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பி�ைள�ெப�மாைளய�கா� பா�யபி�ைள�ெப�மாைளய�கா� பா�யபி�ைள�ெப�மாைளய�கா� பா�யபி�ைள�ெப�மாைளய�கா� பா�ய    

����சீர�க நாயக�ச�சீர�க நாயக�ச�சீர�க நாயக�ச�சீர�க நாயக�ச�    

 

Source:Source:Source:Source:    

தி�வியகவி பி	ைள�ெப�மாைளய�கா� அ�ளி� ெச�த அ�ட பிரப�த� 

தி�வ���ேகணி ைவ.!. சடேகாபராமா"ஜசாாிய��,  

ேச. கி��ணமா�சாாியா��, ைவ.!. ேகாபாலகி��ணமா�சாாிய��  

இய&றிய விாிவான உைர*ட+  

ெச+ைன கேணச அ�,�-ட.தி& பதி�பி�க�ப/டன.  

நள வ�ட�, விைல அணா  

------------ 

�சீர�க நாயக�ச��சீர�க நாயக�ச��சீர�க நாயக�ச��சீர�க நாயக�ச�....    

((((பி�ைள�ெப�மாைளய�கா� பா�ய� பி�ைள�ெப�மாைளய�கா� பா�ய� பி�ைள�ெப�மாைளய�கா� பா�ய� பி�ைள�ெப�மாைளய�கா� பா�ய� ))))    

 

சீர�கநாயகைர�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� பிரப�த�க@	 

ஒ+=. 

 

தனிய�தனிய�தனிய�தனிய�....    

அ>ட�ப� தாி&ப&=� கா�களாக 

      வறி<வி/ ட�கரணA ச�கி�களாக� 

ெகா>டபிற� ேபபலைகவிைன யைச�ேபா� 

      ெகா:நரக ,வ��க�B ெவளிகட�மி& 

ற>ட�ேல& ற�மிற�க� த�கலாக. 

      த:மாறி யிட�ழ�C Dச+மாற. 

ெதா>ட��கா மணவாள� ேபர�-2. 

      ெதாC.தி/டா� தி�வர�க. Eசறாேன. 

 

(இ - 	.) அ>ட� ப�தாி� - உலகமாகிய ப�த�ேல, ப&= - பாசேம, கா�க	 ஆக – 

(வி/ட.ைத. தா�Cவத&C உாிய) E>களாக<�, - அறி< - அறிேவ, வி/ட� (ஆக) 

- (ச�கி�ைய மா/:த&C உாிய) உ.தரமாக<�, கரண� - இ�திாிய�கேள, 

ச�கி�க	 ஆக - ச�கி�களாக<�, - ெகா>ட பிற�ேப - எ:.த பிறவிேய, பலைக 



3 

 

(ஆக) - ஊAச&பலைகயாக<�, விைன - இ�விைனகேள, அைச�ேபா� (ஆக) - 

(அ�9Aசைல ) ஆ/:பவராக<�,- ெகா: நரக� - ெகா2ய நரக!�, ,வ��க� - 

,வ��க!�, B - Bமி*�, (ஆகிய), ெவளிக	 த�மி� - ெவளியிட�களி� 

(ெச�Fதேல), இற�க� - இற�CதF�, த>ட� இ� ஏ&ற� - தைடயி+றி ஏ=தF�, 

த�க� - நிைலெப=தF�, ஆக - ஆக<�,- (இ�வா=), த:மாறி - அைல�5, இட� 

உழ�C� - 5+பம"பவி�கி+ற, ஊச� - ஊசலா/ட�, மாற - நீ�C�ப2, - 

ெதா>ட��C ஆ - அ2யா�க	 அHச�தி�Cமா=, - மணவாள� - அழகிய 

மணவாளதாச��, ேபர� - (அவர5) தி��ேபரனாராகிய ேகாேனாிய�பைனய�கா��, 

-2 - ேச��5, தி�வர�க.5 ஊச� Iர�க.ைத� Cறி.ததான ஊசெல+"� 

பிரப�த.ைத, ெதாC.தி/டா� - பா2ய�ளினா�; (எ - =.). இ5, சீர�கநாயக8ச�, 

சீர�கநாயகியா8ச� எ+ற இர>: பிரப�த�க/C� தனியனாC�. அ5ப&றிேய, 

‘தி�வர�க.Eச�' என� ெபா5�பட� -றின�. பி	ைள�ெப�மாைளய�கா� 

பா2ய5 - சீர�கநாயக8ச� எ+=�, அவர5 தி��ேபரனாராகிய 

ேகாேனாிய�பைனய�கா� பா2ய5 சீர�கநாயகியா8ச� எ+=� அறிக. உயி� 

ஊசலா:வ5ேபால அைலகிற பிறவி. த:மா&ற.தினி+= நீ�கி. ெதா>ட�க	 

உ�*மா= இ�த இர>: பிரப�த�க@� ெச�ய�ப/டன ெவ+க. ஊச� நீ�க ஊச� 

பா2னா� எ+ற நய� க�த.த�க5; இ5 - ெதாட�பி+ைமயணி ெயன�ப:�; 

வடJலா� இதைன அஸ��ய.யல�காரெம+ப�: ஒ+ைற� ெச�ய.ெதாட�கி 

அத&C மாறான ெசயைல� ெச�த�, இத+ இல�கண�. பிறவி.த:மா&ற.ைத 

ஊசலாக உ�வகA ெச�தத&C ஏ&ப, அ>ட.ைத� ப�தலாக<�, ப&ைற� 

கா�களாக<�, அறிைவ வி/டமாக<�, கரண�கைள� ச�கி�க ளாக<�, பிற�ைப� 

பலைகயாக<�, விைனகைள ஆ/:பவராக<�, நரக ,வ��க Bமிகளி& ெச�Fதைல 

இற�க� ஏ&ற� த�Cதலாக<� உ�வகA ெச�தனெர+க; !&=�வகவணி. நரக 

,வ��க B ெவளிக	 எ+றத&C ஏ&ப� -றா5 ஏ&றமிற�க� த�க� என 

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

-------------- 

கா��கா��கா��கா��    

 

M5ைவநக�� ப/ட�பிரா+ சர>க	 ேபா&றி 

      ெபா�ைகB த+ேபயா� பாத� ேபா&றி 

ச5மைற�ெசா& சடேகாப+ சரண� ேபா&றி 
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      தமிN�பாண+ ெறா>டர2� ெபா2தா	 ேபா&றி 

!5MகNேச� மழிைசய�ேகா+ பத�க	 ேபா&றி 

      !2�Cலேச கர+க�ய+ கழ�க	 ேபா&றி 

ம5ரகவி ெயதிராச+ -ர.தாN வா+ 

      வாNவான ப/ட�தி� வ2க	 ேபா&றி 

 

(இ - 	.) M5ைவ நக� - Iவி��M.Eாி� தி�வவதாி.த�ளிய, ப/ட� பிரா+ - 

ெபாியாNவா�ைடய, சர>க	 - தி�வ2க	, ேபா&றி - வாNவனவாக, ெபா�ைக - 

ெபா�ைகயாNவா��, Bத+ - Bத.தாNவா��, ேபயா� - ேபயாNவா��, (ஆகிய 

!தலாNவா�க@ைடய), பாத� - தி�வ2க	 ேபா&றி; ச5மைற ெசா� - வடெமாழி 

நா+C ேவத�களி+ ெபா�ைள*� தமிN�ெசா�லா& பா2ய�ளிய, சடேகாப+ - 

ந�மாNவார5, சரண� - தி�வ2க	, ேபா&றி; தமிN பாண+ - 

ெச�தமிN�பாட��வ�ல தி��பாணாNவா��, ெதா>ட� அ2�ெபா2 - 

ெதா>டர2� ெபா2யாNவா�� ஆகிய இவ�கள5, தா	 - தி�வ2க	, ேபா&றி; !5 

MகN ேச� - பழைமயாகிய கீ�.தி ெபா��திய, மழிைசய�ேகா+ – தி�மழிைச� 

பிரா"ைடய, பத�க	 - தி�வ2க	, ேபா&றி; !2 Cலேசகர+ - கீாிடமணி�த 

(அரசரான) CலேசகராNவா��, க�ய+ - தி�ம�ைகயாNவா��, (ஆகிய இவ�கள5), 

கழ�க	 - தி�வ2க	, ேபா&றி; ம5ரகவி - ம5ரகவியாNவா��, எதிராச+ - 

உைடயவ��, -ர.தாNவா+ - -ர.தாNவா"�, வாN< ஆன ப/ட� - ந�வாN< 

ெப&ற ப/ட��, (ஆகிய இவ�கள5), தி�வ2க	 ேபா&றி; (எ - =.) 

--------------------- 

��������....    

 

1. தி�வாழ. தி�வாழி ச�க�வாழ. 

     தி�வன�த+ க�ட+ேசைன ய�ேகா+வாழ 

வ�>மாற+ !தலாமாN வா�க	வாழ 

      வளவி�Cண. ெததிராச ன2யா�வாழ 

வி�நாF தி�ெவO.தி ேன&ற�வாழ 

      ேவOலCநா+ மைற*மினி 5வாழ� 

ெப�வாN<த� த�ண�ெப� மாெள�க	 

      ெபாியெப� மாளர�க ரா28ச�. 
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(இ - 	.) தி� - இல�Cமி, வாழ - வாழ<�, தி� ஆழி ச�க� - ச�க ச�கர�க	, வாழ, 

தி� அன�த+ - தி�வன�தாNவா"�, க�ட+ - ெபாிய தி�வ2*�, ேசைனய�ேகா+ 

- ேசைன !த�யா��, வாழ, அ�	மாற+ !த� ஆ� ஆNவா�க	 - (எ�ெப�மான5 

தி�வ�ைள� ெப&ற ந�மாNவா� !தலாகிய ஆNவா�க	 ப+னி�வ��, வாழ ; 

அள< இ� Cண.5 எதிராச+ - எ�ைலயி�லாத ந&Cண�கைள*ைடய 

எ�ெப�மானா��, அ2யா� - (அவர5) அ2யா�க@�, வாழ, இ� நாF 

தி�ெவO.தி+ ஏ&ற� - தி�வ�டாPர மகாம�திர.தி+ சிற�M, வாழ, ஏN உலC� - 

ேமேலN கீேழN எ+ற பதினா+C ேலாக�க@�, நா�மைற*� - நா+C ேவத�க@�, 

இனி5 வாழ - இனிைமயாக வாழ<�, ெப� வாN< த�த�	 - ெபாியவாN�சிைய� 

ெகா:.த�	கி+ற, ந�ெப�மா	 - ந�ெப�மாேள! எ�க	 ெபாிய ெப�மா	 - எம5 

ெபாிய ெப�மாேள! அர�க� - தி�வர�கநாதேர! ஊச� ஆ2� - ஊசலா:Qராக; (எ - 

=.) 

'வாழ' எ+"� எ�ச�க	 யா<� 'ெப�வாN< த�த�	' எ+பதேனா: இைய*�. வாழ 

ஊசலா2� என இைய�பி"மா�. (1) 

 

2. உயரவி/ட க&பக�B� ப�த�நீழ 

      ெலா>பவள� கானி=விR :ேபா/ட 

வயிரவி/ட. தாடக�ச�கி� கணா&றி 

      மரகத.தா& பலைகைத.த 9ச+மீேத 

தயிாி�/ட ம.5ழ�C� ெவ>ெண��கா2. 

      தடம=கி& Cடமா2. தழ�வா�நாக 

மயரவி/ட+ றா2ய நீரா28ச 

      லணியர�க ந�ெப�மா ளா28ச�. 

 

(இ - 	.) உயர இ/ட - உயரமாக� சைம.த, க&பக� B ப�த� நீழ� - க&பக�ேசாைல 

ேபா+ற B�ப�த�+ நிழ��, ஒ	 பவள� கா� நி=வி - ஒளி*	ள பவழ.தாலாகிய 

கா�கைள நி=.தி, ஊ: ேபா/ட - (அ�வி� கா�க/C�) ந:வி� அைம.த, வயிர� 

வி/ட.5 - வSர.தினாலாகிய வி/ட.திேல, ஆடக� ச�கி�க	 நா&றி - 

ெபா&ச�கி�கைள மா/2. ெதா�கவி/:, மரகத.தா� பலைக ைத.த ஊச� மீேத – 

மரகத ர.தின.தாலாகிய பலைகைய� ெகா>: ெச�த ஊச�+ மீ5 ஏறி, அ+= - 

அ�கால.தி� கி��ணாவதார.தி�, தயிாி� இ/ட ம.5 உழ�C� ெவ>ெண��C 
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ஆ2 - தயிாி+க> இட�ப/ட ம.தினா& கைட�ெத:.த ெவ>ெணைய� ெப&ற 

மகிN�சியினா� -.தா2, தட ம=கி� Cட� ஆ2 - ெபாிய ெத��களி& 

Cட�-.தா2*�, தழ� வா� நாக� அயர இ/: அ+= ஆ2ய - 

விஷா�கினிைய�க�Cகி+ற வாைய*ைடய (காளியென+"�) பா�M ேசா��5 

ேபா�ப2 (அத+ !2மீ5 தி�வ2கைள) ைவ.5� -.தா2ய, நீ�, ஊச� ஆ2�; அணி 

அர�க� ந�ெப�மா	 - அழகிய தி�வர�க.தி ெலO�த�ளிய ந�ெப�மாேள! ஊச� 

ஆ2�; (எ - =.) 

ெவ>ெண��C ஆ2 எ+பத&C - ெவ>ெண� ெப=த&ெபா�/:� -.தா2 எ+= 

உைர�பி"மா�. (2) 

 

3. மீ+B.த வி,�ப5ேபா& றரள�ேகா.5 

      விாி.தநீல� ப/:விதா ன�ேதா+ற 

வா+B.த கைலமதிேபா& கவிைகேயா�க 

      மதி�கதி� ேபா&கவாியி� ம��C�Qச� 

கா+B.த தனி�ெச�வ+சிைல *>மி+ன& 

      க�!கி�ேபா& கணமணிவா சிைகயினா�ப> 

ேட+B.த தாமைரயா> மா�பிலாட. 

      ெத+னர�க மணவாள ரா28ச�. 

 

(இ-	.) மீ+ B.த வி,�M அ5 ேபா� - ந/ச.திர�க	 விள�Cகிற ஆகாச� ேபால, 

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

பர�பிய நீல�ப/2னா�ய+ற ேம&க/: விள�க<�, - வா+ B.த கைல மதி ேபா� - 

ஆகாய.தி� ேதா+றி விள�Cகி+ற பதினா=கைலக@� நிர�பிய B�ணச�திர+ 

ேபால, கவிைக ஓ�க - ெவ>ெகா&ற�Cைட உய��5 விள�க<�, மதி கதி� ேபா� - 

ச�திர"ைடய கிரண�க	 ேபால, கவாி இ� ம��C� Qச - ெவ>சாமர�க	 

இர>: ப�க.திF� Qச�ெபற<�, கா+ B.த தனி ெச�வ+ சிைல*	 - க&பக� 

கா/2� விள�Cகி+ற ஒ�ப&ற ெச�வ.ைத*ைடயவனான இ�தி 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.தின�களினா�ய+ற மாைலயினிைடயிேல, ேத+ B.த தாமைரயா	 - 

ேத+நிைற�த ெச�தாமைரமலாி� வாNகி+ற ெபாிய பிரா/2யா�, மா�பி� ஆட -

(ேதவாீர5) மா�பி� அைசயா நி&க<�, ெத+ அர�க மணவாள� - ெத&கி+கV	ள 
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தி�வர�க� ெபாிய ேகாயி�ெலO�த�ளிய அழகிய மணவாளேர! ஊச� ஆ2�; (எ - 

=.) 

கா+B.ததனி�ெச�வ+ சிைல - இ�திரதH,. பல நிற�கைள*ைடய இ�திரத", - 

பலவைகயிர.தின�களினா�ய+ற வாசிைக�C�, க�!கி�� ேதா+=� மி+ன� - 

அ.தி�மா�ன5 மா�பி� ேதா+=கி+ற ெபாிய பிரா/2யா��C� உவைம.       (3) 

-------------- 

 

4. B,ர�� Mரவல�� வானநா/:� 

      M.ேதளி� CO<மவ� Bைவமா�� 

வாசவ" மலரய" மOவலா"� 

      வண�Cவா னவசர�பா�.தி ண�Cகி+றா� 

E,ைடய ெகா2.தட�ேத� மான�ேதா+ற� 

      ,டாிர>:� பக�விள�கா. ேதா+ற.ேதா+=� 

ேத,ைடய தி�வர�க ரா28ச� 

      சீர�க நாயகிேயா டா28ச�. 

 

(இ - 	.) B,ர�� - Bமியி� ேதவ�ேபால விள�Cகி+ற பிராமண��, Mரவல�� - 

கா.த� ெதாழி�� வ�ல அரச�க@�, வான� நா/: M.ேதளி� CO<� - 

வா"லக.தவரான ேதவ�களி+ -/ட!�, அவ� Bைவ மா�� - அ.ேதவ�கள5 

மைனவிய��, வாசவ"� - (அ.ேதவசாதியா��C. தைலவனான) ேதேவ�திர"�, 

மல� அய"� - (தி�மா�+ நாபி.)தாமைரமலாி� ேதா+றிய பிரமேதவ"�, 

மOவலா"� - மOெவ+"� ஆ*த.ைத ேய�திய சிவபிரா"�, (ஆகிய இவ�க	 

யாவ��), வண�Cவா+ - (ேதவாீைர.) ெதாOத&காக, அவசர� பா�.5 - சமய.ைத 

எதி�ேநா�கி� ெகா>:, இண�Cகி+றா� - -:கி+றா�க	; (அவ�க	 

ேசவி�C�ப2), E, உைடய ெகா2 தட ேத� - சீைலயினா�ய+ற 5வச�க	 க/2ய 

ெபாியேதாி+ மீ5�, மான� - விமான.தி+ மீ5�, ேதா+= - காண�ப:கி+ற, அ 

,ட� இர>:�- (Wாிய+ ச�திர+ எ+ற) அ�த இ�,ட�க@�, பக� விள�C ஆ 

ேதா+ற - பக&கால.தி� ஏ&றிய விள�C�ேபால (. ேதவாீர5 ஒளி�C !+ேன) 

ஒளிமO�C�ப2, ேதா+=� – விள�கி� காண�ப:கி+ற, ேத, உைடய - 

ேபெராளிைய*ைடய, தி�வர�க� - Iர�கநாதேர! ஊச� ஆ2�; சீர�கநாயகிேயா: 

ஊச� ஆ2�; (எ - =.) 
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ேதாி+ மீ5 வ�கி+ற Wாிய"�, விமான.தி+ மீ5 வ�கி+ற ச�திர"�, ேகா2 

Wாியபிரகாசரான ெப�மான5 ேபெராளி�C!+ேன பக�விள�C�ேபால. 

ேதா+=வ ெர+க. அ - உலகறி,/:. மான� - விமான ெம+பத+ !த&Cைற.       (4) 

 

5. மைலமக@ மர"ெமா�வட� ெதா/டா/ட 

      வாசவ"A சசி*ெமா�வட� ெதா/டா/ட� 

கைலமக@ மய"ெமா�வட� ெதா/டா/ட� 

      க�த"�வ	ளி *�கல�ேதா�வட� ெதா/டா/ட 

வைலமகர� பா&கடF ளவதாி.த 

      வல�மக@ நிலமக@ மாய�காத& 

மைலமக@ மி�ம��கி லாடெவ�க 

      ட>ணர�க மணவாள ரா28ச�. 

 

(இ - 	.) மைலமக@� - பா�வதி*�, அர"� - (அவள5 கணவனான) சிவபிரா"�, 

ஒ� வட� ெதா/: ஆ/ட - ஒ�ச�கி�ைய� பி2.5 ஆ/ட, சசி*� - இ�திராணி*�, 

வாசவ"� - (அவள5 கணவனான) இ�திர"�, ஒ� வட� ெதா/: ஆ/ட, 

கைலமக@� - சர,வதி*�, அய"� - (அவள5 கணவனான) பிரம"�, ஒ� வட� 

ெதா/: ஆ/ட , வ	ளி*� - வ	ளிய�ைம*�, க�த"� - (அவள5 கணவனான) 

,�பிரமணிய D�.தி*�, கல�5 - ஒ+= -2, ஓ� வட� ெதா/: ஆ/ட, அைலமகர� 

பா&கடF	 அவதாி.த அல�மக@� - அைலகைள*� ,றாமீ+கைள*!ைடய 

தி��பா&கட�� (கைட�தேபா5) ேதா+றியவளாகிய தாமைரமலாி� வாNகி+ற 

தி�மக@�, நிலமக@� - Bமி�பிரா/2*�, ஆய� காத� தைலமக@� - இைடயரா& 

ெப&=வள��க�ப/ட அ+பி&C உாிய ேதவியாகிய நீளாேதவி*�, இ� ம��கி� 

ஆட - (ேதவாீர5) இ�ப�க.திF� உடனி��5 ஆ:�ப2, எ�க	 த> அர�க� 

மணவாள� - எம5 Cளி��த Iர�க.திெலO�த�ளி*	ள அழகிய மணவாளேர! 

ஊச� ஆ2�;       (5) 

 

6. தி�வOதிவள நாட+ெபா� ைந�ேச��ப+ 

      சீபரா�Cச!னி வ+வCள� ெச�வ+ 

ற�வள�� C�ைகய�ேகா+ காாிமாற+ 

      சடேகாப+ றமிNேவத� ததிய�பாட� 

க�ைணெபாழி !கமதிய�C= ேவ�வாட� 
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      காியCழ� க.Eாி நாம.தாட 

வ�கி��C� ேதவிய�கள5 ெகா>டாட 

      வணியர�க. ெத�ெப�மா னா28ச�. 

 

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

தி�வவதாி.தவ��, ெபா�ைத ேச��ப+ – தாமிரபரணி நதியி+ கைரயி� 

வாNபவ��, சீபரா�Cச!னிவ+ - (அ�யமதXதராகிய யாைனக/C அ�Cச� 

ேபா+றி�.தலா� Iபரா�Cசென+= தி�நாம� ெப&ற ேயாகி*�, வCள� 

ெச�வ+ – மகிழமல� மாைலையயணி�த சிற�Mைடேயா��, த� வள�� C�ைகய� 

ேகா+ - மர�ேசாைலக	 ஓ�கி வள�த&C இடமான தி��C�-ாிF	ளா��C. 

தைலவ��, காாி மாற+ - காாி ெய+பவ��C. தி��Cமாரரா� மாறென+= ஒ� 

தி�நாம� ெப&றவ��, சடேகாப+ -சடேகாபென+"� தி�நாம!ைடயவ�மான 

ந�மாNவா� அ�ளி�ெச�த, தமிN ேவத� - வடெமாழி ேவத.தி+ சாரமாகி. தமிN 

ெமாழியினா�ய+ற தி�வா�ெமாழி !த�ய தி�யபிரப�த�கைள, ததிய� [ததீய�) 

பாட - பாகவத�க	 பாடாநி&க<�, - க�ைண ெபாழி !க� மதிய� - தி�வ�ைள� 

ெசாாிகி+ற B�ணச�திர+ ேபா+ற தி�!க.திேல, C= ேவ�< ஆட - சிறிய 

ேவ�ைவநீ� ேதா+றி அைசய<�, காிய Cழ� க.Eாி நாம.5 ஆட - 

க��Cழ&க&ைற*� க.Eாி.தி�நாம!� ஒ�ேசர அைசய<�, அ�C இ��C� 

ேதவிய�க	 அ5 ெகா>டாட - இ�ம��கிF!	ள ேதவிமா�க	 அ�த 

ைவபவ.ைத� க>: ெகா>டாட<�, - அணி அர�க.5 எ�ெப�மா+ - அழகிய 

தி�வர�கநாதேன! ஊச� ஆ2�; 

ந�மாNவா� அ�ளி�ெச�த தி�ய�ரப�த�க	 - தி�வி�.த�, தி�வாசிாிய�, 

ெபாியதி�வ�தாதி, தி�வா�ெமாழி என நா+கா�.       (6) 

 

7. ைவயெமா� ெபா&றக/:. தகளியாக 

      வா�கடேல ெந�யாக வத"/ேட�க 

ெவ�யகதி� விள�காக� ெசAெசா+மாைல 

      ெம�ல2�ேக W/2னா+ ேம+ைமபாட. 

5�யமதி ம>டல.தி+ ம=ேவெயா�ப� 

      ேசாதிவி: க.Eாி 5ல�Cநாம� 

ெச�யதி� !க.தர�க ரா28ச� 
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      சீர�க நாயகிேயா டா28ச�. 

 

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

தக/2னா& ெச�த அகலாக�ெகா>:, வா� கடேல - நீ>ட ச!.திர.ைதேய, ெந� 

ஆக, அத"	 ேத�கி - அ�வக�� நிைற.5, ெவ�ய கதி� - உ�ணகிரணனான 

Wாியைனேய, விள�C ஆக – விள�காக� ெகா>: (இ�வாறான ெபா�ைள. 

ெதாிவி�கி+ற பாடைல. ெதாட�கி), ெசAெசா�மாைல - ெச�விய 

தமிN�ெசா&களினாலாகிய பாமாைலைய ெம� அ2�ேக W/2னா+ - ேம+ைமயான 

(ேதவாீர5) தி�வ2களி� அணி�தவராகிய ெபா�ைகயாNவா� அ�ளி�ெச�த, 

ேம+ைம - (ேதவாீர5) ேம+ைமைய. ெதாிவி�கி+ற தி�ய�ரப�த.ைத, பாட - 

(ததிய�) எ:.5�பாடாநி&க, 5�ய மதி ம>டல.தி+ ம=ேவ ஒ�ப - பாி,.தமாகிய 

ச�திர ம>டல.திF	ள கள�க.ைத� ேபால, ேசாதி வி:க.Eாி நாம� 5ல�C - 

ஒளிவி:கி+ற கXEாிதிலக� விள�க�ெப&ற, ெச�ய தி�!க.5 - அழகிய 

தி�!க.ைத*ைடய, அர�க� - தி�வர�கநாதேர! ஊச� ச� ஆ2�; 

சீர�கநாயகிேயா: ஊச� ஆ2�; (எ - =.) 

!தலாNவா� Dவ�� தி��ேகாவYாி� ஓ� இைடகழியி� மைழ�கால.5 

ஒ�நாளிரவி� த�கியி��ைகயி�, எ�ெப�மா+ இ�/2� அவ�கேளா: தா"� 

ஒ�வனா� நி+= ெந��க, அ�ெபாO5 ெபா�ைகயாNவா� "ைவய� தகளியா 

வா�கடேல ெந�யாக, ெவ�யகதிேரா+ விள�காக� ெச�ய, ,டராழியான2�ேக 

W/2ேன+ ெசா+மாைல, யிடராழி நீ�Cகேவ ெய+=' எ+= !த� தி�வ�தாதி� 

பிரப�த.ைத. ெதாட�கி ெவ�ய கதிாினா� விள�ேக&றின ெர+க. 

கீN�ெச�*ளி�, ‘சடேகாப+ தமிN ேவத� ததிய� பாட' எ+= -றியத&C ஏ&ப, 

இ�ெச�*ளிF� 'ததீய�' எ+= வ�வி.5� ெபா�@ைர�க� ப/ட5; ேமF� 

இ�ஙனேம -ற�ப:�. இ�ெபா�ளி�, ேம+ைம - ேம+ைமயான பிரப�த.தி&C, 

இல�கைண; இனி, ெபா�ைகயாNவா� ேதவாீர5 ேம+ைமகைள� பாட எ+=�, 

ெபா�ைகயாNவார5 ேம+ைமைய. ததீய�பாட எ+=� -=வா�!ள�; ேமF� 

இ�ஙனேம கா>க.       (7) 

 

8. அ+ெப+"ந+ ெபா�ேளா� தகளியாக 

      வா�வேம ெந�யாக வத"/ேட�கி 
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யி+M�Cசி� ைதயி:திாி யாஞான. 

      திலCவிள� ேக&றினானி ைசைய�பாட� 

ெபா+Mைர*� MகOைறR� வ��யா�� 

      M5ைவநக ரா>டா@� Mைடேச��தாட 

!+பிF�பி+ பழகியந� ெப�மாெடா�ைல 

      D<லC� C�ெப�மா ளா28ச�. 

 

(இ - 	.) அ+M எ+"� ந� ெபா�	 - அ+M எ+கிற ந�ல ெபா�ைளேய, ஓ� தகளி 

ஆக - ஒ� அகலாக� ெகா>:, ஆ�வேம - ப�திையேய, ெந� ஆக, அத"	 ேத�கி - 

அ�வகF	 நிைற.5, இ+M உ�C சி�ைத ஆன�த.தினாேல உ�Cகி+ற 

மன.ைதேய, இ� திாி ஆ - அதி�/ட திாியாக�ெகா>:, ஞான.5 இலC விள�C 

ஏ&றினா+ – த.5வ ஞான.தினா� விள�Cகி+ற விள�ைக ஏ&றினவராகிய 

Bத.தாNவா�ைடய, இைசைய - MகNெப&ற தி�ய�ரப�த.ைத, பாட – (ததீய�) பாடா 

நி&க<�, ெபா+ Mைர*� MகN உைறR� வ��யா�� - ெபாியபிரா/2யாைர� 

ேபா+ற கீ�.திைய*ைடய தி�<ைறR� நா�சியா��, M5ைவநக� ஆ>டா@� - 

Iவி��M.Eாி� தி�வவதாி.த ஆ>டா@�, Mைட ேச��5 ஆட - ேதவாீர5 

இ�ப�க.திF� ேச��5 ஆட<�, !+பிF� பி+M அழகிய ந�ெப�மா	 - 

!&ப�க.திF� பி&ப�க� அழகியவரான ந� ெப�மாேள! ெதா�ைல D<லC�C� 

ெப�மா	 - பழைமயான D+= ேலாக�க@�C� நாயகேர! ஊச� ஆ2�; (எ - =.) 

"அ+ேப தகளியா வா�வேம ெந�யாக, 

இ+M�Cசி�ைதயி:திாியா - ந+M�கி, 

ஞான�,ட� விள�ேக&றிேன+ நாரண&C, 

ஞான.தமிN Mாி�த நா+' எ+ப5, Bத.தாNவா� அ�ேபா5 அ�ளி�ெச�த இர>டா� 

தி�வ�ததியி+ !த&பா,ர�.       (8) 

 

9. தி��க>ேட+ ெபா+ேமனிக> ேடென+ற 

      திகழ�� கனணிநிற !�திகிாிச�C 

மி�/ெகா>ட க��க�C �ைடேயேகாவ 

      �ைடகழியி& க>டபிரா ேன&ற� பாட 

ம��ெகா>ட ெகா+ைறயா+ மலாி+ேமலா+ 

      வானவ�ேகா+ !தலாேனா� மCடேகா2 

ெந��C>ட தாளர�க ரா28ச� 
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      நீைள�C மணவாள ரா28ச�. 

 

(இ - 	.) இ�	 ெகா>ட க�� க�C�ைடேய - அ�தகார� மிC�த காிய 

ந:ரா.திாியி�, ேகாவ� இைடகழியி� - தி��ேகாவYாிF	ள ஓ� இைடகழியிேல, 

"தி� க>ேட+ - இல�Cமிைய� க>ேட+, ெபா+ ேமனி க>ேட+ - அழகிய 

தி�ேமனிைய� க>ேட+, திகN அ��க+ அணி நிற!� - விள�Cகி+ற Wாிய+ 

ேபா+ற அழகிய தி�நிற.ைத*�, திகிாி ச�C� - (தி�வியா*த�களாகிய) 

ச�கர.ைத*� ச�க.ைத*�, (க>ேட+) எ+ற - எ+= பா2னவ��, க>ட - (தி� 

!தலானவ�கைள ேநாி�) தாிசி.தவ�மாகிய, பிரா+ - தைலவரான 

ேபயாNவா�ைடய, ஏ&ற� - சிற�M	ள பிரப�த.ைத, பாட - (ததீய�) பாடாநி&க, - ம� 

ெகா>ட ெகா+ைறயா+ - வாசைனைய*ைடய ெகா+ைற மல�மாைலைய. தாி.த 

சிவபிரா"�, மலாி+ ேமலா+ - தாமைர மலாி� Q&றி��பவனாகிய பிரம"�, 

வானவ� ேகா+ - ேதவராசனாகிய இ�திர"�, !தலாேனா� - !த�ய அ2யவ�கள5, 

மCட� ேகா2 - கிாீட�களி+ வாிைசக	, ெந��C>ட - (அ�த. ேதவ�க	 

கீNQN�5 ேதவாீைர� ேசவி�C�ேபா5) ெந��க�ெப&ற, தா	 - 

தி�வ2கைள*ைடய, அர�க� - தி�வர�கநாதேர! ஊச� ஆ2�; நீைள�C மணவாள� 

- நீளாேதவி�C மணவாளேர! ஊச� ஆ2� ; (எ - =.) 

"தி��க>ேட+ ெபா+ேமனிக>ேட+ றிகO, 

ம��கனணிநிற !�க>ேட+ - ெச��கிள��, 

ெபா+னாழிக>ேட+ Mாிச�க�ைக� க>ேட+, 

எ+னாழிவ>ண+ பா�+=' எ+ப5, ேபயாNவா� அ�ளி� ெச�த D+றா� 

தி�வ�தாதியி+ !த&பா,ர�.       (9) 

 

10. நா+!கைன நாரணேன பைட.தான�த 

      நா+!க" ந�கபிராைன� பைட.தா+ 

யா+!கமா ய�தாதியறி வி.ேதென+ 

      றியா��C�ெவளி யி/டபிரா னிய�ைப�பாட� 

பா+!கமா� வைளேநமி பைடக	கா/ட� 

      பாசைடக2 �ேமனி�ப2 வ�கா/ட. 

ேத+!கமா !ளாியவய வ�க	கா/ட� 

      ெசO�தட� ேபாலர�ேகச ரா28ச�. 
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(இ - 	.) 'நாரணேன - நாராயணேன, நா+!கைன - நா+C !க�கைள*ைடய 

பிரமேதவைன, பைட.தா+ - சி��2.தா+; அ�த நா+!க"� - அ�த� பிரம"�, 

ந�கபிராைன பைட.தா+ - சிவபிராைன� சி��2.தா+, (எ+கிற இ�த அ�.த 

விேசஷ.ைத), யா+ - (எ�ெப�மான5 ந�ல�ளாேல த.5வஞான� உதி�க�ெப&ற) 

நா+, !க� ஆ� - (பிரசாரAெச�வதி�) !�கியனா��ெகா>:, அ�தாதி - 

அ�தாதிெய+"� பிரப�த.தினா�, அறிவி.ேத+ - (அAஞான உலக.ேதா��C.) 

ெதாிவி�கலாேன+,' எ+= - எ+= ெதாட�கி, யா��C� ெவளியி/ட - யாவ��C� 

(த.5வ.ைத) ெவளியி/ட�ளிய, பிரா+ - தி�மழிைச� பிரான5, இய�ைப - சிற�த 

த+ைம*	ள பிரப�த�கைள, பாட - (ததீய� ) பாடாநி&க, - பா� !க� ஆ� வைள - 

பா�ேபா+ற ெவ>ணிற.ைத� ெகா>:	ள ச�CB�சிக@�, ேநமி - ச�கரவாக� 

பறைவக@�, பைடக	 - (ேதவாீர5 ) தி�வியா*த�கைள, கா/ட - கா/டா நி&க<�, 

ப, அைடக	 - பசிய தாமைரயிைலக	, தி�ேமனி ப2வ� கா/ட - (ேதவாீர5 ) தி� 

ேமனிநிற.ைத� கா/டாநி&க<�, ேத+ !க� மா!ளாி - ேதைன� ெகா>ட சிற�த 

தாமைரமல�க	, அவயவ�க	 கா/ட - (ேதவாீர5 தி��ைக தி�வ2 !த�ய) 

தி�வவயவ�கைள� கா/டா நி&க<�, ெசO�தட� ேபா� - ெசழி.த தடாக.ைத 

ெயா.தி��கிற, அர�ேகச� - Iர�கராஜேர! ஊச� ஆ2�; (எ - =.) 

"நா+!கைன நாராயண+ பைட.தா+ நா+!க"�, 

தா+!க மா�� ச�கரைன. தா+ பைட.தா+ - யா+ !கமா�, 

அ�தாதிேம�/ டறிவி.ேத னாN ெபா�ைள�, 

சி�தாம&ெகா>மினீ� ேத��5" எ+ப5, தி�மழிைச�பிரா+ அ�ளி�ெச�த 

நா+!க+ றி�வ�தாதியி+ !த&பா,ர�. இ5வ+றி, இ�வாNவா� தி��ச�த 

வி�.த� எ+"� பிரப�த!� அ�ளி�ெச�தி��கி+றன�. "மாய�-.தா வாமனா 

விைனேய+ க>ணா க>ைக கா�, Eயெச�ய மல�களா� ேசாதி�ெச�வா� 

!கிழதா�, சாய� சாம.தி�ேமனி த>பாசைடயா. தாமைர நீ	, வாச.தட� ேபா� 

வ� வாேன ெயா�நா	 காணவாராேய" எ+ற பா,ர� பி+னிர>ட2களி� 

க�த.த�க5.       (10) 

 

11. ம�ளிாிய மறமிாிய வைன.5யி��C 
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     மய�ாிய விைனயிாி யமைறயி+பாட 

��ளிாிய ெவ+ெற:. 5.ெதா>ட�த�க 

     ளிடாிாிய <ைர.தபிரா னி/ட�பாட 

வ�ளிாிய வறமிாிய <லைகயா>ட 

     வாடக.ேதா னக�பரென+ றபிமானி.த 

ெபா�ளிாிய� ெசா��ாிய மா�வ�கீ>ட 

      ெபா+னிWN தி�வர�க ரா28ச�. 

 

(இ - 	.) அைன.5 உயி��C� - எ�லா�சீவராசிக@�C�, ம�	 இாிய - அAஞான� 

நீ�க<�, மற� இாிய - ெகா:ைம நீ�க<�, மய� இாிய - (அAஞாந.தினா� 

விைளகி+ற) மதி மய�க� நீ�க<�, விைன இாிய - இ�விைனக@� நீ�க<�, 

மைறயி+ பாட� - ேவத.தி+ ெபா�ளைம�த பாட�கைள, இ�	 இாிய எ+= 

எ:.5, - "இ�ளிாிய" எ+= ெதாட�கி, ெதா>ட� த�க	 இட� இாிய - 

(அதைன�பா:கி+ற) அ2யா�கள5 பிறவி.5+பெம�லா� நீ�C�ப2, உைர.த - 

(பிரப�த.ைத.) தி�வா� மல��த�ளிய, பிரா+ - Cலேசகர�ெப�மா@ைடய, 

இ/ட� - வி��பான ெப�மா	 தி�ெமாழிெய+"� பிரப�த.ைத, பாட - (ததீய�) 

பாடா நி&க, - அ�	 இாிய - க�ைணயி�லாம& ேபாக, அற� இாிய - த�ம� 

விலC�ப2, உலைக ஆ>ட - D<லக�கைள*� (தாெனா�வனாகேவ) தனியரசா/சி 

ெச�த, ஆடக.ேதா+ - இரணிய+, அக�பர+ எ+= அபிமானி.த ெபா�	 இாிய - 

'நா+ தா+ பரேதவைத' எ+= ெச��கியி��த த+ைம ஒழி*மா=�, ெசா� இாிய - 

(அ�ெபா�@�C இடமாகிய) ெசா&க@� ஒழி*மா=�, மா�வ� கீ>ட - 

(அ�வ,ரன5) மா�ப.ைத (நரசி�க 8பியா�. ேதா+றி�) பிள�தழி.த, ெபா+னி 

WN தி�வர�க� – காேவாி நதியினா& Wழ�ெப&ற தி�வர�கநாதேர! ஊச� ஆ2�. (எ 

- =.) 

"இ�ளிாிய� ,ட�மணிக ளிைம�Cெந&றி யின.5.தி யணிபணமாயி ர�களா��த, 

அரவரச� ெப�Aேசாதி யன�தென+= மணிவிள�C !ய�ெவ	ைள 

யைணையேமவி., தி�வர�க� ெப�நக�	 ெத>ணீ��ெபா+னி திைர�ைகயா 

ல2வ�ட� ப	ளிெகா	@�, க�மணிைய� ேகாமள.ைத� க>:ெகா> 

ெட+க>ணிைணக ெள+=ெகாேலா களி�Cநாேள" எ+ப5, CலேசகராNவா� 

அ�ளி�ெச�த ெப�மா	 தி�ெமாழியி+ !த&பா,ர�. ஹாடக� - ெபா+. நரசி�க 
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D�.தியா� இரணியா,ரன5 மா�ைப� கீ>ட மா.திர.தி� அக�பரென+ற 

ெசா�F� ெபா�@� ஒழி�தன ெவ+க. 

      (11) 

 

12. அரென+= மயென+=� M.தென+= 

     மல&=வா� !+றி�நா ரணேனயாதி 

பரென+= மைற*ைர.5� கிழிய=.த 

     ப/ட�பிரா+ பா2யப� லா>:பாட� 

கரென+ற மாாீச+கவ� தென+ற 

     க>டகரா �யி�ம2ய� க>2ல�கா 

Mர�ெவ+ற சிைலயர�க ரா28ச� 

      MகOைறR� வ��ேயா டா28ச�. 

 

(இ - 	.) (பரேதவைத), அர+ எ+=� - சிவெப�மாேன ெய+=�, அய+ எ+=� - 

பிரமேதவேன ெய+=�, M.த+ எ+=� - M.தேன ெய+=�, அல&=வா� !+ - 

(இ�வா= தம�C.ேதா+றியவாெற�லா� வாயினா&) பித&=கி+ற 

அ�யமதXத�க/C எதிாி�, தி�நாரணேன ஆதி பர+ எ+= – ‘Iம�நாராயணேன 

!தலாகிய பரேதவைத' எ+=, மைற உைர.5 - (அத&C ஆதாரமாகிய) 

ேவதபிரமாண�கைள எ:.5�-றி, கிழி அ=.த - (வ�லபேதவபா>2ய+ 

வி.யா,�கமாக� க/2ைவ.த) ெபா&கிழிைய அ=.5�ெகா>ட, ப/ட�பிரா+ - 

(அ�வா= அ�யமதXதரான வி.5வா+கைள ெய�லா� ெவ+றி/டதனா�) 

ப/ட�பிராென+= ப/ட�ெபய�ெப&ற ெபாியாNவா�, பா2ய - தி�வா� 

மல��த�ளிய, ப�லா>: - 'தி��ப�லா>:' எ+"� தி�ய�ரப�த.ைத, பாட - 

(ததிய�) பாடாநி&க, - கா+ எ+ற (க>டக+) - காென+= ெசா�ல�ப/ட 

ெகா2யவ"�, மாாீச+ கவ�த+ எ+ற க>டக� - மாாீச+ கவ�த ென+ற 

ெகா2யவ��, ஆ� உயி� ம2ய க>: - அ�ைமயான உயி� ம2*�ப2 ெகா+=, 

இல�காMர� ெவ+ற இல�காப/டண.ைத� சயி.த, சிைல - (ேகாத>ட ெம+"�) 

வி�ைலேய�திய, அர�க� - தி�வர�கநாதேர! ஊச� ஆ2� - MகN உைறR� 

வ��ேயா: - MகNெப&ற உைறR� நா�சியாேரா:, ஊச� ஆ2�. (எ - =.) 
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ப�லா>: - !த&Cறி�பா�, ‘ப�லா>:' எ+= ெதாட�கிய பிரப�த.ைத� 

கா/:�. இவ� பா2ய பிரப�த�க	 - தி��ப�லா>:�, ெபாியாNவா� 

தி�ெமாழி*�.       (12) 

 

13. ம�மாைல� ப,�5ளவ. ெதாைடகேளா: 

     ைவகைறயி� வ�5தி�. 5யிFண�.தி. 

தி�மாைல தி�வ2�ேக W/2நி&C� 

     தி�ம>ட� C2�ெப�மா+ சீ�ைமபாட� 

ெப�மாைல யைட�5லக மதிமய�க� 

     ேபணாதா� பட�கதிேரா+ காணாேதக 

ெவா�மாைல பக�லைழ. ெதாளி.தேநமி 

     ெயாளி*	ளா ரர�ேகச ரா28ச�. 

 

(இ - 	.) ம� மாைல - (தி�மகேளா:) ம�வி*	ள தி�மாைல, ப,� 5ளவ� 

ெதாைடகேளா: - ப,ைமயாகிய தி�.5ழா� மாைல*டேன, ைவகைறயி� - 

வி2ய&கால.தி�, வ�5 - (ச�நிதி�C வ�5, தி�5யி� உண�.தி - 

(தி��ப	ளிெயO�சி பா2.) 5யிFணர�ெச�5, தி�மாைல - தி�மாைலெய+"� 

தி�விய பிரப�த.ைத, தி�வ2�ேக W/2 நி&C� - தி�வ2களி& சம��பி.5 

நி&கி+ற, தி�ம>ட�C2 ெப�மா+ - தி� ம>ட�C2யி� தி�வவதாி.த 

ெதா>டர2� ெபா2யாNவார5, சீ�ைம சிற�M	ள பிரப�த�கைள, பாட - (ததீய�) 

பாடாநி&க, - உலக� - உலக.திF	ளா�, ெப�மாைல அைட�5 - ெபாிய 

மய�க.ைதயைட�5, மதி மய�க - அறி< கல�க<�, ேபணாதா� பட - பைகவ�க	 

அழிய<�, கதிேரா+ காணா5 ஏக - Wாிய+ ேதா+றா5 மைறய<�, ஒ� மாைல - 

ஓாிரைவ, பக�� - பக&ெபாOதிேல, அைழ.5 - வ�வி.5, ஒளி.த - (Wாியைன) 

மைற.த, ஒளி ேநமி உ	ளா� - ேகா2 Wாிய பிரகாசமான தி�வாழியாNவாைன 

*ைடயவராகிய, அர�ேகச� - தி�வர�கநாதேர! ஊச� ஆ2�. (எ-=.) 

இனி, ம�மாைல� ப,�5ளவ. ெதாைடகேளா: - ந=மண!	ள மாைல� ளாகிய 

தி�.5ழா� மாைலகேளா: எ+= ெபா�@ைர�பா�!ள�. ெதா> டர2� 

ெபா2யாNவா�, Iர�கநாத"�C. தி�.5ளவ.ெதா>: ெச�5 வ�தேதா:, 

தி��ப	ளிெயO�சி, தி�மாைல எ+"� தி�ய�ரப�த�கைள*� பா2னெர+க. 

ெதா>டர2� ெபா2யாNவா� தி�வவதார Xதலமாகிய தி�ம>ட�C2ெய+"� 
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தல�, ேசாழநா/2� கபிXதல.தி&C வடகிழ�ேக*	ள5. 'நிரவதிக ேதேஜா8பமான 

தி�வாழியாேல ஆதி.யைன மைற.தாF� ேலாக.5�C மிக<� ெவளி�சிற�M 

உ>டா மி.தைனய+ேறா? ஆதி.ய+ அXதமி.தாென+"�ப2 க>க@�C 

இ�>: ேதா&=வா+ எ+' எ+னி�, - இ�த ஆதி.ய"ைடய ேதஜ, க>ணாேல 

!க�கலா� ப2 அள<�ப/2��ைகயாேல தமXஸு ேபா�ப2யாயி��C�; 

அ�ஙன+றி�ேக, தி�வாழியாNவா"ைடய ேதஜ, ேந�ெகா:ேச� க>ெகா>: 

பா��கெவா>ணாதப2 மி�கி��ைகயாேல பளபள.5� க>ைணயி�ள� 

ப>ணி&= எ+பவாதலா�, 'ஒ�மாைல பக�லைழ.ெதாளி.த ேநமிெயாளி*	ளா�' 

எ+றா�.       (13) 

 

14. கார�க. தி�<�வA ெச�யபாத 

     கமல!த+ !2யள<� க>:ேபா&ற� 

சார�க!னி ையR��த மலனாதி 

     தைன*ைர.த பா>ெப�மா டைகைமபாட 

வார�ெகா	 பா&கட� வி/டய^ேரறி 

     யேயா.திநக ாிழி�5ெபா+னி யா&றி&ேச��த 

சீர�க மணவாள ரா28ச� 

     சீர�க நாயகிேயா டா28ச�. 

 

(இ - 	.) கா� அ�க� தி� உ�வ� - காளேமக� ேபா+ற தி�<�வ.ைத, ெச�ய பாத 

கமல� !த� - ெச�நிறமாகிய தி�வ2.தாமைர ெய+ற உ=�M !த�, !2 அள<� - 

தி�!2வைரயிF�, க>: ேபா&ற ேசவி.5. 5தி�C�ப2, சார�க!னிைய ஊ��5 

-ேலாகசார�க மகா!னிவ�ேம� ஏறிவ�5, அமலனாதிதைன உைர.த - 

அமலனாதிபிரா+ எ+= ெதாட�C� பிரப�த.ைத� பா2ய�ளிய, பா>ெப�மா	 - 

தி��பாணாNவார5, தைகைம - ெப�ைம*	ள (‘அமலனாதிபிரா+' எ+"�) 

பிரப�த.ைத, பாட - (ததீய� எ:.5�) பாடா நி&க, - ஆர� ெகா	 பா&கட� வி/: - 

!.5�கைள*ைடய தி��பா&கடைல வி/: நீ�கி, அய+ ஊ� ஏறி - பிரம ேதவன5 

நாடாகிய ச.தியேலாக.தி& ெச+றி��5, அேயா.திநக� இழி�5 - தி�வேயா.தியி� 

இற�கி� சிலகால� வாN�5, பி+M), ெபா+னி ஆ&றி� ேச��த - உபயகாேவாியி+ 

ம.தியி& ேச��த, சீர�கமணவாள� - Iர�கேஷ.திர.திெலO�த�ளிய 

அழகியமணவாளேர! ஊச� ஆ2� - சீர�கநாயகிேயா: ஊச� ஆ2�. (எ - =.) 
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ேலாகசார�கமகா!னிவ� தி�வர�கநாத"�C. தி�மAசன� சம��பி.5வ�� 

நாளி� ஒ�கா� தி�மAசன�ெகாண�மா= ெத+ தி��காேவாி�C� ெச�Fைகயி�, 

Qைண*� ைக*மா� ெம��மற�5 Iர�கநாதைன� பா2�ெகா>2��த 

தி��பாணாNவா� தி�வ2களி� அபசார�ப/:, அ�த அபசார� தீ�மா= 

Iர�கநாதன5 நியமன.தா� அ�வாNவாைர. தம5 ேதாளி+ ேமெலO�த�ள� 

ப>ணி�ெகா>: Iர�கநரதன5 தி�!+ேப விட, அ�வாNவா� "அமலனாதி 

பிரான2யா�� ெக+ைனயா/ப:.த, விமல+ வி>ணவ�ேகா+ விைரயா�ெபாழி� 

ேவ�கடவ+, நிமல+ நி+மல+ நீதிவானவ+ நீ>மதிளர�க.த�மா+, 

தி��கமலபாத� வ�5 எ+ க>ணி"	ளன ெவா�கி+றேவ" எ+= ெதாட�கி� 

பாதாதிேகசா�தமாக அ�பிராைன அHபவி.தனெர+க. பிரமேதவ+ 

தி��பா&கட�னி+= ஆவாகன�ப>ணி� பிரதி�ைட ெச�த வி�V D�.திைய. 

தி�வாராதனA ெச�5ெகா>2��க, பி+M, Wாிய வமிச.5. ேதா+றிய 

இ_வாCம+ன+ அ�பிரமனிட.தினி+= அ�ெப�மாைன� ெப&=. 

தி�வேயா.தியி� தி�வாராதனA ெச�5வர, பிறC Cல!ைறயாக. தன�C� 

கிைட.த அ�ெப�மாைன இராமபிரா+ தன�C அ�தர�கனான 

Iவி`ஷணாNவா"�C. த�த�ள, அவ+ அ�பிராைன எO�த�	வி.5�ெகா>: 

தன5 இல�ைக ேநா�கி� ெச�Fைகயி�, அ�ெப�மா+ இைடவழியி� 

உபயகாேவாி ம.தியிேல Mைடெபயரா5 விமான.5டேன நிைலநி+ற�ளினா+; 

அ�விடேம Iர�க ெமன�ப:வ5.       (14) 

 

15. விழிபறி.5 ெவ	ளிையமா வ�ையம>V� 

     வி>VலC� பறி.தCற	 ேவட.5�ைம 

வழிபறி.5 ம�திர�ெகா> ட+ப�த�க	 

     வ�விைனைய� பறி.தபிரா+ வ>ைமபாட� 

,ழிபறி.த க�ைக!2ய2 யி&ேறாய. 

     ெதாOதிர�C !�கணனா+ !கைன� ெச�த 

பழிபறி.5� ப�ெயாழி.தா ரா28ச� 

     ப	ளிெகா>ட தி�வர�க ரா28ச�. 

 

(இ - 	.) ெவ	ளிைய - ,�கிராசாாியன5, விழி - ஒ&ைற�க>ைண, பறி.5 - 

(த��ைப�M� Hனியா&) C.தி�கிளறி, மாவ�ைய – மகாப�� ச�கரவ�.தியி 

னிட.தினி+=�, ம>V� - Bேலாக.ைத*�, வி> உலC� ேதவேலாக.ைத*�, 
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பறி.த - த+"ைடயனவா�கி� ெகா>ட, Cற	 ேவட.5 - வாமந வ2வ.ைத*ைடய 

, உ�ைம, ேதவாீைர, வழி பறி.5 (மணவாள� ேகால.ேதா: தி�மண�ெகா�ைலயி& 

ெச+றேபா5) இைடவழிேய மட�கி(.ேதவாீர5) ெபா�	கைள� கவ��5, ம�திர� 

ெகா>: - (ேதவாீாிட.தி�) தி�ம�திேராபேதச� ெப&=�ெகா>:, அ�த. 

தி�ம�திர.தினா�), அ+ப� த�க	 வ�விைனைய பறி.த - அ2யா�கள5 ெகா2ய 

இ� விைன�ப&ைற*� ஒழி.த�ளிய, பிரா+ - தி�ம�ைகயாNவார5, வ>ைம 

சிற�தபாட�கைள, பாட - (ததீய�) பாடாநி&க, - ,ழி பறி.த க�ைக !2 ,ழிகளினா& 

க�F� த+ைம*	ள (,ழிகைள*ைடய) க�காநதிைய. தாி.த சிரசான5, அ2யி� 

ேதாய - தி�வ2யி& ெபா��5�ப2, ெதாO5 இர�C� - (ேதவாீைர) வண�கி� 

பிரா�.தி�கி+ற, !�கண+ - D+= க>கைள*ைடய சிவபிரா+, நா+!கைன 

ெச�த - நா+C !க�கைள*ைடய பிரமன5 சிரைச� ெகா�ததனாF>டாகிய, பழி - 

பிரமக.திேதாஷ.ைத, பறி.5 - நீ�கி, ப� ஒழி.தா� - (அ�சிவபிரா+ தன5 

பிரமக.திதீ�மா= ெச�த) பிPாடந.ைத. தீ�.த ந�ெப�மாேள ! ஊச� ஆ2�. 

ப	ளி ெகா>ட தி�வர�க� - (தி�வந�தாNவா+ மீ5) ப	ளி ெகா>ட�ளிய 

தி�வர�கநாதேர! ஊச� ஆ2�. (எ - =.) 

தி�ம�ைகயாNவா� தி�வா� மல��த�ளிய தி�ய�ரப�த�க	 - ெபாியதி�ெமாழி, 

தி��C=�தா>டக�, தி�ெந:�தா>டக�, தி�ெவO-&றி��ைக, சிறிய தி�மட�, 

ெபாியதி�மட� எ+"� ஆ=பிரப�த�க	; இைவ - ந�மாNவா� நா+C 

ேவத�களி+ சாரமாக அ�ளி�ெச�த நா+C தி�ய�ரப�த�க/C ஆ= அ�க� 

ேபாFெம+ப�. விழிபறி.5 ம>V� வி>V� பறி.த ேதவாீாிட.5. 

தி�ம�ைகயாNவா� வழிபறி.5 உலேகா� இ�விைனைய� பறி.தா� எ+"� 

நய!�, மாவ�யினிட.5 இர�த ேதவாீ� சிவபிரான5 இர.தைல� ேபா�கினீ� 

எ+"� நய!� க�த.த�கன. பறி.த எ+ற ெசா� ஒ� ெபா�ளி& பல!ைற பயி+= 

வ�த5 - ெசா& ெபா�/பி+வ�நிைலயணியா�.       (15) 

 

16. ேபாதனா� ெந/ெடO.5 நமனாாி/ட 

     C&ெறO.5� MனெலO.தா�� ேபாகமாற+ 

ேவதமாயிர� தமிOெமO திய�நா> 

     ேம+ைம ெப=ம5ரகவி விய�ைப�பாட 

ேவாதமா� மீ+வ2வா யாைமேயன. 

     5�வாகியாி Cற>Dவி ராமராகி� 

ேகாதிலா� க>ணனா�� க&கியாC� 
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     ேகாயி�வா ழர�ேகச 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 மைற�5 வி:�ப2, மாற+ 

ேவத� ஆயிர� தமிO� எOதி - ந�மாNவா� அ�ளி�ெச�த தமிNேவதமாகிய 

தி�வா�ெமாழி ஆயிர�பா,ர�கைள*� ப/ேடாைல ெகா>: எOதி, (அதனா�), அ 

நா	 ேம+ைம ெப= - அ�கால.தி& ெப�ைமெப&ற, ம5ரகவி - ம5ரகவிகள5, 

விய�ைப - ெகா>டாட.த�க பாட�கைள, 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+ உ�வமாகி*� அாி Cற	 D இராம� ஆகி - 

நரa�ஹ!� வாம!� பர,ராம�� தசரத ராம�� பலராம�� ஆகி*�, ேகா5 இலா 

க>ண+ ஆ� - C&றமி�லாத கி��ணனாகி*�, க&கி ஆC� - க�கியாக. 

தி�வவதாி�க<� ேபாகி+ற, ேகாயி� வாN அர�ேகச� - தி�வர�க� 

ெபாியேகாயி�� வாNகி+ற I ர�கராஜேர! ஊச� ஆ2�. (எ - =.) 

ஓ�யி� பிற�ப5 !த� இற�Cமள<� அHபவி�கேவ>2யைவ !Oவைத*� 

விதி.5� பிரம+ எOதிய5 விாி*மாதலா�, அதைன 'ெந/ெடO.5' எ+=�; யம+ 

த>டைன விதி.த&ெபா�/டாக அவன5 கண�கனாகிய சி.திரC�தென+பவ+ 

ஒ�யி� ெச�கி+ற பாவ.ைத மா.திர� Cறி.5�ெகா	வ5 பிரமன5 எO.5�ேபால 

அ.5ைண விாியாதாக�+, அதைன C&ெறO.5' எ+=� -றினா�. ந�மாNவா� 

ேவத.தி+ சாரமாக அ�ளி�ெச�த தி�வா�ெமாழி ஆயிர� பா,ர�கைள*� அவர5 

சீடரான ம5ரகவியாNவா� ப/ேடாைல ெகா>டனெர+க. ம5ரகவியாNவா� 

அ�ளி�ெச�த பிரப�த�, க>ணிH> சி=.தா�M என�ப:�. இ5 - பகவான5 

அமிசமான ந�மாNவாைர� ப&றி� பா2ய5 ஆதலாF�, ந�மாNவா� 

எ�ெப�மா"�C� M.ரXதாநீயராதலாF�, இ�பா,ர.ைத� பா:வதனா�, 

Iர�கநாத� தி�<	ள !வ�பெர+க. "ேத<ைடய மீனமா யாைமயா ேயனமா 

யாியா�� Cறளா�, D<�வி�ராமனா�� க>ணனா�� க&கியா� !2�பா+ 

ேகாயி� ,... அர�கேம" எ+ற ெபாியாNவா� பா,ர.ைத அ2ெயா&றியன, 

இ�ெச�*ளி+ பி+னிர>ட2க	.       (16) 

 

17. ஆர!தினி+ப மிCசடேகா ப+ெசா� 
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     லாயிர!�ெத ாி�ெத:.ேத ய2யா��ேகாதி 

நாரத" மன!�க விைசக	பா: 

     நாத!னி தி�நாம நல�க	பாட� 

பாரதனி& பாரத�ேபா� !2யD/2� 

     பைகேவ�த� Cல�ெதாைலய� பா�.த+ெற�வ. 

ேதரதனி� வ�மர�க ரா28ச� 

     சீர�க நாயகிேயா டா2 8ச� 

 

(இ - 	.) ஆ� அ!தி+ அ�ைமயாகிய ேதவாமி�த.ைத�கா/2F�, இ+ப�மிC - 

இ+,ைவமி�க, சடேகாப+ ெசா� ஆயிர!� ந�மாNவா� தி�வா� மல��த�ளிய 

ஆயிர� பாட�கைள*�, ெதாி�5 எ:.5 - க>: எ:.5, அ2யா��C ஓதி - 

ப�த�க@�C (அவ&ைற) உபேதசி.5, நாரத"� மன� உ�க இைசக	 பா:� - 

(இைசபா:த�� வ�ல) நாரத!னிவ"� மன�கைர*�ப2 ேதவகான.தா& 

பா:கி+ற, நாத!னி – Iம� நாத!னிக	 அ�ளி�ெச�5	ள, தி�நாம� நல�க	 - 

(எ�ெப�மான5) தி�நாம ைவபவ.ைத� Mல�ப:.5கி+ற பாட�கைள, பாட - 

(ததிய�) பாடாநி&க, - பா� அதனி� - Bமியிேல, பாரத� ேபா� !2ய D/2 - 

பாரத*.த.ைத (� Bமிபார�) ெதாைல*�ப2 D	வி.5, பைக ேவ�த� Cல� 

ெதாைலய - பைகயரச�களாகிய 5ாிேயாதனாதியர5 வ�ச� அழி*�ப2, 

(Iகி��ணவதார.திேல பா�.த+ ெத�வ� ேத� அதனி� வ�� - அ��,னன5 

(அ�கினியா& ெகா:�க�ப/:.) ெத�வ.த+ைமயைம�த ேதாி+ மீ5 ஏறி� 

சார.தியAெச�த, அர�க� - தி�வர�கநாதேர! ஊச� ஆ2� - சீர�கநாயகிேயா: 

ஊச� ஆ2�. (எ - =.) 

ம5ரகவிக	 அ�ளி�ெச�த க>ணிH>சி=.தா�M எ+"� தி�ய �ரப�த.ைத 

நாத!னிக	 ப+னீராயிர�உ� ேதவகான.தா& பா2 ந�மாNவார5 தி�வ�ைள� 

ெப&= அவ� !கமாக. தி�வா�ெமாழி !தலானவ&ைறயைட�5 உலேகா��C 

உபசாி.தனெர+க. நாத!னி தி�நாம நல�க	 எ+பத&C - நாத!னிகள5 தி�நாம� 

சிற�ைப ெய+= ெபா�	 -றி"மா�.       (17) 

 

18. வ�பப�A சிைக!�J றாி.தஞானி 

     வாதியைர ெவ�லாள வ�தா��க+பா 

ெம�ெப�மா னா��ெக/: மிர>:�ேபசி 

     யித!ைர.த ெபாியந�பி யிர�க�பாட. 

5�M�நா ரத�நாத கீத�பாட� 
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     ெதா>ட�Cழா மிய�பாட�, �திபாட 

ந�ெப�மா 2�வர�க ரா28ச� 

      நா+!கனா� தாைதயா ரா28ச�. 

 

(இ - 	.) சிைக - C:மிைய*�, !�J� - யSேஞாபQத.ைத*� தாி.த, வ�M அம�� 

- M5ைம ெபா��திய, ஞானி – த.5வ ஞான!ைடயவராகிய, வாதியைர ெசா� - 

(த�ேமா:) வாதA ெச�ய வ�பவ�கைள ெய�லா� ெவ+ற , ஆளவ�தா��C - I 

ஆளவ�தாாிட.தி�, அ+M ஆ� ப�தி*ைடயவராகிய, எ�ெப�மானா��C - 

உைடயவ��C, எ/:� – தி�வ�டாPர மகாம�திர.ைத*�, இர>:� - 

தி�.வய.ைத*�, ேபசி - உபேதசி.5, இத� – ந+ைம பய�க.த�க 

சரம�ேலாக.ைத*�, உைர.த - உபேதசி.த, ெபாியந�பி – ெபாியந�பிெய+"� 

ஆசாாிய� அ�ளி� ெச�த, இர�க� - (பகவான5) கி�பாவிேசஷ.ைத. ெதாிவி�C� 

பாட�கைள, பாட - (ததிய�) பாடாநி&க<�, 5�M� நாரத� - 5�M� நாரத� எ+கி+ற 

இ�வ��, நாத கீத� பாட - இ+ேனாைச*	ள கீத�கைள� பாட<�, - ெதா>ட� 

Cழா� - அ2யா�களி+ -/ட�க	, இய� பாட - இயF�ெக+= அைம�த 

தி�ய�ரப�த�கைள ெய:.5�பாட<�, பி+"� சில அ2யா�களி+ -/ட�க	, 

,�தி பாட - ேவதபாராயணAெச�ய<�, ந�ெப�மா	 - ந�ெப�மாேள! தி�வர�க� - 

Iர�கநாதேர! ஊச� ஆ2�; நா+!கனா� தாைதயா� - நா+C !க�கைள*ைடய 

பிரம"�C. த�ைதயாேர! ஊச� ஆ2�; (எ - =.) 

 

விசி�டா.ைவத ஸ�யாசிக	 ம&ைற� ச+னியாசிக	 ேபாலவ�லாம� 

சிகாயSேஞாபQத�கைள� ெப&றி��பராதலா�, அ�வைகயி& ேச��த I 

ஆளவ�தாைர சிைக !�J� தாி.த ஞானி' எ+றா�. வ�பம�� ஞானி�C அைட, 

அவ� வாதியைர ெவ+றைமைய, ஆ�கியாNவாைன ெவ+= ஆளவ�தாெர+= 

ெபய� ெப&றவிட.5� கா>க. ஆளவ�தா� தி�நாடல�காி.த ேபா5 அவ� 

ெகா>2��த D+= Cைறகைள*� எ�ெப�மானா� நீ�கியவராதலா�, 

‘ஆளவ�தா��க+பா ெம�ெப�மானா�' எ+றா�. 

ெபாிய ந�பி IராமாHச"�C. தி�வில�சிைன சாதி.5. தி�ம�திர� யவ&ைற 

உபேதசி.தனராதலா�, ‘எ�ெப�மானா��C எ/:மிர>:� ேபசியித !ைர.த ெபாிய 

ந�பி' என�ப/டா�. இ�C� -றியவ&றி+ விவர�கைளெய�லா� C�பர�பரா 
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�ரபாவ.தி& பர�க�காணலா�. எ/: இர>: எ+பன - எ>ணலளைவயாC 

ெபய�க	. இத!ைர.த எ+பத&C - ஆ.மஹிதமான அ�.தவிேசஷ�கைள 

உபேதசி.த எ+= ெபா�	 -ற இட!>:. இய� எ+ப5 - இய&பா; அ+றி, 

எ�ெப�மா"�C !+M ேசவி�க�ப:கி+ற தமிN ேவதபாராயண!மா�. ெபாிய ந�பி 

இர�க� - ெபாிய ந�பிகள5 கி�பாவிேசஷ.ைத, பாட - (ததீய�) பாடாநி&க எ+= 

உைர.த� சாF�.      (18) 

 

19. ஐ�ேகாF ெமா�ேகாF நீ��ேகால�ேபா 

     லழிய!னி� த=சமயமக&றி ெய�க	 

ெச�ேகாேல *லகைன.5A ெச�ல!�ேகா 

     றி��ைகயி& ெகாெளதிராச+ ெசய.ைத�பாட� 

ச�ேகால மி:�ெபா+னி. 5ைறயினி+ேற 

     தவN�ேதறி ம=Cெதா=� தரளமீ" 

ந�ேகாயி ன�ெப�மா ளா28ச� 

     ந�க+ Dதாைதயா ரா28ச�. 

 

(இ-	.) ஐ�ேகாF� - (ம+மதன5) பAசபாண�க@�, ஒ�ேகாF� - (அ.ைவத 

ஸ�யாசிக/C உாிய) ஏகத>ட!�, நீ� ேகால� ேபா� அழிய - நீாி�/ட ேகால� 

ேபால அழி*�ப2, !னி�5 - க>2.5, அ= சமய� அக&றி - (Mற�சமய�களாகிய) 

ஷ>மத�கைள*� நிரஹி.5, எ�க	 ெச�ேகாேல - ைவ�ணவ�களாகிய எ�கள5 

ெச�விய ஆ/சிேய (ைவ�ணவமதேம), உலC அைன.5� ெச�ல - உலக !O5A 

ெச+=பர<�ப2, !�ேகா� தி� ைகயி� ெகா	 - திாித>ட.ைத. தம5 

தி��ைகயி& ெகா>:	ள, எதிராச+ - ராமாHஜ!னிவர5, ெசய.ைத - ெவ&றிைய, 

பாட - (ததீய�) எ:.5�பாடா நி&க, - ச�C - ச�C�B�சிக	, ஓலமி:� ெபா+னி 

5ைறயினி+= - ஒ��கி+ற காேவாியி+ 5ைறயி���5, தவN�5 ஏறி - ஊ��5 

ஏறிவ�5, ம=C ெதா=� - ெத��களிெல�லா�. தரள� ஈ"� - !.5�கைள� 

ெபறத&C இடமான, ந� ேகாயி� - நம5 தி�வர�க� 

ெபாியேகாயி�ெலO�த�ளி*	ள, ந�ெப�மா	 - ஊச� ஆ2�; ந�க+ Dதாைதயா� - 

சிவெப�மா"�C� பா/டனாேர! ஊச� ஆ2�; (எ - =.) 

உைடயவ� ம+மதபாண�க/C இல�காகா5 விர�தரா�, அ.ைவத நிரஸந� ெச�5 

ேவதபாcய மத�களி+ ெகா>டா/ட.ைத*� ஒழி.5, உலகெம�C� 
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ைவ�ணவமத.ைத� பரவ�ெச�5 தம5 ஜயXத�ப.ைத Iர�க.தி� நா/2யைம 

!த�ர>ட2களி� விள�க�ப/ட5. எதிராச+ ெசய.ைத எ+பத&C உைடயவ� 

அ�ளி�ெச�த (எ�ெப�மா+ விஷயமான) ெவ&றி�பாட�கைள. ததீய�பாடா நி&க 

எ+= உைர�பா�!ள�. ந�க+ - ந�க+ : திக�பர+.      19 

 

20. அவ.த�M+ சமய�ெசா& ெபா�ையெம�ெய+ 

     றணிமிட= MO.தா+ற+ னைவயி+ேமவி� 

சிவ.5�C ேம&பத�C> ெட+=தீ/:� 

     தி��-ர ேவதிய�ேகா+ ெச�விபாட� 

பவ.5�க� பிணிநீ�க நரக�Eர� 

     பரமபத� C2ம�ய� ப	ளிெகா	@ 

நவ.5�M� ெச�கனிவா�� காியேமனி 

     ந�ெப�மா ளர�ேகச ரா28ச�. 

 

(இ-	.) அவ.த� M� சமய� ெசா� ெபா�ைய - பயன&ற5� இழி�த5மாகிய 

ைசவசமய.ைத� சா��த ெபா��ெசா&கைளெய�லா�, ெம� எ+= - 

ெம��ெபா�ெள+= ந�பி, (அதனா� I உைடயவ� தி�வ2களி� அபசார�ப/:, 

அ.தீவிைனயி+ பயனாக), அணி மிட= MO.தா+ த+ – அழகிய கO.5� 

MO.தவனாகிய காிமிக>ட ேசாழன5, அைவயி� - சைபயிேல, ேமவி - தா� 

எO�த�ளி, 'சிவ.5�C ேம� பத�C உ>:' எ+=, தீ/:� - எOதின, தி� -ர 

ேவதிய� ேகா+ - தி��-ரெம+"� ஊாி& பிற�த பிராமண சிேர�டரான 

-ர.தாNவான5, ெச�வி - சிற�M�கைள, பாட - (ததீய� எ:.5�) பாடாநி&க, பவ� 

5�க� பிணி நீ�க - இ�பிறவியி� ேநர�-2ய 5+ப!� ேநா*� நீ�க<�, நரக� 

Eர - நரக�Cழிக	 E��5 ேபாக<�, பரமபத� C2 ம�ய - பரமபத.தி� C2க	 

நிைறய<�, ப	ளி ெகா	@� - சயன.தி��ேகாலமாக� ேசைவசாதி�கி+ற, நவ� 

5�M ெச�களி வா� - Mதிய பவழ.ைத*� ெச�நிற!	ள ெகா�ைவ�கனி ேபா+ற 

வாைய*�, காிய ேமனி - கா�நிற!	ள தி�ேமனி நிற.ைத*!ைடய, ந�ெப�மா	 

அர�ேகச� ! ஊச� ஆ2� (எ-=.) 

ஒ� ேசாழ+ க	ள� ெபா��Jலாகிய ைசவாகம.ைத ெம�ெய+=� ந�பி, சிவ"�C 

ேம&ப/ட பர�ெபா�	 இ�ைல எ+"� ெபா�@	ள சிவா. பரதர� நாXதி' 

எ+"� வா�கிய.ைத எOதி வி.வா+களிட� நி��ப�தி.5� ைகெயO.5 வா�கி 

வ�ைகயி�, த+ சைப�C வ�வி.த -ர.தாNவாைன*� அதனி& 
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ைகெயO.தி:�ப2 நி��ப�தி�க, சிவெம+பத&C - C=ணிெய+"� ெபா�@� 

உ	ளதாதலா�, அ�சிவ.5�Cேம� பத�C எ+ப5 உ>: எ+"� ெபா�@	ள 

'.ேராண� அXதி தத பர� எ+"� வா�கிய.ைத எOதி� -ர.தாNவா+ 

ைகெயO.தி/டன ெரனக. ேசாழ+ ெச�கி+ற உப.திரவ� தா�கமா/டா5 

Iஉைடயவ� அவ+ மிட=MO.5� சாC�ப2 அபிசார� ெச�ததனா�, அவ+ 

மிட=MO.5 �ாிமிக>டனாயினென+ப5, இ�C அறிய.த�க5. 'தி��-ரேவதிய� 

ேகா+ ெச�விபாட' எ+பத&C - -ர.தாNவா+ அ�ளி�ெச�த அழகிய ேதா.திர� 

பாட�கைள. ததீய� பாடாநி&க எ+= ெபா�	 -ற<� இட!>:.       (20) 

 

21. ச�தா:� ெபாழி&BE� !�ேகா&ெச�வ+ 

     ற+ம�க னாகியி� தா@மான 

க�தாைட� Cலதீப+ !த�யா>டா+ 

     கட+ஞால� தி�.திய�	 க�ைணபாட� 

ெகா�தா�� 5ளவாட� சிைறவ>டாட� 

     Cழலாட விழியாட� Cைழ�காதாட 

ந�தாட� கைதயாட. திகிாியாட 

     ந+மாட. தி�வர�க ரா28ச� 

 

(இ - 	.) ச�5 ஆ:� ெபாழி� - அழC நிைற�த ேசாைலகைள*ைடய, BE� - 

Iெப��BEாி� தி�வவதாி.த, !�ேகா� ெச�வ+த+ - திாித>ட.ைத ேய�திய 

உைடயவர5, ம�க+ ஆகி - ம�மகனா�, இ� தா@� ஆன - (அவர5) இர>: 

தி�வ2நிைலக@மாகிய, க�தாைட Cல� தீப+ !த�யா>டா+ – க�தாைட� 

Cல.தி&C விள�C� ேபா+ற !த�யா>டா+, கட� ஞால� தி�.தி அ�	 - 

கட�னா& Wழ�ெப&ற நில<லக.திF	ளாைர ைவ�ணவராCமா=) 

சீ�தி�.திய�ளிய, க�ைண - கி�பாவிேசஷ.ைத, பாட - (ததிய� எ:.5�) 

பாடாநி&க, ெகா�5 ஆ�� 5ள< ஆட - ெகா.5�ெகா.தாக நிர�பிய தி�.5ழா� 

மாைல அைசய<�, சிைற வ>: ஆட - (அ�த. தி�.5ழா�மாைலயி� ெமா��கி+ற 

சிறCகைள*ைடய வ>:க	 அைசய<�, Cழ� ஆட - (அ.தி�. 5ழா�மாைலைய� 

W2ய) தி��Cழ&க&ைற அைசய<�, விழி ஆட - தி��க>க	 அைசய<�, Cைழ 

கா5 ஆட - C>டலமணி�த தி��ெசவிக	 அைசய<�, ந�5 ஆட - (இட�பா� ேம� 

தி��ைகயிேல�திய பாAசச�யெம+"A) ச�C அைசய<�, கைத ஆட - (இட�பா& 
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கீN�கர.திேல�திய ெகௗேமாத ெய+"� கதா*த� அைசய<�, திகிாி ஆட - (வல� 

பா� ேம�கர.தி� தாி.5	ள ,தாிசனெம+"A) ச�கரா*த� அைசய<�, ந� மாட� 

தி�வர�க� - அழகிய மாளிைகக	 நிைற�த Iர�க.தி ெலO�த�ளியி��பவேர! 

ஊச� ஆ2� - (எ-=.) 

எ�ெப�மானார5 தி�வ2நிைலகைள !த�யா>டாென+= வழ�Cவ5, 

ச�பிரதாய�. ம�க+ - உட+ பிற�தா	 Cமார+.       (21) 

 

22. தி��க�யன V�க�தி�� பணிெச�ய+ப� 

     சீர�கநா+ மைறேயா�	 e��ெச�வ� 

த��Cமிைச� பிரா+மா�பா ரள�தா�பாத� 

     தா�Cேவா� தி��கரக� தாி.5நி&ேபா 

ாி��C!த� வி>ண�பA ெச�ேவா�Qர�� 

     கிைறயவ�க	 சீM>டாீக� ம&=� 

ெப��க!	ள பாி,ர�க ெடாOதா/ெச�ய� 

     பிரமமா� தி�வர�க ரா28ச�. 

 

(இ - 	.) தி��க�யனV�க� - தி��க�யனV�க��, தி��பணி ெச� அ+ப� - 

தி��பணி ெச�ய+ப��, சீர�க நா+ மைறேயா� - சீர�க நா+மைறேயா��, 

உ	e�� ெச�வ� - உ	e��ெச�வ��, த��C� இைச�பிரா+மா� - 

(இைசபா:வதி&) சிற�ேதாரான இைச�பிரா+மா��, பா� அள�தா� பாத� 

தா�Cேவா� - (திாிவி�கிரமனாகி) உலக�கைளயள�த ந�ெப�மாள5 

Iபாத�தா�Cேவா��, தி��கரக� தாி.5 நி&ேபா� - தி��கரக� தாி.5 நி&பவ��, 

இ��C !த� வி>ண�ப� ெச�ேவா� – இ��C !த�ய ேவதவி>ண�பA 

ெச�பவ�க@�, Qர��C இைறயவ�க	 - Qர��கிைறயவ�க@�, சீM>டாீக� - I 

M>டாீக��, (ஆகிய ப.5�ெகா.5� பாிஜந�க@�), ம&=� ெப��க� உ	ள 

பாிகர�க	 - ம&=� மிக.ெதாCதியான அைன.5� ெகா.5� பாிஜந�க@� 

ெதாO5 - வண�கி, ஆ	 ெச�ய - (த�தம5) ைக�க�ய�கைள� 

ெச�5ெகா>2��க, பிரம� ஆ� தி�வர�க� - பர�பிரமமாகிய தி�வர�கநாதேர! 

ஊச� ஆ2�; (எ - =.) 

தி��க�யனV�க� எ+ற ெகா.5 - Cற/: மணியகார� !த�ய பிரதாந 

ைக�காியபர�க	 அட�கிய ெ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� !த�ய ைக�காிய�கைள� ெச�*� ெகா.5 எ+ப�. சீர�க நா+ 

மைறேயா� - அ.யாபக�. உ	e�� ெச�வ� - Xதல.தா�. இைச�பிரா+மா� - 

அைரய� பாத�தா�Cேவா� - Iபாத�தா�கிக	. தி��கரக� தாி.5 நி&ேபா� - 

பாிசாரக� எ+னலா�. இ��C !த� வி>ண�பA ெச�ேவா� - ப/ட�. Qர��C 

இைறயவ� - வா@� ைக*மா� எ� ெப�மா"�C. தி�ேமனி�காவ� Mாிபவ�. I 

M>டாீக� - ப�த� பி2.த� !த�ய ைக�காிய�கைள� ெச�*� தாசந�பிக	 

எ+ப�. இவ�க	 ப.5�ெகா.தாக Iஉைடயவ�கால.தி� ெதாC�க�ெப&றா�க	: 

அ�!ைற கால�கிரம.திேல சி&சில மா=பா:கைள யைட�த5. ம&=� 

ெப��க!	ள பாிகர�க	 எ+ப5 - ேவ.ரபாணி*.ேயாக� ஸ��ரதி*.ேயாக� 

அ!5 ப2யள�5 ெகா>:வ�� உ.ேயாக� !த�ய ைக�காிய�கைள� ெச�*� 

அ2யா�களி+ வைககைள� Cறி�C�.      22 

 

23. உ:.திரேளா வானவ�க	 ெசாாி�தBேவா 

     <தி.ெதO�த கைலமதிேயா <�ப�மாத 

ெர:.தி: க��Bரவா ர.திதாேனா 

     யா�ெதளிேயா மி+=நீ2�� க>சா.தி� 

ப:.ததி�� பா&கடF ணி+=ேபா�5 

     பாமாைல Bமாைல பா2�W2� 

ெகா:.ததி�� ேகாைத*ட னா28ச� 

     ேகாயி+ மணவாள ேரயா28ச�. 

 

(இ-	.) (வான.தி� இ�ேபா5 திர	 திரளாக. ேதா+=பைவ), - உ: திரேளா - 

ந/ச.திர�களி+ -/ட�கேளா? (அ+றி), வானவ�க	 ெசாாி�த Bேவா - 

(ேதவாீைர� ேசவி�கி+ற) ேதவ�க	 (மி�க அ+ேபா:) ெசாாி�த மல�கேளா? - 

(இ�ேபா5 ஒளி�பிழ�பாக.ேதா+=வ5), உதி.5 எO�த கைல மதிேயா – 

உதயமாகி விள�Cகி+ற பதினா= கைலக@� நிர�பிய ச�திரேனா? (அ+றி), உ�ப� 

மாத� எ:.தி: க��Bர� ஆர.தி தாேனா - ேதவமாத�க	 (ம�களா�.தமாக) எ:.5� 

,ழ&றிய க��Bர வார.தி. த/ேடேயா? யா� ெதளிேயா� - யா� இ+னெத+= 

உண��திேலா�; (இ�ப2�ப/ட ெப�விபவ.5ட+), இ+= - இ�ேபா5, நீ	 

தி��க> சா.தி ப:.த - நீ>ட தி��க>க	 D2 ேயாக நி.திைர ெச�வத&C 

இடமான, தி��பா&கடF	 நி+= - தி��பா&கட����5, ேபா�5 - 

எO�த�ளிவ�5, (ேசைவசாதி�கி+ற ந�ெப�மாேள!) பாமாைல Bமாைல பா2 W2 

ெகா:.த - பாமாைலகைள*� Bமாைலகைள*� (!ைறேய) பா2*� W2*� 
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சம��பி.த, தி��ேகாைத*ட+ - I ஆ>டாேளா:, வாச� ஆ2�; ேகாயி� 

மணவாளேர - Iர�க.தி ெலO�த�ளிய அழகிய மணவாளேர! ஊச� ஆ2�; (எ - =.) 

இரவி� வான.தி� ேதா+=� நP.திர� -/ட�கைள உ:.திரேளா? வானவ�க	 

ப�திேயா: தி�வர�கநாத"�காக� ெசாாி�த B.திரேளா? எ+= ஐயவணி ேதா+ற� 

-றின�. ‘உ:.திரேளா வானவ�க	 ெசாாி�த Bேவா' எ+ற ெதாட�, 

"இைற!ைறயா+ ேசவ2ேம� ம>ணள�தவ� நா	, மைற!ைறயா� வானாட� -2 

- !ைற!ைறயி+, தாதிலாகி� B.ெதளி.தா ெலா�வாேத தாNவி,�பி+, மீதிலகி. 

தா+ கிட�C� மீ+" எ+ற பா,ர.ைத ஒ�வா= ஒ.5 வ�த5. இ�வாேற, வான.தி� 

ேதா+றிய !Oமதிைய. ேதவமாத�க	 Iர�கநாத"�C ம�களா�.தமாக எ:.5� 

,ழ&றிய க��Bரவார.தி. த/ேடேயா !Oமதிேயா என� -றினா�: இ�த 

ஐயவணியா�, அ�த எ�ெப�மா+ ேதவ�க@� ேதவமாத�க@� வழிப:மா= உ	ளா 

ென+ப5, ெதானி�C�.       (23) 

 

24. ெவ+றிேவ& க�ெந:�க>ண ேசாைத!+ன� 

     ேவ�வாட விைளயா:� ெவ>ெணயா/:� 

C+=ேபா னா&றட�ேதா	 Qசியா:� 

     Cரைவதைன� பிைண�தா:� ேகாளறா/: 

ம+றி^: வ�தா:மர� காலா/:� 

     வ�யரவி& பா��தா:� வ:விலா/: 

ம+=காணா விழ�தவ2 ேயா�காண 

     வணியர�க ராசேரயா2 8ச�. 

 

(இ-	.) அணி அர�கராசேர (நீ�), ெவ+றி ேவ� க� ெந:�க> - ெவ&றி ெப&ற 

ேவலா*த� ேபா+= க�ைமயாகி நீ>ட க>கைள*ைடய, அேசாைத - 

யேசாைதயின5, !+ன� - எதிாி�, ேவ�< ஆட - ேவ�ைவ*>டாC�ப2, 

விைளயா:� - விைளயா2ன, ெவ>ெண� ஆ/:� - ெவ>ெண��C ஆ2ன 

-.தா/ைட*�, C+=ேபா� - மைலக	 ேபால, நா� தட ேதா	 - (ேதவாீர5 ) 

நா+C ெபாிய ேதா	கைள*�, Qசி ஆ:� - Qசி� ெகா>: -.தா:வத&C 

உாியதான , பிைண�5 - (பலம�ைகயேரா:) ேச��5, Cரைவதைன ஆ:� - 

Cரைவ�-.ைத ஆ:கி+ற, ேகா	 அ= ஆ/:� - C&றம&ற ஆ/ட.ைத*�, ம+றி+ 

ஊ: உவ�5 ஆ:� - (பல�-:�) ெபா5விட.தி� மனமகிN�5 ஆ:கி+ற, மர�கா� 
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ஆ/:� - மர�கா�-.ைத*�, வ� அரவி� பா��5 ஆ:� - வ�ைமைய*ைடய 

(காளியென+"�) பா�பி+ மீ5 தாவியா2ன, வ: இ� ஆ/:� - C&றம&ற 

ந�.தன.ைத*�, அ+= - அ�வ�வாட�க	 நட�த கால�களி�, காணா(5) - 

தாிசி�க� ெபறாம�, இழ�த, அ2ேயா� - அ2ேயா�க	, காண - (இ+=) 

தாிசி�C�ப2, ஊச� ஆ2�; (எ - =.) 

!+M ேதவாீ� பல ஆட�கைள ஆ2*	ளீ�; அ�வா= ஆ2ய ஆட�கைள 

அ�வ�கால.தி� தாிசி�க�ெபறாத அ2ேயா�கள5 Cைற தீ�மா= இ+= ஊசலாட 

ேவ>:ெம+பதா�. 'மர�காலா/:' எ+ப5, பதிேனாராடF	 ஒ+=. 'ேகாளரா/:' 

எ+ற பாட.5�C - (மாதாிட.5�) ப&=	ளவ� ஆ:கி+ற Cரைவ�-.ைத*� 

எ+=�, 'வ2< இ� ஆ/:' எ+ற பாட.தி&C - Cைறத��லாம� ெதாட��சியாக 

ஆ:கி+ற -.ைத எ+=� ெபா�	 -=வ�. ‘ம:விலா/:�' எ+= பாட� 

ஓ5வா�� உள�.       (24) 

 

25. ஆரண�க ெளா�நா+C ம+ப�ெநA, 

     மணிசில�M ம2விடா Eசலாட 

வாரண�C !ைலமடவா� க>V�வ>:� 

     வ>:ள<� Mய�விடா Eசலாட� 

காரண�க ளாய>டர>ட ெம�லா� 

     கமலநாபியி& பைட.5� கா.தழி�CA 

சீரண�C மணவாள ரா28ச� 

     சீர�க நாயகனா ரா28ச�. 

 

(இ-	.) காரண�க	 ஆ� - Dவைக�காரண�க@மாகி, அ>ட� 

அ>ட�களி���பவ�க@�, அ>ட� - உலக<�>ைடக@�, எ�லா� ஆகிய 

எ�லாவ&ைற*�, கமல� நாபியி� பைட.5 - தி�<�தி.தாமைரயி& சி��2.5, 

கா.5 - பா5கா.5, அழி�C� - (பிரளயகால.தி�) ஸ�ஹாரAெச�கி+ற, சீ� 

அண�C மணவாள� - சிற�M� ெபா��திய ெத�வமகளாகிய இல�Cமி�C� 

கணவேர! - ஆரண�க	 ஒ� நா+C� - நா+C ேவத�க@�, அ+ப� ெநA,� - 

அ2யா�கள5 மன!�, அணி சில�M� - அழகிய சில�Mக@�, அ2 விடா5 - 

(ேதவாீர5) தி�வ2கைள விடாம���5, ஊச� ஆட - ஊசலாட<�, வா� அண�C 

!ைல மடவா� க>V� - (தம5 ச�ப�த.தா&) க�, நிற� ெப=�ப2யான (த�மீ5 
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அணிய�ெப=தலாேல க�,�C அழைக*>டா�Cகிற) தன�கைள*ைடய 

இளமகளிர5 க>க@�, வ>:� - வ>:க@�, வ	 5ள<� - வள�பமான 

தி�.5ழா� மாைல*�, Mய� விடா5 - தி�.ேதா	கைள விடாம���5, ஊச� ஆட - 

ஊசலாட<�, ஊச� ஆ2�! சீர�கநாயகனா� - Iர�க நாதேர! ஊச� ஆ2�; (எ - =.) 

ேவத�க	 நா+C� அ2விடாதி�.தலாவ5 - நா+C ேவத�க@� எ�ெப�மான5 

Xவ8ப.ைதேய நா2�ெசா�Fதலா�. தி�வ2ைய� ெசா+ன5 - தி�ேமனி�C� 

உபலPண�. ேசஷBத� (அ2யவ�) இழி*�5ைற ேசஷியி+ (தைலவன5) 

தி�வ2ேய யாதலா�, அ+ப� ெநA, அ�த�பரமன5 தி�வ2ைய விடா5 

ப&=வதாயி&=. அணிசில�M - அ�ெப�மான5 தி�வ2யி லணிய�ெப&ற அழகிய 

பாதத>ைடக	, இளமகளி� எ�ெப�மான5 ேதாளழகி� ஈ:ப/: அவ&ைறேய 

க>:ெகா>: நி&றலா�, மடவா�க> ஊசலா:� Mயெம+றா�. வ>: - 

தி�.5ழா� மல�மாைலயி� ெமா�.த&காக வ�த வ>: எ+றாவ5, தைலமகளிரா� 

E5விட�ப/ட வ>: எ+றாவ5 ெகா	க. சீரண�C மணவாள� எ+பத&C - தம5 

Cண�களா� (யாவைர*�) வி��M�ப2 ெச�கி+ற அழகிய மணவாளேர எ+=� 

ெபா�@ைர�கலா�. 

காரண�க	 D+= வைக�ப:�; அைவயாவன – !த&காரண�, 5ைண�காரண�, 

நிமி.தகாரண� எ+பன . !த&காரணமாவ5 - பாைன*>டாவத&C ம>ேபால 

உபாதானமாயி��ப5; 5ைண�காரணமாவ5 - அ�பாைன*>டாவத&C. 

த>டச�கர�க	 ேபால ஸஹதாாியாயி��ப5; நிமி.தகாரணமாவ5 

அ�பாைன*>டாவத&C� Cயவ+ ேபால நிமி.தமாயி��ப5: இ�வாேற 

XEலமான சி. அசி. எ+ற இவ&=ட+ -2ய இ�<லக� உ>டாவத&C� 

பர�பிரம� D+= காரணமா*� இ��Cெம+=�, அவ&=	 ஸுமமான சி. அசி. 

எ+ற இவ&=ட+ -2ய பிரம� !த&காரணமாெம+=�, Sஞாந� ச�தி !த�ய 

Cண�க@ட+ -2ய பிரம� 5ைண�காரணமாெம+=�, "பஹுXயா� (பCவாக 

ஆக�கடேவ+)" எ+ற ஸ�க�ப.5ட+ -2ய பிரம� நிமி.தகாரணமாெம+=� 

ேவதா�த�களினா� உணரலா�.       (25) 

 

26. அ2.தல.தி& பாிMர!A சில�Mமாட 

     வணிமா�பி& ெகௗ.5வ!� தி�<மாட. 

ெதா2.தல.தி+ மணிவட!� 5ள<மாட. 

     5ைண�கர.தி& ச�கர!A ச�Cமாட 

!2.தல.தி& க��CழFA ,��Mமாட 

     !கமதியி& C=ேவ�<� Cைழ*மாட� 
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க2.தல.தி லைரநாV� கைல*மாட� 

     காவிாிW ழர�ேகச ரா28ச�. 

 

(இ-	.) காவிாி WN அர�ேகச� – தி��காேவாி நதியா& Wழ�ெப&ற 

தி�வர�க.தி&C. தைலவேர! அ2 தல.தி� - தி�வ2களி�, பாிMர!� - 

கி>கிணிக@�, சில�M� - பாதத>ைடக@�, ஆட - அைச�தாட<�, அணி மா�பி� 

- அழகிய தி�மா�பி�, ெகௗ.5வ!� - ெகௗX5பர.தின!�, தி�<� - இல�Cமி*�, 

ஆட - அைச�தாட<�, ெதா2 தல.தி� - தி�.ேதா	களி�, மணி வட!� - 

இர.தினவார!�, 5ள<� - தி�.5ழா� மாைல*�, ஆட - அைச�தாட<�, 5ைண 

கர.தி� - இர>: தி��ைககளிF�, ச�கர!� ச�C� - தி�வாழி*� தி��ச�க!�, 

ஆட - அைச�தாட<�, !2 தல.தி� - தி�!2யி�, க� CழF� - காிய மயி�!2*�, 

,��M� - (அதி� அணி�5	ள மல�மாைலகளி� ெமா��கி+ற) வ>:க@�, ஆட - 

அைச�தாட<�, !க� மதியி� - B�ணச�திர+ ேபா+ற தி�!கம>டல.தி�, C= 

ேவ�<� - சி=.5 அ��Mகி+ற ேவ�ைவ நீ��, Cைழ*� - காதணிக@�, ஆட - 

அைச�தாட<�, க2 தல.தி� - தி�வைரயி�, அைரநாV� கைல*� - 

தி��பாிய/ட!�, ஆட - அைச�தாட<�, ஊச� ஆ2�; (எ - =.)       (26) 

 

27. பர�தைல�C� பா&கடF/ ப,AW&ெகா>ட� 

     ப2�தெதன� கிட�தப2 ப2ேம&கா/2 

வர�தைழ�க விர>டா&றி ன:ேவேதா+றி 

     ம>Vலைக வாழைவ.த வள.ைத�பாட� 

Mர�தர&C� ெப�மாேள யா28ச� 

     ேபாத"�C� ெப�மாேள யா28ச� 

லர+றன�C� ெப�மாேள யா28ச� 

     லணியர�க�ெப�மாேள யா28ச�. 

 

(இ - 	.) பர�5 அைல�C� பா&கடF	 - பரவி அைலQ,கி+ற தி�� பா&கட�ேல, 

ப, W� ெகா>ட� ப2�த5 என - காிய நீ� ெகா>ட ேமக� ப2�தா&ேபால, கிட�த - 

சயன.தி��ேகாலமாக எO�த�ளி*	ள, ப2 - த+ைமைய, ப2ேம� கா/2 - 

நில<லக.தி& பிரதியPமா�கி, வர� தைழ�க இர>: ஆ&றி+ ந:ேவ ேதா+றி - 

(அ+ப�கள5) ேவ>:ேகாைள மிCதியாக. த�த�@மா= உபயகாேவாி ம.தியி� 
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(Iர�க ேP.திர.தி� அ��சா8பியாக) ஆவி��பவி.5, ம> உலைக வாழைவ.த 

- நில<லக.ைத வாழ�ெச�த, வள.ைத - ெப�ைமைய, பாட - (அ2ேயா�க	) 

பாடாநி&க, - Mர�தர&C� ெப�மாேள – ேதேவ�திர"�C� தைலவேர! ஊச� ஆ2�; 

ேபாத"�C� ெப�மாேள - பிரமேதவ"�C. தைலவேர! ஊச� ஆ2�; அர+ 

தன�C� ெப�மாேள - சிவெப�மா"�C� தைலவேர! ஊச� ஆ2�; அணி அர�க� 

ெப�மாேள - Iர�கநாதேர! ஊச� ஆ2�; (எ - =.)       (27) 

 

28. உ:மாய� கதி�திர� ச>டவா* 

     <லகைல�ப வடைவ,ட <.திேயO� 

ெக:மா= திாித�கா Fயி�கெள�லா� 

     ெகடா5வயி& =	ளி�.5A சீ�.திபாட 

ெந:மாய� பிறவிெய�லா� பிற�திற�5 

     நில.ேதா:� வி,�ேபா: நிரய.ேதா:� 

த:மாறி.திாி ேவைனய�	 ெச�தா>ட 

     த>ணர�க நாயகனா ரா28ச�. 

 

(இ - 	.) உ: மாய - நP.திர�க	 அழி�ெதாழிய<�, கதி� உதிர - Wாியச�திர�க	 

உதிர<�, ச>ட வா* - பிரச>டமா�த�, உலC அைல�ப - Qசி உலக�கைள 

யழி�க<�, வடைவ ,ட - வடவா!கா�கினி எாி.தழி�க<�, உ.தி ஏO� - 

கட�கேளO�, ெக:� ஆ= - (இ�வ>ட ெம�லா�) அழி*�ப2, திாித� கா� – 

ெபா�கி� பர<� கால.தி�, உயி�க	 எ�லா� - (அவ&றிF	ள) 

ஜீவராசிகெள�லாவ&ைற*�, ெகடா5 - அழியாம�, வயி&=	 இ�.5� - 

தி�வயி&றி� ைவ.5� பா5கா�கி+ற, சீ�.தி - (ேதவாீர5) ெப��கீ�.திைய, பாட - 

(அ2ேயா�க	) எ:.5� பாடாநி&க, ெந: மாய� பிறவி எ�லா� - ெபாிய 

மாையைய*ைடய எ�லா�பிறவிகளிF�, பிற�5, இற�5, நில.ேதா:� - 

நில<லக.திF�, வி,� ேபா:� - வா"லக.திF�, நிரய.ேதா:� - நரக.திF�, 

த:மாறி திாிேவைன – த:மாறி. திாிகி+ற எ+ைன, அ�	 ெச�5 ஆ>ட - க�ைண 

ெச�5 ஆ/ெகா>ட, த> அர�க நாயகனா� - Cளி��த Iர�க.தி 

ெலO�த�ளி*	ள Iர�கநாதேர! ஊச� ஆ2�; (எ - =.) 
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அநாதியான M>யபாப�களினாF� பிற�5 இற�C�ேபா5 இைடயிைடேய ேந�கிற 

M>ய பாப�களினாF� ,வ��க ம.திய பாதாள�களி& பலபிறவி பிற�5 இற�5 

அைல�ச&ப/ட தம5 நிைலைய� பி+னிர>: அ2களினா� விள�கினா�.       (28) 

 

29. !�க"ைற CறிAசி.ேத+ !�ைலபாய 

     !�ைலநில. தயி�பாென� ம�த.ேதாட 

ம�தநில� ெகாO�பாC ெந�த&ேற�க 

     வ�Mன&கா விாிWN�த வள.ைத�பாட� 

க�மணிேய மரகதேம!. ேதெபா+ேன 

     க>மணிேய யா�யிேர கனிேயேதேன 

ய�	Mாிவா ெய+றவ�த� மக.5	ைவC 

     மணியர�க மாளிைகயா ரா28ச�. 

 

(இ-	.) க�மணிேய - நீலமணிேபா+றவேன! மரகதேம - பசைசயிர.தின� 

ேபா+றவேன! !.ேத - !.5�ேபா+றவேன! ெபா+ேன - ெபா+ ேபா� 

அ�ைமயானவேன! க>மணிேய - க>ணி&C	ளி��C� க�விழி ேபா+றவேன! 

ஆ� உயிேர - அ�ைமயான உயி�ேபா+றவேன! கனிேய - இனிய கனி ேபா+றவேன! 

ேதேன - ேத+ேபா� ம5ரமானவேன! அ�	 Mாிவா� - (எ�மீ5) க�ைண 

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

(அவ� நிைன�த வ2ேவா:) த�கியி��கி+ற, அணி அர�கமாளிைகயா� - அழகிய 

தி�வர�க� தி��பதியி ெலO�த�ளி*	ள எ�ெப�மாேன! - !�க+ உைற CறிAசி 

ேத+ - !�க�கட<	 வாNகி+ற CறிAசி நில�க��ெபா�ளாகிய ேத+, !�ைல 

பாய - !�ைல நில.தி& பாய<�, !�ைல நில� - !�ைல நில.5� 

க��ெபா�ளாகிய, தயி� பா� ெந� - தயி�� பாF� ெந�*�, ம�த.5 ஓட - 

ம�தநில.தி& ெப�கிேயாட<�, ம�த� நில� ெகாO�பாC - ம�தநில.தி� 

விைளகி+ற க��பி+ சா&ைற� கா��சியதனாலா கியவள!	ள ெவ�ல�பாC, 

ெந�த� ேத�க - ெந�த� நில.தி� ேத�கிநி&க<�, வ� - ெப�Cகி+ற, Mன� - 

நீைர*ைடய, காவிாி – காேவாி நதியினாேல, WN�த - Wழ�ெப&=	ள, வள.ைத - 

வள�ப.ைத, பாட - (அ2ேயா�க	) பாடாநி&க, ஊச� ஆ2� ; (எ - =.) 

இதனா�, காவிாிபாய�ெப&ற இ�நா/2� நா+C நில�க@� அைம�தி�.த� 

-றினா�. ெதா�கா�பிய.தி�, "!�ைல CறிAசி ம�த� ெந�தெலன�, ெசா��ய 

!ைறயா& ெசா�ல<�ப:ேம'' எ+றவிட.5, ெசா�லாத!ைறயா& ெசா�ல<� ப: 
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ெம+= ெபா�	ப:.த� ப&றி, CறிAசி !�ைல ம�த� ெந�த� என !ைற�பட 

ைவ.தா�. க�.ெதாைகயிF�, ஐ�C=J&றிF� பிறவ&றிF� ேவ=பட� 

ேகா.தவா=� கா>க. ெந:�Eர.5� விள�Cத�+ மைலயாகிய CறிAசி நில.ைத 

!+"�, மைலைய� கா:�, கா/ைட நா:�, நா/ைட� கடF� அ:.5>ைமயா�, 

அவ&ைற அதனத+ பி+"� ைவ.தனெர+க. நீ�� நிழFமி�லாத பாைல நில� 

மனிதசAசார.தி&C இடமாகா5 ஆக�+, நீ�க�ப/ட5. பாைல�C நிலமி�ைல 

ெய+=�, ம&ைறநில�க	 த� நிைல திாியி+ அ5ேவ பாைலயாெம+=� சில 

ஆசிாிய� ெகா	ைக "ேசேயா+ ேமய ைமவைர*லக!�" எ+பதனா�, !�ைல�C 

!�க+ ெத�வமாத� ெபற�ப:�.       (29) 

 

30. M>டாிக.தவ+ றவAெச�தி ைறA,�ேகாயி� 

     Mாிசைடேயா+ MராணAெச� ேத.5�ேகாயி� 

ப>2ரவி Cல.தரச� பணி�தேகாயி� 

     பாி�தில�ைக� ேகா+ெகாண��5 பதி.தேகாயி� 

ம>டப!� ேகாMர!மதிFA ெச�ெபா+ 

     மாளிைக*� த>டைல* ம��தேகாயி 

ல>ட�ெதாO� தி�வர�க� ெபாியேகாயி 

     லம��5ைற*� ெப�மானாரா2 8ச�. 

 

(இ-	.) M>டாிக.தவ+ - (தி�மா�+) நா`கமல.தி� ேதா+றியவனான 

பிரமேதவ+, தவ� ெச�5, இைறA,� - பிரதி�ைடப>ணி. தி�வாராதனAெச�5 

வண�கின, ேகாயி� - ேகாயிF�, Mாிசைடேயா+ - !=�கிவி/ட 

சைட!2ைய*ைடய சிவபிரா+, Mராண� ெச�5, ஏ.5� - 5தி.த, ேகாயி� - 

ேகாயிF�, ப>: - !+ேன, இரவி Cல.5 அரச� - Wாிய Cல.5 ராஜா�க	, 

பணி�த - வண�கிய, ேகாயி� - ேகாயிF�, இல�ைக ேகா+ - இல�ைக�C 

அரசனாகிய வி`ஷணாNவா+, பாி�5 - வி��பி, ெகாண��5 பதி.த - ெகா>:வ�5 

தாபி.த, ேகாயி� - ேகாயிF�, ம>டப!� - ம>டப�க@�, ேகாMர!� - 

ேகாMர�க@�, மதிF� - மதி�க@�, ெச� ெபா+ மாளிைக*� - சிவ�த 

ெபா+னினா& ெச�ய�ப/ட மாளிைகக@�, த>டைல*� - ேசாைலக@�, ம��த - 

நிைற�5	ள, ேகாயி� - ேகாயிFமான, அ>ட� ெதாO� - ேதவ�க	 யாவ�� 

வண�Cகி+ற, தி�வர�க� ெபாியேகாயி� - தி�வர�க� ெபாியேகாயி��, அம��5 
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உைற*� - ெபா��தி நி.தியவாசA ெச�கி+ற, ெப�மானா� - ந�ெப�மாேள ! ஊச� 

ஆ2� (எ - =.) 

இ�C 'ேகாயி�' எ+= -றிய5, அ.தி��பதியி ெலO�த�ளிய Iர�கநாதைன*� 

உபலPணவைகயா& Cறி�C�. பிரணவாகாரமான Iர�க விமான.திேல 

ஆதிேசஷசயன.தி� தி�மக@� நிலமக@� தி�வ2 வ�ட� ப	ளி ெகா	@� 

தி�மா� ஆதியி& ச.தியேலாக.தி� பிரமன5 தி�வாராதன. தி�<�வமாக 

இ��ததனா�, ‘M>டாிக.தவ+ தவAெச�5 இைறA,�ேகாயி�' எ+றா� . 

சிவபிரா+ Iர�கமாஹா.�ய.ைத நாரத!னிவ��C எ:.5� -றியதாக� Mராண� 

இ��பதா�, ‘Mாிசைடேயா+ MராணA ெச�5 ஏ.5� ேகாயி�' என�ப/ட5. Wாிய 

Cல.5 மHCமாரனான இPவாCமகாராஜ+ பிரமைன� Cறி.5� பலகால� 

அ��ெப��தவ� Mாி�5 அ.ேதவன�ளா� அ�ெவ�ெப�மாைன. தா+ ெப&=. 

தி�வேயா.தி�C எO�த�ள�ப>ணி� ெகா>:வ�5 பிரதி�ைட ெச�5 

தி�வாராதநA ெச�5 வ�தன+; அ�த Iர�கநாதேன இPவாC !த� 

இராமபிரா+ வைரயிF	ள இரவிCல ம+னவெர�லா��C� Cலெத�வமாகி 

விள�கினானாதலா� 'ப>2ரவிCல.தரச� பணி�த ேகாயி�' எ+=�, இராமபிரா+ 

வனவாசAெச+= வி`ஷண"�C அபயமளி.5� கட� கட�5 இல�ைக ேச��5 

இராவணாதி ராஷஸ ச�காரA ெச�5 தி�வேயா.தி�C மீ>: ப/டாபிேஷகA 

ெச�5ெகா>டபி+M ,�கிாீவ+ !த�ய அைனவ��C� விைடெகா:.5 அவரவைர 

ஊ��C அ"�M� ெபாO5, தன5 தி�வாராதன D�.தியான ந�ெப�மாைள. 

தன�C மிக<� அ�தர�கனாகிய வி`ஷணாNவானிட� ெகா:.5 ஆராதி.5 

வ��ப2 நியமி.5 அ"�ப, அ�ஙனேம அ�வர�க� ெப�மா+ 

அ�வமர�ெப�மாைன அ�விமான.5டேன எO�த�ள�ப>ணி�ெகா>: 

இல�ைக ேநா�கி� ெச�F� ெபாO5 இைடவழியி� உபயகாேவாிம.தியிேல 

ெப�மா+ Mைடெபயரா5 விமான.5டேன நிைலநி+ற�ளினனாதலா�, 

‘பாி�தில�ைக�ேகா+ ெகாண��5 பதி.த ேகாயி�' எ+=� -றினா�.       (30) 

 

31. அ�வர�கட �பரா�C சேனயாதி 

     யாNவா� கட�பிரா னா28ச 

��வர�க ெவாளி�ககலா வி�ளக&= 

     ெமதிராச+ ற�பிரானா2 8ச� 

த�வர�க ணீ�ெபாழி& -ர.5ேவதா 

     சாாியனா� த�பிரானா2 8ச� 

தி�வர�க. தணியர�க+ றி�!&ற.5. 

     ெத�வ�கட� பிரானா2 8ச�. 
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(இ - 	.) அ� வர�க	 த� - (த+ைனயைட�த அ2யா��C) அாிய வர�கைள� 

ெகா:�கி+ற, பரா�Cசேன ஆதி - ந�மாNவா� !தலாகிய, ஆNவா�க	 - 

ஆNவா�க/C, த�பிரா+ - தைலவேர! ஊச� ஆ2�; இ�வ� அ�க� ஒளி�C அகலா - 

(Wாிய ச�திர� எ+"�) இ�வ�ைடய ேமனியி���5 Q,கிற (ெவயி� நில< 

எ+கி+ற) ஒளி�C� ேபாகாத, இ�	 - அSஞாந அ�தகார.ைத, அக&=� - 

நீ�Cகி+ற, எதிராச+ - எ�ெப� மானா��C, த�பிரா+ - தைலவேர! ஊச� ஆ2�; த� 

வர�க	 நீ	 ெபாழி� - சிற�த மர�க	 மிCதியாக நீ>: வளர�ெப&ற ேசாைலக	 

WN�த, -ர.5 - தி��-ரெம+"� தல.தி� அவதாி.த, ேவத ஆசாாியனா� - 

ேவத.தி� ேத��த ஆசிாியராகிய -ர.தாNவா"�C, த�பிரா+ - தைலவேர! ஊச� 

ஆ2�; தி�வர�க.5 - தி�வர�க� ெபாியேகாயி�ேல*	ள, அணி அர�க+ 

தி�!&ற.5 ெத�வ�க	 - தி�வர�க+ தி�!&றெம+"� இட.தி� வ�5 

வண�Cகி+ற ெத�வ�க/ெக�லா�, த�பிரா+ - தைலவேர! ஊச� ஆ2�; (எ - =.)       

(31) 

 

32. உணராத மதைலயிள� Cதைல�ெசா�ைல 

     *ள!�கி. த�ைததா*வ� Cமாேபா& 

றணவாம& க&பி�பா� தAெசா&ேக/:. 

     த.ைத*ைர. த.ைதயாதாி�Cமா ேபா& 

பணவாளரா !2ேம&ப2ேயN ேபா&=� 

     ப/ட� தி�.தா/க2ைம� ப/டகாத+ 

மணவாளதா ச+ற+M+ ெசா&ெகா>ட 

     மதிலர�க மணவாளரா2 8ச�. 

 

(இ - 	.) உணராத - ந+றாக� ேபச.ெதாியாத, மதைல - சி=Cழ�ைதயி+, இள 

Cதைல ெசா�ைல - நிர�பாத மழைல�ெசா�ைல, த�ைத தா� - (அ�Cழ�ைதைய� 

ெப&ற) தா�த�ைதய�, உள� உ�கி – மன�கைர�5, உவ�C� ஆ ேபா� - 

ச�ேதாஷி�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, ஆதாி�C� ஆ ேபா� - வி��பி மகிO� வித�ேபால<�, பண� வா	 

அரா !2ேம� - பட!� ஒளி*!ைடய ஆதிேசஷன5 !2ேமF	ள, ப2 ஏN - 
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எOதீ<களிF	ளா��, ேபா&=� – வண�கி. 5தி�கி+ற, ப/ட� தி�.தா/C - I 

பராசர ப/டர5 தி�வ2க/C, அ2ைம�ப/ட - அ2ைமயாகிய, காத� - 

ப�திைய*ைடய, மணவாளதாச+ த+ - அழகிய மணவாளதாசென+"� 

அ2ேயன5, M� ெசா� - இழிவான ெசா�லாகிய பிரப�த�கைள*�, ெகா>ட - 

ஏ&=�ெகா>ட�ளிய, மதி� அர�க� மணவாள� - ஸ�த�ராகார�க	 WN�த 

தி�வர�க.தி ெலO�த�ளிய அழகிய மணவாளேர! ஊச� ஆ2�; (எ - =) 

தா�பா2ய பிரப�த�கைள Iர�கநாத+ அ�கீகாி.த�ளியத&C, சி= Cழ�ைதயி+ 

Cதைல�ெசா&கைள� ெப&றதா� த�ைதய� ேக/: மகிNதைல*�, கிளியி+ 

ெசா&கைள� க&பி�பவ� ேக/: உவ.தைல*� உவைம -றின�. மணவாளதாச+ – 

த+ைம�பட��ைக.       (32) 

 

33. ேபாதா� நா+!கேன !தலா*	ள 

     M.ேதளி� ெதாOநாத+ Mவனி�ெக�லா 

மாதார மா�ெத�வ மானநாத 

     னைன.5யி��C நாதனணி யர�கநாத+ 

சீதார வி�தமல�. தி�வினாத+ 

      றி�9ச&றி� நாமெமா� நாெல/:� 

ேவதாசா ாியப/ட�� க2ைமயான 

      ெவ>மணி� பி	ைள�ெப�மா	 விள�பினாேன. 

 

(இ-	.) ேபா5 ஆ�� நா+!கேன !த� ஆ� உ	ள - தாமைர மலாி� வாNகி+ற 

நா+C!க�கைள*ைடய பிரமேதவ+ !தலான, M.ேதளி� - ேதவ�க	 யாவ��, 

ெதாO� - வண�Cகி+ற, நாத+ - தைலவ"�, Mவனி�C எ�லா� - 

எ�லா<லக�க/C�, ஆதார� ஆ� ெத�வ� ஆன - ஆதாரமாக<	ள ெத�வமாக 

இ��கி+ற, நாத+ - தைலவ"�, அைன.5 உயி��C� – ஜீவ 

வ��க�கெள�லாவ&றி&C�, நாத+ - தைலவ"�, சீத அரவி�த� மல� தி�வி+ 

நாத+ - Cளி��த தாமைரமலாி� வாNகி+ற இல�Cமி�C. தைலவ"மான, அணி 

அர�க� நாத+ - அழகிய தி�வர�க நாதைன�ப&றி, தி�9ச� தி�நாம� ஒ� நா� 

எ/:� - தி�9ச� எ+= ெபய�ெப&ற !�ப.திர>: பாட�கைள*�, ேவத 

ஆசாாியப/ட��C அ2ைமஆன ெவ	மணிபி	ைள�ெப�மா	 - ேவத.தி� ேத��த 
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ஆசாாியரான ப/ட��C� சி�யராகிய ெவ>ைம நிற!	ள மணிேபால� 

ச.5வCண� மிC�த பி	ைள�ெப�மாைளய�கா�, விள�பினா+ - பா2னா�; (எ-=.) 

Jலாசிாிய� த�ைம� பிற+ ேபால� -றிய த&சிற�M�பாயிர�, இ5. 

-ர.தாNவான5 தி��Cமார��C ேவதாசா�யப/டெர+= ஒ� தி�நாம!>ெடன� 

ெகா	ளி"மா�. 

சீர�கநாயகசீர�கநாயகசீர�கநாயகசீர�கநாயக����ச� �� !ச� �� !ச� �� !ச� �� !....    

அ#டபிரப%த! ��றி� அ#டபிரப%த! ��றி� அ#டபிரப%த! ��றி� அ#டபிரப%த! ��றி� ....    

----------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------------    

 


