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சமீபதி தாயகேதாைணத  ேசாிையயறியாதா! ஒ#வ#மில!.
இநகாின#கி ெப)ைணயா*+ வராகியா*+ ெசகிறன: வராகியா*
ெச,சிமைலயி உ.பதியாகிற. பாரதியா! ேபாறவ! வா  வத இநகாி
ைசவ மததினரான / மர! எபவ! இபிைளதமிைழ ெசா.2ைவ,
ெபா#32ைவபட யாளன!. இபிைளதமிழி ெப#ைமைய இத.
சிறபாயிர4 ெகா5த 11- லவ!களி வா கினாலறியலா+. விாிவாக
ஆசிாிய! வரலா* அறிய/ய விைல.

/த.க)8ள தி மண ள விநாயகைர ப.றிய. இ தியாக இ#பி9+
காப#வதி :ைண வி3#பதா அ4ஙனேம அ சிடப35ள.
3<ேள=  பி வத கவ!னெரா#வ! இ>விநாயகைர கட: எறிய உதர
வி3டாரா+. அ* இரவி விநாயக! தா கட: மித வ#வதாக=+ எ5
ேகாயி: ைவ மா*+ கவ!னாி கனவி ஆ ஞாபிதா!. கவ!ன! அ4ஙனேம
ெச@தாரா+. அவ! ெவைள கார ெத#வி இ*+ அவ!களா ேபா.றபட
உளன!.

இட+, ஈ2வர! ெபய!:- இ4ள இட+ ேவதவன+ எப+ சிவெப#மா ெபய!
'ேவதாிநாத!' எப+ “ேவதவன மான தல நீெடழிெச@ ேகாயிBைற ேவதாி
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நாத! பத+........) (439) “ஆரணவன /ைற திாிர2தாி.......” (440) எறபாட
களினி* ேபாத#கிறன. தலவிநாயக!:- தலவிநாயக! ேவதவிநாயக! எப
"ேம=ற நிைலெப* சினகர நிற# ேவத விநாயகேன'' (440) எபதினி*
ெவளிப5கிற.

சி.றி க35த:ேலேய பதா5மா*+ அ+மாைன யா5மா*+ Cறி இர)ைன+
இ>ெவாறிலட கின!. இதலதி. தலராண+ ஒ*ள எப 409, 504ஆ+ பா35 களா லறியலா+. சி*D5 க35வதி பாைவயா5க எ* Cறிய
ச4ககால/)5 எபதைன "அலவனா3+ உர=திைரழ கி+ பாைவ
E + பெபாறி ம#)5” [ப3 - பாைல. 101-102) எபதாலறியலா+. 481-ஆ+
பா3 "ப ைசமணி ......... /தா,சன+ ப)ட ென5தெலா +'' எபதி
அ,சன+ ஆலதிைய றித ேபா* ''பவம*, சீயசாத மதிரதா பளித
நீரா,சன+ 2.றி..........” (விநா. .) எ* வ#வ கா)க. 520, 400-ஆ+
பா35 களி அ+ைமயி அழகி. ேதா.* அன+, யி, மயி /த:யன
ஓ5வ “தி)சிைல #வமாக................. ேபாவன ேபாற ம,ைஞ ப)சில+
பளிகளா!ப நாணினா. பறத ேபாற..............'' [G ெகா@. 4.) எற
க+பராமாயண பாடைல ெயாதி#ப கா)க. 511-ஆ+ பா3 ''ஓவாத
ேபர)ட மானேத சி.றிலா" எற பா35 "ைவயகெமலா /ரலதாக மாேம#
ெவ9 /ல ைக நா3...'' எற தி#வாசகைத ெயாள.

தமிழ:- இ>வாசிாிய! தமி ெமாழியிைன மிக சிறபாக ெகாகிறன!.
நாவினிய ேம= தமி மாற (439), கைலஞ! தமி ெகா)5......கதைன (441),
ெசதமி

ாியாைன (443), ெசவ தமி  பா)நாடாள (450), 2ைவயா#+

/தமி  பாவல! (471), ெதளிதமி ஒ)ைவ (516) எ*+ C*வனவ.ைற
ேநா க. இவ.றி. ேமலாக ந+ைம தமி

சி.றிB ேக அைழ ெசகிறா!.

எH கைள ேசறாக ெச@கிறா!. ெமாழியா கைத ெச4கலா கிறா!.
ஆஹா! எ>வள= இனிதி தமிழில கணைதேய சி.றிலாக க3 விைளயாட
ெசாகிறா! ந+லவ!.

பா35 களி9+ தைல களி9+ உய!திைண / வ:ன+ மி கி#பதா
"சிலவிகாரமா+ உய!திைண'' எற விதிபயி# கலா+ என நிைன திைல
சிவகாமிய+ைம பிைளதமி , ைவ திாிர2தாி பிைளதமி , பாக+
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பிாியாவ+ைம பிைளதமி என வ:ன+ மி  ேபா3#ப ஆசிாிய!
ெகாைகைய மா.ற Cடா எற காரணதாேலதா.
இபிைளதமி Iகி#> காடலா  326-ஆ+ எ)8ள ஓைல
2வயினி* ெவளியிடப5கிற.
_____________________________
ைவ திாிரதாி பிைளதமி

சிறபாயிர
1. தாடவராய கவிராச
ெவ)பா
426. ஒபி /தவி வற / ம
ரபெசா /.பிர பதைத - நெப#த
ைகதமி ெழப! கைலஞ ாிஃபி
ைளதமி ெழப ரல!.

(1)

2. இராமசதிர கவிராய
427. உ)ணா 2ரதெப# தனத/த தமி பாட
ெவா#வ. கீதா
ப)ணா!/  மரேவ ெச@பிைள தமிழ/த+
பாி3 ெகா)டா
த)ணா!ெவ) மதிதவH மணிமாட ெதைவ
தனி ேம=
க)ணான திாிைர கி4 ெகதிவி#ப+ லேவாேர
கழ* Dேர.

3. நயினியப கவிராய
428. சீ!Gத ைசவாக மெபா# Kண!தவ
றிாிபதைக லேசகர
றிக ெதா)ைட நா39ய! ைவய+ பதியிவ#
ெசவ/  மரமா
பா!Gத ெசதமி  பா.கட: மதியாய
பசியெபா. ற+பநி*வி
பகராிய தி#நாவி மதிைச தெப9+
பாசமா ரைதமதி

(2)
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தா!Gத ேவணிL 2ர!ேவத ாிநாத!
தமவா மதி# 
ைதயதிாி ரச= தரவ: ைமமீ
சா.*பி ைள கவிெய9
ேம!Gத ெதள/ ெத5 திர3ந
:ைசெகா)மா த!கயாவ#
மிகபர மிர)9 மகி =ெப. *@யவவ
ாிெசவி C3னாேன.

(3)

4. #ராசாமி $த%யா
429. க.க)ைட ச# கைரைய பாைக ேதைன
கத:பலா மாெவ9/ கனிைய ெவற
ெசா.ெகா)ட ெவா#பிைள தமிைழ யபா.
Eனா ைவதிாி ைர  ேம#
வி.ெகா)ட பரமன# ெப.* வாH+
வி.பன / மர ேவளி சீ!தி
ெய.ெகா)5 ேம!ெசாலதா ேசட னாB
மிைசயாம. றைலயைசதா ென94 காைல.

(4)

5. ெவ&கடாசல $த%யா
க:ைற
430. ெவள சடாடவி ேவத ாீசைன ேமவிவள!
கிைள திாிர 2தாி மீ கிள!ைவ
வள. ணாைலய / மார வேராைத யெசா.
பிைள தமிைழ /த: தமிெழன ேப2வேர.

(5)

6. சாசிவ கவிராய
431. ெசாேனா கி ெபா#ேணா கி ெதாைட ேநா கி நைட ேநா கி
கM! மானி
ெமேனா கி யா+ப9வ மாெவகி யயனாவி
ேமவி னாளா.
ெபாேனா கி மகி ைவ வா / மரப
Gப னாேனா
றேனா கி. ெச@ததிாிைர ைமயா3 கினியபிைள
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தமிழி மாேதா.

(6)

7. (னி ேபா ராமசாமி
ெவ)பா
432. / மாரென9 Nதறிஞ ேவதாி
யத. கிடமம!த வ+ைம  - த/தா+
பிைள தமிHைரத ெப.றிைய ெயெசாBேக
ெவள தமிேய விாி.

(7)

8. அ+ணாசல-பாதியாய
க:ைற
433. ச ணத# ேவத ாீச! தமதிடபா.
2த லதவ! ேபா.* திாிர 2தாிேம.
பதி கணியி ெதனபா வல!ெசால ப)டமி ேத!
/ மார /த.பிர பத ெமாழிதனேன.

(8)

9. இராமா. ச கவிராய
ெவ)பா
434. வி  /ைவ ேவதாீ ச!மைனேம
/ மார ெமாழித தா - விைத 
ெவள தமிழ! விாி,சனி ேத#+
பிைள தமிெழனேவ ேப2.

10. வாைல தாச
435. சீ#ல= ெசதமி  பாவாண! த4களி#
ெசவிகK கினியவ/தா
திடேம= ைம+ல வழி ெசலா வய!பா.
ேற காிய வானதமா+
பா#ல= றவற ெநறி ெசேவா! த+/ைழ
பரேபாத மா/ய!த
ப)பில மிலற ேதா!க3 ெகலாத#+
ைபத#ேவா ைரதாெமழி
ேப#ல= சிவேயாக சித!பா. சிெதலா+

(9)
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ெப@தி5 ெப#4ளிைகயா+
பித.* பாவல! ெச# க* திற.
ேபசாிய C!வாள தா4
கா#ல= ேசாைலE ைவ/  மர
கவிராச 9ளட
ெகௗாிதிாி ைரமீ ைரதி5+ பிைளந.
(10)

கவிெய9+ பிரபதேம.

11. இ- #ராசாமி $த%யா
436. ைவ / மார ெதா)டறைன
ேபாேலா! கவிமர+ ெபாழிய பா5,
சர#)ேடா ெவனவிாி,ச வினவினா ேசடநா
தாென றாேனா!
பதெமனி9 ேதா.றாம மாெகா)5 கட D தா
பம சீறி
மத/*நா ைவபிள காத* ம)2ம க
(11)

ைவதி3 டாேன
--------------1. கா ப+வ
விநாயக!
437. தி#ம#= த+பிரா ேறாழ / க3சிவ
ெற@வ தல4கேடா*,
சீ!ெகாபதி க+பா5 ெசய:னா. ெப*ெபா#
ர3/ தா.றினிதி(:)ட
வ#ைமதிக ழாP! ளெதHெபா மாைர
தளவி5+ வணிகனாவ
த#ெச@ ேவதவன மாமண ளேம=
ைம4கர பிைளகாபா+
ெப#ைமமி மாெவ விைட கல4 காரைன
பிாியாதி#  /ைமைய
ேபசாிய ப ைச ப24கிளி ையஞான
பிரா3ைய சிவதானிைய
த#மநிைற ெசவிைய திாிர ச=தாி
தாையம. ெறாபிமணிைய
தமிேய றி கறி5+ பிைள
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தமி

கவிைத /.*த.ேக.

(1)

தி#மா
438. நீ!ெகா)ட ேவணி பிராபவள ேமனிெயா5
நீலமணி வவமின
நிழவிாி ெகாH4கிரண மாணி க நீ23
நிதில வட4ககழ
சீ!ெகா)ட /*வ:ள நிலெவாHக வின#3
ேடவிழி வைளெபாழிய
ெதைவ ம#=திாி ரச= தாிெய9
ேதவிைய வகா க
தா!ெகா)ட ைபழா@ /மீ தணிப,
சாத4 ைகதலதி.
றா4கிய+ ேபா#க மடைதைய ரதனி.
சதத/ நீ4காமைவ
ேத!ெகா)ட ெவ)ைர கட:ைட யனதமீ
தினிதாக வறியிலம!
திலப லாயிர ேகாய) ட4கK
மிற கா /கிேல.

சிவெப#மா
439. வானவ! பரா=# Cதென5 நா)/யB
மாதவ/னா வகB மைறைய ெகா5தவ!
வாசமல ரா/ைற வழாவழி பா5ாி
வா!சிைல ெகாடாசாதி ெபயைர தாிதவ!
மீன/ய! ேகதன+ ேந!பவன தாகQத
ேமB* கணாரழ: ெனாிய சினதவ!
ேவதவன மானதல நீெடழிெச@ ேகாயிBைற
ேவதாி நாத!பத மிதய தி#+
ஞானநிைற ேமானசிவ ேயாகெநறி ேயா!மனதி
னாெடா* /லா=மி# நளின பததிைய
நாவினிய ேம=தமி

மாறமக ளாயர2

நாயபி ேடக/* மட சிரதிைய
மானமயி R#/# ேகெசெனா5 காழிவ#
மாமதைல தா9க# ம/த தனதிைய
மாசில யா!விைனக Mரவர ேமத=

(2)
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வாமியபி ராமிதிாி ைரைய ர கேவ.

(3)

ேவத விநாயக!
440. தாரணி தனிெலதி! மகிட ென5தைல
சாய தரணிம:
தாெயன வ9தின மன/# கப!
சகாயி தயாவதனி
யாரண வன/ைற திாிர 2தாி
யாயிவ ராகிபைர
யாாிைய ைமதைன யினி ரதிட
வாசிவி யாத!ெமாழி
பாரத மைலமிைச ெயHதி விள4ெகா#
பாாிய ேகா5/ய!
பா9வி ெனாளிெகட ெவயிவிாி ய4
பாச/+ வாள=ண
Dர# /கிட வ5திற B4கட
மீ*க யானன/
ேம=ற நிைலெப* சினகர நிற#
ேவதவி நாயகேன.

/#க கட=
441. மகபதி ெப*தனய ெனா5விேணா! *பார
வசிைற தீ!த#ெசேவ
வாியளி /ர*பய னறியேத மல!நீப
ம,சாி ேதா3ழகநீ
ககன/ல வ,சிறகி, ெனகினவா கனN#,
க,சைன தா கி/னிெச@
கைலஞ!தமி ெகா)5க ைவமா நக!ேம=
கதைன ேபா.*மேரா
பகராிய த)ைடமணி யரவேமா :5பாத
ப4கய பா!பதிமேனா
பவைனய5 ச4கரைன நித/ேம யகலாத
ப)ைட பா கியநலா
ெசக/த= ந4ைகய# ணயனிமா தாிEாி
ெச4ைக3 டா! கிளியினா

(4)
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ாிர ச=தரமி ென9மேனா மணிைய சீ!
திக திட காத#கேவ.

(5)

பிரமேதவ
442. ேமனில தமர!/னி வ!பர= கைலமகைள
ேமைமட னாவிைவ
ேமதினி /த.வன+ யா=ெம> =யி!கK+
விைழதாதியி. பைட
ேதனி#, சிைறயளி ய#தி மகி ெத@வ
ெசH4கமல மீதி# 
திைச/க கட=ளி# பதமலைர ய9தின,
ெச4ைகC பிபணிவா+
ேவனிலா திபமார னாத சாைலயி
விள4த) G+ெபாழிகK+
ெவ)ச4 யி!த/ திநிலவி னா+ப:
விாிநீ! ெசெநவயB+
பானிற Sவியன /ல=மல! வாவி+
பலவள4 கK+ நிைற
பா4க!E ைவவ# திாிரா+ பிைகெய9+
பரேதவிைய கா கேவ.

ைவரவ!
443. வி)ட ல,ெசவி 5றெவா :தி5+
Dர ெவ)ைடய தாளினா
ேவத ெனா)சிர கலமி ல4கிட
ேம= தாமைர ைகயினா
தி) ற.ெப#+ பைகஞ #3கிட
சின= ஞாளிெவ, ேசைனயா
ெசதமி

ாி யாைன வயிரவ

ேதவ ைனபணி ேதவா+
ம)ட லதைன யவாவி )ட#)
மாB டவ# ேதாைகைய
வ)ைம ேச#/ பானி ர)டற+
வள!தி 5+பர ேதவிைய
ெய) ைச கணி றய! ேபா.றி5
மீச ன* வாமிைய

(6)
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ெயழிமி + ைவயிB ைறதி5
ெம+பி ரா3ைய கா கேவ.

(7)

தி#மக
444. நதிபதிகளி லதிமகிைம நிைற2ைவ பா.கட
ந5=ள/ தெமா5வ னமகி ெபற ேதா.றிெம@
நைடெகாளமர! தைமயர2 தி#=ற பா!ெதழி
ந8மணி வணைனம#வி லகிைன காம
கதிையய யவ!கெப* ந/ைறய#3 கா3ெய)
கண9மிரதி பதிதைன மகெரன பHந
கவிைதமல ைரயாிதன யமதி. E3ெம
கனக/ளாி மிைசைற மயி:ைன ேபா.*+
மதியினளிெச ெயாளி!வதன நிம:ையபா3 டளிவதி
மலாினைற கமH மளகிைய தீ3ட#
மைறகக Hபயகம லசரணிைய ேபா! ெகதி!
மகிடென5/ ையயிட* சமாிைய ேச3ெபா:
ெபாதிய/னி தமிழினிைச ெகாெகௗாிைய Gதிக
ெபா#விலப யெமா5வரத கரமிைன சீ.றமி
னித/* தவ#ெமவ #மினிள ேததிய
ைவயமல னிட+நில= யி:ைன கா கேவ.

கைலமக
445. தியா! தில4கைல மகெளன ெபய!ெகா)5
Sயபக மாைலDைண
2#திT. தக4 கரேமதி ெய)க)
5ள4ெமா# வைனமண
விதியா கம4கKண! பாவாண! நாவினவ!
ேமைமெபற ேவந +
ெவ)கமல நாயகி மணி சில+ பணிபாத
ெமமலைர /தாிபா+
மதியா தவகாைல மாைலெய9 மி#ேபா
மாறா வவ
மாவள4 காணேபா மீல= /ய!ாிைச
ம9 வாாிதனி
நதியா! ந*4ெகாைற /விள4 கிட=ள+
நயதவ# ளாகரபா

(8)
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ந)ணிெய) ணாகறேமா 5யி!பல வள! ெமா#
ந4ைகைய கா கெவேற.

(9)

சதமாத!க
446. மைறவிேவ லாழிபைட வாவ சி ர,Eல
வ)பைட தாிதன+விைட
மயிக#ட ன5சி4க+ யாைனேப யிைவ<!
வ#பிரா மணிக#ைணெகா)
5*மேய வாிெகௗ மாாிநா ராயணி
வராகியிதி ராணிவிசய
ேமா4க4 காளிெய *ைரசத மாதா க
Kைபயதா ைளபணிவா+
2றவெமறி திைரயக5 கிழியவ# நீத
ள4கி5 ெப)ைணநதி+
Sயமா தவ/னிவ! ெச@மக EழB+
2ரரா லய4கபல=+
நறியG+ ெபாழிகK+ வயவள4 கKமக
நைமதிக ெதா)ைடநா3
நாவமி+ ைவைற திாிரா+ பிைகெய9+
ந4ைகைய கா கெவேற.

/ப Nவ!
447. நைமதிக ெழைலமா காளிப திரகாளி
நாட#4 கா5காளி
நவசதி ப,சச திகெளா5 பராசதி
நாம/* தீ!தசதி
வைமமி சிவGத கண!Dர பதிர!
வய4ெகாளாி கரதிர!
மாதிர தைலவ!மதி யாதித #ட9#
திர!ம# வ!வ2 க
தமெநறி ேச!ெப# ெதாைகயமர ரரமகளி!
த)Mச! நதீ 2ர!
சரணப4 கயமலைர மறவாம லபிெனா5
சதத/+ வதைனெச@வா+
ெபாமதி. சிகரேகா ரமில4 கி5ேவத
ரேம= சிவனிடபா.

(10)
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ெபா#திாி ரச= தரவ: ைமதைன
ற4கா நி.கெவேற.

(11)

-----------------------2. ெச&கீ
ெச&கீைரப+வ

448. ைபைவத மணி/க ேளாராயிர4 ெகா)5
பாதளா ேசவன
பBயி! கKதைழ ேதா4கிெய, ஞா*ேம
ப)பிெனா5 தைலெய5 க
ெம@ைவத ேவதன) ட4கைள சி3 
ேமைமெயா5 தைலெய5 க
விாிதிைர கடவண னவ.றிைன காத#K+
ெவ.றிெயா5 தைலெய5 க
ைகைவத மாமH பைடயாள னிைவக)5
காதெலா5 தைலெய5 க
க#ைணெயா5 ெமள கவி தி#ைக <றிெம
கமல/க ேமெற5
ெத@வதமி  லவ! ேபா.*த# ம ெசவி
ெச4கீைர யாய#ேள
ெதைவ ம#=திாி ரச= தரவ:
ெச4கீைர யாய#ேள.

449. 4கமி ெச+மணி பதிதெபா. பதில
Eழிய ெகா)ைடயாட
ேசாடச கலாமதியி ெனாளி!வ சிர 23
2தர Qத.கணாட
ைப4கதி ெரறி மர கதமணி ெதா4க:#
பா!ைவ* ெசவியினாட
பனக விரதின கட ேக <ரெம
பாணியி விள4கியாட
ெபா4த) 2ட#மிH /தார மா!பி.
ர)டைச ெதா:ெச@தாட
ெபா.பில சி.றயி ெமா@தகி) கிணிT
ரத)ைட ெகா,சியாட
ெச4கமல வ:கைல வ:தி மைலவ:

(1)
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ெச4கீைர யாய#ேள
ெதைவ ம#=திாி ரச= தரவ:
ெச4கீைர யாய#ேள.

(2)

450 வவி. றட ைகD ராதிப# மினில
வயவாவிடா மறவ#+
வ)ெகால 9ைலயி. சிவேதா@ திைலெகாெண5
வேவ.பைட தைலவ#+
ெவவைக யறிபைக சாய/ பா@ரவி
மீேதா4 விறலாள#+
ெவ,சம #ழ /+ மதமீ* C!4ேகா35
ெவ.றியா ைனபைடஞ#,
ெசாவய+ ெப*ேமக ம)டல தாவிய!
2ட!மணி ேதராள#,
E மன! மதிாிபிர தானி/த யாவ#+
ெதாHநி ேனவேக3ப
ெசவதமி  பா) நாடாள வ#ந4ைக
ெச4கீைர யாய#ேள
ெதைவ ம#=திாி ரச= தரவ:
ெச4கீைர யாய#ேள.

451. த)டரள மணியி! தி5மிபி யாயிர
தாEழ D.றி# 
தைகேச ாிட+ாி ச4கம ச4க,
சக சிர, Eழவர2
ெகா)ைட யி# + வல+ாி ச4கம
C*/ ெறாைகE தர
ெகா.றேமா # , சல,சல ச4கம
C3ட4க Eழநாப)
ெவ)4க ேளாெவ9+ பா,சச னிய ச4க
ேமவிய ெதன சிறத
ெம:ய!க சதேகா ைடEழ ந5வினி
D.றி# த#ெகௗாிேய
ெத)ைர கடBலகி ென>=யி# ேமா4கநீ
ெச4கீைர யாய#ேள
ெதைவ ம#=திாி ரச= தரவ:

(3)
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ெச4கீைர யாய#ேள.

(4)

452. நாதி தைல திற+பெவா ெறாறாக
நா3+ பகைலத#+
ஞாயி* ட கினிB மதிவட கதனிB+
நயதி ெதழவ
மீதி ,சத சாகர/ நிைலவி35
ெவ>ேவறதா மா.றி+
ேம#ைவ ப+பர மதா 2ழ. றிெம35
ெவ.மிட மறவிதி+
Nதி +வ சிர பைடய அனீகேமா
5#ெததி! ெபா#தேபா
ெதா#ெநாயி லா4கவைன மாயெத Hபி
/வைக.ற விைளயாடெச@
ெததி 4கட+ பைனய# ப24ழவி
ெச4கீைர யாய#ேள
ெதைவ ம#=திாி ரச= தரவ:
ெச4கீைர யாய#ேள.

ேவ*
453. நவமி ெத)பனி மைலத வதனி
ந4கா@ க4காளி
நதிபதி ததி5 ம/தி9 மிெசா
நல4C #ேதவி
தவ/* மதண! திைய மகி த#
தேதா@ ெசேதேன
தைளயவி ச)பக மகி தள வ4கம
த)டா! வ)ேடாதி
பவமக B+ப யயவ! +பி5
ப)பா! வ)பாைவ
பணமணி ெயா)ெடா விரலணி ச4ெகறி
பதா#+ பாணி
சிவபர மற னிட/* ம+பிைக
ெச4ேகா ெச4கீைர
ெசக/H த# திாிர 2தாி

(5)
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ெச4ேகா ெச4கீைர.

(6)

454. கனெகாைல வ,சக! ெவ#=* ச4காி
க)பா ெரேறநி
கமல பத4க# வ!/ வ#+பைர
க)ேடா ப)பா5
மன/* ப)த! கH நிரதாி
வ)கா ெவா)Cட
வHதி ெசதவ ம#= ரதாி
மபா! ெகா)டா5
மனநைட யிதிைர கைலமக க4ைக
யக4C ரபாகி
ய9தின /+பணி ெசயமகி ழ+பிைக
ய,சீ! றாத
தினகர ெனறிய மணிதிக )ட:
ெச4ேகா ெச4கீைர
ெசக/H த# திாிர 2தாி
ெச4ேகா ெச4கீைர.

(7)

455. ம#வள தம நகநற வ,ெசH
மதா ர,சாதி
வைழகம ச)பக மலாி #)
மண4கா ெச4ேகா5
#ெச வதிம தைலயல ர,சனி
ெகாதா! ம,சா
ைழெயாளி! 4ம மயிைல #ெதா5
ெகா4கா! சிSர+
விரவிய நதன வன/ட ன+ய
ெமற ெதா)ேபா
விாி/ ததிக தடம# தத#
வி,ேச ெர,சாத
தி#வள ெமாறிய ைவ வ#+பைர
ெச4ேகா ெச4கீைர
ெசக/H த# திாிர 2தாி
ெச4ேகா ெச4கீைர.

(8)
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456. ேம:ைம ேயா!க பராவிய வாமன!
D* பரதாம!
ேவ8ைவ நாதெமா Uெச> வாயின!
D5த =ேதவ!
கா:பி னாய! சிறா#ட ேனகின!
கா!ைர ேதக!
காமைன ேவதைன ேயய# சீதர!
கா9ல வதாள!
வா:பி ேனா9ற வா மிராகவ!
வாைவ ேதச!
மாப மாதன மாைற மா!பின!
மாமணி ெயா)Gண!
ஆ:ைல மீைற மாயவ! ேசாதாி
யா5க ெச4கீைர
யா@க ேச! வாாி நாயகி
யா5க ெச4கீைர.

(9)

457. ேவதிய! மா/னி ேவா!கெச@ மாத=
ேவவி /ேதற
D*ட ேனதி ேதவ!க Gைச
விழாநித /)டாக
ேவாத# ேமலவ! Tெனறி நீதி
லா= திறCர
ேவாதிம ேந!நைட யா!நிைற யாமி
ேமாைக நல,சார
மாதிக மாகாி ேத!பைட Dர!
வழாவி சயதாவ
மாநில மீதற நீடழ கா+கவி
வாண! லேதற
வாதி மேனாமணி ேயபைர ேயயினி
தா5க ெச4கீைர
யா@க ேச! வாாி நாயகி
யா5க ெச4கீைர.
----------------------

(10)
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3. தாலப+வ

458. இைலெகா ண*+G வதிெந@ெகா)
ெடழிலா! தைல சியி:3ேட
யினியமண ம,ச3 ெபா
மிள+ப ச* /றதிமி!
நிைலெச@ ெத@வ க4ைகநனீ!
நிைறெபா. +ப /கதா3
நிலவி ெனாளி!G கிதனா
னீர+ லர ெம@வ3
சிைலெயா) 8த:. காபணி
தி# க) மல! க, சனதீ3
ெச+ப3 டணிேவ@ தயினிநீ!
சிற க 2ழ.றி யிைமயமைல
தைலவ மைனவி சீரா35
சதி தாேலா தாேலேலா
தாேய ைவ திாிர2
தாிேய தாேலா தாேலேலா

459. பைழய ேவத4 காலாக
பகரா கமேம. பரபாக
பதிென) ராண4 ெகா54ைகயதா
பலவா4 கைலந விதானமதா
வHவி ற வ4கயிறா
ம#= ஞான ெமலைணயா
வைனேப ாிப ெதா3மிைச
வள#4 க#ைண ப2தி#ேவ
/Hெம@ யபி. சிவGைச
/யB மிைடயி. க+ைபநதி
/5க க)53 கல4கா
/தவ றைன வைள ைகற
தHவி றிைவ தி5+ப
தனதா@ தாேலா தாேலேலா
தாேய ைவ திாிர2

(1)
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தாிேய தாேலா தாேலேலா.

(2)

460. Gம4 ைக+பா! மகKமி#
றநி றணிெகா வட+ப.ற
கல வாிய தி#நாம+
க  கைலமா திைசபாட
ேநம4 ெகா5ெத@ வ க4ைக
நிழகா ெச@வ3ட தா4க
நிகாி கவாி சசிேயத
நி#த+ ாிய வர+ைபய!க
ேளம4 ெகாKமா தவமடவா
ாினிதி. 2பம4 கல4Cற
ெவழிமா ணி க ெதா3:D.
றி# + பைரேய பாிமளG
தாம4 கமH ந*மல! 
தளதா@ தாேலா தாேலேலா
தாேய ைவ திாிர2
தாிேய தாேலா தாேலேலா.

(3)

461. வ)ண4 காிய மாலய9
மைற ேதட. காியவனா+
வய4 தி#நீ. ெறாளிGத
வனி வவா4 கயிலாய
ென)ண திக மீ வைலயனா
யிைடயி. க ைசெயா5 2ாிைக
யிைசய க3 ெந@தலணி
தினிதா வ நதிெய9
தி)ண+ ெப*நீ ெகா5,2றைவ
திய4க வைல 3 ப5திெத)
ைரயா மைன  Kைனமண,
ெச@ய வள!ெம@ யமி
த)ண ைறவ றவதிலவ
தாிதா@ தாேலா தாேலேலா
தாேய ைவ திாிர2
தாிேய தாேலா தாேலேலா.

(4)
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462. பத பாச ெதாடர*த
பவ! ெசந. றவேபேற
பாி றி#பா த+பணிேவா!
பழெநா@ ேகாைட கல!ெபாழிேல
ெயத நாK ேதனிேபா
ாிதய கமல ைறேதேன
யினிய கைழ பா5மவ
ாிடரா மி#ணீ த#ெளாளிேய
சிைத றG சைனாிேவா!
ெசம கட:. ெகழி.ைணேய
ேத* ெம@,ஞா ன ெசவ!
ேச#/தி ெகா#வழிேய
தத ெனா5க தைனயளித
சதி தாேலா தாேலேலா
தாேய ைவ திாிர2
தாிேய தாேலா தாேலேலா.

(5)

ேவ*
463. ம,சக மிகளி ெகா)5ல வியமா காVேட
ம)ய பலபல விகனி வழிேத னாறாேய
வி,சல =Hநாைக க)5 ெநறிகா வாேயாடா
மிகதி #*ெசெந ல+பைண பதனினீ ேரேபாபா
ெய,ச: திய வளத# ெமழிமா றாநீசீ
ெர*நிைற ைவ வத#) மயிேல ேமலாேனா
ர,ச: ெச@மகி H,சிவ பைரேய தாேலேலா
அதாி திாிர 2தாி ைமேய தாேலேலா.

464. ம)ய கைளக 4கைட சிய!வா@ மாறாேத
ம4கல நிைற/ ததிக விழிS நீPேட
க)5 க#ெந@த ெலெறணி யளிேக! டாேகா
க,ச வதன/ற வதல மரலா றாளாேத
ெயா)# விரெகா ெடறிதிட =மவா ேவாடாேத
9)ட மறித# நத: வயபா E சீேர
ய)ய ைவ யம!த# யிேல தாேலேலா

(6)
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அதாி திாிர 2தாி ைமேய தாேலேலா.

(7)

465. மணி/ யரச!க ணிதம9 /ைறதவ றாகாேம
ம)டல /*த# ம4களி னிைலபா ேபாகாேம
ணிெவா5 லவ!க கைலபயி லறிவ மாறாேம
ெதா)ட!க) /நம வதட Bடேன சீறாேம
பணி=* ததிய! தமற வ9தின ேமாவாேம
ப)ய! சிவசம ய+ற ெநறிேய தாவாேம
அணிநல ெனறிமி ைவயி வள!கிளி தாேலேலா
அதாி திாிர 2தாி ைமேய தாேலேலா.

(8)

466. Gவணி H சவாெதா5 கலைவக டாேனா!பா
ெபா4ெகாளி ெபாலனணி க)ைக நகா தாேனா!பா
தீ=க K*கல ேமவ# பெபா# டாேனா!பா
ெச+ெபா9 மிரசித /4ல =வா றாேனா!பா
மாவய மதகாி வாகன /த:ய தாேனா!பா
ம4கல /டனிைற +பல வளேம நீசீரா
ராவண /* வாாி வள!ெகா தாேலேலா
அதாி திாிர 2தாி ைமேய தாேலேலா.

(9)

467. தளவ திள/ைக ெயனெவா த#ணைக யா!மாேன
சதத மிைறயவ! ப4கி9 ளினிதா வா மாேத
/ளாி கணெனா5 வ#/ தமிகா காபா:
ெமா@+ட ெனதி!மகி டறிற லறேவ கா@E:
ளமி களிெயா5 நளின பதமற வாதா!பா
B+ப #லக2க மி+ப!ெபற வ#ெச@ மாதாேவ
யளைக வைமெசா ைவ தைலமக டாேலேலா
அதாி திாிர 2தாி ைமேய தாேலேலா.
---------------------------4. சபாணி
சபாணி ப+வ

468. ெவ)டா மைர ெசவி ெயா5கழ4 க+மைனக
விைளயா5 ெச4ைகயினா

(10)
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D*.ற /ேதவ # / ெதாழிகா3
ேமைமத# ெச4ைகயினா.
ெறா)டா னவ! கதிக பா கிய /வத#ெச@
Eடக ெச4ைகயினா.
ேசாதிெவயி விாிGவிைல Eல ேமமி
2தர ெச4ைகயினா
ப)டா= ெமெமாழி மிழ.*ைப4 கிளில=
ப).ற ெச4ைகயினா.
ப ைசமயி வாகன கட=ைள ெய5த#ைம
பாரா35 ெச4ைகயினா.
ற)டா கம காத ெளாதெச4 ைகயினா.
சபாணி ெகா3ய#ேள
ச!ேவத ெம@தைலவி வா ாி கிைறவி
சபாணி ெகா3ய#ேள.

(1)

----------------------------------469. அ4க8ல ேகா4கில4 ைகமேயதிர/ம8
வாெமன விக ேதய!
ததர+ வனிபா தலெம9 Nறிட
த#ைமயா ெச+ெபானி9
4கமி ெவ)ெபா னி9+க#4 ெபானி9,
E மதி Bடனில4கி
Sவிய+ பறைவேபா ெல4+பற ல=
ேதாலாத வ:பைட
ெபா4கெமா ெடHவி) ணாடாதி நா3ேம.
ெபாெளன விற4கிவைதெச@
ரN* மரத 2ர# ெமா#4கற
/*வ றதி3டமா
த4கமைல வி:ைக ப.*ெச4 ைகயினா.
சபாணி ெகா3ய#ேள
ச!ேவத ெம@தைலவி வா ாி கிைறவி
சபாணி ெகா3ய#ேள.

470. அ#மைறக ளாகம ராணசா திரநீதி
யாதிபல கைலேமா4க
வதண!க Gேவத! வசிய! Eதிர!தம
கா/ைற வழாமேலா4க

(2)
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க#மவிைன யாவத வ*ைம. றா! ெம
காBநிைற ெசவேமா4க
காசினி ேளா! கல4 கார2க ேபாகெம@
க3டழ /தலேவா4க
ெப#ைமமி ேவதமா தவ/த: ேனா!ேபா.*+
ெப+மா ென94கணவ9+
ெப3.* நாேடா* தனதக மகி திட
ெப#மி# நாழிெநலா.
ற#மெம) ணா+ ாிதெச4 ைகயினா.
சபாணி ெகா3ய#ேள
ச!ேவத ெம@தைலவி வா ாி கிைறவி
சபாணி ெகா3ய#ேள.

(3)

471. நவேம= வனியி. ப#வமா றாமவி)
ண8/கி மாாிெகா3ட
நமணி யி.*/ மன!ம9 T/ைற
நயள மகி ெகா3ட
2ைவயா# /தமி  பாவல!ெசா மாைலந.
Wய/ திைசெகா3ட
2#திலைய நீ4காத மாடகந: யாழிைச
ல4க த#வ!ெகா3ட
சிவேநச! ேதவார+ வாசக ேதறைல
தி#வா@ மல!ெகா3ட
ேதவேரா டர+ைபய!க Kெறாி சன+ெச@
தின/ெம மல!கெகா3ட
தவேயாக! ைக ெகா3ட நினெச4 ைகயினா.
சபாணி ெகா3ய#ேள
ச!ேவத ெம@தைலவி வா ாி கிைறவி
சபாணி ெகா3ய#ேள.

472. கமலமல! D35ல= நா/க கட=ைள
க3ெபாறி கல4கேமாதி
கயசிைற தனிைவத ேவாரா* /கமில
கவினிள, சி4கைத
மமர!க பணிேத ைமைக தலேமா
ரட.ேகா35 ேவழைத

(4)
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மட னளிவைக C!தினிய வ#ெபாழி
ம,சனமல! க)மாேன
இமேமா5 க#4க4 வா4கி ேயாடவா
ேளதாயிர4 கர4ெகா)
ெடHமிள+ ப#திேகா கE த ெவனெவயி
ெலறிதெச+ மணியிைழத
தமனிய க4கண மில4ெச4 ைகயினா.
சபாணி ெகா3ய#ேள
ச!ேவத ெம@தைலவி வா ாி கிைறவி
சபாணி ெகா3ய#ேள.

(5)

473. நில=த# ெவ)/ மார/+ ைப+ெபா9
நிைரதிைர ைகவரறி
நீணில தில/யி! யா=ம/ ெதனவ#
நிைறநீ! பினாகநதி
மல* ெசH,சா: /திைரகைழ வாைழெத4
காதிய வள4கெளைவ
மாிதான விரதசிவ தவமி த ேகா#
மாைலய4 கK+விழா=+
பலெபா# விள4கைட Dதி+ நீதி+
பாடெலா5 நடமாடB+
ப4கய தி#மா நீ4காத ெசவ+
பைடதவ# ந.ற#ம/4
லவிவள! ெதா)ைடநா3 5ய!ைவ விம:ேய
ெகா3ய# சபாணிேய
ைறமதி /தசிவ னிடம#= சதிைம
ெகா3ய# சபாணிேய.

474. ஏல/* G4ழ. ெற@வமட வா!/க
ெதழிகவ! தரைணநா
ெய@திய ேபாநீ ளகழி ) /ைகயவி 
திலெச4 கமலமலாி
ேமலம#+ ெவளன மாழின. ேறா@தா
விாிசிைற பாசிேபா!
D*.* மீெதழ க)5க ன4காிய
ெவ.றனமெத ெற)ணிேய

(6)
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சீல/ய! ெப3ட ம#)டல B*ேபா
சித4கல4 கிடெலனா
சிறதறி /வ= கா3 ளட
ேச!தைண வைகC#4
ேகாலம: வளமி+ ைவவ# ைப4கிைள
ெகா3ய# சபாணிேய
ைறமதி /தசிவ னிடம#= சதிைம
ெகா3ய# சபாணிேய.

(7)

475. ந.றகைம ெப*ம,2 தவ ெந5, சாேலக+
நா5ைம க)களாக
நதாத ெபா.கபா ட4ல= ெப#வாயி
நைறெகாளித வாயதாக
ம.ெறாபி ேமனிைல ேகார, சிர+
வய4ந ென.றியாக
வ)சிகர /*மணி ெகாகைப ேதெனாH
ம#மல! Cதலாக
க.றவ!க கHயி B*/ தணியில
கவினிள4 ெகா4ைகயாக
கமல நீரகழி யாைடயா ெப.றி54
கனகமதி ெல9ெமழிலா!
ெகா.றமக E ேதா4க வள!ைவ வ#ெகௗாி
ெகா3ய# சபாணிேய
ைறமதி /தசிவ னிடம#= சதிைம
ெகா3ய# சபாணிேய.

ேவ*
476. கமகம ெவனமண மிமல! ைனழ
க.ய! ெபா.Gைவ
க#தின! நல9ற வினித# ெப#
கைட க) மல!ேதாைக
திமிதிமி ெயனவன வரத/ நடமி5
சி.பர ெம@ேதவி
ெசகம# ள*தவ #ளமகி ெகா5ெதாி
சிதி5 / E:
நமிநம ெவனவ யவரதி திெச

(8)
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ந.ண மி காயி
நதிபதி மிைசயி பவனிைள யவெள9
ந சரவ Gணி
// ெவன/ர சதி! ைவயம:
ெகா35க சபாணி
ெகாயிைட யழகிய வ* திாிைர
(9)

ெகா35க சபாணி.

477. உைரெப* தவ/ய மைலயைர யனிட
/தித வ#3ேகாைத
லகினி ெலவ!கK ெமHத# 2#தியி
93ெபா# K காதி
நிைரநிைர யமர!க ெடாழவர /தவிய
நிதிய நி3ேசபி
நிைலதவ றியதன பதிவிழி மைறய
நிைனத சின Eாி
தைரமக ெளா5தி# மககைல மகக
தவ ெம@ ேசாதி
தைகநில வியசிவ சைமய ெநறிகKண!
த கவ # காவி
ைரகட விாிைற திக  ைவயம:
ெகா35க சபாணி
ெகாயிைட யழகிய வ=* திாிைர
(10)

ெகா35க சபாணி.
-----------------------------------5. $த ப+வ

478. அாிர தரனய /த:ேனா! ேத5த.
காியெதா# ேவயி/த
மாைசெயா5 நமண, ெச@திட தரேமவி
ய#C!த ப ைசமணிேய
எாிர வலறா4க வ#ைமயா சரவண
திைடயவ தாிதசி4க
மினிதா மதல தனிேலறி விைளயா5
ெமழிக) 5வதபிேய
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பாிர4 ெகா,சிட நடகளி னேம.
பாி=. றி# மன+
ப/ைற வண4கியி# ைகCபி யட
பரவமகி ெத@வமயிேல
திாிர ச=தரா நதிேய நினவா@
ெச4/த /தம#ேள
ெச4க)மா ற4ைகெய9 ம4களா கரந4ைக
ெச4/த /தம#ேள.

(1)

479. Nவாெற 9த#ம T:9 கரசிேய
/தி  ந.*ைணவிேய
Nக பாகம க,சிைத ேதாெனைத
/#கனி ேனா! கைனேய
பாவாண ெர*+ க தி5, ெசவிேய
பத# க9C:ேய
பக#/ மைற/யி னடமி5, சதிேய
ப,சா3 சர ெகௗாிேய
தாவாத ப சிள4 ெத@வமா ேனயிைமய
சயில தனிதவிேய
சதேகா பா9வி9 ெமாளிமி, ேசாதிேய
ச3சைமய பாிபா:ேய
ேதவாதி ேதவ9 தைலவி ேயநின
ெச4/த /தம#ேள
ெச4க)மா ற4ைகெய9 ம4களா கரந4ைக
ெச4/த /தம#ேள.

480. ெபாபயி *தா விாிெசH+ ப4கய
ேபாதீற /தமாிேதா
விமட ைத ைடய தா/ நீ#3
ெபாதிதில /தமாிேதா
மிபிற  தி5ெநய வாகாய மீல=
ேமகதி /தமாிேதா
ெவ,சின மித/+ மதயாைன ெவ)ேகா3
ேம=ெவ) /தமாிேதா
மெப* ப24கதி! ைலநீ5 ெசெந:
ம#=மணி /தமாிேதா

(2)
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மாரேவ ைக சிைல ெய9,ெச4 க#+த#
வ)ைம* /தமாிேதா
ெதைவ வ#ெகௗாி ேயய#ைம ெப*/ன
ெச4/த /தம#ேள
ெச4க)மா ற4ைகெய9 ம4களா கரந4ைக
ெச4/த /தம#ேள.

(3)

481. எHப2+ ரவிL! கிறேவா ராழிேயா
ல4கிய மணிேபாதிைக
ேயெதழி. கா.ெகா, சிெபால ேறாிைட
யிய4மா திெதெனாளியா
/Hநிற ேசயித /* கவி  S.*நைற
/ளாிெபா3 டைணமிைச
ெமா@சிைற யிள+ெபைடேயா டகமகி = Cரன
ேமாக/* மணமிய.ற
பHதிG திவைலெகா5 பாசைடக ளைசதர.
பா@ன. றடமடைத
ப ைசமணி யிகல தில/ தா,சன+
பணிட ென5தெலா ,
ெசHவள திக ைவ வ#தயா பைரநின
ெச4/த /தம#ேள
ெச4க)மா ற4ைகெய9 ம4களா கரந4ைக
ெச4/த /தம#ேள.

482. விகடமி த*க3 கடாெமாH கரடதட
ெவ)ம#பி யாைனேயாைத
ெவ4க:ன+ வா@மணி கா.கவாி யைசQத
ேவக4ெகா ரவிேயாைத
சகமதிர =ல=ெபா. றி)ற. சகட/#
டர=.ற ேதாிேனாைத
சிதத/ நீ4காத ேவத/த :யகைலக
ட#கவி <ாிேயாைத
கலாிய தி#விழா க:யாண /ரெசா5
ெபா:தச4 கீதேவாைத
G2ர ர#தவ!க Kவைகெபற வன+
சிதிட வைழ ேமாைத

(4)
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திகHமணி Dதிெசறி ைவவ# ேதவியி
ெச4/த /தம#ேள
ெச4க)மா ற4ைகெய9 ம4களா கரந4ைக
ெச4/த /தம#ேள.

(5)

ேவ*
483. ேநச மிந. ெறா)டாேனா!
ெந,சி Bைறப, சிைறயனேம
நித/+ ேபா.*4 கவிவாண!
நிைனத த#K4 க.பகேம
ேபச வாிய தவ/னிவ!
பிைழயி ெமௗன ெளாளிேய
பிைறைய தாிேதா னிடபாக+
பிாியா தி#  மரகதேம
Gசி ன*தா தாடளியா!
ெபா4 மல!G4 ழமயிேல
வன ெமலா ெமா#4கீற
ெபா@யா க#ைண கனிைகேய
மாசி ெலழி.க. பண4கரேச
மணிவா@ /த த#வாேய
ம9 ைவ திாிைரேய
மணிவா@ /த த#வாேய.

484. உேள யிேர யி! யிேர
ண!ேவ ண!த. க#+ெபா#ேள
ளேம ள ெதாளிெராளிேய
றேவ யேய. ெகா#ைணேய
தாேன தானா யவதாித
தாேய தவேம தவபயேன
தனேம நிலேம த)னேல
தழேல வளிேய தனிெவளிேய
ேதேன 2ைவேய ெதள/ேத
தி#ேவ ய#ேவ தீ4க#+ேப
ெசயேம நயேம ெச+மணிேய
திறேம யறேம ெசH+பிேய
மாேன யிேல மடமயிேல

(6)
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மணிவா@ /த த#வாேய
ம9 ைவ திாிைரேய
மணிவா@ /த த#வாேய.

(7)

485. பம நாப ேசாதாிேய
பத! க#K மாதாிேய
பனிைம ல= மைலமகேள
பா@ெவ விைடேயா மணமகேள
ச! ேவதேத டாியமிேன
தமிேய *தி + ப2+ெபாேன
த)டா ாிதழி ேவ@தவேள
தா# கைன/ கா@தவேள
/ைம யிளைமயி லாவேவ.
Nலா தார ெபா#)/ேவ
ேமா3ச /த= காரணிேய
ேமான4 கடத Gரணிேய
மர மிெம ெமாழிைமேய
மணிவா@ /த த#வாேய
ம9 ைவ திாிைரேய
மணிவா@ /த த#வாேய

ேவ*
486. மத ெகசைத ெவ*தணி ெமா@
மத!த தனெதழிலா@
ைமய ைல ேச ெலன க* வி க)
மண  மல! ழலா@
தைதயி ல ைச றெப# ைம 
தைல ெசா Bைர நலா@
தபி லயி.பைட ைய சின வி 2கி!
ததய =.றகணா@
2த வைள கிழி வி35 மணி ைழ
.ெறாளி! ெபா.ெசவியா@
2பிர ந.றா ளைத ெவ#35
2ட!த ணைகெபா:வா@
/த ரகப மைற விதகி
/த மளித#ேள

(8)
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/வி ெசா. ைவபதி தமி
(9)

/த மளித#ேள.

487 / சிக ரபைட ைய ைக தாிதவ)
/த மளித#ேள
/ர ெம@ க நைகெதாி யி3டவ)
/த மளித#ேள
/ ெசய /.ற வ#3க ணடவ)
/த மளித#ேள
/பக வ! ய! ெவ.றி யளிதவ)
/த மளித#ேள
/ 2த ைரபாி =.* விதிதவ)
/த மளித#ேள
/பைக ய.றவ #3ெடளி =.றவ)
/த மளித#ேள
/ 2ட ைர க ெணன ெகா 5திதவ)
/த மளித#ேள
/வி ெசா. ைவபதி தமி
(10)

/த மளித#ேள.
-----------------------------------6. வ+ைக ப+வ

488. ைமதவH மணிெந5, சிகரமா ளிைகயிக)
மைனயற+ G)டத.பி
மாறாத வி#விைன ெதாைலைத+ லெவ*
வபைகெயா ரா*மா.றி
ைகதவ மிதவிழி மடமாத! 2கமாதி
ைகவி3 5ட.*ளி!ேநா@
க5+பசி ெபா*ெம@ ெபா#ைள3 க#திெவ4
கான மைலயிட
ெம@தியாி தானமர =ாி5 ைதெத9
ெமாியிைட த!பாசன
தி#ெகா) ட3டா4க நி3ைடநிைல ெப*+ேயாக
மினிபல நா)/ய*
ெச@தவ /ய!தில மாதவ! நித+பர=
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சிவர தாிவ#கேவ
சீதவன மா:க ேவதவன நாத!மகி
திாிரா+ பிைகவ#கேவ.

(1)

489. மகபதி மணதமக ணதிபதி பயதமக)
மலரய விைழத#)மக
வ)ைமதிக விைசயமக த)ைமெகா சக சிர/க
மதா கினிெபய!மக
ககன/* க.மக ெபாைறெகாசீ ரவனிமக
கட=, சாிெய9மக
கவினா* மிரதிமக) /தலான வரமகளி!
ைகெதாழ வரத#மக
இகபர சகாயமக பசியவ வானமக
ளிைமயமைல ெப.றி5மக
ளீசனிட+ ேநசமக மாசிமன வாசமக
ெள)ணா கற+ாிமக
ெசக/த= க#ைணமக ளறிவாிய தைலைமமக
ெசழிய!ேகா மகவ#கேவ
சீதவன மா:க ேவதவன நாத!மகி
திாிரா+ பிைகவ#கேவ.

490. ம,2 ெகா)டதக ர4கம க#4Cத
மமல! ெதாைடயலாட
வ)லக Qத:ெலாளி! வ சிர 23
மணிப3ட /ல4க
ெவ,2த :லாெவழி. ெசவியிைட மணிெதா4க
ேலெபா. ைழவிள4க
ேவடவி

ந*4காத ெளாதெச4கரமீ

திைசதக4 கணமில4க
அ,சன4 ல=விழி ய#ெப#க =ரமதனி
லவி!தரள மாைலயைசய
வணிதிகH /தரப தன/ட கிரணமணி
யா!தேம கைலவய4க
ெச,சேரா #கெமன மல! சர) கி)கிணி
சில+ேபாைச தரவ#கேவ
சீதவன மா:க ேவதவன நாத!மகி

(2)
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திாிரா+ பிைகவ#கேவ.

(3)

491. அரனிட தவவ#க ரெமாி தவவ#க
வ#பரா சதிவ#க
வற+வள! தவவ#க திறமி தவவ#க
வமர!பணி ெகௗாிவ#க
பரம2 தாிவ#க =ரகக4 கணிவ#க
பக#/ க)ணிவ#க
பர=/ தமிவ#க சயில திாிவ#க
பாிமள ழ:வ#க
வர/த= பைரவ#க 2#திக Hைம வ#க
மகிடச4 காாிவ#க
வவழகி வ#கவ யவ!க5தி நிதிவ#க
மைரயா ளரசிவ#க
திரகைலவ லவிவ#க சமரபயி ரவிவ#க
சி4கவா கனிவ#கேவ
சீதவன மா:க ேவதவன நாத!மகி
திாிரா+ பிைகவ#கேவ.

(4)

492. கய4ெகா)ட திைசெய35 N*லக /தன
க3டைள ளட4க
கதி!ெச@மணி /ேவ@ சி*விதி ெயனதிக
கவிெபய! பைடதத க
நய4ெகா)ட வ#பரா சதிைன மதியாத
நைவயி# மனெதHதலா
நாKெமதி ெரவ#மில ெர9மாண வ4ெகா)5
ஞானN! திையெவ*
பய4ெகா)ட ச4ேகதி யயனாதி ேயா! கD!
பாக+ப பென*3
பாிவிெனா5 ாிமக/ மவ9 மேதவ#+
பட#ற ெச#மைல
ெசய4ெகா)ட Dரப திரைனய# க)8த.
ெசவிெய9 /ைமவ#கேவ
சீதவன மா:க ேவதவன நாத!மகி
திாிரா+ பிைகவ#கேவ

(5)
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ேவ*
493. வ)ண மிG4 கத:கK+
வாச+ D2+ மல!திரK+
மர த#ேத மாவின/+
வள!தீ, 2ைவயா ைல க#+
தி)ண+ ெப*ெத4 கிெறாைக,
ெசH4ெகா திலகி ய!க/,
சிைறவ) 5ல= மல! கா=
ேதனா! ெசதா மைரதட/
ெம)ண /*ெச, சா:கK
ெமழி/ யி! , ச4கK
மிைரேத! # மன H=
ெம4+ நிைற ெப#வள4ெகா
த)ண+ பழன திக ைவ
தாேய வ#க வ#கேவ
தவேதா! ேபா.* திாிர2
தாிேய வ#க வ#கேவ.

(6)

494. ல= ெசH44 மமிள
ேகா3ட மகிற ேகால/த.
C*ம ைலயி. ப5ெபா#K4
ெகாHேத னாவி மயி.Y:
யில மிறா: யர காதி
யிய44 கானி B*ெபா#K+
யாைன பித க#4ர4ேகா
ைறக) ணா நக!ெபா#K+
பலெனா) வாைழ ெசெநசி*
பயறி கிளநீ! /தனா3.
ப5ந. ெபா#K, ச4
பவள ெமா5ஒ ெகாைல/தா!
சலதி ெபா#K நிைறைவ
தாேய வ#க வ#கேவ
தவேதா! ேபா.* திாிர2
தாிேய வ#க வ#கேவ.

(7)
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495. நானா கைலவ ேலா!கணித
நா கH ரதாிேய
நமா மணிபஃ றைலயநத
னாக மில4 க4கணிேய
ேமனா3 டமர ராதிபதி
ெம சி பணி, ச4காிேய
ேவதா கம4க ேடடாிய
ெமெசா. தைல ய,2கேம
ேதனா ரளக தர+ைபய!க
சிதி வ  ம4கைலேய
ேதவ ேதவனிடபாக+
ெசழி வாH ம+பிைகேய
தானா பரண! மி+ ைவ
தாேய வ#க வ#கேவ
தவேதா! ேபா.* திாிர2
தாிேய வ#க வ#கேவ.

(8)

ேவ*
496. ச/ கறி# மகனி த+பணி
தைலவி யதாி வ#கேவ
தமிய ென,2* ய!க ைளத#
த# ரதாி வ#கேவ
பம ெமபத நிைன மப!க
பவப ய4காி வ#கேவ
பகர #,சி* /*வ ெகா)ட5
பைகெவ ச4காி வ#கேவ
மமி தி5 மல!ந *ெதாைட
வைனய ல4காி வ#கேவ
மகர ெமா)கட விடமி ல4கிய
மணிெகா கதாி வ#கேவ
ெபாவி :4கித /டன ட+ாி
னித 2தாி வ#கேவ
ைவ ய+பதி நிைலெப *திாி
ரச =தாி வ#கேவ.

(9)
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497. ப#வ ம4ெப@ லக மி*
பயி!த ைழதிட வ#கேவ
பணி ெமறைன யிட!ெச@ வபிணி
பல= ம4கிட வ#கேவ
ம#வ #தவ /னிவ ரதண!
மகிைம த4கிட வ#கேவ
மதிமி 4கவி வல!ெசா ெசதமி
வளநி ைறதிட வ#கேவ
உ# மெபா5 பர= ெதா)ட!க
Kள/ வதிட வ#கேவ
ல= மபைத வ*ைம ெகா)5ழ
B*க) ைநதிட வ#கேவ
ெபா#ந! சதத /ைறக ல4ெகா5
வி ரதிட வ#கேவ
ைவ ய+பதி நிைலெப*திாி
(10)

ரச =தாி வ#கேவ.
-------------------------------7. அ% ப+வ
(சாம+)
498. த4கமக ேம#ெவ9 ெமாப.ற மைலதைன
சதத/+ வல4ெகாைவநீ
ைதய:வ ள+மைலைய /ர மழிதநா3
ட9ெவன வல4ெகா)டன
4கமி தி#நீ றில4கட =3ெகாளி
ள4கிட க)ணாயிைன
ேதாைகயிவ ள கட= ைளபிாிவி லாமெலழி
ேதாறிட க)ணாயின
ம4கல /*தட தளியிைசெகா ணைறெப#
வனச+ ெவ*தி5ைவநீ
ம4ைகயிவ) ெம@யபி லாதN ட!களிைதய
வனச+ ெவ*தி5வகா)
அ4க8ல க#Kைம நீநிக ராதலா
ல+Z யாடவாேவ
யரனிட4 ல=திாி ரச= தாிட
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(1)

ன+Z யாடவாேவ.
499. இயம/த ல3டா4க ேயாகதி னிைலைமெப*
மி#ய திாிதமகநீ
யிவKேமா வி)ணள =ய!ேம+ பா5ெப*
மிைமயவ திாிதமகளா+
வயமி4 கதிெகாைப+ ரவிேய

G)டேத!

வாளாி .றைணநீ
வனிைதயிவ ளிரணிய 9ரைத பிள /கி!
வாளாி .றைணயா+
கயம#வி யித /* கவிழா+ப B நீ
காதல பாரதைத
கனகமைல யி.ெபாறி தி5மா+ப B கிவ
காதல யாமதி கி
லய!விBைற ெயாைமயி வ#கெவன வைழதன
ள+Z யாடவாேவ
யரனிட4 ல=திாி ரச= தாிட
ன+Z யாடவாேவ.

(2)

500. நிைறமதி ெயனெபய! பைடதைன ெப#4க#ைண
நிைறமதி பைடதனளிவ
நீயாதி சலமீ ல=ைவ யிவேவத
நீசல மீல=வா
ெபாைறயிேம லாைவநீ யய!த+ பிைழெயணா
ெபாைறயிேம லாவளிவ
லவைன தைதநீ கைலகபல =ண!கிற
லவைன ததனளிவ
ைறவிலா Qதம ளெசய னா.
ண4றிநீ காதி5தலா.
Cவிைள யாடநல மாமினி ெசாவெத
ேகாகனக மலேராபணி
தைறதிெகா Tர ெபா.பத ெசவிட
ன+Z யாடவாேவ
யரனிட4 ல=திாி ரச= தாிட
ன+Z யாடவாேவ.

(3)

38

(ேபத+)
501. கதிரவ றனெவயி /னெமாளி மH4+ெவ)
கைலதாி தைனயாயிர4
கதிரவ!க ட+மி9 மில4மா ணி கேம
கைலதாி தனளிவKேம
விதிையய#) மாBற4 ,சயன மானபா
ெவள நீதிதா@
ெம@,ஞானி ய! D 5த=, சிவாநத
ெவள திதனளிவ
சதி/த Nெவாப ெத9மாிைவ ய! கினிய
தைலவநீ யாமவ!ெதாH,
சலசநா யகி/த. ெற@வமட வா! ெகலா4
தைலவியிவ ளாமதி கி
லதிகமா மிவKன காதலா மகிைமட
ன+Z யாடவாேவ
யரனிட4 ல=திாி ரச= தாிட
ன+Z யாடவாேவ.

(4)

502. மைழளி தா! தகறவா மீல=
ம4: ெனா54/ெம@
ம4ைகயிவ டபசிய ெம@ெயாளியி னா.காிய
ம4ைல ெயா54கைவதா
தைழதி5 க#+ேப /#விலா 9 நீ
சதிர ெமனெபா:தா@
சதியிவ டா9# ெப*/யி!க ளயிலன
சதிர மனத+ைவதா
பிைழதிட. ெகளியவிட வாயரவி 9 ள+
ேபற ெவ#)ேடா5ைவ
ேபரரைவ யணிெயன G)டன ளிவ3நீ
ேபதமா யி9மபினா
லைழதன ளிள+ெபா. ப2ேதாைக யாதலா
ல+Z யாடவாேவ
யானிட4 ல=திாி ரச= தாிட
ன+Z யாடவாேவ.

(5)
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503. /னைக திகலP ர3டநா ளிைறவனா
/றிப3ட ேத! சி:நீ
Nக பாகனி5 சாபமா றாC
/.ற கயேராகிநீ
பனக ேகாெகாய விடவாயி னாB)5
பா!மி  தி5ெம சிநீ
பாகீ ரதி ச களதிதைல வாச.
பாிைற #ேராகிநீ
மினனா! Dதியி. Cெய# வி3ெடறிய
ேம=சி* மதியானநீ
ேம+பா லாத=ைன ெபா#ளா யைழ மிவ
ேமைமெசால வாிதாதலா
லனவய E ைவ வ#பரா சதிட
ன+Z யாடவாேவ
யரனிட4 ல=திாி ரச= தாிட
ன+Z யாடவாேவ.

(6)

(தான+)
504. வானாட! பதிதவ /ய*ெகௗ தம!சாப
மா.றிேவ த+ெப.ற
ெமௗனேயா க+ாி ததர4 கGைச
மலரய றாெப.ற
ேமனா K#திரா க+G)5 ந8.ற
ேமதாதி கதிெப.ற
ேமவிரா மசிவா! சைனெச@ பா2பத
விசிகந) ெபா5ெப.ற4
ேகானான வதகா 2ரன4கி ேதவல
C*/ர ராதிேயா!
ைறவிசீ! ெப.ற= மிதல தேதநீ
றித8கி Bைறதவி!
தானாத ெசவ4 களிேபா5 ெப.*ய!ைவ
ய+Z யாடவாேவ
யரனிட4 ல=திாி ரச= தாிட
ன+Z யாடவாேவ.

(7)
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505. விட4ெகாதி ைள ெயயி.*வா ளரவ+
விH4காம ெலா#ைம.*
ெம@பர சைடமீ Cவிைள யாட
வி#+பிேய ைனைவதன
இட4ெகாதி த க ேவவியி. கா:னா.
ேற@) டழித=ைன
ெச4கதி! ெகதிராக ெவ)கதி ெரன ெசால
ேசணிைட விள4கைவதா
மட4ெகாதி தைக யிராவண றனS#
வரவ,சி யகB/ைன
மாயவ ென9தைமய னால> வில4ைகதனி
மானெமா5 வரைவதன
ளட4ெகாதி +தி வி3டைட வேதநைம
ய+Z யாடவாேவ
யரனிட4 ல=திாி ரச= தாிட
ன+Z யாடவாேவ.

(8)

(த)ட+)
506. நவேம= க#ைணட வாெவ றைழதிட=+
ந8காதி# தக)டா
ந+மைன +பைகெச@ தைனெய* ேவழ/க
நாத/ன மி3டசாப+
தவிரா தி# கேம B,சின தனெனன
தாெச@வ ேனாகா:னா.
ற கயா கைன ேத@தவ சீறி.
ந5பவ!க யாவ! நீ.
பவமா+ ேவைலதனி ேவைலவி3 ேடாக5+
பைகெகா) 5* கில)ட
பகிர)ட மதனி9+ பாகா பவாிைல
பவித திB/றன
கவமான+ வ#மாகி ெலவ#ைன மதிப!கா
ண+Z யாடவாேவ
யரனிட4 ல=திாி ரச= தாிட
ன+Z யாடவாேவ.

(9)
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507. ந+பியிவ ப கநீ வாரா தி#ைபேய
நமDழ /ன/ைதத
நளின தி#பாத /)5ேவ ைள கா@த
நயனெமா *)5நாK+
/+ப#  ப+ வ#வித /ர
ெமா#4ெகாிெச@ நைக)5மா
Bதியி Bதிதவ மட சிர4ெகா@த
=கி#) ல4ைகயா)ட
க+பத மைலெவ பி.கிட தலற
கனW* விரB)ட54
களி*)5 :)5 சி4க/) டழவிட
க3ெசவி /)5பைகெகா)
ட+பர தினிBைன ப+பர+ கா35/
ன+Z யாடவாேவ
யரனிட4 ல=திாி ரச= தாிட
(10)

ன+Z யாடவாேவ.
--------------------------------8. சி0றி1 ப+வ

608. ெபாற மில4ெந5 வ3டவா ள *
ாிைசயா கதிைளத
ற கட. ேகா3ைடE ழகழியா திைசகேகா
ரநீ5 வாயிலாக
மக ெகா ள3டல கிாிகெகா தளமதா
மாதிர தைலவ#டேன
ம#=ெத@ வ ேசைன ய+மதி. ெபாறியாக
மாேம# ெகாமரமதா
வதிக ழாகாய க4ைகெவ) ெகாயா
வகறபல தீ=மைனயா
வா#யி! ேயறி யிகபர 2க4கடைம
யறெநறி ப<3யா
ெதைவ ேவதாி நாத!வா மதரசி
சி*D5 க3ய#ேள
சிதித# திாிர ச=தரா நதிேய
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சி*D5 க3ய#ேள.

(1)

509. /ெதH தாயெபா. ேச.றினா ெமாழியா க
/.றந. க:ய.றி
/ண! ைப 2வ ெரHபி ெபய! ெசாவிைன
ெமாழிகைள Sணி*தி
யத/ சாாிைய ேபாதிைகய தா கி#
பைவதி ர+பா@ சிேந
ராெம ச4ெகா54 ைகைவ ேம.க#
தாைவவைள யாபரபி
சத/. றாணிைத ைத+பாேலா 3ய.
சா!தேகா ெள35மைறயா
த5/ தக/த சிதாி தி#ெபா#3
டைகவிள கி3ய.*,
ெசதமி ழில கண மைன விைள யா5/ைம
சி*D5 க3ய#ேள
சிதித# திாிர ச=தரா நதிேய
சி*D5 க3ய#ேள.

(2)

510. /தைல Eலேம திெபா யணிேதா4
Nாிெவ விைடயவ! 
/நீ! நிற4ெகா)5 ம)8)5 வி)ணீ)ட
/)டக க)ண# ,
2தேவ ததைலைம .ேறா திமதி.
*ல4கில கீறவ! 
ேதா*/ ப/ ேகாேத வ!கபர=
2ட!வ சி ராத! +
விதகெம@, ஞானநிைற ேமானமா தவ# +
ேமலான சித# +
ெம@ய மிெதா)ட # மன ெமா#மித
விதரண!க ளாதிேயா! ,
சிதமகி ழ.த பதவித த#ள+ைம
சி*D5 க3ய#ேள
சிதித# திாிர ச=தரா நதிேய
சி*D5 க3ய#ேள.

(3)
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511. ஓவாத ேபர)ட மானேத சி.றிலா
=லகேம ரலதாக
ேவா4ெபா மைலைல ைகயதாக ம9யி!க
K.றத) Uலமாக
தாவாN த)ட தடாெவள நீாி9ைல
சயிலமவி! கரகதிைச
தா4க5 பா=லைவ <ழ லாவடைவ
தாN35 தீயதாக
ேகாவாதி பதவிபல கழிவைகேயா டபமா
ெகாHமண மிக சைம
ெகா)க 9 க.த, ெச@தைவக ப)5ேபா.
லவைவ வைகC#
ேதவாதி பெறாH திைற,2பர ேதவிேய
சி*D5 க3ய#ேள
சிதித# திாிர ச=தரா நதிேய
சி*D5 க3ய#ேள.

(4)

512. ப4ைகய ெசவிவா கிெசவி G4க.
பக ெசவி /தலெத@வ
பா4கிய!க ெளா5C வ)டலா3 டய!ேபா
பரேமச ைனக 
ம4கல மிதி5, 2பேசா பனபாட
மன/வ ெபா5பா
மா4யி :ன4க)ம# K.றிட கினாியி
மனிைச வெதா:
4க/* ப,சர Gைவகிளி நாண
ல4கி ெசாலா.ெகா,சி
ேதாலாத பாிகாச வைகாி Sய
2ைவந* ேத*ளி ,
ெச4/த வாயினா. தைலெமாழி யா5/ைம
சி*D5 க3ய#ேள
சிதித# திாிர ச=தரா நதிேய
சி*D5 க3ய#ேள.

(5)
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ேவ*
513. அ+ைப ெபா#த, சனமணி வாிவிழி
ய#ெளா 5வதாட
வா: த#+ய ெவளிற க#ைமெகா
ளளக மைசதாட
வ+ைப கிழித தி*மா ெதாளிாி
வன/ைல யணியாட
வனச மபயெம@ ததிக ெச4ைக
மணிைப ெதாயாட
=+ப! பயிலர மகளி!க ணாக
=ேலாக மடைதயேரா
5லவி லவி திைசதிைச ேதா*
/வபி ெனறிெதழிலா!
ெச+ெபா. பதினி தா5, மேனாமணி
சி.றி :ைழத#ேள
ெசவ ைவ திாிர 2தாி
சி.றி :ைழத#ேள.

(6)

514. எHவைக .பவ ெம)பா னா[
றாயிர ெம9மலகா
ாி9யி ரானப பாைவ கK ெகழி
:ளைம வள! சிண+
பHதக கவி களி ெசவ+
பாிெவா5 2க/தல
பா: )ணி றா3 நட+
பா!வதி ேயவானா!
/Hமதி ெயனவிாி கதிாி நில=மி
/தி பாைவநிற
/தி!மர கதமணி *ைம+ பாைவ
/ழ4ெகாி ெயனெவாளி!ெச@
ெசHமணி திக ெபா. பாைவ விள4க
சி.றி :ைழத#ேள
ெசவ ைவ திாிர 2தாி
சி.றி :ைழத#ேள.

(7)
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515. லமணி திக ெபா. 23 மி3ட
த+ைப நிகநிெகன
ேகாேம தகN தி+ வயிர
ெகா தகதெகன
ெதாைலவற ெவாளி!மா ணி க பணி
ெதா4 கலகெலன
ேசாதிெகா ெபா.* ேமகைல +ெபா.
W2+ பளபெளன
விைலயி மணித) ைடT ர/+
விரவி கி8கிெண
ெமெமாழி 4ர :னிைச 4கவி
ேமவி Bெலன
சிலதிய #டன+ மைனயா 5+பைர
சி.றி :ைழத#ேள
ெசவ ைவ திாிர 2தாி
சி.றி :ைழத#ேள.

(8)

516. அளில =4கட நதிபா@ க=ளா
ரதி/க. கைனேய
ய9தின மப!க Kளமீ ைறநீ
ட.தெம@ கனிேய
ெவளிபவ னதழ னிலநீ! வவா+
விதகி த.பைரேய
விைரக மைழத# நிழவா ழிைமேயா!
ெம 2 க

கிளிேய

ெயாளிகிள! சிர ெவழிேச! Qதலா
ெராப* ெகா.றைவேய
ய!பர மறைன யகலா த#C
#தமி ெபா.ெகாேய
ெதளிதமி ெழா) ைவயிேம =ைமேய
சி.றி :ைழத#ேள
திாிர 2தாி ெய9மா தாிேய
சி.றி :ைழத#ேள.

517. தி#வல வபாி =*ேசா தாிேய

(9)
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சி.றி :ைழத#ேள
திாிவ னதி ெசநா ரணிேய
சி.றி :ைழத#ேள
தி#வல ாிபத கநா யகிேய
சி.றி :ைழத#ேள
திாிைட வ,ச# ள8கா மயிேல
சி.றி :ைழத#ேள
தி#வர மெபா5 த#கா ரணிேய
சி.றி :ைழத#ேள
திாிைர ச4காி சிைவயா மைளேய
சி.றி :ைழத#ேள
தி#வ# டெதளி யைனயா Kைமேய
சி.றி :ைழத#ேள
திாிர 2தாி ெய9மா தாிேய
(10)

சி.றி :ைழத#ேள.
---------------------------------9. நீராட0ப+வ

518. மணமி மல!தா தைளேத 9)டளிக
மகி ந*+ Gதா! ழ
வைரநி *ய!வா ெனறிெச* /நீைர
வாாி8 ேமகெமனேவ
ண/* மணி க 2 D கியா ர#ள/
ெகா)ேடா4கி வளரல!/ைல
ெகா.ற ழா@ெமௗ: ப)5 பா.கட:.
றிதி3ட சயிலெமனேவ
வணாி#4 கன. சிைல#வ ைமவிழி
வைள ெசவி பிற4வதன+
வ)ைமதிக வி)மீ கண,Eழ =ல=/ய
ம*வ.ற மதியெமனேவ
ணாிநிக ரெப# வராகநதி லவநீ
தியநீ ராய#ேள
க மி4 ெகௗாிதிாி ரச= தாிநிம:
தியநீ ராய#ேள.

(1)
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519. ெச4கய ெலா54க)க ைசவல ெமா54Cத
ேசதா+ப மலெரா5+வா@
தி#/ ெதா5தத+ வைளெயா5 வா!கா
ெச+பவள ெமா5ெம:த
ச4கெமா5 மிட*த) மிழிெயா5 மல!/ைல
தாவியெகளி. ெறா5+விர
சல 2ழி ெயா54ெகா ெகாேயா5 ம#4நீ
ச!பபட ெமா5நித+ப
ம4கலவ ெனா5/ழ தாKல= சிைனவரா
லதெனா5 திரகைண கா
லாைமெயா5 நற4 காகமல மலெரா5
மலதக பதமம!ெசய
ெபா4ெத) ைரேயறி வராகமா நதிம#=
தியநீ ராய#ேள
க மி4 ெகௗாிதிாி ரச= தாிநிம:
தியநீ ராய#ேள.

(2)

520. இல4மர கதமணி ேசாதியி. பசியநி
ெனழிB# சாயைல க)
ேட/.* வாயரவ மாறா ேதாைகமயி
:ளமர ேசாைலயைடய
ல4ெகா)5 Eழர மடைதயேரா டளவளா@
C*ெமாழி மழைலக)5
யிப24 கிளிGைவ நாணிநீ வாைழ
ெகாH4# திைடெயாளி க
நல4கிள! சில+த) ைடகெகா,சி 5ெத@வ
நளினதி# தாளிெம
னைடக)5 ெவ3கிெம@ ெவறி.றன+ ேப3ேடா5
ந54கி பரபாற
ெபால4வ3 ட#வி/ ெதறிதிைர வராகநதி
தியநீ ராய#ேள
க மி4 ெகௗாிதிாி ரச= தாிநிம:
தியநீ ராய#ேள.

521. ஏதித /* கவி  S*ேத பிவா

(3)

48

ாிசெம9 மா/கமல!
திளநிலா கதி!க) வதி5 க#4வைள
ெய9ைம க ணாரேநா கி
நீத. காியன :ைடல= பபறைவ
நீேளாைத யாமிெசாலா
நிதியக :யாணபர ேதவிேய வ#கெவன
ேநய/ட ேனபசாி
தாதிக ெச@ெவ) ணிதில ச4க4க
ளா!ெதH ெதறிதிைரெய9
ம+ெபா மணிெதா காத3 கர4ெகா)
டைழற= ாிெமழிலா!
Gைற லாவிய வராகமா நதிேம=
தியநீ ராய#ேள
க மி4 ெகௗாிதிாி ரச= தாிநிம:
தியநீ ராய#ேள.

(4)

522. கா,சன ெதாளிேயா5 பிற4மா ணி க
கலாப+விாி சிைகப#மமி
கா,சிமா ேமகலா பரண4க ள+ெபா.
க:4கமீ தரவ,ெசய
வா,சர மணிபணிக ெகா4ைக வ3ழி
ம#வியி னைசெதா: க
வளவி3 5ைரதிட. ெகா>வா ய!தமா
தாடக ெதாகளா!ப
நா,ெசா: பணிெத@வ மண+D2 ேதெனாH
நளின தி#பததி
நகம! ெதழிெகாசி லாிவிள4 த)ைட
நவமணி கி)கிணிட
G,சில+ ேபா:ட வராகமா நதிெப#
தியநீ ராய#ேள
க மி4 ெகௗாிதிாி ரச= தாிநிம:,
தியநீ ராய#ேள.

ேவ*
523. கைலபல =+பாி =ள!மகி ெபறவ#

(5)
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கைலமி ென9,சகி+
கனெச வ+பழ வயா! த=4
கமைலெய9+ ெபய!ெகா
சிைலQத /த ெச>வித ெத@வ
ேச மணிமட
ேதவ!க ளதிபதி ேமவிய ெபா.*
சீரயி ராணிெய9
நிைலெப* சிலதி மரமக ளி!கெள9
நிைறமி மிைளய#+
நீதி ட ெபா.பாத ெதாHபி
நிறி# ைடEழ
வைலெயறி ெப)ைண நதிைற யினிதா
யா5க நீேர
யாரணி சிவபாி Gரணி திாிைர
யா5க நீேர.

524. /த வித

(6)

க# ைம க ணர+ைபய!

ேகாடா ேகாய!ெபா
ெகால னிய.* மணி சி விறி ைக
ெகா)ெடா# வ! ெகா#வ!
கம த# ம=மி மலேரா தியி94
கைலமதி வதன4
காH* / வட ெகா4 ைகயி94
கவினிைட ைடமீ
மிைமயள =,ச: யாெததி ெரதி!நி
றிமி ந* நீ!Sவ
ெவ@ சில!பி னி3ேடா 5தக)
ளநைக த#மயிேல
யமி த மிெதனவ# ெப)ைண நதிைற
யா5க நீேர
யாரணி சிவபாி Gரணி திாிைர
யா5க நீேர.

525. ஈர மல! கா வி.ப தா
மினிைச பாந
ெலழிெகா மணி ெச@ *க ேடா*

(7)
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மிவ!ல விமி க
சீரைம ெபா.பா ைவ  மண4க
ெசழிட ேனெச@
ேதமல! ெகா@4 ரைவ ாி,
ேசய ெரா5C
வார /டெபா ன+மைன யா+
வாிவைள ைக ெகா3
மகி ெவா5 ெகா+ைம ய+ ந+
வ)டெச@ த#Kைமேய
யார நிைறதி5 ெப)ைண நதி ைற
யா5க  நீேர
யாரணி சிவபாி Gரணி திாிைர
யா5க நீேர.

(8)

526. வ5ய! மதர மைலவி Bவதவ!
ெகாயா ேம*ைடயா!
ெகாHமண ெமாறிய விதழி ைனதவ!
ளி!நீ ரா!சைடயா!
தவமி மதண ாிதய மகி தவ!
தமிேய னாடரனா!
சைபயி னட+பல ாிய# ள4கண!
சமமீ றாதியிலா!
பவள நிற4கிள! வ=* 4கவ!
பணியா! பால8கா!
பைகஞ! ர+ெபா படந ச4கர!
பாிவா! காத:ேய
வன ரதாி மணிதிக கதாி
நீ ரா5கேவ
ைவ நிரதாி திாிர 2தாி
நீ ரா5கேவ.

527. லைம மி4கைல வல!க ழ+பிைக
நீ ரா5கேவ
ெபாதிய /வதி5 /னிபர =+பைர
நீ ரா5கேவ
ல= கம ெதாளி ரயிலவ னபைன

(9)
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நீ ரா5கேவ
ெபாயணி ச4கர ன#கி விள4ைம
நீ ரா5கேவ
லனழி ச)டைன ைதத# ச4காி
நீ ரா5கேவ
ம =)டளி யிைசபயி தளி
நீ ரா5கேவ
லவ! வண4கிய கணபண க4கணி
நீ ரா5கேவ
ைவ நிரதாி திாிர 2தாி
(10)

நீ ரா5கேவ.
---------------------------------10.
10. ெபா2ச0ப+வ

528. ஓ4ேவ தாதசி தாதெம9 நமா
ய!தெபா. ற+ப4களா
ேவாதாிய நாதாத ெம9ெமா) ெசH4கிரண
ெமாளி!வயிர வி3டமாக
பா4ெப* ெம@,ஞான /ய!ெவ) ணிலா கதி!க
பா@/ வடமதாக
பர=ெதா) ட!களிைதய நளினமல! ெச,2ட!
பமரா கபலைகயா
வா4கைல மக3ேச ய#கி# தினிைசக
ளா!தநி க ப க
வ+ய திலகில மிெய) ம#4ைகயி
ல3டம4 கலேமதிட
G4ழ. பசியெம@ திாிரா நதிேய
ெபா[ச லாய#ேள
ைவேவ தாீச ாிட/லா= பவானி
ெபா[ச லாய#ேள.

529. க.பக G4கா வனந* நீழ:.
கட=ள! வண4கிேயத
கனகா தனD. றி5ேவத னாயிர4
க)மல! களிேநா க

(1)
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ந.பம மாமல! Yட தி#லைக
ந திறைதைடயா
னாவத னவா யா9ெமH தாமைற
நவி*தி ெச@நி.க
வ.த+ ெப*/யி!க யாைவ+ பாகா
தாழியி. பளிெகா)ேடா
னானத மாகியா 54ட Cதிெனா5
மகமிக மல!வ க
ெபா.பில ெத@வ ெபாலWவி யனேம
ெபா[ச லாய#ேள
ைவேவ தாீச ாிட/லா= பவானி
ெபா[ச லாய#ேள.

(2)

530. ம35ல= ந*மல! தாமைர சி.றயி
ம9கி) கிணியைசயேவ
மர ெசH4க#+ பைனயேதா வைலயெமா5
வ சிர ெதாயைசயேவ
இ3ைட ெச+ெபா. பட!ேதா5 மணி 2ட
ாிைம ேம கைலயைசயேவ
யிளெவயி ெலறிதி5 மணிபிைற வடதிேனா
ேடகாச ெமாதைசயேவ
க35* மணி க சில4 தனமீத)
கதி!/ வடமைசயேவ
கவிெனாH ெசவியிலணி மாமணி ெதா4கெலா5
கம ழ. ெறாைடயைசயேவ
ெபா3ல சிைலQத. 23/ னைசயேவ
ெபா[ச லாய#ேள
ைவேவ தாீச ாிட/லா= பவானி
ெபா[ச லாய#ேள.

531. கயலா! ந*,சர வணெபா@ைக தனிவ
கா!திைக பால#தி
க#/ ப/ ேகாெத@ வ ேசைன
காவல ெனனெபா:
வயலா! தட4கமல /ைறநா /கறைன
வசிைற ைகயி:35

(3)
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மாேம# வி.ைகைய யெசவி தன கினிய
மதிர/+ ேதச,ெச@
ெசயலா! ெகா5,Eர பமனா தியபைகஞ!
சிதறேவ. பைடவி5
ெச4கட+ பணிேவ@ மயிR! ேசவ.
ெசய ெகா ய!வ +
யலா! மைல கிழ வைனெப.ற மாிேய
ெபா[ச லாய#ேள
ைவேவ தாீச ாிட/லா= பவானி
ெபா[ச லாய#ேள.

(4)

532. ம:=.ற ெசதமி  பா)நா3 5யரால
வாயி9, சிரகிாியி9+
வாேனா4 காைவயி9 ம#ணா சலதி9+
வாரணா சிதல+
ந:=. றிடாதசீ காழியி9 ைமயா.*
நவிசிதா காயதி9+
நாைகயி9 மாPாி 94கா,சி தனி9
நளா.* ம#Sாி9
ெம:=.ற ெதா)டைர கைரேய.* Nாி9+
ேவ\ாி 9,சிறத
விைலய+ பதியி94 காளதி தனி9
ேம=ம. *ளதல+
ெபா:=. றம!த#K ெமா#ெப# ேதவிேய
ெபா[ச லாய#ேள
ைவேவ தாீச ாிட/லா= பவானி
ெபா[ச லாய#ேள.

ேவ*
533. வைர *4கலவ மயி: னிற#2
வாமி யாடமிசீ!
ம#= /#வி னிப/ கறினம
றாம லாடவினிதா
தைரைய Lற/கி Bவண ெனா)பிடாி
தாவி யாடெவழிலா!
ச/ கெபா#வி சிைறவி க4கமிைச

(5)

54

சாபி னாடமகவா
னிைரத ர4கெமறி கடப யதகளி
ேறறி யாடவிைடேம
ெலவ#ம, ச:ெச@ திடவ ர+ாி
மீச னாடமைறT
Bைறத #+ைவ வ# ரதாிெபா
[ச லாய#ேள
ளமகி  திாி ரச =தாிெபா
[ச லாய#ேள.

(6)

534. அலகி றததவ /னிவ! க)5வைக
யா ேயாகதிேய
யசர /,சர/ மினி தவ
னாதி யாயெவாளிேய
யிலவி, ைசய!க ள9தி ன+கH
மீலாத பைரேய
யிகெச +பைழய விைனக ணீ4கெவளி
ேயைன யாK/ைமேய
ெசாலவ#, 2#தி /ைறயி 5+பசிய
ேசாதி நீ5மணிேய
2பநல+ ெப# ைவ யிக)வ#
E: வாமநிதிேய
லகிைற, 2பய பதநி ரதாிெபா
[ச லாய#ேள
ளமகி  திாி ரச =தாிெபா
[ச லாய#ேள.

535. ைழெபா லத#வி 9லவ ர+ைபய!க
Cெறா ணாதநலேம
ல=+வி, ைசய!த ெமழிெகா ள4கைனய!
ேகாதி னாக=லகா!
மைழயி 94காிய ழம டைதய!க
வாாி EHநிலெம
ம#வி ெய*நிைற ெப# ம4ைகய!க
வாழி வாழிெயனேவ
விைழ மபிெனா5 திெச 4ெகௗாி

(7)
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D* ேசாிதழிபா
விெவா 5+பனக நதிமி ைலத/
ேவணி ேம=மிைறேயா
9ைழயி ல4மர கதெம@ ய+பிைகெபா
[சலா ய#ேள
ளமகி  திாி ரச= தாிெபா
[சலா ய#ேள.

(8)

ேவ*
536. நி#ப!க ள9தின ம9/ைற யிப
நீைர ம)ணாள
நிைலய மதிெதா* மினி ெபாழிதிட
நீ!ம: /+மாாி
யி#நிதி நிைறன வயவள ெம4க8
ேம#ற ெவநாK
மி#க டவநிைல ெபறமி ெதா)ட!க
ேள8ற ெம@,ஞான
ம#விய கைலவல! கவிைத ைனதிட
மா/தி! ெசானா
மகிதல மதிலக /*நிைற ெபா4கிட
வா மயி லனா!க
ள#மைற க  ைவயி9ைற ய+பிைக
யா5க ெபா[ச
அரகர சிவசிவ திாிர 2தாி
யா5க ெபா[ச.

537. அ/தி9 /தி!2ைவ த#ெமாழி ம4கைல
யா5க ெபா[ச
லயவ ாிட!ெகட வர/த =+பைர
யா5க ெபா[ச
ல/த!க பரவிய பதமல ர+பிைக
யா5க ெபா[ச
லபய வரதகர தல/* ச4காி
யா5க ெபா[ச
லமைல விமைலசிைவ ெகௗாி யல4காி
யா5க ெபா[ச

(9)
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ல#ெச@ ெதனதி மகிH நிரதாி
யா5க ெபா[ச
லமல ெனா5விைடயி னில ரதாி
யா5க ெபா[ச
லரகர சிவசிவ திாிர 2தாி
(10)

யா5க ெபா[ச.

திாிரதாி பிைளதமி $0றி03
-------------------ைவ திாிரதாி பிைளதமி

றிைர

சிறபாயிர
426. /தவி  + உவற எக. கைலஞ!, பிரபதைத நெப#தைக
தமிெழப! இஃ பிைள தமிெழபரல! என C35க (1)

427. உ)ணா 2ரத ெப#தன அ/த+ - ழைத உ)ணாமேல ெப#கிய
ெப#ைம ெபா#திய /ைலபாலமி!த+; ஒ#வ - தி#ஞான ச+பத ெப#மா;
தமி

- ேதவார+; தனத/த+ ெகா5 தமிழ/த+ உ)8த:9+ தனத/த+

ெகா5 காமேல தமிழ/த+ உ)ப வி#பமாத: "திாிைர  இ4 எதி
வி#ப+'' எ* Cறி ச+பத ெப#மாைன கா3B+ உய!வா கினா!. உலக
ம க தனிடமி# ஒ* ெகா5 அத. பிரதியாக ேவெறா*
ெப*த:9+ யாெதா*+ ெகாடாமேல ஒ* ெப*வதைன ேமலாக மதி
வி#+பி ெப*வராதலா இ4ஙன+ Cறின!. ''ெச@யாம. ெச@த =தவி 
ைவயக/+ வானக/ மா.றலாி'' எற ற கா)க. க)ணான திாிைர
க)ேபா* / கியமானவளான திாிர2தாி; ச திேய /+N!திகைள+
ெதாழி.ப5கிறா எ9+ ேதவிபாகவத க#ப Cறினா!. "க)ணி.
சிறத=*பிைல'' எறா! பிற#+. (2)

428. திாிபாதைக - க4ைக; ேவணி - சைட; அைத - அதைன; அதைன எப அைத
என ெகா ைசயாகிய. ேதவ!கK+ அ2ர!கK+ தி#பா.கட கைடதேபா
சதிரைன அைட Sணாக=+ மதரமைலைய மதாக=+, வா2கிைய கயிறாக=+
ெகா)5 கைட /த: விஷ+ ெப.* பினேர அமி!த+ ெப.றன!.
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அ>வமி!தைத ேதவ!க ம35ேம அ2ர! பய+ நீ4வத.காக இக2க+ க#திேய
தி#மா:னா வ,சைன ாிவி சாபி3டன!. இ#C3டதா#  பதி
/ மர எற இலவ! ம35ேம ெசதமிழாகிய பா.கட: தி எற
Sைண நி*தி, நாவாகிய மதினா, அெப9+ கயி*ெகா)5 அபா.கடைல
கைட /த.க)ேண பிைளதமி எற அ/தைதெய5 GமியிBள
மனித! எேலா# +, இ>=லக+ ேமBலக+ ஆகிய இர)ட4களிB+
மகி

சியைடய உ)பிதா! எபதா எதைகய உய!ைவ ஆசிாிய! 

த#கிறா! எபைத உண!க. ெசதமி  பா.கட, மதியாய த+ப+, நாவி ம,
அெப9+ பாச+ ஆகியன உ#வக4க; மதி - கைட. (3)

429. கத: - வாைழ; எ.ெகா)5 - எைன /தலாக ெகா)5; ஏ! - அழ;
ஆதிேசட இர)டாயிர நா= பைடதவனாத: "ேசடனாB மிைசயாம
தைலயைசதா'' எறா!. ேம#வி ெகா)ட பரம - சிவெப#மா; வி.பன –
லவ! (4)

430. ெவள + சைட + அடவி - க4ைக ெவளைத அட கிய சைடயாகிய கா5;
சைட அடவி என உ#வகிதா!. ண + ஆைலய - ணாைலய, வடெமாழி
ண! சி, தீ! கசதி, ணைதேய ேகாயிலாக ெகா)டவ எனெபா#. வர +
உதய - வேராதய, வரதினா உதிதவ, வடெமாழி ண! சி, ணசதி;
கிைள திாிர2தாி - கிளிைய ைகயிேலைடய திாிர2தாி, கிைள - கிளி,
திாிெசா (5)

431. ெதாைட - யாபில கண உ* களி ஒ*, ேமாைன ெதாைட, இைய
ெதாைட, /ர)ெடாைட /த:யன கா)க; க தீ!மானி ெமேநா கியா+
ப9வ மா - .ற+ நீ4கின ெப)மாைனெயாத ம#)ட க)
பா!ைவையைடயவளான சர2வதி; அய - பிரம; ெபாேநா கி மகி ைவ இல மி கடா3சதா யாவ#+ மகி கிற ைவ நக!; Gப - தைலவ; த
ேநா கி - த கவி ேநா கினா; மா + ஓ - அைசநிைலக. (6)
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432. அத - தைலவ; இ4ள சிவெப#மா ெபய! ேவதாிL2வர!; /ைம +
அறிஞ, ைம + அ/ எபன ஈ*ேபாத எற விதி ேநா கி Nதறிஞ,
த/ எறாயின. ெவளதமிேய - களம.ற உள/ைடயவனான தனித
நா; ெப.றி - தைம; ெசாBேக - ெசா +உ+ +ஏ, உ - சாாிைய,

-

எதி!கால இைடநிைல. (7)

433. ச ண+ - சவ ண+, இ / ண4களிெலா*; 2த லதவ! திாிகரண 2திள பிராமண!, இ உபல3சணதா ம.ற லதாைர+
ெபறைவத. பாவல! - பா35 பா5வதி வல லவ!; ேத! / மர விைனெதாைக; /த. பிரபத+ - /தைமயாகிய பிரபததி ஒறாகிய
பிைள தமி . (8)

434. வி  / ைவ - ேமா3ச வி  /தைமயி நி.+ ைவ நக!;
மைன - மைனவி (திாிர2தாி); விாி,சனி - விாி,2 உனி எப
இ4ஙனமி# கலா+ ேபாB+, விாிைவ நிைன எ* ெபா#. ெவளதமிழ! களமிலா உள /ைடய தமிழ!; ேத#+ – ஆரா+ (9)

435. பாவாண! - பா35 களா த4க வா

ைகைய நடபவ! - வா ந!

எபத மPஉ வாண!. ெசலா - ெச@யா எற வா@பா35 விைனெய ச+ ெச@
எனதிாி நிற. ேத காிய - நிைற க /யாத; பரேபாத+ - ேமலான அறி=;
ைபத#ேவா! ஐ - க.பக+, பாாிசாத+, மதார+, அாிமதார+, சதான+ எற
ஐ மர4க; ளிைக - ரசவாத, ெச@+ ஓ! க#வி; / மர உைரதி5+
பிரபத+ பாவாண! ெசவிகK  இனிய அ/தா+, லைன அட + அயா!க3
நிைற க /யாத ஆனதமா+, றவற ெநறி ெசB+ ஞானிக3 ேமலான
ேபாதமா+, இலறதவ!க3 ேக3டவ.ைற எலாத#+ க.பக+ /த:ய
த# களா+, சிவேயாக சித!க3 இரசவாத+ ெச@+ ளிைகயா+, அ.ப
அறி=ைடய லவ!களி க!வைத அ*ெதாழி கிற C!ைமயான வாளாதமா+
என ெபா# ெகாக. (10)

59

436. சர! - திறைமசா:; விாி,ச - பிரம; ேசட - ஆதிேசட, இவைன
கைலகளி வலவ எப!. பிரம, / மரைனேபால மரகவி பா5கிற
திறைமசா: உ)ேடாெவ* ேக3க ஆதிேசட நாேன எ* மா! த3னா;
அ4ஙன+ மா! த3+ ஓ! பதமாவ ெதாியாம மய க4ெகா)5 கட:
D தா. பிரம ேகாபி க!வ+ ேபசிய நாைவ இர)டாக பிள
காதிைன+ அ* Gமிைய+ 2ம கைவதா என / மர எற
இT: லவைர ேய.றி த.றிேப.றவணி விள4க பாளா!. (11)
-------------கா ப+வ

437. த+பிரா ேதாழ - 2தரN!தி 2வாமிக; பதிக+ - பபா35; /தா* மணி/தாநதி; ஆP! - தி#வாP!; மாைர தளவிட - உய!த ெபானா
எறறிய மாேபா35 பா! மதிபி5த; மா.*ைரத விநாயக!:- 2தர!
தி#/றமைட ெபா ேவ) பனீராயிர+ ெபா ெப.*
மணி/தாநதியி இ35 இைத தி#வாP! ளதி தரேவ)5ெமன ேவ)
தி#வாP! அைட பரைவயா#ட கமலாலய தீ!த கைரயி வ பா!+
ெபா அகபடா, பதிகேமாதி, எ5த ெபாைன க)5, மா.றி ஐய/றேவ,
இ4ள விநாயக! வணிக=#வ+ எ5 வ மா.*ைர கா3 நல
ெபாெனன நிPபிதா!. இதனா இவ#  "மா.*ைர கா3ய விநாயக!" என
ெபய! வத (தியாக - கட-6) மா ெவவிைட - தி#மாலாகிய ெவைள எ#;
தானி - இடதிBளவ; ேவதவனமா+ மண ள+ ேம=+ ஐ4கர பிைளெயன
ளத4கைர பிைளயா!  வண க+ /த. Cறினா! (1)

438. நிதிலவட4க திகழ - /மாைல விள4க; /*வ - சிாி; அ#ேத
விழி வைள - உ#வக+, அ#ளாகிய ேத விழியாகிய வைள மலாினி*
ெபாழிய; ப,சாத+ - ச4, ச கர+ கைத, ேகாத)ட+, வா; அ+ேபா#க மடைத
- தாமைரயி வசி + இல மி; உர+ – மா!; ெவ) திைர கட - பா.கட;
அனத - ஆதிேசட; அறியி - ேயாகநிதிைர; /கி - ேமகநிற+ ேபாற
தி#மா, உவைமயா ெபய! (2)

439. பரா= #Cத - தி கப5+ இதிர (யாகதிலைழ கப5பவ); உனா –
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உனி (நிைன), ெச@யா எற வா@பா35 விைனெய ச+ ெச@ எனதிாித.
உனா - உனா, ெதாத விகார+; மீன/ய! ேகதன+ ேந!பவ - மமத;
ேகதன+ - ெகா, 2றாமீ ெகா மத9 ாிய; Qத ேம உ*க) ஆ! அழ ெந.றி க)ணி ெபா#திய அ கினி; நாெதா*+ - நாெடா*+; நளினபததி தாமைர மலைர ேபாற பாத/ைடயவ; மாற - ச=தர பா)ய; மாறமக
- தடாதைகபிரா3; மான - ெப#ைம ெபா#திய; காழிவ# மாமதைல ஞானச+பத!; Qக#+ - அ9பவி +; வாமி - வாமபாகைதைடயவ; விைனக
தீர வரேம உத= வாமி என பிாி க. இதிர9  ேவதைத தத+ பிரம
வழிபா5 ெச@த+ 504-ஆ+ பா3 றிபி கா)க. வாசமலரா - பிரம. (3)

440. மகிட - எ#ைமயின /க+, வா, ெகா+ இைவக ெபா#திய அ2ர;
இவ ர+பென9+ அ2ர9 + ஓ! எ#ைம + பிறதவ; இவ
பிரமைன றி தவ,ெச@ ெப)க தவிர ம.றவ!களா ெவலபடா வர+
வா4கி ேதவ!கைள அட கி *ைகயி சதி காளி உ# ெகா)5 வ
ெகாறன. உ# அப! - விைனெதாைக; தயாவதனி - தையநிைறத /கைத
ைடயவ; ஆரணவன+ - ேவதவன+, இ>வ+ைம ேகாயி ெகா)5ள இட+
ேவதவன+ எ* ெபய!. ஆ2 இ வியாத! ெமாழி - .றம.ற வியாச/னிவ!
ெமாழித; பாாிய - ப#த, பாிய எபத நீ3ட விகார+; பா9 - Eாிய;
அ4சபாச+ - யாைனேதா3யாகிய ஆத+; வா அ=ண Dர!வாளாதைதைடய இரா கத Dர!; கட+ மீ* கய ஆனன+ - மதநீைர
மீறிெபாழிகிற யாைன/க+; சினகர+ - ேகாயி; /த.க) Cறிய விநாயக! தி
ளதி ேகாயி ெகா)5ள விநாயகைர Cறேவ இ ேகாயி:
எHத#ளிள ேவத விநாயகைர Cறியதாயி.*. எனேவ இர)5 விநாயக!
வண க+ ெச@யப3ட. (4)

441. மகபதி ெப*தனய - இதிர மகனான சயத; - நீபம,சாி - கடபமாைல;
ககன+ உல= அ+ சிறகி எகினவாகன+ - ஆகாயதி உல=கிற அழகிய
சிறகைளைடய அனவாகன+; க,ச - தாமைரமலாிBள பிரம. /னிெச@ ேகாபி: /னிெச@ தா கி எக; பிரணவ மதிரதி. ெபா# ெதாியாைமயா
பிரமைன ேகாபி 3 சிைற ைவதன /#க. அரவ+ ஒ:5 பாத
ப4கய பா!பதி - சத+ ஒ: கிற பாத தாமைரகைளைடய பா!வதி;
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மேனாபவ - மமத, இவ ெந.றி க)ணா எாித கா)க. அ# + நயனிஅ#மித கைட க) பா!ைவைடயவ; மாதாி, Eாி - காளியி ெபய!க. (5)

442. இ#,சிைற அளி ேத அ#தி மகி ெத@வ ெசH4கமல+ எக; இ#,சிைற
அளி - காிய சிறகைளைடய வ)5க: பிரம D.றி#தலா ெத@வ
ெசH4கமல+ எறா!. திைச /க கட= - ஒ>ெவா# திைசைய ேநா கி+
ஒ>ெவா# தைல பிரம9  உ)டாதலா இ4ஙன+ Cறின!. ேவனி + அதிப.
ேவனிலாதிப எப நீ3ட விகார+ ெகா)ட. மார ஆத சாைலயி
மமதன தாமைர, மா, அேசா, /ைல, நீேலா.பல+ /த:ய ஆத4க உள
இடைதேபால; ெவ)ச4... வயB+ - ெவளிய ச4க4க ஈற / கைள
ேபால சதிர நிலவினா அ: இத க விாிய ெப.ற நீ! நிர+பிய சா: ெந
விைள+ வயகK+; /தி - உவம ெபா#=; பாநிற Sவி அன+ உல= மல!
வாவி - பாேபாற ெவ)ைம நிறமான ெம:ய சிறகைளைடய அன
பறைவக உலாவெப.ற மல!கைளைடய ள+; அன+ - ெதாத விகார+.
பா4க! - ப க4க; ைவயி ப க4களி G+ெபாழிகK+, ெசெந
வயகK+, வாவிகK+, ம.ற பல வள4கK+ நிர+பியி#தன எக. (6)

443. வி) தல+ ெசவி5 உற எக. Dரெவ)ைடய+ - Dரதி.கறிறியான சி*
மணிக நிைறத Dரக)டாமணி; 'நாேன ெபாிய" எ* அக4கார4ெகா)ட
பிரம ந5 சிரைச நகதா ெகா@ அதைன கபாலமாக ெகா)5
பி ைசேய.றவ ைவரவ. 'எனேவ "ேவத ...........ைகயினா" எறா!. சின=
ஞாளி - ேகாப4ெகா)ட நா@க; ம)டலதைன.......... மாBட வ#4 ேதாைக பிரளயகாலதி Gமிையெயலா+ உ)5 ஆ:ைலமீ ேயாகநிதிைர ெச@+
தி#மாBட பிறத திாிர2தாி; "வ)ைம ேச#............ ேதவி '-377-ஆ+ பா3
றிபி கா)க. (7)

444. நதிபதி - கட; பா.கட: ேதாறிய அ/தேதா5 இல மி+
ேதாறினவளாதலா “பா.கட ந5= அ/தெமா5 வன மகி ெபற ேதா.றி"
எறா!. அமர! தைமயர2 தி#=ற பா! எறா! / #வாச! சாபதா
இல மி கடா3ச+ நீ4கியதா; அர2 தி#=ற பா!தலாவ - இழத இதிரன
அரசா3சிைய ம*ப+ ெபறைவத. ைநயா) லவ! பாய
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"ேமலாைடயிறி சைப தா" எற பா3 "Qவ பா.கடேலா மாலா
னவரணி ெபானாைட க)5 மகைள தேத ஆலால மீத ேதாலாைட 2.*+
அர தன ேக'' எ* Cறியத.ேக.ப "எழி ந8 மணிவண'' என வ#கிற
கா)க. மகதிைய - நிைலத ேமா3ச ேப.ைற; எ)கண - பிரம; இரதிபதி மமத, இவ க)ணாவதாரதி உ# மணி  மகனாக "பிரதி+ன''
எற ெபயாினனாக ேதாறிய கா)க. அாி - தி#மா; கனக/ளாி ெபாமயமான தாமைர; மயி - உவமவாெபய!. மதியினளிெச@ ஒளி!வதன நிம:
- சதிரைனேபா* ளி! சி ெச@+ பிரகாச+ வா@த /கைதைடய
.றம.றவ; பா35 அளிவதி+ - பா35 பா5தைலைடய வ)5க த4+;
நைற கமH+ அளகி - வாசைனD2+ Cதைலைடயவ; தீ35 அ#மைறக க
உபயகமல சரணி - எHத /யாத ேவத4க கH+ தாமைர மல!ேபாற
இ#பாத4கைள ைடயவ, இதனாேலேய ேவததி. "எHதா கிளவி'' என
வழ4கிற. மகிட வரலா* 440-ஆ+ பா3 றிபி கா)க. ேச)ெபா:
ெபாதிய /னி - ஆகாயைத ெதா35 விள4+ சிகர4கைளைடய ெபாதிய
மைலயி வாH+ அகதிய /னிவ; ேச) ெபா:- SரதிB+ தனிட+ அகதிய
/னி இ#பதா க

ெகா)5 பிரகாசி + எற ெபா#K+ ெகாளலா+.

Gதிக ெபா#வி கர+, அபயெமா5 வரத+ திக கர+ என பிாி தனிதனி
C35க. அபய, வரத கர4களி விாிைவ 537-ஆ+ பா3 றிபி கா)க.
சீ.றமி னித /*தவ! - ேகாப ணமிலாத S@ைமைடய தவசிக; அமல .றம.ற சிவெப#மா. (8)

445. எ)க) ள4 ெமா#வ - நா தைலகK + எ35 க)களாதலா
பிரமைன இ ெசா.களா றிதா!. பாவாண! நாவி நபதாவ -அவ!க
வி#+பிய வ)ண+ ஆ2கவியாக பாட ெச@த. மதி ஆதவ - சதிர9+
Eாிய9+, உ+ைமெதாைக. ாிைச - மதி; உள+ நயத அ# ஆகர எக;
ஆகர+ -உைறவிட+. ஞானச+பத#+ “உள+ கவ! கவ'' எறா!; எ)ணா
அற+ - /பதிர)5 த#ம+. நதி...........விள4கிட - க4ைக நதி+, வாசைனைடய
ெகாைற மல#+ சைடயி விள4கிட; Eாிய9+ சதிர9+ /ைறேய காைல
மாைலகளாகிய இ# கால4களிB+ மி க வள4கைள கா)பைதேபா*
இைடயறா வ உய!த மதிமீ உலா=தைல ெபா#திய ைவ நக! எக.
இதனா ைவ நகாி மதி வளைத உய!= நவி.சிபட C*கிறன!. (9)
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446. மைறயாத+, அனவாகன+ உைடயவ - அபிராமி (பிராமணி, பிரா+மி); வி
ஆத+, இடபவாகன+ உைடயவ - மேய வாி; ேவபைட, மயிவாகன+
உைடயவ - ெகௗமாாி; ச கரபைட, க#டவாகன+ உைடயவ - நாராயணி; வா
பைட, சி4கவாகன+ உைடயவ - வராகி; வ சிரபைட, யாைனவாகன/ைடயவ இதிராணி; Eலபைட, ேப@வாகன/ைடயவ - காளி; ஆக இவ!க ஏH ேப#+
சத மாத!க. மகிடைன ெகாB+ேபா அ>வ கட=ள சதிகK+
ேதவிேயா5 Cட வததாக ேதவி பாகவத+ C*கிற. /த.க) Cறிய பிரா+மி
பிரமனிடமி#+ மேய வாி ஈ வரனிடமி#+, ெகௗமாாி /#கனிடமி#+,
நாராயணி தி#மா:னிடமி#+ இ4ஙனேம ம.ற ேதவ!களிடமி#+ வததாக
Cறப35ள. சிவராணதி அதகா2ரைன ெகாB+ேபா இ>வா*
வததாக Cறப35ள. இபா3 ஆத4க வாகன+ ஆகியைவகைள
மாத!க3 நிரனிைறயாக ெகாக. 2றவ+ எறி திைர அக5 கிழிய.............
ெப)ைண நதி - 2றாமீகைள Dசி கட: ந5விட/+ பிள மா* வ#கிற
ெவள+ விள4+ ெதெப)ைண நதி; மக Eழ - யாக4க ெச@மிட4க;
2ர! - 2ைர (அ/த+) உ)டவராதலா ேதவ!  2ர! எற காரணெபய!
உ)டாயி.*; நாவ+ - ைம, நவ+ எபத நீ3ட; அ5 சி4க+ விைனெதாைக, அ5-ெகா; தாி + அன+ எனபிாி க, அன+ - அன+
எபத ெதாத. (10)

447. எைலமாகாளி - எைல கா + ெப#ைம ெபா#திய காளி; பதிரகாளி ! காேதவி, Dரபதிர#ட த கயாக+ அழி க தா_ாயணியா சி#3
அ9வி கப3டவ. கா5 காளி - கா3 வாச+ ெச@த.ாியவ; நவசதி 316ஆ+ பா3 றிபி கா)க. ப,சசதி - இ சாசதி, கிாியாசதி, சி.சதி,
ஞானசதி, திேராதாசதி ஆகிேயா!. 'பராசதி சிவேதா5 அபிைனயாயி#பவ!.
வய+ ெகா அாிகரதிர! - Dர+ ெகா)ட, அாியாகிய ேமாகினி +, அரனான
பி_ாடன# + பிறதவ!. இவ! அரகர திர!, ஐயனா!, சாதனா!
எறைழ கப5வ!. "மாதிரதைலவ!......... வ2 க'' இவ!க விாிவா வ#+
/ப / ேகா ேதவ!கைள 10-ஆ+ பா3 றிபாBண!க. அரமகளி! ேதவெப)க, த)Mச! - ச)ேட2வர நாயனா!. (11)
----------------------
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448. ைப - பட+; பாத அர2 - பா+கK  அரசனான ஆதிேசட; ேவத பிரம. கட வண - கடேபாB+ நிற/ைடய தி#மா. ைகைவத மா
மHபைடயாள - மாைன+ மHைவ+ இ# ைககளிB+ ைவள சிவ. (1)

449. 4க+ - பாி2த+; ப இல Eழிய ெகா)ைட - ப ேபா* விள4+
உ சிையைடய ெகா)ைட; ேசாடச கலா மதியி - பதினா* கைலகைளைடய
சதிரைன கா3B+; மதியி - உற ெபா#=; ப2ைம + கதி! - ைப4கதி!;
மரகதமணி ெதா4க - மரகதமணியா:யற காதணி; இ#பா!ைவ *ெசவி இர)5 க)கK+ ெந# கிதா + காக; பனக இரதின+ - பா+பி னி*
கிைடத மாணி க+; பாணி - ைக; /தார+ நிலைவ ேபா* ஒளி D2மாதலா
"த)2ட! உமி " எறா!; சி*ைம+ அ - சி.ற; கி)கிணி, Tர+, த)ைட
ஆகியன காB கணி+ ஆபரண4க; மைலவ: - மைலயி பிறத
ெகாேபாறவ. (2)

450. Dர + அதிப! - Dராதிப!, வடெமாழி ண! சி, தீ! க சதி; வயவா விடாத
மறவ! - Dரமி க வாளிைன இறபி9+ விடாத மற யி. பிறதவ!; இைலெகா
ெந5 வேவ பைட - இைல ேபா* ெகா)ட நீ)ட வத ேவலாத+;
பா@ரவி - விைன ெதாைக; ெசாவய+ ெப* - க  C*மா* Dர+ ெப.ற;
பிரதானி - அதிகாாிக; இபா3னா வி, வா, ேவ ெகா)5ள
காலா3பைட, திைரபைட, யாைனபைட, ேத!பைட ஆகிய நா பைடகK+
E த அரச!, மதிாி, ேசனாதிபதி ஆகிேயா! வண4கி ஏவ ேக3க பா)
நா3ைட யா)ட தடாதைக பிரா3யி வலப4 Cறியதாயி.*. (3)

451. இபியாயிர, Eழ D.றி#ப இட+ாி ச4க+; இட+ாி ச4க+ ஆயிர,
Eழ D.றி#ப வல+ாி ச4க+; வல+ாி ச4கமாயிர,Eழ D.றி#ப
சல,சல+; சல,சலEழ ந5வி:#ப பா,ச சனிய+. இபி - ச4க+; சக சிர+ ஆயிர+; நா ப) - இைட; சத+ - T*; வல+ாி ச4க+ - வலப க+ 2ழிதி# +
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ச4க+; இட+ாி ச4க+ - இடப க+ 2ழிதி# + ச4க+; பா,ச சனிய ச4க+
ேமவிய ேபா* சிறத ெப)க T* ேகா ேப! Eழ ந5வி:#பவ
ெகௗாிெயக. (4)

452. ட  - ேம.; மீதி + சத சாகர+ - மீக தி கிற ஏH
ச/திர4க; ெவ. - மைல; வ சிரபைடய - இதிர; அனீக+ - ேசைன;
உ# - ேகாபி; ெத + தி + - அழகாக விைளயா5+; கட+ப - /#க;
கட+பைன ய# ப24ழவி எபதி அைமள நய+ கா)க; இபா3
வரலா.ைற 385-ஆ+ பா3 றிபினா அறிக (5)

453. ெத) பனிமைல- இமயமைல; க4காளி- க4காள/ைடயவ; நதிபதி
ததி5+/தி9+ - பா.கட ெகா5த அ/தைத கா3B+; ஓதி - Cதைல
ைடயவ; தளவ+ - /ைல; வ)பாைவ - வ)ைம தைமைடய ெபா+ைம
ேபாறவ; பாைவ - உவைமயாெபய!; பணமணி ஒ)ெதா - பா+களி
மாணி கதா ஆகிய ஒளிய வைளய; பாணி - ைககைளைடயவ; பதா#+ பேபா* ெம:ய. (6)

454. ெவ#=* - பயபடத க; பைர - காளி; வ)கா - வள+ ெபா#திய
ேசாைலக E த; வHதி - ச=தர பா)ய; மபா!. - நிைலத GமியிBள
உயி!க; பா! - இடவா ெபய!; அனநைட இதிைர - அன நைடேபாற
நைடள தி#மக; அக4Cர , மனதி மி க; தினகர - Eாிய. (7)

455. ம# வள+ - வாசைனைடய மகிழமர+; தமநக+ - ம# ெகாH; நறவ+ அனி ச மர+; வைழ - 2ரைன மர+; ச)பக+ + அலாி எக, அலாி - அலாி ெச;
#) - ம:ைக; மண4கா ெச4ேகா5 - வாசைனைய பர+ ெச#தி மர+;
# - # கதி மர+; மதைல - ெகாைற மர+; அல! அ,சனி - மல!கைளைடய
காயாமர+; ெசவதி - ெகாபாைல; இ சிவதி என வழ4+; ெகா + ஆ! +
ம,சா - ெகா க நிர+பிய ம,சா மர+; ைழெயாளி! 4ம+ - ைழ
ேபா* பிரகாசி + 4ம மர+; மயிைல - இ#வா3சி மர+; # - #தமர+;
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ெகா4கா! சிSர+ - மகரதெபா நிர+பிய ெவ3சி ெச; அ+ ய+ + ெம +
தா + ஒ)ைம + ேபா - தாமைரயி ெம:ய மகரத4க பிரகாசி  மல!;
/த திக தட+ - /த மல! விள4+ ள4க E த; த# வி,சி ஏ! எ,சாத மர4க மி அழ ைறயாத; மகிழமர+, # கதிமர+, 4ம மர+ /த:ய
கலத நதன வனேதா5 தாமைரயி மகரத+ அ: மலாி பிரகாசி +
ள4க E த ம#தநில+ த#கிற அழ ைறயாத வள+ ேச!த ைவ நக!
என / க. தாமைர Eாியனா மல!வ, /த+ சதிரனா மல!வ; இ4
தாமைரயி மகரத+ அ: மலாி பிரகாசி + எற அ: மல! அ4ள
/தி நிலவினா மல!வைத றிதா+. (8)

456. வாமன! - மாப:யிட+ தான+ வா4கிய தி#மாலவதார4 களிெலா*; ேவ8 லா4ழ; D* - ெபர; கா:பி ஆய! சிறா#ட ஏகின! - ப2 C3ட4களி
பி இைட சி*வ!கKட ெசறவ!; கா! ைர+ - ேமகைத ஒத; காம மமத; கா உல= அ+ தாள! - கா3ேல உலவின அழகிய பாதைத ைடயவ!;
வா: பிேனா - 2 கிாீப; பமாதன மா - தாமைரயாசனதி D.றி# +
இல மி; மாமணி - ெகௗIபமணி; வா ைவத ஈச! - உய!த
ைவததி:# + தி#மா; பம ஆதன மா - தாமைர யாசனதிBள
இல மி. (9)

457. ஓத# - ெசாBத.காிய; ஓதிம ேந! நைடயா! - அன+ ேபாற நைடைடய
ெப)க; நிைற - க.; ஓைக - சேதாஷ+; மாதிக+ - திைர; மாதிக ...........Dர! இ>வயா நா.பைடைய றிதா!, ைர - ேமலானவ; ஆ@க –
விைனெதாைக. (10)
------------தாலப+வ

458. திலெந@ - (நல) எ)ெண@; திமி! - Gசி; நிைற ெபா.+ப+ - நிைறத
ெபா ட4க; நிலவி ஒளி! - நில=ேபா* பிரகாசி +; ஆ3 - நீரா3;
நிலவி ...... வ3 - நிலெவாளிேபாற Gேபா* ெம:ய வIதிரதா ஈர+
உலர உடைல ைட, நிலவி-5-ஆ+ ேவ.*ைம உவமெபா#=; சிைல
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ஒ)8த:. கா - விேபாற பிரகாசமான ெந.றியி நில கா; அ,சன+ ைம; அயினிநீ! - ேசா* கலத ஆலதி நீ! ; இமயமைல தைலவ மைனவி ேமைன (1)

459. கா - S); பக! ஆகம+-ெசாலப5கிற 28-ஆகம4க; ெகா54ைக ெவளிப க+ நீ)5 வைளள உ*; பலவா4 கைல - 64-கைலக; விதான+ ேம.க3; வHவி தவ+ கயிறா - .றம.ற 96-தவ4க கயிறாக=+;
ம#=ஞான+ ெமலைண - ெபா#திய ஞானேம ெம:ய ப5 ைக. வைன அழமித; /H ெம@யபி ........... தனதா@:- கா,சிரதி அ+ைம
சிவெப#மாைன ேநா கி தவ+ ெச@+ேபா சிவெப#மா தவைத கைல க
க+பாநதியாக வர அ+ைம பய தா Gசித சிவ:4கைதேய தHவினா.
அேபா சிவெப#மா அ+ைமயி தன4களி 2வ5+ வைளகளி தH++பட
கா3னா!. இ கா,சி ராணதி தHவ ைழதி3ட படலதி வள.
+ப தனதா@ -ட+ ேபாற தன4கைளைடயவ. நா ேவத4கK+
Sணாக=+, 28-ஆகம4க ேம.பரபாக=+, 18-ராண4க ெகா54ைகயாக=+,
64-கைலக ேம.க3யாக=+, 96-தவ4க கயிறாக=+, ஞானேம ெம:ய
ப5 ைகயாக=+, மகி = த#+ ேபாிபேம ெதா3லாக=+ ெகா)5 அதமீ
க)வள#+ ப2தி#ேவ எக. (2)

460. Gம4ைக - தி#மக; பா!மக - Gமிேதவி, இவ!களி#வ#+ தி#மா:
ேதவிய!; வட+ - கயி*; கைலமா - சர2வதி; ேநம+ - அ; நிழ காெச@வ3ட+,
ஒளிவி5+ ஆலவ3ட+; கவாி சசி ஏத - கவாிைய இதிராணி ஏத; நி#த+ - நடன+;
அர+ைபய!க - ேதவ ெப)க; ஏம+ - பாகாவ; மாதவ மடவா! /னிபதினிக; தாம+ -மாைல; தளதா@ பாதைதைடயவ. (3)

461. காியமா அய - க#நிற/ள தி#மாB+ பிரம9+; மா, அய அ/
காண ேதய தி#வ)ணாமைலயி; வனிவ= - ெந#வ=; வய4 விள4; 2ாிைக - உைடவா; ெந@த - ெந@த.G; திய4க - ேசார;
த)ணைறவ - ளி!த அழகிய கட.*ைறைய ைடயவ; எ)ண+
திக மீ ......... அவதாிதா@ - சிவெப#மா Cறிய ேவததி உ3ெபா#ைள
பா!வதி பரா/கமாக ேக3க சிவெப#மா ேகாப+ ெகா)5 "ெச+படவ!
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மகளாக கடவா@'' எ* சாபமி3டா!. பி அ+ைம ேவ)ட 'நீ வள#+ேபா
நாேன வ மணைத / கிேற'' எ*+ Cறின!. பி விநாயகெப#மா
உேள வ 2வகைளெயலா+ த +பி ைகயா Dசிெயறிய, சிவெப#மா
''விநாயகைர எ>வா* உேளய9பினா@" எ* நதிைய ேகாபி
2றாமீனாமா* சாபமி3டன!. பா!வதி+ ெச+படவ! வபி பிற வள!
ப#வெப)ணானா. நதி 2றாமீனானா!. அ 2றா மீ கட: படைக+
ேதாணிகைள+ கபகைள+ நாச+ெச@த. ெச+படவ! லதி பிறத
பா!வதியி தகபனான ெச+படவ அ 2றாமீைன பி க /யாம "அைத யா!
பி வ#கிறா!கேளா அவ!கK ேக எ ெப)ைண ெகா5ேப" எ*
ெதாியப5தினா. அைத க#தி சிவெப#மா ெச+படவனாகி வ நதியாகிய
2றாமீைன பி அ+ைமைய க:யாண+ ெச@ ெகா)டா!. (4)

462. பவ! - /னிவ!; ெநா@ேகாைட - மி#வான ேகாைட கால+ (இளேவனி),
ேகாைட  அல! ெபாழி எக. அல! ெபாழி - மலைரைடய ேசாைல
(இர)டா+ ேவ.*ைம உ#+ பய9+ உட ெதா கெதாைக); ேதனிேபா! தியானிேபாாி மPஉெமாழி அல ேத ேபாற இனிைமைடயவ! எ*+
ெகாளலா+. ேதனிேபா! எப "ேதனிதி#மிேனா" எற நாலாயிர ெச@ைள
ேநா க இெபா#K+ ெகாளலா+; இடரா+ இ# - உ#வக+; எழிைண அழகிய ெதப+; ேத* - ெதளித; தத-விநாயக. (5)

463. ம,2 - ேமக+; அகமி களி ெகா)5 - மனதி மித சேதாஷ4 ெகா)5;
மாகா - ெபாிய ேசாைல; ம)ய - ெந#4கிய; பல பலவிகனி வழிேத - பல
பலாபழ4களி:# வழித ேத; வி,சல - மிகாம; நாைக க)5 ெவ.றிைல ெகா காக ஏ.ப5திய; வி,சல உH+ காவா@, நாைக க)5
காவா@ என C35க. மிகதி! ஊ* - ஒளிவா@த கதி!கைள ஈ9+; ெசெந ச+பாெந; அ+பைண - அழகிய வய; ேமக4க ச,சாி கிற ேசாைலயி உள
பலாபழதினி* வழித ேத ஆறாக ஓ மிகாம உHத ெவ.றிைல காக
ஏ.ப5திய வழியான காவா@ Nல+ ஓ ச+பாெந விைளகிற வயகளி நீ!
ேபால பா@ திய வளத#கிற சிறைடய ைவ எக; அ,ச: ெச@ வண4+. (6)
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464. ம)ய கைள க+ - ெந#4கிய கைளகைள நீ +; கைடசிய! - ம#தநில
ெப)க; /த+ திக வழி Sநீ! ஊேட - /த+ ேபா* விள4+
க)களினி* ளி + க)ணீ! மதியி; அளி - வ)5; க,சவதன+ தாமைரேபாற /க+; வதலமர வ 2ழல; அலமரலா + தாளாேத எக. நத:
- ைறயாத; வய: கைளகைள நீ + ம#தநில ெப)களி வாயினி* வ#+
நீ#+ /த மலெராத க)களினி* வ#+ நீ#+ கல அவ!க /கைத
க#ெந@த. Gேபா* கா3ட=+ அைத க)5 வ)5க மய க4ெகா)5 வ
2ழல அவ!க தாளாம த4கKைடய விரகைள ெகா)5 Dச=+ அ>வ)5க
ேத உ)8+ ஆைச நீ4காம ம*ப+ வ#+ அதைகய வயக E த
ைவ எக. (7)

465. நம - எம; ஓவாம - நீ4காம. (8)

466. க)ைக - பத க+; கா

- மணிவட+; கல+ - கப: இரசித+ - ெவளி; வா

- விய; நிைர+ - வாிைசப5+; நீசீ! ஆ! ஆவண+ - நீ)ட சிற
ெபா#திய கைடெத#. (9)

467. தளவதிள/ைக - /ைலயி இைளய அ#+; அ# நைக யா! மாேன அ#ைள உைடய (ப.களினா) சிாிதைல ெச@+ சிவெப#மானி மைனவிேய;
/ளாி கண - தாமைரேபாற க)கைளைடயவ, தி#மா; காபா: - சிவனிட+
உைடயவ; கா@ - ேகாபி +; ெமா@+ - வ:ைம; நளினபத+ - தாமைரேபாற
பாத+; உ+ப! உலக2க+ - ேதவ=லக இப4க; இ+ப! - இ>=லக ம க;
அளைக-ேபர தைலநக!; அதாி - பிரமைத தாிதவ (10)
-----சபாணி ப+வ

468. ெவ)டாமைர ெசவி - கைலம; /ேதவ! - அய அாி, அர; Eடக+ வைளய; 2தர+ - அழ; பணிதா=+ ெம ெமாழி - இைச பர=+பயான
ெம:யெமாழி; மிழ.*+ - ெசாB+, மயிவாகன கட= - 2பிரமணிய!; த)
தா கம காத - ளி!த மகரத4கைள உைடய வாசைன D2+ காத3G. (1)
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469. அ4க8ல - அழகிய இடமகற உலக+; இல4ைக திாிCட மைலயி
உ சியி ஏ.ப3ட எH T* ேயாசைன பரள தீ=; மேயதிர+ - இ ஒ# மைல,
அQம இல4ைக  பாய=+ ச+பாதி இற தீய விழ=+ இடமான; Sவி ெம:ய சிறக; ேதாலாத - அழியாத; "அ4க) உல...மா த4கமைலவி:”
தாரகாEர மாரராகிய விமா:, தாரகா3ச, கமலா3ச இவ!க Nவ#+
சிவGைஜ பலதினா ெபா, ெவளி, இ#+ ேகா3ைடகைள ெப.*,
அ ேகா3ைடகKட பற ெச* ேதவ!கைள வ#தின!. கைடசியாக
சிவெப#மா அவ!க இ*மாைப ெக5 க ேம#ைவ விலாக=+, பிர+மைன
சாரதியாக=+, விb8ைவ பாணமாக=+ ெகா)5 எதி!தா!. அ சமயதி
சிாி ேதாற=+ அ சிாிபினா திாிர+ எாித. ெபாெளன - விைர=
றிபிைட ெசா, வி: - விைலைடய சிவெப#மா. (2)

470. வழாம - தவறாம; ெப3 - அ; த#மெம)ணா+ - /பதிர)5
த#ம/+; ைவசிய! - வசிய! என /த. ேபா:யாகிய. காசினி - Gமி; பர2ராம!
இ*தியி காசிப!  Gமிைய தான4 ெகா5ததா காசினி எற ேப!ெப.ற.
(3)

471. ப#வ+ மாறாம - ப#வகால+ தவறாம; /கி - ேமக+; நமணி - ஒளிவி5+
இரதின4க; யி.* - ெச@த; ந Sய அ/ - நல பாி2த+ ெபா#திய
ேதவா/த+; லைய - தாளபிரமாண+ பதி9ெளா*, அஃ இைசயினிகH+
கால+; 2#தி - ேவத+; மாடக+ - /* காணி; ல4 - விள4+; கத#வ! அ2வதர, க+பள ஆகிேயா! ; ேதற - ேத. (4)

472. க3ெபாறி - க)ணாகிய ெபாறி, இ#ெபயெரா35 ப)ெதாைக; அட
ேகா35 ேவழ+ - வ:ெபா#திய தத4கைள உைடய யாைன/க கட=,
(விநாயக); கவி இளைம சி4க+ - அழெபா#திய 2பிரமணிய கட=,
இ4, மா ஒ* சி4கைத+, யாைனைய+ ஈ*ளதாக Cறப35ள நய+
உண! இறத க. அ,சன+ மல! க) மா - ைம Gசிய மல! ேபாற
க)கைளைடய திாிைர; இம+ - பனி; க4 - இர=; வா4கி ஓட - ற4கா3
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ஓட; வா ஏ ஆயிர+ கர+ெகா)5 வா ஏதினேபாற பல கிரண4களாகிய
ைககைள ெகா)5 - தமனிய க4கண+ - ெபானா ஆன க4கண+; வா
ஏதின ேபாற ஆயிர+ கர+ ெகா)5 எH+ இைளய Eாிய ேகாக E த
ேபா* ஒளிவி5+ இரதினமிைழத ெபானா ஆன க4கண+ எக. (5)

473. நிைரதிைர ைக - வாிைசயாக உள அைலகைள உைடய ைக; வரறி - வாாி;
பினாகநதி - ெதெப)ைணயா*, பாலா.* +, ெச@யா.* +
ந5வி:#தலா ெவ)ெண@ நதி எ*+ ெசாBவா!க; அல* ெசH,சா: அளவிலாத ெசழித சா: ெந.பயி!; /திைர - அவைர, வைர /த:யன; கைழ க#+; ெத4 - ெதைன; ஆைலய+ - ேபா:; ைறமதி - பிைற சதிர. (6)

474. ஏல+ - மயி.சா; G4ழ - Gைவைடய Cத; அர) - பாகா;
ேகால+ - அழ; சிைற - சிற. ெத@வ ேலாகதி:# + அன4க அ4ள
ெத@வ மடைதயாி /கதழைக கவ! அ4 நி.கலாகாெதன பாகாபான
இடைத நா ைவயி அகழியி:# + ெமா35 அவி த தாமைர மலாி
ெவளன+ உ3கார=+ அG ஆ  நீாி ேதா@ அத9ைடய சிறக பாசி
ஏற=+ அதனா அன+ ேம எH பறதேபா காிய அனமாக மாறினைத
எ)ணி அத9ைடய ெப) அன+ த ஆ) அன+ இைலேய எ*
பப5+ேபா அ>வாணன+ "மன4கல4காேத" எ* த
ெப)ணனதி. சிறைக உதறி பைழய வைவ கா3 அேபா5
ேச!தைண களி ெகாK+ அழ மித ைவ எக. (7)

475. ம,2தவ

- ேமக4க தவH+; சாேலக+ – சன; நதாத - ெகடாத, கபாட+ -

கத=; நைறெகா இத - வாசைன மித /# க+ Gேபாற உத5; சிர+ சிவத ெபா35; வ)சிகா /*மணி ெகா - வளவிய ஆகாய சிகரைதேய
அைட+ அழகிய ெகாக; ேமக+ தவH+ சனகேள காிய க)களாக=+
கத=க ெபா#திய ெபாிய வாயி.ப உத5க ெபா#திய வாயாக=+,
ஒபிலாத உய!த ேகார+ திலக+ விள4+ நல ெந.றியாக=+, அழகிய
ெகாக பசியேத ஒHகிற மலைரயணித Cதலாக=+, க.றவ!க கH+
மதிB* க /தார+ விள4+ அழகிய தன4களாக=+, தாமைரெபா#திய
நீ!E த அகழி ஆைடயாக=+, ெபாமதிேல ெப) உ#வமாக=+ ெகா)5
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ெவ.றிதி# விள4கிற ைவ நக! என நக#  ஏ.ற+ ெகா5 அநகாி
வதவேள சபாணி ெகா35க எக. (8)

476. மி+ ஆயி = மி காயி; நதிபதி - பா.கட; யிபவ, தி#மா; ந சரவ+ விஷ/ைடய பா+; ெசக+ ம# அ* தவ! - Gமியி மய க+ அ.ற தபசிக. (9)

477. நி3ேசபி - ைத ெபா#ேள; நிதிய+ - அழிவிலாத; ஆவி - உயி!ேபாறவ;
தனபதி.......................சின Eாி; ணததெனன /த பிறவியி ேவவி தத9 
பிற சிவராதிாியி சிவ ேகாயி: களவாடெவ)ணி ெசல
ெகாைல)5 ம*சமதி அ#தம தவனாக தம என பிற, சிவைன
றி தவ+ாிய சிவ ெவளிபட=+, உ+ைம காண க) ேவ)5
ெமறன. அ>வைகய#ள அ#கி#த பிரா3ைய க)5 ேமாகிததா க)
மைறய மீ)5+ தி ெபா.க)ணனாக=+ அளைக  அரசனாக=+,
அர9  ேதாழனாக=+ ஆகி ேபர என ெபய! ெப.றா. +ேபர .சிதமான உடைல ைடயவ; தனபதி - ேபர. (10)
---------------------------------$த ப+வ

418. ேவயி /த+ - சிவெப#மா. இத வரலா* 369-ஆ+ பா3 றிபி
கா)க. ப ைசமணி எறா! - பா!வதி ப ைச நிற+ ெபா#தியதா; எாிரவல அ கினி; சரவணதிைட அ=தாித சி4க+ - 2பிரமணிய; பாிர+ - சில+;
நளினேம. பாி=.றி# + அன+ - தாமைரயி ேம அட D.றி# +
தி#மக; பரவ - தி க; ச=தர + ஆநதி = ச=தராநதி; மா + த4ைக =
மாற4ைக. ம4க + ஆகா+ - ம4களைத உைறவிடமாக ெகா)டவ. (1)

479. Nவா* எ9+ த#+ T - பதிென) ராண+; Nக பாக - விநாயக;
மக,சிைதேதா - Dரபதிர; பாவாண! - லவ!; இைமயசயில+ - இமயமைல;
சதேகா பா9வி - T*ேகா Eாிய!கைள கா3B+; ச3சைமய+ ஆ*மத4க (2)
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480. ெபாபயி*+ ...... /த+ - இல மி D.றி#+ மகரத4க விாித
ெசHைமயான தாமைரG ஈற / க; விமடைத  உைடய ஆ+
/நீ# ெபாதிதில /த+ - Gமாேதவி  ஆைடயாக ஆ+ N*
தைமகைளைடய கட: அட4கி விள4+ / க; மி பிற தி5.....
ேமகதி /த+ - மின ஒளி!கிற நீ)ட ஆகாயதி மீ உல=+
ேமகதினி* ெப.ற / க; ெவ,சின+ மித........ /த+ - ெகாய ேகாப+
மித N* மத/ள யாைனயின ெவளிய தததினி* ெபா#+
ெவளிய / க; மெப* ......... /த+ - ெப#ைம ெப.ற பசிய
கதி! ைலகேளா5 நீ)ட சா: ெந: ெபா#திய / க; மாரேவ ......
/த+ - மமத ைகயிBள வி எ* ெசாலத+ க#+க தத வ)ைம
ெப.ற / க; "சா: கைழகன லாவி பக3ெசவி கா! இ =5+ கரா
/தமீ9+” எற இரதின 2# கதா / பிற மிட4க அறிக. ேமலான
இல மி த4கியி#+ அப4கய ேபாதினி* /த+ ெப*வ அாிதல.
Gமிேதவி  உைடயாக ஆ+ கட: அட4கி விள4+ /த/+ ெப*வத.
அாிதல. எதிாிகைள தா + மின விள4கி9+ ேமகதினி* /த+
ெப*வ அாிய காாியமல. மனிதைர ெகாலத க ெகாய ேகாப+ மித
N* மத/+ ெப# + யாைன ேகா3டமி# /த+ ெப*வ+ எளிதான
ெசயேல. 'நில கணிெயப ெநB+ க#++" எப ேபா* ெப#ைம த4கிய
பசிய கதி!கைளைடய நீ)ட சா: ெந:னி* /த+ ெப*வ+ மிக எளிேத.
க)டாைர காம மய கதி. ப5+ மமத ைகயிBள விலாகிய க#+ தத
/தைத ெப*வ+ எளிேத. ஆனா ைவ வ# ெகௗாிேய உன சிவத
/தமல!ேபாற வாயினிட/ள /த+ அ#ைமேயயா+. அ>வ#ைமயான
/தைத த#வாயாக எகிறா!. ெத ைவ - அழமி க ைவ; /+மத+ கன மத+, கேபால மத+, Yச மத+ எபன; அாிேதா - ஓகார+ எதி! மைற ெபா#.
(3)

481. ஓராழி - ஒ.ைற ச கர+; மணிேபாதிைக - அழகிய 2ைமயைட க3ைட; கா
ெகா,சி - S)கைளைடய ேத!ெமா35; ஆதித - Eாிய; Eாிய ஏH
ப ைச திைரக இH கிற ஒ.ைற ச கர/ைடய ேதாி வ#வா. நைற ேத; /ளாி ெபா3டைண - தாமைர ெகா3ைடயாகிய ப5 ைக; ெமா@சிைற ெந#4கிய சிறக; பாசைடக - பசிய இைலக; அ,சன+ எ5த - .றைத
ேபா க ஆலதி 2.*த; Eாியனா தாமைரேபா மல!, அதனி* ேத
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தாமைர ெபா3 ஊ.ற, அத மீ ெப) அனேதா5 ஆ) அன+
மகி

சி மி காத: தி#மணைத ெச@ய, அ4கி# + பசிய இைலக

தமீள நீ!திவைலகேளா5 அைசவ நீ! மடைத மரகத மணியினா ெச@த
த3 / கைள நிரபி .றைத ேபா க ஆலதி எ5தைல ஒதி# 
மதைகய வளப+ ெபா#திய ைவ எக.

(4)

482. விகடமி - *+தன4க (bடேவைலக) மித; த*க) - வ:ைம;
கடா+ - மதநீ!; கரட+ - மத+ பா+ 2வ5; ஓைத - சத+; க:ன+ - கவாள+;
மணி கா - சத4ைக க3ய கா; கவாி அைச+ Qத - சாமைர ேபாற க#வி
யைச+ ெந.றி; ெபா தி)திற சகட+ - அழகிய வ:ய ச கர+; உ# தர=.ற உ#Kவதா உ)டாகிய; கவி<ாி - கழக+; G2ர! - GமியிBள ேதவ!க,
(அதண!); யாைனகளி ஓைச+, திைரகளி ஓைச+, ேதாி ஓைச+, கவி
கழக4களி ஓைச+, தி#விழா, க:யாண+ ஆகியவ.றி. அ +
/ரசவாதியேதா5 ச4கீதேவாைச+, பிராமண!, தவ/னிவ! ஆகிேயா!
தி#திற சாபிட Cபி5ேமாைச+ விள4+ Dதிக ெந#4கிய ைவ எக.
(5)

483. நெதா)5 ஆேனா! - அயவ!; ப,சிைற அனேம - மத!த
சிறகைளைடய அனேம, ைப,சிைற எபத ேபா: ப,சிைற; ப,2 + சிைற
எ* பிாி ப,2ேபாற சிறகைளைடய எனBமா+. இ4 ‘2' ெதாத,
அன+ ெதாத; க.பக+ - க.பகத#, இ நிைனதைத த#+ ஐ த# களி
ெலா*; பிைழ இ ெமௗன+ எக; பிைறைய தாிேதா - சிவ; தா ஆ5
அளியா! - மகரத ெபாயி திைள + வ)5க. இ4 வனெமலா+
ஒ#4கீற கனிைகேய எபதிBள நய+ கா)க. கனிைக மணமாகாதவ;
மா2 இ எழி க. அண4 அரேச - .றம.ற அழட க.+ Cய ெத@வ
ெப)களி தைலவிேய (6)

484. தன+ - ெபா#; தீ4க#+ - இனிய க#+; தாேன தானாயவதாித எபதி
"ச!வ+ சதிமய+'' எற விள க+ ெதாிகிற; பி - ெப)யாைன. (7)
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485. பமநாப - தி#மா; பனிைம உல=+ மைலமக - இமய மைலயரச9 
மகளாக பிறதவ (பா!வதி); தமிேய - தி க.றவனாகிய நா; த)டாாிதழி த)ைம + தா! + இதழி, ளி!த ெகாைறமாைல; தா#கைன / கா@தவ: தா#காEரனா பமைடத ேதவ! ெப)கK# ெகா)5 சிவN!திைய
அைட தம ைறகைள Cறின!. ெப)ணா அறி ேவ* எவராB+ இறவாத
தா#கைன ெவல சிவெப#மா சதி  க3டைளயி3டா!. அேபா ேதவியி
ஒ#கைல சிவN!தியி விஷ கைற ப ெந# க)ணி பிற
ெவளிப3ட. அ>=# காளமாகிய விஷ கைற ப வததா காளி
எனெபயரைடத; இ>வைக பிறத காளி தன ேகாபா கினியினா
தா#கைன சா+பரா கினா. Gரணி - நிைற=ளவ; மர+ - இனிைம;
Nலாதார+ சிவானத பிைளதமி தாலப#வ+ 1-ஆ+ பா3 றிபி
கா)க (8)

486. மத தன+ - யாைன மதக+ ேபாற தன+. “மத ெகசைத ெவ*
அணிெமா@ மத!த தன எழிலா@" மதக+ ெபா#திய யாைனைய
உவைமயாகாததா ெவ* ஆபரண4க ெந#4கி ேமெலH+பிய தன4களி
அழைடயவேள; “ைமயைல ெசெலன க*வி கணமண + மல! ழலா@" காியேமகைத ெசவாயாக எ* ேகாபி வாசைன கலைவகளி மண+ D2+
மல! ெபா#திய Cதைலைடயவேள; "தைத இல ைசற ெப#ைம
தைல ெசா உைர + நலா@' - கிளி+ ெவ3கமைட+ப ெப#ைம ெபா#திய
தைல ெசா.கைள ெசாB+ ெப)ேண; "த இ அயி பைடைய சினவி
2கி!த தய=.ற கணா@” -ெகாBவதி தபாத ேவபைடைய உவைமயாகாததா
ேகாபி இப/+ தய=+ ெபா#திய க)கைளைடயவேள; 2த வைள 
இழிவி35 மணி ைழ .* ஒளி! ெபா ெசவியா@ - நல வைள Gவி.
இழிைவ த (உவைமயி) மாணி க )டல+ ெந#4கி பிரகாசி + அழகிய
காகைளைடயவேள; வைள - வைளயி ெதாத விகார+. 2பிர ந தரள+
- ெவ)ைமயான நல / 2ட! த) நைக - ஒளிவி5+ ஈர ப2ைமள ப.க;
/த! அகபம+ - /தியைட+ /னிவ!களி மனமாகிய தாமைர; விதகி ஞான/ைடயவ. (9)
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487. / சிகரபைட - Eலபைட; / ெசய /.ற அ#3க) நடவ - ஆ க,
அழித, காத எற N* ெசயகK+ /ய அ#3க) ெகா)5
நடபவேள. /பகவ! - N* N!திக; பகவ! - கட=ள!; / 2த! - விநாயக!,
Dரபதிர!, /#க!; /பைக - ம), ெப), ெபா எற ஆைசக; / 2ட! Eாிய, சதிர, அ கினி; இ4 /ர+ எாித, N* 2ட!கைள க)களாக
ெகா)ட சிவ9ைடயதாயி9+ ஒ.*ைம ப.றி அ+ைம ேமேல.றி
ெசாலப3ட (அ) ேதவி பாகவத க# ப+ அ+ைம ேக ெகாளலா+.
(10)
--------------------------------------வ+ைகப+வ

488. ைம - ேமக+; மைனயற+ - இலற+; மாறாத இ#விைன - நீ4கா ம*ப
ம*ப வ த பயைனத#+ )ணியபாப+; இ#விைன ெதாைல எறா!
ேமவ#+ உ)ைம விைளைவ ேநா கி; இ#விைனயி )ணிய+
பிறவிையத#த: அதைன+ ெதாைல என Cறினா!. வபைக ஓ! ஆ*காம+, ேராத+, ேமாக+, ேலாப+ மத+, மா சாிய+ எபன. மா.றி - ெக5;
ைகதவ+ - வ,சைன; உட.*+ - வ#+; ெம@ெபா# - கட=; ஐ எ9+
எாி - நா திைச ப க4களி நா தீ ழிகK+, ேமேல Eாிய ஒ*+ ஆக
ஐ; இபா35 வானபிரIதா சிரமைதப.றி ெசாகிற. D3
மைனவிேயா5 இலற+ நடாதிய பிற /தி!த வயதி மாறா வ#+ நவிைன
தீவிைனகைள நீ கி ஐ+லகைள+ ெவ* ெகாய ஆ* பைகைய+ ெக5
வ,சைன மித க)கைளைடய இைளய ெப)களி 2க4கைள நீ கி
வ#கிற ளி!, ேநா@, க5+பசி இைவகைள ெபா* கட=ைள மனதி
க#தி ெகாய கா3B+ மைலயிB+ அைட மர=ாி உ5தி நா திைசகளி தீ
வள!தி ேமேல Eாிய ஒ# தீயாக ஐதீ மதியி த!பாசனதி:# அ3டா4க
ேயாக4க, நி3ைட இைவகைள பலநா /ய* தவ+ாிகிற /னிவ!க.
தின/+ தி + திாிர2தாிேய எ* / க. " நீ! பலகா N கி நிலதைசஇ
ேதா உMஇ............... வானக@ + வழி." எற றெபா# ெவ)பா
மாைல பா3ைட ேநா க. (1)
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489. மகபதி மணத மக - இதிராணி; நதிபதி பயத மக - தி#மக; மலாய
விைழத# மக - சர2வதி; விைசய மக - விசய இல மி; சக சிர/க ஆயிர/க4கைள உைடய; மதாகினி - க4ைக; ககன/* க. மக - ஆகாய வாணி;
ெபாைறெகா சீ! அவனி மக - ெபா*தைல ெகா)ட சிறைடய Gமிேதவி;
கட= ,சாி எ9+ மக - ெத@வயாைன; கவினா#+ இரதி மக - அழைடய
இரதி ேதவியாகிய ெப). இரதி மக - இ#ெபயெரா35 ப)ெதாைக;
அரமகளி! - ேதவ ெப)!; மாசி மன வாசமக - .றம.ற மனதி
த4கியி# + மக; ெசழிய!ேகா - பா)ய அரச; வன மா: - தி#மா;
ேவதவன நாத! - ேவதவனதி எHத#ளிள சிவ; வரத# மக /த
ெசழிய!ேகா மக வைர திாிைரைய றி கிறன. (2)

490. ம,2 - ேமக+; தகர+ - வாசைன ப)டைத த#+ ஓ! மர+; மமல!ேதைனைடய மல!; வ)திலக+ Qத: - வளப+ ெபா#திய ெபா35 ெந.றியி;
23 - ெந.றியி ெதா4+ ஓ! ஆபரண+, மணிப3ட+ - அழகிய ெந.றி ப3ட+;
எ,2த இலா ைறயாத; மணிெதா4க - மாணி கதாலாகிய காதணி; ஏ5 அவி
ந*4காத ஒத - இத மல!த வாசைன D2+ காத Gேபாற; அ,சன+ ைம; உர+ - மா!; அவி! தரள மாைல - விள4+ / மாைல; உதர பதன+ அைரப3ைக; கிரண+ மணி ஆ!த ேமகைல - ஒளி கிரண4கைள D2+
/ க பதித ேமகலாபரண+; மல! ெச,சேரா#கெமன சர) கி)கிணி எ*
பிாி C35க. மல! ெச,சேரா#க+ - மல!த ெசதாமைர, விைனெதாைக. (3)

491. உரக+ - பா+; ைசல+ - மைல; பாிமள ழ: வாசைன D2+
Cதைலைடயவ; 2#தி - ேவத+; அயவ!க திநிதி - அயவ!க தி +
ெசவேம; சமர பயிரவி - ேபாாி அ ச+ ெகா5பவ; சி4கவாகினி - சி4கைத
வாகனமாக ெகா)ட 2+ப நி2+ப!கைள ெகாற ேபா+ இ9+ பிற
கால4களிBமா+. (4)

492. கய+ - யாைன; N* உலக+ - ெசா! க, மதிய, பாதள+; சி*விதி - த க;
நவபிர+மா களி ஒ#வனானதா 'சி*விதி' என ெபய!ெப.றா. நய4ெகா)ட
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அ# பராசதிைன - வி#+பி தகபனாராக ஏ.* ெகா)ட அ#ைளைடய
பராசதியாகிய உைன; ஞானN!தி - சிவெப#மா; ச4ேகதி - தி#மா;
உபாி= - மனவ; மக+ - யாக+; பட#ற - அழிய; இ பா3 த கன யாக
அழி= Cறப5கிற. இவ சிவN!திைய ேவ) தவ,ெச@ உைமைய த
மகளாக அைட சிவெப#மாைன ம#மகனா கி ெகா)டா. ம#மகைன
காணேவ) ைகைல  ெசல, Gத கண4களா தைடப35 ேகாப4ெகா)5
சிவெப#மாைன நீ கி, தி#மாைல யாக தைலவனாக ெகா)5 ேவவி ெச@தா.
இைத காண தா3சாயணி வதா. த க அ+ைமைய உபசாி காதி# க
ேகாப4ெகா)5 Dரபதிரைன சிவெப#மாைன ெகா)5 சி#3 அ9பி
யாகைத அழிவர ெச@தா. Dரபதிர த கைன ெகா*+ ம.ற
ேதவ!கைள+ சினாபின, ெச@+ யாகைத அழிதா. த க தைலைய
Gத+ விH4கினதா பிரம அவைன எHப ேவ)யதப ஆ35தைலைய
ெபா#தி சிவெப#மா எHபினா!. (5)

493. G4கத: - அழகிய வாைழ; ேதமா - ேதேபா இனிய பழத#+ மாமர4க;
ெத4 - ெதைனமர+; தி)ண+ - வ:ைம; க/ - பா  மர+; தட+ - ள+; கா ேசாைல; / உயி! + - / கைள ஈ9+; # - நாைர; அன H= அன C3ட+, ெதாத விகார+; த) அ+ பழன+ - ளி!த அழகிய வயக,
இதி அ+ சாாிைய.

494. ேகா3ட+ - ஒ# வாசைன ப)ட+, “ெகா சியாித 2)ண4 4ம4
ேகா3ட ேமல+" (இராமா. ஆ.* 13); அகி ஓ! வாசைனெபா#;
இெபய#ைடய மரதினி* கிைடப. த ேகால+ - சி* நாவ.G; நாவி - கSாி,
மயி.Y: - மயி ேதாைக. இல+ இறா: - விள4+ இறா, இறா எப
இறா: என மாீய; இைற - அரச; ஒ ெகாைல - அ+ப!, இதைன சிதாமணியி
"ஓ! ேகாைல'' எப!. இ  - க#+; சலதி - கட; 4ம+, மிள, ேகாbட+,
அகி, த ேகால+ ஆகிய மைலப5 ெபா#கK+, ேத, நாவி, மயி.Y:, இறா,
அர  ஆகிய கா5ப5 ெபா#கK+, யாைன, பித, க#4ர4, ேவத,
க)ணா ஆகிய நக! ப5ெபா#கK+, வாைழ, ெசெந, சி*பய*, க#+,
இளநீ! ஆகிய நா5ப5 ெபா#கK+, ச4, உ, பவள+, ஒ ேகாைல, / ஆகிய
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கடப5 ெபா#கK+ நிைறள ைவயிக) ேகாயி ெகா)5ள தாேய
வ#க எனெபா# ெகாக. (7)

495. நானாகைல வேலா!க நித+ நா கH+ ரதாி என பிாி க.
கைலவேலா!க - விைனயாலைண+ ெபய!. நமாமணி பதைல அனத அ,சத க, மாணி க4கைளைடய பல தைலகைளைடய ஆதிேசட; அனத
நாக+ - இ# ெபயெரா35 ப)ெதாைக; அமராதிபதி - இதிர; அதிபதி
எபதி நீ3ட விகார+ ஆதிபதி; ெமெசா தைல அ+2க+ - ெம:ய
ெசா.களான தைல ெசா.கைள ேப2+ அழகிய கிளி; ேதனாரளக+. ேத
ெபா#திய மல!கைள அணித Cத; அர+ைபய!க - ேதவ ெப)க; தான
ஆபரண! - த#மைதேய ஆபரணமாக உைடயவ!க. (8)

496. தி#மக - தி#=  தைலவ, தி#மா; பம ெமபத+ - தாமைரேபாற
ெம:ய பாத+; பவபய4காி - பாவதி. பயைத ெச@பவ பகர#,.......
ச4காி - திாிர+ எாித கா)க; ம - ேத; மல! ந*ெதாைட - மலராகிய
வாசைன D2+ மாைல; மகர+ ஒ)கட விட+ - மகரமீ (2றாமீ) உலா=+
பா.கட: ேதாறிய ஆலகாலவிஷ+; கதாி - கHைத உைடயவ; ெபாவி
இ4கித/ட - மறதி இனிைமேயா5; காளி + சிவ9 + நடன+ ாிவதி
ேபா3வர சிவ )டல+ நடனதி கீேழவிழ யா#மறியா எ5
ேபா35 ெகா)5 காளிைய ெவறா!. இ பா3 திாிர+ எாித+
விட/)ட+ ஒ.*ைம ப.றி பா!வதி + Cறப3டன. (9)

497. ம4 - ேமக+, இ மைழ  ஆெபயராக நிற; இட! - ப+; ம4கிட ெகட; பிணி - ேநா@; ம#வ#தவ+ எறா! "தவ/+ தவ/ைடயா! கா+ அவ+
அதைன அஃதிலா! ேம. ெகாவ." எ9+ க#ப; உ#+ அ எக;
மபைத உலகதிBள உயி!க; உழ உ*க) ைநதிட - வ#+ பமழிய;
ெபா#ந! - அரச!; ரதிட - காபா.ற. (10)
-----------------------------------------
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அ% ப+வ

498.
சதிர
1. ேமமைலைய தின

திாிர தாி

வல றி வவா.

ேமமைலைய திாிரகைள அழிதேபா
விலாக எ வல (ெவறி) ெகா!டா#.
2. சிவெபமா%&' ஒளிவிள' இட&க!ணாக அ&கட+ைள, பிாியாம அழ' ேதா-கிற
ஆனா.
இட&க! (இட,ப&கதினிட ) ஆயினா#.
3. 'ளதி வ!களிைச ெகா! ேத
உ!ைமய இலாத 0ட1களி மனமான
ெப' வனச (தாமைர) ெவ-திவா.
உ!ைமய இலாத 0ட1களி மனமான
(இவ ேதாறிய தாமைர 'விவதா)
வனசைத (தாமைர) ெவ-திவா#.
அ க! உல' அ# உைம - அழகிய இடமகற உலைக, பைட&' உமாேதவி. (1)
-----------------499.
சதிர

திாிர தாி

1. இயம , நியம

வி!ணள+ உய15 உய1+ ெபற இமய
அதிாி (இமயமைல) ெபற மக# (அதிாி -

த3ய அ4டாகேயாக
நிைலைமயைட5த னிவரான அதிாி
த (அதிாி எற னிவ) மக.
2. ெவறி மி'5த ப6ைச& 'திைரக# ஏ8க49ய
ேதைர உைடய வாளாி&' (ஒளி ெபா5திய
:ாிய%&') உற ைணவ.
3. நீ1 நிைலைய யைட5, இதைழ மலர6 ெச=>

ஆ ப;&'& (அ3 மல&') காதல,
(ச5திர கிரணகளா, அ3 மல1வதா
இஙன @றின1).

மைல).

இரணியன மா1பிைன, பிள&' < நகைத&
ெகா!#ள வாளாி&' (நரசிகமான
திமா;&') உற ைணவி (சேகாதாி)
யாவா#.
பாரதைத ேமமைலயி த ெகா பினா
எ8 ஆ ப;&' (விநாயக,ெபமா%&')
ஆைச>ைடயவ#.

இ4 அ+ைம  காதல எற றி விைன/.ைற தத.
"அ)ணாமைலயா" எ* ெதாட4+ தி#ெவ+பாைவயி ''ெப)ணாகி ஆணா@
அ:யா@ பிற4ெகாளிேச!'' எ* C*வதா. யா+ மதி கி அய!விBைற நா4க ேயாசி மிட சேதகமிலாம த4+. அதிாி த மக - அதிாி
மகா/னிவ# + அனEைய + சதிர, !வாச, ததாதிேரய எற Nவ!
பிறதவ!. இ சதிரேன உலகி. ெவளி ச+ த#பவ. ஆதியி விb8வி
இ#தயதினி*+ சதிர ேதாறின. அவ9  இர)5 உ#வ4க.
அவ.* ஒ* சிவ9  தைலயணியாகிய; ம.ெறா* உலகதி.
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ெவளி சத#வ; ம.*+ பா.கட கைட+ேபா சதிர ேதாறின.
(விb8ராண+) (2)

500.
சதிர

திாிர தாி

1. நிைறமதி (கைலக# நிைற5த ச5திர)

ெபாிய கைண நிைறமதி (கைண நிைற5த
என, ெபய1 பைடதன#.
தி) பைடதா.
2. சிவெபமா ச9ல மீ (சைடயி) உல+வா. ேவதமாகிய நீ!ட ச9லமீ ('திைரமீ)
உலா+வா#. (சிவ வாதAர9கணிமித
'திைர ெகாண15தேபா, தா
ேவத&'திைர மீ வ5தா1).
3. ெபாைறயி ேம (மைலயி ேம) ஆவா
அ9யா1கBைடய பிைமகைள எ!ணி
(உ!டாவா). "மைலமிைச ேதா- மதிய
ெபாைறயி ேம (ெபா-த3ேம)
ேபா யாைன, தைல மிைச&ெகா!ட'ைடய1 ...'' இ,பா#. (எணா - ெச=யா எ.வா.
எற நால9யா16 ெச=>ைள& கா!க.
விைனெய6ச ெச= என திாி5த).
4. லவைன (தைன) உலகி%&' த5தவ.
கைலக# பல உண1கிற லவைன,
ச5திர%&' பிரகCபதி மைனவி தாைர&'
(,பிரமணியைன) ெபறவ#. ( க
பிற5தவ த; இவ ச5திர%&'
தைல6சக , இைட6சகதி; லவராக
மகெனபைத, பிரம தாைரயிட ேக4
இ5ததா; க, தமிD&
உ!ைம ெதாிவிதா1).
கட+ளாைகயா; இங @றின1).
ண+ றி - ண/+, ெச@ைக+, உ+ைமெதாைக, /தல ணதி.+, ம.ற
NறகK+ ெச@ைக + Cறப35ளன. காதி5த - றி ேகாளாக
ெகா)5 தனிட+ த4கியி# க ெச@த; ேகாகனக மலேரா பணி அைற தி
ெகா Tர+ ெபா.பத ெசவி - தாமைர மலாி D.றி# + பிரம பணி
C*+ திகைள ெகா)ட சில+பணித அழகிய பாத/ைடய ெசவி. (3)

501.
சதிர

திாிர தாி

1. கதிரவ (:ாிய) உைடய ெவ=யி

ஆயிர கதிரவ1கைள& (:ாிய) கா49;
ஒளி விள' மாணி&க ேமகைல (மாணி&க
தாலாகிய ேமகைல) தாிதா#.
உ!ைமயான ஞானிகB&' ேமா4சமாகிய
F4ைட& ெகா&' சிவான5த ெவ#ள#
உதிதவ#.


ஒளி 'ைற> ெவ!கைல (ெவ!ைமயான
பதினா- கைலகைள) தாிதா.
2. பிர மைன அளின திமா உற' பா
ெவ#ள# (பாகட3) உதிதவ.

82
3. உேராகிணி

த இபேத8 ெப!கB&'
இனிய தைலவ (கணவ); (சதி - உேராகிணி).

நாகB , அGவிபேத8 ெப! த
அரமகளிெரலா ெதா8 இல&'மி த
ெத=வ மட5ைதய1&ெகலா
தைலவியாவ#.

இபா3 கதிரவ / ஒளி மH4+ ெவளிய கைல தாிதவ எபதா
சதிர9  தா =+ ஆயிர+ Eாிய!கைள கா3B+ ஒளி விள4+ மாணி க
ேமகைல தாிதன எபதா பா!வதி  உய!=+ தி#மா S4+ பா.கட:
உதிதவ எபதா இவ9+ ேசா+பBைடயவ எற தா =+, ஞான/ள
ேயாகிகK  ேமா3சமாகிய D3ைட ெகா5 + சிவானத ெவள+ எபதா
பா!வதி  உய!=+ உேராகிணி /த இ#பேதH ெப)கK ேக இவ தைலவ
எபதா தா =+, இல மி /த உள ெத@வ மடைதய!  எலா+ தைலவி
எபதனா பா!வதி  உய!=+ ெகா5 கப35ளைம கா)க.

(4)

502.
சதிர

திாிர தாி

1. மைழளி சி5தி இ9 இ96 ச,தி&'

இவ# தன ப6ைச நிறமான உட3
ஒளியினா காிய ேமகைத ஒ&கினா#.

அகற வானதி உல+ ேமகதி சாீரைத
மைற& ெகா#வா. ம'3 உ ெம=
ஒ' என, பிாி6 ேச1&க.
2. க ேப5கிற உவிலா%&'6
(மமத%&'6) சதிரமாக ('ைடயாக),
ெபா35தா.
3. பிைழ,பதகாக எளிய இரா'ெவ% பா &'
மன அIசி ெவ!ேடாவா.
விட வாயர= - இரா, ேக களி ஒ*.

இவ# உைவ உைடய உயி1க#
உ!Hகிற அனதிகான சாதிர
(ேசா- ேபா சாைலக#) பல ைவதா#.
ெபாிய பா ைப& ககணவணியாக இவ#
J!டவ#.
(5)

503. / இகல! ஊ! நைக அ3டநா இைறவனா /றி ப3ட ேத! சி: /.காலதி பைகவராகிய திாிராதிகளி /ர4கைள சிாி அழித நாளி
இைறவனான சிவெப#மானா /றிப3ட ேத! ச கரமானவ; திாிர
ச4காரதிேபா ேதவ!க க!வ4ெகாளேவ அைதயட க சிவ ேதைர<ற
அ 2 /த:யன /றிதன; இேவ அ சி*பா க+ எற தல+. விநாயகைர
Gசியாததா /றித எ*+ ராண+ C*+. திாிர+ எாித ேபா ேதவ!க
சிவனிட+ ெகாண!த ேத#  Eாியசதிர! ச கர4களாயினைம ேநா கி இ>வா*
Cறின!. Nகபாக இ5 சாப+ மாறா C / உ.ற கயேராகி - விநாயக
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இ3ட சாப+ நீ4காம வைளத /ைகயைடத _யேராகியானவ; ேகா
பனக ெகாய ...... எ சி - கிரகமாகிய இராெவ9+ பா+பின ெகாய
விஷவாயினா உ)5 பா! உமி தி5கிற எ சிலாவ; பாகீரதி
ச களதி......... #ேராகி - க4ைகயாகிய, அ+ைமயி ச களதியி
தைலவாச: அட த4+ #வாகிய பிரகIபதியி மைனவியான தாைரைய
அபகாி ேராக+ ெச@தவ. மினனா! ..... மதி - ெப)க Dதியி C
எ#வி35 Dச ெபா#+ சி* பிைற சதிர ஆனவ; விநாயக சாப+
ெகா5த வரலா*: நாரத! சிவ /னிைலயி ெகா)5 வத மா4கனிைய
பிரம /#க9  ெகா5 கேவ)5ெம* ெசால கணபதி அவைர
ேகாபிதா!. சதிர அ ேபா  விநாயகைர க)5 நைகதா. விநாயக!
ேகாப/.* சதிரைன ஒளி இழ க=+ ச)டாளவ+ ெபற=+ சபிதா!. மீ)5+
அவ ேவ)ட, அவரா அ சாப+ வ#டதி. ஒ# நாளி அைடய வர+
ெப.றா. கயேராகி:- த க ெப)க இ#பெதHவைர மண அவ!களிட+
ஒேரமாதிாி ஆைச ைவ காம கா!திைக, உேராகிணி இவ!களிட+ மாதிர+ அ
ைவததா ம.ற ெப)க தைதயிட+ ைற Cற த க நாேதா*+ ஒ>ெவா#
கைல ேதய=+, கயேராக+ அைடய=+ சாப+ ததா. பா+ உ)5 உமி வ:ேதவா/த+ உ)8+ேபா இரா, ேக எற அ2ர!க ேதவ=# ெகா)5 வ
உ)ண அவ!கைள Eாியசதிர! ேமாகினி உ# ெகா)ட தி#மாB 
கா3னைமயி அவரா பைகைம ெகா)5 மாறிமாறி விH4க ெப*வ!.
#ேராகி:- பிரகIபதியிட+ கவி க.+ ேபா, பிரகIபதியி மைனவியாகிய
தாைரைய ண!தவ. அேபா தபிறதா. எ# வி3ெடறித:கனிய!க நல கணவைன அைடய பிைறைய ெதாHவ வழ க+. அேபா 
எ# வி3 ெடறி வழிப5வ!. ேகாைவ T, .றால றவ,சி இைவகளி
இ>வரலா* காணலா+. சி*மதி - பிைற சதிர; பாகீரதி - க4ைக; பகீரத
க4ைகைய ெகாண!ததா இெபய! உ)டாயி.*. பாகீரதி ச களதி இ#ெபயெரா35 ப)ெதாைக. இபா3 சதிரன தா ைவெயலா+
எ5 Cறி அ+ைமயி உய!ைவ உ@ணர ைவபதா ேபத+ ெதானி கிற.
உதாரணமாக ''பனக .... எ சி நீ" எபத. "பத,ச:ெய9+ ெபாிய
பா+பிைன ெய5 ந+ பாைவ தி# / ைவதி5+" எற சிவ. பிைளதமிழா
உய!= விள4+. இ4ஙனேம ம.றைவ கா)க. (6)

504. வானாட! பதி - இதிர; ெகௗதம! சாப+:- இதிர ெகௗதம! மைனவியாகிய
அக:ைகயிட ஆைச.றவனா@ அவைர Iநானதி. ேபாக ந5 ராதிாியி
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ேசவலாகி Cவி எHபி அவ! ெசற பி அவைரேபா உ#ெவ5 ெச*
அவ! மைனவிட ண! /னிவாிட+ அகப35 அேநக+ ேயானிக ேதகதி
உ)டாக=+ ஆ)றி நீ4க=+ சாப+ ெப.றா. அத நாணதினா
தாமைரத) ெந5நா ஒளிதி#தா. இதிர இதலதி Gசிததா
அ சாப+ நீ4கி ேவத/+ ெப.றா. இ>வரலா* இதல ராணதிBள
ேபாB+. கீ வ#+ வரலா*கK+ இ4ஙனேம ெகாக. ெமௗனேயாக+..........
ெப.ற :- பிரம ெமௗனமாக அ3டா4க ேயாக4கைள பயி* அதர4க Gைச
விதிகைள க.றன. ேமனா உ#திரா க+....... ேமதாதி கதி ெப.ற /ெனா# நாளி உ#திரா3ச+ அணி இதலைத யைடத ேமதாதி எபவ
ேமா3சமைடதா. ேம= இராம சிவ அ! சைன ெச@ பா2பத+ விசிக+
ந)ெபா5 ெப.ற - இ தலைத அைடத தசரதராம சிவைன றி
வழிபாய.றி பா2பதமாகிய அ+ைப ந3தைமயி ெப.றா. ேம= இராம.
விைனெதாைக; பா2பத விசிக+ - இ#ெபயெரா35 ப)ெதாைக. ந)ெபா5
எப இராம! தி#மாலமிசமாத றி. அதகா2ர - சிவெப#மா க)கைள
பிரா3யா! விேநாதமாக Nயேபா உ)டான அ சதா ேதகதி ேவ!ைவ
உ)டாயி.*. அ>ேவ! ைவயான இைறவ ெந.றி க)ணா E5)5, Nய
விர:ேலேய ஒ# க!ப+ உ)டாயி.*. அ>வைக க#வி அ2ர உ#வமாக
ஒ#வ ேகாரட பிறதா. இவ பிறவி #டனாக ேதாறியதா
அதக என ெபய#.றா. இவ இர)யா கத9  சிவெப#மானா
ெகா5 கப35 பிர+மேதவைர றி தவ+ ெச@ ஒ#வராB+
ெசயி கபடாத வைம+ க)கK+ ெப.றா. பி பா!வதிேதவிைய க)5
ேமாகி சிவெப#மா மீ ததி. வர அவர Eலதா தெப.*
அ Eலதி ேம பலநா உல!தி# சிவெப#மாைன திததா க#ைண
ெப.* சிவகணதவனாயினா. அ4கி - அ கினி ேதவ; ேதவல அ3டவ2 களி ஒ#வனான பரதி<ஷ மார ேபாB+; ஆனாத - நீ4காத;
/ர! - வி மா:, தாரகா3ச, கமலா3ச எபவ!. (7)

505. ைள எயி* - ைளைய உைடய ப; வாளரவ+ - ஒளிைய உைடய பா+;
திட+ ெகாதி + த க - வ:ைம மித த க; சதிர கா:னா
ேத@)ட:- த க யாகதி Dரபதிரரா ேத@)5 பி அ9 கிரக+
ெப.றா. ெச4கதி! - Eாிய; ேசணிைட - ஆகாயதினிட+; மட+ ெகாதி + தைக
இராவண - அறியாைம மி ள ததிவா@த இராவண; மாயவென9+
தைமயனா இல4ைகயி வரைவத :- இராவண இல4ைகைய ஆ)5
ெகா)#தேபா Eாியைன த ஊ#  வரெவா3டாம த5+ அவேனா5
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ம.ற கிரக4கைள+ த ஆசனதி. பயாக இ35+ ெகா5ைமப5தினா.
இராம! இராவணைன ெகா* பைழயப ெச@தா!. இ4 இராவண Eாியைன
ம35+ வரெவா3டாம த5ததனா சதிர9+ பயதா. கிரக4கைள பகளாக
இ3ட ப)ைட கைதகளாக /திேயா! C*கிறன!. அட+ ெகாதி + தி அடமித தி. (8)

506. நவேம= - ைம ெபா#திய; ந8காதி#த க)டா ந+ அைன +
பைக ெச@தைன - அைடயாதி#பைத பா!தா ந+ தாயான பா!வதி + பைக
விைளவிதா@; ேவழ/க நாத - விநாயக!; தவிராதி# க - நீ4காதி# க; ேமB+
சினதன என தா ெச@வாேனா எனபிாி க. இதி வ#+ ஓகார இைட ெசா
சி*பாைமயாக வ#+ ஐயெபா#ள. த க யாகைன கா:னா
ேத@தவ - Dரபதிர; நீ உ.பவமா+ ேவைலதனி ேவைல வி3ேடா - நீ
பிற + பா.கட: ேவைல ெசBதியவனான /#க. Eரபம மாமரமாக
கட ந5வ) நி* ப, ெச@ய அேபா ேவைல ெசBதியழிதா.
ஒ.*ைம ப.றி பா.கடெலன Cறின!. உ* கி - ப*/*தினா; பா!வதி
Cபிட=+ வராதி#பதா பா!வதி + பைகவனானா@ எ* விநாயக /ன+
உன  சாப+ ெகா5த நீ4காதி# க ேமB+ ேகாபி எனதா
ெச@வாேனா, த க யாகதி உைனேத@த Dரபதிர ம*ப+
ேகாபிபா; நீ இவ!கK ெகலா+ பய நீ பிறத கட: ேபா@ ஒளிதாB+
/#க மி க பைக ெகா)5, ேவலாதைத வி35 நீ! 2வற ெச@
பய/*தினா எத உலகதிB+ உைன பாகாபவ! இைல என ெபா#
ெகாக. (9)

507. நம - யம; இவைன உைததி3ட. தி# கடVாி மா! க)ட# காக;
நளின தி#பாத+ - உவைம ெதாைக; ேவ - மமத; நயன+ - க); உ+ப! ேதவ!; க+பத - தைல பதிைனைடய இராவண; உதியி உதிதவ பிரம; இபா3 சிவெப#மா9ைடய ெசயக பா!வதி  ஏ.றி
Cறப35ளன. மா! க)ட9 காக எமைன கீேழ விழ உைதத காக,
மமத எாிமா* ேகாபித ெந.றி க), திாிரைத எாிதழித சிாி,
பிரம9ைடய தைலைய ெகா@த நக+, இராவண ைகைல மைலைய S +
ேபா ேகாபி அவ கீேழ கிட அல*மா* அHதிய கா விர,
தா#காவன இ#க வி3ட யாைன, :, பா+ இைவகைள ெவற திறைம,
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நரசி4கதி வ:ைமைய அட க சரப N!தியான ஆகியன சிவெப#மா9 
உைடைமயாத கா)க. அ+பர+ - ஆகாய+; க3ெசவி - பா+; ப+பர+ கா35த கல4கைவத, க+பத மைல ெவபி. கிடதலறின - இராவண
3பகவிமான+ ெசBதி ெசைகயி ைகைலமைலவர அத.ேம ெசலாம
நிற. நதி சிவெப#மா இ# ைகெயன Cற=+ இராவண அவைர
'ர4/கா'' என இகழ அவ! ர4களாேலேய உ ஊ! நாசமாக என சாப+
ெகா5 க பி இராவண ைகைலைய ெபய! க ெதாட4கினா. ைகைல
அைசய பா!வதி ந54கி சிவைனயைண க அவ! உண! கா விரலாலHத
உேள அHதி தி / கானா. பி நாரத#பேதசப தைலெயா*+
ைகெயா*+ அ* Dைண வவா கி சாமேவத+ பா உ@=+, வர/+
ெப.றன. திாிரவரலா* 469 ஆ+ பா3 றிபிB+, பிரம தைலைய
ெகா@த வயிரவ! பிறைப 355-ஆ+ பா3 றிபிB+ கா)க. தா#காவன
இ#க சிவைன மதியாைமயா அவ!க ெச# ைகயட க தா
பி_ாடனராக=+ தி#மா ேமாகினியாக=+ வ= ெகா)5 ெசல அேபா
/னிபதினிக சிவைன காத: க.நிைல தவற=+, /னிவ!க
ேமாகினிைய காத: தவநிைல மாற=+ ெச@தா!. /னிபனிகளி க.
ெக3டைத ேநா கிய /னிவ!க ஆபிசாரயாக, ெச@ அதினி* வத யாைன,
:, பா+, மா, /யலக ஆகிய ஏவின!. யாைனைய ெகா* அத ேதாைல
ேபா!தி+, :ைய ெகா* அத ேதாைல உைடயாக உ5தி+, பா+கைள
ஆபரணமாக ெகா)5+, மாைன இட ைகயிB+, /யலகனாகிய Gதைன அட கி
கா: கீH+ ைவ விள4கின!. சி4க+ - இரணியைன ெகாற நரசி4கதி#=#
அவன இரதைத  ெவறி ெகா)5 ஆட பிரகலாதைனய9பி+
இல மிைய /ற+ நி*தி+ ேகாப+ தணியா ெகா5ெதாழி ாிததா
ேதவ! சிவைன ேவ)ட அவ! சரப வவ4 ெகா)5 வ சி4கைத தா கி
அத ேதாைல உாி ேபா!தினா!. பி# /னிவ! சாபப தி#மா ப
அவதார4க எ5 க, அ ேபா / சிவா! சைன ெச@ததா சிவ ெகா5த
வரதிப /தைலதவதார4களி சி3சி+ ம.ற ஐ அவதார4களி
இர3சி+ காதா!. (10)
------------------------------------சி0றி1 ப+வ

508. வ3ட வாள * - ச கரவாள மைல; ாிைச - மதி; திைளத - ெந#4கின;
ற கட ேகா3ைட E . அகழியா - ெப#+ ற கட ேகா3ைடைய E த
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அகழியாக; அ3டல கிாிக - எ35 மைலக, (இமய+, மதா+, ைகைல, வித+,
நிடத+, ஏமCட+, நீல+, கதமாதன+); ெகாதள+ - அர); மாதிர தைலவ! எ35தி  பாலக!க; ெதைவ - அழகிய ைவ; வாம+ - இடபாக+;
ச கரவாள கிாிேய மதிலாக=+, ெந#4கிய ெப#+ற கடேல ேகா3ைட E த
அகழியாக=+, திைசக அர)மைன வாயிகளாக=+, நிைலத க ெகா)ட
எ35 மைலக அர)களாக=+, எ35தி  பாலக!கKட Cய
ேதவேசைனக அ+மதி: இயதிர4களாக=+, மகாேம# மைல ெகா மரமாக=+,
ஆகாயக4ைக ெவ)ைமயான ெகாயாக=+, பல தீ=க D5களாக=+,
அ>D5களி அாிய மனித உயி!க ேயறி இகபர2க4க த+ைம த#ம
ெநறிப ெகா5 அரசாKகிற அழகிய ைவயி ேவதாி நாத!
இடபாகதி விள4+ அரசிேய சி*D5 க35வாயாக எ* / க. (1)

509. / எH - /தைமயான எHதாகிய உயிெரH+ ெம@ெயH+,
"உயி#/ட+மா /ப /தேல" எப ந. Eதிர+. ெமாழியா க/.ற ந க இத /ப எH களினி* உயி!ெம@+ ம.ைற சா!ெபH கK+
உ)டாகி ெமாழி அைமய ெப*தைல கா)க. எனேவ ெமாழி ஆ க/.ற ந க
எறா!. /ண! - உயிாீ.* ண! சி, ெம@L.* ண! சி, உ# ண! சி;
அத/ சாாிைய ேபாதிைகய தா கி - அழ உள பபத உ*பில கண
ஒறான சாாிைய எபைத 2ைமயைட க3ைடயாக ெச@; 'பதி விதியிைட
நிைல சாாிைய சதி விகார மாறி9 ேம.பைவ...'' எப ந. Eதிர+. உ# ேவ.*ைம#க, ''ெபயேர ஐ ஆ  இ அ க) விளி ெயறா மவ.றி
ெபய! /ைற" எப ந. Eதிர+; ம.*+ ேபால, ைரய ேபாற
உவம=#கைள+ Cறலா+. எ ச+ - ப எ ச4க, “ெபய!விைன உ+ைம
ெசா.பிாிெபன ஒழியிைச எதி! மைற இைசெய9, ெசாெலாழி ெபாப+
றி+ தத+ எ ச+ ெகாK+" எற ந. Eதிர Nல+ உ@ண!க. ெகா54ைக ெவளிப க+ வைளள ஓ! உ*; ேம க#தாைவ - அத மீ /த
ேவ.*ைம க#தா, Nறா+ ேவ.*ைம க#தா கைள; (இைவ ஏ=த.க#தா,
இய.*த. க#தா என இ#வைக ப5+). "Nறா வத9# பாலா ேனாெடா5
க#வி க#தா உடனிக வத ெபா#'' எற ந. Eதிர+ கா)க. சத+ /.*+
ஆணி ைத - சத வி#த பா35 கைள /H+ ஆணிகளா கி ைத;
ஐ+பா ஓ5 இ35 - ஆ)பா, ெப)பா, பல! பா, பலவிபா, ஒற பா
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எற 5-பாகைள ஓ5களாக ேவ@; இய சா!த ேகா எ35+
அைறயாத5 - ெச@ளி தைமைய சா!த ெபா#ேகா எ35+
அைறகளாக த5, ''யா.* நீ! ெமாழிமா.* நிரனிைற வி.G), தாபிைச
அைளமறி பா ெகா)5 C35, அமறி மா.ெறன ெபா#ேகா ெள3ேட.''
எப கா)க; /தக /த சிதாி - ெச@ளி வைககளான /தக+, ளக+,
ெதாைக, ெதாட!நிைல எற நாவைககளா அல4காி, "ெச@ெளபைவ
ெதாி=ற விாிபி /தக4 ளக+ ெதாைக ெதாட! நிைலெயன, எதிறதின=
மீாிர)டா+,'' எப த)யல4கார+; இ#ெபா# தைக விள கி35 ெச+ெமாழி சிேலைட, பிாிெமாழி சிேலைட வைககளா ததி.ற விள  ஏ.றி;
"ஒ# வைக ெசா.ெறாட! பலெபா#3 ெப.றி ெதாி=தர வ#வ சிேலைடயா+"
எப த)யல4கார+. /தைமயான /தெலH களாகிய ேச.றினா ெமாழி
அைமய ப3ட நல ெச4க.க ெச@ N* ண! சியினா 2வ!ைவ,
ெபய! ெசா, விைன ெசா ஆகியைவகைள Sணாக நி*தி, பததி.
அழைகத#+ சாாிைய எபைத ேபாதிைகயாக ெச@, ேவ.*ைம#,
உவம=# /த:யைவகைள உதிரமாக தி, வாிைசயாக உள 10-வித
எ ச4கைள+ ெகா54ைகயாக ைவ, Nறா+ ேவ.*ைம க!தா
/த:யைவகைள சி* உதிரமாக ெச@, சத வி#த பா35 களா /H+
ஆணியினா ைத, ஐ+பா (அ) ஐ இல கண பதிகைள ஓடாக இ35,
ெபா#ேகா எ3ைன+ அைறகளாக த5, நா ெச@ வைகயினா
சிதாி, இ# ெபா#ப5+ சிேலைட எ9+ விள ேக.றி அைம + ெசதமி
இல கணமாகிய D39 விைளயா5+ அ+ைமேய சி*D5 க3ய# எக . (2)

510. ெபா - சா+ப.ெபா; விைடயவ! - சிவ; Nாி - ெப#ைம; /நீ! - கட,
ஆ.* நீ!, ஊ.*நீ!, ேவ.*நீ! எற N* நீ! ெகா)டதா கடB  /நீ!
எ*+ ஆ க, காத, அழித எற N* தைமகைளைடயதா கடB 
/நீ! எ*+ ெபய#)டாயி.* எப!; /நீ!நிற+ ெகா)5 ம) உ)5 வி)
நீ)ட /)டக+ க)ண! - கட நிற+ ேபா* நீலநிற+ ெகா)5 உலக4கைள
ெயலா+ கபிரளயதிேபா உ)5 மாப:யிட+ தான+ வா4கி, யள க
தி#வி கிரமாவதார+ ெகா)5 ஆகாயமள= காைல உய!திய தாமைர ேபாற
க)கைளைடய தி#மா; /)டக+ - தாமைர ; 2த............ ஈறவ! -
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பாி2தமான நலத#+ ேவத4க3 தைலைமயைட அன வாகனதி
விள4கி உலைக பைட + பிரம; வ சிராத! - இதிர; விததக+ - ஞான+;
ேமான+ - ெமௗன+ எபத மPஉ; விதரண!க - விேவக/ளவ!க. (3)

511. ஓவாத - நீ4காத, இற+ பிற+ உயி!க மாறி மாறி வ#வதா "ஓவாத"
எறா!. ம உயி! - நிைலத உயி!; த)5ல+ - அாிசி, பா3 நீ3ட விகார+;
தாவா /ைம அ)ட+ தடா - அழியாத பைழய உலக+ பாைனயாக=+; சயில+ மைல; உலைவ - கா.*; வடைவ - வடவா /கா கினி; ேகா ஆதி பதவி - அரச பதவி
/த.ெகா)5 ம.ற பதவிக; கழி வைகேயா5 - உ#சி மி க விததா; கழி உாி ெசா; ெகா)க - கணவ; லவ - ேசர; C! - உாி ெசா: ேதவாதிப இதிர; நீ4காத ெபாிய ஆகாயேம சிறிய Dடாக=+, இGமிேய உரலாக=+,
உய!த ேம#மைலேய உல ைகயாக=+, உலகதிBள நிைலத உயி!க
அாிசியாக=+, பைழய உலக+ பாைனயாக=+, கட நீேர உைலயாக=+, மைலகேள
அ5பாக=+ கா.* ஊழலாக=+, வடவா/கா கினி தீயாக=+, அரச பதவி
/த:யன உ#சி மி க விததா அபமாக=+ மித மணேதா5 சைம உ
கணவனான சிவெப#மா9  அ.த+ ெச@ கா3 மீ)5+ அைவகைள
/னி#த ேபா* நிைல ெபற ெச@ சேதாஷமி+ இதிர வண4கி
ேபா.*+ ேதவி எக. (4)

512. ப4ைகய ெசவி - தி#மக; வா கி ெசவி - கைலமக; G4க.பக ெசவி
- இதிராணி; வ)டலா35 - மகளி! விைளயா5+ ஒ# ஆ3ட+; கினாியி
மனிைச - ஓ!வைக யாழினா ெப#ைம த4கிய இைசைய; ப,சர Gைவ C3Bள ைமனா; Gைவ கிளி - உ+ைமெதாைக. ேதாலாத - நியாயதி
ேதா.காத; /தவா@ - உவைமெதாைக. தைலெமாழி - இ# ெபயெரா35
ப)ெதாைக. (5)

513. அ+ைப ெபா# அ,சன+ அணி வாிவிழி - ஆதமான அ+ட ேபா! ெச@
ேதா.க ைமயணித நீ)ட க)க; ஆ: த#+ ய - மைழளிைய த#+
ேமக+; அளக+ - Cத; வ+ைப கிழித - க சிைன கிழி; இ*மா ெதாளி! ஏறி3# +; வனச+ அபயெம@த - தாமைர அபயெம* அைடய; மணி
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ைபெதா - மாணி க வைளய; உ+ப! பயி அர மகளி!க - ேமBலகதி
வசி + ேதவெப)க; அ+ைம ேதவெப)க, நாக உலகெப)க
ஆகியவேரா5 பதா5பவ எக. (6)

514. எHவைக உ.பவ+ - ஏH வைக பிற; எ)பா நா[* ஆயிர+ எ9+
அல - எ)பதினா Tறாயிர+ ேயானி ேபத+ எற அள=; ஐ+பாைவ அழகிய ெபா+ைம; பா:, அ#ளி; உ நி* ஆ3 - உேள இ# ெகா)ேட
Eதிர பாைவேபால ஆ3, ''வானாகி ம)ணாகி....'' எற மணிவாசக! பா3
"ேகானாகி யாெனனெத றவரவைர Cதா35 வானாகி நிறாைய" என வ#வ
ேநா கத க. "ஆ35விதா ஆெரா#வ! ஆடாதாேர” எறா! நாவரச#+, ஏH
வைகபிற+ 84 Tறாயிர+ ேயானிமான அள= ெகா)ட இனிய உயி!களான
பல ெபா+ைமகK  அழ, இளைம தைம, வள! சி, ண+, .றமக.*கிற
கவி, மகி

சி, ெசவ+, இர கேதா5 த#+ 2கவா = /த. ெகா)டைவகைள

அ#ளி அ>=யி!களி உ நி* ஆ3 ெசய ாி+ பா!வதிேய, ஆகாயதி
ெபா#திய Gரண சதிர ேபா* விாித கிரண4கKள த)ெணாளி D2+
/தினா ெச@த ெபா+ைமைய+, ப ைசநிற மிள மரகத மணியினா
ெச@தைல ெப.ற அழகிய ெபா+ைமைய+, சதி + தீைய ேபா* பிரகாச+
D2+ மாணி கதினா விள4+ அழகிய ெபா+ைமைய+ ைவ அழ விள4க
சி.றி க35வாயாக எக. (7)

515. த+ைப: ஓ! வைக காதணி; ெதாைல= அற - த பிரகாசதா Sர+ எப
நீ4க; ெபா S2 - ெபானாலாகிய ஆைட; விைலயி: மணி த)ைட - விைல
மதி க/யாத மாணி க பர ெகா)ட த)ைட; Tர+ - சில+; சிலதிய!ேதாழிய!. (8)

516. அளி ல=+ கடநதி - வ)5க வாசைன காக ேச#+ மதமாகிய ஆ*;
க=ளா! அதி /க - மத 2வ5 ெபா#திய ஆைன /க; அைன ெதாத
விகார+; ெவளி, பவன+, தழ, நில+, நீ! வவா+ - இ>வயி ஐ+ெப#+
Gத4களாக அ+ைம இ#த கா)க. த.பைர - பா!வதி; விைர கம ஐத# -
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வாசைன D2+ க.பக+ /த:ய ஐ மா4க; இைமேயா! - ேதவ!க; சி
எழிேச! Qத ஆ! - ெபா35ட Cய அழேச!த ெந.றி ெபா#திய. (9)

517. வலவ - தி#மா; திாிவன+ - N* உலக4க; தி# அலாி பதக நாயகி அழகிய தாமைர Gேபாற இர)5 பாத4கைளைடய தைலவி; திாிைட வ,ச!
- திாி ேப2+ வ,சக!க; சிைவ, யாமைள, ச4காி எபன காளியி ேவ*
ெபய!க, தி#வ# த எளியைன ஆ உைமேய (10)
-------------------------------நீராட0ப+வ

518. மணமி மல! தா அைள ேத உ)5 அளிக மகி ந*+ G தா! ழ வாசைன மி+ மலாி மகரத ெபாைய Gசி ேதைன)5 வ)5க மகிH+
ந*மண மி க மல!மாைல Eள Cதலான, வைரநி* உய! வா ெநறி
ெச* / நீைர வாாி உ8+ ேமகெமன - மைலயினி* உய! ஆகாய வழி
ெச* கட நீைர வாாி  + ேமக+ேபா*; ண/* மணி க 2 D கி ஆ!
அ# அ/ெகா)5 ஓ4கி வள! அல! /ைல - அழகிய /தினாலாகிய க சினா
இ* கி க3 அ#ைமயாக ெகா5 + அ/தைத (பாைல) ெகா)5 ஏறி35
வள#+ Gவ#+ ைபெயாத /ைல, (அ#ைமயாக அ/த4ெகா5த ச+பத ெப#
மா9 கா+). ெகா.ற ழா@ ெமௗ: ப)5 பா.கட: றிதி3ட சயிலெமன ெவ.றிைடய ளபமாைல யணித கிாீட/ைடய தி#மா /.காலதி
ேதவ!கK  பா.கட கைடமா* றிபி35 Cறிய மதரமைல ேபா*;
வண! இ#+ கன சிைல #வ+ ைமவிழி வைள ெசவி பிற4 வதன+ வைள=ெபா#திய ெப#ைம மி க க#+ விேபாற #வ/+, ைம தீ3ய க)
கK+, வைள Gேபாற காகK+ விள4+ /க+; வ)ைம திக வி)மீ
கண,E உல=+ /ய ம* அ.ற மதிய+ என. அழ விள4+ ந3சதிர
C3ட, Eழ உல=கிற /ய.கைற நீ4கிய Gரண சதிர ேபா*; ணாி
நிக!ெப# வராகநதி - ச/திரெமாத ெபாிய வராகநதி; வராகநதி:- இ ேகாலாசல
மைல ெய9+ ெத ஆ.கா5 ஜிலாவிBள ெச,சி மைலயி உ.பதியா+
ஓ! சி.றா*. ழ ேமகெமன, /ைல சயிலெமன; வதன+ மதியெமன நீராய#
என / க. (1)
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519. ைசவல+ - பாசி; ேசதா+ப - ெச+ைமயான அ: மல!; தத+ - பல; வைள ஓ! ெகாயி உ)டா+ G; வா! - நீ)ட; இத

- உத5; மிட* - கH; ெகளி* -

ஓ! வைக மீ; சல 2ழி - நீ! 2ழி; ெகா - நீாிBள தாமைர ெகா, அ:
ெகா, வைள ெகா ேபாறன; ம#4 - இைட; ச!ப பட+ - பா+பி பட+,
ச!ப+, வடெசா, தபவ+; மிழி - நீ! மிழி; நித+ப+ - அ; அலவ - ந;
சிைனவரா - க!ப4ெகா)5ள வராமீ; அலதக பத+ - ெச+ப,2
ழ+G3டப3ட பாத+. இபா3 நீராட ப#வதி.ேக.ப அ+ைமயி உ*
 கK  நீ!ப5 ெபா#கைளேய உவைம Cறின திற+ உணர த க. கயமீ,
பாசி, அ:மல! /த:யவ.ேறா5 க)க, Cத, வா@ /த:யன உவைமயாகா
மா3டா எ* எதி!ேபா! ெச@ய ெதளித அைலகைள D2+ வராக நதியி
நீரா5வாயாக என / க. (2)

520. இல4 மரகதமணி ேசாதியி. பசிய - விள4+ மரகத மணியி
ஒளிைய கா3B+ ப ைச நிறமான; ஏ/.* - மய4கி; வாயரவ+ மாறா வாயினா சத+ ெச@யா; ல+ - C3ட+; அர மடைதய! - ேதவெப)க;
மழைல - தைல ேப 2; ெவளி.றன+ - ெவ)ைமயான அன+; ேப3ேடா5 ெப) அனேதா5; பரபாற - Nைல ெகாறாக பரவினா.ேபா பற க;
வ35 அ#வி / - மைலயி N4கிகளினி* சிதறி அ#வி Nல+ வ#+ /.
(3)

521. ஏ இத /*  அவி  ஊ* ேத பி வாாிச+ - தா4கிய இத கைள
ெகா)ட ெமா  மல! 2ர கிற ேத ெகாபளி + தாமைர; ைம கணார காிய க)களா /H+; ஓைத - சத+; காத கர+ - காத3 Gேபாற ைக,
உவைமெதாைக; ேநய+ - அ; ெவ)நிதில+ - ெவ)ைமயான / க;
இபா3 வராகநதிைய மகளாக அதனிட/ள ெபா#கைள ெகா)5
உ#வகப5தி கா35கிறா!. தாமைர மலராகிய /க+ மல!, இைளய நிலவி
கிரண+ க)5 மகிH+ க#4வைள G களாகிய காிய க)களா /H+
அகனிய பா!, நீவத. அாிதான ஆழ/ள நீாி உல=+ பல பறைவக
த4க நீ)ட சதமாகிய இெசா:னா “அழியாத ைமயான பரேதவிேய
வ#க," ெவ* அடேன உபசாி ததிைடய திக ெச@,
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ெவ)ைமயான / கைளைடய ச4க4க சதி எH, D2+
அைலகளாகிய அழகிய ெபா, / ஆகியைவகளா ெச@த வைளயலணித
காத Gேபாற ைகயினா அைழ உற= ாி+ அழ மி க G க மி க
நீ!ைற Cய வராக மாநதியி நீரா5வாயாக என / க. இபா3
வி#ேதா++ ணைத எ5 கா3ளா!. தாமைர மல!தி#ப Sரேத
க)ட வி#தினைன மல!த /கேதா5 பா!த ேபா*+, வைள மல!க
அதனா ந)ணிய வழி அ கனிய பா!தேபா*+, பறைவக ஒ: D3
அைடத வி#தினைன க)5 இெசா ேப2வதைன+ றிபிதா!. இ
''/கதா னம!தினிய ேநா கி அகதானா+ இெசா :னேதயற+," எற றைள
றிபி கிற. ''ேமாப ைழ மனி ச+ /க திாி ேநா க ைழ+ வி#,''
எற பா3ைன+ அபா3 பாிேமலழக! உைரைய+ ேநா க. ச4க4க
சதிதB+ திைர ைக கா3 அைழதB+ “இ# ைக ெயழB+ எதி!ெசல=+
ஏைன வி5ப........'' எற பா3ைட நிைன=ப5கிற. (4)

522. கா,சன+ - ெபா; பிற4+ - மா*ப5+; கலாப+ - பதினா* ேகாைவள
மணிவட+; சிைக - தைல அணிகல+; கா,சி - எ)ேகாைவ மணி; ப#ம+ - Nவா*
ேகாைவ மணியணி; ேமகலாபர ண+ - மாத! இைடயி க35+ ஒ#வைக ஆபரண+;
க:4க+ மீ அரவ+ ெச@ - உைட மீ சதைத ெச@ய; வா+ சர+ அணி
பணிக எனபிாி க; வாம+ - அழ, இ 'வா+' என கைட ைறத. ெகா4ைக
வ5 - உ#வக+; வ5 - மைல; அ#வியி - அ#விையேபால; இ, ஐதா+
ேவ.*ைம உவமெபா#=; உய!த மா ஆடக+ ெதா - உய!த மா.*ள
ெபானாலாகிய வைள; நாம+ + ெசா: + அணி - கீ!தியா பிரகாச+ மி
அழகிய; நாம+ - நா+ எனெதா க; பததி + ந + அம! + எழிெகா =
பாததி ந ெபா#தி அழள; அாி - பர; நவமணி - நவரதின+; G,சில+
ஓ:ட - அழகிய சில+ சதி க. (5)

523. கைலமி - கைலமக; கமைல - தி#மக; ேதவ!களதிபதி - இதிர;
அயிராணி - இதிராணி; சிலதி - ேதாழி; இைளய! - பணி ெப)க; ைட ப க+. (6)
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524. மணி சிவிறி - அழகிய நீ! வி5 #தி; ெபா ெகால - த3டா; கம த#
ம=மி மல! ஓதி - வாசைன D2+ ேத சி+ மலரணித Cத; கா உ*
/ - ஒளிெபா#திய /; கவி இைட உைட - அழ மி க இ5 ஆைட;
இமி

- ஒ: +; எ@ - இைள. (7)

525. ஈரமல! கா - ளி! சி ெபா#திய மல! ேசாைல; மணி ெச@ * இரதின4களா ெச@யப3ட ெசய.ைக மைல; ரைவ - ெப)க ைக ேகா!
ஆ5+ ஒ# C; வார+ - அ; ெகா+ைம - +மி; வ)ட - மகளி! விைளயா35;
ஆர+ – /. (8)

526. வ5 உய! மதர மைலவி உவதவ! - சிகர4க உய!த மதரமைலயாகிய
விைல களிேபா5 திாிராதியைர எாி க ஏ.* ெகா)டவ!; ெகாயா+ ஏ*
உைடயா! - எ# ெகாைய உைடயவ!; மதர+ ேம#மைல  மகனானதா
ஒ.*ைம ப.றி Cறப3ட. இதழி - ெகாைற; ளி! நீ! ஆ!சைடயா! - க4ைக
ெபா#திய சைடைடயவ!; தமிேய ஆ5 அரனா! - தி க.றவனாகிய எ
உளதி நடன+ ஆ5கிற சிவ; அ+கண! - அழகிய க)கைள உைடயவ!
(சிவ); சம+ ஈ* ஆதி இலா! - ஒ /= /த:லாதவ!; பவள நிற4கிள!
வ=* 4கவ! எறதா சிவன ெசநிற+ றி கப3ட; பணியா! பா தைன வண4காதவாிட+; பைகஞ! ர+ - திாிர+; ந - சிாி +; மணி திக கதாி
- நீலமணி ேபா* விள4+ கHைத உைடயவ. (9)

527. கைலவல! - லவ!க; ெபாதிய /வதி5+ /னி - அகதிய!; ல=
கம ெதாளி! அயிலவ - லா மண+ Dசி ஒளி#+ ேவ:ைனைடய /#க;
அ அைன - அைப உைடய தா@, அைன ெதாத விகார+; ெபா சா+ப.ெபா; ச)ட - எம; தளி - Cதைல உைடயவ; கணபணி க4கணி C3டமான பா+கைள க4கணமாக உைடயவ. (10)
------------------------------
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ெபா2ச0ப+வ

528. நமா ய!த ெபா த+ப4க - நல மா.*ய!த ெபானாலாகிய
க+ப4க; / வட+ - / க நிைறத கயி*; பலைகயா ஆ+ எக; கைலமக
ேச - இ# ெபயெரா35 ப) ெதாைக; அ+ய இல இல மி எனபிாி க;
அ+ய+ - தாமைர; அ3டம4கல+ - க)ணா, நிைறட+, ெகா, சாமைர, ேதா3,
/ர2, விள , இைண கய ஆகியன; பவானி - பவ9ைடய மைனவி, (உைமயி
ெபய!); ேவதாத, சிதாத4க க+ப4களாக=+, நாதாத+ வயிரவி3டமாக=+,
ஞான+ / க பதித கயிறாக=+, அயவாி மனெம9+ தாமைர ஒளிள
பமராக பலைகயாக=+, கைலமகளாகிய ேச ப கதி:# கைழ ெசால,
எ35 இல மிகK+ அbடம4கலேமத, நீ ஊச ஆ5க என / க. "ேவதாத
சிதாதெம9 " ெமப 'ேவதாத சிதாத4க'' எறி#பி நற (1)

529. கட=ள! - ேதவ!; கனக + ஆதன+ - ெபாமயமான ஆசன+; ேவத இதிர; Yட+ - ஆசன+; உலைக ந திறைதைடயா - பிரம; வதன+ /க+; எHதா மைற - ேவத+; ஆழி - பா.கட; ட C - அநி#தைன வாண
சிைறயி:3ட காலதி அ>வாணா2ர ப3டணதி க)ண ேலாகதாB+,
ம)ணாB, ெச@த ட4ெகா)டாய C; அக+ மிக மல! உவ க எ*
பிாி க; ெபாலWவி - ெபா மயமான சிற. (2)

530. ம35 - ேத; மர ெசH4க#+ அைனய ேதா வைலய+ - இனிய ெசழித
க#+ைப ெயாத ேதாளி அணி+ வா வைலயெம9 மாபரண+. ேதா5 - ஓ!
காதணி; ஏகாச+ - ேபா!ைவ; க 2 இல4 தன+ எ* பிாி க; மாமணி ெதா4க /தலாகிய ெசவிGமாைல; கம ழ ெதாைட யைசய - வாசைன D2+ Cத:
மாைலயைசய; சிைல Qத - வி ேபாற ெந.றி. (3)

531. கய மீக ெபா#திய சரவண ெபா@ைகயி அ கினியினா
ெகாணரப35 கா!திைக ெப)க அ*வாி பாைல , /ப N*
ேகா ேதவ ேசைனகK  அதிபதியாகி, பிரணவ மதிர+ ெதாியாத நா/கைன
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3 கதமாதன சிைறயி ைவ சிவெப#மா9  பிரணவ மதிரைத
உபேதசி ெகா5, ெசயகைள ெச@+ Eரபம, சி4க/க
/த:யவ!கைள அழி க ேவலாத+ வி5 , கடப மல!மாைல அணி, மயிைல
வாகனமாக ஊ!, ேசவ.ெகா உய!தி சேதாஷி கிற /#கைன ெப.றவ
என / க. தைதயாகிய சிவெப#மா9  பிரணவ மதிர+ உபேதசிததா
‘2வாமி நாத' எ* ெபய! வத. இபா3 "கிழவைன ெப.ற மாி''
எபதி உள நயைத கா)க. மாேம# வி ைக ஐய - உய!த ேம#மைலைய
விலாக ைகயி ெகா)ட தைலவ, சிவெப#மா, ய ஆ! மைல கிழவ ேமக+ ெபா#திய மைல  உாிைமைடயவ. கிழவ - உாிைம உைடயவ,
கிழவ எபதி கிழைம பதி.(4)

532. ஆலவா@ - மைர; சிரகிாி - தி#சிராமைல, இ G!வதி திாிசிரனாலாள
ப3ட. ''சிரகிாி விள4கவ# த_ிணாN!திேய சிமயானத#ேவ.'' எப
தாமானவ! வா . 2 ெபய! - தாமானவ!. ேத. ெபய! - ம35வா! ழ:; வா
ஓ4 காைவ - ஆகாயமள= உய!ள மாட மாளிைககKைடய காவிேய 2ர+,
இ சிவ தல4க ஆயிர ெத3ட9 ெளா*. அ#ணாசல+ - தி#வ)ணாமைல;
வாரணாசி - காசி; ந:= உ.றிடாத சீகாழி - பமைடவி காத சீ!காழிபதி. இ
சித+பர ம#கிBள. சிதாகாய+ - சித+பா+; சி - ஞான+; ஐயா*. தி#ைவயா*;
நாைக - தி#நாேக2வர+, 2வாமி ெபய! ெச)பகார)ேய வர!, ேதவி ெபய!
ைற /ைல நாயகி; ஆP! - தி#வாP!; கா,சி - கா,சிர+, ெதா)ைட
நா35பதி; நளா*. தி#நளா*; நள வழிப35 க: நீ4கிய இட+. ம#S! தி#விைட ம#S!, சிவெப#மா த+மைசேவ உலகதிய க+ எபைத தாேம
உலகெமன ெவ)ணியி#த பிரா3  கா35+ வைக ஒ# கண+
அைசவ.றி# உயி!களிய4காைம கா3 உ#திர!களா உலகசி#3ைய
ெச@வி பி பிரம, விb8 கைள பைடத தல+, 2. ெபய! - ம#தப!. ேத.
ெபய! - ந/ைல நாயகி; ெம:=.ற ெதா)டைர கைரேய.*+ ஊ! தி#விளநக!. Gைச  தி#பளி தாம4 ெகா)5 ஆ.றி:ற4கிய "அ#
விதைன" ெவள மீ! ெசல=+ தி#G Cைடைய விடாத உ*திெய)ணி,
யவைன கைரேய.றி ஞான/பேதசித தல+. 2. ெபய! - ைறகா35+ வள. ேத.
ெபய! - கா+பன ேதாளிய+ைம. ேவ\! - ைவதீ2வர ேகாயி. இ
தி#ளி#  ேவ\! என=+ Cறப5+. சடா, ச+பாதி எற கHக, இ# 
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ேவத+, /#க ஆகியவ! Gசித தலமானைமயி இெபய! ெப.ற. 2. ெபய! ைவதியநாத!; ேத. ெபய! - ைதயனாயகி. தி# கீ ேவ\ைர+ (ேசாழநா5)
றி கலா+; விைலய+பதி: ெதா)ைட நா3 ைவ க#கி:# +
சிவதல+. பிரம விவவன+ உ)டா கி சிவ:4க பிரதிbைட ெச@தைமயி
விவவனெம* தி#நாம+ உ)டாகி பி த#மபால எற ேசாழ இ>Vைர
சீ!தி#த விவ நRெர9+ ெபய! வழ4கிய. விவவனெமப
விலவனமாகி அ ம#வி விைலயாயி.*. இ ேதவாரதி வ#+
விேவ 2ரெம9+ ைவ தலமா+. இேபா வி:ய[! என வழ4கிற.
2வாமி ெபய! காேம2வர!. ேத.ெபய! ேகாகிலா+பிைக. காளதி:- சீகளாதி; சீ,
காள+, அதி N*+ (சிலதி, பா+, யாைன) Gசி /தி ெப.ற தல+.
ெதா)ைட நா35தல+. க)ணப! /தி ெப.ற தல+. ம.*ள தல+ தி# ேகாவR!, மாயவர+, த#மர+, தி# C! /த:யன. (5)

533. மயி: நிற# 2வாமி - /#க; ம#=+ உ#வி இப/க வாகனமாக ெபா#+ ெப# சாளிையைடய யாைன /கனான - விநாயக.
தின+ அறாம - ஒ# நாK+ நீ4காம; தைரைய ஈற /கி உவண ஒ)பிடாி
தாவியாட - Gமிைய பிரமைன ெகா)5 பைடதி3ட ேமக நிற+ ெப.ற தி#மா
க#டனி கHைத பிதாட=+; ெபா#வி சிைற விக4க+ மிைச - ஒபிலாத
சிறகைளைடய அன வாகனமீ; மகவா - இதிர; கட பயத களி* ஐராவத+; அ,ச: ெச@திட- வண4க; /#க மயி மீ ஏறி ஆட, விநாயக
ெப# சாளி மீ ஏறி ஆட, தி#மா க#டமீ ஏறி ஆட, பிரம அன வாகனதி
மீ ஏறி ஆட, இதிர ஐராவததி மீ ஏறி ஆட, ஈச இடபவாகனதி மீ
ஏறி ஆட, நீ+ ெபா[ச: ஆ5வாயாக என / க. தி#மாைல தைரைய
ஈறவ எறா! பிரளய காலதி உலக4கைள உ)5, யி* ம*ப
உமி வதா. (6)

534. அசர+ - நிைல ெபா#; சர+ - இய4 ெபா#; வி,ைசய!க விதியாதர!க; E: - Eலைதைடயவ; வாமநிதிேய - இடபாகைத ெப.ற
ெசவிேய; கள4க+ - .ற+; விைன கள4க+ - இ#ெபயெரா35 ப)ெதாைக;
எளிேய - எளியவனாகிய எைன; உபயபத+ - இர)5 பாத4க. (7)
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535. Cெறாணாத - ெசால /யாத; அ4கைனய! - ெப)க; ேகாதி நாக
உலகா! - .றம.ற நாக உலகதி ெபா#தியவ!; மைழ - ேமக+; வாாி - கட;
நிைற - க.; விைழ - வி#ப+; D* ேசாிதழி - ெப#ைம நிைறத ெகாைற மல!;
வி-சதிர; பனக+ - பா+; நதி - க4ைக; ேவணி - சைட; இைறேயா உைழ
இல4 மரகத ெம@ அ+பிைக என பிாி க; உைழ - இட+; ெம@ - உட .

(8)

536. நீ திைர ம)ணாள - நீ)ட அைலகேளா5 Cய கட E த Gமிைய ஆள;
ய - ேமக+; மதி - மாத+; நீ!ம: - நீ! மித; எ4க8+ + ஏ! + உற-எ4+ அழ
ெபா#த; ஏ) உற - ெப#ைம ெபா#த; மகிதல+ திலக/* நிைற ெபா4கிட வா
மயி - Gமி ேக ெபா35ேபாற க. மிதிட வாH+ மயிைலெயாத ெப)க,
மயி - உவைமயாெபய!.

(9)

537. அ/த!க - வாேனா!க; அபய வரத காதல+ - அபய கர+, வரதகர+ எபன.
ைகயி ஐ விரகK+, ேம ேநா கி "நிமி! நி.ப பயபடாேத' எ*
ெசா: அபய+ த#வைத கா35வதாகி அபய அIத+ எ*+, ஐ விரகK+
கீ ேநா கி நி.ப ேவ)5+ வரைத த#வைத கா35வதாகி வரத அIத+
எ*+ ெபய! ெப*+; அமல - சிவெப#மா.

ைவ திாிர தாி பிைளதமி
-------xxxx--------

(10)

றிைர $0றி03.
$0றி03.

