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தி�ைலவிட�க
 வி�வா
 மாாி���பி�ைளயவ�க� இய�றிய 

���� ெவ�பா. 

ெச
ைன! கவன�ெம�" நா�ம� பாடசாைல� தமி$��லவராயி&'த 

தி. க. (�பராய ெச)*யாரா� தா+ இய�றிய உைரேயா" 

ெச
ைன – .ைள திராவிடர�நாகர அ0(!1ட�தி� பதி�பி!க�ப)ட. 

ச�வதாாி வ&. ைவகாசி மா. இர�டா+ பதி�� . 

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

ந"கறி#$�த&ந"கறி#$�த&ந"கறி#$�த&ந"கறி#$�த&....    

உ 

2&வா$க. 

உயி�!23தி பய!2+ க�விபயி4 மாணா!க�க� எளிதி7ணர இ�பிரப'த 

மிய�றினவ� ெபௗ�திர� தி. (. ேவ4சாமி பி�ைளயவ� ேவ�"ேகாளா� யா+ 

இய�றிய ���� ெவ�பா9ைரைய:+ பிைழ தி&�த�ைத:+ பா��த �ற�ேதச� 

வி�வா
களிெலா&வ�, "உ<த நில�தி� பி
7<பவ� ேபால" பி
� உைரெய<தி 

ய0சி)" ெவளி�ப"�திய பிரதிெயா
ைற� பா�ைவயி)"0 சி�சில இட�களி� 

2றியி)ட7�பின�, அ�பிரதிைய� ெப�3 ேநா!2+ேபா உைர வரலாெற
3 

ஒ
3 �
ன���ல�ப)ட 'ஆைடயிரவலாக�ெப�ற ெவா&வ
 �ழ+ ேபாட� 

ெதாட�கிய ேபால’ அதிலள'த பயனி� ெசா�க� பல9�". அைவ 

அ*யி�கா�க. 

 

ேம�ப* ேவ4சாமிபி�ைளயவ� ெச
ைன!2வ'த காைலயி� எ
ைன! 

க�டேபா மஹாகவிக� ஐயா அவ�க� மீனா)சி('தர+ பி�ைளயவ�க� 

மாணா!கெர
3 1றின�. �
பி
 இவைர:+ இவ� 2ணாதிசய�கைள:+ 

அறியாதி&�பி7+ ேம�ப* ஐயா அவ�க� மாணா!க� எ
றைமயா� அவேராடள-

வளாவி உைரயாட அ
3�த� வ'ெகா�*&'தன�. 1889 வ& A B ெடகB"!2 

வழ!க�ப* யா+ ெபா&ெள<தி வ&�கா� வ'தவ�, யா$�பாண+. தமி$�-

ப�*தெரா&வ� தா+ ���� ெவ�பா9!2 உைரெய<கி
ேறா+ 

என!1றியத�2+, ெவB� மிஷ
 காேலD தமி$�ப�*தெரா&வ� ேம�ப* 
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ெவ�பாவி�2 உைரெய<கி
ேறா+ அத�2 உதவி ெசEய ேவ�"ெம
றத�2+ 

(�பராய ெச)*யா� உைரெய<த� ேபாகி
றன� எ
3 யா
 ம3�ேத
, 

நீ�களத�2 உைரெய<தேவ�"ெமன!1றி� தா+ Fலமாக� பதி�பி�த 

ஐ'தா+பதி��� ����ெவ�பா ஒ
3 த'தம
றி இர�டா+ பதி�பி� 

பாதி!2!1*ய ெசல9ெப�3!ெகா�" ��தக�ெகா"!க ேவ�"ெம
3 

ேக)டேபா ேக)*&'தவ�கGH சிலாி&!கி
றன�, இ'த உ�ைமைய�, பிறவி! 

2&ட7!2! க�ெகா"� நடராச� ெப&மானார&ளா� இ�பிரப'த�ைத0 ெசE 

ெப&ைம வாE'ேதா� மரபி� வ'தவ� இ ெபாEெயன� ணி' 13வரா---1றா? 

1றா�? அவ� தாெம<தி அ0சி"வதாக0 ெசா
னா� யா+ ம3�ேபாமா, 

உைரெய<த� ெதாி'தவரானா� யா+ எ<வத�2 �
னேர எ<திய0சி)*&!க 

ேவ�"+. “கா�3�ள ேபாேத I�றி!ெகா�," எ
றப* பய
 வாE�தேபாதாவ 

எ<தி�*� தி&�பார�லவா; 4, 12, 32, 34, 38 , 55 , 58, 68, 80, 1 அ+ ெசE:ளி4�ள 

த��கைள யா+ ஆச�கி� இJவாறி&!க ேவ�"ெமன, தா+ உட+ப)டத�2� 

பிற� சாKியி&�பைத ம3�பி7+ த+மனHசா
றா2ம�லவா; - தா+ பிைழெயன 

உட+ப)டைவகG+ அ0சி�றவறியவ�ைற யா+ எ"�!கா)*ய பிைழ 

தி&�த�ைத:' தவ3களாக! ெகா�", எ
ன விபாீதேமா, பி�தேமா, 

பிறவி!2ணேமா என இ
ன+ பலபட� பி�த�ேபால� பித�3� கவிக� 

�
னி&'தனெர
றாவ, இ
றி&!கி
றன ெர
றாவ விர
 �ட!க 

இவைரய
றி!1"மா; - எ'தவைகயி4+ அபராதிய�லாத எ+ைம� பழி�த 

இ'த�ெப&+பாவ�ைத� ேபா!க எ'தF��தி, தல+, தீ��த�களி� ெச
3 

ேபா!2வேரா யா+ அறிேயா+? அறிேயா+. இ நி�க. இவ� உைரெய<திய 

நியாய�ைத0 ச�3�பா��ேபாமாக. 

 

��கால�தி� ந0சினா�!கினிய� பாிேமலழக� உ�ளி)ட உைரயாசிாிய�க� 

Lலாசிாிய� க&�தி
ப* உ�ளவாேற உைரெய<தி ேம+ப)டன� எ
ெற<தி 

யி&!கி
றன�, அதைன0 (&!கி! 13கி
ேறா+. 

 

இள+Mரண� ெதா�கா�பிய+ எ<�ததிகார�தி� “எ�லாெவ<�+" 

"அஃதிவOவலா" என9+ இர�" .�திர�களாக� �றனைட!கைம�தன�, 

ந0சினா�!கினிய� ஒ& .�திரமாக! ெகா�"+, தி&0சி�ற+பல!ேகாைவயா&� 

“வைரய
ெறா&கா�" எ
7+ பா(ர�� “நிைரவ
றழெலழ”, எ
7+ பாட�ைத 
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''நிைரய
றழெலழ" என9+ "ஐயைன!க�ணி� காண" எ
7+ பாட�ைத 

"ஐயநி�க�ணி� காண" என9+ பாட�ெகா�" ெபா&ெள<தியி&!கி
றன�. 

தி&!2றளி� "மதி7)ப Lேலா"ைடயா�! கதி7)ப+" எ
7+ பாட�ைத� 

பாிேமலழக� ''அதிP)ப+" என�பாட� ெகா�" ெபா&ெள<தி �
7�ள 

பாட�தி�2! 2�ற�� 1றின�, இஃெதா
ேறா; - பல. சில�பதிகார+, 

தி&�&கா�3� பைட, ெபா&நரா�3�பைட ெப&+பாணா�3�பைட, 

சி3பாணா�3�பைட, �லவரா�3�பைட, க��ெதாைக, 23'ெதாைக, 

ெந"'ெதாைக �த�ய Fலவில!கிய�க)2+ அJவாேற. இவ�க� கால�தி� 

"இைறவ
 த�டச!கர�க�” இ&'தனவ�லவா "2)"த�ேகா பி�ைள� 

பா�*ய
" உ�ட�லவா இவ�கG!2 வ'தன அழியா� �க<+, அரச� 

ச
மான�ம
றி ேவறியாைவ. ெந�ைல ெவ�பா, சிவகிாிெவ�பா, தி&ைவயா�3 

ெவ�பா, ேவ�கடெவ�பா, கலைச ெவ�பா, சிராமைலெவ�பா �த�ய 

ெவ�பா!கேளா" ����ெவ�பா9+ ஒ
றா, ேவறாக இJவாறி&!க இ'த0 சி3 

பிரப'த�ைத Fல இல!கண�ேதா"+ தி&!ேகாைவயா� �த�ய 

இல!கிய�கேளா"+ ஒ
றாக!க&திய அ'ேதா ெப&+பாவ+? ெப&+ பாவ+? 

தம!2பகாி!2+ ஆசிாிய
 �த�ய பலைர:� காணாவிட�தி� நி'தி�-

ெதா<2ேவா�!2 இஃெதா&ெப&+ பாவமாக� ேதா
3மா இ�ைல? இ�ைல? 

 

இ!கால�தி� மகாவி�வா
க� சரவண� ெப&மாைளயரவ�க� ஆ3�க 

நாவலரவ�க� ெதா
3ெதா)" வழ�கிய பாட�கைள மா�றி ேவ3 

பாட�ெகா�டனரா எ
றன�, அவ&� ேம�ப* நாவலரவ�க� ந�வழியி� 

"ந�"சி�பிேவEகத� நாச�3�கால�தி� - ெகா�ட க&வழி!2�ெகா�ைக ேபா�’ 

எ
7+ பாட�ைத "க&வளி!2+" என�பாட�ெகா�" ெபா&ெள<தினா�, எ<� 

ம)"மா; - ெசா�4+, அ*:+, பா)"�1டவ�லவா; - ேம�ப* ஐயரவ�கG+ 

அ�ப*ேய. இதனா�வ�கG!2 வ'தன �கேழா, ேவேறா? ெவ�ளிைட மைலேபால 

விள�கி!கிட!2+ அJவவ� பாடேபத�களி7�ைம இவ� மன!க�ணி�2� 

�ல�படாைம ெப&மடைமேய, அைத� ேபா!2வ ந+மாலாி, இைறவ
 த�டேம 

ேபா!2+. 

 

நா+ த�ெப
3 அவ� �
பாக ம3�த பாட�கG!2� ெபா&ளைமதிைய 

யா�கா�2ண�க. அவ�3� �ைதெபா&ளாக9+ �ைதயில!கணமாக9+ 



5 

 

உ�ளனவ�ைற0 சிறி பா��ேபா+. 46-+ ெசE:ளி� ‘�த�ேறவ�’ என உ�ள 

பாட�தி�2+, ‘�தேறவ�’ என9�ள பாட�தி�2+ விதி, ேபா�ைபய-

ாில!கண�ைத!காண ெப&+ �லவ�!2 விள�2மா, ந�லாசிாியைன வழிப)" 

ந
Qைல� பாட�ேக)" 14 -வ&ட+ சி'தி�� பயி
றவ�!க�லவா �ல�ப"+? 

46-+ ெசE:ளி� ‘தைனைய காம&ேகசH சாி�பா�’ எ
7+ பழ+ பாட�ைத! 

ெகா�" ‘தைனைய!2 ஆ+ம&ேகச+’ என0 ெசா�வைக ெசEதா� ‘ம&!ேகச+’ என 

ஒ�3 மிகேவ�"ேம எ
3 ஆேலாசி!கா ெசா�வைக ெசE ெபா&� 

எ<தியி&!கி
றன�, ஆதலா� யா+ அேபா� வ<�ேதடா தைனைய காம&ேகச+ 

என இய�பாக! ெகா�" ெசா�வைக ெசE ெபா&� ெகா�டா+. 

 

34-+ ெசE:ளி� ‘ஆணவமா+’ எ
7+ பழ+ பாட�ெகா�ேட ெமEைய நா
 

எ
கிற காாிய+, மைற!கி
ற ஆணவ�தாலா2ெம
ற� உ�ைமேய, அ�ெபா&� 

‘ஆணவ+ ஆ+ ெமE’ எ
ற ெசா�வைகயிலட�2மா; உபசார வழ!ெக
ற� அபசார 

வழ!காய
ேறா �*:+. ‘ெசா�ெசறி ேவதா'த+' எ
7H ெசE:� �த� ‘ஏ<லேக� 

ெதா
பா
’ எ
ற 50 - ெசE:�கா3+ அ�தல� �ராண�களி�1றிய 

மா
மிய�கைள0 (&!கிய�லவா 1றியி&!கி
றன. 'உ�""�, நி�கி
றவ
 

மாெகா�"வா" எ
றா� சைமயவா�ற 4ணராதவ
 2திைர ெகா�"வாரா 

உ�ண மாைவ!ெகா�" வ'தேபால; 32-+ ெசE:ளி� ேசாதிவைர எ
ற 

�&வம�திய+ என9+, �+ம* எ
ற இைடகைல, பி�கைல, (<�ைனெயன9+, 

ேதா
றா எ
ற இவ�றா� வ&+ அவBைதகளி�ைலெயன9+ ெபா&� 

13வா�களாக�3 வ�ேலா�க�. ேம�ப* மகாகவிகளிட�தி� ……………… 

க�ேறா�பா� க�ேறா�பா� க�ேறா&+ இ ஒ& ெபா&ெள
3 ந
2மதியா�கேள 

ேதா
றா எ
றத�2 …………. மைறெசயெவென0ச�திாி� என இல!கண+ 

எ<தியி&!கி
ற, அதைன0 ச�3�பா��ேபா+. ெதா�கா�பிய+ ெசா� - 

விைனயிய� 31-+ .�திர+ உட
பா)" விைன!2+ எதி�மைற விைன!2+ 

ெபாவாக ஈ3ப�றி �*� 1றியத�ல விதி�ெபா&ளனவாகிய வாEபா" ப�றி! 

1றியத�லேவ இதைன:ணரா விதிவிைன!2!13+ இல!கண�ைதயைம�� 

தா+ 1றிய ேபால எ'த உைரயாசாிய�களாவ; -- L�களி �Jவா3 வ&மிட�க� 

பல9ளவாதலா�, அவ�றிெலா
3!ேக7+ இJவாெற<திய எ�ேக7+ உ�டா, 

"க+பா2+ப!களி�றினா
" க+ப�தி� க)*ய ெபாிய ம�தக�ைத:ைடய யாைனைய 
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:ைடயவ
 என!கவிக� உபநியாசHெசEய, ம�ெறா& கவி 2+ப�தி�ெபE 

கிளறியக+ …………….. களிைய� தி
னா
 என� �ைத ெபா&ளைம'த …………… 

உபநியாசH ெசE தகர+ றகரமாக வ'த. இ'L�� 'அ*யாெர�றினா�' என 

வ'தா�ேபால …………. ெக)*? ெக)*? ந
றாயி&!கி
ற எ
3 ெம0(+ 

�ைம உலகி4�டா; -- பிற�பா�ர'த �ைதெபா&ைள:+ ……….. 

இல!கண�ைத:+ ந+பி� ெபாிய ஆரவார+ ெசEத எ
ன விபாீத+, எ
னபி�த+, 

எ
ன பிறவி!2ண+ அ'ேதா அவ&!2 இர�2கி
ேறா+. 

 

அ&�வா!ெகன� பிற� ெசா�ல!ேகளா இவ� பதி�பி� 1றியைத! காண 

ேவ�"மாதலா� அைத0 ச�3 ேநா!2ேவாமாக; இவ� சி�திரபா7 வ&ஷ+ 

பதி�பி�த ஐ'தா+ பதி�பி� "வி�லா – வண!2H ……. மா(ண!2Hசம�தினா�" 

எ
ப ெபா&ளைமதி ெபறாதி&�தலா� ெபா&ளைமதி ெபற ஒ& ரகரெவா�ைற0 

ேச��பத�2 "L4!2 இ&மரபி4H (த'தர�ைடயவனாயி&!க எJவளேவா 

ேயாசி!கலாயிேன
" எ
றவ� உைரேயா" பதி�பி�த ஆறா+ பதி�பி� 4-+ 

ெசE:ளி� ஐ'தா+ பதி�பி4�ள ெபா�ெகாைடயா� எ
7+ பாட�ைத� 

ெபா�2ைடயா� என9+, 18 - + ெசE:ளி� �
னாய�!கீ:+ எ
7+ பாட�ைத� 

�
னாய�கீ:+ என9+, 58- + ெசE:ளி� ெகாண�வா எ
7+ பாட�ைத! 

ெகாண�வாE என9+ 86 -+ ெசE:ளி� கா�கா)* யா3தைலகா)* எ
7+ 

பாட�ைத! கா�கா)*யா3தைல! கா)* என9' தி&� த�2 எ�தைன நா� 

ெச
றனேவா அ'ேதா ெப&+ பிரயாைச! ெப&+பிரயாைச! அ&�வா!காயி7+ 

(த'தர�ைடயவராதலா� பதி!2'ேதாெற�லா மா�றலா+. மா(ண!2H(, பா)", 

�ய�, மா)*னா�, 2ேபர7!2 �ட+ எனவ&தலா� இவ�றி�2 நியாய�க� 

‘அ*ேயாேர�றினா
' எ
பத�2 அநாமேதய L��&' ேம�ேகா� கா)*ய 

ேபால, அJவJவிட�களில&� வா!2ள
 ேறாரா)சிைய! கா)*யி&�பாேரா, 

அ
றி��ைதெபா&G+ �ைதயில!கண�+ எ<திய இ&�பாேரா எ
3 

பலதர'தி&�பி� தி&�பி�பா��பி7+ ஒ
3�காேணா+. க�ட, 

நாெம<திய9ைரயி� ஒJேவாாிட�களி� ஒ& ெசா�ைல மா�றி:+ 1)*:+ 

அ
றி� �திதாக ேவ3ைரயி�லாைமையேய. இதைன நியாய�தல�திலறிேவா+. 

 

மகாகவிக� ஐயா அவ�க� தி&நாைக!காேராண��ராண+ அ0சி� பதி�பி!க ஏவிய 

பணிைய0 சிரேம�ெகா�" பதி�பி� வ&+ேபா (2) பார+ 
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அவ�கள7ைஞயால7�ப!க.... கட9� வா$�தி� "க&'தட�கண+ைம 

"கழகவிட�கைர" எ
7+ (2) ெசE:�கG!2 யா+ உைரெய<தியி&�தைல ேநா!கி, 

‘நீெய<தியி&!2+ உைரைய! க�O�3� ெப&மகி$0சி 1�'ேதா+, 

இ��ராண�தி� ந'திநாத�படல�தி� வ&H சி�திர!கவிக)2+ காHசி��ராண�தி� 

(ரகாீச�படல�தி� வ&Hசி�திர!கவிக)2 உைர எ<திய ேபால எ<தி �*!க 

ேவ�"ெமன'' (!கில வ&ட+ க)டைளயி)டன�க�. தி&வாவ"ைறயாதீன+ 

மகாச'நிதான+ UலU, (�பிரமணிய ேதசிக (வாமிக� ''வி�வசிகாமணியாகிய 

தா�க� காHசி��ராண+ அ0சிட�ெதா)ட �*9ெபறாம�&�பைத இ�ேபா 

நிைறேவ3+ப* பா�ைவயி)" உடேன �*�த7�ப ேவ�"ெமன" தா வ&ட+ 

க)டைளயி)ட&ளின�க�. இ'த மகா
க� மதி�த ஆசிவசன+ எம!ேகா� ெப&+ 

�க$ விைள�பேதய
றி!, க�ேறா� ேபால ந*!2 ம�ைறேயா� எம உைரைய 

நி'தி�தைத ெயா&ெபா&ளாக!ெகா�" கவ�ேவாமா “த+ைமயிக$'தைம தா+ 

ெபா3�பத
றிம� - ெற+ைமயிக$'த விைன�பய�தா� - உ+ைம - எாிவாE 

நிைரய� V$வ� ேகாெல
3 - பாிவ உHசா
ேறா� கட
" எ
பைதய
ேறா 

சி'தி�ெதா<2வ எம கடைம. 

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

���� ெவ�பா���� ெவ�பா���� ெவ�பா���� ெவ�பா    

உ 

பரமபதிைண 

 

கா��கா��கா��கா��    

ெபா
னா&' தி�ைல� ���� ெவ�பா9!2� 

ப
னாG ேம�தி� பணி2வா+ - ந
னாாி 

க!2H சர�M� க"!ைகயா னீ
றக�ப 

க!2H சர�M� கழ�. 

 

கா��- கா�த�; அ - இ�2, கா!கி
ற கட9� விஷயமான வண!க�!2� 

ெதாழிலா2ெபய�. ஆகேவ, கவி தம!2 ேநாிட�த!க இைட�3கைள நீ!கி� தம 

எ�ண�ைத �*!க வ�லேதா� ெபா&ளி
 விஷயமாக0 ெசE:+ ேதா�திரெம
ப 

க&�. த+ைம0 சரணமைட'தவ� ெதாட�2+ ெதாழி�கG!2 வ&+ வி!கின�கைள 

[இைட�3கைள]� ேபா!2தலா4+, த+ைமயைடயா அக�காி�தவ�கG!2 

வி!கின�கைள ஆ!2தலா4+ வி!கிேன(வரெர
7' தி&நாம+ ெப�3�ள 

(பரமசிவன F�த தி&!2மார� விநாயகF��திைய� ப�றியெதன அறிக. 
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இ!கா��0ெசE:ளி� வழிபட�ப)டவ�, ைசவச+பிரதாய �ைறைம�ப* 

தல�!2ாிய க�பக விநாயகெர
க. 

 

(இ - �) ெபா
 ஆ&+ - அழ2 மி2'த, தி�ைல - தி�ைலவன�தி4�ள, ���� - 

���ெர
7+ ைபயைர:ைடய சித+பர�தல�ைத� ப�றி! 13கிற, ெவ�பா9!2 

- ெவ�பாவினாலான பிரப'த+ தைடயி
றி �*:+ெபா&)", ந� - சிற'த, 

நாாிக!2+ - ேதைன0 ெசாாிகி
ற, சர+ - மாைலயாக� ெதா"!க�ப"கிற, 

M�க"!ைகயா
- ெபா�வைம'த ெகா
ைற மாைலையயணி'த சிவபிரா
, ஈ
ற - 

ெப�ற&ளிய, க�பக!2Hசர+ - க�பகவிநாயகர, M�கழ� - தாமைரமல� ேபா
ற 

அழகிய தி&வ*கைள, பலநாG+ - பலநாளி4+ (தின'ேதா3+), ஏ�தி - தி�, 

பணி2வா+      (யா+) வண�2ேவா+; (எ- 3) 

 

எ�லா L�களி4+ ம�கலெமாழி �த�வ2�! 1றேவ�"வ மரபாத�
, 

ெபா
 எ
3 ெதாட�கினா�. ேம� L�
 �த�� ெசா� எ
3 ெதாட�2வ+ 

இப�றிேய : தி&, யாைன, ேத�, பாி, கட�, மைல, மணி, M, �க$, சீ�, மதி, நீ�, 

எ<�, ெபா
, ஆரண+, ெசா�, �ய�, நில+, க�ைக, உலக+, பாிதி, அமி$த+ 

இைவ:+, இவ�றி
 பாியாய�ெபய�கG+, இைவேபா
ற இ
7Hசில9+ 

ம�கள0ெசா�களா+. சித+பர�தல��ள இட+ தி�ைலெய
7மமரமட�'த 

காடாயி&'தைமயி
, தி�ைலெய
3+ தி�ைலவனெம
3+ ெபய�ெப3+. 

பணி2வா+, 2 - சாாிைய. இ, கட9� வண!கமாதலா� "நா
�க�ெறா< 

ந
கிய+�வ
”, ''அ0(த ன*ெதா< தைற2வ
" "ப'த ம*ெதாைட பாவின� 

13வ
" எ
றா�ேபால ஒ&ைமயா�1றி� த
ைன�தா$�தாம� ப
ைமயா�1றி� 

த
ைன உய��தியபி
 இதி� வண!கெம
ெனனி
; ெதEவ�த
ைமய எ
பா� 

ந
னா� இக!2+ எ
றா�. 

 

அ�ஙன+ உய��தி! 13த� பிறவிட�களி� உ�ெடனி7+ இJவிட�தி� 

உய��தியத
3; தாெனா&வ
 கட9ைளயறி' அ
�1�' வண�கி 

அ�பயைன� தா
 அைடத�7+ சி&X*ெதாட�கி� த
 ேகா�திர�தாைர:' 

த
ேனா" 1)*வண�கி அவ�!2+ அ�பயைன அைடவி�தேல சிற'தெதன! 

க&தி0 சா
ேறாெர �லா+ ெதா
3ெதா)" இJவா3 1றிவ&வ மரபாெம
க. 

(மர�- பழைம) எ
ெனனி
; 'ஏகத'த னிைணய* ........+', 'ஏ�தி ேய�தி� ெதா<ேவா 
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மியாேம', ‘சரணவா ாிசமாக தைல!ெகா� வாமேரா', ‘மலர* ெச
னி ைவ�பா+’ என 

இJவா3 1றியைவ அளவி� ெல
க. கழ� பணி2வாெமன இைய!க; இத�2 யா+ 

எ
7' ேதா
றா எ<வாE வ&வி!க. ந
னா� இக!2+ என�பிாி�+ ந�லநாைர 

நீ�கின எ
3�ைர�, ெதEவ�த
ைமயாலைம'த ெகா
ைற�Mமாைலெய
3 

க&�! 13வா&�ள�. க"!ைகெய
7+ ெகா
ைறமர�தி
 ெபய� அத
 

மல&!2 �தலா2 ெபய�. சர�M�க"!ைகயா
 – க"!ைக�M0சா�தாென
 

மா3தம4மா+. சர�M�க"!ைக - மாைலயாக� M!2� ெகா
ைறமாைலயா
 ஈ
ற. 

ஈ
 - ப2தி. க�பகவி&)ச+ேபால ேவ�"ேவா� ேவ�"+ பலாபல
கைள 

ேவ�*யவா3 ஈ'த&G'த
ைமயராத�
, சித+பர�தல�� பி�ைளயா&!2! 

க�பகவிநாயகெர
3 ெபய�. எ�லா அவயவ�களி7+ �த
ைமயாய தைல 

யாைன�தைலயாயி&�த�ப�றி, விநாயக!கட9ைள! 2Hசரெம
றா�. 

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

'&'&'&'&    

 

ெசா�ெசறிேவ தா'த0 (ட��தகர வி�ைதயதா+ 

ெபா�சைபநி
 ேறா�2+ ���ேர - ��சமைன 

V(பத� தான*�தா� வி�ெகா� டம�விைள�த 

பா(பத� தான*�தா� ப�3.    ,   (1) 

 

இ-�. ெசா�ெசறி - உ3தி0ெசா� நிைற'த, ேவத+ அ'த+ - ேவத�தினி3தியி4�ள, 

(ட� - ஒளிமி2'த, தகர வி�ைத ஆ+ - தகரவி�ைதயாகிய , ெபா
சைபநி
3 - 

ெபா
ன+பல+ நிைலெப3தலா�, ஓ�2+      (எ�லா�தல�களி4+) சிற'ேதா�2+, 

���� - ���ரான, �
 - ��ெபா<, சமைன - இயமைன, V( - உைத�த, 

பத� ஆ
 - தி&வ*யா�, ந*�தா� - நடனHெசEத&ளினவ&+, வி�ெகா�" - 

வி�ைலேய'தி, அம�விைள�த - ேபா�ெசEத, பா(பத�தா
 - த+மா� பா(பத+ 

ெப�ற அ&0(னனா�, அ*�தா
 - அ*!க�ப)டவ&மாகிய இைறவா, ப�3 – 

அ
�1�'தி&!2மிடமா+.  

 

����. எ<வாE, ப�3பயனிைல. ப�3 எ
பைத எ<வாயா!கி� ���ைர� 

பயனிைலயாக! ெகா�Gத4+ அட�2+. சா'ேதா!கிய உபநிட�தி� 

1ற�ப"தலா� ேவதா'த+ என9+, பிரம�ரமாகிய இ0சாீர�தி�&!2+ தகரமாகிய 
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��டாீகெம
7+ V)*7�ளி!2+ அகாயமாதலா� தகரவி�ைதயதா+ 

ெபா�சைபெயன9� 1றினா�. இதைன0 .ச�கிைதயி� சா'ேதா!கிய 

உபநிட�தா�பாிய�ைத� பி
7+ உைர�த அ�தியாய�தி� கா�க. த+ைம0 

சரணைட'த மா�!க�ேடய� ெபா&)டாக, அவ&யி� வா�கவ'த இயமைன� 

தி&!கடZ� எ
7' தி&�தல�தி� உைத�த&Gத� கா'த��ராண�தி4+, 

த+மிட�தி� பா(பத+ ெப3+ ெபா&)"� தவHெசE:+ அ&0(ந
 தவ�தி�கிர�கி 

அவைன! ெகா�ல எ<'த Fகா(ரென7+ ப
றிையெயE அ&0(னேனா" 

ப
றிைய! 2றி� ஒ& தி&விைளயாடலாக� ேபா�ெசE:�கா� அ&0(ந
 

வி�க<வால*ப)ட பாரத�தி4� கா�க. அ ப2தி� ெபா&� வி2தி. (1) 

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

 

த�க&ம நீ�த
ம த
�னட� காணநிர+ 

��கதிைய� த'த ���ேர - க�ைகயதி 

ேமாகர�த� மாசைடயா� ேமாதைல:� ப�றவ&) 

சாகர�த� மாசைடயா� சா��.    (2) 

 

இ-�. த
க&ம+ (அ'தண�2ல�தி� பிற') தா
 ெசE:� க&ம�ைத, நீ�த - 

ஒழி�� பாவ�ைத ேம�ெகா�ட, 
மத
 - 
மதனானவ
, �
 - 

��காைலயி� (ஓ� ேநர+) நட+காண - தி&நடன�ைத! காண, நிர+�+ கதிைய - 

இ
ப+ நிைற'த ��திைய, த'த - த'த&ளிய, ���� - ���ரான, க�ைக - 

க�காேதவியி
 ேம�, அதிேமாக� - மி!கவி&�ப�ைடயவ&+, ேமா அைல - 

கைரெயா" ேமா+ அைலயிைன:+, உ�� - உ�ைப:+, அ�ற - ஒழி'த, 

அ&�சாகர�த� - கி&பாச��திரமா:�ளவ&+, மாசைடயா� – ெபாிய 

சடாபார�ைத:ைடயவ&மாகிய இைறவ�, சா�� - சா�'தி&!2மிடமா+. 

அ'தண� 2ல�தி�பிற'த 
மதென
பவ
, த
 த'ைத ெசா�ைல:� ேகளா த
 

2ல�!கிைய'த க&ம�கைள:H ெசEயா ெகாைலகளவாதிகைள0 ெசE பல 

இட�களி7' திாி'தைல' த
 1)ட�ேதா" சித+பர�!2 அ�ைமயி� 

வ&�கா� அ
3த7ரவியி� நிக<' தி&வாதிைர ந
னாளாதலா� தாிசன�!2 

வ'த அ*யவ� 1)ட�கேளா" கல' ெபா
ன+பல�ைதயைட' நேடச� 

தி&நடன�ைத! க�" மீ�"' த
 1)ட�கேளா"�1*! ெகா"'ெதாழிைல0 

ெசE அைல:+ ேபா பா+� தீ�*:யி�வி)டா
, அ�பா� இயம
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Iவ�களா� க)*யி<!க�ப)"0 ெச
றன
, சிறி ேநாி)ட சிவ��ணிய�தா� 

சிவகண�களா� அவாினி
3 மீ)க�ப)டன
 எ
ப �ராணவரலா3. (2) 

 

பாதகHெசE �சக7+ ப�*ற�ப! க�"கதி 

ேபாத9வ' தி)ட ���ேர - ேவத
 

சிரமதைல ய!கணி�தா� ேச��நர சி�க� 

ரமதைல ய!கணி�தா [�       (3) 

 

(இ-�). பாதக+ெசE (ெகாைல �த�ய) அதிபாதக�ைத ெசEத, �சக
உ+ - 

�சகென
7+ ேவட7+, ப�" - ��காைலயி�, இற�ப      (த
 எ�ைலயி�) 

உயி�விட, க�" - பா��த&ளி, கதி - சிவ�ர�தி�, ேபாத - ெச�ல, உவ' இ)ட - 

மகி$' த'த, ���� - ���ரான, ேவத
 - பிரம7ைடய, சிர+ - தைலைய:+, 

மதைல - ெகா
ைற மல� மாைலயிைன:+, அ!2 - ச�2மணிைய:+, அணி - 

அழகிய, தா� - மாைலயாக, ேச�� - அணி', நரசி�க� - தி&மா� ெகா�" 

நரசி+ம F��த�தி
, உர+ - வ�ைம , அைலய - ெகட, கணி�தா� – கைட!க) 

பா�ைவ ெசEதவ�, ஊ� – ஊரா+. 

 

ைசயமைலயி4�ள ேவட�2ல�தி� பிற' ெகாைலக� �த�ய ெகா"+பாதக�க� 

ெசE திாி:' �சகென
7+ ஓ�ேவட
, வHசிநாடாGH ேசர�2ல தீப+ 

ேபா
றவதாி�த ேசர�2லாதிபதி ெயா&வ� சித+பர�தி�ெச
3 நடராச� 

தி&நடன�ைத! க�" தாிசி!க ேவ�"ெம
7+ வி&�பினராE� தம 

நா)*னி
3 சித+பர�தி�20 ெச�4�கா� அவர பாிசந�திேனவலா� 

ெபா�கைமெய"� அவ� ேசைனேயா" ெச
3 சித+பர�ைதயைட'தபி
, 

(ரேநாயா� க)"�" சிறி நா)ெச
3 இற'தபி
 சிவபர�ைதயைட'தன
 

எ
ப+, பிரம
 ெச&!கைட' தைலயிழ'தன ென
ப+, தி&மா� இரணியைன 

வைதெசE இ3மா�பைட'த கால �தி� ேதவ�க� ேவ�"ேகாளா� அ'த 

நரசி�க�ைத ெயா3�தன� எ
ப+ �ராணவரலா3க�. (3) 

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

 

ந�கதிைய� �ெறாிச ன
மைறேயா 7)களி�ப� 

ெபா�2ைடயா ந�2+ ���ேர - ெசா�கிள�நா� 
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ஆரணமா ற�க�த ர+பவள ேமனியிேனா� 

நாரணமா ற�க�த� நா"       (4) 

 

 (இ-�). ந�கதி ஐ - ந�ல சிவகதிைய, �ெறாிசன
 - �ெறாிசனென
7+ 

ேவட
, மைறேயா
 - ஒ& அ'தண7ைடய, உ�களி�ப - மன�களி1ர (த'த) 

ெபா
2ைட ஆ� - அழகிய 2ைடயா�, ந�2+ (அJேவட7!2 த'த&ளிய) ���� - 

���ரான, ெசா�கிள� - �கழா� விள�2+, நா�ஆரண+ - நா
2 ேவத�கG+, 

ஆ3 அ�க�த� - ஆற�க�கGமாகிய இைவகைள (உயி�க� ெபா&)") 

அ&ளினவ&+, அ+ - அழகிய, பவள+ - பவள�ைதெயா�த, ேமனியி
 - 

தி&ேமனியி�, நாரண
மா� - நாரணனாகிய தி&மா�, த�2 – த�கி, ஓ� அ�த� - 

ஓ�பாக�ைத:ைடயவ&மாகிய இைறவ�, நா" - நாடா+. 

 

ெபா�ெகாைடயாெல
7+ பாட+ �ராண�தி�2�ெபா&'தாைம கா�க. 

ஆரண+ �தQ�, ஆற�க+ சா�� L�, ஆற�க�க� ஆவன சி)ைச, வியாகரண+, 

நி&�த+, ேசாதிட+, க�ப+, ச'ேதாவிசிதி. வி'தாரணியேவட�களி� 

தைலைமM�ட+ ெறாிசனென
7+ ேவட
 வழி�ப)டவ�கைள! 

ெகா�ைளயா*! ெகாைலெசEெதா<2 நாளி�, ஒ&நா� வி&�தேவதியெனா&வ
 

அJவழியி� வர!க�" உ
7யிைர! கவ�ேவ
 உ
னிட��ள ெபா&� ��3� 

ெகா"ெவன! கவ�'தன
, அJவ'தணனHசி நா
 வி&�தனாதலா� ெவயி� 

ெவ�ப�தி�2 ஆ�ேற
 நீ கவ�'த 2ைடைய ம)"+ ெகா"!கெவ
றிர!க, 

ந�விைன� பய
 வ'த9தலா� அJேவட
 ெகா"�த அ!2ைடைய� ெப�3� 

தி�ைல!க&கி� �3கிய ெவயி�ெவ�ப�தா� ேவசாறிய வி&�த ேவதிய
 

வ&தைலேயார'தண
 க�" �
ெச
3 அ!2ைடைய வா�கி நிழ� விாி!க, 

அ'நிழ�� இைள�பாறி நி
3 சிவக�ைக� தீ��த!கைரைய யைட'தன
. 

அ�தீ��த!கைரையயைடய! 2ைட:தவிய சிவ��ணிய�தா� அJேவட
 சிறி 

நா)ெச
3 சிவபத�ைதயைட'தன
 எ
ப �ராணவரலா3. (4) 

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

 

தா�"��! கா�ைக:கி� தாேனா� மழ�நிவ
 

M�*&'த�0 சி!2+ ���ேர - பா�*ய�காE 

மாணி!க� கா)*னா� மாமைற�பா ல
பாலா� 

ேவணி!க� கா)*னா� V"       (5) 
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(இ – �). ஓ� மழ�நிவ
 - ஒ�பி�லாத பால�நிவ� தா�" - தா�*0ெச�4+, 

��கா�ைக - ��யின கா�களி4+ ைகயி4��ள, உகி�தா
 M�*&' – 

நக�கைள� தம கா�களி4+ ைககளி4+ ெப�றி&', அ�0சி!2+ - அ&0சைன 

ெசE:+, ���� - ���ரான, பா�*ய�2 ஆE – பா�*ய7!காக, மாணி!க+ 

கா)*னா�      (வணிக9&!ெகா�"வ') மாணி!க�கைள! கா)*னவ&+, மா - 

ெப&ைமயைம'த, மைறபால
 - ஆதிைசவ மைறயவ� 2ல�தி� பிற'த ஓ�சி3வ
, 

பா� ஆ� - ஆ)*யபாலா�, அ�2 - அJவிட�தி�, ேவணி!2 - தம சடாபார�தி�, 

ஆ)*னா� - ஆ*ய&ளினவ&மாகிய இைறவ� , V" – தி&!ேகாயிலா+. 

தம பிதாவாகிய ம�திய'தின �னிவ&ைடய அPைஞயா� சித+பர�தி�20 ெச
3 

தி&Fல)டாேன(ரைர வழிப)*&!2நாளி� ஓ�நா� அ&0சி�த�2 வி*'தபி
 

ெச
3 மலெர"!கலாெம
றா� வ�]+, வி*:�
 எ"!கலாெம
றா� 

வழிெதாியா, மர�களிேலறி� ைககா�க� பனியினா� வ<!2+ அதனா� 

ப<தி�லாத மலைர! ெகா�" எJவாற&0சி�ேபென
3 ேசா�'தி&!2+ேபா 

ெப&மானா� கா)சித' அ+மழ�னிவ� ேவ�"ேகாளி
ப*, ைககா�களி� 

��யி
 நக�கைள� ேபால! காிய நக�க� ெப�றன� எ
ப+, மைரயி� 

Vரபா�*ய
 ��திர7!2 ம2டH.)ட ம'திாிக� க&தி! க&Zல�தி� பா�!க, 

அJVரபா�*ய
 காம!கிழ �திய� ம!க� கவ�' ேபானதா� காணா யா 

ெசEேவாெம
3 திைக�0 ேசாம('தர!கட9� ச'நிதி!20ெச�ல, 

அ�ெப&மானா� வணிக&!ெகா�" எதி��ப)" ஏ
 வ&'கி
றீ� எ
னிட�தி� 

நவமணிகG��ளனெவன! கா)*னா� எ
ப+, தி&விாிHசி�ர�தி� 

ஆதிைசவேவதிய&� தாைதயிழ'த ஒ& சி3வ
 �ைறவர, அ'நா� ம�ைறேயா� 

உதவாைமயா� அ0சி3வேன ெச
3 Mசி!2+ேபா, சிவெப&மானிர�கய0 

சி3வ7!2 எ)"+ப* தி&�* தா$'தனெர
ப+ �ராணவரலா3க�. (5) 

-----------  

 

த�திைர� பா4ததி த
ைனய<+ ெவ+��யி
 

��திர7! கீ:+ ���ேர - ப�தி� 

தவ'தைழ�த சி�தனா� தாHசைம�த ேசைய 

உவ'தைழ� தசி�த னா[�       (6) 
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(இ-�). த�திைர - தாவிவ&+ அைலகைள:ைடய, பா� உததித
 ஐ - பா�கடைல, 

அ<+ - அழாநி
ற, ெவ+��இ
 - வியா!கிரபாத&ைடய, ��திர7!2 - 

��திரராகிய உபம
னி: �னிவ&!2, ஈ:+ ���� - ெகா"�த&ளிய ���ரான, 

ப�தி - சிவேநசமாகிய, தவ+தைழ�த - தவ+நிர+பிய, சி�தனா�தா+ - 

இதய�ைத:ைடய சி3�ெதா�ட� நாயனா�, சைம�த (தம!காக) பாகHெசEத, 

ேசEஐ      (அவர) �� திரைன உவ' வி&+பி, அைழ�த      (�
ேபா4&! 

ெகா�"வர) அைழ�த&ளிய, சி�தனா� - சி�த&&!ெகா�"வ'தவ�, ஊ� - ஊரா+. 

வியா!கிரபாத�னிவ� தம த'ைதயின7ைஞயா� வசி)ட �னிவ� த�ைகைய 

மண+ �ாி' உபம
னி: �னிவைர� ெப�றன�. வசி)ட �னிவ� மைனவியாராகிய 

அ&'ததியா� அ+மகைவ! ெகா�" த+ ப�ணசாைல!2 வ' காமேத7வி
 

பா^)* வள��தன�. ஓ�நா� வியா!கிரபாத�னிவ� த+ப� ப�ணசாைல!2! 

ெகா�" வ' மாைவ நீாி� கைர�I)ட உமி$'வி)"! காமேத7வி
 பாைல 

வி&+பிய<தன�. த'ைதயா� ெநா' தி&Fல)டான� ச'நிதியி� வள��த� 

பசியா�றாத< இைறவர&ளா� பா�கட� ெப�3 உ�" வள�'தன� எ
ப+, 

தி&0ெச�கா)ட�2*யி� வசி!2+ அ'தண�2ல�தி� அவதாி�த சி3�ெதா�ட� 

நாயனா� அ
பிைன:லகி7!2 உண��த சிவெப&மா
 ைபரவேவட� 

தி&9&!ெகா�" அவ� மைன!2 வ' தம பி�ைளையய3�! கறிெசE 

அ� பைட�ேபாாி��ல&'ேவாெம
3 1ற� தம ஏக��திரனாகிய சீராளைன 

யJவாேற ெசE பாிகல'தி&�திய� பைட!2+ேபா பி�ைளயி�லா-

�ேணா+, உம பி�ைளயி&'தாலைழ:ெம
ன, அத�2 உட
ப"வா� ேபா
3 

�ற� வ' ப�ளியி�&'த பி�ைளையயைழ�பா� ேபால அைழ!க அ�பி�ைள 

வ'தெத
ப+ �ராணவரலா3க�. �� எ
7+ நரக�ைத நீ!கி ��திைய� 

த&ேவா
 எ
7+ ெபா&�ேம� நி�றலா� ��திர
 காரண�ெபய�. (6) 

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

 

ெமEதிக<H ேசட7& வி)"� பதHச�யாE� 

ெபாEைச:ழி வ'த ���ேர - ைவைய 

வர+�க)" வாரானா� மா�நி!2� பா�சா 

கர+�!க)" வாரானா� கா��       (7) 

 

(இ-�). ெமEதிக<+ - வ*வா� விள�2+, ேசட
 - ஆதிேசட
, உ&வி)" - 

தன&ைவெயாழி�, பதHச�யாE      (�
ெகா�ட) பதHச�வ*வமாE, 
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ெபாEைகயி� - பில�வார�தினிடமாக, வ'த - வ'தைட'த ���ரான, ைவைய - 

ைவைய�ெப&!கி�2, வர+�!க)"வா� – கைரயைண!க வ'தவ&+, ஆனா�- 

இடபவாகன�ைடயவ&+, மா�நி2 - ெப&ைமவாE'த உபம
னி:�நிவ�!2, 

பா�சா கர+ - பா�கடைல, �க)"வ� ஆனா� - ஊ)*ய&Gேவா&கமாகிய இைறய�, 

கா�� - காவலா:�ள விடமா+. 

 

ஓ� கால�தி� தி&மா� ஆதிேசஷசயன�தி� அறியிெலாழி' சிரசி
ேம� ைகக� 

1�பி0 சிவாந'தபரவசராயி&!க!க�", அ'த ஆதிேசஷ� வண�கி 

இJவாறி&'தைம ெய
ென
3 வினவ, ேந�30 சிவபிரானா� பிKாடன� 

தி&!ேகா ல�க�" ேதவதா&வன�தி� தி&நடன+ �ாி'த&ளியைத� ெதாிசி�த 

ஆந'த�தினா� விழி�தனென
3 1ற அ ேக)"� தா�+ ெதாிசி!க 

வி&�ப�ெகா�" விைடெப�3� தி&!கயிைலையயைட' தவHெசEய, இைறவ� 

கா)சித' இJவ* வ�ேதா" ெச
றா� உலகH(+ ஆத�
, அ�திாி�னிவ7+ 

அன.ைய:+ ெசEத தவ�தா� அJவன.ைய இ&மதியாE நீரா* அவ&ைடய 

அHச�யி� நீ ஐ' தைலைய:ைடய சி3பா+பாE அவ� பாத�தி� வி<தலா� 

பதHச�ெயன� ெப�ற ெபயேரா" நாகேலாக�தி�ெச
3 அ�ேக ெயா&ப&வத�+ 

அத�2� ெத�ேக ஒ& பில�வார���", அ�பில�வார�தி
 �*ேவ 

தி�ைலவனமாதலா� அJவாயிலாக� தி�ைலவன�தி�20 ெச�வாெய
ற&ள, 

அJவாேற வ' ெபா Eைகயினி
ெற<'தன� எ
ப+, வாதZர*கைள� 

பா�*ய
 வ&�திய கால�தி�ைறவர&ளினா� ைவைய�ெப&!ெக"� 

ஊழிெவ�ள+ ேபா�வர, அைத நகாி4�ேளாரைட!க அ7ைஞெசEதேபா, 

வ'தி!2! 1�யாளாயிைறவ�வ' அள'வி)ட கைரயிென�ைலைய யைட�தன� 

எ
ப+ �ராணவரலா3க�. அ�ெபாEைக!2 நாகேசாி�தீ��த+ எ
ப தி&நாம+. 

சாகர+ சகரரா� ேதா�ட� ப)ட எனநி�றலா� த�திதா'தபத+. (7) 

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

 

மாசிலா வ+��!2 மாைம!2 மாநட�ைத� 

Mசமதி� கா)"+ ���ேர - ேபசாிய 

வி�தக�தா� க�*ற'தா� V"ற0ெசE த�கச�கா 

ம�தக�தா� க�*ற'தா� வா$9       (8) 
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(இ–�) மா( இ�லாத - 2�றமி�லாத, அ+��!2 உ+ - அழகிய 

வியா!கிரபாத&!2+, மா உைம!2 உ+ - உமாேதவியா&!2+, மாநட�ைத - 

ஞான�ெப&ைம வாE'த தி&நட�திைன, Mச+ அ இ� - Mச�தி& நK�திர�தி�, 

கா )"+ தி&நட�திைன! கா)*ய&ளிய, ���� - ���ரான, ேப( அாிய - 

ெசா�4த�காிய, வி�தக�தா� - ெமEHஞான�ைத:ைடயவராகி, க�" 

(பாசவிய�ைப) உண�', இற'தா� - கட'த சநக� �தலானவ�க�, V" உற - 

பர��திையயைடய, ெசE - ெசEத&ளி, அ�கச�2 ஆக - ம
மத7!2 ஆக, 

ம�தக� - ெந�றியி�, ஆ� - ெபா&'திய, க�திற'தா� - அன�க� திற'த&ளிய 

இைறவ�, வா$9 - வா<மிடமா+. 

 

சநக� �த�ய நா�வ�, சநக�, சந�2மார�, சநாதர�, சந'தர�. வியாழ!கிழைமயி� 

MசநK�திர�தி� ம�தியான�தி� வியா!கிரபாத� பதHச�யாாிவ�க)2� 

தி&நடன�கா)*ய&ளின� எ
ப+. சநக� �த�ய நா�வ&!2+ V)*ய�� 

உண��த, இைறவ� சிவேயாக�க1*ய கால�தி� ேபாக�ைத இழ' நி
ற, 

ேதவ�கேளவலா� ம
மத
 ெச
3 மல�!கைணெதா"!க, இைறவ� ெந�றி!க� 

திற'தன� எ
ப+ �ராணவரலா3க�. �� எ
7+ ெபா�ெபய� மாசிலா 

எ
7� 2றி�பா� ��ைய ஒழி� �நிவைர :ண��திய. வியா!கிரபாத� எ
ற 

உபல!கண�தா� பதHச�யாைர:� ெகா�ள�ப)ட. 

“ஒ&ெமாழிெயாழித
னின�ெகாள�2ாி�ேத" எ
ற .�திர�தா� அ 

ப2தி�ெபா&� வி2தி. (8) 

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

 

�
னாக0 சி�கவ
ம
 F$க0 சிவதட�தி� 

ெபா
னாக மா!2+ ���ேர - ஒ
னா�!கா! 

2
3வைள வி�ேபா� ெகாளெவ"�ேபா� 1டறனி� 

ெச
3வைள வி�ேபா� ெசறி9       (9) 

 

(இ-�). சி�கவ
ம
 - சி�கவ
மென
பவ
, �
 ஆக - ��பட. சிவதட� இ� - 

சிவக�ைகயி�, F$க - BநானHெசEய, ெபா
 ஆக+ ஆ!2+ - ெபா
னிற+ 

வாE'த உ&வ'த'த, ���� - ���ரான, ஒ
னா�!2 ஆக - பைகவ�!காக, 2
3 

- ேம&ைவ, வி�வைள - வி�லாக வைள�, ேபா�ெகா�ள - ேபா�ெசEய, எ"�பா� – 
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எ"�தவ&+, 1ட� த
 இ� - மைரயி�, ெச
3 (வணிக9!ெகா�") ெச
3, 

விைளவி�ேபா� – வைளவி�றவ&மாகிய விைறவ�, ெசறி9 - ெந&�2மிடமா+. 

ெகௗடேதச�ைதயாG+ ஐ'தாவ ம7வி
 மைனவியாி&வ&� F�தவG!2� 

பிற'த, உட� �<+ சி�க+ேபால ெவ�ணிற�ைடய சி�கவ
மெர
7+ 

ெபயைர:ைடயவ� த+ த'ைதயாைர ேநா!கி F��திதல+ தீ��த�க)2!ெச�ல 

விைட ெகா"ெம
3 அவ� அ7ைஞ�ெப�3, பல இட�கG!20 ெச
3 ெதாிசி� 

ஒ& ேவட
 வழிகா)ட� தி�ைலவன+ அைட' வியா!கிரபாதைர:+, 

பதHச�யாைர:+ வண�கியிைறவர&ளா� சிவக�ைகயி� F$கி� ெபா
 

வ*வ'தா�கிய காரண�தா� இரணியவ
ம� என� ெபய�ெப�றன� எ
ப+, 

தா&வன �னிவ�க� மைனவிய� க�பிைனயள'கா)ட இைறவ� பிKாடன 

F��த�ெகா�" ெச
ற&ளியகாைலயி� அ+�னிவ� ப
னிய� க��நிைல 

கல�கிநி�2�காைலயி� �னிவ�க� க�" மைரயி� வணிக� 2ல!-

க
னிய�களாE அவதாி:�கெள
3 சபி!க, அ0சாபேம�றெப�க� எ�ேபா 

ஒழி:ெமன� பணி:+ேபா, அ+மைரயிெல<' த&ளிய பரமசிவ
 உ�க� 

ைகைய� பாிசி�ப� அ�ேபா அக4+ என அ7!கிரகHெசEய அJவாேறவ' 

பிற'தன�க�, அவ�க� சாப�ைத நீ!கி ய&Gத�20 ேசாம('தர!கட9� 

வைளவணிகராEவ'தன� எ
ப+ �ராணவரலா3க�. வைள எ
7 �தனிைல, 

இற'தகால விைனெய0ச�தி� வ'த. (9) 

-----------  

 

அ�ளியவா ேயாதனெமா
 ற'தண
வாE V$�தெகா*� 

��ள&�ெப� 3E:+ ���ேர - உ�ளம 

ேசாதி! கவ&வா� ெதா�டாேவா "
வசெம
 

ேறாதி! கவ&வா [�       (10) 

 

(இ-�). வாE அ�ளிய – அலகாகிய வாயால�ளிய, ஒ
3 ஒதன+ - ஓ� ேசா�றவிைழ, 

அ'தண
வாE - ஓ�மைறயவ
வாயி�, V$�த - V$�திய, ெகா*��� - 

கா!ைகயான, அ&�ெப�3 (இைறவ�) தி&வ&� ெப�3, உE:+ - பிற�ெபாழி'த, 

���� - ���ரான, உ�ள+ (தி&நீலக�ட நாயனா&ைடய) மனநிைலைய, 

ேசாதி!க வ&வா� - ேசாதி!க வ&மிைறவ&+, ெதா�டா - அ*யவேன, ஒ" - 
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ப�ேயா", உ
வச+ எ
3 ஒதி - உ
வசெம
3 1றி!ெகா"�, கவ&வா�      

(பி
) அதைன! ெகா�ைளெகா�டவ&மாகிய பரமனா�, ஊ� - ஊரா+.. 

 

சித+பர' ெதாிசி!கவ'த மைறயவெனா&வ
 இைள�பால'நகாி� 

ப"�ற�2+ேபா, அ
ன�ைத! கவ�'ேபான காக�தினலகினி
3 ஓரவி$Vழ, 

நி�திைரயாலைதயறியா அ+மைறயவ
 ப&கினா
. அ'த� ��ணிய� 

தால!கா!ைக சிவகதியைட'தெத
ப+, ேவ)ேகாவ� 2ல�தி�றி&வவதாரH 

ெசEத, தி&நீலக�ட நாயனா� மைனவியாேரா" சிவேநய+ M�" சிவன*யா�-

கG!2� தி&ேவா"த&+ நியம+ M�ெடா<2நாளி�, இவ�கள
பிைன 

உலக�தாரறி'E:+ ெபா&)" இைறவ� ஓ� சிவேயாகியாE� தி&9&! 

ெகா�"வ' தா+ ெகா�"வ'த தி&ேவா)ைட அவ�ைகயி�ெகா"� இதைன0 

ேசமHெசEைவ:+ எ
3 ெகா"� அதைன�பி
� மைற�த&ளின� எ
ப+ 

�ராணவரலா3க�. ெகா*��� பி
 ெமாழிைய விேச*� வ'த இ&ெபயெரா)"� 

ப���ெதாைகநிைல� ெதாட�. அ ப2தி�ெபா&� வி2தி. (10) 

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

 

ெச
ேற நல'தீ ெசEயிெலா
3 ேகா*யதாE� 

ெபா
றா நீ"+��யேர - நி
றா"+ 

ெபா
ன+ பலவ� �க
மைறயி னா4ணரா 

வ
ன+ பலவ� மைன       (11) 

 

(இ-�). ெச
3 - தி�ைலயி� ெச
3, நல+ - ��ணியமாவ, தீ - பாவமாவ, 

ெசEயி� - ெசEதா�, ஒ
3 (அவ�3�) ஒ
3, ேகா*ய ஆE - ேகா*ெய
7+ 

இல!க�ைடயதாE, ெபா
றா - ெகடாம�, நீ"+ – வி&�தியா2+, ���� - 

���ரான, நி
3 - அ&G&!ெகா�"நி
3, ஆ"+ - தி&நடன+ ெசE:+, 

ெபா
ன+பலவ� - ெபா
ன+பல�ைத:ைடயவ&+, �க� - 13+, மைறயி
 ஆ� – 

ேவத Lலளைவயினா�, உணராத - அறித�காிய, வ
ன+பலவ� – பலநிற�கைள 

:ைடயவ&மாகிய இைறவ�, மைன - தி&�பைத Vடா+. 

 

சித+பர�தி� ந
ைமயாவ தீைமயாவ ஒ&வ
 ெசEவானாயி
 அ ஒ
3 

பலேகா*யா2+ எ
ப �ராணவரலா3. ேவதமவி'ச�தியி
 காாிய�பாடாதலா� 
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மைறயினா4ணரா என9+, பHசவ
ன�கGைடயவராதலா� வ
ன+பலவ� 

என9�1றினா�. (11) 

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

 

மா!க�விைன பால வயிரவ
 ைக0.ல�தா� 

ேபா!கிநல' த'த���ேர - சா!கிய�கல 

ேமாத! கனிவி&'தா� �
வணிக மாதளி�த 

.த! கனிவி&'தா� ேதாE9       (12) 

 

(இ-�). மா!க� (அ�2 வசி!2+) ம!க�, விைன      (தா+ ெசE:+) தீவிைன� 

பய
கைள, பாலவயிரவ
 - பாலவயிரவF��தி, ைக.ல� ஆல – தி&! 

கர�திேல'திய .லா:த�தினா�, ேபா!கி - ஒழி�, நல+ - ��தி�பயைன, த'த - 

ெகா"�த&G+, ���� - ���ரான, சா!கிய� - சா!கிய நாயனா�, கலேமாத 

(அ
பா� மலெரன!க&தி) க�ெலறிய, கனி9 இ&'தா� - மகி$1�'தவ&+, �
 - 

��ெபா<, வணிகமா - �னிதவதியா�, அளி�த - ெகா"�த, .த!கனி - 

மா�கனியாகிய, வி&'தா� - வி&'திைன:�ட வ&மாகிய இைறவ�, ேதாE9 - 

ெபா&'மிடமா+. 

 

ச�கம�ைகெய
7+ பதியி�பிற' ��திபய!2+ சமய+ எெவன நா*!காHசி 

நகாி�ெச
3 ெபள�த�ெகா�ைகயி��2' அ பய
படாதெத
3 கழி�0 

ைசவசமயேம ��திபய!2H சமயெம
ெற�ணி ெயJேவட+ M�*&� பி7+ 

அ
�தா
 காரணெம
3 சிவேநயமி!2ைடயவராE ஒ&நா� ெவ�ளிைடயி� ஒ& 

சிவா��க� தி&9&வ�ைத க�" மன�கசி' ேராம+ �ளகி�� பரவச�தராE 

அ�2�ள ஓ� ெச�க�ைலெய"�ெதறிய இைறவ� 2ைழ'த&ளிேய�றன� எ
ப+, 

காைர!கா�� ைவசிய� 2ல�திலவதாி�த �னிதவதியாைர� பரமத�த ெச)*யா� 

மண+ �ண�' இ�லற+ வ<வாெதா<கி0 சிவன*யாைர :பசாி� 

வா<�காைலயி� ஓ� சிவன*யா� பசியிைள�பா� வ'தைடய! கறிய 

�தவாைமயா� அ
ன+ பைட�� த�கணவ7ர�பிய மா�கனியிர�ட7� 

ஒ
றிைன ைவ�த&�தின� எ
ப+, சித+ப ர�தி� வசி�ேபா� தீவிைன 

ெசEவாராயி
 அ�தீவிைன!2� தீ�9 வயிரவF��தி தி&!கர�திேல'திய 

.ல�தி�ேகா�! கழி'தபி
 சிவகதிெப3வா� எ
ப+ �ராண வரலா3க�. 
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இயம
 ைக�ப)" வ&'த��ைலெய
பா� மா!க� விைன ைக0. 

ல�தா�ேபா!கி எ
றா�. ம!க� மா!க� நீ)ட�விகார+. (12) 

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

 

ெசா�லா0 சிவச
மா ேசாமநா த�2விைன� 

ெபா�லா� கக�3+ ���ேர - வி�லா 

வண!2H சம��தினா� மாமைலேதா� ேம
மா 

(ண!2H சம��தினா� ேதாE9       (13) 

 

இ – �: ெசா�லாத – (தானறி'தைத) 1றாத, சிவச
மா - சிவச
மாெவ
7+ 

அ'தண
, ேசாமநாத�2 - ேசாமநாதெர
7+ தி&�பதியிெல<'த&ளிய 

இைறவ�!2, விைனெபா�லா�2 – (ெசEத) தீவிைன�பயைன, அக�3+ - ஒழி!2+, 

���� - ���ரான, மாமைல - ெபாியேம&ைவ, வி�ஆக வண!2+ - வி�லாக 

வைள�த, சம��தினா� - சம��ைடயவ&+, ேதா�ேம� - தி&�ேதாளி
 ேம�, 

மா(ண+2H( - பா+பி
2)*ைய, அம��தினா� - த�க0ெசEதவ&மாகிய இைறவ�, 

ேதாE9 - ெபா&'மிடமா+. 

 

ெசௗரா)டேதய�தி4�ள ேசாமநாத+ எ
7+ ஆலய�தி� கா��திைக மாச�தி� 

கா��திைக நK�திர�தி� நட!2' தி&விழா0 ேசவி!க0 ெச
றவ�கG�, 

ேசாமச
மாவி7ைடய சாீர+ உாிH(தலா� ெநEயக� V$' தி&விள!2 

அைண'த. அவ
 அ&கி� நி
ற சிவச
மா அக�"+ ஒ
3+ ேபசில
. 

சிலநா� ெச
3 இவ�களிற'தபி
 தி&விள!2 ெநEகவி$�த பாதக�தா� சாீர+ 

எ�லா+ �<!2ைடய0 ேசாமச
மா9+, தி&விள!2 ெநEகவி$'தைம க�"H 

ெசா�லாத சிவச
மா க�க� மைலேபா� வளர நா!2 F
3 1�பி" Iர+ நீள9+ 

இJவி&வ&+ ேப:&!ெகா�" வி'தாடவியிலைல'தன�. இவ�க� �
ன�0ெசEத 

சிவMசைன�ேப�றா� வாமேதவ�னிவைர!க�" தாிசி� அவரா� த�கG!2 

வ'த ேபE�பிற�ைப:ண�' சிவேநய+ பிற' கைட�ேதறின� எ
ப 

�ராணவரலா3. மாகண!2H( எ
ற மர�வ<. (13) 

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

 

ஆ$'தகட� ெச�வ� கட�பிரம க�திதைன� 

ேபா$'த3� தாG'ெத
 ���ேர தா$'தவைர 
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Eயகதி ேய�றினா� ேசாதிெவ�ளி ெவ�பைனய 

ெவEயகதி ேய�றினா� V"       (14) 

 

இ – �: ஆ$'த - ஆழமா:�ள, கட�ெச�வ�2 - ச��திரபதியாகிய வ&ண7!2 

அட� – ெந&�கிய, பிரமக�திதைன - பிரமக�திைய, ேபா$' அ3� - ேவேரா" 

அ3�!கைள', ஆG+ - அ*ைமெகா�G+, ெத
����      (இமயமைல!2� 

ெத
பா4�ள ���ரான, தா$'தவைர - த
ைலவண�கிய அ*யவ�கைள, 

Eயகதி - எ
3��ள சிவகதியி�, ஏ�றினா� - ெச4�தினவ&+, ேசாதி - 

விள!கைம'த, ெவ�ளி ெவ�� - ெவ�ளிமைலைய, அைனய - ஒ�த, ெவEய - 

விைர'ெச�4+, கதி - ேவக�ைத:ைடய, ஏ�றினா� – இடப வாகன�ைதயைடய-

வ&மாகிய இைறவ�, V" – தி&�பைடVடா+. 

 

தன!2� பைகஞனா:�ள ஓர(ரைன வ&ண
 ெகா�ல அவ7!2� ேபா�ெசE:+ 

உபாய�ைத! க�பி�த�ெபா&)" அவ
 ஆசிாிய
 இ&ளி�வர, அJவாசிாியைன� 

பைகவென
3 க&தி� பாச�ைத வி"�தன
. அதனா� ஆசிாியனிற!க 

அ!ெகாைல�பாதக+ காரணமாக ஓ� பிசா(ேதா
றி! கா�கG �ைககG� 

க<�ேதா" ெபா&'+ப* க)*! கட�� ேபா)ட. ெந"நா� கட�ல<'தி!கிட'த 

அJவ&ண7!20 சிவெப&மானா� எ<'த&ளி மாசிமக�தி� கா)சித' அ�பாச! 

க)" அ3+ப*ய&�ெசEதன� எ
ப �ராண வரலா3, அ
3 �த� அ�ைற 

பாசம3�த ைறெயன� ெபய� M�ட. (14) 

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

 

வ
மதிநீ ச
கடனீ� மாசிமக� தாடவவ
 

�
ைமதவி�� தாG+ ���ேர - ெத
மைர! 

க�களி3! கி!களி�தா� கானவென0 சி�(ைவ!க� 

ப�களி3! கி!களி�தா� ப�3       (15) 

 

(இ-�). வ
மதி - ெகாைலகளவாதியி
 �தி�'த அறிைவ:ைடய , நீச
 - 

ஓ��ைலய
, கட�நீ� - கடெல
7'தீ��த நீாி�, மாசிமக� ஆட - மாசிமாத�தி� 

வ& மகநK�திர�தி� நீராட, அவ
 �
ைமதவி�� - அவன மல�ப�ைற 

ெயாழி�, ஆG+ ���� - அ*ைம ெகா�ட ���ரான, ெத
மைர - 
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ெத
றிைசயி4�ள மைரயி�, க�களி3 - க�யாைன!2, இ!2 அளி�தா� --- 

க&+பிைன :�பி�தவ&+, கானவ
 - ேவட�2ல�தி�ேறா
றிய 

க�ண�பநாயனா�, எ0சி� - எ0சி� ெசEத தைசைய, (ைவ!க - (ைவபா��த&ள, 

ப�க� இ3!கி - ப�களா�3கெம
3, களி�தா� - களி1�'தவ&மாகிய இைறவ�, 

ப�3 - அ
�1�'த இடமா+. 

 

பாசம3�த ைறெய
7� கட�றீ��த�தி� மாசிமக� தி&நK�திர�தி� 

BநானHெசEதவ� பிற�ெபாழி' ��தி ெப3வா�. அதைன:ணராத ெகா*ய 

நீசெனா&வ
 அ�தி&நK�திர�தி� நீரா*� பிற�ெபாழி'தாென
ப+, 

மைர�தி&�பதியி ெல<'த&ளிய ேசாம('தர!கட9� தமதி0ைசயா� எ�லா+வ�ல 

சி�தராE� தி&விைளயாட� ெசEத&G�காைலயி� அ!கால�தரசா�ட அபிேடக 

பா�*ய
 ேக�வி:�3 அவைர வ&+ப* சிலைரேயவ, அரசனா� எம!2 

ஆ2�காாிய+ எ
னெவ
3 ம3�த&G�காைலயி� ஓ� நா�, அ�பா�*ய
 

தி&!ேகாயி4!2� பாிசந�ேதா" வ&+ேபா அவ7!2! கா)சித'த&ள� 

தி&9ள�ெகா�ெடதி��ப)ட&ளின�. அ�பா�*யேனா!கி யவாிய�� ெதாி' 

த
ைன! காணவ'த ஒ& ேவளா�மக
 ைக:ைறயாக! ெகா"�த க&+பிைன நீ� 

எ�லா+வ�ல சி�தராயி
 இ'த!க�யாைன தி
ன!ெகா"+ எ
3 நீ)ட� 

�
னைகய&+பி ய!க�யாைன!2 அ&�தினா� எ
ப+, தி&!காள�திெய
7' 

தி&�தல�தின&கி4�ள உ"�Mாி� ேவட�2ல�தைலவனாகிய நாக
 ெசEத 

தேபாபல�தா� தி&வவதாரH ெசE தி�ணனா� என�தி&நாம+ M�ட&ளிய 

க�ண�ப நாயனா� ெவ)டHெசEத மி&க�தி
 ெகா<'தைசைய, 

அ+பாலாி'ெத"� ெந&�பி�பதமாக! காE0சி வாயி�)"� ப!2வ+பா��0 

சிற'ததைசைய! க�ைலயி�)])ட உ�டன� எ
ப+ �ராண வரலா3க� . (15) 

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

 

ேம9ந"! க�கடைம V)*ெயவ�! 2�காயா+ 

Mவண
கா! 2'ெத
 ���ேர - ேகாவணHசீ�� 

த)*டெவ
 ெறா�பினா� த+பிறவி வ��&ைள 

அ)*டெவ
 ெறா�பினா ரா�9.       (16) 

 

(இ-�). எவ�!2+ - அ*யா�கெளவ�!2+, ேம9+ - ெபா&'திய, ந"!க�க� த+ஐ - 


ப�கைள, V)* - அழி�, காயா+ Mவ�ண
 - காயா+Mைவ�ேபா4� 
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காியநிற�ைத:ைடய தி&மா�, கா!2+ - அ
ேபா"கா!2+, ெத
���� -

ெத
பா4�ள ���ரான, ேகாவண+ - ேகாவண�ைத, சீ� - ெபா�வைம'த, த)" 

இட - த)*�ட!கடவாE, எ
3 - எ
ற&ள, ஒ�பினா�த+ - உட
ப)ட 

அம�நீதிநாயனார, பிற�வ� இ&�ஐ - பிறவிெய
7+ ேபா!2த�2 அாிய 

இ&ளிைன, அ)*டெவ
3 - ேவேராட3!கெவ
3, ஓ+பினா� - பாகா�த 

இைறவ�, ஆ�9 - அ
�1�'தி&!2 மிடமா+. அ)*ட எ
3 ஒ�பினா� ஒழி!க0 

.ாிய7!ெகா�பா :�ளவ&+ என�ெபா&� ெகா�Gத4+ ஒ
3. 

 

தி&மா� தி&!கயிைலயி� ஓ�நா� இைறவைர வண�கி0 சி�சைபயி� ேதவாீ� 

தி&நடன�திைன ெய
3'தாிசி!க அ&ளாெய
3 2ைறயிர!க, மகேம&வி
 

ெகா"�* F
ற7� ெத
பா�சிகர+ கனகசைபயாதலா� அ+மைலயி
 ேம�பா� 

ெகா"�*யி�&' தாிசி� நம அ*யவ&� நீ:�தம
 ஆதலா� அவ�கைள� 

பாகா� வ&வாE எ
ப+, வணிக� 2ல�தி� தி&வவதாரH ெசEத அம�நீதி 

நாயனா� தி&ந�^ாி� ஓ�தி&மட+ க)"வி�0 சிவன*யா�கைள� பாகா� 

வ&ைகயி�, இவ� சிவேநய�ைத :லகினரறி'Eய� பிரமசாிய� தி&வ&வ� 

ெகா�ட&ளிவ' த�*�&'த ேகாவண�ைத யவ�ைகயி� ெகா"� நீரா* 

வ&கி
ேறா+ அகா3மிதைன! கா�பாெய
3 ெகா"� மைழயி� நைன' 

வ' நம ேகாவண�ைத! ெகா"ெம
3 ேக)க, அவ�மாையயா� மைற'த 

அ!ேகாவண�ைத� ேத*!காணாைமயா� அHசிநி�க இைறவ�க�" ேவ3�ள 

இ!ேகாவண�!2 நிகராக!ெகா"ெம
ற&ளினா�. ைலநா)* ேயா�த)* 

ல!ேகாவண�ைதயி)" ம�ேறா�த)*� த+மிட�தி4�ள ஆைட, ெபா
 

�த�யவ�ைறயி)"+ நிகாி�லாைமயா� தா�+ ஏறி0சிவ�ாிைய யைட'தன� 

எ
ப �ராணவரலா3க�. (16) 

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

 

ேநயமைன யாGடேன நீலக�ட னா��ைம 

ேபாயிளைம ெப�ற���ேர - தீயமல� 

ேதா"+ேபா த�ெக)டா &�ள�தா ர
றி&வ� 

ேத"+ேபா த�ெக)டா� ேச�9.       (17) 

 

(இ-�). ேநய+ - சிவேநயமி2'த, மைனயா� உட
 - தம மைனயாேளா", 

நீலக�டனா� - தி&நீலக�ட நாயனா�, �ைமேபாE - F���ப&வ�தினி
3 
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நீ�கி, இளைமெப�ற - இளைம� ப&வ�ைதயைட'த, ���� – ���ரான, 

தீயமல� - ெகா*ய ஆணவமல�தி�, ஓ"+ ேபாத+ ெக)டா� - ெச�4+ 

த�ேபாதமிழ'த அ*யவர, உ�ள�தா� - இதய�தி4�ளவ&+, அ
3 - 

அ!காைலயி�, இ&வ� ேத"+ ேபா - அாிபிரம� ேத"�காைலயி�, அ�2 - 

அJவிட�தி�, எ)டா� - அைடத�காியவ&மாகிய இைறவ�, ேச�9 - வாசH ெசE:+ 

இடமா+. 

 

சித+பர�தி� வா<+ ேவ)ேகாவ� 2ல�தி� தி&வவதாரHெசE 

சிவேநச�ைடயவராE0 சிவன*யா�கG!2� தி&ேவா"ெகா"!2+ ெதா�"M�" 

இ�லற�தி� வா<�காைலயி�, இ
ப�ைறயி� இ0ைசெகா�*&�தைல 

மைனவியா� அறி', எ+ைம� தீ�"விராயி
 தி&நீலக�ட+ என0சபத�1ற, 

அேக)" அHசி உ+ைமய
றி ெய'தமாதைர:+ மன�தா4+ தீ�ேடென
3 

அJவாேறயி&' �ைமயைட'த கால�தி� இவ�க� அ
பிைன:லகறி' 

கைட�ேதற நடராஜ�ெப&மானா� ஒ& சிவேயாகிேபால எ<'த&ளி அ'நாயனாைர! 

க�" இ�தி&ேவா)*ைன நா+ ேக)2+ ேபா ெகா"!கேவ�"+ என அவாிட+ 

ைவ� அ மைறய0ெசE மீ�" ெச
3 ேக)2+ேபா, அ அ�கி� 

லாைமயா� மய�கி� பய' வ' ெசா�ல, அ0சிவேயாகியா� நா+ ந+ேபா+, உம 

மைனவியா� ைகைய� ப�றி இ!2ள�தி� F$கி0 ெசா�ெகன ஒ& த�ட�தினி&-

தைலைய: மைனவியா&+ தா�+ ப�றி அ�தி&!2ள�தி� இளைமேயா" 

வ'தன�க� எ
ப �ராணவரலா3. (17) 

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

 

அ'நா) சிைகவிள!ேக� ற
பி7!2 ��திகண+ 

�
னாய�! கீ:+ ���ேர --- எ'நாG+ 

அ
ப� க&�ைடயா ர
பாிட� த
பி�லா 

வ
ப� க&�ைடயா� வா$9.       (18) 

 

(இ-�). அ'நா� - அ!கால�தி�, சிைக - தம சிைகயிைன, விள!2 ஏ�3 - 

தி&விள!காக ஏ�றிய, அ
பி7!2 -- அ
பி
 ெபா&)", ��தி - ேமாK�ைத, 

கண+��நாய�!2 - கண+��லநாயனா�!2, ஈ:+ -- ெகா"�த&ளிய, ���� - 

���ரான, எ நா� உ+ - எ!கால�தி4+, அ
ப� - ெமEய
பிைன:ைடயவர, 
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க&� - மன�திைன, உைடயா� - தி&!ேகாயிலாக உைடயவ&+, அ
ப� இட� - 

தம அ*யவாிட�, அ
� இ�லாத - அ
�M�ெடா<காத, வ
ப� - 

�ற0சமயிகGைடய, க&�ைடயா� - பிற�பிைனெயாழி!காதவ&+ ஆகிய இைறவ�, 

வா$9 – வா<மிடமா+. 

 

இ&!2ேவGாி� தி&வவதாரH ெசE ெமEய
� M�" ெச�வ�தாலான பய
 

தி&விள!கி"தேலெயன� ெதளி' அ�பணி M�ெடா<2நாளி�, ெச�வ� 

2ைற9ப)"வ&தைல!க�" சித+பர�தி�2வ' அ�2�ள தி&��`0சர�தி� 

தம V"�த�ய எ�லா� ெபா&�கைள:+ வி�3 அ�தி&�பணிைய வ<வா 

நட�தி வ&+ேபா, அ9+ ஒழிய!கட
 வா!2த�2 அHசி! கண+��லாி' 

வி�3 அ�ெபா&ைள! ெகா�" அ�தி&�பணி நட�திவ'தன�. ஒ&நா� 

சிவெப&மா
 அ&ளா� அ9+ விைல�படாைமயா� தி&�பணி!2 �)"�பா" 

வாராம� ச'நிதியி� 2வி�ெதாி!க� தா+ 2றி�த காலளைவ!2! சாிவாராைமயா� 

தம சிைகைய� திாி� எாி�0 சிவகதி ெப�றன� எ
ப �ராண வரலா3. (18) 

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

 

தாேவாம� தானீச' தா
ேபாE! கதிநாைள� 

ேபாேவாெம
 பா�ேச� ���ேர - மாவாக0 

ச+�ைவ0ெசE ேத�னி'தா� த'தவ�தி சாயவி��� 

அ+�ைவ0ெசE ேத�னி'தா ரா�9.       (19) 

 

(இ-�): தா9 ஓம� ஆ�      (தி�ைலவாழ'தண� வள��த) ேவ�வி�தீயினா�, நீச+ 

தா
 ேபாE - �ைல�த
ைம கழி', நாைள� ேபாேவா+ எ
பா�      (சித+பர�தி�2) 

நாைள!20 ெச�ேவா+ எ
ற காரண�தா� வ'த தி&நாைள�ேபாவா� எ
7' 

தி&நாம�ைடய நாயனா�, கதிேச� - ��தியைடத�2 எ�ைலயாகிய, ���� - 

���ரான, ச+� ஐ - நாிைய, மா ஆக ெசE - 2திைரகளாக0 ெசE, �
 - 

��கால�தி�, ஈ'தா� – (அாிம&�தனபா�*ய7!2) த'தவ&+, த'த (சமண�க�) 

ஏவிய, அ�திசாய - யாைனயிற!க , வி� இ� - ேகாத�ட�தி�, அ+� ைவ0( ஏவி - 

அ+பிைன ேயறி)"! ேகாபி�தவ&மாகிய இைறவ�, ஆ�9 - த�2மிடமா+. 

ஆதQாி� �ைல0ேசாிய� ெசEததவ�தா� தி&வவதாரHெசEத ந'தனா� எ
பவ� 

சிவேநய�ைடயவராE0 சிவாலய�களி�&!2+ ேபாிைக!2� ேதா�)" 

வா�விசி�த� �தலான தி&�பணிகைள0 ெசE சித+பர+ ேபாE நேடசைர�தாிசனH 
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ெசEய ேவ�"ெம
7+ ஆைச�ைள!க, இரெவ�லா'யிலா வி*'தபி
�, 

அJெவ�ைலயி�ேபாவ நம2ல�!2 ஒJவாதாதலா� ேபாகலாகாெத
3 

நி
3வி"த4+, நாைள�ேபாகலாெம
3 சி'தி�த4மாயி&', ஒ&நா� ெச
3 

ஊெர�ைல!20 சமீபமாE� ேபாய�2 நட!2+ ேவ�விகைள ேநா!கி யினி� 

ேபாகலாகாெத
3 இர9+ பக4+ அJெவ�ைலைய� பிரதKிணH ெசE 

நம!ெக�ேபா தாிசன� கிைட!2ெம
3 தள�0சியைட:+ ேபா இைறவ� 

தி&9ள+ இர�கி அ'தண�கG!2! க)டைளயிட, அJவ'தண�க� 

உபசார�டனைழ� ெத
தி&மதி4!2� �ற�தி� நேடச� ச'நிதி!2 ேநராக� 

தீயைம!க நாயனா� F$கி0 சைட�* உபVத+ விள�க� தவ�நிவராெய<' 

சி�சைப!20 ெச
3 தாிசி� ��தியைட'தன� எ
ப+, அாிம&�தனபா�*ய
 

2திைர வா�க! ெகா�" ெச
3 தன ெபா&ைளயி3!க, வாதZர*கைள� 

ெபா3�த'திர�கி நாிகைள! 2திைரகளா!கி! ெகா"�த&ளின� எ
ப+, வி!கிரம 

பா�*யேனா" ேபா�ெசEத�2 அHசி! காHசி�தி&நகைரயாG+ ஒ& ேசாழ
, 

தன ஆசிாிய�களாகிய சமண�கைள வ&வி� ஆபிசாரேவ�விெயா
3 ெசE 

மைர�தி&நகைரயழி!க யாைனெயா
ைறேயவ, அதைன:ண�' 

சிவெப&மானா� தி&வ*கைள ய�பா�* ய
 சரணைட'தன
, அத�2 இைறவ� 

ேவ"வ� தி&9&வ+ ெகா�" அ'த யாைனைய ெயEதன� எ
ப+ 

�ராணவரலா3க�. ஈ'தா� 23!க� விகார+. ைவ� ைவ0(ம[உ) (19) 

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

 

சி�ககன� த�ெசா&ப0 சீரக�ைத0 ேச'த7�
 

��ைகயி)"� ெப�ற ���ேர - ந�ெகா*!ேகா� 

தா:மா னா�ெகா*யா� த�க�விைன� தீ�ெகா*யா� 

பா:மா னா�ெகா*யா� ப�3.   ,   (20) 

 

(இ-�). சி�க கன+ த�ெசா&ப+ --- ஞானாகாசமாகிய ெசா&பமா:�ள சிவ�தி
 சீ� 

அக� - ெபா�வைம'த பர��திைய, ேச'த
 உ+ - ேச'தனா&+, �
 – 

��ேபா$தி�, ��ைக இ)" - ��லாிசியாலைம'த 1ழிைன�)*, ெப�ற – 

(அதனா�) அைட'த, ���� - ���ரான, ஓ� ந�ெகா*!2 - அழகிய M�ெகா* 

ேபா
ற ஒ& வணிக2ல�ெப�O!2, தா:+ ஆனா� - அ
ைன:மாE வ'தவ&+, 

ெகா*யா� த�க� - ெகா"ைமயாளர, வைன தீ�2 ஒ*யா� - தீவிைனைய 
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ெயாழி!காதவ&+, பா:+ ஆ
 ஆ� ெகா*யா� - பாE' ெச�4+ இடபெம<திய 

ெகா*ைய:ைடயவ&மாகிய இைறவ�, ப�3 - அ
�1�'தி&!2மிடமா+. 

ேச'தனா� எ
7' தி&நாம�ைடயவ� சிவேநய+ M�" சிவன*யவ�!2 

உணவ&�தி யி�லற+ வ<வா நட!2�காைலயி� வ3ைம ேம�ட உணவி�லா 

ம!க� வா"தைல மைனவியா� ேநா!கி ம�கலநாணவி$�, இதைன வி�றாயி7+ 

உணவி�2 ேவ�"+ெபா&ைள! ெகா�கெவன� தம நாயக
 ைகயி�ெகா"!க, 

அ0ேச'தனா&+ அெப�3 மாறி� ��லாிசிெகா�" த+மைனயா� ைகயி� 

ெகா"�தன�. அவ� அெப�3� தி&வ� அைம�! கணவ�!2ண��த0 

சிவMசைன �*� வ&+ேபா நடராச� ஓ� சிவன*யா� தி&9&! 

ெகா�ெட<'த&ளி ெயம!2 ஆ�ற!1டாத பசி வ'த, அைத� தவி�!க 

ேவ�"ெமன!1ற, தம ம!க� பசி:+ ேநா!கா அவ� பசியா�ற! 1<ணைவ 

�)ட ��3��" அவ�க� பசிைய: மா�றி ��தித'தன� எ
ப+, திாிசிர�ர�தி� 

வா<+ தந2�தென
7+ வணிக
, காவிாி�M+ப)*ன�தி4�ள அரதந2�த
 

மகைள மண+ �ாி' வா<�காைலயி� அவ
 மைனவியா� சிவேநய+M�" 

சிராமைல� ெப&மானாைர வழிப)ெடா<2 நாளி� க&�ப+ வாE'தன�. இதைன! 

ேக�வி:�ற அரதந2�த
 மைனவி காய�த�ய ம&'+ சி�3ண9கG+ 

அைம�0 சிலதிய� தைலயிேல�றி� திாிசிர�ர�தி�2 வ&+ேபா, ெப&மைழயா� 

காவிாிநதி ெப&!ெக"�! கைரவழி' வழிமறி!க அ�2� த�கின�. ேப3கால� 

கி)*யதாதலா� இைறவ� அரதந2�த
 மைனவிைய� ேபால� தமதி0ைசயா� 

தி&வ&!ெகா�" காய�த�யவ�ைற� ேதாழிய� தைலயிேல�றி� த�ளா* 

வழிநட'த ேபாிைள��ைடயவ� ேபால ேவசாறி� த+மகளி�ல�தி�2 வ' 

உ0சிேமா' மன�2ளிர�ேபசி ம&�வ+ பா��தன� எ
ப+ �ராண வரலா3க� 

த� அ, சி�கனமாகிய அ எ
ப ெபா&�. த'ைதயாத4ம
றி ெயனநி�றலா� 

உ+ைம இற'த தழீஇய உய�9சிற��� ெபா&)". (20) 

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

 

வி�டலேம ேபா�3+ விரா)�&ட னாாிதய 

��டாிக மான ���ேர - ச�ட
வ� 

ைம�தா+ ெபாழிவி�தா� வ�ெதா" மா�!க�ட&!க
 

ைப�தா+ ெபாழிவி�தா� ப�3.       (21) 
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(இ-�). வி� தல+ ேபா�3+ வி�Oலக+ வண�2+, விரா)�&டனா� - 

விரா)�&டனார, இதய+ ��டாிக+ ஆன - இதயதாமைரயா:�ள, ���� - 

���ரான, ச�ட
 - இயம
 (Vசிய) வ�ைமதா+ �- வ�ய பாச�ைத ஒழிவி� – 

(Vழாம�) ஒழி�, ஆ�வ� ஒ" - வி&�ப�ேதா", மா�!க�ட&!2 - 

மா�!க�ேடய&!2, அ
� ஐ - அ
பிைன, தா+ெபாழிவி�தா� - தா+ ெசE 

கா�த&ளிய இைறவ�, ப�3 - அ
�1�'தி&!2மிடமா+. 

 

அைர!2ேம� ஏ<ல2+ அைர!2! கீ$ ஏ<ல2' தி&9&வமாக9ைடய 

விரா)�&டனா�!20 சித+பர+ அநாகத�தான+ எ
ப+, தி&!கடZாி� த+ைம 

வழிப"+ மா�!க�ேடய�ேம� இயம
 ேகாபி� Vசிய பாச�ைதெயாழி� 

அவைன வைத� இவைர! கா�தன� எ
ப+ �ராணவரலா3க�. அ
� 

ஆைச!2! காரணமாதலா� ஆ�வ�ெதா" எ
றா�. மி&!க�]ய� ��திர� 

மா�!க�ேடய�. இ த�திதா'தபத+. (21) 

----------- 

 

2Hசித�தா� க�டவைர! 2+பிட�ெப� ேறா�க�வி&+ 

�HசிவV ெடE+ ���ேர - ெசHசைடயி� 

சி
ன விள+பிைறயா� தி�ைலமைற ேயா&&நா 

ெம
ன விள+பிைற யாாி�.   ,   (22) 

 

(இ-�). 2Hசித+ தா� க�டவ� ஐ - ேமெல"�தவைள'த தி&வ*ைய� 

தாிசி�தவ�கைள, 2+பிட ெப�ேறா�க� - வண�க�ெப�றவ�, வி&+�+ சிவ V" - 

வி&+�Hசிவகதிைய எE+ ���� - அைடத�ேகவா:�ள, ���� - ���ரான, 

ெசHசைட இ� - ெசவ'த சடாபார�தி�, சி
ன - உ&வி� சிறிய, இள+பிைறயா� – 

இளHச'திரைனயணி'தவ&+, தி�ைல மைறேயா� - தி�ைலவாழ'தணர, உ&நா+ 

எ
ன - தி&9&வ+ நாெம
3, விள+� இைறயா� - 13+ இைறவ&மாகிய 

ெப&மானா�, இ� - வா<+ பைட Vடா+. 

 

இரணியவ
மனா� வியா!கிரபாத� க)டைளயா� அ'த�ேவதியி�&'த 

தி&9ைடய'தணாள� Fவாயிரவைர:+ வண�கி� ேத�ேமேல�றி!ெகா�" 

தி�ைலையயைட' அ'த வியா!கிரபாதைர:+ பதHச�யாைர:+ வண�கி� 
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தமெகளடேதச�தி� நிக$'த ெசEதிைய! 1றி� தி&9ைட ய'தணாள� வ'தைத:� 

1றினா�. அ+�னிவாி&வ&+ எதி�ெகா�ள, அJவ'தண�க� ேதாினி
றிற�கி� 

த�கைள ெய�ணி!கா)ட Fவாயிரவ� எ
7'ெதாைகயி� ஒ&வ� 

2ைற'தைமயா� திைக� நி�க, நடராச�ெப&மானா� இJவ'தண�க ெள�லா&+ 

ந+ைமெயா�பா�, நாமிவைரெயா�ேபா+, ஆனா� நாமிவ&� ஒ&வ� என அ&ளி0 

ெசEதன� எ
ப �ராணவரலா3. சி
ன - சி3ைமெய
7+ ப�பி
றிாி�. (22) 

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

 

ேதவமைற யாகம�க ெட
கயிைல ெய
3 ெதாழ� 

M9லகி ேலா�2+ ���ேர - F9ல2+ 

வ'தி!2 �
�ண�வா� வா$வ&ள வ�ப�த+பா 

த'தி!2 �
�ண�வா� சா��    ,   (23) 

 

(இ-�). ேதவமைற ஆகம�க� - ெதEவ�த
ைமைய:ைடய ேவத�கG+ 

ஆகம�கG+, ெத
கயிைல எ
3 ெதாழ - ெத
கயிைலெய
3 வண�க, M உல2 

இ� - நில9லகி� ஓ�2+ ���� - சிற' விள�2+ ���ரான, F உல2 உ+ - 

(வ�!கம�திய பாதல+ எ
7+ F
3ல2+, வ' உதி!2 �
-- வ' 

ேதா
3த�2 �
ேன, �ண�வா� - த+ேமா" ேபதமா:�ள, வா� வா$9 அ&� - 

எ�ைலயி�லாத ேபாி
ப வா$விைனய&ள, அ�ப� - தி&நா9!கர(க�, த+பாத+ - 

தம தி&வ*கைள, தி!2�
� - தி�த�2�
ன+, உண�வா�      (அ�திைய� 

தி&0ெசவியி�) எ�ற இைறவ�, சா�� - சா�' சி!2மிடமா+. 

 

ேவத�களி4+ ஆகம�களி4+ தி�ைலைய� ெத
கயிைலெய
3 13தலா� 

ேதவமைறயாகம�க� ெத
கயிைலெய
3ெதாழ என9+, ேபாி
பவா$9 ேதா�ற! 

ேக"களி�லாததாதலா� F9ல2+ வ'தி!2 �
�ண� என9� 1றினா�. 

அஃறிைணெயா&ைம:+ைம� ெதாைகயாதலா� மைறயாகம�க� என இ3தியி� 

ப
ைமa3ெப�3 வ'தன. (23). 

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

 

ந
மாத வ�ெதா&வ னா"+ ப*!கிர�கி� 

ெபா
மாாி ெபE:+ ���ேர --�
மா�பி� 
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ப
னாக� த'தா� பக�தமி$!கா0 ெச�கறைன� 

ெபா
னாக� த'தா� �ாி.       (24) 

 

(இ-�). ந� மாதவ� ஒ&வ
 - வ<வி�லாத ெபாிய தவ�ைத�M�ட ஒ& �னிவ
. 

நா"+ப*!2 - தா
 ேம�ெகா�ட (தி&�பணிைய) �)*
றி �*�த�2, இர�கி - 

க&ைண1�', ெபா
மாாி - ெபா
 வ&ஷ�ைத. ெபE:+ - ெசாாி:+, ���� - 

��யரான, மா�� இ
�
 - தி&மா�பி
 �
ேன, ப�நாக+ - பல ச��ப�களாகிய, 

த'தா� - உபVத�ைத:ைடயவ&+, பக� தமி$!2 ஆக - த+ேம�பா*ய 

பா(ர�கG!காக, ெச�கலத
 ஐ - ெச�க�ைல, ெபா
 ஆகத'தா� – ெபா� 

க)*களாக� த'தவ&மாகிய இைறவ�, �ாி - வாச+ ெசE:+ தி&நகரா+. 

 

ஒ&�னிவ� சித+பர� தி&�பணிைய ேம�ெகா�" �*�த�2 இைடயி� 

ெபா&ளி�லாைமயா� வ&'�காைலயி� இைறவ� தி&9ளமிர�கி� 

ெபா
வ&ஷH ெசாாிவி�தா� எ
ப ஓ� வரலா3. தி&வா[ாி� தி&�ப�2னி 

:�திர�தி&விழாவி�2� பரைவயா� 2ைற�*!க� தி&��க^�!20 ெச
ற&ளி 

யிைறவ� தி&வ*வண�கி� தி&�பதிக+ பா*� தம 2ைற�*யாைமயா� 

தி&மட�தி�20 ெச�லா தி&��ற�தி� ஓாிட�தி&!2+ேபா, இைறவ� அ&ளா� 

சிறி நி�திைரவர அ�2! ேகாயி�றி&�பணி!காகவ'த ெச�கைல� 

தைலயைணயாக அ"!கி :�தாீய�ப)டாைடைய விாி�� தி&!க�"யி4+ேபா 

அ*யா�கG' யி� ெகா�ள0 சிறிேபா ெச
3 யி4ண�', 

அJவிைறவர&ளா� ெச�க� ெபா
னாக இ&!க!க�" மகி$1�'தன� எ
ப 

�ராணவரலா3. தமி$!காக ஆக எ
ப இJ9&பி
 ேம�வ'த நா
கா+ 

ேவ�3ைம0 ெசா�4&�. நா"+ப*!2 நாட�2 என!ெகா�க. (24) 

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

 

நாமகெட
 கீ$�திைச யினா)"� 2ணதிைசயி� 

Mமகள�0 சி!2+ ���ேர - தாமலேதா 

ராதரவி� லா�வா$� த*ய�தம! க�ைகயி�ெபா� 

Mதரவி� லா�வா$ �ர+.       (25) 

 

(இ-�). ெத
 கீ$ திைச இ� – ெத
கிழ!2�திைசயி�; நாமக� -- கைலமகG+, 

நா)"+ --- எ"�!13+, 2ணதிைச இல -- கீ$�திைசயி�, Mமக� - தி&மகG+, 
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அ�0சி!2+ - Mசி�� ேப3ெப3+, ���� - ���ரான, வா$�+ அ*யா� தம!2 

– த+ைம வா$�+ அ*யவ�கG!2, தா+ அ�ல - தாம�லாம�, ஓ� ஆதர9 

இ�லா� - ஓ� ப�3!ேகா*�லாதவ&+, அ�ைக இ�--- தம தி&!கர�தி�, 

ெபா
Mதர+ வி�லா�.-- ெபா
மைலைய வி�லாக 9ைடயவ&மாகிய இைறவ�; 

வாழ�ர+ -- வா<'தி&நகரா+. 

 

த+ைம வா$�+ அ*யா�கG!2� தா+ ப�3!ேகாடா:�ளா� எ
பா� தாமலேதா� 

ஆதரவி�லா� எ
றா�. (25) 

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

 

வாசைனேச� மாமலேரா
 மாமைறF வாயிரவ� 

MசைனெசE ேத�+ ���ேர - ேயாைசத& 

பா�ச� காியா� பம�தி&! கணி'ேதா� 

பா�ச� காியா� பதி .       (26) 

 

இ-�; வாசைன ேச� -- வாசமி!க, மாமலேரா
 - ெப&ைமயைம'த தாமைரமலாி� 

வசி!2+ பிரம7+, மா-- மக�வ�ைடய, மைறFவாயிரவ� - தி&9ைடய'தணாள� 

Fவாயிரவ&+, Mசைன ெசE - Mசி�, ஏ�+ – வண�2+; ���� -- ���ரான, 

ஓைசத& -- ேகாஷி!2+, பா�ச�2 – ெவ�ளிய பாHசச
னிய�ைதேய'திய, அாியா� 

- தி&மா� (ேப��0சா�திய) பம+ தி&!2 – தி&�தாமைரயாகிய க�ணிைன, 

அணி' - தாி�, ஓ�பா� - ஓாிட�பாக�தி�, ச�காியா� – உமாேதவிைய:ைடயவ�; 

பதி - வா<' தி&நகரா+. 

 

பிரம
 அ'தாேவதியி� தா+ெசE:+ ேவ�விைய� தி&9ைடய'தணாளைர! 

ெகா�" �*�� ேப3ெப�றைமயா� பிரமெனா" க)*ெய�ணினா�. 

சல'தரா(ரைன வகி�'த ச!கர�ைத வி&+பி� தி&மா� சிவெப&மாைன� Mசி� 

வ&�கா� ஓ�நா� அவர
ைப0 ேசாதி�த� ெபா&)" அ&0சி�த�2ாிய 

ஆயிர'தாமைர:� ஒ
ைற மைற�த&ள, அத�2� பிரதியாக� தம தி&!க� 

இட' சா�தினா� எ
ப �ராண வரலா3. எ�O+ைம ெதா2�த�. (26) 

--------------- 
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ஓபசி யாெல&ைவ :�ணவிற! 2�கய�க� 

ேபாகதி ந�2+ ���ேர - Mதிெவ2 

வாயி"மா க�தனா� வ
கம�வாE மாவ"ைவ 

வாயி"மா க�தனா� வா$9.   ,   (27) 

 

(இ-�). ஓ பசி ஆ� - ெசா�4' தீ�பசியினா� எ&ைவ உ�ண - ப&' 

கJவி:�ண, இற!2+ கய�2 - உயி�வி"� கய�மீ7!2, அ ேபா - 

அ!காைலயி�, கதி ந�2+ - ��தித&+, ���� - ���ரான, Mதி - தி&நீ�ைற, 

ெவ2வாE இ"+ - மிக9Hச�ணி�த, ஆக�தனா� - தி&ேமனிைய:ைடயவ&+, வ� 

கம� வாE - வ�ய கவாி�, மாவ" ஐ - மாவி
 வ"விைன, வாE இ"+ - 

தி&வாயி�)ெட<'த, மாக�தனா� - ெபாிய கட9ள&+ ஆகிய இைறவ�; வா$9 - 

வா<+ இடமா+. 

 

ஒ&ப&' பசியா� ஒ& கய�மீைன! கJவி� தி�ைலயிென�ைலயி� வ' 

தி
7+ேபா, உயி�வி)ட அ!கய�மீ7!2 நடராச�ெப&மானா� ��தி 

த'த&ளினா� எ
ப+, கணம�கலெம
7' தி&�பதியி� ேவளாள� 2ல�தி� 

தி&வவதாரH ெசE சிவேநய+ M�ெடா<2+ அாிவா)டாய நாயனா� 

இைறவ&!2 ைநேவதனH ெசE:+ப* ெச'ெந�லாிசி, ெச�கீைர, மா+பிH( 

இைவகைள� தி&!ேகாயி�� ெகா�"ேபாE !ெகா"!2+ நியம+M�ெடா<2 

நாளி�, இவர
பிைன :லகினரறி' உEத�ெபா&)"0 ெச�வ�2
ற� 

ெப&மானா� கைட!கணி�தலா�, 1�!2 ெந�லாி' தா+ ெகா�ட 

தி&�பணிைய! ைக!ெகா�ெடா<2+ நாளி�, ஓ�நா� அாிசி �த�யவ�ைற� 

தி&!1ைடயிெல"�! ெகா�" ெச
ற&G+ ேபா கா�டறி நிலெவ*�பி� 

யா9� கவி$'விட, மன+ வ&'தி அாிவாளினா� தம க<�ைத யாிய� 

ெதாட�2+ ேபா, அJெவ*�பி
 வழிேய தி&9ளமிர�கி யிைறவ� தி&!கர நீ)* 

யவ�ைகைய� பி*�த&ளிய ம
றி0 சி'திய அ�ெபா&ளிைன 

ைநேவதன�ெகா�ட ெதாி:+ப* மா+பிHசிைன! க*�த ஓைச:+ அவ� 

ெசவி!2� �ல�ப"�திய&ளினா� எ
ப+ �ராணவரலா3க� . (27) 

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

 

ப�தைர!ெகா� ேடேபசா� பாைவதைன�ேப (வி�� 

��தைரயா) ெகா�G+ ���ேர - ��தித&+ 
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பHசா! கரனா� பணிவா� விைனயழ
�
 

பHசா! கரனா� பதி.       (28) 

 

(இ-�). ப�த� ஐ ெகா�" - வாதZர*களா�, ேபசாத பாைவ த
 ஐ - F�ைக� 

ெப�ணிைன, ேப(வி� - ேபச0 ெசEவி�, ��த� ஐ ஆ)ெகா�G+ – 

��தசமயிகைள ய*ைம ெகா�ட&ளிய, ���� - ���ரான, ��தி த&+      (விதி 

வழி :0சாி�பவ�கG!2) பரகதி த'த&ளிய, பHசா!கரனா� - UபHசாKர�ைத 

:ைடயவ&+, பணிவா� விைன - த+ைம வண�2+ அ*யவ� க
மமல�திைன, அழ� 

�
 பH( – தீயிெலதி��ப)ட பH(ேபால, ஆ!2 அரனா� - ெசEத&Gேவா&+ 

ஆகிய இைறவ�, பதி – தி&நகரா+. 

 

இல�ைகயினி
3+ சித+பர�ைத� ��தப�ளியா!க வ'த ��த�க� தி�ைலவா<' 

தி&9ைடய� தணாளைர வாதி� ெவ�லவைழ!க, அவ�க� நடராச�ெப&மா
 

க)டைளயி
ப* வாதZராளிகG!2! 2ண��+ேபா அJவாதZர� ெப&மானா� 

அவ�கைள வாதி� ெவ�ல, அதைன:ண�'த ேசாழ
 த
 ��திாியி
 F�ைக 

ேநாைய� தவி�!2H சமயேம ெமE0சமயெம
ற�2 வி"!க, அ���த�க� 

மணிம'திராதிகளா� தீ�!க �ய
3' தீராதாக, அJவாதZர*க� தி&நீ3 த'த&ளி� 

தி&0சாழ4!2 அ+F�ைக�ெப� விைட த&+ப* ெசEவி�த&ளினா� எ
ப 

�ராண வரலா3; பாைவ உவைமயா2 ெபய�. (28) 

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

 

க�O3ேபா +பவ�ைத! காE'த&G மீைர' 

��ணியதீ�� தHேச� ���ேர – ெப�ெணா&பா 

க�தி&'தா� க)டாியா� ைக1�பி நி
3தி! 

க�தி&'தா� க)டாியா� கா��        (29) 

 

(இ-�). க�O3ேபா உ+ - ஆ
மா!க� க�களா� பாிசி!2+ ெபா<தி4+, 

பவ� ஐ காE' - பிற�பிைனெயாழி�, அ&G+ - சிவ�ர�ைத� த'த&G+, 

��ணிய+ - ��ணிய ெசா[பமாகிய, ஈைர' தீ��த+ேச� - ப�� 

தி&�தீ��த�களைம'த, ���� - ���ரான, ெப� - உமாேதவியாாி
, 
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ஒ&பாக� இ&'தா� - வல�பா�லம�'தவ&+, க)" அாியா� - பாச+ ஒழி'த 

அ*யவ�க� ைக1�பி நி
3 தி!க - ைக2வி� நி
3 தி!க, தி&'தா�க� 

தாியா� - �ற0சமயிகளிட�தி� வசி!காதவ&மாகிய இைறவ� கா�� - காவ� வாE'த 

இடமா+. 

 

அ*யவாிட� வசி�பாேரய
றி ய�லாாிட� வசியா� எ
பா� தி&'தா� க)டாியா� 

எ
றா�. கனகசைப!2 வட!கி� சிவக�ைக:+, தி&!ேகாயி4!2 வட கிழ!கி� 

2Eய தீ��த�+, தி&!ேகாயி4!2� ெத�கி� ��ம"� தீ��த�+, தி&��`0-

சர�தி�2 �
 அன'ததீ��த�+, தி&வன'ேத0சர�தி�2 ேம�கி� நாகேசாி� 

தீ��த�+, தி&!காளாHேசாியி� பிரமதீ��த�+, பிரமசா��* தி&!ேகாயி��2 

�
 சிவ�பிாிைய தீ��த�+, சிவ�பிாிைய!2� ெத
கிழ!கி� தி&� பா�கட4+, 

கனகசைப!2 சிழ!கி� பரமான'த! 1ப�+ இ&�தலா� ஈைர' ��ணிய தீ��தH 

ேச� எ
றா�. நீராட4+ பாிசி�த4+ அ
றிெயன நி�றலா� உ+ைம இற'த 

தழீஇய 9யா9 சிற���ெபா&)" அாியா� எ
7+ 2றி�� விைன��றி� அ&ைம 

இ�லாைம ேம� நி
ற. க�O3 ேபாேத என�பாடேமாதி� பா�!2+ேபாேத 

என�ெபா&� 1றி� பா��தெலா
ேறயைம:+ அதலா� எ0ச9+ைம 

த'தெதன9ண�க. (29) 

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

 

��தீ யிைடயினவி �'த0 ெசாாி'மைற� 

��ேதேளா மHெசE ���ேர - ெமE�ேதாளி
 

மாளவ ன�த
 வண�2பத னாக�ேதா� 

மாளவ ன�த
 மைன.    (30) 

 

(இ-�). ��தீ இைடயி
 - ேவ�வி�தீயி�, அவி - அவி�பாக�ைத, �'த ெசாாி' - 

��பட0 ெசாாி', மைற���ேத� - பிரம
, ஓம+ ெசEத�2 ஏவாயி&'த, ���� - 

���ரான, ெமEேதா� இ� - ேதா�ற�ைத:ைடய �ய�தி�, மாளவ
 - 

ெப&ைமயைம'த ழாEமாைலைய:ைடயவ7+, ந'த
 - பாHசச
ய+ எ
7H 

ச�ைகேய'தினவமாகிய தி&மா�, வண�2பத
 - வண�2'தி&வ*ைய 

:ைடயவ7+, ஆக� - தி&ேமனியி�, ஓ�மா உ�ள - ஒ�பி�லாத 
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உமாேதவியாைர:ைடய, வ
ன�த
 - பHசவ
ன�கைள:ைடயவ7மாகிய 

இைறவ
, மைன – Vடா+. 

 

��தி ேவ�வி!2ாிய F
ற!கினி. அைவயாவன கா[கர�திய+, த!கணா!கினிய+, 

ஆகவனீய+. க�ைக!கைரயி� அ'த�ேவதியி� பிரம
 ஓ� யாகHெசEய� 

ெதாட�கியதைன �*�த� ெபா&)"� தி�ைலவன+ அைட' சிவக�ைகயி� 

BநானHெசE தி&நடன�ைத� தாிசி�� தி�ைலவாழ'தண�கைள:' 

ேதவ�கைள: �ட
ப"�தி வியா!கிரபாத� வாயிலாக!ெகா�" ெச
3 

ேவ�வி�*�தன
 எ
ப �ராணவரலா3. ேச� எ
7+ விைன�ெதாைக 

கால�கர'த ெபயெர0சமாதலா� ���� எ
7� க&வி�ெபா&� ெகா�ட. 

��ேத��ைம, அ �ைமைய விைள!2'ேதவ� ேம� நி�றலா� ப�பா2ெபய�, 

ந�த
 - வ��த� விகார+. (30) 

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

 

ஓ�கைலெய� ெக�2 �லாவிய��த யாம�தி� 

Mரணமா ெயா
3+ ���ேர--- காரணமா+ 

பா��தா� டவனா� பணி'தா4 ��ள
ைப� 

பா��தா� டவனா� பதி.       (31) 

 

(இ-�). ஓ�கைல - ஒ�பி�லாத கைல, எ�2+ எ�2+ உலாவி – எ'ெத'த� 

தி&�பதிகளி4+ உலவி, அ�த+ யாம� இ� - ந"ரா�திாியி�, Mரண+ ஆE - 

நிைறவாE, ஒ
3+ - ெபா&'+, ���� - ���ரான, காரண+ ஆ+ - தி&நடனH 

ெசEத&&Gத�2! காரணமாகிய, பா� – தி�ைலவன�தி�; தா�டவ
 - 

தி&நடன�ைத :ைடயவ7+, ஆ� பணி'தா� உ+ – எவ� வண�கி7+ உ� அ
� ஐ 

பா��! - �3கிய உ�ள
பிைன ேநா!கி, ஆ�டவ
 - அ*ைம 

ெகா�டவ7மாகிய இைறவ
, ஆ� - எ<'த&G+, பதி - தி&நகரா+. 

 

சித+பர�தி� இைறவர&G&வ+ வசி�த&G ம�ைற� தல�க�ேதா3+ 

அ�தி&9&வ�தி
 கைலகGலாவி அ��தயாம�தி� அJவ&G&வ�தி� 

வ'ெதா"�2வெதன9+, ேதவதா&வன+ தி&நடனH ெசEத�2� ெபாறாைமயா� 

Mமி!2 ந"வாகிய தி�ைல ெபா3!2' தானமாயி&�தலால�2� தி&நடனH 
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ெசEத&ளினா� எ
ப+ �ராண வரலா3க�. ஒ
3+ எ
7+ ெபயெர0ச+ ���� 

எ
7+ நில�ெபா&� ெகாG+. (31) 

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

 

ேசாதிவைர �+�*யாE� ேதா
றா ெதவ�!2ம7 

Mதிெவளி யா2+ ���ேர - மாெதானவ� 

க'தரவ� லானாG� ைக!ெகாள�ெபா� றாளமி"� 

க'தரவ� லானாG� கா��.       (32) 

 

இ- �. ேசாதி வைர - ஒளிவாE'த ேம&வி
, �+�* ஆய - F
3 சிகரமாE, எவ�!2 

உ+ ேதா
றா - யாவ�!2+ �ல�படாம�, அ7Mதி - சிவா7Mதி:ைடயவ�!ேக, 

ெவளியா2+ - �ல�பட�ேதா
3+, ���� - ���ரான, அ�க+ - உ!கிய 

எ4+பிைன, மா எ
 - ெப�ெண
3 ெசா�ல, தரவ�லா
 - பைட!கவ�ல 

ஆGைடய பி�ைளயா�, நா� உ+ - எ'நாG+, ைகெகாள - தி&!கர�தி� 

ெகா�ெடா�த3��பாட, ெபா
 தாள+ இ"+ - ெபா
னாலைம'த தாள' 

த'த&ளிய, க'தர+ அ�லா
 - தி&மிட�றி� விஷ�தி
 க&நிற�ைடய இைறவ� , 

ஆG+ - உாிைமயாக! ெகா�G+ , கா�� - காவலாகிய இடமா+. 

 

ேம&வி
 வடசிகர+ தி&Fல)டான�+, ெத
சிகர+ கனகசைப:+, ேமைல0சிகர+ 

ேசவி� வழிப"+ க'தி&வ� �த�ேயாாிட�மாE ஏைனேயா� க�கG!2� 

�ல�படா சிவா7Mதி:ைடயவ�!ேக விள�2+ எ
ப+, தி&மயிைலயி� வா<H 

சிவேநச0 ெச)*யா�, கபா`ச� தி&வ&ளா� பிற'த ��திாி ேதாழிமா&டேன ெச
3 

ந'தவன�தி� மல�ெகாEய� பா+� தீ�*யிற!க, ஆGைடய பி�ைளயா�!2 

உைடைமயாக! க&தியி&'தைமயா� தகனHெசEத சா+பைல யBதி ேயா" 

எ"�! 2ட�தி� ைவ� அ'த� ெப�ணி&'த க
னியாமாட�தி� ைவ� �
 

ேபா4பசாி� வ&+ேபா பி�ைளயா ர�2வர� ெதாிசி�� Mசி!க அ!2ட�ைத 

வ&வி� அைட�த எ4+பிைன� ெப�ணா!கினா� எ
ப+, அ'த ஆGைடய 

பி�ைளயா� தி&!ேகால!காெவ
7' தி&�தல�தி�2 எ<'த&ளி� தி&!கர�தா 

ெலா�த3�� தி&�பதிக+ ஓ+ேபா இைறவ� க&ைண 1�' ெபா�றாள+ 

அ&ளின� எ
ப+ �ராண வரலா3க�. (32) 

---------------- 
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வான9ல ேக�& வாச�பசி யாற9ைம 

ேபானக மளி!2+ ���ேர - ஆனசைப 

ந+ப� வித�தா� நாடாியா� ேமான�தா� 

ந+ப� வித�தா� நா".       (33) 

 

(இ-�). வான உல2 - வி�Oலக+, ஏ� - தி!2+, &வாச� - &வாச �னிவ�, 

பசி ஆற - பசி தீ�'திைள�பாற, உைம - சிவகாமிய+ைமயா�, ேபானக+ அளி!2+ - 

தி&வ� த'த&ளிய, ���� - ���ரான, ஆன - எ"�த, சைப ந+ப� வித�தா� - 

ப�வித� தி&வவதார�ைடய தி&மா� நா" அாியா� – வராக9&! ெகா�" 

ெக"த�2 அாியவ&+, ேமான�தா� – ெமௗனநிைலைய:ைடய சிவேயாகிக�, ந+� - 

வி&+�+, அ�வித�தா� – அ�வித வ*வானவ&மாகிய இைறவ�, நா" - வா<+ 

நாடா+. 

 

&வாச �னிவ� சித+பர' ெதாிசி!க� தி�ைல!2 வ'தேபா, வழிநைடயிைள�பா� 

பசியா� வ&'தி� தம!2 அ� எ�2� கிைடயாைமயா� கவைல:�3 ‘எ&!2 

�ைள�ததி�ைல aச7மி�கி�ைல’ என வாெய<+ேபா சிவகாமியா� ஒ& 

பா��பன0சி3மி� தி&9&!ெகா�" வ'த&ளி� தி&வ� பைட�த9ட
 உ�" 

பசியாறி ‘எ&!2 �ைள�த இ�ைல aச7மி�2�"’ எ
3 பா*ன� எ
ப 

ஓ�வரலா3. ச'ந+ப� ம0ச+, 1�ம+, வராக+, நரசி�க+, வாமன
, பர(ராம
, 

இராம
, பலப�திர
, க�ண
, க�கி அ�வித+ ஆ�டா
, அ*ைமெய
7+ 

இர�*க'த. வான�ல2 என�பாட ேமாதி வான�நில9ல2+ என� ெபா&� 

13வா&��". (33) 

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

 

வாணைகயா� றீ�ர�தி
 வா$F வைர!காவ� 

Mணவளி� தாG+ ���ேர - ஆணவ�தா+ 

ெமE!க&� வ'தைனயா
 மி!2ழலா மி!ேகா�க� 

ெமE!க&� வ'தைனயா
 V".       (34) 
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இ-�, வா� - ஒ�ளிய, நைக ஆ� - �
னைகயா� F)*ய தீயினா�, �ர� இ
 

வா$ Fவ� ஐ - திாி�ர�தி� வா< Fவைர காவ� M�      (தி&வாயி�) காவ�M�" 

நி�க, அளி� - க&ைண ெசE, ஆG+ - அ*ைமெகா�G+, ���� - ���ரான, 

ஆணவ� ஆ+ - ஆணவமல�தா� வ&+, ெமEக& - சாீர�ேதா�றமாகிய, வ'தைன 

ஆ� - ப'த�தினா�, மி!2 உழலாம� - க)"�ப)" மிக9+ (ழ
3 வ&'தாம�, 

மி!ேகா�க� - சிவஞானிகGைடய, ெமEக&� - உ�ைமயைம'த மன�திைன, 

உவ'த - வி&+பிய, அ
ைனயா
      (அவ�கG!2) தாEேபா4�ள இைறவ
, V" 

- வா<' தி&பைட Vடா+. 

 

ெபா
ெவ�ளி இ&+பா� பிரம
 வர�தாலைம'த திாி�ர�களி4+ தாரகா!க
, 

கமலா!க
, வி�
மா�ெய
 7+ F
ற(ர�கG+ அரசிய� ெசE 

சிவேநய�ைடயவராE� ேதவ�கG!2 இ"!க� ெசE வா<நாளி�, ேதவ�க� 

ேவ�"ேகாளா� தி&மா� ��தேவட�ெகா�" அ��ர�தி� அ+Fவைரெயாழிய 

ஏைனேயாைரெய�லா+ மய!கி0 சிவெப&மானா&!2ண��த, அ�ெப&மானா�, 

அ�ேதவ�களைம�த ேதாி
ேம� ஆேராகணி� அ��ர�ைத நைக�ெதாி�0 

சிவேநய+ வ<வா நி
ற அ+Fவைர:+ தி&வாயி�காவலாள� ஆக! 

ெகா�ட&ளின� எ
ப �ராண வரலா3. ஆணவமல+ க
மமல�!2 

Fலமாதலா� ஆணவ�தா+ எ
றா�. ஆணவமா+ எ
பத�2 ஆணவ�தாலாகிய 

என�ெபா&� 13ேவா� ேவ�3ைமவழியி� அ�0சாாிைய ேவ3தைலேநா!கில�, 

ஆணவ+, மா என0ெசா� வைக ெசEத��கைமயாெத
க. (34) 

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

 

ச+ப'த�! க'தண�க ட+ைம0 சிவகணெமா� 

�+ப�ைப! கா)"+ ���ேர - அ+��வா
 

எ)டாக மHசா�'தா ேன�தமைற ேயா*&பா
 

எ)டாக மHசா�'தா னி�.       (35) 

 

(இ-�). ச+ப'த� 2 - ஆGைடய பி�ைளயா�!2, அ'தண�க� த+ ஐ – தி�ைலவா 

ழ'தண�கைள, சிவகண+ ஒ��+ ப�� ஐ - சிவகண�கெளா!2' த
ைமைய, 

கா)"+ -- �ல�ப"�தியG+, ���� - ���ரான, அ+�� - ச'திர
 தவ<+ எ
 

எ)" - ஆகாய�ைதயளாவிய, ஆக+ - தி&ேமனி, மHசா�'தா
 - ேமக�ைதெயா�த 
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தி&மா�, ஏ�த - தி!க, ஓ" - நா
2 ேவத�கேளா", இ&பா
 எ)" ஆகம+ - 

இ&ப�ெத)டாகம�களி
, சா�'தா
 - உ)கிைடயா:�ள இைறவ
, இ� - வா<' 

தி&�பைட Vடா+. 

 

ஆGைடய பி�ைளயா� தி&நீலக�ட யா$�பாண நாயனா&ட
 சித+பர�தி�20 

ெச
3 நடராச� ெப&மானாைர� தாிசி� ஆந'தபரவச�தராE அ�கி&�த�கHசி� 

தி&ேவ)கள�தி� வசி�தி&!2+ நாளி�, ெப&மானாைர ய&0சி!க� தி�ைல 

வாழ'தண�க� எ
ன ேப3ெப�றா�கேளா ெவ
7� க&�ைடயராE0 

சித+பர�தி�20 ெச
ற&G� காைலயி� அ�தி�ைலவாழ'தண�க� 

அ�ெப&மானா� தி&வ&ளா� சிவகண�களாக� �ல�பட� தாிசி�தன� எ
ப 

�ராணவரலா3. இ&ப�ெத)டாகம�களாவன - காமிக+, ேயாகஜ+, சி'திய+, 

காரண+, அசித+, தீ�த+, .!2ம+, சக0சிர+, அH(மா
, (�பிரேபத+, விசய+, 

நி0(வாச+, (வாய+�வ+, ஆ!கிேநய+, Vர+, இெரௗரவ+, ம2ட+, விமல+, 

ச'திரஞான+, �கவி+ப+, �ேரா�கீத+, இலளித+, சி�த+, ச'தான+, ச�ேவா!த+, 

பாரேம(ர+, கிரண+, வாள+. (35) 

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

 

ைவ�தவ& ளா�ேகாைவ வாதZ ர
�கல� 

��தக�தி� றீ)"+ ���ேர - �தியாரா 

வான� தமாி'தா� மாம9� யாெர<நா 

வான� தமாி'தா� வா$9.       (36) 

 

(இ-�). ைவ�த அ&� ஆ� - தா+ைவ�த தி&வ&ளா�, ேகாைவ – ேகாைவ� 

தி&வாசக�திைன, வாதZர
 - தி&வாதZர*க�, �கல - ெசா�ல, ��தக� இ� - 

தா+ ேச��த தி&�ைறயி�, தீ)"+ - எ<திய&ளிய, ���� - ���ரான, �தி - 

பட�ெபாறிைய:ைடய, அரா - பா+�+, வான� - ஆகாய�தி�, அம� - ெபா&'திய, 

இ' - ச'திர7+, ஆ� - ெபா&'திய, மா ம9�யா� – ெபாியசடா 

�*ைய:ைடயவ&+, எ<நா - ஏ<நாைவ:ைடய அ!கினிேதவன; வா
 அ�த+ – 

ெபாிய ைகயிைன, அாி'தா� - தறி�தவ&மாகிய இைறவ�, வா$9 – வா<மிடனா+. 

தி&வாதZர*க� தி&�தி�ைலவன�தி ெவ<'த&ளி யி&!2� காைலயி�, 

நடராச�ெப&மானா� பா�* நா)*� அவெரா" �
பழ!க��ள ஒ& 
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ேவதிய�தி&9&வ� ெகா�"வ' நி�ப நீ� யா� எ
3 அ*க� வினவியேபா நா+ 

பா�* நா)*
 வாழ9ைடேயா+, உம த
ைமைய! ேக)"! காண 

வ'ேதாெம
3 1ற, உபசாி� இ�2வ'த காரணெம
ென
3 ேக)டேபா நீ� 

பா*ய தி&�பா(ர�கைள ெய<தேவ�"ெம
7+ வி&��ைடேயா+ எ
றJவாேற 

ெய<தி�*�த, ஒ& ேகாைவ ெசா�லேவ�"ெமன எ<தி�*�தன� எ
ப+, 

த+ைமயவமதி�� தி&மாைல, யாக பதியாக!ெகா�" நட�திய த!க
 ேவ�வியி� 

வ'த ேதவகண�கG� தீ!கட9ளி
 ைகைய Vரப�திர!கட9ளா� தறி�தா� 

எ
ப+ �ராண வரலா3க� எ<நா - ஏ<நாைவ:ைடேயா
 என நி�றலா� 

ப���ெதாைக நிைல�ெதாட�. (36) 

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

 

சீ&� றசாீாி ேச!கிழா�! காதிெமாழி 

Mாி� ைர!2+ ���ேர - நீைர! 

கர'ைவ�த ேவணியா� காதினி� றாவி!1E! 

கர'ைவ�த ேவணியா� கா��.       (37) 

 

(இ-�). ேச!கிழா� 2 - ேச!கிழா� நாயனா&!2, சீ� உ�ற - சிற��மி!க, அசாீாி - 

அசாீாியாக, ஆதிெமாழி - �தல*ைய, Mாி� – (தி&�ெதா�ட� �ராண�ைத) �*!க, 

உைர!2+ - எ"��த'த&ளிய, ���� - ���ரான, நீ� ஐ - க�ைகயிைன, கர'      

(பனி�ளிேபா� அ) ஒளி!க, ைவ�த - ைவ�த&ளிய, ேவணியா� – சடா 

பார�ைத:ைடயவ&+, காதி
இ� - தி&0ெசவியி�, தாவி!1E - தாவி!1வி, கர+ 

ைவ�த - தி&!கர�தி� ேகாஷி�!ெகா�*&'த, ேவணியா� – மாைன:ைட 

யவ&மாகிய இைறவ�, கா�� - காவலா:�ள இடமா+. 

 

சீவக சி'தாமணி! கைதைய ெமEெய
3 ந+பி Vணா� ேபா!கி வ'த ேசாழ
 

கைட�ேதற, அ*ய� ைவபவ0சாிைதைய யைட9பட� �ராணH ெசEய� தி&9ள� 

ெகா�" சித+பர�தி�20 ெச
3 நடராச�ெப&மானாைர வண�கி� தம 

2ைற�*�பா
 ேவ�ட, ெப&மானா� 'உலெகலா+’ என அ*ெய"�� த'த&ள 

அ��ராண�*�தன� எ
ப+, பகீரத
 த
 Fதாைதய�க� (வ�!கமைடய! 

க�ைகேய�3 வி"�த&ள ேவ�"ெம
3 2ைறயிர�ப, அ!க�ைக தம 

சடாடவியி� பனி�ளி ேபால மைற'ெதாழிய ேவ�றன� எ
ப+, ேதவதா&வன 
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�னிவ�கேளவ அ�ட� கிழிபட! ேகாஷி� வ'த மாைன நம ெசவிய&கி� 19 

என� தி&!கர�தி� பி*�தன� எ
ப+ �ராணவாலா3க�. (37) 

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

 

வா)ைகயச வாணிய
ெசா
 மாL �ைன�ப*!க� 

M)ைகெய"! க!ெகா� ���ேர - தா)கமல� 

ேபாள வன�த
 �&1த
 ேபா�3ம'தி� 

ேபாள வன�த
 �ாி.       (38) 

 

(இ-�). வா� ைக - வாைளேய'திய ைகைய:ைடய; அசவாணிய� – அசவாணிய� 

2ல�தி� தி&வவதாரHெசEத தி&!கடZ� உEயவ'த ேதவநாயனா�, ெசா� - 1றிய, 

மாL�
 ஐ - மக�வமைம'த ைசவசி�தா'த L�ைன, ப* (ச'நிதான�தி
) 

ேசாபான�திலைம'த, க�M)ைக – க�யாைனயான; எ"!க - எ"��தர, ெகாள - 

அ�கீகாி�த, ���� - ���ரான, தா� – த�டைம'த; கமல ேபா உ�ளவ
 - 

தாமைரயி� வசி!2+, பிரம7+, ந�த
 --- பாHசச
ய+ ஏ'திய தி&மா4+, 

�&1த
 – இ'திர7+; ேபா�3+ - தி!2+, அ'தி�ேபா - ெச!க�வான+ ேபால, 

உ�ள - இ&!கி
ற, வ
ன�த
 - ெச'நிற+ வாE'த இைறவ�, �ாி - வா<+ 

தி&நகரா+. 

 

தி&�ெப&+ப�ற� ���ாிெல<'த&ளியி&'த தி&!கடZ� உEயவ'த ேதவநாயனா� 

தம ஞானாசிாியராகிய உEயவ'த ேதவநாயனார&ளி0 ெசEத ைசவசி�தா'த L� 

பதினா
கG� ��ப)ட தி&9'தியாாி7)கிைடைய விள�க!கா)ட இ'L� 

ெசEத&ளி0 சித+பர�தி�20 ெச
3 நடராச� ெப&மானா� ச'நிதியி� வாசி!க 

�ய4+ேபா, தி�ைலவாழ'தண� �த�ேயா� ச'நிதான�தி
 ப*யி4�ள 

க�யாைன இ'Lைல நடராச�ெப&மானா� தி&வ*!கீ$ைவ�தா� வாசி!கலா-

ெமன!1ற அத�2ட+ப)" அ!க�யாைன ேம� ைவ�தன�. அ!க�யாைன மத+ 

ெபாழி' ெச&!2�ெற<' த
ேம�ைவ�த அ�தி&L�ைன� தி!ைகயா 

ெல"� அ�ெப&மானா� தி&வ*!கீ$ ைவ�தலா� அ'L4!2� 

தி&!களி�3�ப*யா� என! காரண�ெபயராE� தி&நாம+ வ'த. இ'நாயனா� 

த�வாயா மரபி�ேறா
றினவ� என!ேக�வி. M)ைக வார�ைத:ைடய 

ைகைய:ைடயெதன நி�றலா� இர�டா+ ேவ�3ைம� ெதாைக��ற�� பிற'த 
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அ
ெமாழி� ெதாைகநிைல�ெதாட�. உEயவ'த ேதவநாயனா� சிவஞான ெச�வ+ 

ெப�றவ� ஆதலா� உய�9 ேதா
ற வா)ைகயச வாணிய� எ
றா�. (38) 

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

 

ஆைசெய) *7!கிைற: மாைசெய)* யாைசவிட� 

Mைசயி)"� ேபா�3+ ���ேர- ேபசெவ)டா 

ேவதா'த &+பரம� வி�ணா டள'தெந�ைல 

ேவதா'த &+பரம� V".       (39) 

 

(இ-�). ஆைச எ)*7!2 உ+ - எ)"�திைசகG!2+, இைற:+ - இைறவ�களாகிய 

இ'திர
 �த�ய தி!2 பாலக�கெள�ம&+; ஆைச எ)* - அ
�M�", ஆ( ஐ விட 

- மல!2�ற�ைதெயாழிய, Mைச இ)" – MைசெசE; ேபா�3+ - தி!2+. ���� - 

���ரான, ேபசி எ)டா - ேப(த�காிய, ேவதா'த� -ேவதசிரசி4�ளவ&+, உ+பரா 

அம� - ேதவ�க� வசி!2+, வி�நா" - ெபா
7லைக, அள'த - வைரய3�ய�'த, 

ெந�ைல - தி&ெந�ேவ�ெய
7+ தி&�பதியி�, ேவதா+ – F�கி�; த&மபரம� – 

ெப�ற பரம&மாகிய - இைறவர, V" - தி&Vடா+. 

 

அ)டதி!2� பாலகராவா� இ'திர
, அ!கினி, யம
, நி&தி, வ&ண
, வா:, 

2ேபர
, ஈசான
. இவ�க� கிழ!2 �த�ய எ)"�திைசயி4��ளவ�க�. இவ�க� 

த�த+ திைசயி� றி&�திைலயி� Mசி�� ேப3ெப�றன� எ
ப �ராணவாலா3. 

தி&ெந�ேவ�ெய
7' தி&�பதியி� சிவெப&மா
 F�கி�
 கீெழ&'த&ளி 

யி&�தலா� ேவதா'த த&ம பரமா எ
றா�. (39) 

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

 

.ாிய7+ ப0ைச� ழாE�கி4+ Mசைனெத
 

M&வதி! கி�ெசE ���ேர - 1றியேவ� 

ஆ3 �*!2மர னா4பேத ச+ெப3வா
 

ஆ3 �*!2மர னா�9.       (40) 

 

(இ-�). .ாிய
 உ+ - .ாிய7+, ப0ைச ழாE - பசிய ழாEமாைலைய யணி'த, 

�கி� உ+ - ேமக+ ேபா
ற தி&மா4+, Mசைன - Mைசைய, ெத
 M&வதி!2 இ� - 
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ெத
கிழ!2� திைசயி�; ெசE - ெசE:+, ���� - ���ரான, 1ாியேவ� - 

1�ைமவாE'த ேவேல'திய, ஆ3�* - ஆ3 சிரைச:ைடய, 2மர
 ஆ� - �&க! 

கட9ளா�, உபேதச+ ெப3வா
 - உபேதச+ ெப�றவ&+, ஆ3 - க�ைகைய, 

�*!2+ சைடயி� தாி�த, அர
 (அைட'த மாையைய ேவேரா") அாிபவ&மாகிய 

இைறவ�, ஆ�9 - ெபா&'மிடமா+. 

 

பிரம
 ெச&!ைகெயாழி!க� பிரணவ�தி
 ெபா&ைள வினாவ, அ ெதாியா 

அவ
 மய�2+ காைலயி� �&க!கட9� அவைன0 சிைறயி�)டன�. அ�ேபா 

ேதவ�க� ேவ�"ேகாளா� சிவெப&மானா� அ0சிைறயி� நி
3 நீ!கி, 

அ+�&க!கட9ைள� தம தி&�ெதாைட ேம� ைவ�த&ளி அ�பிரணவ�தி
 

ெபா&� ைகவ&ேமாெவ
3 தி&0ெசவி சாE� வினவிய&ள அ+�&க!கட9� 

தி&வாE மல�'த&ளின� எ
ப �ராணவரலா3. (40) 

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

 

ேமனில�ெதா� பாலய�க� ெமE!க9ட� ேகா
ெச<Hசா+ 

Mனத�தா� ெசE:+ ���ேர - ஞான��ற 

ச+ப' தர�த� தராதலெம லா+�ண&H 

ச+ப'த ர�த� தல+.       (41) 

 

(இ-�). ேம�நில� ஒ�ப - ெபா
7லக�ைத ெயா�� ேதா
ற, ஆலய�க� - 

சிவாலய�கைள, ெமE - உ�ைமைய:ைடய, க9ட� ேகா
 - க9டேதச�தரசராகிய 

இரணிய வ
மனா�, ெச<ைம - மா�3ய�'த, சா+Mநத� ஆ� - சா+Mநதெம
7+ 

ெபா
னினா�, ெசE:+ – ெசEதைம�த; ���� - ���ரான, ஞான+ 

உ�றச+ப'த� தி&ஞானச+ப'த&!2, அ�த� - பிதா9+, தராதல+ எ�லா+ - 

எ�லா9லக�களி4+, �ண&+ - கல'த, ச+ப'த� - இைய�ைடயவ&+, அ�த� - 

தைலவ&மாகிய இைறவர, தல+ - தி&�பதியா+. 

 

.ாிய
 ��திரனாகிய ம7மரபி� வ'த ஐ'தாம7வி
 ��திரராகிய சி�கவ
மா 

சி�க+ேபால ெவ�ணிற+ வாE'த தன உட�2�ற�ைத ேநா!கி, அ 

தீ&+வ�ண+ த'ைதயி
 அPைஞெப�3� தம நாடாகிய ெகௗடேதச�தினி
3 

நீ�கி! காசி �த�ய தி&�பதிகைளயைட' சிவெப&மானாைர வண�கி� 
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தி&�தி�ைலையயைட' பதHச� வியா!கிரபாத �னிவ�கைள வண�கி, 

அவ�கள&ளா� சிவக�ைகயி� BநானHெசE உட�2�றெமாழி' ெபா
வ*வ' 

தா�கி யிரணியவ
மனா� என�ெபய�ெப�றன�, பி
ன� அ+�னிவ�களா� 

UபHசா!கர 9பேதச+ ெப�3 நடராச�ெப&மானா� ஆந'த� தி&நடன�ைத� 

தாிசி�� தமதரசியைல ெவ3� அ+�னிவ�களா� �* .)ட� ெப�30 

ேசாழநா)டரசராE� தி&வ+பல �த�ய தி&�பணிகைள0 ெசEவி�தன� எ
ப 

�ராண வரலா3, ஆGைடயபி�ைளயா&!2� தி&�ைல�பா^)* ய&ளினைமயா� 

ஞான��ற ச+ப'தர�த� என9+ ஆ
மா!கG!2� ேதா
றா�ைணயா 

:டனி�றலா� தராதலெமலா+ �ண&H ச+ப'த� என9� 1றினா�. சா+Mகா+ 

ச+�நதியி� பிற'த. இ நா�வைக� ெபா
7� ஒ
3. ஆடக+, கிளி0சிைற, 

சாத[ப+, சா+Mநத+. (41) 

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

 

உ!கிரசா ��*:+ப� ]��தநட� தானாண+ 

�!2வ'தி� ேத�+ ���ேர - அ!2 

வைலய� க<�ளவ
 வாாியி
 மீ7!கா 

வைலய� க<�ளவ
 வா$9.       (42) 

 

(இ-�). உ!கிர+ - ேகாபமி!க, சா��* உ+ -- காளி:+, ப�" - �
னாளி�, 

ஊ��தநட� ஆ� - ஊ��த தி&நடன�தினா�, நாண+�!2 - நாண�1�', 

வ'தி� -- வண�கி, ஏ�+ - தி!2+, ���� - ���ரான, அ!2வைலய+ - 

ச�2மணியாலைம'த வ)டவ*வாகிய வட�ைத, க<� உ�ளவ
 – தி&!-

க<�தி4�ளவ7+, வாாிஇ� - கட��, மீ7!2 ஆக - மீைன� பி*�த� 

ெபா&)டாக, வைல - வைலயிைன, அ�2 - அ!கட��, அ<� - அ<�திய, 

உளவ
 -உளைவ:ைடயவ7மாகிய இைறவ
, வா$9 - வா<' தி&�பதியா+. 

இைறவி!2 இைறவ� ஓ�கா� உபேதசி�த காைலயி� அJவிைறவி 

பரா�கமாயி&!க, அேநா!கி யJவிைறவ� ஓ� தி&விைளயாடைல!க&தி0 

சின�1�'தவ� ேபால நா+ அ&ளியைத� பரா�கH ெசEதைமயா� பா�* நா)*
 

கீைழ�திைசயி4�ள ெநEதனில�தைலவ
 ��திாியாக! கடவாE. நா+ வ' 

மண+�ாிேவாெம
ற&ளி, த+பா� சாபேம�ற ந'திநாயனா� (றாமீ
 வ*வாE! 

கடைல:ழ!கி நி�றலா� இ+மீைன� பி*�ேபா�!2 எ
 ��திாியாைர� 



45 

 

த&ேவாெம
ற அ'ெநEதனில� தைலவ
 .ளா� ெநEதனில� தைலவராE0 ெச
3 

வைலVசி மீ
 பி*�தன� எ
ப �ராண வரலா3. (42) 

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

 

மாதவ� மாணி!க வாசக�ம
 3�ெளாளி!2) 

Mதிய�ேதா ெடா
3+ ���ேர - ேகதைக�M' 

தாம� கழி�தளி�பா� த
ெனாட�ட Fழிெதா3+ 

தாம� கழி�தளி�பா� சா��.       (43) 

 

(இ-�). மாதவ� – ெபாிய சிவஞான�ைத:ைடய; மாணி!கவாசக� - 

தி&வாதZர*க�, ம
3 உ� ஒளி!2 உ� - சி�சைபயி� நடராச�ெப&மானா� 

தி&வ*!கீ$, Mதிய� ஓ" – மானிடசாீர�ேதா"; ஒ
3+ - அைட'த, ���� - 

���ரான, ேகதைகM - தாைழமலராலாகிய, தாம+கழி� - மாைலைய!கழி�, 

அளி�பா� த
 ஒ" - 2ளி�'த நில9லேகா", அ�ட+ – ப�லாயிர 

ேகா*ய�ட�கைள:+, ஊழிெதா3+ - ஊழிகால'ேதா3+, தா+ அ�2 அழி� - 

தா+ அJவிட�திலழி�, அளி�பா� - மீ)"� த'த&G+ இைறவ�, சா�� - 

ெபா&'மிடமா+. 

 

இைறவ� தி&!ைக ெதா)" வைர'த&ளி� தி&வாயி�ப*யி� ைவ�த தி&வாசக+, 

தி&!ேகாைவயா� எ
7' தி&�ைறைய� தி&வைடய'தணள� க�" அ&0சி� 

வாசி� இ3தியி� இ வாதZர*க� 1றினைவ, இைவெய<தி �*�தவ� அழகிய 

தி&0சி�ற+பல �ைடயா� என வைர'தி&�தைல� பா�� ஆந'த பரவச�தராE�, 

தி&வாதZர*கைள� தாிசி� இ�தி&�ைறயிலட�கிய ெபா&ைள� ெதாி�த&ள 

ேவ�"ெம
றிர!க, நா+ உண��திய&ளேவா+ வா&ெம
3 வ'தவ�கேளா" 

தி&வ+பலH ெச
3, இ�2 நி
ற ெப&மானாேர யித�2� ெபா&ளாவா� 

என!கா)*யா�2 நி
ேறா� யாவ&�காண� தி&வ* நிழ�கீ$! கல'தன� எ
ப+, 

பிரம
 ஓ�கால�தி� எ�லாவ�ைற:+ பைட�தலா� நாேன யிைற வென
3 

அக'ைத ெகா�" தி&மாேலா" ேபா�ெசE:� காைலயி� அைனவ&+ ந"!க�ற, 

சிவெப&மானா� க&ைண1�' இ&வ&!2+ இைடேய ஓர!கினி மைலயாE 

நி
ற&G+ேபா, அJவி&வ&�க�" திைக� இதன* �*களிர�ட7 

ெளா
ைறயறிய வ�லவேர ெபாியெர
3 .G�3� தி&�* காண 
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அ
னவ*வமாE0 ெச
3 அ�பிரம
 காணாதிைள� அ�தி&�*யினி
3+ 

V$'த தாைழமலைர� தா
 க�டதாக� ெபாE!காி 1ெற
றிர!க, அ+மல� 

அJவா3 1றினைமயா� அ�தாைழமலைர யினிேய�ேகாெம
3 கழி�தன� 

எ
ப+ �ராணவரலா3க�. பா�பர�தைல:ைடயெத
7+ ெபா&� ேம� 

நி�றலா� �தனிைல� ெதாழிலா2 ெபய� பரப2தி, �த� நீGத� விகார+. 

அகர!ேக" ச'தி. (43) 

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

 

நா)ட�3 மாசிமக நா�வணிக
 பாசவிைன� 

M)ட3�தா G!ெத
 ���ேர - மா)*� 

எ<� கர�பானா ேரடதனி� ேகாைவ 

எ<� கர�பரனா ாி�.       (44) 

 

(இ-�). நா)ட+ உ3+ (யாவ&+) ஆராய�த!க, மாசிமக+ நா� - மாசியி� 

மகநK�திர�தி�, வணிக
 - �!கட
 எ
7+ ஒ& ைவசியன, பாச+ விைன 

M)" - பாச விைனயி
 க)ைட; அ3� ஆG+ - ேசதி� ��தியி� ேச��த, 

ெத
���� - ெத
திைசயி4�ள ���ரான, மா" இ� எ< - இடப ஊ�தியி� 

அ*யா�!2 அ&ள எ<'த&G+; �க� – ெப&ைம:ைடயவ&+, அ�� - க�ைகைய 

அணி'த; அரனா� - அர
 எ
7+ தி&நாம�ைத உைடயவ&+, ஏ" அத
 இ� - 

ஏ)*�; ேகாைவ எ<+- தி&!ேகாைவ எ<திய; கர+ - தி&!கர�ைத:ைடய; பரனா� 

- ேமலானவ&மாகிய இைறவர; இ� - Vடா2+. 

 

பாதகனாகிய �!கட
 எ7+ ஒ& ெச)*, பலேரா"+ படகி� ஏறி!ெகா�" 

மாசிமக�திேல பாசம3�த ைறயி� வ&+ேபா படேகா" தா$' ��தி 

ெப�றாென
ப+, தி&வாதZர*க� தி�ைலயி� ப
னசாைலயைம� 

எ<'த&ளியி&!2�காைலயி� இைறவ� ஓர'தண� தி&9&! ெகா�" வ'த&ளி 

யாமி&�ப பா�*நா"ந நீ� ஓதிய தி&�பா(ர�கைள! ேக)க வி&���3 

வ'தனெமன! 1றிய&ள, அவைரயம�'தி&!க0 ெசE தாம&ளிய 

தி&�பா(ர�கைள0 ெசா��ய&ளியபி
, வ'த&ளிய அ'தணாள� 

நடராச�ெப&மாைன பா)"ைட� தைலவனாக! ெகா�" ஒ&ேகாைவ 
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1றேவ�"ெமன அத�2 உவ' அJவாேற 1ற� தி&!ைக ெதா)ெட<தினா� 

எ
ப+ �ராண வரலா3க�. (44) 

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

 

ெச��நட� ைத�ேத சிகநமசி வாய�களி� 

��ெபற!கா) "'ெத
 ���ேர -- ெயா�பதிலா 

ஓேர�றி னா
மைறயா 7�ள� திர�2ம* 

ேயாேர�றி னா
மைற யாQ�.       (45) 

 

(இ-�). ெச��+ (அய
 �த�ேயா�) �க<+, நட� ஐ - தி&நடன�ைத, 

ேதசிகநமசிவாய� - 2&நமசிவாய�, களி��ெபற - ேபராந'தமைடய, கா)"+ - 

ெதாி�த&G+, ெத
���� - ெத
றிைசயி4�ள ���ரான, ஒ�� அ இ�லாத - 

ஒ�பி�லாத, ஓ� ஏ�றினா
 – ஓாிடபZ�திைய :ைடயவ&+, மைறயா
 

(2&பர+பைர விள�க) நா
2 ேவத�கைளய&ளினவ&+, உ�ள� (தம) 

மன�தி�. இர�2+ - அ
�கனி'திர�2+, அ*ேயா� ஏ�றி
 ஆ� - அ*யவ�க� 

(தம 2ைற1றி) இர'தா�, மைறயா
 - ஒளி!கா மல&�பவ&மாகிய இைறவர, 

ஊ� - தி&நகரமா+. 

 

ஒ�ப அ ப2தி� ெபா&� வி2தி. இ�லாத எதி� மைற!2றி��� ெபயர0ச�தினீ3 

ெதா2�த�. 2&நமசிவாய� நடராச�ெப&மாைன அ7ைஞயா� தி&0சில+�+ 

கி�கிணி:H ெசEவி!க0 சி�பிகளிட� ேவ�"+ ெபா&� த'தன�. அ ெதாி'த 

தி�ைலய'தண�க� அவ�ைற� தாி�தா� நம ெப&மானா� தி&நடனH 

ெசEய�ேபாகிராறாெவ
ற ெசா�ைல! ேக�வி:�3 அைவ வ'தபி
 சா�தி� 

தி�ைலய'தண�கைள வ&வி�, 

 

"அ+பலவா ெவா&கா லா*னா� றா$வாேமா 

உ+பெரலா� க�டெதன! ெகா�பாேமா- ச+�ேவ 

ெவ�றி�ப தHச�!2+ ெவ+��!2' தி�திெயன 

ஒ�� பதHச �!2ேமா" 

என!1ற உடேன தி&நடனH ெசEத&ளின� எ
ப வரலா3. (45) 

------------- 
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ந'தி�த� ேறவ�பல� ஞான�னி ேவா�Mைச 

�'திமகி$' ேத�+ ���ேர - த'தைனைய! 

காம&ேக சHசாி�பா ர
பி7!2 ��தியி)ேடா� 

ஆம&ேக சHசாி�பா ரா�9.       (46) 

 

இ – �: ந'தி�த� ேதவ� - ந'திநாயனா� �த�ய ேதவகண�கG+, பல� ஞான+ 

�னிேவா� - சிவஞான+ ெப�ற பல �னிவ�கG+, Mைச - Mசைனேயா", �'தி 

மகி$' - மன+ மகி$', ஏ�+ - தி!2+, ���� - ���ரான, த+ தைனைய - 

தம ��திாியின, காமம&9 - வி&�பHெசE:+, ேகச+ - 1'தைல, சாி�பா� – 

சாி�த மான!கHசாறநாயனார, அ
பி7!2 - ப�தி!2, ��தி இ)ேடா� - 

சிவகதிய&ளி, ஆ+ அ&2 எ - ஆகிய அவ�க� ப!க�ேல, சHசாி�பா� - சHசாி!2+ 

இைறவ�, ஆ�9 – ெபா&'மிடமா+. 

 

கHசாெற
7' தி&�பதியி� ேவளாள 2ல�தி� அவதாி�0 சிவேநச�ைடயவராE0 

சிவன*யா�கG!2 ேவ�"+ ெபா&ைள இ�ைலெய
னா ெகா"�ெதா<2 

நாளி�, இவர
பிைன :லகினரறி'Eய இவ� ��திாியி
 தி&மண�தி�2 

மாவிரதிய� ேவட+ M�" இைறவ� மண�ப'த�ெல<'த&ள, நாயனா� க�" 

அ
�மீI�' வண�கி� தம மண!ேகால�ைத:ைடய ��திாியாைர:+ 

வண�க0ெசE நி
றன�. அ�ேபா அவ� ��திாியா� 1'தைல�பா�� இ 

பHசவ*!2 ஆெமன உடேன ெகாEதர� தி&9& மைற'த&ளி இடபவாகனாரா 

ெய<'த&ளி! கா)சி த'தன� எ
ப �ராண வரலா3. காமம&வ காம& என� 

ெதா!2 நி
ற. (46) 

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

 

வ
ப��ைல ேயாெரனி7+ வாசH ெசயிலவ�த+ 

�
பிறவி மா�3+ ���ேர -- அ
�திக$ 

வ�திர�க ைள'தா� வன�தி&* மாதாிைட 

வ�திர�க ைள'தா� மைன.       (47) 

 

(இ-�). வ
ப� - மகாபாதக&+, �ைலேயா� எனி7+ - நீச&மாயி&'தா4+, வாச+ 

ெசயி� - வசி�பா�களானா�; அவ�த+ - அவ&ைடய, �
பிறவி – ெகா*ய பிறவிைய, 

மா�3+ – ேபா!கி ��திய&G+, ���� - ���ரான, அ
� திக$ (அ*யவாிட�) 
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பாி91&+, வ�திர�க� ஐ'தா� - ஐ' தி&�க�கைள :ைடயவ&+, வன� – 

ேதவதா& வன�தி4�ள, இ&* மாத� - �னிவ� ப
னிய�க�, இைடவ�திர+ - 

இைடயி4"�த ஆைடகைள, கைள'தா� - கைள'தவ&மாகிய இைறவர, மைன - 

Vடா+. 

 

ேதவதா&வன�னிவ� ப
னிய� க�பினி3 மா�பிைன யள' கா)ட, பி0சாடன 

F��தமா யிைறவெர<'த&ள, அ க�" அ+�னிவ� ப
னிய� க�பினிைல 

2ைல' கைலேசார நி
றன� எ
ப �ராணவரலா3, �
பிறவி உாி0 

ெசா�ெறாடராதலா� ெபாவிதி ெபறா "இைட:ாிவடெசா�
" எ
ற �றனைட0 

.�திர�தா� ஈ�3லகர+ னகரெமEயாக� திாி'த. (47) 

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

 

சாத�பிற� ைப��ைல�ெப� றா7! 2மாபதியா� 

ேபாத�ெசE வி�த ���ேர - ேசாதி� 

பரச� கரனா� பனிமதி ."'த� 

பரச� கரனா� பதி.       (48) 

 

(இ-�). சாத� - இற�தைல:+, பிற�� - பிற�தைல:+, �ைலெப�றா7!2 - �ைலய� 

2ல�தி� ேறா
றிய ெப�றென
7' தி&நாம�ைத:ைடய சா+பனா�!2, உமாபதி 

ஆ� - உமாபதி சிவாசாாியரா�, ேபாத� ெசEவி�த - ஒழி�த&ளிய ���� - 

���ரான, ேசாதி - ஒளிவாE'த, பர( – ம<வா:த�ைத ேய'திய, அ+கரனா� - 

அழகிய தி&!கர�ைத:ைடயவ&+, பனி - 2ளி�', மதி."+ - பிைற.*ய, த�பர 

ச�கரனா� - த�பரராகிய ச�கர&மாகிய இைறவர, பதி - தி&+பதியா+. 

 

ெப�றா
 சா+பனா� அதிதீவிர ப!2வ�ைடயவராE ஞாேனாபேதச+ ெப3+ 

ெபா&)"! ெகா�றவ
 2*யிெல<'த&ளிய உமாபதி சிவாசாாிய� தி&மட�தி�2 

நா�ேதா3+ விற2 ெகா�" ேபாE!ெகா"!2+ பணிவிைட ெசEெகா�" 

வ'தன�, இJவா3 பலநா� கழி'தைமயா� தம க&�ைத நடராச� ெப&மானா�!2 

உண��த, அ�ெப&மானா� "அ*யா�! ெகளிய
 சி�ற+பலவ
 ெகா�ற� - 2*யா�! 

ெக<திய ைக�தி)"� - ப*யி
மிைச� - ெப�றா
 சா+பா7!2� ேபதமற�தீ!ைக 

ெசE - ��திெகா"!க �ைற' என� தி&�கெமா
ைற� தி&0சாளர�தி
 வழி 
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நீ)*ய&ள� ெப�3!ெகா�" நாேடா3H ெசE:+ பணிையய
3 ெசE அ�2 

நி�க, பாிசந�கG ெளா&வ� க�" இ�2 ஏ
 நி�கி
றாெயன வினவியேபா, 

இ�தி&�க�ைத0 (வாமிக� ச'ததியி� ேச��பி!கேவ�"ெமன! 2ைறயிர!க, 

அதைனேய�3 அ0ச'நதியி� ேச��தின�. அதைன உமாபதி சிவாசாாிய� 

தி&!க�ணா� ேநா!கிய0 சா+பனாைர நீரா* வர0ெசEவி� ஞானா!கினி ேயா+பி 

யத7�ேள �க0ெசE ��தி ெகா"�தன�, இைத! ேக�வி:�ற அவ�மைனவி 

தன மடைமயா� 1� ேக)க0 ெச
ற த
 �&டைன ெந&�பி�b!கி� ேபா)"! 

ெகா
றன� என அ�ேபாதி&'த அரசனிட�தி� �ைறயிட, அJவரச
 

அைம0ச�கேளா" ஆேலாசி�� தி&மட�தி�20 ெச�ல, அ!2றி�ைபயறி'த 

அ0சிவாசாாிய� ஏவ� ெசEேவாைர ேநா!கி நாேடா3+ நம!2� பய
ப"வ 

இ�2�ேடாெவன வினவிய&ள, ��ளி0ெச* :�ெட
றைமயா� 

அதன&கி�ெச
3 ஞாேனாபேதசH ெசEத காைலயி� அப�றிெயாி' 

��தியைட'த ெத
ப வரலா3. (48) 

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

 

நா)*�ற' ேதாரா
மா ந�ெல
பJ ெவ�ைலதனி� 

ேபா)*டV ெடE+ ���ேர - ேகா)*பF� 

வாசவன ச�தினா
 வா$�தி� ெதா<Hசரண 

வாசவன ச�தினா
 வா$9 .       (49) 

 

(இ-�). நா"இ� - �றநா)*�, இற'ேதா� - இற'தவர, ந� எ
� - ந�ல 

எ4+பிைன, அ எ�ைலத
 இ� - அ�தி&�பதியிென�ைலயி�, ேபா)*ட - ேபாட, 

ஆ
மா - அவ�கள ஆ
மா, V" எE+ - சிவகதிைய யைடத�2ாிய, ���� - 

���ரான, ேகா" – நா
2 ெகா+�கைளயைடய, இப+ - ெவ�ைளயாைனைய, 

ஊ� - ெச4�+, வாசவ
 - இ'திர7+, அச�தினா
 - ஆ)"வாகன�ைத:ைடய 

அ!கினிேதவ7+, வா$�தி ெதா<+ - வா$�தி வண�2+, சரண+ - தி&வ*யாகிய, 

வாச+ - வாசமைம'த, வனச�தினா
 – தாமைரகைள:ைடய; இைறவ� – வா$9 -

வா<மிடமா+. 

 

தி�ைல�பதியி ென�ைலயி�ற'தவ� எ
� கிட�பி7+ அவ� ��தியைடவ�  
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எ
ப+, இ'திர7+ அ!கினி� ேதவ7+ Mசி� வண�கின� எ
ப+ �ராண 

வரலா3க�. (49) 

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

 

ஏ<லேக�த ெதா
பா னி��க� பிரதி)ைட 

Mழிய�ேகா
 ெசEத ���ேர - வா$சிவேலா 

க�த�கணி0 சி�பைடயா� காத��
 னாதெநHச 

க�த�கணி0 சி�பைடயா� கா��.       (50) 

 

(இ-�). ஏ<ல2 – ஏ<லக�கG+; ஏ� – தி!2+; ஒ
பா
 இ��க+ பிரதி)ைட - 

ஒ
ப சிவ��க� பிரதிXைடகைள, Mழிய�ேகா
 – பா�*ய� மரபி� வ'த 

அரச
, ெசEத - ெசEதைம�த, ���� - ���ரான, வா$ - எ
3+ 

நிைலேப3ைடய; சிவேலாக�த� - சிவேலாக�ைத:ைடயவ&+, கணி0சிபைடயா� - 

ம<வா:த�ைத:ைடயவ&+, காத�� - வி&+பி, உ
னாத - சி'தியாத, 

ெநHசக�த�க� - இதய�ைடயவாிட�தி�, இ0சி�� அைடயா� - வி&�பமி�லாத 

வ&மாகிய இைறவ�, கா�� - காவலா:�ள இடமா+. 

 

ஒ
ப சிவ��க�பிரத)ைடக� பா�*ய
 ெசE ேப3ெப�றன
 எ
ப �ராண 

வரலா3. (50) 

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

 

ஆனபல ச�திர� மா$கமல வாவியி7+ 

ேபானக+பா �!2+ ���ேர - யாென7'த� 

ேபாதெமாழி வாயினா� �'தி0 (டெராளியா� 

ேவதெமாழி வாயினா� V".       (51) 

 

(இ-�). ஆன – (சி�பL�
 வழி) அைம'த, பல ச�திர� உ+ - பல ச�திர�களி4+, 

ஆ$ - ஆ$'த, கமல+ - தாமைரகைளயைடய, வாவியி
 உ+ – தடாக�களி4+, 

ேபானக+ – அ
ன�ைத, பா�!2+ (இரவல�!2) ெகா"� இர)சி! 2+) ேபான - 

ெச
ற, க+� - ச�2க�, ஆ�!2+ - ஒ�!2+, ���� - ���ரான, யா
 எ
7+ - 
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நாென
7+ அக'ைதயாகிய, த�ேபாத+ - சீவேபாத+, ஒழிவாயினா� – ஒழி'த 

சிவேயாகிகGைடய, �'தி - இதய�தி�, (ட� - ஒளி:�ள .ாியச'திர�க� 

ந)ச�திர�கைள�ேபால, ஒளியா� - ஒளிVசி விள�2ேவா&+, ேவத+ - நா
2 

ேவத�கைள:+, ெமாழிவாயினா� - ெசா��யாளிய நா
2 தி&�க�களி4��ள 

தி&வாயிைனயைடய வ&மாகிய விைறவர, V" - தி&Vடா+. 

 

நா
2 தி&�க�களாவன ஈசான+, த��&ட+, அேகார+, வாம+. இ பிாிெமாழி0 

சிேலைடயணி யாதலா� (ச�திர�+ ேபானக+ பா�!2+) என9+ 

ஆ$கமலவாவியி7+ ேபானக+� ஆ�!2+ என9�ெகா�க. பா�!2+ எ
7+ 

ெபயெர0ச+ ���� எ
7+ விைன�த�ெபா&ைள:+ ஆ�!2+ எ
7+ 

ெபயெர0ச+ ���� எ
7+ எ�ைல� ெபா&ைள:� ெகா�டன பா�, 

ஆ�ப2திக� பி
வ&வனவ�றி�2+ இJவாேற ெகா�க. (51) 

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

 

ஓதிம�+ ேவ'த &ல9ெந" VதிகG+ 

ேபாதகேம நி�2+ ���ேர - மாதவ�!2 

Vடளி�தா� மா)*னா� ேவணி�ய மீதிதழி 

ேயடளி�தா� மா)*னா ாி�.    ,      (52) 

 

இ – �. ஓதிம+ உ+ - அ
ன�கG+, ேவ'த� உல9+ - அரச�கGலா9+, 

ெந"Vதிக� உ+ - ெந*ய VதிகG+, ேபா அக+ ஏ - தாமைரமலாிட�ேத, நி�2+ - 

நிைலெப3+; ேபாதக+ ஏ - யாைனகளாேல, நி�2+ – நி�க�ப"+, ���� - 

���ரான, மாதவ�!2 - ெபாிய தவ�திைன:ைடயவ�!2, V" அளி�தா� - 

��திைய� த'த&ளினவ&+, மா)*னா� - இடபவாகன�ைத:ைடயவ&+, ஆ� - 

ஆ�திமல&+, இதழி - ெகா
ைற மல&மாகிய இ+மல�களி
, ஏ" - 

இத$களாலைம'த, அளி - வ�"க� நிைற'த, தா� -மாைலைய, ேவணி மா)*னா� - 

சைடயினிட��ளவ&+, �ய� மா)*னா� - �ய�தினிட��ள வ&மாகிய 

இைறவர, தி&மைனயா+. 
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மா)"த� எ
7+ விைன!2 அணித� ெபா&ளி
ைமயா� “ேவணி:ய மிதிதழி - 

எ
7+ பாட�ைத மா�3! 13+ இட+. அதைன இர�*ட�+ 1)*�ெபா&� 

ெகா�க. நி�2+ ெசய�ப"ெபா&ளி� வ&+ ப"வி2தி 2
றிவ'ததாகி�பா)" 

விைன��றாE நி�றலா� யாைனகளா� நி�க�ப"+ என�ெபா&� ெகா�க. (52) 

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

 

மா�தய�2 ேசாைலகG+ வ'தவ�ப� தா�மகி$ 

M�தைழ!க� பா"+ ���ேர - வாE�த�� 

ேயாட� பதHச�யா &�மகிழ ம
றினட 

மாட� பதHச�யா ரா�9.       (53) 

 

(இ-�). மா - வ�"களா�, தய�2 - விள�காநி
ற, ேசாைலக� உ+ - ேசாைலகG+, 

வ'த - தாிசி!க வ'த, அ�ப�தா+உ+ - ஆGைடயர(கG+, மகி$ - மகிழமர�தி
, 

Mதைழ - Mைவ:' தைழைய:�ைடய, க�� - ெகா+�களா�, ஆ"+ - ஆடாநி�2+) 

மகி$M� - மகி$0சி 1�', அைழ!க - அைழ�த&� ெசEய, பா"+ - 

தி&�பா(ர�க� பாடாநி�2+, ���� -- ���ரான, வாE'த �� ஓ". - சிவேநய+ 

ெபா&'திய வியா!கிரபாதேரா", அபதHச�யா� - அ�பதHச� �னிவ&+, உ�மகிழ 

- மனமகிழ, ம
3 இ� - ெபா
ன+பல�தி�, நட+ ஆட – ஆந'த நடனHெசEய, 

பத+ச�யா� - தி&வ* ச�யாத இைறவ�, ஆ�9 - ெபா&'மிடமா+. 

வாE�த ம��த� விகார+. (53) 

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

 

க)ப� கயமி
னா� கா�!2ழ� ல'தியினி� 

�)பH சரHேச� ���ேர - ந)பிெனா" 

ெம0சி!2+ பி)டா� ெம�ெவாழி�பா� வ'தியிட 

வி0சி!2+ பி)டா ாிட+.        (54) 

 

(இ-�). ப�கய+ - தாமைர ேபா
ற, க� - க�கைள:ைடய, பி
னா� - 

மி
னைலெயா�த ெப�கள, கா� - காிய 2ழ� இ� - 1'த�4+, அ'தியி
 இ� - 

அ'தி!கால�தி4+ (�)ப+ சர+ ேச� - மலரா�ெறா"�த சர+ ேச&+) �� - 

பறைவக�, பHசர+ - 1)*�, ேச� - அைட:+, ���� – ���ரான, ந)� இ
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ஒ" - சிவேநய �தி�0சிேயா", ெம0சி - �க$', 2+பி)டா� - 2+பி"+ அ*யார, 

ெம�9 ஒழி�பா� - பிறவி� 
ப�ைத ெயாழி�பவ&+, வ'தி இட - வ'தியா� 

ெகா"!க. இ0சி!2+ - வி&+பிய, பி)டா� – பி)"ணைவ:�ைடய இைறவர, 

இட+ - இடமா+. 

 

அாிம&�தன பா�*ய ேனவலாள� ஒ3!2+ ஒ3�பிைன யா�றாதிர�கிய 

வாதZர*க� �ைறa)*� கிர�கி0 சிவெப&மா
, ைவைய ஊழிெவ�ள+ ேபால� 

ெப&கிவர! க)டைளயி)ட&ளின�, அJவாேற ெப&கிவர� பா�*ய
 க�டHசி 

யைட!2+ப*, த
னா)*4�ளவ�!2 அள'விட, அவரவரைட!2�காைலயி� 

பி)" வி�2+ வ'திய+ைம தன!2! 1�யா� கிைடயா வ&'�காைலயி� 

இைறவ� 1�யாளாE எதி��ப)"� பி)ைட! 1�யாக� ெப�3�" அவ�க� 

அள'தகைரையயைட!க� ெதாட�கின� எ
ப �ராண வரலா3. (54) 

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

 

சாெரா�நீ டாவண�' த+பதிைய மாத&�க� 

Mரமண' 
7+ ���ேர - பாாி7ட 

Qைதய� கிய+�வா 7)�ற+பா
 மாத�ப!க� 

bைதய� கிய+�வா
 ேறாE9.          (55) 

 

(இ-�). ஒ�சா� - ஆரவார+ ெபா&'திய, நீ" ஆவண உ+ - ெந*யகைட Vதி:+, 

த+பதிஐ - தம கணவைர, மாத� உ+ - க��ைடய ெப�கG+ (க�Mர+மண+ - 

க&�Mரவாசைனயா�, 
7+ - ெந&�கி மண+ V(+) க��ஊர - க�� அதிகாி!க, 

மண' - கல', உ
7+ - க&தி வா<+, ���� - ���ரான, பா�இ
 உட
 - 

பி&திவிேயா", ஊைத - வா:9+, அ�க - ேத:9+, அ+� - அ��+, வா
 - ஆகா 

ய�மாகிய பHசMத�களி
, உ��ற+பா
 - உ�G+ �ற+�+ கல'தி&�பவ&+, 

மாதா ப!க� - பரைவயாாிட�, Iஐ (ஆGைடந+பிக� ெபா&)") I 

ெமாழிகைள, அ�2 இய+�வா
 - அJவிட�! 13கி
றவ&மாகிய இைறவ�, 

ேதாE9 - ெபா&'+ இடமா+. 

 

ெப&மா)*யா� ேதாழியாி&வ &ெளா&வராகிய கம�னியா� தி&வா[ாி� உ&�திர 

கணிைகமா� மரபி� பிற' பரைவநா0சியாெரன� தி&�ெபய� M�" சிவேநச+ 
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M�ெடா<2நா�, ஒ&நா� ஆGைடய ந+பிக� எதி��ப)"� ெப&மானா� 

தி&வ&ளா� தி&மணHெசE சிலநா� ெச
றபி
, தி&ெவா�றி��! ெக<'த&ளி� 

ெப&மானாைர� தாிசி� அநி'திைதயா� ேவளாள� மரபி� பிற' ச�கி� 

நா0சியாெரன� தி&�ெபய� வாE' அ�தி&ெவா�றி�ாி� தி&�பணி 

ெசEெதா<2வாைர!க�" சிவெப&மானா� தி&வ&ளா� தி&மண �*�தி&�தைல, 

அ�பரைவ நா0சியா� ேக�வி:�3� பிண!2�றன�. அ�பிண!2� பிற� 

மா�3தலாிதாதலா� அ�ெப&மானாேர பிண!ெகாழிய� I ெச
றன� எ
ப 

�ராணவரலா3. ஊைதய� கி+�வா
 எ�O+ ைம�ெதாைக தாசிப!க� 

என�பாட+ உ�". �ராண�த�ய வ�3� பரைவ நா0சியாாிட�0 

சிவெப&மானா� I ெச
ற&ளினைமைய! 13மிட�� தாசிெய
றாயி7+ 

அவ�க)2ாிய ம�ைற� பாியாய நாம�களாலாயி7 மற'� 1றினவாி�ைல 

யாதலா� மாத�ப!க� என�பாட� ெகா�டா+. (55) 

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

 

மீ�தா விமகரைன மீ
பாE' தர+ைபயிைன� 

M�தா 3ைட!2+ ���ேர - 1�தா*� 

பாதH சிவ'தா� பழி!கால வாயினிேலா� 

ேபாதH சிவ'தா� �ாி.          (56) 

 

(இ-�). மீ - ேமேல, தா9 - தாவி0ெச�4+, இமகர
ஐ - ச'திரைன, மீ
 பாE' - 

மீ
ேமேல பாE', அர+ைபயி
 ஐ - வாைழயிைன (M�த ஆ� - மல�'த ஆலமர+, 

ைட!2+ - கள�க+ ேபா!காநி�2+) M- ெபா�விைன:ைடய, தா3 - 2ைலயிைன, 

உைட!2+ - உைட!காநி�2+, ���� - ���ரான, 1�தா* – ஆந'த 

நடனHெசE, பாத+சிவ'தா� - தி&வ* சிவ'தவ&+, பழி!2 - பழியி
 ெபா&)", 

ஆலவாயி
 இ� - தி&வாலவாயி�, ஓ�ேபா - ஒ&காைலயி�, அHசி வ'தா� - 

அHசிவ'தவ&மாகிய இைறவர, பாி - தி& நகரா+. 

 

ஒ&மைறயவ
 தி&���Iாி�&' பி�ைளேயா" த
 மைனவி:ட
 மாம
 

V)*�20 ெச�ல மைரைய ேநா!கி வ&�கா�, வழியி� வ'த ேவசறவினா� த
 

மைனவி நீ� ேவ)ைகயளாE F�0சி�தி&�தைல! க�" அJவழியிவி&!2+ 

ஓராலமர�தி
 கீழி&�தி� த�ணீ� ெகா�"வர0ெச
றன
, அ�ேபாதவ 

ளா:னாGல'தைமயா� அ+மர�திேல3�ட அ+பா� உயிாிழ'தன�, த�ணீ� 
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ெகா�" வர0ெச
ற அ+மைறயவ
 வ' ேநா!கி ெய
 மைனவியி7யி� வா�கிய 

பாவி யாெரன0 (�றி4+ பா�!2+ ேபா வி��� அ+ேபறி)" வழியி�வ& 

மி&க�கைள� ேத* ய+மர�தி� ஓ�பாெலா�கி நி
ற ேவடைன ேநா!கி இவ
 

தா
 ெகா
றனென
3 ணி' அவைன� பிணி� அ�ேபா�ள 2ேலா��க 

பா�* ய
 �
ேன ெகா�"வ'வி)டன
, அவ
 மிக9+ ஒ3�+ தா
 

ெகா
றவன�லாைமயா� உ�ைம1ற அரச
 மன�கல�கி யிைறவ� ச'நிதி!20 

ெச
3 2ைற 13�காைலயி�, அவ� தி&வ&ளா� இ'நக�!2� �ற+பி4�ள 

வணிக� Vதியி� க�யாண+ நட!கி
ற அ�2 இ'த அ'தணேனா" வ&வாயாகி� 

உ�ைம ெதாிவி�ேபாெம
3 ஓரசாீாிெயழ, அதைன! ேக)" மகி$' விைடெப�3 

அJவணிக� Vதியி� மண+ நட!2+ V)*� ெச
3 ஒ&பா�&!2மிட�, 

மணவாள
 ஆ:� �*'தைமயா� இயமனாேலவ�ப)" வ'த கால�பட ாி&வாி� 

ஒ&வ
 இவ
 மணவாளனாயி&�பதா�வ7யி� வா�2வ எJவாெற
3 வினவ, 

ம�ெறா&வ
 ேந�3 ேநாயி�லாத ஒ& பா��பனிைய ஆலமர�திேல3�ட 

அ+பிைன V$�தி ெயJவா3யி� கவ�'ேதேமா. அ�ப*ேய யி�2�ள ப(வா 

�வ7யிைர! கவ�ேவாெம
3 ேபசிய ேக)" அJேவட7!2 மகி$0சி 

ெசEத7�பினா
 எ
ப �ராண வரலா3. (56) 

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

 

அ�பக�ேசா) ட
றில
பா லா'தவ�தா 4+ப&!2+ 

��பதிேம லா2+ ���ேர - ெவ�பி7& 

வ'த! கழெலாளியா� ம
3ெளவ &!2மர 

வி'த! கழெலாளியா� V".          (57) 

 

(இ-�). அ�பக� - இரவி4+ பக�4+, ேசா" அ
றி� - ஆண
றி4+ 

ெப�ண
றி4+, அ
� ஆ� - அ
பினா�, ஆ+ - ஆகிய, தவ� ஆ� - தவ�தினா� 

(உ+ப� - உ!2+ - ேதவ�க� மனைத:+ உய�0சிைய:ைடய, ��பதிேம� - பைன 

மர�தி
 ேம�, ஆ2+ - பிாியா வசி!2+) உ+ப&!2உ+ - வி�Oலகி�2+, �� -

வியா!கிரபாத �னிவ� வசி!2+ - பதி - தி&நக�, ேம� ஆ2+ - ேம�ப)" விள�2+, 

���� - ���ரான, ெவ�பி
 உ&வ+ - மைலவ*வமாE, த!க அழ� ஒளியா� – 

கனி'த தீ�பிழ+பிெனாளி வாE'தவ&+, ம
3 உ� - ெபா
ன+பல�தி�, எவ&!2 

உ+ - யாவ&!2+, அரவி'த+ - தாமைர மல� ேபா
ற, கழ� - தி&வ*ைய, ஒளியா� - 

கரவாதவ&மாகிய இைறவர, V" - தி&மைனயா+. 
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ெவ�பி7&வ'த! கழெலாளியா� எ
பைத �
� கா�க. (57) 

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

 

மாவனH.$ காவிட� மா43மி
 னாாிட�+ 

Mைவவ�] 'ெத
 ���ேர - நாவைள' 

பி)*ரத ெம
றா� பிரம�பா காெகா"வா 

க)*ரத ெம
றா� தல+.          (58) 

 

(இ-�). மாவன+ .$ - ெபாிய கா"ேபால0.$'த, கா இட� உ+ - 

ேசாைலயினிட�தி4+, மா�உ3+ - காமமய!க�ெகா�ட, மி
னா� இட� உ+ - 

மி
னைலெயா�த ெப�களிட�+ (M - Mவி�, ைவ - வாEைவ�, வ�" ஊ+ -

வ�"கc+) Mைவ - நாகணவாE���, Iஉ+ - Iமா2+, ெத
���� - 

ெத
பா4�ள ���ரான, நா அைள' - நாவி�கல!க, பி)" - பி)*
, இரத+ - 

இரச�ைத, ெம
றா� - (ைவ�தவ&+, பிரம
பாகா - பிரமனாகிய பாகேன, ெகா"வா 

- ெகா�"வா, த)" - த)*ைன:ைடய, இரத+ - ேதைர, எ
றா� - எ
3 தி&வாE 

மல�'தவ&மாகிய இைறவர, தல+ - தி&�பதியா+. 

 

பி)*ரதெம
றா� எ
பைத �
� கா�க. திாி�ர தகனH ெசEத�2� பிரம
 

சாரதியாயி&'தைமயா� பிரம�பாகா ெகா"வா த)*ரத+ எ
றா� எ
றன�. ஆ2+ 

எ
7+ விைன��30 ெசா�ெல0சமாE நி
ற, ெகாண�வா எ
3 

வழ!கி
ைமயா� ெகா"வா என�பாட�ெகா�க. ெகாணா விைன�ப2தி. 

ெகா�"வா என�ெபா&�. ெதாழி�ெபய� �த�
 ஆ2மிட� ஈ�றய� 23கிரகர 

ெமEவிாி' ெகாண�த�, ெகாண�'த, ெகாண�', ெகாண��, ெகாணரா, 

எனவ&த�
 (58) 

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

 

ப�"தவH ெசEதிட9+ ப�ளரல� தா4ழ9+ 

��டாிக மல2+ ���ேர - வி�"மைற 

ேவ'மறி யாாி&!2 ேமயறியா� தீயகேலா 

ேட'மறி யாாி&!2 மி�.          (59) 
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(இ-�). ப�" - �
�, தவ+ ெசEதிட உ+ - தவHெசEய9+, ப�ள� - ப�ள�க�, 

அவ� ஆ� - கல�ைபயா�, உழஉ+ - உ<ெதாழி� ெசEய9+ (��டாிக+ - 

வியா!கிரபாத�, அ�2+ - த�2+) ��டாிக+ - தாமைரமல�க�, ம�2+ - நிைற' 

விள�2+, ���� - ���ரான, வி�" உ+ - தி&மா�உ+, மைறேவ' உ+ - 

பிரம7+ ஆகிய இவ�களா�, அறியா� - அறிய�படாதவ&+, இ&!2 – இ&!2 

ேவத�தா�, ேமE - ெபா&'தி, அறியா� - அறிய�படாத வ&+. தீ அக�ஓ" - 

தியக�ேனா", ஏ'+ மறியா� - மாைன ேய'திய இட�தி&!கர�ைத:ைடய 

வ&மாகிய இைறவ�, இ&!2+ - எ<'த&ளியி&!2+, இ� - தி&மைனயா+. 

வி�", இ&!2 இர�"+ வட ெசா�களாதலா� 2�றிய4கர�ெகடா. அதனா� 

ேவ' எ
பதி
 இ3தியி4�ள உ+ைமையவி� எ
பதேனா" 1)*:+, ேமE 

என�பிாி�+ ெபா&� ெகா�டா+. (59) 

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

 

சா�3தி&� ெதா�ட&HெசE0 ச�கின� �'மதி 

ேபா�றவள மி!க ���ேர - ஏ�3&வாE0 

ச�க� தர�க�த� தா�கமகி$ ேவா&ைமேயா� 

ப�க� தர�க�த� ப�3.          (60) 

 

(இ-�). சா�3 - �க<+, தி&�ெதா�ட� உ+ - அ*யா&+, ெசE - வய�களி4�ள, 

ச�2 இன+ உ+ - ச�கி
 1)ட�கG+ (உ' - I�டாநி
ற, மதி - ேபரறிவா�, 

ேபா�ற - தி!க, வள+மி!க - ெச<ைமமி2'த) �' - ��ப)ட, மதிேபா� - ச'திர
 

ேபால - தவள+ மி!க - ெவ�ணிறமி2'த, ���� - ���ரான, ஏ�3 உ& ஆE - இ 

டபவ*வாE, ச�க+ - ச�2கைள:ைடய, தர�க�த� - அைல வாE'த தி&�பா�-

கடைல:ைடய தி&மா�, தா�க மகி$ேவா� - விைடயாE0 (ம!க மகி$0சி 

1&கி
றவ&+, உைம - உமா ேதவியாைர, ஓ�ப�2 - இட�பாக�தி4ைடய, அ�த� - 

தைலவ&+, அ�க�த� - எ4+பாபரண�ைத :ைடயவ&மாகிய இைறவ�, ப�3 - 

அ
� 1�'தி&!2மிடமா+, (60) 

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

 

ெத�ளிைமேயா� ேபா�3ெதா3' ேத+ெபாழிேறா 3�கனி0ெச+ 
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��ளிவ& மா�ேச� ���ேர – ெவ�ளி0 

சயில� தி&�பா� சனி�பிற�பி ெல
ைன� 

பயில� தி&�பா� பதி.          (61) 

 

(இ-�). ெத
 - மன�ெதளிேவா", இைமேயா� - ேதவ�க�, ேபா�3ெதா3+ - 

தி!2'ேதா3+, ேத+ெபாழி� ேதா3+ - ேத
 வாE'த ேசாைலக� ேதா3+ (கனி - 

கனிதைல:ைடய, ெச+�� - க&டZ�தியி�, இவ&+ - ஏ3+, மா� ேச� - தி&மா� 

ேச&+) க
னி - க
னி ராசி:+, ெச+ - ெச+ைமவாE'த ��ளி - க�கடகராசி:+ 

வ&+ - வ' த�2+, ஆ�ேச� - ஆலவி&)ச+ ெந&�கிய, ���� - ���ரான, 

ெவ�ளிசயில� - ெவ�ளிமைலயி�, இ&�பா� -- இ&�பவ&+, சனி - சனி�தலாகிய, 

பிற�� இ� - சனன�தி�, எ
ஐ பயில - எ
ைன� ெபா&'த, தி&�பா� - 

தி&�பாதவ&மாகிய இைறவர, பதி - தி&�தலமா+. 

 

கனி - பழ�களி�, ெச+��ளி - ெசவ'த ��ளிக�, வ&+ - ெபா&'திய, ஆ� - 

ஆலவி&)ச�க� என9+ ஒ&ெபா&�. ேதா3+ எ
7+ இைட0ெசா�க�. �
ன 

ெதாழி�பயி�9 ெபா&ளி4+, பி
ன இட�ப
ைம� ெபா&ளி4+ வ'தன. க
னி 

கனி. ெதா2�த� விகார+. (61) 

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

 

த�கவைவ ேசவி!க� த�ணைறவ� "�ணவ&+ 

��கவேர ேச&+ ���ேர - அ�ைகதனி� 

ஏ'தைல ேயா)*னா ேர�ம
ப� தாE�ைல�பா� 

மா'தைல ேயா)*னா� வா$9.          (62) 

 

(இ-�). த�க அைவ - ெபா
ன+பல�ைத, ேசவி!க - தி!க9+, த� - த�ணிய, 

நைற - ேதைன, வ�" உ�ண - வ�"கG�ண9+ (வ&+ - வாராநி
ற, ��கவ� 

ஏ - ேதவ�கேள, ேச&+ - ேசராநி�2+) அ&+�+ - �கி$!2+, கவ� ஏ - மர!க��கேள, 

ேச&+ - ெந&�கிய, ���� - ���ரான, அ�ைகத
 இ� - அழகிய தி&!கர�தி�, 

ஏ' - எ'திய, தைல ஓ)*னா� - பிரமகபால�ைத:ைடயவ&+, ஏ�+ (த+ைம) 

தி!2+, அ
ப� - அ*யா�க�, தாE�ைல�பா� - தாEமாாி
 �ைல�பா�ைன, 
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மா'த�ஐ - உ�Oதைல, ஓ)*னா� - ஒழி�தவ&மாகிய இைறவ�, வா$9 - 

வா$'தி&!2+ இடமா+. 

 

அ*யவ� பிற�பிைனெயாழி�பவ� எ
பா� தாE �ைல�பா� மா' தைல-

ேயா)*னா� எ
றா�. (62) 

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

 

��தித&+ Mைசெய
3 Fைகதைன� ேபசிெட
3 

��தரவ மா�3+ ���ேர - சி�திமதி 

ேநமி�தா ர�தனா� நி�தியக� யாணிசிவ 

காமி�தா ர�தனா� கா��.          (63) 

 

(இ-�). ��தித&+ – ேமா)ச�ைத� தாராநி
ற, Mைச - சிவMசைனைய, எ
3 உ+ - 

எ!கால�+, Fைக த
ஐ - ஊைம� ெப�ைண, ேபசி" எ
3 - ேபசாெய
3 (� -

�ைமவாE'த, அரவ+ - பா+பாகிய பதHச�யா�, ஆ�3+ - ெசE:+) ��த� - 

��த�கள, அவ+ - பாவ+ விைள!2+ சமயெவா<!க�ைத, மா�3+ - ேபா!2+, 

���� - ���ரான, சி�தி - சி�திகைள:+, மதி - ��திகைள:+, ேநமி�தா� - 

நியமி�தவ&+, அ�தனா� (அய
 �த�ேயா�!2 F�தவரா:�ளவ&+, 

நி�தியக�யாணி - நி�தியக�யாணியாகிய, சிவகாமி - சிவகாமிய+ைமயாைர, 

தார�தனா� – மைனவியராக 9ைடயவ&மாகிய இைறவ�, கா�� - 

காவ�ெகா�Gமிடமா+. 

 

நியமி�தா� ேநமி�தா� வடெமாழி�திாி�. �ைம அரவ+ ஈ3ெக)"�தா
 

ெனா�றிர)*�� ��தரவ+ என நி
ற. (63) 

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

 

ெசா�ப<�த மா�நி:H .<' றவின&+ 

��பத�ைத யா&+ ���ேர - உ�பவி�த 

கHசமைன V)*னா� க+பறி�தா� ெச+பத�தா� 

ெவHசமைன V)*னா� V".          (64) 
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(இ-�). ெசா�ப<�த - �க$மி!க, மா�நி உ+ - ெப&ைம வாE'த வியா!கிரபாத 

�நிவ&+, .<+ றவின�உ+ - .$'த றவிகG+ (��பத�ஐ - ��யி
 

கா�ைன, ஆ&+ – ெபா&'திய) ��பத� ஐ - ��லாிசியாலாகிய உணவிைன, ஆ&+ 

- உ�O+, ���� - ���ரான, உ�பவி�த - தி&மா4'தியி�ேறா
றிய, கHச+ - 

தாமைரயாகிய, மைன V)*னா� – இ�ல�ைத:ைடய பிரமன, க+பறி�தா� - 

தைலைய! ெகாEதவ&+, ெச+பத� ஆ� - ெசவ'த தி&வ*யினா�, ெவ+சம
 ஐ - 

ெகா*ய இயமைன, V)*னா� - உைத�த&ளினவ&மாகிய இைறவர, V" – 

தி&மைனயா+. 

 

யாைவ:+ பைட�தலா� நாேனயிைறவென
 றக�காி�த பிரம7!2 நா
2 

ேவத�கG+ வ' நீயிைறவன�ல ெவன!1ற9 மய�கியி3மா'தி&�தலா� 

வயிரவF��தி, அவ
 ெச&!ெகாழிய0 சிர�ெகாEதன� எ
ப+, தி&!கடZ� 

எ
7' தி&�பதியி� சிவெப&மாைன வழிப)"� Mசி� வ'த மா�!க�ேடய 

�னிவ� வா$நாGல'தைமயா லவ&யி� கவர வ'த இயம
 பாச+ Vசியேபா 

அவைன :ைத�தன� எ
ப+ �ராண வரலா3க�. (64) 

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

 

ந
2�ற மாத&ம' ந�லா�க� �
றி�கG+ 

ெபா
க� ப"!2+ ���ேர - ெம
க) 

கமலவ* வ'தியா� க)க&ளா� ஞான 

அமலவ* வ'தியா ரா�9.          (65) 

 

(இ-�). ந
2 உ�றமாத� உ+ - ந
ைமமி!க ெப�கG+, அந�லா�க� - 

அ�ெப�கள, �
றி�க� உ+ - ��ற�கG+ (ெபா
 - இல)(மியின 

(க�ைபெயா�த) க�� அ"!2+ - க�பிைன� ெபா&'திய) ெபா
 - ெபா
க)*கைள, 

க�பதி!2+ - க�லாக�ப"�த, ���� - ���ரான, ெம� - ெம��ய, க� - 

ேத
வாE'த, கமல+ – தாமைரமல� ேபா
ற, அ* (தம) தி&வ*ைய, 

வ'தியா�க)2 -வண�காதவ�கG!2, அ&ளா� - அ&� ெசEயாதவ&+, அமல+ - 

மலரகிதமாகிய, ஞான+ வ*9 - அ&� வ*வ+ - அ'தியா� - ெசJவான 

நிற�ைதெயா�தவ&மாகிய இைறவ�, ஆ�9 - ெபா&'+ இடமா+. (65) 

-------------- 
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ேத+ெபாழி
ேம� ேச�பாய0 ெச�கைழைய ேமதி:�ண� 

M+பழனH சா&+ ���ேர - ேம+ப"ெம� 

ேடாG!கா ைச�ப)டா� ெதா�டா மிய�பைகயி� 

லாG!கா ைச�ப)டா ரா�9.          (66) 

 

(இ-�). ேத+ - ேத
ெபா&'திய, ெபாழி�ேம� - ேசாைலயி
 ேம�, ேச�பாய - 

ேச�க� பாய9+, ெச�கைழ ஐ - ெச�க&+பிைன, ேமதி உ�ண - 

எ&ைமகG�ண9+ (M- ெபா�வைம'த, பழ
 - பழ�க�, நH( - ைந' V$', 

ஆ&+ - நிைற' கிட!2+) Mபழன+ - தாமைரமல�கைள:ைடய வய�, சா&+ - 

ேச�' .<+, ���� - ���ரான, ேம+ப"+ - ேம+ப)ட, எ�ேதாG!2 – 

எ)"� தி&��ய�கG!2+, ஆைச�ப)டா� - தி!2கைளேய ப)"�தாியமாக 

அணி'தவ&+, ெதா�" ஆ+ - அ*யவராகிய, இய�பைக இ�லாG!2 - இய�பைக 

நாயனா� மைனயா� ெபா&)", ஆைச�ப)டா� - வி&�ப��றவ� ேபா� 

ந*�தவ&மாகிய இைறவ�. ஆ�9 - ெபா&'மிடமா+. 

 

காவிாி�M+ப)*ன�தி� ைவசிய� 2ல�தி� தி&வவதாரHெசEத இய�பைக 

நாயனா� அ*யா� திற� அ
�M�ெடா<2 �3தி�பா)*ைன யாவ&-

�ண�'Eய, சிவெப&மானா� ஒ& I��த ேவட�ைடயவராயவாி�ல�தி�20 

ெச
3, அவ� ெசE:+ வழிபா)*�2 மகி$' உம மைனவி ேவ�"ெமன, 

அத�கிைச' ெகா"!க� ெப�30 ெச�4�கா�, வழியில'நாயனா� (�ற�தா� 

இைசயா இைறவைர� த"!க அவ�கைள! க�*� வழிவி)"� தி&+�ைகயி�, 

ஓாிைட�3 வ'த ேபால மீள9� 1வி ாிஷபவாகனா[டராயவ� மைனவி!2+ 

அவ&!2 ��தி ெகா"�தா� எ
ப �ராண வரலா3. (66) 

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

 

கா���ண��பி� ெபா�கைலைய! கா�க�!கா ேவ�வரைவ� 

ேபா��பவன
 பா�!2+ ���ேர - பா��பதியா+ 

ெப�டனா க�த"�தா� ேப�மண�தி� ('தரைன� 

ெதா�டனா க�த"�தா� ேதாE9.          (67) 
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(இ-�). கா� - ேமக+ ேபால நிற+ வாE'த, �ண��� இ� - தி&ேமனியி�, 

ெபா
கைலஐ - dதா+பர�ைத, கா�க�!2ஆக - காமிகG!காக, ேவ�வர9ஐ - 

ம
மதன வ&ைகைய (ேபா��பவ
 - ேபா�!2� தி&மா�, அ
� - அ
பினா�, 

ஆ�!2+ - பிணி!2+) ேபா� - ேபா��ெதாழிைல:ைடய, பவன
 - வச'த
, 

பா�!2+ - பா�!காநி
ற, ���� - ���ரான, பா��பதி ஆ+ -

ெப&மா)*யாராகிய, ெப� - மாதரசிைய, த
 ஆக� அ"�தா� - தம 

தி&ேமனியி� ஓ�பா� ைவ�தவ&+, ேப�மண� இ� - ெபாிய தி&மண�தி�, 

('தர
ஐ - ('தரF��திநாயனாைர, ெதா�ட
 ஆக - அ*ைமயாக, த"�தா� - 

த"� ஆ�டவ&மாகிய இைறவ�, ேதாE9 - கல'தி&!2+ இடமா+. 

 

தி&!ைகலாய�தி� சிவெப&மானா�!2� Mமாைல ெதா"�0 சா�+ தி&�பணி 

M�ெடா<2+ ஆலால('தரெர
7' தி&நாம�ைடயவ� ஒ&நா� மல�ெகாEய0 

ேசாைல!20 ெச
றகாைலயி�, அ�2வ'த உைமய+ைமயா� ேதாழியராகிய 

அநி'திைத, கம�னிெய
7' ேதாழியாிட�! காத� ெகா�ட காரண�தா� 

உ
ைன யா+ வ' த"�தா)ெகா�ேவா+ நில9லகி� மானிட�பிற���3 இவ�க� 

பா�
ப Pக�ைவ ெய
றிைறவ� க)டைளயி)ட&ளின�, அ!க)டைளைய 

ேம�ெகா�" தி&நாவ^ாி� சைடயனாெர
7' தி&நாம�ைடய ஆதிைசவ&!2 

இைசஞானியாெர
7+ அ+ைமயி
 தி&வயி�றிலவதாி�� ப&வ+ வாE' 

அ+மைறயவ� 2ல�திேலா� ெப�ைண� தி&மண�*!2+ ேபா, இைறவ� ஓ� 

வி&�த பிராமண வ*வ�ெகா�" எம!2 நீய*ைமெய
3 வழ!கி)" ந+பியா[ 

ரைர� த"�தா)ெகா�டன� எ
ப �ராணவரலா3. (67) 

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

 

ெத
னா� ெபாழி�ட�H ெச�கனக ம
றிட�+ 

�
னாக� ேதாடா� ���ேர - ந
னீைர 

வி)"விள! கி)டா� விைனெதாைல�தா� மா)*7ம
 

ெபா)"விள! கி)டா &ைற9.          (68) 

 

இ-�, ெத
ஆ� – வ�"களினிைச நிைற'த, ெபாழி� இட�உ+ – ேசாைல-

யினிட�+, ெச+ - ெசவ'த, கனகம
3 இட� உ+ – ெபா
ன+-பல�தினிட�+ 

(�
னாக+ – �
னாக மலாி
, ேதா" ஆ� - இத$ நிைற'த) �� - வியா!கிரபாத�, 



64 

 

நாக� ஓ" - பதHச�யாேரா", ஆ� - ெபா&'திய, ���� - ���ரான, ந�நீ� 

ஐவி)" - ந�ல நீைர வா��, விள!2 இ)டா� – விள!ெகாி�த நமிந'திய*க�, 

விைனெதாைல� - பிறவி!2! காரணமாகிய இ&விைனகைள� ெதாைல�, 

ஆ�மா" இ
உ+ - எவாிட�தி7+, அ
�ஒ)" - அ
பாகிய ப�3, வி�ள - 

நீ�கினா�, கி)டா� (அவ�கைள அOகாத இைறவ�, உைற9 - த�2மிடமா+. 

 

ேசாழநா)*� ஏம�ேபbெர
7+ ஊாிலவதாி�த நமிந'திய*க� 

சிவேநய�ைடயவராE� தி&�ெதா�" M�" தி&வா[�!2 நா�ேதா3H ெச
3 

��றிட�ெகா�ட ெப&மானாைர� தாிசனH ெசEெதா<2நாளி� ஒ&நா�, அ'த 

ஆலய�தி
 �ற�தி�&!2' தி&வரெனறிய�பாைர0 ேசவி!க0ெச
றேபா 

தி&விள!2! 2ைறவாயி&!க� பா�� ெநEவா�க! கமலாலயெம
7+ 

தி&!2ள�தி ன&கி&!2+ ஒ& V)*�ேபாE ெநEேக)டன�, அவ
 சமணனாதலா� 

உ�க� ேதவ
ைகயி� அ!கினியி&!க ேவ3 தீபேம
, ேவ�"மானா� 

இ'த!2ள� நீைர வா�� ைவெயன! ேக)"�, தள�'தி&!2+ேபா ெப&மானா� 

தி&வ&ளா� கமலாலய தீ��த நீைர வா��� தீப+ ைவெயன 

ஓ�தி&வா!ெகழ!ேக)" அJவாேற வா��� தி&விள!2ைவ�� தாிசி�வ'தன� 

எ
ப �ராண வரலா3. வி�ள எ
7+ நிக$கால விைனெய0ச�த ன ளகரெமE 

ெதா2�த�. (68) 

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

 

ெப)பி
�கி� க�டா� பிற'திற'தா ெல�ேறாைக� 

�)பரத� கா)"+ ���ேர - உ)பாிவா� 

ைகயார மா:ைர�தா�! கா�தா�கீ$ Lனா�வ�! 

ெகாEயார மா:ைர�தா [�.          (69) 

 

(இ-�). ெப)� இ
 - வி&�ப�ேதா", �கி�க�டா� - ேமக�ைத! காணி�, பிற' 

இற'தா� (த
னிட�) பிற' இற!கி� (எ� - விள!க�ைத:ைடய, ேதாைக - 

கலாப+ வாE'த, �� - மயி�க�, பரத+ கா)"+ – நடனHெசE:+) ஓைக - ஒழிதைல, 

எ�3 – ஒழி'த, �)ப+ரத+ (அJவா
மா!க� சிவேலாகH ெச�ல) �)பரத�திைன, 

கா)"+ - கா)டாநி�2+, ���� - ���ரான, உ�பாி9 ஆ� - மன�தி� நிைற'த 

அ
பா�, ைக (தம) தி&!ைகைய, ஆர+ ஆக - ச'தன! க)ைடயாக!ெகா�" 
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உைர�தா� - உைர�த F��தி நாயனாைர, கா� - பாகா�, ஆ�கீ$ - 

க�லா�னிழ�
கீ$, L� – த�மா��த காம ேமா)ச�கைள, நா�வ�!2 உ+ - சனக� 

�த�ய நா�வ&!2+, ஒEயார+ ஆக - மகி$0சியாக, உைர�தா� –ெசா��ய&ளின-

வ&மாகிய இைறவர, ஊ� - தி&நகரா+. 

 

பா�* நா)*� சிற' விள�2+ மைர�தி&�பதியி� வணிக� 2ல�தி� 

தி&வவதாரH ெசE சிவேநய+ M�" ெசா!கநாத�!20 ச'தன�தி&!கா��0 

ெசEெதா<2+ F��திநாயனா� ஓ�நா�, வடேதச�தி&' வ' பா�*யேனா" 

ேபா� ெசE ெவ
3 அவனரசியைல! ைகெகா�"சமண�க� வச�ப)*&!2�க& 

நடராச
 தா
ெசE:+ தி&�பணி!2 �)"�பா" ெசEய, ச'தன!க)ைட 

கிைடயாம� ேபானா4+ உைர!2�ைக!2 �)"�பா"�ேடாெவ
3 

�ழ�ைகைய எ4+� நர+�'ேத:+ப* ேதE�� ெப&மானா� தி&வ&ளாலர( 

ெப�3 ��தியைட'தன� எ
ப �ராணவரலா3, ைகயாரமா9ைர�தா� என� 

பாட���", இர�*ட�+ ஆE எ
ப ெசயெவென0ச�திாிபாதலா� ைகயாரமா, 

ஒEயாரமா என இய�பாக� பாட�ெகா�டா+. (69) 

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

 

க)"3 ேகா)"�M! கமல�M� ேதQறி� 

�)டாி!க V3+ ���ேர - சி)ட�ெதாழ 

மி
னா டக�தினா
 ேமE'தம
3 ளான'த 

ந
னா டக�தினா னா".          (70) 

 

(இ-�). க)" உ3 - �கி$�த, ேகா)"�M - ெகா+பி4�ள மல&+, கமல�M - 

தாமைரமல&+ (ேத
 - வ�"க�, Lறி      (க)*ைன) சிைத�, �)" - பி)", 

அாி!க (காலா�) அாி!க, V3+ - மல�' ேதா
3+) ேத
 ஊறி - மZறி, �� 

தாி!க - வ�"க� நிைலெப�றி&!க, V3+ - ெபா�9ெப�3 விள�2+, ���� - 

���ரான, சி)ட� ெதாழ - அய
 �த�ய ேமேலா� வண�க, மி
 - விள�2+, 

ஆடக� இ
 ஆ� - மா�3ய�'த ெபா
னா�, ேமE'த - ேவய�ப)ட, ம
3 உ� - 

ெபா
ன+பல�தி�, ந� - ந�ல, ஆந'த நாடக�தினா
 - ஆந'த நி&�தHெசE: 

மிைறவர, நா" - நாடா+. 
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ஆடக+ நா�வைக� ெபா
னிெலா
3. பி)" என�பால �)" எனவ'த ம[உ. 

(70) 

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

 

ேமக+ பயி�2ழலா� ெம
கள�' த�பைண:+ 

Mக+ ெபா&9+ ���ேர - மாகெமா" 

தால+ பணி'தி"வா� தா$பவள! ேகாeர 

ேமல+ பணி'தி"வா� V".          (71) 

 

இ-�, ேமக+ பயி� - ேமக�ைதெயா�த 2ழலா� - 1'தைல:ைடய ெப�கள, 

ெம
கள+ உப - ெம��யக�ட�+, த�பைண உ+ - த�ணியவய4+ (Mகம - 

க�கமர�ைத, ெபா&9+ - ஒ�தி&!2+) M - மல�கைள:+, க+� - ச�கிைன:+, 

ஒ&9+ - நீ�கிய, ���� - ���ரான, மாக+ ஒ" - வி�Oலேகா", தால+ - 

நில9லக�தா�, பணி'தி"வா� - வண�க�ப)டவ&+, தா$ - தா$'த, பவள+ - 

பவள�ைதெயா�த, ேகாeர+ேம� - சடாபார�தி
 ேம�, அ+� அணி'தி"வா� - 

க�ைகைய யணி'தவ&மாகிய இைறவர, V" - Vடா+. 

 

உ<தவய� எ
பா� மலைர:+ ச�ைக:+ நீ�கிய எ
றா�. (71) 

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

 

க�2�வாE� தீப�க G!2+ெவயி 4!2மணி� 

ெபா�கரா Vடா+ ���ேர - ச�கரா 

எ
பா ாிட�தினா னீம� திைடந*�த 

வ
பா ாிட�தினா
 வா$9.          (72) 

 

(இ-�). க�2�வாE - இரவி4�ள, தீப�கG!2 உ+ - விள!2கG!2+, ெவயி4!2 

உ+ - .ாிய7!2+ (மணி - மாணி!க�ைத� தைலயி4ைடய, ெபா�2 – விள�கா 

நி
ற, அரா - பா+�, ஈ" ஆ+ - ஒ!2+) அணி -அழகிய, ெபா�க� - ேசாைலயி4�ள, - 

ஆ0சாமர+, V" ஆ+ - Vடா2+, ���� - ���ரான, ச�கரா எ
பா� – ச�கரேன 

ெய
3 தி!2+ அ*யவ�கள, இட�தினா
 - இட�தி4�ளவ&+, ஈம� இைட - 
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மயான�தி�, ந*�த - நடனH ெசEத, வ
பாாிட� தினா
 - வ�ய Mத�பைடைய 

:ைடயவ&மாகிய இைறவ�, வா$9 – வா<மிடமா+. 

 

ச�வ ச�கார கால�தி� யா9+ மயானமாதலா� ஈம�திைடந*�த என9+, 

ேதவதா&வன �னிவ�க� ெகா�ல ஏவிய Mத�கைள� தன!20 ேசைனயாக! 

ெகா�ட&ளினைமயா� வ
பாாிட�தினா
 என9�1றினா�. (72) 

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

 

அ��0 (ைனகளி7 மாைலயி7 நாாிேய 

���! 2ைட:+ ���ேர - க��� 

றைலைய�தா ேமாதினா� த+ைமயா� ெட�ெண� 

கைலைய�தா ேமாதினா� கா��.          (73) 

 

(இ-�). அ�� - ஆ+ப�கைள:ைடய, (ைனக� இ
உ+ - (ைனகளிட�தி4+, 

ஆைல இ
 உ+ - ஆைலயினிட�தி4+ (நாாி ஏ ெப�கேள, ��� - ெபா&'தி, 

2ைட:+ - நீரா"+) நாாி (ம
மதன) வ�"நாO+, ஏ - மலர+�+, �� - த<விய, 

இ!2 - க&+�க�, உைட:+ - உைடயாநி�2+, ���� - ���ரான, க� இ� - 

பாைறயி�, தைல - தம தைலைய, தா+ - தா+, ேமாதினா�த+ஐ - ேமாதிய 

தி&!2றி��� ெதா�டைர, ஆ�" - அ*ைமெகா�", எ�ெண�கைல ஐ - 

அ3ப� நா
2 கைலகைள:+, தா+ ஓதினா� (ஆ
மா!களி
 ெபா&)"� தா+) 

ஓதிய&ளிய இைறவ�, கா�� - காவலா:�ள இடமா+. 

 

காHசி�ர�தி� ஏகா�ய� மரபி� தி&வவதாரHெசE சிவேநய+ M�" சிவன*யா� 

வBதிர�களின<!2� ேபா!கி� Iயதா!கி! ெகா"�ெதா<2 நாளி� சிவ 

ெப&மானாாிவ� �3கிய அ
பிைன :லகரறி'Eய, வி&�த வ*வ�ெகா�ேடார 

<!2! க'ைதைய� தா�கி! ெகா�டJ வ*யவ ாி���2 எ<'த&ள!க�", வ'த 

அ*யவைர� தாிசி�பசாி� எமைதயேர இ!க'ைதைய! ெகா"�தா� மா( 

ேபா!கி� த&கி
ேறெனன, யா+ வி&�தராைகயா� 2ளி&!கா�ேற+ இைத�தவிர 

ேவ3மி�ைல விைரவி�ற&க ெவ
ற&ள, அJவாேற த&கி
ேறெனன ேவ�3, மா( 

ேபா!க� ெதாட�2� காைலயி� ெப&மானார&ளா� மைழ ெபEய� 

ெதாட�கினைமயா�, அ*யவ�!கிைட�3 ெசEேதாேம யா ெசEேவாெமன� 
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ேத+பி� பாைறயி� தம தைலைய ேமாதியேபா சிவெப&மானா� கா)சி 

த'த&ளினெர
ப �ராணவரலா3. (73) 

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

 

ெவ�பிைண!2� ெகா�ைகமி
னா� V"Hெச' தாமைர:+ 

ெபா�பளி!2H சா&+ ���ேர - க��ைணயா 

ஓத� கட'வ'தா ேராதமி$ ெகா�*&ெபா� 

பாத� கட'வ'தா� ப�3.          (74) 

 

(இ-�). ெவ�� - மைலேயா", இைண!2+ - ஒ��0ெசா�ல� ேதா
3+, ெகா�ைக - 

தன�ைத:ைடய, மி
னா� - மி
ன� ேபா4+ இைடைய:ைடய ெப�கள, 

V"உ+ - இ�ல�+, ெச'தாமைர உ+ - ெச'தாமைரமல&+ (ெபா
 - ெபா
னா4+, 

பளி!2+ - பளி�கா4+ சா&+ - அைம'த ெபா�� - அழகிய, அளி2H( -- 

வ�*
2H(களா�, ஆ&+ - ெபா&'த�ப"+, ���� - ���ரான, க�      

(சமண�க� பிணி�த) Iைண, �ைண ஆக - ெத�பமாக!ெகா�", ஓத+ - கடைல, 

கட' வ'தா� - கட' வ'த தி&நா9!கர(க�, ஓ - ஓதிய, தமி$ ெகா�" - 

தி&�பா(ர�கைள! ைக!ெகா�", இ&ெபா
பாத�க� - ெபா
 ேபா4+ அாிய 

இர�" தி&வ*கைள:+, த' உவ'தா� - த' மகி$1�'த இைறவ�, ப�3 - 

அ
� 1�'தி&!2மிடமா+. 

 

தி&�ைன�பா* நா)*� சிற'த தி&வாFாி� ேவளாள� 2ல�தி� �கழனா� 

தவ�தா� தி&வவதாரH ெசE ம&ணீ!கியாெர
7+ பி�ைள� தி&நாம+ வாE' 

பல L�கைள:� க�3ண�' விைனவச�தா� சம�சமய+ �2' அ�2� 

த&மேசன� எ
7+ ெபய�ெப�ெறா<2நாளி�, தி&வதிைக Vர)டான�தி� 

தி&�ெதா�" ெசEதி&'த அவ� தம!ைகயா� திலகவதியா� ேக�வி:�3 வ&'தி� 

ெப&மானாைர ேவ�*! ெகா�டைமயா� அ�ெப&மானா� தி&வ&ளா� 

.ைலேநாயி� ெறாட!2�" அ0சமண�க� மணிம'திர�களா�றீரா தம 

தம!ைகயாைர வழிப)"0 சிவேநய+ M�" .ைலேநாE தீ�'தி&�தைல0 சமண�க� 

ேக�வி:�3� தம சமய�ெதாட!கி� க)"�ட அரசன7ைஞயா� 

தி&நா9!கர(கைள வ&வி� க�bணி� க)*, ந"!கட�� பிணி�� ேபா)டன�, 

UபHசா!கர� பதிகேமாதி! க)"�ட க�b� ெத�பமாக மித' தி&�பாதிாி� 

���&!ெக<'த&ளி� ெப&மானாைர� தாிசி�� பதிக ேமாதினெர
ப �ராண 
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வரலா3. இைண!2+ பிறவிைன� ெபயெர0ச+ இைண!2 பிறவிைன� ப2தி, 

உகாகேக"ச'தி, உ+ வி2தி (74) 

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

 

மி!ககதி�� ேத�வி(+ைப ேமேலா� தவ�ைதவி&� 

�!களவி� தா!2+ ���ேர - ச!கர�ைத 

ந'தாி!கி) ட
�ைடயா னாGH சிவகாம 

('தாி!கி) ட
�ைடயா
 ேதாE9.          (75) 

 

(இ-�). மி!க கதி� - மி2'த ஒளிவாE'த, ேத� - நிைல�ேத�க�, வி(+� ஐ - 

வி�Oலகிைன, ேமேலா� - ெபாிேயா�க�, தவ� ஐ - தவ�திைன (�!2 - ேமேல 

ெச
3, அளவி - கல', தா!2+ - ேமா+) வி&��!க� - ஆைசகைள, அவி� - 

ெக"� - ஆ!2+ - ெசE:+, ���� - ���ரான, ச!கர� - (தாிசனெம
7H 

ச!கர�ைத, ந' - பாHசச
னியெம
7H ச�க�ைத ேய'திய, அாி2 - தி&மா4!2, 

இ)ட - ெகா"�த&ளிய, அ
� உைடயா
 - க&ைணைய:ைடயவ&+, நா� உ+ - 

எ'நாG+, சிவகாம ('தாி!க2 - சிவகாம('தாியா�!2, இ)ட
 - இXட&+, 

�ைடயா
 - ஓ�பா4�ளவ&மாகிய இைறவ�, ேதாE9 – கல' வசி!2+ இடமா+. 

(75) 

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

 

ம
7மைல த'வ' மா!களி�ைற� ெப�3ைமேந� 

ெபா
னிநதி .<+ ���ேர - ெச
னிமதி� 

ெப+மா னிட!ைகயா
 ேபர+ பல�தா"H 

ெச+மா னிட!ைகயா
 ேச�9.          (76) 

 

இ-� (ம
7+ மி!க. அைலத'வ' - அைலகைள Vசிவ', மா - ெபாிய, களி3ஐ 

ெப�3 - யாைனகைளயைட') ம
7+ - நிைல ெப�ற, மைலத' - 

இமயமைலயா� தர�ப)". உவ' - ச'ேதாஷி�, மாகளி3ஐ - ெப&ைம வாE'த 

யாைன�க! கட9ளாகிய F�த பி�ைளயாைர, ெப�ற - ஈ
ற, உைமேந� - பா�வதி� 

ெப&மா)*யாைரெயா�த, ெபா
னிநதி - காவிாிநதி. .<+ - .$'த, ���� – 
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�வி�ரான, ெச
னி - சடாபார�தி�, மதி - இளHச'திரைனயணி'த, ெப+மா
 - 

ெப&மானா&+, இட!ைகயா
 - தம&க�ைத ேய'தினவ&+, ேப� அ+பல� ஆ"+ -

ெப&ைம வாE'த ெபா
ன+பல�தி� நடனHெசE:+, ெச+மா
 - ெசவ'தமாைன, 

இட!ைகயா
 - இட�தி&!கர�திலணி'தவ&மாகிய இைறவ�, ேச�� - சா&மிடமா+. 

(76) 

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

 

ேமத2வி� டா9றலா
 ேமல+ ��:றலா� 

Mதரெமா� பா2+ ���ேர - ேமாதி� 

ெபா&மாத� க�ாியா� ேபா�3லகீ ேர<' 

த&மாத� க�ாியா� சா��.          (77) 

 

இ -�. ேமத2 - ேம
ைமமி!க, வி� - ேமக+. தா9ற� ஆ� - தவ$தலா4+, ேம� - 

வி�ணி4�ள, அ+�வி உற� ஆ� - ச'திர
 தவ$தலா4+) ேமத2 - ேம
ைமமி!க 

வி� - ஆகாய�ைத, தா9ற� ஆ� - அளா9தலா4+, ேம� - த
 ேம�, அ+ - அழகிய, 

�� உற� ஆ� - ��வசி�தலா4+, Mதர+ - மைலைய, ஒ�பா2+ - ஒ!2+, ���� - 

���ரான, ேமாதி - தா!கி, ெபா&+ - ேபா� ெசE:+, மாத�க� - யாைனயின, 

உாியா� – ேதா�ேபா�ைவைய:ைடயவ&+, ேபா�3 - தி!2+, ஈேர<ல2 உ+ - 

பதினா
2லக�ைத:+, த&+ - ெப�ற, மா - ெப&மா)*யாைர, அ�க� உாியா� - 

தம தி&ேமனியினிட�பா�� ெப�றவ&மாகிய இைறவ�, சா�� – சா�'தி&!2-

மிடமா+. 

 

Mதர+ உல2தாி!க0 ெசEவ எ
7+ ெபா&�ேம� நி�றலா� காரண�ெபய�. 

(77) 

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

 

அ�கா* யா�க+ பைலச�கா ரHெசறிவா� 

ெபா�காழி ேநரா+ ���ேர - ச�காழி 

மாலாH சர�த� மணம�ெச+ ெபா
மடைல� 

ேபாலாH சர�த� �ாி.          (78) 
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(இ-�). அ�கா* - கைடக�ந ஆ+ - அைம'த, க+பைல - ஆரவார�ைத:+, ச�2 - 

வைளயைல:+, ஆர+ - ��ைத:+, ெசறி9அ� - ெந&�கியி&�தலா�) ஆ+ - 

சல�ைத:+, க+� - ச�ைக:+, அைல - அைலைய:+, ச�கார+ - அழி�த�ெறா 

ழிைல:+, ெசறி9 ஆல - ெபா&'தியி&�தலா4+, ெபா�2 ெபா�2+, ஆழி - கடைல, 

ேநா ஆ+ - ஒ!2+, ���� - ���ரான, ச�2 - ச�கிைன:+, ஆழி - ச!கர�ைத:+ 

(ஏ'திய மா� ஆ+ சர�த� - தி&மாலாகிய அ+பிைன:ைடயவ&+, மண+ ம� - 

வாசமி!க, ெச+ெபா
மட� ஏ – ெச+ெபா
னாலாகிய மட�ைன, ேபா� ஆ+ - ேபால 

அைம'த, சா�த� – ெகா
ைறமாைலைய யணி'தவ&மாகிய இைறவ�, �ாி - 

தி&நகரா+. 

 

ஆ+ �
ன விைனயிைட0ெசா�. பி
ன இைடயி4யி� ெமEெக)" நி
ற ஆ2+ 

எ
7+ ெபயெர0ச+. ெச+ெபா
மட� நிற+ப�றி வ'த9வைமயணி. (78) 

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

 

வாE'த வல+�ாி�M மா�த<வி ந'தவன+ 

M'ளவ� ேதானா+ ���ேர - ஆE'தமல�0 

ெச�ைக! 2ைழயினா� தி�ேடா ெடா"�காதி� 

ச�ைக! 2ைழயினா� சா��.          (79) 

 

(இ-�). (ந'தவன+ - ந'தவனமான, வாE'த - ெபா&'திய, வல+�ாி -ந'தியாவ)ட 

மலைர:+, மா - வ�ைட:+, த<வி - ெபா&'தி) வாE'த - ெபா&'திய, வல+�ாி - 

வல+�ாி0 ச�ைக:+, Mமா - தாமைரயி� வசி!2+ இல!2மிைய:+, த<வி - 

Mளவ�ேதா
 – ெபா�வைம'த ழாE மாைலையயணி'த தி&மாைல, ஆ+ - 

ஒ!2+, ���� - ���ரான, ஆE'தமல� - ஆராE'த தாமைர மலைரெயா�த, 

ெச+ைக 2 -ெசவ'த தி&!கர�தி�, உைழயினா - மாைனேய'தினவ&+, தி�ேதா� - 

தி�ணிய ேதாைள, ெதா"+ - அளா9+, கா இல - தி&0ெசவியி�, ச�2, 

2ைழயினா� - ச�க 2�டல�ைத:ைடயவ&மாகிய இைறவ�, சா�� - 

சா�'தி&!2மிடமா+. 
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ச�ைகஐ சாாிைய ஏழ7&� நி�2மிட�தி� நா
க7&� நி�றலா� உ&�மய!க+. 

ேதவதா&வந �னிவ� ெகா�லேவவிய மாைன� தி&!கர�திேல'தினா� எ
ப 

�ராண வரலா3. (79) 

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

 

தால+ பைட�தல�!க) டாெனா<க லா�பிரம
 

ேபா4+ ெபாழி�.$ ���ேர - ஆல+ 

அ&'த!க� ட�க3�தா ர�ல�விைன ய
ப� 

வ&'த!க� ட�க3�தா� வா$9.          (80) 

 

(இ-�). (தால+ பைட� - 1'த�பைனைய� பைட�, அல� - மலாினி
3, க� 

தா
 ஒ<க� ஆ� - ம ஒ<க�ெப3தலா�) தால+ பைட� - உலகிைன�பைட�, 

அல�க� தாமைரமலாி�, தா
 ஒ<க� ஆ� - தா
 வசி�தலா�, பிரம
 ேபா4+ - 

பிரமைனெயா!2+, ெபாழி� .$ - ேசாைல .$'த, ���� - ���ரான, ஆல+ 

அ&'த - விஷ�ைத:�Oதலா�, க�ட+ க3�தா� - U க�ட�க3�தவ&+, 

அ�ல�விைன - பிறவி�
ப�ைத விைள!2+ இ&விைனகைள, அ
ப� வ&'த - 

அ*யவ� தி�வ&'த, க�" - ேநா!கி, அ�2 அ3�தா� - அ�ெபா< 

ஒழி�தவ&மாகிய இைறவ� , வா$9 - வா<மிடமா+. 

 

அ�த+ ேதா
ற� தி&�பா�கடைல� பிரம
 �த�ேயா� கைட'த காைலயி� 

விஷ'ேதா
றியதனா� நிைல2ைல' அவ�க� ேவ�"ேகாG!க&� 1�' 

உ�ட&ளின� எ
ப �ராணவரலா3. க�ட�க3�பா� என எதி�கால+ பட� 

பாட+ ஒவா&��". (80) 

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

 

மி
7மணி ேவழ�தா
 ேமவர+ைப யா�வய�க� 

ெபா
7ல2! ெகா�பா+ ���ேர - உ
னிெயா& 

கானமா ெவ
றா� க&�� 3&�ெததி�'த 

தானமா ெவ
றா� தல+.          (81) 

 

(இ-�). (மி
7+ - விள�காநி
ற, மணி - அழகிய, ேவழ� ஆ� - க&+பினா4+,  
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ேம9 - ெபா&'திய, அர+ைப ஆ� - வாைழயா4+) மணி - சி'தாமணியா4+, 

ேவழ� ஆ� - ெவ�ைளயாைனயா4+, ேம9 அர+ைப ஆ� - வி&+�+ 

அர+ைபய�களா4+, வய�க� - வய�களானைவ, ெபா
7ல2!2 - 

ெபா
7லக�!2, ஒ��ஆ+ - ஒ�பா2+, ���� - ���ரான, உ
னி - 

தியானி�, ஒ&கா� - ஒ&தர+, நமா எ
றா� - நமா எ
3 சி'தி!2+ அ*யவர, 

க&� - மன�தி�, உ�3 - ெபா&'தி, உ&� எதி�'த - ேகாபி�ெததி�'த, தான+ - 

மத�ைத:ைடய, மா- யாைனைய, ெவ
றா� - ெவ
றவராகிய இைறவர, தல+ - 

தி&�பதியா+. 

 

கய�கா(ர
 எ
பவ
 பிரமனிட�� பல வர�கைள:+ ெப�3 இ'திர
 

�த�ேயாைரெய�லா+ ெவ
3 நில9லகி� வ' காசியி� வசி!2 �னிவ�கைள! 

ெகா�ல� ர�திய காைலயி� வி(வநாதைர யைட'தன�. அ�2+ அவ
 ெச
றைம 

யா� சிலெப&மானா� உ!கிரவ*வ�ெகா�"ேதா
ற0 சிறிமHசா ேபா� 

ெசEய� �2'தைமயாவைன மிதி�!ெகா
3 ேதாைல:ாி�� ேபா��தன� எ
ப 

�ராணவரலா3. (81) 

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

 

மாக�ைற' தாைமெவ�ைள வாரணF�' ேதாட மக� 

ேபாகிநிக ரா2+ ���ேர - ேதாைகமயி� 

��ேள றிவ&வா� ேபாதமழ ைல!2வ'தா� 

ெவ�ேளறி வ&வா� V".          (82) 

 

(இ-�). (மா - ெபாிய, க+ உைற'த - நீ��ெப&!2 அைம', ஆைம - ஆைம:+, 

ெவ�ைளவாரண+ - ெவ�ளிய ச�2கG+, ஊ�' - தவழ�ெப�3) மாக+ உைற' - 

வி�Oலகி� வசி�, ஆ+ - நீ� ப&கிய) ைம - ேமக�ைத:+, ெவ�ைளவாரண+ - 

ெவ�ைளயாைனைய:நட�தி, ஓைட - மலேராைடயான, மக+ - யாக�ைத:ைடய, 

ேபாகி - இ'திர7!2, நிக� ஆ2+ - ஒ!2+, ���� - ���ரான, ேதாைகமயி� �� 

- கலாப�ைத:ைடய மயி�
 ேம�, ஏறிவ&வா� - ஏறிவ& �&க!கட9ள, ேபாத+ 

மழைல2 - உபேதசமாகிய மழைல!2, உவ'தா� - மகி$'த&ளினவ&+, ெவ� - ெவ 

�ளிய, ஏ3 - இடப�தி�, இவ&வா� - ஏறிவ&ேவா&மாகிய இைறவர, V" - 

தி&மைனயா+. (82) 
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------------- 

 

ேத
றிக< மாமலேர' தி�பரவி� தா$'த*யா� 

ேபா
றகழி .<+ ���ேர - ஊ
றி 

உள�தி னயன�த 7வ' ெதா<ேத�+ 

2ள�தி னயன�த
 2*.          (83) 

 

(இ-�). (ேத
 - வ�"கைள:+, திக<+ - விள�2+. மா- ெப&ைம ெபா&'திய, 

ம�ல� - Vரைர:+, ஏ'தி - ெபா&'தி, பரவிதா$' - அக
3 ஆ$') ேத
திக<+ - 

ேத
ெபா&'திய, மா - ெப&ைமயைம'த, மல� ஏ'தி - மல�கைளேய'தி, 

பரவி�தா$' - தி� வண�கி, அ*யா� ேபா
3 - அ*யவைரெயா�, அகழி 

.<+ - அகழி.$'த, ���� - ���ரான, உள� இ
 - மன�தி�, ஊ
றி - 

பதி�, அய
 - பிரம7+, ந�த
 - பாHசச
னியெம
7H ச�கிைனேய'திய 

தி&மா4+, உவ' - வி&+பி, ெதா< ஏ�+ - ெதா< வண�2+, 2ள� இ� - 

ெந�றியி�, நயன�த
 - அழ�க�ைண:ைடய இைறவ�, 2* - 2*யி&!2+ ஊ�. 

(83) 

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

 

ஆசி
மதி Qலளவி) டா�2ய�' நீறணி' 

M(ர�ேபா லா2+ ���ேர - மா( 

கழலாத வ
மதியா� க�Oறா� க�ணா+ 

அழலாத வ
மதியா ரா�9.          (84) 

 

(இ-�). ஆ(இ� - 2�றமி�லாத, மதி� - மதிலான (L� அள9 இ)" - எ�3 

Lலாலளவிட�ப)", ஆ�2 உய�' - அJவிட�தி4ய�', நீ3 அணி' - 

(�ண�தா� Mச�ப)") L� அளவி)" - ேவத�த�ய L�கைள யள9ெசE, 

ஆ�2 - அ�ெபா<ேத, உய�' (அறிவா�) உய�', நீ3 அணி' - தி&நீறணி' 

விள�2+, M(ர�ேபா� ஆ2+ - மைறயவைரெயா�த, ���� - ���ரான, மா( 

கழலாத - 2�ற�தினி
3+ நீ�காத, வ�மதியா�க� - த�ேபாத�ைடயவாிட�, 

உறா� - ெபா&'தாதவ&+, க� - தி&ேந�திர�க�, ஆ+ - அைம'த, அழ� - 
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அ!கினி:+, ஆதவ
 - .ாிய7+, மதியா� - ச'திர7மாக9ைடயவ&மாகிய 

இைறவ�, ஆ�9 - ெபா&' மிடமா+. 

 

அழலாதவ
 மதி உ+ைம� ெதாைக. (84) 

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

 

எ�ேகா வைரயா கிவரலா ைல�கரேன� 

ெபா�ேகா �ரHேச� ���ேர - ந�கா� 

கிைச!2H சில+பினா னீைர+ �க�தா
 

அைச!2H சில+பினா னா�9.          (85) 

 

(இ-�). (எல2 - .ாிய ம�டல�!ேகா, வைர ஆகி - ஓரளவாகி, வா� ஆ� - 

வ&ைகயா�) எ� - விள!க+ வாE'த, ேகா - அரச�த
ைமைய:ைடய, வைர – 

ேம&ைவெயா�த, ஆ2 - ெப&0சாளியி
ேம�, இவர� ஆ� - ஏ3தலா� - ஐ�கர
 - 

ஐ' தி&!கர�கைள:ைடய F�த பி�ைளயாைர, ேந� - ஒ!2+, ெபா
 – 

ெபா
னாலைம'த, ேகா�ர+ ேச� - ேகா�ரமைம'த, ���� - ���ரான, ந�கா�2 

- ெபா�வைம'த தி&!கா�கG!2, இைச!2+ சில+பினா
 - இைச'த 

சில+பிைன:ைடயவ&+, ஈைர+ �க�தா
 - ப� �க�கைள:ைடய இராவண
, 

அைச!2+ - அைச!காநி
ற, சில+பினா
 - கயிைலமைலைய :ைடயவ&மாகிய 

இைறவ�, ஆ�9 - ெபா&' மிடமா+. 

 

�னிவ�கேளா" மா3ப)" ெப&0சாளி வ*வ�ெகா�" ஓர(ர
 எ
3+ 

இைட�றவ�கG!20 ெசEவ'தைமயா� �னிவ� ேவ�"ேகாளா� அJவ(ரைன 

பாசா�2ச�களாலட!கி� தம!2 வாகனமாக! ெகா�டா� எ
ப+, இராவண
 

இ'திர
 �த�ய ேதவ�கேளா" ேபா�ெசE ெச&!2�30 சிவெப&மா
 

தி&!கயிைலவழி வ&�காைலயி� அவ
 விமானH ெச�லாைமயா� 

அ�தி&மைலைய எ"!க �ய
ற ென
ப+ �ராணவரலா3க�. ஈைர' 

ப���ெதாைக (85) 

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

 

கா�கா)* யா3தைல! கா)*ய"� ேதா�!கயி�ேவ� 
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ேபா�கா வனH.$ ���ேர- பா�ேகால! 

2)*!க� 1)*னா� ெகா0ைச� க மாம7!க
 

ெறா)*!க� 1)*னா [�.          (86) 

 

(இ-�). அ"�ேதா�!2 – அ"�தவ�கG!2; கா�கா)* - ெத
ற�கா�ைற! கா)*; 

ஆ3தைல!கா)* - இைள�பா3தைல!கா)*, அ"�ேதா�!2 - த+ைம அைட'த 

அ*யவ�!2, கா�கா)* – தி&வ*ைய!கா)*, ....................- ஆ3தி&�க�கைள:� 

கா)*, அயி� – ேவைலேய'திய, ேவ�ேபா� - �&க!கட9ைள� ேபால, 

காவன+.$ - கா" வன�க� .$'த, ���� - ���ரான, பா� – பாைல, ேகால+ 

2)*!2 - ப
றி! 2)*!2, அ�2 ஊ)*னா� - அ�2� தாயாE வ' 

ஊ)*னவ&+, ெகா0ைச�க+ - ஆ)"�க�ைத, மாம7!2 - த!க7!2, அ
3 – 

அ!காைலயி�, ஒ)* – ேச��, க+1)*னா� - தைலயாக! 1)*னவ&மாகிய 

இைறவர, ஊ� - ஊரா+. 

 

பா�* நா)*4�ள 2&வி&'த ைறெய
7Fாி� வா<H (கலென
7+ ஒ& 

ேவளாள
 ெப�ற ப
னிர�" பி�ைளகG+ தம த'ைத தாயிற'தபி
 ேவடேரா" 

1*!கா)*� ேவ)ைடயா"� காைலயி� அ�கி&' தவ+ ெசEத பிரகBபதியி
 

தவ�2ைலய, க� �த�யவ�ைற வாாிVசினா�க�. அவ� சின�1�' நீ�க� 

உ<ெதாழி�ன ராதலா� F!கா4<+ ப
றியாக!கடVெர
3 சபி!க அ
ேற 

அJZாி
 �ற�தி4�ள நா)*� ப
றிகளாக� பிற'தா�க�, அ!கால�தி4�ள 

இராசராசபா�*ய
 ேவ)ைடயா"� காைலயிலவ
ைகயி� அவ�றி
 த'ைத 

தாEகளக�ப)*ற!க அ!2)*க� வ&'+ேபா சிவெப&மானா ரவ�றி
 தாயாE 

வ' �ைல�)*ன� எ
ப+ த+ைம�பழி�த த!க
 தைலைய யாகசாைல 

யில3� ஆ)*
 றைலைய யிைச�தன� எ
ப+ �ராணவரலா3க�. 

ஆ3தைல!கா)* இர�டா+ ேவ�3ைம� ெதாைகயி� வ&ெமாழி வ�ெல<�திய� 

பாதலா� வ��த� விகார+, (86) 

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

 

ெமE�பவ�காE' த�கமல மி!கசிவ க�ைகய 

ெபாE�பி
மைற! ெகா�பா+ ���ேர - ைம�பைனேபா� 

ெறா�க� த7!ைகய� Iயெந" மா�வைரயா� 

த�க� த7!ைகய� சா��.          (87) 
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(இ-�). ெமE�பவ�காE' - ேதகெம"!2+ பிறவிைய ெயாழி�; அ�கமல+ மி!க - 

அழகிய தாமைரக� மி2'த; ெமE - உ�ைமயான; பவ+ காE' (ஆராEேவா�!2) 

பாவ�ைத ெநா'த; அ�2 அமல+ மி!க - அ�2! கள�கமி�லாைம மி2'த; 

சிவக�ைக அ - சிவக�ைகயான; ெபாE�� இ� - ெபாE�த��லா; மைற!2 ஒ�� 

ஆ+ - ேவத�!ெகா�த; ���� - ���ரான; ைம - காிய; பைனேபால - 

பைனைய�ேபால; ெதா�2 அ�த72 ஐய� - ெதா�கா நி
ற தி!ைகைய:ைடய 

விநாயக! கட9G!2� பிதாவா:�ளவ&+, Iய - �னிதமாகிய; ெந" - நீ�ட, மா� 

வைர ஆ+ - ெபாிய ேம&வாகிய, த�க+ த7 - த�கமைலைய ேய'திய, ைகய� – 

தி&!கர�ைத :ைடயவ&மாகிய இைறவ�, சா�� - ெபா&'+ இடமா+. (87) 

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

 

காலா யிர�தா� கதி�மணி0.) டா� ேசட
 

ேபாலா லயHேச� ���ேர - பாலாழி 

த'தநH( ம�பா� தைம:� களHசைடயி) 

*'தநH( ம�பா ாிட+.          (88) 

 

(இ-�). (கா� ஆயிர� அ� – ஆயிர�கா�களா4+; கதி� - ஒளிைய:ைடய, மணி - 

இர�தின�கள<�திய, .)" ஆ� - கலச�தா4+) கா� ஆயிர� ஆ� – அளவி�லாத 

கா�களா4+, கதி� - ஒளியைம'த, .)" ஆ� - உ0சி!ெகா�ைடயா4+, 

ேசட
ேபா� - ஆதிேசடைன�ேபா�, ஆலய+ ேச� - ஆலய+ ெந&�கிய, ���� - 

���ரான, பா� ஆழி – பா�கடலான; த'த நH( உ+ - த'தநHசிைன:+, அ�� 

ஆ� த+ ஐ உ+ - க�ைகைய:+ ஆ�திமாைலைய:+, கள+ - U க�ட�தி4+, சைட 

- சடாபார�தி4+, இ)" - அணி', இ'த ந+ - விறகிைன, (ம�பா� – 

(ம'த&Gமிைறவர; இட+ – இடமா+. 

 

இைச�பாண� பைகவராகிய ஏமநாதைன ெவ�ல மைர�தி&நகாி� விற2 

(ம'த&ளினா� எ
ப �ராணவாலா3. நHசிைன! கள�தி4+ அ�� ஆ�தமைம 

சைடயி4+ என! ெகா�ள நி�றலா� �ைறநிரனிைற�ெபா&�ேகாளணி .)" 

ெதாழிலா2 ெபயராE கலச�தி
ேம� நி
ற. (88) 
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------------------ 

 

த!க கைலெதாிய ற
னா�வி யாசைரெயா� 

�!ெகா*!க+ பHேச� ���ேர- ெய!கிய�தி� 

ப�4!ெக) டாதவனா� பாற� �ைட�மைற0 

ெசா�4!ெக) டாதவனா� ேதாE9.          (89) 

 

(இ-�). த!க - கைல (ஆகமவிதி�ப*) அைம'த ஆைட; ெதாியலத
 ஆ� – 

ெதாிதலா�; த!க – ேம+ப)ட; கைல - ேவத�த�ய L�கைள, ெதாிய� த
 ஆ� – 

ஆராEதலா�; வியாச� ஐ - ேவதவியாசைர, ஒ�� – ஒ!2+; ெகா* க+ப+ ேச� -

வச�த+ப+ ேச�'த; ���� - ���ரான, எ!கிய� இ� - த!க
 யாக�தி�, 

ப�4ெக)" – ப��ழ'; ஆதவனா� பாற – .ாியேனாட; �ைட� - தக��, 

மைறெசா�4!2 - ேவதவா!கிய�!2, எ)டாதவனா� - எ)டாதவ&மாகிய 

இைறவ�, ேதாE9 - ெபா&'மிடமா+. 

 

த!க
 யாக�தி� Vரப�திர!கட9ளா� .ாிய
 ப�ைலயிழ'தா
 எ
ப 

�ராணவரலா3 (89) 

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

 

பா"மிைச யா�றன!2+ ப�தா� சினகர+ெவ� 

Mடணமி
 னாளா+ ���ேர- ேவட
 

அ*�தாி!2+ ேகாவா ரமர�ய ரால� 

2*�தாி!2+ ேகாவா� 2*.          (90) 

 

(இ-�). (பா"+ இைச ஆ� - பல&+ ெசா�4+ �கழா4+, தன+2+ப� ஆ� - 

ெபா
னா� ெசEத கவச�களா4+), பா"+ - பாடாநி
ற, இைச ஆ� - 

இைசயினா4+, தன+ 2+ப� ஆ� - 2ட+ ேபா
ற தன�தா4+, சி நகர+ - 

தி&!ேகாயிலான, ெவ� Mடண+ - ெவ�ளிய ஆபரண�ைத யணி'த, மி
னா� 

ஆ+ - நாமகள!2 நிகரா2+, ���� - ���ரான, ேவட
 - க�ண�பநாயனார, 

அ* - தி&வ*ைய தாி!2+ - தாி�த, ேகாவா - ேந�திர�ைத:ைடயவ&+, அமர� ய� 
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- ேதவ�க� 
ப�ைத, ஆல+ 2*� - விஷ�ைத உ�", அாி!2+ - ெக"!2+, 

ேகாவா� - தைலவ&மாகிய இைறவ�, 2* - 2*யி&!2+ ஊரா+. 

 

ெதா�ைட நா)*� தி&!காள�திெய
7' தி&�பதி யின&கி&!2+ உ"�Mாி� 

வா<+ ேவட�2லபதியாகிய நாகென
பவ
 தவபல�தினா� தி&வவதாரHெசE 

தி�ணனாெர
7+ பி�ைள� தி&நாம+ ெப�3 வி�வி�ைதயி� வ�லவராE 

ேவ)ைடயா"�காைலயி�, ஓ�ப
றியி
 பி
 ெதாட�' அதைன! ெகா
3 

ெபா
�க� யா�ற�கைரயி�)" அ�கி&!2+ 2"மி�ேதவைர� தாிசி!க0 

ெச
றன�, அ�தி&மைலயிேல3+ெபா< ச�திநிபாத+ வாE' �3கிய அ
ேபா" 

ெப&மானாைர� த<வி� ேதவா பசி�தி&!கி
றீ� இைற0சி ெகா�" 

வ&கி
ேறென
3 ெச
3 அ�ப
றியினிைற0சிைய தீயி�காE0சி வாயி�)"� 

ப!2வ+ பா��0 (ைவயா:�ளைத� ெப&மானா�!1)* யிJவாெறா<2 நாளி�, 

அ�2 அPசிதமாயி&�தைல!க�" மன+ ெபாP றாத சிவேகாசாியா�!2 அவ� 

�3கிய அ
பிைன:ண��த ஏழாநாளி� ஒ&தி&!க�ணி� உதிரெமாழி2+-

ப*யாயி&'தன�, ஊன� ெகா�" வர0 ெச
ற அ�தி�ணனா� அதைன!க�" 

பைதபைத�� ப0சிைல F�ைக பிைச' வி)"+ நி�காதி&�தைல க�டவ7!2, 

ஊேன:3திெய
3 தம வல க�ைண� ெபய��த�ப9டேன :திரநி�ப! க�" 

மகி$'தன�. மீள9+ அவர
பிைன:ண��த ம�ேறா& க�ணி4+ உதிர+ 

ெப&2+ப* கா)*ய&ள, நா
 ம&' க�டைமயா லHேசென
3 

இட!க�ைண� ெபய��த�ப அைடயாள�!காக� தம காைல� I!கி, 

அ!க�ணிட�தி� ைவ�!ெகா�" ெபய��த�பினாெர
ப �ராணவரலா3. 

ச�திநிபாத+ தி&வ&)பதிய. (90) 

------ 

 

வா
மீ ெத<+�ைகயா
 மாவிரத� தா�கதிேரா 
 

ேபா
மா மகHெசE ���ேர - ேத
மாறா� 

ேதாடா யிர'தா
 3ல�க+ �ய
றைலைய 

ஓடா யிர'தா 7ைற9.          (91) 

 

(இ-�). (வா
 மீ – ஆகாய�தி
ேம�, எ<+�ைக ஆ� - எழாநி
ற �ைகயினா�, 

மாவிரத� ஆ� – ெபாிய விரத�ைடயா�) வா
மீ - ஆகாய�தி
 ேம� எ<+�ைக 

ஆ� - உதயHெசEதலா4+, மா – 2திைரM�ட; இரத� ஆ� - 
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ஒ�ைற:&ைள:ைடய ேதரா4+, கதிேரா
 ேபா� - .ாியைன�ேபால, மாமக+ ெசE 

- ெப&ைமவாE'த யாக�கைள0 ெசE:+, ���� - ���ரான, ேத
மாறாத - ேத
 

நீ�காத, ஆயிர+ேதா"தா
 - ஆயிரமித$க�, ல�2 – விள�2+, அ+�ய
 – 

தாமைரயி� வசி!2+ பிரமன, தைலைய – சிர�ைத, ஓ" ஆE - ஓடாக!ெகா�", 

இர'தா
 - இர'த இைறவ�, உைற9 - வசி!2 மிடமா+. 

 

இ3மா���ற பிரம
 தைலைய! ெகாE ெச&!2�ற தி&மா� கா�நர+பி� 

.ல�தா� வயிரவF��தி 2�தி:திர+ ப�ேய�றன� எ
ப �ராணவரலா3. ஆE 

ெசயெவெல0ச� திாி�. (91) 

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

 

ஆ�க&ைண ேயாட�தீ' த�கவைல நீ!கிமட+ 

M�கைலயி' ெதா�பா+ ���ேர - வா�2+ 

வர�க+ பலவாண
 வாயி�கா� த
ப�! 

கிர�க+ பலவாண னி�.          (92) 

 

இ - � (ஆ+ - அைம'த, க&ைண ஓ" - ெபாாி!கறிேயா". அ� ஈ' - 

அ
ன�ைத�த', கவைல நீ!கி - பசி�
ப�ைத� ேபா!கி) ஆ+ - உ�டா2+, 

க&ைண ஓ" - கி&ைபேயா", அ�ஈ' - அ�திைன�த', அ�2 - அJவிட �தி� 

அ அ� ஐ - அ'த இ&ளிைன, நீ!கி - ஒழி�, மட+ - ……..; M�கைல - 

ெபா�வைம'த கைலகைள:ைடய, இ' ஒ�ப ஆ+ - ச'திரைனெயா!2+, ���� - 

���ரான வா� 2+ - ெப�3 வர+, வர�ைத:+; க+ - தைலைய:+, பல - 

பலவாக9ைடய, வாண
 - வாணா(ர
, வாயி� கா� - வாயிைல! கா!க, அ
பா2 

- அ*யா�கG!2, இர�2 - இர�காநி
ற, அ+பலவாண
 – அ+பலவாணன, இ� 

- தி&மைனயா+. 

 

கா� ெசயெவன0ச� திாி�. (92) 

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

 

ஐய+ெபE ேததா ரணிமகிழி) ட�கச
ேபா� 

ெபாEயி�ச�தி ரH.$ ���ேர - ையயர9 
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மீதா+ �ய�தினா� மி!க�ய
 ேமல<�+ 

பாதா+ �ய�தினா� ப�3.          (93) 

 

இ - � (ஐய+ெபE (இர�பவ�!2) பி0ைசயி)", தாரணி - உலகி4�ேளா�, மகிழ 

இ)" - மகிழ உண9த',) ஐ அ+� எE - பHசபாண�கைள� பிரேயாகி�, தா� 

அணி மகி$ இ)" – மகிழ மாைலையயணி', அ�கச
 ேபா� - ம
மதைன�ேபா�, 

ெபாய இ� - உ�ைமவாE'த, ச�திர+ .$ - ச�திர�க� .$'த, ���� - 

���ரான, ைப அர9 - பட�ைத:ைடய பா+�க�, மீ ஆ+ - ேமேலயாகிய, 

�ய�தினா� - தி&��ய�கைள :ைடயவ&+, மி!க �ய�ேம� அ<�+ - வ�ைம 

மி2'த �யலக
 ேமல<�திய, பாத அ+�ய�தினா� - தி&வ*�தாமைரைய:ைடய 

வ&மாகிய இைறவ�, ப�3 – அ
� 1�'தி&!2 மிடமா+. 

 

ேதவதா&வந �னிவ�க� ஏவிய �யலக
ேம� தி&�தாc
றி ந*�தன� எ
ப 

�ராண வரலா3. �யலக
 எனவர� பால �ய� என வ'தி&!கி
ற. (93) 

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

 

மா��ண�' நீறணி' மாமதிேம �)"ய�'ேதா� 

ேபா�பலமா டHேச� ���ேர - .�ெப3 

ேகா"' தைலவைள�பா� 1�பமைற0 ேசE!கய
�
 

ேற"' தைலவைள�பா� ேச�9.          (94) 

 

இ - � (மா��ண�' - ேமக�ைத� த<வி, நீ3 அணி' - (�ண0 

சா'தாலல�காி!க�ப)", மா – ெப&ைம வாE'த; மதி – ச'திரைன; ேம�)" - ேம� 

ெகா�") மா� �ண�' - ெப&ைமைய� ெபா&'தி; நீ3 அணி' – விMதிைய� 

தாி�, மாமதி - P�ணிய அறிைவ; ேம�)" - ேச�', உய�'ேதா�ேபா� – 

உய�'தவ�கைள�ேபால; மாட+ேச� - மாட�க� ெந&�கிய, ���� - ���ரான, 

.�ெப3 - .� வாE'த, ெவ�ேகா" – ெவ�ளிய ச�2கைள; உ' - ெகாழி!2+, 

அைலவைள - அைலகைள:ைடய, கட�வைள தைல:ைடய, பா� – உலகி4�ேளா�; 

1�ப - ைக2வி!க; மைற0ேசE!2 - பா��பன0சி3வ
 ெபா&)", அய
 �
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ேத"+ - பிரம
 �
� ேத*ய, தைல வைள�பா� - தி&�*ைய வைள�பவராகிய 

இைறவ�; ேச�9 – ேச&மிடமா+. 

 

பா��பன0சி3வ
 Mசைன!2தவ �*ைய வைள�தைம �
� 1றிய கா�க. 

வைள �தனிைல� ெதாழிெபயராE உ&�+ பய7+ உட
ெதா!2 நி�றலா� 

வ&ெமாழி �த� வ�ெல<� மி!க. (94) 

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

 

எ�ேபா ந
மண'ேதாE' ேத�பவ�!கி) ைட'த&ெவா� 

��ேப(+ Vதி� ���ேர - ெமE�பான 

ந'தி� பாியா� நளின� தயனாி!2H 

ச'தி� பாியா� தல+.          (95) 

 

(இ-�). (எ�ேபா உ+ - எ'த!கால�தி4+, ந�மண+ ேதாE' – ந�ல 

க�யாண�கைள� ெபா&'தி, ஏ�பவ�!2 இ)" – இர�பவ�!2!ெகா"�) 

எ�ேபா உ+ - எ'நாளி4+, ந�மண+ ேதாE' - ந�லவாசைனைய� ெபா&'தி, 

ஏ�பவ�!2 இ)" – இர�பா�!2! ெகா"�, ஐ'த& - பHசத&!கG!2, ஒ�� 

ேப(+ – ஒ!2+, Vதி - Vதிைய:ைடய, ���� - ���ரான, ெமE�� ஆன - 

உ�ைமயைம'த, ந'தி – இடபமாகிய; பாியா� - 2திைரைய:ைடயவ&+, நளின� - 

தாமைரயி� வசி�பவ&+, அய
2 உ+ - பிரம7!2+, அாி!2 உ+ - தி&மா4!2+, 

ச'தி�� அாியா� - ச'தி�த�காிய வ&மாகிய இைறவர, தல+ - தி&�பதியா+. 

உ+ைம இைன�ெதன அறிெபா&ளி� வ'த ��3. (95) 

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

 

ேசாபன�ைத0 ேச�'ெச�ேகா� b!கி:ய� ேதாரண'தா
 

Mபதி!ெகா� பா2+ ���ேர - தாபரெவ� 

*!ெக7மா சார�தா� சி)ட� ெநH() *�தி!2 

மி!ெக7மா சார�தா ாி�.          (96) 

 

இ-� (ேசாபான� ஐ ேச�' - ப*கைள� ெபா&'தி; ெச+ேகா� I!கி -

ேகாண�லாராசி யள9' I!க�ப)") ேசாபன� ஐ ேச�' - (ப�ைதயைட', 
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ெச�ேகா� I!கி - ெச�ேகாைலேய'தி, உய�ேதாரண+ தா
 - உய�'த 

ேதாரணமான; Mபதி!2 ஒ�� ஆ2+ - அரச7!2 ஒ!2+, ���� - ���ரான, 

தாபர+ - அைசயாத, எ�தி!2 எ
7+ - எ)"�தி!ெக
கி
ற, ஆசார�தா� - 

ஆைடைய:ைடயவ&+, சி)ட� ெநH( உ� - ெபாிேயா� மன�தி�, தி�தி!2+ – 

தி�தி!கா நி
ற, இ!2 எ
7+ - க&+பாகிய, மாசார�தா� - ெபாிய சாரமா:�ள-

வ&மாகிய இைறவர, இ� - தி&மைனயா+. 

 

ேசாபான+ ேசாபன+ 23!க�. (96) 

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

 

அ+மைழ!க� ணா�காலா லா"தலா� ேகதன�க� 

ெபா+ம
�ைல யாரா+ ���ேர - ச+மதியாE� 

ெபா�கரவி ன
பணிவா� ெபா�சைட!கி) ேடா�கிரண0 

ெச�கரவி ன
பணிவா� ேச�9.          (97) 

 

(இ-�). (அமைழக� - அ'த ேமகம�டல�தி�, கா� ஆ� ஆ"த� ஆ� - 

கா�3லா"த�னா�) அ+ – அழகிய, மைழ - ேமக+ ேபா
ற, க� அ�- 

க�களா4+, கா� ஆ� - கா�னா�, ஆ"த� ஆ� – ஆ"தலா4+; ேகதன�க� – 

ெகா*க�; ெபா+ம� - ப&�த, �ைலயா� ஆ+ - தன�ைத:ைடய நா)*யமகளிைர 

ெயா!2+, ���� – ���ரான; ச+மதி ஆE - ச+மதி�, ெபா�2 - ேகாபி!2+, 

அர9 – பா+பாகிய; ந
பணி - ந�ல ஆபரண�ைத, ெபா
 - ெபா
 ேபால நிற+ 

வாE'த, சைட 2 இ)டா� - சைடயிலணி'தவ&+, கிரண+ ெச�கர+ - சிவ'த 

கிரண�ைத:ைடய, இன
 – .ாியனா�; பணிவா� (Mசைன ெசE) - 

பணிய�ப"பவ&மாகிய இைறவ�; ேச�9 - ேச�'தி&!2 மிடமா+. 

 

�
னி
ற இ�ெபா&ைள! 13மிட�தி� அைசநிைலயாக!ெகா�க. (97) 

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

 

மாலகல ��3 மணிவட+M� *'திைரயா� 

ேபா�ரத மா&+ ���ேர - பாலைன!ெகா� 
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வானக�ைத �
றினா� வாளர!க
 மா�*ேம� 

கானக�ைத �
றினா� கா��.          (98) 

 

(இ-�). (மா� - ேமகம�*ல�தி
, அகல+ - விசால�ைத, உ�3 - அளாவி, மணிவட+ 

M�" - இர�தின வட�ைத� M�") மா� அகல+ - தி&மா� மா�பிைன, உ�3 - 

ெபா&'தி; மணிவட+ M�ட - ��வட�ைத� M�ட; இ'திைரயா�ேபா� - 

தி&மகைள� ேபால; இரத+ ஆ&+ - நில�ேத� நிைற'த; ���� – ���ரான; 

பாலைன ெகா�வா
 - தம ��திரைன! ெகா�4+ சி3�ெதா�ட நாயனார, 

அக� - தி&மைனயி�; ஐ - அழகிய, ஊ
 தி
னா� - தைசைய� தி
னாதவ&+, 

வா� அர!க
 - வாைளேய'திய இராவணன, மா�* ேம� - ெப&ைம வாE'த 

சிர�தி
ேம� கா�நக� ஐ – ெப&விர� நக�திைன; ஊ
றினா� - 

ஊ
றினவ&மாகிய இைறவர, கா�� - காலா:�ள இடமா+. 

 

சி3�ெதா�ட நாயனா� சாி�திர�ைத �
ன�! கா�க - இரதF&+ 

என�பாட���". அ உவைம!2� ெபா&�தமி
ைமயா� ஆ&+ என�பாட� 

ெகா�டா+. (98) 

---------- 

 

ெச�வ' தி&'திடலா� ேச��ட�தா� பி�கலேன� 

��4'ெத� ேகா�2+ ���ேர - ெம��த$வாE 

வி�ட க"!ைகயா� ேமனா ளமர&!கா 

9�ட க"!ைகயா [�.          (99) 

 

(இ-�). (ெச�வ' இ&'திட� ஆ� - ேமக+வ' த�2தலா4+, ேச��ட� ஆ� - 

ெபா&'திய �ட�தினா4+) ெச�வ+ தி&'திட� ஆ� – ெச�வ�தி னிைறவா4+, 

ேச��ட� ஆ� - ெபா&'திய �ட�தினா4+, பி�கல
 ேந���4+ – 

2ேபரைனெயா�த, ெத�2 - ெத
ைனமர�க�; ஓ�2+ - உய�' ேதா
3+; ���� 

– ���ரான; ெம� இத$ – ெம��ய இத$க�, வாEவி�ட - வாEமல�'த; 

க"!ைகயா� - ெகா
ைற மாைலைய யணி'தவ&+, ேம�நா� - �
னாளி�, 
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அமர�கG!2 ஆக - ேதவ�கG!2 ஆக, உ�ட க" - உ�ட விட�ைத, ைகயா� - 

ெவ3!காதவ&மாகிய இைறவர; ஊ� - ஊரா+. 

 

2ேபா7!2 �ட�த
ைமைய வ'த இட�தி�கா�க. (99) 

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

 

மாகம�ட ல'தா�கி வ�டமி$M� தா3வி)"� 

Mக��2+ ப
சீ�� ���ேர - ஆகம�க� 

1றி"மா வா!கினா� 1ட�ைற! காநாிைய 

ேயறி"மா வா!கினா ாி�.          (100) 

 

(இ-�). (மாகம�டல+ - வி�Oலக வ)ட�ைத, தா�கி - (ம', வ�" அமிழ – 

வ�"க� F$கிய, M�தா3 வி)" – M�2ைலகைள வி)") மா - ெப&ைமவாE'த 

கம�டல+ தா�கி - கம�டல�ைத ஏ'தி; வ�தமி$M� – வளைம வாE'த 

தமிைழ� த', ஆ3 வி)" – ந�வழிைய!கா)*; Mக+ உ+ - க�க மர�+, 2+ப
சீ� 

- அக�திய �னிவ� சீ� வாE'த; ���� – ���ரான, ஆகம�க� – 

இ&ப�ெத)டாகம�கைள; 1றி"+ - ெசா��ய&ளிய, மா - ெப&ைம வாE'த, 

வா!கினா� - தி&வா!கிைன:ைடயவ&+, 1ட� இைற!2 ஆக - மைரயி4�ள 

அாிம��தன பா�*ய7!காக, நாிைய - நாிகைள, ஏறி"+ - ஏறாநி
ற, மா 

ஆ!கினா� - 2திைரகளாக0 ெசEதவ&மாகிய இைறவர, இ� - தி&மைனயா+. 

அைம0சாக இ&' 2திைரக� வா�க! ெகா�" ெச
ற ெச+ெபா
ைன0 

சிவெப&மானா� தி&�பணிகG!2� ேபா!கி0 சிவாந'த�தில<'திய வாதZர*கைள, 

அாிம��தன பா�*ய
 வ&வி�! 2திைரகG!காக வ&�தியகால�தி� அ0 

சிவெப&மானா� நாிகைள� பாிகளா!கினா� எ
ப �ராண வரலா3. ஆக எ
7+ 

விைனெய0ச�தினீ3 ெதா!க ம�*ல+ எ
ப ம�டல+ எ
ப சிராமிய+. (100) 

 

ம
7�� ��!2 வ2�தெவ�பா Lறவ�றி� 

உ
னி �&ப�ைத' ேதா�வயன+ - பி
7�ள 

ஐைய' ெதா&வயன ைமைய' ெதா&வயன+ 

ஐைய' ெதா&வயன மா+.          (101) 
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���� ெவ�பாவி4�ள L3 ெசE:�களி� இ&ப�ைத' இ&ப�ைத'தாக� 

ப2� அவ�3� ஒJெவா&வைக:+ ஒJெவா& விதமாக வ&த� கா�க. 

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

12+ ெசE:ளி� �
வசியமாதளி�த என�பாட��". வசிய� என யமக+ திாி�களி� 

�தனிைல� ேபா�யாக வ&ேமய
றி ம�ைறயிட�களி� ைவசியெரன வ&மாதலா� 

வணிகமா என�பாட�ெகா�டா+. 

31+ ெசE:ளி� ேசாதிவைர �+ம*யாE என�பாட��", அ �ராண�தி�2� 

ெபா&'தாைமயா� ேசாதிவைர �+�*யாE என�பாட�ெகா�டா+. 

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

���� ெவ�பா���� ெவ�பா���� ெவ�பா���� ெவ�பா    

 

���ைர�ப�றிய ெவ�பாவினாலாகிய Lெல
3 ெபா&�. அJZ�0 

சிவெப&மாைன� ப�றி� பா*ய+ இதி� அட�2+. ேவ�3ைம� �ண�0சி, 

இர�ட7&�+ பய7�ட
 ெதா!கெதாைக. '���ெர’
ப - சித+பர�தின 

தி&நாம�கG� ஒ
3. சிவதல�கG) சிற'த சித+பர�தி�2 - தி�ைல, ேகாயி�, 

��டாீக�ர+ �த� ம�3H சிலெபய�கG+ உ�". கா�கG� ைககG+ 

��யி7ைடயதாக இ&!க�ெப�ற வியா!கிரபாதெர
7+ �னிவ� கட9ைள� 

தாிசி� வழிப)"�ேப3 ெப�ற தலமாத�
 இத�2� ���ெர
ப 

காரண�ெபயெரன அறிக. �� - �னிவ�!2 உவமவா2ெபய�. த
ைன� தாிசி�த 

பிரான*யா�கG!2� த
னிட�தி� ெப&+ப�ைற (மி!க ஆைசைய விைள!2+ 

���ராத�
, இ ெப&+ப�ற���� ெர
3+ 1ற�ப"+). ெவ�பா - 

நா�வைக� பா!கG� ஒ
3. இ இ�ேக, அJவைக� பாட�னாலாகிய L4!2! 

காரணவா2 ெபய�. இத�2 ேம
ைம:ண��+ தி& எ
7+ அைடெமாழி ேச��, 

தி&����� ெவ�பாெவ
3+ வழ�2வ�. 

 

கா��கா��கா��கா��....    

    

கா�� - கா�த�; அ இ�2, கா!கி
ற கட9� விஷயமான வண!க�!2� 

ெதாழிலா2 ெபய�. ஆகேவ, கவி தம!2 ேநாிட�த!க இைட�3கைள நீ!கி� தம 

எ�ண�ைத �*!கவ�லேதா� ெபா&ளி
 விஷயமாக0 ெசE:+ ேதா�திரெம
ப 

க&�. த+ைம0 சரணமைட'தவ� ெதாட�2+ ெதாழி�கG!2 வ&+ வி!கின�கைள 

(இைட�3கைள)� ேபா!2தலா4+, த+ைமயைடயா அக�காி�தவ�கG!2 

வி!கின�கைள ஆ!2தலா4+ வி!கிேன(வரெர
7' தி&நாம+ ெப�3�ள 
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(பரமசிவன F�த தி&!2மார�) - விநாயகF��திைய� ப�றியெதன அறிக. 

இ!கா��0 ெசE:ளி� அ�ப*�ப)டவ�, ைசவச+பிரதாய �ைறைம�ப* 

தல�!2ாிய க�பக விநாயகெர
க. 

 

(இ - �.) ெபா
 ஆ&+ - அழ2 மி2'த, தி�ைல - தி�ைலவன�தி4�ள, ���� – 

���ெர
7ெமா& ெபயைர:ைடய சித+பர�தல�ைத� ப�றி! 13கிற, 

ெவ�பா9!2 - ெவ�பாவினாலாகிற பிரப'த+ தைடயி
றி �*:+ ெபா&)", ந� 

- சிற'த, நாாி க!2+ - ேதைன0 ெசாாிகி
ற, சர+ – மாைலயாக� ெதா"!க�ப"கிற, 

M க"!ைகயா
 - அழகிய ெகா
ைறமலைர0 .*ய சிவபிரா
, ஈ
ற - ெப�ற&ளிய, 

க�பக+ 2Hசர+ - க�பகவிநாயகர, M கழ� - தாமைரமல�ேபா
ற அழகிய 

தி&வ*கைள, பல நாG+ - பலநாளி4+ (தின'ேதா3+), ஏ�தி - தி�, பணி2வா+      

(யா+) வண�2ேவா+; (எ - 3.) 

 

எ�லா L�களி4+ ம�கலெமாழி �த�வ2�! 1றேவ�"வ கவிமரபாத�
, 

ெபா
 எ
3 ெதாட�கினா�, ேம� L�
 �த�� ெசா� எ
3 ெதாட�2வ+ 

இப�றிேய: தி& யாைன ேத� பாி கட� மைல மணி M �க$ சீ� மதி நீ� எ<� 

ெபா
 ஆரண+ ெசா� �ய� நில+ க�ைக உலக+ பாிதி அமி$த+ இைவ:+, 

இவ�றி
 பாியாய�ெபய�கG+, இைவேபா
ற இ
7Hசில9+ ம�கள0 

ெசா�களா+. சித+பர�தல��ள இட+ தி�ைலெய
7+ மரமட�'த 

காடாயி&'தைமயி
, தி�ைலெய
3+ தி�ைலவனெம
3+ ெபய�ெப3+. 

பணி2வா+, 2 - சாாிைய. இ, கட9� வண!கமாதலா� "நா
�க� ெறா< 

ந
கிய+�வன'', ''அ0(த ன*ெதா< தைற2வ
", "ப'த ம*ெதாைட பாவின� 

13வ
" எ
றா�ேபால ஒ&ைமயா� 1றி� த
ைன�தா$�தாம� 

ப
ைமயா�1றி� த
ைன உய��தியபி
 இதி� வண!கெம
ெனனி
; 

 

அ�ஙன+ உய��தி! 13த� பிறவிட�களி� உ�ெடனி7+ இJவிட�தி� 

உய��தியத
3; தாெனா&வ
 கட9ைளயறி' அ
�1�' வண�கி 

அ�பயைன� தா
 அைடத�7+ சி&X* ெதாட�கி� த
 ேகா�திர�தாைர:' 

த
ேனா" 1)*வண�கி அவ�!2+ அ�பயைன அைடவி�தேல சிற'தெதன! 

க&தி0 சா
ேறா ெர�லா+ ெதா
3ெதா)" இJவா3 1றிவ&வ மரபாெம
க. 

(மர� - பழைம) எ
ெனனி
; 'ஏகத'த னிைணய* ........+', 'ஏ�தி ேய�தி� ெதா<ேவா 
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மியாேம', ‘சரணவா ாிசமாக தைல!ெகா� வாமேரா', ‘மலர* ெச
னி ைவ�பா+’ என 

இJவா3 1றியைவ அளவில ெவ
க. கழ� பணி2வாெமன இைய!க; இத�2 யா+ 

எ
7' ேதா
றா எ<வாE வ&வி!க. ந
னா� இக!2+ என�பிாி�+ ந�லநாைர 

நீ�கின எ
3�ைர�, ெதEவ�த
ைமயாலைம'த ெகா
ைற�Mமாைலெய
3 

க&�! 13வா&�ள�. க"!ைகெய
7+ ெகா
ைறமர�தி
 ெபய� அத
 

மல&!2 �தலா2 ெபய�. சர�M�க"!ைகயா
 – க"!ைக�M0சா�தாெனன 

மா3தம4மா+. சர�M�க"!ைக - மாைலயாக� M!2� ெகா
ைறமாைலயா
; 

ஈ
ற. ஈ
 - ப2தி. க�பகவி&)ச+ேபால ேவ�"ேவா� ேவ�"+ பலாபல
கைள 

ேவ�*யவா3 ஈ'த&G' த
ைமயராத�
, சித+பர�தல�� பி�ைளயா&!2! 

க�பகவிநாயகெர
3 ெபய�. எ�லா அவயவ�களி7+ �த
ைமயாய தைல 

யாைன�தைலயாயி&�த�ப�றி, விநாயக!கட9ைள! 2Hசரெம
றா�. 

 

'&'&'&'&    

-------- 

1111. (இ - �.) ெசா� ெசறி - ெசா�க� நிைற'த, ேவத அ'த+ - ேவத�தி
 �*வாகிய 

உபநிட�தி� 1ற�ப"கிற, (ட� - ஒளிைய:ைடய, தகர வி�ைதய ஆ+ - தகர 

வி�ைதயாகிய, ெபா
 சைப - ெபா
ன+பல+, நி
3 - நிைலெப�3, ஓ�2+ - 

உய�'தி&�த�கிடமான, ���ேர - ���ரான, - �
 - �
ெனா&கால�தி�, 

சமைன - யமைன, V( - உைத�த&ளின, பத�தா� - தி&வ*யா�, ந*�தா� - 

தி&நடனHெசEத &ளினவ&+, வி� ெகா�" – (கா�eப+ எ
7+) வி�ைல 

ஏ'தி!ெகா�", அம� விைள�த - ேபாைர0ெசEத, பா(பத�தா
      (த+மிட��) 

பா(பதாBதிர�ைத� ெப3+ அ&0(னனா�, அ*�தா� - அ*!க�ப)டவ&மாகிய 

சிவபிரா
, ப�3 – வி&+பிெய<'த&ளி யி&!2'தலமா2+; (எ - 3.) 

 

இ�பிரப'த�தி4�ள பா)ெட�லா+ (கல+பக�களி� வ&+ பதிெய
7'ைற 

ேபால) �
னிர�ட*களி� ஊ��ெபய&+ வ&ணைன:+, பி
னிர�ட*களி� 

தைலவ
 ெபய&+ மகிைம:மாக அைம!க�ப)"�ளனெவன அறிக. ஊ$விைனயா� 

பதினா3 பிராய+ெப�ற மி&க�" ��திரராகிய மா�!க�ேடயெர
பவ�, 

1�3வ
 வ' காலபாச�தா� க)*யி<!2�கால�� பரமசிவைன0 சரணமைடய, 

அ�ெப&மா
 யமைன! காலா4ைத�� த�ளி �னி2மார&!2 எ
3+ 

பதினாறாக� தீ�!கா:( ெகா"�த&ளினெர
ப+, பா(பத+ ெபற� தவநிைலநி
ற 
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அ&0(னைன அழி!க� ாிேயாதனேனவலா� ப
றிவ*வாE வ'த Fகா(ர
ேம� 

ேவடவ*வாEவ'த சிவெப&மா
 அ+ெபEய, அ பிள!2�
ேன அ&0(ன
 

அ+ெபா
ெறE வராக�ைத வி<�த, அகாரணமாக அJவி&வ&!2+ உ�டான 

ேபாாி� பரமசிவ
 எதிாியி
 வி�நாணிையய3!க, பா��த
 அJவி�க<'தா� 

கட9ள �*யி� அ*�தவளவிேல, சிவபிரா
 தம நிச[ப�ேதா" கா)சிெகா"� 

அவ
 ேவ�"ேகாளி
ப* பா(பதாBதிர�ைத:+ வி� அ+பறா�Iணி 

�த�யவ�ைற:+ அ&ளி�ேபாயினெர
ப+ இ0ெசE:ளி� 2றி�த கைதக�. 

இவ�றா� �ைறேய கட9ள அ*யவ�!ெகளிைம:+, அமர�க)க&ைம:+ 

விள�2கி
றன. இவ�3� �'தின சாி�திர�தா�, அ7பவி�ேத தீரேவ�"+ 

ெப&வ�:ைடயதாகிய ஊ$விைனைய:+ த
 அ*யா�!2! கட!க0 ெசEகிற 

கட9ள ேபரா�ற� �ல�ப"+. 

 

உயி�கG!2� தைலவனாதலா4+, வி&ஷப�!2� தைலவனாதலா4+ 

ப(பதிெய
3 சிவ7!2� ெபய�; அவன ச+ப'தமான - பா(பத+: 

த�திதா'தநாம+. இJவரலா3 - ஒ&வன 2�ற�ைத� ெபா3� அவ7!ேக அ&� 

ெசEத�2 தி&Xடா'தமாக எ"�! 1ற�ப"+. �
 - கால�
, சம
 – ஸம
 

எ
7+ வடெமாழி� திாி�; (எ�லா9யி�க ளிட�+) ந"9நிைலைமயாக 

நட�பவென
3 ெபா&�: சமந
 எ
7+ வடெமாழி� திாிபாயி
 – எ�லா� 

பிராணிகைள:+) ஒ"!2பவென
3+, யம
 எ
7+ வடெமாழி0 சிைதவாயி
      

(பிராணிகைள�) த�*� அட!2பவென
3+ ெபா&�ப"+. V(பத+ – 

இற'தகால விைன�ெதாைக; பா(பத�தா
, ஆ
 - F
ற7 ந+ சித+பர�தி� 

ந*�த, வியா!கிரபாத �னிவ� பதHச� பகவா
 எ
பவ�!காக எ
க. ப�3 - 

ெசய�ப"ெபா&� வி2தி �ண�' ெக)ட ெபயெர
றாவ. �தநிைல� ெதாழிலா2 

ெபயெர
றாவ ெகா�க. ஓ�2+ ���� - ெபயெர0ச+, இட�ெபய� ெகா�ட; 

இனி, ெபா
சைப நி
3 ஓ�2+ - ெபா
சைப நி�றலா� தா
 சிற���ெப�ற 

எ
3மா+. ���ேர ெய
பதி4�ள ஏகார�ைத, அைசயாகவாவ, பிாி நிைல 

ேத�ற�கG�, ஒ
றாகவாவ ெகா�க. ெசா� ெசறி - �க$ மி!க எ
3மா+. 

ேவதா'த+ எ
பத�2 – ேவத�தி
 ேத�'த க&� எ
3 ெபா&�. தகர 

வி�ைதெய
பத�2 - சிதாகாச+ எ
ப ேத�'தெபா&�; பிரம�ரமாகிய 

இ0சாீர�தி�&!2+ தகரமாகிய இ&தயகமல�தி� உ�ள ஆகாய+ ேபா4தலா�, தகர 
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வி�ைதயதா+ ெபா�சைப ெயன�ப)ட: தஹர+ - இதய+, வி�ைத - வி�ைய, 

உபாசனா [பமான ஞான+, Mதாகாச+ ேபால0 சடமாகா ஞானவ*வமான 

ஆகாயமாெம
க. பாசமாகிய இ&ைள ெயாழி�த�
, (ட�� தகரவி�ைத ெய
றா�. 

ெபா�சைப – ெபா
மயமான சைப; கனகசைப. (1) 

 

2.2.2.2.                    ((((இ - �.) த
 க&ம+ – தா
 பிற'த சாதி!2 உாிய (நி�திய ைநமி�திக) 

க&ம�கைள, நீ�த - ெசEயாெதாழி'த, 
மத
 - 
மத ென
7+ பிராமண
, 

�
 – �
ெனா& கால�தி�, நட+ காண      (சிவபிரா7ைடய) தி&நடன�ைத� 

தாிசி!க, நிர+�+ கதிைய த'த - இ
ப+ நிைற'த ��திைய (அவ7!2!) 

ெகா"�த&ளின ���ேர - ���ரான, க�ைக அதி ேமாக� - 

க�காேதவியினிட�தி� மி2'த வி&�ப�ைத:ைடயவ&+, அ�த�      (யாவ�!2') 

தைலவ&+, மா சைடயா� - ெபாிய சைடைய :ைடயவ&+, ேமா அைல உ�� அ�ற 

அ&� சாகர�த� - V(கி
ற அைல கG+ உவ���0(ைவ: மி�லாத 

தி&வ&)கடலானவ&+, மா( அைடயா�      (இய�பாகேவ) பாச�தினி
3 

நீ�கினவ&மாகிய சிவபிரா
, சா�� - ேச�'தி&!2மிடமா+; (எ - 3.) 

 

பா�*நா)*� பிராமணசாதியி� பிற'த 
மத
 த
 த'ைத ெசா�ைல:� 

ேகளாம� தன சாதி!2 இ
றியைமயாத ெதாழி�கG� ஒ
ைற:H ெசEயா 

வி)"! ெகாைலகள9 �த�ய ெப&+பாவ�ெதாழி�க� பலவ�ைற:H 

ெசEெகா�" பலவிட�களி4' திாி' த
 1)ட�டேன சித+பர�!20 

சமீபமாக வ&ைகயி�, அ
3 மா�கழி� தி&வாதிைர� தி&நாளாதலா�, 

(வாமிதாிசன�!2 வ'த அ*யா� 1)ட�கேளா" கல' அவ
 ெச
3 

ெபா
ன+பல�ைத யைட' அ�20 சிவபிரா7ைடய தி&நடன�ைத� தாிசி�, 

மீ�"� ெகா"'ெதாழி�கைள0 ெசE ெகா�" வி'தியாரணிய�தி� 

ெச�4ைகயி�, பா+�க*� இற!க, அவன பாதக�கைள ேநா!கி யமIத�க� 

வ' அவைன! க)*யி<�!ெகா�" ெச�ைகயி�, அவ
 ஒ&கா� 

சிவநடன�ைத� தாிசி�தி&'த மா�திர�தா4�டாகிய ெப&ந�பயனா� சிவகண�க� 

வ' அவைன யமபடாினி
3+ மீ)" உய� கதியி�ெகா�" ேச��தன ெர
ப 

�
னிர�ட*யி� 2றி�த கைத. 
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நீ�த, நீ - ப2தி. 
மத
 - �மத
: வடெசா�; ெக)ட களி��ைடயவென
3 

ெபா&�. நட+, கதி - வடெசா�க�. காண – ெசயெவென0ச+, காரண�ெபா&� 

த&தலா�, இற'தகால+. �
 - இ�ேக கால�
, நிர+��கதி - நிரதிசய அ....த�ைத� 

த&வ+, எ�லா�பதவிகளி4+ ேம+ப)ட+, ஒ��ய�வ�ற+, 

அழிவி�லாதமான ��தி:லக+. க�ைக அதிேமாக� எ
ற, க�காநதிைய 

எ�ெபா<+ தைலேம�ெகா�*&�தலா�. அ&)சாகர�த� - நீ� நிர+பிய 

கட�ேபால! க&ைண நிர+பியவ� கட9ெள
றப*. ேமாதைல:� ப�ற 

சாகரெம
ற கட9G!20 சHசல�த
ைம:+ ெவ3��+ இ�ைலயாத�
. சாகர+ 

- சகர ச!கரவ��தி 2மார�களா� ேதா�ட�ப)டெதன! கட4!2! காரண!2றி. 

த�திதா'தநாம+. மா( - 2�ற+ எ
ற இ�ேக �+மல�ைத:+; சா�� - …….. ……… 

ெதாழிலா2ெபய�. ஒ&கால�தி� தி&!ைகலாச�திேல உ�தியானவன�திேல 

உமாேதவியானவ� உ&�திரF��தியி
 பி
ேனவ' ேபசாம� விைளயா)டாக 

அவ&ைடய இ& தி&!க�கைள:+ தன இர�" தி&!ைககளா� 

ஒ&கண�ெபா< மைற!க, அ+மா�திர�தி� ச'திர.ாியராதிய� அைனவ&ைடய 

ஒளிகG+ ஒழி' எ�2+ இ&�F* :க�க� பல கழி' ம
7யி�க� மிகவ&'த, 

அJவ&�த�ைதயழி!2+ ெபா&)" சிவபிரா
 சிறி ெந�றி!க�ைண� திற' 

ேநா!க, பா�வதி அதைன! க�" அHசி உடேன க�கைள F*ய 

ைககளிர�ைட:+ வா�கிவி)" அ�ெபா< த
 ைகவிர�க� ப�தி4+ ேதா
றிய 

விய�ைவநீைர! கீேழ:2!க அJவிய�ைவக� ப�+ ப�! க�காநதிகளாE எ�2+ 

பரவி உலக�ைதெயாழி!க4ற, அக�" அHசிவ' சரமணமைட'த ேதவ�கள 

ேவ�"ேகாளா� சிவெப&மா
 அவ�ைற� த
 சைடயி� தாி�த&ளி 

ஒ"!கினெர
ப, க�ைகயதிேமாக� எ
பதி4�ள கைத, அ
றி:+ பகீரத 

ச!கரவ��தி க�காநதிைய ேம4லக�தி�&' நில9லக�!2! ெகாண�ைகயி� 

அவன ேவ�"ேகாளா� அ!க�காநதிைய �*யி
 ேமேல�ற சாி�திர�+ உ�". 

(2) 

 

3.3.3.3.                    ((((இ - �) பாதக+ ெசE – (ெகாைல �த�ய) ெப&+பாவ� ெதாழி�கைள0 ெசEத, 

�சக7+ – �சகென
7+ ேவட7+, ப�" - �
ெனா&கால�தி�, க�" - 

சிவநடன�ைத� தாிசி�, இற�ப (த
 எ�ைலயி�) மரணமைடய, (அவ7!2), கதி 

உவ'த ேபாத - ந�கதியி� மகி$' ெச�4+ப*, இ)ட - ெகா"�தத&ளிய, ���ேர -

���ரான, ேவத
 சிர+ - பிரமன தைல:+, மதைல - ெகா
ைற மல&+, அ!2 - 

எ4+�+ எ
பவ�ைற, அணிதா� ேச�� – அழைக:ைடய மாைலயாக ஒ&�2 
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அணி', நரசி�க� உர+ அ அைலய கணி�தா�      (தி&மா�ெகா�ட) நரசி�க 

வ*வ�தின வ�ைம ெக"+ப* க&தியவராகிய சிவபிரான, ஊ� - இடமா+; (எ - 

3.) 

 

ைசயமைலயி4�ள ேவட�2ல�தி� பிற' ெகாைல கள9 �த�ய ெகா"+பாவ�க� 

பலவ�ைற:H ெசE திாி:' �சகென
பாெனா&வ
 ஒ& ேசர2ல�தரச� சித+பர 

தாிசன�ைத வி&+பி� த+ நா)*னி
3 அ�தி&�பதிைய ேநா!கி0 ெச�4ைகயி� 

அவ� பாிசன�தி
 ஏவலா� தா
 ெபா�(ைமெய"� அவ� ேசைன:டேன வ' 

சித+பர�ைதயைட' அ�2� தி&நடன�ைத� தாிசி�0 சில நா)ெச
றபி
 

(ரேநாயா� அ�2 உயி�நீ�தபி
, ஒ&கா�ெசEத சிவதாிசன�தி
 மகிைமயா� 

ெப&+பாவ�கெள�லா ெமாழி' உடேன சிவகதி ெப�றனென
ப �
ன*களி� 

2றி� கைத. பாதக+ – வடெசா�. �சக
 - வடெசா�சிைத9 Bஸஹென
7+ 

வடெசா�4!2 - ெபா3!கெவா�ணாதவென
3 ெபா&�. க�" உவ' எ
7+ 

விைனகைள ஊ&!ேக�றி :ைர�பா& �ள�. �சக7+, உ+ைம - இழி9சிற��; 

கீ$0ெசE:ளி� வ'த 
மதைன:+, ேம�ெசE:ளி� வ&+ �ெறாிசனைன:+ 

ேநா!கிய இற'த எதிர த<விய எ0ச�ெபா&ளதாக9� ெகா�ளலா+. 

 

ேபாத - �2த எ
பத
 ம[உ; ேபா எ
7+ ப2தியி
 ேம�  - சாாிையெய
3� 

ெகா�ளலா+. பிரம
 எ�ெபா<+ நா
2 �க�களா4+ நா
2 ேவத�கைள:+ 

பாராயணH ெசEகி
றைமயி
, அவ7!2 ேவதென
3 ெபய�; இதைன ேவதா 

எ
7+ வடெசா�றிாிபாக! ெகா�டா�, விதி�த�ெறாழி�2ாிய கட9 ெள
3 

ெபா&ளா+. ச�வச�கார கால'ேதா3+ ஒ"�2கிற பிரமர தைலகைள:+ 

விXO!கள எ4+�கைள:+ சிவபிரா
 மாைலயாக� ெதா"�, எ�ெபா<+ 

அழிவி�லாம� எHசிநி
ற ெபா&� தா+ ஒ&வேர ெய
3 அ�பிரமனாதிேயா� 

அறி' வழிப)" ந�கதியைடத� ெபா&)", ஆபரணமாக அணிகி
றன ெர
ப 

ப�றி, ‘ேவத
 சிர+ அ!2 அணி�தா� ேச��' எ
றா�. மதைல ெய
7� 

ெகா
ைறமர�தி
 ெபய�, அத
 M9!2 �தலா2 ெபய�. தி&மா� 

நரசி�காவதாரெம"� இரணியைன0 ச�காி�தபி
 அவனிர�த �<வைத:� 

2*� அதனா� மய�கி0 ெச&!2! ெகா�" F9லக�கG!2+ 

வ&�தமிைழ�தெபா<, அதைன� பிரம
 �த�ய ேதவ�களாலறி'த பரமசிவ
 

அவ�க� ேவ�"ேகாளா� சரப9&!ெகா�" அ0சி�க�ைத!ெகா
3 

அத
ேதாைல ேம�ெகா�டனெர
7� கைதப�றி, நரசி�க�ரமைலய!கணி�தா� 
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எ
ற. உரம, அ - �த� ேவ�3ைம0 ெசா�4&� நரசி�க+ – க<�!2! 

கீ$�ப)ட மனிதவ*வ�+, �க+ சி�கவ*வ�மாக அைம'த தி&மா�
 

நா
காமவதார+. அணி�தா� - இர�ட7&�+ பய7'ெதா!க ெதாைக. (3) 

 

4. 4. 4. 4.                     ((((இ-�.) மைறேயா
 - ஒ& பிராமணன, உ� - மன+, களி�ப - மிக மகி<+ப*, 

ெபா
 2ைடயா� - அழகிய 2ைடெயா
ைற (அவ7!2)! ெகா"�த 

��ணியமா�திர�ைத! ெகா�", �ெறாிசன
 - ��தாிசனென
7+ 

ேவட7!2, ந� கதிைய - உய�'தபதவிைய, ந�2+ - ெகா"�த&ளின, ���ேர - 

���ரான, ெசா� கிள� நா� ஆரண+ ஆ3 அ�க�த� – சிற'த ெசா�க� 

விள�2கிற நா
2 ேவத�கைள:+ (அவ�றி
) அ�கமான ஆ3 சாBதிர�கைள:+ 

ெவளியி)டவ&+, அ+ பவள+ ேமனியி
 - அழகிய பவழநிறமான தன உட+பிேல, 

நாரண
 மா� த�2 - நாராயணென
7+ ஒ&ெபயைர:ைடய தி&மா� 

த�க�ெப�ற, ஓ� அ�த� - ஒ& (இட) பாக�ைத:ைடயவ&+ ஆகிய சிவபிரான, 

நா" - ஊரா+; (எ - 3.) 

 

வி'தியமைலையய"�த வன�தி4�ள ேவட�களி
 தைலவனான 

�ெறாிசனென
பவ
 வழி�பிரயாணிகைள! ெகா�ைளய*�! ெகாைல 

ெசEெதா<2கிற த
வழ!க�ப*, ஒ&நா� அJவழியி� வய �தி�'த ஓர'தண
 

வர!க�" அவைன! ெகா�வதாக அ0ச�3�தி அவன ெபா&��<வைத:� 

கவ�ைகயி�, அJவ'தண
 அHசி 'ெப&F��ைடயவனாகிய யா
 ெவயிலா� 

வ&'தாவ�ண+ நீ கவ�'த 2ைடைய மா�திர+ என!2! ெகா"�வி)"� ேபா’ 

எ
3 ேவ�ட, அ�ஙனேம அ!2ைடைய அJவ'தண7!2� தானHெசE, அ'த 

ந�விைனயா�, அJேவட
 சிலநா)ெச
றபி
 இJ9லக�ைத நீ�0 

சிவகதியைட'தன ென
ப இ0ெசE:ளி
 �
பாதியி4�ள வரலா3. 

��தாிசன
 எ
7+ வடெசா�4!2 – ேநா!2த�2! ெகா*யவென
3 ெபா&�. 

'ெபா�ெகாைடயா�' எ
ற பாட+ கைத!2� ெபா&'தா. ேவத+ நா
2 - இ&!2, 

யஜு�, சாம+, அத�வண+. ேவதா�க+ ஆ3 - சிைK, வியாகரண+, ச'த+, நி&!த+ 

ேசாதிட+, க�ப+ எ
பன. ெசா�கிள� - �க$மி!க எ
3மா+. சிவன 

தி&ேமனிநிற+ ெச+ைமயாதைல ‘வல�பாக+ ெச<+பவள0 ேசாதிெய
ன வரணீல0 

ேசாதிெய
ன ம�ைறய பாக+ எ
பதனா4� கா�க. நாரண
 எ
7+ 

உய�திைண� ெபயாி
 ஈ3 ெதா!க. அ�த+ - அ��த+: வடெசா�; பாதிவ*வ+, 
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அதைன:ைடயவ� அ�த�. சிவபிரா
 தன இட�பாக�தி� உமாேதவிேயாெடா�ப� 

தி&மாைல:+ அட!கி ைவ�! ெகா�"�ளாெர
ப L�ெகா�ைக. 

பவளேமனியிேனா� என எ"�த - பவழ நிற�ைடயவெர
3� ெகா�ளலா+. 

'மைறேயா7!களி�த' எ
3+ பாட�ெகா�ளலா+. (4) 

 

5. 5. 5. 5.                     ((((இ - �) ஓ� – ஒ�ப�ற, மழ�னிவ
 - பால�னிவ�, தா�" – 

பா:'த
ைம:�ள; �� - ��யி7ைடய; கா� - கா�கைள:+; ைக - ைககைள:+, 

உகி� - நக�கைள:+, தா+ M�" இ&' - தா+ ெப�றி&'; அ�0சி!2+ - சிவMைச 

ெசEத�கிடமான, ���ேர - ���ரான; பா�*ய�2 ஆய - பா�*ய7!காக; 

மாணி!க+ - மாணி!க�கைள; கா)*னா� - கா�பி�தவ&+, மாமைற�பால
 - 

சிற'த ேவத�கG!2ாிய ஓ� அ'தண0 சி3வ
 (அபிேஷகHெசEத), பாலா� - 

பா�னா�; அ�2 - அ�ெபா<, ேவணி!2      (தம) சைடைய, ஆ)*னா� -

அைச�த&ளினவ&மாகிய சிவபிரான, V" - இ&�பிடமா+; (எ - 3) 

 

ம�திய'தின �னிவர 2மார� தம த'ைதயி
 க)டைள�ப* 

சித+பர�ைதயைட' தி&Fல)டாேன(வரைர அ&0சி� வ&நா)களி� ஒ&நா�, 

ெபா<வி*'தபி
 ெச
3 அ&0சைன!2 மர�களினி
3 

மலெர"!கலாெம
றா�, அ�ெபா<ைத!2� வ�"க� வ' மல�கைள 

தி
3வி"கி
றனவாத�
, அ+மல�க� Mசைன!2� பய
ப"வனவ�ல. ெபா< 

வி*வத�2�
 மலெர"!கலாெம
றா� வழி ெதாிகி
றதி�ைல; அ
றி:+, 

இ&)ெபா<தி� மர�களிேலறினா� அவ�றி� வி<'�ள பனியினா� ைககா�க� 

வ<!2கி
றன; அதனா� நா
 ப<தி�லாத மல�கைள! ெகா�" Mசி�ப 

எJவா3' எ
3 வ&'தியி&!ைகயி� சிவபிரா
 வ' கா)சி ெகா"!க�ெப�3 

அ�பிராைன வண�கி� பிரா��தி� அவன&ளா�, ��யி
 கா�ைககைள� ேபா
ற 

1ாிய வ�ய நக�கைள:ைடய கா�ைககைள:+, அவ�றி� க�கைள:+ ெப�3 

வியா!கிரபாதெர
7+ ெபய&ைடயவராE �ைற�ப* Mைசைய� �ாி'தனெர
ப 

�
ன*களி� 2றி�த கைத. வ<!காம� ப�றிேய3த�2! கா�ைககளி� நக�கG+, 

பா�� நட�த�2+ M!கைள� ப< பா��ெத"�த�2+ அவ�றி
 க�கG+ 

ேவ�ட�ப)டன ெவ
க. 
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மைரயி� Vரபா�*ய
 மக7!2 ம2ட+ .)ட! க&தி ம'திாிக� க&Zல�தி� 

ெச
3 பா�!ைகயி�, அவன ேவைசய� ம!க� �
னேம அ�2�ள 

ெபா&�கைளெய�லா+ கவ�' ேபாEவி)டைமயா� கிாீடH ெசEவி�த�2� த!க 

இர�தின�க� கிைடயாைமயா�, யா ெசEேவாெம
3 வ&'தி அவ�ைற 

வா�2த�20 ெச�ைகயி�, சிவபிரா
 அ&ளா� வணிக� தி&9&வ�ெகா�" 

வழியி� வ' வி�பவராE, த+மிட� நவமணிகG+ உ�ளன ெவ
3 

கா)*னெர
ப+; தி&விாிHசி�ர�தி� சிவMைச ெசE:+ ஆதிைசவேவதிய&�, 

த'ைதையயிழ'த ஒ& சி3வன Mைச �ைற வர, அ'நாளி� பிறெரவ&+ ெபாிேயா� 

வ' உதவாைமயா�, அJவ'தண0சி3வ
 தாேன ெச
3 அ
ேபா" Mசைன 

ெசEய� ெதாட�2ைகயி�, அ0சிவ��க�ெப&மா
 அவ
பா� இர!க��3, அவ� 

தம!2� பாலபிேஷக+ �த�யன எளிதி�ெசE:மா3 அ0சி3வ7!2 எ)"+ப* 

தம தி&�* தா$'த&ளின ெர
ப+ கைதக�. ஆE ஆக: எ0ச�திாி�; இனி, 

பா�*ய�2 - பா�*ய
 ெபா&)", ஆE மாணி!க+ - ஆராE'ெத"!க�ப)ட 

மாணி!க�கைள, கா)*னாெர
3+ உைர!கலா+. ேவணி!2 - நா
கா+ 

ேவ�3ைம:&� ெசய�ப" ெபா&ளி� வ'ததனா�, உ&� மய!க+. ேவணி - வட 

ெசா�. மாணி!க+ – மாணி!ய+. 

 

இனி, மாமைற�பால
 பாலா� ேவணி!2 அ�2 ஆ)*ன� எ
பத�2 - சிற'த 

பிராமண 2மாரரான விசாரச&மரா� பாைல!ெகா�" தி&�*!2 அ!கால�தி� 

அபிேஷகH ெசEய�ப)டவெர
3 உைர�த� ேநராெமன அறிக. ேசாழம�டல�தி� 

தி&0ேசEஞ^ாி� பிராமண சாதியி� பவி�திைர வயி�றி� ேதா
றிய விசாரச&ம� 

இைடய� ப(!கைள அ*�ப பா��� ெபாறாம� இர�கி அJZ�� 

ப(!கைளெய�லா+ அJவவ�றி�2 உைடயவாி
 அ7மதி ெப�3� தாேம ேமE� 

வ&�கால�தி� ம�ணியா�ற�கைரயி� ம�ணினா� ஒ& சிவ��க�ைத� தாபி� 

அ�ப(!களி
 பாைல!கற' 2ட�2டமாக! ெகா�"ேபாE அபிேஷகHெசEவர, 

அ ெதாி' அJZரவ�க� அவர த'ைதயாகிய ய0சத�தனிட�தி� ேபாE 'உம 

��திர
 ப(!கைள அ
ேபா" ேமE�ப ேபால! ெகா�"ேபாE� பாைல!கற' 

மண��ெசாாி' விைளயா"கிறா
' எ
3ெசா�� �ைறயிட, அ�த�த
 

ைம'தனறியாதப* மைற' ெச
3 அ�ஙனH ெசEதைல!க�" மி2'த 

ேகாப�ெகா�" விசாரச&மைர� த
 ைக�த�*னா� பல�ைறய*�� 

தி&மHசன� பா�2ட�கைள! கா�னா�டறி0 சிதற அ'நாயனா� த+�
 கிட'த 

ஒ&ேகாைல எ"� உடேன சிவன&ளா� ம<வாகிய அதனா� சிவாபராதHெசEத 
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த'ைதயி
 கா�கைள ெவ)*வி)" �
ேபாலேவ அ&0சைன ெசEய, பரமசிவ
 

பிர�திய)சமாகி அவ&!20 ச�ேட(ரபத�ைத அளி�த&ளினெர
ப கைத. இனி, 

மைற�பால
 - மா�!க�ேடய&+, வியா!கிரபாத&மாகலா+. (5) 

 

6. 6. 6. 6.                     ((((இ-�) அ<+ - அ<கிற, ெவ+ - வி&+ப�த!க, ��யி
 ��திர7!2 – 

வியா!கிரபாத �னிவர 2மாரனான உபம
:9!2, த� - ேமாகி
ற, திைர – 

அைலகைள:ைடய; பா� உததித
ைன - பா�கடைல, ஈ:+ - ெகாண�' 

ெகா"�த&Gத�2 இடமான, ���ேர - ���ரான, ப�தி - சிவப!தியாகிய, தவ+ - 

சிற'த தவ+, தைழ�த - நிர+பின, சி�தனா� - மனைத:ைடய சி3�ெதா�டநாயனா�, 

தா+ சைம�த - தா+ பாகH ெசEத, ேசைய      (அவர) 2மாரைன, உவ' - வி&+பி, 

அைழ�த (�
ேபா4&வ�ெகா�" வ&+ப*) அைழ�த&ளின, சி�தனா� - h�த 

வ*வ�ெகா�டவராகிய சிவபிரான, ஊ� - ஊரா+; (எ-3.) 

 

வியா!கிரபாத�னிவ� தம த'ைதயி
 க)டைள�ப* வசி)டமகா �னிவர 

உட
பிற'தவைள மணHெசE உபம':ெவ
7� 2மாரைர� ெபற, 

அ!2ழ'ைதைய மாமனாகிய வசி)ட&+ அவ� மைனவியான அ&'ததி:+ 

எ"�!ெகா�"ேபாE� தம ப�ண சாைலயி� காமேத7வி
 பாைல�)* 

வள�� வ&ைகயி�, ஒ&நா� த'ைததாயரான வியா!கிரபாத&+ அவ� 

மைனவியா&+ அ
பினா�ெச
3 அ!2ழ'ைதைய� தம ப�ணசாைல!2 எ"�! 

ெகா�"வ' தம!2�பா� கிைடயாைமயா� மாைவ நீாிேல கைர� ஊ)ட, 

அதைன அ!2ழ'ைத உ)ெகா�ளா உமி$'வி)"! காமேத7வி
 பாைல!க&தி 

வி&+பியழ ந�ல பா^)*0 சமாதான�ப"�த வழியி�லாம� அ!2ழ'ைதைய� 

த'ைத சிவச
னிதான�தி� ெகா�"விட, அ�2 அ!2ழ'ைத பசியா�றா அ< 

சிவபிரான&ளா� பா�கடைல�ெப�3 உ�" வள�'தெத
ப �
ன*களி� 

2றி�த கைத. உததி - நீ�த�2மிட+; வடெசா�, இ�ேக, கடெல
7 மா�திைரயாE 

நி
ற. ��திர
 எ
7+ வடெசா�4!2 – தன த'ைததாயைர� �� எ
7+ 

நரக�தினி
3 கா�பவென
3 ெபா&�; �� - ம!களி�லாதவ� அைடவேதா� நரக+. 

தி&0ெச�கா)ட�2*யி� அ'தண�2ல�தி� அவதாி�த சி3�ெதா�டநாயனார 

அ
ைப ெவளியி"+ெபா&)"0 சிவபிரா
 ைபரவ� தி&9&வ�ெகா�" அவ� 

மைன!2 வ' அாிய பி�ைளையய3�! கறிெசE அ� பைட�பவ� 

V)*ேலேய தா��ேபாெம
3 1ற நாயனா� அத�2 உட
ப)" தம 



97 

 

��திரனாகிய சீராளைன அ3�! கறிெசE அ� பைட!ைகயி�, சிவபிரா
, 

"உம பி�ைளயி�லாம� உ�ேணா+; பி�ைளைய! 1�பி"+," எ
ன, அத�2 

உட
ப)" ......... ......... பி�ைளையயைழ!க, அ�பி�ைள �
ேபா4+ ...... ....... 

வ'தனென
ப பி
ன� அறி'த கைத; . .......... - மாயவி�ைதைய:ைடயவெர
3� 

ெகா�ளலா+. (6) 

 

7. 7. 7. 7.                     ((((இ-�) ெமE திக<+ ேசட
 - ……… ……… ஆதிேசஷ
; உ&வி)"      (தன) 

வ*வ�ைத ஒழி�; பதHச� ஆE - பதHச�ெய
7+ �னிவ*வமாகி; 

ெபாEைக:ழி - ……………. ………………; வ'த - வ'தைட'த; ���ேர - 

���ரான; ைவைய வர+� க)"வா� - ைவைகநதி!2 அைண ...........; ஆனா� - 

..........யைடயவ&+; மா�நி!2 பா� சாகர+ �க)"வா� ஆனா� - ............. 

..................... �னிவ&!2� தி&�பா�கடைல உணவாக! ெகா"�த&G+; ஆனா� - 

ஆகிய சிவபிரான; கா��      (உயி�கைள!) காவ� ெசE:+ இடமா+ (எ - 3). 

 

�
ெனா& கால�தி� அ�தாி �னிவ&+ அவர மைனவியான அன.ைய:+ 

ஆதிேசஷ
 தம!2 மகனாக� பிற!க தி&மாைல ேநா!கி� தவHெசE அவர 

அ7!கிரக�ைத� ெப�றபி
ன�, ஆதிேசஷ
 மா7ட மகள க&�ப�தி� பிற�த�2 

அHச, அJவன.ைய ஒ& ........ ........... BநானH ெசE (�தியைட' 

...................... .................... அHச�யிடனிட�தா� அH(தைல0 சி3பா+பாகி� 

ேதா
ற, அவ� அதைன!க�" பய' ைக:தற, ஆதிேசஷ
 அவள 

அ!ைகயினி
3 வி<'ததனா� பதHச�ெய
7+ ெபயைர� ெப�றா
. (பத- 

வி<த�; அHச� - 1�பிய ைக) பி
� ஒ&கா� சிவபிரான நடன�தி
 

மகிைமைய� தி&மா� 1ற!ேக)" ஆதிேசஷ
 அதைன� தாிசி!க வி&+பி� 

தி&!ைகைலையயைட' தவHெசEய சிவபிரா
 பிர�தியKமாE, 'நீ 

இJவ*வ�ேதா" ெச
றா� உலகமH(மாத�
, �
ெனா&கா� எ"�த சிறிய 

பதHச� வ*வ�ேதா" நாகேலாக�தி� ெச
3, அ�2 ஒ&மைலய&கி4�ள 

பில�வார+ ெச
3 தி�ைலவன�தி� �*வதாத�
, நீ அJவழியாE அ�20 

ெச
3 ேச�' வியா!ரபாத �னிவேனா" நம நடன�ைத� தாிசி�பாE' எ
3 

அ&ள, அ�ஙனேம நாகராச
 பில�வார�தி
 வழியாE� 

தி�ைலவன�ைதயைட' தி&நி&�த' தாிசி�தனெர
ப ��பாதியி4�ள கைத. 
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சித+பர�தி� தி&வ&'ேத0(ர�!2 ேம�ேக:�ள நாகேசாிெய
7+ 

��ணியதீ��தேம ஆதிேசஷென<'த பில�வார�தி
 எ�ைலயா+. ெமE திக<+ - 

உ�ைம விள�2கி
ற எ
3மா+. ேசட
 - வடெசா�றிாி�; (பிரளய கால�தி4+ 

அழியா) மி2பவென
3 ெபா&�. வாதZர*கைள வ&�தியத
 ெபா&)" 

அாிம��தன பா�*ய
மீ உ�டான ேகாப�தா� சிவபிரா
 ைவையயா�ைற 

அவ
 நக� ேம� ஏவ, அ'நதி மைரையயழி!2மா3 ெப&கிவர, அ'நகர�தா� 

யாவ&+ அரச
 க)டைள�ப* 1�யா)கைள ைவ�! கைரேகா4ைகயி�, 

ேசாம('தர!கட9� பி)" வி�3�O+ வ'திெய
7+ மல)"!கிழவி!2� த
 

க&ைணயா� ேவைலயாளாக0 ெச
3 �*யி
ேம� 1ைடயி� ம�ைண0(ம' 

ெகா�"ேபாE! ெகா)*னாெர
ப கைத. �க)" - �கவி" எ
பத
 ம[உ. (7) 

 

8 8 8 8                     ((((இ - �.) மா( இலா - 2�றமி�லாத, அ+��!2+ - அழகிய ��யி
 

வ*வ�ைத0 சி3பா
ைம ெகா�ட வியா!கிரபாத �னிவ&!2+, மா உைம!2+ - 

மகளிாி� சிற'த உமாேதவி!2+, மா நட�ைத - சிற'த (தம) தி&நடன�ைத, Mசமதி� 

– (ைதமாத��) Mசந)ச�திர�தி�, கா)"+      (சிவபிரா
) தாிசன� 

ெகா"�த�கிடமான ���ேர - ���ரான, ேப( அாிய - ெசா�4த�2 �*யாத, 

வி�தக�தா� – ஞானவ*வமாக 9�ளவ&+, க�" இற'தா� V" உற ெசE      

(த+ைம�) தாிசி��பி
 மரணமைட'த அ*யா�க� ��தியைட:+ப* அ&�ெசE, 

அ�கத�2 ஆ ம�தக� ஆ� க� திற'தா� – ம
மதைனெயாழி!2+ ெபா&)"� 

தி&ெந�றியி� ெபா&'தின ெந&��!க�ைண விழி�� பா��தவ&மாகிய 

சிவபிரான, வா$9 - வா<மிடமா+; (எ - 3.) 

 

மா( எ
ற – ஆணவ+, மாைய, க
ம+ எ
7+ �+மல�ெதாட!ைக ைதமாத�தி� 

வியாழ!கிழைம:+ ெபௗ�ணமி:+ MசநK�திர�+ ெபா&'திய ந
னாளி� 

தி&நடன�ைத! கா)*ய&ளினா ெர
க. Mச+ - �Xய+, ம�தக+ - மBதக+ இைவ - 

வடெசா�றிாி�க�. வி�தக�தா� க�" இற'தா� V"ற என எ"� - 

ஞான�ைடயவ�க� த+ைம� தாிசி� மாி� ��திெபற எ
3� ெகா�ளலா+. 

அ�கஜ
 எ
7+ வடெசா�4!2 – (தி&மா�
) உட+பினி
3 

உ�டானவென
றாவ (பிராணிகளி
) உட+பினிடமாக� ேதா
3கி
றவ 

ென
றாவ ெபா&� ெகா�க. ஆ - ஆக; விநாச+ - வா$9 - ெதாழிலா2ெபய�. 

பா�வதிேதவி ஐ'பிராயமான9டேன பரமசிவைன மணHெசEத�2� தவHெசEய 

வி&+பியவளாE� த
 க&�ைத� ெப�ேறா�!2� ெதாிவி!க, அவ�களா� 
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"அ
ைனேக ெள+மி னி�கி ய&'தவ மா�ற� ெகா�த, தி
னேதா� ப&வம
றா 

�யா�"ேமா ைர'ேத ெச
ற, நி
7ட� ெபாறாதா `�*' நிைலைமைய� 

தவி�தி" எ
31றி �த�� ம3!க�ப)டதனா�, அவG!2 உைமெய
ற தி&நாம 

��டாயி�3; உ, மா எ
பத�2 - அ+ம, ேவ�டா+ எ
3 ெபா&�. (8) 

 

9. 9. 9. 9.                     ((((இ - �.) சி�கவ
ம
 - சி�கவ�மாெவ
7+ அரச
, �
 ஆக - ��பட 

(��கால�தி�), சிவதட�தி� - சிவக�ைகயிேல, �$க – வ' நீராட, ெபா
 ஆக+ 

ஆ!2+      (அவ7ைடய உட+ைப�) ெபா
னிறமான உட+பாக0ெசEத, ���ேர - 

���ரான, ஒ
னா�!2 ஆக - பைகவ�கைள ெயாழி�தத�காக; ேபா� ெகா� - 

ேபாைர0ெசEய, 2
3 வைள வி� - ேம&மைலயாகிய வைள'த வி�ைல, எ"�ேபா� 

– எ"�த&G' த
ைம:ைடயவ&+, 1ட�தனி� - மைரயிேல, ெச
3      

(Vதிகளி� ) ேபாE, வைள வி�ேபா� - ைகவைளய�கைள வி�2'த
ைமய&மாகிய 

சிவபிரா
, ெசறி9 - ெபா&'மிடமா+; (எ-3.) 

 

உட+��<வH சி�க+ேபா
ற நிற�ைத:ைடைமயா� சி�கவ
மெனன� 

ெபய�ெப�ற ெகௗட ேதச� இராச2மார
 தலயா�திைர ெச�4த�2� த'ைதயிட+ 

விைடெப�3 வ&ைகயி� தி�ைலவன�ைதயைட' அ�20 சிவக�ைகெய
7+ 

��ணிய தீ��த�தி� நீரா*� ெபா
னிறமான வ*வ�ைதயைட' அதனா� 

இரணியவ
மெனன� ெபய� ெப�றாென
ப ��பாதியி
 கைத. சிவக�ைக - இ 

கனகசைப!2 வட!ேக:�ள. ‘ச�மா' எ
ப பிராமண�!2�ேபால, 'வ�மா' எ
ப 

K�திாிய�!20 சாதி!2ாிய ெபய�; இைவ – தமிழி� ச
ம
, வ
ம
 என� திாி' 

நி�2+. ஒ
னா� - ஒ
றா� எ
பத
 ம[உ; கலவாதவெர
3 ெபா&�. இ�ேக 

'ஒ
னா�' எ
ற திாி�ர� அ(ரைர; ஒ&கால�தி� வ&ண
 ேசாம('தர! கட9ள 

திJய ச!திைய� பாிேசாதி!2மா3 எ�ணி ஏ<ேமக�கைள:+ அளவி
றி 

மைழெபாழி' மைரைய அழி!2+ப* ஏவ அ�ஙனேமய'த ஏ<ேமக�கைள:' 

த"!2+ ெபா&)" அ!கட9� க)டைளயா� ……………….. ………………… 

ேமக�கG+ ேம4ய�' நா
2 மாடமாக! 1*யதா� மைர 

நா
மாட!1டெல
3+, மாட!1டெல
3+ 1டெல
3+ ெபய� ெகா�ட. 

"வளறிற� வ&ண
 வி)ட மாாிைய வில!கVச
 ...... ........ .........நீ�கிய ேமக 

நா
2� 2
3ேபா ......... நா
2 மாடமாக! 1டலாேல, அ
3நா
 மாட!1ட 

லானதான மைர FI� ....... . ஒ&கால�� பரமசிவ
 தா&கவன�தி4�ள 
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�னிவ�களி
 ................ ................. க��நிைலைய� பாீ)சி!கெவ�ணி� தா+ 

ஒ&விட ச�கம ........... வ*வ�ெகா�" அவாி�ல'ேதா3H ெச
3 பிKாடனராக 

.............. ப�தினிய�க� அவைரேநா!கி! காத�ெகா�" ................. ................... 

ைகவைளக� கழ
3 வி<மா3 .................... அைதயறி'த �னிவ�க� அ+மகளிைர 

மைரயி� வணிக�களி
 மகளாக� ேபாE�பிற!2+ப* சபி�, அ+மைர!கட9� 

வ' அவ�க� ைககைள� ெதா"+ெபா< இ0சாப+ நீ�2ெம
3 அ7!கிரக�H 

ெசEய, அ�ஙனேம ைவசிய2ல� ெப�களாE வ' பிற'த அவ�க� ................... 

ேசாம('தர!கட9� தி&9�ள�ெத�ணி� தா+ வைளய� .......... ஒ& வணிகன 

வ*வ�ைத� M�" Vதிகளி� ெச
3 அ+மகளி� கர�கG!ெக�லா+ 

வைளய�"கிற பாவைனயாE அவ�க� ைககைள� ெதா)" அவ�க� சாப�ைத� 

ேபா!கிய&ளினாெர
ப ஈ�ற*யி
 கைத. ெசறி9 - ெதாழிலா2 ெபய�. (9) 

 

10.10.10.10.                    ((((இ - �) அ�ளிய வாE - தா
 எ"�த வாயினி
3, ஓதன+ ஒ
3 - ஒ& 

ேசா�றவிைழ, அ'தண
 வாE V$'த - ஒ& பிராமணன வாயிேல வி<+ப* ெசEத, 

ெகா*��� - கா!ைகயாகிய பறைவ, அ&�ெப�3 – (சிவன) தி&வ&ைள யைட'; 

உE:+ - ந�கதி ெப3த�கிடமான, ���ேர - ���ரான, உ�ளம ேசாதி!க 

வ&வா�      (தி&நீலக�ட நாயனார) மனநிைலைய� பாிேசாதைன ெசEய 

வ&பவராE, ெதா�ட� ஓ" உ
வச+ எ
3 ஓதி - அ*யவேன (இ'த�) பி0ைசேயா" 

உ
வச�தி�&!க! கடவெத
3 ெசா�� (!ெகா"�), கவ&வா�      (பி
� 

அதைன) எ"�0 ெச
றவராகிய சிவபிரான, ஊ� - தலமா+ (எ-3). 

 

சித+பர'தாிசி!க வ'த அ'தணெனா&வ
 இைள�பா� அJZாி� ஓ�பா� 

வாEதிற' உற�2ைகயி�, ஆகாய�தி� அ
ன�ைதெய"�0 ெச
ற ஓ� 

கா!ைகயின வாயலகினி
3 ஓரவி$ அJவ'தண
 வாயி� விழ, அதைன அவ
 

உ�ணேவ, அ'த0 சிவ��ணிய�தா� அ!கா!ைக சிவகதி ெப�றெத
ப 

��பாதியி
 கைத. "அ
ன+ V$த4 ம&'யி� வச�தினா லறியா
, மி
7 

Lெனறி ேவதிய
 வி<�கினான+மா, ெவ
ன ெசா�4ேகா மீதறியா ெசEகாக+, 

ப
7மி� பயனா� சிவபதமைட'தவா�," எ
ப சித+பர�ராண+. ஓதந+, வச+ - 

வடெசா�க�. தி&நீலக�டநாயன� மைனவியாேரா"+ சிவன*யா�!2� 

தி&ேவா"த&+ நியம�ெகா�" ஒ<2 நாளி�, அவ�கள
ைப உலகமறிய 

ெவளியி"+ ெபா&)"0 சிவபிரா
 ஒ&நா� ஒ& சிவேயாகியாE� தி&9&வ+ 

ெகா�" வ' தம ைகயி4�ள ஓ)ைட அவ�ைகயி�ெகா"� இதைன! 
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கா�பா�றி ைவ:ெம
3 1றி0 ெச
3 பி
� அதைன மைற�த&ளினெர
ப 

பி�பாதியி
 வரலா3. ெகா*��� - இ&ெபயெரா)"� ப���ெதாைக. (10) 

 

11.11.11.11. (இ - �) ெச
3      (தன எ�ைலயிேல) வ', நல+ தீ ெசEயி� - 

ந�விைனையயாவ தீவிைனையயாவ ெசEதா�, (அைவ) ெபா
றா - ெகடாம�, 

ஒ
3 ேகா*ய ஆய நீ"+ - ஒJெவா
3�ேகா* ெய
7' ெதாைக:ைடயதாE 

வள&' த
ைமயதான, ���ேர - ���ரான, நி
3      (ஒ&காைல ஊ
றி) நி
3, 

ஆ"+      (ஒ&காைல� I!கிநி
3) ந��தனHெசEகிற, ெபா
 அ+பலவ� - 

ெபா
மயமான சைபைய உைடயவ&+, �க� மைறயினா� உணரா      

(யாவ&Hசிற�பி�!) 13+ ேவத�களா� அறிய �*யாத, வ
ன+ பலவ� - பல 

நிற�கைள :ைடயவ&+ ஆகிய சிவபிரான, மைன - இ&�பிடமா+; (எ - 3) 

 

��பாதியி� 2றி�த ேK�திர மகிைம. ெபா
ன+பல+ - கனகசைப. வ
ன+ - 

வடெசா�றிாி�. 'வ
ன+ பல' எ
ற - 2ண+, ெசய�, ேதா�ற+ ஆகியவ�ைற; 

ந
ைம, தீ - விைனகG!2� ப�பா2 ெபய�. ேகா* - L3 ல)ச+. ெபா
றா 

எ
7+ எதி�மைற விைனெய0ச�தி�, ெபா
3 - ப2தி. நீ"+, நீ" - ப�தி. இனி, தீ 

ெச
3 நல+ ெசEயி� என இைய', தீவிைன ...... ந�விைன ெசEதா� எ
3 

உைர�த4+ ஒ
3. பலநிற+ - க&ைம, ெச+ைம, ெவ�ைம. (11) 

 

12.12.12.12. (இ - �) மா!க� (த
 எ�ைலயி4�ள) மனித�கள, விைன - தீவிைனைய, பால 

வயிரவ
 ைக .ல�தா� ேபா!கி - பாலவயிரவ F��தியி7ைடய தி&!ைகயி4�ள 

.லா:த�தா� ஒழி�, நல+ த'த      (அவ�கG!2) ந�கதி ெகா"!2+ 

த
ைமயதான ���ேர - ���ரான; சா!கிய� - சா!கிய நாயனா�, க�ேமாத - 

க��னா� அ*!க, கனி9 இ&'தா�      (அவ�பா�) மகி$ேவா*&'தவ&+, �
 - 

�
ேன, வணிகமா - ைவசிய2ல�தி� ேதா
றிய �னிதவதியா�, அளி�த      

(அ
பா�) ெகா"�த, .த+ கனி - மா+பழ�ைத உ�ட, வி&'தா� - 

வி&'தின&மாகிய சிவபிரா
, ேதாE9 - ெபா&'மிடமா+; (எ-3) 

 

சித+பர�தி� வாசHெசEபவ� தீவிைன ெசEவாராயி
 அவ�!2 யமத�டைன 

கிைடயாெத
3+, அவ�க� பாலைவரவF��தி தி&!ைகயிேல'திய .லா:த�தா� 
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ஒ& �1��தகால�� த�*!க�ப)"� பி
 ந�கதி ெப3வெர
3+ 

L�ெகா�ைக. மா!க� - மன9ண�வி�லாம� ஐ+ெபா3:ண�9 

மா�திர�ைத:ைடயவ&+, ம!க� - ஐ+ெபாறி:ண�ேவா" மன9ண�ைவ:+ 

உைடயவ&மாதலா�, இ�ேக, விேவகமி
றி� தீவிைன ெசEபவைர 'மா!க�' 

எ
றா�. பாலவயிரவF��தி சிவா+சமாவ�. தி&0ச�கம�ைகயி� 

ேவளாள�2ல�தி4தி�த ஒ&வ� ெபௗ�தமத�தி
 கிைளயான சா!கிய சமய�தி� 

பிரேவசி� அ ச�சமயம
ெற
3 ெதளி' பரமசிவேன பதிெய
3 அறி' 

அ0சா!கிய சமய ேவஷ�ைத� றவாமேல தின'ேதா3H சிவ��க�ைத� தாிசனH 

ெசEதபி
ேப ேபாசனH ெசEயேவ�"ெம
3 வி&+பி0 சமீப�தி&!கிறெவா& 

��க�ைத நாேடா3' தவறாம� தாிசி� அ&கி� கிட!2+ க�ைலெய"� 

அ
ேபா" அத
ேம� எறி' அ&0சி�வர, ஒ&நா� பரமசிவ
 

உமாேதவியாேரா"+ இடபா[டராE ஆகாய�திேல ேதா
றி!கா)சி த' 

அ0சா!கியநாயனாைர� தம தி&வ*யி� ேச��த&ளினாெர
ப+; காைர!கா�� 

ைவசிய�2ல�தி� ேதா
றிய (பி
� காைர!கால+ைமெயன� ெபய� ெப3+) 

�னிதவதியாைர� பரமத�தென
பவ
 மண+ �ாி' இ�லற நட�திவ&ைகயி�, 

சிவபிரா
 ஒ& அ*யவ� ேவட�ெகா�" மி!க�பசியா� இைள���றவ� ேபால 

வ'தைடய, அ��னிதவதியா� அவ�!2 அ
ன+ பைட�� த+ கணவ
 

அ
�டன7�பிய மா�கனியிர�ட7� ஒ
ைற:+ உட
 பாிமாறி உபசாி� 

அ&�ெப�றன ெர
ப+ பி�பாதியி
 கைதக�, ைவசியமா எ
ற பாட�!2 

ைவசியெம
7+ வடெசா�றிாிெப
ப�. வி&' – �ைம; �திதாE வ'தவ�, 

வி&'தா�. ேதாE9 - ெதாழிலா2 ெபய�; .த+ - வடெசா�. வயிரவ
 - ைபரவ
; 

வடெமாழி. (12) 

 

13. 13. 13. 13.                     ((((இ-�) ெசா�லா – (சிவநாம�ைத0) ெசா�லாத, சிவச
மா - சிவச�மா எ
7+ 

அ'தண7!2+, ேசாமநாத�2 - ேசாமநாதென
பவ7!2+, விைன ெபா�லா�2      

(��பிற�பி� ெசEத) தீவிைனகளாகிய தீ�2கைள, அக�3+ - ஒழி�த&ளின, 

���ேர - ���ரான; மாமைல - ெபாிய ேம&கிாிைய, வி� ஆ வண!2+ - வி�லாக 

வைள�த, சம��தின� - சாம��திய�ைத:ைடயவ&+, ேதா�ேம� - தம 

�ய�களி
ேம�; மா(ண+ 2H( - நாக!2)*கைள, அம��தினா�      

(ஆபரண�களாக�) த�க ைவ�தவ&மாகிய சிவபிரா
, ேதாE9 - த�2மிடமா+; (எ-

3) 
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ேமல!கட�கைரயி4�ள ேசாமநாதெம
7 மாலய�தி� தி&!கா��திைக 

:�சவ�ைத0 ேசவி!க0 ெச
றவ�கG� ேசாமநாதன உட+� ப"தலா� 

அJவிட��ள தி&விள!2 அக�கG� ஒ& ெநEயக� V$' விள!2 அைணய, 

அவ
 அத�2 ஒ
3+ பாிகாரH ெசEயாைமயா4+ அ&கி� நி
ற சிவச
மா9+ 

அக�" ஒ
3H ெசEயா (+மாயி&' வி)டதனா4+ உ�டான பாவ�தா� 

இ&வ&+ ம3பிற�பி� ........... இர�" ேபEகளாகி வி'தியாரணிய�தி� 

அைலைகயி� வாமேதவ �னிவைர! க�" வண�கி அவர&ளி0 ெசEதப* 

சித+பர�ைதயைட' சிவ7!2 அ*ைமM�" தீவிைன தீ�'E'தனெர
ப 

��பாதியி
 கைத. ேசாமநாத�2 எ
பதி4�ள நா
கா�&ைப சிவச
மா 

எ
பதேனா"� 1)"க. 'ேசாமநாத�!2' எ
ற பாட�!2, சிவச
மா ேசாமநாத� 

எ
ப - பல�பாலா� �*'த உய�திைண:+ைம�ெதாைக ெய
க. சம�� - 

திறைம. 2H( - இளைம�ெபய�. ஒ&கால�தி� பரமசிவ
 த+ைம மதியாத 

தா&கவன�தி4�ள �னிவர மனநிைலைமைய� பாீKி!க எ�ணி� தா+ ஒ& 

விடச�கம� தி&9&வ� ெகா�" அவாி�ல'ேதா3H ெச
3 பிKாடனHெசE 

த+ைம ேநா!கி! காத�ெகா�ட அ+�னிப�தினியர க��நிைலைமைய! 

ெகட0ெசEய, அக�" ெபாறாம� ேகாபF�ட அ+�னிவ�க� அபிசார 

யாகெமா
3 ெசE அJேவாம� தீயினி
3ெம<'த நாக�க�, Mத�க�, மா
, 

��, �யலக
, ெவ�டைல �த�யவ�ைற0 சிவைன! ெகா
3வ&+ப* ஏவ, 

சிவெப&மா
 த+ேம� ெபா�கிவ'த நாக�கைள ஆபரண�களாக9+, Mத�கைள� 

தம கண�களாக9+ ெகா�", மாைன! ைகயிேல'தி, ��ைய� ேதாைல:ாி� 

உ"� �யலகைன �கி� காலா^
றி, ெவ�டைலைய! ைகயி�ப�றி, 

சைடேமலணி', இ�ஙனேம அவ�ைறெய�லா+ பயனிலவாக0 ெசEவி)டன 

ெர
ப கைத. (13) 

 

14. 14. 14. 14.                     ((((இ-�.) ஆ$'த கட� ெச�வ�2 - ஆழமா:�ள கட4!2� தைலவனான 

வ&ண7!2, அடர - ெந&�கிய, பிரமக�திதைன – பிரமஹ�தி ேதாஷ�ைத, 

ேபா$' அ3� – பிள' ஒழி�, ஆG+ – அ*ைமெகா�G' த
ைம:ைடய, 

ெத
 ���ேர - அழகிய ���ரான, தா$'தவைர      (த+ைம வண�கின) 

அ*யா�கைள, Eய கதிேய�றினா� - பாி(�தமான உய�கதியி� அைடய0 

ெசEதவ&+, ேசாதி - ஒளிைய:ைடய, ெவ�ளி ெவ�� அைனய - ெவ�ளிமயமான 

ைகலாசகிாிைய� ேபா
ற, ெவEய கதி ஏ�றினா� - ேவகமான நைடைய:ைடய 
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ெவ�ணிறமான இடப�ைத :ைடயவ&+ ஆகிய சிவபிரான, V" - Bதானமா+; (எ 

- 3.) 

 

வ&ண7!2� பைகவனாக9�ள ஓர(ரைன ெவ�4�பாய�ைத அJவ&ண7!2� 

ெதாிவி!2+ ெபா&)" அவ7ைடய 2& இரவி� வ&ணனிட+வர, அ�ெபா< 

வ&ண
 அவைன பைகவென
3 க&தி அவ
ேம� தன பாசா:த�ைத எறிய 

அதனா� அJவாசிாிய
 இற!கேவ, அ�பா��பன! ெகாைல�பாவ+ ஒ& 

பிசா(வ*வமாE� ேதா
றி வ&ணைன! ைககா� க<�!கைள! க)*! கட�� 

ேபா)"விட, ெந"நா� கட�ல<'தி!கிட'த வ&ண7!2 நேடச� ெப&மா
 ஒ& 

மாசிமக�தி� கா)சித' அ!க)"!கைள அ3�வி)ட நளினெர
ப ��பாதியி
 

கைத. அ�த� அ�ைற பாசம3�த ைறெயன� ெபய�ெப3+. பிரம
 - 

அ'தண
. ஹ�தி - ெகாைல; இடப�!2 ெவ�ளிமைல - நிற+ ப&ைம வ�ைம 

சிவ7!கிடமாத� இவ�றா� உவைம. ெத
 – ெத�2� திைசயி4�ள எ
3மா+. 

கட�ெச�வ
 - நீைரேய ெச�வமாக9ைடயவ
. ஏ3 - எ&; ஆ�ைம�ெபய�. (14) 

 

15. 15. 15. 15.                     ((((இ-�) வ
மதி - ெகா"ைமயான மன�ைத உைடய, நீச
 - 

�ைலயெனா&வ
, கட�நீ� - ச��திர தீ��த�தி�, மாசி மக� - மாசி மாத� 

மகந)ச�திர�தி�, ஆட - நீராட, அவ
 - அ��ைலயன, �
ைம - நீச�த
ைமைய, 

தவி�� - நீ!கி, ஆG+ - க&ைணெசE அவைனய*ைம ெகா�ட, ���ேர - 

���ரான, ெத
 மைர – ெத
திைசயி4�ள மரா�ாியி�, க� களி3!2 – ஒ& 

க�யாைன!2, இ!2 - க&+ைப, அளி�தா�      (தி
7+ப* உணவாக! 

ெகா"�த&ளியவ&+, கானவ
 - ேவட�2ல�தி� ேதா
றியவராகிய க�ண�ப 

நாயனா� த'த, எ0சி�      (அவரா�) எ0சி� ெசEய�ப)ட உணைவ, (ைவ!க - உ&சி 

பா�� உ)ெகா�G+ ெபா&)", ப�க� இ3!கி      (தம) ப�களா� ெம
3 

தி
3, களி�தா� - களி�பைட'தவ&மாகிய சிவபிரா
, ப�3 - ெபா&'மிடமா+; (எ- 

3) 

 

மாசிமக நாளி� த
னி�வ' நீரா"பவ� யாவ�!2+ ��தியளி!2' த
ைம:�ள 

பாசம3�த ைறெய
7� கட�தீ��த�தி� ஒ& மாசிமக�தின
3 ஒ& ச�டாள
 

அ+மகிைம:ணராமேல தா
 இய�பிேல F$கிெய<' அ�பயனா� அJவிழி 

பிற�ெபாழி' உய�கதி ெப�றனென
ப ��பாதியி
 கைத. 'மாசிமாமக�0 



105 

 

ெசா�றவைரயைறயி�லா� தீைம, நீசன�கவ7 ந
2 நிைன'திடானதனி
F$கி�, 

ேத(3 ��திேச�'தா
 ெச��வ ெத
ேனா' எ
ப சித+பர�ராண+. இ 2Eய 

தீ��தெமன�ப"+. மதி – அறி9; வடெசா�. வ
ைம - அ&ளி�லாைம; ெகாைலகள9 

�த�ய தீ0ெசய�க� பலவ�றி4+ விைர'ெச�4த�. நீச
 - யாவாி7� 

கைட�ப)டவ
. �
ைம – இழி9; ப��� ெபய�, வடமைரெயா
3 

உ�ைமயி
, ெத
மைரெய
ற – இன+வில!க வ'த அைடெமாழியா+. இனி, 

ெத
 - அழகிய எ
3மா+. மைர - பா�*ய நா)*4�ள+, த
 ெபய� ேக)ட 

மா�திர�தி� ��தித&' த
ைமய+ ஆகியெதா& சிவதல+. 2லேசகரென
7+ 

பா�*ய
 கா"ெக"� நகரா!கி அ'நகர�தி�20 சா'தி ெசEய!க&தியெபா< 

ேசாம('தர!கட9� தி&9ள�தறி' தம தி&0சைடயிலணி'த 

ச'திரனிட�தினி
3+ அமி�த�ைத:2!க, அJவ�த+ ெச
3 அ'நக� �<வ+ 

பரவி0 சா'திெசE மரமயமா!கியதனா�, மைரெயன� ெபய� ெப�ற, இதைன 

'மணிமல�� தாேரா
 மாளிைக தன!க+ மாநக� வட2ண பா�க�, டணிநக� சா'தி 

ெசEவ 2றி�தா ன�ணலா ரறி'தி ெசEவா�." 

 

ெபா
மயமான சைடமதி!கைலயி
 ��த� 2�தனர ேபாE0 சி
மயமான 

த+ம*யைட'தா�0 சிவமயமா!கிய ெசய�ேபால, த
மயமா!கி ய'நக� 

�<Hசா'திெசEதவ+, ந
மயமான த
ைமயா
 மரா நகெரன 9ைர�தன� 

நாம+" எ
7' தி&விைளயாட� ெசE:�களாலறிக. அபிேஷகபா�*ய
 கால�தி� 

ேசாம('தர!கட9� எ�லா+ வ�ல சி�த&&வாகி� பல விசி�திரமான ெசய�கைள0 

ெசEய, அேக)" அவைர வரவைழ!க �ய
ற அ�பா�*ய
 அவைர� 

ேதவாலய�தி
 உ)பிரதKிண�தி� ேம�2� ப!க�தி�க�", கட9ெள
3 

அறியாம� மனிதெர
3 க&தி ஒ& ெப&�க&+ைப! ைகயி�ெகா�" அவ&!2! 

கா)* இதைன இJவி'திர விமான�ைத!கா!கிற க�லாைனகG� இJயாைன 

உ�Oமா3 ெசEVரானா� உம சகலசி�தி விள�2+ எ
3 இய+ப, அத�20 

ச+மதி�0 சி�த� கைட!க�ணா� ைசைக கா)ட, உடேன அ!க�யாைன 

உயி�ெப�ெற<' அ!க&+ைப� பி"�கி� தி
றெத
ப+, அ"�Mாி� 

ேவட�2ல�தி� ேதா
றிய தி�ணனாெர
7+ இய�ெபயைர:ைடய 

க�ண�பநாயனா� ேவ)ைடயி� தா
 ெகா
ற மி&க�தி
 ெகா<'தைசைய 

அ+பாலாி'ெத"� ெந&�பி� பதமாக! காE0சி வாயி�)" ..... ...... 

தைசையெய"� ஊ)ட! கட9� உ�ட&ளின ......... பி�பாதியி
 கைதக�. இ!2 
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- இKு; வடெசா�. கானவ
 - ............. ......... கா)*� வா$பவ
, எH(வ - 

எ0சி�. ... ... எH(த� - ஒழித�. மி2த� இ3!கி - இ3க!ெகா�" ேபாவ. (15) 

 

16. 16. 16. 16.                     ((((இ-�.) எவ�!2+ - எ�ேலா�!2+, ேம9+ - ெபா&'கி
ற; ந"!க�க� 

தைம - அ0ச�கைள, காயா Mவண
 - காயா எ
7H ெச*யின மல�ேபா� காிய 

நிற�ைத:ைடய தி&மா�, V)* - ஒழி�; கா!2+ – கா�த&Gத�கிடமான; ெத
 - 

அழகிய; ���ேர - ���ரான, ேகாவண+      (தம) ேகாவண�ைத, சீ�த)" இட 

எ
3 - சிற�ைப:ைடய தரா(�த)*ேல ைவ� நி3�பாெய
3 1றி; ஒ�பினா� 

த+      (அத�2) உட
ப)ட அம�நீதி நாயனார, பிறவி வ� இ&ைள - ................ 

........ வ�ய இ&)ைட, அ)*ட - அழி�த&Gத�2, எ
ற ஒ�பினா� - .ாியைன 

ெயா��ளவ& மாகிய சிவபிரா
, ஆ�9 - வி&+பி வா<மிடமா+ (எ-3) 

 

ைகலாச�தி�ெச
3 தி&மா� சிவபிரானிட+ அ7மதி ெப�3வ' 

சித+பர�தி�&' கனகசைபயி� நிக<+ தி&நடன�ைத ெய
3' தாிசி� 

அ*யவ&� தைலவராய ……. …………… ……………கி
றனெர
ப வரலா3. 

ந"!க+ - மன�+ உட+�+ ந"�2வத�2! காரணமான அ0ச�3�H 

ெசEைககG!2! காாியவா2 ெபய�. V)"த� - 2வி�த�. காயா + M - காயா+M; 

மர�ெபய� �
னாின ெம�ெல<� வர�ெப�ற. வண
 - வ�ண
. விகார+. 

வணிக� 2ல�தவராகிய அம�நீதி நாயனா� தி&ந�^ாி� மட�க)"வி�0 

சிவன*யா�கG!ெக�லா+ பலவைக! ேகாவணமீ' அவ�கைள உபசாி� 

வ&ைகயி�, சிவபிரா
 இவர ெப&�2ண�ைத ெவளியி"+ ெபா&)" ஒ&நா� ஒ& 

பிரமசாாி வ*வமாEவ' தன ேகாவணமிர�ட7� உ"��ளெதாழிய 

ம�ைறயெதா
ைற அவாிட�ெகா"�, “நா+ நீரா* வ&+ வைரயி� இதைன 

ைவ�! கா�தி&' பி
� நம!2!ெகா"+” எ
3 1றி0 ெச
3, அதைன 

மாையயா� தாேம மைற�த&ளி, நீரா* மைழயி� நைன'வ', நம 

ேகாவண�ைத! ெகா"ெம
3 1ற, நாயனா� ைவ�தவிட�தி�ெச
3 

ேத*�பா��! காணாைமயா� அHசி நி�க, கட9� க�" ‘அ ேபானா4+ 

அத�20 சமமாக9�ள இ'த ம�ெறா& ேகாவண�!2 ஒ�பான எைட:ைடயைத! 

ெகா"�தா� உட
 ப"ேவா+ எ
3 1ற, நாயனா� தைலநா)*, ஓ�த)*� 

அ!ேகாவண�ைதயி)" ம�ெறா&த)*� தம ஆைட ெபா
 �த�ய 

ெபா&ளைன�ைத:+ இ)"+ அத�2 ஒ�பாகாைமயா� தா�+ ஏறி எைடைய 
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நிைற�0 சிவகதிைய யைட'தனெர
ப பி�பாதியி
 கைத. சீ�த)" - சீ� I!2 

த)" எ
3மா+. இட - அகரV�3 விய�ேகா�. பிறவி - 
ப�!2 ஆ2ெபய�. 

பிறவி - ெதாழி�ெபய�. வி வி2தி. பிற���
ப+, �0(ட�!2+ ஒழியாத 

இ&�ேபா4மாத�
, வ��&ெள
ற. ஆ�9 - ெதாழிலா2 ெபய�. (16) 

 

17.17.17.17.                    ((((இ-�.) ேநய+ - அ
ைப:ைடய, மைனயாGடேன      (தம) மைனவி:டேன, 

நீலக�டனா� - தி&நீலக�ட நாயனா�, �ைமேபாE - F���ப&வெமாழி', 

இளைமெப�ற- இள+ ப&வமைடத�2 இடமான, ���ேர - ���ரான, தீய மல�      

(ஆணவ+ �த�ய) �+மல�திேல, ஒ"+ - விைர' ெச�கி
ற, ேபாத+ – (தீய) 

அறி9, ெக)டா� - ஒழி�த அ*யா�கGைடய உ�ள�தா� - 

மன�திெல<'த&ளியி&�பவ&+, அ
3 - அ!கால�தி�, இ&வ�      (பிரம 

விXO!க�) இர�"ேப&+, ேத"+ேபா - ேத"+ெபா<தி�, அ�2- அJவிட�, 

எ)டா�      (அவ�கG!2) எ)டாம� நி
றவ&மாகிய சிவபிரா
, ேச�9 - ேச�'�ள 

இடமா+; (எ-3) மைனயா+ என ............. தி&�க. 

 

சித+பர�தி�, 2யவ� 2ல�ேதாரான தி&நீலக�டநாயனா� சிவன*யா�கG!2� 

தி&ேவா" ெகா"!2' ெதEவெநறி M�" இ�லற வா$!ைகயி� ஒ<2நாளி�, 

அவைர பிறமகளிாிட� வி&��ைடயவராக அறி' அவ� மைனவியா�, "இனி நீ� 

எ+ைம� தீ�"Vராயி
 தி&நீலக�ட+," எ
3 ஆைணயி)"!1ற, அவ� 

அேக)" அHசி, மைனவியாைர மா�திரேமய
றி (மைனவியா� எ+ைம எ
3 

ப
ைமயி� ெசா
னதனா�) பிறமகளிைர:+ பாிசியாமேல இ&வ&+ 

�ைமயைடய, இவ�க� சிற�ைப ெவளியி"+ெபா&)" சிவபிரா
 ஒ& சிவேயாகி 

வ*வமாE வ' தம ைகேயா)ைட அவாிட� ெகா"�� தா+ மீ�"+ 

ேக)2+ேபா ெகா"!கேவ�"+ எ
3 1றி0ெச
3, அதைன� தாேம 

மைற�த&ளி, மீ�"வ' ேக)ைகயி�, நாயனா� அதைன! காணாைமயா� அHசி 

வ' 1ற, சிவேயாகியா� 'நா+ ந+பமா)ேடா+, உம மைனவி ைகைய� 

பி*�!ெகா�" நீ� இ!2ள�தி� F$கிெய<' ெசா�4+' எ
ன, உடேன அவ� 

ஒ&த*யி
 இ&தைலைய:+ மைனவி:' தா�மாக� பி*�!ெகா�" அ!2ள�தி� 

F$கிெய<ைகயி�, இ&வ&+ இளைம ெப�றனெர
ப, ��பாதியி
 கைத. 
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மைனயா� - V)*�&' ச�சார காாிய�கைள0 ெசEபவ�. காரண�ெபய�. 

நீலக�ட
 - நீலநிற��ள க<�ைடயவ
; இ கட9� ெபய� அ*யவ�!2 இ)" 

வழ�கிய ஆ2ெபய�. ஆ� எ
7+ பல�பா� வி2தி, உய�9 2றி!க வ'த. �ைம, 

இளைம – ப���ெபய�க�. தீயமல� ஓ"+ ேபாத+ ெக)டா� உ�ள�தா� - 

ெகா*யமல�கைளெயாழி!2' த�வஞான�ைடயவராE இய�ைகயறி9 

பரவச�ப)ட அ*யா�கள இதயகமல�தி� அவ�க� க&திய வ*வ�ேதா" 

எ�ெபா<+ V�றி&�பவ�. தா+தா+ கட9ெள
7� க&�!ெகா�" 

ஒ&வ�!ெகா&வ� பைகைம M�ட பிரமவிXO!களி
 மா3பா)ைட ெயாழி!2+ 

ெபா&)"� பரமசிவ
 அJவி&வ�!2+ ந"வி� ஒ& ெபாிய 

அன�பிழ+பி7&வமாE� ேதா
றி நி
3, ‘இ�பிழ+பி
 அ*ைய:+ �*ைய:+ 

ேத"மி
' எ
ன, அJவ* �*களி� ஒ
ைற �
ன�க�டவேர �த�வெர
3 

ெசா��� பிரம
 ஹ+ஸ[பியாE �*யிைன! காண வி�பற'+, விXO வராக 

[பியாE அ*யிைன!காண ம�ணிட'H ெச
3 பலகால'ேத*:+ 

�*9க�*லராE� ேபாயினெர
ப கைத. அ
3 - �
�, இ&வ� - ெதாைக! 

2றி��, ேச�9 - ெதாழிலா2 ெபய�. மல+, ேபாத+ - வடெசா�க�. (17) 

 

18. 18. 18. 18.                     ((((இ - �.) அ'நா� - அ'த!கால�தி�, சிைக விள!2 ஏ�3      (தம மயி� 

�*ைய� தி&விள!காக எாி�த&ளின, 
பி7!2 - ப!தி மி2தி!காக, கண+�� 

நாய�!2 - கண+��ல நாயனா&!2, ��தி - V)"லக�ைத, ஈ:+- ெகா"�த&ளின, 

���ேர - ���ரான, எ'நாG+ - எ�ெபா<+, அ
ப� க&� உைடயா� - 

அ
�ைடய தம அ*யா�கள உ�ள�ைத (�தம!2 வா<மிடமாக) உைடயவ&+, 

அ
பாிட�      (தம) அ*யா�களிட+. அ
� இ�லா - அ
ைப:ைட�ததகாத, 

வ
ப� - ெகா*யவ�கள, க& - பிற�ைப, ைடயா� - ஒழி�த&ளாதவ&மாகிய 

சிவபிரா
, வா$9 - வா<மிடமா+; (எ-3). 

 

��ளி&!2ேவcாி� அவதாி�தவ&+ சிவாலய�தி� தி&விள!கி"தைலேய சிற'த 

தி&�பணியாக! ெகா�ெடா<2வ&மாகிய ஒ& நாயனா�, சித+பர�!2 வ' தம 

ெபா&ளைன�ைத:+ வி�3� தி&��`0சரெம
7மாலய�தி�, அ�தி&�பணிைய 

வ<வா நட�தி வ&ைகயி�, ெபா&ளி�லாைமயா� கண+�� அாி'வ' 

அதைனவி�3 அ�பணிைய நட�ைகயி�, அ9+ ஒ&நா� விைலபடாம� 

ேபாகேவ, அ�ெபா< தி&�பணி!2 �)"வராதப* அ���க�ைறைய! ேகாவி�� 
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ைவ� எாி� அ ேபாதாதாகேவ தம சிைகைய உட
ைவ� எாி� 

அ�பணிைய நட�தி அ�பிற�ெபாழி' சிவகதி ெப�றனெர
ப ��பாதியி
 கைத. 

அ'நா� - ��கால�திெல
றப*; விள!2 - விள�க0 ெசEவ, காரண!2றி. ��தி - 

வடெசா�; எ�லா� ப�3!கைள:+ வி)" அைட:மிட+. கண+�� - ஓ�வைக���. 

அதைன!ெகா�" பணிநட�தினதா� இவ�!2 இ�ெபய�. நாய� - நாயகெர
7+ 

வடெசா��
 விகார+. உய�9�ப
ைம. நாயகென
ப நாய
 என 

விகார�ப"தைல "நாய7 ... *ைம: நா)*யதா2+," என! கபிலரகவ�4+, 

"வாேனா�!ெக�லா+ நாயனா+ பிதாமக
," என வி�����Iரா� பாரத�தி4+ 

கா�க. க& - காபட+. வடெசா�றிாி�; பிற��!2 ஆ2ெபய�. வ
ப� - 

வ�ெநHசேன...*, உைடயா� - ப�ப*யா�பிற'த உட
பா)"! 2றி�� 

விைனயாலைண:+ ெபய�. ைடயா� - விைன�ப2திய*யா� பிற'த எதி�மைற� 

ெதாிநிைல விைனயாலைண:+ ெபய�. (18) 

 

19. 19. 19. 19.                     ((((இ - �.) நாைள ேபாேவா+ எ
பா�      (சித+பர�!2) நாைள!20 

ெச�ேவா+ எ
3 நா�ேதா3�1றி0 சிலகால� கழி�ததனா� தி&நாைள� 

ேபாவாெரன� ெபய�ெப�றவ�. தா9 - ேமெல<'ெதாிகிற, ஓம�தா�      

(தி�ைலவாழ'தண� வள��த) ஓம அ!கினியினா�, நீச+      (தம) 

ச�டாள�த
ைம, ேபாE - நீ�கி, கதி – ��திைய, ேச� - ெப3த�கிடமான, ���ேர 

- ���ரான, ச+�ைவ - நாிகைள, மா ஆக ெசE - 2திைரகளா!கி, �
 - 

�!கால�தி�, இ'தா� (ஈ'தா�) - ெகா"�த&ளினவ&+, த'த      (சமண�க�) 

ெகாண�' ஏவிய, அ�தி - யாைன, சாய - இற!2+ப*, வி��� - வி��ேல, அ+� - 

பாண�ைத, ைவ0( - ைவ�, எE - பிரேயாகி�, �னி'தா� - ேகாப� 

கா)*னவ&மாகிய சிவபிரா
, ஆ�9 - வி&+பி�த�2மிடமா+ : (எ - 3 ) 

 

ஆதQாி��ைலய� 2ல�தி� பிற'த ந'தனா� சித+பர�!2 வ' அ�2 அ'தண� 

ெசE:+ ேவ�விகளினி
3 எ<+ ஓமIம�ைத! க�" உ)ெச�ல அHசி� பி
� 

சிவபிரா
 க)டைள�ப* தி�ைலவாழ'தண� வள��த தீயி� F$கி0 ச�டாள 

ச
ம�ைதெயாழி� �னிவ*வமாகிெய<' உ)ெச
3 (வாமிதாிசன+ ெப�3 

உய�கதி:�றன ெர
ப ��பாதியி
 கைத. தாேவாம+ - விைன�ெதாைக. ஓம+ - 

ேஹாம+; வடெசா�றிாி�. நீச+, கதி - வடெசா�க�. சித+பரதாிசனHெசEத� 

ேவ�"ெம
3 எ�ெபா<� க&தி:+, அ�2 உ)ெச
3 தாிசி�த� நம 
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2ல�!2 இயலாெத
பதா�, "நாைள ேபாேவா+, நாைள ேபாேவா+,' எ
3 

சிலகால�கழி�தன� இ'த நாயனாெர
க. அாிம��தன பா�*யனிட+ பிரதான 

ம'திாியாயி&'த வாதZர*க� 2திைர வா�2+ெபா&)" அவ
 ெகா"�த 

ெபா&ைள� தி&�ெப&'ைறயி� பரமசிவ
 வ' த'த கா)சிைய� தாிசி� எ<'த 

ப!தியா� .................. ............. ைக�காிய�தி� ெசல9 ெசEவிட, பி
� ............. 

............... ............. .......... அJவ*யவர 
ப�ைத தீ�!2+ப*யாக0 

ேசாமநாத!கட9� நாிகைள! 2திைரகளா!கி! ெகா"�த&ளினெர
ப+ 

ேசாழராசெனா&வன வி&�ப�தா� சமண ............... .................. ................... 

எ<�பினெதா& மதயாைனைய அவ7!2 ............ வி!கிரம பா�*யைன! 

ெகா�4+ப* ஏவிய7�ப, யாவ&+ ............ வ'த அJயாைனைய அJவரச
 

ேவ�"ேகாளா� ேசாமநாத!கட9� …….. ………….. வ*வமாE� ேதா
றி 

நாரசி�கபாண ................... ...................... ............... .................... எ
ப+ 

பி�பாதியி
 கைதக�. மா எ
7+ ............... .............. ெசா�, இ�ேக 

இட�தி�ேக�ப! 2திைரைய! 2றி�த. ............ ................ ...........; 

வடெசா�றிாி�க�. பி
னிர�ட*களா4………………….. �
ன - பிாிநிைல; 

பி
ன - அைசநிைல. ஈ'தா� - இ'தாெர7' திாி� ேநா!கிவ'த 23!கெல
7H 

ெசE:�வைகயா+. ............... ................ அ�தி என எ"�, ச'திரைனெயா�த 

ெவ�ைமயான ெகா+�கைள:ைடய யாைன ெய
3மா+. ஹBத+ - ைக, இ�ேக 

தி!ைக. அதைன:ைடய ஹBதி, ைவ!க - ேபா�. எE, எE - ப2தி. கதிேச� என 

இையவதனா� - அைச. (19) 

 

20.20.20.20.      (இ - �.) சி�ககன ச�ெசா[ப+ - ஞானாகாச வ*வமாக9�ள கட9ளி
 .....ைத 

(... வி� ஆந'தி�பதான), சீ� அக�ைத - சிற'த ��தியிட�ைத, ேச'த
 - ேச'த
 

எ
பவ7+, �
 - ��கால�தி�, ……… ………….. ………….. (0சிவபிரா7!2) 

!ெகா"�, ெப�ற - ெப3த�கிடமான, ���ேர - ���ரான, ந�ெகா*!2 - ந�ல 

ெப�ெணா&�தி!2, ஓ� தா:+ ஆனா� - ஒ�ப�ற ஒ& தாயாக இ&'தவ&+, 

ெகா*யா� த�க� விைன�தீ�2 ஒ*யா� - ெகா"'த
ைம:ைடயவ�கள 

...................... க&ம�களாலாகிற 
ப�கைள ெயாழி�த&ளாதவ&+, பா:+ ஆனா� 

ெகா*யா� - பாயா ெச�4'த
ைம:�ள இடப�தி
 வ*வைம'த 

வச�ைத:ைடயவ&மாகிய சிவபிரா
, ப�3 - வி&+பி வா<மிடமா+; (எ-3). 
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சித+பர�த� ேச'தென
பவ
 சிவன*யா�!2� தி&வ� ெசEவி� இ�லற 

வா$!ைகயி�&!ைகயி� ெச�வெம�லாெமாழி' வ3ைமயா� உணவி�லாம� 

ம!க� வ&'தைல அவ
 மைனவி ேநா!கி� தன ம�கலநாைணயவி$�! 

ெகா"!க, கணவ
 அதைன வா�கி0ெச
3 வி�3! ெகா�"வ' ெகா"�த 

��லாிசிைய சைம�தபி
ன� அவ
 Mைச �*� வ&ைகயி�, நேடச�ெப&மா
 

ஒ& அ*யவ� வ*வ�ெகா�"வ' தம ஆ�றெவா�ணாத ெப&+பசிைய� தீ�!க 

ேவ�"ெம
3 1ற, அவ�க� தம ம!க� பசிைய:+ ேநா!காம� அJவ*யவர 

பசிைய� தீ�!க� ெதாட�க, கட9� அJ9ண9 �<வைத:' தா7�" அவ�க� 

பசிைய� தீ�� அவ�கG!2 ��தித'தனெர
ப ��பாதியி
 கைத. சி�ககன 

த�Bவ[ப+ எ
7+ வடெசா�ெறாட�, திாி'த, அக�ைத� ெப�ற என இைய:+, 

ேச'த7+ எ
ற உ+ைம பிற� பல� ந�கதி ெப�றைத! 2றி�பி�தலா�, 

எ0ச�ெபா&ள. ெகா* - ெகா* ேபா� ெம��ய அழகிய வ*வ�ைடய ெப�O!2 

உவமவா2ெபய�. 

 

திாிசிரா�ப�ளியி� தன2�தென
7+ வணிக
, காவிாி�M+ப)*ன�தி4�ள 

இர�தின2�த
 மகைள மணHெசE வா$ைகயி�, சிவப!திெகா�" 

சிராமைல�ெப&மாைன வழிப)" ஒ<2+ அவ� க&�ப�ற, அ0ெசEதி ேக�வி:�3 

அவ�தாE அவைள! க&9யி��பி!2+ ெபா&)" அத�2 இ
றியைமயாத 

ெபா&�க� பலவ�ைற:+ அைம�!ெகா�" காவிாி�M+ப)*ன�தினி
3 

திாிசிர�ர�!2 வ&ைகயி� வழியி� காேவாிநதி கைர�ர�ேடா*ய 

ெவ�ள�ெப&!கா� தைடப)" நி
3விட, பிரசவகாலH சமீபி!ைகயி� சிவபிரா
 

அ&ளா� அJவிர�தின2�த
 மைனவி ேபாலேவ வ*ெவ"� வ' அவள 

பிரசவ�!2 இனிதாக� ைணெசE உதவினெர
ப கைத. தா:+ எ
ற உ+ைம. 

.............; கட9ளாேலய
றி எ
7+ ெபா&ைள! 2றி�தலா�, எ0ச� ெபா&ளமா+. 

ெகா*யா� த�க� விைன�தீ�2 ஒ*யா� - ந�ல*யார விைன�பய
கைள 

ெயாழி�பவ� எ
றப*. ஆ
, 
 - சாாிைய. ஆ�ெகா* - விைன�ெதாைக. (20) 

 

21.21.21.21.      (இ - �.) வி�தலேம ேபா�3+ - ேதவேலாக�தவ&+ வண�2+ப*யான, 

விராட �&டனா�      (உலகவ*வாக9�ள) விரா)�&ஷர, இதய ��டாிக+ ஆன - 

இதயகமலதளமாக9�ள, ���ேர - ���ரான, ச�ட
 - பய�கரனான 

யம7ைடய, வ�ைம - உ3திைய:ைடய, தா+� - பாசப'த�ைத, ஒழிவி� - நீ�க0 

ெசE, ஆ�வ�ெதா" - அ&Gடேன, மா�!க�ட&!2 - மா�!க�ேடய&!2, 
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அ
ைப தா+ ெபாழிவி�தா� - அ
ைப� தா+ ெசாாிவி�தி)டவராகிய சிவபிரா
, 

ப�3 - வி&+பி வா<மிடமா+, (எ-3) 

 

தலேம - ஏ - உய�9 சிற��, ஆ�வ+ - இய�ைக வி&�பெம
3+, அ
� - ெசய�ைக 

வி&�பெம
3+ ேவ3பா" ெகா�க. ெபாழிவி�தா� - பிறவிைன த
விைன� 

ெபா&ள, மா�!க�ட&!2 - மா�!க�டாிட�திெல
க. இனி, மா�!க�ட&!2� 

த+பா� அ
ைப மிக0 ெசEதவெர
3 உைர�பா&�ள�. (21) 

 

22.22.22.22. (இ-�) 2Hசித+ தா� க�டவைர      (ேமெல"�தா*ய) வைள'த (சிவபிரான) 

தி&வ*ைய� தாிசி�த அ*யா�கைள, 2+பிட� ெப�ேறா�க� - வண�க�ெப�ற 

பா!கிய�ைடயவ�க�, வி&+�+ சிவV" எE+      (யாவ&+) வி&+�த�ேக�ற 

சிவகதிைய யைடவத�2! காரணமான, ���ேர - ���ரான, ெச+ சைடயி� - 

சிவ'த (கப��தெம
7' தம) சைடயிேல, சி
ன இள+பிைறயா� - சிறிய 

இளHச'திரைன :ைடயவ&+, தி�ைல மைறேயா� உ& நாம - தி�ைல 

வாழ'தண�கள வ*வ+ யா+, எ
ன – எ
ற; விள+� - 1றிய&ளின, இைறயா� - 

தைலவ&மாகிய சிவபிரான, இ� - இடமா+; (எ- 3) 

 

2Hசித�தா� க�டவ� - சித+பர�தி� கனகசைபயி� நேடச�ெப&மா
 

ஒ&தாைள�
றி ஒ&தாைள�I!கியா"+ ஆந'த தா�டவ நடன�ைத� தாி(�தவ 

ெர
றப*. சிவ
      (யாவ�!2+) ம�கள�ைத0 ெசEபவ
. சிவ+ - (ப+. சி
ன - 

சிறிய எ
பத
 ம[உ: சி
ன+ எனஎ"� - அைடயாளமான எ
3+ 

ெபா&�ெகா�ளலா+. ச'திர
 தK�னிவர ��திாிகளாகிய அ(வினி �த�ய 

இ&ப�ேத< ந)ச�திர�கைள:+ மணH ெசEெகா�" அவ�கG� 

உேராகிணிெய
பவளிட� மிக9�காத� 1�' அவGடேன எ�ெபா<� 

1*வா$'தி&!க, ம�ைறமகளிர வ&�த+ேநா!கி அவைன 'Kயமைடவாயாக' 

எ
3 சபி�த அ+�னிவ� சாப�தா� ச'திர
 பதிைன' கைலகG�2ைற' 

ம�ைற! கைலெயா
ைற:+ இழ�பத�2 �
ன� சிவபிராைன0 சரணமைடய, 

அ�ெப&மா
 அ&�1�' அJெவா�ைற! கைலைய� த+ தைலயிலணி' 

சிவபிராைன0 சரணமைடய, மீ�"+ கைலக� வள�' வ&+ப* 

அP!கிரகி�தாெர
ப கைத. 2&வாகிய தம மைனவியான தாைரைய0 ச'திர
 

�ண�'ததனா� சின' பி&கBபதி சபி�த சாப�தா� அ0ச'திர
 கைலக� 

2ைற'தாென
3�கைத 1ற�ப"+. இJவரலா�றா� கட9� த+ 
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தி&வ*கைளயைட'தா�!2! 2ைற தீ��த&G' த
ைமயெர
ப விள�2+. 

இரணியவ
மராச
 வியா!கிரபாத �னிவர க)டைள�ப* தி�ைல வாழ'தண� 

Fவாயிரவைர:+ த
 ேதாிேல�றி!ெகா�" பிரம
 ேவ�விெசEத 

அ'தாேவதியினி
3' தி�ைல�பதிைய யைடைகயி�, அ'தண� Fவாயிரவ&� 

ஒ&வ� 2ைறயேவ, அ�ெபா< நேடச�ெப&மா
 'இJவ'தன� யாவ&+ 

நா+ைமெயா�பா�, நா+ இவைரெயா�ேபா+. ஆதலா�, நா+ இவ&� ஒ&வ�' 

என!1றி� ெதாைகைய நிைற�தனெர
ப கைத. (22) 

 

23.23.23.23.      (இ-�) ேதவ+ - ெதா
ைம� த
ைம:�ள, மைற - ேவத�கG+, ஆகம�க� - 

சிவாகம�கG+, ெத
கயிைல எ
3 - தKிணைகலாசெம
3 ஒ& தி&நாம�1றி, 

ெதாழ      (த
ைன வண�க), M உலகி� - Mேலாக�தி�, ஓ�2+ - உய�9 ெப�3�ள, 

���ேர - ���ரான, F உல2+ – F
3ேலாக�கG+, வ' உதி!2+ �
 - 

வ' ேதா
3�
னேம, உண�வா�      (அவ�றி
 உ�ப�தி விநாச�கைள) அறி:' 

த
ைமய&+, அ�ப� - தி&நா9!கர( நாயனா�, த+ பாத+ தி!2+ �
 - தம 

தி&வ*ைய� ேதா�திரHெசE: �
ேன (ெசEதவளவிெல
றப*),வா$9 அ&ள      

(அவ&!2� ேபாி
ப) வா$!ைகைய! ெகா"�த&G+ ெபா&)", �ண�வா�      

(அவ� ப!க�) வ'ேச&' த
ைமய&மாகிய சிவபிரா
, சா�� - ேச�' 

த�2மிடமா+: (எ-3) 

 

ேதவ எ
7+ அைடெமாழிைய ஆகம�கG!2+ 1)"க. ஆகம�க� - சிவபிரானா� 

அ&ளி0 ெசEய�ப)ட காமிக+ �த� வாள+ ஈறாகிய இ&ப�ெத)". M - வடெசா�. 

அ�பெர
7H ெசா�4!2 தைலவெர
3 ெபா&�.; இ, தி&நா9!கர( 

நாயனா&!2� தி&ஞானச+ப'த F��தி நாயனா� �த�� க�டெபா< இ)" 

அைழ�த தி&நாம+. கயிைல - வடெசா�றிாி�, (23) 

 

(24)(24)(24)(24)      (இ-�) – ந� மா தவ� - சிற'த ெப&'தவ�ைத:ைடய, ஒ&வ
 - ஒ&�த
 

நா"+ப*!2 – வி&+பிய வித�தி�2, இர�கி      (கட9� தா+) அ
�ெகா�", 

ெபா
மாாி ெபE:+ - ெபா
மைழைய� ெபாழித�கிடமான, ���ேர - ���ரான, 

�
மா�பி�      (தம) மா�பி
 �
னிட�திேல, ப�நாக+ த'தா� - பல 

பா+�களாகிய உபVத�ைத:ைடயவ&+, பக� தமி$!2 ஆ      (('தரF��திநாயனா� 
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த+ேம�) பா*ய தமி$�பா)"!காக, (அ&�ெகா�"), ெச�கலதைன, ெபா
 ஆக 

த'தா� - ெச�க�ைல (அவ&!2)� ெபா
மயமாக! ெகா"�த&ளியவ&மாகிய 

சிவபிரான, �ாி - தி&நகராமா+; (எ-3) 

 

ெப&'தவமிய�றி:�ள ஓர*யவ� தி�ைலயி� தி&�பணிைய நட�திவ&ைகயி�, 

இைடயி� ெபா&ளி�லாைமயா� வ&'த, அJவ&�த�ைத அக�3+ ெபா&)"0 

சிவபிரா
 க&ைண1�' (வ�ணவ�ஷ�ைத0 ெசாாிவி�தன ெர
ப ��பா 

தியி
கைத. ப
னாக+ என ஒ&ெசா�லாக எ"�, ப'நகெம
7+ வடெசா��
 

திாிெபன! ெகா�", பா+ெப
3 உைர!கலா+, த' - L�; வடெசா�: இ�ேக, 

���ாி L�, Mi�. த' எ
7+ வடெமாழி, ஆ� எ
7+ பல�பா� வி2திேயா" 

ேச�ைகயி� சி3பா
ைம உயி�வர! 2�றிய4கர+ ெக)ட. தமி$ - பா)"!2! 

க&வியா2ெபய�. ('தரF��தி நாயனா� ப�2னி:�திர� தி&நா� சமீபி�த4+ தம 

மைனவியாரான பரைவயா&!2� தி&விழா0ெசலவி
 ெபா&)"! ெகா"�பத�2� 

ெபா
 ெகா�" வ&வத�காக� தி&��க^ாி� ெச
3 பரமசிவைன! 2றி�� 

பதிக+ பா* அ!ேகாயி� வாயி�ேலேய அவ�பா� ேகாயி� தி&�பணி!2 வ'த 

ெச�க�கைள� தைலயைணயாக ைவ�!ெகா�" ேமலாைடைய விாி� அதி� 

யி4ைகயி�, கட9� அ&ளா� அ0ெச�க�ைல� ெபா
னாக0 ெசEவிட, 

நாயனா� யி4ண�ைகயி� அதைன!க�" மி!க மகி$0சி ெகா�டனெர
ப 

கைத. �ாி - ஈ�3 இகரமான வடெசா�. (24) 

 

25.25.25.25.      (இ-�) நாமக� - சர(வதி. ெத
 கீ$�திைசயி� - ெத
கிழ!2� தி!கி4+, 

Mமக� - இல!2மி, நா)"+ 2ணதிைசயி
      (�தலதாக) நி3�த�ப"கிற கிழ!2� 

தி!கி4+, அ�0சி!2+ - Mசி�� ேப3 ெப3த�கிடமான, ���ேர - ���ரான; 

வா$� அ*யா� தம!2      (த+ைம�) தி!கிற அ*யா�கG!2, தா+ அ�ல ஓ� 

ஆதர9 இ�லா� - த+ைமய
றி ேவெறா& ப�3!ேகா)ைட :ைட�ததாகாதவ&+, 

அ+ ைகயி� - அழகிய தி&!ைகயிேல, ெபா
 Mதர9 இ�லா� - ெபா
மைலயாகிய 

ேம&ைவ வி�லாக! ெகா�டவ&மாகிய சிவபிரா
, வா$      (எ
3+) 

வா$'த&Gகிற, �ர+ - தி&நகரமா+, (எ-3). 

 

நாமகெட
 என Fல�ைத� தி&�க. நாமக� - பிரமன நாவி� வா<+ மக�, 

எ�ேலார நாவி4+ வா$வபவGமா+. Mமக� - தாமைர�Mவி� வா<+ மக�. 
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வா$� அ*யா� தம!2� தாமல ஓராதர9 இ�லா� - த+ைம 

வா$�ம*யா�கG!2� தாேம ப�3!ேகாடாக 9�ளவெர
றப*. Mதர+      

(ேம4+ கீ<மி&') Mமிைய� தா�2வ, மைல; வடெமாழி, காரண�ெபய�. �ர+ - 

வடெசா�; ெத�2 + கிழ!2 + திைச = ெத
கீ$�திைச. 2ண!2 + திைச = 2ணதிைச; 

"திைசெயா" திைச:+" எ
7H.�திர+ விதி. (25) 

 

26262626     (இ-�) வாசைனேச� மாமலரா
 - ந3மண+ ெபா&'திய சிற'த தாமைர�Mவி� 

ேதா
றிய பிரம7+, மாமைற Fவாயிரவ� - சிற'த ேவத+வ�ல தி�ைலவாழ'தண� 

Fவாயிர+ேப&+; Mசைன ெசE - சிவMைசைய0 ெசE, ஏ�+ - வண�கி� 

தி�! கிட!2+, ���ேர - ���ரான, ஓைசத& - ஒ�ைய0 ெசEகி
ற, பா� 

ச�2 - பா�ேபால ெவ�ணிறமான (பாHசச
னியெம
7H) ச�க�ைத:ைடய, 

அாி - தி&மா�7ைடய, ஆ� - அ&ைமயான, பம+ தி&!க� - ெச'தாமைர 

மல�ேபா4' தி&!க�ைண, அணி'ேதா�      (தம தி&வ*யி�) தாி�தவ&+, பா� 

(தம) வாமபாக�தி�, ச�காியா� - உமாேதவிைய :ைடயவ&மாகிய சிவபிரான, 

பதி - திJவியதலமா+; (எ - 3) 

 

'மலரா
' எ
ற பாட�!2 - M!கைள! ெகா�" எ
க. சிவெப&மான தி&வ* 

விரலா� தைரயி� கீறி:�டா!க�ப)ட சல'தரா(ரைன! ெகா
ற ச!கரா:த�ைத 

அர!க� �த�ேயாைரயழி�த�2� ெப3+ ெபா&)"� தி&மா�, சிவெப&மாைன 

நா�ேதா3+ ஆயிர'தாமைர மல�கைள!ெகா�" அ&0சி� வழிப)" வ&ைகயி�, 

ஒ&நா� பரமசிவ
 அJவிXOவின அ
�நிைலைமைய� பாிேசாதி!க ெவ�ணி 

ஒ& மலைர மைற�திட, தி&மா� மன'தள�' தம ெச'தாமைர மல�ேபா4� 

க�கG� ஒ
ைற� பறி� அ&0சி�தாெர
ப+, பி&�கிெய
7+ மகா�னிவ� 

பரமசிவைன மா�திர+ பிரதKிணH ெசEய!க�ட பா�வதிேதவி த
பதிைய 

ேநா!கி �னிவ� எ
ைன� பிரதKிணH ெசEயாைம!2 ஏ எ
ன எ
3 வினவ, 

உ&�திரF��தி இXடசி�தி ெபறவி&+�பவ� உ
ைன:+, ேமாK+ 

ெபறவி&+�பவ� எ
ைன:+ வழிப"வ� எ
ன, அேக)ட ேதவி ெப&மானினி
3 

பிாியாதி&!2மா3 தவ+�ாி' வாமபாக+ ெப�றாெர
ப+ கைதக�. ப�ம+ - 

ப�ம+. தி&!2 – �&!; வடெசா�றிாி�க�. ஆ�ப�ம+      (ெப&ைம) ெபா&'தின 

தாமைர ெய
3மா+. அணி' ஓ� பா� எ
3+ பிாி� உைர!கலா+. ச�காி - 
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ச�கர
 எ
பத
 ெப�பா�. இ
ப�ைத0 ெசEபவென
3 ெபா&�: ச+ - (க+. 

(26) 

 

27.27.27.27.  (இ-�) ஓ      (ஒழி!க �*யாததாக0) ெசா�ல�ப"கிற, பசியா� - பசியினாேல, 

எ&ைவ - ஒ& க<2; உ�ண - உ)ெகா�ள, இற!2+ - உயிைரவி)ட, கய�2 - 

கய�மீ7!2, அ�ேபா - அ�ெபா<ேத, கதி - உய�'த பதவி, அளி!2+ - 

ெகா"�த&ளின, ���ேர – ���ரான, Mதி – விMதிைய, ெவ2 ஆE - மி2தியாக, 

இ"+ - தாி�த, ஆக�தனா� - தி&ேமனிைய:ைடயவ&+, வல - வ�ய, கம�வாய - 

நிலெவ*�பிேல, மாவ"ைவ - மா+பிHைச, வாE இ"+      (தம) தி&வாயி� 

ெகா�" அ� ெசEத&ளின, மா க'தனா� - சிற'த தைலவ&மாக9�ள சிவபிரா
, 

வா$9 - வா$'தி&!2மிடமா+; (எ-3). 

 

ஒ& க<2 பசியினா� ஒ& கய�மீைன! ெகௗவிெய"�!ெகா�" 

தி�ைல�பதியிென�ைலயிேல வ' தி
7ைகயி�, அJெவ�ைலயி� உயிைரவி)ட 

அ!கய�மீ7!2 நேடச�ெப&மா
 ��தி த'த&ளினெர
ப ��பாதியி
 கைத. 

"ெபா&விைரவ� �ணாியி� �ணெரா&மீேனா, ெர&ைவ�
 ெகாண�'தணி தி�ைல 

ெய�ைலேயா�பா�தி
, ம&விய!கய� ெகா
3ண மாE'தவJ9யி��ேபாE!, க&த 

ந+ெப&��திைய� ெப�றத! கண�தி�," எ
ப சித+பர �ராண+. "ஒ& நாGணைவ 

ெயாழிெய
 றாெலாழியாE, இ&நாைள! ேகெல
றா ேலலாE - ஒ&நாG, ெம
ேனா 

வறியா யி"+ைப1 ெர
வயிேற, :
ேனா" வா$த லாி" எ
பவாதலா�, 

ஓபசிெயன�ப)ட. பசி - உணவி
 ேவ)ைக. எ&ைவ - ஒ& பறைவ. ந�2+, ந�2 

- ப2தி. Mதி - தி&நீ3. ெவ2 - பஹு, க�த
 - கா�த
; வடெசா�றிாி�க�. "கல�பான 

தி&ேமனி யணி'த நீ�றா� கதி���தி
 ேசாதிெயன," எ
றா� வி�����Iரா&+ 

கணம�கலெம
7' தி&�பதியி� ேவளாள� 2ல�தி4தி�த தாய
 எ
பவ� 

வ3ைமயைட'த பி
�+ தம வழ!க�ைத விடாம� ெச'ெந�லாிசி, ெச�கீைர 

மாவ" இவ�ைற0 சிவாலய�தி� அ� ெசEவி�த�2! ெகா�"ேபாE! 

ெகா"�வ&+ நாளி�, ஒ&நா� அாிசி �த�யவ�ைற ெய"�0 ெச�4ைகயி�, 

பசியிைள�பா� கா�டறிவிழ, அ�ெபா< நிலெவ*�பி� எ�லாH 

ெசாாி'விடேவ, மிக வ&�த��3� த
 ச
ம�ைத ெவ3� அாிவாளினா� தம 

க<�ைத அ3!க� ெதாட�2ைகயி�, அJெவ*�பிடமாக0 சிவபிரா
 ைகையநீ)* 
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அவ� ைகைய� பி*�! ெகாைலைய� த"�வி)டம�லாம� அ�20 சி'தின 

மாவ" �த�யவ�ைற ஓைச:�டாக! க*� அ� ெசEத&ளினெர
ப கைத. 

இவ�தா+ அாிவா)டாய நாயனா�. வ" - இள�காE. க��தா எ
7+ வடெசா�4!2 

(எ�லாவ�ைற:H) ெசEபவென
3 ெபா&�. (27) 

 

28.28.28.28.      (இ-�.) ப�தைர ெகா�ேட      (சிவபிரா
 தா+ ேநாில�லாம� தம) 

அ*யவராகிய மாணி!கவாசகைர! ெகா�ேட ேபசா பாைவ தைன ேப(வி� - 

ஊைம�ெப�ைண� ேப(+ப* ெசE, ��தைர ஆ� ெகா�G+ - ��த சமய�தவைர 

அ*ைம ெகா�Gத�கிடமான, ���ேர - ���ரான, ��தி த&+      (த
ைன 

ஜபி�தவ�கG!2) ேமாK�ைத! ெகா"!கிறபHச அ!கரனா� – UபHசாKர 

மகாம'திர�ைத :ைடயவ&+, பணிவா� விைன      (த+ைம) வண�2+ அ*யா�கள 

க&ம�கைள, அழ� �
 பH( ஆ!2 - ெந&�பி
 �
 பHைசெயா!2+ப* ெசEகிற 

(இ&'தவிட' ெதாியாதப* அழி!க வ�ல) அரனா� - அரென
7' தி&நாம�ைட 

யவ&மாகிய சிவபிரான, பதி - தலமா+: (எ-3.) 

 

இல�ைகயினி
3 வ'த ��த�க� பல� சித+பர�ைதயைட' தி�ைல 

வாழ'தண�கைள வா!2 அைழ!க, அவ�க� கட9� க)டைள�ப* 

மாணி!கவாசக&!2� ெதாிவி!க, அவ� ��த�கைள வாத�தி� ெவ�ல, 

அதைனயறி'த ேசாழ
 தன ஊைம�ெப�ைண அ�2!ெகாண�'வி)", 

இவள ஊைமேநாைய� தீ�!2H சமயேம ெமE0சமயெம
3 1ற, ��த�கள 

மணிம'திர ஔஷத�களா� தீ�!க �*யாதாE விட, மாணி!கவாசக� விMதிைய! 

ெகா"�த&ளி அ+மகைள� ேப(+ப* ெசEத&ளின ெர
ப கைத. ப�த� - ப!த�. 

ேபசா�பாைவ - ேபசாத அழகிய ெப�. ��த� - ��தைன� ெதEவமாக!ெகா�ட 

மத�தவ�. பHசா!கர+ - ஐ'ெத<�ைடய ம'திர+; தீ�!கச'தி ெப�ற 

வடெசா�ெறாட�. அர
 - ஹர
; அழி�த� கட9�. (28) 

 

29 29 29 29            (இ-�) க�O3 ேபா+ (த+மிட+ F$காம� த+ைம�) தாிசி�த 

மா�திர�தி4+, பவ�ைத      (அவ�கள) பிற��கைள, காE' – ஒழி�, அ&G+ – 

(அவ�க)2) ந�கதி ெகா"�த&Gகிற, ஈைர' ��ணிய தீ��த+ - பாி(�தமான 

ப�� தீ��த�க�. ேச� - ெபா&'தி:�ள, ���ேர - ���ரான, ெப� ஒ& 

பாக� இ&'தா� - உமா ேதவி ஒ& ப!க�தி� இ&!க�ெப�றவ&+, க)" அாியா� 
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(ஆபரணமாக!) க)*:�ள நாக�கைள:ைடயவ&+ ைக 1�பி நி
3 தி!க 

தி&'தா�க� தாியா�      (த+ைம) அHச� ெசE வண�கிநி
3 தி!2+ப* 

தி&�தமைடயாதவாிட�� த�காதவ&மாகிய சிவபிரான, கா��      

(எ�லா9யி�கைள:�) கா!2மிடமா+ந (எ-3) 

 

சித+பர தசதீ��த+ - சிவக�ைக, 2Eயதீ��த+, ��ம", வியா!கிர பாததீ��த+, 

அந�ததீ��த+, நாகேசாி, பிரமதீ��த+, சிவ�பிாிைய, தி&�பா�கட�, பரமாந'த1ப+ 

எ
பன. க�O�றேபாேத எ
ற உ+ைம - இழி9 சிற��. க�O3ேபாேத எ
3+ 

பாட+. பவ+ – வடெசா�. இர�ட*யி4+ ‘க)டாியா�’ என Fல�ைத� தி&�க. 

1��-1+� எ
பத
 பிறவிைன, க)" அாியா� எ
பத�2      (இய�பாகேவ 

பாச�தினி
3 நீ�கினவெர
3+ ெபா&�ெகா�ளலா+. க)டாியா� ைக1�பி நி
3 

தி!க என எ"� - பாசெமாழி'த அ*யவ�க� ைக 2வி�� ெதா<நி
3 

தி!கெவ
3 உைர�பா&�ள�. தி&'தா�க�, தாியா� எ
றதனா�, தி&'தின 

அ*யவாிட�� த�2பவெர
ற ேபாத&+.(29) 

 

30.30.30.30.   (இ-�.) �'த - ��பட (�
கால�தி� எ
றப*), �� தீ இைடயி
 - F
3 

வைக அ!கினிகளிேல, அவி - அவிகைள, ெசாாி' - ெபE, மைற ��ேத�      

(எ�ெபா<+) ேவத�கைள ஓ+ பிரமேதவ
, ஓம+ ெசE - ேவ�வி ெசEய�ெப�ற; 

���ேர – ���ரான; ெமE ேதாளி� மா ளவ
      (தன) தி&ேமனியி
 

ப2தியான ேதாளி� ெபாிய தி&�ழாEமாைல :ைடயவ7+, ந�த
 - 

ச�க�ைத:ைடயவ7மாகிய தி&மாலா�, வண�2 - வண�க�ப)ட, பத
 - 

தி&வ*கைள:ைடயவ&+, ஆக� ஓ� மா உளவ
      (தம) தி&ேமனியிேல 

ஒ�பி�லாத உமாேதவிைய:ைடயவ&+, அ�த
      (யாவ�!2') தைலவ&மாகிய 

சிவபிரான, மைன - இடமா+; (எ - 3.) 

 

அவி - ஹவிB எ
7+ வடெமாழி� திாி�; யாக�தி� ேதவ�!2 இ"+ ெநE �த�ய 

உண9!2� ெபய�. க�ைக!கைரயி� அ'த�ேவதியி� பிரம
 ஓ� யாக�ைத0 

ெசEய�ெதாட�கி அதைன �*�த�ெபா&)"� தி�ைலவன�தி�20 ெச
3 

தி&நடன�ைத தாிசி�� தி�ைலவாழ'தண�கைள:+ வியா!கிரபாத�னிவைர:' 

ைணெகா�" ேவ�வி�*�தனென
ப கைத. ந' – ச�க+. (30) 
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31.31.31.31.      (இ- �) ஓ� கைல - ஒ& அ+சமான, எ�2 எ�2+ - எ�லா0 சிவதல�களி4+; 

உலாவி - சHசாி�, அ�த யாம�தி� – ந" இரா�திாியி�, Mரண+ ஆE - நிைறவாகி, 

ஒ
3+ - ெபா&'த�ெப�ற, ���ேர – ���ரான; காரண+ ஆ+ – (தி&நடனH 

ெசEத&Gத�2!) காரணமான பா� - தி�ைலவன�தி�, தா�டவ
 - ஆன'த 

தா�டவ நடன�ைத:ைடயவ7+, ஆ� பணி'தா4+ - யாவ� வண�கினா4+, உ� 

அ
ைப பா��      (அவ�கள) மன�தி4�ள அ
�நிைலைய ேநா!கி, ஆ�டவ
      

(அவ�கைள) அ*ைமெகா�ட&�பவ7மாகிய சிவபிரா
, ஆ� - ெபா&'திய, பதி - 

தலமா+; (எ- 3) 

 

சிவபிரான M�ணவ*வ+ சித+பரதல�தி� எ<'த&ளியி&�ப ெத
3+, அதன 

ஆயிர�கைலகG� ஒ&கைல ைகலாச+ �த�ய எ�லா� தல�களி4H ெச
3 

வியாபி� ந"நிசியி� மீ�"வ' அJவ*வ�தி� ஒ"�கி நிைறவெத
3+ 

...ெகா�ைக. "எ�பதிகளி7��ள விைறய&� F��தியா9H, ெச�ப&H 

சித+பர�) *&வ� தயாமாதனனி, ெலா��றவைடதலா L4ைர!2 

ெம!கால��G, ம�ெப&�கால0 ேசைவயதிக 9�தம மாெம
ேற” எ
றா� சித+பர 

�ராண�+. அ�த+ - அ��த+. Mரண+ - M�ண+. வடெசா�றிாி�க�. யாம+ - F
& 

யாம�கைல:ைடயெதன! காரண�ெபய�. சித+பர�ைத 'காரணமா+ பா�' எ
ற, 

ேதவதா&வன+ சிவபிரா
 தி&நடனH ெசEதைல� ெபா3!க மா)டாைமயா4+, 

Mமி!2 ந"வாகிய தி�ைலவன+ அ'நடன�ைத� ெபா3!2'தானமாக 

இ&�தலா4+, அ�2� தி&நடனH ெசEத&ளினைமயி
; இனி, காரணமா+ பா�      

(��தி ெப3த�2!) காரணமான இடெம
3மா+. அ
றி:+, (ம�ைற�தல�கைள� 

தாிசி�த பய
க� இ�தல�ைத� தாிசி�தத�2!) காரணமாக� ெப�ற 

இடெம
னலா+; "ெசா�றதி
னேத� (&திநாயகனிட�ெகா�ட ந�றவ�களாலாவ 

ெத
ெனனனினா
மைறக�, ��3நாட&H சித+பரF��திைய! கா�ட�, 

2�றவ�தல! கா)சிகேளவான �ணாி�," எ
ப சித+பர�ராணமாத�
. (31) 

 

32.32.32.32.   (இ-�.) ேசாதி வைர - ஒளிைய:ைடய மகாேம&கிாியின, �+ �* ஆE - 

F
3 சிகர�களாக, எவ�!2+ - யாவ�!2+, ேதா
றா - காண�படாம�, அ7Mதி      

(சிவாPபவ�ைடயவ�கG!ேக) அJவPMதி நிைலயி�, ெவளி ஆ2+ - 

�ல�ப"கி
ற, ���ேர - ���ரான. அ�க+ - எ4+ைப, மா என - ெப�ணாக, 
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தர வ�லா
 - ெசE ெகா"!க வ�லவராகிய தி&ஞான ச+ப'தF��திநாயனா�, 

நாG+ - தின'ேதா 3+, ைக ெகா� – ைகயிேல ைவ�!ெகா�" 

உபேயாகி!2+ப*, ெபா
 தாள+ இ"+      (அவ�!2�) ெபா
னினாலைம'த 

தாள�ைத! ெகா"�த&ளின, க'தா+ அ�லா
 (அ�க'தர�தா
) - இ&� நிறமான 

க�ட�ைத:ைடய சிவபிரா
, ஆG+      (உயி�கைள) அ*ைம ெகா�Gகிற, கா�� - 

காவ�டமா+ ; (எ - 3.) 

 

ேம&வி
 வடசிகர+ தி&Fல)டான�+, ெத
சிகர+ கனகசைப:+, ேமைல0சிகர+ 

ேகா�ர�வார�மாக0 சித+பரதல+ ேம&வி
 F
3 சிகர�களா2+ உ�ைம 

பிற�க�கG!2� �ல�படாம� சிவா7Mதி:ைடயவ&!2 மா�திரேம 

�ல�ப"ெம
ப ��பாதியி
 வரலா3. அ7Mதி - வடெசா�. தி&மயிைலயி� 

வணிக�2ல�தி� ேதா
றின சிவேநசெர
பவ� கபா`(வரர&ளா� பிற'த 

��பாதியி
 வரலா3. வணிக� த+ ��திாியாகிய M+பாைவைய0 

ச+ப'தF��திநாயனா&!2 உைடைமயாக! க&தி வள�� வ&ைகயி�, ஒ&நா� 

ந'தவன�தி�ெச
3 மல�ெகாEைகயி� அ+மக� பா+� தீ�*யிற!க, அவைள0 

ச+ப'தF��தி நாயனார உைடைமயாக! க&தியி&'த ப�றி, அவைள� 

தகனHெசEத எ
ைப எ"�ெதறி' விடாம� ஒ& 2ட�தி� ைவ� அவளி&'த 

க
னிமாட�தி�&�தி அதைன அவ� பாகா� வ&ைகயி� அ'நாயனா� 

அ�தல�தி�2 வ' ............. ............. அ0ெசEதிையயறி' அ!2ட�ைத வ&வி�� 

பதிக+ பா*0 சிவன&ளா� அJெவ4+ைப� ெப�ணா!கினெர
ப+; அ'த 

நாயனா� �
ன+ தி&!ேகால!காெவ
7' தி&�பதியிெல<'த&ளி� தி&!கர�தா� 

ஒ�த3�� தி&�பதிக+ பா"ைகயி�, சிவபிரா
 அ&�1�' ெபா�றாள+ 

அளி�த&ளினெர
ப+, கைதக�. க'தர+ - தைலைய� தாி�பெதா!க க<�!2! 

காரண!2றி; க+ - தைல. (32) 

 

33 33 33 33               (இ-�.) வான+ உல2 ஏ�த -ேதவ உலக�தாரா4+ தி!க�ப"கிற, �வாச� - 

�வாச �னிவர; பசி - பசி; ஆற - தணி:+ப*; உைம - உமாேதவி, ேபானக+ - 

உணைவ; அளி!2+      (அவ&!2�) த'த&ளின; ���� - ���ரான; ஆன 

ச'ந+ப�வித�தா� நா" அாியா� - ப�வைகயான பிற�ைப:ைடய தி&மா4' 

ேத*யறித�க&ைமயானவ&+, ேமான�தா� ந+� அ�வித�தா� - 
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ெமௗனநிைலைமைய:ைடய சிவேயாகிக� வி&+�கிற அ�ைவத! 

கல�ைப:ைடயவ&+ ஆகிய சிவபிரான, நா" - தலமா+; (எ-3) 

 

�வாச �னிவ� தி&நடன' தாிசி�த� ெபா&)" சித+பர�!2 வ&ைகயி�, பசியா� 

இைள���3 எ�2+ உண9 கிைடயாம� வ&'தி "எ&!2 �ைள�த தி�ைல aச7 

மி�கி�ைல," என உைர!க� ெதாட�கினேபா சித+பர�தி4�ள சிவகாமிய+ைம 

ஒ& பா��பன0சி3மி வ*வ�ெகா�" அவ�!2� தி&வ� பைட!க, அ+�னிவ� 

அதைன:�" பசிதணி', "எ&!2 �ைள�த இ�ைல aச7 மி�2�"," என 

மாறி:ைர�தனெர
ப கைத. "வான�ல2" என� பாட�ெகா�" - 

வி�Oலக�தவ&+ ம�Oலக�தவ&+ என9+ உைர!கலா+. தி&மா�
 

தி&வவதார+ ப� - ம0ச+, 1�ம+, வராக+, நரசி�க+, வாமன+, பர(ராம
, 

தசரதராம
, பலராம
, க�ண
, க�கி எ
பன. அ�+ தம, ேமான+ - 

வடெசா�றிாி�க�. ேமான+ - ேபசாவிரத+. அ�வித+ - இர�ட�ற. 

ஆ
மேபாத�� க�ெணாளி:+ ேபால0 சிவ�+ ஆ
மா9+ த+�� இர�டற! 

கல!2+ எ
ப ைசவசி�தா'திக� க&�; மாயாவாதிகேளா ஆகாய�+ 

2டவாகாய�+ ெபால� பிரம�+ ஆ
மா9+ த+மி� ேச�' ஒ
3ெம
ப�, (33) 

 

34 34 34 34               (இ-�.) வா� - ஒளிைய:ைடய, நைகயா�      (தம) �
சிாி�பினாேல, தீ - 

எாிகி
ற, �ர�தி
 - திாி�ர�திேல, வா$ - வா$'தி&'த, Fவைர - F
3 

அ(ர�கைள, காவ� Mண - தி&வாயி� கா!2' ெதாழிைல! ெகா�G+ப*, அளி� 

(சிவபிரா
) க&ைண ெசE கா�, ஆG+ - அ*ைம ெகா�Gத�கிடமான, ���ேர 

- ���ரான, ஆணவ� ஆ+ - ஆணவமல�தினாலாகி
ற, ெமE க& - உட+பி
 

ேதா�ற�தி7ைடய, வாதைனயா� - ெதாட�0சியினா�, மி!2 உழலா - மி2' 

வ&'தாத, மி!ேகா�க�      (சிவஞான�ைடய) ெபாிேயா�கள, ெமE க&� - 

உ�ைமையேய க&� த
ைம:�ள மன�தினா� ெசEய�ப"கி
ற, வ'தைனயா
 

- வண!க�ைத ேய�3!ெகா�பவ7மாகிய சிவபிரான, V" - இடமா+ ; (எ-3) 

 

திாி�ர�தி� வா<+ அ(ர�கG� Fவ� மா�திர+ ��தேவஷ�ெகா�ட தி&மா�
 

தீய உபேதச�தாற சிவப�தி 2ைலயாம�&!க, பி
� சிவபிரா
 தம 

சிாி�பினாலாகிய ெந&�பினா� அ+���ர�ைத:+ அவ�றி�வா<+ 

அ(ர�களைனவ&டேன ெயாி�தி"ைகயி�, அ+Fவைர மா�திர+ அழி�திடாம� 
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சித+பர�தி� தி&!ேகாயி� வாயி�காவலாளரா+ப* அ&�ெசE 

ஆ)ெகா�டனெர
ப கைத. "���ர�கைள �!கண
 �னி'தநா� Fவ&+ 

�<�தீயி�, ற�பினா&ள�" எ
றா� வி�����Iரா&+. அ+Fவ� - (�&ம
, 

(சீல
, (��தி எ
பவ�. தீ�ர+ - விைன�ெதாைக. �+மல�கG� ஆணவமல+ 

க
மமல�!2 Fலமாதலா�, ‘ஆணவ�தா+ ெமE!க&�வ'தைன' என�ப)ட. 

'ஆணவமா+' எ
ற பாட�!2 - காரண காாிய�கைள ஒ�3ைம நய+பட! 

1றியெத
க. க& - க��ப+; இ�ேக, இல!கைணயா�, பிற��. வ'தைன . 

ஒ
ற�ெகா
3 ெதாட�'தி&�த�; அைல9மா+. ஆணவமா 

ெமE!க&�வ'தைனயா� மி!2ழலா மி!ேகா�க� எ
ற - கட9ள&ளா� 

க&மெமாழி' பிற�ப�3� தவறா ��திெப3+ நிைலயி4�ளவ�கைள, இவ�க� 

சீவ
�!தெரன�ப"வ�, உழலா - ஈ3ெக)ட எதி�மைற� ெபயெர0ச+; 

அ�ப*�ப)ட விைனெய0சமாக! ெகா�", பிற��� ெதாட�0சியா� மி!2 

அைலயாதப* எ
3+ ெபா&�ெகா�ளலா+. மி!ேகா�க� 

ெமE!க&�வ'தைனயா
 எ
றதி�, கீ$ம!கள ெபாE!க&�தா� ெசEய�ப"+ 

வ'தன�!2 எ)டாதவென
3+ க&� ஏ�ப"+. (34) 

 

35.35.35.35.     (இ-�) ச+ப'த�!2 - தி&ஞானச+ப'தF��திநாயனா&!2, அ'தண�க� 

த+ைம - தி�ைல வாழ'தண�கைள, சிவ கண+ ஒ��+ - சிவபிராைன0 .$'�ள 

கண�கைள ஒ�தி&!கி
ற, ப�ைப - உ�ைம�த
ைமைய, கா)"+ - 

�ல�ப"�த�கிடமான, ���ேர - ���ரான, அ+��வா
 எ)" ஆக+ - 

ச'திர7லாவ�ெப�ற ஆகாய�ைத அளாவிய [மிக நீ�ட] (தன) தி&ேமனி, மH( 

ஆ�'தா
 - ேமக�ைத ெயா�தி&!க�ெப�ற தி&மா�, ஏ�த      (த+ைம�) தி!க, 

மைறேயா" இ&பா
 எ)" ஆகம+ சா�'தர
 - ேவத�க� நா
கி4+ இ&ப�ெத)" 

ஆகம�களி4+ ெபா&'தி:�ளவராகிய சிவபிரான, இ� - இடமா+. 

 

ச+ப'தF��திநாயனா�, தி&நீலக�டயா$�பாண நாயனா&ட
 சித+பர�தி�20 

ெச
3 நேடச�ெப&மாைன� தாிசி� ச'நிதான� தல�தி� நிர'தரவாசH ெசEத�2 

அ0ச��3 அ&கி4�ள தி&ேவ)கள� தல�திேல வசி�தி&!2+ நாளி�, ஒ&நா�, 

நடராசைர அ&0சி!2+ ேப3ெப�ற தி�ைல வாழ'தண�கள மகிைமைய� 

ேபா�றி0 சித+பர�!20 ெச�4ைகயி� அJவ'தண�க� சிவெப&மான&ளா� 

சிவகணநாதராக� �ல�பட� தாிசி�தா�. சி3பிராய�தி� உமாமேக(வர�களா� 
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அ&Gட
 ........ ....... ெப�30 சிவபிரான&ளா� உமாேதவி ஞான�பா� ஊ)ட 

உ�டாகிய த�வ ஞான�தி
 ச+ப'த�ைத :ைடயவரானதனா�, 

இ'நாயனா�!2� தி&ஞானச+ப'தெர
ற தி&நாம+. ஒ��+ எ
பதி�, ஒ�� - ப2தி. 

'ஒ!2+' எ
3+ பாட�ெகா�ளலா+. அH( ஆ�'தா
 என� பிாி� - தன 

தி&ேமனியி� பHசா:த�க� ெபா&'தின தி&மாெல
3+ உைர!கலா+; அH( – 

எ�ணலளவா2 ெபய�. இனி, ச'திர7+ ஆகாய�திலளா9+ வ*வ�ைத:ைடய 

ேமக�ைத (வாகனமாக)� ெபா&'தின இ'திர7' தி!க எ
3+ 

ெபா&�ெகா�ளலா+. இ&ப�ெத)"0 சிவாகம+ - காமிக+, ேயாகஜ+, சி'திய+, 

காரண+, அசித+, தீ�த+, .!2ம+, சக0சிர+, அ+(மா
, (�பிரேபத+, விசய+, 

நி0(வாச+, (வாய+�வ+, ஆ!கிேனய+, Vர+, ெரௗரவ+, ம2ட+, விமல+, 

ச'திரஞான+, �கவி+ப+, பேரா�கீத+, லளித+, சி�த+, ச'தான+, ச&ேவா!த+, 

பாரேம0(வர+, கீரண+, வாள+ எ
பன. இ&ப + எ)" = இ&பாென)"; 

ஆ
சாாிைய வர நிைலெமாழியி
 அ ெக)ட. (ந
 - உ&� - 10) கண+ - 1)ட+. 

(35) 

 

(36)(36)(36)(36)      (இ-�.) வாதZர
 - தி&வாதவாி� அவதாி�த மாணி!கவாசக (வாமிக�, 

ேகாைவ - தி&!ேகாைவயாெர
7+ Lைல, �கல - பா*0ெசா��வர, (அதைன), 

ைவ�த அ&ளா�      (அவ�ப!க�) ைவ�த தி&வ&ளினா�, ��தக�தி� தீ)"+ - 

ஏ)"0(வ*யி� (சிவபிரா
) எ<த�2 இடமான, ���ேர - தி&����ரான, 

�தி அரா - பட���ளிைய:ைடய நாக�கG+, வான� அம� இ' - 

ஆகாய�திேல ெபா&'கிற ச'திர7+, ஆ� - ெபா&'திய, மா ம9�யா� - சிற'த 

சைட:ைடயவ&+, எ< நா - ஏ< ((வாைலகளாகிய) நா!2!கைள:ைடய 

அ!கினிேதவன, வா
 அ�த+ - ெபாிய (ஏ<) ைககைள:+, அாி'தா� - 

அ3�தவ&மாகிய சிவபிரான, வா$9 - இ&�பிடமா+; (எ - 3.) 

 

மாணி!கவாசக� தி�ைலயிெல<'த&ளியி&!ைகயி�, சிவபிரா
, பா�*ய நா)*� 

அவேரா" �
 பழ!க��ள ஒ& அ'தணன வ*வ�ைத எ"� வ' அவர 

அ7மதி ெப�3 அவ� பா*ய தி&வாசக� தி&�பாட�கைள எ<திய பி
�, ஒ& 

ேகாைவ�பிரப'த+ பாடேவ�"ெம
3 1றி, அ�ஙனேம அவரா� தி&வாE 

மல�'த&ள�ப)ட தி&0சி�ற+பல ேகாைவயாெர
7' திJவிய Lைல:' 
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தாேமெய<தி �*�தன ெர
ப கைத. ேகாைவ - இ�ேக அக�ெபா&)ேகாைவ; அ 

- இ&வைக� ப)ட �த�ெபா&G+, பதினா
2வைக�ப)ட க&�ெபா&G+ ப� 

வைக�ப)ட உாி�ெபா&G+ ெபா&'தி! ைக!கிைள �த� உ�ற அ
�ைட! 

காம�ப2தியவா� களெவா<!க�திைன:� க�ெபா<!க�திைன:+ 13தேல 

ெய�ைலயாக! க)டைள! க��ைற நாQ�றா� திைண�தலாக� ைறaறாக! 

1ற�ப)ட ப
னிர�" அக�பா)"3��+ வ<வி
றி� ேதா
ற� பா"வ. 

அ&ளா� தீ)"+ என இைய:+. அ&ளா� �கல என இைய�      (அ*யா�கைள 

உEவி!க ேவ�"ெம
3 அவ�களிட� உ�டான) க&ைணயினா� வாதZர*க� 

பாட எ
3�ைர!கலா+. ��தக+ - �Bதக+, அ�த+ - ஹBத+; வடெசா�றிாி�க�. 

இ', ெமள� - வடெசா�க�. எ<+ பிாிவ� ெதாைக��ற�� பிற'த 

அ
ெமாழி�ெதாைக! காரண� க�ெணாளி:மஃ அ!கினி!2� ெபயராதைல 

"அமி$ெதன ெவ<நா ெவ2+ எ
ப ைசவகG+ வி�ேணா� மிைச2வ�" எ
ற 

பழ+பாட�4� கா�க. பரகாய�+ ேபால� ....... ‘ஸ�தஜிkவா’ எ
3 ஒ& ெபய� 

13வ�. எ<+ ...... ....... ....'த ெபயராக9+ எ"!கலா+ . அ!கினியி
 ........ .......... 

...... வா� - ஒளிைய:ைடய, த!க
 ேவ�வி தக��த ெபா<திெல
க. (36) 

 

37 37 37 37                  (இ - �.) சீ� உ�ற - ........... ெபா&'தின, அசாீாி - உட+� விள�காத 

ஆகாயவாணி, ேச!கிழா�!2 - ேச!கிழா� நாயனா&!2, ஆதி ெமாழி      

(ெபாிய�ராண+ பா"த�2) �த�ெசா�ைல, Mாி� - மகி$0சி மி!2, உைர!2+ - 

ெசா�4த�கிடமான, ���ேர - ���ரான, நீைர கர' ைவ�த ேவணியா� - 

க�காநதியி
 ெவ�ள�ைத உ�ளட!கி ைவ�த சைடைய:ைடயவ&+, காதினி� 

தாவி 1E      (தம) தி&0ெசவியி� தாவி! 1வி!ெகா�", கர+ ைவ�த      (தம 

இட�) தி&!ைகயி� ெபா&'தி ஒ�!கி
ற, ஏணியா� - மாைன:ைடயவ&+ ஆகிய 

சிவபிரா
, கா�� – கா!2மிடமா+; (எ - 3.) 

 

சமணசமய!ெகா�ைகைய� பாரா)ட�ெதாட�கின அநபாய ேசாழ மகாராஜாைவ 

உEவி!2+ ெபா&)"0 சிவன*யா� சாி�திர�ைத ஒ& ெப&�கா�பியமாக� 

பா"த�2 அJவரசன �த� ம'திாியாகிய ேச!கிழா� நாயனா�, 

சித+பர�ைதயைட' சபாநாயகைர� தாிசி�, அ*ெய"�� த'த&ள 

ேவ�"ெம
3 பிரா��தி!க, உடேன சபாநாயகர தி&வ&ளினாேல 

‘உலெகலா�ண�' ேதாத�காியவ
’ எ
3 ஓரசாீாி வா!2 எழ, அ�தி&வா!ைகேய 
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�தலாக! ெகா�" அவ� தி&�ெதா�ட� �ராண+ பா* �*�தனெர
ப கைத. 

உ�றசாீாி - ெபயெர0சவி3 ெதா2�த�. உ�3 என� பிாி� - சிற��� ெபா&�தி 

எ
3மா+. அசாீாி - ெதEவ வா!2. ெதா�ைட ம�டல�தி� 2
ற�Iாி� ேவளாள 

வ&ண�தி� ேச!கிழா� மரபிேல உதி�த அ&�ெமாழி�ேதவ�, தா+ உதி!க�ெப�ற 

ேச!கிழா� மரைப விள!கினைமயா�, அவ&!20 ேச!கிழா� எ
7+ ெபய� 

உ�டாயி�3. Mாி� எ
பைத� Mாி!க எ
7+ எ0ச�திாிபாக! ெகா�டா�, 

பா*�*!க எ
3 ெபா&�ப"+. தம தி&0ெசவிய&கி� இனிைமயாக! 19+ப* 

சிவபிரா
 கர�திேல'தின, தா&கவன� �னிவ�களாேலவ�ப)" அ�ட+ 

ெவ*பட ஆரவாாி� வ'தெதா& மாைனெய
க. (37) 

 

(38)(38)(38)(38) (இ - �.) வா� - வாளா:த�ைதேய'திய, ைக - ைகைய:ைடய, அச வாணிப� - 

ஆ)"வணிக� 2ல�தி� ேதா
றிய உEயவ'த ேதவநாயன�, ெசா� - 1றின, மா 

L�ைன - சிற'தெதா& ைசவசி�தா'த சாBதிர�ைத, ப* க� M)ைக - ப*யி4�ள 

க�யாைன, எ"!க - எ"��தர, ெகா�      (அதைன யாவ&+) 

அ�கீகாி�த�கிடமான, ���ேர - ���ரான, தா� கமல+ ேபா உளவ
 - 

நாள�ைத:ைடய தாமைரமலாி� உ�ளவனான பிரம7+, ந�தன - ச�க�ைத:ைடய 

தி&மா4+, �&1த
 - இ'திர7+, (எ
7+ இவரா�), ேபா�3+ - தி!க�ப"கிற, 

அ'தி ேபா உள வன�த
 - மாைல� ெபா< ேபா4�ள ெச'நிற�ைத:ைடய 

சிவபிரான, �ாி - நகரமா+; (எ - 3.) 

 

சித+பர�தி�&'த தி&!கடZ&Eயவ'தேதவ நாயனா�, தமஞானாசாாியராகிய 

உEயவ'த ேதவநாயனாரா� உைர!க�ப)ட+ ைசவசி�தா'த சாBதிர+ 

பதினா
கி7� ��ப)டமான தி&9'தியாெர
7+ L�
 உ)ெபா&ைள 

விள!2+ ெபா&)"� தா+ ஒ& L�ய�றி0 சபாநாயக� ச'நிதான�தி� 

வாசி!க�ெதாட�2+ ெபா<, 'ச'நிதான�தி
 ப*யி4�ள க�யாைன இ'Lைல 

ெய"�ைவ�தா� மா�திரேம இதைனவாசி!க�த2+’ எ
3 தி�ைலவாழ'தண� 

�த�ேயா� 1ற, நாயனா� அத�2 உட
ப)" அ!க�யாைன ேம� Lைலைவ!க, 

அJயாைன உயி�ெப�3 எ<' த
ேம� ைவ!க�ப)ட அ�தி&Lைல� 

தி!ைகயாெல"�� ப*யி
 ேம�ைவ� அத
 ெதEவ�த
ைமைய விள!கி 

அ'Lைல அைனவ&+ அ�கீகாி!2+ப* ெசEதெத
3+, அதனா� அ'L4!2� 

தி&!களி�3�ப*யாெர
3 காரண�ெபய� வ'தெத
3� கைத. அஜ+ - ஆ". 
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வாணிப+ - வியாபார+; வாணிDய+ எ
7+ வடெசா� சிைத9. 'Mைழ!ைக' எ
ப, 

ஐகார�ெக)" ழகர+ டகரமா�திாி' M)ைகெயன நி
ற; வார�ைத:ைடய 

தி!ைகைய :ைடயெதன� ெபா&�ப"கிற ேவ�3ைம�ெதாைகய
 ெமாழி. 

அ�த
 என� பத+ பிாி� - பிரமன த'ைதயான தி&மாெல
3 உைர�பா&�ள�. 

�&1த
 எ
7+ வடெசா� - �& எ
7+ அ(ரைன! ெகா
றவென
3+, 

ேவ�வியி� அைழ!க�ப"பவென
3+ ெபா&�ப"+. அ'தி - ஸ'�யா எ
7+ 

வடெமாழி� திாி�; இ - இ�ேக, சிற�பாE, மாைல0ச'திைய :ண��தி�3. இனி, 

அ'தி      (பக�ெபா<தி
 ) அ'தமாக9�ளெதன மாைல!காலமாகலா+. 

அ'தி�ேபா உள வ
ன�த
 எ
ப - ெசJவான+ ேபா
ற தி&நிற�ைடயவ 

ென
றப*. 'அ'திவ�ண
' எ
3 சிவபிரா7!2 ஒ& தி&நாம+, வன+ - வ�ண+; 

வடெசா�சிைத9. (38) 

 

39 39 39 39               (இ-�.) ஆைச எ)*7!2; இைற:+ - எ)"�தி!2!கG!2� தைலவரான 

(இ'திர
 �த�ய) தி!2�பாக� எ�ம&+, ஆைச எ)* - அ
� மி2', ஆைச விட 

(தம) மல!2�ற�ைத ஒழி:மா3, Mைச இ)"      (சிவபிராைன�) Mசைன ெசE, 

ேபா�3+ - தி�த�கிடமான, ���ேர - ���ரான - ேபச எ)டா – (தம 

நிைலையெய"��) ேப(த�2 �*யாத, ேவத அ'த� – ேவத�*வி
 

ெபா&ளாக9�ளவ&+, உ+ப� அம� வி� நா" அள'த - ேதவ�க� வசி!கி
ற 

(வ�!க ேலாக�ைத யளாவி:ய�'த, ெந�ைல - தி&ெந�ேவ�யி4�ள, ேவ - 

F�கி�க�, தா+ த&+ - தா+ ெபற�ெப�ற; பரம� - சிற'த கட9Gமாகிய 

சிவபிரான, V" - இ&�பிடமா+; (எ- 3) 

 

அXடதி!பாலக�கG+ தி�ைலயி� த�த+ திைசெய�ைலயி�&' சிவபிராைன� 

Mசி�! 2ைறதீ�' ேப3 ெப�றனெர
ப கைத. ஆக – 2�ற+. ஆைசெய)* 

ஆைசவிட எ
ற - �ர�விைள'தழிவணி. ஆைசவிட எ
பத�2 - த+ ஆைசதீர 

ெவ
3 உைர�பா&�ள�. Mைச - Mஜா எ
7+ வடெசா�றிாி�. ேபசெவ)டா 

எ
பத�2 - ெசா�வத�காிய சிற�ைப:ைடய எ
3�ைர!கலா+. 

வி�ணாடள'தேவ என இைய:+. எ�லா+ அழி:+ பிரளயகால�தி� தம!2+ 

அழி9ேநாி"ெம
3 கவைல:�3 ேவத�க� பலநா� சிவைன! 2றி�� தவ+ 

�ாி' அவர தாிசன�ைத� ெப�3 ‘பிரளயகால�தி� ேதவாீ� தாமிரசைபயி� நி
3 

ெசE:' தி&நடன�ைத நா�க� தாிசி!கேவ�"+; பிரளய�தி4மழிவி�லாத 
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அ�தல�தி� நா�க� F�கிலாE நி
3 எ�ேபா+ நிழைல0 ெசEய, நீ� எ�களிட+ 

��தாE�ேதா
றி எ�கG!2� பி�ைள:மாக ேவ�"+’ எ
3 வர�ேக)க, கட9� 

அத�2 இண�கி� தி&ெந�ேவ�யி� ேவOவன�தி� F�கி� ��தாகி 

அ+F�கி�
 கீ$ எ<'த&ளியி&!கி
றன ெர
ப கைத "அாிபிற'த த
3 Iணி 

லர7+ ேவயி லாயினா
' எ
றா� வி�����Iரா&+. ெந�ைல - ெந�ேவ�, 

ம[உெமாழி. தா+ - அைச. ேவE எ
ப ேவ என விகார�ப)ட; சி'தாமணியி� 

ேபE எ
ப ேப எ
 நி
றா�ேபால. (39) 

 

40 40 40 40                     (இ - �.) .ாிய7+ - ப0ைச ழாE �கி4+ - ப(நிறமான தி&�ழாE 

மாைலையயணி'த ேமக+ ேபா�க&நிற�ைடய தி&மா4+, ெத
 M&வ தி!கி� - 

ெத
கிழ!2� திைசயிேல, Mசைன ெசE - Mைச ெசEத�கிடமான, ���ேர - 

���ரான, 1ாிய ேவ� - 1�ைமைய:ைடய ேவலா:த�ைத ேய'திய, ஆ3 �* 

2மரனா� - ஆ3தி&�*கைள:ைடய �&க!கட9ளினா�, உபேதச+ ெப3வா
      

(பிரணவ�ெபா&ளி
) உபேதச�ைத� ெப�றவ7+, ஆ3 �*!2+ - க�காநதிைய0 

சைடயி�) தாி�த&ளின, அர
 – அரென
7ெமா& தி&நாம�ைடயவ7மாகிய 

சிவபிரா
, ஆ�9 - வி&+பி ெய<'த&ளியி&!2மிடமா+; (எ - 3.) 

 

ஒ&கால�தி� பிரம
 �த�ய ேதவ�களைனவ&+ வ' சிவெப&மாைன� தாிசி�! 

ைகலாச�தினி
3 மீ�" ெச�4+ெபா<, அ�கி&'த �&க!கட9ைள� 

பிரமெனாழி'த பலேதவ�கG+ வண�கி0ெச�ல பிரம
 மா�திர+ 

அ0சிவ2மாரைன0 சி3பி�ைளெய
3 க&தி அல)சியHெசE வண�காெதாழிய, 

அ!கட9� அJவய7!2 அறி9 வ&வி!கெவ�ணி அவைன ேநா!கி ‘பிரணவ 

ம'திர�!2� ெபா&� ெசா�வாE' எ
ன, அவ
 அ 1ற�ெதாியா மய�க, 

2மார!கடவ
 ‘பிரணவ�!2� ெபா&ளறியாதவ
 பைட��� ெதாழிைல நட�த� 

த!கவன�ல
’ எ
3 ெசா�� அயைன� தைலயிேல வ�ய!2)*0 சிைறயி�ட, 

சிவபிரா
 தா
 ெச
3 2மர7!2 ந�வா��ைத 1றி அயைன0 சிைறயினி
3 

வி"வி�தபி
, 2மரைன ெய"� ம*யி
மீ ைவ� உ0சிேமா' த<வி, 

'பிரணவ�ெபா&� உன!2� ெதாி:ேமா? ெதாி:மாயி� ெசா�வாE' எ
ன, 

�&கF��தி ‘அ இரகசியமாகவ
றி ெவளி�பைடயாக உைர!க� பா�ற
3' எ
3 

1ற, உடேன சிவபிரா
 ெசவிதா$�! ெகா"� அதைன!ேக)" 
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ஆன'தி�தனெர
ப கைத. ப(ைமெய
7+ ப���ெபய� விகார�ப)" ஐகார0 

சாாிையெப�3� ப0ைசெய
3 நி
ற. ழாE - ளl எ
7+ வடெசா� சிைத9; 

�கி� - உவைமயா2 ெபய�. (40) 

 

41 41 41 41               (இ - �) ெமE – ச�திய'தவறாத; க9ட� ேகா
 - ெகௗட ேதச�தா�!கரசனான 

இரணியவ�ம
, ெச<+ சா+Mநத�தா� - சிற'த ெபா
னினா�, ேம� நில� ஒ& 

ஆலய�க� - ேம4�ள ெபா
மயமான ேதவேலாக�ைத� ேபா
றெதா& 

சிவாலய�கைள; ெசE:+ – ெசEத�கிடமான; ���ேர - ���ரான; ஞான��ற 

ச+ப'த� அ�த� - தி&ஞான+ ெபா&'தின ச+ப'தF��தி நாயனா&!2� 

த'ைதயானவ&+; தராதல+ எ�லா+ �ண&+ ச+� - எ�லா9லக�களி4+ கல'த 

ச+�ெவ
7' தி&நாம�ைடயவ&+; அ'தர�த� - ஆகாயவ*வமா:�ளவ&மாகிய 

சிவபிரான; தல+ - இடமா+; (எ - 3). 

 

ெகௗட ேதச�தரசனான சி�கவ�ம
 தாைத க)டைள�ப* தி�ைலைய யைட' 

சிவக�ைகயி� �<கி உடநா�றெமாழி' ெபா
7&�ெப�3 இரணியவ
மனாகி� 

தி&நடன'தாிசி�� த
னா)ைடவி)"0 ேசாழநா)ைடயா�" தி&வ+பல+ 

�த�ய தி&�பணிக� பலவ�ைற0 (வ�ணமயமாக0 ெசEவி�தென
ப கைத. 

ஆலய+ - தி&!ேகாயி�. க9ட� - �த�ேபா�. சா+Mநத+ - நா�வைக�ெபா
கG� 

ஒ
3; ம�ற ைவ - ஆடக+, கிளி0சிைற, சாத[ப+ எ
பன. ேம&வி4�ளெதா& 

நாவ�மர�தி
 கனிகளி
 சாரமாக�பா:H ச+�நதியி� பிற�தலா�, சா+Mநதம
3 

ெபய�; "நாவெலா" ெபயாிய ெபால+�ைன யவிாிைழ' எ
ப� ந!கீரேதவ&+. 

சீகாழியி� தி&ஞானச+ப'த� F
றா+ பிராய�தி� தம த'ைதயாராகிய 

சிவபாதவி&தய� Bநாந+ ப�Oத�2� ேபா+ேபா தா�� 1ட0ெச
3 அவ� 

தீ��த�தி� F$கியெபா< அவைர!காணாம� கதறிய< சிவபிரா7ைடய 

தி&�ேதாணி விமான�ைத� பா�� 'அ+ேம! அ�பா!' எ
3 அைழ!க, சிவபிரா
 

அ!2ழ'ைதயினிட+ த'ைதேபால அ
�ைடயவராE உமாேதவிைய! ெகா�" 

அ!2ழ'ைத!2� பா^)* ஆ)ெகா�ட&ளின ெர
ப கைத. சிவபிரான 

இைளய2மாரராகிய (�பிரமணியF��திேய ச+ப'தF��தியாயினெர
ப 

L�ெகா�ைகயாதலா4+, சிவபிராைன0 ச+ப'தர�த ெர
னலா+. தராதல+ - 

Mமியினிட+, தராதலெமலா+ �ண&H ச+� எ
ற, யாதாெமா
ைற யறி:மிட� 

உட4�யி&' த
னி� ஒ
3 ப)" அறி:+ அறிைவ�பிாி!க 

ெவா�ணாதா�ேபால9+, யாதாெமா
ைற! காOமிட�! க�ணிெனாளி:+ 
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ஆதி�த� பிரகாச�' த
னிெலா
3ப)" நி�2' த
ைமைய� பிாி!க 

ெவா�ணாதா�ேபால9+, சிவ7+ பிரபHச�' த
னி� பிாி�த�காியதாE 

அந'யமாயி&!2 மாத�
, பHசMத�கG!2ாிய சிவBதலைம'த7� சித+பர+ 

ஆகாச��கBதானமாதலா� அ'தர�த� தல+ எ
ற. க9ட� ேகா
 ெசE:+ - 

ஏ9த�க&�தா. (41) 

 

42 42 42 42         (இ – �). ப�" - ��கால�தி�, ஊ�'த நட�தா�      (சிவபிரா
) ேம�கீழாக0 

ெசEத நடன�தினா�, உ!கிரசா��*:+ - பய�கர�த
ைம:ைடய காளிேதவி:+, 

நாண+ �!2 - ெவ)க�ைதயைட', வ'தி� - வண�கி, ஏ�+ - தி�த�கிடமான, 

���ேர - ���ரான; அ!2 வைலய+ க<� உளவன - &�திராKமாைலைய! 

க�ட�திேல தாி��ளவ7+, வாாியி� மீ7!2 ஆ - கட� நீாி4�ளெதா& மீைன� 

பி*�த�ெபா&)டாக, வைல - வைலைய, அ�2 - அ!கட�ேல, அ<� - அ<'த0 

ெசEத; உளவ
 - .$0சிைய:ைடயவ7மாகிய சிவபிரான, வா$9 - இ&�பிடமா+; 

(எ - 3) 

 

மகிஷா(ர ச�காரH ெசE .............. ப�திரகாளிைய� ப�கH ெசEவி!2+ 

ெபா&)", சபாநாயக� பலவித நடனHெசEய, அவG' ேதா�வியைடயாம� 

அ�ப*ேய உட
 ஆ*வர, பி
� (வாமி தம 2�டல� கழ
றைத! காதிேல 

தாேன ேச&+ப* ஊ��வ பாதமாக நடன+ ெசEய, அவG+ அ�ப* ஆ"த�2 

நாணி� ேதா�வி:�றனெள
ப ��பாதியி
 கைத. 

க�வப�க�தி
 �
� காளி தன!2 நிகாி�ைலெய
3 இ&'ததனா�, உ!கிர 

சா��*ெய
றா�. உ+ைம - உய�90 சிற��. ஊ��த+ - ஊ���வ+ எ
பத
 

விகார+; நாண - ெதாழி�ெபய�. அ+ - வி2தி; அ!2 - அKெம
7+ வடெசா�றிாி�. 

வலய+ - வைலய+ - இைட�ேபா�. அ!2வைலய+ - எ
� மாைல:மா+. பா�*ய 

ந)*� த�"ைற�பா!கெம7� கட�கைர0 ேசாியி� வா$கி
ற ஒ& வைலஞ� 

தைலவ
, பலநாளாக� பலவா3 வைலVசி �ய
3+ பி*!க�படாதெதா& 

கட�4�ள ெப&மீைன� பி*�பவ7!2� த
மகைள மணHெசE 

ெகா"�பெத
3 நி0சயி�தி&!க, ேசாம('தர! கட9� தா+ ஒ& வைலய7&! 

ெகா�"ெச
3 யாவ&+ விய!2+ப* வைலையVசி, த+மா� �
ேன சபி!க�ப)ட 

ந'திேதவர வ*வமாகிய அ+மீைன� பி*�! கைரேம� ேபாக)"வி)"� தம 

சாப�தா� பிற'த உமாேதவியி
 வ*வமாகிய அ+மகைள மணHெசE 
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ெகா�டாெர
ப கைத. ஒ&கால�தி� உமாேதவி சிவபிரா
 ெசEத 

உபேதச�ைத:+, அ!கால�தி� ந'திேதவ� சிவெப&மா
 ெசEத க)டைளைய:+ 

பாரா�கH ெசEததனா� சாபேம�றன ெர
க. உள9 - த'திர+. (42) 

 

43 43 43 43               (இ - �.) மாதவ� - சிற'த (சிவஞானமாகிய) தவ�பயைன:ைடய, 

மாணி!கவாசக� - தி&வாதZர*க�, ம
3� - கனகசைபயிேல:�ள, ஒளி!2� - 

ேசாதியி7�ேள, Mதிய�ேதா" - பHசMதச+ ப'த�தாலாகிய (தம) மா7ட 

சாீர�டேன, ஒ
3+ - கல�பத�கிடமான, ���ேர - ���ரான, M ேகதைக 

தாம+ கழி� - அழகிய தாைழமலைர அணியா நீ!கி, அளி பா�தனெனா" அ�ட+ 

- 2ளி�0சியான நில9லக�ேதா" பல அ�டேகாள�கைள:+, ஊழிேதா3+ – :கா'த 

கால'ேதா3+, தா+ அ�2 அழி� - தாேம அJவிட�தி� (&�திர [பியாE0) 

ச�காி�, அளி�பா�      (பிரம விXO [பியாE மீ)"+) பைட�! கா�பவராகிய 

சிவபிரா
, சா�� - ேச�'தி&!2மிடமா+; (எ - 3.) 

 

மாணி!கவாசக (வாமிக� ெசEத தி&வாசக+ தி&!ேகாைவயா� எ
7' 

தி&�ைறகைள0 சபாநாயக� அ'தண வ*வமாE எ<தி�*�தபி
�, 

தி�ைலவாழ'தண�க� மாணி!கவாசகைர� தாிசி� 'இ�தி&�ைறயி4�ள 

ெபா&ைள எம!2� ெதாிவி�த&ள� ேவ�"+' எ
3 ேவ�ட, (வாமிக� 'நா+ 

உண��ேவா+ வா&+' எ
3 அவ�கைளயைழ�0ெச
3 தி&வ+பலH ேச�' 

'இ�2 நி
ற ெப&மானாேர இத�2� ெபா&ளாவா�' என!கா)*, அ�2 நி
ேறா� 

யாவ&�காண, ேசாதி:) ேசாதியாE இர�டற! கல'தனெர
ப ��பாதியி
 

கைத. இவர வாEெமாழிக� மாணி!க+ ேபால0 சிவபிரானா� ந
2 

மதி!க�ப)டைமயி
, மாணி!கவாசக� எ
ற தி&நாம+. Mதச+ப'தமான Mதீப+. 

வடெமாழி�தததிதா'த நாம+. தம ந"விேல அன�பிழ+� வ*வமாE நி
ற 

சிவபிரான அ*�*கைள� ேதட� ெதாட�கிய பிரமவிXO!கG�, 

அ
ன�பறைவ வ*வமாE, �*ைய ேநா!கி ெந"'IரHெச
ற பிரம
 அதைன! 

காணா இைள�, அ�ெபா< அ�தி&�*யினி
3 V$கிறெதா& தாைழமலைர 

ேநா!கி, தா
 �*ைய! க�டதாக� ெபாE0சா)சி 1றேவ�"ெம
3 இர!க, 

அ+மல� அJவா3 ெபாE 1றினைமயி
, அதைன இனி ஏ�பதி�ைலெய
3 
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கட9� க&�தி)டனெர
ப கைத. தாமெம7+ மாைலயி
 ெபய� இ�ேக M9!2! 

காாியவா2 ெபய�. (43) 

 

44 44 44 44            (இ - �.) நா)ட+ உ3      (யாவ&+) வி&+ப�த!க, மாசி மக+ நா� – 

மாசிமாத� மகநK�திர�தின
3, வணிக
 - ஒ&ைவசியன, பாச+ விைன M)" 

- அவாவி
 காாியமான க&ம�தி
 ப'த�ைத, அ3� - ஒழி�, ஆG+      (அவைன) 

அ*ைமெகா�ட, ெத
 ���ேர - அழகிய ���ரான, மா)*� எ< �க� - 

இடப�தி
ேம� எ<'த&Gகிற ெப&ைமைய:ைடயவ&+, அ�பா அனா�      

(எ�லா9யி�கG!2') த'ைதயாைர� ேபா�பவ&+, ஏ" அதனி� ேகாைவ எ<+ 

கர+ பரனா� - ஏ)"0(வ*யிேல (மாணி!கவாசகர) தி&!ேகாைவயாெர
7+ 

Lைலெய<தின தி&!ைகைய:ைடய (யாவாி7+) ேம+ப)ட கட9Gமாகிய 

சிவபிரான, இ� - இடமா+; (எ-3) 

 

பாதகனாகிய �!கடென
பாெனா& வணிக
 பலேரா"' ேதாணியிேலறி 

மாசிமக�தின
3 கட�� பாசம3�த ைறயி� வ&ைகயி�, ேதாணி:ட
 அமி$' 

தீவிைனெயாழி' ந�கதி ெப�றனென
ப கைத. ''�கடென
ேறா� பாவி 

ணித& வணிகென
ேபா
, க�கடமைனய சி'ைத!கா தகனமாகமாத�, 

தி�கடகடனா2 நாG� றிைறத2 ைறயி�றி�ைல, ந�கட�ப*ய ��தி 

ந�ணினாெர�ணிலா�க�' எ
ப ேகாயி��ராண+. நா)ட+ - நா"த�, 

வி&+�த�; ெதாழி�ெபய�; அ+ - வி2தி. அ�� அரானா� என�பிாி�      (க�கா) 

சல�ைதேய'தின அரென
7' தி&நாம�ைடயவ ெர
3+ ெபா&�ெகா�ளலா+. 

(44) 

 

45.45.45.45. (இ - �.) ேதசிக நமசிவாய� - 2&நமசிவாயெர
பவ�, களி�� ெபற - 

ேபராந'தமைட:+ப*, ெச��+ நட�ைத      (யாவ&H) சிற�பி�! 13+ 

தி&நடன�ைத, கா)"+      (சிவபிரா
) தாிசன� ெகா"�த�கிடமான, ெத
 ���ேர 

- அழகிய ���ரான, ஒ�� அ இலா ஓ� ஏ�றினா
 - உவைமய�றெதா& 

இடப�ைத வாகனமாக9ைடயவ7+, மைறயா
 - ேவத�கைள! 1றினவ7+, 

உ�ள� இர�2+ அ*ேயா� ஏ�றினா� - மன�தி� அ
�கனி' உ&2கிற 

அ*யவ�க� (ஒ& அ�0சா வி!கிரக�தி�) ஏறிய&ள�ப�ணினா�, மைறயா
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(அ�2� த
ைன) மைறயாம� �ல�ப"�பவ7மாகிய சிவபிரான, ஊ� - இடமா+; 

(எ-3.) 

 

2&நமசிவாய� சபாநாயகர&ளா� அவ&!20 சா�+ ெபா&)"� தி&0சில+�� 

கி�கிணி:H ெசEவி!க� ெதாட�2ைகயி�, தி�ைலவாழ'தண�க� ‘இவ�ைற0 

சா�தினா� எ+ெப&மா
 தி&நடனHெசEவேரா' எ
3 பரா�கமாக0ெசா�ல, 

நமசிவாய� அJவணிகல�கைள0 ெசEவி�0 சா�தி� தி�ைலவாழ'தண�கைள 

வ&வி� ''அ+பலவா ேவா�கா லா*னா� றா$வாேமா, 9+பெரலா� க�டெதன! 

ெகா�பாேமா - ச+�ேவ, ெவ�றி� பதHச�!2+ ெவ+��!2+ தி�திெயன, 

ெவா�� பதHச�!2ேமா" எ
3 கட9ைள ேநா!கி! 1ற, உடேன சிவபிரா
 

தி&நடனH ெசEத&ளின ெர
ப கைத. நட+ - வட ெசா�. மைறயா
 - ேவத�களி� 

�கழ�ப"பவ ென
3மா+; ஏ�றினா� – ஆவாகனH ெசEதாெல
ற ப*. அ*ேயா� 

ஏ�றினா� மைறயா
 எ
பத�2 - அ*யவ�க� (த+ைம! கா!2+ பார�ைத� 

த+மீ) ைவ�தா� (அதைன) ம3!காதவென
3+ உைரெகா�ளலா+. இனி, 

'ஏ�தினா�’ எ
ப யமக� ெபா&�த�தி
 ெபா&)"� தகர+ றகரமா�திாி'த 

ெதன!ெகா�", தி�தாெல
3 உைர�பா&�ள�. (45) 

 

46.46.46.46.        ((((இ - �.) ந'தி �த� ேதவ� - ந'திேதவ� �த�ய ேதவ கண�கG+, பல ஞான 

�னிேவா� - சிவஞான�ைடய �னிவ�க�பல&+, Mைச - சிவMைசைய, �'தி 

மகி$' - மனமகி$' ெசE, ஏ�+ - தி�த�கிடமான, ���ேர - ���ரான, 

த+ தைனைய!2 - தம ெப�O!2, ஆ+ ம& ேகச+ - அழகாகிய 

ந3மண�ைத:ைடய 1'தைல, சாி�பா� - ஒழிய0 ெசEதவராகிய மான!கHசாற 

நாயனார, அ
பி7!2 – ப�திைய ேநா!கி உவ' அத�காக, ��தி இ)ேடா�      

(அவ�!20) சிவகதிய&ளிய வ&+, ஆம&ேக சHசாி�பா� - எ&தினிட�திேலறி0 

சHசாி�பவ&மாகிய சிவபிரான, ஆ�9 - த�2மிடமா+ (எ-3.) 

 

ந'தி�த� ேதவ� - ந'தியாகிய தைலைம�ேதவெர
3+, பல+ ஞான+ என�பிாி� - 

எ�லா�பய
கைள:+ த&+ த�வ ஞானெம
3+ ெபா&� ெகா�ளலா+. 

கHசாbாி�ேவளாள� 2ல�தி� ேதா
றிய மான!கHசாறநாயனா� சிவன&ளா� ஒ& 

ெப�ைண�ெப�3 ஏய� க�!காம நாயனா&!2 விவாகHெசEதர 

நி0சயி!க�ப)ட (பதின�திேல பரமசிவ
 ஒ& மகாவிரதி வ*வ�ெகா�" 
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மான!கHசாறநாயனா� V)"!20 ெச
3 அ�2� த+ைம வண�கிெய<'த 

மண�ெப�ணி7ைடய 1'தைல�பா�� ‘இ�ெப�ணி
 தைலமயி� நம!2 

பHசவ*யாக மா�பி� தாி!க�ப"த�2 உத9+, எ
3 உக'1ற கHசாற� உடேன 

உைடவாைள:&வி அ!1'தைல அ*ேயா" அாி' ெகா"!க, கட9� மகாவிரதி 

வ*வ�ைதெயாழி� நிஜ[ப�ேதா" ேதா
றி நாயனா&!2� த+�ைடய ச
னி 

தான�ைத! ெகா"� மைற'தனெர
ப கைத. ம&!ேகசெம
ப 

ம&ேகசெம
3+, ம&�ேக எ
ப ம&ேகெய
3+ இைடெயா�3! ெக)" நி
ற, 

யமக�ைத ேநா!கி. ஆ - இ�ேக ப(வி
 ஆ�ைம 2றி�த. சாி�த� - சாிய0ெசEத�. 

(46) 

 

47.47.47.47.      (இ-�.) வ
ப� �ைலேயா� எனி7+ - ெகா"+பாவிகG+ நீச 

சாதிய&மாயி7+, வாச+ ெசயி�      (த
 எ�ைலயி�) வசி�த� ெசEதா� 

(அமா�திர�ைத!ெகா�"), அவ�த+ �� பிறவி மா�3+ - அவ�கள இழிவான 

பிற��!கைள ெயாழி!கவ�ல, ���ேர - ���ரான, அ
� திக$ வ�திர�க� 

ஐ'தா�      (அ*யா�களிட�) அ&ளவிள�2கிற ஐ' தி&�க�கைள:ைடயவ&+, 

வன� - தா&கவன�தி4�ள, இ&* மாத� - �னிவ�மகளிர, இைட - 

அைரயி4"��ள, வ�திர+ - ஆைடகைள, கைள'தா� - நீ!கிய&ளினவ&மாகிய 

சிவபிரான, மைன - இ&�பிடமா+; (எ - 3.) 

 

ஐ' தி&�க�களாவன - ஈசான+, த��&ட+, அேகார+, வாம+, ச�திேயாசாத+ 

எ
பன. இவ�3� , ஈசான+ - ஊ��வ�க+, த��&ஷ+ - கிழ!2�க+, அேகார+ - 

ெத�2�க+, வாம+ - வட!2�க+, ச�திேயாசாத+ - ேம�2�க+. ஐ' 

�க�கைள:�ைடைம, சதாசிவ F��தி!2 உ�ளெத
க. F
றாம*யி�, வ�திர+ - 

வ!�ர+, நா
காம*யி�, வ�திர+ – வB�ர+. இர�"+ வடெமாழி�திாி�க�. இ&* 

-&ஷி. இ9+ வடெமாழி�றிாிேப. தா&கவன� �னிவ�கள ப�தினிமா�க� 

தன பிKாடன� தி&9&வ�ைத! க�" காத�ெகா�" ......... .......... ........ ......... 

........ ெர
ப கைத. இைட - ....... ........ ....... ...... ஆ2ெபய�. வ
� - ெகா"ைம. 

அதைன:ைடேயா
. ....... - ச�டாள�த
ைம; அதைன:ைடேயா� ............... 

................... .............. ............ ......... ............ 'அ
�திகழ வ�திர+' எ
ற. (47) 
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48.48.48.48.   (இ - �). 

(இ'த�ப!க+ �<ைம:+ எ<�!க� சிைத'�ளதா� சாியான விள!க�கைள� 

பதி9 ெசEய இயலவி�ைல) 

 

49.49.49.49.      (இ - �). நா)*� - ெவளி�ேதச�களி�, இற'ேதா� - மரணமைட'தவ�கள, 

ந� எ
� - ந�ல உட+பி
 எ4+ைப, அ எ�ைலதனி� - அ�தி�ைலய+பதியி
 

எ�ைலயிேல, ேபா)*ட - ெகா�"வ' ேபா)ட மா�திர�தி�, ஆ
மா -

(அJெவ4+�!2 உைடயவ�கள) உயி�க�, V" எE+ - ��திைய�ெப3+ 

மகிைமைய:ைடய, ���ேர – ���ரான, ேகா" இப+ ஊ� வாசவ
      (நா
2) 

த'த�கைள:ைடய (ஐராவதெம
7+) ெவ�ைளயாைனைய (வாகனமாக! ெகா�" 

ஏறி நட�கிற இ'திர7+, அச�தின
 - ஆ)"!கடா வாகன�ைத:ைடய 

அ!கினி:+, வா$�தி� ெதா<+ - தி� வண�க�ப"கிற, சரண+ வாச+ 

வனச�தினா
 - பாிமள�ைத:ைடய தாமைரமல� ேபா
ற 

தி&வ*கைள:ைடயவனாகிய சிவபிரான, வா$9 - த�2மிடமா+; (எ-3) 

 

இற'தவெர4+� தி�ைல�பதியி� ேபாட�ப)ட மா�திர�தி� அJவிற'தவ� 

��திெப3வெர
ப+, ேதேவ'திர7+ அ!கினிேதவ7+ அ�தி&�பதியி� சிவMைச 

ெசE ேப3ெப�றனெர
ப+ இதி�2றி�த வரலா3க�, ஆ
மா - ஆ�மா, 

வடெசா�றிாி�, வாசவ
 - அXடவ(!கG!2� தைலவ
; அ�ல, 

ெச�வ�ைடயவ
; வஸு - ேதவ�களி� ஒ& வைகயா�; அ�ல, ஐ(வாிய+. 

வாசவனச0சரண�தினா
 என வி2தி பிாி�! 1)"க. "அ
னிய தல�� 

ெபா
றிேனாெர
, ப�ற&� ெகா�ட� தல�தி� �ைத!கி� விைனெகட ��தி 

ெப3வர
ேற'' எ
ப சித+பர �ராண+. (49) 

 

50.50.50.50.      (இ - �.) ஏ$ உல2 ஏ�+ - ஏ<ேலாக�யி�கG+ தி!க�த!க, ஒ
பா
 

இ��க+ பிரதி)ைட - ஒ
ப சிவ��க� பிரதிXைடகைள, Mழிய�ேகா
 - 

பா�*ய� மரபி� வ'த ஓரரச
, ெசEத - ெசEத�கிடமான, ���ேர - ���ரான, 

வா$ சிவேலாக�த�      (எ
3+) அழியா நிைலெப3கிற சிவேலாக�ைத 

:ைடயவ&+, கணி0சி பைடயா� - ம<வா:த�ைத:ைடயவ&+, காத�� உ
னாத 

ெநHசக�த�க�      (த+ைம) வி&+பி� தியானியாத மனைடயவ�களிட�, 
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இ0சி�� அைடயா� - வி&�ப�ைத� ெபா&'தாதவ&மாகிய சிவபிரான, கா�� - 

பாகா!2மிடமா+; (எ-3.) 

 

ஒ& பா�* நா)டரச
 சித+பர�தி� ஒ
ப சிவ��க� பிரதிXைட ெசE சிற��� 

ெப�றா
 எ
ப கைத. பிரதி)ைட - �ரதிXடா எ
7+ வடெசா�றிாி�; ம'திர 

M�வமாக0 சட�2�*�� தாபி�த�, Mழிய� - பா�*ய�. உ
னாத - நிைனயாத. 

(50) 

 

51.51.51.51.      (இ - �.) ஆன பல ச�திர�+ - ெபா&'திய அேநக ச�திர�களி4+, ேபானக+ 

பா�!2+ - உணைவ! ெகா"!க� ெப�ற; ஆ$ கமல+ வாவியி7+ - ஆ$'த 

தாமைர�தடாக�களி4+, ேபான க+� ஆ�!2+ - ெச
ற ச�2க� ஒ�!க�ெப�ற; 

���ேர - ���ரான; யா
 எ7+ த�ேபாத+ ஒழி9 ஆயினா�      (தான�லாத 

உட+ைப) யாென�கிற சீவேபாத+ (அக�கார+) ஒழிதைல:ைடய, ேயாகிகள, �'தி 

- மன�திேல, (ட� - விள�2கி
ற, ஒளியா� - ேசாதி வ*வா:�ளவ&+, ேவதெமாழி 

வாயினா� - நா
2 ேவத�கைள:+ ெசா��ய&ளிய நா
2 தி&வாைய: 

�ைடயவ&மாகிய சிவபிரான, V" - த�2மிடமா+; (எ-3) 

 

ேபானக+ பா�!2+ எ
ற, ெவJேவ3 வைகயாக� பிாி' இ&ெபா&� 

ப)டதனா�, பிாிெமாழி0 சிேலைடயணி. ச�திர+ - ெபாவிட+. த�ேபாத+ - 

வடெசா�. த� - ஜீவ
, ேபாத+ - அறி9. ேவதெமாழிவாE - ச�திேயாசாத ெமாழி'த 

நா
2ெம
ப�. (51) 

 

52.52.52.52.  (இ - �.) ஓதிம�+ - அ
ன�பறைவகG+, ேபா அகேம நி�2+ - 

தாமைரமலாினிட�ேத த�க�ெப�ற: ேவ'த� உல9+ ெந"VதிகG+ - அரச�க� 

சHசாி!கி
ற ெபாிய இராசVதிகG+, ேபாதகேம நி�2+ - யாைன!2)*க� 

நி�க�ெப�ற, ���ேர - ���ரான; மாதவ�!2 V" அளி�தா� - ெப&'தவ�ைடய 

சிவேயாகிகG!2 ��தி:லக�ைத� த'த&ளினவ&+, மா)*னா� – இடப�ைத 

வாகனமாக9ைடயவ&+, ேவணி �ய�      (தம) சைடயி
 ேம4' 

ேதா�களி
ேம4+, அளி - வ�"க� ெமாE�த�கிடமான, இதழிஏ" - 
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ெகா
ைறமல�களி
 இத$களாலைம'த, ஆ� தா� - நிைற'தமாைலைய, மா)*னா� 

- அணி'�ளவ&மாகிய சிவபிரான, இல - இடமா+; (எ - 3.) 

 

ேவணி�ய+ - உ+ைம�ெதாைக, �ய� - ஏழ7&��ெதாைக; அ� - சாாிைய. ஆ� - 

ஆ�திமலெர
3+ ெகா�ளலா+. '�யமீதிதழி' எ
3+ பாட+. ஏ" எ
7+ Mவிதழி
 

ெபய� M9!20 சிைனயா2ெபயெர
3� ெகா�ளலா+. மாதவ�!2 Vடளி�தா� 

எ
பத�2 - தி&மா4!2 ந�கதி த'தவெர
3+, ேவணி �ய�தா� என எ"� - 

சைடெதா�2' ேதா�கைள:ைடயவெர
3+ ெபா&� ெகா�ளலா+. (52) 

 

53.53.53.53.      (இ - �.) மா தய�2 ேசாைலகG+ - ெப&ைம விள�2கிற ேசாைலகG+, மகி$ 

- மகிழமர�தின, M தைழ க�� – மல�கைள:' தைழகைள:�ைடய கிைளக�, 

ஆ"+ – அைசய�ெப�ற; வ'த அ�ப� தா�+      (தாிசி!க) வ'த தி&நா9!கர( 

நாயனா&+, மகி$M� அைழ!க (சிவபிரா
) மகி$0சி மி!2(� த+ைம ந�கதி!2) 

அைழ�த&G+ப*, பா"+      (தமி$� பதிக+) பா"த�கிடமான, ���ேர - 

���ரான; வாE�த      (சிவப�தி) ெபா&'தின, ��ேயா" - வியா!கிரபாத 

�னிவ&டேன, அ பதHச�யா� - அ'த� பதHச� �னிவ&+, உள மகிழ      

(தாிசி�) மன�களி!2+ப*, ம
றி� - கனகசைபயிேல, நட+ ஆட - ஆந'த 

தா�டவH ெசEத�2, பத+ ச�யா� -(தம) தி&வ* இைள��றாதவராகிய 

சிவபிரான, ஆ�9 - த�2மிடமா+; (எ-3) 

மா - வ�ெட
3+ அழெக
3+, மர�ெபா�ெபயெர
3+, மாமரெம
3+ 

ெகா�ளலா+. அ�பதHச� - அகர!()" பிரசி�திைய! கா)*�3. (53) 

 

54.54.54.54.      (இ - �.) க� ப�கய+ - தாமைர மல� ேபா4+ க�கைள:ைடய; மி
னா� - 

மி
னைலெயா�த மகளிர, கா� 2ழ�� - ேமக�ைதெயா�த (காிய) 1'த�4+, 

�)ப+ சர+ ேச� - மல�க� மாைலகளாக� ெபா&'த�ெப�ற; அ'தியினி� - 

மாைல�ெபா<தி4+, �� பHசர+ ேச� - பறைவக� (த�த+) 1"களி� 

அைடய�ெப�ற; ���ேர - ���ரான, ந)பிெனா" - அ
பி7டேன, ெம0சி –

(த+ைம�) தி�, 2+பி)டா� - வண�கின அ*யா�கGைடய, ெம�9 – பலவைக� 


ப�கைள:+, ஒழி�பா� - நீ!கிய&�ப&+, வ'தி இட - வ'திெய
7+ 
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மல)"!கிழவி ெகா"!க, இ0சி!2+ - வி&+பி:�ட, பி)டா� - 

பி)*ைன:ைடயவ&மாகிய சிவபிரான, இட+ - இடமா+); (எ-3) 

 

�)ப+ - �Xப+; வடெசால. பி)" - ஒ&வைக0 சி�3�*. வ'தியிடேம பி)"!கைள 

யி0சி�த, கைர�ர�ட ைவையயா�ைற அைட�பத�2 அவள ேவைலயாளாக0 

சிவபிரா
 வ' அம�'தெபா<தி ெல
க. க� ப�கய+ மி
னா� - ேதைன:ைடய 

தாமைர மலாி� வா<' தி&மக� ேபா
றவெர
3மா+. (54) 

 

55 55 55 55                  (இ - �.) சாரா ஒ� நீ" - ெபா&'திய ஓைசமி!க, ஆவண�+ - கைடVதிகG+, 

க�Mரமண+ 
7+ - ப0ைச! க��Mர�தி
 பாிமள+ மிக�ெப�ற; த+ பதிைய 

மாத&+ - த�க� கணவைன மகளி&+, க�� ஊர மண' உ
7+ - க�� 

நிைலைமமிக!கல' (அவைளேய ெதEவமாக!) க&த� ெப�ற, ���ேர - 

���ரான,  பாாி7ட
 - Mமி:+, ஊைத - வா:9+, அ�கி - அ!கினி:+, அ+� - 

சல�+, வா
 - ஆகாய�+, (ஆகிய பHச Mத�களி7ைடய) உ� �ற+பா
 - 

உ�ளி4+ ெவளியி4+ உ�ளவ7+, மாத�ப!க� - ஒ& ெப�ணினிட�, அ�2 - 

அ!கால�தி�, Iைத - I ெமாழிகைள, இய+�வா
 - ெசா�4'த
ைமய7மாகிய 

சிவபிரா
, ேதாE9 - ெபா&'மிடமா+; (எ - 3.) 

 

ஆவண+ - ஆபண+; வடெசா�. ெசE:ளாத�
, ஐ+ெப&+ Mத�களி
�ைற 

பிறழைவ!க�ப)ட. ('தரF��தி நாயனா� தி&ெவா�றி�ாிேல ச�கி�யாைர 

விவாகH ெசEெகா�ட ச�கதிைய! ேக�வி:�3 அதிக ேகாப�ெகா�*&'த 

அவர �த� மைனவியாராகிய பரைவயா�, நாயனா� த+மிட+ வ&த�2 

உட
படாம� ‘வ'தா� பிராண�தியாக+ ப�Oேவ
' எ
3 ெசா�ல, 

அதைனயறி'த ('தரF��தி பரமசிவைன� தியானி� ‘பரைவயா&ைடய ஊடைல� 

தீ�!க� I ெச
ற&ளேவ�"+' எ
3 பிரா��தி!க, சிவெப&மா
 சிவா�0சைன 

ெசEகி
ற ஒ& ஆதிைசவர வ*வ� ெகா�"+ தாமா'த
ைமைய யறித�ேக�ற 

தி&!ேகால�ேதா"+ அ��தரா�திாியி� இ&�ைற I நட' ெச
3 சமாதானH 

ெசா�� அவ� ெகா�டேகாப�ைத� தணி� நாயனாைர அவளிட�� ேபா+ப* 

அ&� ெசEதனெர
ப கைத. 'தாசிப!க�' எ
ற பாட�!2, பரைவ நா0சியாைர� 

தாசிெய
ற - அவ� தி&!ைகலாசகிாியி�&'த பா�வதிேதவியா&ைடய 
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ேச*யாி&வ&� ஒ&வராகிய கம�னிெய
பவர அவதாரமாதலா4+, அவ� 

தி&வா[ாி� பதியிலாெரன�ப"கி
ற உ&�திரகணிைகய� 2ல�தி� 

பிற'தவராதலா4ெம
க: தாசி - அ*யவ�; விைலமக�. ேதாE9 - ெதாழிலா2 

ெபய�. (55) 

 

56.56.56.56.      (இ-�.) மீ தா9 இமகரைன - ஆகாய�திேல தவ$' ெச�4கிற ச'திரைன:+, 

ஆ� M� ைட!2+ - ஆலமர+ ெசழி� வள�' மா( ைட!க�ெப�ற, ���ேர - 

���ரான, 1� ஆ* - தி&நடன+ �ாி', பாத+ சிவ'தா� - தி&வ* 

ெச'நிறமைட'தவ&+, ஆலவாயினி� - மைர�பதியி�, ஓ�ேபா - ஒ& கால�தி�, 

பழி!2 அHசி வ'தா� - பழி!காக அ0ச�ெகா�"வ'தவ&மாகிய சிவபிரான, �ாி - 

தி&நகரமா+. 

 

மைர நகர�தி
 பைழய எ�ைலைய அறிவி�த� ேவ�"ெமன ேவ�*ய 

வ+சேசகர பா�*ய7!20 ேசாம('தர!கட9� த
 ைகயி� ஆபரணமாக 

அணி'�ள நாக�ைத ேநா!கி ' நீ வைரய3�! கா)"' எ
3 க)டைளயிட அ 

த
 வா4+ வா:+ ஒ
3ப"+ப* வைள' அ'நகைர0 (�றிநி
3 அத
 

எ�ைலைய! கா)*ய தல+ மைர. ஆலவாெய
3 ெபய�ெப�ற. ஆலவாE 

எ
7Hெசா�4!2 - விஷ�ைத வாயி4ைடயெத
3 ெபா&�. இ ஹாலாBய+ 

எ
7+ வடெசா��
 ெமாழிெபய���. அன'த2ண பா�*ய
 கால�தி� ஒ& 

பிராமண
 மைனவிேயா"� 2ழ'ைதேயா"+ ��Iாி�&' மைர!2 வ&+ 

வழியி� ஒ& ஆலமர�தினிழ�� மைனவிையயி&!க0 ெசE தாக�!2� த�ணீ� 

ெகா�"வர�ேபாE மீ�" வ'தெபா<, மைனவி அ+� ைத� இற' 

கிட!க!க�" கல�கி, அ�2 இைள�பாறி நி
றாெனா& ேவடைன! 

2�றவாளிெய
3 க&தி� பி*� அரசனிட� ெகா�"ேபாEவிட, அரச
 பலவா3 

விசாாி�+ உ�ைம விள�காைமயா�, ெசா!கநாதைர� பிரா��தி� அவ� 

நியமன�ப* அ'தணேனா" மா3ேவட+ M�" �மண+ நிக$வெதா& வணிக
 

மைனயி� ெச
3 அ�ேக வ'தி&'த யமIத� ச+பாஷைணயா� ஆலமர�தி
 

இைலயி� பலநாG!2�
 ஒ&வ
 எE ைத�தி&'த அ+� கா�றி
 விைசயா� 

த�ெசயலாEவிழ� பா��பனி இற' ேபாயினாெள
3 அறி' ெதளி' 

ேவதியைன:' ெதளிவி�தாென
ப கைத. ெப� ெகாைல காரணமாக ேவட7!2+ 

அரச7!2+ வ&+ பழிையயHசி அதைன0 சிவபிரா
 உ�ைம அறிய 

உபாயHெசா��� தீ��ததனா�, 'பழி!2 ஆலவாயிேனா�ேபா தHசிவ'தா�' 
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என�ப)ட. அHசிவ'தா� எ
ற, அசாீாி வாணியாக வ'ெத<' விர2 

1றினைமயி
. இமகர
 - ஹிமகர
; பனிைய0 ெசEபவென
3 ெபா&�; 2ளி�'த 

கிரண�கைள:ைடயவ ென
3மா+. அர+ைப - ர+பா எ
7+ வடெமாழி� திாி�. 

(56) 

 

57.57.57.57.      (இ - �) அ� பக� - இரா�திாியி4+ பக�4+, ேசா" அ
றி� - இைணயான 

ஆண
றி4+ ெப�ண
றி4+, அ
பா� - அ
பினா�, உ+ப� உ!2+ �றபதிேம� 

- ேதவேலாக�H சிைதத�2!காரணமான (மிக9ய�'த) பைனமர�தி
 ேம�, ஆ2+      

(பிாியா) வசி!க�ெப�ற; ஆ+ தவ�தா� - சி�திெப�ற தவ�தினாேல, ��பதி – 

��!காைல:ைடய வியா!கிரபாத�னிவ�, உ+ப&!2+ ேம� ஆ2+ - ேதவ�களி4+ 

ேம
ைமயைடய� ெப�ற; ���ேர - ���ரான, ெவ�பி
 உ&வ+ த!க - 

மைலயி
 வ*வமாE� ெபா&'தின; அழ� ஒளியா� - அ!கினி0 ேசாதியானவ&+, 

ம
3ள - கனகசைபயிேல, எவ&!2+ - யாவ&!2+, அரவி'த+ கழ� ஒளியா� - 

தாமைரமைல ேபா
ற (தம) தி&வ*கைள மைற!காம� தாிசன' த&பவ&மாகிய 

சிவபிரான, V" - இடமா+; (எ-3) 

 

அ
றிெல
ப ஒ&வைக�பறைவ. இ, அ�4+ பக4+ அனவரத�+ ஆO+ 

ெப�O�1*ேய நி�2+. ஒ& கண�ெபா< ஒ
ைறெயா
3 வி)"�பிாி'தா4+ 

…… ……………… ………………… ………... இதைன வடLலா� 

கிெரௗHசபKிெய
ப�. ………… ………………. �ல - ��, பதி - பத�ைடயவ�. 

பத+ - கா�. ...................... .................. ேமலா2+ எ
பத�2 – வியா!கிரபாத 

………….. ……………….. ேதவேலாக�தி7+ ேம
ைமயதாக�ெப�ற 

எ
3�ைர!கலா+. த!கழ� - விகார+; '�!கக+' ேபால. (57) 

 

58.58.58.58.      (இ - �) மா வன+ .$ - மாமர�க� ெதா2தியாக0 .$'�ள, கா இட�+ – 

ேசாைலகளினிட�களி4+, Mைவ வ�" ஊ+ - மல�கைள வ�"க� (வாயா�) 

ஊதி மல��த�ெப�ற; ெத
 - அழகிய, மா� உ3 மி
னா� இட�+ - காமமி!க 

மகளிாிட�+, Mைவ வ� I வ' எ
 - நாகணவாE�பறைவைய ேநா!கி (நீ, 

சிற'த Iதாக0 ெச�வாெய
3) ெசா�4தலைம'த; ���ேர - ���ரான, நா 
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அைள' - நாவினி� ெகா�", பி)* இரத+ ெம
றா�      (வ'தி ெகா"�த) 

பி)*ன (ைவைய ெம
3 உ)ெகா�டவ&+, பிரம�பாகா - பிரமனாகிய 

சாரதிேய! த)" இரத+ - த)ைட:ைடய ேதைர, ெகா" வா - ெகா�"வா, எ
றா� - 

எ
3 (திாி�ரதகனகால�தி�) 1றினவ&மாகிய சிவபிரான, தல+ - இடமா+; (எ-3) 

‘ெகாண�வாE' எ
ற பாட�!2+ ெகா�"வ&வாெய
ேற ெபா&�, ஏவெலா&ைம 

��3: ெகாணா - ப2தி. F
றாம*யி�, இரத+ - ரஸ+; வடெசா�. 'மா43மி
னா�' 

எ
ற பாட�!2 – இJ9ர; மா4&மி
னா�' எ
ற பாட�!2 – ஆைசைய 

விைள!2+ அழகியவ*வ�ைடய மகளிெர
க. ேவ)ைகெகா�ட ஆடவ&+ 

மகளி&+ ஒ&வாிட� ஒ&வ� பறைவகைள� Iவி"த� மர�. (58) 

 

59 59 59 59            (இ - �) ப�" - �
ெனா& கால�தி�, தவ+ ெசEதிட9+ - ெப&'தவ�ைத0 

ெசEததனா4+, ��டாிக+ - ��வ*வ+, அ�2+      (மழ�னிவ&!2�) 

த�2த�கிடமான: ப�ள� - பயி�ெசE:H சாதியா�, அல�தா� - 

கல�ைபைய!ெகா�", உழ9+ - உ<தலா4+, ��டாிக+ - தாமைரமல�க�, 

ம�2+      (எ�2+) நிைற' விள�2த�கிடமான: ���ேர - ���ரான, வி�"+ 

- தி&மா4+, மைற ேவ'+ - ேவத�கG!2� தைலவனான பிரம7+, (எ
7+ 

இவ�களா�), அறியா� - உணர�படாதவ&+, இ&!2ேம அறியா� - சிற'த 

ேவத�களா4+ அறிய�படாதவ&+, தீ அகேலா" ஏ'+ மறியா�      

(வல�தி&!ைகயி�) ெந&���தகழிைய:+ (இட�தி&!ைகயி� மாைன:' 

தாி��ளவ&மாகிய சிவபிரா
, இ&!2+ - எ<'த&ளியி&!கிற, இ� - இடமா+ ; (எ 

- 3.) 

 

தவH ெசEதிட9+ எ
பத�2 - எ�லா�தவ�களி7+ ேமலான சிவMசைனைய 

ந
2ெசE:+ ெபா&)" எ
3+ உைர!கலா+. அல+ - ஹல+, வி�" - விXO, 

இ&!2 – &!; வடெசா�றிாி�க�. பிரமைன மைறேவ' எ
ற, எ�ெபா<+ 

நா
2 �க�களா4+ நா
2 ேவத�கைள:+ ஓகி
றைமயி
. இ&!2ேம, ஏ - 

உய�9 சிற��. இ&!2 ேமE அறியா� என� பிாி� - ேவத�க� ெபா&'தியறிய� 

படாதவெர
3 �ைர!கலா+. மறி - மா
. நீ�வள�தா� கழனிகளி� மி2தியா:�ள 

தாமைரக� உழவ&<பைடகளா� சிைத9�" எ�2+ நிைற'தி&!2ெம
க. (59) 
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60.60.60.60.      (இ - �.) சா�ற - சிற�பி�0 ெசா�ல�ப"கிற, தி& ெதா�ட&+ - 

ேம
ைமைய:ைடய சிவன*யா�கG+, ந'தமாக ேபா�ற (த+ைம�) I�"கிற 

ந�லறி9 கதி!க, வள+ மி!க - சிற�� மி2த�கிடமான: ெசE ச�2 இன�+ - 

கழனிகளி4�ள ச�2களி
 1)ட�+, �' மதிேபா� தவள+ மி!க – சிற'த 

ச'திர
ேபால ெவ�ணிற+ மிக�ெப�ற; ���ேர – ���ரான; - ச�க+ தர�க�த� 

- ச�2கைள:ைடய பா�கட�� ப�ளிெகா�G+ தி&மா�, ஏ3 உ& ஆE - 

இடப�தி
 வ*வமாE, தா�க - த+ைம0 (ம!க, மகி$ேவா� - 

தி&9�ள�க'த&Gபவ&+, உைம ஓ� ப�க�த� – உமாேதவிைய ஒ& 

பாக�ைடயவ&+, அ�க�த� – எ4+�மாைலைய :ைடயவ&மாகிய சிவபிரா
, 

ப�3 - வி&+பி வசி!2'தலமா+ ; (எ - 3.) 

 

திாி�ரச�காரகால�தி� அைம'த Mமியாகிய ேத� சிவபிராேனறிய மா�திர�தி� 

அ!கட9ைள0 (ம!க ஆ�ற��லாம� அ0(�றி' சிைதயவி&!க, அ0சமய�தி� 

தி&மா� இடப வ*வமாE! கீ$நி
3 அ�ேதைர V$'திடாதப* தா�கினெர
ப 

கைத. தர�க+ – அைல; கட4!20 சிைனயா2 ெபய�; தர�க+ – பிரளய 

ச��திர�மா+. தர�க�த� - கட� ேபா4� க&நிற�ைடயவெரனி7மா+. ச�க+ - 

தர�க�!2 அைட ெமாழி, தர�க�த�!2 அைடெமாழியாயி
, 

பாHசச
னியெம
க. ச�க� அர�க�த� என�பிாி� – ைகயி� ச�ைக:ைடய 

தி&வர�கெம
7' தி&�பதி!2 உாியவரான தி&மாெல
3 உைர�பா&�ள�. 

ப�2 அ�த� எ
3+ பிாி�� ெபா&� ெகா�ளலா+. அ+ க�த� என� பிாி� - 

அழகிய கட9ெளனி7மா+. க�த� - க��த�. அ�க�த� - உ�தம அ�கமாகிய 

பிரமகபால�ைத :ைடயவ&மா+. (60) 

 

61 61 61 61               (இ - �.) ெத� இைமேயா�      (மன') ெதளி'த ேதவ�க�, ேபா�3 ெதா3+      

(சிவபிராைன வ') தி!2+ெபா<திெல�லா+, க
னி - இளைமைய:ைடய, ெச+ - 

ெச'நிற��ள, �� - க&டனாகிய வாகன�தி�, இவ&+ - ஏ3'த
ைம:�ள, மா� - 

தி&மா�, ேச�      (அவ�கGட
 வ') ேசர�ெப�ற; ேத+ ெபாழி� ெதா3+ - இனிய 

ேசாைலகளிெல�லா+, கனி ெச+ ��ளி வ&+ - பழ�களி� சிவ'த ��ளிக� 

ெபா&'திய, ஆ� - ஆலமர+, ேச� - ெபா&'த�ெப�ற: ���ேர - ���ரான, 

ெவ�ளி சயில� இ&�பா� - ெவ�ளிமைலயாகிய தி&!ைகலாய�தி� 
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V�றி&�பவ&+, சனி பிற�பி� - சனிேபால! ெகா*ய ஜ'ம�திேல, எ
ைன பயில 

தி&�பா� - எ
ைன� ெபா&'+ப* மீள0ெசEயாதவ&மாகிய சிவபிரான, பதி - 

தலமா+; (எ - 3.) 

 

கனி - க
னி; ெதா2�த�, க
னி - அழியாத எ
3மா+. ��தி ெப�றவ� இ�2 

மீ�"வ' பிற�பதி�ைலயாத�
, பிற�பிெல
ைன� பயில�தி&�பா 

ெரன�ப)ட. சனி - நவ!கிரக�களிெலா&வ
. இனி, சனி�தலாகிய பிற�ெப
3� 

ெகா�ளலா+. சனி�� இற�பி� என� பத+பிாி�, பிற�� இற��!களி ெல
3மா+. 

(61) 

 

62.62.62.62.      (இ - �.) த�க+ அைவ - ெபா
ன+பல�ைத, ேசவி!க - தாிசி!2+ ெபா&)", 

அ&+ ��கவேர - அ&ைமயான �&ஷேரXட�க�தா+, ேச&+ - 

வ'ேச&த�கிடமான: த� நைறவ�" உ�ண - 2ளி�0சியான ேதைன வ�"க� 

ப&2+ப*, அ&+�+ கவேர ேச&+ - �கி$!கி
ற மர!கிைளக�தா+ 

ெபா&'த�ெப�ற, ���ேர - ���ரான, அ+ ைகதனி� ஏ' தைல ஓ)*னா� - 

அக�ைகயிேல ஏ'தின பிறரம கபால�ைத:ைடயவ&+, ஏ�+ அ
ப� தாE �ைல 

பாலமா' தைல ஓ)*ன�      (த+ைம�) தி!கி
ற ெமEய*யா� (மீள9+ பிற') 

தாயி
 �ைல�பாைல:�Oதைல ெயாழி�த&G' த
ைமய&மாகிய சிவபிரா
, 

வா$9 - வா<மிடமா+; (எ - 3.) 

 

�த4ைர!2 - வ&+ ��கவெர
3+ உைர!கலா+. ஒ&கால�தி� பிரம
 தாேன 

�த�கட9ெள
3 1றி0 ெச&!2�றி&!ைகயி�, சிவபிரா
 தாேம �த�வெர
3+ 

ெதாிவி!2மா3 திJவியெசா&ப�ேதா" எதிாி�ேதா
ற, அJவயன ஐ'தா+ �க+ 

'என ெந�றியினி
3' ேதா
றிய நீேயா �த�வ
' எ
3 1றி சிவைன� 

பழி�தவளவி�, அ�ெப&மா
 தம அ+சமாகிய ைவரவைர ேநா!கிய&ள, அவ� 

தம இட!ைக விர�
 நக� Pனியா� அJைவ'தா'தைலைய! ெகாEவிட, 

அ!கபால+ அ�ப*ேய அவ� ைகயி� ஒ)*!ெகா�Gத4+, உ&�திரF��தி, 

த&ம�ைத உலக�தவ� அறி' அ7X*!2மா3 தா+ அ7X*�! கா)"+ப* 

ைவரவைர ேநா!கி 'இ�பாவ'ெதாைலய� பி0ைசெய"!கேவ�"+' எ
3 உைர!க, 

அவ� அ�ஙனேம பலகால+ பல தல�களி4H ெச
3 ைக! கபால�ேதா" 
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பிKாடானHெசE திாி', பி
� காசியி�ேச&ைகயி�, அ'த 

ேK�திரமகிைமயா� உடேன ைகையவி)" அ நீ�கி�ெற
ப கைத. 

அ
பாதாE �ைல�பா� மா'தைல ேயா)*னா� - ப!த�க� பிற�ைப ெயாழி� 

ந�கதிய&�பவ ெர
றப*. (62) 

 

63.63.63.63.      (இ - �.) Mைச - சிவMைச, ��தி த&+ - ேமாK�ைத! ெகா"!2+, எ
3 - 

எ
3 நி0சயி�, � அரவ+ - �ைமயான பா+பி
 வ*வமான பதHச��னிவ�, 

ஆ�3+      (அ�Mசைனைய0) ெசEத�கிடமான: Fைகதைன ேபசி" எ
3 - 

ஊைம�ெப�ைண� ேப(வாெய
3 அ&� ெசE (ேப(வி�), ��த� அவ+ 

மா�3+      (மாணி!கவாசக�) ��தசமய�தார ெகா"ைமைய ஒழி�த�கிடமான: 

���ேர - ���ரான, சி�தி மதி ேநமி�தா�      (எ)"வைக0) சி�திகைள:+ 

(பலவைக) அறி9கைள:+ ஏ�ப"�தியவ&+, அ�தனா�      (யாவ�!2') தைலவ&+, 

நி�திய க�யாணி - எ�ெபா<+ ம�கள�ைடயவளாகிய, சிவகாமி - 

சிவகாமிய+ைமைய, தார�தினா� - மைனவியாக9ைடயவ&மாகிய சிவபிரா
, கா��      

(உயி�கைள!) கா!2மிடமா+; (எ -3.) 

 

��தி த&+ Mைச - ேமாK�ெகா"!க வ�ல Mைசைய, எ
3+ - எ�ெபா<+ 

எ
3+ ெபா&� ெகா�ளலா+. Fைக, தார+ எ
பைவ - �கா, தாரா: எ
7+ 

வடெமாழி� திாி�க�. �ைமெய
7+ ப��� ெபய�, ஈ3ேபாE� 

த
ெனா�றிர)*�3. ��தரவ+ எ
ற - ஆதிேசஷ
 தன!2 இய�பாக9�ள 

ெபாிய9&வ�ைத நீ�0 சிறியேதா&&ைவ! ெகா�டைமயி
. சி�தி - அணிமா, 

மகிமா, காிமா, லகிமா, பிரா�தி, பிராகாமிய+, ஈச�வ+, வசி�வ+ எ
பன; 

இவ�3�, எ�லா� ெபா&ளி7+ P�ணியதாத� அணிமா, ெபாிதாத� - மகிமா, 

பார��ளவதாத� - காிமா, இேலசாக� - லகிமா, ேவ�"வன அைடத� – பிரா�தி, 

நிைற9�ளவனாத� - பிராகாமிய+, ஆ)சி :ளனாத� - ஈச�வ+, எ�லா'த
 

வச�தா!க வ�லவனாத� – வசி�வ+. ேநமி�தா� - நியமி�தா� எ
பத
 ம[உ. 

சித+பர�தி4�ள உமாேதவி!20 சிவகாமிய+ைமெய
3 ெபய�; சிவனா� ேவ)ைக 

ெகா�ள�ப"பவெள
3+, சிவ
பா� ேவ)ைக:�ளவெள
3+ ெபா&�ப"+. (63) 
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64 64 64 64               (இ - �.) ெசா� ப<�த - �க$ மி2'த, மா�னி:+ - சிற'த பால�னிவ&+, �� 

பத�ைத ஆ&+ - ��யி
 காைல� ெபா&'த�கிடமான; .<+ றவின&+      

(அ�20) (�றி4��ள றவற�தவ�கG+, �� பத�ைத ஆ&+ - ��லாிசியினாலான 

உணைவ வி&+பி உ�Oத�2 இடமான; ���ேர - ���ரான, உ�பவி�த      

(தி&மா4�தியி�) ேதா
றின, கHச+ மைன - தாமைர மலராசன�ைத; V)*னா�      

(தம!2) இ&�பிடமாக9ைடய பிரமேதவர, க+ - தைலைய; பறி�தா� – 

ெகாEதவ&+, ெச+பத�தா� - அவ�!2 (தம) தி&வ*யா�, ெவ+ சமைன 

விர)*னா� - ெகா*ய யமைன0 ெச&!ெகாழி�தவ&மாகிய சிவபிரான, V" - 

Bதானமா+ (எ-3) 

றவின� - இ�லற� ப�3!கைள� ற�தைல:ைடயவ�; ற�த - நீ�2த�. 

உ�பவி�த - உ�பவி�; றகார+; கHச+ - நீாி� பிற�ப; வடெசா�. மைன V" - 

............... ெமாழியாகலா+. ம
 ஐ V" என� பிாி� - நிைலெப�ற அழகிய 

த�2மிடெம
3 உைர�பா&�ள�; றவின�. ��பத�ைத ஆ&+ - த&�பாசன�தி� 

ெபா&'த�கிடமான எ
3மா+. ெசா� ப<�த - சாபா7!கிரக0 ெசா�க� 

�தி�'தெவ
3� ெகா�ளலா+. (64) 

 

65.65.65.65.      (இ - �) ந
2 உ�ற மாத&+      (எ�லா) அழ2கG+ மி!க ெப�கG+, 

ெபா
 க�ப அ"!2+ - அழகிய பதிவிரதா த&ம+ ெபா&'த�ெப�ற; அ'ந�லா�க� 

�
றி�கG+ - அ'த அழகிய ெப�களி
 V)*
 �
னிட�கG+, ெபா
 க� 

ப"!2+ - ெபா
7+ இர�தின�கG+ ெபா&'த�ெப�ற; ���ேர – ���ரான; 

ெம� - ெம
ைமயான; க� - ேதைன:ைடய, கமல+ - தாமைரமல� ேபா
ற; அ*      

(தம) தி&வ*கைள, வ'தியா�க)2 - வண�காதவ�கG!2, அ&ளரா - க&ைண 

ெசEயாதவ&+, ஞான+ அமல+ வ*9 - ஞானமயமான 2�றம�ற (தம) தி&ேமனி, 

அ'தியா� - சாய�கால�0 ெசJவான�தி
 நிறமாக 9�ளவ&மாகிய சிவெப&மா
, 

ஆ�9 - வி&+பிெய<'த&ளியி&!2மிடமா+; (எ-3). 

 

ந
2 - ப��� ெபய�; ந� - ப2தி, 2 - வி2தி, ந�லா� எ
3 இல!2மி!2� 

ெபயராதலா�, ந�லாெர
ற - ெப&+பா4+ மகளிைரேய :ண��+. க� - வி2தி 

ேம� வி2தி. �
றி� - இ��
 எ
ப �
பி
னாக மாறிவழ�கிய 

இல!கண�ேபா�. ெபா
 - இல!2மி ேபால எ
3மா+. க�� - ெகா<நைனேய 
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ெதEவெம
3 ஒ<2+ ேம�ேகா�; இ - ெபாிேயா�க� க�பி�தலா� ஆ2வ. 

இர�டா�ைற!2, ெபா
 க� ப"!2+ - ெபா
னினாலைம!க�ப)ட க�க� 

பதி!க�ெப�ற எ
3� ெகா�ளலா+. வ*வ+ தியா� என�பிாி� - தம ெசா[ப+ 

அ!னியானவெர
3+ ெகா�ளலா+. தியா� - தீயா� எ
பத
 23!க�: 

"ந
ெற
ேற
 றிேய
" எ
பதி� 'திேய
' எ
ப ேபால (65) 

 

66.66.66.66.     (இ-�) ேத+ ெபாழி�ேம� - இனிய ேசாைலகளி
ேமேல, ேச� பாய - 

ேச�மீ
க� தாவி�பாEதலா�, M பழ
 - அழகிய பழ�க�, நH( - ைந'வி<', 

ஆ&+ - நிைறய�ெப�ற; ேமதி - எ&ைமக�, ெச+ கைழைய - சிவ'த க&+�கைள 

உ�ண உ�O+ ெபா&)", M பழன+ சா&+      (நீ�வளமி2தியா� தாமைர 

�த�ய) M!கைள:ைடய கழனிகளி� ேசர� ெப�ற; ���ேர – ���ரான; 

ேம+ப"+ எ� ேதாG!2 - சிற���ற (தம) எ)"� தி&�ேதா�கG!2+, ஆைச 

ப)டா� - எ)"�தி!2!கைளேய ப)டாைடயாக 9ைடயவ&+, ெதா�" ஆ+ இய� 

பைக இ�லாG!2      (தம!2) அ*ைமயான இய�பைக நாயனார மைனவியி
 

ெபா&)", ஆைச�ப)டா� - வி&�ப��றவ&மாகிய சிவபிரா
, ஆ�9 – வி&+பி 

ெய<'த&ளியி&!2 மிடமா+, (எ - 3.) 

 

பழ
 - இ3தி�ேபா�. நH( – ைந' எ
பத
ேபா�. சிவபிரா7!2 

எ�ேதாGைடைம காலவிேசஷ�திெல
க; திாி�ரதகன கால�திெல
ப�: 

"மாறா�ேபா� மணிமிட� ெற�ைகயாE ேகளினி" எ
றா� …….. ெதாைகயி4+. 

ஆைச�ப)டா�      (ேவ3 ஆைட தாி!காம�) திக+பரராE நி
றவ�. 

காவிாி�M+ப)*ன�தி� ைவசிய� 2ல�தி4தி�த இய�பைகநாயனா� சிவன*யா� 

திற�தி� அ
� M�ெடா<2+ உ3திைய ெவளியி"+ ெபா&)"0 சிவபிரா
 ஒ& 

விட வ*வ� ெகா�டவராE அவ� V)"!20 ெச
3 அவ� ெசE:+ உபசார�!2 

மகி$' உம மைனவிைய என!2� தரேவ�"+ எ
ன, அத�2 இைச' அவ� 

ெகா"!க� தா+ ெப�30 ெச�4ைகயி�, அ'நாயனார (�ற�தா� வ' .$' 

அ�தீ0ெசEைக!2 இைசயா, இைறவைர� த"!க, நாயனா� ெச
3 அவ�கைள! 

க�*� இைறவ�!2 வழிவி)" மீGைகயி� சிவபிரா
 ஓாிைட�3 வ'தவ�ேபால 

நாயனாைர ம3ப* 1வியைழ� இடபவாகநா[டராE! கா)சித' அவ�!2+ 

அவ�மைனயா�!2+ ��தியளி�தன ெர
ப கைத. உலக�தாாிய��!2 மாறாக 

மைனவிைய� பிற�!2� த'தைமயி
, இவ�!2 இய�பைகெய
3 ெபய�ேபா4+. 
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இ�லா� - V)*�&' ச�சார! காாிய�கைள நட�பவ�; இ� - V", 

ஆைச�ப)டா� - ஆைச�ப)டவ�ேபால ந*�தவ ெர
றப*, பழ+ ைந:+ப*, ேச� 

நீாி
3 �ளி மர�களி
 மீ பாEத�, நீ�வள0சிற�பினாலாவா2+. (66) 

 

67.67.67.67.      (இ-�) கா� �ண��பி� - ேமக+ேபா
ற (தன) உட+பிேல, ெபா
 கைலைய 

- ெபா
னாலாகிய dதா+பர�ைத, ேபா��பவ
 - தாி��ள தி&மா�, அ
� 

ஆ�!2+ - சிவப!தியாகிய தைளயா� க)"�ண� ெப�ற: கா�க�!2 ஆ - 

காம�ைடேயாைர வ&�+ ெபா&)", ேவ� வரைவ - ம
மதன வ&ைகைய, 

ேபா� பவன
 - ேபா�ெசEயவ�ல வா:ேதவ
 (ம'தமா&த+), பா�!2+ - 

எதி�பா��த� கிடமான: ���ேர - ���ரான, பா��பதி ஆ+ - பா�வதிேதவியாகிய, 

ெப� - சிற'த ெப�, த
 ஆக� - த+�ைடய தி&ேமனியி�, அ"�தா� - 

ெபா&'த� ெப�றவ&+, ேப� மண�தி� - ெபாிய க�யாண கால�திேல, ('தரைன - 

('தரF��திநாயனாைர, ெதா�ட
 ஆக      (தம!2) அ*யவனா2+ப*, த"�தா� - 

த"� ஆ)ெகா�டவ&மாகிய சிவபிரா
, ேதாE9 - ெபா&'மிடமா+; (எ-3.) 

 

ேபா��பவன
 எ
ற, கா�கைர� ெத
ற�ள�கா�3 மிகவ&�தலா�. பா��பதி      

(இமய) மைலயி
 மகெள
3 ெபா&�; வடெசா�றிாி�. அ"�தா� எ
றத�ேக�ப, 

த+ ஆக� எ
னாம�, த
 ஆக� எ
ற – ஒ&ைம�ப
ைம மய!க+; இனி, 

ெப�த
 ஆக� அ"�தா� - உமாேதவியின உட+பி� ெபா&'தினவெர
3+ 

ெபா&�ெகா�ளலா+, தி&!ைகலாசமைலயி� சிவெப&மான அ*யா�1)ட�தி� 

ஒ&வராகிய ஆலால('தர� சிவMசைன!காக� M�பறி�த�2� தி&ந'தனவன�!2� 

ேபானெபா< அ�2� பா�வதிேதவியா&!காக அல�ெகாE ெகா�" நி
ற 

அ�ேதவியார ேச*ய�களாகிய அநி'திைத கம�னிெய
7+ ெப�களி&வைர:� 

க�" அவ�க� ேம�ெகா�ட ஆைசயா� கட9� க)டைள�ப* மா7ட 

ச
மெம"�� தி&நாவ^ாி� ஆதிைசவ� 2ல�தி� இைசயனா� எ
பவ&!20 

சிவஞானியா� வயி�றி� பிற' வள�' ��Iாி�&!கிற சட�கவி 

சிவாசாாிய&ைடய ��திாிைய மணHெசEய இ&!ைகயி�, சிவபிரா
 ஒ& 

வேயாதிக� பிராமண வ*வ� ெகா�" 'நீ என!2 அ*யவ
’ எ
3 ெசா�� 

வழ!கி)" அ�தி&மண�ைத� த"� அ0('தரF��திைய யைழ�0 ெச
3 

தி&ெவ�ெணEந�^ைரயைட' தாிசன'த' அவ�!20 ச�சாரப'த� 

ெதாடராதப* அவைரயா) ெகா�ட&ளின ெர
ப கைத. (67) 
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68.68.68.68.      (இ-�.) ெத
ஆ� ெபாழி�ட�+ - அழ2மி!க ேசாைலகளினிட�களி4+, 

�
னாக+ ேதா" ஆ� - (ர�
ைன மர�தி
 Mவித$க� நிைற'த: ெச+ கனக+ ம
3 

இட�+ - சிவ'த ெபா
மயமான தி&வ+பல�தினிட�தி4+, �� நாக�ேதா" ஆ� - 

வியா!கிரபாத �னிவ� பதHச� �னிவேரா" ெபா&'த� ெப�ற, ���ேர - 

���ரான, ந� நீைர வி)" விள!2 இ)டா� - (�த ஜல�ைத வா�� 

விள!ெகாி�த நமிந'திய*க� நாயனார, விைன - க&ம�ைத, ெதாைல� - ஒழி�, 

அ
� ஒ)"      (த+மிட��) ப!தியாகிய ச+ப'த+, விள (வி�ள) - நீ�கினா�, 

ஆ�மா)*7+ - எவாிட�தி4+, கி)டா� - ெந&�காதவராகிய சிவபிரா
, உைற9 - 

த�2மிடமா+, (எ-3.) 

 

ெத
ஆ� – ெத
னாெதனாெவ
3 வ�"கெளா�!2ெமா� மி!க எ
3மா+. 

ேசாழநா)*� ஏ�ேபbாி4தி�த நமிந'திய*க�நாயனா� தி&வா[ாி� 

அரெநறிெய
7மாலய�தி4�ள சிவபிராைன� தாிசி!ைகயி� தி&விள!2! 

2ைறவாயி&!க!க�" அ�2� தீபைக�காியH ெசEய!க&தி அ&கி4�ளெதா& 

V)*� ெச
3 ெநEேக)க, அJV)"!2ைடயவ
 சமணசமய�தவனாத�
 

ெநEெகாடா இக$'ேபச, அேக)"� தள�'த நாயனா� உடேன அசாீாி வாணி 

அ&ளியப* அ&கி4�ள 2ள�தி
 நீைரெய"� வா�� அ�தி&�ெதா�ைட� 

ெபாிதாக நட�தி� ேப3 ெப�3E'தனெர
ப கைத. வி� - ெதா2�த�, உைற9 - 

ெதாழிலா2 ெபய�. �� - ��. (68) 

 

69.69.69.69.      (இ-� ) ெப)பி
 - வி&�ப�டேன, �கி� - ேமக�ைத, க�டா� - பா��தா�, 

எ� ேதாைக �� - ஒளிைய:ைடய கலாப�ைத:ைடய (மயிலாகிய) பறைவ, பரத+ 

கா)"+ - 1�தா"தைல0 ெசE கா�பி�த�கிடமான; பிற' இற'தா�      (த
 

எ�ைலயிேல பிற' மாி�தா�, எ�3 ஓைக �)ப ரத+ கா)"+      (ஜனன 

மரண�கைள ஒழி!க�த!க மகி$0சிைய� த&கிற �Xபவிமான�ைத 

(அJ9யி�கG!2 அ'திமதைசயி�) அைடய0 ெசEகிற: ���ேர - ���ரான, உ� 

பாிவா� - மன�திேல:�ள சிவப!தியினா�, ைக ஆர+ மா உைர�தா�      (தம) 

ைகைய0 ச'தன! க)ைடயாக!ெகா�" (க���) ேதE�த F��திநாயனாைர, கா� 

- பாகா�, ஆ� கீ$ - க�லால மர�தி
 கீழி&', L� - சாBதிர�கைள, 



148 

 

நா�வ�!2 - நா
2 �னிவ�கG!2, ஒEயார+ ஆ - ஒ<�காக, உைர�தா� - 

உபேதசி�த&ளினவராகிய சிவபிரான, ஊ� - தலமா+. 

ெப)� - ெதாழி�ெபய�; வி&+�த�; ெப� - ப2தி, � - வி2தி "எ�ேல யில!க+" 

எ
7+ ெதா�கா�பிய இைடயிய� .�திர�தா�, ‘எ�’ எ
ப - ஒளிைய! 

2றி!2+ெபா<, இைட0ெசா�லாெம
3 அறிக. மைர�பதியி� வணிக� 

2ல�தி4தி�0 சிவப!தி ெகா�" அ�தல�0 ெசா!கநாத!கட9G!2 

நா�ேதா3+ ச'தன!கா�� அைர�!ெகா"!2+ தி&�பணிைய 

ேம�ெகா�ெடா<2+ F��திநாயனா�, வடேதச�தி�&' வ' பா�*யைன 

ெவ
3 அவனரசா)சிைய! ைக!ெகா�" சமண� ைகவச�ப)*&!2� 

க�ணாடராச
 தம!2 எ�2+ ச'தன!க)ைட கிைட!கெவா�ணாதப* ப�ணி� 

தம தி&�பணி!2� தைட ெசEய, நாயனா� ‘ச'தன!க)ைட கிைடயாம�ேபா4+ 

அைர!கிற ைக!2� தைடயி�ைலேய' எ
3 தம �ழ�ைகைய மி2தியாக� 

ேதE�, அ�ெபா< சிவபிரா
 அ&ளியப*, அ!க�ணாடராசனிற'த9டேன 

அரசா)சிையயைட' இ3தியி� ��தியைட'தனெர
ப கைத. ஆர+ - ஹார+. 

வடெசா�. உைர�தா�!கா� - உய�திைணயி� சி3பா
ைம ஐ:&� ெதா!க; [ந
 

- உ&� - க&] நா�வ� - ெதாைக!2றி��; சனக�, சன'தன�, சன�2மார�, 

சன�ஸுஜாதா எ
பவ�. இவ�க� ஒ&கால�தி� ைகலாசகிாிையயைட' 

சிவபிராைன� தி&வ* ெதா< 'எ�கG!2� த�வஞான�ைத உபேதசி�த&ள� 

ேவ�"+' எ
3 பிரா��தி!க, சிவபிரா
 க&ைணெகா�" அJெவ�ளிமைலயி
 

ெத
சிகர�திேல க�லால மர�தினிழ�� தKிணF��திவ*வமாE� 

தனிேயெய<'த&ளியி&' அவ�கG!20 சாிைய கிாிைய ேயாக+ எ
7+ Fவைக 

நிைலைய:+ �த�� ேபாதி�� பி
ன� நா
காவதாகிய ஞானெநறிைய:+ 

அ7!கிரகி!க! க&தி அ இ�த
ைமயெத
3 அறிவி!2மா3 சி
��திைரயாக� 

பி*�த தி&!ைகேயா" ஒ& கண�ெபா< ெமளனமாE V�றி&'தனெர
ப கைத. 

ஓைக - உவைகெய
பத
 ம[உ. ரத+ - இ�ேக, வாகனெம
7+ மா�திைரயாE 

நி
ற. ஆர+மா - சாதனமா+. (69) 

 

70.70.70.70.     (இ-�.) க)" உ3 - �3!2� ெபா&'தின (தைளயவிழாத), ேகா" M - 

மர!கிைளகளி4�ள M!க�, ேத
 - வ�"க�, Lறி      (கா�களா�) ைக�, 

�)" - வி�", அாி!க - ைள!க, V3+ - மலர�ெப�ற: கமல+ M - தாமைர 

மல�க�, ேத
 ஊறி - ேத
 (ர'; �� தாி!க - அ
ன�பறைவக� த�க, V3+ – 
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சிற��� ெப3த�கிடமான: ���ேர - ���ரான, சி)ட� ெதாழ - 

ந�ெலா<!க�ைடய வியா!கிரபாத� �த�ேயா� வண�க, மி
 ஆடக�தினா� 

ேமE'த ம
3� - மி
ன� ேபா� விள�2கி
ற ெபா
னினாேல அைம'த 

தி&வ+பல�திேல, (ெசEகிற), ஆன'த+ ந� நாடக�தினா
 - ேபராந'த�ைத� த&கிற 

சிற'த தி&நடன�ைத:ைடயவராகிய சிவபிரான, நா" - ஊரா+; (எ-3). 

 

பி� எ
7+ ப2திய*யா� பிற'த பி)" எ
7+ இற'தகால விைனெய0ச+, இ�ேக 

சிேலைட� ெபா&�த�தி�காக, �)" என0 சிைத' ம&வி�3. ேமE'த - ேவE'த 

எ
பத
 ம[உ. சி)ட� - சிXட�; வடெசா�. ஆடக+ - ஹாடக+, நா�வைக� 

ெபா
கG� ஒ
3, �� - வ�டாகிய பறைவ ெய
3� ெகா�ளலா+. (70) 

 

71.71.71.71.   (இ - �.) ேமக+ பயி� 2ழலா� - ேமக�ைதெயா�த 1'தைல:ைடய மகளிர, 

ெம
 கள�+ - க�O!கினிய க�ட�+, Mக+ ெபா&9+ – பா!2மர�ைத 

ெயா�தி&!க�ெப�ற; த� பைண:+ - 2ளி�'த [நீ�வள��ள] கழனிகG+, M க+� 

ஒ&9+      (உ<கிற கால�தி�) நீ�� M!கGH ச�2கG+ நீ�க�ெப�ற; ���ேர - 

���ரான, மாகெமா" – ெபாிய வி�Oலக�தாேரா", தால+ - 

ம�Oலக�தாரா4+, பணி'தி"வா� - வண�க�ப"பவ&+, தா$ - ெதா�2கி
ற, 

பவள+ ேகாeர+ ேம� - பவழ+ ேபால0 ெச'நிறமான சடாபார�தி
 ேம�, அ+�      

(க�கா நதியி
) நீைர, அணி' - தாி�, இ"வா� - அதைன� பகீரத
 ெபா&)"0 

சிறி) ெகா"�தவ&மாகிய சிவபிரான , V" - த�2மிடமா+; (எ-3.) 

 

பயி� – உவம9&�; இனி, ேமக+ பயி� 2ழலா� - ேமக�தி
 த
ைம த
னிட�தி� 

ெபா&'தின 1'தைல:ைடயவ ெர
3மா+. இள� க�க மர�தின கO 

வைரயி4+ ெநE�பி4� க�ட�!2 உவைமயா+; "ஈனாத விள�க�கி
 

மரகதமணி! க�O+, ....... தானாக...... கானா�'த திர� க<�” எ
றா� 

சி'தாமணியி4+. ேமக+, கள+, Mக+, ேகாeர+, அ+� - வடெசா�க�. இனி, 

மகளி�க�ட+, M க+� ஒ&9+ - அழகிய ச�க+ வ*வி� ேதா�3 நீ�2த�கிடமான 

எ
3+, 2ளி�'த கழனி, Mக+ ெபா&9+ – பா!2மர+ ெபா&'த�ெப�ற எ
3+ 
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ெபா&�ெகா�ளலா+. தால+ - Bதல+ எ
7+ வடெசா��
 திாிபாகிய தல+ 

எ
பத
 நீ)ட�. மாக+, தால+ - இ�ேக இடவா2 ெபய�க�. (71) 

 

72 72 72 72                  (இ-�.) க�2�வாE - இரா�திாிகால�தி� (ைவ!க�ப"கிற), தீப�கG!2+ - 

தி&விள!2!கG!2+, ெபா�2 அரா மணி - விள�2கிற நாக�தி
 மாணி!க�க�, 

ஈ" ஆ+ - ஒ�பாக�ெப�ற; ெவயி4!2+ - ெவயி� ெவ�ப�!2+, மணி ெபா�க� ஆ 

- அழகிய ேசாைலயி4�ள ஆ0சா மர�க�, V" ஆ+ - த�க நிழைல� த&+ 

இடமாக�ெப�ற; ���ேர - ���ரான, ச�கரா எ
பா� இட�தினா
 – 

ச�கரேனெய
3 தி!2+ அ*யா�களிட�தி4�ளவ7+, ஈம�திைட - மயான�தி�, 

ந*�த - த
7ட
) 1�தா*ன, வ� பாாிட�தினா
 - வ�ய 

Mதகண�கைள:ைடயவ7மாகிய சிவபிரா
, வா$9 - வா$'தி&!2மிடமா+; (எ - 

3.) 

 

மணி� ெபா�2 அரா எ
ற, பதHச� �னிவர ஐ' தைலகளி4��ள 

மாணி!க�கைள: மாகலா+. எ�லா9யி�கGெமா"�2H ச�வச�கார கால�தி� 

உலக �<வ+ மயானமா2 மாதலா� ஈம�திைட ெய
ற. Mத�க� - தா&கவன 

�னிவ� ஏவியைவ. ெபா�க� – விள�2' த
ைமயெதன0 ேசாைல!2! காரண!2றி; 

ெபா�2 - ப2தி, அ� - ெபய� வி2தி. (72) 

 

73.73.73.73.      (இ-�.) அ��ய (ைனகளி4+ - ஆ+ப�கைள:ைடய நீ�நிைலகளி4+, 

நாாிேய ��� 2ைட:+ - மகளிேர ெபா&'தி நீராட�ெப�ற; ஆைலயி7+ - 

க&�பிய'திர�களி4+, நாாிேய �� இ!2 உைட:+ - ேத
 ேபா�னிய இரச+ 

ெபா&'தின க&+�க� சிைதய�ெப�ற; ���ேர - ���ரான, க��� தைலைய தா 

ேமாதினா� த+ைம - பாைறயிேல தம தைலைய� தாவி� தா!கின தி&!2றி��� 

ெதா�டநாயனாைர, ஆ�" - அ*ைமெகா�", எ� எ�கைலைய� தா+ ஓதினா� 

- அ3ப� நா
2வைக! க�விகைள� தா+ (உயி�களி
 ெபா&)") ெவளியி)"! 

1றியவராகிய சிவபிரான, கா�� - கா!2மிடமா+, (எ - 3.) 

 

அ�� - பிறநீ��M!கG!2+ உபலKண+, நாாி எ
7' ேதனி
ெபய�, இ�2! 

க&�பHசா�3!2 இல!கைண. காHசீ�ர�தி� ஏகா�ய�2ல�தி� பிற'த தி&! 

2றி���ெதா�டநாயனா� மி!க சிவப!திெகா�" சிவன*யா�கG!2 
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வBதிர�கைள அ<!2�ேபா!கி0 (�தமா!கி! ெகா"� வ&நா)களிெலா&நா�, 

அவர ப!தி:3திைய ெவளி�ப"�+ ெபா&)"0 சிவபிரா
 ஒ& வி&�த 

வ*வ�ெகா�" அவர ேவ�"ேகாளா� தம அ<!2!க'ைதைய� ேதாE� 

உல��தி அ
3 மாைல�ெபா<தி7� த&+ப* அவாிட�ெகா"�, அத�2 

உட
ப)ட அவ� அ�ஙன+ ெசEயெவா�ணாதப* ெப&மைழைய:+ 

வ&வி�விட, நாயனா�, அ0சிவன*யா�!2 ேவ3 ஆைடயி�லாைமயா�, அவ� 

வ&'+ப* அ*யா� தி&� பணி!2 நம!2 இைட�3வ'தேத ெய
3 வ&'தி, தம 

தைலைய� ணி ேதாE!2+ பாைறயி� ேமா+ேபா, சிவபிரா
 வ' தாிசன' 

த' ந�கதியளி�தன ெர
ப கைத. எ�ெண�கைல – ப���ெதாைக� 

ப
ெமாழி�ெதாட�; அைவ - அ!கரவில!கண+ �த� அவ�ைத� பிரேயாக+ ஈறாக 

L�களி� 1ற�ப"வன. தா - தாவிெய
பத
 விகார+; ப2திேய விைனெய0ச� 

ெபா&�ப)டெத
னலா+. �� இ!2 – விைன�ெதாைக. (73) 

 

74.74.74.74.      (இ-�.) ெவ�� - மைலகேளா", இைண!2+ - உவமி!க� ப"கிற, ெகா�ைக - 

தன�கைள:ைடய, மி
னா� - மி
ன�ெகா* ேபா
ற மகளிர, V"+ - 

மாளிைககG+, ெபா
 பளி!2+ சா&+ - ெபா
ேனா" Bப*க!க�4+ 

அைமய�ெப�ற: ெச+ தாமைர:+ - ெச'தாமைர� M!கG+, ெபா�� அளி 2H( 

ஆ&+ - அழகிய இளவ�"க� நிைறய�ெப�ற; ���ேர - ���ரான, க� - 

க&�க� Iைணேய, �ைண ஆ - ெத�பமாக! ெகா�", ஓத+ - கடைல, கட' 

வ'தா� - தா�* மீ�"வ'தவராகிய தி&நா9!கர(நாயன�, ஓ - 1றின, தமி$ - 

தமி$�பாட�கைள ெகா�" - ஏ�3!ெகா�", இ& ெபா
 பாத�க� - 

ெபா
ேபாலாிய தம இர�" தி&வ*கைள, த' - ெகா"�, உவ'தா� - 

மகி$'தவராகிய சிவபிரா
, ப�3 - வி&+பிவா<மிடமா+; (எ - 3.) 

 

பளி!2 - Bப*கெம
7+ வடெமாழி0சிைதெவ
ப�. 2H( - இளைம�ெபய�. 

தி&�ைன�பா* நா)*� தி&வாFாி� ேவளாள� 2ல�தி� �கழனா� எ
பவ&!2! 

2மாரராE� பிற'த ம&ணீ!கியாெர
பவ� �த�� சமண சமய�ைதயைட' அ�2� 

த&மேசனெர
7+ ெபய� M�" ஒ<2நாளி�, தி&வதிைக Vர)டான�தி� 

தி&�ெதா�" ெசEதி&'த அவ�தம!ைகயாராகிய திலகவதியார ேவ�"ேகாளா� 

சிவபிரா
 அ�த&மேசன�!20 .ைலேநாைய :�டா!கி0 சமண சமய 

ம'திர�களா� தீராத அதைன� பி
ன�� த+ அ&ளா� தீ�� அவைர0 
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ைசவசமய�தவரா!கி அவ&!2� தி&நா9!கரசெர
7' தி&நாம'த' 

ஆ)ெகா�ள, அதைனயறி'த சமண�க� தம மத�ைத0 ேச�'�ள அரசன 

அ7மதி ெப�3 அ'த� தி&நா9!கர( நாயனாைர! க�Iணி� க)*! கட�ைடயி� 

ெகா�"ேபாE� ேபா)"விட, அவ� UபHசா)சர�பதிக+ பா*0 சிவன&ளா� 

அ'த!க�ேல �ைணயாக மித' மீ�"வ' ெக*லநதி வாயிலாE� 

தி&�பாதிாி����ாி� கைரேயறின ெர
ப கைத. இைண!2+, இைண – ப2தி; 2 - 

சாாிைய. (74) 

 

75.75.75.75.      (இ-�) மி!க - மி2'த, கதி� - ஒளிைய:ைடய, ேத� - இரத�க�, வி(+ைப - 

ஆகாய�ைத, வி& - விைரவாக, �!2 – ேச�'; அளவி - கல', தா!2+ – 

ேமாத�ெப�ற; ேமேலா� - ெபாிேயா�, தவ�ைத - தபைச, வி&��!க� அவி� 

ஆ!2+      (பலவைக) ஆைசகைள:+ அட!கி0 ெசEய�ெப�ற; ���ேர - 

���ரான, ச!கர�ைத - ச!கரா:த�ைத, ந' அாி!2 - ச�க�ைத:ைடய 

தி&மா4!2, இ)ட - ெகா"�த, அ
� உைடயா
 - க&ைணைய:ைடயவ7+, 

நாG+ - எ�ெபா<+, சிவகாம('தாி!2 - சிவகாமிய+ைம!2, இ)ட
 - 

இXடனா9�ளவ7+, �ைடயா
      (எ�ெபா<+ அவைள�) 

ப!க�தி4ைடயவ7மாகிய சிவபிரா
, ேதாE9 த�2மிடமா+; (எ-3.) 

 

வி& - விைர9!2றி�பிைட0ெசா�, ‘வி&வி&’ எ
பத
 விகாரெம
னலா+. இனி, 

வி& - வி&)ச�க�, வி(+ைப அளவி - ஆகாய�ைதயளாவி, மி!க கதி� ேத� �!2 - 

சிற'த ஒளிைய:ைடய (.ாிய7ைடய) இரத�ைத0 ேச�'; �!2 - ேச�', தா!2+ - 

ேமாத�ெப�ற என9ைர�பா&+ உள�; இJ9ைர!2, வி& - வடெசா�சிைத9, 

சிேலைடயி� ஓ&ைர!2 வி& எ
பைத ெயாழி� ம�றவ�றி�2 மா�திர+ ெபா&� 

ெகா�வா&�ள�. ந' அாி - விைன�ெதாைகயாE, நீ�"வள&' தி&மா4மா+. 

இ)ட
� - ெதா2�த�, ‘ேவ)டக+’ ேபால. ('தாி - அழகியவ�. (75) 

 

76.76.76.76.      (இ-�.) ம
7+ மைல த' - நிைலெப�ற (அசலமான இமயமைலயா� 

ெபற�ப)", மா களி�ைற - சிற'த யாைன�க! கட9ளாகிய விநாயகF��திைய, 

உவ' ெப�3 - மகி$0சிேயா" ஈ
3, [ம
7+ அைல த' வ' - மி2'த 

அைலகைள Vசிவ', மா களி�ைற ெப�3 - ெபாிய களி�3 மீ
கைள :ைடயதாE]. 
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உைம ேந� - உமாேதவிைய ெயா!கிற, ெபா
னி நதி - காேவாியா�றினா�, .<+ - 

.ழ�ப)ட, ���ேர - ���ரான, ெச
னிமதி ெப+மா
 - �*யி� பிைறையைடய 

எ+ெப&மா7+, இட!ைகயா
 - டம&கெம
7+ வா�திய�ைத! (ைகயி�) 

உைடயவ7+, ேப� அ+பல� ஆ"+ - ெப&ைமைய:ைடய கனகசைபயிேல 

தி&நடனHெசEகி
ற, மா
 ெச+ இட+ ைகயா
 - மாைனேய'தின சிவ'த 

இட�தி&!ைகைய :ைடயவ7மாகிய சிவபிரா
, ேச��� - ேச&மிடமா+; (எ-3) 

 

�தல*, சிேலைட ப�றிவ'த உவைமயணி. களி3 - மீனி
 ஓ�வைக; ஆ�(றா 

ெவ
ப�. இனி, நதிவிஷய�தி4+, களி�ைற� ெப�3 எ
பத�2 - யாைனகைள� 

�ர)* ெய
3+ ெபா&�ெகா�ளலா+. ெபா
ைன! ெகாழி�வ&தலா�, 

ெபா
னிெய
3 ெபய�. ெப+மா
 - ெப&மா
 எ
பத
 ம[உ. ட+ப+ எ
ப 

இட+ப+ என வ&த�ேபால, ட!கா எ
7+ வடெமாழி - இட!ைகெயன �த�� 

இகார+ெப�3 விகார�ப)ட. (76) 

 

77.77.77.77.      (இ-�.) ேமத2 வி� தா9றலா� - ேம4�ள வி�Oலக�ைத 

அளாவியி&�தலா4+, ேம� அ+�� உறலா� - த
ேமேல ச'திர
 

ெபா&'தலா4+, (ேமத2 வி� தா உறலா� - ேம
ைம ெபா&'தின 

ேதவேலாக�தவ� இடமாக! ெகா�" வசி!க�ெப3தலா4+, ேம� அ+�� உறலா� 

- ேம
ைமைய:ைடய அழகிய வியா!கிரபாத �னிவ� வசி�தலா4+) Mதர+ ஒ�� 

ஆ2+ - மைல!20 சமமான, ���ேர - ���ரான, ேமாதி ெபா&மாத�க� 

உாியா� – தா!கி� ேபா�ெசEத யாைனயி
 ேதாைல:ைடயவ&+, ேபா�3      

(யாவரா4+) தி!க�ப"கிற, உல2 ஈேர<+ த& – பதினா
2 ேலாக� 

உயி�கைள:+ ெப�ற, மா - மாேதவிைய, அ�க� உாியா�      (தம) உட+பி� 

உாிைமயாக0 ேச��!ெகா�"�ளவ&மாகிய சிவபிரா
, சா�� - ேச&மிடமா+, (எ-

3.) 

 

யாைன�ேதா4"�த கைத; - அ&'தவமிய�றி� ெப&வர+ ெப�ற கஜா(ரென
பவ
 

ேதவ� �னிவ� �த�ேயாைர இைடவிடா வ&�தி� ர�த, அHசிேயா*ன 

அவ�கள பிரா��தைனயாற பரமசிவ
 த+ைமெயதி��� ேபா� ெசEயவ'த 

அJவ(ரைன! காலா4ைத�� த�ளி! ெகா
3 ேதாைல:ாி�� ேபா��த&ளின 
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ெத
றாயி7+; தா&வன �னிவ� ஏவிய யாைனயி7)ெச
3 உ&�திரF��தி 

உடைல� பிள' அத7ாிைவைய� ேபா��!ெகா�ட ெத
றாயி7� ெகா�க. உ 

- உாி!க�ப"வ, ெசய�ப"ெபா&� வி2தி �ண�' ெக)ட ெபய�. ெகடா!கா� 

உாிைவெயன நி�2+. “சிவ
 ச�திேயா"றி� ெசக+விாி'தி"+, சிவ
 ச�தி நீ�கி*� 

ெசகமதி�ைலேய" எ
றப* சிவபிரா
 த
7ைடய பராச!தியான உைமயாGைடய 

உதவிைய! ெகா�ேட உயி�கைள� ெப�ற&Gதலா�, உலகீேர<' த&மா 

என�ப)டா�; "ெப�றா� சகத�ட�க ளைன�+" எ
றா� வி����Iரா&+. 

ேதவேலாக�தி7' தி�ைல சிற�தலா4+ தம சிவப!தி மி2தியா4+ ேதவ�க� 

த+�லகினி
3 இ�2 வ' வசி!கி
றனெர
க. (77) 

 

78.78.78.78.      (இ-�) ஆ+ - நீைர:+, க+� - ச�2கைள:+, அைல - அைலகைள:+, 

ச�கார+      (உலக�ைத) அழி!2'ெதாழிைல:+, ெசறிவா� ெபா&'தியி&�தலா�, 

(ஆ+ - மி!க, க+பைல - ஓைச:+, ச�2 - ச�2வைளய�கG+, ஆர+ - ��!கG+, 

ெசறிவா� (த
னிட+ ெபா&'தியி&�தலா�), அ�கா* - கைடVதி, ெபா�2 ஆழி 

ேந� ஆ+ - ெபா�2'த
ைம:�ள கட4!2 ஒ�பாக�ெப�ற, ���ேர - ���ரான, 

ச�2 ஆழி மா� ஆ+ - ச�க ச!கர�கைள:ைடய தி&மாலாகிய; சர�த� - 

அ+ைப:ைடயவ&+, மண+ம� – வாசைனமி2'த; ெச+ ெபா
 மடைல ேபா� ஆ+ – 

சிவ'த ெபா
னினலாகிய Mவிதைழ ெயா!கி
ற, சர�த� - ெகா
ைற�M மாைலைய 

:ைடயவ&மாகிய சிவபிரா7ைடய, �ாி - ஊரா+; (எ-3.) 

 

அ�கா* - இ ெத4�கி� அ�க*ெயன வழ�2+. க+பைலெய
7+ ெசா� 

ஒ�ைய:ண��+ உாி0ெசா�லாதைல 'க+பைல (+ைம க�ேய ய<�க, 

ெல
றிைவ நா
2 மரவ� ெபா&� எ
7' ெதா�கா�பிய�தாலறிக. ச�கார+ - 

ஸ+ஹார+; வடெசா�றிாி�. (78) 

 

79.79.79.79.      (இ-�.) வாE'த வல+�ாி      (தன!2!) கிைட�த (பாHச ச
னியெம
7+) 

வல+�ாி0 ச�க�ைத:+, M மா - நிலமகைள:' தி&மகைள:+, த<வி - கல', 

(வாE'த வல+�ாி M - ெபா&�தின நHசாவ)ைட�M!கG+, மா - வ�"கG+, 

த<வி      (த
னிட+ ெபா&'தி), ந'தவன+ - M'ேதா)ட+, M ளவ�ேதா
 ஆ+ - 

அழகிய தி&�ழாE மாைலைய:ைடய தி&மாைல ெயா�தி&!க�ெப�ற, ���ேர - 
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���ரான, ஆE'த மல� - சிற'த தாமைரமல� ேபா
ற, ெச+ ைக!2 - சிவ'த 

தி&!ைகயிேல, உைழயினா� - மாைன:ைடயவ&+, தி� ேதா� ெதா"+ - வ�ய 

ேதா�கைள� பாிசி!2+ப* தா$'�ள, காதி� - காகளிேல, ச�2 ஐ 2ைழயினா� - 

ச�கினாலாகிய அழகிய ேதாெட
7+ அணிைய:ைடய வ&மாகிய சிவபிரா
, சா�� 

- சா�'�ள இடமா+; (எ - 3.) 

 

வல+�ாி - பிரதKிணமாக0 (ழி'�ள. சாதாரண ச�க�தி7+ ஆயிரமட�2 

சிற'த, வல+�ாி, Mமா – Mேதவி Uேதவிகைள! 2றி!2+ ேபா, வட ெசா�க�. 

ைக!2 உ&� மய!க+, 'ச�கெவ� ேடா"ைடயா
" எ
றா� ெபாியா&+. (79) 

 

80.80.80.80.     (இ-�.) தால+ பைட� - உலக�ைத0 சி&X*�, அல�!க� தா
 ஒ<கலா� 

- தாமைர�Mவி� தா
 வசி�தலா�, (தால+ பைட� - பைனமர�கைள:ைட�தாE, 

அவ�க� தா
 ஒ<கலா� – விள�2' த
ைம:�ள மைவ� தா
 

ெப&கவி"தலா�), பிரம
 ேபா4+ - பிரமேதவைன ஒ!கி
ற, ெபாழி� - ேசாைலக�, 

.$ - .$'�ள, ���ேர - ���ரான, ஆல+ அ&'த      (பா�கட��ேறா
றிய) 

ஆலகால விஷ�ைத உ�டதா�, க�ட+ க3�தா� - தம தி&!க<�! 

க&நிறமைட'�ளவ&+, அ
ப�      (தம) அ*யா�, அ�ல� விைன வ&'த - 


ப�கைள விைள!2� க&ம�களா� வ&�தமைடய, க�" - பா��, அ�2 

அ3�தா�      (அவ�ைற அ�ெபா<ேத ஒழி�த&�பவ&மாகிய சிவபிரா
, வா$9 - 

வா<மிடமா+; (எ-3.) 

 

ஆல+ - ஹால+; வடெசா�. பா�கட� கைட'தகால� அதினி
3 எ<'த 

பய�கரமான விஷ�தி
 ெவ�ப�ைத� ெபா3!கமா)டாம� அHசிேயா*ன 

ேதவ�க� �த�ேயார ேவ�"ேகாளா� சிவபிரா
 அதைன உ)ெகா�" 

க�ட�தி� நி3�தி அவ�கைள! கா�த&ளின ெர
ப கைத. (80) 

 

81.81.81.81.      (இ - �.) மி
7+ மணி ேவழ�தா� - விள�கியைசகிற அ*!2+ 

மணிகைள:ைடய ஐராவத யாைனைய :ைடைமயா4+, ேம9 அர+ைபயா� – 

வி&+ப�ப"கிற அர+ைபெய
7' ெதEவமகைள :ைடைமயா4+, (மி
7+ அணி 
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ேவழ�தா� - விள�2கிற அழகிய க&+�கைள :ைடைமயா4+, ேம9 அர+ைபயா� - 

ெபா&'திய வாைழமர�கைள :ைடைமயா4+), வய�க� - கழனிக�, ெபா
 

உல2!2 ஒ�� ஆ+ - ெபா
மயமான ேதவேலாக�!20 சமமாக� ெப�ற, ���ேர - 

���ரான, உ
னி      (ந+ைம� தியானி�, ஒ& கா� ‘நம:’ எ
றா� ஒ&தர+ நம' 

எ
3 1றி வண�கிய அ*யா�கள, க&� - மன�திேல, உ�3 - ெபா&'தி, 

உ&� எதி�'த தான+ மா ெவ
றா� - ேகாபி� எதிாி)ட மதசல�ைத:ைடய 

வில�காகிய யாைனைய ெவ
றி)ேடாராகிய சிவபிரான, தல+ - இடமா+. (எ-3.) 

 

அர+ைப, நமா – வடெசா�றிாி�க�. நம: - வண!க+. (81) 

 

82.82.82.82.      (இ-�.) மா க+ உைற' - சிற'த வி�Oலக�தி� வசி�, ஆ+ ைம - 

ெபா&'திய ேமக�ைத:+, ெவ�ைள வாரண+      (ஐராவதெம
7+) 

ெவ�ைளயாைனைய:+, ஊ�'      (வாகனமாக! ெகா�") ஏறி நட�தி, (மா க+ 

உைற' - மி2'த நீ� ெபா&'தி, ஆைம ெவ�ைள வாரண+ ஊ�' - ஆைமகG+ 

ெவ�ணிறமான ச�க�கG' தவ$'), ஓைட - நீேராைடக�, மக+ ேபாகி நிக� 

ஆ2+      (L3) அ(வேமத யாக�ைத:ைடய ேதேவ'திர7!20 சமமாக� ெப�ற, 

���ேர - ���ரான, ேதாைக மயி� �� ஏறி வ&வா� - கலாப�ைத:ைடய 

மயிலாகிய பறைவயி
 ேம� ஏறிவ&கிற �&க!கட9Gைடய, ேபாத+ மழைல!2 - 

ஞாேனாபேதசமாகிய 2தைல0ெசா�கG!2, உவ'தா� - மகி$'தவ&+, ெவ� ஏ3 

இவ&வா� - ெவ�ணிறமான இடப�தி
ேம� ஏ3பவ&மாகிய சிவபிரான, V" - 

த�2மிடமா+; (எ - 3.) 

 

ேபாகி - ேபாக�ைடயவ
; ேபாக+ - (காPபவ+, ெவ�ைள – ப���ெபய�; ஐ - 

வி2தி. இவ&வா�, இவ� - ப2தி, உ - சாாிைய. (82) 

 

83.83.83.83.   (இ - �.) ேத
 திக<+ - வ�"க� ெமாE!2+ப*யான, மா மல� - சிற'த 

M!கைள, ஏ'தி      (ைககளி�) எ"�, பரவி - தி�, தா$' - வண�கி, (ேத
 

திக<+ ஆ+ அல� ஏ'தி - ேத
 ேபா� இனிைமயாE விள�2கிற மி2தியான 

நீைர:ைட�தாE, பரவி - விசாலமாE, தா$' - ஆழமாE, அ*யா� ேபா
ற - 
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சிவன*யாைரெயா�த, அகழி - அகழியினா�, .<+ - .ழ�ப)ட, ���ேர – 

���ரான, உள�தி
 ஊ
றி      (த�த+) மன�திேல பதியைவ�, அய
 - 

பிரம7+, ந�த
 - ச�க�ைத:ைடய தி&மா4+, உவ' - வி&+பி, ெதா< - 

வண�கி, ஏ�+ - தி!க�ப"கிற, 2ள�தி� நயன�த
 - ெந�றியி� (ெந&��!) 

க�ைண:ைடய சிவபிரான, 2* - வசி!2மிடமா+; (எ - 3.) 

 

ேபா
ற கழி - விகார+. அகழ�ப"வ, அகழி, அக$த� - ேதா�"த�, இ - 

ெசய�ப"ெபா&� வி2தி. (83) 

 

84.84.84.84.      (இ-�.) L� அளவி)" - சாBதிர�கைள, அள9ெசE - �<வமறி', 

உய�' - ேம
ைம ெப�3, நீ3 அணி' - விMதிைய� தாி�, (L� அள9 இ)" - 

எ�3 Lலா� அள9 ெசEய�ப)", உய�' - ஓ�கி, நீ3 அணி' - 

ெவ�ணிற0(�ண+ Mசி), ஆ( இ� மதி� - சி�ப! 2�றமி�லாத மதி�க�, 

M(ர�ேபா� ஆ2+ - அ'தண�ேபாலாக�ெப�ற, ���ேர - ���ரான, மா( 

கழலாத - 2�ற+ நீ�காத, வ� மதியா�க� - ெகா*ய அறிைவ:ைடய 

அ*யவர�லாதவாிட�, உறா� - ெபா&'தாதவ&+, க� ஆ+      (தம F
3) 

க�களாகிய, அழ� ஆதவ
 மதியா� - அ!கினிைய:H .ாிய ச'திரைர:+ 

உைடயவ&மாகிய சிவபிரா
, ஆ�9 - த�2மிடமா+; (எ - 3.) 

 

M(ர� - Mமியி� ேதவ�ேபால விள�2பவ�. ஆ�2 - அைச. (84) 

 

85.85.85.85.      (இ - �.) எ� ேகா - விள!கமான க�கைள:ைடய, வைர மைலேபால� 

ெபாிய, ஆ2 - ெப&0சாளிைய, இவரலா�      (வாகனமாக) ஏ3தலா�, (எ� ேகா வைர 

ஆகி வரலா� - பக�ெபா<த!2� தைலவனான .ாிய
 வைரயி4+ உய�' 

வ&தலா�), ஐ�கர
 ேந� - விநாயகF��திையெயா�த, ெபா
 ேகா�ர+ ேச� - 

அழகிய ேகா�ர�கைள:ைடய, ���ேர – ���ரான; ந� கா�2 இைச!2+ – 

(தன) ந�ல (அழகிய) கா�களி� ஒ�!கி
ற, சில+பினா
 - சில+ெப
7+ 

அணிைய:ைடயவ7+, ஈைர+ �க�தா
 அைச!2+ - ப��தைலகைள:ைடய 
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இராவணனா� அைச!க�ப)ட, சில+பினா
      (ைகலாச) 

ப&வத�தைத:ைடயவ7மாகிய சிவபிரா
, ஆ�9 - வி&+பி வா<மிடமா+; (எ-3) 

 

ஓர(ர
 ெப&0சாளி வ*வ�ெகா�" �னிவ�கைள வ&�த, அவ�க� 

ேவ�"ேகாளா� விநாயகF��தி அ+Fஷிக�ைதயட!கி வாகனமாக! 

ெகா�டனெர
ப கைத. ஐ�கர
 - நா
2 தி&!கர�கேளா" தி!ைக:மாகிய 

ஐ'ைத:ைடயவ
. (85) 

 

86.86.86.86.      (இ - �.) அ"�ேதா�!2      (த
ைன) அ"�த அ*யா�கG!2, கா� கா)*      

(தன) தி&வ*கைள� தாிசன'த', ஆ3 தைல! கா)* - ஆ3 தி&�க�கைள:+ 

தாிசன'த'; [அ"�ேதா�!2      (த
னிட+) அ"�த மனித�கG!2; கா� கா)* - 

.....கா�ைற (�த
னிட+) கா�பி�, .......... கா)* - இைள�பா3+ வைகைய! 

கா�பி�] அயி� ேவ� ேபா� - ேவலா:த�ைத:ைடய �&க!கட9ைளெயா�த, 

காவன+ - மர�கைள!ெகா�ட கா"; .$ - .$'த; ���ேர - ���ரான, அ�2- 

அ!கால�தி�, ேகால!2)*!2 - ப
றி! 2)*கG!2, பா� ஊ)*னா� - 

�ைல�பாைல ஊ)*யதாE; அ
3 - அ!கால�தி�; மாம7!2      (தம) 

மாமனாகிய த!க7!2; ெகா0ைச�க+ - ஆ)"�தைலைய, ஒ)* - ேச��, க+ - 

தைலயாக; 1)*னா� - ெபா&�தினவ&மாகிய சிவபிரான, ஊ� - தலமா+. (எ-3) 

 

பி&கBபதி பகவான சாப�தி
ப* இளைமயிேலேய த'ைதைய:' தாைய:மிழ'த 

ப
னிர�" ப
றி!2)*க� ப"கிற வ&�த�ைத மைர0 ேசாம('தர! கட9� 

ேநா!கி� ெப&�க&ைண 1�' உடேன தாE�ப
றியி
 வ*வெம"� 

�ைலெகா"�� பா^)* அவ�ைற! கா�த&ளினெர
ப கைத. இJவரலா�ைற 

இ�ேகெய"�! 1றிய, இழி'த அஃறிைண� ெபா&ளிட�+ வர+�கட' 

அ&�1�கிற கட9ள கா&�ய�ைத! கா)"த�2. பா�*நா)*� 

2&வி&'தைறெய
7Fாி� வா<+ (கலென
7+ ஒ& ேவளாள
 ெப�ற 

ப
னிர�" பி�ைளகG+ ெப�ேறாாிற'தபி
 ேவடேரா" 1* வன�தி� ெச
3 

அ�2� தவ+ ெசE ெகா�*&'த பி&ஹBபதி பகவான ேயாகநிைல 

2ைல:+ப* அவ�ேம� க� �த�யவ�ைற வாாிVச, அவ� சின�ெகா�" 

ப
றிகளா+ப* சபி!க, அ�ஙனேம அ�பி�ைளக� ப
றி!2)*களாயினெர
3+ 

இவ�றி
 த'ைத:' தா:மாகிய ப
றிக� ராஜராஜபா�*யனா� ேவ)ைடயி� 
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ெகா�ல�ப)" இற'தன ெவ
3+ அறிக. சிவபிரா
 க)டைள�ப* ேவ�விைய 

யழி�� த!க �னிவைன� தைலைய� ணி�த Vரப�திர!கட9� பி
� பிரம
 

ேவ�"ேகாளா� அ0சிவன&ளிய ஆைணயி
ப* ஓரா)"� தைலைய� 

த!க7ட+பி
 மீ ைவ�� �ண��தி அவைன:E'ெத<+ப* 

ெசEத&ளினெர
ப கைத. உமாேதவி ஒ&கால�தி� த!க
மகளாE� பிற' 

பரமசிவைன மணHெசE ெகா�டதனா�, த!க
 சிவ7!2 மாமனாராவ
; மாம
 

- இ�ேக, மைனவியி
 த'ைத. (86) 

 

87.87.87.87.      (இ – �) ெமE பவ+ காE' - உ�ைமயாக (�த
ைன ேயா வார) 

பாவ�கைள ஒழி�, அ�2 அமல+ மி!க - அJவா3 IEைம மி2'த, (ெமE பவ+ 

காE'      (த
னி� F$கியவர) உட+ேபா" 1*ய பிற��!கைள ெயாழி�, அ+ 

கமல+ மி!க – அழகிய தாமைர நிைற'த), சிவக�ைகய - சிவக�ைகெய
7+ 

��ணிய தீ��தமான, ெபாE�� இ� மைற!2 ஒ�� ஆ+ - ெபாEப"த��லாத 

ேவத�கG!20 சமமாக� ெப�ற, ���ேர - ���ரான, ைம பைனேபா� ெதா�2 – 

காிய பைனமர+ ேபால(�பாியதாE)� ெதா�2கிற, அ�த7!2 – 

(தி!)ைகைய:ைடய விநாயகF��தி!2, ஐய� - தைலவ&+, Iய ெந" மா� வைர 

ஆ+ - IEைமைய:ைடய உய�'த ெபாிய ேம&கிாியாகிய, த�க+ த7 - 

ெபா
மயமான வி�ைல ஏ'திய, ைகய� - ைகைய:ைடயவ&மாகிய சிவபிரா
, சா�� 

- சா�'�ள இடமா+; (எ-3). 

ெபாE�� இ� மைற - உ�ைமேய 13+ ேவத+. அ�த
 - ஹBத
, வடெசா�றிாி�. 

ேம& ெபா
 மைலயாத�
, த�க�த7 எ
ற. (87) 

 

88.88.88.88.      (இ - �.) கா� ஆயிர�தா� - ஆயிர�கா�கைள:ைடைமயா4+, கதி� மணி 

.)டா� - ஒளிைய:ைடய மாணி!க�ைத:ைடய உ0சி!ெகா�ைடைய 

:ைடைமயா4+, [கா� ஆயிர�தா� – ஆயிர'I�கைள :ைடைமயா4+, கதி�மணி 

.)டா� - விள�2கி
ற இர�தின�கைள� பதி�த சிகர�ைத:ைடைமயா4+] 

ேசட
 ேபா� - ஆதிேசஷைனெயா!கி
ற, ஆலய+ - ம�டப+, ேச� - ெபா&'திய, 

���ேர – ���ரான, - பா� ஆழி த'த நH(+ - பா�கட4�டா!கிய 

விஷ�ைத:+, அ�� ஆ�தைம:+ - க�காஜல+ ஆ�தி�Mமாைல எ
பவ�ைற:+, 
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கள+ சைட இ)"      (�ைறேய) க�ட�தி4H சைடயி4+ ைவ�, இ'தந+ 

(ம�பா� – விறைக0 (ம'தவராகிய சிவபிரான, இட+ - Vடா+. (எ-3.) 

 

பா+பி�2 உட+� �<வதி4+ கா�கG�ளன ெவ
பராத�
, 'காலாயிர�தா�’ 

எ
ற. ஆலய+ எ
ற, இ�ேக ேகாயி�
 ஒ&ப2தியாகிய ஆயிர!கா� 

ம�டப�ைத நH( கள� இ)", அ�� ஆ� தைம0 சைடயி)" எ
3 �ைறேய 

ெச
3 இையதலா�, F
றாம* - �ைறநிரனிைற� ெபா&�ேகா�. 

வடேதச�தி�&' அேநகH ெசயவி&கGடேன தன மாணா!க� பலேரா"+ 

மைர!2வ' அரசனா� பலவா3 ச+மானி!க�ப)" அள9!2 மிHசின ெச&!2! 

ெகா�" திாி�த ஏமநாதென
பாெனா& Vைண�பாடகைன ெவ�ல வி&+பிய 

அ+மைரயி� ராஜஸமBதான பாடகனாகிய பாணப�திரென
பவன 

ேவ�"ேகாளா� ேசாம('தர!கட9� ஒ& விற2 தைலயனா0 ெச
3 ஏமநாத
 

V)ைடயைட' Vைண மீ)* அதிறசாதாாிெய
7 மிராக�ைதயைம� வாசி�! 

க&வி:� க�ட�ெமா!க யாவ&+ விய!2மா3 பா* அவைன அ
ைற!ேக 

நாண�ெகா�" அHசிேயா*� ேபா+ப* ெசEதன ெர
ப கைத, இ'தந+ - 

வடெசா�. (88) 

 

89.89.89.89.      (இ-�.) த!க கைல ெதாிய� த
னா� - சிற'த சாBதிர�கைள 

ஆராEத�னா�, [(ஆகமவிதி�ப* தன!2) ஏ�ற ஆடைய:+ Mமாைலைய: 

�ைடைமயா4+], வியாசைர ஒ�� – ேவதவியாச �னிவைர� ேபா4தைல:ைடய, 

ெகா* க+ப+ - வசBத+ப+, ேச� - ெபா&'த�ெப�ற, ���ேர - ���ரான, 

எ!கிய�தி�      (த!க �னிவன) ேவ�வியி�, ஆதவனா�- .ாியேதவ
, ப�4 

ெக)" - ப�4ைட', பாற - ஓ"+ப*, �ைட� - அ*�, மைற ெசா�4!2 

எ)டாதவன� - ேவதவா!கிய�கG!2 எ)டாதவராகிய சிவபிரா
, ேதாE9 - 

ெபா&'மிடமா+; (எ-3.) 

 

கைலெதாிய� - உபமான�தி�, இர�ட7&��ெதாைக; உபேமய�தி�, 

உ+ைம�ெதாைக. வியாஸ� எ
7+ வடெசா�4!2      (ேவத�கைள) 

வ2�தவெர
3 ெபா&�. க+ப+ - Bத+ப+, எ!கிய+ - யDஞய+, ஆதவ
 - ஆதப
; 

வடெசா�றிாி�க�. ஆதப
 – ந
றாE�தபி�பவ
. Vரப�திர!கட9� த!க
 

ேவ�வி தக��த கால�தி� ப�4தி�'தவ
. வாதசாதி�த&� Mஷா எ
பவெனன 
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அறிக. வியாச� த!கைல ெதாி ய� - ேவத�கைள:+ �ராண�கைள:+ ஆராE' 

வைரயைறெசE ஒ<�2ப"�த�. (89) 

 

90.90.90.90.      (இ-�) பா"+ இைசயா� – பா"கிற ச�கீத�ைத:ைடைமயா4+, தன+ 

2+ப�தா� - ெகா�ைககளாகிய 2ட�கைள :ைடைமயா4+, பா"+ இைசயா�      

(யாவரா4+) தி��பாட�ப"கிற கீ��திைய :ைடைமயா4+, தன+ 2+ப�தா� - 

ெபா
னினாலாகிய கலச�ைத :ைடைமயா4+, சினகர+ - ேதவாலய+, Mடண+ 

ெவ� மி
னா� ஆ+ - ஆபரண�கைளயணி'த ெவ�ணிற�ைடய மி
ன�ேபா
ற 

சர(வதிைய ெயா!க�ெப�ற, ���ேர – ���ரான; ேவட
 அ* தாி!2+ - ேவட� 

2ல�தி� ேதா
றிய க�ண�ப நாயனார பாத�ைத ேம�ெகா�ட, ேகாவா� - 

க�ைண:ைடயவ&+, ஆல+ 2*� - விஷ�ைத:�", அமர� ய� அாி!2+ - 

ேதவ�கள 
ப�கைள ெயாழி�த, ேகாவா�      (யாவ�!2+) தைலவ&மாகிய 

சிவபிரான, 2* - இ&�பிடமா+; (எ-3) 

 

தி�ணன ப�திநிைலைய சிவேகாசாியா�!2� ெதாிவி!2+ெபா&)", சிவபிரா
, 

தி�ணனா� MைசெசEய வ&ைகயி�, தம வல!க�ணினி
3 இர�தH 

ெசாாிய�ப�ண, தி�ணனா� பலவைக ம&'க� ெசE+ அJவிர�த+ 

தைடபடாைம க�", தம க�ைண அ+பினாேலயிட' (வாமியி7ைடய 

க�ணிேல அ�பிய மா�திர�தி� இர�த' தைட�ப)டைத! க�" அளவிலா மகி$0சி 

ெகா�*&!ைகயி�, தி&!காள�தீ(வர� ம�ெறா& க�ணினி
3+ இர�த+ 

ெசாாிய�ப�ண, அ�2+ தம ம�ெறா& க�ைண� ேதா�*ெய"� அ�ப!க&தி, 

அ!க�ைணயிழ!2� கால�தி� (வாமி:ைடய க� இ
னவிட�தி&!கிறெத
3 

தம!2� ெதாி:+ ெபா&)"� தம ஒ& ெச&��!காைல அவ� க�ண&கிேல 

�
றி!ெகா�", பி
� தம க�ைண� ேதா�ட� ெதாட�கினெர
ப கைத. 

தன+ எ
7+ ெச�வ�தி
 ெபய�. இ�ேக இல!கைணயாE� 

ெபா
ைன:ண��தி�3. சினகர+ - ஜின!&ஹ+ எ
7+ வடெசா��
 சிைத9; 

இ'த ஜினாலய�தி
 ெபய�, பி
� எ�லா ஆலய�க)2+ ெபா�ெபயராE 

வழ�கலாயி�3; இதைன அஜந!&ஹெம
றத
 சிைதெவ
3� ெகா�ளலா+. 

பிற�பி�லாத கட9ளி
 ேகாயிெல
3 ெபா&�ப"+. Mஷண+ - வடெசா�; 

அல�காரHெசEவெத
3 ெபா&� (90) 
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91.91.91.91.      (இ-�.) வா
மீ எ<+ �ைகயா� - ஆகாயமா�!க�திேல உய�' 

ெச�4தலா4+, மா இரத�தா� - 2திைர M�ட ேதைர:ைடைமயா4+, [வா
மீ 

எ<+ �ைகயா� - ஆகாய�தி
 ேம� எ<கிற �ைகைய:ைடைமயா4+, மா 

விரத�தா� - சிற'த விரத�கைள அPX*�தலா4+], கதிேரா
 ேபா� - .ாிய
 

ேபா
ற, மா மக+ - ெபாிய யாக�கைள, ெசE - ெசEத�கிடமான, ���ேர - 

���ரான, ேத
 மாறா - ேத
 நீ�காத, ஆயிர+ ேதா" ல�2 - ஆயிர+ இத$க� 

விள�2கிற, அ+�ய
 - தாமைர� Mவி� வா<+ பிரமன, தைலைய - சிரைச, ஓ" 

ஆE - பி0ைசேயாடாக! ெகா�", இர'தா
 - பி0ைசெய"�தவனாகிய சிவபிரா
, 

உைற9 - வசி!2மிடமா+; (எ - 3 ) 

தா
 - அைச. 

ஆE - ஆக; ெசயெவென0ச�தி
 திாி�, அ+�ஜ+ - நீாி�பிற�ப. (91) 

 

92.92.92.92.      (இ-�) ஆ+ க&ைணேயா" - ெபா&'தின அ&Gடேன, அ� ஈ'      (தன) 

அமி�த கிரண�கைள! ெகா"�, அ�2 அ அைல நீ!கி - அJவா3 அ�ப*�ப)ட 

இ&ைள ஒழி�, (ஆ+ க&ைணேயா" - நிைற'த ெபாறி!காி:டேன, அ� ஈ' - 

இனிய9ணைவ (எவ�!2�) ெகா"�, அ+ கவைல நீ!கி - நீைர�ப�றிய 

தாக!கவ�சிைய: ெமாழி�, மட+ - ச�திர�க�, M கைல இ' ஒ�� ஆ+ - அழகிய 

கைலக� நிைற'த ச'திர7!20 சமமாக�ெப�ற, ���ேர - ���ரான, வா�2+ - 

ெப�ற, வர+ - வர�ைத:ைடய, க+பல+ - அ0ச'த&'த
ைம:�ள, வாண
 - 

பாணா(ரன, வாயி� - V)" வாயிைல, கா� - காவ�M�", அ
ப�!2 இர�2+ 

- த
 அ*யா�!2 அ&� ெசE:'த
ைம:�ள, அ+பல+ வாண
 - 

ெபா
ன+பல�தி� வா$பவராகிய சிவபிரான, இ� - இடமா+; (எ - 3.) 

 

பாணா(ரென
பவ
 ஒ&கால�தி� சிவைன! 2றி�� பலநா� அ&'தவHெசE 

�*!க, அவ
 அவ7!2� பிர�திய)சமாE� தி&நடன! கா)சி த'த&ள, 

அ�ெபா< அவ
 இர�" ைககளா4+ அழகாக ம�தள'த)ட, சிவபிரா
 

அ&�1�' அவ7!2 ஆயிர�ைககைள:+ ெந&�� மதிைல:+ அளவிறாத 

பல�ைத:+ மி!க ெச�வ�ைத:+ ம�3+ பல வர�கைள:� ெகா"�த&ள, 

ெப�3வா$'தி&'த அJவ(ரராச
 ம�ெறா&கால�தி� ைகலாச�0ெச
3 
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பரமசிவ
 நடனHெசEைகயி� தன ஆயிர� கர�களா4+ மி&த�க+ அ*!க, 

சிவபிரா
 அவ
 ப!க� மி!க அ
�ெகா�", ‘ேவ�*ய வர�ேக�' எ
ன, அவ
 

அ�ெபா< ‘உ
ைன எ�ெபா<+ தாிசி!2+ப* நீ அ+பிைகேயா"+ விநாயக 

(�பிரமணியேரா"+ பிரதமகண�கேளா"+ எ
 மாளிைக வாயி�� இ&'த&ள 

ேவ�"+' எ
3 ேவ�ட, அவ7!2 அ�ஙனேம அ&�த' அவ
 வாயி�� 

கட9� காவ� ெசEதி&!கி
றனெர
ப கைத. க+பைலெய
ப க+பல+ என 

ஈ3திாி'த. இனி, க+பல+ - ேபாைர:ைடய வாணென
3+ உைர!கலா+, 

ஒ&கால�தி� சிவபிராைனேய வாண
 ெச&!கினா� ேபா&!கைழ�தா
. க+ ப� 

எ
3 பிாி�, பலதைலகைள:ைடய எ
3 உைர�த� கைத!2�ெபா&'தா. 

வாண
 –வடெசா�றிாி�. வாயி� - இ�வாE எ
பத
 இல!கண�ேபா�. V)*
 

�
னிடெம
3 ெபா&�. அ� எ
பத
 இர�டா+ ேவ�3ைமயாகிய 

அ�ைலெய
ப, அைலெயன� ெதா!க. வாண
 – வா$ந
. மட+ - ெபாிேயா� 

வசி!2மிட+. (92) 

 

93.93.93.93.      (இ-�.) ஐ அ+� எEத – ஐ' மலர+�கைள� பிரேயாகி�, தா� அணி மகி$ 

இ)" - மாைலயாக� ெபா&'தின மகிழ+Mைவ� தாி�, [ஐய+ ெபE – 

(இர�பவ�!2�) பி0ைசயி)", தாரணி மகி$ இ)" - உலக�தவ�!2 மகி$0சிைய0 

ெசE] அ�கச
 ேபா� - ம
மதைனெயா!கி
ற, ெபாE இ� ச�திர+      (எவ�!2+) 

தவ3த��லாத ச�திர�க�, .$ - (�றி4மி&!க�ெப�ற, ���ேர – ���ரான; 

ைப அர9 மீ ஆ+ - பட�ைத:ைடய பா+�க� (ஆபரணமாக) ேமேல 

ெபா&'த�ெப�ற, �ய�தினா� - தி&�ேதா�கைள:ைடயவ&+, மி!க �ய� ேம� 

அ<�+ - வ�ைம மி2'த �யலக
 ேமேல அ<'த ைவ�த, பாத அ+�ய�தினா� – 

தி&வ*�தாமைரைய :ைடயவ&+ ஆகிய சிவபிரா
, ப�3 – 

வி&+பிெய<'த&ளியி&!2 மிடமா+; (எ - 3.) 

 

"வில!கி� சாைல யாவ�!2+'' எ
றா� சி'தாமணியா&+. �ய� - �யலக
 எ
பத
 

விகார+, தா&கவன �னிவேரவிய �யலகென
7� ெகா*யவன �கி
மீ 

பரமசிவ
 தி&வ*ைய ஊ
றி ந*�தாெர
ப பிரசி�த+. ம
மதன 

பHச�Xபபாண�க� - தாமைர, அேசாக+, மா, ம��ைக, நீேலா�பல+ எ
பன. 

தாரணி - தரணி; வடெசா�விகார+ . ஏ – அைச. (93) 
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94.94.94.94.      (இ-�.) மா� �ண�' - ெப&ைமைய� ெபா&'தி, நீ3 அணி' - விMதிைய� 

தாி�, மா மதி ேம�)" - சிற'த அறி9 மி2', (மா� �ண�' - 

ேமகம�டல�ைத0 ேச�', நீ3 அணி' - ெவ�ணிற0 (�ண+ Mச�ப)", மா 

மதி ேம� இ)" - ெபாிய ச'திர
 த
மீ ெபா&'த�ெப�3), உய�'ேதா� ேபா� - 

ெபாிேயா�கைள ஒ!கி
ற, பல மாட+ - அேநக உ�பாிைக V"க�, ேச� - 

ெபா&'த�ெப�ற, ���ேர – ���ரான, .� ெப3 - சிைனைய�ெப�ற, ெவ� 

ேகா" - ெவ�ணிறமான ச�2கைள, உ' - ெகாழி�� த�Gகிற, அைல - 

அைலகைள:ைடய கட�, வைள - ($தைல:ைடய, பா� - நில9லக�தி4�ளவ�க�, 

1�ப (த+ைம!) ைக2வி� வண�க, மைற ேசE!2 – ேவத+வ�ல பிராமண2மார
 

ெபா&)", அய
 �
 ேத"+ தைலவைள�பா� - பிரம
 �
ெனா&கா� ேத*! 

காணாம�ேபான (தம) �*ைய வண!2பவராகிய சிவபிரா
; ேச�9 - 

த�2மிடமா+; (எ - 3.) 

பி�பாதியி4�ள கைத, கீ$ ஐ'தாH ெசE:Gைரயி� 1ற�ப)ட. பா� - ஆ2ெபய�. 

(94) 

 

95959595        ((((இ-�.) எ�ேபா+ ந� மண+ ேதாE' - எ�லா மல�கG+ சிற'த வாசைன 

ெபா&'தி, ஏ�பவ�!2 இ)" - வ' யாசி�பவ�!2� தானHெசE [எ�ேபா+ 

ந�மண+ ேதாE' - எ�ெபா<+ ந�ல .......... ெபா&'தி, ஏ�பவ�!2 இ)" - 

த!கவ�!2 இட�ெகா"�], ஐ'த& ஒ��� ேப(+ - பHச ேதவத&!கG!20 

சமமாக0 ெசா�ல�ப"கிற, Vதி – ெத&!கைள:ைடய; ���ேர - ���ரான; 

ெமE�� ஆன - வ�ைம ெபா&'தின; ந'தி - ந'திேதவைர, பாியா� - வாகனமாக! 

ெகா�டவ&+, நளின� அய
 அாி!2+ - தாமைர�Mவி� வா$கிற பிரம7!2+ 

தி&மா4!2+; ச'தி�� அாியா� - ேச�த�2 அ&ைமயானவ&மாகிய சிவபிரான; 

தல+ - இடமா+; (எ-3). 

 

ஏ�பவ�, ஏல - ப2தி. ஐ'த& - ச'தான+, ம'தார+, பாாிஜாத+, க�பக+, அாிச'தன+ 

எ
பன. ெமE�� - ெமE0(த�, ெகா�டாட�ப"த� எ
3� ெகா�ளலா+. பாி 

எ
7� 2திைர� ெபய�, இ�2, வாகனெம
7 மா�திரமாE நி
ற. நளின� 
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எ
பைத அாி!2� 1)*, தி&9'தி�தாமைரைய:ைடய எ
3+ ெபா&� 

ெகா�ளலா+. (95) 

 

96.96.96.96.      (இ-�.) ேசாபன�ைத ேச�' - ம�கள�ைத யைட', ெச�ேகா� I!கி - 

ெச�ேகாைலேய'தி, [ேசாபன�ைத ேச�' - ப*கைள� ெபா&'தி, ெச+ ேகா� I!கி 

- 

ஒ<�கான I�க� நா)ட�ப)"], உய� ேதாரண+ - உய�'த ேதாரண+, Mபதி!2 

ஒ�� ஆ2+ - அரச7!20 சமமாக�ெப�ற; ���ேர - ���ரான; தாபர+ - 

நிைலெப�ற, எ�தி!2 எ7+ - எ)"�தி!2கெள
கிற, ஆசார�தா� - 

ஆைடைய:ைடயவ&+, சி)ட� ெநH(� தி�தி!2+ - ெபாிேயா�கள மன�தி� 

இனி!கிற இ!2 எ7+ மா சார�தா� - க&+ைபெயா�த மி!க (ைவ:ைடயவ&மாகிய 

சிவபிரான; இ� - இடமா+. (எ-3) 

ேதாரண+ - ெவளிவாயிெல
3� ெகா�ளலா+. ேசாபன+ - ப*ெய
7+ ெபா&ளி� 

ேஸாபான+ எ
7+ வடெசா��
 விகார+, Mபதி – Mமி!2� தைலவ
, தாபர+ - 

B�தாவர+, சி)ட� - சிXட�; வடெசா�றிாி�க�. தி�தி!2+ எ
7+ 

ெபயெர0ச�தி�, தி�தி - ப2தி . (96) 

 

97.97.97.97.      (இ-�.) அ+ மைழ க�னா� - அழகிய மைழேபால! 2ளி�'த 

க�கைள:ைடைமயா4+, காலா� ஆ"தலா� – (தம) பாத�களா� ந��தனH 

ெசEதலா4+; [அ மைழ க�ணா� - அ'த ேமகம�டல�தினிட�ைத யளா9தலா4+ 

காலா� ஆ"தலா� - கா�றா� அைசதலா4+], ேகதன�க� - வச�க�, ெபா+ம� 

�ைலயா� ஆ+ - ெபா�ைவ:ைடய தன�கைள:ைடய மகளிைர 

ெயா�தி&!க�ெப�ற, ���ேர - ���ரான, ெபா�2 அரவி
 - சீ3கி
ற 

நாக�களாகிய, ந� பணி - சிற'த ஆபரண�கைள, ச+மதி ஆE - உட
ப)", வா� 

ெபா
 சைட!2 இ)டா� - நீ�ட ெபா
னிறமான சைடயி� தாி�தவ&+, கிரண+ 

ெச+ கர+ இன
 பணிவா� -கிரண�களாகிய சிவ'த ைககைள:ைடய .ாியனா� 

வண�க�ப"பவ&மாகிய சிவபிரா
, ேச�9 - ேச&மிடமா+. (எ-3) 

 

ேகதக+, ஸ+மதி, இந
 - வடெசா�க�. ெபா+ம� - ப&ைம:மா+. ஆ+ - உவம9&�. 

(97) 
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98.98.98.98.      (இ-�) மா� அகல+ உ�3 - தி&மா�
 தி&மா�ைப0 ேச�', மணி வட+ 

M�" - இர�தின ஆர�ைத அணி', [மா� அகல+ உ�3 – மி!க விசால+ 

ெபா&'தி, மணி வட+ M�" (அ*!2+ மணிகைள:+ (இ<!2+) வட�கைள:+ 

உைட�தாE), இ'திைரயா� ேபால - தி&மகைள ஒ!கி
ற, இரத+ - ேத�க�, ஆ&+ - 

ெபா&'த�ெப�ற, ���ேர – ���ரான; பாலைன ெகா�வா
 – (தம, 

2மாரைன! ெகா
றவரான சி3�ெதா�ட நாயனார, அக�ைத - மாளிைகயி4�ள, 

ஊ
 - தைசைய; தினா� - �சி�த&ளாதவ&+, வா� அர!க
 மா �*ேம� – 

வாளா:த�ைத:ைடய இராவணன ெபாிய தைலகளி
 ேம�, கா� நக�ைத 

ஊ
றினா�      (தம) இட! கா�ெப&விர�
 நக�ைத அ<�தினவ&மாகிய 

சிவபிரா
; கா�� - கா!2மிடமா+; (எ-3) 

 

இ'திைர – இ'திரா எ
7+ வடெமாழி�திாி�; அக�ைதெயன9�ள ஐகார�ைத 

உ&�மய!கெம
றாவ சாாிையெய
றாவ ெகா�க; இராவண7!2 வா�, 

சிவபிரா
 பி
ன� அவெசEத சாமேவதகீத�!2 மகி$' ஈ'த. கா� நக�ைத 

ஊ
றினா� - தன தி&வ*யா� ைகலாச மைலைய அ<�தியவெர
3� 

ெகா�ளலா+. இராவண
 தன ேபரா�றலா� இ&ப ைககைள:+ 

கீ$!ெகா"�! ைகலாசமைலைய� ெபய�� எ"�� தன ப�� 

தைலகளி
மீ+ ைவ�� I!கி அ�பாெலறி'வி)"0 ெச�வதாக �ய4ைகயி� 

சிவபிரா
 தி&வ* விரைல�
றி அ<�த, அ+மைலயி
 கீழக�ப)" 

அJவிராவணன தைலகG+ ைககG+ ெநாி'தனெவ
க; "க"கிய ேத�ெசலா 

கயிலாயமீ க&ேத 4
Vர ெமாழி நீ, �"2வ த
3 த
ம ெமனநி
3 பாக
 

ெமாழிவாைன ந
3 �னியா, வி"வி" ெவ
3 ெச
3 விைர9� றர!க
 வைர:� 

ெற"!க �*ேதா�, ெந"ெந" வி�3 Vழ விர4�ற பாத திைச நிைன9�ற ெத
ற
 

மனேன" என� தி&நா9!கர( நாயனா&+, ''பா�கிலா வர!க
 கயிைலய
 

ெற"�ப� பலதைல �*ெயா& ேதாளைவ ெநாிய, ேவா�கிய விரலா ^
றிய
 

றவ�ேக ெயாளிதிக$ வாள ெகா"�" என� தி&ஞானச+ப'தF��திநாயனா&+, 

“அர!க
 �*கர�க ளட��தி)ட ெவ+ மாதிபிரா
" என0 ('தரF��திநாயனா&+ 

அ&ளி0ெசEதவா3 கா�க. 'இரதF&+' எ
ற பாட�!2 ேத�க� ெச�4 ெம
க. 

(98) 
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99.99.99.99.      (இ-�.) ெச�வ+ தி&'திடலா� - ஐ(வாிய+ மி2'தி&�தலா�, ேச� �ட�தா� - 

ெபா&'தின �ட�த
ைமயினா�, (ெச� வ' இ&'திடலா� - ேமக+ வ' த
மீ) 

த�க� ெப3தலா�, ேச� �ட�தா� - ெபா&'தின வைள9�த
ைம :ைடைமயா�, 

பி�கல
 ேந� �ல4+ - 2ேபர7!20 சமமாக� ெபா&'தின, ெத�2 - 

ெத
ைனமர�க�, ஓ�2+ - உய�'தி&!க�ெப�ற, ���ேர - ���ரான, ெம� 

இத$ வாE வி�ட - ெம
ைமயான Mவித$க� �3!2 மல�'த, க"!ைகயான - 

ெகா
ைறமாைலைய:ைடயவ&+, ேம� நா� - �
ெனா&கால�தி�, அமர&!2 ஆ 

- ேதவ�கைள! கா!2+ ெபா&)டாக, உ�ட - அ� ெசEத&ளின, க" - விஷ+, 

ைகயா� - ைக!க�ெபறாதவ&மாகிய சிவபிரான, ஊ� ஊரா+; (எ – 3). 

 

ைகலாசமைலயி
 ஒ&ப!க�தி�&' தவHெசEநி
ற 2ேபர
 அ�கி&'த 

உமாேதவிைய ஊ
றி�பா��த காரண�தா� க�ெணாளிபச' ‘....காஷிபி�கள
' 

என� ெபய� ெப�றா
. பி�கல
 - பி�கள நிற�ைடயவ
; பி�கல+ - 

க3��!கல'த ெபா
னிற+. 2ேபர7!2 �ட�த
ைம ேந�'த வரலா�ைற 

வ'தவிட�தி� கா�க; தK �னிவ�யாக�தி� Vரப�திரனா� .ாிய
 

�த�ேயா�!2! சிலவைக அ�கVன�க� ேந�'த ேபால, இவ7!2+ அ�2 

�ட�த
ைம ேந�'தி&!கலா+. �ட+ - உ3��!2ைறெய
ற மா�திரமாE, 

க�ெணாளி ம<�கியைதேய: மாகலா+. (99) 

 

100.100.100.100.      (இ-�.) மா கம�டல+ தா�கி - சிற'த கம�டலெம
7H 

சலபா�திர�ைத(!ைகயி�) தாி�, வ� தமி$ M� - சிற'த தமிழில!கண�ைத� 

த', ஆ3 வி)" - காவிாிநதிைய� ெப&கவி)"; (மாக+ ம�டல+ தா�கி - ெபாிய 

வி�Oலக வ)ட�ைத(�த
ேம�) உைட�தாE, வ�" அமி$ M தா3 வி)" - 

வ�"க� (ேதனி�) �$க� ெப�ற M!கைள:+ 2ைலகைள:+ ெவளிவி)"), Mக�+ 

- பா!2மர�+, 2+ப
 சீ� - அக�திய�!20 சமமாக�ெப�ற, ���ேர – ���ரான; 

ஆகம�க� 13 இ"+ மா வா!கினா�      (இ&ப�ெத)") ஆகம�கைள வ2�தி)ட 

சிற'த தி&வாைய:ைடயவ&+, 1ட� இைற!2 ஆ - மைர�பதியரசனான 
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அாிம��தன பா�*ய7!காக, நாிைய - நாிகைள, ஏறி"+ மா ஆ!கினா� – ஏ3கிற 

2திைரகளாக0 ெசEத&ளியவ&மாகிய சிவ பிரான, இ� - இடமா+. (எ - 3.) 

 

கம�டல+ �னிவ&!2ாியதாதைல “Lேல கரக �!ேகால மைணேய, ஆ:� காைல 

ய'தண�! 2ாிய” எ
7' ெதா�கா�பிய�தா4+ அறிக. க�காதீ��த� ெகா�"வ'த 

அக�திய �னிவர கம�டல+ 2ட2மைல0 சார�� கா!ைகவ*வ�ெகா�ட 

வினாயகரா� கவி$!க�ப)" அதி�&' காேவாிநதி ெப&கியெதன அறிக. 

அக�திய� ைகலாச�தி� ஸ�வ!ஞராகிய சிவபிரானிட�+ (�பிரமணிய 

F��தியினிட�' தமிழில!கண�கைள உபேதச+ ெப�3 வடதிைச நீ�கி� 

ெத
திைச வ' மலயமைலயி�&' சி�றக�திய+ ேபரக�திய+ எ
7' 

தமிழில!கண L�கைள இய�றி, அவ�ைற� ெதா�கா�பிய� �த�ய மாணா!க� 

ப
னி&வ�!2� க�பி�! ெகா"� அ'த� பாைஷைய0 (�தமாக உலக�தி� 

பரவ0ெசEதனெர
க. அக�திய� - தமி<!2ாிய �னிவராத�
, அவைர உவைம 

1றியேதா" இ�தமி$� பிரப'த�ைத �*�தன�, இ'Lலாசிாியெர
க. 

ஊ�வசிைய!க�" காத� ெகா�ட மி�திர
 வ&ண
 எ
7+ இர�" 

ேதவ�கள வி&�ப�தா� ஒ& 2ட�தினி
3 பிற'தவாிவராத�
, இவ�!2! 

2+பென
3 ஒ&ெபய�; 2+ப+ - 2ட+, சீ� - உவம9&�. சதாசிவ F��தியி7ைடய 

ஐ' �க�கG�G+, ச�திேயாசாத �க�தினி
3 - காமிக+ ேயாகஜ+ சி'திய+ 

காரண+ அசித+ எ
7+ ஐ'தாகம�கG+, வாமேதவ �க�தினி
3 - தீபத+ 

.!2ம+ சக0சிர+ அH(மா
 (�பிரேபத+ எ
7+ ஐ'தாகம�கG+, 

அேகார�க�தினி
3 - விசய+ நி0(வாச+ (வாய+�வ+ ஆ!கிேனய+ Vர+ எ
7+ 

ஐ'தாகம�கG+, த��&ட�க�தினி
3 – ெரளரவ+ ம2ட+ விமல+ ச'திரஞான+ 

�கவி+ப+ எ
7+ ஐ'தாகம�கG+, ஈசான�க�தினி
3 - �ேரா�கீத+ இலளித+ 

சி�த+ ச'தாந+ ச&ேவா!த+ பாரேம(ர+ கிரண+ வாள+ எ
7+ 

எ)டாகம�கG+ ஆக இ&ப�ெத)" ஆகம�கG' ேதா
றின. இைவ - ஞானபாத+ 

ேயாகபாத+ கிாியாபாத+ சாியாபாத+ எ
3 தனி�தனி நா
2 பாத�கைள 

:ைடயனவாயி&!2+. (100) 

 

(இ - �.) நிைலெப�ற ���� விஷயமாக ஒ<�2பட! 1ற�ப)ட ெவ�பா!க� 

Lறா+; அவ�3�, ஆரா:மிட�, �த�&ப�ைத' ெவ�பா ஒ&வைகயா+; அத
 

பி
7�ள ஒJெவா& இ&ப�ைத'+ ஒJெவா&வைகயா+; (எ - 3.) 
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�த� இ&ப�ைத' கவிக� - �
னிர�ட* தலமகிைம:+, பி
னிர�ட* 

திாி�மாக9+, அத
பி
 இ&ப�ைத' கவிக� - �
னிர�ட* தலமகிைம:+, 

பி
னிர�ட*, யமக�மாக9+; அத
பி
 இ&ப�ைத' கவிக� - �
னிர�ட* 

சிேலைட:+, பி
னிர�ட* திாி�மாக9+, அத
பி
 இ&ப�ைத' கவிக� - 

�
னிர�ட* சிேலைட ப�றிய உவைம:+, பி
னிர�ட* திாி�மாக9+ வ'தவா3 

கா�க. இ'L�
 �தைல+ப பாட�களி� ெப&+பா4+ இ�தல�ைத� ப�றிய 

கைதக� வ'�ளன. எ�லா0 ெசE:�களி4+ பி
னிர�ட* சிவபிரா
 

மகிைமைய� பலவைகயா4� 13+. யமகமாவ - எ<� ஒ�3ைம�ப)"0 

ெசா�ெபா&�க� ேவ3ப)*&�ப. இ தமிழி� மட!ெகன�ப"+. திாிபாவ - 

ெசE:ள*களி� �தெல<� மா�திர+ ேவ3ப)*&!க இர�டாவ �த�ய 

பலெவ<�!க� ஒ�3ைம�ப)"� ெபா&ளி� ேபத�ப"வ. சிேலைடயாவ 

பலெபா&� த&வ. அ Fலமாக வ&+ உபமான+, சிேலைட:வமெமன�ப"+. 

வயண+ எ
3+ வழ�2+. 

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

���� ெவ�பா 'லாசிாிய����� ெவ�பா 'லாசிாிய����� ெவ�பா 'லாசிாிய����� ெவ�பா 'லாசிாிய�, , , , மாாி����பி	ைளமாாி����பி	ைளமாாி����பி	ைளமாாி����பி	ைள    

 

இ'த� ���� ெவ�பா Lலாசிாிய�, மாாி���பி�ைளெய
பவ�. இவ�, 

ேசாழநா)*� சித+பர�தி�2 ஈசான திைசயி4�ள தி�ைலவிட�கென
7Fாி� 

ைசவேவளாள� 2ல�தி� ெதEவ�க� ெப&மா� பி�ைள ெய
பவர ��திர�. 

இ�ெபா<ைத!20 ச�ேறற!2ைறய L�3�ப� வ&ஷ�களி
 �
 இ&'தவ�. 

இவ� இள+பிராய�திேலேய சிவெப&மா
 தி&வ&ளா� கவிபா"+ திறைமெப�3� 

பிறவி!2&டெனா&வ7!2! க�ைண! ெகா"�! கீ��தியைட'தனெர
ப�. 

இவர 2& சிவக�காநாத ேதசிகெர
பவ�. இவ�!2 அ�பா9பி�ைள ெய
7+ 

ம3ெபயைர:ைடய ெதEவ�க�ெப&மா� பி�ைளெய
3+, (�பராய 

பி�ைளெய
3+, 2மாரசாமிபி�ைளெய
3+ ��திர� Fவ�. இவ�கG� 

இைடயி4�ளவ ெராழி'தவ�, �லவ�க�; இவ� தம F�தபி�ைள இள+பிராய�தி� 

சி�த�பிரம�ைடயவரா:+ 2"+ப சி'தைனயி�லதவரா:' திாி' 

ெகா�*&�தைல! க�" கவைலெகா�" ஒ&நா� கட9ைள� தியானி�தவாேற 

யி4ைகயி�, சபாநாயக� ஒ& தி�ைலவாழ'தண� வ*வாE! கனவி�வ' 

கா)சித' ‘உம கவைல தீ&+, இJZ&!2 ஒ& பிரப'தமிய�3+’ எ
3 தி&வாE 

மல�'த&ளி மைறய, இவ� யி4ண�' தி&வ&ைள0 சி'தி�� 
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ேபரான'த�ெகா�" அ�ஙனேம ���� ெவ�பாெவ
7+ இ'Lைல� 

ெதாட�கி0 ெசE �*�தமா�திர�தி� இவ� ��திரர மனமய!க+ ெதளி'த 

ெத
ப�. இவ� இய�றிய ேவ3 L�க� - சித+பேர(வர� விற� வி"I, 

வ&ணா�ாி ஆதிFேலச� 2றவHசி, ேம�ப*யா� ெநா�*, ேம�ப*யா� 

தாEமகேளச�, அ+பல�ப�ளி!2+ ேகாவி'த�ப�ளி!2+ ஏச� ப�G, ஐயனா� 

ெநா�*, அநீதிநாடக+, நடராச�ெப&மா
 ேம� கீ��தன+, பத�க�, ரதப'த+, 

நாகப'த+ �த�ய சி�திரகவிக�, பலவித வ�ண�க�, ����0 சி�காரேவல� 

பதிக+, விட�ேகச� பதிக+ �த�யன. 

 

இ'L�பாயிரமாகிய "ஐய
 சைபநாத னனபாE� ��ைசெவ�பா, ெசEெய
 

றினிைர!க0 ெச�பிேன
 - ெமEெய
3, பா)*� பிைழயி&'தா� பா��� 

ெபாிேயா�க�, கா)*� தி&�த! கட
" எ
7+ பாடைல:+, இ'L� சிற��� 

பாயிரமாகிய "தி&வள&' தி�ைல விட�க7ைற சீ��தி, வ&�ல மாாி�� மா�சீ� - 

த&�வி��, ெவ�பா மட'ைதயா ேம�ய�றியவ�!2 ெவ�பா மட'ைதயா ேம�," 

“எ<�தறியா �
னைட'தா� எவ�தா+ பாடா�, வ<�தாியாமாாி�� வ�ள� - 

வி<�தவ
ேபா�, அ+பல வாண லயி�கெண
பா� ம
7தி�ைல, அ+பல வாண 

ன&�," எ
7+ பாட�கைள:+ அறிக. 

 

இ'L� 1889 - ஆ+ வ&ஷ+ பி. ஏ. ப)ட�பாீைஷ!2� பாடமாக இ&'தகால�தி�, 

ெச
ைன! கவ�
ெமன) நா�ம� பாடசாைல� தமி$� �லவராயி&'த மஹா U. தி. 

க. (�பராய ெச)*யா� அவ�க� இ'L4!2 �த�� உைரெய<தி 

ெவளி�ப"�தினா�க�. பி
�, இ'Lலாசிாியர மரபி� நா
காவ 

தைல�ைறயா:�ளவ&+, இ�ெபா< காHசீ�ர+ ப0ைசய�ப ைஹB1� 

தமி$��லவ&மாகிய மஹாU ச. ேவ4சாமி�பி�ைளயவ�க�, ஓ&ைரயிய�றி� 

பிர(ரHெசE�ளா�; இ'Lலாசிாியைர�ப�றி இ�2! 2றி�த விவர+ 

இJ9ைரயி
 �த�� க�ட. 

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

 

ேநாிைச ெவ�பாவாவ - நா
2 அ*களாE ஈ�ற* �0சீர*யாக9+ ம�ைறய* 

நா�சீர*களாக9+ ெப�3, காE0சீ&+ மா0சீ� விள0சீ�கG+ ெவ�சீ� 
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ெவ�டைள:+ இய�சீ� ெவ�டைள:�ெகா�", ம�ைற0 சீ&'தைள:+ 

ெபறாம�, இர�டாம*யி
 இ3தி0சீ� �த�ர�ட*களி
 எைக!ேக�ற 

தனி0ெசா�லாE� ெபா&'த, கா( பிற�� நா� மல� எ
7+ வாEபா"கG� 

ஒ
றா� �*', ஒ& விக�ப�தாலாயி7+ இ& விக�ப�தாலாயி7+ வ&வ. 

[ெவ�சீ� ெவ�டைளயாவ - காE�
 ேந� வ&வ, இய�சீ� ெவ�டைளயாவ 

- மா�
 நிைர:+ விள�
 ேந&+ வ&வ; ''காE�
 ேந&+ மா�
 நிைர:+ 

விள�
 ேந&+ வ&வ, ெவ�டைள.” ஒ& விக�பமாவ - நா
க*:+ ஒ& 

எைகயாE வ&வ. இ&விகாரமாவ - ப
னிர�ட*:+ ஒ& எைக:+, 

பி
னிர�ட*:+ ஒ& எைக:மாE வ&வ]. 

 

இ
னிைச ெவ�பா - இJவாேற தனி0ெசா��
றி வ&வ; தனி0 

ெசா�ெப�றா4+ F
3 விக�ப�தா� வாி
, இ
னிைச ெவ�பாவா+. 

 

���� ெவ�பா �<வ+ இ&விக�ப ேநாிைச ெவ�பா. 

நால*யாாி�, ஒ&விக�ப இ
னிைச ெவ�பா - 206, 208, 218, 222, 224, 229, 236, 

237, 240, 243, 246. 

பலவிக�ப இ
னிைச ெவ�பா - 201, 241, 246. 

ம�றைவெய�லா+ இ&விக�ப ேநாிைசெவ�பாவா+. 

 

����ெவ�பா ��றி�$����ெவ�பா ��றி�$����ெவ�பா ��றி�$����ெவ�பா ��றி�$....    

------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxx----------------------------------------------------    


