
 

 தி�வ��பா 

இராமலிக அ�க� (வ�ளலா�) அ�ளிய� 

ப�வைகய தனி�பாட�க�  
  
 
 
உ��ைற 
 1  "#$ப ேகாஷ$  
2  "��டா�ட$  
3  "#$ப ேகார$  
4  தி�*க அகவ�  
5  தி�*க� பா,ரக�  
6  தி�*க� பாட�க� 
7  சா012 கவிக� 
  
 
அ�2"றி�4களி� காண�ப#$ பதி�பாசி6ய�களி7 ெபய�9 ,�2க வி6: 
  
1. ெதா.ேவ --- ெதா=>� ேவலா?த *தலியா� 
2. ஆ.பா --- ஆ.பாலகி�Aண பி�ைள 
3. ச.*.க --- ச.*.கBதசாமி பி�ைள 
4. பி. இரா --- பி�கிமாநகர$ இராமசாமி *தலியா� 
5. ெபா., --- ெபா7ேன6 ,Bதர$ பி�ைள 
  
1. "#$ப ேகாஷ$ (411) 
(411) இ� அ�க� இளைமயி� ெச7ைனயி� வதிBதேபா� ஒ0றிE� வழிபா�#2 
காலGதி� இய0றG ெதாடகிய ெசH?� I�. 19 படலகைள2 ெகாKட�.  
 1. "�த6சன� படல$  11. Lஷண� படல$  
2. *ய0சி� படல$  12. உலகிய0 படல$  
3. தBைதயாதிய� வ� படல$  13. ெபKச*க� படல$ 
4. விைடெகா#Gத படல$  14. ஆKச*க� படல$ 
5. தBைதயாதிய� 4ல$41 படல$  15. �ற:� படல$  
6. நக�காK படல$  16. சா�சக� படல$ 
7. விKண�ப� படல$  17. நிராைச� படல$  
8. "#$பேகாஷ� படல$  18. மகிN9சி� படல$  
9. ேதசசOசார� படல$  19. உபேதச� படல$ 
10. �ய�1 படல$  
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எ�டா$ படலGதி7 ெபயேர I0ெபயராக அைமB��ள�. *த� இரK# 
படலகேள (116 பாட�க�) ெசHய�ெப0 1�ளன. ஏைனய 17 படலக�$ பாட� 
ெபறவி�ைல. படல� ெபய�க� ம�#ேம "றி2க�ெப0 1�ளன. இ�படலக�$ 
பா�, I� *01�ெப0றி�2"மாயி7 ஆயிர$ பாட�க�2" ேம0 ெகாKடேதா� 
அ6ய சாதன Iலாக விள"$. பல ெபா��க�$ சாதன *ைறக�$ 
அTபவக�$ ெவளி� ப���2"$. 
 
இBI� *01$ க0பைன அ71. அ�க� உKைம வரலா0ைறேய க0பைன 
நயG�ட7 U1கி7றா�. சOசல7 வரலா1$ அ�க� வரலா1$ ெப6�$ 
ஒGதி�2கிற�. ெச7ைன பதி�4, ஓஇ2"#$ப ேகாஷ$ வ�ள0ெப�மாைன� 
ப0றியத71ஔ எ71 U1$. த$ வரலா0ைற?$ அTபவகைள?$ 
4ைனெபய�களி� பல படலகளாக அ�க� இளைமயி� பாடG தைல�ப�டனேரா 
என2 க�த இட*K#. Iைல *�2கா� நி1Gதிவி�டைம இ2க�Gைத ேமX$ 
வலி?1G�$. 
 
அ1சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�Gத$ 
   கா�4 
1  Z:ல"$ ெபா7Tல"$ 4கNதவGதி�  
 ெப6ய�உள$ 4னித மான  
ேத:லெக7 றம�Bத��$ சிவகளி0ைற  
 ஐB�கரG ெதHவ$ த7ைன  
\:ல"$ �திஆ1 *கGத*ைத  
 எ$"�ைவ *2க� ேகாைவ  
நா:ல" நய�ெபHத வ=Gதிஎம  
 �1விைனயி7 நைவக� த]��பா$.  1  
2  ஆைன*கG தைனஆ1 *கGதைனஐ$  
 *கGதைன�பா லவைள� Zத9  
ேசைன*கG தைலவைன9சK ேட,ரைன2  
 க:ணியேகாG திரந$ ேகாைவ9  
ேசாைன*கG த��தி�GதாK டக$4ைனBத  
 அ�பைனவ7 ெதாKடG ேதைவ  
வாைன*கG தவ�வ=G�$ வாத>�  
 அ�கைளயா$ வணகி வாNவா$.  2  
3  ெத1ைகஆ னன$உ6Gத சிவேனஇ2  
 "#$பGதி7 ெசHைக ெசா�ல�  
ெப1ைகயா$ வைகஒ71$ ெத6யாேம  
 ெசால�4"Bத ேபைத ேயைன2  
"1ைகயா� மைலஅைணG�2 ெகாளநிைனGேதா7  
 எ7ேகேனா ெகா�$L சி7றி  
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ெவ1ைகயா� *ழ$ேபா#$ ேவைலயிலா  
 வ ]ண7என விள$4 ேகேனா.  3  
4  சீ�பா��� சிறBதசிவ "�ேவஇ2  
 "#$பGதி7 திற$பா ட0ேக  
ஓ�பா��0 ெகா�ேகா�� ப,$ெபா7வ�$  
 ஆனாX$ உ7ேப� அ7றி�  
பா�பா��� சி1ெதHவ� ேப�கைள*7  
 னிைலைவG�� பாேட7 இBத  
ேந�பா��� பிைழ"றிேய� அ��ெசவி2ேக0  
 பிGத�அ�� ந]�ைம ய7ேறா.(412)  4  
  (412). நிைலைமய7ேறா - ெபா. ,; பி. இரா., ச. *. க.  
  அைவயட2க$  
 
கலிநிைலG�ைற 
5  மாநில மீதிB I7*ைற ெசHத� மைனேம:$  
நா7எனி� நாேன நாணமி ேலைன ந"கி7ேற7  
ஈனமி� 4லவ ]� எ7T� அம�Bத�� இைறஎ$மா7  
தா7எனி� அ�ேய7 அைவெசா� அட2கO ச�ர7ேற.  1  
 
 
  
1. "�த6சன� படல$  
 
கலிவி�Gத$ 
   கா�4 
6  ந]�வள$ நிலவள$ நிைறBத ெபா0ப�  
கா�வள� ெபாழி�4ைட கவி7ற கா�சிய  
ேத�வள� நலெனலா$ எ71$ உ�ள�  
சீ�வள� தலக�� திலக$ எ7ப�.  1  
7  தி�வள� 4யGதT$ திைச* கGதT$  
த�வள� மகGதT$ சா�B� நாெடா1$  
ம�வள� மல�ெகா# வழிப� ெடKணிய  
உ�வள� சிற�ெபலா$ உ0ற மாKப�.  2  
8  அ0றமி� சKைபய ராதி \வ�$  
ெசா0றமிN� பதிகக� ேதா1$ ேச�வ�  
ந0றவ� 4கNவ� நாயிேன T2"$  
க0றவ� உறவிைன2 கா�� நி7ற�.  3  
9  தவெநறி தைழG�ெமH9 சாBத$ ZG�வ7  
பவெநறி காHGத�� பழ$ப =Gதி#$  
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நவெநறி த�$பர நவி01$ ைசவமா$  
சிவெநறி த�$த�9 சிறBத சீர�.  4 
10  ேசாைல?$ தடக�$ �6சி லாஅற9  
சாைல?$ மடக�$ சGதி ரக�$  
பாைல?$ பழGைத?$ ப�க� ஒGதெசா7  
மாைல?$ ெதா#�பவ� வாN:$ உ�ள�.  5  
11  அBதண� அ1ெதாழி� ஆ01$ சா�ப�  
மBதண மைற*� வ=G�$ மாKப�  
,Bதர ந]0றணி �ல"$ அ7ப�க�  
வB�வB தைனெசH� வசி2"$ ேபற�.  6  
12  Zெவலா$ 4�மண$ ெபாலி?$ ஒKதளி�2  
காெவலா$ சிவமண$ கம= கி7ற�  
ேதெவலா$ ெசறிவ� சிவ$க னிBதெமHB  
நாெவலா$ 4கNவ� ந7ைம சா7ற�.  7 
13  சாலி?$ ேபாலிய தைழெகா� க7னலி7  
ேவலி? *2கனி விைள:$ தாைழக�  
ேகாலிய ெபாக�$ "ைறவி லாத�  
பாலியி7 வடகைர� ப�யி7 ேமல�.  8  
14  எK�ைச 4கழநி7 றில" கி7ற�  
அKட�க� *�விT$ அழிவி லாத�  
ெதாKடமK டலவட0 aய கீNGதிைச  
கKட�bN கட0கைர காண உ�ள�.  9 
15  தி�மக� கைலமக� சிறBத ஞானமா$  
"�மக� \வ�$ U� வாNவ�  
ெத�மர� அக01$எ$ சிவபி ரா7மைல  
ஒ�மக� உடTைற ஒ0றி மாKபதி.  10  
16  அ�ெப�$ பதியிைட அய7*7 னாகிய  
*�ெப�B தைலவ�$ *�வ ணகிட  
ஒ�ப�O சிவபிரா7 உ�: ெகாKட��  
ெச�ப� ேகாயிைல9 ேச�Bத bழலி�.  11  
17  கி�ைளக� ஆகம$ கிள2க2 ேக�டத0  
"��ண� Zைவக� உைரவி 6GதிடG  
ெத�ளிய மயிலின$ ேத�B�� ஆனBத$  
ெகா�ைளெகாK டய�நட$ "யி0ற உ�ள�.  12  
18  ைசவயா கக�$ சா01 ம0ைறய  
ெதHவயா கக�$ ெசHய ஓகிய  
ைமவிடா� 4ைகெயா# மைழ?$ U�T$  
ெமHவிடா� உளெமன விள" கி7ற�.  13 
19  கKடவ� உளெமலா$ க�# கி7ற�  
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தKடமிN2 கவிைதேபா� சாBத$ மி2க�  
விKடய7 பத*த� வி�$பG த2க�  
எKட�$ தவ$அர சி�2"$ சீர�.  14  
20  வBதியா� அ*ைத?$ வாகி உKட��  
அBதியா� வKண�த$ அ�ளி� நி7ற�  
நBதிஆ9 சிரமமா$ நாம$ ெப0ற�  
நிBதியா ெநறியேதா� நிைல?K டாயிைட.  15 
21  ேவத*$ ஆகம வி6:$ ம0ைறI0  
ேபாத*$ ம7Tற� ேபாதி� ேபா�க�$  
வாத*$ விதKட*$ ம�:றா(413) வைக�  
ேபத*$ அேபத*$ ேப, ேவா�க�$.  16  
  (413). ம��றா - ெபா. ,., பி. இரா., ச. *. க.  
22  பவெமலா$ தவி�Gத�� பத$அ ளி�ப�  
தவமலா திைலஎன9 சா�B� ேளா�க�$  
அவெமலா$ அக7றபி7 அTப வி�ப�  
சிவமலா திைலஎன9 ேச�B� ேளா�க�$.  17 
23  ஞான ேயாகGதிைன நKணி ேனா�க�$  
ேமானேம ெபா��என *7னி ேனா�க�$  
வானேம ெபறிT$இ$ மாய வாN2ைகயி�  
ஊனேம இ�Gத�எ7 1வ�� ேனா�க�$.  18  
24  மறBதில� உலக�இe வOச வாN2ைகையG  
�றBதில� எ7என9 ெசா�கி7 ேறா�க�$  
இறBதில� பிறBதில� இ7ப$ எHதின�  
வறBதில� தவ�என வ"2கி7 ேறா�க�$.  19  
25  ெத7ெசாX$ வடெசாX$ ெத6B� ேளா�க�$  
இ7ெசாX$ வாHைம?$ இைச2கி7 ேறா�க�$  
வ7ெசாX$ மடைம?$ மற*$ வOச*$  
47ெசாX$ உைடய�பா� ெபா�B� றா�க�$.  20  
26  க�ெநறிG தமிNஎலா$ ைகய க71ெமHG  
தி�ெநறிG தமிNமைற ேத�B� ேளா�க�$  
அ�ெநறிG தனிஎ=G ைதBதி7 உ�ெபா��  
"�ெநறிG தக:ற2 "றி2கி7 ேறா�க�$.  21 
27  இரெவா# பக�இலா தி�2கி7 ேறா�க�$  
வரெவா# ேபா2கிலா வழிநி7 ேறா�க�$  
கரெவா# மாையைய2 க�Bத சீல�$  
உரெவா# ெமHBநிைல ஓ" ேவா�க�$.  22 
28  ெபாறிவழி மன$ெசலா� 4னித சிGத�$  
அறிவழி அeவழி அக71 ேளா�க�$  
ெசறிவழி யாவைக9 சிறBத *Gத�$  
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"றிவழி திற$4றா2 ெகா�ைக ேயா�க�$.  23  
29  மா�வைக *=வ�$ ந]2கி ம7ன��  
I�வைக ஞானGதி7 fவX கி7றேதா�  
நா�வைக நிைலகளி7 நKg ேவா�க�$  
ஏ�வைக இைணய� ஏGதி9 bNBதிட.  24  
30  ெத�ளிய அ*தெவK திக ேளாநைற  
��ளிய ந1மண$ bNBத ல�Bதி#$  
ஒ�ளிய கமலேமா எ7ன ஓகிய  
வ�ளிய தி�*க மKட லGதிேல.  25  
31  கைடவைர நிைறெப1$ க�ைண ெவ�ளேம�  
மைடதிறB ெதா=கிவா7 வழிB� பாெரலா$  
தைடபடாG தKணளி த�$பி ஆனBத2  
ெகாைடத�$ விழிமல� "லவி வாNBதிட.  26  
32  சிைறெத1$ சிவசிவ சிவஎ7 ற7ெபா#  
மைறெமாழி சிற2"$வாH மல�$ விKணக  
நிைறய* ெதா=கிெவK ணிலவ ல�Bத��  
இைறெப1$ 47னைக எழிX$ ஓகிட.  27 
33  ேவத4G தக$திகN ெம7ைக ?$தி��  
பாதப கயக�$ பர: ந]0ெறாளி  
ேபாதஉG Lளன$ ெபாலிBத ேமனி?$  
ஓ�க� மரக�$ உ�கG ேதா7றிட.  28  
34  அ�Oசிவ ஞான*$ அமல இ7ப*$  
தி�Bதஓ� உ�2ெகா# ேச�Bத ெத7னேவ  
த�$சிவ "�எT$ த2க ேதசிக7  
இ�Bதன7 இ�Bதவா றி�Bத நாளிேன.  29  
 
 
   அ1சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�Gத$ 
35  ஒ�நாளி� ஒ�மக7ஓ� பதினாறாK  
டகைவநல *ைடயா7 ஒ0றிG  
தி�நாளி� எ$ெப�மா7 தியாேகச7  
தி��பவனி9 ேசைவ ெசH�  
ம�நாள மல�Gதட$bNB ெதழி�ெப1$அe  
வா9சிரம வனG�� ேபாB�  
க�நாளி7 க6ச12"$ "�நாத7  
இ�2ைகஎதி� கKடா7 ம7ேனா.  30 
36  கKடவ7அ2 "�நாத7 கைட2கணி2க�  
ெப0றதனா� கடGதி� ச0ேற  
திKட"ேத றிட9சிறி� ெதளிந]�ேபா�  
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ெதளிBதறி: சிறி� ேதா7றG  
தKட$என2 கீNவி=B� வணகிஎதி�  
நி71கர$ தைலேம0 U�பி�  
பK#1$அ7 ெபா#விழிக� ந]�ெசா6ய  
வியB��தி பKg வானா�.  31 
37  க�ைணெந# கட�எ7ேகா க�லாலி7  
அ�அம�Bத கட:� எ7ேகா  
அ�ணகி62 க��46Bத ஆ1*க2  
"�எ7ேகா அ*த$ எ7ேகா  
ம��நலிய வ�$பிறவி ம�Bெத7ேகா  
அ�ேய7கK மணிஎ7 ேகாெமHG  
ெத��நிைறBத சிவ"�ேவ நி7தைனஈK  
  
38  எ7றாைன2 க�ைணெயா#$ சிவ"�அ  
ெகதி�ேநா2கி இைளேயாH உ7ற7  
ந7றான ச6த$எ� நவிXதிஎ7  
1ைரGத�ள ஞான ேயாக$  
"7றாத "ண2"7ேற "ைறயாத  
"ளி�மதிேய "�ேவ எ71$  
ெபா7றாத நிைலஅ��ேவாH ேக�ட��க  
எனவணகி� 4க�வா7 மாேதா.  33 
39  க0றவ�bN இGதலG�2 ைகக�ைக  
எ�ைலதனி�(414) கவி7ேச� ெச7ைன  
உ0ற�ேய7 இ�2"$ஊ� bGதிர�த$  
"லG(�)ஆைச உைடயா7 எ7ைன�  
ெப0றவ7ேப� விைன9சிஎைன� ெப0றவ�ேப�  
என2"*7ேன பிறBதா� ம01$  
,0றமிக உைடேய7சO சல7எT$ேப�  
எ7ெபயரா9 ெசா�வ ராேலா.  34  
  (414). ஐக�ைக எ�ைல - ஐB� நாழிைக வழி.  
40  "��ேபறி� தாH*ைல�பா� ஏழாK#  
ம�#மிக2 "�G� நா2"G  
த��ேபறி0 றாதலினா� ப��ேபறி0  
றிைலஅ�ேய7 தன2"2 க�வி�  
பி��ேபறி9 சிறிேய7*7 பிறBதவ�த$  
ெபய�எ=த� ெப6�$ க01  
ந��ேபறி னா�அவ�*7 ெநா��ேபற  
நி7ேற7 இBநாயி ேனேன.  35  
41  தBைதஉண�B திவ7மிகநாG த��ேபறி  
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னா7உட$4$ த�Gதா7 ம0ைற�  
4BதியிX$ கா6��4� ெபா��4ல2ைக2  
ெகா=Bதானா7 ேபாதO சாரா  
மBத7என� பயி7றகைல9 சாைலயினி7  
றக0றிஅeைவ வா2"(415) நா��  
பBதமைன� பKடெமலா$ கைடஉழ71  
,மB�வர� பணிGதா7 எBதாH.  36  
  (415). அeைவ வா2"- பரீ$ேபணி பார$ தா"$- ெகா7ைறேவBத7.  
42  அKg1$எ7 தBைததாH2 க�யேன7  
கைட�பி�ைள யான ெதா7ேறா  
கKg1ந0 க�வியிT$ கைட�பி�ைள  
ஆேன7பி7 க��$ வாN2ைக  
நKg1ப� பKடெமலா$ ெகா�வதிT$  
கைட�பி�ைள நாேன ஆேன7  
உKg1$இe :டேலா$பி ஒதிேயேபா�  
மிகவள�Bேத7 உண�வி ேலேன.  37 
43  ெப�Oெச�வ� ெப�2கGதி� பிறBேத7நா7  
 பி�ைளயா� பிறBத நா�ெதா�  
��Oெச�வG திBநா�ம� டய�ேவ1  
 "ைறசிறி�$ இ�ைல எBதாH  
அ�Oெச�வ$ எT$க�வி அறிவி�லா2  
 "ைறஒ7ேற அைடBதி� ேட7அe  
வ�Oெச�வG தாைச?ேள7 ேப�மண$  
 நா�மன$ வ�Bத� ேபா7ேற.  38  
44  இ7னவைக உழ�கி7ேற7 இGதலGதி�  
 தி�நாெள7 றிைச2க2 ேக��  
ெக7னைனய சி1வ�கேளா ெடHதிேன7  
 தி��பவனி இனி� கKேட7  
பி7ன�என �டT0ேறா� பி6Bதன�நா  
 ய�ேய7*7 பிற�பி0 ெசHத  
த7னைனய தவ�பயனா� ேதேவநி7  
 தி�9ச*க$ த6சிG ேதேன.  39 
45  ஈெதன� ச6த$ஒ� ெதHவிகGதா�  
 கள�நிலGதி7 இைடேய ெசBெந�  
ேபதமற *ைளGத�ேபா� ேதேவநி7  
 தி�9ச*க� ெப�ைம யாேல  
\தறி: சிறிெத7T� *ைளGதத�  
 பயிராக *=� க�வி2  
காதX1 சிறிேயைன2 காGத�ள  
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 ேவK#$என2 கழறி னாேன.  40  
46  அ7னவ7ெசா� ெமாழிேக�#9 சிவ"�அ  
 கிளநிலா அ�$ப உ�ேள  
47னைகெகாK #7னகGதி� 46Bத�ந7  
 றாயிT$இ� ேபா� ந]உ7  
ம7னக�2 ேககிஅவK தBைததாH2  
 "ைரGதவ�ச$ மத$ெப0 ற]K�G  
ெதா7னக�2 ெகH�திஎ7 1ைரGத�ள9  
 சOசல7ைக ெதா=� ெசா�வா7.  41  
47  ேவ��4லகி7 4வ�41$எ7 தBைததாH  
 ச$மதGைத ேவK� மீKேட  
ஆ��4லவா9 ெச7ைனநக� அைடBேதேன�  
 ெப�"ைகயி� அம�Bத ெசக�  
ேபா��4லிைய� பா�G�வர� ேபானகைத  
 யாH*�?$ ெபா�ளாH எ7ைன9  
ேச��4ைடய "�மணிேய எ7ெசHேக7  
 அறிவறியா9 சிறிய ேனேன.  42  
48  கKபா�எ7 றய�B�பணிB த=தி�கK  
 ண ]�ெசா6ய2 கலகி னாைன  
நKபா�ெமH2 "�நாத7 ேநா2கிஇவK  
 இ�Bதிடந] நய�பாH அ�பா  
பKபா�இ "1மவ�தா$ பி9ைச9ேசா  
 19சியிேல ப6B� வாகி  
உKபா�ம0 றeவைகந] உKgதிேயா  
 உKgதிேய� உைறதி எ7றா7.  43  
49  உ9சியிேல பி9ைசஎ#G �Kப�ேவா  
 ெப6ெதளிேய0 ேகாவா ேதா�2  
க9சியிேல பி9ைசெகாK# காசியிேல  
 ந]ரா�2 க�� ேபாகி2  
ெகா9சியிேல ெசப*�G�2 ெகாகணGதி  
 ேல4சிG�2 ெகா�ெள7 றாX$  
ெம9சிஉேள மிகமகிNB� ெசHேவ7எ7  
 றைனஐயா வி�� ேடேல.  44 
50  4�ல*ேத ந�ல*� 4ைர2"�ேல  
 4ைனமாட$ 4ைட2"$ பாைற2  
க�லைணேய ெம�லைணநா� கழிBதபழ  
 கBைதேய கைலஎ7 றாX$  
அ�லXேற7 அரேசநி7 ெசா�ல*�K  
 ட�Bதவமா டGேத ைவகி  
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ஒ�Xமேனா திடஅைணெகாK ட��ேபா�ைவ  
 ேபா�G�நல$ உ#2கி7 மாேதா.  45 
51  ைசவந] றணிவிளகி நைக��$பி  
 உபசாBத$ த�$பி� ெபாகிG  
ெதHவந] ட��க�ைண நிைறB�வழிB  
 தழெகா=கி9 ெச$ெபா0 கOச�  
ெபாHைகவாH மல�Bதெச=$ ேபாதைனய  
 நி7*கGதி7 ெபாலி: ேநா2"$  
ெசHைகேய7 உல"147 ,க$ெபாசிGத�  
 மிைகய7ேறா ேதவ ேதேவ.  46 
52  எeவைகநி7 தி�:ள�பா கி��பெதளி  
 ேய7அளவி� எBதாH எBதாH  
அeவைகநி7 றிட9சிறி�$ அOேச7எ7  
 ற7ைனவிேட� ஆ�க எ7ேற  
இeவைகயி� பலபக�B� வி=BதிைறOசி  
 எ=Bதிரா தி�கK ண ]ரா�  
ெசeவைகயி� "�நாத7 தி�வ�2கீN  
 நிைறயா1 ெசHதா7 ம7ேனா.  47  
53  ெத��1$அe வா9சிரமG தி�B��ற  
 வற$கா2"$ ெச�வ� எ�லா$  
அ��1ெமH9 சிவ"�வி7 அ�வணகி9  
 சிறிேயாைம அட�Bத பாச  
ம��1வ7 கட�கடGதி வாNவிGத  
 "ண2கலேம மணிேய இBத  
இ��1$ஓ�(416) சி1வைன?$ காGத�ள  
 ேவK#ெமன இரBதா� ஐய7.  48  
  (416). இ��1$ ஒK - ெபா. ,., பி. இரா., ச. *. க.  
54  ம0றவைன எ=கஎன2 க�ைண46B  
 தமல*க$ மல�B� ேநா2கி�  
40றவர$ அைர2கைசGத ஒ0றிநக��  
 ெப�மாைன� ேபா� \71$  
ந0றைகஅ7 4ட7த6சிG தவ7ேகாயி0  
 பணியா0றி(417) நா�$ ந$பா�  
க0றவ�த$ ெசா�வழியி0 கைலபயி71  
 ெநறிநி0க2 கடவாH எ71.  49  
  (417). பணி இய0றி - ெபா. ,., பி. இரா., ச. *. க.  
55  தனிமல�வாH மல�Bத�ளி� பி7ன�அவK  
 மாணா2க� த$ைம ேநா2கி�  
4னிதெநறி ய�ீஇவைன� 4திய7என2  
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 க�தாம� 46B� நா�$  
கனி:றஈK �வ7அகGதி� க�லாைம  
 எT$இ�ைள2 க�?$ வKண$  
இனியகைல விள2கி#வ ]� எ7றா7சO  
 சல7அ�ேக� �7ப$ எHதா.  50  
56  அ�யேன7 உHBதன7நி7 அ��ேநா2க$  
 ெபற0ேக� வாய Lய  
ெந�யமா தவ$எ�ெசH தி�Bேத7எ7  
 றக$"ளி�B� ெநOசB ேதறி  
*�யினா� ப7*ைறதாNB �ட$ெபா#2கிG  
 Lெசா#2கி *ைறயா� ேப,$  
ப�யி7வாH� ெபாGதிஎதி� நி7றா7பி7  
 "�நாத7 பணிGத வாேற.  51  
57  ேவத*த� கைலஅைனG�$ விதி�ப�க0  
 1ண�Bதறிவா� ேமேலா� ஆகி�  
ேபாதமன9 ெசறி:ைடய மாணா2க�  
 சOசலைன� 46B� ேநா2கி  
\தறிவ7 ேதசிக7த7 தி�வா2கி7  
 ப�இ71 *த�ஓ� க7ன0(418)  
ேபா�கைல பயி71ம0ைற� ேபாெதலா$  
 சிவபணிேய 46தி எ7றா�.  52 
58  எ7றஅ�� சித$பரமா *னிவ�அவ7  
 தைனய�ேக இ�Gதி அ7பா�  
ஒ7றியெவK ண ]றணிB� Lலஎ=G  
 ைதB�ண�Gதி உைடயா7 ேகாயி�  
ெச71ெதா=$ ெநறியைனG�$ விள2கிஅ��  
 சிவபணி?$ ேத0றி உ�ள  
ம7றஅவ7 ப�வமறிB தத0கிையBத  
 கைலபயி0றி மகிNவிG தாரா�.  53  
 
"�த6சன� படல$ *0றி01. 
  
2. *ய0சி� படல$  
 
   அ1சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�Gத$ 
59  அeவKண$ சOசல7தா7 46Bதிய01$  
 *ய0சிெயலா$ அளவி� ேடா த9  
ெசeவKண$ ப=Gதஒ0றி9 சிவ2ெகா=Bதி7  
 தி�வ�ைள9 ேச�Bேதா�2 க7றி  
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இeவKண$ என�பக�த� பிற�2க6ேத  
 ஆயிT$அe விைறவ7 தாைள  
ெவeவKண9 சிறிேய7உ� ளம�Gதிஒ�  
 சிறிதறிய விள$4 ேவனா�.  1  
60  ேமைலயிேல ப#Gதி�Bத ெவO,டேரா7  
 "ணபாலி7 விழிG�� Zேவா�  
ேவைலயிேல *யXற2கீN ேவைலயிேல  
 எ=வத0" ேம: மாதி  
காைலயிேல எ=Bேதகி2 கைகயிேல  
 மி2கெதன2 க�தி ேமேலா�  
ஓைலயிேல ெபாறிGதநBதி ஓைடயிேல  
 ெதHவந7ன]� ஓ� ஆ�.  2  
61  ெவKணில: த�$4தி� ெவKண]ைறB  
 ெத=Gேதாதி மிக:$ Zசி  
உKணில: சிவ"�வி7 அ�G�ைண?$  
 தி�ெவா0றி உவB� ேம:$  
கKணில: fத0க�$பி7 கழ0பத*$  
 அ7பிெனா# க�தி9 ெச7ேற  
எKணில: "�பர7த7 தி�*7அைடB  
 தOசலிெசH திைறOசி ம7ேனா.  3  
62  *7னறியா7 பி7னறியா7 *=\ட7  
 எ7ெற7ைன *னியா தாKட  
நி7ன�ைள எ7ெனனயா7 நிகNG�1ேவ7  
 ெப�க�ைண நிைறேவ Lய  
ந7ெனறிேய நட2கஅ�� ேபாதெமT$  
 ெசேகாைல நடGதா நி7ற  
ம7னவேன சிவ"�வா$ வ�ளேல  
 நி7�ைண�ெபா7 மல�Gதா� ேபா0றி.  4  
63  அ�Bதவ�$ உணவி7இய� எ�ெவ7றா�  
 இ�என:$ அறிய ந]நி7  
றி�Bததிைச எ�ெவ7றா� இ�என9,�  
 ட:$ெத6யா தி�Bத எ7ைனG  
தி�Bதஅ�� கைடேநா2கO ெசHதளிGத  
 ெப�க�ைண9 ெச�வ ேமந7  
ம�Bத*த$ அைனயஅ�� சிவ"�ேவ  
 ேபா0றிஎன வ=Gதி� பி7ன�.  5  
64  ஆ"விைட ெகாK#"� அ��ேநா2கா�  
 சிவேயாக மாதி நKணி  
ஓ"தி�2 U�டGைதG தனிGதனிநி7  
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 றிைறOசிஎைன உவ2"$ வKண$  
த]கக01$ சிவ"�வி7 தி�:ளGைத  
 நாேய7ேம� தி��பி இ7ப$  
வாகிஎன2 களிGதஅ�K மாதவேர  
 f$*ைடய மல�Gதா� ேபா0றி.  6  
65  "�ெவ�ைல கடவாத "ண2"7ற$  
 அைனயேீர ேகாதி� வாHைம  
ம�ெவ�ைல ெநறிநி7ற மனGத]ேர  
 ேபா0றிஎன வ=Gதி� பி7ன��  
ெபா�ெவ�ைல அக7ேறா"$ அ7பிெனா#$  
 அவKநி71 ேபாBதe ெவா0றிG  
தி�ெவ�ைல தைனமகிNவி� க�ெவ�ைல  
 கட2கவல$ ெசH� மாேதா.  7  
66  ெதா=Bதைகய *னிவர�$ ,ர�$மிகG  
 ெதா=ேதGதG �ல"$ திக�  
ெகா=Bதைசய9 சைடஅைசய2 UGதா�2  
 ெகாKேடஎ$ ேகாமா7 நா�$  
எ=Bத��$ ெப�Oெச�வG தி�மாட  
 வ ]திதைன இைறOசி ஏGதி  
அ=Bதியச0 பGதி?ட7 \71*ைற  
 வலOெசHத கத0"� பி7ன�.  8  
67  உளBெதளிB� விள"கி7ற உGதம�ெசH  
 தவேமேபா� ஓகி வான$  
அளBததி�2 ேகா4ர$கK டOசலிெசH  
 திைறOசி*கி லாதி b�  
இளகதி�ெவK திக�அணி எ$ெப�மா7  
 சைட*�ேம� இல"$ Lய  
வளெக=ேமா� தி�மதிைல ஐB�*ைற  
 வலமாக வB� மாேதா.  9  
68  உ�4"B� தி�வாய� இைடஓ"$  
 விைட2ெகா�ைய உவB� ேநா2கி2  
க�4னலி� "ளிGதிரK# ைக"ளிரG  
 ெதா=திைறOசி2 க�ைண ெசH?$  
ஒ�4ைடய ந$ெப�மா7 மாளிைகைய  
 வல$ஏழி7 உவB� ெசH�  
ந�4ைடய மனகசிய ஐBெத=G��  
 நிைனB�ெம�ல நடB� மாேதா.  10  
69  அ$ெபா�G�� பைக�ர2"$ கய*கைன2  
 க�ைணயினா� ஆ�$ வKண$  
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ெகா$ெபா�G� வ ]சிஅவ7 ேகாெளா�G�2  
 ேகாெலா�G�2 ேகாதி� விKேணா�  
வ$ெபா�G� வாNவிGத ஆைன*க�  
 ெப�மாைன வணகிG த7ேத  
க$ெபா�G�2 ைக"விG�2 க�G��கி2  
 கKகளி�ந]� காண நி7ேற.  11  
70  தைடஉைட2"$ தனி*தேல தKண*ேத  
 எக�ெப�B தைகேய ஓகி  
மைடஉைட2"$ ெப�க�ைண மதமைலேய  
 ஆனBத மைலேய உ�ளG  
திைடஉைட2"$ �ய�ந]2கி இ7பளி2"$  
 ஐB�கரG திைறேய மாைய2  
கைடஉைட2"$ கழ04ைனதா� கணபதிேய  
 ேபா0றிஎன2 கனிB� ம7ேனா.  12  
71  திற$ப=Gத அ�ணBதி ேதவ�அ�  
 வணகிஅ�� சிவGதி7 ெசHய  
நிற$ப=Gத மலர�ைய மா�*தேலா�  
 அ=2கா1 நிர$ப ேம0ெகாK  
டற$ப=Gத விைடஉ�வG தKணேல  
 என�பரவி அT2ைஞ ெப01  
மற$ப=Gதா�2 க6யதி� விமானGைத  
 அனBத*ைற வலOெசH ேதGதி.  13  
72  வ7னிதிைய ம�வாத மாதவ�$  
 மா�அயT$ வணகி� ேபா01$  
சBநிதிைய9 சா�B�விழி யானBத  
 ந]�ெவ�ளB த�$ப� ப�கா�  
ந7னிதிெப0 றிட�பணிB� கர"விG��  
 பட$ப2க நாத7 எ7T$  
ெசBநிதியி0 பரO,டைர� ெபா7னிதிகK  
 டவ7ேபா�கK ெசழி2க2 கK#.  14  
73  உட�*=�$ 4ளக$எழ உள*=�$  
 உ�2க$எழ உவBதா னBத2  
கட�*=�$ கKக�எழ2 கரசரண  
 க$பெமழ2 க�Gதி ேனா#  
மட�*=�$ எழமல�Bத மல67*க  
 மகிN9சிஎழ மலிBத பாசG  
திட�*=�$ அக7ற7ேப வ�வாக  
 நி71�தி ெசHவா7 மாேதா.  15  
74  உைடயாேன எe:யி�2"$ ஒ�*தேல  
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 இள$பிைறெகாK ேடா "$ கைக9  
சைடயாேன அ7ப�ளG தாமைரயி�  
 அம�Bதெப�B தைகேய ெவ�ைள  
விைடயாேன மைற*�பி7 விளகியெமH�  
 ெபா�ேளெமH விளகா� த$ைம  
அைடயாேன தி�ெவா0றி ஆலயGெத$  
 அரேசநி7 ன�க� ேபா0றி.  16  
75  கைலமக�$ தி�மக�$ க=GதணிBத  
 மகலநாK கழ0றா வKண$  
அைலகடலி7 எ=விடGைத அட2கிய��  
 மணிமிட0ெற$ அ*ேத ெதHவ  
மைலமகைள ஒ�4ற$ைவG தைலமகைள  
 *�யி�ட மணிேய ேம�9  
சிைலவைளG�� 4ர$எ6Gத சி1நைகஎ$  
 ெப�மா7நி7 தி�Gதா� ேபா0றி.  17  
76  மைறேதட அய7ேதட மா�ேதட  
 அ7ப�உள மல6 T�ேள  
இைறேயT$ பி6யாம� இ�Bத��$  
 ெப�வாNேவ இைறேய எ71$  
"ைறயாத "ளி�மதிேய ேகாவாத  
 ஒளிமணிேய "ண�ெபா0 "7ேற  
ெபாைறயாள� வ=G�$ஒ0றி� Zேகாயி0419  
 ெப�மாேன ேபா0றி ேபா0றி.  18  
  Zேகாயி� - ஒ0றிE�2 ேகாயிX2"� Zேகாயி�  
 எ71 ெபய�. தி�வாi�2 ேகாயிX2"$ ெபய�.  
77  என�ெப6�$ �திGதிைறOசி ஆ#கி7ற  
 ெப�மா7*7 எHதிG L2"$  
வன�4ைடய மல��பத*$ மாையதைன  
 மிதிGL71$ மல��ெபா0 றா�$  
மன�ப�வ மல�மலர2 கK"ளிர2  
 கK#மிக வணகி� ப�கா�  
இன�ெப6யா�2 கி7ப��$ UG�ைடய  
 மாமணிேய இ7ப வாNேவ.  19  
78  காரண*2 கKெகா�$ெச க�$ேபெச  
 கனிேயஎ7 கKேண ேமைல  
ஆரணG�� ெபா�ளாகி அைனG�மாH  
 யாெதா71$ அ�லா தாகி�  
Zரணசி7 மயெவளியி� ச9சிதா  
 னBதநட$ 46?B ேதேவ  
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ஏரண: நடராய� ெப�மாேன(420)  
 எ$மாேன எ71 வாNGதி.(421)  20  
  (420). ெப$மாேன - ெபா. ,., பி. இரா., ச. *. க.  
 
(421) அ�கள� ெதாட2க காலG தனி� பாட�க� சி0சில  
ெகாKட ஒ� ,வ�யி� ஓ� ஏ��� இBத�பா�# ம�#$ 
பி7வ�மா1 காண�ப#வதாக ஆ. பா. "றி�பி#கிறா�  
 
Zரணசி7 மயெவளியி0 ச9சிதா  
  
நBதநட$ 46?B ேதேவ  
காரண*2 கKெகா�$ெச க�$ேபஎ7  
 கKேணெமH2 கட: ேளநா�  
ஆரண*$ கடBத�பா� அைனG�மாH  
 யாெதா71$ அ�லா தாகி  
ஏரண: நடராஜ� ெப�மாேன  
 எ$மாேன எ71 ேபா0றி.  
79  சைடயாட9 சைடமீதி0 சலமக�$  
 இளமதி?$ த�$ப2 ெகா7ைறG  
ெதாைடயாட2 க�ைணவிழி2 கைட��$ப�  
 47னைகஉ� �லக ெவ�ைள2  
ெகாைடயாட இமயமட2 ெகா�யாடG  
 தனிெந#ேவ0 "ழBைத ேமவி  
இைடயாட� பவனிவ�$ எ$ெப�மா7  
 தியாக7எதி� இைறOசி நி71.  21  
80  இ�Bேதஎ7 உளGதில"$ ெச=O,டேர  
 ஓவாத இ7ப ேமயா  
வ�Bேதறா நிைலநி7ற வா7ெபா�ேள  
 பவ�பிணிைய மா01$ ெதHவ  
ம�Bேதஎ7 கKேணகK மணிேயெச$  
 மணிேயஎ7 வாNேவ எக�  
ெப�Bேதேவ த�Bதியாக� ெப�மாேன  
 கட:ள�த$ பிராேன ேபா0றி.  22  
81  எ71�திG த��வ�வி0 க�லாலி7  
 அ�யம�Bத இைறவ7 *7னி7  
ெறா71மனG த74ட7கீN வி=B�பணிB  
 ெத=Bதி�ைக உ9சி U�பி  
ந71ண�Bத நா�வ�2க7 ற��ெமாழிBத  
 "�மணிேய நாயி ேனைன  
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இ71மகிNB தா�ெகாKட சிவ"�ேவ  
 ச0"�ேவ எ71 வாNGதி.  23  
82  மயிேல1$ ெப�மா7(422) *7 இைறOசிமல�2  
 கரU�பி வணகி நி7ேற  
அயிேல1$ கதி�ேவ0ைக ஐயாஎ7  
 அ�பாஎ7 அரேச அ7ப�  
ைகயிேல1$ கனிேய*2 கKஏ1  
 ெப0றஇள காளாH ந]ல2  
"யிேல1 ெமாழி2கட:� "OசரBேதாH  
 களிேறஎ7 "�ேவ ேபா0றி.  24  
  (422). மயிேல1$ ெப�மா� - ெபா. ,., ச. *. க.  
83  ஓ#கி7ற சி1வ�கேளா #ட7U�  
 விைளயா�ேட உவB� நா�$  
ஆ#கி7ற ப�வGேத அ�ேயT�  
 அம�Bத�ளி அ7பா� நி7ைன  
நா#கி7ற வைகசிறிேத அளிGத]K#  
 "�வாகி நலBதB ��கி�  
பா#கி7ற வைகஅளிGத பர"�ேவ  
 ேபா0றிஎன� பரவி ம7ேனா.(423)  25  
  (423). இ�பாட� பி7வ�மா1 சில பாடேபதக�ட7  
"��டா�ட$ எ=தி?�ள ஏ#க�� ஒ7ற7 ஒ�2 கிடகளி�  
அ�களா� எ=த�ப�#�ளதாக ஆ. பா. "றி�பி�#�ளா�.  
 
ஓ#கி7ற சி1வ�கேளா #ட7U�  
  
விைளயா�ேட உவB� நா�$  
ஆ#கி7ற ப�வGேத அ�ேயT�  
 எ=Bத�ளி அ7பா� நி7ைன  
நா#கி7ற வைகசிறிேத அளிGதி71  
 "�வாகி நலBதB �7ைன�  
பா#கி7ற பணிஅளிGத பர"�ேவ  
 ேபா0றி என�பரவி ம7ேனா.  
84  ப7*ைறநாG த=$ேபறG �திG�ெந#  
 கட�*=�$ ப�கி2 கBநா�  
ந7*ைறெசH மண2ேகால கா��ய��  
 ெப�மா7*7 நKணி நி71  
ெதா7*ைறமா றாம�அ�� ,Bத6ேச�  
 க�யாண ,Bத ர�*7  
ெசா7*ைறேச� ,Bதர7த7 ேதாழாஎ7  
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 றக"ளி�B� �திG� வாNGதி.  26  
85  மா7மகைன நா7*கனா ைவGதவ7ற7  
 சிரநகGதா� வகி�B� வாகிG  
ேத7மல��ெபா0 கரGேதB�$ காபாலி  
 *7பணிB� தி�மா� ேவத7  
வா7மகனா திய�த$ைம வ�GதியஅB  
 தக7ெச�2" மாள9 bலG  
L7மலர fைழGேதB�$ வயிரவநி0  
 ேபா0றிஎன உவB� வாNGதி.  27  
86  நிைலயாHநி7 1ய�Bதவ�க� க��46?$  
 பர$பைரைய நிமைல த7ைனG  
தைலயா�ெமH ?றவணகி உலகெமலா$  
 அளிGதெப�B தாேய ேம�9  
சிைலயா7த7 இடGதம�Bத ெத�ள*ேத  
 ஆனBதG ேதேன மாேன  
மைலயா7த7 ஒ�மகேள வ�:ைடய  
 இள"யிேல மயிேல ேபா0றி.  28  
87  வா7வள�Gத மல�2ெகா�ேய மைலவள�Gத  
 மட�பி�ேய மணிேய வாச2  
கா7வள�Gத மல�2ேகாைத2 கனிேய*2  
 கனிேயைப க�$ேப ெசைக  
மா7வள�G�9 சைடயி�இள மதிவள�Gத  
 ஒ�கிழவ7 மகிழ வாHGத  
ேத7வள�Gத ெமாழி2"ம6 ெகௗ6என  
 மைற4கNமா ேதவி ேபா0றி.  29  
88  ேபா0றிஎன� 4கNB�சKைப� 4னிதமைற2  
 "லமணிைய� ேபாB� ேபா0றி  
நா0றிைச?$ 4கNகி7ற நாவரைச�  
 பணிB�சிவ ஞானB ேதறிG  
ேதா0றியஓ� சகிலியா� �ட2"Kட  
 யாைனதைனG ெதா=� மாைய  
மா0றியந$ மாணி2க வாசக�ெபா7  
 மைலய�ைய வணகி மாேதா.  30  
89  ெதாK#நிைல ேச�B�ய�Bத சKேடச�(424)  
 *தேலாைரG ெதா=� ேபா0றி  
விK#*த� ெந�"தி� வாயலிைட  
 அ7பிெனா# ேமவி ஆ"G  
தK#வி=B ெதனவி=B� பணிB�பணிB  
 தி�விழியி� தரள மாைல  
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ெகாK#நட ெகாK#ெநறி ெகாK#மகிN  
 ெகாK#மன "ளி�Bதா7 பி7ன�.  31  
  (424). தKேடச� - ெபா. ,.  
90  க�வலகி� ட��46?$ கKgைடயா7  
 விமானGதி7 கனக9 bழ�  
ம�வலகி7 மணிGதிர�மா ளிைகமKட  
 பக�*த� வ"Gத எ�லா$  
தி�வலகி� டணிசாBதG தி�ெம=2கி�  
 ட7பிெனா#$ தி�வா ய0கK  
ஒ�வலகி� திரணெமா# 4�லாதி  
 கைள2கைளBதா "வB� மாேதா.  32  
91  4றGதgகிG தி�மதிலி7 4றGதிT$ந�  
 தி�2"ளGதி7 4றG�$ ஞானG  
திறGத�மகிNB ேதG�கி7ற தி�மாட  
 வ ]தியிT$ ெத6B� காலி7  
உறGத�*� க�ெலா#4� லாதிகைள  
 ந]2கிநல *1Gதி� பாச$  
அறGெதா=ந� அறGெதா="$ சிவன�ய�2  
 ேகவ�பல அ7பா0 ெசH�.  33  
92  க�*�2"$ கள$(425) உைடயா7 கKgைடயா7  
 எ$*ைடய க�Gத7 ெசHய  
தி�*�2"$ ெசகமலG தி�வ�2"$  
 4ைனBதி#வா7 சிற�ப ைவGத  
ம�*�2" மல�நBத வனGதிைன?�  
 அ74டேன வணகிG Lந]�  
உ�*�2க� ,மB�ெகாண�B ��"ளிர  
 வி#G�வி#G L�� மாேதா. td valign=bottom>34 

  (425). கன$ - ச. *. க.  
93  ேதகமNெபா0 ெகா7ைறந1$ பாடல$மா  
 லதிவ"ள$ சிறBத சாதி2  
ேகா"வைழ மயிைலந1 ம�லிைகஒK  
 தளவமல�2 "ரவ$ �$ைப�  
பாக1" Uவிளந0 பGதிரமா  
 தியமி"ச0 பGதி உ�ளG  
ேதா"றெமH� 4னிதெமா#$ உவB�பறிG  
 ைதBெத=G�$ உ7னி ஆேக.  35  
94  ெபா7மாைல யைனயெகா7ைற� Zமாைல  
 *த0பிைணய� 4னித மாைல  
எ7மாைல யக01ைடயா7 தி�*�2"9  
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 சாG�தி� இKைட மாைல  
க7மாைல ெநOச*றா7 கழ�மாைல  
 ேதா�மாைல க7னி மாைல  
ம7மாைல தா�மாைல வைகமாைல  
 ெதா#Gெத#G� வB� மாேதா.  36  
95  மீK#ம�� ேகாயிலிT� 4"B�9சி�  
 ZசைனெசH ேவைல த7னி�  
ஆKடவT2 கணிவிG� வல$46B�  
 ெதா=��திG தா�� பா�  
ஆKடம�$ ப6வாரG ேதவ�*த�  
 அைனவைர?$ அ7பா� ஏGதி  
ேவK#வி�� 4ட7பி6யா விைடெகாK#  
 4றGதgகி ேமவி ஆகK.  37  
96  சீேரன$ அறியாத தி�வ�?$  
 "�வ�?$ சிBதிG ேதகி  
யாேரT$ ெகாைல"றியா� எம2"6யா�  
 எனஅவ�த$ இ�லB ேதா1$  
ேபாேர�ெந0 ேசாேறT$ 4�2கOசி  
 ேயT$அ7றி� 4ளிGத கா�  
ந]ேரT$ UேழT$ கிைடGத�ைக  
 ேய01வB� நி71 வாகி.  38  
97  அ"�வி7 தைகெத62"$ ஆ9சிரமG  
 திைடஅgகி அ7பி ேனா#$  
த"�வி7 அ�*�மK gறவணகி  
 இ�கர*$ தைலேம0 U�பி  
எ"�ேவ சிவ"�ேவ எழி0"மர  
 "�ேவஇe ெவளிேய7 த7பா�  
இ"�வி0 க�ைண46 தி�வா2கி7  
 ப�பி9ைச ஏ0ற த]தா�.  39  
98  எனGெதா=� நி7றாைன2 க�ைணெயா#$  
 கைட2கணிGேத இைறவ7 ேகாயி0  
கனGதபணி 46Bதைனநி7 இைளGதஉட�  
 ஆகதைன2 கா�# கி7ற  
தினGதவேரா #Kgதிபி7 ெபH�திஈK  
 ெடனஉைர�ப இைறOசி வாNGதி9  
சினGதழ�ந]G த��மி"Gத தி�2U�டB  
 தைனவணகி9 சிBதிG ேதGதி.  40  
99  அ2U�டB தனி�உKணா அ�Bதவைர  
 வினவிஅவ ர�யி� தாNB�  
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மி2U�#$ அ7ைனயிT$ மிக�ப6வி7  
 அவ�2U�� மி"Bத ேசட  
ைக2U�ட2 காணாேத ஆயிT$ம0  
 ற�"�வி7 கழ�க� ஏGதி  
ெமH2U�ட$ விைழBதவ7றா7 மிகமகிN9சி  
 ?ட7உK# விைரB� மாேதா.  41  
100  வாHZசி2 ைகZசி வB�சிவ  
 "�வி7அ� வணகி நி7றா7  
தாHZசிG ெததி�நி0"$ தைனயைன�பா�G  
 �ைர�ப�ேபா� தயவா� ேநா2கி�  
ேபHZசிG தி#$சிறிய ேபைதய�ேபா�  
 அ�லா� ெப6� மி2க7  
பாHZசிG திைறவன� வண"கி7ற  
 ந�ேலாைர� பணிB� வாNGதி.  42  
101  அ7பிர2க$ அறி>2க$ ெசறி:*த�  
 "ணக�உற அைமB� நா�$  
இ74ற2கK gதலா7த7 தி�2ேகாயி�  
 பணி46Bத]K ��2"$ ந�ேலா�  
�7பற9ெசா� வழிஎBத வழிஅBத  
 வழிநடB� �களி� க�வி  
ெபா74ர2"$ ெதாழி�வணிக� ேபா�பயி�க  
 என2"ரவ7 4க7றா7 ம7ேனா.  43  
102  அ$ெமாழியாO ெச$மணிைய அ�*�யி7  
 அணிB�மன மல�B� நாேய7  
இ$ெமாழிஆ ர*த�Bத எ7னஅ�B  
 தவ*7ன� இய0றி ேனேனா  
ெச$ெமாழிஆ ரண$பர:$ சிவ"�ேவ  
 எனG�திG�9 சினெகாK ேடா �$  
ெவ$ெமாழிஒ7 றி�லாத தி�2U�டG  
 தவ�கெளா#$ ேமவி னானா�.  44  
  கலிவி�Gத$ 
103  ெகா0றவ� 4க=$அ2 U�டB த7னி�வாN  
*0றவ� சித$பர *னிவ� த$*ன�  
உ0றி#$ சOசல7 உளGைத ஓ�Bதவ7  
க0றிட0 ேக0றந0 கைலக� ேத0றேவ.  45  
104  உளெகாKட கவ7தைன உைழயி �Gதிஓ�  
வளெக= க7னலி7 ம�#$ இ7,ைவ  
அளBதறிB L�#ந� அ7ைன ேபா�மன2  
களகற� ப�வேந� கைலப யி0றிட.  46  
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105  பயி7றன7 சOசல7 ப6B� ெத�ள*  
தயி7றன7 ஆெமன அக களிGதன7  
வியBதன7 ஆகவ� வி#2க மீK#ந�  
வயBத� ேகாயிலி7 ம�" நKணினா7.  47  
106  அ74ட7 4னிதந] ரா� ந]றணிB  
தி74ட7 கK�ைக எ#G�� ZK#த7  
�7பற2 "�பதB �திG�2 ேகா4ர$  
*74ற� பணிB�மா *கைன� ேபா0றிேய.  48  
107  அBதியா� வKணைன அBதி� Zசைன  
சBதியா நி7றஅ9 சமயG ெதHதி?�  
4Bதியா� நிைனB�ட� 4ளக$ ேபா�Gதிட  
வBதியா நி7ற� வணகி ஏGதிேய.  49  
108  பாகம� சிவபர$ பைரைய வாNGதி2ைக  
ஓகயி0 பி�ைளைய உவB� ேபா0றிநி7  
றாகம� ம01ள அமல \�Gதிக�  
Zகழ� வணகிஓ� 4றGதி �Bதேரா.  50  
109  வ�ெநறி \லமா$ மBதி ரGதிைன  
ம�விய அ2கமா மணிவ டெகா#  
இ�ைமெகா� ஆயிரG ெத��7 எ�ைலயா$  
உ�:ற9 ெசப*�G �ளGதி7 உ7னிேய.  51  
110  எ=B�வ ]NB திைறOசிநி7 ேறGதி அ7பினி�  
அ=B�ெநO சகGெதா# அமல மா$சிவ2  
ெகா=Bதம� தளிவல ெகாK# கKண�  
உ=B��� அள:$ேவ 17ன� இ7றிேய.  52  
111  மாலய0 க6யந$ வ�ள லா�வள�  
ஆலயG திரவிைட ஆ0றG த2கன  
ஏலெநHG தி�விள2 ேகற� பா�Gதி#$  
\லெமHG தி��பணி *தல ஆ0றிேய.  53  
112  விைடெகா# 4றG�ற]இ விமல7அ7ப�க�  
கைட:ற� பணிக�ெசH தக" ளி�B�வா7  
தைடெபாழி� ஆ9சிர மGதி0 சா�BதவK  
இைடமகிN "�வ� இைறOசி ஏGதிேய.  54  
113  எKg1 தவ�அ�2 ேகவ� ஆ0றி?$  
கKg1 பாட$உ� க�தி ?$அைவ  
நKgற2 ேக�#$ெசா� நயக� நா�?$  
பKg1 ெபா��நல$ பாகி7 ஓ�B�ேம.  55  
114  காம*$ ெவ"ளி?$ க#Oெசா� ஆதிய  
நாம*$ கனவிT$ நKண� இ7றிேய  
ேசம*$ ஒ=2க*$ ெசறி:$ ஆதிய  
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தாம*$ மணி?$ேபா� தாகி ஓகி?$.  56  
115  கKவள�B தி#த�ஐ க�ைக(426) ம0ைறய  
திKவள� ெபா=ெதலா$ ேதசி க�பிரா7  
பKவள� தி�வ�� பணி?$ எ$பிரா7  
ஒKவள� பணிக�$ உஞ0றி ைவகினா7.  57  
  (426). க�ைக - நாழிைக  
116  மாச1 தவ�க�உ� மகிNB� ேநா2க:$  
ேதசிக7 தி�:ள$ தி�$பிG ேத2க:$  
ஆச1 கைலபயி7 றம�B� ளா7இவ7(427)  
ஏசற இeவண$ இய01 நாளிேன.  25  
  (427). இவK - பி. இரா., ச. *. க.  
  
 
*ய0சி�படல$ *0றி01 
  
2. "��டா�ட$ (428)  
 
(428. இத7 விள2க$ பாட�களி7 இ1தியி�)  
 
2.1 "��# மாணா2க� 4�ெலா=2க$  
 
அ1சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�Gத$ 
   கா�4 
1  திகளணி சைடம:லி9 சிவேனஇ2  
 கலிமகிைமG திறGதி� இேக  
எக�உல கியலி7உ1 பிரமச6  
 யGதி7ெநறி எ7ெசா� ேகேனா  
தக�உப நயனவிதி9 சட"ெச?$  
 ப�வமி� தாேன எ7றா�  
உக�2கி ெக�ெத6?$ ஒ7ப�ெதா�  
 ைட$ப�ம� #Kெட7 பாேர.  1  
2  இeவைகஇ காபாச உபநயன  
 ம�லாம� எ�ளி0 பாதி9  
ெசeவைக?$ ப�வமதி� இ9சடகி7  
 விதிஒ71$ ெசHய2 காேண7  
உeவைகேயா� நைரGதைல2" விள2ெகKெணH  
 கிைடGதப6 ெசாG� ேம:$  
அeவைகேயா� தைம9சிவேன எeவைகேயா�  
 என2கலியி7 அைறவ த7ேற.  2  
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3  ெப�Oச:ச$ ெசHத�எT$ சகடG�2  
 ெக7ெசHேவா$ ேபHேபா� ப�கா�  
வ�"ளந]� ெகாKடல$ப� அைமயாேத  
 மKெண#G� வ�BதிG ேதHG�  
இ�கர$ஆ சனBேதHBேதா$ எ7ப�சில  
 மாணிக�ஈ ெத7ேன எ7ேன  
க�களமா மணிேயஇ2 கலிகால  
 மகிைம எ7னா� கழற0 பா0ேறா.  3  
4  (இBதஜப$ அ�)2க�இ காராேல  
 ெசய*�?$ அBேதா ந]6�  
(வB�யி�2"$ உயி)�க�2"$ சலி�பாேம  
 *�ெபா=�$ மலிந] ராட  
(நிBைதஎ7ப ெத)ேகநா$ இேகவB  
 தக�ப�ேடா $ நிைலய� த$ேமா�  
(இBதிரவி� லா)H9ெசா�வ$ எ7ப�சில  
 மாணிக�மா ேதவ எ7ேன.  4  
5  சBதியா வBதைனயா$ ஏழைரநா�  
 சனிெயா71$ தாேன ேபா�$  
சிBதியா� ெப�O,ைமெவB த]யினிைட9  
 சமிைதெகா# ெசH?O ெசHைக  
4Bதியா� நிைன2கி�உளB தி#2கி#வ  
 ெத7ப�சில� ேபாத மி2ேகா�  
வBதியா� பி�ட�B� மாமணிேய  
 கலிகால மகிைம ஈேத.  5  
6  (கா)க$ேபா� (நா7")மைற ெய(7)T$ேப  
 ரவதிையநா$ கத1$ ெவ�ப$  
(ேமக$ேபா�) ெநH"�G�$ ேபாகாேத  
 எ7ெசHேவா$ ஓவா ெதாG(த)  
(ேதகெமலா$) ேநாகி7ற ெத$மாேல  
 *�யாத] ெத7பா� சி�ேலா�  
(ேமாகமிலா) தளிGதfத0 கKக�$ேப  
 கலிகால *ைறைம ந7ேற.  6  
7  *Gதைனய நைகமாத� இ7பமிைல  
 *�2"மல� *�Gத� இ�ைல  
இGதைன?$ அழ"ெசH?$ தா$Zல  
 தாரண*$ இ�ைல அBேதா  
எGதைனநா� இைவெய�லா$ இ�லாம�  
 இ��ப�நா$ எ7பா� சி�ேலா�  
சிGதைனய� உளமம�Bத சிவ2ெகா=Bேத  
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 இ�கலியி7 சீ�ைம தாேன.  7  
8  (*�2"$)நா ணைரஎேக ெபா7னைரநாK  
 ேவK�இவK *ய�கி7 றா�2"  
(இ�2க7)மா7 ேதாX#2ைக எேகெபா0  
 ச6ைக?ைட ஏ0கி7 றா�2"  
(வி)�2கேகா ெல7ப# ெந#$ெபா0  
 சிGதிர2ேகா� விைழகி7 ேறா�பா�  
(க�2க)ணிகK டGேதாHஇ2 கலிகால  
 மாணிக�சீ� நவில0 பா0ேறா.  8  
9  (இBதம�#)$ ேபா�$இனி இ�ெலா=2க$  
 ெசா�Xெமன இைச2கி7 ேறா�$  
(வBதம�#)$ ெசா�வம7றி வாரா�  
 நி1G�ெமன வ"2கி7 ேறா�$  
(எBதம�#$ f)ைழBதெத7றா� வா�ம�#$  
 fைழBதெதன இைச2கி7 ேறா�$  
(சிBைதம�டா)$ சிவ2ெகா=Bேத இ2கலியி7  
 உK#சில சீட�2 "�ேள.  9  
10  இ�லறGதா� ஆகஎம2 கி9ைசஉம2  
 கி9ைசஎ7ன எ7கி7 ேறா�$  
ெசா�லறGதி� நி0கஇனி *�யா�  
 வி#கஎன9 ெசா�கி7 ேறா�$  
ந�லறGதி� ந�லறெமா7 ெறம2"ைர?$  
 ,�வி�என நவி�கி7 ேறா�$  
ெச�லறGதி0 சிவ2ெகா=Bேத இ2கலியி7  
 உK#சில சீட�2 "�ேள.  10  
11  ("�வி7ெசா)� வழிநி71 பணி46வ  
 ெதேகஅ2 "�வா ேனா7தா7  
(ம�வினிய ந0ெச)��ெமாழிB தி�T$வைள  
 யாதபைன மர$ேபா� நி0பா�  
(க�வி7கK) ேணஇவ�தா$ க01*�B  
 தி�டா�ெசா� கபட$ ேபசி  
(உ�வதனி7) மிக9சிறிய� ேபா0பழி�ப�  
 ெதழி�ப�நைகG �ல: வாேர.  11  
12  சீ�2"�:2 "பசார$ ெசHவெதேக  
 சிவேனஉ� சி6�4G ேதா7ற  
ேவ�2"�ேவா *க2"�ேவா ந$"�ெவ7  
 ேறளனேம வி6�பா� அ7றி�  
பா�2"6ய மைறேயா� கி7ேறா�ேபா�  
 ெமணெமண� பழி9ெசா� ஓதி  

RangaRakes tamilnavarasam.com



ஊ�2"�வி ேபா�கிைள�ப� மாணிக�இ2  
 கலிகாலG �வ�பா$ அ7ேற.  12  
13  (அ0பம�$) ,தBதரBதா7 இ�லாம�  
 இ2"�:2 கடகி *7ேன  
(நி0ப�:$ இவ) 7பி7ேன நட�ப�:$  
 இவ7"றி�பி� நி71 ேவத$  
(க0ப�:$ ேபா) லா$இ2 க�ைடெயலா$  
 வி�#ெம�ள2 கட�ேபா$ எ7பா�  
(ெபா0ெபா�வி�) நடமிய01$ 4னிதாஇ$  
 மாணிக�த$ 4�ைம எ7ேன.  13  
14  எeவாறி� பிரமச6 யா$சனிைய  
 இழ�ேபா$எ7 றிரகி நி0பா�  
இeவா1 நிகNகி7ற மாணிசில�  
 ந�ேலா�காK இeவா ற7றி  
ஒeவாத ெகா#Oெசா�லா� "�ைவஎதி�2  
 கி7ேறா�$ உKேட ப�ேலா�  
ெசeவா$ப� கனிவாHமா ேதவிஒ�  
 4ைடயாHஇG திறBதா7 எ7ேன.  14  
 
 
2.2. "��# ஆசி6ய� 4�ெலா=2க$  
 
   அ1சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�Gத$ 
15  (ெபாHயதைன உ)ைர�ப�க�இ� பிரமசா  
 6க�ெநறிதா7 4திேத *2கK  
(ஐயேன இவ)�மீதி0 "ைறெயா71$  
 இைலஇவ�க� கறி: சா0றி9  
(ெசH?மா) சி6ய�ெசய Xைர2கி�பிண  
 *$நி71 சி62"மிக9 சிறிய�நி71  
(ைவ?மவ�) சீடரவ�2 ெக=ேகா�  
 மடகதிக$ எ7ன லாேம.  1  
16  எHகி7றா7 "�அ$பா� எறிகி7றா7  
 சீட7க� ெல#G� வOச$  
ெசHகி7றா7 "�இ�G�9 சி62கி7றா7  
 சீட7மிகG த]ய ெசா�லா�  
ைவகி7றா7 "�அவைன வலி2கி7றா7  
 சீட7ந# வழியி� நி71  
ெபHகி7றா7 "�ஓ�� ெபHகி7றா7  
 சீட7எ7ேனா பிைறேவHB ேதாேன.  2 
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17  (வ7பி#வா�) "�அவ�பா� வழ2கி#வா�  
 சீட�அய� மைனைய ேவK�G  
(�7பைடவா� ")�Gதா$ேபாH9 ,கிGதி#வா�  
 சீட�பி7 ,ளிG�2 ைகயா�  
(*7ப#வா�) "�அவைர ெமாGதி#வா�  
 சீட�இBத *ைறைம ய7ேறா  
(உ74ைடயா� க)லிமகிைம கKடாH*2  
 கKgட7எ7 TளெகாK ேடா ேய.  3  
18  இ�B�ற"$ ஆசி6ய� இய�கKேட  
 ப#G�றகி யி#வா� சீட�  
க�GதடகK ெபK*ைலேம0 கKைவ�ப�  
 ஆசி6ய� கK# சீட�  
இ�Bதடைக ைவGதி#வா� ஆசி6ய�  
 சிGதிர$ேப சி#வா� ேக�#�  
வ�Bதிவிைள யா�#வா� சீட�க�*2  
 கKgட7எ7 TளெகாK ேடா ேய.  4  
19  (bதிைனேய )காK#மைற ெசா�Xவி�ப�  
 ஆசி6ய� bNBதா ேரா#  
(வாதிைனேய) ெகாKடதைன வாசி�பா�  
 மாணா2க� வOச ெகாK#  
(காதிைனேய ெக)�Kடமணி2 க#2கனி�ட  
 *கம7றி2 க�ைண ய74(�  
ேபாதிைனேய ெக)�Kட*க மிைலஇவ�பா�  
 கலிய7ேற விைடE�B ேதாேய.  5  
 
 
(428). இ� பGெதா7ப� பாட�க�$ அ�கள� ெதாட2க காலGதிய பாட�க� 
ெகாKட ஒ� ,வ�யி� அ�களா� எ=த�ப�#�ள ெத71$, எK "றி�4$ 
தைல�4$ இ�ைல எ71$, அைட�42 "றி2"� உ�ளைவ ஏ#க� சிைதB��ள 
இடகளி� ஒ�வா1 'காமா, ேசாமா' எ7ற வைகயி� தா$ அைமBதைவ எ71$ 
ஆ. பா. அ�2"றி�ெப=�கிறா�. "��டா�ட$ எ7ற ெபய�$ உ� தைல�4க�$ 
ஆ. பா. அைமGதைவேய. 
 
"��டா�ட$ *0றி01 
  
3. "#$ப ேகார$ (429) 
 
(429. இத7 விள2க$ பாட�களி7 இ1தியி�) 
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நிைலமK�ல ஆசி6ய�பா 
 1  தி�வள� கமல2 "�மல� தவிசின7  
*த0ெப�B ேதவ� \வ�$ பணிய�  
ெபா�விைடG தி�நட$ 46?ந$ ெப�மா7  
அ�மல�2 க74ெசH அ7ப�க� க7ப7  
சீ�விைள LHைம ந]�விைள யா�9 ெசா0ற� வாHைம� ெபா01கி� உ#G�2  
க6சி�ெவK ண ]012 கவசB த6G�G  
தG�வ சி0பர ச0"ண அகKட  
அ04த சி0"ண அகலி ேகசைன  10  
  அகG�$ 4றG�$ அ�9சைன 46B�  
சிவBத� ,கெமT$ தி�வ* �K#  
சீல$ எT$தா$ ZலB த6Gேத  
அளவி� இ7ப$ அTபவி2 கி7றவ7  
\தறி வாள7 *G� சாமிஎ7 றிய0ெபய �ைடயஇG தி�வா ளT2"  
இராம லிக$ எ=தி வி#Gத  
மயX1 ேசாபன வாசக$ ஆவ�  
ஐயநி7 4ைடஇ� ெபாHயேன7 ேபாதர  
தைடபல உளஅைவ சா0றிட எ7றா�  20  
  ஆயிர ேகா�நா வாயிT$ *�யா  
இ�B� ம0றைவ எKணிட எ7றா�  
உ�ள$ உட$ெபலா$ ெகா�ளிT$ ேபாதா  
எ=தஎ7 றாX$ ஏ�#2 கடகா  
எ7னிT$ சிறிேத எ=தG �ணிBதன7 ("#$பG தைலவ7) 
 
எ7ெனனி� யா7ஓ� ஏைழ எ7ப�$  
ெதளிவிலா9 சிறிய6� சிறியேன7 எ7ப�$  
 
(*த� மைனவி) 
 
இ74ைட அறிேவ இ�ைல எ7ப�$  
அ74ைட யாHந] அறியாத த7ேற  
ெச$ெபா# களி$4 ெசறிBத� ேபா7ேறா�  30  
  ஆணவ2 கிழGதி அநாதியி� இ1க�  
பிரமரா nசிேபா0 பி�G�2 ெகாKடன�  
சிவZ ரணGைத9 சிறி�$ கா�டா�  
ெஜகெமT$ ஏக ேதச*$ ெத62கா�  
எeவிடG தி��$ எ7அக9 ,வெரன2 கனஇ�� வ�வ$ கா�#$ ெகா�யா�  
இரவி� பக�இ� இ7பி� �7பி�  
ஒளிெவளி இ�ெவன ஒ71$ ெத62கா�  
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இ12"$ அர2கி இவெளா#$ இ�Bேத  
எளிேய7 *யகிட� எ7தவ$ எ7ேகா  40  
  (அவ� ெப0ற பி�ைள) 
 
*01$ அOஞான \ட� பி�ைள  
ஒ�வ7 பிறBதன7 ஒ�வா7 அவ7தனா�  
பாTவி7 ஒளிைய� பட6�� \ட�ேபா�  
எ7அக2 கKைண?$ எ74ற2 கKைண?$  
அைகயா� \� அல2கழி� பா7எைனG த7ைனஇ7 னா7எனG தாT$ கா�டா7  
எ7ைனஇ7 னா7என எKண:$ ஒ�டா7  
ஏ#1$ எKg$ எ=G�$ உணரா7  
தாயிT$ ெகா�ய7 ஆயிT$ எ7த7  
விதிைய ெநாB� வி��பி7 வள�Gேத7  50  
  இவ7த7 வாN2ைக?$ வாN2ைகேயா எ7ன  
மதி�பவ� ஆெரைன ைவயக$ மகிNBேத  
ைவயக மகிN9சி ைவயக$ ெந��பா$  
ம��1 சி1வ7 வள�நா� ெதா#Gேத  
உறவக7 றா�யா7 அறிவக7 றி�ேட7  
(இரKடா$ மணவிைன2 க�Gதா) 
 
ெச�41$ ெதHவ9 ெசயெல7 ேகேனா  
இ�ெதா ட2"க� இயலா ெத7ேற  
ெதாட2"� ப0பல அ#2க#2 காயின  
ஆேரா ப,பதி அவ7வ� வழலா$  
அகK \7றா$ அ��சGதி மானா$  60  
  மKg$ விKg$ மாலய ேனாரா�  
ேந�? காணா ந]�பத *�யனா$  
எ=மைல எ=கட� எ=4வி எ=கா�  
ஆன எைவ?$ அளிG�ேநா2 "வனா$  
ஊ�த�$ மா�த$ உயி��பாH உளனா$ உயிெர= வ"�ைப?$ ஊ��?ற2 
"வனா$  
ஊழிக� ேதா1$ உ�ள ஒ�வனா$  
உைரெகாK ேடா த�$ உய�ேவ தாகம$  
உ0ற கைலக� உய6ய நிைலக�  
அKட பிKட$ அவ0றி7 �ைறக�  70  
  சா�$ இைறக� சராச ரக�  
வள*1 வ�ணா சிரம வைகக�  
வ"2"1 வ"�பிT$ வதிவாN2 ைகயனா$  
சதி�மா மாைய சGதிக� ேகா�  
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ம7னிய அரகிைட வதிெப0 றியனா$ அவ7றா7 யாேரா அறிேய7 யாேன  
அறிதர ேவK#$ அ�ப� வGேத  
மாைய எ7T$ மாதிைன2 ெகாண�Bேத  
சி1க� கா2ைக2 "1"1 க=Gதி�  
கன$ெப1 பனகாH க��ய வாெறன2  80  
  க��� 4Kணிய க��2 ெகாKடன7  
 
(இரKடா$ மைனவி) 
 
வி#Gெதைன� 4Kணிய7 விலகX$ அவ�தா7  
விKணவ� மKணவ� விய2"$ உ�2ெகா#  
ெகா�ளிவாH� ேபHகேளா� ேகா� நி7ேற  
த�Gத "ழவிைய� பி�Gத� ேபால ம0றவ� எ7ைன மணB� ெகாKடன�  
ெபKணைட அைனG�$ ெப�கைத யா"$  
அ#Gதவ� எ7ைன அBேதா ெகா�ய  
அ�Bதைள ஏெனன அைறBெதைன அக7றன�  
அகெமலா$ பகீெரன அனBத உ�வாH  90  
  அeவe :�ெகாK டைணG�2 ெக#�ப�  
கா0றிைன ஒ�சி1 கரகG தைட�ப�  
கட�ஏ ழிைன?$ க#கிைட *க�ப�  
வைகவைக யா?ட� வைனB� வ"�ப�  
ைவயக *01$ வாயி� ம#�ப� பகலிைட ந�ளி�� இ�2க� பKgவ�  
இ�ளி� பாTைவ எவ�2" கா�#வ�  
அKட$ எ�லா$ அgவி0 ெசறி�ப�  
அgைவ அKடமாH ஆ2கி நைக�ப�  
ெபாHைய ெமHயா� ெபா�Bதி மகிNவ�  100  
  ெபா�B�$ ெமHைய� ெபாHயா9 ெசHவ�  
அட�வO சக2கழ காட0 பி6யா�  
காணா� ப7னிைல கைல?ட7 கா�#வ�  
இ�ைள இ62"$ இB� ரவிகைள�  
பைடGதி கிய01வ� ப0பல ஜால$ பிரமைன வல2ைக� பி�2"� அட2"வ�  
இட2ைகயி� மா�பதி ஏBதிG த6�ப�  
தைலயிைட உ�Gதிர7 த7பதி ெத6�ப�  
"ளிெர= கட�இவ� "ளி2"B தடேம  
அKட ெம�லா$ ெகாKைடயி� *��ப�  110  
  ெஜகெமலா$ கைல2"� ேச�G�2 க�#வ�  
உட$பிைட உேராம$ ஒeெவா7 றிைடேய  
4வனெமா7 றாக� ெபா�Bத9 சைம�ப�  
எவைர?$ கணGதி� எHதி மய2"வ�  
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இ2ெகா#$ பாவி எ7மைன யான� பிடா6ைய� ெபKடாH� ெப0ற� ேபாX$  
அTU ல9ெசாைல அகGதிைட மதியா�  
அ�ம� பி��ப� அ6யவ$ பிைச�ப�  
உறக விடாளவ� உற"பாH ,��டா�  
ம�மா காயி# ெகா#ைம2 கிைளயா�  120  
  சாக:$ விடாளவ� சா�பழி தளரா�  
தவGதி� இைசயா� பவGதி7 நைசயா�  
ம��ேபH எ7ன மதிGதிட வா���  
பைடGெத7 மான$ பற2க9 ெசHவ�  
மான மக0றி?$ மைனவி� ேடகா� இர:$ பகX$ எைனயி=G தைண�ப�  
இவளா0 ப#மிட� இ$ம� �லேவ  
4கல� ப#ேமா 4கலி7 இ�ெசவி  
ெபா�B�ள ைகGதி#$ ேபா�$ ேபா�$  
ம�லாB �மிழி7 மா�பி7 ேமெலன9  130  
  ெசா�Xவ� அதனா� ெசா�வ� மரபல  
 
(இரKடா$ மைனவி ெப0ற பி�ைளக�) 
 
(\Gத பி�ைள) 
 
ெகா#Bதவ$ 46Bெதா� "ர"ெப0 றா0ேபா�  
மைல2க� ெப0றிட மன$எT$ இைளஞ7  
உல2ைக2 ெகா=Bெதன ஒ�வ7 பிறBதன7  
வ�மிவ7 ேச�ைட வ"2கவாH U,$ விதிவில2 கறியா மிக9சிறிய னாயிT$  
விKமK ந#க விைனக� இய0றி2  
காம2 "ழியி� க#கி� ப#"ழி  
வி=மத2 களிெறன வி=B� திைக�ப7  
பதிைய இழBத பாைவயி7 ெசய�ேபா�  140  
  ேகாபெவ கனலி� "திG� ெவ�$4வ7  
நிதிகவ� க�வ� ேந�$ சிைறெயன  
உேலாப9 சிைறயி� உழ71 வாNவ7  
ெவ0ெபT$ யாைனைய வி="$ *தைல  
*=கி2 கடலி� *ைளGதிட� ேபால ேமாக2 கடலி� \Nகி மய"வ7  
ம�"�G ேதகி மய2"1 வா�ேபா�  
மதGதா� வ ]றி மதகளி� விய�ப7  
ப��னி இ�2"$ ெவ�#ணி ேபால  
ம9சர ெகாK# மகிNU�B தைலவ7  150  
  காசி� ஆைச கல"றா ேவைச  
எனிT$ விழி*ன$ எதி��ப�� அ2கண$  
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அ6ய ெதHவெம7 றா#வ7 பா#வ7  
அணிக� அணிவ7 அ�?$ பணிவ7  
எX$ைப9 ,ரK#$ எ6நாH ேபால9 ,01வ7 ப01வ7 ெதா=வ7 எ=வ7  
கணGதி� உலெகலா$ கKேட இைம�பி�  
உ0ற இடGதி� உ1வ7 அ$மா  
ேசHைம எ�லா$ ெச�ல0 கிைளயா7  
பிGேதா கியஉ7 மGதனாHG தி6வா7  160  
  ெசா�வழி நி�லா7 ந�வழி ெச�லா7  
ேசர அைழ2கி� சிரGேத ஏ1வ7  
ெவ��X$ �ணியா7 க��X$ "1கா7  
மல2கி ஈ7ற மாதிT$ பாவி  
க�ள� "�G�G ���வா7 ேபால மதGதா0 ெபாகி வழிB� ���வ7  
*GதB தர�ேபா� \2ைக2 க��ப7  
மைறெசா� வா7ேபா� வள�ெசவி கி��வ7  
ச01$ இரகா7 தனிG�யி� ெகா�ளா7  
Uவிளி9 ெசHவ7 U#வ7 பலைர  170  
  Uவி அத��T$ ேகாப ெகா�வா7  
இ" *�ளா7 அ" *�ளா7  
பைட2" *7ேன ப" ெகா�வா7  
ம�யி� நி1Gதி வாHைம வழகிT$  
வKணா7 க�லிைட வறிஞ� சீைலைய ஒலிGதிட� ேபால உரGதி2 கG�வ7  
எ7ைனG தாைதெய7 ெறKணா7 ெசா�X$  
வாHைம எ�லா$ வK4ன� ஓவிய$  
ஆக2 ெகா�வா7 அவ7ப6 ,ைர2ேக7  
பிறBதஇ� பாவி இறBதா7 இைலேய  180  
  ெச7றநா� எலாமி9 சி1வனா� அ7ேறா  
வ�,க காணா ைவ9,ைம ேந�Bேத7  
திறBதிவ7 ெசயைலG திைனG�ைண விடா�  
ெச�பி7 க0க� சிைதB� கசி?$  
கனGத மரக� கKண]� ெபாழி?$ கட:ள� இவ7ெசய� காg வாேர�  
இைமயா2 கKகைள இைமGதி# வாரா�  
 
(இரKடாவ� பி�ைள) 
 
காசிப7 மைனவி*7 க#Bதவ$ 46B�  
ைப?ைட� பா$ைப� பயBத� ேபா71  
4Gதி எ7T$ 4Gதிர7 த7ைன  190  
  ஈ7றன� அவேனா எளிய6� எளிய7  
வாHைம?$ LHைம?$ வதித� வாN2ைகய7  
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தாெயா#$ பழகா7 தைமயேனா டைணயா7  
த1க ணாள60 "1கி?ற வாடா7  
பாவ$ எ7னி� பதறி அய�வா7 பா# பட0"2 Uடா7 உலக�  
கய" ெநறியி� உயகி மய"வ7  
பாNநிக� 4Bதிய� பாலி0 ெபா�Bதா7  
எ�பா #$படா7 எவைர?$ Uடா7  
கபடைர2 காணி� காத$ ேபாவா7  200  
  க"X$ பகX$ க��விவ காரG  
தடGதிைட வ ]NB� தய"1 நயக�  
சா�வ7 U1வ7 த�2"வ7 எைவ2"$  
அட"வ7 வறிேத அைமத� இ�லா7  
இவைன ம�யி� இ�GதிG திடெமாழி ெச�பிட9 ேசா�: ெசறிவ ெதன2ேக  
இவ7பா� ெசHவ ேத�$ அறிேய7  
 
(\7றாவ� பி�ைள) 
 
ெசறித� ேகா�ள ேசயிைழ யா�பிT$  
ைநய� 4ண�B� நா�பட வ�Bதி  
நா� நா� நாையஈ7 ற�ேபா�  210  
  உண�விலி எ7ேற உலக� ஓ�$  
சிGத$ எ7T$ சிறிய "ழவிைய�  
பயB� கரGதி� பதற எ#Gதன�  
கைரத� விKண ]�2 க�தட$ ஆக2  
கதி�வி#$ உ#2க� கற"மீ னாக மதிையG தாமைர மலராH மதிGததி�  
\Nக� பி�2க *7ன ெகாHதிட  
எKgவ7 எ=வ7 எ�#வ7 சிறி�$  
ேநரா திைளGேத நிைலக� ப0பல  
வா7கK டவ7ேபா� வாயா0 ெகாO,வ7  220  
  எைன?$ U:வ7 இவனிட� பலேவ  
இட�பல இய0றி இ=2"$ ெகா�ய7  
 
(நா7காவ� பி�ைள) 
 
இவ7ெசய� நி0க இவ7தாH வயி0றி�  
தா�க7 எ7T$ த1கK களி0ைறG  
தBதமா ைய2"G தனி\G தவளாH அககா ர$எT$ அடகா2 காைள  
அவனி \71$ அதி�B� கவிழ2  
கைட*ைற ெப012 களிGதன� அவ7ெசய�  
க�த:$ ேபச:$ கனிவாH U,ேம  
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U01வ� ேகா� ெகாK#திG தா�என  230  
  *ைளG� வள�Bதன7 \Gதவ7 \ைழ  
இைளயவ7 காைள எT$இல2 கியமாH  
*7Tள \வைர *#கி ஈ�Gேத  
எKணி� விைளயா� ெட=�4B திறGத7  
எ�லா ஆ0றX$ எ7பா� உளெதனG த�2"வ7 இவ7த7 சகட$ பலேவ  
த7ைனG தாேன தைகைமயி� மதி�ப7  
தரணியி� ெப6யா� தா$இைல எ7பா7  
மாதி7 வயி0றி� வBதவ7 எனா�  
தாேன பிறBத த7ைமேபா� ேப,வ7  240  
  வி�?$ அள:$ வ ]Kவா தி#வ7  
வாயா� வKைம வைகபல 46வ7  
ஓதவ7 ெப�ைம ஈதவ7 இய�ேப  
ெசா�லிT$ ேகளாG �6ேயா தன7என  
வானவ� தம2"$ வணகா *�ய7 *7விைன யா:$ *01$ திரKேட  
உ�2ெகா� கிய$ெபாணா ஊ1க� இய01வ7  
பி�ைள?$ அ�ல7 ெகா�ளி?$ அ�ல7  
இ7T$ இவ7ெச?$ இட�பல வ0ைற  
எவ�பா� ெசா�லி எ7�ய� ஆ01ேவ7  250  
  (\7றா$ மணவிைன2 க�Gதா:$ \7றா$ மைனவி?$) 
 
பாதகி �7ப$ பவ2கட� ஏ=$  
ம2க� �7ப$ மைலேயா� எ�#$  
ந]ள�ேபா தாெதன ெநOசி� நிைனGேதா  
அவள� bN9சி அ04த$ அ04த$  
ெதா�ைல மரபி� ெதாழி�பல க0ற உல:1 காமிய ஒKெடா� எ7T$  
கபடவO சகியா$ களGதிைன2 ெகாண�B�  
ேபHபி�G தவ7பா� ெப�$Zத$ U��G  
தா7மணB த�ேபா தாதி ெக71பி7  
மா01கா X2" ம1கா� ஆக  260  
  மா�� மிகமன மகிNBதா� U�ேவ�  
கKணிைண யா�ெந# கட�bN உலகி�  
நிைறB�ள யாைர?$ ெந�"வ� கணGதி�  
இவ�ெச?$ வ ]ர$ எKணி விள$ப  
உடெலலா$ நாவாH உறிT$ ஒKணா ஒ�Gதிேய இரKட "�ெகாடe வவ0றி�  
பலவாH� பல:�$ ப0பல வாHஉ�  
ெபா�Gத *றேவ 46வ�அe வவ0றி�  
பலகா� 4ண�B� பய7வலி ேபா2கி  
ஓ��2 க�$4$ ஓ��2 காOசி?$  270  
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  ஓ�� அ*த*$ உKண அளி�பா�  
வி��ைவ எ�லா$ ப��னி யா2"வ�  
ஓ�� வ�வா� உய�பO சைணேம�  
அகமகிN ,ரத$ அளிG�2 களி�ப�  
ஓ��G த7னா� உ1நில� பாHேம� எ74 ேநாவ இ=Gேத அைணவ�  
இஙன$ ப0பல ஏைழ2 "1$4க�  
இய0றி எவ�ேம ஏ2க ெகாளேவ  
இவ�*7 ந$ெசப$ எ71$ சாயா  
அரகர எ7ேற அர0றி ெமலிேவ7  280  
  (அவ� ெப0ற \71 பி�ைளக�) 
 
இeவா ெற7ைன இைழGதி# ெகா�யா�  
*2"ண$ \71$ \:� எ#Gேத  
வயி1 கிழிய வBத சிறா�க�  
\வ� தைம?ம$ \வ�$ அறியா�  
ெவலவ�$ இவரா� ேமெலா# கீNந# ஆய உல"$ அe:ல "யி�$  
ப0பல ெநறியி� பா#ப� டாெரனி�  
எளிேய7 பா� கிய$ப:$ ப#ேமா  
இவ�க�த$ இய�ைப எKண:$ பயமா$  
பாெரலா$ தாமாH� பர:$ இவ�தா$  290  
  ஏ01வ� இற2"வ� எ" நடG�வ�  
இய01வ� கீNேம� எ" மாக  
உவைக ஊ�#வ� உ1ெசவி \டG  
தி�#வ� பலவாHG திரK# திரKேட  
ஆ011 மா0றைல ஆ0ற� அ6தா$ இe:ல கதனி� எ7கK காண  
ஆயிைழ யாைள ஆHB� மணBத  
நாளி� ெதாடகிஇB நா�ப6 யBத$  
மனOசலிG திடேவ வலிய விலகிைனG  
தாளி� இ�#G தயகி அைலBேத7  300  
  வ ]KசO சலெமன விள$4$ �கைள  
*�\Nக வா6 *�Gதி� ேடனா�  
ஈ��ய ெபா�ளா� இ0ப, ஈBேத  
எ�ைம த7ைன அ�ைமயா யைடBதேனா  
ஆ0ற *�யா தைலேவ7 என:$ "றிGத ெக#Gதி#$ Uவ� ந]ைர  
விழ0" *G�ைல ேவK�� �ைறG�G  
�ைண2கர$ சலிGேத �ய�0 ேறேனா  
கா0றிT$ விைரBேத காரா7 பாைல2  
கம6ைட ஏேனா கவிNG�$ கல"ேவ7  310  
  கலந]� த7ைன2 கKணி0 சிBதி2  
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கழறி2 "ழறி2 கனிஉட� கைள2க9  
சிைலேந� fதலி� சி1விய� வ�$ப  
அ�Bெதாழி� ெசHதி கைடBத ெபா�ைள9  
சிவ4K ணியGதி� ெசலவி0 கலவா� ெபKசிX "2"� ெப6�$ ஒGேத7  
பகX$ இர:$ பாவிக� அைலGதன�  
இவ�க� ச�லிய$ ஏ0பவ� ஆெரன2  
U2"ர� ெகாK# "ழ1வ7 எ=வ7  
கிண0றி� மKைண2 ெக�ல� Zத$  320  
  ேதா7றிய ெத7T$ ெசா�ைல ஒGத�  
இவi டாட எ7னா� *�?ேமா  
அவ�2 கிவ�தா7 அறியவB தாெளT$  
\71 மாத�$ *=�பாH ,���க�  
இவ�களி� ஒ�வ�$ இைசயவB தாரல� இ9ைச வழிேய இணகி வலிவி�  
மணம� ெகாK# வாNB� வ�ைகயி�  
சKட7 மிKட7 தைலவ� எ7ன  
4விமிைச� பாதக� ேபாBதி "திGதன�  
இவரா� ேந�Bத எKணிலாG �யைர�  330  
  ெபா1�ப த6தா$ ெவ1�ப� விதிேய  
பாவ மி7T$ ப0பல உளேவ  
 
("�யி�2க2 ெகாKட வ ]#) 
 
"#$பG �டேன "�GதனO ெசHய2  
"�2 Uலி2"2 ெகாKட மைனயி�  
கKட கா�சிக� கனவிேரா தக� இராமா யணG�$ பாரதG �$இைல  
இழிவிT$ இழிவ� எKசாK உ�ள�  
மல*$ சல*$ மாறா ஒ=2க�  
,0றிT$ ஒ7ப� ெபாGத� உைடய�  
சீ=$ கி�மி?$ ேச�B� கிட�ப�  340  
  எ74ேதா� இைற9சி எ"$ ெசBந]�  
ஆHB� ெசHத ஆகர *0ற�  
அகல� அgக� 4கல� இகல�  
அணிக� �ணிக� அணிவ தாய  
சால விGைதக� ச�6� ெகாKட� கிடB�$ இ�B�$ நடB�$ ப0பல  
பக6$ மைனயா� ப#$பா டதிக$  
 
(வ ]�#G தைலவ�$ "�2Uலி நி��பBத*$) 
 
இ$மைனG தைலவராH எ=Bத \வ�  

RangaRakes tamilnavarasam.com



த1க� கைடய� தயேவ இ�லா�  
பணிசிர *தலாH� பாத$ வைரயி�  350  
  வா� ெசHதி#$ வKகால வாதி  
ெப�"1 க�ளிT$ ெப6�1 மய2க$  
ேபைதைம கா�#$ ெப�Bத]� பிGத7  
ெகா#விட$ ஏறி# ெகா�ைகேபா� இர2க  
ெகா�ளா திட�ெசH "ளி�Bத ெகா�ளி இவ�க� எ7ேனா �க�வ� இரகா�  
என2" ேந�$ ஏNைம?$ பாரா�  
பிKட ெம7T$ ெப�"�2 Uலி  
அ7ைற2 க7ேற நி71 வா"வ�  
ெத6யா ெதா�நா� ெசXGதா வி�டா�  360  
  உதரG ��ேள உ1கன� எ=�பி  
உ��$ 4றG�$ எKெண6 ஊ��  
அ�ேநாH ப0பல அ�2க� ெசHவ�  
இவ�ெகா#O ெசHைக எKgB ேதா1$  
பகீெரன உ�ள$ பைதG�2 ெகாதிG� ெவ�$4$ எ7னி� விள$4வ ெத7ேன  
 
("#$பG தைலவனி7 ெவளி விவகார$) 
 
சினமி"$ இவ�த$ ெசHைகக� கனவிX$  
நிைனB� விழிG� ேந�வத7 *7ன�  
ம0ேபா� க�தி வBதவ� ேபால  
ஓ�$ேவ தாBத$ உைர�ப� சிலேப�  370  
  வா�ேபா 6T2" வBதவ� ேபால  
வய"சிG தாBத$ வழ"வ� சிலேப�  
தKடா ?த�ேபா� தா"வா� ேபால  
இதிகா சGைத இைச�பவ� சிலேப�  
உல2ைக� ேபாைர உ0றா� ேபால இல2கண Iைல இய$4வ� சிலேப�  
க0ேபா� விைள2க2 கா�#வா� ேபால9  
சமய I�கைள9 சா01வ� சிலேப�  
விவகா ரக� விள$4வ� சிலேப�  380  
  ம�பி� ேபா�2" வாHBதவ� ேபால  
மதL ஷைணக� வழ"வ� சிலேப�  
க�"�ய� வB� கல2"த� ேபால2  
காம Iைல2 கழ1வ� சிலேப�  
விழ0" ந]ைர வி#வா� ேபால வ ]Kகைத ேபச விைழவா� சிலேப�  
இவ�க� *7ேன இவ�2 ேக0ப  
"ர�க$ மிட:$ "1நா உலர:$  
அழைல எழ:$ அவரவ� த$பா�  
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சமேயா சிதமாH9 சBதத$ ேபசி  390  
  இய7ற ம��� ஈ#தB தய�ேவ7  
 
(அவன� உ� விவகார$) 
 
பி7ன� மைனயி7 பி74றG ேதகி2  
கல2" மலGைத2 க�ேத கழிG�2  
க�லி� அ=2ைக2 கழ01த� ேபா71  
ப�லி7 அ=2ைக� பKபி7 மா0றி9 ேசாமைன� ேபாலெவK ேசாமைனG 
�ைவG�  
ந7ன ]� ஆ� ந1மல� ெகாH�  
ேதவ�2 ேக0ற திரவிய U���  
பாைவைய ைவG�� பா� ஆ#$  
சிறாைர� ேபால9 ெசHபணி யா0றி  400  
  மKணி7 ,வ�2" வK,ைத த]�ட�ேபா�  
ெவKண] றதைன விளக� Zசி�  
4கN�G ரா2க� Zைன எ7ன  
உ0ற ெசபவட$ உ��� உ���2  
"ரKடக$ ேபா71 "றிGத ேயாக$ ெசHத பி7ன� சிறி� ேநர$  
அ�Gதியி0 Zசைன அம�Bத கா0றி  
ஊ7பிK டGதி0 "1பிKட மீB�  
"�2U லி2கட7 "ைறயறG த]�G��  
பக�ேவ டGதா� பலைர விர��  410  
  (அவ7 பரGைதேயா டய�த�) 
 
நிGதிைர� பரGைதைய ேந�B� Uட:$  
ெபா=�$ ச6யாH� ேபாகி7 ற�ேவ. 
  
 
 
இ�, *G�சாமி *தலியா67 தி�மணGதி0"G தா$ வர இயலாைமைய2 "றிG� 
வைரBத தி�*க$.  
*G�சாமி *தலியா� வ ]ரைசவ�. அ�களி7 மாணா2க�களி� ஒ�வ�. தா$ 
இய0றிய ேதாGதிர�  
பா2க�2" அ�களிட$ சா012கவி ெப0றவ�. அ�க� வடp6லி�Bத ேபா� 
ெச7ைனயி�  
இவ�2"G தி�மண$ நிகNBத�. தி�மணGதி0" அ�க� எ=Bத�ளி வாNGத 
ேவK#ெமன வி�$பினா�.  
அe வி��ப$ நிைறேவறவி�ைல. அதனா� வ�Bதிய *G�சாமி *தலியா�2" 
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அ�க� இ2 "#$ப  
ேகாரGைத� பா�, ெகாBத\� சீனிவாச வரதாசா6ய� \லமாH அT�பின�. 
*தலியா� இeவகவைல மன�பாடO  
ெசH� ைவGதி�Bதா�. மன�பாடமாக அவ� ெசா�ல2 ேக�டதைன ேமாb� 
கBதாசாமி *தலியா� பி. ஏ. எ=தி ைவGதா�.  
அ� சிGதாBத சரப$கலியாண,Bதர யத]Bதிரரா� பா�ைவயிட� ெப01, காOசி 
நாகலிக *தலியாரா�  
நடGத�ெப0ற ெதாழி0க�வி (Industrial Education) 1914 ஜூைல (ஆனBத, ஆ� ெதா"தி 1, 
ப"தி 4)  
இதழி� ஒ�பாதி?$, ஆகr# (ஆவணி, ெதா"தி 1, ப"தி 5) இதழி� ம1பாதி?மாக 
ெவளியாயி01. 
  
 
  
4. தி�*க அகவ� (430) 
நிைலமK�ல ஆசி6ய�பா 
 
430. இ� U1$ ெபா�� *=வ�$ ந7" விளகவி�ைல.  
   கா�4 
1  அகKடெமHO ஞான அ04த அமல  
பர$பர அனாதி பகவ பராபர  
4Kணிய ைசவ ேபாத Zரண  
ச9சிதா நBத சாnாG கார  
நிGதிய நிரOசன நிமல நிராமய எK"ண விேநாத இ7ப ,பாவ  
,Gத நி�கள ,ய$பிர காச  
சிவ2கியான சிGதி சிGேதாப ேதச  
பதிப, பாச� பK4ைர ேதசிக  
விZதி �Gதிரா2க Zடண வ�வ  10  
  ச�வ வ�லப சாBத சிGத  
தயாநிதி எனவள� சாமி யவ�க�  
sதிe விேயாபய ெசBதா மைரயா$  
தி�வ�2 க�ேய7 தி�9சி0 ற$பல$  
காச1 காவி6 கைக யாதிய  
வாச ந]ரா� மOசன$ ஆ��  
ம�லிைக *�ைல மாமல�2 ெகா7ைற  
மயிைல *த0Z மாைல சாGதி  
Lய வாசG Lப த]ப  
ைநேவG திய*த� நKgப சார$  20  
  U#ற இய0றி2 Uவிள பGதிர$  
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ஆயிர$ அைவயா� அ�9சைன ெசH�  
உ�ள$ "ைழய உேராம$ சிலி��ப�  
பா� ஆ�� ப�மிைச வ ]NB�  
அ741$ அக$ ஐBெதா#$ எ�ெடா#$  
இ74றG ெதKட னி�டவிK ண�ப$  
தி�வள� உலகி� சீ�Z ரணெம7(1)  
ஒ�ெபய� நிற]இ ஓகிய தணிைக2  
"7றிைட விள"$ "மார ேதசிக7  
ந7றிைட யாவைக நவி7மணி வா�Gைத  30  
  கா�நிக� வKைக?$ க�வி� ெப�2"$  
பா�நிக� ெபாைற?$ பK4$ பா7ைம?$  
சீ�$ சிற�4$ திறT$ ெச�வ*$  
யா�$ 4கNத� மிய�4ந� லறி:$  
எ$பா� அ74$ எமத�� உைடேயா�  
த$பா� சா�4$ தண�4றாG த7ைமய7  
தான$ஈ ெர�#$ த�ேவா� நாண  
ஈனமி� அவ0றி7 எ�ைலேம� ஒ7றி7  
நா7கிேலா� பாக$ நKணிய தான$  
தா7கிள� உலகி� சா�4ைட யவ�த$  40  
  கKகளி� 4ற:$ காதிைச ெபற:$  
ஒKகளி� ெபா#மன *வB�வB ��க:$  
த�பவ7 4ரைச9 சபாபதி எT$ெபய�  
ம�விய கைலவேலா7431 மகிNெவா#$ ேக�க  
எ$மிைட ஒ�வ7 எளிைமயி� சிறBேதா7  
ெச$ைமயி0 ேபாBெத7 சி1மைன2 கிழGதி  
எBதாH fBதைம ஈ7றந0 றாயி7  
நBதா அ��தி� நாம$ ெகாKடன�  
ஆகவ� த7ைன அ�ெபய ரா�அைழG(�)  
ஈெகe ேவைல?$ இ#த0 கOசிேன7  50  
  ஈதல �ம2"$ஓ� இழி:K �தனா�  
ஆதலி7 அ�ெபய� அக01த0 காயிர$  
ெபா7ேவK#$ எ7றன7 ெபா7வ� வ�ல�  
ெபா7ேவ றிைலயா� ெபா7Tைட யவ7எ$  
மா�ல7 ஆதலி7 வலிவி0 ைக2கட7  
வா�ற2 ேக�டX$ வாகX$ ஈன$  
தர$ெப1$ உம� தBைதேயா எனி�அவ�  
இரB�ழ� கி7றைத யாவ�$ அறிவ�  
நி7மல ராகிய ந]ேரா எ7றா�  
ெந7மலி உலகி� நி7கK காண  60  
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  ஒ�மணO ெசHேதா�2 "1�ய� பலஉள  
இ�மணO ெசHத எம2ெகG தைனேயா  
சகட$ அ�நி7 றன2"B ெத6?$  
எகg$ நி7ேபா� எம2க7 பின�இைல  
அதனா� நி7பா� அவைன அT�பின$  
இதேம அ7றி அகித$ இைசயா  
ெந#$ெபா0 4ைடேயாH ந]?$ எ$ேபா�  
"#$ப பார$ ெகாKடைன ஆதலி7  
ஆயிர$ எ7றதி� அைர�ப ேகT$  
காயக$ அறிேயாH கா0ப ேகT$  70  
  இ�ைலஎ7 னாம� எ$*க$ ேநா2கி  
ந�ைலந] அவ0" ந�"வி� பாேய.  
 
4ரைச அ�டாவதான$ சபாபதி *தலியா� ேம� ஆ1  
அ�களி� அ�டாவதான$ "றி�பிட�ெப0ற�. 
  
 
 
  
5. தி�*க� பா,ரக� 
5.1 ம�ைரG தி�ஞானச$பBத ,வாமிக� ஆத]ன$ 288-ஆவ� "�மகாசBநிதான$ 
sலs ஆ1*கG தி�ஞானச$பBத ேதசிக பரமாசா6ய ,வாமிக� அவ�க�2" 
வைரBத தி�*க� பா,ர$. நிைலமK�ல ஆசி6ய�பா 
  
தி�வள� மா�பT$ திைச*கG தவT$  
உ�வள� ேதவ�$ உண�Bதிட� படாத  
ச9சிதா னBத சாnாG கார  
ெசா9ச நிGதிய ,ய$பிர காச  
நி�2"ண நி9சல நிமல நிராமய  
சி0"ண த0பர சி0பர சி7மய  
அகள அ04த அனBதா னBத  
சகள மGதிய சGதிய சG�வ  
அகKட Zரண அ�ளா னBத  
மகKட விKடல வாண�க� வBதித  10  
தG�வ ெசாiப தG�வா த]த  
தG�வ காரண தG�வ ரகித  
வி9,வ ெசாiப வி9,வ காரண  
வி9,வ ரகித வி9,வா த]த  
பிரணவ ெசாiப பிரணவ காரண  
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பிரணவ ரகித பிரணவா த]த  
பOசா2 கர�ெபா�� பா"1 வ�வ  
எOசா2 க�ைண ெயTBதி� :�வ  
நாத வ�வ நாதநா தாBத  
ேவத வ�வ ேவதேவ தாBத  20  
உ�ளம� ஒளிய ஒளியிT� ஒளிய  
க�ளமி� அ7ப� கKணம� ெவளிய  
ெப6யதி� ெப6ய ெப�"ண2 கடல  
அ6யதி� அ6ய அனாதி ேபாதக  
ஆகம வ�வ ஆகம *�வ  
ஆகம நிலய ஆகம காரண  
ைசவசிG தாBத rதாபகO ெசHத  
ெதHவ மகG�வ சிற�41 ெநறிய  
ஞான காரண ஞானெமH9 ெசா�ப  
ஞான நாடக ஞானச$ பBத  30  
ேதவ ேதவ சிவசிவ சிவஎன  
யாவ�$ �தி2க இனியெத7 பாK�  
நா��ைட ம�ரா நக�Gதி� மடாலயG(�)  
ஈ��ய அ�ளா� எழில�� வ�வ  
ெகாKெடைம அ�ைம ெகாKட�� 46Bத  
தKடமிN மைறெமாழி த�Bதனி *தேல  
\வாK டதனி� \:ல "$ெதாழG  
ேதவாKட ஞானG ெத�ள* த�Bதிய  
மணிேய எ7கK மணிேய ைசவ  
மணிேய ெதHவ மணிேய அணிேய  40  
*G�9 சிவிைகயி7 *ைளGெத=$ இளகதி�  
ஒG�G தனியம�B த�ளிய ஒளிேய  
ைசவB தைழ2க9 சமKக= ேவறG  
ெதHவந] றளிGத தி�வ�� "7ேற  
பிைழGதலி� எ7ைப� ெபKg� வாக  
அைழGத�� 46Bத அ04த அ*ேத  
ச6ைய யாதிய சா��� பாத*$  
ெத6யந� ேலா�2"G ெத6Gத�� ெதளிேவ  
பாெலா# கலBத பழ$ேபா� இனி2க  
Iெலா# ெமH$ெமாழி fவ7ற�� பதிேய  50  
தவேம தவGதி0 சா�த�$ பயேன  
நவேம சாBத நைக*க மதிேய  
ெசeவிய க�$ேப ேதேன கனியி7  
திeவிய ,ைவேய ெதவி�டா ம�Bேத  
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அOெச=G �Kைமைய அறிBதிட அ�ேய7  
ெநOச=G �றஅ�� ந]�தயா நிதிேய  
எ7ெனா� தாேய எ7ைனய7ீ ேறாேன  
எ7Tயி�2 "யிேர எ7ெப�$ ெபா�ேள  
எ7Tைட அறிேவ எ7TளG த7ேப  
எ7Tய� கதிேய எ7Tைட2 "�ேவ  60  
அ�ேய7 46?$ ஆயிர$ பிைழ?$  
ப�யா0 ெபா1G�� பாக�� பரேம  
எ�லா$ வ�ல இைறேய அைடBதவ�  
ெபா�லா ெக�லா$ ெபா1Gத�� ெபாைறேய  
*01$ உண�Bத *தேல உலக�  
ப0ைற அக7றந0 பKபின� உறேவ  
ஆனச$ பBதந� ஆ1 *கGதி�  
ஞானச$ பBத ஞானேத சிகேன  
ேபா0றிநி7 ேசவ� ேபா0றிநி7 Z$பத$  
ேபா0றிநி7 தா�மல� ேபா0றிநி7 கழ0கா�  70  
"0ற*$ "ணமா2 ெகாKட�� 46?$  
ெப0றிநி7 க�ைண� ெப�$ெபய� அத0"  
அ�ட மாக அனBதB ெதKட7  
இ�டமா வ�ேய7 இ�டவிK ண�ப$  
தி�9ெசவி2 ேக01G தி�:ளG ெதளிேய7  
உ�9ெசவி அறியா உ1பிைழ ெபா1Gதிட  
ேவK# நி7ன�� ேவK#நி7 க�ைண  
ேவK#$ ேவK#$ ேவK#$ எ7ெனனி�  
எ7ெனன உைர2ேக7 எ7ெனன உைர2ேக7  
ெபா7னன நின� Z$பத$ த6சிG(�)  80  
அ7ப�க� எ�லா$ அeவிைட வாழ  
ந7பய7 அறியா நாேய7 ஒ�வT$  
ந7னிதி அைனயநி7 சBநிதி அதனி�  
ம7Tநி7 க�ைண வ�வ2 கா�சிையG  
த6சிG தி7பG தனி2கட� ஆட�  
பி6யG �டேன ெப0றிலா தBேதா  
தகவிேல7 ெந#நா� தனிG�9 ேசHைமயி�  
4�டைன� பி6Bத Zைவைய� ேபால  
வாNவி0 "ைறB� மனBதள� ெவHதிG  
தாN:1 நாணB தைல2ெகாள நி7ேற7  90  
ஆதலா0 ,வாமிக� அ�ளி0 46Bத  
த]திலாG தி�*கG ெதHவB த7ைன(432)  
த6சிG ��ளB தைழG� வணகி�  
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ப6சிG த7ெபா# பரவி� ேபா0றி  
வணகி வணகி வாசிG �ட$4$  
உயி�B தைழ2க உவBதா னBத2  
UGதி� வைரயி0 "யி0றிநி0 கி7ேற7  
எ7னிT$ அBேதா எ7ெசHேவ7 பி6Bத  
47ெனறி நிைனG�� ேபாBத நாண*$  
அ9ச*$ எ7ைன அ�2க� தைக2க  100  
ந9சிய விGதைன நா�$ விKண�  
பGதிரO ெசH� பரவG தாNGேத7  
"Gதிர மனG�2 ெகா�ேய7 ெசHபிைழ  
மைலயிT$ கடலிT$ மKணிT$ ெப6ேத  
நிைலயிT$ அறியா ெந#$பிைழ எBதாH  
எ7ெசHதா� த]�$எ7 ெசHேவ7 எளிேய7  
ெபா7ெசHதா ல7னநி7 ெபா7மல� அ�ைய  
இர:$ பகX$ இைடவிடா �7னி�  
பர:$ ப6ேச ப6ெசன அ�ேள.  
 
(432). ெச7ைன�ப�டணGைத9 சா�Bத மயிைலயி� அ�ேய7 சித$பர$ 
இராமலிக$.  
ஆனBத வ�ட$ 4ர�டாசி மாத$ உக ஆ$ ேததி* ,வாமிக� அ�க�" அT�பியதாக 
இ"2 "றி�பிட�ெப1$ தி�*க$ கிைட2க வி�ைல. * 5-10-1854  
  
 
5. 2 தி�வாவ#�ைற ஆத]ன$ விG�வா7 தாKடவராயG த$பிரா7 ,வாமிக�2" 
வைரBத தி�*க� பா,ரக�  
 
 1  I01�ப7னி� சீரா7 வBத கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�Gத$ 
  அணிவள�$ உய�ெநறிெகா� கைலக�நிைற மதிமகிNைவ  
 அைட?$ஒளி ?ைடய சைடேயாH  
அ�ெளா=க அ*ெதா=க அழெகா=க இளநிலவி7  
 அளிெயா=க ஒளி�* கGேதாH  
அமலநிைல உற:$உ1 சமலவைல(433) அற:$உண�  
 வ��க�ைண மி"" ணGேதாH  
அ�ய�விைன அகலஒ� பரம,க நிைலய��  
 ம�க�� தி�: ளGேதாH  
அநக,ப விபவ,க ச6தரக சிரகமந  
 அ�ல அ�லித பதGேதாH  
அகிலசர அசரஅப 6மிதமித அg:$அg  
 வg:$இைவ எனஉ ைரGேதாH  
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அகிதவித விவிதப6 சயசகல விகலஜக  
 வரஸரஜ தள$இ ைழGேதாH  
அகளமன ரமணவபி நிகடவபி நிபிடதட  
 அநதிசய ,க$அ ளிGேதாH  
அgபn$ இ�ச$4 பn$இ� காKகஎ7  
 ற74ட7 உைரGத ெப6ேயாH  
அதி2கிராB தGதிய�4 தி2கிராB தGதிய�பி7  
 அைமதிஇஃ ெத7ற அறேவாH  
அதிகார ேபாகஇல யக�இ� வைகஇய�  
 அறிBதிட உண�G�$ உண�ேவாH  
அ�வ$இஃ ��வ$இஃ த�:�வ$ இஃெதன  
 அைறBதறி :1G�$ அறிேவாH  
அேபதச$ ேவதந ,யOசGதி இய�எலா$  
 அைலவற வி6Gத 4கேழாH  
அநநிய ப62கிரக சGதிவிைள ெவ�லா$ைக  
 ஆமலக$ எனஇ ைசGேதாH  
அG�வா ெநறிஆ1$ ஒG�வா ெனறியா  
 றைடBதி#க எ7ற ப6ேசாH  
அ:Gதி6யி7 உGதர$ உன2கிைச: 1G��$  
 அம�Bதி#க எ7ற இனிேயாH  1/4  
  (433). சமல$  *$மல$. சமயவைல - ச.*.க. பதி�4. 
  பணிவள�$ நி4ணகண பணகரண பரணவண  
 பரத?க சரண 4ரண  
பர$பர சித$பர திக$பர நிரBதர  
 பரBதர விள" பரம  
பகடபட தடவிகட கரடகட க6?6ெகா�  
 பகவ அரகர எ7னேவ  
பவ7த" சிவ7தைன உவBதைன ,வBதைன  
 பக�Bதி#க எ7ற அ*ேத  
பக�பர உகரபர மகர"ண "ணிக�உ1  
 ப6சறிய உைரெசH அரேச  
பய7த� வயிB�வ �வBதிகN சிவ$4க�  
 பத$ெதளிய அ��ெசH இைறேய  
பதசிகர வகரெநறி அகரநக ரமகரஉ  
 பயஅபய நிைலெசா� மைலேய  
பவBெத1 நவBத� "வ$ப6 பவ$ெபா�  
 ப#$ப� எT$ 4னிதேம  
பதி?த: பதிதன� ப6,$அஃ தைட?$ஒ�  
 ப,இயX$ அ��ெசH ெபா�ேள  
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பBதநிைல அBதநிைல இBதநிைல எ71பர  
 பBதெமாழி தBத மணிேய  
ப�?$இட� வ�?$இ�� வி�?மணி ெமாழிமைறக�  
 ப�?$என ெநா�ம �Bேத  
பOசமல கO,க*$ எO,$வைக பOச$இைல  
 பOசமக$ எ7ற நிதிேய  
பதிதெநறி வி#கஒ� பதிதெனறி ெதா#கஒளி  
 பட�$வைக எT$எ7 உறேவ  
 பக$அற அ"*ள இ"*ள எ"*ள  
 பKைடெவளி எ7ற ஒளிேய  
பலிதஅf சிதஉசித ?களஇக பர$இர:  
 பக�என விள$4 வளேம  
 ப7னிைல?$ *7னிைல?$ நி7னிைல?$ எ7னிைல  
 ப�B�வி# ெக7ற ந7ேற  1/2  
  திணிவள�$ அறி:ெகா# ெதாட�வ6� ெப6�பர  
 சிவ$அ� ெவT$ ெச�வேம  
 சிவசா தன$ெபறா� பவசா தன$ெப1வ�  
 ெதளிகஎT$ அளிெகா� "�ேவ  
தி�ந]1 காKநின� க�ந]1 காgவ�  
 ேத�B�ண�க எ7ற ெதளிேவ  
 சிவேம: சமய$அ� தவேம: சமய$இ�  
 சிGத$என ஓ� *தேல  
சிவன�ைய வாNGதாத வாHஊGைத வாHெகா�ய  
 ெசeவாH என9ெசா� நிைறேவ(434)  
சிவமா7மி ய$4கா2 கா�கா ெத7T$  
 ெதXகெமாழி எ7ற ஒ7ேற  
சிவன� வணகாத தைலசிதைல அவ7விழாG  
 ெத6சியா2 கKக� 4Kக�  
சிவைனநிைன யா9சிBைத நிBைதயா$ இ�நம�  
 சிGதாBத$ எ7ற தி�ேவ  
திகNபரம னட:$விைட மைனயின*$ அவ7*ேனா�  
 ெசறிகம67 அ*�Kட நா�  
ேச�:ற விேட�எ7ற ஒ�மர2 கறி?$(435) அ9  
 சிவபிரா7 விடய மாகG  
தி�வாத >ர�க� தி�வாH மல�Bத��  
 தி�2ேகாைவ யா�ெசH ைக?O  
ெச�4கஎ ன2கடாஅH நி7றவ�2 கிைறெமாழி  
 ெத62"$ சிற�4 வாHBேத  
சீைரB ெத=Gதினா� இல"நக 67கKஓ�  
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 தி�ைவB ெத=Gதி7 ஓ"$  
ேதசிகG(436) தKண*த வா7கட� ப�Bத��  
 ெத�ள*த$ உK# ேத2கி9  
ெசறிபவ2 ேகாைடயற அ�Kமைழ ெபாழிBெதாளி  
 சிறBேதா" சீ�2 ெகாKடேல  
ெசHயதாK டவராய LயவாN ேவநின�  
 தி�வ�2 க74 ெகாKேட  3/4  
  (434). நிைறேய - ச. *. க. பதி�4.  
(435). அ6வா�டாயநாயனா� வரலா0ைற2 "றி�ப�.  
(436). சீைரB ெத=Gதினா� இல"$நக� - (தி�) ஆவ#�ைற தி�ைவBெத=Gதி7  
ஓ"$ ேதசிக� - நமசிவாய ேதசிக� தி�வாவ#�ைற ஆத]னGதி7 ஆதி 
"�\�Gதிக�. 
  தணிவள� விராகம� ெப0றிேல7 காமரB  
 தாT$அறி ேய7 �7பிைனG  
தலிதOெச ேய7ம" லெகாK# நகபதB  
 த7னி0 ப�G� விைனையG  
தா",$ மாடாயி ேன7நவ விராக*த�  
 சா01,$ மா# ம�#B  
த"ெமாழி *தைலஉைட ேய7*த0 கயலி�  
 தய"ெமா� நாம$ உைடேய7  
த"*ைற2 கைட\7றி TO,வசி ?0றிேல7  
 ச�6ேல7 பOச நயேவ7  
ச��யி� இரK�7ஒ7 ேறHBதிேல7 ஒ71ேபா0  
 றாTைழG �ழX கி7ேற7  
தKட7 ஆயிரமி� #ைர2"$விK ண�பம�  
 தா7எ7ைன ெயனி� உ7ன�யா�  
ைசவேயா கOெசHவ� யாTெமா� கா�ேபான  
 ைசவ ேயாகO ெசH"ேவ7  
த�#றா ஞான$உைட யா�நின� ெதாKட�யா7  
 தாT$அ� ,�ட உைடேய7  
சாBதெநO ,ைடய�நின த7ப�யா7 மண$வ ],  
 சாBதெநO ச�:$ உைடேய7  
சகசநிய ம$ெப1வ� நி7அ�ய� அ�ைம?$  
 சகச நியம$ ெப01ேள7  
தனிவ ]# விைழவ�நி7 அ7ப�யா7 பலUட  
 சாைல?ள வ ]# விைழேவ7  
சா�4ல2 க�வ�வ67 அO,வ�நி7 அ�ய�யா7  
 தனிவ6T$ மிக அO,ேவ7  
தாNெபாறி அட2"வ�நி7 அ7ப�யா7 உய�ெபாறிக�  
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 தைமஅக$ அட2க வ�ேல7  
தமியேன7 த7ைனந] ைகவிேட� வி�T$நி7  
 த7ைனநா7 வி#வ ன�ேல7  
த"வழ2 கி�ெடனிT$ நி7பா� என2"ெமா�  
 சா�4ற9 ெசH" ேவேன.  1  
2  ெவKபா  
 
பK# "ல$ேபச� ப6Bததி�ைல ஈKெட7ைன2  
ெகாK# "ல$ேபச2 "றி�பாேனா - ெதாK#ெசய  
ந]Kடவரா ய�ெப�மா ன ]2"B தி�G�ைறைசG  
தாKடவரா ய�ெப�மா7 றா7.  2  
3  க�டைள2 கலிG�ைற  
 
வாேன� அமர� வ�Bதி2 கைடBத ம�B�வB�  
தாேன ஒ�சி1 நாH2"2 கிைடGத தகெவனஎ$  
மாேன� �ைறைசந0 றாKடவ ராய மணிஎன�  
பாேன� கிைடG�$ பய7ெகா�கி ேல7ெவ1$ பாவியேன.  3  
4  மி7ேன� சைட*�G தாKடவ ராய விய7றவநி7  
ற7ேன� அைடத0 ெகளிதாக நா7ெப01B தாNG�கி7ேற7  
ெபா7ேன ெகா#G�$ எTநா ல�யி7(437) ெபா��கில2காH  
எ7ேன இ�B�ழ� எ7ஏைழ வ7மதி எ7மதிேய.  4 
5  (437) இ" ேம0ெகாK#�ள நால�யா�9 ெசH?�: 
 
ெபா7ேன ெகா#G�$ 4ண�த0 க6யாைர2  
ெகா7ேன தைல2Uட� ெப0றி�B�$ - அ7ேனா  
பயனி� ெபா=தா2 கழி�பேர ந�ல  
நயமி� அறிவி னவ�.  
- ெப6யாைர� பிைழயாைம 2 (162) 
 
வ�B�2 கனவிTO ேசாறறி யாைன மணGதி ...  
வி�B�2 கைழ�ப� ேபாேலநி7 ெபா0பத ...  
ம�B�2" ெமHெசால வாராத ெவ7றைன ...  
த�B�2க ஊNவிட மா�டா� தாKடவ ...  5  
6  வாHம� #ேமாமன ம�ேடா எ7 ஆ�யி�ம ...  
ேபாHம� #1மி7 ,ைவமய மா2"நி7 ெபா7மல� ...  
ஆHம� ட*தO ெசவி2ேகற *7*ய லாைமயிந ...  
நாHம� #ேமாதBைத தாHம�# மாOைசவ நி ...(438)  6  
  (438). தாKடவராய ,வாமிக�2" எ=திய ஆ1பாட�களி� *த� இரK# 
பாட�க�$ ஒ� தி�*க$. 
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பி7 நா7" பாட�க�$ ேவேறா� சமய$ எ=தியைவ.  
5, 6-ஆ$ பாட�களி� 4�ளியி�ட இடகளி� ஏ#க� சிைதB��ளதாக ஆ. பா. 
"றி2கிறா�.  
 
 
  
6. அ7ப�க�2" எ=தி வி#Gத தி�*க� பாட�க� 
அ1சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�Gத$ 1  ப��ப�ந7 ெறனGெத6Bத 
பா"ைடயாH  
ம71�ெவளி� பரம ன7ேப  
த��ப�ந7 ெறனGேத�Bத ச��ைடயாH  
அறநவி7ற தவGதாH வ ]ணி�  
���பதிலாG Lயமன9 ,Bதர�ேப�  
உைடயாHஎ7 ேதாழ ேக�ந]  
அ��ப�ம9 சி1வ�கைள அ��ப�ந7  
றலஎ7ேம� ஆைண ஆைண(439) 
(439). ப�2"$ பி�ைளகைள அ�2க ேவKடா என� ெபா7ேன6 ,Bதர$ பி�ைள2" 
எ=தி அT�பிய�. 
2  தி�ேவா" ெபா0சைப?$ சி0சைப?$  
ந$ெப�மா7 ெசHயா நி7ற  
உ�ேவா"$ ஆனBதG தாKடவ*$  
கK�னிதா "ைறக யாT$  
த�ேவா" தி�ைலநக�2 ேகா6�பா�  
நா�வைர2"� சா�கி7 ேற7ந$  
இ�ேவாக� "ைற?$இைற2 "ைரGதக0றி2  
ெகாளலா$ந] இைளேய� ஐயா.440 
(440). ெபா7ேன6 ,Bதர$ பி�ைள வ1ைமத]ர வழிேக�டேபா� பா� அளிGத�.  
3  பKப ேனக*$ திரK#�  
வாகிஎ$ பா2கிய$ ேபா�வBத  
நKப ேனநிைன� பி6Bதநா�  
*த�இBத நா�வைர உணெவ�லா$  
4Kப ேன�Bதேபா �Kடவா$  
கK#நி0 4�லிநி7 Tடனிேக  
உKப ேன�அஃ �ணெவன  
மதி�ப7ஈ �Kைமஎ7 1ண�வாேய.(441) 
(441) இ�:$ அ#Gத பா�#$ இ7னா�2" எ=திய� எ7ப� விளகவி�ைல.  
4  தி�வள�B திறGதாH எ7கK ணைனயாH  
ந]அT�ப9 சிறிேய7 த7பா�  
வ�க�தB தைனஎ தி�ெகாK ��ைகவி6G  
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த7பிெனா# வாகி நி7ேற7  
உ�வள� மணி*�யாH9 b��ேன7  
கKகளிேல ஒ0றி2 ெகாKேட7  
ெபா�வ�ேமா� *Gதமி�ேட7 ZசிGேத7  
வாசிGேத7 4ள"0 ேறேன.  
5  தி�மயிலா 46யசீ7 தி�வ�ளா�  
ேவெலT$ேப� சிற2க வாNேவாH  
ஒ�ைமயிலா ம0றவ�ேபா� எைமநிைனGத�  
ேவKடா$எ$ உ�ள$ நி7ற7  
க�ைமயிலா2 க�ைண*க$ காKபத0"  
விைழBதேக கலBத திேக  
அ�ைமயிலா� ெப�ைமயிேல இ�2கி7ேற$  
இ�கட:� ஆைண எ7ேற.(442) 
(442). இராய� ேஹா�ட� 4�ைவ ேவX *தலியா�2" எ=திய�. ம�ைரG 
தமிN9சக$  
*. ரா. கBதசாமி2 கவிராய� ெதா"Gத தனி9ெசH?�சிBதாமணியி� (1908) உ�ள�.  
ெகா�டா$ப��, க��ைபயா பாவல� ெதா"G�,< ர. �உீ�◌ா��௰ெ◌ா & ஸ௵�◌ீ�� 
��ே◌�◌ூ�௰�  
தனி9ெசH?� சிBதாமணியி� (1901) இ� சில பாட ேபதக�ட7 பி7வ�மா1 
காண�ப#கிற�.  
 
தி�மயிலா 46யசீ7 தி�வ�ளா�  
ேவெலT$ேப� சிற2க வாNேவாH  
ஒ�ைமயிலா ம0றவ�ேபா� எைனநிைனGத�  
ேவKடா$எ7 உ�ள$ நி7ற7  
க�ைமயிலா2 க�ைண*க$ காKபத0"  
விைழBததிேக கலBத தேக  
அ�ைமயிலா� ெப�ைமயிேல இ�2கி7ேற7  
இ�கட:� ஆைண எ7ேற.  
 
ஆ. பா. இதைன இeவாேற தி�*க� ப"தியி� ேச�G��ளா�. பாவல� பாடGதிT$ 
கவிராய� பாடேம  
ெபா��ெபா�Gத *ைடய�, சிறBத�.  
 
நிைலமK�ல ஆசி6ய�பா 
6  இைறய�� நிர$ப இ�Gதலா7 மகிNB�  
பிைறெயன வள�ந$ பி�ைள மணி2"  
ஊ�வி0 க�� உடேன உைட?$  
அ�"றிG ைதயந] அOசைல அOசைல  
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இ�"றிG த��ந] றித0"� அட2கO  
ெசH�ைவG தன7அG தி�ந] ெற#G�  
எH�*� ேபா�$ இ#கம0 றத7ேம�  
ெகாeைவ9 சா1$ ேகா�ெவ� ?�4$  
கeவ2 கலB� காH9சி� Z,க  
Z,க உைடBதபி0 Zர$ Z,க  
பா,1 *�ைக� ப�ைட9 சா0றினி�.(443) 
 
(443) Uடp� ேபைர ேதவநாத பி�ைள2" எ=திய�. பிைற என வள�$ ந$ 
பி�ைள மணி என2  
"றி�பிட� ெப1பவ� ேதவநாத பி�ைளயி7 மக7 அHயாசாமி� பி�ைள.  
7  க�வியி0 ேக�வியி0 கடவிTO சிறB�  
அ7பறி ெவா=2க$ அைமBெத7 னிரK#  
கKேபா7 ெற7பா0 கனி:ெகாK டம�Bத  
"ணரG தினந] "#$பG �டேன  
த]�2க ஆ?�$ ெச�வ� ெப�2"$  
ேநாய0ற வாN:$ fவல�$ கீ�Gதி?$  
சிவBதிகN ஞான*$ சிGதி?$ ெப01  
வாNக வாNக மகிNBத�� #ைணயா�  
வாNக வாNக வள$ெபற வாNக.(444)  
(444). இ12க$ இரGதின *தலியா�2" எ=திய 20 ஆவ� தி�*கGதி7 தைல�பி� 
காண�ப#வ�. (19-5-1864) 
 
7. சா012 கவிக� 
7.1. நி�டாTZதி உைர2" அ�ளிய சா012கவி (445)  
 
எKசீ�2 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�Gத$ 
 
நலெகா�சிவ ேயாகமண$ நா0றிைச? மண2"$  
 ஞானமண$ கBதி2"$ ேமானமண$ நா1$  
விலகலி�சிG தாBதமண$ ப6மளி2"$ இ7பா  
 ேவதாBத மணகம=$ ேவதமண$ வ ],$  
தலெகா�ெமH அG�விதG தி�மண*$ பர:$  
 தனி*G�2 கி���ன�ேப� தகியந$ பிரம$  
வலெகா�ந7 னி�டாT ZதிெயT I0ேக  
 வாHமல�Bத உைரெயTேமா� மாமல6 னிடGேத.  
 
(445). நி�டாTZதி சிறBத அTZதிI�. அ�ளியவ� தி�2ேகாவp� ஆத]ன$ 
ஞானியா� மடாலய$  
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*த� "�\�Gதிகளாகிய sலs ஆ1*க ெமHOஞான சிவாசா ,வாமிக�. 
உைரெசHதவ�  
*G�2கி�Aண பிர$ம$. இe:ைர மிக9 சிறBத உைர. 91 I�களிலி�B� 410 
ெசH?�கைள  
ேம0ேகாளாக உைரயாசி6ய� எ#G�2 கா�#கிறா�. இe:ைர அ�களி7 சா012 
கவி?ட7 1851இ�  
(விேராதி- கி��, மா�கழி) அ9சாயி01. 
 
  
 
7.2. சித$பர 4ராண� பதி�42"(446) அ�ளிய சா012கவிக� 
  
 
கா�4 
 
"ற�ெவK ெசB�ைற 
 
(446) 4ராணG தி�மைலநாத� இய0றிய சித$பர 4ராணGைத ம�ைர ஆத]ன$ சித$பர 
,வாமிக�  
1855இ� (இரா�சத, ஆவணி) அ9சி0 பதி�பிGதா�. இைவ அ�பதி�42" அ�க� 
அ�ளிய சா012  
கவிகளா$. இ9 சித$பர ,வாமிக� அ�க�ட7 பழ2கமி2"ைடயவ�. 1867இ� 
தி�வ��பா *த7 
*தலி� அ9சிட�ெப0றேபா� 'தKண ]� விள2ெக6Gத' எ7T$ ெவKபாைவ 
I0சிற�பாக� பா�யவ�. 
 
சித$பர 4ராண$ இத$ெபறG தி�Gதிய சித$பர *னிவ7 பத$பர விய�.  
 
நிைலமK�ல ஆசி6ய�பா 
 ெச$மல�9 ெச$மXB தி�Gத" நிறGதT$  
அ$மல�2 கரGதி0 க$மல�2 கட:�$  
பைடGதிட� *7னா� பயT1 ெப�Bெதாழி�  
நைடGதிற \71 நடாஅH� பிறகிய  
தGதB தைலைமயி0 றாNவி7றி ஓ"4  
சிGதB திற*றG தி�வ�� சா�Gதி9  
சி7மய வ�வி� சிதாகா யGதிைடG  
த7மய இ7பG தனிநட$ 46?$  
காரண எK"ணா கார அகKட  
Zரண பராபர 4னித சி0பர  10  
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சிவநிைல இஃெதனG ெதளிவிG தழியா  
நவநிைல ஞாக� நKணிய அTபவG  
தனி9சிவ ஞானB த7ைன\ வாK�0  
பனி�பற9 சிைவ*ைல� பாெலா# மளாஅH  
ஊ��ட உK�e உலெகலாB தைழ�ப  
வா�டமி� அ*த வாHமல� மல�B�  
ேதா#ைட எனமைற9 ெசா�ல *தளிG�  
நா#ைடG தாைதைய நய�பிG த�ளி�  
ப0பல ைசவ� பதிெதா1$ அgகி9  
ெசா0பல பதிக9 ,�திக� 4ைனB�  20  
ெபா0றி�G தாள*$ 4�மணி9 சிவிைக?$  
ெகா0றவ� 4கNமணி2 "ைட?$ சி7ன*$  
,Bதர2 காள*$ சBதந0 றாைர?$  
சிBத�$ ெவKமணி� பBத�$ கா,$  
பர$பர7 அளி2க� பK4ட7 ெப0ேறா7  
வர$ெப1 மழவ7 மக�பிணி சவ��  
ம�கலி� வசிய7 வ�விடB த]�G�  
வ�ெநறி ப0பல மகG�வ$ 46யா2  
Uடலி� ெத7ன7 UT$ "0ற*$  
வாடலி� அமண�த$ மத*$ வாN2ைக?$  30  
எளிதினி7 *�2கி இய�41$ ஆKபைன  
அளி?1 ெபKபைன யாக2 கா��ஒK  
மயிைலயி� எ7பிைன மைக யா2கி?�  
அய�வ1 தி�மணG தைடBதவ� தம2ெகலா$  
ெபறல�O ேசாதி� ேப�� வளிGதிe  
ைவய*$ வான*$ மைற?$ ைசவ*$  
உHய ஓகிய ஒ�ெப� "ரவ7  
ஞான ச$பBத நாயக7 அ�ளா�  
ஈன ச$பBத ெம�லா$ ஒழிGேதா7  
நைரவ�$ எ7ெறணி ந�லறி வாள�  40  
இைர:1 "ழவி யிடGேத �றBதா�  
எ7T நால�2447 கில2கிய மானவ7  
ம7Tமா தவெரலா$ வ=G�$ அ�Bதவ7  
எ�லா உயி�2"$ இதOெசய ல7றி�  
ெபா�லாைம ஒ71$ 4ணரா� 4Kணிய7  
வாHைம?$ மாK4$ வய$ெப1 மனT$  
LHைம?$ ெதளி:$ ,0றமா2 ெகாKேடா 7  
கனவிT$ உலைக2 க�தா2 க�Gதின7  
நனவினி0 ,=Gதி நKணிய திறGேதா7  
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*�ெபா�� �றT$ *=�ண� *னிவ7  50  
எ�ெபா�� கKg$ ெமH�ெபா�� உண�Bேதா7  
சிவமலா ெதா71$ சிBைதைவG தறியா7  
பவமிலா ெநறிேய ப0றிய நிைலயின7  
காம$ ெவ"ளி மய2ெகT$ க6சிைன  
நாம ெகடஉ� நலிவிGத விGதக7  
�றவ6� �றவ7 ,GதெமHO ஞானி  
அறவ67 அறவ7 அ7ப67 அ7ப7  
திகNசிவ ேயாகி ஜ]வ7 *2த7  
4கழிகN ஒ71$ ெபா�Bதா� 4னித7  
சிவI� *=�$ ெதளிBத சG�வ7  60  
பவI� மறB�$ பாராG திறேலா7  
எ7ேபா7 றவ�2"$ இ7ன�� 46ேவா7  
த7ேபா7 றவ6லா9 சாBத ேவBத7  
ைசவ$ ப=Gத தனிGத� ந"ல  
ெதHவமா$ ம�ைர9 சித$பர ேதவ7  
4Kணிய சித$பர 4ராணB த7ைன  
fKணிய அறிவா� ேநா2"4 தி�Gத$  
ஏ�ெபற இய0றி யாவ�$ பயி71ய�  
பா�1$ அ9சி0 பதி�பிG த�ளிய  
உதவிைய நிைனB�ள$ உவB� *�ெபா=�$  70  
பதம�� அவன�� பதமிைறO ,�ேம.  
 
(447). இ" ேம0ெகாK#�ள நால�யா�9 ெசH?�:  
 
நைரவ�$ எ7ெறKணி ந�லறி வாள�  
"ழவி யிடGேத �றBதா� - 4ைரத]ரா  
ம7னா இளைம மகிNBதாேர ேகா�ஊ7றி  
இ7னா ெக=Bதி�� பா�.  
 - இளைம நிைலயாைம 1 (11) 
  
 
 
எ=சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�Gத$ 
 உலெகலா$ 4க=$ சித$பர வரலா  
 1யிெரலா$ உண�B�வ ] டைடவா7  
அல"றா மட0கK எ=�றா எ=Gதி7  
 அைமவிGத அ��ெப� கடேல  
இல"சீ�2 Uட7 மடாலயG தம�Bத  
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 எழி0றி� ஞானச$ பBதG  
திலகச0 "�வி7 அ��ெப1$ ெபா�ேள  
 சித$பர மாதேபா நிதிேய.  1  
சித$பர வரலா 1லெகலா *ணரG  
 தி�Gதிஎ$ ேபா7றவ� தம2"$  
இத$ெப1$ அழியா� பத$ெபற அளிGத  
 இ7பேம எ7தனி அ7ேப  
கத$ெப1 மதக� அத$ெபற� 46Bத  
 க:ணிய0 கினியஉ� களி�ேப  
சித$ெப1 ஞானா *த$த� ம�ைர9  
 சித$பர மாதேபா நிதிேய.  2  
சGதிைற உயி�தா7 சGதசG தா"$  
 தைடமல மசGதிவ0 றிைடந]  
இGதிைற அபர ேநா2கைல பரேநா2  
 ெகH�தி இைறநிைற :ைறவாH  
4Gதிஈ ெதனஎ7 4GதிையG தி�G�$  
 ேபாதசி7 மயஒளி மணிேய  
சிGதிஎK வைக?$ ெபறGத� ம�ைர9  
 சித$பர மாதேபா நிதிேய.  3  
மைறெநறி� ெபா�:$ ஆகம9 சிற�4$  
 வ"�ப� சிவGெதா# ம�வி2  
"ைறநிைற வகல2 U#த� இதைன2  
 "றி�பற2 "றிெயன2 "றி2க2  
கைறமிட0 ெறாளிG�9 சைட*� ேயா#$  
 கா�சிதB த��ெச= கதிேர  
சிைறமல$ அக0றி அ��த� ம�ைர9  
 சித$பர மாதேபா நிதிேய.  4  
ஒ7ெறனி� இரKடா "1மய� அதனா�  
 ஒ7ெறன2 "றிGதX$ ஒழிGேத  
நி7றைன ெயனி�ந] நி7றைன அறிதி  
 ெநறியிெத7 1ண�Gதிய நிைறேவ  
ம7றிலா னBத வா6வா ய*த$  
 வா6?K ெட=Oெச= *கிேல  
ெத7றிைச2 கணிெகாK ேடா கிய ம�ைர9  
 சித$பர மாதேபா நிதிேய.  5  
 
தி�9சி0ற$பல$  
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7.3. ேவதநாயக$ பி�ைள ந]திIX2" அ�ளிய சா012கவி (448)  
 
அ1சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�Gத$  
வளெகா�"ளG L�அம�Bத ேவதநா  
 யக7அ�ளா� வயக *7னா�  
உளெகா�மT உைரGதன7ஓ� ந]திI�  
 அBI0பி7 உ1I லாக  
�ளகி#$அe >�உைறஅG ேதா7ற�ஓ�  
 ந]திI� ெசா7னா7 இBநா�  
விள"$ இBI� *7ன�ம0ைற  
 I�எ�லா$ கிழிபடGதி7 ெவK��அ7ேற.  
 
(448). மாEர$ *7சீ� ேவதநாயக$ பி�ைள (11-10-1826 - 21-7-1889) கிறிGதவ�. 
ஆயிT$ சமய சமரச ேநா2க$ 
உைடயவ�. மகாவிG�வா7 மீனா�சி,Bதர$ பி�ைள யவ�களி7 நKப�. ைசவ 
ஆத]னக�ட7 பழ2க 
*ைடயவ�. இவர� ந]திI� 1859 இ� (காள?2தி, ைத) அ9சாயி01. இரKடா$ 
பதி�4 - 1860. அ�களி7  
சா012கவி, 'ெச7னப�டண$ விGவா7 s இராமலிக பி�ைளயவ�களிய0றிய�' 
என அ9சிட� ெப01�ள�. 
  
 
7.4. ேதவநாத பி�ைள ேதாGதிரக�2" அ�ளிய சா012கவி (449)  
 
அ1சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�Gத$  
இ�$4�2க உைல2களBேதா 1ழ�கி7ற]�  
 இ�$ெபா7ேறா இளகா2 க�X$  
வி�$பிஒ� கணG��2"$ உளெவா71  
 ேக�கவள ேம: Uட0(450)  
ெப�$4கழா7 ேதவநா த7பரைன2  
 "றிGத74 பிறக� பா#$  
க�$பிையBத ,ைவ�பா��� ஒ7றைவ2"  
 *7பா�2 காg வ ]ேர.  
 
(449). 'இைறய�� நிர$ப இ�Gதலா7' எ7T$ தி�*க� பாட� இG ேதவநாத 
பி�ைள2" எ=த� ெப0றேத.  
அ�2"றி�4 443 காKக.  
(450). Uட� - Uடp�.  
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7.5. *G�சாமி *தலியா� ேதாGதிரக�2" அ�ளிய சா012கவி (451)  
 
ப7னி�சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�Gத$  
ஒ�வைக� ெபா��ெத6G �ய:த]� மைறக�நா7 ெகா7றி வாNக  
 உயரர7 த�$ஏ= நா7கதா$ ஆகம$ உலகி7 ம�க  
இ�வைக� பவ$ஒழிG தில"$ெவK ண ]0றின$ எ"$ ஓக  
 இைணயி�ந� அற*7ஆ$ பய7ஒ� நா7"$ஈ ேடறி ெவ�க  
ெபா�வல0 றைரய�எG திைச?�$ ந]தியா� ெபாலிக யா�$  
 4கNசிவாG �விதசிG தாBதெமH9 சரண�எK 4�க நா�$  
தி�வ�� பTவ�ெசா0 றி#$அவ�2 ெகKதி� ேச�க வாைத9  
 ெச�4 *G�9,வா மி2கவி2 "6சி�சீ� ெசழிக மாேதா.  
 
(451). "#$பேகார$ எ=த�ப�ட� இ$*G�சாமி *தலியா�2ேக. 
  
 
7.6 உபேதச ெவKபா (452)  
 
ேந6ைச ெவKபா 
நி7னிைலைய எ7ன�ளா� ந]?ண�B� நி7றடகி7  
எ7னிைலைய அBநிைலேய எH�திகாK - *7னிைலைய  
இ0"�வி னா�டாேத எ71ைரGதா7 ஏரக$வாN  
ச0"�எ7 சாமிநா த7. 
 
(452) இ� தி�9சி0ற$பல ஞானியா� எ7பவ�2"� பா� அளிGத�. அ�களிட$ 
ஞானியா� உபேதச$ ேவK�ன�.  
க�லாைடG �றவியாகிய அவ�2" ெவ�ளாைட உ#Gத தா$ உபேதச$ ெசHத� 
மரப71 என அ�க� பக7ற  
பி7ன�$ ஞானியா� மீK#$ வ041Gதி ேவKடேவ அ�க� இeெவKபாைவ� 
பா�GதBத�ளின�.  
 
தி�9சி0ற$பல$ 
 
ப�வைகய தனி�பாட�க� *01$ 
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