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சிவமய� 

ைவ. அந�தராைமயாிய$றிய ெச@A�க�. 

அ=சீ�+ கழிெந6ல6 ஆசிாியவி#�த�. 

 

>ேம; ம�ன�ைக ய�ன�Cகா ணாத�65 �ராண ெர�=� 

தாேம; �6�த<�ப� *ரேசகரெரD�ேப� த�ைம� தாCகி 

மாேம; �ைமய/*$ றி#�த#-� *ரவன மா�மி ய�ைத� 

Eேம; ைநமிச�தி$ ச;னகா திய�+2ைர�தா� Fத ேமேலா�. (1) 

 

அ�னவ��� வடெமாழியி Gைர�த�ராண�ைத ெயளித#�த மி4+க�, 

ெசா�னய�� ெபா#ணய�� ெதாைடநய� நைடநய�� லCக9 ெச@தா�, 

ப�னவனா ெர�றி6$சி ராமைலயி$ றமி4ெச@தவ5 பயனா� ேதா�=, 

ம�னவன$ 2ண+கடலா மீனா�சி��தரநா வலவேரேற. (2) 

 

சாலநய? சா��தி/மி5 �ராணகா5 பியமான தமி4! ற�ைன+, 

ேகால�= தி#�தளியி� வள�ெதாி�த  ேபா$ெபய�ெகா� ேகாயிHாி�, 

பாலம#? சித�பரந$ 2ரவனிைட ஞான!  பயி�ெறா <+கா�, 

ஞாலமிைச யிைசேமவி5 �வய வா ழழக5பநாம� ேதாD�.  (3) 

 

:=� வய வா4ேவா� விைனதீ��த ேவ��த வ� 2ைறவிலா9சீ, 

ேர=நய �2ணமி2 மிய �ைடயா� *ர5ப ெனD�ேப ேராD�, 

*=ெபற �ய�ெற<தா ெவ<�தினிைய வி� $ப வி�த த$25, 

ேப=�க ெழன5ெப$றா ாிவ�க-ைட �ய$சிெய�மா$ ேபச$ பா$ேறா.  (4) 

--------------- 
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கைத% �&$க
கைத% �&$க
கைத% �&$க
கைத% �&$க
    

1. 1. 1. 1. நா'
 நகர(
நா'
 நகர(
நா'
 நகர(
நா'
 நகர(
....    

 

சீ#? சிற5�� ெபா#�திய பா.6 வளநா/. பா.6 நா�6� சிற5�+க� பல. 

சிவெப#மா� அ=ப�நா�2 தி#விைளயாட கைள9 ெச@A� ேப$றிைன இ�நா/ 

ெப$றட�; சிவெப#மா�, உமாேதவியா�, �#க+கட;� எ�D� Kவரா  

அரசா�சி ெச@ய5ெப=� ெப#ைமயிைன ெப$ற சிவ5பதிக� பல. இ�நா�6  

2றி?சி, � ைல, ம#த�, பாைல, ெந@த  ஆகிய நிலCக� த�தம+ேக$ற சீெரா/ 

சிற� திக<�.இ�நா�6  *ைரமாநக� எ�D� சிவ5பதி ஒ�= சிற� 

விளC2கி�ற. அ5பதி அளைக, சா+ைக,சா+ேகா�ைட �த"ய 

ேவ=ெபய�கைளA� ெப$= விளC2�. அ�நகாி�க. ேசாைலக-� 

 

ெபா@ைகக-�, மல�5ெபாழி க-� ம"� விளC2�.அகநக#� இைடநக#� 

�றநக#� அைமய ேவ.6ய சிற5�கெள லா� அைமய5ெப$=� திக<�. 

ேவளாள�ெத#, ைவசிய�ெத#, அரச�ெத#, மைறயவ�ெத#, ஆதிைசவ�ெத# �த"ய 

ெத#+க� அைமய5ெப$ற அ�நக� எC2� மடாலயCக-� க வி9சாைலக-�, 

அற9சாைலக-�, த.ணீ�5ப�த�க-� ெசறி� விளC2�. ஊ#+2 ந/நாயகமாக 

*ரேசகர5 ெப#மாDைடய தி#+ேகாயி  சிற� விளC2�. அ+ேகாயி  தி#மதி  

தி#+ேகா�ர� பலவைக ம.டபCக� எ லா� அைமய5ெப$=9 

சிவேலாகமாக�திக<�. அ�நாளி  ேசாழ தனவணிக9 ெச வ�க� இைடவிடா 

தி#5பணி ெச@த"� *ரேசகர5ெப#மா� தி#+ேகாயி  எ�=C2�றா9 

சிற5�ட� இலCகி மிளி#�. 

 

2. 2. 2. 2. ைநமிசவன
ைநமிசவன
ைநமிசவன
ைநமிசவன
    

 

ைநமிசாரணிய� எ�D� ைநமிச+கா/ வட இ�தியாவிேல இ#+கி�ற. அ+கா/ 

�னிவ�க�2 இ#5பிடமான. �னிவ�க� பல� ஒ�றாக� திர./ தவ� ேவ�வி 

�த"யைவகைள9 ெச@ ெகா./ அC2�தா� நா�கைள+ கழி5பா�க�. ஒ# நா� 

Fத�னிவ� எ�D� ெபயாிைனAைடய ெப#�னிவ� அ+கா�6$2 எ<�த#ளினா�. 

அவ� �ராணCக� யாவ$ைறA� ந�2 க$றறி�தவ�. அதனா  >;லகி  உ�ள 

சிவ5பதிக� எ லாவ$றி� வரலா=கைளA� அவ� ஐயமற அறி�தி#�தா�. 

ெப#?சிற5�5 ெபா#�திய அ�த9 Fத �னிவைர ைநமிசவன �னிவ�க� >சி� 

வழிபா/க� ெச@ ேபா$றினா�க�. Fத�னிவ� த�ைம5 ேபா$றிய �னிவ�க�2 
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வா4�ைர வழCகினா�. அ�த �னிவ�க� Fத�னிவைர5 பா��5, "பிறவிைய5 

ேபா+2த$29 சிவெப#மாDைடய தி#வ6கைள5 ேபா$றி வழிப/தேல சிற�த 

எ�= நாCக� உ�ளCைக ெந "+கனிேபா  உண��தி#+கி�ேறா�. >;லகி  

சிவ5பதிக� பல இ#+கி�றன. K��தி, தல�, தீ��த� எ�D� K�றாG� ஒ#Cேக 

சிற�த ஒ# சிவ5பதியிைன எCக�2� ெதாிவி5பி�, நாCக� அC29 ெச�= 

இைறவைன வழிப�/ */ ேப$ைற அைடேவா�." எ�= ெசா " 

ேவ.6+ெகா.டா�க�. 

 

*ரவன� 

Fத�னிவ� சிறிேபா சிவெப#மாDைடய தி#வ6கைள உ�ள�தி  

எ.ணியி#�தா�. பிற2 ைநமிசவன �னிவ�கைள5 பா��, "ஓ �னிவ�கேள! 

உைர+கிேற� ேக-Cக�. சிற5�மி+க பா.6வளநா�6ேல ெவ�ளா$றி$2� 

ெத$ேக, தி#5ெப#�ைற+2 ேம$ேக க.ட ேதவி+2வட+ேக, சமிவன� எ�D� 

ேகாயிH#+2+ கிழ+ேக *ரவன� அளைக எ�D� ெபய�கைள உைடய ஒ# 

சிவ5பதி இ#+கி�ற. அ9சிவ5பதி+2 நிகரான சிவ5பதி இ5>;லகி  ேவ= 

ஒ�=� இ ைல. அ9சிவ5பதிைய உ�ள�தா  எ.Pேவா#� வா+கா  

ெமாழிேவா=� */ ேப$றிைன எளிதிேல அைடவா�க�. ெபா�Dலக�தி  

வா4கி�ற ேதவ�க� அ5பதியிைன9 சிவேலாக� எ�= :=வா�க�. அ�த 

*ரவன�தி� ெப#ைமைய+ கா�த �ராண�தி� சன�2மாரசCகிைத சா$=கி�ற. 

அதைன யா� உCக�2 உைர+கி�ேற� ெம@ய�ேபா/ ேக�Q�களாக" எ�= 

இய�பி *ரவன5ெப#ைமைய விள�பலானா�. 

 

3. 3. 3. 3. �ரேசகர� தி&(*��ரேசகர� தி&(*��ரேசகர� தி&(*��ரேசகர� தி&(*�    த+
� ெப,ற.த+
� ெப,ற.த+
� ெப,ற.த+
� ெப,ற.....    

 

*ரவன� மரCக� 

 

அ�த *ரவனமான ��னாளி  அர� எGமி9ைச,அ�தி, ெகா�ைற, ெந ", 

க.6  ெவ.ெண@, ��திாிைக, �ர�, ெவ�பாைல, ேகாC2, கா�ட�தி, ��ைன, 

யா, KCகி , ம�தார�, விர�, >வர�, :விள�, ெநா9சி, ேவ��, ப9சிைல, விளா, 

வ�னி, >வ�தி, ச.பக�, ஞாழ , பாாிசாத�, பைன, அேசா2, ஆ அழி?சி , கத", 

ேபாீ�, மதிCக�, ஈ�, ஏழிைல�பாைல, ேவ , �ர��ைன, இல�ைத, ம#, திமி�, 

ெவ�ளிேலா�திர�, 2#�, இ#5ைப, > , கா*ர�, ச�தன�, நாவ , ��2, 
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2Cகி"ய�, தமால�, *ழி, ெவ.ெண@, ேச, �ளி, 2#+க�தி, பாடல�, ேத+2, 

�த"ய மரCகளா  Fழ5 ெப$றி#�த. 

 

*ர� 

 

அ�த *ரவன�தி� அ+கினி Kைலயிேல; அைரேயாசைன ெதாைலவிேல, ேவட�க� 

தைலவ� ஒ#வ� இ#�தா�. அவDைடய ெபய� *ர�. அவ� மி2�தேபரா$ற  

உைடயவ�. அவD+2� தா6 சைட�6 �த"யன வள��தி#�தன. அவ� ஒ#நா� 

வன�� கிழC2 ெகாண#� க#�தி$ �ற5ப�டா�. அவDைடய நா@ அவைன5 

பி�ெதாட��த.அவDைடய ைகயிேல கிழC2 �த"யவ$ைற� ேதா./த$2ாிய 

இ#��+ க#வி இ#�த. அT*ர� *ரவன�திேல �2�தா�. *ைர மர� ஒ�= 

ஓாிட�தி  வானளாவ வள�� நி�ற. அ�மர�தி� அ6யிேல �$= ஒ�= 

அைம�தி#�த. அ5�$றிேல வ�ளி+ெகா6 ஒ�= ேதா�றி *ைரமர� �$=� 

K65 பட��தி#�த. 

 

கிழC2�ள ெகா6கைள� ேத6�திாி�த *ர� �$ைறA� வ�ளி+ ெகா6ையAC 

க.டா�. அவD+29 சிவபிராDைடய தி#வ#� ைக:/Cகால� ெந#Cகிய. 

உ�ள�E@ைமAைடய அ�த *ரDைடய உ�ள�திேல தீய எ.ணCக� ஒ�=� 

இ ைல. அ�த �$றி� அ6யி  சிவ"Cக� ஒ�= இ#�தைல அவ� அறியா�. 

கிழC2 ேதா.ட எ.ணிய *ர� ைகயி  இ#�த இ#��5 பைடயினா  �$றிைன 

இ6�தா�. �$= இ6ப�ட இ#��5பைட சிவ"Cக�தி� தி#�6யி  சிறி 

தா+கிய. தா+க5ப�ட இட�தி  இ#� இர�த� ெவளி5ப�ட. இர�த�ைத+ 

க.ட *ர� மயCகி K�9சி� ம.ேம  *4�தா�. 

 

*ர� மைனவி வ#த  

 

K�9சி� *4�த *ர� அ5ப6ேய ெந/ேநர� கிட�தா�. *ரைன� ெதாட�� வ�த 

நா@ ந லறி;�ள. த� தைலவD+2 ஏேதா தீC2 ேநாி�/வி�ட எ�= அஃ 

ஒ#வா# அறி�ெகா.ட அத$2 வ#�த� உ.டாகிய. *ரைன �க�� 

பா��த. காலா  வ#6ய. அC2� இC2� ஓ6ய;க�திய. பிற2 அ 

*ரDைடய *�ைட ேநா+கி ஓ6ய. *ர� மைனவிைய+க./ �ப�கC 

கா�6ய. நாயி� நிைலைமைய *ர� மைனவி க.டா�. ந� தைலவD+2 ஏேதா 

தீC2 ேநாி�6#+கிற. இ�ேற  இஃ இTவா= தனிேய கல+க�ட� 

ஓ6வ#வத$2+ காரண� எ�ன? எ�ற எ.ணி உ�ளC கலCகினா�. நா@ 

வழிகா�ட� த� தைலவ� வி<�கிட+2� இட�ைத அைட�தா� தைலவைன+ 
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க.டா�. உ�ள� பைத�தா�. வயி$றிேல அ6�+ ெகா./ அ<தா�. உயி� 

இ#+கி�றதா இ ைலயா எ�= K+கி�ேம  விரைல ைவ�5 பா��தா�. 

உயி�5�+கா$= வ#தைல உண��தா . தைலவ� இற+கவி ைலெய�= 

அறி�தா�. இTவா= ேந�த$2+ காரண� யாெத�= ஆரா@9சி ெச@ய� 

ெதாடCகினா�. வ�ளி+கிழC2 இ#�தைல5 பா��தா�. அத� அ.ைமயி  2#தி+ 

கைற5ப�6#5பைதAC க.டா�. 

 

*ர� மைனவி சிவ"Cக�ைத+ கா.ட  

 

2#தி+ கைறைய அவ� பா��த� இTவிட�தி  ஏேதா �ைம இ#+கிறெத�= 

எ.ணினா�. வ�ளி+கிழCைக5 ெபய��தா�. அC2 எ<�த#ளிய 

சிவ"Cக5ெப#மாைன+ க.டா�. அவ-+2 மி2�த அ9ச� உ.டாகிவி�ட. 

இர�த� ெவளி5ப�6#�தைலA� பா��தா�. அதனா  உ�ள� வ#�தி5 

�ல�பினா�. வ�ளி+கிழCைக எ/�த$2� ேதா./�ேபா இைறவDைடய 

தி#�6ேம  இ#��+க#வி ப�/+காய� ஏ$ப�டத$காக அவ� பலவா= 

ெநா�தா�.சிவ"Cக�தி� தி#�6யி  ெவளி5ப/� இர�த�ைத� 

ைட�தா�.இர�த� வ#த  நி$கவி ைல. அதனா  உ�ள� ெவ�பிய அவ� 

நா� எ�Dைடய உயிைர வி�/ வி/கிேற� எ�= �6; ெச@தா�. பலவா= 

கதறிய<தா�. சிவெப#மா� அ�த ேவட மாதி� ெம@ய�பி$2 உ�ள� இரCகினா�. 

இர�த� ெவளிவர9 ெச@தைல நி=�தினா�. அதைன+ க./ ேவட மா வ#�த� 

நீCகினா�. "சிவெப#மாேன! எ�Dைடய கணவ� அறியாைமயினா$ ெச@த 

2$ற�ைத5 ெபா=� அவ� K�9ைச தீ�� எ<மா= ெச@த  ேவ./�. அTவா= 

ெச@யி� நாD� எ� கணவ#� ேதவாீ#ைடய பணிகைள9 ெச@ வா4ேவா�" 

எ�= :றி ேமG� சிவ"Cக5ெப#மாைன வணCகினா�. *ர� உடேன K�9ைச 

ெதளி� எ<�தா�. ேவடமா உ�ள� மகி4�தா�. த� தைலவைன5 பா��, 

"வ�ளி+கிழC2 ேதா.ட� ெதாடCகிய நீ இC2 எ<�த#ளிய சிவ"Cக5 

ெப#மாைன+ காய5ப/�தி வி�டாேய. அதனா  இTவிடெமC2� இர�த� 

ேதா@�தி#�தைல5பா�" எ�= ெசா�னா�. ேவட�ேகானாகிய *ரD� 

சிவெப#மாைன+ க.டா�. அவ� இைறவைன5 பா��, "எ�ெப#மாேன ேதவாீ� 

இTெவளிேயைன ஆ�ெகா�வத$2 ஈ./ எ<�த#ளியைத ஏைழேய� 

அறி�திேல�" எ�= :றி பலவா= இரCகினா�. 

 

இைறயவ�மைறயவனா@ ெவளி5பட  

 

*ர� அ��� அவ� மைனயா� அ��� இைறவD+2 மகி49சிைய அளி�த.  
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அவ� அ�தண+ேகால�ேதா/ அவ�க�2 ��� ேதா�றினா�. அவ� இ#வைரA� 

பா�� "நா� உCகைள ஆ-த$2 ஈ./ எ<�த#ளிேனா� . தி#�6யிேல 

த<�ேப$ற காரண�தா  "தி#�6�த<�ப�" எ�D� ெபயைரA� ெப$ேறா�. இ�த 

இர./ ெபய�கைளA� காைல5 ெபா<திேல ெசா Gபவ�க� பிறவி� �ப� 

நீCக5 ெப=வட� ந லறிைவA� ெப=வா�க�. நா� இைறவDைடய 

தி#�6யிேல த<�ைப உ.டா+கிேனா�. அதனா  தீவிைனயாள� ஆேனா� எ�= 

நீ உ�ள� வ#�தாேத. பிர�ப6� த<��, வி ல6� த<��, க ல6� த<��, 

ெச#5ப6� த<�� �த"ய த<��கைள5 ெப$ற நம+2 இஃேதா� ெபா#ள ல. 

இைவகெள லா� ந��ைடய தி#விைளயாட க� எ�= அறிவாயாக! இTவிட�தி  

எ�ைமA� வடகீ45ப+க�தி  உைமயவைளA� நீA� நி� மைனவிA� வழிப�/ 

வ#*�களாக. அTவா= வழிப�/ வ#*�களாயி� இ=தியி  உCக-+2 

ந$கதியிைன வழC2ேவா�" எ�= :றி9 சிவ"Cக�+2� மைற�த#ளினா�. 

ேவடD� அவ� மைனவிA� சிவ"Cக5ெப#மாைன ப��ைற பணி� 

வணCகினா�க�. பிற2 வடகிழ+2� தி+ைக அைட� ேநா+கினா�க�. அC2 

உைமயவ� தி#;#வ� ெவளி5ப�/ விளCகிய. அதைன+ க.ட இ#வ#� மி2�த 

விய5பைட� ேபா$றினா�க�. பிற2 தம இ#5பிட�ைத அைட�தா�க�. அவ�க� 

இ#வ#� சிவ"Cக5ெப#மாைனA� உைமயவைளA� நா�ேதா=� வழிப/தைல 

உ=தியான ெசயலாக+ கைட5பி6� ெதா<கினா�க�. 

 

4. 4. 4. 4. ேசாழ� தி&�பணிேசாழ� தி&�பணிேசாழ� தி&�பணிேசாழ� தி&�பணி    

க.ட� எ�D? ேசாழ� 

 

காவிாிநீ� பாய5ெப=� ேசாழவளநா/ மி2�த சிற5�ைடய. ேதவார� ெப$ற 

சிவ5பதிக� இ�நா�6ேல நிைற�தி#+கி�றன. இ�நா�6� சிற5பிைன9, 

"ேசாழவளநா/ ேசா=ைட�" எ�= ஆ�ேறா�க� விய� பாரா�6யி#5பதாG� 

அறியலா�. இ�நா�6  ம�ன� ம2ட� F/� ஐ� நகரCக-� >��கா� எ�D� 

காவிாி5>�ப�6ன� சிற5�$=9 ேசாழம�ன�க-ைடய ஆ�சிநகராக அ�நாளிேல 

விளCகிய. க.ட� எ�D� ெபயைரAைடய ேசாழம�ன� ஒ#வ� 

காவிாி5>�ப�6ன�தி  அரசா�சி ெச@ ெகா.6#�தா�. (அவ� அரசா�சி 

ெச@ ெகா.6#�த கால� பா.6 நா�6ேல *ரவன�திேல *ரD+2 *ரேசகர 

சிவ"Cக5 ெப#மா� ெவளி5ப�ட காலமா2�) அ�த+ க.ட ேசாழ� ேபரழ2 

வா@�தவ�. பைகவ�க�2 இ6ேய$ைற5 ேபா�றவ�. ஞாயி$றி� 2ல�திேல 

ேதா�றியவ�;அ=ப� நா�2 கைலகைளA� அறி�தவ�; உலக� உயி�க�2� 

தாைய5ேபா�றவ�; அவ� த�Dைடய அரசா�சிைய இனி 

ெசG�தி+ெகா.6#+2� நாளிேல அவDைடய ஊ4விைனயினா  ெவ.2�ட� 
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ஒ# ெபா�/ அள; ெந$றியி  உ.டாகிய. பிற2 அ �க� �$=� பரவிய. 

அதனா  க.ட� உ�ள� வ#�தினா�. ம#�வ�க� பல� மணிம�திர 

ஒளடதCகளா  அரசDைடய ேநாைய5 ேபா+2த$2 மிக �ய�றா�க�. அ�ேநா@ 

நீC2த$25 பதிலாக உட  �$=� பட�� K6ய. அதனா  ம�ன� அளவ$ற 

தள�9சியைட� K9ைசA$றா� அைம9ச�க� அவDைடய K�9ைசைய 

நீ+கினா�க�. "இைறவ� எ<�த#ளிய சிவ5பதிக�ெக லா� ெச�= இைறவைன 

வழிப�டா  இ�ேநா@ நீC2�; உ�ள� வ#�த  ேவ.டா�" எ�= ஆ=த  

:றினா�க�. 

 

க.ட� சிவ5பதிேதா=� ெச�= இைறவைன வணCக  

 

அரச� அைம9ச�களி� அறி;ைரைய+ ேக�/ அய�; தீ��தா�. "அ5ப6ேய 

சிவ5பதிேதா=?ெச�= இைறவைன5 ேபா$=கி�ேற�. அ5ப6A� இ�ேநா@ 

தீராவி6� உயிைர வி�/ வி/கி�ேற�" எ�றா�.அரசDைடய உைரைய+ேக�ட 

அைம9ச�க�, "இைறவைன5 ேபா$றினா  பிறவிேநாேய தீ�� வி/� ேபா 

உட ேநா@ நீC2வதானா அ#ைம? ஆத"� உ�ள� தளரேவ.டா�" 

எ�றா�க�. அரச� சிவ5பதிேதா=? ெச�= சிவெப#மாைன5 ேபா$=த$25 

�ற5ப�டா�, வழி9ெசல;+2 ேவ.6ய ெப#� ெபா#ேளா/� உ=தி9 

�$ற�தினேரா/� பைடகேளா/� த� ஊைரவி�/5 �ற5ப�டா�. 

 

சிவ5பதிக� 

 

�த"  காசி+29 ெச�றா�. கCைகயி$ப6� உலகநாதைன5 ேபா$றினா�. 

பிற2, இ�திரநீல5 ப#5பத�, தி#+ேகதார�, தி#5ப#5பத�, அேனகதCகவாத� 

�த"ய வட நா�/5பதிகைள+ க./ வழிப�டா�.தி#�பி ெத�னா�ைட 

அைட�தா�. ெதா.ைட நா�6  கா?சி�ர�, தி#ேவாண கா�த�தளி, தி#ேம$றளி, 

க9சிெநறிகாைர+கா/, தி#+கரCகணி���ட�, தி#மாகற , தி#ேவா�E�, 

வ�பா��தா�பனCகா�V�, தி#வில�ைபயCேகா�V�, தி#வி$ேகால�, 

தி#வாலCகா/, தி#5பாF�, தி#ெவ.பா+க�, தி#+க�ளி", தி#+காள�தி, 

தி#ெவா$றிW�, தி#வ"தாய�, தி#வட� ைலவாயி , பழேவ$கா/, தி#மயிைல, 

தி#+க9F�, தி#விைட9�ர�, தி#வா�மிW�, தி#+க<+2�ற�, அ9சி=பா+க�, 

தி#வரசி", தி#வ+கைர, தி#இ#�ைபமாகாள� ஆகிய பதிகைள அைட� 
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வழிப�டா�. பி�ன� ந/நா�6  உ�ள தி#வர�ைற தி#+:டைலயா$X�, 

தி#�ECகாைனமாட�, தி#9ேசா�ர�, தி#ெவ#+க�த��"W�, தி#ெவ.ெண@ 

ந H�, தி#நாவH�, தி#+ேகாவH�, தி#அைறயணிந H�, இைடயா$X�, 

தி#�ைறW�, தி#மாணி2ழி, தி#வ/:�, தி#�.Y9�ர�, தி#5பாதிாி5�"W�, 

தி#வாமா�E�, தி#5�றவா� பனCகா�V�தி#வ.ணாமைல, ஆகிய இடCக-+29 

ெச�றா�. 

 

*ரவன5 �ராண� 

 

பிற2 -வ நா�6$29 ெச�= தி#+ேகாக�ன� இைறவைன வழிப�டா�, 

மைலநா�ைட அைட� தி#வ?ைச+கள�த.ணைல வணCகினா�. அத�பி� 

ெகாC2நா�6  அவிநாசி, தி#�#க�>.6, தி#நணா, தி#+க#Z�, 

தி#9ெசC2�X�, ெகா/�6, தி#ெவ?சமா+:ட  ஆகிய பதிக�29 ெச�= 

சிவெப#மாைன5 ேபா$றினா�. பிற2 த�Dைடய நாடான ேசாழநா�ைட 

அைட�, ேகாயி  எ�D� தி#�தி ைல, தி#ேவ�கள�, தி#ெந வாயி , 

தி#+கழி5பாைல, ெத�தி#� ைலவாயி , தி#ந H�5ெப#மண�, 

தி#மேய�திர5ப�ளி, தி#+க"+காK�, தி#9சா@+கா/, தி#5ப லவனீ9�ர�, 

தி#+கா�/5ப�ளி, தி#ெவ.கா/, தி#+2#காZ�, தி#+ேகால+கா, 

ைவ�தீ9�ர�ேகாயி , சீகாழி, தி#+க.ணா�ேகாயி , தி#நி�றிW�, தி#5��:�, 

தி#நீV�, தி#வ�னிW�, தி#ேவ�வி+26, தி#9ேசாி, தி#+2=+ைக, க#5பறியH�, 

தி#+2ர+2+கா, தி#வாளளி�$X�, தி#ம.ணி5ப6+கைர, தி#ேவாமா��"W�, 

தி#+கானா�/��[�, தி#நாைரW�, தி#+கட�>�, தி#5ப�தைண ந H�, 

தி#+ேகா6+கா, தி#மCகல+26, தி#+க?ச\�, தி#5பன�தா�, தி#9ேச@ஞH�, 

தி#�ேதவ�26, தி#வியH�, ெகா�ைடW�, தி#5�ற�பய�, தி#விசயமCைக, 

தி#ைவ+காZ�, தி#வி�ன�ப�, வட2ரCகா/ைற, தி#5பழன�, தி#ைவயா=, 

தி#ெந@�தான�, ெப#�ப"W�, தி#+கா\�, தி#5ப<Z�, தி#மழபா6, 

அ�பிலால�ைற, தி#மா�ைற, தி#5பா$=ைற, தி#வாைன+கா, 

தி#5ைப?ஞி", தி#5பா9சிலா9சிரம�, தி#*Cேகா@மைல, வா�ேபா+கி, 

தி#+கட�ப�ைற, தி#5பரா@�ைற, தி#+க$26, உைறW�, திாிசிரா5ப�ளி, 

தி#ெந/Cகள�, ேமைல+கா�/5 ப�ளி, தி#வால�ெபாழி , தி#5>�#�தி, 
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தி#ெவ=�பிW�, தி#+க.6W�, தி#9ேசா$=�ைற, தி#ேவதி26, 

ெத�26�தி�ைட, தி#5��ளமCைக, தி#9ச+கர5ப�ளி, தி#+க#காZ�, 

தி#5பாைல�ைற, தி#ந H�, தி#ஆZ�, தி#9ச�தி, �$ற�, தி#5ப�Y9�ர�, 

தி#வாைற, தி#வல?�ழி, தி#+2ட�ைத, தி#+2ட�ைத+ கீ4+ேகா�ட�, 

தி#நாேக9�ர�, தி#விைடம#E�, 2ரCகா/ைற, தி#நீல+26, 

தி#ைவக�மாட+ேகாவி , தி#+ேகாழ�ப�, தி#வாவ/ைற, தி##�தி, 

தி#வ<�E�, தி#மாWர�, தி#5பறியH�, தி#விளநக�, தி#நனிப�ளி, 

தி#9ெச�ெபா�ப�ளி, தி#�தைல9சCகா/, தி#+கடZ�, தி#+கடZ�மயான�, 

தி#ேவ�ட+26, தி#�ெதளி9ேசாி, தி#�த#ம�ர�, தி#ந�ளா=, தி#அ�ப�மாகாள�, 

தி#+ேகா�டா=, தி#மீய9F�, தி#திலைத5பதி, தி#5பா��ர�, தி#*ழிமிழைல, 

ெப#�ைற, தி#வ�னிW�, தி#+க#வி", தி#நைறW�,தி#சி�தீ9�ர�, 

தி#அாிசி$கைர5��E�, தி#9சிவ�ர�, தி#+கலயந H�, தி#+க#+26, 

தி#வா?சிய�, தி#ந�னில�5ெப#Cேகாயி , தி#+ெகா.Y9�ர�, 

தி#5பைனW�, தி#வி$26, �கH�, வ��தமானீ9�ர�, இராமநதீ9�ர�, 

தி#9ெசCகா�டC26, தி#5பய$X�, தி#ம#க , தி#9சா�தமCைக, 

தி#நாைக+காேராண�, தி#9சி+க , தி#+கீ4ேவ[�, தி#�ேதZ�, 

தி#5ப�ளி�+:ட , தி#வா]�, தி#வா]�அரெநறி, தி#Kல�டான�, 

தி#பரைவA.ம.டளி, தி#விளம�, தி#+கர*ர�, தி#5ெப#ேவ[�, 

தி#�தைலயாலCகா/, தி#+2டவாயி , தி#9ேசைற, தி#நாH�மயான�, 

தி#க/வா@+கைர5��E�, தி#வி#�>ைள, தி#வரைத, தி#அவளிவண H�, 

தி#5பாிதிநியம�, தி#ெவ.ணி, தி#5>வ\�, தி#5பாதாளீ9�ர�, தி#+கள�, 

தி#9சி$ேறம�, தி#;சா�தான�, தி#இ/�பாவன�, தி#க6+2ள�, தி#� 

த.டைலநீெணறி, தி#+ேகா�V�, தி#�ேதC:�, தி#ெவ./ைற, ெகா�ளி+கா/, 

தி#+ெகா�ள�>E�, தி#+காறாயி , தி#+க�றா5>�, தி#நா�6ய�தா�26, 

தி#ெந "+கா, தி#வ"வல�, தி#வா@K�, தி#+ேகாளி", தி#மைற+கா/, 

தி#அக�தியா�ப�ளி, தி#+ேகா6+கா ஆதிய சிவ5பதிக� யாவ$ைறACக./ 

வழிப�/, க.ட ேசாழ� த�\ராகிய காவிாி5>�ப�6ன�ைத அைட�தா�, 

ஆயிD� அவDைடய 2�டேநா@ ஒ#சிறி� 2ைறயவி ைல. 
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பா.6யநா�6$25 �ற5பட  

 

அரச� அைம9ச�கைளA� அ�தண�கைளA� அைழ�தா�, "ந விைன மி+க 

சிவ5பதிக� பலவ$ைற� ெதா< வழிப�/� ேநா@ சிறி� 2ைறயவி ைலேய, 

இனிேம  யா ெச@யலா�" எ�= உசாவி உ�ள� வ#�தினா�. அவ�க� 

அரசைன5 பா��5, "பா.6 நா�6  உ�ள சிவ5பதிகைளACக./ வழிப�டபி� 

பக�வாயாக" எ�றா�க�. அரச� மீ./� ��ேபா  சிவ5பதி வழிபா�ைட� 

ெதாடCதினா�, 

தி#வாலவா@, தி#வா5ப\�, தி#5பரC2�ற�, பிரா�மைல, தி#வாடாைன, 

தி#+கான5ேப�, தி#ேவடக�, தி#5>வண�, தி#9�ழிய , தி#+2$றால�, 

தி#ெந ேவ", தி#5�னவாயி , தி#5��E� ஆகிய சிவ5பதிகைள அைட� 

சிவெப#மாைன5 ேபா$றினா�. தி# இராேம�ர�தி$29 ெச வெத�= �6; 

ெச@தா�. கிழ+2� தி+2ேநா+கி5 �ற5ப�டா�. 

 

*ரவன� அைடத  

 

*ரவன�தி$2 ேம$25ப+கமாக வ� ேச��தேபா கதிரவ� மைறய, அரச� த� 

பைடகேளா/ அC2� தCகினா�(பா6*/) :டார� அைம�+ கா�6  உ�ள 

கனிகைள� தி�= கவைல தீ��தி#�தா�. 

 

*ர� கன; கா.ட  

 

க.ட� சிவ5பதிேதா=? ெச�= இைறவழிபா/ ெச@ ெகா.6#�த அ�நாளி , 

ேவடனாகிய *ர� த� மைனவிேயா/ *ரேசகர5ெப#மாைன5 ேபா$றி வழிபா/ 

ெச@ ெகா.6#�தா�. ஒ# நா� *ரD+2 அ�� ேம"�ட. எ�ைன 

ஆளாக+ெகா.ட சிவபிரா� தி#+ேகாயி  இ லாம  இTவா= ெப#Cகா�6  

உைமயவேளா/ எ<�த#ளியி#5ப ந�றா2ேமா? பிற சிவ5பதிகைள5ேபா  

இ5ெப#மாD+2 ேகாயிG� >ைசA� அைமயேவ.6ய இ�றியைமயாததா2�. 

வறியவனாகிய யா� இத� ெபா#�/ யா ெச@ேவ�? எவாிட�திேல ெச�= 

இ+2ைறைய நீ+க ேவ./ேவ�? இைல ச#2 �த"யன உதிராதப6 K6யி#�த 

�$ைறA� இ<ஞனாகியயா� இ6�� ெதாைல�� தி#�6யிேல த<�� 

ஒ�ைறA� உ.டா+கிேன�. எ�Dைடய மன+கவைல தீ#மா= எ�ெப#மா� 
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எ�நா� தி#ளவ#� �ாிவா�? எ�= :றி வ#�தினா�. இ+கவைலயினா  

உ�ள?ேசா�� கிட�தா�. இைறவ� தி#வ#ளா  அவD+2 சிறி உற+க� 

வ�த. அ5ேபா *ரேசகர5ெப#மா�, ��ேதா�றிய மைறயவ� ேகால�ேதா/ 

*ர� கனவி  ேதா�றி *ரைன5 பா��, "அ�பேன! கவைல5படாேத. நம+2+ 

ேகாயிG� >ைசA� உ.டா2� அைவகைள நீA� கா.பா@; ம$றவ�க-C 

கா.பா�க�. ேசாழநா�/+ காவிாி5>�ப�6ன� ம�ன� க.ட� எ�D� 

ெபயைர உைடயவ�. ந� இட�திேல ேபர���ளவ�. பழவிைன5பயனா  

அவD+2 ெவ.2�ட ேநா@ உ.டாகிய. அவ� அத� ெபா#�/ வ#�தி 

ந��ைடய பதிக-+ெக லா?ெச�= ந�ைம5 ேபா$றி வழிப�/+ெகா./ 

வ#கிறா�. இ5ேபா இராேம�ர�தி$29 ெச G� எ.ண�ேதா/ இC2 வ�, 

இ�த *ரவன�தி$2 ேம$25ப+க�திேல தCகியி#+கிறா�. உன+2� தி#வ#� 

ெச@த ேபா  அவD+2�தி#வ#��ாிய எ.ணCெகா./�ேளா�. அவ� ந�ைம 

வ� பா�+2மா= நீ ெச�= அவனிட� :=வாயாக" எ�= இய�பி மைற� 

அ#ளினா�. 

 

ேவட�ேகா� ேவ�தைன+ கா.ட  

 

கன;க.ட *ர� தி/+கி�ெட<�தா�. சிவெப#மா� தி#வ#ைள எ.ணி 

விய�தா�. மி2�த மகி49சிேயா/ ேசாழ ம�னைன+ காண5�ற5ப�டா�. கட;� 

கனவி$ கழறியவாேற க.ட� *ரவன�தி�ேம பா  தCகியி#�தைல+க.ட 

க.ட� கண+கிலா உவைகெகா.டா�. அரச� அம��தி#+2� (:டார�) 

பா6*�ைட அைட�, வாயி  காவலைர5 பா��. "ம�னைன+ கா.ட$2 நா� 

வ��ேள� எ�= நீCக� அரசனிட� ெச�= :=Cக�" எ�= 

ெசா "யD5பினா�. வாயி காவல� அரசனிட� ெச�=, "தCகைள+ கா.ட$2 

ேவட� ஒ#வ� வ��ளா�" எ�= விள�பின�. "அவைன அைழ� வா#Cக�" 

எ�= அரச� க�டைளயி�டா�. காவல� *ரைன+ காவலனிட� அைழ�9 

ெச�றன�. *ர� ேவ�தைன வணCகி ஒ#�ற�திேல ஒ/Cகி நி�றா�. 

ேவ�த� ேவடைன5 பா��, "நீ யா�? இC2 வ�த காரண� யா இய��வாயாக!" 

எ�றா�. *ர� மீ./� ேவ�தைன5 பணி�, "ஐயேன! நா� இ�த+ கா�6  

வா<� ஒ# ேவட�. நி�ைன+க./ அ6பணிA�ெபா#�/ வ�ேத�. இ�த+ 

கா�6� கிழ+25ப+க�தி  ஒ# ெப#� *ைரமர�தி� அ6யி  �$= ஒ�= 

இ#�த. அ5�$றி  இ#�த வ�ளி+கிழCைக எ/+2�ெபா#�/ அதைன 

இ6�ேத�. அ5ெபா< அC2 ஒ# சிவ"Cக�ைத+ க.ேட�. அத� �6 எ� 

க#வியா  தா+2./ உதிர�ைத5 ெப#+கி5 பிற2 மாறிய. அ�த9 சிவ"Cக�தி� 
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ேதா$ற�ைத நின+2� ெதாிய5ப/�த$2 எ.ணிேய அ6ேய� இTவிட�தி$2 

வ�ேத�" எ�= :றி மீ./� பணி�தா�. 

 

ேநா@ நீCக  

 

*ரேசகர5ெப#மாDைடய ேதா$ற�ைத+ ேக�ட அளவி  காதி� 2�டேநா@ 

நீCகிய. அ�த5�ைமைய அTவிட�தி  இ#�தவ�க� எ ேலா#� க.டா�க�. 

அ�தண� அைம9ச� �த"ேயா� மகி49சியைட�தா�க�. *ரDC களி5பைட� 

நி�றா�. சில� க.ணா6ைய+ ெகா./வ� அரசனிட� கா�6னா�க�. காதி� 

2�ட� நீCகியைத+ க.ட க.ட� சிவ"Cக5ெப#மாைன+ காண விைழ�தா�. " 

அ�த இ"Cக� எCேக இ#+கிற அதைன என+2+ கா�/வாயாக" எ�= :றி 

எ<�தா�. அTவளவி  கா"� 2�ட�� நீCகிய. அதைன+ க.ட அரச� 

இைறவ� தி#வ#ைள எ.ணி+ ைக2வி� வணCகினா�. அ5ெபா<ேத ைகயி� 

2�ட�� அக�ற. ேவட� வழிகா�ட *ர மர�த6ைய அைட� 

*ரேசகர5ெப#மாைன� த<வி+ெகா.டா�. அரசDைடய 2�டேநா@ �<� 

நீCகிய. அவDைடய உட  ��ைனயிD� ேபரழ2ைடயதா@9 சாைண 

தீ�ட5ெப$ற மணிைய5ேபா  விளCகிய. அரச� விய5�Cகளி5�� அைட�தா�. 

*ரேசகர5ெப#மாைன5 பலகா  வி<� பணி� எ<�தா�. பலவைக5 

�க4பாட கைள5 பா6னா�. ப��ைற இ�ப+:�தா6னா�. ப��ைற அ�த+ 

கட;ளி� அ#ைள+ ெகா.டா6னா�. ப��ைற த<வி+ ெகா.டா�. 

அரசD+2 ேநா@ நீCகியதா  மகி49சிமி+க. அவ� களி5பி� மி2தியா  

அ�தண�கைள� த<வி+ ெகா.டா� அைம9ச�கைள� த<வி+ெகா.டா�; 

உறவின�கைள� த<வி+ெகா.டா�; களி5�ட� நி�ற ேவடைன� 

த<வி+ெகா.டா�. " இைறவDைடய தி#வ#� இ#�தவாெற�ேன? 

சிவ5பதிகைளெய லா� வழிபட9ெச@த ெபாிேயா�களி� இய ைப5 �க4ேவேனா? 

எ� உட"� ெவ-5ேபா/ :$=வனி� சிவ5ைபA�(சின�ைதA�) நா� 

ேபா+கிேன� எ�Dைடய ஆணவமல+ க=5�� தீ��த" எ�= பலவா= :றி 

மகி49சியைட�தா�. பி�ன� ஒ#வா= தா� தCகியி#�த இட�தி$29 ெச�றா�. 

 

ேசாழ� தி#5பணி 

 

இ#5பிட�ைத அைட�த அரச� அைம9ச� �தலானவ�க-ைடய �க�ைத5 பா��, 

"காசி�த"ய சிவ5பதிக�29 ெச�=� நீCகாத 2�டேநா@ இ�த இட�தி$2 

வ�த� நீCகிவி�ட. இ�ப� உ.டாகிய. ெபா#�திய சிவ5பதிக� 
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பலவ$=�-� இ5பதி சிற�த எ�பைத உண��ேத�. இதைன என+2� 

ெதாிய5ப/�திய இTேவடD+2 நா� ெச@ய+:6ய ைக�மா= ஒ�=மி ைல. 

எ�ைன ஆ�ெகா.ட#ளிய சிவெப#மா� தி#+ேகாயி  இ லாம  கா�6ேல 

எ<�த#ளியி#+கிறா�. ெதாழிலாள�க� பலைர அைழACக�. அவ�க�25 

ெபா#ைள+ ெகா/�+ கா�ைட அழி��தி#�Cக�. அழகிய ேகாயிைல9 

சிற5பாக+ க�/Cக�. எTவள; ெபா#� ெசலவானாG� கவைல5படாதீ�க�" 

எ�= க�டைளயி�டா�. அரசDைடய க�டைளைய+ ேக�ட அைம9ச�க� 

"அTவாேற ெச@கிேறா�" எ�றா�க�. ேவடனாகிய *ரD� அரசனிட� 

விைடெப$=+ ெகா./ த�Dைடய இ#5பிட�தி$29 ெச�றா�. 

அைம9ச�க� ெதாழிலாள�க� பலைர அைழ�+ கா�ைட அழி� 

ஒ<C2ப/�தினா�க�. *ரேசகர5ெப#மா� எ<�த#ளியி#�த *ைர மர� 

ஒ�=ம�/� எ?சி நி�ற. அ+கா�6  இ#�த விலC2 �த"ய உயி��ெதாைகக� 

ேவ=கா�ைட அைட�தன. கா/ கைளய5ெப$ற பி� அைம9ச�க� சி$ப !  

வ லா� பலைர அைழ�� தி#+ேகாயிைல அைம+2�ப6 க�டைளயி�டா�க�. 

அTவாேற சி$ப !  வ லா�, க#5ப+கிரக�, அ��த ம.டப�, மகாம.டப�, 

நி#�த ம.டப�, வச�த ம.டப�, ஊ�தி ம.டப�, தி#விழா ம.டப�, 

ஆயிர+கா  ம.டப�, தி#மதி , தி#+ேகா�ர�, தி#மைட5ப�ளி, ேவ�வி9சாைல 

�த"ய எ லாவ$ைறA� அழ2ற9 ெச@ �6�தா�க�. 

 

ேசாழ தீ��த� 

 

தி#+ேகாயி  தி#5பணி �6;ெப$ற ெச@திைய அைம9ச�க� அரசD+2 

அறிவி�தா�க�. அரச� தி#+ேகாயி  �த"யைவகைள5 ேபா@5 பா�� 

மகி49சியைட�தா�. K42த$2 ந�னீ�5ெபா@ைக இ ைலேய எ�= உ�ள� 

வ#�தினா�. சிவபிரா� ��ன�5 பணி� �ைறயி�டா�. வி.ெணா" ஒ�= 

"நம+2 ��� சிவகCைக எ�D� ெபய#ைடய ந�னீ�5 ெபா@ைக ஒ�ைற 

உ.டா+கி அத� எ ைலைய அறித$2 மணமல�கைளA� சிதறிA�ேளா�. அத� 

எ ைல5ப6 அதைன� ேதா.6 நின ெபயைர அ�தீ��த�தி$2 இ/வாயாக" எ�= 

�ழCகிய. அரச� ெச�= மல�க� சிதறி+கிட+2� எ ைலைய5 பா��தா�. அ�த 

அளவி$2 அதைன ெவ�65 ப6 �த"யைவகைள+ க�6. அத$29 ேசாழ தீ��த� 

எ�= ெபயாி�டா�. 

 

2ட�<+2 

 

ேகாயிைல9 �$றி� ெத#+கைள அைம+க9 ெச@தா�. நா வைக+ 2ல�ேதா#�  
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தCகி வா4த$2 மாடமாளிைககைளA� உ.டா+க9 ெச@தா�. உண;9சாைல 

�த"யைவகைள ஏ$ப/�தினா�, :�தபிரா�, சிவபிரா� உைமயவ� �த"ய 

K��திக-ைடய தி#விழா வ6வ�ைத9 ெச@தா�. 2ைட, ெகா6, கவாி ேகாவிG+2 

ேவ.6ய பா�திரCக� >ைச5ெபா#�க� �த"ய எ லாவ$ைறA� 

ெச@தைம�தா�. நா வைக வ25பா�கைளA� 26ேய$றினா�. ந�னா� ஒ�றிேல 

ப "யCக� �ழCக+ 2ட�<+29 ெச@தா�. >சைன ெச@A� ஆதிைசவ�க�, 

ேகாயி$ பணி�ாிA� தி#�ெதா.ட�க� ஆகிய எ ேலா#+2� ெபா�னாைட 

�த"யைவகைள வழCகினா�. நா�வழிபாடாகிய >ைச, சிற5� வழிபாடாகிய 

தி#விழா �த"யைவகைளA� நட�தி ேமG� நட�த$2 ஏ$பா/ ெச@தா�. 

*ரவன�தி� ெப#ைமA� ேசாழ� தி#5பணிA� உலெகலா� பரவிய. ேசாழD� 

ேவடனாகிய *ரD� மிக மகி49சியைட�தா�க�. 

 

5. 5. 5. 5. ேசாழ� மக�ேப/
 �'ேப/
ேசாழ� மக�ேப/
 �'ேப/
ேசாழ� மக�ேப/
 �'ேப/
ேசாழ� மக�ேப/
 �'ேப/
    

 

க.ட� கட;ைள5 ேபா$=த  

ேசாழ ம�ன� ஒ#நா� *ரேசகர5ெப#மாD+25 >சைன �த"யைவகைள மி2�த 

சிற5�ட� ெச@தா�. "அ�� எ�D� தா@ அ#� எ�D� 2ழவிைய5 ெப=� 

எ�பா�க�. நீ நி�Dைடய தி#வ#ளினாேல என+25 ேபர#� �ாி�தா@. உலேகா� 

தாய$ற ேச@ எ�= எ�ைன இகழாவ.ண� அ�ைபA� என+2+ 

ெகா/�த#�வாயாக! எ� உட"  ேதா�றிய ெவ.ைமைய5 ேபா+கினா@. பிறவி5 

பிணிைய+ ெகா/+2� ெவ.ைமையA� (அறிவி�ைமையA�) ேபா+கிய#-த  

ேவ./�." எ�= :றி *ரேசகர5 ெப#மாைன5 �க4� பாடலானா�. 

 

*ரேசகர� வண+க� 

ஒ#மல வ"யா� எ�=�, 

      இ#விைன உைடயா� எ�=�, 

ெவ#;�� மல�தா� எ�=� 

      விள�பின� விள�பி நி$க 

அ#�கனி� ெத�ைன ஆ.டா@: 

      ஆ.டத$ கிையA மா=� 

ெபா#விலா ஞான� ஏ@�தி 

      >ரணா ந�த வா4ேவ. (1) 

 

ெவ#;ற மடC2� ஓேர4 
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      விைடAைட விைடயா@ ேபா$றி 

க#நிற+ கட � வ$=� 

      கைணAைட+ கைணயா@ ேபா$றி 

ெப#ெகழி  �ம�த ஆ+க5 

      ெப.Pைட5 ெப.ணா@ ேபா$றி 

�#கல� ேமனி+ ெகா5� 

      �கிGைட �கிலா@ ேபா$றி. (2) 

 

கமைலய. மாைம ேநா+2� 

      க.Pைட அ6யா@ ேபா$றி 

அம#ம+ க.F4 எ�� 

      ைகவிர  அணி�தா@ ேபா$றி 

பமர�. /ழ+2� ப9ைச� 

      ளெவா# பாலா@ ேபா$றி 

தமரேவ தCக� நா=� 

      பாிகல� தாி�தா@ ேபா$றி. (3) 

 

திாி�ர� எாி�தா@ ேபா$றி 

      தீம<� தாி�தா@ ேபா$றி 

காியற உாி�தா@ ேபா$றி 

      கைலபல விாி�தா@ ேபா$றி 

அாிAட  பாி�தா@ ேபா$றி 

      அ6ய�மா சிாி�தா@ ேபா$றி 

விாியற� ெதாி�தா@ ேபா$றி 

      *ைரஅC 2ாி�தா@ ேபா$றி. (4) 

 

ஒளிெக< பிழ�ேப ேபா$றி 

      உைமயவ� மணாள ேபா$றி 

அளிெகாெள. 2ண�தா@ ேபா$றி 

      அைம�தெவ� /#வா@ ேபா$றி 

�ளிதவி� *ைர Kல� 

      �ைள�ெத< �டேர ேபா$றி 

ெதளிபவ�+ கினி+2� *ர 

      ேசகர5 பிராேன ேபா$றி. (5) 
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இTவா= *ரேசகர5ெப#மாைன5 ேபா$றி வணCகிய ேசாழ� பிற2 உைமயவ� 

��� ெச�= அ�த5 பிரா�6ையA� �க4� வணCகலானா�. 

 

உைமயவ� வண+க� 

உ#2ெம@ அ6ய� உ�ள� 

      ெதாளிவள� விள+ேக ேபா$றி 

க#2வ� மலேநா@ தீர+ 

      கைட+கணி� த#�வா@ ேபா$றி 

ெப#2ப  லற�� நா-� 

      ெபய�வற அம�� வா<� 

2#2�� ைகயா@ ேபா$றி 

      2லமைல ம#�ேத ேபா$றி.  (1) 

 

எ.ணிய அ�� ெச@வா� 

      எ�=ெம@5 �றாம  ஓ��� 

�.ணிய �தேல ேபா$றி 

      >ரணா ந�த ]ப� 

ந.ணிய தாேய ேபா$றி 

      ந லவ� நய� நா-� 

அ.ணிய *ைர ேம;� 

      அ#�ெப#C கடேல ேபா$றி.  (2) 

 

ந2பைர யாதி யி9ைச 

      ஞான�வ. கிாிைய ஆகி 

மி2ெதாழி  ஐ�� எCக� 

      *ரேச கரனா� ெச@ய� 

த2ைண ஆகி நி$2� 

      த.ணிய அ�ேத த?ச� 

�2மவ� எ@5பி  ைவ5ேப 

      �.ணிய வா4ேவ ேபா$றி.  (3) 

 

அைறத#� இலய� ேபாக� 

      அதிகார� K�=� ஆகி 

நிைறத#� இD�ப  ேவறா@ 

      நிக4த# தி#ேவ ேபா$றி 



19 

 

மைறத# �தேல ேபா$றி 

      மைறயிD� ெபா#ேள ேபா$றி 

உைறத2 மைறயி� அ�த� 

      உண�தரா உைமேய ேபா$றி.  (4) 

 

ம#வள� அளக� ேபா$றி 

      வள�ஒளி வதன� ேபா$றி 

உ#வள� அ#�க. ேபா$றி 

      உவைமயி  ெசTவா@ ேபா$றி 

க#வள� பவ�தீ� ஞானC 

      கசி�ெத< ெகாCைக ேபா$றி 

தி#வள� உைமேய நி�ெபா$ 

      ேசவ6+ கமல� ேபா$றி.  (5) 

 

இTவா= வணCகிய ேசாழ� ேம பா$கா�6  அைம�த த�Dைடய 

இ#5பிட�தி$29 ெச�றா�. தா� தCகியி#�த இட�+ கா/கைளெய லா� 

அழி�9 ேசாழ ம�ன�, அ�த இட�திேல த� ெபயரா  ஓ� ஊ� உ.டா+கி; 

அTவிட�திேலேய தCகியி#� ெகா./ நா�ேதா=� *ரேசக�5ெப#மாைனA� 

உைமயா�பிைகையA? ெச�= வணCகி வ�தா�. 

 

மக5ேப= 

 

க.ட ேசாழDைடய மைனவியி� ெபய� �சீைல; ேபரழ2 வா@�தவ�. அவ� 

உைமயா�பிைகயினிட�திேல ேபர�� ெகா.டா�. ெவ�ளி+ கிழைம ேதா=� 

சிவகCைகயி  K4கி மாவிள+2 ைவ� இைறவிைய வழிப�டட�; வைட, 

பாயச�, பா ேசா= �த"யைவகைள9 ெச@ >ைச ெச@ய;� ஏ$ப/�தினா�. 

�சீைலயி� வி#5ப� ந�மக5ேப$ைற அைடயேவ./� எ�பதா�. 

உைமயா�பிைக �சீைலயி�பா  கைட+க. பா�ைவைய9 ெசG�தினா�. 

இைறவியி� தி#வ#� ேநா+கி$25 பி� அ#ைமயான ெபா#-� உ.ேடா? 

ந�னா� ஒ�றிேல �சீைல ஆ.மகைன5 ெப$றா�. 

 

*ரேசகர9 ேசாழ� 

 

தன+2 ஆ.மக� ேதா�றியைத+ க./ க.ட ேசாழ� ெப#Cகளி5பைட�தா�.  
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மைறயவ� �த"ேயா�+2 மணிெபா� �த"யைவகைள வழCகினா�. ேத��த 

கணித�கைள+ ெகா./ பிற�தநா� 2றி5� �த"யைவகைள எ<த9 ெச@தா�. 

அ�மகD+2 *ரேசகர9ேசாழ� எ�= ெபயாி�டா�. 

 

இராேம�ர? ெச�= மீள  

 

ேசாழம�ன� காவிாி5>�ப�6ன�தி$29 ெச Gதைல அ6ேயா/ மற�தி#�தைல+ 

க.ட அைம9ச�க� ஊ#+2� தி#�ப ேவ./� எ�= நிைன;.டா+கினா�க�. 

நா�ைட வி�/5 �ற5ப�/ ெந/Cகாலமானைத அறி�த அரச� �கா#+2� தி#�ப 

எ.ணினா�. *ரவன5ெப#மாைன வி�/9 ெச ல அவ� உ�ள� 

இடCெகா/+கவி ைல. இைறயவ� ��ெச�=, "கைறமிட$ற.ணேல! உ�ைன 

யா� எTவா= மற�தி#5ேப�?" எ�= :றி இரCகினா�. இைறயவ� 

வி.ெணா"யாக, "அரசேன! நீ இ5ெபா< நி� ஊ�+29ெச . ஆ.6$-

ெகா#�ைற சி�திைர� திCகளிேல இC2 வ� வணCகி9ெச  பல� கிைட+2�" 

எ�= தி#வா@ மல��த#ளினா�. அரச� த� மைனவிேயா/ *ரேசகராிட�� 

உைமயா�பிைக இட�� பிாியா விைடெப$=5 �ற5ப�டா�.பிாிவத$2 வ#�திய 

ேவட� *ரD+2� த2�த ந�ெமாழிக� :றி5 பைடAட� �ற5ப�டா�. 

இராேம�ர? ெச�= வழிபாடா$றி+ ெகா./ மீ.டா�. ேசாழ� வ#ைகைய 

உண��த பா.6ய�, ேசாழைன வரேவ$= வி#� நட�தினா�. ேசாழ� 

*ரவன�தி�க. நிக4�த ெச@திகைளெய லா� பா.6யD+25 பக��தா�. பிற2 

த� உ=தி9 �$ற�ேதா/ �காைரயைட�தா�. இைறவ� க�டைள5ப6 

ஆ./+ெகா# �ைற *ரவன�ைத அைட� இைறவழிபா/ ெச@ ெகா.6#� 

இ=தியி  சிவேலாக� அைட�தா�. *ரD� த� மைனவிேயா/ ெந/நா� 

*ரவேனசைர வழிப�/+ ெகா.6#�, இ=தியி  */ேப$ைற அைட�தா�. 

 

6. 6. 6. 6. �ைர பலவாகிய.�ைர பலவாகிய.�ைர பலவாகிய.�ைர பலவாகிய.    

 

�2ண பா.6ய� 

 

அ�நாளி  �2ணபா.6ய� எ�பவ� மைரயி  அர� �ாி�ெகா.6#�தா�. 

க.டேசாழனா  *ரவன�தி� ெப#ைமைய உண��த அவ� *ரவன5 

ெப#மாைன5 ேபா$றி வழிப/த$2 எ.ணினா�.உ=தி9 �$ற�தினேரா/ 

�ற5ப�/+ கா/கைள+ கட� *ரவன�தி$2 வ� ேச��தா�. 

ேசாழம�னDைடய தி#5பணிகைள5 பா�� மகி49சியைட�தா�. சிவகCைகயி  
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K4கினா�. தி#நீ=க.மணிமாைல �த"யைவகைள அணி�தா�. ஐ�ெத<� 

மைறைய ஓதினான. ேகா�ர வாயி"ேல பணி� எ<� ேகாயிG+2� வல� வர� 

ெதாடCகினா� பா.6ய� உ�ள�தி  ஓர எ.ண� ேதா�றிய. "இ+ேகாயி"  

எ<�த#ளிய சிவ"Cக� மிக5 ெப#ைம ெபா#�திய எ�= ேசாழ� ெசா�ன 

ெபா@ேயா ெம@ேயா ெதாியவி ைல. விய�த2 நிக49சி ஒ�ைற+ க.டா  ேசாழ� 

ெசா�ன உ.ைமதா� எ�= ணியலா�" எ�= தன+2�ேள எ.ணி+ெகா./ 

ெச�றா�. வட+25 ப+க�ைத அைட�த;ட� வானளாவி நி�ற *ைரமர�ைத+ 

க.டா�. அ�மர�தி� ெபய� யா எ�= ப+க�தி  இ#�த �தியவ�கைள 

உசாவினா�. அ�மர�தி� ெபய�"*ைர" எ�= அவ�க� ம=ெமாழி :றினா�க�. 

அைத+ேக�ட பா.6ய� அ�மர�ைத5 பலா மரமா2மா= *ரேசகர5ெப#மா� 

ெச@ய ேவ./�. அTவா= ெச@வி�டா  அ5ெப#மா� உ.ைமயாக5 ெப#� 

ெப#ைம ெபா#�தியவ�தா� எ�= உ�ள�திேல எ.ணி+ெகா./ ெச�றா�. 

 

விய�த2 நிக49சி 

 

அTவளவி  அT*ைரமர� பலாமரமாக மாறிய. பா.6ய� இர.டா��ைற 

வல?ெச@ய� ெதாடCகி ேம$25 ப+கமாக9 ெச�ற;ட� பலா5 பழ�தி� ந=மண� 

K+ைக�ைள�த. பா.6ய� �த"ய எ ேலா#� அதைன 

அறி�தா�க�.அபலா5 பழ�தி� மண�தா� எ�= ணி�த பா.6ய� வட+25 

ப+க�ைத அைட�தா�. அC2 ��� க.ட *ைர மர�ைத+ காணவி ைல. அ�மர� 

நி�ற இட�திேல பலா மர� விளC2தைல5 பா��தா�. அ�மர� வானளாவி நி�ற. 

அ6�த  �6வைர கனிக� நிைற� இ#�தன. ேகாயி"�ேம  பலா+கனியி� சா= 

ஒ<கி+ ெகா.6#�த. ேமG� அ9சா= க  தைரகளிG� ஒ<கி5 பி�பி�5ைப9 

ெச@த. கனியி� ப+கCகளிேல ஈ+க� மி2தியாக ெமா@�+ ெகா.6#�தன. 

இ�த விய�த2 நிக49சிைய5 பல#C க.டா�க�. பலா மர�திைன5 பா�� 

இ=�>தைட�தா�க�, �$=5ப+க� ஊாின#� அ5�ைமைய5 பா�5பத$2 

அC2 வ� :6னா�க�, இஃ எC2C க.டறியாத �ைமயாக இ#+கிறெத�= 

ேபசி+ ெகா.டா�க� சில� பலா9�ைளகைள உ.Pத$2 வி#�பி+ 

ைகயிெல/�தா�க�. உ.டா  யா ேந#ேமா எ�= அ?சி� தைரயிேல 

ேபா�/வி�டா�க�. சில� இ *ரேவகர#ைடய தி#விைளயாட  எ�= 

ெச5பினா�க�. சில� இஃ உைமயா�பிைகயி� தி#விைளயாட  எ�= 

உைர�தா�க� சில�, இஃ இ#வ#? ேச�� ெச@த தி#விைளயாட  எ�றா�க�. 

சில� இத$2 ஒ5பான சிவ5பதி ேவ= இ ைல எ�றா�க�. பல#� இ5ப65 பலவா= 

பக�� ெகா.6#+க5 பா.6ய ம�ன� நா� உ�ள�தி  எ.ணியத$காகேவ 

இைறவ� இTவா= ெச@�ளா� எ�= உ=தியாக அறி�தா�. "அ�ேதா நா� 

அறிவி�ைமயி� இTவா= உ�ள�தி  எ.ணிேனா�. ேவெறா# தீைம 
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ேந��தி#5பி� அதைன யாேர த/5பா� எ�= நிைன�தா�. தா� எ.ணியைத 

எ ேலா#� அறிAமா= ெதாிய5ப/�தினா�. பி�ன� *ரேசகர5ெப#மா� ��ன�9 

ெச�றா� அ<தா�: ெதா<தா�:நில�திேல வி<�தா�. K;ல2� ேபா$=� 

�த வேன! நி� ெப#ைமைய நா� அறிேய�. தி#மா  �த"யவ�க-� நி� 

ெப#ைமைய அறியா�க� எனி� இ9சிறிேய� எTவா= அறிேவ�? எ�ெசய  

என+ேக நைக5ைப விைளவி+கி�ற. ஓ� அரச� ஒ# ேவட� :றியைத+ ேக�/� 

தி#5பணி �த"யைவகைள9 ெச@தா�. இவேனா அறிவி லாம  

சிவெப#மாDைடய ெப#ைமைய ஆரா@� பா��தா�. இவDைடய 2ல�தின#� 

இ9ெச@ைகையேய ெநறியாக+ெகா./�ளா�க� ேபாG� எ�= உலக�தா�க� 

நிைன+க நா� ெபாிய தவ$றிைன9 ெச@ேத�. இைறவேன! எ�Dைடய 

2$ற�ைத5 ெபா=�த#ள ேவ./� எ�= பலவா= இரCகி வ#�தினா�. 

 

இைறவ� தி#வ#� 

 

*ரேசகர5ெப#மா� �2ணபா.6யD+2� தி#வ#� �ாிய� 

தி#;�ளCெகா.ட#ளினா�. "பா.6யேன! ேக�பாயாக. நீ ந� ெப#ைமைய 

ஆரா@9சி ெச@ பா��த ந லதா�. உலக�தா� பல#� ந� ெப#ைமைய ந�2 

அறி� ெகா�-மா= நீ ெச@தா@. உன+2 ேவ./வ யா? அதைன� 

ெதாிவி5பாயாக! இ�த பலா+ கனிைய எ ேலா#� அ��ட� உ.க நீA� 

உ.பாயாக! உ.பவ�க�2�ள ேநா@கெள லா� நீC2� இ=தியி  இ5பலா 

��ேபா  *ைர மரமாகேவ விளC2�" எ�= உ#வ$ற வி.ெணா"யாக 

விள�பினா�. பா.6ய�, "நா� உ@�ேத� உ@�ேத�" எ�= உைர� ஒ# 

கனிைய எ/� உ.டா�. எ ேலாைரA� எ/� உ.Pமா= பணி�தா�. 

அரசD+2� தீராம  இ#�த வயி$= ேநா@ தீ��த. உ.டவ�க� யாவ#+2� 

இ#�த ேநா@க� நீCகின. பல#� பா.6யைன5 �க4�தா�க�. பலா மர� 

பழைமேபா  *ைர மரமாக விளCகி நி�ற. வானவ�க� மல�மாாி ெப@தா�க� 

பா.6ய� *ரேசகர� ேகாயிG+2 ேவ.6ய ெபா#�கைள+ ெகா/�தா�. தாD� 

பல தி#5பணிகைள9 ெச@தா�. *ரேசகர5ெப#மாைனA� உைமயா�பிைகையA� 

வணCகி� தி#வாலவாைய அைட�தா�. அC2�ளவ�க�+2 *ரவன�தி� 

ெப#ைமைய+ :றினா�. மி2�த சிற5�ட� வா4� ெகா.6#�தா�. 

 

7. 7. 7. 7. !ேபர� வழிபா'!ேபர� வழிபா'!ேபர� வழிபா'!ேபர� வழிபா'    

2ேபர� தவ� 

 

2ேபர� எ�பவ� நா��கDைடய ெகா�-5ேபர�. வி9சிரவா எ�பவD+2  
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ைம�த�. 2ேபர� பிற�த;டேன த� த�ைதைய5 பணி�, "நா� ெச@ய 

ேவ.6யைத� ெதாிவி�த#�க " எ�= ேவ.6னா�. வி9சிரவா த� ைம�தைன5 

பா��, "இைறவைன ேநா+கி� தவ� �ாிக" எ�= க�டைளயி�டா�. 2ேபர� 

மீ./� த� த�ைதைய5 பா��, "இைறவDைடய த�ைம எ�த�ைமய? 

அதைன+ :ற ேவ./�." எ�= ேவ.6+ ெகா.டா�. 

 

வி9சிரவா த� ைம�தைன5 பா��. " இைறவ� பைட�த  கா�த  அழி�த  

எ�D� ��ெதாழிG+2� �த வனாவா�. உலக� உயி��ெதாைகக-ைடய 

�ப�ைத5 ேபா+கி9 �க�ைத9 ெச@தலா  சCகர� என;� :ற5ப/வா�. 

அவDைடய ெபய� இ�D� பலவா2�. அவ� எ ேலாாிD� ெபாியவ� ஆவா�. 

ஞாயி= திCக� �த"யவ$றி� இய+க�� நா��க� தி#மா  

�த"ேயா�க-ைடய ெதாழிG� அ5ெப#மானா  தா� நிைலெப=கி�றன. 

அ5ெப#மா-Dைடய ெப#ைம எவராG� :ற�6யா. அ5ெப#மாைன 

வழிப/தலா  க வி, ெச வ�, ேபாக�, ஆA� �த"ய ந�ைமக� எ லாவ$ைறA� 

அைடயலா�. ேமG� ெம@யறிைவA� */ேப$ைறA� அைடயலா�. 

அ�தண�கைள+ ெகாைல ெச@த தீவிைன: தா@ த�ைத ம+க� �த"யவ�கைள+ 

ெகா�றதனா  உ.டாகிய தீவிைன, ம$ைற� தீவிைனக� ஆகியைவகைள லா� 

இைறவDைடய ெபயைர+ :றிய அளவி  நீC2�. ஆைகயா  நீ பரமசிவDைடய 

தி#வ6கைள நிைன�� தவ?ெச@வாயானா  உன+2 எ லா ந�ைமக-� 

உ.டா2�. ஆகேவ அ5ெப#மாைன எ.ணி� தவ� �ாிவாயாக" எ�= :றினா�. 

2ேபர� த�ைதைய5 பணி� தவ��ாிய9 ெச�றா�. மகாேம#மைலயி  ஓாிட�தி  

அம�� தவ? ெச@தா�. சிலநா� கிழC2கைள உ.டா�: சிலநா� கனிகைள� 

தி�றா�: சிலநா� பசிய கா@கைள� தி�றா�: சிலநா� ச#2கைள உ.டா�: 

சிலநா� த.ணீைர+ 26�தா�.சிலநா� கா$ைற அ#�தினா�. சிலநா� எ;� 

உ.ணாம  இ#�தா�. இ5ப6ேய ஆயிர� ஆ./க� சிவெப#மாைன+2றி� 

அ#�தவ� �ாி�தா�. சிவெப#மா� உமாேதவிேயா/ 2ேபரD+2+ கா�சி 

ெகா/�தா�. 2ேபர� சிவெப#மாைன5 பணி� ேபா$றினா�. நி� எ.ண� 

யாெத�= ேக�ட இைறவைன5 பா��+ 2ேபர�, "நி�தி#வ6+க. 2ைறயாத 

அ�� ேவ./�;ெப#?ெச வ� ேவ./�; ��பக விமான� ேவ./�; நர வாகன� 

ேவ./�; வடதிைசைய அரசா�சி �ாிA� ெப#?சிற5� ேவ./� இைவகைள 

அ6ேயD+2+ ெகா/�த#ள ேவ./�" எ�= ேவ.6+ெகா.டா�. 

 

*ரவன�தி$29 ெச ல+ க�டைள 
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2ேபர� ேவ./ேகாைள+ ேக�ட சிவெப#மா� 2=நைக ெகா.டா�. ">;லகி   

நா� எ<�த#ளிA�ள ப2திகளி  ஒ# சிற�த ப2தி+29 ெச�= த�ைம வழிப�/ நீ 

வி#�பியைவகைள அைடவாயாக" எ�= தி#வா@ மல��த#ளினா�. 2ேபர� 

மீ./� இைறவைன5 பா��� ேதவாீ� எ<�த#ளிA�ள சிவ5பதிகளி  சிற�த பதி 

ஒ�ைற அ6ேயD+2� ெதாிவி�த#ள ேவ./� எ�= ேவ.6+ ெகா.டா�. 

சிவெப#மா� 2ேபரைன5 பா��5 "பா.6 வளநா�6ேல 2#�தவன�தி$2 

ேம$ேக, ம#தவன�தி$2 (க.டேதவி) வட+ேக, சமிவன�தி$2(ேகாளிH�) கிழ+ேக, 

ெவ�ளா$றி$2� ெத$ேக *ரவன� எ�D� ெபய#ைடய ஓ� இட� இ#+கிற. 

ம$ைற5 பதிகைளவிட அ5பதியிேல நா� மி2�த வி#5�$=, உைமயவ-ட� 

*ரேசகர� எ�D� தி#5ெபயைர� தாCகி எ<�த#ளிA�ேளா�. அ�த இட� மி2�த 

சிற5�ைடய. நீ அTவிட�தி$29 ெச�= தவ� �ாிவாயாக" எ�= :றி 

மைற�த#ளினா�. 2ேபர� வழியி  உ�ள பதிகைளெய லா� க./ 

வழிப�/+ெகா./ பா.6ய நா�ைட அைட�தா�. மிரவன�ைத9 ேச�� ேசாழ 

தீ��த�தி  K4கினா�. *ரேசகரைரA� உைமயா�பிைகையA� ேபா$றி 

வணCகினா�. பி�ன�� தவ��ாிய� ெதாடCகி !றா./க� தவ� �ாி�தா�. 

 

2ேபர� அ#� ெபற  

 

*ரேசகர5ெப#மா� 2ேபரDைடய தவ�தி$2 உ�ள� மகி4�தா�. உமாேதவிேயா/ 

ேதா�றி+ கா�சி த�தா�. 2ேபரைன5 பா��, "ஓ 2ேபரேன! நீ 

வி#�பியைவகைளெய லா� த�ேதா� நீ தC2கிற நகர�தி� ெபயைர இ5பதிA� 

எ@�. ஆகேவ நீ நி�Dைடய அளைக5பதிைய அைட� அர� �ாி� 

வா4வாயாக" எ�= :றி உைமயவேளா/ மைற�த#ளினா�. 2ேபர� மகி49சி 

ெகா.டா�. >ைச தி#விழா �த"யவ$ைற *ரேசகர5ெப#மாD+29 ெச@ 

வழிப�டா�. பிற2 த�Dைடய நகர�ைத அைட� அரசிய$றி+ ெகா.6#�தா�. 

அ�= �த  *ரவன� அளைக எ�D� ெபயைரA� ெப$ற. 

 

8. 8. 8. 8. ச�திய�ச�திய�ச�திய�ச�திய��காிணி�காிணி�காிணி�காிணி    

ஆதான� ெப$ற அ�தண� 

 

பா.6 நா�6ேல மCகல� எ�D� ஊாிேல ேவளாள� ஒ#வ� இ#�தா�. அவ� 

ந$2ண�� ந$ெசய க-� உைடயவ�. இைறவ� இட�திேல அ�� ெகா.டவ�. 

அவD+2 ெந/நா� வைரயிG� மக5ேப= உ.டாகவி ைல. அவ� த�Dைடய 

நில� */வாச  �த"ய எ லாவ$ைறA� வி$=5 ெபா#ளா+கி+ெகா./ த� 

மைனவியா-ட� காசி+25 ேபா@ இைறவைன வழிப�/� தவ?ெச@ய 
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எ.ணினா�. அ5ேபா தன+கி#�த ஆ+களி  ப�ைத இைறவனிட�தி  

அ���ளவD� க வி ேக�விகளி  வ லவD� ஆகிய ஓ� அ�தணD+2� 

தானமாக+ ெகா/�தா�. ம$றைவகைள இைடய� ஒ#வனிட� வி$=வி�/� தா� 

காசி+29 ெச�= வி�டா�. நா�க� பல ெச�றன. அ�தணனிட� இ#�த ஆ+க� 

இைடயனிட� வி$+க5ப�ட பழகிய ஆ+கேளா/ ேபா@9 ேச��வி�டன. 

ஆ+கைள+ காணாத அ�தண� ேத6+ெகா./ வ� அைவகைள இைடய� 

இட�திேல க.டா�. இைடயைன5 பா��, "எ�Dைடய ஆ+க� ப� 

நி�Dைடய ம�ைதயிேல வ� ேச��வி�டன. அைவகைள எ�னிடC 

ெகா/�வி/வாயாக" எ�= ேக�டா�. இைடமக� ஆ+கைள+ ெகா/+க 

இணCகவி ைல. அைவக� த�Dைடயைவகேள எ�= வ ல6 வழ+25 ேபச� 

ெதாடCகினா�. அ�தணைன5 பா��, " உ�Dைடய ஆ+க� எ�பத$2 அறி2றி 

கா�/வாயாக" எ�= ேக�டா�. "அறி2றி ஒ�=� இ ைல. இஃ இஃ 

எ�Dைடய ஆ+களா2� வி�/ வி/வாயாக" எ�றா�. (இைடயD+2 ��தி 

�டாியிேல) ஆைகயா  அவ� " எ லா� எ�Dைடயேதயா2� நீ சா�சி+கார�கைள 

அைழ�+ ெகா./ வ�தாG� நா� ஆ+கைள விடமா�ேட�" எ�= 

:றிவி�டா�. 

 

அ�தண� அTZ�+கார�க� சிலாிட� நிக4�தைவகைள+ :றினா� அவ�க� 

இைடயைன அைழ�+ ேக�டெபா<�, "எ லா� எ�Dைடயைவகேள" எ�= 

ெபா@Aைர �க�றா�. ேமG� அவ�கைள5 பா��, "பழிபாவCக-+2 அ?சாத 

இ�த5 பா�5பா� பக#வெத லா� ெபா@. இ�த வழியாக இவDைடய ஆ ஒ�= 

வ�தைத+:ட நா� பா�+கவி ைல. எ லா ஆ+க-� எ�னா  மி2�த ெபா#� 

ெகா/� வாCக5 ெப$றைவ. நா� :=வ �<வ� உ.ைம" எ�றா�. 

 

பா.6ய��� வழ+2 

 

ந/நிைல பிைழயாத அவ�க-ைடய அறி;ைரையA� ஆய� ெசவியி$ 

ெகா�ளவி ைல. அவ�க� ஆயைனA� அ�தணைனA� �2ணபா.6யனிட� 

அD5பினா�க�. அறிவ$ற கைடயனாகிய இைடய� அ�த ெவ.ெகா$ற+-

2ைடயனிட�� தைடயற5 ெபா@ ேபசினா�.  �2ணபா.6ய� இைடயைன5 

பா��, "அ�தண� ஆ+க� உ� ஆ+கேளா/ வ� ேசரவி ைல எ�=, 

*ரவன�தி  எ<�த#ளிய *ரேசகர5ெப#மா� �� வ� ெமாழிவாயா?" எ�= 

ேக�டா�. "அ�தண�, ஆ+க� எ�னிட� வ�தன எ�= அC2� :=வானாகி  
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வரவி ைல எ�= நாD� உைர5ேப�" எ�றா�. அரச� அைம9ச�கைளA� 

வழ+காள�கைளA� அைழ�+ெகா./ *ரவன�ைத அைட�தா�. 

 

9. 9. 9. 9. இைடய� க2 இழ�த3இைடய� க2 இழ�த3இைடய� க2 இழ�த3இைடய� க2 இழ�த3    

 

அரச� *ரேசகர5ெப#மா� �� ெச�=, ஐயேன! அமலேன! காலகாலேன!!! 

எ�ைன ஆ.டவேன!!!! உ.ைம ெவளி5ப/மா= தி#வ#� ெச@வாயாக" எ�= 

ேவ.6+ெகா.டா�. *ரேசகர5ெப#மா� உ.ைமைய ெவளி5ப/�த� 

தி#;ளCெகா.டா�. "அரசேன! இ�த9 ேசாழ தீ��த�தி  இ#வ#� �<கி எ<�தா  

உ.ைம ெவளி5ப/" ெம�= வி.ெணா"யாக+ :றிய#ளினா�. பா.6ய� 

அதைன+ ேக�/ மகி49சியைட�தா�. எ ேலாைரA� ேசாழ தீ��த+ கைர+2 

அைழ�9 ெச�றா�. ஆயைனA� அ�தணனைனA� பா��, " நீCக� 

உ.ைமைய+ :றி இ�த5 ெபா@ைகயிேல �<2Cக�" எ�= க�டைளயி�டா�. 

"இைடயDைடய ஆ+ :�ட�தி  எ�Dைடய ஆ+க� ப�5 �2�தி#+கி�றன" 

எ�= :றி அ�தணாள� சிவகCைகயி  K4கி+ கைரயி  ஏறினா�. அவD+2 

�ைம நீCகி இளைம உ.டாகியி#�தட� ச�தன� மாைல ஆகியைவகைள 

அணிய5ெப$றவனாக;� விளCகினா�. க.டவ�க�"சிவசிவ" எ�= ஆரவார? 

ெச@தா�க�. >மாாி ெபாழி�த. 

 

பா.6ய� உவ5பைட�தா�. இைடயைன ேநா+கி, "நீA� உ.ைமைய உைர� 

K42வாயாக" எ�= க�டைளயி�டா�. ேகானா�, "ேகா+க� �$=� 

எ�Dைடயைவகேள" எ�= :றி� தீ��த�தி  K4கி எ<�தா�. அவDைடய 

க.க� இர./� 2#டாகிவி�டன. ேகானா� மி2�த அ9சமைட� 

த.ணீ#+2�ேள த/மாறி+ ெகா./ நி�றா�. மைடயனாகிய இைடயDைடய 

நிைலைய+ க.ட பா.6ய�. "இ�த அறிவி"யி� ைகைய5 பி6�+ 

கைரேய$=Cக�" எ�றா�. அ.ைமயி  நி�ற ஒ#வ� த.ணீாி  இறCகி 

ஆயைன+ கைரேய$றினா�. 

 

ஆய� அறி;ெபற  

 

இ5�ைமைய+ க.ேடா� இைடயனி� மடைம+2 இரCகினா�க�. அரச� 

ஆயைன5 பா��, "ஏட! நீ எ�ன காாிய? ெச@தா@? இ5ெபா<ேதD� 

அ�தணாளDைடய ஆ+க� ப�ைதA� ெகா/5பாயா? ெகா/+கமா�டாய?" எ�= 
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ேக�டா�. இைடய� அரசைன5 பா��, "வ#வதறியாம  இTவா= 

ெக�/5ேபாேன�. ப� ஆ+க� ம�/� அ ல; ேமG� ப� ஆ+கைள அ�தண� 

வாCகி+ெகா�க. க.க.ட ெத@வமாக விளC2� *ரேசகர5ெப#மா� எ�Dைடய 

ெபா#�க� எ லாவ$ைறA� கவ��ெகா�க. நா� இ�த+கட;-+2 வழிவழி 

அ6ைம ெச@ேவ�. க.கைள இழ� உயி� வாேழ�. என+2 இரCகிய#ள 

ேவ./�. அறிவி லாம  நா� ெச@த 2$ற�ைத5 ெபா=5ப அறமா2�. எ� 

2#�ைட+ கட;� நீ+கிய#-�ப6 ெச@ய ேவ./�" எ�= பலவா=:றி 

அரசைன� ெதா<தா�. 

 

இ�த+ கா�சிைய+ க.டவ�க� இைடயD+காக இரCகினா�க�. பா.6யD� 

இரCகினா�. " இ�த� தீ��த�தி  இ�D� இவ� K42மா= ெச@வாயாக" எ�= 

உ#வி"9ெசா  எ<�த. அதைன எ ேலா#� ேக�டா�க�. 

 

அரச� ஆயைன5 பா��, "மீ./� இ�நீாி  K<2வாயாக!" எ�= 

க�டைளயி�டா�. இைடய� அ?சி இ�D� எ�ன தீைம ேந#ேமா எ�= கலCகி� 

தீ��த�தி  K4கினா�. 2#டான அவDைடய க.க� இர./� பா�ைவைய5 

ெப$றன. அரச� �த"ேயா� மகி49சியைட�தா�க�. உ.ைமைய ெவளி5ப/�திய-

ப6யா  சிவகCைகயாகிய ேசாழ தீ��த� ச�திய��காிணி எ�D� ெபயைரA� 

அைட�த. 

 

இைடய� அ�தணாளD+2 அவDைடய ஆ+கேளா/ ேமG� ப� ஆ+கைள+ 

ெகா/�தா�. த� ெச வ�ைத *ரேசகர#+2 உைரைமயா+கி� தா� தன+ேக$ற 

ெதா./ ெச@ெகா.6#�தா�. அ�தண� ஆ+கைளெய லா� இைறவD+ேக 

ெகா/�வி�டா�. பா.6ய� *ரேசைர5 ேபா$றி அைம9ச� �த"ேயா#ட� 

மைரைய அைட�தா�. ெதா./ ெச@ ெகா.6#�த ஆய� இ=தியி  

சிவபிராDைடய தி#வ6கைள அைட�தா�. 

 

10. 10. 10. 10. தி&மா3 4சி�த.தி&மா3 4சி�த.தி&மா3 4சி�த.தி&மா3 4சி�த.    

சாப� ெப$ற தி#மா  

 

ஒ# காரண�ைத ��னி�/� தி#மாைல5 பி#2 �னிவ� "ப�5 பிற5�+கைள 

எ/�5 >;லகி  உழ வாயாக" எ�= சபி�தா�. சாப�ைத5 ெப$ற தி#மா , நா� 

நில;லகி  பிற� உழG�ேபா பைகவ�களா  ேதா வியைடயாம  இ#+க 

ேவ./ேம அத$2 யா ெச@யலா� எ�= எ.ணமி�டா�. சிவெப#மா� 
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தி#வ6கைள5 ேபா$றி வழிப�டா  ந�ைம உ.டா2� எ�= �6; ெச@தா�. 

அத$2� த+க இட� *ரவனேம எ�= தி#வ#ளா  ேதறினா�. �ற5ப�/ 

*ரவன�ைத அைட�தா�. சிவகCைகயி  K4கினா�. தி#ெவ.ணீ$ைற அணி�தா�. 

க.மணி மாைலைய5 �ைன�தா�; ேகாவிG+2� �2� ந�தி ேதவைர5 

ேபா$றினா�; பிற2 உ�ேள ெச�= *ரேசகர5ெப#மாD+2� உைமயவ-+2� 

அபிேடக� ெச@ வாசைன5 ெபா#�க� அணி� மல�மாைலக� �ைன� இனிய 

உண;கைள5 பைட�5 �க4� ேபா$றலானா�. 

*ரேசகரைர5 �க4� பா/த  

 

எ.ணிய வாற6 யா�ெபற 

      ேமய இ#�ேபேற 

�.ணிய� பாலக லாவி 

      ளC2= ெபா�ேனஉ� 

க.ணிய ேயாக� க#�தி 

      னி#Cகதி� கா�ேறாC2� 

அ.ணிய ெச?�ட ேரA� 

      அைட+கல� அ6ேயேன.  (1) 

 

க$பைன ய�தைன ACகட 

      வாெவாளி� கனவா4ேவ 

த$பர ஞானெசா ]ப2 

      ணாதிச ய�ேதேவ 

�$�த மா�ட  வா4+ைகெய 

      ணா#� ெபா"ேகாேவ 

அ$�த சி$பர ேனஉ� 

      அைட+கல� அ6ேயேன.  (2) 

 

பிணிகிள� ெம@A� அதி$�2� 

      வா4;� ெபாிெத�ேற 

ணிகிள� சி�ைதய� எ�=� 

      றாத �ய?ேசாதி 

கணிகிள� ெகா�ைறந =�ெதாைட 

      ேவணிய காபா" 

அணிகிள� *ைரA ளா@நி� 

      அைட+கல� அ6ேயேன.  (3) 
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ெபய�வ# ேநா@பல வ$=-� 

      ெவ@பி ற5பாய 

கயமி2 ேநாெயன ஓவ� 

      அ�த+ க/ேநா@க� 

உயலாி தாெமா# ப�ைட 

      ேயென� ெறாழிேவேனா 

அயவ�வ=� *ைரA ளா@நி� 

      அைட+கல� அைடேயேன.  (4) 

 

>தர� நாணி/ �Cகவ! 

      சCக� �ாிகாத! 

மாதர ேமய; மாதர! 

      ஓதர! மணிக.ட 

சீதர� ஆ�எைன ஆதிய 

      ராG� ெதாிெவா.ணா 

ஆதர! *ைரA ளா@நி� 

      அைட+கல� அ6ேயேன.  (5) 

 

எ�= தி� வணCகினா�. 

 

சிவபிரா� அ#� �ாித  

 

தி#மா"� வழிபா�ைட+ க./ சிவபிரா� மகி4�தா�. அவ� �� ேதா�றி, 

"தி#மாேல! ேக�பாயாக! நீ சிற�த இ5பதிைய அைட� ந�ைம வழிப�டப6யா , நீ 

எ/+க5ேபா2� ப�5 பிறவிக-� உலக�தி$2 உதவியாக இ#+2மா= 

அ#��ாி�ேதா�. இ5பதியி  ைவ2� தவ�தின� *ர� �த"யைவகைள அைட2வ�. 

ஆகேவ நீA� நி#தி தி+கிேல ஒ# ேகாயி  ெகா./ அம#வாயாக! நீ *ர�ைத 

ேவ.6 வச�த கால�தி  ந�ைம வழிப�டப6யா  உன+2 *ரவச�த� தி#மா  

எ�D� ெபய� ஏ$ப/�." எ�= தி#வா@ மல�� மைற�த#ளினா�. தி#மாG� 

அTவாேற நி#தி தி+கி  ேகாயி  ெகா./ எ<�த#ளினா�. 

 

*ரராகவ� 

இராமாயண� 
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சரA எ�D� ஆ=, வள�ைத5 ெப#+2� ேகாசல நா�6  அேயா�தி எ�D� நக� 

உ�ள. அ�நகர�ைத� தசரத� எ�D� அரச� அரசா�சி �ாி�தா�. அவD+2 

இராம�, இல��மண�, பரத�, ச�#+கன� எ�= நா�2 ைம�த�க� 

ேதா�றினா�க�. அவ�க-� இராமைனA�, இல��மணைனA� வி�வாமி�திர� 

அைழ�9 ெச�றா�. இராம� தாடைக. மாாீச� �த"யவ�கைள அழி� �னிவ� 

தவ�ைத நிைறேவ$றினா�. அக"ைகயி� சாப�ைத இராம� ேபா+கினா�. பிற2 

மிதிைல+29 ெச�= வி ைல வைள�9 சீைதைய தி#மண� �ாி�தா�. பிற2 

நா�ைட அைட�தா�. ைகேகயி வி#5ப5ப6 த�பிAடD� மைனவிAடD� 

கா�6$29 ெச�றா�. ப?சவ6 தீர�திேல தCகியி#�தேபா இராவண� எ�பவ� 

சீைதைய+ கவ�� ெச�றா�. பிற2 இராம�, அ^மா�, �+ாீவ� �த"யவ�களி� 

ைணயா  பைட திர�6+ ெகா./ இராவணேனா/ ேபா� ெச@ய5 �ற5ப�டா�. 

ெத�பா.6 நா�ைட9 ேச��தா�. ெபாதிைக மைலைய அைட� அக�தியைர5 

ேபா$றினா�. தன+2 ந ல *ர� உ.டாவத$2 வழி யா? எ�= அக�தியைர+ 

ேக�டா�. அக�திய� இராமைன5 பா��, "*ரவன� எ�D� ெபய#ைடய 

சிவ5பதி ஒ�= இ#+கிற. நீ அC29 ெச�= சிவெப#மாைன5 ேபா$=வாயானா  

*ர� �த"ய சிற5�க� உ.டா2�" எ�= :றி *ரவன� இ#+2� இட�ைதA� 

அத� ெப#ைமையA� விள+கமாக+ :றி அ#ளினா�. 

 

இராமபிரா� *ரவன� அைட�  *ரேசகரைர5 ேபா$=த  

 

இராமபிரா� �ற5ப�/ *ரவன�ைத அைட�தா�. சிவகCைகயி  நீரா6னா�; 

க.மணிமாைல தி#நீ# �த"யைவ அணி� தி#+ேகாயிG+29 ெச�றா�. ந�தி 

ேதவைர5 பணி� ேகாவிைல வல?ெச@தா�. பிற2 *ரேசகர5ெப#மாD+25 

>ைச வழிபா/ �த"யன �ாி�தா�. அத� பி� இைறவைன5 �கழ� ெதாடCகி; 

 

உ#வாகி அ#வாகி  உைர�த உப ய�மாகி 

ம#வாகி மலராகி வா� �த$> த�மாகி+ 

க#வாகி+ க.ணாகி+ க.P�மணி ஆகிநிைற 

தி#வாகி ஒளி�*ர ேசகரநி� பத�ேபா$றி.  (1) 

 

ப.ணிைசெவC கதி�கிரண� 

      பாணிAவ� மல�நா$ற� 
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வி.ணனில� உடல�யி� 

      விழியளி ஒ. மணிபிரைப 

எ.ண=ெந@, நில;கைல, 

      என+கல�த இைறயவேன 

தி.ணவய விைட*ர 

      ேசகரநி� தா�ேபா$றி.  (2) 

 

ெவ@யகாி அத�உாி� 

      ேமனிமைற� தவேபா$றி 

ைவயமிைச நடாய#�� 

      மதிGெமாி� தவேபா$றி 

ைகயைமத. ெடா/வ#ெவC 

      காலைன+கா@� தவேபா$றி 

ெச@யம<5 பைட*ர 

      ேசகரநா யகேபா$றி.  (3) 

 

வைரய6யி$ கிட�தர+க� 

      வாயலறி ஓலமிட5 

�ைரயில6 விர ^திச$ 

      ற<�திய�. ணியேபா$றி 

விைரமல�மC ைகய��தேலா� 

      ெம�கள�5 ெபா�ெபா"ய� 

திைரெய<ந? சயி *ர 

      ேசகரநா யகேபா$றி.  (4) 

 

மாயவ" வாளர+க� 

      வ?சி+க ம#வல#� 

ஆயபரா பவ�நனி 

      அைட�த6ேய� அ லா� 

சாய;நி� தி#;ளேமா 

      தவா+க#ைண �ாியாேயா 

ேதயெமலா� �க4*ர 

      ேசகரநா யகேபா$றி.  (5) 
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எ�= பா6 வணCகினா�. சிவபிரா� இராம� ��ேதா�றி, "இராமேன! அர+க� 

:�ட�ைத அழி� ஒழி+க� த+க *ர�ைத இ�= நா� உன+2+ 

ெகா/�த#ளிேனா�. இதனாேல நின+2 இனிேம  *ரராகவ� எ�D� ெபய� 

உ.டா2�. நீ கடைல அைட� இலCைகயி  �2� இராவணைனெவ�= 

சீைதைய மீ�/ அேயாதி+25 ேபா@ உலகா.ட பி� நி�Dைடய உலக�ைத 

அைடவாயாக" எ�= :றி மைற�த#ளினா�. இராம� சிவபிரா� க�டைள5 ப6 

இலCைக ெச�= இராவணைன ெவ�= சீைதைய மீ�/+ெகா./ அேயா�தி5 

ேபா@9 ேச��தா�. மிரேசகர5ெப#மாைன வணCகி *ர� ெப$ற அ�=�த  

இராமD+2 *ரராகவ� எ�D� ெபய� உ.டாயி$=. 

 

11.11.11.11.    க25த,ெப&மா� க�'%ேசா/2ட.க25த,ெப&மா� க�'%ேசா/2ட.க25த,ெப&மா� க�'%ேசா/2ட.க25த,ெப&மா� க�'%ேசா/2ட.....    

*ரவேனச� ேவதியராத  

 

*ரேசகர5ெப#மா� மைறயவ� ேகால� தாCகியவரா@ ஆ;ைடயா� ேகாயி  

எ�D� 2#�தவன�தி$29 ெச�றா�. ஆ.6#�த மைறயவ�க� *ரவன 

மைறயவைர+ க./, வணCகி, "நீ� எ�த ஊ�? உ��ைடய ெபய� யா? நீ� எ�த+ 

கைலகளி  வ லவ�? நீவி� இC2 வ�த காரண� யா? எ லாவ$ைறA� 

விள+கமாக+ :=*ராக" எ�= ேக�டன�. 

 

*ரவன மைறயவ� 2#�தவன மைறயவ�கைள5 பா��, "நா� எC2� இ#5ேபா�. 

ஆயிD� *ரவன�தி  மி2�த வி#5பCெகா./ அC2 அதிகமாக� தC2ேவா�. 

ந��ைடய ெபய� ஆ�மநாத� எ�= ெசா Gவா�க�. நா� மைறக� 

எ லாவ$ைறA� வ<வற� ெதளி��ேளா�. இC2+ க$க+ :6யவ�க� 

ஏவேரD� இ#5பி� க$பி+2� எ.ண�ட� வ��ேளா�" எ�= :றினா�. 

மிரவனமைறயவ� விள�பியைத+ ேக�ட ம$ைறய மைறயவ�க�, "உம க#� 

அ5ப6யானா  இC2+ க$க+:6ய இளமாணவ�க� பல� இ#+கி�றா�க�. 

அவ�க-+2+ க$பிA�" எ�= :றினா�க�. *ரவன மைறயவ� அத$2 உட�ப�/ 

அ�த மைறயவ�க-ைடய இ லCகளி  உண; �த"யன உ./ சி=வ�க�2 

மைறைய5 பயி$றி+ ெகா.6#�தா�. 

 

வழ+2.டாத  

 

அ5ெபா< அTZாி  இ#�த ேவளாள�க�2� மைறயவ�க�2� ஒ# வழ+2  
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உ.டாயி$=. ஊாி  உ�ள நிலCகெள லா� த��ைடயெத�றன� ேவளாள�க�. 

மைறயவ�கேளா த��ைடயெத�றன�. அதனா  கலக� உ.டாகி5 ெப#�த. 

இ=தியி  வழ+2 வ<தி ம�னனிட? ெச�ற. ேவளாள�க� வழ+கா/வதி  

வ லவ�களாக;� ெச வ�களாக;� இ#�தன�. அவ�க-ைடய நிைலைய5 பா�� 

அ�தண�க� அ?சினா�க�. ேவளாள�கேளா வழ+கா/வதி  வ லவ�களாக 

இ#+கிறா�க�. நா� அரசனிட� ெச�= எ�ன :=வ எ�= ஏCகி மி2�த 

வ#�த� உைடயவ�களாக இ#�தன�. 

 

தி#5ெப#�ைற 

 

2#�தவன மைறயவ�களி� ஏ+க�ைத *ரவன மைறயவ� உண��தா�. அவ� ஏ+க� 

அைட��ள மைறயவ�கைள5 பா��, "நீCக� எத$2� அ?சேவ.டா�. நா� 

பா.6யனிட� ெச�= வழ+2ைர�� ெதா�=ெதா�/ உCக-+2 உ�ள 

உாிைமைய நிைலநா�6 மீ�ேவா�. நீCக� க�ட� க�6+ெகா./ உடேன 

�ற5ப/Cக�" எ�= :றினா�. 2#�தவன மைறயவ�க� அ#�தவ மைறயவ� 

:றியத$2 உட� ப�டா�க�. தயி�ேசா= �ளி9ேசா= �த"யைவகைள5 

ெபாதி9ேசாறாக+ க�6+ெகா./ மைர+25 �ற5ப�டா�க�. மைறயவ� 

யாவ#+2� தைலவரா@ ஆ�மநாத ஐய� �ற5ப�டா�. எ ேலா#� வழிநட� கா/ 

�த"யைவகைள+ கட� *ரவன�ைத வ� அைட�தா�க�. ஆ�மநாதஐய� 

ஆ;ைடயா� ேகாவி  ஐய�கைள5 பா��, "இ�த *ரவன� க$றவ� பல#� 

ேபா$ற+க.Pத$ பரம� எ<�த#ளிய ந$றவ5 பதியா2�. இ5பதிைய+ க./ 

வணCக5 ெப$றவ�க�தா� ேபாி�ப� ெப$றவ�களாவ�. நா� இ5பதி+க. எ�=C 

2ைறயாத வி#5ப� உைடேயா� நா� இ5பதியி  எ<�த#ளிய ந�பைன5 >சி� 

வணCகினா  வழ+2 ெவ$றி அைடA�. ஆதலா  இC2� தCகி� ெத@வ வழிபா/ 

சா5பா/ �த"யைவகைள �6�+ெகா./ ெச ேவா�" எ�றா�. ஆ;ைடயா� 

ேகாயி  ஐய�க�, "அ5ப6ேய ெச@ேவா�" எ�= உட� ப�டா�க�.எ ேலா#� 

சிவகCைகயி  K4கி *ரேசகர5ெப#மாைன5 >சி�� ெதா<தா�க�. பிற2 

சிவகCைக+ கைரயி  உ�ள ஒ# ம.டப�தி  அம��தா�க�. இ#மைறயவ�க� 

இட�ைத� E@ைமெச@ உ.கல� �த"யைவக� அைம�+ க�ட�ைத 

அவி4�5 பைட� ஊ=கா@ �த"யைவகைளA� ைவ�தா�க�. ஆ�மநாதஐய� 

அT;ணவிைன *ரேசகர5ெப#மாD+2 நிேவதி� வி�/, "மிக அ#ைமயாக 

இ#+கிற" எ�= :றி ந�றாக9 சா5பி�டா�. சா5பா/ �6�த பி� எ ேலா#� 

�ற5ப�/ மைர+25 ேபா@9 ேச�� பா.6யைன+ க.டா�க�. 

ஆ�மநாதஐயாி� ேதா$ற5 ெபா"ைவ+க.ட பா.6ய�, இவ�க$=வ ல 

மா.பின� எ�= மதி�தா�. த2�த இ#+ைகயி  இ#+க9ெச@ ேபா$றினா�. 
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வழ+2� ெதாடCகிய. பா.6ய� ேவளாள�கைள5 பா��, "நீCக� 

உCக-ைடயெத�= உாிைமெகா.டா/� நில�தி$2 அறி2றியா?" எ�= 

உசாவினா�. ேவளாள�க� எ�த இட�தி  எTவள; ஆழ� ேதா.6னாG� நீ� 

சிறி� உ.டாகா எCக-ைடய நில� எ�பத$2 இதா� அறி2றி எ�றா�க�. 

பி�ன� பா.6ய� மைறயவ�கைள5 பா��+ ேக�டா�. உடேன ஆ�மநாதஐய�, 

"எ�த இட�தி  ம. ெவ�6ைய+ ெகா./ெவ�6னாG� உடேன நீ� ெவளி5ப/�" 

எCக-ைடய நில� எ�பத$2 இதா� அறி2றி எ�றா�. 

 

பா.6ய� இதைன ேநாி  ஆரா@�பா�+க எ.ணினா�. வழ+காளிக� எதி� 

வழ+காளிக� ஆகிய இ#சாராேரா/� 2#�தவன�தி$2 வ�தா�. ஆ�மநாதைர5 

பா��, "ேவளாள�க� ெசா "யைத ஆரா@� பா�+க ேவ.6யதி ைல ெவ�6ய 

இடெம லா� த.ணீ� உ.டா2� எ�D� உCக-ைடய :$ைற ெம@5பிACக�" 

எ�றா�. 

 

உடேன ஆ�மநாதஐய�, "ம.ெவ�6யினா  எ�த இட�தி  ேவ./மானாG� 

ெவ�65பா��+ெகா�ளலா�" எ�றா�. இதைன+ ேக�ட ஆ;ைடயா�ேகாயி  

ஐய�க� ெவ�6ய இட�தி  நீ� உ.டாகிறேதா இ ைலேயா ெதாி@வி ைலேய. நீ� 

உ.டாகாவி�டா  நா� யா ெச@ேவா� எ�= வ#�தி நி�றா�க�. பா.6ய� 

ம.ெவ�6 ஒ�ைற ேவளாள�களிட� ெகா/�, "எTவிட�திேலD� 

ெவ�65பா#Cக�" எ�= :றினா�. 

 

ம.ெவ�6ைய+ ைகயி  ெப$ற ேவளாள�க� ேமடான ஓ� இட�ைத5 பா�� 

ெவ�6னா�க�. உடேன த.ணீ� 2Qெர�= ெவளி5ப�ட. அதைன+க./ 

ேமG� ேமG� ேமலான இடCக�2 ஓ6 ஓ6 ெவ�6னா�க�. எ�த இட�தி  

ெவ�6னாG� அ�த இட�தி  நீ� ெப#�ைறயாக5 �ற5ப�ட. இதைன5 பா��த 

பா.6ய� மகி49சியைட�தா�. அ�தண�க-� இ=�>தைட�தா�க�. 

ேவளாள�கேளா உ�ள� ெவ�பி நி�றா�க�. வி.ணவ�க� மல�மாாி 

ெப@தா�க�. ஆ�மநாத ஐய� இ�னா� எ�= ணிய �6யாம  எ ேலா#� 

ஐயCெகா./ நி�றா�க�. சில ெபாியவ�க� ஆ�மநாத ஐயைர5 பா��, "தாCக� 

யாவ� எ�பைத மைற+காம  எCக�2� ெதாிய5ப/�த ேவ./�" எ�= ேவ.6+ 

ெகா.டா�க�. அTவளவி  ஆ�மநாத ஐயராக விளCகியவ� *ரவன�தி  

எ<�த#ளிய *ரேசகர5ெப#மாேன எ�= எ ேலா#� ஐயமற 

அறி�ெகா.டா�க�. அ�த  ஆ;ைடயா�ேகாயி  தி#5ெப#�ைற எ�= 
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வழCகலாயி$=. பா.6ய� ேவளாள�கைள� த.6�தா�: த� நக�+29 ெச�= 

இனி வா4நிதி#�தா�. 

 

12. 12. 12. 12. உைமயா2டா� ெப&ைமஉைமயா2டா� ெப&ைமஉைமயா2டா� ெப&ைமஉைமயா2டா� ெப&ைம....    

வழிப/ேவா� ெப=�ேப= 

 

*ரவன�தி  எ<�த#ளிய உைமயா�பிைகயி� ெப#ைம அளவிட$காியதா2�. 

உைமயா�பிைகயி� தி#வ6களி� ேம  மற�தாவ ஒ# மலைர இ�டவ�க� க$பக 

மல�க� பலவ$ைற9 F/வா�க�. மல�ேம  வா4�தி#5பா�க�. 

உைமயா�பிைகயி� தி#+ேகாயிைல ஒ#தர� F4� வல� வ�தவ�கைள� 

ேதவ�க� F4� வல?ெச@வா�க�: இ�திர� வல?ெச@வா�: நா��க� 

தி#மா  �த"யவ�க-? F4� வல? ெச@வா�க� அTவாறாக நில;லக�தி  

உ�ளவ�களி  எவேரD? வல?ெச@யாம  இ#5பா�கேளா?  2ைறேநா@, 

காசேநா@, ஈைளேநா@, 2�மேநா@, ெப#ேநா@, க.ேணா@, �யலகேநா@, 

வாதேநா@, ப+கவாதேநா@ �த"ய ேநா@க� எ லா� உைமயா�பிைகைய� 

ெதா<தா  பற�ேதா/�. பிர�மரா�ச�, ைபசாச�, >த� �த"ய ஏவ  தீவிைனக-� 

உைமயா�பிைகயி� ெபயைர9ெசா�ன அளவி  தம+2 அழி; வ�வி�டெத�= 

ஒழி�ேபா2�. 

 

மக5ேப$ைற வி#�பினாG�, உலக �கேபாகCகைள மி2தியாக அைடய 

வி#�பினாG�, ேதவேபாகCகைளெய லா� த+கவா= அைடத$2 எ.ணினாG�, 

ெகடாத ேபாி�ப�ைத நா6னாG� அைவகெள லா� உைமயா�பிைகயி� 

தி#வ#ைள வி#�பியவ��2 உ.டா2�. 

 

உைமயா�பிைகயி� தி#�� ெச�= ஒ#வ� அ��ட� ெதா<வாரானா , அவ� 

ெச@த தீவிைனகெள லா� தா4�ேபா2�. தா4�தவ�க� எ<�ேபாேத 

ந விைனA� எ<�. F4� வல?ெச@பவ�கைள5 ேபாகCக� யா;� F<�. 

F5ப$ற சிவகCைகயி  K4கி: உைடைய உல��தாம  வல��ாி�: ெவ�ளி+ 

கிழைம ேதா=� மாவிள+கி�/ நா$ப�ைத� நா�க� வல? ெச@ ேபா$றினா  

மல6யாக இ#5பவ-� ம+க�ேப$ைற அைடவா�. 

 

எ.ெண@ �த"ய ெபா#�கைள+ெகா./ உைமயா�பிைக+29 சிற5பாக� 

தி#�<+29 ெச@வி�, மண� மி2�த மல�கைள5 �ைன�, �ைவமி+க 
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உண;கைள5 பைட� வழிப/ேவா�க�, மைனவி ம+க-டேன உலக�தி  உ�ள 

ேபாகCகைள ெய லா� ^க��, க$பக நாடாகிய ேதவ� உலகிG� இ��$= 

இ#தியி  சிவேலாக�ைத அைட� இ��$றி#5பா�க�. 

 

க விைய வி#�பிேனா�, ெச வ�ைதவி#�பிேனா�, பைகவைர ெவ ல 

வி#�பிேனா� ஆகிேயா� உைமயா�பிைகைய5 ேபா$றினா  வி#5ப� நிைறேவற5 

ெப=வ�. 

 

ெவ�ளி+கிழைமேதா=� !$ெற�/9 ெசTவர�த� >+களாேல மாைல ெதா/�: 

உைமயா�பிைக+2 அணி�ேதா� அளவி லாத ெச வ+ கட"ேல ஆ4வா�க�. 

உைமயா�பிைகயி� தி#5ெபய�க� ஆயிர�ெத�ைடA� எ/�+:றி+ 

2C2மCெகா./ அ#9சைன ெச@பவ�க� ேதவ�க�2 அரசாகி5 பைகவைர 

ெவ�=, அர�ைப மாதாி� ேதாைள� த<வி வா4வா�க�. 

 

ந=மண�ெபா#�திய !$ெற�/ ம?ச�பலைகயினாேல உைமயா�பிைகயி� 

!$ெற�/� தி#5ெபய�கைளAC:றி அ#9சைன ெச@பவ�க�, 2ேபரெச வ�ைத 

அைட� வா4வா�க�.  வாசைனைய *�கி�ற ச.பக5 >ைவ+ெகா./ சிற5பாக 

அ#9சைன ெச@பவ�க�, �வாசகாச� எ�D� ேநா@ நீCக5ெப=வா�க�.  �ைப 

மாைலைய மகி49சிAட� க�69 சா�பவ�க�, எ ைலய$ற ெச வநல�ைத 

^க�� ைகைலைய அைடவ உ.ைமயா2�. 

 

பனிநீ� வி�/9 ச�தன� அைர�+ க#5>ர� �த"ய மண5ெபா#�கைள+ கல� 

உைமயா�பிைக+2� அபிேடக� ெச@பவ�க�, இ�திரபதவி, நா��கபதவி 

�த"யைவகளிேல சிற� வா4� இ=தியி$ சிவேலாக�ைத அைடவா�க�. 

ெவ�6 ேவைர+ ெகா./ உைமயா�பிைகயி� வ6வ� �<வைதA� 

மைற5பவ�க�, ெத@வ�த�ைம ெபா#�திய ெபாிய ேபாகCகைளெய லா� 

^க�வா�க�. 2$றம$ற ெச�ெபா�னா  வி வமாைல ெச@ அணிபவ�க�: 

உலெகலா�த� பத�ைத� ெதாழ�த+க சிற5பிைன அைடவா�க�. 

எ+காரண�ைத ��னி�ேடD� மாைல5ெபா<தி  உைமயா�பிைகைய5 

ேபா$றினா , ெபாிய தீவிைனகெள லா� கதிரவD+2 ��னான பனிைய5ேபா  

நீC2�. 

உைமயா�பிைகயி� ேகாயி"ேல விள+2 ைவ�தவ�க� ம+களி  உய��தவ�களாகி 

வா4வா�க�. 
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உைமயா
பிைக .திஉைமயா
பிைக .திஉைமயா
பிைக .திஉைமயா
பிைக .தி    

மைலயர �யி��த மடநைட5 பி6ேய! 

      வ<�ந� எ@5பினி  ைவ5ேப 

கைலமைற �<தா@ அ�மைற ேதா�=� 

      காரண மா@5ெபா" பைரேய! 

நிைலநிைல யாைம உண��தெம@? ஞான 

      நீதியா� உள�தளி விள+ேக! 

தைலைமசா  *ைர *ரேச கர�பா  

      தயC2ைம ேயஉைன� ெதா<ேத�.  (1) 

 

நலம" பைரேய! ஆதிேய வி#5ேப 

      ஞானேம கிாிையேய எ�ன5 

�லம" ஓைர? ச�திக ளாகி5 

      �வனெமC கP�பைட5 பாதி+ 

2லம" ெதாழிேலா� ஐ�ந� றைம� 

      2ல;ற �6�நி$ பவேள 

அலம" *ைர *ரேச கர�பா  

      அம#ைம ேயஉைன� ெதா<ேத�.  (2) 

 

ெதளிவள� உ�ள� E$ெற<� அ�ேத 

      சி�தி+க� தி�தி+2C க#�ேப 

ஒளிவள� ஞான ேயாக�த� உ�ள� 

      ெதாழிதரா ெத<ெகா<? �டேர 

களிவள� அ�பி� ெந+2ெந+ 2#க+ 

      க$றவ� கவ�த#C கனிேய 

அளிவள� *ைர *ரேச கர�பா  

      அம�உைம ேயஉைன� ெதா<ேத�.  (3) 

 

மைறெந/ �6ெய� =ைரெசA� தளி��த 

      மா�த#5 பயி க#C 2யிேல 

நிைறயளி அைமய ெந+2ெந+ 2ைடவா� 

      ெந?சமா� �ல�ெத< க#�ேப 

2ைறயற� தி5பா� வா+ெகDC கட"  

      ெகாழி�ைவ கழீஇெய<� அ�ேத 
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அைறவள� *ைர *ரேச கர�பா  

      அம�உைம ேயஉைன� ெதா<ேத�.  (4) 

 

எ.ண#� �வன5 பர5ெபலா� வ#�தா 

      தீ�றினி தளி�தி/� தாேய 

க.ண#� அளவி� ம�திரC க-+2� 

      காரண மாயசி$ பைரேய 

எ.ண#? �2ண ஞானேயா கிய�த� 

      இ#தய� தட�லா� அனேம 

அ.ண#� *ைர *ைரேச கர�பா  

      அம�உைம ேயஉைன� ெதா<ேத�.  (5) 

 

ஆ�றேவ தா�த5 ெப#வைர ஒழியா 

      ஆன�த உ#��கி  ேநா+கி9 

சா�றமா நடன� �ாிப� மயிேல 

      ச9சிதா ன�தெம@ வா4ேவ 

ஏ�றப  Gயி�+2� மலவ" அக$றி 

      இாிதரா இ�ப#� �தேல 

ேதா�றந$ றலமா� *ைரவா4 உைமேய 

      ைண�தநி� ெபா�ன6 ேபா$றி.  (6) 

 

ஆயப  �வன5 பர5ெபD� வயG� 

      அைமத#� உயி�5பயி� பல;� 

ேமயப  சனன+ ேகாைடெவ5 ெபாழி� 

      விைழகதி9 சீதள� அைடய5 

பாயவா� க#ைண5 ெப#மைழ ெபாழிA� 

      ப9ைசமா ேமகேம பரவி+ 

காயவா ண�க�F4 *ைரவா4 உைமேய! 

      க#�நி� ெபா�ன6 ேபா$றி!.  (7) 

 

க#C2ழ  ேபா$றி ெச@யவா@ ேபா$றி 

      கதி��ெத< ெவ.ணைக ேபா$றி 

இ#C2ழ  பணி+2� பனிெமாழி ேபா$றி 

      இைணதப அ#�விழி ேபா$றி 

ம#C2ழ  ெபா#�/5 பைண�ெதழ ஞான 
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      வன�ைல ேபா$=ெயன மன?சா�� 

ெதா#C2ழ  பயிG� இைணயிலா *ைர 

      உைமநின பதமல� ேபா$றி.  (8) 

 

இ5ப65 பலவா= �க4�பா6 உைமயா�பிைகைய� ெதா< வா4�ேவா�க�, 

�பCக� யா;� நீCக5ெப$= க$பக நா�ைடயைட� சிற� வா4�தி#� பி� 

சிவேலாக�ைத அைடவா�க�. 

 

13.13.13.13.    �ரவன%சிவ�பதியி� ேம�ைம�ரவன%சிவ�பதியி� ேம�ைம�ரவன%சிவ�பதியி� ேம�ைம�ரவன%சிவ�பதியி� ேம�ைம....    

*ரவன� 

 

>;லகி  சிற� விளC2� காசி �த"ய சிவ5பதிக� பலவ$=�-� *ரவன� 

சிற5�ைடயெத�ப உ�ளCைக ெந "+கனியாக5 ெபற5ப/�. க.ட 

ேசாழD+25 பல சிவ5பதி� ெத@வ வழிபா�6னாG� தீராத 2�டேநா@ 

இ9சிவ5பதியி  தீ��தப6யா  இ5பதி சிற�த எ�றத$29 சிறி� ஐயமி ைல. 

 

*ரவன5 ெப#ைமைய வி#��ேவா�. 

 

*ரவன5 ெப#ைமைய வி#��ேவா� சிவசாேலாக�ைத அைடவா�க�. *ரவன5 

பதிைய+ க.ேடா� சிவசாமீப�ைத அைடவா�க�. *ரவன5பதியி  வா4�ேதா� 

சிவசா]ப�ைத அைடவா�க�. *ரவன5 பதியி  இற�தவ�க� சிவ�ெதா/ 

இர.டற+ கல5பா�க�. 

 

சில சிற5�க� 

 

*ரவன�தி  வா<� உயி�கைள+ க./ நம� அ?�வா�. நா��க�, தி#மா , 

இ�திர� �த"ேயா� அ5பதியி  வா4தைல வி#��வா�க�. கா/களி  இ#� 

க�தKலCகைள உ./ தவ?ெச@பவ�க� �த"ேயா� அைடA� ேப$ைற 

இ5பதியி  உ./ வா4பவ�க� அைடவா�க�. *ரவன�தி  வாணா� �<� 

தCகியி#5ப ந ல. அ �6யாம"#+2மானா  சில ஆ./கேளD� 

தCகியி#�த  ந ல. அ;� �6யாம$ேபானா  ஓரா./ அைரயா.டாவ 

தCகியி#�த  ந ல, இ;� �6யாம$ேபானா  ஒ# திCகளாவ தC2வ 

ந ல. இ;� இயலாெதனி� பதிைன� நாளாவ தCகியி#�த  ந ல. 

இ;� �6யாவி�டா  ஒ# வாரமாவ தC2த  அைமA�. ஒ# வார� 
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தC2வத$2� இயலவி ைல எனி� ஒ#நாளாவ தCகேவ./�. ஒ#நா� தCக;� 

இயலாெதனி  ஒ#யாமமாவ தCக ேவ./�. ஒ# யாமC:ட� தCக�6யாதவ�க� 

ஒ# �:��த காலமாவ தCக ேவ./�. ஒ# �:��தC:ட தCக�6யாெத�D� 

அறிவி"க�2 நா� ெசா ல+:6ய ஒ�=மி ைல. 

 

ேவ= காரண�தா  தC2த  

 

விைலமகளி� வி#�பினாலாவ வாணிக+ க#�தினாலாவ அ ல ேவ$X��+29 

ெச G�ேபா ெபா<ேபா@வி�டெத�D� எ.ண�தினாலாவ, அ�றி ேவ= 

எ�த வித�தினாலாவ *ரவன�திேல தCகினா  தீரா விைனகெள லா� நீCக� 

E@ைமAைடயவ�களாவா�க�. 

 

உணா+ெகாைட 

 

ேவ= சிவ5பதியி  !றாயிர� அ�தண�க�2 அ=�ைவ ெந@ பா  �த"யவ$ேறா/ 

உணவி/� பல� இ5ப2தியி  ஒ#வ#+2 இ/தலா$ ெபறலா�. இ5பதியி  

அPஅள; அற?ெச@தாG� ேம# அளவாக5 ெப#2�. இ�த5 பதியி  

அ�தண�க�2 இ#+ைக ந கி உணவி/� கடைமைய ேம$ெகா.டவ�க�, பல 

பிறவிகளி� தீவிைனகைளA� ேபா+கி ந விைன உைடயவ�களாவா�க�. இ9 

சிவ5பதியி  சிவன6யா�க�2 உணவி/பவ�க� அைடA� ேப$ைற எவராG� 

இய�ப �6யா. 

 

சிவகCைக 

 

ச�திய தீ��த� ேசாழதீ��த� எ�D� ெபய�கைளAைடய சிவகCைக எ�தைகய 

தீவிைனையA� ேபா+2�. இ�த� தீ��த�தி  �<கினாG�, ப#கினாG�, 

ெதா�டாG�, பா��தாG� தீவிைனக� யா;� நீCகி5ேபா2�. இ�த9 சிவகCைக� 

தீ��த� காசி+ கCைகைய5ேபா  சிற5�ைடய. ஆ./5 பிற5�, அமாவாைச, 

ெபௗ�ணமி, கிரகணகால�, மாத5பிற5�, உ�தராயண�, த�சணாயன� ஆகிய ந ல 

காலCகளிேல K4கினா  தீவிைனக� யா;� நீC2�.சிவபிராD+2+ 

2$ற?ெச@தப6யா  உ.டான தீவிைன, சிவன6யா�க�2� தீைமெச@த 

ப6யினா  உ.டான தீவிைன �த"ய எ லா� தீவிைனக-� இ�தீ��த�தி  

�<கினா  ஒழி�ேபா2�. இ�தீ��த�தி  K4கி+ கைரயி  இ#� த�5பண� 

சிரா�த� �த"யைவகைள9 ெச@தவ�க� த� 2ல�தினைர ெய லா� சிவகதியி$ 
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ேச��தவ�களாவ�. இ�த� தீ��த�திேல ேதா@�த கா$= ேமேல ப�டாG� 

பரவைகயான தீவிைனக-� ெபா6யாக5 ேபா2�. அTவாறாக K42ேவா� தீவிைன 

ெக/த  அாிய தா2ேமா? இ�தீ��த�தி  இ�திர�, நா��க�, தி#மா , அ#�தவ 

�னிவ� �த"ய பல#� வ� K4கி5பய�ெப=வா�க�. இ�த� தீ��த�தி  K4கி 

அ�தணாள�க�2� தானத#மCகைள9 ெச@த  ேவ./�. ெபா#ள$ற 

வறியவ�களாக இ#5பி� இய�ற அள; பிற#+2 உத;த  ேவ./�. 

நீரா/தG+2 இயலாதவ�க� நீரா6 வ�தவ�கைள+ க./ ேபா$ற  ேவ./�. 

அ�தீ��த�தி  நீரா6 வ�தவ�கைள+ காண�6யவி ைலெயனி�, அ�தீ��த� உ�ள 

தி+ைக ேநா+கி� ெதா< நிைன�த  ேவ./�. இTவா= ெச@வ அாிய ெசய  

அ லேவ. 

 

*ரேசகர5ெப#மா� 

 

*ரேசகர9 சிவ"Cகமான சிவ"CகCகளிெல லா? சிற�ததா2�. அ�த *ரேசகர5 

ெப#மாைன+ காைல5ேபாதி$ க./ வணCகினா  ஒ# பிற5பி  ெச@த தீவிைன 

நீC2�. ந.பக$ ேபாதி$ க./ வணCகினா  ப�5 பிறவிகளி  ெச@த 

தீவிைனக� நீC2�. மாைல5ேபாதி  க./ வணCகினா  != பிறவிகளி  ெச@த 

தீவிைனக� ஒழிA�. ந�ளிரவி  க./ வணCகினா  ஆயிர� பிறவிகளி  ெச@த 

தீவிைனக� ஒழிA�. தி#விழா+ காலCகளிேல காைல மாைல ேவைளகளி  ெதா< 

ேபா$றினா , இT;லக ேபாகCக� பலவ$ைற அைட� பி�ன�� ேதவ�ேகா 

ஆவா�க�. *ரேசகர5ெப#மாD+2 மல�5ெபாழி  ஏ$ப/�தியவ�க� இ�திர 

பதவிைய அைடவ�. *ரேசகர5ெப#மாDைடய >ைச+2 ேவ.6ய ெபா#ைள+ 

ெகா/+கிறவ�க� ேதவ�களி$ சிற�தவரா@ வா4� சிவேலாக�ைத அைடவா�க�. 

*ரேசகர5ெப#மாDைடய ேகாயி  தி#5பணிைய5 �+2பவ�க-� �திய 

தி#5பணிகைள9 ெச@பவ�க-� அரச ேபாகCகைள அைட� பிற2 ைகைல 

ெச வா�க�. *ரேசகர5ெப#மாD+2� உைமயா�பிைக+2� ெபா�னணிகைள9 

ெச@ �ைனேவா� ெப=�ேப= விள��த$காிய. எ.ெண@, பா , ேத�, தயி�, 

ச�தன� �த"யைவகைள வழC2ேவா� ம.PலைகA� வி.PலைகA� ஆ வ�. 

*ரேசகர5 ெப#மா� ேகாவிG+2�ேள ஒ# சிவ"Cக�ைத அைம5பவ�க� பிற2 

ெத@வேம ஆவ�. ப�ெந@யினாலாவ எ.ெணயினாலாவ *ரேசகர5 ெப#மா� 

ேகாவிG+2� தி#விள+2 ஏ$=பவ�க� சிவசா]ப� ெப=வ�. *ரேசகர5 

ெப#மாD+2 வாச நீரா�/ேவா� ைகலாய�திேல தைழ� இ#5பா�க�. 

*ரேசகர5ெப#மாD+2� உைமயா�பிைக+2� இடப வாகன� தி#விழா 

நட�தியவ�க� இ�திரபதவி, நா��கபதவி, தி#மா பதவி, ஆகியைவகைள 

அைடவா�க�. *ரேசகர5ெப#மா� தி#+ேகாயிG+2� ^ைழயாதவ�க� 
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நரகCகளிெல லா� ^ைழ� பிற2(தா@ வயி$=9F க�) எ லாவ$றிG� 

^ைழவா�க�. 

 

�6;ைர 

இ5ப69 Fத �னிவ� இய�பிய *ரவன5 ெப#ைமைய+ேக�ட ைநமிசவன 

�னிவ�க� அவைர5 ேபா$றினா�க�, பிற2 Fத�னிவேரா/ *ரவன�ைத 

அைட� சிவகCைகயிேல K4கினா�க�. *ரேசகரைரA� உைமயா�பிைகையA� 

ெதா< ேபா$றினா�க�. சிலநா� அC2� தCகியி#�தா�க�. பிற2 *ரேசகர5 

ெப#மானிட� விைடெப$= ைநமிச வன�ைத அைட�தா�க�. 

 

!$பய� 

 

இ�த *ரவன5 �ராண�ைத5 ப65பவ�க-� ேக�பவ�க-� ம.Pல2� 

வி.Pல2� ேபா$ற9 சிற�த வா4+ைகைய அைடவா�க�. இ�த *ரவன5 �ராண� 

இ#+2� இ ல�திேல ெபா�, மணி �த"ய ெச வ நலCகெள லா� சிற� 

விளCக�தி#மக� மனமகி4� அம��தி#5பா�. 

 

காேம; தி#*ைர நக�வா4க 

      உைமயா.டா� க#ைண வா4க 

பாேம; ெவ.ணீ=C க.மணிA� 

      ஐ�ெத<�� பரவி வா4க 

ேதேம; *ரேச கர�வா4க 

      அவ� அ6யா� ெசறி� ேபா$ற5 

>ேம; மணிம�=� இனிெத/�த 

      2?சித9ெச� ெபா$றா� வா4க. 

 

�ரவன��ராண
 உைரநைட (,/
�ரவன��ராண
 உைரநைட (,/
�ரவன��ராண
 உைரநைட (,/
�ரவன��ராண
 உைரநைட (,/
....    

 

வாேன= Cக மதிF/� *ர வேனச#ந  

மாேன= க.ணி உைமயா� பிைகA� மகி4விDட� 

ஆேனறி *தி அைட�த#� ேகால� அைட� க.ேடா� 

ஊேன= மிT;ட� ெப@திய ேபாி�ப� ஓCகிடேவ. 
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சா+ேகா�ைடயி  க ெவ�/+க� பல இ#+கி�றன. அைவகளி  ஒ�= 

�*ரேசகர� ேகாவி"  மஹாம.டப�தி$2� �2மிட�தி  கத;நிைல+2 வட�ற� 

எ<த5ெப$றி#+2� விபர�:- 

 

க ெவ�/ ஆரா@9சியாள�களா  எ/+க5ெப$ற ந�ப� கி.`. 55/46/47. 

நாயனா#+2� ந� ெபயரா  க�6ன பரா+கிரம பா.6ய� ச�தி+2� நா� 

பிற�தநா� ஆனி அவி�ட� தீ��தமாக எ<�த#-கிற தி#நா-+2 நா��த  

ச�திராதி�தவைர ெச ல+ெகா/�ேதா�. ந� ஓைல பி6பாடாக+ெகா./ க "G� 

ெச�பிG� ெவ�6+ேகா........ 

 

இத� சார� 

 

பரா+கிரம பா.6ய� த�ெபயரா  ேகாவி  ெதாடCகிய "பரா+கிரம பா.6ய� 

ச�தி" எ�ற விேசட >ைஜயி� ெசலவி$காக9 ெச@த த�ம�ைத+ :=கிற. இ�த5 

>ைஜ அரச� பிற�த மாத நa�திரமான ஆனி அவி�ட� ேதா=� நீ65பத$காக+ 

க�டைள இட5ெப$=�ளதாக� ெதாிகிற, 

 

2றி5�:- இ�=� வ#ட�ேதா=� ஆனிமாத� அவி�ட நa�திர�தி  தீ��த� 

ெகா/+2� தி#விழா நட� வ#கிற. 

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

உ  -  கணபதி ைன 

தி#9சி$ற�பல� 

 

�ரவன� �ராண
�ரவன� �ராண
�ரவன� �ராண
�ரவன� �ராண
    

1. 1. 1. 1. கட6� வா7�. கட6� வா7�. கட6� வா7�. கட6� வா7�. ((((1111----22)22)22)22)    

 

அழ2 விநாயக+ கட;� 

 

சீ�>�த ெபாவ6யா� சிற5ப6யா� பா$ெபா;? சிற5ப நா-C 

:�>�த வவ#யிரா ெம@5�ண�; மா@5ெபா"த  2றி5பி$ ேறா�ற 

நா�>�த ெபா9சிற5�5 �ணெர<�தா லாமழ2 நாம� >./ 

கா�>�த *ரவன� தம�கடா+ களி$றின6 க#தி வா4ேவா�.   (1) 
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*ரேசகரநாத� 

 

>ேம; காதரD? சீதரD ேமாதரD� �க4� ேபா$ற� 

ேதேம; ெபா$பக�தா� க$பக�தா� �ைன2வ;� தி.ேடா� ேவ�� 

பாேம; வி.ணவ# ந.ணவ#C 2ைர�ெத�D� பயேன ந கி 

மாேம; *ரவன� தம�*ர ேசகர�தா� வண+க? ெச@ேவா�.   (2) 

 

பர�க<+ கைடFல� பினாகமைல �வ$=கைண5 பகழி யாதி 

விர�பல ெதாழி$படா விதெமதி��த பைக�#+கி *ர� ேதா$றி 

யர��த  வாேனா# ேமனா#� ேபா$ெற/+க வம�த$ ேக$ப 

வர�2ண *ரவன� தம�*ர ேசகர�தா� வணCகி வா4ேவா�.   (3) 

 

உைமய�ைம 

எைமய�ைம யைடயாம "�ைமயிெனT வைகநல� ெம@தி யா�ற 

கைமய�ைம வ#�பணிய+ க.டனெம� பா�2<;�கல5பி� தா�வா 

ளைமய�ைம �யC2ழலா+ ெகா/*ர ேசகர�பா ல#ளி� ேமய 

;ைமய�ைம தி#வ6யா மி#ேபா �5ேபா ��னி வா4ேவா�.   (4) 

 

பாயமல�+ க#C2ழG? ெசTவாA� ெவ.ணைகA� பசிய ேதா- 

ேமயவ#� ெபாழிவிழிA� தி#�க� மCகல5ெபா� மிட=� ேதசி 

னாயபர ஞானநிைல ெகாCைகA?ெசC ைகAம#Cகி னவி�ெச�ப�/� 

Eயமைற �6�ணரா ;ைமய�ைம தி#வ6A தி� வா4ேவா�.   (5) 

 

சபாநாயக� 

ப6�தனா "ர.டாய Eலேம னிAமD�$ பகரா றாய 

ம6வாிய F+2மேம னிAமதிF+ 2மேமனி மயேம யாக+ 

க6த"லா வTவதிF+ 2மேமனி ேநா+கிAளC களி5ப ேவத 

�6�ைரA மணிம�= ணடநவிG� ெப#வா4ைவ ��னி வா4ேவா�.   (6) 

 

சிவகாமிய�ைம 

எ9செமன  சிலதவிர9 ெசயெவD�வா@ பா�/விைன ெய9ச ��பா� 

ெம9சவிைன �த"ெனா/ பிற;ேம$ றி/ெமD?ெசா  *ேண யாக+ 

க9சமி"� �யிரைடய நடCகா.பா ெள�றறிஞ� க#தி ேய�த 

நி9சம க./வ5பி� த#�பாி> ரணிபத�. ணி=�திவா4ேவா�.   (7) 
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தaிணாK��தி 

விதியைமய5பைட�தலாி �ர�த ேவ. டா;#+ெகா� வித�தி$ ேக$ப 

மதியைமய5 ப6�த 2# ெமாழிேக�ட  சதனந� மா.பி னி$ற  

பதியைமய� தி#வபிேட கCேகாட  ேவ.டாத ப.பி$ றாேன 

ெபாதியைமய5 ெபா"க லா ல6யமராசிாியன6 �க4� வா4ேவா�.   (8) 

 

வயிர+கட;�. ேவ=. 

ஈCேகாபா மாறC ேகாநி� னிகெலறி 2வெம� ெற�� 

னாCேகாபா தரவா ய?ெசா லணC2ைற நாவி னாD� 

ேவCேகாபா நல+: ராழி வி./;� P+2$ ற?ச9 

சாCேகாபாC கCைக5 ெப$ற சரனா� த�பி ராேன.   (9) 

 

அழ2 விநாயக+கட;�. ேவ=. 

ெபாழிகரட மதகயவ தன�மதி ெலா#ேகா/� �ைழ+ைக *9�C 

2ழிவிழிA நா வாA� ப/�க#� ெப#வயி=C 2றிய தா- 

ெமாழிவி க# K6க�� பைட�தழ2 விநாயகென� ெறா#ேப� >./ 

பழிதபவா4 வி�தகைன நிைன�தி �ாி�பத� பணி� வா4ேவா�.  (10) 

 

�#க+கட;� 

ெபா#வ#ெமா.ப��கிேல மயிலத�ேம "ளCகதிேர ெபாலC:�ேமனி 

ெவ#வ#ம+ கதி#மி4�த மதி+கைலேய �.டரமா விளC2 நீ= 

ம#வ#ம+கைலவைள�த ;/+கணேமமா�பி���த வடெம� றா@�ேதா� 

ஒ#வ#ம� ெபா/தி+க மகி4�#2 னி#சரண �ளCெகா�வாேம.  (11) 

 

தி#ந�திேதவ�. ேவ=. 

ஐ�ெதாழி� �த வ னாய ைவ�மா �க+ேதா� ேற$ற 

ைவ�ெத<� .ைம ேதறி ைய�ெதD� தைடA நீ�தி� 

ைட�தி�ேம ல#�க ல5�$ ைற�ெதD நிைலயி னி�ற 

ைவ�# ;ைடயா� பாத ைம�=5 பாG� தா4வா�.   (12) 

 

அக�திய �னிவ� 

ந�-� வ#�� வாேனா� ப/�ய� நாச? ெச@வா� 

உ�-� கடனீ� �$= ேமா#<� தளைவ� தாக 
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வ�-� ப#கி+ கCைக யா$றிைன யட+கி வ.சீ� 

எ�-� ெபா"A? சீ�ெப$ றி#5பவ� =ைண�தா� ேபா$றி.   (13) 

 

தி#ஞானச�ப�தK��தி நாயனா� 

த#க" யாண ெம�= த2�த னிைலயி லா 

வ#ெதாழி$ ெபய�+2 ��தி மா.ெபா# ெள�ப ரா@�ேதா� 

ெப#மண ந H ர�த5 ேப9�ர ;ற5� +கி 

ய#வற ;ல2@ வி�த ெவா#வD+ க�� ெச@வா�.   (14) 

 

தி#நா;+கர� நாயனா� 

ெசா ல#� பைடக ெள லா� ெதாழி$படா வ.ண� ைவ�ேத 

ெவ ல#� பைகA =5பா  ெவ G� வி� தகேன ேபா�= 

� ல#? Fல� ெப$=� ெபா#ெதாழி� மா$றி� ெதTைவ 

ய ல#� வா+கா  ெவ�ற வ.ணைல ெய.P வாேம.   (15) 

 

��தரK��தி நாயனா� 

ெந#5�ேம ேனா+கி நி$2 நி லா நீரT வாெற� 

ற#5பிநீ� ஞாலC := ம�ெமாழி ப<ேத யாக 

வி#5�ேம ைவயா ேறக விைழயரா$ ==நீ� ெவ�ளி5 

ெபா#5�ேந� நி$க5 பா/� �லவD+ க6ைம ெச@வா�.   (16) 

 

மாணி+கவாசக �வாமிக� 

உயி��< த6ைம ம$ைற5 ெபா#.�< ைடைம ெய�D? 

ெசயிாின� ெமாழிA� ெகா./ சிவபிரா D+ேக த�ைன 

யய�வ# ம6ைம யா+கி5 ெபா#-ம$ றவ$ேக யா+கி 

மய�வ# மி�ப� ெப$ற வாதZ� �தைல A�வா�.   (17) 

 

ச.ேட�ர நாயனா� 

ப.ண#? சிற5பி$ >ைச பரமைன5 ெபாி ெச@ 

ெம.ண#� தைன9ச$ றா�வ� தினிய> சைனெச@ யாேர$ 

க.ண#� பய�கா ணாரா@+ கழி�மா ழா� ேசார 

ந.ண#� ெப#ைம ெப$ற ந�பைன5 �க4� வா4ேவா�.   (18) 

 

அ=ப�Kவ�. ேவ=. 
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அளவி றீைம யைம�தெவ� D�ள�� 

அளவி ன�ைம யைம�தக. ணாக9ெச@ 

தளவி  சீ��தி ய=ப� Kவ#� 

அளவி லாவ# ளாலம� வாரேரா.   (19) 

 

ப?சா+கரேதசிக�. ேவ=. 

இனிய# பிற5� ெம@ேதா ெம/�த ப  பிற5�? ெச@த 

கனிதவ5 பய�தி னாேல காசினி5 பயனா A�ள 

பனிமல�5 ெபாழி F4 ெத�னா வ/ைற5 பதியி� ேமய 

�னிதந� னம9சி வாய 2ரவைன5 ேபா$= ேவாேம.   (20) 

 

அ�பலவாணேதசிக�. ேவ=. 

பர;மைற5 பயெனDைம� ெத<�திைன� �ெதாிய5 பக�� தீரா+ 

கர;தவி�� ெதாளி�பத�� தைல9F�6ெயைனயா./ க#ைண :�� 

விர;ெபாழி$ =ைறைசயி$�5பிரமணிய ேதவெனா/� விளCகி ேயாவா+ 

2ர;�ைன பரசிவன� பலவாண$ கிய$றெலா�=C 2றி�தி ேலேன.   (21) 

 

ம$ைற9சிவேநச�க�. ேவ=. 

ைவயக� பர;� *ர வன9சிவ ெப#மா� ேகாயி� 

ெம@யக� ப6�ெதா. டா$=� வி#5பின� நீ$=9 சா�� 

ெபாயயக� தவி��+ ெகா.ட �.ணிய ராய யா�+2 

ைமயக� ப6ய9 ெச@வா ம#�ெபற "லாப ேமா��ேத.   (22) 

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

2. 2. 2. 2. அைவயட$க
 அைவயட$க
 அைவயட$க
 அைவயட$க
 ((((23232323----27)27)27)27)    

 

த.ணிய நீ= >சி� தவாதக. மணிA� தாCகி 

ெய.ணிய ெவ<�ேதா ைர� மிதய�5 பதி� வா<� 

�.ணிய வணிக� ேக�ப *ைரW�5 �ராண? Fத� 

ப.ணிய ெமாழிெப ய��5 பா/த G$ேற� ம�ேனா.   (1) 

 

ஒ#வன சரைன யா�வா D�/ைள யி#�� தா+க� 

ெய.ணிய ெவ<�ேதா ைர� மிதய�5 பதி� வா<� 

�.ணிய வணிக� ேக�ப *ைரW�5 �ராண? Fத� 

ப.ணிய ெமாழிெப ய��5 பா/த G$ேற� ம�ேனா.   (2) 
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ம�னவ� 2ல�ேதா� க.ட� றைனய#� வழCகி+ ெகா.ட 

��னவ னிழி2 ல�ேதா� �ளிஞD ��தி ெய@த� 

த�ன#� ெகா�- நீரா$ சா�றவ� ெச@A� ேகாேளா 

ெட�னிழி கவிAC ெகா�ைக ெய$ைற+2� வழ+கா� ம�ேனா.   (3) 

 

ேவெறா�= ெச@ைக வ ல வி�தக ெனன  விள+க5 

பாெறா�= Fல� த.ண  *ைரைய5 பலவா9 ெச@தா� 

மாெறா�= சிறிேய� ெச@A� வ<+கவி யைன� மா�ேறா� 

ேபெறா�= கவிக ளாக5 ப.Pத  ெபாிய த�ேறா.   (4) 

 

சிற5�5பாயிர� 

ஏ$ற?சா  ெப#மா� *ைர யி#�தமி45 �ராண? ெச@தா� 

ஊ$ற?சா  கைலக ெள லா �.ைமேய விளCக� ேத�� 

ேத$ற?சா லறிஞ� ேபா$ற� திாிசிரா மைலயி  வா<� 

ேதா$ற?சா  �க4மீ னா�சி ��தர நாவ ேலாேன. 

 

ஆக� தி#வி#�த� 27. 

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

3. 3. 3. 3. தி&நா�'�படல
 தி&நா�'�படல
 தி&நா�'�படல
 தி&நா�'�படல
         ((((28282828----97)97)97)97)    

 

பர; ேபர#�� 6#;# ;ைமய# பாக� 

அர; F6ய *ரேச கராினி தம# 

உர; ேச�தல �த$பல ெகா.6னி ேதாCகி5 

�ர; ேமவிய பா.6நா� டணிசில �க வா�.   (1) 

 

அகனி ல�யி� �த$பல ;யி�க- மளி�தாC 

2க�ம =�த# ள#�திைய மகெளன5 ெப$= 

மனென ன5படா5 பரமD ம#மக னாக 

நக�ம கி49சியி$ ெப$ற பா.6ந� னா/.   (2) 

 

2�= ேந��ைல� தடாதைக+ ேகாமள+ ெகா<�தி 

ன�= தீ�மணC க./வ5 �$ற ம�றி 
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ய�= ேபெரழி$ ெப$ற பா.6ந� னா/. 

ந�= க./வ5 �$ற பா.6ந� னா/.   (3) 

 

ெசா ல நீ6ய ெப#��க49 சைட�6 ணி� 

ெவ ல ேவ=ெவ. ணீ=#� திரா+கமி� K�=� 

� ல வாதாி� ெதா#வ�ேப ர#ள/ �ர+க 

ந ல மாதவ� �ாி�த பா.6ந� னா/.   (4) 

 

மதிவி ராவிய ைசவேம ெபா#ளலா  வ<�� 

திவி ராவிய சமய�ேவ றி�ெறன� வ�= 

பதவி ராவிய நாெடலா� ெதளிதர5 ப.P 

நதிவி ராவிய திற�த பா.6ந� னா/.   (5) 

 

மி+க ெச வ#C கைலஞ#� வி/படா� ேமவ� 

த+க ெபா�மணி யாகர மளவற� தாCகி� 

தி+க வா;= விைளA.�$ ப ல;? சிற� 

ந+க ேம�ைமயி$ ெபா"வ பா.6ந� னா/.   (6) 

 

மைழவள� 

ெவளிெய ன5ப/? சிவபிரா� ேமனியி  ெவ.ணீ 

ெறாளிெப ற5�ைன� தாC2ெவ. �கி�மிைச A$= 

நளிக ட$�ன  26�ந  வாயத� ேபா��தாC 

களிA ற+க=� ெதா@ெயன மீ./�வி. ணைட�.  (7) 

 

ெபாC2 *ைரநீ� வா@ைவ�+ 26�தி/� ேபா4த� 

ெதC2 ெமா./கி�+ ெகா6தைட யிய$=த ெல.ணி 

யC2 நி�ெற/� தவனிெய. க2ப� மறிய� 

தC2 மா$ற" னிைற�ெதன� த6�ற *சி.   (8) 

 

ப$= ைவயக �@யயா� ெபாழி�தத. பாணி 

வ$= மாகவ�� ட$றி/ ேவனி"� வ�ைம 

ெய$= மாநில �ண�தர வத�வ" யி�ேற 

�$= மா�ாி� தி/ெம� றி6�ற �ழCகி.   (9) 
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தC2 த.ைம:� தமி4வைர �த$பல ைசல 

ெமC2 மாதவ� திைய�தெவ5 பிாிதா5 ெபாதி� 

ெகாC2 வா�2ழ Gைமமணா ள�2றி5 பவ�பா$ 

ெபாC2 ேபர#� ெபாழி�ெதன5 ெப#மைழ ெபாழி�த.   (10) 

 

தீ�/ வா��க ழி�திர னாதிய� ெசறி� 

ேகா�/ மா வைர கைள9சிவ+ 2றிெயன+ 2றி�5 

பா�/ மாமைற பக�த# சக�திர தாைர 

யா�/ மாெறன5 ெபாழி�ததா ைரக.�கி லைன��.   (11) 

 

வைரநி ைற�த மர�பல ெசறிெப#C கான� 

தைரநி ைற�த த.பைண ேயாைடF4 ம#த 

நிைரநி ைற�த ெந@தலC ைகைதF4 கான$ 

றிைரறி ைற�த சிவவியா பகெமன ெவ�ள�.   (12) 

 

வ<தி த�ெபா# ளாயிDC ெகாைட�ெதாழி� மா.பா$ 

ப<தி  வாதZ�5 பிராைனேய பாெரலா� �க< 

�<� வாாிநீ ராயிD �கிைலேய ய�றி 

ெய< ஞாலமT வாாிைய5 �க<வ திைலேய.   (13) 

 

ேமய மாமைழ மிக5ெப@ �கிெலலா� விள��த 

ேசய ேவாிகா  கலCகனீ� நிைறத"$ சிவ�த 

காய ேவ�ய  ேவனி ெச@ ெவ5ெபலாC காி�த 

பாய பாாிட மC2ாி� தி/�லா$ பச�த.   (14) 

 

ேவ./ நீ�ெபாழி யாவி6$ கா$ெப# விலC2 

>./ வா/த லய��திடா திய க#� �ய க� 

ஆ./ நீ�ெபாழி வள?ெசா வா ெரவ�திைண ைய�� 

ஈ./ வ.ெப#C 2றி?சியி� வள?சிறி திைச5பா�.   (15) 

 

2றி?சிவள� 

ச�த னாசல �த"ய வைரெயலா� த<வி 

ெய�த நா-நC 2மரேவ� காணிெகா. 6#� 



51 

 

வ�த நா��க னாதிேயா�+ கார#� வழCகி5 

ப�த நாச�? ெச@கி�றா$ ெசா வைர5 ப.�.   (16) 

 

வ�ளி நாயகி நலமி2 காத"� ம#வி 

ெவ�ளி மா வைர5 பிரா�மக� *$றி#5 பதைன 

A�ளி வானவ�+ கிைறயிD� ேப#வ5 �$=� 

�ளி வா42வ� ெபா#5பரா வயி�வள� ெதா2�ேத.   (17) 

 

ெத@வ யாைனைய ேவ�ட� த��பல தி#; 

ெம@ வாDல கி#+ைகைய வி#5�றா ெவ�மா� 

ெகா@ம ல�+2ழ  வ�ளிேயா ேடன�மா+ ெகா./ 

ெம@வ ள�தழீஇ வைரயம� தாிென மி2ேம.   (18) 

 

�#க ேவளினி தம�த" னாரண �6ேயா 

த#க வா4ெவன வ#-ைம யா.ம6� தலேமா 

ெப#க வாதர� �ாிெப#� ெதா.ட�த மனேமா 

2#க வா;ைக+ ெகா69சிய� 2லாயவ+ 2றி?சி.   (19) 

 

ந�ைம யாட# ெவ�ளிைல ேவ$பைட ந�பி 

ெகா�ைம ெவ��ைல+ ேகா$ெறா6+ ெகா696சேயா டம#? 

ெச�ைம ேசாிட? சிவPறி D=�பல சிற5ெப� 

ற�ைம மாாிக. டா/ேதா ைககளவ ணம#�.   (20) 

 

அ#- #+ெகா./ ப Gயி� க-��ர� தளி+2� 

ெவ#- #9�ட� ேவ$பைட� த�பிரா ன�த 

ம#- #+ெகா/ நம+2மா� சிைமவய+ கினென� 

றி#- #�� மணிவைர� திமி பல விண�+2�.   (21) 

 

கால கால�த� �ய�திD �6யிDC கம<� 

பால வாகிய மழவிள? ேச@மல�5 பத�தி� 

ேமல வா�தவ �ண��ெவT வரா5பட� ைப�தா$ 

ேபால வாவயி� மல�வன ெபா"த#� ேதா�றி.   (22) 
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2ளவ� மா�6 யா�/த ேலன"$ ெகா.ட 

வளந� மாெவா/C கல�தினி E�/த� மதி�5 

பிளவி லாவைர9 சாரெலC கPமிக5 பிறCகி 

Aளநி லாமிளC கதி�நிக�� ெதாளி�ெச�ேத� தைடேய.   (23) 

 

�< ந��# ேவர�ப� ெகா�-மா �ய�ேற 

ெய< சீ�மிக நம+கிைய வி�தசீ ாிளவ  

ப< தீ�தர வமாிட ெம�=ற5 பயி வ 

ெகா< ப வாி வ./ண+ கடா�ெபாழி 2�ற�.   (24) 

 

ேதாைக மாமயி  வாகன5 பிரான6 ெதா<வா� 

ஓைக :ரெவ� திைணயிD� ளவ#மாC 2=ைக 

யாைக யாெலா# திைணெயன$ கடா5ெப#C 2றி?சி 

வாைக ெய�ெசானா � ைலயி� வள?சிறி திைச5பா�.   (25) 

 

� ைலவள�. ேவ=. 

வா@�தபல விடCக--� ைவ2�த? சிற�தெதன 

ேவ@�தபாி சன?Fழ வினிதம#� தி#ெந/மா  

ஆ@�தகட ;-மானா ன�மக; மா@வள��தா� 

ேறா@�தவ� வளேநா+கி ெய�னி"னி9 ெசா Gவெத�.   (26) 

 

திைரெயறிபா$ கட$=யிG? ெசCக.மா  பாறயி�ெந@ 

வைரயைறதீ� தர+கவ#� வா?ைசயா ெனன+க#தி 

Aைரசிற�த � ைலநில� ெதாழியா பயிGவன 

தைரநைனய5 ெபாழிதீ�பா$ றட?ெச#�த$ 2ட�பல;�.   (27) 

 

தCகளின� ெதா#பிைணைய5 �ண��ெதா#ைத யைலb�= 

திCக.�65 பரனிள?ேச@ ெதTவிமகி4 தர+ெகா/� 

நCக�2ல+ ெகா#ெப#ைம நா�6னா ெனன+2ரCக 

மCகளவி� மாைலயினா லம#மா வயினகலா.   (28) 

 

தனியம# மாலய ைதய��ைல த<;த$25 

பனியம# மதிய�6 ய�திவா னிற5பகவ 

னனியம#C காதெலா/ ந�P�நி$ றைலமாD 
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மினியம#� பிைறேதாய மிக5>�த நிைல+ெகா�ைற.   (29) 

 

மணமக�ற� �ைல�ணர வ�ெதா#பா னி$பண�� 

தண;ெமா# விைளயா�டா ல��ய+ைக வைளயாழி 

�ணரவைம மா�மக-� ப G#வ� ெபா#�தியம� 

2ணெமனெவC கPமம�வ ெகா<மல�ெச$ றியகாயா.   (30) 

 

உ#;பல ெகா�ளிDமியா Dைன�தழா ெதாழி2வேலா 

ம#;திற �ணெர�= வ6;தா D�பலெகா. 

ெடா#;த" லா5ெப#மா Dவ�தைணA� திறமாD� 

ெபா#;தவி� ப�மதைல கிைளகளி$> ைவைய�த<வ .   (31) 

 

மாயவைன ெய�ெப#மா� மகி4�த< ;�ெபா< 

Eயவ� ேமனியிைட� வ�றிெய<� ேவர�ன5 

பாயமத ைல+கிைளக� ப >ைவ ெம@வ#ட 

வாயவழி யிழி�ேதா/ ம5>ைவ மல�ெபாழிேத�.   (32) 

 

மணC2ல; ப��ளவ ம கியயவ5 ெப#வன�தி� 

2ணC2லவ� ெதாி�ெதா#மா  26ெகா�ளா வி6னளவா 

வணC2திைர நிலமக- மல�மக- ம$ைறய# 

மிணC2திற� பலெசயிD ெம@தியமா "ாி5ப�கேளா.   (33) 

 

ம#வெவா# கா விள�� ம$ைறய# கா$க=�� 

ெவ#வமகி4 தர5பயிG� விய�ெகா.K ெவ5ெபா< 

ெமா#வாிய க#ைமத# ெமா#காிய மாெல�= 

தி#வமி2 ெப#வன�9 ெசறி�வ5�9 ெசAமைழயா .   (34) 

 

ெதா ைலவர ெக.சாைம ெசா�ன பல பய=ம"� 

ெத ைலயிலா வள�ெபா"ய ெவ.ணி ப�+ க-ம"ய+ 

க ைலய# 2ைடயா+ெகா� கா2�த னினிதளி+2 

� ைலவள ெம�பக��தா ம#தவள? சிலெமாழிவா�.   (35) 

 

ம#தவள� 
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த#நிதிய மணி�ரபி த.ண�த� பாிகாிேய 

##வவயி ராணியர� ைபயராதி Aவ+2�வள 

ம#வியளி� வி.�ர+2� வானவேன ெத@வதமா@5 

ெபா#வற+கா� தளி+2ெமனி$ �கலெவளி ேதாபைண9சீ�.   (36) 

 

தா�ெப#க$ ேகவா@� தைதA�கி Hாிைறவ 

ேனா��நிலC களி:ர ெவா.ெபா#ைன வளைவைய 

பா��நதி மநதிெய� றிைவ�தலா� ப$பல;� 

ேத��த" லாமிக5 ெப#கிவ#? ெச@ைகயேவ.   (37) 

 

ெச=ெவா#K வைக5ப/வ சிைல�வ# நதிதாேம 

A=�னற� திட+ேகாட Gய��த2ைல ேயாிகளா$ 

ெப=வைகA@� திட+ேகாட  ெப@��கிலா னிர�ேபாி 

ம=வறந  திட+ேகாட ெலனவ<தி ந�னா�6 .   (38) 

 

ஓ;ைடய ��6மத :/ரா@5 �2�ெத<� 

பா;ைடய கா வழிேபா@5 ப.ைணெதா=� பன பர+க 

ேம;ைடய களமெரலா� விைர�மகி4� ெத<�தா��� 

தா;ைடய பக/பிய றாCகெந/ ^கCகிட�தி.   (39) 

 

அ�த^க ந/நா?சி லைம�தேவ�+ கா ெபா#�தி9 

ச�த�ற ேமழியிட+ கர�தழீஇ9 சி=��ேகா� 

��தவல+ கர�ப$றி K.ட�ய$ சியி$ெசறி�$ 

ப�த�< தற;<த� ேம$ெகா.டா� பக/ர5பி.   (40) 

 

உ<வா# �<தவள =�2ைழய5 �ன பா@9சி 

ெய<வா#� தைழய<க வி/வா#C கCகாி� 

வ<வா# மவ�ேம/ மா$றிமக பதிபாத� 

ெதா<வா# ம?ெசா��ைள Eயநா� விைத5பா#�.   (41) 

 

வி�தியெசா� �ைளபதி�த ேவைலA= நீ�கழிய� 

த�தியநீ�+ கிழ+2மைட தைன9சீ�5 பி�சிைற� 

ெம�தியேம+ 2�ளமைட தைன9சீ� ேவ./�ன  

ெபா�தியகா த"$பா@9சி5 ெபா#வறேவா� பி/வா#�.   (42) 
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ப#வமி ெவனநா= பறி�ெதா#ைக9 2ணி�ேமாதி 

ம#வ;= �ன� ம.ணி �6ெச@ வாாி5ேபா@� 

தி#வமி2 ப.ைணெதா=? சின�தக" ேயா�ெட/� 

ெவ#வநனி ந/வா# மாயினா� விற$களம� .   (43) 

 

ந�ட�த  சிவேநச ந லவரC ைகயி$ெகா/� 

வி�டெபா#� சிறிெதனிD மிக5பைண+2� பயென�ன5 

ப�டவய ெறா=�பைண+க5 பக�ப வி+ கிைடWறா@+ 

க�ட�=� தி/�வ=ைம ேபாலட��த கைளபல;�.   (44) 

 

கைளகைளA� ப#வமி ெவன+கா�ட+ களமெரலா 

மைளயலவ� �2�ெதாளி+க வ�E�பி� வராெலாளி+க+ 

கிைளய/?ெச@ வளேநா+க+ ேககய�வ� தைட�தெவன� 

தைளகெடா= மா$=+கா லா�6ய�+ டா��2�தா�.   (45) 

 

ேகாகநக மல�பறி5பா ரதினிைற�த ம+265பா� 

ேமாகமிக+ 2ழ$கணிவா� �தி��தமய+ கால/�தா� 

ஆகெம< �ைலயிர./ ம#�ெபன+ைக ெதா�6<5பா� 

ேவகெமா/ �கநிழனீ�� தட;வரT *ெயனேவ.   (46) 

 

ஆ�ப�மல� பறி�தி/வா ைரயகைல மதிய/ேச�� 

ேதா�ப �ாி ெய�பா�ேபா ெலா�ளியத� �க�தைண5பா� 

:�பG= ந=Cகாிய 2வைளமல� பறி�தல��தி� 

ேத�ப"ைட Aைமயா�ேபா$ ெசCைகமல�� தாCகி/வா�.   (47) 

 

கைள�< மிTவா= கைள�கைட சியரகல� 

தைள�< மிடெராழி�த தவ�ேபால5 பயி�பைண�+ 

கிைள�<C க#+ெகா./ கிள�வயிர *�6ெயன 

விைள�<C ெகாள+கதி�க ளீ�=விைள� தனமாேதா.   (48) 

 

ெகா<�தவ"5 �யம�ள� பல�2<மி+ 2யேம�தி5 

ப<�தகதி ரற�த6� வாி�தைல+ ெகா/படைர 

வி<�தகள� �2�திெந/� ேபா�ேவ@� மீள;ம� 
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�<�தவள5 ேபா�சாி�+ கடா5பிைண� �/+கி/வா�.   (49) 

 

ேம#வலC ெகா-�கி ேபா$ கடாவி/� வி/�தத$பி 

னா#�விய5 �ற5பலா லCகைள� நைவேபா+கி9 

ேச#�வள ெவ.சா" ெச?சா" ேவ=2வி� 

ேதா#மள வி�6/வா ேராைகநனி தைலசிற5ப.   (50) 

 

இைறகட�� னீவன*� ெத?சியைத மைன5�2�தி 

மைறெநறியி$ பிறழா வ2�த#ெட� �ல�தா��$ 

2ைறய=� மிகவா<C 26க.மிக ம கியேவ 

நைறமல�+க$ பகநா�/ நாயகேனா� பி/திைணA�.   (51) 

 

க#��த6 பவெரா#பா$ காமராி சனமி?சி 

வி#��வள மிக+ெகா./ விடா2வி5 பவெரா#பா$ 

�#��மல�5 ெபாழி வளCக /வ�றிட+ெகா� பவெரா#பா  

அ#��கத "�டைவ யணிவளCெகா� பவெரா#பா .   (52) 

 

�திய�ன லா/ந#� >ைவய] டைலAண��தி5 

பதியவD பவி5பவ#� பர�ைதயைர �யC2ந#? 

சதியைமய வவ�நடCக. /வ5பவ# மா@�தைழA 

நிதியவய  வளெமளிேதா ெந@த வள? சில�க வா�.   (53) 

 

ெந@த வள� 

உைக+2ம/ திற$�ற+ேகா /=�ணாி+ ேகா�/நிறீஇ 

நைக+2ந=� ��னாக+ ேகா�/மல� ந�கணி� 

தைக+2�வ" வைலஞ�ெதாழ� தக#வ#ண� ெவளி5ப�/ 

�ைக+2�வள மளி�ேதா�ப5 ெப$=ள �ெந@த .   (54) 

 

தாலம ;./ெவறி தைல+ெகா.ட பரதவைள+ 

ேகாலமணி ெயன5��ைன ய#�ப�ளி+ ெகா.6/வா� 

சால;மT வ#�ெப�ன� தரள�வா ாினெரறிவா� 

ஏரலமய+ கறிவைடயி னிெச@த "=�>ேதா.   (55) 
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வைல*� கலவ�பல மயிைலகவ�� தம�ேதாணி� 

தைல*� �லா கமழ� தாC2வி5பா ரகாைல 

யைல*� மயிைலக- மதி *4வ வா:ழி$ 

�ைல*� வ=ைமயற5 ெபா#�பலவா$ றிD�ப/ேம.   (56) 

 

ைற�<கி ெய<பவ�க� வறிெதழா� �ட��� 

நிைறகி#� வல��ாிA நிலாமணிAC கவ��ெத<வா� 

அைற�வ�+க ேபாக�ந� கைட2வா� ேபாிட�ைத+ 

2ைறவற;$ றவ�+2ெமா# 2ைறAளேதா :=Cகா    (57) 

 

அ5�மீ� கல�2வி+க வைன�திைனA ந/5ேபா4த  

உ5�ேந� ெசG�தி/த Gண+கி/த  ��ேளா5ப  

ப5�கா? சனC2விA� ப6வி$ற "ைவயைன�? 

ெச5�ேந� �ைலமடவா� ெச@வ5ப� நாேடா=�.   (58) 

 

கலமிழிA மதகாிAC க#�ன  ப#கிெய< 

பல�கிG� ேவ$=ைமேதா$ றாவ.ண� பயி�றி/வ 

�ல;கம4 ேவலரச� ேபா��ாிA� திற�ண�� 

�ல;க#C ெகா6யகலா பர�திய�தா� ர5ப;ேம.   (59) 

 

உர;ெசறி �வி�< �@A�வைக �கி ெபாழிய+ 

கர;தவி� �னGதவி+ கதிாிர./ ெமழ�ேதா$றி 

விர;பல ெபா#ளைம� ேம�ேமG� ெபா"ெந@த$ 

பர;வள ெம�Dைர�தா� பாைலவள? சிறிைர5ேபா�.   (60) 

 

பாைலவள� 

2ர;பா டல�த$ற� ேகாகநக மல�5பாத� 

விர;மா ேற$=த ெச@ ெவ�மறவ� வைர5�ய�5 

பர;தா� ந=வாைக பாி�ேத$றி ய#க�னி 

Aர;ேச� தர+கா+க ;�ளதா$ பர��ர��   (61) 

 

ப<�நிைற ேபாீ�� ப/�ைவயா மலக�ம. 

வ<�ந=� பாடல� ம#வாேவ� ைம�த�ெதாட� 

எ<��ைல மடவா#+ கி#�பசிA நீ�நைசA� 
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வி<தமல� 2ழ$கணிA� வி�தக� �.டாCெகா .   (62) 

 

ப?சி�மிதி+ கிD�பைத+2� பCகயெம� மல�5பாத� 

த?சி�மல�+ 2ழ�மடவா ர#Cக$� நிைறகா�த 

ென?சி�மதி� தாடவேரா /றனிைன� வ#�தாம 

ன?சினழ$ பரGணவா நடைவயி$ப  �றவ#��.   (63) 

 

ெபா#வ#நா னில�திDேம$ ெறா#திைணயா@5 ெபா"த#நா� 

ெவ#வ#மா �6ேவ�த� விற வ<தி மகி4:ர 

ெவா#வ#மா "ைகேம�ேம G=தவெம� =ண��தேபா$ 

ப#வ#மா ெறாழிபாைல ப$பலேவ� �றேவா���.   (64) 

 

ெகா<நDட� ெறாட��னவ# ேகா$ெறா6யா� தைம+க./ 

ப<தி ெபாாி யிைற5பெதன5 ப��#Cைக >;தி�+2� 

ெச<வியபா ைலைய5�க<� திற�தெரவ� திைணபல;� 

வ<வறெவா� ேறாெடா�= மயCகிவ. ண���க வா�.   (65) 

 

திைணமய+க� 

வைரெய<ைபC கறி+ெகா6க� வன5பா6 ேவ"ெயலா� 

�ைரயைமய5 பட��பய� ெறா=விய�+25 �ாி�த;� 

விைரெச@வன� தளெவ<� வி<+2றி9சி ேவ"ெயலா 

�ைரெக<ம� பட��பய� ெகா69சிய#+ 2ற;த;�.   (66) 

 

பாயவன+ ேகாகிலCக� ப.ைணமா� ண�ெகா<த� 

Eயபைண+ கிளிகான� ெதா.ைடந=C கனிகவ�� 

ேமயபாி வ#�தைனெச@ வி�தகCகா� 6/மிேபா  

அயவள நனியாCகாC கைம�தெத� றமி4நா/.   (67) 

 

வய வயைல க#Cகா?சி வைள�ெத<� வா��ணாி 

யயலைம�� னாக�6 ப$றவைல+ கட$பவள 

மிய க#��� னாக�வைள� ெதcஉவய$கா? சிைய5ப$=? 

ெசயலைமA மத�தி#வ� சிைகபி6� நி$பேபா .   (68) 
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வைரAத; ெச<�ேதD� வனம#; மா�பாGC 

கைரயி பைண+ கைழ9சா=C கட$சCக� தகநிைறய 

விைரக<2 களநீ�69 �ரநி�= மிக+கவ#� 

உைரெசய# மைற9சில�பி D=க<2 கவ#த ேபா .   (69) 

 

இ�னபல வளநிர�பி யிய 26க� பலம கி 

��னெமாழி தரவினிதா@ ��கழி$ ெபா"�ேதாCகி5 

ப�னெவாளி� பா.6நா� டணிபல; ெள�பக��தா 

ம�னநிக4 *ைரநக� வள�திD?ச$ ெற/�ைர5பா�.   (70) 

 

தி&நா�'�படல
 (,றி,/தி&நா�'�படல
 (,றி,/தி&நா�'�படல
 (,றி,/தி&நா�'�படல
 (,றி,/    

ஆக�தி#வி#�த�, 97. 

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

4. 4. 4. 4. தி&நகர�படல
 தி&நகர�படல
 தி&நகர�படல
 தி&நகர�படல
         ((((98 98 98 98 ----    172)172)172)172)    

 

ெத�ளிய பல��க4 சிற5� ேமவலா  

வ�ளிய �க4மி2 வயC2 ய�9சியா  

உ�ளிய பரDைம ேயா6 #�தலா  

ெவ�ளியC கிாிெபா]உ� *ைர மாநக�.   (1) 

 

ஓ#மா ேதவெனா. டDெவ ன5�க4� 

தியா#ேம� தி/தலா "ைம5பி லா�தைம9 

சா#மா தர�ெதா/ தாC2 ேம�ைமயா� 

ேம#மா  வைரெபா]உ� *ைர மாநக�.   (2) 

 

ெதளிதG$ றைட�தவ� தி#2 றாவித 

மளிவள� ப#ைணயி னளவி "�ப?ெச@ 

ெதாளி*க5 பைட�மி+ 2ய�� ேதா�றலா� 

மிளி�சிவ ேலாகமா� *ைர மாநக�.   (3) 

 

ஆயப  லறCக- ம#ளி னா+கலா$ 

பாயப  Gயி�க-� பாி� கா�தலா$ 

றீயெவT வற+கைட தீர5 ேபா+கலா� 
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ேமயK வ#�ெபா]உ� *ைர மாநக�.   (4) 

 

நீைரேய@ த"�மணி நிர�ப+ ேகாட"$ 

சீைரநா வா@பல ெசறிய ேமவ" 

ேனாைரமா தவ�வைள �ழ+க �.ைமயி� 

*ைரேய நிக�த]உ� *ைர மாநக�.   (5) 

 

தி#மக ெடாழ�தி# வளி+2? ெச5பவ. 

ம#மக ெடாழ+கைல வழC2� *ர?சா  

ெப#மக ெடாழவ பிற+2 மா வைர 

ய#மக� பாகனா #ைறA� *ைரேய.   (6) 

 

எ.ணிய ெவ.ணியாC ெக@தி யி��ற+ 

க.ணிய �வனCக ெளலாCக ல�தலா  

அ.ணிய வ.டெம� றைமய� த+கேத 

�.ணிய ;ைமய/ �ராண� வா4தலா�.   (7) 

 

ேசாைல 

2வலய மளைகய+ 2வல ய�ள 

தவல= �ய�வைர தயC2 மாளிைக 

யிவ#ம5 �விவைள யிைச5ெப #Cகட  

கவல# மளிபல கைன+2? ேசாைலேய.   (8) 

 

அ#�தல மாகிய வளைக F4தர5 

ெபா#�தல� ெந#C2� ெபா"A� ைப�ெபாழி 

"#�தவ� �க4சிவ ேலாக� ெத@திவா4 

த#�த# ேவாைர�� தா4� ேபா$றேவ.   (9) 

 

தவம" யளைகF4 த.ண? ேசாைலவா 

<வைமயி  கிளிெயலா �லக� யாைவA 

மவமற5 ெப$=ந� களி+2 ேமா#ைம 

நவமல�+ ைக�தல ந.ணி வா<ேம.   (10) 
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அளைகமா நக�வைள� தாய ைப�ெபாழி  

பளகற வானேம$ பட�� ேபா��தலா  

உள�ெவ]உC கதிாி�ெவ5 �றாம ல�தல� 

தள�வற வா<�ேவ� த�� நா-ேம.   (11) 

 

ெபா@ைகக� 

அைலெயறி தடெமலா மணிA� ேபா#க 

�ைலத" ேலாதிம ெமா#C2 ேம;வ 

கைல�க ழ�தலC க./ ேபா$=வா� 

தைலயைண W�தியா9 சா�த ெல.ணிேய.   (12) 

 

ைதயல� 2ைடத# தட�தி \ெடலா 

ைமயல� 2டவைள யவாவி ெமா@5பன 

ைவயக� �க<ைம மணாள� றாெடா<C 

ைகயல� மிைசயம� காத  >.டேரா.   (13) 

 

ந�தனவனCக� 

மணம" ந�தன வன�ெதா =�பல 

விண�ெதா= ஞிமி=க ளிைர� ெமா@5பன 

2ணமல ெரா/�ைம 2ழG$ றாலயி  

�ணரளி ெயன5பல� �க4வ ெத.ணிேய.   (14) 

 

ெசறித# ந�தன5 ேபா தீC2= 

வறியைர5 பா��ெதைம5 பறி� மாமதி5 

பறிநிக� சைடயி�/5 பய�ெகா ளாத�  

லறிெவவ ென�=மி+ கசி5ப ேபாGமா .   (15) 

 

வாைழக� �த"யன 

ெகா<விய வாைழய. 2#� மீ9ெசdஇ9 

ெச<மல�+ க$பக� ேதனி ைற5பன 

ப<தக� ம+2ட ெம�= ப.ணவ� 

வி<மிய வா@ைவ�5 ப#க  ேவ�பேர.   (16) 

 

தைலவிாி யிலாCக" தட;ஙக க$பக 
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நிைலAல க.P� நிர�பி வா4வன 

கைல�க� விதி5ப6 கட�தி� வாA$= 

மைலவிேற வாவ பயிG மா�சிேபா .   (17) 

 

�னிய விலாCக" ெதா+க Fழ"� 

ம�னிய ணாிள மா;? ேச�வன 

ப�னிய மைறயவ� பாி� ச�ப�த 

மி�னிய �ண��த  விள+கி நி�றன.   (18) 

 

க�திக ளிட�ெதா=C கா@� நி�றிட 

ந�திய வி#5ெபா/ நாக வ "A 

��தியC கதி$பட�� தைமய ��தம9 

��தர� த#�த#? �.ண மாகேவ.   (19) 

 

நிைறயள ைகயி�வள நிக4�த5 �+கயா 

மிைறத� ெபாைமயி$ சிலவி ள�பின 

�ைறத# நகரேமா� K�=. ��� 

2ைறதவி� �றநக� வ.ைம :=ேவா�.   (20) 

 

�றநக�வள� 

யாைனக� 

மிகவழ 2ைடயைக விலCக  ேசாிட� 

தகமன� தர;றி ன/�த நா�ேம 

தகவைட 2வெமன Gண�� சா��ெதன5 

�க�ப/ �கவைர ெபா#�� ப$பல.   (21) 

 

சினவிய கைறய6 ெச@ய த.ட�+ 

கன��ெவ� 2ற+க#C கடா�ெப@ ேத2வ 

வனவதி சய9�வ� டளிக. ெமா@5பகா� 

மனெவாளி� சர�/நீ� மணிக� ேகா�ெதன.   (22) 

 

2திைரக� 

வாசிெய� ெபய�ெகா/ ம#; நாமைற 

வாசியா னி�றப� மா�த ல�-� 
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வாசியா மி�தல ம#வி D.ைமேய 

வாசியா ெமனமதி� தாC2 ைவ2மா.   (23) 

 

ந�தைல A#வைம ந�ைம யானல 

ந�தைல யைம��� னா- மாயி$= 

ந�தைல �னGைட நப�ெதா� நாெளனா 

ந�தைல Aறா5பாி மத�5� ந.Pவ.   (24) 

 

ேத�க� 

வலவென� =ைரயாி மைனவி யாநில 

நில;ந� ெபய�ெகாள னீதி ய�ெறனா 

;ல;ைவ ய?சின� ெதா5ப ைவயேம  

அலக#� �ள;தC கா" னா+2வ.   (25) 

 

பைகAட  கிழி�திய  பாி� ேத��திைற 

நைகமல� F�/� நய?ெச@ தாெலன� 

தைகநில மக4�ெத< சகட� ேத��தைல 

�ைகமல #25பன �கி4�த க$பக�.   (26) 

 

*ர�க� 

மானேம AயிாிD மா.ட ெத�=ெகா. 

Vனேம வாவைக *ர ேமா��வா 

ரானேபா�� தைல�க� தா.ைம ெய.ணிேல+ 

கானேம விDமழ$ க.ணி ைம�திடா�.   (27) 

 

��ென/� தி�டகா� �6; ேமவிD� 

பி�ென/� திடா�ைகவா� பி6�த  ேசா�கிலா� 

மி�ென/� ெதாளி#�> ணிறம. ேம"ட 

ெர�ென/� ைர+2 மிவ#+ ெகா5பேரா.   (28) 

 

யாைன+:ட� �த"யன 

காியமா வாாிெவ. காிைய� தாC2வ 

பாியம ாிலாயநா� பாிைய� தாC2�ேத�+ 

கிாியவி  பாிதிேத�+ கிாிைய� தாC2வ 
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மாியம$ =�ள;� வான� ேதாAேம.   (29) 

 

காி�த "யைவ+காC க#வி யா+2ந� 

திாிபற ேவா��ந� ேசாி ம கிய 

விாி�ற நக�வள மியா வி.டன� 

�ாியிைட நக�வள� �கG வா?சில.   (30) 

 

இைடநக�வள�. ேவ=. 

மைலக ட�மிைற வ�மக ளாகிய 

கைலவி ளC2ைம கா�மல� ேபா$றிட+ 

2ைலவி  ெபா�மணி ேயா/C 2ழீஇெயன 

நிைலய ைம�தன நீ6# மாளிைக.   (31) 

 

சில மாமணி மாளிைக நீனிற+ 

ேகால மாயவ ேன#C 2லவத� 

ேமல வாவி9ெசT வான� விர;த  

ஏல ேம$�ைன ெபா$=கி ேல@+2ேம.   (32) 

 

திக<� ெவ.�ைத தீ$றிய மாடCக� 

�க<� ெவ�ளி வைரயி$ ெபா"த# 

நிக< ��த வடCக ணிலா;வ 

விக< மாறி ல#விைய ேய@+2ேம.   (33) 

 

ஊட� ேமய மகளி ெராழி�தவா� 

:ட  சா�= 2ளி���த மாைலA� 

பாட  சா�ம� தா#� பர�ெதழி  

*ட ேலாவிய *தியி$ 25ைபேய.   (34) 

 

விாி5ப ெரT;ல க�ள� ேமதக5 

பாி5ப� ேபா$=� பவள மரகத� 

ெதாி5ப� ேம$ெகா-? ெச�மணி யாதிய 

வாி5ப� ைகயி லக5பட  ேகா6ேய.   (35) 
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*தி ெசTவிய தாயிD ேமகேந 

ேராதி மCைகய ]ட"$ ேபா+கிய 

ேசாதி ேமய மணி5பணி �றலா$ 

சாதி யாதியC 2�பல� தா�கித�.   (36) 

 

2ைறய /Cகைற :6ய தி ைலேய 

னிைறம தி+2 நில;ம� மாநக 

#ைறம ட�ைதைய ெரா.�க� தி$2!$ 

=ைறய #�ெமா# ேவ$=ைம ெசா வேரா.   (37) 

 

நா= ெகா.ட ந=C2ழ லா�மண5 

ேப= ெகா.ட �ழ+க�� ெப�பைம 

சா= ெகா.ட �<+க�� த.கட� 

மா= ெகா.ட �ழ+கம� மாநக�.   (38) 

 

ெபா�D� ெவ�ளிA மாகி5 ெபா"கல 

மி�D ^.ணிைட யா�ெகா/ ேமவலா  

இ�D� ேதா@வத  லாம "#�ைற 

ம�D ம�கல� ேதா@தைல மா$றி$ேற.   (39) 

 

வான ேமவி வயC2ந� யா#மி� 

தான ேமவிய ெவ.ணி"� தான�வா4 

மான ேமவிய மா�த��� ெச@தவ 

Kன ேமவிய ேதாச$ =ைர�திY�.   (40) 

 

ேவ=. 

எ.ணி லாவள ம கிய விைடநக�9 சிற5ைப 

ம.ணி லா��6 �ைர5பவ� யா�ெம� வ2�தா� 

வி.ணி லாவிய நகரCக ளைன�தி$2 ேமலா@5 

ப.ணி லாவிய ;.ணக� வள?சில பக�வா�.   (41) 

 

பாழி மாநில �<வ� வ�த6 பரவ 

*ழி வாAைம ய#��ாி வி�தக� ெதாி� 

வாழி த$2= �வ�5ெபாழி� த#�ெபற� மதி�ேத 
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யாழி F4�த கிட�ெதன5 ெபா"த# மகழி.   (42) 

 

அ�ைம த�றி# ;ளமகி4� த#�ெபாழி வ.ண� 

ெவ�ைம தீ�மல� பலவிைழ� த;த  விைழய9 

ெச�ைம யா�பறா மைரந= நீல�$ றிக4>� 

த�ைம யாதாி� தம�த# ம�தடC கிடC2.   (43) 

 

மதி  

�ைரயி #��த� �6Aற9 ேசாாிநீ� ெசாாி� 

�ைரத வி��ெதா# �ளிஞைன யா.ட�. ணியனா� 

வைரவி  ேபர# ேளெயன ;ய��தமா மதிைல� 

தைர� லாெமா# ச+கர வாளேமா தைகA�.   (44) 

 

வளிெவ =�தி6� ம.மிைச மி<மிT வாென� 

றளிெவ =�திடா வரம#� ெகா.டேப ரஞைர 

யளிெவ =�திடா வி�மதி Gய��தைத Aண�� 

களிெவ =�திடா ரா@+க6� தி#�தன ர�ேற.   (45) 

 

பர�ைதய� *தி 

ஆ/ மா.பினா$ றிவவியா4 ெகா.6னி தைம�5 

பா/ மா.பினா$ பர�ைதய ]/த  ேபால 

Z/ மா.பினா G�ளெந+ 2#கிமி+ 2வ5ப+ 

:/ மா.பினா� ைம�த�த� ெபா#ெளலாC ெகா�வ�.   (46) 

 

தைமய ைட�தவ� ேவெறா�றி$ ெசலாவைக தைக� 

கைமய ைட�தவ ரா@�ற ெவா�ைறேய க#த 

வைமய ைட�தேதா� பர�ைதய ாிய$=வ ரறி;9 

�ைமய ைட�தவ� தம+2� ெதாழி��< தாிதா .   (47) 

 

ெபாவி னா வ# மிக49சிெய5 �வன� மி ைல 

கவி னா விடா வ�-வ� ெச@யவா@ கா�ற 

மவி னாGவ5 �றாதவ ெரவெரழி  வதன� 

விவி னா$ெச@தா ெலா�தவ� நல�மT விதேம.   (48) 
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உ$ற யாவ�+2 �=�ைவ ய6சின� :�6 

�$ற ேமவிய பசி�ய� �#+2வா� �கேழ 

ெச$ற யாவ�+2C காம�தா  வ#ய� தீ��5 

ெபா$ற வா�விழி5 பர�ைதய ாீ�/= �க<�.   (49) 

 

ைக�த னCகழ� றி6னிற� தன�ெதாட+ கா.பா� 

உ@�த ��தெம. ணிலெகா./ ெகா/5பேரா� ��த 

ெம@�த ^.ணிைட5 பர�ைதய� திறமி ெவ�றா� 

ெம@�த ம$றத$ 2வைமேவ ெறா�=ள ேதேயா.   (50) 

 

ேவளாள� *தி 

த<; Kவ�ேகா னிக4தர9 சி=��ேகா றாCகி 

A<ெதா ழி$றைல நி�=ப  வி#�தி$2 K�6 

வ<வி  சீல� ெமா<+க� மாீஇயற� வள��5 

ப<தி  சீ�ெகா�ேவ ளாள�த மி#+ைகA� பலவா .   (51) 

 

ைவசிய� *தி 

எ.ணி லாதெபா� ெபா"தர �ய�றன ாீ�6 

ெய.ணி லாதேப ரறCக-� வள��ெதழி னீ$றி 

ென.ணி லாதவ� பிையதர விைய�வா4� தி#+2 

ெம.ணி லாதந  வணிக�வா ழி#+ைகA� பலவா .   (52) 

 

அரச�*தி 

:$ற மா$றல ாி#Cகதி� ைள�வி. ெண@த 

வா$ற மா$றவ�� ைள�தவ ரா.டம. கவ�� 

சா$ற நீ6ய மD�த$ கைலAண� தைகயா$ 

ேபா$ற ேமவிய ம�னவ ாி#+ைகA� ெபா"வ.   (53) 

 

மைறயவ� *தி 

மைறA ண��தவ ரCக�� வ லவ� ம$=C 

2ைறA ற�ெதாிC தவ�2< கைன�தழ$ கா.பா 

ரைறA Kவ#� ெதாழ5ெபா" ய�தண ரானா� 

கைறயி  ெச வ� ேமவிவா ழி#+ைகAC கவிD�.   (54) 
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ஆதிைசவ� மாளிைகக� 

>தி க.மணி �ைன�தவ� மைறய/ ெபா$ப 

நிதி யாக� �ண��தவ� நிலவி# திற�? 

ேசாதி ய�9சைன ெச@பவ� ��மல� கY� 

ஆதி ைசவ�� மி#+ைகA மாவயி னலC2�.   (55) 

 

ைசவ�னிவ� மட� 

நா/ ப�னி# F�திர� �ெபா# ணய5ப 

நீ/ காத"$ ெறளி��� மலவ" நீ+கி 

யா/ ேசவ6 ய�றிர. ெடDமணC க=�+ 

:/ ைசவமா �னிவ�வா4 மடCக-C 2ல;�.   (56) 

 

க வி9சாைல 

க#� �$�க ைல�தனா வில+கணC கைர� 

ெபா#� ம$ற;� ெபா#�திேம வில+கிய �ராண 

வி#�த �$=ேமா� வி#�தெம@ தாவைக விள�பி� 

தி#�த வ லவா ாிய�பயி  கழக�? ெசறிவ.   (57) 

 

அ�னச�திர� 

அ#5� � ைலேந ர6சிG மாடக வ.ண5 

ப#5�C 2@கமழ க#ைனA� வைறயG� பா2� 

வி#5� நீ6ய பாறயி� ெந@ெசறி மிதைவ 

க#5� வா��ைவ ேயாடைம ச�திரC கவிD�.   (58) 

 

த.ணீ�5ப�த� 

Eய ெவ.மண  பர5பிேம$ �+கல� =�தி5 

பாய ேமாாி" 2ச5பழ9 சா=நீ� பரவ 

ேவய வா+கியி� 2ளமளா நீெரா/ மி�D� 

ேதாய வா+2நீ�5 ப�த# மிட�ெதா=� வ�=�.   (59) 

 

ெச வ9சிற5� 

உ.ைம *ைரம$ றளைகெய� ெறா#ெபய� ெப$ற 

வ.ைம நா/றி� மதி5ப#? ெச வ�தா$ ேபாG� 
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ெப.ைம ேயா��ற5 பிராD�*$ றி#5ப ேபணி 

ெல.ைம யா2ேமா ெவ�மேனா�+ கத�சிற5 பிய�ப.   (60) 

 

தி#+ேகாயி  

ஆவ ண�பல ெவ<�ழ+ களைகேயா� *ைர 

மாவ ணC2ேச ரதன/ ெவ<கதி� மாD� 

>வ ணC2ெம@� தி#;ைம யாள/� �ராண+ 

ேகாவ ணC2ல வ�திேந� பவெனாளி� ேகாயி    (61) 

 

ச�திய��காிணி 

ெதாட��த காத" ன�மிைட� ேதா�றிய திைரேச� 

மட�ைத bC2ைம ெயD�ெபய� �ைன��வா� மலமா 

சிட� ேமயின� காணலா ெம�=பா லாழி 

யைட�த மா�ெதன5 பிரா��ன ரம#ேமா� தீ��த�.   (62) 

 

தி#மதி  

ெகா$ற ெவ$ெபன5 ெபா"த#� யா�றைல 2னிய9 

ெச$ற மி+2நீ ெச@வ தகாெதன ேம# 

ந$ற வ�திற �றவகC ெகா.டைம நய+2� 

ெபா$ற ேவணிநா யக�றளி F4�தெபா$ �ாிைச.   (63) 

 

தி#+ேகா�ரCக� 

ேம# மாமதி லாயைம ெதாி�தைத விலகா 

தா# �.மகி4 ெகாள5ெபா" யைடகேலா� நா�2 

K# மா விைட யான# -ற;ட னைண� 

ேத# மாநி$ற  ேபானி$2? ெச�ெபா$ேகா �ரCக�.   (64) 

 

ெகா6மர� 

ச�� ெவ�ப ம#�ெபற9 சாைகக ள/+கி9 

ச�� ��னேர நி�ெறன+ ெகா6மர� தயC2 

ந�� நீ�ைமயி னய�தைத9 F4பவ� க#வ 

ந�� காவைக ெப=வேர ெப#�பல நா-�.   (65) 

 

உைமய�ைம ேகாயி  �த"யன 
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ேம# மா வைர+ ெகா/�6 யைன�ம� ேம#9 

சா# மாமதி லாயைத Aண��தன தகவி$ 

ேச#� ப G# வா@5ெபா" திற�ெபா]உ� ேதவி 

யா# நாயக� �த"ேயா ரம�தளி விமான�.   (66) 

 

உதி�தி ரா+கதி #ய��தின 6#;ள �வ�தா� 

மதி� ந�ைமA மகெவன5 பிற�ய�� வேள� 

கதி�த ேமனிA Dைமெயன+ கதி�க�ப� னிர./� 

தி�த வாவயி$ ெபா"த ேபா  விமானCக /லC2�.   (67) 

 

ம.டபCக� 

ஆய ேம#மா  வைரயம� ேதவரா லயCக. 

ேமய வTவைர யமாிட மம�தர விைழ� 

ேதாய வ�ெதன5 ப$பல ம.டப� ைத� 

காய வாண�க ட�பிரா� விழா+ ெகாள+ கதி�+2�.   (68) 

 

*ைரவி#a� 

திைசய டCகG? சாைகக� ெசறிதர9 ெசG�தி5 

பைசய ைம�ற மல��ப  பவழCக� ப<� 

மிைசA ய��ந� னிழ ெச@ நி�றி/� *ைர 

தைசA. ேவ�/வ$ க#�ெப#� த�பிரா� றன+ேக.   (69) 

 

ம$ற விேசடCக� 

ஓC2 ��# நாரத ாிைச+2�யா ெழா"A� 

ேதC2 ேபாிைக �த$பல வா�திய9 சிைல5�� 

வாC2 ^.ணிைட மாதரா� டரவ� ெம�=� 

பாC2 ேச#ைம பர�ப� றி#�ன�5 பர;�.   (70) 

 

மைற� ழ+க� மைறெயD நா வ�வா@ வள5பா 

நிைற� ழ+க� ம#�ெப= ம$ைறேயா� நிைறபா 

வைற� ழ+க� �கி��ழ+ க��ெப# காழி� 

ைற� ழ+க� ெமன5பல கால�� வ�=�.   (71) 

 

எ�ைம யா.டவ ெளD�ைம யா.டவ ெளCக 
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ள�ைம த�றி# வ6Aைற யாகவா னாதி 

��ைம யாகிய ;லக� ெமா@�ற ைவ+2? 

ெச�ைம மாமணி ெபா��த "யைவப  சில�ேப.   (72) 

 

F< வா�பல ாி#� 2ரைவ� தி�� 

தா< வா�பல� தைம5ெபா# ட$=வ  விைனய5 

ேபா< வா�பல ராவயி$ பணிபல �ாி� 

வா< வா�பல வானவ� மானவ #�-�.   (73) 

 

ச�த மாமைற� தைலயிD� தயC2ம� தளிA� 

ப�த மாயெதT ;யி�க-� பா$றிந� 2@ய+ 

க�த மாமல�+ 2ழGைம யாள/C கல� 

ந�த� *ரேச கராினி தம�வெர? ஞா�=�.   (74) 

 

உ#வி ளCகிய தி#நக� வள�ெதா/ *ைர� 

த#வி ளCகிய த�பிரா� றி#�தளி வள�C 

க#வி ளCகிய ெவ�மேனா� கைரய�$ =வேவா 

தி#வி ளCகிய ைநமிச வள?சில ெதாி5பா�.   (75) 

 

தி&நகர�படதி&நகர�படதி&நகர�படதி&நகர�படல
 (,றி,/ல
 (,றி,/ல
 (,றி,/ல
 (,றி,/....    

ஆக�தி#வி#�த�, 172. 

--------- 

5. 5. 5. 5. ைநமிசவன�படல
 ைநமிசவன�படல
 ைநமிசவன�படல
 ைநமிசவன�படல
         ((((173173173173----213)213)213)213)    

 

மைழவள? �ர� ம க மாநில� தறCக ேளாCக 

விைழவள� �ைலயி னா# ைம�த# மீ.6 வாழ 

;ைழவள� வாேனா�+ ெக லா �=பசி யழியா நிறி2� 

தைழவள� ைநமி ச5ேப� தாCகிய கான மாேதா.   (1) 

 

மதி�திட  பிழித ெல�D� வ�ெறாழி "ய$ற5 ெப$=+ 

கதி�தபா$ �ணாி A�ைபC கதி�நிலா மதிA� வாேனா�+ 

2தி�தெவ� பசிைய மா$= மாயிD �வ� :வி5 

பதி�தேப ர�பி ன 2 மிநிக� பகர லாேமா.   (2) 
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வானவ� பல#� தா4� வ�வ� திர+க5 ெப$=� 

தானந� கமரா நி$2� தட�ெபாழி "த�க. வா4வா� 

ஆனவ� தைம�தா4� ேத$க விர+க; மவாவா ெர�னி$ 

கானம$ றிதD+ க�த+ க$பக5 ெபாழிெலா5 பாேமா.   (3) 

 

வி./வா தியவா ேனா�க� ேவ.6ய ேபாக K�/� 

ப./சா  பதCக ணீ�5 பரவிய வித�க. வா4வா� 

உ./ேபா ெம�னா ��ன ேமா6வ� தி/வ ெர�னி� 

ம./சீ ாி+கா� 6$கT ைவ2�த மாதி ய5ேபா.   (4) 

 

ெபா�திய மலேநா@ தீர5 ��திெச@ தவ�க ெள லா 

ெம�திய வள�வி ராவி விளC2ெபா� Dலக ெம@தா� 

ச�திய ;லகC :டா� வி./வி Dலக? சாரா� 

இ�திய வித�பா� ேமவி னி�Dநா �ைர5ப ெத�ேனா.   (5) 

 

மக5�ைக வி�ம லாேல மய+க�$ றTவ ன�5 

�க5ெபறா தய வ ன�5 ேபா@+2ழீஇ யம#� வ.ட� 

இக5�றா9 �ர# ண$: றிய$=வ� ைதய� சாப 

மிக5பய� த�ர� யா# மயG$= ேமவ ேன#�.   (6) 

 

தானமா� நறிய க$ப த#மல� வ./ றாைம 

மானமா� ெத@வ� த�ைம யாெலன வ25ப� யா# 

ேமானமா� �னிவ� ெச@A K�றழ$ �ைகA மி�த+ 

கானமா� தரேம G@+2C காரண� ெத�ப ேதாரா�.   (7) 

 

திைரெயறி நதிA? சீத5 �யGCகீ49 ெசறிய வா+கி 

யைரய�வி. ணகர ேமலா லா+கின னம# �.ைம 

�ைரதவி� ைநமி ச�5 ெபாCகழ$ ெகா<� தாவி+ 

கைரயற ;#+2 ேமெய� ற?சிய க#�5 ேபாG�.   (8) 

 

ஒ#க#� ��னா க�ைத ய#ெகா�ைற கிைளயா$ ேபா��த 

றி#மக. மணாள� ற�ைன9 சிவபிரா� ற<வேன# 

ம#வத ன#�ப ர�மா  வா@+2= நைகயி$ சீ�+2� 
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த#வத� மல�ெப@ ேத�ெம@ த�னினி� ெற<ேவ� ேந#�.   (9) 

 

தாெவ� =ைர+2 நீ= தாC2� வ.ெடா <+ெக� 

ேறாக. மணி>. டTவ. ெடா"ெயD� தியி ய�பி5 

ேபா2 ம+க. ணீரா$ �ற�ெப< ம�� ேதா$றி 

மாபC காள�+ க�ப� ேபாெலலா மர� நி$2�.   (10) 

 

இைனயவி பின� நா- மி#5பவ� தி#நீ$ ற��� 

�ைனயமி+ கினிய தாய ;#�திரா+ க5>. >P 

மைனயெம@� தவ� ��ள� த?ெச<� த<� மா.�� 

தைனயற5 ெப$ற ேமேலா� தவாதந  ெலா<+கி� மி+கா�.   (11) 

 

ஆயப  கடG� ெபாCகி யைணகட� ேதறா நி$க� 

தீயெவC காெல <� சில�ெபலா� பறி� *ச 

ேநயைவ� >த ��த� நிைல2ைல த#கா ல� 

நாயனா ##வி லாத ;#வ�. ணய+2 நீரா�.   (12) 

 

இ�ப�வ� திைய�த காG மதெனதி� மைறெய� ேறா� 

�ப�வ� திைய�த காG மகி4தரா� +க ேமவா� 

��பைம AடH ெழ�ேற ெமாழி�தி#5 பவர� மாD+ 

க�பைம Aள�தா� ெச�ெபா னவா;றா ேவா�6$ கா.பா�.   (13) 

 

ஒளிெக< ேமா" வாேனா #�பH ாிைறவ� க?ச� 

தளிய�மா� �தேலா� ேசாரா� தைல�த G=5பி$ F�/� 

ளிம மல�ேவ ளி�த� Eயமா தவ# வ+க 

வளிமல ர6யி$ F�/ ம�மல ெரனிலா� ேந�வா�.   (14) 

 

க#வள� மல�தி னா$ற  கழியவா ர#ளி னி�= 

ம#வள� ெகா�ைற மாைல வ�ளறா� கல5பி னீCகா� 

உ#வள� �கழா� ச�ம ெமாழி5பத$ 2=� பாய� 

தி#வள� சிவ� ராண சிரவண ெம�= ேத��தா�.   (15) 

 

�க�பர� வாச� ெகௗத ம��தீ+ கணன� சீ�+29 
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சகனர ப�த னாப� த�ப�பா�+ கவ�சா பா" 

யகம# டண�மா ேதச ன#�/# வாச� க$கி 

மிகெவாளி� சனக� ேபாதா யன�பிர ச.ட ேமேலா�.   (16) 

 

க.Pவ� க#+க� கா�தி யாயன� கனமா�+ க.ட 

ென.Pம� திாிமா ேதவ னிலகித� பி#2 ச�� 

ந.Pநா ரத�ற ந2மக� திய�பா ேரா/ 

வி.Pேம� தாணி மா.ட விய��ன5 �9ச� சCக�.   (17) 

 

பராசர� :� மா.ட� பகவ�வா� மீகி வாாி� 

தராதல� �க4ச னாத� சரபCக� கைல9சி #Cக� 

விராவ#� 6#த� றால5 பிய�மிளி� �ல�தி ய�சீ 

றராவைண5 ெப#மா� ெச�னி ய6ைவ�த வ�சி லாத�.   (18) 

 

ேதவல� வி� த�தா� திேரய�பா ணினி�ம� 

மாவல திரண Eமா+ கினி5ெபய� வா@�த ெவCக 

ணாவல� க./ சாதா தவனிைர5 பியன$ காண� 

ேமவல ாி லா னா?சா. 6 "ய னசித ேமேலா�.   (19) 

 

அ�டவ+ கிர��� னான வள5ப# �னிவ� :6 

A�டவா மகி49சி ெபாCக ;யிாிைள5 ெபாழிய9 ெச@ 

ந�டமா தாி+2 ெமCக ணாயனா #வ5ப வாழி 

வ�டேம� ெத/+2� ெத@வ மகெமா�= �ாிய G$றா�.   (20) 

 

அ�தமா மக?ெச@ காைல யா�வ�தி$ காண ேவ.6 

ெய�தநா னில� ேமய வி#�தவ �னிவ� யா#� 

த�தமா ணா+க ேரா/? சா�தர வவ�2 ழா�. 

��தமா தவ�9 Fத �னிவD �வ� வ�தா�.   (21) 

 

ெவ�ளிய நீ= ேமனி விளCகிட ;#�தி ரா+க 

வ�ளிய மாைல தாழ மனெம<� ைத�� ேபா$ற 

;�ளிய 2ணமா ணா+க ெர.ணில ெரா#C2 Fழ� 

ெத�ளிய �ராண ெம லா� திர.ெடா# வ6;$ெற�ன.   (22) 
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வ�தமா தவைன ேநா+கி யி#�தமா தவ�க� யா# 

��தவா தர� ேந�ெச� றிைற?�� �க�ம� :றி 

ய�தவா ;வைக வி�ம வைழ�தன� ெகா./ வ� 

ச�தவா தன�தி ேல$றி� த.மல ராதி ெகா./.   (23) 

 

அ#+கிய மாதி ந கி யாகம5 ப6> சி� 

�#+கிய விைனேய மாேன ெமன�தி ெமாழி� ேபா$ற5 

ெப#+கிய தவ�தீ� யா# மி#+ெகன வைனயா� ேபச� 

த#+கிய சி�ைத யி லா� தாமகி4� தி#� ெசா வா�.   (24) 

 

ெதாைலவ#� பிறவி ெவ�ேநா@ ெதாைல5பத$ 2பாய ெம.ணி� 

தைலமதி யணி�தா� பாத தாிசன ெம�= ேத��ேதா 

மைலவி ப� மைறA மி�D மதி5ப# ம�மா ேதவ 

Dைலவி ெபா$ பாதC கா.ட$ 2பாய�யா ெத�= F4�.   (25) 

 

ம�னிய தானC ெகா ேலா மகCெகாேலா வா@ைம ெகா ேலா 

மி�னிய ற; ெகா ேலா ேவெற ெகா ேலா ெவ�= 

ந�னிய ம�தி னி�ைன நய�ளC க#� ேபா 

�னிய ெதா�= வ� ெசா G ம;C ேக�6.   (26) 

 

வளம" கட F4 ைவ5பி� மாேதவ னம#� தான 

மளவி  வவ$= ள�ற ன#.ம" �ராணC ேக�/� 

தள�வற வத�க� ெச�= சா��ப வசி�த லாதி 

Aளனம� தியான மீறா ;ஞ$றெல� ெற.ணC ெகா.டா�.   (27) 

 

த+கேத ெயனிD மி�ன தல?சிற� தஃெத� ேறாேரா 

மி+கமா தவ�தா@ K��தி �த"ய விேசட K�=� 

ெதா+கதா@9 ெசல�$ றா ாிசற ெவ.ணி னாG 

ம+கண நிைன�த ெவ லா ம#�வதா யி#�த  ேவ./�.   (28) 

 

இகபர ேமா+க K�= ெமளிதின  கி/த  வ ல 

தக;ைட� தான ெமா�= சா$றிட  ேவ./ ெம�றா� 

அகனம�� ெதா#� :��த மா@�ள� ெதா�= ேத�� 
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சக�< @A மா= சா$றிட G$றா� Fத�.   (29) 

 

மலவ" ய#C2 ேத@� ம�னிய வ#ளி னி�= 

நில�த னவிலா றா=+ கதீதநி� மல�ெபா$ பாதC 

fலவிய ெபாிb� நீயி� காத" னிஃத வாவ  

உல2ப கார ெம�ேற Aண��தன னால தா�=.   (30) 

 

ஒ�=மி ெலன+2 மி+க �.ணிய �=�த  ேவ.6 

ெய�=ந� =ண��ேத னி�D மி�தமா மகமி ய$ற 

ன�=^� ெபா#�ட� ேறம$ றிநி$க நய�த வாேற 

க�=த ெலாழி+2 ம�மா� நலெமா�= க#�தி$ ேற��ேத�.   (31) 

 

2ழிெயலா மணிெபா� ெற.ணீ�+ 2ைலெயலா� வைளb� ��த� 

வழிெயலாC க#5பC கா/ வர�ெபலா? சா" ம$ைற 

Aழிெயலா� பிறவ ளCக [ெரலா மளைக ேயயா@ 

விழிெயலாC கவரா நி$2 ேமத2 பா.6 நா�6    (32) 

 

வ<திநா� ெட ைல யாகி வைரவள� பலவ ர�றி 

ய<2ெவ� ளா$றி� ெற�பா  ேயாசைன ய�றி ன�� 

த<ெவா# ேவ�த D�ள� தைழய5ெபா� மாாி ெப@த 

�<�த லம�ேத� தி$2 ெமாழிA�� தர5பா ெலா�றி .   (33) 

 

அ#�வள ரா�ம நாத வ.ண *$ றி#+2� ெத@வ5 

ெபா#�வள� 2#� ேமய �ல�தி$2+ 2டபா ெலா�றி  

இ#�வள� க.ட� ெத.ேடா� ெகா$றவா ளீச� ேச#� 

ெத#�வள� தல�தி� கீ4பா  ேயாசைன யைரயி$ சீ��.   (34) 

 

ம�Dேமா� தான� *ர வனெமD நாம� >.ட 

�Dேப ரளைக ெய�= �ைர5பர� தல�தி$ ெகா5� 

மி�Dமா ஞால� த�ன த�றிேவ றி ைல A�ள 

��Dேவா� �க ேவா� யா�+2 ��தியி� ெபௗதி ன 2�.   (35) 

 

தல�த� K�= சீ#� தCகிவா4 தலமஃெதா�ேற 
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Aலகி ேவ =�ள ேவD ம�ைண Aய�; >ணா 

பலபல ;ைர5ப ெத�ைன ப��ெபானா லாய ேதய� 

தில2வானவ#� பாாி$ சிவேலாக ெம�றி ைச5பா�.   (36) 

 

மைற�< ண��த ெத@வ வாதரா யணெனC ேகாமா� 

ெபாைறம" தரந வி�ற �ராணமீ ெரா�பா D�- 

நிைறசிவ �ராண� ப� ெந6யமா  �ராண நா�2 

நைறம" கமல ேயானி �ராணேமா ாிர./ நா6�.   (37) 

 

கதிரவ� �ராண ெமா�= க/�தழ$ �ராண ெமா�= 

�தி��ைவ பைட�த வி�த Kவ= �ராண� �- 

ெமதிரா= சிவ�ராண� ப�ேம ேய$ற மா2 

மதி�கட G/�த ைவ5பி ன�த2 ப�தி D�-�.   (38) 

 

கா�தேம விேசட மாம+ கா�த� ளி#K� றாக5 

ேபா�தசC கிைதக -�ள �க�றம$ றவ$றி D�ளா 

ேல@�தசீ�9 சன$2 மார சCகிைத யிய�பா நி$2� 

வா@�தேப ரளிதா  *ர வனமக� வ�ைத ம�ேனா.   (39) 

 

அ�தமா� மிய�ேபா� ம$ெறா� றா2ேமா வறிமி ென�= 

ச�தமா ர�� ெபாCக� தடCகணீ ர#வி பாய 

��தவா ரழ2 ேவழ �க5ெப# மாைன மி+2+ 

ெகா�தவா மல�வி ராய 2ழGைம5 பிரா�6 யாைர.   (40) 

 

தி#வ# -#வ *ர ேசகர5 பிரானா� த�ைம 

ம#வ;� 6யான? ெச@ மாச= ெதளி; ேமவி 

ய#வ#� *ைர ேமயா� தி#�6� த<�ெபா� =$ற 

ெப#விைள யாட  ேக.மி ென�=ேப �தG$ றானா .   (41) 

 

ைநமிசவன5படல� �$றி$=. 

ஆக�தி#வி#�த�,213. 

------------------------ 
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6. 6. 6. 6. �ரேசர� தி&(*�த+
�,ற�ரேசர� தி&(*�த+
�,ற�ரேசர� தி&(*�த+
�,ற�ரேசர� தி&(*�த+
�,ற    படல
 படல
 படல
 படல
         ((((214214214214----250)250)250)250)    

 

2ணதிைச+ 2#�த வன��ெத� றிைசயி$ 2ல;சி$ ற#9�ன வன� 

மண;ேம$ றிைசயி$ ெபா"சமி வன� மவனியி$ ெபா"பிற வன�� 

தணவ#? �வண க$பக வன�� த�ெபய�5 ெபா#ெடாீஇ9 சம45ப 

மணநனி ம"� ெபா"த#� *ர வனெமன5 ப/வெத? ஞா�=�.   (1) 

 

அர�ச� QரC ெகா�ைறயா மலக மத;மா க.6��� திாிைக 

�ர�ெவ� பாைல ேநாC2ேகா விதார� ��ைனயா வி./ம� தார� 

விர�> வர� :விள ெநா9சி ேவ��ப9 சிைலவிளா வ�னி 

பர�> வ�தி ச.பக ஞாழ  பாாிசா த�பைன பி.6.   (2) 

 

ஆ பல வழி?சி  கத"க�9 Fர மதிCகமீC ேதழிைல5 பாைல 

ேவ வைழ யில�ைத ய#9�ன� திமி� ெவ�ளிேலா� தC2#� தி#5ைப 

> கர *ர? ச�தன நாவ  ��22C கி"யெமா. டமால 

மா வள� *ழி ெவ.ெண@ேச �ளிமா மாதவி பாடல� ேத+2.   (3) 

 

��னவா மரCக ெண#C2� பலவா ெமாழிவிலC ெகா/பற ைவக.மி+ 

கி�னறீ� �னிவ� ப�னசாைலக�வா@� தில2ப வள�ததா@� தைனேய 

ய�னவிT *ர வன�திைட ெய�= ம#�பிழ� பாAைற� த#-� 

ப�னகா பரண ர#ளிைன ேவட� பதியைட� @�த பக�வா�.   (4) 

 

பர;மிT *ர வன�தழ$ றிைசயி$ பகரைர ேயாசைன யளவி  

விர;= மடவி வா4பவ� விறலா� ேவட�தC ேகாெவD� >ாி9 

சிரவ�மா ைம�த� *ரென� ெபயேரா� சிற5�= மற+26 Aதி�த 

2ர;= :�த$ �மதிைய மண�ேதா� 2?சர நிக�களி5 �ைடயா�.   (5) 

 

தகாி# ம#5�? சம45�ற �க�� தயC2= தி#2ேரா ம�தா� 

பக�மயி� விைனஞ� க#தவிெய? ஞா�=� பா��திடா9 சிகழிைக �6யா,  

னிக�வைர ெய@தா வகனிற� ற�. ணிவ� ெதன9 ெசறிக# மயிரா�, 

�க�ப/ �ைடவா. ம#C2ற யா�5 �"5ெப#� ேபா�ெதன5 ெபா"வா�.   (6) 
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அைனயவ ெனா#நா. ஞம"பி� ெறாடர வCைகயி$ �ைரயி#� பைற�த,  

வைனயநீ� கழிAC ெகா.ெடழீஇ *ர வன�திD� �2�தன னாக,  

நிைனயமி+ கினிய ெவா#ெப# *ைர நிலவ6 ெய<�தேவா� �$றி$,  

சிைனயந  வ�ளி+ ெகா6ய�= �ைள�9 ெசறி�தத�  

                  த#+கிைள யைன��.   (7) 

 

அ�னவ� மீக� தகமைற� தம# ம�பிகா பதிெயைம Aைடய 

��னவ� *ர ேசகர நாத� �தி�ெப#C க#ைணெவC கிராத� 

ம�னவ D@ய9 ெசG�தினா ன�த மறவDC ெகாைலக# தா 

ெத�னவ� �ர+2 நா/ெச@தவ�தா$ ேற6ன� கிழC2ைடய யிலைத.  (8) 

 

ெகா6ப/ கிழC2 ேத/� வ#ேவா� 2றி��� ெச@த�.ணிய�தா  

வ6ப/ மல�சா  *ைரA மத�கீ4 ம#;வ� மீக� மத�ேம$ 

ப6ப/ சிற5பி$ ேறா�றிய� த#வி$ பட��தம� வ�ளிAC க.டா� 

ெபா6ப/ ேமனி5 �.ணிய னதD� ெபா"�தினி தம�திறC காணா�.  (9) 

 

2றித# Kக மி#�மி  லானி$ ெகா6யள ;ண��ததி சயி�, �றி 

த# மிைனய ெகா6நிக� ெகா6யா� ��னமிT வன�திைட+ காேண�, 

ெசறித# கிழC2 நனிAள ெத�= சி�ைதA ணிைன�ைக யி#�த,ெவறி 

த#^ைனய வி#�பினா$ ெபய��தா ென<�த�$ ெறாழி�ேபாயேவ.  (10) 

 

உ$ற�$ ெறாழிய+ கிழCகிைன ேநா+கி Aட�ெபய�5 பானி#� >�ற+ 

க$றவ� �க<� *ரேச கரனா� கைலநிலா �6யினT வி#�� 

ச$ற<� திடலா$ 2மிழிெகா.ட�ேதா தவாெத<� தெப# ெந@ேதா� 

ம$றைத Aண��த மிரD. மயCகி ம.மிைச K�9சி� *4�தா�.   (11) 

 

விழிக- மைற� ம.மிைச+ கிட+2� ேவட�ேகா மக�றிற ேநா+கி 

வழிெதாட�� த/�த ஞம"ம$ றிவ$2 வ�தேதா� தீCெகன+ 2றி�தாC 

கழிய #ழ+2 �க�திைன ேமா+2 மலம#� பஃறர? Fழ 

ெமாழிA��காலா  வ#/மி+கல= �க��ல�� ெதCகP ேநா+2�.   (12) 

 

வி�ள#C கவைல A$றநா யைனயா� விைழமைன யா�6பா ேலா6� 
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த�ள# மைனயா ள6மிைச *4� தவல# மஞ��திறC கா�6 

A�ள# ந/+கC ெகா.டல =தG �வ-நா யக�வர "�றி 

ெய�ள#� திற�9 �ணCகனிC ேகத$ ெகெவ� ேனாெவன+ கலCகி.   (13) 

 

அவழி கா�6 ��னேமா /தலா லத�பின� விடாற� ெதாட��தா� 

கெமன *ர வன�திD� �2� க$பக த#விD? சிற5ப 

மமல� �ம� கனிபல ப<� வள�ப/ *ைரயி� பாCக� 

�ப�C ெகா6யி� ம.மிைச+ ெகா<ந� �க�பட+ கிட5ப க.டா�.   (14) 

 

க./ள� பைத� வயிறைல� ேதCகி+ க.ெபாழி தாைரநீ� ெப#+கி 

A./ெகா Gயி�ம$ றி ைலெகா  "தைன A$றறி ேவாெமன� ணி� 

ம./பல வைள+ைக விரலவ னாசி ைவ�தன -யி�5ெபழ Gண��தா� 

வி./யி ெராழி�தா னலனிலC கிட+2� வித�ெதாி வாெமன �ய வா�.   (15) 

 

தி#2தீ ரவ- ��ைனநா� �ாி�த தி#�தவ �ைடயளா த"னா 

ல#2ேநா+ 2$றா -ைட�த�$ ற6ேயா ரக�கிழC கி#5ப க.டா� 

க#2றா வைனய கிழCகய ெல<� கதி�தெந@� ேதாைரAC க.டா� 

ெப#2ேமா ாி=5> திவPள ெத�= ெபய��தன� கிழCகிைன மாேதா.   (16) 

 

த�ெப#C ெகா<ந ெனா/�தன+ காய தவாமல+ கிழCகக4 வா�ேபா 

ன�ெப#C கிழCைக யக4தGC க.டா ண+கெபா� Dலகம� வா# 

மி�ெப#C 2"ச�த.ண�மா மல�ேம  விாி?சD ெமா#ெப# வைரய 

வ�ெப#C 2ைடயா+ ெகா.டமா ேயாD மதி�திDC காெணாணா �தைல.   (17) 

 

கா.டG� ெவ#வி யர+2நீ� ேதா�=C காரண� யாெதன� ேத��தா 

ேட.ட#C கிழC2 ெபய�5பத$ காக9 ெசறி^ைன+ க#விW� றி/Cகா 

லா.டைக �6ேம$ப�டெத�=ண��தா ைளயேகா ெவ�ெச@ேக ென�= 

>.ட# �ைலயா� ெபா#+ெகன *4�தா� �ல�பினா� �<Cகினா� ேசா��தா�.

  (18) 

அ/�தவ� தைம+கா� தார#� ெகாழி+2 ம�ைமய5 ப#+கி த2ேமா 

க/�தந? ச#�தி+ கட;ள�5 �ர�த க#ைணயா ள#+கி த2ேமா 

ெவ/�த ெவ? சீ$ற+ :$=ைத� ெதா#ேச யிவ��தளி� தவ�+கி த2ேமா 

;/�தநீ� ஞால ெமா#C2வ� ேத� �மாபதி யா�+கி த2ேமா.   (19) 
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தாயிD மினிய ேபர#� �ாிய� த�பிரா னா�+கி த2ேமா 

வாயிD மய�மா$ கிDமP� ைணA மக5படா தா�+கி த2ேமா 

காயிD ம#ேள யா�தர5 ெபா"AC காலகா ல#+கி த2ேமா 

ேவயிD� ெபா"ேதா -ைமய# பாக+ ெகா$றவ னா�+கி த2ேமா.   (20) 

 

எ�ைமவா4 வி+2� ெபா#�6வ. �ைள�த விைறயவ னா�+கி த2ேமா 

ெச�ைமயா தாி+2 ம�ப#+ ெகளிய சிவபிரா னா�+கி த2ேமா 

��ைமயா #லகா@ ேவ=மா Aடனா �<�த லா�+கி த2ேமா 

ெகா�ைமேச� �ைலயா -ைமய# பாக+ ெகா$றவ னா�+கி த2ேமா.   (21) 

 

எ�=ைந� #கி5 �ல��வ ெள<வ ளி#கரC ெகா/�க� தைறவ� 

க�=�� கனிவி$ றி#�6 ைட5ப� காறனி� றிலெதன� கவ வ 

ள�=மி+ கசி; நிலாெதழி னி�ேன Aயி�ற5 ேபெனன� ணி�தா� 

அ�=மி+ க<தா ள<தநீ� கைற�$ றக$=நீ ராயத5 ேபா.   (22) 

 

ம$றவ ள��+ கிரCகிெய� ெப#மா� மதி�6 ெய<கைற மா$ற, 

;$றவ5 ெபா< மகி49சிமி+ 2$றா -=2ைற யி�Dெமா� =ளெத�, 

ற$றவ�+ க#-� த�பிரா� ��னி� ற6கேளா விடெம/� த#�தி, 

�$ற"� �ைல5ெபா� �த"ேயா� கள� �கி4�தெபா� கா�ளீ� சரண�. 

  (23) 

ெகா6யிைட யிரதி ேவ.டG மவ�2+ ெகா<நைன யளி�ளீ� சரண� 

ப6யிைட யறியா ெத�றவ� �ாி�த ப/பிைழ ACெகாளா ெதாழி� 

�6யிைட மதிய�6�ளீ ரைனயா� K�9ைசதீ�� ெத<�ப6 ெச@யி 

ன6யிைட ெய�=� பணி�2$ ேறவ லா$=ேவா� யாDெம� றவD�.   (24) 

 

எ�றவ ளிரCக வவள�=� ேவ.டா தி#+2�� ேனெப# க��C,  

க�ற" G.ைம ஞான� மளி�த கட;ளா� ேவ.6யகாைல,  

ய�ற ந கா தி#5பேரா நில?ேசா�� $றவ�ேமல#� ெசG�த,  

வ�றவ� K�9ைச ெதளி�க. ெடாி�தாC காயெத�  

                  ேனாெவன ெவ<�தா�.   (25) 

 

நாயக ெனழG� ெப#மகி4 :�� நCைகம$ றவ��க ேநா+கி 
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யாயவி+ கிழC2 கவ#வா னிCங ன/�தநீ ெய�ெச@தா யளவா� 

Eயந� ெப#மா� �6மிைச நி�ைக9 �ைரப/ மி#��தா+ 2தலா� 

ேமய ெச�நீ ெர�றன� ெப#மா� ேமயின ேனாவிவ ெண�றா�.   (26) 

 

க.ணிேனா+ ெகனGC க.டன� மாGC காெணாணா தாைனA� ள?சி5 

ப.ணிேன� ெமாழியா� பCகாிC கம#� ப.பியா னறி�தில ன�ேதா 

வ.ணினி� ன�தா மறவனா ாிCங னம��தைத யறிட�தில ன�ேதா 

ெவ.ணி "� ப#- மிைறவனா ாிCங னி#5பைத யறி�தில ன�ேதா.   (27) 

 

எ�ைனயா டரவி+ கானக� தி#�தா ாி#�தைத யறி�தில ன�ேதா 

ெபா�ைனேந� ச6ல� திைறவனா ாிC25 ெபா#�திய தறி�தில ன�ேதா 

வ�ைனேய ெபா#; மறவனா ாிCங னம��தைத யறி�தில ன�ேதா 

��ைனW4 ெகா ேலா பல#�� ளிரCக �6�தன� �6�திேல ென�பா�.   (28) 

 

�.ணிய� சாதி+ க/�தேதா� 2ணேம �ாி�தன ென�றசி� தி/வா 

ர.ணிய விஃதியா� ெசய;ேநா� றி#�தா ர#�6# ;#வரா த"னா 

ன.ணிய வி�த5 பிைழதவி�� யG நம+2ள ேதாெவன நவி வா� 

றி.ணிய வ�� மறி;ந� ெப#மா� றி#வ# ளா$ெப$ற *ர�.   (29) 

 

என5பல �க�= கைர�ெந+ 2#2 மி#?சிைல ேவ�/வ� 

��ன�+, கன�திDC காிய க.டனா #ைமயா� கணவனா 

ெரா#மைற யவ�ேபா�, மன�திDC க/க� ேதா�றி�� னி�= 

வாிசிைல ேவடைன ேநா+கி, யன�திD� ெபா"A நைடயினா 

ள/யா மைறவ ேக�6ெய� றைறவா�.   (30) 

 

உைர5ப ேக�6 நி�ைனநி� மைனைய Aவ�தினி தா-த$ ெபா#�/ 

விைர5ப ம�ேதா னாதிவா னவ�க. ேம;த$ காியயா ம#ளா$ 

றைர�தைல ெவளி5ப� 6#�தனC க#வி தா+க"$ றி#�6 நி�=� 

விைர�தெச� நீ#� ேதா$றிநி� மைனயா� ேவ.ட"� மா$றின ம�ேனா.   (31) 

 

தி#�6� த<�� >.டகா ரண�தா$ றி#�6� த<�பெர� ெறா#ேப� 

ம#வின� *ர� த#வ6 நா� வயCகிேய சிலா+கிய மாகி 

ய#வற ;ற"� *ரேச கர5ேப #$றன மிTவி# ெபய#C 
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க#வஞ ெராழி+2� ��திA மளி+2C காைலயி$ �க�றி/ பவ�+ேக.   (32) 

 

பர�பர� �6யி$ ற<��ற9 ெச@ேத� பாவிேய ென�=நீ கவல  

பிர�ப6� த<��� வி ல6� த<��� ெபய��ெதறி க ல6� த<��� 

வர�ப= சிற5பி$ ெச#5ப6� த<��� வாCகிய வா�ெவ�/� த<�� 

நிர�பிய விய"$ பாி+2ர� த<�� நிக<= >ைசவா@� த<���.   (33) 

 

2ட��ைர ெச#�த$ ேறDேவா ட/�த 2ழ+க�றி� 2ள5ப69 �வ/� 

தட5�ய� ெதா#வ� கைதய69 �வ/� தாCகிய நம+கிேதா� ெபா#ேளா 

விட�பட ;ணாி னி�ன�� பலவா "ைச5ப நம+2�$ றா 

திட�ப/ மிைவேபா$ பல;ந� தம+2� தி#விைள யா�ெடன� ேத�தி.   (34) 

 

இ�தல� ெதைமA ெமம+ெகா# வடகீ ெழ ைலயி ன#ைம தைனA 

நி�தG� வழிப� ேட�� வ#தி நி�மைன யாள/� பி�ன� 

உ�தம+ கதிந 2ெமன ;ைர�தT ெவாளித# மி"Cக�. மைற�தா� 

சி�தமி+ 2வ� மைனய/ கிராத� ேசவ6 ப��ைற பணி�.   (35) 

 

வடகிழ+ ெக ைல யைட�தன னாC2 மதி�6+ ெகா<நD+ ேக$ப� 

தட�ைல Aைமயா 6#;#+ கதி�5ப� தா�ெவளி5 ப�6னி தம��தா 

ளட�ெப#� �வியி னிவைர Aணரா வதிசய மிெவன� ெதாி� 

மடனற5 பணி� ேபா$=� மைனயி� மைனய/? ெச�=வா4� தி#�தா�.  (36) 

 

�.ணிய5 ெப#மா� றி#�6�த<�� >.டைத ெய/�ைர ெச@தாC 

க.ணிய கிராத� மைனய/ மாC2+ காைலA மாைலA� �2� 

ந.ணிய சிற5பி$ ேபா$=� வ#நா ணா/ேசா ணா6னி தளி+2� 

த.ணிய வளவ னைட�> சி�த சாி�திர மினிெய/� ைர5பா�.   (37) 

 

*ரேசகர� தி#�6�த<��$றபடல� �$றி$=. 

ஆக� தி#வி#�த� 250 

----------------- 
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7. 7. 7. 7. ேசாழ� தி&�பணிேசாழ� தி&�பணிேசாழ� தி&�பணிேசாழ� தி&�பணி� படல
 � படல
 � படல
 � படல
         ((((251251251251----352)352)352)352)    

 

தடெந/ வி��� ேபா<? ைசயமா  வைரயி னி�= 

மிடவிய �டவி கீளா வியC2கா விாிநீ� பாய 

வட�பல வளCக. ம கி9 சிவாலய மன�த? சீ��5 

பட�மி� தைட�தா�+ கி�ப5 பய�ற#? ேசாழ நா/.   (1) 

 

ேபாெரலா ம?� ?�� ெபாழிெலலா மயி க ளா/ 

நீெரலா�தீ��த மா2 நிதிெயலா ெமC2� ேபா�+2� 

தாெரலா? �#�� ெமா@+2� தடெமலாC க<நீ� ம 2? 

சீெரலா� தி#�த+ ெகா.ட ெச�பிய� �ர+2 நா/.   (2) 

 

மைறபல �ழC2 மா�5� மணவிைன யா�5� மாத� 

அைற�ழ வாதி ம க வாடரC கா/ மா�5� 

நிைறெப#? சா$றி னா�5� நிர�பிேய <ல2� ேபா�+2 

�ைறதிற� பா ேசாழ� �ைற�ாி ெபா�னி நா/.   (3) 

 

இ�தி# நா/ த�னி "#��ன$ ெபா�னி யா= 

நி�தில� வர�றி *� ெந/�திைர5 �ணாி :6 

ெம�திய �னித? ெச@A ேம�ைமெப$ =ைடய KE� 

பி�திைக ெந/வா� ேறாA� ெப#��கா� நகர மாமா .   (4) 

 

ெகா6நிைர வி./ ழா;C ேகாைணெவC களி$=� ெதா.ைட 

க6ெக< ம./ ழா;C க#�கி GறC2 மாட� 

ெதா6த"  வன5� �$= �$றவ� க./ ழா; 

ம6யவ ெர./ ழா; மற�ெபா" >�� கா]�.   (5) 

 

தி#வள ரா]� ெத@வ9 ேச@ஞH� க#Z� ெச�ெபா$ 

2#வள #ைறW� ெபா�னி :/>� �காேரா ைர� 

ம#வள ரலCக� ேமா" வளவ�F 6டமா ேமD 

�#வள� �காைர� �- �த$ெறன ;ைர5ப ரா�ேறா�.   (6) 

 

அ�னந� னகாி� வா4வானாதி�த� 2ல� தி�தா� 
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ப�ன#C கைலA� ேத��தா� பா#யி�+ ெகா#தா@ ேபா வா� 

மி�னவி ரலCக� மாைல ேமவல�+ கசனி ய�னா� 

க�னவி  2வ;� ேதாளா� க.டென� றிைச+2� ேபரா�.  (7) 

 

மயி"ய$ க#Cக� ெசTவா@ ெவ.ணைக மட�ைத ந லா�+ 

ெகயிலழ$ ெகா<�தி� K4க ெவ@தெவ� ெப#மா ென$றி5 

பயி விழி+ ெகதி# றாத ப�?சிைல+ காம ன�னா� 

கயிGைட+ கழ$> ணீCகா+ காGைட+ காவ ேலாேன.   (8) 

 

களCகமி� மதிய� ேபாGC காம�ெவ. 2ைடெச@ நீழ 

GளCகவ "�றி ெய லா ;யி�க- �வ� ைவக 

விளC2ைவ� ^திவா� ெகா�னா� வியனிற� தட= ெச@ 

வளC2ல வா��தா� ம�ன� மாநில� �ர5பா னானா�.   (9) 

 

ம#வல� திைற� ம� வாC2நா ெள�நா ெள�= 

ெபா#வ#� வாயி  கா+க5 �ேராகித ரைம9ச� Fழ 

ெவா#வ#� �ணாி F4ைவ5 ப�றிA �றா�தீ ப�� 

ெவ#வ# மாைண ெச ல ேமதினி �ர+2 நாளி .   (10) 

 

�$=ெவ� யர� தா4� ��ைனW4 வ"ெய� ெசா வா 

ெம$=ெத. 6ைரநீ� ஞால ெம/�திைச க.ட� மாைம 

ச$=ேமா� பயனி லாதா@9 சா��ற ^த"� மா�/5 

ெபா$றேதா� ெபா�6� ெட�ன ெவ.2�ட� ெபா#�தி$ ற�ேற.  (11) 

 

இ�டெவ. ெபா�6 ென$றி யிைய�தெவ. 2�ட� பி�ன� 

இ�டெவ. ணீ= மான ெவ<�த சிறி நாளி� 

வ�டெவ. மதிேய ய�த ம�னவ� வதன ெம�ன 

வ�டநீ� ஞால? சா�ப �க�திD� வைள�த த�ேற.   (12) 

 

�க�< தாளவ ேலா/ �#+2ெவ� யர� தா4� 

தக;ைட ம�ன� ம�ன� சா�பினா ன�ன காைல 

யகDைள� ெத.ணி லாத ம#�வ ரைட� ேநாயி 

னிகெற= மணி�� K�= மிய �ற+ ெகா/� ய�றா�.   (13) 
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தரணிக� பல#C :6� தவ�ய� றி/த ேலா/ 

�ரணிய தாகி ேம�ேம� K.ெட<� தெவ. 2�ட 

மிரணியமாதி *சி யி#மைற ெய/�+ := 

மரணிய க<வா ெய லா மா$ற;� தீரா தா@�ேத.   (14) 

 

�க�தள வி#�த 2�டC க.டெமா@� �ட�� �$= 

மக�தள� ;லக ெம@த வைள�ெத<� தளாய காைல 

மிக�தள� ;$= ேவ�த� ெம"� K�9சி� *4�தா� 

சக�தள ெவாழிA ேமாவி� தவாதமா ெச�= ைந�ேத.   (15) 

 

ேசா��*4� யி�5� மி�றி� .ெணன+ கிட�தா� மா�/9 

ேச��ம� திாிக. ��னா� திற�தின ர?சி A�ள� 

ேதா��த� ெப#மா� காதி$ �+2ைவ� Eத லாதி 

யா��தப  விைனA? ெச@தா ரய�;தீ�� ெத<�தா ன�ேற.   (16) 

 

எ<�தம� னவைன ேநா+கி ெய.ணிலா வைம9ச ேரைன9 

ெச<�தவ மைறேயா� ��ேனா� ெச5�வா� கவேல� ம�ேனா 

ெகா<�ெகா� ேவணி+ :�த� தலெமலாC 2=கி5 ேபா$றி 

ன<�ெவ� ய�ெச யி�த+ 2�டேநா யகG ெம�றா�.   (17) 

 

அறிவினி$ சிற�தீ� நீவி ர��:�� ைர�த வாேற 

Ðறிநிக� ேவணி+ :�த� பதிெயலா? ெச�= ெச�= 

ெசறிதர+ 2�பி� ேட�தி மீ�2வ� றீரா தாகி$ 

பிறிதிைல Aயிைர யி�த5 பிணிய/� தீ�5ப ென�றா�.   (18) 

 

எ�றர �ைர�த ேலா/ மிரCகியC கி#�தா� யா# 

ந�=ைர ெச@தா ையய நானில� �ள வாய 

ெவ�றந� �ராண� தான� விைழெவா/ ெதாழ�ேம$ ெகா�ளி$ 

க�ற"5 பிணிேயா ச�ம5 பிணிA�ேபா@+ கழG ெம�றா�.   (19) 

 

ஆயவT ;ைரைய யா�த னைற�தெம@ Aைரயா+ ெகா./ 

Eயந$ �க4சா  க.ட� =ைன�ப  �$ற� ேதா/ 



87 

 

ேமயப  பைடக ேளா/� ெவ=�தப  ெபா#�க ேளா/ 

நாயனா� தலCக. ேட�த$ ெக<�தன ன�னா ள�ேற.   (20) 

 

ேவ= 

கCைகநதி ப6�ெத<�தா ன�தவன ெமDநாம+ காசி ேய�தி 

மCைகயிட� தாரமாி� திரநீல ப#5பத� மகி4� தா4� 

ெகாCைகயக லா5ெபாழி$ேக தார�ெமா. ப#5பத�C 2ைழ� 2�பி� 

டCைகவ6 ேவGைடயா னேனகதCகா வத�ம$= மைட� ேபா$றி.  (21) 

 

ெதா.ைடநா டைண�தி# ேவக�ப� ெதா<பல �#�� பா/ 

மி.ைடவா� சைட�6யா ேராணகா� த�ற ளிந� கிைற?சி ேம�ைம 

ெகா.ைடயா ரேனகதCகா வத�தி#ேம$ றளிவி#5பி$ 2�பி� /$றா� 

க.ைடயா ெவனவினி+2 ெமா#க9சி ெநறி+காைர+ கா/ ேபா$றி.  (22) 

 

வ லமா$ ேப=2ரC கணி���ட மாகறG. மகி4வி$ ேபா$றி 

ந லேவா� E�வ�பா�� தா�பனCகா� V]ற னய� தா4� 

ெசா லநீ 6ல�ைபயCேகா� V�வணCகி வி$ேகால� ெதா<தா லCகா 

ட ல��< த=�பாF� ெவ.பா+கC க�ளி"ைவ யைன�C 

க./.  (23) 

 

ஆயதி#+ காள�தி ய$றிW� வ"தாய மவாவி5 ேபா$றி5 

பாயவட � ைலவா யிைல�ெதா< ேவ$கா/ பாி� தா4� 

ேநயமி2 தி#மயிைல க9Fரா ல+ேகாயி னிர�ப வா4�தி 

ேமயவிைட9 �ர�வா�மி W�க<+2� ற��பரவி ேவ�த� ேவ�த�.  (24) 

 

ம�னியவ9 சி=பா+க மரசி"வ+ கைரயி#�ைப மாகா ள?சீ� 

�னியம$ றிைவ�தலா கியபல;� ெப#விய5பி$ ெறா< ேபா$றி 

ய�னியமி ன/நா�6 லர�ைற: டைலயா$X ரைட� தா4� 

ந�னியம� ECகாைன மாட� 2�=திைன நகரேம�தி.   (25) 

 

�கழதிைக *ர�ட? ேசா�ரந  ெல#+க�த� �"W� ம$=� 

திக4தி#ெந  ெவ.ெண@தி# நாவH� ேகாவH� ேசவி� ேத�தி 

யிக4தவி# மைறயணிந H�ெவ.ெண@ந H�ந  "ைடயா ெற�ேதா 

மக4ைறW� மாணி2ழி வ/:��. Yசமிைவ யைண� ேபா$றி.   (26) 
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வி.ணா# மதி$றி#5பா திாி5�"W ராமா�E� விரவி5 ேபா$றி+ 

க.ணா# ெமழி$�றவா� பனCகா�V� ெதா<தி#வ� காணா ேதாCகி 

ெய.ணா#� தி#வ.ணா மைலயிைற?சி வள�-வ� திையய ெவயதி5 

ப.ணா# ெமாழிபாக� ம#;தி#+ ேகாக�ன� பாி� ேபா$றி.   (27) 

 

மைலநா/ �2�த?ைச+ கள�பணி� ெபா"ெகாC2 வளநா/$=+ 

கைலநா/ மவிநாசி தி#�#க� >.6நணா க#Z� ேபா$றி 

நிைலநா/ ெகா6மாட9 ெசC2�X� ெகா/�6A. ணிர�ப� தா4� 

தைலநா/ ெவ?சமா+ :டெலா/ பிறதல�� தா4� வா4�தி.   (28) 

 

தாயிலளி �ர+2ந=� �ன$ெபா�னி வளம"A� த�னா /$=+ 

ேகாயிறி# ேவ�களெந  வாயி கழி5 பாைலய#� 2ல; � ைல 

வாயி ெப# மணமேய� திர5ப�ளி க"+காK� வள�சா@+ கா/ 

ஞாயி வைள ப லவனீ9 சரCகா�/5 ப�ளிெயலா நய� ேபா$றி.  (29) 

 

ெவ.கா/ 2#காZ� ேகால+கா ��ளி#+2 ேவ[� காழி 

ெய.காம� மி2க.ணா� ேகாயி கைட �6நி�றி W#� ேபா$றி 

ெய.காதC கம4ெபாழி$�� :�நீV ர�னிW ாிைற?சி ேயாCக$ 

ெப.காத  ெகா-*ட�தாரம�ேவ�வி+ 26பணி� பிறCக$ ேறாளா�.   (30) 

 

பகெரதி�ெகா� பா6மண? ேசாிதி#+ 2=+ைகக#5 பறிய Hேர 

நிகராிய 2ர+2+கா வாளளி�$ X�பரவி நிைன�தா� �ப� 

தகரமிளி� தி#ம.ணி5 ப6+கைரேயா மா��"W� சா�� ேபா$றி 

யகர�த லம�ெத@வ+ கானா�/ ��[ைர ய/� வா4�தி.   (31) 

 

தி#நாைர W�கட�>� ப�தைணந  H�வளேம திக4ேகா 6+கா 

2#வா�மC கல+26ய. க?ச\� தி#5பன�தா� 2ணவா5 பா6 

வ#வா#? ேச@ஞH� தி#�ேத வ�26ந  வள�தா ெலா�=� 

ெபா#வாத தி#வியH� ெகா�ைடW� �த$பல;� ேபா$றி வா4�தி.  (32) 

 

ம�D�ற� பய�விசய மCைகயளி� ைவகாZ� வளாி� ன�ப� 

ப�Dவட 2ரCகா/ ைறபழன ைமயா= பக�ெந@� தான 

ம�Dெப#� �"W�கா \�ப<Z� மழபா6 வி.ேணா ேர�த� 
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�Dவள வ�பிலா ல�ைறமா� ைறய/பா$ =ைறA� ேபா$றி.  (33) 

 

திக4த#ந  லாைன+கா ைப?ஞீ" பா9சிலா9 சிராம மீCேகா@5 

�க4த#ந� மைலேபா$றி+ காவிாி�ெத� பாலம�வா� ேபா+கி பாவ 

மக4த#சீ� ெப=கட�ப� ைறபரா@� ைற�னிவ ரைண� ேபா$ற 

விக4த#த " லாவ� �த;Cக$ 26ய/K+ கீச� ேபா$றி.   (34) 

 

கைலம"�த திாிசிரா5 ப�ளிெந/C களேமைல+ கா�/5 ப�ளி 

யிைலம"�த ெபாழிலால� ெபாழினிக<� >�#�தி ெய=�பிWேர 

தைலம"�த க.6W� தி#9ேசா$=� ைறெயவ#? சா�� ேபா$= 

நிைலம"�த ேவதி26 ெத�26�தி� ைடA�ேபா$றி நிகாி  ேவ�த�.  (35) 

 

��ளமCைக யணிகிள�ச+ கர5ப�ளி க#காZ� ேபா� ேபா$றி 

A�ளவினி தாகியபா ைல�ைறந  HராZ #வ� தா4� 

த�ளெவா.ணா9 ச�தி�$ற� ப�Yச மாைறவட தளிA ேம�தி+ 

ெகா�ளவினி தாயவல? �ழி2டK+ கதனி$கீ4+ ேகா�டC க./.  (36) 

 

நிைற2ட�ைத+ காேராண� தி#நாேக9 சர�ேபா$றி நிைன�தா #�ள+ 

2ைறய=+2 மிைடம# 2ரCகா/ ைறநீல+ 26A ேம�தி 

யைறத#ந  ைவக�மா ட+ேகாயி ன லCேகா ழ�ப மா�ேறா� 

உைறதி#வா வ/ைறத. /#�திதி# வ<�E�மா Wர� தா4�.  (37) 

 

பறியH� விளநக� நனிப�ளி தி#நாேக9 சர�ேபா$றி நிைன�தா #�ள+ 

2றிெகா�வல� �ர�தைல9சC கா/கட Zரா+:� 2றி�5 ேபா$றி 

ெநறிெகா�கட Z�மயா ன��ேவ�ட+ 26A�ள நிர�ப+ க./ 

மறிவி வள� ெதளி9ேசாி த#மா�ர ந�ளா= வணCகி ய5பா .   (38) 

 

அ�ப�தி# மாகாளC ேகா�டா= மீய9F ரைண� ேபா$றி 

ந�பரம #�திலைத5 பதிதி#5பா� �ர�பணி� நா-� வ?சி+ 

ெகா�பாிைட யா�நட?ெச@ தி#*ழி மிழைலசி= 26A� தா4�ேத 

A�ப��க4 ேபPெப#� ைறெயவ#� ெதா<�வ�னி W# ேம�தி.  (39) 

 

க#வி"ேய நைறW�9சி� தீ9சரேம �கழாிசி$ கைர5�� Eேர 
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ெபா#வி"ேச� சிவ�ரேம தி#+கலய ந Hேர �க4� சா��ேதா� 

ெவ#வி"யாC க#+26ேய வா?சியேம Aள�தாG� வி#5� றாதா� 

றி#வி"யா ந�னில�5 ெப#Cேகாயி ேலயிைவA? ெச�= ேபா$றி.  (40) 

 

ெபா#வ#Cெகா.Y9சரெமா. பைனW�வி$ 26வள�ெத��கH ரCங 

ெனா#வ#ந  வ��தமா னீ9சரமி ராமனதீ9 சரேம ேலாC2 

த#வ#�த+ ெகா6யைல+2 மதி$ெசCகா� டC26த. பய$X ாி�D 

மி#வ#�ேத ட$காியா� மாம#க  சா�தமCைக ெய@தி5 ேபா$றி.  (41) 

 

ந�னாைக+ காேராண� தி#9சி+க  கீ4ேவ[� நல?சா� ேதZ 

ர�னா- மPகாிய ப�ளியி��+ :டறி# வா] ராC2 

மி�னா# மரெநறிK ல�டான� பரைவA.ம. டளிேம ேலா#� 

ப�னா-� *4�திைற?�� விளம�தி#+ கர*ர� பரவி5 ேபா$றி.   (42) 

 

ெப#ேவ[� தைலயாலC கா/2ட வாயிெல�=� பிறC2 ேசைற 

க#ேவ�தீ�� த#ணாH� மயானெமாளி வள�க/வா@+ கைர5�� E�வா� 

ெபா#ேவ�ெகா ளி#�>ைன தி#வரைத5 ெப#�பாழி ேபா$றி யா# 

�#ேவ�ெகா ளவளிவண  H�பாிதி நியமமிைவ Aவ� ேபா$றி.   (43) 

 

ெவ.ணிதி#5 >வ\� பாதாளீ9 சரCகள#� வி#�� வா�ேதா 

ம.ணிய#� சி$ேறம �சா�தான� தி#வி/�பா வனமா  ேபா$றக 

க.ணிெய< க6+2ளந$ ற.டைலநீ ெணறிேகா�V� க#� ேதC: 

ெர.ணியெவ. /ைறெகா�ளி+ கா/ெகா�ள�>E�ேப ெரயிG� ேபா$றி.  (44) 

 

காறாயி  க�றா5>� நா�6ய�தா� 26ெந "+ கா;$ ேறா�த� 

ேபறாய வ"வலCைக9 சின�வா@K� ேகாளி"ெவ. ெப#ம ைற+கா 

Vறாரா வக�தியா� ப�ளிேகா 6+2ழக #வ� ேபா$றி 

ேயறாய வ"வள� ெப#மா�ற� >��கா ெர@தி னாேன.   (45) 

 

ப�னியவி5 பலதலCக டாிசி� ேநாயழி�த பா/ காணா� 

ம�னியெம@5 �க4வளவ� மாழா� கவ�=ெந/ மைறேயா� த�ைம 

A�னியந  லைம9சைர+: Aைர�தப6 தல9ேசைவ ய#C2 ெச@� 

�னியவி5 பிணியக�ற தி ைலயி6னி9 ெசய யா ெசா�மி ென�றா�.   (46) 
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எ�றவைன ய6வணCகி ெய<�தைம9ச� ம�னவ�த ேமேற ேக�6, 

ந�றைமA� பா.6நா� /ளதல�� ேபா$றியபி னவிறி ெய�றா�, 

ம�ற கம4 ெதாைட5�ய�தா ன$றாக ெவ�=ைர� வயCக 

��ேபா , ெவ�றைமA� பாிசன�ப  ெபா#�கள/ 

               ெம<�தியCக� ேம$ெகா.டாேன.   (47) 

 

ஆலவா யா5ப\� பரC2�றC ெகா/C2�ற மழ2 வா@�த 

ேவலவா@ 2ழ பாக ராடாைன கான5ேப ேரட க?சீ� 

நாலவா Aயி��2> வண?�ழிய  2$றால ந2ெந  ேவ" 

சாலவா@ �னவாயி  பணி�தி#5 ��E#? சா�� தா4�தா�.   (48) 

 

ெபா$�ம" தி#விரா ேம9�ர�ேபா@� ெதா<ெமன5 ��E� நி�= 

ம$�ம" தரவிைர� 2ணதிைசேபா@5 பாிதி�தி�� தழ$ற ேந�� 

ெவ$�ம" �ய�தரச� *ரவன� தன+க/�த ேம பா ேலா�சா� 

வ$�மாி ெப#Cகானி$ படமாட� தம��தன�ற� வளCக ேளா/�.   (49) 

 

க.டெனD� வளவ�பிரா� கானவள மைம9ச#ட� கல� ேநா+கி 

வி.டமல� பலகவ��C கா@கனியா திக�கவ��� ேவ= ேவ= 

ெகா.டெப#Cகிைளெகா/5ப வாCகியD பவி�மகி4 :�� ேவ�ைக 

ம.டவைத நீC2�ள மி லானா@ *$றி#�தா� வ#�த� தீ��.   (50) 

 

ேவ= 

வழிவ# மிைள5� நீCகி ம�னவ னைனய கான� 

ழியம� த#கா ல�ேப A#வமாC கிராத� ேகாமா� 

கழிமகி4 மைனவி ேயா/ காைலமா ைலயிD? ெச�= 

பழித� *ைர Kல5 பகவைன Aைமைய5 ேபா$றி.   (51) 

 

உ#2ேப ர�� ெபாCக ெவா<2வா ெனா<2 நாளி$ 

றி#2தீ�� ெத�ைன யா.ட சிவபிரா Dைமயா ேளா/ 

ெப#2தா னக�+ ேகாயி "லாதம� ெப$றி ந�ேறா 

க#2ேம A�ள ெம.P� ெதா=ெமன+ கசியா நி$பா�.   (52) 
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ெசறிபிற தலCக� ேபால9 சினகர மாவ ெத�= 

மறித"  >ைச ேயா/ வா�சிற5 பாவ ெத�= 

வறிய�யா� யா ெச@ேக� மாநில� தியாவ� பா$ெச� 

றறிதர ;ைர5ேப ென�னா வ<C2� �<Cகா நி$பா�.   (53) 

 

இைலச# 2திரா வ.ண K6யிC கி#�த �$=� 

�ைலயேன� சித��ேத� ெச�னி� த<�ெபா�= ெபா#�த ைவ�ேத� 

உைலதரா தி#5ேப� ேகாயி லாதிக ள#C2 றாேவ 

னிைலAறா யிெர$ ெக�= ெந�/யி�� தழி� ேசா�வா�.   (54) 

 

ெபா#வ# ம�பி னிTவா ெற.P� �லரா நி$ேபா 

னி#வ# �ணரா வ.ண ெல�ற#� ெச@A ெம�= 

க#வ# மைனவி ேயா/C கவைலமி+ 2$றா ேனா�நா 

ள#வ# �ண; நீ�தா D$=ம. கிட�தா ன�ேற.   (55) 

 

அ.ணலா ர#ளி னாேல சி=யி லவ$2. டாயி$ 

ெற.ணலா� �ரCக� ெச$ற ெவ�ைதயா ர#ள  ேவ.6 

ம.ணலா ாிைற?� ��ைத மைறயவ� வ6வC ெகா.ேட 

க.ணலா ரைனயா� காண+ கனவக� ெத@தி னாரா .   (56) 

 

விழி^த� மைற� வ�த ேவதிய ரவைன ேநா+கி+ 

கழிய ரைட�தா ய�ப கவைலச$ ேறDC ெகா�ேள  

ஒழிவி ப  ெச வ� ேதா/ ேகாயிG �வ5ப ;.டா� 

இழிவற நீAC கா.ைப யாவ#C க./ வா4வா�.   (57) 

 

ெபா�னிந� னா�/ நீ/ �காெரD நக�வா4 ேவ�த� 

க�னிய� ளவ� தாரா� மிைகெயன+ காவ� >.டா� 

ம�னிய �கழி� மி+கா� ம"தர ந�பா ல�� 

�னிய மன�தா� க.ட ெனD�ெபய� �ம�த வ�ள .   (58) 

 

��ெச@ விைனயா� ேமனி ெமா@�தெவ. 2�ட ேநா+கி 

ெய�ெச@ 2வெல� ெற.ணி ெய��ைட� தலCக ெள லா 

ந�ம� பைமய5 ேபா$றி ந�மிரா ேமசC கா.பா� 

வ�ேம  பா வ ன� வதி�தன� வளCக ேளா/�.   (59) 
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அ�னவ� றைனA நி�ேபா லா�வ க#�தி$ ெகா.ேடா 

��னவ ன�ைம+ கா.பா� ெமாழிதிெச� ெற�= :றி� 

ெத�னவ னாகி யாைண ெசG�தினா� மைற� *ைர5 

ப�னவ� ற#+கீ4+ ேகாச5 ப6வ�5 �+கா ர�ேற   (60) 

 

க.டவ+ கனைவ *ர னனெவன+ க#தி வா4வ 

க.ட�� ெப$றா னாகி+ ைக2வி� ெத<� � ல 

க.டெம� ெமாழியா� பாக� க#ைணைய விய� ேபா$றி+ 

க.டைன+ காண9 ெச�றா� கண+கிலா மகி49சி ேயா/�.   (61) 

 

மைறயவ ராகி ந�ப� வ�த$ 2ைர�த வாேற 

நிைறவன ேம பா$ ேறா�= ெந6ப/ கான? ெச�றா� 

கைறய6+ களி= மா;� ேத#Cகா லா- ம$= 

�ைறவள� பல;C க.டா ெனாழிவிலா ;வைக >�தா�.   (62) 

 

விாிபட மாட� �ளா  விளCகாி யைணயி� மீ 

பாிவக� றி#+2� ேவ�ைத5 பா�+கயா� வ�ேத ென�= 

ெதாிதர வாயி  கா5பா�+ 2ைர�தன னவ#? ெச�= 

வாிகழ "ைறைய� தா4� ெசா$றன� வ#க ெவ�றா�.   (63) 

 

�ரவல� க#ைண ெப$= வாயி கா வல�� 2�த 

விரவிய *ர� ேச@�ேத தா4�தா4� ெத<� ேமவி 

Aர;ைட யைனயா� ��ன ெரா#�ற� ெதா/Cகி நி�றா� 

கரவிலா வவைன ேநா+கி+ காவல� விள�ப G$றா�.   (64) 

 

யாைரநீ யிC2 ேமய க#ம�யா ைர�தி ெய�ன 

*ைரயா ன6+க� �$றா� மீ�/ம. வி<�ெத <�ேத 

யாைரயா தாி+2� தி.ேடா ைளயசி$ ற6நா ேயனி+ 

காைரயா� கா�/ ேவட� க.ட6 பணிவா� வ�ேத�.   (65) 

 

உ$றவி+ கானி� கீ4சா ெரா#ெப# *ைர Kல� 

$ற�$ றக4�ேத� வ�ளி A=ணீழC ெக/�த$ காக 

;$றவ5 ெபா< க.ேட ெனா#சிவ "Cக? ெச�னி 
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A$றெத� க#வி ெச�நீ #தி�5பி� மாறி$ ற�ேற.   (66) 

 

அ�தமா வி"Cக� ேதா$ற ைமயநி$ 2ண��த ெவ.ணி 

வ�தென ன6ேய ென�= ம=வG ம6யி$ றா4�தா� 

��தவா தர�தி� *ைர �த வ�த� ேதா$றC ேக�ட 

ச�தமா� ெசவிெவ. 2�ட� தவி��த பல#C க.டா�.   (67) 

 

மைறயவ ரைம9ச ராதி யாவ# மகி49சி >�தா� 

நிைறெப#C களி5� ேமவி+ கிராத�ேகா மகD நி�றா 

னைறசில ரா6 கா�ட வரசDC க./ வ� 

2ைறவி ேப ர�� ெகா.டா� :றிய வி"CகC காண.   (68) 

 

ஆயமா வி"Cக ெமCேக யம�த#C கா�/ ெக�= 

Eயகா வலென ழ�தா ென<தG� ைண�தா� 2�ட� 

ேபாயதா லதைன+ க./ >ரண ன#ைள ெய.ணி 

ேமயைக 2வி�தா� ைகயி$ 2�ட�� *�த த�ேற.   (69) 

 

மறவ��� னடைவ கா�ட வாாிநீ #லகC கா+2 

மறவ�ற� றமெரா /�பி னைட�தன� *ைர Kல� 

றவ�ற� வ6வC க.டா ெனா@ெயன� த<வி னா��� 

னிறவனிT விைறவ ென�ன நீCகி$= �< மாேதா.   (70) 

 

த.ணிய கவிைக ேவ�த� ச�பரா ாிA�தா4 மாைம 

ந.ணிய ேமனி F4�த 2�டேநா@ நசி� நீCக 

ம.ணிய மணிைய ேய@+2 ��ைனயி D#வ� வா@� 

க.ணிய வி=�> ேதா/ களி5�மீ+ :��தா ன�ேற.   (71) 

 

இைடயறா ெதா<2C க.ணீ ாி#நில? ேச= ெச@ய 

வைடயறா *ைர Kல� தம��தநா யகைன ேநா+2C 

ெகாைடயறா9 ெசCைக :5�C 2ட�த�ப� ெடதிேர நி$2 

நைடயறா விதியி$ ப கா னய�ம. ேடாய� தா<�.   (72) 

 

ப��ைற பழி9சா நி$2� ப��ைற Fழா நி$2� 
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ப��ைற யி=5> ெத@� ப��ைற நி#�த? ெச@A� 

ப��ைற ய?ச "+2� ப��ைற ய#�ெகா. டா/� 

ப��ைற த<வி+ ெகா�-� ப��ைற Aயி�� ேமா+2�.   (73) 

 

மைறயவ� த�ைம5 � G மைம9சைர மகி4� � G 

நிைறத# காத� ம$ைற9 �$ற�ைத நிர�ப5 � G 

மிைறயக  களி5பி னி�ற ேவட�ேகா மகைன5 � G 

மிைறயவ� க#ைண யிCங னி#�தவ ெற�ேன ெய�D�.   (74) 

 

நிைனசிவ தலCக ெள லா ெஞெரெலன� தாிசி ெய�னா 

ெவைனவியC ெகா.ட வா�ேறா ாிய பிைன5 �க4ேகா ெவ�D� 

விைனயி�ம$ றிவ�த �.ைம ெவளி5பைட Aறெவ$ ேகாதி5 

�ைனAமி� ந�ைம த�த ேவடைன5 �க4ேகா ெவ�D�.   (75) 

 

ேமயவி+ 2�ட ேநா@ெச@ ேமனியி� ெவ-5�� தீ��ேத 

னாயெவC :$றி$ ெக�பா லா� விழி9 சிவ5�� தீ��ேத� 

பாயப  பிறவி யா+2� பட�மல+ க=5�� தீ��ேத� 

ேசயெம@5 ெப#மா� *ர ேசகர ன#ளா ெல�D�.   (76) 

 

இவ�ெப#C க#ைண ]ப மிTவிய  �ைடய ெத�= 

தவ�க- �ணர மா�டா� த�வ �ண��ேத ன�ேதா 

;வரைட கட F4 ைவ5பி G=�க ;ேராம ந�தC 

கவ�சிக ழிைக�$ றாCகி ேவ/#+ கதி�த ெத�D�   (77) 

 

2�டேநா@ தீ��தா ெர�= :றெல� றரணி நா வா@5 

ப�டேநா@ �<� தீ��தா� ப$பல பிறவி ெய�DC 

க�டேநா@ �<� தீ��தா� க/?சம� க<வா ெய�ன 

வி�டேநா@ �<� தீ��தா� யாவேர தீ�5பா ெர�D�.   (78) 

 

�ைரப/ க#வி தா+க9 �வ/த? ெச�னி ேய$=� 

�ைரப/ ெமளிேய D$ற �<+கேநா@ �<Cக� தீ�� 

�ைரெப#� க#ைண ேயேயா ##+ெகா6C கம�வா� த�ைம 

மைரய ென/மா  காணா வ.ண� மி=�> ெத�D�.   (79) 
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உ$றவ� �#வ மாய ெவா#வனிT வா= ேபா$றி+ 

க$றவ� க#� ணீCகா ;ைமையAC கனி� தா4� 

�$ற;� பிாித$ க?சி ெமா@�தத� றமாி ேனா/� 

ெபா$றத� னி#+ைக ேவட ாிைறவD� ெபா#�த5 �+கா�.  (80) 

 

ேவ= 

அ ல$ றி#+ைக �2�தேவ லரச னைம9சரா திய��க ேநா+கி 

ம லG$ றைம�த காசி�$ பலவா� வ.டல ெமலா�தாி சி�? 

ெச ல�மி+ கிய$= 2�டேநா@ சிறி� தீ��தில தி�தல� ெத@த5 

� லG$ றேப ாி�பேநா@ தீ�� ேபாயெத� பெமா# �கேழா.  (81) 

 

ந.ணிய தலCக� பல;-? சிற�த ந$றல மிெவன� ெதளி�ேத 

ென.ணிய விதைன� ெதாி�தவிT ேவட$ கிய$=ைக� மாெறா�= 

மி ேல�,ற.ணிய வ#�ெச@ ெத�Dயி ரளி�த த�பிரா� *ரேச 

கர� ெம@5, �.ணிய ;ைமேயா 6#�தன� வன�� ெபா$றவா லயமிலாழேக. 

  (82) 

 

ெதாழி  ெச@வா� பலைர+ :@5ெபா#� *சி� ெதா+ககா 

டக4�ம.6#�தி, ெயழி ெசயா லய^. ெடாழி பட9 சிற5பி 

னிடCெகாள விய$=மி னி�ேன, கழிமகி4 ெகா.மி ென�ைண9 

ெச�ெபா� கழியிD ெம�றன னிதேம, ெபாழிதிற� தைம9ச� 

��திெய� ேற$றா� �க4�ேவ டD�விைட ெகா.டா�.   (83) 

 

மதிவல வைம9ச� வனெமறி ெதாழி"� மா.ட ெவ.ணில�கைள+ :வி 

நிதிபல *சி யி�=கா டக4� நில9சம மிய$=ெம� =ைர5ப 

^திவசி நவியC 2ய�த$ க#வி ^வல#� திற$�ய� தாCகி5 

ெபாதித# கா�6$ �2�தன� �ய�= ெபா�ெளன� ெதாழி  ெசயG$றா�.   (84) 

 

கிைளபல தறி5பா� ேவரற+ கைளவா� ெகடல#� பராைரைய+ 2ைற5பா� 

தைளெகா6 ய=5பா� கா@கனி கிழC2 த2தியி� ேவ./வ கவ�வா� 

இைளப/ சிலக.டக?ெசறி �த வா ெயாிெகா<� ெதழ5ெபா#�தி/வா� 
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வைளவன �< மிCஙன மழி�தா� மா.�ைட *ைரய�ெறாழிய.   (85) 

 

கல�தவ�+ கிைடW =$றி/ காைல+ ைகவி/ கயவேர ேபால 

வல�தவிT வன�தீ�� தய வன� �2�த வாவயி$ பயி�றமா வைன� 

நல�த� காG ெமா#CகD பவி+2 ந லவ� ேபா$பல ெகா6யி� 

2ல�தப வழி� சா@�தன த<வி+ 2லாயப$ பலத# ேவா/�.   (86) 

 

நிைலயிய$ ெபா#- மியCகிய$ ெபா#- நிைலதப �<ைமA மழிய 

உைலவிெல� ெப#மா ெனா#வேன நி�றாC 2=வன �<ைமA மழிய 

விைலமல� வ�றி� தைலைமெகா� *ைர ெயD�த# ெவா�=ேம நி�ற 

தைலகட  26�தா ெனனநில9 சம� மா$றின ரறிவி�தா ர�ேற.   (87) 

 

அெதாி யைம9ச� சி$ப!  வ லா ரளவில� வ#�ப6 :வி+ 

கெமன வளவி  ெபா��க� ெதறி� காPமி னாலய ெம�றா� 

2கல மைட� தபதிய� ப ேலா� 2ழாC2ழா மாAள� ண�� 

�மைற Aணரா5 பர�பர� ேகாயி� �ைறைமயி னிய$றிட G$றா�.   (88) 

 

எ$=! "/வா ாி�ட! லளவி னி#நில� பில�ற� ெதா/வா� 

ம$=ம5 பில�ேபா@ மறிதர� E�5பா� வ�ைமெச@ 2$றிெகா.6 65பா� 

ப$=மா தர�தி னி�6ைக �/வா� பகராி தாக! றி65பா 

#$=நீ� நிைறயி$ க#�ப/ க�6 Aற�தக�� தி�டன� கைர5பா�.   (89) 

 

நிைரவைர பிள5பா ரய"ட� @5பா� நி$ப;C கிட5ப; மாக5 

�ைரயற� த6� ^.ெடாழி  �ாிவா� ேபா+க#� ப.6ேய$ றி/வா� 

தைரெவாி ெநளிய9 ெசG�வா� 2றி�த தல�திைட யிழி9�வா� ெபா#�தி 

விைரதர9 ெசG�தி ய/+2வா� K.டா� ேவைலயி "Cஙன மாேதா.   (90) 

 

வள�க#+ கிரக ம�தம. டபமா ம.டப நி#�தம. டபேம� 

தள�வ=� வச�த ம.டப K�தி தயC2ெபா� ம.டப� வி��பி$ 

கிள�த# விழா+ெகா. ம.டப? ெச�ெபா� ெக<�கா \=ற நி=வி 

விள�தவ5 �ாிம.டப?சக� திர+கா  விளCகிய ம.டப� பிற;�.   (91) 

 

ஒளிவள #ைமயா ளம�தி#+ ேகாயி G=மழ 2�ப வா4 நகர 
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மளிவள� 2மர+ கட;�வா4 ேகா�ட ம$�த மதி�65 ெப#மா� 

றளிவள� ேசாமா+ க�த�வா4 நியம� தவல# மாந�த நட?ெச@ 

ெவளிவள� ம�ற ம$=மா வரண வி.ணவ #ைறெப#� பாழி.   (92) 

 

ெவளி�க டண; ேகா�ர மி?சி விாிகதி� சம45�= விமான 

ெமாளிெக< யாக சாைலெச� தழேலா ெனாழிதரா தம�மைட5 ப�ளி 

களியைம சிற5பி$ ப"யி/ QடC கதி�ெசA ம/+2ம. டப�ேத� 

ளிப/ *ைர F4ெப#C 2ற/ ெசா Gம$ றியா;? ெச@ தைம�தா�.  (93) 

 

வளவ�த� ெப#மா$ கைம9ச�க -ண��த வ�ேநா+ கின�மகி4 >�5 

பளகற �<2� தீ��தமி� ெற�= பாி�தன� பிரா��ன� பணி�தா� 

உளெநகி4 க#ைண Aைமயவ. மணாய D�ப�த� பிரா�றி# வ#ளா  

அளவின� ெமதிேர சிவகCைக நாம மைட�தம��தி�டேதா� தீ��த�.   (94) 

 

ம$றத ென ைல ெதாியநா$ �ற� மணமல� சி�� கிட+2 

�$றைத Aண�� ெதா�/நி� ெபயைர A=�ெதன ெவ<�தேதா� வா+2 

ந$றவ வளவ னஃண�� ெத<�தா னய�கீ4� திைச�தம ேரா/� 

ப$றைம வி#5பி$ ெச�றன� க.டா� ப�மல� F4தர+ கிட�த .   (95) 

 

க.டன� வணCகி ெய<�தன� மல�க� கா�6ய ெவ ைலயி$ ெறா�/ 

வி.டவ4 கCைக யாவயி$ ெபா"ய வி#5ெபா/ தாபி�9 F4த  

ெகா.டேசா பான ம.டப� பிற;C 2யி$றிய. கைர�< தைமய� 

த.டைல ந�த வன�பல சைம�� தவாதத� னாம�� �ைன�தா�.   (96) 

 

:றிய விைனய ேவவா$ ேசாழ� 2ளெமன யாவ# �ைர5பா� 

நாறிய மலரா�C க.ணியா� பி�D நா$ெற# வ2�நா  வ#ண� 

ேதறிய 26A� பிற26 க-ந� கி#+2மா ளிைகபல சைம� 

*றிய வ�ன ச�திர மாதி வி�மித� ெபா"தர+ க./.   (97) 

 

களிமிக நடன நவி பவ� ேசாமா+ க�த��� ேனா�தி# ;#; 

மளிமிக+ க./ 2ைடெகா6 கவாி யாதிய ப$பல வி# 

ெமாளிெக< 2டCெகா5 பாிமணி �தலா ;$றப  பா�திர வைகA� 

ெதளிமணி ெபா�ெச@ கல�பாி வ�ட� ேத��த H�திA மா+கி.   (98) 
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ம$=மா லய�+ 2ாியன பல;� வழாவைக ெபா#�ற5 ெபா#�தி9 

�$=நா  வைகய 26க-� பிற;� வ�றி/� ப6யினி ேத$றி+ 

க$=ேம தைக>. டவ�தைம+ ெகா./ கட"D� ப "ய �ழCக 

ெவ$=நீ�5 �டவி தைழதர ந�னா ேள�2� ப5�ன லா�6.   (99) 

 

அைறத# மாதி ைசவேர யாதி யலகி/ பவ�களீ றாக 

நிைறத# தளி�ெதா. டா$=வா� பல�+2 நிர��ெபா� னாைட��னாச5 

ெபாைறத# பல; �தவிந� 2வ5�5 பிாி�நி� திய�த� K�= 

�ைறத# நிகமா கம5ப6 நட+க ;ஞ$றினா� வளவ�தC ேகாமா�.   (100) 

 

உ.ைமசா  *ர ேசகர5 ெப#மா D$றவ�+ க#�ெசA� திற�� 

வ.ைமசா ெலCக -ைமயவ ள#- மா�சிA? சிவகCைக ெய�D� 

த.ைமசா  ேசாழ� 2ள5ெப#? சீ#� தரணிவா Dலெகலா� பர�த 

வ.ைமசா  வளவ� ேவ�/வ ேனா/ மகமிக மகி4�தன�மாேதா.   (101) 

 

நைறகம4 த#மா�C க.ணியா Dடல ந";ெச@ 2�டேநா@ தீ�� 

2ைறயற ேவ./� தி#5பணி யைன�C 2யி$றிய ெத/�ைர ெச@தா 

மைற�க4 *ர ேசகர ாிட5பா� ம#விய ;ைமதி# வ#ளா$ 

றைற�க4 மகெவா� றீ�=பி� ��தி சா��தினி தம��த �ைர5ேபா�.   (102) 

 

ேசாழ� தி#5பணி5படல� �$றி$=. 

ஆக�தி#வி#�த�, 352. 

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

8888....    ேசாழ� மக�ெப,/ (�தியைட�த படல
 ேசாழ� மக�ெப,/ (�தியைட�த படல
 ேசாழ� மக�ெப,/ (�தியைட�த படல
 ேசாழ� மக�ெப,/ (�தியைட�த படல
         ((((353353353353----395)395)395)395)    

 

ம#வல #டல� ேபா4� வ<�ெபா/ த6வா@5 ெப@ 

2#திநீ� �< மா�தி+ 2ட�ெந/ மாைல >./ 

ெபா#வ#C ெகா<9� ைவ�� ெபா#பசி யடC2 றாம  

இ#கைட வாA ந+2 மிலCகிைல வ6ேவ$ க.ட�.   (1) 

 

திைரெயறி கட F4 ஞால? ேசவி� மகிழ நாளா 

திைரAவ� ைமயா� காண� தி#நட� �ாிம ைற+2 
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திைரAைக� த#-� *ர ேசகர5 பிராD+ 29சி� 

திைரவிழா வாதி யாய தி#விழா5 பல;? ெச@தா�.   (2) 

 

:6ய �க4சா  ேசாழ� 2ளெமD நாம� ெப$= 

நீ6ய ெத@வ ேம�ைம நிக4சிவ கCைக� ெத.ணீ� 

ஆ6ய வ#ளி ன�மா வ�திர ேதவ� ந க5 

பா6ய ;லேகா� யா#� ப6�தC கவைல நீ�தா�.   (3) 

 

இ�னந� னாளி ேலா�நா ளி#�கி� ெகா<� வி�டா  

அ�னெச? சைடயா� *ர ேசகர வமல னா�+2 

மி�னவி� ம#C2$ ெசTவா@ ெவ.ணைக Aைமயா -+2� 

ப�ன# �கிலா�5 ப�ன பைணபல �ழCகா நி$க.   (4) 

 

அைறபல ெபா#-C :�6 யபிேடக? சிற5ப9 ெச@ 

நிைற�ைவ வ#+க மாய நிேவதன� பல; K�6 

�ைறைமயி� �கம ென லா �றிவற5 �ாி�த பி�ன� 

நைறகம ழலCக$ ேறாளா னய�தி தி+க G$றா�.   (5) 

 

அ�ெபD ெமா#தா bD ம#ெளD ெமா#ேச ெய�ப� 

ம�ெப#C க#ைண யாேல ய#�வழC கிைனெய ன+2 

ந��வி யவ�தா யி லா9 ேசெயன நவிலா வ.ண 

���ைர� தம ளி�த� �ைறய�ேறா �+க. K��தி.   (6) 

 

ம#;ெம@5 பிணிெய$ ேகாT வழCகிைன ய#ளா றாவ 

ெதா#விேல ழாவ ேதா/� பய�ெறாைக Aைர5ப ேதா/ 

ெவ#வ#� ெபாிேயா� ப.�� ெதாைகையA� விள�� மா= 

தி#வ#� வழCக  ேவ./? சி$பரா ந�த K��தி.   (7) 

 

பிணிதர வ�த ேமனி ெவ.ைமைய5 ெபய��தா@ ம$=� 

திணிதர வைம� Kல மலெமன9 ெச5ப ேமய 

பிணிதர வ�த தாய வறிவி�ெவ. ைமA�ெப ய��தி 

திணிதர ;ல; ேமா��5 �ர?ெச$ற ேதவ ேதேவ.   (8) 
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அல#நி� க#ைண யாேல யறிவிலா ழ�= ேத�பி5 

�ல#ெம� றைனA மா./ � "ய பணிAC ெகா.டா@ 

வலம#மா@� ைர+க ெவா.ணா மா.பினி� ன6யா ராய 

பல#ெம� பணிய வாவ5 ப.Pதி பரமா ந�தா.   (9) 

 

ஒ#மல வ"யா ென�= மி#விைன Aைடயா ென�=� 

ெவ#;�� மல�தா ென�=� விள�பின� விள�பி நி$க 

வ#�கனி� ெத�ைன யா.டா யா.டத$ கிையA மா=� 

ெபா#விலா ஞான ேம@�தி >ரணா ன�த வா4ேவ.   (10) 

 

ெவ#;ற மடC2 ேமாேர4 விைடAைட விைடயா@ ேபா$றி 

க#நிற+ கட � வ$=C கைணAைட+ கைணயா@ ேபா$றி 

ெப#ெகழி  �ம�த வா+க5 ெப.Pைட5 ெப.ணா@ ேபா$றி 

�#கல� ேமனி+ ெகா5� �கிGைட �கிலா@ ேபா$றி.   (11) 

 

கமைலய. மாைம ேநா+2C க.Pைட ய6யா@ ேபா$றி 

யம#ம+ க.F ெழ�� ைகவிர லணி�தா@ ேபா$றி 

பமர�. /ழ+2� ப9ைச� ளெவா# பாலா@ ேபா$றி 

தமரேவ தCக ணா=� பாிகல� தாி�தா@ ேபா$றி.   (12) 

 

திாி�ர ெமாி�தா@ ேபா$றி தீம<� தாி�தா@ ேபா$றி 

காியற ;ாி�தா@ ேபா$றி கைலபல விாி�தா@ ேபா$றி 

யாிAட  பாி�தா@ ேபா$றி ய6ய�மா சிாி�தா@ ேபா$றி 

விாியற� ெதாி�தா@ ேபா$றி *ைரயC 2ாி�தா@ ேபா$றி.  (13) 

 

ஒளிெக< பிழ�ேப ேபா$றி Aைமயவ. மணாள ேபா$றி 

யளிெகாெள. 2ண�தா@ ேபா$றி யைம�தெவ� /#வா@ ேபா$றி 

�ளிதவி� *ைர Kல �ைள�ெத< �டேர ேபா$றி 

ெதளிபவ�+ கினி+2� *ர ேசகர5 பிராேன ேபா$றி.   (14) 

 

விைழAம� �#வ மாய விற$கழ$ க.ட� க.க. 

மைழெபாழி தரெம@ ெயC2 மயி�சி"�� ெதழவிT வா= 

2ைழெவா/ தி�5 ேபா$றி+ 2ட�த�$ றியCகி யா�வ� 

தைழதர ;ைமயா. ��� சா��தி தி+க G$றா�.   (15) 
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உ#2ெம@ ய6ய #�ள� ெதாளிவள� விள+ேக ேபா$றி 

க#2வ� மலேநா@ தீர+ கைட+கணி� த#�வா@ ேபா$றி 

ெப#2ப  லற� நா-� ெபய�வற வம�� வா<C 

2#2�� ைகயா@ ேபா$றி 2லமைல ம#�ேத ேபா$றி.   (16) 

 

எ.ணிய வ�� ெச@வா ெர�=ெம@5 �றாம ேலா��� 

�.ணிய �தேல ேபா$றி >ரணா ன�த ]ப 

ந.ணிய தாேய ேபா$றி ந லவ� நய� நா- 

ம.ணிய *ைர ேம; ம#�ெப#C கடேல ேபா$றி.   (17) 

 

ந2பைர யாதி யி9ைச ஞான�வ. கிாிைய யாகி 

மி2ெதாழி ைல� ெமCக� *ரேச கரனா� ெச@ய� 

த2ைண யாகி நி$2� த.ணிய வ�ேத த?ச� 

�2மவ ெர@5பி  ைவ5ேப �.ணிய வா4ேவ ேபா$றி.   (18) 

 

அைறத# மிலய� ேபாக மதிகார K�= மாகி 

நிைறத# மிD�ப  ேவறா@ நிக4த# தி#ேவ ேபா$றி 

மைறத# �தேல ேபா$றி மைறயிD� ெபா#ேள ேபா$றி 

Aைறத# மைறயி ன�த �ண�தரா ;ைமேய ேபா$றி.   (19) 

 

ம#வள ரளக� ேபா$றி வளெராளி வதன� ேபா$றி 

A#வள ர#�க. ேபா$றி Aவைமயி  ெசTவா@ ேபா$றி 

க#வள� பவ�தீ� ஞானC கசி�ெத< ெகாCைக ேபா$றி 

தி#வள #ைமேய நி�ெபா$ ேசவ6+ கமல� ேபா$றி.   (20) 

 

எ.ணிய வரCக ெள லா ெம.ணியாC ெகளிதி னீA� 

�.ணிய ;ைமயா. ��D மிCஙன� தி�5 ேபா$றி� 

த.ணிய 2ண� ேவ�த� ற�ெப#� தம�க� Fழ+ 

க.ணிய ேம பா$ கான+ க.ணம ாி#+ைக A$றா�.   (21) 

 

அ�னெவC கான �$ற வழி�மா நக#. டா+கி5 

ப�ன#C 26க ேள$றி5 பலவளC க-�ெபா #�தி� 

த�ன�C 2ைறA றா த�ெபய� விளC2 மா$றா$ 
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க�னவி றட�� ய�தா� க.ட\ ெரD�ேப ாி�டா�.   (22) 

 

க.ட\ ாி#+ைக ெகா.ட காவல� ேகாழி ேவ�த� 

க.டேன� ெமாழிவா� :�த$ க$�ைட மைனவி ேயா/C 

க.டேன #றாம$ ெச@த க.Pத  *ைர நீல 

க.டனா லய�9 ெச�= ைகெதா<C கால� ேதா=�.   (23) 

 

இ�திற ெமா<2 நாளி "வ�மைன �சீைல ெய�பா� 

��திற �ைள�த ெவ.ப� �#+கித4 �#+2? ெசTவா@ 

ந�திற5 ெபா"AC க.ட ந�Dத  க#ைண ெச@A 

அ�திற� ைமயா. டா�பா ல��ேம� ேமG� >.டா�.   (24) 

 

�#2ெச@ கமல� >� ெமா@சிவ கCைக K4கி 

ய#2ப  லாய� தா# மைணதர *ரC ேகா�+ 

க#2த Gறாத சீைர கவிDற ம#Cகி$ F4� 

பி#2வி� வார� ேதா=� ெப�2மா விள+2 ைவ�.   (25) 

 

பாயச மாடC ெகா./ ப.ணிய வைடெந@ பா�மி+ 

காயப  ெசா�றி ம$= நிேவதன மாக9 ெச@ 

ேமயப� மல��� னாயவ#9சைன விதியி$ ெச@� 

Eயேப ர�� ெபாCக வல?ெச@� ெதா<த  ெச@�.   (26) 

 

ந�ன�ெகா� விரத� >./ ந�மக5 ேப= ேவ.6 

யி�னண ெமா<2 நாளி ேல<ல கீ�ற ெச வி 

ப�ன#C க#ைண வா@�த பராபைர Aைமயா. டா.ம$ 

ற�னவ ெள.ண �$ற வ#�கைட நா�ட� ைவ�தா�.   (27) 

 

�<ல கீ�ற ெச வி �ழCக#� �ர�த லாேல 

வ<வ= க$� வா@�த �சீைலத� மணிவ யி$=9 

ெச<விய க#5ப நீ6� திCகேளா� ப�? ெச ல+ 

ெகா<மணி b�றா ெல�ன+ 2மரைன5 பய�தா ள�ேற.   (28) 

 

ம#வர �ளம கி4� மைறயவ ராதி ேயா�+2� 
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த#விD மணிெபா� னாதி *�� சாத காதி 

தி#;ற9 ெச@ *ர ேசகர9 ேசாழ ென�ேறா� 

ெபா#வ# நாம? சா�தி5 �த வைன5 ேபா$றி வா4�தா�.   (29) 

 

இ�னண? சிலநா� ெச ல வில2^. மதியி$ ெச�ெபா 

ன�னம� திாிக� யா# ம6ெதா< ெத<� ேகாேவ 

A�ன#� �கா#+ேகக GளCெகாளா தி#�த ன�ேறா 

��னவ� விைடெப$ றி�ேன ேசறைல �யறி ெய�றா�.   (30) 

 

மதிAைட யைம9ச� ெசா$ற வா��ைதA� *ைர ேமய 

பதிதாி சன� மC2 மிC2மா@5 பா ெச@ தீ�5ப 

வதி�கழ லரச� மாழா� தாCெகா# வைக ணி� 

விதி�விதி�5 பைட�ெத <� *ரேச கர��� ெச�றா�.   (31) 

 

ெச�றவ ன6யி  *4� தி#வ6 பிாிதி$ க?சி 

ய�றள வி லா� ��$ ற<த< திரCகி9 ேசார+ 

ெகா�ைறயC க.ணி+ :�த� 2றி+2மா காய வா+கா 

ன�றைம நி�� காைர ந.Pதி நாம ேவலா@.   (32) 

 

ஆ.6D+ ெகா#கான ேமட� திCகளிC கைண� ந�த 

மா.6க4 விழ; ேபா$றி மைனய/ ேம2 வாேய$ 

>.6ய லா./ �$=� ேபா$றிய பலனா மீ$றி  

ஈ.6ய ��தி5 ேப= ெம@ைவ ேபாதி ெய�ன.   (33) 

 

ஆைணைய ம=�த$ க?சி ய6+க6 பணி� ேபா$றி 

ேயைணA$ றிலC2 ேதாளா னிைய�ற விைடேய ெப$=5 

>ைணய� தைம�த ெபா�ம$ �ண��ைல Aைமயா. டா.�� 

மாைணய� தைம�த க$பி� மைனயடT விைடேய ெப$=.  (34) 

 

பிாிவத$ 2�ள ம?சி5 ேப= கிராத D+2� 

தவாிசிைல� தட�ேதா. ம�ன Dட�ப/ மா$றC :றி5 

பாித# *ைர Wரா� பலவள+ க.ட \ரா� 

விாிய�+ கடலா ழாம� ேமத2 �கம� ெசா$=.   (35) 
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பாிகாி யிரத மாதி5 ப வைக வள�தி ேனா/� 

ெதாிதர ெவ<�த காைல� திக4மதி யைம9ச� தா4� 

�ாியிரா ேமச� ேபா$றி5 ேபாவா ெமனவT வாேற 

Aாியவ� தல?ெச� ேற�தி மீ.டன Dலகா. ம�ன�.   (36) 

 

மீ-ம+ காைல ைவைய விய வள5 பா.6 ந�னா 

டா-�வி� தகேன ேரவ� தளவளா யலCக$ றா#� 

ேதா-மி+ 2வ5ப5 � "9 �ைவபட வைனயா� ெச@A 

நா-ம$ ெபா#; றாத ந வி#� தைமய ;./.   (37) 

 

ம#வள� *ைர Kல� ைவகிய ெப#மா� சீ# 

�#வள #ைமயா. டாள� �ஞ$=வா�+ க#-? சீ#� 

ெவ#வள� த�ேனா@ தீ��த வித�ெம@+ கிராத ன��� 

தி#வள� பா.6 நாட� ெறளிதர ெவ/�+ :றி.   (38) 

 

ெத�னவ� விைடA� ெப$=9 ெச�பிய� ெப#மா� >ேம 

ல�னந� கம�நீ� வாவி யைம�த>� �கார ைட� 

த�னர சி#+ைக மாட� தவாதந� னாளி$ �+2 

மி�னவி� ெசCேகா ேலா9சி ேமதினி கா� வா4�தா�.   (39) 

 

மைனய/ ைம�த ேனா/ ம$=ள தம�க ேளா/� 

�ைனத# மா.6$ ேகா�கா$ ெபா"த# ேமடமாத 

நைனவள� ெத@வ *ைர நக�மாீஇ விழா+க. ேட�தி+ 

கைனகழ$ காலா� பி�� கசி�த� �கா�+29 ெச வா�.   (40) 

 

அறாநல மைம�த க.ட னபிேடக� த2நா� ெடTவ� 

ெசறாவ" யைம�த *ர ேசகர9 ேசாழ$ கா$றி 

யிறாமகி4 >5ப *ைர யி#�தல மைனேயா ெட@த  

உறாவி# வைரA� ேபா$றி Aய�சிவ ேலாக �$றா�.   (41) 

 

அ�னவ� க./ ேவட� 2ல�தவ தாி�த *ர� 

ற�னம� மைனயா ேளா/� த�பிரா� ேகா@  சா�� 

ப�ன#C காத  :ர5 பணி�ெத<� திர� ேவ.6 
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யி�ன#� ெப$=9 ேசாழ ென@ல கைட� வா4�தா�.   (42) 

 

மணம" யா��தா�9 ேசாழ� மக5ெப$= ��தி A$ற 

2ணம" காைத ெசா$றாC 2ளி�மதி ம#மா� ேபா� 

பணவர வணியா$ ேபா$ற5 ப��தைழ மல�சா  *ைர 

யணெவா# வ#+ைக யா@5பி� *ைரயா ய;? ெசா வாம.  (43) 

 

ேசாழ� மக5ெப$= ��தியைட�த படல� �$றி$=. 

ஆக� தி#வி#�த�, 395 

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

9999....        �ைர ப�ைர ப�ைர ப�ைர பலவாகிய படல
லவாகிய படல
லவாகிய படல
லவாகிய படல
    ((((396396396396----440)440)440)440)    

 

ஆ�ற ப வள5 பா.6ந� னா6னி தளி5ேபா� 

மா�ற த�ைமய� �கெலாணா மதி+2ல ம#மா 

ேன�ற ந லற �<ேமா ##+ெகாளி ேன@5பா� 

ேறா�ற வா4பவ� �2ணபா. 6யெனD� ேதா�ற .   (1) 

 

மகா�க ய$கிைண விழிAைம யிவெரா/� வா?ைச 

நகா�தி ைக�திட வ�ப�பா லம�த# நய?சா�� 

தகா�மி ட$றினா� *ைரமா� மிய?சில தட?F4 

�கா�� ர5பவ Dைர�தலா னிைன�தன� ேபா$ற.   (2) 

 

பாிச னCக-� பாிகாி �த"ய பல;� 

ெதாித #�ப6 ெதாட�தர9 சிவிைகயி னிவ�� 

காிச =�தி# மைரநி� ெற<�கா� கடவா 

வாிய ய�ெறா< ேத�தி/� *ைரவ� தைட�தா�.   (3) 

 

தளநி லாவிய தாமைர9 சிவகCைக� தட�� 

வளநி லாவிய ெச�ெபா�ெச@ சிகாிA மதிGC 

களநி லாவிய Kலவா ணவமற+ க6வா� 

உளநி லாவிய ேகாயிGC க./க. /வ�தா�.   (4) 

 

பர; ேம�ைமயி$ ெபா"சிவ கCைகநீ� ப6� 
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�ர; ேமவிய நீ$ெறாளி5 �.டர� �ைன� 

கர; தீ��த#� க.மணி மாைலA� தாCகி 

Aர; ேச�தட� ேதாளினா ைன�ெத<� ேதாதி.   (5) 

 

வ� ேகா�ர வாயி"� ெற�றிைச ம#; 

ந� ேபர# ளழகிய ;வாவ6 நய� 

�� ேபா$றிய+ ேகா�ர ��ன#� பணி� 

சி� ேச�சைட யாெனாளி� சினகர� �2�தா�.   (6) 

 

ந�தி நாயக னா.மல�� தி#வ6 நய� 

��தி ேய�� விைடெகாளா வ$�த �கி45ப 

வ�தி வா�மதி மிைல9சிய ெச?சைட ய.ண  

க�தி யாநிைற மல�5பத� ெதா<வ க#தி.   (7) 

 

வல?ெச ய5�2� தான காைலயி  மாநீ� 

நில?ெச ய5ெபா" ெச வ�தா னிர�பிய ெச#+ேகா 

�ல?ெச@ க விமி+ 2ைடைமயி$ ேபா�தேதா� ெச#+ேகா 

நல?ெச@ ம$றவ$ 2$றைத யிஃெத�= நவிேலா�.   (8) 

 

உ$ற ேசாழனிT வி"Cகமா வி"Cகெம� ==�தி9 

ெசா$ற .ைமேயா �ைன�ைர ேயாெவா�=� ணியாC 

க$ற ேமலவ� �கழி=� >ெதா�= காணி� 

ம$ற .ைமேய யாெமன� த�Dள மதி�தா�.   (9) 

 

இ�த வா=ள மதி�தன� F4த# ேம ைவ 

ந�த நாயக� வடதிைச ந�னிழ  ெச@ 

ச�த மா�தளி ாிைலமல� கா@கனி தைத� 

க�த மா�தர நி�றேதா� *ைரைய+ க.டா�.   (10) 

 

இைனய ைப�த# வி$கிைச நாமெம� ென�= 

�ைனய ேவ"னா� வினவிட வ#2= �திேயா� 

�ைனய வ ல *ைரெய� ெறா#ெபய� >./ 

நிைனய மி+கினி யா�+2ந� னிழ ெசA ெம�றா�.   (11) 
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எ�ற ேபாள மகி4�தன ேனகினா னிளமா� 

க�ற வாவிய ைகயினா னளவிலா+ க#ைண 

ெவ�ற *ரேச கர5பிரா ன�த2 *ைர 

நி�ற வாெறா# வ#+ைகயா� ப6Aள நிைன�தா�.   (12) 

 

ம�ற  ேவ�தபினா� ெகா.டவா சCைகைய மா$ற 

ெவா�ற ைன9ெச@ைக �தெலா# K�ைறA �ைடயா 

ன�= ள�ற நிைன�தவா ேறந= *ைர 

ய�= த.பல வா@5பல ப<�நி� ற�ேற.   (13) 

 

வல?ெச@ >ழிய� ம=�திர. டா�ைற வ#வா� 

ெபால?ெச@ ெச?சைட� த�பிரா� ேம$றிைச ேபாத 

நல?ெச ய.பழ வாசைன மி+ெகcஉ நாறி$ 

=ல?ெச@ ேதாளினா� �த"ய பல#மாC ேகா��தா�.  (14) 

 

வ#+ைக ய.பழ வாசைன ெய�=ள மதி�� 

த#+ைக ேமவிய வாளினா� வடதிைச சா��தா� 

2#+ைக யாெவா# *ைரைய+ க.6ல� 2லவி5 

ெப#+ைக யாெரா# பலவிைன5 பிறC2ற+ க.டா�.   (15) 

 

அ6� த$பல வாகிய ெப#Cகனி யைமய 

ெந6த ைம�நி� றி/�பலா நிமி��தத� D#வி  

ஓ6வி  ப$பல வ.டCக ள#C2ேகா� தைமய 

�6வி லாநி� றி/ெமா# �த வேன ேபாG�.   (16) 

 

ெகா<� ேமவிய :$=யி� 26�தவ� ெதா@யி  

எ<� வா��ைல பாகனா� விமானேம ெலC2� 

ப<�த தீCகனி வி.டசா ெறா<+2வ பாவ 

ம<� ப 2ட� ேதனபி ேடக?ெச@ தாC2.   (17) 

 

பலவி� ேகா/க� கிழி�திட5 பேயாதரC கீ./ 

நில; வா��ன ெலா<+2வ நிமல�மா ன� 

வில2 றாதெச� ேத�விைழ� தா�6ய பி�ன� 
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இல2 ��தநீ� ெகா.டபி ேடக?ெச@ ெத�ன.   (18) 

 

��ட ெச@யெபா$ றகெடன� வ�=ப  �ைளய 

வி�ட வ.கனி ெவ6�தவா யிழி�தேத� ெப#கி 

A�ட �பிேய 2�6ம ெமCகP �$=5 

ப�ட வ�பினி$ F4பவ�+ கி���ற5 ப.P�.   (19) 

 

ெதா+க ேபெரழி$ ெபாமட மாதைர9 F4� 

மி+க கா�க� ப$பல� ெமா@5ப விைழய� 

த+க வ.பலா+ ேகா�6னி$ றC2ப  கனியி� 

ப+க ெமCகP ெமா@5பன ப$பd5 பறைவ.   (20) 

 

அழி�த தீ?�ைள+ 2ட5�ைர ��கனி யைவதா� 

ெபாழி�த வி��ைவ� ேதனைல ெயறி�நா$�ற� 

ெமாழி�த நீ�நிைல ெயன5ெப# 2�� E�பி� 

வழி�த தா@ெந/ *திA? ெச=ெவன ம#;�.   (21) 

 

இ�த வ$�த ெம�ெனன5 பல#மC கி=�தா� 

க�த மி+2ய�� ேதாCகிய பலவிைன+ க.டா� 

வ�த வ$�த� யாெதன ெந?சிD. மதி5பா� 

ப�த ம$=�$ ற#;$ற ெதCெகன5 பக�வா�.   (22) 

 

ெபாC2 க.ட\� �த$பல வாகிய �ாிA� 

தC2 மாத# மா�த#� விைர�தன� சா��தா� 

எC2 மி லேதா ர$�த மாமி ெவ�பா� 

ெகாC2 தC2மா ெறா<2= ேதனளி+ ெகா�வா�.   (23) 

 

விைழவி D.பத$ க?�� மீ�/ம. வி/5பா� 

உைழய ைம�தைக *ரேச கர#ல ெகா#C2 

தைழய வா$றிய வாடd ெத�ப�ந� தாயா 

மிைழெகா� ெகாCைகயா -ைம�ாி யாடெல� றிைச5பா�.  (24) 

 

இ#வ #C2ழீஇ யா$றிய விdைலெய� றிைச5பா� 
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ெபா#வ #�தல மிவலா திைலெயன5 �க வா� 

ப#வ #�திற மினிAயி�+ கிைலெயன5 பக�வா� 

க#வ #�தல$ =@�தன மாெலன+ கைரவா�.   (25) 

 

பலப <�த"$ பலெவன5 ப�டேதா ெவ�பா� 

இல2 மீ�தா லகவன ேமாெவன விைச5பா� 

வில2 றாவதி$ 2=�பல ேவெய�= வி�வா� 

அலகி ல$�த ெமCகி கா.டெல� றைறவா�.   (26) 

 

க.ட யாவ# மதிசயி� திCஙனC கைரய 

வ.ட வா;தா�� தடெந/� �யவிற  வ<தி 

ெகா.ட ேபைதைம யா�ளC 2றி�தைம ேத�� 

.ட ெவ.பிைற யா�ெச@த திெவன� ணி�.   (27) 

 

அறிவி லாைமயா "நிைன� ேதாெமன வ?சி5 

பிறிெதா� றா$=றி$ ற/5பவ ாியாெரன5 ேபணி9 

ெசறிA� யா�+2�தா னிைன�தைம ெவளி5பட9 ெச5பி+ 

கிறியி லா�+க#� *ரேச கர��னC கிைட�தா�.   (28) 

 

அ9ச ��ெப# க��மி+ ெக<தர வ< 

க9ச மி ைலெய� =ைர�திடா+ ைக2வி� திைற?சி 

�9ச க��க4 �த வநி� ெப#ைமயா னறிேய 

ென9ச னாதிய ாிD�ண�� திலெரனி� யானா�.   (29) 

 

மைறக ளாலய னாலாி யா�மனா திகளா$ 

2ைறத ராவள வா$2றி� தறியணா ெதC2 

நிைறவ தாகிய நி�ைனயா னள�திட நிைன�ேத 

னிைறவ ெவ�ெசய னிைனெதா= நைகெய< ெமன+ேக.  (30) 

 

இ#வி ைன5பய Dக��தவ� ைதகைள� ெம@தி+ 

க#வி ைன+கிட மாAழ  கைடயேன ெனா#K 

;#வி ைன+ெகாைட� ெதாழி ெச@ �றா;ைன யள+2� 

தி#வி ைன+ெகாள  சிரறிமிC கிலCகவ� திறேன.   (31) 
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ஒ#கி ராத�வ� ைர�திட வனCகைள� டேன 

ய#கி  கா?சிைய5 �+கினா� வழிவ�த வற�தா 

ெலா#கி ராத�வ� ைர�திட வனCகைள� டேன 

ய#கி  *ைரைய யா+கினா னாரணி க.ட�.   (32) 

 

அறிவி லாதிவ னமலைன9 ேசாதைன ெச@தா� 

ெசறிA ம$றிவ� 2ல��� ேனா#தமி� திறேம 

ெநறிய தா+ெகா./ ளா�ெகாேலா ெவ�=ம. ணிைன+க5 

ெபாறியி ேல�ெப#� தீC2ெச@ ேதனி ெபா=�தி.   (33) 

 

எ�= ப��ைற ைந�ைந� த<Cகசி� திரC2 

ெமா�= ந ல#� ெப=வெத? ஞா�ெறன ;ைர+2C 

க�= மிCஙனC கவ ெசழி ய�ெசய  காfஉ 

வ�= ந ல#� �ாிவத$ ெக.ணின ைனய�.   (34) 

 

வ<தி ேக�6நீ ேசாதைன ெச@த மா.ேப 

ப< தீ�த# �லெகலா� ப�திெச@ தி�D� 

ெதா< ந�ம#� ெவளிெச@தா@ நீெயன9 ெசா " 

ெய< நி��க4 வி#5ெபா/ ெம�னிெல� ேவ./�.  (35) 

 

ஈ நி$கவ. பாக"� ெப#Cகனி ெயவ# 

ேமா ப�தியி$ கவ�கநீ ACகவ�� .ணி$ 

றீ �$=ட ேனாய=C கனிெயலா� ெதTவி$ 

ேபா �$றிய *ைரேய ப./ேபா$ ெபா"A�.   (36) 

 

எ�= த�பிரா ன#ளினா$ காயவா+ ெக<�த 

த�= ெத�னவ D@�ேள ென�ற6 ெதா< 

ெச�= பாக" ெனா#கனி ெதTவினா� பல# 

ந�= ெதTவிட5 பணி�தன னவர நய�தா�.   (37) 

 

கனிக வ��தவ� யாவ#C ைகெதா< .டா� 

தனிவி  ேவ�தD �.டன� ற�றம ேரா/ 

நனிவ #�தவ ரவ�+2� ேநாெயலா நசி+க5 



112 

 

பனிம தி+2ல ம�னைன5 �க4�தன� பல#�.   (38) 

 

ெத�ன D�தன+ கறாதைம வயி$=ேநா@ தீ��தா 

D�ன #�பல ெவாழி�த கனிெயலா ெமாழிய 

��ன� *ைரேய நி�ற ெமா@�நிழ  ெச@ 

ந�ன� வானவ� மல�மைழ ெபாழி�தன� நய�.   (39) 

 

ஆய காைலயி லதிசய� யாவ# மைட�தா� 

ேமய ேவ�தD �ைமயவ 6#�ன ேமவி5 

பாய ேதா�திர� ப$பல �ாி�தன� பணி�தாC 

ேகய வ�நக ெரா#�ற� தி#+ைகெச@ தி#�.   (40) 

 

ஆ.ட *ரேச கர5பிரா� றி#;ைம யா.டா 

ளீ.ட ேமனியி$ �ைனவைக யிலC2ெபா$ >P 

மா.ட ப�மணி+ கல�க-� வயC2 ெபா$ கைலA 

நீ.ட ைக�தல9 ெசழிய�ேகா� ெகா/�தன னிர�ப.   (41) 

 

ம�D மாலய5 பணிபல வணிெபற வய+கி 

மி�D ப$பல கிராமCக� விைளெவா/ ந கி 

A�D நி�திய �த"ய K�=மி+ ேகாCக5 

ப�D மா�க49 �2ணபா. 6யென�பான ப.ணி.   (42) 

 

ேகால மா�த# *ைரவா ழி#� 2ரவ� 

சீல மார6 பணி�ெத<� த��மீ9 சிற+2C 

கால மா��ற விைடெப$=+ ைகெதா< ெத<� 

ஞால மா�தி# வாலவா@ ேநா+2� நட�தா�.   (43) 

 

ஆல வாயைட� த�தல மா�பவ� பல�+2? 

சால வா@�க4 *ரேச கரர#� சா$றி 

ஞால வாயிஃததிசய மாெலன நய� 

மால வா@வள� �2ணபா. 6யDற வா4�தா�.   (44) 

 

கைலம தி+2ல ம�னவ� ைகெதா< ேத�த 
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நிைலA ைட�தி# *ைரவ. பலாெவன நி�ற 

தைலைம ெசா$றன� வடதிைச+ ேகாமக� சா�� 

மைலவ ற5�ாி >சைன� திறமினி வ25பா�.   (45) 

 

*ைர பலாவாகியபடல� �$றி$=. 

ஆக� தி#வி#�த�, 440. 

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

11110000....        !ேபர� 4ைச�படல
!ேபர� 4ைச�படல
!ேபர� 4ைச�படல
!ேபர� 4ைச�படல
....    ((((441441441441----503)503)503)503)    

 

வி�தி/ நா��க� விைழA� ��திர� 

=தி�தி/ �ல�திய னவ$2� ேதா�றிேனா� 

மதி�தி/ வி9சிர வாெவ� பானவ$ 

2தி�தன னிைணயிலா ெவா#2 ேபரேன.   (1) 

 

வி9சிர வாெவD� தவ�தி� ேமலவ 

ன9சி= ைம�தைன ெய/�த ைண�ந� 

29சிேமா� �ள� �#க ேநா+கினா 

ன9சிய ைம�தD நய� தா4�தன�.   (2) 

 

அ6யேன� ெச@விைன ய#ளி9 ெச@கெவ� 

ெறா6விலா Z+கமி+ 2ைர5ப+ ேக�டவ� 

ம6வ#� தி#வமி+ கைடய மாதவ 

�6விலா �த வைன ��னி யா$ெற�றா�.   (3) 

 

த�ைதத னிைணய6 மீ�/� தா4�ெத<� 

ெத�ைதேய �6விலா �த வ ென�றாைன 

நி�ைதயி லைனயவ னிக< Kவ# 

ள�ைதயி விைனயென� றைறதி யாெல�றா�.   (4) 

 

மலரவ� பைட�தைல மாய� கா�தைல 

யல�தர வவெரா/ மழி� நி$றலா$ 

பல�ெதாழ மீ�/ம5 பணிபி னா+கலா  

உல�த"� �தலவ D#�தி ர5பிரா�.   (5) 
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வ#�= வியசன �யி�+2 மா@�தலா  

உ#�திர� �க�த ;த"$ சCகர� 

றி#�= மCகள? ெச@த லா$சிவ 

ன#�த�$ றி/ெபய ரன�த மி�Dேம.   (6) 

 

பிற5பி" ெயD�ெபய� ேகாச� ேபசலா  

அற5பணி தைலயைம யறிவி� மி+கவ� 

மற5ப# மவன6 மதி�9 சா�க2வ� 

விற5பைம பவெமாழி வித�� ெகா.டேரா.   (7) 

 

காலைன� ெத=த"$ கால னா வ# 

மாலைம த.டCக. மா$ற G.ைமெய� 

றாலைம கைலAண ரறிஞ� சா�2வா� 

சீல�$ ெறாளிரவ� ெச@ய தா.மல�.   (8) 

 

காமைன� ெத=த"$ காம னா வ# 

நாமெவ� யெரலா நசி+க9 ெச@Aெம� 

ேறமமி+ 2யரவ� சரண ெம@வா� 

ேதாமற+ கைலபல ணி�த ண��தவ�.   (9) 

 

எவாிD� ெபாியவ னவென� ெற.Pதி 

Aவைமயி \ெலலா ெமவ#+ ேகாதி/? 

சிவம" திற�மா ேதவ ென�Dேமா� 

தவம" ெப#�ெபய� தனய ேவா�தியா .   (10) 

 

பரசிவ� றி#வ#� பதி�த லால�ேறா 

வரவய� பைட�த"  வ ல னாயினா� 

�ர;ெச@ தி/திற� ெபா#�த ேம$ெகா.டா 

னரவைண யவனிைல ெய�னி லாவேதா.   (11) 

 

மதிகதி ாியCகG� வளிச "�தG 

�தியெவ� தழ �/ �ய$சி ேமய 

மதி�கட  கைரயிக வாத டCகG� 
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பதிெயன5 �கGம5 பரம னாைணேய.   (12) 

 

அவதியி Gயிெரலா மவாவி5 ப$=ேமா� 

அவதிைய Aண��ட லாதி ந 2வா 

னவனி�$ ப$பல வக" ட�ெதா= 

மவனவ ளெவD மைவெகா. டா�/வா�.   (13) 

 

மைற�< வம< வலன ைம�தைக 

யிைறவைன ேயபர ெம�= :றி/ 

மைறத#� பிறைரA மெவ� ென�றிேய 

GைறAப சாரெம� =ண��தி ைம�தேன.   (14) 

 

இைணத" ெலா�ப ெம�/ மா=�$ 

�ைனA# வைம�ேமா� >�சி A�மிலா� 

விைனகைள� $=ேமா� விைனA மி லவ 

னைனயவ� ெப#ைமயா ரைறய வ லேர.   (15) 

 

ப#வ#C ெகா/விட� பதி�த க.ட�� 

ெவ#வ# ெம���� ேம; மCக� 

ம#;ற ேனா+2றா� வரத� Kவ#� 

ஒ#வென� =ைர5பரா G.ைம ேத�கிலா�.   (16) 

 

கைலAண� வி#நிதி யாதி ைக+ெகாள 

ெறாைலவ= ேபாகCக /@�த னீ6ய 

நிைலAைட யாA.ம$ ெறைவA ேந#ேம 

யைல�ன� �65பிரா ன6ய #9சைன.   (17) 

 

ெபா@Aண� வடCகG� �ைக� மாAேம 

ெம@Aண� ஞான�� */ ெம@ேம 

ையAண� ;ைடயவ� யா�+2 மா$றலா 

ெமா@Aண� Fல�தா� �ளாி� தாெடாழ.   (18) 

 

ேவதிய� தைம9ெச2� தி�ட ெவCெகாைல 
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ேயாதிய த�ைததா A=ம க+ெகாைல 

யாதிய ெகாைல�ாி யஞெர லாம=? 

ேசாதித ெனா#ெபய� ெசா " ேனா�தர�.   (19) 

 

ஆத"$ பரசிவ ன6நி ைன�நீ 

காத"$ றவ?ெசய  ைக+ெகா. டாெயனி� 

ேமதக வ�னவ� ெவளி5ப� ெட.ணிய 

வா�தர+ ெகா/�தி/ ைமய ேபாெவ�றா�.   (20) 

 

ேவ= 

த�ைதAைர ெசவிம/�� தா4�ெத<� விைடெப$= 

��ைதவிைன தக;�த �<9ெச வ� திற� ெப=த  

சி�ைத2றி+ ெகா./வட திைசயPகி ேம#வி�பா  

அ�ைதெத= வள�ெபா"யேயா ரக�தம�� தவ��ாிவா�.   (21) 

 

சிலநாளி� �ைவ+கிழC2? சிலநாண� கிய கனிA? 

சிலநா.ெம� ப�CகாA? சிலநா�*4� ல�ச#2? 

சிலநாளC ெகதி��னG? சிலநா�வா A;ம#�தி9 

சிலநா.ம$ ற�தவி�� தி#�மா தவ��ாி�தா�.   (22) 

 

அ.ணGைம ய#பாக ன#-#வ மிதய� 

ந.ணGற வ?ெச<�� விடாநா நவி$றGற+ 

க.ணலைம க.�கி4�+ ைகதைலேம$ 2விய;ல 

ெக.ணGற வி#�ெதாரா யிரவ#ட� தவ��ாிவா�.   (23) 

 

�ர;�ாி மா�ைம�த� ��திர��� திர��த வ� 

பர;தவ மிTவா= ப.Pத க. டவ$க#�வா 

னர;மதி சைட+கணி�த வ.ணலா ர#-#வ+ 

2ர;�ைன ந=C:�த$ ேகா$ெறா6ேயா ெடதி�நி�றா�.   (24) 

 

க.ட;ட� விைர�ெத<� ைக2வி� வல?F4� 

த.டெமன� தி#��� தா4�பணி� தன�கிட+க 

வ.ட�பிரா ென<�தி#ெவ� ைறயதி# வா@மல��தா� 

ெறா.டDய G$ேறென� ெற<�ெததி�நி� றிெசா G�.   (25) 
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அ6களய ெனா/தி#மா$ காியெப#C கா�சித# 

ம6விறி# வ#ளாெல� றவ�ப<தி  லம$= 

ெந6யெவன ெத.ணெமலா நிர�பிய நிர�பியவ� 

க6ய2ண� தியாD�ன த6ைமேய ெயன+கைர�தா�.   (26) 

 

ேவ�டெபா# ளியாததைன விள��வா ெயனம�ற� 

தா�டய#� ெப#C:�த ர#-தG ேம�ைடப/ 

வா�டெமாழி� தனென�= ம=வG�தா� பணி�ெத<� 

ேகா�டமி சி� ைதயனாய 2ேபரனி ேவ./வா�.   (27) 

 

ெபா#வ#நி� றி#வ6+க� ெபா"�ேதாCகி வளர�� 

மி#நிதிA� ��பக� மிலC2நர வாகன� 

ெமா#வாிய மணியாதி A$றபல ெப#�தி#; 

ம#;வட திைசயா- மா�சிAந  ெக�றிர�தா�.   (28) 

 

எ�ற;ட� 2=நைகெச@ ெத�ம6+க� ப/ம�� 

ம�ற;ன+ கினிதளி�ேதா ம$றயா ைவAெமா#நா 

ெமா�றவம� பஃறலCக -�-ெமா# தல?சா�� 

ந�றைமய ெவைம5>ைச நவி$றியைட 2திெய�றா�.   (29) 

 

அைடதிெயன வா@மல��த வ.ணல6 மிைச5பணி� 

மிைடAமகி49 சியனாகி விள5�வா ன/�திைற?சி 

Gைடயவநீ விைர�த#- ��தமந$ றலமியா 

கைடயDண� பா+2ைர�தி ெயன5ெப#மா� கனி�த#�வா�.  (30) 

 

காெவலா� ேதாைகமயி  களெமலாC கதி�9சா" 

>ெவலா� ெபாறிவ./ �னெமலாC க#ேமதி 

ேசாெவலா மைழேமக� ணெரலா� ேதெனா<2� 

பாெவலா� த��கழா5 பயி பா.6 வளநா�6 .   (31) 

 

2#�தவனC கீ4பாGC 2ல;சி= ம#தவன� 

தி#�தெவாளி� ெத�பாG? சிற�தவ�F4 வ�னிவன� 

வி#�தைமய ேம பாG� ெவ�ளா= வடபாG� 
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ெபா#�தெவா# *ரவன� ெபா"Aமா ெல?ஞா�=�.   (32) 

 

அ�னதல� திைடநம+கா மகிலதல� திD�வி#5ப 

ெம�னதலC க-மதD+ கிைணயாகா ;ைமெயD�ேப� 

மி�னவிவ ளாCகம�வ� *ரேச கரநாம� 

ப�னெவா# நா�மவ ணம�ேவா�வா ன��பழி9ச.   (33) 

 

அ�தல�தி ெலா#*ைர யா�றநிழ  ெசAநம+2 

வி�தகேவ /வெனா#வ� மி+க�ைவ+ கிழCெக/5பா 

ெனா�த�ைர யி#�>�ற ெவா./6யி$ ற<�ேப$=9 

சி�த�வ� தவைனயவ� மைனவிய/ ேச��தா.ேடா�.   (34) 

 

வ�டமா நில��ள மா�தலெம லா�பணித�C 

2�டேநா யறாநிைல 2ைல�தைட�த ெவா#ேசாழ$ 

கி�டமா� ப6ய#ளி ெய5பணிA மவனா$ற 

;�டவா மகி49சிமிக ேவ$றநம லகளி�தா�.   (35) 

 

அ�ன�க45 ெப#?ேசாழ� மைனவிய#C 2ணமி+கா 

ட�னம�நா யக�பணிெச@ த+கநா ளிவ. மல��தா. 

��னவழி பா/ெசயா �ைளய�=� பய�நம 

தி�ன#ளா$ ெகா<நDட ென@தினளி� �$றம�வா�.   (36) 

 

ஆய�க45 ெப#?ேசாழ ன$�தமா? சிவகCைக 

ேமயவிட ந�ம#ளா Gண��விைழ தர5�+கி� 

Eயப6 �த$சைம+க9 ேசாழதீ�� த5ெபய�>. 

ேடயநிைன5 பவ�விைனA மிறவள�தி னாCகம#�.   (37) 

 

க$றகைல வள9ேசாழ� க.டெனD நாம�தா 

D$றவன �<தழி�� த�ெபயரா ேலா]�ெச@ 

த$றவஞ�+ 26ேய$ற வ+26க ணம+க�� 

ெப$ற;ள� தினவாகி5 ெப#கவ ெபா"Aமா .   (38) 

 

க.டDைர ெசவிம/�+ காத"� நைம5 ேபா$ற 
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வ.டமி45பா. 6யனைட�தா� மன�ெதளிய *ைரதைன 

ய.டமண ;�பலவா5 �ாி�தந  கியகனியா$ 

ெகா.டவவ� வயி$=ேநா@ �<மற+ 2றி�தா.ேடா�.   (39) 

 

இ�Dமத� கனி^க�வா ெல.ணில�ேநா@ தவி��@�தா� 

ம�Dமவ$ கிய�பியவா ம$றமா$ றி5ப.ைட� 

�Dெமா# *ைரேய வ�றிநிழ  ெசய9ெச@தா 

மி�Dமதி சய�பலவா  விள�பாி ந�மாG�.   (40) 

 

அ�தல�ைத நீAமைட� த��ெகா/ >சி5பி 

னி�தல� ேவ.6யைவ யா;மைட வாயி�D 

ெமா�தநின+ 2=நக�5ேப ர�நகர �$ெறாளி#? 

சி�த�வ� தைடெய�= ெச5பிமைற� தனனிைறேயா�.   (41) 

 

ேவ= 

இைறவ� வா��ைதA., ணிைறய ேவ$றன� 

�ைறப ணி�தன�, ெபாைறெகா ள�பினா�.   (42) 

 

ஆC2 நி�=ெத�, பாC2 ேநா+கினா� 

*C2 ம�பினா, ேலாC2 ��ள�தா�.   (43) 

 

வழிய G�ளன, பழியி லா�தல 

மழிவி ல��மீ+, கழிய ேவ�திேய.   (44) 

 

ெகா<தி வ.6ன, �< ழ+2>5 

ப<தி  ேசாைலF4, வ<தி நா/$றா�.   (45) 

 

வ#ெவ� ளா=சீ�, த#2 #�சி$ 

=#வ #9�ன�, ெபா#வி லா9சமி.   (46) 

 

திைசக ணா�கிD, மிைசயி� ேம;த 
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னைசயி ேனா+கினா, னைசவி ல�பினா�.   (47) 

 

இ#க ரC2வி�, #2 ெந?ெசா/� 

ெப#2 *ைரயி, ன#க /�தன�.   (48) 

 

எ ைல தா4�தன�, வி ைல *�மி$ 

ெறா ைல *ைரA�, வ ைல �+கன�.   (49) 

 

அளவி D.ெடாழி , வளம "�ெதாளி 

கிள#C ேகாயி க., /ளம கி4�தன�.   (50) 

 

பா��த ேபாதிD, ேமா��த வ.பய 

னா�� ேசாழமா, தீ��த மா6னா�.   (51) 

 

கைடய வா;றா, நைடய >திசீ 

#ைடய க.மணி�, ெதாைட� ைன�ெதழா.   (52) 

 

ேவத சாரெம�, ேறாத ேமவிய 

ேபாத ைவ�ெத<�, தாத ர?ெசயா.   (53) 

 

ந�ன ெர.ணிய, பி�ன ெரா.மணி 

ய�ன� ேகாயி"�, ��ன ெச@தினா�.   (54) 

 

ச�த வாரண�, த�த. வா�கழ$ 

க�த மாமல�, ��த ேவ��.   (55) 

 

ேவ= 

ெகா�ெபா "�ெத< ேகா�ர, ��ப ணி� �<நிதி 

ம�� 2�தன� மாசிலா, வ�ப #�ளம ராலய�.   (56) 
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ந�தி நாத னல5பத, ��தி யா�வ �கி4�ெதழ9 

சி�தி நா.மல� ேசவியா, வ�தி லாலய? F4�பி�   (57) 

 

இைறய வ��ன ெம@தி+க., Pைற ளி5ப ;ேராமCக. 

�ைறசி "�5ப �+2ைற�, ைறக ல5ப� ெதா<தன�.   (58) 

 

எ�ைம யா- ெமழிGைம, ய�ைம ��D மைட�ெதா# 

ெவ�ைம யி�றி விளCகிய, ெச�ைம ேசர� ெதா<தன�.   (59) 

 

கால� ேதா=C கசி�தா4�, ேதால மா�தி A��ாி� 

ேதல ைவ2 மிட?ெசயா9, சால ேமவி� தவ?ெச@வா�.   (60) 

 

ேவ= 

இTவா= !றா./ தவ��ாிய ந�ெப#மா� னிட5பா� ேமய 

வTவா= கா�ம/+2C 2ழGைமேயா ெடதி�ேதா�றி யவாய யா;� 

ெவTவா= தப�த�தா ந�ைமA�ேதா ழைமயாக ேமG� த�தா 

மிTவா= ெப$ெறா#நீ யம�பதி5ேப ாி�நகர ெம@த9 ெச@தா�.   (61) 

 

ஆத"னி� பதியாய வளைகயைட� தி#நிதிவா@� தர�ேமவி+ K��தி 

காத"�*$ றி#�திெயன ;ைர�ைமயா ள/மைற�தா� க#ைண 

ேநாத"�மா நிதி+கிழவ� மிகமகி4� ெப#க#ளி ேனா�ைம ேபா$றி.   (62) 

 

ந�=விைட ெப$=வட திைசயளைக5 பதியைட� நய� வா4�தா 

ன�=�த  *ைரநக ரளைகெயD� ெபய�ெப$ற தறிவா� மி+கீ� 

�=நல5 ெப#மாைன� தனபதிேபா$ றியைர�தா? ேசாழ தீ��த 

ெம�=ெமாளி� ச�திய��காிணிெயD� ெபய�ெப$ற திைச5பா ம�ேற.   (63) 

 

2ேபர� >ைச5படல� �$றி$=. 

ஆக� தி#வி#�த�, 503. 

----------------------- 
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11111111....    ச�திய��காிணி�படல
ச�திய��காிணி�படல
ச�திய��காிணி�படல
ச�திய��காிணி�படல
    ((((504504504504----538)538)538)538)    

 

வி.மல� ெபாழி வா@5 >;� வி./வி ென<க #��� 

ப.மல� மிட$= வ./� பவள�� ெபா�D �� 

ெம.மல� ெச வ� ெந?� மிகபர� ெவ=�தா #�-C 

க.மல� சிற5� வா@� கஞ"ய பா.6 நா�6 .   (1) 

 

த.டைல ந=ெம� >வி$ ைறயலா ெரழி��� ைகயி$ 

ெகா.டைல நிக#C :�த$ ேகா$ெறா6 யவ�2 ழா�தி  

வி.டல மளாநீ ரா$றி  வி#��நீ�� ைறயி ேலாவா 

வ.டல ம#?சீ� வா@�த மCகல ெமDேமா� KE�.   (2) 

 

மைழவள? �ர� நா- ம 2ம� நகர� ேதரா� 

விைழவள� ெப#+கி வா4வா� ேமத2 2ண�தா� மி+கா� 

றைழவள நிைனவா�+ கீA? சCகர$ க�� >./ 

பிைழவள �#+கி ைவ2� ெப$றியா ெனா#ேவ ளாள�.   (3) 

 

ம$றவ� மகவி லாைம மதி�ம. ணாதி A�ள 

2$றமி  வளCக ெள லாC ெகா�-ந� த�பா  வி$=5 

ப$றைம ெச�ெபா னா+கி5 பா��க4 காசி ேமவி 

ந$றவ� விைள5ப ெவ.ணி ந.Pவா� மைனயா ேளா/�.   (4) 

 

ஆயவ+ காைல A�ள ப�+களி லரD+ க�� 

ேமயவ� கைல�$ ேறா��த ேவதிய ெனா#வ� ேமவ� 

Eயம$ றவ$ேகா� ப�9 �ரபிைய� தான மாக 

ேநய�� ெபா"ய ந கி நிக4ம$ைற யா+க ட�ைம.   (5) 

 

இைடமக ெனா#வ� பாCக ாி#�ெபா#� ெப$= ந கி5 

கைடய#� 2றியா+ கCைக+ காசிைய யைட�தா னி5பா� 

மிைடபல நா�க� ெச ல ேவதிய� ெப$ற ெப$ற 

மைடய; மிைடய னாைவ யைட�தன பழ+க� தாேல.   (6) 

 

மைறயவ ேன6 வ� ம$றிைட மகைன+ க./ 
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2ைறவினி� 2ட?�� ேடா/ :6ய ெவ�னா5 ப� 

�ைறைமயி� வி/தி ெய�ன �னி�நி� ப�+க ெள�= 

கைறயற விள+2 த$கா மில9சிைன கா�/ ெக�றா�.   (7) 

 

இல9சிைன யி ைல ெய�னா னிவி வி/தி ெய�= 

நல9சிவ ெப#மா$ க�� ந.ணிய மைறேயா� :ற5 

�ல9சி= ைமய�ேபா ெல�ன ��திெகா. டைட�தா யி�த� 

தல9சில #ட�வ� தாG� வி/கிேல� சரத ெம�றா�.   (8) 

 

வ#�திய மைறேயா னTZ� வா4ந#� சில�பா$ ெச�= 

ெபா#�திய ெத/�+ :ற5 ��திெநா� தைனய #�ேத�� 

த#�திய+ 2=� ம.ட� றைனவர வைழ�+ ேக�க� 

தி#�திய ப�+க ெள லா ெம�னேவ ெதாிமி னி�D�.   (9) 

 

பழிய/ பாவ ம?�� ப.�ச$ றி லா5 பா�5பா� 

ெமாழி2வ தைன�� ெபா@ேய Kதறி ;ைடb ாி�த 

வழியிவ� ப�ெவா� ேறD� வ�தைத யறிேய ென லாC 

கழிெபா#� ெகா/�5 ெப$ற .ைமேய கைர�ேத ென�றான   (10) 

 

ந/நிைல பிைழயா வ�னா� நய�ைர ெமாழிAC ெகா�ளா 

வ/வைம ெதா=வ ேனா/ மைறயவ� றைனAC :�6� 

ெதா/கட னில�$ றா-? �2ணபா. 6ய��� வி�டா 

ர/திற லைனயா� ��D? சாதி�தா னறிவி லாய�.   (11) 

 

ம$றவ D�ள� தா@� ெதா=வைன வ"ெச@ ேபா 

�$ற; ெமனேவ Wாி� ��6வாC கி/பா�5 பாD+ 

2$றவா� ப�ந 2 வாெரவ #.ைம ேத�� 

ெசா$றிட ேவ./ெம�= ெதா<த< ைர�தா ன�ேற.   (12) 

 

வ<திA மைறேயா னா+க� வ�தன வி ைல ெய�= 

ெச<மல� *ைர ேமய ெத@வநா யக��� ெப@தி� 

ெதா<ைர யா/ வா@ெகா ெல�றன� =ணி�தா னாய� 

ப<தி பா�5 பாD� வ� பக�வேன$ பக�ேவ ென�=.   (13) 
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அர�மT வி#வ ேரா/ மைம9சரா திய�க ேளா/� 

பர�ப  வள?சா  *ைர5 பதிெயD மளைக சா��த 

வர�ேகா தயமா A�வா� மா�டம� ெப#மா� ��ன� 

விர�ேப ர�பி$ றா4� வி.ண5ப? ெச@வா னீ.   (14) 

 

ஐயேன Aைமேயா� பாக� தமலேன ம<மா ேன�C 

ைகயேன கால$ கா@�த காலேன ய�தி வாேன� 

ெம@யேன ெய�ைன யா.ட வி�தக5 பிராேன A.ைம9 

ெச@யேன வா@ைம ேத#� திற�தி# ;ள?ெச@ ெய�றா�.   (15) 

 

மீனவ னிTவா ேற�� வி.ண5ப ேம$= �+க. 

வானவ� *ைர த�ைன வ#+ைகயா+ கியபி ரா�கா 

ேரனவ� ேகா/ >.ட விைறயவ� �ைறேய ெச@AC 

ேகானவ D�ள� ேத$=C ெகா�ைகA� ெகா.டா ன�ேற.   (16) 

 

ெவ#வ# ^ைனய ெவ�ேவ  ேவ�த ேக� ேசாழ தீ��த� 

தி#வ# ��ேன K4கி னிய �.ைம ெதாிA ெம�= 

ெபா#வ#� ெவளிவா+ ெகா�= �ல5பட� ேதா�றி$ ற5ேபா4 

ெதா#வ# ம�பி� ேவ�த Dவ�ெததி� பணி� ேபா$றி.   (17) 

 

நிைறெப#? சனCக� Fழ நிகாிலா9 ேசாழ தீ��த� 

ைறயைட� தரச னி�= ேதாடCெகா ெடா=வ� ற�ைன 

மைறயவ� ற�ைன யி�த மாதீ��த� .ைம :றி+ 

கைறதப �<2 ெம�= க�/ைர� தி�டா ன�ேற.   (18) 

 

ேவ�ைர ெச@த வாேற ேவதிய னிைடய னா;� 

ேபா�ைவ கியெவ� னா+க� ப�ெதன5 �க�= K4கி 

ேய�ேப ரழ2 வா@�த விளைமK5 பிாிய5 ெப$=9 

சா�ந$ றா#� ெபாCக� த.கைர ேயறி நி�றா�.   (19) 

 

க.டவ ாிவ�தா நீல க.டெரா� தனரா  *ைர 

ய.ட�த� ெப#மா னாட லள5பாி தாய ெத�= 

ெதா.ட�க ேளா/C :ட� தி�தர கரெவ� றா��தா� 
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வி.டல வாண� யா#� ெபாழி�தன� ெம�> மாாி.   (20) 

 

மி2விய5 பைட�த ேவ�த� ெவதி�C2ழ� மகைன ேநா+கி� 

த2வைக Aைர� K4கி9 ச�திய� ெதாி�தி ெய�றா 

ன2�க� தைனய K�+க னவிெலலா ெமனேவ ெய�= 

�2ெச#+ ேகா/ K4கி5 ேபா+கினா னிர./ க.P�.   (21) 

 

விழியிழ� த9ச ேமவி ெவ�ள�� விய�; ம க 

வழிெதாி யா மா42 மதியிலா� ற�ைம க./ 

கழிமட னிவ�ைக ப$றி+ கைரயிைட9 ெசG� ெக�= 

ெமாழிெச@தா னிைறயTவாேற ��னி�றா ெனா#வ� ெச@தா�.   (22) 

 

அெதாி� தவ�க ட.6 ய6கேளா ெடா�6 ��ன 

�கம ைல+ேகா� /$ற Kடைர ய�தா ென�= 

கெமன ;ைர�5 பாவி கலCகஞ ெர@தி னாேய 

பமன நிகரா� ப�5 ப�+க- மவாவி ெய�றா�.   (23) 

 

ஏடநீ ெய�ெச@ தா@ெம@ யிய�பினா� றைனயா� ப�C 

:டநீ ெகா/5பா@ ெகா ேலா ெகாடா@ெகாேலா ;ைர�தி யாெலன 

றாடவ� ெப#மா� ேக�ப வ9ச�$ ற6யி  *4� 

Kடேன� பிைழ�ேத� ச$= �னியைல Aலகா� ேவ�ேத.   (24) 

 

வ#வ ெதாித ராதிT வா=ெக� ெடாழி�ேத� பா�5பா 

ெனா#ப ம�ேடா வி�D ெமா#ப :�6+ ெகா�க 

தி#கற ;.ைம யான ெத@வமா@ விளC2 மி�த5 

ெபா#வி" ய6ேய$ 2�ள ெபா#ெளலாC கவ�� ெகா�க.   (25) 

 

வழிவழி ய6ைம யாயிT வ.ட# *ைர Kல� 

ழிவள� ெப#மா D+2 �ைமயா.ட வ-+2 நாேய� 

பழியி 2$ ேறவ  ெச@ேவ� பா��திப ேர= ேபா வா@ 

விழியிழ� யி�வா ேழென� ெம"விD+ கிரCக  ேவ./�.   (26) 

 

அறிவிலா திைழ�த தீC2 ெபா=�த�மி+ கறம தா2� 
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பறிவிலா� ெகா�ைத தீ�+2� ப6Aள மிரC2 வா@நீ 

மறிவிலா9 ெசCேகா  ேவ�ேத ம�ெசA �ைறA நா- 

�றிவிலா *ச� ெச@A �ைறAெமா� ெற�ப� சா�ேறா�.   (27) 

 

ஆத"� *ைர Kல� தம�பிரா ெனன+2 நீேய 

காத" ன6ேய னி�ெபா$ கழ சர ெண�ற ைட�ேத 

ேனாத"� �6யா� �ப ெமாழிதர+ 2#/ தீ��தி 

*த" னி�ப மி ைல யிைலெயனி  ேவ�த� ேவ�ேத.   (28) 

 

எ�=ைந� த< ேத�பி யி�தவா றிர� ேவ.6+ 

க�=ெந? �ைடய னாகி+ கா�மிைச வி<� ேசார 

வ�=க. டவ�க ளியா# ம�ேதாெவ� றிரCகி னா�க� 

ெவ�=ந� ெறாளி�!� மா�ப ெம@யD மிரCகினாேன.   (29) 

 

வ<திA மிகவி ரCகி ம$றித$ ெக�ெச@ வாெம� 

ற<தில னி�றா ைனய ன#ளினா லாCேகா� வா+2 

வ<தில தீ��த மி�D ம$றிவ� K4க ெவ�= 

ெக<மவா காய நி�= ெம<�த ேக�டா� யா#�.   (30) 

 

��Dமி� தீ��த நீ#. �<ெகன வரச� :ற 

வி�Dெம� வ#Cெகா ேலாெவ� ெற.ணிய9 �$ெற <� 

ப�Dம� ெதா=வ� Kழகி5 பா�ைவேயா ாிர./� ெப$= 

மி�Dவ� கமைல� த.6 ய6க� ேபா� ேமெல<�தா�.   (31) 

 

�ரவல னளவி லாத மகி49சி> �ரேனா /$றா� 

கரவ# மன�ேதா ராகி+ களி�தன� க.ேடா ெர லா 

மரவணி சைடயா� *ர ேசகர ர#ைள5 ேபா$றி 

விரவG$ றைம�தா� யா#� விடாதவா ன�த வாாி.   (32) 

 

ேவ= 

அ.ைமய6 யவ�+காய *ரேச கர5ெப#மா ன#ேள யாகி 

A.ைமெவளி5 ப/�த"னா$ ச�திய�� காிணிெயD ெமா#ேப� >.ட 

ெத.ைம�< 2ந�+கறமா திகளளி+2? சிவகCைக ெயD�ேப ேரா/ 

வ.ைமதிக4 த#ேசாழ தீ��தெமன5 ெபய�ெப$= வயC2� வாவி.   (33) 
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மைறயவனா வி#பெகா. 6ட+ெகா/�� தன+2ாிய வளCக�யா; 

மிைறயவனா லய��2�தி� தன+ேக$ற பணி�ாி�தாC கி#�த வாய� 

கைறயவனா தாியாத ண��பிரா ன#��ாிய+ ைகலா ய�ேத� 

நிைறயவனா சாரமற5 �2�தி#�தா� ெப#மகி49சி நீCகா னாேய.   (34) 

 

ேவதியனா வி#பம5 பரமD+கீ� தவD#வ ேமவி வா4�தா 

ேனாதியபா. 6யனைம9ச ராதியேரா டாலவா A$றா� ேமனி5 

>தியேர ச�திய�� காிணிெயD� ெபய�வர; �க�றா மி5பா$ 

ேகாதியலா *ரவச� த�தி#மா  வரெவ/�+ :ற G$றா�.   (35) 

 

ச�திய��காிணி5படல� �$றி$=. 

ஆக� தி#வி#�த�, 538. 

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

11112222....    தி&மா3 4சி�தபடல
 தி&மா3 4சி�தபடல
 தி&மா3 4சி�தபடல
 தி&மா3 4சி�தபடல
         ((((539539539539----558)558)558)558)    

 

ெவ�ளிய ��ெதா/ ெச�பவ ளCக- ேம;$ேறா� 

ெகா�ளிய *� தரCக ெந#Cகி+ 2ைரேயாவா 

வ�ளிய பா$கட னா5ப ணராவைண வா@�ேதவ 

#�ளிய ேமக ெமன+கிைட ெகா/யி G=மாேயா�.   (1) 

 

பி#2 �னி�தைல வ�சின K./ பிற5ேபா�ப� 

த#2த "�றி ெய/�ழ  வாெயன வைற2$றா� 

றி#2த ல$றைவ ேய= கா"க  ெச$றா�பா 

G#2த� ேம;= ேதா வி Aறாவிற Gற ேவ./�.   (2) 

 

ஆய திற�ெபற ெவ��ாி வாெமன வாரா@� 

நாய� மல�5பத ேம�தி யிைர?�த ன�ெற�= 

ேமய க#�தின னாயின ென�தல ேம;$றா$ 

பாய சிற5பி ெனலா�= ெம�= பட��தானா .   (3) 

 

தி#வள� *ர வன�தி லம��த# ேடேவச 

D#வள� பாத மிைற?சி னிைன�தைவ A=ெம�= 
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ம#வள� ெகா�ைறயி னான#� :�ட மனCெகா.டா� 

ெவ#வள� சி�ைத யிலாம ெல<�தவ. ேம;$றா�.   (4) 

 

எ ைல பணி� ெப#?சிவ கCைக ெயD�தீ��த� 

ெதா ைல ப6� விளC2ெவ ணீ$றி�� D#;$= 

வ ைல நல�த# க.மணி மாைல வள�>./ 

ந ைல ெயன5பதி வ�னெமா ைர� நய�ெத.ணி.   (5) 

 

தைலமிைச யCைக 2வி� நட� தவாேதாC2 

நிைலெய< ேகா�ர வா@த "ைற?�� ெந/வி லா 

மைலயவ� வா4தளி A.Pைழ ;$றன� வா4ேவமி+ 

2ைலவற ந 2 வச�த ெமD�ெபய #=கால�.   (6) 

 

ந�தி மல�5பத� வா4�தி யிைற?சி ந=�>+க� 

சி�தி வலCெகா/ வ� பிராெனதி� ெச�=$ேற 

ய�தி நிற�தவ வ$�த சி$பர வமலாெவ� 

=�தி மல��த �2�த� வணCகி Aவ5�$=.   (7) 

 

��தித #?சிவ கCைகந =��ன� ெமா.டா�69 

��திய ச�தின =Cகல ைவ+களி ைதவி�5 

ெபா�திய வாசம றா5பல ெம "ய >9சா�தி 

ய�திய றீ?�ைவ ெபாC2நி ேவதன �றZ�6.   (8) 

 

மாமைல யா-ைம யா.டவ -+2மி வாறாக� 

ேதம" ம?சன மாதிய ெச@ சிற5பி�+ 

ேகாமல� ெந$றியி ெனCக�பி ரா��� 2=2$=� 

தாம�வி ராவிய மா��ைட யா�=தி தா�:=�.   (9) 

 

அைட+கல5பா. 5. 

எ.ணிய வாற6 யா�ெபற ேமய வி#�ேபேற 

�.ணிய� பாலக லாவி ளC2= ெபா�ேனA� 

க.ணி ேயாகா க#�தி னி#Cகதி� கா�ேறாC2 

ம.ணிய ெச?�ட ேரAன ைட+கல ம6ேயேன.   (10) 
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க$பைன ய�தைன ACகட வாெவாளி� கனவா4ேவ 

த$பர ஞானெசா]ப2 ணாதிச ய�ேதேவ 

�$�த மா�ட  வா4+கிெய ணா#� ெபா"ேகாேவ 

ய$�த சி$பர ேனAன ைட+கல ம6ேயேன.   (11) 

 

பிணிகிள� ெம@A மதி$�2 வா4;� ெபாிெத�ேற 

ணிகிள� சி�ைதய ெர�=� றாத �ய?ேசாதி 

கணிகிள� ெகா�ைறந =�ெதாைட ேவணிய காபா" 

யணிகிள� *ைரA ளா@நின ைட+கல ம6ேயேன.   (12) 

 

ெபய�வ# ேநா@பல வ$=�-� ெவ@பி ற5பாய 

கயமி2 ேநாெயன ேவாவ ர�த+ க/ேநா@க 

-யலாி தாெமா# ப�ைட ேயென� ெறாழிேவேனா 

வய�வ=� *ைரA ளா@நின ைட+கல ம6ேயேன.   (13) 

 

>தர நாணி/ �Cகவ சCக� �ாிகாத 

மாதர ேமய; மாதர ேவாதர மணிக.ட 

சீதர னாெமைன யாதிய ராG� ெதாிெவா.ணா 

வாதர *ைரA ளா@நின ைட+கல ம6ேயேன.   (14) 

 

எ�= தி�தி# க��ன  வாரவி ரC2$= 

ந�=2 ைழ�க சி�ெந கி4� நல�ேபPC 

2�=ெகா ெல�ற� ய�தி# மாெலதி� 2ளி�ேமவ 

ெவ�=வி ளC2பி ரா�ெவளி வ�தி வி�-$றா�.   (15) 

 

ேவ= 

தி#ெந/ மாேல ேக�6 சிற�தவி� தல�ைத ேமவி 

ய#வற ந�ைம5 >ைச Aஞ$றிைன யாத லாேல 

ப#வ#� பிற5ேபா� ப�� பா�+2ப கார மாக5 

ெபா#வ#� *ர� >./ ெபா"த# ேம�ைம த�ேதா�.   (16) 

 

இ�Dமி� தல�தி  ைவ2 மி#�தவ� *ர மாதி 

ம�Dவ ரதனா னீA மாறாய நி#தி� தி+கி 
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D�Dேமா� சினக ரCெகா. /ைற2தி நிைன�த த�றி 

��Dம$ =�ள யா; �கி4�தி/ �ன+2 நா-�.   (17) 

 

அ�றிA� *ர� ேவ.6 வச�தகா ல�தி ல��$ 

ெறா�றிய நைம5> சி�தா A$றவி+ கார ண�தா  

இ�=�� னின+2 *ர வச�தமா ெலD�ேப ெர@ 

ந�=ெப$ றம�தி ெய�= மைற�தன னCக� ேகாமா�.   (18) 

 

மாயவ� மகி49சி >� மா=ெனகாணி#தி� தி+கி� 

ேமயேவா� ேகாயி  ெகா./ விள�பிய ெபய#� >./ 

Eயனா யம�வா ன�னா� =ைணய6 வ<�த5 ெப$ேறா� 

ேநயமா ரவD ேலாக நிலவிவா4� தி#5ப ர�ேற.   (19) 

 

ம�னிய �கழா� *ர வச�தமா  வர; ெசா$றா 

மி�னிய கழ" ராம� *ைரநா யக�ெபா$ பாத� 

பி�னிய வ�பி ேன�தி *ரரா கவ5ேப� ெப$= 

��னிய விலCைக ெச$ற காைதA ெமாழிவாC ேக.மி�.   (20) 

 

தி#மா  >சி�தபடல� �$றி$=. 

ஆக�தி# வி#�த�, 558. 

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

11113333....        �ரராகவ� படல
�ரராகவ� படல
�ரராகவ� படல
�ரராகவ� படல
    ((((559559559559----582)582)582)582)    

 

திைரெயறிA? சரAநதி� ெத.�ன பா@ வள�ெப#கி5 

�ைரத�ப  26ம கி5 ெபா"த#ேகா சலநா�6  

வைரநிக# மாளிைகA மாமதிGC ேகா�ர�C 

கைரயற;$ ெற�=�ள தேயா�திெயDC க6நகர�.   (1) 

 

அ�நக� மா��தா.ட� 2ல�தி�தா னய��த வ� 

ற�தவைர பாியிரத� தவாவ"யா� ெப#Cகடலா 

ென�த;ல க���க< மி#��கழா� ெப#�திறலா� 

ச�தமி2 கழ$காலா� றசரதென� றி/ெபயரா�.   (2) 
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மா/ெப#� தவெமன9ெச@ வசி�ட�னி ெமாழிவழிேபா@ 

நா/கைல9 சி#Cக�னி வைனயைழ� நக��2த5 

பா/�க ழவ�கி# ப.ணியவி நா$:=� 

K/நிைற க$�ைடயா� Kவ#+2� பகி��தளி�தா�.   (3) 

 

ஈ�றன�ேகா சைலெய�பா ளிராமைனமா ளிைகேமலா  

வா�றவ4ேக கய�மட�ைத வயி=வா@� தன�பரத� 

ேதா�றைலேயா ாி#மகைவ9 �மி�திைரந  கினடனய 

ரா�றகைல �த$பல; மைம�வள� த#நாளி .   (4) 

 

காதிமக னரசெனதி� காியவ$ற� ேமாெவனGC 

ேகாதியலா விளவெலா/C 2னிசிைலைக+ ெகா.டைட� 

நீதியிலா� தாடைகைய நிக<மவ ள#மகைன 

ேமாதிAயி� 26�மக �6�ெதா#க  ெலழ5�ாி�.   (5) 

 

தD�றி�9 சீைதெயழி$ றDவைள�� த�பிய#� 

பDவ�மைற5 ப6ேவ�க5 பர�தெப#? ேசைனய/ 

மD�த$ப$ பலரறி�த மாளிைகவா னக��2�ேபா 

Dெமா#வி$ கவ��நக #$ெறா#தா@ ெமாழிெகா./.   (6) 

 

இளவG? சீைதA�ெதாடர ேவகிவர நதிகட� 

தளெரா#ேவ டைனந�/� த=க.விரா தைனவைத� 

வளம"சி� திர:ட மாீஇ5ெபா#மி ய<ேதCகி 

யளம#த� பிைய�ேத$றி5 பாைகேயா டவ$ேபா+கி.   (7) 

 

ப?சவ6 தீரமாீஇ5 பர;சடா Aைவ+க./ 

வ?சம" F�5பநைக மா�ைலயா திகளறலா  

அ?சவ# கரனாதி யர+க#யி ரறம6� 

ந?செமன வ#ெமா#மா Dயி�கவ�� ந.ணி/��.   (8) 

 

த�பிAமி  வழியர+க� சானகிைய+ கவ��ேதக 

ெவ�பியிக  �ாிபறைவ *4�கிட� தக./ 

ந�பியிரா கவ�கவ�= ெசய+கடவ ந�கிய$றி� 

�பி�த  வயி$றி"/ ெதாழி$கவ�த Dயி�மா�6.   (9) 
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ஒ#சவாி >சைனெகா. /ய�மரா மர�ைள� 

ெவ#வ#மி� திர�மக\� ெவCகதி�ைம� தD+2தவி 

ய#வாிய வாிமகனா ெலா.ெடா6ைவ கிட�ெதாி� 

தி#வமி2? ேசைனய/ ெத�பா.6 நாடைட�தா�.   (10) 

 

2=�னிவ னி#+ைகயிைன+ 2=கியவ ன6பணி� 

�=வி�மைன விைய5பிாி�த மா�யர ெம/�திய�பி� 

ெத=ெதாழி வ  லர+க�தைம� ெத=வத$2� த2*ர� 

ெப=வைகெய� �ாிவெலன5 ெப#�தவ�ேதா Dண��ைர5பா�.   (11) 

 

*ரமா வன�ைமயா. டவள/�*$ றி#+கி�ற 

*ரேச கர�மல��தா� விைழ�ேபா$ றி/ைவெயனி  

*ரமா$ றல�9ெச#+2� *ரமள5 பற5ெப$= 

*ரரா கவெனD�ேப� ேம;ைவயா ெலன5�க�=.   (12) 

 

அ�தல�தி� மா�மிய� மைற�தைடயா ள�C:றி+ 

ைக�தல�தி ென "யினீ க#தியதா 2கெவ�= 

��தல�தி� விளC2தமி4 �னிAைர� விைடெகா/�தா� 

ைப�தல�தி னறியி ெச@ ப.ணவD. மகி4>�.   (13) 

 

அ6யேன னி�ேறெச� றர+கைர9ெச$ றனென�= 

ப6யவா �னிவன6 பணி�ெத<� விைடெகா./ 

ெகா6Aலா மணிமாட+ ேகா*ர நகரைட�த 

க6ய* ெசறி�தசிவ கCைகநீ ாிைட5ப6�.   (14) 

 

ெவ�ளியந� னீறணி� விளCகியக. மணி>./ 

வ�ளியைவ� ெத<�ெத.ணி மல�+ைகதைல ேம$2வி�� 

�ளியேப #வைகய/� ெதா<ேகா �ர��2�தா 

ன�ளியேப ர#-ைடய நாயக�ெபா$ ேகாயிலக�.   (15) 

 

ந�திய6 பணி�ெத<� நய�தி#� தளிவலCெகா. 

ட�திமதி �ைன�தவ�ேந ரைண�தபல �ைறெதா< 

��திந= நீரா�6 �<மணெம� >9F�6+ 
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க�தியலா ;ணZ�6+ கனி�ேதா� திர?ெச@வா�.   (16) 

 

*ரராகவ� தி5பா -5 

உ#வாகி ய#வாகி Aைர�த;ப ய�மாகி 

ம#வாகி மலராகி வா��த$> த�மாகி+ 

க#வாகி+ க.ணாகி+ க.P.மணி யாகிநிைற 

தி#வாகி யளி�*ர ேசகரநி� பத�ேபா$றி.   (17) 

 

ப.ணிைசெவC கதி�கிரண� பாணிAவ� மல�நா$ற� 

வி.ணனில �டல�யி� விழியளிய. மணிபிரைப 

ெய.ண=ெந@ நில;கைல ெயன+கல�த விைறயவேன 

தி.ணவய விைட*ர ேசகரநி� றா�ேபா$றி.   (18) 

 

ெவ@யகாி யத-ாி� ேமனிமைற� தவேபா$றி 

ைவயமிைச நடாய#�� மதிGெமாி� தவேபா$றி 

ைகயைமத. ெடா/வ#ெவC காலைன+கா@� தவேபா$றி 

ெச@யம<5 பைட*ர ேசகரநா யகேபா$றி.   (19) 

 

வைரய6யி$ கிட�தர+க� வாயலறி ேயாலமிட5 

�ைரயில6 விரDதிச$ ற<�திய�. ணியேபா$றி 

விைரமல�மC ைகய��தேலா� ெம�கள�5 ெபா�ெபா"ய� 

திைரெய<ந? சயி *ர ேசகரநா யகேபா$றி.   (20) 

 

மாயவ" வாளர+க� வ?சி+க ம#வல# 

மாயபரா பவ�நனி யைட�த6ேய ன லா� 

சாய;நி� றி#;ளேம தவா+க#ைண �ாியாேயா 

ேதயெமலா� �க4*ர ேசகரநா யகேபா$றி.   (21) 

 

எ�=பல �ைறதி5ப ெவ�பிரா ெனதி�ேதா�றி+ 

க�=ெகா6 யவ�9ெச2+2C கா2�த� �கேநா+கி� 

�=ெப# வ"யர+க� 2ல�<? �/*ர 

மி�=நின+ களி�தனம$ றிதனாேல ெய?ஞா�=�.   (22) 
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*ரரா கவெனD�ேப� நின+காக *ைரயைட� 

தாரவா� க"யிலCைக �2�தர+க #யி�மா�6+ 

காரவா வியநறிய க#C2ழ$சீ ைதையமீ�/5 

ேபாரவா வறநினE� �2�மணி �6கவி�.   (23) 

 

பாரா.ட பி�னைடநி� பதெம�= பிரா�மைற�தா� 

காரா.ட நிற�தாDC ைக2வி� விைடெப$= 

நாரா.ட வ#-ைமைய நய�பணி� ெத<�ேபா@5 

ேபாரா.ட Fல�தா� �க�றப6 ெயலா�6�தா�.   (24) 

 

அ�=�த  *ரரா கவெனD�ேப ரவனைட�தா 

ன�=தவ �ய��னி*� நா/�க4� தாசரதி 

ெவ�=மிளி� த#*ர� ெப$றதிற� விள�பினா 

ெமா�=ெப# மா�ெபாதிேசா =.டதிற ெம/�ைர5பா�.   (25) 

 

*ரராகவ5படல� �$றி$=. 

ஆக� தி#வி#�த�, 583 

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

11114444....    ெப&மா�ெப&மா�ெப&மா�ெப&மா�    ெபாதிேசா/ நிேவதன8 ெச த படல
ெபாதிேசா/ நிேவதன8 ெச த படல
ெபாதிேசா/ நிேவதன8 ெச த படல
ெபாதிேசா/ நிேவதன8 ெச த படல
    ((((584584584584----618)618)618)618)    

 

ெபா�னிய  �ாிைச F4�த �க4ெப# *ைர ேமய 

மி�னிய  சைடயர ெரCக� *ரேச கர5பி ரானா� 

��னிய வ�� வா@� ��!= மைறேயா� வா<C 

ெகா�னிய  வள�தா� மி+க 2#�தமா வன�ைத A$=.   (1) 

 

வள�ெப#C க#ைண யாேலா� ைவதிக மைறேயா ராகி 

விள�த� மதிசா ைலய� *தியி லைண�தா ராக+ 

கிளெராளி யைனய� யா#C ெக<�ற+ க./ ேபா$றி+ 

தள�வ= மி#+ைக ந கி� தகவி வினா; வாரா .   (2) 

 

எ�தZ� ^�K� நாம� யாவெத+ கைலக� வ d� 

வ�தகா ாியெம� யா;� வ2�ைர யா/ ெம�றா� 

ச�தநா� மைறA� ேதறா9 ச9சிதா ந�த ]ப� 
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த�தமா மைறேயா� Kர ல#�பிட வைறய G$றா�.   (3) 

 

எ�2நா மி#5ப ேதD� பிாியமி+ ெகழி * ைர+க� 

டC2ேவா மா�ம நாத ெனன5ெபய� சா$றா நி$ப� 

ெபாC2மா மைறக. �$=� �கரற� ெதளி�ேதாC க$பா� 

இC2ேம ;றி$க$ பி5பா ென.ண�$ றைட�ேதா ெம�றா�.   (4) 

 

உைமய# பாகC கா�டா ;�தம மைறேயா� வா��ைத 

யைமதர+ ேக�ட ைவய� மகி4�^C க#�த$ றாயி$ 

கைமAற விC25 ப$ப  பிரமசா ாிக�க$ பா�க� 

சைமதர வவ�+2+ க$பி� தி/ெமன9 சா$றி னாேர.   (5) 

 

ம$றத$ கிைச� ெசCைக மா�ம< மைற�த ைவய� 

உ$றவ� கிரக� ேதா= �பசாி� திட9ெச� =./ 

�$ற;? சி=வ�+ :�6 �<மைற யைன�� ேத$றி 

ய$றமி� றாக+ க$பி� தாதர� தம# நாளி .   (6) 

 

ம�Dம� மைறேயா ேரா/ மா=ப� டவ�க ளாகி� 

�Dவ� ைமயேர யா?சி  F�திர ாி�ம. �$= 

��Dெம� �ைடய ெத�றா� ெமாழி�தெத� �ைடயேதெய� 

=�Dம� மைறேயா� ெசா$றா #$ற கலக ேம�ேம .   (7) 

 

எமெதம தி�த ம.ெண� றி#திற� தா#C :றி+ 

கமமற ெவ2./ K./ கலா@�தி/ ெபா< ��தி� 

தமமன+ ெகா6ய� :ட  சா��திைற யாய ெசC2C 

2மவைர நிக�ேதா ளா$2+ :=வா ென<� ேபானா�.   (8) 

 

அ�னவ� ேபாத ேலா/ ம#மைற ய<+க� வா@�த 

��னவ� பல#C :6 �ரP� வழ+2 ேம$ெகா� 

பி�னவ� வா��ைத வ லா� ெப#�ெபா# -ைடயா� ம�பா  

எ�னவ #ைர5ப� ெகா ேலா ெவ�றிைன� ேதCக G$றா�.   (9) 

 

�ரவல� ��ன� யா�ேபா@5 �க வெத� ெனனவா@ வா#� 
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பர;= சி$சி ேலா�நா� ப?சாதி Aைர5ேப ெம�றா� 

தரமி2 சி$சி ேலா�யா? சைடAைர� தி/ேவ ெம�றா� 

கரவ=? சி$சி ேலா�யாC கன��க� றி/ேவ ெம�றா�.   (10) 

 

சி$சில� கிரம ெம லா� ெதாி+கயா� வ ேல ெம�றா� 

சி$சில� கனமீ மா?ைச ெச5பயா� ேபா ெம�றா� 

சி$சில� க$ப �$=� ெத#�/� யாேம ெய�றா� 

சி$சில� மCக ளானி பவ�ெத�பா? ெச�றியா ெம�றா�.   (11) 

 

உ$றேவ திய�க ளிTவா =ைர�ைர� ெதாழிய+ க./ 

ெப$றேவ தியெர� ேறா� ெப#�தைக யா�ம நாத+ 

ெகா$றேவ திய�த? ெசTவா@+ 2ளி�2= �=வ  கா�6 

ம$றேவ தியைர ேநா+கி வ2�தி :ற G$றா�.   (12) 

 

இ�=நா� வ<தி ��ன ெர@திD� வழ+25 ேபசி� 

ெதா�=ெதா� /ள ^Cக. ம.ெண�= ணிய9 ெச@ 

ெவ�=மீ -ந� பி�ன� விைழெபாதி ேசா=C ெகா./ 

ந�=ேம ;திரா ெல�றா ரவெரலா நய�தா ர�ேற.   (13) 

 

ததிவிர வியவி� ெசா�றி �ளிவிரா@9 சைம�த ெபா�ம  

ெபாதிதர நீ= >�5 ெபா#�கா@+ கறிேம� ேமG 

மதி�ைவ யைமயா நி$2 ம>பவ�+ கCக ளி�D 

மதியைம W= கா@க ளிைவெயலா� வயCக+ ெகா./.   (14) 

 

மைறயவ� பல#� பி�� வரமைற �<� ேதறா 

நிைறதி# வ6யி ல�த மைறெயன நிக4� மா= 

�ைறெசறி பாத+ கா5� �#Cகவா தவ�ைத மா@+2C 

கைறயி ெவ. 2ைடAC ைகயி$ காம# ேவP� த./�.   (15) 

 

ெபா#வாி தாய நீ$=5 �.டர+ கா5� ேம�ைம 

ய#வாி தாய தCக P=மணி� ெதாைடA மா� 

ம#வாி தாய ;�த ாீய�� வயCகா நி$க 

ெவ#வாி தாய ேவ� ேவதிய ரைட�தா ர�ேற.   (16) 
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�தி��ைவ5 ெபாதிW. டாC2 �தி�மைற யவ�க ேளா/ 

மதி�2ர� மி#க ேமாவா வடவிக� கட� வானி$ 

கதி�ந/ வைடAC காைல+ க#த� ெப#* ைர5பா  

ெவதிெரா# கர�+ ெகா.ட ேவதிய #$றா ர�ேற.   (17) 

 

உ$றவ� ெபாதிேசா றிCங D.6ைள5 பாறி5 ேபாேவா 

ந$றவ� பல#� ேபா$ற ந�பிரா னம�ேத ெம�= 

க$றவ� �க< மி�த+ காம# தல�ைத+ காண5 

ெப$றவ ெரவேரா வி�ப� ெப$றவ ரவேர க.Y�.   (18) 

 

எ�=மி� தல�தி ேலாவா5 பிாிய�. ெடம+2 வாச 

ெமா�=ப� மல#� >�திC ெகாளி�சிவ கCைக K4கி� 

�=ந  *ைர Kல9 ேசாதிைய� ெதா<தா� ேம$ெகா� 

அ�=ந� வழ+2� ெவ$றி யாெமன வைற�தா ர�ேற.   (19) 

 

ெசா$றவா றாக ெவ�றா� ெதா2மைற யவர� னாேரா 

/$றம� தீ��த மாய சிவகCைக Aவ� K4கி+ 

ெகா$றமா� *ைர Kல+ 2றியிைன� ெதா< மீ./ 

ப$றவா ம�தீ�� த�5 பட�கைர ேம பா G$றா�.   (20) 

 

ஒ#மைற யவ�த� ேவட �$=ற ந6+2C க�வ� 

வ#மைற யவேரா டாCேகா� ம.டப� தி#�தா� ேந�வ� 

தி#மைற யவ�E@ தாக விட?ெச@ கல�தி #�தி 

A#மைற யவ��� ம$ைற ேயா#+2� பைட+க G$றா�.   (21) 

 

ெபாதிப/ யா5ப வி4�5 �ளிமைட ��ப ைட�� 

ததிமிைச பி�ப ைட�9 சா$றிய கறிA� ைவ� 

மதிெசA K= காயி� வ#+கம$ =ள;� ைவ� 

விதி�ைற ய� ெச@ய ேவ./ெம� =பச ாி�தா�.   (22) 

 

விடெம/� தயி�ற ெத@வ ேவதிய� தி#+க. சா�தி+ 

கட;ள� ெப#மா� *ைர+ க.Pத$ ெப#மா ன�ப� 

உடDைற ெப#மா� ெற@வ ;ைமயவ� ெப#மா� ெகா�ைற5 
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பட�சைட5 ெப#மா D+ேக யாெமன5 பக�� @5பா�.   (23) 

 

இஃந$ �ைவய தாய திஃந$ பத�த ைம�த 

திஃதிய� பிD�வா W= மிஃவா� �ைதேய ேயா�/ 

மிஃசா� ைகAம ண+2 மிஃபகா ல�தி$ ேக$ற 

திஃதிD� பைட+க ேவ./ ெம�=ைர� தடCக� @�தா�.   (24) 

 

ெதா+கவ ெரா/மிT வா= @�வா@ >சி ந 2 

மி+கபா கைடA ெம�= விைர�ெதழீஇ நட� ெச�= 

த+கவ� �க<C :ட  சா��தர சைவA� �+கா� 

ெச+கர? சைடA ேமய திCக-� பிற;� ேதா$றா�.   (25) 

 

வ<திAC க$= வ ல மா.பி� ாிவெர� ேறா�� 

ெதா<ெதா# Qட ந க� ைன�ததி "#�தா ர5பா$ 

ப<தைம வழ+2 ேம$ெகா. K�+கைர5 பா�� ^Cக� 

ெச<விய >மி ெய�ற$ கறி2றி ெதாி5Q ெர�றா�.   (26) 

 

அர�ைர ெச@ய K�+க ராமிலா5 >மி ெய�றா� 

பர�ந� மைறேயா� ெவ�6� வா@5ப/ ந=நீ ெர�றா� 

விர�ம$ றேசா தி5பா� ேவ�தி# வைகயா ேரா/� 

�ர��$ ெசறி2 #�த வன�தக� வ� �+கா�.   (27) 

 

ெசா "ய வைனய� ெசா$ேகா� ேசாதைன யி ைல ேம�ைம 

� "ய மைறb� நீயி� �க�றவா ெதாி�தி ெர�ன 

வ "ய மைனயா ய�னா� ம.ெடா/ க#வி வாCகி+ 

க "ய ெமாழியி ன�னீ� காணலா� ப/மா ெற�றா�.   (28) 

 

ெதா<2ல� தவ�க ெள லா? ெசா$றவா �னG. டாேமா 

ப<றி� யா ெச@வா ெம�=ள� பாி� நி$க 

வ<திA K�+க� தCைக ம.ெடா/ க#வி ந கி 

ய<கிெயT விட�தி ேலD K�=மி ென�= ெசா�னா�.   (29) 

 

அைனயவ� ேம/ ேதா= மCைகயி$ க#வி நா�ட 
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வைனத# 2மிழி ேயா/ ெம<�த மாநீ ர�மா 

தைனயற5 ெப#கி ய+கா� ெப#�ைற5 ெபய�சா�� த�= 

�ைனவ��� DறிெனC ேகD �6யாத ெபா#ள� =.ேடா.   (30) 

 

பா.6ய னி=�> $றா� பனவ#. மகி49சி >�தா� 

ேவ.6ய ெகா�ளா K�+க� ெம"�தற� ேத�பி� ேதா$றா� 

ஈ.6ய வான நாட ாிண�மல� மாாி ெப@தா� 

E.6ய �டர� னாைர� ணியாைத A$றா� யா#�.   (31) 

 

மைறAண� ெபாிb� ^�த �.ைமவா@ மல# ெம�ன 

வைறெம� ெறா#2 #�தி ன6யைட� ெதாளி� வானி� 

மிைறத� வா+கா ெல�=� *ைர*$ றி#5பா மிC2 

�ைற2வ �#�ேதா$ றாம ெல�றன #ண��தா� யா#�.   (32) 

 

தி#வள� *ைர ேமய ெச வ�த� மாட  ெகா ேலா 

;#வள ாிைவெய லாெம� =ண��தி=� > ெகா./ 

ம#வள� *ைர Kல ம�னிய 2#�தி� KலC 

க#வள� க.ணி$ க./C க#�தி$க. /�தா4 வாரா .   (33) 

 

அ�த  *ைர Kல� தமல�+25 �<Cக ல�ன 

��ழ ெவா� நீ= �கி4�தகா@+ கறியி ேனா/ 

�ைமயி னிேவதி5 பா�க� >மிேவ தியர ெத�= 

ச�க� வணC2C :ட  சா��வா4� தி#�தா� மாற�.   (34) 

 

உறாவழ+ 2ைர�தா� ேவ�த ெனா=�திட5 ப�ெடா ழி�தா� 

அறாவள5 ெபாதிேசா ைறய ர#�திய ெத/�9 ெசா$றா 

நறாமல�� :�த$ ெசTவா@ ந Gைம யா.டா ளாய 

மறாவ#� ெச வ� த�ைன மா�மிய? சிறி ெசா வா�.   (35) 

ெப#மா� ெபாதிேசா= 

 

நிேவதன?ெச@த படல� �$றி$=. 

ஆக� தி#வி#�த�, 618 

------------------------ 
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11115555....    உைமயா2டாஉைமயா2டாஉைமயா2டாஉைமயா2டா� மகிைம�படல
 � மகிைம�படல
 � மகிைம�படல
 � மகிைம�படல
 ((((619619619619----653)653)653)653)    

 

உலெகலா மீ�ற ந$றா ய5�ய� விக�த ெச வி 

யலகிலா+ க#ைண வாாி யறெமலா� வள��த ந லா� 

பல�ெதா<� ப.� மி+கா� பராபைர யாதி யாகி 

நில;ைம யா.டா� சீ��தி ெயCகP நிர5பி$ ற�ேற.   (1) 

 

இல2=� ேயானி ேயாெர. ப�நா� கில+க� �ள 

வலகிலா ;யி#� ேபாக மாதியி� பைன� ெம@த� 

தலெமலா நிைற�த ேம�ைம9 ச�திQ டCக ளாய 

பல;- �ைமயா. டாட� ைப�ெபா$Q ட?சி ற+2�.   (2) 

 

சிற�ய� Qட ேமய தி#;ைம யா.டா டா.ேம� 

மற�ெதா# மலாி� டாG� வானம� க$ப க�தி 

Dற�தப� மல#? F/ வாெரா# மல�ேம  வா4வா� 

அற�தவா மலெரா� =�தி யாகவா4� தி#5ப ர�ேற.   (3) 

 

ஒ#தர �ைமயா. ேமய ெவா.டளி F4� ளாைர5 

ெபா#வ# மமர� F4வா� �ேலாமைச மணாள� F4வா� 

றி#மல� மிைசேயா� F4வா� ெசCக.மா யவD? F4வா 

னி#நில� தவ#� Fழா ாிவெரன$ ெகா#வ #.ேட.   (4) 

 

2�டேநா@ காச மீைள 2�மேநா@ ெப#ேநா@ க.ேணா@ 

க�டேநா ெய�D� ெபா லா �யலக� கர�/ வாத� 

வி�டேநா ெய�னா5 ப+க வாத�� ெவ@ய வாக5 

ப�டேநா யைன� ம�ைம ெபய�ெசால5 பற+2 ம�ேற.   (5) 

 

பிரமரா+ கத�ைப சாச� ெப#வ"5 >த ேபதC 

கிரமமி� ேறவ5 ேபா� ெக<மிய ெகா6ய யா;� 

பரம�த� ெமா#பா� ேமய ைப�ெதா6 Aைமேப� ெசா ல9 

சரம�வ� $ற ெத�= தள��தழி� ெதாழிA மாேதா.   (6) 

 

மக5ெபற ேவ.6 னாG� ைவய� ^க#� ேபாக 
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மிக5ெபற ேவ.6 னாG� வி.ணவ� ேபாக ெம லா� 

தக5ெபற ேவ.6 னாG� தவல#� ேபரா ன�த 

நக5ெபற ேவ.6 னாG �ைமய# ணய+க ந 2�.   (7) 

 

உைமயவ 6#� ன?சா�� ெதா#வர� �$=� தாழி 

னைமதர வவ��� ெச@த தீவிைன யைன�� தா<C 

கைமAற ெவ<�ேபா ேதந  விைனெய<C க#தி9 Fழி$ 

றைமநிக� ேபாக ெம லா� த�ளிD� ேபாகா F<�.   (8) 

 

ஒ#சிவ கCைக K4கி AைடAல�� தா F4� 

பி#2வி� வார� ேதா=� பிறCகமா விள+2 மி�/� 

தி#கற நா$ப� ைத� தின�வல? ெச@ ேபா$றி 

வ#வேள  வ�திேயD மதிமக5 ெப$= வா4வா�.   (9) 

 

தி#�திய ைதல மாதி சிற5�ற ;ைமயா� கா�65 

ெபா#�திய வாச� *�� >�ெதாைட பல;? F�6 

ய#�திய �ைவய வ�ன மாதிய மித5ப Z�6 

யி#�திய �ழ+2 மா= மீைகயி னிய$= ேவா�க�.   (10) 

 

மைனவிA மக; ம க வர�ப= �$ற? Fழ5 

�ைனநில� �ள வாய ேபாகCக ளைன�� @� 

நைனமல�+ க$ப நா/ ந.ணியாC கி�ப மா�� 

விைனத� சிவேலா க� *$றினி தி#5ப ர�ேற.   (11) 

 

ெவ�ளிய ;#வ மாக வி�ைதைய விைழ�ேதா� ெச வC 

ெகா�ளிய விைழ�ேதா� ெச@ய ;#வமா+ ெகா6ய ெதTைவ 

ெய�ளிய வவாவி ேனா�கா ##வமா ெவ.ணா நி$ப� 

ந�ளிய விதய� E/ நாயகி Aைமயா. டாைள.   (12) 

 

பி#2வி� வார� ேதா=� பிறC2ெசT வர�த5 >;. 

�#2ெச@ ய#!$ ெற�டா� �கி4நல+ க.ணி க�6� 

தி#2தீ�� ெத�ைன யா-� தி#;ைம யவேடா� F�6 

ன#2ப� மக; ெமா@5ப வள5ப#? ெச வ� தா4வா�.   (13) 
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உைமயவ 6#நா மCக ளராயிர ெம/�+ :றி 

யைமத# 2C2 மCெகா. ட#9சி5ேபா� வான நா�/� 

இைமயவ� பல�+2� ேவ�தா யி#�பைக க6� மாைம9 

�ைமயைட யர�ைப மாத� ேதாணல� திைள� வா4வா�.   (14) 

 

பர;= நறிய ம?ச� பலைக!$ ெற�/+ ெகா./ 

விர;= �ைமயா ணாம� விளCக!$ ெற�/C :றி 

Aர;ற வ#9சி5 ேபா�க -ய�வட திைச+ேகா னாகி+ 

கர;ற ெவ<ெதT ெவ லாC க6�ற வா4வா ெர�=�.   (15) 

 

விைரெச@ச. பக5>+ ெகா./ ேமதக வ#9சி5 ேபா�க� 

�ைரப/ �வாச காச ெம�Dேநா@ ேபா+கி வா4வா� 

உைரெக< ேராண மாைல Aவ5ெபா/ க�69 சா�தி$ 

கைரய= ெச வ� @�+ ைகைலேய யைடவ .ைம.   (16) 

 

தைர�க4 பனிநீ� வி�/9 ச�தன+ 2ற/ ேத@�+ 

கைரக#5 >ர மாதி கல�தபி ேடக? ெச@வா� 

வைரயிற காி�ேதா� ைவ5� மலரவ� �தேலா� ைவ5�� 

�ைரயற வா4� பி�ன�5 ெபா#�வ� சிவேலா க�தி .   (17) 

 

ெச<விைர ெவ�6 ேவரா$ றி#�திைழ Aைமயா. ேமனி 

�<வ மைற5ேபா� ெத@வ �<5ெப#� ேபாக� @5பா� 

வ<வ= ெச�ெபா� வி ல மாைல ெச@ தலCக ாி�ேதா� 

ப<தற ;லெக லா�த� பத�ெதா<� ப.� >.பா�.   (18) 

 

ப�மல� ெச@த ப�தா$ ப$பல மணியா$ ெச�ெபா� 

ம�மல ரா\$ ெற�/ மD5�க� ற#9சி5 ேபா�க 

ெள�மல #லக ெம லா மிைய�ெதா# 2ைட+கீ4 ைவக� 

ெத�மல ரரச ராகி வா4�பி� ேச�வ� ��தி.   (19) 

 

ம?Fர மில+கC ெகா./ வா?ைசயி ன#9சி5 ேபா�க 

ட?F< மைனயி ல+க �ளெவன9 சைம� வா4வா� 

ெவ?F�ெகா� மக5ெப$ றாடா� விளC2ம+ கைதயி� ேடாாி 
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ென?F# ம�� ெபாCக நீC2றா தி#+2 மா+க�.   (20) 

 

அர�ெச யிடாி ேனD மைம�தெவ5 பிணியி ேனD� 

பர�த� க#ம நீ�தா� ப�தியி ன�தி5 ேபா4 

வர�ேகா தயவி ேசட ;ைமய6 வ<� வாேன  

விர�பா தகCக ெள லா� ெவயி��ன� பனிேய ேந#�.   (21) 

 

வாசைன5 ெபா6ைக+ ெகா./ வயCகவா யிர�ெத� ேடD� 

ேப�= !$ெற� ேடD� ெப�ட#9 சைனெச@ ேவா�க. 

மாசில+ கைத+29 ெசா�ன வ.பய� �<C ெகா�வா 

ராச= தீப மாைல யி�டவ ரவனி யா�வா�.   (22) 

 

Fல�வா ாிச�வி யாள? �ட�ெச@ேகா �ரமா  யாைன 

சீலமா� �#ட� வாவி திக4த# மிராசி பா@மா 

ேகாலம. டபC2� பாதி தீபCக� ேகா6 க$ப 

ஞாலேம$ ைகைல ைவ+2 நவி�றளி� திய வி5 ேபாைர.   (23) 

 

ெமாழித# ப�ெந@� தீப �2�தம$ றதிேலா� பாதி 

ெகாழிநல� தைம5ேபா� ேகா6 2லCகைர ேய$றி னாேர 

பழித� நவநீ த�தா$ பாி�ெதா# தீப� ைவ+ேபா� 

ஒழிவற நர�க ட�� -ய��தவ ராகி வா4வா�.   (24) 

 

அலகி ப  �வன� தி$2C காரண மாய வ�ைம 

யில2ைம யா.டா� க�பி ெனசிறி திய$றி னாG� 

பலெனா# ேகா6 ேமGமா@5 பயவா நி$2� 

வலDய� தி#�� னி�= திெசA மர�C ேக.ேமா.   (25) 

 

ேவ= 

மைலயர �யி��த மடநைட5 பி6ேய வ<�ந ெர@5பினி  ைவ5ேப 

கைலமைற �<தா ய�மைற ேதா�=C காரண மா@5ெபா" பைரேய 

நிைலநிைலயாைம Aண��தெம@? ஞான நீதியா #ள�தளி விள+ேக 

தைலைமசா  *ைர *ரேச கர�பா$ றயC2ைம ேயAைன� ெதா<ேத�.  (26) 
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நலம" பைரேய யாதிேய வி#5ேப ஞானேம கிாிையேய ெய�ன5 

�லம" ேயாைர? ச�திக ளாகி5 �வனெமC கP�பைட5 பாதி+ 

2லம" ெதாழிேலா ைர�ந� றைம� 2ல;ற �6�நி$ பவேள 

யலம" *ைர *ரேச கர�பா ல#ைம ேயAைன� ெதா<ேத�.   (27) 

 

ெதளிவள #�ள� E$ெற< ம�ேத சி�தி+க� தி�தி+2C க#�ேப 

யளிவள� ஞான ேயாக�த� ��ள� ெதாழிதரா ெத<ெகா<? �டேர 

களிவள ர�பி ென+2ெந+ 2#க+ க$றவ� கவ�த#C கனிேய 

யளிவள� *ைர *ரேச கர�பா ல#ைம ேயAைன� ெதா<ேத�.   (28) 

 

மைறெந/ �6ெய�=ைரெசA� தளி��த மா�த#5 பயி க#C 2யிேல 

நிைறயளி யைமய ெந+2ெந+ 2ைடவா� ெந?சமா� �ல�ெத< க#�ேப 

2ைறயற� தி5பா� வா+ெகDC கட"$ ெகாழி�ைவ தழீஇெய< ம�ேத 

யைறவள� *ைர *ரேச கர�பா லம#ைம ேயAைன� ெதா<ேத�.   (29) 

 

எ.ண#� �வன5 பர5ெபலா� வ#�தா தீ�றினி தளி�தி/� தாேய 

க.ண# மளவி� ம�திரC க-+2C காரண மாயசி$ பைரேய 

ெய.ண#? �2ண ஞானேயா கிய�த மி#தய� தட�லா மனேம 

ய.ண#� *ைர *ரேச கர�பா லம#ைம ேயAைன� ெதா<ேத�.   (30) 

 

ஆ�றேவ தா�த5 ெப#வைர யழியா வான�த ;#�கி ேனா+கி9 

சா�றமா நடன� �ாிப� மயிேல ச9சிதா ன�தெம@ வா4ேவ 

ேய�றப  Gயி�+2 மலவ" யக$றி யிாிதரா வி�ப#. �தேல 

ேதா�றந$ றலமா� *ைரவா <ைமேய ைண�தநி� ெபா�ன6 ேபா$றி.   (31) 

 

ஆயப  �வன5 பர5ெபD� வயG ளைமத# �யி�5பயி� பல; 

ேமயப  சனன+ ேகாைடெவ5 ெபாழி� விைழகதி9 சீதள மைடய5 

பாயவா� க#ைண5 ெப#மைழ ெபாழிA� ப9ைசமா ேமகேம பரவி+ 

காயவா ண�க�F4 *ைரவா <ைமேய க#நி� ெபா�ன6 ேபா$றி.   (32) 

 

க#C2ழ  ேபா$றி ெச@யவா@ ேபா$றி கதி�ெத< ெவ.ணைக 

ேபா$றி, யி#C2ழ  பணி+2� பனிெமாழி ேபா$றி யிைணதப 

வ#�விழி ேபா$றி, ம#C2ழ  ெபா#�/5 பைண�ெத< ஞான 
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வன�ைல ேபா$றி ெய� மன?சா��, ெதா#C2ழ  பயிG- 

மிைணயிலா *ைர Aைமநின பதமல� ேபா$றி.   (33) 

 

எ�=பஃ =திக -�ளெந+ 2#கி தயி#விழி க-��ன  வார 

நி�=ைக 2வி�5 �ாிதர  ேவ./ நிலவவிC ஙன�தி �ாிேவா� 

க�=பஃ =ய�தீ�� தரசரா@ வா4� க$பக நா/பி� னைட� 

ந�=ப  வள�� திைள�த#C கயிைல ந.ணி*$ றி#5பாீ .ைம.   (34) 

 

க"த# ய�தீ�� த#-ைம யா.டா� க#த# மா�மிய� பலவா, 

ெலா"த# மவ$=� யாெத/� ைர�தா ெமா�=நா �ைர�தில 

மினிேம , வ"த# தல� மா�மிய� தீ��த மா�மிய K��திமா� 

மிய��, ெபா"த# திற�த ேவDேமா ரா$றா$  

                ெபா$�ற9 சிலெதா2�தைறவா�.  (35) 

 

உைமயா.டா� மகிைம5படல� �$றி$=. 

ஆக� தி#வி#�த�,653 

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

11116666....        தல(த9ய விேசட� படல
 தல(த9ய விேசட� படல
 தல(த9ய விேசட� படல
 தல(த9ய விேசட� படல
         ((((654654654654----704)704)704)704)    

 

கCைகF4 கிட�த ெத@வ+ காசிமா தல�� னாக 

மCைகேயா� பCக� ைவ2 மாதல� பலவ$ =�-C 

ெகாCைகேயா வா *�C 2ளி�மல�5 ெபாழி F4 *ைர 

ெசCைகயா மலக ெம�ன� ெதளித# விேசட மா2�.   (1) 

 

*ைரேய விேசட ெம�= விள��த$ ைகய மியா 

பாைரேய@ தலCக ெள லா� பட��2� பி�/� தீரா+ 

காைரேய ெபா#;? ெசCைக+ க.ட�ெவ. 2�ட ேநா@த� 

ேபைரேயா தி/Cகா$ ேக�க5 ெபய��தைத Aண#C காேல.   (2) 

 

*ைரமா� மிய�வி ைழ�ேதா� ேம;வ� சிவசா ேலாக� 

*ைரமா தல�ைத+ க.ேடா� ேம;வா� சிவசாமீப� 

*ைரமா தல�வ சி�ேதா� ேம;வ� சிவசா ]ப� 
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*ைரமா தல�தி ற�ேதா� ேம;வா� சிவ+க ல5ேப.   (3) 

 

�.ணிய ம"A� *ர வன�தல� �2� வா4+ைக 

ந.ணிய ;யி#+ க?� நமனள$ றஞ# மி ைல 

ெய.ணிய பிரம� மாேயா னி�திர� �தலா ேனா#C 

க.ணிய வாC2 ைவக+ க#தி�ேவ =ைர5ப ெத�ேன.   (4) 

 

பிற�தவ�+ கா]� காண5 ெப$றவ�+ க#�:� தி ைல 

யிற�தவ�+ கினிய காசி ெய$ைற+2� ப�தி ெச@ய9 

சிற�தவ�+ 2ய�கா ள�தி சி�தி�தா�+ கக4�தா� ேமலா$ 

பற�தவ� காணா வ.ணா மைலபல வள?சா  *ைர.   (5) 

 

க�த�$ பல;� @�+ கா�டம� த"னா� ேப= 

��தெவ5 பழ F4 ெமா@5ப �<திேநா$ ற"னா� ேப=� 

வ�தேத Aணவா+ ெகா./ வ#�தி/ தவ�தா� ேப= 

ம�தமா *ைர A./ வசி5பவ ரைடவ ர�ேற.   (6) 

 

வசி�திட வினிய *ைர மாதல� தாA� கா=� 

வசி�திட ன�= �$றா ெதனி$சில வ#ட ேமD� 

வசி�திட ல; �$றா ெதனிெலா# வ#ட� பாதி 

வசி�திட ல; ெமா லா ேதலதி$ பாதி ம�ன .   (7) 

 

ம$ற மாிேத� மாத ம$ற மாிேத$ ப+க 

ம$ற மாிேத  வார ம$ற மாிேத ேலா�நா. 

ம$ற மாிேத  யாம ம$ற மாிேத� K��த 

ம$ற மாிேத ல�த மடவ#+ 2ைர5ப தி�ேற.   (8) 

 

கணிைகய� விைழவி ேனD� வாணிக+ க#�தி ேனD 

மணியேவ$ X�+29 ெச ேபா த$ற ெபா<ெத� ேறD� 

தணிவி�ம$ ெறெகா. ேடD� *ைரமா நகாி$ றCகி$ 

பிணிெக< பாவ ெம லா� ெபய�தர5 �னித ராவா�.   (9) 

 

ம$ெறா# தல�தி$ ெற@வ மைறயவ ாில+க #.ண 
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;$ெறா# ைமயிென@ பாேலா /=�ைவ ய�ன K�65 

ப$ெறா# வாத ேப= பர;ம� தல� தேமவி9 

ச$ெறா# வ#+கி� டாேர$ சா�தர வைடவ .ைம.   (10) 

 

அP�ைண யற?ெச@ தாG ேம#ேவ யா2 ம�த 

மண�தவா� றல�தி$ ெற@வ மைறயவ�+ கி#+ைக ந கி+ 

கணி�தவி� �ைவய ெசா�றி W�6/ கட5பா /$றா� 

�ண��ப  ச�� பாவ� ேபா+2� �னித ராவா�.   (11) 

 

நீ=ெம@ விரவ5 >சி+ க.மணி நிர�ப5 >./ 

ேப=ெம@9 சிவ�றா ெள�ன5 ேபPெம@ ய6ய #+2 

மா=தீ ாி#+ைக ந கி வா��ைத ய� ந கி 

\=தீ ரவ�த� ேப$ைற Aைர+கவ  Gந#� யாேர.   (12) 

 

ெத��ல� தவ# வ+2� தி#�த2 நாளி ல�த 

ம��ல� த6ய #+2 மைறயவ� தம+2� Eய 

ெகா��ைவ ய�த K�6$ 2ல�ெதா# ேகா6 ேயா�க 

ளி��ற வள$றி னி�= ேம$றின ராவர�ேற.   (13) 

 

அ#மைற ேயா வி�த லளிமக மிய$= வி�த� 

ம#வ# ம�ன தான �த$பல வய+2 வி�த  

ெபா#வ# ம�த ல�5 �ண��மா ெறா#வ$ 2.ேட$ 

க#ற ;=�ேப றி$ெற� ெற�மேனா� கைரய$ பா$ேறா.   (14) 

 

��திய Aக� நா�2 ேயாசைன K�ேற யா2� 

பி�திய Aக�தி ர.ேட பிறCகிய K�றி ெலா�ேற 

ந�திய க"யி ன�த ந$றல� ெத ைல தீC2 

சி�திய நிைன5பா ேரா�கா$ றி#�தக9 Fழி� �$=�.   (15) 

 

பிணிெயD� வைரக. �$=� பிள+2�வ9 சிரமா@ நா-C 

கணிதமி  ெபா@ெய� ேறாC கா�6D+ ெகா#ெந #5பா@� 

தணிவி பா தகவ ரா+க டம+ெகா# க#ட5 ��ளா 

யணிAற வைமயா நி$2 ம#�சிவ கCைகமாேதா.   (16) 
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க.Pத$ பரம ேயாகி க#ைணயா லைம�த ஞா�= 

வி.Pத லத$2 நாம? சிவகCைக விளCக5 பி�னா 

ள.Pத G$ற நாம மவி��க49 ேசாழ தீ��த 

ெம.Pத ெலவ#? ெச@A? ச�திய தீ��த ெம�ப.   (17) 

 

இ�த�5 ெபய#� ெப$= விளC2= மிைசயா� தீ��த 

ந�த;. �<கி னாG நய�ற5 ப#கி னாG? 

ச�தமி+ 2ற�ெதா� டாG� தவலற ேநா+கி னாG� 

ப�த�$ றி#+2� ெவ@ய பாதக மிாி+2 நா-�.   (18) 

 

பரசிவ னCைக9 Fல� பாரக� த<�தி ய�ேற 

தரமிக விய$றி9 ெச�ெபா$ சைடயிைட+ கCைக நீைர 

விர;ற வி�ட தாேல மிளி�சிவ கCைக ெய�ேறா� 

கரவி ேப� >./ காசி+ கCைகயி$ ெபா"A ம�ேனா.   (19) 

 

வ#பல வா.6� ேறா$ற மதி�ேதா$ற� வாள ரா+க 

ளி#கதி� வி<C2C கால மீ#வா வயன மி�D� 

ெபா#வ#� வி/�� னாய �.ணிய கால� ேதாயி$ 

ப#வ#C ெகா6ய ெவ@ய பாதக மைன� மாA�.   (20) 

 

மைறயவ�9 ெச2�த பாவ� ப�+கைள வைத�த பாவC 

2ைறதவி� மகைவ மCைக மா�கைள+ ெகா�ற பாவ 

நிைறAெம5 பாவ ேமD நிைன�ததி$ ேறாA ��ேன 

பைறத#� Eல �$=� ப/தழ$ ப/மா ெறா�ேத.   (21) 

 

பலபல ;ைர5ப ெத�ைன பரமைன5 பிைழ�த பாவ 

நலமி2 மைனயா$ ேபP நயவைர5 பிைழ�த பாவ� 

வலDய ரைனயா� வா+ைக யிக4தலா� வ�த பாவ 

�ல;றா ம$ற யா; ெமாழி�தி/ மைனய தீ��த�.   (22) 

 

ச�திய தீ��த K4கி� த<;ெவ. ணீ= >சி 

நி�திய �6�+ ெகா./ நிக4த#5 பண?சி ரா�த 

ெம�திய 2ண�த� தீ��த விய�கைர யி#� ெச@ேவா 
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ெரா�திய  2லCக ெள லா �ய�சிவ கதியி$ ேச��ேதா�.   (23) 

 

க#ம� தீ��த� ேதா@�த கா$=ேம$ ப�ட ேபா� 

ெபா#ப  பாவ ெம லா� ெபா65ெபா6 யா2 ெம�னி� 

ம#;ப� திைமயா னான விதி5ப6 வயCக K4கி� 

ெவ#;ப  பாவ ெம லா� விளி�திட லாிய தாேமா.   (24) 

 

மணிகிள� ேமா" வாேனா� வலDயி� ெச2�த ேதா�ற 

லணிமல� மிைசேயா� மாேலா ன#�தவ �னிவ� யா#� 

பணிெவா/ வ� K4கி5 பய�பல ெப=வ ெர�னி$ 

கணிதமி  �விவா4 ேவா�+2+ கைர�திட  ேவ./C ெகா ேலா.   (25) 

 

எ�திைச ேம; ேவா# மிய�பிய விரத� >./ 

ப�தியி� *ைர ேமவி5 பயி சிவ கCைக ந�னீ� 

��திம. ணாதி ெகா./ ேதா$ேபா�ைவ த�ைன யா+கி 

ய�திய  கைலயி ர./ �றவைர யளவி னி�=.   (26) 

 

*ரேச கரைர ய�த விமல�பா Gைமைய A�ள� 

தாரேவ நிைன� K4கி யறெலா$றி நீ= >சி9 

சார! Gண��ேதா ராய த.ணிய� ைகயி$ ெச�ெபா� 

வாரமா மணி�� னாய யாைவA� வழCக  ேவ./�.   (27) 

 

இ#�ெபா# ளி லா ரா6 யிய�றம� /தவ  ேவ./ 

ம#�ெபா# ளாள� ெசா$ற விதி5ப6 யாட  சாG� 

ெப#�ெபா#� பய5ப9 ெச�= ெப�டாட� �$றா ெத�னி� 

ம#�ெபா# ளதனா ல�நீ ரைழ�தாட� மா.ப தா2�.   (28) 

 

அ�ன �$றா ெத�னி ல�னநீ ரா6 வ�த 

ந�ன�வா� றவ�தி ேனாைர நா6+க. 6ைற?ச  ேவ./� 

ப�ன# மைனயா� காண5 படாெரனி ல�நீ� ேமய 

ெதா�ென/� திைசைய ேநா+கி� ெதா<ள� ெத.ண  ேவ./�.  (29) 

 

இெசய லாிய த�ேற யி�த2 �ன" #+க 
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�ெப#� பிணி+ேகா� ப�/ �றித"� மி6+ேகா� ப�/C 

க;= ேப@+ேகா� ப�/C கலC2வ #லகி� வா4வா 

ரதவி ெவ�=? F4வா ரவரறி யாைம ெய�ேன.   (30) 

 

>விD� கமல� ேபாG� ெபா#5பிD. ேம#5 ேபாG 

மாவிD� �ரரா� ேபாG மற�ளி  லறேம ேபாGC 

காவிD� க$ப� ேபாGC காசினி யி"Cக மாய 

ேதவிD� சிற+2� *ைர� தி#நக ாி"Cக� ேதேவ.   (31) 

 

ேசாைலயி$ 2யி :� *ைர� 6யிைட Aைமயா� ேகாைவ+ 

காைலயி$ காணி$ றீ# ெமா#பவ+ க/�ேதா �9சி 

தேவைலயி$ காணி$ ப�5 பவ5பிைழ விளிA ம�தி 

மாைலயி$ காணி \= பவ5பழி மாA ம�ேற.   (32) 

 

அ�தயா ம�தி$ காணி லாயிர� பவ�ேதா மாA? 

��தமா� விழாவி$ காைல மாைலA� ெதா< ேபா$றி 

னி�தரா தல5ேபா கCக ெள.ணில வைட� பி�ன� 

ந�தமா தாியா வான நா�டர சாகி வா4வா�.   (33) 

 

மதிவள� ச6ல ேமா" *ரேச கரமா ேதவ� 

=திவள� தாளி$ சா�� Eமல� பல; ம க5 

பதிவள� ந�த ன?ெச@ ப.பிேனா� வான நா�/� 

திதிவள� க$ப க�+ கிைறவரா@9 ெசழி� வா4வா�.   (34) 

 

மாவள� தைமA� *ைர மாேதவ� >ைச+ காக+ 

காவள� த; ேவா#C கழனிக 6#� KE 

ராவ"$ ெகா/+கி� ேறா# ம#�ெபா#. �த ைவ5 ேபா#� 

ேதவதாி$ சிற� வா4� சிவ�ர� தி�ப� @5பா�.   (35) 

 

நிகாி ேகா �ர�வி மான ெந/மதி ல/+2 மாட� 

�காி� ம. டப�� னாய யாைவA� �+2 ேவா#� 

தகாிலா தைமய ம$ைற� தி#5பணி சைம5ேபா� தா�� 

�காிலா வரச ரா@வி. ெபா#�தி5பி� ைகைல வா4வா�.   (36) 
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ம.டல� �க<� *ர வன�தம #ைமயா. டா�2C 

க.டல மாய ெந$றி+ கட;ணா யக�+2� ேதா/ 

2.டல மதாணி ெபா�வா 2வலய மாதி யா;� 

வி.டல ம#ள *� மவ�ெபற  விள�� வா�யா�.   (37) 

 

விைரப/ தயில� பாேற� விைரக#5 >ர நான 

�ைரப/ ச�த� வாச ெவா.�ன லாதி *ைர 

வைரப/ சிைலயா$ கா�ட வழC2வா� யாவ ேரD� 

திைரப/ கட F4 ைவ5ேபா� ெச@யேகா  ெசG�தி வா4வா�.   (38) 

 

சா�திர மைறA� ேதறா� த�பிரா� *ைர வாண� 

ேறா�திர மைமேகா யி$29 �ட�வி/ 2�ப மாதி 

பா�திரC கவிைக யாதி வி#க� பல* ேவா�ம. 

மா�திரC ெகா ேலா வி.P� வளரர சளி5ப ர�ேற.   (39) 

 

தி#�6� த<�ப� *ர ேசகர5 பிரான� ேவத5 

ெப#�6+ கதீத� ேமய ெப#�தி#+ ேகாயி G�ளா� 

ம#;ற வி"C ெமா�= மைறவழி� தாபி� ேதா�ெபா@ 

ெவ#;ற ;தறி ய�னா� தி#;# ேமவி வா4வா�.   (40) 

 

ஆனெந@ ேயD ெம.P ளைம�தெந@ ேயDC ெகா./ 

மானம� கர�த� *ர ேசகர� ம#;C ேகாயி 

dனமி றீப ேம$= மிய பின� ^தல க� 

Kனமி  ைகய க� �=தழ ேல$றி வா4வா�.   (41) 

 

ெச?சைட �6�த *ர ேசகர5 ெப#மா னா�த 

ம?சைட �6யி�ேமலா  வாசநீ ரா�ட  ெச@ேவா 

ர?சைட �6வி ராவ வைலெயறி ெப#நீ� ேகா5ப� 

த?சைட பவைர� தாCகி� தைழ5ப�வ. ைகலா ய�ேத.   (42) 

 

�ளிய மறிமா ேன�? ேசாதிைய Aைமயா ேளா/ 

ெவ�ளிய விைடேம ேல$றி வி#5ெபா/ தாிசி� ேதா�க� 

வ�ளிய யாைன ேயறி வ.சிைற ய�ன ேமறி 
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ய�ளிய ;வண ேமறி Aவ5ெபா/ வா4வா� ெம@ேய.   (43) 

 

ெபா#ணனி b�6 b�65 ��திர� @�த$ ெக�= 

ம#�பட5 �ைத� ைவ� வறிதிற� தியம னா$=� 

ெவ#�ப/ யர� ேவ�பா� ேவ�பேரா *ைர வாண 

ன#�ப/ சரண� ேபா$றி யவ�றளி5 பணிந� கா$ற .   (44) 

 

தீயமா நிரய ெம லா� திைள�திட ^ைழவா� ெவTேவ 

றாயப  க#5ப� ேதா= மவா;� ^ைழவா ெரCக 

ணாய�மா *ைர வாண னல�தளி ^ைழயா ெர�றா� 

ேமயவ5 ெப#மா� சீ��தி விள�பிட �$=C ெகா ேலா.   (45) 

 

ந�ன�மா தவ�தீ� *ைர நாயக� �ாி�த வாட  

இ�ன�� பலேவ :ற ெல�மேனா�+ ெகளி ெகா ேலா 

த�னேமா தினமா ெல�= சா$றின� Fத ேமேலா 

ன�னமா �னிவ ெர லாC ேக�டக மகி49சி >�தா�.   (46) 

 

ேவதமா �னிவ ெர லா� *ைரநா யக�� ராண 

ேமாதநீ யாCக� ேக�வி A$=மி+ கி�ப �$ேறா 

ேமதகா@ நின+கி யாCக� விைழ�திய$ =வெத� ென�= 

Fதமா தவைன5 ேபா$றி� ெதா<ள மகி4�தா ர�ேற.   (47) 

 

மகவிைன �6�9 Fத மாதவ ெனா/ப  ேலா#� 

தகவிய  *ைர சா�� ச�திய தீ��த K4கி 

நகவி ைக+ ெகா.ட *ர ேசகர நாத� றா- 

�கவிெலT ;A#� ேபா$= �ைமமல�� தா-� ேபா$றி.   (48) 

 

சிலபக லC2 ைவகி9 சிவபிரா� விைடெப$ ேறகி 

நலம" மகி49சி ெபாCக ைநமிச வன�ைத9 சா�� 

2ல�னி வர�வா4� தாாி+ 2ண5ெப#� �ராணC ேக�ேபா� 

பல#ம. ணாதி ெய லா ;லக�� பரவ வா4வா�.   (49) 

 

��னிய *ைர ேமய �த வனா� தி#5� ராண 
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ம�னிய கிரக� ேதா= மணிெபானா தியப  ெச வ 

மி�னிய சிற5� வா@5ப விடாதம�� தி#5பா ெள�= 

ம�னிய மாகா த�ெபா ன��ய� தம# மாேத.   (50) 

 

ேவ= 

காேம; தி#*ைர நக�வா4க ;ைமயா.டா� க#ைண வா4க 

பாேம; ெவ.ணீ=C க.மணிA ைம�ெத<�� பரவி வா4க 

ேதேம; *ரேச கர�வா4க வவர6யா� ெசறி� ேபா$ற5 

>ேம; மணிம�= ளினிெத/�த 2?சித9ெச� ெபா$றா� வா4க. 

 

தல(த9ய விேசட�படல
 (,றி,/தல(த9ய விேசட�படல
 (,றி,/தல(த9ய விேசட�படல
 (,றி,/தல(த9ய விேசட�படல
 (,றி,/....    

ஆக� தி&வி&�த
ஆக� தி&வி&�த
ஆக� தி&வி&�த
ஆக� தி&வி&�த
, 704., 704., 704., 704.    

�ரவன��ராண
 (,றி,/�ரவன��ராண
 (,றி,/�ரவன��ராண
 (,றி,/�ரவன��ராண
 (,றி,/....    

தி&%சி,ற
பல
தி&%சி,ற
பல
தி&%சி,ற
பல
தி&%சி,ற
பல
....    

--------------------------------------------------------****************************----------------------------------------------------    

 


