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காேமக கவிஞ இய றிய
ெகா மடல சதக - ல உைர

பாயிர
அசீரயாசிாிய வி

த

1. கா
ம ெசம ன தா ாிவிைன கிடர கறி
நாம தீம ன தா நைசவிைன கிடாி யறி
ேகாம

வ !" #றி திைணெபா

&தி

ேதம ம ெபா"ேற&' ேதவைன பணி( ேவமா)

(க

'ைர) ந)ல மன!ைடயா ெதாட+கிய ெசய)க,( ேந  இைட.கைள

நீகி , அ0சமான ெகாய உ2ள தின ஆைச ெகா2,& ெதாழி)க,(
தைட 5டாகி , ேம"ைம 2ள (தகா) - ெத6வ உட) - யாைன தைல)
7வைக வவி) (அஃறிைண - உயிதிைண) இ திைண ெபா &தி ஒைற
ெகாபராக விள+( 7 த பி2ைளயாைர வண+(வா எ"பதா.

2. அைவயடக
கட):; வியி க5டம+ கா<= >வாி கீறிமகி;
மடமா சிவ ேபாெகா+( வள!= சீ ேமாராேத"
திடமா6 வினவி ேநாகியிைச ெதளிேவா !"னி ம5டல தி"
அைடவா+ கைதக2 ெபாதிசதக மாகிலறிஞ ாிகழாேர,

(க-ைர) ச! திர வைள&த விாி&த மியி@2ள, க5ட+க2 தீAக2 !தய
பிாிAகைள, நி(= >வாி) ேகாBC எDதி களிகி"ற அறியா0 சிவகைள
ேபால ெகா+( ம5டல தி" வள! சிற அறியாதவனாகிய எளிேய"
(அவைற) ந"றாகேகBC பா '0 ெசா)லவ)லா!" அெகா+(
ம5டல தி" !ைறயான கைதகளட+கிய சதக எ"E பிரப&த ைத
இயேவேன) (அைத ) தவ எ" விேவகிக2 இகழமாBடாக2 எ"பதா.

3. ஆகிேயா"
தி

த( சாித மா6&' ேதபவ தம(0 ச
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வ

தமி லா' ெகா+( ம5டல சதக= ெசா"னா"

வாி(யி) #A பி5 மர '! (ைடகீ;நி"ற
க

தைன க

' ,"E+ காேமக கவிஞ" றாேன.

(க-ைர) வாிைய ைடய (யி)க2 #Aகி"ற அேசாகினயி) 7" (ைடக2
நிழைல0ெச6ய Fறி &த , அ க ேதவைன0 சி&தியாநி"ற காேமக கவிஞ",
ெகா+( ம5டல தி" சிற&த சாித+கைள ெதாி&' ெகா2வா ( வ

த

ேநராதப எளிதாக ெகா+( ம5டல சதக எ"E Gைல0 ெசா"னா"
எ"பதா.

பாயிர !றி.
-------------
கBடைளக 'ைற

1. நாC
ெபா மி(ெகா+( நாC ெசழி திட மிெய+(
நபய E0 >கி திC ெம"ன நவிபழ=
ெசாெபற ெவ)லா வள! ெபா &தி0 >ரபிெயாC
வசக ேமா+கி வளவத" ேறாெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) ெபாA மி(&த "ெகா+(நாC ெசழி தா) இவியி@2ள எ&தநாC ந)ல
பலைன ெப0 >க அைட " ெம" ெசா)கி"ற பழெமாழி( இண+க
மாCக"க2 வி

தி ெகா5ட' ெகா+(ம5டல எ"பதா.

2. எ)ைல
மதிகைர கீBைச ெத( பழநி மதி(ட(
கதி 'ள ெவ2ளி மைலெப  பாைல கவி"வட(
விதி 'ள நா"ெக)ைல :ழ வள! ேமவிவி5ேணா
மதி திட வா;A தைழ திC நீ2ெகா+( ம5டலேம,

(க-ைர) கிழகி) மதி (ேகாBைட) கைர , ெதகி) பழநி , ேமகி)
ெவ2ளிய+கிாி , வடகி) ெப பாைல  நா"( திகி" எ)ைலயாக
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ெகா5C வளப ெபா &தி ேதவக, த+கி 2ள' ெகா+(
ம5டலெம"பதா.

3. இைண நாC
நாலா கைலயைல வாாிதி மா&தி ஞயெபா &த
ேதாலா ெமாழிக க;நா வலக2 >கெபா &த
நாலா நாC மிைணநாBC+ (=சாி நாதEட"
மாலால க5ட ரமபதி ேசெகா+( ம5டலேம

(க-ைர) பலகைல கடைல 5C >ைவ ைட தா6 ேதா)வி ெபறா' ேபசவ)ல
நாவலக2 எ&நா, இ"ப நிைற&' வாD இ ப திநா"( நாCகளி@
அவைற0 :;&த இைணநாCகளி@ ! கேவ2 ேகாயி@, தி மா) ேகாயி@,
சிவாலய+க, நிைற&'2ள', ெகா+( ம5டல எ"பதா.

4. தல
ெச=ெசா கைரைச தி வானீ #ட) தி ! க
த=ச ெத" ெகாளி ேபH (ர( தளி டேன
ெவ=சன #ட)ெச+ ("Iரறப2ளி ெவ5ெண6 மைல
ம=> திக;க

Jேச வ'ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) தி பா5 ெகாC!, பவானி, தி ! க" 5, அவிநாசி, *ேபH,
(ர( தளி, ெவ=சமா#ட), தி 0ெச+ேகாC, அறப2ளி, ெவ5ெண6 மைல,
ேபH !தய தி பதிக2 ேசவ' ெகா+(ம5டல எ"பதா.

5. மைல
ெகா)  ைவைக யைலவா6 பழநிெபா ெகா+கணவ
வி)

ேமாதி வராக& தைலமைல ெவ5ெண6 மைல

அ)ைய ெச"னி கிாிக=ச ெவ2ளி யரவகிாி
வ)

ளாைன மைல:; வ'ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) ெகா)மைல - ைவைக ெபா"மைல - அைலவா6 மைல - பழநி மைல ெபா"Kதி மைல - ெகா+கணவ மைல ேசவராய" மைல - ஓதி. மைல வராக
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மைல - தைலமைல - ெவ5ெண6 மைல. ெச"னி மைல - க=சமைல - ெவ2ளிமைல நாககிாி - ஆைன மைல :;வ' ெகா+(ம5டல எ"பதா.

(க-ைர) ெகா)மைல - ைவைக ெபா"மைல - அைலவா6 மைல - பழநி மைல ெபா"Kதி மைல - ெகா+கணவ மைல ேசவராய" மைல - ஓதி. மைல வராக
மைல - தைலமைல - ெவ5ெண6 மைல. ெச"னி மைல - க=சமைல - ெவ2ளிமைல நாககிாி - ஆைன மைல :;வ' ெகா+(ம5டல எ"பதா.

6. நதி
தி மணி ெதாைப+ காேவாி வானி = ெச6யநதி
த மணி கா=சி ெபா ைனந2 ளாெறாC ச5!க!+
( மணி பாைல நதிவாைழ +காாி (டவனதி
வ மணி ச5பக= சிறா :;ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) தி மணி! தா - ெதாைபயா - பவானியா - ெச6யா - ெநா6யலா ஆபிராவதி - ந2ளா - ச5!க நதி - பாைலயா - வாைழயா +பார 'வாசநதி (டவனா - ச5பக நதி - சிறா :;&'2ள' ெகா+(ம5டல எ"பதா.

7. (வள
நீC& தமி;ம"ன 7வ( மெபாெனC ம(ட=
:C ெப ைம பைட 'ய மகளி" ேசா வகறி
#C பலAண JBCேவ ளாள (சிற&'
மாC ெப கி வளவத" ேறாெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) ேசர ேசாழ பா5ய எ"E தமி; ேவ&த 7வ( ம(ட= :C
ெப ைமைய அைட&', எ)லா உயி( உழA ெதாழிலா பல
உணAெபா 2கைள

5டாகி ஊB வள(, ேவளா5ைம(0

சிற ப> !தயன ந"( வள0சி வ' ெகா+(ம5டல எ"பதா.

8. காவிாி உப தி
சீரா வளவ னிலன னாடா0 ெசழிறA
ேபரா வரநதி ெப6' பாவ பிாி&திறA
ஏரா  ெபா"னி வி ள !"ன (ட!தவி
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வாரா ெப ைம பைட த' நீ2ெகா+( ம5டலேம

(க-ைர) ேசாழம5டல நீபாசனமாகA+, க+ைகநதி தன' பாவ+கைள நீகி
ெகா2ளA வா6 த' காேவாி நதி அ&த காேவாி அக திய !னிவ
ைககரக தி &' தைரயி) விDத( !த) இட+ெகாC 'தவிய' ெகா+(
ம5டல எ"பதா.

9. ஆைன!கைன ெதாDேவா (Bெகா2ள)
ஐ+ைக ேதைள ெதாDகி"ற ேபக ளக+கசி&'
ெச+ைக 'ைண!B யா6 தைல யி(B0 சீெபந
+க பணிவிைட !ேறா" தான= >ரமகிD
ம+( ெபாழிறிக; காேவாி ேசெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) விநாயக கடAைள வண+(ேவா, தைலயி (Bெகா2,+
ெகா2ைகயான', !த) உ5டான இடமான ெகா+( ம5டல எ"பதா.

10. ெவ=சமா #ட)
கிழேவ தியவ வாகி வி

ைதைய கிBெய"ற"

அழகா( மக ளட(ெகா5 டெபா ன ேய"ேற
ெறDகாத லாறமி; பாய >&தர கீ&தெவா
மDேவ&தியவிகிேத>ர" வா;ெகா+( ம5டலேம

(க-ைர) >&தர7 தி நாயனா( ெபா" ெகாCக ேவ5Cெம"ப' ெகா5C,
7 தபி2ைளயா !தய தி (மாரகைள ஈCைவ ' ெபா 2 ெப ஈ&த
வி ேத>ர விள+( ெவ=சமா #ட@, ெகா+( ம5டல எ"பதா.

11. தி

ஆநிைல

FD= சைடயா ப>பதி Q0>ர ெவ5ெண6மைல
:D கெழாC ேதாறிய நாெடாD த0சிக நீ
ராD+ கட)வி ய5டெம லா!ற வ5டெதாழ
வாD ப>A பவமான '+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) ப>பதி ஈ0>ரைர சி ' கட) :;&த மிைய  ம!2ள
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அ5ட+கைள  பிரமைனேபா பைட த ெறாழிைல 5ட காமேதE
பிற&த' ெவ5ெண6 மைல :;&த க J - அ' உ2ள' ெகா+( ம5டல
எ"பதா.

12. தி பா5 ெகாC!
ந&' ப 'ைற :;கைற .தனி னபைர
த&' ப த 0 சிகெவாB டா தி

தா! 

!&' ப( ளட+க (!னி !"ைகயினா)
வ&' பி( ளட+கிய '+ெகா+( ம5டலேம

(க-ைர) 0சா த !யாதவா உய&'2ள சிவ+க ெப மான' தி !யான',
(கிய வA2ள அக திய ைக பியிலட+க மி 2 தா;&த ம(ேட>ர,
எD&த ளி 2ள கைற. (தி பா5 ெகாC!) இ ப' ெகா+( ம5டல
எ"பதா.

13. தி 0ெச+ேகாC அ தநாாீ0>ர
ெநCவா ாிதிைட :ழல க தி னிம ைம
ெயாCவா( ெபற தி ேமனி கா< !யிகBெக)லா
நCவாக நி"ற பர=ேசாதி தான த நாாி0சிவ
வவான '&தி 0 ெச+ேகாC :;ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) கட):;&த இRAலக தி) உமாேதவியாேராC சிவெப மா"
அ தநாாீ>வர எ"ன ஒ

வவான தி 0ெச+ேகாC ேமவிய' ெகா+( ம5டல

எ"பதா.

14. வானி#ட) தி ந5ணாJ
கா லரவ மி >ட ைரப+ கால திேல
ேம@ல கெப ேவான) 7;க வி ப 'A+
ேகால மி(&தப வானீ  ெபா"னி + #C'ைற
வாப காசிந5 ணாJ பயி)ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) ெபா"Eலக ைத ெபற வி கி"ற சீலக2, :ாிய ச&திர கிரகண

8

கால+களி) பவாநி நதி காேவாி ட" கல(கிறதான #C'ைறயி)
!D(கிறாக2. அ&த வாப காசியான தி ந5ணாJ உ2ள' ெகா+( ம5டல
எ"பதா.

15. தி ! க" 5
கன த வெகா5 !ைலயா2 பரைவத" காதனா
ெசான தி லெகா, ேபராைச0 >&தர ெசா றமி;கா
அன தி னைட ைட யா2பாக" ெற"!

காாி:;

வன தி ல ' பறி த' A+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) பரைவ யாாி" காதலா ெபா ளாைச ெகா5ட >&தர7 தி
நாயனாாிட தி பதிக+ ேகBக வி பிய தி

7 க" 5 எெப மா",

நாயனாாி" தி #Bட தாக2 >ம&' ெகா5C ேபா( ெபா" !கைள
பறி 'ெகா5ட' ெகா+( ம5டல எ"பதா.

16. அவிநாசி
ெவ"ற சீர யாH பரைவத" ேபாக+ெகா,
பாெவ"ற ெச&தமி;0 >&தர" பா பட(ள தி)
ஆெவ"ற வாயி" !தைலெகா2 பி2ைளைய ய"ெகா5C
வாெவ" றைழ த வவிநாசி :;ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) பி2ைளைய ெகா5C வாெவ" >&தர7 தி பதிக பாட விD+கிய
பி2ைளைய (ளகைரயி) !தைல உமி;&த அவிநாசிைய ைடய' ெகா+(
ம5டல எ"பதா.

17. ேபH தா5டவ 7 தி
பாகான ெசா)ெத" ேபH மரகத பாபதிமா
நாகா பரணபB S>ர பாத ைத நபிெய+(
ேபாகாத ேகா!னி பB !னி( ெபா' நட=ெச6
வாகான ேமைல0 சிதபர !+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) ேகா!னி பB!னி காண, மரகதவ) சேமதரான பBS>ர" நடன=
ெச6த' ேமைல0 சிதபரமான ேபH + ெகா+( ம5டல எ"பதா.
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18. பBெப மா" ப2ளனான'
கCவா2 விழியிைண யாH பரைவ கலவிவைல
பCவா தமி;0>& தரபாட கீய பாிசி"ைமயா)
ெநCவாைள பா  வயTC ேபாகி ெநயப2ள
வவாகி நி"ற' ேபH0 சிவ"ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) >&தர பாவ வா, ெகாCக ெபா"னிைலேய எ" ஒளி தா ேபால
பBெப மானா ப2ளவA ெகா5ட ேபH + ெகா+( ம5டல எ"பதா.

19. ந&தி( ம!க வள&த'
நைறவய) வா60>& தரெகாளி தாரைத ந&தி ெசால
பிைற! ேவணிய பBS0 >ரெப

ம5ெவBயா

(ைறபட ெவB விD!க ந&திெச) ெகா2ைகயினா)
ம!க மீ5C வள&த' A+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) >&தர7 தி நாயனா வ வைத ெதாி&' (ப2ள வவாக) வய)
ஒளி&தி &தைத ந&திேக>ர காBட0, சின&த பBSசெப மா" தி ைகயி
ெகா5ட ம5ெவBயா) ெவBய !க மப வள&த ேபH ெகா+( ம5டல
எ"பதா.

20. அக திய !னி
வாதாபி வி)வல னான 'ைணவ மயவிைச
தீதாற ேவ(ப சபவ ன" சிவ(றிக5
ேடதாளி ல0சைன ெச6' ெதாடபவ ேமகமகி;
மாதா மதநிைற :;தான !+ெகா+( ம5டலேம

(க-ைர) வாதாபி வி)வல ென"E இர5C அ>ரக, மய0 ெச6த பாவ
நீ+( ெபா BC அக திய !னிவ சிவ+க ைச ெச6த' ெகா+( ம5டல
எ"பதா.

21. 'யT - >&தர ( வி &' ெச6த'
ேவBCவ ேவட ெமC ' வழி 'ைண ேமவியள+
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காBC ! +ைக யிைலகா6 ெந6 ெப6' கறி சைம '
பாBC !ழ(வ" ெறா5ட  க"ன பைட ' நைர
மாBCதி ேபா" ைசபதி

+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) வழி ெதாியா' மய+( ஆ,ைடய நபி(, ேவட வA ெகா5C வழி
#B வ&', காBC ! +ைகயிைல கா6 கறி மாகி வி &' ெச6த வி &தீ>ர
விள+( 'யT + ெகா+( ம5டல எ"பதா.

22. பழநி
தீ திக; ேமனி சிவ"ைகயில ேலாகனி ேதவெம0சி
ஏ திய நாரத ந)கக5 ேடயிப மா!க '
7 தவ" ெகா2ள விைளேயாைன Qச" !க&தி

தி

வா6 த பழநிெய" ேறாதின '+ெகா+( ம5டலேம

(க-ைர) நாரத!னிவ, சிவெப மா" றி வயி) ஒ

மாபழ ைத ைவ '

வண+கின. அதைன விநாயக கடA2 ெப ெகா5டன. சின+ெகா5ட
(மார கடAைள தி

தி பழ நீ எ" ெசா"ன'+ ெகா+(ம5டல

எ"பதா.

23. இCப"
அைலெகா5ட பாகட சப சயன தாியயE&
தைலெகா5 ைர=> பதாய தா (0 ச( வா6
நிைலெகா5  (=ெசR ேவ, கிCப" !னீ5டசிவ
மைலெகா5C வ&த' ைவகாJ :; ெகா+(ம5டலேம.

(க-ைர) மா)அய" வண+( பரமசிவ '(0 ச( வான, தி வாவின"(
! கேவ,( இCப" சிவமைல ெகா5C வ&' ைவ த'+ ெகா+( ம5டல
எ"பதா.

24. ெமாகணீ>ர
ஏ ' சிவப தி யாெனா

ெசB! னீ>ரைன

ேதா6 ' !Dகி ெதாழெவழ வா+ெகா

:;0சி கேறா"

 த வன(ட ேகாBUாி) ெமாகணி ைய ைதக
வா6 த சிவ+க மான' A+ெகா+( ம5டலேம.
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(க-ைர) சிவதாிசன வழிபாC ெச6  ஒ

வணிக" (ட ேகாBU ( வ&', ஆைட

ேதா6 ' Vநான= ெச6' நியம ! ' வ த) க5ட ேயாசைன 2ள
மெறா வ", (திைர( ெகா2கBC ைபைய மண) நBCைவ ' (மாைல
ேபாBC அல+காி ', இேதா சிவ+கெம"றா"; அ"ப" வண+கினா". அ'
சிவ+க ெப மானாயி. அ(ட ேகாBU  ெகா+( ம5டல எ"பதா.

25. ெகா) பாைவ
தா< !லகி கட"!ர சாப தர&தரமா6
< !ைலமட வாேசைன ெகா5C ெபா 'மல
பாண" !தெலவ ரானா@+ ெகா)ய பாைவ !)ைல
வாணைக யா@2 , (வ '+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) ம"மதE மய+க தக இள=சிாி0 ெச6  ெகா) பாைவ விள+(
ெகா+( ம5டல எ"பதா.

26. ெகா) மைல
! தீBC வாாிதி :Dல க தினி" ேமாக!ற
ெதா தீBC ேதவ( ம!2 ேளா(= >ைவம'ர
ெகா தீB ய'  ேதE !+ (றி=சி யி"ேற"
ைவ தீB யெகா) மாமைல

+ெகா+க ம5டலேம.

(க-ைர) ேதவ !தய மெற)ேலா  ஆைச ெகா2ள தக  ேத" ெசாாி&த2ள
ெகா) மைல + ெகா+( ம5டல எ"பதா.

27. எறிப த
நதி:C ேவணி க J ப>பதி நப (
'மாைல கBC= சிவகாமி யா5டவ" ேபா&ெத வி"
மிதமீறி விைன0 சி&'ைக யா"விற" மீறெவB
மதயாைன ையெகா" ெறDபிய '+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) கH ப>பதி ஈ>ர காக மாைல கBC&தி

ெதா5ைன ெகா5ட

சிவாகாமி யா5டா #ைடைய பிC+கி எறி&த யாைனைய ெகா" பி"
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எDபிய'+ ெகா+( ம5டல எ"பதா.

28. ம'ைர தமிழாசிாிய ெச+("I கிழா.
நிலAல க தி பலகைல ேத&த நிண ேள
லவ தி வ2 ,வெரன ேநய ெபா &தAைர
(லA ம'ைர தமிழா சிாிய ெச+ ("I கிழா
வைம

றவ

ெச+ேகாைட

+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) Aலக தி பல கைல ஞான+களி) சிற&த லவ தி வ2,வ எ"
ெவ5பா #றிய ம'ைர தமிழாசிாிய ெச+("I கிழா + ெகா+( ம5டல
எ"பதா.

29. கனகசைபயாக ெபா" ெகாC த'
பற தா, பரமனா ன&த பயினட=ெச6
சிற பல ைதெபா னபல மாக0 ெசய0ெச@ெபா"
!றி@& த"ைக ேதவிைள வாவைத ெமா6 பிைற 5
ம கழ ெகாC தத" ேறாெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) பரமசிவமானவ ஆந&த தா5டவ ாி&த , சிதபரதைத
கனகசைபயாக0 ெச6ய ேவ5ய த+க அRவளைவ , த"னிட ' விைள&த
ெபா"ைனேய ெகாC ', அரசE வியக கழைட&த' ெகா+( ம5டல
எ"பதா.

30. கப
க"னி யழி&தன2 க+ைக திறபின2 க5ணி"!ேன
ெபா"னி கைரகட& தாெளE நி&ைத வியி@ேளா
ப"னி யிகழா தமெரன கபேரா பா0ெசால0 ெச6
ம"னிய க+ைக (ல தா  வா;ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) "க"னியழி&தன2" எ"ற ெதாடக ' பாBைட கப பாCப ெச6த,
க+கா (ல தவக2 வசிப' ெகா+( ம5டல எ"பதா.

31. ெகா+( லவ சைப
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வளவ ெனD ' பகப கான வ'ைவவாி
ெதளி  பழ&தமி ைழவாண ெகா2ள0 ெச

!ாிைம

ெகாளேவ றவதைம ேத&ெதC (=சைப #வ
வளைம மி(தி 0 ெச+ேகாைட

+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) (ேலா '+க ேசாழ" சாசனப(5டான, கயாண வாிைய, ஐ&'
பிாிவிைன ைடய லவ வ(பினாி) த(தி வா6&தவக2 இவகெள"
ெபாகி எC ' உாிைம த , ெகா+( லவ ச+க+#C& தி 0ெச+ேகாC
ெகா+( ம5டல எ"பதா.

32. ஆBெகா5டா"
'"E மைறெபா

ெள)லா ெபாதி&' >ைவ !தி&'

ப"E க;ெபைற& தாேவத ெம"Eம பாரத ைத
ெத"ன" ெமாழியி ெசால0ெச6' க"னட0 ெசறதமி;
ம"ன" வயனாB ெகா5டா" !ேனா ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) ேவதெபா 2க,2ளைம&தைமயா) ஐ&தா ேவதெமன பாராBCகி"ற
பாரத கைதைய தமிழி) வி)  Wராைர ெகா5C பாட0 ெச6த
ஆBெகா5டான' !"ேனா + ெகா+( ம5டல எ"பதா.

33. காிகால"
நீரைம காவிாி நாBைன யா5ட நி பாின
ேப  வா"காி கால" கர&' பிைழ தத"றி
ஏ  சி+கா தனேமற ைகயா ெலC 'மத
வாரண+ க5C ெகாCேபான '+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) ேசாழ ம5டல ைத ஆ5ட ேவ&த 2ேள திறைம வா6&த காிகாேசாழ"
த" உயி பிைழ த) காரணமாக மா ேவடமாக இ &' பிைழ த', இவைன0
சி+காதன ேமற யாைன எC ' ேபான'+ ெகா+( ம5டல எ"பதா.

34. கH0சி த
வா6 த பலெவ0சி லாலBட ப&தன மா5றமீ"
கா6 ' மர=ெசாாி ய0ெச6' ப தி கனி&' ெச&ேத"
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ேதா6 த தி விைச பாபா ெடா சி த ேதா"றிவர
வா6 த க J பதிேசவ '+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) தபல எ0சிலா) அBடப&தன இகA, மர மீ" கா6 '0 ெசாாியA,
ப தி கனி&த தி விைசபா ஓதி ய ளிய (கH0) சி த பிற த( வா6ற க J
ேசவ'A+ ெகா+( ம5டல எ"பதா.

35. க=சமைல0 சி த
ப=ச!க தி @தி திC மாகம பரகெமலா=
ெச=ெசா றி ம& தி !ைர 7ல தி மரபி
க=ச மைல0சி த வா;A மிரத+ கரணிவள
ம=> திக; க=ச மாமைல

+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) சதாசிவ 7 தியி" றி !க தினி" ேதா"றிய ஆகம+களி" ரசமாக
தி ம&திர ம ளிய தி 7ல நாயனா பரபைரயான க=சமைல0 சி த வா;வ'
ரச !கரணிக2 வள'வமான க=சமைல + ெகா+(ம5டல எ"பதா.

36. ேபாகநாத பாணி
ேயாக வயி திய= ெசா)ரச வாத ெமலாகைல &
ேதக நிைலெப+ காயக ப+கெள5 சி தி =ெசா)
ேபாக

ட" பாணி !தய 5யெரலா

மாக !றவம ைவகா நகெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) ேயாக ைவ திய ரசவாத நீ5ட ஆ ைள ெப+ காயகப
அBடமாசி தி !தயைவகைள #றிய ேபாகநாத, பாணி !தய
ெபாிேயாக2 வசி '2ள ைவகாJ (பழனி) ெகா+( ம5டல எ"பதா.

37. ெகா+கண0 சி த
ேதாறிய ெச தராFய பி தைள :;ப0சிைல0
சாட னாக ரச+க தகமிBC த&திரமா6
ேத& தவெபற ெகா+கண0 சி த!" ெசெபா"ெச6'
மாைர க5ட' ெபா"Kதி .ெகா+( ம5டலேம.
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(க-ைர) ெச !தய ேலாக+க,ட" ப0சிைல0சா, ரச க&தக !தயன ேச '
ெபா" ெச6' மாகா< ெகா+கண0சி த வசி( ஊதி. மைல +
ெகா+(ம5டல எ"பதா.

38. இைடஞானி
ஒ விைதைய தBC மாய மதைல

வைமயிலா

அாியஞான+ ெகாள0 ெச"னியி ெச&நீ ர விெயன0
ெசாாியநி" ற"னா" றைனயா5ட !கB >ய ெவ"
ம வி வளெத" கைரநாC :;ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) ஒ

விைதைய ைவ '0 சி க)லா) தBய இைட0 சிவ",

ெம6=ஞான ைத ெபமா அக)லாக நி"ற தம' தி !யினி" இர த
வயகாB, அ 2 ாி&த அபிரேமய Fறி ( ெத"கைர நாC ெகா+(
ம5டல எ"பதா.

39. ! தரச
ெசாறவ ராேதா கனிA ளக ேதா 'களறG
கறவ த+கB (தAத ேனாெபன க5டவரா=
ெசற மி(! தரசக2 வா;A ெசழி தர>
மற கDெப றா5ட' A+ெகா+க ம5டலேம.

(க-ைர) ெசா) மாறா' இளகிய உ2ள தவரா6 லவகைள ஆதாிபவக,
Fர த"ைம 2ளவக,மான ! தரசக2 ஆ5ட' ெகா+( ம5டல எ"பதா.

40. ேகாச
பனிமி( நீ2கட) :;ேம தினியி பல ெம0ச
இனிைம த &தமி; மா' களி ெறலாவணி +
கனிAற 5C வள& ேதா+க0 ெச6 + க

ெதாCந"

மனமி( ேகாச  வா;&தா5 ட'+ெகா+( ம5டலேம

(க-ைர) தமிைழ ஆதாி தவக,, ந)ல மன'ைடயவக,மாகிய ேகாசக2
ஆ5ட' ெகா+( ம5டல எ"பதா.
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41. (மண"
நாBைன தபி ெகாளகாC ெச" நAநா2
பாBைச ேதால வ"ேவ5ட ெவ"றைல பறிய
தீBெய" றபி யிட தீயி ேகாெபா ென6' ெம"
வாBட+ ைக த

ம(மண" ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) நாBைட தபி வச விBC காB ெச"2ள கால ' ஒ

லவ"

பா பாி> ேகBக, எ" தைலைய அ ' தபியிட ெகாC தா) ேகா ெபா"
ெகாCப" எ" த" வாளா த ைத ெகாC த (மணE+ ெகா+( ம5டல
எ"பதா.

42. அதிகமா"
சாதைல நீ( ம ெந) த"ைன தமி;ெசா ெலௗைவ
காதர ேவாC ெகாC தவ" க"னைல ய+(நி"
ேமதினி மீதி ெகாCவ&' நBடவ" ேம"மரேபா
மாதிர= :ழர5 ேமAவ '+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) ெநCநா2 வாDப ெச6  அ ெந) கனிைய ஒளைவயா (
ெகாC தவE, இRAலகி) க  பயிைர ெகா5C வ&' நBC உப தி
ெச6தவ" வழி வ&தவE, ெகா) #றமாகிய மைலயரைண

ைடயவEமாகிய

அதிகமாE+ ெகா+( ம5டல எ"பதா.

43. ஓாி
வினரயா ெதாைடயணி 7ேவ&த ராைச மி(&'ந0ச
தைரமீ ெதலாவள !=ெசறி ெகா) தடவைரயா2
'ைரயா6 தமி;ெமாழி க)@ பக@= >ர&' ெசெபா"
வைரயா தளி தந) ேலாாிவ2ள) ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) தமி; நாBC 7ேவ&த  ஆவ) ெகாள தக எ)லா வளப! ெபா &திய
ெகா) மைல( ேவ&தா6, அ)@ பக@ ஓயா' தமிD( ெகாCேபானான
ஓாி எ"E வ2ள@+ ெகா+( ம5டல எ"பதா.
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44. ைவயாவி ேகாெப ேபக"
ைகயார கான மயி@ கிர+கி க+க ம 2
ெச6யா5 டைகக

ைண(ைவ பாக திக;த மR

ைவயாவி ேகாேப  ேபகெனEெப
ைவயா ாிெயE+ ேகாநக

வ2ளற+(

+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) காB) ஆ ெகா5 ( மயி), (ளி ( ஆறா'
ஞC+(கிறெத" நிைன&', தா" ேமேல ேபா தி &த உய&த ஆைடைய அத"
ேம சா திய, ைவயாவிேகா ெப ேபக" வசி( ைவயாவிாி எ"E ஊ 
ெகா+( ம5டல எ"பதா.

45. அசதி
ெத6விக மான தமி;ல ேவாக2 தின!ள+ெகா2
ெபா6தீ

ைரெய பிராBயா ெரௗைவ ைன&'க;

ெச6ேகாைவ ேயற திறேலா னசதி ெசழி 'வள
ைமதா; ெபாழிறிக ைழேவ

+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) ெத6வ தமி;லவக2 சி&தி( ஒளைவயாரா) ேகாைவெய"E
பிரப&த ைத பாடேகBட அசதி ெய"E உபகாாி வசி த ஐேவ + ெகா+(
ம5டல எ"பதா.

46. சீயக+க"
ெசா)கா பிய தி" (5ேதாட& ேத&' ெசா@வத(
ெதா)கா பிய+கக நீ5ட ததைன0 > கியிைச
ெயா)கா ெப பவ ண&தீெய" ேறாதி

பகாி த

வ)கா வல"சீய க+கE& தா"ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) தமி; காபிய+களி" ஒ தகைள ெதாி&' ெகா2வத(
ெதா)காபிய எ"E இலகண விாி&' கிடகி"றன. அதைன ெதாைக வைக
விாியா) > கி விளகி உலக உபகாரமாக ஒ G) ெச6த ,க எ" பவண&தி
!னிவைர ேகBC ெகா5ட சீயக+க" எ"E அரசE+ ெகா+( ம5டல
எ"பதா.

18

47. பவண&தி !னிவ
க+க (ாிசி @வகந" Kைல கனி&'க)
'+க லைம பவண&தி மா!னி ேதா"றிவள
ெகா+கி ( தனிலாதி நாத ( விள+(
ம+( ெபாழிசன கார !+ெகா+( ம5டலேம

(க-ைர) சீயக+க அரச" மன!வ(மா, ந"K) எ"E இலகண
Gைலக"ற தமி;லைம நிரபிய பவண&தி !னிவ பிற&' வள&த' (பி
நாB) ஆதிநாத தீ த+கர விள+(தலான சனகார (சீனார) ெகா+(
ம5டல எ"பதா.

48. நளி >ர நீ+கிய'
தி #Bட தாைர = ேச&த நளி>ர& தீரவ"பின
ெப காக "வ)விைன கிRவிைன யாெமன" YCெபற
தி காழி பி2ைளயா நறமி; பாடவ ேதய
! வ

தாத& ேநாயி"E நீ+கிய '+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) சீகாழி பி2ைளயாராகிய சப&த7 தி நாயனா தி 0ெச+ேகாC என
வழ+(& தி ெகா மாட0 ெச+("I( தி #Bட தா ட"
எD&த ளியேபாD' நளி>ர அயாகைள  தீ5டேவ "அRவிைன
கிRவிைனயா" எ"ற ெதாடக ததான ேதவார பதிக ைத பா அRJேர அ"றி
அ&நாC !றி@ அRவிஷ ேநா6தீ ப ஓதெபற' ெகா+( ம5டல
எ"பதா.

49. சிவபிரகாச
ப5பா சிவபிர காசைன 'Bட பழிகவவ
க5பாக 'வி)லா ெபா'0சைப யி"வி த கா'ெவ"ேவா
ெவ5பா ெசாலக) டப+ கடைலைய ெம" தி"E
ெவ5பா வலவ

ெச+ேகாைட

+ெகா+( ம5டலேம

(க-ைர) சிவபிரகாசைர அறிவிலா ெபா)லா பழி தாக2. அவக2 ேநாி
பா தி கேவ "வி)லா ெபா'0சைபயி" வி தகா" எ"றெவ5பாைவ ஓதிய ள,
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க) இடபமான' எD&', ைவ த கடைலைய ெம"தி"ற மகிைம ெபற
தி 0ெச+ேகாC ெகா+( ம5டல எ"பதா.

50. ேவலவ" ேம6ேபானாக வ&த'
ெப ைம மி("மர வ0சில பாெமனி ெபBமR
வரA படவிாி தடாதெத"" ென"றக 'Eேமா
க வி ெவ ெகாள வாேம6 பவனா கனி&'தி
ம க" மயி)ெகா ' ெம"ெறன0 ெசா)ெகா+( ம5டலேம

(க-ைர) இ' நாகமைலயானா) இ&த நாக பட ைத விாி ' ஆடாம க
ேவ5ய காரண எ"ன? எ", அக+கார+ ெகா5Cவ&த லவ" திCகிCப
(ெச+ேகாBC ேவலவ) மாC ேம6ேபானாக நி", இல(மியி" ம மகனாகிய
! ககடAளின' வாகனமாகிய மயி) மைலயி" ேபாி பதா) ெகா தி
விCெம" பய&' ஆடாம கிற' எ" விைடயளி த' ெகா+(ம5டல
எ"பதா.

51. ஆ[0சகைர
தி

' க;ெப மா[ாி சகைர ெச&தமிேழா"

வி

த!ட ன"ைன ேமேலற தா6ெவ( ளாமெலைன

ெபா
வ

த !ட" ப ' மாத= >ம&' ெபாைற

யி தா6

த மிதிெல"ன ெவ"றா னவ"ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) ெப கிய க;ெபற ஆ[0 சகைர எ"பா" தாயா அ"ன பாிமாற
உணவ &' லேவாகளி) ஒ வ". அRவ"ைன !'கி" மீேதறினா".
இெகாய ெச6ைக காறாததா6 த"பி2ைள !கேநாக, பி2ைள, அமா!
எ"ைன ப 'மாத= >ம&தி &த தா+க2 இலவைர0 சிறி' ேநர=
>மகலாகாதா? என #றிய சகைரெய"பாE ெகா+( ம5டல எ"பதா.

52.ஆ[0 சகைர கா60சிய ெந6யி ைகயிBC0 ச திய= ெச6த)
!க=ேசா& தக"றிC ேமகா பாவல" !"ன நி"ேற
யிக;&ேத னிைலையய ெவ" >Cெந யினிைக ையவிB
Cக&ேத

<ெம0சி) வாைய கDவி

மகி;&ேத க;ெப சகைர

வபியறி

+ெகா+( ம5டலேம.
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(க-ைர) த"ைன இக;&ததாக ேக2வி  !க வா0 ெச"ற Fரப திர"
எ"E ஏகாய (ல 'தி த லவைன பி" ெதாட&'ேபா6 மறி ' நி"
உைம இகழவி)ைலெய" ெகாதிெந6யி ைகையவிBC0 ச திய= ெச6',
அலவ" எ0சி) வாைய கDவி அலவைன மகி;வி த சகைர ெய"E
உபகாாி + ெகா+( ம5டல எ"பதா.

53. சAக ெபற'.
மீ !லகிெலB C தி(= ெசாBைடயி) ெவ)ல வ)ேலா"
#&ெத" காைரயி சகைர ேவ&த" ெகாD& தமிழா
ேப கD ெபறேவ5 நாவல" ெபறைகயா"
மா= சAக ெபற' A+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) எBC தி(களி) உ2ளாைர = ெசாBைட ெய"E ஆ த தா) ெவறி
ெகா2, ஆற@ைடயவE ஒ

லவ" சAகாலக ெபா தவE&

ெத"றிைசயி) விள+(+ காைர.0 சகைர ெய"E& தைலவE+ ெகா+(
ம5டல எ"பதா.

54. :ாிய கா+ேகய"
வி)லாள ராகிய 7ேவ&த ேபாாி" விைன!க '
நி)லா தக"றிட0 ெச6யாைற வாண நி பதிைய
ெகா)லா' பறிய பா5ய" !"ன+ ெகாண&' விBட
வ)லா5ைம மீறிய :ாிய E+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) தமி; நாBC 7" ம"னகைள & திகிலைட  ப ெச6ய வ)ல ஆறக\
வாணைன பி ', பா5ய" !"ன நி திய :ாியE ெகா+( ம5டல
எ"பதா.

55. ஆதிைசவக2
(லேச கர"(ேலா '+கசீ0 ேசாழக2 ெகா+கிைடெம6
தலைச ந"(ற த"னாB Cளாாி சம த க5C
நிைலயான காணி

ேம"ைம

மீய நிதான!

வலவாதி ைசவக2 வா;வத" ேறாெகா+( ம5டலேம.
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(க-ைர) (லேசகர ேசாழ", (ேலா '+க ேசாழ" ஆகிய சகிரவ திக2 ெகா+(
நாB" ஆதிக ெப2ள கால தி), அ&நாB சிற&த தல+களி) ஆலய ைஜ
ஆக ேமாதமாக நட த க தி த"னாBC2ள வ)லவகைள அைழ ' காணி
மி  ெப ைம  ெகாCக ெபறவகளான ஆதிைசவக2 விள+(வ'
ெகா+( ம5டல எ"பதா.

56. &'ைற - (பி0சி
ேத> றில( விசய நகர திறலரச"
வாச பணிகைன ம5ெகாள ( திய ம"னைனக5
ேடச பCமசமாவிைன யாB ெயவ ெம0ச
மாசற நாCெகா2 (பி0சி

+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) விஜய நகர ' அர5மைன வாயி காவலைன (றவிழ அ ' F; தி,
அர5மைன B (&' அரசைன க5C மச(திைர ஏறி ஆB &'ைற
நாBடதிகார ெபற (பி0சி + ெகா+( ம5டல எ"பதா.

57. சகைர, ேசாழைன ெவ Bய'.
ெபா ைன  ெபா"னி
ெப ைம
அ ைம

ேமா+கி ெப கி ெபாசி&' மிக

ெகா+கி ெச"னி யிடெசய ெப =ெசழிய"
ள ெதாி& த"ேனா" 7'கிB டகலவிைச

வ ம !காைர ம"றா

+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) வளைம மி(&த ெகா+( ம5டல தி ேசாழ" பல தீ+(க2 ெச6ய
ேநாகிய, பா5யEைடய க

ைத அறி&' ேசாழ அரச" !'கிBேடாCப

ெச6'ஓBய காைர. ம"றா ெய"பாE+ ெகா+( ம5டல எ"பதா.

58. அகள+க"
க வி தப யாதம ராறிC கபணைன0
ெச வி படெவ"ற தீரைன ேநாகிய0 ெசபியE=
>ாிைக பைடயினி) வ)ேலா னகள+க0 ேசாழெனன
வ பBட மீய ெபராைச ேயா"ெகா+( ம5டலேம
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(க-ைர) கீ;பத)லாத கபணென"பவைன ேபா !க தி) ெவ"ற
வேயாைன0 ேசாழ ேவ&த" பா ', >ாிைக ெய"E ஆ த வி ைதயி) வ)ல
அகள+க0 ேசாழ" எ"E பBட ெபய ெகாCக ெபற ராசிர தைலவE+
ெகா+( ம5டல எ"பதா.

59. ேகாபண ம"றா
ெத" பா5 நாBனி சி+கள தீைம ெசய0 ெசழிய"
!"ேபா யகற வயற கால தி" ெமா6 ெபாடவ
பி"ேபாட தாைன ெகாCேமாBC Fர" ெப + கள&ைத
ம" வலெனE+ ேகாபண E+ெகா+( ம5டலேம

(க-ைர) பா5 ம5டல தி சி+கள (&' வ

'தைல தCக பா5யE(

இயலாத கால தி), வய ேசைனைய நட தி அ0சி+கள தி பி ேயாட0
ெச6தவE+ கள&ைதெய"E பதி( தைலவE, வலென"E (
பிறபனEமான ேகாபண" எ"பாE+ ெகா+( ம5டல எ"பதா.

60. ேவதா&த ேதசிக
பக; ேதசிக க0சியி ெனா&' பகரெவா5ணா
வடெகா+( வானி நதிதீர0 ச திய ம+கல தி
((& தா6&' பரமத ப+க+ (லAெவா5[)
வதமி ழாெசால ேதறிய '+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) உலக கDமா கா=சிர நகர தி) அவதாி ' பி"
மனவ

த+ெகா5C பவானிநதி தீர '2ள ச திய ம+கல தி (ேயறி பரமத

ப+க எ"E ஒ2ளியG) #த( விளக!ற' ெகா+( ம5டல எ"பதா.

61. இள+ேகாவக2
உள+ேகா 'றாம ெலாD(ெச+ (BCவ ேகா'ைணயா
இள+ேகா வக ளியறிய காபிய ேதவ!த+
ெகா,+ேகா" ம'ெவன #ெச+ ேகாBCேவ (மரனம
வள+ேகா னிடாதெச+ேகாC வளெகா+( ம5டலேம.
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(க-ைர) மன0சா"( வDவிலா' நட( ேசர" ெச+ (BCவன' ஒபற
'ைணவனான இள+ேகாவக2 இயறிய, சிலபதிகாரெம"E காபிய '2,
ெசா)ய ளிய ெச+ேகாBC ேவல" Fறி &த ,& தி 0ெச+ேகாC எ"E&
தி பதி + ெகா+( ம5டல எ"பதா.

62. கபில ேதவ
ெச6தவ ேமா+கிய சீரா கபிலந ேறவர"பி
ெப6த வ!த >ைவெகா ள&தாதியி YCெபற0
ெச6தவ மா0சிவ" ேமயெச+ ("I ெசபி(ெமE
ைமதவ ழபதி ேயா+(வ '+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) தவேபறிைன ைடய கபிலேதவ நாயனா தி வா6 மல&த ளிய அ!'
ெபாதி&த, சிவெப மா" றி வ தாதியிE2ேள சிவ"ேமய ெச+("I என
#றிய தி 0 ெச+ேகாC+ ெகா+( ம5டல எ"பதா.

63. சி த" வா;A
ெந)@+ க + க!( பல"றர ேநப வ0
ெச)ல பர திதிைச 'ெபாழி& ேதா+கிC சி தன)வா;
வி)ல& ெதா7" ெறாியிைட ெத"ன ெவலாகைல 
வ)லதனிெயௗைவ #றிய '+ெகா+( ம5டலேம

(க-ைர) ப வகால ' இேயாC #ய மைழெப6வதா) ெந)@+ க = ெசழி '
வள கி"ற வள ததான சி த" வா;A* எ"E தி வாவின" (பதியி),
FCக2 ேதா 7" அகினி** மாறா' இ கிற' என ஒளைவ #றிய'+
ெகா+( ம5டலெம"பதா.

64. ந)லதபி கா+ேகய"
அவி ெம0>(" ற Wாி லாயாி லா6கைலேத
எெப மாைன ெகாCதைக ெய"E மிைச தமிழா)
ந மிராம கைதையய" பாக நவிலவிைச
வபவி தாய ன)லயE+ெகா+( ம5டலேம.
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(க-ைர) ("ற Wரான ச+ககிாி 'க தி) இைடய (ல தி@தி '0 ெச&தமி;
லைம வா6&த எெப மா" எ"E கவிராயைன ெகா5C இைச தமிழி)
இராமாயண கைதைய இயவி த ந)லதபி கா+ேகயE+ ெகா+( ம5டல
எ"பதா.

65. +ேகாைதயா
(!னி ேநதமி ழாழி 5 வாண (ழா வியப
அறிவி ைளஞேர யா5மக ெள"ன வதியிBட
சிறிய விைட0சிெய ெப மா" மைனவி சிற&' வள
மவ ச+க கிாிேச வ'ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) தமி;கடைல 5ட அக திய !னி ேபா"ற பல லவக2 விய(மா
அறிவிைளஞேர ஆ5மக2 எ" !A #றிய எெப மா" கவிராயர'
மைனயாBயா வாD= ச+ககிாி + ெகா+( ம5டல எ"பதா.

66. சப&த0 சகைர - தமி;லவE( தாைய ெகாC த'
ச+க கிாி'

க தி சிைறயினி சா&திCநா2

ச+ைகயி லாெதா

பாவாண" ெச" தமிDைரக

அ+க ணி &'த னி)லா2 கD தி லணி&தி (
ம+க ய&தைன ெபறளி தா"ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) ச+ககிாி ' க தி) அரசா+க0 சிைறயி) இ ( ெபாD', ஒ

லவ"

வ&' தமி; பானா". (ேவெறா"+ ெகாCக இயலாைமயா)) த" மைனயாB
அணி&தி &த தி ம+கய ைத வா+கி அலவE( ெகாC த சகைர +
ெகா+( ம5டல எ"பதா.

67. ஒ லவ" ஆ[ாகாமி5டைன விக விைல #றிய'
ெகாைடயி ெபாிேயா

டேன ெயன( ெகாடாைமயினா

கைடயி ெபறநிைன விெற" கைய கழிபெனன
மைய பி திD ேதவிைல #றிய வாண"மி
வய ெபா ட&த காமி5டE+ ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) ஈைகயி சிற&ேதாேன, ேகBடெபாDேத நீ ெபா 2 உதவாைமயா),
உ"ைன கைட ெத வி) விைல#றி விேப" வாெவன ம பி திD த
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லவன' வைம ேபா(ப ெபா"Eதவிய காமி5டE+ ெகா+(ம5டல
எ"பதா.

68. இராம^ஜ, ெகா+( பிராBயா
சிவேன பரபிறி தி)ைலெய னாதா சிர&'ணிக
உவ&தன" ேசாழ ெனனம ேவடமா ேயாவ&'
கவ"றி ராமா ^ஜ"றைன ேதறி + கா தளி த
மவனைக ெகா+( பிராBய

+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) சிவெப மாேன பர ('ாிய7 தி) ேவ இ)ைல? எனைகெயD '
ேபாடாவி" ேசாழ" கD ைத ெவBவிCவாென", பய&' ெவளிேயறி வ&த
ராமா^ஜர' பய ைத நீகி, ஊ5 உைட !தய ஆதரA ெச6த ெகா+(
பிராBயா + ெகா+( ம5டல எ"பதா.

69. வி

த" (மரனான'

உைலயி ல!' பைட '5C சீட ெனாளி தி ப
தைலயி" மயி + க கக5 ேடயவ" ச( A
நிைல ட" க(வி '5டைட& தான" ெனறியி க=ச
மைலயி லதிசய+ க5ட' A+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) உைலைவ '0 சைம '0 சாபிBC த" (உ வமாறிவிBடதா)) சீடன'
!"E

ெதாியா' நைரதிைர மாறியி க க5ட அவன' ச( . த"

சீடன &தியி &த உணைவ கக0ெச6', அதைன 5C பாலனான,*
க=சமைல + ெகா+(ம5டல எ"பதா.

70. காளி+கராய"
காவிாி ேயாC கல( வானிைய கBடைணநீ
விாி ெச6க, #Bந கா=சி (தவிைச
ேதவக2 சாபவ பாவாண ெர)லா& தினமகிழ
மாவிச யெப காளி+க E+ெகா+( ம5டலேம.
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(க-ைர) காேவாி நதி ட" #Cகி"ற பவானியாைற அைணகB பாசன=ெச6'
வநீ கா=சியாறி) விDப உபகாி த ெவறியாளனான காளி+கராய"
எ"பவE+ ெகா+( ம5டல எ"பதா.

71. ெதா5ைட மா".
ப5ைடய நாளிெலா" னாப=> ேபால பற&தகல
தி5ற) காBய காைளைய ேநாகிய0 ெசபியE&
ெதா5ைடமா ென"& தன'ந ேப & 'ைர தன!
வ5டைர மீதினி ெபறவ E+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) !" பைகயாளிக2 ப=சாக பற(ப ெவ"ற Fரைன ேநாகி தன'
மாைல  ெதா5ைட மாென"E& தன' ெபய  வி தாக ெகாCகெபறவ"
வா;கி"ற'+ ெகா+( ம5டல எ"பதா.

72. !! ப)லவராய"
திாிவ ன0சகர வ தி வளவ"ற" சி&ைதெகா,=
ெச வி பைடைய0 ெச@ தி0 சய+ெகா றலறி&'
வி ' ெபய! !ப) லவவட) Fரென"ேற
வ பBட ெபறவ" வா;சி+ைக

+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) திாிவன0 சகரவ திக2 எ"E= ேசாழ ேவ&த". ேமெகா5C2ள
ேபாாி) ேசனாபதியாக பைடைய0 ெச@ தி ெவறி ெகா5C தி பினைமயா)
!! ப)லவ" எ"ற பBட ைத ெபறவ" வா;கி"ற சி+ைக (கா+ேகய)
நகர!+ ெகா+(ம5டல எ"பதா.

73. ப)லவராய" சிவ"
ச+கிராம ேசாழ" மரகத ! ெதாC த+கிரத=
சி+ைகயி ப)லவ" ெச)வE கீய0 சிவ"மன
+கம தாக0 சிேத

B லவE(

ம+கள ேமவி ெகாC தவ" னா"ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) மணிபதி த சிவ5ைய0 ச+கிராம ேசாழ" எ"பவ", அ"ெகா5C
சி+ைக (கா+ேகய) !! ப)லவராயன' சிவE( ெகாC தன". அதைன
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உ B விைளயாC= சிவனிட ஒ

லவ" ெச" ேகBக ெகாC த

(ழ&ைத + ெகா+(ம5டல எ"பதா.

74. !தகாமி5ட"
'ைம பைடேவB Cவ:ழ தாரா ர 'டேன
ச'ர மி(பைட யாசம ராறி0 சயெபறேவ
!தகா மி5ட ெனனகி _ண ராய ெமாழிவி ைத
மதிெகா2 ப

தி பளி0ெச)ல E+ ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) தாரார ' எதி த பைகவைர, ேவBCவ பைடைய  ேச ' ெகா5C
ேபா6 'ர தி ெவ"ற திறைமைய க5C, விஜய நகர கி _ணராய, !த
காமி5ட" என வி ' ெபய ெகாCக ெபற ப

திப2ளி0 ெச)லE+

ெகா+( ம5டல எ"பதா.

75. காைட. கா+ேகய"
காைடயி ேசட (ல தா" மக2ெம6 கDவைற&'
ேமைடயி ச+க பலைக 5 டாகிந)- ேவபமல
ேதாைட  பாடக கா+ேகய" ற"ைன0 >ம&' ெப
மாைட

ேநெத6வ ேபெப றா2ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) ேசட (ல தைலவ" மக2, நBட கDவி ச திய= ெச6', ச+க பலைக
உ5டாகி, ேவப மாைல ெபற பாடகமணி&த இளைமயனான கா+ேகயைன
ஈ" ெப  க; ெபறவ,+ ெகா+( ம5டல எ"பதா.

76. கB !த
கறா விய கபணி ேகாயி) கமலந"னீ
வறா 'யரBட ேகாண (ள! வ( தத"றி0
>றா ச'ர+க வி)கய) ேவ+ைக ெதாட ெகாக2
மறா கிைலெயன ெகா2கB

+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) சிபG லவக2 வியற தக கபணி ேகாயி@, எ5ேகாணமான
(ள! ெச6தத)லா', ச'ர+க. வி) - மீ" -  !தய வி ' ெகாகைள=
சிறபாக ெகா5ட கB !த + ெகா+( ம5டல எ"பதா.
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77. அ"ன தியாகி
ப"ன படாத & தன லறிேடா ப=ச!+
க"னி 'ைறபா5 ய"பைட ெக)லா+
களி த!திB ட"ன தியாகி ெயனவ0 ெசழிய னைழக Aய
வ"ன பாிேவ" !ளைச = :;ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) உ5<த( த5ணீ

மகபடாத ப=சகால தி பா5ய" ேசைன(

அ!WB அ"ன தியாகி எ" க; ெபயெபற ேவல" எ"பவன' !ளைச
நக + ெகா+( ம5டல எ"பதா.

78. காழிலவ"
பர&த கட@ல ெக)லா மறிய பரமசிவ
னிர&தர மாய 2 ச5!க ேவலன" ேனய தினா
ர&தர" ேபா ெந Jாி காழி லவ"பBட
மர&தைழ யகவி பாய '+ெகா+( ம5டலேம

(க-ைர) >பிரமணிய அ ைள ெகா5C ெந Jாி பBட மர ைத 'ளிவிBC
தைழ(ப தமி;கவி பாய காளி லவE+ ெகா+( ம5டல எ"பதா.

79. அ)லாள" இைளயா"
வட!க நி" வ கா விாியி" வன ைத ெய"&
திட! ெகா+கிE பாசன மாக0 ெசலபிாி த
அட)ெகா ள)லாள னிைளயா" ெப க மைம 'வள
வடகைர யாI திக;வ' A+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) வடதிைசயினி" வ&த காவிாி நீைர ெகா+( நாBE பாசனமா(ப
வா6காலாக பிாி த வ)லாள இைளயா" வா;கி"ற வடகைர ஆI + ெகா+(
ம5டல எ"பதா.

80. அதிேய&திர வி_<ரஹ - நாமக)
திதா6 மைலைய (ைட&'ந சிப லவைரெகா5
திகாச மானகைதைய0 ெச'(வி திபமகி;&
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ததிேய& ர வி_< கிரகெம"ேற த வைம தவனா
மதி.கி யான வதிகE வா;ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) சிப சாVதிாிகைள ெகா5C மைலைய (ைட&' பழ+ கைதகளான
பிரதிைமகைள0 ெச'கி அதிேய&திர வி_<கிரஹ எ" ஆலய '( ெபய
ெகாC த அதிய" வா;வ'+ ெகா+( ம5டல எ"பதா.

81. ெநேபா ேவவபாய'
ேபாயா தரAட ெனேபா கிட&திட றிைர0ச
றீயார ெவ&' ெபாபட ெவ"ற" ெச&தமிழா)
ஓயாத வாகிெத" ம+ைக0 >வாமிெய" ேறாலவ"
வாயார வ+கத பான '+ெகா+( ம5டலேம

(க-ைர) விஜய ம+கல >வாமிநாத லவ", றிைர0ச@( ேபா6 அ+கி &த
ெநேபா சாபலா(மா வைச பாய'+ ெகா+(ம5டல எ"பதா.

82. விஜயம+கல உல(ைடயா"
ெசா) கைனய வக 'ைற ேகாைவ ெசானலவ"
ப)ல ெகC ' கழனி  ெபா"E பாிசளி த
ெவ)ல பைட தைல FரEல(ைட Fரனம
ம)ல கினிய (பைண நீ2 ெகா+( ம5டலேம

(க-ைர) இனிைமயான அக 'ைற ேகாைவ பாய லவEைடய ப)ல(0 >ம&'
வயனில! ெபா , பாி> ெகாC தவனான பைட தைல ேவளாளகளி)
உல(ைடயா" எ"பவன' (நாC :;&த' ெகா+க ம5டல எ"பதா.

83. &'ைற வாரணவாசி
வாரண வாகன ேனாெவன ம"ன மனமதி(+
காரண வா"வண+ கா! கB கன தபைட
ரண வாகினி

=சிர தாழெபா ' ெவ"ற

வாரண வாசி வள& 'ைறெகா+( ம5டலேம
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(க-ைர) ேவ&தக2; இவ" ேதேவ&திரேனா ெவ" மதி(+ காரண
ெபறவனான வண+கா! கB !த , த(திவா6&த அவ" !D பைட
ெதாைக  தைல கவிDமா ேபா ெச6' ெவ"ற வாரணவாசி ெய"பவ"
வசி '2ள  'ைற + ெகா+(ம5டல எ"பதா.

84. பய மிளகான'
அணி திக; ேசெத" கைரநாB லபிர ேமய (
பணி ெதாழி லான தள0சியி னா)ெவ பாெயாெசB
எணி ெதாைல யாத மிளைக பயெறன ெவெப மா"
மணிபய றாகின 'க; ேசெகா+( ம5டலேம

(க-ைர) ெத"கைர நாB) எD&த ளிய அபிரேமய ( மிளைக பயெறன ஒ
ெசB ெபா6 ெசா"னவாேற அமிள( பயறான'+ ெகா+( ம5டல எ"பதா.

85. இ! மசகாளி ம"றா
ந)லா க;மச காளி கவைசயி னாவினிைச
ெய)லா= ெசாநிைல நி)லாம ப)ல கிரைவ பறி0
ெசா)லா @ய&த பகாச" கB0 >மககவி
வ)லா ர ' 'ற திய '+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) மசகாளி ம"றாயி" கவைச (ஆைற நாBC2ள சகா சாம(ள =
ேகாயிபாைளய) நகாி) நட&த பா இய வாதேபாாி) நிகவி)ைலெய"
ப)ல(= ச"மான ெபா 2கைள  பறிெகா5C, மைற உ2ளவைற
7Bைட கB பகா> லவ >ம&' நட&' ேபா(ப ஊைரவிBடகறிய
கவிெசா)@& திற!ைடய வ +ெகா+( ம5டல எ"பதா.

86. இ!0 ேசாழி யா5டா"
பா

மைணநிக ேவ5 மகைள பெகாC '&

ேதா & தி  ெகாளிேகாயி கபணி ெதா5Cமிைச
ஆ  ெபா ள&ைத யி70 ேசாழியா5 டானளியி"
மாய" வடபாி சாரநா C+ெகா+( ம5டலேம.
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(க-ைர) ெநா6ய) ஆறி" அைண அக உைட&' ேபாகா' நிைல தி க
க தி தா"ெபற மகைள பெகாC ', அவிநாசி ஈ>ர ேகாவி)
க)ேவைல  பிற தி

ெதா5C ெச6த ெபா ள&ைத (ல 'வ&த இ!0

ேசாழியா5டான' உாிைமயான வடபாிசார நாC+ ெகா+( ம5டல எ"பதா.

87. உ தம0 ேசாழ"
இ தைர மீதினி ேசனா பதியா யி &' ெவறி
ெயா ' வரெபற தகா தனகி+ (ெபயரா
உ தம0 ேசாழென" ற"பா தரெப ேமா+(பBட
வ தன" வா;A மா[ திக;ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) இRAலக தி ேசனாபதியாக இ &' ெச"ற ேபாகளி) ெவறிெப
வ வைத க5ட உ தம0 ேசாழ" எ"E அரச", த" ெபயரான உ தம0 ேசாழ"
எ"E ெபயைர பBட ெபயராக ெகாCகெப (சகைர) வாD ஆ[
ெகா+(ம5டல எ"பதா.

88. ஆகவ ராம"
ஏ6ெபாC மீ ெமா வாண" ெகாBட ெமலாமடக
ேகாெப

மானா கவராம பா5ய ேகாெனனேவ

ேவபல மாைல

மீன பாதாைக வி 'ம

வா6ட னீய ெப: ாிய"ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) ஆறக\ வாண" ெகாBட ைத அடக க5C மகி;&த பா5ய",
ஆகவராம பா5ய" எ"E வி ' ெபய . ேவபமாைல , மீனெகா 
இ"E& தன(2ள வி 'கைள  மகி;&' அளிக ஏெகா5ட
:ாியகா+ேகயE ெகா+( ம5டல எ"பதா.

89. ெகா+((யவ"
காிகால0 ேசாழ" மக,( வ&த கனவ
ெமாியா 7டைல மயகமB ேகாவ னிைறமகைள
பாிபா லன=ெசய மBபாைவ யி6(றி பா '0>ட
மாியாம லRவ ேயகிய '+ெகா+( ம5டலேம.
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(க-ைர) காிகால0 ேசாழ" மக,( ேந&த ெபாிய வ ேநாைய, ஒ

(லால"

மBபாைவ ெச6' (றிபா '0 >ட, அRவ ேநா6 தீ&த'+ ெகா+( ம5டல
எ"பதா.

90. வி>வக"மிய சாசன
இ ற FBC(0 சா&திBCெகா2ள விர5Cச+(
வி ற வா;வி@= சாவி@ 7த ெவளிநைட கா
ெச பிBC0 ெச)ல ெபFகெள"னவ0 ெசபியனா)
வைரப திரெபற கமாள + ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) (யி ( FBC( காைர ேபாBC ெகா2ளA, ந"ைம தீைமகளி)
இரBைட0ச+( ஊதA, ெவளியி) ேபா(ேபா' கா@(0 ெச  ேபாBC
ெகா5C ேபாகலாெம" இராஜகBடைள ெபற கமாளாி ப'+ ெகா+(
ம5டல எ"பதா.

91. கா+ேகய"
அைலகட) :D மவனியி ெச&தமி ழா6பவக2
நலEற தக வைகயாக A2ள நனிமகி;&ேத
இல( !ாி0ெசா னிக5Cெவ5 பாவி னிைச தகைல
வலெவழி கா+ேகய" வாDேமா Hெகா+( ம5டலேம

(க-ைர) தமிழிலகிய+ கறவக2 எளிதி பாட= ெச6யA, ெதாி&' ெகா2ளA
உதவியா(ப உாி0ெசா) நிக5C என ெவ5பாவா ெச6'தவிய கா+ேகய"
எ"பவ" வாD ேமாH + ெகா+( ம5டல! எ"பதா.

92. ம

'வி

(ைறவ ெத5ணீ நதியைண கா&த ர ெதா ந)
ைறமக ளாமக Fன ெபாறா'ட ேல+கவகி
'ைறவழி ேய மகி;JBC ம+கைல ேதா"றிவள
மைறவழி ேதநைற .நாC :;ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) நிைற&த ெவ2ள!ற ஆறிைன அC த கா&தர ைத ஆ, ேவ&த",
ெப5 க ப ேவதைன  க A யி தகியலா' '"வைத க5C
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வயைற Yறி (ழ&ைதைய எC '0 ச&ேதாஷ!ற0 ெச6த ம

'வி பிற&'

வள&த நைற. நாC :;&த' ெகா+(ம5டல எ"பதா.

93. ெச6யா" ப)லவராய"
ெதா)@ல க தினி Bடைர ெவB 'ணி த ததனா
ெசா)ய ேபாசள Fர சபல" :ளசீ
ப)லவ ராய ெனனபBட மீயபைட ெச@ த
வ)லவ" ேவBCவ0 ெச6யாE வா; ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) ேபாஜள Fர ஜபலென"E அரசன' ேசைனைய0 ெச@ தி, அவன'
பைகவைன ெவ"றபயா) "ப)லவராய"" எ" பBட+ ெகாCகெபற
ேவBCவ0 ெச6யாE+ ெகா+( ம5டல எ"பதா.

94. ேவணாAைடயா"
ெகாைறயி) Fற

ளபர ேமய ெகா=சி ெசல

ெபறத" பி2ைளைய ெவBவிB டான ெப ைம ற
உள ராயெபா சிமா தன தி @வ&' ைவ த
மெறறி நீ2ய ேவணாட" வா;ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) ெகாறவKாி) எD&த ளிய அபிரேமய ஈ>ர ேத ஓCப த"
பி2ைளைய ெவB ப ெகாCக க5டராய. இ&த தீர0 ெசய@( விய&'
சிமாதன ' ைவக ெபற ேவணாட" வா;வ' ெகா+( ம5டல எ"பதா.

95. அயா( ந)லா
( ைவ

ண&த விள+ேகா வக,B ெகா5C ெசா"ன

த ைவ நிக = சிலபதி கார தனி தமிD
க ைம

ைரெச யயா( ந)லா ரவதாி '

வ ைம ெபாழினிர ைபபதி

(க-ைர) ச(

+ெகா+( ம5டலேம.

(தீ த+கர) நிைலைய ந"(ண&' 'ற&த இள+ேகாவக2

(சா தனரா) ேக2வி ற கைதைய க

திெகா5C வி பி ேகBடவைற

த  த ைவேபால எ)லா ெபா ைள  த"Eளடகி 2ள சிலபதிகார
எ"E ஒபற ! தமி; G@( அ ைமயான உைர க5ட ளிய அயா(
ந)லா அவதாி ' வ&த நிரைப ெய"E நகர!+ ெகா+( ம5டல எ"பதா.
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96. வாணராய"
ெதா+கைவ '2ள பைனேயB) வாயி ெசாலாெத\தி
ய+(ைவ தாலதி க5டைத ய"பி னாிதின)கி
யி+(ம வ

Fல Fெர" றிைசபவள

வ+கிச தாவாண ராயE வா;ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) FB" !கபி) பைனேயC எD தாணி  ெதா+கவிBC,
ேவ5வைற வாயா ெசா)லாம) எDதிவிட அதி (றி தவைற வ&த
லவ ( உதவி, மப  வர ேவ5Cெம" உபசாி( பவள (ல தவனான
வாணராயE+ ெகா+( ம5டல எ"பதா.

97. !Bைட எ"ற ! கேவ, ெபா6யா ெமாழிலவ 
!Bைடெய" ேப>ர ேபாகா ெவா பா ெமாழிெயனேகB
Bட !ெபா6 யாெமாழி ெபா"ேபா ெலனAைரக0
>Bடழகி)ைலQ ெத" விD&த 'ளிெய"ந"
மBடவி; தா!

ேகா"ெசா"ன '+ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) !Bைட எ"ப' எ" ெபய. >ர ேபாகாக ஒ

கவி #வாயாக எ"றதி)

மகி;&', ெபா6யா ெமாழி எ"E லவ" ெபா"ேபா@ ெம"ற !தைல ைடய
ெவ5பா #த@, இ' அழகி)ைல எ" (றி ' விD&த 'ளிெய"ற ஒ
கவிைய ! கேவ2 பாய' ெகா+(ம5டல எ"பதா.

98. பாாி., ெசB பி2ைளயப"
கயி" ெம&' க)கவி கீய கயி"ைமயா)
யி Eைழ( க2வக2 ப+( ெபா Bரைள
மய ெவC ' லவE கீ&த வடகைரயா"
வய" கனவாள" ெசBபி2 ளா"ெகா+( ம5டலேம.

(க-ைர) வைமயா) தளAெகா5C #றிய பாBC ேகBC ெகாC த(
(ெபா 2) ைகயி)லாததா) வாழிட தி கேவ, அRவிட ' தி டக2
ப+கிBட ெபா(வியைல ெப ெப கமாக கவிபாய லவE(

35

ெகாC த வடகைர நாBனனான ெசBபி2ளா" எ"பவE+ ெகா+(ம5டல
எ"பதா.

99. ெகா+(ேவளி
நீத கDத ேய&திர" காைத நிக; 'த(
ேகாதற ம+ைகயி" 7" பிறற ெகா2ைகய"றி
ேமதக ெசாச+க தாெவ2க ேவெகா+( ேவளைம
மாைத ெகா5C தர= ெசா"ன' A+ெகா+( ம5டலேம.

இ' உதயண" கைத எ" ெப +கைதெய"+ # ெகா+( ேவ5மாகைத
அர+ேகறிய சாித எ" மா திர விள+(கிற'. மைற விவர ந"(
விள+காைமயா) உைர எDதA இயலவி)ைல.

100. அவநித"
தவநித ேநா( மறவாண ேமவ தைழ(க2
தவநிதி ேயா+க தாியல தாழ நல ெபா &தி
அவநித னாதியரச வட( மட+க மணி
மA தாி ' க;நீ5 ட'ெகா+( ம5டலேம

(க-ைர) நா,& தவாி  5ணியவா"க2 ெபா &த வள0சி  (க2
நவநிதி ெபா &த பைகவ வண+க இ"பேமா+க அவநித" !தய அரசக2
வடநாBைட  ெவ" ம(ட ைன&' அர> ாி&' க;ெகா5ட' ெகா+(
ம5டல எ"பதா.

ெகா மடல சதக  றி !
------xxxxx
------xxxxx------xxxxx-------

