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பிைளெபமாைளய கா பாய
சீர க நாயகச

Source:
திவியகவி பி ைள ெபமாைளயகா அளி ெசத அட பிரபத
திவேகணி ைவ.!. சடேகாபராமா"ஜசாாிய,
ேச. கிணமாசாாியா, ைவ.!. ேகாபாலகிணமாசாாிய
இய&றிய விாிவான உைர*ட+
ெச+ைன கேணச அ,-ட.தி& பதி பிக ப/டன.
நள வட, விைல அணா
-----------சீரக நாயக ச .
(பிைளெபமாைளயகா பாய )

சீரகநாயகைர ப&றி பா2ய ஊச என விாி*. ஊசலாவ5 - ஆசிாிய
வி.த.தாலாத, க.தாழிைசயாலாத, 'ஆ28ச,' 'ஆடா ேமா9ச,' ஆ:க9ச'
என ஒ+றா !2<ற -=வ5; இ5, ெதா>?&றா=வைக பிரபதக@
ஒ+=.

தனிய.
தனிய.
அ>ட ப தாி&ப&= காகளாக
வறி<வி/ டகரணA சகிகளாக
ெகா>டபிற ேபபலைகவிைன யைச ேபா
ெகா:நரக ,வக B ெவளிகடமி&
ற>டேல& றமிறக தகலாக.
த:மாறி யிடழC Dச+மாற.
ெதா>டகா மணவாள ேபர-2.
ெதாC.தி/டா திவரக. Eசறாேன.

(இ -

.) அ>ட பதாி - உலகமாகிய பதேல, ப&= - பாசேம, காக

ஆக –

(வி/ட.ைத. தாCவத&C உாிய) E>களாக<, - அறி< - அறிேவ, வி/ட (ஆக)
- (சகிைய மா/:த&C உாிய) உ.தரமாக<, கரண - இதிாியகேள,
சகிக

ஆக - சகிகளாக<, - ெகா>ட பிற ேப - எ:.த பிறவிேய, பலைக
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(ஆக) - ஊAச&பலைகயாக<, விைன - இவிைனகேள, அைச ேபா (ஆக) (அ9Aசைல ) ஆ/:பவராக<,- ெகா: நரக - ெகா2ய நரக!, ,வக ,வக!, B - Bமி*, (ஆகிய), ெவளிக

தமி - ெவளியிடகளி

(ெசFதேல), இறக - இறCதF, த>ட இ ஏ&ற - தைடயி+றி ஏ=தF,
தக - நிைலெப=தF, ஆக - ஆக<,- (இவா=), த:மாறி - அைல5, இட
உழC - 5+பம"பவிகி+ற, ஊச - ஊசலா/ட, மாற - நீCப2, ெதா>டC ஆ - அ2யாக

அHசதிCமா=, - மணவாள - அழகிய

மணவாளதாச, ேபர - (அவர5) தி ேபரனாராகிய ேகாேனாிய பைனயகா,
-2 - ேச5, திவரக.5 ஊச Iரக.ைத Cறி.ததான ஊசெல+"
பிரபத.ைத, ெதாC.தி/டா - பா2யளினா; (எ - =.). இ5, சீரகநாயக8ச,
சீரகநாயகியா8ச எ+ற இர>: பிரபதக/C தனியனாC. அ5ப&றிேய,
‘திவரக.Eச' என ெபா5 பட -றின. பி ைள ெபமாைளயகா
பா2ய5 - சீரகநாயக8ச எ+=, அவர5 தி ேபரனாராகிய
ேகாேனாிய பைனயகா பா2ய5 சீரகநாயகியா8ச எ+= அறிக. உயி
ஊசலா:வ5ேபால அைலகிற பிறவி. த:மா&ற.தினி+= நீகி. ெதா>டக
உ*மா= இத இர>: பிரபதக@ ெசய ப/டன ெவ+க. ஊச நீக ஊச
பா2னா எ+ற நய கத.தக5; இ5 - ெதாடபி+ைமயணி ெயன ப:;
வடJலா இதைன அஸய.யலகாரெம+ப: ஒ+ைற ெசய.ெதாடகி
அத&C மாறான ெசயைல ெசத, இத+ இலகண. பிறவி.த:மா&ற.ைத
ஊசலாக உவகA ெசதத&C ஏ&ப, அ>ட.ைத பதலாக<, ப&ைற
காகளாக<, அறிைவ வி/டமாக<, கரணகைள சகிக ளாக<, பிற ைப
பலைகயாக<, விைனகைள ஆ/:பவராக<, நரக ,வக Bமிகளி& ெசFதைல
இறக ஏ&ற தCதலாக< உவகA ெசதனெர+க; !&=வகவணி. நரக
,வக B ெவளிக

எ+றத&C ஏ&ப -றா5 ஏ&றமிறக தக என

மா&றி-றிய5 - எதி நிரனிைற ெபா ேகா . தா+, ஏ - ஈ&றைசக .
-------------கா

M5ைவநக ப/டபிரா+ சர>க

ேபா&றி

ெபாைகB த+ேபயா பாத ேபா&றி
ச5மைறெசா& சடேகாப+ சரண ேபா&றி
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தமிN பாண+ ெறா>டர2 ெபா2தா
!5MகNேச மழிைசயேகா+ பதக
!2Cலேச கர+கய+ கழக

ேபா&றி

ேபா&றி
ேபா&றி

ம5ரகவி ெயதிராச+ -ர.தாN வா+
வாNவான ப/டதி வ2க

(இ -

ேபா&றி

.) M5ைவ நக - IவிM.Eாி திவவதாி.தளிய, ப/ட பிரா+ -

ெபாியாNவாைடய, சர>க

- திவ2க , ேபா&றி - வாNவனவாக, ெபாைக -

ெபாைகயாNவா, Bத+ - Bத.தாNவா, ேபயா - ேபயாNவா, (ஆகிய
!தலாNவாக@ைடய), பாத - திவ2க

ேபா&றி; ச5மைற ெசா - வடெமாழி

நா+C ேவதகளி+ ெபாைள* தமிNெசாலா& பா2யளிய, சடேகாப+ நமாNவார5, சரண - திவ2க , ேபா&றி; தமிN பாண+ ெசதமிN பாடவல தி பாணாNவா, ெதா>ட அ2 ெபா2 ெதா>டர2 ெபா2யாNவா ஆகிய இவகள5, தா

- திவ2க , ேபா&றி; !5

MகN ேச - பழைமயாகிய கீ.தி ெபாதிய, மழிைசயேகா+ – திமழிைச
பிரா"ைடய, பதக

- திவ2க , ேபா&றி; !2 Cலேசகர+ - கீாிடமணித

(அரசரான) CலேசகராNவா, கய+ - திமைகயாNவா, (ஆகிய இவகள5),
கழக

- திவ2க , ேபா&றி; ம5ரகவி - ம5ரகவியாNவா, எதிராச+ -

உைடயவ, -ர.தாNவா+ - -ர.தாNவா", வாN< ஆன ப/ட - நவாN<
ெப&ற ப/ட, (ஆகிய இவகள5), திவ2க
-------------------- .

1. திவாழ. திவாழி சகவாழ.
திவனத+ கட+ேசைன யேகா+வாழ
வ>மாற+ !தலாமாN வாக வாழ
வளவிCண. ெததிராச ன2யாவாழ
விநாF திெவO.தி ேன&றவாழ
ேவOலCநா+ மைற*மினி 5வாழ
ெபவாN<த தணெப மாெளக
ெபாியெப மாளரக ரா28ச.

ேபா&றி; (எ - =.)
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(இ -

.) தி - இலCமி, வாழ - வாழ<, தி ஆழி சக - சக சகரக , வாழ,

தி அனத+ - திவனதாNவா", கட+ - ெபாிய திவ2*, ேசைனயேகா+
- ேசைன !தயா, வாழ, அ மாற+ !த ஆ ஆNவாக
திவைள ெப&ற நமாNவா !தலாகிய ஆNவாக

- (எெபமான5

ப+னிவ, வாழ ;

அள< இ Cண.5 எதிராச+ - எைலயிலாத ந&Cணகைள*ைடய
எெபமானா, அ2யா - (அவர5) அ2யாக@, வாழ, இ நாF
திெவO.தி+ ஏ&ற - திவடாPர மகாமதிர.தி+ சிற M, வாழ, ஏN உலC ேமேலN கீேழN எ+ற பதினா+C ேலாகக@, நாமைற* - நா+C ேவதக@,
இனி5 வாழ - இனிைமயாக வாழ<, ெப வாN< தத
ெகா:.த கி+ற, நெபமா

- நெபமாேள! எக

- ெபாியவாNசிைய
ெபாிய ெபமா

- எம5

ெபாிய ெபமாேள! அரக - திவரகநாதேர! ஊச ஆ2 - ஊசலா:Qராக; (எ =.)
'வாழ' எ+" எசக

யா< 'ெபவாN< தத ' எ+பதேனா: இைய*. வாழ

ஊசலா2 என இைய பி"மா. (1)

2. உயரவி/ட க&பக B பதநீழ
ெலா>பவள கானி=விR :ேபா/ட
வயிரவி/ட. தாடகசகி கணா&றி
மரகத.தா& பலைகைத.த 9ச+மீேத
தயிாி/ட ம.5ழC ெவ>ெணகா2.
தடம=கி& Cடமா2. தழவாநாக
மயரவி/ட+ றா2ய நீரா28ச
லணியரக நெபமா ளா28ச.

(இ -

.) உயர இ/ட - உயரமாக சைம.த, க&பக B பத நீழ - க&பகேசாைல

ேபா+ற B பத+ நிழ, ஒ

பவள கா நி=வி - ஒளி* ள பவழ.தாலாகிய

காகைள நி=.தி, ஊ: ேபா/ட - (அவி காக/C) ந:வி அைம.த, வயிர
வி/ட.5 - வSர.தினாலாகிய வி/ட.திேல, ஆடக சகிக

நா&றி -

ெபா&சகிகைள மா/2. ெதாகவி/:, மரகத.தா பலைக ைத.த ஊச மீேத –
மரகத ர.தின.தாலாகிய பலைகைய ெகா>: ெசத ஊச+ மீ5 ஏறி, அ+= அகால.தி கிணாவதார.தி, தயிாி இ/ட ம.5 உழC ெவ>ெணC
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ஆ2 - தயிாி+க> இட ப/ட ம.தினா& கைடெத:.த ெவ>ெணைய ெப&ற
மகிNசியினா -.தா2, தட ம=கி Cட ஆ2 - ெபாிய ெதகளி&
Cட-.தா2*, தழ வா நாக அயர இ/: அ+= ஆ2ய விஷாகினிையகCகி+ற வாைய*ைடய (காளியென+") பாM ேசா5
ேபாப2 (அத+ !2மீ5 திவ2கைள) ைவ.5 -.தா2ய, நீ, ஊச ஆ2; அணி
அரக நெபமா

- அழகிய திவரக.தி ெலOதளிய நெபமாேள! ஊச

ஆ2; (எ - =.)
ெவ>ெணC ஆ2 எ+பத&C - ெவ>ெண ெப=த&ெபா/: -.தா2 எ+=
உைர பி"மா. (2)

3. மீ+B.த வி,ப5ேபா& றரளேகா.5
விாி.தநீல ப/:விதா னேதா+ற
வா+B.த கைலமதிேபா& கவிைகேயாக
மதிகதி ேபா&கவாியி மCQச
கா+B.த தனிெசவ+சிைல *>மி+ன&
க!கிேபா& கணமணிவா சிைகயினா ப>
ேட+B.த தாமைரயா> மாபிலாட.
ெத+னரக மணவாள ரா28ச.

(இ- .) மீ+ B.த வி,M அ5 ேபா - ந/ச.திரக

விளCகிற ஆகாச ேபால,

தாள ேகா.5 விாி.த நீல ப/: விதான ேதா+ற - !.5க

ேகாக ெப&=

பர பிய நீல ப/2னாய+ற ேம&க/: விளக<, - வா+ B.த கைல மதி ேபா ஆகாய.தி ேதா+றி விளCகி+ற பதினா=கைலக@ நிரபிய Bணசதிர+
ேபால, கவிைக ஓக - ெவ>ெகா&றCைட உய5 விளக<, மதி கதி ேபா சதிர"ைடய கிரணக

ேபால, கவாி இ மC Qச - ெவ>சாமரக

இர>: பக.திF Qச ெபற<, கா+ B.த தனி ெசவ+ சிைல*

- க&பக

கா/2 விளCகி+ற ஒ ப&ற ெசவ.ைத*ைடயவனான இதி ரன5 த"சி+
ம.தியி ேதா+=கி+ற, க!கி மி+ன ேபா - காளேமக.5
மி+ன&ெகா2ேபால, கண மணி வாசிைகயி+ நா ப> - -/டமாகிய
நவர.தினகளினாய+ற மாைலயினிைடயிேல, ேத+ B.த தாமைரயா

-

ேத+நிைறத ெசதாமைரமலாி வாNகி+ற ெபாிய பிரா/2யா, மாபி ஆட (ேதவாீர5) மாபி அைசயா நி&க<, ெத+ அரக மணவாள - ெத&கி+கV ள
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திவரக ெபாிய ேகாயிெலOதளிய அழகிய மணவாளேர! ஊச ஆ2; (எ =.)
கா+B.ததனிெசவ+ சிைல - இதிரதH,. பல நிறகைள*ைடய இதிரத", பலவைகயிர.தினகளினாய+ற வாசிைகC, க!கி ேதா+= மி+ன (3)

அ.திமான5 மாபி ேதா+=கி+ற ெபாிய பிரா/2யாC உவைம.
--------------

4. B,ர Mரவல வானநா/:
M.ேதளி CO<மவ Bைவமா
வாசவ" மலரய" மOவலா"
வணCவா னவசரபா.தி ணCகி+றா
E,ைடய ெகா2.தடேத மானேதா+ற
,டாிர>: பகவிளகா. ேதா+ற.ேதா+=
ேத,ைடய திவரக ரா28ச
சீரக நாயகிேயா டா28ச.

(இ -

.) B,ர - Bமியி ேதவேபால விளCகி+ற பிராமண, Mரவல -

கா.த ெதாழி வல அரசக@, வான நா/: M.ேதளி CO< வா"லக.தவரான ேதவகளி+ -/ட!, அவ Bைவ மா - அ.ேதவகள5
மைனவிய, வாசவ" - (அ.ேதவசாதியாC. தைலவனான) ேதேவதிர",
மல அய" - (திமா+ நாபி.)தாமைரமலாி ேதா+றிய பிரமேதவ",
மOவலா" - மOெவ+" ஆ*த.ைத ேயதிய சிவபிரா", (ஆகிய இவக
யாவ), வணCவா+ - (ேதவாீைர.) ெதாOத&காக, அவசர பா.5 - சமய.ைத
எதிேநாகி ெகா>:, இணCகி+றா - -:கி+றாக ; (அவக
ேசவிCப2), E, உைடய ெகா2 தட ேத - சீைலயினாய+ற 5வசக

க/2ய

ெபாியேதாி+ மீ5, மான - விமான.தி+ மீ5, ேதா+= - காண ப:கி+ற, அ
,ட இர>:- (Wாிய+ சதிர+ எ+ற) அத இ,டக@, பக விளC ஆ
ேதா+ற - பக&கால.தி ஏ&றிய விளC ேபால (. ேதவாீர5 ஒளிC !+ேன)
ஒளிமOCப2, ேதா+= – விளகி காண ப:கி+ற, ேத, உைடய ேபெராளிைய*ைடய, திவரக - Iரகநாதேர! ஊச ஆ2; சீரகநாயகிேயா:
ஊச ஆ2; (எ - =.)
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ேதாி+ மீ5 வகி+ற Wாிய", விமான.தி+ மீ5 வகி+ற சதிர", ேகா2
Wாியபிரகாசரான ெபமான5 ேபெராளிC!+ேன பகவிளC ேபால.
ேதா+=வ ெர+க. அ - உலகறி,/:. மான - விமான ெம+பத+ !த&Cைற.

(4)

5. மைலமக@ மர"ெமாவட ெதா/டா/ட
வாசவ"A சசி*ெமாவட ெதா/டா/ட
கைலமக@ மய"ெமாவட ெதா/டா/ட
கத"வ ளி *கலேதாவட ெதா/டா/ட
வைலமகர பா&கடF ளவதாி.த
வலமக@ நிலமக@ மாயகாத&
மைலமக@ மிமகி லாடெவக
ட>ணரக மணவாள ரா28ச.

(இ -

.) மைலமக@ - பாவதி*, அர" - (அவள5 கணவனான) சிவபிரா",

ஒ வட ெதா/: ஆ/ட - ஒசகிைய பி2.5 ஆ/ட, சசி* - இதிராணி*,
வாசவ" - (அவள5 கணவனான) இதிர", ஒ வட ெதா/: ஆ/ட,
கைலமக@ - சர,வதி*, அய" - (அவள5 கணவனான) பிரம", ஒ வட
ெதா/: ஆ/ட , வ ளி* - வ ளியைம*, கத" - (அவள5 கணவனான)
, பிரமணிய D.தி*, கல5 - ஒ+= -2, ஓ வட ெதா/: ஆ/ட, அைலமகர
பா&கடF

அவதாி.த அலமக@ - அைலகைள* ,றாமீ+கைள*!ைடய

தி பா&கட (கைடதேபா5) ேதா+றியவளாகிய தாமைரமலாி வாNகி+ற
திமக@, நிலமக@ - Bமி பிரா/2*, ஆய காத தைலமக@ - இைடயரா&
ெப&=வளக ப/ட அ+பி&C உாிய ேதவியாகிய நீளாேதவி*, இ மகி
ஆட - (ேதவாீர5) இபக.திF உடனி5 ஆ:ப2, எக

த> அரக

மணவாள - எம5 Cளித Iரக.திெலOதளி* ள அழகிய மணவாளேர!
ஊச ஆ2;

(5)

6. திவOதிவள நாட+ெபா ைநேச ப+
சீபராCச!னி வ+வCள ெசவ+
றவள Cைகயேகா+ காாிமாற+
சடேகாப+ றமிNேவத ததியபாட
கைணெபாழி !கமதியC= ேவவாட

9

காியCழ க.Eாி நாம.தாட
வகிC ேதவியகள5 ெகா>டாட
வணியரக. ெதெபமா னா28ச.

(இ -

.) தி வOதி வள நாட+ - வள ப! ள பா>2ய நா/2

திவவதாி.தவ, ெபாைத ேச ப+ – தாமிரபரணி நதியி+ கைரயி
வாNபவ, சீபராCச!னிவ+ - (அயமதXதராகிய யாைனக/C அCச
ேபா+றி.தலா IபராCசென+= திநாம ெப&ற ேயாகி*, வCள
ெசவ+ – மகிழமல மாைலையயணித சிற Mைடேயா, த வள Cைகய
ேகா+ - மரேசாைலக

ஓகி வளத&C இடமான திC-ாிF ளாC.

தைலவ, காாி மாற+ - காாி ெய+பவC. திCமாரரா மாறென+= ஒ
திநாம ெப&றவ, சடேகாப+ -சடேகாபென+" திநாம!ைடயவமான
நமாNவா அளிெசத, தமிN ேவத - வடெமாழி ேவத.தி+ சாரமாகி. தமிN
ெமாழியினாய+ற திவாெமாழி !தய தியபிரபதகைள, ததிய [ததீய)
பாட - பாகவதக

பாடாநி&க<, - கைண ெபாழி !க மதிய - திவைள

ெசாாிகி+ற Bணசதிர+ ேபா+ற தி!க.திேல, C= ேவ< ஆட - சிறிய
ேவைவநீ ேதா+றி அைசய<, காிய Cழ க.Eாி நாம.5 ஆட கCழ&க&ைற* க.Eாி.திநாம! ஒேசர அைசய<, அC இC
ேதவியக

அ5 ெகா>டாட - இமகிF! ள ேதவிமாக

அத

ைவபவ.ைத க>: ெகா>டாட<, - அணி அரக.5 எெபமா+ - அழகிய
திவரகநாதேன! ஊச ஆ2;
நமாNவா அளிெசத திய ரபதக

- திவி.த, திவாசிாிய,

ெபாியதிவதாதி, திவாெமாழி என நா+கா.

7. ைவயெமா ெபா&றக/:. தகளியாக
வாகடேல ெநயாக வத"/ேடக
ெவயகதி விளகாக ெசAெசா+மாைல
ெமல2ேக W/2னா+ ேம+ைமபாட.
5யமதி ம>டல.தி+ ம=ேவெயா ப
ேசாதிவி: க.Eாி 5லCநாம
ெசயதி !க.தரக ரா28ச

(6)
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சீரக நாயகிேயா டா28ச.

(இ -

.) ைவய - நில<லக.ைதேய, ஒ ெபா+ தக: தகளி ஆக - ஒ ப&ற ெபா+

தக/2னா& ெசத அகலாகெகா>:, வா கடேல - நீ>ட ச!.திர.ைதேய, ெந
ஆக, அத"

ேதகி - அவக நிைற.5, ெவய கதி - உணகிரணனான

Wாியைனேய, விளC ஆக – விளகாக ெகா>: (இவாறான ெபாைள.
ெதாிவிகி+ற பாடைல. ெதாடகி), ெசAெசாமாைல - ெசவிய
தமிNெசா&களினாலாகிய பாமாைலைய ெம அ2ேக W/2னா+ - ேம+ைமயான
(ேதவாீர5) திவ2களி அணிதவராகிய ெபாைகயாNவா அளிெசத,
ேம+ைம - (ேதவாீர5) ேம+ைமைய. ெதாிவிகி+ற திய ரபத.ைத, பாட (ததிய) எ:.5 பாடாநி&க, 5ய மதி ம>டல.தி+ ம=ேவ ஒ ப - பாி,.தமாகிய
சதிர ம>டல.திF ள களக.ைத ேபால, ேசாதி வி:க.Eாி நாம 5லC ஒளிவி:கி+ற கXEாிதிலக விளக ெப&ற, ெசய தி!க.5 - அழகிய
தி!க.ைத*ைடய, அரக - திவரகநாதேர! ஊச ச ஆ2;
சீரகநாயகிேயா: ஊச ஆ2; (எ - =.)
!தலாNவா Dவ திேகாவYாி ஓ இைடகழியி மைழகால.5
ஒநாளிரவி தகியிைகயி, எெபமா+ இ/2 அவகேளா: தா"
ஒவனா நி+= ெநக, அ ெபாO5 ெபாைகயாNவா "ைவய தகளியா
வாகடேல ெநயாக, ெவயகதிேரா+ விளகாக ெசய, ,டராழியான2ேக
W/2ேன+ ெசா+மாைல, யிடராழி நீCகேவ ெய+=' எ+= !த திவதாதி
பிரபத.ைத. ெதாடகி ெவய கதிாினா விளேக&றின ெர+க.
கீNெச*ளி, ‘சடேகாப+ தமிN ேவத ததிய பாட' எ+= -றியத&C ஏ&ப,
இெச*ளிF 'ததீய' எ+= வவி.5 ெபா@ைரக ப/ட5; ேமF
இஙனேம -ற ப:. இ ெபாளி, ேம+ைம - ேம+ைமயான பிரபத.தி&C,
இலகைண; இனி, ெபாைகயாNவா ேதவாீர5 ேம+ைமகைள பாட எ+=,
ெபாைகயாNவார5 ேம+ைமைய. ததீயபாட எ+= -=வா!ள; ேமF
இஙனேம கா>க.

(7)

8. அ+ெப+"ந+ ெபாேளா தகளியாக
வாவேம ெநயாக வத"/ேடகி
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யி+MCசி ைதயி:திாி யாஞான.
திலCவிள ேக&றினானி ைசைய பாட
ெபா+Mைர* MகOைறR வயா
M5ைவநக ரா>டா@ Mைடேசதாட
!+பிFபி+ பழகியந ெபமாெடாைல
D<லC Cெபமா ளா28ச.

(இ -

.) அ+M எ+" ந ெபா

- அ+M எ+கிற நல ெபாைளேய, ஓ தகளி

ஆக - ஒ அகலாக ெகா>:, ஆவேம - பதிையேய, ெந ஆக, அத"
அவகF

ேதகி -

நிைற.5, இ+M உC சிைத ஆனத.தினாேல உCகி+ற

மன.ைதேய, இ திாி ஆ - அதி/ட திாியாகெகா>:, ஞான.5 இலC விளC
ஏ&றினா+ – த.5வ ஞான.தினா விளCகி+ற விளைக ஏ&றினவராகிய
Bத.தாNவாைடய, இைசைய - MகNெப&ற திய ரபத.ைத, பாட – (ததீய) பாடா
நி&க<, ெபா+ Mைர* MகN உைறR வயா - ெபாியபிரா/2யாைர
ேபா+ற கீ.திைய*ைடய தி<ைறR நாசியா, M5ைவநக ஆ>டா@ IவிM.Eாி திவவதாி.த ஆ>டா@, Mைட ேச5 ஆட - ேதவாீர5
இபக.திF ேச5 ஆட<, !+பிF பி+M அழகிய நெபமா

-

!&பக.திF பி&பக அழகியவரான ந ெபமாேள! ெதாைல D<லCC
ெபமா

- பழைமயான D+= ேலாகக@C நாயகேர! ஊச ஆ2; (எ - =.)

"அ+ேப தகளியா வாவேம ெநயாக,
இ+MCசிைதயி:திாியா - ந+Mகி,
ஞான,ட விளேக&றிேன+ நாரண&C,
ஞான.தமிN Mாித நா+' எ+ப5, Bத.தாNவா அ ேபா5 அளிெசத இர>டா
திவததியி+ !த&பா,ர.

(8)

9. திக>ேட+ ெபா+ேமனிக> ேடென+ற
திகழ கனணிநிற !திகிாிசC
மி/ெகா>ட ககC ைடேயேகாவ
ைடகழியி& க>டபிரா ேன&ற பாட
மெகா>ட ெகா+ைறயா+ மலாி+ேமலா+
வானவேகா+ !தலாேனா மCடேகா2
ெநC>ட தாளரக ரா28ச
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நீைளC மணவாள ரா28ச.

(இ -

.) இ

ெகா>ட க கCைடேய - அதகார மிCத காிய

ந:ரா.திாியி, ேகாவ இைடகழியி - திேகாவYாிF ள ஓ இைடகழியிேல,
"தி க>ேட+ - இலCமிைய க>ேட+, ெபா+ ேமனி க>ேட+ - அழகிய
திேமனிைய க>ேட+, திகN அக+ அணி நிற! - விளCகி+ற Wாிய+
ேபா+ற அழகிய திநிற.ைத*, திகிாி சC - (திவியா*தகளாகிய)
சகர.ைத* சக.ைத*, (க>ேட+) எ+ற - எ+= பா2னவ, க>ட - (தி
!தலானவகைள ேநாி) தாிசி.தவமாகிய, பிரா+ - தைலவரான
ேபயாNவாைடய, ஏ&ற - சிற M ள பிரபத.ைத, பாட - (ததீய) பாடாநி&க, - ம
ெகா>ட ெகா+ைறயா+ - வாசைனைய*ைடய ெகா+ைற மலமாைலைய. தாி.த
சிவபிரா", மலாி+ ேமலா+ - தாமைர மலாி Q&றி பவனாகிய பிரம",
வானவ ேகா+ - ேதவராசனாகிய இதிர", !தலாேனா - !தய அ2யவகள5,
மCட ேகா2 - கிாீடகளி+ வாிைசக , ெநC>ட - (அத. ேதவக
கீNQN5 ேதவாீைர ேசவிCேபா5) ெநக ெப&ற, தா

-

திவ2கைள*ைடய, அரக - திவரகநாதேர! ஊச ஆ2; நீைளC மணவாள
- நீளாேதவிC மணவாளேர! ஊச ஆ2 ; (எ - =.)
"திக>ேட+ ெபா+ேமனிக>ேட+ றிகO,
மகனணிநிற !க>ேட+ - ெசகிள,
ெபா+னாழிக>ேட+ Mாிசகைக க>ேட+,
எ+னாழிவ>ண+ பா+=' எ+ப5, ேபயாNவா அளி ெசத D+றா
திவதாதியி+ !த&பா,ர.

(9)

10. நா+!கைன நாரணேன பைட.தானத
நா+!க" நகபிராைன பைட.தா+
யா+!கமா யதாதியறி வி.ேதென+
றியாCெவளி யி/டபிரா னியைப பாட
பா+!கமா வைளேநமி பைடக கா/ட
பாசைடக2 ேமனி ப2 வகா/ட.
ேத+!கமா !ளாியவய வக கா/ட
ெசOதட ேபாலரேகச ரா28ச.
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(இ -

.) 'நாரணேன - நாராயணேன, நா+!கைன - நா+C !ககைள*ைடய

பிரமேதவைன, பைட.தா+ - சி2.தா+; அத நா+!க" - அத பிரம",
நகபிராைன பைட.தா+ - சிவபிராைன சி2.தா+, (எ+கிற இத அ.த
விேசஷ.ைத), யா+ - (எெபமான5 நலளாேல த.5வஞான உதிக ெப&ற)
நா+, !க ஆ - (பிரசாரAெசவதி) !கியனாெகா>:, அதாதி அதாதிெய+" பிரபத.தினா, அறிவி.ேத+ - (அAஞான உலக.ேதாC.)
ெதாிவிகலாேன+,' எ+= - எ+= ெதாடகி, யாC ெவளியி/ட - யாவC
(த.5வ.ைத) ெவளியி/டளிய, பிரா+ - திமழிைச பிரான5, இயைப - சிறத
த+ைம* ள பிரபதகைள, பாட - (ததீய ) பாடாநி&க, - பா !க ஆ வைள பாேபா+ற ெவ>ணிற.ைத ெகா>: ள சCBசிக@, ேநமி - சகரவாக
பறைவக@, பைடக
ப, அைடக

- (ேதவாீர5 ) திவியா*தகைள, கா/ட - கா/டா நி&க<,

- பசிய தாமைரயிைலக , திேமனி ப2வ கா/ட - (ேதவாீர5 ) தி

ேமனிநிற.ைத கா/டாநி&க<, ேத+ !க மா!ளாி - ேதைன ெகா>ட சிறத
தாமைரமலக , அவயவக

கா/ட - (ேதவாீர5 திைக திவ2 !தய)

திவவயவகைள கா/டா நி&க<, ெசOதட ேபா - ெசழி.த தடாக.ைத
ெயா.திகிற, அரேகச - Iரகராஜேர! ஊச ஆ2; (எ - =.)
"நா+!கைன நாராயண+ பைட.தா+ நா+!க",
தா+!க மா சகரைன. தா+ பைட.தா+ - யா+ !கமா,
அதாதிேம/ டறிவி.ேத னாN ெபாைள,
சிதாம&ெகா>மினீ ேத5" எ+ப5, திமழிைச பிரா+ அளிெசத
நா+!க+ றிவதாதியி+ !த&பா,ர. இ5வ+றி, இவாNவா திசத
வி.த எ+" பிரபத! அளிெசதிகி+றன. "மாய-.தா வாமனா
விைனேய+ க>ணா க>ைக கா, Eயெசய மலகளா ேசாதிெசவா
!கிழதா, சாய சாம.திேமனி த>பாசைடயா. தாமைர நீ , வாச.தட ேபா
வ வாேன ெயாநா
கத.தக5.

காணவாராேய" எ+ற பா,ர பி+னிர>ட2களி

(10)

11. மளிாிய மறமிாிய வைன.5யிC
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மயாிய விைனயிாி யமைறயி+பாட
ளிாிய ெவ+ெற:. 5.ெதா>டதக
ளிடாிாிய <ைர.தபிரா னி/டபாட
வளிாிய வறமிாிய <லைகயா>ட
வாடக.ேதா னகபரென+ றபிமானி.த
ெபாளிாிய ெசாாிய மாவகீ>ட
ெபா+னிWN திவரக ரா28ச.

(இ -

.) அைன.5 உயிC - எலாசீவராசிக@C, ம

இாிய - அAஞான

நீக<, மற இாிய - ெகா:ைம நீக<, மய இாிய - (அAஞாந.தினா
விைளகி+ற) மதி மயக நீக<, விைன இாிய - இவிைனக@ நீக<,
மைறயி+ பாட - ேவத.தி+ ெபாளைமத பாடகைள, இ
எ:.5, - "இளிாிய" எ+= ெதாடகி, ெதா>ட தக

இாிய எ+=

இட இாிய -

(அதைன பா:கி+ற) அ2யாகள5 பிறவி.5+பெமலா நீCப2, உைர.த (பிரபத.ைத.) திவா மலதளிய, பிரா+ - Cலேசகர ெபமா@ைடய,
இ/ட - வி பான ெபமா
பாடா நி&க, - அ

திெமாழிெய+" பிரபத.ைத, பாட - (ததீய)

இாிய - கைணயிலாம& ேபாக, அற இாிய - தம

விலCப2, உலைக ஆ>ட - D<லககைள* (தாெனாவனாகேவ) தனியரசா/சி
ெசத, ஆடக.ேதா+ - இரணிய+, அகபர+ எ+= அபிமானி.த ெபா

இாிய -

'நா+ தா+ பரேதவைத' எ+= ெசகியித த+ைம ஒழி*மா=, ெசா இாிய (அ ெபா@C இடமாகிய) ெசா&க@ ஒழி*மா=, மாவ கீ>ட (அவ,ரன5) மாப.ைத (நரசிக 8பியா. ேதா+றி ) பிளதழி.த, ெபா+னி
WN திவரக – காேவாி நதியினா& Wழ ெப&ற திவரகநாதேர! ஊச ஆ2. (எ
- =.)
"இளிாிய ,டமணிக ளிைமCெந&றி யின.5.தி யணிபணமாயி ரகளாத,
அரவரச ெபAேசாதி யனதென+= மணிவிளC !யெவ ைள
யைணையேமவி., திவரக ெபநக

ெத>ணீ ெபா+னி திைரைகயா

ல2வட ப ளிெகா @, கமணிைய ேகாமள.ைத க>:ெகா>
ெட+க>ணிைணக ெள+=ெகாேலா களிCநாேள" எ+ப5, CலேசகராNவா
அளிெசத ெபமா

திெமாழியி+ !த&பா,ர. ஹாடக - ெபா+. நரசிக
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D.தியா இரணியா,ரன5 மாைப கீ>ட மா.திர.தி அகபரென+ற
ெசாF ெபா@ ஒழிதன ெவ+க.
(11)

12. அரென+= மயென+= M.தென+=
மல&=வா !+றிநா ரணேனயாதி
பரென+= மைற*ைர.5 கிழிய=.த
ப/டபிரா+ பா2யப லா>:பாட
கரென+ற மாாீச+கவ தென+ற
க>டகரா யிம2ய க>2லகா
Mரெவ+ற சிைலயரக ரா28ச
MகOைறR வேயா டா28ச.

(இ -

.) (பரேதவைத), அர+ எ+= - சிவெபமாேன ெய+=, அய+ எ+= -

பிரமேதவேன ெய+=, M.த+ எ+= - M.தேன ெய+=, அல&=வா !+ (இவா= தமC.ேதா+றியவாெறலா வாயினா&) பித&=கி+ற
அயமதXதக/C எதிாி, திநாரணேன ஆதி பர+ எ+= – ‘Iமநாராயணேன
!தலாகிய பரேதவைத' எ+=, மைற உைர.5 - (அத&C ஆதாரமாகிய)
ேவதபிரமாணகைள எ:.5-றி, கிழி அ=.த - (வலபேதவபா>2ய+
வி.யா,கமாக க/2ைவ.த) ெபா&கிழிைய அ=.5ெகா>ட, ப/டபிரா+ (அவா= அயமதXதரான வி.5வா+கைள ெயலா ெவ+றி/டதனா)
ப/டபிராென+= ப/ட ெபயெப&ற ெபாியாNவா, பா2ய - திவா
மலதளிய, பலா>: - 'தி பலா>:' எ+" திய ரபத.ைத, பாட (ததிய) பாடாநி&க, - கா+ எ+ற (க>டக+) - காென+= ெசால ப/ட
ெகா2யவ", மாாீச+ கவத+ எ+ற க>டக - மாாீச+ கவத ென+ற
ெகா2யவ, ஆ உயி ம2ய க>: - அைமயான உயி ம2*ப2 ெகா+=,
இலகாMர ெவ+ற இலகாப/டண.ைத சயி.த, சிைல - (ேகாத>ட ெம+")
விைலேயதிய, அரக - திவரகநாதேர! ஊச ஆ2 - MகN உைறR
வேயா: - MகNெப&ற உைறR நாசியாேரா:, ஊச ஆ2. (எ - =.)
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பலா>: - !த&Cறி பா, ‘பலா>:' எ+= ெதாடகிய பிரபத.ைத
கா/:. இவ பா2ய பிரபதக
திெமாழி*.

- தி பலா>:, ெபாியாNவா

(12)

13. மமாைல ப,5ளவ. ெதாைடகேளா:
ைவகைறயி வ5தி. 5யிFண.தி.
திமாைல திவ2ேக W/2நி&C
திம>ட C2 ெபமா+ சீைமபாட
ெபமாைல யைட5லக மதிமயக
ேபணாதா படகதிேரா+ காணாேதக
ெவாமாைல பகலைழ. ெதாளி.தேநமி
ெயாளி* ளா ரரேகச ரா28ச.

(இ -

.) ம மாைல - (திமகேளா:) மவி* ள திமாைல, ப, 5ளவ

ெதாைடகேளா: - ப,ைமயாகிய தி.5ழா மாைல*டேன, ைவகைறயி வி2ய&கால.தி, வ5 - (சநிதிC வ5, தி5யி உண.தி (தி ப ளிெயOசி பா2.) 5யிFணரெச5, திமாைல - திமாைலெய+"
திவிய பிரபத.ைத, திவ2ேக W/2 நி&C - திவ2களி& சம பி.5
நி&கி+ற, திம>டC2 ெபமா+ - தி ம>டC2யி திவவதாி.த
ெதா>டர2 ெபா2யாNவார5, சீைம சிற M ள பிரபதகைள, பாட - (ததீய)
பாடாநி&க, - உலக - உலக.திF ளா, ெபமாைல அைட5 - ெபாிய
மயக.ைதயைட5, மதி மயக - அறி< கலக<, ேபணாதா பட - பைகவக
அழிய<, கதிேரா+ காணா5 ஏக - Wாிய+ ேதா+றா5 மைறய<, ஒ மாைல ஓாிரைவ, பக - பக&ெபாOதிேல, அைழ.5 - வவி.5, ஒளி.த - (Wாியைன)
மைற.த, ஒளி ேநமி உ ளா - ேகா2 Wாிய பிரகாசமான திவாழியாNவாைன
*ைடயவராகிய, அரேகச - திவரகநாதேர! ஊச ஆ2. (எ-=.)
இனி, மமாைல ப,5ளவ. ெதாைடகேளா: - ந=மண! ள மாைல ளாகிய
தி.5ழா மாைலகேளா: எ+= ெபா@ைர பா!ள. ெதா> டர2
ெபா2யாNவா, Iரகநாத"C. தி.5ளவ.ெதா>: ெச5 வதேதா:,
தி ப ளிெயOசி, திமாைல எ+" திய ரபதகைள* பா2னெர+க.
ெதா>டர2 ெபா2யாNவா திவவதார Xதலமாகிய திம>டC2ெய+"
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தல, ேசாழநா/2 கபிXதல.தி&C வடகிழேக* ள5. 'நிரவதிக ேதேஜா8பமான
திவாழியாேல ஆதி.யைன மைற.தாF ேலாக.5C மிக< ெவளிசிற M
உ>டா மி.தைனய+ேறா? ஆதி.ய+ அXதமி.தாென+"ப2 க>க@C
இ>: ேதா&=வா+ எ+' எ+னி, - இத ஆதி.ய"ைடய ேதஜ, க>ணாேல
!ககலா ப2 அள< ப/2ைகயாேல தமXஸு ேபாப2யாயிC;
அஙன+றிேக, திவாழியாNவா"ைடய ேதஜ, ேநெகா:ேச க>ெகா>:
பாகெவா>ணாதப2 மிகிைகயாேல பளபள.5 க>ைணயிள
ப>ணி&= எ+பவாதலா, 'ஒமாைல பகலைழ.ெதாளி.த ேநமிெயாளி* ளா'
எ+றா.

(13)

14. காரக. தி<வA ெசயபாத
கமல!த+ !2யள< க>:ேபா&ற
சாரக!னி ையRத மலனாதி
தைன*ைர.த பா>ெபமா டைகைமபாட
வாரெகா

பா&கட வி/டய^ேரறி

யேயா.திநக ாிழி5ெபா+னி யா&றி&ேசத
சீரக மணவாள ரா28ச
சீரக நாயகிேயா டா28ச.

(இ -

.) கா அக தி உவ - காளேமக ேபா+ற தி<வ.ைத, ெசய பாத

கமல !த - ெசநிறமாகிய திவ2.தாமைர ெய+ற உ= M !த, !2 அள< தி!2வைரயிF, க>: ேபா&ற ேசவி.5. 5திCப2, சாரக!னிைய ஊ5
-ேலாகசாரக மகா!னிவேம ஏறிவ5, அமலனாதிதைன உைர.த அமலனாதிபிரா+ எ+= ெதாடC பிரபத.ைத பா2யளிய, பா>ெபமா

-

தி பாணாNவார5, தைகைம - ெபைம* ள (‘அமலனாதிபிரா+' எ+")
பிரபத.ைத, பாட - (ததீய எ:.5 ) பாடா நி&க, - ஆர ெகா

பா&கட வி/: -

!.5கைள*ைடய தி பா&கடைல வி/: நீகி, அய+ ஊ ஏறி - பிரம ேதவன5
நாடாகிய ச.தியேலாக.தி& ெச+றி5, அேயா.திநக இழி5 - திவேயா.தியி
இறகி சிலகால வாN5, பி+M), ெபா+னி ஆ&றி ேசத - உபயகாேவாியி+
ம.தியி& ேசத, சீரகமணவாள - Iரகேஷ.திர.திெலOதளிய
அழகியமணவாளேர! ஊச ஆ2 - சீரகநாயகிேயா: ஊச ஆ2. (எ - =.)
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ேலாகசாரகமகா!னிவ திவரகநாத"C. திமAசன சம பி.5வ
நாளி ஒகா திமAசனெகாணமா= ெத+ திகாேவாிC ெசFைகயி,
Qைண* ைக*மா ெமமற5 Iரகநாதைன பா2ெகா>2த
தி பாணாNவா திவ2களி அபசார ப/:, அத அபசார தீமா=
Iரகநாதன5 நியமன.தா அவாNவாைர. தம5 ேதாளி+ ேமெலOதள
ப>ணிெகா>: Iரகநரதன5 தி!+ேப விட, அவாNவா "அமலனாதி
பிரான2யா ெக+ைனயா/ப:.த, விமல+ வி>ணவேகா+ விைரயாெபாழி
ேவகடவ+, நிமல+ நி+மல+ நீதிவானவ+ நீ>மதிளரக.தமா+,
திகமலபாத வ5 எ+ க>ணி" ளன ெவாகி+றேவ" எ+= ெதாடகி
பாதாதிேகசாதமாக அ பிராைன அHபவி.தனெர+க. பிரமேதவ+
தி பா&கடனி+= ஆவாகனப>ணி பிரதிைட ெசத விV D.திைய.
திவாராதனA ெச5ெகா>2க, பி+M, Wாிய வமிச.5. ேதா+றிய
இ_வாCம+ன+ அ பிரமனிட.தினி+= அ ெபமாைன ெப&=.
திவேயா.தியி திவாராதனA ெச5வர, பிறC Cல!ைறயாக. தனC
கிைட.த அ ெபமாைன இராமபிரா+ தனC அதரகனான
Iவி`ஷணாNவா"C. ததள, அவ+ அ பிராைன எOத வி.5ெகா>:
தன5 இலைக ேநாகி ெசFைகயி, அ ெபமா+ இைடவழியி
உபயகாேவாி ம.தியிேல Mைடெபயரா5 விமான.5டேன நிைலநி+றளினா+;
அவிடேம Iரக ெமன ப:வ5.

(14)

15. விழிபறி.5 ெவ ளிையமா வையம>V
வி>VலC பறி.தCற

ேவட.5ைம

வழிபறி.5 மதிரெகா> ட+பதக
வவிைனைய பறி.தபிரா+ வ>ைமபாட
,ழிபறி.த கைக!2ய2 யி&ேறாய.
ெதாOதிரC !கணனா+ !கைன ெசத
பழிபறி.5 பெயாழி.தா ரா28ச
ப ளிெகா>ட திவரக ரா28ச.

(இ -

.) ெவ ளிைய - ,கிராசாாியன5, விழி - ஒ&ைறக>ைண, பறி.5 -

(த ைப M Hனியா&) C.திகிளறி, மாவைய – மகாப சகரவ.தியி
னிட.தினி+=, ம>V - Bேலாக.ைத*, வி> உலC ேதவேலாக.ைத*,
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பறி.த - த+"ைடயனவாகி ெகா>ட, Cற

ேவட.5 - வாமந வ2வ.ைத*ைடய

, உைம, ேதவாீைர, வழி பறி.5 (மணவாள ேகால.ேதா: திமணெகாைலயி&
ெச+றேபா5) இைடவழிேய மடகி(.ேதவாீர5) ெபா கைள கவ5, மதிர
ெகா>: - (ேதவாீாிட.தி) திமதிேராபேதச ெப&=ெகா>:, அத.
திமதிர.தினா), அ+ப தக

வவிைனைய பறி.த - அ2யாகள5 ெகா2ய

இ விைன ப&ைற* ஒழி.தளிய, பிரா+ - திமைகயாNவார5, வ>ைம
சிறதபாடகைள, பாட - (ததீய) பாடாநி&க, - ,ழி பறி.த கைக !2 ,ழிகளினா&
கF த+ைம* ள (,ழிகைள*ைடய) ககாநதிைய. தாி.த சிரசான5, அ2யி
ேதாய - திவ2யி& ெபா5ப2, ெதாO5 இரC - (ேதவாீைர) வணகி
பிரா.திகி+ற, !கண+ - D+= க>கைள*ைடய சிவபிரா+, நா+!கைன
ெசத - நா+C !ககைள*ைடய பிரமன5 சிரைச ெகாததனாF>டாகிய, பழி பிரமக.திேதாஷ.ைத, பறி.5 - நீகி, ப ஒழி.தா - (அசிவபிரா+ தன5
பிரமக.திதீமா= ெசத) பிPாடந.ைத. தீ.த நெபமாேள ! ஊச ஆ2.
ப ளி ெகா>ட திவரக - (திவநதாNவா+ மீ5) ப ளி ெகா>டளிய
திவரகநாதேர! ஊச ஆ2. (எ - =.)
திமைகயாNவா திவா மலதளிய திய ரபதக

- ெபாியதிெமாழி,

திC=தா>டக, திெந:தா>டக, திெவO-&றிைக, சிறிய திமட,
ெபாியதிமட எ+" ஆ=பிரபதக ; இைவ - நமாNவா நா+C
ேவதகளி+ சாரமாக அளிெசத நா+C திய ரபதக/C ஆ= அக
ேபாFெம+ப. விழிபறி.5 ம>V வி>V பறி.த ேதவாீாிட.5.
திமைகயாNவா வழிபறி.5 உலேகா இவிைனைய பறி.தா எ+"
நய!, மாவயினிட.5 இரத ேதவாீ சிவபிரான5 இர.தைல ேபாகினீ
எ+" நய! கத.தகன. பறி.த எ+ற ெசா ஒ ெபாளி& பல!ைற பயி+=
வத5 - ெசா& ெபா/பி+வநிைலயணியா.

16. ேபாதனா ெந/ெடO.5 நமனாாி/ட
C&ெறO.5 MனெலO.தா ேபாகமாற+
ேவதமாயிர தமிOெமO தியநா>
ேம+ைம ெப=ம5ரகவி விய ைப பாட
ேவாதமா மீ+வ2வா யாைமேயன.
5வாகியாி Cற>Dவி ராமராகி
ேகாதிலா க>ணனா க&கியாC

(15)
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ேகாயிவா ழரேகச ரா28ச.

(இ -

.) ேபாதனா ெந/ெடO.5 - தாமைர மலாி வாNகி+ற பிரம+ விதி.5

எOதிய ெந/ெடO.5, நமனா இ/ட C&ெறO.5 - யம+ எOதிய C&ெறO.5,
Mன எO.5 ஆ ேபாக - நீாி எOதிய எO.5 ேபால மைற5 வி:ப2, மாற+
ேவத ஆயிர தமிO எOதி - நமாNவா அளிெசத தமிNேவதமாகிய
திவாெமாழி ஆயிரபா,ரகைள* ப/ேடாைல ெகா>: எOதி, (அதனா), அ
நா

ேம+ைம ெப= - அகால.தி& ெபைமெப&ற, ம5ரகவி - ம5ரகவிகள5,

விய ைப - ெகா>டாட.தக பாடகைள, பாட - (ததிய) பாடா நி&க, - ஓத ஆ
மீ+வ2< ஆ - கட திாிகி+ற ம.Xய.தி+ வ2வாகி*, ஆைம ஏன.5 உ
ஆகி - -ம வராக இவ&றி+ உவமாகி* அாி Cற

D இராம ஆகி -

நரaஹ! வாம! பர,ராம தசரத ராம பலராம ஆகி*, ேகா5 இலா
க>ண+ ஆ - C&றமிலாத கிணனாகி*, க&கி ஆC - ககியாக.
திவவதாிக< ேபாகி+ற, ேகாயி வாN அரேகச - திவரக
ெபாியேகாயி வாNகி+ற I ரகராஜேர! ஊச ஆ2. (எ - =.)
ஓயி பிற ப5 !த இறCமள< அHபவிகேவ>2யைவ !Oவைத*
விதி.5 பிரம+ எOதிய5 விாி*மாதலா, அதைன 'ெந/ெடO.5' எ+=; யம+
த>டைன விதி.த&ெபா/டாக அவன5 கணகனாகிய சி.திரC தென+பவ+
ஒயி ெசகி+ற பாவ.ைத மா.திர Cறி.5ெகா வ5 பிரமன5 எO.5 ேபால
அ.5ைண விாியாதாக+, அதைன C&ெறO.5' எ+= -றினா. நமாNவா
ேவத.தி+ சாரமாக அளிெசத திவாெமாழி ஆயிர பா,ரகைள* அவர5
சீடரான ம5ரகவியாNவா ப/ேடாைல ெகா>டனெர+க. ம5ரகவியாNவா
அளிெசத பிரபத, க>ணிH> சி=.தாM என ப:. இ5 - பகவான5
அமிசமான நமாNவாைர ப&றி பா2ய5 ஆதலாF, நமாNவா
எெபமா"C M.ரXதாநீயராதலாF, இ பா,ர.ைத பா:வதனா,
Iரகநாத தி< ள !வ பெர+க. "ேத<ைடய மீனமா யாைமயா ேயனமா
யாியா Cறளா, D<விராமனா க>ணனா க&கியா !2 பா+
ேகாயி ,... அரகேம" எ+ற ெபாியாNவா பா,ர.ைத அ2ெயா&றியன,
இெச*ளி+ பி+னிர>ட2க .

(16)

17. ஆர!தினி+ப மிCசடேகா ப+ெசா
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லாயிர!ெத ாிெத:.ேத ய2யாேகாதி
நாரத" மன!க விைசக பா:
நாத!னி திநாம நலக பாட
பாரதனி& பாரத ேபா !2யD/2
பைகேவத Cலெதாைலய பா.த+ெறவ.
ேதரதனி வமரக ரா28ச
சீரக நாயகிேயா டா2 8ச

(இ -

.) ஆ அ!தி+ அைமயாகிய ேதவாமித.ைதகா/2F, இ+பமிC -

இ+,ைவமிக, சடேகாப+ ெசா ஆயிர! நமாNவா திவா மலதளிய
ஆயிர பாடகைள*, ெதாி5 எ:.5 - க>: எ:.5, அ2யாC ஓதி பதக@C (அவ&ைற) உபேதசி.5, நாரத" மன உக இைசக

பா: -

(இைசபா:த வல) நாரத!னிவ" மனகைர*ப2 ேதவகான.தா&
பா:கி+ற, நாத!னி – Iம நாத!னிக

அளிெச5 ள, திநாம நலக

-

(எெபமான5) திநாம ைவபவ.ைத Mல ப:.5கி+ற பாடகைள, பாட (ததிய) பாடாநி&க, - பா அதனி - Bமியிேல, பாரத ேபா !2ய D/2 பாரத*.த.ைத ( Bமிபார) ெதாைல*ப2 D வி.5, பைக ேவத Cல
ெதாைலய - பைகயரசகளாகிய 5ாிேயாதனாதியர5 வச அழி*ப2,
(Iகிணவதார.திேல பா.த+ ெதவ ேத அதனி வ - அ,னன5
(அகினியா& ெகா:க ப/:.) ெதவ.த+ைமயைமத ேதாி+ மீ5 ஏறி
சார.தியAெசத, அரக - திவரகநாதேர! ஊச ஆ2 - சீரகநாயகிேயா:
ஊச ஆ2. (எ - =.)
ம5ரகவிக

அளிெசத க>ணிH>சி=.தாM எ+" திய ரபத.ைத

நாத!னிக

ப+னீராயிரஉ ேதவகான.தா& பா2 நமாNவார5 திவைள

ெப&= அவ !கமாக. திவாெமாழி !தலானவ&ைறயைட5 உலேகாC
உபசாி.தனெர+க. நாத!னி திநாம நலக
சிற ைப ெய+= ெபா

-றி"மா.

18. வபபA சிைக!J றாி.தஞானி
வாதியைர ெவலாள வதாக+பா
ெமெபமா னாெக/: மிர>:ேபசி
யித!ைர.த ெபாியநபி யிரகபாட.
5Mநா ரதநாத கீதபாட

(17)

எ+பத&C - நாத!னிகள5 திநாம
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ெதா>டCழா மியபாட, திபாட
நெபமா 2வரக ரா28ச
நா+!கனா தாைதயா ரா28ச.

(இ -

.) சிைக - C:மிைய*, !J - யSேஞாபQத.ைத* தாி.த, வM அம

- M5ைம ெபாதிய, ஞானி – த.5வ ஞான!ைடயவராகிய, வாதியைர ெசா (தேமா:) வாதA ெசய வபவகைள ெயலா ெவ+ற , ஆளவதாC - I
ஆளவதாாிட.தி, அ+M ஆ பதி*ைடயவராகிய, எெபமானாC உைடயவC, எ/: – திவடாPர மகாமதிர.ைத*, இர>: தி.வய.ைத*, ேபசி - உபேதசி.5, இத – ந+ைம பயக.தக
சரமேலாக.ைத*, உைர.த - உபேதசி.த, ெபாியநபி – ெபாியநபிெய+"
ஆசாாிய அளி ெசத, இரக - (பகவான5) கிபாவிேசஷ.ைத. ெதாிவிC
பாடகைள, பாட - (ததிய) பாடாநி&க<, 5M நாரத - 5M நாரத எ+கி+ற
இவ, நாத கீத பாட - இ+ேனாைச* ள கீதகைள பாட<, - ெதா>ட
Cழா - அ2யாகளி+ -/டக , இய பாட - இயFெக+= அைமத
திய ரபதகைள ெய:.5 பாட<, பி+" சில அ2யாகளி+ -/டக ,
,தி பாட - ேவதபாராயணAெசய<, நெபமா

- நெபமாேள! திவரக -

Iரகநாதேர! ஊச ஆ2; நா+!கனா தாைதயா - நா+C !ககைள*ைடய
பிரம"C. தைதயாேர! ஊச ஆ2; (எ - =.)

விசிடா.ைவத ஸயாசிக

ம&ைற ச+னியாசிக

ேபாலவலாம

சிகாயSேஞாபQதகைள ெப&றி பராதலா, அவைகயி& ேசத I
ஆளவதாைர சிைக !J தாி.த ஞானி' எ+றா. வபம ஞானிC அைட,
அவ வாதியைர ெவ+றைமைய, ஆகியாNவாைன ெவ+= ஆளவதாெர+=
ெபய ெப&றவிட.5 கா>க. ஆளவதா திநாடலகாி.த ேபா5 அவ
ெகா>2த D+= Cைறகைள* எெபமானா நீகியவராதலா,
‘ஆளவதாக+பா ெமெபமானா' எ+றா.
ெபாிய நபி IராமாHச"C. திவிலசிைன சாதி.5. திமதிர யவ&ைற
உபேதசி.தனராதலா, ‘எெபமானாC எ/:மிர>: ேபசியித !ைர.த ெபாிய
நபி' என ப/டா. இC -றியவ&றி+ விவரகைளெயலா Cபரபரா
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ரபாவ.தி& பரககாணலா. எ/: இர>: எ+பன - எ>ணலளைவயாC
ெபயக . இத!ைர.த எ+பத&C - ஆ.மஹிதமான அ.தவிேசஷகைள
உபேதசி.த எ+= ெபா

-ற இட!>:. இய எ+ப5 - இய&பா; அ+றி,

எெபமா"C !+M ேசவிக ப:கி+ற தமிN ேவதபாராயண!மா. ெபாிய நபி
இரக - ெபாிய நபிகள5 கிபாவிேசஷ.ைத, பாட - (ததீய) பாடாநி&க எ+=
உைர.த சாF.

(18)

19. ஐேகாF ெமாேகாF நீேகாலேபா
லழிய!னி த=சமயமக&றி ெயக
ெசேகாேல *லகைன.5A ெசல!ேகா
றிைகயி& ெகாெளதிராச+ ெசய.ைத பாட
சேகால மி:ெபா+னி. 5ைறயினி+ேற
தவNேதறி ம=Cெதா= தரளமீ"
நேகாயி னெபமா ளா28ச
நக+ Dதாைதயா ரா28ச.

(இ- .) ஐேகாF - (ம+மதன5) பAசபாணக@, ஒேகாF - (அ.ைவத
ஸயாசிக/C உாிய) ஏகத>ட!, நீ ேகால ேபா அழிய - நீாி/ட ேகால
ேபால அழி*ப2, !னி5 - க>2.5, அ= சமய அக&றி - (Mறசமயகளாகிய)
ஷ>மதகைள* நிரஹி.5, எக

ெசேகாேல - ைவணவகளாகிய எகள5

ெசவிய ஆ/சிேய (ைவணவமதேம), உலC அைன.5 ெசல - உலக !O5A
ெச+=பர<ப2, !ேகா தி ைகயி ெகா

- திாித>ட.ைத. தம5

திைகயி& ெகா>: ள, எதிராச+ - ராமாHஜ!னிவர5, ெசய.ைத - ெவ&றிைய,
பாட - (ததீய) எ:.5 பாடா நி&க, - சC - சC Bசிக , ஓலமி: ெபா+னி
5ைறயினி+= - ஒகி+ற காேவாியி+ 5ைறயி5, தவN5 ஏறி - ஊ5
ஏறிவ5, ம=C ெதா= - ெதகளிெலலா. தரள ஈ" - !.5கைள
ெபறத&C இடமான, ந ேகாயி - நம5 திவரக
ெபாியேகாயிெலOதளி* ள, நெபமா

- ஊச ஆ2; நக+ Dதாைதயா -

சிவெபமா"C பா/டனாேர! ஊச ஆ2; (எ - =.)
உைடயவ ம+மதபாணக/C இலகாகா5 விரதரா, அ.ைவத நிரஸந ெச5
ேவதபாcய மதகளி+ ெகா>டா/ட.ைத* ஒழி.5, உலகெமC
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ைவணவமத.ைத பரவெச5 தம5 ஜயXதப.ைத Iரக.தி நா/2யைம
!தர>ட2களி விளக ப/ட5. எதிராச+ ெசய.ைத எ+பத&C உைடயவ
அளிெசத (எெபமா+ விஷயமான) ெவ&றி பாடகைள. ததீயபாடா நி&க
எ+= உைர பா!ள. நக+ - நக+ : திகபர+.
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20. அவ.த M+ சமயெசா& ெபாையெமெய+
றணிமிட= MO.தா+ற+ னைவயி+ேமவி
சிவ.5C ேம&பதC> ெட+=தீ/:
தி-ர ேவதியேகா+ ெசவிபாட
பவ.5க பிணிநீக நரகEர
பரமபத C2மய ப ளிெகா @
நவ.5 M ெசகனிவா காியேமனி
நெபமா ளரேகச ரா28ச.

(இ- .) அவ.த M சமய ெசா ெபாைய - பயன&ற5 இழித5மாகிய
ைசவசமய.ைத சாத ெபாெசா&கைளெயலா, ெம எ+= ெம ெபாெள+= நபி, (அதனா I உைடயவ திவ2களி அபசார ப/:,
அ.தீவிைனயி+ பயனாக), அணி மிட= MO.தா+ த+ – அழகிய கO.5
MO.தவனாகிய காிமிக>ட ேசாழன5, அைவயி - சைபயிேல, ேமவி - தா
எOதளி, 'சிவ.5C ேம பதC உ>:' எ+=, தீ/: - எOதின, தி -ர
ேவதிய ேகா+ - தி-ரெம+" ஊாி& பிறத பிராமண சிேரடரான
-ர.தாNவான5, ெசவி - சிற Mகைள, பாட - (ததீய எ:.5 ) பாடாநி&க, பவ
5க பிணி நீக - இ பிறவியி ேநர-2ய 5+ப! ேநா* நீக<, நரக
Eர - நரகCழிக

E5 ேபாக<, பரமபத C2 மய - பரமபத.தி C2க

நிைறய<, ப ளி ெகா @ - சயன.திேகாலமாக ேசைவசாதிகி+ற, நவ
5 M ெசகளி வா - Mதிய பவழ.ைத* ெசநிற! ள ெகாைவகனி ேபா+ற
வாைய*, காிய ேமனி - காநிற! ள திேமனி நிற.ைத*!ைடய, நெபமா
அரேகச ! ஊச ஆ2 (எ-=.)
ஒ ேசாழ+ க ள ெபாJலாகிய ைசவாகம.ைத ெமெய+= நபி, சிவ"C
ேம&ப/ட பரெபா

இைல எ+" ெபா@ ள சிவா. பரதர நாXதி'

எ+" வாகிய.ைத எOதி வி.வா+களிட நி பதி.5 ைகெயO.5 வாகி
வைகயி, த+ சைபC வவி.த -ர.தாNவாைன* அதனி&
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ைகெயO.தி:ப2 நி பதிக, சிவெம+பத&C - C=ணிெய+" ெபா@
உ ளதாதலா, அசிவ.5Cேம பதC எ+ப5 உ>: எ+" ெபா@ ள
'.ேராண அXதி தத பர எ+" வாகிய.ைத எOதி -ர.தாNவா+
ைகெயO.தி/டன ெரனக. ேசாழ+ ெசகி+ற உப.திரவ தாகமா/டா5
Iஉைடயவ அவ+ மிட=MO.5 சாCப2 அபிசார ெசததனா, அவ+
மிட=MO.5 ாிமிக>டனாயினென+ப5, இC அறிய.தக5. 'தி-ரேவதிய
ேகா+ ெசவிபாட' எ+பத&C - -ர.தாNவா+ அளிெசத அழகிய ேதா.திர
பாடகைள. ததீய பாடாநி&க எ+= ெபா

-ற< இட!>:.

(20)

21. சதா: ெபாழி&BE !ேகா&ெசவ+
ற+மக னாகியி தா@மான
கதாைட Cலதீப+ !தயா>டா+
கட+ஞால தி.திய

கைணபாட

ெகாதா 5ளவாட சிைறவ>டாட
Cழலாட விழியாட Cைழகாதாட
நதாட கைதயாட. திகிாியாட
ந+மாட. திவரக ரா28ச

(இ -

.) ச5 ஆ: ெபாழி - அழC நிைறத ேசாைலகைள*ைடய, BE -

IெபBEாி திவவதாி.த, !ேகா ெசவ+த+ - திாித>ட.ைத ேயதிய
உைடயவர5, மக+ ஆகி - மமகனா, இ தா@ ஆன - (அவர5) இர>:
திவ2நிைலக@மாகிய, கதாைட Cல தீப+ !தயா>டா+ – கதாைட
Cல.தி&C விளC ேபா+ற !தயா>டா+, கட ஞால தி.தி அ

-

கடனா& Wழ ெப&ற நில<லக.திF ளாைர ைவணவராCமா=)
சீதி.தியளிய, கைண - கிபாவிேசஷ.ைத, பாட - (ததிய எ:.5 )
பாடாநி&க, ெகா5 ஆ 5ள< ஆட - ெகா.5ெகா.தாக நிரபிய தி.5ழா
மாைல அைசய<, சிைற வ>: ஆட - (அத. தி.5ழாமாைலயி ெமாகி+ற
சிறCகைள*ைடய வ>:க

அைசய<, Cழ ஆட - (அ.தி. 5ழாமாைலைய

W2ய) திCழ&க&ைற அைசய<, விழி ஆட - திக>க
கா5 ஆட - C>டலமணித திெசவிக

அைசய<, Cைழ

அைசய<, ந5 ஆட - (இட பா ேம

திைகயிேலதிய பாAசசயெம+"A) சC அைசய<, கைத ஆட - (இட பா&
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கீNகர.திேலதிய ெகௗேமாத ெய+" கதா*த அைசய<, திகிாி ஆட - (வல
பா ேமகர.தி தாி.5 ள ,தாிசனெம+"A) சகரா*த அைசய<, ந மாட
திவரக - அழகிய மாளிைகக

நிைறத Iரக.தி ெலOதளியி பவேர!

ஊச ஆ2 - (எ-=.)
எெபமானார5 திவ2நிைலகைள !தயா>டாென+= வழCவ5,
சபிரதாய. மக+ - உட+ பிறதா

Cமார+.

(21)

22. திகயன Vகதி பணிெசய+ப
சீரகநா+ மைறேயா

eெசவ

தCமிைச பிரா+மாபா ரளதாபாத
தாCேவா திகரக தாி.5நி&ேபா
ாிC!த வி>ண பA ெசேவாQர
கிைறயவக

சீM>டாீக ம&=

ெபக! ள பாி,ரக ெடாOதா/ெசய
பிரமமா திவரக ரா28ச.

(இ -

.) திகயனVக - திகயனVக, தி பணி ெச அ+ப -

தி பணி ெசய+ப, சீரக நா+ மைறேயா - சீரக நா+மைறேயா,
உ e ெசவ - உ eெசவ, தC இைச பிரா+மா (இைசபா:வதி&) சிறேதாரான இைச பிரா+மா, பா அளதா பாத
தாCேவா - (திாிவிகிரமனாகி) உலககைளயளத நெபமாள5
IபாததாCேவா, திகரக தாி.5 நி&ேபா - திகரக தாி.5 நி&பவ,
இC !த வி>ண ப ெசேவா – இC !தய ேவதவி>ண பA
ெசபவக@, QரC இைறயவக

- Qரகிைறயவக@, சீM>டாீக - I

M>டாீக, (ஆகிய ப.5ெகா.5 பாிஜநக@), ம&= ெபக உ ள
பாிகரக

- ம&= மிக.ெதாCதியான அைன.5 ெகா.5 பாிஜநக@

ெதாO5 - வணகி, ஆ

ெசய - (ததம5) ைககயகைள

ெச5ெகா>2க, பிரம ஆ திவரக - பர பிரமமாகிய திவரகநாதேர!
ஊச ஆ2; (எ - =.)
திகயனVக எ+ற ெகா.5 - Cற/: மணியகார !தய பிரதாந
ைககாியபரக

அடகிய ெதாCதிெய+= ேதா+=கி+ற5. தி பணி ெச

அ+ப எ+ற ெகா.5 - இ ேபா5 ஆயனா ெகா.5 எ+" ெபயேரா: நீ
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ெதளி.த !தய ைககாியகைள ெச* ெகா.5 எ+ப. சீரக நா+
மைறேயா - அ.யாபக. உ e ெசவ - Xதல.தா. இைச பிரா+மா அைரய பாததாCேவா - Iபாததாகிக . திகரக தாி.5 நி&ேபா பாிசாரக எ+னலா. இC !த வி>ண பA ெசேவா - ப/ட. QரC
இைறயவ - வா@ ைக*மா எ ெபமா"C. திேமனிகாவ Mாிபவ. I
M>டாீக - பத பி2.த !தய ைககாியகைள ெச* தாசநபிக
எ+ப. இவக

ப.5ெகா.தாக Iஉைடயவகால.தி ெதாCக ெப&றாக :

அ!ைற காலகிரம.திேல சி&சில மா=பா:கைள யைடத5. ம&=
ெபக! ள பாிகரக

எ+ப5 - ேவ.ரபாணி*.ேயாக ஸ ரதி*.ேயாக

அ!5 ப2யள5 ெகா>:வ உ.ேயாக !தய ைககாியகைள ெச*
அ2யாகளி+ வைககைள CறிC.

23. உ:.திரேளா வானவக

22

ெசாாிதBேவா

<தி.ெதOத கைலமதிேயா <பமாத
ெர:.தி: க Bரவா ர.திதாேனா
யாெதளிேயா மி+=நீ2 க>சா.தி
ப:.ததி பா&கடF ணி+=ேபா5
பாமாைல Bமாைல பா2W2
ெகா:.ததி ேகாைத*ட னா28ச
ேகாயி+ மணவாள ேரயா28ச.

(இ- .) (வான.தி இ ேபா5 திர

திரளாக. ேதா+=பைவ), - உ: திரேளா -

ந/ச.திரகளி+ -/டகேளா? (அ+றி), வானவக
(ேதவாீைர ேசவிகி+ற) ேதவக

ெசாாித Bேவா -

(மிக அ+ேபா:) ெசாாித மலகேளா? -

(இ ேபா5 ஒளி பிழபாக.ேதா+=வ5), உதி.5 எOத கைல மதிேயா –
உதயமாகி விளCகி+ற பதினா= கைலக@ நிரபிய சதிரேனா? (அ+றி), உப
மாத எ:.தி: க Bர ஆர.தி தாேனா - ேதவமாதக

(மகளா.தமாக) எ:.5

,ழ&றிய க Bர வார.தி. த/ேடேயா? யா ெதளிேயா - யா இ+னெத+=
உணதிேலா; (இ ப2 ப/ட ெபவிபவ.5ட+), இ+= - இ ேபா5, நீ
திக> சா.தி ப:.த - நீ>ட திக>க
இடமான, தி பா&கடF

D2 ேயாக நி.திைர ெசவத&C

நி+= - தி பா&கட5, ேபா5 -

எOதளிவ5, (ேசைவசாதிகி+ற நெபமாேள!) பாமாைல Bமாைல பா2 W2
ெகா:.த - பாமாைலகைள* Bமாைலகைள* (!ைறேய) பா2* W2*
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சம பி.த, திேகாைத*ட+ - I ஆ>டாேளா:, வாச ஆ2; ேகாயி
மணவாளேர - Iரக.தி ெலOதளிய அழகிய மணவாளேர! ஊச ஆ2; (எ - =.)
இரவி வான.தி ேதா+= நP.திர -/டகைள உ:.திரேளா? வானவக
பதிேயா: திவரகநாத"காக ெசாாித B.திரேளா? எ+= ஐயவணி ேதா+ற
-றின. ‘உ:.திரேளா வானவக

ெசாாித Bேவா' எ+ற ெதாட,

"இைற!ைறயா+ ேசவ2ேம ம>ணளதவ நா , மைற!ைறயா வானாட -2
- !ைற!ைறயி+, தாதிலாகி B.ெதளி.தா ெலாவாேத தாNவி,பி+, மீதிலகி.
தா+ கிடC மீ+" எ+ற பா,ர.ைத ஒவா= ஒ.5 வத5. இவாேற, வான.தி
ேதா+றிய !Oமதிைய. ேதவமாதக

Iரகநாத"C மகளா.தமாக எ:.5

,ழ&றிய க Bரவார.தி. த/ேடேயா !Oமதிேயா என -றினா: இத
ஐயவணியா, அத எெபமா+ ேதவக@ ேதவமாதக@ வழிப:மா= உ ளா
ென+ப5, ெதானிC.

(23)

24. ெவ+றிேவ& கெந:க>ண ேசாைத!+ன
ேவவாட விைளயா: ெவ>ெணயா/:
C+=ேபா னா&றடேதா

Qசியா:

Cரைவதைன பிைணதா: ேகாளறா/:
ம+றி^: வதா:மர காலா/:
வயரவி& பாதா: வ:விலா/:
ம+=காணா விழதவ2 ேயாகாண
வணியரக ராசேரயா2 8ச.

(இ- .) அணி அரகராசேர (நீ), ெவ+றி ேவ க ெந:க> - ெவ&றி ெப&ற
ேவலா*த ேபா+= கைமயாகி நீ>ட க>கைள*ைடய, அேசாைத யேசாைதயின5, !+ன - எதிாி, ேவ< ஆட - ேவைவ*>டாCப2,
விைளயா: - விைளயா2ன, ெவ>ெண ஆ/: - ெவ>ெணC ஆ2ன
-.தா/ைட*, C+=ேபா - மைலக

ேபால, நா தட ேதா

- (ேதவாீர5 )

நா+C ெபாிய ேதா கைள*, Qசி ஆ: - Qசி ெகா>: -.தா:வத&C
உாியதான , பிைண5 - (பலமைகயேரா:) ேச5, Cரைவதைன ஆ: Cரைவ-.ைத ஆ:கி+ற, ேகா

அ= ஆ/: - C&றம&ற ஆ/ட.ைத*, ம+றி+

ஊ: உவ5 ஆ: - (பல-:) ெபா5விட.தி மனமகிN5 ஆ:கி+ற, மரகா
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ஆ/: - மரகா-.ைத*, வ அரவி பா5 ஆ: - வைமைய*ைடய
(காளியென+") பாபி+ மீ5 தாவியா2ன, வ: இ ஆ/: - C&றம&ற
ந.தன.ைத*, அ+= - அவவாடக

நடத காலகளி, காணா(5) -

தாிசிக ெபறாம, இழத, அ2ேயா - அ2ேயாக , காண - (இ+=)
தாிசிCப2, ஊச ஆ2; (எ - =.)
!+M ேதவாீ பல ஆடகைள ஆ2* ளீ; அவா= ஆ2ய ஆடகைள
அவகால.தி தாிசிக ெபறாத அ2ேயாகள5 Cைற தீமா= இ+= ஊசலாட
ேவ>:ெம+பதா. 'மரகாலா/:' எ+ப5, பதிேனாராடF

ஒ+=. 'ேகாளரா/:'

எ+ற பாட.5C - (மாதாிட.5 ) ப&= ளவ ஆ:கி+ற Cரைவ-.ைத*
எ+=, 'வ2< இ ஆ/:' எ+ற பாட.தி&C - Cைறதலாம ெதாடசியாக
ஆ:கி+ற -.ைத எ+= ெபா
ஓ5வா உள.

-=வ. ‘ம:விலா/:' எ+= பாட

(24)

25. ஆரணக ெளாநா+C ம+பெநA,
மணிசிலM ம2விடா Eசலாட
வாரணC !ைலமடவா க>Vவ>:
வ>:ள< Mயவிடா Eசலாட
காரணக ளாய>டர>ட ெமலா
கமலநாபியி& பைட.5 கா.தழிCA
சீரணC மணவாள ரா28ச
சீரக நாயகனா ரா28ச.

(இ- .) காரணக

ஆ - Dவைககாரணக@மாகி, அ>ட

அ>டகளி பவக@, அ>ட - உலக<>ைடக@, எலா ஆகிய
எலாவ&ைற*, கமல நாபியி பைட.5 - தி<தி.தாமைரயி& சி2.5,
கா.5 - பா5கா.5, அழிC - (பிரளயகால.தி) ஸஹாரAெசகி+ற, சீ
அணC மணவாள - சிற M ெபாதிய ெதவமகளாகிய இலCமிC
கணவேர! - ஆரணக

ஒ நா+C - நா+C ேவதக@, அ+ப ெநA, -

அ2யாகள5 மன!, அணி சிலM - அழகிய சிலMக@, அ2 விடா5 (ேதவாீர5) திவ2கைள விடாம5, ஊச ஆட - ஊசலாட<, வா அணC
!ைல மடவா க>V - (தம5 சபத.தா&) க, நிற ெப=ப2யான (தமீ5
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அணிய ெப=தலாேல க,C அழைக*>டாCகிற) தனகைள*ைடய
இளமகளிர5 க>க@, வ>: - வ>:க@, வ

5ள< - வள பமான

தி.5ழா மாைல*, Mய விடா5 - தி.ேதா கைள விடாம5, ஊச ஆட ஊசலாட<, ஊச ஆ2! சீரகநாயகனா - Iரக நாதேர! ஊச ஆ2; (எ - =.)
ேவதக

நா+C அ2விடாதி.தலாவ5 - நா+C ேவதக@ எெபமான5

Xவ8ப.ைதேய நா2ெசாFதலா. திவ2ைய ெசா+ன5 - திேமனிC
உபலPண. ேசஷBத (அ2யவ) இழி*5ைற ேசஷியி+ (தைலவன5)
திவ2ேய யாதலா, அ+ப ெநA, அத பரமன5 திவ2ைய விடா5
ப&=வதாயி&=. அணிசிலM - அ ெபமான5 திவ2யி லணிய ெப&ற அழகிய
பாதத>ைடக , இளமகளி எெபமான5 ேதாளழகி ஈ:ப/: அவ&ைறேய
க>:ெகா>: நி&றலா, மடவாக> ஊசலா: Mயெம+றா. வ>: தி.5ழா மலமாைலயி ெமா.த&காக வத வ>: எ+றாவ5, தைலமகளிரா
E5விட ப/ட வ>: எ+றாவ5 ெகா க. சீரணC மணவாள எ+பத&C - தம5
Cணகளா (யாவைர*) விMப2 ெசகி+ற அழகிய மணவாளேர எ+=
ெபா@ைரகலா.
காரணக

D+= வைக ப:; அைவயாவன – !த&காரண, 5ைணகாரண,

நிமி.தகாரண எ+பன . !த&காரணமாவ5 - பாைன*>டாவத&C ம>ேபால
உபாதானமாயி ப5; 5ைணகாரணமாவ5 - அ பாைன*>டாவத&C.
த>டசகரக

ேபால ஸஹதாாியாயி ப5; நிமி.தகாரணமாவ5

அ பாைன*>டாவத&C Cயவ+ ேபால நிமி.தமாயி ப5: இவாேற
XEலமான சி. அசி. எ+ற இவ&=ட+ -2ய இ<லக உ>டாவத&C
பர பிரம D+= காரணமா* இCெம+=, அவ&=

ஸுமமான சி. அசி.

எ+ற இவ&=ட+ -2ய பிரம !த&காரணமாெம+=, Sஞாந சதி !தய
Cணக@ட+ -2ய பிரம 5ைணகாரணமாெம+=, "பஹுXயா (பCவாக
ஆககடேவ+)" எ+ற ஸகப.5ட+ -2ய பிரம நிமி.தகாரணமாெம+=
ேவதாதகளினா உணரலா.

(25)

26. அ2.தல.தி& பாிMர!A சிலMமாட
வணிமாபி& ெகௗ.5வ! தி<மாட.
ெதா2.தல.தி+ மணிவட! 5ள<மாட.
5ைணகர.தி& சகர!A சCமாட
!2.தல.தி& கCழFA ,Mமாட
!கமதியி& C=ேவ< Cைழ*மாட
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க2.தல.தி லைரநாV கைல*மாட
காவிாிW ழரேகச ரா28ச.

(இ- .) காவிாி WN அரேகச – திகாேவாி நதியா& Wழ ெப&ற
திவரக.தி&C. தைலவேர! அ2 தல.தி - திவ2களி, பாிMர! கி>கிணிக@, சிலM - பாதத>ைடக@, ஆட - அைசதாட<, அணி மாபி
- அழகிய திமாபி, ெகௗ.5வ! - ெகௗX5பர.தின!, தி< - இலCமி*,
ஆட - அைசதாட<, ெதா2 தல.தி - தி.ேதா களி, மணி வட! இர.தினவார!, 5ள< - தி.5ழா மாைல*, ஆட - அைசதாட<, 5ைண
கர.தி - இர>: திைககளிF, சகர! சC - திவாழி* திசக!,
ஆட - அைசதாட<, !2 தல.தி - தி!2யி, க CழF - காிய மயி!2*,
,M - (அதி அணி5 ள மலமாைலகளி ெமாகி+ற) வ>:க@, ஆட அைசதாட<, !க மதியி - Bணசதிர+ ேபா+ற தி!கம>டல.தி, C=
ேவ< - சி=.5 அMகி+ற ேவைவ நீ, Cைழ* - காதணிக@, ஆட அைசதாட<, க2 தல.தி - திவைரயி, அைரநாV கைல* தி பாிய/ட!, ஆட - அைசதாட<, ஊச ஆ2; (எ - =.)

(26)

27. பரதைலC பா&கடF/ ப,AW&ெகா>ட
ப2தெதன கிடதப2 ப2ேம&கா/2
வரதைழக விர>டா&றி ன:ேவேதா+றி
ம>Vலைக வாழைவ.த வள.ைத பாட
Mரதர&C ெபமாேள யா28ச
ேபாத"C ெபமாேள யா28ச
லர+றனC ெபமாேள யா28ச
லணியரக ெபமாேள யா28ச.

(இ -

.) பர5 அைலC பா&கடF

- பரவி அைலQ,கி+ற தி பா&கடேல,

ப, W ெகா>ட ப2த5 என - காிய நீ ெகா>ட ேமக ப2தா&ேபால, கிடத சயன.திேகாலமாக எOதளி* ள, ப2 - த+ைமைய, ப2ேம கா/2 நில<லக.தி& பிரதியPமாகி, வர தைழக இர>: ஆ&றி+ ந:ேவ ேதா+றி (அ+பகள5) ேவ>:ேகாைள மிCதியாக. தத@மா= உபயகாேவாி ம.தியி
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(Iரக ேP.திர.தி அசா8பியாக) ஆவி பவி.5, ம> உலைக வாழைவ.த
- நில<லக.ைத வாழெசத, வள.ைத - ெபைமைய, பாட - (அ2ேயாக )
பாடாநி&க, - Mரதர&C ெபமாேள – ேதேவதிர"C தைலவேர! ஊச ஆ2;
ேபாத"C ெபமாேள - பிரமேதவ"C. தைலவேர! ஊச ஆ2; அர+
தனC ெபமாேள - சிவெபமா"C தைலவேர! ஊச ஆ2; அணி அரக
ெபமாேள - Iரகநாதேர! ஊச ஆ2; (எ - =.)

(27)

28. உ:மாய கதிதிர ச>டவா*
<லகைல ப வடைவ,ட <.திேயO
ெக:மா= திாிதகா Fயிகெளலா
ெகடா5வயி& = ளி.5A சீ.திபாட
ெந:மாய பிறவிெயலா பிறதிற5
நில.ேதா: வி,ேபா: நிரய.ேதா:
த:மாறி.திாி ேவைனய

ெசதா>ட

த>ணரக நாயகனா ரா28ச.

(இ -

.) உ: மாய - நP.திரக

அழிெதாழிய<, கதி உதிர - Wாியசதிரக

உதிர<, ச>ட வா* - பிரச>டமாத, உலC அைல ப - Qசி உலககைள
யழிக<, வடைவ ,ட - வடவா!காகினி எாி.தழிக<, உ.தி ஏO கடகேளO, ெக: ஆ= - (இவ>ட ெமலா) அழி*ப2, திாித கா –
ெபாகி பர< கால.தி, உயிக

எலா - (அவ&றிF ள)

ஜீவராசிகெளலாவ&ைற*, ெகடா5 - அழியாம, வயி&=

இ.5 -

திவயி&றி ைவ.5 பா5காகி+ற, சீ.தி - (ேதவாீர5) ெபகீ.திைய, பாட (அ2ேயாக ) எ:.5 பாடாநி&க, ெந: மாய பிறவி எலா - ெபாிய
மாையைய*ைடய எலா பிறவிகளிF, பிற5, இற5, நில.ேதா: நில<லக.திF, வி, ேபா: - வா"லக.திF, நிரய.ேதா: - நரக.திF,
த:மாறி திாிேவைன – த:மாறி. திாிகி+ற எ+ைன, அ

ெச5 ஆ>ட - கைண

ெச5 ஆ/ெகா>ட, த> அரக நாயகனா - Cளித Iரக.தி
ெலOதளி* ள Iரகநாதேர! ஊச ஆ2; (எ - =.)
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அநாதியான M>யபாபகளினாF பிற5 இறCேபா5 இைடயிைடேய ேநகிற
M>ய பாபகளினாF ,வக ம.திய பாதாளகளி& பலபிறவி பிற5 இற5
அைலச&ப/ட தம5 நிைலைய பி+னிர>: அ2களினா விளகினா.

(28)

29. !க"ைற CறிAசி.ேத+ !ைலபாய
!ைலநில. தயிபாென மத.ேதாட
மதநில ெகாOபாC ெநத&ேறக
வMன&கா விாிWNத வள.ைத பாட
கமணிேய மரகதேம!. ேதெபா+ேன
க>மணிேய யாயிேர கனிேயேதேன
ய Mாிவா ெய+றவத மக.5 ைவC
மணியரக மாளிைகயா ரா28ச.

(இ- .) கமணிேய - நீலமணிேபா+றவேன! மரகதேம - பசைசயிர.தின
ேபா+றவேன! !.ேத - !.5 ேபா+றவேன! ெபா+ேன - ெபா+ ேபா
அைமயானவேன! க>மணிேய - க>ணி&C ளிC கவிழி ேபா+றவேன!
ஆ உயிேர - அைமயான உயிேபா+றவேன! கனிேய - இனிய கனி ேபா+றவேன!
ேதேன - ேத+ேபா ம5ரமானவேன! அ

Mாிவா - (எமீ5) கைண

Mாிவாயாக,' எ+றவ த - எ+= பிரா.தி.தவர5, அக.5

- மன.தி, ைவC -

(அவ நிைனத வ2ேவா:) தகியிகி+ற, அணி அரகமாளிைகயா - அழகிய
திவரக தி பதியி ெலOதளி* ள எெபமாேன! - !க+ உைற CறிAசி
ேத+ - !ககட<

வாNகி+ற CறிAசி நிலக ெபாளாகிய ேத+, !ைல

பாய - !ைல நில.தி& பாய<, !ைல நில - !ைல நில.5
க ெபாளாகிய, தயி பா ெந - தயி பாF ெந*, மத.5 ஓட மதநில.தி& ெபகிேயாட<, மத நில ெகாOபாC - மதநில.தி
விைளகி+ற கபி+ சா&ைற காசியதனாலா கியவள! ள ெவல பாC,
ெநத ேதக - ெநத நில.தி ேதகிநி&க<, வ - ெபCகி+ற, Mன நீைர*ைடய, காவிாி – காேவாி நதியினாேல, WNத - Wழ ெப&= ள, வள.ைத வள ப.ைத, பாட - (அ2ேயாக ) பாடாநி&க, ஊச ஆ2 ; (எ - =.)
இதனா, காவிாிபாய ெப&ற இநா/2 நா+C நிலக@ அைமதி.த
-றினா. ெதாகா பிய.தி, "!ைல CறிAசி மத ெநதெலன, ெசாய
!ைறயா& ெசால<ப:ேம'' எ+றவிட.5, ெசாலாத!ைறயா& ெசால< ப:
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ெம+= ெபா ப:.த ப&றி, CறிAசி !ைல மத ெநத என !ைற பட
ைவ.தா. க.ெதாைகயிF, ஐC=J&றிF பிறவ&றிF ேவ=பட
ேகா.தவா= கா>க. ெந:Eர.5 விளCத+ மைலயாகிய CறிAசி நில.ைத
!+", மைலைய கா:, கா/ைட நா:, நா/ைட கடF அ:.5>ைமயா,
அவ&ைற அதனத+ பி+" ைவ.தனெர+க. நீ நிழFமிலாத பாைல நில
மனிதசAசார.தி&C இடமாகா5 ஆக+, நீக ப/ட5. பாைலC நிலமிைல
ெய+=, ம&ைறநிலக

த நிைல திாியி+ அ5ேவ பாைலயாெம+= சில

ஆசிாிய ெகா ைக "ேசேயா+ ேமய ைமவைர*லக!" எ+பதனா, !ைலC
!க+ ெதவமாத ெபற ப:.

(29)

30. M>டாிக.தவ+ றவAெசதி ைறA,ேகாயி
Mாிசைடேயா+ MராணAெச ேத.5ேகாயி
ப>2ரவி Cல.தரச பணிதேகாயி
பாிதிலைக ேகா+ெகாண5 பதி.தேகாயி
ம>டப! ேகாMர!மதிFA ெசெபா+
மாளிைக* த>டைல* மதேகாயி
ல>டெதாO திவரக ெபாியேகாயி
லம5ைற* ெபமானாரா2 8ச.

(இ- .) M>டாிக.தவ+ - (திமா+) நா`கமல.தி ேதா+றியவனான
பிரமேதவ+, தவ ெச5, இைறA, - பிரதிைடப>ணி. திவாராதனAெச5
வணகின, ேகாயி - ேகாயிF, Mாிசைடேயா+ - !=கிவி/ட
சைட!2ைய*ைடய சிவபிரா+, Mராண ெச5, ஏ.5 - 5தி.த, ேகாயி ேகாயிF, ப>: - !+ேன, இரவி Cல.5 அரச - Wாிய Cல.5 ராஜாக ,
பணித - வணகிய, ேகாயி - ேகாயிF, இலைக ேகா+ - இலைகC
அரசனாகிய வி`ஷணாNவா+, பாி5 - விபி, ெகாண5 பதி.த - ெகா>:வ5
தாபி.த, ேகாயி - ேகாயிF, ம>டப! - ம>டபக@, ேகாMர! ேகாMரக@, மதிF - மதிக@, ெச ெபா+ மாளிைக* - சிவத
ெபா+னினா& ெசய ப/ட மாளிைகக@, த>டைல* - ேசாைலக@, மத நிைற5 ள, ேகாயி - ேகாயிFமான, அ>ட ெதாO - ேதவக

யாவ

வணCகி+ற, திவரக ெபாியேகாயி - திவரக ெபாியேகாயி, அம5
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உைற* - ெபாதி நி.தியவாசA ெசகி+ற, ெபமானா - நெபமாேள ! ஊச
ஆ2 (எ - =.)
இC 'ேகாயி' எ+= -றிய5, அ.தி பதியி ெலOதளிய Iரகநாதைன*
உபலPணவைகயா& CறிC. பிரணவாகாரமான Iரக விமான.திேல
ஆதிேசஷசயன.தி திமக@ நிலமக@ திவ2 வட ப ளி ெகா @
திமா ஆதியி& ச.தியேலாக.தி பிரமன5 திவாராதன. தி<வமாக
இததனா, ‘M>டாிக.தவ+ தவAெச5 இைறA,ேகாயி' எ+றா .
சிவபிரா+ Iரகமாஹா.ய.ைத நாரத!னிவC எ:.5 -றியதாக Mராண
இ பதா, ‘Mாிசைடேயா+ MராணA ெச5 ஏ.5 ேகாயி' என ப/ட5. Wாிய
Cல.5 மHCமாரனான இPவாCமகாராஜ+ பிரமைன Cறி.5 பலகால
அெபதவ Mாி5 அ.ேதவனளா அெவெபமாைன. தா+ ெப&=.
திவேயா.திC எOதள ப>ணி ெகா>:வ5 பிரதிைட ெச5
திவாராதநA ெச5 வதன+; அத Iரகநாதேன இPவாC !த
இராமபிரா+ வைரயிF ள இரவிCல ம+னவெரலாC Cலெதவமாகி
விளகினானாதலா 'ப>2ரவிCல.தரச பணித ேகாயி' எ+=, இராமபிரா+
வனவாசAெச+= வி`ஷண"C அபயமளி.5 கட கட5 இலைக ேச5
இராவணாதி ராஷஸ சகாரA ெச5 திவேயா.திC மீ>: ப/டாபிேஷகA
ெச5ெகா>டபி+M ,கிாீவ+ !தய அைனவC விைடெகா:.5 அவரவைர
ஊC அ" M ெபாO5, தன5 திவாராதன D.தியான நெபமாைள.
தனC மிக< அதரகனாகிய வி`ஷணாNவானிட ெகா:.5 ஆராதி.5
வப2 நியமி.5 அ" ப, அஙனேம அவரக ெபமா+
அவமரெபமாைன அவிமான.5டேன எOதள ப>ணிெகா>:
இலைக ேநாகி ெசF ெபாO5 இைடவழியி உபயகாேவாிம.தியிேல
ெபமா+ Mைடெபயரா5 விமான.5டேன நிைலநி+றளினனாதலா,
‘பாிதிலைகேகா+ ெகாண5 பதி.த ேகாயி' எ+= -றினா.

31. அவரகட பராC சேனயாதி
யாNவா கடபிரா னா28ச
வரக ெவாளிககலா விளக&=
ெமதிராச+ றபிரானா2 8ச
தவரக ணீெபாழி& -ர.5ேவதா
சாாியனா தபிரானா2 8ச
திவரக. தணியரக+ றி!&ற.5.
ெதவகட பிரானா2 8ச.

(30)
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(இ -

.) அ வரக

த - (த+ைனயைடத அ2யாC) அாிய வரகைள

ெகா:கி+ற, பராCசேன ஆதி - நமாNவா !தலாகிய, ஆNவாக

-

ஆNவாக/C, தபிரா+ - தைலவேர! ஊச ஆ2; இவ அக ஒளிC அகலா (Wாிய சதிர எ+") இவைடய ேமனியி5 Q,கிற (ெவயி நில<
எ+கி+ற) ஒளிC ேபாகாத, இ

- அSஞாந அதகார.ைத, அக&= -

நீCகி+ற, எதிராச+ - எெப மானாC, தபிரா+ - தைலவேர! ஊச ஆ2; த
வரக

நீ

ெபாழி - சிறத மரக

மிCதியாக நீ>: வளர ெப&ற ேசாைலக

WNத, -ர.5 - தி-ரெம+" தல.தி அவதாி.த, ேவத ஆசாாியனா ேவத.தி ேதத ஆசிாியராகிய -ர.தாNவா"C, தபிரா+ - தைலவேர! ஊச
ஆ2; திவரக.5 - திவரக ெபாியேகாயிேல* ள, அணி அரக+
தி!&ற.5 ெதவக

- திவரக+ தி!&றெம+" இட.தி வ5

வணCகி+ற ெதவக/ெகலா, தபிரா+ - தைலவேர! ஊச ஆ2; (எ - =.)
(31)

32. உணராத மதைலயிள Cதைலெசாைல
*ள!கி. தைததா*வ Cமாேபா&
றணவாம& க&பி பா தAெசா&ேக/:.
த.ைத*ைர. த.ைதயாதாிCமா ேபா&
பணவாளரா !2ேம&ப2ேயN ேபா&=
ப/ட தி.தா/க2ைம ப/டகாத+
மணவாளதா ச+ற+M+ ெசா&ெகா>ட
மதிலரக மணவாளரா2 8ச.

(இ -

.) உணராத - ந+றாக ேபச.ெதாியாத, மதைல - சி=Cழைதயி+, இள

Cதைல ெசாைல - நிரபாத மழைலெசாைல, தைத தா - (அCழைதைய
ெப&ற) தாதைதய, உள உகி – மனகைர5, உவC ஆ ேபா சேதாஷி ப5 ேபால<, தணவாம - இைட விடாம, க&பி பா - க&பி பவ, த
ெசா ேக/: - தா ெசா+ன ெசா&கைள ேக/:ெகா>:, த.ைத உைர.த.ைத கிளி ேபசினைத, ஆதாிC ஆ ேபா - விபி மகிO விதேபால<, பண வா
அரா !2ேம - பட! ஒளி*!ைடய ஆதிேசஷன5 !2ேமF ள, ப2 ஏN -
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எOதீ<களிF ளா, ேபா&= – வணகி. 5திகி+ற, ப/ட தி.தா/C - I
பராசர ப/டர5 திவ2க/C, அ2ைம ப/ட - அ2ைமயாகிய, காத பதிைய*ைடய, மணவாளதாச+ த+ - அழகிய மணவாளதாசென+"
அ2ேயன5, M ெசா - இழிவான ெசாலாகிய பிரபதகைள*, ெகா>ட ஏ&=ெகா>டளிய, மதி அரக மணவாள - ஸ த ராகாரக

WNத

திவரக.தி ெலOதளிய அழகிய மணவாளேர! ஊச ஆ2; (எ - =)
தாபா2ய பிரபதகைள Iரகநாத+ அகீகாி.தளியத&C, சி= Cழைதயி+
Cதைலெசா&கைள ெப&றதா தைதய ேக/: மகிNதைல*, கிளியி+
ெசா&கைள க&பி பவ ேக/: உவ.தைல* உவைம -றின. மணவாளதாச+ –
த+ைம படைக.

(32)

33. ேபாதா நா+!கேன !தலா* ள
M.ேதளி ெதாOநாத+ Mவனிெகலா
மாதார மாெதவ மானநாத
னைன.5யிC நாதனணி யரகநாத+
சீதார விதமல. திவினாத+
றி9ச&றி நாமெமா நாெல/:
ேவதாசா ாியப/ட க2ைமயான
ெவ>மணி பி ைள ெபமா

விளபினாேன.

(இ- .) ேபா5 ஆ நா+!கேன !த ஆ உ ள - தாமைர மலாி வாNகி+ற
நா+C!ககைள*ைடய பிரமேதவ+ !தலான, M.ேதளி - ேதவக

யாவ,

ெதாO - வணCகி+ற, நாத+ - தைலவ", MவனிC எலா எலா<லகக/C, ஆதார ஆ ெதவ ஆன - ஆதாரமாக< ள ெதவமாக
இகி+ற, நாத+ - தைலவ", அைன.5 உயிC – ஜீவ
வககெளலாவ&றி&C, நாத+ - தைலவ", சீத அரவித மல திவி+
நாத+ - Cளித தாமைரமலாி வாNகி+ற இலCமிC. தைலவ"மான, அணி
அரக நாத+ - அழகிய திவரக நாதைன ப&றி, தி9ச திநாம ஒ நா
எ/: - தி9ச எ+= ெபயெப&ற ! ப.திர>: பாடகைள*, ேவத
ஆசாாியப/டC அ2ைமஆன ெவ மணிபி ைள ெபமா

- ேவத.தி ேதத
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ஆசாாியரான ப/டC சியராகிய ெவ>ைம நிற! ள மணிேபால
ச.5வCண மிCத பி ைள ெபமாைளயகா, விளபினா+ - பா2னா; (எ-=.)
Jலாசிாிய தைம பிற+ ேபால -றிய த&சிற M பாயிர, இ5.
-ர.தாNவான5 திCமாரC ேவதாசாயப/டெர+= ஒ திநாம!>ெடன
ெகா ளி"மா.
சீரகநாயக ச  !.
!.
அ#டபிரப%த! றி .
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