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Source: Source: Source: Source:     

வ�ேவ� சதக	  

(
���மர� இய�றிய�)  

பதி�பாசிாிய�:   �லவ� �. ெசாக� க	,  

தமி!��ைற (ஓ$%),   சர&வதி மகா� 'லக	, த(சா)�.  

த(சா)� மகாராஜா சரேபாஜியி� சர&வதி மகா� 'லக	,  

த(சா)�.  

2006, விைல : +.50-00  

த(சா)� சர&வதி மகா� ெவளி-./ எ1. 236  

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

��பதி�� விள�க� றி�� ��பதி�� விள�க� றி�� ��பதி�� விள�க� றி�� ��பதி�� விள�க� றி��     

'�ெபய� : வ�ேவ� சதக	  

பதி�பாசிாிய� : �லவ��. ெசாக� க	,  

ெவளியி/பவ�;   இய�ந�,   சர&வதி மகா� 'லக	, த(சா)�.  

ெவளி-./ எ1. : 236  

ெமாழி : தமி!  

பதி�� : இர1டா	 பதி��  

ெவளி-./ நா4 : 2006, பக க4 : 120  

ெபா54 : இலகிய	  

விைல : 15.50-00  

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

ெவளி��டாள� �க�ைரெவளி��டாள� �க�ைரெவளி��டாள� �க�ைரெவளி��டாள� �க�ைர    

 

'6 பாகைள ெகா1ட '� 'சதக	' எ�றைழக�ப/கிற�. ெதா�கா�பிய�தி8	, 

ச க '�களி8	 இ9சதக �றி��களி�ைல. மாணிகவாசக� ெப5மானா� 

தி5வாசக�தி� "தி59சதக	” எ�ற ெபய� காண�ப/கிற�. எனேவ, "சதக	” எ�ற பா 

மர� ச க கால க.�� பி�<	 மணிவாசக� ெப5மா� கால��� 
�<	 

ேதா�றியி5க =/	.  

 

'லாசிாிய� தா� வி5	பி வழிப/	 யாதா<	 ஒ5 கட%ைள 
�னிைல�ப/�தி� 

ப�ேவ6 வைகயா� நிக?	 உலக இய��கைளA	 மகளி� ந�வா!ைக�� 

பய�பட�ேக�ற அற%ைரகைளA	, நீதி, ஒ?க	, ெப5ைம 
த�ய 

ந�ப1பா/கைள வள��	 அறி% ெநறிகைளA	, ந�ேலாாி� ந��ண கைளA	, 
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தீேயாாி� தீய ப1�கைளA	, உபமான	 
த�யவ�றா� விள க எ/��ைர�த�, 

ேபா�றைவ சதக களி� ெபா�விய� =6களா�	. சா�றாக : �மேரச சதக	, 

கயிலாசநாத� சதக	 ேபா�றவ�ைற �றி�பிடலா	.  

 

'லாசிாிய�, தன� உதவி�ாிDத ந�ேலா�களி� ந�றி பாரா.ட, அவ�கEைடய 

ெபய�=றி� ெதாட��ப/�தி உைர�த� எ�ப�	 இதி� அட �	. சா�றாக 

மணவாள நாராயண சதக	 எ�<	 தி5ேவ கட சதக	, அற�பளீ&ர சதக	, 

அ1ணாமைல சதக	 ேபா�றைவ �றி�பிடலா	.  

 

வ�ேவ� சதக	 எ<	 இD'� ேசாதிட	, &காதார	 
தலானவ�ைற =6வதா� 

ைகலாசநாத�சதக	 ேபால%	, கட%4மீ� பாட�ப.டதா� �மேரச சதக	 ேபால%	, 

ைசவாகம விதி, Fைச 
தலானவ�ைற =6வதா� வசDதராய9சதக	 எ<	 

அ1ணாமைல9 சதக	 ேபால%	, �தி 'லாக அைமD�4ளதா� அைவயா	பிைக 

சதக	, அ5ணாசல சதக	, வடேவ கட நாராயண சதக	 
தலானைவ ேபால%	 பல 

கைதகைள =6வதா� எ	பிரா� சதக	 ேபால%	, பலெமாழிகைள விள�வதா� 

த1டைலயா� சதக	, ேகாவிDத சதக	 
தலானைவ ேபால%	 ம�6	 பல 

சிற��கைளA	 த�னக�ேத ெகா1/4ள�.  

 

இD'�� ஆசிாிய� 
���மார� எ�ப� (100வ�) கைடசி� பா.டா� 

விள �கிற�.   இD'�� பா./ைட� தைலவ� ெச ேகாட� ஆவ�.  

 

இ� எம� சர&வதி மகா� 'லக தமி!9&வ� எ1. 1406-ஐ ெகா1ட�. இD'�� 

பதி�பாசிாிய� �லவ�. �. ெசாக� க	 ஆ�	. இவ� இD'லக�தி� நா�பதி��	 

ேம�ப.ட '�கைள� பதி�பி�த ெப5ைம�	 ேப�றி��	 ேபா�6த8�	 

சிற�பி��	 உாியவராவா�. த�ெபா?� இD'� இர1டா	 பதி�பாக 

ெவளிவ5கிற�.  

 

இD'� ெவளிவர நிதிAதவி ந�கிய ந/வ1 அர&�	, சர&வதி மகா� 'லக நி5வாக 

அ8வல� ம�6	 ெவளி-./ ேமலாள� (ெபா6��) வகி�	 தி5.சாமி. சிவஞான	 

அவ�கE�	, இD'� ந�ல
ைறயி� ெவளிவர �ைணநி�ற கணினி பிாிவின5�	 

எ� இனிய பாரா./கைள� ெதாிவி��ெகா4கிேற�.  

 

த(சா)�                      சா. விஜயராJ �மா�, இ.ஆ.ப.,  

25-7-2006                    மாவ.ட ஆ.சி�தைலவ� ம�6	  இய�ந�,  

சர&வதி மகா� 'லக	.  

-------------------- 
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���ைர���ைர���ைர���ைர    

 

"வானாகி ம1ணாகி வளியாகி ஒளியாகி  

ஊனாகி உயிராகி உ1ைமAமா$ இ�ைமAமா$  

ேகானாகி யா�எனெத�6 அவரவைர =�தா./  

வானாகி நி�றாைய எ�ெசா�� வா!��வேன.”  

 

எ�ப� மாணிகவாசக� தி5வா$ மல�Dத5ளிய தி59சதக	 பதிைனDதா	 பாட�. இ� 

தி5வாசக��4, 19-ஆவ� பாடலாககாண�ப/கி�ற�. சதக இலகிய களி� 

இதேவ 
தலாவதாக� ேதா�றிய� எனலா	. பதி ைவராகிய�திைன =6	 இ�, 

மாயா உலக�ப�ைற நீ�� ப�ற�றா� ப�றிைன� ப�6	 ெநறியிைன =6வ�. இ� 

அDதாதி� ெதாைடயா� அைமDத�. ஒ5 பாட�� இ6திA	, அ/�த பாட�� 

ெதாடக
	 ெபா5�த�ப/வ� அDதாதி. 100-வ� ெச$Aளி� இ6தி9ெசா�8	, 


த�பா.�� 
த�ெசா�8	 ஒ�ற (ெம$யேன; ெம$தா� என) அைம�� 

ம1ட���� பா�ய�. இத� பி�ன� பல சதக '�க4 இய�ற�ப.டன.  

 

இ�வைர ெதாியவD�4ள சதக இல கிய களி� அகரவாிைச� ப.�ய�  

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

'�ெபய�                ஆசிாிய�  

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

அக�தீச� சதக	    ம�தா� சாகி�  

அைடகல9சதக	    வயிரவநாத� கவிராய�  

அ1ணாமைல9 சதக	    தி59சி�ற	பல நா வல�  

அ1ணாமைலயா� சதக	    மா	பாக	 தி59சி�ற	பல நாவல�  

அபயா	பிைக சதக	  கி5Lைணய�  

அ���ற�மானி�றகீ	சதக	              
.பவானி��லவ�  

அரபி9சதக	          அ���ரMமா�  

அ5ணாசல சதக	                                கா(சி�ர	 மகாவி��வா� சபாபதி 
த�யா�  

அ�9ேதவமாதாவி� சதக	  கி.அ. ெபா�<சாமி
த�யா�  

அவிநாசி க5ணா	பிைக சதக	          வா&ேதவ 
த�யா�  

அபயா	பிைக சதக	  கி5Lைணய�  

அழக	ைம சதக	    அ�பா9சாமி  

அற�பளீ&ர சதக	  அ	பலவாண கவிராய�  

ஆ1டவ� சதக	  ?  

ஆப�சகாய� சதக	    ஆப�சகாய( ெச.�யா�  

இNவி� சிவகாமிய	ைமசதக	    சி.சி�ன�த	பி� �லவ�  

இேய&நாத� சதக	  அ5ணாசல	 சதாசிவ	பி4ைள  

இேய&நாத� சதக	  ஆண�  

இராம� க சதக	  ச கரO��தி� �லவ�  
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இராமாயண சதக	  ேகசவ &�பராய9ெச.�யா�  

இராமயண சதக	  
5ேகச9ெச.�யா�  

இல�மிகாDத சதக	  சீனிவாச$ய�  

ஈழம1டல சதக	  ம. க. ேவ�பி4ைள  

உ1ணா
ைலய�ப� சதக	           சி�னணாக%1ட�  

உமாமேய&ர சதக	        ?  

உ5�மா கத� சதக	         �. &�பிரமணிய ஐய�  

எதிராஜ சதக	  ��ைவ இராமா<ச நாவல�  

எ	பிரா� சதக	   Qெப5	�R� ேகாபாலகி5Lணதாச�  

ஏகா	பரநாத� சதக	    பாரத�பிரச க	 இர�நாத$ய�  

க(சகிாி சி�ேதச� சதக	  அனDதநாராயண ச�மா  

க�கா சதக	  க�காசதக அ	மா�     

கதி�காம9 சதக	  கணபதி�பி4ைள �லவ�  

கDத�ராண9 சதக	  சDதிரேசகர உபா�தியாய�  

கDத�ராண9 சதக	  
���மாரதாச�  

&Dத� சதக	 
��  ைவ�தியநாத ப1டார	  

க5ணா	பிைக சதக	  வா&ேதவ 
த�யா�  

க5�ப1ணசாமி சதக	  மிதிைல�ப.� அ.இராமசாமிகவிராய� 

கைலவாணி சதக	   கி. &Dதரா9சாாியா�  

க?காசல சதக	  க?காசல� �லவ�  

க?காசல சதக	  தி5மயிைல ச1
க	பி4ைள  

க5�ப1ணசாமி சதக	  இராமசாமி கவிராய�  

காDதி சதக	 நா.  
��&Dதர 
த�யா�  

கா�=�9 ச கர சதக	  லா.சி.&�பிரமணிய( ெச.�யா�  

கா�ம1டல சதக	  அவிநாசி ஆைறகிழா�  

கானா./9 சதக	  ?  

�மேரச சதக	  ெவ ��பி4ைள  

�5சிLய அDதாதி9 சதக	  ேவதாDத சிதாகாச &வாமி  

�5நாத� சதக	  க5ைணயானDத &வாமி  

ேகசவ� சதக	  ெவ ��பி4ைள  

ைகலாசநாத� சதக	  ேசல	த	பர	பி4ைள(சித	பரவாண�)  

ைகலாசநாத� சதக	  ைகலாசநாத கவிஞ�  

ெகா �ம1டல சதக	  கா�ேமககவிராய�  

ெகா �ம1டலசதக	  வால&Dதர�  

ேகா�லசதக	  பாT� அமி�தகவிஞ�  

ேகாத1டராம சதக	  இராமதாச� 

ேகாமதிய	ைம சதக	  தி5கமல��லவ�  

ேகாவிDத சதக	  ெவ1மணி நாராயணபாரதி 

ேகாவிDத சதக	  
�த�ப9ெச.�யா� 

ச கர சதக	  லா.சி. &�பிரமணிய(ெச.�யா� 

ச1
கநாத� சதக	  அ5ணாசல நாவல�  

சதக�பதிக	 (10 சதக களி� ெதா���)  வ1ண9சரப	  
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சதன�ாீச� சதக	  இராம9சDதிர �5சாமிதாச� 

சதானDத சதக	  ெபா�ைனய &வாமிக4  

ச��� க சதக	  ? 

ச��� க தசேகா�திர சதக	  ஆ6
கெம$(ஞான சிவா9சாாியா� 

ச�த சதக	 (7 சதக க4)  வ1ண9சரப	  

சயவரத� சதக	  ேவ.கி. நாராயணசாமி� பி4ைள  

ச�லாச� சதக	  ?  

ச�மா�க சதக	  
�� ைவ�தியநாத ப1டார	  

சி கார ேவலாAத� சதக	  
��சாமி கவிராய�  

சி5 கார சதக	  &வாமிநாத ேதசிக�  

சிவகாமி சதக	  
��ைவDதியநாத ப1டார	  

சிவகாமிய	ைம சதக	  மாUர	 கி5Lைணய� 

சிவ�5 சதக	  சிவானDத சர&வதி  

சிவச கர சதக	  எ?O� �ராசாமி உபா�தியாய� 

சிவெப5மா� சதக	  வ1ண9சரப	  

சி�&கவாாிதி9 சதக	  அ. மா�+Fத	பி4ைள  

சீர க நாராயண சதக	  வ1ண9சரப	  

சீறா9சதக	  மகம� &�தா� இழி� அகம�  

சீனிவாச சதக	  அனDதநாத &வாமிக4  

&மதி சதக	  எ	. ஆ�. சீனிவாச$ய கா�   

&மதி சதக	  சமர�ாி 
த�யா�  

ெசDதி�நாயக சதக	  வ1ண9சரப	  

ெச ெகா1டா� சதக	  
�த�ப9 ெச.�யா� 

ெசயவரத� சதக	  ெவ ��பி4ைள  

ெச�லா1�ய	ம� சதக	  சகரபாணி ஆ�சசியா�  

ெசகநாத� சதக	  ச ���லவ�  

ெசாகநாத� மைல9சதக	  கவிஞ� அ�க4 �.ஆ.அர கநாதனா�.  

ேசாழம1டல சதக	  ஆ�மநாத ேதசிக�  

ெசௗDதாிய நாயகி சதக	  ேத. ெபாியசாமி�பி4ைள  

ஞானசி�த� சதக	  மகாேதவ ேயாகீDதிர�  

தசரத ராம9சதக	  இ. மாவி� க	 பி4ைள  

தசரதராம9 சதக	  சீனிவாசா9சாாியா� 

தசாவதார9சதக	  ?  

த1டைலயா� சதக	  த1டைல9ேசாி சாDத� ககவிராய�  

த1டைலயா� சதக	  ப�கா&� த	பிரா�  

தாிசனமாைல9 சதக	  மீரா� சாகி� �லவ�  

தியாகராச&வாமி சதக	  ப.ேசாம&Dதரேதசிக�  

தி5�6 �� ந	பி சதக	  வரராமேயாகி 

தி5=.ட9சதக	  தியாகராச ேதசிக� 

தி59சதக	  சதாசிவ	பி4ைள 

தி59ெச ேகா./9 சதக	  கி5Lணசாமி 
த�யா�  

தி59ெச ேகா./9 சதக	  சதாசிவ ப1�த� 
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தி59ெசDதி�நாயக9சதக	  த1டபாணி &வாமிக4  

தி59ெசDR� ச1
கசதக	  வரராம ேயாகி   

தி5�ெதா1ட� சதக	  மைலெகா?D� நாவல� ெகா/
� 

தி5�ேபா+� சதக	  �. அ. சபாபதி 
த�யா�  

தி5�ேபா+� பிரணவாசல9 சதக	  �.அ.சபாபதி 
த�யா�  

தி5வர��ைறநாத சதக	  அர. அர கசாமி ஐய கா� 

தி5வ5.சதக	  வி.ெம.ெம$ய�ப9 ெச.�யா� 

தி5வாசக தி59சதக	  மாணிகவாசக�  

தி5விைளயாட� சதக	  �. &�பிரமணிய ஐய�  

தி5%5 அ.டபDதன சதக	  சிவ.&. �மாரசாமி�ேதசிக�  

தி5ேவ கடசதக	   

(அ) மணவாளநாராயணசதக	  ெவ1மணி நாராயண பாரதி  

தி5ேவ கடநாத சதக	  ? 

தி5ேவ கட&வர� சதக	   க�Fர ேவ கடசாமி ெச.�யா�  

தி�ைல க�பகவிநாயக� சதக	  சித	பர(ெச.�யா�  

தி�ைல க�பகவிநாயக� சதக	  ஐயா��ைற ஞானியா�  

தி�ைல நடராச� சதக	  ஐயா��ைற ஞானியா�  

தி�ைல நடராச� சதக	  மாUர	 இராைமயா  

ெதா1டம1டல சதக	  வடT� இராம� க &வாமிக4  

ெதா1ைடம1டல சதக	  ப�கா&��லவ�  

நடராச� சதக	  சித	பரநாத 
னிவ�  

நDதம1டலசதக	  ெசா.ெத$வநாயக�ெப5மா4 நாA/  

நDதம1டல சதக	  தி5ேவ கட� �லவ�   

நDதம1டல சதக	  மா�5Fதைமய�  

நDதீச� சதக	  மWதா� சாகி�  

நாராயண சதக	  ?  

நானிைல9 சதக	  த1டபாணி &வாமிக4  

நியாய சதக	  ?  

நீதிசதக	  &வாமிநாத ேதசிக�  

ப���5காி நீதி சதக	  ப���5காி  

ப���5காி நீதி சதக	  ம.மாணிகவாசக	பி4ைள  

ப���5காி ைவராகிய சதக	  �ர&�ைபய ஞானேதசிக9 

பழனியா1டவ� சதக	  ேசல	 �மாரசாமி 
த�யா� 

பழனியா1டவ� சதக	  ஐய	ெப5மாளாசிாிய�  

பா1�ம1டல சதக	  ஐய	ெப5மாளாசிாிய�  

பிரணவவாச� சதக	  �. அ. சபாபதி 
த�யா�  

பிரதான சதக	  ?  

பிரேமா�தரகா1ட சதக	  �.&�பிரமணிய ஐய� 

�வேன&வாி சதக	  ?  

Fைவ9 சி கார9 சதக	  மேனா�மணிய	ைமயா�  

ெபா$யாெமாழி-ச� சதக	  ?  
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மகா�மாகாDதி சதக	  மா�ேபராசிாிய� 
��&Dதர 
த�யா�  

மகாபாரத சதக	  கி5.�ணO��தி ஐய�  

மதைல9சதக	  பா��தசாரதி 
த�யா�  

மயிலாசல சதக	  நம9சிவாய நாவல�  

ம5Dதீச�சதக	  �.�யக%1ட�  

ம<நீதி சதக	  இராச�ப நாவல�  

மழைவ9 சி கார சதக	  மகா� ைகய�  

ம<நீதி சதக	  ேவதகிாி 
த�யா�  

ம<வியாகியான9சதக	  ேவதகிாி 
த�யா�  

மிழைல9 சதக	  ச�கைர 
�� 
5க�ப� �லவ�  

மிழைல9 சதக	  சி�ன ச5கைர��லவ�  

மீனா.சி &Dதேர&வர� சதக	  �ரைச அ.டாவதான	 சபாபதி 
த�யா�  

மீனா.சிய	ைம சதக	  மீனா.சி &Dதர	பி4ைள  


கியி�தீ� சதக	  அ��� காதி6 ேபக	F�  


கியி�தீ� வரலா�6 சதக	  
க	ம� நா=� 
����லவ�  


5ேகச� சதக	  சீனிவாச நாடா�  

Oனாசா�� சதக	  க�தா� அ���காதி� மைரகாய�  

ெம$க1ட ேவலாAத சதக	  த(ைச அழ�
����லவ�  

ெம$வேராதய சதக	  வ1ண9சரப	  

வடேவ கடநாராயண சதக	  நாராயணதாச�  

வ�ேவல� சதக	  
��சாமிகவிராய�  

வரதராச�ெப5மா4 சதக	  ேவ கடரமண ஐய�  

வானமாமைல9 சதக	  ேசா. ெத$வநாயக� ெப5மா4 நயினா�  

வி&வ�5 சதக	  ெப5நக� ச1
காசாாிய�  

விநாயக� சதக	  சி.இராமசாமி ஐய கா�  

வி5�தீ&வர� சதக	  வாணிய	பா� &�பராய� �லவ�  

விவரண சதக	  ேகாேனாிதாWைய  

�ர.ேட&ர சதக	  தி59சி�ற	பல நாவல�  

�ரப�திர� சதக	  தா.சி�ன�த	பி உபா�தியாய�  

�ரராகவ� சதக	  சி�ன�த	பி  

ேவ கேடச சதக	  �.பகிாி அாிதாச� 

ேவலாAத சதக	   அழ�
����லவ� 

ேவலாAத சதக	   தி5. கDத�ைபய�  

ேவலாAத &வாமிமைல சதக	  கவிஞ� அ�க4 �.ஆ.அர கனாதனா�  

ைவ�Dத சதக	  ? 

ைவராகிய சதக	  சாDத� க&வாமிக4 

ைவராகிய சதக	  &வாமிநாத ேதசிக�  

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

 

அைவக4, ப�ேவ6 வ�வ களி� எ?Dதன. சத	 எனி� '6. எனேவ சதக	 எ�ப� 

'6 பாட�கைள ெகா1ட�. எனேவ அைவக4 '6 பாட�கைள ெகா1/ 

ப�ேவ6 ெச$திகைள� பலவிதமாக =றின. அவ�64 ஒ�6 வ�ேவ� சதக	.  
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இD'� ேசாதிட	, &காதார	 
தலானவ�ைற =6வதா�, ைகலாசநாத� சதக	 

ேபால%	 கட%4 மீ� பாட�ப.டதா�, �மேரசசதக	 ேபால%	, ைசவாகம விதி, Fைச 


தலானவ�ைற =6வதி� வசDதராய9சதக	 எ<	 அ1ணாமைல9 சதக	 

ேபால%	, �தி 'லாக அைமD�4ளதா�, அைவயா	பிைக சதக	, அ5ணாசல சதக	, 

வடேவ கட நாராயண சதக	 
தலானைவ ேபால%	, பழெமாழிகைள விள�வதி� 

த1டைலயா� சதக	, ேகாவிDத சதக	 
தலானைவ ேபால%	 ம�6	 பல 

சிற��கைளA	 ெகா1/ள�.  

 

இதி� கா��9ெச$A4 தனியாக காண�படவி�ைல. வா�சிற�பிைன 


த�ைம�ப/�தி =றிA4ளதா� ஓரள%� தி5�றைள� ேபா�6ள�.  

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

இ���� �ற�ப� !ள சிற��# ெச$திகளாவனஇ���� �ற�ப� !ள சிற��# ெச$திகளாவனஇ���� �ற�ப� !ள சிற��# ெச$திகளாவனஇ���� �ற�ப� !ள சிற��# ெச$திகளாவன: : : :     

    

தைல���க! தைல���க! தைல���க! தைல���க!                                                                             பா�ெட' பா�ெட' பா�ெட' பா�ெட'     தைல���க! தைல���க! தைல���க! தைல���க!                                                                             பா�ெட'பா�ெட'பா�ெட'பா�ெட'    

அாிசியி� �ண க4  88 எைதA	 ஆரா$D�  

அாிதி8	 அாி�  20         ெச$யேவ1/	  43 

அாியவ�க4  19 ஏர1ட
னிவ� வரலா6  41 

அழ�க4  3 ஒ�6�	 உதவாதவ��  

அற க4 32  56,57         உவைம =ற இயலா�  35  

அ6ப��Oவ� மர�  58 ஓணா� �!Dதா� பல�  87 

அ6ப��Oவ�யா�? யா�?  59-62 க	பி� �ண	  88 

அ�னதானேம சிறDத�  28 க�ெந(ைச� தி5�த 
�யா�  12 

ஆகாத ேநர	  74 க�வி க�ற��தர	  40 

ஆகாதைவக4  7 க��� எவ5	 நிகாி�ைல  42 

ஆணிமா1டXய� வரலா6  42 க��ைடயா4  37 

இதனி� இ� அதிக	  54 க�ேறா�சிற��  11 

இதனி� இ� சிறDத�  10  கா$களி� �ண	  92-94 

இதனி� இ� சிற��  14  கிாிைய ெசய�  64 

இரா� கால	  74  கீைரயி� �ண	  90-91 

இவ�� இ� �5	ெபன�  32 சாிைய ெசய�  36 

இைறய��  2  ேக4வரகி� �ண	  89 

இைறவ� உைறவிட க4  47-51 சா�திர	  55 

எ1ெண$ 
?க  73  சா�பிட�த�Dத இைலக4  84 
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சாைமயி� �ண	  89 �கழைடேவா�  13 

சிவ�தல களி� தாிசன   ��மைனேகால ந�ல நா.க4  78 

          �1ணிய	  45 ��மைன �க ந�ல நா.க4  78 

சிவைன�Fசி�	 நா4  52 �ராண	  50 

சிவைன� Fசி�	 மல�  52 ெப1க4 மனைத அறிய
�யா�  16 

&வ�கவாசிக4  4 ெப�ேறா�கடைம  22 

ேசாள�தி� �ண	  88 ேப$களாவா�  31 

ஞான9ெசய�  66 ெபா�நல	 ேபNத�  41 

தாி�திர� சி6ைம  23 மக� கடைம  22 

தி5மக4 வாழிட க4  8 ம கல காாிய���  

தி5வல(&ழி வரலா6  41         ஆகாத நா.க4  76 

திைனயி� �ண	  89 மனதி�.ட க�  34 

தீ�6 நா4, ேகா4  75 மைனேகால ஆகாத நா.க4  77 

தீய நிமி�த க4  71 மைன ேகா8	ேபா� நிமி�த	  79 

��9சன� இய��  36 மைன�க ஆகாத நா.க4  77 

��ப	 வ5 கா� உதவாதைவ  26 மைனயி� அ க க4 இ5க  

நரகவாச	  5           ேவ1�ய இட க4  82  

நரக	 ேபாகி�றவ�க4   மைனயி� அள%க4  80 

           6 வைகய�  39 மா1டXய� வரலா6  42 

ந�ல நிமி�த க4  71 மா( கா$)வி� �ண	  95  

ந�லவா!%  38 மான
ைடேயா� த	ைம  

நளாயினி வரலா6  42             ந	பிேனாைரகா�ப�  24  

ந�னிமி�த க4  70 Oேதவி வாழிட க4  6 

நீாி� �ண	  100 O�க�� ந��ண	 வரா�  21 

ேநாயNகாதி5க  25  O�ைக �ண	  99 

பதராவா�  33  யா�திைரயி� தீ நிமி�த	  69 

பயன�றைவ  9, 15, 18 யா�திைரயி� ந�னிமி�த	  68  

பர�ைதய�� காசாைச ம./	  17  யா�திைர� பய�  67 

ப��, ஓணா� �!Dதா�  87 ேயாக9ெசய�  65 

ப�� வி?	 பல�  85,86 வரகி� �ண	  88 

பா�திரமறிD� பி9ைசயிட�   வாரYைல� பாிகார	  72 

          ேவ1/	  29  வா�சிற��  1  

பா�� �ண	  97, 98     வி�வ�தா� Fசி�	 நா.க4  53 
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வி./N தல களி� தாிசன   �/ ேபறைடேவா�  27 

           �1ணிய	  46 �.��� ஆகாத மர க4  83 

விைன�பய�  30 �ணாவன  77 

�/க./த�  81 ேவத	  55 

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

 

ேமேலக1ட (நா� ெகா/��4ள) தைல��கைள ேநா� கா�, ந	 வா!வி�� 

இ�றியைமயாதைவ களாகேவ காண�ப/கி�றன. இைவ வா!ைகயி� 

வழிகா.�களாக அைமD�4ளன எ�பதி� சிறி�	 ஐயமி�ைல. பல நீதி 


ைறகைளA	 க�பிகி�ற� இD'� 25-	 பா.�� ம5��வ	 ேபச�ப/கி�ற�. 

இ� மனித� ேநாயி�றி பலகால	 வாழ, நடகேவ1�ய நடைகவிதி 
ைறகைள 

நிைன)./கி�ற�. 30 - 	பா.��, ைசவ சி�தாDத	 ேபச�ப/கிற�. ைசவ சமய 

நாய�மா�க4 63-வைர� ப�றி =ற�ப./4ள�. இதி� ெப5(சிற��, 63- 	 

பா.�� சாிைய, கிாிைய, ேயாக	, ஞான	 ஆகியைவ ேபச�ப./4ளன. 32 அற க4 

=ற�ப./4ளன. யா�திைர� பய� 
தலான பிற%	,'�� பி�ன� க5��ைரயி� 

=ற�ப./4ளன.  

இதி�, பல இட களி� சிேலைட நய	 காண�ப/கி�ற�. 61- 	 பா.�� வ5	 

ெப�ேறா�க4 எ�பத�� தா$, தDைதய� எ�6	, அைடDதவ�க4 எ�6	 ெபா54 

த5	. 63-	 பா.��, அ�பதா$ எ�<மிட�� அ�ப� (50) ஆ$ என%	, அ��, அ�, 

ஆ$ என%	 ெபா54 ெபறலா	.  

 

ெபய��ெத?த� 
தலான காரண களா� பிைழக4 ம�D�4ள இதி�, 14-	 பா.��, 

3வ� வாியி� சீ� �ைறவாக%	, 65 - 	 பா.�� 3வ� வாியி� எ�ைக சாியி�லாம8	 

இ5கி�றன. ம�6	 பல.  

 

26- 	 பா.�� பைடேவ.� அ	ம� �திக�ப/ கிறா4. 64 
த� 66- 	 பாட� வைர, 

அைலவா$ �மரனா	 ெசDதி�ேவலவ� �திக�ெப6கிறா�. ெபா�வாக  

 

எ�லா�  பாட�களி8	, வ4ளி, ெத$வாைன மணாளனா	 ெசய
5க வ�ேவல�  


�னிைல�ப/�த�ெப6கிறா�.  

 

இD'�� ஆசிாிய� 
���மர� எ�ப�  (100-வ�)  கைடசி�பா.டா� 

விள �கிற�. இவ�, த�ைன நாேய� எ�6	, அறிD�	 அறியாம8	 ெமாழிDத 

இ9சதக	 எ�6	 அடக�ேதா/ =6கிறா�.  
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இவர� ஆசிாிய� ம54சி�ைதய� ேபா8	. 'லாசிாிய� த� �5விைன, மனித உ5வி� 

வDத ைகலாச வாசனாகிய சிவெப5மா� எ�6 =6வதினி�6	, இவ� நிைறDத 

�5பதி உைடயவ� எ�ப� ெதாிகி�ற�. இதனா8	, ைசவ சி�தாDத 

க5��கைள =6வத னா8	 இவ�,ைசவ� எ�ேற ெகா4ள� ேவ1/	. ஆயி<	 

வி./N�தல கைள� ப�றி =6	ேபா�, ைவணவ�ைத� �றகணிகவி�ைல 

எ�ப� ெதாிகி�ற�. அ�யா�க4 பதிெகா1டவ� எ�ப�	 �லனாகி�ற�.  

 

எனேவ 
���மர� எ�<	 ஆசிாிய� சிவபதி, �5பதி, அ�யா�க4 பதி ஆகிய 

O�றி8	 சிறD� விள கியவ� எ�ப� ெபற�ப/கி�ற�.  

 

இவைர, ஆதாி�தவ�, காளியி� ேபரனாகிய ெச ேகாட� ஆவா�. இவ� அரச� 

ேபா8	. த�ைன ஆதாி�த அரச�மீ� இ9சதக	 பா�A4ளதா� இவ� அரசபதி 

உைடயவ� எ�ப�	 ெபற�ப/கி�ற�. நிைறDத க�வியறி%	, சிறDத �லைமA	, 

உலகிய� அறி% மிக%	 ைகவர�ெப�ற அ<பவ
	, மக4 ந�வா!% வாழேவ1/	 

எ�ற ந�ெல1ண
	 ெகா1ேட இவ�த	 இ9சதக 'ைல ஒ5 வா!விய� '� 

எ�ேற ெகா4ளலா	.  

 

விைலAய�Dத 
��க4, கட�� ஆழ�தி� கிடகி�றன எ�6 ஆ கில கவிஞ� 

=6வ� ேபால இ�த� சீ�மி� 'லாசிாிய� த	 பிற ெச$திக4 அறிவத�கியலா-

�4ளன.  

 

இD'ைல இய�6வத�� 
�, இவ�, பல சதக லகிய கைளA	 பயி�64ளா� 

எ�ப� ெதாிகி�ற�. ெசா�நய	, ெபா54நய	, சDத9சிற��, ெசா�களி� 

ஆ�ெறா?� 
தலானைவகைள இதனினி�6	 பயி�6 இ��ற�தகன. சில 

பாட�க4 �தி�பாட�களாக� பா� மகி?மா6	 அைமD�4ளன. க�லாதா5	 

பயி8மா6, எளிய இனிய நைடயி� ந�ல தமிழி� இ9ெச$A.கைள இய�றிA4ளா�.  

 

இD'�� பா./ைட�தைலவ� ெச ேகாட� ஆவ�. இவ� ெச �Dத மரைப9 

சா�Dதவ� எ�ப� 91, 93, 96 
தலான பாட�களினி�6 அறியகிைடகிற�. 16-	 

பா.��5D� காளி
த�யா� ேபர� எ�ப� ெதாிகி�ற�. இ�பா.டா� இவ� மி�Dத 

ெச�வ
ைடயவ� எ�ப�	 ெதாிகி�ற�. ��Tாிலாதிப� எ�றதனா� ��Tாி� 

அரச� எனெகா4ள இட
ள�. ெச�னி�ள	 எ�ற ெசா� 82-	 பா.�� வ5கிற�. 

இ� பா1�நா.��, தி5ெந�ேவ� மாவ.ட	, காிவல	 வDத ந�T5� அ5கி� 

உள�. ெச�னி�ள
	, ��T5	 எDதவைகயி� ெதாட��ைடய� எ�ப� 

�லனாகவி�ைல. பிறெச$திக4 அறிவத�கி�ைல.  
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இத� கால	, ஓைல9&வ�ைய� ெபா5�தம.�� இ� ஒ5 '�றா1/� 


�ப.டெதனலா	. 19-	 '�றா1�� பி�ப�தி எனெகா4ள இடமி5கிற�.  

 

இ� எம� மகா� தமி!9&வ� எ1. 1406-ஐ ெகா1ட�. இ9&வ�யிைன, எம� 

'லக ெகமிக� க�ச�ேவ.ட�, தி5வாள� P.ெப5மா4,எ	.ஏ., பி.��. எW.Z. 

அவ�க4 Oல	, எம� மகா8� அ�பளி�பாக உதவியவ�, தி59சி ேகா.டா�R� 

வழி 
�திய	பாைளய	, தி5வாள� P. ந�8சாமி அவ�க4 ஆவா�க4. அவ�க.� 

என� மனமா�Dத ந�றியிைன� ெதாிவி��ெகா4Eகிேற�.  

 

இ9&வ�யிைன ஆ$D� ெவளியிட அ<மதியளி�த, எம� 'லக 
�னா4 

இய�ந5	, மாவ.ட ஆ.சிய5மான தி5மி� ஈ. ச�பதி, இ.ஆ.ப., அவ�க.�	, 

த�ேபாைதய இய�ந5	, மாவ.ட ஆ.சிய5மான தி5வாள� �.இரா. இராமசாமி, 

இ.ஆ.ப., அவ�க.�	, 'லக நி5வாக அ8வல� ெபா6��, தி5வாள� 

அ.ப(சநாத�,எ	.ஏ.,பி.��.Z. அவ�க.�	, இD'ைல ந�
ைறயி� அ9சி./�தDத 

த(ைச Q ெவ கடாஜலபதி அ9சக�தா5�	, என� உள கனிDத ந�றியிைன� 

ெதாிவி��ெகா4Eகிேற�.    இD'� ெவளிவர� ெபா5Eதவி �ாிDத ந/வ1 

அர&�	 என� ேமலான ந�றியிைன� ெதாிவி�� ெகா4Eகிேற�.  

 

இ�கா6	 ெதாியவD�4ள சதக இலகிய களி� ப.�யைலA	, இD'8� 

ெதாிDதவைர ஒ5 க5��ைரையA	 எ?�வத��� ேதா�றா��ைணயா$ நி�ற 

இைறய5E�	 ந�றியிைன� ெதாிவி�� ெகா4Eகிேற�  

 

இD'ைல� ெப�6� பயனைடேவா�, இதி84ள ��ற கைளD�, �ண ெகா4வா� 

என ந	�கிேற�. இ�ேபா�ற த	வச	 ெகா1/4ள &வ�கைள� ேபர5ளாள�க4 

அவ�ைற எ	மிட	 த5வத�Oல	 தா� �கழைடவேதா/ உல��	 உதவியவ�க4 

ஆவா�க4.  

 

த(சா)�,   இ ஙன	, 

15-12-1985.  �லவ�. �.ெசாக� க	,  

சர&வதி மகா� 'லக	 தமி!��ைற� தைலவ�,  

--------------- 
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வ(ேவ� சதக*வ(ேவ� சதக*வ(ேவ� சதக*வ(ேவ� சதக*    

 

கா�ெகா1ட ேமகமைழ ெபாழிவ�( ெசமீ�  

               கனேயாக மிகவ5வ�	  

     கன�5ஷ ேம�ைமA	 �விவளDத5வ�	  

               கனியமி�த �ணமாவ�	  

 

ேப�ெகா1ட சீ��திA	 வா!வ� கைலெயலா	  

               ெபாி�ண�D தி/�லைமA	  

   ேபசாிய கவிவாண� ஆவ�( ெசா�னெசா�  

               பிசகாத ெசா�86திA	  

 

தா�ெகா1ட �ராச�
�சிதற வ5கி�ற  

               ைதாிய
ள �ரவள
(  

   சDதான ச%பாகிய ம.டெல.& மீ&ர�  

               தா<ேம ெபா5D�திற
	  

 

சீ�ெகா1ட ல%க5ைண[1] மாாித� மகிைமயா(  

               ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

               ெச$
5க வ�ேவலேன!             1 

 

---  

[1]. சீ�ெகா1/ல% க5ைண என� ெபா5D�	.  

 

ேமலான சாதியாAடெல/�தாெல�ன  

               வி�ைதக4 ப���ெம�ன  

விபரவா ணிபெனன%லகம� �க!ேவ  

               ேமதினி யி5D�ெம�ன   

 

ேகாலாகல கEட� ஆட	ப ர களா$  

               ெகா1டாட வா!D�ெம�ன  

ேகாைதய�க4 ேமாகிக மதெனன வி5Dெத�ன  

               �ேபரனா$ வா!D�ெம�ன  

 

பாலான ம�ரெமாழி மிக%ைர� தாெல�ன  

               பாிகாிகேளறிெய�ன  

பா�
?� ெமா5�ைடயி லா1ெட�ன நின�ெபா�  

               பாதமல ர�பிலாதா�    
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சீல
ட (ன)வ�பத மறவாத காளித5(  

               ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

               ெச$
5க வ�ேவலேன!               2 

-----------  

 

ேவதிய� க5மைற ேயா�வ� ெசா��ப�த	  

               வி(ைசய� கழகதா�	  

   �ர
ைட ேயா�கழ� ைதாிய	 ைவசிய��  

               ேமலான திறைமயழகா	  

 

நீத
ைட ேயா�கழ� சமனாக நி�பேத  

               ேநச5 கழ�பாிவா	  

   நீாி< கழ�ரச	 �ர< கழ�மதி  

               நீ4�த. கழ�நளின	  

 

R�வ5 ேவா�கழ� ம�ரவா�� ைதகளி�ப  

               &தேனம ைனகழகதா	  

�$ய�ைணெய�ற/� ேதாைர கா�பேத  

               ெதா�8லகிலா�கழகதா	"  

 

சீதமல� வாவிெசறி ��Tாி லாதிப�[2]  

               ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

               ெச$
5க வ�ேவலேன!  3 

-----  

[2]. �4Eாிலாதிப� எனி� ைவ�தீ&வர�ேகாயி� 
�� �மரைன �றி�	.  

 

நீ�ம5% ேமாி�ள மாற5க தாக%	  

              ெந�பைனக4 க
�கத�  

ேந��திAள �வன	 பலேசாைல Yழ%	  

              நீதியா சன ேகாவி8	  

 

ேப�ெப5� ெப1கE	 க�றெபாி ேயா�கE	  

              பிர	ம�ல வகர கE	  

ேபசாிய ச�திரம ட க4கைட �திA	  

              பிரபலவ�� தக�=.ட
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ஏ�ம5% நவதானிய கE	 விைளவதா  

              மீ%ெப6 தயாள
ளதா  

-ச�மா8 ேகாயி லாடெலா/ பாட8  

              மி5கி�ற ஊ�க4தனிேல  

 

ேச�கி�ற ேப�கைள9 ெசா�கவாசிகெள�ப�[¨1]  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமணவாளேன  

              ெசய
5க வ�ேவலேன!            4 

----------  

[1]. ேச�கவாசிகளி�ப� எ�6ள�.  

 

 

ெபா$யினி� மி��தவ ரறி�ன� O(�)க5	  

              �லா8N  ெகாைலபாதக�  

ெபா54தி5/ ேகாள5( சிைலகற/ வடவிA	  

              ��கர� ெதானிகEளதா$  

 

ெவயி�நி�ற நீளலா$� ��மா�க ��களா$  

              �/� டரசா4வதா$  

ேவ.ைடநா$ திரளதா Aப=ப &ைனகளா$  

              விாிதைல �ற4மாதரா$  

 

ைபயர%[1] வைளகளா$ =ைகெதானி A4ளதா$  

              பலவைக� ெத$வ
ளதா$�  

ப(ைசயா$ நால(& ��ைசயா யி5கி�ற  

              ப.�ேய நரகவாச	  

 

ெச$யா6 ேசாைலY! ��Tாி லாதிப�  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!                  5 

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

[1]. ப$யர% எ�6ள�.  

 

 

மயிரா.� ன�யிெல? Rசியி� மயான�தி�  

              ம�பிண([1] &/�ைகயிேல  
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வ5க?ைத �ர!கி�ற சா	ப�லைடD��யி�  

              மா
க க ளைளபி�னி�[2]  

 

தயி��ட	 நி�ைக Fைனவா� த�னி�
D  

              தாைனெய�ெறா5ைக�9சி�  

த1�ன� ெகா1/பா� �க?வி� நீ�படா�  

              தான�தி லள�நில�தி�  

 

மயி�நக	 வி?D�ள விட�திேல தி5வல�  

              வாாிவி? Rசிதனிேல  

மனவ�வதாயி5� ேபாாிட� ேதயவல  

              வ5சிாி� �ைடேயா�க4பா�  

 

ெசயி�ம5% கலதிA6 வாெள�ப� 
திேயா�க4  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!               6 

--- 

[1]. ம��ன( எ�6ள�.         [2]. ெதளிவில�.  

 

காைலயி8	 மாைலயி8	 நி�திைர �ாிDதி��  

              காலா�நி ல கீறி��  

ைக��5	 ைபகி4ளி� பக�ேபாக 
(ெச$யி�  

              கால�� 
�சா$�தி��  

 

மாைலமயி� ேகாதி�� நாசிேம� விர�ைவகி�  

              மா�பிைன� தா�பிர.��  

மைனவாச��ப�யி னி�(தைல ைவ�த�)  

              ம(சநிழல	மிமீதி�  

 

ேகால
ளதீபநிழ� ேச�Dதி/ மிட�தி8   

              ெகா/ கனல/�பி�ைவகி�  

க?ைதயி�[1] மீதி�5D தா�6த லXவைக  

              =/வாளாகா�கா1  

 

ேசலைனய விழியிளD தி5மா� விைளயா/(  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!         7 
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-------------  

[1] .அக
ைதயி� எ�6ள�.  

 

ப&நடD திடெவ?DRளிதனிேலாம(ெச$  

              பட��ைகயி லாியெபாிேயா�  

பாத�தி ேலமனDதிடமான ேப�க4பா�  

              ப&வி<ட வா�மயிாிேல  

 

&சியாமிட�திேல பாி
கD த�னிேல  

              �$யெவ8 மி9ச	பழD  

ேதா.�/ ைகயிேல தா	Fல தான�தி�  

              � கெவ1 ச க�திேல  

 

கசிவாக நயவா��ைத ெசா�ேவாாிட�திேல  

              கனராச சOக�திேல  

க ைகயிள  கைரயிேல தி கெள? மிரவிேல  

              கனகதானியராசியி�  

 

திைச�க!D தி/ கமைல ேமவி/வ ெள�பேர  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெசய
5க வ�ேவலேன!               8 

------ 

 

வனDதனி ெல5�ட� ேப$9&ைர தள�D�[1] F  

              மல�Dெத�ன மா$D�ெம�ன  

மைறநா$� ம�&ரD[2] ெதா?�பா �5Dெத�ன  

              வ��ரா�� ��க?ைதயி�  

 

சினDதி/  க5 �ர  கி8	மயி� வள�Dெத�ன  

              வ5மிரவல�கிர கி  

மகி!வதாAதவாத (%)8�த�� ேபரனா$  

              வா!Dதி5D தா8ெம�ன  

 

தினDதின	 மகி!D�ன� பாதமல� மறவாத  

              ெச ேகாட� மனதினகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!           9 

---------- 
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[1].   தவி�D� என� ெபா5D�	.   [2]. மஷ&ரD எ�64ள�.  

------ 

 

தாலவிைர[1] ெபாிெதனி<	 சிறிதான ஆலவிைர  

              த5நிழ� ெகா�பா�ேமா?  

தடவைரயி� மீ�க� கனமாயி5கி<(  

              ச�னமணிர�தினமாேமா?  

 

ஓலமி/ =ைகெமாழி =வி<	 �தைலயா�  

              உைரகிளி �ரலா�ேமா?  

 

 

 

ஒ5நாE வாம.� ெந.�மல ரான�  

              
ய�
�ைல� Fவா�ேமா?  

 

Rலெமன உடல� ப5��ேம நைரயரா$�  

              ேதா�றி< மவ�ெபாியேரா?  

&�த
	 ஞான
	 வி�ைதA	 ��திAD  

              ேதா�6	வா�ப�ெபாியரா	  

 

ேசெல<	 விழிமாத� மா�ெகா4E மதனான  

              ெச ேகாட� மனதினகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெசய
5க வ�ேவலேன!                 10 

---- 

[1].பைனவிைத (பன ெகா.ைட)  

 

ைக�ப� மி�Dதேப$9&ைரகாA
Dதிாி  

              கனி�நிக ராயிரா� !  

கா./மர ந�வயிர[1] மானா8( சDதன  

              க.ைடத5 மணமா�ேமா?  

 

ைம�ெபா5� க1ேவசி யழ�ெமழி��லாத  

              மைனவிக��கிைணயதா�ேமா?  

வாாியி� ெப$Aமைழ[2] சி�பியி� வா$
��  
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              வி?மைழ��ளிதன�நிகேரா ?  

 

எ�ேபா� மீவி�லா�த5ம
( ெச$கி�ற  

              தி�லாத[3] ேப�கEநிகேரா ?  

இய	பிடா� பிரச கி களானேப� க�றி.ட  

              இ�ப1�த��நிகேரா?[4]  

 

ெச�பாிய தமி!வாண ெர�ேபா� ேம�க?	  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!               11 

-------   

[1]. கா./ைவ ம�6யிர எ�64ள�. [2]. ேபAமைள எ�6ள�.  

[3]. ��லாத எ�64ள�.                   [4]. யில	 விட� பிறச கிகளானேப� கறதயித 

பாஷத�� நிகேரா எ�6ள�.     

---- 

 

அரவிைன[1]  ைக�பி�� தா.டலா	 பிணிைய  

              அவி!த�தி னா� ேபாகலா	  

அகினி�த	ப
( சல�த	ப
	�ாிD  

              தாடலா	 '�ெற.ட�[2]  

 

மரேமறி நாவிAட ென.�AD தி�னலா	  

              மற���ைய வா$க.டலா	  

மகாFத ேப$கைள ஏவல� ெகா4ளலா	  

              வ�ெசா	� ெபா�னாகலா	  

 

நைரதிைர யி�லாம� O�பிளைம யாகலா	  

              ந��ணவி ேவகமி�லா  

ந1ணாத ேப�கE கித க4பல சா�திர	  

              ஞானெநறி நீதிெசா��  

 

திரமான க�ெந(ைச� தி5�ப
�யா�கா1  

              ெச ேகாட� மனதினகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!          12 

----- 
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[1]. அறவிைன எ�6ள�.   [2]. '�ெதா.ட� எ�6ள�.  

---- 

 

தDைததா$ வாகியDதவறாத ேப�கைள�  

              தக�5 ��திரெனனலா	  

த��ல	 விள கேவ வ5கி�ற பி4ைளைய�  

              த5பகீ ரதெனனலா	  

 

சDதத	 ெபா$வாயி��லாத[1] ேப�கைள9  

              ச�திய(வ)ாி9 சDதிரெனனலா	  

தா�ெசா�ன ப�ெயா�6 த�பாத ேப�கைள�  

              தாமசீ ராமெனனலா	  

 

நிDைதய� ெசா�கி<	 மன	ெபா6� ேதா�பய	  

              நீகிேனா� விசயெனனலா	  

 

ெசDதமி! வாண�� ைம�த5 வாAத%  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!       13 

-----------   

[1].   ெபா$வா$ைம யி�லாத எ�6ள�.  

 

 

வானமதி ேலபல உ/க1� 5Dெத�ன  

              மதிெயா�6 தானா�ேமா  

வராக
	 பல�.�-�ெற�ன ஒ�6ெப�ற  

              வாரண க�றா�ேமா  

 

மீ<	ெவ� ெபாாி%கைள -�ெற�ன நீாிெலா5  

              ெவ கரா வா�ேமாதா�  

ெம�தேவ ேகாழிA  �(&க4 ெபாாி�ெத�ன  

              மிக5ட ெனா�றா�ேமா  

 

தானறி% இ�லாதபி4ைளக4'6 ெப�ெற�ன  

              ச��ணவி ேவக
4ள  

ச�மா�க ெனா�6 ேபா�மவ னா�மி�D  

              த��லேம லா	விள �	  
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ேதனவி!கட�பமல�மாைலயணி மா�பேன  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளமண வாளேன  

              ெசய
5க வ�ேவலேன!            14 

-----------  

 

ெம�தவா�யகதி� பயி�தன கி�லாம�  

              மி�கட� ெப$தமைழA	[1]  

ெவ�பசிய தாகேவ வDதவ� �தவாத  

              ேவ1/ந6 ெந$பா�கE	  

 

உ�றகா$ கறிAட� �சி�தவ�[2] �பசாி�(�)  

              உதவி/ மனதான
	[3]  

உலக�தி ேலைழயா$� திாிபவ� கீயாம�  

              ஓ கிய மி�ெச�வ
	  

 

ெப�றி/  �ேபரெனன� தா!வ�றி வா!கி�ற  

              ேப��த% ெசா�ணதான
	  

ெப5ைமவி. /	ைமயா�� பலனி�ைல இ�ெவலா	  

              ேப&கிற பலனா�ேமா  

 

சி�த	 மகி!D�மதி[4] பா�திர	 அறிD�த%  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!                   (15)  

----- 

[1]. ேப$Dத மைழA	 எ�6ள�. [2]. ெபாசி�வ� எ�6ள�.  

[3]. அ�னதான
	.                [4].மகி!Dததம� எ�6ள�.  

----------- 

 

வாாிநீராளமள வி�8D� லா�தினா�  

              மதயாைன நிைறகா1கி<	  

     மகாேம5 வி�ெபா�ைன மா�தறிD ேதவிைல  

              மதிகி<	 பா	பின�ைய  

 

சீராக ேவயறிDத�நி9ச ய கைள9  

              ெச$தி�<	 ெபாிேயா�க4த�  

    சி�தம� கா1கி<	 உயி5ட�� நி�பைத�  
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              ேத�கி<ேம க	ெபாழிய  

 

மாாிய� தாைர�ைக காணி8 மா�றி<4  

              மணெல1ணி� தா�பா�கி<	  

    வாளிைய ெயா�தவிழி மடமாத ரா	ெப1க4  

              மனதறிய� ேபாகா�கா1  

 

தீரெனன வ5காளி 
த�த5 �ேபரனா	  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!                (16)  

 

 

எ.��ப ழDதனி� க.�மா	 பழDத5	  

              இனிய&ைவ A1டா�ேமா  

      இலவி<ட கா$தனி�� ெப5	பலா9&ைளயதி�  

              இ�ன
த 
1டா�ேமா  

 

ெந.�யி� கனிதனி� க5�ப(சாற�%ேம  

              ெந5கிேய பிழிவ�கேளா  

       ெந5�பினி� மிக%ேம சீதள	 ெபா5D�பனி  

              நீர�% 
1டா�ேமா  

 

ெகா.�யி� ெச க?நீ�� F%1டா�ேமா  

              �ணமிலா� பர�ைதய�கE   

ெகா/�தி/  காசாைச ய�றிேய மதெனன  

              ெகாேகாக ]ைலபல%D  

 

தி.ட
ட� ெச$யி<	 ைவ�திடா ராைசய�  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமணவாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!                (17)  

 

ெம�த�ப சிகி�ற ேபாதி�லாத�னம�  

              மிக%1ட ேபாதிெல�ன  

     ெவயி��வா�யகதி� பயி�தன கி�லாம�  

              �ணாளி�� ேப$D�ெம�ன[1] 

 

ச��5 தைன9ெசய  ெகா1/வ5 ேபாதினி�  
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              தDதிடாெவ�மான
	  

     தகெவ� நா49ெச�ற ேபாெத�ன வா�ப	  

              தனி�ெசயா க�யாண
	[2]  

 

உ�தகிழ மாகிய ேபாதி8	 வ6ைமயி8	  

              உதவிடா தம�கட<	  

       ஓ கி/	 ேபாதி<ற வா�ெய� சைமய���  

              உதவாதா� பி��தவிெய�ன  

 

சி�தமகி! ேசாபன	 நி�த
	 விள கவ5  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

        தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!          (18) 

---- 

[1].ெப$�ெம�ன எனி� ெபா5D�	. [2]. க1ணால
	 எ�6ள�.  

 

திரளான சைபெம$க ந/வி89 சிதவா��ைத  

              ெச��மவ� '�திெலா5வ�  

      ெசDதமி! விக��ப க4 தானறிD ேத�லைம  

              ெச$வனாயிர�திெலா5வ�  

 

 

நரராச� சி�த	வர நடDதி/வ ேராபதி  

              னாயிர�தி ெலா5வரா�	  

ந	�ட� த1டாம ]Dதி/D தாதா%	  

              ல.ச�தி ெனா5வனா�	  

 

ெபா54ெநறி ெதாிD�
ைற வ?வாம� வ5�னித�  

              �க!ேகா� தனிெலா5வரா	  

     ேபாதகம54 �5மணிைய மறவாத சீஷ<	  

              Fதல� தாி�க1டா$  

 

ெச5வ&ர� தைமெவ�6 அமர�சிைற மீ.டவ�  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!                  (19)  

 

எ?வைக� ேதா�ற�தி� மானிட9 ெச�ன	  

              எ/�திட8	 அாிதா�ேம  
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      எ/�தா8	 ேம��ல� �தி�தநதி தீர�தி�  

              இலகிய தல கடனிேல[1]  

 

வ?வாம ெல�ேபா�	 வாசேம ெச$�தமி!  

              வ�லவ� றானாகிேய  

     மகாதவ� ேதாாிட  ேக4விAD��9சனைர  

              ம5வாத �ணசா�யா	  

 

பழெமாழிகளாகம	 பா(�)��ேம சிவசமய  

              பாிபா� ன க4ெச$�  

    பக�கி�ற சிவதபDதிாிகால சிவFைச  

              ப1Nமவ� அாிதாி�கா1  

 

ெச?ைமத5 
�ெச$த �1ணிய வச�திலா(  

              ெச ேகாட� மன�திலகலா�  

   தி5%5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!               (20) 

---  

[1].  தவ கடனிேல எ�6ள�.  

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

 

தயி�பா�க4 ெவ1ெண$பல காய க E�ெபா/  

              தா�ெப$� ந�றாகேவ  

       சைம�தா8 ேமாேப$9& ைரகா$ கச�பறா  

              சகைரA 
கனிகE	  

 

வய�ெச$� ேசறாகி ம�வி./ ேம�ந./  

              வள��தா8	 ேவ	பான�  

        மாறா� ைக�பிைன� பால
�த	 அர%�  

              வா��தா8	 விசமறா�  

 

நயமான வா��ைதெயா/ பாிப� வ கE	  

              ந/நீதி ஞானெநறிA	  

        நவமாA ைரகி<	 ெபா�லாத O�க��  

              ந��ண	 வாரா�கா1  

 

ெச$மான பாைக�ைன �ரெச  �Dதனா(  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

      தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  
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              ெச$
5க வ�ேவலேன!              (21)  

 

தவசி5D ேத-�ற ைமDத�க4 தம�ேம  

              தDைதெச$ கடேனெதனி�9  

     சைபOட ென�னாம லாகம	 �ராணெமா/  

              சகலகைல வ�லவெனன�  

 

�வன க4 ெம9செவ� வி�ைதக� பி�த8	  

              ெபா5D�த� சாதி�ெதாழி�  

      �லைமக4 பழகிA	 அத�ேக�ற தாக%	  

              F �ழ� க�னித�ைன  

 

எவ�கE  ெகா1டாட ந�மண	 
��பதா	  

              இனியைமDத�க4கடைமA	  

       ஈ�றவ�தைம�ேபணி அதிகெச� வDேத�  

              இகபர	 வள�கெவ�பா�  

 

சிவ<ைடய ��திரேன கணபதித� �ைணவேன  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

     தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளி மணவாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!      (22) 

 

 

நீ�தா� ^ைழDதிடாவிட�தினி� உ5�	ந6  

              ெந$^ைழD தி/ெம�பேர  

      ெந$ய� ��Dதிடாவிட�தினி� பா�கE	  

              ேநராகேவ ^ைழAேம  

 

சீரான பா8	 ��Dதிடா விட�திேல  

              சிறிய�ைக தா<ைழAேம  

       சி6�ைக ^ைழDதிடா விட�திேல தாி�திர�க4  

              ேதகம� தா���றிேய  

 

ேபா�ெச$� ைவதி�ைல எ�றா8	 ெம4ளேவ  

              ேபா$^ைழD தி/வ�க1டா$  

        ெபா5ளிலா� தாி�திர�க4 ேபாலேவ சி6ைமய�  

              FதலD தனி��ைலேய[1]  

 

ேதேரா/	 �தி ெசறி ��Tாி லாதிப�  
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              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

     தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!                (23)  

---- 

1. த�னி�ைலேய எ�6ள�.  

-----------    

 

��AயிாிறD�வி� ல�லாம ேலதன�  

              ேபா��தேதா[1] 8கி�ெகாடா�  

      ேபா�கள� ததி(Y)ர �ர5D த�<யி�  

              ேபாகா� பி�ெகாடா�க4  

 

வ�தினி� க��4ள ம ைகய5	 ம�யாம�  

              மாதன மளி�திடா�க4  

      மகாேலாப (%)8�த5( சீவனன வ�லாம�  

              வழ கிடா ெனா5கா&ேம  

 

தைலேபாகி8(ெசா�ன ெமாழியி�ைல ெய�6ெபா$  

              சா�திடா� த�மவா�க4  

      தைனந	பி ேனா�கைள அாிசிவ ென�கி<	  

              தள�D�ைக வி.�டாம�  

 

சிைலமி� கிாீ�ேபா�கா�பேர மானவர�[2]  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

      தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!   (24) 

----- 

1. ேபா���ேதா எ�6ள�. 2. கா�பேரமானபரா எ�6ள�.  

--------- 

 

ெந$யிைன A5கிA	 ேமாைர� ெப5கிA	  

              நீாிைன ய5கிA1பா�[1] 

     நிசியினி� தயிர�	 பகலதி� பால�	  

              நிதேபாக 
	வி5	பா�  

 

ெம$தனி� தைலயினி� எ1ெணய� சிகாம�  

              மீ1/&ைம &மவாம8	  

   ெம�த%	 பசியாம� பசிய�றி A1ணாம�  
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              விைரD�நைட அதிராம8	  

 

ெவயி�பனி மைழகா�றி� அைலயா� பழ கறிக4  

              ேவ1டா� மல(சல�ைத  

      மிகவடகாம8	 இ5�ேபா�க4 ேப�தைன  

              விள	பி<	 ேநாயN�ேமா  

 

ெச$ய� மி��தி/	 ��Tாி� வா!தீர�  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

       தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!                (25)  

---- 

[1] &5கிA1பா� எ�ப� பழெமாழி.  

---------   

 

மன�பாட[1] மி�லா� ��தகD தனிெல?தி  

              ைவ�தி/ ந�க�விA	  

     ம6மைனயா.�த� வா!ைகA	 பர�ைதயைர  

              மகி!வ�	 பிறர�ைமA	  

 

தனDேத� அ�னிய னிட�திேல ைவ��D  

              த�ேனா/ பிறDதிடாைர  

     த�த	பி தைமயெனன ெவா�பாாி[2] யாAற%  

              தானா� A�றி/வ�D  

 

தன�தா$ தDைத தமெரன ெவா5சாதிைய�  

              தான	பி மிகவா!வ�D  

        சா��மிைவ ப��[3] ேமாாி/கமான�	 வDத  

              சமய�தி 8தவா�கா1  

 

தின
ேம பைடேவ.�ய	மன� மறவாத  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

         தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!              (26)  

---- 

[1]. மேனாபாட எ�6ள�.            [2]. ஒ��ைம ெசா�8த�. 

[3]. ப�� இ�ைல; ஏேழ உ4ளன.  

--------------  
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அரெசா�6	 மாெவா�6	 ேவ	ெபா�6	 �ளிப��  

              ம54விளா� தா<O�6	  

         அதிகெச� வ கைள� த5வி�வ O�6ட�  

              ஐD�ெந� ��தா5%	  

 

த5வைனய ேத ைகD� மாமரD தாைனD�  

              தயவதா யி�தரணியி�  

      த�ைகயினா�ைவ�� நீ�வி./ வளரேவ  

              தளறா தளி�தேப��  

 

நரகம� Oேவ? தைல
ைற கி�ைலெயன  

              நா�மைறக ேளAைர�	  

      நலDத5( ெசா�கேம[1]காணியா மி��வியி�  

              ந�ைமமிக %1டா�ேம  

 

திறமான ��Tாி� வா!கி�ற காளித5  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

         தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!   (27) 

---- 

[1]. தலDத5 ெகா�கேம எ�6ள�.  

--------- 

 

ெபா�ெவ4ளி யா�ெச$த பா�திரம ேனக
	  

              FமிA  ேகாதான
	  

ெபா54கE	 வ�திர	 �ைடக4மிதிய�கE	  

              ேபா��திைர காியாயிர	  

 

க�னிகாதான க4 பலேகா� ெச$யி<   

              க5திஇன	 ேவNெமனேவ  

க5�தாைச ெகா1�/வ� ேபா�	ேபா  

              ெதன9ெசா�� ைககா.� ேவ1டாெம<	  

 

அ�னதான�தனகிைணயாக ேவறி�ைல  

              ஆைகயா� அ�னதானேம  

அதிகெம�6ெசா�� ேவத
 
ைறயி/	  

              ஆகம	 ெகா1டா/ேம!  
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ெத�னவ� =ட�� சமணைர ெவ�றவா  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

      தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!      (28) 

 

பா�திரா பா�திர	 பா���தவ ேவNமா�  

              ப&%� ைவேகாைலேய  

      ப�Dதி/	 பாைலெகா /�	 பாைலேய  

              பா	�� ெந(&மகிழ  

 

வா��தி�� ெகா�ய ந( &த%ம� ேபாலேவ  

              வா$ைமAள ெபாிேயா�க4பா�  

    வழ கி/Dதான க ெளா�6பல வாகிேய  

              ைவயகD தனி�நி��ேம  

 

R�தி/( சிறியவ� ெக�தைன ெச$தா8ேம  

              ேதா�றி/	 பாவகமிகேவ  

      ெசா�8ந� பா�திர	 அறிD�பி9 ைசகளிட9  

              &கி�த
	 வள�Dேத6ேம  

 

ேச�தி/	[1 �1ணிய மைன�ைதAD[2] தDதி/	  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

        தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!      (29)  

----  

[1]. ெச�தி/	 எ�6ள�.                  [2]. மன�ை◌ை◌தA	 எ�6ள�.  

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

 

ம�னரானவரத ெகச�ரக பதாதிக4  

              வழ �வ தவ�ெசயல�ல  

     வழ கி/	 ெபா5ளதைன மா�றிய  கவைரA	  

              வா./வ தவ�ெசயல�ல  

 

வி�னமாெயா5வ� ெசயேநர  களாலவைன  

              ெவ./வ தவ�ெசயல�ல  

       ெவ./ெம�றி/	ேபாதி ெலா5வ�ேபா$  

              வி/வ�	 அவ�ெசயல�ல  

 

மி�<( சைடநாத� அவரவ�க4 ெச$த
� ம�றாட  
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              விைனயினாெலா5வ�ேபா$ ம�றாட  

       ேமவிேய ெச$வி�ப ாி9ெசய லறிDதிடா�  

              ேமதினியி ெலா5வ�த	ைம  

 

சி�ன(ெச$ தாெரன ெநாD�வா�/வ�கா1  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

     தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!      (30) 

 

ெபா�ேத� இரவல� �தவாம81ணாம��  

              �ைத��ைவ� தி/ேமைழA	  

     Fமியி ெலன�நிக ாி�ைலெயன� த�ைனேய  

              �க!D�ெகா1 டா/ேவா5	  

 

ந�றக�ேற�� மானமாி யாைதA	  

              நாண
D தானிலாதா�  

      ந�சைபயிேலனி�6 சா.சிெசா� நி�ேபா<	  

              ந/க(ெச$ ெயா�னலைரேய  

 

பி��டDதித	ேபசி ந1��றி5�பா5	  

              ெப1��தி ேக4�ேபா<ேம  

       ேபசி/	 இவரா6 ேப5ேம தமி!வேலா�  

              ேபெயன9 ெசா�வ�க1டா$  

ெத�ற�மி� ��Tாி� வா!�ர ெச �Dத  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

      தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!      (31) 

 

ஈவ� மி�Dதி/	 உதார�ண மானவ��  

              எ�ெபா5E ேம�5	பா	  

    இய�றெதா5 O�றாைச தா<ேம வி.டக�  

              றி/�றவி யானவ���  

 

F%லைக யா4பவ��5	பதா  கைலயா$Dத  

              ��தியறி வாள5��  

     �க�கி�ற நாாிAD�5	பதா	 �ர���  

              ேபா�ெச$ேபா�யி��5	பா	  

 

ேமவிA� சDநிதிைய வல	வD� சடா.சர  

              ேம�தி கி�றேப��  
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     ேவ64ள ேப$�ெத$வ மானெத� லாெமா5  

              �1�5	 பா�ம�ேறா  

 

ேதவிெபா�காளிAைம பாதமற வாதமா�  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

     தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!          (32)  

 

வி�ைதய� க�றிடாேமாட< ேம��  

              மி�ேசா	பலாயி5�ேபா�  

      ேமலான ெபாிேயா�க4 பா�ெச�6 ந�ேக4வி  

              வினவாத அறி�ன5	  

 

ந�திேய ேவ.டக( ேச5ேவானளவிலா  

              ந�ெபா5ைள மி(சிA1ணா�  

      நயDதாைசயா8ேம ேவ1டாைர ேவ1/ேவா�  

              ரணகைள� தா1டனைனேய  

 

ச��5வி ன5கினி� கா.�ய �ர5D  

              த�ைனேய தா��க!ேவா�  

      தா�ெகா1ட மைனவி� ெந(&த/ மாறிA	  

              தனிவி5D �ெகாளி�ேபா�  

 

சி�தாிைவ ஒ�ப�	 பதெரன9 ெசா�வ�கா1  

              ெச ேகாட� மனதினகலா�  

      தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெசய
5க வ�ேவலேன!   (33) 

 

வ(ச
ள ந.ப�	 அ(சாம� எதி�ெசா��  

              வ8�ேபசி இக!மாத5	  

    மகி!தDைத ெசா�வைத ேகளாத பி4ைளA	  

              வ8%ட� தைலவ<�	  

 

அ(சாம ேலப � தாெவ�ற த	பிA	  

              அ�பிலா� த�தைமய<	  

     அ6பா! நில�தி.ட விைதய�	 பயி�காவ�  

              ஆகிடாேவளா1ைமA	  

 

மி(&த� க�விைய க�றிடா
�� ெசா8  

              ேமைதA  ைக�ெபா5Eேம  
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       ேவ1�ேய இ9சி�த நா.�னி ைடவா!வ�	  

              மி�ெகா�ய +�ெச�வ�	  

 

ெச(ெசா8ைர இைவப��	 மனதி.டக�ெல�ப�  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

       தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெசய
5க வ�ேவலேன!               (34)  

 

சிைலெவ1ணி லாைலய( ெச$யலாD  

           ெதா?�ே◌த�D ேதவ5D தானா�ேம  

       ேச%க� வாகன	[1] ெபாதிA( &மDதி/D  

              திக!�(ைச நிலேமA	  

 

மல
	நா$ ப�றிபசி தீ��தி/	 பி�ெபா54[2]  

          வழ கி/	 யாவ��ேம[3]  

    வய8?  கிடாவ� &மDதி/  க?ைதெபாதி  

              மைறெவ$�  �.�9&வ�[4]  

 

உலக�தி� �/&சி ெச$AD� ட�ப
	  

              உத%	ந� மாநிழ8ேம  

      ஒ5வ�� 
தவாத உ8�த�� நிகராக  

              ஒ��ைம ேவறி�ைலேய  

 

திலத^த� மடமாத� மா�ெகாE	 மதனான  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

      தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!         (35) 

---- 

[1]. ேச + உைக�தவ�=எ5திைனெகா1ட சிவெப5மா� எனேவ எ5� எனலா	. 

ஐயனா� வாகன	 எனி� ெபா5Dதவி�ைல.  

[2], [3] வைர ெபா54ெபா5Dதவி�ைல. [4]. �.�ய9&வ� எ�6ள�.  

------ 

 

அரைவAD�� சனைரA( சாியேத ெய1ணலா	  

              அரவினி�� ��சன5ேம  

அதிகமா	 பா	�மணி மDதிரம5Dதினா�  

              அட கி/D ��சன5ேம  
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அறி%ெப6 ந�வா��ைத எ�தைன Aைரகி<	  

              பலஞாய சா�திர க4  

பலேகா� கா.�<	 வணக
	 ஒ?க
	  

              ப.ச
	ெகா1 டா�டா�க4  

 

விர%ெபா�லாெவா5வ�வDதவ�தைமக.�  

              ெம$ெய � ேமச%கா�  

�சிேய காசார� ெத1��த வ�கைளA	  

              மிகவி�� வண கி/வ�கா1  

 

திரமாக[1] ெல.&மி ��ெகா1ட மகாேயாக  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!         (36)  

--- 

[1]. Wதிரமாக - நிைலயாக.  

-----------   

 

அ�ைனயவ4ேபாலேவ பசிேவைள தானறிD(�)  

              அ
R./ கி�றபாி%	  

      அழகினி�9 ெசDதாம ைர�தி5ைவ ெயா�ப�%	  

              அ/ைம� ெவ4ளா.�ேபால  

 

இ�ன� கி�னப� எ�6ேம ��திெசா�  

              இனியமD திாிேபால%	  

       இ கித� ண களா$� ெப5ைமயி�[1] �F மாேதவி  

              இவெளன ேகாபமிலளா$[2]  

 

மி�<ப( சைணயிேல கலவி�ெதா ழி��ந�  

              ேவசிதனி ெல1மட கா$  

      ேமவிேய இXவா6 காாிய 
4ளவைர  

              மி�க�� மாெத�னலா	  

 

ெச�ென�வய� நதிY!Dத ��Tாி லாதிப�  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

         தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!    (37) 

---  
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[1].ெபா6ைமயி� என� அைமA	. [2]. ேகாபமிவளா$ எ�6ள�.  

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

 

தDைததா$ த	பிமா� மாம�ைம��ன�மைனவி  

              தைமய<டனின(ேச�D�ேம  

      தா�=� வா!வேத வா!வதா	 அ�%ேம  

              த�ைம�	 ஒ�ெம�றா�  

 

விDைதயா$� ெப5கிவ5	 ஆ�ைற கடD�கைர  

              ேமவேவ ேவNெம�6  

       ேமலான ப&வா�ைன�பி�� ேதெச�ற  

              விதம� ெகா�பா�ேம  

 

நிDைதயா$ இவ�கைள நீகிஅD நிய5ட�  

              ேநசமா$ வா!வா��ேம  

         நிைலயிலா� ெதா/நதி தனி�நாயி�வா�ப�றி  

              நீ4கைரயி ேலறெலா�பா	  

 

சிDைதமகி! �ரெச  �Dத��ல	 விள கவ5  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

        தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!         (38) 

 

மிக%Dதி ர.சியா$� ெப1கைள� ெப�றவ�க4  

              ெவ�ேகாப
1டாகிேய  

      ெவ$ய �� ேபா�9சீ6 மைனவித (னா�க!ேவா�)  

               (ெவ(ெசால�க) ணாEOேண  

 

அகமகி!D ேதA1ட ேப�கE	 ெபா�லாத  

               அ�ப5 காளாகிேய  

     அவ�த	ைம9 (ேச�Dெதா?கி நாEேம  

               ஆகிேய தாமி5�ேபா�  

 

இக!வா5 ேமநி�தD தாாி�திர மானேப�  

               ஆ6ேப�க4தா<ேம அ�ைமயா$  

        இ�பிறவி த�னிேல நாச�தி ேலநரக	  

               எ$�வ� எ�ப�க1டா	  

 

ெசகெமலா  ெகா1டாட ேவகீ��தி தா�ெப�ற  
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               ெச ேகாட(� மனதிலகலா�  

      தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

               ெசய
5க வ�ேவலேன[1]!   (39) 

---  

[1]. ஏ/க4 இ�
த� 5 பாதியாக 
றிD�4ளன.  

-------- 

 

வ5டெமா5 பதினாறின.க�ற கXவிய�  

               வ�சிைல ெய?�தா�ேம  

      வ1ைமத5 
�ப� �4ளாக வDத�	  

               வள�ெச	ெப(◌ாென?�தா�ேம)  

 

ெப5ைமயா ம�ப�4ேளாைலயி ெல?�ததா	  

               பி�ென?ப திர1/�4  

       ேபசி/  காகித ெவ?�தாக ெம�ப�	  

                (ப1பாள� =�றா�ேம)  

 

க5ைணAட� '6�4 நீ�ேமெல ?�ததா   

               கவிபாட	 ப1ணெவ�றா�  

      க5��கDதிளைமயி� க�கி�ற க�விேய  

               கவியா� (மைவெய�லா	)  

 

திர4சைபயி ேலநிைன�தி/
�வD�த%ேம  

               ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

       தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

               ெச$
5க வ�ேவலேன!        (40)  

 

ேமலான ெபா�னிநதி பாதள ேம��த  

               விரவேவ ஏர1ட
னிA	[1]  

     �ர�
��[2]தைலேய< ெமா5சைட� தைலேய<	[3]  

               �!Dதி�லைட�(ெம�ன)  

 

சீல
ட ேனேக.ட ேசாழ<D த�மேம  

               ெசயெம�6 மனதிெல1ணி9  

     ெச�மேம நிைலய�ல கீ��திேய நிைலெய�6  

               தி5வல( &ழித(�னிேல)  

 

வாலாய மாகேவ �!Dதன ன�க1/  

               மா
னிA	 அதி��!Dதா�  
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     மாநில� தாைகயா� யாவ�� மிதமிகித  

               வா��ைதேச ாினித1/க[4]  

 

ேச�க4விைள யா/நதி ��Tாி லாதிபதி  

               ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

    தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

               ெச$
5க வ�ேவலேன!     (41) 

---  

[1]. வர1ட
னிA	 எ�6ள�.  [2]. விர�
�� எ�6ள�. 

[3]. தைலயி<ெமா5கைட� தைலெய<	 எ�6ள�. [4]. இ�ெதாட� சாியி�ைல.  

-------- 

 

மைறவேலா� மா1ட(X)ய 
னிவ� வைலஞ�  

               மதைலபசி தணியேவ1�  

     வழ கி/  கா&� மீ�R1� வா கிேய  

               ம9செம�லா	வைத�(ததா�)  

 

�ைறதீர 
னிவ<D R1�யி.ேடதவ   

               ேகா8நா4 த�கணவைன ெகா1�5ளி�  

    
.�ய நளாயினி ைய
னி  

               ேகாபமா$ வினவி(ய�)  

 


ைறயிர% வி�ய%� தாவிய6 ெம�னவ�  

               
�றி8	[1]  வி�யாெதன  

     ெமாழிD� ெச�றிடO�ேதவ�வDேதயிரவி  

               
ைளகவவ ைள(ேக.டன�)          

 

(தி)றைமத5 க�ப� ெகவ5நிக ர�6கா1  

               ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

     தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

               ெசய
5க வ�ேவலேன!               (42) 

--- 

[1]. 
�த8	 எ�6ள�.  

 

மாசிெலா5 மைறமா� மக%ெபற கீாிைய  

               வள��நாெளா5ைமDத<	  

     வய�தி� பிறக%	 ைமDதைன� ெதா.�தனி�  

               ைவ�திைலகறி(பறிக)  
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ஆைசெயா/ ேதா.ட�தி ேலகமைன A4பா	�	  

               அNகவ� க1/கீாி  

      அரைவ��ணி�� �வி�ேத வள��தா$(�)  

               அ�கா.� ட9ெச�றி(ட)  

 

ேநசந	 பாலைன ெகா�றெதன ந�ல�ைத  

               நீகிAயி� மைன��D�  

     நிக!Dதெத�லா க1/ த�சீவ ைன�தா<	  

               நீகினா ளாதலா (ேல)  

 

ேதச�தி ெலைவAமா ரா$D�ெசய ேவNமா�  

               ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

       தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

               ெச$
5க வ�ேவலேன!          (43)  

 

ேம./�4ேளகளர தா	 நிலD த�னிேல  

               விைத�த விைததா<ேம  

     ெகா1�யா$ ேம$கி�ற மா./க ளி�தவிைல  

               ெபா�லாத �ண�(ெசா�8	)  

 

கா./�4ேள�& சDதிேராதய கE   

               கான�� ேப$DதமைழA   

     காராவி� பா�கம�கவி�த8	[1] ர�றினமணி  

               க1ணிலா� (ெப�றவ�%	)  

 

வா.டட  க1ேவசி தமா5ேம ேத�யி/	  

               வ1ைமA மி�ெசDதமி!  

     மகிைமய� ெதாியாத (உ)8�த�பா� ெச�6மன	  

               வா/(வ�	 �ணா)	�க�  

 

ேத.டாளனா கவிைத வாண5 க54ேமக(  

               ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

    தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

               ெச$
5க வ�ேவலேன!   (44) 

--- 

1. ெதளிவி�ைல.  

---------  
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சீ�ேம% கயிலாச கிாிெயா�6 ேம�ளப[1]  

               ேதச�தி ெலா�ேறநலD  

     திக!வட ைகDெத<  ெகா ேக? பா1�ய  

               ேதச�தி� பதினா�க)தா	  

 

தா�ேம%( ேசாைலY! வைரநா.� ர1டேத  

               த5ேசாழ ம1டல�தி�  

    சத
ட�[2] ெதா1`�தி யாெற�ப� மைலயாள  

                (ேதச�தி�) பதிைனDததா	  

 

ஏ�ேம%	 ஈழ�தி� நா�ப�தி ெர1டா�	  

               எ1ணிைக தா<மி5'�  

    ெத1ப�� நா8சிவ தலமதா மி�ெவலாD  

               தாிசைன ெச$)தேப��  

 

ேச5ேம �1ணிய( ெச�வ	வD ெத$�ேம  

               ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

     தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

               ெச$
5க வ�ேவலேன!  45 

--- 

[1. �Eவேதச	.            [2]. சதEட� எ�6ள�..  

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

எ�னாE	 வா!கி�ற ைவ�1ட� தலெமா�6  

               இனியபா� கடெலா�6ேம  

    இைடநா.�� ெர1ெட�ப ெதா1ைடநாடதனிேல 

               இ5ப�தி ர1டா�ேம  

 

ெபா�னிநதி Y! ேசாழ ேதச	நா� ப�ெதா�6  

               �க!பா1� ேதசமதிேல  

     �க�பதிேனழேத (மைலநா/ பதி�O�6)  

               �Dதிமக4 வடகதனிேல  

 

ப�ெனா�6 �ைகA	'� ெத./�தி5�பதி  

               பக�விLN தலமா�ேம  

     ப.ச
டனி�தின	 நிைன(கி�ற ேப�ெகலா	  

               பா)வ
	 வி.ேட�ேம  

 

ெச�மம� ஈேட6( ெச�வ	வD ெத$�ேம  

               ெச ேகாட� மனதிலகலா�  
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    தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

               ெச$
5க வ�ேவலேன!    (46) 

 

(தி5)கயிைல சீகாழி ெத�ம�ைர வடம�ைர  

               தி5மைறகா/ேவa�  

    தி5க? ��றமா+�தி5� �கT�  

               தி5கா(சி கீ!ேவa�)  

 

(தி5) ெகா5ைக�பதி தவ��ைற வல(&ழி  

               சிராமைல தி5கணா�F�[1] 

     தி5வா+�ெப5D�ைற வி5�தாசலDதி5�  

                (ெதளி9ேசாி தி5வ�னிU�)  

 

தி59சிரகிாிகாசி சா$கா/ மயிலா�F�  

               தி5ம கல ��ப?)�  

     தி5வாைன கா%ெந� ேவ�ர�தி  

               னாசல(D தி5கள� தி5ெவ1/ைற)  

 

(தி5) ேகாக னDதி5 காள�தி வாசேன  

               ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

    தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

               ெச$
5க வ�ேவலேன!         (47) 

---  

[1]. க�றா�F� ேபா8	.  

-----------   

 

(தி5)க%ாி மாய�ாி கிகிDத ேபா�மைல  

              தி5%4ள மைலபாியT�  

     சிவமைல தி5��ைறைச சாமிமைல ெந$(�தான	  

              தி59ேசைற கலயந�T�)  

 

(தி5) ேகாயி� ைவ�பமைல ேவத�ாி த(ைச  

              தி5�பனDதா4ெச கb�  

     தி5�ெப1ைண மா�&ர	 (தி5�ெத��  

              தி கa� தி5ைவயா6)  

 

(தி5�த)ணி ெகா/ கa� ேகதார மா4�பா�  
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              தீ��தமைல ய1ணாமைல ��தி.ைட  

     தி5�தள  கதி�காம 
�தர (ேகாசம ைக  

              தி5�பழனD தி5க1�U�  

 

தி5நணா தி5) ேகாண	 ெபாதியமைல யி�F5ட�  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

     தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமணவாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!    (48) 

 

தி59ேசாைல நவி�ன�	 ம �� விரா�மைல  

              திாி�வன ம��கா�9&ன(  

     ெச�னிமைல க5)�தி5�பரா$��ைறதி5�  

              ேதவகிாி பாவனாச	  

 

தி5�பாைல மைலக(ச மைலதி5 கட)�  

              தி59ெசDR� தி5மைலAேம  

     தி5�பர  ��றமயி லா/�ைற தகa�  

              சிவகிாியி ராேம9&ரD  

 

தி5�FD�5�திப. c9&ர  க/ெவளி  

              தி�ைலவன ம����ைற  

    தி5வா�க1ட�ாி ெச$�தான	[1] ெவ1கா/  

              ெச கா/ தி5வா(சிய	[2] 

 

தி59ெச ேகாடா	�ாி ஈேரா/ வாசேன!  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

    தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமணவாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!     (49) 

--- 

[1].  ெந$�தான	 ேபா8	.          [2]. வா(ைசய	 எ�6ள�.  

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

 

தி5�பழனி வடம5R�� ேகாண 
�தா�  

              தி5�பைடU� தி5ெவ�றிU�[1]  

   தி5நீ� காவன	 பிராமைல[2] தி5�F1�  

              தி5�தைலU�தி5ேவதி(ேய)  

 

தி59ெசDR� ��தால	 வாமா�R� பிறகா+�  
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              தி59&ள  ��விாி(ைச  

    தி5�பாதிாி���U� �	பேகா ண	மி�திர  

              தீ��த�ாி &�பிரம1ணிய	  

 

தி5ேகாப5�பதD தேகால 
ைறU�  

              தி59ேசாைல மைலேவ.கள	  

    தி5வ1ணா மைலயல� மைல��ைஞ  

              தி5ேவர கDேதனைன  

 

தி5கட	 பாடவில�Yத தைளயி� வாசேன  

              ெச ேகாட� மனதிலகால� 
=ட�  

    தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!   (50) 

-- 

[1]. தி5ெவா�றிU�?.    [2]. பிரா�மைல.  

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

 

தி5வாவின��� சிவச கர�ேகாயி�  

              தி5வ கி னீ9சாமைல  

    தி5ெவ6	 d&ர  கனகசைப மாசிவைத  

              ெத$வசர வைண�தடாக	  

 

தி5��6 ேதாறா/ ம1ணேல ந�சீரா  

              ெச�பாிய க�லாடகD  

        திகள5ைண கிாிநாத� க9சி �5க4த�  

              சிDைதயி8	 ைவயாாிடD  

 

தி5வ� நிைன�பவ ாிட�தி8ெம�னிட�தி8	  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

      தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமணவாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!   (51)  

 

ஆதிவாரDதனி� வி�வ
கிைளய�	  

              அ	�� வாரமதிேல  

        அதிகெவ1�ளசிA( ெச$தனி� வினாவிேல  

              அ5	�த� மாதைளAேம  

 

நீதிேச� �5வினி� வ க
	 ெவ4ளியி�  

              நீ!நாவ ��ெகா?D�	  
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      நீலனா( சனியினி� விLNகரD தி�F%	  

              நி�த
Dதவறாமேல  

 

ஆதியா மர�றைன� Fசிக ேவநிைனDத  

              அ�ெவலா  ைக=/ேம  

     அ5	பரவ மக�றி/	 வ6ைமவிைன இட�தீ5	  

              அதிகதன	 உ1டா�ேம  

 

தீதக8 மி�ப�9 ெச$வேத ந�ைமயா(  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

    தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!   (52) 

 

திக!ேசாம வார க4 ச���திஅ. டமிச���  

              தசியமாவாசிநவமி  

    ெச$யம ர�தாதி வி�வ க4 தாென/�  

              தி ட%மா காெத�பேர  

 

பக�சாைல மைலராய ஞாயி6ெசX வா$ெவ4ளி  

              ப9ச க ெள./ட<ேம  

     பனிெர1/ பதினா�� அமாவாசி தி5ேவாண	  

              ப1பான விதிபாத
	  

 

இக!வி�வ மா�தாதி கிராணநா4 ��ப கேள  

              ெகா$யெவா1 ணா�கா1  

    ஈ�நீகி ெய/��ைவ� ேதாரக8D[1] ��ப
	  

              இ5O�6 தி க4வி�வ	  

 

ெசகDதனி� ஈசைன அ�9சிக ேவந�6  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

     தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!        (53) 

---  

[1]. ரன/ எ�6ள�.  

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

 

ப�னி5 ேகா�பல மல�தாி� பதிலதிக	  

              ப�மெமா� ற�9சைனயதா	  

   ப�மம� சதேகா� சா��த� ேகயதிக	  
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              பக5ெமா5 நீேலா�பல(  

 

ெசா�னநீ ேலா�பல  ேகா�கதிகமாD  

              �திவி�வD தாெனா�6ேம  

     ��<
 கிைளவி�வ ைமD�ேகா��ேமா�  

              �ளபேம தானதிகமா	  

 

ந�ைமத5 சிவFைச ெச$வ�D ேதா�திர	  

              ந�ெசபDதியான
டேன  

   நவிேலக சமனாக கா1டெதா�6ெகா�6  

              ெல.ச க4 'றதிகேம  

 

ெத�னளைக நிகரான ��Tாி� வா!தீர�  

              ெச ேகாட� மனதிலகா�  

    தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெசய
5க வ�ேவலேன!    (54) 

 

ம9செமா5 =5ம( ைசவ
 மி� க
	  

              வாமன	 வள�காDத
	  

     வராக ைக வ��தன	 ைவணவ	 ப%�க	  

              மா�க1ட மாகிேனய	  

 

ெம9சி/	 பாகவத	 கா5ட	 பிரம
	  

              மி�Dதி/	 பிரமா1டேம  

    மிளி�ப�ம	 நாரத	 பதிென1� ராணமா	  

              ேவதெமா5 நா�5�ேம  

 

எ9சான5�யக� சாமமத� வண([1] சி�ப	  

              இய�பரத ம<கியான
	  

    இனியசா
�திாி(க)( ேசாதிட வாகட	  

              இ5O�6 சா�திரமதா	  

 

ெச9ைசநிைர �ரப� திர�பாத மறவாத  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

    தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!           (55) 

---- 

[1]. 5�விசரசாமமதகானவண( எ�64ள�.  

------------   
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மகவிைன� ெப6மவ� கிடம� ெகா/�திட�  

              ம5��வ	 பா��திட�  

    மகி!கி�ற சாதக	 எ?�த� விைரதா�  

              வழ க�பி4ைள�பா8ேம  

 

அக	பாிவ தாகேவ வா��திட8	 ம5D�	[1] 

              அ��ட� ப��பவ��	  

     அ�ன
டனட க8	 ச�திரD தா<ேம  

              அ6சமய� ேதா��1�A	  

 

தகைமேந� ��டD தDதிட� ெவ�றி�லD  

              தைனAேம தா�கா�திட�  

    தகெதா5 
�b�க4 ப���ைர ெச$வி�த�  

              சா�6பிற 5யி�மீ.�ட�  

 

ெசகமீ� சிைற9ேசா6 சிைறமீ.ட உட(னேத)  

              ெச ேகாட(� மனதிலகலா�  

     தி5ம5%) ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!      (56) 

---  

[1]. வாநதிA	 எ�6ள�. 

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

 

தி�ப1ட ேமAதவ� எ1மண( ெச$வி�த�  

              சிறDதக1 ணா�ய�%D  

    தினவ�	 அட கிட ஆ%� உைர(&க�  

              திக�&ைம தா�தா கிA	  

 

இ�ப
ளகா%க4 த1ணீாி� பDத�க4  

              ஏாி�ள	 வாவிகEேம  

    இ�வதா	 அைடகா$ ெவ�றிைல &1ணா	�	  

              இனியெப1 ேபாகம�%	  

 

அ��ட� தைலெக1ெண$ அரைவ�பிணெம/�(�)  

              அடக8	 வில =ண�	  

    அ?கக� றி/	வ1ணா� நாவித� உபகார	  

              அறெம1ணா� கா�மி� ெச$  
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ெச	பவள வாAைம தDத�ம ேரசேன  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

   தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெசய
5க வ�ேவலேன!       (57) 

 

ஈரா6 ேவதிய�சிவமைற ேயா�நா�வ�  

              இய�ம5� �வெரா5வ5	[1] 

    இ5O�6 ம�னவ�க4 �6ம�ன� ஐவேர  

              இத	ெப5�	 வணிகராவ�  

 

காராள� பதி�Oவ� இைடய�சா தியி�5வ�  

              க1/மர (�) அறியா�கேள  

   க5�மி5 O�றதா	 ேவடெரா/ �யவ�  

              ெசகா5ட� சாணா5ேம  

 

ேபறான சா�ய� பர(த�)வ1ணா�பாண�  

              ேபாி/  கைடஞாிவ�தா�  

    ெபாிதாD தல(ெச$த அ6ப�� Oவ�சிவ�  

              ேப6ெப� ேறா�களா�	  

 

சீ�த5	 இவ�தைம நிைனDேதாத 
�தியா(  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

      தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!     (58) 

--- 

[1]. மாமா�திய� என� ேவ1/	.  

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

 

தி5ஞானச	பDத� த1cசேர
5க�  

              சிற���ய� கணனாத5	  

    தி5நீல நக5	 ப&பதி யா5ட�  

              திக!ேசா மாசிமா(ர)5	  

 

உைரேச5	 அ�Fதி நமிநDதி கைலய5	  

              ஓ �F சாைலயா5	[1] 

     எ?�மிவ� ப�னி5வ� மைறயவ�களா�மா�  

              உய�ைசவ� ெப5மாEட�[2]  
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ம5வா5	 ந�சைடய� இைசஞானி �க!D�ய�[3]  

              ம�6மிைச நா�வரா�	  

    மைறயவ�க ளா�(சி6� ெதா1ட�தாெனா5வ�  

              ம5��வாி� எ�ப�
திேயா�  

 

திரளாக ேவேப6 ெப�றவ�க4 இவ�கேள  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

     தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!   (59) 

--- 

[1]. Fசலா�.       [2]. �க!��ைணயா�.               [3]. &Dதரரா?  

----------- 

 

ஆேம% �ைடெச க1 �க!9ேசாழ ரரச<	  

              அ�பாிட  கழிமாறேர  

      அ54மானி ேசர<	 அரசாிவ� ஆ6ேப�  

              அ(ேசதி� தைலவ�=�த�  

 

மாேம% சி க�கழ�9 சி க�காடவ�ேகா�  

              வ5ைமவ�[1 �5ம�னேர  

      மகி!கி�ற இைடயாி� தி5Oல ரானாய�  

              மாதவ�தாமி5வேர  

 

Fமீதி8ய�காாி கண	��ல ெரறிப�த�  

              �க!த1� �6	ப5டேன  

       �க�ஞான �ல9சிைறய ாிவரா6 ேப5ேம  

              ெபா5D�மர பாியாதவ�  

 

ேதேம% 
�த5ட[2] ேப6ேம ெப�ேறா�க4  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

      தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!  60 

---  

[1]. வ5ைம எவ� எ�6ள�. [2]. 
Dத5ட எ�6ள�.  

---------- 

 

ஏ�த5[1] க�க	ப�காைரகால	ைமெயா/  

              இய�பைக யா�O��தியா�  
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        இனிதான அம�நீதி யா�வணிக ைரவரா�  

              இைளயா� ��மாற5	  

 

பா�ேத�நா%கைரய�க�காம�விற�மி1ட�  

              பக�ெச6� �ைணயா5ட�  

      ப�திAள ச�தியா�ெகா/
ைனய/வா�[2]  

              ப1�ெகா4 ேகா.��ய5	  

 

ேப�ெப6	 வாயிலா� மா.டாய[3]ேரய5	  

              ேப&சா கியனா5ேம  

     ெபாிதான O�க5	 மானக( சாரனா�  

              ேப6ெபற� ெப�ேறா�க4தா� [4] 

 

சீ�ெப5� ேவளாள� பதி�Oவ ரா�ேம  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

    தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெசய
5க வ�ேவலேன!    (61) 

---- 

[1].ேமாத5 எ�6ள�.      [2]. ெகா�மைனயா/வா� எ�6ள�.  

[3]. அாிவா.டாய�.         [4].ேபா�ெபதெப�ெதா�க4தா� எ�6ள�.  

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

 

பாணாி� யா!�பாண� ெசகாாி� க�யனா�  

              பரதவாிலதிப�தேர  

     ப�னாிய �யவாி� தி5நீல க1டேர  

              பா5ேளா� ெகா1டா�னா�  

 

சாணாாி� ஏனாதி நாயனா� '�வ�ல  

              சா�ய� சிவேநசேர  

    தகெதா5 ேவடாி� உய�தி5க1ண�ப�  

              சா�றி/	 வ1ணா�களி�  

 

ேதாNDதி5�றி� ��ெதா1ட�கைடஞேர  

              �தி�	நாைள�ேபா�வா�  

    ெசா�8மிவ� அ6ப�� Oவ��	 ேப6த%  

              ேசாமேசகர�பாலேன  

 

ேசணாடராகிய வாேனா�க4 ேதவேன  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  
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     தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!    (62) 

 

கDதமி� மல�த5	 நDதவ ன கைள  

              காதலா A1டா�த�  

    க5��கDத	மல�பறி�தி/தல�மாைல  

              கனிவாக ேவெதா/�த�  

 

சDதிரேச கர5�	 அ�ெதாைடய� அ�பதா$9  

              சா�தி/த� ஆலய க4  

   தைனAேம யலகி/த� ெம?கிட� விள கேவ  

               (த)யிலெந$ விளகி/த8	  

 

பDதபாச கைள� தவிரவல	 வDதி/த�  

              பரமசிவன�யா�க�ன	  

    பைட�தி/தலவ�ேகவ� ெச$தி/தலவைர�  

              ப�னி/த� சாிைக� ெதாழி�  

 

சிDைதெகா1��ெச$ேவா�சிவேலாக	 அ�ேச�வ�  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

       தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமணவாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!          (63) 

--- 

[1].   சாிைத�ெதாழி� எ�6ள�.  

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

 

மி�Dத வ�க க4 அகி�மண� �ைகAட�  

              விள கி/DதீபவைகA	  

      ேமலான �னிதமா�தி5ம(சன கE	  

              �&ந6 ந�மல�கE	  

 

மகி!வாக ேவெகா1/ மா$ைகயி� �ணமி�றி  

              வைகேச5	 ஐDதாகிய  

      மா&�தி தா�ெச$த த	�ற	 இைற(சிA	[1] 

              வ�னியி� க5ம
தவி  

 

தகைமெப6	 அ54வழியி� கிாிைகெய� <Dெதாழி�[2] 

              தய%ட� ெச$ேவா�கேள  

       சDதத	 சிவன5� இ5�பெரன வாசக(  
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              ச��ேவத 
ைரெச$Aேம  

 

ெசகேம? ேமபணிA	 அைலவா$ மைல�மர�  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

       தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!             (64) 

---  

[1]. ெசயதக	�றமிற(சிA	 எ�6ள�. [2]. கிாிைகெயனெறாழி� எ�6ள�. 

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

 


�ணD த�ைனA	 ஐ	�ல� கைளAேம  

              ெமாழியாதி ஐDதடகி  

    Oலவா$ வதைனA	 அைன��ம� பாலDத  

              
ய�சியா யி5விழிதைன[1] 

 

சிெகனவைட��ந/ வளிெச�6 தா1டவ9  

              சில	ெபா� யைடD�ேக./�  

    திகழ(ெச?�ைதAேமாெர?� தா$க1/  

              சிவனாத பரெவாளியிேல[2]  

 

மிகவா ய?Dதியி� த�ைமெதாி சி�த54  

              ேமவி/	 ேயாக	
ய�ேவா�  

   ேவ./வ ென/�த�? அ�ேபால விள கிேய  

              விமலசா +ப
6வா�  

 

தி�ேளா� பணிA	 அைல வா$மைல �மரேன  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

   தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!    (65) 

---- 

[1]. யி5வழிதைன என� ெபா5D�	. [2]. பரெவளியிேல என� ெபா5D�	.  

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

 

விாிDதி/	 �ராணகைல ஆகம� ப�திA	  

             விள �பரசமய கேள  

    ேம%பல சா�திர ெமா/சகல
 மாரா$D�  

             ேம�ைமயதி� 
�ெபா5ைளேய  
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ெதாிD�	 ெபா54தைன� ெதளிD�%ல க�தி�நீ  

             சி�றறி வைன��	நீகி�  

    திக?மX வறி%ேபா� சிவேலாக ஞானேம  

             ேத�D�ெதளி கி�றெந(ச	  

 

�ாிDதி/த� ஞானமா	 இ�%ேளா� சிவனா�  

             ெபா5வி�நா� மைறAமய<	  

     Fதல��4ேளா�க4 ேதவ�
னி ேவா�கE	  

             Fமா� கைலமா�ேம  

 

தி5Dதேவ பணிA	 அைல வா$மைல �மரேன!  

             ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

     தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

             ெச$
5க வ�ேவலேன!     (66) 

 

மா<ட நாக
	 
ய�கீாி சாைரA	  

             வானர	 எ�தா<ேம  

    வள�க5ட� ஆDைதA	 =ைகU� அ.ைடA	  

             வா�ெந/  காி�5விA	  

 

FைனAட� O(Y6 சி6சி./ �5விA	  

             ெபாறிமி� சி6காைடA	  

   �னDதனி �5கி�ற உ/	�ேகா.டா<ேம  

             ேபாதேவ �ைலகி�றநா$  

 

ஏன
	 இ�ெவ�லா	 மி�நதி தட�திேல  

              ஏகயா� திைரேபாகலா	  

எ$திய காாிய  ைக=/	 ந�ைமயா	  

              எ�6ெபாி ேயா5ைர�தா�  

 

ேதனவி! கட�பமல�மாைலயணி மா�பேன!  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!        (67)      

----------  

 

காக
ட� நாி�� கிளி�பி4ைள A4�பாி  

              காிப& ேகாழிAடேன  

       க?�ட� ெச	ேபா��� ப9ைசமயி� அ�ன
	  

              காணா%D தானா�ேம  
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வா�4ள ெவ1ெகா� எ5	�நைட தாைரA	  

              வள�நாைர ப9ேசாDதிA	  

        மDைதயி� அைடகி�ற ஆ/க4 நீ�ம9ச	  

              மகி!வதா$ இைவக4வலமா$  

 

ேபாகேவ யா�திைர ேயகலா	 நிைன�ெத1ணி�  

              ேபானெதா5 காாிய க4  

     ெபா5Eட� ைக=/	 எ�6ேம தமி!வேலா�  

              ேபாதேவ தா<ைர�தா�  

 

ேதக�1ணியனான மகாேயாக பாகிய�  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

         தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!         (68) 

 

தவசிச�னாசிA	 �5ட�ெச கா<ேம  

              தைலவிாி தைலெமா.ைடA	  

       த9ச<  ெகா�ல<	 நாவித� �யவ<	  

              த5ெமா�ைற� பா��பா<ேம  

 

நவபா1ட 
	விற� த.ைடக. ெட1ெணA	  

              நலமிலாேநாயாள5	  

      ந/கி/  கா�ைகய� �.டேநா$ ஈைழேநா$  

              நாசிய6� �1ேடா�கE	  

 

அவம  கி�
ைல யி�லா4ெவ 5 �	ப	  

              அகினி ��ேகா�A	  

      யா�திைர ேபாமவ� ெகதிராக  

              ேவவாி� ஆகாெத ன9ெசா�8வா�  

 

சிவ<ைடய ��திரேன! ெச க1மா� ம5கேன  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

       தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமணவாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!     (69) 

 

அDதண5 ேமயி5வ� Y�நிைற வான�ட	  

              அ�சி�மா� &பம கி�  

அறியசி6 பாலக� பா�தயி� ெந$�ட	  

              அ
�வ1 ணான?�	  
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மDதிர� ட கனி ெவ4ைள�F ேவசிய�  

              ைமDதைர ெயா/கிவ5வா�  

வளாிள  க�னிய� ெந�&ைம ��&ைம  

              மலரா க5	�9&ைம  

 

உDதிவ5 சி க
	 ப&கE	 தி5விள�  

              உய�
ர& ச கிைற9சி '  

ஊ�வழி ேபாகி�ற ேப�தன ெகதி�வாி�  

              உ1ைமயா$ மிகந�ல�  

 

சிDைதமகி!D ெத$திய காாிய  ைக=/(  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!              (70) 

 

1. ச கிர9சி எ�6ள�. 2. ஆைனய� எ�6ள�.  

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

 

 

 

யாெதா5 காாிய	 நிைன��ேம ஊ�வழி  

              யா�திைர ேபா	 ேபா�ேம  

Fைனய�' ேமயிட� �	ம8	 ெப5மைழ  

              அடமைழ தா�Rர8	  

 

தீதானக��டர� எ ேகேபாறாெயன�  

ெச�பி/த� நாெய9சி8	  

 

     சி6ைமயாமி�காண வாகா� ேமக க4  

              திரெளா� காி�ாிட�  

 

நாத க4 ேபாிைக 
ரசின�[1] வா�திய	  

              ந�பாி 
ழகம�%	  

    நவி�வாண� ச�த
	 இ�தைன ேக.கேவ  

              ந�ைமயா  காாிய க4  

 

சீைதல.&மிமா�ப னானமா� ம5கேன!  
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              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

     தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!         (71) 

---  

[1]. 
�Y� எ�6ன�. 

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

 

வாரYல களி� யா�திைர ேபாமவ�  

              வட�ெந$ வகி�தல�ேவ  

     வள�கிழ கசன
	 ேம��பா� ெத�ெக4E  

              வைகயாக உ1ெட$தலா	[1] 

 

ஈெர./ ேம�வட கீரா6 தா�ேம��	  

              இ5ப�[2] கிழகா�ேம  

    இனியெத� ேகாெர./ நாழிைக ெச�றா�ஈச�  

              எதி�Yல	 இைலெய�பேர.  

 

ேநராக அ�வ�றி வட�தய கிழ�9சி  

              ெந/Dெத�கி <கDதிேய  

     நிசிேம�� ஒ5நாE  ேக.காம� பயண க4  

              நி9சய( ெச$ந�றதா	  

 

சீ�ேமவி நிைறDேதா �	 ��Tாி லாதிப�  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

      தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெசய
5க வ�ேவலேன!       (72) 

---  

[1]. உ1ெட$தலா� எ�6ள�.        [2]. இ5�ப� எ�6ள�.  

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

 

தைல
?க ேவெய1ெண$ தானிட ஞாயி6  

              தனிவா!வ ேதயழி�	[1]  

    சசி�க ?1டா�( ெசXவா$தீய கா.�/D  

              த5	�த� வா!%த5ேம  

 

நிைலெப6  �5வினி� ��றமா	 ெவ4ளியி�  

              நிதிெக/	 ஆகா�கா1  

   நீலனி�[2] ெவ�ெச�வ 
1டா�	 இ�வ�றி  
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              நிக!கி�ற ஞாயி6�	  

 

மல��5தி ம1�5வி� அ5�ட� ெவ4ளியா	  

              வார
	 எ5�R4கE	 மா�தி./  

     
?கலா	 சிர(சீவி ேப�ெசா�ல  

              வ��தி� மாAெச�பா�[3]  

 

திலத
த� மடமாத� மதெனன வ5தீர�  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

    தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!        (73) 

---- 

[1].ேதயளி�	 எ�6ள�.   [2]. சனிகிழைமயி� 

[3]. ஆAெள�பா�? 

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

 

ஆதிவாரDதனி� O�றைர9 சாம[1] ேம�  

              அ	��9 சாமமைரேம�  

      அ காரக�[2] சாம O�றதி� ேமகேம  

              அ5	�த� இர1/சாம	  

 

ேவதிய னான�5 வாரம� தனிேல  

              மி�சாம	 ெர1டைரயி�ேம�  

     ெவ4ளிெயா1ணைர9சாம	 சனிசாமெமா�றதி�  

              ேம�ரா� காலெமனேவ  

 

ேசாதிட '�வேலா� O�ேற
 கா�க�ைக  

              ேதாஷெமனேவAைர�தா�  

     &பக5 ம கE	 பி�ைனெயா5 காாியD  

              ெதா/�திட� ஆகா�கா1  

 

ேச�
த� காசிம.டாகேவ கீ��திெப6  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

     தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!   (74) 

--- 

[1]. ஒ5சாம	 3மணிேநர	.              [2].ஆ காரக� எ�6ள�.  

--------------- 
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ஆதிைர 
�Fர	 விசாகெமா5 ேக.ைடA	  

              ஆயி� ய	பரணிA	  

   அகினி பிறDதநாளானெதா5 கா��திைக  

              அதிகசி� திைர9சதய
	  

 

ேசாதிAட ேனவார	 ஞாயி6 �ச�சனி  

              ேதா�றி/	 பக களி�  

    ��னிய ச���திA	 சL�A	 நவமிA	  

              �வாதசி A கலDதா�  

 

மாதன  ெகா/�திட ேநா$ெகா1/ பாய��  

              ம5விேய ப/�திட%ேம  

   வழிநடDR�வழி ேபாகலாகாெத�ன  

              மகாகணித ேரAைர�தா�  

 

ேச�
த� காசிம.டாகேவ கீ��திெப6  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

    தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெசய
5க வ�ேவலேன!         (75)  

 

ெச கதி�� பரணியி� தி க4சி� திைரAேம  

              ெசXவாA	 உ�திராட	  

      திக!�தனவி.ட
	 ெபா�னவ� ேக.ைடயா(  

              ெசயெவ4ளி Fராடமா	  

 

ம �சனி ேரவதி கிழைமக4 பிறDதநா4  

              வD�ேச�தி களதிேல  

       மணம� 
��தி�� விதைவயா	 ெப1திரளி�  

              மல�ADதானாவேள  

 

ைப �ழவி தா<ேம பிறDதி�� இறDதி/	  

              பக�வழி நடெகாணா�  

     பா5ேளாாி�களி� ேசாபன காாிய	  

              ப1ண%	 ஆகா�கா1  

 

தி க4�5 �த�ெவ4ளி ேநாகிட ந�ைமயா(  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

       தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமணவாளேன  

              ெசய
5க வ�ேவலேன!   (76) 



57 

 

 

ஆ�மாத�திேல இராவண� ப.டதா	  

              அதிகபாரத	மா�கழி  

      அர<ேம ந(&1ட� மாசிமாத�திேல[1] 

              ஆனியாD தி க4தனிேல  

 

நா�/  க(ச<	 இறDதன� ப �னி  

              நரகாம� எாிப.டன�  

      நவி��ர. டாசிதனி� இரணிய� இறDதன�  

              நவி�6மி� தி க4தனிேல  

 

�/ேகா�9ெசய8	 மைன�� ��Dதா8	  

              ெவ�றிA	 ேமவிடா�  

        �6ெச� வ கEயி�மா/ேபாெம�னேவ  

              விள	பினா� ேசாதிட�கேள  

 

ேத�/  கீ��திநிதி தியாக�பிரபலனான  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

    தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!    (77) 

---  

[1]. மாஷ�ைதயி� எ�6ள�. 

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

 

சி�திைரயி� ஈைரDதி� க�ைகA ைம�தா(  

              ெசXெவE O�றாகிய[1] 

    ேததியி� க�ைகA	 எ.டதா	 ஐ�பசி  

              திகழா� பதிெனா�றிேல  

 

உ�தி/  க�ைகெர1டா�ேம ஆவணி  

              ஓராறி� க�ைகநாைலD(�)  

     உடனிர1 டா�ேம கா��திைக எ.�னி�  

              உய�க�ைக ர1டா�ேம  

 

எ�திைச ெகா1டா/D ைதAமீராறிேல  

              இ5நா�� க�ைகமாசி  

      இ5பதி� க�ைகA	 எ.�ேல வாW�%	  

              எ?Dத5E	 நாEதனிேல  
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சி�த
	 மகி!D�மைன ேகாலந� றா�ேம  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

          தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!              (78)  

--- 

[1]. ெசXேவE
னகிய எ�6ள�.  

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

 

�ட�
 =��தம� ெச$கி�ற ேபா�நீ�  

              மிகவல	[1 வரவா!வதா	  

    ேமவியிட ேமவாி� பைகயதா( ெச க8	  

              ேமவி�� ெபா�ேச5ேம  

 

நா�/(சி�பிக� ேவ�காண மிக%1/  

              ந6	�?% மயி�காணேவ  

    ந�றல9 சா	ப�ேதா ெல8	ப� க1�ட  

              ந/க
�றி/ெம�பேர  

 

ஓ/காி காணேவ தீ�ப/	[2] வ1/ட�  

              ஊராைன Fரா<ேம  

     ஓதி/	 ப��A( சிலDதிய� க1���  

              உ�தம	 உ/	பாைமேத4  

 

ேதடான எ�காண ம�திப	 மைனேகால9  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

     தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!     (79) 

--- 

[1]. மிகவஸ	 எ�6ள�.             [2]. தீய�ப/	 எ�6ள�.  

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

 

மைனயகல O�6ட� ஆேற? ப�தா�	  

              வள�நீள	 அ�ெயா./ேம  

      வ5வ� பதிெனா�6 பதிைனD� பதினா6  

              மகி!த5	 ப�ெதா�ப�	  

 

இன(ேச5 மி5ப�	 இ5ப�� ெர1/ேம  

              இ5ப�ேத4 நாேல?ேம  
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      இ5ப�தி ெயா�ப� 
�ப� 
�த	[1 

              இ/கி�ற &வ��பைடAேம  

 

கனமான ைகய�[2] ெர.ைட�ப(ட) லாகா�  

              ைகய?Dத ைவ�த�தைன  

    க5திம6 ப�யிற கி�ைர� தி/வ�   

              காணி�ந� ற�லெவ�பா�  

 

தினகர ெனனகவி வாணாி54 நீகி/(  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

      தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!               (80)  

---- 

[1]. 
�ற	 (வாச�)          [2]. ைகயய� எ�6ள�.  

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

 

த�<ைடய ேப�ராசி வலமதாயி5கமைன  

              தா�ேகா� மிகந�ைமயா	  

சா��மிட மாகா� �/ந/ வினி�வாச�  

              தைனவிட ��ேயா./ேம  

 

ெசா�னெதா5 வலைமD� இட	நா8 ப கி�ந/  

              &கமா�	 வாச�விடலா(  

ெசா�8	வாச�ெகதிரதாகேவ கா�க	ப	  

              R1கE	 நி6�ெதாணா�  

 

எDநாE ேமகத% ேபாட%	 வ�ய�சா�  

              தி�லக	 பாழா�ேம  

எ ேகநி6�திடல ேகநி� ேறகத%  

              சா�தேவ ெவ�வா!வதா	  

 

ெத�ைனமர 
 கத� க�ன�ெசறி ��Tாி�  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!         (81) 

 

மைன�கி ழகாக அ/கைள ெபாகிஷ	  

              ைவ�திட� ெத�கிழ�  

    வள5	ப &�ப.� ெத�கிேல ��ைபA	  
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              வ5ெத�ேம� �ய�ேதா��ேம  

 

கனகேவ பா�த5	 எ5ைமகைள ேம��ேம  

              க.டேவ வடேம�கினி�  

    கதிகேவ ெந�ேச5	 ைவகலா	 வடகினி�  

              கனிவாக உ4�/ேம  

 

மன�தாகD தீ�Dதிட நீ�த5	 உைறகிண6  

              வடகிழ க�வா�ேம  

    மகி!வாக இ�ப�9 ெச$��� யி5கேவ  

              வா!%மிக உ1டா�ேம  

 

ெசனனி�4 நா4பழ�[1] கனக�தி யாகDத5(  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

    தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!   (82) 

---  

[1]. ெச�னி�ளனாளபள� எ�6ள�. ெச�னி�ளேமா எ�ப� ஐய	. ஈ1/ எ�ைக 

ேநாகி ெசனனி என�ப.ட�.  

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

 

எ5�ட� அக�திA	 ெந/	பைன 
5 ைகA	  

              எ1ெண$த5	 ஆமண�	  

    இதDத5	 நXவ8	 ப5�தி
4 மர கE	  

              இனிதா�	 ெந��மர
	  

 


5கமர	 உதியமர	 இ�ெவ�லா	 �./�  

              
�னாகி� அாிதாக%	  

     
ைள��ேம நி�றிடலாகா� அ�காண  

              Oேதவி தானைடAேம  

 

ெந5கி/	 விைனகE	 ெச�வ	ேபா	 மரண
6	  

              நிசெம�6 தமி!வேலா�க4  

     நிக!�தினா� யாைன
க விநாயக� கிைளயவா  

              நி�தியக�யாணேவலா!  

 

தி5ைகெயா5 பனிர1/ 
கமா6	 உ4ளவா  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

     தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  
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              ெச$
5க வ�ேவலேன!         (83) 

 

அரெச5 ெகைலAட� 
5கிைல வ�னியிைல  

              ஆமண கிைலதா<ேம  

    ஆ�ைல தாமைர ெசDதாைழ இைலயி8	  

              அ
�1ணலாகா�கா1  

 

�ர&மாவிைலபலாவிைலதாைழ ெத�னிைல  

              ��ைனயி� கா(சியிைலA	  

    �க!வாைழ இைலA	 நாவ�ைல  

              ெபா�ப4ள ய�ைதநிகேர தனி81ணலா	  

 

உைரெசA	 ேவ	�ப� ெலாளிவதா	 ஆ8�	  

              உய�ெச�வ	 உ1டா�ேம  

    உ6தியா	 ப�ேவ6 F8�� ேபாக க4  

              ஓ கி/	 நாA5விைய  

 

ேதாணவசீ&ர

1 டா
6ப� தீ.�னா�  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

    தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெசய
5க வ�ேவலேன!         (84) 

 

சவனேம[1] ெசா�கி�ற ப��வி? ேதாட க4  

              தைலதனி� கலகமா�	  

     ச1ைடகE	 உ1டா�	 உ9சியி� விகின	  

              த5	உற% வ5<த�ேல[2]  

 

�வனமகி! ந�ைமயா	 க1ணிைமக4�கமா	  

              �5வ க4 அதர�திேல  

        ேபாகி/( ெச�வம� நாசிவிைன ேச5ேம  

              ெபா54நாச	 இ5க1வல9  

 

ெசவியினி� பாகிய	 இட�ெசவி தனி��க	  

              திக!பிடாி ெவ��கமா	  

       தி�னமக ளிட��ய	 வல��ய
	 ேயாக க4  

              ெசய	ெப5க உ1டா�ேம  

 

சிவ&த� கணபதி��ைணவேன காளித5  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  
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      தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெசய
5க வ�ேவலேன!     (85) 

---  

[1]. ச�ன	.       [2]. ெந�றியிேல. 

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

 

மாச
ைல[1] மீதிேல பாவமா	 வி5D�1/  

              வய�தனி� உDதிதனிேல  

    மகி!ேபாக 
1டா� 
�கினி� =./ற%  

              வல�பா� மி�ேதாஷமா	  

 

சீசேப றா�மாைட வ5மிட� 
�கதனிேல  

              தீைமயா	 அ�வய�தி�  

     திக!�$ய ம�ேபாக	 ந.டமா	�ைடதனி�  

              சீ�ேபாக வானர க4[2]  

 

ேச5ேம 
�கா�வி ல �1/ ெகா1ைடயி�  

              ெசல [3]'கN கா�நைடயினி�  

      திாிDதி/வ�கானக	 ேபவ�தீ  ெக$தி/D  

              திக!�ற  கா���!Dதா�  

 

ேத5[4]  ேவா� கிைவெயலா	 ப��யி னிலகண(  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

      தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!   (86) 

--- 

[1]. மாச�
ைல எ�6ள�.  [2]. மரண க4 என� ெபா5D�	.  

[3]. ெசய	 என� ெபா5D�	.       [4]. ேதாி5 எ�6ள�. 

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

 

பலெச�வ 
1டா� 
4ள� வல
�ைக[1] 

              பணிேச5	 இட�
�ைக  

    பழிதீைம A1டா�	 வலமான உ4ள ைக  

              ர�னலா[2 ப கE1டா	  

 

சிலவா� மிடமான உ4ள ைக திரவிய	  

              தீDதி/	 வல��ற ைக  
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    ெவ�தானி ய(ேச5 ேமெச�னி மயிாி��  

              �ைலயாத பயமதா�	  

 

ப��ேயாணா��!Dத ேதாஷ க4 ேபாகேவ1  

              ��6க ள�றகா(சி  

    நக5ய� வரதராச�ெபய� (நாEேம)  

              ெசா���� தி�தி/வேர  

 

திலத^த� மடமாத� மதெனன வ5தீர�  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

    தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெசய
5க வ�ேவலேன!          (87) 

---  

[1]. யி�ைல
�ைக எ�6ள�. [2]. ர�தலா எ�6ள�.  

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

 

ச	பாவி� ெந�அாிசி ெம$தன ேக&க	  

              தDதி/	 பில<
1டா	  

    தககா ராிசிA	 மDதமா	 கனக9  

              சடலம� ேவெப5�	  

 

 

வ	பா	 கர�பா<	 வாAெவா/ தின%1/  

              வர�வாலா�ேசாள
	  

    வயெராி% பி�த	ேப தி�ேம கர�பா<	  

              வாA%D தானா�ேம  

 

க	�வைக[1] O�றிலாி சிக	� மிகவா$%  

              கர�பா� க5 க	�க4  

    கனெப5  க	� � ளி�9சிெய� ேறந�ல  

              கவிவேலா� தா
ைர�தா�  

 

ெச	பவள வாAைமய4[2] தDத�ம ேரசேன  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

    தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!      (88) 

---  

[1]. ச	பவைக எ�6ள�. [2]. ளயைமயள எ�6ள�.  
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-------------  

 

சாைமய� ச�னிA	 பி�த
	 ேசரா�  

              சகல5� மாேராகிய	  

     தைகைமெப6 திைனபி�த[1] மீெதாி %�ண%[2]  

              சா��திேக4 வர�ெவ.ைட  

 

ம< Oல
ைள A1டா	 மல க./	  

              அ54ெப5� நீராகர	  

    அனலான பி�த
	 வாத கி ரDதிA	  

              அதிகமா$ வ5ேசாைகைய  

 

ேபாெமன� த4ளிA	 ஒ�த� வ��தி�	  

              Fைவதன ேம&ர�	  

     ெபா5Dதேவ மாம�[3]ர 
1டா� ெமன9ெசா�னா�  

              �க!வயி�திய'�ேனா�  

 

தீைமெப6 Yர�தைம ெவ�றேச னாபதி  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

     தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!               (89)  

 

---- 

[1]. தினபி�த எ�6ள�.         [2]. மீெத%5�ண% எ�6ள�. 

[3]. மாதிர எ�6ள�.  

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

 


5 ைகயிைல மDதமா	 சாரதாேராகிய	  

              ேமாகேபாக க4மிக%	  

    உ1டா� ேமகா$� Fக4� ளி�9சியா	  

              
தி�Dதேவ� ப.ைடய�தா�  

 

(வ)5ச�னி திாிேதாஷ	 �கம� தீ��தி/	  

              வா$%ம6	 ஈ��ேமதா�  

    வள�கைர கா$வாத ேசாப க4 தீ��	இைல  

              மகி!பி�த 
	வ5�ேம  

 

(அ)5Dதெகா?D�திாி விதமான ேதாஷ
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              அக�றி/	 பலகீைரேய  

    அ
� ெசாி�ேம
ய� பி�தேச��	 வாத	  

              அ�தைனA	 வி.ேட�ேம  

 

(தி)5D�மைல வா$மைல �மர�5[1] ேதசிகா  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

      தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!        (90) 

--- 

[1]. வா�
ைல�மர�5 எ�6ள�.  

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

 

அைறகீைர கா$9ச��ளி� ச�னிைய� தீ��தி/	  

              அ5Dதேவ மல&�தியா	  

    ஆ��மித மான5சி வா$Dத கறியா�	  

              அாியெபா�னா காணி  

 

திற	ெப6	 ெபல<1/ �ளி�9சியா  க1N�  

              தீனிபசி ேதாணா�கா1  

     ெசகமீ� ந�ேவைள �ட�வாத  க(ைளAேம)  

               (R�ேவ ைளகீைர)  

 

பிற�
ய� ��ம
	 தீ�Dதி/	 ந�பாாி  

              பி�தெமா/ க�ெலாி��  

    ேபசாிய நீ�க./ ேராசிக	 தா�6	  

              பி(ாியமா$�) தா<1ணலா	  

 

சி6கீைர �ளி�9சி கனப�திய கறியா�	  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

    தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!             (91)  

 


�தி/  கா$பி�த	 அன�ேச�� ம(ேச5	  

              ஒழிDதெதானி ேயெகா/�	  

    ஊதிக5	 ேநா$கர� ப<காகாெதன9  

              ெசா�வ�
தி 5(	�லேவா�)  

 

க�தாி கா$தைன� தி�னேவ &கமைத  

              கா./ேம ந��டலதி�  
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    கா$நா% ரசமதா	 பி�தேர த�ம6	  

              க/ேநாA மாகா(�கா1)  

 

பி�த க4 மிக%1/ பலம5D திைனெயலா	  

              ேபத க4 தா� ெச$Aேம  

    ேபசாிய �1ேணா$க4கர�பா< காகா�  

              பிணி. .......... ……….. ………. 

 

சி�த�க4 பர%மைல (அைலவா$) �மரேன!  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

    தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!      (92) 

 

பட5	ப ர கியிைல கா$கE  �ைலெயறி%  

              பயி�திய( ேச���மமா	  

   பசிசீவ ன	ேபா	 ெந(ெசாிA	 ஆகா�  

              ………..  ………   …………. 

 

அட%ட� ெபாசிகி�ற அ
�ெசாி�ேம  

              அ5Dதி/	 ம5D�தைனA	  

     மதி�ணேம ெக/�தி/	வாத  கதி.......  

              ………….. …………  ……. 

 

வ/வான ெந��கா$ பி�த
L டண
4ள  

              வள�ேமாக 
	ேபா�ேம  

      வாத
6 ேம�ளி� பானகா யி�வதா	  

              ......... ……….  ………… 

 

திட
ைடய மன�ர ெச �Dத �லதில�  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

       தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!                (93)  

 

வ1ைமத5	 வாைழயி�கனிகர� பா�தின%  

              மாDதம� உ1டா�ேம  

     வாத
ட ேனபி�த( ேச��ம	 ேச�Dதி/	  

              ……..  ……….   ………. 

ப1பானதி�தி�� மா	ப�பிணி கர�பா�  

              வாதெமா/ பி�த கE	  



67 

 

     பக�கி�ற ேச��ம	 ேநா$விைனA	 விளா கனி  

              ……… ………….  ………… 

எ1ணாிய தாகDத ணி�தி/	 ேதகம�(�)  

              இதவாத தீபன
மா	  

     எகனி தன�ேம ேமலான கனிெய�ன  

              விள	பினா(�) (வி�ைதவ�ேலா�)  

 

ெச1பக� Fவைனய ேமனிமடமாத�ேவ4  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

      தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!       (94) 

 

(YதDத) 5 கா$ கிரDதிநா விரண
	  

              ேதா�றி/	 வாயி5ம8	  

     �1Nகாச க4கா மாைலக1ேணா%ட�  

              Yைலகா� பி�தெவ��பா	  

 

(வாத க4) ேச�தின% பாதிதா<1டா�	  

              மா கனி பி�த
ய5	  

      மDத
	 சீத
	 �க
ட� அ க�தி�  

              வர.சிப� ேநாயN�ேம  

 

(தீதக8) மா	வ�த� வய��க/��ளைல  

              ெசவிேனா$க Eய�பி�த
	  

       திக!வாத ேமU� பா1/மி� தாப
(  

              ெச�பாிய ெவைக
தலா	  

 

(சீத
)ட ேனேபதி தீ��தி/ ெமன9ெசா�னா�  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

      தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!             (95)  

 

(ேபராக) ேமக5  கா$வாத பி�த
	  

              �1ேணா$ கிரDதிAழைல  

     ேபாதேவ பலேநா$க4 ேச5ேம பழ	�ளிக4  

              �க!வாத பி�தம�%	  

 

(வாரான) திாிேதாஷ 	 Yைல�$ய ேராக
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              வ5ரண ேதாஷம6ேம  

       வ1ைமமி� சீரக	 கா$பில� க1�Eைம  

              வ���ம	 பி�தமக8	  

 

(ேமாரா)ன ள�ெவைக சயி�தியD திாிேதாஷ	  

              மி���ம	 உLண
ேம  

      மீறிய கழைலேநா$ நீ�க/� பான�	  

              வி.ேட�	 உட�கிதமதா	  

 

(சீரான) வாண��க! �ரெச  �Dத�ல  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

     தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!             (96) 

 

(வ5ப)&� பா8
4 பி�தமைத ேயேபா�	  

              ெம$சிவD தி/	ப&	பா�  

   ெம$யி84ள வாத க4 எ�லா	 அக�றி/	  

              ெவ�ரசைன த5ெமவ��ேம  

 

(ெப5)ைமேப6 காராவி� பா�காச	 நீகி/	  

              மகி!கபிைல யி�பா�கE	  

    வள�திாி ேதாஷ க4 ேபாகி/ ெம5ைமேமா�  

              மகாேசாைக காமாைலA	  

 

(ந6க)�வி லா9சல களி9ச8D தாக
	  

              நவி�பா1/ கிராணிய6ேம  

     ந��வி ேயா�க
த Oவ�ம5D ெத�னேவ  

              நாவேலா5ைர�ததி�ேவ  

 

(தி5வான) மகாேம5 சமானமா மி�தீர  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

       தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!               (97)  

 

(காகி�ற) ம ைகய� தனDத5	 பா8ேம  

              க1ணி< கா�ெம�பா�  

     கா9ச�திாி ேதாஷ க4 ச�னி� மா�	  

              காத�த5 சி��பி
ைலதா�  
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(மாக)ைல� பா8ேம திாிேதாஷ ம�ேபா�	  

              வள�ேத  கிளனீ5ேம  

  மாறாத தாக க4 பி�த க4 தீ�Dதி/	  

              ஆ�6நீ� க/��ேமக	  

 

(தாக)� வ��தி�	 இ(சியி� �ணம�  

              த5வாத இ5ம]ைள  

     சா�தாிய YைலA  கபாலேரா க கED  

              தள�ேசாபD தா�தீ+ேம  

 

(தாகி)ைரப வானிய54 �மர�5 பரன54  

              ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

     தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!             (98) 

 

(R)�வைளேப$��ட� ஒழியேவ ைக�ெபலா(  

              ெசா�லாிய பி�தெமனலாD  

     ��னிெந� �கனிA	 ஒழிய� ளி�ெபலாD  

              ேதா�றி/	 வாத கேள  

(தா�) க� ேற�ஒழிய தி�தி�ெப லா	மி�(  

              ேச��மD தானா�ேம  

       ேசம�� மி(சாெவைல �6	பா/ ப�றிAD  

              திக4ெகா4E சாிகர�A	  

(ேபா)தேவ 
த�வ5ட�தவைரபாக�காA	  

              �னேகாழி பசைளதைனேய  

      ெபா5Dதிேய உ1��� தி�றி/	 ம5Dெத�லா	 

              ேபாகி/	 ப�தியம(ேத)  

(ேச)�
த� காசிபாி யDத
	 �(க)!ெகா1ட  

           ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

      தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

              ெச$
5க வ�ேவலேன!             (99)  

 

..... …..%1டான நீ�ேநா$க[1]ேளேச5	  

                 பகேராைட9 &ைனUர8	  

      பலபிணி �ட�வாத மிக%
1 டா�ேம  

               ப1�த% மாாிெபாழிநீ�  

…… …..…�த  க1/ச6 =றிவDத  
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                  த1ணீ�& ரDதா<ேம  

     நிைறDதி/  �ளி�Dதநீ� ச�னி�ட� வாத
டன  

                    ெநாD�.(ன	) விைளD�வி/ேம  

………. யன க /�தி/	 வய6ேம ெபா5
  

                  மி�Dதி/	 மலபDதமா	  

         விள கிய கிண�6நீ� �ளி�கால��.�ன	  

                    ேவைடயி�[2] �ளி�9சித5ேம  

……தி� கா$9சியநீ 51ணவிைன யNகா�  

               ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

         தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

                  ெசய
5க வ�ேவலேன!               (100) 

---- 

[1]. தீரேநாயக எ�6ள�. [2]. ேகாைடயி�.  

 

(வ)டகயிைல மைலேம�5Dதி/	 ப1பதைன  

          மா�தியி� �விமீதிேல  

வD�மா� ம?வபய	 வரதைக� தலமா�தி  

             ம5%மி5 ைக�தலமதா$  

(வி)டக1ட 
	ெந�றி விழிAேம &டெரா?�  

        ேவடமத க�றி/மனித  

ேமனியா$ வDதா1ட ம54சி�த$ ய�பாத  

             ெம�மல� மறDதிடாத  

(அ)�யவ� 
��� மாரனா கியநாேய�  

             அறிD�மறி யாமெலனி<	  

அ�பா$ெமாழிDததமி!9 சதக	'ைறAமிக  

                     அ�பாக ெகா1ட54வா$ 

(திட) 
ைடய ப�னி5ைக ஆ6
க ேதவேன!  

          ெச ேகாட� மனதிலகலா�  

தி5ம5% ெத$வாைன வ4ளிமண வாளேன  

             ெச$
5க வ�ேவலேன!        (101)  

 

பா��திப வ5ட	 சி�திைர மாத	 17ஆ	 ேததி (27-4-1825) �Dதி வார நாE	 நவமிA	, 

மக ந.ச�திர
	, ேமஷ ராசிA	 =�ன &பதின�தி� நாழிைக உதி�� 2-� ேம�, 


�ைதய� பாைளய�தி�5�	 கா�தியா
�[$]' �மாரனாகிய ெவ4ைளய<� 

வ�ேவ� சதக	 எ?தி 
கிDத� 
�6	.  

[$]. கா�தியா
ட� எ�6ள� (O�ப�?)  

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



71 

 

வ(ேவ� சதக* வ(ேவ� சதக* வ(ேவ� சதக* வ(ேவ� சதக*         --------    க+,-ைரக+,-ைரக+,-ைரக+,-ைர    

 

1. 1. 1. 1. வா� சிற�� வா� சிற�� வா� சிற�� வா� சிற��     

அழ�ெபா5Dதிய ெத$வாைன, வ4ளிநாயகி ஆகிேயாாி� மணவாளேன ! ெவ�றித5	 


5கேன ! ெச ேகாட� மனதி� எ�ெபா?�	 ��றி5கி�ற வ�ேவலேன!  

 

க5ேமக	 மைழ ெபாழிவ�	, உலகி� அதி.ட	 வ5வ�	, ஆ1ைமயி� உய�% 

ெப6வ�	, Fமி ந�ல விைள9சைல� த5வ�	, �க?	, ந�வா!%	 த5வ�	, எ�லா 

கைலகைளA	 க�6� �லைம எ$தி கவிவாண� ஆவ�	, ெசா�னெசா� தவறா� 

ெசா�86தி த5வ�	, பைகம�னைர ெவ�8கி�ற ேபா��ர	 த5வ�	, மைன, 

மகைள� த5கி�ற எ./ இல�மிகE	 ெபா5Dதி இ5கி�ற சிற�ைப� த5வ�	 

மாாியாகிய மைழயி� மகிைமயினாேலயா	.  

 

2. 2. 2. 2. இைறய�� ேவ' * இைறய�� ேவ' * இைறய�� ேவ' * இைறய�� ேவ' *     


5க� தி5வ�கைள மறவாத, காளி எ�பாாி� வழி�ேதா�றலாகிய ெச ேகாட� 

மனதி� உைறகி�ற வ�ேவலேன!  

 

உ� தி5வ� கமல களிேல அ�பி�லாதவ�க4 ேம� சாதியி� பிறDெத�ன? பல 

வி�ைதகைளA	 க�ெற�ன? சிறDத வணிகெனன� �க!பைட��ெம�ன? 

ேகாலாகலமாக ஆட	பர��ட� வா!D�ெம�ன?  

 

ெப1க4 ேமாகி�	 ம�மத அழைக ெகா1�5D�	 எ�ன?  

�ேபரைன�ேபா� ெப5Dதனகாரனா$ வா!D�ெம�ன? இ�ெசா� உைர��	 

எ�ன? �திைர யாைன 
தலானவ�றி�ேம� ஏறி9ெச�6	 எ�ன? உலகைன��	 

ஒ5�ைடகீ! ஆளி<	 எ�ன? (பயனி�ைல)  

 

3. 3. 3. 3. அழக! அழக! அழக! அழக!     

�ளி�9சி ெபா5Dதிய �ள க4 Y!Dத ��Tாி� தைலவ� ெச ேகாட� மனதி� 

��றி5கி�ற வ�ேவலேன!  

 

அDதண�� அழ� அ5மைற ஓ�த�. ெசா�னெசா� ப�தமாவ�, வி(ைசய�� 

அழ�. �ர�க.� அழ�, ைதாியமாயி5�த�. திறைமயாயி5�த�, ைவசிய�� அழகா	. 

நிதிAைடய சா�ேறா�� அழ� ஒ5பா� ேகாடாம� சமனாக இ5�ப�. ந1ப5� 

அழ� பாிேவா�5�த�. உ5சிAைட�தாயி5�த�, த1ணீ5� அழ�. �ர<� 

அழ�. அறிேவா�5�த�, ந�னமாயி5�த�, நீள�த.கழ�1. R�வ�� அழ�, இனிய 
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ெசா�க4. இ�ப	 த5	 �ழDைதேய �.��� அழ�. உலகி� எ�ேலா��	 அழ�. 

ந	ைம அ/�� வDதவ�கைள கா�தலா	.  

 

4. 4. 4. 4. 1வ��கவாசிக! 1வ��கவாசிக! 1வ��கவாசிக! 1வ��கவாசிக!     

ெச ேகாட� மனதி� வ�ேவலேன!  

 

அகலாதி5கி�ற நீ�நிைறDத ஏாி, �ள	, ஆ6 அ5கி84ள�	, ந�ெச$ வய�க4, 

பைனமர க4, பா� மர க4, வாைழ மர க4 
தலானைவ Y!D�4ள அழகான 

FமிA	, பலவைகயான ேசாைலக4 Yழ%	, நீதிம�ற கE	, ேகாயி�கE	, 

க��ைடய மகளி5	, &�6வ�ல.  

 

சா�ேறா�கE	, அDதண� வாழிட கE	, சிறDத அ�ன ச�திர கE	, மட கE	, 

கைட�திகE	, �க!ெப�ற வணிக� =.ட
	, நிற	ப�ெப�6, ந�ல நவ 

தானிய கE	 விைளவதாக%	, ஈைகA	, இரக
	 உைடயதாக%	, சிவ�, 

தி5மா�ேகாயி�களி� ஆட8	 பாட8	, நிைறD� விள �கி�ற ஊ�களிேல 

வா!கி�றவ�கைள9&வ�கவாசிக4 எ�6 =6வா�க4.  

 

5. 5. 5. 5. நரகவாச* நரகவாச* நரகவாச* நரகவாச*     

வய�, ஆ6, ேசாைல Y!Dத ��Tாி� தைலவ� ெச ேகாட� உ4ள�தி� 

எ?Dத5ளியி5கி�ற வ�ேவலேன !  

 

ெபா$ய�க4, அறிவி�க4, O�க�, �லா� உ1Nகி�ற ெகாைலபாத�க4, தி5ட�, 

ேகா4 ெசா�8பவ�, க�, 
4, நிைறDத கா/, ��, கர� 
தலான வில �களி� 

க�9சைன ஆகியைவக4 நிைறDததா$, ெவ$ய� நிைறD�	, ெதாட�D�	 உ4ளதா$ 

��மா�க மக4 வா!கி�றதா$, அரசா.சியி�றி, �./� �/ ஆ.சி ெச$வதா$, 

ேவ.ைடநா$க4 =.டமாக உ4ளதா$, பற.ைட�தைலAைடய �.ைடயான 

ெப1கEைடய� மா$, பா	�� ��6க4 உைடயதா$, ேகா.டா� க��	, 

ச��
4ளதா$, பலவைகயான ெத$வ கEைடயதா$, ப?தைடDத ஒ5சில 

��ைசகேள இ5கி�ற ப.� என�ப/	 சி6 கிராமேம நரகமா�	.  

 

6. 6. 6. 6. 3ேதவி வாழிட4க! 3ேதவி வாழிட4க! 3ேதவி வாழிட4க! 3ேதவி வாழிட4க!     

ெச ேகாட� உ4ள�தி� உைறகி�ற வ�ேவலேன!  
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மயி�நிைறDத ஆ.�� கீ!��ற�தி� எ?கி�ற Rசியி�, இ/கா.�� அ?கிய 

பிண�திைன9 &/கி�ற �ைகயினி�, க?ைத �ர!கி�ற சா	ப�� ெச�6 

�யி8த��, தயி��ட	 (&மD�) நி��	 இட�தி�,  

 

Fைனவா��, 
Dதாைன �9சி�, கா�க?%	ேபா� த1ணீ� படாத இட�தி�, ேச�6 

நில�தி�, மயி�, நக	 வி?D�4ள இட�தி�, �ைட�ப�தா� ��ைபைய 

வாாிெகா./	ேபா� எ?	 Rசியி�, மனDதள�D� ேபாவாாிட�தி�, 

அவல.சணமாக9 சிாி�ேபாாிட�தி�, Oேதவி நிைலெப6வா4 எ�6 ெபாிேயா�க4 

=6வா�க4.  

 

ஒ��ைம: Oேதவியி5�பிட	 ப�றி, எம� சர&வதி மகா� 'லக� ப5வ இதழி� 

(ஜ�ன� Vol. XXXII. பக	 13�) சரேபாஜி ம�ன5	 ம5��வ '�கE	 எ�ற 

க./ைரயி� இட	ெப�64ளதாவ�.  

 

Oேதவியி5�பிட	  

மாைல Aற க� மயி�
��த� மாத5ட�  

ேகால மளிDதத�பி� =/த8( - சாலேவ  

ெகா.டாவி ெந.� �6�6�� க1கிட�த�  

ந./ வி?த� நவி�.  

 

அ�னமிக %1பா<	 ஆைடய?காவா<	  

இ�ன
ேம -6 விளகா<	 - 
�னமா   

காைல �யி�வா<  க�விநல மி�லா<	  

ஆலயமா	 Oேதவி க �.  

 

வி5�த	  

காைல மாைல உறக
	 மாத�த�  

ேகால ேமனி அழிDதபி� =ட8	  

சால %1�� இரா�தயி� சாத
  

மாேலாடாகி8	 மா�வி. ேட�ேம.  

 

இ(சி� ேத�தயி� எ1ெண$ இைலகறி  

க(சி கய�ெபா/ க �� 81பிேர�  

ெச(ெசா� மாமக4 Fமக4 ேச$மக4  

அ(சி அ(சி அ5கி�வி. ேடா/ேம.  

 

7. 7. 7. 7. ஆகாதைவக! ஆகாதைவக! ஆகாதைவக! ஆகாதைவக!     
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ேச�ேபா�ற க1கைளAைடய இல�மி விைளயா/கி�ற ெச ேகாட� மன�தி� 

எ?Dத5ளியி5கி�ற வ�ேவலேன!  

 

காைலயி8	, மாைலயி8	 R �த�, காலா� நில�ைத கீ6த�,ைகயி84ள 

�5	ைப கி4Eத�, பக�� ெப1ைண� �ண5த�, கால�� 
�சா$Dதி/த�, 

மாைலயி� =Dதைல ேகா�த�, Oகி�ேம� விரைல ைவ�த�, மா�பிைன� 

�ர./த�, �./வாச��, வாச�ப�யி� தைலைவ�த�, அ	மி மீ� கா�ைவ�த�, 

விளகி� நிழ�8	 அ/�பி8	 ைக ைவ�த�, க?ைதயி� ேமலம�D� ஆ/த� 

இXவைகயானைவக4 ஆகாதைவக4.  

 

8. 8. 8. 8. தி+மக! தி+மக! தி+மக! தி+மக! ((((இல�மிஇல�மிஇல�மிஇல�மி) ) ) ) வா7மிட4க! வா7மிட4க! வா7மிட4க! வா7மிட4க!     

ெச ேகாட� மனதி� அகலாதி5கி�ற வ�ேவலேன!  

 

ப& நட�	ேபா� எ?கி�ற Rசி, ேவ4வி��ைக, சா�ேறா� பாத க4, 

திடமன�ைடயவ�க4, கறைவ� ப&வி<ைடய வா�மயி�, &�தமான இட	, 

�திைரயி� 
க	, எ8மி9ச	பழ	, அத� ேதா.�ைனெகா1ட ைக, 

ெவ�றிைல�பா� இ5�மிட	, Rயெவ1ச �, இ�ெமாழி =6பவ�க4, 

ம�ன�க4, க ைககைர, 
?நிலா எ?	 இர%, ெபா�, தானிய க4, �/ 

ஆகியைவகளி� தி5மக4 ��றி5�பா4 எ�பா�க4.  

 

9. 9. 9. 9. பயன�றைவ பயன�றைவ பயன�றைவ பயன�றைவ     

எ�ேபா�	 மகி!9சிேயா/, வ4ளி ெத$வாைன மணாைன மறவா� வண �கி�ற 

ெச ேகாட� மனதி� வா?	 வ�ேவலேன!  

 

கா.�ேல எ5�	, ேப$9&ைரA	 தைழ��	, மல�D�	 எ�ன? வா� வத கி<	 

எ�ன? கைறப�Dத நாயி� ம�யி� பா� &ரDெத�ன? ேகா.டா�, க?ைத, 

க5 �ர � இைவக.� மயி� அதிகமாக வள�D� பய� எ�ன? 
4
5 ைக F�� 

எ�ன? கா(சி�ர	, எ.�, ேப$9&ைர இைவக4 ப?�ெத�ன? =�� ஆ/கி�றவ� 

சில	ப	 க�6� பய� எ�ன? மனதி� இரகமி�லாதவ� கE� அதிகார	 வD� 

எ�ன? மனமிர கி ஈைக �ாியாதவ� �ேபர ெச�வ�ேதா/ வா!D� எ�ன? 

பயன�றைவேய.  

 

10. 10. 10. 10. இதனி� இ- சிற�த- இதனி� இ- சிற�த- இதனி� இ- சிற�த- இதனி� இ- சிற�த-     

ம ைகய�க4 ைமய�ெகா4E	 அழ�ைடயெச ேகாட� மனதி� ேகாயி� 

ெகா1�5�	 வ�ேவலேன!  
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பைனமர�தி� விைத ெபாிதாயி5D� பய� எ�ன? ஆலமர�தி� விைத 

சிறிதாயி5Dதா8	, வள�D� நிழ� த5வத�� ஒ�பா�ேமா? மைலக� ெபாியதாயி5D 

தா8	, சிறிய இர�தினமணி(க�8) கிைணயா�ேமா? =ைகயான� =வினா8	, 

மழைலெமாழி ேப&கி�ற கிளி�ரலா�ேமா? ெந.�மல� 
�ைல மலரா�ேமா? 

கன�த சாீர	, நைர�த தைலA	 உைடயரா$ இ5Dதா8	 ெபாிேயாராவேரா? 

இவைரவிட R$ைமA	, ெம$(ஞான
	 நிைற க�விA	, ந���திA	 உைடய 

சி6வ� ெபாியரா	.  

 

11. 11. 11. 11. க�ேறா� சிற�� க�ேறா� சிற�� க�ேறா� சிற�� க�ேறா� சிற��     

தமிழறிஞ�களா� �கழ�ப/கி�ற ெச ேகாட� உ4ள	 ெப5 ேகாயிலாக 

��றி5�	 வ�ேவலேன!  

 

கச��மி�Dத ேப$9&ைரகா$, &ைவமிக 
Dதிாி�பழ��� நிகராகா�. கா./மர	, 

வயிர	 பா$Dததாக இ5�பி<	, சDதனக.ைடயி� மண	 தரா�.  

ேவசியி� அழ�, அழகி�லாத மைனவியி� க��� இைணயாகா�. சாகைடயி� 

வி?	 மைழ��ளி, கட�� உ4ள சி�பியி� வாயி� வி?D� 
�தா�	 மைழ��ளி� 

ஈடா�ேமா? த5ம	 ெச$யாத பணகார5	, அற(ெச$கி�ற ஏைழA	 

ஒXவமா.டா�க4. க�லாத ேப9சாள�க4, சா�ேறா�� நிகராகமா.டா�க4.  

 

12. 12. 12. 12. க�ெந8ைச, தி+,த �(யா- க�ெந8ைச, தி+,த �(யா- க�ெந8ைச, தி+,த �(யா- க�ெந8ைச, தி+,த �(யா-     

ெச ேகாட� மனதினிேல எ?Dத5ளிA4ள வ�ேவலேன!  

 

படெம/�	 ந�ல பா	பிைன ைகயி� பி��� ஆடைவகலா	. ேநா$� ம5D� 

ெகா/�� �ணமாகலா	. அகினி�த	ப	, சல�த	ப	 ெச$யலா	. '�ெற./ அ� 

உயர
ைடய மர�தி� ஏறலா	. ஊம�த கா$, எ.�கா$ 
தலானவ�ைற� 

தி�னலா	. �ர	 ெபா5Dதிய ��யி� வாைய க.டலா	. ேப$, ெப5	Fத கைள 

ஏவ� ெகா4ளலா	. ெச	பிைன� ெபா�னா�	 இரசவாத வி�ைத ெச$யலா	. 


தியவ�கைள நைர, திைர இ�லாத இளைமயாகலா	. ந��ண கE	, விேவக
	 

இ�லாக�ெந(சகார�கைள, இதமான சா�திர க4, ஞானெநறி, நீதிகைள9 

ெசா��� தி5�ப 
�யா�.  

 

13. 13. 13. 13. �கழைடேவா� �கழைடேவா� �கழைடேவா� �கழைடேவா�     

சா�ேறா�க.�, அாிசDதன	, க�பக�த5, சDதன	, பாாிசாத	, மDதார	 எ<	 ஐD� 

த5க4ேபால உத%கி�ற ெச ேகாட� மனதி� வா!கி�ற வ�ேவலேன!  
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ெப�ேறா� ெசா� தவறா� நடகி�ற பி4ைளகைள �5வி� ��திர� எனலா	. 

தன� �ல�தி��� �க!ேத�� த5கி�ற பி4ைளகைள� பகீரத� எனலா	. 

உ1ைமயிைனேய எ�ேபா�	 ேப&கி�றவ�கைள ச�திய  

 

அாி9சDதிர� எனலா	. ெசா�னெசா� தவறாத ேப�கைள Qராம� எனலா	. 

ைவதா8	 ெபா6��ெகா4E	 இய��ைடயவ�கைள நீதிA4ள த5ம� எ�6 

=றலா	. த(செம�6 வDதவ�கைள ஆதாி�பவ�கைள விசய� எனலா	.  

 

14. 14. 14. 14. இதனி� இ- சிற�� இதனி� இ- சிற�� இதனி� இ- சிற�� இதனி� இ- சிற��     

ெச ேகாட� உ4ள  ��ெகா1ட கட�பமல� மாைலயணிDத வ�ேவலேன!  

 

வான�தி� மீ� பல வி1மீ�க4 இ5�பி<	 ஒ5 
?நிலாவா�ேமா? ப�றி 

பல�.�கைள ஈ�றா8	 ஒ5�.�ைய ஈ<	 யாைன� நிகரா�ேமா? மீ� பல 


.ைடகைளயி.டா8	 ஒ5 
தைல� ஈடா�ேமா? பல �(&கைள� ெபாறிகி�ற 

ேகாழி க5ட<� இைணயா�மா? அறிவி�லாத பி4ைள ஒ5 '6ெப�6	 

பயனி�ைல; அறி%4ள ஒ5பி4ைள ேபா�	. அவனா� அவன� �ல	 விள �	.  

 

ஒ��ைம:  

ந�றித5	 பி4ைள ஒ�6 ெப�றா8	  

          �ல
?�	 ந�ைம A1டா	  

அ�றி யறிவி� லாத பி4ைளெயா5  

        '6ெப�6	 ஆவ�1ேடா  

ம�றி�நட	 �ாிவாேர த1டைல யாேர  

       ெசா�ேன� வ5ட	 ேதா6	  

ப�றிபல ஈ�6 ெம�ன �(சரெமா�6  

         ஈ�றதனா� பல<1 டாேம!                 (த1டைலயா� சதக	)  

 

15. 15. 15. 15. பயன�றைவ பயன�றைவ பயன�றைவ பயன�றைவ     

மனமகி!ேவா/ ந�லவ�கெள�6 அறிD� அவ�க.� உதவி ெச$கி�ற ெச ேகாட� 

மனதி� ��றி5கி�ற வ�ேவலேன!  

 

வா�ய பயி�தைழக� ெப$யாம� கட�� ெப$த மைழA	, பசி� உதவாத ெந$ 

பா�கE	, (ஏைழ� இடா�) அ6&ைவ அ�ன
	, �சி�தவ�கE�[1], உபசாி�� 

இ/கி�ற அ�னதான
	, ஏைழக.� ெகாடாத ெச�வ
	, �ேபரெச�வ கைள 

உைடயவ�� வழ �கி�ற ெசா�ணதான
	 பலனி�ைல. எ�லா	 ேபசி<	 

பலனி�ைல.  
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[1]. �சி�பவ�� எ�6ள�.  

 

16. 16. 16. 16. ெப'க! மனைத அறிய�(யா- ெப'க! மனைத அறிய�(யா- ெப'க! மனைத அறிய�(யா- ெப'க! மனைத அறிய�(யா-     

தீரனாகிய காளி
த�யாாி� ெபயரனான, �ேபர ெச�வ
ைடய ெச ேகாட� 

உ4ள�தி� வா!கி�ற வ�ேவலேன!  

 

கட�நீாி� ஆழ�திைன அளDதா8	 அளகலா	. தராசி� ைவ�� மதயாைனைய 

நி6கலா	, ெபாியேம5வி� அள% ெபா�ைன மா�றறிD� விைல மதிகி<	 

மதிகலா	. பா	பி� கா�கைள அறியலா	. சா�ேறா�களி� உ4ள�திைன 

காணலா	. உட�� உயி� இ5�	 இட�ைத அறியலா	. ேமக	 மைழ 

ெபாழிA	ேபா� அத� தாைரகைள எ1ணிவிடலா	. ஆ�6 மண�ைன 

எ1ணிவிடலா	. அ	�ேபா�ற விழிகைள ெகா1ட ெப1களி� மனைத 

அறிய
�யா�.  

 

17. 17. 17. 17. பர,ைதய��� காசாைச ம� ேம பர,ைதய��� காசாைச ம� ேம பர,ைதய��� காசாைச ம� ேம பர,ைதய��� காசாைச ம� ேம     

ெச ேகாட� மனதி� ��ெகா1ட வ�ேவலேன!  

 

எ.��பழ�தி� மா கனியி� இனிய &ைவ உ1டாகா�. இலவ காயி� 

பலா9&ைளயி� இனிய அ
த9&ைவ உ1டாகா�. ெந.�யி� கனிைய9 ேச��� 

க5�ப(சா6 பிழியமா.டா�க4. ெந5�பி� �ளி�நீ� உ1டாகா�. 

ெகா.�ெகா�யி� ெச க?நீ� மல� Fகா�. இைவேபால பர�ைதய�கE� 

காசாைசேயய�றி, ம�மதைன� ேபால சரச]ைலக4 ெச$தா8	, அவ�க4  

ேம� பிாிய	 ைவகமா.டா�க4.  

 

18. 18. 18. 18. பயன�றைவ பயன�றைவ பயன�றைவ பயன�றைவ     

சி�த	 மகி!Dத வா!��கைள நி�த
	 ெப6கி�ற ெச ேகாட� உ4ளமதி� 

உல%கி�ற வ�ேவலேன!  

 

பசிகி�றேபா� இ�லாத ேசா6 பயனி�ைல. பயி�க4 வா�யேபா� ெப$யாத மைழ 

பயன�ற�. பைகவ�கைள ெவ�றிெகா1/ வDத%ட� ெகாடாத ெவ�மதி 

பயனி�ைல. வா�ப�தி� ெச$யாம� வய� கடD� ெச$கி�ற தி5மண	 பயன�ற�. 


�ைமயி8	 வ6ைமயி8	 உதாவத கட�ெபா54 பயனி�ைல. ெச�வ	 

�ைறDதகால�� உதவா�. ெச�வ	 மி�Dத கால�� உறவா/த� பயன�ற�. 

ெந5க� ேநர�தி� உதவா�, அத�பிற� ெச$A	 உதவி பயனி�ைல.  

 

19. 19. 19. 19. அாியவ�க! அாியவ�க! அாியவ�க! அாியவ�க!     

ெச ேகாட� மனதி� அகலா� உைறகி�ற அ&ர�கைள ெவ�6, அமர�கைள9 

சிைறமீ./ கா�த வ�ேவலேன!  
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மக4 =.ட�திேல ந�ல வா��ைதகைள� ேப&கி�றவ� '�றி� ஒ5வ� ெசDதமி! 

'�கைள க�6� �லைம ெப�றி5�பவ�, ஆயிர�தி� ஒ5வ�. ம�ன� சி�த	ேபால 

நட�பவ�, பதினாயிர�தி� ஒ5வ�. வி5�ப�ேதா/ விலகாம� ெகா/கி�ற வ4ள�, 

ல.ச�தி� ஒ5வ�, ெநறி
ைற வ?வா� நடகி�ற �னித� ேகா�� ஒ5வ�. 

�5விைன மறவாத சீடைன கா1ப� Fமியி� அாி�.  

ஒ��ைம:  

ஆ��தசைப '�ெரா5வ�ஆயிர�ெதா�றா	�லவ�  

வா��ைத பதினாயி ர�ெதா5வ�-F�தமல��  

த1டா மைர�தி5ேவ தாதாேகா �ெகா5வ�  

உ1டாயி N1ெட� ற6.                   (ஒளைவயா�)  

 

20. 20. 20. 20. அாிதி9* அாி- அாிதி9* அாி- அாிதி9* அாி- அாிதி9* அாி-     


�ெச$த �1ணிய�தினா� உதி�த ெச ேகாட� உ4ள�தி� எ?Dத5ளியி5கி�ற 

வ�ேவலேன!  

 

எ?வைக� பிற�பி�, மானிடராத� அாி�. அ�ப� மானிட ெசனன	 எ/�தா8	, 

உய�Dத �ல�தி� பிறD�, ஆ�ற கைரயி� அைமDத சிறDத தல�தினிேல எ�ேபா�	 

நி�திய வாசமாயி5D�, தமிழி� சிறDத �லைமAைடயனாகி, தவ�ேதா�களிட	 

ெம$(ஞான	 ெப�6, தீயவைர அNகாம�, �ணசா�யாகி� பழெமாழிக4, 

ஆகம க4 ப��� சிவ சமய பாிபாலன( ெச$�, சிறDத ெசப, தவ க4 ெச$�, 

சிவFைச ெச$கி�றவைன கா1ப� அாிதி8	 அாி�.  

 

21. 21. 21. 21. 3��க�� ந�ண* வரா- 3��க�� ந�ண* வரா- 3��க�� ந�ண* வரா- 3��க�� ந�ண* வரா-     

ெவ�றி� தைல�பாைக தாி��4ள �ர ெச �Dத மரபி� வDத ெச ேகாட� மனதி� 

அகலா� ��றி5கி�ற வ�ேவலேன!  

 

பா�, தயி�, ெவ1ெண$, ெப5 காய	, உ�� 
தலான�க4 ேச��� ந�றாக9 

சைம�தா8	, ேப$9&ைரகா$, கச�� நீ கா�. ச�கைரA	, 
கனிகE	 இ./, 

வயலாகி9 ேசறாகி, ேத�வி./, அதி� நா�6 ந./ வள��தா8	 ேவ	� 

தி�திகா�. பா	�� பா� வா��தா8	 அத� விட	 நீ கா�. (இைவேபால) 

இதமான ெசா�கைளA	, பாிப�வமான ெசா�கைளA	, நீதி, ேந�ைம, 

ஞானெநறிகைளA	 வித விதமாக =றினா8	, ெக.ட, O�க �ண
ைடயவ5�, 

ந�ல �ண	 வாரா�.  

 

22. 22. 22. 22. ெப�ேறா� கடைமெப�ேறா� கடைமெப�ேறா� கடைமெப�ேறா� கடைம, , , , மக� கடைம மக� கடைம மக� கடைம மக� கடைம     
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ெச ேகாட� உ4ள�தி� உவDதி5கி�ற, சிவன� ��திரேன! கணபதியி� த	பிேய ! 

வ�ேவலேன!  

 

தவமி5D� ெப�ற மக<��தDைத ெச$யேவ1�ய கடைம ஏெதனி� சா�ேறா� 

அைவயி� இவ� Oட� எ�6 ெசா�லா�, ஆகம க4, �ராண க4, சகல கைலக4 

எ�லாவ�றி<	 ந�லவனாக9 ெச$�, உலேகா� ெம9ச, ெவ� வி�ைதகைள 

க�பி�தா8	, த	 சாதி�ெதாழி�ேல �லைமAைடயவனாக9 ெச$�, அத�ேக�ப 

நடக9ெச$�, ந�ல மணமகைள� ேத�, யாவ5	 ெகா1டாட� தி5மண	 

ெச$�ைவ�� மகி!வதா	.  

 

 (அேதேபால) இனிய ைமDதன� கடைம ஏெதனி�; ெப�ேறா�கைள� ேபணி� 

பா�கா��, அதிக ெச�வ கைள� ேத�, இ	ைம, ம6ைம அைடயேவ1/	  

எ�பதா	.  

 

23. 23. 23. 23. தாி,திர� சி;ைம தாி,திர� சி;ைம தாி,திர� சி;ைம தாி,திர� சி;ைம     

ேதேரா/	 �தி Y!Dத ��Tாி� தைலவ�, ெச ேகாட� மனதி� நீ காத 

வ�ேவலேன!  

 

நீ� ^ைழயாத இட�தி� உ5கிய ெந$ ^ைழA	, ெந$ ^ைழயாத இட�தி� பா� 

^ைழA	, பா� ^ைழயாத இட�தி� �ைக ^ைழA	, �ைகA	 ^ைழயாத இட�தினி� 

தாி�திர�, உட� ��ற வDதேபா�, ச1ைடயி./ ைவ�, இ�ைல எ�6 ெசா�ன 

ேபாதி8	 ெம4ளேவ ^ைழDதி/வ�. ெபா5ளி�லாத தாி�திர5ைடய சி6ைம ேபால 

உலகி� ேவெற�%	 இ�ைல.  

 

24. 24. 24. 24. மான�ைடேயா� த*ைம ந*பிேனாமான�ைடேயா� த*ைம ந*பிேனாமான�ைடேயா� த*ைம ந*பிேனாமான�ைடேயா� த*ைம ந*பிேனாைர� கா�ப� ைர� கா�ப� ைர� கா�ப� ைர� கா�ப�     

ெச ேகாட� உ4ள�தி� ��றி5கி�ற வ4ளி ெத$வாைன மணவாளனாகிய 

வ�ேவலேன!  

 

�� இறDதால�லா� தன� ேம� ேதாைல� தரா�. நக�ைத ெகா/கா�. �ர� 

ேபா�கள�தி� உயி�வி.டா8	 வி/வாேன தவிர, �ற காணமா.டா�. க��ைடய 

ெப1க4, இறDதாெலாழிய த க4 ெச�வ கைள� தரமா.டா�க4. ேபராைசகார�, 

உயி�ேபானா� =ட ஒ5 கா&	 பிற�� ெகா/க மா.டா�. த5ம சிDைத-

A4ளவ�க4, தைலேபானா8	, தா� ெசா�ன ெசா�ைல இ�ைல எ�6 ெசா�ல 

மா.டா�க4. (அ�ேபால) த�ைன� த(செம�6 அைடDதவ�கைள, தி5மா� சிவ� 

எதி��தா8	, ைகவிடாம�, அரசைன� ேபால கா�பா�க4 மான
ைடேயா�.  
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25. 25. 25. 25. ேநாய<காதி+�க ேநாய<காதி+�க ேநாய<காதி+�க ேநாய<காதி+�க     

வய�க4 Y!Dத ��Tாி� வா!கி�ற தீரனான ெச ேகாட� மனதி� 

அகலாதி5கி�ற வ�ேவலேன!  

 

ெந$A5கி, ேமா� ெப5கி, நீ�&5கி உ1பவ5	, இரவி� தயி5	, பக�� பா8	, 

நாேடா6	 �ண�9சிA	 வி5	பாதவ5	, உட	பி8	, தைலயி8	 எ1ெண$ 

வழியாம�5�பவ5	, அதிகமாக9 &ைம &மகாம� இ5�பவ5	, பசி�தால�றி� 

�சியாதவ5	, விைரவாக நடகாம8	, Fமி அதி5	ப�யாக நடகாம8	 

இ5�பவ5	,ெவ$ய�, பனி, கா�6, மைழ இவ�றி� அைலயாதவ5	, 
த�நா4 

சைம�த பழ கறிகைள உ1ணாதவ5	, மல சல�ைத அடகாத வ5மாக 

இ5�பவ�க4 ேபைர9 ெசா�னா�=ட ேநா$ அNகா�[1].  

[1]. Oல	 கா1க.  

 

26. 26. 26. 26. -�ப* வ+4கா� உதவாதைவ -�ப* வ+4கா� உதவாதைவ -�ப* வ+4கா� உதவாதைவ -�ப* வ+4கா� உதவாதைவ     

நாேடா6	 பைடேவ.�ய	மைன மறவாத, ெச ேகாட� உ4ள�தி� எ?Dத5ளி-

யி5கி�ற வ�ேவலேன!  

 

மன�பாட	 ப1ணாம� ��தக�தி� எ?தி ைவ��4ள க�விA	, இர1டா	 தார 

மைனவிAட� வா!ைகA	, பர�ைதயைர =� மகி!வ�	, பிறாிட	 அ�ைமயா$ 

இ5�ப�	, தா� ேத�ய ெபா5ைள� பிறாிட�தி� ெகா/��ைவ�ப�	, த�ேனா/ 

பிறDதிடாதாைர� த�த	பி, அ1ண� எ�6 ஒ��ைமயாக உற% 

ெசா��ெகா4Eவ�	, ஒ5சாதியாைர� த� தா$, தDைத, &�ற�தா� எனக5தி, 

ந	பி வா!வ�	 இ/க1 வDத கால�� உதவா�.  

 

27. 27. 27. 27. > ேபறைடேவா� > ேபறைடேவா� > ேபறைடேவா� > ேபறைடேவா�     

ேம�ைமயான ��Tாி� வா!கி�ற, காளியி� ேதா�றலாகிய ெச ேகாட� மனதி� 

வா!கி�ற வ�ேவலேன!  

 

அரசமர	 ஒ�6, ஆ9சாமர	 ஒ�6, ேவ�பமர	 ஒ�6, �ளியமர	 ப��, விளாமர	 

O�6 அதிக ெச�வ கைள� த5கி�ற வி�வமர	 O�6, ெந��மர	 ஐD�, 

ெத�ைனமர	 ஐD�, மாமர	 ஐD� ஆகிய இைவகைள� Fமியி� த� ைகயினாேல 

ந./ நீ� ஊ�றி வள��� அளி�தவ�கE�, Oேவ?, இ5ப�ெதா5 தைல
ைற 
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வைர�	 நரகமி�ைல எ�6 நா�� ேவத கE	 =6	. அவ�கE� நிைலயான 

�/ேப6	, மிக ந�ைமA	 உ1டா�	.  

 

28. 28. 28. 28. அ�னதானேம சிற�த- அ�னதானேம சிற�த- அ�னதானேம சிற�த- அ�னதானேம சிற�த-     

பா1�ய ம�ன<ைடய நா�மாட =டலா	 ம�ைரய	பதியி�, ஞானச	பDதராக 

வD�, சமணைர ெவ�ற ெச ேகாட� உ4ள கமல�தி� உைறகி�ற வ�ேவலேன!  

 

ெபா�, ெவ4ளியா� ெச$த பா�திர க4 அேனக	 ெகா/�ப�	, Fமிதான	 

ெகா/�ப�	, ேகா(ப&)தான	 ெகா/�ப�	, ெசா�ணதான	, உைடதான	, 

�ைடதான	, மிதிய�க4தான	, ச1ைட�திைர, யாைன ஆயிரமாயிர	 ெகா/�ப�	 

ஆகிய இைவகைள9 ெச$தா�, இைவகைள ஏ�பவ�க4 ேபராைசAட� இ�<	 

ேவ1/	 எ�6 =6வ�.  

 

ேசாறி/	ேபா� ேபா�	, ேபா�	 என9ெசா��, ைகயைச��, ேவ1டா	 எ�6 

ெசா�8கி�ற அ�னதான��� இைணயான�, ேவ6 ஒ�6ேம இ�ைல.  

 

ஆைகயா�, அ�னதானேம சிறDத� எ�6 ெசா�� ேவத க4 =6	; ஆகம க4 

வ�A6��	.  

 

29. 29. 29. 29. பா,திரமறி�- பி#ைசயிட� ேவ' * பா,திரமறி�- பி#ைசயிட� ேவ' * பா,திரமறி�- பி#ைசயிட� ேவ' * பா,திரமறி�- பி#ைசயிட� ேவ' *     

ெச ேகாட� மனதி� எDநாE	 நீ காதி5கி�ற, இல�மிெயா�த ெத$வாைன 

வ4ளி மணவாளனாகிய வ�ேவலேன!  

 

பா�திரா, பா�திர	 அதாவ� யாசி�பவ�களி� த�ைம அறிD� உத%த� ேவ1/	. 

ப&%� ைவேகாைல ெகா/�தா8	, அ� இனிய பாைல�த5	. பா	���  

அ� பா�வா��தா8	, ெகா�ய ந(ைசேய ெவளி�ப/��	.  

 

அ�ேபா�, உ1ைமA4ள சா�ேறா�கE�9 ெச$A	 அற க4 எ�லா	, ஒ�6 

பலவாகி, உலகி� விள �	. அXவாறி�றி� �ற =6	 சி6ைமமதி Aைடயா�� 

எXவள% அதிக	 ெபா54 ெகா/�தா8	, பாவ	தா� ேநாி/	.  

 

அதனா� ந�பா�திர	 அறிD� பி9ைசக4 இ.டா� அற
	 இ�ப
	 வள5	 

�1ணிய�ைத� த5	.  
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30. 30. 30. 30. விைன�பய� விைன�பய� விைன�பய� விைன�பய�     

ெச ேகாட� உ4ள�தி� ஒ5ேபா�	 விலகா� இ5கி�ற தி5வைனய ெத$வாைன, 

வ4ளிய	ைம மணாளனாகிய வ�ேவலேன!  

 

ம�ன� நா�பைடகைளA	 வழ �வ� அ	ம�ன� ெசயல�ல. வழ கிய ெபா5ைள� 

தீ���, அவைன வ5Dத9ெச$வ� அXவழ கியா� ெசயல�ல. ெவ�றி ெப6	ேபா�, 

ஒ5வைன ெவ./வ� ெவ./வா� ெசயல�ல. ெவ./	 எ�6 ெசா�8	ேபா� 

அவைன ெவ./வானிட�தி� ஒ5வ� ேபா$ அவைன ெவ.ட ேவ1டா	 எ�6 

ம�றாட, அவைந ெவ.டாம� வி./வி/வ�	 அவ� ெசயல�ல.  

 

ஒ5வ� ெச$த 
�விைன� பயைன ம�ெறா5வ� Oலமாக, =./வி�பானாகிய 

சிவெப5மா�, அXவிைன ெச$தாைன அ<பவிக9 ெச$கி�றா�. இதைன 

அறியாதவ�க4, உலகி� ஒ5வ� தீ � ெச$தா� எ�6 அவைர ெநாD� 

வ5D�வா�க4.  

 

31. 31. 31. 31. ேப$க! ேப$க! ேப$க! ேப$க!     

ெத�ற� கா�6 மி�தியாக �&கி�ற ��Tாி� வா!கி�ற �ரெச ��த மரபினரான 

ெச ேகாட� மனதி� வா!கி�ற வ�ேவலேன!  

 

பா/ப./� ேத�ய பண�ைத� �ைத��ைவ�� ேக/ெக.டவ<	, தன� 

நிகாி�ைல என=6	 த��க!9சியாள<	, ந�ைமைய வி./ விலகி. எ��	, 

மான	, மாியாைத, நாண	 
தலானைவக4 இ�லாதவ<	, சா�ேறா� சைப ந/ேவ 

(ெபா$9)சா�6 பக�ேவா<	, ��பDத5கி�ற பைகவ�கைளேய பி� ெதாட�D�, 

இதமாக� ேபசி ந.�ெகா1�5�பா<	, ெப1��தி ேக.ேபா<	 ஆகிய இDத ஆ6 

ேப�கைளA	, தமி!��லவ�க4 ேப$க4 எ�6 ெசா�வா�க4.  

 

32. 32. 32. 32. இவ�� இ- -+*ெபன� இவ�� இ- -+*ெபன� இவ�� இ- -+*ெபன� இவ�� இ- -+*ெபன�     

ேதவியாகிய காளிய	ைமயி� தி5வ� மறவாத, சிறDத, ெச ேகாட� உ4ள�தி� 

��றி5கி�ற வ�ேவலேன!  

 

ஈைக�ண	 மி�Dத உதார�ண
ைடேயா�� எDத� ெபா5Eேம �5	பா	, 

ம1ணாைச, ெப1ணாைச, ெபா�னாைச ஆகிய OவாைசகைளA	 வி.ட 

�றவிய��, உலகாE	 ம�ன�கE	 �5	பா	. கைலகைள அறிDத சா�ேறா��� 

ெப1க4 �5	பா	. இைறவ<ைடய (வ�ேவல<ைடய) ேகாயிைல வல	வD�, 
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(சரவணபவ எ<	) ஆெற?�� மDதிரேமாதி� �திகி�றவ��, ம�ற சி6 

ேப$�ெத$வ கெள�லா	 அ�பமான �5	பா	.  

 

33. 33. 33. 33. பதராவா� பதராவா� பதராவா� பதராவா�     

ெச ேகாட� மனதி� அகலாதி5கி�ற தி5வா� ெத$வாைன, வ4ளியா4 

மணாளனாகிய வ�ேவலேன!  

 

க�லாத Oட<	, ேசா	ேபறிA	, ெபாிேயாைர அ/�� ந�லறி% ெபறாத 

அறி�ன<	, மாமனா� �.�� வா!ேவா<	, நிைறDத ெச�வ�ைத 

அ<பவிகாதவ<	, ேபராைசயா� =டாந.�ெகா1டவ<	, ேபா�கள�தி� த� 

அரசைனேய, பைகவாிட	 கா.�ெகா/�பவ<	, த��க!9சி ெகா4வா<	, தன� 

மைன�� பயD�, உய�Dத வி5Dதின�� உணைவ ஒளி��ைவ�ேபா<	 ஆகிய 

இDத ஒ�ப� ேபைரA	 சி�தDெதளிDதவ�க4 பத� எ�6 ெசா�8வா�க4.  

 

34. 34. 34. 34. மனதி��ட க� மனதி��ட க� மனதி��ட க� மனதி��ட க�     

ெச ேகாட� உ4ள�தி� ேமவியி5கி�ற தி5வைனய ெத$வாைன, 

வ4ளிய	ைமயா� மணாளனாகிய வ�ேவலேன!  

 

வ(சைனAைடய ந.�	, எதி����ேபசி இக!கி�ற ெப1�5	, தDைத ெசா�வைத 

ேகளாத பி4ைளA	, ெசா�தி� பாக	 ேக./9 ச1ைடயி/	 த	பிA	, அ�பி�லாத 

அ1ண<	, பா! நில�தி� விைத�த விைதA	, பயி�காவ� ெச$யாத 

ேவளா1ைமA	, க�வி க�காம� ெசா�8கி�ற அறிவி�A	, ெபா54ேவ1�, 

இLட�ப.ட நா.�� வா!வ�	, ெக.டவ�கEைடய ஊ5�9 ெச�வ�	 ஆகிய 

இ�ப��	 ெச(ெசா� உைரகி�றவ� மனதி�.ட க� எ�ப�.  

 

35. 35. 35. 35. ஒ�;�* உதவாதவ�� உவைம �ற இயலா- ஒ�;�* உதவாதவ�� உவைம �ற இயலா- ஒ�;�* உதவாதவ�� உவைம �ற இயலா- ஒ�;�* உதவாதவ�� உவைம �ற இயலா-     

ெபா.�.ட மடமாத�க4 ஆைச ெகா4E	 ம�மதைன� ேபா�ற ெச ேகாட� 

மனதி� ��ெகா1ட வ�ேவலேன!  

 

க5 க�க4 உைடDதா8	 ேகாயி� க.டலா	. அ�ேவ ேதவ5	 ெதாழ�தகதா�	. 

மா/ ெபாதிA	 &ம�	; �(ைச நில�ைத உழ%	 பய�ப/	. மல	 =ட நா$, ப�றி 

இைவகளி� பசி� உத%	. கடாவான� வயைல உ?	. க?ைத ெபாதி &மDதி/	. 

�.�9&வ� மைற�ைப�த5	. �ைட�ப	 �.ைட9 &�த	 ெச$A	. நிழ� உத%	. 

ஒ5வ5�	 உதவாதவ�� ஒ��ைம =6வத�கி�ைல.  

 

36. 36. 36. 36. -�#சன� இய�� -�#சன� இய�� -�#சன� இய�� -�#சன� இய��     
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இல�மி நிைலயாக ��ெகா1ட ேப6ெப�ற ெச ேகாட� உ4ள�தி� 

அகலாதி5கி�ற வ�ேவலேன!  

 

பா	ைபA	 �.ட�கைளA	 ஒ�றா$ எ1ணலா	. ஆனா� பா	ைபவிட� 

�.ட�க4தா� அதிகேக/ விைளவி�பவ�க4. பா	� மணிமDதிர ஔடத களினா� 

க./�ப/	. �.ட�கேளா, அறி%ந��	, ந� வா��ைதகைள எ�தைன உைர�தா8	, 

பல நியாய சா�திர கைள ேகா�கணகி� கா.�னா8	, வணக
	, ஒ?க
	, 

ப.ச
	 ெகா4ளமா.டா�க4.  

 

ெபா�லாத ஒ5வ� ந�லவ�கைள க.��ேபா./, உட	ெப�லா	 ச%கா� 

அ��தா8	, அவ�கைள க.டவி!��வி.டா� வண �வா�க4.  

 

37. 37. 37. 37. க��ைடயா! க��ைடயா! க��ைடயா! க��ைடயா!     

ெசDெந� வய�கE	, நதிA	 Y!Dத ��Tாி� தைலவனான ெச ேகாட� மனதி� 

ேமவியி5கி�ற வ�ேவலேன!  

 

தாைய�ேபால பசி ேவைளயறிD� அ
R./கி�ற பாி%	, அழகி� தி5மகைள 

ஒ�பதாக%	, ஏவ� ெச$வதி� ேவைலகாாி ேபால%	, இ�ன�� இ�னப� எ�6 

��தி ெசா�8கி�ற மDதிாிேபால%	, இ கிதமான �ண கைளெகா1/, 

ெப5ைமயி� Fமிேதவிைய� ேபால%	, ேகாபமி�லாதவளா$, ப(சைணயி� 

கலவி�ெதாழி�� ேவைசயைரவிட எ1மட கா$ இல கி, இXவா6 

ெசய�ப/கி�றவைள க��ைடயவ4 எனலா	.  

 

38. 38. 38. 38. ந�லவா@� ந�லவா@� ந�லவா@� ந�லவா@�     

மகி!9சிைய� த5கி�ற �ரெச �Dத� �ல	 விள கவDத ெச ேகாட� உ4ள�தி� 

உைறகி�ற வ�ேவலேன!  

 

தDைத, தா$, த	பிமா�, மாம�, ைம��ன�, மைனவி, அ1ண�, &�ற�தா� 

ஆகிேயா5ட� ேச�D� வா!வேத வா!வா	. அ� எத�� ஒ�	 எனி�, 

ெவ4ள�ெப5கிேல ஆ�ைற கட�பத��� ப&வி� வா�ைன� பி��� ெகா1/ 

நீDதி கைரேச�வத�� ஒ�பா�	.  

 

பிற� ஏ&மா6 இவ�கைள விலகி, பிற5ட ேநயமா$ வா!வ�, வா!வாகா�. அ� 

நிைலயி�லாத நீ5ைடய ெபாிய நதியி�, நாயி� வாைல� பி��� ெகா1/ அகைர 

ேச�வதைன ஒ�	.  
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39. 39. 39. 39. நரக* ேபாகி�றவ�க! நரக* ேபாகி�றவ�க! நரக* ேபாகி�றவ�க! நரக* ேபாகி�றவ�க! 6 6 6 6 வைகயின� வைகயின� வைகயின� வைகயின�     

உலகெம�லா	 ெகா1டா/	 கீ��திெப�ற ெச ேகாட� மனதி� அகலா� வா!கி�ற 

வ�ேவலேன!  

 

அதிகமாக� ெப1பி4ைளகைள� ெப�றவ�க4, மிகேகாப�தினா� ��ேபால 

சீ6கி�ற மைனவியினா� இகழ�ப/வா�க4. ெகா�ய ெசா�கைள9 ெசா�8 

கி�றவ�க4, ஓயா� சா�பி./ெகா1ேட இ5�வ�க4, ெபா�லாத அ�ப5காளாகி 

அ�ைமயா$ வா!ேவா�, தாி�திர�க4 ஆகிய இDத ஆ6வைகயான ேப�கE	 நரக	  

எ$�வ� எ�பா�க4.  

 

40. க�வி க�ற�� தர	  

தி5வைனய ெத$வாைன, வ4ளிநாயகியா4 மணவாளனா	 ெசய
5க வ�ேவலேன!  

 

ஒ5வ� பதினா6 வய��4 ப��த க�வி, க��� எ?திய எ?���ேபா� 

மனைதவி./ அகலாதி5�	. (பதினா6�ேம�) 
�ப� வய��4, ெச	ெபா� 

றக.�� எ?தின எ?�ேதேபா� இ5�	. 
�ப��ேம� ஐ	ப��4  

க�ற க�வி, பைன ஓைலயி� எ?திய எ?��� நிகரா�	. அத��ேம� 

எ?ப�திர1/�4 க�ற க�வி காகித�தி� எ?திய எ?�தா�	. அத��ேம� '6 

வய��4 க�க வி5	�	 க�வி, நீ�ேம� எ?��� ேந�.  

 

ஆைகயா� '�கைள க�கேவ1/ெமனி� ளைமயி� க�கி�ற க�விேய 

க�வியா�	. அக�வியான�, சா�ேறா� அைவயி�, நிைன�த மா�திர�திேல 

நிைன%� வD� உத%	.  

 

41. 41. 41. 41. ெபா-நல* ேப<த� ெபா-நல* ேப<த� ெபா-நல* ேப<த� ெபா-நல* ேப<த�     

ெக1ைட மீ�க4 விைளயா/கி�ற நதி Y!Dத ��Tாி� தைலவனான ெச ேகாட� 

உ4ள�தி� அகலா� உைறகி�ற வ�ேவலேன!  

 

தி5வல(&ழியி�, காவிாி நதி பாதாள	 ��Dதிடேவ அ � தவ	 ெச$த ஏர1ட 


னிவ�[$], இதி� ஒ5 
�Aைட ம�ன<ைடய தைலையேய<	 சைட
� தாி�த 

தைலையேய<	 ெகா/�தா�, இXவழி அைடப/	 எ�6 ெசா�லேவ, அ�ேக.ட 

ஒ5ேசாழ�, த5மேம ெவ�றி எ�6 எ1ணி, யாைக நிைலய�ல; கீ��திேய 

நிைலயான� எ�6 ெசா�� அDத �ழியி� வி?Dதா�. அ�க1ட ஏர1ட 
னிவ�, 

தா<	 அதி� வி?Dதா�. ஆைகயா� யாவ��	 ெபா�நல	 ேபNதேல சிற�பா	.  

---- 
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[$] ஏர1ட 
னிவ�, தி5வல(&ழியி� தவ	 ெச$� வDதா�. அ�ேபா� காவிாியா6 

இ�தல�தி�� அ5கி� ஒ5 ெபாிய�ழி வழியாக� Fமி�4 பா$Dத�. அதைன க1ட 

ேசாழ� ஒ5வ�, ��பமைடD�, ஏர1ட 
னிவ5�9ெசா�ல, அவ� அDத9 &ழியி�, 

ஒ� அரச<ைடய 
��தைலைய அ�ல� தவசியி� சைட�தைலைய ெகா/�தா� 

ஆ6 உ4ேள &ழி�திற காம� ேமேல பா$Dேதா/	 எ�6 =றினா�. இைதேக.ட 

ேசாழ�, ஆ6ெப5கி, உலக	 ந�ைமயைடய ேவ1/	 எ�6 க5தி�தாேன 

அ9&ழியி� வி?D� இறDதா�.  

 

இதைன க1ட அ	
னிவ� ந	
ைடய ெசா��னா� அ�லவா அரச� இறDதா� 

எ�6 வ5Dதி� தா
	 அ9&ழியி� வி?D� இறDதா�. காவிாிA	 பாதல�தி� 

&ழி�தழியாம�, ேமேல பா$Dேதா��6 எ�6 ஒ5 பழ கைத =ற�ப/கிற�. 

(தி5வாவ/�ைற ஆதீன ெவளி-/: தி5வல(&ழி[§]). 

 

ெஜயேசாழ� �மார� கனகேசாழ� இவ� ேதவி ெச1பகா கி, இவ� கால�தி� 

காவிாி, தி5வல( &ழியி�5Dத விநாயகைர வல(ெச$�, பாதாள�தி� மைறDத�. 

இதனா� சன க4 
ைறயி.ட�க1/, அரச� விசன
ற, அசாீாி, அரசேன! நீA	, 

உ� மைனவிAமாயி<	 அ�ல� ஒ5 இ5�யாயி<	, அDத� பில��4 ��Dதா�, 

காவிாி தி5	�வா4 எ�ற�. அரச�, அXவைகேய த� மைனவிAட� பில��4ேள 

ேபாக��ணிDதேபா�, அரசைன� பிாியாத மDதிாிக4 தி5ேகாc9&ர�தி�, ஏர1ட 

ாிஷி தவ(ெச$கிறா�; அவ5ைடய க.டைள ெப�6�ேபாகலா	 என, அரச� 

அXவாறிைசD�, அவைர மைனவிAட� பணிDதன�. இ5�, அரசைன� தீ�காA4 

உ4ளவனாக%	, பணிDத மைனவிைய� தீ�க&ம க�யாக%	 இ5க வா!�தினா�. 

பிற�. மDதிாிக4 நடDதைவ =ற, இ5� ேக./, அரச<�� ததீசியி� சாி�திர =றி� 

�கழைடய ேவ1/ெமன� பில��4 ��Dதன�. உடேன காவிாி, ெவ4ள ெகா1/, 

ஊாி� பிரேவசி�த�. பிற� அரச�இ5� ெசா�ப� அவ� ��Dத பில�தி� 
ைள�த 

ஏர1ட � க�தி��	 அவ� தப(ெச$த இட�தி� பிரதி.��த சிவ� க�தி��	 

ஆலய�தி5�பணிக4 ெச$வி�� எ?ப� ஆ1/க4 ஆ1/. த� மக� 

&Dதரேசாழ<�� ப.டாபிேஷக	 ெச$�, சிவபத	 ெப�றன�. (அபிதான 

சிDதாமணி)  

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

 [§] தி+வல81ழிதி+வல81ழிதி+வல81ழிதி+வல81ழி:::: இDதிர� ெபா5./ வDத காவிாி, ஈ1/9 &ழியி� ஆழ, இDதிர� 

ேவ1/ேகாளா� வரக1ட 
னிவ� அதி� ஆழ, அ� பாதாள	 ெச�லா� 

பிரவகி�த�. இ�தல��, இDதிரனா� Fசிக�ப.ட கணபதி, அவ� எ/க வராம�, 

அ?Dதியி5கிறா�. (அபிதான சிDதாமணி)  

 

42. 42. 42. 42. க��� எவ+* நிகாி�ைல க��� எவ+* நிகாி�ைல க��� எவ+* நிகாி�ைல க��� எவ+* நிகாி�ைல     
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தி5வைனய ெத$வாைன வ4ளி மணவாளனாகிய ெசய
5க வ�ேவலேன!  

 

வைலஞ�களி� �ழDைதக.� அவ�களி� பசி தணியேவ1�, கா&ெகா/�தா� 

மா1டXய 
னிவ�[$]. அவ�க4 அகா&�� R1��
4 வா கி மீ�கைள 

ெகா�றதா�, அ�பாவ�தி��� பாிகாரமாக, அXவாேற R1��� ேம�5D� 

ெதா கி ெகா1�5�	ேபா�,  

 

த�கணவனாகிய ெமௗ�க�ய 
னிவைர =ைடயி� ைவ��� தைலயி� &மD� 

ெச�8	ேபா� இ5ளி� அ=ைட அவ5ைடய கா��ப./, மா1டXய5� 

வ5�த	 ஏ�படேவ, ேகாப ெகா1ட மா1டXய�, ெபா?� வி�ய, உ� தா� 

அறகடவ� எ�6 சாபமிடேவ, இ�ேக.ட நளாயினி ெபா?� வி�யா� எ�6 

=றி9ெச�றிடேவ, Oவ5	 ேதவ5	 வD�, நளாயினிைய ெபா?� வி�யேவ1/	 

எ�6 ேக.டன�. அதனா� க��� நிகெரா5வ5மி�ைல.  

---- 

[$][$][$][$]மா'டவிய�மா'டவிய�மா'டவிய�மா'டவிய�:::: ஒ5 தவைளயிட	 பிறDதவ�, தவ�தி�சிறDத ஒ5 
னிவ�, சாEவ� 

எ�<	 ம�ன<ைடய க5)ல�ைத ெகா4ைள ய��தவ�கைள� பி�க வDத 

காவலாளிக4, இவைரA	 தி5டெர�6 பி���ெகா1/ ேபாயின�. அரச� 

உ1ைமAணராம� க?ேவ�6 க.ைடைளயி.டா�. க?ேவ�றிய பிற� 

உ1ைமAண�D�, மிக%	 வ5Dதி, வைர வி/தைல ெச$ய
ய�றா�. க?வி�5D� 

இவைர எ/க
�யவி�ைல. ஆகேவ உட	பி�5�	 ப�திைய ம./	, 

உட	பி�வி./, 
�<	 பி�<	 அ6�� வி/�தன�. அ�6 
த� ஆணி-

மா�டாவியராயின�. இவ� �ழDைத� ப5வ�தி� �	பியி� வா�� �5	ைப 

^ைழ��� ���ற9 ெச$� விைளயா�யதா� க?வி� ஏ6	ப� ேந�Dதெத�6 இவேர 

ஆரா$D�ண�Dதா�. �ழDைத�ப5வ�தி� அறியாம� ெச$த பிைழ�, இ�தைகய 

ெகா/	 த1டைனயைம�த இயமைன, மனிதனாக� பிறக9 சபி�தா�.  

 

இவ� க?வி�5�	ேபா�, நளாயினி, இ5ளி�, த� கணவைன =ைடயி� எ/�� 

வ5	ேபா�, இவ� கா�� இ���வி.டா4 இவ� சினD�, ெபா?�வி�Dத%ட� 

கணவைன இழக9 சபி�தா�. அவE	 ெபா?� வி�யாம�5க9 சபி�தா4. ேதவ�க4 

ேவ1/ேகாளா�, இ5வ5	 சாப�/ ெச$தன�. (இ� கைலகள(சிய	)  

 

இனி, அபிதான சிDதாமணி =6வ�: இவ� தவைளயிட	 பிறDத இ5� எ�ப�. 

சாEவ� ெபாகிஷ�ைத ெகா4ைளயி.ட தி5டைர� பி�க வDத காவலாளிக4 

இவைரA	 க4ளெர�6 பி��� அரசனிட	 ெச�றன�. அரச�, காவல� ெசா�ப� 

இவைர க?ேவ�றினா�; இவர� த�ைமைய� பி� அறிDத அரச� வண கி 
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க	பியினா� க?�தி�5Dத Yல�ைத ெம�வா இ5�ற�தி8	 அரா%வி��, 

ந/��1ைட வி.டன�. அ�6
த� இவ5�, ஆணிமா1டXய� என�ெபய� 

வDத�. தா	, பால�ப5வ�தி� �	பிகைள� பி��� வா�� �5	ைப ^ைழ�� 

விைளயா� அவ�றி�� ேவதைன த5வி�ததா�, அDத�பாவ	 க?மர�தி� இ.டெதன 

யமனா8ண�D� அறியா�ப5வ�தி� ெச$த பாவ�தி�� இXவைக க/D��ப	 

ெச$ததனா�, நீ Fமியி� மனிதனாக� பிறகெவன9 சாபமி.டவ�. இ9சாப	 

ஏ�றதனா� யம� வி�ரனாக� பிறDதா�.  

 

இனி, நளாயினி ப�றி : நள� மகளாக� பிறDத நளாயினி ெமௗ�க�ய 
னிவைர 

மணD�, பலவா6 ேசாதிக�ப.டா4. ேம8	 ேசாதிக எ1ணிய 
னிவ�, 

�.டேநா$ ெகா1டா�. தீ��த யா�திைர ேபாக வி5	பினா�. இவ4. கணவைன 

=ைடயி� ைவ��� Rகிெகா1/, தீ��த க4ேதா6	 ெச�6, நீரா.�வDதா4. 


னிவ� ஒ5 தாசிைய� �ணர வி5	பினா�. இவ4 தாசி�� பணிவிைட ெச$�, 

அவைள இைசவி��. இவைர� Rகிெகா1/. இ5ளி� ஒ5 ேசாைல வழி 

ெச�றன4. அXவிட	 F�வ க5ம�தா� மா1டXய ாிஷி, க?மர�தி� 

ெதா கிெகா1�5Dதா�. இவ4 ெச�ற� இ5ளிலாதலா�, அ=ைட, மா1டXய� 

கா��ப./ அவ5� வ5�த
1டாகிய�. மா1டXய� இவைள� ெப1ெணன 

அறிD�, நீ ெபா?� வி�ய ம கலமிழக என9சபி�தன�. இவ4, ெபா?� 

வி�யாதி5க சபி�தன4. இதனா� ேதவ�� நி�திய க5மாதிக4 நடவாத� க1/, 

ேதவ� மா1டXயைர ேவ1ட, அவ� இவளிட	 அ<கிரக	 �ாிய, ெபா?� 

வி�ய9ெச$த க�பினி. (அபிதான சிDதாமணி)  

----------- 

 

43. 43. 43. 43. எைதB* ஆரா$�- ெச$யேவ' * எைதB* ஆரா$�- ெச$யேவ' * எைதB* ஆரா$�- ெச$யேவ' * எைதB* ஆரா$�- ெச$யேவ' *     

தி5வைனய ெத$வாைன, வ4ளி மணவாளனாகிய ெச$
5க வ�ேவலேன!  

 

��றம�ற ஒ5 அDதண�ெப1, மக% ேவ1�, ஒ5 கீாி�பி4ைளைய வள��� 

வDதா4. நா.க4 ெச�ல, ஒ5 மக� பிறDதா�. ஒ5நா4 அ�ழDைதைய� ெதா.�� 

�./� ேதா.ட�தி�� கீைர பறிக9 ெச�றா4.  

 

அ�ேபா�, ெதா.�ல5ேக ஒ5 பா	� வர%	, அதைனக1/ கீாி, அதைன க���� 

�1டாகிய�. அதைன� தா$� உண��த9 ெச�றிட அவ4, த� �ழDைதைய 

ெகா�6வி.டெதன எ1ணி, அகீாிைய ெகா�6வி./, உ4ேள ெச�6, 

நிக!Dதைதக1/, த�<ைடய உயிைர�ேபாகிெகா1டா4.  
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ஆதலா� உலகி� எைதA	 ஆரா$D� ெச$ய ேவ1/	.  

 

44. 44. 44. 44. >ணாவன >ணாவன >ணாவன >ணாவன     

தனDேத� கவிைதவாண5களி�	 ேமக	 ேபா�ற ெச ேகாட� மனதி� அகலா� 

��றி5கி�ற வ�ேவலேன!  

 

ேம./கள� நில�தி� விைத�த விைதA	, ெகா1�மா./� ெகா/�� வா கிய 

விைலA	, ெபா�லாதவ�கEைடய ெசா�8	 கா.�� �&	 நிலெவாளிA	, பாைல 

நில�தி� ெப$த மைழA	, ெவ��பி� ஊ�றிய காராவி� பா8	, க1ணிலா� ெப�ற 

இர�தின மணிA	, ேவசியாி� &�ற�தா� ேத�/	 அழ�	, ெசDதமிழி� ெப5ைம 

அறியாதவ�பா� ெச�6 மன	 வா/வ�	 �ணா	.  

 

45. 45. 45. 45. சிவ,தல4கைள, தாிசி�க �'ணிய�* ெச�சிவ,தல4கைள, தாிசி�க �'ணிய�* ெச�சிவ,தல4கைள, தாிசி�க �'ணிய�* ெச�சிவ,தல4கைள, தாிசி�க �'ணிய�* ெச�வ�* வ+த� வ�* வ+த� வ�* வ+த� வ�* வ+த�     

தி5வா� ெத$வாைன வ4ளி மணாளனா	 ெசய 
5க வ�ேவலேன!  

 

சிற��மி�Dத கயிலாயமைல ஒ�6, �Eவநா./� தல	 ஒ�6[ேகாக�ண	] , 

வடநா./� தல க4 ஐD�, ெகா �நா./� தல க4 ஏ?, பா1� நா.�� 

பதினா��, மைல நா.�� தல க4  

 

இர1/, ேசாழநா./� '�6�ெதா1`�றா6, மைலயாளேதச�தி� பதிைனD�, 

ஈழநா.�� நா�ப�திர1/, ஆக ெமா�த	 இ5'�6 எ1ப�� நா�� 

சிவ�தல களா	 இவ�ைறெய�லா	 ெச�6 க1/வDதவ��� �1ணிய(ேச5	. 

ெச�வ	 வDெத$�	.  

 

46, 46, 46, 46, விC< தல4க! தாிசி�க# ெச�வ�*விC< தல4க! தாிசி�க# ெச�வ�*விC< தல4க! தாிசி�க# ெச�வ�*விC< தல4க! தாிசி�க# ெச�வ�*, , , , �'ணிய�* வ+* �'ணிய�* வ+* �'ணிய�* வ+* �'ணிய�* வ+*     

தி5வைனய ெத$வாைனயா4, வ4ளிநாயகியா4 மணாளனாகிய ெச$
5க 

வ�ேவலேன!  

 

எ�6
ள ைவ�1ட� தல	 ஒ�6. இனிய தி5�பா�கட� ஒ�6. ந/நா.�� 

இ5ப�திர1/, ேசாழநா.�� நா�ப�ெதா�6, பா1�நா.�� பதிேன?, மைலநா/ 

பதி�O�6, வடநா.�� பதிெனா�6 ஆக '�ெற./� தி5�பதிகE	 விLN� 

தலமா�	. இவ�ைற� தின
	 நிைனகி�ற ேப�க.�� பாவ	 பறDேதா/	. ெச�ம	 

ஈேட6	. ெச�வ	 வDெத$�	.  

 

� கவடகயிலாய 
தலாைவD�  

            �Eெவா�6 ெதா1ைட வளநா. ெட1ணா��  
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த �ந/நா.�5ப�திர1/ ெபா�னி�  

            தல'�6� ெதா1`6 மைலநா. ெடா�6  

ெகா ேக? சி கள�தி �ர1/ ைவைக  

           ெகாழிதமி!நா.cேர? 
தலா( Yல9  

ெச ைகயா� தவமி5'� ெற?பானா�கி�  

           ெறகிணபா� கயிலாயD தி5��றால	.-  

        (தி5��றால�தல�ராண	-ேதவ�க4 சிவ��ேராகமைடDத படல	-63)  

 

இத�ப� 274,ஆனா� இைவ பாட�ெப�ற தல களி� சதக�தி� உ4ளைவ 

ெபா��தல க4.  

 

47. 47. 47. 47. இைறவ� உைறBமிட4களி� சில இைறவ� உைறBமிட4களி� சில இைறவ� உைறBமிட4களி� சில இைறவ� உைறBமிட4களி� சில     

தி5வா� ெத$வாைனய	ைம, வ4ளிய	ைம மணவாளனாகிய ெசய
5க வ�ேவலேன!  

 

 (நீ) தி5கயிலாய	 
தலாக� தி5காள�திவைர ேகாயி� ெகா1/4ளா$.  

 

48. 48. 48. 48. இ-�ம- இ-�ம- இ-�ம- இ-�ம-     

தி5வைனய ெத$வாைனயா4, வ4ளிய	ைமயா4 மணாளேன! ெசய
5க 

வ�ேவலேன!  

(நீ) தி5க%ாி 
த� ெபாதியமைல வைர விள �கி�றா$.  

 

49. 49. 49. 49. இ-�ம- இ-�ம- இ-�ம- இ-�ம-     

தி5வைனய ெத$வாைனயா�, வ4ளிநாயகியா� மணாளேன! ெச$
5க வ�ேவலேன!  

 

(நீ) தி59ேசாைல 
த� ஈேரா/ வைர விள �கி�றா$.  

 

50. 50. 50. 50. இ-�ம- இ-�ம- இ-�ம- இ-�ம-     

தி5ெவா�த ெத$வாைன, வ4ளி ஆகிேயா� கணவேன! ெச$
5க வ�ேவலேன!  

 

(நீ) பழனி 
த� தி5கட	பாடவி வைர எ?Dத5ளியி5கி�றா$.  

 

ஈாி5ப தா(ேசாழ	 ஈெரா�ப தா	பா1�  

ஓ�பதி�O�றாமைலநா ேடாாிர1டா	-சீ�ந/நா  

டாேறாcெர./ெதா1ைட யXவடநாடாறிர1/  

=6தி5நாெடா�றா ெகா4.  
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51. 51. 51. 51. இ-�ம- இ-�ம- இ-�ம- இ-�ம-     

தி5வா$ ெத$வாைன�	 வ4ளி�	 மணவாளேன! ெச$
5க வ�ேவலேன!  

  

(நீ) தி5வாவின��� 
தலானவிட�தி8	, உ� தி5வ� நிைன�பவாிட�தி8	, எ� 

மன�தி8	 ��ெகா1�5கிறா$.  

 

52. 52. 52. 52. சிவைன� Dஜி�* நா!மல� சிவைன� Dஜி�* நா!மல� சிவைன� Dஜி�* நா!மல� சிவைன� Dஜி�* நா!மல�     

தி5வா� ெத$வாைன ேதவி�	 வ4ளிேதவி�	 மணாளேன! ெசய
5க 

வ�ேவலேன!  

 

ஞாயி�6கிழைமயி� O�6 இதழாயி5�	 வி�வ�தி8	, தி களி� 

ெவ1�ளசியா8	, ெசXவாயி� விளா இைலயா8	, �தனி� மாதைளயினா8	, 

வியாழனி� வ க�தா8	(?), ெவ4ளியி� நாவ� ெகா?Dதினா8	, சனியி� 

விLNகரDைத� Fவா8	 தவறாம� சிவெப5மாைன� Fசி�தா�, நிைன�த 

காாிய ைக=/	. பாவ	 ெதாைலA	, வ6ைமA	, தீவிைனயா� வDத தீைமA	 தீ5	. 

மிக ெச�வ	 உ1டா�	. தீ � வாரா�. இ�ேவ ந�ைமயா�	.  

 

53. 53. 53. 53. வி�வ,தா� Dசி�* நா�க! வி�வ,தா� Dசி�* நா�க! வி�வ,தா� Dசி�* நா�க! வி�வ,தா� Dசி�* நா�க!     

தி5 ேபா�ற ெத$வாைனய	ம�, வ4ளிய	ம� ஆகிேயாாி� கணவேன! ெசய
5க 

வ�ேவலேன!  

 

தி க.கிழைம ச���தி, அ.டமி, ச���தசி, அமாவாைச,நவமி 
தலான நா.களி� 

வி�வ	 எ/�த� =டா�. ஞாயி6, ெசXவா$, ெவ4ளி, எ./, பனிெர1/, 

பதினா�கா	 ப.ச க4, அமாவாைச, தி5ேவாண	, வியதிபாத	, கிரகண நா.க4 

ஆகிய நா.களி� வி�வ	 எ/�த� =டா�.  

 

இைவக4 நீ கின ஆ6மாத க4 வி�வ	 எ/��9 சிவெப5மாைன� Fசிகி� 

ந�றா	. ��ப	 அக8	.  

 

54. 54. 54. 54. இதனி9* இ- அதிக* இதனி9* இ- அதிக* இதனி9* இ- அதிக* இதனி9* இ- அதிக*     

�ேபரன� அளகா�ாி� நிகரான ��Tாி� வா!கி�ற தீரனான ெச ேகாட� மனதி� 

அகலாத வ�ேவலேன!  

 

ப�னிர1/ ேகா� மல�களா� அ59சி�பதி<	, ஒ5 தாமைர மலரா� அ59சி�ப� 

ந�றா	. '6ேகா� தாமைரகளா� அ59சி�பைதவிட, ஒ5 நீேலா�பல�தா� Fசி�ப� 
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ந�றா	. நீேலா�பல	 ேகா� ெகா1/ அ59சி�பைதவிட, ஒ5 வி�வ�தா� Fசி�ப� 

ந�றா	. 
கிைள வி�வ க4 ஐD� ேகா�ையவிட ஒ5�ளசி ேமலா	.  

 

இXவா6 Fசி�ப�, ேதா�திர(ெச$வ�, ெசபி�ப�, தியானி�ப� இைவக4 

சமெமனி<	 ஒ�6ெகா�6 இல.ச	 '6 அதிகமா	.  

 

55. 55. 55. 55. �ராண*�ராண*�ராண*�ராண*, , , , ேவத*ேவத*ேவத*ேவத*,,,,    சா,திர* சா,திர* சா,திர* சா,திர*     

தி5நீ6 தாி�த �ரப�திர� பாத�ைத மறவாத ெச ேகாட� மனதி� அகலாதி5கி�ற 

வ�ேவலேன!  

 

ம9ச	, =�ம	, ைசவ	, இ� க	, வாமன	, (W)காDத	, வராக	, ைகவ��தன	, 

ைவணவ	, ப%�க	, மா�க1ட	, ஆகிேனய	, பாகவத	, கா5ட	, பிரம	, 

பிரமா1ட	, ப�ம	, நாரத	 ஆகியைவ, பதிென1 �ராண களா	, 5�, ய&�, 

சாம	, அத�வண	 ஆகிய நா��	 ேவத களா	, சி�ப	, பரத	, ம<ஞான	, 

சா
�திாிக	,ேசாதிட	, வாகட	 ஆகிய ஆ6	 சா�திர களா	.  

 

56, 57. 32 56, 57. 32 56, 57. 32 56, 57. 32 அற4க! அற4க! அற4க! அற4க!     

ெச	பவள வாAைடய உைமயவ4 தDத �மேரசேன! ெச ேகாட� மனதி� எDநாE	 

அகலாம� இ5கி�ற வ�ேவலேன!  

 

மக%ெபா6வா�� இட ெகா/�த�, மக� ெப6வி�த�, சாதக	 எ?�த�, விைத 

வழ க�, பி4ைள�பா� வா��த�, ம5D�, அ��ட� ப��பவ�� உண%, உைட 

அட க8	 ெகா/�த�, ச�திர	 க./வி�த�, அ6சமய�ேதா�� உ1�, 

தகைமAைடயா�� �/, இடDத5த�, ெவ�றில�திைன கா�திட�, ந�ல 

'�கைள� ப��� அத�� உைர ெச$வி�த�, பிற� உயிைர கா�த�, சிைற9ேசா6, 

சிைறமீ.ட�, தி�ப1ட  ெகா/�த�, எ./வைக மண
	 ெச$வி�த�, க1ணா� 

உத%த�, ப&%� உைர(சக� அைம�த�, &ைமதா கி, ேசாைலக4 அைம�த�, 

த1ணீ�� பDத�க4, ஏாி �ள	 ெவ./த�, பா�, ெவ�றிைல, &1ணா	� 

ெகா/�த�, ெப1 ேபாக	, தைல� எ1ெண$ ெகா/�த�, அனாைத� பிண�திைன 

எ/�� அடக	 ெச$த�, வில கி�� உணவளி�த�, வ1ணா� உபசார	, நாவித� 

உபசார	 ஆகிய 
�ப�திர1/ அற கைளA	 ெச$யேவ1/	.  

 


�ப�திர1/ அற களாவன:- ஆ�ல��9சாைல, ஒ�வா��ண%, 

அ6சமய�ேதா�� உ1�, ப&வி�� வாAைற, சிைற9ேசா6, ஐய	, தி�ப1ட	 

ந�க�, அறைவ9ேசா6, மக�ெப6வி�த�, மக% வள��த�, மக�பா� வா��த�, 
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அறைவ� பிண(&ட�, அறைவ�Rாிய	, &1ணா	�, ேநா$, ம5D�, வ1ணா�, 

நாவித�, க1ணா�, காேதாைல, க1ம5D�, தைலெக1ெண$, ெப1ேபாக	, பிற� 

�ய� கா�த�, த1ணீ��பDத�, மட	, தட	, கா, ஆ%ாி(& தறி, வில கி��ண%, 

ஏ6வி/�த�, விைல ெகா/��யி� கா�த�, க�னிகாதான	 
த�யனவா	. (அபிதான 

சிDதாமணி)  

 

58. 58. 58. 58. அ;ப,-3வ� மர� அ;ப,-3வ� மர� அ;ப,-3வ� மர� அ;ப,-3வ� மர�     

ெச ேகாட� மனதி� எ�6	 உைறகி�ற, தி5வைனய ெத$வாைன வ4ளி 

மணாளேன! ெசய
5க வ�ேவலேன!  

 

அDதண� ப�னி5வ�, ஆதிைசவ� நா�வ�, மாமா�திய� ஒ5வ�, ம�ன�க4 அ6வ�, 

�6நில ம�ன�க4 ஐவ�, வணிக� ஐவ�, ேவளாள� பதி�Oவ�, இைடய� இ5வ�, 

மர� அறியாதவ�க4 அ6வ�, ேவட� ஒ5வ�, �யவ� ஒ5வ�, ெசகா� ஒ5வ�, சாணா� 

ஒ5வ�, சா�ய� ஒ5வ�, பரதவ� ஒ5வ�, வ1ணா� ஒ5வ�, பாண� ஒ5வ�, �ைலய� 

ஒ5வ� ஆக அ6ப�� Oவ5	 ெபாிய தவ�ைத9 ெச$� சிவ�ேபறைடDதவ�களாவ�. 

சிற��மிக இவ�கைள நிைன�� வாயினா� ெசா�னா� 
�திெபறலா	.  

 

59595959----62 62 62 62 மரபின� யா� யா� எ�ப- மரபின� யா� யா� எ�ப- மரபின� யா� யா� எ�ப- மரபின� யா� யா� எ�ப-     

ெச ேகாட� உ4ள��ைறகி�ற தி5வா� ெத$வாைனயா�, வ4ளி�ற�தியா� 

மணாள5	, ெச$
5க வ�ேவலேன!  

 

தி5ஞானச	பDத�, த1cச�, 
5க�, சிற���யா�, கணநாத�, தி5நீலநக�, 

ப&பதியா� ேசாமாசி மாறனா�, அ�Fதி அ�க4, நமிநDதியா�, � கி�யகைலய�, 

Fசலா� ஆகிய இவ�க4 ப�னி5வ5	 மைறயவ�க4.  

 

&Dதர�, சைடயனா�, இைசஞானியா�, �க!��ைணயா� ஆகிய நா�வ5	  

நா�வ5	 ஆதிைசவ� பிரா	மண�க4. சி6�ெதா1ட� (மாமா�திய�) ம5��வ�, 

ேகா9ெச க.ேசாழ�, �க!9ேசாழ�, இட கழியா�, ெந/மாற�, ம ைகய�கரசியா�, 

ேசரமா�ெப5மா4ஆகிய அ6வ5	 அரச�க4. ெம$�ெபா5ணாயனா�, =�6வ� 

நரசி க
ைனயைரய�, கழ�சி க�, ஐய�க4, காடவ�ேகா� ஆகிய ஐவ5	 

�5ம�ன�. தி5Oல�, ஆனாய� ஆகிய இ5வ5	 இைடயராவ�, காாியா�, 

கண	��ல�, எறிப�த�, த1�, �6	ப�, �ல9சிைறயா� இவ� அ6வ5	 மர� 

அறியாதவ�க4. க�க	ப�, காைரகால	ைமயா�, இய�பைகயா�, O��தியா�, 

அம�நீதியா� ஆகிய ஐவ5	 வணிகராவ�.  
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இைளயா���மாறனா�, நா%கரச�, க�காம�, விற�மி1ட�, ெச6��ைணயா�, 

ச�தியா�, 
ைனய/வா�, ேகா.��,வாயிலா�, அாிவா.டாய�, சாகிய�, O�க�, 

மானக(சார� ஆகிய பதி�Oவ5	 ேவளாள�, தி5நீலக1ட யா!�பாண�, பாண� 

மர�, க�யனா�, ெசகா� மர�, அதிப�த�, பரதவ� மர�, தி5நீலக1ட� �யவ�. 

ஏனாதிநாயனா� சா�ற மர�ேநசநாயனா� சா�ய�. க1ண�ப� ேவட�. தி5�றி��� 

ெதா1ட� வ1ணா�. தி5நாைள�ேபாவா� �ைலய� இவ�க4 எ�ேலா5	 அ6ப�� 

O�6 என9சிவ�ேப6 ெப�றவ�க4.  

 

63.63.63.63.    சாிைய# ெசய� சாிைய# ெசய� சாிைய# ெசய� சாிைய# ெசய�     

நாய�மா�க4 ெச ேகாட� மனதி� அகலா� எ�ேபா�	 எ?Dத5ளியி5கி�ற 

வ�ேவலேன!  

 

மணமிக மல�கைள� த5கி�ற நDதவன கைள ஏ�ப/��த�, உ4ள�ேபா/ 

அதி�5D� மல�கைள� பறி�த�. அைவகைள மகி!ேவா/ மாைலயாக க./த�, 

ேபர�ேபா/ அ	மல� மாைலகைள9 சDதிரேசகரனாகிய சிவெப5மா<�9 Y./த�, 

ேகாயி�கைள =.�9 &�த	 ெச$த�, சாண�தா� ெம?�த�, ஒளிெபறேவ 

எ1ெண$, ெந$ விளேக�6த�, பDத பாச	 இ�லாம� ேகாயி� வல	 வ5த�, 

சிவன�யா�க.� அ�ன	 பைட�த�, அவ�க.�� பணிவிைட ெச$த�, அவ�கேளா/ 

இண கி இ5�த� 
த�ய ெசய�க4 சாிைய9 ெசய�களா	. மனதார இதைன9 

ெச$ேவா� சிவேலாக	 அைடவா�க4.  

 

64.64.64.64.    கிாிைய# ெசய� கிாிைய# ெசய� கிாிைய# ெசய� கிாிைய# ெசய�     

ஏ?ல�	 பணிDேத��	, தி59சீரைலவா$ �மரேன! ெச ேகாட� உ4ளேகாயி�� 

இ5�	 வ�ேவலேன!  

 

மிக மண	 ெபா5Dதிய அகி� 
தலான �ைகA	, நிைறDத விள� வைககE	, Rய 

தி5ம(சன கE	, நிைற மண	 ெகா1ட ந�ல மல�கE	 மகி!9சிAட� ெகா1/, 

மாைய�ணமி�றி, வைக ேச5	 ஆவி� ஐDதா� ஆ.�, உ4ள�தா8	, �ற�தா8	 

வழிப./ அ54 வழியி� நி�6 அழேலா	�ேவா�கேள கிாிைய ெச$ேவாராவா�.  

 

இ�ப� எ�ேபா�	 ெச$பவ�க4 சிவன5கி� இ5�ப� எ�6 நா�ேவத கE	 =6	.  

 

65. 65. 65. 65. ேயாக# ெசய� ேயாக# ெசய� ேயாக# ெசய� ேயாக# ெசய�     

எ�லா� திைசகளி8
4ேளா�க4 வண �கி�ற தி59ெசDRாி� மைல�மரேன! 

ெச ேகாட� மனதி� வா! வ�ேவலேன!  
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சா��விக	, தாமச	, இராசத	 ஆகிய 
�ண கைளA	, &ைவ, ஒளி, ஊ6, ஓைச, 

நா�ற	 எ�<	 ஐ	�ல�கைளA	, ெம$,வா$, க1, O�, ெசவி எ�ற ஐDைதA	 

அடகி, Oலாதாரகா�றதைன�ைதA	, அடகி அத�� அ�பா� 
ய�சியா�, 

இ5வழிகைளA	 ந�றாக அைட��, ந/வழியாகிய &ழி
ைன வழிேய கா�6 ெச�6, 

தா1டவ� சில	ெபா�� தான�ைத அைடD�, அதைன ேக./� திக!கி�ற 

ப(சா.சர�திைன ஓெர?�தா$ க1/, சிவ<ைடய நாத பரெவாளியிேல 

அ?D�கி�ற, இ�த�ைமயிைன� தாிசிகி�ற அ54ெப6தேல ேயாகமா	.  

 

இதைன 
ய�ேவா�, ேவ./வ�எ/�த �?�ேபால விளகமைடD�, நி�திய 

கட%E5�ெப�6 விள �வா�.  

 

66. 66. 66. 66. ஞான#ெசய�ஞான#ெசய�ஞான#ெசய�ஞான#ெசய�        

��றம�ற நா�� ேவத கE	, தி5மா8	, Fதல�ேதா�கE	, ேதவ�கE	, 


னிவ�கE	,தி5மகE	, கைலமகE	 வD� அ�பணிகி�ற தி59ெசDR� �மரேன! 

ெச ேகாட� மனதி� உைறகி�ற வ�ேவலேன!  

 

பரD� கிடகி�ற �ராண க4, கைலக4, ஆகம க4 ஆகியைவகைளA	, 

பரசமய க4 ேப&கி�ற சா�திர  கைளA	 பிறவ�ைறA	 ஆரா$D� அதி�5D� பதி, 

ப&, பாச	 ஆகிய 
�ெபா5ைள உண�D�, அத� ெபா5ைள� ெதளிD�, உலக�தி� 

அறியாைமைய நீகி� திக?	, அX அறி%ேபா�, சிவேலாக ஞானேம, ேத�D�, 

ெதளிகி�ற ெந(ச	 �ாிDதி/த� ஞானமா	 இ� உ4ளவ�க4 சிவேன ஆவ�.  

 

67. 67. 67. 67. யா,திைர� பல� யா,திைர� பல� யா,திைர� பல� யா,திைர� பல�     

ேத�மிளி�கி�ற கட�பமல� மாைலயணிDதவேன! ெச ேகாட� மனதிலகலாத 

வ�ேவலேன!  

 

மானிட�, நாக�பா	�, 
ய�, கீாி, சாைர�பா	�, �ர �, எ�, க5ட�, ஆDைத, 

=ைக, அ.ைட, காி�5வி, Fைன, O�&6, சி./�5வி, காைட,  

உ/	�, ேகா.டா�, நா$, ப�றி இைவ எ�லா	 ஆ�றா கைர (ேகாயி�கE)� 

யா�திைர ெச�றா� நிைன�த காாிய	 ைக=/	; ந�ைமயா	 எ�6 ெபாிேயா� 

=றின�.  

 

68. 68. 68. 68. யா,திைர� ந�னிமி,த4க! யா,திைர� ந�னிமி,த4க! யா,திைர� ந�னிமி,த4க! யா,திைர� ந�னிமி,த4க!     
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�1ணிய உடெல/�தவ<	, மகாேயாகிA	, பாகிய	 ெச$தவ<மான ெச ேகாட� 

உ4ள�தி� எ?Dத5E	 வ�ேவலேன!  

 

காக	, நாி, ��, கிளி�பி4ைள, �திைர, யாைன, ப&, ேகாழி, க?�, ெச	ேபா��, 

மயி�, அ�ன	 இைவக4 எதிாிட ந�றா	. ெவ1ெகா�, எ5	�வாிைச, நாைர, 

ப9ேசாDதி, ஆ/க4, மீ� இைவக4 வல	ேபா�	ேபா� யா�திைர ேபாகலா	. 

நிைன�த காாிய க4 ெபா5Eட� ைக=/	 எ�6 தமிழி� வ�லவ�க4 =6வா�க4.  

 

69. 69. 69. 69. தீ நிமி,த4க! தீ நிமி,த4க! தீ நிமி,த4க! தீ நிமி,த4க!     

சிவ� மகேன ! தி5மா� ம5கேன ! ெச ேகாட� மனதி� வா!கி�ற வ�ேவலேன!  

 

தவ	 ெச$கி�றவ�, சDநியாசி, �5ட�, வாணிய�, விாி�த =Dத8ைடயா�, 

ெமா.ைட�தைலய�, த9ச�, ெகா�ல�, நாவித�, �யவ�, ஒ�ைற�பா��பா�. �� 

ம1பா1ட க4, விற�க./, எ1ெண$�ட	, ேநாயாளி,
டவ�க4, 

�.டேநாயாளிய�, காசேநாய�, Oகைரய�, அம க�, 
ைலயி�லாதவ4, 

ெவ6 �ட	, தீ, ����டைவ இைவக4 எதிேர வாி� தீ நிமி�த	 எ�6 ெசா�8வ�.  

 

77770. 0. 0. 0. ந�னிமி,த4க! ந�னிமி,த4க! ந�னிமி,த4க! ந�னிமி,த4க!     

ெச ேகாட� உ4ள�தி� எ�ேபா�	 ��றி5கி�ற வ�ேவலேன!  

 

அDதணாி5வ�, க5ெகா1டவ4, நிைற�ட	, சைமய� ெச$ேவா�, க./க?�திய�, 

சி6�ழDைத, பா��ட	, தயி��ட	, ெந$�ட	, அ
� (ேசா6), வ1ணா� 

அ?�O.ைட, மDதிர�ட	, பழ க4, ெவ4ைளநிற�Fக4, ேவசிய�, இ/�பி� 

�ழDைதைய� Rகி வ5வா�, இள க�னிைக, ெந�&ைம, ��&ைம, க5	�9&ைம, 

சி க	, ப&க4, தி5விள�, 
ர&, ச �, இைற9சி இைவக4 ஊ�வழி 

ேபாகி�றவ�கE� எதிேர வாி� உ1ைமயா$ மிக%	 ந�ல�. சிDைத மகிழ, �றி�த 

காாிய	 ைக=/	.  

 

71 71 71 71 தீதீதீதீ, , , , ந�நிமி,த4க! ந�நிமி,த4க! ந�நிமி,த4க! ந�நிமி,த4க!     

சீதாேதவியி� மணாள� எ�6	, இல�மியி� கணவ� எ�6	 ெசா�ல�ப/கி�ற 

தி5மா�� ம5கேன! ெச ேகாட� மனதி� ��றி5�	 வ�ேவலேன!  
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யாதாெமா5 காாிய�திைன �றி��, ஊ�வழி ேபா கால�தி�, Fைன �6கிட�, 

�	ம�, ெப5மைழ, அைடமைழ, Rர�, க�இட6த�, எ ேக ேபாகிறா$? எ�6 

ேக.ட�, நா$ எ9சி� ேசா61ண� இைவக4 ஆகா�.  

 

இ� இ��த�, யாைன பிளிர�, ம கல ஒ�க4, ேபாிைக 
ழக	, 
ர& வா�திய	, 

�திைர கைன�த�, யா!�பாண�க4 பா.ெடா� ைவகைள ேக.டா� காாிய க4 

ந�ைமயா$ 
�A	.  

 

72. 72. 72. 72. வாரHல� பாிகார* வாரHல� பாிகார* வாரHல� பாிகார* வாரHல� பாிகார*     

சிற��க4 மி�D� விள �கி�ற ��Tாி� அதிபனான ெச ேகாட� உ4ள�தி� 

��றி5�	 வ�ேவலேன !  

 

வாரYல களி� (அவசிய	 ெச�லேவ1�யி5D தா�) வடேக ெச�பவ� 

ெந$ய5DதிA	, கிழேக ெச�பவ� உண% அ5DதிA	, ேம�ேக ெச�பவ� பா� 

அ5DதிA	, ெத�ேக ெச�பவ� எ4 உ1/	 ெச�லலா	.  

 

ேம8	, வடேக ெச�பவ� உதய�தி�5D� பதினா6 நாழிைக� ேம8	, ேம�ேக 

ெச�பவ� பனிெர1/ நாழிைக� ேம8	, கிழேக ெச�பவ� இ5ப� நாழிைக� 

ேம8	, ெத�ேக ெச�பவ� எ./ நாழிைக� ேம8	 ெச�றா� எதி�Yல	 இ�ைல' 

எனலா	.  

 

1.YைலA4ள திகி� யா�திைர ேபா�	ப� ேநாி.டா� தி க4, சனி (கிழ�) 8. 

ெசXவா$, �த�(வட�), 11, வியாழ� (ெத��) 20, ெவ4ளி, ஞாயி6 (ேம��)12, 

இDத நாழிைக�ேம� தயி�, அ�ன	 �சி���ேபாக உ�தம	. (பா	� ப(சா க	)  

 

73. 73. 73. 73. எ'ெண$ �7� எ'ெண$ �7� எ'ெண$ �7� எ'ெண$ �7�     

ெந�றியிேல ெபா.�.ட மாத�க4, (மதன�) எ�6 ெசா�ல�த�	 தீரனான 

ெச ேகாட� உ4ள��ைற கி�ற வ�ேவலேன!  

 

ஞாயி�6கிழைம எ1ெண$ ேத$��� தைல 
?கினா� வா!% அழிA	. தி க4 

�க?1டா�	. ெசXவா$ தீகா.�/	. �த� வா!% த5	. வியாழ� ��ற	, ெவ4ளி 

ெச�வ	 அழிA	. சனிகிழைமயி� எ1ெண$ ேத$�� 
?கினா� ெச�வ	 

உ1டா�	. ஞாயி6, வியாழ�, ெவ4ளி ஆகிய நா.களி� மா�� இ./ 


?கேவ1/	. சிர(சீவியாயி5�ப�: ஆA4 வள5	 எ�பா�க4.  

 



98 

 

74. 74. 74. 74. ஆகாத ேநர* ஆகாத ேநர* ஆகாத ேநர* ஆகாத ேநர* ((((இரா கால*இரா கால*இரா கால*இரா கால*] ] ] ]     

இராேம&வர	 
த� காசி வைர �க!ெப�ற ெச ேகாட� மனதி� ேகாயி� 

ெகா1/4ள வ�ேவலேன!  

 

ஞாயி�6கிழைம (உதய�தி�5D�) O�றைர9 சாம���ேம�1 அதாவ� மாைல 4 

மணி�ேம�, தி க4 அைர9சாம���ேம�, அதாவ� 7 மணி�ேம�, ெசXவா$ 

O�6 சாம���ேம� அதாவ� பி�பக� 3 மணி�ேம�, �த� இர1/ 

சாம�தி��ேம�, அதாவ� ந1பக� 12 மணி�ேம�, வியாழ� இர1டைர 

சாம�தி��ேம�, அதாவ� 1 மணி�ேம�, ெவ4ளி ஒ�றைர சாம�தி��ேம�, 

அதாவ� 10 மணி�ேம�, சனி ஒ5சாம�தி��ேம� அதாவ� 9 மணி�ேம�, O�ேற 


கா� நாழிைக அதாவ� 1/2 மணிேநர	 இரா� கால	 எ�6 ேசாதிட'� வ�ேலா� 

=6வ�.  

 

இXேவைளயி� காாிய கE	, ம கல ந�லகாாிய கE	 ெச$யலாகா�.   

1. ஒ5சாம	-3 மணி ேநர	. 2.இரா� கால க4: ஞாயி6 மாைல:4-30-6-00, தி க4 

காைல 7-30-9-00, ெசXவா$ மாைல 3-00-4-30. �த� ந1பக� 12-00-1-30, வியாழ� 

பி�பக� 1-30-3-00, ெவ4ளி காைல 10-30-12-00, சனி காைல 9-00-10-30.  

 

75. 75. 75. 75. தீ-; நா!தீ-; நா!தீ-; நா!தீ-; நா!, , , , ேகா! �த�யன ேகா! �த�யன ேகா! �த�யன ேகா! �த�யன     

காசி 
த� இராேம9&ர	 ராேம9&ர	 வைர �க!ெப�ற ெச ேகாட� உ4ள�தி� 

உைறகி�ற வ�ேவலேன!  

 

தி5வாதிைர, Fர	, Fராட	, Fர.டாதி, விசாக	, ேக.ைட, ஆயி�ய	, பரணி, 

கா��திைக, சி�திைர, சதய	, &வாதி ஆகிய ேகா4களி8	, ஞாயி6, ெசXவா$, சனி 

ஆகிய கிழைமகளி8	, ச���தி, ச.�, நவமி, �வாேதசி ஆகிய ப.ச களி8	  

இைவக4 =�ய நா.களி8	, கட�ெகா/�த�, ேநா$ெகா/ ப/�த�, ஊ�வழி 

ெச�8த� இைவ 
தலான�க4 ஆகா� எ�6 கணித 'லா� ெசா�8வா�க4.  

 

76. 76. 76. 76. ம4கல காாிய,-� ஆகாத நா�க! ம4கல காாிய,-� ஆகாத நா�க! ம4கல காாிய,-� ஆகாத நா�க! ம4கல காாிய,-� ஆகாத நா�க!     

ெச ேகாட� மனதி� அகலா� வா!கி�ற வ4ளி ெத$வாைன மணவாளனாகிய 

ெசய
5 வ�ேவலேன!  

 

ஞாயி6 பரணியி�,தி க4 சி�திைரயி�. ெசXவா$ உ�திராட�தி�, �த� 

அவி.ட�தி�, வியாழ�, ேக.ைடயி�, ெவ4ளி Fராட�தி�, சனி ேரவதியி�, பிறDத 

நா4 வD� ேச�Dத மாத களி� தி5மண	 ெச$ய லாகா�. ெச$தா� விதைவயாவ�, 
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ெப1 திர1டா� மல�யாயி5�பா4. பி4ைள பிறDதா� இறD�வி/	. ஊ�வழி 

ேபாக=டா�. உலகி� இ�களி� ம கல காாிய க4 ெச$யமா.டா�க4.  

 

தி க4, �த�, வியாழ�, ெவ4ளி இைவக4 ந�ைம த5	.  

 

77. 77. 77. 77. மைனேகாலமைனேகாலமைனேகாலமைனேகால, , , , �க ஆகாத நா�க! �க ஆகாத நா�க! �க ஆகாத நா�க! �க ஆகாத நா�க!     

மி�Dத �க?	, ெச�வ
	 ெகா1/, தியாக� பிரபலராக விள �	 ெச ேகாட� 

உ4ள�தி� எ?Dத5ளி இ5கி�ற வ�ேவலேன!  

 

இராவண� இறD�ப.ட ஆ� மாத�தி8	, பாரதA�த	 நடDத மா�கழியி8	, க	ச� 

இறD�ப.ட ஆனிமாத�தி8	, காம� ஆகிய ம�மத� இறDத ப �னியி8	, 

இரணிய� இறDத �ர.டாசியி8	 மைனேகா8த� (�/ க./த�) ��மைன ��த�, 

��ேபாத� =டா�. [ஆ��தி களி� இராவண� ப.ட�	, மா�கழியி� 

மகாபாரதA�த	 நடDத�	 �ர.டாசியி� இரணிய� மா1ட�	, பிரம� ப �னியி� 


�ய�ற�	 ஆ�ேம எ�ப� ஒ5சாரா� ].  

 

ெச�றா�, ெச�வ க4,உயி�,மா/ இைவக4 ேபா$வி/	 எ�6 ேசாதிட '�வேலா� 

உைர�ப�.  

 

78. 78. 78. 78. ����-மைன ேகால-மைன ேகால-மைன ேகால-மைன ேகால, , , , �க ந�ல நா�க! �க ந�ல நா�க! �க ந�ல நா�க! �க ந�ல நா�க!     

ெச ேகாட� மனதி� வா?	, வ4ளி ெத$வாைன மணாளனாகிய வ�ேவலேன!  

 

சி�திைர� தி க4 ப�தி� ஐD� நாழிைக, ஐ�பசியி� இ5ப�ெதா�றாD ேததியி� எ./ 

நாழிைக, ஆ� பதிெனா�றி� இர1/ நாழிைக, ஆவணி ஆறி� இ5ப�திர1/ 

நாழிைக, கா��திைக எ.�� இர1/ நாழிைக, ைத பனிெர1�� எ./ நாழிைக, மாசி 

இ5பதி� எ./நாழிைக ஆகிய இDத ேநர�தி� வாW��5ட� எ?	 ேநர	. இதி�, 

உள	 மகி!D� மைன ேகா�னா� ந�ைம பய�	.  

 

79. 79. 79. 79. மைன ேகா9*ேபா- நிமி,த* மைன ேகா9*ேபா- நிமி,த* மைன ேகா9*ேபா- நிமி,த* மைன ேகா9*ேபா- நிமி,த*     

ெச ேகாட� உ4ள�தி� வா!கி�ற, ெத$வாைன வ4ளிமணவாள வ�ேவலேன!  

 

மைன
=��த	 ெச$A கா� த1ணீ� வலமாக வDதா� வா!% ெப5�	. இட	 

வDதா� பைகவ5	. ெச க� வDதா� ெபா� ேச5	. சி�பி, க�, ேவ�காண மிக 

உ1/. �?, மயி�, சா	ப�, ேதா�, எ8	� க1டா� பய	 ேச5	. ஓ/,காி காண� 
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தீ�ப/	. வ1/,ஊ�வன, Fரா�, ப��, சிலDதி இைவகைள காணி� உ�தமமா	. 

உ/	�, ஆைம, ேத4, எ� இைவக4 காண ம�திம	 ஆ�	.  

  

80. 80. 80. 80. மைனயி� அள�க! மைனயி� அள�க! மைனயி� அள�க! மைனயி� அள�க!     

கவிவாண�கEைடய வ6ைமயாகிய இ5ைள, Yாியைன� ேபால� ேபாகி/	 

ெச ேகாட� மனதி� வா?	 வ�ேவலேன!  

 

மைனயி� அகல	 O�ற�, ஆற�, ஏழ�, ப�த�A	, நீள	 எ./, பதிெனா�6, 

பதிைனD�, பதினா6, ப�ெதா�ப�, இ5ப�, இ5ப�திர1/, இ5ப�ேத?, 

இ5ப�ெத./, இ5ப�ெதா�ப�, 
�ப� அ�கைள ெகா1ட வாச� (ந�றா	), 

&வ�, ம1பைட ைவ�	ேபா� ஒ�ைற�பைடயாயி5�த� ேவ1/	. ைவ�த 

&வ�ைற ம6ப�A	 இறகி �ைற�� ைவ�ப� ந�ற�ல எ�ப�.  

 

81. 81. 81. 81. > க� த� > க� த� > க� த� > க� த�     

ெத�ைன, வாைழ, க5	� ஆகியைவக4 நிைறD� விள �கி�ற ��Tாி� வா!கி�ற 

ெச ேகாட� மனதி� அகலாத வ�ேவலேன!  

 

த�<ைடய ேப� இராசி வலமாகி� மைனேகா8த� ந�ைம த5	. இடமாகி� 

ஆகா�.�.�� ந/�பாக�தி� வாச� அைம�தா�, அDத �.ைட வி./ அவைன 

விர.� வி/	.வல��ற	 ஐD�	, இட��ற	 நா8 ப �	. இத� ந/வி� வாச� 

அைம�த� &கDத5	. வாச8ெகதிேர R1க4, கா�க4, க	ப க4 இ5�த� 

=டா�. �.�� கத% தாேன வ�ய சா�திெகா4Eமாயி� �/ பாழா�	. கதைவ 

எ ேக நி6��கி�ேறாேமா அ ேகேய கத% நி�கேவ1/	.அ�ப� சா��த� ந�6. 

ெவ�வா!% த5	.   

 

82. 82. 82. 82. மைன� அ4க4க! இ+�கேவ'(ய இட* மைன� அ4க4க! இ+�கேவ'(ய இட* மைன� அ4க4க! இ+�கேவ'(ய இட* மைன� அ4க4க! இ+�கேவ'(ய இட*     

ெச�னி�ள (ெச�னி�ளமா?) நா4 பழ�? ெபா�ைன� தியாக	 ெச$கி�ற 

ெச ேகாட� மனதி� அகலா� விள �கி�ற வ�ேவலேன!  

 

�.��� கிழகி� அ/கைளA	 (சைமய� க./), ெபாகிஷ
	, ெத�கிழகி� 

ப&ெகா.டைகA	, ெத�கி� ��ைப�ழிA	, ெத�ேம�கி� ேதா��	, ேம�கி� 

எ5ைமெகா.�8	, வடேம�கி� ெந��தி5	, வடகி� உ4�/	, வடகிழகி� 

கிண6	 அைம�� ��யி5Dதா� வா!% ெசழி�	.  

 

83. 83. 83. 83. >�(� ஆகாத மர4க! >�(� ஆகாத மர4க! >�(� ஆகாத மர4க! >�(� ஆகாத மர4க!     
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யாைன 
க<கிைளயவராகிய நி�திய க�யாண ேவலவா ! ஆ6
க
	 ப�னிர1/ 

&ர
	 ெகா1ட, ெச ேகாட� மனதி� ��றி5கி�ற வ�ேவலேன!  

 

எ5�, அக�தி,பைன,
5 ைக, ஆமண�, நாவ�, ப5�தி, 
4மர க4, ெந��, 

க�யாண
5 ைக, உதிய� ஆகிய மர க4 �.��� 
�னா� இ5�பி� �.�� 

Oேதவி அைடவா4. விைனக4 வD� வா./	. ெச�வ	 ேபா�	. மரண	 ேநாி/	. 

தமி! வ�ேலா�க4 இதைன நிச	 எ�6 =றின�.  

 

>�(� இ+�க��டாத மர4க!>�(� இ+�க��டாத மர4க!>�(� இ+�க��டாத மர4க!>�(� இ+�க��டாத மர4க!: : : :     

ஒ��ைம:  

ெவ1பா  

"ப5�தி யி8�ைப பைனெய.� நாவ�  

எ5�� �ளிமாேவா ெட./	 - ெப5க
ட�  

இ��5D தகால மிDதிரேன யானா8	  

ெச�ல�ேபா$ நி�பா4 தி5."  

 

ப5�தி, இ8�ைப, பைன, எ.�, நாவ�, எ5�, �ளி, மா ஆகிய இDத எ./ மர கE	 

�.�� இ5Dதா�, அவ� இDதிரேனயானா8	, இல�மி விலகி�ேபாவா4 

எ�றவா6:- எ�6 சி�பசா�திர	 =6கி�ற�.  

 

ேம8	, எம� மகா� 162-	 எ1N4ள ம5��வ9 &வ�யி�, வா?	 மைனயி� இDத 

மர க4 ைவக=டா� எ�ற தைல�பி� காண�ப/வதாவ�:-  

 

"ப5�தி அக�தி பைனெந�� நாவ�  

எ5� 
5கிலேவா ெட./ேம - ெப5கேவ  

எDதபதி யானா8	, இDதிரபதி யானா8	  

அDதமைன பாழா$ வி/	"          

எ�பதா	.  

 

84. 84. 84. 84. சா�பிட, த�த இைலக! சா�பிட, த�த இைலக! சா�பிட, த�த இைலக! சா�பிட, த�த இைலக!     

ெச ேகாட� மனதி� அகலாத வ�ேவலேன!  

 

அரசிைல, எ5கிைல, 
5கி� இைல, வ�னியிைல, ஆமணகிைல, ஆ�ைல, 

தாமைரயிைல, ெசDதாைழமட� இைவகளி� அ
�1லாகா�. �ரச இைல, மாவிைல, 

பலா இைல, தாைழ மட�, ெத�ைன ஓைல, ��ைன ைல, கா(சியிைல, வாைழ ைல, 

நாவ�ைல இைவகளி� உ1ணலா	. ெபா�னாலாகிய பா�திர�தி� உ1டைத� 

ேபாலா�	. ேவ�ப �9சியா� �லகினா� உய�ெச�வ	 உ1டா�	. ேவல -
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�9சியானா� ப� உ6தியா�	. Fலா �9சியானா� ேபாக க4 மி�	. 

நாA5வியினா� �லகினா� வசீகர	 உ1டா�	.  

 

85, 86. 85, 86. 85, 86. 85, 86. ப�� வி7* பல� ப�� வி7* பல� ப�� வி7* பல� ப�� வி7* பல�     

சிவ�மாரனாகிய கணபதியி� த	பிேய! ெச ேகாட� உ4ள�தி� உைறA	 

வ�ேவலேன!  

 

ச�ன( ெசா�8கி�ற ப��, தைலயி� வி?Dதா� கலகமா	, ச1ைட உ1டா�	. 

உ9சியி�, விகின	 வ5	. ெந�றியி� ந�ைம. க1ணிைமகளி� விழி� �க	, 

�5வ க4, உத/களி� விழி� ெச�வ	 ேபா�	. Oகி�, விைனேச5	, க1களி�, 

ெபா54 நாசமைடA	. வலகா�, பாகிய	, இடகா� �க	, பிடாியி� �ழி� 

மிக%	 �கமா	, இட��ய	, தீைமக4, வல� �ய	, ேயாக	, ெசய	ெப6	. 


ைலயி� பாவ	, வயி�றி� வி?Dதா� வி5D� உ1/, உDதியி� மகி!9சிAைடய 

ேபாக	 உ1டா�	. 
�கி� =./ற% ஏ�ப/	. வல� 
�� மிக மகி!9சி, இட� 


�கி� வி?Dதா� சீட� வ5வ�, ஆைட வ5	. அ�வயி�றி�, தீைமயா	. �$ய�தி� 

ேபாக	 ந.ட	, �ைடயி� சீ�ேபாக(பிதா) மரண	. 
�கா�, வில � வD�ேச5	, 

ெக1ைட கா��, ெசய	. கNகா�, நைடயி�, கானக�தி� திாிவ�. 

�ற கா��,தீ ெக$�	. இைவக4 ப��யி� இலகண	.  

 

87. 87. 87. 87. ப�� ஓணா� >@�தா� ப�� ஓணா� >@�தா� ப�� ஓணா� >@�தா� ப�� ஓணா� >@�தா�     

ெந�றியி� ெபா.�./ விள � மாத�க4, மதன� எ�6 ெசா�8கி�ற தீரனான 

ெச ேகாட� மனதி� விள �கி�ற வ�ேவலேன!  

 

ப��, ஓணா� இைவக4, கா�� வி?Dதா�, பல ெச�வ	 உ1டா�	. வல� 


�ைகயி� வி?Dதா�, ஆபரண க4 வ5	. இட� 
�ைகயி� பழிA	 தீைமA	 

உ1டா�	. வல� உ4ள ைகயி� இர�தின க4 லாப	, சில%	 ஆ�	. இட� 

உ4ள ைக, திரவிய	 தீ�D�வி/	. வல� �ற ைக ெவ�தானிய	 ேச5	. 

தைலமயிாி� வி?Dதா� நிைறDத பய	 ஏ�ப/	.  

 

இ�ேதாஷ க4 தீரேவ1��, ��றம�ற கா(சி வரதராச�ெபய�ெசா��� �தி�ப�.  

 

88, 89 88, 89 88, 89 88, 89 அாிசி �த�யவ�றி� ண4க! அாிசி �த�யவ�றி� ண4க! அாிசி �த�யவ�றி� ண4க! அாிசி �த�யவ�றி� ண4க!     

ெச	பவளவா$ உைமயா4 மகனான �மேரசேன ! ெச ேகாட� மனதி�வா! 

வ�ேவலேன!  
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ச	பா அாிசி(யி� ேசா6), உட	�� &க�ைத� த5	. பல	 உ1டா�	. காராிசி, 

மDத�ைத� த5	, உட� ெப5�	. கர�பா�, தின% உ1/. வர�, வாலா� அாிசி, 

ேசாள	 இைவக4 உ1டா� வயி6 எாிA	, பி�த	 ேபதி�	, கர�பா�, வா$% 

உ1டா�	. க	� வைக O�றி� அாிசிக	�, வா$%, க5 க	�, கர�பா�, 

ெப5 க	�, �ளி�9சி எ�6 கவிவேலா� =றின�.  

 

சாைம, ச�னிA	 பி�த
	 ேசரா�. எ�ேலா5�	 ஆேராகிய	, திைன, பி�த	, 

உட	ெபாி9ச8� உணவா�	. ேக4வர�, ெவ.ைட, Oல	 உ1டா�	. 

(பைழயதி�) நீராகார	, பி�த	, வாத	, கிரDதி, ேசாைக இைவகைள� ேபா�	. 

ஒ�த� இ5�	. ெப1க4 
ைல�பா� &ர�	. &ைவA1டா�	 எ�6 ம5��வ 

'�வேலா� =றின�.  

 

90, 91. 90, 91. 90, 91. 90, 91. கிைரயி� ண* கிைரயி� ண* கிைரயி� ண* கிைரயி� ண*     

தி59சீரைலவா$ மைல�மர�5 ேதசிகா ெச ேகாட� மனதி� அகலா வ�ேவலேன!  

 


5 ைகயிைல, மDத	, 
5 ைக9சா6, ஆேராகிய	, கா$�, ேமாக க4 

ேபாக க4 உ1டா�	. F, �ளி�9சி, ேவ��ப.ைட,ச�னி, திாிேதாஷ	, �க	 


தலானவ�ைற� தீ��	. வா$ைவ அட�	 
5 ைக ஈ��, &ைரகா$ வாத	, 

அய�9சி 
தலானவ�ைற� தீ��	. இைல, பி�த	 வ5	, ெகா?D�, திாிவாதேதாஷ	  

அக�றி/	.  

 

பலவைக கீைரைய உ1டா�, அ
� ெசாி�	, 
ய�பி�த	, ேச��ம	, வாத	 

அ�தைனA	 விர./	.  

 

அ6கீைர (அைரகீைர) கா$9ச�, �ளி� ச�னிைய �ண�ப/��	, மல&�தியா�	, 

வா$� 5சியாக இ5�	. ெபா�னா க, பல	 உ1/, க1N� �ளி�9சி, பசி 

எ/கா�. ேவைளகீைர, �ட� வாத கைளA	, R�ேவைளகீைர, ��ம�ைதA	 

தீ��தி/	. பசைலகீைர உ1ண, பி�த	 க�ெலாி��, நீ�க./, அேராசிக	 

இைவக4 தீ5	. சி6கீைர �ளி�9சி, ப�திய�தி��கDத�.  

 

92 92 92 92 ----    94. 94. 94. 94. கா$களி� ண* கா$களி� ண* கா$களி� ண* கா$களி� ண*     

(பாட�க4 ெதளிவி�ைல)  

 

95. 95. 95. 95. மாவி� ண* மாவி� ண* மாவி� ண* மாவி� ண*     
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ெச ேகாட� மனதி� வா?	 வ�ேவலேன!  

 

மா கா$, கிரDதி, நா�� �1, இ5ம�, காச	, காமாைல, க1ேநா$, வயி�6வ�, 

கா�பி�தெவ���, வாத	, தின% 
தலான ேநா$க4 உ1டா�	. மா கனி: பி�த	 

உய5	, மDத	, சீத	, �க	, உட	� வர.சி, ப�ேநா$ வ5	. மா	வ�ற�: 

வய�6க/��, வழைல, கா�ேநா$, பி�த	, வாத	, ஊ�பா1/, தாப	, ெவைக, 

சீதேபதி 
தலானைவகைள� தீ��தி/	 என9ெசா�னா�க4.  

 

96. (96. (96. (96. (பாட� ெதளிவி�ைலபாட� ெதளிவி�ைலபாட� ெதளிவி�ைலபாட� ெதளிவி�ைல) ) ) )     

 

97, 98. 97, 98. 97, 98. 97, 98. பா�� ண* பா�� ண* பா�� ண* பா�� ண*     

ேம5%�9 சமமான ெச ேகாட� மனதி� வா! வ�ேவலேன!  

 

ப&	பா� உ4பி�த�ைத� ேபா�	. ேமனி சிக�பாக உ4ள ப&வி�பா� 

உட	பி84ள வாத க4 எ�லா	 அக�6	, மிக இதமாக இ5�	. காரா	ப&வி� 

பா� காசேநாைய நீ�	. கபிைல� ப&வி�பா� திாிேதாஷ  கைள நீ�	. எ5ைம 

ேமா� ெப5(ேசாைக, காமாைல, சலகழி9ச�, தாக	, பா1/, கிராணி இைவ நீ�	. 

உலேகா�� Oவ� ம5D� எ�6 அறிஞ5ைர�ப�.  

 

ெப1களி� 
ைல�பா� க1N� ஆ�	. சிக��� ெப1 
ைல�பா� கா$9ச�, 

திாிேதாஷ	, ச�னி 
தலானைவகE� ஆ�	. கைலமானி� பா� திாிேதாஷ	 

ேபா�	. இளநீ5	, ேத கா$ நீ5	 தாக கைளA	 பி�த�ைதA	 தீ��	. ஆ�6நீ�, 

க/�� ேமக	 இைவகைள� தாகா�, அதிகமா�	, இ(சியி� சா6, வாத	, இ5ம�, 

ஈைள, வயி�6வ�, ேசாப	 ஆகியவ�ைற� தீ��	.  

 

99. 99. 99. 99. 3�ைக�ண* 3�ைக�ண* 3�ைக�ண* 3�ைக�ண*     

ேச� 
த� காசி வைர �க!ெகா1ட ெச ேகாட� மனதி� வா!கி�ற வ�ேவலேன!  

 

R�வைள ேப$��ட� தவிர ம�ற கச�� எ�லா	 பி�தமகா�	. ெந��கனி தவிர 

ம�ற �ளி�� எ�லா	 வாத	 ஆ�	. ேத� தவிர ம�ற இனி�� எ�லா	 ேச��மமா�	. 

�6	பா/, ப�றி, கர� இவ�றி� இைற9சி, ேகாழிஇைற9சி, அவைர, பாக�கா$, 

பசைன இவ�ைற உ1டா� ம5Dைத ெக/�	. சா�பிட=டா�.  

 

100. 100. 100. 100. நீாி� ண* நீாி� ண* நீாி� ண* நீாி� ண*     

ெச ேகாட� மனதி� வா!கி�ற வ�ேவலேன!  
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(பாசியி�) உ1டான நீ�, ேநாைய உ1டா�	, &ைன நீ� �ட�வாத�ைத 

உ1டா�	, மைழநீ� (�ளி�9சி த5	), (பாைற நீ�) &ர�ைத உ1டா�	, கிண�6 

நீ� �ளி�கால��� Y.ைட� த5	. ேகாைட� �ளி�9சிைய� த5	, த1ணீைர 

கா$9சி� ப5கினா� ேநா$ வரா�.  

 

101. 101. 101. 101. இ��லாசிாிய� இ��லாசிாிய� இ��லாசிாிய� இ��லாசிாிய�     

திட
ைடய ப�னி5ைக ேவலேன! ெச ேகாட� மனதி� எ�6	 நிைல�தி5கி�ற 

வ4ளி, ெத$வாைன மணவாளேன, ெசய
5க வ�ேவலேன!  

 

வட ைகைலமைல ேம�5�	 இய�பிைன மா�றி இ�Fமியி� வD�, மா�, ம?, 

அபய, வரத ைககைள மைற��, இ5ைக ெகா1டவரா$, நீலக1க
	, ெந�றி 

விழிA	 ெகா1ட த�ைமைய அக�றி, மனித உ5வி� வDத ம54 சி�ைதய� 

எ�பாாி� சீ�பாத கைள மறDதிடா அ�யவ� 
���மாரனாகிய நாேய� அறிD�	 

அறியாம8	 ெமாழிDத இDத9 சதக	 '6 பாட�கைளA	 மிக அ�பாக 

ெகா1ட54வா$.  

 

வ(ேவ�வ(ேவ�வ(ேவ�வ(ேவ�    சதக� க+,-ைர ��;*சதக� க+,-ைர ��;*சதக� க+,-ைர ��;*சதக� க+,-ைர ��;*....    

----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------    

 

 


