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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

 

This work presents in an easy style the life of MANIKKAVACAKAR alias 

VADAVURAR or THENNAVAR. He is the son of Sambupadacariyar an ardent leader 

of Saivism and Sivajnanavatiyar. The history of Manikkavacakar is also given in 

chapters 58-61 of the Thiruvilaiyadal Puranam of Paranjoti and in chapters 27-30 of 

Tiruvalavayudaiyar Tiruvilaiyadaj Puranam of Perumparra Puliyur Nambi. It is also 

contained in the Purana of Tiruvadavurar etc. 

 

This work mainly follows the Purana of Tiruvadavurar with some alterations, for 

example the well known incident that the Pandiya king caned the Lord is stated as 

though Vadavurar himself caned the Lord. 
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The fact that Manikkavacakar cured the dumbness of the daughter of the Chola king 

is stated as though the daughter of Mechari, king of Madras, was cured of the same 

defect. 

 

This work is also conspicuous for the ommissions of some very famous incidents or 

events. The fact that Manikkavacakar defeated the Buddhists is not at all mentioned 

in this. But strange information is given that Manikkavacakar assumed the form of a 

deer.  As could be seen from the above instances, this gives a slightly different 

account of the life of Manikkavacakar. 

The work is titled “Ammanai” merely due to the fact that the word “Ammanai” occurs 

frequently even though it does not conform to the definition of Ammanai in respect of 

contents or composition. 

AUTHOR. 

This work is said to be composed or written by one Sankaramurti, son of Nallur Nalla 

Thambi and the younger brother of Namaccivayar. Besides this, no information is 

found about the author, his literary and religious merits or qualifications. 

 

The names of places referred to in this work are:The names of places referred to in this work are:The names of places referred to in this work are:The names of places referred to in this work are:    

1. Vadhavoor (Thiruvathur). 16. Piranmalai. 

2. Nalloor. 17. Cholapuram. (1) 

3. Kalainagar. 18. Thiruvegambam. 

4. Uttarakosamangai. 19. Thirukkulathangarai. 

5. Avudaiyar Koil. 20. Vadakkoor. 

6. Nelveli. 21. Thirumeyyam. 

7. Thiruvedagam. 22. Okkur. 

8. Thiruvadanai. 23. Ainnurrumangalam. 

9. Punalvasal. (1) 24. Kannangudi. 

10. Ramesvaram. 25. Cholapuram. (2) 

11. Dhanushkoti. 26. Mandiyur. 
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12. Agnithirtham. 27. Perunturai. 

13. Punalvasal. (2) 28. Chidambaram (Thillai 

14. Madurai. or Ponnambalam). 

15. Tiruppattur. 29. Chennappattanam. 

 

The names of gods mentioned in this work are:The names of gods mentioned in this work are:The names of gods mentioned in this work are:The names of gods mentioned in this work are:----    ....    

1. Ganapathi. 11. Aparanji. 

2. Velavan. 12. Pazhambodinathar. 

3. Sarasvathi. 13. Iramanayakar. 

4. Kalainayagar. 14. Parvathavarthini. 

5. Chokkar. (1) 15. Kalavairavan. 

6. Somanayagar. 16. Puvanalingam. 

7. Mangaibaganathar. 17. Chokkar. (2) 

8. Nelvelinathar.. 18. Minakshi Amman. 

9. Kanthimathi Amman. 19. Vairavamoorthi. 

10. Adanainathar. 20. Avudaiyar. 

. 

This work is: printed from a paper manuscript available in the Government Oriental 

Manuscripts Library Madras, bearing R. No. 1541 in the, Triennial Catalogue-Paper 

181"X 9Z" Fol. 49, lines 20. in a page, in Tamil and in good condition, which was 

restored in 1946-47 from a Palmleaf manuscript described under R. No. 499 (a). This 

palmleaf manuscript was presented to this library in 1921-22 by Sri Virana Pillai, son 

of Mariappa Pillai of Tiruvadavoork kottai, Melur Taluk in Madura District. 

My thanks are due to Sri. V. R. Kalyanasundaram Pandit of the library for preparing 

the Press copy of the work and to Sri. V. S. Krishnan, Tamil Pandit of the library for 

correcting the proof. 

Madras. 8-11-1951  T. CHANDRASEKHARAN 

 CURATOR. 

------------------------------------------------ 
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� !ைர� !ைர� !ைர� !ைர    

 

இ� �, பா!"ய ம!டல�ைத$ சா
�ததா%, ைவைகயா�ற� கைரயி& க!ேண 

உ)ள 'வாத+
, எ&-� ஊாி� ச��பாதாசாாிய
 எ&-� ைசவ� ெப/� 

தைலவ-�0$ சிவஞானவதியா
 எ&-� ைசவ�தைலவியிட� அவதாி�� வாத+ர
, 

அ�ல�, ெத&னவ
; அ�ல� மாணி�கவாசக
 எ&-� ெபய
களா� 

வழ�க�படாநி�0� சிவமகாப�தர� வரலா�றிைன எளிய நைடயி� 

உண
��கி&ற�. 

 

இவர� வரலா4, பர5ேசாதி தி/விைளயாட� �ராண� 58-61 ஆ� படல�க6)6�, 

ெப/�ப�ற��78
 ந�பி தி/வாலவா9ைடயா
 தி/விைளயாட� �ராண� 27 - 30 

ஆ� படல�க6)6�, கட;)மா<னிவ
 தி/வாத+ர
 �ராண��)6� ஏைனய சில 

 �களி>� ?ற�ப@A)ள�. 

 

இ� �, ெப/�பா>�, தி/வாத+ர
 �ராண�ைத� தBவிேய எBத�ப@A)ள� 

என� ெதாிய வ/கி&ற�. உதாரணமாக:- ம! Cம�த படல�தி� பா!"ய&, 

பரமைன� பிர�� ெகா!A அ"�ததாக� பிரசி�தமா%� ?ற�பA� வரலா4 

இ� 7� திாி��� ?ற�ப@A)ள�. அதாவ�, வாத+ரேர பரமைன அ"� ததாக� 

?ற�ப@A)ள�. அத�ெகா�ப <& வரலா4� சிறி� மா�றியைம�க�ப@A)ள�. 

இேத<ைறதா& தி/வாத+ர
 �ராண�தி>� ைகயாள�ப@A)ள�. 

 

ம�4�, ஊைமயான ேசாழ& மகைள� ேபசைவ�ததாக� ?ற�பA� ெச%தி 

மா�ற�ப@A$ ெச&ன� ப@டண�� அரசனான ேமசாி எ&பவன� மகைள� ேபச 

ைவ�ததாக இ� 7� ?ற�ப@A)ள�. 

 

��தைர வாதி� ெவ&றதாக� ?ற�பA� ெச%தி இ� >) ?ற�படவி�ைல. 

மாணி�கவாசக
 மா-/வ� ெப�றி/�ததாக <&� ?ற�படாத ெச%திெயா&4 

இ� >) ?ற�ப@A)ள�. 

 

இDவாறாக, இ� �, <&E�களி� ?ற�ப@A)ளைத அDவாேற சிலவிட��� 

திாி��� ?4வதாக;�, சிலவிட��� ?றியைத விA��� ?4வதாக;�, 
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சிலவிட��$ C/�கி9� சிலவிட�� விாி��� ?4வதாக;�, சிலவிட��� 

?றாதைத� ?4வதாக;� அைம��)ள�. 

 

இ� >�0 அ�மாைன எ&-� ெபய
, ஏைனய அ�மாைன  �க6�0 உள� 

ேபா7�லாம�, அ�க�ேக சிலவிட�தி� அ�மாைன எ&-� பத� உபேயாகி�க�ப@ 

"/�பதா� ம@Aேம ெகாA�க�ப@A)ளதா%� ேதா&4கிற�. 

 

 லாசிாிய
 

இ� � ச�கர�
�தி எ&-� ஒ/ �லவரா� பாட� ெப�றெத&4�, அவ
 'ந�G
 

ந�ல த�பி' எ&பவர� தி/�0மாரெர&4�, நம$சிவாய
 எ&பவர� இைளய 

சேகாதர
 எ&4� இ� 7& <&-ைரயா� ெதாியவ/கிறேதய&றி, 

 லாசிாியைர� ப�றிய ேவ4 ெச%தி ஒ&4� �ல�படவி�ைல. 

 

இ"#$% &றி�பிட�ப()%ள தல�க+� ஊ
க+� இ"#$% &றி�பிட�ப()%ள தல�க+� ஊ
க+� இ"#$% &றி�பிட�ப()%ள தல�க+� ஊ
க+� இ"#$% &றி�பிட�ப()%ள தல�க+� ஊ
க+� ::::    

1. வாத+
 (தி/வாH
) 16. பிரா&மைல 

2. ந�G
 17. ேசாழ�ர� (1) 

3. காைளநக
 18. தி/ேவக�ப� 

4. உ�தரேகாசம�ைக 19. தி/�0ள�த�கைர 

5. ஆ;ைடயா
 ேகாயி� 20. வட�?
 

6. ெந�ேவ7 21. தி/ெம%ய� 

7. தி/ேவடக� 22. ஒ�?
 

8. தி/ஆடாைன 23. அ5ஞ�4ம�கல� 

9. �ன�வாச� (1) 24. க&ன�0" 

10. இராேமCவர� 25. ேசாழ�ர� (2) 

11. த-Iேகா" 26. ம!"8
 

12. அ�கினி தீ
�த� 27. ெப/��ைற 

13. �ன�வாச� (2) 28. சித�பர� (தி�ைல 

14. ம�ைர ெபா&ன�பல�) 

15. தி/�ப�H
 29. ெச&ன�ப@டண� 
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ெத-வ�க%ெத-வ�க%ெத-வ�க%ெத-வ�க%    

1. கணபதி 11. அபர5சி 

2. ேவலவ& 12. பழ�ேபாதிநாத
 

3. சரCவதி 13. இராமநாயக
 

4. காைள நாயக
 14. ப/வதவ
�தனி 

5. ெசா�க
 (1) 15. காலைவரவ& 

6. ேசாமநாயக
 16. Kவாண7�க� 

7. ம�ைகபாகநாத
 17. ெசா�க
 (2) 

8. ெந�ேவ7நாத
 18. மீனா@சிய�ம& 

9. கா�திமதிய�ம& 19. வயிரவ�
�தி 

10. ஆடாைன நாத
 20. ஆ;ைடயா
 

 

இ� ைல� பதி�பி�க� �ைணயாயி/�த பிரதி, இ� � நிைலய�� �வ/ட� 

கா@லா�0 1541-ஆ� ந�பாி� வ/ணி�க�ப@A)ள�. 98 ப�க�க) ெகா!ட�. 

இ�, �வ/ட� கா@லா�0 4990 ஆ� ந�பாி� வ/ணி�க�ப@A)ள 

ஓைல$Cவ"ைய� ெபய
�� எBதிைவ�க� ெப�றதா0�. அ�த ஓைல� பிரதி 1921-

22-ஆ� வ/ஷ�தி�, ம�ைர ஜி�லா, ேமG
 தாGகா, தி/வாத+
� ேகா@ைடைய$ 

சா
�த மாாிய�ப� பி)ைளயவ
களி& தி/�0மார
 Oரண�பி)ைள ெய&பவரா�, 

இ� � நிைலய���0 ெவ0மதியாக அளி�க�ப@டதா0�. 82 ஏAகைள� 

ெகா!A)ள�. 22-ஆ� ஏAம@A� காண�ெபறவி�ைல. ஆயி-�, கைத� 

ெதாட
$சி விAப@டதாக� ெதாியவி�ைல. 64 <த� 82 வைரயான ஏAக6�0, 

அDேவாைல எBதிேனாரா� எ!ணி�ைக ெகாA�க�ெபறா�, ேவெறா/வரா� 

ெகாA�க�ப@A)ள�. அ�;�, அ�ெபாB� ஏAக) பிறP�� இ/�த நிைலயிேலேய 

ெகாA�க�ப@A)ள�. ஏAக) கைத� ெதாட
�ட& இ/�கி&றனவா எ&பைத 

ேநா�கி வாிைச� பA�தி� ெகாA�க�ெபறவி�ைல. ஆைகயா�, அ�ப�க�களி>)ள 

கைத� ப0தி <&-� பி&-மாக மா4ப@Aள�. இ�0�ற�, இைத� ெபய
�� 

எBதிய பிரதியி>� 79-98-ஆ� ப�க�களி� கா!கிற�. ஆயி-� அ�ப0தி 

இ� 7� ஒB�0பA�த�ப@A <ைறயாகேவ ெவளியிட�ப@A) ள�. 
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�வ/ட� கா@லா�0 4996 ஆ� ந�பாி� ம�ேறா
 பிரதி9<)ள�. அ� <�4� 

ெபறாததா�. 1-13 ஏA கேள உள. 

 

இதைன �ல$Cவ"யி7/�� பிரதிெச%�, அ$சிAவத�0 உாிய <ைறயி� தி/�த� 

ெச%� த�த இ� �நிைலய ப!"த
க) Q V. R. க�யாணC�தர�, Q - V. S. 

கி/Iண& ஆகிேயா
�0 எ& ந&றி உாியதா�. 

 

ெச&ைன. 8-11-51       தி. ச�திரேசகர&. 

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

""""மாணி�கவாசக
 அ�மாைனமாணி�கவாசக
 அ�மாைனமாணி�கவாசக
 அ�மாைனமாணி�கவாசக
 அ�மாைன""""    

அ�ல� அ�ல� அ�ல� அ�ல� """"ெத னவ
 வரலா.ெத னவ
 வரலா.ெத னவ
 வரலா.ெத னவ
 வரலா.""""    

 

கா��கா��கா��கா��    

ெத&னவ& பிரமாதி ராய& தி/�கைத ய�மாைன யாக$ 

ெசா&னபி& 4யர� நீ�கி$ Cக<ட& வாP�� ந&றா% 

ம&னவ& ெச�ேகா ேலா�கி மகிP$சியா யி/�ப த�0� 

க&னமா <க�ேதா& ெறா�தி� கணபதி கா��� தாேன. 

 

� !ைர� !ைர� !ைர� !ைர    

வாத+
 த&னி� மைறேயா ெனனேவதா& 

ேவதிய
க) த�க)0ல� விள�கேவ வ��தி�த 

ைசவ� தைலவ&ற& ேதவியவ) த&வயி�றி� 

ெத&னவனா
 தா�பிற�த ெச�வ� தி/�கைதைய 

ெய�ேலா/� தா&ேக@க வி&ப<ட& பாAத�0$ 

C�த& றி/மகேன ஆேயா& ம/ேகாேன 

ெவ�றிமயி ேலறிவ/� ேவலவ
�0 ��ேதாேன 

ச�தி� கணபதிேய ைதயந�லா) ��திரேன 

. அ�ப மதிரச�தா னவ�ெபாாிக ெள)6/!ைட 

எ�ேபா�� நா& பைட�க ெவன�0விைட தா/ைமயா 10 

க&னமத� களிேற க�பகேம <&னடவா% 

ஐ�கர-� கிைளய ைவயா பழநிமைல 

<�தி�0 ெவ�றி மயிேல45 ேசவகேன 

ேவ4விைன வாராம� ேவலவேன <&னடவா% 

இ�த� கைதைய ெயளிேய& நா& பாAத�0 
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வா�0மிக� த�த/6� வாைல சர$வதிேய 

எ&ற& 0/ேவெயைன S&ெறA�த ச�0/ேவ 

ந�Gாி ன�லத�பி த/நம$சி வாய-�0$ 

சேகாதரமா%� பி&-தி�த ச�கர �
�திைம�த& 

பாA ம"ேய& பர�கிாிநா த&4ைணயா% 20 

அறி�� மறியாம ல"ேய -ைர�ததமிP 

�&ெசா�ேல யானா>� �லேவா
 ெபா4�த/)வ
 

பாA� �லேவா
�0� பத�பணிேவ& நான"ேய& 

ெபாிேயா
க) பாதமைத� ெகா!ேட நா& தி/<"ேம� 

ெத&னவனா
 தா�பிற�த ெச�வ� தி/�கைதைய   25 

எ�ேலா/� தா�ேக@க வி&ப<ட& பாAகிேற&. 

<ைடய ணிை◌�ேபா� மிகவா�க) ெசா�லாமா& 

 

#�#�#�#�    

 

தி/வாH
 வாPகி&ற ெச�வ� பிராமணாி� 

சாதி மைறேயா& ைசவ� தைலவனவ& 

ைசவ� தைலவ& ற&ேதவி மி&னைனயா) 

ம!ணைனயா) த&-டேன O�றி/�தா&. அ�மாைன 

இ/வ/மா% வாP�� வி/�தா
க) சிலகால� 

பாதி வயதள;� பாலக/ மி�லாம� 

சாதி மைறேயாாி� ைசவ� தைலவனவ& 

ச7�� <க�வாட� தானி/�0� ேவைளயிேல; 

தவசியி& வர; 

வ�தா ெனா/தவசி மாேயாகி ய�ேநர� 

க!டா& றைலவ& க/ைண9)ள ேயாகித&ைன 10 

பாத� பணி�தவைர� ப&<ைற9� த!டமி@A 

��திரவா5 ைசெயன�0� ெபா4�க <"யவி�ைல 

ச�ததி9 ெம�த-�0� தான/ள ேவ!Aெம&றா& 

அ�த ெமாழி ேக@A அ/)�ாிவா
 ேயாகி9�தா& 

த�பாம >&ற-�0$ ச�ததி9 <!டா0� 

அ�பா�நா <&ற-�0 ஓரறி; ெசா�லநீேக) 

ந�<ைடய ைகயி� ந�ல ெச�ெபா ெனா&4!A 

இ/�ப�கா ணி�ேபா� ஈ0ேவா <&ற-�0 

அ�த� ெபா/ைள யறிவா� மிகவா�கி 
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உ�றெதா/ ெபா/ைள ெயா/வ/�05 ெசா�லாம� 20 

ப�திரமா% ைவ�தி/�க� பாலக-� தா& பிற�பா& 

பாலக னவ&றன� பதிைன�தா� வய� த&னி� 

ப�திரமா% ைவ�தவிைத பாலக-�0 நீெகாெட&4 

ெகாA��வி@A� ேபானா
 ேகால� தவசி9�தா&; 

 

ெத&னவ
 பிற�� 

ச�நியாசி யா
ெகாA�க� தா&வா�கி� ப�திரமா% 

ைவ�தி/�தா ேனதைலவ& மாேயாகி ெசா�ப"ேய 

ெசா�7யவ
 ேபா9� �ல�க ெவ0நாளா% 

ச�ததி9 மி�லாம� ச7�� <க�வாட� 

த&ேறவி மி&னைனைய� தாேன வரவைழ��$ 

ச�நியாசி யா
ெமாழி9� தவறி�ேற ந�ைகந�V
 30 

��திர- மி�லாம� ேபாேனா மிள�ெகா"ேய 

எ&4ச7� பாயவ- ேம�திைழ�0� தா-ைர�க� 

தைலவ -ைர�தெமாழி ைதய�ந�லா) தா&ேக@A$ 

ச�நியாசி யா
ெமாழியி� த�பித�க) வாரா� 

ஈCவரேன 9!ெட&4 இ/�ேதாேம யாமாகி� 

ச�ததி9 <!டா0� தைலவேரநீ
 மய�காதீ
 

எ&4 அவ)?ற வி&ப<ட& ெத&னவ-� 

ெம%ெய&4 எ!ணி மீ!Aமவ னீ�ைரயா& 

��திரைன ேவ!"� �ாிசைடேயா ைனேநா�கி 

ெம�த� தவசி/�� ெம%ேநா&� தானி/�� 40 

ஈCவரேன நீ
தா< ெமன�0தவி ெச%9ெம&4 

பாரமவ
 ேம�ேபா@A� பா�கா%� தவசி/�தா
 

ஈCவர/ ம�ெபாB� விவ
�0தவி ெச%தனரா� 

மி&னைனயா) வயி�றி�மி�க க/�பம� <!டா$C 

த&மைனயா) த&வயி�றி� க/�ப<! டானதனா� 

தைலவ& மனமகிP�� தானி/�தா& அ�மாைன 

ப��மா த5Cம�� பாைவய/ ம�ெபாB� 

��திரைன S&ெறA�தா) Kைவய/ ம�ெபாB� 

பி)ைள பிற�தெச%தி ேக@A� பிாிய<ட& 

தைலவ& மனமகிP�� தானி/�தா& அ�மாைன 50 

ச�ேதாஷ மாக� தான�க) ப!ணெவ!ணி$ 

சாதி மைறேயாைர� தாேன வரவைழ��� 

தான�க) பலெகாA��� தான-�பி ேவதியைர� 
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பி)ைள<க� பா
��� பிாிய<ட& தானி/�தா&. 

 

நாமகரண� 

பி)ைள�0� தா&வய� பிாிய<ட ெனா&றா$C� 

ேபாிட ேவWெம&4 ெபாிேயாைர� தானைழ�� 

நா!<?
��� பா
�� நலமா 9ைர9ெமன 

வ�ெபாB� ேவதிய
க ளைனேவா/� தா�?"� 

ப5சா�க� தாெனA��� பா
�தா
க ள�ெபாB� 

ப....ைரக) ைவ��� பா
��� கிரகநீதி 60 

ஆரா%�� ந&றா யவாீ� ெசா�>ைகயி� 

�த&வார நா6� Kசந@ ச�திர<� 

வி"�ைத�� நாழிைக மீனல� கினம�;� 

ெபா/�� மிவ/�0� ேபாிட ெவ&4ைர�தா
 

அ�த <?
�தமதி லைனேவாைர 9மைழ��� 

'ெத&னவ& பிரமராய&’என� தி/நாம5 சா�தினரா� 

ேபாி@ Aலகறிய� ேப$சி@டா
 அ�மாைன 

ேபாி@A� பி)ைளதைன� பிாிய<ட ேனவள
�தா
 : 

 

மகவி& வள
$சி 

ேபா�றி வள
�தா
க) ��ைம9)ள ைம�தைன9� 

கா�0�தி வாளியி@A� ைக�0ெவ)ளி� கா��மி@A� 70 

கா>�0� த!ைடயி@A� க!W�0 ைம9மி@A� 

க!ேண4 வாராம� க�Hாி� ெபா@Aமி@A� 

H�0ம5ச� ெதா@"� தனி� Cகமா% வள
�தா
க) 

வள/கி&ற ைம�த& வயதிர! டான�ேம 

தவP�� விைளயா"� தைரயி� றிாிகிறைத� 

க!A தைலவனவ& க/ைண மிக�ெப/கி 

ைம�த-�0� தி/@"C�றி ம"மீ� ைவ��ைவ��� 

தைலவ& மனமகிP�� ச�ேதாஷ மாயி/�தா& 

ச�ேதாஷ மாயி/�க� தைலவ& மக&றன�0 

வய� ெமா/�&4 வ�த�கா! அ�மாைன 80 

த�தி ய"யி@A� தAமாறி� த)ளா" 

ஆவ>ட& பாலனவ ன%ய
ேம� றா&விழேவ 

வாாி ெயA�தைண�� மழைல$ெசா� றா&ேக@A� 

�ளகி� தி/�ய<� Kாி�தா& அ�மாைன: 
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ெச�ெபா&ைன� ேதவியிடமீத� 

இ�ப"ேய யிவ
க ளி/�கி&ற நாைளயிேல 

ைசவ� தைலவ/�0� த&னறி; தா&ேதா&றி� 

த&ேறவி மி&னைனைய� தாேன ய/கைழ��$ 

ச�நியாசி ய&ெறா/வ
 தான/ளி� ேபானெதா/ 

ெச�லா� பணெம&4 ெச�ெபா& னி/�0�கா! 

உ�த -ைடயைம�த -�ற ஆளானத&பி& 90 

இ�த$ ெசB�ெபா&ைன யவ
�கீ9 ெம&4ைர�தா
 

ப�திரமா% ைவ�தி/�� பால-�0 நீெகாெட&4 

த&ேறவி ைகயி� றா&ெகாA�தா
 அ�மாைன 

த&கணவ& றா&ெகாA�க� ைதய�ந�லா) தா&வா�கி� 

ப�திர மா%�ேபணி� பதனமா% ைவ�தி/�தா) 

ைவ�ேத யி/�தவ
க) வாPகி&ற நாைளயிேல; 

 

ேதவியி& கன; 

க&னியவ) மி&னைனயா) க!H�0� ேவைளயிேல 

க!டா) கனவெதா&4 காாிைக9 ம�ேநர� 

ஊ/�0 ேம�0நி&ற ;ய
�தேதா ராலமர� 

ேவ/டேன சா%�� விழ�க!டா) அ�மாைன 100 

க!ட;ட ேனயவ6� கல�க<�4� தாெனB�� 

த&கணவ ேனாேடதா-ைர�தா ள�ேநர� 

ேக@A� தைலவனவ& கிேலச மிக�ெப/கி� 

கிேலச�ைத வி@A� கிளிெமாழி�0 ஈ�ைர�தா& 

ேகா@A <ைலமாேத ?ற�ேகளி�ெபாB� 

க!டகனா ெம%யாகா� காாிைகேய நீேக6 

கள;க!ட ெபா&-�0$ ச;"9!ேடா காசினியி� 

மன�கவைல ைவயாேத மற��விA இ�ெபாBேத 

இ�ப" ேயயிவ
களி/�கி&ற நாைளயிேல; 

 

ைசவ� தைலவ& மைற; 

ைசவ� தைலவ-�0� தா&Cர<� க!ட�ேவ 110 

Cர<ம� பாராம� ேதாஷமிக� க!ட�ேவ 

வா�0ம� 0ளறி வா�கியேத சீவ-�தா& 

ெச&றா& கா!ைசவ� தைலவ& சிவேலாக� 
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அ�ேநர� மி&னைன9 மலறி விB�தB� 

0�தி விB�� ேகாெவ&றா) ெகா�பைன9�  

மயிைர விாி�தலறி ம!ேம� விB�தB� 

அ%ேயா சிவேனநீ யநியாய5 ெச%தாேய 

ைம�த& ேற@A!ண மகா�பிாியமா யி/�தீேர 

ைம�த& வள/<&ேன வா-லக� ேபானீேர 

பாதிநா) வாழ� பகவா& ெபா4�கைலேய 120 

எ&ன ெச%ேவென& ேற�கிவிழி நீ
ெசாாிய 

0�தி விB�தB� ?ெவ&றா) ெகா�பைன9� : 

 

ஈம�கட& 

அ�ேநர� ேவதிய
க ளைனவ/� தா�?" 

மி&னைனைய� தானம
�தி ேவதிய
க ெள�ேலா/� 

ைசவ� தைலவைன9� தாேம ெயA�தட�கி$ 

ெச%95 சட�05 சிற�பா% <"�தா
க) 

பனிெர!A நா@சட�ைக� பா�காக� தா&<"��� 

க/மாதி ெய�லா� கண�0டேன தா&<"�தா
 

ப!W5 சட�ெக�லா� ப!ணி <"�தபி&� 

மி&னைனயா) த&மகைன வி/�பி வள
�தி/�தா): 130 

 

மக& ப)ளி ேச
த� 

வள/கி&ற ைம�த-�0 வயைத�� மான�ேவ 

ஐ�தா� வய�த&னி லழ0)ள ைம�த-�0$ 

சி40Aமி ைவ�கெவ&4 சி�ைததனி ேலநிைன�� 

ேவதியைர� தானைழ�� மி�க<?
� த�ேக@A 

ந&<?
�த ேவைளயிேல ந&றா%� 0Aமிைவ�� 

ப)ளி�0 ைவ�தா
க) ப&-� தமிழறிய� 

தாயாைர 9�ெதாB� த&0/ைவ� ெத!டனி@A� 

ப)ளியிேல தானி/�� ப"�தா&கா ண�மாைன 

ப)ளி�0$ ெச&4 ப"��வ/� நாைளயிேல 

பி)ைளக6� தா�?"� பிரமரா யைன�பா
�� 140 

தக�ப& றைனயறியா& த4தைலய ென&4 ெசா�7 

ெகா@" ய"�கவவ& ?ெவ& றB�ெகா!A 

தாயாாி ட�தி� வ�� தானீ� ெச�ப>�றா& 

எ&ற& றக�பென�ேக யி/�கி&றா
 மாதாேவ! 

எ&றன�0 நீாீைத யிதமா 9ைர9ெம&றா& 



14 

 

ைம�த -ைர�தவிைத மாதா;� தா&ேக@A 

இ�நா) வைரயி�நீ யி�ப"ேய ேக@டறியா% 

இ&ைற�0 நீதா- மி�ப"�தா& ேக@டெத&ன 

ெசா�வா% மகேனெய&4 �யர<ட ேனேக@டா) 

தாயா ரவ)ேக@க� தாேன� ெசா�>வனா� 150 

இ&ைற�0 நானித மாக� ப)ளியிேல 

பால
க) த�<டேன ப"�� யி/�ைகயிேல 

எ�தைன9 மவ
பா
�� எ�ேலா/� தா�?" 

தக�ப& றைனயறியா& த4தைலய ென&4ெசா�7 

ைபய&க ெள&றைலயி� ப!�டேன தான"�தா
 

ஆைகயினா 7ைதயறிய ேவWெமன� ேக@ேட&நா& 

எ&4மக& ெசா�ல ெவB�தி/�� மாதா;� 

ைம�தைன� தாெனA�� ம"மீதி� றானி/�தி 

உ$சிதைன <க
�� ;ட�ெப�லா� தா&றடவி 

ெம�த மன<ைட�த ெம�7ய6 ம�ெபாB� 160 

இ�த வசனெம& காதினிேல ேக@கெவ&4 

ஈCவர- ெம& றைலயி 7@டவிதி யி�ப"ேயா 

எ&4 மன�ெநா�� ேய�திைழ9 ம�ேநர� 

ைம�த& <க�தடவி ைம�த-� கீ�ைர�பா) 

உ&றக�ப னா
ெச%தி 9ைர�க�ேக ெள&மகேன 

சாதி மைறேயாாி� ைசவ� தைலவென&4 

ெப/� �கBைடயா& பிரபலனவ -&றக�ப& 

பாதி வயதள;� பாலக/ மி�லாம� 

ெம�த� தவசி/�� ெம%ேநா&�� தானி/�� 

ெப/�தவ�தி& பயனாக� ெப�தா
கா W�தைன9� 170 

உ&ேற@A� காW<&ேன உ�தன%ய
 தா-மவ
 

ெச&றா
 சிவேலாக5 ேச
�தா
கா W&றக�ப& 

எ&4ெசா�ல மாதா; மிய��டேன தா&ேக@A 

எ&றைலயி 7@டெவB� தி�கா! மாதாேவ 

நீ
ச7�க� காரணெம& நி&�த�வ னானி/�க$ 

ச7�பதைன வி@AவிA� தாேயநீ ெர&4ெசா�7 

ெம�த மன�ெநா�� மீ!Aேபா%� ப)ளியிேல 

சாி�� <க�வா"� தா-� ப"��வ�தா& 

ப"�0� பய�க6�0) ப�திர@" ��தி9ட& 

சகலகைல வ�லவனா%� தா&ப"�தா& அ�மாைன 180 

ப"��வ/� பால-�0� ப!பா%வய ேதழாக� 
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தாயா ர�வறி�� த&மகனா
 பால-�0� 

KX� க7யாண� ெபா/�த<ட& ெச%வத�0 

நா) <?
�த� பா
�� நலமா 9ைர9ெம&றா) 

<?
�தமவ
 பா
��ைர�க ெமா%0ழலா ள�ெபாB� 

KX� க7யாண� ெபா/�த<ட& ெச%தனளா� 

பனிெர!A வயதள;� ப"�தா&கா! ப)ளியிேல 

ேவத� �ராண�க6� மி�கந�ல சாYதிர<� 

காவிய�க 6)ளெத�லா� க�றறி�தா ன�மாைன 

சகலகைல வ�லவனா%� தா&ப"�தா& பாலக-�: 190 

 

தாயிட� ெச�ெபா& ெப4த� 

பதிைன�தா� வய�த&னி� பாலக னவ&றன� 

தாயா
 தைன�ெதாB� தானீ� ேக@க>�றா& 

எ&றக�ப னா
தா< மிற��வி@டா
 மாதாேவ 

அவ
ேதA� திரவிய�க 6!ேடா ெவன�ேக@டா& 

ைம�த னவ&ேக@க மாதா; மீ�ைர�பா) 

உ&றக�ப னா
தா- <யி
ேபா0� ேவைளயிேல 

ெச�லா� பணெமா&4 சி�ெகனேவ தா&ெகாA�� 

உ&ற& மகனா
�0 உ�றெபா/ ளி�ெவனேவ 

அ�த� ெபா/ெளா&4 அைடவா யி/�0த�பா 200 

உ&றக�ப னா
தா -ன�0ைவ��� ேபானெதா/ 

ெச�லா� பணெமாழிய� திரவிய�க) ேவறிைலேய 

ெய&4 ச7�பா ெயA��ைர�தா) மாதா;� 

அ�தெமாழி ேக@ட;ட னறி; மிக�ேதா&றி 

ெயா&4 மறியாம >ைர�தாேய மாதாேவ 

ெசக<B� மி�த$ெச� ெபா&-�0� தா&சாிேயா 

ெவ&4 ெசா7�தா- மி&ப<ட& றா&வா�கி 

ய&பா% <"��ெகா!A ம�4மவ னீ�ைர�பா&: 

 

தீ
�தயா�திைர 

அ&ைனயேர நீ/ெம�க ைளய/மா% வாP�ைகயிேல 

��திரைன ேவ!"� �ாிசைடேயா ைனேநா�கி 210 

ெம�த� தவமி/�� ெம%ேநா&�� தானி/�� 

எ&ைன9� தா&ெப�4 இ&ப<ட& றானி/�க 

எ&ேற@A� காW<&ேன யிற�தாேர ெய�கைளய
 

எ�கைளய& தா-மி�ேபா Sச
 பத�ெபறேவ 
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பா!"� தல�க) பதிநா> நா&பா
��� 

0/வி-ைட$ சீ
பாத� ெகா!A சிரசத&ேம� 

தீ@ைச9� தா&ெப�4$ ெச�லா� பண5ெச>�தி$ 

ெசா�கைர9� தா&ெறாB� Cகமா% வ/வத�0 

என�0 விைடத�� இ&ப<ட& தான-�� 

ெம&4ெசா�7� தாயா ாிைணய"ைய� K!Aெகா!A 220 

எ&-ைடய மாதாேவ ெயன�0விைட தா/ெம&றா& 

ைம�த -ைர�தெமாழி மாதா;� தா&ேக@A 

மக-ைடய வ�லைமைய மன�தி� மிகவறி�� 

ஈச& மலர"�0 யிைச�தி/�பா ெய&மகேன 

Kேலாக� தா
ெதாழேவ �!ணியனா% நீயி/�பா% 

ேபா%வ/க ெவ&4 ெபா/�த விைடெகாA�தா). 

தாயி& விைடவா�கி� தா& நட�தா& அ�மாைன 

ெச&றா& காண�ெபாB� சீ�கிரமா%� காைளநக
 

காைளநா யகைர9� க/�தான ெசா�கைர9� 

ேசாமநா யகைர9� ெதாB�மிக$ ேசைவெச%� 230 

ஆ�0ேமா ராசாைன ய"வண�கி� ெத!டனி@A� 

0/த@சிைண9� ைவ��� 0�பி@டான" வண�கி 

ேக@டா -பேதச� கி/ைப9ட& ெசா�>ெம&4 

த@சிைணைய� பா
�தவவ
 ெச�லா ெதனேவதா& 

வா�கி <"��ெகா!A ம�4மவ னீ�ெச%தா& 

உ�தர ேகாசம�ைக 9டேன யவ-�வ�� 

ம�ைகபாக நாதைர9� மல
�பாத5 ேசைவெச%� 

அ�0ேமா ராசாைன ய"வண�கி� ெத!டனி@A� 

த@சிைண9� ைவ��$ ெச��<ப ேதசெம&றா& 

உபேதச5 ெசா�ல ;�றெசB� ெபா&ன�தா& 240 

ெசா�லா ெதனேவதா& தி/�ப� ெகாA��வி@டா
 

இவ
 நம�0 ஆசா னி�ைலெய&4 தா&நிைன�� 

வா�கி <"��ெகா!A ம�4மவ னீ�ெச%தா& 

வ�தா&கா! ஆ;ைடயா
 வாB5சிவ னாாிட�தி� 

சிவனா
 தைன9�த& சி�ைததனி ேலநிைன�� 

அ�0ேமா ராசாைன ய"வண�கி� ெத!டனி@A 

த@சிைணைய ைவ��$ ெச��<ப ேதசெம&றா
 

த@சிைணைய� பா
��$ ெச�லா ெதனேவதா& 

வா�கி <"��ெகா!A வ�தா&கா! ெந�ேவ7 

ெந�ேவ7 நாதைர9� ெந5சி� மிகவி/�தி� 250 
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கா�திமதி ய�மைன9� ைகெதாB� Kைசப!ணி 

அ�0ெமா/ ஆசாைன ய"வண�கி� த!டனி@A� 

த@சிைண9� ைவ��$ ெச��<ப ேதசெம&றா& 

உபேதச5 ெசா�ல ;�ற ெசB� ெபா&ன�;� 

ெச�லா ெதனேவ தி/�ப� ெகாA��வி@டா
 

வா�கி <"��ெகா!A வ��தி/ ேவடக�தி� 

தி/ேவட க�தி >ைர சிவனாைர� Kைசப!ணி 

ய�0ெமா/ ஆசாைன ய"வண�கி� த!டனி@A� 

த@சிைணைய ைவ��$ ெச��<ப ேதசெம&றா& 

உபேதச5 ெச%ய ;�றெசB� ெபா&ன�தா& 260 

ெச�லாெதன ேவயாசா& தி/�ப� ெகாA�� வி@டா
 

ஆசா& ெகாA�கவவ& வா�கி <"��ெகா!A 

யிவ
 நம�கா சானி�ைல ெய&4மிக� தா&நட�� 

ஆடாைன நாதைர9 மபர5சி ய�மைன9� 

இ/வ
த� பாதமைத யி&ப<ட& Kைசப!ணி 

த@சிைண9� ைவ��$ ெச��<ப ேதசெம&றா& 

அ�0மவ
 ெச�ெபா&ைன$ ெச�லா ெதன�ெகாA�தா
 

தி/�ப வைதவா�கி� தீரமா% <"��ெகா!A 

வ�தா&�ன� வாச�மகா Oசான& ச�நிதி�ேக 270 

பழ�ேபாதி நாதைர9� பா�0டேன Kைசப!ணி 

அ�0ெமா/ ஆசாைன ய"வண�கி� ெத!டனி@A� 

த@சிைண9� ைவ��$ ெச��<ப ேதசெம&றா& 

அ�0மவ
 ெச�ெபா&ைன$ ெச�லா ெதன�ெகாA�க 

வா�கி <"��ெகா!A ம�4மவ னீ� ெச%தா& 

நட�தா&காணிராேமCர� நாயகE
 ச�நிதி�ேக 

த-�ேகா" யா"� தலதீ
�த <)ளெத�லா5 

ெச&4 வண�கி� தீ
�த�க 6)ளெத�லா� 

அ�கினி தீ
�தமா" ஐ��நா ள�கி/�� 

இராம நாயகைர9� ப/வத வ
�தனிைய9� 280 

காலவயி ரவைன9� ைகெதாB� Kைசப!ணி 

அ�0ெமா/ ஆசாைன ய"வண�கி� த!டனி@A� 

த@சிைண9� ைவ��$ ெச��<ப ேதசெம&றா& 

உபேதச5 ெசா�ல ;�ற ெசB� ெபா&ன�தா& 

ெச�லா ெதனேவ தி/�ப வவ
ெகாA�க 

வா�கி <"�� ெகா!A வழிநட�தா& ெற&னவ-� 

வ�தா& �ன�வாச� வாB5சிவ னாாிட�தி� 

Kவாண 7�க�தி& ெபா�பாத5 ேசைவ ெச%� 
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அ�0ெமா/ ஆசாைன ய" வண�கி� த!டனி@A� 

த@சிைணைய ைவ��$ ெச��<ப ேதசெம&றா& 290 

அ�0ம�த$ ெச�ெபா&ைன$ ெச�லா ெதன�ெகாA�க 

வா�கி <"�� ெகா!A வ�தா&கா! ம�ைர�0 

ம�ைர தனி� வாB� ம&னவனா
 பா!"யனா
 

பா!"� 0மாாி பா
வதிமீ னா@சித&ைன� 

த!டனி@ டவ-ைடய சீ
பாத� ேபா�றிெச%� 

ெசா�கைர9� தா&ெறாB� த&4யரெம� லா5ெசா�7 

இ/ப�நா ள�கி/�� இ&ப<ட னவ/ைடய 

சீ
பாத� த&ைன$ சிற��டேன Kைசப!ணி 

அ�0 ெவ0ேப
க ளாசா&க ெள&ேபாைர� 

க!A ெதாBதவ
க) கா�களிேல தா&OP�� 300 

த@சிைண9� ைவ��$ ெச��<ப ேதசெம&றா& 

த@சிைணைய� பா
��அவ
 ெச�லா ெதன�ெகாA�க 

வா�கி <"�� ெகா!A வழிநட�� ெத&னவ-� 

வ�தா& தி/�ப�H
 வாB5சிவ னாாிட�தி� 

சிவனாைர� Kைசப!ணி சி�ைததனி ேலநிைன�� 

வயிர �
�தி9ைட மல
�பாத� த!டனி@A� 

அ�0ெமா/ ஆசாைன ய"வண�கி� த!டனி@A� 

த@சிைண9� ைவ��$ ெச��<ப ேதசெம&றா
 

அ�த$ ெசB�ெபா&ைன யவ
ெச�லா ெதன�ெகாA�க 

வா�கி <"�� ெகா!A மா�யர� ப@டவ-� 310 

வ�தா& பிரா&மைலயி� வாB5சிவ னாாிட�தி� 

சிவனாைர� Kைசப!ணி$ சி�ைததனி ேலநிைன�� 

அ�0ெமா/ ஆசாைன ய"வண�கி� த!டனி@A� 

த@சிைண9� ைவ��$ ெச��<ப ேதசெம&றா& 

அ�0ம�த$ ெச�ெபா& ெச�லா ெதன�ெகாA�க 

வா�கி <"�� ெகா!A மா�ய
� ப@டவ-� : 

 

தாயிடேமக� 

இ�தைனேப
க) த�மி�நம� ேக�ற0/ வி�ைலெய&4 

ந�ைமயா 6�0/ைவ நா&கா!ப ெத�பெவ&4 

எ!ணி மன�தனிேல ேய�கிேய தானவ-� 

ம&-� மன�ேதறி� பிாிய<ட& ெத&னவ-� 320 

எ&ைற�0 ஆனா> ெம&0/; ெம&னிட�தி� 

வ�� ெவளி�பAவா ெர&ன மன�ேதறி 
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வ�தா& தி/வாH
 மாதாவி& ற&னிட�தி� 

மாதாைவ� க!A அவ
பாத� த!டனி@டா
 

த!டனி@ட ைம�தைன9� ேத&ெமாழியா) தாெனA��� 

க@" யைண��� க&ன�திேல <�தமி@A� 

ேபா%வ�த ெபாB�க!ட ��ைமகைள$ ெசா�ெல&றா) 

மாதா;� தா&ேக@க ைம�த-� தா-ைர�க� 

ேக@டவ�த மாதா;� கிேலச மிக�தீ
�� 

வா@டமற$ சிலநா) வாP�தி/�தா ர�மாைன: 330 

 

பா!"யைன� காWத� 

வாP�தி/�0� நாைளயிேல ைம�த- மீ�ைர�பா& 

எ&ைனயி& னா)வைரயி 7தமா% வள
�தீேர 

உ�ைம9நா னிர@சி�க ேவ!டாேமா உ�தமிேய 

பா!"ய னா
கி@ேட பாி;டேன நா&ேபாக$ 

ச�ேதாஷ மாகேவ தான-��� மாதாேவ 

ைம�த& ெமாழிேக@A மாதா;மீ �ைர�பா) 

எ&மகேன ! நீதா னி&ன5 சிறியவ&றா& 

பா!"ய னா
கி@ேட பயமி�லா ம�நீ9� 

ேபசி வ/வாேயா பிாிய<ட ென&மகேன 

இராசாைவ� காணவி� ந�லவய தி�ைலய�பா 340 

இ&ன5 சிலநா@க) ெச&றா�நீ அ�ெபாB� 

ேபாகலா ெம&மகேன யி�ெபாB� வயத�ல 

ெவ&ற ெமாழிேக@ட வவனீ� தா-ைர�தா& 

எ�த& றிராணிக!A மி�ப"நீ
 ெசா�Oேரா 

ம4��ெமாழி ேபசாம� மனதா ய-��ெம&றா& 

அ�தெமாழி ேக@ட மாதா; ம�ெபாB� 

ேபா%வ/ வாெய&4 ெபா/�த விைடெகாA�தா) 

மாதாவி& விைடவா�கி வ�தா& ம�ைர�0 

ம�ைரதனி� வ�� ம&னவனா� பா!"ய/) 

பா!"யைன� க!டா& பா�0டேன ெத&னவ-�: 350 

 

பதவி ெப4த� 

வ�� க!ட ெத&னவைன ம&னவ& றா&பா
�தா& 

அவ/ைடய தீர<� தி/வழ0� க!டபி&� 

ந�<ைடய ேதச�தி�0 ந�லவதி கார5ெச%ய 

வ�லவ னிவேனெய&4 மனதி� நிைன��ெகா!A 
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ெத&னவைன� பா
��$ ெச�பினா
 பா!"யனா
 

ந�<ைடய ேதச�தி�0 ந�ல வதிகார� 

நா<ம�0� தா&ெகாA�க எ!Wகிேற னி�ெபாB� 

உ�க/� ெதனெவம�0 நீ/ைர9 ெம&4ைர�தா
 

ஏ�றைதநா ன�ப"ேய ெச%திAேவ ென&4ைர�தா& 

எ&4 அவ-ைர�க O�ெச%தா
 பா!"யனா
 360 

ெத&னவனா
 த&ைன� தி/<& ன/கைழ��� 

��பி� பத�க<ட& ெசா
ண கைடய�க6� 

ெபாிய சா�பளி9� Zதா� பர��டேன 

<&ைக �தாாி9 </�0வைள ேமாதிர<� 

<��� கA�க&க) <கமில�க� தா&K@" 

நா>வைக வ�திர<� நலமாக� தா&ெகாA�� 

<�திைர ேமாதிர<� <ைற9டேன தானீ�� 

யாைனயி&ேம� ைவ�தவைன� பைடய�;� தா&[ழ� 

தாைரசி&ன� தா&<ழ�க� த�ப@ட� தானதிர 

நடநாடக சாைல நா@"ய�க ளா"வர 370 

ேபாிைக டமார� ெபாிய �"<ழ�க 

நகைர வல5C�றி நரபால& <&�வ�தா& 

<&வ�த ெத&னவைன <கேநா�கி� பா!"யனா
 

ஆசார� தனி7/�� அதிகார5 ெச%9ெம&றா
 

ேபாெம& ற/)�ாி�தா
 ��ைம9ள பா!"யனா
 

ஆெம& றவ& ெசா�7 யாசார வாச�வ�� 

அதிகார5 ெசழி�தி/�தா ன&பாக� ெத&னவ-�: 

 

பா!"யேனவ� 

அ�ப"ேய சிலநா ளதிகார5 ெச%ைகயிேல 

0திைரெகாள ேவWெம&4 ேகாமா-� தா�நிைன�� 

ஒ/ேகா" பC�ெபா& ெனA��<"� ��க@" 380 

ெத&னவைன� தானைழ��$ ெச��வா
 பா!"யனா
 

ேதச���0� 0திைரக) சீ�கிரமா% வரவைழ��� 

க@ட ேவWெம&4 ந�<ைடய க/�தி�கா! 

உ�மா ெலாழியம� ெறா/வராV தாகா� 

0திைரக) தா&வா�கி� ெகா!Aவா/ ெம&4ெசா�7 

ெவ0மதி95 ெச%� தான-�ப� ெத&னவ-�: 

ெத&னவ& �ற�பாA 

0திைரக) வா�கெவ!ணி$ ெச&றைட�தா& த&Eைர� 
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த&Eாி� தானிற�கி$ ேச
�தா& த&மாளிைகைய 

மாளிைகயி� ெச&4 மாதாைவ� த!டனி@டா
 

த!டனி@A OP�த தி/மகைன� தாெனA�� 390 

வாPவா% வள
�தி/�பா% வ/வா%நீ ெய&மகேன 

ஈச& மலர"ைய யி&ப<ட& ப�றிவாPவா% 

பி)ைள ெப4வா% ெப/மா) பத�ெப4வா% 

எ&4ெசா�7 வாP�தி ெயA�தைண�� மாதா;� 

ச�ேதாஷ மாகேவ தானி/�தா) அ�மாைன: 

 

தாயிட� விைடெப4த� 

ஐ��நா ள�கி/�� ஆறா�நா ளா�ெபாB� 

தாயா ாிட�தனிேல தா-ைர�தா& ெற&னவ-� 

வ�தா4 நாளா$C மாதாேவ யி�ெபாB� 

ேகாமா னிைத�ேக@டா� ேகாபி�பா ெர�தைன9� 

எ&4மக& ெசா�ல ேவ�திைழ9� தா&ேக@A 400 

மன�மிக மகிP�� கி/ைப� கடலாகி� 

ேகா@A<ைல மா� ?4வா ள�ெபாB� 

மாAதனி ேல4� மாேதவ
 த&ன/ளா� 

ேவ4விைன வாராம� ெவ�றிெகா)வா ெய&மகேன 

ேதசமதி� ெச&4 திறமா%� பாிக)ெகா!A 

சீ�கிரமா% வாெவ&4 தி/வா�0� தா&ெகாA�தா): 

 

பாியா�திைர 

தாயிட� விைடவா�கி� தா-� ெவளியி�வ�� 

வா&பாியி& மீேதறி வ>$ேசைன தா&[ழ 

நட�தா&கா! ெத&னவ-� ந�ல வழி?" 

ெச&றா&கா! ேசாழ�ர� ெத&னவ- ம�ெபாB� 410 

அ&ைற� கதி7/�� ஆதி�த& ேதா&றியபி& 

ம�றா�நா ளா�ெபாB� மாேசைன தா&[ழ� 

த�ப@ட� தாைரசி&ன� தவி�<ரC தா&<ழ�க 

க@"ய�க) ?ற� கவிவாண
 பா"வர 

ஆைன யதிர ஆனபாி ெகா�காி�க$ 

ேசைன தள��டேன ெத&னவ- ம�ெபாB� 

தி/மா� தா-ைற9� தி/ேவக� ப�தி�வ�� 

?டார� தான"��� ?ெவ& றிற�கின&கா! 

இற�கி யதி7/�தா ாி&ப<ட& அ�மாைன 
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ஐ��நா ள�கி/�� அைலகதிேரா& ேறா&றியபி& 420 

?டார�தா& பிA�கி� ேகாமா-� தா&நட�தா& 

ெவ0ேவக மா%நட�� வ�தா&தி/� 0ள�த�கைர 

தி/�0ள�த� கைரதனிேல ெச&ற"�தா
 ?டார� 

பாைளய<� தானிற�கி� ப!பா யி/�தன
கா! 

அ�தநா ள�கி/�� அைலகதிேரா& ேறா&றியபி&  

த!"ைகயி& மீேதறி� தா- மவ
தள<� 

ந�?/ �ரணி9 <ய
�ததிட� ேசாைலக6� 

ம�தியான� ேபாயி/�� ம&னவ- ம�ெபாB� 

தானபா ன�கைள95 சAதியிேல தா&<"��� 

ேபாசன<5 ெச%� �ற�ப@டா& ெத&னவ-� 430 

ேபானா& <ரைச ெபா&வள
 ெந�தித&னி� 

ெச&ேற ய"�தா
க) தி�ெக�0� ?டார�; 

 

ஆசா& க!பAத� 

அ"�த� கவாி/�க� ��ைமேக) அ�மாைன 

வ�தா
கா! ஆ;ைடயா
 மைறேயா& வ"வாக� 

க�ைக� பிராமண&ேபா� கிழவ&ேபா� வயதாகி 

��தக<� K >� ேபாத� கிழவ-மா%� 

ேகாG&றி� த)ளா"� ேகால� பிராமண-� 

வ�தா
கா! ேவதிய&ேபா� வாகான ெத&னவ&<& 

க!டா&கா! ெத&னவ-� க!0ளிர� பிராமணைன 

எ�கி/�� வாாீ
க ேளைழ� பிராமணேர 440 

ெய&4ெசா�7� ெத&னவ- மி&ப<ட& றா&ேக@க� 

க�ைகயி� தீ
�தமா"� கி/ைப9ட& வ/கிேற&கா! 

வ�ெதா/ மாதமாக வனமிதி7/� கி&ேற& நா& 

எ&4 ேவதியனா
 ெசா�ல வி&ப<ட& ெத&னவ-� 

ந&றி&4 நம�கி�ேபா� ஒ/0ைற; மி�ைலெய&ன 

ந&றாக நீாி/�க நா& வ�ேத& க!\ேர! 

 

 

0/�த"ேயக� 

எ&4 ேவதிய- மி&ப<ட& ெத&னவ-� 

இ�த வன�தனிேல யி/�கிேறா ெம&றீேர 

நீாி/�0 மிட�தனிேல நியம<ட& Kைசப!ண 
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ந�ல தலெமா&4 நம�0!ேடா ெவன�ேக@டா& 450 

ந�ல தலெமா&4 நலமா யி/�த�கா! 

வா/ெமன வைழ�� வன�தனிேல ேபானா
கா! 

ேபானா
 ெவ0Hர� ��ைம9)ள வDவன�தி� 

ெச&றா
 0/�த"யி� ெச�வ� பிராமண-� 

0/�� தனி7/�� ேகால<)ள ேவதிய/� 

ெத&னவைன� பா
��� ெத&�ற�தி� நீயி/�� 

Kைசப!ண ந�ல தலமி�கா! �!ணியேன 

எ&4ெசா�ல ேவதிய- மி&ப<ட& ெத&னவ- 

மி�த விட�தனிேல யி/�ேபா�நா ெம&4ெசா�7� 

?டார� ெகா!Aவ�� ெகா�தவ-� ேபாAெம&றா& 460 

அ�ப"ேய ெகா!Aவ�� அ"�தா
க) ?டார� 

ேசைனதள ம�தைன95 ேசர வரவைழ��� 

?டா ர<ம"��� ?@"வ�தா
 பாைளய�ைத, 

 

உபேதச� ெப4த� 

ய�ெபாB� ேவதிய/ மவைன ய/கைழ��� 

காதி >பேதச� க/��டேன ெசா&னா
கா! 

உபேதச� ேக@ட;ட -�தமனா
 ெத&னவ-5 

சகலகைல� கியான� தைகைம9ட& தானறி�தா& 

ெச�லா� பண<5 ெச&ற�கா ண�மாைன 

அ�ெபாB� ெத&னவ
�0 அறி; மிக�ேதா&றி 

இ&ைற�ேக ெய&0/; ெமதி
�ப@\ ெர&0/;� 470 

எ�த& 0/;ெம& சாமி9� நீேரகா! 

எ&4ெசா�7� த!டனி@A இ&ப<ட& ச�ேதாஷமா% 

0/வின� சீ
பாத� 0�பி@ ட"வண�கி 

அ-தின<� நா&மறேவ ைனயேர உ�பாத� 

எ�த& 0/ேவ! ெயைனயா65 ச�0/ேவ 

எ&4ெசா�7 யவ/ைடய வி/தாைள� K!Aெகா!A 

நி&4 ெதாBதிைற5சி ெந�திேந
� ெத&னவ-� 

 

சிவதாிசன� 

நி�கவ�த ேவதிய- மகமிக மகிP��ெகா!A 

அDேவஷ� மாறி யர&வ"வ மானா
கா! 

மா-� மB;� தாி��$ சிவனா/�  480 
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காளக!ட <�தாி��� க/��ட னீCவர/� 

இாிஷப வாகன�தி& ேமேல ெயB�த/ளி� 

கா@சி ெகாA�தா
கா! க/ைண9ட& ெற&னவ
�0 

க!டா&கா ணீCவரைர� க/ைண9)ள ெத&னவ-� 

ஈCவராி& பாத விைணய"ைய� K!Aெகா!A 

மாலய-� காணாத மல
�பாத� நாய"ேய& 

காWத�0 எ&ன தவ� க!Wதேல ெச%ேதேனா 

எ&4தா& ெத&னவ- ேம�தி� பலெதாB�, 

 

சிவ& �தி 

மா&மB;� தாி�த வ)ளேல ேபா�றிெய&றா& 

மா
�க!ட -�காக மற7த&ைன ய�ெபாB� 490 

தீ
�கமா%� தா-ைத�த சிவனாேர ேபா�றிெய&றா& 

காம& தைனெயாி�த க!Wதேல ேபா�றிெய&றா& 

C�தர
�0� H� ெச&ற ேசாதிேய ேபா�றிெய&றா& 

எ@டறிேய னிர!டறிேய ேனைழ ய"ேயைன 

ஆ@ெகா)ள வ�த அ%யேன ேபா�றிெய&றா& 

ம�ைகயிட� பாக�ைவ�த வ)ளலா
 பாதமைத$ 

ெச&4தா& ெத&னவ-5 சி�ெகனேவ K!Aெகா!A 

ேதா�திர�க) ெச%� ெதாBதா&கா! ெத&னவ-�: 

 

சிவனா
 தி/வா�0 

அ�ெபாB� ஈCவரனா ர&�டேன தா&மகிP�� 

ெத&னவைன� பா
��$ சிவனா/மீ �ைர�பா
 500 

த�பாம >�த-�0� த/ேவா மிைணய"தா& 

பா!"யனா ாிட�தி� பாிெகா)ேவா ெம&4ெசா�7� 

திரவிய�க) தா&ெகாA�க� ெத&னவேன வா�கிவ�தா% 

அ�த�ப"�0 அவ
�0�பாி ெகா!A ெச&4 

பா!"யனா
 தம�0� ப!பாக ேவெச>�தி� 

பி&-5 சிலநா@தா& Kமியிேல தானி/�� 

உ&ைனய�பா� நாமைழ�� உ�4பத� த�த/)ேவா� 

எ&44தி ெசா&னா ாீCவர/� ெத&னவ
�0� 

பி&-மிர கசியமா%� பிாிய<ட னீ �ைர�பா 

இ�ேபாநீ ெகா!Aவ�த ஏBேகா" திரவிய�ைத� 510 

த�பாம 7Dவிட�தி� றாேன தி/�பணிக) 

ெச%9ெம& றீCவரனா
 தி/வா�0� தான/ளி 
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வா&பாி�0 நா<� வைகெசா�ேவா� த�பாம� 

எ&4தா& ெத&னவ
�0 ஈCவரனா
 தா<ைர�த 

அ&4<த� ெற&னவ- மரனா
 தி/வ"ைய$ 

ெச&4க/� தி�ைவ��$ சிவஞானி யானா
கா!: 

 

ேவதிய
 வ/ைக 

இ�ப"ேய ெத&னவ- மி/�கி&ற நாைளயிேல 

தி/�பணிக) ெச%யெவ&4 சி�ைததனி ேலநிைன�� 

ேவ;�கா ர
கைள விைரவா% வரவைழ�� 

வட�?
 தனி7/�0 மாமைறேயா
 த�ைமயி�ேபா 520 

?@"வர ேவWெம&4 ?றினா
 ெத&னவ-� 

அ�ேபா� H�வ
க ளைரெநா"யி� ெச&4க!A 

ெத&னவனா
 ?@"வர$ ெசா&னா
கா! சீ�கிரமா% 

எ&4 ெசா�ல� Hத ெரB�தி/�� ேவதிய/� 

வ��க!டா
 ெத&னவைன மாமைறேயா ெர�ேலா/�: 

 

ேகாயி� தி/�பணி�0 நா)பா
�த� 

வ�தெவா/ ேவதியைர வா/ெம&4 ெத&னவ-� 

ேவதியைர� பா
�� வி/�ப<ட& ெத&னவ-� 

இ�த விட�தனிேல யிதமாக� தி/�பணிக) 

நா�ெச%ய ேவWெம&4 சி�தி� தி/�கி&ேறா� 

நா)<?
�த� பா
�� ந&றா 9ைர9ெம&றா
 530 

அ�ேபா� ேவதிய
க ளைனேவா/� தா�?"$ 

ெச�ப<ட& ப5சா�க� தீ
�கமா%� தா&பா
��$ 

சா�திர�க) பா
��� தா-ைர�தா
 ேவதிய
க) 

C�கிர வாரநா) Cபேயாக ல�கின�தி� 

அ�தநாளைத$ ெச%தா லாிய Cவரா0� 

எ&4ெசா�7 ேவதிய
க ளி&ப<ட& O�றி/�க 

ந�லெத&4 ச�மதி�� நல<டேன தாமி/�தா
: 

 

ெத&னவ& க@டைள 

C�கிரவாரநா) ேதா&றியபி& H�வைர 

நலமாக� தானைழ��$ ெசா�>வா& ெத&னவ-� 

ேவதிய
க) ெசா�ப"ேய வி"�ைத�� நாழிைகயி� 540 

வர$ெச%ய ேவWெம&4 சAதியி� றாேனா" 

ேவதிய
க) த�கைள9� மி0�தஆ சாாிைய9� 
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?@"வர ேவWெம&4 ?றினா
 ெத&னவ-� 

விைடெப�4� தாேனா" விைரவா யைழ��வ�தா
 

வ�தவைர� பா
��வைக S�ெசா&னா& ெத&னவ-� 545 

தி/�பணிக) ந&றாக$ ெச%9ெம&றா
 ெத&னவ-�; 

 

விநாயக
 Kைச 

ந�ல ல�கின�திேல நா) <?
�த5 ெச%வத�0 

பி)ைளயா
 ைவ��� Kமல
க) தா&[@"� 

ப$சாிசி ேத�கா% பய4பணி யார<ட& 

அ�பமவ� ெபாாிக) அதிரச ெம)6/!ைட 550 

வா&க/�� தா&<தலா% ைவ�� விநாயக
�0� 

த@சிைண9� ைவ��� திைசேநா�கி� ெத!டனி@A� 

ேத�கா 9ைட��$ சிற�பாக� தா& பைட�� 

நா) <?
�த5 ெச%தா
க) ந�லெதா/ ேவைளயிேல 

<?
�த மவ
 ெச%� <"�தபி&� ெத&னவ-�;  

 

காளியாசாாி வ/ைக 

காளியா சாாித&ைன� கAக வரவைழ��� 

தி/�பணிக) ெச%� சீ�கிரமா%� தா&<"�க 

ேவWெம&4 ெசா�7 ெவ0மதி9� தா&ெகாA�தா
 

ஆெம&4 வா�கி யவனீ� ெசா�ல>�றா& 

க�>வ�� ேச
�தா� ெச%யலா� தி/�பணிக) 560 

க�> யி/�0மிட� காளியா சாாித&ைன$ 

ெசா�>ெம&4 ேக@க$ ெசா�>வா னாசாாி 

தி/ெம%ய� தனிேலேபா%$ ெச&4 மைலபிள�� 

வ!"யி&ேம ேல�தி வரேவW ெம&4ெசா&னா& 

அ�த�ப"ேய ய-�� ெம&றா& ெத&னவ-� 

அ�ெபாB� காளியா சாாி யவ&றா-� 

ஐ 4 த$C அைடவா% வரவைழ��� 

தி/�ப;ேம யாசாாி ெச��வா& ெற&னவ
�0� 

ெபாியமைல யானதினா� பி&வழ�0 வாராம� 

ெரா�கவிைல ெகாA��  �ேபா@A மைலபிள�� 570 

ெகா!Aவர ேவW� ேகாமாேன ெய&4ைர�தா& 

ஆெம&4 ெசா�7 யத�கிைசய� ெத&னவ-�; 
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தி/ெம%ய5 ெச�>த� 

ேகா"� திரவிய<� வா�கி$ெச&றா& தி/ெம%ய�தி� 

ேபாயவ
க ள�ேக ெபாியமைல பா
�� 

மைல�0 விைலெகாA�� வா�கின
கா! அ�மாைன 

மைலைய விைல�0வா�கி மைலய/ேக ேபாயி/�� 

க�ைல� பிள�� கண�கதிகா ர�ப"�0$ 

ேச
மான� பா
��$ ேச
�தா
கா! அ�மாைன 

உட-� 0டேன ஒ@ட
 வச�பA�தி� 

க�>வ�� தா& விழேவ க!டாேன ெத&னவ-� 580 

க!ட ;டேன க@"ய�கா ரைனயைழ��� 

காளியா சாாித&ைன� கAக வைழ9ெம&றா&: 

 

காளியாசாாி தி/�ப வ/த� 

விைடெப�ேற ென&4 விைரவா யவேனா" 

ஆசாாி தைனேநா�கி ய/ளி�பா ெட&4ைர�தா& 

உைர�த ;டேன �W�ெக& ெறB�தி/�� 

ஓ"வ�த ஆசாாி உடேன ய"பணி�தா& 

வ��க!ட ஆசாாி மதி<க�பா
� தீ�ைர�தா& 

க�>வ�� ேச
�த�கா! காளியா சாாிெய&4� 

தி/�பணி ேவைலக) சீ�கிரமா%� தா&<"�க 

ேவWெம&45 ெசா&னா
கா! ெவ�றி9)ள ெத&னவ-�: 590 

 

ேகாயி�றி/�பணி 

அ�ேபா� ஆசாாி அ&�டேன தாெனB�� 

ேகாலள��  �ேபா@A� 0�றெமா&4 மி�லாம� 

வான� பிாி�� வைகவைகயா% ம!ேபா@A 

பாரமைல யி"��� பBெதா&4� வாராம� 

க�>க) ேசர� கண�கதிகா ர�ப"�0� 

ெகா!Aவ�� ேச
��� ெகாBகின
கா! அ�மாைன 

வாணம� ெவ@" வைகவைகயா%� க�ேச
�� 

0<தவாி� ப"ய>� ெகாA�ைக மிக$ேச
�� 

ஆளி வாி9 மல�கார மா%$ேச
��� 

ெகாA�ைக<த� ேம�வாி9� ேகா�பாக� தா&ேச
��$ 600 

சிகர<த� Hபி$ சிற�பாக� தா&ேச
��� 

தி/நிைல�கா� நி4�தி$ சிற�பா%� கத;ைவ�� 

ந�திேக Cவரனா
 நாயகனா
 தானி/�க 
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நா>கா� ம!டப<� நலமாக� தா&<"��� 

க/டக�ப� ெகா"9� ெக@"யா%� தா&<"�� 

ேயாகநாயகி ய�ம& ேயாக�தி� தானி/�க 

அ�ம னி/�க வல�கார� கனககைப 

ெச�ெபா& தகடதனா� சிற�பாக� தா&<"��� 

பா
�கி&ற ேப
க6�0� பலவணி9� தா&சைம��� 

ப"9ம� க@"� பBெதா&4� வாராம� 610 

க�ப�த" ம!டப<� கணிசமா%� தா&சைம��� 

0/�த"ைய$ C�றி� ேகால� தி/மதி>� 

0/�த"யி� O�றி/�0� ேகாமா னவ
தம�0� 

கனக சைப9� கனர�ன ேமைடக6� 

ப)ளி யைற9� பளி�0மா ம!டப<� 

C�தி� தி/மதி>5 [Pேகா�ர வாச�க6� 

ேகா�ர<� தா&<"��� 0டவைர9� தா&சைம�� 

ஆயிர�கா& ம!டப<� ஆ)ப)ளி மாளிைக9� 

அைறக) கள5சிய< மல�கார மா%<"�� 

ம!டப�க) க@டைளக) வாிைச9ட ேன<"��� 620 

தி/நிைல� கா7@A$ சிற�பா%� கத;ைவ��� 

ேதேராA� Oதி95 சிற�பா% வ0�தா
க): 

 

ெத&னவ
பா� 0ைற?ற� 

அ�பா� நட�தகைத ய&�டேன ெசா�>கிேறா� 

ெத&னவனா
 ?டவ�த ச�நிதி யதிகாாிக) 

எ�ேலா/� ?"ய�ேக S�ெச%தா ர�மாைன 

பா!"யனா
 தா<� பாிவா�கி வாெவனேவ 

ெத&னவனா
 ைக�ெகாA�த திரவிய�க ள�தைன9� 

ேசர$ ெசலவழி��� தி/�பணிக) தா&<"��� 

ெத&னவனா
 தா<5 சிவஞானி யானா
கா! 

ஆைகயினா� பா!"ய
�0 அறி�ைக ெச%ய ேவ!Aெம&4 630 

ேவ;கா ரைரயைழ�� விைரவா ய-�பின
கா! 

அ-�ப வவேனா" யான ம�ைரயிேல 

ெச&4தா& பா!"ய
�0 ெச�ப>�றா& அ�மாைன 

ஆ!டவேர நீ�க ளானபாி ெகா)ளெவ&4 

ெகாA�த பணெம�லா� ேகாயி� தி/�பணி�0$ 

ேசர$ ெசலவழி��� ெத&னவனா
 ேபா@டா
க): 

பா!"ய& ெத&னவைனயைழ�த� 
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எ&4ெசால� Hத ெரழி�மாற& றா&ேக@A� 

க!க) சிவ�� கA�ேகாப <!டாகி 

மா>தா ாிையய&4 வா0ைடய பா!"யனா
 

சீ�கிரமா% நீ�க)ேபா%� ெத&னவைன யி�ெபாB� 640 

வா&பாி9� ெகா!Aவர$ ெசா�7ேய யி�ேநர� 

ைகேயாA ?@"வர ேவWெம&றா& காவல-� 

 

H�வ& வ/ைக 

விைடெப�4 அ�ேநர� மீனவனா
 தா)பணி�� 

வ�தா
 ெப/��ைற�0 வ>ேவக மாயவ
க) 

ெத&னவனா
 த�ைம$ சீ�கிரமா%� க!டா
க) 

வ�தமா> தாாிகைள வா/ ெமனவைழ�� 

வ�தவைக ெசா�>ெம&4 வா0டேன அவ
ேக@டா
 

அ�ேபா� மா>தாாி ய&�டேன ெசா�ல>�றா& 

0திைரக) வா�கெவன� ேகாமானவ
 ெகாA�த 

திரவிய�க ளைன�ைத95 ெசல;ப!ணி� ேபா@\ெர&4 650 

அாி�கார
 வ�� ஆ!டவ
<& ெசா&னதனா� 

பா!"ய/� த�ேம� பதறேவ ேகாப<�4� 

?@"வர$ ெசா&னா
க) 0திைர9ட -�கைள95 

சீ�கிரமா% வா/ெமன$ சினமா யைழ�க>�றா&: 

 

ெத&னவ-ைர 

அ�ெபாB� ெத&னவ- மவ-ைடய <க�பா
�� 

வா&பாிக) வா�கிவர� ேபான மனித
க)தா& 

வ/கிேறா ெமனேவதா& வ�த�தா& ஓைலயி�ேபா 

த�ப�கவ
 வ�� தாெனா/வ& ெசா&னதினா� 

ேகாமா-� ேக@A� ேகாபமா% ந�மிட�தி� 

ந�ைம யைழ��வர$ ெசா&ன�;� ந�ல�தா& 660 

இ&ன�ப�� நாைளயிேல யிய�பாி9� வ�திA�கா! 

வ�த ;டேனநா� வ/கிேறா�கா! த�பாம� 

இ�ப"ேய ெத&னவனா ாிய�பாக� தா-ைர�க; 

 

H�வ& ம4��ைர 

மா>தாாி ேக@A ம4வா
�ைத S�ைர�பா& 

ம&னவனா
 ெசா&ன வா
�ைத மறேவா�கா! 
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ெத&னவேர யி�ெபாB� சீ�கிரமா% வா/ெம&றா& 

மா>தாாி ெசா&ன வா
�ைத தைன�ேக@A 

 

ெத&னவேன�0த� 

ந�லெத&ேற யத�0 நலமாக வா
�ைத ெசா�7� 

ேபாசன<5 ெச%� பிற0நீ வாெவ&4 

வ�தவைன� தான-�பி வைகேய� ெச%ேவாெம&4 670 

ெத&னவனா
 தா<� ெச&றா
த� ?டார� 

இ�தவைக� ேக� ெச%ேவா மீCவரேன 

எ&4 மன�ெநா�� யி/�0� த/வாயி�; 

சிவனா
 வ/ைக 

ெத&னவைன� பா
��$ சிவனா/ மீ �ைர�பா
 

ஒ&4�0 ம5சாேத 9ன�0தவி நாமி/�ேபா� 

எ&4ெசா�7� தாெமா/க� ெலA�� <"�தவ/� 

<�திைர9� ேபா@A <"�ைபயவ
 ைக�ெகாA�� 

உ�<ைடய பா!"ய
�0 உடேன அ-��ெம&4 

ெகாA��வி@A� ேபானா
கா! 0/�த"யி னீCவர/� 680 

 

ெத&னவ& ஓைலய-��த� 

<"�ைபயவ
 வா�கி <4வ� ெச%� ெத&னவ-� 

வ�தமா> தாாித&ைன வாகாக வரவைழ�� 

<�திைர9� ேபா@A <"�ைபயவ& ைக�ெகாA�� 

இ&-� ப�� நாைளயிேல யிதமாக நா<ம�ேக 

வா&பாி9� ெகா!A வ/ேவா�கா ெண&4ெசா�7 

ஓைல9� தாெமBதி உ�றவ
க) ைக�ெகாA��� 

ேபாெம&4 ெசா�7� ெபா/�த வ-�பின
கா! 

ஆெம& றவ
களத�கிைச�� தா& வா�கி$ 

ெச&றா
 ம�ைர�0$ சீ�கிரமா ய�மாைன 

ம�ைர தனி�ெச&4 ம&னவனா
 தா)பணி�� 690 

ெத&னவனா
 தா<ைர�த ெச%திெய�லா5 ெசா�7யவ
 

<"�ைபயவ
 ஓைல9ட& <&பாக ைவ�தா
க) 

ைவ�த <"�ைப வா0டேன பா!"யனா
 

பா
�த ;டேன பளீெர& றிர�தின�க� 

க!ட ;டேன கனமா யகமகிP�� 

0$ச7ய
 த&ைன� ?@"வர$ ெசா�7யபி& 

ேச@"கைள� ?ட$ சீ�கிரமா%� ?@"வ�தா
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வ�தெதா/ ேச@"கைள வாகா யவ
பா
�� 

க�ைல விைலபா
��� க!"�பா%$ ெசா�>ெம&றா
 

அ�ெபாB� ேச@"க6 ம�த�க� ைல�பா
�� 700 

இத�0 விைல ெசா�ல ெவ�களா� ?டா�: (1) 

 

ஆ;ைடயா
 ந�பி 

ந�லெதா/ Kைசமணி நவர�தின� க�பதி��� 

க�Kர� த@A கன�தெதா/ காளா5சி 

ஐ�தA�0 ஏழA�0 ஆனெதா/ தீப<ட& 

�/ஷ
 மி/க��� ெபா&னாக� தீப<ட& 

உ/�0 வைள9 ேமாாிஷப� தீப<ட& 

ஆலா�தி தீப<ட னானெதா/ ைகவிள�0 

க!"95 சி4மணி95 ெச�ெபா� றளிைக9ட& 

ேதாரண ந�விள�0� H!டா மணிவி�0 

(1) இDவிட�தி� கைத ெதாட
ப�4� கா!கிற�. 

தி/ம5சன ெமA�க$ ெச��� 0ட<தலா%� 710 

Kச�கிர� 0ைட9� ேபா�றிய ெவ!0ைட9� 

காவி� 0ைட9� கனக விசிறிக6� 

ெவ!சா மைர9� விதமான ந�சிவிைக 

ாிஷப வாகன< நீலகிாி வாகன<� 

ஆனபாி வாகன< மட
�கமல வாகன<� 

அ&ன வாகன<� ஆனமயி� வாகன<� 

எ�லா<5 ேசா"ைணயா யிய�பா% <"��ைவ�தா
 

அ�ெபாB� ெத&னவ- மா!டவ
�0� Kைசப!ண 

யாைர யைழ��ைவ�ேபா ெமனேவ யவ
நிைன�� 

ஆ;ைடயா
 ந�பிதைன ய/ேக வரவைழ��� 720 

Kைசப!ண$ ெசா�7� ெபா/�த விைடெகாA�தா
 

அ�த� ப"ேய அவ
Kைச ப!ணினா
கா! 

 

பா!"ய& ம4ப" H� அ-��த� 

பா!"யனா
 ெச%தி பகர�ேக) அ�மாைன 

பாிெகா!A வாெவனேவ பண�ெகாA�� நாம-�பி 

வ/ஷ< ெமா&றா$C வரவி�ைல யி�வைர�0� 

மனித
தைம <&ன-�பி வரவைழ�க� ேபானத�0 

இ&ன�ப�� நாைளயிேல யி&ப<ட& வ/ேவாெம&4 
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ஓைலயி ெலBதிவி@டா -�றெதா/ ெத&ன-� 

மாத< �&றா$C வரவி�ைல ெய&ேறதா& 

ெத&னவ& ேம�ேகாப� தீ
�கமா% வ�தவ
�0� 730 

க!க) சிவ�� கA�ேகாப மாகியவ& 

வாசGழி ய�கார& ைவ�தியநா தைனயைழ�� 

நீ9<& ேசவக/� நிமிஷ�தி� றாேனா"$ 

சீ�கிரமா%$ ெச&4 ெத&னவைன யி�ெபாB� 

ம"பி"யா%� ெகா!டவைன வரேவW ெம&4ெசா�7� 

ேபாெவ& றவ-�0� ெபா/�த விைடெகாA�தா
. 

ைவ�தியநாத& வ/ைக 

ேகாமா -ைரேக@A� ேகா@ைட�0 ெவளியி� வ�� 

த&-ைடய ேசவகைர� தானைழ� த�ெபாB� 

நைடயன ேமேலறி நட�தினா ன�ேநர� 

நட�� ெப/��ைற�0 நலமாக வ�தா
க) 740 

வ�� க!டா& ெற&னவைன ைவ�தியநா த&றா-� 

க!டவ-5 ெச%தி பலக/ம ெமலா<ைர�� 

தி!A<! டாகவவ& ேசதி பல;ைர�� 

மீனவனா /�ைம விைரயவர$ ெசா&னா
கா! 

வ/வ ெதாழிய ம4வா
�ைத ேபசாேத 

சீ�கிரமா%� பயண5 ெச�லா தி/�த�கா� 

பா!"யனா
 ேமலாைண பகரேவ ைவ�ேப&நா& 

ம"பி"��� தானிB�ேப& மாியாைத ைவேய&நா& 

எ&றவ& ேகாப<ட ெனA��ைர�தா& அ�மாைன . 

 

ெத&னவ& ஏ�0த� 

ேக@டவ�த� ெத&னவ-� கிேலச மிக�ெப/கி 750 

பா!"யனா ரவ
ந�ேம� பைகயாக$ ெசா&னதனா� 

இ�த ;�தர�க ளிவ-ைர�தா ென&ெற!ணி 

ெம�த மன�ெநா�� ேவதைன9� தானாகி� 

ேபாசன<� ப!ணாம� ேபா� மன�ெநா�� 

ஈCவரேன த5செம&4 ேய�கி <க�வா"� 

ப)ளியைற �0�� பA�தி/�தா ன�ெபாB�, 

 

சிவனா
 வ/ைக 

வ�தா
 0/�த"யி� வாB5 சிவனா/� 

ெத&னவனா
 கி@டவ�� சிவனா/ மீ�ைர�பா
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ஒ&4�0 மா5சாேத உம�0தவி நாமி/�ேபா� 

0திைரெகா!A நா<� ?@டமா% வ/ேவா�கா! 760 

பயண� �ற�பA நீ பய�பட;� ேவ!டா�கா! 

நாைள வ/ேவா�நா� ந&றாக நீதா-� 

ஒ�?
 0"தனிேல உச�த திடலதிேல 

பாைளய<� தானிற�கி� ப!பாகநீ பாெர&4 

ேபானா
கா ணீCவரனா
 ெபாிய 0/�த"�0 

ஈCவரனா
 ேபானத& பி& னீ�ெச%தா& ெத&னவ-�: 

ெத&னவ& ஒ�?
 ெச�>த� 

<4வ� ெகா!A தாெனB�� <கமல
�� ேபாசன�க) 

அ/�தியவ& பா�கிைல9 ம&பாக� தானி/�� 

க@"ய� கார
த&ைன� கAக வரவைழ��� 

பா!"யனாாிட�தி�0� பாிெகா!A நா�ேபாக� 770 

பயணம� இ�ெபாB� ப!பா%நா� வ/ேவா�கா! 

தள�ைத� ெப/�கி� தளேசைன ராWவ<� 

ஆ9த� பாடாக வைழ�ேதா" வா/ெம&றா
 

விைடெப�4� க@"ய-� விைரவா யவேனா"� 

பாைளய�கார/�0� பைடம&ன
 த�க6�0� 

ஒ@டைக� கார/�0 �ழிய� கார/�0� 

ம�4<)ள ேசைனக@0� வா&பாிதன கார/�0� 

பாைளய� கார
�ெக�லா� பயணெம&4 ெசா�7வி@டா& 

ெசா&ன;ட& பாைளய<5 ேசா"யா ய�ெபாB� 

ஆைனயி&ேம� ட�மார <லெக�0� தானதிர 

ெகா��த�� Oைண 0மாி <ழ�கிடேவ 

த�ப@ட ெம�காள� தவி�<ரC தா&<ழ�க 780 

யாைன யல�காி�க வட�பாிக) ெகா�காி�க 

ேசைன யல�காி�க� திற�ேவ�த
 ெகா�காி�க 

இ�ப"ேய ேசைனதள மிய�பாக$ ேசா"ைணயா% 

?டார வாச7ேல 0��ெச%தா
 அ�மாைன 

அ�ேபா� ைவ�தியநாத னவசரமா ேயா"வ�� 

வா&பாிக ெள�ேக வைகெயம�0$ ெசா�>ெம&றா& 

இ&ைற�0 நா�ேபா,யிற�0ேவா� ஒ�?ாி� 

நாைள�0 ஒ�?ாி� ந�லெதா/ வா&பாி9� 

வ��தா& ேச/ம�ேக வ/மள;� நாமதிேல 

ேபாயி/�ேபா ெம&4ெசா�7� �ற�ப@டா& ெத&னவ-� 790 

<!டாC க@" <�திைரேமா திர�தாி��� 
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ெகா��<��� தாPவட<� ேகால சர�பளி9� 

��பி� பத�க<ட& ேசாAைவ ]ாிய<� 

த�க� கைடய<ட& தாயி��� தா&K!A 

ேசாம -A�தி$ ெசா�கா9� மிக�தாி��� 

த!"ைகயி& மீேதறி� தள<B�5 C�றிவ�� 

த&0/ைவ� தானிைன�� தானட�தா& அ�மாைன 

நட�ேததா& ஒ�?ாி� நல<டேன ேச
�தா
கா! 

ஒ�?
 0"தனிேல 9ய
�தமர$ ேசாைலயிேல 

ஊரணிவா வி�கைரயி >ய
�ததிட� ேமைடத&னி� 800 

ெபா�க<ட& பாைளய<� ேபாயி/� த�மாைன 

 

பாிகளி& வர; 

ெத&னவனா
 ேபாயி/�க� சிவனா/ மீ�ெச%தா
 

நாி�0"யி� வ�� ந�ல சிவனா/� 

நாிக) தைனயைழ�� ந�ல பாியா�கி� 

ேதவாதி ேதவ
கைள$ சீ�கிரமா%� தானைழ��� 

ப@டாணி மாரா�கி� பாிேம 7/�கெள&4 

தா-ெமா/ வா&பாிேம� ச;தா கிாியானா
 

அ�தநா ள�கி/�� ஆதி�த& ேதா&றியபி& 

ம�றநா) அ5^�றி& ம�கல�தி� வ�தி/�� 

எB 4 வா&பாிக ளி&ப<ட& ெகா!Aவ�தா
: 810 

 

பிரமராய& வினாவ� 

ச;தா கிாியவைர� தா& பா
��� ெத&னவ-� 

இ�தைன நா) வைரயி 7/�தீேர வாராம�; 

 

ெசௗதாகிாி விைடயளி�த� 

எ&4 அவ&ேக@க இதமா யவ/ைர�பா
 

பா$சாவி� ந�ல பாிக) கிைடயாம� 

ேதசமதி� ெச&4 சிறி�நா ள�கி/�� 

அத�0�தா ன�பாேல ெநA�Hர� நா&ெச&4 

அ��ற ேதசமதி லைடவா%நா� ேபாயி/�� 

ந�லபாி பா
�� நா& வா�கி வ/வத�0 

இ��ைணநா) ெச&ற�தா& எ&4ைர�தா ர�மாைன; 

ைவ�தியநாத& பாிகைள� காWத� 820 



35 

 

அ�த ெமாழிேக@A அ�ெபாB� ெத&னவ-� 

ைவ�திய நாதைன9� வரவைழ��$ ெச%திெசா�7� 

பா!"யனா
 தா<� பாிவா�க� த�தவ/� 

திரவிய�க) ேச
�� சில;ப!ணி� ேபா@ேடாெம&4 

ேகாபமா ெய&ைன� ?@"வர$ ெசா&னாேர 

வ�த�தா& வா&பாி9� வா0டேன பா/ெம&றா& 

ெத&னவனா
 தா<ைர�க$ சீ�கிரமா%� தாெனB�� 

வ�த பாிகைள�தா& ைவ�தியநா த&பா
�� 

ச�ேதாஷ மாக� தா-மவ ன�ெபாB� 

பா!"யனா
 தம�0� ப!பாக ேவாைல9�தா& 830 

எBதி ய-�பேவW ெம&ெற!ணி மன�தனிேல, 

ைவ�தியநாத& பா!"ய-�0 ஓைல அ-��த� 

ஓைல9� தாெனA�� உடேன ெயBத>�றா& 

ேதவாீ
 சீ
பாத� திைசேநா�கி� த!டனி@A 

அ"ேய&ைவ� தியநாத& ெச%9� வி!ண�பெமா&4 

ம�ைர தனி7/�� உ�<ைடய வா�கி&ப" 

ெத&னவனா
 த�ைம$ ெச�வ� ெப/��ைறயி� 

க!Aநா& ெச%திெசா�7� ேகாபமா 9ைர�� 

ஆ!டவனா ெர&னிட�தி லறி�ைகயி@ட ெசா�ப"ேய 

ம"பி"��� தானிB�ேப& வாாீ ெரனெமாழி�ேத& 

நா&ெமாழி�த வ�ெபாBேத ெயB�தி/�� தானவ/� 840 

பாைளய�க) த�க6�0� பயணெம&4 தான/ளி 

ஒ�?ாி� பாைளய�க 6டேனதா& வ�தி/�ேதா� 

ம�ைறயநா) வா&பாி9� வா0டேன ெகா!Aவ�தா
 

இ/வ/மா%� ேபசி யி/�தா
 ெவ0ேநர� 

ேபசி <"�தபி&� பிரமரா ய&றா-� 

ச;தா கிாியவைர� தா&பா
�� ஈ�ெசா�வா& 

பயணம� சீ�கிரமா%� பா�0டேன வா/ெம&றா
 

அ�தெமாழி ேக@A அ�ெபாB� தா<ைர�பா
 

இ&ைற�0� பாைளய< மி�ேகதா ேனயி/�� 

நாைள �ற�ப@A நலமாக� ேபாேவா ெம&றா
 850 

ந�லெத&4 ெசா�7 நட�தா
க) ?டார�: 

 

ெத&னவ& �ற�பாA 

அ�ப"ேய தானவ
க ள&ைற� கதி7/�� 

ம�றநா) பாைளய<� வழிநட�தா ர�மாைன 
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ச;தா கிாியவ/� தா& �ரவி மீேதறி 

வா&பாிக) ெகா5சி வைக9டேன [P��வர 

நட�தினா ன�ெபாB� ந�லெதா/ வா&பாிைய 

ெத&னவனா
 க!A சிாி�� <கமல
�� 

0திைர தள��டேன ?ட நட�க>�றா
 

நட�� வழி?" ந�லெப/5 ேசைன9ட& 

கனேவக மா%நட�� க&ன� 0"யி� வ�தா
 860 

வ�திர!A நாளதிேல யி&ப<ட& தானி/�தா
 

�&றா�நா ளா�ெபாB� <கமல
வா%� தானட�� 

தி/ேவக� ப�தி�வ�� நலமா யிற�கின
கா! 

இற�கி யதிேல யி&ப<ட& O�றி/�தா
 : 

 

பா!"ய& வாிைச ய-��த� 

இவ
களி�ேக யி/�க விதமா% ம�ைரயிேல 

பா!"யனா
 ெச%தி பகர�ேக) அ�மாைன 

ைவ�திய நாதெனBதி வரவி@ட ஓைலத&ைன 

வாசி�� வாசி�� மனமகிP�� பா!"யனா
 

ெத&னவைன நா<� ெதாியாம ல�ெபாB� 

ேக)வி வசன�ைத� ேக@A அவ&ேமேல 870 

ேகாபமா% நாமவைன� ?@"வர$ ெசா&னதனா� 

ைவ�திய நாத-�ேபா% ம"ைய� பி"�திB�க 

மன� கிேலசமதா% வ/வா ெனனநிைன�� 

ேவ!A� வாிைசக) விதவிதமா%� தா&ெகாA��� 

ெத&னவ
�0 இ�ெபாB� சீ�கிரமா%� ெகா!Aெச&4 

H�வேன நீெகாA��� 0ணமாக வா
�ைதெசா�7� 

K!Aெகா)ள$ ெசா�ெல&4 ேபாகவி@டா
 அ�மாைன: 

 

H�வ& வாிைசவழ�0த� 

பா!"யனா
 தா�ெகாA�க� பாி;டேன H�வ-� 

வா�கி வாிைசத&ைன வழிநட�தா ன�ேநர� 

சீ�கிரமா%$ ெச&4 தி/ேவக� ப�தி�வ�� 880 

ெத&னவனா
 த�ைம� த!டனி@A� H�வ-� 

பா!"யனா
 தா�ெகாA�த வாிைசக ள�தைன9� 

ெத&னவ
�0� தா&ெகாA�� நி&றா&கா! அ�மாைன 

H�வைன� பா
��$ ெசா�>வா& ெத&னவ-� 

ஏதடா! H�வேன யி�வ�த வாேற� 
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உ)ள ப"ேயநீ 9ைர�கேவ ேவWெம&ன 

அ�ெபாB� H�வ- மவ
<க�பா
� தீ�ைர�பா& 

வா&பாிக) ெகா!Aநீ
 வாாீ ெரன�ேக@A$ 

ச�ேதாச மாகேவ தா
மா
ப& பா!"யனா
 

K!Aெகா)ள$ ெசா�7� பிாிய<டேன ெகாA�தா
 890 

ெகா!Aவ� ேதைனயா ெகா�றவேன ெய&4ைர�தா&. 

ெத&னவ& த& வாிைசைய$ ச;தாகிாி�0� கா!பி�த� 

அ�தெமாழி ேக@ட வ�ெபாB� ெத&னவ-� 

ெம�த மனமகிP�� ெம)ள நைக�ாி�� 

வ�தெதா/ Kஷண�ைத வா0டேன தாெனA��$ 

ச;தா கிாியவ
�0� தானறிய� ப!ணெவ!ணி 

?டார� தைனேநா�கி� ெகா�றவ-� தானட�தா& 

நட�ேத யவாி/�0� ந�ல ?டாரமதி� 

ெச&4அவ
 <&பாக� ெத&னவ- ம�ெபாB� 

பா!"யனா ர-�பிைவ�த வாிைசக ள�தைன95 

ச;தா கிாியா
<& ச�ேதாச மாகைவ�தா& 900 

ைவ�தெவா/ Kஷண�ைத வாகாக� தா&பா
��� 

Kஷண�க) தா&வ�த ��ைமகைள$ ெசா�>ெம&றா
 

வா&பாிக) நா�ெகா!A வாேரா ெமன�ேக@A� 

பா!"யனா
 தா�ெகாA��� பா�கா ய-�பிைவ�தா
 

எ&4ெசா&னா& ெத&னவ- மீச
ச; தாகிாி9� 

வ�தவைக த&ைன வாகா யவரறி�� 

உ�த-�0 வ�த உAவைரக ள�தைன9� 

நீெரA��� ெகா)6ெம&4 நீதி9ட& ெசா&னா
கா! 

எ&4 ெசா�ல�ேக@ ெடB�தி/�� ெத&னவ-� 

த&-ைடய ?டார� தா&ேபா யி/�தன
கா!: 910 

 

ெத&னவ& ம!"8ைரயைடத� 

ம�ைறநா ள�0 வா0ைடய ெத&னவ-� 

ச;தா கிாியவ/� த&�ரவி$ ேசைன9ட& 

ேசரெவா/ <கமா%$ ெச&ேற நட�தா
க) 

ேசாழ �ர�தனிேல ேசா"யா%$ ேச
�தா
க) 

ஆதி�த- ம�ெபாB� அ�த கிாியைட�தா& 

அ�தநா ள�கி/�� ஆதி�த& ேதா&றியபி& 

ம�றாநா ளா�ெபாB� வாிைச9ட& ெத&னவ-� 

ச;தா கிாியவ/� த&�ரவி$ ேசைன9ட& 
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நட�தா
 வழி?" ந�லெதா/ ேசைன9ட& 

ெச&ேற தி/வாH
 ேச
�தா
கா! அ�மாைன 920 

ேச
�திர!A நாளி/�� இ&ப<ட& ெத&னவ-� 

ம�றாநா) பாைளய<� வழிநட�தா ர�மாைன 

ெச&றா
கா! ம!"8
� ெத�ப� 0ள�த/ேக 

ெத�ப� 0ள�த/ேக ெச&ற"�தா
 ?டார� 

அ�தநா ள�கி/�� ஆதி�த& ேதா&றியபி&; 

 

பா!"ய& ேப@"�0 நா) பா
�த� 

ம�றநாளா� ெபாB� ம&னவனா
 ெத&னவ-� 

ச;தா கிாியவ/� த�க6@ தா&ேபசி� 

?டார� தனி7/�� ெகா�றவ- ம�ேநர� 

க@"ய� காரைர9� கAக வரவைழ��� 

பா!"யனா
 ேப@"�0� ப!�டேன நா�ேபாக 930 

நா!<?
�த� பா
�� நலமா யி/�பத�0 

ேவதியைர� தாமைழ�� விைரவாக வா/ெம&றா
 

விைடெப�4� க@"ய-� ேவதியைர� தாமைழ��� 

?@"வ�� வி@டா&கா! ெகா�றவனா
 <&பாக 

வ�த ேவதியைர ம&னவ-� தா&பா
��� 

பா!"யனா
 ேப@"�0� பாிெகா!A நா�ேபாக 

நா!<?
�த� பா
�� நலமா 9ைர9ெம&றா
 

அ�தெமாழி ேக@ட ேவதிய/ ம�ெபாB� 

ப5சா�க� தானவிP��� பா
�� அவ
தா<� 

வி"�ைத�� நாழிைகயி� மீனவைன� தா&காண 940 

ந�ல தினெம&4 நா)பா
� �ைர�தா
கா! 

ஆெம&4 தா& ெபா/�தி ய�ெபாB� ெத&னவ-� 

ேபாெம&4 ேவதிய
�0� ேபாக விைடெகாA�தா&. 

 

ைவ�தியநாத& ம�ைர�ேகக� 

ைவ�திய நாதைன9� வாெவ& ற/கைழ�� 

வி"�ைத�� நாழிைகயி� மீனவைன� ேப@"ெச%ய  

வாேரா ெம&4நா<� வைக9ட -ைர�பத�0 

<&னேமநீ
 ேபாெம&4 ெசா&னா
 ெத&னவ-� 

அ�ப"ேய நா&ேபா யறி�ைகெச%ேவ ென&4ெசா�7� 

ேபானா& ைவ�தியநாத& ெபா/�த<ட ன�ேநர�: 

பா!"ய-�0$ ெச%தி?ற� 
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ம�ைர தனி�ெச&4 ம&னவனா
 தா)பணி�� 950 

வா&பாிக) ெகா!Aநாைள வாரா
க ளா!டவேன 

நாைள வ/வா
க) ந&றாக� ேப@"ெச%ய 

எ&ேற உைர�தவ-� ஏகின&கா ண�மாைன 

 

ெத&னவ& ம�ைர�0 ெச�>த� 

ச;தா கிாிய/ேக தா&ெச&4 ெத&னவ-� 

பா!"யனா
 ேப@"�0� பாிெகா!A நா�ேபாக 

ேவWேம அ%யா விைரவா 9ைர9ெம&றா
 

ந�ல ெதனேவ நைக�ாி�� ஈCவர-� 

அ�ப"ேய ேபாேவாெம& ற/) �ாி�தா ர�மாைன 

நாைள�பயண� ந&றா% வி"�த பி&ன
 

ேவதிய
க) ெசா�ப"ேய வி"�ைத�� நாழிைக�0) 960 

வா&பாிக) ேசர வாகா யல�காி�� 

ச;தா கிாியவ/� தா<ெமா/ வா&பாிேம� 

ஏறியவ
 ைகதனிேல எாிS@" தா&பி"�� 

�ற�ப@டா ர�ெபாB� ெபாியெதா/ ைவைகத&னி� 

பா
��நி&ற ெத&னவ-� பா
மீதி� ெகா!டா" 

ச;தா கிாிய/ேக தா-ெமா/ வா&பாிேம� 

ஏறிேய வானவ
க ளி/�ற<5 [P��வர 

நட�தா
கா ண�ெபாB� ந�ல தள��டேன 

பாிக) வ/கிறைத� பா
�கெவன� பா!"ய-� 

ேமைடயி& ேமேல4 வி/�ப<ட& பா
�தி/�தா& 970 

ெச�H ெளB�பிய� ெச�கதிேரா& றா&மைறய 

வா&பாி கைள�ெகா5சி வாிைச9ட& வ/வைத�தா& 

க!டாேன பா!"ய-� க!0ளிர வ�ெபாB� 

ச�ேதாஷ மாக� பா!"ய& பா
�தி/�க . 

வா&பாி கைள�ெகா!A வ�தா
க) ேகா@ைட�0)ேள; 

 

ெத&னவ& பா!"யைன� காWத� 

ேகா@ைட�0) வ�தபி& ேகாமாைன� கா!பத�0 

ச;தா கிாியவைர� தானி4�தி� ெத&னவ-� 

பா!"யனா
 த�ைமவ�� பாி;டேன க!டா
கா! 

ேகாமா னவ
தம�0� ?4வா& ெத&னவ-� 

பாி�0$ச; தாகிாியா%� ப!�டேன வ�தவ
தா& 980 
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இ�த�ேத ச�தி/�05 ச;தா கிாிய�ல
 

ெத%வ வளநா@"� சிற�பா யி/�0மவ
 

அவனி <B� மவ
வசமா%� தானி/�0� 

அவ
�0 நிக
தா-� யா/மி�ைல ைவயக�தி� 

ஆைகயினா� ெகா�றவ
தா மா!டவேர நீ/மி�ேபா 

சாிேப@" யாக�தா& ெச%யேவ ேவWெம&4; 

 

பா!"ய& ச;தாகிாிைய� காWத� 

ெத&னவனா
 ெசா�ல� ெத&ம�ைர� பா!"ய-� 

ந�லெத&4 ெசா�7 நலமா 9ைர�க>�றா& 

ெத&னவனா
 ேபான த&பி& ெத&ம�ைர� பா!"ய-� 

பாிக) தைம�பா
�க� ப!பாக மீனவ-� 990 

ேவWெம&4 ெசா�7 ெவளியிேல வ�தவ-� 

உய
�தெதா/ வா&பாிேம� வாகாக� தாேனறி 

ச;தா கிாிய/ேக தா&ெச&றா& பா!"ய-� 

பா!"யனா
 வ/கிறைத� பா
��நி&ற ெத&னவ-� 

ச;தா கிாியவைர� தா&பா
��$ ெசா�ல>�றா& 

பா!"யனா
 வ/கி&ற ப;Cத&ைன� க!\ேரா 

0திைரயி& ேமேலறி� ேகாமா -�மிட�தி� 

ேப@"ப!ண� தா-� பிாிய<ட& வ/வ�கா! 

ேபாO ெரன;ைர�க� �&<4வ� ெச%தவ/� 

ந�லெத&4 ெம)ள நட�தினா
 வா&பாிைய 1000 

பா!"யனா
 தா<� பாி�0$சம& கி@டவ�தா
 

ச;தா கிாியவ/� தா
மா
ப& பா!"ய-� 

இ/வ/மா%� ேப@" ெச%� இ/�தா
கா ண�மாைன. 

 

பா!"ய& பாிகைள� காWத� 

அ�ெபாB� பா!"யனா ரகமிக மகிP�� 

ச;தா கிாியவைர� தானைழ��� ெகா!டா" 

ஆயிர�கா& ம!டப�தி ல&�டேன ேபாயி/�� 

0திைரகைள ெய�லா� ெகா!Aவர$ ெசா�7யவ
 

வா&பாிக) ேசர வாிைச9ட ேனபா
�� 

ச;தா கிாியவைர� தா&�கP�� ெகா!டா"� 

0திைர விைலயறிய� ேகாமா-� ேவWெம&ன� 1010 

தம�ச; தாாிகைள� தானைழ�� வா/ெம&றா& . 

அ�த� ப"ேய யைழ�ேதா" வ�தா
க) 
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வ�தச;, தாாிகைள வாகா யவ
பா
�� 

இ&னவிைல ெய&4 எம�0ைர9 ெம&4ைர�தா
 , 

அ�தெமாழி ேக@A ஆனச; தாாிக6� 

விைலமதி�க வா&பாிைய விபர<ட& பா
�தவ
க) 

பா!"யனா
 தா�ெகாA�த பண�தி�0� ப�திர@" 

காWெமன வவ
க) கண�காக ேவ9ைர�தா
 

அ�தெமாழி ேக@A அ�ெபாB� பா!"ய-� 

ச�ேதாஷ மாக� தானி/�தா ர�மாைன. 1020 

 

கயி4 மா�4த� 

அ�த ந�ல ெச%தி யறி��ச; தாகிாி9� 

ெகா!Aவ�த வா&பாிைய� ெகா�றவ-� ெகா��வி�தா
 

ந�லெதா/ ேவைளயிேல ந�கயி4 மா�றின
கா!: 

 

பாிகைள இலாய�தி� க@Aத� 

அ�ெபாBேத பா!"யனா ர�ேநர� வா&பாிைய 

இலாயமதி� ெகா!Aேபா% ந&றாக� க@Aெம&றா
 

நரபால& ெசா�ப"ேய ந�லெதா/ வா&பாிைய 

ெகா!Aேபா யிலாய�தி� ?சாம� க@"ன
கா! 

வா&பாிக ளிலாயமதி� வைக9டேன ேச
�தபி&�, 

 

ச;தாகிாி விைடெப4த� 

பா!"யனா
 த�ைம� பா
��$ச; தாகிாி9� 

வ�� ெவ0 நாளா$C ம&னவேன நா&ேபாக 1030 

ேவWெமன ;ைர�தா
 வி/�ப<ட ன�ெபாB� 

அ�தெமாழி ேக@A அ&�டேன பா!"யனா
 

வ�த;டேன நீ/� வைக9டேன ேபாேராெம&றீ
 

இ&ன�ப�� நா)தா னி�ேக யி/ெமன;� 

ேவ!"யவா பரணமிக வாிைசக 6�ெகாA�� 

அ-��கிேறா ெம&4 ம&பாக� தா<ைர�தா
 

அ�த வசன மவ/ைர�க� தா&ேக@A 

உ&ேதச� தா- ெமா/�/�� விைல9மி�ைல 

உ&னாெலா& 4�நம�0 ஒ/0ைற9 மி�ைலெய&றா
 

வ/ட< ெமா&றா$C ம&னவேன ேதச�வி@A 1040 

இ&ைற�ேக யி�ெபாBேத ந�பயண� ேபாவெம&றா
; 



42 

 

 

பா!"ய& பாிசளி�த� 

அ�தெமாழி ேக@A அ�ெபாBேத பா!"யனா
 

ெபா�கிஷ�ைத� தா&திற�� Kஷண�க 6)ளெத�லா� 

நா>வைக வ�திர<� நலமாக� தாெனA��� 

ெகா!Aவர$ ெசா�7� 0ண<டேன தாெமA�� 

இ�தா/ ெம&4அவ ாி/ைகயா� றா&ெகாA�க 

ெகாA�த ெவ0மதிைய� ேகா�நீ@"� தா& வா�கி� 

0திைரேம� 0னி�� 0திைர�0� பி&னாேல 

ேபா@டா
ச; தாகிாி� ேபா@டவ�த� ��ைமக!A 

பா!"ய& ேகாப� 

நா<�ைக யா�ெகாA�க ந�ேகா7 னா�வா�கி� 1050 

0திைர�0� பி&த@"� ேபா@டாேன ெய&4ெசா�7� 

பா!"யனா ர�ெபாB� ேகாப<�றா
 க!சிவ��, 

 

ெத&னவ& ேத�4த� 

அ�த நிைலயறி�� ெத&னவ-� பா�காக 

<&னாேல 9�மிட�தி� ெமாழி�ேத னவ
ெச%தி 

அவனி <Bதா6 மரச
க ெள�ேலா/� 

இவ
ெகாA�க வா�0வேத ய�லாம 7வ
தா-� 

ேவெறா/வ
 ெகாA�க வா�0வ� யி�ைலம&னா 

பா!"ய& 0மார�திைய� ப!பாக� ெப�றதனா� 

நீ
ெகாA�க வா�கியைத நிசமாக� க!ேட&நா& 

எ&4ெசா�7� ேகாபமைத யி&ப<ட னா�றிவி@டா&. 1060 

 

ச;தாகிாி �ற�பாA 

அ�த வசனமைத யறி��ச; தாகிாி9� 

�&<4வ� ெகா!A ேபா%வாேரா ெம&4ெசா�7 

விைடைய�தா& வா�கி�ெகா!A நட�தா
கா ண�மாைன. 

 

ெத&னவ& பி& ெதாட
த� 

ச;தா கிாியவைர� தான-�பி வ/ேவென&4 

பா!"யனா
 த�மிட�தி� பாிவா% விைடவா�கி� 

ெத&னவ- ம�ெபாB� ெச&றா&கா ண�மாைன. 

ெத&னவ
�0$ ச;தாகிாி ெச%தி ெசா�ல� 
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இ/வ/மா ெயா/தல�தி 7&ப<ட& தானி/�க$ 

ச;தா கிாிய/ேக தானி/�த ெத&னவைன� 

பா�காக ேவபா
��$ சிாி��ெம)ள$ ெசா�ல>�றா
 

பா!"யனா
 தம�0� பாிக)நா� ெகா!Aவ�� 1070 

உ&ற& கடெனாழிய ெவா��வி�ேதா மி�ெபாB� 

ெப/��ைற�0� ெத&னவேன �ற�ப@ேடா நாெமனேவ 

ெசா&னவைத� ேக@A இ"விB�த மாமர�ேபா� 

நி&4 மய�கி ெநA�$C� தாெனறி�� 

எ&-ைடய ப�கா யி/�05 சிவனாேர 

உ�<ைடய சீ
பாத ெம�ெபாB�� நா&மறேவ& 

உ�ைமவி@A யா&பிாிேய -�தமேர ெய�நா6� 

எ&ைன9� ?டவைழ� ேத0ெம&றா& ெத&னவ-� 

அ�ெபாB� சிவனா/ மவைர ய/கைழ�� 

ஒ&4�0 ம5சாேத 9ன�0தவி நாமி/�ேபா� 1080 

இ&ன5 சிலகால மிDவிட�தி� நீயி/�� 

ம&னவைன நீெச%9� மாபாA மிக;!A 

பாெடாBய� ப@A� பய<�நீ ெதளி�தபி&� 

நா"ேய 9&ைனய�ேக ந&றா% வரவைழ�� 

அ�ெபாB� உன�0 அதிகவர� நா�த/ேவா� 

எ&4 சிவனா/5 ெச�ப<ட& தா<ைர�தா
 

 

ெத&னவ& ஏ�0த� 

அ�தெமாழி ேக@A அறிவழி�த ெத&னவ-� 

பA�பாA ெம�தெவ&4 பா�0டேன ெசா&னீேர 

அ"ேய& பA��யர மாரறிய� ேபாகிறா
க) 

�ைணெயா/வ ாி�லாம� �&ப� பAேவேனா 1090 

அ"ேய -யிைர யழி�திAவ ென&சாமி. 

எ&4ெசா�7 மன�ெநா�� ஈசர" K!Aெகா!டா&; 

 

சிவனா
 ேத�4த� 

அ�ெபாB� ஈCவர- ம&�டேன ஈ�ெசா&னா
 

ஒ&4�0 ம5சாேத 9ன�0தவி நாமி/�ேபா� . 

ெசா�க/� தா-ன�0� �ைணயாக ேவயி/�பா
, 

 

சிவனா
 மைற; 
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எ&4 ெசா�7 SCவர- மி&ப<ட ன�ெபாB� 

உபேதச5 ெசா�79�ற ெவ!ணீ4� தா&ெகாA��� 

ெத&னவைன� தா&நி4�தி$ ெச&றா
கா ண�மாைன. 

 

ெத&னவ& தி/��த� 

ெச&ற சிவனா/� ெபா/�த விைடெகாA�க 

விைடெப�ற ெத&னவ-� மீனவைன வ��க!டா& 1100 

வ��க!ட ெத&னவைன வைக9டேன பா!"ய-� 

ச;தா கிாியவைர� தான-�பி வ�தாேயா 

எ&4பாி வா%�ேக@க வி&ப<ட& ெத&னவ-� 

அ-�பிைவ�� வ�ேத னா!டவேன ெய&4ைர�தா& 

பா!"ய-� ெகா><"�� ப)ளியைற ேபா%$ேச
�தா& 

ெத&னவ-� மாளிைக�0$ ெச&றா&கா ண�மாைன. 

 

பாி நாியாத� 

பாதிந�ல சாம�திேல பாிக) நாியாகி 

<&னி/�த வா&பாிைய <றி�திர�த� தா&0"��� 

0டைல� பிA�கி� ?�0ர> மி@டனகா! 

ப@டண ெம�0� ப/நாிக) ஊைளயிட 1110 

ேவதாள� ேப%க)வி/� �!டனகா ண�மாைன 

 

பா!"ய& ஏ�க� 

க�0 ல��ப@A� கதிேரா-� ேதா&றியபி& 

சாணிமா ெர�ேலா/� தைலயிேல ைகையைவ��� 

பா!"யனா
 தம�0� பாிவிசன5 ெசா�லெவ&4 

ஒ&றாக� ?" நரபால& <&வ�� 

ஆ!டவேன யி�ெபாB� அ"ேய�க) வி!ண�ப� 

வா&பாிக) வ�தெவ�லா� வைகவைகயா%� க@"ைவ�ேதா� 

பாதிந�ல சாம�திேல பாிக) நாியாகி 

<&னி/�த வா&பாிைய �ைள தைன9றி5சி 

0டைல� பிA�கி� ?�0ர> மி@டன கா! 1120 

ப@டண ெம�0� ப/நாிக) ஊைளையயா 

எ&4ெசா�ல$ சாணிமா ேர�கிேய பா!"ய-�, 

 

ெத&னவ& வ/ைக 
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ெத&னவைன யி�ெபாB� ேத" யைழ9ெம&றா& 

ஓ" யைழ��வ�தா ெரா/ெநா"யி� `�வ
க); 

 

பா!"ய& வினாவ� 

வ�� நி&ற ெத&னவைன வாகா யவ
பா
�� 

எBேகா" ெச�ெபா&ைன யிதமாக நா�ெகாA��� 

0திைரெகா!A வாெவனேவ 0ணமா ய-�பிய�� 

இலாயமதி� ெச&4 ந&றாக� க@Aெம&4 

நா<<ைர ெச%ய ந&றாக� க@"ன�� 

பாதி ந�ல சாம�தி� பாிக)நாி யான�;� 1130 

பைழய �ரவிகைள� பரேலாக5 ேச
�த�;� 

காரண�க ளாக� கைதயா% <"�த�;� 

ந�<ைடய திரவிய�ைத நலமாகேவ வா�கி� 

ெகா!Aேபா% நீ9ம�ேக ேகாவி�க) க@Aவி�க� 

திரவிய�க ள�தைன95 சில;நீ ப!ணிய�� 

வா&பாி9� ெகா!A வ�ேத&நா ென&4ெசா�7 

மாாீச வ5சைனயா% மய�க <றநம�0 

மாய� 0திைரகைள� ெகா!Aவ�� நீெகாA�� 

இலாயதி� <&னி/�த ந�லெதா/ வா&பாிைய$ . 

ேசர� ெகாA�கெவ&4 ெத&னவேன யி�ெபாB� 1140 

ெகா!Aவ�� வா&பாிைய� ெகாA��� ெகA�தாேய 

எ&4 ெசா�7� பா!"ய- ெமாிெயனேவ ேகாப<�4� 

தி&4விA வா
ேபால$ சினமா யவ/ைர�க, 

 

ெத&னவ& விைட?ற� 

வா%�ைத��� க@" ம4வா
�ைத S�ெசா�வா& 

ேதசமதி� ெச&4 திரவிய<� நா&ெகாA��� 

ேதவாீ
 த�<ைடய சி�த�தி� ேக�றப" 

வா&பாி9� வா�கிவ�� ம&னவேன க@"ேன&நா& 

ஈCவரனா
 த5ெசய 7�ப"ேய தானி/�தா� 

யாெர&ன ெச%வா
க ள"ேய&ேம� 0�றெம&ன 

 

இர�தின� பாீ@ைச 

எ&4ெசா�7� ெத&னவ- ெமாிெயனேவ பா!"யனா
 1150 

மாமாய வி�ைதக6� மாாீச வ5சைன9� 
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ெபா%9� கவA� ெபா/�� மிவனிட�தி� 

இ�திர சாலவி�ைத யிவனிட�தி >!ெடனேவ 

மய�க� ெபாிதாகி ம&னவ- ம�ெபாB� 

ெத&னவைன <& நம�0� தீரமா ய-�பிைவ�த 

க�ைல�தா& ெபா�கிஷ�தி� காவலேர ைவ�ேதாேம 

<B�� �ர@டாக <"�தேதா நாமறிேயா� 

ெபா�கிஷ�ைத� திற�ேத ேபாெயA�� வா/ெம&றா
 

அ�த ெமாழிேக@A அைரெநா"யி� றாேனா"� 

ெபா�கிஷ�ைத� திற�� ேபாத ெவA��வ�தா
 1160 

எA��வ�த <"�பதைன யிதமாக� பா!"ய&< 

ைவ�தா
 <"�பதைன வாகா யவிP�தவ/� 

பா
�0� ெபாB� ப/�க�லா யி/�த�ேவ 

க!ட;ட& பா!"யனா
 க/ைண <க�வா"�; 

 

பா!"ய& த!டைன 

பா
�� மனேத�கி� பகர>�ற ர�ெபாB� 

ெகா!Aேபா%� ெத&னவைன� 0றடாவா ல"��� 

திரவிய�க) ேசர$ சீ�கிரமா% வா�0ெம&றா
 

ெசா&ன;ட& ெத&னவைன$ C/�காக� ?@"�ேபா% 

அ"�தா
க ள�ெபாB� அ/�0/தி தாேனாட: 

 

ெத&னவ& �ல�ப� 

அ"ப@A� ெத&னவ- மா�தாம ல�ெபாB� 1170 

சிவேன சிவாயெவ&4 சி�ைததனி ேல9/கி 

வா%வி@A� தானB� வ/�த<ட ன�ெபாB� 

எ&-ைடய ப�கி 7/�05 சிவனாேர 

இ�பாA நா&படேவா ெய&தைலயி� விதி�தீ
 

எ&னதவ� 0ைறக) ெச%தா> மி�ெபாB� 

வ��தவ ேவW ெமைனயா65 சிவனாேர 

எ&-ைடய சீவ னி�ேபா யிற�0�கா! 

இற�தா> ெம&சீவ னிைணய"ைய நா&மறேவ& 

ெசா�க ெரன�0� �ைணெச%வா ெர&றீேர 

ஒ/வைர9� காேண ெனா�பி�லா OCவரேர 1180 

எ&4 நிைன�தச�� ெத&னவ/� விB�தன
கா!: 

பா!"யனிட� சிவனா
 ேவதியரா% வ/த� 

இ�த� �யரமைத SCவரனா
 தாமறி�� 
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அவ&4யைர யா�ற வ�ெபாB தரனா/� 

பா!"யனா
 தம�0� ப5சா�க5 ெசா�>ம�த� 

பா
�பா& வ"வாக� பா!"ய&<& வ�தா
கா! 

வ�தெவா/ ேவதியைர வா/மி/ ெம&4�தா& 

உைர�த;ட னி/�� ெசா&னா
கா! ப5சா�க�: 

 

பா!"ய&வினாவ� 

அ�ெபாB� ேவதியைர விள�ப>�றா& பா!"ய-� 

ெத&னவனா
 த�மிட�தி� திரவிய�க) தா�ெகாA��� 

பாிவா�கி வா/ெமன� பா�கா ய-�பிய�� 1190 

மாய� 0திைரத&ைன மா
�கமா%� ெகா!Aவ�� 

ெத&னவ& ெகாA�த�; மிலாய�தி� க@"ய�� 

பாதிந�ல சாம�திேல பாிக)நாி யான�;� 

<&பி/�த வா&பாிக) பரேலாக5 ேச
�த�;� 

தம�0� ெதாியாம� தா& ம�கி� ேபான�;� 

காரண�க ளி&னெவ&4 க!"�பா யி�ெபாB� 

ேவதியேர ெசா�ல ேவWெம&ன� பா!"ய-�; 

 

ேவதிய
 விைட �கல� 

அ�தெமாழி ேக@ட ேவதிய/ ம�ெபாB� 

பா!"யனா
 தம�0� பா�கா 9ைர�க>�றா
 

நா<ைர�க நீேகளா% நலமாக� பா!"யேன 1200 

ஈச& ெசயெலாழிய ேவறி�ைல ம&னவேன 

இ&ன�ெவ0 காாிய�க ளிதமா% நட�0ெம&றா
 

உ�த-�0� பி&னாேல ெவா��வி��� தாேரா�கா! 

ெத&னவனா
 த�மாேல ெச%தி�தாP ெவா&4மி�ைல 1 

ெத&னவ-� ந&றாக$ சிவன"ைம யாயி/�க 

உ�ேம�தா& 0ைறய�;� வ/�காW <�தமேன 

ஆைகயினா லவைனயி�ேபா அ"�க;� ேவ!டா�கா! 

அ"ைய வில�கி யவைன$சிைற$ சாைலயிேல 

ேபா@A ைவ9ெம&4 �க&றன
கா! ேவதிய/� 

நா7ர!A நாைளயிேல நலமான காரண�க) 1210 

உ�த-�0 நா< ெமா�பி��� தாேரா�கா! 

எ&4ெசா�7 ேவதிய/ மிதமாக� தானி/�க� 

பா!"யனா
 தா<� ப!�டேன தா&ேக@A� 
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காரண�க ளி&னெவ&4 கா!ேபா�நா ெம&4ெசா�7� 

காவ7ேல ைவ�க� க@டைள9 மி@டா
கா!: 

 

ெத&னவைன$ சிைறயி7Aத� 

அ�ெபாB0 ேவதியனா ர&�டேன தாெமB�� 

ெச&றா
கா! ெத&னவைன� த!"�0� ?டமதி� 

ெத&னவனா
 த�ைம� த!"�05 ேசவகைர 

வா/ெமன� தானைழ�� வ�லவரா� ேவதியனா
 

ெத&னவனா
 த�ைம$சிைற$ சாைலயிேல ேபா@Aைவ�க 1220 

அரச -ைர�திடலா ல"யாம� ெத&னவைன 

?@"�ேபா%� காவ� ?ட�தி� ேச/ெம&றா
 

ேவதியனா
 ெசா�ல வியசனம� தா&ேக@A$ 

சிைற�?ட� தனிலவைர$ ேச
�தா
கா ண�மாைன. 

ேவதிய
 ெத&னவைன� ேத�4த� 

அ�ெபாB� ேவதிய/ ம&�டேன ெத&னவைன 

நலமாக ேவபா
��$ சிாி��ேம வா%திற�� 

வாகாக வ�ெபாB� வியசன <ைர�க>�றா
 

ெத&னவேன நீ9மி�ேபா சிைறயிேல தானி/�� 

கIடெமா&4� படாம� கா�0ேறா <�தைன9� 

எ&44தி ெசா�7 ேயகினா ர�மாைன. 1230 

 

ெத&னவ& ெவ4�� 

காவ7ேல தானி/�த க/ைண9)ள ெத&னவ-� 

ஈசர� பாதமைத யிதய�தி ேலநிைன�� 

Kைச9� ப!ணாம� ேபாசன< மி�லாம� 

ஆறிர!A நாளா ய�ப"ேய தானி/�தா& 

இ��ய
 தீ
�பத�0 ஈCவரேன த5செம&4 

எ@ெட&றா 7ர!டறிேய ேனைழ ய"ேய&நா& 

இ�பாA நா&படேவ ெய&ன0ைற ெச%ேத&நா& 

இ&ன� ெவ0பா "ய�பாக� ப@டா>� 

உ�<ைடய சீ
பாத ெமா/நா6� நா&மறேவ& 

எ&-ைடய ெச&ம�ைத Sேட�றி� ெகா)6ைமயா 1240 

வ�ெத&ைன யா@ெகா)ள வாராம� நீாி/�தா� 

எ�த-யி
 த&ைன யிய�பாக வி@"Aேவ& 

காவ7ேல தானி/�� கIட�பட மா@ேட&நா& 

ஈCவர- மி�ெபாB� என�0தவி ெச%யவி�ைல 
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எ&4ெசா�7� த&-யிைர யிற�க$ெச%ய ேவWெம&4 

உ&னி ெயB�தி/�தா /�றவ�த� ெத&னவ-�; 

 

சிவனா
 ேதா&4த� 

அ�ேநர� ெசா�க7�க ம&�டேன ேயா"வ�� 

ெத&னவைர� பா
��$ சிாி��மவ ாீ�ைர�பா
 

உன�0தவி நாமி/�க உ&-யிைர யி�ெபாB� 

வி@Aவிட� காாியெம& ேவ!டா ெமனவில�கி 1250 

நாைள�0 உ&காவ� ந&றா% விAதைலயா� 

எ&44தி ெசா�7 ஈCவர/� தா<ைர�க, 

ெத&னவ& சிவைன� ேபா�4த� 

உைர�தெமாழி ேக@A உ�றவனா� ெத&னவ-� 

ெசா�க
த� பாதமைத� ெதாBதீ� ெசா�ல>�றா& 

வி/�த0/ ச�கராேபா�றி ேபா�றிச�� ேவேபா�றி 

எ�க) நாயகேனேபா�றி ெயழி�ெப/��ைற யாேபா�றி 

ம�ைகப�காளா ேபா�றி மா&மB தாி�தா%ேபா�றி 

எ�0மா% நி&றா%ேபா�றி ஈசேன ேபா�றிேபா�றி 

எ&4ெசா�7� ேபா�றி ஈCவரேன த5செம&4 

தாளிைணயி ேலவிB�� த5செம&4 ெசா&னவைன$, 1260 

 

சிவனா
 ெத&னவைன� ேத�4த� 

ெசா�க
 மனமகிP�� ெசா�>வா ர�ெபாB� 

உன�0தவி நாேம 9!ைமயி� ெசா�>கிேறா� 

நாைள பக�ெபாB� ந�மாைண நி$சய�கா! 

காவ� விAவி�ேபா� கல�காேத ெத&னவேன 

எ&44தி ெசா�7யவ ேரகின
கா ண�மாைன. 

சிவனா
 ைவைகயி� ெவ)ள� வரவைழ�த� 

ெத&னவ�0� தா&சிவனா
 திட5ெசா�7� ேபானதனா� 

காவ� விAவி�க� க/�திேல தானிைன�� 

ைவைகதனி� ெவ)ள� வரவைழ�தா ர�மாைன 

ெவ)ள� வ/கி&ற ேவகமைத$ ெசா�>கிேறா� 

இ/கைர9 ெமா/கைரயா ேயகமா%� தா& பர�� 1270 

க�0கைர ெகா)ளாம� கைர�ர!A வ�தத� 

பா!"ய-�0 அறிவி�த� 

ெவ)ள� வ/கிறைத ேவ�தனிட� தா&ெச&4 
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எ)ளள; Kமி யிைடயறேவ தா&பர�� 

நா>பைன 9யர� ந&றா% வ/0ைதயா 

ேகா@ைட9� ேகா�ர<� ேகாமா னர!மைன9� 

ப@டண<� தா&<Bகி� ேபா0ேம பா!"யேன! 

 

பா!"ய& ஆள-��த� 

எ&4ெசா&னா ர�ெபாB� எழி�ேவ�த& தா&ேக@A� 

த�<ைடய காாிய�ேப
 த�ைம வரவைழ�� 

ெவ)ள� மி0�� ெவ0ேகாப� ெகா!ெடB�� 

வ/கிறைத� க!A வ��ெசா&னா ாி�ெபாB� 1280 

ஆனதினா� நீ�களி�ேபா அவசரமா%$ ெச&ேறா"� 

ப@டண�தி >)ள பாி0"க ள�தைன9� 

ந�<ைட ேசைனதள மDவள;� வரவைழ��$ 

ேசர ெவா/<கமா%$ ெச&ேறதா& ேபாயி/�� 

ஆ���0� ெத&கைரயி லானெவ)ள� வாராம� 

கைரக@" ந&றாக� கா/ெம&றா
 பா!"யனா
 

ேவ�த -ைர�க ெவ0சன�க) தாேனா" 

அ�ப"ேய ெச&4 அைட�தா
க ள�ெபாB�, 

 

அட�கா ெவ)ள� 

?ெவ& றைட�கெவ0 ேகாபமா% ெவ)ளம� 

அைட�க அைணபரவி யவ
க)தைம� க!ட;ட& 1290 

ேவகமா% ெவ)ளம� மி0��வர� க!டவ
க) 

மி�க மன�கல�கி� பய�தவ
க) தாேனா" 

பா!"யனா
 <&ேனகி� பலேப/ மீ�ைர�பா
 

ஆ!டவேன ெவ)ள மைட�க;� ?டவி�ைல 

9கா�த ெவ)ளமாக 9க<"வா%� ேதா&4ைதயா 

பா
�க� பயமாக வி/�0ைதயா ெய�க6�0 

எ&4ெசா�7 யவ
க ேளகின
கா ண�மாைன. 

மைறேயா& வர; 

ேக@டவ
க) த�ெமாழிைய� கிேலசமிக ;!டாகி 

மன�கல�கி� பா!"யனா
 மய�0கி&ற ேவைளயிேல 

வ�தா
கா! ெசா�க7�க� மைறேயா& வ"வாக; 1300 

 

பா!"ய& அ$ச� 



51 

 

ேவதியைர� க!ட;ட& விள�பினா
 பா!"யனா
 

ேவதியேர யி�ெபாB� ெவ)ளம� வ/வதனா� 

ெவ)ளமைத� தA�க ேவ�ெச%ேவா� ேவதியேர 

ஈச& ெசயேலா யிைறயவனா
 க�பைனேயா 

ேசர விற�� சிவேலாக� ேச/வேமா 

இ&னப" ெய&4 எம�0ைர9� ேவதியேர 

எ&4ெசா�7� பா!"ய- மி&ப<ட& தா-ைர�க, 

மைறேயா& பா!"யைன� ேத�4த� 

ேவதியனா ர�ெபாB� மீனவ-� கீ�ைர�தா
 

ஒ&4�0� நீமய�க ேவ!டா�கா W�தமேன 

ெவ)ள� தைனமறி�க வித<ைற�ேபா <�த-�0� 1310 

ெத&னவைன யி�ெபாB� சீ�கிரமா%� தானைழ�� 

ெவ)ள மறி�கெவ&4 ெவ0மதி9� ப!ணிைவ��$ 

சீ�கிரேம தான-�� ெசா&ேனா�நா <�த-�0$ 

aணிகெமா/ நாழிைகதா& தாமதேம யானா>� 

ப@டண< <�<ைடய பளி�0மா ம!டப<� 

ேசர வி"�ப@A� தி/நீறா%� ேபா%விA�கா! 

உன�காக ேவநா< <!ைமய� ெசா&ேனா�கா!: 

 

ெத&னவ& விAதைல 

எ&4 ெசா�ல� பா!"யனா ாி&ப<ட& தா&ேக@A� 

ெத&னவைன$ சீ�கிரமா%$ ெச&றைழ�� வா/ெம&றா
 

அ�ேநர� தாேனா" யைழ��வ�தா ர�மாைன. 1320 

பா!"ய& ெத&னவைன யைணக@ட வ-��த� 

அைழ��வ�த ெத&னவைன வ)ள>� தா&பா
�த� 

ஆ�4ெவ)ள மி�ெபாB� அட
�ேதறி வ/வதனா� 

சீ�கிரமா% நீ
ேபா%$ ெச&4கைர க@"ைவ��� 

ப@டண<� ந�<ைடய பளி�0மா ம!டப<� 

ேசர வி"ப@A$ சீரழி�� ேபா0<&ேன 

கா�கேவ ேவWெம&4 கனவாிைச ெச%த/ளி 

ெவ0மதி95 ெச%� விைடெகாA�தா ர�மாைன. 

 

ெத&னவ& ெவ)ளமைட�த� 

விைடெப�4� ெத&னவ-� விைர;டேன தா&நட�� 

ப@டண�தி >)ள பல0"க ள�தைன9� 

எ!ணி�ைக தா&பி"�� எ�ேலாைர9 மைழ��� 1330 
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த&ைகயி� தானி/�0� த&பிர�ப� ேகாலாேல 

சன��� ெகா/க�� தானள�� ேபாAெம&றா& 

ெசா&னப"ேய C/�க வள�� வி@டா
 

ேகாலள�� தா&ேபாட� ?ெவ& றைட�க>�றா
; 

அட�கிய ெவ)ள� 

ெத&னவனா
 த�ைம� க!ட;ட& ெவ)ளம�, 

ேகாப� தணி�� 04கியேத ய�மாைன 

ெவ)ள� தணி�� உ/!ேடா"� ேபானைத�தா& 

ெத&னவ-� பா
��$ சிாி��ெம)ள வா%திற�� 

C/�கா யைட9ெம&4 H!"னா&கா ண�மாைன 

அ�ேநர5 ெச&4 அைட�தா
க ெள�ேலா/� 1340 

அைண9மவ
 க@" யா�4ெவ)ள� வாராம�, 

 

ெத&னவ& அைணைய� பா
ைவயிAத� 

அைட�த வைணவழிேய யவேரா"� பா
��வ�தா
 

ேசர விAப@A$ சி4வா%�கா ேலா"ய�� 

அ�ேக ெயா/விட�தி லைடயாம 7/�த�;� 

க!ட ;டேன க/ைண9)ள ெத&னவ-� 

இDவிட மைடயாம 7/�கவ�த காாியெம& 

யா/ைடய ப�கிெதன நம�கறிய$ ெசா�>ெம&றா
 

ெசா&னெமாழி ேக@A$ ெசா�>வா ரைனேவா/� 

பி@Aவி�பா) ப�ெக&4 ெசா&ன;ட& ெத&னவ-�; 

 

பி@A வி�பா) வ/ைக 

அ�ெபாBேத யவைள யைழ9ெம&றா& அ�மாைன 1350 

ஓ" யைழ��வ�தா /�ற கிழவித&ைன 

 

ெத&னவ& வினா;த� 

வ�தவைள� பா
�� வ>�ேகாப மா9ைர�� 

உ&-ைடய ப�0 அைடயாம� ேபானெத&ன 

எ&4ெவ0 ேகாபமதா ெயA��ைர�தா ர�மாைன: 

 

பி@A வி�பா) விைட?ற� 

அ�ெபாB� கிழவி9�தா னறிவிழ�� ெசா�ல>�றா) 
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நாெனா/�தி ய�லாம� நாயகேன ெய�த-�0 

ேவ4 உதவியி�ைல ேவ�தேன நீ
ேக6� 

எ&-ைடய ப�0 அைடயாம� ேபானவைத 

?7�0 ஆளம
�தி� ?�பி@ ெடா/வைன�தா& 

உதி
�தபி@A நா&ெகாA�� ;ைட�ைபநீ யைடெய&ன 1360 

ஆெம& றவ&ெசா�7 யிைசவாக� தா&ேபானா& 

எ&ன விதமாக$ ெச%தாேனா நானறிேய& 

நா&C@ட பி@ெட�லா� ெபா"யா 9தி
�த�தா& 

ெபா"யா 9திரவவ& ேபாAேபா ெட&4ெசா�7 

வா�கிேய தி&4வி@A வ&கைர9� க@டாம� 

எ&ைன9� தானவ- ேமசரெத� லாேமசி 

வ>�ேகாப மா9மவ& வாயா லத@Aகி&றா& 

த!"��� ெகா)6ைமயா ெத&னவேர ெய&4ைர�தா): 

ெத&னவ& பரமைன� பிர�பால"�த� 

அ�ெபாB� ெத&னவ/ மவைன ய/கைழ��� 

?79� வா�கி� 04�கைண9� ேபாடாம� 1370 

ஏனி/�தா ெய&4 ெயாிெயழேவ ேகாப<�4 

ெத&னவ&ைக� பிர��ெகா!A சீ�கிரமா%� தான"�தா& 

அ"ப@A� தானலறி அ�பாேல ேயாட>�றா&; 

 

உல0� க"விBத� . 

ெசா�க
தி/ ேமனியிேல �%ய பிர�ப"தா& 

சி�ெகனேவ தா&படேவ ெசக<B�� ப@ட�தா& 

அ�கய�க! மீனா@சி ய�ம னவ)ேம>� 

பா!"யனா
 த�ேம> மவ
ப@ட மகிஷிேம>� 

ப@டண�தி >)ள பல0"க) த�ேம>� 

ேசைனபாி காவல
க) ெத&னவனா
 த�ேம>� 

ேசரெவா/ நிைறயா%$ ெச&4ப@ட த�மாைன. 1380 

 

பா!"ய& உண
; 

பா!"யனா
 த�ேமேல பாரவ" ப@டதனா� 

ேசா
�� விB�தவ/5 ேசா
; ெதளி�ெதB�� 

காாிய�ேப ர�தைன9� கAக வரவைழ�� 

ந�ேமேல யி�ெபாB� ந�ல பிர�ப"தா& 

படவ�த காாியெம& பக/ெமன� ேக@டா
 

அ�ெபாB� ெசா�வா
க ளறி�தவ
க ெள�ேலா/� 
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ைவைகதனி ேலெவ)ள மகாதமா% வ�ததனா� 

எ�க) தைமயைழ�� ஏவநீ ர�ெபாB� 

ந�ல ெதனேவேபா% நா�க6� ைவைகதனி� 

ெச&ேற யைட�க$ சினமாக ெவ)ளம� 1390 

எ�கடைம� க!ட;ட ெனB�பிெவ0 ேகாப<ட& 

க�0கைர ெகா)ளாம� கைர�ர!A வ�ததனா� 

எ�களா லாகாம ெல�ேலா/ ேமா"வ�ேதா� 

ெத&னவனா
 தைமய-�ப$ ெச&றா ரவ/ம�ேக 

ெத&னவைர� க!ட;ட& சீறிவ�த ெவ)ளம� 

ெபா�0 திைரயம
�� பி&த�கி� ேபான�ேம 

கைர9மவ
 க@ட� கைரேம� வ/ைகயிேல 

பி@A�0 ம!Cம�தா
 மறியலவ
 க@டாம� 

இ/�ததனா� ெத&னவ
�0 இனியெதா/ ேகாப�வ�� 1400 

ெசா�க
தி/ ேமனியிேல �%ய பிர��ெகா!A 

அ"�தா
 சின<Aகி ய�ெபாB� ெத&னவனா
 

ெசா�கர" ப@டதனா� ெதா��விேயா
 தானறிய 

ேவWெம&4 ெசா�7 ேவ"�ைக பா
�தா
கா! 

ெத&னவ- மி�ெபாB� சிவன"ைம ய�லாம� 

எ�கைள� ேபாேல யிவ/ ெமா/�தெர&4 

எ!ணி மன�தனிேல யி/�காேத ம&னவேன 

உ)ள க/ம <ைர�ேதா ெம&ெமாழி�தா
: 

 

ெத&னவ
பா� பா!"ய& ேபர&� 

அ�தெமாழி ேக@A அ�ெபாB� பா!"யனா
 

இ�தநிைன ;)ளெத&4 இ/�தவ/ ம�ேநர� 1410 

ெத&னவனா
 த�ைம$ சீ�கிரமா%� தானைழ�� 

ேவ!A� வாிைசக) விதமாக� தா&ெகாA�� 

அதிகார <�த-�0 அ&�டேன நா�த/ேவா� 

எ�ெபாB�� ேபாேல யி/��நீ
 பா/ெம&4, 

ெத&னவ& பதவிைய� ைகவிAத� 

ெசா�லேவ ெத&னவனா
 ேசா
வைட�� ெசா�ல>�றா
 

அதிகார ெம�த-�0 ஆகா� ம&னவேன 

சாியான ேப
க6�0� தான/6 ெம&4ைர�தா
 

ேவ!டா�கா! ெத&னவேன விசாரமைத வி@AவிA� 

எ�ெபாB�� ேபாேல நீ ாி/ெம&4 தா-ைர�க 

அ�தெமாழி ேக@A அவாீ �ைர�க>�றா
 1420 
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சிவேவட� தா&தாி�த சிவன/) ெப�றவ
�0 

அதிகார5 ெச%ய வைடவி�ைல ம&னவேன 

ெச&4நா& ெப/��ைற�0$ சிவனாைர Kைசப!ண� 

ேபாகவிைட ெகாA��� ெபா/�த வ-�பிைவ�தா� 

மா
�க! டைன�ேபாேல வாP�தி/�பா% ம&னவேன! 

ெத&னவ& பா!"யனிட� விைடெப4த� 

எ&4தா& ெத&னவனா ர"��ைர�த வா
�ைததைன 

ம&னவ-� ேக@A மனமகிP�� ெகா!டா" 

அ�ப"ேய ேபாெம&4 அ-�பின
கா ண�மாைன. 

 

ெத&னவ& த& தாைய� காWத� 

விைடெப�4� ெத&னவ-� Oதிபல கட�� 

வ�தா
கா! த&-ைடய மாளிைக�0 அ�மாைன 1430 

மாளிைக வ��தா& மாதாைவ� த!டனி@A 

ேபாசன<5 ெச%� ேபாத விைள�பாறி�; 

ெத&னவ& ெசா�காிட� விைடெப4த� 

ேபானா
கா! ெசா�கர� ெபா�பாத� காWத�0$ 

ெசா�கர" ெதாB� ெசா�>வா
 ெத&னவ/� 

எ&னா� <"யா� ஈCவரேன ெய&4ைர�� 

ந&றாக நாய"ேய& நலமாக� ெதா!Aப!ண 

என�0 விைடய/6 மீCவரேன ெய&4ைர�தா
 

அ�ெபாB� ெசா�க ரவ/� மனமகிP�� 

இ�ேக உன�0 இனிேமா@ச மி�ைலம&னா 

ெப/��ைறயி >�த-�0� ெபா�பாத� நா�த/ேவா� 1440 

எ&4ெசா�க
 ெசா�ல விய�பாக� தா&ேக@A 

அ�த� ப"ேய ய"ேய& ெப/��ைற�0� 

ேபா%வாேர ென&4 ெபா/�த விைடவா�கி 

வ�தா
கா ண�ெபாB� மாளிைக�0 அ�மாைன. 

ெத&னவ& தாயிட� விைட ேக@ட� 

வ��த& மாளிைகயி� மாதைவ� தா&பா
�� 

ெப/��ைறயி VCவரனா
 ெபா�பாத5 ேசைவப!ண 

ேபாகநா& மாதாேவ ெபா/�தவிைட தா/ெம&றா
: 

 

தாயி& ம4��ைர 

அ�தெமாழி ேக@A அவ
தா9 மீ �ைர�பா) 

எ&-ைடய பாலகேன ெய&ெமாழிைய� ேக@ட/)வா% 
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எ&-ைடய ப
�தாைவ நா- மிழ��வி@ேட& 1450 

அ&4<த >�தைனேய ந�பியி/� ேத&மகேன 

எ&ைன� பிாி��ெச�ல ேவ�0ேமா உ&மன�தா& 

நீேபானா ெல�த-�0 யா
�ைண ெய&மகேன 

தீ�கட-� நீ
�கட-5 ெச%வதா ெர�த-�0 

எ�த-யி
 ேபானத&பி& ேன0ெம&றா) மாதா;� 

தாயா /ைர�க� தா&ேக@A� ெத&னவனா
 

மன�மிக ெநா�� மய�க<�றா ர�மாைன 

தாயா
 ெமாழிைய� த@ட <"யாம�, 

இ/�தா
 ெநAநா)வைர யி&ப<ட ன�மாைன 

சிவன/ளி யாக$ சிவ�க/�ைத$ சி�ைதைவ�� 1460 

ேவ4சி�ைத ைவயா
 விசனெமா&4� தானறியா
; 

 

தாயி& பிாி; 

இ�ப"ேய ெத&னவனா ாி/�0� நிைன;த&ைன 

தாயா ரவளறி�� ச7�� <க�வா"� 

��திர வா5ைச9� ெபா4�க <"யாம� 

நா6�0 நா)சீவ& நலமா%� 0ைற;�4 

இ�த� ப"ேய யி/�� சிலகால� 

இ�ேவ நிைனவாக யி/�தா)கா ண�மாைன. 

ெத&னவ& தா%�0 ஈம�கட& ெச%த� 

தாயா
 சிவேலாக5 ேச
�தபி&� ெத&னவனா
 

மாதாைவ ந�லட�க5 ெச%தா
கா ண�மாைன 

தாயா
 தம�0)ள சட�0 மவ
<"��� 1470 

பனிெர!A நா@சட�0� பா�கா யவ
ெச%� 

தான த/ம�க) தய�காம� தா&ெச%� 

பிராமண
 ேபாசன<� ப!ணி <"�தபி&� 

ேத"ய திரவிய�க) ேசர$ சிலவழி�� 

ெச%வன ெவ�லா5 ெச%� <"�தபி&�, 

ெத&னவ& ெப/��ைற�0$ ெச�>த� 

நட�தா
 ெப/��ைற�0 நல<டேன ெத&னவனா
 

நட�� ெப/��ைறயி� ெச�வ� 0/�த"ைய� 

க!A வல�வ�� ைகெதாBதா ர�மாைன 

ெதாBதவ/ ம�ெபாB� ெசா�>வா
 வா
�ைதெயா&4. 

வ�ேத&நா -�<ைடய மல
�பாத� காWத�0 1480 
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த�ேத ெயைனயா6� த�பரேன ெய&4ைர�தா
 

எ&4ைர� தீசன� யிைணய"ைய� ேபா�றிெச%�; 

 

ேவதியைர� காWத� 

ெத&னவ- ம�கி/�க� திறமா%� 0/�த"யி� 

O�றி/�த ேவதிய
ெசா� விள�ப�ேக ள�மாைன 

மா>� பிரமா;� ம�4<)ள ேதவ
க6� 

ச�திர/5 [ாிய/� தானவ/� ெசயெசெயன 

<ழ�0வைத� ெத&னவ&றா& <ைறைம9ட& த&ெசவியி� 

நாராச� கா%$சி ந&றாக வி@ட�ேபா� 

ேக@ட;ட& ெத&னவனா
 கிேலச மிக�ெப/கி 

வ�தா
 0/�த"யி� வா
�ைதெயா&45 ெசா�லாம� 1490 

0/�ைத வலமாக$ C�றிவ�� த!டனி@டா
 

த!டனி@A வ�த ெத&னவைன ேவதிய/� 

ஏ� நிமி�த மி�0வ�த வாேற� 

எ&4ெசா� வாெய&4 யி&ப<ட& தா&ேக@க$ 

ெசா�>வா& ெத&னவ-5 Cவாமி தைன�பா
�� 

உ�<ைடய ப�கி� நானி/�கிேற ென&0/ேவ 

எ&-ைடய ப�கி� நீாி/�Zேரா எ&0/ேவ 

உ�<ைடய விட�தி�நா -!ைம9ட& ேசைவப!ண 

ேவWெம&4 வ�ேத& ேவதியேர ெய&4ைர�தா
 

அ�தெமாழி ேக@A அகமகிP�� ேவதிய/� 1500 

ந�லத�பா ெவ&4 நைகெச%தா
 ேவதிய/� 

அ�ேநர� ெத&னவ-� அறி;டேன தாெனB�� 

0/த@சிைண9� ைவ��� 0�பி@டா& ெத&னவ-� 

பாத� மிக�பணி�� ப!�டேன ெத&னவ-� 

பாி9� காி9� ப�திரமா%� கா/ெம&றா& 

அ�ப"ேய தா- மி/�தன&கா ண�மாைன. 

 

சிவனா
 வ/ைக 

0/�த"யி� O�றி/�த 05சி$ சைடேயா-� 

ேக@A மனமகிP�� கி/ைப� கடலாகி 

வ�தா
கா ணீCவரனா
 வரமவ
�0� தா&ெகாA�க 

க!டா&கா! ெத&னவ-� க/ைண9)ள OCவரைன 1510 

க!A மல
�பாத� க/ைண9ட& தா& ெதாB� 

மாலய-� ேத"ேய காணாத ெபா�பாத� 
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நாய"ேய& கா!பத� ெக&னதவ5 ெச%ேதேனா 

வ&பிற�பி லB�தி வ&னரகி� Oழாம� 

எ�த-�0 ேமா@ச மி�ெபாB த/6ெம&றா& 

இ&ன� பிறவி யிற�� பிறவாம� 

உ�<ைடய சீ
பாத ம/6ெம&றா
 ெத&னவ-� 

அ/6ெம&ற ெசா�ேக@A அ�ெபாB� ஈCவரனா
 

சிாி��� �ரெமாி�த சிவனா/ மீ �ைர�பா
 

ெத&னவைன� பா
��ன�0$ சித�பர�தி� ேமா@சம�லா�  1520 

இ�தல�தி� ேமா@ச மி�ைலகா W�த-�0 

அ�ேக நீ ேபாெவ&4 அ/ளின
கா ண�மாைன. 

 

ெத&னவ& தி�ைல�ேக0த� 

ெத&னவ- ம�ெபாB� சிவனா
 விைடவா�கி� 

ேபானா
கா ண�ெபாB� ெபாழ&ன� பல�தன�0$ 

ெச&ேற சித�பர�தி� ெத&னவ- ம�ெபாB� 

ம&4 தனிலாA மாேதவ
 பாதமைத 

நி&4 வண�கி ெநAநா ளி/�ைகயிேல, 

 

தி�ைல �வாயிரவ
 இைட84 ெச%த� 

ெத&னவைன� க!A தி�ைல �வாயிரவ
 

கி@ேடவர ெவா@டாம� ெச%தன
கா ண�மாைன 

அ�ெபாB� ெத&னவனா ரவ
க) தைம�பா
�� 1530 

ச&னியாசி ேயாA தா@\க) ெச%வெத&ன 

எ& வழிேய ெச�>ைக� கீட�ல க!\ேரா 

எ&4 யிவ
ெசா�ல வி&ப<ட& ேகளாம� 

ேகாபி��� க!சிவ�� ெகாAைம 9ைர�திடேவ 

ெத&னவனா ர�ெபாB� சிவனாைர$ சி�ைதைவ�� 

நி&4 வண�கி ெநA�$ ெசறிைகயிேல, 

 

ெத&னவனா
 மா-/வைடத� 

சிவனா ர�வறி�� ெத&னவைன� தானைழ�� 

மானாக� பிற�� வன�திேல ேபாயி/நீ 

பிற0 வரவைழ��� ெகா)6ேவா <�தைன9 

ெம&4 சிவனா/ மிதமா 9ைர�க>�றா
 1540 

ெத&னவ- ம�ெபாB� சிவனா
 விைடவா�கி 
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வன�திேல தா&ேபா% மா& வ"வ� ெகா!"/�தா& 

மானாக� பிற�தவ/� வன�திேல ேபாயி/�க$, 

 

ேமசாி ம�க@ேப4 ெப4த� 

ெச&ன� ப@டண�தி� திறமான ேமசாிதா& 

��திர/ மி�லாம� ெப/�தவC தானி/�� 

ெப�றா ெரா/ெப!ைண� ேப/லக� தானறிய� 

ெப�ற மதைலத&ைன ேப"ெய&4 ேப/மி@A 

இ&ப <டேன யினிதா% வள
�தா
க) 

தவP�� விைளயா"� த)6நைட யி@Aவர 

மதைலயி& ெசா�ேக@க ம&னவ-� தா&மகிP�� 1550 

பி)ைள9ட& வா
�ைத பிாிய<ட& தா&ேக@க, 

 

மகளி& மா�4நிைல க!ட தா%த�ைதய
 வ/�த<4த� 

அ�ேபா� பி)ைள ய�ெவா&4� ேபசாம� 

ஊைம ய�வாகி ஒ&4<ைர யாததனா� 

பி)ைளதைன� பா
��� ெப/�$C வி@டவ-� 

ம&னவ- ம�ெபாB� மன5ச7��� ெகா!"/�தா& 

சி�தாைட ெகா!A ெகாA�தா
க ள�மாைன 

சீைலதைன வா�கி� ெத/வி ெலறி��வி@டா) 

சீைல9� க@டாம� திாி�த�கா ண�மாைன 

பி�தாய� ெகா!A பி)ைள திாி�ததனா� 

பி)ைளதைன வ&சிைறயி� ைவ�தி/�தா ர�மாைன 1560 

பனிெர!A வய� ப�0வமா யா$C�கா! 

அ�ெபாB�5 ேசைலேபா� பி)ைள யி/�ததனா� 

மக6ைடய பாதக�ைத மாதா;� தா&பா
��� 

0�தி விB�தB� ?ெவ&4 தானலறி� 

த&கணவ ேராேட ச7�தBதா ள�மாைன. 

 

மகளி& மா�4நிைல�0� காரணமறித� 

ம&னவ-� ேக@A மனதி� கிேலச<�4 

பாராத ைவ�திய�க) பா
��$ ச7��மவ& 

இத�ேக� ெச%வெம&4 ெய!ணி மன�தனிேல 

ெபாிேயா
 கைளயைழ��� ேபசினா&கா ண�மாைன 1570 

அ�தெமாழி ேக@A அவாீ� ெசா�>வரா� 
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தவ�தினா� தா&வ�த 0ைறS� ம&னவேன 

தீ/� ப"�0� தீ
�கமா%$ ெசா�>கிேறா� 

சித�பர�தி� ெச&4 சிவனாைர� தா&ெதாBதா� 

தீ/�கா ணி�க/ம5 ெச�>�கா! ம&னவேன 

எ&ேற யவ
ெசா�ல விய�ேவ�த& தா&ேக@A 

ந�லெத&4 ச�மதி�� நா�ேபாக ேவWெம&4 

த&மைனவி த&-டேன தா-ைர�தா ர�மாைன. 

 

ேமசாி தி�ைல�0$ ெச�>த� 

உைர�க அவ) ேக@Aஉ)ளப" யாெமனேவ 

ம&னவ/� ேதவிய/� மக6டேன �வ/மா%$ 1580 

ெச&றா
கா ண�ெபாB� சித�பர�தி� க�மாைன 

சித�பர�தி� ெச&4 சிவனாைர� தானிைன�� 

பாரமவ
 ேம� ேபா@A� பா�0டேன தானி/�தா
: 

 

சிவனா
 தி�ைல �வாயிரவைர அைழ�பி�த� 

இவ
க ளி/�கிறைத SCவரனா
 தாமறி�� 

தி�ைல �வாயிரவைர� தி@டமா ய�ெபாB�, 

 

ஊைமைய� ேபசைவ�க$ ெசா�>த� 

தாேன வரவைழ��� தாமீ� ெசா�ல>�றா
 

ஊைமயா% வ�த உ�றெதா/ ேப"த&ைன� 

ேபCவி�க ேவWெம&4 ெப/ைமயா யி�ெபாB� 

ந�<ைடய ேபாி� பழியவ-� தா&ேபா@A 

ேமசாி9� வ�� இ/�கிறா& க!\ேரா 1590 

ஊைமதைன� ேபசைவ�க ;�களா லாேமாதா& 

எ&4 சிவனா ெரA��ைர�க� தா&ேக@A� 

தி�ைல� வாயிரவ
 ேசர ஒ/<கமா%�, 

 

�வாயிரவ
 <"யாெதன� ?4த� 

?" யவாீ� ?றின
கா ண�மாைன 

ஈCவரேன நீ
தா< மி@டெதா/ சாபம� 

ஊைமயா%� தா& பிற�க� க�பி�தீ ாி�நாளி� 

உ�<ைடய சாபமைத� த)ளிைவ��� ேபசவி�க 

எ�க6�0 வ�லைமதா -!ேடாகா ணீCவரேர 



61 

 

உ�<ைடய ெசயைல ெயா/வ/� க!டறியா
 

எ�களா� <"யா� ஈCவரேர ெய&4ைர�தா
: 1600 

 

ெத&னவைன யைழ��வர$ சிவனா
 க@டைளயிAத� 

அ�த ெமாழி ேக@A$ சிவனா/ ம�ெபாB� 

வ��ஒ/ மாதவசி யி/�தாேன ந�மிட�தி� 

இ/�தவைன நீ�க ெள�ேலா/� தா�?"� 

?"� �ர�திவி@\
 ேகால� தவசித&ைன 

அவேன யி/�த�கா 7$சாப� தீ/ெம&றா
 

அவைன� ேத"யைழ��� தி/��ெம&றா ர�மாைன 

அ�த ெமாழிேக@A அவாீ� ெசா�>வரா� 

ேதசா� தர�திாி95 ெச�வ� தவசித&ைன 

எ�ேக ெய&4ேத" யைழ�ேபா�நா மீCவரேர 

இ/�0மிட மி&னெத&4 எம�0ைர�Z ராமாயி& 1610 

அ�ப"ேய ெச&4 அைழ�ேதா" வ/ேவாெம&றா
: 

 

ெத&னவனி/�0மிட� <த7ய ?ற� 

அ�தெமாழி ேக@A அ%ய/ மீ�ைர�தா
 

மானாக� தா&பிற�� வன�திேல வாBகி&றா& 

ேபாயைழ�� வா/ெமன$ ெசா&னா
கா ண�மாைன 

வன�திேல வாBகி&ற மானிலa� ேகா"9!A 

எ�த மாென& றைழ�ேபா�நா மீCவரேர 

எ&றவ
க) ெசா�ல OCவர/ மீ�ைர�பா
 

வன�திேல வாBகி&ற மா&றிர) ?@ட�தி� 

ெச�வ� கைலயாகி� திாிகி&றா& காW�க) 

வன�திேல நீ�க)ேபா% மா&றிரைள� க!ட;ட& 1620 

?@டமா& க)ேசர� 0தி�ேதா"� ேபா%விA�கா! 

ெச�வ� கைலய�தா& தீ
�கமா 9�க)தைம� 

பா
��ெவ0 ேகாப<ட& பாிதவி�� நி�0ம� 

அ�ெபாB� ந�<ைடய வைடயாள மானெதா/ 

மாைலைய� தா&ேபா@டா� மா&வ"வ� தா&மாறி$ 

சிவஞானி யாகி� ெத&னவ-� தா&ேதா&ற 

உ�கடைம� க!ட;ட& ேகாபி��� க!சிவ�பா& 

அறி�� மறியாம ல"ேய�க) ெச%த0�ற� 

ெபா4�த/ள ேவ!A� �!ணியேன ெய&4ெசா�7� 

பாத� பணி�தா� பரா�கிரம� வி@AவிA�. 1630 
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ெச&றைழ�� வா/ெம&4 சிவனா/� தா<ைர�தா
. 

 

�வாயிரவ
 ெத&னவைர� காWத� 

அ�த� ப"� கைனேவா/5 ச�மதி��$ 

சிவனா
 விைடவா�கி$ ெச&றா
 வன�தனிேல 

வனெம�லா� ேத" வ�தா ெரா/வன�தி� 

வாவி தனி�ெச&4 வாகாக நீ
0"��� 

ேத" ய>��� திைக�தி/�0� ேவைளயிேல 

?@டமா& க)?"� 0ள�கைரயி� வ�தனேவ 

க!டா
க) மா&திரைள� கனபிாிய மா%மகிP�� 

ெகா!டா"� பா
�தி/�தா
 0ள�கைரயி ல�மாைன 

மாென�லா� வ��விடா% தீரேவ நீ
0"��$ 1640 

ேசர ெவா/நிழ7� ெச&4 பA�தனகா! 

மாய� கைல�?@ட மா&க6� நாலா4 

[ழேவ காவலா%$ C�றிநி&ற த�மாைன 

அ�ப"ேய ேசர� திர!"/�0� ேவைளயிேல 

தி�ைல �வாயிரவ
 ேசர ெவா/<கமா%$ 

ச�கீத� தைன�பாட� தனமா&க ேளா"னேவ 

கைலமா& வ";ெகா!A நி&றி/�த ெத&னவ- 

ேமாடா மேலநி&4 உ�ற ெசவிெயA�� 

தி�ைல �வாயிரைர$ சீறிேய பா
�திடேவ 

அ�ெபாB� தி�ைல �வாயிரவ
 தா�பா
��$ 1650 

சிவஞானி யானெவா/ ெத&னவனா ாி�ெவனேவ 

அறி��மல
� பாதமதி லைனேவா/� ேபா%விB�� 

அறி�� மறியாம ல"ேய�க) ெச%தபிைழ 

ெபா4�த/ள ேவW� �!ணியேர ெய&4ெசா�7$ 

சிவனா
 ெகாA�தெதா/ ெச�கBநீ
 மாைலத&ைன 

கைலமா& வ";ெகா!ட காரணவ
 <&ேபா@A$ 

சிவனா/ <�ைம$ சீ�கிரமா%� தானைழ��� 

?@"வர$ ெசா&னா
 ேகால� கைல<னிேய 

எ&றவ
க) ெசா�ல ெவழி&மா& வ";வி@A� 

ெத&னவனா
 ேதா&றி நி&றா
கா ண�மாைன. 1660 

 

ெத&னவ
 தி�ைல�0 வ/த� 

ேதா&றிநி&ற ெத&னவைன� தி�ைல� வாயிரவ
 

வா/ெம&4 ெசா�7 யைழ��வ�தா ர�ேநர�: 
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சிவனாைர� காWத� 

வ�தா
 சித�பர�தி� வாB5சிவ னாாிட�தி� 

சிவனாைர� க!A ெத&னவ-� தா&பணி�� 

எ�த& 0/ேவ எைனயா65 ச�0/ேவ 

எ�தைன9 மி�ெபாB� நீரைழ�த பணிவிைடெய& 

எ&4 அவ/ைர�க OCவர/� தா&மகிP�� 

ந&4ந&4 யி�ேபா நா<ைர�க நீேகளா% 

ெச&ன� ப@"ண�தி� திறமான ேமசாிதா& 

பி)ைள� தவமி/�� ெப�றா ெரா/ெப!ைண 1670 

வா9மவ) ேபசாம� வ&�கி>� க@டாம� 

பி�தாய� ெகா!A ெப/�க� தவி�ததனா� 

ந�<ைடய ேபாி� பாரமவ& ேபா@A 

வ�தி/�கா& ந�ம/ேக வாகா%நீ ேபாயி/�� 

பி)ைளதைன� ேபசைவ�� வா/ெம&றா ர�மாைன 

 

ெத&னவ& ேமசாிைய� காWத� 

சிவனா /ைர�க� ெத&னவ-� தா&மகிP�� 

ேபானா&கா ண�ெபாB� ெபா�ெகா"யா) த&னிட�தி� 

ேமசாி9� தா&க!A ெம�த மனமகிP�� 

வா/ மி/ெம&4 வாிைச9ட& தானைழ��� 

த&<&ேன தானி/�தி� ெகா!டா
கா ண�மாைன 1680 

ெத&னவனா ர�ெபாB� சிவனா
 �ைணெயனேவ 

ம&னவனா
 <&னி/�� வாகா 9ைர�க>�றா
 

வா/�கா! ேமசாிேய வாகா9& பி)ைளதைன� 

ெதாி�� கைல9A�தி� ேத&ேபா>� வா%திற�� 

ேபசேவ ெச%� ெப/ைமயா%� தானி/�க� 

ப!ணிைவ�� வாெவனேவ பரமனா ெர&ைனவி@டா
 

ஆைகயினா� நாமி�ேக வ�ேதா�கா! ம&னவேன 

எ&4ெசா�ல� ேக@A இதமாக ேமசாிதா& 

ச�ேதாஷ மாக� தானி/�0� ேவைளயிேல; 

 

சாப� நீ�0த� 

ெத&னவனா
 த�ைம� ேப@"யவ) க!ட;ட& 1690 

ேவகம� ேதா&றி ெவAெவெட&4 தாெனB�� 
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தாயா
 பிறேகேபா%� தாெனாளி�தா ள�மாைன 

ஈCவர ர&4 இ@டெதா/ சாபம� 

ெப!ெகா"யா) த&ைனவி@A� ேபான�தா ன�மாைன . 

 

ெத&னவ& ஊைமைய� ேபசைவ�த� 

ெத&னவனா ர�ெபாB� ேத&ெமாழிைய� தா&பா
�� 

வ!ண� �கிெலா&ைற வாகா ெயA�தவ/� 

இ�த� �கிைல ெயA��நீ
 க@Aெம&4 

வ!ண� தி/மக)<& வாகாக� தா&ேபா@டா
 

ெப!ெகா"9 ம�ெபாB� சீ�கிரமா%� தாெனB�� 

வ!ண� �கிைலவாி�� உA�தின)கா ண�மாைன 1700 

ேசைல 9A�தினயி& ெத&னவனா ர�ெபாB� 

ெப!ைண ய/கி/�தி� ேபசைவ�க ேவWெம&4 

பா�காக ேவதா<5 சிாி�தீ� ெச�ப>�றா
 

ெப!ேண நீாி�ெபாB� ேபசா தி/�பெத&ன 

வாைய� திற�� வழ�கா 9ைர9ெம&றா
 

ெசா&ன;ட ேனயவ65 ேசாைல� கிளிேபாேல 

வாைய� திற�� ேபசின)கா ண�மாைன 

 

ேமசாியி& மகிP$சி 

ம&னவ- மைத�க!A மனமகிP�� ெகா!டா"$ 

சித�பர�தி� வாB5 சிவனாேர ய�லாம� 

ேவ4ஒ/ ெத%வ மி�ைலெயன நி$சயி��� 1710 

ேதாரண�தி னா�சைப95 ேசா"�தா ர�மாைன 

ெத&னவனா
 தம�0$ ெச%9� வாிைசெய�லா� 

எ�த-யி
 த�த SCவர/� ெகனெவ!ணி 

நீ
ெச%த உதவி�0 நானீ� ெச%கிேற&கா! 

எ&4ம& னவ&?ற O�ைர�தா
 ெத&னவனா
 

ஈச& ெசயெலாழிய ெவ&னா� <"வ�!ேடா 

நீ
த/� வாிைசெய�லா� தான�க) ப!ணிவிA� 

ச&னாசி ெய�த-�0� தா&வா�கி� காாியெம& 

எ&4ெசா�7� ேபா@A எB�தி/�� தா&ேபானா
 

ெச&றா
கா! ேமசாி95 சிற�பாக� த&பதி�0: 1720 

 

ெத&னவ& சிவைன�காWத� 

ெத&னவனா
 ெச&4 சிவனா ர"ெதாB� 
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எ�த& பிறவிதைன நீ
நீ�க ேவWெம&4 

சி�ைததனி ெல!ணி� ெதளி�தி/�தா ர�மாைன. 

 

ெத&னவ
 ெப/��ைற�0$ ெச�>த� 

இ�த�ப" ெய!ணி யிவாி/�0� ேவைளயிேல 

மாணி�க வாசக
 எ&4தி/ நாமம� 

சா�தியவ
 த�ைம$ சAதியிேல தானைழ��� 

ெப/��ைறயி VCவர
�0� ெப�றபி)ைள நீயாகி 

அ�ேக நீேபாயி/�� அரசா6 ெம&4ைர�தா
 

சிவனா
 விைடவா�கி$ ெச&றா
 ெப/��ைற�0� 

ெப/��ைறயி VCவரனா
 ெபா�பாத� ேபா�றிெச%� 1730 

த!டனி@A� ெத&னவ-� நி&றா
கா ண�மாைன 

த!டனி@ட ெதா!டைன95 சிவனா
 மிக�தBவி 

இ�நா) வைரயிெலைன மற��நீ யி/�தெத&ன 

எ&4 சிவ&ேக@க O�ைர�தா& ெத&னவ-� 

வ&பிற�பி லB�தி வ&ன/கி� Oழாம� 

சித�பர�தி� �Pகி$ சிவனா ர"ெதாB� 

மா& பிறவியாகி வன�தி� திாி�த>��� 

ேப"தைன� ேபசைவ��� ெப!பிறவி தானக�றி 

மாணி�க வாசக
 எ&ேற யவெரன�0� 

ேப/மினி தா%ைவ��� ெப/��ைற�0� ேபாெவனேவ 1740 

விைடெகாA�க வா�கி வ�ேத&நா னீCவரேர 

எ&4 இவ
?ற OCவர/� தா&மகிP�� 

தானீக
 த�ைம� தாேம வரவைழ��$ 

ச�நிதி <&பாக� தா&ேம� �றமாக 

மாணி�க வாசக
�0 ம!டப<� க@Aெம&றா
 

தாேம யவ/ைர�க� தாேன வரவைழ��� 

தி/�பணி95 ெச%� <"�தா
கா ண�ெபாB� 

தி/�பணி95 ெச%� க@" <"�தபி&� 

மாணி�க வாசகைர மல
�கர�தி னா�றBவி 

?@"யவ
 ெச&4 ேகாயி>�0@ டாேனகி 1750 

அபிேஷக� ைநேவ�திய மவ
ைகயா� றான/ள 

ஆ;ைடயா
 ந�பியவ
 த�ைம வரவைழ�� 

Kைசப!ண$ ெசா�7 ய/6மவ
 தா&�ாி�� 

இ&ப<ட னDவிடேம யி/��வ�தா ர�மாைன 

அ�த� ப"ேய யவாி/�0� ேவைளயிேல, 
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ஆ;ைடயா
 வ/ைக 

வ�தா
கா ணா;ைடயா
 மைறேயாைன� ேபாலவா� 

க!டா
கா! ெத&னவ/� க!0ளிர வ�மாைன 

ேவதியைர� க!A விள��வா& ெத&னவ-� 

எ�கி/�� வாாீ ேரைழ� பிராமணேர 

எ&4 விள�பேவ யிய��வா
 ேவதிய/� 1760 

ம�ைர தனி7/�� வாேர&கா! ெத&னவேன 

எ&4ெசா�ல ேவதிய/� ெத&னவ- மீ�ைர�பா&: 

 

ெத&னவ& ம�ைர$ ெச%தி ேக@ட� 

ம�ைர தனி7/�� வாாீேர ேவதியேர 

அ�ேக யதிசய�க 6!ேடா ெவன�ேக@டா& 

அதிசய�க ளி&னெவ&4 அறிவி�Z ராமாயி& 

ெசா�>கிேறா <�த-�0 ெசா�>ெம&றா ர�மாைன 

ெத&னவ- ம�ெபாB� ேதசிகைர� தா&பா
�� 

ெத&னவனா ாி�கி/� ெத�ேகேயா ேயகினேர 

ஏகினா
 வ/வாேரா ெவ&4ம�த� ப@டண�தி� 

ெசா�>கிற ேப
க 6!ேடா ெவன�ேக@டா
: 1770 

 

ஆ;ைடயா
 ம�ைர$ெச%தி 9ைர�த� 

அ�தெமாழி ேக@ட ேவதிய/ ம�ெபாB� 

ெத&னவைன� பா
��$ சிாி�தீ� ெச�ப>�றா
 

ப@டண�தி>)ள பலசன�க ெள�ேலா/� 

பா!"யனா
 வாச� பாிவார ம�தைன9� 

இ&4 பிற�த விள�0ழ�ைத தா&<தலா%� 

ெத&னவனா
 த�ைம�ேபா� ேதச�தி� கி@டா� . 

ேபானா
வ/ வாேராெவன� �ல��வா ெர�ேலா/� 

இ&4 தவி�0�கா! நிைன; தAமாறி�, 

ஆ;ைடயா
 ெத&னவைன ம�ைர�கைழ�த� 

ேபானா�நீ யி�ெபாB� ��ைம9)ள பா!"ய/ 

ேதசவதி கார5 ெச>��ெம&4 தா<ைர�பா
 1780 

வாாீேரா நா�ேபாேவா� ம�ைரதன� கி�ெபாB�; 

 

ெத&னவ& ம4�� 
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எ&4ெசா�ல� ேக@ட ெத&னவ- மீ�ைர�பா& 

ஒ&4 மறியாம >ைர�தீேர ேவதியேர 

சிவஞானி ெய�த-�0$ சி�றாைச ேவ!டா�கா! 

0/�த"யி VCவர/� ெகாA�த வர�ப"ேய 

ெபா&ன� பல�ைதய
 ெபா�பாத� வி@ெடா/நா) 

வ/ேவேனா வாேர&நா& வா
�ைதயினி 9ைரயாதீ
 

இ�தெமாழி த&ைன யி�ெபாBேத வி@AவிA�. 

எ&4ெசா�ல� ெத&னவனா ாீ�ைர�பா
 ேவதிய/�: 

 

ஆ;ைடயா
 ெத&னவைன� ெகா!A ேகாைவபாAவி�த� 

ஈச
 மலர"ைய யிதய�தி� தா&ைவ�� 1790 

ஈச
ேம� ேகாைவ எBதநீ
 வ�லவேரா 

எ&ேற யவ
ேக@க யிய��வா
 ெத&னவ/� 

உ�ைம�ேபா� ேவதிய
க ெளBதேவ 9!டானா� 

ேகாைவநா மி�ெபாBேத ெசா�>ேவா ெம&4ைர�தா
 

உைர�த வைத�ேக@ட ெவழி&மைறேயா& தா-ம�ேபா 

இ�ெபாBேத நீ
ெசா&னா ெலB�ேவா ெம&4ைர�தா& 

அ�தெமாழி ேக@A� ெத&னவ- ம�ெபாB� 

ஆன�த மா$சாிய ெமனேவ மனமகிP�� 

ஈச
மல
� பாதமைத யிதய�தி ேலநிைன�� 

ேகாைவயவ
 பாட� ேகாமா ெனBதினரா� 1800 

 

ஆ;ைடயா
 தி/�ேகாைவைய$ சி�ற�பல��) ைவ�த� 

எBதி <"�தவ/ ெம!ணில�க� தா&ேபா@A� 

��தக<5 ேச
��� ெப/�கயி4� தா&ேபா@A� 

தி�ைல$ சிவனா
த� ைகெயB� தீெதனேவ 

கைடேய@"� றாெனBதி ைவ�தா
 சித�பரனா
 

எBதின ��தக�ைத S�ெச%தா ர�மாைன 

ப5ச ேக�திர� ப"தனிேல ��தக�ைத 

ைவ��� கதவைட�� வ�தா
கா ண�மாைன. 

 

ஆ;ைடயா
 மைற; 

வ�த மைறேயா-� மாயமா%� தா&மைற�தா
 

ெத&னவ- ம�ெபாB� ேத" ய>�தவனா% 

ஈசர� மாய மி�ெவனேவ தானறி�� 

எ&ைனநீ
 ேசாதைனக) ெச%யெவன வ�தீேரா 1810 
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ஈCவரேர உ�<ைடய மாையS ெத&4ெசா�7� 

ேபானவிட� காணாம� ேபாத� பாிதவி�� 

நி&4ெநA �$ெசறி�� நி&றா
கா ண�மாைன 

எ&ைன மய�கைவ� ேதகினீ ாீCவரேர 

உ�<ைடய சீ
பாத ெமா/நா6� நா&மறேவ& 

எ&-ைடய சனனமைத Sேட�றி� ெகா)6ைமயா 

எ&4 �ல�பி யிவாி/�0� ேவைளயிேல; 

 

�வாயிரவ
 தி/�ேகாைவைய� க!A திைக�த� 

தி�ைல �வாயிர� ேபாி ெலா/வனவ& 

தி�ைல$ சித�பர
�0$ சிற�பாக� Kைசப!ண 

ேவWெம&4 ெசா�7 விைரவாக� தா-�வ�தா& 1820 

வ�� கத;தைன வாகா%� திற�திடேவ 

ப5ச ேக�திர� ப"தனிேல ��தக�ைத� 

க!ட ;டேனயவ& கல�க<� றீ�ெசா�வா& 

களவாணி வ�தி�ேக கள;ேபா யி/�0ெத&4 

எ!ணி யவ&மனதி 7��ற�ேத வ�தவ-� 

திற�த கதவைட��� தீவரமா ெய!ணியவ& 

தி�ைல� வாயிர
�0$ ேசதிெசா&னா ன�ெபாB� 

அ�தெமாழி ேக@A அைனேவா/ ம�0ெச&4 

கத;தைன� திற�� க!டா
க) ��தக�ைத 

இ�த ந�ல ��தக�தா னிDவிட�தி >)ளத�ல 1830 

மாயமா யி�வி�ேக வ�தி/�0 ெத&4ெசா�7� 

��தக�ைத� தாெனA��� ேபணியவ
 பா
�தபி&� 

அைவயட�க ெம&பத� க
�த�ெவளி யாகாம� 

நி&4 மய�கி நிைன;வ� தீ�ைர�பா
 

ெத&னவனா ாி�ெபாB� சிவனா ரAைமய�ேலா 1835 

அவைரநா� ேபா%�ேக@டா ல
�த�ெவளி யாெமனேவ, 

 

�வாயிரவ
 மாணி�கவாசகைர� காWத� 

எ�ேலா/� ெத&னவைர வ��க!டா ர�மாைன 

க!Aமவ
 த�ேமாA க/ம <ைர�க>�றா
 

க!ணார� க!டைத9� க/ைண9)ள ெத&னவனா
 

ஈCவரனா
 மாயமிைத ேயெத& ெறA��ைர�ேபா� 1840 

ேவதியனா
 த�மிட�தி 7/�தெதா/ ��தக�தா& 
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இவ
ைகயி� றா-ள� வி�மாய ெம&ெற!ணி 

தி�ைல� வாயிரைர$ சிற�பாக� தா&பா
�� 

ஏ�ெசா�ல ேவW <�கடம� கி�ேபாெவன 

வி�தந�ல ��தக�தி& ெபா/) நம�0$ ெசா�>ெம&றா
: 1845 

மாணி�கவாசக
 தி�ைலையயைடத� 

ெபா/6ம�0 நா<� ெபா/�த ;ைர�கி&ேறா�. 

வா/�க ளி�ெபாB� வாகாக ந�<டேன 

எ&4ெசா�7� ெத&னவ-� தி�ைலைய� தானைட��; 

 

மாணி�கவாசக
 சிவசா9$சிய மைடத� 

தி�ைல �வாயிரவ ெர�லா� வரவைழ��$ 

ெச&4 சைப<&ேன திறமாக வ��நி&4 1850 

ெபா/ளி�ேவ நீ
காW� �!ணியேர ெய&4ெசா�7$ 

சைபையயவ
 ைககா@"$ ெச&றா
 சைபயி-)ேள 

சைபதனிேல தா&ெச&4 சா9$சிய பதமைட�தா
 

ெத&னவைன� காணாம� தி�ைல �வாயிரவ
 

ேத" ய>�தவ
க) சி�ைத ய�கல�கி 

 

சிவனாைர� ேபா�றி$ சி�ைத ெதளி;றேவ 

ஈCவரேர நா�க ளைனேவா/ மி�ெபாB� 

ேசரவிற� திAேவா5 சீ�கிரமா%� கா@Aெம&றா
 

அ�ெபாB� சிவனா/ மவ
கடைம� பா
�� 

ெத&னவ-� ந�<ைடய சீ
பாத5 ேச
�தா&கா! 1860 

OW�0 நீ�க ளிற�கவ�த காாியெம& 

எ&4சிவ னார/ள ேவகின
 த�பதி�0. 

 

பய-ைர�த� 

மாணி�க வாசக ர�மாைன ேக@ேபா
க) 

காணி�ைக யாக� ைகலாய5 ேச
வா
க) 

க�4� ப"�பவ
க) காதார� ேக@பவ
க) 1865 

ெப�4� ெப/கி� ெபாிய0" யாயி/�பா
 

பா"னவ
 ேக@பவ
க) பயெனA��$ ெசா�ேவா
க) 

இ�த� கைதைய ெயBதி� ப"�பவ
க) 

இ&னமி&ன5 ெசா�>ெம&4 இ&பமா%� ேக@ேபா
க) 

1870 இ�த� கைதைய ெயBதி� ெகாA�தவ
க) 1870 
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இ&பCக ெம�லா மினி�ெப/கி வாழியேவ. 

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

BULLETIN OF THE GOVERNMENT 

ORIENTAL MANUSCRIPTS LIBRARY, MADRAS. 

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

AN APPEAL.AN APPEAL.AN APPEAL.AN APPEAL.    

The Government Oriental Manuscripts Library, Madras, is unique in point of variety 

and vastness of collections covering a very wide field of Indian Literature in Sanskrit, 

Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Mahratti, Arabic, Persian and Urdu. The dates 

of several of the manuscripts go back to many hundreds of years. From an academic 

point of view, these collections contain some very interesting specimens of Literary, 

Scientific, Historical and Artistic importance. A large number of them have not yet 

been printed and some of them are available only in this Library. With a view to 

placing these manuscripts in the hands of the public in a printed form, the 

Government of Madras were pleased to sanction the starting of a BULLETIN under 

the auspices of the Government Oriental Manuscripts Library. For the present only 

two numbers are issued in a year. They contain critical editions of original works in 

Sanskrit, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Mahratti, Persian and Urdu. The 

annual subscription is only Rs. 4 inland and 8 shillings foreign. Scholars, Patrons of 

Culture, Universities, Public Libraries and Educational Institutions are requested to 

enrol themselves as susbscribers for this Bulletin and thus encourage the cause of 

Oriental Studies and Culture. 

 


