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Source:Source:Source:Source:    

ந�தம�டல சதக� 

காசி�ர� : மா�� �ைதயரவ�க� இய�றிய�. 

இத�� பி. எ . ப�ட� ெப�ற ேதா�ட"கா# : இராமகி�$ண பி�ைளயவ�க� 

ேவ�#ேகாளி'ப( ேவ)� : அெமாிக'மிஷ' பா,கா பாடசாைல� 

தமி-.�லவ��, ேகால ��தகாசிாிய�மாகிய பிரம�ாி: ப. தி�ேவ/கட�பி�ைள 

யவ�களா0 உைர ெச2ய.ப�#, ெச/க0ப�#ஜி0லா ெரயி0ேவ (ராவ,/ேபா45 

ஆபிஸ� கா. இராமா8ஜ� பி�ைள யவ�களா0, ெச'ைன - :ைள : ெதா�ைட 

ம�டல� அ;<ய�திரசாைலயி0 பதி.பி"க.ப�ட�. 

1894. - 1895. 

[ஜயவ�ட� ைதமாத�.] Registered Copyright. 

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

=ந�தந�தனாய நம: 

சா�� கவிக�சா�� கவிக�சா�� கவிக�சா�� கவிக�....    

 

1. �ரைச அ$டாவதான� சபாபதி>த,யா� மாணா"க� 

தி�. சி'னசாமி.பி�ைள அவ�களிய�றிய 

எ�சீ�"கழிெந(லாசிாியவி��த�. 

 

ப�#பேயா ததிகைட�� ப�ணவ�" க>த� 

      பகி��ததி� மாBலகி� க�ணெனன Cதி�த 

அ�ட��ல மா'மிய�ைத" க�ணபிரா' றாைத 

      ய��ெபயரா0 ந�தம� டலசதக ெமDE0 

எ�ட�மா ���த ேவ�த0 தமி-. பாவி 

      ,ைச�தனன' னத��ைரெச2 த;சி,னி தைம�தா' 

ெகா�ட0 தவ- ேசாைல நனி பிரம�ர நகரா' 

      �வலயேம� ��தி�ேவ/ கட"�ாிசி0 மாேதா. 

------------ 
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2. ௸ >த,யா� மாணா"க� தி�மயிைல. ச�>க� பி�ைளயவ�களிய�றிய 

அFசீ�"கழிெந( லாசிாியவி��த�. 

 

அ�த ம�டல� தவ'றன" கிைளயவ னாளாி Gைறகி'ற 

ெசா�த ம�டல மீெதன; ெச�தமி ேழா�ெசாB ெநறிேயா��� 

ந�த ம�டல சதகமா மா�� �தநா வலேனாத 

இ�த ம�டல ெசால�தி� ேவ/கட" கவிGைர யிைச�தாேன. 

--------- 

 

3. தி�. சிவாந�த சாகர ேயாகீ;வர� மாணா"க�� ஒ�வ��, 

ெச'ைன தி�வ0,"ேகணி ஆாிய'ைஹ5J0 தமி-.ப�(த�� ஆகிய 

தி�வ��ைற. ஆ. ேச�ராமபாரதியாரவ�க� இய�றிய�. 

 

இ�திர' >தலா� ேதவ�மயD ெம2�த� காியமா மாய' 

வ�ெதா�மகவா2 வள��திடவள��த வய/�சீ� யாதவ�. �க-�த 

ச�தமா� ந�த ம�டல சதக� தன"�ைர ந'கிய� றினனா0 

ந�த,0 �லவ ரைவயம� தி�ேவ/ கடெமD நாவல' றாேன. 

--------- 

 

4. தசாவதான� ேபைற ெசகநாத.பி�ைள யவ�களிய�றிய 

அFசீ�"கழிெந(லாசிாியவி��த�. 

 

விதியாதவ' ேபா'ற மா���த.ெபய�ெகா� ேவ�வியாள' 

Fதியாதவ"�ல�தா� வதி��த ம�டல;சீ� ெதா��தா' மீ�தா 

மதியாதவ'பிெனா# கவிGைர கா�ட;சினிைட வ��தா' �'ைம 

வதியாதவ' மாைத� தி�ேவ/கட�தமி-நா வலவன�மா. 

----------- 

 

5. அ$டாவதான� �ைவ. க,யாண<�தர >த,யாரவ�க� இய�றிய 

ப'னி�சீ�"கழிெந(லாசிாியவி��த�. 

 

ேகாவல�த மகிைமயிைன" �வலயெம லா�ேத��� �லவி நாK/ 

      �றி�ேதா�� விதரண ந� சீ��திகைள ேயதிர�(" �லெவாL"க" 
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Jயல�க� மிகெம;ச. ப�திய/க ேடாFநய/ ெகாழி"க >'ேனா� 

      Jறியெதா� ந�தம� டலசதக வ�ைமயிைன" �றி.பினா2�ேத 

ேபாவல� ேம�தி�� டா�தேம� ேகா�கKட DலCகாைத 

       G�றெப�� வி��திGைர ெயா'றிய�றி. பிர<ாி�தாD�ைமமி"க. 

பாவல�க� �க-�ேத�த; ெச�தமிழி ேலவ0ல ப��வா2�த 

      பக�பிரம�ாி�தி�ேவ/ கட.�லவெனன.ெபய�ெகா� பா'ைமேயாேன. 

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

 

6. காசி�ர� ப;ைசய.ப >த,யா� க0வி;சாைல� தமி-.ப�(த� 

தி. <. ேவBசாமி.பி�ைள யவ�களிய�றிய எLசீ�"கழிெந(ல( யாசிாியவி��த�. 

 

சீ�ம,ந�த ம�டல சதக ெச2தன'மாத�� ைதய' 

ஏ�ம,ய�E� கியBறCைரெயா' றிய�றினனவெனவ ென'னி0 

கா�ம, பிர� �ாிGைறசீ��தி" கவி'றி�ேவ/கட. �லவ' 

பா�ம,ய�ட� த/�ல�விள/க. ப�ைமேகெளனCதி� தவேன. 

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

 

7. காசி�ர� பி�ைளயா�பாைளய� ம�டப� ெத� மணிக�ட>த,யா� 

�மார� >�தமி-"கவி தி�ேவ/கட>த,யா ரவ�களிய�றிய�. 

 

மாத� �ைதய' வைனந�தம�டல மாசதக" 

காதரவி'ேனா ர�>ைர ெச2தா னணித�சீ�" 

ேகாதி0 பிரம �ாி�தி�ேவ/கட" Jரறிஞ' 

யாதவ'ற' �ல ெம'னிலவி�யா தவ�லேம. 

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

 

8. காசி�ர�ைத; சா��த ப0லவ�ர� �ராணிக� 

ேசாணாசல>த,யா ரவ�க� இய�றிய�. 

 

க�தம� டல>L�/ கம-ெபாழி0:- பிரம�ாி" க�ணி' ேமC� 

இ�தம� டல/ெகா�கைல ேத� தி�ேவ/ கட.�லவ னினிதாெம'ன 

ந�தம� டலசதக Cைர வைர�தா னதைனயதி னாம�ேத��ேதா� 

எ�தம� டல�தின�� த�தம� டல.�கழா ேய�F"ெகா�வா�. 

------------ 
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9. ேவ)� மைல ம��ைதய� �மார� அ;சாO5 

காள�திஐய� அவ�களிய�றிய� 

 

சீ���தபிரம�ாி யாதவ�த/ �ல�தைழ��; சிற.��ேறா/க 

நீ���தபர<ைடேயா D�வேமத'D�வா2 நில�தி' ேமC� 

ஏ���ததி�ேவ/ கட.�லவ' கவிஞெரலா மினியெத'ன. 

பா���தெவழின�த ம�டல�தி' சதகCைர பக��தி�டாேன. 

------ 

 

10. தி�ைவயாF >��;சாமிபாரதியா ரவ�களிய�றிய 

அFசீ�"கழிெந(ல( லாசிாியவி��த�. 

 

ெபாலம'D�'F�ைடயாெவ#��" ேகா"�ல�ைத. �ர�தமாைல 

வலம'Dச�ததியாவள��த��ேகா வசிய��லவள/ெகா� சீ��தி 

பலம'Dந�தம�டலசதக� �Fெபா�ைள.பல��ேத�வா' 

நலம'D ெபாழி.�ைர ெச2த��கெவன நனிெயவ�நய�� ேவ�ட (1) 

 

ம'னியப0Bயி�கெளலாமி'ப>ற� தி�விெனா#வன��ழா2மா0 

�'னி வள�பதிகளி�பானிர�# நிலCெமழி�ெறா�ைடநா�(0 

ெபா'னகாி�ெபா,பிரம �ாிதனி�பா� கட'மதிேபா��வனேம�த. 

ப'ன>த��ல.பர<ராம>கி ,ய�Fதவ.பயனா�ேறா'றி. (2) 

 

அ�பிெனா#ப'QB/காி<தப" க�Fண� 8�ணறிCேமலா� 

வி�பனவி நயநி�ண�ெபாைறெயாL"க ெமா.�ரCமி"கசீல� 

ந��ண>� ெப�� தி�ேவ/கடநா வலவன�E னய/கெள0லா� 

ப�பல�ெமளி�ணரவைர�தளவி லாத�க-பைட�தா' ம'ேனா . (3) 

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

 

11. தவசிகிராம� ஆG�ேவத ப�(த��, =மகாபாரத பிரச/க�மாகிய 

வி. இ. அர/கசாமிபி�ைள யவ�களிய�றிய வ�ண;ச�த வி��த�. 

 

<�தரமிலகிய வ�தரேதவாக� சி�ைதகளி��ணெவ� 
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      கைதயிைனGதவிய திைரெசறிசி��ைட :-த� காசினியி0 

ெச�தி�ம�விய ந�தம�டலசத க�தா"கினியCைர 

      ெச.பினன�பிர மா�ாிGைறயா தவ�ல மதி0வ�ேவா' 

அ�தமி0பலகா விய>த0கைலகைள யா2�தி#மி�சீல' 

      அழகிய>ைலவன மாைலGர�தி லணி�தி#ந��ணவா' 

ந�த,லறிஞ�� க-�தி#தி�ேவ/ கடெமDெமா�நாம' 

      நானிலமதிலழி யா.�கேழா/கி நல� ெபறநா�(னேன. 

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

 

12. பிரம�ாி. பரமபாகவதராகிய �.ைபய.பி�ைளயவ�க� �மார��, 

இ�E0 உைரயாசிாிய� மாணா"க�மாகிய க. க�தசாமிபி�ைளயவ�களிய�றிய 

க�டைள"க,��ைற. 

 

மான�தேகாப' மகவாயவாய� வளநகரா 

மான�தம�டல� ேதா�சதக�தி Dைரவைர�தா' 

மான�தைய ெபாைற வா2ைமGளா' பிர மா�ர� 

மான�த ந�த �ல�தி�ேவ/கட மாகவிேய. 

--------- 

 

13. ெச'ைன ேகாமளீ;வர' ேப�ைட இராமா8ஜநாயகரவ�க� 

மாணா"க� ெளா�வராகிய ெகா. வ(ேவB ெச�(யாரவ�க� இய�றிய 

வி��த�, 

 

கா�வள�காசி மா���ைதய' கவி'ெபF நா�கவி. �லவ' 

மாவள� ந�த ம�டலசதக� வானவ�மகி-Cற. �ைன�தா' 

Rவள�பிரம �ர�தனிBதி�ேதா' ேறாமி0யாதவ�ல திலக' 

ேப�வள� தி�ேவ/ கட.�லவ'றா' ெப��ற Cைரயிய�றினனா0. 

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

 

14. ெச'ைன ப;ைசய.ப' காேலS தமி-.ப�(த� ம. கி�$ணசாமி 

>த,யாரவ�க� மாணா"க� ஆரணி. ெச'னேகசCB நாGடவ�க� 

இய�றிய வி��த�. 

 

சீ�வள�காசி மா���ைதய� ெச�தமி-"கவியினா� ெச2த 



7 

 

ஏ�வள�ந�த ம�டலசதக� திD"�ைரயாதவ �ல�தி� 

ேப�வள�பிரம �ர�தனி�சனி�ேதா' ெப�/கவி கா.பிய/க�ேறா' 

நா�வள� தி�ேவ/ கடவபிதான னய>ட' ெச2தளி�தனேன. 

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

 

15. தி�. >��;சாமிபாரதியா� �மார� நமசிவாய ஆசாாியரவ�களிய�றிய 

எLசீ�"கழிெந(ல( யாசிாியவி��த�. 

 

யாதவ��ல;சீரைன�ைதG� திர�( ய��தமி-. பாவினமாக 

மா���ைதய னிய�றிய ந�த ம�டல சதக�தி' ெபா�ைள. 

�தல�ெதவ� ெமளிதின'�ணர. ெபாழி.�ைர ெச2தன' �லேவா� 

காத,�பரC மிய�றமி-� தி�ேவ/ கடெமD� ெபய�ெகாணாவலேன. 

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

 

16. வளவQ� �மார�ாியி0 வசி"�� ெபா2ைகபா"க� அ.பாசாமி 

உபா�தியாயரவ�க� இய�றிய�. 

 

மாதவ'க�ைண வானவ'�யைல மாD�வ�ணனல� மா�"க� 

      மா0ெகாK�பைழய மா0சிF�தவிைட வாயிைட;சிய�க� வா-மைன; 

சீதெவ�ெணGT மாயன�கமல ேசவ(��ைணைய ேசைவெச2 

      ேதவ���க-ெகா� பிரமமா�ாியி0 ேத<F�பர< ராமேவ� 

காதல'ெசா0தி� ேவ/கட"�யி0க வி'றமி-"கடைல மா�திேய 

      கழFந�தம� டலமதி�ெபய" க�# ந��லவ� வி�டல� 

ேபாதம�டைலயி0 ெகா�#பாதல� ேபாகிேபாயிட; சதகE0 

      ேபாதேவCைர விாி�தேத>கி0 ெப�"ெகன.� க0வ� �லவேர. 

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

 

17. பிரம�ாி உபா�தியாய� ெபா. நாராயணசாமிபி�ைள யவ�களிய�றிய�. 

 

ெச�பிர� ர/க� வி�� ��Tமல�. ப�ணவ'ற' றி�.ேபரா�ெச 

ய�பிரம �ாியின'மா ந�தம� டலசதக� த��த�த'ைன 

ந�பிரம ணான�த; சீரன�தேனயிைணயா நவி'றி�டானா0 

ச�பிரம� தமிழறிG ெமா� தி�ேவ/ கட.ெபய�ெகா� ச�ர'றாேன. 

----------- 
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18. தவசி . Uராசாமி>த,யா� ��திர��, ைஷV� வி�வா' 

இ. அர/கசாமிபி�ைளயவ�க� மாணா"க�மாகிய கி�$ணசாமி 

>த,யாரவ�களிய�றிய ேநாிைச ெவ�பா. 

 

ெச�தமிழி0 வ0ல தி�ேவ/ கட.�லவ' 

ச�தமி� மா��� ைதய' மகி-� -- ��� �க- 

ந�தம�ட ல;சீ� நவி0 சதக� தி��ைரேப 

ர�தெமா# ெச2த�ளி னா'. 

 

சா�� கவிக� >�றி�F. 

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

அ!சி"# வ�$கா% கிைட�த சா��&கவிக�அ!சி"# வ�$கா% கிைட�த சா��&கவிக�அ!சி"# வ�$கா% கிைட�த சா��&கவிக�அ!சி"# வ�$கா% கிைட�த சா��&கவிக�....    

 

19. தி�ேவா�Rாி,�"�� மைலயாள�, சிவஞான <வாமிகள� 

பாதேசகரராகிய பாDகவி அவ�களிய�றிய�. 

 

இ�தம� டல�திD�ளா ெர0லா�� ேபா�Fெமழி� �லைம மி"க 

ந�தம� டலசதக மா��� ைதயன'� நவி'றா ன�ைத 

வி�ைதெபF ெபாழி.�ைரG/ காைதகK நனிவிள"கி விய.பி னீ�தா' 

ந�த,0 சீ�. பிரம�ாி வா- தி�ேவ/ கடெம'D நாவ ேலாேன. 

---------- 

 

20. Jட)�தா)"கா கைரேயறவி�டவ� �.ப�தி,�"�� வி��தாசல� 

தா)"கா தாசி0தா� �. ேவ/கடசாமிபி�ைள யவ�களிய�றிய 

ஆசிாியவி��த�. 

 

உலெகலா��ர"� ெமா�தனி >த0வ Dவைகேயா#�பவி� தி�ட 

திலகமாந�த ம�டலசதக சீ� மVரா�ாி சிற"க. 

பலகைலேயா��த மா���த' ப�ைடநா�ேவ/கடா சலமா0 

அலகிலா�தவ�தா ல'�J��தளி�தா ன�மைறய/க�ேவ ெற'ேன. (1) 

 

எ'Dைட.ெப�மா ென'றனி�த�ைத யிைசநல>�Fமா2 வ�த 
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ெபா'Dைட.பிரம �ாிGைறமகிப' �க- தி�ேவ/கட. �லவ' 

ெசா'னய�ேதா# ெபா�ணல�ேதா'ற �ள"கமி0 ய��ல� ெபா,ய 

>'னவ�யா� ெசா�றிலெர'னா >L>த0 ெபாழி.�ைர ெமாழி�தா'. (2) 

 

தாDF ெகா�ைக யறி�தலாிதா� தைகெவா#"கவிஞ� ேநா" கறி�ேத 

வாD�>கி0ேபா0 மாதல� வாழ வழ/கினனி.ெப�� பணி"� 

ேதD� பி.ஏ. ப�ட>� ெப�F சீைர ேகா��(னிB�தி ேயாக 

ேகாெனா� �ைண ேதா. ராமகி��(னமா0 JFத0 ேசட�� மாிேத. (3) 

 

சா�� கவிக� '�றி�(சா�� கவிக� '�றி�(சா�� கவிக� '�றி�(சா�� கவிக� '�றி�(....    

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

'க)ைர'க)ைர'க)ைர'க)ைர....    

 

= = ேகாபேகாO;வராய நம: 

 

இ�E0 நில மக� 8த,�றீ�(ய திலக� ேபா'ற��, காசி >த,ய >�திநகர/க 

ேளழD� மிக; சிற.��ேறா/கிய��, E�ெற�#� தி�.பதிகளாகிய 

திWயேதச/கKெளா'றா2 விள /�வ�மாகிய = காசி மாநகர�தி0 

ைவதிக.பிரா�மண �ல�தி0 தி�வவதாி�� இய,ைச நாடகெம'D >�தமிழிB�, 

ைவதிக ெலௗகிக ஒL"க/களிB� �ைறபா('றி விள/�� பி��ம= 

மா���ைதயரவ�களா0 <மா� (220) வ�ட/கK"� >' ெச2ய.ப�#� 

தி�மயிைல - இராமச�திர.பி�ைள �மார� ேவ/கடாசல.பி�ைளயவ�க� 

ந'>ய�சியா0 அர/ேக�Fவி"க. ப�ட�. 

 

ேமB�, இ�த�த ம�டல� ேகா�ல�, பி��தாவன�, அ�;<னநிைலய�, :ரேசன�, 

இேரவதிெவ��, ய>னா�தி, ேகாபிகா�ர�, ேகாவ��தன�, �$பநாமகிாி, ம�ரா�ாி 

>த ,ய பல நகர/கைள� த'னிட�தி� ெகா�(�.ப� ம'றி ந�தேகாபென'D� 

ஓ� யாதவசிேர$ட� சகடா0 ென'D� ம�திாிேயா(��� அரசா�சி �ாி�த 

இர�டாயிர�ைத�EF UதிகைளG�, ஐ��ல�ச� U#கைளG>ைடய 

தி�வா2.பா(ையG� தைல நகரமாக. ெப�ற�. 

 

இதD� ந� �ேலாக சர5வதியாகிய ஒளைவயாB�, ம�F� ப�பல கவிஞ�களாB  
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மிய�ற. ப�ட அசதி"ேகாைவ, ந0லா' ேகாைவ, தியாக�ேகாைவ >த,ய ப�பல 

பிரப�த/கைள. ெப�றவ�கK�, ஏககால�தி0 த/க�தாலைம�த ெகா��� 

�ள��>ைடய இ�பதினாயிர� பா� ப<"கைள ைவதிக. பிராமண�கK"�� தான 

ெச2தவ�கK�, காசி�ர� - வரதராஜ.ெப�மா� ச�நிதி, மதி0, ம�டப�, 

ேகா�ர�, தடாக� >த,ய தி�.பணிக� >�Fவி�தவ�கK�, ZெவL வ�ள0களி0 

ஒ�வராகிG�, >0ைல"ெகா("�� தாQ��� வ�� ேதாிைன�தியாகமாக" 

ெகா#�தவ�மாகிய பாாி எ'D� வ�ளைல� த/க� �ல�தினராக. ெப�றவ� 

மாகிய யாதவ�ல சிேர�ட�களி' தசா/க >த,யைவகைளG�, ம�F� அவ�கள� 

எ�ணிற�த கீ��திகைளG� எ#��"Jற. ப�ட�. 

 

இ� ந�தம�டலசதக� அாிய ெச2G� நைடயாக இ��தைமயாB�, ந�மவ�� 

க�ேறா�"ேகய'றி ம�ேறா�"�. பய'படாதி��தைம க�தி யாவ�� 

அதைன"க�F. ெபா�Kண�மாF அத�ேகா� ெபாழி.�ைர எLத நிைன�� 

எ'னிட�தி��த ைகெயL��. பிரதிைய" கவனி�தேபா� அ� >Lவ�� 

பிைழகளாG�, அேநக� பாட0களி0 அ(, ெதாைட, ேமாைன >த,யைவ 

ெயாWவாமB மி��தப(யா0, ேவF பிரதிக� ேதட��ட/கி ேவ)�, ��பேகாண�, 

ெச'ைன >த,ய பல விட/களி� ேபா2. ெபா�� விைரய ெச2� ேத(G� பிரதி 

க� ேநாிடாம லத�காக ெந#நாKழ'F வ�ைகயி0 அ(யி� க�ட 

விட/களி,��� சில பிரதிக� கிைட�தன. 

 

அைவகK� சில இராமபாண/களா� ப�சி"க.ப�#�, சில அைர �ைறயாகC� 

கழிய , நி'ற பிரதிகK� எ' ெசா�த பிரதிைய. ேபாலேவ அ(க� வி#ப�#� பாட 

ேபத.ப�#/ கிட�தைமயி' அைவகைளெய0லா� ஒ�வாF எ' �0லறிவி� 

ெக�(யப( Eலாசிாிய� க��� மாறாதவ�ண� தி��தி ச�ேறற"�ைறய; <�த. 

பிரதியாக; ெச2� அத��ேம0 உைரெயLத� ெதாட/கிேன'.  அWவாெறLதி 

வ�/கா0 இைடயிைடேய ேதா'றிய சாி�திர�, ச�பிரதாய�, ேம�ேகா� 

>த,யவ�றி�காக நா' எ#��"ெகா�ட பிரயாைசG�, விைரய>� >'னிB மதிக 

மாகேவ யி��தன. ஆயிD�, எ#�த விஷய�ைத எWவைகயிD� ���தி ெச2வி"க 

ேவ�#ெம'D� அவாவினாலவ�ைற ேயா� ெபா��டாக மதியா� ம�F� அத�� 

ேவ�(ய <�தி 5மி�தி �ராண�, இதிகாச >த,ய ேம�ேகா�கKட' எLதி 

>(��. பி'ன� அ;சி� பதி.பி�தன' . இதைன" க�TF� க0விமா'க 

ளைனவ�� ெசா���ற� ெபா����ற/கைளG�, ம�F� பாடேபத/கைளG�, 
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ச�பிரதாய வL"கைளG� �ற/J றா� அ(ேயD"�� ெதாிவி.ப�களாயி', 

அவ�கK"� ந'றி யறி�த வ�தன ெச2வேதா# அவ�ைறG ேச��� 

மFபதி.பி0 ெவளியிட; சி�தமாயி�"கிேற'. 

----------- 

��தக$க� ெகா#�த உபகாாிக���தக$க� ெகா#�த உபகாாிக���தக$க� ெகா#�த உபகாாிக���தக$க� ெகா#�த உபகாாிக�....    

1. சி�தா�R� =மா' அர/க.பி�ைளயவ�க�. 

2. எ�ைமV� =மா' ேகாபாலகி�$ணபி�ைளயவ�க�. 

3. ெச'ைன ஜ'ஜாமா�த� தி. ெகா�தவா0 இராஜேகாபாலபி�ைளயவ�க�. 

4. :ைர ேகாத�டராமபி�ைளயவ�க�. 

 

இ/ஙன�,                       ேவ. ப. தி�ேவ/கட� பி�ைள. 

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

= ந�தந�தனாய நம: 

ந�தம�டல சதக�ந�தம�டல சதக�ந�தம�டல சதக�ந�தம�டல சதக�    

அவதாாிைகஅவதாாிைகஅவதாாிைகஅவதாாிைக....    

 

1. "ந�தம�டல�" எ'D ெசா�ெறாட� அ.� ம�டல�, பி��வி ம�டல�, 

வா2C ம�டல�, ேதGம�டல� எ'பைவ ேபா'F = ந�தேகாப� ேதா'றிய 

''ய�வமிச." பர.ைப" �றி"காநி'ற�. அ.� பி��வி வா2வாதி ைய��த/களி' 

வி5தீரண� எ.ப( அள.பாியதா யி�"கி'றனேவா அ.ப(ேய இ� ந�தவமிச>� 

அளவிட ெவா�ணாதனவாக விராநி'றெத'ப� ேமைலய ம�ட�தி' திர�ட 

ெபா�ெள'க. 

 

2. இ�நி�க, இ�E0 அவதாி�தைம"�" காரண� : இ�Eலாசிாிய� = 

மா���ைதயெர'D� பிரா\மேணா�தம� ந�தேகாப� ெதாட"கமான 

ய��ல;சீமா'க� விடயமா2� தா� ெசவிG�ற க�T�ற விய.ைப. 

பய.பனவான அ�ந��ண ந�ெசய0கேளயா�. இ"கவிஞ� அதி�$டவச� இவ� 

கவிைதைய; ச�காி"க�த"க ஓ� யாதவ.பிர�C� அ.ேபா� தட5த ராயி��தன�. 

இ�ைற"�; <மா� இ�E�றி�பதா�#கK"� >'ன� "மVர�ாி " ெய'D� 

தி�மயிைல மாநகர�த'னி0 அர< ெசB�தி"ெகா�(��த =ேவ/கடாசல. 

பி�ைளெய'D ம'னவேர ய'னவெர'க. இ�Eலாசிாிய� அWயாதவ�பதியி' 

ஸம5தான�தி0 த� பிரப�த�ைத யர/ேக�றியைட�த ப�பல பாி<கைள� த� 

பாயிர�தி0 விாி��" JறிG�ளா�. அ/ஙன/ க�#ெகா�க. 
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3. இஃதி.ப(யி�"க, இ�EB"��, �லமா'மிய/ JF� ம�ற. 

ப'Q0கK"�>�ள வாசி யாெதனி0 - ம�ற E0க� அWவ"�ல�தவ� தாேம 

த/�ல�தி�� மா'மிய/ க�பி.பா' �லவைரய#�� இய�Fவி��" 

ெகா�டனவா2நி�க இ�Eேலா இ.�லவ� தா� ஓதிய E�களைன�திB� 

ேமெலழ�ேதா'றிய ய��ல;ெச0வ� த� �ணாதிசய/கK"�� ேதா�F� தாேம 

வி��பி. பா(னெதா'றா2" கா�டேலயா�. மா���ைதய� த� சதக. பிரதி 

ெச2GK"�� பிர^�தமான பல தமி-"காவி ய/களி,��� ேம�ேகாளாதார� 

கா�(யி��தேல இWC�ைம"�. ேபா�மான சா'ெற'க. யா� இWவாF 

�ணி�ட' Jறவ�த� �லாபிமான�தாB�, த��க-;சி வி�.பாB ம'F ; 

இ�EBைட�தைலவரா� யாதவ� மா'மிய� தமி- நா�# E0கேளா# நி�கா�. 

ஆேஸ�_தாசல பாிய�தமான அ/கவ/க க,/காதி ஐ�ப�தாF ேதச/களி0 

வழ/�� ஸம5 கி�தாதி பதிென�பாஷா" கிர�த/களிB� வி5தாி��"JF 

மா�றாெல'க. 

 

4. E,' ப���, ஆசிாிய� ப���, தைலவ� ப��� ஒ� சிறி� Jறினா�. இனி 

EBைரயாசிாிய� ப�� JFவா�. ய� �லதிலகரா� இW Cைரயாசிாிய� =மா' 

பிரம�ாி தி�ேவ/கட�பி�ைள யவ�க� ஓ� பார�பாிய வி��வா'. தா� யா� 

�ல�தி� பிற�த கடைம"��, பலகைல பயி'ற கடைம"�� த� மரபின�"� 

இ.ேப�தவிைய. �ாியலாயின�. இ.�லவ� தா� மாணா"கரா யி��தகால���, 

ஆசிாியரா யி��தகால��� இ; ெச�தமி-நா�#; சிFவ� சிFமிய�"�� த/ க0வி, 

அறிC, ஒL"க/களா ,ய�றிய வி�ைத ந0Bதவிக� அ�தமி0லன. இவாிய�றிய 

''ேகால.��தக�, ேகாைவசிய .ரபாவமாைல, ேவ)� ேகா�ைட; சாி�திர�” >த,ய 

அாிய E0கேள இத�� அ�தா�சிகளா�. இைவ ேயா��றமி�"க, இ.��ணியசீல� 

ேமைலய சதக�தி0 Eலாசிாிய� ேம�ேகாளாக" ேகா,ெய#�த ப�பல ெச2G�க� 

அWவ�E0களி0 உ�ளனவாெவ'F ஆரா2�தறிGமாF இ� ெத'ேதய�தி' 

க�ணதாய பல`�களி0 பலாிட�� ஏ�(B�, அ;சிB� மைற�� கிட"�� 

E0களியாவ�ைறG� ேத(.பி("க, ''ெம2வ��த� பாரா� பசிேநா"கா�" எ'பத� 

கினமா2 ெம2வ��த�, ெபா��ெசலC >த,யன ெவா'ைறG� ேநா"கா�, <மா� 

(15) பதிைனயா�# அேஹாரா�திர�ப�ட ேதா�பா# விய.�ற�த"கெதா'றா�! 

அWவ�ணேம இ;சதக�ைத; <�த.ரதியாக. பதி.பி�த���, அதி0 ஆ/கா/� 

Jற. ப#� ��Uக�ைடய சாி�திர ஐதி\ய/கைள (�ரபிமானிகைள. ேபா0 

த�சி�$(யா2" க�பி"க.�காம0) உ�ள� உ�ளப( உைர"க ேவ�#ெம'கிற 
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Rயெவ�ண�தினா0 அWவW`ாிB�ள சாஸனாதிகைள" ெகா�# ேநாி0 

பாிேசாதி��� திர�(ய இவ� ஊ"க� இ'D� விய"க�பாலதா� ! பதிைன�� 

தின/களி0 பாரகாவிய >(��. ப'னிர�டா�# அர/ேக�றB"கைல�த 

கவி;ச"கிரவ��தி =ம� க�பநாட� ப(யாய'ேறா வி�"கிற� இவ� ப(G�? 

 

5. ''கண"க' கண"கறிவா', த' கண"ைக� தானறியா'" எ'பத� கில"கியமா2 

�ற;சாதியேரா#�, �ற;ச�பிகேளா#� பழகி , 5வஜாதி 5வ மத/களி' அ�ைம 

ெப�ைமகைள யறியாத ந/கால�தவ�"��, பி�கால�தவ�"�� இ�E0 ந0Bண� 

வளி"�� பா'ைமயினதாத,', இதைன ந�மவரைனவ�� �ல தன� ேபா0 

ேபா�றி வாசி�ெதாL�வாராகி0, அ�ேவ இ� Eைல ெவளியி�டவ�"� அ'னவ� 

ெச2G/ ைக�மாறாகவி�" �ெம'ப� தி�ண�. அைதேய யா>� 5விநயமா2 

ேவ�# கி'றன�. <ப�! <ப�.! 

 

 இ/ஙன� : 

ெச'ைன                                        தி. ெகா. >��கி�$ணபி�ைள. 

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

=ராமெஜய�. 

சிற,�,பாசிற,�,பாசிற,�,பாசிற,�,பாயிர�யிர�யிர�யிர�....    

 

�ரைச, அ$டாவதான� சபாபதி >த,யாரவ�க� மாணா"க��, 

ெச'ைன� ெதா�ைடம�டல� ஆ/கிேலா ெவ�னாதல� க0வி;சாைல� 

தமி-� தைலைம. ப�(த�மாகிய தி�மழிைச . சிவ.பிரகாைசயரவ�க� 

இய�றிய அFசீ�"கழிென(ல( யாசிாியவி��த�. 

 

நில���த �க-ம,ெச :�டரவி னறி�யி0 J� ெந#மா ல'பி 

னல���த தி�வ��ெச2 தளிகளி� பதி�றிர�# நாK ேமா/க. 

பல���த �ட��ைரG ெச��தலா' ெசாாியவ�� பா, :-�த 

�ல���த ெவழி�ெறா�ைட நா�(ல�� தி�"காசி �ரநி வாச'. (1) 

 

மைறயவ�த/ �ல திலக' >�தமிழி னியBண��ேதா' மா�சி மி"ேகா', 

�ைறயFசீ� மா��� ைதயனி� சிைறயவளி" �ழா/ �ைட��, 

நைறெயாL"�� தி���வ� தளவல�மா ,ைக�ைன�த ந�த ேகாப', 
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>ைறய#�த வரசிய0ெச2 ந�தம� டல��ைறG >0ைல யாள�. (2) 

 

தாி�தெப� சீ��திெயலா நனி திர�(� தமி-.பாவா� சைம�த ெச�ெந�, 

பாி�தவய0 வள�ெபா,G ந�தம� டலசதக� பல� ேம�க, 

விாி��ைர ெச2 தளி"கெவன; ெச'ைன நக� ைஹேகா��(0 விய"க யா��, 

வாி�தெவழி0 (ரா' சிேல�ட ��திேயாக சி�திநிைல வா2�த வ�ள0. (3) 

 

மாதவ'ற ன(பரC மிராமகி�$ேண�திரன' பி' வ,�� ேக� க., 

ேபாதவி��� ெபாழி�<லC� தி�ேவா�R�"ைக/க(ைக. �ற��" 

சீதமல ர2'பழி;<� பிரம�ர� �F/ேகாைவ சிேயா�த ம' ெசா', 

ேமத�சீ�. பர<ரா ம"�ாிசிலா�F தவ� விள"க வ�ேதா'. (4) 

 

த'னிக�ேவ )ரெமாி" க'மிஷ'க0 வி;சாைல� தமி-.பா� (�ய , 

ம'னிய>� தமி-"கவிைத� தி�ேவ/க ட.�லவ' வய/க� E,�, 

F'Dகர ,கிதவL; ெசா�ெபா��ேசா� வக�றிநனி; <�த மா"கி., 

ப'Dநவ ரசவல/ காரநய� விரCற;ெச� தமி-.பா வ0ேலா�. (5) 

 

சிர��ள"கி நனிவிய"க. ெபாழி.�ைரெச2 தா/கா/�; சிற�த E,� 

பர�தபல ேம�ேகா�க ெள#��"கா� #டனைம��. பாிவி ேனா# 

நிர�தரமா யிWCலகி லWெவா'ேற யாயிரமா2 நிகழ ெவ�ணி� 

திர� ெபFமா றழகிேனL தாெவL�தி' விள"கிமி� சிற.��றானா0. (6) 

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

= ந�தேகாப.ாியா�மஜாய நம: 

 

தி�மா0. 

க�ண க'றந� கட0வைள Gலெகலா மீ'F 

வ�ண >�றவா ,ைலயினி' மகC� வாகி 

ெய�ணி ற�தேப ர�ளினா வினி�கா� த�K 

ம�ண' மாதவ' பதGக மல�சிர� தணிவா�. 

 

அ$டல�<மி. 
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சி�திர விழிகாளி�தி சீ��" �மணிேதவி 

ச�திைய மி�ரவி�ைத சா�பவதி�தாேயா# 

ப�திைர ச�யபாைம பகாில" கைணயி' ேனாைர 

நி�திய மாறாவ' பி ெனசினி ,��தி வா-வா�. 

 

க�டா-வா�. 

ெச�ெபா�ேள ந'ைமத� ெச0வேம ெச/கெண#� 

எ�ெப�மா ேனF ெமழி�பாிேய - G�பெரலா� 

ேபா�F� �கLைடய ��ணியேன ��ளரேச 

ேதா�றிய�� யா/க� ெதாழ��. 

 

ஆசேனய�. 

ஆG� ��தி யட0கதி bபவ' 

தாG� த�ைத தம��� வானவ' 

ஏG� ேபெரழி லசைன b'ற�� 

வாG ��திர' பாத�வ ண/�வா�. 

 

ந�மா-வா� 

படேகாபன க;சாயிG� பழமாமைற; <ைவைய 

விடேகாபD வ�ெச�தமி- ேவத�தினி' மகிழ" 

�டேகாபல திைசG� �க- ��கா�ாி வ�ெம 

சடேகாபன (�தாமைர தைலேமலணி வாேம. 

 

ஸர5வதி 

�வி0 வி�ணி� �ணாியி� க0,னி' 

ேமC ேவா��க- ெவ�கம லா2வர' ேறவி 

ேயய> ேதகைல; ெச0விேய 

நாவி���ந ல�பல ந0�வா2. 

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

அைவயட&க�அைவயட&க�அைவயட&க�அைவயட&க�....    

 

தி�வள� >லகினிைல� தில"கணேமா 

      (ல"கிய/க� ெதளி�ேதா ராய 

ெபா�விBைர யாசிாிய� திற/கெளலாநனிேயா/கி. 

      ெபா,G� வ�ண/ 

��வ�ளா� ப'QB >ண�மா�� 
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      �ைதயனா/ �ணவா' ெச2த 

ம�வியசீ� ந�தம� டலசதக� திD"�ைரயா' 

      வைர�ேத' ம'ேனா . 

---------- 

-லாசிாிய� இய�றிய�-லாசிாிய� இய�றிய�-லாசிாிய� இய�றிய�-லாசிாிய� இய�றிய�....    

 

தைலைமெபF/ேகாபால� தி�ந�தம�டல�தி' சதகம'பி' 

நிைலைமெபறவர/ேக�றி. பாிசில���கLலகினிலவலாேல 

சிைல மத'காவிGமய' ெபா�கமல>மாFளவ>ேம ேதடB�றா� 

மைலமகைள"கைல மகெள' ைறG�றா' வடகயிைல வாண'றாேன. 

 

இய,ைச;ெச�தி�ந�த ம�டல�தி' சதகமர/ ேக�Fவி�� 

நய>ட' ெபா'னாயிர>� பாிசிலளி�தா'மயிைல நகாி' ேமC� 

தயரதனீ' ற��ராம' றன"கிைணயாமிராமச�திர' ற�தபால' 

�யசயில' �க-"கடல' ெபா�க�ட�� ச'�விைய. �ர.ேபா'றாேன. 

 

த/கவSர"கடகர�ந. பத"க�த�தா' 

      சாிைகய/கியிைழ�தி#ந� சா0ைவத�தா' 

ெச/கய0பா2 நீ�வளந' னில >�த�தா' 

      சீ�த�தாேன�த�தா' சிவிைகத�தா' 

அ/க,ன.�ரவித�தா' சதக/ெகா�ேட யாயிர� 

      ெபா'பாி< த�தா' மயிைலேமC� 

�/க ேவ/கடாசலேவ ெள'னத�தா' 

      ெசா0Bெம'பா�"ெகா�தைன ெபா' ெசா0Bேவேன. 

 

தாதவி-���ளவணிமா0 �த0வெனனவ- 

      வதாி�த த'ைமேயா��� 

காதBட' வள��தந�த' மர��ேளா� 

      த��க-பா� கட0 ேபாெல'F 

ேமதினியிேல விள/க மயிைல 

      ேவ/கடாசலேவ� வி�.பமாகி 

ேயா�கி'ற ெசா�ப(ேய ந�தம�டல 

      சதக >ைர"கி'ேறேன. 

 

பாரத�, அ;வேமதப�வ�, ேவ�வி;ச�"க�. 
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ேகாவிைன.�ர�த ல��தன மீ�ட0 

      �வலய� வள�பட� தி��த0 

ேமC>�ெதாழிB மிய�றி ெம2.ெபா�ைள 

      ேவதிய�பாவேலா� மீ�#� 

ஏவேலாாிைள�ேதா ெரவ�ெம2திட�த� 

      திைசெபFவசிய� வ�தைட�தா� 

தாவியக�ட ேகதன�ேத�ேம0 

      த�திேம0வாசிேம� ற�"கா0. 

 

பாரத�, கபிைல மகிைமGைர�த ச�"க�. 

 

ப<வினைவயF >ணCநைடGைட யனCெமா�வழி ப#கிD� 

இைசGமி� ெசவி விழிக� >ைலகK மி��ர>மி� நாசிG� 

அைசவி0 க�நிற >ள� கபிைலக ளதனிெனா�திற மTகிD� 

வைசயி0 கபிைலய ெதனCமிைசGண� வரத>னிவர� பல�ேம. 

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

ந�தம�டல சதக�ந�தம�டல சதக�ந�தம�டல சதக�ந�தம�டல சதக�....    

    

= =கி�$ணாய நம: 

கா,�கா,�கா,�கா,�....    

 

த�டைல :L>0ைல� தரணிெய' Fைர"�ந�த 

ம�டல சதக�த'ைன ம�ர;ெச� தமிழா� Jற 

ெவ�(ைர" கட,� ேசட' ேம�Fயி0 தி�மால'ப� 

ப�ைடநா' மைறேதரா-வா� பதி' ம�/ கா.��தாேன. 

 

(இத'ெபா��) ெவ�ைமயாகிய அைலகைளGைடய தி�. பா�கட,'க� 

ஆதிேசட' மீ� அறி�யிலம��த ெச/க�மா ,' தாஸ�கK�, பழைமயாகிய 

நா'� ேவத/களி' ெபா��கைள� ெதளி��ண��தவ�மான ஆ-வா� பதி'ம�� 

ெபாழி0 :-�த >0ைல நிலெம'F எ#�ேதாத�த"க ந�தம�டல�தி ன� 

ெப�ைமைய" �றி"�� சதகமாகிய இ.பிரப�த�ைத இனிய ெசWவிய தமி- 

ெமாழியா0 யா' JFத��" கா.பாக நி'ற�� ெச2வா�க� எ'றவாF. 
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பி' இர�ட(கK"� அறி�யில ம�� தி�மாB� அ� தி�மா,ன� தாஸ�களாகிய 

ஆ-வா� பதி'ம�� கா.பாக நி'ற��வா�க� எனிD மைமG�. 

பதி'மராவா�. ெபா2ைகயா-வா�. �லேசகரா-வா�. �த�தா-வா�. 

ெபாியா-வா�. ேபயா-வா�. ெதா�டர(.ெபா(யா-வா�. தி�மழிைசயா-வா�. 

தி�.பாணா-வா�. ந�மா-வா�. தி�ம/ைகயா-வா�. ம�ரகவியா-வா�. 

ஆ�டா� . இWவி�வ�ட' ப'னி�வ�. 

 

-%-%-%-%....    

 

க�டைள" க,��ைற. 

சீ�ேமC ெச�தமி-; ெசா�ேச� நிக�(� சிற�த>0ைல� 

தா�ேமCேகாவ�� தன�ேகாவலாி.ப� தாெமன>. 

ேப�ேமCேகாவசி ய�"கிடமான� ேப�லகி0 

வா�ேமCைப�ெபா� பி��தாவன ந�த ம�டலேம. 

 

(இத'ெபா��) சிற.� ெபா��திய ெசWவிய தமி-; ெசா�களா லைம�த நிக�(' 

க�ேண எ#��" Jற.ப�ட ேம'ைமயான >0ைல மலரா� ெறா#"க.ப�ட 

மாைலைய� தாி �த ேகாவ��தன� , ேகாவல�, இ.ப� எ'D Z'F ெபயைர வகி�த 

ேகாைவசிய�கK" கிடமாG�ள�. ெப�ைம வா2�த உலக�� ெந(ய �கழைம�த 

ப<�ெபா'ைன.ேபா Bய�வாக" ெகா�K� பி��தாவன�ைத Gைடய ந�தம�டல 

மா�� எ'ற வாF.          (1) 

 

உதாரண�. 

ம�டல ��ட', நிக�#. 

இள/ேகா"க� ம'ன� பி'ன ாி.பெர�(ய� காராள� 

வள� ெபFவா- ேவளாள� வசிய�த� ெபா�.ேபராறா/ 

கிள�தேகா" கா�த' ம�F/ கிள�ெபா� ளீ�டேலைர 

விள/கேவ Gழலா' Z'F �ல�ெபF� ேவF ெசா0வா�, 

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

 

வ�தேகாவல�ட' ேகாவ��தனாி.ப� >.ேப� 

>�� ேகாவசிய ெர'F ெமாழி�தி#� வணிக� நா2க� 

த�த E� பரத� >.ேப� தனவசி ய�"ேக சா�F� 

>���வசிய� >.ேப �ழவ� ேமழிய� ேவளாள�. (2) 
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பி/கல�ைத நிக�# 

(ைவசிய� ெபா�.ெபய� ) 

773� - :. தாளாளாி.ப� த�ம"கிழவ� 

ேவளாளாிள/ேகா"க� 

ைவசிய� ெபா�.ெபய�. 

 

(ேகாைவசிய� ெபய� ) 

775 - :. ஒ��லனாகி� ெதாழி0 ேவF ப#த,� 

ெதாழிெறாF� பக��த ெதா0 ெபய� Jறி� 

ேகாவல ாி.ப� ேகாவ��தன ெரன; 

சீாிய பிறC/ ேகாைவசிய�"ேக . 

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

 

ச�திரம�டல :ாிய ம�டல� தா�நி'ற 

இ�திரம�டல ெம�ம�டல> மித�கிைணேயா 

ெச�தி�மா' >'� ேகாபால�தாமகி-; ேசயெரன 

வ�த>��(� நாடான �ந�த ம�டலேம. (2) 

 

(இ-�) தி�மா0->�கால�தி0 ேகாபால�க� த� ேசெய எ'F மகி-�� 

ெகா�டா#�ப( தி�வவதார ெச2� பா B�ட�ளிய அழகிய நாடான� 

இ�ந�தம�டல மா��. இ� ம�டல�தி��; ச�திரேலாக>�, :ாியேலாக>�, 

பசத�" க� நிைலெப�F. பயைன" ெகா#"�� இ�திரேலாக>�, ம�ற 

எWவைகயான ேலாக/கK� ஒ.பா�� த�திGைடயனவாேமா? எ - F. (2) 

 

உ-�. பாகவத�, மலரவ' சிறா�"க'F கவ��த அ�தியாய�. 

 

வ�#ைட; ெச�� >0ைலய/�ழலW வயி�றிைட� திகழ வா� ேகா#/,  

க�ெடழி� ேகாB/ ைக�>தலைண��" கனிய >திட"கர� ேத�தி, 

வி�ெடாளி� ப<�ெபா' னாழிெம0 விர,' மிைசவத� �ாியன தா/கி, 

யி�ட��தவிசி னினி� நி' றயி'றா னிைமயவ� �ழா�தவி 8க�ேவா'. 
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த/�மா. ெபா�K� த�ம>� �ைணயா� த�பைக.�ல' கைள� தட"��, 

ெபா/�மாதவ> ஞான>� �ண��ேதா ாியா வ�"�� �க,டமான, ெச/க�மா0 

பிற�தா� டள.ப�/கா ல� தி�வி' U� றி��தன ெர'றா0, அ/க�மா ஞால� 

த�நக ெரா"� ந'னக ரமர� நா�(யாேதா. 

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

 

எ�ட�ப�ப லகிலா�டேகா( ெயழி0 வயி�F� 

ெகா�ட�� க�ண' றி�நாபிய��ய/ ேகாயிெலன. 

ப�#ைறநா'>க ன'பாக >'ன� பைட�தி#�. 

ம�டல�ைத�� நில�ேதா� நிலந�த ம�டலேம. (3) 

 

(இ-�) யாவராB மதி"க�த"க பலபலவாகிய அகிலா�ட ேகா(கைளெய0லா� 

அழகிய தி�வயி�F� ெகா�ட�ளிய தி� மா,ன� தி�C�தி� தாமைரேய 

தி�"ேகாயிலாக" ெகா�# எL�த�ளிய நா'� >க�திைனGைடய பிரமேதவ' 

>�தி வி�.ப�ேதா# சி�$(�த இWCலக�தி0 ஐவைக நில�திD� ஓ� நிலமாக 

அைம���ள� ந�தம�டலமா�� எ-F. (3) 

 

உ-�. ெபா�ளதிகார� அக.ெபா�� விள"க� அக�திைணயிய0. 

�றிசி.பாைல >0ைல ம�த ெந2தைல�திைண" 

ெக2திய ெபயேர. 

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

 

அ�K�வாகிய ேகாபால�வா-மைன ைய�தில"க� 

ெத�விர�டாயிர� ைதQF ம�ைதயி� ேசாிளைம. 

ப�வ>F/க' Fட' பா�கபிைல. ப<வன�த 

ம�Cவள�திக ழா2.பா(தான�த ம�டலேம. (4) 

 

(இ-�). க�ைணேய ஓ� உ�வெம#�� வ�தெத'F ெசா0 ல�த"க 

உதார��வ>ைடய ேகாபால�க� வசி"கி'ற ஐ��ல c� தி�மாளிைககK� 

இர�டாயிர�ைதEெற'D� ெதாைக ெகா�ட தி�UதிகK� ம�ைதயினிட��; 

ேச�� இள ைம. ப�வ>�ற க'Fகேளா# J(ய பாைல� த�� அன�த� 
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கபிைல.ப<"கK� ெபா��தி விள/காநி'ற வள/க� அைம�த தி�வா2.பா( 

ெய'D� ேகா�ல>� ந�த ம�டல மா�� எ-F. (4) 

 

உ-�. ஹாிவமிச� 

 

மசில"காகிய கர�த� மாமதி. 

பிசில"காகிய �ண�த� ெப��F�  

பசில"கா�பத� ெபா�வ� ப��U 

டசில"க�ெதாைக யைம�த தாழியா2. 

 

ஆய�த� மF�தா ன'ன பா(யி 

லாயிர மிர�ெடாைட ஏறதா�மா 

லாயிர/ க�ணைன ேநா"கிைல�பதி 

னாயிர�விழிகடா' ேவ�#மாழியா2. 

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

 

தசா/க�. 

 

ேகாவ��தன�ய> னாநதி ேகா�ல/ JF�க- 

ேமவ"க�ட" ெகா(ேய�F ேபாிைக ெம'றளவ. 

�ெவ�றி ேவழ/ கவன.பாிெயாளி� ெபா�கமல 

மாC�றமா�ப� ெசா0 ேலவB�ளா� ந�த ம�டலேம. (5) 

 

(இ-�) ேகாவ��த னமாகிய (மைலG� ) ய>ைனயாகிய நதி G�) ேகா�ல மாகிய 

(நகர>�) JFகி'ற �க-ேமவிய அழகிய க�டனாகிய (�வஜ>�) அ("க.ப#கி'ற 

(>ரச>�) ெம0,ய >0ைலயாகிய (மாைலG�) ெவ�றி விள/�கி'ற (கஜ>�) 

விைர�� ெச0ல.ப�ட (பாிமாC�) பிரகாசி"கி'ற ெபா�றாமைரமலாி0 விள/�� 

இலdமி பிரா�( ேமவிய மா�ைபGைடய ="�$ண Z��தியி' ெசா0லாகிய 

(ஏவB�) ஆகிய தசா/க/கைளGைடய யாதவ�க� வாL� இட>� 

ந�தம�டலமா�� எ-F. (5) 

 

இ;ெச2G� இFதியிB�ள ந�தம�டல� எ'பேத நாடா த,', தசா/க��� 

நாெடாழி�த ஒ'ப� அ/க/கைளேய Jறின�. 
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--------------- 

 

>கம�.பி�திர' க�பா 8ேவத' ><.பிைடமா0 

த�பிற"கீச Dைம>ைலவாணித' ேகாமய�ெபா' 

ெறா�மயி�ேதவ� வயிற/கிேமைத ெசாB>�ைமவா' 

மகி-��யமா�/ கபிைலG�ளா� ந�த ம�டலேம. (6) 

 

(இ-�) >க>�, ெகா��மாகிய இவ�றி0 இ�திரD�, க� களினிட��; :ாியD�, 

[$]இமி,னிட��. பிரமD�, இைடயி னிட��� தி�மாB�, அW 

அவயவ/கK"��த"க பி�டபாக� தி0 சிவபிராD�, உமாேதவியா�மாகிய 

இ�வ��, >ைலகளினி ட��" கைலமகK�, ேகாமய�தி0 தி�மகK�, ெந�/கிய 

உேராம/களினிட��� ேதவ�கK�, வயி�றினிட�� அ"கினி G�, ேமைதயினிட�� 

ேம�ப#��"JF� உ�ைமG�, வா, னிட�� வி��பி மகிழ�த"க த�ம>� 

விள/கிய கபிைல. ப<"கைளGைடய ேகாபால�கள� இட>� ந�தம�டலமா�� 

எ-F. (6) 

-- 

[$]இமி0 - ெகா�ைட . 

 

உ-� பாரத�, அDசாசநிக ப�வ�, க'னிகாதானவர' மகிைம Gைர�த ச�"க�. 

 

ஆனன�தாBெகா� பதனி ,�திர' 

றாDய� நாசியி0 வாGதா�களி' 

ேமானமாமிய"க� ேகா' ><.பி0 ேவதிய 

ேனைனய க�களி னிரவி ெய2�ேம. 

 

பி�டபாகசைட. பிராD� ேதவிG� 

வ�டமா �தரேம கன,' வானவ 

னி�டமா மிைடயினி ,�"� மாழியா' 

றி�ட ெநசினி�பக ென'D� ெத2வத�. 

 

உதிரேம ச�திர' ேமைதG�ைமயா 

மதித� >ைலகேள வாணி ேகாசல� 
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�தித� கீ��திேகா மய<ல"�மி 

மதிG மWவாெனனி' வ�.ப ெத'ெகாேலா. 

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

 

ெசா0ைல.ெபா�ைள� ெதா��த ெதா0கா.பிய; :�திர�தி' 

[#]>0ைல"க�.ெபா� ளீேராழினி�ெசா' >த�கடC� 

�0ைல.�ய�த�ப சாGத�கசைன" �சர�ைத 

ம0ைல;ெசயி�த தி�மா0பதிந�த ம�டலேம. (7) 

 

(இ-�) ெசா0,ல"கண�ைதG�, ெபா�ளில"கண�ைத G� ெதா���" Jறிய 

ெதா0கா.பிய;:�திர��� ஐவைக. ப�ட நில/கK� பதினா'� 

க�.ெபா��கைளGைடய >0 ைலநில��"�ாிய >த'ைம" கடCளாகிய 

எ�பிராD�, தி��� ழா2 மாைலைய யணி�த �ஜ/கைளGைடயவ��, ச/�, 

ச"கர�, த�#, வி0, வா� எ'D� பசாGத/கைள� தாி�தவ��, க� ஸைனG�, 

�வலயாOடெம'D� ம�தகஜ�ைதG�, ம0ல�கைள G� ெஜயி�தவ�மாகிய = 

கி�$ணபகவாD"�ாிய இட>� ந�தம�டலமா�� எ - F. (7) 

---- 

[#] >0ைல"க�.ெபா�� >ராாி ெத2வேம 

ெதா0ைல"�F�ெபாைற நாட'ேறா'ற0 

ம(யா"க�பி' மைனவிகிழ�தி 

இைடயாிைட;சிய ராயரா2;சிய� 

கானவாரண மா' >ய0 பா( 

�F<ைன கா'யாF �0ைல >0ைல 

நிற/கிள� ேதா'றி பிற/கல�.பிடவ/ 

ெகா'ைறகாயா ம'றல/���த� 

தா�F"கதி�வர� சாைம>திைர 

ேய�F.பைற >0ைல யா-சாதாாி 

சாைமவர� தர>ட' விைத�த 

லைவகைளக�ட லாித0 கடாவிட0 

ெசவிகவ� ெகா'ைற� தீ/�ழ)த' 

Zவினேம2�த0 ேசவின�தLவ0 

�ரைவயாட0 �ளி�த0 கா'யாேற. 

 

உ-�. ெதா0கா.பிய;:�திர�. 
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மாேயா' ேமய கா#ைறGலக> 

ேசேயா' ேமய ைமவைரGலக>� 

ேவ�த' ேமய தீ��னBலக>� 

வ�ண' ேமய ெப�மணBலக>� 

>0ைல �றிசி ம�தெந2தெலன; 

ெசா0,ய >ைறயா� ெசா0லC�ப#ேம. 

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

 

க'மைழதா/க" �ைடயாமைலெயா'F கசமல� 

ந'>கமாயிர மாயைன"கா�# நதிGெமா'F 

ெபா'னிற"��ற க�டD�டாமணி. ெபா2ைகெயா'F 

ம'னிைவZ'F சிற.�ளதாந�த ம�டலேம. (8) 

 

(இ-�) இ�திர' ஏவலா� ெப2த க'மைழைய� த#� த��" காரணமான 

�ைடயாகிய ேகாவ��தன ெம'D� ஓ� மைலG�, ெச�தாமைர மல�ேபாB� 

அதிமேநாஹாமான தி�> க�ைதGைடய ஆயிர� தி�மா,' தி�C�வ/கைள 

அ"�eர�" �" கா�(ய ய>ைனெய'D� ஓ� நதிG�, ெபா'னின� 

நிற�தி�ெகா.பான ேதஜஸுைடய கBழ' நீ/கா �ைறG� >��"கைள" 

ெகாழி"�� ஓ�தடாக>� ஆகிய இ�Z'F சிற�த ெபா�ைளG� உைடய� 

ந�தம�டல மா�� எ-F. (8) 

 

உ-�. பாகவத�, அ"�eர' வ�த அ�தியாய�. 

R��ைட ெயயி�றவி <(ைக.பாழிவா2. 

பா�பி' ெவ�பஃறைல பனி.பவா(நி' 

றா�பல� தீ/�ழ ,ைச"� ம�ணைல. 

���ன� �ைட�வா' �னB� க�டன'. 

 

அரவி'ேமலா(ய அ�தியாய�. 

இ�சிைற"க�ள' மீன� ெகறிதB ெமறியெல'ேறா 

ப��தவ' சபி�தலாேல யா/கணவ� தTகானாக. 

ெபா��தின' ய>ைனயா�F. ��தடெம'F சாவா 

ம��திD மமி-தZற மாதவ' வ��தா' ம'ேனா . 

------------------- 
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U</கதிரவ' க�பயிரா"கினி மி'<த'ெம2 

ேப<� தயாகர' ைவவ;<தமD. பி'ைனெய'ேற 

ேதச� �கழ வ��ய>னா�தி தீ��த'னி0 

வாசெசGச� �ணசீல�வா-ந�த ம�டலேம. (9) 

 

(இ-�) வி<கி'ற ஆயிர/ கான/கைளGைடய :ாியD�, அவன� க�பி��ாிய 

அயிர"கி' க�மவாபிய�, ஆகிய இவ�கK"�. �த0வனான ெம2�ைமேய 

JFகி'ற க�ைண" கிடமாகிய ைவவ;<தம8C"�.பி' பிற�தா ெள'F 

உலக�தா ெர0லா� �கL�ப("� வ�த ய>னாநதியி' கைர"க�ேண 

வாசெச2கி'ற ந��ண>�, ந0ெலாL"க>� உைடய ேகா பால�கK" 

கிடமாG�ள�� ந�தம�டலமா�� எ-F. (9) 

 

உ-�. அாிவமிச�. 

தினகர'றைன; ேசரயிரா"கினி 

வனிைதேய மD ைவவ;<த'றைன 

யDசிெய'ன வ>ைனைய ய'�ட' 

�னிதமாGயி�� தா�மணி. �ணினா�. 

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

 

ஆனிைரேயாைசG� பா0 ெசாாிேயாைசG மாய�ைப�தா�� 

ேதனிைரேயாைசG� ெவ�டயி�ம�ெதா# ெச/ைகவைள 

தானிைரேயாைசG� ேவ2/�ழேலாைசG� தாரணியி0 

வானிைரேயாைசயி' மி"க த'ேறாந�த ம�டலேம. (10) 

 

(இ-�) ப<"J�ட�தின� >ழ"க>�, அWவானிைரகற" க.��� ஆய�க� தா/கிய 

கலச�திட��. பாைல. ெபாழிவதா B�டான ஓைசG�, ஆய�க� தாி�த 

அ'றல��த >0ைல�தா ாிட��� ேதைன. ப���ப( வ�� த/கிய 

வ�(ன/களி' ாீ/கார>�, ெவ�ைமயாகிய தயிாினிட��. ���� அ�தயி ைர" 

கல"�� ம�தின� >ழ"க�ேதா# தயி�கைடயாநி'ற ஆ2மகளி� சிவ�தைககளி' 

க�ேண அணி�த வைளய0க� ஒ," �� ஆரவார>�, ேகாவல�க� 

ஆனிைரைய"J�#த��" �றி" �� ��ளா/�ழ,ன� இனிய ஓைசG�, ஆகிய 
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இWெவா, இ� மகிதல�� ேமக�தின� வாிைசயினி'F� உ�டான இ(ேயா 

ைசைய" கா�(B� மி��ெதா,�த�கிடமான�� ந�தம�ட லமா�� எ - F. (10) 

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

 

பLதில��தமி-; ச/க.�லவ�த� பா,� ெச'ேற 

ெயLதவாிய கவிபா(Gெம�ணிலெனன;ெசல 

ெபாLதினவெரா# மீச�பி' ெச0ல. �லவ�ட' 

வLதி ெச'ேற�� மிைட"காட�வா-�த ம�டலேம. (11) 

 

(இ-�) ��றமி0லாத அ��தமிைழ ஆரா2��ண��த ச/க.�லவ�களிட�� 

இைட"காட� ெச'F, பிறரா0 எL த�காிய பாட0கைள. பா(, அ.பா�#கைள. 

பா�(ய' ெபா றாைமயா0 மதி�தில' எ'F பிண/கி; ெச0B� ெபாL� 

அவேரா# ச/க�தைலவரான சிவெப�மாD� பி' ெச0லC�, த'Dடனி��த 

�லவ�கேளா# அ.பா�(ய' தி#"கி�#;ெச 'F �தி"க. ெப�ற 

அWவிைட"காட�" கிடமான�� ந�தம� டலமா�� எ-F. (11) 

 

உ-�. இைட"காட� பா(ய�. 

ஆ�ற/ கைரயி ன�கி�"� மாமர�தி0 

கா"ைக யி��� கஃகஃெகன" - கா"ைகதைன 

எ2ய"ேகா ,0லாம ,;சி; ெசனெவ2தா' 

வ2ய"ேகானா� த' மக'. 

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

 

பாேவ�த� ேபா�F� தமிழWைவபாட. பன���ட�தா' 

�ேவ�தி"கா2��. பL��.ப/கி�ட ��ைமக�ேட 

Zேவ�த�வா-�திந0 ல;<தமி�ட >ைறைம ெப�ற 

மாேவ�� �/�ழ' மாத�"கிட�த ம�டலேம. (12) 

 

(இ-�) கவிவாண�க� பரCகி'ற தமிLண��த ஒளைவ யா� த� க���"கிண/க 

உதவி �ாி�த ஆய.ெப�களாகிய "அ/ கைவ " "ச/கைவ” ெய'பவ�க� 

மனமகிL�ப( ஓ� பா<ர� பா(யதனா0 அவ�கKைடய U�(' >�ற�தி0 

தறி"க.ப�#" கிட�த பன���ட� தைழ��.���" கா2��. பL��; 

ேசரேசாழபா�(யெர'D� Zேவ�த�க��� ப/காக Z'F பழ/கைள� த�த 
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அதிசய�ைத"க�#, அ�Zவரச�� வா-�தி, ந'ைமயாகிய அ�சைத யிட.ெப�ற 

>ைறைம யைம�த ெப� ைம ெபா��திய �மாைல யணி�த J�தைல Gைடய 

அWவாய� ெப�கK"கியமான�� ந�தம�டலமா�� எ - F. (12 ) 

 

உ-�. ஒளைவயா� அ��தமி- 

தி/க��ைடGைட; ேசரDேசாழD� ெத'னவD 

ம/ைக"கFகிட வ�� நி'றா� மண. ப�தாிேல 

8/�"க� >�றி ய("க�கF�� 8னிசிவ�� 

ப/�"� Z'F பழ�தர ேவ�#� பன���டேம. 

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

 

காவி�திரனிைர மீ�ட�� ேசவக' காதன�ப' 

�வி�திரனிைற ெசலவ.ப� >க. �ப�கி'ப" 

ேகாவி�ைதேய- ெச�ெபா� பாைவbராயிர/ ேகாC ந0� 

மாவி�த� தி��ய" ேகாவி�தாவா-�த ம�டலேம. (13) 

 

(இ-�) க�பக; ேசாைலைய Gைடய இ�திரைன ெயா.பவD�, ேவட� 

ஐ�ப�தாறாயிரவரா0 கவ��� ெகா�ள.ப�ட நிைரைய மீ�ட�ளிய ேசவகDமாகிய 

சீவ"�மரனிட��" காத லைம�த ந�பனான �ேலாக இ�திர' ேபால நிைற�த ெச0 

வ/கைள Gைடய ப�>கD"�" "ேகாவி�ைத" ெய'D� த� க'னிைகையG�, 

அ"க'னிைக"� 5திாீதனமாக ெச�ெபா� பாைவ ஏைழG�, ப< 

இர�டாயிர�ைதG� ெகா#�தவD�, ெப�ைமையGைடய வி�தெம'D� மைல 

ேபாB�, தி�ணியேதா� கைள. ெப�றவDமாகிய ந�தேகா' >த,ய 

ேகாவி�த�கK"கிட மான�� ந�தம�டலமா�� எ-F. (13) 

 

உ-�. ஜீவகசி�தாமணி - ேகாவி�ைதயாாில�பக� 

 

ஏற/ேகா�>ழ/கவாய ெக#��"ெகா� ேடகிZR�; 

சாெற/�மயர.�"� ந�தேகா' ற'ைகேய�தி 

UFய�கலசந'னீ� ெசாாி�தன' Uரேன�றா' 

பாFெகா�ப�திைவேவ� ப�>க �மர�ெக'ேற. 

 

நல�தைகயவ��நாகா னாயிர�திர�( ந'ெபா 
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னில"கண.பாைவேயL/ ெகா#�தன' ேபாகவி.பா 

லைல�த� காம'ேசைன ய�8ைன ய��Z-க 

>ைல"�வ� (ைட.ப�டா�றா' >��"க>ய/கினாேன. 

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

 

காசிம#வி' மைற"கிழேவா' விழ" க�#ைமயா� 

ேத<Fவி.பிாியாெய#.O�<�த ேதகெரன 

ஆ<மன�த ரயலசி நி�க வக��ணி�� 

மாசிலென'றறி� ேதெய#�ேதான�த ம�டலேம. (14) 

 

(இ-�) வாரணாசி"க� உ�ள தடாக�தினிட�� ஓர�த ண' U-�தைத. பா��� 

பா�.பதி ேதவியா� அழ��ற பா�. பன" க'னிைகயி D�வ ெம#��� 

R2ைமயாகிய சாீர�ைத Gைடயவ� இWவ�தணைன ெய#.பாராக ெவ'F Jற" 

��ற மைம�த மன>ைடய பல� அய,ட�� அசி வாளாவி�"க மன� �ணிC�F 

யா' ��றமி0ேல' என ந'கறி�� அWவ� தணைன எ#�தவனாகிய 

யாதவD"�ாிய இட>� ந�தம�டல மா�� எ-F. (14) 

 

உ-�. காசிகா�ட �. 

 

சீதம#"�� மீெதா�வி.பிர ேதகவி��த' விழ 

மா�ைமவி.பிாி யாகிவிைன�ெதF வா�கெள#.பிெரன 

ேவாதநட.பவ� யா� ந#"�ற ேவா�ெதாFவ' வி<வ 

நாதனிட��ள வாதரவ�திைன நா(ெய#�தனேன. 

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

 

சிைலெயா�தவாTத� ெபா'னியைல"கவி ெச.பிய ெசா0 

நிைலம�தி' >' ெச' றரச�கறிவி"க நி'றெபாL 

தைலெயா�தைளயி' Fமித�ெதறி"�ெம' ற'F ெசா'ன 

மைலெயா�தெகா/ைகம/ ைக"கிட/காண�த ம�டலேம. (15) 

 

(இ-�) வி0ைலெயா"�� ஒளி ெபா��திய ��வ�ைதG� ெவ�ெபா' ேபாB� 

நிற�ைதG>ைடய சர5வதிேதவியா� க�பநா�டா-வாாி' நாவினிட�தி��� 

அழகாக" Jறிய பா< ர�தி0 ெசா0,ய �மிதெம'D ெசா0 இராமாயண�ைத. 

பா#வி�த ேசாழமகாராஜD"� உலகவழ"கி0 உ�ெட'F அ"க�பநாட� 
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அறிவி�தகாைல தயி�கைடG� நிைலம�தி' >' ேன ெச'F நி'ற ேபா� 

அைலேபா'F தயி���மித� ெதறி"� ெம'F அ"கால��; ெசா'னவK�, 

மைலேயா ெடா.பி�#" JF� தன/கைளGைடயவKமாகிய ஆபம/ைக"� 

இடமான �� ந�த ம�டலமா�� எ - F 

 

உ-�. இராமாயண�, உG�த கா�ட� ேச�ப�தன.படல�. 

 

�>தனி�ட �லவைர J�தாி0 

திமிதமி�#� திைரG� திைர"கட� 

FமிதZ��க வானவ� ��ளினா 

ர>தமி'D ெமLெமD மாைசயா0. 

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

 

த�/காமேதD நிகரானேபாச' றரணிதைன 

ெயா�/காக ந0க;< ேலாகெசா'ேனாைன ெயா� ெநா(யி� 

ெப�/காவியெசா னி�ணைன.பார.ர ச/கெனன 

வ�/காளிதாசைன >'வள��ேதா� ந�த ம�டலேம. (16) 

 

(இ-�) ேவ�#வா� ேவ�#வனவ�ைற ேவ�(யா/�� த�கி'ற காமேதD 

ெவ'D� ப<ைவ நிக��த ேபாஜராஜ' த'னா லாள.ப#� �மி >L�� , ஒ� 

ேசர"ெகா#"��ப( வட ெமாழியி0 <ேலாக� ெச2ேதாD�, ஒ� ெநா(.ெபாLதி0 

பாரகாவிய/கைளG� ப�ண�த"க ச�ர�த'ைமGைடயவD�, பிரச/கி.பதி0 

சிற�தவ' என" Jற.ப#ேவாD� ஆகிய காளி தாசைன. அ"காளியினிட�� வர� 

ெபFத�� >�தி வி���வன ெகா#�� வள��தவ�" கிடமான�� 

ந�தம�டலமா�� எ - F 

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

 

�திேகா�ல�பி�� தாவன ந0ல�; <னநிைலய. 

பதி:ரேசனமி ேரவதிெவ��. பயி0ய>னா 

நதிேகாபிகா�ர/ ேகாவ��தன���ப நாமகிாி 

ம�ரா�ாியிD மா0 வா-வ� ந�த ம�டலேம. (17) 
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(இ-�) ெகா�டாட�த"க ேகா�ல>�, பி��தாவன>�, ந'ைமைய� த�கி'ற 

அ�;<னநிைலய.பதிG�, :ரேசன>�, இேரவதி ெவ���, யாவ�� �க-கி'ற 

ய>னா�திG�, ேகாபிகா �ர>�, ேகாவ��த ன>�, �$பநாமகிாிG�, ம�ரா�ாிG�, 

இ'D� தி�மா0 வா-த��ாிய பலவிட/கK� ந�தம�டலமா�� எ - F. (17) 

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

 

ஐேவலசதி யிரவினிலWைவ" க>தளி�� 

ெம2ேவத� ேபானி��/ ேகாைவ ெகா�ேடா'�வி மீதி�றவ 

ெச2ேவா� தனிB� ப<"காவ'மி"ெகன; ெச2Gம'ப' 

ைதவைலவ�ண' சதிGட' வா-ந�த ம�டலேம. (18) 

 

(இ-�) இரா"கால�� ஆதாி.பாாி'றி வ�த ஒளைவயா�" �. ெபா'னிைலயி0 

உணவளி�� உ�ைமயாகிய மைறேபால அழியா� நிைலெப�ற அசதி"ேகாைவ 

ெய'D� பிரப�த�ைத அ�த ஒளைவயினிட�� ஏ�F"ெகா�டவனான அழகிய 

ேவ� பைடையGைடய அசதி.பி�ைள ெய'பவD�, இWCலக��� 

தவெச2ேவார� ந'ைமைய"கா�(B� ஆைவ" கா�ேதா� ப0 மி"கெத'F 

ெச2கி'ற அ'ைபGைடய க�/கட0 ேபாB�, தி�ேமனிையGைடய = 

மகாவி$TC� தி�மகேளா# வா-த��ாிய இட>� ந�தம�டலமா�� எ-F. (18 ) 

 

உ-�. ஒளைவயா� அசதி"ேகாைவ 

 

அ�றா/�ேவ�கர� ைதேவலசதி யணிவைர ேம'  

>�றா>கி->ைல ெயWவாF ெச'றன� >�தமி- E0 

க�றா� பிாிC/க0 லாதவாி�ட>/ ைக.ெபா��க� 

அ�றாாிளைமG� ேபாேல ெகாதி"� ம�<ரேம. 

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

 

அடெக'F ெசா0, ப>த>'னி�டவ ண/கி' ெச/ைக" 

கடக ெசறிG ெமD� பாட0 ெகா�ட கன�க-தா' 

�டக/�ணகட0 ேவ/கட ெவ��" �மாிம�ேடா 

வடக/ைகேம� வைர ெச'ற� ந�த மணடலேம. (19) 
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(இ-�) கீைர ெப'F Jறி சாவாைம"�" காரணமாகிய அமிரததைத எதிாி� 

ெகா�#வ�� பைட�த அ/கைவ ச/ கைவ ெய'D� ஆப. ெப�களிDைடய 

ெச/ைக"க�ேண மணி"கடக ெசறிG� எ'D� பாடைல ஒளைவயினிட�� 

அ.ெப�க� ஏ�F"ெகா�ட ெப���க- ேம�கி0 �டகநா #�, கிழ"கி0 கடB�, 

வட"கி0 தி�ேவ/கடமைலG�, ெத�கி0 �மாிGமாகிய எ0ைலைய Gைடய இ�தமி- 

நா�டளேவா ெச' ற�. வட"கி' க�T�ள ேம�மைலG� க/காநதிGமாகிய 

எ0ைலவைரG� பரCத��" காரணமா யி�"கி'ற� ந�தம�டல மா�� எ-F. (19) 

 

உ-�. ஒளைவயா� அ��தமி-. 

 

ெவ2தா2 நFவிதா2 ேவ�டளC� தி'பதா2 

ெந2தா' பச�� நிறசிவ�� - ெவ2தா2  

அடெக'F ெசா0, ய>த மளி�தாேள 

கடக ெசறிGமவ� ைக"�. 

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

 

*நா�கவிபா#� �லேவா�வழித.பி நாெசழியன 

பா�ெசலந0�� பாிசி,�பாதிG' ப/ெகனெவ' 

ேம�றமி- ெசா0Bெம' ேறயவ� ெச2G�வி��பி"ெகா�ேட 

மா�"கமிய�பிய <�தர"ேகான�த ம�டலேம. (20) 

 

---------- 

[*] நா�கவியாவன : - ஆ<கவி, ம�ரகவி, சி�திரகவி, வி5தாரகவி 

 

(இ-�) நா'�வைகயான கவிகைளG� பாடவ0ல �லேவா� தா� ெச0ல" க�திய 

பா�(யன� நகர�தி��. ேபா�� வழித.பி அ/� நி'ற <�தர"ேகா' எ'D� 

ெபய�ைடயவ ைன" க�# அWவழிைய"கா�(' நா� பா�(ய'பா� ெச0 

வதனா0 அவ' ெகா#"�� பாிசிலாகிய ெபா��களி0 பாதி. ெபா�� உ' 

ப/கா"�ேவ� எ'F ெசா0ல, என"�. ெபா� ளி0 வி�.பமி0ைல ; எ'ேம0 

தமி-பா#ெம'F ெசா0,� த� மீ� அவ� பா(ய பாட0கைள வி��பி 

ஏ�F"ெகா�# வழிகா� (ய அ;<�தர"ேகாD"கிடமான�� ந�தம�டலமா�� எ - 

F. 
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உ-�. ம�ைர.�ராண�. 

ெப�� ெபா�ளிலாைசயிைல ேப�ெபாிய ெசா"க"ேகா' 

பாி��ள 8/கவிைதகளி� ப��ைடயெவ'ற' ேம0 

தி��த நவி'றி#Uேர� ேச��தவழியாD ம"�. 

ெபா��தCைர ெச2வெனன. �லவ�கKமிைய�தனரா0. 

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

 

பாB� பழ>� �சி��.ரபச�தி� ப�றி'றி ேம' 

ேமB�தி�.பணி ெச2ய�தக�� விழிய�� ெச2 

ேதB� �க-மைல ைவயா�ாியி ,�"��தி� 

மாBட' ெபா�ெடா�த ம�டலேம. (21) 

 

(இ-�) .......... ........... �சி�� உலகவா-"ைகயி0 ஆைச யி'றி ேம'ேமB� 

தி�.பணி ெச2ததனா0 ெப�மா� எ'D� ெபயைரGைடய க�ணி0லாத 

யாதவD"� இர�# விழி G� ெதாிய;ெச2த �க-ெபா��திய மைலைவயா�ாி 

ெய'D� பதியி,�"�� தி�மாBட' வா��ைத Jறிய அ.ெப�மா ெள'பாD" 

கிடமான�� ந�தம�டலமா�� எ-F. (உக) உ-�. பிரச'ன ேவ/கேடச� 

ச�நிதானமாகிய மைலைவயா`ாி� கா�க. 

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

 

ச�தி�தைவவ� சைபயினி� க�ணைன� தா-ெவனேவ 

நி�தி�த ��ட; சி<பால'ற'றைல ேநமியினா� 

சி�தி�தவி# ெபா(யானதா,வ� ெத2வ�ல� 

வ�தி.பவைர யரசா"�வா� ந�த ம�டலேம. (22) 

 

(இ-�) இராஜ:யெம'D� யாகம�டப�தி0 பலவரச� கேளா# J(யி��த 

பா�டவ�களாகிய த�மந�தன' >த,ய ஐவ�கKைடய சைப"க� 

க�ணபிராைன இைட"�ல��. பிற�தைமயா0 தா-Cைடயாெனன.பழி�த 

ெகா(ய சி<பால ன� >( ச"கர�தா� சிதF�# தவி#ேபா� ெபா(யான கார 

ண�தா0 ேமலாகிய ெத2வ�த'ைம யளி"�� �லமாக எ�ணி வ�தி.பாைர 

அரசராக.ப�ண வ0ல அ"க�ணD" �ாிய இட>� ந�தம�டலமா�� எ-F. (22) 
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உ-�. பாகவத�, சி<பாலைன" ெகா'ற அ�தியாய�. 

 

ெந#மைற" கிழவ�ைவக நீணில வலய/கா"� 

>(ெகL ேவ�த�ைவக >�பட வழிபாடா�ற0 

ப#நிைர �ர.பா�ேக ெகா0 பா��திவ' ெசயன'ெற'னா 

வி# <ட� >Fவனாற ெவ��டன ெனL�� நி'றா'. 

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

 

ெச�ெந0வய0 �ைட :-காசிேமC� தி�வரத� 

ெசா'னவைர நிக� ேகா�ரம�டப <�F மதி0 

அ'ன நிைறமல� வாவிம�றியாCம' பாயைம�த 

ம'ன� �க-"க நகராய�தாந�த ம�டலேம. (23) 

 

(இ-�) ெச�ெந0 விைளய�த"க கழனிகளா0 நா��ற> :ழ.ப�ட 

காசி�ரெம'D� தி�.பதியி0 எL�த�ளிய வர தராஜ.ெப�மாK"�. ெபா' 

மைலைய நிக�"�� ேகா�ர/க K�, பல ப�தி.ப�ட ம�டப/கK�, :-���ள 

மதி0க K�, அ'ன.பறைவ நிைற�த மல�கைளGைடய தடாக/கK� 

ம�றைவகK�, அ'ேபா# தி�.பணி ெச2வி�த அரச�களாB�, �க-கி'ற 

கநகராயபி�ைள"�ாிய ேc�திர>� ந�தம�டலமா�� எ-F. 

 

உ-�. காசி வரதராஜ.ெப�மா� ச�நிதியி0 தி�.பணி - கனகராய.பி�ைள 

ைக/காிய� கா�க. 

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

 

ெதாிதமிழாகிய பாகவத�தனி� ெச.�கி'ற 

அாித' சாி�திர� ேதா�கைதேயா�கவி யா�ெமன. 

ெபாியவ�யாவ�/ ெகா�டா(ெம;ெச� பிரா' சதக� 

வாிைசGட' ெசா'ன ேகாபால�தாந�த ம�டலேம. (24) 

 

(இ-�) பல பாைஷகளிB சிற�தெத'F ஆ'ேறாரா0 ெதாி�ெத#"க.ப�ட 

தமி-.பாைஷயினாலாகிய பாகவத�தி� Jறிய வி$Tவி' சாி�திர�தைம�த 

ஒWெவா�கைத ஒW ெவா�கவியிD� அட/�ெம'F ெப�ைம Gைடேயா� யாவ 

�� பாரா�( விய"க�த"க எ�பிரா' சதகெம'D� பிரப� த�ைத 
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>ைறைம.பட.பா(ய ேகாபாலகி�$ணதாஸ� எ'ப வ�"�ாிய இட>� 

ந�தம�டலமா�� எ-F. 

 

(உச) உ-�. ேகாபாலகி�$ணதாவாிய�றிய எ�பிரா' சதக�. 

 

ஆ-வா�க� ப'னி�வ� பாட0 ேபா�F 

      மாிப�த' ேகாபால கி�$ண ன'பா0 

ேக-வியா� றன தறிவி' மி�தியாB/ 

      கி�ைபJ� ��கடாc�தினாB� 

தா-விலா ெவ�பிரா' சதக�த'ைன; 

      சா�றினா' ேபா�றிய'ப ேர��� வ�ண/ 

ேக-வியா ல8தின>/ கீ��தி.பா�க� 

      கிள� வி�# ைவ��த� �ளரா2வா-வா�. 

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

 

தன/ெகா#�ேதாD மணி ெகா#�ேதாD� தமி- ெசாலWைவ" 

கன/ெகா#�ேதாD� �வி ெகா#�ேதாDந0 ல�தண�"கா 

வின/ெகா#�ேதாD� பாிமளச�தன மீ�தவ�ெகW 

வன/ெகா#�ேதாD மைனவ�� வா-ந�த ம�டலேம. (25) 

 

(இ-�) வர.ப�ட வி��வா'கK"�. �றெச0லா� ெபா�� ெகா#�ேதானாகிய 

வசாரத ஆன�தர/க.பி�ைள ெய' பவD�, தி�மா,' ெசவி"�" ��டல>�, 

ெச/ைக"�" க/கண>� அணி�ேதானாகிய பாயகென'பவD�, தமி- ெமா ழிைய 

Gண��த ஒளைவயா�"� அ'னமளி�தவனாகிய அசதி. பி�ைள எ'பவD�, 

Uரராகவ. ெப�மாK"� நில>த,ய ெகா#�ேதானாகிய மயிைல 

ேவ/கடாசல.பி�ைள எ'ப வD�, தி�மாBதி�தகால�� இ�பதினாயிர� 

ப<வின/கைள" ெகா#�ேதானாகிய ந�தேகாபD�, ந0ல மண>ைடய ச�தன"� 

ழ�ைப" ெகா#�தவளாகிய >திய Jனி"� ம/ைக.ப�வ மளி - �த = 

கி�$ணேதவ��, சிற�த ம�ற" ெகாைடயாளிகK� வாLமிட� ந�தம�டலமா�� 

எ - F. (25) 

 

ஆைமெயா�ைத�� மக��ளட"� ம��தவ�ேதா� 

ஏ>F/க/ைக யிைடZ-கமீ'வைல b�.ப;சி"கி. 
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பாமர'ைக"ெகாள வி�றிெட'ேறவ. ப<வளி�� 

மா>னிவ' சிைற மீ�டவ�வா-த�த ம�டலேம. (26) 

 

(இ-�) ஆைமேபால ெம2, வா2, க�, Z"�, ெசவி ெய'D� 

பேச�திாிய/கைளG� த�>ளட"கி அாிய தவ� ைத; ெச2யாநி'ற ஒ� >னிவர� 

இ'ப மி�த��" காரண மான க/ைகயா�றிைட Z-கி� தவெச2ய ஓ� பரதவ' 

மீைன. பி("�� வைலைய Uசி இL"க அதிலக.ப�# அWவைலஞ' 

ைக"ெகா�டதனா0 த�ைம விைலெச2ெய'F க�டைள ெச2ய, அ.ப(ேய 

வி�றெபாL� ப<"கைள" ெகா#��. ெப �ைமையGைடய >னிவர� சிைறைய 

மீ�டவ�"�ாிய இட>� ந�தம�டலமா�� எ-F. (26) 

 

உ-�. பாரத�, அ8சாசநிகப�வ�, க'னிகாதான வர' மகிைமGைர�தச�"க�. 

 

த'விைல த�ததா ெம'F சா�றB 

ம'வ,மி"�ய� ப<வழ/கினா' 

�னவ,வைலஞ�� ேபா�றி"ைக" ெகாளா 

>'விைன ந'ைமயா' ெமாழியலாயினா�. 

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

 

�தலமீதி� �ரவல� ேக�க. �ராண/களி� 

:த� வியாச� <கேராமபாத�>' ெசா0B>ய� 

யாதவேகா�திர� தாெர�தநாK மி�"�மிட 

மாதைளJவிள� தாதகி :-�த ம�டலேம. (27) 

 

(இ-�) �Cலக�ைத. பாிபாலனெச2த அரச�க� ேக� ��ப( �ராண/களி� :த�, 

வியாச�, <க� , உேராமபாத� >த ,யவ�களா0 >த'ைமயாக; ெசா0ல.ப�ட 

ேம'ைம ெபர ��திய யாதவ�ல�தா� எ"கால��� வசி"�மிட� மாதைள , வி0வ�, 

ஆ�தி >த,ய வி�c/க� சிற�� :-�த ந�தம�ட லமா�� எ - F. (27) 

----------- 

 

ெவ�ெண2 தி�ட� ததிபா�ட' U�(D� 

க�ைண�ெதாிய;ெச2 ேதா�சா(யி���/ க�ணைன"க� 
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#�ைமGடன�த; சா(ைய Z("ெகா� ெடா�சர�ேச� 

வ�ைமவர�தைன. ெப�றவ' வா-ந�த ம�டலேம. (28) 

 

(இ-�) ெவ�ெணைய� தி�#த�ெபா��#� ததிபா�ட ன� U�(� ெச'F 

விழிய�றவனாகிய அவD"� இர�# விழி கK� ெதாிய.ப�ணி ஓ� பா�ட��� 

���த க�ணபிராைன அவ' க�# பரமபத�ைதG� ெகா#"க வ0லானிவேன 

ெய'D� ெம2ய'�டேன அ.பா�ட�ைத Z("ெகா�# அழைக Gைடய 

அ"க�ணன� தி�வ(யி� ேச�� வள.பமாகிய வர� ைதG� ெப�F"ெகா�ட 

அ�ததிபா�ட' வா-�தி��த�� ந�தம�டலமா�� எ-F. 

 

உ-�. எ�பிரா' சதக�. 

 

தி�ண>ட' ேகாபால� மைனயி0 ெவ�ெண2� 

      தி�#ைகயி0 க�டவ�க� �ர��� ேபா� 

க�ணிலா�ததிபா�ட' மைனG��"�" 

      க�ெகா#�ேதா� சா(யி��" ெகாளி��" ெகா�ள. 

��ணிகரா/க� ேவ�ேட' கதிதாவ0லா� 

      ேபாகவிேடெனன;சா( Z("ெகா�ள 

ெவ�ணாிய பரமபத மவD"கீ�தா 

      யிைறவா நாராயணேன ெய�பிராேன. 

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

 

�காேத ெவளியி' >��தைன ெந<� ெபா��தC'னி 

Gகாேதகள�ெத' Dட' ேச��தவ� தைம G2விெய'ற 

சகாேதவ' ேகாெல#� தா' ேம2�தகீ��தி தைன ம�C 

மகாேதவவ/கிச� ேகாபால�வா-ந�த ம�டலேம. (29) 

 

(இ-�) க�ணைன. �ற��;ெசா0லாம0 த� மனதிேல ெபா����ப( தியானி��. 

ேபா�"கள�தி0 இறவாம0 எ'D ட' ேச��தவ�கைள. பிைழ.பி.பா2 எ'F வர� 

ெப�ற சகாேத வ' ேகாைல ெய#��. ப<"கைள ேம2�ததனாB�டான �க ைழ 

யைட�த ெப�ைம ெபா��திய ெத2வ வமிச�தாராகிய ேகாபால�கK"�ாிய விட>� 

ந�தம�டலமா�� எ - F. (29) 

------------- 
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ஞால�தி�பாாிG/ காாிGேசரD ந0லவ� 

Jல�தினா�ெச2த ந'றி மனதி� �றி�தWைவயா� 

நீல;சி�றாைட"� ேநெரD�பாட ென(ய தி� 

மாெலா��லகினி னி'ற�தாந�த ம�டலேம. (30) 

 

(இ-�) உலக�தினிட��; <�ம��T�ப( நறிய �� ேதைன� �ளி"�� 

<ர�'ைனைய Gைட�தாகிய ெந(ய வழியினி'ற சிறிய �"கைளGைடய 

>0ைல"ெகா( த#�த�� அ� வி��பினதாக"க�தி ெபாிய ேதைர" ெகா#�த 

மி�தியான ெவ�ளிய அ�விக� பாG� ப"க�திைனGைடய பற�ெப'D� 

மைல"கரசனாகிய யாதவ�ல��.பிற�த பாாிெய'D� வ�ள B�, காாிெய'D� 

வ�ளB�, ேசரராஜD� ந'ைமைய Gைடய அDJல�ேதா# ெச2த உதவிைய 

உ�ள� ெத�ணி ஒளைவயா� (நீல;சி�றாைட"� ேந� ) எ'F பா(ய பாட0 ெந(ய 

தி�மா0 ேபா'F ஓ/கி நி�ற�கிடமான�� ந�தம� டலமா�� எ - F. (30) 

 

உ-�. ஒளைவயா� அ��தமி-. 

 

பாாி பறி�த பறிG� பைழயQ�" 

காாிய' றீ�த கைள" ெகா�#� - ேசரமா' 

வாரா ெயனவைழ�த வா��ைதG மி�Z'F 

நீல;சி� றாைட"� ேந�. 

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

 

எ0லா வள>� தர;ேசாழநா�ைடயி� நா��ற�ேதா� 

ெசா0லானட�தி" கிைளவாழவ�த �ர�தாிக' 

ந0லா'ற' ேகாைவ யர/ேக�Fவி��. ெபா' ன0கி�தமி- 

வ0லா� �க-சி/க� தி�திய.ப'ன�த ம�டலேம. (31) 

 

(இ-�) எ0லா வள.ப�திைனG/ ெகா#"�� ேசாழநா� (' 

நா��ற���ேளாைரG� த' ெமாழியா0 ந0ல நைடயிேல ெசB�தி உறவினேரா# 

வாL�ப("�வ�த ெப�ைம Gைடய வD� ந0லா' ேகாைவ ெய'D� 

பிரப�த�ைத அர/ேக�F த�� ேவ�(ய ெபா�ைளG� ெகா#��� தமிழி0 வ0ல 

�லவ ரா0 �கழ.ப�ட சி/க�ைத ெயா.பவD� ஆகிய தி�திய.ப" ேகா' வாL� 

இட>� ந�த ம�டல மா�� எ-F. (31) 
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--------------- 

 

ெபா'ேனாியி��� றிலா' பா0 ெசாாிG� ��ைமக�ட 

பி'ேனாிேபா�பல காவ(.பாைல. ெப�க.ெப2� 

க'ேன��ைடெச2 காி"�$ணமாB�" காண;ெச2� 

ம'ேன��க- ெகா�ட வா2.பா(யா� ந�த ம�டலேம. (32) 

 

(இ-�) ெபா'ேனாி ெய'D� ஊாி0 ஓ� ��றினிட�� ஒ� ப< தாேன ெச'F 

பாைல.ெபாழி�த �திய ெச2ைகைய" க�ட பி'ன� ஏாிேபா0 பல காவ(யி� 

ெகா�# ேபான பாைல G� மி�தியாக; ெசாாி�� ேகாவ��தனமாகிய ப�வத�ைத 

ஒL /கான �ைடயாக; ெச2த காிகி�$ண.ெப�மாKைடய தி� C�வ�ைத 

ெவளி.ப#�தி நிைலெப�ற அழகிய �கைழ" ெகா�ட ஆ2.பா(யா�"�ாிய 

இட>� ந�தம�டல மா�� எ-F. (32) 

 

உ-�. தி�வா2.பா( �ராண�, பிரச'ன ச�"க�. 

 

வ�தபாைலைவ கானத� ��றிைட. 

��தியா��தபி ேடக��ாி�தபி 

ென�ைதமாய ெனழி0 மல�"ைகயினா 

D��ேகானில� R'றி விள/கினா'. 

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

 

�ண/கா�>கினிக� ேகாபால� ேவ�F" �ல�த� ெசா0ல 

இண/கா�ைகவ�தன ெச2வத�ேகயி� ேவெனனிேலா 

அண/கா�மா�பைன. ெப�றதினால�ட ராத,னா0 

வண/காதெத2வ" �ல/காணவ� ந�த ம�டலேம. (33) 

 

(இ-�) :�ெகா�ட ேமக�தி' ந'ைமைய ெயா�த ெகாைடையGைடய 

யாதவ�கைள அவாி' ேவறாகிய �ல�தா� வண/�Uெர'F JறC�, கர/களா0 

அச, ெச2வத� �� இவ� இண/கா� ; இஃேதெனனி0, தி�மக� த/கிய மா� 

ைபGைடய தி�மாைல. ெப�றதினாB�, அ�டெர'D� ெபய 
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ைரGைடயராத,னாB�, பிறைர வண/காத ெத2வ�ல�தாரா கிய அW 

யாதவ�"�ாிய விட>� ந�தம�டலமா�� எ-F. (33) 

 

உ-�. ஒளைவயா� அ��தமி-. 

 

ெம2வ�த ேகாவல� த/�ல�தாைர ெவF/�ல�ேதா� 

ைகவ�தனெசா,' வா2 ெவ�தி#ம�த" காரண/ேக� 

ஐவ�த ேவ�வியி ைலவ�"�� ெத2வ> மாகிநி'ற 

ெத2வ� பிற�த �ல/காTந�த' றி�"�லேம. 

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

 

விசாகைர. ேபால� தமி- ெசா�றியாக� விள�பியச� 

தசாகரமான ெபா��ேகாைவ ெகா�#ச� தா/க ந0கி 

நிசாகர' ெவ�ணில ெவா.ப.�கைழ நிைல நிF���  

வசாரதவான� தர/கD� வா-ந�த ம�டலேம. (34) 

 

(இ-�) விசாகநாளி0 அவதாி�த ச�>கைன.ேபா0 தமி- ெசா0ல வ0ல 

தியாகராய.�லவ� Jறிய எLகட0ேபா B� ெபா��பர�தைலGைடய ேகாைவ 

ெய'D� பிரப�த�ைத ஏ�F"ெகா�# ஏLவைக.ப�ட உய��த ெபா��கைளG� 

அவ�"�" ெகா#�� ச�திரDைடய ெவ�ளிய கிரண� ேபா0 த� �கைழ உலக�தி0 

நிைலயாக நிF�தின வசாரதெம'D/ �(.ெபயைரGைடய ஆன�தர/க.பி�ைள 

வா-த��ாிய இட >� ந�த ம�ட லமா�� எ-F. (34) 

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

 

ப�"கி'ற >"கனி. �மியி�ச�கைர. ப�தாிேல 

G�"கி'றேத' மைழ" ெகா.பா.ெபாிய �ளமகிழ� 

ெதா�"�ம�ர வாிசதக�தைன; ெசா�றமிழா0 

வ�"�� தி�வ >ைடயாD� வா-�த ம�டலேம. (35) 

 

(இ-�) வாைழ, மா, பலா ெவ'F Z'றாக. ப�"�� >"கனியாலாகிய �மியி0 

ச�"கைரயா,ட.ப#� ப�தாி0 ெப2 G� ேத' மைழ"ெகா.பாக. ெபாிேயார� 

மனமகிL�ப( இனி ைமைய� த�கிற அாிசதகெம'D� E,ைன உய�வாக; 
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ெசா0ல.ப#கி'ற தமிழா�பா(ய ெச0வ>ைடய ேகாபால கி�$ணதாச�"�ாிய 

விட>� ந�தம�டலமா�� எ - F. (35) 

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

 

அ'ைன"க>த �ட�ைத"ெகாண��தளி� த'றிைச�த 

ெசா'னி�கமாB"�� வாகனமாகி� ெதாLம(யா� 

>'D�Fேவ�#/ க�ம/க�யாைவG >�ற;ெச�ெபா' 

வ'ன"க�ட" ெகா(Gைடயா� ந�த ம�டலேம. (36) 

 

(இ-�) அ'ைனயாகிய வினைதயின� அ(ைம ெயாழித� ெபா��# 

அமி�தகட�ைத" ெகா�#வ�� ெகா#�� அWவ மி�த� ெகாண��தகால��� தா� 

Jறிய ெசா0 அழியா� நி� க� தி�மாB"�� வாகன மாகி� த'ைன� ெதாL� 

தாஸ�க� >'ேன ெச'F அவ�க� ேவ�(ய காாிய/க� எ0லாவ�ைற G� >�ற; 

ெச2த�Kகி'ற ெச�ெபா'ேபாB நிற>ைடய ெபாிய தி�வ(யாகிய ெகா(ைய. 

ெப�ற ேகாபால�"�ாிய இட>� ந�தம�டலமா�� எ-F. (36) 

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

 

ஆபா0 ெசாாிப�ைண :- ெபா'னி நா�(ைன யாளவ�த 

�பால� த�மி� �ரா�தக;ேசாழைன. ��வ�தி� 

ேகாபாலரான �ண�ைதவிடாெர'F JF� ெவ�பா 

மாபால�மறி வாரவ�வா-ந�த ம�டலேம. (37) 

 

(இ-�) ப<"க� பாைல.ெபாழிகி'ற வய0களா� :ழ. ப�ட ேசாணா�ைடயாள 

வ�த அரச�கK� �ரா�தக;ேசாழைன இவ' "ேகாெல#��" ேகா��ர��/ 

ேகாகநக; ெச/ைகவ( ேவெல#��/ ேகா��ர�த0 வி�(ல' " ஆகலா' >'ன�� 

தி�மாலாகிய யாதவரான த'ைமைய அரச�க� வி�ெடாழி யா� எ'F ஒளைவயா� 

சிற.பி��"Jறிய ெவ�பாவி' ெபா �ைள அழகிய �ழ�ைத. ப�வ>ைடயா�� 

அறிவா�க� ; அ/ ஙன� Jற.ப#� யாதவ�"�ாிய இட>� ந�தம�டலமா�� எ - 

F. (37) 

 

உ-�. ஒளைவயா� அ��தமி-. 

 

ேகாெல#��" ேகா��ர��/ ேகாகநக; ெச/ைகவ( 



41 

 

ேவெல#��/ ேகா��ர�த0 வி�(லேன - சீலமி� 

�பால ரானாB� ேபாேமா �ரா�தக��" 

ேகாபாலரான �ண�. 

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

 

உர� ெப�றேதவ� <ரநாரத� >த ேலா�க� ெவ�றி; 

சர� ெப�றவி�பைட ேவ�பைடவா�பைட� தாைன"கசா� 

திர� ெப�Fவா-க ெவன�தி�மா' >ன ெச.பியெம2 

வர� ெப�Fய� தி� வா2.பா(வா-ந�த ம�டலேம. (38) 

 

(இ-�) வ,ையGைடய கடCளராB� ெத2வ�த'ைம யைட�த நாரத� >த,ய 

இ�(களாB� தர.ப�ட ெவ�றி ைய" ெகா#"�� அ5திர/கைள. ெப�ற 

வி�பைட, ேவ�பைட வா�பைட >த,யவ�ைறGைடய ேசைனகK"கசா� நிைல 

ெப�F வா-கெவ'F >'ன� =கி�$ணZ��தியானவ� Jறிய உ�ைமயான 

வர� ெப�ேறா/கிய தி�வா2.பா(G� ந� தம�ட லமா�� எ-F. 

 

உ-�. எ�பிரா' சதக�. 

 

ந�தேகாபாலDF� தி�வா2.பா( 

      நக�மீதி�பைடெய#�� ம�ட4கா 

வ�தி(ல.பைகவெர0லா ம(வெர'ேற 

      வர/ெகா#��.பி'னகர/ க�#வி�தா2 

அ�தவர�தா�கச' வரேவ பசி 

      ய<ராகளி�பலைரவி#� �'ைன" ெகா0ைக" 

ெக�தவைக ெதா#�தாB ெசயி�தேனக 

      விரா"கதைரவைத�தைனேப ெய�பிராேன 

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

 

காB"கிைச�த ெச� ெபா'னா��ள��/ கவி' ெபற"Jா 

ேமB�ற ெகா�பி�ெபா� �.பிG� ெப2�நல வி.பிர�"�; 

சாB�ற ேகா"களி�பதினா பிர� தா' விஜய 

மாB� ெச2த ேபாதளி�ேதா� ந�த ம�டலேம. (39) 
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(இ-�) காB"�� த�தியான ெச�ெபா'னா� ெச2த �ள���, அழ��டாக" 

J�ைமயான 8னிGைடய ெகா�பி� கணி�த ெபா��.பிG� ��(. பா0 நிைற�த 

இ� பிர� ப<"கைள ெவ�றி ெப�ற தி�மா0 கி�$ணாவதார ெச2த ேபா� 

ந'ைம ெபா��திய அ�தண�கK"�� தான ெச2 ேதானாகிய ந�தேகாபD"�ாிய 

விட>� ந�தம�டலமா�� எ - F. (39) 

 

உ - ம . பாகவத� , க�ண D�பவ>ைர�தவ�தியாய� 

 

ெசாாித�பா,ன ��Kக'றின 

�ைரயF ப<�ெபானா� �ைனய.ப�டன 

வி�பதினாயிர மிளந0லாDவ� 

த�மைறபவ�"கவா வட/கந0கினா' 

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

 

சக�தாயமாதவ ெர0லா� �க->0ைல� தா�>��த' 

இக�தாய� U�(0 வள��தானிள/க' றின�தின ேம2� 

தக�தாயபா0 ெவ� டயி�நவநீத ம��தியதா' 

மக�தாய ந�றவ ெச2தத'ேறா�த ம�டலேம. (40) 

 

(இ - �) இWCலக���டான தவ>ைடேயா ரைனவ�� �க-கி'ற >0ைல 

மல�மாைல யணி�த >��த' இவ� ஆய� ைடய மைனயி0 வள��� ப<"கேளா# 

இள/க'றின� இன�ைத G� நாேடாFேம2�� அW ஆப�க� கிரக�திB�டாகிய 

ெவ� ளிய ஆ'பா0, தயி�, ெவ�ெண2 இவ�ைற அ>� ெச2த கார ண�தா0 

ெபாிதாகிய தவ�ைதGைடப�� ந�தம�டலமா�� (40) 

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

 

பா�கட' >'ன/ கைட�ததனி�ற' ப(வ>கி0 

ேபா�க�ணி�ேறா'றி� தி�மாலைழ"கவ. ேபா� ெச/ைக 

ேம�கரக�த�# ெகா�# >�EBர ேமவிய ச' 

மா�"க>ட'வ� த�ள'ப�வா-�த ம�டலேம. (41) 
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(இ-�) >�கால��� தி�.பா�கடைல"கைட�� அதி0 த' Dைடய நிற�ைத" 

கா�#� ேமக�ைத. ேபால" க�T" ெகதிேர ேதா'றி� தி�மா0 J.பிட 

அ.ேபா� சிவ�த ைகக ளி0 த�#, கம�டல�ைத� தா/கி மா�பி' க�ேண உபU 

த� ெபா��திய ச'மா�"க�ேதா# வ�த�ளிய அ'பின�ைடய இட>� 

ந�தம�டலமா�� எ-F. (41) 

 

உ - � ஹாிவமிச�. 

 

அைழ�தBெமா�ைகத�# கம�டலெமா�ைகயாக 

மைழ.�ய'மி'ன0 ேபால மா�பி Q,ல/க�ேதா'றி 

யிைழ.�யவமரெர0லா ம'பென'ேற�தவ�தா' 

றைழ"கடநா'ம�.� ெவ�பகடதைன�த�த 

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

 

பணெச2தவ0�' மைல ெச2த ெகா/ைக. ப�மமல�" 

கணெச2தகா0ைக >க� விழியாளதி க�ெபDேமா� 

�ணெச2தசி�ைத யர�ைபைய� ேதவ� �ழா மகிழ 

மணெச2தேம'ைம. �கழாய'வா-ந�த ம�டலேம. (42) 

 

(இ-�) பா�பி' பட� ேபா'ற அ0�B�, மைலக� ேபா'ற ெகா/ைககK�, 

தாமைரமலாி' ெறா�தி ேபா'ற கா0கK�, ைககK�, >க>�, விழிகK� ஆகிய 

இவ�ைற GைடயவK�, சிற�த க�ெப'கிற ஒ.ப�ற �ணமைம�த 

மன�ைதG>ைடய அர�ைபைப� ேதவ� J�ட� மகிL� வ�ண� மண��ாி�த 

ேம'ைமG�, �கL� ெப�ற யாதவ�ல�தி� பிற�த = கி�$ ணபகவாD"�ாிய 

இட>� ந�தம�டலமா�� எ - F. (42) 

 

உ-�. அாிவ�ச� 

த�"கைள�ெதாட ர�ைபய� த�ைமG� 

ெபா�.பF�தவ' பா,�ெபா�ைமயா2 

வி�.பினீ�� விள/கிய வ'பD" 

க��ெபாதி�ெதா ரர�ைப� ண ெச2ேத. 

------------- 
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த�கா நிழ,0 வள�ேதவ�பாாி� றேபாதன�க� 

எ�காத0யாைவG மீ���மிட�ெத'F ெம2�ெமன 

ெவா�கா�>கி0வ�ண மாலார>தி Dட' பிற�த 

வ�காமேதDைவ ந0க. ெப�ேறா� ந�த ம�டலேம. (43) 

 

(இ-�) �ளி��த க�பக;ேசாைலயின� நிழ,னிட�� வள� கி'ற ேதவ�கK�, 

�மியிB�ள தேபாதன�கK� மதி"க�த"க வி��பிய எ0லா. ெபா��கைளG� 

ெகா#�� உ�மிட�திேல ேய எ.ேபா-�� இ"காமேதD த/கியி�"�ெம'F 

ஒ�ளிய காிய >கி0ேபாB� நிற�ைதGைடய தி�மா0 அமி�த�ேதா# பிற�த 

உதார�ண>ைடய காமேதDைவ" ெகா#"க.ெப�றவ ராகிய யாதவ�"�ாிய 

விட>� ந�த ம�டலமா�� எ - F. (43) 

 

உ-�. ஹாிவமிச�. 

 

அனபாத'னிட� ேதD�மராவாழ 

ந'�ல�திD ந�றவாபா,D 

>'பிேனகி யவாெதாழி' >�றிேய 

நி'�ல�தினி ெல2� நிைலைமேய. 

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

 

நாேவழைன ம8 ேவ�த�க�ள'ப ன�றவ�தா0 

�ேவ-�ர"க. பிற�தவ�நா� ெச2த ��ணிய�தா' 

Zேவ-சக�திர நா' �தைல>ைற >�றிய பி' 

மாேவழரச� �க-நா�தக'வள� ம�டலேம. (44) 

 

(இ-�) மDேவ�தD"� ஏLநா"கைளGைடய அ"கினிைய ேவ�வி >த,யவ�றி� 

�பேயாகமாக� த�த வாணென'பவ' ந'ைமயாகிய தவ�தா0 ஏL தீCகைளG� 

கா"��ப(. பிற�த அ�நாளி� ெச2த த�ம�தினாேல இ�ப�ேதாராயிர�� நா'� 

தைல>ைற >(�தபிற� ெப�ைம ெபா��திய ச.ததீவி'க T�ள அரசாகK� 

�கL�ப(தேதா'றிய நா�தக' வாழிட >� ந�தம�டலமா�� எ-F. (44 ) 

 

உ-�. ஹாிவமிச� 
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அ�K�றவாண' பி'னா�றைல>ைற யவனித'னி 

,�ப�ேதாராயிர�� நா'�ேம வில/�மார' 

ெசா�ப�திலதிகமான நா�தகென'ேறா� ேதா'ற0 

வ�க�தாDலகெம0லா மதிெயனவள��தத'ேற. 

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

 

ஆ'மைறேயா�"கி� திர' க�ணென'F ெபா' னம�ய�வா- 

ேகாDபேதச. ப(.ப�ட/க�(.பி' ேகாவி�தனீ 

தாெனன.ேபாி�# ந�காமேதDC� தா�நிழ0 

வானவ�ேகாD� �திெச2யிட�சத ம�டல�. (45) 

 

(இ-�) ப<"கK"��, பிராமண�கK"�� தைலவ' க� ணேன ெய'F அழகிய 

தாமைரமலாி0 வா-கி'ற பிரம' உப ேதசி�தப( ந'ைமைபGைடய காமேதD 

ெவ'D� ேகாC�, பசத�"களி' நிழவி0 இ�"�� இ�திரD�, =கி�$ண 

Z��திைய நீதா' ேகாவி�த' என. ெபயாி�#. ப�ட/ க�(. �கழ�த இட>� 

ந�தம�டல மா�� எ-F. (45) 

 

உ-�. பாகவத�, ேகாவ��தனெம#�த அ�தியாய�. 

 

நாவ�தமா��ணா நா' மைறேயாைனG�தி. 

�வ�தளி�ேதா�ெகா� ெபா'ென#/�'றேம�தி 

யாவ�தளி"�மட லாழியெச/ைகயா��" 

ேகாவி�தென'ேறா� ெபய� Jறின' ெகா�றேவ�த'. 

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

 

ச�� மைறேயா� மணெம�(� ேசைவ� தLவின��. 

ப�மமல��தி� வ'னமி'னாைர. பாி�தளி�� 

விதி>ைறயானிைர சீதன ந0�� விேவக�கிட� 

மதிதிக-மாட> ேமைடG:-ந�த ம�டலேம. (46) 

 

(இ-�) நா'மைறG� JF� பிரம� >த,ய எ�# மண� �"�ாிய ெதாழி,D�ேள 

விைடகைள� தLCதலாகிய ெதாழி ைல; ெச2த =கி�$ணZ��தி"� 
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தாமைரமல�"க� விள/கிய தி�மகைளெயா�த மி'னB"ெகா.பான 

பி'ைன.பிரா�(ைய அ'ேபா# ெகா#�� விதி�த >ைற.ப( 

ப<"J�ட/கைளG� சீதனமாக� த�த ேபரறிைவGைடய ேகாசலநா�#" கதிபனான 

ந"கின சி�ெத'D� ேகாவல' வா-த��ாிய இட>�, ச�திர' தவ-கி'ற 

ெவ�ைம ெபா��திய மாட/கK�, ேமைடகK� :-�த ந�த ம�டலமா�� எ-F. 

 

உ-�. பாகவத�, ச�திைய மண� �ாிய�தியாய�. 

 

ெவ�டயி�ைற�த காாி��பி�ைத விைரகம- >0ைலய� ப<�தா�, 

அ�ட�த/ெகாL�� ெத�(ைர. பிற�த வார>த' னவசாய� , ப�ட�மழைல. 

பவளவாயண/கி' பைணயிளவன >ைல தLவ", ெகா�ட,ேனாேர 

L�Cெகா�ேடாேர- ெகா0 சினவிைடத- இயி'னா0. 

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

 

சால.ெபா��கட னீ�ேதா' மFைமயிற றாெவ'றவன 

சீல�த�ம ெசய"க�# ெவ�("க0 ெச2திட� தீ�� 

ேதல.ெபாியா� �ள�தி' >சல மிடமித"க 

வா,�ெடறி�த. �னB� ப<ந�த ம�டலேம. (47) 

 

(இ-�) மி�தியான ெபா�� கட' ெகா#�த ஒ�வ' மF ைமயி� றாெவ'F 

ெசா0,வி�#" கட' வா/கினவ' ந'ைமையGைடய த�ம�ைத; ெச2ய"க�# 

Jறிய ெமாழி த.பி அ�த�ம� த'னெத'F க0ெவ�( நா�ட. ெபாிேயா�க� 

அWவி�வ� வழ"ைகG� தீ��� அத��. ெபா��த" �ள�தி னிட�� 

>சல/கைளயிட ஒ'F மித�ததனா0 அதைன வாலா0 கைரயி0 எ#�ெதறி�� 

த�ணீ� �(�� வழ"கF�த ப<C"� ாிய இட>� ந�தம�டலமா�� எ - F. (47) 

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

வரலா(வரலா(வரலா(வரலா(....    

 

மி�திG� ெபா��கட' ெகா#�த ஒ�வ' தா' ெகா #�த ெபா�ைள மFபிற.பி0 

தாெவ'F Jறிவி�#� த'னி ட��" கடனாக. ெபா�� வா/கிேனா' 

ந'ைமயான �ள� ெவ�#தலாகிய த�ம�ைத; ெச2ய.பா��� அ"�ள"கைர யி0 

த' ெபயரா0 ஓ� க0 ெவ�( நா�ட" �ள� ெவ�(னவ' அ�த அநீதிைய. 
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ெபாிேயாாிட��� ெதாிவி"�" ெகா�டதனா0 அவ�க� கட' ெகா#�ேதாD�, 

கட' வா/கி"�ள� ெவ�( னவD� ஆகிய இ�வைரG� வ�வி�� நீ/களி�வ�� 

இர�# உல"ைககைள" ெகா�#வ�� இ"�ள�தி,ட , மித�த Cல" 

ைக"�ாிேயா' இ"�ள�தி��ாியவ னாவா' ; அமி-�த உல" ைக"�ாியவ' 

இ"�ள�தி� �ாியவன0ல' எ'F தீ�மானி" க� த/க� ெமாழி"� அவ�க� 

இைய�தப(யா0 அ"�ள�தி0 அ.ப(ேய இர�# >சல/கைள இ#வி"க" கட' 

ெப�றவன� உல"ைக மா�திர� இேலசாகி மித�� ெகா�(��ததனா0 அ. 

ெபாL� அWவிட��� த�ணீ� �("க வ�� உ�ைம விள/ ��ப(� த' வாலா0 

மித�த உல"ைகைய" கைரயிெல#�ெத றி�� அ�த.�னைல உ�# வழ"ைக� 

தீ��த ப<C"�ாிய இட >� ந�தம�டலமா�� எ - F. 

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

 

ெம2பா(யவWைவ Zேவ�த� ெம;ச வி��தி#நா� 

ெந2பாறயி�ெவ�ெண யாFதர>கி னீணிதிய 

ெமா2பாாினி� ெப2ய; ெச2த க0யாண� ெவ� >0ைல நைக 

ைமபாவியவிழி ய/கைவவா-�த ம�டலேம. (48) 

 

(இ-�) தன� க,யாண�தி0 வி��தி�டகால�� ேசர ேசாழ பா�(யெர'D 

Zேவ�த�� ெம;<�ப( ெப�ைண யாறான� ெந2, பா0, தயி�, ெவ�ெண2 

இவ�ைற� த�� ப("��, ேமக/க� மி��த ெபா'மைழைய ெச0வ� நிைற�த 

�மியினிட��. ெப2G� ப("��, உ�ைமேய பா#� ஒளைவ யாரா0 ெச2வி�த 

ெவ�ளிய >0ைலய��ைபெயா�த ப�கைள G�, அசனெமLத.ெப�ற 

க�கைளG>ைடய அ/கைவ எ' 

D� ஆ2மகKைடய வா-C� ந�தம�டலமா�� எ - F. (48) 

 

உ-�. ஒளைவயா� பா(ய�. 

 

>�ெதறிG� ெப�ைண >�நீ ர� தவி��� 

த�திவ� ெந2பா றைல.ெப2� - ��தி; ெச�மைல 

ெத2 Uக' றி�"ேகாவ )�"� 

வ�மளC/ ெகா�ேடா( வா. 

 

க�ைணயா ,�த" கடBலக� தா/�� 
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வ�ணேன மாமைலய' ேகாவ� - ெப�மண�� 

ந'மாாி கா�ெகா�ட ந'னீர�தவி��� 

ெபா'மாாியாக. ெபாழி. 

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

 

எ'னா# சீதன� ேவ�#ெம'றWைவ யினி�ைர.ப 

மி'னா# ேக�க; <ர.பா# ந0ெக'F மீனவ'ற' 

ெற'னா# ெகா�ட �டநா�#;ேசர'>' ெச'Fைர.ப 

ம'னா# த�த ெச� ெபா'னா#ளா� ந�த ம�டலேம. (49) 

 

(இ-�) ஒளைவ பா� எ�த'ைமயான நா# நின"�; சீதன மாக ேவ�#ெம'F 

வி�.ப�ேதா# ேக�க, மி'னைலெயா�த அ/கைவெய'பவ� ஆ# 

ேவ�#ெம'Fைர.ப. பி'ன� ஒள ைவயா� பா�(யDைடய ெத'னா�ைட 

த'ன("கீ-.ப#�தி ஆ�ட �டகநா�#" கரசனாகிய ேசரராஜனிட��; ெச'F 

அ/கைவ"� =தன� ெகா#.பத��. பாலா# ெகா#ெவ'F ேக�டதனா0, 

ெவ�றிையGைடய அ;ேசரராஜ' த�த ெச� ெபா'னா�ெச2த ஆ�(ைன 

த/கK"�ாிய ெபா�ளாக" ெகா� டவ�க� வாழிட>� ந�தம�டலமா�� எ - F. 

(49) 

 

உ-�. ஒளைவயா� பா(ய அ��தமி-. 

 

சிர.பா' மணி>(; ேசரமா' ற'ைன 

<ர.பா( யா' ேக�க. ெபா'னாெடா' றீ�தா' 

இர.பவெர'ெபறிD/ ெகா�வ� 

ெகா#.பவ� தாமறிவா� த'ெகாைடயி' சீ�. 

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

 

கான�தி' ேமG� ெபாLேதா� �,கி�ட" க�# க'ைற 

யாD�F மீ��வ ென'ேறகி.பான0கி ேய>னி'ற 

தான�தி� ெசலகி'ற ெம2பா' மகி-C�F� தா' வி#�த 

மான"கபிைல தைனGைடயா� ந�த ம�டலேம. (50) 
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(இ-�) தா' கா�(0 �0Bகைள ேம2�� ெகா�(��த கால�தி0 ஒ� �, 

த'ைன" ெகா0ல அTக, அைத"க�# யா' என� இள/க'ைற அைட�� பி'� 

உன"� ஆகாரமா ��ப(� தி��பி வ�ேவ' எ'F ெமாழி��� த'Dைடய க' 

றினிட��; ெச'F பா)�( அ"க'F"�. ��திைய; ெசா 0, >'ன� 

நி'றவிட�தி0 �Fக, உ�ைம;ெசயலா0 மகி- �� அ.�,யா0 வி#"க.ப�ட 

ெப�ைமையGைடய கபிைல"� ாிய யாதவ�களிட>� ந�தம�டலமா�� எ-F. - (50) 

 

உ-�. கபிைலவாசக�தி� கா�க. 

 

ந�றாமைர"கய ேசர'ன� ேபா�ற�ைம நா(வ�/ 

க�றா�"க�ண#" கா�#�தியாகி ெபா� காெவன.ேப� 

ெப�றாெர�ணா'� த�மெம�நாK� பிற/க; ெசG� 

வ�றாதபா"கிய� ேகாவல�வா- ந�த ம�டலேம. (51) 

 

(இ-�) ந'ைமயாகிய தாமைர� தடாக�ைத� ேத(;ெச0 B� அ'ன.பறைவ 

ேபால� த/கைளேய நா( வ�கி'ற �லவ� கK"� அவ�க� ேவ�#வனவ�ைற" 

ெகா#"�� ந#"கா�#� தியாகி எ'ன.ப#வா��, ெபா'னாலாகிய 

க�பகாடவிைய. ேபால ஈைக.�கைழ அைட�தவ��, >.ப�திர�# த�ம/க 

ைளG� எ"கால��� விள/��ப( ெச2த��"காரணமான ெக டாத ெச0வ�ைத 

உைடயவ�மாகிய ேகாவல�கK"�ாிய இட >� ந�தம�டலமா�� எ - F. (51) 

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

 

ஒ'றிய ெச2G ளிய0 காாிைகயி Dதாரணமா 

ெம'F ெபாிய ெர#�ேதாதகவ ,ன மதனி� 

க'F�ணிெல' ெறLவாயி�ேறா'F/ கவிைதெகா�ேடா' 

ம'ற0 கம->0ைல� த�டைல :-ந�த ம�டலேம. (52) 

 

(இ-�) நா'� Jறாக அைம�த ெச2Gளில"கண�ைத உண���� காாிைகயி' 

உதாரணமா�� எ'F ெபாிேயாெர#� ேதாதின அகவ�பாவின�தி0 

''க'F�ணிெல'F" >த�க� ேதா'றிய கவிைய ஏ�F"ெகா�டவாிட>� 

மண/கம-கி'ற >0ைல நிலமாகிய ேசாைல :-�த ந�த ம�டலமா�� எ - F. (52) 
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உ-�. அ>தசாகர�, யா.ப�/கல"காாிைக. 

 

க'F�ணிலா" கனிG��த மாயவ' 

இ'F ந�மாD� வ�ேமலவ'வாயி� 

ெகா'ைறய� தீ/�ழ0 ேகளாேமாேதாழீ, 

பா��கயிறா" கட0 கைட�தமாயவ' 

ஈ/� ந�மாD� வ�ேமலவ'வாயி0 

ஆ�பல�தீ/�ழ0 ேகளாேமாேதாழீ, 

ெகா0ைலயசார� ���ெதாசி�தமாயவ' 

எல,ந�மாD� வ�ேமலவ' வாயி0 

>0ைலய� தீ/�ழ0 ேகளாேமாேதாழீ. 

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

 

கனிவா/க"கணண னாிசிெகா�ேட கதி� ேதெயாL"கி 

நனிேபைத >'வ�� நி�கநF/கனி நல�தலால 

இனிதா/கனி>�� மாணி"கமாகC மி;ைசய'றி 

மDநீதியாலவ� கீ�தவ� வா-�த ம�டலேம. (53) 

 

(இ-�) �சி"கவி��பி. பழ�வா/�த�ெபா��#" க�ண பிரா' த' ைகயினிட�� 

அாிசிெகா�# விைர�� ெச'F அWவாிசிைய" கீேழ சி�தி.ேபாக�# மி"க 

ேபைதைமGைடய கனிவி�பவ� >'பாக ெவF/ைகேயா# வ�� நி�க, அவ� ந0ல 

ம�ர�ைதGைடய பழ�ைத" ெகா#�த காரண�தால Jைட" க�T�ள இனிய 

<ைவைப. ெப�ற பழ/க� எ0லா� >��. மாணி"க� >த,ய நவமணிகளாகC� 

அவ� அசி இ;ெச2தி ைய� ெதாிவி"க அ.ெபா��களினிட�� வி�.பமி'றி 

மDE ,'ப( அ"கனி வி�பவK"ேக ெகா#��வி�ட ந�தேகாபன� இட>� ந�த 

ம�டலமா�� எ - F. (53) 

 

உ-�. எ�பிரா' சதக� 

 

�ைற;சலற"கனி"காிசி ய�ளிZ(" 

      �தி�� வர ேமாதிர�தி' வழியா; சி�தி 

>ற�தி,ட ெவF/ைகயா� திைக�� நி�க 

      >க�பா���� தி'கனியி�ட.ப�ெவ'னி0 

நிற�தநவமணிக�கனி வி�பா� Jைட 
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      நிைறய வளசி��த ேகாபென'ன 

மிைற"�ைர"கி Bன� ெசா�ேமெகா#ேபாவ�ேம 

      ெய'Fைர"க.ப�ணிைனேய ெய�பிராேன. 

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

 

ெவயி�றீ��தகான�தி னீ� �0B�தல ேமவி�த/க 

Kயி�"ேகா�யி�ெத2வ eப>மாெம' Fள�தில'பா2 

�யி� ேபாலேவ2/�ழ னாத>ழ"கி" �லC ெந# 

மயி�O,யா�ப< ேம2�தவ� வா-�த ம�டலேம. (54) 

 

(இ-�) :ாியன� கிரண� இைல ெந�"க�தா0 ��தெலா ழி�த கா�(னிட��� 

த�ணீ�� �0B� உ�ள விட�ைத யைட��, த/க� உயி�"�யி�ேபா0வனC�, 

ெத2வ� உைற G� உF.�"க� உைடயனC� ஆெம'ெற�ணி மன�தினிட� 

த'பா2" �யிேலாைச ேபாB� இனிய ��ளா/�ழ,Dைடய ஓைசைப >ழ"கி 

விள/�கி'ற ெந(ய மபி�O,யா0 ப<வி ன/கைள ேம2�த யாதவரதிட>� ந�த 

ம�டலமா�� எ-F. () 

 

உ-�. அாிவமிச�. 

 

அ'ன �நி�கவ'ப' ேககய.O,யாேல 

ம'னிய<ரபிேம2�� வள>டனி�"� நாளி� 

F'னியவாணென'ேறா� <தெனயதவதனி' பி'னா 

ந'னல.பாதல�தி� ேச��தனனைவகh��ேதா'. 

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

 

சசிதரனி�திர னா'>க' வாழ� தனிெந#மா0 

நிசிசர� ெகா�ட மட"�த�காகவி� நீணில�தி� 

<சிதன/ேகா�ல� தாய��லெம'F ேதா'ற.ெப�ற 

வ<தைரயானவ ேசாைத" கிடந�த ம�டலேம. (55) 

 

(இ-�) இள�பிைறைய; சைடயி0 தாி�த சிவபிராD�, இ�திரD�, பிரமD� ஆகிய 

இவ�க� இடெராழி�� வாL�ப( ஒ.ப�ற ெந#மா0 அ<ர�கள� தீ;ெச2ைககைள 

அட"�த� காக இ�த ெந(ய �மியி0 க'ேறா# J(ய ஆனிைரையGைடய ஆபர 

��ல� <சிையGைடயெத'ெற�ணி தி�வவதாரெச2 த��" காரணமான ஓ� 
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வ<வி' ேதவியாகிய "தரா" எ'பவ� வ���பவி�த அேசாைத.பிரா�(யா�"�ாிய 

இட>� ந�த மணடலமா�� எ-F. (55) 

 

உ-�. மஹாபாகவத�, க�ண' தி�வவதார.படல�. 

 

ஆயகாைலயி ன�டவ<"களி� 

அயனான� ேராணD"�� மவ' 

சா2விலா"க�பி னாடைர� ேதவி"� 

ேமபவ' �க- ேவதனிய��வா'. 

 

மாதவ'வ< ேதவன மதைலயா.ப 

�தல�திDதி"�� �த0வனா 

யாதலான�த ேகாபனேசாைத பாட 

ேபா�மி�நில� ெத'றன' �/கவ'. 

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

 

திலக�தி�8த' ம'னாKேராகணி ேசயன' ஊ� 

பலக�றறி�த பர�தாம' மி"க பரா"கிரம' 

உலைக.ரத"கண ெச2தவ' க�ணDட' பிற�த 

வலப�ரராம ெனDசி/க� வா-ந�த ம�டலேம. (56) 

 

(இ-�) திலகமி�ட அழகிய ெந�றிையG�, மி' ேபாB�, ேதக கா�திையG� 

உைடயவராகிய உேராகணி ேதவியார� ��திர��, ந'ைமயாகிய பல E0கைள" 

க�Fண��த =பா�தாம��, மி��த Uர�தன�ைதGைடயவ��, �.பிரதcண 

ெச2தவ�� =கி�$ணZ��திGட' பிற�தவ�மாகிய பலப� திரராமென'D� 

தி�நாம�ைதGைடய சி/க� ேபா0வார� வாழிட>� ந�தம�டலமா�� எ-F. (56) 

 

உ-�. பாகவத�, சகட>ைத�தவ�தியாய�. 

 

நிைறC�றதி/கணில�Rெடழேனர>�ைம 

மFவ�ற கா�சி மைறேயா'வர"க�#ந'ன� 

நைறG�ற�ெம' கர/J.பிய ந�தேகாப' 

சிFவ�"�நாம� �ைனவாெயன;ெச.பினானா0. 
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மட0 ேச�கLநீ� மல�வா�கTேராணி ெச�ம0 

<ட�கா' மதியி� <ட�கி'றெதா�ேதா�றேமய 

வடேலறைனயா� கக' ஞாலமைன��ேம�த 

மிட0 Jாிராம ெனனநாம�விள�பினாேன. 

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

 

பாB�தி"� நிக��க- ெச0வ� பைட.ெப�"க 

சா0�ந�ெப2� சகலகலா.பிர ச/கசி/க 

[$]னாலர� :Lெச/ க�ப�டதிபென� ணா' ெகDZ� 

மாெலன"கா�த�� ேசஷா�திாிந�த ம�டலேம. (57) 

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

[$] நீரர� , நிலவர� , கா�டர� , மைலயா�. அர� = காவ0 

 

(இ-�) தி�.பா�கடB"� நிகரான �கL� ெச0வ>� ேசைன.ெப�"க>�, 

சா'றா�ைமG�, ந��� ஆகிய எ0லா" கைலகைளG� பிரச/கி"கவ0ல சி/க� 

ேபா0பவD�, நா0வைகயான அர� :-�த ெச/க�ப�ெட'D� நகர�ைத 

யா�பவD�, >.ப�திர�# ஊ�கைள =மகாவி$Tைவ. ேபால இர�சி.பவD� 

ஆகிய ேசஷா�திாி.பி�ைள ெய'பவ�" �ாிய இட>� ந�த ம�டலமா�� எ - F. 

(57) 

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

 

ச"கர�ேபா0வர தாபய/கா�(; சைம�தி��ேத 

ய"கிரமெச2 கதி�தி/க� ேச2�த ன�தண'ெவ� 

<"கிர'ம�த னி�ேகா�க>திட� R/�ெம0ைல 

வ"கிர�தீ��� மைழ ெப2வி�ேதா� ந�த ம�டலேம. (58) 

 

(இ-�) வரதாபய/கைள இர�# ைகயினிட��" கா�(; ச"கர� ேபால வ�டமாக; 

சைம�தி��� மைழ ெப2வியா� அனியாயெச2த :ாிய', ச�திர', ெசWவா2, 

�த', வியாழ�, ெவ�ளி, சனி, இரா�, ேக� ஆகிய ஒ'ப� ேகா�கK"�� 

அ>தி�# அ"காரண�தா0 அ�த நவ"கிரக/க� R/�/ கால�தி0 அவ�ற� 
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வ"கிர�ைத ெயாழி�� மைழ ெப2வி�ேதாராகிய இைட"காட�"�ாிய இட>� ந�த 

ம�டலமா�� எ - F. (58) 

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

 

பாைல"கற�தி� பா�ட�தி0வார��ந� ப��டேன 

சால"கிராமமிட iராவ�ந'ற� தானறி�ேத 

ேயB�றம;ச >டன�திZ��தி ெயனவிஜய 

மாB�பவ�தி� நாம ெசா0ேவாரந�த ம�டலேம. (59) 

 

(இ-�) ஆ'பாைல" கற�� ெபாிய பா�ட�தி� ெப2� ந'ைம.ப�ேபா#, 

சால"கிராம�ைத அ.பா,0 இ�# அ� ந'றாக ஊ��� ெச0வதனா0 

ெபா��திG�ள அத' த'ைமகைள அறி�� இ� ம;சZ��தி, இ�ஹுரசாகரZ��தி 

>த,ய Z��திகK� அைடG� எ'F ெவ�றிைய உ�டா"�கிற =வா<ேதவன� 

தி�நாம�ைத நி;சயி��; ெசா0ல.ப�ட ேகாபால�க� வாLமிட>ம ந�த 

ம�டலமா�� எ-F. (59) 

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

 

அாி;சி�த�தமைம ய�;சி�தவா�றி யாதவாமா 

தாி;சி�தனெரன ெவ�T� ெபா2;ச/ைக தவிர�திடேவ 

பாி;சி�தினாலவ� க�பறிவி�தி#� ப��ெப�ற 

வாி;சி�திரவிழி மி'னா�க�வா-ந�த ம�டலேம. (60) 

 

(இ-�) அாி;சி�தெர'D� ஆ'ேறாைர� த�மைனவியாக� �சி�த த'ைம அறியாத 

ஆடவ�க� த/க� மைனவியராகிய மாத�க� அWவாி;சி�தைர வி��பி" 

J(னாெர'ெற�ணிய ெபா2ைமயான ஐய� ஒழிG�ப( பாி�சி�ெத'D� 

அரசனா0 அWவாடவ�கK"�� த/க� க�ைப அறிவி�தி�ட உ�தம 

�ண/கைளபெப�ற அழகிய இேரைக அைம�த விழிகைளGைடய அW ஆயமாத�க� 

வாLமிட>� ந�தம�டலமா�� எ-F. (60) 

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

 

எ2வி�கைண"கட சம'ேறவிெநச� தி��தவ'னி 

ெத2வ;ெசய,' ெவளிவ��ட ல சிைதC�றதா 

B2வி"�மேவ�வி"� ேவ�#ெம'ேறேயார� தரணிதனில 
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ைவவ;<தD" க�ள'ப�வா-�த ம�டலேம. (61) 

 

(இ-�) எ2கி'ற வி0,� ��#� கைணேபாB� க�கைளGைடய இயமன� 

மைனவியிDைடய ெநசி' க�மைற�தி��த அ"கினிேதவ' ெத2வ;ெசயலா0 

ெவளி.ப�#வ�� உடல� சிைத�த காரண�தா0 இWவ"கினி பாவ�தினி'F� 

பிைழ.பி"�� யாக�தி�� ேவ�#ெம'F எ�ணி அரணிகைடத,னாேல 

ைவவ;<தமDC"�" ெகா#�த அ'பிைனGைடயவ� வாழிட>� ந�த 

ம�டலமா�� எ - F. (61) 

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

 

காசினிவா-��/ கனேயாகனானிைர கா�த��ேவா' 

ேபசி#மவா2ைமயி� ச�பவாி;ச�திர' ேபரறிஞ� 

�<ர�ெச�தமி- வாணா"க��ச� ��ட' வ�த 

வாசியி�றா�டவ ராயDமவா-�த ம�டலேம. (62) 

 

(இ-�) உலக�ேதா� �கL� மி"க ெச0வ>ைடயவD�, ப<நிைரைய" கா�தவD�, 

ேமலாக"JF� சா�திய�தி0 உ�ைமேய ேப<� அாி;ச�திர' ேபா'றவD�, 

ெபாிய அறிவிைன Gைடயவ��, �ேதவ�களாகிய அ�தண�கK�, ெசWவிய தமி-. 

�லேவா�கKமாகிய இவ�க� ேவ�(யப( அளி"��. ச���ஷனாகிய 

வ�தவாசிெய'D� நகர��தி�த தா�டவராய"ேகாD"�ாிய இட>� ந�த 

ம�டலமா�� எ-F. (62) 

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

 

ம�திரVகி யறிவினி�ேசட' வ(வி'மத 

னி�திரேபாக னிதியி��ேபா னிரவல�"ேகா 

ைர�த�வா�ெசா0 வா"கிலாி;சந�ர னா�ெமன 

வ�த�ளான� தா/கD� வா-�த ம�டலேம. (63) 

 

(இ-�) ஆரா2வதி0 அைம;சைர ெபா2யானவD�, க0வியறிவி0 ஆதிேசடைன 

ெயா.பானவD�, வ(வழகி0 ம'மதைன ெயா.பானவD�, ேபாக�தி0 இ�திரைன 

ெயா�தவD�, நிதியி0 �ேபரைன ெயா�தவD�, இரவல�"�"ெகா#�த,0 

ஒ.ப�ற க�பக>த,ய பசத�"கைள ெயா.பானவD�, ெசா0Bகி'ற 
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ச�தியவா"கி0 அாி;ச�திரைன ெயா.பானவD�, எ'F யாவராB� �கL�ப( 

கா�த�ளிட ஆன�தர/கென'D� பிர�C"�ாிய இட>� ந�த ம�டலமா�� எ - F. 

(63) 

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

 

வாமன'ெச�மல�� தாைளெயா.பாெந# வானள"�/ 

காமல��ேத'சிF >0ைல"�.பா2;<ய� க�பி'மி'னா� 

தாமைர;ெச/ைகயி னா�கனிமாற� தரளர�த 

மாமணிந0கிய ைம�த�� வா-�த ம�டலேம. (64) 

 

(இ-�) வாமனாவதாரமாகிய தி�மா,' ெச�தாமைரமல� ேபாB� தி�வ(ைய 

ெயா��. பர�த ஆகாய�ைத அள�தேசாைலயி� ��த மல�களினி'F ெப��� 

ேதைன;சிறிய >0ைல"ெகா("�. பா2;<கி'ற உய��த க�பிைனGைடய ஓ� 

மாதானவ� த�>ைடய தாமைர.�ைவ ஒ"�� ைகயினா0 தா� வி�ற��" 

ெகா�#வ�த பழ�ைத" ெகா#"க அ/ஙன� Jைடயி,��த ம�ைற" கனிகைள" 

ெகா#.பத�� மாறாக >�தாகிய இர�தின>� ெப�ைம ெபா��திய ம�ைற" 

கனிகKமாக; ெச2த�ளிய =கி�$ணபகவா' வா-த��ாிய இட>� 

ந�தம�டலமா�� எ - F. (64) 

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

 

அ�மைறநா'>க' மாலர'வி�ணி னமராி��ர' 

ெப�மகி-ெவ2தவி. பாக� ெபறவி. பிர� >னிேவா� 

க��பய'ெபற ேவ�விெச2Cப காரெச2ய 

வ�>த�காரண� ேதDC�ளா��த ம�டலேம. (65) 

 

(இ-�) எLத�காிய மைறகைளGண��த பிரமD�, தி�மாB�, சிவெப�மாD�, 

வி�ணிB�ள ேதவ�கK�, அவ�கK"�� தைலவனாகிய ேதேவ�திரD� ஆகிய 

இவ�க� ெப��த மகி-;சி எ2�த��" காரணமான அவி�பாக� ெபF�ப("��, 

பிராமண�கK�, >னிவ�கK� அைடய"க�திய பயைன அைடG�ப("��, ேவ�வி 

ெச2த�� உபகார� ப�ணவ�த >த'ைமயாகிய ப<ைவGைடய ேகாவல�க� 

வாL� இட>� ந�தம�டலமா�� எ-F. (65) 
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உ-�. பாரத� , அ8சாசநிகப�வ� - க'னிகாதான வர' மகிைமGைர�தச�"க�. 

 

மக/கK ேமாம> ம/கிவானவ' 

<க/கKம மர�த� ேத<�Rபவ 

ரக/கK� ெத'�ல� தவ�களி'ப> 

மித�திடாேவ,னா யாC/ேகாவினா0. 

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

 

ச0லட�ெதா�#� �வராைட"க;ைச தைனயிF"கி 

ந0வலய.�ய/ ெகா�("கைன�� நைக��8�ைம 

ெவ0�வ�யாெம'F வா2மத� ேபசி ெவ��#வ� 

ம0லைரெவ'ற திறலாய�வா-�த ம�டலேம. (66) 

 

(இ-�) ச0லடெம'D� உைடைய� தாி�� அதி'மீ� ெச�நிற� ஊ�(ய க;ைச 

இF"கி"க�( ந0ல ேதா�வலய� ��ட �ய�ைத" ைகயாேல ெகா�( 

ஆரவாாி��" ேகாப; சிாி.�; சிாி�� 8/கைள யா� ெசயி.ேபா� எ'F 

மத/ெகா�டவா��ைத Jறி ேகாபி�� வ�த ம0ல�கைள ெவ'ற வ,ய 

க�ணபிரா' வா-கி'ற இட>� ந�தம�டலமா�� எ-F. (66) 

 

உ-�. ஹாிவமிச�. 

 

அைழ�தB ெமா�ைகத�# கம�டல ெமா�ைகயாக 

மைழ.�ய' மி'ன0 ேபால மா�பிQ ,ல/க�ேதா'றி 

யிைழ.�ய வமரெர0லா ம'பென' ேற�தவ�தா' 

றைழ"கட நா' ம�.� ெவ�பக�டதைன�த�த. 

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

 

ெசசி;ெசயசி/க ராசாதிராச'ற' சி�தெம;ச 

விைச.ரதானி"க ெச2ெத�#�தி"�� விசய ெச2� 

பச��ம'ன� பக��தி�#ய� �க- பாாி�ெப�ற 

மெசா"�ெச/ைக� தி�ேவ/கடந�த ம�டலேம. (67) 
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(இ-�) ெசசி"க� உ�ள பலவைக.ப#� வி�ைதகK� ைகவ�த ெசயசி/க' 

எ'D� ெபய��ள அரச�"கரச' உ�ள>வ"��ப( பிரதானி��வ� ெச2� அ$ட 

தி"கிB�ளாைரG� ெவ�றிெகா�# பச� வ�த கால��� யாவ�"�� உ�(ைய 

இனியெமாழிபக��� ெகா#�� உய��த �கைழ இWCலக�தி� ெப�ற 

ேமக�ேபாB� சிவ�த ைககைளGைடய தி�ேவ/கட.பி�ைள வாLமிட>� 

ந�தம�டலமா�� எ-F. (67) 

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

 

அ'Fதளி��தி# Z,ைககா�ட வறி�� மக 

க'Fற;ெச2ததி0 U-���தவைன நனிவிழ;ெச2 

ெதா'F ெபா'னாக வைத; ெசசிம'ன� �வ�� ந0�� 

வ'றிற' மாதவ" ேகா'வா-�த� ந�த ம�டலேம. (68) 

 

(இ-�) ஒ� >னிவ' வன�தி0 ப<"க� ேம2��" ெகா�(��த மாதவ"ேகானா0 

அ'F தளி��தா' Z,ைகைய� ெதாி�� அதன(யி0 ந'ைம ெபா��த யாக� 

ெச2� அ�த யாகா"கினியி0 அ"ேகாைன� த�ள அவ' த.பி�� >னிவைன 

விழ;ெச2� அ�>னிவ' உடல� ெவ�ட ெவ�ட. பைழயப( வள�கி'ற 

த/கவ(வமாக அWவி"கிரக�தி' உF.�"கைள ெவ�( விைல ெச2த 

ெபா��களா0 வா-�தி��தைத" ேக�விG�ற அரச' அWவி"கிரக�தி' ேம0 

வி�.ப>�றி�.பைத அறி�� மகி-�� அ�த வி"கிரக�ைத" ெகா#�த மாதவ" 

ேகா' வா-�தி�"�மிட>� ந�த ம�டலமா�� எ-F. (68 ) 

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

 

அ��� ேகா"�ல ேநா2 தீ��திட��மி" காவBட' 

ெபா��F.பா0 ெப�க;ெச2திட��மி. �வினித/ 

க�F மல�#. ப<"க� க'றீனC/ க�Fண��த 

ம�ெபFேதாKைட" ேகாவல�வா-�த ம�டலேம. (69) 

 

(இ-�) இ�த. �மியினிட�� மி��த ஆைசGடேன அ'��வமாகிய 

ப<"J�ட/கைள" கா.பத��" ேகாமக��வ E,� Jறியப( ேவ�(ய 

இத/கைள� ெதாி�� ெகா�# அ.ப<"கK"� ேநாி#� வியாதிகைள� 

தீ�.பத���, பால�ற ேகா"கK"� அழ� ெபா��திர பா0 ெப���ப(; 

ெச2வத���, கால� தவறாம0 மல�#. ப<"க� க'றீDவத��� 
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ஆகேவ�(யைவகைள" க�Fண��த வ,ைம ெபா��திய ேதா�கைளGைடய 

ேகாைவசிய�க� வா-�தி�"�மிட>� ந�த ம�டலமா�� எ - F. (69) 

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

 

சா�றியயா தவ� த�ணீ� �(�தபி' ச/�(��� 

ேபா�F� ைவ"ேகா'>த� ��கைளG�டபி' றா��சி��" 

ேதா�Fமின�ெதா# நி�திைர ேபாயபி' FசBமா 

மா�ற�ம'�ைட பைடக� வா-�த ம�டலேம. (70) 

 

(இ-�) ேவதாகம/களி0 ேம'ைமயாக எ#��; ெசா0ல. ப�ட ப<"�ல/க� 

தாக>த,ய தாபநீ/��ப(� த�ணீ� �(�தபி' தா� �(�தாB�, 

பா�கா�த��ாிய ைவ"ேகா0 ��க� >த,ய ஆகார/கைளG�ட பி'� தா� 

�சி�தB�, காண� த"க த/க� த/களின��டேன ப#�� நி�திைர ெச2த பி'� 

தா� நி�திைர ெச2தB� ஆகிய நீ/காத அ'ைபGைடய ேகாபால�க� 

வா-�தி�"�மிட>� ந�தம�டலமா�� எ - F. (70) 

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

 

ேதவ�"கதிபதி ெய�ணா�த/க (�ைம�தனா/ 

காவ�கடC� ெசா0 ��திைய"ைக" ெகா�# கா�ப(G/ 

ேகாவ��தன ெவ�ைப. �சி�ெதவ�/ �லவ;ெச2த 

மாெவ�றி�தி��ய" ேகாவல�வா-�த ம�டலேம. (71) 

 

(இ-�), ேதவ�க��� தைலவனாகிய இ�திரைன மதியா� த� மரபி0 வ�த 

தி�"�மாரராகிய இ�"�� ெதாழிைலGைடய கடCளாகிய தி�மா0 ெசா0,ய 

��திைய" ைக"ெகா�# ேமக/க� த/�த�கிடமான ேகாவ��தனகிாிைய யாவ�� 

�சி�� விள/க; ெச2த மி"க ெவ�றிைய� த�� தி�ணிய ேதா�கைளGைடய 

ேகாபால�"�ாிய இட>� ந�த ம�டலமா�� எ-F. (71) 

 

உ-�. பாகவத�, ேகாவ��தனெம#�த அ�தியாய�. 

 

ெசLமைறயவெரா# ெச�மலானின� 

விைழத�>ணெவலா� ெவF.பந0கிடா� 
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ெபாழிமைழ தவLந� ெபா'ன/�'றிைன 

வழிபட,னிெதன வ�ள0 Jறினா'. 

 

தி���யி0 ெப�றவ; ெச�ெபா' மா�பினா 

Dைர�தவாேறமன Dவ��ந�தேகா' 

அ�;சைன �ாி�தன ன�வி மாைல தா- 

ெபா�.பிைனெவ�(ைர. �விகளி"கேவ. 

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

 

தி0ைலயி�ேகாவி�த� சி�த மகிழ� தி�மடமW 

ெவ0ைலயி�க�#வி� த�தைமாதவ� யாவ�"க 

>0ைலயி�jய வ��ெபன.பாBட' Zரன0�� 

வ0லவராகிய ேகாபால�வா-�த ம�டலேம. (72) 

 

(இ-�) ேகாவி�தராச.ெப�மா� எL�த�ளிய சித�பர�தி0 அழகிய மடாலய� 

க�#வி��, அதி0 மைறயவ�க���, தவ�ேதா�"��, ஏைனய �ல�தா�"�� சி�த 

மகிL�ப( ெவ�ளிய >0ைலய��� ேபாB� பா�ேசாF >த,ய உணCகைள" 

ெகா#.பி�த வ0லவ�களான ேகாபால�க� வாL� இட>� ந�தம�டலமா�� எ-F. 

(72) 

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

 

அெசா�கிளிெமாழி மி'னாளேசாைத யகமகிழ" 

ெகாசி�தி�>ைல. பாB�# நி�திைர ெகா�ெபாL� 

கச;சரண� தனி E�ர/க� க4ெரனேவ 

வச;சக�ைட Gைத�தவ� வா-ந�த ம�டலேம. (73) 

 

(இ-�) அழகிய வா��ைதைய. ேப<� கிளிேபாB�, இனிய ெமாழிையGைடய 

மி'னாளாகிய அேசாைத மனமகிL�ப( மழைல வா��ைதைய; ெசா0, அவள� 

தி�>ைல.பாைலG�# க� வள�கி'ற த�ண�தி0 வ�த வசைனையGைடய 

சகடவ(வ/ ெகா�ட அ<ரைன" கமலமல�ேபாB� தா�களி0 அணி�த ஒ.ப�ற 

சில��க� க4ெர'F ஒ,"��ப( உைத�தவராகிய = கி�$ணZ��தி வா-கி'ற 

இட>� ந�த ம�டலமா�� எ - F. (73) 
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உ-�. பாகவத�, சகட>ைத�த அ�தியாய�. 

 

சிற�த Z'றா�தி/களி' வா2; ெச�தாமைர"க�ப</�ழவி 

பிற�த தி�நா�விழாவய��� பி�ைள.பிைறவாTதல'ைன 

Gைற�தகாைல.பசி�தLத/ ெகா�ெபா'ன(�தாமைர நீ�ட 

மறி��" கட� U�றாகி ம�ேமலதி��� U-�ததா0. 

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

 

இ�நிதிேவ�த' <த�தமமாதெரா ெட2திமி"கா 

ெமா��தியி'க� களி�தாடலா' >னி C�றிக-�த 

தி�>னி நாரத� ெசா�ப(யி.�வி ேச��� நி'ற 

ம�திைட;ெச'F கதியளி�ேதா� ந�த ம�டலேம. (74) 

 

(இ-�) மி��த ெச0வ/கைளGைடய �ேபரன� �த0வராகிய 

நளJபரமணி"கிாீவ�க� த/க� மாத�கேளா# வளமி��த ஒ� நதியி' க�ெச'F 

காம"களி.ேபா# நீ� விைளயா#தலா0 ேகாபி�திக-�த தவ�தின� அழைகGைடய 

நாரத>னிவர� சபி�த வ�ண� இ.�மிைய; ேச��� நி'ற ம�தமர/களாகிய அ� 

நளJபரமணி"கிாீவாிைடயி0 ���� அவ�கK"�. பழய நிைலைய அளி�த 

தி�மாB"�ாிய இட>� ந�தம�டலமா�� எ - F. 

 

உ-�. பாகவத�, ம�திைட�தவ-�த அ�தியாய�. 

 

உரெலா#�தனி� தவ-த� �ய�ெவளி யள�த 

விாிதடசிைன �ண�ம� ெதாசி��ேவ� பறியா 

வைரவிL�ெதன U-�தவ� ம��� ெவ#�ேதா� 

பரவிேயாகின� ப<��ழா2. பரன( பணி�ேத. 

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

 

கைல>திராமதி ேபானா'� ேகா�#" கடா"களி�றி' 

றைலவைனேய�தி வண/காைமயானிைர தா' மய/கி 

GைலெமLகாகிெந சச"க' மாாி GFவி�தநா� 

மைல�ைடயாக. பி(�தவ� வா-ந�த ம�டலேம. (75) 
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(இ-�) இள�பிைற ேபாB� நா'� ெகா��கைளGைடய ஐராவதமாகிய 

மத/ெகா�ட யாைனயின� தைலவனான இ�திரைன ஆய�க� �தி�� 

வண/காைமயா0 ப<நிைரக� மய/கி ெகா0லன� உைலயி,�ட ெமLைக.ேபால 

உ�கி மன� அ<�ப("� அWவி�திர' க0மைழ ெப2வி�தேபா-� ேகாவ��தன 

ெம'D� கிாிைய அ�மைழைய� த#�த��ாிய �ைடயாக. பி(��" கா�த�ளிய 

= கி�$ணேதவ' வாLமிட>� ந�த ம�டலமா�� எ-F. (75) 

 

உ-�. பாகவத�, ேகாவ��தனெம#�த அ�தியாய� 

 

காவ�ெறாழி0�� #லேகைழG/ கா"கவ�ேதா' 

ஆC"கிடெரா' றTகாவைக யாழிேம2�த 

Rவ�க�/கா� ெசாாிகி'றவ� மாாிகா�தா' 

ேகாவ�தன ேமா� �ைடயாெமன" ெகா�# நி'ேற. 

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

 

ேப�ெப�ற�தைன யாேமாரண/கி�த. ேப�லகி� 

சீ��றேகா�ல� ெத2தி"கபட ெசயவறி�� 

பார�தட>ைல. பாேலா#யி��ட. பாைவ ெந# 

மா�பி�றவ-�� விைளயா(ேனா� ந�த ம�டலேம. (76) 

 

(இ-�) ெகா(ய ெச2ைக ெச2ததி0 கீ��திெப�ற �தைன ெய'கி'ற வ��த�ைத; 

ெச2ய.ப�ட ஓ� அர"கி இ�த. ெபாிய உலகி0 சிற.�. ெப�ற ேகா�லநகர�ைத 

யைட�� ெகா0Bத��ாிய கபட; ெச2ைகைய; ெச2ய அதைன அறி�� அ.�தைன 

யின� ப��தமைலேபாB� தன�தி'க� உ�ள பாேலா# அவ� உயிைரG� உ�# 

அவKைடய விசாலமாகிய மா�பி' க�ேண தவ-�� விைளயா(ய = 

கி�$ணபகவாD"�ாிய இட>� ந�த ம�டலமா�� எ-F. (76) 

 

உ-�. பாகவத�, �தைன U#ெப�ற அ�தியாய�. 

 

அறி��நைகயா(>ைல ய/ைகெகா#ப�றி 

மற/�லCவசமக� மா>ைலமணி"க� 

(ற�ெதாL�பா,ெனா# ெச2ய தளிெர'ன. 

பிற/�கனிவா2>கி0 பிழி��யி� �(�தா'. 
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--------------- 

 

க�தமலரய' ேகாபால�ேசயைர" க'Fகைள 

ய�தரசாலெச2 ேவா�தைம.ேபா' மைற� தானதனா� 

ற�தமைனெதாF/ ேகாபாலரானின� த�த�K 

ைம�த�ட'க'F� தாமாகிேனா� ந�த ம�டலேம. (77) 

 

(இ-�) ந0ல மண� ெபா��திய தாமைர மலாி0 U�றி�"�� பிரம' அ�தர�தி0 

இ�திரசால� ப�Tேவாைர.ேபால ேகாவி�த�ைடய பி�ைளகைளG�, 

க'FகைளG�, ஆவின/கைளG� ஓ�கால�� மைற�தா'; அதனா0 அ.ெபாL� 

ஆய�கKைடய இ0ல/கேடாF� அவ�க� கவ�சிGறாதப( ஆனின/கK�, 

அவ�ைற� த�த�K� பி�ைளகK�, க'FகK� தாேம யாயினவராகிய 

யாதவ�கK"�ாிய இட>� ந�தம�டலமா�� எ - F. (77) 

 

உ-�. பாகவத�, மலரவ' சிறா�"க'Fகவ��த அ�தியாய�. 

 

களி;<��பர�F ெவ�ளி ெவ�ேடா�#" 

      க�ளவி->ளாி U�றி�"��, 

பளி"ெகாளிG�வி� பவளவா2.ப;ைச.ப</கிளி 

      மழைலயா� ெகாLந', 

ஒளி�தனென'ப �ண���பாேரL >� 

      திநா� மலாிைட" கா�(, 

யளி�தழி.பவ'றா னாய�தசிறா� 

      மானிள/க'F மாயினனா0. 

---------- 

 

ஆரண�த�த மறியாததாள ரணி மகர 

ேதாரண�த�த ம�ைரயி� ெச'F >' ��ைக ெசா'ன 

காரண�த�தம ெர'றறியாவச" கச'வி�ட 

வாரண�த�த ெமாசி�தா�"கிடந�த ம�டலேம. (78) 
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(இ-�) ேவதசிர<களாகிய உபநிடத/கK>ணராத பாத/கைளGைடயவ�� 

ஒL/�பட மகர ேதாரண/க�(ய அழகிைனGைடய ம�ைரயி� ெச'F >' ��ைக 

�க'ற காரண�தா0 அழகிய உறவின� எ'றறியாத கபட;ெசயைலGைடய 

கசேனவிய �வலயா Oடெம'D� யாைனயின� த�த/கைள >றி�தவ�மாகிய 

=கி�$ணபகவாD"�ாிய இட>� ந�தம�டலமா�� எ-F (78) 

 

உ-� பாகவத�, கசைன"ெகா'ற அ�தியாய�. 

 

ஏடவி-�த�� �ழா2>கி ,�திற'களி�ேறா 

டா( ம�மிைச U-�தின னழிெப�/��தி 

ேமா# ெகா�டவ� >�மத" கBழியி� ெப�கி 

ேயாடவ/ைகபா ெலாளிFெவ� மணி ம�.ெபாசி�தா'. 

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

 

>�தியேவத> ெம�ெண�கைலகK Zதறிவா� 

சி�ைத மகிழ. ப(.பி�தவ��>' ெற�சைணயா. 

ைப�திைர ேவைலயி ன�தக' ெகா�ட ப</�தைல 

ைம�தைனமீள" ெகா#�தவ� வா-�த ம�டலேம. (79) 

 

(இ-�) E0களிD�ேள >த'ைமயாக எ#�ேதாத.ப�ட ேவத/கK� 

அFப��நா'� கைலகK� >தி��த அறிவினா0 உ�ள மகி-;சிGற. ப(.பி�த 

ஆசிாியராகிய சா�தீப>னிவ�"�" ெகா#"�� த�சைணயாக" �ளி��த 

அைலகைளGைடய கட,னிட�தி0 இயமனா0 கவ��� ெகா�ள.ப�ட இனிய 

மழைல ெமாழிையGைடய அWவாசான� �மாரைன மீளC� வ�வி��"ெகா#�த = 

கி�$ண<வாமி"�ாிய இட>� ந�த ம�டலமா�� எ - F. (79) 

 

உ-�. பாகவத�, �ரவ'ைம�த�ெகாண��த அ�தியாய� 

 

ெவ�C�றJ�ற� விைரேவாெடதி� வ�திைறசி 

வரC�றெத'ெகா ெலனேவ�தB� வ�தவ�ண� 

ெதாிC�றதா"கி; சிFவ�றர ெவா0ைல மீளா" 

�ரவ�பணி�� �மர'றைன" ெகா�கெவ'றா'. 

---------- 
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U<�திைர"கட ெலா.பான காளி�தி ெவ�ம#வி� 

ேற<Fநீல" கிாியிைணயாகி� தினகர' ேபா� 

காசணி:�#� �ைள >�ெளயி�F தீ" காளியனா 

மா<ணமீ� ந(�தா�"கிடநாத ம�டலேம. (80) 

 

(இ-�) எறிகி'ற அைலகைளGைடய கடைல நிக��த காளி�தி ெய'D� 

ெகா#ைமயான ம#வி'க�ேண த/கிய ஞாயிF ேபா'ற மணிைய Gைடய 

:�(ைனG� �ைளயிைனGைடய >� ேபாB� Jாிய ப�கைளG� உைடய ெகா(ய 

காளி/கனாகிய பா�பின� >�கினிட�� ஒளிG�ற நீல மைலேபானி'F நடன 

ெச2த தி�மாB"�ாிய இட>� ந�தம�டலமா�� எ-F. (80) 

 

உ-�. பாகவத�, அரவி' ேமலா(ய அ�தியாய�. 

 

கா#ெகா�ெடL பணாமணி�திர�க� க"� ெச"கெராளி <�றிேயா, 

பா#ெச"கெராளி U<க�க� பல ப�டL�திெயழி0 க'றிேயா, 

:#தா� ம�ட ேகா(ேமல மர� :# ேசவ( ெசவ.ப நி', 

றாட0வாளாவி D;சிநி'F நட மா(னா' மைறக� பா(னா'. 

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

 

த�ணFசா�த� பனிநீரளாவி� தமனிய.ெபா� 

கி�ணநிைறய வளி�ததனான� கி�ைப ெச2� 

வி�ணகமாதிவ ெள'னவன.� மிக.ெபா��த 

வ�ண மட�ைத>" Jனிமி��தா� ந�த ம�டலேம. (81) 

 

(இ-�) Jனியாகிய வ�ண.ெப� தன"�� த�ணிய ந' மண>�ள ச�தன�ைத. 

பனி நீேரா# கல�� ெபா'னா� ெச2த அழகிய கி�ண நிைறய" ெகா#�ததனா0 

ந'ைமயாகிய க�ைண ெச2� மி��த அழைக. ெபா���தலா0 <வ�"க���ள 

அர�ைபயாகிய ெப�ேணயிவ� எ'F க�ேடா� �கL�ப( அவ� அைட�தி��த 

Zவைக" JைனG� நிமிர.ப�ணிய = கி�$ணZ��தி"�ாிய இட>� 

ந�தம�டலமா�� எ-F. (81) 
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உ-�. பாகவத� , ம�ைரக�ட வ�தியாய� 

 

ேசவ( சில�ப( மிதி.பவிைறெச/ைக 

பாைவயைனயாளணாி ப�றினென#.ப 

Zவைகய Jெனா�வி ZCலகி' மாத� 

ேமவாிய ெச0வியி' விள/கின� சிற�ேத. 

---------- 

 

>�தநைகய'ைன பா)�(�த'றி� >'றி0 ைவ"க" 

க�தனிவென' றறியாமேல<ழ� கா�Fவ�� 

ெவா�த/ைகயாெல#� த�தர�ேத ெகா� #ய�தி�ணா 

வ�த' கL�ைத ெநாி�தி�டவ� ந�த ம�டலேம. (82) 

 

(இ - �) >��கைள. ேபா'ற ப�கைளGைடய த� அ'ைனயா� பா)�( அழகிய 

>'றி,'க�ேணவிட இவ� எWவைக� ேதவ�"�� >த0வென'F அறியாம0 

:ைற"கா�றாக வ�� ெபா��தி �ட/ைகயா�றா/கி ஆகாய�ேத ெகா�#ய��த 

தி�ணாவ�த' எ'D� அ<ரன� கL�ைத ெநாி�தி�டவராகிய தி�மா0 

வாLமிட>� ந�தம�டலமா�� எ-F. (82) 

 

உ-�. பாகவத�, சகட>ைத�த அ�தியாய� 

 

<ழி"�/க#/கா ெலறிகி'ற Rளி.படல� திைட மைற ய" 

�ைழ"�� ப<�ெபா� ெகா�பைனயா� �ழவிகாணா� �ைழ ெவ2த, 

வL�த�காிய மைற>தைல வWவி"ெகா#ேபா� வாளC ண', 

கL�� ெநாிய" க�பி�/கி" க'ேம�கவி-�� U-�திற�தா'. 

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

 

த'Fைண�ேதாழ�ட' க'Fேம2���த� ணீ��தவி.பா 

,'Fண�.ைப/�ர வி'கீ-�தனி�த/ கி��த0 க�ேட 

ெம'றைல;ெச/கப0 ேபால�தைன>' விL/கி"க"�� 

வ'றிற�ப' ெகா"கி' வா2கிழி�தா� ந�த ம�டலேம. (83) 
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(இ-�) தன"�� �ைணயாய ேதாழேரா# ெச'F ஆ'க'Fகைள ேம2��� 

த�ணீ� விடாயா0 �ளி��த நீ���ைற"க� நி'ற இனிய மண>�ள 

�/ெகா��கைளGைடய பசிய �ரா மர�தி' கீ- தனி�தி��தைல. பா��� 

ெம'ைமயாகிய தைலையGைடய ெசWவிய கயைலவிL/�த0 ேபால� த�ைம 

விL/க அழ0ேபா0 மிட�றி� <�டைமயா0 பி'ன�"க"கிய மி"க வ,ையGைடய 

�0,ய பகா:ரனாகிய ெகா"கின� வாைய" கிழி�தவராகிய = 

கி�$ணேதவ�"�ாிய விட>� ந�தம�டலமா�� எ - F. (அங) 

 

உ-�. பாகவத�, பி��தாவனமைட�த அ�தியாய�. 

 

�L/�சின >தி�C�ற# ��ளாகிெயா ரCண' 

விL/�� ெபாL தழலாெமன மிடறி�<ட Cமிழா" 

ெகாL�த�#ள வணிமாயைன" ��த�ெகழ ெந#மா0 

ெசL�ப/கய மலர/ைகயி� றீவா2கிழி� தனனா0. 

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

 

ஆய�"க>த மர"க�"� ெவWவிட மாGதி��; 

ேசெயா�தி��� தவ-�தி#� ேபா� ெசக��கL� 

தாய;செம2தி யி�விழிெபா�த;ெச� த�பவள 

வாயி��வன/க� கா�(ன�வா-த�த ம�டலேம. (84) 

 

(இ-�) ேகாவல�கK"� ஆ"க�ைத; ெச2G� அமி-த� ேபாலC�, அர"க�க�� 

அழிைவ;ெச2G� ெகா(ய விட�ைத.ேபாலC� அவதாி��. பர�ெபா�ளாகிய தா� 

�ழ�ைதையெயா�தி��� தவ-�� ெச'றேபா-� உலக���ேளாரா� �கழ.ப#� 

அேசாைதயாகிய தா2 அ;ச>�F இ�க�கைளG� Z("ெகா�K�ப( 

ெச�ைமயாகிய �ளி�;சியைம�த பவள�ைதெயா�த தம� வாயினிட�� எ0லா. 

�வன/கைளG� ேதா� Fவி�தவராகிய தி�மாB"�ாிய இட>� ந�தம�டலமா�� 

எ - F. (84) 

 

உ-�. பாகவத�, சகட>ைத�த அ�தியாய� 

 

�ைவ.��மா மல�ேபாெலழி0 ��தேதா'ற 

லாவி�தகாைல� �வ�வாயிைட யாழிஞால 

ேமவி�திகL� திறேனா"கி விய"� ம'ைன 



68 

 

காவி�தி�மா மலர'ன த' க��ைத�தா�. 

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

 

காசினிமீ�நி' ற�தர�தாவி" கன'றி�தா� 

Uசியி("�ர லா�.ப>ழ"கி விைர�� வ�/ 

ேகசிெயD� ெபய�� ��டவCண' கிைள"�� விைச 

வாசிGடல/ கிழி�தவ� வா-�த ம�டலேம. (85) 

 

(இ-�) நில�தி'க�ேண நி'F வானி' க�ேணதாவி" ேகாபி�� 

இர�ட(கைளG� Uசி இ(ேயாைசேபாB� ஒ,"க ஆரவாாி��� 

த�ைம"ெகா0B�ப( விைர��வ�த ேகசிெய' D� ெபயாிைனGைடய ெகா(ய 

அCணனாகிய பலவைகயாக� ேதா'F� ெப�கிய விைசையGைடய �திைரயின� 

உடைல. பிளCபட; ெச2தவராகிய தி�நாதD"�ாியவிட>� ந�தம�டலமா�� எ - 

F. (85) 

 

உ-� பாகவத�, நாரத� கசேனா#ைர�த அ�தியாய�. 

 

விL/�வா' ேபால;சால விாி�த தீவாயிQ# 

பிழி�� ேபயாவிG�ேடா' பிற/�ெபா�ெறா("ைகநீ�( 

வழி�தழ ெகாL�ெச/ைக வள��தன' வள�.பவாக/ 

கிழி��வா��ரவியாய ேகசிமா�#யி� நீ�தானா0. 

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

 

உள/கனியாவிற0 வ�சா<ர'வச >'னி"க�/ 

கள/கனிேமனி மைற�தா' க'றா2வர" க�ெட#�� 

விள/கனிசி�த மர�ெதறி�ேத ெவ'ற ெவ�றி.ைப�ேத' 

வள/கனிய��ய; ெச/கர�தா� ந�த ம�டலேம. (86) 

 

(இ-�) மனமிளகாத வ,ையGைடய வ�சா<ர' கபட�ைத எ�ணி"காிய 

கள/கனிேபாB� த'Dட�ைப மைற�� ஓரா' க'றா2 வ(ெவ#�� 

வ�தைல"க�# அWவா'க'ைற ெய#��. ப"க�தி0 நி'ற விளாமர�தினிட�தி0 

பழ� உதி��ப( எறி�� ெசயி�த விறைலGைடய �ளி��த ேதனாகிய வள.ப 
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>தி��த தாமைர மல�ேபாB� ெசLைமயாகிய கர�ைதGைடய தி�மாB"�ாிய 

விட>� ந�தம�டலமா�� எ-F. (86) 

 

உ-�, பாகவத�, பி��தாவனமைட�த அ�தியாய�. 

 

வள�க'றின ��வாெயா� ைவேவ�ெகாைலயCண' 

றளவ�பட� த�கானக� தைல.ெப2தைமயறி�தா' 

Fளவ��ைன விாிதாரவ' Fைணவ�கறிCF�தா' 

விளவி'கனிGதி��ப(விைரவி�ெகாெடறி�தா'. 

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

 

பணிெமாழி"ேகாவிய� ெநச�தி#"கிட. பானிலவி� 

FணிCட'வ�� �ர�ேதபி("�� �ண�மல��தா� 

திணிவைர�ேதா�ச/க :டைன ெவ'F சிர�தி��த 

மணிெகாண��ேததைம ய�களி�ேதா�ந�த ம�டலேம. (87) 

 

(இ-�) க�க�(' <ைவையG� தா-"�� இனிய ெமாழி ையGைடய த�ைம; 

:ழநி'ற ேகாவிய�கKைடய மன� அ;ச >F�ப( பா0ேபாB�, ெவ�ளிய நிலவி0 

ஊ"க�ேதா# வ�� த�ைம� �ர�தி. பி(�த ெகா�தாகிய மலரா0 ெதா#�த 

மாைலையGைடய இFகின மைலேபாB� �ய�ைத" ெகா�ட ச/க:டைன 

மா�பிட�� ேமாதி ெவ'F அவன� சிர�தி,��த ெச�நிற� ெபா��திய 

மாணி"க�ைத"ெகாண��� த' தைமய னா�"களி�த தி�மாB"�ாிய இட>� 

ந�தம�டலமா�� எ-F. (87) 

 

உ-�. பாகவத�, ச/க:டைன"ெகா'ற அ�தியாய�. 

 

மி'றிக-�த க� ேமக நிற�ேதா' 

ெச'ெறதி���விழி ெச'றழ0கால 

நி'ற தீயவ னிற�தினிெல�றி" 

ெகா'F ெச'னிமணி ெகா�டன' மாேதா. 

---------- 

 

பானீயநாத' கன'மதிவாG ப�தியம� 
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ேகாநீ�மய�பய� ெவ�டயி�ெந2ெயன" Jறிவ�ைற� 

தாேன ெகா#�தி' �ற;ெச2ப<"கைள� த�ண�ளா0 

வாேனா�ேம�த வள�.பவ�வா-ந�த ம�டலேம. (88) 

 

(இ-�) ேகாசல�தினிட�� வ�ணD�, ேகாமய�தினிட�� அ"கினிG�, 

பா,னிட��; ச�திரD�, ெவ�ைமயாகிய தயிாினிட�� வாGC�, ெந2யினிட��; 

:ாியD� ெபா��தி யி�.பதாக; <�திகளி0 ெசா0ல.ப�ட பசகWவிய�ைத� 

த'னிட�தினி'F� உலக�தா�"�" ெகா#�� சகல�ைதG� பாி<�த.ப#�தி 

யாவ�� இ'ப�ைத யைடG�ப(; ெச2கி'ற ப<"J�ட/கைள� ேதவ� >த,ய 

யாவ�/ெகா�டாட அ'�டேன கா.பவ�களாகிய யாதவ�கK"�ாிய இட>� ந�த 

ம�டலமா�� எ-F. (88) 

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

 

�ணிவாெயதிெரதி ரா"�சரமிைச� ேதா'FFேப 

ரணியாெரா�வ ெரா�வ� >க�ெதாி யாதவ�ண� 

எணிேய ந#வி� ெபா�ளி#மி.ப�க ெள'Fைர ெச2 

மணியாாிடப" ெகா(யின�வா-ந�த ம�டலேம. (89) 

 

(இ-�) ைதாிய��டேன எதிெரதிராக மதயாைனயி' பிடாியி0 ஏறி விள/காநி'ற 

ேபரழ� ெபா��திய ஒ�வ� >க�ைத ஒ�வ� அறியாதி�"��ப( எ�ணி அWவி�வ� 

ம�தியி0 விேசஷ திரவிய/கைள" ெகா#�த��கி'ற இ.ப�கெள'F 

ஆ'ேறா�களா0 எ#��; ெசா0ல.ப�ட ஓைசையGைடய மணியணி�த இடப" 

ெகா(யிைனGைடயவ� வாL� இட>� ந�தம�டலமா�� எ-F. (89) 

 

உ-� சீவசமேபாதைன, ஆறாவ� உேலாகாதிகார�, 42-இஃ� எதி�நிரனிைற. 

 

இ.ப� சவி.ப� ெப�/�( வாணிகெர' 

ெறா.�ைடய Zவ �ைர"�/கா0 - த.பி0 

மிதிய(ேய சானமிைச ேநா"கின�க� காணா 

நிதிGைடய ராவ� நில��. 

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

 

Rயச/ேக��ெச/ ைக"�� ெதா(G <�திெமாழி 
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ேமயைப/காதி� கணி��டல>� விைர�தளி�த 

பாயகD"கி'ப சாeப>�தி பாி�தளி�� 

மாயா�ப�த. பவநீ"கிேனா� ந�த ம�டலேம. (90) 

 

(இ-�) ெவ�ைமயாகிய பாசச'னியெம'D� ச/க�ைத� தா/கின சிவ�த 

ைகக��� ெதா(கைளG�, ஆ-வா�கேளாதிய தமி- ேவத�ைத மகி-;சிGடேன 

ேக�ட�ளிய பசிய கா�கK"� அழகிய ��டல/கைளG� விைர�� ெகா#�த 

பாயகென'பவD"� இ'பமயமான சாeப>�திைய அ'ேபாடளி��. 

ெபா2ேயா# கல�தைலGைடய பிறவிைய நீ"கின = கி�$ணேதவ�"�ாிய 

இட>� ந�த ம�டலமா�� எ - F. (90) 

---------- 

 

ஆமாைல நீ��வ� தாமாைலைய.�ர� த� ம�ைர" 

ேகமாைல"கால�தி ேலகியேபாதி னிைறசி;ெச�ேத' 

�மாைல ந0� <தாம'றன"கி��ர ேபாகந0கி 

மாமாைல நீ"கிய' O�தா�வள� ந�த ம�டலேம. (91) 

 

(இ-�) தி�.பா�கட,'க� தா� ப�ளி ெகா�ட வடப�திர�ைதவி�# 

ஆவின/கைள" கா�� அழகிய ம�ைரயி0 மாைல"கால��; ெச'றேபா-� த�ைம 

வண/கி; ெச�ைமயாகிய ம�ைவ��ளி"�� �மாைலைய� த�த 

<தாமென'பவD"� இ�திரேபாக/கைளG� ெகா#��. ெபாிய மய"க�ைதG� 

ஒழி��� தம� அ'ைபG� அளி�தவராகிய = கி�$ண பகவாD"�ாிய இட>� 

ந�த ம�டலமா�� எ - F. (91) 

 

உ-�. பாகவத� , ம�ைரக�ட அ�தியாய�. 

 

விைழவெத'ெனன ெவ�திற0 பL�தJ ராழி 

Gழவநி'கழ Bள/கனி����ேப ர'� 

தைழயந0ெகன� தாமைர"க�ண�� ெப�கி. 

ெபாழிG/கா�>கி0 ��ெதாைடயளி�தவ� களி�தா'. 

---------- 

 

அணிதிக-காளி�தி மி�திரவி�ைதமி' னா� ப�திைர 
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திணிபைண�ேதாளி னில"கைணேகாசல ேதச;சா�தி 

பணிெமாழிசா�ப வதிGடேன ச�ய பாைம�"� 

மணிெய�மைரG மண��ாி�ேதா� ந�த ம�டலேம. (92) 

 

(இ-�) அழ� விள/�கி'ற (காளி�தி) மி'ைனெயா.பவளாகிய (மி�திரவி�ைத) 

(ப�திைர) வ,ய Z/கிைலெயா�த �ய�திைனGைடய (இல"கைண) 

ேகாசலேதச�தி� பிற�த ([*]ச�தி) அமி-த>� தா' <ைவயா0 ஒ.பாகாைமப�றி. 

பணிகி'ற ெமாழிையGைடய (சா�பவதி) (ச�தியபாைம) (உ�"�மணி ேதவி) 

எ'D� இW வ$டமகிஷிகைளG� மண� �ண��ேதாராகிய தி�மாB"�ாிய இட>� 

ந�த ம�டலமா�� எ-F. (92) 

---- 

[*] ந.பி'ைன.பிரா�(யா�. 

 

உ-�. பாகவத� , �"மணி மண�திற>ைர�த வ�தியாய�. 

 

ேவழநக� ம'ன� >த0 ெவ�(ைரG#�த 

ேவழி� நில�தரச� யாவ�மிF.ப 

வாழிெந# வானவ� வL�த மணிவ�ண 

னாழித� மி'ன>த ம'னவைளேவ�டா'. 

---------- 

 

உர� ெபFம'னவ� ெச/ேகா0 ெசழி�தB ெமா�பயி�க� 

தர�ெபறேவா/கB� வாணிபநாK� தைழ�திடB� 

திர� ெபF�வி லற/க� ெப�கC ெச2ெதாFவ� 

வர�ெபFேகாவின >�ளா�க� வா-ந�த ம�டலேம. (93) 

 

(இ-�) ச���"கைள ெஜயி��; ெச/ேகா'>ைற வLவா� அரசா�சி ெச2கி'ற 

வ,ைமGைடய ம'னவ�கள� ஆ"கிைனயா0 உலக�தி0 நீதிமா�"க/க� 

ெசழி�தி�.ப��, இ. �மியினிட�� ஆ�மேகா(கK"� ஜீவாதாரமாகிய ஒ�ளிய 

பயி�க� ந'ைமGடேன ப"�வமாக வி��தியைடதB�, தன தானிய� இர�தின/க� 

>தலாகிய பலவித வியாபார/க� எ� நாK� தைழ"கC�, நிைலெப�ற பயைன� 

த�கி'ற >.ப�திர�# த�ம/க� ெப�கC� ெச2ய�த"க வர/கைள. ெப�ற 
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ப<"J�ட/கைளGைடய யாதவ�க� வா-�தி�.ப�� ந�தம�டலமா�� எ - F. 

(93) 

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

 

>0ைல;சிறாெனா� வ'மதினி'F >' ேனசாி�த 

க0ைல.பி#/கிG� ேளத/�ேபைழயி' காசன�ைத 

எ0ைல"�� யா�ாி யாெரன�ேத��தவ� கி'ப>ற 

வ0ைலயி4�த�� ேகாத�ட' வா-ந�த ம�டலேம. (94) 

 

(இ-�) >0ைல நில�தி��ாிய யாதவ�ல�தி� பிற�த ேகாத�டென'D� 

ெபயைரGைடய ஒ� சிFவ' ஓ� நகர�தி' மதிளி' ேமேலறி விைளயா(" 

ெகா�(�"ைகயி0 தன"� >'ேன அ�மதி,னி'F சாி�தி��த க�கைள. 

பி#/கி.பா�"க அத���ளி��த ெப�(யி0 அட/கிய திரவிய/கைள" க�# 

அ�தகர�தி' எ0ைல"�� அத��ாியவ�க� யாெர'F ஆரா2�தறி�� 

அ.ெபா�K"�ைடயவ' இ'ப�ைதயைடG�ப( மன மகி-;சிGடேன 

அ�திரவிய/கைள வ,ய"ெகா#�தவராகிய த�மசி�ைதGைடய ேகாத�ட"ேகா' 

வா-�தி��த�� ந�த ம�டலமா�� எ - F. (94) 

---------- 

 

அயைன. ெப�ேறாைன வள��தவரா"கைள யா�டளி.ேபா� 

பயனளி.ேபா�ததி bேவா�க� த"கிர� பா,.பவ� 

நய>றவ'பி னவநீதமா;சிய ந'க��ேவா� 

வய>ற>0ைல யணிய�ட�வா-�த ம�டலேம. (95) 

 

(இ-�) தி�C�தி"கமல�தி0 பிரமேதவைன� ேதா�றிய�ளிய 

=கி�$ணZ��திைய� தாைய.ேபா0 வள��தவ��, ப<" �ல/கைள நாேடாF� 

ஆதாி��" கா"க.ப�டவ��, இனிைமயான <க�ைத� த�கி'ற அமி�த�ைத 

அபிேஷகாராதைன >த,யவ�றி��" ெகா#.பவ��, வ,ைம ெச2கி'ற தயிைர" 

ெகா#.பவ��, தாக>த,யவ�றி� �பேயாகமாக; சிரம�ைத நீ"க.ப�ட ேமாைர" 

ெகா#.பவ��, மி��த அ'ேபா# எ�ெப�மானாகிய = க�ணபிராD� 

வி��பிG�ட�ளிய ெவ�ெணையG�, யாக>த,யவ�றி��ாிய ந0லறிைவ� 

த�கி'ற ெந2ையG� நய� ெபா��திய ெசா�கேளா# இ'ப>�டாக" 
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ெகா#.பவ�� ஆகிய ெவ�றிெப�ற >0ைல மல� மாைலயணி�த அ�ட�க� 

வா-�தி�.ப�� ந�த ம�டலமா�� எ-F. (95) 

----------- 

 

பாேறெனDெமாழி. �மாைதமா�பி� பாி��ைவ�� 

ேசறாவியவிழி மி'னா�கெள�மைர; ேச����பதி 

னாறாயிரமட வா�தைமநாK மக��ளி'ப 

மாறாம'ேமC மணவாள� வா-ந�த ம�டலேம. (96) 

 

(இ-�) பாB� ேதD� ேபாB� இனி"கி'ற ெமாழிைய Gைடய மல�மகைள� 

த�மா�பி0 வி��பி ைவ��"ெகா�#�, ேசைல.ேபாB� தாவி;ெச0Bகி'ற 

விழிகைளGைடய மி'ன� ெகா(ைய ஒ.பவ�களாகிய �"�மணி >த,ய 

எ�மைர"J( G�, அWவளவிலைமயா� ேகாவிய�களாகிய பதினாறாயிர 

மடவா�கைளG� நாேடாF� மன�தினிட�� இ'ப� ஒழியாம0 J(ய 

மணவாளராகிய தி�மாB"�ாிய இட>� ந�த ம�டலமா�� எ - F. (96) 

 

உ-�. பாகவத�, நரகா<ரைன" ெகா'ற அ�தியாய�. 

 

உ�வ�பதினா றாயிர/ெகா� ெடா�ைற�திகிாி ெந#மாய' 

�ரவ/கம-�� ெநறி��"கைட �ைழ�� >�� J�#�# 

வாிவ�#ைறG/ க�/J�த' மானா�பதினாறாயிரவ� 

தி�வமணேமா� காைலயினி� சிற.பவினி� �ாி�தனனா0. 

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

 

ஒ�காமேதD >ள�ெவ�க;ேசாமD ெமா.பலவா� 

த�வா� தி�வ0," ேகணி�தல�த'ன தானெச2G 

>�கா�மல��தட :-சாைல.பா"க >த0வெனன 

வ�Uரராகவ மா0வாழிடந�த ம�டலேம. (97) 

 

(இ-�) வசி�ட>னிவ�ைடய ஆ;சிரம�தி0 வ�த நா0வைக. பைடயிைனGைடய 

ெகௗசிகென'D� அரசD"��, அ. பைடக��� அFவைக.ப�ட உணைவ�த�த 

ஒ.ப�ற காமேதDC�, ேதவ�கK"�� த�மிட���ள அமி�த�ைத ஊ�#� 
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ச�திரD� ஒWவாதனவாகி மனதி0 ெவ�க>F�ப( ப0வைக. ப�ட த�"க� 

நிைற�த தி�வ0,"ேகணியாகிய தி�.பதியி0 அ'னதான ெச2�வ�த 

மணநிைற�த மல�கைளGைடய தடாக/களா� :ழ.ப�ட சாைல. பா"கெம'D� 

ஊ�"�� தைலவனாகிய Uரராகவென'F ெசா0ல.ப�ட ெப�ைமையGைடேயா' 

வா-�தி�"�� இட>� ந�தம�டலமா�� எ - F. (97) 

------ 

 

இ�நிலவ�ட� பிரமா�டேகா( யிைற<ெபா�றா� 

(�ெவWவkர�"�� ேதேரா#� Uதியி� ெச�ெபானி' ேம� 

ப�மணிைவ�திைழ� தா�ேபா�க�/க� பதி�த'�ற 

வ�Uரராகவ வ�ள�கிட�த ம�டலேம. (98) 

 

(இ-�) ெபாிய நில>த,யவ�றி� கிடமான ஆகாய�திB�ள பிரமா�ட ேகா(களி0 

நிைற�தி�"கி'ற சகல ஜீவ�கK� வண/�கி'ற அழகிய தி�வ(கைளGைடய 

தி�ெவWவkாி ெலL�த�ளிய = Uரராகவ.ெப�மாK"�� ேதா ெச0B� Uதியி0 

ெச�ைமயாகிய ெபா'னி0 ப��த இர�தின/கைள ைவ�திைழ�தா�ேபால" 

க�/க0 பதி.பி�� அ"கடCளிட�� அ'� மி��த Uரராகவ. பி�ைளயாகிய 

ெகாைடயாளD"�ாிய இட>� ந�தம�டலமா��. எ - F. (98) 

------- 

 

இய,ைசவாண�க� க'ன>ெசா'ன> மீ��லகி 

Bய��க-ேமவ வகவிைலேயற;ெச2 G�தம'கார 

பயிெலயி�ேகா�ர ம�டபேமைடப� ேபா#F ெத' 

மயிைலயி0 வா-ேவ/ கடாசலேவண�த ம�டலேம. (99) 

 

(இ-�) இல"கண�ேதாடைம�த இைச.�லவ�க�� உ�(G� 

ெபா�K/ெகா#�ததனால உலகினிட��ய��த �க- த'ைனயைடயC� தானிய 

விைல ஏறC� ெச2த உ�தம �ண>ைடயவனாகிய >கி0 த/கிய மதிேலா# ேச��த 

ேகா�ர/கK�, ம�டப/கK�, ேமைடகK� சி�ப E,'ப�ேபா# விள/கிய 

அழகிய தி�மயிைலெய'D� பதியி0 வாL� ேவ/கடாசல ேவK"�ாிய இட>� 

ந�தம�டலமா�� எ - F. (99) 

--------- 
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கா-�தசிைல.�ய Zேவ�த� த/க� கனக>( 

தா-��வண/� சரணWைவய/கைவ ச/கைவத/ 

ேக-��/க" ெகா/ைகக ேடா2�தி'பநாK/ கிைள"கெவ'F 

வா-�� ெம'பா"ெகா� ம�"ெகா�வ� தாந�த ம�டலேம. (100) 

 

(இ-�) வ,>தி��த வி0ைல� தா/கிய �ய/கைளGைடய ேசர-ேசாழ பா�(ய� 

எ'D� Zவரச�கK� த/கKைடய ெபா�கிாீட� அணி�த >(ைய� தா-�� 

வண/�� கழ0கைள Gைடய ஒளைவயா� அ/கைவ ச/கைவ எ'D� இர�# ஆ2 

மகளி�கள� ஒளிெபா��திய உய��த தன/கைள� தLவி எ�நாK� இ'ப� 

ெப��கெவ'F ெத2Uகராஜைன வா-�திய ெம0ேலாைசையGைடய ெச2Gளாகிய 

மலாின� மண�ைத" ெகா�டவராகிய ஆய�க� வாLமிட>� ந�தம�டலமா�� எ-

F. (100) 

 

உ-�. ஒளைவயா� பா(ய�. 

 

ஆய' பதியி லர'பதிவ� ��றளக 

மாயன �/க�வியானாB� - Rயமணி" 

�'Fேபா0 UF �வி>ைலயா� த�>டனீ 

யி'F ேபா ெல'F மி� . 

----------- 

 

பா0கனிேதெனன; ச/கீதநாெடாF� பா(�த'ைன" 

ேகா,வ�ேத�க- மா���ைதய' ெகா�ைகக�ேட 

சா0சிற.பான0கி ையEF ெபா'ைகயி� றா' ெகா#�த 

மா0 ேவ/கடாசல ம'ன� கிட�த ம�டலேம. (101) 

 

(இ-�) இனிைமயா0 பாB� பழ>� ேதD� ஒ"�ெம'F ெசா0B�ப( இைசைய� 

தின�ேதாF� பா(� த'ைன; :-�� வ�� �க-�த மா���ைதயர� க��ைத� 

ெதாி�� ெகா�# மி"க சிற.ைபGைடய ப<"கைளG� ெகா#�� 

அWவளவிெலாழியா� ஐEF ெபா'ைனG� ைகயி,�தவராகிய ெப�ைம 

ெபா��திய ேவ/கடாசல.பி�ைளெய'D� ெச�ம,Dைடய இட>� 

ந�தம�டலமா�� எ-F. (101) 

-------- 
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பா�வாழி வாழிந0 லாவின ம�தண� பா��திப�க� 

கா�வாழி வாழி வசிய�க� Zவ� கவி' ச���த� 

ஏ�வாழி வாழி த�மெச2 ேவா�களிைசபைட�ேதா� 

சீ�வாழி வாழி ெசயந�த ம�டல; ெச�தமிேழ. (102) 

 

(இ-�) விசால>�ள �மி.பிரா�( வா-க, ந'ைமைய� த�கி'ற 

பா�ெப�"க>ைடய ப<"J�ட/கK� - பிர�மகியான நிைற�த பிரா�மண�கK� - 

உலகாK� அரச�கK� வா-க, உலக�தி��� �ைண"காரணமாகிய காிய ேமக/க� 

வா-க, ேகாைவ சிய� - �ைவசிய� - தனைவசிய� எ'D� Zவ�க� வா-க , 

அழகி'மி��த :�திர�கK� அவ�கK"�ாிய கல.ைபெய'D� க�விG� வா-க, 

பசகால��� த�மெச2கி'றவ�க� வா-க, கீ��தி ெப�றவ�கKைடய பல 

ெச0வ/கK� வா-க, ெஜய�ெப�ற ெச�தமி-; ெசா�கைளGைடய ந�தம�டல 

சதக� வா-க எ-F. 

 

ந�தம�டல சதக� .ல'� ந�தம�டல சதக� .ல'� ந�தம�டல சதக� .ல'� ந�தம�டல சதக� .ல'� ----    உைர�� '�(,ெப�ற�உைர�� '�(,ெப�ற�உைர�� '�(,ெப�ற�உைர�� '�(,ெப�ற�....    

-------xxxxx------- 

 


