
 

 

வ �ரவன�வ �ரவன�வ �ரவன�வ �ரவன�    �ராண
�ராண
�ராண
�ராண
 
மகாவ��வா�மகாவ��வா�மகாவ��வா�மகாவ��வா�    ம�னா�சிம�னா�சிம�னா�சிம�னா�சி    ��தர
��தர
��தர
��தர
    ப�ைளப�ைளப�ைளப�ைள ( ( ( (ெமாெமாெமாெமா....ெபெபெபெப)))) 

 

 

 

 

 

 

பதி��பதி��பதி��பதி��: : : : உஉஉஉ....ேவேவேவேவ....சாசாசாசா 
உஉஉஉ....ேவேவேவேவ....சாசாசாசா. . . . #$#$#$#$    நிைலய
நிைலய
நிைலய
நிைலய
.... 
 

சிவமய
சிவமய
சிவமய
சிவமய
 
 

ைவ. அந�தராைமய)ய*றிய ெச,-�க�. 
 

அ.சீ01அ.சீ01அ.சீ01அ.சீ01    கழிெந3ல3கழிெந3ல3கழிெந3ல3கழிெந3ல3    ஆசி)யவ5�த
ஆசி)யவ5�த
ஆசி)யவ5�த
ஆசி)யவ5�த
.... 
  

6ேம7 ம�ன8ைக ய�ன89கா ணாத83� �ராண ெர�.� 
தாேம7 83�த:
ப0 வ �ரேசகரெர;
ேப0 த
ைம� தா9கி 
மாேம7 8ைமெயா<வ �* றி5�த5=
 வ �ரவன மா�மி ய�ைத� 
>ேம7 ைநமிச�தி* ச7னகா திய01?ைர�தா� @த ேமேலா�. 
 

அ�னவ�8� வடெமாழிய Bைர�த�ராண�ைத ெயளCத5�த மிD1க�,   
ெசா�னய8
 ெபா5ணய8� ெதாைடநய8 நைடநய8� �ல9கE 
ெச,தா�,  

ப�னவனா ெர�றி3*சி ராமைலய* றமிDெச,தவ� பயனா� ேதா�.,  

ம�னவன* ?ண1கடலா ம�னா�சி��தரநா வலவேரேற.(2) 
 

சாலநயF சா0�தி<மி� �ராணகா� பயமான தமிD# ற�ைன1,  
ேகால8. தி5�தளCய� வள�ெத)�த$ ேபா*ெபய0ெகா� ேகாயG)�,  

பாலம5F சித
பரந* ?ரவனCைட ஞான#$ பய�ெறா :1கா�,   

ஞாலமிைச யைசேமவ� ��வய$வா ழழக�பநாம� ேதா;
. (3) 



 

I.�� வய$வாDேவா� வைனத�0�த ேவ��த$வ� ?ைறவலாEசீ,  
ேர.நய �?ணமி? மிய$�ைடயா� வ �ர�ப ென;
ேப ேரா;
,  
வ �.ெபற 8ய�ெற:தா ெவ:�தினCைய வ� �*ப வ�த த*?�,  
ேப.�க ெழன�ெப*றா )வ0க=ைட 8ய*சிெய
மா* ேபச* பா*ேறா. (4) 
             --------------- 

 

 

கைதE �51க
 
 

1. நா<
 நகர8
. 
 

சீ5F சிற��
 ெபா5�திய� பாJ3 வளநா<. பாJ3 நா�3� சிற��1க� 
பல. சிவெப5மா� அ.ப��நா�? தி5வைளயாட$கைளE ெச,-
 
ேப*றிைன இ�நா< ெப*ற�ட�; சிவெப5மா�,  உமாேதவயா0,  
85க1கட7� எ�;
 Mவரா$ அரசா�சி ெச,ய�ெப.
 ெப5ைமயைன 
ெப*ற சிவ�பதிக� பல. இ�நா�3$ ?றிFசி,  8$ைல,  ம5த
,  பாைல,  

ெந,த$ ஆகிய நில9க� த�தம1ேக*ற சீெரா< சிற�� திக:
. இ�நா�3$ 
வ �ைரமாநக0 எ�;
 சிவ�பதி ஒ�. சிற�� வள9?கி�ற�. அ�பதி 
அளைக,  சா1ைக, சா1ேகா�ைட 8தலிய ேவ.ெபய0கைள-
 ெப*. 
வள9?
. அ�நக)�கJ ேசாைலக=
 ெபா,ைகக=
,  மல0�ெபாழி$க=
 
மலி�� வள9?
.அகநக5
 இைடநக5
 �றநக5
 அைமய ேவJ3ய 
சிற��கெள$லா
 அைமய�ெப*.� திக:
. ேவளாள0ெத5,  ைவசிய0ெத5,  

அரச0ெத5,  மைறயவ0ெத5,  ஆதிைசவ0ெத5 8தலிய ெத51க� 
அைமய�ெப*ற அ�நக0 எ9?
 மடாலய9க=
 க$வEசாைலக=
,  
அறEசாைலக=
,  தJண�0�ப�த0க=
 ெசறி�� வள9?
. ஊ51? 
ந<நாயகமாக வ �ரேசகர� ெப5மா;ைடய தி51ேகாய$ சிற�� வள9?
. 
அ1ேகாய$ தி5மதி$ தி51ேகா�ர
 பலவைக மJடப9க� எ$லா
 
அைமய�ெப*.E சிவேலாகமாக�திக:
. அ�நாளC$ ேசாழ தனவணகE 
ெச$வ0க� இைடவடா� தி5�பண ெச,தலி� வ �ரேசகர�ெப5மா� 
தி51ேகாய$ எ�.9?�றாE சிற��ட� இல9கி மிளC5
. 
 

2. ைநமிசவன
 
 

ைநமிசாரணய
 எ�;
 ைநமிச1கா< வட இ�தியாவேல இ51கி�ற�. 
அ1கா< 8னCவ0க�? இ5�படமான�. 8னCவ0க� பல0 ஒ�றாக� திரJ< 
தவ
 ேவ�வ 8தலியைவகைளE ெச,� ெகாJ< அ9?�தா� நா�கைள1 
கழி�பா0க�. ஒ5 நா� @த8னCவ0 எ�;
 ெபய)ைன-ைடய ெப58னCவ0 
அ1கா�3*? எ:�த5ளCனா0. அவ0 �ராண9க� யாவ*ைற-
 ந�? 
க*றறி�தவ0. அதனா$ 67லகி$ உ�ள சிவ�பதிக� எ$லாவ*றி� 
வரலா.கைள-
 அவ0 ஐயமற அறி�தி5�தா0. ெப5Fசிற��� ெபா5�திய 



அ�தE @த 8னCவைர ைநமிசவன 8னCவ0க� 6சி�� வழிபா<க� ெச,� 
ேபா*றினா0க�. @த8னCவ0 த
ைம� ேபா*றிய 8னCவ0க�? வாD��ைர 
வழ9கினா0. அ�த 8னCவ0க� @த8னCவைர� பா0���,  "பறவைய� 
ேபா1?த*?E சிவெப5மா;ைடய தி5வ3கைள� ேபா*றி வழிப<தேல 
சிற�த� எ�. நா9க� உ�ள9ைக ெந$லி1கனCேபா$ 
உண0�தி51கி�ேறா
. 67லகி$ சிவ�பதிக� பல இ51கி�றன. M0�தி,  
தல
,  த�0�த
 எ�;
 M�றாB
 ஒ59ேக சிற�த ஒ5 சிவ�பதியைன 
எ9க�?� ெத)வ�ப�,  நா9க� அ9?E ெச�. இைறவைன வழிப�< வ �< 
ேப*ைற அைடேவா
." எ�. ெசா$லி ேவJ31ெகாJடா0க�. 
 

      வ �ரவன
 
 

@த8னCவ0 சிறி�ேபா� சிவெப5மா;ைடய தி5வ3கைள உ�ள�தி$ 
எJணய5�தா0. பற? ைநமிசவன 8னCவ0கைள� பா0��,  "ஓ 
8னCவ0கேள! உைர1கிேற� ேக=9க�. சிற��மி1க பாJ3 வளநா�3ேல 
ெவ�ளா*றி*?� ெத*ேக,  தி5�ெப5��ைற1? ேம*ேக கJட 
ேதவ1?வட1ேக,  சமிவன
 எ�;
 ேகாயG51?1 கிழ1ேக வ �ரவன
 
அளைக எ�;
 ெபய0கைள உைடய ஒ5 சிவ�பதி இ51கி�ற�. 
அEசிவ�பதி1? நிகரான சிவ�பதி இ�67லகி$ ேவ. ஒ�.
 இ$ைல. 
அEசிவ�பதிைய உ�ள�தா$ எJTேவா5
 வா1கா$ ெமாழிேவா.
 வ �< 
ேப*றிைன எளCதிேல அைடவா0க�. ெபா�;லக�தி$ வாDகி�ற ேதவ0க� 
அ�பதியைனE சிவேலாக
 எ�. I.வா0க�. அ�த வ �ரவன�தி� 
ெப5ைமைய1 கா�த �ராண�தி� சன�?மாரச9கிைத சா*.கி�ற�. 
அதைன யா� உ9க�? உைர1கி�ேற� ெம,ய�ேபா< ேக�பU0களாக" 
எ�. இய
ப வ �ரவன�ெப5ைமைய வள
பலானா0. 
 

3. வ �ரேசகர0 தி583� த:
� ெப*ற�. 
 

      வ �ரவன�� மர9க� 
 

அ�த வ �ரவனமான� 8�னாளC$ அர� எBமிEைச,  அ�தி,   ெகா�ைற,  
ெந$லி,  கJ3$ெவJெண,,  8�தி)ைக,  �ர�,  ெவ�பாைல,  ேகா9?,  
கா�ட�தி,  ��ைன,  யா,  M9கி$,  ம�தார
,  வர�,  6வர�,  Iவள
,  ெநாEசி,  
ேவ
�,  பEசிைல,  வளா,  வ�னC,  6வ�தி,  சJபக
,  ஞாழ$,  பா)சாத
,  பைன,  

அேசா?,  ஆ$ அழிFசி$,  கதலி,  ேபV��,  மதி9க
,  ஈ��,  ஏழிைல
பாைல,  

ேவ$,  �ர��ைன,  இல�ைத,  ம5�,  திமி�,  ெவ�ளCேலா�திர
,  ?5��,  
இ5�ைப,  6$,  காவ �ர
,  ச�தன
,  நாவ$,  ��?,  ?9கிலிய
,  தமால
,  வ �ழி,  
ெவJெண,,  ேச,  �ளC,  ?51க�தி,  பாடல
,  ேத1?,  8தலிய மர9களா$ @ழ� 
ெப*றி5�த�. 
 



        வ �ர� 

 

அ�த வ �ரவன�தி� அ1கினC Mைலயேல; அைரேயாசைன ெதாைலவேல,  

ேவட0க� தைலவ� ஒ5வ� இ5�தா�. அவ;ைடய ெபய0 வ �ர�. அவ� 
மி?�தேபரா*ற$ உைடயவ�. அவ;1?� தா3 சைட83 8தலியன 
வள0�தி5�தன. அவ� ஒ5நா� வன��� கிழ9? ெகாண5
 க5�தி* 
�ற�ப�டா�. அவ;ைடய நா, அவைன� ப�ெதாட0�த�.அவ;ைடய 
ைகயேல கிழ9? 8தலியவ*ைற� ேதாJ<த*?)ய இ5
�1 க5வ 
இ5�த�. அYவ �ர� வ �ரவன�திேல �?�தா�. வ �ைர மர
 ஒ�. ஓ)ட�தி$ 
வானளாவ வள0�� நி�ற�. அ
மர�தி� அ3யேல �*. ஒ�. 
அைம�தி5�த�. அ��*றிேல வ�ளC1ெகா3 ஒ�. ேதா�றி வ �ைரமர
 
8*.
 M3� பட0�தி5�த�. 
 

கிழ9?�ள ெகா3கைள� ேத3�தி)�த வ �ர� �*ைற-
 வ�ளC1 
ெகா3ைய-9கJடா�. அவ;1?E சிவபரா;ைடய தி5வ5� 
ைகI<9கால
 ெந59கிய�. உ�ள�>,ைம-ைடய அ�த வ �ர;ைடய 
உ�ள�திேல த�ய எJண9க� ஒ�.
 இ$ைல. அ�த �*றி� அ3ய$ 
சிவலி9க
 ஒ�. இ5�தைல அவ� அறியா�. கிழ9? ேதாJட எJணய 
வ �ர� ைகய$ இ5�த இ5
�� பைடயனா$ �*றிைன இ3�தா�. �*. 
இ3ப�ட� இ5
��பைட சிவலி9க�தி� தி583ய$ சிறி� தா1கிய�. 
தா1க�ப�ட இட�தி$ இ5�� இர�த
 ெவளC�ப�ட�. இர�த�ைத1 கJட 
வ �ர� மய9கி M0Eசி�� மJேம$ வ �D�தா�. 
 

      வ �ர� மைனவ வ5த$ 

 

M0Eசி�� வ �D�த வ �ர� அ�ப3ேய ெந<ேநர
 கிட�தா�. வ �ரைன� 
ெதாட0�� வ�த நா, ந$லறி7�ள�. த� தைலவ;1? ஏேதா த�9? 
ேந)�<வ�ட� எ�. அஃ� ஒ5வா5 அறி��ெகாJட� அத*? வ5�த
 
உJடாகிய�. வ �ரைன 8க0�� பா0�த�. காலா$ வ53ய�. அ9?
 
இ9?
 ஓ3ய�;க�திய�. பற? அ� வ �ர;ைடய வ ��ைட ேநா1கி ஓ3ய�. 
வ �ர� மைனவைய1கJ< ��ப8க9கா�3ய�. நாய� நிைலைமைய 
வ �ர� மைனவ கJடா�. ந
 தைலவ;1? ஏேதா த�9? ேந)�351கிற�. 
இ�ேற$ இஃ� இYவா. தனCேய கல1க��ட� ஓ3வ5வத*?1 காரண
 
எ�ன? எ�ற எJண உ�ள9 கல9கினா�. நா, வழிகா�ட� த� தைலவ� 
வ:��கிட1?
 இட�ைத அைட�தா� தைலவைன1 கJடா�. உ�ள
 
பைத�தா�. வய*றிேல அ3��1 ெகாJ< அ:தா�. உய0 இ51கி�றதா 
இ$ைலயா எ�. M1கி�ேம$ வரைல ைவ��� பா0�தா�. 
உய0��1கா*. வ5தைல உண0�தா$. தைலவ� இற1கவ$ைலெய�. 
அறி�தா�. இYவா. ேந0த*?1 காரண
 யாெத�. ஆரா,Eசி ெச,ய� 



ெதாட9கினா�. வ�ளC1கிழ9? இ5�தைல� பா0�தா�. அத� அJைமய$ 
?5தி1 கைற�ப�35�பைத-9 கJடா�. 
 

     வ �ர� மைனவ சிவலி9க�ைத1 காJட$ 

 

?5தி1 கைறைய அவ� பா0�த�
 இYவட�தி$ ஏேதா ��ைம 
இ51கிறெத�. எJணனா�. வ�ளC1கிழ9ைக� ெபய0�தா�. அ9? 
எ:�த5ளCய சிவலி9க�ெப5மாைன1 கJடா�. அவ=1? மி?�த அEச
 
உJடாகிவ�ட�. இர�த
 ெவளC�ப�35�தைல-
 பா0�தா�. அதனா$ 
உ�ள
 வ5�தி� �ல
பனா�. வ�ளC1கிழ9ைக எ<�த*?� ேதாJ<
ேபா� 
இைறவ;ைடய தி583ேம$ இ5
�1க5வ ப�<1காய
 ஏ*ப�டத*காக 
அவ� பலவா. ெநா�தா�.சிவலி9க�தி� தி583ய$ ெவளC�ப<
 
இர�த�ைத� �ைட�தா�.இர�த
 வ5த$ நி*கவ$ைல. அதனா$ உ�ள
 
ெவ�
பய அவ� நா� எ�;ைடய உயைர வ�< வ<கிேற� எ�. 
837 ெச,தா�. பலவா. கதறிய:தா�. சிவெப5மா� அ�த ேவட மாதி� 
ெம,ய�ப*? உ�ள
 இர9கினா0. இர�த
 ெவளCவரE ெச,தைல 
நி.�தினா0. அதைன1 கJ< ேவட மா� வ5�த
 ந�9கினா�. 
"சிவெப5மாேன! எ�;ைடய கணவ� அறியாைமயனா* ெச,த 
?*ற�ைத� ெபா.�� அவ� M0Eைச த�0�� எ:மா. ெச,த$ ேவJ<
. 
அYவா. ெச,ய� நா;
 எ� கணவ5
 ேதவV5ைடய பணகைளE 
ெச,� வாDேவா
" எ�. Iறி ேமB
 சிவலி9க�ெப5மாைன 
வண9கினா�. வ �ர� உடேன M0Eைச ெதளC�� எ:�தா�. ேவடமா� 
உ�ள
 மகிD�தா�. த� தைலவைன� பா0��,  "வ�ளC1கிழ9? ேதாJட� 
ெதாட9கிய ந� இ9? எ:�த5ளCய சிவலி9க�ெப5மாைன1 காய�ப<�தி 
வ�டாேய. அதனா$ இYவடெம9?
 இர�த
 ேதா,�தி5�தைல�பா0" 
எ�. ெசா�னா�. ேவட0ேகானாகிய வ �ர;
 சிவெப5மாைன1 கJடா�. 
அவ� இைறவைன� பா0��,  "எ
ெப5மாேன ேதவV0 இYெவளCேயைன 
ஆ�ெகா�வத*? ஈJ< எ:�த5ளCயைத ஏைழேய� அறி�திேல�" எ�. 
Iறி பலவா. இர9கினா�. 
 

     இைறயவ�மைறயவனா, ெவளC�பட$ 
 

வ �ர� அ��
 அவ� மைனயா� அ��
 இைறவ;1? மகிDEசிைய 
அளC�த�. அவ0 அ�தண1ேகால�ேதா< அவ0க�?  8�� ேதா�றினா0. 
அவ0 இ5வைர-
 பா0�� "நா
 உ9கைள ஆ=த*? ஈJ< 
எ:�த5ளCேனா
. தி583யேல த:
ேப*ற காரண�தா$ 
"தி583�த:
ப0" எ�;
 ெபயைர-
 ெப*ேறா
. இ�த இரJ< 
ெபய0கைள-
 காைல� ெபா:திேல ெசா$Bபவ0க� பறவ� ��ப
 ந�9க� 
ெப.வ�ட� ந$லறிைவ-
 ெப.வா0க�. நா
 இைறவ;ைடய 
தி583யேல த:
ைப உJடா1கிேனா
. அதனா$ த�வைனயாள� 



ஆேனா
 எ�. ந� உ�ள
 வ5�தாேத. பர
ப3� த:
�,  வ$ல3� த:
�,  
க$ல3� த:
�,  ெச5�ப3� த:
� 8தலிய த:
�கைள� ெப*ற நம1? 
இஃேதா0 ெபா5ள$ல. இைவகெள$லா
 ந
8ைடய தி5வைளயாட$க� 
எ�. அறிவாயாக! இYவட�தி$ எ
ைம-
 வடகீD�ப1க�தி$ 
உைமயவைள-
 ந�-
 நி� மைனவ-
 வழிப�< வ5வ �0களாக. அYவா. 
வழிப�< வ5வ �0களாய� இ.திய$ உ9க=1? ந*கதியைன 
வழ9?ேவா
" எ�. IறிE சிவலி9க��1?� மைற�த5ளCனா0. ேவட;
 
அவ� மைனவ-
 சிவலி9க�ெப5மாைன ப�8ைற பண�� 
வண9கினா0க�. பற? வடகிழ1?� தி1ைக அைட�� ேநா1கினா0க�. அ9? 
உைமயவ� தி575வ
 ெவளC�ப�< வள9கிய�. அதைன1 கJட 
இ5வ5
 மி?�த வய�பைட�� ேபா*றினா0க�. பற? தம� இ5�பட�ைத 
அைட�தா0க�. அவ0க� இ5வ5
 சிவலி9க�ெப5மாைன-
 
உைமயவைள-
 நா�ேதா.
 வழிப<தைல உ.தியான ெசயலாக1 
கைட�ப3� ெதா:கினா0க�. 
 

4. ேசாழ� தி5�பண 
 

       கJட� எ�;F ேசாழ� 

 

காவ)ந�0 பாய�ெப.
 ேசாழவளநா< மி?�த சிற��ைடய�. ேதவார
 ெப*ற 
சிவ�பதிக� இ�நா�3ேல நிைற�தி51கி�றன. இ�நா�3� சிற�பைனE,  
"ேசாழவளநா< ேசா.ைட��" எ�. ஆ�ேறா0க� வய�� 
பாரா�3ய5�பதாB
 அறியலா
. இ�நா�3$ ம�ன0 ம?ட
 @<
 ஐ�� 
நகர9க=� 6
�கா0 எ�;
 காவ)�6
ப�3ன
 சிற��*.E 
ேசாழம�ன0க=ைடய ஆ�சிநகராக அ�நாளCேல வள9கிய�. கJட� 
எ�;
 ெபயைர-ைடய ேசாழம�ன� ஒ5வ� காவ)�6
ப�3ன�தி$ 
அரசா�சி ெச,� ெகாJ35�தா�. (அவ� அரசா�சி ெச,� ெகாJ35�த 
கால
 பாJ3 நா�3ேல வ �ரவன�திேல வ �ர;1? வ �ரேசகர சிவலி9க� 
ெப5மா� ெவளC�ப�ட காலமா?
) அ�த1 கJட ேசாழ� ேபரழ? 
வா,�தவ�. பைகவ0க�? இ3ேய*ைற� ேபா�றவ�. ஞாய*றி� 
?ல�திேல ேதா�றியவ�;அ.ப�� நா�? கைலகைள-
 அறி�தவ�; 

உலக�� உய0க�?� தாைய�ேபா�றவ�; அவ� த�;ைடய அரசா�சிைய 
இனC� ெசB�தி1ெகாJ351?
 நாளCேல அவ;ைடய ஊDவைனயனா$ 
ெவJ?�ட
 ஒ5 ெபா�< அள7 ெந*றிய$ உJடாகிய�. பற? அ� 
8க
 8*.
 பரவய�. அதனா$ கJட� உ�ள
 வ5�தினா�. 
ம5��வ0க� பல0 மணம�திர ஔடத9களா$ அரச;ைடய ேநாைய� 
ேபா1?த*? மிக 8ய�றா0க�. அ�ேநா, ந�9?த*?� பதிலாக உட$ 
8*.
 பட0�� M3ய�. அதனா$ ம�ன� அளவ*ற தள0Eசியைட�� 
M\Eைச-*றா� அைமEச0க� அவ;ைடய M0Eைசைய ந�1கினா0க�. 



"இைறவ� எ:�த5ளCய சிவ�பதிக�ெக$லா
 ெச�. இைறவைன 
வழிப�டா$ இ�ேநா, ந�9?
; உ�ள
 வ5��த$ ேவJடா
" எ�. 
ஆ.த$ Iறினா0க�. 
 

    கJட� சிவ�பதிேதா.
 ெச�. இைறவைன வண9க$ 

 

அரச� அைமEச0களC� அறி7ைரைய1 ேக�< அய07 த�0�தா�. "அ�ப3ேய 
சிவ�பதிேதா.Fெச�. இைறவைன� ேபா*.கி�ேற�. அ�ப3-
 இ�ேநா, 
த�ராவ3� உயைர வ�< வ<கி�ேற�" எ�றா�.அரச;ைடய 
உைரைய1ேக�ட அைமEச0க�,  "இைறவைன� ேபா*றினா$ பறவேநாேய 
த�0�� வ<
 ேபா� உட$ேநா, ந�9?வ�தானா அ5ைம? ஆதலி� உ�ள
 
தளரேவJடா
" எ�றா0க�. அரச� சிவ�பதிேதா.F ெச�. 
சிவெப5மாைன� ேபா*.த*?� �ற�ப�டா�,  வழிEெசல71? ேவJ3ய 
ெப5
 ெபா5ேளா<
 உ.திE �*ற�தினேரா<
 பைடகேளா<
 த� 
ஊைரவ�<� �ற�ப�டா�.  
 

            சிவ�பதிக� 
 

8தலி$ காசி1?E ெச�றா�. க9ைகய*ப3�� உலகநாதைன� 
ேபா*றினா�. பற?,  இ�திரந�ல� ப5�பத
,  தி51ேகதார
,  தி5�ப5�பத
,  
அேனகத9கவாத
 8தலிய வட நா�<�பதிகைள1 கJ< 
வழிப�டா�.தி5
ப ெத�னா�ைட அைட�தா�. ெதாJைட நா�3$ 
காFசி�ர
,  தி5ேவாண கா�த�தளC,  தி5ேம*றளC,  கEசிெநறிகாைர1கா<,  
தி51கர9கண�8�ட
,  தி5மாகற$,  தி5ேவா�>0,  வ�பா0�தா� 
பன9கா�]0,  தி5வல
ைபய9 ேகா�]0,  தி5வ*ேகால
,  தி5வால9கா<,  
தி5�பா@0,  தி5ெவJபா1க
,  தி51க�ளCலி,  தி51காள�தி,  தி5ெவா*றி^0,  
தி5வலிதாய
,  தி5வட8$ைலவாய$,  பழேவ*கா<,  தி5மயைல,  
தி51கE@0,  தி5வைடE�ர
,  தி5வா�மி^0,  தி51க:1?�ற
,  
அEசி.பா1க
,  தி5வரசிலி,  தி5வ1கைர,  தி5இ5
ைபமாகாள
 ஆகிய 
பதிகைள அைட�� வழிப�டா�. ப�ன0 ந<நா�3$ உ�ள தி5வர��ைற 
தி51Iடைலயா*_0,  தி5�>9காைனமாட
,  தி5Eேசா�ர
,  
தி5ெவ51க�த
�லி^0,  தி5ெவJெண, ந$G0,  தி5நாவG0,  
தி51ேகாவG0,  தி5அைறயணந$G0,  இைடயா*_0,  தி5��ைற^0,  
தி5மாண?ழி,  தி5வ<I0,  தி58J`E�ர
,  தி5�பாதி)��லி^0,  
தி5வாமா�>0,  தி5��றவா0 பன9கா�]� தி5வJணாமைல,  ஆகிய 
இட9க=1?E ெச�றா�. 
 

         வ �ரவன� �ராண
 
 



பற? �=வ நா�3*?E ெச�. தி51ேகாக�ன�� இைறவைன 
வழிப�டா�,  மைலநா�ைட அைட�� தி5வFைச1கள�தJணைல 
வண9கினா�. அத�ப� ெகா9?நா�3$ அவநாசி,  தி585க�6J3,  
தி5நணா,  தி51க5a0,  தி5Eெச9?�_0,  ெகா<83,  தி5ெவFசமா1Iட$ 
ஆகிய பதிக�?E ெச�. சிவெப5மாைன� ேபா*றினா�. பற? த�;ைடய 
நாடான ேசாழநா�ைட அைட��,  ேகாய$ எ�;
 தி5�தி$ைல,  
தி5ேவ�கள
,  தி5ெந$வாய$,  தி51கழி�பாைல,  ெத�தி58$ைலவாய$,  

தி5ந$G0�ெப5மண
,  தி5மேய�திர�ப�ளC,  தி51கலி1காM0,  
தி5Eசா,1கா<,  தி5�ப$லவன�E�ர
,  தி51கா�<�ப�ளC,  தி5ெவJகா<,  
தி51?5காa0,  தி51ேகால1கா,  ைவ�த�E�ர�ேகாய$,  சீகாழி,  
தி51கJணா0ேகாய$,  தி5நி�றி^0,  தி5���I0,  தி5ந�]0,  தி5வ�னC^0,  
தி5ேவ�வ1?3,  தி5Eேச),  தி51?.1ைக,  க5�பறியG0,  தி51?ர1?1கா,  
தி5வாெளாளC�*_0,  தி5மJண�ப31கைர,  தி5ேவாமா
�லி^0,  
தி51கானா�<8�b0,  தி5நாைர^0,  தி51கட
60,  தி5�ப�தைண ந$G0,  
தி51ேகா31கா,  தி5ம9கல1?3,  தி51கFசc0,  தி5�பன�தா�,  
தி5Eேச,ஞG0,  தி5��ேதவ�?3,  தி5வயG0,  ெகா�ைட^0,  
தி5��ற
பய
,  தி5வசயம9ைக,  தி5ைவ1காa0,  தி5வ�ன
ப0,  
வட?ர9கா<�ைற,  தி5�பழன
,  தி5ைவயா.,  தி5ெந,�தான
,  
ெப5
பலி^0,  தி51காc0,  தி5�ப:a0,  தி5மழபா3,  அ�பலால��ைற,  
தி5மா��ைற,  தி5�பா*.ைற,  தி5வாைன1கா,  தி5�ைபFஞdலி,  
தி5�பாEசிலாEசிரம
,  தி5வ �9ேகா,மைல,  வா�ேபா1கி,  தி51கட
ப��ைற,  
தி5�பரா,��ைற,  தி51க*?3,  உைற^0,  தி)சிரா�ப�ளC,  தி5ெந<9கள
,  
ேமைல1கா�<� ப�ளC,  தி5வால
ெபாழி$,  தி5�6��5�தி,  
தி5ெவ.
ப^0,  தி51கJ3^0,  தி5Eேசா*.��ைற,  தி5ேவதி?3,  
ெத�?3�தி�ைட,  தி5���ளம9ைக,  தி5Eச1கர�ப�ளC,  தி51க5காa0,  
தி5�பாைல��ைற,  தி5ந$G0,  தி5ஆa0,  தி5Eச�தி,  8*ற
,  
தி5�ப�`E�ர
,  தி5வாைற,  தி5வலF�ழி,  தி51?ட�ைத,  தி51?ட�ைத1 
கீD1ேகா�ட
,  தி5நாேகE�ர
,  தி5வைடம5>0,  ?ர9கா<�ைற,  
தி5ந�ல1?3,  தி5ைவக�மாட1ேகாவ$,  தி51ேகாழ
ப
,  தி5வாவ<�ைற,  
தி5�5�தி,  தி5வ:�>0,  தி5மா^ர
,  தி5�பறியG0,  தி5வளநக0,  
தி5நனCப�ளC,  தி5Eெச
ெபா�ப�ளC,  தி5�தைலEச9கா<,  தி51கடa0,  
தி51கடa0மயான
,  தி5ேவ�ட1?3,  தி5�ெதளCEேச),  தி5�த5ம�ர
,  
தி5ந�ளா.,  தி5அ
ப0மாகாள
,  தி51ேகா�டா.,  தி5ம�யE@0,  
தி5திலைத�பதி,  தி5�பா
�ர
,  தி5வ �ழிமிழைல,  ெப5��ைற,  தி5வ�னC^0,  
தி51க5வலி,  தி5நைற^0, தி5சி�த�E�ர
,  தி5அ)சி*கைர���>0,  
தி5Eசிவ�ர
,  தி51கலயந$G0,  தி51க51?3,  தி5வாFசிய
,  
தி5ந�னCல���ெப59ேகாய$,  தி51ெகாJ`E�ர
,  தி5�பைன^0,  
தி5வ*?3,  �கG0,  வ0�தமான �E�ர
,  இராமநத�E�ர
,  தி5Eெச9கா�ட9?3,  
தி5�பய*_0,  தி5ம5க$,  தி5Eசா�தம9ைக,  தி5நாைக1காேராண
,  



தி5Eசி1க$,  தி51கீDேவb0,  தி5�ேதa0,  தி5�ப�ளC81Iட$,  தி5வாe0,  
தி5வாe0அரெநறி,  தி5Mல�டான
,  தி5பரைவ-JமJடளC,  தி5வளம0,  
தி51கரவ �ர
,  தி5�ெப5ேவb0,  தி5�தைலயால9கா<,  தி51?டவாய$,  

தி5Eேசைற,  தி5நாG0மயான
,  தி5க<வா,1கைர���>0,  தி5வ5
6ைள,  
தி5வரைத,  தி5அவளCவண$G0,  தி5�ப)திநியம
,  தி5ெவJண,  
தி5�6வc0,  தி5�பாதாள �E�ர
,  தி51கள0,  தி5Eசி*ேறம
,  
தி57சா�தான
,  தி5இ<
பாவன
,  தி5க31?ள
,  தி5� தJடைலந�ெணறி,  
தி51ேகா�]0,  தி5�ேத9I0,  தி5ெவJ<ைற,  ெகா�ளC1கா<,  
தி51ெகா�ள
6>0,  தி51காறாய$,  தி51க�றா�60,  தி5நா�3ய�தா�?3,  
தி5ெந$லி1கா,  தி5வலிவல
,  தி5வா,M0,  தி51ேகாளCலி,  தி5மைற1கா<,  
தி5அக�தியா�ப�ளC,  தி51ேகா31கா ஆதிய சிவ�பதிக� 
யாவ*ைற-9கJ< வழிப�<,  கJட ேசாழ� த�cராகிய 
காவ)�6
ப�3ன�ைத அைட�தா�,  ஆய;
 அவ;ைடய ?�டேநா, 
ஒ5சிறி�
 ?ைறயவ$ைல. 
 

       பாJ3யநா�3*?� �ற�பட$ 

 

அரச� அைமEச0கைள-
 அ�தண0கைள-
 அைழ�தா�,  "ந$வைன மி1க 
சிவ�பதிக� பலவ*ைற� ெதா:� வழிப�<
 ேநா, சிறி�
 
?ைறயவ$ைலேய,  இனCேம$ யா� ெச,யலா
" எ�. உசாவ உ�ள
 
வ5�தினா�. அவ0க� அரசைன� பா0���,  "பாJ3 நா�3$ உ�ள 
சிவ�பதிகைள-9கJ< வழிப�டப� பக0வாயாக" எ�றா0க�. அரச� 
ம�J<
 8�ேபா$ சிவ�பதி வழிபா�ைட� ெதாட9தினா�,   

 

தி5வாலவா,,  தி5வா�பc0,  தி5�பர9?�ற
,  பரா�மைல,  தி5வாடாைன,  

தி51கான�ேப0,  தி5ேவடக
,  தி5�6வண
,  தி5E�ழிய$,  தி51?*றால
,  
தி5ெந$ேவலி,  தி5��னவாய$,  தி5���>0 ஆகிய சிவ�பதிகைள அைட�� 
சிவெப5மாைன� ேபா*றினா�. தி5 இராேம�ர�தி*?E ெச$வெத�. 
837 ெச,தா�. கிழ1?� தி1?ேநா1கி� �ற�ப�டா�.  
 

       வ �ரவன
 அைடத$ 

 

வ �ரவன�தி*? ேம*?�ப1கமாக வ�� ேச0�தேபா� கதிரவ� மைறய,  அரச� 
த� பைடகேளா< அ9?� த9கினா�(பா3வ �<) Iடார
 அைம��1 கா�3$ 
உ�ள கனCகைள� தி�. கவைல த�0�தி5�தா�. 
 

       வ �ர� கன7 காJட$ 

 

கJட� சிவ�பதிேதா.F ெச�. இைறவழிபா< ெச,� ெகாJ35�த 
அ�நாளC$,  ேவடனாகிய வ �ர� த� மைனவேயா< வ �ரேசகர�ெப5மாைன� 
ேபா*றி வழிபா< ெச,� ெகாJ35�தா�. ஒ5 நா� வ �ர;1? அ�� 



ேமலி�ட�. எ�ைன ஆளாக1ெகாJட சிவபரா� தி51ேகாய$ இ$லாம$ 
இYவா. ெப59கா�3$ உைமயவேளா< எ:�த5ளCய5�ப� ந�றா?ேமா? 
பற சிவ�பதிகைள�ேபா$ இ�ெப5மா;1? ேகாயB
 6ைச-
 
அைமயேவJ3ய� இ�றியைமயாததா?
. வறியவனாகிய யா� இத� 
ெபா5�< யா� ெச,ேவ�? எவ)ட�திேல ெச�. இ1?ைறைய ந�1க 
ேவJ<ேவ�? இைல ச5? 8தலியன உதிராதப3 M3ய5�த �*ைற-
 
இ:ஞனாகியயா� இ3��� ெதாைல��� தி583யேல த:
� ஒ�ைற-
 
உJடா1கிேன�. எ�;ைடய மன1கவைல த�5மா. எ
ெப5மா� எ�நா� 
தி5ளவ5� �)வா�? எ�. Iறி வ5�தினா�. இ1கவைலயனா$ 
உ�ளFேசா0�� கிட�தா�. இைறவ� தி5வ5ளா$ அவ;1? சிறி� 
உற1க
 வ�த�. அ�ேபா� வ �ரேசகர�ெப5மா�,  8�ேதா�றிய மைறயவ0 
ேகால�ேதா< வ �ர� கனவ$ ேதா�றி வ �ரைன� பா0��,  "அ�பேன! 
கவைல�படாேத. நம1?1 ேகாயB
 6ைச-
 உJடா?
 அைவகைள ந�-
 
காJபா,; ம*றவ0க=9காJபா0க�. ேசாழநா�<1 காவ)�6
ப�3ன�� 
ம�ன� கJட� எ�;
 ெபயைர உைடயவ�. ந
 இட�திேல 
ேபர���ளவ�. பழவைன�பயனா$ அவ;1? ெவJ?�ட ேநா, 
உJடாகிய�. அவ� அத� ெபா5�< வ5�தி ந
8ைடய 
பதிக=1ெக$லாFெச�. ந
ைம� ேபா*றி வழிப�<1ெகாJ< வ5கிறா�. 
இ�ேபா� இராேம�ர�தி*?E ெச$B
 எJண�ேதா< இ9? வ��,  இ�த 
வ �ரவன�தி*? ேம*?�ப1க�திேல த9கிய51கிறா�. உன1?� தி5வ5� 
ெச,த� ேபா$ அவ;1?�தி5வ5��)ய எJண9ெகாJ<�ேளா
. அவ� 
ந
ைம வ�� பா01?மா. ந� ெச�. அவனCட
 I.வாயாக" எ�. இய
ப 
மைற�� அ5ளCனா0. 
 

       ேவட0ேகா� ேவ�தைன1 காJட$ 

 

கன7கJட வ �ர� தி<1கி�ெட:�தா�. சிவெப5மா� தி5வ5ைள எJண 
வய�தா�. மி?�த மகிDEசிேயா< ேசாழ ம�னைன1 காண��ற�ப�டா�. 
கட7� கனவ* கழறியவாேற கJட� வ �ரவன�தி�ேம$பா$ 
த9கிய5�தைல1கJட கJட� கண1கிலா உவைகெகாJடா�. அரச� 
அம0�தி51?
 (Iடார
) பா3வ ��ைட அைட��,  வாய$ காவலைர� 
பா0��. "ம�னைன1 காJட*? நா� வ���ேள� எ�. ந�9க� 
அரசனCட
 ெச�. I.9க�" எ�. ெசா$லிய;�பனா�. வாய$காவல0 
அரசனCட
 ெச�.,  "த9கைள1 காJட*? ேவட� ஒ5வ� வ���ளா�" 
எ�. வள
பன0. "அவைன அைழ�� வா59க�" எ�. அரச� 
க�டைளய�டா�. காவல0 வ �ரைன1 காவலனCட
 அைழ��E ெச�றன0. 
வ �ர� ேவ�தைன வண9கி ஒ5�ற�திேல ஒ<9கி நி�றா�.  
 



ேவ�த� ேவடைன� பா0��,  "ந� யா0? இ9? வ�த காரண
 யா� 
இய
�வாயாக!" எ�றா�. வ �ர� ம�J<
 ேவ�தைன� பண��,  "ஐயேன! 
நா� இ�த1 கா�3$ வா:
 ஒ5 ேவட�. நி�ைன1கJ< 
அ3பண-
ெபா5�< வ�ேத�. இ�த1 கா�3� கிழ1?�ப1க�தி$ ஒ5 
ெப5
 வ �ைரமர�தி� அ3ய$ �*. ஒ�. இ5�த�. அ��*றி$ இ5�த 
வ�ளC1கிழ9ைக எ<1?
ெபா5�< அதைன இ3�ேத�. அ�ெபா:� அ9? 
ஒ5 சிவலி9க�ைத1 கJேட�. அத� 83 எ� க5வயா$ தா1?J< 
உதிர�ைத� ெப51கி� பற? மாறிய�. அ�தE சிவலி9க�தி� ேதா*ற�ைத 
நின1?� ெத)ய�ப<�த*? எJணேய அ3ேய� இYவட�தி*? வ�ேத�" 
எ�. Iறி ம�J<
 பண�தா�. 
 

          ேநா, ந�9க$ 
 

வ �ரேசகர�ெப5மா;ைடய ேதா*ற�ைத1 ேக�ட அளவ$ காதி� ?�டேநா, 
ந�9கிய�. அ�த���ைமைய அYவட�தி$ இ5�தவ0க� எ$ேலா5
 
கJடா0க�. அ�தண0 அைமEச0 8தலிேயா0 மகிDEசியைட�தா0க�. 
வ �ர;9 களC�பைட�� நி�றா�. சில0 கJணா3ைய1 ெகாJ<வ�� 
அரசனCட
 கா�3னா0க�. காதி� ?�ட
 ந�9கியைத1 கJட கJட� 
சிவலி9க�ெப5மாைன1 காண வைழ�தா�. " அ�த இலி9க
 எ9ேக 
இ51கிற� அதைன என1?1 கா�<வாயாக" எ�. Iறி எ:�தா�. 
அYவளவ$ காலி� ?�ட8
 ந�9கிய�. அதைன1 கJட அரச� இைறவ� 
தி5வ5ைள எJண1 ைக?வ�� வண9கினா�. அ�ெபா:ேத ைகய� 
?�ட8
 அக�ற�. ேவட� வழிகா�ட வ �ர மர�த3ைய அைட�� 
வ �ரேசகர�ெப5மாைன� த:வ1ெகாJடா�. அரச;ைடய ?�டேநா, 
8:�
 ந�9கிய�. அவ;ைடய உட$ 8�ைனய;
 ேபரழ?ைடயதா,E 
சாைண த��ட�ெப*ற மணைய�ேபா$ வள9கிய�. அரச� வய��9களC��
 
அைட�தா�. வ �ரேசகர�ெப5மாைன� பலகா$ வ:�� பண�� எ:�தா�. 
பலவைக� �கDபாட$கைள� பா3னா�. ப�8ைற இ�ப1I�தா3னா�. 
ப�8ைற அ�த1 கட7ளC� அ5ைள1 ெகாJடா3னா�. ப�8ைற த:வ1 
ெகாJடா�. 
 

அரச;1? ேநா, ந�9கியதா$ மகிDEசிமி1க�. அவ� களC�ப� மி?தியா$ 
அ�தண0கைள� த:வ1 ெகாJடா� அைமEச0கைள� த:வ1 ெகாJடா�; 

உறவன0கைள� த:வ1ெகாJடா�; களC��ட� நி�ற ேவடைன� த:வ1 
ெகாJடா�. " இைறவ;ைடய தி5வ5� இ5�தவாெற�ேன? 

சிவ�பதிகைளெய$லா
 வழிபடEெச,த ெப)ேயா0களC� இய$ைப� 
�கDேவேனா? எ� உடலி� ெவ=�ேபா< I*.வனC� 
சிவ�ைப-
(சின�ைத-
) நா� ேபா1கிேன� எ�;ைடய ஆணவமல1 



க.��
 த�0�த�" எ�. பலவா. Iறி மகிDEசியைட�தா�. ப�ன0 
ஒ5வா. தா� த9கிய5�த இட�தி*?E ெச�றா�. 
 

       ேசாழ� தி5�பண 
 

 இ5�பட�ைத அைட�த அரச� அைமEச0 8தலானவ0க=ைடய 
8க�ைத� பா0��,  "காசி8தலிய சிவ�பதிக�?E ெச�.
 ந�9காத 
?�டேநா, இ�த இட�தி*? வ�த�
 ந�9கிவ�ட�. இ�ப
 உJடாகிய�. 
ெபா5�திய சிவ�பதிக� பலவ*.�=
 இ�பதி சிற�த� எ�பைத 
உண0�ேத�. இதைன என1?� ெத)ய�ப<�திய இYேவட;1? நா� 
ெச,ய1I3ய ைக
மா. ஒ�.மி$ைல. எ�ைன ஆ�ெகாJட5ளCய 
சிவெப5மா� தி51ேகாய$ இ$லாம$ கா�3ேல எ:�த5ளCய51கிறா0. 
ெதாழிலாள0க� பலைர அைழ-9க�. அவ0க�?� ெபா5ைள1 ெகா<��1 
கா�ைட அழி���தி5��9க�. அழகிய ேகாயைலE சிற�பாக1 க�<9க�. 
எYவள7 ெபா5� ெசலவானாB
 கவைல�படாத�0க�" எ�. 
க�டைளய�டா�. அரச;ைடய க�டைளைய1 ேக�ட அைமEச0க� 
"அYவாேற ெச,கிேறா
" எ�றா0க�. ேவடனாகிய வ �ர;
 அரசனCட
 
வைடெப*.1 ெகாJ< த�;ைடய இ5�பட�தி*?E ெச�றா�. 
 

அைமEச0க� ெதாழிலாள0க� பலைர அைழ��1 கா�ைட அழி�� 
ஒ:9?ப<�தினா0க�. வ �ரேசகர�ெப5மா� எ:�த5ளCய5�த வ �ைர மர
 
ஒ�.ம�<
 எFசி நி�ற�. அ1கா�3$ இ5�த வல9? 8தலிய 
உய0�ெதாைகக� ேவ.கா�ைட அைட�தன. கா< கைளய�ெப*ற ப� 
அைமEச0க� சி*ப #$ வ$லா0 பலைர அைழ��� தி51ேகாயைல 
அைம1?
ப3 க�டைளய�டா0க�. அYவாேற சி*ப #$ வ$லா0,  
க5�ப1கிரக
,  அ0�த மJடப
,  மகாமJடப
,  நி5�த மJடப
,  வச�த 
மJடப
,  ஊ0தி மJடப
,  தி5வழா மJடப
,  ஆயர1கா$ மJடப
,  
தி5மதி$,  தி51ேகா�ர
,  தி5மைட�ப�ளC,  ேவ�வEசாைல 8தலிய 
எ$லாவ*ைற-
 அழ?றE ெச,� 83�தா0க�. 
 

       ேசாழ த�0�த
 
 

தி51ேகாய$ தி5�பண 837ெப*ற ெச,திைய அைமEச0க� அரச;1? 
அறிவ�தா0க�. அரச� தி51ேகாய$ 8தலியைவகைள� ேபா,� பா0�� 
மகிDEசியைட�தா�. MD?த*? ந�ன �0�ெபா,ைக இ$ைலேய எ�. 
உ�ள
 வ5�தினா�. சிவபரா� 8�ன0� பண�� 8ைறய�டா�. 
வJெணாலி ஒ�. "நம1? 8�� சிவக9ைக எ�;
 ெபய5ைடய 
ந�ன �0� ெபா,ைக ஒ�ைற உJடா1கி அத� எ$ைலைய அறித*? 
மணமல0கைள-
 சிதறி-�ேளா
. அத� எ$ைல�ப3 அதைன� ேதாJ3 
நின� ெபயைர அ�த�0�த�தி*? இ<வாயாக" எ�. 8ழ9கிய�. அரச� 



ெச�. மல0க� சிதறி1கிட1?
 எ$ைலைய� பா0�தா�. அ�த அளவ*? 
அதைன ெவ�3� ப3 8தலியைவகைள1 க�3. அத*?E ேசாழ த�0�த
 
எ�. ெபய)�டா�. 
 

      ?ட8:1? 
 

ேகாயைலE �*றி� ெத51கைள அைம1கE ெச,தா�. நா$வைக1 
?ல�ேதா5
 த9கி வாDத*? மாடமாளCைககைள-
 உJடா1கE ெச,தா�. 
உண7Eசாைல 8தலியைவகைள ஏ*ப<�தினா�,  I�தபரா�,  சிவபரா� 
உைமயவ� 8தலிய M0�திக=ைடய தி5வழா வ3வ�ைதE ெச,தா�. 
?ைட,  ெகா3,  கவ) ேகாவB1? ேவJ3ய பா�திர9க� 6ைச�ெபா5�க� 
8தலிய எ$லாவ*ைற-
 ெச,தைம�தா�. நா$வைக வ?�பா0கைள-
 
?3ேய*றினா�. ந�னா� ஒ�றிேல ப$லிய9க� 8ழ9க1 ?ட8:1?E 
ெச,தா�. 6சைன ெச,-
 ஆதிைசவ0க�,  ேகாய* பண�)-
 
தி5�ெதாJட0க� ஆகிய எ$ேலா51?
 ெபா�னாைட 8தலியைவகைள 
வழ9கினா�. நா�வழிபாடாகிய 6ைச,  சிற�� வழிபாடாகிய தி5வழா 
8தலியைவகைள-
 நட�தி ேமB
 நட�த*? ஏ*பா< ெச,தா�. 
வ �ரவன�தி� ெப5ைம-
 ேசாழ� தி5�பண-
 உலெகலா
 பரவய�. 
ேசாழ;
 ேவடனாகிய வ �ர;
 மிக மகிDEசியைட�தா0க�. 
 

5. ேசாழ� மக�ேப.
 வ �<ேப.
 
 

      கJட� கட7ைள� ேபா*.த$ 

ேசாழ ம�ன� ஒ5நா� வ �ரேசகர�ெப5மா;1?� 6சைன 8தலியைவகைள 
மி?�த சிற��ட� ெச,தா�. "அ�� எ�;
 தா, அ5� எ�;
 
?ழவைய� ெப.
 எ�பா0க�. ந� நி�;ைடய தி5வ5ளCனாேல என1?� 
ேபர5� �)�தா,. உலேகா0 தாய*ற ேச, எ�. எ�ைன இகழாவJண
 
அ�ைப-
 என1?1 ெகா<�த5�வாயாக! எ� உடலி$ ேதா�றிய 
ெவJைமைய� ேபா1கினா,. பறவ� பணைய1 ெகா<1?
 
ெவJைமைய-
 (அறிவ�ைமைய-
) ேபா1கிய5=த$ ேவJ<
." எ�. 
Iறி வ �ரேசகர� ெப5மாைன� �கD�� பாடலானா�. 
 

   வ �ரேசகர0 வண1க
 
 

ஒ5மல வலியா� எ�.
,  
    இ5வைன உைடயா� எ�.
,  
ெவ578
 மல�தா� எ�.
   
    வள
பன0 வள
ப நி*க 
அ5�கனC� ெத�ைன ஆJடா,: 
     ஆJடத* கிைய- மா.� 



ெபா5வலா ஞான
 ஏ,�தி 
     6ரணா ந�த வாDேவ.     (1) 
 

ெவ57ற மட9?
 ஓேரD 
     வைட-ைட வைடயா, ேபா*றி 
க5நிற1 கட$� வ*.
 
     கைண-ைட1 கைணயா, ேபா*றி 
ெப5ெகழி$ �ம�த ஆ1க� 
     ெபJTைட� ெபJணா, ேபா*றி 
85கல0 ேமனC1 ெகா�� 
    8கிBைட 8கிலா, ேபா*றி.    (2) 
 

கமைலெயாJ மாைம ேநா1?
 
    கJTைட அ3யா, ேபா*றி 
அம5ம1 கJ@D எ�� 
     ைகவர$ அண�தா, ேபா*றி 
பமர8J <ழ1?
 பEைச� 
    �ளெவா5 பாலா, ேபா*றி 
தமரேவ த9க� நா.
 
    ப)கல
 த)�தா, ேபா*றி.     (3) 
 

தி)�ர
 எ)�தா, ேபா*றி 
    த�ம:� த)�தா, ேபா*றி 
க)யற உ)�தா, ேபா*றி 
     கைலபல வ)�தா, ேபா*றி 
அ)-ட$ ப)�தா, ேபா*றி 
    அ3ய0மா சி)�தா, ேபா*றி 
வ)யற� ெத)�தா, ேபா*றி 
     வ �ைரஅ9 ?)�தா, ேபா*றி.   (4) 
 

ஒளCெக: பழ
ேப ேபா*றி 
    உைமயவ� மணாள ேபா*றி 
அளCெகாெளJ ?ண�தா, ேபா*றி 
     அைம�தெவ� <5வா, ேபா*றி 
8ளCதவ0 வ �ைர Mல
  
    8ைள�ெத: �டேர ேபா*றி 
ெதளCபவ01 கினC1?
 வ �ர 
    ேசகர� பராேன ேபா*றி.        (5) 
 



இYவா. வ �ரேசகர�ெப5மாைன� ேபா*றி வண9கிய ேசாழ� பற? 
உைமயவ� 8�� ெச�. அ�த� பரா�3ைய-
 �கD�� வண9கலானா�. 
 

   உைமயவ� வண1க
 
 

உ5?ெம, அ3ய0 உ�ள� 
    ெதாளCவள0 வள1ேக ேபா*றி 
க5?வ� மலேநா, த�ர1 
    கைட1கண� த5�வா, ேபா*றி 
ெப5?ப$ லற8
 நா=
 
     ெபய0வற அம0�� வா:
 
?5?8� ைகயா, ேபா*றி 
     ?லமைல ம5�ேத ேபா*றி.      (1) 
 

எJணய அ�� ெச,வா0 
    எ�.ெம,� �றாம$ ஓ
�
 
�Jணய 8தேல ேபா*றி 
    6ரணா ந�த eப
 
 

நJணய தாேய ேபா*றி 
    ந$லவ0 நய�� நா=
 
அJணய வ �ைர ேம7
 
     அ5�ெப59 கடேல ேபா*றி.    (2) 
 

ந?பைர யாதி யEைச 
    ஞான
வJ கி)ைய ஆகி 
மி?ெதாழி$ ஐ��
 எ9க�  
     வ �ரேச கரனா0 ெச,ய� 
த?�ைண ஆகி நி*?
 
    தJணய அ8ேத தFச
 
�?மவ0 எ,�ப$ ைவ�ேப 
    �Jணய வாDேவ ேபா*றி.       (3) 
 

அைறத5
 இலய
 ேபாக
 
     அதிகார
 M�.
 ஆகி 
நிைறத5
 இ;
ப$ ேவறா, 
    நிகDத5 தி5ேவ ேபா*றி 
மைறத5 8தேல ேபா*றி 
    மைறய;� ெபா5ேள ேபா*றி 
உைறத? மைறய� அ�த
 



    உண0தரா உைமேய ேபா*றி.      (4) 
 

ம5வள0 அளக
 ேபா*றி 
    வள0ஒளC வதன
 ேபா*றி 
உ5வள0 அ5�கJ ேபா*றி 
    உவைமய$ ெசYவா, ேபா*றி 
க5வள0 பவ�த�0 ஞான9 
    கசி�ெத: ெகா9ைக ேபா*றி 
தி5வள0 உைமேய நி�ெபா* 
    ேசவ31 கமல
 ேபா*றி.        (5) 
 

 இYவா. வண9கிய ேசாழ� ேம$பா*கா�3$ அைம�த த�;ைடய 
இ5�பட�தி*?E ெச�றா�. தா� த9கிய5�த இட��1 
கா<கைளெய$லா
 அழி��E ேசாழ ம�ன�,  அ�த இட�திேல த� ெபயரா$ 
ஓ0 ஊ0 உJடா1கி; அYவட�திேலேய த9கிய5�� ெகாJ< நா�ேதா.
 
வ �ரேசக0�ெப5மாைன-
 உைமயா
பைகைய-F ெச�. வண9கி வ�தா�. 
 

       மக�ேப. 

 

கJட ேசாழ;ைடய மைனவய� ெபய0 �சீைல; ேபரழ? வா,�தவ�. 
அவ� உைமயா
பைகயனCட�திேல ேபர�� ெகாJடா�. ெவ�ளC1 கிழைம 
ேதா.
 சிவக9ைகய$ MDகி மாவள1? ைவ�� இைறவைய 
வழிப�ட�ட�; வைட,  பாயச
,  பா$ேசா. 8தலியைவகைளE ெச,� 6ைச 
ெச,ய7
 ஏ*ப<�தினா�. �சீைலய� வ5�ப
 ந�மக�ேப*ைற 
அைடயேவJ<
 எ�ப�தா�. உைமயா
பைக �சீைலய�பா$ கைட1கJ 
பா0ைவையE ெசB�தினா�. இைறவய� தி5வ5� ேநா1கி*?� ப� 
அ5ைமயான ெபா5=
 உJேடா ? ந�னா� ஒ�றிேல �சீைல 
ஆJமகைன� ெப*றா�. 
 

      வ �ரேசகரE ேசாழ� 

 

தன1? ஆJமக� ேதா�றியைத1 கJ< கJட ேசாழ� 
ெப59களC�பைட�தா�. மைறயவ0 8தலிேயா01? மணெபா� 
8தலியைவகைள வழ9கினா�. ேத0�த கணத0கைள1 ெகாJ< பற�தநா� 
?றி�� 8தலியைவகைள எ:தE ெச,தா�. அ
மக;1? வ �ரேசகரEேசாழ� 
எ�. ெபய)�டா�. 
 

        இராேம�ரF ெச�. ம�ள$ 

 

ேசாழம�ன� காவ)�6
ப�3ன�தி*?E ெச$Bதைல அ3ேயா< 
மற�தி5�தைல1 கJட அைமEச0க� ஊ51?� தி5
ப ேவJ<
 எ�. 



நிைன7Jடா1கினா0க�. நா�ைட வ�<� �ற�ப�< ெந<9காலமானைத 
அறி�த அரச� �கா51?� தி5
ப எJணனா�. வ �ரவன�ெப5மாைன 
வ�<E ெச$ல அவ� உ�ள
 இட9ெகா<1கவ$ைல. இைறயவ� 
8�ெச�.,  "கைறமிட*றJணேல! உ�ைன யா� எYவா. 
மற�தி5�ேப�?" எ�. Iறி இர9கினா�. இைறயவ� வJெணாலியாக,  
"அரசேன! ந� இ�ெபா:� நி� ஊ01?Eெச$. ஆJ3*ெகா58ைற சி�திைர� 
தி9களCேல இ9? வ�� வண9கிEெச$ பல� கிைட1?
" எ�. தி5வா, 
மல0�த5ளCனா0. அரச� த� மைனவேயா< வ �ரேசகர)ட8
 
உைமயா
பைக இட8
 ப)யா வைடெப*.� �ற�ப�டா�.ப)வத*? 
வ5�திய ேவட� வ �ர;1?
 த?�த ந�ெமாழிக� Iறி� பைட-ட� 
�ற�ப�டா�. இராேம�ரF ெச�. வழிபாடா*றி1 ெகாJ< ம�Jடா�. 
ேசாழ� வ5ைகைய உண0�த பாJ3ய�,  ேசாழைன வரேவ*. வ5�� 
நட�தினா�. ேசாழ� வ �ரவன�தி�கJ நிகD�த ெச,திகைளெய$லா
 
பாJ3ய;1?� பக0�தா�. பற? த� உ.திE �*ற�ேதா< 
�காைரயைட�தா�. இைறவ� க�டைள�ப3 ஆJ<1ெகா5 8ைற 
வ �ரவன�ைத அைட�� இைறவழிபா< ெச,� ெகாJ35�� இ.திய$ 
சிவேலாக
 அைட�தா�. வ �ர;
 த� மைனவேயா< ெந<நா� 
வ �ரவேனசைர வழிப�<1 ெகாJ35��,  இ.திய$ வ �<ேப*ைற அைட�தா�.  
 

6. வ �ைர பலவாகிய� 
 

       �?ண பாJ3ய� 

 

அ�நாளC$ �?ணபாJ3ய� எ�பவ� ம�ைரய$ அர� 
�)��ெகாJ35�தா�. கJடேசாழனா$ வ �ரவன�தி� ெப5ைமைய 
உண0�த அவ� வ �ரவன� ெப5மாைன� ேபா*றி வழிப<த*? எJணனா�. 
உ.திE �*ற�தினேரா< �ற�ப�<1 கா<கைள1 கட�� வ �ரவன�தி*? வ�� 
ேச0�தா�. ேசாழ ம�ன;ைடய தி5�பணகைள� பா0�� 
மகிDEசியைட�தா�. சிவக9ைகய$ MDகினா�. தி5ந�.கJமணமாைல 
8தலியைவகைள அண�தா�. ஐ�ெத:�� மைறைய ஓதினான. ேகா�ர 
வாயலிேல பண�� எ:�� ேகாயB1?� வல
 வர� ெதாட9கினா� 
பாJ3ய� உ�ள�தி$ ஓர எJண� ேதா�றிய�. "இ1ேகாயலி$ 
எ:�த5ளCய சிவலி9க
 மிக� ெப5ைம ெபா5�திய� எ�. ேசாழ� 
ெசா�ன� ெபா,ேயா ெம,ேயா ெத)யவ$ைல. வய�த? நிகDEசி ஒ�ைற1 
கJடா$ ேசாழ� ெசா�ன� உJைமதா� எ�. �ணயலா
" எ�. 
தன1?�ேள எJண1ெகாJ< ெச�றா�. வட1?� ப1க�ைத அைட�த7ட� 
வானளாவ நி�ற வ �ைரமர�ைத1 கJடா�. அ
மர�தி� ெபய0 யா� எ�. 
ப1க�தி$ இ5�த 8தியவ0கைள உசாவனா�. அ
மர�தி� ெபய0"வ �ைர" 
எ�. அவ0க� ம.ெமாழி Iறினா0க�. அைத1ேக�ட பாJ3ய� 



அ
மர�ைத� பலா மரமா?மா. வ �ரேசகர�ெப5மா� ெச,ய ேவJ<
. 
அYவா. ெச,�வ�டா$ அ�ெப5மா� உJைமயாக� ெப5
 ெப5ைம 
ெபா5�தியவ0தா� எ�. உ�ள�திேல எJண1ெகாJ< ெச�றா�.  
 

       வய�த? நிகDEசி 
 

அYவளவ$ அYவ �ைரமர
 பலாமரமாக மாறிய�. பாJ3ய� 
இரJடா
8ைற வலFெச,ய� ெதாட9கி ேம*?� ப1கமாகE ெச�ற7ட� 
பலா� பழ�தி� ந.மண
 M1ைக��ைள�த�. பாJ3ய� 8தலிய 
எ$ேலா5
 அதைன அறி�தா0க�.அ�பலா� பழ�தி� மண�தா� எ�. 
�ண�த பாJ3ய� வட1?� ப1க�ைத அைட�தா�. அ9? 8�� கJட 
வ �ைர மர�ைத1 காணவ$ைல. அ
மர
 நி�ற இட�திேல பலா மர
 
வள9?தைல� பா0�தா�. அ
மர
 வானளாவ நி�ற�. அ38த$ 
83வைர கனCக� நிைற�� இ5�தன. ேகாயலி�ேம$ பலா1கனCய� சா. 
ஒ:கி1 ெகாJ35�த�. ேமB
 அEசா. க$ தைரகளCB
 ஒ:கி� 
ப�ப��ைபE ெச,த�. கனCய� ப1க9களCேல ஈ1க� மி?தியாக ெமா,��1 
ெகாJ35�தன. இ�த வய�த? நிகDEசிைய� பல59 கJடா0க�. பலா 
மர�திைன� பா0�� இ.
6தைட�தா0க�,  �*.�ப1க�� ஊ)ன5
 
அ���ைமைய� பா0�பத*? அ9? வ�� I3னா0க�,  இஃ� எ9?9 
கJடறியாத ��ைமயாக இ51கிறெத�. ேபசி1 ெகாJடா0க� சில0 
பலாE�ைளகைள உJTத*? வ5
ப1 ைகயெல<�தா0க�. உJடா$ 
யா� ேந5ேமா எ�. அFசி� தைரயேல ேபா�<வ�டா0க�.  
 

சில0 இ� வ �ரேவகர5ைடய தி5வைளயாட$ எ�. ெச�பனா0க�. சில0 
இஃ� உைமயா
பைகய� தி5வைளயாட$ எ�. உைர�தா0க� சில0,  
இஃ� இ5வ5F ேச0�� ெச,த தி5வைளயாட$ எ�றா0க�. சில0 இத*? 
ஒ�பான சிவ�பதி ேவ. இ$ைல எ�றா0க�.  பல5
 இ�ப3�  பலவா. 
பக0�� ெகாJ351க� பாJ3ய ம�ன� நா
 உ�ள�தி$ 
எJணயத*காகேவ இைறவ� இYவா. ெச,��ளா� எ�. உ.தியாக 
அறி�தா�. "அ�ேதா நா
 அறிவ�ைமய� இYவா. உ�ள�தி$ 
எJணேனா
. ேவெறா5 த�ைம ேந0�தி5�ப� அதைன யாேர த<�பா0 
எ�. நிைன�தா�. தா� எJணயைத எ$ேலா5
 அறி-மா. 
ெத)ய�ப<�தினா�. ப�ன0 வ �ரேசகர�ெப5மா� 8�ன0E ெச�றா� 
அ:தா�: ெதா:தா�:நில�திேல வ:�தா�. M7ல?
 ேபா*.
 
8த$வேன! நி� ெப5ைமைய நா� அறிேய�. தி5மா$ 8தலியவ0க=
 
நி� ெப5ைமைய அறியா0க� எனC� இEசிறிேய� எYவா. அறிேவ�? 

எ�ெசய$ என1ேக நைக�ைப வைளவ1கி�ற�. ஓ0 அரச� ஒ5 ேவட� 
Iறியைத1 ேக�<� தி5�பண 8தலியைவகைளE ெச,தா�. இவேனா 
அறிவ$லாம$ சிவெப5மா;ைடய ெப5ைமைய ஆரா,�� பா0�தா�. 



இவ;ைடய ?ல�தின5
 இEெச,ைகையேய ெநறியாக1ெகாJ<�ளா0க� 
ேபாB
 எ�. உலக�தா0க� நிைன1க நா� ெப)ய தவ*றிைனE ெச,ேத�. 
இைறவேன! எ�;ைடய ?*ற�ைத� ெபா.�த5ள ேவJ<
 எ�. 
பலவா. இர9கி வ5�தினா�. 
 

      இைறவ� தி5வ5� 
 

வ �ரேசகர�ெப5மா� �?ணபாJ3ய;1?� தி5வ5� �)ய� 
தி57�ள9ெகாJட5ளCனா0. "பாJ3யேன! ேக�பாயாக. ந� ந
 ெப5ைமைய 
ஆரா,Eசி ெச,� பா0�த� ந$ல�தா�. உலக�தா0 பல5
 ந
 
ெப5ைமைய ந�? அறி�� ெகா�=மா. ந� ெச,தா,. உன1? ேவJ<வ� 
யா�? அதைன� ெத)வ�பாயாக! இ�த பலா1 கனCைய எ$ேலா5
 அ��ட� 
உJக ந�-
 உJபாயாக! உJபவ0க�?�ள ேநா,கெள$லா
 ந�9?
 
இ.திய$ இ�பலா 8�ேபா$ வ �ைர மரமாகேவ வள9?
" எ�. உ5வ*ற 
வJெணாலியாக வள
பனா0. பாJ3ய�,  "நா� உ,�ேத� உ,�ேத�" 
எ�. உைர�� ஒ5 கனCைய எ<�� உJடா�. எ$ேலாைர-
 எ<�� 
உJTமா. பண�தா�. அரச;1?� த�ராம$ இ5�த வய*. ேநா, 
த�0�த�. உJடவ0க� யாவ51?
 இ5�த ேநா,க� ந�9கின. பல5
 
பாJ3யைன� �கD�தா0க�. பலா மர
 பழைமேபா$ வ �ைர மரமாக வள9கி 
நி�ற�. வானவ0க� மல0மா) ெப,தா0க� பாJ3ய� வ �ரேசகர0 
ேகாயB1? ேவJ3ய ெபா5�கைள1 ெகா<�தா�. தா;
 பல 
தி5�பணகைளE ெச,தா�. வ �ரேசகர�ெப5மாைன-
 
உைமயா
பைகைய-
 வண9கி� தி5வாலவாைய அைட�தா�. 
அ9?�ளவ0க�1? வ �ரவன�தி� ெப5ைமைய1 Iறினா�. மி?�த 
சிற��ட� வாD�� ெகாJ35�தா�. 
 

7.  ?ேபர� வழிபா< 
 

       ?ேபர� தவ
 
 

?ேபர� எ�பவ� நா�8க;ைடய ெகா�=�ேபர�. வEசிரவா 
எ�பவ;1? ைம�த�. ?ேபர� பற�த7டேன த� த�ைதைய� பண��,  
"நா� ெச,ய ேவJ3யைத� ெத)வ�த5�க " எ�. ேவJ3னா�. 
வEசிரவா த� ைம�தைன� பா0��,  "இைறவைன ேநா1கி� தவ
 �)க" 
எ�. க�டைளய�டா�. ?ேபர� ம�J<
 த� த�ைதைய� பா0��,  
"இைறவ;ைடய த�ைம எ�த�ைமய�? அதைன1 Iற ேவJ<
." எ�. 
ேவJ31ெகாJடா�. 
 

வEசிரவா த� ைம�தைன� பா0��. " இைறவ� பைட�த$ கா�த$ 
அழி�த$ எ�;
 8�ெதாழிB1?
 8த$வனாவா�. உலக�� 



உய0�ெதாைகக=ைடய ��ப�ைத� ேபா1கிE �க�ைதE ெச,தலா$ 
ச9கர� என7
 Iற�ப<வா�. அவ;ைடய ெபய0 இ�;
 பலவா?
. 
அவ� எ$ேலா);
 ெப)யவ� ஆவா�. ஞாய. தி9க� 8தலியவ*றி� 
இய1க8
 நா�8க� தி5மா$ 8தலிேயா0க=ைடய  ெதாழிB
 
அ�ெப5மானா$ தா� நிைலெப.கி�றன. அ�ெப5மா=;ைடய ெப5ைம 
எவராB
 Iற83யா�. அ�ெப5மாைன வழிப<தலா$ க$வ,  ெச$வ
,  
ேபாக
,  ஆ-� 8தலிய ந�ைமக� எ$லாவ*ைற-
 அைடயலா
. ேமB
 
ெம,யறிைவ-
 வ �<ேப*ைற-
 அைடயலா
.அ�தண0கைள1 ெகாைல 
ெச,த த�வைன: தா, த�ைத ம1க� 8தலியவ0கைள1 ெகா�றதனா$ 
உJடாகிய த�வைன,  ம*ைற� த�வைனக� ஆகியைவகைள$லா
 
இைறவ;ைடய ெபயைர1 Iறிய அளவ$ ந�9?
. ஆைகயா$ ந� 
பரமசிவ;ைடய தி5வ3கைள நிைன��� தவFெச,வாயானா$ உன1? 
எ$லா ந�ைமக=
 உJடா?
. ஆகேவ அ�ெப5மாைன எJண� தவ
 
�)வாயாக" எ�. Iறினா�. 
 

?ேபர� த�ைதைய� பண�� தவ
�)யE ெச�றா�. மகாேம5மைலய$ 
ஓ)ட�தி$ அம0�� தவF ெச,தா�. சிலநா� கிழ9?கைள உJடா�: 
சிலநா� கனCகைள� தி�றா�: சிலநா� பசிய கா,கைள� தி�றா�: சிலநா� 
ச5?கைள உJடா�: சிலநா� தJண �ைர1 ?3�தா�.சிலநா� கா*ைற 
அ5�தினா�. சிலநா� எ�7
 உJணாம$ இ5�தா�. இ�ப3ேய ஆயர
 
ஆJ<க� சிவெப5மாைன1?றி�� அ5�தவ
 �)�தா�. சிவெப5மா� 
உமாேதவேயா< ?ேபர;1?1 கா�சி ெகா<�தா0. ?ேபர� சிவெப5மாைன� 
பண�� ேபா*றினா�. நி� எJண
 யாெத�. ேக�ட இைறவைன� 
பா0��1 ?ேபர�,  "நி�தி5வ31கJ ?ைறயாத அ�� 
ேவJ<
;ெப5Fெச$வ
 ேவJ<
; ��பக வமான
 ேவJ<
; நர வாகன
 
ேவJ<
; வடதிைசைய அரசா�சி �)-
 ெப5Fசிற�� ேவJ<
 
இைவகைள அ3ேய;1?1 ெகா<�த5ள ேவJ<
" எ�. 
ேவJ31ெகாJடா�.  
 

        வ �ரவன�தி*?E ெச$ல1 க�டைள 
 

?ேபர� ேவJ<ேகாைள1 ேக�ட சிவெப5மா� ?.நைக ெகாJடா0. 
"67லகி$ நா
 எ:�த5ளC-�ள ப?திகளC$ ஒ5 சிற�த ப?தி1?E ெச�. 
த
ைம வழிப�< ந� வ5
பயைவகைள அைடவாயாக" எ�. தி5வா, 
மல0�த5ளCனா0. ?ேபர� ம�J<
 இைறவைன� பா0��� ேதவV0 
எ:�த5ளC-�ள சிவ�பதிகளC$ சிற�த பதி ஒ�ைற அ3ேய;1?� 
ெத)வ�த5ள ேவJ<
 எ�. ேவJ31 ெகாJடா�. சிவெப5மா� 
?ேபரைன� பா0��� "பாJ3 வளநா�3ேல ?5�தவன�தி*? ேம*ேக,  
ம5தவன�தி*? (கJடேதவ) வட1ேக,  சமிவன�தி*?(ேகாளCG0) கிழ1ேக,  



ெவ�ளா*றி*?� ெத*ேக வ �ரவன
 எ�;
 ெபய5ைடய ஓ0 இட
 
இ51கிற�. ம*ைற� பதிகைளவட அ�பதியேல நா
 மி?�த வ5��*.,  

உைமயவ=ட� வ �ரேசகர0 எ�;
 தி5�ெபயைர� தா9கி 
எ:�த5ளC-�ேளா
. அ�த இட
 மி?�த சிற��ைடய�. ந� அYவட�தி*?E 
ெச�. தவ
 �)வாயாக" எ�. Iறி மைற�த5ளCனா0. 
 

?ேபர� வழிய$ உ�ள பதிகைளெய$லா
 கJ< வழிப�<1ெகாJ< 
பாJ3ய நா�ைட அைட�தா�. மிரவன�ைதE ேச0�� ேசாழ த�0�த�தி$ 
MDகினா�. வ �ரேசகரைர-
 உைமயா
பைகைய-
 ேபா*றி வண9கினா�. 
ப�ன0� தவ
�)ய� ெதாட9கி #றாJ<க� தவ
 �)�தா�. 
 

      ?ேபர� அ5� ெபற$ 

 

வ �ரேசகர�ெப5மா� ?ேபர;ைடய தவ�தி*? உ�ள
 மகிD�தா0. 
உமாேதவேயா< ேதா�றி1 கா�சி த�தா0. ?ேபரைன� பா0��,  "ஓ ?ேபரேன! 
ந� வ5
பயைவகைளெய$லா
 த�ேதா
 ந� த9?கிற நகர�தி� ெபயைர 
இ�பதி-
 எ,�
. ஆகேவ ந� நி�;ைடய அளைக�பதிைய அைட�� அர� 
�)�� வாDவாயாக" எ�. Iறி உைமயவேளா< மைற�த5ளCனா0. ?ேபர� 
மகிDEசி ெகாJடா�. 6ைச தி5வழா 8தலியவ*ைற 
வ �ரேசகர�ெப5மா;1?E ெச,� வழிப�டா�. பற? த�;ைடய நகர�ைத 
அைட�� அரசிய*றி1 ெகாJ35�தா�. அ�. 8த$ வ �ரவன
 அளைக 
எ�;
 ெபயைர-
 ெப*ற�. 
 

8.  ச�திய��க)ண 
 

     ஆதான
 ெப*ற அ�தண� 

 

பாJ3 நா�3ேல ம9கல
 எ�;
 ஊ)ேல ேவளாள� ஒ5வ� இ5�தா�. 
அவ� ந*?ண8
 ந*ெசய$க=
 உைடயவ�. இைறவ� இட�திேல 
அ�� ெகாJடவ�. அவ;1? ெந<நா� வைரயB
 மக�ேப. 
உJடாகவ$ைல. அவ� த�;ைடய நில
 வ �<வாச$ 8தலிய 
எ$லாவ*ைற-
 வ*.� ெபா5ளா1கி1ெகாJ< த� மைனவயா=ட� 
காசி1?� ேபா, இைறவைன வழிப�<� தவFெச,ய எJணனா�. 
அ�ேபா� தன1கி5�த ஆ1களC$ ப�ைத இைறவனCட�தி$ அ���ளவ;
 
க$வ ேக�வகளC$ வ$லவ;
 ஆகிய ஓ0 அ�தண;1?� தானமாக1 
ெகா<�தா�. ம*றைவகைள இைடய� ஒ5வனCட
 வ*.வ�<� தா� 
காசி1?E ெச�. வ�டா�. நா�க� பல ெச�றன. அ�தணனCட
 இ5�த 
ஆ1க� இைடயனCட
 வ*1க�ப�ட பழகிய ஆ1கேளா< ேபா,E 
ேச0��வ�டன.  
 



ஆ1கைள1 காணாத அ�தண� ேத31ெகாJ< வ�� அைவகைள இைடய� 
இட�திேல கJடா�. இைடயைன� பா0��,  "எ�;ைடய ஆ1க� ப�� 
நி�;ைடய ம�ைதயேல வ�� ேச0��வ�டன. அைவகைள 
எ�னCட9ெகா<��வ<வாயாக" எ�. ேக�டா�. இைடமக� ஆ1கைள1 
ெகா<1க இண9கவ$ைல. அைவக� த�;ைடயைவகேள எ�. வ$ல3 
வழ1?� ேபச� ெதாட9கினா�. அ�தணைன� பா0��,  " உ�;ைடய ஆ1க� 
எ�பத*? அறி?றி கா�<வாயாக" எ�. ேக�டா�. "அறி?றி ஒ�.
 
இ$ைல. இஃ� இஃ� எ�;ைடய ஆ1களா?
 வ�< வ<வாயாக" 
எ�றா�. (இைடய;1? ��தி �ட)யேல) ஆைகயா$ அவ� " எ$லா
 
எ�;ைடயேதயா?
 ந� சா�சி1கார0கைள அைழ��1 ெகாJ< வ�தாB
 
நா� ஆ1கைள வடமா�ேட�" எ�. Iறிவ�டா�.  
 

அ�தண� அYa01கார0க� சில)ட
 நிகD�தைவகைள1 Iறினா� அவ0க� 
இைடயைன அைழ��1 ேக�டெபா:�
,  "எ$லா
 எ�;ைடயைவகேள" 
எ�. ெபா,-ைர �க�றா�. ேமB
 அவ0கைள� பா0��,  "பழிபாவ9க=1? 
அFசாத இ�த� பா0�பா� பக5வெத$லா
 ெபா,. இ�த வழியாக 
இவ;ைடய ஆ ஒ�. வ�தைத1Iட நா� பா01கவ$ைல. எ$லா 
ஆ1க=
 எ�னா$ மி?�த ெபா5� ெகா<�� வா9க� ெப*றைவ. நா� 
I.வ� 8:வ�
 உJைம" எ�றா�. 
 

       பாJ3ய�8� வழ1?  
 

ந<நிைல பைழயாத அவ0க=ைடய அறி7ைரைய-
 ஆய� 
ெசவய*ெகா�ளவ$ைல. அவ0க� ஆயைன-
 அ�தணைன-
 
�?ணபாJ3யனCட
 அ;�பனா0க�. அறிவ*ற கைடயனாகிய இைடய� 
அ�த ெவJெகா*ற1?ைடயனCட8
 தைடயற� ெபா, ேபசினா�. 
�?ணபாJ3ய� இைடயைன� பா0��,  "அ�தண� ஆ1க� உ� ஆ1கேளா< 
வ�� ேசரவ$ைல எ�.,  வ �ரவன�தி$ எ:�த5ளCய வ �ரேசகர�ெப5மா� 
8� வ�� ெமாழிவாயா?" எ�. ேக�டா�. "அ�தண�,  ஆ1க� எ�னCட
 
வ�தன எ�. அ9?
 I.வானாகி$ வரவ$ைல எ�. நா;
 
உைர�ேப�" எ�றா�. அரச� அைமEச0கைள-
 வழ1காள0கைள-
 
அைழ��1ெகாJ< வ �ரவன�ைத அைட�தா�. 
 

      இைடய� கJ இழ�த$ 

 

அரச� வ �ரேசகர�ெப5மா� 8� ெச�.,  ஐயேன! அமலேன! காலகாலேன!!!   
எ�ைன ஆJடவேன!!!! உJைம ெவளC�ப<மா. தி5வ5� ெச,வாயாக" 
எ�. ேவJ31ெகாJடா�. வ �ரேசகர�ெப5மா� உJைமைய 
ெவளC�ப<�த� தி57ள9ெகாJடா0. "அரசேன! இ�தE ேசாழ த�0�த�தி$ 
இ5வ5
 8:கி எ:�தா$ உJைம ெவளC�ப<" ெம�. 



வJெணாலியாக1 Iறிய5ளCனா0. பாJ3ய� அதைன1 ேக�< 
மகிDEசியைட�தா�. எ$ேலாைர-
 ேசாழ த�0�த1 கைர1? அைழ��E 
ெச�றா�. ஆயைன-
 அ�தணனைன-
 பா0��,  " ந�9க� உJைமைய1 
Iறி இ�த� ெபா,ைகயேல 8:?9க�" எ�. க�டைளய�டா�. 
 

"இைடய;ைடய ஆ1 I�ட�தி$ எ�;ைடய ஆ1க� ப��� 
�?�தி51கி�றன" எ�. Iறி அ�தணாள� சிவக9ைகய$ MDகி1 
கைரய$ ஏறினா�. அவ;1? 8�ைம ந�9கி இளைம 
உJடாகிய5�த�ட� ச�தன
 மாைல ஆகியைவகைள 
அணய�ெப*றவனாக7
 வள9கினா�. கJடவ0க�"சிவசிவ" எ�. 
ஆரவாரF ெச,தா0க�. 6மா) ெபாழி�த�. 
 

பாJ3ய� உவ�பைட�தா�. இைடயைன ேநா1கி,  "ந�-
 உJைமைய 
உைர�� MD?வாயாக" எ�. க�டைளய�டா�. ேகானா�,  "ேகா1க� 
8*.
 எ�;ைடயைவகேள" எ�. Iறி� த�0�த�தி$ MDகி எ:�தா�. 
அவ;ைடய கJக� இரJ<
 ?5டாகிவ�டன. ேகானா� மி?�த 
அEசமைட�� தJண�51?�ேள த<மாறி1 ெகாJ< நி�றா�. 
மைடயனாகிய இைடய;ைடய நிைலைய1 கJட பாJ3ய�. "இ�த 
அறிவலிய� ைகைய� ப3��1 கைரேய*.9க�" எ�றா�. அJைமய$ 
நி�ற ஒ5வ� தJண�)$ இற9கி ஆயைன1 கைரேய*றினா�. 
 

         ஆய� அறி7ெபற$ 

 

இ���ைமைய1 கJேடா 0 இைடயனC� மடைம1? இர9கினா0க�. அரச� 
ஆயைன� பா0��,  "ஏட! ந� எ�ன கா)யF ெச,தா,? இ�ெபா:ேத;
 
அ�தணாள;ைடய ஆ1க� ப�ைத-
 ெகா<�பாயா? ெகா<1கமா�டாய?" 
எ�. ேக�டா�. இைடய� அரசைன� பா0��,  "வ5வதறியாம$ இYவா. 
ெக�<�ேபாேன�. ப�� ஆ1க� ம�<
 அ$ல; ேமB
 ப�� ஆ1கைள 
அ�தண� வா9கி1ெகா�க. கJகJட ெத,வமாக வள9?
 
வ �ரேசகர�ெப5மா� எ�;ைடய ெபா5�க� எ$லாவ*ைற-
 
கவ0��ெகா�க. நா� இ�த1கட7=1? வழிவழி அ3ைம ெச,ேவ�. 
கJகைள இழ�� உய0 வாேழ�. என1? இர9கிய5ள ேவJ<
. 
அறிவ$லாம$ நா� ெச,த ?*ற�ைத� ெபா.�ப� அறமா?
. எ� 
?5�ைட1 கட7� ந�1கிய5=
ப3 ெச,ய ேவJ<
" எ�.  பலவா.Iறி 
அரசைன� ெதா:தா�. 
 

இ�த1 கா�சிைய1 கJடவ0க� இைடய;1காக இர9கினா0க�. 
பாJ3ய;
 இர9கினா�. " இ�த� த�0�த�தி$ இ�;
 இவ� MD?மா. 
ெச,வாயாக" எ�. உ5வலிEெசா$ எ:�த�. அதைன எ$ேலா5
 
ேக�டா0க�. அரச� ஆயைன� பா0��,  "ம�J<
 இ�ந�)$ M:?வாயாக!" 



எ�. க�டைளய�டா�. இைடய� அFசி இ�;
 எ�ன த�ைம ேந5ேமா 
எ�. கல9கி� த�0�த�தி$ MDகினா�. ?5டான அவ;ைடய கJக� 
இரJ<
 பா0ைவைய� ெப*றன. அரச� 8தலிேயா0 மகிDEசியைட�தா0க�. 
உJைமைய ெவளC�ப<�தியப3யா$ சிவக9ைகயாகிய ேசாழ த�0�த
 
ச�திய��க)ண எ�;
 ெபயைர-
 அைட�த�. 
 

இைடய� அ�தணாள;1? அவ;ைடய ஆ1கேளா< ேமB
 ப�� 
ஆ1கைள1 ெகா<�தா�. த� ெச$வ�ைத வ �ரேசகர51? உைரைமயா1கி� 
தா� தன1ேக*ற ெதாJ< ெச,�ெகாJ35�தா�. அ�தண� 
ஆ1கைளெய$லா
 இைறவ;1ேக ெகா<��வ�டா�. பாJ3ய� 
வ �ரேசைர� ேபா*றி அைமEச0 8தலிேயா5ட� ம�ைரைய அைட�தா�. 
ெதாJ< ெச,� ெகாJ35�த ஆய� இ.திய$ சிவபரா;ைடய 
தி5வ3கைள அைட�தா�. 
 

    தி5மா$ 6சி�த� 
 

    சாப
 ெப*ற தி5மா$ 

 

ஒ5 காரண�ைத 8�னC�<� தி5மாைல� ப5? 8னCவ0 "ப��� 
பற��1கைள எ<��� 67லகி$ உழ$வாயாக" எ�. சப�தா0. சாப�ைத� 
ெப*ற தி5மா$,  நா
 நில7லகி$ பற�� உழB
ேபா� பைகவ0களா$ 
ேதா$வயைடயாம$ இ51க ேவJ<ேம அத*? யா� ெச,யலா
 எ�. 
எJணமி�டா0. சிவெப5மா� தி5வ3கைள� ேபா*றி வழிப�டா$ ந�ைம 
உJடா?
 எ�. 837 ெச,தா0. அத*?� த1க இட
 வ �ரவனேம எ�. 
தி5வ5ளா$ ேதறினா0. �ற�ப�< வ �ரவன�ைத அைட�தா0. சிவக9ைகய$ 
MDகினா0. தி5ெவJண�*ைற அண�தா0. கJமண மாைலைய� 
�ைன�தா0; ேகாவB1?� �?�� ந�தி ேதவைர� ேபா*றினா0; பற? உ�ேள 
ெச�. வ �ரேசகர�ெப5மா;1?
 உைமயவ=1?
 அபேடக
 ெச,� 
வாசைன� ெபா5�க� அண�� மல0மாைலக� �ைன�� இனCய 
உண7கைள� பைட��� �கD�� ேபா*றலானா0. 
 

வ �ரேசகரைர� �கD�� பா<த$ 

 

எJணய வாற3 யா0ெபற 
    ேமய இ5
ேபேற 
�Jணய0 பாலக லா�வ 
    ள9?. ெபா�ேனஉ� 
கJணய ேயாக0 க5�தி 
    னC59கதி0 கா�ேறா9?
 
அJணய ெசF�ட ேர-� 



     அைட1கல
 அ3ேயேன.    (1) 
 

க*பைன ய�தைன -9கட 
     வாெவாளC0 கனவாDேவ 

த*பர ஞானெசா eப? 
     ணாதிச ய�ேதேவ 

�*�த மா8ட$ வாD1ைகெய 
     ணா5� ெபாலிேகாேவ 

அ*�த சி*பர ேனஉ� 

    அைட1கல
 அ3ேயேன.     (2) 
 

பணகிள0 ெம,-
 அதி*�?
 
     வாD7
 ெப)ெத�ேற 
�ணகிள0 சி�ைதய0 எ�.8 

     றாத �யFேசாதி 
கணகிள0 ெகா�ைறந .�ெதாைட 
     ேவணய காபாலி 
அணகிள0 வ �ைர- ளா,நி� 

     அைட1கல
 அ3ேயேன.     (3) 
 

ெபய0வ5 ேநா,பல வ*.=
  
    ெவ,�ப ற�பாய 
கயமி? ேநாெயன ஓ�வ0 
    அ�த1 க<ேநா,க� 
உயல) தாெமா5 ப��ைட 
    ேயென� ெறாழிேவேனா 
அயவ0வ.
 வ �ைர- ளா,நி� 

      அைட1கல
 அைடேயேன.    (4) 
 

6தர
 நாண< �9கவ! 
     ச9க
 �)காத! 
மாதர ேமய7 மாதர!  
     ஓதர! மணகJட 
சீதர� ஆ
எைன ஆதிய 
     ராB� ெத)ெவாJணா 
ஆதர! வ �ைர- ளா,நி� 

     அைட1கல
 அ3ேயேன.       (5) 
எ�. �தி�� வண9கினா0. 
 

       சிவபரா� அ5� �)த$ 



 

தி5மாலி� வழிபா�ைட1 கJ< சிவபரா� மகிD�தா0. அவ0 8� ேதா�றி,  
"தி5மாேல! ேக�பாயாக! ந� சிற�த இ�பதிைய அைட�� ந
ைம 
வழிப�டப3யா$,  ந� எ<1க�ேபா?
 ப��� பறவக=
 உலக�தி*? 
உதவயாக இ51?மா. அ5��)�ேதா
. இ�பதிய$ ைவ?
 தவ�தின0 
வ �ர
 8தலியைவகைள அைட?வ0. ஆகேவ ந�-
 நி5தி தி1கிேல ஒ5 
ேகாய$ ெகாJ< அம5வாயாக!  ந� வ �ர�ைத ேவJ3 வச�த கால�தி$ 
ந
ைம வழிப�டப3யா$ உன1? வ �ரவச�த� தி5மா$ எ�;
 ெபய0 
ஏ*ப<
." எ�. தி5வா, மல0�� மைற�த5ளCனா0. தி5மாB
 அYவாேற 
நி5தி தி1கி$ ேகாய$ ெகாJ< எ:�த5ளCனா0. 
 

       வ �ரராகவ� 

 

       இராமாயண
 
 

சர- எ�;
 ஆ.,  வள�ைத� ெப51?
 ேகாசல நா�3$ அேயா�தி 
எ�;
 நக0 உ�ள�. அ�நகர�ைத� தசரத� எ�;
 அரச� அரசா�சி 
�)�தா�. அவ;1? இராம�,  இல��மண�,  பரத�,  ச�51கன� எ�. 
நா�? ைம�த0க� ேதா�றினா0க�. அவ0க=� இராமைன-
,  
இல��மணைன-
 வ�வாமி�திர0 அைழ��E ெச�றா0. இராம� தாடைக. 
மாVச� 8தலியவ0கைள அழி�� 8னCவ0 தவ�ைத நிைறேவ*றினா�. 
அகலிைகய� சாப�ைத இராம� ேபா1கினா�. பற? மிதிைல1?E ெச�. 
வ$ைல வைள��E சீைதைய தி5மண
 �)�தா�. பற? நா�ைட 
அைட�தா�. ைகேகய வ5�ப�ப3 த
ப-ட;
 மைனவ-ட;
 
கா�3*?E ெச�றா�. பFசவ3 த�ர�திேல த9கிய5�தேபா� இராவண� 
எ�பவ� சீைதைய1 கவ0�� ெச�றா�. பற? இராம�,  அfமா�,  �1Vவ� 
8தலியவ0களC� �ைணயா$ பைட திர�31 ெகாJ< இராவணேனா< ேபா0 
ெச,ய� �ற�ப�டா�. ெத�பாJ3 நா�ைடE ேச0�தா�. ெபாதிைக மைலைய 
அைட�� அக�தியைர� ேபா*றினா�. தன1? ந$ல வ �ர
 உJடாவத*? 
வழி யா�? எ�. அக�தியைர1 ேக�டா�. அக�திய0 இராமைன� பா0��,  
"வ �ரவன
 எ�;
 ெபய5ைடய சிவ�பதி ஒ�. இ51கிற�. ந� அ9?E 
ெச�. சிவெப5மாைன� ேபா*.வாயானா$ வ �ர
 8தலிய சிற��க� 
உJடா?
" எ�. Iறி வ �ரவன
 இ51?
 இட�ைத-
 அத� 
ெப5ைமைய-
 வள1கமாக1 Iறி அ5ளCனா0. 
 

      இராமபரா� வ �ரவன
 அைட�� 
      வ �ரேசகரைர� ேபா*.த$ 

 

இராமபரா� �ற�ப�< வ �ரவன�ைத அைட�தா�. சிவக9ைகய$ ந�ரா3னா�; 

கJமணமாைல தி5ந�5 8தலியைவ அண�� தி51ேகாயB1?E 



ெச�றா�. ந�தி ேதவைர� பண�� ேகாவைல வலFெச,தா�. பற? 
வ �ரேசகர�ெப5மா;1?� 6ைச வழிபா< 8தலியன �)�தா�. அத� ப� 
இைறவைன� �கழ� ெதாட9கி; 
 

உ5வாகி அ5வாகி 
    உைர�த உப ய8மாகி 
ம5வாகி மலராகி 
     வா� 8த*6 த8மாகி1 
க5வாகி1 கJணாகி1 
     கJT�மண ஆகிநிைற 
தி5வாகி ஒளC0வ �ர 
     ேசகரநி� பத
ேபா*றி.     (1) 
 

பJணைசெவ9 கதி0கிரண
 
    பாண-வ0 மல0நா*ற
 
வJணனCல
 உடல8ய0 
    வழிெயாளC ஒJ மணபரைப 
எJண.ெந,,  நில7கைல,  

    என1கல�த இைறயவேன 

திJணவய வைடவ �ர 
    ேசகரநி� தா�ேபா*றி.     (2) 
 

ெவ,யக) அத�உ)�� 
     ேமனCமைற� தவேபா*றி 
ைவயமிைச நடாெயா58
 
    மதிBெம)� தவேபா*றி 
ைகயைமதJ ெடா<வ5ெவ9 
     காலைன1கா,� தவேபா*றி 
ெச,யம:� பைடவ �ர 
     ேசகரநா யகேபா*றி.      (3) 
 

வைரய3ய* கிட�தர1க� 

    வாயலறி ஓலமிட� 
�ைரயல3 வர$fதிச* 
    ற:�திய�J ணயேபா*றி 
வைரமல0ம9 ைகய08தேலா0 
    ெம�கள��� ெபா�ெபாலிய� 
திைரெய:நF சய$வ �ர 
    ேசகரநா யகேபா*றி.       (4) 
 



மாயவலி வாளர1க� 

     வFசி1க ம5வல5
 
ஆயபரா பவ8நனC 
    அைட�த3ேய� அ$லா�� 
சாய7நி� தி57ளேமா 
     தவா1க5ைண �)யாேயா 
ேதயெமலா
 �கDவ �ர 
     ேசகரநா யகேபா*றி.       (5) 
 

எ�. பா3 வண9கினா�. சிவபரா� இராம� 8�ேதா�றி,  "இராமேன! 
அர1க0 I�ட�ைத அழி�� ஒழி1க� த1க வ �ர�ைத இ�. நா
 உன1?1 
ெகா<�த5ளCேனா
. இதனாேல நின1? இனCேம$ வ �ரராகவ� எ�;
 
ெபய0 உJடா?
. ந� கடைல அைட�� இல9ைகய$ �?�� 
இராவணைனெவ�. சீைதைய ம��< அேயாதி1?� ேபா, உலகாJட ப� 
நி�;ைடய உலக�ைத அைடவாயாக" எ�. Iறி மைற�த5ளCனா0. 
இராம� சிவபரா� க�டைள� ப3 இல9ைக ெச�. இராவணைன ெவ�. 
சீைதைய ம��<1ெகாJ< அேயா�தி� ேபா,E ேச0�தா�. 
மிரேசகர�ெப5மாைன வண9கி வ �ர
 ெப*ற அ�.8த$ இராம;1? 
வ �ரராகவ� எ�;
 ெபய0 உJடாய*..   
 

11.  கJTத*ெப5மா� க�<Eேசா.Jட�. 
 

      வ �ரவேனச0 ேவதியராத$ 

 

வ �ரேசகர�ெப5மா� மைறயவ0 ேகால� தா9கியவரா, ஆ7ைடயா0 ேகாய$ 
எ�;
 ?5�தவன�தி*?E ெச�றா0. ஆJ35�த மைறயவ0க� வ �ரவன 
மைறயவைர1 கJ<,  வண9கி,  "ந�0 எ�த ஊ0? உ
8ைடய ெபய0 யா�? ந�0 
எ�த1 கைலகளC$ வ$லவ0? ந�வ0 இ9? வ�த காரண
 யா�? 
எ$லாவ*ைற-
 வள1கமாக1 I.வ �ராக" எ�. ேக�டன0. 
 

வ �ரவன மைறயவ0 ?5�தவன மைறயவ0கைள� பா0��,  "நா
 எ9?
 
இ5�ேபா
. ஆய;
 வ �ரவன�தி$ மி?�த வ5�ப9ெகாJ< அ9? 
அதிகமாக� த9?ேவா
. ந
8ைடய ெபய0 ஆ�மநாத� எ�. 
ெசா$Bவா0க�. நா
 மைறக� எ$லாவ*ைற-
 வ:வற� 
ெதளC���ேளா
. இ9?1 க*க1 I3யவ0க� ஏவேர;
 இ5�ப� 
க*ப1?
 எJண��ட� வ���ேளா
" எ�. Iறினா0. மிரவனமைறயவ0 
வள
பயைத1 ேக�ட ம*ைறய மைறயவ0க�,  "உம� க5�� 
அ�ப3யானா$ இ9?1 க*க1I3ய இளமாணவ0க� பல0 இ51கி�றா0க�. 
அவ0க=1?1 க*ப-
" எ�. Iறினா0க�. வ �ரவன மைறயவ0 அத*? 



உட�ப�< அ�த மைறயவ0க=ைடய இ$ல9களC$ உண7 8தலியன 
உJ< சி.வ0க�? மைறைய� பய*றி1 ெகாJ35�தா0. 
 

வழ1?Jடாத$ 

 

அ�ெபா:� அYa)$ இ5�த ேவளாள0க�?
 மைறயவ0க�?
 ஒ5 
வழ1? உJடாய*.. ஊ)$ உ�ள நில9கெள$லா
 த
8ைடயெத�றன0 
ேவளாள0க�. மைறயவ0கேளா த
8ைடயெத�றன0. அதனா$ கலக
 
உJடாகி� ெப5�த�. இ.திய$ வழ1? வ:தி ம�னனCடF ெச�ற�. 
ேவளாள0க� வழ1கா<வதி$ வ$லவ0களாக7
 ெச$வ0களாக7
 
இ5�தன0. அவ0க=ைடய நிைலைய� பா0�� அ�தண0க� அFசினா0க�. 
ேவளாள0கேளா வழ1கா<வதி$ வ$லவ0களாக இ51கிறா0க�. நா
 
அரசனCட
 ெச�. எ�ன I.வ� எ�. ஏ9கி மி?�த வ5�த
 
உைடயவ0களாக இ5�தன0. 
 

        தி5�ெப5��ைற 
 

?5�தவன மைறயவ0களC� ஏ1க�ைத வ �ரவன மைறயவ0 உண0�தா0. அவ0 
ஏ1க
 அைட���ள மைறயவ0கைள� பா0��,  "ந�9க� எத*?
 
அFசேவJடா
. நா
 பாJ3யனCட
 ெச�. வழ1?ைர��� 
ெதா�.ெதா�< உ9க=1? உ�ள உ)ைமைய நிைலநா�3 ம��ேவா
. 
ந�9க� க�ட8� க�31ெகாJ< உடேன �ற�ப<9க�" எ�. Iறினா0. 
?5�தவன மைறயவ0க� அ5�தவ மைறயவ0 Iறியத*? உட� 
ப�டா0க�. தய0ேசா. �ளCEேசா. 8தலியைவகைள� ெபாதிEேசாறாக1 
க�31ெகாJ< ம�ைர1?� �ற�ப�டா0க�. மைறயவ0 யாவ51?� 
தைலவரா, ஆ�மநாத ஐய0 �ற�ப�டா0. எ$ேலா5
 வழிநட�� கா< 
8தலியைவகைள1 கட�� வ �ரவன�ைத வ�� அைட�தா0க�. 
ஆ�மநாதஐய0 ஆ7ைடயா0 ேகாவ$ ஐய0கைள� பா0��,  "இ�த வ �ரவன
 
க*றவ0 பல5
 ேபா*ற1கJTத* பரம� எ:�த5ளCய  ந*றவ� 
பதியா?
. இ�பதிைய1 கJ< வண9க� ெப*றவ0க�தா
 ேப)�ப
 
ெப*றவ0களாவ0.  
 

நா
 இ�பதி1கJ எ�.9 ?ைறயாத வ5�ப
 உைடேயா
 நா
 இ�பதிய$ 
எ:�த5ளCய ந
பைன� 6சி�� வண9கினா$ வழ1? ெவ*றி அைட-
. 
ஆதலா$ இ9?� த9கி� ெத,வ வழிபா< சா�பா< 8தலியைவகைள 
83��1ெகாJ< ெச$ேவா
" எ�றா0. ஆ7ைடயா0 ேகாய$ ஐய0க�,  
"அ�ப3ேய ெச,ேவா
" எ�. உட� ப�டா0க�.எ$ேலா5
 சிவக9ைகய$ 
MDகி வ �ரேசகர�ெப5மாைன� 6சி��� ெதா:தா0க�. பற? சிவக9ைக1 
கைரய$ உ�ள ஒ5 மJடப�தி$ அம0�தா0க�. இ5மைறயவ0க� 
இட�ைத� >,ைமெச,� உJகல
 8தலியைவக� அைம��1 க�ட8ைத 



அவD��� பைட�� ஊ.கா, 8தலியைவகைள-
 ைவ�தா0க�. 
ஆ�மநாதஐய0 அY7ணவைன வ �ரேசகர�ெப5மா;1? நிேவதி�� வ�<,  
"மிக அ5ைமயாக இ51கிற�" எ�. Iறி ந�றாகE சா�ப�டா0. சா�பா< 
83�த ப� எ$ேலா5
 �ற�ப�< ம�ைர1?� ேபா,E ேச0�� 
பாJ3யைன1 கJடா0க�. 
 

ஆ�மநாதஐய)� ேதா*ற� ெபாலிைவ1கJட பாJ3ய�,  இவ0க*.வ$ல 
மாJபன0 எ�. மதி�தா�. த?�த இ51ைகய$ இ51கEெச,� 
ேபா*றினா�. வழ1?� ெதாட9கிய�. பாJ3ய� ேவளாள0கைள� பா0��,  
"ந�9க� உ9க=ைடயெத�. உ)ைமெகாJடா<
 நில�தி*? அறி?றியா�?" 
எ�. உசாவனா�. ேவளாள0க� எ�த இட�தி$ எYவள7 ஆழ� 
ேதாJ3னாB
 ந�0 சிறி�
 உJடாகா� எ9க=ைடய நில
 எ�பத*? 
இ�தா� அறி?றி எ�றா0க�. ப�ன0 பாJ3ய� மைறயவ0கைள� 
பா0��1 ேக�டா�. உடேன ஆ�மநாதஐய0,  "எ�த இட�தி$ மJ 
ெவ�3ைய1 ெகாJ<ெவ�3னாB
 உடேன ந�0 ெவளC�ப<
" எ9க=ைடய 
நில
 எ�பத*? இ�தா� அறி?றி எ�றா0. 
 

பாJ3ய� இதைன ேந)$ ஆரா,��பா01க எJணனா�. வழ1காளCக� 
எதி0 வழ1காளCக� ஆகிய இ5சாராேரா<
 ?5�தவன�தி*? வ�தா�. 
ஆ�மநாதைர� பா0��,  "ேவளாள0க� ெசா$லியைத ஆரா,�� பா01க 
ேவJ3யதி$ைல ெவ�3ய இடெம$லா
 தJண �0 உJடா?
 எ�;
 
உ9க=ைடய I*ைற ெம,�ப-9க�" எ�றா�. 
 

உடேன ஆ�மநாதஐய0,  "மJெவ�3யனா$ எ�த இட�தி$ 
ேவJ<மானாB
 ெவ�3�பா0��1ெகா�ளலா
" எ�றா0. இதைன1 ேக�ட 
ஆ7ைடயா0ேகாய$ ஐய0க� ெவ�3ய இட�தி$ ந�0 உJடாகிறேதா 
இ$ைலேயா ெத),வ$ைலேய. ந�0 உJடாகாவ�டா$ நா
 யா� 
ெச,ேவா
 எ�. வ5�தி நி�றா0க�. பாJ3ய� மJெவ�3 ஒ�ைற 
ேவளாள0களCட
 ெகா<��,  "எYவட�திேல;
 ெவ�3�பா59க�" எ�. 
Iறினா�. 
 

மJெவ�3ைய1 ைகய$ ெப*ற ேவளாள0க� ேமடான ஓ0 இட�ைத� 
பா0�� ெவ�3னா0க�. உடேன தJண�0 ?பUெர�. ெவளC�ப�ட�. 
அதைன1கJ< ேமB
 ேமB
 ேமலான இட9க�? ஓ3 ஓ3 
ெவ�3னா0க�. எ�த இட�தி$ ெவ�3னாB
 அ�த இட�தி$ ந�0 
ெப5��ைறயாக� �ற�ப�ட�. இதைன� பா0�த பாJ3ய� 
மகிDEசியைட�தா�. அ�தண0க=
 இ.
6தைட�தா0க�. ேவளாள0கேளா 
உ�ள
 ெவ�
ப நி�றா0க�. வJணவ0க� மல0மா) ெப,தா0க�. 
ஆ�மநாத ஐய0 இ�னா0 எ�. �ணய 83யாம$ எ$ேலா5
 
ஐய9ெகாJ< நி�றா0க�. சில ெப)யவ0க� ஆ�மநாத ஐயைர� பா0��,  



"தா9க� யாவ0 எ�பைத மைற1காம$ எ9க�?� ெத)ய�ப<�த ேவJ<
" 
எ�. ேவJ31 ெகாJடா0க�. அYவளவ$ ஆ�மநாத ஐயராக 
வள9கியவ0 வ �ரவன�தி$ எ:�த5ளCய வ �ரேசகர�ெப5மாேன எ�. 
எ$ேலா5
 ஐயமற அறி��ெகாJடா0க�. அ�8த$ ஆ7ைடயா0ேகாய$ 
தி5�ெப5��ைற எ�. வழ9கலாய*.. பாJ3ய� ேவளாள0கைள� 
தJ3�தா�: த� நக01?E ெச�. இனC� வாDநிதி5�தா�. 
 

12. உைமயாJடா� ெப5ைம. 
 

      வழிப<ேவா0 ெப.
ேப. 

 

வ �ரவன�தி$ எ:�த5ளCய உைமயா
பைகய� ெப5ைம 
அளவட*க)யதா?
. உைமயா
பைகய� தி5வ3களC� ேம$ மற�தாவ� 
ஒ5 மலைர இ�டவ0க� க*பக மல0க� பலவ*ைறE @<வா0க�. 
மல0ேம$ வாD�தி5�பா0க�. உைமயா
பைகய� தி51ேகாயைல ஒ5தர
 
@D�� வல
 வ�தவ0கைள� ேதவ0க� @D�� வலFெச,வா0க�: இ�திர� 
வலFெச,வா�: நா�8க� தி5மா$ 8தலியவ0க=F @D�� வலF 
ெச,வா0க� அYவாறாக நில7லக�தி$ உ�ளவ0களC$ எவேர;F 
வலFெச,யாம$ இ5�பா0கேளா? 
 

?ைறேநா,,  காசேநா,,  ஈைளேநா,,  ?�மேநா,,  ெப5ேநா,,  கJேணா,,  
8யலகேநா,,  வாதேநா,,  ப1கவாதேநா, 8தலிய ேநா,க� எ$லா
 
உைமயா
பைகைய� ெதா:தா$ பற�ேதா<
. பர
மரா�ச�,  ைபசாச
,  6த
 
8தலிய ஏவ$ த�வைனக=
 உைமயா
பைகய� ெபயைரEெசா�ன 
அளவ$ தம1? அழி7 வ��வ�டெத�. ஒழி��ேபா?
. மக�ேப*ைற 
வ5
பனாB
,  உலக �கேபாக9கைள மி?தியாக அைடய வ5
பனாB
,  
ேதவேபாக9கைளெய$லா
 த1கவா. அைடத*? எJணனாB
,  ெகடாத 
ேப)�ப�ைத நா3னாB
 அைவகெள$லா
 உைமயா
பைகய� 
தி5வ5ைள வ5
பயவ0�? உJடா?
. 
 

உைமயா
பைகய� தி58� ெச�. ஒ5வ0 அ��ட� ெதா:வாரானா$,  

அவ0 ெச,த த�வைனகெள$லா
 தாD��ேபா?
. தாD�தவ0க� எ:
ேபாேத 
ந$வைன-
 எ:
. @D�� வலFெச,பவ0கைள� ேபாக9க� யா7
 
@:
. 
@�ப*ற சிவக9ைகய$ MDகி: உைடைய உல0�தாம$ வல
�)��: 
ெவ�ளC1 கிழைம ேதா.
 மாவள1கி�< நா*ப�ைத�� நா�க� வலF 
ெச,� ேபா*றினா$ மல3யாக இ5�பவ=
 ம1க�ேப*ைற அைடவா�. 
 

எJெண, 8தலிய ெபா5�கைள1ெகாJ< உைமயா
பைக1?E சிற�பாக� 
தி58:1?E ெச,வ��,  மண
 மி?�த மல0கைள� �ைன��,  �ைவமி1க 



உண7கைள� பைட�� வழிப<ேவா0க�,  மைனவ ம1க=டேன உலக�தி$ 
உ�ள ேபாக9கைள ெய$லா
 fக0��,  க*பக நாடாகிய ேதவ0 உலகிB
 
இ��*. இ5திய$ சிவேலாக�ைத அைட�� இ��*றி5�பா0க�. 
 

க$வைய வ5
பேனா0,  ெச$வ�ைதவ5
பேனா0,  பைகவைர ெவ$ல 
வ5
பேனா0 ஆகிேயா0 உைமயா
பைகைய� ேபா*றினா$ வ5�ப
 
நிைறேவற� ெப.வ0. ெவ�ளC1கிழைமேதா.
 #*ெற�<E ெசYவர�த
 
61களாேல மாைல ெதா<��: உைமயா
பைக1? அண�ேதா0 அளவ$லாத 
ெச$வ1 கடலிேல ஆDவா0க�. 
 

உைமயா
பைகய� தி5�ெபய0க� ஆயர�ெத�ைட-
 எ<��1Iறி1 
?9?ம9ெகாJ< அ5Eசைன ெச,பவ0க� ேதவ0க�? அரசாகி� பைகவைர 
ெவ�.,  அர
ைப மாத)� ேதாைள� த:வ வாDவா0க�. 
ந.மண
ெபா5�திய #*ெற�< மFச�பலைகயனாேல உைமயா
பைகய� 
#*ெற�<� தி5�ெபய0கைள-9Iறி அ5Eசைன ெச,பவ0க�,  
?ேபரெச$வ�ைத அைட�� வாDவா0க�. வாசைனைய வ ��கி�ற சJபக� 
6ைவ1ெகாJ< சிற�பாக அ5Eசைன ெச,பவ0க�,  �வாசகாச
 எ�;
 
ேநா, ந�9க�ெப.வா0க�. �
ைப மாைலைய மகிDEசி-ட� க�3E 
சா��பவ0க�,  எ$ைலய*ற ெச$வநல�ைத fக0�� ைகைலைய அைடவ� 
உJைமயா?
. 
 

பனCந�0 வ�<E ச�தன
 அைர��1 க5�6ர
 8தலிய மண�ெபா5�கைள1 
கல�� உைமயா
பைக1?� அபேடக
 ெச,பவ0க�,  இ�திரபதவ,  
நா�8கபதவ 8தலியைவகளCேல சிற�� வாD�� இ.திய* 
சிவேலாக�ைத அைடவா0க�. ெவ�3 ேவைர1 ெகாJ< 
உைமயா
பைகய� வ3வ
 8:வைத-
 மைற�பவ0க�,  ெத,வ�த�ைம 
ெபா5�திய ெப)ய ேபாக9கைளெய$லா
 fக0வா0க�. ?*றம*ற 
ெச
ெபா�னா$ வ$வமாைல ெச,� அணபவ0க�: உலெகலா
த
 
பத�ைத� ெதாழ�த1க சிற�பைன அைடவா0க�. 
 

எ1காரண�ைத 8�னC�ேட;
 மாைல�ெபா:தி$ உைமயா
பைகைய� 
ேபா*றினா$,  ெப)ய த�வைனகெள$லா
 கதிரவ;1? 8�னான 
பனCைய�ேபா$ ந�9?
. உைமயா
பைகய� ேகாயலிேல வள1? 
ைவ�தவ0க� ம1களC$ உய0�தவ0களாகி வாDவா0க�. 
 

     உைமயா
பைக �தி 
 

மைலயர �ய0�த மடநைட� ப3ேய! 
    வ:��ந0 எ,�பனC$ ைவ�ேப 
கைலமைற 8:தா, அ
மைற ேதா�.
 



    காரண மா,�ெபாலி பைரேய! 
நிைலநிைல யாைம உண0�தெம,F ஞான 

    ந�தியா0 உள�தளC வள1ேக! 
தைலைமசா$ வ �ைர வ �ரேச கர0பா$ 

    தய9?ைம ேயஉைன� ெதா:ேத�.     (1) 
 

நலமலி பைரேய! ஆதிேய வ5�ேப 
    ஞானேம கி)ையேய எ�ன�  
�லமலி ஓைரF ச�திக ளாகி� 
    �வனெம9 கT
பைட� பாதி1 
?லமலி ெதாழிேலா0 ஐ��ந� றைம�� 
    ?ல7ற 83��நி* பவேள 
அலமலி வ �ைர வ �ரேச கர0பா$ 

    அம5ைம ேயஉைன� ெதா:ேத�.     (2) 
 

ெதளCவள0 உ�ள� >*ெற:
 அ8ேத 
 

     சி�தி1க� தி�தி1?9 க5
ேப 
ஒளCவள0 ஞான ேயாக0த
 உ�ள� 
     ெதாழிதரா ெத:ெகா:F �டேர 
களCவள0 அ�ப� ெந1?ெந1 ?5க1 
    க*றவ0 கவ0த59 கனCேய 
அளCவள0 வ �ைர வ �ரேச கர0பா$ 

     அம0உைம ேயஉைன� ெதா:ேத�.   (3) 
 

மைறெந< 83ெய� .ைரெச-� தளC0�த 
     மா�த5� பய$க59 ?யேல 

நிைறயளC அைமய ெந1?ெந1 ?ைடவா0 
     ெநFசமா
 �ல�ெத: க5
ேப 
?ைறயற� �தி�பா0 வா1ெக;9 கடலி$  
     ெகாழி�ைவ கழ�இெய:
 அ8ேத 
அைறவள0 வ �ைர வ �ரேச கர0பா$ 

    அம0உைம ேயஉைன� ெதா:ேத�.     (4) 
 

எJண5
 �வன� பர�ெபலா
 வ5�தா 
    த��றினC தளC�தி<
 தாேய 
கJண5
 அளவ� ம�திர9 க=1?
 
     காரண மாயசி* பைரேய 
எJண5F �?ண ஞானேயா கிய0த
 
    இ5தய� தட��லா
 அனேம 



அJண5
 வ �ைர வ �ைரேச கர0பா$ 

     அம0உைம ேயஉைன� ெதா:ேத�.   (5) 
 

ஆ�றேவ தா�த� ெப5வைர ஒழியா 
    ஆன�த உ5
8கி$ ேநா1கிE 
சா�றமா நடன
 �)ப� மயேல 

    சEசிதா ன�தெம, வாDேவ 

ஏ�றப$ Bய01?
 மலவலி அக*றி 
    இ)தரா இ�ப5� 8தேல 

ேதா�றந* றலமா
 வ �ைரவாD உைமேய 
     �ைண�தநி� ெபா�ன3 ேபா*றி.     (6) 
 

ஆயப$ �வன� பர�ெப;
 வயB� 
    அைமத5
 உய0�பய0 பல7
 
ேமயப$ சனன1 ேகாைடெவ� ெபாழி�� 
    வைழகதிE சீதள
 அைடய� 
பாயவா� க5ைண� ெப5மைழ ெபாழி-
 
    பEைசமா ேமகேம பரவ1 
காயவா ண0க�@D வ �ைரவாD உைமேய! 
    க5�
நி� ெபா�ன3 ேபா*றி!.        (7)  
 

க59?ழ$ ேபா*றி ெச,யவா, ேபா*றி 
    கதி0�ெத: ெவJணைக ேபா*றி 
இ59?ழ$ பண1?
 பனCெமாழி ேபா*றி 
     இைணதப அ5�வழி ேபா*றி 
ம59?ழ$ ெபா5�<� பைண�ெதழ ஞான 

    வன8ைல ேபா*.ெயன மனFசா0� 
ெதா59?ழ$ பயB
 இைணயலா வ �ைர  
     உைமநின பதமல0 ேபா*றி.          (8) 
 

இ�ப3� பலவா. �கD��பா3 உைமயா
பைகைய� ெதா:� 
வாD��ேவா0க�,  ��ப9க� யா7
 ந�9க�ெப*. க*பக நா�ைடயைட�� 
சிற�� வாD�தி5�� ப� சிவேலாக�ைத அைடவா0க�. 
 

13. வ �ரவனEசிவ�பதிய� ேம�ைம. 
 

       வ �ரவன
 
 

67லகி$ சிற�� வள9?
 காசி 8தலிய சிவ�பதிக� பலவ*.�=
 
வ �ரவன
 சிற��ைடயெத�ப� உ�ள9ைக ெந$லி1கனCயாக� ெபற�ப<
. 
கJட ேசாழ;1?� பல சிவ�பதி� ெத,வ வழிபா�3னாB
 த�ராத 



?�டேநா, இEசிவ�பதிய$ த�0�தப3யா$ இ�பதி சிற�த� எ�றத*?E 
சிறி�
 ஐயமி$ைல. 
 

      வ �ரவன� ெப5ைமைய வ5
�ேவா0. 
 

வ �ரவன� ெப5ைமைய வ5
�ேவா0 சிவசாேலாக�ைத அைடவா0க�. 
வ �ரவன� பதிைய1 கJேடா 0 சிவசாம�ப�ைத அைடவா0க�. வ �ரவன�பதிய$ 
வாD�ேதா0 சிவசாeப�ைத அைடவா0க�. வ �ரவன� பதிய$ இற�தவ0க� 
சிவ�ெதா< இரJடற1 கல�பா0க�. 
 

      சில சிற��க� 
 

வ �ரவன�தி$ வா:
 உய0கைள1 கJ< நம� அF�வா�. நா�8க�,  

தி5மா$,  இ�திர� 8தலிேயா0 அ�பதிய$ வாDதைல வ5
�வா0க�. 
கா<களC$ இ5�� க�தMல9கைள உJ< தவFெச,பவ0க� 8தலிேயா0 
அைட-
 ேப*ைற இ�பதிய$ உJ< வாDபவ0க� அைடவா0க�. 
வ �ரவன�தி$ வாணா� 8:�� த9கிய5�ப� ந$ல�. அ� 
83யாமலி51?மானா$ சில ஆJ<கேள;
 த9கிய5�த$ ந$ல�. 
அ�7
 83யாம*ேபானா$ ஓராJ< அைரயாJடாவ� த9கிய5�த$ 
ந$ல�,  இ�7
 83யாம*ேபானா$ ஒ5 தி9களாவ� த9?வ� ந$ல�. 
இ�7
 இயலாெதனC� பதிைன�� நாளாவ� த9கிய5�த$ ந$ல�. 
இ�7
 83யாவ�டா$ ஒ5 வாரமாவ� த9?த$ அைம-
. ஒ5 வார
 
த9?வத*?
 இயலவ$ைல எனC� ஒ5நாளாவ� த9கேவJ<
. ஒ5நா� 
த9க7
 இயலாெதனC$ ஒ5யாமமாவ� த9க ேவJ<
. ஒ5 யாம9Iட� 
த9க83யாதவ0க� ஒ5 8I0�த காலமாவ� த9க ேவJ<
. ஒ5 
8I0�த9Iட த9க83யாெத�;
 அறிவலிக�? நா
 ெசா$ல1I3ய� 
ஒ�.மி$ைல. 
 

      ேவ. காரண�தா$ த9?த$ 

 

வைலமகளC0 வ5
பனாலாவ� வாணக1 க5�தினாலாவ� அ$ல� 
ேவ*_001?E ெச$B
ேபா� ெபா:�ேபா,வ�டெத�;
 
எJண�தினாலாவ�,  அ�றி ேவ. எ�த வத�தினாலாவ� வ �ரவன�திேல 
த9கினா$ த�ரா வைனகெள$லா
 ந�9க� >,ைம-ைடயவ0களாவா0க�. 
 

       உணா1ெகாைட  
 

ேவ. சிவ�பதிய$ #றாயர
 அ�தண0க�? அ.�ைவ ெந, பா$ 
8தலியவ*ேறா< உணவ<
 பல� இ�ப?திய$ ஒ5வ51? இ<தலா* 
ெபறலா
. இ�பதிய$ அTஅள7 அறFெச,தாB
 ேம5 அளவாக� 
ெப5?
. இ�த� பதிய$ அ�தண0க�? இ51ைக ந$கி உணவ<
 



கடைமைய ேம*ெகாJடவ0க�,  பல பறவகளC� த�வைனகைள-
 ேபா1கி 
ந$வைன உைடயவ0களாவா0க�. இE சிவ�பதிய$ சிவன3யா0க�? 
உணவ<பவ0க� அைட-
 ேப*ைற எவராB
 இய
ப 83யா�. 
 

        சிவக9ைக 
 

ச�திய த�0�த
 ேசாழத�0�த
 எ�;
 ெபய0கைள-ைடய சிவக9ைக 
எ�தைகய த�வைனைய-
 ேபா1?
. இ�த� த�0�த�தி$ 8:கினாB
,  
ப5கினாB
,  ெதா�டாB
,  பா0�தாB
 த�வைனக� யா7
 ந�9கி�ேபா?
. 
இ�தE சிவக9ைக� த�0�த
 காசி1 க9ைகைய�ேபா$ சிற��ைடய�. 
ஆJ<� பற��,  அமாவாைச,  ெபௗ0ணமி,  கிரகணகால
,  மாத�பற��,  
உ�தராயண
,  த�சணாயன
 ஆகிய ந$ல கால9களCேல MDகினா$ 
த�வைனக� யா7
 ந�9?
.சிவபரா;1?1 ?*றFெச,தப3யா$ உJடான 
த�வைன,  சிவன3யா0க�?� த�ைமெச,த ப3யனா$ உJடான த�வைன 
8தலிய எ$லா� த�வைனக=
 இ�த�0�த�தி$ 8:கினா$ ஒழி��ேபா?
. 
இ�த�0�த�தி$ MDகி1 கைரய$ இ5�� த0�பண
 சிரா�த
 
8தலியைவகைளE ெச,தவ0க� த
 ?ல�தினைர ெய$லா
 சிவகதிய* 
ேச0�தவ0களாவ0. இ�த� த�0�த�திேல ேதா,�த கா*. ேமேல ப�டாB
 
பரவைகயான த�வைனக=
 ெபா3யாக� ேபா?
. அYவாறாக MD?ேவா0 
த�வைன ெக<த$ அ)ய தா?ேமா? இ�த�0�த�தி$ இ�திர�,  நா�8க�,  

தி5மா$,  அ5�தவ 8னCவ0 8தலிய பல5
 வ�� 
MDகி�பய�ெப.வா0க�. இ�த� த�0�த�தி$ MDகி அ�தணாள0க�?� 
தானத5ம9கைளE ெச,த$ ேவJ<
. ெபா5ள*ற வறியவ0களாக இ5�ப� 
இய�ற அள7 பற51? உத7த$ ேவJ<
. ந�ரா<தB1? இயலாதவ0க� 
ந�ரா3 வ�தவ0கைள1 கJ< ேபா*ற$ ேவJ<
. அ�த�0�த�தி$  ந�ரா3 
வ�தவ0கைள1 காண83யவ$ைலெயனC�,  அ�த�0�த
 உ�ள தி1ைக 
ேநா1கி� ெதா:� நிைன�த$ ேவJ<
. இYவா. ெச,வ� அ)ய ெசய$ 
அ$லேவ. 
 

                வ �ரேசகர�ெப5மா� 
 

வ �ரேசகரE சிவலி9கமான� சிவலி9க9களCெல$லாF சிற�ததா?
. அ�த 
வ �ரேசகர� ெப5மாைன1 காைல�ேபாதி* கJ< வண9கினா$ ஒ5 பற�ப$ 
ெச,த த�வைன ந�9?
. நJபக* ேபாதி* கJ< வண9கினா$ ப��� 
பறவகளC$ ெச,த த�வைனக� ந�9?
. மாைல�ேபாதி$ கJ< 
வண9கினா$ #. பறவகளC$ ெச,த த�வைனக� ஒழி-
. ந�ளCரவ$ 
கJ< வண9கினா$ ஆயர
 பறவகளC$ ெச,த த�வைனக� ஒழி-
. 
தி5வழா1 கால9களCேல காைல மாைல ேவைளகளC$ ெதா:� 
ேபா*றினா$,  இY7லக ேபாக9க� பலவ*ைற அைட�� ப�ன0� 
ேதவ0ேகா ஆவா0க�. வ �ரேசகர�ெப5மா;1? மல0�ெபாழி$ 



ஏ*ப<�தியவ0க� இ�திர பதவைய அைடவ0. வ �ரேசகர�ெப5மா;ைடய 
6ைச1? ேவJ3ய ெபா5ைள1 ெகா<1கிறவ0க� ேதவ0களC* சிற�தவரா, 
வாD�� சிவேலாக�ைத அைடவா0க�. வ �ரேசகர�ெப5மா;ைடய ேகாய$ 
தி5�பணைய� ��1?பவ0க=
 �திய தி5�பணகைளE ெச,பவ0க=
 
அரச ேபாக9கைள அைட�� பற? ைகைல ெச$வா0க�. 
வ �ரேசகர�ெப5மா;1?
 உைமயா
பைக1?
 ெபா�னணகைளE ெச,� 
�ைனேவா0 ெப.
ேப. வள
�த*க)ய�. எJெண,,  பா$,  ேத�,  தய0,  
ச�தன
 8தலியைவகைள வழ9?ேவா0 மJTலைக-
 வJTலைக-
 
ஆ$வ0. வ �ரேசகர� ெப5மா� ேகாவB1?�ேள ஒ5 சிவலி9க�ைத 
அைம�பவ0க� பற? ெத,வேம ஆவ0. ப�ெந,யனாலாவ� 
எJெணயனாலாவ� வ �ரேசகர� ெப5மா� ேகாவB1?� தி5வள1? 
ஏ*.பவ0க� சிவசாeப
 ெப.வ0. வ �ரேசகர� ெப5மா;1? வாச 
ந�ரா�<ேவா0 ைகலாய�திேல தைழ�� இ5�பா0க�. 
வ �ரேசகர�ெப5மா;1?
 உைமயா
பைக1?
 இடப வாகன� தி5வழா 
நட�தியவ0க� இ�திரபதவ,  நா�8கபதவ,  தி5மா$பதவ,  ஆகியைவகைள 
அைடவா0க�. வ �ரேசகர�ெப5மா� தி51ேகாயB1?� fைழயாதவ0க� 
நரக9களCெல$லா
 fைழ�� பற?(தா, வய*.E@$க�) எ$லாவ*றிB
 
fைழவா0க�. 
 

                837ைர 
 

இ�ப3E @த 8னCவ0 இய
பய வ �ரவன� ெப5ைமைய1ேக�ட ைநமிசவன 
8னCவ0க� அவைர� ேபா*றினா0க�,  பற? @த8னCவேரா< வ �ரவன�ைத 
அைட�� சிவக9ைகயேல MDகினா0க�. வ �ரேசகரைர-
 
உைமயா
பைகைய-
 ெதா:� ேபா*றினா0க�. சிலநா� அ9?� 
த9கிய5�தா0க�. பற? வ �ரேசகர� ெப5மானCட
 வைடெப*. ைநமிச 
வன�ைத அைட�தா0க�. 
 

                #*பய� 

 

இ�த வ �ரவன� �ராண�ைத� ப3�பவ0க=
 ேக�பவ0க=
 மJTல?
 
வJTல?
 ேபா*றE சிற�த வாD1ைகைய அைடவா0க�. இ�த வ �ரவன� 
�ராண
 இ51?
 இ$ல�திேல ெபா�,  மண 8தலிய ெச$வ 
நல9கெள$லா
 சிற�� வள9க�தி5மக� மனமகிD�� அம0�தி5�பா�. 
 

காேம7 தி5வ �ைர நக0வாDக 
     உைமயாJடா� க5ைண வாDக 
பாேம7 ெவJண�.9 கJமண-
 
     ஐ�ெத:��
 பரவ வாDக 
ேதேம7 வ �ரேச கர0வாDக 



     அவ0 அ3யா0 ெசறி�� ேபா*ற� 
6ேம7 மணம�.� இனCெத<�த 
    ?FசிதEெச
 ெபா*றா� வாDக. 
 

   வ �ரவன��ராண
 உைரநைட 8*.
. 
 

வாேன. �9க மதி@<
 வ �ர வேனச5ந$ 

மாேன. கJண உைமயா
 பைக-
 மகிDவ;ட� 

ஆேனறி வ �தி அைட�த5� ேகால
 அைட�� கJேடா 
 
ஊேன. மிY7ட
 ெப,திய ேப)�ப
 ஓ9கிடேவ. 
 

சா1ேகா�ைடய$ க$ெவ�<1க� பல இ51கி�றன. அைவகளC$ ஒ�. 
hவ �ரேசகர0 ேகாவலி$ மஹாமJடப�தி*?� �?மிட�தி$ கத7நிைல1? 
வட�ற
 எ:த�ெப*றி51?
 வபர
:- 
 

க$ெவ�< ஆரா,Eசியாள0களா$ எ<1க�ெப*ற ந
ப0 கி.ஸி. 
ழிஷ�.55/ஷ�யU46/47.நாயனா51?
 ந
 ெபயரா$ க�3ன பரா1கிரம பாJ3ய� 
ச�தி1?
 நா
 பற�தநா� ஆனC அவ�ட
 த�0�தமாக எ:�த5=கிற 
தி5நா=1? நா�8த$ ச�திராதி�தவைர ெச$ல1ெகா<�ேதா
. ந
 ஓைல 
ப3பாடாக1ெகாJ< க$லிB
 ெச
பB
 ெவ�31ேகா........ 
 

     இத� சார
 
 

பரா1கிரம பாJ3ய� த�ெபயரா$ ேகாவ$ ெதாட9கிய "பரா1கிரம 
பாJ3ய� ச�தி" எ�ற வேசட 6ைஜய� ெசலவ*காகE ெச,த த0ம�ைத1 
I.கிற�. இ�த� 6ைஜ அரச� பற�த மாத நn�திரமான ஆனC அவ�ட
 
ேதா.
 ந�3�பத*காக1 க�டைள இட�ெப*.�ளதாக� ெத)கிற�,  
 

?றி��:- இ�.
 வ5ட�ேதா.
 ஆனCமாத
 அவ�ட நn�திர�தி$ 
த�0�த
 ெகா<1?
 தி5வழா நட�� வ5கிற�. 
 

 

  

 

         உ 
    கணபதி �ைன 

    தி5Eசி*ற
பல
 
 

வ �ரவன� �ராண
 
      

 கட7� வாD�� 
 

  அழ? வநாயக1 கட7� 



 

சீ06�த ெபா�வ3யா0 சிற�ப3யா0 பா*ெபா�7F சிற�ப நா=9 
I06�த வவ5யரா ெம,��ண07 மா,�ெபாலித$ ?றி�ப* ேறா�ற 
நா06�த ெபா�Eசிற��� �ணெர:�தா லாமழ? நாம
 6J< 
கா06�த வ �ரவன� தம0கடா1 களC*றின3 க5தி வாDேவா
.     (1) 
 

  வ �ரேசகரநாத0 
 

6ேம7 காதர;F சீதர; ேமாதர;
 �கD�� ேபா*ற� 
ேதேம7 ெபா*பக�தா0 க*பக�தா0 �ைன?வ7� திJேடா � ேவ��
 
பாேம7 வJணவ5 நJணவ59 ?ைர�ெத�;
 பயேன ந$கி 
மாேம7 வ �ரவன� தம0வ �ர ேசகர0தா� வண1கF ெச,ேவா
.    (2) 
 

பர�க:1 கைட@ல
 பனாகமைல �வ*.கைண� பகழி யாதி 
வர�பல ெதாழி*படா வதெமதி0�த பைக851கி வ �ர� ேதா*றி 
யர�8த$ வாேனா5 ேமனா5
 ேபா*ெற<1க வம0த* ேக*ப 
வர�?ண வ �ரவன� தம0வ �ர ேசகர0தா� வண9கி வாDேவா
.    (3) 
 

    உைமய
ைம 
 

எைமய
ைம யைடயாம லி
ைமயெனY வைகநல8 ெம,தி யா�ற 
கைமய
ைம வ5
பணய1 கJடனெம� பா0?:7�கல�ப� தா�வா 
ளைமய
ைம �ய9?ழலா1 ெகா<வ �ர ேசகர0பா ல5ளC� ேமய 
7ைமய
ைம தி5வ3யா மி5ேபா� 8�ேபா� 8�னC வாDேவா
.   (4) 
 

பாயமல01 க59?ழBF ெசYவா-
 ெவJணைக-
 பசிய ேதா= 

ேமயவ5� ெபாழிவழி-� தி58க8 ம9கல�ெபா� மிட.� ேதசி 
னாயபர ஞானநிைல ெகா9ைக-Fெச9 ைக-ம59கி னவ0ெச
ப�<� 
>யமைற 83�ணரா 7ைமய
ைம தி5வ3- �தி�� வாDேவா
.   (5) 
 

   சபாநாயக0 
 

ப38தனா லிரJடாய >லேம னC-ம;8* பகரா றாய 
ம3வ)ய @1?மேம னC-மதி@1 ?மேமனC மயேம யாக1 
க3தலிலா வYவதி@1 ?மேமனC ேநா1கி-ள9 களC�ப ேவத 
83�ைர- மணம�. ணடநவB
 ெப5வாDைவ 8�னC வாDேவா
. (6) 
 

    சிவகாமிய
ைம 
 

எEசெமன$ சிலதவரE ெசயெவ;
வா, பா�<வைன ெயEச 8
பா0 
ெமEசவைன 8தலிெனா< பற7ேம* றி<ெம;Fெசா$ வ �ேண யாக1 
கEசமிலி� �யரைடய நட9காJபா ெள�றறிஞ0 க5தி ேய�த 



நிEசம� கJ<வ�ப� த5�ப)6 ரணபத8J ண.�திவாDேவா
.  (7) 
 

   தnிணாM0�தி 
 

வதியைமய�பைட�தல) �ர�த$ேவJ டா751ெகா� வத�தி* ேக*ப 
மதியைமய� ப3�த$?5 ெமாழிேக�ட$ சதனந� மாJப னC*ற$ 
பதியைமய� தி5வபேட க9ேகாட$ ேவJடாத பJப* றாேன 

ெபாதியைமய� ெபாலிக$லா ல3யமராசி)யன3 �கD�� வாDேவா
.  (8) 
 

   வயர1கட7�. ேவ.. 
 

ஈ9ேகாபா மாற9 ேகாநி� னCகெலறி ?வெம� ெற�8 

னா9ேகாபா தரவா யFெசா லண9?ைற நாவ னா;
 
ேவ9ேகாபா நல1I ராழி வJ<7� �T1?* றFசE 
சா9ேகாபா9 க9ைக� ெப*ற ச�ரனா� த
ப ராேன.           (9)  
 

  அழ? வநாயக1கட7�. ேவ.. 
 

ெபாழிகரட மதகயவ தன8மதி ெலா5ேகா<
 �ைழ1ைக வ �E�9 
?ழிவழி- நா$வா-
 ப<�க5
 ெப5வய.9 ?றிய தா= 

ெமாழிவ$க5 M3க8
 பைட�தழ? வநாயகென� ெறா5ேப0 6J< 
பழிதபவாD வ�தகைன நிைன���தி �)��பத
 பண�� வாDேவா
.(10) 
 

   85க1கட7� 
 

ெபா5வ5ெமாJப�8கிேல மயலத�ேம லிள9கதிேர ெபால9I0ேமனC 
ெவ5வ5ம1 கதி5மிD�த மதி1கைலேய �Jடரமா வள9? ந�. 

ம5வ5ம1கைலவைள�த 7<1கணேமமா0ப�8�த வடெம� றா,�ேதா0   
ஒ5வ5ம� ெபா<�தி1க மகிD85? னC5சரண 8ள9ெகா�வாேம.(11) 
 

   தி5ந�திேதவ0. ேவ.. 
 

ஐ�ெதாழி� 8த$வ னாய ைவ��மா 8க1ேதா� ேற*ற 
ைவ�ெத:� �Jைம ேதறி ைய�ெத;� தைட- ந��தி� 
ைட�தி�ேம ல5
க ல��* ைற�ெத; நிைலய னC�ற 
ைவ��5 7ைடயா� பாத ைம��.� பாB� தாDவா
.          (12) 
 

   அக�திய 8னCவ0 
 

ந�=� வ5��
 வாேனா0 ப<��ய0 நாசF ெச,வா� 

உ�=� கடன �0 8*. ேமா5:� தளைவ� தாக 
வ�=� ப5கி1 க9ைக யா*றிைன யட1கி வJசீ0 



எ�=� ெபாலி-F சீ0ெப* றி5�பவ� .ைண�தா� ேபா*றி.     (13) 
 

  தி5ஞானச
ப�தM0�தி நாயனா0 
 

த5கலி யாண ெம�. த?8த னCைலய  லா� 
வ5ெதாழி*  ெபய01? 8�தி மாJெபா5 ெள�ப ரா,�ேதா0 
ெப5மண ந$G ர�த� ேபE�ர 7ற�� �1கி 
ெயா5வற 7ல?, வ�த ெவா5வ;1 க�� ெச,வா
.          (14) 
 

  தி5நா71கர� நாயனா0 
ெசா$ல5
 பைடக ெள$லா� ெதாழி*படா வJண
 ைவ�ேத 
ெவ$ல5
 பைக- .�பா$ ெவ$B
 வ� தகேன ேபா�. 

�$ல5F @ல
 ெப*.
 ெபா5ெதாழி� மா*றி� ெதYைவ 

ய$ல5
 வா1கா$ ெவ�ற வJணைல ெயJT வாேம.        (15) 
 

  ��தரM0�தி நாயனா0 
 

ெந5��ேம ேனா1கி நி*? நி$லா� ந�ரY வாெற� 

ற5�பந�0 ஞால9 I. ம
ெமாழி ப:ேத யாக 
வ5��ேம ைவயா ேறக வைழெயாரா* ..ந�0 ெவ�ளC� 
ெபா5��ேந0 நி*க� பா<
 �லவ;1 க3ைம ெச,வா
.          (16) 
 

  மாண1கவாசக �வாமிக� 
 

உய08: த3ைம ம*ைற� ெபா5J8: �ைடைம ெய�;F 

ெசய)ன� ெமாழி-� ெகாJ< சிவபரா ;1ேக த�ைன 

யய0வ5 ம3ைம யா1கி� ெபா5=ம* றவ*ேக யா1கி 
மய0வ5 மி�ப
 ெப*ற வாதa0 8தைல -�வா
.             (17) 
 

  சJேட�ர நாயனா0 
 

பJண5F சிற�ப* 6ைச பரமைன� ெப)� ெச,� 
ெமJண5� தைனEச* றா0வ� தினCய6 சைனெச, யாேர* 
கJண5
 பய�கா ணாரா,1 கழி��மா ழா�� ேசார 
நJண5
 ெப5ைம ெப*ற ந
பைன� �கD�� வாDேவா
.       (18) 
 

  அ.ப��Mவ0. ேவ.. 
 

அளவ ற�ைம யைம�தெவ� ;�ள8
 
அளவ ன�ைம யைம�தகJ ணாகEெச, 
தளவ$ சீ0�தி ய.ப�� Mவ5
  
அளவ லாவ5 ளாலம0 வாரேரா.                           (19) 



 

  பFசா1கரேதசிக0. ேவ.. 
 

இனCெயா5 பற�� ெம,ேதா ெம<�த$ப$ பற��F ெச,த 
கனCதவ� பய�தி னாேல காசினC� பயனா -�ள 
பனCமல0� ெபாழி$@D ெத�னா வ<�ைற� பதிய� ேமய 
�னCதந� னமEசி வாய ?ரவைன� ேபா*. ேவாேம.           (20) 
 

  அ
பலவாணேதசிக0. ேவ.. 
பர7மைற� பயென;ைம� ெத:�திைன� ��ெத)ய� பக0�� த�ரா1 
கர7தவ0� ெதாளC0பத8� தைலE@�3ெயைனயாJ< க5ைண I0�� 
வர7ெபாழி* .ைறைசய*��பரமணய ேதவெனா<
 வள9கி ேயாவா1 
?ர7�ைன பரசிவன
 பலவாண* கிய*றெலா�.9 ?றி�தி ேலேன. (21) 
 

  ம*ைறEசிவேநச0க�. ேவ.. 
ைவயக
 பர7
 வ �ர வனEசிவ ெப5மா� ேகாய� 

ெம,யக
 ப3�ெதாJ டா*.
 வ5�பன0 ந�*.E சா0� 
ெபாயயக� தவ0��1 ெகாJட �Jணய ராய யா01? 
ைமயக
 ப3யE ெச,வா ம5
ெபற லிலாப ேமா0�ேத.           (22) 
              *   *    * 

 

  அைவயட1க
. 
 

தJணய ந�. 6சி� தவாதகJ மண-� தா9கி 
ெயJணய ெவ:�ேதா ைர�� மிதய��� பதி�� வா:
  
�Jணய வணக0 ேக�ப வ �ைர^0� �ராணF @த0 
பJணய ெமாழிெப ய0��� பா<த B*ேற� ம�ேனா.           (1) 
 

ஒ5வன சரைன யா�வா ;�<ைள ய5
� தா1க� 
ெயJணய ெவ:�ேதா ைர�� மிதய��� பதி�� வா:
 
�Jணய வணக0 ேக�ப வ �ைர^0� �ராணF @த0 
பJணய ெமாழிெப ய0��� பா<த B*ேற� ம�ேனா.           (2) 
 

ம�னவ0 ?ல�ேதா0 கJட� றைனய5� வழ9கி1 ெகாJட 
8�னவ னCழி? ல�ேதா0 �ளCஞ; 8�தி ெய,த� 
த�ன5� ெகா�= ந�ரா* சா�றவ0 ெச,-� ேகாேளா 
ெட�னCழி கவ-9 ெகா�ைக ெய*ைற1?
 வழ1கா� ம�ேனா.    (3) 
 

ேவெறா�. ெச,ைக வ$ல வ�தக ெனன$ வள1க� 
பாெறா�. @ல� தJண$ வ �ைரைய� பலவாE ெச,தா� 

மாெறா�. சிறிேய� ெச,-
 வ:1கவ யைன�� மா�ேறா0 
ேபெறா�. கவக ளாக� பJTத$ ெப)ய த�ேறா.            (4) 



              *   *    * 

 

   சிற���பாயர
  
 

ஏ*றFசா$ ெப5மா� வ �ைர ய5�தமிD� �ராணF ெச,தா� 

ஊ*றFசா$ கைலக ெள$லா 8Jைமேய வள9க� ேத0�� 
ேத*றFசா லறிஞ0 ேபா*ற� தி)சிரா மைலய$ வா:� 
ேதா*றFசா$ �கDம� னா�சி ��தர நாவ ேலாேன. 
   ஆக�தி5வ5�த
 27. 
              *   *    * 

 

   தி5நா�<�படல
 
 

பர7 ேபர5
� 3575 7ைமெயா5 பாக0 
அர7 @3ய வ �ரேச கர)னC தம5 

உர7 ேச0தல 8த*பல ெகாJ3னC ேதா9கி� 
�ர7 ேமவய பாJ3நா� டணசில �க$வா
.     (1) 
 

அகனC ல��ய0 8த*பல 7ய0க= மளC�தா9 
?க�ம .�த5 ெளா5�திைய மகெளன� ெப*. 

மனென ன�படா� பரம; ம5மக னாக 
நக�ம கிDEசிய* ெப*ற� பாJ3ந� னா<.    (2) 
 

?�. ேந08ைல� தடாதைக1 ேகாமள1 ெகா:�தி 
ன�. த�0மண9 கJ<வ� �*ற� ம�றி 
ெயா�. ேபெரழி* ெப*ற� பாJ3ந� னா<.     
ந�. கJ<வ� �*ற� பாJ3ந� னா<.       (3) 
 

ெசா$ல ந�3ய ெப5
�கDE சைட83 �ண��               
ெவ$ல ேவ.ெவJ ண �.5� திரா1கமி
 M�.
 
�$ல வாத)� ெதா5வ0ேப ர5ெளா< �ர1க 
ந$ல மாதவ
 �)�த� பாJ3ந� னா<.       (4) 
 

மதிவ ராவய ைசவேம ெபா5ளலா$ வ:��� 
�திவ ராவய சமய
ேவ றி�ெறன� �வ�. 

பதவ ராவய நாெடலா� ெதளCதர� பJT 

நதிவ ராவய திற�த� பாJ3ந� னா<.       (5) 
 

மி1க ெச$வ59 கைலஞ5
 வ<படா0 ேமவ�  
த1க ெபா�மண யாகர மளவற� தா9கி�  
தி1க வா7. வைள-J8* ப$ல7F சிற�� 
ந1க ேம�ைமய* ெபாலிவ� பாJ3ந� னா<.   (6) 



 

  மைழவள
 
 

ெவளCெய ன�ப<F சிவபரா� ேமனCய$ ெவJண� 
ெறாளCெப ற��ைன� தா9?ெவJ 8கி�மிைச -*. 

நளCக ட*�ன$ ?3��ந$ வாயத� ேபா0�தா9 
களC- ற1க.� ெதா,ெயன ம�J<
வJ ணைட��.(7) 
 

ெபா9? வ �ைரந�0 வா,ைவ��1 ?3�தி<
 ேபாDத� 
ெத9? ெமாJ<கி01 ெகா3தைட யய*.த ெலJண 
ய9? நி�ெற<� தவனCெயJ க?ப8 மறிய� 
த9? மா*றலி னCைற�ெதன� த3��ற வ �சி.      (8) 
 

ப*. ைவயக 8,யயா
 ெபாழி�ததJ பாண 
வ*. மாகவ0� �ட*றி< ேவனCலி� வ�ைம 
ெய*. மாநில 8ண0தர வத�வலி ய�ேற 
8*. மா�)� தி<�ெம� றி3��ற 8ழ9கி.       (9) 
 

த9? தJைமI0 தமிDவைர 8த*பல ைசல 
ெம9? மாதவ� திைய�தெவ� ப)தா� ெபாதி�� 
ெகா9? வா0?ழ Bைமமணா ள�?றி� பவ0பா* 
ெபா9? ேபர5� ெபாழி�ெதன� ெப5மைழ ெபாழி�த. (10) 
 

த��< வா��க ழி�திர னாதிய0 ெசறி�� 
ேகா�< மா$வைர கைளEசிவ1 ?றிெயன1 ?றி��� 
பா�< மாமைற பக0த5 சக�திர தாைர 
யா�< மாெறன� ெபாழி�ததா ைரகJ8கி லைன��
. (11) 
 

வைரநி ைற�த� மர
பல ெசறிெப59 கான� 
தைரநி ைற�த� தJபைண ேயாைட@D ம5த 
நிைரநி ைற�த� ெந,தல9 ைகைத@D கான* 
றிைரறி ைற�த� சிவவயா பகெமன ெவ�ள
.       (12) 
 

வ:தி த�ெபா5 ளாய;9 ெகாைட�ெதாழி� மாJபா*   
ப:தி$ வாதa0� பராைனேய பாெரலா
 �க: 

8:�
 வா)ந� ராய; 8கிைலேய ய�றி  
ெய:� ஞாலமY வா)ைய� �க:வ திைலேய.        (13) 
 

ேமய மாமைழ மிக�ெப,� 8கிெலலா
 வள0�த 
ேசய ேவ)கா$ கல9கன �0 நிைறதலி* சிவ�த 
காய ேவ8ய$ ேவனC$ெச, ெவ�ெபலா9 க)�த 



பாய பா)ட ம9?)� தி<�லா* பச�த.             (14) 
 

ேவJ< ந�0ெபாழி யாவ3* கா*ெப5 வல9? 
6J< வா<த லய0�திடா திய$க5
 �ய$க� 
ஆJ< ந�0ெபாழி வளFெசா$வா ெரவ0திைண ைய��� 
ஈJ< வJெப59 ?றிFசிய� வளFசிறி திைச�பா
. (15) 
 

    ?றிFசிவள
    
 

ச�த னாசல 8தலிய வைரெயலா� த:வ 
ெய�த நா=ந9 ?மரேவ� காணெகாJ 35�� 
வ�த நா�8க னாதிேயா01 கார5� வழ9கி� 
ப�த நாச8F ெச,கி�றா* ெசா$வைர� பJ�.      (16) 
 

வ�ளC நாயகி நலமி? காதலி� ம5வ 
ெவ�ளC மா$வைர� பரா�மக� வ �*றி5� பதைன 

-�ளC வானவ01 கிைறய;
 ேப5வ� �*.�  
��ளC வாD?வ0 ெபா5�பரா வய�வள� ெதா?�ேத.  (17) 
 

ெத,வ யாைனைய ேவ�ட8 த8
பல தி57 

ெம,� வா;ல கி51ைகைய வ5��றா ெவ
மா� 

ெகா,ம ல01?ழ$ வ�ளCேயா ேடன�மா1 ெகாJ< 
ெம,வ ள�தழ�இ வைரயம0 த)ென� மி?ேம.         (18)  
 

85க ேவளCனC  தம0தலி னாரண 83ேயா 
த5க வாDெவன வ5=ைம யாJம3� தலேமா 
ெப5க வாதர
 �)ெப5� ெதாJட0த மனேமா 
?5க வா7ைக1 ெகா3Eசிய0 ?லாயவ1 ?றிFசி.      (19) 
 

ந
ைம யாட5 ெவ�ளCைல ேவ*பைட ந
ப 
ெகா
ைம ெவ
8ைல1 ேகா*ெறா31 ெகா3E3சேயா டம5F 

ெச
ைம ேச)டF சிவTறி ;.
பல சிற�ெப� 

ற
ைம மா)கJ டா<ேதா ைககளவ ணம5
.         (20) 
 

அ5= 51ெகாJ< ப$Bய0 க=
�ர� தளC1?
 
ெவ5= 5E�ட0 ேவ*பைட� த
பரா ன�த 
ம5= 51ெகா< நம1?மா� சிைமவய1 கினென� 

றி5= 5��� மணவைர� திமி$பல வண01?
.      (21) 
 

கால கால0த
 �ய�தி; 83ய;9 கம:
 
பால வாகிய மழவளF ேச,மல0� பத�தி� 



ேமல வா�தவ 8ண0��ெவY வரா�பட
 ைப�தா* 
ேபால வாவய� மல0வன ெபாலித5� ேதா�றி.       (22) 
 

?ளவ� மா83 யா�<த ேலனலி* ெகாJட 
வளந� மாெவா<9 கல�தினC >�<த� மதி��� 
பளவ லாவைரE சாரெல9 கTமிக� பற9கி 
-ளநி லாமிள9 கதி0நிக0� ெதாளC0ெச�ேத� தைடேய.   (23) 
 

8:� ந
85 ேவர
ப� ெகா�=மா 8ய�ேற 
ெய:� சீ0மிக நம1கிைய வ�தசீ )ளவ$  
ப:� த�0தர வம)ட ெம�.ற� பய$வ 

ெகா:� ப$வ) வJ<ண1 கடா
ெபாழி ?�ற
.      (24) 
 

ேதாைக மாமய$ வாகன� பரான3 ெதா:வா�  
ஓைக Iரெவ� திைணய;� ளவ5மா9 ?.ைக 
யாைக யாெலா5 திைணெயன* கடா�ெப59 ?றிFசி 
வாைக ெய�ெசானா 8$ைலய� வளFசிறி திைச�பா
. (25) 
 

     8$ைலவள
. ேவ.. 
 

வா,�தபல வட9க==
 ைவ?�தF சிற�தெதன 

ேவ,�தப) சனF@ழ வனCதம5� தி5ெந<மா$  
ஆ,�தகட 7=மானா ன
மக7 மா,வள0�தா� 

ேறா,�தவ� வளேநா1கி ெய�னCலினCE ெசா$Bவெத�. (26) 
 

திைரெயறிபா* கட*.யBF ெச9கJமா$ பாறய0ெந, 
வைரயைறத�0 தர1கவ5
 வாFைசயா ெனன1க5தி 
-ைரசிற�த 8$ைலநில� ெதாழியா� பயBவன 

தைரநைனய� ெபாழித�
பா* றடFெச5�த* ?ட
பல7
.  (27) 
 

த9களCன� ெதா5பைணைய� �ண0��ெதா5ைத யைலயU�. 

தி9கJ83� பரனCளFேச, ெதYவமகிD தர1ெகா<�� 
ந9க�?ல1 ெகா5ெப5ைம நா�3னா ெனன1?ர9க 
ம9களவ� மாைலயனா லம5மா வயனகலா.          (28) 
 

தனCயம5 மாலய ைதய�8ைல த:7த*?� 
பனCயம5 மதிய83 ய�திவா னCற�பகவ 

னனCயம59 காதெலா< ந�T�நி* றைலமா; 

மினCயம5
 பைறேதாய மிக�6�த நிைல1ெகா�ைற.      (29) 
 

மணமக�ற� 8ைல�ணர வ�ெதா5பா னC*ப�ண0� 



தண7ெமா5 வைளயா�டா ல
�ய1ைக வைளயாழி 
�ணரவைம மா�மக=
 ப$B5வ
 ெபா5�தியம0 
?ணெமனெவ9 கTமம0வ ெகா:மல0ெச* றியகாயா.    (30) 
 

உ57பல ெகா�ளC;மியா ;ைன�தழா ெதாழி?வேலா 
ம57திற 8ணெர�. வ37தா ;
பலெகாJ 

ெடா57தலி லா�ெப5மா ;வ�தைண-� திறமா;
 
ெபா57தவ0 ப�மதைல கிைளகளC*6 ைவைய�த:வ$.   (31) 
 

மாயவைன ெய
ெப5மா� மகிD��த: 7
ெபா:� 
>யவ� ேமனCயைட� �வ�றிெய:
 ேவர�ன� 
பாயமத ைல1கிைளக� ப$6ைவ ெம,வ5ட 
வாயவழி யழி�ேதா< ம�6ைவ மல0ெபாழிேத�.         (32) 
 

மண9?ல7 ப���ளவ ம$கியயவ� ெப5வன�தி� 

?ண9?லவ� ெத)�ெதா5மா$ ?3ெகா�ளா வ3னளவா 
வண9?திைர நிலமக= மல0மக= ம*ைறய5 

மிண9?திற
 பலெசய; ெம,தியமா லி)�ப0கேளா.      (33) 
 

ம5வெவா5 கா$வள0�� ம*ைறெயா5 கா*க.��
 
ெவ5வமகிD தர�பயB
 வய�ெகாJM ெவ�ெபா:� 
ெமா5வ)ய க5ைமத5 ெமா5க)ய மாெல�. 

தி5வமி? ெப5வன��E ெசறி��வ��E ெச-மைழயா$.   (34) 
 

ெதா$ைலவர ெகJசாைம  ெசா�ன$பல பய.மலி� 
ெத$ைலயலா வள
ெபாலிய ெவJண$ப�1 க=மலிய1 
க$ைலெயா5 ?ைடயா1ெகா� கா?�த னCனCதளC1? 
8$ைலவள ெம�பக0�தா ம5தவளF சிலெமாழிவா
.    (35) 
 

     ம5தவள
 
 

த5நிதிய மண�ரப தJண8த
 ப)க)ேய 
55வவய ராணயர
 ைபயராதி -வ1?
வள 
ம5வெயாளC0 வJ�ர1?
 வானவேன ெத,வதமா,� 
ெபா5வற1கா� தளC1?ெமனC* �கலெவளC ேதாபைணEசீ0. (36) 
 

தா
ெப5க* ேக�வா,� தைத-8கி G)ைறவ 

ேனா
�நில9 களCIர ெவாJெபா5ைன வளைவைய 
பா
�நதி ம�நதிெய� றிைவ8தலா
 ப*பல7� 
ேத
�தலி லா�மிக� ெப5கிவ5F ெச,ைகயேவ.       (37) 
 



ெச.ெவா5M வைக�ப<வ சிைல��வ5 நதிதாேம 
-.�னற� திட1ேகாட Bய0�த?ைல ேய)களா* 
ெப.வைக-,� திட1ேகாட$ ெப,
8கிலா னCர
ேப) 
ம.வறந$ திட1ேகாட ெலனவ:தி ந�னா�3$.        (38) 
 

ஓ7ைடய 8�3மத I<ரா,� �?�ெத:�� 
பா7ைடய கா$வழிேபா,� பJைணெதா.
 பன$பர1க  
ேம7ைடய களமெரலா
 வைர��மகிD� ெத:�தா0��� 
தா7ைடய பக<பய றா9கெந< fக9கிட�தி.           (39) 
 

அ�தfக ந<நாFசி லைம�தேவ01 கா$ெபா5�திE 
ச�த8ற ேமழியட1 கர�தழ�இE சி.8�ேகா� 

8�தவல1 கர
ப*றி MJட8ய* சிய*ெசறி�* 
ப�த8: தற7:த� ேம*ெகாJடா0 பக<ர�ப.         (40) 
 

உ:வா5 8:தவள .�?ைழய� �ன$பா,Eசி 
ெய:வா5� தைழய:க வ<வா59 க9க)�� 
வ:வா5 மவ�ேம< மா*றிமக பதிபாத� 
ெதா:வா5 மFெசா�8ைள >யநா� வைத�பா5
.    (41) 
 

வ�தியெசா� 8ைளபதி�த ேவைல-. ந�0கழிய� 
த�தியந�01 கிழ1?மைட தைனEசீ��� ப�சிைற�� 
ெம�தியேம1 ?�ளமைட தைனEசீ�� ேவJ<�ன$ 

ெபா�தியகா தலி*பா,Eசி� ெபா5வறேவா
 ப<வா5
.   (42) 
 

ப5வமி� ெவனநா. பறி�ெதா5ைகE ?ண�ேமாதி 
ம5வ7. �ன� மJண 83ெச,� வா)�ேபா,� 
தி5வமி? பJைணெதா.F சின�தகலி ேயா�ெட<�� 
ெவ5வநனC ந<வா5 மாயனா0 வற*களம0 .          (43) 
 

ந�ட8த$ சிவேநச ந$லவர9 ைகய*ெகா<�� 
வ�டெபா5� சிறிெதனC; மிக�பைண1?
 பயென�ன� 
ப�டவய ெறா.
பைண1க� பக0ப$வ1 கிைட^றா,1 
க�ட8.� தி<
வ.ைம ேபாலட0�த கைளபல7
.        (44) 
 

கைளகைள-
 ப5வமி� ெவன1கா�ட1 களமெரலா 
மைளயலவ� �?�ெதாளC1க வ�>
ப� வராெலாளC1க1 
கிைளெயா<Fெச, வளேநா1க1 ேககய
வ� தைட�தெவன� 
தைளகெடா. மா*.1கா லா�3ய01 டா
�?�தா0.       (45) 
 

ேகாகநக மல0பறி�பா ரதினCைற�த ம�1?3�பா0 



ேமாகமிக1 ?ழ*கணவா0 8தி0�தமய1 கால<�தா0 
ஆகெம: 8ைலயரJ< ம5
ெபன1ைக ெதா�3:�பா0 
ேவகெமா< 8கநிழன �0� தட7வரY வ �ெயனேவ.          (46) 
 

ஆ
ப�மல0 பறி�தி<வா ைரயகைல மதிெயா<ேச0� 
ேதா
ப$�) ெய�பா0ேபா ெலா�ளCயத
 8க�தைண�பா0 
I
பB. ந.9க)ய ?வைளமல0 பறி�தல0�தி� 
ேத
பலிைட -ைமயா�ேபா* ெச9ைகமல0� தா9கி<வா0.   (47) 
 

கைள8:� மிYவா. கைள��கைட சியரகல� 
தைள8:� மிடெராழி�த தவ
ேபால� பய0பைண��1 
கிைள8:�9 க51ெகாJ< கிள0வயர வ ��3ெயன 

வைள8:�9 ெகாள1கதி0க ள ��.வைள� தனமாேதா.    (48) 
 

ெகா:�தவலி� �யம�ள0 பல0?:மி1 ?யேம�தி� 
ப:�தகதி ரற�த3�� வ)��தைல1 ெகா<படைர 
வ:�தகள
 �?�திெந<
 ேபா0ேவ,�� ம�ள7ம
 
8:�தவள� ேபா0ச)��1 கடா�பைண�� 8<1கி<வா0.  (49) 
 

ேம5வல9 ெகா=8கி$ேபா* கடாவ<�� வ<�தத*ப 
னா5
வய� �ற�பலா ல9கைள�� நைவேபா1கிE 
ேச5
வள ெவJசாலி ெசFசாலி ேவ.?வ� 
ேதா5மள வ�3<வா ேராைகநனC தைலசிற�ப.           (50) 
 

இைறகட�8 ன �வனவ �� ெதFசியைத மைன��?�தி 
மைறெநறிய* பறழா� வ?�த5ெட� �ல�தா08* 
?ைறய.�� மிகவா:9 ?3கJமிக ம$கியேவ 

நைறமல01க* பகநா�< நாயகேனா
 ப<திைண-�.      (51) 
 

க5
�த3 பவெரா5பா* காமர) சனமிFசி 
வ5
�வள மிக1ெகாJ< வடா�?வ� பவெரா5பா* 
�5
�மல0� ெபாழி$வள9க <வ�றிட1ெகா� பவெரா5பா$ 

அ5
�கத லி��டைவ யணவள9ெகா� பவெரா5பா$.    (52) 
 

�திய�ன லா<ந5
 6ைவயe டைல-ண0�தி� 
பதியவ; பவ�பவ5
 பர�ைதயைர 8ய9?ந5F 

சதியைமய வவ0நட9கJ <வ�பவ5 மா,�தைழ- 
நிதியவய$ வளெமளCேதா ெந,த$வளF சில�க$வா
.     (53) 
 

    ெந,த$வள
 
 



உைக1?ம< திற*�ற1ேகா <.�ண)1 ேகா�<நிற�இ 
நைக1?ந.
 ��னாக1 ேகா�<மல0 ந�கண�� 
தைக1?
வலி வைலஞ0ெதாழ� தக5வ5ண� ெவளC�ப�< 
8ைக1?
வள மளC�ேதா
ப� ெப*.ள� 8�ெந,த$.     (54) 
 

தாலம� 7J<ெவறி தைல1ெகாJட பரதவைள1  
ேகாலமண ெயன���ைன ய5
ப�ளC1 ெகாJ3<வா0 
சால7மY வ5
ெப�ன� தரள
வா )னெரறிவா0 
ஏரலமய1 கறிவைடய னC�ெச,த லி.
6ேதா.          (55) 
 

வைலவ �� கலவ0பல மயைலகவ0� தம0ேதாண� 
தைலவ �� �லா$கமழ� தா9?வ�பா ர�காைல 
யைலவ �� மயைலக= மதி$வ �Dவ வாIழி* 
�ைலவ �� வ.ைமயற� ெபா5�பலவா* றி;
ப<ேம.       (56) 
 

�ைற8:கி ெய:பவ0க� வறிெதழா0 �ட08�� 
நிைற�கி5
 வல
�)- நிலாமண-9 கவ0�ெத:வா0 
அைற�வ01க ேபாக8ந� கைட?வா0 ேப)ட�ைத1 
?ைறவற7* றவ01?ெமா5 ?ைற-ளேதா I.9கா$     (57) 
 

அ��ம�� கல0?வ1க வைன�திைன- ந<�ேபாDத$ 

உ��ேந0 ெசB�தி<த Bண1கி<த$ ��ேளா�ப$ 

ப��காF சன9?வ-
 ப3வ*ற லிைவயைன��F 

ெச��ேந0 8ைலமடவா0 ெச,�வ�ப0 நாேடா .
.         (58) 
 

கலமிழி- மதக)-9 க5��ன$ ப5கிெய: 

பல8கிB
 ேவ*.ைமேதா* றாவJண
 பய�றி<வ 

�ல7கமD ேவலரச0 ேபா0�)-� திற8ண0�� 
�ல7க59 ெகா3யகலா பர�திய0தா� �ர�ப7ேம.        (59) 
 

உர7ெசறி �வ8:� 8,-
வைக 8கி$ெபாழிய1 
கர7தவ0 �னBதவ1 கதி)ரJ< ெமழ�ேதா*றி 
வர7பல ெபா5ளைம�� ேம�ேமB
 ெபாலிெந,த* 
பர7வள ெம�;ைர�தா
 பாைலவளF சிறி�ைர�ேபா
.    (60) 
 

     பாைலவள
 
 

?ர7பா டல8த*ற� ேகாகநக மல0�பாத
 
வர7மா ேற*.த$ெச, ெவ
மறவ0 வைர��ய���  
பர7தா0 ந.வாைக ப)�ேத*றி ெயா5க�னC 
-ர7ேச0 தர1கா1க 7�ளதா* பர�8ர
�              (61) 



 

ப:��நிைற ேபV��
 ப<�ைவயா மலக8மJ 

வ:��ந.
 பாடல8 ம5வாேவ� ைம�த0ெதாட0 
எ:��8ைல மடவா51 கி5
பசி- ந�0நைச-
 
வ:த�மல0 ?ழ*கண-
 வ�தக8 8Jடா9ெகா$.      (62) 
 

பFசி�மிதி1 கி;
பைத1?
 ப9கயெம� மல0�பாத� 
தFசி�மல01 ?ழ�மடவா ர59க*� நிைறகா�த 
ெனFசி�மதி� தாடவேரா <றனCைன�� வ5�தாம 
னFசினழ* பரBணவா நடைவய*ப$ �றவ5��
.         (63) 
 

ெபா5வ5நா னCல�தி;ேம* ெறா5திைணயா,� ெபாலித5நா
 
ெவ5வ5மா 83ேவ�த� வற$வ:தி மகிDIர 
ெவா5வ5மா லிைகேம�ேம B.த�வெம� .ண0�த�ேபா* 
ப5வ5மா ெறாழிபாைல ப*பலேவ
 �றேவா
�
.           (64) 
 

ெகா:ந;ட� ெறாட0��னவ5 ேகா*ெறா3யா0 தைம1கJ< 
ப:தி$ெபா) யைற�பெதன� ப�859ைக 67தி01?
 
ெச:வயபா ைலைய��க:� திற�தெரவ0 திைணபல7
 
வ:வறெவா� ேறாெடா�. மய9கிவJ ண8
�க$வா
.    (65) 
 

      திைணமய1க
 
 

வைரெய:ைப9 கறி1ெகா3க� வன�பா3 ேவலிெயலா
 
�ைரயைமய� பட0��பய� ெறா.வய01?� �)��த7
 
வைரெச,வன� தளெவ:�� வ:1?றிEசி ேவலிெயலா 
8ைரெக:ம
 பட0��பய� ெகா3Eசிய51 ?ற7த7
.       (66) 
 

பாயவன1 ேகாகில9க� பJைணமா� �ண0ெகா:த� 
>யபைண1 கிளCகான� ெதாJைடந.9 கனCகவ0�� 
ேமயப) வ5�தைனெச, வ�தக9கா� 3<மி�ேபா$ 

அயவள நனCயா9கா9 கைம�த�ெத� றமிDநா<.           (67) 
 

வய$வயைல க59காFசி வைள�ெத:�� வா
�ண) 
யயலைம�� னாக83 ப*றவைல1 கட*பவள 
மிய$க5
�� னாக
வைள� ெதoஉவய*காF சிைய�ப*.F 

ெசயலைம- மத�தி5வ0 சிைகப3�� நி*ப�ேபா$.          (68) 
 

வைர-த7 ெச:�ேத;
 வனம57 மா�பாB9 
கைரய$பைண1 கைழEசா.9 கட*ச9க� தகநிைறய  
வைரக:? களந��3E �ரநி�. மிக1கவ5
 



உைரெசெயா5 மைறEசில
ப ;.க:? கவ5த$ேபா$.       (69) 
 

இ�னபல வளநிர
ப யய$?3க� பலம$கி 
8�னெமாழி தரவனCதா, 8��கழி* ெபாலி�ேதா9கி� 
ப�னெவாளC0 பாJ3நா� டணபல7 ெள�பக0�தா 
ம�னநிகD வ �ைரநக0 வள�தி;Fச* ெற<��ைர�பா
.        (70) 
     

தி5நா�<�படல
 8*றி*. 

ஆக�தி5வ5�த
,  97. 
*       *          * 

 

       தி5நகர�படல
 
 

ெத�ளCய பல0�கD சிற�� ேமவலா$ 

வ�ளCய �கDமி? வய9? ய0Eசியா$ 

உ�ளCய பர;ைம ேயா3 5�தலா$ 

ெவ�ளCய9 கி)ெபாeஉ
 வ �ைர மாநக0.     (1) 
 

ஓ5மா ேதவெனாJ ட;ெவ ன��கD� 
தியா5ேம� தி<தலா லிைம�ப லா0தைமE 
சா5மா தர�ெதா< தா9? ேம�ைமயா� 

ேம5மா$ வைரெபாeஉ
 வ �ைர மாநக0.     (2) 
 

ெதளCதB* றைட�தவ0 தி5? றாவத 
மளCவள0 ப5ைணய னளவ லி�பFெச, 
ெதாளCவ �க� பைட��மி1 ?ய0�� ேதா�றலா� 

மிளC0சிவ ேலாகமா
 வ �ைர மாநக0.         (3) 
 

ஆயப$ லற9க= ம5ளC னா1கலா* 
பாயப$ Bய0க=
 ப)�� கா�தலா* 
ற�யெவY வற1கைட த�ர� ேபா1கலா� 

ேமயM வ5
ெபாeஉ
 வ �ைர மாநக0.       (4) 
 

ந�ைரேய, தலி�மண நிர
ப1 ேகாடலி* 
சீைரநா வா,பல ெசறிய ேமவலி 
ேனாைரமா தவ0வைள 8ழ1க 8Jைமய� 

வ �ைரேய நிக0தeஉ
 வ �ைர மாநக0.         (5) 
 

தி5மக ெடாழ�தி5 வளC1?F ெச�பவJ 

ம5மக ெடாழ1கைல வழ9?
 வ �ரFசா$ 

ெப5மக ெடாழவ� பற1? மா$வைர 
ெயா5மக� பாகனா 5ைற-
 வ �ைரேய.      (6) 



 

எJணய ெவJணயா9 ெக,தி ய��ற1 
கJணய �வன9க ெளலா9க ல�தலா$ 

அJணய வJடெம� றைமய� த1கேத 
�Jணய 7ைமெயா< �ராண0 வாDதலா
.   (7) 
 

     ேசாைல 

 

?வலய மளைகய1 ?வல ய��ள 
தவல. 8ய0வைர தய9? மாளCைக 
யவ5ம� �வவைள யைச�ெப 59கட$ 

கவல5 மளCபல கைன1?F ேசாைலேய.     (8) 
 

அ5�தல மாகிய வளைக @Dதர� 
ெபா5�தல0 ெந59?� ெபாலி-
 ைப
ெபாழி 
லி5�தவ0 �கDசிவ ேலாக� ெத,திவாD 
த5�த5 ேவாைர��� தாD�� ேபா*றேவ.    (9) 
 

தவமலி யளைக@D தJணF ேசாைலவா 
:வைமய$ கிளCெயலா 8லக
 யாைவ- 
மவமற� ெப*.ந� களC1? ேமா5ைம 
நவமல01 ைக�தல நJண வா:ேம.        (10)   
 

அளைகமா நக0வைள� தாய ைப
ெபாழி$ 

பளகற வானேம* பட0�� ேபா0�தலா$ 

உள
ெவeஉ9 கதி)�ெவ� �றாம ல�தல� 
தள0வற வா:
ேவ0 த��� நா=ேம.        (11) 
 

    ெபா,ைகக� 
 

அைலெயறி தடெமலா மண-
 ேபா5க 
8ைலதலி ேலாதிம ெமா59? ேம7வ 

கைல�க ழ�தல9 கJ< ேபா*.வா0 
தைலயைண ^0தியாE சா0த ெலJணேய.    (12) 
 

ைதயல0 ?ைடத5 தட�தி cெடலா 
ைமயல0 ?டவைள யவாவ ெமா,�பன 

ைவயக
 �க:ைம மணாள� றாெடா:9 
ைகயல0 மிைசயம0 காத$ 6Jடேரா.        (13) 
 

    ந�தனவன9க� 
 



மணமலி ந�தன வன�ெதா .
பல 

வண0ெதா. ஞdமி.க ளCைர�� ெமா,�பன 

?ணமல ெரா<8ைம ?ழB* றாலய$ 

�ணரளC ெயன�பல0 �கDவ ெதJணேய.      (14) 
 

ெசறித5 ந�தன� ேபா� த�9?. 

வறியைர� பா0�ெதைம� பறி�� மாமதி� 
பறிநிக0 சைடய�<� பய�ெகா ளாத�$ 

லறிெவவ ென�.மி1 கசி�ப ேபாBமா$.       (15) 
 

    வாைழக� 8தலியன 

 

ெகா:வய வாைழெயாJ ?5�� ம�Eெசல�இE 
ெச:மல01 க*பக� ேதனC ைற�பன 

ப:தக� ம�1?ட ெம�. பJணவ0 
வ:மிய வா,ைவ��� ப5க$ ேவ�பேர.       (16) 
 

தைலவ) யலா9கலி தட7ஙக க*பக 
நிைல-ல கJT� நிர
ப வாDவன 

கைல�க� வதி�ப3 கட�தி� வா-*. 

மைலவேற வாவ� பயB மா�சிேபா$.         (17) 
 

��னCய வலா9கலி ெதா1க @ழலி� 

ம�னCய �ண)ள மா7F ேச0வன 

ப�னCய மைறயவ0 ப)�� ச
ப�த 
மி�னCய �ண0��த$ வள1கி நி�றன.        (18) 
 

க�திக ளCட�ெதா.9 கா,�� நி�றிட 
ந�திய வ5�ெபா< நாக வ$லி- 
8�திய9 கதி*பட0� தைமய 8�தமE 
��தர� த5�த5F �Jண மாகேவ.         (19) 
 

நிைறயள ைகய�வள நிகD�த� �1கயா  
மிைறத� ெபா�ைமய* சிலவ ள
பன 

8ைறத5 நகரேமா0 M�.J 8��� 
?ைறதவ0 �றநக0 வJைம I.ேவா
.        (20) 
 

    �றநக0வள
 
   யாைனக� 
 

மிகவழ ?ைடயைக வல9க$ ேச)ட� 



தகமன0 தர7றி ன<�த நா8ேம 
தகவைட ?வெமன Bண0�� சா0�ெதன� 
�க0ப< 8கவைர ெபா5��
 ப*பல.           (21) 
 

சினவய கைறய3 ெச,ய தJட��1  
கன8
ெவ� ?ற1க59 கடா
ெப, ேத?வ 

வனவதி சயE�வ� டளCகJ ெமா,�பகா0 
மனெவாளC0 சர�<ந�� மணக� ேகா�ெதன.     (22) 
 

     ?திைரக� 
 

வாசிெய� ெபய0ெகா< ம57 நாமைற 
வாசியா னC�றப� மா�த ல��=
 
வாசியா மி�தல ம5வ ;Jைமேய 
வாசியா ெமனமதி� தா9? ைவ?மா.            (23) 
 

ந�தைல -5வைம ந�ைம யானல 

ந�தைல யைம��8� னா= மாய*. 

ந�தைல �னBைட நப�ெதா0 நாெளனா 
ந�தைல -றா�ப) மத0�� நJTவ.             (24) 
 

    ேத0க� 
 

வலவென� .ைரய) மைனவ யாநில  
நில7ந
 ெபய0ெகாள ன �தி ய�ெறனா 
7ல7ைவ யFசின� ெதா�ப ைவயேம$ 

அலக5
 �ள7த9 காலி னா1?வ.             (25) 
 

பைக-ட$ கிழி�திய$ ப)� ேத0�திைற 
நைகமல0 @�<� நயFெச, தாெலன� 
தைகநில மகD�ெத: சகட� ேத0�தைல 

8ைகமல 5?�பன 8கிD�த க*பக
.            (26) 
 

     வ �ர0க� 
 

மானேம -ய); மாJட ெத�.ெகாJ 

]னேம வாவைக வ �ர ேமா
�வா 
ரானேபா0� தைல8க� தாJைம ெயJணேல1 
கானேம வ;மழ* கJண ைம�திடா0.            (27) 
 

8�ென<� தி�டகா� 837 ேமவ;
  
ப�ென<� திடா0ைகவா� ப3�த$ ேசா0கிலா0 



மி�ென<� ெதாளC5
6 ணறமJ ேமலிட 
ெர�ென<� �ைர1?� மிவ51 ெகா�பேரா.        (28) 
 

   யாைன1Iட
 8தலியன 

 

க)யமா வா)ெவJ க)ைய� தா9?வ 

ப)யம )லாயநா� ப)ைய� தா9?�ேத01 
கி)யவ$ ப)திேத01 கி)ைய� தா9?வ 

ம)யம* .�ள7
 வான� ேதா-ேம.              (29)  
 

க)8த லியைவ1கா9 க5வ யா1?ந0 
தி)பற ேவா
�ந0 ேச) ம$கிய 
வ)�ற நக0வள மியா� வJடன
 
�)யைட நக0வள
 �கB வாFசில.               (30) 
 

       இைடநக0வள
. ேவ.. 
 

மைலக ட
மிைற வ�மக ளாகிய 
கைலவ ள9?ைம கா�மல0 ேபா*றிட1 
?ைலவ$ ெபா�மண ேயா<9 ?ழ�இெயன 

நிைலய ைம�தன ந�35 மாளCைக.                 (31) 
 

சில மாமண மாளCைக ந�னCற1 
ேகால மாயவ ேன59 ?லவத� 

ேமல வாவEெசY வான
 வர7த$ 

ஏல ேம*�ைன ெபா*.கி ேல,1?ேம.              (32) 
 

திக:
 ெவJ�ைத த�*றிய மாட9க� 
�க:
 ெவ�ளC வைரய* ெபாலித5 

நிக: 8�த வட9க ணலா7வ 

வக: மாறி ல5வைய ேய,1?ேம.                (33) 
 

ஊட� ேமய மகளC ெராழி�தவா� 
Iட$ சா�. ?ளC08�த மாைல-
 
பாட$ சா�ம�� தா5
 பர�ெதழி$  
வ �ட ேலாவய வ �திய* ?�ைபேய.                  (34) 
 

வ)�ப ெரY7ல க��ள0 ேமதக� 
ப)�ப0 ேபா*.
 பவள மரகத� 
ெத)�ப0 ேம*ெகா=F ெச
மண யாதிய 
வ)�ப0 ைகய லக�பட$ ேகா3ேய.                (35) 
 



வ �தி ெசYவய தாய; ேமகேந 
ேராதி ம9ைகய eடலி* ேபா1கிய 
ேசாதி ேமய மண�பண ��றலா* 
சாதி யாதிய9 ?
பல0 தா�கித
.                 (36) 
 

?ைறெயா <9கைற I3ய தி$ைலேய 
னCைறம தி1? நில7ம
 மாநக 
5ைறம ட�ைதைய ெராJ8க� தி*?#* 
.ைறய 5
ெமா5 ேவ*.ைம ெசா$வேரா.           (37) 
 

நா. ெகாJட ந.9?ழ லா0மண� 
ேப. ெகாJட 8ழ1க8
 ெப�பைம 
சா. ெகாJட 8:1க8� தJகட� 

மா. ெகாJட 8ழ1கம
 மாநக0.                 (38) 
 

ெபா�;
 ெவ�ளC- மாகி� ெபாலிகல 

மி�; fJணைட யா0ெகா< ேமவலா$ 

இ�;� ேதா,வத$ லாம லி5��ைற 
ம�; ம�கல� ேதா,தைல மா*றி*ேற.              (39) 
 

வான ேமவ வய9?ந0 யா5மி� 
தான ேமவய ெவJணலி� தான
வாD 
மான ேமவய மா�த08� ெச,தவ 

Mன ேமவய ேதாச* .ைர�தி`0.                  (40) 
 

     ேவ.. 
 

எJண லாவள ம$கிய வைடநக0E சிற�ைப 
மJண லா083 �ைர�பவ0 யா8ெம� வ?�தா
 
வJண லாவய நகர9க ளைன�தி*? ேமலா,� 
பJண லாவய 7Jணக0 வளFசில பக0வா
.       (41) 
 

பாழி மாநில 8:வ�
 வ�த3 பரவ 

வ �ழி வா-ைம ய5��) வ�தக� ெத)�� 
வாழி த*?. 8வ0�ெபாழி� த5�ெபற� மதி�ேத 
யாழி @D�த� கிட�ெதன� ெபாலித5 மகழி.         (42) 
 

அ
ைம த�றி5 7ளமகிD� த5�ெபாழி வJண
 
ெவ
ைம த�0மல0 பலவைழ� �த7த$ வைழயE 
ெச
ைம யா
பறா மைரந. ந�ல8* றிகD6� 
த
ைம யாத)� தம0த5 ம�தட9 கிட9?.           (43) 



 

       மதி$ 

 

�ைரய 5
�த
 83-றE ேசா)ந�0 ெசா)�� 
�ைரத வ0�ெதா5 �ளCஞைன யாJட�J ணயனா0 
வைரவ$ ேபர5 ேளெயன 7ய0�தமா மதிைல�  
தைர� லாெமா5 ச1கர வாளேமா தைக-
.          (44) 
 

வளCெவ .�தி3� மJமிைச மி:மிY வாென� 

றளCெவ .�திடா வரம5� ெகாJடேப ரஞைர 
ெயாளCெவ .�திடா வ
மதி Bய0�தைத -ண0�� 
களCெவ .�திடா ரா,1க3� தி5�தன ர�ேற.         (45) 
 

    பர�ைதய0 வ �தி 
 

ஆ< மாJபனா* றிவவயாD ெகாJ3னC தைம��� 
பா< மாJபனா* பர�ைதய e<த$ ேபால  
a< மாJபனா B�ளெந1 ?5கிமி1 ?வ�ப1 
I< மாJபனா� ைம�த0த
 ெபா5ெளலா9 ெகா�வ0. (46) 
 

தைமய ைட�தவ0 ேவெறா�றி* ெசலாவைக தைக�� 
கைமய ைட�தவ ரா,��ற ெவா�ைறேய க5த 
வைமய ைட�தேதா� பர�ைதய )ய*.வ ரறி7E 
�ைமய ைட�தவ0 தம1?� ெதாழி�8: த)தா$.      (47) 
 

ெபா�வ னா$வ5 மிகDEசிெய� �வன�� மி$ைல 
க�வ னா$வடா வ�=வ0 ெச,யவா, கா�ற 
ம�வ னாBவ� �றாதவ ெரவெரழி$ வதன
 
வ�வ னா*ெச,தா ெலா�தவ0 நல8மY வதேம.      (48) 
 

உ*ற யாவ01? 8.�ைவ ய3சின� I�3 
8*ற ேமவய பசி��ய0 851?வா0 �கேழ 
ெச*ற யாவ01?9 காம�தா$ வ5�ய0 த�0��� 
ெபா*ற வா�வழி� பர�ைதய V�<. �க:
.         (49) 
 

ைக�த ன9கழ� றி3னCற� தன�ெதாட1 காJபா0 
உ,�த 8�தெமJ ணலெகாJ< ெகா<�பேரா0 8�த 
ெம,�த fJணைட� பர�ைதய0 திறமி� ெவ�றா� 

ெம,�த ம*றத* ?வைமேவ ெறா�.ள ேதேயா.      (50) 
 

    ேவளாள0 வ �தி 
 



த:7 Mவ0ேகா னCகDதரE சி.8�ேகா றா9கி 
-:ெதா ழி*றைல நி�.ப$ வ5�தி*? M�3 
வ:வ$ சீல8 ெமா:1க8 மVஇயற
 வள0��� 
ப:தி$ சீ0ெகா�ேவ ளாள0த மி51ைக-
 பலவா$.   (51) 
 

    ைவசிய0 வ �தி 
 

எJண லாதெபா� ெபாலிதர 8ய�றன V�3 
ெயJண லாதேப ரற9க=
 வள0�ெதழி ன �*றி 
ெனJண லாதவ� பையதர வைய��வாD� தி51? 
ெமJண லாதந$ வணக0வா ழி51ைக-
 பலவா$.   (52) 
 

    அரச0வ �தி 
 

I*ற மா*றல )59கதி0 �ைள��வJ ெண,த 
வா*ற மா*றவ0� �ைள�தவ ராJடமJ கவ0�� 
சா*ற ந�3ய ம;8த* கைல-ண0 தைகயா* 
ேபா*ற ேமவய ம�னவ )51ைக-
 ெபாலிவ.         (53) 
 

    மைறயவ0 வ �தி 
 

மைற- ண0�தவ ர9க8
 வ$லவ0 ம*.9 
?ைற- ற�ெத)9 தவ0?: கைன�தழ* காJபா 
ரைற- Mவ5� ெதாழ�ெபாலி ய�தண ரானா0 
கைறய$ ெச$வ�� ேமவவா ழி51ைக-9 கவ;
.      (54) 
 

    ஆதிைசவ0 மாளCைகக� 
 

6தி கJமண �ைன�தவ0 மைறெயா< ெபா*ப  
நிதி யாக8 8ண0�தவ0 நிலவ5 திற��F 

ேசாதி ய0Eசைன ெச,பவ0 8
மல� �க`0 
ஆதி ைசவ0� மி51ைக- மாவய னல9?
.            (55) 
 

     ைசவ8னCவ0 மட
 
 

நா< ப�னC5 @�திர� ��ெபா5 ணய�ப 
ந�< காதலி* ெறளC��8
 மலவலி ந�1கி 
யா< ேசவ3 ெயா�றிரJ ெட;மண9 க.��1 
I< ைசவமா 8னCவ0வாD மட9க=9 ?ல7
.         (56) 
 

     க$வEசாைல 

 



க5�� 8*�க ைல�தனா வல1கண9 கைர�� 
ெபா5�� ம*ற7
 ெபா5�திேம வல1கிய �ராண 

வ5�த 8*.ேமா0 வ5�தெம, தாவைக வள
ப� 
தி5�த வ$லவா )ய0பய$ கழக8F ெசறிவ.          (57) 
 

     அ�னச�திர
 
 

அ5�� 8$ைலேந ர3சிB மாடக வJண� 
ப5��9 ?,கமழ க5ைன-
 வைறயB
 பா?
 
வ5�� ந�3ய பாறய0 ெந,ெசறி மிதைவ 

க5�� வா0�ைவ ேயாடைம ச�திர9 கவ;
.           (58) 
 

     தJண �0�ப�த0 
 

>ய ெவJமண$ பர�பேம* ��1கல� �.�தி� 
பாய ேமா)லி ?ச�பழE சா.ந�0 பரவ 

ேவய வா1கிய� ?ளமளா ந�ெரா< மி�;� 
ேதாய வா1?ந�0� ப�த5 மிட�ெதா.� �வ�.
.         (59) 
 

     ெச$வEசிற�� 
 

உJைம வ �ைரம* றளைகெய� ெறா5ெபய0 ெப*ற 
வJைம நா<றி� மதி�ப5F ெச$வ�தா* ேபாB
 
ெபJைம ேயா0�ற� பரா;
வ �* றி5�ப� ேபண 
ெலJைம யா?ேமா ெவ
மேனா01 கத�சிற� பய
ப.      (60) 
 

     தி51ேகாய$ 

 

ஆவ ண
பல ெவ:8ழ1 களைகேயா0 வ �ைர 
மாவ ண9?ேச ரதன< ெவ:கதி0 மா;
 
6வ ண9?ெம,� தி57ைம யாெளா<
 �ராண1 
ேகாவ ண9?ல வ�திேந0 பவெனாளC0 ேகாய$            (61) 
 

     ச�திய��க)ண 
 

ெதாட0�த காதலி ன
மிைட� ேதா�றிய திைரேச0 
மட�ைத யU9?ைம ெய;
ெபய0 �ைன���வா0 மலமா 
சிட�� ேமயன� காணலா ெம�.பா லாழி 
யைட�த மா�ெதன� பரா�8ன ரம5ேமா0 த�0�த
.         (62) 
 

     தி5மதி$   
 



ெகா*ற ெவ*ெபன� ெபாலித5
 யா�றைல ?னCயE 
ெச*ற மி1?ந� ெச,வ� தகாெதன ேம5 

ந*ற வ�திற 8றவக9 ெகாJடைம நய1?
 
ெபா*ற ேவணநா யக�றளC @D�தெபா* �)ைச.            (63) 
 

     தி51ேகா�ர9க� 
 

ேம5 மாமதி லாயைம ெத)�தைத வலகா  
தா5 8JமகிD ெகாள�ெபாலி யைடகேலா0 நா�? 
M5 மா$வைட யான5 =ற7ட னைண�� 
ேத5 மாநி*ற$ ேபானC*?F ெச
ெபா*ேகா �ர9க�.         (64) 
 

      ெகா3மர
 
 

ச
� ெவ�ப� ம5�ெபறE சாைகக ெளா<1கிE 
ச
� 8�னேர நி�ெறன1 ெகா3மர� தய9? 
ந
� ந�0ைமய னய�தைதE @Dபவ0 க5வ 

ந
� காவைக ெப.வேர ெப5
பல நா=
.                 (65) 
 

     உைமய
ைம ேகாய$ 8தலியன 

 

ேம5 மா$வைர1 ெகா<83 யைன��ம
 ேம5E 
சா5 மாமதி லாயைத -ண0�தன தகவ* 
ேச5
 ப$B5 வா,�ெபாலி திற
ெபாeஉ� ேதவ 
யா5 நாயக0 8தலிேயா ரம0தளC வமான
.                 (66) 
 

உதி�தி ரா1கதி 5ய0�தின 357ள 8வ�தா� 

மதி�� ந
ைம- மகெவன� பற��ய0� �வேள0 
கதி�த ேமனC- ;ைமெயன1 கதி0க�ப� னCரJ<� 
�தி�த வாவய* ெபாலித$ேபா$ வமான9க <ல9?
.         (67)  
 

      மJடப9க� 
 

ஆய ேம5மா$ வைரயம0 ேதவரா லய9கJ 

ேமய வYவைர யம)ட மம0தர வைழ�� 
ேதாய வ�ெதன� ப*பல மJடப� �ைத�� 
காய வாண0க ட
பரா� வழா1 ெகாள1 கதி01?
.          (68)   
 

     வ �ைரவ5n
 
 

திைசய ட9கBF சாைகக� ெசறிதரE ெசB�தி� 
பைசய ைம��ற மல0��ப$ பவழ9க� ப:�� 



மிைச- ய0��ந� னCழ$ெச,� நி�றி<
 வ �ைர 
தைச-J ேவ�<வ* க5�ெப5� த
பரா� றன1ேக.          (69) 
 

      ம*ற வேசட9க� 
 

ஓ9? �
�5 நாரத )ைச1?
யா ெழாலி-� 
ேத9? ேப)ைக 8த*பல வா�தியE சிைல��
 
வா9? fJணைட மாதரா� டரவ8 ெம�.
 
பா9? ேச5ைம பர
ப� றி58ன0� பர7
.                  (70) 
 

மைற8 ழ1க8 மைறெய; நா$வ0வா, வள�பா 
நிைற8 ழ1க8 ம5�ெப. ம*ைறேயா0 நிைறபா 
வைற8 ழ1க8 8கி�8ழ1 க8
ெப5 காழி� 
�ைற8 ழ1க8 ெமன�பல கால8� �வ�.
.                 (71) 
 

எ
ைம யாJடவ ெள;8ைம யாJடவ ெள9க 
ள
ைம த�றி5 வ3-ைற யாகவா னாதி 
8
ைம யாகிய 7லக8 ெமா,��ற ைவ1?F 

ெச
ைம மாமண ெபா�8த லியைவப$ சில
ேப.              (72) 
 

@: வா0பல )58� ?ரைவ� �தி��� 
தா: வா0பல0 தைம�ெபா5 �ட*.வ$ வைனய� 
ேபா: வா0பல ராவய* பணபல �)�� 
வா: வா0பல வானவ0 மானவ 5�=
.                    (73) 
 

ச�த மாமைற� தைலய;� தய9?ம� தளC-� 
ப�த மாயெதY 7ய0க=
 பா*றிந� ?,ய1 
க�த மாமல01 ?ழBைம யாெளா<9 கல�� 
 

ந�த
 வ �ரேச கர)னC தம0வெரF ஞா�.
.                  (74) 
 

உ5வ ள9கிய தி5நக0 வள�ெதா< வ �ைர� 
த5வ ள9கிய த
பரா� றி5�தளC வள89 
க5வ ள9கிய ெவ
மேனா0 கைரய8* .வேவா 
தி5வ ள9கிய ைநமிச வளFசில ெத)�பா
.                 (75) 
 

       தி5நகர�படல 8*றி*.. 
        ஆக�தி5வ5�த
,  172. 
*       *          * 

 

           ைநமிசவன�படல
. 
 



மைழவளF �ர�� ம$க மாநில� தற9க ேளா9க 
வைழவள0 8ைலய னா5 ைம�த5 ம�J3 வாழ 
7ைழவள0 வாேனா01 ெக$லா 8.பசி ெயாழியா நிறி?� 
தைழவள0 ைநமி ச�ேப0 தா9கிய கான மாேதா.              (1) 
 

மதி�திட$ பழித ெல�;
 வ�ெறாழி லிய*ற� ெப*.1 
கதி�தபா* �ண) -
ைப9 கதி0நிலா மதி-
 வாேனா01 
?தி�தெவ
 பசிைய மா*. மாய; 8வ�� Iவ� 
பதி�தேப ர�ப ன$? மி�நிக0 பகர லாேமா.               (2) 
 

வானவ0 பல5� தாD�� வ��வ� திர1க� ெப*.� 
தானந� கமரா நி*?� தட
ெபாழி லித�கJ வாDவா0 
ஆனவ0 தைம�தாD� ேத*க வர1க7 மவாவா ெர�னC* 
கானம* றித;1 க�த1 க*பக� ெபாழிெலா� பாேமா.          (3) 
 

வJ<வா தியவா ேனா0க� ேவJ3ய ேபாக M�<
  
பJ<சா$ பத9க ண ���� பரவய வத�கJ வாDவா0 
உJ<ேபா ெம�னா 8�ன ேமா3வ� தி<வ ெர�னC� 

மJ<சீ )1கா� 3*கY ைவ?�த மாதி ெயா�ேபா.            (4) 
 

ெபா�திய மலேநா, த�ர� ��திெச, தவ0க ெள$லா 
ெம�திய வள
வ ராவ வள9?ெபா� ;லக ெம,தா0 
ச�திய 7லக9 Iடா0 வJ<வ ;லகF சாரா0 
இ�திய வத�பா� ேமவ னC�;நா 8ைர�ப ெத�ேனா.        (5) 
 

மக��ைக வ
ம லாேல மய1க8* றYவ ன��� 
�க�ெபறா தய$வ ன��� ேபா,1?ழ�இ யம5
 வJட0 
இக��றாE �ர5 ண*I றிய*.வ� ைதய0 சாப 
மிக�பய� த�ர0 யா5 மயB*. ேமவ ேன5
.                (6) 
 

தானமா0 நறிய க*ப த5மல0 வJ< றாைம 
மானமா0 ெத,வ� த�ைம யாெலன வ?�ப0 யா5 

ேமானமா0 8னCவ0 ெச,- M�றழ* �ைக- மி�த1 
கானமா0 தரேம B,1?9 காரண� ெத�ப ேதாரா0.           (7) 
 

திைரெயறி நதி-F சீத� �யB9கீDE ெசறிய வா1கி 
யைரய�வJ ணகர ேமலா லா1கின னம5 8Jைம 
�ைரதவ0 ைநமி ச��� ெபா9கழ* ெகா:�� தாவ1 
கைரயற 751? ேமெய� றFசிய க5��� ேபாB
.           (8) 
 

ஒ5க5
 ��னா க�ைத ெயா5ெகா�ைற கிைளயா* ேபா0�த 



றி5மகJ மணாள� ற�ைனE சிவபரா� ற:வேன5 

ம5வத ன5
ப ர
மா$ வா,1?. நைகய* சீ01?� 
த5வத� மல0ெப, ேத�ெம, த�னCனC� ெற:ேவ0 ேந5
.     (9) 
 

தா�ெவ� .ைர1? ந�. தா9?� வJெடா :1ெக� 

ேறா�கJ மண6J டYவJ ெடாலிெய;� �திய ய
ப� 
ேபா�? ம�1கJ ண �ரா* �ற
ெப: ம�� ேதா*றி 
மா�ப9 காள01 க�ப0 ேபாெலலா மர8 நி*?
.              (10) 
 

இைனயவ பன�� நா= மி5�பவ0 தி5ந�* ற��
 
�ைனயமி1 கினCய தாய 75�திரா1 க�6J 6T 

மைனயெம,� தவ8 8�ள� தFெச:� த:�� மாJ�� 
தைனயற� ெப*ற ேமேலா0 தவாதந$ ெலா:1கி� மி1கா0.      (11) 
 

ஆயப$ கடB
 ெபா9கி யைணகட� ேதறா நி*க� 
த�யெவ9 காெல :�� சில
ெபலா
 பறி�� வ �ச 
ேநயைவ
 6த 8�த� நிைல?ைல த5கா ல�� 
நாயனா 55வ லாத 75வ8J ணய1? ந�ரா0.             (12) 
 

இ�ப
வ� திைய�த காB மதெனதி0 மைறெய� ேறா�� 
��ப
வ� திைய�த காB மகிDதரா0 �1க ேமவா0 
8�பைம -டG ெழ�ேற ெமாழி�தி5� பவர
 மா;1 
க�பைம -ள�தா0 ெச
ெபா னவா7றா ேவா�3* காJபா0.    (13) 
 

ஒளCெக: ேமாலி வாேனா 5
பG )ைறவ� கFச� 
தளCய�மா� 8தேலா0 ேசாரா� தைல8த B.�ப* @�<� 
�ளCம� மல0ேவ ளC�த� >யமா தவ5 வ1க 
வளCமல ர3ய* @�< ம
மல ெரனCலா0 ேந0வா0.             (14) 
 

க5வள0 மல�தி னா*ற$ கழியவா ர5ளC னC�. 

ம5வள0 ெகா�ைற மாைல வ�ளறா� கல�ப ன �9கா0 
உ5வள0 �கழா0 ச�ம ெமாழி�பத* ?.8 பாய� 
தி5வள0 சிவ� ராண சிரவண ெம�. ேத0�தா0.            (15) 
 

�க�பர� �வாச� ெகௗத ம��த�1 கணன� சீ01?E  
சகனர ப�த னாப� த
ப�பா01 கவ�சா பாலி 
யகம5 டண�மா ேதச ன5�<5 வாச� க*கி 
மிகெவாளC0 சனக� ேபாதா யன�பர சJட ேமேலா�.        (16) 
 

கJTவ� க51க� கா�தி யாயன� கனமா01 கJட 
ெனJTம� தி)மா ேதவ னCலகித� ப5? ச
� 



நJTநா ரத�ற ந?மக� திய�பா ேரா< 
வJTேம� தாண மாJட வய��ன� �Eச� ச9க�.        (17) 
 

பராசர� I� மாJட� பகவ�வா� ம�கி வா)� 
தராதல
 �கDச னாத� சரப9க� கைலEசி 59க� 

வராவ5� 35த� றால� பய�மிளC0 �ல�தி ய�சீ 
றராவைண� ெப5மா� ெச�னC ய3ைவ�த வ�சி லாத�.       (18) 
 

ேதவல� வ�� த0தா� திேரய�பா ணனC�ம�� 
மாவல திரண >மா1 கினC�ெபய0 வா,�த ெவ9க 
ணாவல� கJ< சாதா தவனCைர� பயன* காண� 

ேமவல )$லா னாFசாJ 3$லிய னசித ேமேலா�.            (19) 
 

அ�டவ1 கிர�8� னான வள�ப5 8னCவ0 I3 
-�டவா மகிDEசி ெபா9க 7ய)ைள� ெபாழியE ெச,� 
ந�டமா த)1? ெம9க ணாயனா 5வ�ப வாழி 
வ�டேம� ெத<1?� ெத,வ மகெமா�. �)ய B*றா0.         (20) 
 

அ�தமா மகFெச, காைல யா0வ�தி* காண ேவJ3 
ெய�தநா னCல�� ேமய வ5�தவ 8னCவ0 யா5� 
த�தமா ணா1க ேரா<F சா0தர வவ0? ழா��J 

8�தமா தவ��E @த 8னCவ; 8வ�� வ�தா�.             (21)  
 

ெவ�ளCய ந�. ேமனC வள9கிட 75�தி ரா1க 
வ�ளCய மாைல தாழ மனெம:� ைத��
 ேபா*ற 
7�ளCய ?ணமா ணா1க ெரJணல ெரா59? @ழ� 
ெத�ளCய �ராண ெம$லா� திரJெடா5 வ37*ெற�ன.        (22) 
 

வ�தமா தவைன ேநா1கி ய5�தமா தவ0க� யா5 

8�தவா தர�� ேந0ெச� றிைறF�� 8க�ம� Iறி 
ய�தவா 7வைக வ
ம வைழ�தன0 ெகாJ< வ�� 
ச�தவா தன�தி ேல*றி� தJமல ராதி ெகாJ<.            (23) 
 

அ51கிய மாதி ந$கி யாகம� ப36 சி�� 
851கிய வைனேய மாேன ெமன��தி ெமாழி�� ேபா*ற� 
ெப51கிய தவ�த�0 யா5 மி51ெகன வைனயா� ேபச� 
த51கிய சி�ைத ய$லா0 தாமகிD� தி5�� ெசா$வா0.        (24) 
 

ெதாைலவ5
 பறவ ெவ�ேநா, ெதாைல�பத* ?பாய ெமJண� 
தைலமதி யண�தா� பாத த)சன ெம�. ேத0�ேதா 
மைலவ$ப� மைற- மி�; மதி�ப5 ம
மா ேதவ 



;ைலவ$ெபா* பாத9 காJட* ?பாய
யா ெத�. @D��.     (25) 
 

ம�னCய தான9 ெகா$ேலா மக9ெகாேலா வா,ைம ெகா$ேலா 
மி�னCய �ற7 ெகா$ேலா ேவெற� ெகா$ேலா ெவ�. 

ந�னCய ம�தி னC�ைன நய��ள9 க5�
 ேபா� 
��னCய ெதா�. வ�� ெசா$B� ம�79 ேக�3.            (26) 
 

வளமலி கட$@D ைவ�ப� மாேதவ னம5� தான 

மளவ$ வவ*. ெளா�ற ன5Jமலி �ராண9 ேக�<� 
தள0வற வத�க� ெச�. சா0��ப வசி�த லாதி 
-ளனம0 தியான ம�றா 7ஞ*றெல� ெறJண9 ெகாJடா
.      (27) 
 

த1கேத ெயனC; மி�ன தலFசிற� தஃெத� ேறாேரா 
மி1கமா தவ�தா, M0�தி 8தலிய வேசட M�.� 
ெதா1கதா,E ெசல8* றா� �)சற ெவJண னாB 

ம1கண நிைன�த ெவ$லா ம5�வதா ய5�த$ ேவJ<
.      (28) 
 

இகபர ேமா1க M�. ெமளCதின$ கி<த$ வ$ல 
தக7ைட� தான ெமா�. சா*றிட$ ேவJ< ெம�றா0 
அகனம0� ெதா58 I0�த மா,��ள� ெதா�. ேத0�� 
சக8: �,- மா. சா*றிட B*றா� @த�.                 (29) 
 

மலவலி ெயா59? ேத,�� ம�னCய வ5ளC னC�. 

நில8த னவலா றா.1 கத�தநி� மல�ெபா* பாத9 
qலவய ெப)யU0 ந�ய0 காதலி னCஃத வாவ$ 
உல?ப கார ெம�ேற -ண0�தன னால தா�..              (30) 
 

ஒ�.மி ெலன1? மி1க �Jணய 8.�த$ ேவJ3 
ெய�.ந� .ண0�ேத னC�; மி�தமா மகமி ய*ற 
ன�.f
 ெபா5�ட� ேறம* றி�நி*க நய�த வாேற 
க�.த ெலாழி1? ம
மா� நலெமா�. க5�தி* ேற0�ேத�.   (31) 
 

?ழிெயலா மணெபா� ெறJண�01 ?ைலெயலா
 வைளயU� 8�த
 
வழிெயலா9 க5�ப9 கா< வர
ெபலாF சாலி ம*ைற  
-ழிெயலா
 பறவ ள9க bெரலா மளைக ேயயா, 
வழிெயலா9 கவரா நி*? ேமத? பாJ3 நா�3$            (32) 
 

வ:திநா� ெட$ைல யாகி வைரவள
 பலவ ர�றி 
ெயா:?ெவ� ளா*றி� ெற�பா$ ேயாசைன ெயா�றி ன�� 
த:ெவா5 ேவ�த ;�ள� தைழய�ெபா� மா) ெப,த 
8:8த லம0ேத� தி*? ெமாழி-8� தர�பா ெலா�றி$.       (33) 



 

அ5�வள ரா�ம நாத வJண$வ �* றி51?� ெத,வ� 
ெபா5�வள0 ?5�� ேமய �ல�தி*?1 ?டபா ெலா�றி$ 
இ5�வள0 கJட� ெதJேடா � ெகா*றவா ள �ச0 ேச5� 
ெத5�வள0 தல�தி� கீDபா$ ேயாசைன யைரய* சீ0��.     (34) 
 

ம�;ேமா0 தான
 வ �ர வனெம; நாம
 6Jட 
��;ேப ரளைக ெய�. 8ைர�பர� தல�தி* ெகா�� 
மி�;மா ஞால� த�ன த�றிேவ றி$ைல -�ள 
8�;ேவா0 �க$ேவா0 யா01? 8�திய� ெபௗதி ன$?
.    (35) 
 

 

தல8த� M�. சீ5� த9கிவாD தலமஃெதா�ேற 
-லகி$ேவ .�ள ேவ; ம��ைண -ய07 6ணா 
பலபல 7ைர�ப ெத�ைன ப�
ெபானா லாய ேதய� 
தில?வானவ5
 பா)* சிவேலாக ெம�றி ைச�பா0.          (36) 
 

மைற8: �ண0�த ெத,வ வாதரா யணென9 ேகாமா� 

ெபாைறமலி தரந வ�ற �ராணம� ெரா�பா ;�= 

நிைறசிவ �ராண
 ப�� ெந3யமா$ �ராண நா�? 
நைறமலி கமல ேயானC �ராணேமா )ரJ< நா3�.           (37) 
 

கதிரவ� �ராண ெமா�. க<�தழ* �ராண ெமா�.  
8தி0�ைவ பைட�த வ�த Mவ. �ராண� ��= 

ெமதிரா. சிவ�ராண
 ப��ேம ேய*ற மா? 
மதி0கட B<�த ைவ�ப ன�த? ப�தி ;�=
.             (38) 
 

கா�தேம வேசட மாம1 கா�த�� ளC5M� றாக� 
ேபா�தச9 கிைதக =�ள �க�றம* றவ*றி ;�ளா 
ேல,�தசீ0E சன*? மார ச9கிைத யய
பா நி*?
 
வா,�தேப ரளCதா$ வ �ர வனமக� �வ�ைத ம�ேனா.         (39) 
 

அ�தமா� மிய
ேபா� ம*ெறா� றா?ேமா வறிமி ென�. 

ச�தமா ர�� ெபா9க� தட9கண � ர5வ பாய 
8�தவா ரழ? ேவழ 8க�ெப5 மாைன மி1?1 
ெகா�தவா மல0வ ராய ?ழBைம� பரா�3 யாைர.            (40) 
 

தி5வ5 =5வ வ �ர ேசகர� பரானா0 த
ைம 
ம5வ7� 3யானF ெச,� மாச. ெதளC7 ேமவ 
ெயா5வ5
 வ �ைர ேமயா0 தி583� த:
ெபா� .*ற 
ெப5வைள யாட$ ேகJமி ென�.ேப �தB* றானா$.        (41) 
    



    ைநமிசவன�படல
 8*றி*.. 
        ஆக�தி5வ5�த
, 213.       
*       *          * 

 

           வ �ரேசர0 
     தி583�த:
�*ற படல
 
 

?ணதிைச1 ?5�த வன8�ெத� றிைசய* ?ல7சி* ற5E�ன வன8 

மண7ேம* றிைசய* ெபாலிசமி வன8 மவனCய* ெபாலிபற வன8� 
தணவ5F �வண க*பக வன8� த�ெபய0� ெபா5ெடVஇE சமD�ப 
மணநனC மலி�� ெபாலித5
 வ �ர வனெமன� ப<வெதF ஞா�.
.  (1) 
 

அர�ச
 பUர9 ெகா�ைறயா மலக மத7மா கJ3�8� தி)ைக 
�ர�ெவ� பாைல ேநா9?ேகா வதார
 ��ைனயா வJ<ம� தார
 
வர�6 வர� Iவள ெநாEசி ேவ
�பE சிைலவளா வ�னC 
பர�6 வ�தி சJபக ஞாழ$ பா)சா த
பைன பJ3.           (2)  
 

ஆ$பல வழிFசி$ கதலிக0E @ர மதி9கம�9 ேதழிைல� பாைல 

ேவ$வைழ யல�ைத ய5E�ன� திமி� ெவ�ளCேலா� த9?5� தி5�ைப 
6$கர வ �ரF ச�தன நாவ$ ��??9 கிலியெமாJ டமால  
மா$வள0 வ �ழி ெவJெண,ேச �ளCமா மாதவ பாடல� ேத1?.     (3) 
 

8�னவா மர9க ெண59?� பலவா ெமாழிவல9 ெகா<பற ைவகJமி1 
கி�னற�0 8னCவ0 ப�னசாைலக�வா,� தில?ப$வள�ததா,� தைனேய 
ய�னவY வ �ர வன�திைட ெய�. ம5�பழ
 பா-ைற� த5=
 
ப�னகா பரண ர5ளCைன ேவட0 பதியைட� �,�த� பக0வா
.     (4) 
 

பர7மிY வ �ர வன�தழ* றிைசய* பகரைர ேயாசைன யளவ$ 

வர7. மடவ வாDபவ� வறலா0 ேவட0த9 ேகாெவ;
 6)E 
சிரவ�மா ைம�த� வ �ரென� ெபயேரா� சிற��. மற1?3 -தி�த 
?ர7. I�த* �மதிைய மண�ேதா� ?Fசர நிக0களC� �ைடயா�. (5) 
 

தக)5 ம5��F சமD��ற 8க��� தய9?. தி5?ேரா ம�தா� 

பக0மய0 வைனஞ0 க5தவெயF ஞா�.
 பா0�திடாE சிகழிைக 
83யா,  னCக0வைர ெய,தா வகனCற� �ற8J ணவ� ெதனE 
ெசறிக5 மயரா�, �க0ப< 8ைடவாJ ம59?ற  
              யா��� �லி�ெப5
  ேபா�ெதன� ெபாலிவா�.          (6) 
 

அைனயவ ெனா5நாJ ஞமலிப� ெறாடர வ9ைகய* �ைரய5
 
பைற�த,  வைனயந�� கழி-9 ெகாJெடழ�இ வ �ர வன�தி;� �?�தன 

னாக,  நிைனயமி1 கினCய ெவா5ெப5 வ �ைர நிலவ3 ெய:�தேவா0 



�*றி*,  சிைனயந$ வ�ளC1 ெகா3ெயா�. 8ைள��E ெசறி�தத� 
                          த51கிைள யைன��
.        (7) 
 

அ�னவ� ம�க� தகமைற� தம5 ம
பகா பதிெயைம -ைடய 
8�னவ� வ �ர ேசகர நாத� 8தி0ெப59 க5ைணெவ9 கிராத0 
ம�னவ ;,யE ெசB�தினா ன�த மறவ;9 ெகாைலக5 தா� 
ெத�னவ� �ர1? நா<ெச,தவ�தா* ேற3ன� கிழ9?ைடய யலைத.(8) 
 

ெகா3ப< கிழ9? ேத<� வ5ேவா� ?றி��8� ெச,த�Jணய�தா$  
வ3ப< மல0சா$ வ �ைர- மத�கீD ம57வ� ம�க8 மத�ேம* 
ப3ப< சிற�ப* ேறா�றிய� த5வ* பட0�தம0 வ�ளC-9 கJடா� 

ெபா3ப< ேமனC� �Jணய னத;� ெபாலி�தினC தம0திற9 காணா�.(9) 
 

?றித5 Mக மி5��மி$ லானC* ெகா3யள 7ண0�ததி சய��,  8றி 
த5 மிைனய ெகா3நிக0 ெகா3யா� 8�னமிY வன�திைட1 காேண�,   

ெசறித5 கிழ9? நனC-ள ெத�. சி�ைத- ணைன��ைக ய5�த, ெவறி 
த5fைனய வ5
பனா* ெபய0�தா ென:�த�* ெறாழி��ேபாய�ேவ.(10) 
 

உ*ற�* ெறாழிய1 கிழ9கிைன ேநா1கி -ட�ெபய0� பானC5
 6�ற1 
க*றவ0 �க:
 வ �ரேச கரனா0 கைலநிலா 83யனY வ5
� 
ச*ற:� திடலா* ?மிழிெகாJட�ேதா தவாெத:� த�ெப5 ெந,ேதா0 
ம*றைத -ண0�த மிர;J மய9கி மJமிைச M0Eசி�� வ �D�தா�. (11) 
 

வழிக= மைற�� மJமிைச1 கிட1?
 ேவட0ேகா மக�றிற ேநா1கி 
வழிெதாட0� த<�த ஞமலிம* றிவ*? வ�தேதா0 த�9ெகன1 ?றி�தா9 
கழி�ய 5ழ1? 8க�திைன ேமா1? மலம5
 பஃறரF @ழ 
ெமாழி-8�காலா$ வ5<மி1கல. 8க
�ல0� ெத9கT ேநா1?
. (12) 
 

வ�ள59 கவைல -*றநா யைனயா� வைழமைன யா�3பா ேலா3� 
த�ள5 மைனயா ள3மிைச வ �D�� தவல5 மஞ0�திற9 கா�3 
-�ள5 ந<1க9 ெகாJடல .தB 8வ=நா யக�வர லி�றி 
ெய�ள5� திற��E �ண9கனC9 ேகத* ெக�ெவ� ேனாெவன1 கல9கி. (13) 
 

அ�வழி கா�3 8�னேமா <தலா லத�பன0 வடா�ற� ெதாட0�தா� 
க�ெமன வ �ர வன�தி;� �?�� க*பக த5வ;F சிற�ப 
ம�மல0 �ம�� கனCபல ப:�� வள
ப< வ �ைரய� பா9க0 
8�ப�9 ெகா3ய� மJமிைச1 ெகா:ந�  
                  8க
பட1 கிட�ப� கJடா�.   (14) 
 

கJ<ள
 பைத�� வயறைல� ேத9கி1 கJெபாழி தாைரந�0 ெப51கி 
-J<ெகா$Bய0ம* றி$ைலெகா$ லிதைன -*றறி ேவாெமன� �ண�� 



மJ<பல வைள1ைக வரலவ னாசி ைவ�தன =ய0�ெபழ Bண0�தா� 
வJ<ய ெராழி�தா னலனCல9 கிட1?
  
                வத�ெத) வாெமன 8ய$வா�.   (15) 
 

தி5?த� ரவ= 8�ைனநா� �)�த தி5�தவ 8ைடயளா தலினா 
ல5?ேநா1 ?*றா =ைட�த�* ற3ேயா ரக�கிழ9 கி5�ப� கJடா� 
க5?றா வைனய கிழ9கய ெல:�� கதி�தெந,� ேதாைர-9 கJடா� 
ெப5?ேமா ).�6 திவTள ெத�.  
           ெபய0�தன� கிழ9கிைன மாேதா.     (16) 
 

த�ெப59 ெகா:ந ெனா<�தன1 காய தவாமல1 கிழ9ககD வா�ேபா 
ன�ெப59 கிழ9ைக யகDதB9 கJடா ண1கெபா� ;லகம0 வா5 

மி�ெப59 ?லிச�தJண�மா மல0ேம$ வ)Fச; ெமா5ெப5 வைரய 
வ�ெப59 ?ைடயா1 ெகாJடமா ேயா;  
        மதி�தி;9 காெணாணா 8தைல.  (17) 
 

காJடB
 ெவ5வ யர1?ந�0 ேதா�.9 காரண
 யாெதன� ேத0�தா 
ேடJட59 கிழ9? ெபய0�பத* காகE ெசறிfைன1 க5வ^� றி<9கா 
லாJடைக 83ேம*ப�டெத�.ண0�தா ைளயேகா ெவ�ெச,ேக ென�. 

6Jட5 8ைலயா� ெபா51ெகன வ �D�தா�  
                �ல
பனா� �:9கினா� ேசா0�தா�.(18) 
 

அ<�தவ0 தைம1கா� தார5� ெகாழி1? ம
ைமய� ப51கி� த?ேமா 
க<�தநF ச5�தி1 கட7ள0� �ர�த க5ைணயா ள51கி� த?ேமா 
ெவ<�த ெவF சீ*ற1 I*.ைத� ெதா5ேச யவ0�தளC� தவ01கி� த?ேமா 
7<�தந�0 ஞால ெமா59?வ� ேத��  
          8மாபதி யா01கி� த?ேமா.          (19) 
 

தாய; மினCய ேபர5� �)ய� த
பரா னா01கி� த?ேமா 
வாய; மய�மா* கி;மT� �ைண- மக�படா தா01கி� த?ேமா 
காய; ம5ேள யா0தர� ெபாலி-9 காலகா ல51கி� த?ேமா 
ேவய;
 ெபாலிேதா =ைமெயா5 பாக1  
              ெகா*றவ னா01கி� த?ேமா.       (20) 
 

எ
ைமவாD வ1?
 ெபா5�3வJ 8ைள�த வைறயவ னா01கி� த?ேமா 
ெச
ைமயா த)1? ம�ப51 ெகளCய சிவபரா னா01கி� த?ேமா 
8
ைமயா 5லகா, ேவ.மா -டனா 8:8த லா01கி� த?ேமா 
ெகா
ைமேச0 8ைலயா =ைமெயா5 பாக1  
          ெகா*றவ னா01கி� த?ேமா.      (21) 
 

எ�.ைந� �5கி� �ல
�வ ெள:வ ளC5கர9 ெகா<8க� தைறவ� 



க�.8� கனCவ* றி583 �ைட�ப� காறனC� றிலெதன� கவ$வ 

ெளா�.மி1 கசி7 நிலாெதழி னC�ேன -ய0�ற� ேபெனன� �ண�தா� 
அ�.மி1 க:தா ள:தந�0 கைற8*  
          றக*.ந� ராயத� ேபா�.              (22)  
 

ம*றவ ள��1 கிர9கிெய
 ெப5மா� மதி83 ெய:கைற மா*ற,  
7*றவ� ெபா:� மகிDEசிமி1 ?*றா =.?ைற ய�;ெமா� .ளெத�,  

ற*றவ01 க5=� த
பரா� 8�னC� ற3கேளா வடெம<� த5�தி,  
8*றலி� 8ைல�ெபா� 8தலிேயா0 கள��  
            8கிD�தெபா� கா��ள �0 சரண
. (23) 
 

ெகா3யைட யரதி ேவJடB மவ�?1 ெகா:நைன யளC��ள �0 சரண
 
ப3யைட யறியா ெத�றவ� �)�த ப<பைழ -9ெகாளா ெதாழி�� 
83யைட மதிய83��ள � ரைனயா� M0Eைசத�0� ெத:
ப3 ெச,ய 
ன3யைட ெய�.
 பண��?* ேறவ  
            லா*.ேவா
 யா;ெம� றவ;
.        (24) 
 

எ�றவ ளCர9க வவெளா�.
 ேவJடா தி51?8� ேனெப5 

க��9,  க�றலி BJைம ஞான8 மளC�த கட7ளா0 ேவJ3ய 
காைல,  ெயா�ற� ந$கா தி5�பேரா நிலFேசா0� �*றவ� 

ேமல5� ெசB�த,  வ�றவ� M0Eைச ெதளC��கJ ெட)�தா9 காயெத� 

                        ேனாெவன ெவ:�தா�.   (25) 
 

நாயக ெனழB
 ெப5மகிD I0�� ந9ைகம* றவ�8க ேநா1கி 
யாயவ1 கிழ9? கவ5வா னC9ங ன<�தந� ெய�ெச,தா யளவா� 
>யந
 ெப5மா� 83மிைச நி�ைகE �ைரப< மி5
�தா1 ?தலா� 

ேமய� ெச�ந� ெர�றன� ெப5மா� ேமயன ேனாவவ ெண�றா�.  (26) 
 

கJணேனா1 ெகனB9 கJடன�  
          மாB9 காெணாணா தாைன-� ளFசி� 
பJணேன0 ெமாழியா� ப9க)9 கம5
 பJபயா னறி�தில ன�ேதா 
வJணனC� ன8தா மறவனா )9ங னம0�தைத யறிட�தில ன�ேதா 
ெவJண லி� ப5= மிைறவனா )9ங னC5�பைத யறி�தில ன�ேதா. (27) 
 

எ�ைனயா டரவ1 கானக� தி5�தா )5�தைத யறி�தில ன�ேதா 
ெபா�ைனேந0 ச3ல� திைறவனா )9?� ெபா5�திய தறி�தில ன�ேதா 
வ�ைனேய ெபா57 மறவனா )9ங னம0�தைத யறி�தில ன�ேதா 
8�ைன^D ெகா$ேலா பல58�  
       ளCர9க 83�தன� 83�திேல ென�பா�. (28) 
 

�Jணய0 சாதி1 க<�தேதா0 ?ணேம �)�தன ென�றசி� தி<வா 



ரJணய வஃதியா� ெசய7ேநா� றி5�தா ர5�35 75வரா தலினா 
னJணய வ�த� பைழதவ0� �யB நம1?ள ேதாெவன நவ$வா� 

றிJணய வ�� மறி7ந
 ெப5மா�  
                 றி5வ5 ளா*ெப*ற வ �ர�.          (29) 
 

என�பல �க�. கைர��ெந1 ?5? மி5Fசிைல ேவ�<வ� 

8�ன01,  கன�தி;9 க)ய கJடனா 5ைமயா� கணவனா 
ெரா5மைற யவ0ேபா�,  மன�தி;9 க<க� ேதா�றி8� னC�. 

வ)சிைல ேவடைன ேநா1கி,  யன�தி;
 ெபாலி- நைடயனா  
ெளா<யா மைறவ� ேக�3ெய� றைறவா0.                         (30) 
 

உைர�ப� ேக�3 நி�ைனநி� மைனைய -வ�தினC தா=த* ெபா5�< 
வைர�ப� ம�ேதா னாதிவா னவ0கJ ேம7த* க)யயா ம5ளா* 
றைர�தைல ெவளC�ப� 35�தன9 க5வ தா1கலி* றி583 நி�.
 
வைர�தெச� ந�5� ேதா*றிநி� மைனயா�  
         ேவJடலி� மா*றின ம�ேனா.  (31) 
 

தி583� த:
� 6Jடகா ரண�தா* றி583� த:
பெர� ெறா5ேப0 
ம5வன
 வ �ர� த5வ3 நா
 வய9கிேய சிலா1கிய மாகி 
ெயா5வற 7றலி� வ �ரேச கர�ேப 5*றன மிYவ5 ெபய59 
க5வஞ ெராழி1?
 ��தி- மளC1?9  
                காைலய* �க�றி< பவ01ேக.      (32) 
 

பர
பர� 83ய* ற:
�றE ெச,ேத
 பாவேய ென�.ந� கவல$ 
பர
ப3� த:
�
 வ$ல3� த:
�
 ெபய0�ெதறி க$ல3� த:
�
 
வர
ப. சிற�ப* ெச5�ப3� த:
�
 வா9கிய வா�ெவ�<� த:
� 
நிர
பய வயலி* ப)1?ர� த:
�  
         நிக:. 6ைசவா,� த:
�
.         (33) 
 

?ட
�ைர ெச5�த* ேற;ேவா ட<�த ?ழ1க�றி� ?ள�ப3E �வ<� 
தட��ய� ெதா5வ� கைதய3E �வ<� தா9கிய நம1கிேதா0 ெபா5ேளா 
வட
பட 7ண) னC�ன8
 பலவா லிைச�ப� நம1?8* றா� 
திட
ப< மிைவேபா* பல7ந� தம1?�  
             தி5வைள யா�ெடன� ேத0தி.      (34) 
 

இ�தல� ெதைம- ெமம1ெகா5 வடகீ ெழ$ைலய ன5ைம தைன- 
நி�தB
 வழிப� ேட��� வ5தி நி�மைன யாெளா<
 ப�ன0 
உ�தம1 கதிந$?�ெமன 7ைர�தY ெவாளCத5 மிலி9க��J மைற�தா0 
சி�தமி1 ?வ�� மைனெயா< கிராத�  
                ேசவ3 ப�8ைற பண��.         (35)  
 



வடகிழ1 ெக$ைல யைட�தன னா9? மதி831 ெகா:ந;1 ேக*ப�  
தட8ைல -ைமயா 35751 கதி0�ப� தா�ெவளC� ப�3னC தம0�தா 
ளட0ெப5
 �வய னC�வைர -ணரா வதிசய மி�ெவன� ெத)�� 
மடனற� பண�� ேபா*.� மைனய�  
                 மைனெயா<F ெச�.வாD� தி5�தா�.(36) 
 

�Jணய� ெப5மா� றி583�த:
� 6Jடைத ெய<��ைர ெச,தா9 
கJணய கிராத� மைனெயா< மா9?1 காைல- மாைல-
 �?�� 
நJணய சிற�ப* ேபா*.� வ5நா ணா<ேசா ணா3னC தளC1?� 
தJணய வளவ னைட��6 சி�த  
         ச)�திர மினCெய<� �ைர�பா
.        (37) 
 

      வ �ரேசகர0 தி583�த:
�*றபடல
 8*றி*.. 
         ஆக� தி5வ5�த
 250 
*       *          * 

 

       ேசாழ� தி5�பண� படல
 
 

தடெந< வ�
� ேபா:F ைசயமா$ வைரய னC�. 

மிடவய �டவ கீளா வய9?கா வ)ந�0 பாய 
வட0பல வள9கJ ம$கிE சிவாலய மன�தF சீ0��� 
பட0�மி� தைட�தா01 கி�ப� பய�ற5F ேசாழ நா<.    (1) 
 

ேபாெரலா மF� �F�
 ெபாழிெலலா மய$க ளா< 
ந�ெரலா�த�0�த மா? நிதிெயலா ெம9?
 ேபா01?� 
தாெரலாF �5
� ெமா,1?� தடெமலா9 க:ந�0 ம$?F 

சீெரலா� தி5�த1 ெகாJட ெச
பய0 �ர1? நா<.      (2) 
 

மைறபல 8ழ9? மா0�� மணவைன யா0�� மாத0 
அைற8ழ வாதி ம$க வாடர9 கா< மா0�� 
நிைறெப5F சா*றி னா0�� நிர
பேய :ல?
 ேபா01? 
8ைறதிற
 பா� ேசாழ0 8ைற�) ெபா�னC நா<.        (3) 
 

இ�தி5 நா< த�னC லி5
�ன* ெபா�னC யா. 

நி�தில
 வர�றி வ �� ெந<�திைர� �ண) I3 
ெம�திய �னCதF ெச,- ேம�ைமெப* .ைடய M>0 
ப�திைக ெந<வா� ேறா-
 ெப5
�கா0 நகர மாமா$.    (4) 
 

ெகா3நிைர வJ< ழா79 ேகாைணெவ9 களC*.� ெதாJைட 
க3ெக: மJ< ழா79 க58கி Bற9? மாட� 
ெதா3தலி$ வன�� 8*. 8*றவ0 கJ< ழா7 



ம3யவ ெரJ< ழா7 மற
ெபாலி 6
� காe0.          (5) 
 

தி5வள ராe0 ெத,வE ேச,ஞG0 க5a0 ெச
ெபா* 
?5வள 5ைற^0 ெபா�னC I<6
 �காேரா ைர�� 
ம5வள ரல9க� ேமாலி வளவ0@ 3டமா ேம; 

85வள0 �காைர� ��= 8த*ெறன 7ைர�ப ரா�ேறா0.  (6) 
 

அ�னந� னக)� வாDவானாதி�த� ?ல�� தி�தா� 

ப�ன59 கைல-� ேத0�தா� பா5ய01 ெகா5தா, ேபா$வா� 

மி�னவ ரல9க� மாைல ேமவல01 கசனC ய�னா� 

க�னவ$ ?வ7� ேதாளா� கJடென� றிைச1?
 ேபரா�.(7) 
 

மயலிய* க59க� ெசYவா, ெவJணைக மட�ைத ந$லா01 
ெகயலழ* ெகா:�தி� MDக ெவ,தெவ
 ெப5மா ென*றி� 
பய$வழி1 ெகதி5 றாத ப�Fசிைல1 காம ன�னா� 

கயBைட1 கழ*6 ண �9கா1 காBைட1 காவ ேலாேன.      (8) 
 

கள9கமி� மதிய
 ேபாB9 காம0ெவJ ?ைடெச, ந�ழ 
Bள9கவ லி�றி ெய$லா 7ய0க= 8வ�� ைவக 
வள9?ைவ� fதிவா� ெகா�னா0 வயனCற� தட. ெச,� 
வள9?ல வா0�தா0 ம�ன� மாநில
 �ர�பா னானா�.      (9) 
 

ம5வல0 திைற� ம�� வா9?நா ெள�நா ெள�. 

ெபா5வ5
 வாய$ கா1க� �ேராகித ரைமEச0 @ழ 
ெவா5வ5
 �ண) @Dைவ� ப�றி- 8றா�த� ப��
 
ெவ5வ5 மாைண ெச$ல ேமதினC �ர1? நாளC$.          (10) 
 

8*.ெவ� �யர� தாD�� 8�ைன^D வலிெய� ெசா$வா 
ெம*.ெதJ 3ைரந�0 ஞால ெம<�திைச கJட� மாைம 
ச*.ேமா0 பயனC லாதா,E சா
�ற fதலி� மா�<� 
ெபா*றேதா0 ெபா�3� ெட�ன ெவJ?�ட
 ெபா5�தி* ற�ேற.(11) 
 

இ�டெவJ ெபா�3 ென*றி யைய�தெவJ ?�ட
 ப�ன0 
இ�டெவJ ண �. மான ெவ:�த� சிறி� நாளC� 

வ�டெவJ மதிேய ய�த ம�னவ� வதன ெம�ன 

வ�டந�0 ஞாலF சா
ப 8க�தி;
 வைள�த த�ேற.         (12) 
 

8க8: தாளவ ேலா< 851?ெவ� �யர� தாD�� 
தக7ைட ம�ன0 ம�ன� சா
பனா ன�ன காைல 

யக;ைள� ெதJண லாத ம5��வ ரைட�� ேநாய 
னCகெற. மண8� M�. மிய$�ற1 ெகா<8 ய�றா0.       (13) 



 

தரணக� பல59 I3� தவ8ய� றி<த ேலா< 
8ரணய தாகி ேம�ேம� MJெட:� த�ெவJ ?�ட 
மிரணயமாதி வ �சி ய5மைற ெய<��1 I. 

மரணய க:வா ெய$லா மா*ற7� த�ரா தா,�ேத.           (14) 
 

8க�தள வ5�த ?�ட9 கJடெமா,
 �ட
� 8*. 

மக�தள0 7லக ெம,த வைள�ெத:� தளாய காைல 

மிக�தள0 7*. ேவ�த� ெமலி�� M0Eசி�� வ �D�தா� 

சக�தள ெவாழி- ேமாவ� தவாதமா ெச�. ைந�ேத.        (15) 
 

ேசா0��வ �D� �ய0�� மி�றி� �Jெணன1 கிட�தா� மா�<E 
ேச0��ம� தி)கJ 8�னா� திற�தின ரFசி -�ள� 
ேதா0��த
 ெப5மா� காதி* �1?ைவ� >த லாதி 
யா0�தப$ வைன-F ெச,தா ரய07த�0� ெத:�தா ன�ேற.    (16) 
 

எ:�தம� னவைன ேநா1கி ெயJணலா வைமEச ேரைனE 
ெச:�தவ மைறேயா0 8�ேனா0 ெச��வா0 கவேல� ம�ேனா 
ெகா:��ெகா� ேவண1 I�த0 தலெமலா9 ?.கி� ேபா*றி 
ன:��ெவ� �ய0ெச ய�த1 ?�டேநா யகB ெம�றா0.      (17) 
 

அறிவனC* சிற�த�0 ந�வ ர��I0� �ைர�த வாேற 
\றிநிக0 ேவண1 I�த0 பதிெயலாF ெச�. ெச�. 

ெசறிதர1 ?
ப� ேட�தி ம��?வ� ற�ரா தாகி* 
பறிதிைல -யைர ய�த� பணெயா<� த�0�ப ென�றா�.     (18) 
 

எ�றர �ைர�த ேலா< மிர9கிய9 கி5�தா0 யா5 

ந�.ைர ெச,தா ையய நானCல� ��ள வாய 
ெவ�றந
 �ராண0 தான
 வைழெவா< ெதாழ�ேம* ெகா�ளC* 
க�றலி� பணேயா ச�ம� பண-
ேபா,1 கழB ெம�றா0.   (19)  
 

ஆயவY 7ைரைய யா�த னைற�தெம, -ைரயா1 ெகாJ< 
>யந* �கDசா$ கJட� .ைன��ப$ �*ற� ேதா< 
ேமயப$ பைடக ேளா<
 ெவ.�தப$ ெபா5�க ேளா< 
நாயனா0 தல9கJ ேட�த* ெக:�தன ன�னா ள�ேற.    (20) 
 

        ேவ. 

 

க9ைகநதி ப3�ெத:�தா ன�தவன ெம;நாம1 காசி ேய�தி 
ம9ைகயட� தாரம)� திரந�ல ப5�பத8 மகிD�� தாD�� 
ெகா9ைகயக லா�ெபாழி*ேக தார8ெமாJ ப5�பத89 ?ைழ�� ?
ப� 



ட9ைகவ3 ேவBைடயா னேனகத9கா வத8ம*. மைட�� ேபா*றி.(21) 
 

ெதாJைடநா டைண��தி5 ேவக
ப� ெதா:�பல �5
� பா< 
மிJைடவா0 சைட83யா ேராணகா� த�ற ளCந� கிைறFசி ேம�ைம 
ெகாJைடயா ரேனகத9கா வத�தி5ேம* றளCவ5�ப* ?
ப� <*றா0 
கJைடயா ெவனவனC1? ெமா5கEசி ெநறி1காைர1 கா< ேபா*றி.(22) 
 

வ$லமா* ேப.?ர9 கண�8�ட மாகறBJ மகிDவ* ேபா*றி 
ந$லேவா� >0வ�பா0� தா�பன9கா� ]eற னய�� தாD�� 
ெசா$லந� 3ல
ைபய9ேகா� ]0வண9கி வ*ேகால� ெதா:தா ல9கா 
ட$ல�8: த.
பா@0 ெவJபா1க9  
       க�ளCலிைவ யைன��9 கJ<.             (23) 
 

ஆயதி51 காள�தி ெயா*றி^0 வலிதாய மவாவ� ேபா*றி� 
பாயவட 8$ைலவா யைல�ெதா:� ேவ*கா< ப)�� தாD�� 
ேநயமி? தி5மயைல கE@ரா ல1ேகாய னCர
ப வாD�தி 
ேமயவைடE �ர
வா�மி ^0க:1?� ற8
பரவ ேவ�த0 ேவ�த�.(24) 
 

ம�னCயவE சி.பா1க மரசிலிவ1 கைரய5
ைப மாகா ளFசீ0 
��னCயம* றிைவ8தலா கியபல7
 ெப5வய�ப* ெறா:� ேபா*றி 
ய�னCயமி ன<நா�3 லர��ைறI டைலயா*_ ரைட�� தாD�� 
ந�னCயம� >9காைன மாட8� ?�.திைன நகரேம�தி.      (25) 
 

�கழதிைக வ �ர�டF ேசா�ரந$ ெல51க�த
 �லி^0 ம*.� 
திகDதி5ெந$ ெவJெண,தி5 நாவG0 ேகாவG0 ேசவ� ேத�தி 
யகDதவ5 மைறயணந$G0ெவJெண,ந$G0ந$ லிைடயா ெற�ேதா 
மகDைற^0 மாண?ழி வ<I08J `சமிைவ யைண�� ேபா*றி. (26) 
 

வJணா5 மதி*றி5�பா தி)��லி^ ராமா�>0 வரவ� ேபா*றி1 
கJணா5 ெமழி*�றவா0 பன9கா�]0 ெதா:தி5வ0 காணா ேதா9கி 
ெயJணா5� தி5வJணா மைலயைறFசி 
            வள��=வ� திையய ெவயதி� 
பJணா5 ெமாழிபாக0 ம57தி51 ேகாக�ன
 ப)�� ேபா*றி.  (27) 
 

மைலநா< �?�தFைச1 கள
பண�� ெபாலிெகா9? வளநா<*.1 
கைலநா< மவநாசி தி585க� 6J3நணா க5a0 ேபா*றி 
நிைலநா< ெகா3மாடE ெச9?�_0 ெகா<83-J ணர
ப� தாD�� 
தைலநா< ெவFசமா1 Iடெலா< பறதல8� தாD�� வாD�தி.  (28) 
 

தாயலளC �ர1?ந.
 �ன*ெபா�னC வளமலி-� த�னா <*.1 
ேகாயறி5 ேவ�களெந$ வாய$கழி� பாைலய5� ?ல7 8$ைல 



வாய$ெப5 மணமேய� திர�ப�ளC கலி1காM0 வள0சா,1 கா< 
ஞாய$வைள ப$லவன�E சர9கா�<� ப�ளCெயலா நய�� ேபா*றி.(29) 
 

ெவJகா< ?5காa0 ேகால1கா ��ளC51? ேவb0 காழி 
ெயJகாம0 மி?கJணா0 ேகாய$கைட 83நி�றி ^5
 ேபா*றி 
ெயJகாத9 கமDெபாழி*�� I0ந�] ர�னC^ )ைறFசி ேயா9க* 
ெபJகாத$ ெகா=வ �ட�தாரம0ேவ�வ1 ?3பண�� பற9க*     
                                        ேறாளா�. (30) 
 

பகெரதி0ெகா� பா3மணF ேச)தி51 ?.1ைகக5� பறிய Gேர 
நிகர)ய ?ர1?1கா வாெளாளC�* _0பரவ நிைன�தா0 ��ப� 
தகரமிளC0 தி5மJண� ப31கைரேயா மா
�லி^0 சா0�� ேபா*றி 
யகர8த லம0ெத,வ1 கானா�< 8�bைர ய<�� வாD�தி.   (31) 
 

தி5நாைர ^0கட
60 ப�தைணந$ G0வளேம திகDேகா 31கா 
?5வா0ம9 கல1?3ெயாJ கFசc0 தி5�பன�தா� ?ணவா� பா3 
வ5வா5F ேச,ஞG0 தி5��ேத வ�?3ந$ வள�தா ெலா�.
 
ெபா5வாத தி5வயG0 ெகா�ைட^0 8த*பல7
 ேபா*றி வாD�தி.(32) 
 

ம�;�ற
 பய
வசய ம9ைகெயாளC0 ைவகாa0 வள)� ன
ப0 
ப�;வட ?ர9கா< �ைறபழன ைமயா. பக0ெந,� தான 

ம�;ெப5
 �லி^0கா c0ப:a0 மழபா3 வJேணா ேர�த� 
��;வள வ�பலா ல��ைறமா� �ைறெயா<பா* .ைற-
 ேபா*றி.(33) 
 

திகDத5ந$ லாைன1கா ைபFஞ�லி பாEசிலாE சிராம ம�9ேகா,� 
�கDத5ந� மைலேபா*றி1 காவ)�ெத� பாலம0வா� ேபா1கி பாவ 

மகDத5சீ0 ெப.கட
ப� �ைறபரா,� �ைற8னCவ ரைண�� ேபா*ற 
வகDத5த லி$லாவ� �த79க* ?3ெயா<M1 கீச
 ேபா*றி.    (34) 
 

கைலமலி�த தி)சிரா� ப�ளCெந<9 களேமைல1 கா�<� ப�ளC 
யைலமலி�த ெபாழிலால
 ெபாழினCக:
 6��5�தி ெய.
ப^ேர 
தைலமலி�த கJ3^0 தி5Eேசா*.� �ைறெயவ5F சா0�� ேபா*. 

நிைலமலி�த ேவதி?3 ெத�?3�தி� ைட-
ேபா*றி நிக)$       
                                           ேவ�த�.(35) 
 

��ளம9ைக யணகிள0ச1 கர�ப�ளC க5காa0 ேபா�� ேபா*றி 
-�ளவனC தாகியபா ைல��ைறந$ Gராa 5வ�� தாD�� 
த�ளெவாJணாE ச�தி8*ற
 ப�`ச மாைறவட தளC- ேம�தி1 
ெகா�ளவனC தாயவலF �ழி?டM1 கதனC*கீD1 ேகா�ட9 கJ<.(36) 
 

நிைற?ட�ைத1 காேராண� தி5நாேகE சர
ேபா*றி நிைன�தா 5�ள1 



?ைறய.1? மிைடம5� ?ர9கா< �ைறந�ல1 ?3- ேம�தி 
யைறத5ந$ ைவக�மா ட1ேகாய ன$ல9ேகா ழ
ப மா�ேறா0 
உைறதி5வா வ<�ைறதJ <5�திதி5 வ:�>0மா ^ர� தாD��.(37) 
 

பறியG0 வளநக0 நனCப�ளC தி5நாேகE சர
ேபா*றி நிைன�தா 5�ள1 
?றிெகா�வல
 �ர�தைலEச9 கா<கட aரா1I0 ?றி��� ேபா*றி 
ெநறிெகா�கட a0மயா ன8
ேவ�ட1 ?3-8ள நிர
ப1 கJ< 
மறிவ$வள� ெதளCEேச) த5மா�ர ந�ளா. வண9கி ய�பா$.  (38) 
 

அ
ப0தி5 மாகாள9 ேகா�டா. ம�யE@ ரைண�� ேபா*றி 
ந
பரம 5�திலைத� பதிதி5�பா
 �ர
பண�� நா=
 வFசி1 
ெகா
ப)ைட யா0நடFெச, தி5வ �ழி மிழைலசி. ?3-� தாD�ேத 
-
ப0�கD ேபTெப5� �ைறெயவ5� ெதா:
வ�னC ^5 ேம�தி.(39) 
 

க5வலிேய நைற^0Eசி� த�Eசரேம �கழ)சி* கைர��� >ேர 
ெபா5வலிேச0 சிவ�ரேம தி51கலய ந$Gேர �கD�� சா0�ேதா� 

ெவ5வலியா9 க51?3ேய வாFசியேம -ள�தாB
 வ5�� றாதா� 

றி5வலியா ந�னCல��� ெப59ேகாய ேலயைவ-F ெச�.    
                                          ேபா*றி.(40) 
 

ெபா5வ59ெகாJ`EசரெமாJ பைன^0வ* ?3வள�ெத��கG ர9ங 
ெனா5வ5ந$ வ0�தமா ன �Eசரமி ராமனத�E சரேம ேலா9? 
த5வ5�த1 ெகா3யைல1? மதி*ெச9கா� ட9?3தJ பய*_ )�; 

மி5வ5�ேத ட*க)யா0 மாம5க$ சா�தம9ைக ெய,தி� ேபா*றி.(41) 
 

ந�னாைக1 காேராண� தி5Eசி1க$ கீDேவb0 நலFசா0 ேதa 

ர�னா= மTக)ய ப�ளCய�81 Iடறி5 வாe ரா9? 
மி�னா5 மரெநறிM ல�டான
 பரைவ-JமJ டளCேம ேலா5
 
ப�னா=
 வ �D�திைறF�
 வளம0தி51 கரவ �ர
 பரவ� ேபா*றி. (42)  
 

ெப5ேவb0 தைலயால9 கா<?ட வாயெல�.
 பற9? ேசைற 
க5ேவ0த�0� த5ணாG0 மயானெமாளC வள0க<வா,1 கைர��� >0வா� 

ெபா5ேவ0ெகா ளC5
6ைன தி5வரைத� ெப5
பாழி ேபா*றி யா5 

85ேவ0ெகா ளவளCவண$ G0ப)தி நியமமிைவ -வ�� ேபா*றி. (43) 
 

ெவJணதி5� 6வc0 பாதாள �E சர9கள5� வ5
� வா0ேதா 
மJணய5� சி*ேறம 8சா�தான� தி5வ<
பா வனமா$ ேபா*றக 
கJணெய: க31?ளந* றJடைலந� ெணறிேகா�]0 க5�� ேத9I 

ெரJணயெவJ <ைறெகா�ளC1 கா<ெகா�ள
6>0ேப  
                   ெரயB
 ேபா*றி.(44) 
 



காறாய$ க�றா�60 நா�3ய�தா� ?3ெந$லி1 கா7* ேறா0த
 
ேபறாய வலிவல9ைகE சின
வா,M0 ேகாளCலிெவJ ெப5ம ைற1கா 
]றாரா வக�தியா� ப�ளCேகா 31?ழக 5வ�� ேபா*றி 
ேயறாய வலிவள0 ெப5மா�ற� 6
�கா ெர,தி னாேன.    (45) 
 

ப�னCயவ� பலதல9க ட)சி�� ேநாெயாழி�த பா< காணா� 

ம�னCயெம,� �கDவளவ� மாழா�� கவ�.ெந< மைறேயா0 த
ைம 
-�னCயந$ லைமEசைர1I -ைர�தப3 தலEேசைவ ெயா59? ெச,�� 
��னCயவ� பணயக�ற தி$ைலய3னCE  
        ெசய$யா� ெசா�மி ென�றா�. (46)  
 

எ�றவைன ய3வண9கி ெய:�தைமEச0 ம�னவ0த ேமேற ேக�3,  
ந�றைம-
 பாJ3நா� <ளதல8
 ேபா*றியப னவறி ெய�றா0,  
ம�ற$கமD ெதாைட��ய�தா ன*றாக ெவ�.ைர�� வய9க 
8�ேபா$,  ெவ�றைம-
 ப)சன
ப$ ெபா5�கெளா< 
                  ெம:�திய9க� ேம*ெகாJடாேன.        (47) 
 

ஆலவா யா�பc0 பர9?�ற9 ெகா<9?�ற மழ? வா,�த 
ேவலவா, ?ழ$பாக ராடாைன கான�ேப ேரட கFசீ0 
நாலவா -ய0�?6 வணF�ழிய$ ?*றால ந?ெந$ ேவலி 
சாலவா, �னவாய$ பண��தி5� ��>5F சா0�� தாD�தா�.     (48) 
 

ெபா*�மலி தி5வரா ேமE�ர
ேபா,� ெதா:�ெமன� ��>0 நி�. 

ம*�மலி தரவைர�� ?ணதிைசேபா,� ப)தி8தி0� தழ*ற ேந0�� 
ெவ*�மலி �ய�தரச� வ �ரவன� தன1க<�த ேம$பா ேலா0சா0 
வ*�ம) ெப59கானC* படமாட� தம0�தன�ற� வள9க ேளா<
.    (49)  
 

கJடென;
 வளவ0பரா� கானவள மைமEச5ட� கல�� ேநா1கி 
வJடமல0 பலகவ0��9 கா,கனCயா திக�கவ0��
 ேவ. ேவ. 

ெகாJடெப59கிைளெகா<�ப வா9கிய; பவ��மகிD I0�� ேவ�ைக 
மJடவைத ந�9?8ள மி$லானா, வ �*றி5�தா� வ5�த� த�0��.    (50) 
 

       ேவ. 

 

வழிவ5 மிைள�� ந�9கி ம�னவ னைனய கான� 
�ழியம0 த5கா ல�ேப -5வமா9 கிராத0 ேகாமா� 

கழிமகிD மைனவ ேயா< காைலமா ைலய;F ெச�. 

பழித� வ �ைர Mல� பகவைன -ைமைய� ேபா*றி.                (51) 
 

உ5?ேப ர�� ெபா9க ெவா:?வா ெனா:? நாளC* 
றி5?த�0� ெத�ைன யாJட சிவபரா ;ைமயா ேளா< 



ெப5?தா னக��1 ேகாய லிலாதம0 ெப*றி ந�ேறா 
க5?ேம -�ள ெமJT� ெதா.ெமன1 கசியா நி*பா�.         (52) 
 

ெசறிபற தல9க� ேபாலE சினகர மாவ ெத�. 

மறிதலி$ 6ைச ேயா< வா�சிற� பாவ ெத�. 

வறிய�யா� யா� ெச,ேக� மாநில� தியாவ0 பா*ெச� 

றறிதர 7ைர�ேப ென�னா வ:9?� �:9கா நி*பா�.          (53) 
 

இைலச5 ?திரா வJண M3ய9 கி5�த �*.
 
�ைலயேன� சித0�ேத� ெச�னC� த:
ெபா�. ெபா5�த ைவ�ேத� 

உைலதரா தி5�ேப� ேகாய லாதிக ெளா59? றாேவ 

னCைல-றா �யெர* ெக�. ெந�<ய0� தழி�� ேசா0வா�.      (54) 
 

ெபா5வ5 ம�ப னCYவா ெறJT� �லரா நி*ேபா 
னC5வ5 8ணரா வJண ெல�ற5� ெச,- ெம�. 

க5வ5 மைனவ ேயா<9 கவைலமி1 ?*றா ேனா0நா 
ெளா5வ5 8ண7 ந��தா ;*.மJ கிட�தா ன�ேற.          (55) 
 

அJணலா ர5ளC னாேல சி.�ய லவ*?J டாய* 
ெறJணலா0 �ர9க� ெச*ற ெவ�ைதயா ர5ள$ ேவJ3 
மJணலா )ைறF� 8�ைத மைறயவ0 வ3வ9 ெகாJேட 
கJணலா ரைனயா� காண1 கனவக� ெத,தி னாரா$.        (56) 
 

வழிfத� மைற�� வ�த ேவதிய ரவைன ேநா1கி1 
கழி�ய ரைட�தா ய�ப கவைலச* ேற;9 ெகா�ேள$ 

ஒழிவ$ப$ ெச$வ� ேதா< ேகாயB 8வ�ப 7Jடா
 
இழிவற ந�-9 காJைப யாவ59 கJ< வாDவா0.            (57) 
 

ெபா�னCந� னா�< ந�< �காெர; நக0வாD ேவ�த� 

க�னCய� �ளவ� தாரா� மிைகெயன1 காவ0 6Jடா� 

ம�னCய �கழி� மி1கா� மலிதர ந
பா ல�� 
��னCய மன�தா� கJட ென;
ெபய0 �ம�த வ�ள$.       (58) 
 

8��ெச, வைனயா� ேமனC ெமா,�தெவJ ?�ட ேநா1கி 
ெய��ெச, ?வெல� ெறJண ெய
8ைட� தல9க ெள$லா 
ந��ம� பைமய� ேபா*றி ந
மிரா ேமச9 காJபா� 

வ��ேம$ பா$வ ன�� வதி�தன� வள9க ேளா<
.          (59) 
 

அ�னவ� றைன- நி�ேபா லா�வ� க5�தி* ெகாJேடா  
8�னவ ன
ைம1 காJபா� ெமாழிதிெச� ெற�. Iறி� 
ெத�னவ னாகி யாைண ெசB�தினா0 மைற�� வ �ைர� 



ப�னவ� ற51கீD1 ேகாச� ப3வ��� �1கா ர�ேற          (60) 
 

கJடவ1 கனைவ வ �ர னனெவன1 க5தி வாDவ 

கJட8
 ெப*றா னாகி1 ைக?வ� ெத:�� �$ல 

கJடெம� ெமாழியா� பாக0 க5ைணைய வய�� ேபா*றி1 
கJடைன1 காணE ெச�றா� கண1கிலா மகிDEசி ேயா<
.     (61) 
 

மைறயவ ராகி ந
ப0 வ��த* ?ைர�த வாேற 
நிைறவன ேம$பா* ேறா�. ெந3ப< கானF ெச�றா� 

கைறய31 களC. மா7� ேத59கா லா= ம*. 

8ைறவள
 பல79 கJடா ெனாழிவலா 7வைக 6�தா�.       (62) 
 

வ)பட மாட� ��ளா$ வள9க) யைணய� ம�� 
ப)வக� றி51?
 ேவ�ைத� பா01கயா� வ�ேத ென�. 

ெத)தர வாய$ கா�பா01 ?ைர�தன னவ5F ெச�. 

வ)கழ லிைறைய� தாD�� ெசா*றன0 வ5க ெவ�றா�.       (63) 
 

�ரவல� க5ைண ெப*. வாய$கா வல0�  ?�த 
வரவய வ �ர� ேச,�ேத தாD��தாD� ெத:�� ேமவ 
-ர7ைட யைனயா� 8�ன ெரா5�ற� ெதா<9கி நி�றா� 

கரவலா வவைன ேநா1கி1 காவல� வள
ப B*றா�.        (64) 
 

யாைரந� ய9? ேமய க5ம
யா �ைர�தி ெய�ன 

வ �ைரயா ன31க� �*றா� ம��<மJ வ:�ெத :�ேத 
யாைரயா த)1?� திJேடா  ைளயசி* ற3நா ேயனC1 
காைரயா0 கா�< ேவட� கJட3 பணவா� வ�ேத�.       (65) 
  

உ*றவ1 கானC� கீDசா ெரா5ெப5 வ �ைர Mல� 
�*ற�* றகD�ேத� வ�ளC -.ண �ழ9 ெக<�த* காக 
7*றவ� ெபா:� கJேட ெனா5சிவ லி9கF ெச�னC 
-*றெத� க5வ ெச�ந� 5தி���ப� மாறி* ற�ேற.        (66) 
 

அ�தமா வலி9க� ேதா*ற ைமயநி* ?ண0�த ெவJண 
வ�தென ன3ேய ென�. ம.வB ம3ய* றாD�தா� 

8�தவா தர�தி� வ �ைர 8த$வ0த� ேதா*ற9 ேக�ட 
ச�தமா0 ெசவெவJ ?�ட� தவ0�த� பல59 கJடா0.    (67) 
 

மைறயவ ரைமEச ராதி யாவ5 மகிDEசி 6�தா0 
நிைறெப59 களC�� ேமவ1 கிராத0ேகா மக; நி�றா  
னைறசில ரா3 கா�ட வரச;9 கJ< வ�� 
?ைறவ$ேப ர�� ெகாJடா� Iறிய வலி9க9 காண.     (68) 



 

ஆயமா வலி9க ெம9ேக யம0த59 கா�< ெக�. 

>யகா வலென ழ�தா ென:தB� �ைண�தா
 ?�ட
 
ேபாயதா லதைன1 கJ< 6ரண ன5ைள ெயJண 
ேமயைக ?வ�தா� ைகய* ?�ட8
 வ ��த த�ேற.        (69) 
 

மறவ�8� னடைவ கா�ட வா)ந� 5லக9 கா1? 
மறவ�ற� றமெரா <
ப னைட�தன� வ �ைர Mல�  
�றவ�ற� வ3வ9 கJடா ெனா,ெயன� த:வ னா�8� 

னCறவனCY வைறவ ென�ன ந�9கி*. 8:� மாேதா.       (70) 
 

தJணய கவைக ேவ�த� ச
பரா )-�தாD மாைம 
நJணய ேமனC @D�த ?�டேநா, நசி�� ந�9க 
மJணய மணைய ேய,1? 8�ைனய ;5வ
 வா,�� 
கJணய வ.
6 ேதா< களC��ம�1 I0�தா ன�ேற.       (71) 
 

இைடயறா ெதா:?9 கJண � )5நிலF ேச. ெச,ய 
வைடயறா வ �ைர Mல� தம0�தநா யகைன ேநா1?9 
ெகாைடயறாE ெச9ைக I��9 ?ட�த
ப� ெடதிேர நி*? 
நைடயறா வதிய* ப$கா னய��மJ ேடா ய� தா:
.       (72) 
 

ப�8ைற பழிEசா நி*?
 ப�8ைற @ழா நி*?
 
ப�8ைற ய.�6 ெத,�
 ப�8ைற நி5�தF ெச,-
 
ப�8ைற யFச லி1?
 ப�8ைற ய5�ெகாJ டா<
 
ப�8ைற த:வ1 ெகா�=
 ப�8ைற -ய0�� ேமா1?
.   (73) 
 

மைறயவ0 த
ைம� �$B மைமEசைர மகிD�� �$B 

நிைறத5 காத� ம*ைறE �*ற�ைத நிர
ப� �$B 

மிைறயக$ களC�ப னC�ற ேவட0ேகா மகைன� �$B 

மிைறயவ� க5ைண ய9ங னC5�தவ ெற�ேன ெய�;
.   (74) 
 

நிைனசிவ தல9க ெள$லா ெஞெரெலன� த)சி ெய�னா 
ெவைனவய9 ெகாJட வா�ேறா )ய$பைன� �கDேகா ெவ�;
 
வைனய�ம* றிவ0த 8Jைம ெவளC�பைட -றெவ* ேகாதி� 
�ைன-மி� ந�ைம த�த ேவடைன� �கDேகா ெவ�;
.    (75) 
 

ேமயவ1 ?�ட ேநா,ெச, ேமனCய� ெவ=��� த�0�ேத 
னாயெவ9 I*றி* ெக�பா லா
 வழிE சிவ��� த�0�ேத� 

பாயப$ பறவ யா1?
 பட0மல1 க.��� த�0�ேத� 

ேசயெம,� ெப5மா� வ �ர ேசகர ன5ளா ெல�;
.      (76) 
 



இவ0ெப59 க5ைண eப மிYவய$ �ைடய ெத�. 

தவ0க= 8ணர மா�டா0 த��வ 8ண0�ேத ன�ேதா 
7வரைட கட$@D ைவ�ப B.8க 7ேராம ந�த9 
கவ0சிக ழிைக8* றா9கி ேவ<51 கதி�த ெத�;
    (77) 
 

?�டேநா, த�0�தா ெர�. Iறெல� றரண நா$வா,� 
ப�டேநா, 8:�� த�0�தா0 ப*பல பறவ ெய�;9  
க�டேநா, 8:�� த�0�தா0 க<Fசம� க:வா ெய�ன 

வ�டேநா, 8:�� த�0�தா0 யாவேர த�0�பா ெர�;
. (78) 
 

�ைரப< க5வ தா1கE �வ<தF ெச�னC ேய*.
 
�ைரப< ெமளCேய ;*ற �:1கேநா, �:9க� த�0�� 
8ைரெப5� க5ைண ேயேயா 551ெகா39 கம0வா0 த
ைம 
மைரய ென<மா$ காணா வJண8 மி.
6 ெத�;
. (79) 
 

உ*றவ� �5வ மாய ெவா5வனCY வா. ேபா*றி1 
க*றவ0 க5�� ண �9கா 7ைமைய-9 கனC�� தாD�� 
8*ற7
 ப)த* கFசி ெமா,�தத� றம) ேனா<
 
ெபா*றத� னC51ைக ேவட )ைறவ;
 ெபா5�த� �1கா�.(80) 
 

     ேவ. 

 

அ$ல* றி51ைக �?�தேவ லரச னைமEசரா திய08க ேநா1கி 
ம$லB* றைம�த காசி8* பலவா
 வJடல ெமலா�த) சி��F 

ெச$ல�மி1 கிய*. ?�டேநா, சிறி�� த�0�தில தி�தல� ெத,த� 
�$லB* ற�ேப )�பேநா, த�0�� ேபாயெத� ப�ெமா5 �கேழா.(81)  
 

நJணய தல9க� பல7=F சிற�த ந*றல மி�ெவன� ெதளC�ேத 
ெனJணய வதைன� ெத)�தவY ேவட* கிய*.ைக
 மாெறா�. 

மி$ேல�, றJணய வ5�ெச, ெத�;ய ரளC�த த
பரா� வ �ரேச 
கர� ெம,�,  �Jணய 7ைமேயா 35�தன�  
         வன��� ெபா*றவா லயமிலாழேக. (82) 
 

ெதாழி$ ெச,வா0 பலைர1 I,�ெபா5� வ �சி� ெதா1ககா 
டகD��மJ35�தி,  ெயழி$ெசயா லயfJ ெடாழி$படE சிற�ப 
னCட9ெகாள வய*.மி னC�ேன,  கழிமகிD ெகாJமி ென��ைணE 
ெச
ெபா� கழிய; ெம�றன னCதேம,  ெபாழிதிற� தைமEச0 
��திெய� ேற*றா0 �கD��ேவ ட;
வைட ெகாJடா�.    (83) 
 

மதிவல வைமEச0 வனெமறி ெதாழிலி� மாJட ெவJணல0கைள1 Iவ 
நிதிபல வ �சி ய�.கா டகD�� நிலEசம மிய*.ெம� .ைர�ப 



fதிவசி நவய9 ?ய8த* க5வ fவல5� திற*�ய� தா9கி� 
ெபாதித5 கா�3* �?�தன0 8ய�.  
                 ெபா�ெளன� ெதாழி$ ெசயB*றா0. (84) 
 

கிைளபல தறி�பா0 ேவரற1 கைளவா0 ெகடல5
 பராைரைய1 ?ைற�பா0 
தைளெகா3 ய.�பா0 கா,கனC கிழ9? த?திய� ேவJ<வ கவ0வா0 
இைளப< சிலகJடகFெசறி �த$வா ெய)ெகா:� ெதழ�ெபா5�தி<வா0 
வைளவன 8:� மி9ஙன மழி�தா0 மாJ�ைட வ �ைரெயா�ெறாழிய. (85) 
 

கல�தவ01 கிைட^ .*றி< காைல1 ைகவ< கயவேர ேபால 

வல�தவY வன�த�0� தய$வன
 �?�த வாவய* பய�றமா வைன�� 
நல�த� காB ெமா59க; பவ1? ந$லவ0 ேபா*பல ெகா3ய� 

?ல�தப வழி�� சா,�தன த:வ1 ?லாயப* பலத5 ேவா<
.    (86) 
 

நிைலயய* ெபா5= மிய9கிய* ெபா5= நிைலதப 8:ைம- மழிய 
உைலவெல
 ெப5மா ெனா5வேன நி�றா9 ?.வன 8:ைம- மழிய 
வைலமல0 �வ�றி� தைலைமெகா� வ �ைர ெய;�த5 ெவா�.ேம நி�ற 
தைலகட$ ?3�தா ெனனநிலE சம8 மா*றின ரறிவ�தா ர�ேற.  (87) 
 

அ�ெத) யைமEச0 சி*ப#$ வ$லா ரளவல0 வ5
ப3 Iவ1 
க�ெமன வளவ$ ெபா�8க� ெதறி�� காTமி னாலய ெம�றா0 
?�கல மைட�� தபதிய0 ப$ேலா0 ?ழா9?ழா மா-ள� �ண0�� 
8�மைற -ணரா� பர
பர� ேகாய� 8ைறைமய னCய*றிட B*றா0. (88) 
 

எ*.# லி<வா )�ட# லளவ னC5நில
 பல8ற� ெதா<வா0 
ம*.ம� பல
ேபா, மறிதர� >0�பா0 வ�ைமெச, ?*றிெகாJ3 3�பா0 
ப*.மா தர�தி னC�3ைக �<வா0 பகர) தாக# றி3�பா 
5*.ந�0 நிைறய* க5
ப< க�3 -ற�தக0� தி�டன0 கைர�பா0.   (89) 
 

நிைரவைர பள�பா ரயலிட� �,�பா0 நி*ப79 கிட�ப7 மாக� 
�ைரயற� த3�� fJெடாழி$ �)வா0 ேபா1க5
 பJ3ேய* றி<வா0 
தைரெவ) ெநளCயE ெசB��வா0 ?றி�த தல�திைட யழிE�வா0 ெபா5�தி 
வைரதரE ெசB�தி ய<1?வா0 MJடா0 ேவைலய லி9ஙன மாேதா. (90) 
 

வள0க51 கிரக ம�தமJ டபமா மJடப நி5�தமJ டபேம0 
தள0வ.
 வச�த மJடப M0தி தய9?ெபா� மJடப
 வ�
ப* 
கிள0த5 வழா1ெகாJ மJடபF ெச
ெபா� ெக:8கா c.ற நி.வ 
வள0தவ� �)மJடபFசக� திர1கா$ வள9கிய மJடப
 பற7
.   (91) 
 

ஒளCவள 5ைமயா ளம0தி51 ேகாய B.மழ ?
ப$வாD நகர 
மளCவள0 ?மர1 கட7�வாD ேகா�ட ம*�த மதி83� ெப5மா� 



றளCவள0 ேசாமா1 க�த0வாD நியம� தவல5 மாந�த நடFெச, 
ெவளCவள0 ம�ற ம*.மா வரண வJணவ 5ைறெப5
 பாழி.     (92) 
 

ெவளC8க டண7 ேகா�ர மிFசி வ)கதி0 சமD��. வமான 

ெமாளCெக: யாக சாைலெச� தழேலா ெனாழிதரா தம0மைட� ப�ளC 
களCயைம சிற�ப* பலிய< பUட9 கதி0ெச- ம<1?மJ டப�ேத� 
�ளCப< வ �ைர @Dெப59 ?ற< ெசா$Bம* றியா7F ெச, தைம�தா0.(93) 
 

வளவ0த
 ெப5மா* கைமEச0க =ண0�த வ��ேநா1 கின�மகிD 6��� 
பளகற 8:?� த�0�தமி� ெற�. ப)�தன� பரா�8ன
 பண�தா� 

உளெநகிD க5ைண -ைமயவJ மணாய ;
ப0த
 பரா�றி5 வ5ளா$ 

அளவன
 ெமதிேர சிவக9ைக நாம மைட�தம0�தி�டேதா0 த�0�த
.  (94) 
 

ம*றத ென$ைல ெத)யநா* �ற�� மணமல0 சி��� கிட1? 
8*றைத -ண0�� ெதா�<நி� ெபயைர -.�ெதன ெவ:�தேதா0 வா1? 
ந*றவ வளவ னஃ�ண0� ெத:�தா னய��கீD� திைச�தம ேரா<
 
ப*றைம வ5�ப* ெச�றன� கJடா� ப�மல0 @Dதர1 கிட�த$.  (95) 
 

கJடன� வண9கி ெய:�தன� மல0க� கா�3ய ெவ$ைலய* ெறா�< 
வJடவD க9ைக யாவய* ெபாலிய வ5�ெபா< தாப��E @Dத$ 

ெகாJடேசா பான மJடப
 பற79 ?ய*றிெயாJ கைர8: தைமய�  
தJடைல ந�த வன
பல சைம��� தவாதத� னாம8
 �ைன�தா�.  (96) 
 

Iறிய வைனய ேவ�வா* ேசாழ� ?ளெமன யாவ5 8ைர�பா0 
நாறிய மலரா09 கJணயா� ப�; நா*ெற5 வ?��நா$ வ5ண� 
ேதறிய ?3-
 பற?3 க=ந� கி51?மா ளCைகபல சைம�� 
வ �றிய வ�ன ச�திர மாதி வ
மித
 ெபாலிதர1 கJ<.            (97) 
 

களCமிக நடன நவ$பவ0 ேசாமா1 க�த08� ேனா0தி5 757 

மளCமிக1 கJ< ?ைடெகா3 கவ) யாதிய ப*பல வ5� 
ெமாளCெக: ?ட9ெகா� ப)மண 8தலா 7*றப$ பா�திர வைக-� 
ெதளCமண ெபா�ெச, கல
ப) வ�ட� ேத08த G0தி- மா1கி.      (98) 
 

ம*.மா லய��1 ?)யன பல7
 வழாவைக ெபா5��ற� ெபா5�திE 
�*.நா$ வைகய ?3க=
 பற7� �வ�றி<
 ப3யனC ேத*றி1 
க*.ேம தைக6J டவ0தைம1 ெகாJ< கடலி;
 ப$லிய 8ழ9க 
ெவ*.ந�0� �டவ தைழதர ந�னா ேள��?
 ப��ன லா�3.         (99) 
 

அைறத5 மாதி ைசவேர யாதி யலகி< பவ0கள � றாக 
நிைறத5 தளC�ெதாJ டா*.வா0 பல01? நிர
�ெபா� னாைட8�னாச� 
ெபாைறத5 பல7 8தவந� ?வ��� ப)��நி� திய8த� M�.  



8ைறத5 நிகமா கம�ப3 நட1க 7ஞ*றினா� வளவ0த9 ேகாமா�.    (100) 
 

உJைமசா$ வ �ர ேசகர� ெப5மா ;*றவ01 க5�ெச-� திற8
 
வJைமசா ெல9க =ைமயவ ள5= மா�சி-F சிவக9ைக ெய�;�  
தJைமசா$ ேசாழ� ?ள�ெப5F சீ5� தரணவா ;லெகலா
 பர�த 
வJைமசா$ வளவ� ேவ�<வ ேனா<  
         மகமிக மகிD�தன�மாேதா.     (101) 
 

நைறகமD த5மா09 கJணயா ;டல நலி7ெச, ?�டேநா, த�0�� 
?ைறயற ேவJ<� தி5�பண யைன��9 ?ய*றிய ெத<��ைர ெச,தா 
மைற�கD வ �ர ேசகர )ட�பா� ம5வய 7ைமதி5 வ5ளா* 
றைற�கD மகெவா� ற��.ப� 8�தி சா0�தினC தம0�த� 8ைர�ேபா
. 
(102) 
 

       ேசாழ� தி5�பண�படல
 8*றி*.. 
           ஆக�தி5வ5�த
,  352. 
   *       *          * 

 

               ேசாழ� மக�ெப*. 8�தியைட�த படல
 
 

ம5வல 5டல
 ேபாD�� வ:
ெபா< த3வா,� ெப,� 
?5திந�0 8:� மா�தி1 ?ட0ெந< மாைல 6J< 
ெபா5வ59 ெகா:E� ைவ��
 ெபா5பசி யட9? றாம$ 

இ5கைட வா- ந1? மில9கிைல வ3ேவ* கJட�.       (1) 
 

திைரெயறி கட$@D ஞாலF ேசவ�� மகிழ நாளா 
திைர-வ� �ைமயா� காண� தி5நட
 �)ம ைற1? 
திைர-ைக� த5=
 வ �ர ேசகர� பரா;1 ?Eசி� 
திைரவழா வாதி யாய தி5வழா� பல7F ெச,தா�.       (2) 
 

I3ய �கDசா$ ேசாழ� ?ளெம; நாம
 ெப*. 

ந�3ய ெத,வ ேம�ைம நிகDசிவ க9ைக� ெதJண�0 
ஆ3ய வ5ளC ன
மா வ�திர ேதவ0 ந$க� 
பா3ய 7லேகா0 யா5
 ப3��த9 கவைல ந��தா0.       (3) 
 

இ�னந� னாளC ேலா0நா ளC5��கி0 ெகா:�� வ�டா$ 

அ�னெசF சைடயா0 வ �ர ேசகர வமல னா01? 
மி�னவ0 ம59?* ெசYவா, ெவJணைக -ைமயா =1?
 
ப�ன5 8கிலா0� ப�ன பைணபல 8ழ9கா நி*க.       (4) 
 

அைறபல ெபா5=9 I�3 யபேடகF சிற�பE ெச,� 
நிைற�ைவ வ51க மாய நிேவதன
 பல7 M�3 



8ைறைமய� 8கம ென$லா 8றிவற� �)�த ப�ன0 
நைறகம ழல9க* ேறாளா னய�தி� �தி1க B*றா�.     (5) 
 

அ�ெப; ெமா5தா யU; ம5ெள; ெமா5ேச ெய�ப0 
ம�ெப59 க5ைண யாேல ய5�வழ9 கிைனெய ன1? 
ந��வ யவ0தா ய$லாE ேசெயன நவலா வJண 

8��ைர� த�ம ளC�த� 8ைறய�ேறா 81கJ M0�தி.  (6) 
 

ம57ெம,� பணெய* ேகாY வழ9கிைன ய5ளா றாவ 

ெதா5வேல ழாவ ேதா<
 பய�ெறாைக -ைர�ப ேதா< 
ெவ5வ5
 ெப)ேயா0 பJ�� ெதாைகைய-
 வள
� மா. 

தி5வ5� வழ9க$ ேவJ<F சி*பரா ந�த M0�தி.     (7) 
 

பணதர வ�த ேமனC ெவJைமைய� ெபய0�தா, ம*.� 
திணதர வைம�� Mல மலெமனE ெச�ப ேமய 
பணதர வ�த தாய வறிவ�ெவJ ைம-
ெப ய0�தி 
திணதர 7ல7 ேமா08� �ரFெச*ற ேதவ ேதேவ.      (8) 
 

அல5நி� க5ைண யாேல யறிவலா �ழ�. ேத
ப� 
�ல5ெம� றைன- மாJ< �$லிய பண-9 ெகாJடா, 
வலம5மா,� �ைர1க ெவாJணா மாJபனC� ன3யா ராய 
பல5ெம� பணய வாவ� பJTதி பரமா ந�தா.       (9) 
 

ஒ5மல வலியா ென�. மி5வைன -ைடயா ென�.
 
ெவ578
 மல�தா ென�.
 வள
பன0 வள
ப நி*க 
வ5�கனC� ெத�ைன யாJடா யாJடத* கிைய- மா.� 

ெபா5வலா ஞான ேம,�தி 6ரணா ன�த வாDேவ.     (10) 
 

ெவ57ற மட9? ேமாேரD வைட-ைட வைடயா, ேபா*றி 
க5நிற1 கட$� வ*.9 கைண-ைட1 கைணயா, ேபா*றி 
ெப5ெகழி$ �ம�த வா1க� ெபJTைட� ெபJணா, ேபா*றி 
85கல0 ேமனC1 ெகா�� 8கிBைட 8கிலா, ேபா*றி.   (11) 
 

கமைலெயாJ மாைம ேநா1?9 கJTைட ய3யா, ேபா*றி 
யம5ம1 கJ@ ெழ�� ைகவர லண�தா, ேபா*றி 
பமர8J <ழ1?
 பEைச� �ளெவா5 பாலா, ேபா*றி 
தமரேவ த9க ணா.
 ப)கல� த)�தா, ேபா*றி.     (12) 
 

தி)�ர ெம)�தா, ேபா*றி த�ம:� த)�தா, ேபா*றி 
க)யற 7)�தா, ேபா*றி கைலபல வ)�தா, ேபா*றி 
ய)-ட$ ப)�தா, ேபா*றி ய3ய0மா சி)�தா, ேபா*றி 



வ)யற� ெத)�தா, ேபா*றி வ �ைரய9 ?)�தா, ேபா*றி.(13) 
 

ஒளCெக: பழ
ேப ேபா*றி -ைமயவJ மணாள ேபா*றி 
யளCெகாெளJ ?ண�தா, ேபா*றி யைம�தெவ� <5வா, ேபா*றி 
8ளCதவ0 வ �ைர Mல 8ைள�ெத: �டேர ேபா*றி 
ெதளCபவ01 கினC1?
 வ �ர ேசகர� பராேன ேபா*றி.    (14) 
 

வைழ-ம� �5வ மாய வற*கழ* கJட� கJகJ 

மைழெபாழி தரெம, ெய9? மய0சிலி0� ெதழவY வா. 

?ைழெவா< �தி��� ேபா*றி1 ?ட�த8* றிய9கி யா0வ� 
தைழதர 7ைமயாJ 8�� சா0�தி� �தி1க B*றா�.   (15) 
 

உ5?ெம, ய3ய 5�ள� ெதாளCவள0 வள1ேக ேபா*றி 
க5?வ� மலேநா, த�ர1 கைட1கண� த5�வா, ேபா*றி 
ெப5?ப$ லற8 நா=
 ெபய0வற வம0�� வா:9 
?5?8� ைகயா, ேபா*றி ?லமைல ம5�ேத ேபா*றி.  (16) 
 

எJணய வ�� ெச,வா ெர�.ெம,� �றாம ேலா
�
 
�Jணய 8தேல ேபா*றி 6ரணா ன�த eப 
நJணய தாேய ேபா*றி ந$லவ0 நய�� நா= 

மJணய வ �ைர ேம7 ம5�ெப59 கடேல ேபா*றி.     (17) 
 

ந?பைர யாதி யEைச ஞான
வJ கி)ைய யாகி 
மி?ெதாழி ைல�� ெம9க� வ �ரேச கரனா0 ெச,ய� 
த?�ைண யாகி நி*?� தJணய வ8ேத தFச
 
�?மவ ெர,�ப$ ைவ�ேப �Jணய வாDேவ ேபா*றி.  (18) 
 

அைறத5 மிலய
 ேபாக மதிகார M�. மாகி 
நிைறத5 மி;
ப$ ேவறா, நிகDத5 தி5ேவ ேபா*றி 
மைறத5 8தேல ேபா*றி மைறய;� ெபா5ேள ேபா*றி 
-ைறத5 மைறய ன�த 8ண0தரா 7ைமேய ேபா*றி.   (19) 
 

ம5வள ரளக
 ேபா*றி வளெராளC வதன
 ேபா*றி 
-5வள ர5�கJ ேபா*றி -வைமய$ ெசYவா, ேபா*றி 
க5வள0 பவ�த�0 ஞான9 கசி�ெத: ெகா9ைக ேபா*றி 
தி5வள 5ைமேய நி�ெபா* ேசவ31 கமல
 ேபா*றி.   (20) 
 

எJணய வர9க ெள$லா ெமJணயா9 ெகளCதி ன �-
 
�Jணய 7ைமயாJ 8�; மி9ஙன� �தி��� ேபா*றி� 
தJணய ?ண�� ேவ�த� ற�ெப5� தம0க� @ழ1  
கJணய ேம$பா* கான1 கJணம )51ைக -*றா�. (21) 



 

அ�னெவ9 கான 8*ற வழி��மா நக5J டா1கி� 
ப�ன59 ?3க ேள*றி� பலவள9 க=
ெபா 5�தி� 
த�ன89 ?ைற- றா� த�ெபய0 வள9? மா*றா* 
க�னவ றட
� ய�தா� கJடc ெர;
ேப )�டா�.  (22) 
 

கJடc )51ைக ெகாJட காவல� ேகாழி ேவ�த� 

கJடேன0 ெமாழிவா0 I�த* க*�ைட மைனவ ேயா<9 
கJடேன 5றாம* ெச,த கJTத$ வ �ைர ந�ல 
கJடனா லய��E ெச�. ைகெதா:9 கால� ேதா.
. (23)        
 

இ�திற ெமா:? நாளC லிவ�மைன �சீைல ெய�பா� 

8�திற 8ைள�த ெவJப� 851கிதD 851?F ெசYவா, 
ந�திற� ெபாலி-9 கJட ந�;த$ க5ைண ெச,- 
அ�திற� �ைமயாJ டா�பா ல��ேம� ேமB
 6Jடா�. (24) 
 

85?ெச, கமல
 6�� ெமா,சிவ க9ைக MDகி 
ய5?ப$ லாய� தா5 மைணதர வ �ர9 ேகா��1 
க5?த Bறாத சீைர கவ;ற ம59கி* @D�� 
ப5?வ� வார� ேதா.
 ெப�?மா வள1? ைவ��.     (25) 
 

பாயச மாட9 ெகாJ< பJணய வைடெந, பா�மி1 
காயப$ ெசா�றி ம*. நிேவதன மாகE ெச,� 
ேமயப� மல08� னாயவ5Eசைன வதிய* ெச,�� 
>யேப ர�� ெபா9க வலFெச,�� ெதா:த$ ெச,�
.   (26) 
 

ந�ன0ெகா� வரத
 6J< ந�மக� ேப. ேவJ3 
ய�னண ெமா:? நாளC ேல:ல கீ�ற ெச$வ 
ப�ன59 க5ைண வா,�த பராபைர -ைமயாJ டாJம* 
ற�னவ ெளJண 8*ற வ5�கைட நா�ட
 ைவ�தா�.    (27) 
 

8:�ல கீ�ற ெச$வ 8ழ9க5� �ர�த லாேல 

வ:வ. க*� வா,�த �சீைலத� மணவ ய*.E 
ெச:வய க5�ப ந�3� தி9கேளா0 ப��F ெச$ல1 
ெகா:மண யU�றா ெல�ன1 ?மரைன� பய�தா ள�ேற.   (28) 
 

ம5வர �ளம கிD�� மைறயவ ராதி ேயா01?� 
த5வ; மணெபா� னாதி வ ��� சாத காதி 
தி57றE ெச,� வ �ர ேசகரE ேசாழ ென�ேறா0 
ெபா5வ5 நாமF சா�தி� �த$வைன� ேபா*றி வாD�தா�. (29) 
 



இ�னணF சிலநா� ெச$ல வல?fJ மதிய* ெச
ெபா 
ன�னம� தி)க� யா5 ம3ெதா: ெத:�� ேகாேவ 

-�ன5
 �கா51ேகக Bள9ெகாளா தி5�த ன�ேறா 
8�னவ� வைடெப* றி�ேன ேசறைல 8யறி ெய�றா0.   (30) 
 

மதி-ைட யைமEச0 ெசா*ற வா0�ைத-
 வ �ைர ேமய 
பதித) சன8 ம9? மி9?மா,� பா$ெச, த�0�ப 
வதி0கழ லரச� மாழா� தா9ெகா5 வைக� ண�� 
வதி0வதி0� பைட�ெத :�� வ �ரேச கர08� ெச�றா�.   (31) 
 

ெச�றவ ன3ய$ வ �D�� தி5வ3 ப)தி* கFசி 
ய�றள வ$லா� ���* ற:த: திர9கிE ேசார1 
ெகா�ைறய9 கJண1 I�த0 ?றி1?மா காய வா1கா 
ன�றைம நி�� காைர நJTதி நாம ேவலா,.         (32)  
 

ஆJ3;1 ெகா5கான ேமட� தி9களC9 கைண�� ந�த 
மாJ3கD வழ7 ேபா*றி மைனெயா< ேம? வாேய* 
6J3ய லாJ< 8*.
 ேபா*றிய பலனா ம�*றி$ 
ஈJ3ய 8�தி� ேப. ெம,�ைவ ேபாதி ெய�ன.       (33) 
 

ஆைணைய ம.�த* கFசி ய31க3 பண�� ேபா*றி 
ேயைண-* றில9? ேதாளா னCைய�ற வைடேய ெப*.� 
6ைணெயா� தைம�த ெபா
ம* �ண08ைல -ைமயாJ டாJ8� 

மாைணெயா� தைம�த க*ப� மைனெயாடY வைடேய ெப*..(34) 
 

ப)வத* ?�ள மFசி� ேப�. கிராத ;1?
 
தவ)சிைல� தட�ேதாJ ம�ன ;ட
ப< மா*ற9 Iறி� 
ப)த5 வ �ைர ^ரா0 பலவள1 கJட cரா0 
வ)�ய01 கடலா ழாம� ேமத? 8கம� ெசா*..       (35) 
 

ப)க) யரத மாதி� ப$வைக வள�தி ேனா<� 
ெத)தர ெவ:�த காைல� திகDமதி யைமEச0 தாD�� 
�)யரா ேமச
 ேபா*றி� ேபா�வா ெமனவY வாேற 
-)யவ� தலFெச� ேற�தி ம�Jடன ;லகாJ ம�ன�.  (36) 
 

ம�=ம1 காைல ைவைய வய$வள� பாJ3 ந�னா 
டா=
வ� தகேன ேரவ� தளவளா யல9க* றா5� 
ேதா=மி1 ?வ�ப� �$லிE �ைவபட வைனயா� ெச,- 
நா=ம* ெபா57 றாத ந$வ5� தைமய 7J<.        (37) 
 

ம5வள0 வ �ைர Mல
 ைவகிய ெப5மா� சீ5 



85வள 5ைமயாJ டாள� �ஞ*.வா01 க5=F சீ5
 
ெவ5வள0 த�ேனா, த�0�த வத8ெம,1 கிராத ன��� 
தி5வள0 பாJ3 நாட� ெறளCதர ெவ<��1 Iறி.      (38) 
 

ெத�னவ� வைட-
 ெப*.E ெச
பய0 ெப5மா� 6ேம 
ல�னந� கம0ந�0 வாவ யைம�த6
 �கார ைட�� 
த�னர சி51ைக மாட� தவாதந� னாளC* �1? 
மி�னவ0 ெச9ேகா ேலாEசி ேமதினC கா�� வாD�தா�.  (39) 
 

மைனெயா< ைம�த ேனா< ம*.ள தம0க ேளா<
 
�ைனத5 மாJ3* ேகா0கா* ெபாலித5 ேமடமாத 
நைனவள0 ெத,வ வ �ைர நக0மVஇ வழா1கJ ேட�தி1 
கைனகழ* காலா� ப�� கசி��த� �கா01?E ெச$வா�. (40) 
 

அறாநல மைம�த கJட னபேடக� த?நா� ெடYவ0 
ெசறாவலி யைம�த வ �ர ேசகரE ேசாழ* கா*றி 
யறாமகிD 6�ப வ �ைர ய5�தல மைனேயா ெட,த$ 

உறாவ5 வைர-
 ேபா*றி -ய0சிவ ேலாக 8*றா�.     (41) 
 

அ�னவ0 கJ< ேவட0 ?ல�தவ த)�த வ �ர� 

ற�னம0 மைனயா ேளா<� த
பரா� ேகா,$ சா0�� 
ப�ன59 காத$ Iர� பண�ெத:� திர�� ேவJ3 
ய�ன5� ெப*.E ேசாழ ென,�ல கைட�� வாD�தா�. (42) 
 

மணமலி யா0�தா0E ேசாழ� மக�ெப*. 8�தி -*ற 
?ணமலி காைத ெசா*றா9 ?ளC0மதி ம5மா� ேபா�� 
பணவர வணயா* ேபா*ற� ப��தைழ மல0சா$ வ �ைர 
யணெவா5 வ51ைக யா,�ப� வ �ைரயா ய�7F ெசா$வாம.(43) 
 

  ேசாழ� மக�ெப*. 8�தியைட�த படல
 8*றி*.. 
           ஆக� தி5வ5�த
,  395 
*       *          * 

 

             வ �ைர பலவாகிய படல
 
 

ஆ�ற ப$வள� பாJ3ந� னா3னC தளC�ேபா� 

மா�ற த�ைமய0 �கெலாணா மதி1?ல ம5மா 
ேன�ற ந$லற 8:�ேமா 551ெகாளC ேன,�பா� 

ேறா�ற வாDபவ� �?ணபாJ 3யென;� ேதா�ற$.   (1) 
 

மகா0க ய*கிைண வழி-ைம யவெரா<
 வாFைச 
நகா0தி ைக�திட வ�ப0பா லம0த5 நயFசா0� 



தகா0மி ட*றினா� வ �ைரமா� மியFசில தடF@D 
�கா0� ர�பவ ;ைர�தலா னCைன�தன� ேபா*ற.      (2) 
 

ப)ச ன9க=
 ப)க) 8தலிய பல7� 
ெத)த 5
ப3 ெதாட0தரE சிவைகய னCவ0�� 
க)ச .�தி5 ம�ைரநி� ெற:��கா� கடவா 
வ)ய ய�ெறா: ேத�தி<
 வ �ைரவ� தைட�தா�.      (3) 
 

தளநி லாவய தாமைரE சிவக9ைக� தட8
 
வளநி லாவய ெச
ெபா�ெச, சிக)- மதிB9 
களநி லாவய Mலவா ணவமற1 க3வா0 
உளநி லாவய ேகாயB9 கJ<கJ <வ�தா�.       (4) 
 

பர7 ேம�ைமய* ெபாலிசிவ க9ைகந�0 ப3�� 
�ர7 ேமவய ந�*ெறாளC� �Jடர
 �ைன�� 
கர7 த�0�த5� கJமண மாைல-� தா9கி 
-ர7 ேச0தட� ேதாளCனா ைன�ெத:� ேதாதி.        (5) 
 

வ�� ேகா�ர வாயலி� ெற�றிைச ம57 

ந�� ேபர5 ளழகிய 7வாவ3 நய�� 
8�� ேபா*றிய1 ேகா�ர 8�ன5
 பண�� 
சி�� ேச0சைட யாெனாளC0 சினகர
 �?�தா�.      (6) 
 

ந�தி நாயக னாJமல0� தி5வ3 நய�� 
8�தி ேய��� வைடெகாளா வ*�த 8கிD�ப 
வ�தி வா�மதி மிைலEசிய ெசFசைட யJண$ 

க�தி யாநிைற மல0�பத� ெதா:வ� க5தி.         (7) 
 

வலFெச ய��?� தான� காைலய$ மாந�0 
நிலFெச ய�ெபாலி ெச$வ�தா னCர
பய  ெச51ேகா 
�லFெச, க$வமி1 ?ைடைமய* ேபா�தேதா0 ெச51ேகா 
நலFெச, ம*றவ* ?*றைத யஃெத�. நவேலா
.  (8) 
 

உ*ற ேசாழனCY வலி9கமா வலி9கெம� ..�திE 
ெசா*ற �Jைமேயா �ைன��ைர ேயாெவா�.� �ணயா9 
க*ற ேமலவ0 �கழி.
 6ெதா�. காண� 

ம*ற �Jைமேய யாெமன� த�;ள மதி�தா�.     (9) 
 

இ�த வா.ள மதி�தன� @Dத5 ேம$ைவ 

ந�த நாயக� வடதிைச ந�னCழ$ ெச,� 
ச�த மா0தளC )ைலமல0 கா,கனC தைத�� 



க�த மா0தர நி�றேதா0 வ �ைரைய1 கJடா�.      (10) 
 

இைனய ைப�த5 வ*கிைச நாமெம� ென�. 

8ைனய ேவலினா� வனவட வ5?. 8திேயா0 
�ைனய வ$ல� வ �ைரெய� ெறா5ெபய0 6J< 
நிைனய மி1கினC யா01?ந� னCழ$ெச- ெம�றா0.   (11) 
 

எ�ற ேபா�ள மகிD�தன ேனகினா னCளமா� 

க�ற வாவய ைகயனா னளவலா1 க5ைண 

ெவ�ற வ �ரேச கர�பரா ன�த? வ �ைர 
நி�ற வாெறா5 வ51ைகயா
 ப3-ள நிைன�தா�.  (12) 
 

ம�ற$ ேவ
தபனா� ெகாJடவா ச9ைகைய மா*ற 
ெவா�ற ைனEெச,ைக 8தெலா5 M�ைற- 8ைடயா 
ன�. ள��ற நிைன�தவா ேறந. வ �ைர  
ய�. தJபல வா,�பல ப:��நி� ற�ேற.      (13) 
 

வலFெச, 6ழிய� ம.�திரJ டா8ைற வ5வா� 

ெபாலFெச, ெசFசைட� த
பரா� ேம*றிைச ேபாத 
நலFெச ெயாJபழ வாசைன மி1ெகoஉ நாறி* 
.லFெச, ேதாளCனா� 8தலிய பல5மா9 ேகா0�தா0.(14) 
 

வ51ைக ெயாJபழ வாசைன ெய�.ள மதி��� 
த51ைக ேமவய வாளCனா� வடதிைச சா0�தா� 

?51ைக யாெவா5 வ �ைரைய1 கJ3ல� ?லவ� 
ெப51ைக யாெரா5 பலவைன� பற9?ற1 கJடா�. (15) 
 

அ38 த*பல வாகிய ெப59கனC யைமய 
ெந3த ைம��நி� றி<
பலா நிமி0�தத� ;5வ$ 

ஓ3வ$ ப*பல வJட9க ெளா59?ேகா� தைமய 
83வ லா�நி� றி<ெமா5 8த$வேன ேபாB
.      (16) 
 

ெகா:�� ேமவய I*.ய0 ?3�தவ0 ெதா,ய$ 

எ:�� வா08ைல பாகனா0 வமானேம ெல9?
 
ப:�த த�9கனC வJடசா ெறா:1?வ பாவ 

ம:�� ப$?ட� ேதனப ேடகFெச, தா9?.      (17) 
 

பலவ� ேகா<க� கிழி�திட�  பேயாதர9 கீJ< 
நில7 வா0�ன ெலா:1?வ நிமல0மா ன�� 
வல? றாதெச� ேத�வைழ� தா�3ய ப�ன0 
இல? ��தந�0 ெகாJடப ேடகFெச, ெத�ன.    (18) 



 

��ட ெச,யெபா* றகெடன� �வ�.ப$ �ைளய 
வ�ட வJகனC ெவ3�தவா யழி�தேத� ெப5கி 
-�ட �
பேய ?�3ம ெம9கT 8*.� 
ப�ட வ�பனC* @Dபவ01 கி�
�ற� பJT
.    (19) 
 

ெதா1க ேபெரழி* ெபா�மட மாதைரE @D�� 
மி1க கா8க0 ப*பல0 ெமா,�ப� வைழய� 
த1க வJபலா1 ேகா�3னC* ற9?ப$ கனCய� 

ப1க ெம9கT ெமா,�பன ப*பல�� பறைவ.      (20) 
 

அழி�த த�F�ைள1 ?ட��ைர 8�கனC யைவதா
 
ெபாழி�த வ��ைவ� ேதனைல ெயறி��நா*�ற�� 
ெமாழி�த ந�0நிைல ெயன�ெப5 ?�8� >
ப� 

வழி�த தா,ெந< வ �தி-F ெச.ெவன ம57
.    (21) 
 

இ�த வ*�த ெம�ெனன� பல5ம9  கி.�தா0 
க�த மி1?ய0� ேதா9கிய பலவைன1 கJடா0 
வ�த வ*�த
 யாெதன ெநFசி;J மதி�பா0 
ப�த ம*.8* ற57*ற ெத9ெகன� பக0வா0.    (22) 
 

ெபா9? கJடc0 8த*பல வாகிய �)-� 
த9?  மாத5 மா�த5
 வைர�தன0 சா0�தா0 
எ9? மி$லேதா ர*�த மாமி� ெவ�பா0 
ெகா9? த9?மா ெறா:?. ேதனளC1 ெகா�வா0. (23) 
 

வைழவ ;Jபத* கF�� ம��<மJ வ<�பா0 
உைழய ைம�தைக வ �ரேச கர5ல ெகா59? 
தைழய வா*றிய வாடல� ெத�ப0ந� தாயா 
மிைழெகா� ெகா9ைகயா =ைம�) யாடெல� றிைச�பா0.(24) 
 

இ5வ 59?ழ�இ யா*றிய வல�ைலெய� றிைச�பா0 
ெபா5வ 5�தல மி�வலா திைலெயன� �க$வா0 
ப5வ 5�திற மினC-ய01 கிைலெயன� பக0வா0 
க5வ 5�தல* .,�தன மாெலன1 கைரவா0.       (25) 
 

பலப :�தலி* பலெவன� ப�டேதா ெவ�பா0 
இல? ம���தா லகவன ேமாெவன வைச�பா0 
வல? றாவதி* ?.
பல ேவெய�. வ�வா0 
அலகி ல*�த ெம9கி� காJடெல� றைறவா0.     (26) 
 



கJட யாவ5 மதிசய� தி9ஙன9 கைரய  
வJட வா7தா0� தடெந<
 �யவற$ வ:தி 
ெகாJட ேபைதைம யா8ள9 ?றி�தைம ேத0�� 
�Jட ெவJபைற யா�ெச,த தி�ெவன� �ண��. (27) 
 

அறிவ லாைமயா லி�நிைன� ேதாெமன வFசி�  
பறிெதா� றா*.றி* ற<�பவ )யாெரன� ேபணE 
ெசறி-
 யா01?�தா னCைன�தைம ெவளC�படE ெச�ப1 
கிறிய லா01க5� வ �ரேச கர08ன9 கிைட�தா�.    (28) 
 

அEச 8
ெப5 க��மி1 ெக:தர வ:� 
கEச மி$ைலெய� .ைர�திடா1 ைக?வ� திைறFசி 
8Eச க
�கD 8த$வநி� ெப5ைமயா னறிேய 
ெனEச னாதிய );8ண0� திலெரனC� யானா0.     (29) 
 

மைறக ளாலய னால) யா�மனா திகளா* 
?ைறத ராவள வா*?றி� தறிெயாணா ெத9? 
நிைறவ தாகிய நி�ைனயா னள�திட நிைன�ேத 
னCைறவ ெவ�ெசய னCைனெதா. நைகெய: ெமன1ேக.(30) 
 

இ5வ ைன�பய ;க0�தவ� ைதகைள�� ெம,தி1 
க5வ ைன1கிட மா-ழ$ கைடயேன ெனா5M 

75வ ைன1ெகாைட� ெதாழி$ெச,� 8றா7ைன யள1?� 
தி5வ ைன1ெகாள$ சிரறிமி9 கில9கவ0 திறேன.   (31) 
 

ஒ5கி ராத�வ� �ைர�திட வன9கைள� �டேன  
ய5கி$ காFசிைய� ��1கினா� வழிவ�த வற�தா 
ெலா5கி ராத�வ� �ைர�திட வன9கைள� �டேன 

ய5கி$ வ �ைரைய யா1கினா னாரண கJட�.      (32) 
 

அறிவ லாதிவ னமலைனE ேசாதைன ெச,தா� 

ெசறி- ம*றிவ� ?ல��8� ேனா5தமி� திறேம 
ெநறிய தா1ெகாJ< ளா0ெகாேலா ெவ�.மJ ணைன1க� 
ெபாறிய ேல�ெப5� த�9?ெச, ேதனC� ெபா.�தி.  (33) 
 

எ�. ப�8ைற ைந��ைந� த:9கசி� திர9? 
ெமா�. ந$ல5� ெப.வெதF ஞா�ெறன 7ைர1?9 
க�. மி9ஙன9 கவ$ெசழி ய�ெசய$ காqஉ 
வ�. ந$ல5� �)வத* ெகJணன ைனய�.      (34) 
 

வ:தி ேக�3ந� ேசாதைன ெச,த� மாJேப 



ப:� த�0த5 8லெகலா
 ப�திெச, தி�;� 
ெதா:� ந
ம5� ெவளCெச,தா, ந�ெயனE ெசா$லி 
ெய:� நி��கD வ5�ெபா< ெம�னCெல� ேவJ<
.(35) 
 

ஈ� நி*கவJ பாகலி� ெப59கனC ெயவ5 

ேமா� ப�திய* கவ0கந� -9கவ0� �Jண* 
ற�� 8*.ட ேனாய.9 கனCெயலா� ெதYவ* 
ேபா� 8*றிய வ �ைரேய பJ<ேபா* ெபாலி-
.     (36) 
 

எ�. த
பரா ன5ளCனா* காயவா1 ெக:�த 
த�. ெத�னவ ;,��ேள ென�ற3 ெதா:� 
ெச�. பாகலி ெனா5கனC ெதYவனா� பல5 

ந�. ெதYவட� பண�தன னவர� நய�தா0.      (37) 
 

கனCக வ0�தவ0 யாவ59 ைகெதா: �Jடா0 
தனCவ$ ேவ�த; 8Jடன� ற�றம ேரா< 
நனCவ 5�தவ ரவ01?� ேநாெயலா நசி1க� 
பனCம தி1?ல ம�னைன� �கD�தன0 பல5
.      (38) 
 

ெத�ன ;�தன1 கறாதைம வய*.ேநா, த�0�தா 
;�ன 5
பல ெவாழி�த� கனCெயலா  ெமாழிய 
8�ன0 வ �ைரேய நி�ற� ெமா,�நிழ$ ெச,� 
ந�ன0 வானவ0 மல0மைழ ெபாழி�தன0 நய��.     (39) 
 

ஆய காைலய லதிசய
 யாவ5 மைட�தா0 
ேமய ேவ�த; 8ைமயவ 358ன ேமவ�  
பாய ேதா�திர
 ப*பல �)�தன� பண�தா9 
ேகய வ�நக ெரா5�ற� தி51ைகெச, தி5��.     (40) 
 

ஆJட வ �ரேச கர�பரா� றி57ைம யாJடா 
ள �Jட ேமனCய* �ைனவைக யல9?ெபா* 6T 

மாJட ப�மண1 கல�க=
 வய9? ெபா* கைல- 
ந�Jட ைக�தலE ெசழிய0ேகா� ெகா<�தன னCர
ப. (41) 
 

ம�; மாலய� பணபல வணெபற வய1கி 
மி�; ப*பல கிராம9க� வைளெவா< ந$கி 
-�; நி�திய 8தலிய M�.மி1 ேகா9க� 
ப�; மா�கDE �?ணபாJ 3யென�பான பJண.  (42) 
 

ேகால மா0த5 வ �ைரவா ழி58� ?ரவ0 
சீல மார3 பண�ெத:� த��ம�E சிற1?9 



கால மா0�ற வைடெப*.1 ைகெதா: ெத:�� 
ஞால மா0தி5 வாலவா, ேநா1?� நட�தா�.       (43) 
 

ஆல வாயைட� த�தல மா0பவ0 பல01?F 

சால வா,�கD வ �ரேச கரர5� சா*றி 
ஞால வாயஃததிசய மாெலன நய�� 
மால வா,வள0 �?ணபாJ 3ய;ற வாD�தா�.     (44) 
 

கைலம தி1?ல ம�னவ� ைகெதா: ேத�த 
நிைல- ைட�தி5 வ �ைரவJ பலாெவன நி�ற 
தைலைம ெசா*றன
 வடதிைச1 ேகாமக� சா0�� 
மைலவ ற��) 6சைன� திறமினC வ?�பா
.         (45) 
 

      வ �ைர பலாவாகியபடல
 8*றி*.. 
         ஆக� தி5வ5�த
,  440.  
*       *          * 

 

          ?ேபர� 6ைச�படல
.     
 

வ�தி< நா�8க� வைழ-
 ��திர� 

.தி�தி< �ல�திய னவ*?� ேதா�றிேனா� 

மதி�தி< வEசிர வாெவ� பானவ* 
?தி�தன னCைணயலா ெவா5? ேபரேன.       (1) 
 

வEசிர வாெவ;� தவ�தி� ேமலவ 

னEசி. ைம�தைன ெய<�த ைண��ந� 

?Eசிேமா� ��ள8 85க ேநா1கினா 
னEசிய ைம�த; நய�� தாD�தன�.           (2) 
 

அ3யேன� ெச,வைன ய5ளCE ெச,கெவ� 

ெறா3வலா a1கமி1 ?ைர�ப1 ேக�டவ� 

ம3வ5� தி5வமி1 கைடய மாதவ 

83வலா 8த$வைன 8�னC யா*ெற�றா�.      (3)  
 

த�ைதத னCைணய3 ம��<� தாD�ெத:� 
ெத�ைதேய 83வலா 8த$வ ென�றாைன 

நி�ைதய லைனயவ னCக: Mவ5 

ள�ைதய  வைனயென� றைறதி யாெல�றா�.    (4) 
 

மலரவ� பைட�தைல மாய� கா�தைல 

யல0தர வவெரா< மழி�� நி*றலா* 
பல0ெதாழ ம��<ம� பணப னா1கலா$ 



உல0தலி� 8தலவ ;5�தி ர�பரா�.           (5) 
 

வ5��. வயசன 8ய01? மா,�தலா$ 
உ5�திர� �க8த 7தலி* ச9கர� 

றி5��. ம9களF ெச,த லா*சிவ 

ன5�த8* றி<ெபய ரன�த மி�;ேம.           (6) 
 

பற�பலி ெய;
ெபய0 ேகாச
 ேபசலா$ 

அற�பண தைலயைம யறிவ� மி1கவ0 
மற�ப5 மவன3 மதி��E சா0க?வ0 
வற�பைம பவெமாழி வத8� ெகாJடேரா.         (7) 
 

காலைன� ெத.தலி* கால னா$வ5 

மாலைம தJட9கJ மா*ற BJைமெய� 

றாலைம கைல-ண ரறிஞ0 சா0?வா0 
சீல8* ெறாளCரவ� ெச,ய தாJமல0.            (8) 
 

காமைன� ெத.தலி* காம னா$வ5 

நாமெவ� �யெரலா நசி1கE ெச,-ெம� 

ேறமமி1 ?யரவ� சரண ெம,�வா0 
ேதாமற1 கைலபல �ண�த ண0�தவ0.            (9) 
 

எவ);
 ெப)யவ னவென� ெறJTதி 
-வைமய cெலலா ெமவ51 ேகாதி<F 

சிவமலி திற��மா ேதவ ென�;ேமா0 
தவமலி ெப5
ெபய0 தனய ேவா0தியா$.           (10) 
 

பரசிவ� றி5வ5� பதி�த லால�ேறா 
வரவய� பைட�தலி$ வ$ல னாயனா� 

�ர7ெச, தி<திற
 ெபா5�த ேம*ெகாJடா 
னரவைண யவனCைல ெய�னC லாவேதா.          (11) 
 

மதிகதி )ய9கB
 வளCச லி�தB 

8தியெவ� தழ$�< 8ய*சி ேமய� 
மதி0கட$ கைரயக வாத ட9கB
 
பதிெயன� �கBம� பரம னாைணேய.            (12) 
 

அவதிய Bயெரலா மவாவ� ப*.ேமா0 
அவதிைய -ண0��ட லாதி ந$?வா 
னவனC8* ப*பல வகலி ட�ெதா. 

மவனவ ள�ெவ; மைவெகாJ டா�<வா�.      (13) 



 

மைற8: வ�ம: வலன ைம�தைக 
யைறவைன ேயபர ெம�. Iறி< 
 

மைறத5
 பறைர- ம�ெவ� ென�றிேய 
Bைற-ப சாரெம� .ண0�தி ைம�தேன.         (14) 
 

இைணதலி ெலா�ப� ெம�< மா.8* 
�ைன-5 வைம��ேமா0 6�சி -
மிலா� 

வைனகைள� �*.ேமா0 வைன- மி$லவ 

னைனயவ� ெப5ைமயா ரைறய வ$லேர.         (15) 
 

ப5வ59 ெகா<வட
 பதி�த கJட8
 
ெவ5வ5 ெம��8� ேம7 ம9க8 

ம57ற ேனா1?றா0 வரத� Mவ5� 
ஒ5வென� .ைர�பரா BJைம ேத0கிலா0.       (16) 
 

கைல-ண0 வ5நிதி யாதி ைக1ெகாள 
ெறாைலவ. ேபாக9க <,�த ன �3ய 
நிைல-ைட யா-Jம* ெறைவ- ேந5ேம 
யைல�ன� 83�பரா ன3ய 5Eசைன.           (17) 
 

ெபா,-ண0 வட9கB
 �ைக�� மா-ேம 
ெம,-ண0 ஞான8
 வ �< ெம,�ேம 
ைய-ண0 7ைடயவ0 யா01? மா*றலா 
ெமா,-ண0 @ல�தா� 8ள)� தாெடாழ.        (18) 
 

ேவதிய0 தைமEெச?� தி�ட ெவ9ெகாைல 
ேயாதிய த�ைததா -.ம க1ெகாைல 

யாதிய ெகாைல�) யஞெர லாம.F 

ேசாதித ெனா5ெபய0 ெசா$லி ேனா0தர
.        (19) 
 

ஆதலி* பரசிவ ன3நி ைன��ந� 
காதலி* றவFெசய$ ைக1ெகாJ டாெயனC� 

ேமதக வ�னவ� ெவளC�ப� ெடJணய 
வா0தர1 ெகா<�தி< ைமய ேபாெவ�றா�.        (20) 
 

        ேவ. 

த�ைத-ைர ெசவம<��� தாD�ெத:�� வைடெப*. 

8�ைதவைன தக7�த 8:Eெச$வ� திற
 ெப.த$ 

சி�ைத?றி1 ெகாJ<வட திைசயTகி ேம5வ�பா$ 



அ�ைதெத. வள
ெபாலியேயா ரக�தம0�� தவ
�)வா�. (21) 
 

சிலநாளC� �ைவ1கிழ9?F சிலநாண� கிய$கனC-F 

சிலநாJெம� ப�9கா-F சிலநா�வ �D� �ல0ச5?F 

சிலநாள9 ெகதி0�னBF சிலநா�வா -7ம5�திE 
சிலநாJம* ற��தவ0�� தி5��மா தவ
�)�தா�.     (22) 
 

அJணBைம ெயா5பாக ன5=5வ மிதய�� 
நJணBற வFெச:��
 வடா�நா நவ*றBற1 
கJணலைம கJ8கிD��1 ைகதைலேம* ?வய7ல 

ெகJணBற வ5�ெதாரா யரவ5ட� தவ
�)வா�.      (23) 
 

�ர7�) மா�ைம�த� ��திர��� திர��த$வ� 

பர7தவ மிYவா. பJTத$கJ டவ*க5�வா 
னர7மதி சைட1கண�த வJணலா ர5=5வ1 
?ர7�ைன ந.9I�த* ேகா*ெறா3ேயா ெடதி0நி�றா0.    (24) 
 

கJட7ட� வைர�ெத:�� ைக?வ�� வலF@D�� 
தJடெமன� தி58�� தாD��பண� தன�கிட1க 
வJட0பரா ென:�தி5ெவ� ைறயதி5 வா,மல0�தா� 

ெறாJட;ய B*ேறென� ெற:�ெததி0நி� றி�ெசா$B
. (25) 
 

அ3களய ெனா<தி5மா* க)யெப59 கா�சித5 

ம3வறி5 வ5ளாெல� றவ
ப:தி$ ல�ம*. 

ெந3யெவன ெதJணெமலா நிர
பய� நிர
பயவ� 

க3ய?ண� தியா;8ன த3ைமேய ெயன1கைர�தா�.     (26) 
 

ேவ�டெபா5 ளCயாததைன வள
�வா ெயனம�ற� 
தா�டய5
 ெப59I�த ர5=தB ேம�ைடப< 
வா�டெமாழி� தனென�. ம.வB�தா� பண�ெத:�� 
ேகா�டமி$சி� ைதயனாய ?ேபரனC� ேவJ<வா�.      (27) 
 

ெபா5வ5நி� றி5வ31க� ெபாலி�ேதா9கி வளர�� 
மி5நிதி-
 ��பக8 மில9?நர வாகன8 

ெமா5வ)ய மணயாதி -*றபல ெப5�தி57 

ம57வட திைசயா= மா�சி-ந$ ெக�றிர�தா�.        (28) 
 

எ�ற7ட� ?.நைகெச, ெத
ம31க� ப<ம�� 
ம�ற7ன1 கினCதளC�ேதா ம*றயா ைவ-ெமா5நா 
ெமா�றவம0 பஃறல9க =�=ெமா5 தலFசா0�� 
ந�றைமய ெவைம�6ைச நவ*றியைட ?திெய�றா�.    (29) 



 

அைடதிெயன வா,மல0�த வJணல3 மிைச�பண�� 
மிைட-மகிDE சியனாகி வள��வா ன<�திைறFசி 
Bைடயவந� வைர�த5= 8�தமந* றலமியா� 
கைடய;ண0 பா1?ைர�தி ெயன�ெப5மா� கனC�த5�வா�.(30)  
 

காெவலா� ேதாைகமய$ களெமலா9 கதி0Eசாலி 
6ெவலா
 ெபாறிவJ< �னெமலா9 க5ேமதி 
ேசாெவலா மைழேமக� �ணெரலா� ேதெனா:?
 
பாெவலா� த��கழா� பய$பாJ3 வளநா�3$.         (31) 
 

?5�தவன9 கீDபாB9 ?ல7சி. ம5தவன� 
தி5�தெவாளC0 ெத�பாBF சிற�தவ0@D வ�னCவன
 
வ5�தைமய ேம$பாB
 ெவ�ளா. வடபாB
 
ெபா5�தெவா5 வ �ரவன
 ெபாலி-மா ெலFஞா�.
.     (32) 
 

அ�னதல� திைடநம1கா மகிலதல� தி;
வ5�ப 
ெம�னதல9 க=மத;1 கிைணயாகா 7ைமெய;
ேப0 
மி�னவவ ளா9கம0வ� வ �ரேச கரநாம
 
ப�னெவா5 நா8மவ ணம0ேவா
வா ன8
பழிEச.       (33) 
 

அ�தல�தி ெலா5வ �ைர யா�றநிழ$ ெச-நம1? 
வ�தகேவ <வெனா5வ� மி1க�ைவ1 கிழ9ெக<�பா 
ெனா�த�ைர ய5
6�ற ெவாJ<3ய* ற:
ேப*.E 
சி�த8வ� தவைனயவ� மைனவெயா< ேச0�தாJேடா
. (34)  
 

வ�டமா நில���ள மா�தலெம லா
பணத��9 
?�டேநா யறா�நிைல ?ைல�தைட�த ெவா5ேசாழ* 
கி�டமா
 ப3ய5ளC ெய�பண- மவனா*ற 
7�டவா மகிDEசிமிக ேவ*றநம �லகளC�தா
.          (35) 
 

அ�ன�கD� ெப5Fேசாழ� மைனவய59 ?ணமி1கா 
ட�னம0நா யக�பணெச, த1கநா ளCவJ மல0�தாJ 

8�னவழி பா<ெசயா 8ைளெயா�.
 பய��நம 
தி�ன5ளா* ெகா:ந;ட ென,தினளC� �*றம0வா�.     (36) 
 

ஆய�கD� ெப5Fேசாழ ன*�தமாF சிவக9ைக 
ேமயவட ந
ம5ளா Bண0��வைழ தர���1கி� 
>யப3 8த*சைம1கE ேசாழத�0� த�ெபய06J 

ேடயநிைன� பவ0வைன- மிறவள�தி னா9கம5
.        (37) 
 



க*றகைல வளEேசாழ� கJடென; நாம�தா 
;*றவன 8:தழி��� த�ெபயரா ேலாe0ெச, 
த*றவஞ01 ?3ேய*ற வ1?3க ணம1க�� 
ெப*ற7ள� தினவாகி� ெப5கவ� ெபாலி-மா$.          (38) 
 

கJட;ைர ெசவம<��1 காதலி�� நைம� ேபா*ற 
வJடமிD�பாJ 3யனைட�தா� மன�ெதளCய வ �ைரதைன 

யJடமண 7
பலவா� �)�த�ந$ கியகனCயா* 
ெகாJடவவ� வய*.ேநா, 8:�மற1 ?றி�தாJேடா 
.  (39) 
 

இ�;மத� கனCfக0வா ெலJணல0ேநா, தவ0��,�தா0 
ம�;மவ* கிய
பயவா ம*ற�மா* றி�பJைட�  
��;ெமா5 வ �ைரேய �வ�றிநிழ$ ெசயEெச,தா 
மி�;மதி சய
பலவா$ வள
ப)� ந
மாB
.           (40) 
 

அ�தல�ைத ந�-மைட� த��ெகா< 6சி�ப 
னC�தல�� ேவJ3யைவ யா7மைட வாய�; 

ெமா�தநின1 ?.நக0�ேப ர�நகர 8*ெறாளC5F 

சி�த8வ� தைடெய�. ெச�பமைற� தனனCைறேயா�.    (41) 
 

    ேவ. 

 

இைறவ� வா0�ைத-J,  ணைறய ேவ*றன� 

8ைறப ண�தன�,  ெபாைறெகா ள�பனா�.   (42) 
 

ஆ9? நி�.ெத�,  பா9? ேநா1கினா� 

வ �9? ம�பனா,  ேலா9? 8�ள�தா�.      (43) 
 

வழிய B�ளன,  பழிய லா�தல 

மழிவ ல��ம�1,  கழிய ேவ�திேய.           (44) 
 

ெகா:தி வJ3ன,  8:� ழ1?6� 
ப:தி$ ேசாைல@D,  வ:தி நா<*றா�.       (45) 
 

வ5ெவ� ளா.சீ0,  த5? 5��சி* 
.5வ 5E�ன
,  ெபா5வ லாEசமி.          (46) 
 

திைசக ணா�கி;,  மிைசய� ேம7த 
னைசய ேனா1கினா,  னைசவ ல�பனா�.     (47) 
 

இ5க ர9?வ�,  �5? ெநFெசா<
 
ெப5? வ �ைரய,  ன5க <�தன�.           (48) 



 

எ$ைல தாD�தன�,  வ$ைல வ ��மி* 
ெறா$ைல வ �ைர-�,  வ$ைல �1கன�.       (49) 
 

அளவ ;Jெடாழி$,  வளம லி�ெதாளC 
கிள59 ேகாய$கJ,  <ளம கிD�தன�.      (50) 
 

பா0�த ேபாதி;,  ேமா0�த வJபய 
னா0�� ேசாழமா,  த�0�த மா3னா�.         (51) 
 

கைடய வா7றா,  நைடய 6திசீ 
5ைடய கJமண�,  ெதாைட� ைன�ெதழா.    (52) 
 

ேவத சாரெம�,  ேறாத ேமவய 
ேபாத ைவ�ெத:�,  தாத ரFெசயா.         (53) 
 

ந�ன ெரJணய,  ப�ன ெராJமண 
ய�ன0 ேகாயலி�,  8�ன ெச,தினா�.      (54) 
 

ச�த வாரண�,  த�தJ வா0கழ* 
க�த மாமல0,  8�த ேவ���.              (55) 
 

     ேவ. 

 

ெகா�ெபா லி�ெத: ேகா�ர,  8�ப ண�� 8:நிதி 
ம�� ?�தன� மாசிலா,  வ�ப 5�ளம ராலய
. (56) 
 

ந�தி நாத னல�பத,  8�தி யா0வ 8கிD�ெதழE 
சி�தி நாJமல0 ேசவயா,  வ�தி லாலயF @D��ப� (57) 
 

இைறய வ�8ன ெம,தி1கJ,  Tைற� ளC�ப 7ேராம9கJ 

8ைறசி லி0�ப 8�1?ைற�,  �ைறக ல�ப� ெதா:தன�. (58) 
 

எ
ைம யா= ெமழிBைம,  ய
ைம 8�; மைட�ெதா5 

ெவ
ைம ய�றி வள9கிய,  ெச
ைம ேசர� ெதா:தன�.  (59) 
 

கால� ேதா.9 கசி��தாD�,  ேதால மா0�தி -
�)� 
ேதல ைவ? மிடFெசயாE,  சால ேமவ� தவFெச,வா�.  (60) 
 

       ேவ. 

 

இYவா. #றாJ< தவ
�)ய ந
ெப5மா� னCட�பா� ேமய 
வYவா. கா�ம<1?9 ?ழBைமேயா ெடதி0ேதா�றி யவாய யா7
 



ெவYவா. தப�த�தா ந
ைம-�ேதா ழைமயாக ேமB� த�தா 
மிYவா. ெப*ெறா5ந� யம0பதி�ேப )�நகர ெம,தE ெச,தா
.      (61) 
 

ஆதலினC� பதியாய வளைகயைட� தி5நிதிவா,� தர�ேமவ1 M0�தி 
காதலி�வ �* றி5�திெயன 7ைர��ைமயா ெளா<மைற�தா� க5ைண 

ேநாதலி�மா நிதி1கிழவ� மிகமகிD�� ெப5க5ளC ேனா�ைம ேபா*றி. (62)  
 

ந�.வைட ெப*.வட திைசயளைக� பதியைட��  நய�� வாD�தா 
ன�.8த$ வ �ைரநக ரளைகெய;
 ெபய0ெப*ற தறிவா� மி1கீ0 
��.நல� ெப5மாைன� தனபதிேபா* றிய�ைர�தாF ேசாழ த�0�த 
ெம�.ெமாளC0 ச�திய��க)ணெய;
 ெபய0ெப*ற திைச�பா ம�ேற.  (63) 
 

            ?ேபர� 6ைச�படல
 8*றி*.. 
               ஆக� தி5வ5�த
,  503.                  
*       *          * 

 

               ச�திய��க)ண�படல
 
 

வJமல0 ெபாழி$வா,� 67
 வJ<வ ென:க 5
�
 
பJமல0 மிட*. வJ<
 பவள8
 ெபா�; 8�� 
ெமJமல0 ெச$வ0 ெநF� மிகபர
 ெவ.�தா 5�=9 
கJமல0 சிற�� வா,�� கஞலிய பாJ3 நா�3$.         (1) 
 

தJடைல ந.ெம� 6வ* ைறயலா ெரழி�8� ைகய* 
ெகாJடைல நிக59 I�த* ேகா*ெறா3 யவ0? ழா�தி$ 

வJடல மளாந� ரா*றி$ வ5
�ந�0� �ைறய ேலாவா 
வJடல ம5Fசீ0 வா,�த ம9கல ெம;ேமா0 M>0.       (2) 
 

மைழவளF �ர�� நா= ம$?ம� நகர� ேதரா� 

வைழவள
 ெப51கி வாDவா� ேமத? ?ண�தா� மி1கா� 

றைழவள நிைனவா01 கீ-F ச9கர* க�� 6J< 
பைழவள 851கி ைவ?
 ெப*றியா ெனா5ேவ ளாள�.     (3) 
 

ம*றவ� மகவ லாைம மதி��மJ ணாதி -�ள 
?*றமி$ வள9க ெள$லா9 ெகா�=ந0 த
பா$ வ*.� 
ப*றைம ெச
ெபா னா1கி� பா0�கD காசி ேமவ 
ந*றவ
 வைள�ப ெவJண நJTவா� மைனயா ேளா<
.  (4) 
 

ஆயவ1 காைல -�ள ப�1களC லர;1 க�� 
ேமயவ� கைல8* ேறா0�த ேவதிய ெனா5வ� ேமவ� 
>யம* றவ*ேகா0 ப��E �ரபைய� தான மாக 
ேநய8� ெபாலிய ந$கி நிகDம*ைற  யா1க ட
ைம.         (5) 



 

இைடமக ெனா5வ� பா9க )5
ெபா5� ெப*. ந$கி� 
கைடய5� ?றியா1 க9ைக1 காசிைய யைட�தா னC�பா� 

மிைடபல நா�க� ெச$ல ேவதிய� ெப*ற ெப*ற 
மைடய7 மிைடய னாைவ யைட�தன பழ1க� தாேல.         (6) 
 

மைறயவ ேன3 வ�� ம*றிைட மகைன1 கJ< 
?ைறவனC� ?டF�� ேடா < I3ய ெவ�னா� ப�� 
8ைறைமய� வ<தி ெய�ன 8னC��நி� ப�1க ெள�. 

கைறயற வள1? த*கா மிலEசிைன கா�< ெக�றா�.       (7) 
 

இலEசிைன ய$ைல ெய�னா னC�வ� வ<தி ெய�. 

நலEசிவ ெப5மா* க�� நJணய  மைறேயா�  Iற� 
�லEசி. ைமய0ேபா ெல�ன ��திெகாJ டைட�தா ய�த� 
தலEசில 5ட�வ� தாB
 வ<கிேல� சரத ெம�றா�.       (8) 
 

வ5�திய மைறேயா னYa0 வாDந5� சில0பா* ெச�. 

ெபா5�திய ெத<��1 Iற� ��திெநா� தைனய 5�ேத0� 
த5�திய1 ?.�� மJட� றைனவர வைழ��1 ேக�க� 
தி5�திய ப�1க ெள$லா  ெம�னேவ ெத)மி னC�;
.       (9) 
 

பழிெயா< பாவ மF�
 பJ�ச* றி$லா� பா0�பா� 

ெமாழி?வ தைன��
 ெபா,ேய Mதறி 7ைடயU  )�த 
வழியவ� ப�ெவா� ேற;
 வ�தைத யறிேய ென$லா9  
கழிெபா5� ெகா<��� ெப*ற �Jைமேய கைர�ேத ென�றான (10) 
 

ந<நிைல பைழயா வ�னா0 நய��ைர ெமாழி-9 ெகா�ளா 
வ<வைம ெதா.வ ேனா< மைறயவ� றைன-9 I�3� 
ெதா<கட னCல8* றா=F �?ணபாJ 3ய�8� வ�டா 
ர<திற லைனயா� 8�;F சாதி�தா னறிவ லாய�.          (11) 
 

ம*றவ ;�ள� தா,�� ெதா.வைன வலிெச, ேபா� 
8*ற7 ெமனேவ ^)� 8�3வா9 கி<பா0� பா;1 
?*றவா� ப��ந$?  வாெரவ 5Jைம ேத0�� 
ெசா*றிட ேவJ<ெம�. ெதா:த: �ைர�தா ன�ேற.         (12) 
 

வ:தி- மைறேயா னா1க� வ�தன வ$ைல ெய�. 

ெச:மல0 வ �ைர ேமய ெத,வநா யக�8� ெப,தி� 
ெதா:�ைர யா< வா,ெகா ெல�றன� .ண�தா னாய� 

ப:தி$பா0� பா;
 வ�� பக0வேன* பக0ேவ ென�..          (13) 
 



அர�மY வ5வ ேரா< மைமEசரா திய0க ேளா<
 
பர�ப$ வளFசா$ வ �ைர� பதிெய; மளைக சா0�த 
வர�ேகா தயமா -�வா0 மா�டம0 ெப5மா� 8�ன
 
வர�ேப ர�ப* றாD�� வJண�பF ெச,வா ன ��.            (14) 
 

ஐயேன -ைமேயா0 பாக� தமலேன ம:மா ேன��9 
ைகயேன கால* கா,�த காலேன ய�தி வாேன0 
ெம,யேன ெய�ைன யாJட வ�தக� பராேன -JைமE 
ெச,யேன வா,ைம ேத5� திற�தி5 7ளFெச, ெய�றா�.        (15) 
 

ம�னவ னCYவா ேற��
 வJண�ப ேம*. 81கJ 

வானவ� வ �ைர த�ைன வ51ைகயா1 கியப ரா�கா 
ேரனவ� ேகா< 6Jட வைறயவ� 8ைறேய ெச,-9 
ேகானவ ;�ள� ேத*.9 ெகா�ைக-� ெகாJடா ன�ேற.        (16) 
 

ெவ5வ5 fைனய ெவ�ேவ$ ேவ�த ேக� ேசாழ த�0�த� 
தி5வ5 8�ேன MDகி னCய$�Jைம ெத)- ெம�. 

ெபா5வ5
 ெவளCவா1 ெகா�. �ல�பட� ேதா�றி* ற�ேபாD 
ெதா5வ5 ம�ப� ேவ�த ;வ�ெததி0 பண�� ேபா*றி.           (17)  
 

நிைறெப5F சன9க� @ழ நிக)லாE ேசாழ த�0�த�  
�ைறயைட� தரச னC�. ேதாட9ெகா ெடா.வ� ற�ைன 

மைறயவ� ற�ைன ய�த மாத�0�த� �Jைம Iறி1 
கைறதப 8:? ெம�. க�<ைர� தி�டா ன�ேற.                 (18) 
 

ேவ��ைர ெச,த வாேற ேவதிய னCைடய னா7� 
ேபா��ைவ கியெவ� னா1க� ப�ெதன� �க�. MDகி 
ேய��ேப ரழ? வா,�த வளைமM� ப)ய� ெப*.E 
சா��ந* றா5
 ெபா9க� தJகைர ேயறி நி�றா�.               (19) 
 

கJடவ )வ0தா ந�ல கJடெரா� தனரா$ வ �ைர 
யJட0த
 ெப5மா னாட லள�ப) தாய ெத�. 

ெதாJட0க ேளா<9 Iட� �தி�தர கரெவ� றா0�தா0 
வJடல வாண0 யா5
 ெபாழி�தன0 ெம�6 மா).                (20) 
 

மி?வய� பைட�த ேவ�த� ெவதி09?ழ� மகைன ேநா1கி� 
த?வைக -ைர�� MDகிE ச�திய� ெத)�தி ெய�றா 
ன?8க� தைனய M01க னவெலலா ெமனேவ ெய�. 

�?ெச51 ேகா< MDகி� ேபா1கினா னCரJ< கJT
.            (21) 
 

வழியழ� தEச ேமவ ெவ�ள��� வய07 ம$க 



வழிெத) யா� மாD? மதியலா� ற�ைம கJ< 
கழிமட னCவ�ைக ப*றி1 கைரயைடE ெசB�� ெக�. 

ெமாழிெச,தா னCைறயYவாேற 8�னC�றா ெனா5வ� ெச,தா�.       (22) 
 

அ�ெத)� தவ0க டJ3 ய3கேளா ெடா�3 8�ன 

8�கம ைல1ேகா� <*ற Mடைர ெயா�தா ென�. 

க�ெமன 7ைர��� பாவ கல9கஞ ெர,தி னாேய 
ப�மன நிகரா� ப��� ப�1க= மவாவ ெய�றா0.                 (23) 
 

ஏடந�  ெய�ெச, தா,ெம, யய
பனா� றைனயா� ப��9 
Iடந� ெகா<�பா, ெகா$ேலா ெகாடா,ெகாேலா 7ைர�தி யாெலன 

றாடவ0 ெப5மா� ேக�ப வEச8* ற3ய$ வ �D�� 
Mடேன� பைழ�ேத� ச*.  
                 8னCயைல -லகா� ேவ�ேத.             (24)  
 

வ5வ� ெத)த ராதிY வா.ெக� ெடாழி�ேத� பா0�பா 
ெனா5ப� ம�ேடா  வ�; ெமா5ப� I�31 ெகா�க 
தி5கற 7Jைம யான ெத,வமா, வள9? மி�த�  
ெபா5வலி ய3ேய* ?�ள ெபா5ெளலா9 கவ0�� ெகா�க.           (25) 
 

வழிவழி ய3ைம  யாயY வJட5 வ �ைர Mல� 
�ழிவள0 ெப5மா ;1? 8ைமயாJட வ=1? நாேய� 

பழிய$?* ேறவ$ ெச,ேவ� பா0�திப ேர. ேபா$வா, 
வழியழ� �ய0வா ேழென� ெமலிவ;1 கிர9க$ ேவJ<
.           (26) 
 

அறிவலா திைழ�த த�9? ெபா.�த�மி1  கறம தா?
 
பறிவலா� ெகா�ைத த�01?
 ப3-ள மிர9? வா,ந� 
மறிவலாE ெச9ேகா$ ேவ�ேத ம�ெச- 8ைற- நா= 

8றிவலா வ �ச� ெச,- 8ைற-ெமா� ெற�ப0 சா�ேறா0.             (27) 
 

ஆதலி� வ �ைர Mல� தம0பரா ெனன1? ந�ேய 
காதலி ன3ேய னC�ெபா* கழ$சர ெண�ற ைட�ேத 
ேனாதலி� 83யா� ��ப ெமாழிதர1 ?5< த�0�தி 
வ �தலி னC�ப மி$ைல யைலெயனC$ ேவ�த0 ேவ�ேத.                (28) 
 

எ�.ைந� த:� ேத
ப ய�தவா றிர�� ேவJ31 
க�.ெநF �ைடய னாகி1 கா�மிைச வ:�� ேசார 
வ�.கJ டவ0க ளCயா5 ம�ேதாெவ� றிர9கி னா0க� 
ெவ�.ந� ெறாளC0#� மா0ப ெம,ய; மிர9கினாேன.               (29) 
 

வ:தி- மிகவ ர9கி ம*றித* ெக�ெச, வாெம� 



ற:தில னC�றா ைனய ன5ளCனா லா9ேகா0 வா1? 
வ:தில த�0�த மி�; ம*றிவ� MDக ெவ�. 

ெக:மவா காய நி�. ெம:�த� ேக�டா0 யா5
.                  (30) 
 

8�;மி� த�0�த ந�5J 8:ெகன வரச� Iற 
வ�;ெம� வ59ெகா ேலாெவ� ெறJணயE �*ெற :�� 
ப�;ம� ெதா.வ� Mழகி� பா0ைவேயா )ரJ<
 ெப*. 

மி�;வ� கமைல� தJ3 ய3க�  
                ேபா� ேமெல:�தா�.              (31) 
 

�ரவல னளவ லாத மகிDEசி6 �ரேனா <*றா� 

கரவ5 மன�ேதா ராகி1 களC�தன0 கJேடா  ெர$லா 
மரவண சைடயா0 வ �ர ேசகர ர5ைள� ேபா*றி 
வரவB* றைம�தா0 யா5
 வடாதவா ன�த வா).                   (32) 
 

       ேவ. 

அJைமய3 யவ01காய வ �ரேச கர�ெப5மா  ன5ேள யாகி 
-JைமெவளC� ப<�தலினா* ச�திய�� க)ணெய; ெமா5ேப0 6Jட 
ெதJைம8: ?ந01கறமா திகளளC1?F சிவக9ைக ெய;
ேப ேரா< 
வJைமதிகD த5ேசாழ த�0�தெமன�  
           ெபய0ெப*. வய9?
 வாவ.        (33) 
 

 

மைறயவனா வ5ப�ெகாJ 3ட1ெகா<��� தன1?)ய வள9க�யா7 

மிைறயவனா லய
�?�தி� தன1ேக*ற பண�)�தா9 கி5�த வாய� 

கைறயவனா த)யாத �ண0��பரா ன5��)ய1 ைகலா ய�ேத0 
நிைறயவனா சாரமற� �?�தி5�தா�  
         ெப5மகிDEசி ந�9கா னாேய.         (34) 
 

ேவதியனா வ5ப�ம� பரம;1கீ� தவ;5வ ேமவ வாD�தா 
ேனாதியபாJ 3யனைமEச ராதியேரா டாலவா  -*றா� ேமனC� 
6தியேர ச�திய�� க)ணெய;
 ெபய0வர7 �க�றா மி�பா* 
ேகாதியலா வ �ரவச� த�தி5மா$  
        வரெவ<��1 Iற B*றா
.             (35) 
     

    ச�திய��க)ண�படல
 8*றி*.. 
           ஆக� தி5வ5�த
,  538.    
*       *          * 

 

            தி5மா$ 6சி�தபடல
 
 

ெவ�ளCய 8�ெதா< ெச
பவ ள9க= ேம7*ேறா0 



ெகா�ளCய வ �� தர9க ெந59கி1 ?ைரேயாவா 
வ�ளCய பா*கட னா�ப ணராவைண வா,�ேதவ 

5�ளCய ேமக ெமன1கிைட ெகா<�ய B.மாேயா�.       (1) 
 

ப5? 8னC�தைல வ�சின MJ< பற�ேபா0ப� 
த5?த லி�றி ெய<��ழ$ வாெயன வைற?*றா� 

றி5?த ல*றைவ ேய�. காலிக$ ெச*றா0பா 
B5?த� ேம7. ேதா$வ  -றாவற Bற$ேவJ<
.      (2) 
 

ஆய திற
ெபற ெவ��) வாெமன வாரா,�� 
நாய� மல0�பத ேம�தி யைரF�த ன�ெற�. 

ேமய க5�தின னாயன ென�தல ேம7*றா* 
பாய சிற�ப ெனலா8. ெம�. பட0�தானா$.            (3) 
 

தி5வள0 வ �ர வன�தி லம0�த5 ேடேவச 
;5வள0 பாத மிைறFசி னCைன�தைவ -.ெம�. 

ம5வள0 ெகா�ைறய னான5� I�ட மன9ெகாJடா� 

ெவ5வள0 சி�ைத யலாம ெல:�தவJ ேம7*றா�.        (4) 
 

எ$ைல பண�� ெப5Fசிவ க9ைக ெய;�த�0�த� 
ெதா$ைல ப3�� வள9?ெவ ண �*றி�8 ;57*. 

வ$ைல நல�த5 கJமண மாைல வள
6J< 
ந$ைல ெயன�பதி வ�னெமா ைர�� நய�ெதJண.         (5) 
 

தைலமிைச ய9ைக ?வ�� நட�� தவாேதா9? 
நிைலெய: ேகா�ர வா,த லிைறF�� ெந<வ$லா 
மைலயவ0 வாDதளC -JTைழ 7*றன� வாDேவமி1 
?ைலவற ந$? வச�த ெம;
ெபய 5.கால
.             (6) 
 

ந�தி மல0�பத
 வாD�தி யைறFசி ந.
61க� 
சி�தி வல9ெகா< வ�� பராெனதி0 ெச�.*ேற 
ய�தி நிற�தவ வ*�த சி*பர வமலாெவ� 

.�தி மல0�த 8?�த� வண9கி -வ��*..               (7) 
 

8�தித 5Fசிவ க9ைகந .
�ன� ெமாJடா�3E 
��திய ச�தின .9கல ைவ1களC �ைதவ���  
ெபா�திய வாசம றா�பல ெம$லிய 6Eசா�தி 
ெயா�திய ற�F�ைவ ெபா9?நி ேவதன 8றa�3.            (8) 
 

மாமைல யா=ைம யாJடவ =1?மி வாறாக� 
ேதமலி மFசன மாதிய ெச,� சிற�ப��1 



ேகாமல0 ெந*றிய ென9க�ப ரா�8� ?.?*.� 
தாம
வ ராவய மா0�ைட யா�.தி தா�I.
.             (9) 
 

      அைட1கல�பா. 5. 
 

எJணய வாற3 யா0ெபற ேமய வ5
ேபேற 
�Jணய0 பாலக லா�வ ள9?. ெபா�ேன-� 
கJண ேயாகா க5�தி னC59கதி0 கா�ேறா9? 
மJணய ெசF�ட ேர-ன ைட1கல ம3ேயேன.             (10) 
 

க*பைன ய�தைன -9கட வாெவாளC0 கனவாDேவ 

த*பர ஞானெசாeப? ணாதிச ய�ேதேவ 

�*�த மா8ட$ வாD1கிெய ணா5� ெபாலிேகாேவ 

ய*�த சி*பர ேன-ன ைட1கல ம3ேயேன.                 (11) 
 

பணகிள0 ெம,- மதி*�? வாD7
 ெப)ெத�ேற 
�ணகிள0 சி�ைதய ெர�.8 றாத �யFேசாதி 
கணகிள0 ெகா�ைறந .�ெதாைட ேவணய காபாலி 
யணகிள0 வ �ைர- ளா,நின ைட1கல ம3ேயேன.              (12) 
 

ெபய0வ5 ேநா,பல வ*.�=
 ெவ,�ப ற�பாய 
கயமி? ேநாெயன ேவா�வ ர�த1 க<ேநா,க 
=யல) தாெமா5 ப��ைட ேயென� ெறாழிேவேனா 
வய0வ.
 வ �ைர- ளா,நின ைட1கல ம3ேயேன.              (13) 
 

6தர நாண< �9கவ ச9க
 �)காத 
மாதர ேமய7 மாதர ேவாதர மணகJட 
சீதர னாெமைன யாதிய ராB� ெத)ெவாJணா 
வாதர வ �ைர- ளா,நின ைட1கல ம3ேயேன.                 (14) 
 

எ�. �தி�தி5 க��ன$ வாரவ ர9?*. 

ந�.? ைழ��க சி��ெந கிD�� நல
ேபT9 
?�.ெகா ெல�ற� ய�தி5 மாெலதி0 ?ளC0ேமவ 

ெவ�.வ ள9?ப ரா�ெவளC வ�தி� வ�=*றா�.           (15)  
 

        ேவ. 

 

தி5ெந<  மாேல ேக�3 சிற�தவ� தல�ைத ேமவ 
ெயா5வற ந
ைம� 6ைச -ஞ*றிைன யாத லாேல 

ப5வ5
 பற�ேபா0 ப��
 பா01?ப கார மாக� 
ெபா5வ5
 வ �ர
 6J< ெபாலித5 ேம�ைம த�ேதா
.         (16)  
 



இ�;மி� தல�தி$ ைவ? மி5�தவ0 வ �ர மாதி 
ம�;வ ரதனா ன �- மாறாய நி5தி� தி1கி 
;�;ேமா0 சினக ர9ெகாJ <ைற?தி நிைன�த த�றி 
8�;ம* .�ள யா7 8கிD�தி< 8ன1? நா=
.             (17) 
 

அ�றி-
 வ �ர
 ேவJ3 வச�தகா ல�தி ல��* 
ெறா�றிய நைம�6 சி�தா -*றவ1 கார ண�தா$ 

இ�.8� னCன1? வ �ர வச�தமா ெல;
ேப ெர,� 
ந�.ெப* றம0தி ெய�. மைற�தன ன9க� ேகாமா�.          (18) 
 

மாயவ� மகிDEசி 6�� மா.ெனகாண5தி� தி1கி� 

ேமயேவா0 ேகாய$ ெகாJ< வள
பய ெபய5
 6J< 
>யனா யம0வா ன�னா� .ைணய3  வ:�த� ெப*ேறா0  
ேநயமா ரவ; ேலாக நிலவவாD� தி5�ப ர�ேற.                (19) 
 

ம�னCய �கழா� வ �ர வச�தமா$ வர7 ெசா*றா 
மி�னCய கழலி ராம� வ �ைரநா யக�ெபா* பாத
 
ப�னCய வ�ப ேன�தி வ �ரரா கவ�ேப0 ெப*. 

8�னCய வல9ைக ெச*ற காைத- ெமாழிவா9 ேகJமி�.        (20) 
 

       தி5மா$ 6சி�தபடல
 8*றி*.. 
         ஆக�தி5 வ5�த
,  558.    
*       *          * 

 

            வ �ரராகவ� படல
 
 

திைரெயறி-F சர-நதி� ெதJ�ன$பா, வள
ெப5கி� 
�ைரத�ப$ ?3ம$கி� ெபாலித5ேகா சலநா�3$ 

வைரநிக5 மாளCைக- மாமதிB9 ேகா�ர89 
கைரயற7* ெற�.8ள தேயா�திெய;9 க3நகர
.         (1) 
 

அ�நக0 மா0�தாJட� ?ல��தி�தா னய��த$வ� 

ற�தவைர ப)யரத� தவாவலியா� ெப59கடலா 
ென�த7ல க8
�க: மி5
�கழா� ெப5�திறலா� 

ச�தமி? கழ*காலா� றசரதென� றி<ெபயரா�.          (2) 
 

மா<ெப5� தவெமனEெச, வசி�ட8னC ெமாழிவழிேபா, 
நா<கைலE சி59க8னC வைனயைழ�� நக0�?த� 
பா<�க ழவ�கி5� பJணயவ நா*I.
 
M<நிைற க*�ைடயா0 Mவ51?
 பகி0�தளC�தா�.        (3) 
 

ஈ�றன�ேகா சைலெய�பா ளCராமைனமா ளCைகேமலா$ 



வா�றவDேக கய�மட�ைத வய.வா,� தன�பரத� 
ேதா�றைலேயா )5மகைவE �மி�திைரந$ கினடனய 
ரா�றகைல 8த*பல7 மைம��வள0 த5நாளC$.           (4) 
 

காதிமக னரசெனதி0 க)யவ*ற
 ேமாெவனB9 
ேகாதியலா வளவெலா<9 ?னCசிைலைக1 ெகாJடைட�� 
ந�தியலா� தாடைகைய நிக:மவ ெளா5மகைன 

ேமாதி-ய0 ?3��மக 83�ெதா5க$ ெலழ��)��.        (5) 
 

த;8றி��E சீைதெயழி* ற;வைள��� த
பய5
 
ப;வ�மைற� ப3ேவ�க� பர�தெப5F ேசைனெயா< 
ம;8த*ப* பலரறி�த மாளCைகவா னக0�?
ேபா 
�;ெமா5வ* கவ0��நக 5*ெறா5தா, ெமாழிெகாJ<.    (6) 
 

இளவBF சீைத-�ெதாடர ேவகிவர நதிகட�� 
தளெரா5ேவ டைனந�<� த.கJவரா தைனவைத�� 
வளமலிசி� திரIட மVஇ�ெபா5மி ய:ேத9கி 
யளம5த
 பைய�ேத*றி� பா�ைகேயா டவ*ேபா1கி.         (7) 
 

பFசவ3 த�ரமVஇ� பர7சடா -ைவ1கJ< 
வFசமலி @0�பநைக மா8ைலயா திகளறலா$ 

அFசவ5 கரனாதி யர1க5ய ரறம3�� 
நFசெமன வ5ெமா5மா ;ய0கவ0�� நJண<8�.         (8) 
 

த
ப-மி$ வழியர1க� சானகிைய1 கவ0�ேதக 
ெவ
பயக$ �)பறைவ வ �D��கிட� த�கJ< 
ந
பயரா கவ�கவ�. ெசய1கடவ ந�கிய*றி� 
�
ப8த$ வய*றிலி< ெதாழி*கவ�த ;ய0மா�3.           (9) 
 

ஒ5சவ) 6சைனெகாJ <ய0மரா மர��ைள�� 
ெவ5வ5மி� திர�மகc0 ெவ9கதி0ைம� த;1?தவ 
ெயா5வ)ய வ)மகனா ெலாJெடா3ைவ கிட�ெத)�� 
தி5வமி?F ேசைனெயா< ெத�பாJ3 நாடைட�தா�.        (10) 
 

?.8னCவ னC51ைகயைன1 ?.கியவ ன3பண�� 
8.வ�மைன வைய�ப)�த மா��யர ெம<�திய
ப� 
ெத.ெதாழி$வ$ லர1க0தைம� ெத.வத*?� த?வ �ர
 
ெப.வைகெய� �)வெலன� ெப5�தவ�ேதா ;ண0��ைர�பா�. (11) 
 

வ �ரமா வன��ைமயாJ டவெளா<
வ �* றி51கி�ற 
வ �ரேச கர0மல0�தா� வைழ��ேபா* றி<ைவெயனC$ 



வ �ரமா* றல0Eெச51?
 வ �ரமள� பற�ெப*. 

வ �ரரா கவென;
ேப0 ேம7ைவயா ெலன��க�..            (12) 
 

அ�தல�தி� மா�மிய8 மைற�தைடயா ள89Iறி1 
ைக�தல�தி ென$லியன � க5தியதா ?கெவ�. 

8�தல�தி� வள9?தமிD 8னC-ைர�� வைடெகா<�தா� 

ைப�தல�தி னறி�ய$ெச, பJணவ;J மகிD6��.         (13) 
 

அ3யேன னC�ேறெச� றர1கைரEெச* றனென�. 

ப3யவா 8னCவன3 பண�ெத:�� வைடெகாJ< 
ெகா3-லா மணமாட1 ேகாவ �ர நகரைட�த 
க3யவ � ெசறி�தசிவ க9ைகந� )ைட�ப3��.                 (14) 
 

ெவ�ளCயந� ன �றண�� வள9கியகJ மண6J< 
வ�ளCயைவ� ெத:�ெதJண மல01ைகதைல ேம*?வ��� 
��ளCயேப 5வைகெயா<� ெதா:�ேகா �ர
�?�தா 
ன�ளCயேப ர5=ைடய நாயக�ெபா* ேகாயலக
.            (15) 
 

ந�திய3 பண�ெத:�� நய�தி5� தளCவல9ெகாJ 

ட�திமதி �ைன�தவ0ேந ரைண�தபல 8ைறெதா:�  
8�திந. ந�ரா�3 8:மணெம� 6E@�31 
க�தியலா 7ணa�31 கனC��ேதா� திரFெச,வா�.          (16)  
 

        வ �ரராகவ0 �தி�பா -5 
 

உ5வாகி ய5வாகி -ைர�த7ப ய8மாகி 
ம5வாகி மலராகி வா�8த*6 த8மாகி1 
க5வாகி1 கJணாகி1 கJTJமண யாகிநிைற 
தி5வாகி ெயாளC0வ �ர ேசகரநி� பத
ேபா*றி.                (17) 
 

பJணைசெவ9 கதி0கிரண
 பாண-வ0 மல0நா*ற
 
வJணனCல 8டல8ய0 வழிெயாளCெயாJ மணபரைப 
ெயJண.ெந, நில7கைல ெயன1கல�த வைறயவேன 

திJணவய  வைடவ �ர ேசகரநி� றா�ேபா*றி.              (18) 
 

ெவ,யக) யத=)�� ேமனCமைற� தவேபா*றி 
ைவயமிைச நடாெயா58
 மதிBெம)� தவேபா*றி 
ைகயைமதJ ெடா<வ5ெவ9 காலைன1கா,� தவேபா*றி 
ெச,யம:� பைடவ �ர ேசகரநா யகேபா*றி.                  (19) 
 

வைரய3ய* கிட�தர1க� வாயலறி ேயாலமிட� 



�ைரயல3 வர;திச* ற:�திய�J ணயேபா*றி 
வைரமல0ம9 ைகய08தேலா0 ெம�கள��� ெபா�ெபாலிய�  
திைரெய:நF சய$வ �ர ேசகரநா யகேபா*றி.                (20) 
 

மாயவலி வாளர1க� வFசி1க ம5வல5  
மாயபரா பவ8நனC யைட�த3ேய ன$லா�� 
சாய7நி� றி57ளேம தவா1க5ைண �)யாேயா 
ேதயெமலா
 �கDவ �ர ேசகரநா யகேபா*றி.                  (21) 
 

எ�.பல 8ைற�தி�ப ெவ
பரா ெனதி0ேதா�றி1 
க�.ெகா3 யவ0Eெச?1?9 கா?�த� 8கேநா1கி� 
��.ெப5 வலியர1க0 ?ல8:�F �<வ �ர 
மி�.நின1 களC�தனம* றிதனாேல ெயFஞா�.
.           (22) 
 

வ �ரரா கவென;
ேப0 நின1காக வ �ைரயைட�  
தாரவா0 கலியல9ைக �?�தர1க 5ய0மா�31 
காரவா வயநறிய க59?ழ*சீ ைதையம��<� 
ேபாரவா வறநின>0 �?��மண 83கவ��.               (23) 
 

பாராJட ப�னைடநி� பதெம�. பரா�மைற�தா� 

காராJட நிற�தா;9 ைக?வ�� வைடெப*. 

நாராJட வ5=ைமைய நய��பண� ெத:��ேபா,� 
ேபாராJட @ல�தா� �க�றப3 ெயலா83�தா�.          (24) 
 

அ�.8த$ வ �ரரா கவென;
ேப ரவனைட�தா 
ன�.தவ 8ய�8னCவ �0 நா<�கD� தாசரதி 
ெவ�.மிளC0 த5வ �ர
 ெப*றதிற
 வள
பனா 
ெமா�.ெப5 மா�ெபாதிேசா .Jடதிற ெம<��ைர�பா
.     (25) 
        வ �ரராகவ�படல
 8*றி*.. 
        ஆக� தி5வ5�த
,  583 
*       *          * 

 

    ெப5மா� ெபாதிேசா. நிேவதனF ெச,த படல
 
 

ெபா�னCய$ �)ைச @D�த �கDெப5 வ �ைர ேமய 
மி�னCய$ சைடயர ெர9க� வ �ரேச கர�ப ரானா0 
8�னCய வ�� வா,�� 8�#. மைறேயா0 வா:9 
ெகா�னCய$ வள�தா� மி1க ?5�தமா வன�ைத -*..      (1) 
 

வள0ெப59 க5ைண யாேலா0 ைவதிக மைறேயா ராகி 
வள0த� மதிசா ைலய0 வ �திய லைண�தா ராக1 



கிளெராளC யைனய0 யா59 ெக:8ற1 கJ< ேபா*றி1 
தள0வ. மி51ைக ந$கி� தகவ� வனா7 வாரா$.         (2) 
 

எ�தa0 f
M0 நாம
 யாவெத1 கைலக� வ$ல�0 
வ�தகா )யெம� யா7
 வ?��ைர யா< ெம�றா0 
ச�தநா� மைற-� ேதறாE சEசிதா ந�த eப� 
த�தமா மைறேயா0 Mர ல5
பட வைறய B*றா0.          (3) 
 

எ�?நா மி5�ப ேத;
 ப)யமி1 ெகழி$வ � ைர1க� 
ட9?ேவா மா�ம நாத ெனன�ெபய0  சா*றா நி*ப0 
ெபா9?மா மைறகJ 8*.
 �கரற� ெதளC�ேதா9 க*பா0 
இ9?ேம 7றி*க* ப�பா ெனJண8* றைட�ேதா ெம�றா0. (4) 
 

உைமெயா5 பாக9 கா�டா 7�தம மைறேயா0 வா0�ைத 
யைமதர1 ேக�ட ைவய0 மகிD��f9 க5�த* றாய* 
கைம-ற வ9?� ப*ப$ பரமசா )க�க* பா0க� 
சைமதர வவ01?1 க*ப� தி<ெமனE சா*றி னாேர.       (5) 
 

ம*றத* கிைச�� ெச9ைக மா�ம: மைற�த ைவய0 
உ*றவ0 கிரக� ேதா. 8பச)� திடEெச� .J< 
8*ற7F சி.வ01 I�3 8:மைற யைன��� ேத*றி 
ய*றமி� றாக1 க*ப� தாதர� தம5 நாளC$.            (6)  
 

ம�;ம
 மைறேயா ேரா< மா.ப� டவ0க ளாகி� 
��;வ� ைமயேர யாFசி$ @�திர )
மJ 8*. 

8�;ெம
 8ைடய ெத�றா0 ெமாழி�தெத
 8ைடயேதெய� 

.�;ம
 மைறேயா0 ெசா*றா 5*ற� கலக ேம�ேம$.      (7) 
 

எமெதம தி�த மJெண� றி5திற� தா59 Iறி1 
கமமற ெவ?J< MJ< கலா,�தி< ெபா:� 8�தி� 
தமமன1 ெகா3ய0 Iட$ சா0�திைற யாய ெச9?9 
?மவைர நிக0ேதா ளா*?1 I.வா ென:�� ேபானா0.     (8) 
 

அ�னவ0  ேபாத ேலா< ம5மைற ெயா:1க
 வா,�த 
8�னவ0 பல59 I3 8ரT� வழ1? ேம*ெகா� 
ப�னவ0 வா0�ைத வ$லா0 ெப5
ெபா5 =ைடயா0 ம�பா$ 

எ�னவ 5ைர�ப0 ெகா$ேலா ெவ�றிைன� ேத9க B*றா0.   (9) 
 

�ரவல� 8�ன0 யா
ேபா,� �க$வெத� ெனனவா, வா5� 
பர7. சி*சி ேலா0நா
 பFசாதி -ைர�ேப ெம�றா0 
தரமி? சி*சி ேலா0யாF சைட-ைர� தி<ேவ ெம�றா0 



கரவ.F சி*சி ேலா0யா9 கன
�க� றி<ேவ ெம�றா0.      (10) 
 

சி*சில0 கிரம ெம$லா� ெத)1கயா
 வ$ேல ெம�றா0 
சி*சில0 கனம� மாFைச ெச�பயா
 ேபா� ெம�றா0 
சி*சில0  க*ப 8*.� ெத5�<�
 யாேம ெய�றா0 
சி*சில0 ம9க ளானC பவ�ெத�பாF ெச�றியா ெம�றா0.     (11) 
 

உ*றேவ திய0க ளCYவா .ைர��ைர� ெதாழிய1 கJ< 
ெப*றேவ தியெர� ேறா�
 ெப5�தைக யா�ம நாத1 
ெகா*றேவ திய0தF ெசYவா,1 ?ளC0?. 8.வ$ கா�3 
ம*றேவ  தியைர ேநா1கி வ?�தி� Iற B*றா0.           (12) 
 

இ�.நா
 வ:தி 8�ன ெர,தி;
 வழ1?� ேபசி� 
ெதா�.ெதா� <ள� f9கJ மJெண�. �ணயE ெச,� 
ெவ�.ம� =�ந
 ப�ன0 வைழெபாதி ேசா.9 ெகாJ< 
ந�.ேம 7திரா ெல�றா ரவெரலா நய�தா ர�ேற.           (13) 
 

ததிவர வயவ� ெசா�றி �ளCவரா,E சைம�த ெபா
ம$ 

ெபாதிதர ந�. 6��� ெபா58கா,1 கறிேம� ேமB 

மதி�ைவ யைமயா நி*? ம6பவ01 க9க ளC�; 

மதியைம ^. கா,க ளCைவெயலா
 வய9க1 ெகாJ<.        (14) 
 

மைறயவ0 பல5
 ப�� வரமைற 8:�� ேதறா 
நிைறதி5 வ3ய ல�த மைறெயன நிகD�� மா. 

8ைறெசறி பாத1 கா�� 859கவா தவ�ைத மா,1?9 
கைறய$ெவJ ?ைட-9 ைகய* காம5 ேவT� தJ<
.     (15) 
 

ெபா5வ) தாய ந�*.� �Jடர1 கா�� ேம�ைம 
ெயா5வ) தாய த9க T.மண� ெதாைட- மா� 
ம5வ) தாய 7�த Vய8
 வய9கா நி*க 
ெவ5வ) தாய ேவ�� ேவதிய ரைட�தா ர�ேற.             (16) 
 

8தி0�ைவ� ெபாதி^J டா9? 8தி0மைற யவ0க ேளா< 
மதி0?ர� மி5க ேமாவா வடவக� கட�� வானC* 
கதி0ந< வைட-9 காைல1 க5�த
 ெப5வ � ைர�பா$ 

ெவதிெரா5 கர��1 ெகாJட ேவதிய 5*றா ர�ேற.         (17) 
 

உ*றவ0 ெபாதிேசா றி9ங ;J3ைள� பாறி� ேபாேவா 
ந*றவ0 பல5
 ேபா*ற ந
பரா னம0ேத ெம�. 

க*றவ0 �க: மி�த1 காம5 தல�ைத1 காண� 
ெப*றவ ெரவேரா வ�ப
 ெப*றவ ரவேர கJ`0.           (18) 



 

எ�.மி� தல�தி ேலாவா� ப)ய8J ெடம1? வாச 
ெமா�.ப� மல5
 6�தி9 ெகாளC0சிவ க9ைக MDகி� 
��.ந$ வ �ைர MலE ேசாதிைய� ெதா:தா� ேம*ெகா� 
அ�.ந
 வழ1?
 ெவ*றி யாெமன வைற�தா ர�ேற.         (19) 
 

ெசா*றவா றாக ெவ�றா0 ெதா?மைற யவர� னாேரா 
<*றம0 த�0�த மாய சிவக9ைக -வ�� MDகி1 
ெகா*றமா0  வ �ைர Mல1 ?றியைன� ெதா:� ம�J< 
ப*றவா ம�த�0� த��� பட0கைர ேம$பா B*றா0.           (20) 
 

ஒ5மைற யவ0த
 ேவட 8*.ற ந31?9 க�வ0 
வ5மைற யவேரா டா9ேகா0 மJடப� தி5�தா0 ேந0வ� 
தி5மைற யவ0>, தாக வடFெச,� கல�தி 5�தி 
-5மைற யவ08� ம*ைற ேயா51?
 பைட1க B*றா0.        (21) 
 

ெபாதிப< யா�ப வD��� �ளCமைட 8�ப ைட��� 
ததிமிைச ப�ப ைட��E சா*றிய கறி-
 ைவ�� 
மதிெச- M. காய� வ51கம* .ள7
 ைவ�� 
வதி8ைற ய8� ெச,ய ேவJ<ெம� .பச )�தா0.           (22) 
 

வடெம<� தய�ற ெத,வ ேவதிய0 தி51கJ சா�தி1 
கட7ள0 ெப5மா� வ �ைர1 கJTத* ெப5மா ன�ப0 
உட;ைற ெப5மா� ெற,வ 7ைமயவ� ெப5மா� ெகா�ைற� 
பட0சைட� ெப5மா ;1ேக யாெமன� பக0�� �,�பா0.         (23) 
 

இஃ�ந* �ைவய தாய திஃ�ந* பத�த ைம�த 
திஃதிய
 ப;
வா ^. மிஃ�வா� �ைதேய ேயா�< 
மிஃ�சா0 ைக-ம ண1? மிஃ�பகா ல�தி* ேக*ற 
திஃதி;
 பைட1க ேவJ< ெம�.ைர� தட9க� �,�தா0.      (24) 
 

ெதா1கவ ெரா<மிY வா. �,��வா, 6சி ந$? 
மி1கபா கைட- ெம�. வைர�ெதழ�இ நட�� ெச�. 

த1கவ0 �க:9 Iட$ சா0�தர சைவ-� �1கா0 
ெச1கரF சைட- ேமய தி9க=
 பற7� ேதா*றா0.            (25) 
 

வ:தி-9 க*. வ$ல மாJப� )வெர� ேறா0�� 
ெதா:ெதா5 பUட ந$க� �ைன�ததி லி5�தா ர�பா* 
ப:தைம வழ1? ேம*ெகாJ M01கைர� பா0�� f9க� 
ெச:வய 6மி ெய�ற* கறி?றி ெத)�பU ெர�றா�.            (26) 
 



அர�ைர  ெச,ய M01க ராமிலா� 6மி ெய�றா0 
பர�ந� மைறேயா0 ெவ�3� வா,�ப< ந.ந�  ெர�றா0 
வர�ம* ற�ேசா தி�பா� ேவ�தி5 வைகயா ேரா<
 
�ர�8* ெசறி? 5�த வன�தக
 வ�� �1கா�.              (27) 
 

ெசா$லிய வைனய0 ெசா*ேகா0 ேசாதைன ய$ைல ேம�ைம 
�$லிய மைறயU0 ந�ய0 �க�றவா ெத)�தி ெர�ன 

வ$லிய மைனயா ய�னா0 மJெடா< க5வ வா9கி1 
க$லிய ெமாழிய ன�ன �0 காணலா
 ப<மா ெற�றா0.          (28) 
 

ெதா:?ல� தவ0க ெள$லாF ெசா*றவா �னBJ டாேமா 
ப:�றி� யா� ெச,வா ெம�.ள
 ப)�� நி*க 
வ:தி- M01க0 த9ைக மJெடா< க5வ ந$கி 
ெயா:கிெயY வட�தி ேல; M�.மி ென�. ெசா�னா�.       (29) 
 

அைனயவ0 ேம< ேதா. ம9ைகய* க5வ நா�ட 
வைனத5 ?மிழி ேயா< ெம:�த� மாந� ர
மா 
தைனயற� ெப5கி ய1கா� ெப5��ைற� ெபய0சா0� த�. 

8ைனவ�8� ;றிென9 ேக; 83யாத ெபா5ெளா� .Jேடா .   (30) 
 

பாJ3ய னC.
6 �*றா� பனவ5J மகிDEசி 6�தா0 
ேவJ3ய ெகா�ளா M01க0 ெமலி�தற� ேத
ப� ேதா*றா0 
ஈJ3ய வான நாட )ண0மல0 மா) ெப,தா0 
>J3ய �டர� னாைர� �ணயாைத -*றா0 யா5
.           (31) 
 

மைற-ண0 ெப)யU0 f�த 8Jைமவா, மல5 ெம�ன 

வைற�ெம� ெறா5? 5�தி ன3யைட� ெதாளC�� வானC� 

மிைறத� வா1கா ெல�.
 வ �ைரவ �* றி5�பா மி9? 
8ைற?வ 85�ேதா* றாம ெல�றன 5ண0�தா0 யா5
.         (32) 
 

தி5வள0 வ �ைர ேமய ெச$வ0த
 மாட$ ெகா$ேலா  
75வள )ைவெய லாெம� .ண0�தி.
 6� ெகாJ< 
ம5வள0 வ �ைர Mல ம�னCய ?5�தி� Mல9  
க5வள0 கJண* கJ<9 க5�தி*கJ <�தாD  வாரா$.      (33) 
 

அ�8த$ வ �ைர Mல� தமல01?� �:9க ல�ன 

8�8ழ ெவா�� ந�. 8கிD�தகா,1 கறிய ேனா< 
��ைமய னCேவதி� பா0க� 6மிேவ தியர ெத�. 

ச�8க� வண9?9 Iட$ சா0��வாD� தி5�தா� மாற�.       (34) 
 

உறாவழ1 ?ைர�தா0 ேவ�த ெனா.�திட� ப�ெடா ழி�தா0 



அறாவள� ெபாதிேசா ைறய ர5�திய ெத<��E ெசா*றா 
நறாமல0� I�த* ெசYவா, ந$Bைம யாJடா ளாய 
மறாவ5� ெச$வ� த�ைன மா�மியF சிறி� ெசா$வா
.         (35) 
          ெப5மா� ெபாதிேசா. 

      நிேவதனFெச,த படல
 8*றி*.. 
          ஆக� தி5வ5�த
,  618 
*       *          * 

 

        உைமயாJடா� மகிைம�படல
 
 

உலெகலா ம��ற ந*றா ெயா��ய0 வக�த ெச$வ 
யலகிலா1 க5ைண வா) யறெமலா
 வள0�த ந$லா� 
பல0ெதா:
 பJ� மி1கா� பராபைர யாதி யாகி 
நில7ைம யாJடா� சீ0�தி ெய9கT நிர�ப* ற�ேற.       (1) 
 

இல?.
 ேயானC ேயாெரJ ப��நா� கில1க� ��ள 
வலகிலா 7ய5
 ேபாக மாதிய� பைன�� ெம,த� 
தலெமலா நிைற�த ேம�ைமE ச�திபU ட9க ளாய 
பல7= 8ைமயாJ டாட� ைப
ெபா*பU டFசி ற1?
.       (2) 
 

சிற��ய0 பUட ேமய தி57ைம யாJடா டாJேம� 

மற�ெதா5 மல)� டாB
 வானம0 க*ப க�தி 
;ற�தப� மல5F @< வாெரா5 மல0ேம$ வாDவா0 
அற�தவா மலெரா� .�தி யாகவாD� தி5�ப ர�ேற.        (3) 
 

ஒ5தர 8ைமயாJ ேமய ெவாJடளC @D�� ளாைர� 
ெபா5வ5 மமர0 @Dவா0 �ேலாமைச மணாள� @Dவா� 

றி5மல0 மிைசேயா� @Dவா� ெச9கJமா யவ;F @Dவா 
னC5நில� தவ5� @ழா )வெரன* ெகா5வ 5Jேட.        (4) 
 

?�டேநா, காச ம�ைள ?�மேநா, ெப5ேநா, கJேணா, 
க�டேநா ெய�;
 ெபா$லா 8யலக� கர�< வாத
 
வ�டேநா ெய�னா� ப1க வாத8� ெவ,ய வாக� 
ப�டேநா யைன�� ம
ைம ெபய0ெசால� பற1? ம�ேற.       (5) 
 

பரமரா1 கத
ைப சாச
 ெப5வலி� 6த ேபத9 
கிரமமி� ேறவ� ேபா�� ெக:மிய ெகா3ய யா7
 
பரம0த
 ெமா5பா� ேமய ைப�ெதா3 -ைமேப0 ெசா$லE 
சரம
வ� �*ற ெத�. தள0�தழி� ெதாழி- மாேதா.          (6) 
 

மக�ெபற ேவJ3 னாB
 ைவய�� fக5
 ேபாக 



மிக�ெபற ேவJ3 னாB
 வJணவ0 ேபாக ெம$லா� 
தக�ெபற ேவJ3 னாB� தவல5
 ேபரா ன�த 
நக�ெபற ேவJ3 னாB 8ைமய5 ணய1க ந$?
.          (7) 
 

உைமயவ 358 னFசா0� ெதா5வர� �*.� தாழி 
னைமதர வவ08� ெச,த த�வைன யைன��� தா:9  
கைம-ற ெவ:
ேபா ேதந$ வைனெய:9  க5திE @ழி* 
றைமநிக0 ேபாக ெம$லா� த�ளC;
 ேபாகா @:
.          (8)   
 

ஒ5சிவ க9ைக MDகி -ைட-ல0� தா� @D�� 
ப5?வ� வார� ேதா.
 பற9கமா வள1? மி�<� 
தி5கற நா*ப� ைத�� தின
வலF ெச,� ேபா*றி 
வ5வேள$ வ�திேய; மதிமக� ெப*. வாDவா�.            (9) 
 

தி5�திய ைதல மாதி சிற��ற 7ைமயா� கா�3� 
ெபா5�திய வாச
 வ ��
 6�ெதாைட பல7F @�3 
ய5�திய �ைவய வ�ன மாதிய மித�ப a�3 
ய5�திய 8ழ1? மா. ம�ைகய  னCய*. ேவா0க�.           (10) 
 

மைனவ- மக7 ம$க வர
ப. �*றF @ழ� 
�ைனநில� ��ள வாய ேபாக9க ளைன��� �,�� 
நைனமல01 க*ப நா< நJணயா9 கி�ப மா0�� 
வைனத� சிவேலா க�� வ �*றினC தி5�ப ர�ேற.             (11) 
 

ெவ�ளCய 75வ மாக வ�ைதைய வைழ�ேதா0 ெச$வ9 
ெகா�ளCய வைழ�ேதா0 ெச,ய 75வமா1 ெகா3ய ெதYைவ 

ெய�ளCய வவாவ ேனா0கா 55வமா ெவJணா நி*ப0 
ந�ளCய வதய� >< நாயகி -ைமயாJ டாைள.             (12)  
 

ப5?வ� வார� ேதா.
 பற9?ெசY வர�த� 67J 

85?ெச, ெயா5#* ெற�டா� 8கிDநல1 கJண க�3� 
தி5?த�0� ெத�ைன யா=� தி57ைம  யவேடா � @�3 
ன5?ப� மக7 ெமா,�ப வள�ப5F ெச$வ� தாDவா0.       (13) 
 

உைமயவ 35நா ம9க ெளாராயர ெம<��1 Iறி  
யைமத5 ?9?  ம9ெகாJ ட5Eசி�ேபா0 வான நா�<� 
இைமயவ0 பல01?
 ேவ�தா ய5
பைக க3�� மாைமE 
�ைமயைட யர
ைப மாத0 ேதாணல� திைள�� வாDவா0.       (14) 
 

பர7. நறிய மFச� பலைக#* ெற�<1 ெகாJ< 
வர7. 8ைமயா ணாம
 வள9க#* ெற�<9 Iறி 



-ர7ற வ5Eசி� ேபா0க =ய0வட திைச1ேகா னாகி1 
கர7ற ெவ:ெதY ெவ$லா9 க3��ற வாDவா ெர�.
.       (15) 
 

வைரெச,சJ பக�61 ெகாJ< ேமதக வ5Eசி� ேபா0க� 
�ைரப< �வாச காச ெம�;ேநா, ேபா1கி வாDவா0 
உைரெக: �ேராண மாைல -வ�ெபா< க�3E சா�தி* 
கைரய. ெச$வ� �,��1 ைகைலேய யைடவ �Jைம.       (16) 
 

தைர�கD பனCந�0 வ�<E ச�தன1 ?ற< ேத,��1 
கைரக5� 6ர மாதி கல�தப ேடகF ெச,வா0 
வைரயற க)�ேதா� ைவ�� மலரவ� 8தேலா0 ைவ��
 
�ைரயற வாD�� ப�ன0� ெபா5��வ0 சிவேலா க�தி$.       (17) 
 

ெச:வைர ெவ�3 ேவரா* றி5�திைழ -ைமயாJ ேமனC 
8:வ� மைற�ேபா0 ெத,வ 8:�ெப5
 ேபாக� �,�பா0 
வ:வ. ெச
ெபா� வ$ல மாைல ெச, தல9க )�ேதா0 
ப:தற 7லெக லா�த
 பத�ெதா:
 பJ� 6Jபா0.          (18) 
 

ப�மல0 ெச,த ப�தா* ப*பல மணயா* ெச
ெபா� 

ம�மல ராc* ெற�< ம;��க� ற5Eசி� ேபா0க 
ெள�மல 5லக ெம$லா மிைய�ெதா5 ?ைட1கீD ைவக� 
ெத�மல ரரச ராகி வாD��ப� ேச0வ0 8�தி.               (19) 
 

மF@ர மில1க9 ெகாJ< வாFைசய ன5Eசி� ேபா0க 
டF@: மைனய ல1க 8ளெவனE சைம�� வாDவா0 
ெவF@0ெகா� மக�ெப* றாடா� வள9?ம1 கைதய� ேடா ) 
ெனF@5 ம�� ெபா9க ந�9?றா தி51? மா1க
.            (20) 
 

அர�ெச யட) ேன; மைம�தெவ� பணய ேன;
 
பர�த� க5ம ந��தா� ப�திய ன�தி� ேபாD� 
வர�ேகா தயவ ேசட 7ைமய3 வ:�� வாேன$ 

வர�பா தக9க ெள$லா
 ெவய�8ன
 பனCேய ேந5
.         (21) 
 

வாசைன� ெபா3ைக1 ெகாJ< வய9கவா யர�ெத� ேட;
 
ேப�. #*ெற� ேட;
 ெப�ட5E சைனெச, ேவா0கJ 

மாசில1 கைத1?E ெசா�ன வJபய� 8:�9 ெகா�வா 
ராச. த�ப மாைல ய�டவ ரவனC யா�வா0.                   (22) 
 

@ல
வா )ச
வ யாளF �ட0ெச,ேகா �ரமா$ யாைன 

சீலமா0 �5ட� வாவ திகDத5 மிராசி பா,மா 
ேகாலமJ டப9?
 பாதி த�ப9க� ேகா3 க*ப 



ஞாலேம* ைகைல ைவ1? நவ�றளC� திய$வ� ேபாைர.         (23)  
 

ெமாழித5 ப�ெந,� த�ப 8?�தம* றதிேலா0 பாதி 
ெகாழிநல� தைம�ேபா0 ேகா3 ?ல9கைர ேய*றி னாேர 
பழித� நவந� த�தா* ப)�ெதா5 த�ப
 ைவ1ேபா0 
ஒழிவற நர0க ட�8 =ய0�தவ ராகி வாDவா0.                (24) 
 

அலகி$ப$ �வன� தி*?9 காரண மாய வ
ைம 
யல?ைம யாJடா� க�ப ென�சிறி திய*றி னாB
 
பலெனா5 ேகா3 ேமBமா,� பயவா நி*?
 
வல;ய0 தி58� னC�. �திெச- மர�9 ேகJேமா.            (25) 
 

      ேவ. 

 

மைலயர �ய0�த மடநைட� ப3ேய வ:��ந ெர,�பனC$ ைவ�ேப 
கைலமைற 8:தா ய
மைற ேதா�.9 காரண மா,�ெபாலி பைரேய 
நிைலநிைலயாைம -ண0�தெம,F ஞான ந�தியா 5ள�தளC வள1ேக 
தைலைமசா$ வ �ைர வ �ரேச கர0பா* றய9?ைம ேய-ைன� ெதா:ேத�.(26) 
 

நலமலி பைரேய யாதிேய வ5�ேப ஞானேம கி)ையேய ெய�ன� 
�லமலி ேயாைரF ச�திக ளாகி� �வனெம9 கT
பைட� பாதி1 
?லமலி ெதாழிேலா ைர��ந� றைம�� ?ல7ற 83��நி* பவேள 
யலமலி வ �ைர வ �ரேச கர0பா ல5ைம ேய-ைன� ெதா:ேத�.        (27) 
 

ெதளCவள 5�ள� >*ெற: ம8ேத சி�தி1க� தி�தி1?9 க5
ேப 
ெயாளCவள0 ஞான ேயாக0த
 8�ள� ெதாழிதரா ெத:ெகா:F �டேர 
களCவள ர�ப ென1?ெந1 ?5க1 க*றவ0 கவ0த59 கனCேய 
யளCவள0 வ �ைர வ �ரேச கர0பா ல5ைம ேய-ைன� ெதா:ேத�.       (28) 
 

மைறெந< 83ெய�.ைரெச-� தளC0�த மா�த5� பய$க59 ?யேல 

நிைறயளC யைமய ெந1?ெந1 ?ைடவா0 ெநFசமா
 �ல�ெத: க5
ேப 
?ைறயற� �தி�பா0 வா1ெக;9 கடலி* ெகாழி�ைவ தழ�இெய: ம8ேத 
யைறவள0 வ �ைர வ �ரேச கர0பா லம5ைம ேய-ைன� ெதா:ேத�.     (29) 
 

எJண5
 �வன� பர�ெபலா
 வ5�தா த��றினC தளC�தி<� தாேய 
கJண5 மளவ� ம�திர9 க=1?9 காரண மாயசி* பைரேய 
ெயJண5F �?ண ஞானேயா கிய0த மி5தய� தட��லா மனேம 
யJண5
 வ �ைர வ �ரேச கர0பா லம5ைம ேய-ைன� ெதா:ேத�.     (30) 
 

ஆ�றேவ தா�த� ெப5வைர ெயாழியா வான�த 758கி ேனா1கிE 
சா�றமா நடன
 �)ப� மயேல சEசிதா ன�தெம, வாDேவ 



ேய�றப$ Bய01? மலவலி யக*றி ய)தரா வ�ப5J 8தேல 

ேதா�றந* றலமா
 வ �ைரவா :ைமேய  
           �ைண�தநி� ெபா�ன3 ேபா*றி. (31) 
 

ஆயப$ �வன� பர�ெப;
 வயB ளைமத5 8ய0�பய0 பல7 

ேமயப$ சனன1 ேகாைடெவ� ெபாழி�� வைழகதிE சீதள மைடய� 
பாயவா� க5ைண� ெப5மைழ ெபாழி-
 பEைசமா ேமகேம பரவ1 
காயவா ண0க�@D வ �ைரவா :ைமேய க5�நி� ெபா�ன3 ேபா*றி.   (32) 
 

க59?ழ$ ேபா*றி ெச,யவா, ேபா*றி கதி0ெத: ெவJணைக 
ேபா*றி,  ய59?ழ$ பண1?
 பனCெமாழி ேபா*றி யைணதப 
வ5�வழி ேபா*றி,  ம59?ழ$ ெபா5�<� பைண�ெத: ஞான 

வன8ைல ேபா*றி ெய� மனFசா0�,  ெதா59?ழ$ பயB  
        மிைணயலா வ �ைர -ைமநின பதமல0 ேபா*றி.       (33) 
 

எ�.பஃ .திக =�ளெந1 ?5கி தய5வழி க=
�ன$ வார 
நி�.ைக ?வ��� �)தர$ ேவJ< நிலவவ9 ஙன��தி �)ேவா0 
க�.பஃ .ய0த�0� தரசரா, வாD�� க*பக நா<ப� னைட�� 
ந�.ப$ வள8� திைள�த59 கயைல  
           நJணவ �* றி5�பV �Jைம.    (34) 
 

கலித5 �ய0த�0�  த5=ைம யாJடா� க5த5 மா�மிய
 பலவா,  
ெலாலித5 மவ*.� யாெத<� �ைர�தா ெமா�.நா 8ைர�தில 
மினCேம$,  வலித5 தல�� மா�மிய� த�0�த மா�மிய M0�திமா� 

மிய8
,  ெபாலித5 திற�த ேவ;ேமா  
      ரா*றா* ெபா*�றE சிலெதா?�தைறவா
.(35) 
 

         உைமயாJடா� மகிைம�படல
 8*றி*.. 
             ஆக� தி5வ5�த
, 653             
*       *          * 

 

             தல8தலிய வேசட� படல
 
 

க9ைக@D கிட�த ெத,வ1 காசிமா தல8� னாக 
ம9ைகேயா0 ப9க0 ைவ? மாதல
 பலவ* .�=9 
ெகா9ைகேயா வா� வ ��9 ?ளC0மல0� ெபாழி$@D வ �ைர 
ெச9ைகயா மலக ெம�ன� ெதளCத5 வேசட மா?
.       (1) 
 

வ �ைரேய வேசட ெம�. வள
�த* ைகய மியா� 
பாைரேய, தல9க ெள$லா
 பட0��?
 ப�<� த�ரா1 
காைரேய ெபா57F ெச9ைக1 கJட�ெவJ ?�ட ேநா,த� 



ேபைரேயா தி<9கா* ேக�க� ெபய0�தைத -ண59 காேல.  (2) 
 

வ �ைரமா� மிய
வ ைழ�ேதா0 ேம7வ0 சிவசா ேலாக
 
வ �ைரமா தல�ைத1 கJேடா 0 ேம7வா0 சிவசாம�ப
 
வ �ைரமா தல
வ சி�ேதா0 ேம7வ0 சிவசா eப
 
வ �ைரமா தல�தி ற�ேதா0 ேம7வா0 சிவ1க ல�ேப.         (3) 
 

�Jணய மலி-
 வ �ர வன�தல
 �?�� வாD1ைக 
நJணய 7ய51 கF� நமனள* றஞ5 மி$ைல 
ெயJணய பரம� மாேயா னC�திர� 8தலா ேனா59 
கJணய வா9? ைவக1 க5தி�ேவ .ைர�ப ெத�ேன.     (4) 
 

பற�தவ01 காe0 காண� ெப*றவ01 க5�I0 தி$ைல 

யற�தவ01 கினCய காசி ெய*ைற1?
 ப�தி ெச,யE 
சிற�தவ01 ?ய0கா ள�தி சி�தி�தா01 ககD�தா0 ேமலா* 
பற�தவ0 காணா வJணா மைலபல வளFசா$ வ �ைர.       (5) 
 

க�த8* பல7� �,��1 கா�டம0 தலினா
 ேப. 

8�தெவ� பழ$@D ெமா,�ப 8:திேநா* றலினா
  ேப.
 
வ�தேத -ணவா1 ெகாJ< வ5�தி< தவ�தா
 ேப. 

ம�தமா வ �ைர -J< வசி�பவ ரைடவ ர�ேற.             (6) 
 

வசி�திட வனCய வ �ைர மாதல� தா-� கா.
 
வசி�திட ன�. 8*றா ெதனC*சில வ5ட ேம;
 
வசி�திட ல�7 8*றா ெதனCெலா5 வ5ட
 பாதி 
வசி�திட ல�7 ெமா$லா ேதலதி* பாதி ம�ன$.           (7) 
 

ம*ற� ம)ேத� மாத ம*ற� ம)ேத* ப1க 
ம*ற� ம)ேத$ வார ம*ற� ம)ேத ேலா0நாJ 

ம*ற� ம)ேத$ யாம ம*ற� ம)ேத� M0�த 
ம*ற� ம)ேத ல�த மடவ51  ?ைர�ப தி�ேற.            (8) 
 

கணைகய0 வைழவ  ேன;
  வாணக1 க5�தி ேன; 

மணயேவ* _01?E ெச$ேபா த*ற� ெபா:ெத� ேற;� 
தணவ�ம* ெற�ெகாJ ேட;
 வ �ைரமா நக)* ற9கி* 
பணெக: பாவ ெம$லா
 ெபய0தர� �னCத ராவா0.         (9) 
 

ம*ெறா5 தல�தி* ெற,வ மைறயவ )ல1க 5Jண 

7*ெறா5 ைமயென, பாேலா <.�ைவ ய�ன M�3� 
ப*ெறா5 வாத ேப. பர7ம� தல�� தேமவE 
ச*ெறா5 வ51கி� டாேர* சா0தர வைடவ �Jைம.         (10) 



 

அT��ைண யறFெச, தாB ேம5ேவ யா? ம�த 
மண�தவா� றல�தி* ெற,வ மைறயவ01 கி51ைக ந$கி1 
கண�தவ� �ைவய ெசா�றி ^�3< கட�பா <*றா0 
�ண0�ப$ ச�
 பாவ
 ேபா1?� �னCத ராவா0.             (11) 
 

ந�.ெம, வரவ� 6சி1 கJமண நிர
ப� 6J< 
ேப.ெம,E சிவ�றா ெள�ன� ேபTெம, ய3ய 51? 
மா.த� )51ைக ந$கி வா��ைத ய8� ந$கி 
c.த� ரவ0த
 ேப*ைற -ைர1கவ$ Bந5
 யாேர.            (12) 
 

ெத��ல� தவ5 வ1?� தி5�த? நாளC ல�த 
ம��ல� த3ய 51? மைறயவ0 தம1?� >ய 
ெகா��ைவ ய8த M�3* ?ல�ெதா5 ேகா3 ேயா0க 
ளC��ற வள*றி னC�. ேம*றின ராவர�ேற.                 (13) 
 

அ5மைற ேயா� வ�த லளCமக மிய*. வ�த� 

ம5வ5 ம�ன  தான 8த*பல வய1? வ�த$ 

ெபா5வ5 ம�த ல��� �ண0��மா ெறா5வ* ?Jேட* 
க5�ற 7.
ேப றி*ெற� ெற
மேனா0 கைரய* பா*ேறா.        (14) 
 

8�திய -க��  நா�? ேயாசைன M�ேற யா?
 
ப�திய -க�தி ரJேட பற9கிய M�றி ெலா�ேற 
ந�திய கலிய ன�த ந*றல� ெத$ைல த�9? 
சி�திய  நிைன�பா ேரா0கா* றி5�தகE @ழி� 8*.
.         (15) 
 

பணெய;
 வைரகJ 8*.
 பள1?
வE சிரமா, நா=9 
கணதமி$ ெபா,ெய� ேறா�9 கா�3;1 ெகா5ெந 5�பா,� 
தணவ$பா தகவ ரா1க டம1ெகா5 க5ட� ��ளா 
யண-ற வைமயா நி*? ம5�சிவ க9ைகமாேதா.               (16) 
 

கJTத* பரம ேயாகி க5ைணயா லைம�த ஞா�. 

வJTத லத*? நாமF சிவக9ைக வள9க� ப�னா 
ளJTத B*ற நாம மவ0�கDE ேசாழ த�0�த 
ெமJTத ெலவ5F ெச,-F ச�திய த�0�த ெம�ப.           (17) 
 

இ�த8� ெபய5
 ெப*. வள9?. மிைசயா0 த�0�த 
ந�த7J 8:கி னாB நய8ற� ப5கி னாBF 

ச�தமி1 ?ற�ெதா� டாB� தவலற ேநா1கி னாB
 
ப�த8* றி51?
 ெவ,ய பாதக மி)1? நா=
.               (18)  
 



பரசிவ ன9ைகE @ல
 பாரக� த:�தி ய�ேற 
தரமிக வய*றிE ெச
ெபா* சைடயைட1 க9ைக ந�ைர 
வர7ற வ�ட தாேல மிளC0சிவ க9ைக ெய�ேறா0 
கரவ$ேப0 6J< காசி1 க9ைகய* ெபாலி- ம�ேனா.          (19) 
 

வ5பல வாJ3� ேறா*ற மதி�ேதா*ற
 வாள ரா1க 
ளC5கதி0 வ:9?9 கால ம�5வா வயன மி�;
 
ெபா5வ5
 வ<8� னாய �Jணய கால� ேதாய* 
ப5வ59 ெகா3ய ெவ,ய பாதக மைன�� மா-
.              (20) 
 

மைறயவ0E ெச?�த பாவ
 ப�1கைள வைத�த பாவ9  
?ைறதவ0 மகைவ ம9ைக மா0கைள1 ெகா�ற பாவ 

நிைற-ெம� பாவ ேம; நிைன�ததி* ேறா- 8�ேன 

பைறத5� >ல 8*.
 ப<தழ* ப<மா ெறா�ேத.               (21) 
 

பலபல 7ைர�ப ெத�ைன பரமைன� பைழ�த பாவ 

நலமி? மைனயா* ேபT நயவைர� பைழ�த பாவ
 
வல;ய ரைனயா� வா1ைக யகDதலா� வ�த பாவ 

8ல7றா ம*ற யா7 ெமாழி�தி< மைனய த�0�த
.               (22) 
 

ச�திய த�0�த MDகி�  த:7ெவJ ண �. 6சி 
நி�திய 83��1 ெகாJ< நிகDத5� பணFசி ரா�த 
ெம�திய ?ண�த� த�0�த வய�கைர ய5�� ெச,ேவா 
ெரா�திய$ ?ல9க ெள$லா 8ய0சிவ  கதிய* ேச0�ேதா0.       (23) 
 

க5�ம� த�0�த� ேதா,�த கா*.ேம* ப�ட ேபா�
 
ெபா5�ப$ பாவ ெம$லா
  ெபா3�ெபா3 யா? ெம�னC� 

ம57ப� திைமயா னான வதி�ப3 வய9க MDகி� 

ெவ57ப$ பாவ ெம$லா
 வளC�திட ல)ய தாேமா.             (24) 
 

மணகிள0 ேமாலி வாேனா0 வல;ய0 ெச?�த ேதா�ற 
லணமல0 மிைசேயா� மாேலா ன5�தவ 8னCவ0 யா5
 
பணெவா< வ�� MDகி� பய�பல ெப.வ ெர�னC* 
கணதமி$ �வவாD ேவா01?1  கைர�திட$ ேவJ<9 ெகா$ேலா. (25) 
 

எ�திைச ேம7 ேவா5 மிய
பய வரத
 6J< 
ப�திய� வ �ைர ேமவ� பய$சிவ க9ைக ந�ன �0 
��திமJ ணாதி ெகாJ< ேதா*ேபா0ைவ த�ைன யா1கி 
ெயா�திய$ கைலய ரJ< 8றவைர யளவ னC�..             (26) 
 

வ �ரேச கரைர ய�த வமல0பா Bைமைய -�ள� 



தாரேவ நிைன�� MDகி யறெலா*றி ந�. 6சிE 
சார# Bண0�ேதா ராய தJணய0 ைகய* ெச
ெபா� 

வாரமா மண8� னாய யாைவ-
 வழ9க$ ேவJ<
.           (27) 
 

இ5
ெபா5 ளC$லா  ரா3 யய�றம� <தவ$ ேவJ< 
ம5
ெபா5 ளாள0 ெசா*ற வதி�ப3 யாட$ சாB
 
ெப5
ெபா5� பய�பE ெச�. ெப�டாட� 8*றா ெத�னC� 

ம5
ெபா5 ளதனா ல�ந� ரைழ�தாட� மாJப தா?
.           (28) 
 

அ�ன� 8*றா ெத�னC ல�னந� ரா3 வ�த 
ந�ன0வா� றவ�தி ேனாைர நா31கJ 3ைறFச$ ேவJ<
 
ப�ன5 மைனயா0 காண� படாெரனC ல�ந�0 ேமய 
ெதா�ென<� திைசைய ேநா1கி� ெதா:�ள� ெதJண$ ேவJ<
.(29) 
 

இ�ெசய ல)ய த�ேற ய�த? �னலி 51க 
8�ெப5
 பண1ேகா� ப�< 8றிதலி� மி31ேகா� ப�<9 
க�7. ேப,1ேகா� ப�<9 கல9?வ 5லகி� வாDவா 
ர�தவ� ெவ�.F @Dவா ரவரறி யாைம ெய�ேன.            (30) 
 

6வ;� கமல
  ேபாB
 ெபா5�ப;J ேம5� ேபாB 

மாவ;� �ரரா� ேபாB மற��ளC$ லறேம ேபாB9 
காவ;� க*ப
 ேபாB9 காசினC யலி9க மாய 
ேதவ;� சிற1?
 வ �ைர� தி5நக )லி9க� ேதேவ.              (31) 
 

ேசாைலய* ?ய$I
 வ �ைர� �3யைட -ைமயா� ேகாைவ1 
காைலய* காண* ற�5 ெமா5பவ1 க<�ேதா 8Eசி 
தேவைலய* காண* ப��� பவ�பைழ வளC- ம�தி 
மாைலய* காண c. பவ�பழி மா- ம�ேற.                  (32) 
 

அ�தயா ம�தி* காண லாயர
 பவ�ேதா மா-F 

��தமா0 வழாவ* காைல மாைல-� ெதா:� ேபா*றி 
னC�தரா தல�ேபா க9க ெளJணல வைட�� ப�ன0 
ந�தமா த)யா வான நா�டர சாகி வாDவா0.                   (33) 
 

மதிவள0 ச3ல ேமாலி வ �ரேச கரமா ேதவ� 

.திவள0 தாளC* சா��� >மல0 பல7 ம$க� 
பதிவள0 ந�த னFெச, பJபேனா0 வான நா�<� 
திதிவள0 க*ப க��1 கிைறவரா,E ெசழி�� வாDவா0.            (34) 
 

மாவள� தைம-
 வ �ைர மாேதவ� 6ைச1 காக1 
காவள� �த7 ேவா59 கழனCக 35�� M> 



ராவலி* ெகா<1கி� ேறா5 ம5
ெபா5J 8த$ைவ� ேபா5� 
ேதவத)* சிற�� வாD�� சிவ�ர� தி�ப� �,�பா0.              (35) 
 

நிக)$ேகா �ர
வ மான ெந<மதி ல<1? மாட
 
�க)� மJ டப8� னாய யாைவ-
 ��1? ேவா5� 
தக)லா தைமய ம*ைற� தி5�பண சைம�ேபா0 தா8
 
�க)லா வரச ரா,வJ ெபா5�தி�ப� ைகைல வாDவா0.          (36) 
 

மJடல
 �க:
 வ �ர வன�தம 5ைமயாJ டா�?9 
கJடல மாய ெந*றி1 கட7ணா யக01?� ேதா< 
?Jடல மதாண ெபா�வா ?வலய மாதி யா7
 
வJடல ம5ள வ �� மவ0ெபற$ வள
� வா0யா0.               (37) 
 

வைரப< தயல
 பாேற� வைரக5� 6ர நான 

8ைரப< ச�த
 வாச ெவாJ�ன லாதி வ �ைர 
வைரப< சிைலயா* கா�ட வழ9?வா0 யாவ ேர;� 
திைரப< கட$@D ைவ�ேபா0 ெச,யேகா$ ெசB�தி வாDவா0.      (38) 
 

சா�திர மைற-� ேதறா� த
பரா� வ �ைர வாண� 

ேறா�திர மைமேகா ய*?E �ட0வ< ?
ப மாதி 
பா�திர9 கவைக யாதி வ5�க� பலவ � ேவா0மJ 

மா�திர9 ெகா$ேலா வJT
  வளரர சளC�ப  ர�ேற.          (39) 
 

தி583� த:
ப0 வ �ர ேசகர� பரான0 ேவத� 
ெப5831 கத�த0 ேமய ெப5�தி51 ேகாய B�ளா� 

ம57ற வலி9 ெமா�. மைறவழி� தாப� ேதா0ெபா, 
ெவ57ற 7தறி ய�னா0 தி575 ேமவ வாDவா0.               (40) 
 

ஆனெந,  ேய; ெமJT ளைம�தெந, ேய;9 ெகாJ< 
மானம0 கர�த0 வ �ர ேசகர0 ம579 ேகாய 
ல�னமி ற�ப ேம*. மிய$பன0 fதல க�� 
Mனமி$ ைகய க�� 8.தழ ேல*றி வாDவா0.                  (41) 
 

ெசFசைட 83�த வ �ர ேசகர� ெப5மா னா0த 
மFசைட 83ய�ேமலா$ வாசந� ரா�ட$ ெச,ேவா 
ரFசைட 83வ ராவ வைலெயறி ெப5ந�0 ேகா�ப� 
தFசைட பவைர� தா9கி� தைழ�ப0வJ ைகலா ய�ேத.           (42) 
 

��ளCய  மறிமா  ேன��F ேசாதிைய -ைமயா ேளா< 
ெவ�ளCய வைடேம ேல*றி வ5�ெபா<  த)சி� ேதா0க� 
வ�ளCய யாைன ேயறி வJசிைற ய�ன ேமறி 



ெயா�ளCய 7வண ேமறி -வ�ெபா< வாDவா0 ெம,ேய.             (43) 
 

ெபா5ணனC  யU�3 யU�3� ��திர0 �,�த* ெக�. 

ம5�பட� �ைத�� ைவ�� வறிதிற� தியம னா*.
 
ெவ5�ப< �யர
 ேவ�பா0 ேவ�பேரா  வ �ைர வாண 

ன5�ப< சரண
 ேபா*றி யவ�றளC� பணந� கா*ற$.             (44) 
 

த�யமா நிரய ெம$லா� திைள�திட fைழவா0 ெவYேவ 

றாயப$ க5�ப� ேதா. மவா7� fைழவா ெர9க 
ணாய�மா வ �ைர வாண னல�தளC fைழயா ெர�றா� 

ேமயவ� ெப5மா� சீ0�தி  வள
பட 8*.9 ெகா$ேலா.            (45) 
 

ந�ன0மா தவ�த�0 வ �ைர நாயக� �)�த வாட$ 

இ�ன8
 பலேவ Iற  ெல
மேனா01 ெகளC� ெகா$ேலா 
த�னேமா தினமா ெல�. சா*றின� @த ேமேலா 
ன�னமா 8னCவ ெர$லா9 ேக�டக மகிDEசி 6�தா0.               (46) 
 

ேவதமா 8னCவ ெர$லா
 வ �ைரநா  யக�� ராண 

ேமாதந� யா9க� ேக�வ -*.மி1 கி�ப 8*ேறா 
ேமதகா, நின1கி யா9க� வைழ�திய* .வெத� ென�. 

@தமா தவைன� ேபா*றி� ெதா:�ள  மகிD�தா ர�ேற.             (47) 
 

மகவைன 83��E @த மாதவ ெனா<ப$ ேலா5� 
தகவய$ வ �ைர சா0�� ச�திய த�0�த MDகி 
நகவ$ைக1 ெகாJட  வ �ர ேசகர நாத� றா= 

8கவெலY 7-5
 ேபா*. 8ைமமல0� தா=
 ேபா*றி.             (48) 
 

சிலபக ல9? ைவகிE சிவபரா�  வைடெப* ேறகி 
நலமலி மகிDEசி ெபா9க ைநமிச வன�ைதE சா0�� 
?ல8னC வர0வாD� தா)1 ?ண�ெப5
 �ராண9 ேக�ேபா0 
பல5மJ ணாதி ெய$லா 7லக8
 பரவ வாDவா0.                 (49) 
 

8�னCய வ �ைர ேமய 8த$வனா0 தி5�� ராண 

ம�னCய கிரக� ேதா. மணெபானா தியப$ ெச$வ 

மி�னCய சிற�� வா,�ப வடாதம0� தி5�பா ெள�. 

ம�னCய  மாகா த
ெபா ன
�ய� தம5 மாேத.                    (50) 
 

       ேவ. 

 

காேம7 தி5வ �ைர நக0வாDக 7ைமயாJடா� க5ைண வாDக 
பாேம7 ெவJண�.9 கJமண- ைம�ெத:��
 பரவ வாDக 



ேதேம7 வ �ரேச கர0வாDக வவர3யா0 ெசறி�� ேபா*ற� 
6ேம7 மணம�. ளCனCெத<�த ?FசிதEெச
 ெபா*றா� வாDக. 
   

      தல8தலிய  வேசட�படல
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