
தி�வ��பா 

இராமலிக அ�க� (வ�ளலா�) அ�ளிய� 

�த� தி��ைற (1 - 537) 
 
 
�த� தி��ைற 
 
ெச$ைன& க'தேகா�ட* 
ப$னி� சீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
1.  
தி�ஓ6 78ணிய2 ெசய�ஓகி அ$ப�� 
திறேலா6 ெச�வ*ஓக2 
ெசறிேவாக அறிேவாகி நிைறவான இ$ப* 
திக:'ேதாக அ��ெகா;1� 
ம�ஓ6 ெசகமல மல�ஓ6 வண*ஓக 
வள�க�ைண மய*ஓகிஓ� 
வர*ஓ6 ெத�அ�த வய*ஓகி ஆன'த 
வ�வாகி ஓகிஞான 
உ�ஓ6* உண�வி$நிைற ஒளிஓகி ஓ6*மயி� 
ஊ�'ேதாகி எABயி�&6* 
உறேவா6* நி$பத*எ$ உள*ஓகி வள*ஓக 
உCகி$ற நா�எ'தநா� 
த�ஓ6 ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
2.  
பர*ஏ� விைனெசF* பய$ஏ� பதிஏ� 
பGஏ� பாச*ஏ� 
ப1திஏ தைடகி$ற �1திேய த��ஏ� 
பாவ78 யக�ஏ� 
வர*ஏ� தவ*ஏ� விரத*ஏ ெதா$H*இைல 
மன*வி�* 7ணB8;ந� 
வ1திர* அணி'�மட மாத�தைம நா�நH 
மல�I� விைளயா�ேம� 
கரேமவ வி�;�ைல ெதா�;வா:' தவெரா; 

அ��ெப�Mேஜாதி அ��ெப�Mேஜாதி 
தனி8ெப�க�ைண அ��ெப�Mேஜாதி 
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கல'�மகி: கி$றGகேம 
க8க8ட Gக*இேத ைகக8ட பல$எJ* 
கயவைர& Kடாத�� 
தரேமB ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
3.  
��எ$J* இைடஅன* பி�எ$J* நைட�கி� 
�ைணஎJ* பிைணய�அளக* 
Iெத$J* �ைலெசL' தாெத$J* அைல7ன� 
Gழிஎ$ன ெமாழிெசCஉ'தி 
வ�எ$J* விழிநிைறF* மதிஎ$J* வதன*என 
மைகய�த* அக*உ3ேற 
மன*எ$J* ஒ�பாவி மய�எ$J* அ�ேமவி 
மா�கநா$ வா:கஇ'தM 
ப�எ$J* ஆைசைய& க�எ$ன எ$ெசா�இM 
ப�எ$ன அறியா�நி$ 
ப�எ$ன எ$ெமாழிM ப�இ$ன வி1ைதநN 
ப�எ$J* எ$ெசC6ேவ$ 
த��$J* மதி�ெச$ைன க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
4.  
வ�ள�உைன உ�ளப� வா:1�கி$ ேறா�தைம 
மதி1தி;வ த$றிம3ைற 
வானவைர மதிஎ$னி� நா$அவைர ஒ�கனவி$ 
மா��J* மற'�*மதிேய$ 
க�ள*அH* உ�ள*உH* நி$பத*அ லா�ேவH 
கடBள� பத1ைதஅவ�எ$ 
க8எதி� அ;1ைதய ந8என அளிMபிJ* 
க;என ெவH1�நி3ேப$ 
எ�ளளB* இ*ெமாழியி ேலGெமாழி அ$H8ைம 
எ$ைன ஆ8 ட��7/6வாC 
எ$த'ைத ேயஎன� தாேயஎ$ இ$பேம 
எ$ற$அறி ேவஎ$அ$ேப 
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த�ள/ய ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
5.  
பதிPைச �தலந3 கி/ையயா� மன*எJ* 
பGகரண* ஈகG1த 
பாவைன அற2G1த பாவைனயி� நி36*ெமCM 
பதிேயாக நிைலைமஅதனா$ 
மதிபாச* அ3றதி$ அடகி;* அடகேவ 
மைலவி�ெமCR ஞானமயமாC 
வரBேபா& க3றநிைல K;*என என�ேள 
வ'�ண�B த'த6�ேவ 
�திவாCைம ெபHசா'த பத*ேமB மதியேம 
�/சH GயRேசாதிேய 
ேதாைகவா கனமீ திலகவ� ேதா$றேல 
ெசா�ல/ய ந�ல�ைணேய 
ததிெபH* ெச$ைனயிலக க'தேகா� ட1��வள� 
தலேமா6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
6.  
காமஉ� பைகவJ* ேகாபெவ ெகா�யJ* 
கனேலாப �L�டJ* 
க;ேமாக வ NணJ* ெகா;மத* எJ'��ட 
க8ெக�ட ஆகா/F* 
ஏம*அH மா2ச/ய விழலJ* ெகாைலஎ$ 
றிய*7பா தகJமா*இA 
ெவLவ�* இவ�&63ற உறவான ேப�கU* 
எைனMப3றி டாம�அ��வாC 
ேசமமி6 மாமைறயி$ ஓ*எJ* அ��பத1 
திற$அ�ளி மலய�னிவ$ 
சி'தைனயி$ வ'தைனஉ வ'தெமCR ஞானசிவ 
ேதசிக சிகார1னேம 
தாம*ஒளி� ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க� ைசவமணி 
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ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
7.  
நிைலஉH* நிராைசயா* உய�6லM ெப8�ெரா; 
நிக:சா'த மா*7த�வJ* 
ெநறிெபH* உதார6ண* எ$J*ந3 ெபா�U*ம�� 
நN&6*அறி வா*�ைணவJ* 
மைலவH நிராகார ந8பJ* G1த�H 
மன*எ$J* ந�ஏவV* 
வ�சகல ேகவல*இ லாதஇட �*ெப3H 
வா:கி$ற வா:வ�UவாC 
அைலஇலா2 சிவஞான வா/ேய ஆன'த 
அ�தேம 6�தமல�வாC 
அணிெகா�ெபா3 ெகா�பG ெகா�இ� 7ற*பட�' 
தழ6ெபற வ�ெபா$மைலேய 
தைலவ�7க: ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
8.  
ஒ�ைமFட$ நின�தி� மலர� நிைன&கி$ற 
உ1தம�த* உறBேவ8;* 
உ�ஒ$H ைவ1�M 7ற*ெபா$H ேபGவா� 
உறBகல வாைமேவ8;* 
ெப�ைமெபH நின�7க: ேபசேவ8 ;*ெபாCைம 
ேபசா தி�&&ேவ8;* 
ெப�ெநறி பி�1ெதாLக ேவ8;*மத மானேபC 
பி�யா தி�&கேவ8;* 
ம�Bெப8 ஆைசைய மற&கேவ ேவ8;*உைன 
மறவா தி�&கேவ8;* 
மதிேவ8;* நி$க�ைண நிதிேவ8;* ேநாய3ற 
வா:வி�நா$ வாழேவ8;* 
த�மமி6 ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
9.  
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ஈஎ$H நா$ஒ�வ� இட*நி$H ேகளாத 
இய�7*எ$ னிட*ஒ�வ�ஈ 
தி;எ$ற ேபாதவ�& கிைலஎ$H ெசா�லாம� 
இ;கி$ற திற�*இைறயா* 
நNஎ$H* எைனவிடா நிைலF*நா$ எ$H*உள 
நிைனவிடா ெநறிF*அயலா� 
நிதிஒ$H* நயவாத மன�*ெமC' நிைலநி$H 
ெநகிழாத திட�*உலகி� 
சீஎ$H ேபCஎ$H நாCஎ$H பிற� தைம1 
தN6ெசா� லாதெதளிB* 
திர*ஒ$H வாCைமF* YCைமF* த'�நி$ 
தி�வ�& காளா&6வாC 
தாCஒ$H ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
10.  
கைரயி�வ N8 கைதஎலா* உதி�க� கா&ைகேபா� 
கதHவா� க�U8டதN& 
க'த*நா றிடஊ1ைத காத*நா றிடஉH 
க;*ெபாCஇ� காத*நாற 
வைரயி�வாC ெகா;த�&க வாத*இ; வா�சிவ 
மணகம: மல�Mெபா$வாC&6 
மBன*இ; வா�இவைர �ட�என ஓ�H 
வழ&6ந� வழ&ெகனிJ*நா$ 
உைரயிலவ� தைமFறா �ன�7க: ேபG*அவ 
ேரா;றB ெபறஅ�UவாC 
உய�ெதCவ யாைனெயா; 6றவ�மட மாJ*உ� 
உவM7H 6ண&6$றேம 
தைரயி�உய� ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
11.  
நா*பிரம* நைமஅ$றி ஆ*பிரம* ேவறி�ைல 
ந$ைமதN ைமகU* இ�ைல 
நவி�கி$ற வாகிஆ' தர*இர8�J*ஒ$ற 
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ந;நி$ற ெத$Hவ Nணா� 
ேபா*பிரம நNதிேக� ேபா�பிரைம யாகேவ 
ேபாதிMப� சாதிMப�தா* 
7$ைமெநறி ைகவிடா� த*பிரம* விைனஒ$H 
ேபா'தி�� ேபாகவி;வா� 
சா*பிரம மா*இவ�க� தா*பிரம* எJ*அறிB 
தா*7பா* ெபJ*அறிBகா8 
ச1�வ அக8டப/Pரண காரஉப 
சா'தசிவ சி3பிரம நN 
தா*பி/வி� ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
12.  
பா�ெகா8ட நைடயி�வ$ பசிெகா8; வ'திரM 
பா��க* பா�1திர6* 
ப87*நி$ தி�வ�& க$7*நிைற ஆFU*  
பதிF*ந� நிதிF*உண�B* 
சீ�ெகா8ட நிைறF*உ� ெபாைறF*ெமCM 7கL*ேநாC1 
தNைமஒ� ச3H*அ[கா1 
திற�*ெமC1 திட�*ந� இட�*நி$ அ�ய�7க: 
ெசM7கி$ ேறா�அைடவ�கா8 
K�ெகா8ட ெந��ைல& கதி�ேவV* மயிV*ஒ� 
இ&�ழிய ெகா�F*வி8ேணா� 
ேகாமா$த$ மகU*ஒ� மாமா$த$ மகU*மா� 
ெகா8டநி$ ேகாலமறேவ$ 
தா�ெகா8ட ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
13.  
வ$ெப� ெந�MபிைனM 7$7LM ப3Hேமா 
வாைனஒ� மா$தாBேமா 
வலிF�ள 7லிையஓ� எலிசீH ேமாெப/ய 
மைலையஓ� ஈ2சிறகினா� 
�$7ற அைச&6ேமா வ2சிர1 �8ஒ� 
��*பினா� �8டமாேமா 
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I/யைன இ��வ'� ILேமா கா3றி�மைழ 
ேதாFேமா இ�ைலஅ�ேபா� 
அ$7ைடய நி$அ�ய� ெபா$அ�ைய உ$J*அவ� 
அ�மல� ��&கணி'ேதா�& 
கவல�H ேமாகாம* ெவ6ளிஉH ேமாமன1 
த3ப�*வி க3ப*உHேமா 
த$7க:ெசC ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த$�க1 �Cயமணி உ$�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
14.  
காணலிைட நN�*ஒ� க�ைடயி� க�வJ* 
கா8உH கயி3றி� அறB* 
க�த� கிளிRசிலிைட ெவ�ளிF* ெபா$ைன& 
கதி1தபி1 தைளயி$இைடF* 
மானலி� க8;ள மயக�ேபா� க3பைனைய 
மாையயி� க8;விேண 
மைனஎ$H* மகெவ$H* உறெவ$H* நிதிஎ$H* 
வா�ெவ$H* மான*எ$H* 
ஊனலி$ உட*ெப$H* உயிெர$H* உள*எ$H* 
உ�எ$H* ெவளிஎ$H*வா$ 
உலெக$H* அளBHவி கார*உற நி$றஎைன 
உ8ைமஅறி வி1த6�ேவ 
தானமி6 ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த$�க1 �Cயமணி உ$�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
15.  
க3ெறாளிெகா� உண�விேனா� ேவ8டாத இMெப� 
க$மBட லி�ப�வ*ேந� 
க8டழிF* இளைமதா$ பக�ேவட ேமா7ைர& 
கட�நN�ெகா ேலாகபடேமா 
உ3ெறாளியி$ ெவயி�இ�ட மRசேளா வா$இ�ட 
ஒ�விேலா நN�&6மிழிேயா 
உைரஅன� ெபற&கா3H� ஊ�* �ர1திேயா 
உ$H*அறி ேய$ இதைனநா$ 
ப3HHதி யா&ெகா8; வனிைதய�க8 வைலயினி� 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ப�;மதி ெக�;ழ$ேற 
பாவேம பயி�கி$ற த�லா� நி$அ�M 
ப3ற[B* உ3றறிகிேல$ 
ச3ைறஅக� ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த$�க1 �Cயமணி உ$�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
16.  
சடமாகி இ$ப* தராதாகி மி6ெப�R 
சRசலா காரமாகி2 
ச3றாகி ெவளிமய� ப3றாகி ஓ;*இ1 
த$ைமெபH ெச�வம'ேதா 
விடமாகி ஒ�கபட நடமாகி யா3றிைட 
விைர'�ெசV* ெவ�ள*ஆகி 
ேவைலஅைல யாகிஆ காரவைல யாகி�தி� 
ேவனி�உH ேமக*ஆகி& 
கடமாய சகட�H காலாகி நN;வாC& 
காேலா;* நNராகிேய 
க3விலா மகளி�ேபா� ெபா3பிலா �ழV*இ� 
க�தாத வைகஅ�UவாC 
தடேமB ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
17.  
உM73ற பா8ட*என ஒ$ப� �வார1�� 
உ3றG* ெபாL6*உடைல 
உய�கி$ற வானிைட எறி'தக� எ$H*மைல 
உ3றிழிF* அ�விஎ$H* 
ெவM73ற கா3றிைட விள&ெக$H* ேமக*உH 
மி$எ$H* வ NGகா3றி$ 
ேம3ப�ட பRெச$H* மRெச$H* விைனத'த 
ெவHமாய ேவட*எ$H* 
கM73ற பறைவ& 6ட*ைபஎ$ H*ெபாC1த 
கனெவ$H* நN/�எL�* 
ைகஎL1 ெத$H*உ� க8;ெகா8 டதிலாைச 
ைகவிேட$ எ$ெசC6ேவ$ 
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தMப3ற ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
18.  
எ'ைதநிைன வா:1தாத ேபய�வாC KL&6* 
ஏ&க3றி �&6*ெவHவாC 
எக�ெப� மா$உைன வணகாத \ட�தைல 
இக:விற ெக;&6*தைல 
க'தமி6 நி$ேமனி காணாத கயவ�க8 
கலநN� ெசா/'தஅLக8 
கடB�நி$ 7க:தைன& ேகளாத வ Nண�ெசவி 
ைக1திழB ேக�6*ெசவி 
ப'த*அற நிைனஎணாM பாவிக� த*ெநRச* 
பகீ�என ந;6*ெநRச* 
பரமநி$ தி��$ன� 6வியாத வRச�ைக 
பலிஏ3க நN�ெகா;ைக 
ச'தமி6 ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
19.  
ஐயநி$ சீ�ேபG ெச�வ�வாC ந�லெத� 
அL�8 ;வ'ததி�வாC 
அMபநி$ தி�வ� வணகிேனா� தைல�� 
அணி'ேதாகி வாL'தைல 
ெமCயநி$ தி�ேமனி க8ட78 ணிய�க8க� 
மி&கஒளி ேமBக8க� 
ேவலநி$ 7க:ேக�ட வி1தக� தி�2ெசவி 
விழா2Gப* ேக�6*ெசவி 
�Cயநி$ பத*எ8[* ேமேலா�க$ ெநRச*ெமC2 
Gக�ப மானெநRச* 
ேதா$ற�உ$ தி��$ 6வி1தெப/ ேயா�ைகக$ 
Gவ�$னமி; கி$றைகக� 
ைசய*உய� ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
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ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
20.  
உழ�உ3ற உழB�த� உHெதாழி� இய3றிமல* 
ஒ1தபல ெபா��ஈ��வ N8 
உHவயிH நிைறயெவ8 ேசாறைட1 திABடைல 
ஒதிேபா� வள�1�நாU* 
விழ�உ3ற வா:&ைகைய வி�*பிேன$ ஐயஇA 
ெவCயஉட� ெபாCஎ$கிேல$ 
ெவளிமய& ேகாமாய விடமய& ேகாஎன� 
விதிமய& ேகாஅறிகிேல$ 
கழ�உ3ற நி$�ைண& கா�மல� வணகிநி$ 
க�ைணைய விைழ'�ெகா8ெட* 
கைளகேண ஈராH க8ெகா8ட எ$ற$இ� 
க8ேணஎ னM7க:கிேல$ 
தைழB3ற ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
21.  
வான*எ ேகஅ�த பான*எேக அமர� 
வா:&ைகஅபி மான*எேக 
மா�சிஎ ேகஅவ�க� I:2சிஎ ேகேதவ 
ம$ன$அர சா�சிஎேக 
ஞான*எ ேக�னிவ� ேமான*எ ேகஅ'த 
நா$�க$ ெசCைகஎேக 
நாரண$ கா1தைல நட1த�எ ேகமைற 
நவி$றி;* ஒL&க*எேக 
ஈன*அ ேகெசCத தா�கைன ஆயிர 
இல&க*உH சிக�கைன 
எ8அ/ய திற�ெப3ற Iரைன மற&க�ைண 
ஈ'�பணி ெகா8�ைலஎனி� 
தானமி ேக�ெச$ைன க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
22.  
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மனமான ஒ�சிHவ$ மதியான 6�ைவF* 
மதி1திடா$ நி$ அ�2சீ� 
மகி:க�வி க3றிடா$ G*மாஇ ரா$காம 
ம;வினிைட வ N:'�Gழ�வா$ 
சிவமான ெவRGர1 �ழVவ$ உேலாபமா* 
சிH6ைகயி J�76வா$ 
ெசHேமாக இ�ளிைட2 ெச�6வா$ மத*எJ* 
ெசC6$றி� ஏறிவிLவா$ 
இனமான மா2ச/ய ெவ6ழியி$ உ�ேள 
இற6வா$ சிறி�*அ'ேதா 
எ$ெசா�ேக ளா$என� ைகMபடா$ ம3றித3 
ேகைழேய$ எ$ெசC6ேவ$ 
தனநN; ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
23.  
வாCெகா8 ;ைர1த�அ/ ெத$ெசCேக$ எ$ெசCேக$ 
வ�ள�உ$ ேசவ�&க8 
ம$னா� ெபா$னாைச ம8ணாைச ெப8ணாைச 
ேபCெகா8; க�உ8; ேகாலினா� ெமா1�8; 
பி1�8ட வ$6ரேகா 
ேபGH 6லாலனா3 Gழ�கி$ற திகி/ேயா 
ேபைதவிைள யா;ப'ேதா 
காCெகா8; பாCகி$ற ெவAவில ேகாெப� 
கா3றினா3 Gழ�கறேகா 
காலவ� ேவாஇ'திர ஜாலவ� ேவாஎன� 
க�மவ� ேவாஅறிகிேல$ 
தாCெகா8ட ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
24.  
க3றேம லவெரா;* K�நி� ேல$க�வி 
க36*ெநறி ேத�'�க�ேல$ 
கனிBெகா8 ;ன�தி� அ�ையஒ� கனவிJ* 
க�திேல$ ந�ல$அ�ேல$ 
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63றேம ெசCவெத$ 6ணமா6* அMெப� 
63ற*எ� லா*6ண*என& 
ெகா�Uவ� நி$அ��6ணமா6* எ$னி�எ$ 
6ைறதவி�1 த��7/6வாC 
ெப3றேம� வ�*ஒ� ெப�'தைகயி$ அ��உ�M 
ெப3ெறL' ேதா6Gடேர 
பிரணவா காரா/$ மயவிமல ெசா�பேம 
ேபதமி� பரMபிரமேம 
த3றைகய ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
25.  
பாCMப�ட 7லிஅ$ன நாCMப�ட கயவ�த* 
பா:ப�ட மைனயி�ெந;நா� 
ப8ப�ட கLநN�* வி8ப�ட இ$ன�� 
ப�டபா டா6*அ$றிM 
ேபாCMப�ட 7�Vமணி 7Mப�ட பா;*ந3 
78ப�ட பா;தவி;* 
7$ப�ட உமிF*உய� ெபா$ப�ட பாடவ�க� 
ேபாக*ஒ� ேபாகமாேமா 
ஆCMப�ட மைற��2 ேசCMப�ட நி$அ�& 
கா�ப�ட ெப�வா:விேல 
அ��ப�ட ெநறிF*ெமCM ெபா��ப�ட நிைலF*உற 
அம�ேபாக ேமேபாகமா* 
தாCMப�ட ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
26.  
ேசவல* ெகா�ெகா8ட நிைனஅ$றி ேவHசிH 
ேதவைர2 சி'ைதெசCேவா� 
ெசகனிைய வி�;ேவM பகனிைய உ8[*ஒ� 
சிHக� கா&ைகநிக�வா� 
நாவல கார*அற ேவH7க: ேபசிநி$ 
ந37க: வL1தாதேப� 
நாCMபா� வி�*பிஆ$ �CMபாைல நயவாத 
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நைவFைடM ேபய� ஆவா� 
நNவல' தரநின� 63ேறவ� 7/யா� 
நி$Hம3 ேறவ�7/ேவா� 
ெந�V& கிைற&கா� 7�V& கிைற&கி$ற 
ெந�யெவH வ Nணராவா� 
தாவல* ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
27.  
பிரம$இனி எ$ைனM பிறMபி&க வ�லேனா 
ெபCசிைறயி� இ$J*ஒ�கா� 
பி$ப�; நி36ேமா �$ப�ட I��� 
ெபH'�ய� மற'�வி;ேமா 
இரBநிற* உைடஅயம$ இனிஎைன& கனவிJ* 
இறMபி&க எ8ண*உHேமா 
எ8[றா$ உைதஉ8; சிைதஉ8ட த$உட� 
இ�'தவ; எ8[றாேனா 
கரBெபH விைனவ'� நலிFேமா அதைனஒ� 
காG&6* மதிேய$எலா* 
க3றவ�க� ப3H*நி$ தி�அ�ைள யாJ* 
கல'திடM ெப3Hநி$ேற$ 
தரம�B ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
28.  
நN�உ8; ெபாழிகி$ற கா�உ8; விைளகி$ற 
நில$உ8; பலJ*உ8; 
நிதிஉ8; �திஉ8; மதிஉ8; கதிெகா8ட 
ெநறிஉ8; நிைலF* உ8; 
ஊ�உ8; ேப�உ8; மணிஉ8; பணிஉ8; 
உைடஉ8; ெகாைடF*உ8; 
உ8;8; மகிழேவ உணB8; சா'த*உH* 
உள*உ8; வள�*உ8; 
ேத�உ8; க/உ8; ப/உ8; ம3H�ள 
ெச�வக� யாB*உ8; 
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ேத$உ8; வ8;H கட*பணிF* நி$பத1 
தியான�8 டாயி�அரேச 
தா�உ8ட ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
29.  
உள*என� வச*நி$ற தி�ைலஎ$ ெதா�ைலவிைன 
ஒ�ைலவி� �டBமி�ைல 
உ$பத1 த$பி�ைல எ$றன& 63ற�ைண 
உைனஅ$றி ேவH*இ�ைல 
இைளய$அவ J&க�ள ேவ8;*எ$ H$பா� 
இைச&கி$ற ேப�*இ�ைல 
ஏைழயவ J&க��வ ேத$எ$H$ எதி�நி$ 
றிய*7கி$ ேறா�*இ�ைல 
வளம�B* உன�தி� அ��6ைறவ தி�ைலேம� 
ம3ெறா� வழ&6*இ�ைல 
வ'திரM ேபா�கU& கிைலஎ$ப தி�ைலநN 
வ$மன1 தவJ*அ�ைல 
தள�விலா2 ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
30.  
எ1தி&6* எ$உள* தி1தி&6* இ$பேம 
எ$உயி�& 6யிரா6*ஓ� 
ஏகேம ஆன'த ேபாகேம ேயாகேம 
எ$ெப�R ெச�வேமந$ 
�1தி&6 �தலான �த�வேன ெமCRஞான 
��1திேய ��விலாத 
��கேன ெந�யமா� ம�கேன சிவபிரா$ 
�1தா;* அ�ைமமகேன 
ப1தி& 6வ'த�� ப/'த�U* நி$அ�M 
ப3ற�ளி எ$ைனஇ'தM 
ப�யிேல உழ�கி$ற 6�யிேல ஒ�வனாM 
ப8ணாம� ஆ8ட�UவாC 
ச1தி&6* நN�2ெச$ைன க'தேகா� ட1��வள� 
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தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
 
31.  
நா$ெகா8ட விரத*நி$ அ�அலா� பிற�த*ைம 
நாடாைம ஆ6*இ'த 
ந�விரத மா*கனிைய இ$ைமஎJ* ஒ���ட 
நாCவ'� கAவிஅ'ேதா 
தா$ெகா8; ேபாவதினி எ$ெசCேவ$ எ$ெசCேவ$ 
தளராைம எ$J*ஒ�ைக1 
த�ெகா8 ட�&கேவா வலியிேல$ சிறியேன$ 
த$�க* பா�1த�UவாC 
வா$ெகா8ட ெத�அ�த வா/ேய மி6க�ைன 
மைழேய மைழ&ெகா8டேல 
வ�ளேல எ$இ�க8 மணிேயஎ$ இ$பேம 
மயி�ஏH மாணி&கேம 
தா$ெகா8ட ெச$ைனயி� க'தேகா� ட1��வள� 
தல*ஓ6 க'தேவேள 
த8�க1 �Cயமணி உ8�க2 ைசவமணி 
ச8�க1 ெதCவமணிேய. 
 
தி�2சி3ற*பல*.  
 
ெச$ைன& க'தேகா�ட* 
எ8சீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
32.  
அ�ளா� அ�ேத சரண* சரண* 
அழகா அமலா சரண* சரண* 
ெபா�ளா எைனஆ� 7னிதா சரண* 
ெபா$ேன மணிேய சரண* சரண* 
ம��வா�& க/யாC சரண* சரண* 
மயி�வா கனேன சரண* சரண* 
க�ணா லயேன சரண* சரண* 
க'தா சரண* சரண* சரண* 
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33.  
எ8ேண� மைறயி$ பயேன சரண* 
பதிேய பரேம சரண* சரண* 
வி8ேண� ஒளிேய ெவளிேய சரண* 
ெவளியி$ விைளேவ சரண* சரண* 
உ8ேண� உயிேர உண�ேவ சரண* 
உ�ேவ அ�ேவ உறேவ சரண* 
க8ேண மணிேய சரண* சரண* 
க'தா சரண* சரண* சரண* 
 
34.  
��யா �தேல சரண* சரண* 
��கா 6மரா சரண* சரண* 
வ�ேவ� அரேச சரண* சரண* 
மயி_� மணிேய சரண* சரண* 
அ�யா�& ெகளியாC சரண* சரண* 
அ/யாC ெப/யாC சரண* சரண* 
க�யா& கதிேய சரண* சரண* 
க'தா சரண* சரண* சரண* 
 
35.  
Pேவ மணேம சரண* சரண* 
ெபா�ேள அ�ேள சரண* சரண* 
ேகாேவ 6கேன சரண* சரண* 
6�ேவ தி�ேவ சரண* சரண* 
ேதேவ ெதளிேவ சரண* சரண* 
சிவச8 �கேன சரண* சரண* 
காேவ� த�ேவ சரண* சரண* 
க'தா சரண* சரண* சரண* 
 
36.  
நடB* தனிமா மயிேலாC சரண* 
ந�லா� 7கL* வ�ேலாC சரண* 
திட�* தி�B* த�ேவாC சரண* 
ேதவ�& க/யாC சரண* சரண* 
தடவ8 7யேன சரண* சரண* 
தனிமா �தேல சரண* சரண* 
கடB� மணிேய சரண* சரண* 
க'தா சரண* சரண* சரண* 
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37.  
ேகால& 6றமா$ கணவா சரண* 
6லமா மணிேய சரண* சரண* 
சீல1 தவ�& க��ேவாCசரண* 
சிவனா� 7த�வா சரண* சரண* 
ஞால1 �ய�தN� நலேன சரண* 
ந;வா கியந� ஒளிேய சரண* 
கால$ ெதHேவாC சரண* சரண* 
க'தா சரண* சரண* சரண* 
 
38.  
நக� கிளியாC சரண* சரண* 
ந'தா உய�ச* ப'தா சரண* 
திக� சைடயா$ மகேன சரண* 
சிைவத' த�U* 7த�வா சரண* 
�க2 Gக*ந$ ற��ேவாC சரண* 
Gர�வா:1 தி;ந* �ைரேய சரண* 
கைக& ெகா�மா மதலாC சரண* 
க'தா சரண* சரண* சரண* 
 
39.  
ஒளிF� ஒளிேய சரண* சரண* 
ஒ$ேற பலேவ சரண* சரண* 
ெதளிF* ெத�ேள சரண* சரண* 
சிவேம தவேம சரண* சரண* 
அளிF* கனிேய சரண* சரண* 
அ�ேத அறிேவ சரண* சரண* 
களிெயா$ ற��ேவாC சரண* சரண* 
க'தா சரண* சரண* சரண* 
 
40.  
ம$ேன எைனஆ� வரதா சரண* 
மதிேய அ�ேய$ வா:ேவ சரண* 
ெபா$ேன 7னிதா சரண* சரண* 
7க:வா� இதய* 76வாC சரண* 
அ$ேன வ�ேவ� அரேச சரண* 
அHமா �கேன சரண* சரண* 
க$ேன� 7யேன சரண* சரண* 
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க'தா சரண* சரண* சரண* 
 
41.  
ேவதM ெபா�ேள சரண* சரண* 
வி8ேணா� ெப�மா� சரண* சரண* 
ேபாத1 திறேன சரண* சரண* 
7ைனமா மயிேலாC சரண* சரண* 
நாத1 ெதாலிேய சரண* சரண* 
நைவஇ� லவேன சரண* சரண* 
கா�& கினிதா* 7கேழாC சரண* 
க'தா சரண* சரண* சரண* 
 
தி�2சி3ற*பல*. 
 
3. பிரா�1தைன மாைல  
க�டைள& கலி1�ைற 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
42.  
சீ�ெகா8ட ெதCவ வதனக� ஆH* திக:கடMப' 
தா�ெகா8ட ப$னி� ேதா�கU* தாமைர1 தா�கU*ஓ� 
K�ெகா8ட ேவV* மயிV*ந3 ேகாழி& ெகா�F*அ�� 
கா�ெகா8ட வ8ைம1 தணிகா சல�*எ$ க8[3றேத1. 
 
43.  
க8�$ HHெச க�*பி$�1 ேதபத* க8�;வா$ 
ம8�$ Hல6* வL1�* பவள மணி&6$றேம 
தி8�$H நா$6 7யெகா8 ெடாளி�வ2 சிரமணிேய 
வ8�$ றல�மைல வா:மயி� ஏறிய மாணி&கேம. 
 
44.  
மாணி1த ஞான ம�'ேதஎ$ க8ணி$உ� மாமணிேய 
ஆணிMெபா$ ேனஎன தா�யி ேரதணி காசலேன 
தாணி3கி ேல$நிைன1 தாழாத வRச� தமதிட*ேபாCM 
ேபணி1 தி/'தன$ அ'ேதாஎ$ ெசCவ$இM ேபைதயேன. 
 
45.  
அ$ேன எைன1த'த அMபாஎ$ ேறகி அலHகி$ேற$ 
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எ$ேனஇA ேவைழ& கிரகா� நN��1 தி�1த�எ'தாC 
ெபா$ேன G6ணM ெபா�Mேப தணிைகM ெபா�Mபம�1த 
ம$ேன கலப மயி�ேம� அழகிய மாமணிேய. 
 
46.  
மணிேய திைனM7ன வ�லிைய ேவ8� வள�மைறவா$ 
கணிேய எனநி$ற க8ேண எ$உ�ள& களிநறேவ 
பணிேய$ எனிJ* எைனவலி' தா8;$ பத'தரேவ 
நணிேய தணிைக&6 வாஎன ஓ�ெமாழி ந�6ைவேய. 
 
47.  
ந�காத ஈன�த* பா3ெச$ றிர'� நைவMப;த� 
ம�காத வ8ண* அ��ெசCக8 டாCமயி� வாகனேன 
ப�காத� நN&கிய ந�ேலா�& க�U* பரRGடேர 
அ�காத வ8ைம1 தணிகா சல1தி� அம�'தவேன. 
 
48.  
அமரா வதிஇைற& கா�யி� ஈ'த அ��6$றேம 
சமரா 7/&கர ேசதணி காசல1 த3பரேன 
6மரா பரம 6�ேவ 6காஎன& Kவிநி3ேப$ 
எமராஜ$ வ'தி; கா�ஐய ேனஎைன ஏ$Hெகா�ேள. 
 
49.  
ெகா�உ8ட வRச�த* K�;8; வா:&ைகயி� 6�;8;ேம� 
��உ8ட ேநாயினி� I;8; மைகய� ேதாCெவJ*ஓ� 
க�உ8ட நாC&6$ க�ைணஉ8 ேடா ந3 கட�அ�த1 
ெத�உ8ட ேதவ� 7க:தணி காசல2 சி3பரேன. 
 
50.  
சி3பக� ேமB*இ1 ேதக1ைத ஒ*பி1 தி�அைனயா� 
த3பக2 ேமவிைல' தா:'ேத$ தணிைக தனி�அம�'த 
க3பக ேமநி$ கழ�க� ேத$இ& கைடMப;*எ$ 
ெபா3பக* ேமவிய நி$அ�� எ$எ$H ேபா3Hவேத. 
 
51.  
ேபா3ேற$ எனிJ* ெபாH1திட� ேவ8;* 7விநைடயா* 
ேச3ேற விL'� திய6கி$ ேறைன2 சிறி�*இனி 
ஆ3ேற$ எனதர ேசஅ� ேதஎ$ அ��ெச�வேம 
ேம3ேற$ ெப�6 ெபாழி�தணி காசல ேவலவேன. 
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52.  
ேவ�ெகா8ட ைகF* விற�ெகா8ட ேதாU* விள6மயி� 
ேம�ெகா8ட வ NH* மல��க* ஆH* விைர&கமல& 
கா�ெகா8ட வ Nர& கழV*க8 டா�அ$றி& காம$எCF* 
ேகா�ெகா8ட வ$ைம அHேமா தணிைக& 6�பரேன. 
 
53.  
6�ேவ அய$அ/ ஆதிய� ேபா3ற& 6ைறதவி�Mபா$ 
வ�ேவ� பி�1� மகி:வ�ள ேல6ண மாமைலேய 
த�ேவ தணிைக1 தயாநிதி ேய�$ப2 சாகரமா* 
க�ேவ� அH1தி& கைடயைன& கா&க& கட$உன&ேக. 
 
54.  
உன&ேக விைழBெகா8 ேடா லமி� ேடா கி உலHகி$ேற$ 
என&ேக அ��இ1 தமிேய$ பிைழஉள1 ெத8ணியிேட� 
7ன&ேக: மணிவ�லி ையM7ண�' தா8ட�� 78ணியேன 
மன&ேகத மா3H* தணிகா சல1தம� வானவேன. 
 
55.  
வாேனா� 6�கைள வா:வி1த ெதCவ மணி2Gடேர 
நாேனா�எளிய$எ$ �$பH1 தா�என ந8ணிநி$ேற$ 
ஏேனாநி$ ெநRச* இரகாத வ8ண* இ�கணிMP' 
ேதேனா ட�வி பயிV* தணிைக2 சிவ6�ேவ. 
 
56.  
ைகயாத �$ப& கட��:கி ெநRச* கலகிஎ$ற$ 
ஐயாநி$ ெபா$அ�& ேகாலமி� ேட$எ$ைன ஆ8;ெகாளாC 
ைமயா� தடக8 மைலமக� க8; மகி:ெச�வேம. 
ெசCயா� தணிைக மைலஅர ேசஅயி3 ெசைகயேன. 
 
57.  
ெசைகஅ* கா'த$ அைனயமி$ னா�த* திற1�ழ$ேற 
ெவகய* உ8ட விளவாயி ேன$விற� ேவலிைனஓ� 
அைகயி� ஏ'திய ஐயா 6றவ� அ/தி�ெப3ற 
மைக மகிL* தணிேகச ேனஅ�� வ'ெதன&ேக. 
 
58.  
ேகளா� ேபா�இ�& கி$றைன ஏைழஇ& கீ:நைடயி� 
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வாளா இட�ெகா8 டலறி;* ஓல1ைத மாம�'ேத 
ேதாளா மணி2Gட ேரதணி காசல1 �'CMெபா�ேள 
நாளாயி$ எ$ெசC6 ேவ$இறM பாய நைவவ�ேம. 
 
59.  
நைவேய த�வRச ெநRசக* மாயB* நா$உ$அ$ப� 
அைவேய அ[கB* ஆன'த வா/யி� ஆ�டB* 
Gைவேய அ�த$ன நி$தி� நாம* �தி&கB*ஆ* 
இைவேயஎ$ எ8ண* தணிகா சல1�� இ�Mபவேன. 
 
60.  
இ�Mபாய மாய மன1தா� வ�'தி இைள1�நி$ேற$ 
ெபா�Mபாய க$மM 7�வா:வி� ஆ:'த� ேபா�*இ$ேற 
க�Mபா: ெசF*உ$ Gழ�அ�& ேகஇ& கைடயவைன1 
தி�MபாC எனி�எ$ெசC ேக$தணி காசல1 ெத�ள�ேத. 
 
61.  
ெத�அக1 ேதாகிய ெசRGட ேரசிவ ேதசிகேன 
க�அக1 ேதமல�& காஆ� தணிைகஎ க8மணிேய 
எ$அக1 ேதஉழ$ ெற$நி$ றைல1ெதL' தி6*அ6* 
��அக1 ேத$சிர* ேச�*ெகா ேலாநி$ �ைணஅ�ேய. 
 
62.  
அ�ேய$ என2ெசா�வ த�லாம� தா�அைட' தாைர&க8ேட 
��ேய$ அ�ண கி/பா;* நி$அ�� ேதாC7கைழM 
ப�ேய$ பைத1�� ேக$பணி ேய$மனM ப'த*எலா* 
க�ேய$ தணிைகைய& காேண$எ$ ெசCேவ$எ* காதலேன. 
 
63.  
தலேன அ�ய� தனிமன மா*7க: சா�தணிகா 
சலேன அய$அ/ ஆதிய� வா:'திட1 தாகயி�ேவ� 
வலேனநி$ ெபா$அ�� வா/யி$ �:க மேனாலய*வாC' 
திலேன� சனன மரண*எ$ J*கட3 ெக$ெசCவேன. 
 
64.  
எ$ெசCைக எ$ெசCைக எ'தாCநி$ ெபா$அ�& ேகஅலக� 
வ$ெசCைக நNக மகி:'தணி ேய$�தி வாCஉைர&க 
ெம$ெசCைக KMப விழிநN� �ளி1திட ெமCசிலி�&க1 
த$ெசCைக எ$பத3 ேறதணி காசல* சா�'திலேன. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
65.  
சா�* தணிைகயி� சா�'ேதாCநி$ தாமைர1 தா��ைணைய2 
ேச�* ெதாL*பா தி�Mபத* அ$றிஇ2 சி3ற�ேய$ 
ஊ�* தன�* உறB* 7கL* உைரமடவா� 
வா�' தணி�ைலM ேபாக�* ேவ8�ல$ ம8வி8ணிேல. 
 
66.  
ம8நN� அன�வளி வா$ஆகி நி$ற�� வ1�எ$ேற 
ெத8நN�ைம யா�7க: மா�அய ேன�த� ேதவ�க�த* 
க8நN� �ைட1த�� க3பக ேமஉைன& க8;ெகா8ேட$ 
த8நN� ெபாழி3க8 மதிவ' �லாB* தணிைகயிேல. 
 
67.  
தணியாத �$ப1 த�கட� நNகநி$ த$மல�1தா� 
பணியாத பாவி& க�U*உ8 ேடா பG பாச*அ3ேறா�& 
கணியாக நி$ற அ��ெச�வ ேமதணி காசலேன 
அணிஆ தவ$�த லா*அ�ட ��1த* அைட'தவேன. 
 
68.  
அைடயாத வRசக� பா�ெச$ றிர'தி கைல'தைல'ேத 
கைடயான நாC&6� க�ைணஉ8 ேடா தணி ைக&6�நி$ேற 
உைடயாத ந�ெநRச�& 68ைமைய& கா8பி&6* உ1தமேன 
பைடயாத ேதவ� சிைறமீ� டளி1த�� ப8ணவேன. 
 
69.  
ப8ணவ ேனநி$ பதமல� ஏ1�* பய$உைடேயா� 
க8ணவ ேனதணி காசல ேனஅயி� ைகயவேன 
வி8ணவ� ஏ1திய ேமலவ ேனமய� ேமBமன* 
78ணவ ேனைனF* ேச�'தாCஎ$ ேனஉ$ற$ ெபா$அ�ேள. 
 
70.  
ெபா$ஆ� 7ய1தJ* Pஉைட ேயாJ* 7க:மணிேய 
எ$ஆவி யி$�ைண ேயதணி காசல1 ேதஅம�'த 
ம$னாநி$ ெபா$அ� வா:1தா� வ Nணி� வ�'�Hேவ$ 
இ$னா இய3H* இயம$வ' தா�அவ3 ெக$ெசா�வேன. 
 
71.  
ெசா�லா� மல�7ைன அ$பக1 ேதா�&க�� ெசா�V*எ�லா* 
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வ�லாCஎ$ ேற1த அறி'ேத$ இனிஎ$ற$ வ�விைனக� 
எ�லா* விைடெகா8 �/F*எ$ ேம�இய ம$சின�* 
ெச�லா� கா8ஐய ேனதணி காசல2 சீ�அைரேச. 
 
தி�2சி3ற*பல*. 
 
4. எ8ணM ப1�  
அHசீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல*. 
 
72.  
அணிெகா� ேவ�உைட அ8ணேல நி$தி� அ�கைள அ$ேபா;* 
பணிகி ேல$அக* உ�கிநி$ றா�ேல$ பா�ேல$ மனமாைய1 
தணிகி ேல$தி�1 தணிைகைய நிைனகிேல$ சாமிநி$ வழிேபாக1 
�ணிகி ேல$இ�' ெத$ெசCேத$ பாவிேய$ �$ப�* எRேசேன. 
 
73.  
ேச�பி �1தவ$ த'ைதஆ திய�ெதாL* ெதCவேம சிவMேபேற 
மா�பி �1தவ� அறிெயானா1 தணிைகமா மைலஅம�' தி;வா:ேவ 
ேவ�பி �1த�� வ�ளேல யா$ச�� ேவத�* காணாநி$ 
கா�பி �&கB* க�ைணநN ெசCயB* க8;க8 களிMேபேனா. 
 
74.  
களி1� நி$தி�& கழலிைண ஏைழேய$ கா8பேனா அலத$ைப 
ஒளி1� வ$�ய� உழMபேனா இ$னெத$ Hண�'திேல$ அ��ேபாத* 
ெதளி1� நி$றி;* ேதசிக வ�வேம ேதவ�க� பணிேதேவ 
தளி�1த த8ெபாழி� தணிைகயி� வள�சிவ தா�ேவ மயிேலாேன. 
 
75.  
மயிலி$ மீ�வ' த��த�* நி$றி� வரவிJ& ெகதி�பா�&6* 
ெசயலி ேன$க�1 ெதAவண* ��Fேமா ெத/கிேல$ எ$ெசCேக$ 
அயிலி$ மா�த� த�'தி;* ஐயேன ஆHமா �க1ேதேவ 
கயிைல ேந�தி�1 தணிைகஅ* பதிதனி� க'த$எ$ றி�Mேபாேன. 
 
76.  
இ�M7 ெநRசக& ெகா�யேன$ பிைழதைன எ8[ேற� இனிவRச& 
க�M7 காவண* கா1த�� ஐயேன க�ைணஅ* கடேலஎ$ 
வி�M7� ஊறிநி$ ேறாகிய அ�தேம ேவ�உைட எ*மாேன 
த�M7 காஇன$ வில6H* தணிைகவா: சா'தச3 6ண&6$ேற. 
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77.  
6$H ேந�பிணி1 �ய/னா� வ�'திநி$ Iைரகழ� க�தாத 
�$H வRசக& க�ளேன$ ெநRசக1 �ய�அH1 த��ெசCவா$ 
இ$H மாமயி� மீதினி� ஏறிஇA ேவைழ�$ வ�வாேய� 
ந$H ந$றத3 ெக$ெசா�வா� தணிைகவா: நாதநி$ அ�யாேர. 
 
78.  
யாைர F'�ைண ெகா8�ேல$ நி$அ� இைண�ைண அ�லா�நி$ 
ேபைர உ$னிவா:' தி;*ப� ெசCைவேயா ேப�ற2 ெசCவாேயா 
பாைர F*உயி�M பரMைபF* பைட1த�� பகவேன உலேக1�* 
சீைர உ3றி;* தணிைகஅ* கடB�நி$ தி�Bள* அறிேயேன. 
 
79.  
உளெகா� வRசக ெநRச�த* இட*இ� உழ'தக* உைலB3ேற$ 
வளெகா� நி$பத மல�கைள நா�ெதாH* வா:1திேல$ எ$ெசCேக$ 
6ளெகா� க8ணJ* க8ணJ* பிரமJ* 6றி&க�* ெப�வா:ேவ 
தளெகா� ெபாCைகI: தணிைகஅ* பதியி�வா: தனிMெப�* 7க:1ேதேவ. 
 
80.  
ேதவ� நாயக$ ஆகிேய எ$மன2 சிைலதனி� அம�'ேதாேன 
�வ� நாயக$ எனமைற வா:1தி;* �1தியி$ வி1ேதஇ 
ேகவ ராயிJ* நி$தி�1 தணிைகெச$ றிைறRசி�� அவேரஎ$ 
பாவ நாச*ெசC ெத$றைன ஆ�ெகா�U* பரRGட� க8டாேய. 
 
81.  
க8ட ேனகவா னவ�ெதாL* நி$தி�& கழ�இைண தன&காைச 
ெகா8ட ேனகமாC1 ெத8ட$இ� டான'த& K1திைன உக'தா�1 
ெதா8ட ேனJ*நி$ அ�ய/� ெசறிவேனா �ய�உழ' தைலேவேனா 
அ8ட ேனதி�1 தணிைகவா: அ8ணேல அணிெகா�ேவ� கர1ேதாேன 
 
தி�2சி3ற*பல*. 
 
5. ெசLRGட� மாைல  
 
அHசீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல*. 
 
82.  
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ஊேண உைடேய ெபா�ேளஎ$ H�கி மன� த;மாறி 
வ Nேண �யர1 தL'�கி$ேற$ ேவேறா� �ைணநி$ அ�அ$றி& 
காேண$ அ�ேத ெப�க�ைண& கடேல கனிேய க�*ேபந� 
ேசேண� தணிைக மைலம�'ேத ேதேன ஞான2 ெசLRGடேர 
 
83.  
பா�* விG*7* அறியஎைனM பய'த தாF* த'ைதF*நN 
ஒ�* ேபாதி ெகனி�எளிேய$ ஒயா1 �ய�3 றிட�ந$ேறா 
யா�* காண உைனவா�& கிLMேப$ அ$றி எ$ெசCேக$ 
ேச�* தணிைக மைலம�'ேத ேதேன ஞான2 ெசLRGடேர. 
 
84.  
கRச$ �தி&6* ெபா�ேளஎ$ க8ேண நி$ைன& க�தாத 
வRச� ெகா�ய �க*பா�&க மா�ேட$ இனிஎ$ வ�1த*அH1 
தRச� எனவ' த�ளாேய� ஆ3ேற$ க8டாC அ�ேயேன 
ெசRச' தன*ேச� தணிைகமைல1 ேதேன ஞான2 ெசLRGடேர. 
 
85.  
மி$ேந� உலக நைடஅதனா� ேமB* �ய�& காளாகி& 
க�ேந� மன1ேத$ நிைனமற'ெத$ க8ேட$ க8டாC க3பகேம 
ெபா$ேன கடB� மாமணிேய ேபாதM ெபா�ேள Pரணேம 
ெத$ேன� தணிைக மைலஅரேச ேதேவ ஞான2 ெசLRGடேர 
 
86.  
வைள1ேத வ�1�* ெப�'�யரா� வா�2 சவைல மகவாகி 
இைள1ேத$ ேத3H* �ைணகாேண$ எ$ெசC �Cேக$ எ'தாேய 
விைள1ேத$ ஒL6* மல�1த�ேவ வி8ேண விழி&6 வி�'ேதசீ� 
திைள1ேதா� பரB* தி�1தணிைக1 ேதேவ ஞான2 ெசLRGடேர. 
 
87.  
அ;1ேத வ�1�* �ய�&கடலி� அறியா த'ேதா விL'தி�ேட$ 
எ;1ேத வி;வா� தைம&காேண$ எ'தாC எளிேய$ எ$ெசCேக$ 
க;1ேத� க8ட1 ெத*மா$த$ க8ேண த�ம& கடேலஎ$ 
ெச�1தN� தணிைக மைலMெபா�ேள ேதேன ஞான2 ெசLRGடேர. 
 
88.  
உ8டா� 6ைறF* எனMபசி&6* உV1த� அG1த �க1ைதஎதி� 
க8டா� ந;கி ஒ�கா� கைடகா1 திர'� கழி&கி$ேற$ 
ெகா8டா� அ�ய� நி$அ�ைள யாேனா ஒ�வ$ 6ைறப�ேட$ 
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தி8டா� அணிேவ� தணிைகமைல1 ேதேவ ஞான2 ெசLRGடேர. 
 
89.  
ேவ�ேட$ நின� தி�அ�ைள விைனேய$ இனிஇ1 �ய�ெபாH&க 
மா�ேட$ மணிேய அ$ேனஎ$ ம$ேன வா:&ைக மா�;மன* 
நா�ேட$ அய$மா� எதி�வ/J* நய&ேக$ என&6 ந�காேயா 
ேச�ேட$ அல�* ெபாழி�தணிைக1 ேதேவ ஞான2 ெசLRGடேர. 
 
90.  
க�லா நாேய$ எனிJ*எைன& கா&6* தாCநN எ$Hலக* 
எ�லா* அறிF* ஆதலினா� எ'தாC அ�ளா தி�1திஎனி� 
ெபா�லாM பழிவ' தைடF*உன& கரேச இனியா$ 7க�வெத$ேன 
ெச�லா� ெபாழி�I: தி�1தணிைக1 ேதேவ ஞான2 ெசLRGடேர. 
 
91.  
அ$ேன அMபா எனநி$தா�3 கா�வ* K�'தி கைலகி$ேற$ 
எ$ேன ச3H* இரகிைலநN எ$ெநR ேசாநி$ ந�ெநRச* 
ம$ேன ஒளிெகா� மாணி&க மணிேய 6ணMெபா$ மைலேயந� 
ெத$ேன� ெபாழி�I: தி�1தணிைக1 ேதேவ ஞான2 ெசLRGடேர 
 
92.  
நைடஏC �யரா� ெமலி'� நிைன நாடா �ழV* நா$நாயி� 
கைடேய$ எனிJ* கா1த�எ$ற$ க8ேண நின� கட$அ$ேறா 
தைடேய$ வ�வாC வ'�$அ�� த�வாC இ�ேவ சமய*கா8 
ெச�தN�1 த�U* தி�1தணிைக1 ேதேவ ஞான2 ெசLRGடேர. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
3. நி$ அ��கா�வ*.  
 
6. 6ைறஇர'த ப1� 
 
எ8சீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
93.  
 
சீ�P1த அ��கடேல க�*ேப ேதேன 
ெச*பாேக என�6ல1 ெதCவ ேமந� 
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K�P1த ேவ�மல�&ைக அரேச சா'த 
6ண&6$ேற தணிைகமைல& ேகாேவ ஞானM 
ேப�P1த நி$7கைழ& க�தி ஏைழ 
பிைழ&கஅ�� ெசCவாேயா பிைழைய ேநா&கிM 
பா�P1த பவ1தி�உற வி��எ$ ெசCேக$ 
பாவிேய$ அ'ேதாவ$ பய*தN ேரேன. 
 
94.  
தNராத �ய�&கடலி� அL'தி நாU* 
தியகிஅL ேத6*இ'த2 ேசC&6 நNக8 
பாராத ெசய�எ$ேன எ'தாC எ'தாC 
பாவிஎன வி�டைனேயா ப$னா ளாக 
ஏராய அ��த�வாC எ$ேற ஏமா' 
தி�'ேதேன எ$ெசCேக$ யா�* இ�ேல$ 
சீரா�' தணிைகவைர அ�ேத ஆதி 
ெதCவேம நி$க�1ைத1 ெதளி'தி ேலேன. 
 
95.  
ெதளி&6மைறM ெபா�ேளஎ$ அ$ேப எ$ற$ 
ெச�வேம தி�1தணிைக1 ேதேவ அ$ப� 
களி&6*மைற& க�1ேதெமCR ஞான நNதி& 
கடBேள நி$அ�ைள& காேண$ இ$J* 
Gளி&6*மி�1 �ய�*யம$ கயிH* ஈன1 
ெதாட�7*மல1 தட�7*மன2 ேசா�B* அ'ேதா 
அளி&6*எைன எ$ெசFேமா அறிேய$ நி$ற$ 
அ�1�ைணேய உH�ைணம3 ற$றி உ8ேடா . 
 
96.  
உ8டாய உல6யி�க� த*ைம& கா&க 
ஒளி1தி�'தA Bயி�விைனக� ஒ�ேக நாU* 
க8டாேய இAேவைழ கல6* த$ைம 
காணாேயா ப$னிர8; க8க� ெகா8ேடா C 
த8டாத நி$அ��61 த6ேமா வி�டா� 
த�மேமா தணிைகவைர1 தல1தி$ வா:ேவ 
வி8டாதி ேதவ�ெதாL* �தேல �1தி 
வி1ேதெசா3 பத*கட'த ேவ3ைக யாேன. 
 
97.  
ைகயாத அ$7ைடயா� அைகேமB* 
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கனிேயஎ$ உயிேரஎ$ க8ேண எ$H* 
ெபாCயாத Pரணேம தணிைக ஞானM 
ெபா�ேளநி$ ெபா$அ��இM ேபாதியா$ ெப3றா� 
உCயாத 6ைறஉ8ேட �ய�ெசா� லாம� 
ஓ;ேம யம$பாச* ஓC'� ேபா*எ$ 
ஐயாநி$ அ�யெரா; வா:6 ேவ$இ 
கா�உைனஅ� லா�என&கி$ ற��ெசC வாேய. 
 
98.  
வாC&6*உன த��எ$ேற அ'ேதா நாU* 
வழிபா�1தி கிைள&கி$ேற$ வ�1�* ெபா�லா 
ேநாC&6*உH �ய�&6*இல& காேன$ மா:கி 
ெநா'ேத$நி$ அ��காேண$ aவV* பாச1 
ேதC&6*அவ$ வ/�அவJ& கியா� ெசா�ேவ$ 
எ$ெசCேக$ �ைணஅறியா ஏைழ ேயேன 
YC&6மர 6�ேவெத$ தணிைக ேமB* 
ேசாதிேய இரகாேயா ெதாL*பா ள�&ேக. 
 
99.  
ஆளாேயா �ய�அள&க� வ N:'� மா:கி 
ஐயாேவா எJ*�ைறைய அ'ேதா ச3H* 
ேகளாேயா எ$ெசCேக$ எ'தாC அ$ப� 
கிள1�*உன த��என&6& கிைடயா தாகி� 
நாளாCஓ� ந;வ$வ/� எ$ெசC வாேனா 
நாயிேன$ எ$ெசா�ேவ$ நா[ ேவேனா 
ேதாளாஓ� மணிேயெத$ தணிைக ேமB* 
Gடேரஎ$ அறிேவசி3 Gகெகா� வா:ேவ. 
 
100.  
வா:ேவந3 ெபா�ேளந� ம�'ேத ஞான 
வா/திேய தணிைமமைல வ�ள ேலயா$ 
பா:ேவைல எJெகா�ய �ய�� மா:கிM 
பைத1ைதயா �ைறேயாநி$ பத1�& ெக$ேற 
தா:ேவ$ஈ தறி'திைலேய நாேய$ ம�;* 
தயவிைலேயா நா$பாவி தாேனா பா�&6� 
ஆ:ேவ$எ$ றய�வி�டா� நNதி ேயேயா 
அ2ேசாஇ ெக$ெசCேக$ அ8ணா� அ8ணா� 
 
101.  
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அ8ணாேவ நி$அ�ைய அ$றி ேவேறா� 
ஆதரவி கறிேய$ெநR சழி'� �$பா� 
78ணாேவ$ த$ைனஇ$J* வRச� பா3ேபாCM 
7ல'��க வா�ட*உட$ 7ல*பி நி3கM 
ப8ணாேத யாவ$இவ$ பாவி& 6�U* 
ப;பாவி எ$ெற$ைனM ப/'� த�ள 
எ8ணாேத யா$மிகB* ஏைழ க8டாC 
இைச&க/ய தணிைகயி�வ N3 றி�&6* ேகாேவ. 
 
102.  
ேகாேவந� தணிைகவைர அம�'த ஞான 
6லமணிேய 6கேனச3 6�ேவ யா�&6* 
ேதேவஎ$ வி8ணMப* ஒ$H ேக8ேமா 
சி'ைததனி� நிைன&கஅ�� ெசCவாC நாU* 
PேவF* அய$தி�மா� 7லவ� �3H* 
ேபா3H*எழி� 7ர'தர$எM 7விF* ஓக2 
ேசேவH* ெப�மா$இ கிவ�க� வா:1த� 
ெசC�வ&6* நி$இர8; தி�1தா� சீேர. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
7. ஜNவசா�சி மாைல  
 
எ8சீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
103.  
ப8ஏH* ெமாழிஅ�ய� பரவி வா:1�* 
பாதமல� அழகிைனஇM பாவி பா�&கி� 
க8ஏH ப;*எ$ேறா கனவி ேலJ* 
கா�ெட$றா� கா�;கிலாC க�ைண ஈேதா 
வி8ஏH* அ/�தேலா�& க/ய ஞான 
விள&ேகஎ$ க8ேணெமC வ N��$ வி1ேத 
த8ஏH ெபாழிதணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
104.  
ப8;மன �வ'�6ண* சிறி�* இ�லாM 
பாவிேய$ தைனஆ8டாC ப/வா� இ$H 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ெகா8;6ல* ேபGத�ேபா� எளிேய$ 63ற* 
6றி1�வி�� எ$ெசCேக$ ெகா�ய ேனைன& 
க8;தி�1 ெதா8ட�நைக ெசCவா� எ'நாC 
ைகவிேட� உ$ஆைண கா8�& காV* 
த8�ளவ$ 7க:தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
105.  
7$7ைலய வRசக�பா� ெச$H வ Nேண 
7க:'�மன* அய�'�Hக8 ெபா�'திM ெபாCயா* 
வ$7ைலய வயிேறா*பிM பிறவி ேநாC&6 
ம�'தாய நி$அ�ைய மற'ேத$ அ'ேதா 
இ$7ைலய உயி�ெகா�வா$ வ/�எ$ பா�அA 
வியமJ&கி ெக$ெசா�ேக$ எ$ெசC ேகேன 
த$7க:கா8 அ�'தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
106.  
ெப�களப �ைலமடவா� எ$J* ெபா�லாM 
ேபC&ேகா�ப� டா;கி$ற பி1த ேனJ& 
கி�*7லவ�& க/யதி� அ��ஈ வாேய� 
எ$ெசாலா�4 அ�ய�அத3 ெக'தாC எ'நாC 
க�*பி$இழி' ெதாL6*அ�� Gைவேய �&க8 
கனிகனி'த ேதேனஎ$ க8ேண ஞான* 
த�*7னித� 7க:தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
4. ெசா�வ�. ெதா.ேவ. �த3பதிM7. 
 
107.  
க�அளவா* ெநRச*என வRச மாத� 
க8மாய* எJ*கயி3றா� க�; வி1�2 
ெசா�அளவா1 �$ப*எJ* கடலி� வ N:1த2 
ேசா�கி$ேற$ அ'ேதாந� �ைணஓ$ றி�ேல$ 
ம�அளவாCM பவ*மாC&6* ம�'தா* உ$ற$ 
மல�MபாதM 7ைணத'தா� மயேக$ எ'நாC 
ச�ல*5உலா1 த�*தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
108.  
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அ$ைனம� லா*ப'த1 தLகி நாU* 
அைல'�வயி ேறா*பிமன* அய�'� நாேய$ 
�$ைனவிைன யா3ப;*பா ெட�லா* ெசா�லி 
��ேய$ெசC பிைழக�தி �னிேய� ஐயா 
ெபா$ைனநிக� அ��6$ேற ஒ$ேற �&க� 
ப&ஙதஇமணேம நறேவந3 7லவ� ேபா3ற1 
த$ைனநிக� த�*தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
109.  
ப$ன�*வ$ �யரா�ெநR சழி'� நாU* 
பைத1��கி நி$அ��பா� ப�க& கி�டா 
�$ன�*ெபாC வா:&ைகஎJ* கான1 தி'த 
ஊ�நைக&கM பாவிமழ� உண�'தி லாேயா 
எ$ன�ைம அMபாஎ$ ஐயா எ$ற$ 
இ$Jயி�&61 தைலவாஇ ெகவ�&6* ேதவா 
த$னிய�சீ� வள�தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
110.  
ேகாேவநி$ பத*ப�தியா வRச ெநRச& 
ெகா�ேயா�பா� மனவ�1த* ெகா8டா: கி$ேற$ 
சாேவJ* அ�ல$நி$ெபா$ அ�ைள& காேண$ 
தமிேயைன உCF*வ8ண* த�வ ெத$ேறா 
ேசேவH* சிவெப�மா$ அ/தி$ ஈ$ற 
ெச�வேம அ��ஞான1 ேதேன அ$ப� 
தாேவத* ெதH*தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
111.  
ஓயா� வ�*மி�யா$ வRச� பா�ெச$ 
Hளகலகி நாணிஇர' �ழ$ெற' நாU* 
மாயாத �யரைட'� வ�'தி1 ெதCவ 
ம�'தாய நி$அ�ைய மற'தி� ேடேன 
தாயாகி1 த'ைதயா�1 தமராC ஞான 
ச36�வாC1 ேதவாகி1 தைழ1த ஒ$ேற 
சாயாத 7க:1தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
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112.  
மி$னாU* இைடமடவா� அ�6 லாய 
ெவ6ழியி� வ N:'தா:'� ெமலி'ேத$ அ�லா� 
எ'நாU* உைனMேபா3றி அறிேய$ எ$ேன 
ஏைழமதி ெகா8ேட$இ ெக$ெசC ேகேன 
அ$னாCஎன அMபாஎ$ றர3H* அ$ப�& 
கார�ேத அ��கடேல அமர� ேகாேவ 
த$னா�வ1 தம�தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
113.  
வ$ெசாலினா� இைடஅைட'� மா:6* இ'த 
மாபாவி ேய$6ைறைய வ61� நாU* 
எ$ெசாலிJ* இரகாம� அ'ேதா வாளா 
இ�&கி$றாC எ$ேனநி$ இர&க* எ'தாC 
இ��அக3H* ெசLRGடேர எவ�&6* ேகாேவ 
த$ெசா�வள� த�*தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
114.  
மீளாத வ$�ய�ெகா8 dன� த*மா� 
ெமலி'�நிைன அைழ1தலறி வி*மா நி$ேற$ 
ேகளாத ேக�விஎலா* ேக�பிM பாCநN 
ேக�கிைலேயா எ$அளவி� ேக�வி இ$ேறா 
மதிேயசி3 Gகஞான மைழெபC வி8ேண 
தாளாள� 7க:தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
115.  
ம8ணினா� மைகயரா� ெபா�ளா� அ'ேதா 
வ�'திமன* மயகிமிக வா� நி$ேற$ 
78ணியா நி$அ�ைள இ$J* காேண$ 
ெபாH1��� ேய$�யர* 7க�வ ெத$ேன 
எ8ணினா� அளMப/ய ெப/ய ேமான 
இ$பேம அ$ப�தம திதய1 ேதா6* 
த8ணினா� ெபாழி�தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
116.  
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வRசகரா* கானி$இைட அைட'ேத ெநRச* 
வ�'திஉH கணெவயிலா� மாழா' த'ேதா 
தRச*எ$பா� இ$றிஒ� பாவி நாேன 
தனி1த��நN�1 தாக*உ3ேற$ தையெசC வாேயா 
ெசRெசா�மைற ��விள&ேக உ8ைம ஞான1 
ேதறேல �1ெதாழி�ெசC ேதவ� ேதேவ 
சRசல*நN1 த��தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
117.  
வாழாத வ8ண*எைன& ெக;&6* ெபா�லா 
வRசகெநR சா�உலகி� மாழா' த'ேதா 
பாழான ம'ைதய�பா� சி'ைத ைவ&6* 
பாவிேய$ �க*பா�&கM ப;வ ேதேயா 
ஏழாய வ$பவ1ைத நN&6* ஞான 
இ$பேம எ$அரேச இைறேய ச3H* 
தாழாத 7க:1தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
118.  
உள'தளர விழிG�&6* வRச� பா�ெச$ 
H1தமநி$ அ�ையமற' ேதாயா ெவCயி� 
இள'தளி�ேபா� நலி'திர'தி IழV* இ'த 
ஏைழ�க* பா�1திரகாC எ$ேன எ$ேன 
வள'த�ச3 6ணமைலேய �&க� ேசாதி 
மணியி$இ�' ெதாளி�ஒளிேய மயிV'� ம$ேன 
தள'த�*ப&ஙதஇ* ெபாழி�தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
119.  
க�லாத வRசக�பா� ெச$H வ Nணா� 
கழி1� நி36* கைடய$இவ$ க�ைண இ�லாM 
ெபா�லாத பாவிஎன எ8ணி எ$ைனM 
7ற*ேபா&கி� ஐயாயா$ 7/வ ெத$ேன 
எ�லா*ெசC வ�லவேன ேதவ� யா�&6* 
இைறவேன மயி�ஏH* எ*பி ராேன 
ச�லாப வள1தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
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120. க$ேனய ெநRசக�மா� ட[கி ஐேயா 
கைர'��கி எ'தாCநி$ க�ைண கானா 
ெத$ேனஎ$ ேறகிஅL* பாவி ேயJ& 
கி�&கஇட* இைலேயாநி$ இதய க�ேலா 
ெபா$ேனஎ$ உயி�&6யிராCM ெபா�'� ஞான 
Pரணேம 78ணியேம 7னித ைவMேப 
த$ேன/� ெத$தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
121. பாவவிைன& ேகா�இடமா* மடவா� தக� 
பா:6ழி&க8 வ Nழமன* ப3றி அ'ேதா 
மாவ�விைன Fட$ெமலி'தி Iழ�கி$ ேற$நி$ 
மல�அ�ையM ேப3ேற$எ$ மதிதா$ எ$ேன 
ேதவ�ெதாL* ெபா�ேளஎ$ 6ல1�& ெக�லா* 
ெதCவேம அ�ய�உள* ெசழி&6* ேதேன 
தாவக$ேறா� 7க:தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
122. க$னிய�த* மா�பிடெகா8 டைல&6* 7$சீ:& 
க��கைள& க�திமன* கலகி வ Nேண 
அ$னியனாC அைலகி$ேற$ மய&க* நN&கி 
அ�ைமெகாள� ஆகாேதா அ��ெபா3 6$ேற 
ெச$னிமிைச& கைகைவ1ேதா$ அ/தி� ெப3ற 
ெச�வேம எ$7�&6* ேதேன எ6* 
த$னிய�ெகா8 ;H*தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
123. உ�ளமன& 6ரகா��1 தி/F* எ$ற$ 
உளவறி'ேதா ஐயாநN உ$ைனM ேபா3றா� 
க�ளமன& 6ர6கைள ஆ�ட ைவ1தாC 
கைடயேன$ ெபாH1��� கி�ேல$ க8டாC 
ெத�ள�தM ெப�கடேல ேதேன ஞான1 
ெதளிேவஎ$ ெதCவேம ேதவ� ேகாேவ 
த�ள/ய 7க:1தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
124. வ'தா�வாC ஐயாேவா வRச� த*பா� 
வ�'�கி$ேற$ எ$றலH* மா3ற* ேக�;* 
எ'தாCநN இரகாம� இ�&கி$ றாயா� 
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எ$மன*ேபா� நி$மன�* இ�'த ேதேயா 
க'தாஎ$ HைரMபவ�த* க�1�� ஊH* 
கனிரசேம க�*ேபக3 க8ேட ந3சீ� 
த'தாU* தி�1தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
125. ஊ�ஆதி இக:மாய& கயி3றா� க�;8 
ேடா C'தலறி மன*6ைழ'தி 6ழV கி$ேற$ 
பா�ஆதி அ8ட*எலா* கண&கி� கா8ேபாC 
பாவிேய$ �கவா�ட* பா�1தி லாேயா 
சீ�ஆதி பகவ$அ�� ெச�வ ேமஎ$ 
சி'ைதமல�' திடஊH' ேதேன இ$ப* 
சா�ஆதி மைல1தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
126. வாஎ$பா� இ$றிஉன த$ப� எ$ைன 
வRசக$எ$ ேறமH1� வ$கணாநN 
ேபாஎ$பா� ஆகி�எ6M ேபாேவ$ அ'ேதா 
ெபாCயேன$ �ைணஇ$றிM 7ல*7 ேவேன 
ேகாஎ$பா�& க��த�ம& 6$ேற ஒ$ேற 
6ண6றிஅ3 றிடஅ�U* 6�ேவ வா:&ைக1 
தாஎ$பா� 7க:1தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
127. மாையெநறி யா*உலக வா:&ைக த$னி� 
வ�'திநிைன அைழ1தலறி மா:கா நி$ேற$ 
தாையஅறி யா�வ�* I�உ8 ேடா எ$ 
சாமிநN அறியாேயா தையஇ� லாேயா 
ேபையநிக� பாவிஎன நிைன'� வி�டா� 
ேபைதேய$ எ$ெசCேக$ ெப�Rசீ�& 6$ேற 
சாையகட� ெசறிதணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
128. மி$ைனநிக�' தழிவா:&ைக1 �யரா� ெநRச* 
ெமலி'�நின த��ப�க ேவ�;நி$ேற$ 
எ$ைனஇவ$ ெப�*பாவி எ$ேற த�ளி� 
எ$ெசCேக$ தா$ெபH*ேசC இய3H* 63ற 
அ$ைனெபாH1 திட�நNதி அ�ல ேவாஎ$ 
ஐயாேவ நNெபாH&க� ஆகா ேதாதா$ 
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த$ைனநிக� த�*தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
129. �'ைதவிைன யா�நின� வழியி� ெச�லா 
�டேன$ தைனஅ$ப� �னி'� ெப3ற 
த'ைதவழி நி�லாத பாவி எ$ேற 
த�ளிவி�� தைலசாC1�1 தய6 ேவேன 
எ'ைதநின த��ச3ேற அளி1தா� ேவேறா� 
எ8ணமிேல$ ஏகா'த1 தி�'� வா:ேவ$ 
ச'தனவா$ ெபாழி�தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
130. ப$னகெநா' �HவRச உலகி� நி$H 
பரதவி1�$ அ��ெகதி�ேபாCM பா�&கி$ ேற$நி$ 
ெபா$ன�ைளM 7ண�'�மன மகி:'� வாழM 
78ணியேன நாேய36M ெபா�1த* இ$ேறா 
பி$ைனஒ� �ைணஅறிேய$ தனிேய வி�டா� 
ெப�மநின& கழேகேயா ேபைத யா*எ$ 
த$ைனஅளி1 த��தணிைக மணிேய ஜNவ 
சா�சியாC நிைற'த�U* சகச வா:ேவ. 
 
தி�2சி3ற*பல*. 
 
8. ஆ3றா �ைற  
 
எ8சீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
131. வி8அ றா�வா: ேவ'த$ ஆதிய� 
ேவ8� ஏகB* வி�ெட$ ெநRசக& 
க8அ றா�நN கல'� நி3பைத& 
க�ள நாயிேன$ க8; ெகா8�ேல$ 
எ8அ றா1�ய�& கடV� �:கிேய 
இயகி மா:6ேவ$ 6லB* ேபா/6 வா: 
சாமி ேயதி�1 தணிைக நாதேன. 
6. ேபா/-தி�Mேபா�� 
 
132. வா�க8 ஏைழய� மயலி� ப�டக* 
மயகி மா�அய$ வL1�* நி$தி�1 
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தா�க8 ேநய*அ3 Hலக வா:&ைகயி� 
சRச /1�ழ� வRச ேன$இட* 
ஆ�க ேணGழ� அ'த க$வ/� 
அRG ேவ$அலா� யா� ெசC6ேவ$ 
நா�க ேண�மல�M ெபாழி�ெகா� ேபா/வா: 
நாய காதி�1 தணிைக நாதேன. 
 
133. எ8ணி� 7$ெதாழி� எCதி ஐயேவா 
இய�பி$ வா:&ைகயி� இயகி மா:கிேய 
க8ணி$ உ8மணி யாய நி$தைன& 
க�தி டா�ழ� கபட ேன3க�� 
ந8ணி வ'திவ$ ஏைழ யா*என 
ந�கி ஆ8�ட� நியாய ேமெசாலாC 
த8இ �*ெபாழி� IL* ேபா/வா: 
சாமி ேயதி�1 தணிைக நாதேன. 
 
134. Kவி ஏைழய� 6ைறக� தNரஆ� 
ெகா�U* வ�ளேல 6H6* வா:&ைகயி� 
பாவி ேய$ப;* பாட ைன1ைதF* 
பா�1தி �'�*நN ப/'� வ'திலாC 
ேசவி ேய$ எனி� த�ள� நNதிேயா 
தி�வ ��ெகா� சி'� வ�ைலேயா 
தாவி ஏ�வைளM பயி�ெசC ேபா/வா: 
சாமி ேயதி�1 தணிைக நாதேன. 
 
135. ச'ைத ேந�நைட த$னி� ஏ6ேவ$ 
சாமி நி$தி�1 தாU& க$பிேல$ 
எ'ைத நNமகி:' ெத$ைன ஆ�ைவேய� 
எ$ைன அ$ப�க� எ$ெசா� வா�கேளா 
நி'ைத ஏ3பிJ* க�ைண ெசCதிட� 
நி1த நி$அ�� நNதி ஆ6மா� 
த'ைத தாCஎன வ'� சீ�த�* 
தைலவ ேனதி�1 தணிைக நாதேன. 
 
136. ெச�V* வா:&ைகயி� தியக வி�;நி$ 
ெசCய தா��தி ெசCதி டா�ழ� 
க�V* ெவ'நிட& க8; மி8;ெசC 
க�ள ெநRசிேன$ கவைல தN�Mைபேயா 
ெசா�V* இ$பவா$ ேசாதி ேயஅ�� 
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ேதா3ற ேமGக ெசா�ப வ�ளேல 
ச�லி யெகட அ��ெசC ேபா/வா: 
சாமி ேயதி�1 தணிைக நாதேன. 
 
137. ஏ� ெசC6வ ேனJ* எ$றைன 
ஈ$ற நNெபாH1 தி;த� அ�லைத 
ஈ� ெசCதவ$ எ$றிA ேவைழைய 
எ'த வ8ண*நN எ8ணி நN&6வாC 
வா� ெசCவ$இM ேபா� வ�ளேல 
வறிய ேன$என மதி1� நி$றிேட� 
தா� ெசCமல�M ெபாழி�ெகா� ேபா/வா: 
சாமி ேயதி�1 தணிைக நாதேன. 
 
138. ேபF* அRGH* ேபைத யா�கைளM 
ேப[* இMெப�* ேபய ேன3ெகா� 
தாF* அMபJ* தம�* ந�7*ஆC1 
த8அ ��கட� த'த வ�ளேல 
நNF* நாJ*ஓ� பாV* நN�மாC 
நி3க ேவ8�ேன$ நNதி ஆ6ேமா 
சாF* வ$பவ* த$ைன நN&கி;* 
சாமி ேயதி�1 தணிைக நாதேன. 
 
139. ெபாCய� த*மன* 76த� இ$ெறனM 
7னித a'ெலலா* 7க:வ தாதலா� 
ஐய நி$தி� அ��கி ரMபஇ 
கRசி நி$ெற$இA விRG வRசேன$ 
ெமCய� உ�Uேள விள6* ேசாதிேய 
வி1தி லாதவா$ விைள'த இ$பேம 
ைதய லா�இ� ேவா�* ேமBேதா� 
சாமி ேயதி�1 தணிைக நாதேன. 
 
140. மாலி$ வா:&ைகயி$ மயகி நி$பத* 
மற'� ழ$றி;* வRச ெநRசிேன$ 
பாலி$ நN�என நி$அ �&கேண 
ப3றி வா:'திடM ப8[ வாCெகாேலா 
ேசலி$ வா�கணா� தNய மாையயி� 
தியகி நி$றிட2 ெசC6 வாCெகாேலா 
சால நி$உள* தா$எA வ8ணேமா 
சா3றி டாCதி�1 தணிைக நாதேன. 
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தி�2சி3ற*பல*. 
 
9. இர'த வி8ணMப*  
 
அHசீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
141. நாைள ஏகிேய வண6�* என1தின* நாைளேய கழி&கி$ேறா* 
ஊைள ெநRசேம எ$ைனேயா எ$ைனேயா உய�தி�1 தணிேகச$ 
தாைள உ$னிேய வா:'தில* உயி�உட� தண'திட� தைனஇ'த 
ேவைள எ$றறி B3றில* எ$ெசCேவா* விள*ப�* விைடேயாேம. 
 
142. விைடய வா:&ைகைய வி�*பின$ நி$தி� விைர மல�M பத*ேபா3ேற$ 
கைடய நாயிேன$ எAவண* நி$தி�& க�ைணெப3 HCேவேன 
விைடயி� ஏறிய சிவபரR Gட�உேள விளகிய ஒளி&6$ேற 
தைடயி லாதேப� ஆன'த ெவ�ளேம தணிைகஎ* ெப�மாேன. 
 
143. ெப�ைம ேவ8�ய ேபைதயி� ேபைதேய$ ெப�'�ய� உழ&கி$ேற$ 
ஒ�ைம ஈF*நி$ தி�Mபத* இைறRசிேல$ உCவெதM ப�ேயேயா 
அ�ைம யா*தவ1 த*ைமF* அMபJ* அளி1தி;* ெப�வா:ேவ 
த�ம வ�ளேல 6ணMெப� 6$றேம தணிைகமா மைலயாேன. 
 
144. மைலF* ேவ3கணா� ைமயலி� அL'திேய வ�ள�நி$ பத*ேபா3ேறா 
தைலF* இMெப� 6ைறயிைன ஐயேகா யாவேரா ;ைரெசCேக$ 
நிைலெகா� ஆன'த நி�1தJ& ெகா�ெபா�� நிக:1திய ெப�வா:ேவ 
தைலைம ேமவிய ச36� நாதேன தணிைகய* பதியாேன. 
 
145. பதிF* அMபJ* அ$ைனF* 6�B*ந3 பய$த� ெபா�ளாய 
கதிF* நி$தி�& கழ�அ� அ�ல� க8�ல$ எளிேயேன 
விதிF* மாV*நி$ ேற1தி;* ெதCவேம வி8ணவ� ெப�மாேன 
வதிF* சி$மய வ�வேம தணிைகமா மைலஅம�' தி;வா:ேவ. 
 
146. வாL* நி$தி�1 ெதா8ட�க� தி�Mபத* வL1திடா �லக1ேத 
தாL* வRச�பா� தாL*எ$ த$ைமஎ$ த$ைமவ$ பிறMபாய 
ஏL* எ$னேத ஆகிய ைதயேன எவ�எைனM ெபா�கி$ேறா� 
ஊL* நN&6H* தணிைகஎ* அ8ணேல உய�தி� வ��ேதேன. 
 
147. ேதJ* ெத�ளிய அ�த�* ைக&6*நி$ தி�வ�� ேத$உ8ேட 
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யாJ* நNFமாC& கல'�ற வா;*நா� எ'தநா� அறிேயேன 
வாJ* PமிF* வL1தி;* தணிைகமா மைலஅம�' தி;ேதேவ 
ேகாJ* த3பர 6�BமாC விளகிய 6மாரச3 6ண&6$ேற. 
 
148. 6$H ெபாCஉட� வா:விைன ெமCஎன& 6றி1திவ8 அைலகி$ேற$ 
இ$H நி$தி� வ��அைட' �Cவேனா இ�ைலஇA Bலக1ேத 
எ$H* இMப�M பிற'திற' �ழ�வேனா யா�*இ கறிகி�ேல$ 
ந$H நி$தி�2 சி1த*எ$ பா&கிய* ந�தணி ைகயி�ேதேவ. 
 
149. ேதவ �*தவ �னிவ�* சி1த�* சிவ$அ/ அய$ஆ6* 
�வ �*பணி �த�வநி$ அ�யி�எ$ ��உற ைவMபாேய� 
ஏவ �*என& ெகதி�இைல �1திவ N ெட$Jைட ய�க8டாC 
தாவ �*ெபாழி� தணிைகய* கடBேள சரவண பவேகாேவ. 
 
150. ேவைய ெவ$றேதா� பாைவய� ப;6ழி விL'தைல' தி;*இ'த 
நாைய எMப� ஆ�ெகாள� ஆயிJ* நாதநி$ ெசய�அ$ேற 
தாைய அMபைன1 தம/ைன வி�;ைன2 சா�'தவ�& க��கி$ேறாC 
மாைய நN&6ந� அ��7/ தணிைகய வ'த�� இ'நாேள. 
 
தி�2சி3ற*பல*. 
 
10. க�ைண மாைல 
 
கலிவி�1த* 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
151. சக பாணிைய2 ச�� க1தைன2 
ெசக8 ஆயிர1 ேதவ� நாதைன 
மக ல*ெபற ைவ1த வ�ளேல 
தக ��தி�1 தணிைக ஐயேன. 
 
152. ஐய ேனநிைன அ$றி எக[* 
ெபாCய ேன3ெகா� 7க�இ லாைமயா� 
ெவCய ேன$என ெவH1� வி��ேட� 
ெமCய ேனதி�1 தணிைக ேவலேன. 
 
153. ேவல$ மாதவ$ ேவத$ ஏ1தி;* 
ேமல$ மாமயி� ேமல$ அ$ப�உ� 
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சால நி$றவ$ தணிைக நாயக$ 
வால ந3பத* ைவMெப$ ெநRசேம. 
 
154. ெநRச ேமஇஃ ெத$ைன நி$மதி 
வRச வா:வினி� மய6 கி$றைன 
தRச* எ$ற�� தணிைக சா�1திேய� 
கRச மாமல�& கழ�கி ைட&6ேம. 
 
155. கிைட&6� மா:கிேய கில*ெசC அ'தக$ 
பைட&6� ப��;* பா$ைம எCதிேட$ 
தைட&6� ப��டா1 தணிைக யா$பத1 
தைட&க ல*76' த��ெச ழிMபேன. 
 
156. ெசழி&6* சீ�தி�1 தணிைக1 ேதவநி$ 
ெகாழி&6* ந�ல�� ெகா�ைள ெகா�ளேவ 
தழி&ெகா8 ட$பைர2 சா�'தி ேல$இவ8 
பழி&6� ஆ6*எ$ பா$ைம எ$ைனேயா. 
 
157. எ$ைன எ$ைனஈ ெத$ற$ மாதவ* 
�$ைன ந$ெனறி �ய$றி ேலைனநி$ 
ெபா$ைன அ$னதா� ேபா3ற ைவ1தைன 
அ$ைன எ$J*ந� தணிைக அ8ணேல. 
 
158. அ8ணி ேல$நிைன ஐய நி$அ� 
எ8ணி ேல$இத3 கியா� ெசC6ேவ$ 
78ணி ேன$பிைழ ெபாH1�& ேகா�யா� 
த8ணி$ நN�ெபாழி� தணிைக அMபேன. 
 
159. அMப$ எ$Jைட அ$ைன ேதசிக$ 
ெசMப$ எ$6ல1 ெதCவ* ஆனவ$ 
�Mப$ எ$உயி�1 �ைணவ$ யா�*ஓ� 
தMபி� அ$ப�ேச� தணிைக வ�ளேல. 
 
160. வ�ள� உ$அ� வணகிM ேபா3றஎ$ 
உ�ள* எ$வச1 �3ற தி�ைலயா� 
எ�ள� ஐயேவா ஏைழஎ$ ெசCேக$ 
த�ள �*ெபாழி� தணிைக ெவ3பேன. 
 
161. ெவ3ப ேனதி�1 தணிைக ேவலவேன 
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ெபா3ப ேனதி�M ேபா/ நாதேன 
க3ப ேம�பல கால* ெச�Vமா� 
அ3ப ேன$�ய�& களB சா3றேவ. 
 
162. சாH ேச�தி�1 தணிைக எ'ைதநி$ 
ஆH மா�க1 தழைக ெமா8;ெகா8 
;றி� க8களா� உ8ண எ8ணிேன$ 
ஈறி� எ$Jைட எ8ண* �3Hேமா. 
 
163. �3H ேமாமன* �$னி நி$பத* 
ப3H ேமாவிைனM ப6தி எ$பைவ 
வ3H ேமாGக வா:B வாC&6ேமா 
ச3H* ஓ�கிேல$ தணிைக அ1தேன. 
 
164. அ1த ேனதணி காச ல1த�� 
வி1த ேனமயி� ேம3ெகா� ேவலேன 
பி1த ேன$ெப�* பிைழெபா H1தி�� 
G1த அ$ப�க� ெசா�வ� ஏதேம. 
 
165. ஏதி லா�என எ8ணி& ைகவி�� 
நNதி ேயாஎைன நிைல&க ைவ1தவா 
சாதி வா$ெபாழி� தணிைக நாதேன 
ஈதி நி$அ�� எ$J* பி2ைசேய. 
 
166. பி2ைச ஏ3றவ$ பி�ைள நNஎனி� 
இ2ைச ஏ3றவ�& கியா� ெசC6வாC 
ப2ைச மாமயி� பரம நாதேன 
க2சி ேந�தணி ைக&க ட*பேன. 
 
167. கடMப மாமல�& க8ணி மா�பேன 
தடMெப �*ெபாழி� தணிைக1 ேதவேன 
இடMப டா2சிறி ேயைன அ$ப�க� 
ெதாடMப டாெதனி� ெசா�வ ெத$ெகாேலா. 
 
168. எ$ெசா� ேக$இைத எ8ணி� அ37த* 
வ$ெசா ேல$பிைழ மதி1தி டா�வ' 
தி$ெசா லா�இவ8 இ�1தி எ$றன$ 
த$ெசா� ெசMப�* தணிைக1 ேதவேன. 
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169. ேதவ ேநசேன சிற&6* ஈசேன 
பாவ நாசேன பரம ேதசேன 
சாவ காசேன தணிைக வாசேன 
ேகாவ பாசேன 6றி&ெகா� எ$ைனேய. 
 
170. 6றி&ெகா� அ$பைர& K; றாதஇA 
ெவறி&ெகா� நாயிைன ேவ8� ஐயநN 
�றி&ெகா� வாCெகாேலா �னிெகா� வாCெகாேலா 
ெநறி&ெகா� ேவா�7க: தணிைக நி1தேன. 
 
171. தணிைக ேமவிய சாமி ேயநிைன 
எணிைக வி��ேட� எ$H ேதா1திர* 
அணிைக நி$அ�& கய�'� நி$Hவ N8 
கணிைக ேபா�எைன& கல&கி3 H�ளேம. 
 
172. உ�ள* ெந&6வி� ;�6* அ$ப�த* 
ந�அ க1தினி� ந�&6* ேசாதிேய 
த�அ �'திற� தணிைக ஆன'த 
ெவ�ள ேமமன* வி�ள2 ெசCைவேய. 
 
173. ெசCவ த$றவ$ சிறிய ேன$றைன 
ைவவ� அ$ப�க� எ$னி� ம1தேன$ 
உCவ ெதAவண* உைரெசC அ1தேன 
ைசவ நாதேன தணிைக ம$னேன. 
 
174. ம$J* நி$அ�� வாCMப தி$றிேய 
இ$J* இ1�ய� ஏC&கி� எ$ெசCேக$ 
ெபா$னி$ அ*7ய$ ேபா3H* பாதேன 
த$னி� நி$றி;* தணிைக ேமலேன. 
 
175. ேமைல வானவ� ேவ8;* நி$தி�& 
காைல எ$சிர* களி&க ைவMைபேயா 
சாைல ஓகிய தணிைக ெவ3பேன 
ேவைல ஏ'�ைக விம� நாதேன. 
 
176. ேவத மா�� விள6* நி$தி�M 
பாத* ஏ1திடாM பாவி ேய$தன& 
கீத� இ$Hேபா எ$னி� எ$ெசCேக$ 
சாத� ேபா&6*ந� தணிைக ேநயேன. 
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177. ேநய* நி$7ைட நி$றி டாதாஎ$ 
மாய ெநRசிJ� வ'தி �Mைபேயா 
ேபய ேன$ெப�* பிைழெபா H1திட1 
தாய நி$கட$ தணிைக வாணேன. 
 
178. வா[ த�ெப� மா�� மாெரா; 
கா[ த36ைன& காத� ெகா8டன$ 
ஏ[ த3ெகன ெத8ண* �3Hேமா 
மா[ த37க:1 தணிைக வ8ணேன. 
 
179. வ8ண ேனஅ�� வழ6* ப$னி� 
க8ண ேனஅயி� கரெகா� ஐயேன 
த8ண ேன�தி�1 தணிைக ேவலேன 
தி8ண* ஈத�� ெசCF* காலேம. 
 
180. கா�6 றி1தஎ$ க�1� �3றிேய 
சா�வ ள1தி�1 தணிைக சா�வ$எ$ 
மா�ப ைகMபிணி மாறி ஓடேவ 
ேம�6 றிMபனா� ெவ3றி2 சகேம. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
11. ம�8மாைல வி8ணMப* 
 
அHசீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
181. ெசா�V* ெபா�U மாCநிைற'த Gகேம அ$ப� �தி�ைணேய 
7�V* 7க:ேச� ந�தணிைகM ெபா�Mபி$ ம�'ேத Pரணேம 
அ�V* பகV* நி$நாம* அ'ேதா நிைன'�$ ஆளாேக$ 
க�V* ெபா�வா வ$மன1தா� கலகா நி$ேற$ கைடேயேன. 
 
182. கைடேய$ வRச ெநRசக1தா� கV:கி$ ேன$நி$ தி�&க�ைண 
அைடேய$ அவேம தி/கி$ேற$ அ'ேதா சிறி�* அறிவி�ேல$ 
விைடேய றNச$ 7ய*ப;*உ$ விைர1தா� கமல* ெபHேவேனா 
ெகாைடஏ� அ�ைள1 த��கிேல ேகாேவ தணிைக& 6லமணிேய. 
 
183. மணிேய அ�ேய$ க8மணிேய ம�'ேத அ$ப� மகி:'தணிF* 
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அணிேய தணிைக அரேசெத� அ�ேத எ$ற$ ஆ�யிேர 
பிணிஏC �யரா� வ�'திமனM ேபயா� அைல'� பிற:கி$ேற$ 
தணிேய$ தாக* நி$அ�ைள1 த�த� இைலேய� தா:ேவேன. 
 
184. தா:ேவ$ வRச ெநRசக�பா� சா�ேவ$ தன&6� அ��த'தா� 
வா:ேவ$ இைலேய� எ$ெசCேக$ வ�1த* ெபாH&க மா�ேடேன 
ஏ:ேவ தைனF* கட'தவ�த* இ$பM ெப�&ேக எ$உயிேர 
ேபா:ேவ� கரெகா� 78ணியேன 7க:ேச� தணிைகM ெபா�Mபரேச. 
 
185. அைரேச அ�ய�& க�$6கேன அ8ணா தணிைக ஐயாேவ 
விைரேச� கட*பமல�M7யேன ேவலா Fத&ைக ேமேலாேன 
7ைரேச� மன1தா� வ�'திஉ$ற$ P*ெபா3 பத1ைதM 7க:கி�ேல$ 
தைரேச� வா:வி� தய6கி$ேற$ அ'ேதா நி$H தனிேயேன. 
 
186. தனிேய �ய/� வ�'திமன* சா*பி வா:&ைக1 தைளMப�� 
கினிஏ �Hேமா எ$ெசCேக$ எ$ேற நி$ேற3 கிரகாேயா 
கனிேய பாேக க�*ேபஎ$ க8ேண தணிைக& க3பகேம 
�னிஏC பிறவி தைனஅக3H* �ைணேய ேசாதி2 Gக&6$ேற. 
 
187. 6$ேற மகி:'த 6ண&6$ேற ேகாேவ தணிைக& 6�பரேன 
ந$ேற ெதCவ நாயகேம நவில3 க/ய ந�உறேவ 
எ$ேற வ�வாC அ��த�வாC எ$ேற 7ல*பி ஏ63ேற$ 
இ$ேற காணM ெபறி�எ'தாC இறேவ$ பிறேவ$ இ�Mேபேன. 
 
188. இ�Mேப$ �ய�வா: வினி�எனிJ* எ'தாC நின� பதகா[* 
வி�Mேப$ அய$மா� �தேலாைர ேவ8ேட$ அ�ள ேவ8டாேயா 
தி�Mேப� ஒளிேய அ��கடேல ெத�ளா� அ�ேத தி�1தணிைகM 
ெபா�Mேப மகி:'த 78ணியேம 7னித ஞான ேபாதகேம. 
 
189. ேபாதா ந1 அ��கனிேய 7கல3 க/ய ெபா�ேளஎ$ 
நாதா தணிைக மைலஅரேச ந�ேலா� 7கL* நாயகேன 
ஓதா தவேம வ�'�யரா� உழ$ேற பிணியி� உைலகி$ேற$ 
ஏதா* உனதி$ அ��ஈயா தி�'தா� அ'ேதா எளிேய3ேக. 
 
190. எளிேய$ நின� தி�வ�U& ெகதி�ேநா& 63ேற இர6கி$ற 
களிேய$ எைனநN ைகவி�டா� க�ைண& கிய�ேபா க3பகேம 
அளிேய தணிைக அ��Gடேர அ�ய� உறேவ அ��ஞான1 
�ளிேய அைமF* என&ெக'தாC வாஎ$ ெறா�ெசா� ெசா�லாேய. 
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தி�2சி3ற*பல* 
 
12. ெபாH&காM ப1� 
 
எLசீ� கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
191. ெமCய�உ� ளக1தி$ விள6*நி$ பதமா* 
விைரமல�1 �ைணதைம வி�*பாM 
ெபாCய� த* இட1திA வ�யேன$ 76த� 
ெபாH&கில$ ெபாH&கில$ க8டாC 
ஐய�* இடMபா� அ*ைமF* வ�'தி 
அளி1தி;* ெத�ளிய அ�ேத 
ைதயல� மய&க3 றவ�&க�� ெபா�ேள 
தணிைகவா: சரவண பவேன. 
 
192. ந$ைமய எ�லா* அளி1தி;* உன� 
நளினமா மல�அ� வL1தாM 
7$ைமய� இட1திA வ�யேன$ 76த� 
ெபாH&கில$ ெபாH&கில$ க8டாC 
சி$மயM ெபா��நி$ ெதா8ட�பா� நாேய$ 
ேச�'திட1 தி�வ�� 7/யாC 
த$மய& க3ேறா�& க��த�* ெபா�ேள 
தணிைகவா: சரவண பவேன. 
 
193. ம��இலா தவ�க� வL1�*நி$ அ�ைய 
மன�ற நிைன'தக1 த$பா* 
ெபா��இலா தவ�பா� ஏைழேய$ 76த� 
ெபாH&கில$ ெபாH&கில$ க8டாC 
அ$ப�பா� இ�'திட அ�ளாC 
தரளவா$ மைழெபC தி;*தி�M ெபாழி�I: 
தணிைகவா: சரவண பவேன. 
 
194. நிைலஅ�� நின� மல�அ�& க$7 
நிக:'திட நா�ெதாH* நிைனயாM 
7ைலய�த* இட*இM 7$ைமேய$ 76த� 
ெபாH&கில$ ெபாH&கில$ க8டாC 
மைலஅர சளி1த மரகத& ெகா*ப� 
வ�'திஈ$ ெற;1தமா மணிேய 
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தைலஅர சளி&க இ'திர$ 7கL* 
தணிைகவா: சரவண பவேன. 
 
195. வ�இ�� பவ*தN� ம�'ெதJ* நின� 
மல�அ� மன*உற வL1தாM 
7�ல�த* இட*இM ெபாCயேன$ 76த� 
ெபாH&கில$ ெபாH&கில$ க8டாC 
ஒ�ைலயி$ எைனமீ� ;$அ� யவ�பா� 
உ3Hவா:' திட2ெசயி$ உCேவ$ 
ச�லம3 றவ�க� க��த�* ெபா�ேள 
தணிைகவா: சரவண பவேன. 
 
196. க3பிலா� எனிJ* நிைன'தி�� அ��நி$ 
க�ைணஅ* கழ�அ�& க$பா* 
ெபா3பிலா தவ�பா� ஏைழேய$ 76த� 
ெபாH&கில$ ெபாH&கில$ க8டாC 
அ3பிேல$7 எனிJ* எ$பிைழ ெபாH1�$ 
அ�ய�பா� ேச1தி�� உCேவ$ 
த3பரா பரேம ச36ண மைலேய 
தணிைகவா: சரவண பவேன. 
 
197. ப1திெகா8 டவ�� பரவிய ஒளியா* 
பரRGட� நி$அ� பணிF* 
71திெகா� ளல�பா� எளியேன$ 76த� 
ெபாH&கில$ ெபாH&கில$ க8டாC 
நி1திய அ�ய� த*�ட$ K�ட 
நிைன'தி�� உC6வ$ அரேச 
ச1திெச கர1தி� த/1தி;* அ�ேத 
தணிைகவா: சரவண பவேன. 
 
198. நN3றணி விள6* அவ�&க�� 7/F* 
நி$அ�& கமலக� நிைன'ேத 
ேபா3றிடா தவ�பா� ெபCயேன$ 76த� 
ெபாH&கில$ ெபாH&கில$ க8டாC 
ஆ3ற�ெகா� நி$ெபா$ அ�ய�& க�ய$ 
ஆ2ெசயி� உC6வ$ அ�ேத 
சா3றி;* ெப�ைம& களவிலா ேதா6* 
தணிைகவா: சரவண பவேன. 
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199. ப/'தி;* மன1ேதா�& க��ெசF* நின� 
பாததா மைரகU& க$7 
7/'திடா தவ�பா� எளியேன$ 76த� 
ெபாH&கில$ ெபாH&கில$ க8டாC 
ெத/'தி;* அ$ப� இட*உறி� உCேவ$ 
தி�Bள* அறிகில$ ேதேன 
ச/'தி;* க�1ேதா�& க/யந3 7க:ெகா� 
தணிைகவா: சரவண பவேன. 
 
200. எ8உH* அவ�க� க�U*நி$ அ�ைய 
ஏ1திடா தழித�* ெச�வM 
78உH* அவ�பா� எளியேன$ 76த� 
ெபாH&கில$ ெபாH&கில$ க8டாC 
க8உH மணியா* நி$அ� யவ�பா� 
கல'தி�� உC6வ$ க�*ேப 
த8உH* க�ைண1 தனிMெப� கடேல 
தணிைகவா: சரவண பவேன. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
13. ேவ�ைக வி8ணMப* 
 
அHசீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
201. ம$ேன எ$ற$ உயி�&6யிேர மணிேய தணிைக மைலம�'ேத 
அ$ேன எ$ைன ஆ�ெகா8ட அரேச தணிைக ஐயாேவ 
ெபா$ேன ஞானM ெபாெகாளிேய 7னித அ�ேள Pரணேம 
எ$ேன எளிேய$ �ய�உழ1த� எ8ணி இரகா தி�Mப�ேவ. 
 
202. இரகா நி$றி கைலத�*இA ெவளிேய$ கனவி$ இட1ேதJ* 
அரகா அரவி$ ந�1ேதாJ* அயJ* கா8ட3 க/தாய 
உரகா �H*மா மயி�ேம�நி$ உ�வ* த/சி1 �வMபைடF* 
வரகா தலி1ேத$ தணிைகமைல வா:ேவ இ$H வ�வாேயா. 
 
203. வ�வாC எ$H நா�ேதாH* வழிபா�1 திரகி மன'தள�'ேத$ 
க�வாC பவ$எ$ ெறைன1த�ள& க��வாேய அ$றிஅ�� 
உ�வாC வ'� த�வாேய தணிகா சல1�� உ3றம�'த 
ஒ�வ� உ$ற$ தி�Bள1ைத உணேர$ எ$ெசC �Cேகேன. 
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204. உCF* ெபா��;$ தி�M7கைழ உைரேய$ அ'ேதாஉைர&கடகாM 
ெபாCF* களB* அL&காH* ெபா�ளா& ெகா8ேட$ 7ைலேயைன 
எCF* ப�வ' தட�'தியம$ இL1�M பறி&கி� எ$ேனயா$ 
ெசCF* வைகஒ$ றறிேயேன ெத$பா� தணிைக2 ெசRGடேர. 
 
205. ெசRெசா� Gைவேய ெமCRஞான2 ெச�வM ெப�&ேக ெத�ள�ேத 
விRைசM 7லவ� 7க:தணிைக விள&ேக �ள&கி� ேவேலாேன 
ெவRெசா� 7கL* வRசக�பா� ேமவி நி$தா� மல�மற'ேத 
பRசி� தமிேய$ ப;*பா�ைடM பா�1�* அ��க8 பா�1திைலேய. 
 
206. பா�&கி$ றிைலேய ப$னி�க8 பைட1த�* எளிேய$ பாடைன1�* 
தN�&கி$ றிைலேய எ$ேனயா$ ெசCேவ$ சிறிேய$ சீமாேன ேபா�&6$ ெறா;I� 
7ய&6$H* ெபா�ெசC ேவ3ைகM 78ணியேன 
சீ�&6$ ெறJ*ந� வள1தணிைக1 ேதேவ மயி�ஊ� ேசவகேன. 
 
207. ேசவ3 ெகா�ெகா� 6ண&6$ேற சி'தா மணிேய யாவ�க�6* 
காவ3 பதிேய தணிைகவள� க�*ேப கனிேய க3பகேம 
�வா& கிைறேய ேவCஈ$ற �1த$ அளி1த �1ேதந� 
ேதவ�& க��நி$ ேசவ�&ேக விைழ'ேத$ யா�*ெத/யேன. 
 
208. ெத/ேய$ உன� தி�M7கைழ1 ேதேவ உ$ற$ ேசவ�&ேக 
ப/ேய$ பணிேய$ K1தாேட$ பாேட$ 7கைழM பரவசமாC1 
த/ேய$ தணிைக தைன&காேண$ சாேக$ ேநாேக$ 6*பி&ேக 
உ/ேய$ அ'ேதா எ�ெகா8� 6Cேக$ யா�ெசCேகேன. 
 
209. ெசCவ �ன� தி�வ�&கா* திறேன சி'ைத நி$பாேல 
ைவவ �ைனகைன நிைனயாத வRச கைரேய வL1திநித* 
உCவ தன� தி�நாம* ஒ$ைறM பி�1ேத ம3ெறா$றா� 
எCவ தறிேய$ தி�1தணிைக எ'தாC எ'தாC எளிேயேன. 
 
210. எளிேய$ நின� ேசவ�யா* இ$ப நறைவ எ8ணிஎ8ணி 
அளிேய$ ெநRச* ச3ேறJ* அ$ெபா$ றி�ேல$ அ�சிறி�* 
ஒளிேய$ எ'தாC எ$உ�ள1 ெதாளி1ேத எைவF* உண�கி$றாC 
வளிேய �தலாC நி$ற�U* மணிேய தணிைக வா:ம$ேன. 
 
14. ஆெறL1 �8ைம 
 
அHசீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
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தி�2சி3ற*பல* 
 
211. ெப�ைம நிதிேய மா�விைடெகா� ெப*மா$ வ�'திM ெபH*ேபேற 
அ�ைம மணிேய தணிைகமைல அ�ேத உ$ற$ ஆெறL1ைத 
ஒ�ைம மன1தி$ உ2ச/1தி 6ய�'த தி�ெவ8 ண Nறி�டா� 
இ�ைம வளJ* எC�*இட� எ$ப ெதா$H* எCதாேத. 
 
212. எCத3 க/ய அ��Gடேர எ�லா* வ�ல இைறேயாேன 
ெசCத3 க/ய வள1தணிைக1 ேதேவ உ$ற$ ஆெறL1ைத 
உCத3 ெபா��� 62ச/1ேத உய�'த தி�ெவ8 ண Nறி�டா� 
ைவத3 கி�லாM 7க:2சிவ�* வ$க8 ஒ$H* வாராேத. 
 
213. வாரா இ�'த அ�யவ�த* மன1தி� ஒளி�* மாமணிேய 
ஆரா அ�ேத தணிைகமைல அரேச உ$ற$ ஆெறL1ைத 
ஓரா மன1தி$ உ2ச/1தி 6ய�'த தி�ெவ8 ண Nறி�டா� 
ஏரா� ெச�வM ெப�&கிகவா இ;*ைப ஒ$H* இக'தி;ேம. 
 
214. இகவா அ�ய� மன1YH* இ$ப2 Gைவேய எ*மாேன 
அகவா மயி�ஊ� தி�1தணிைக அரேச உ$ற$ ஆெறL1ைத 
உகவா மன1தி$ உ2ச/1தி 6ய�'த தி�ெவ8 ண Nறி�டா� 
Gகவா: வி$ப* அ��$J* �$ப* ஒ$H* �$னாேத. 
 
215. �$J* மைறயி$ ��வி�ஒளி� Yய விள&ேக GகMெப�&ேக 
அ$ைன அைனயாC தணிைகமைல அ8ணா உ$ெற$ ஆெறL1ைத 
உ$னி மன1தி$ உ2ச/1தி 6ய�'த தி�ெவ8 ண Nறி�டா� 
ெச$னி அணியாC அ�ேச�* தNைம ஒ$H* ேசராேத. 
 
216. ேச�* �&க8 கனிகனி'த ேதேன ஞான2 ெசLமணிேய 
யா�* 7கL* தணிைகஎம த$ேப உ$ற$ ஆெறL1ைத 
ஓ�* மன1தி$ உ2ச/1தி 6ய�'த தி�ெவ8 ண Nறி�டா� 
பா�* விG*7* பதRசா�* பழக8 ஒ$H* சாராேத. 
 
217. சா�'த அ�யா�& க��அளி&6* த�ம& கடேல த3பரேம 
வா�'த ெபாழி�I: தி�1தணிைக மணிேய உ$ற$ ஆெறL1ைத 
ஓ�'� மன1தி$ உ2ச/1தி 6ய�'த தி�ெவ8 ண Nறி�டா� 
ஆ�'த ஞான* உH*அழியா அல&க8 ஒ$H* அழி'தி;ேம. 
 
218. அழியாM ெபா�ேள எ$உயிேர அயி�ெச கரெகா� ஐயாேவ 
கழியாM 7க:ேச� தணிைகஅம� க'தா உ$ற$ ஆெறL1ைத 
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ஒழியா மன1தி$ உ2ச/1தி 6ய�'த தி�ெவ8 ண Nறி�டா� 
பழியா இ$ப* அ�பதிF* பனிைம ஒ$H* பதியாேத. 
 
219. பதிேய எ6* நிைற'த�U* பரம Gகேம பரRGடேர 
கதிேய அளி&6* தணிைகஅம� கட*பா உ$ற$ ஆெறL1ைத 
உதிேய� மன1தி$ உ2ச/1தி 6ய�'த தி�ெவ8 ண Nறி�டா� 
�திஏ� நின� பத'ேதாஎ$H* �$ப* ஒ$H* ேதா$றாேத. 
 
220. ேதா$ற ஞான2 சி$மயேம �எய Gகேம GயRGடேர 
ஆ$றா� 7கL* தணிைகமைல அரேச உ$ற$ ஆெறL1ைத 
ஊ$றா மன1தி$ உ2ச/1தி 6ய�'த தி�ெவ8 ண Nறி�டா� 
ஈ$றா$ நிக�* அ��அைடF* இ;&க8 ஒ$H* அைடயாேத. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
15. ேபா& 6ைரய;ீ 
 
அHசீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
221. க3கி ேல$உன த��ெபய� ஆ*6க க'தஎ$ பைவநாU* 
நி3கி ேல$உன தாகம ெநறிதனி� நNசேன$ உCேவேனா 
ெசா3கி ேலசமி� அ�யவ� அ$பிJ� ேதாCத� பG'ேதேன 
அ3கி ேல�த�* தணிைகஆ� அLதேம ஆன'த அ��6$ேற. 
 
222. பாவ வா:&ைகயி� பாவிேய$ ெசCதி;* ப8பிலாM பிைழேநா&கி1 
ேதவ g�மன திர&க�3 ேறஅ�� ெசCதிடா தி�Mபேீர� 
காவ லாகிய க;*பிணி1 �யர*இ& கைடயேன$ தன&கி$J* 
யாவ தா6ேமா எ$ெசCேகா எ$ெசCேகா இயV*ேவ� கர1தNேர. 
 
223. ேசவி யாதஎ$ பிைழகைள எ$Jேற சிறிதறி த�*ேபாேதா 
பாவி ேய$மன* பகீெலன ெவ�*பிF� பைத1திட& கா8கி$ேற$ 
ஆவி ேயஅ�� அ�தேம நி$தி� வ��தன& ெக$னாேமா 
Pவி� நாயக$ ேபா3றி;* தணிைகய* ெபா�Mபம�' தி;வா:ேவ. 
 
224. �$பி னா�அக* ெவ�*பிைந' தய�'�நி$ �ைணஅ� மல�ஏ1�* 
அ$பி லாதஇM பாவிேய$ ெசCபிைழ அைன1ைதF* ெபாHMபாேய� 
வ$பி லாதநி$ அ�யவ� த*தி� மன1திJ& ெக$னாேமா 
இ$பி னா�Gர� ேபா3றி;* தணிைகவா: இைறவேன எ*மாேன. 
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225. எ$ெசC ேக$இJ* தி�வ�� கா8கிேல$ எ;&6* �ய�உ8ேட$ 
க$ெசC ேப$மன& கைடயேன$ எ$னிJ* காMப�$ கட$அ$ேறா 
ெபா$ெசC 6$றேம Pரண ஞானேம 7ராதனM ெபா��ைவMேப 
ம$ெசC மாணி&க விள&கேம தணிைகவா: வ�ளேல மயிேலாேன. 
 
226. ம8ணி� ந8ணிய வRசக� பா�ெகா; வயி3றினா� அைலMப�ேட$ 
க8ணி� ந8ண�* கா�சிேய நி$தி�& கைட&க8ேணா& க��ேநா&கி 
எ8ணி எ8ணிெநR சழி'�க8 ண N�ெகாU* ஏைழேய$ தன&கி$J* 
78ணி� ந8ணிய ேவ�என1 �ய�உறி� 7ைலய$எ$ ெசCேகேன. 
 
227. மலகி வRசக� மா��ர' ைதயேகா வ�'திெநR சய�B3ேற 
கலகி நி$தி�& க�ைணைய விைழF*எ$ க8அ�� ெசCயாேயா 
இலகி எக[* நிைற'த�� இ$பேம எ'ைதேய எ'தாேய 
நலகி ள�'தி;* தணிைகய* பதியம� நாயக மணி&6$ேற. 
 
228. ைசவ நாயக ச*ப'த$ ஆகிய தமி:அ�� 6$ேறஎ$ 
ெதCவ ேமநிைன அ$றிஓ� �ைணயிேல$ தி�வ�� அறியாேதா 
ைவவ ேதெகாU* வRசக� த*இைட வ�'திெநR சழிகி$ேற$ 
ெசCவ ேதா�கிேல$ ைகவி�� எ$ெசCேக$ ெதளிவிலா2 சிறிேயேன. 
 
229. வா:வி� ஆ*சிH களிMபினா� உ$றைன மற'திH மா&கி$ேற$ 
தா:வி ேலசிறி ெத8ணிெநா' தய�வ$எ$ த$ைமந$ ற��ஆளா 
ேக:வி ேமவிய அ�யவ� மகி:Bற& கிைட1த�� ெப�வா:ேவ 
ேவ:வி8 ஓகிய தணிைகமா மைலதனி� விளகிவ N3 றி�Mேபாேன. 
8. ேக:வி ேவ:வி எ$பன எ�ைக ேநா&கி1 தி/1தவாH. ெதா.ேவ. 
 
230. எ$H* மாத�ேம� இ2ைசைவ1 �$றைன எ8[ேவ$ �ய�3றா� 
க$H ெநRசக& க�வேன$ அ$பிைன& க�1திைட எணி�சால 
ந$H ந$ெறன& ெகAவண* ெபா$அ�� ந�6ைவ அறிகி�ேல$ 
�$H மாதவ� ேபா3றி;* தணிைகவா: ேசாதிேய Gகவா:ேவ. 
 
 
16. பணி1திற* ேவ�ட� 
 
அHசீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
231. ந8ேணேனா மகி:விெனா;* தி�1தணிைக மைலஅதைன ந8ணி எ$ற$ 
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க8ேணநN அம�'தஎழி� க86ளிர& காேணேனா க8; வா/ 
உ8ேணேனா ஆன'த& க8ணN�ெகா8 டா�உன& 6கMபா1 ெதா8; 
ப8ேணேனா நி$7கைழM பாேடேனா வாயாரM பாவி ேயேன. 
 
232. பாவிேய$ ப;'�ய�& கிரகிஅ�� தணிைகயி�எ$ பா�வா எ$H 
KவிநN ஆ�ெகாளஓ� கனேவJ* காேணேனா 6ணMெபா3 6$ேற 
ஆவிேய அறிேவஎ$ அ$ேபஎ$ அரேசநி$ அ�ைய2 ச3H* 
ேசவிேய$ எனிJ*எைன& ைகவிேட� அ$ப�பழி ெசM7 வாேர. 
 
233. வாேரேனா தி�1தணிைக வழிேநா&கி வ'ெத$க8 மணிேய நி$H 
பாேரேனா நி$அழைகM பா�1�லக வா:&ைகதனி� ப;*இ2 ேசாப* 
தNேரேனா நி$அ�ைய2 ேசவி1தா ன'தெவ�ள* திைள1தா ேடேனா 
சாேரேனா நி$அ�ய� ச�க*அைத2 சா�'தவ�தா� தைல&ெகா� ேளேனா. 
 
234. ெகா�ேளேனா நNஅம�'த தணிைகமைல& 6றஎ8ண* ேகாேவ வ'ேத 
அ�ேளேனா நி$அ�ைள அ�ளிஉ8ேட ஆன'த1 தL'தி ஆ�1 
��ேளேனா நி$தாைள1 �திேயேனா �தி1�லக1 ெதாட�ைப எ�லா* 
த�ேளேனா நி$அ�&கீ:2 சாேரேனா �ைணஇ�லா1 தனிய ேனேன. 
 
235. தனிேயஇ 6ழ�கி$ற பாவிேய$ தி�1தணிகா சல*வா: ஞான& 
கனிேயநி$ ேவ�ைய& க8ஆர& க8;மன* களிM7 ேறேனா 
�னிேயெசC வா:வி�அைல' ெத$எ8ண* ��யா� Gழ�ேவ$ ஆகி� 
இனிஏ� ெசCேவ$ம3 ெறா��ைணF* காேண$இA ேவைழ ேயேன. 
 
236. இAேவைள அ��தணிைக அம�'த�U* ேதைவஎன தி�க8 ஆய 
ெசAேவைள மனகளிMப2 ெச$H7க:' தான'த1 ெதளிேத$உ8ேட 
எAேவைள F*பரவி ஏ1ேதேனா அவ$எணிக� இய3றி ேடேனா 
ெதAேவைள அட�&கவைக ெத/யாம� உழ�த�மி2 சிறிய ேனேன. 
 
237. சிறிேய$இM ேபாெதகி1 தி�1தணிைக மைலஅம�'த ேதவி$ பாத* 
6றிேயேனா ஆன'த& K1தா� அ$ப�க�த* 6ழா1�� ெச$ேற 
அறிேயேனா ெபா��நிைலைய அறி'ெதனெத$ பைதவி;1திA வகில மாைய 
�றிேயேனா உட�7ளக* �ேடேனா ந$ெனறிைய �$னி இ$ேற. 
 
238. �$ேனேனா தி�1தணிைக அைட'திடநி$ ச'நிதியி$ �$ேன நி$H 
ம$ேனேனா அ�ய�ட$ வாேழேனா நி$அ�ைய வா:1தி ேடேனா 
உ$ேனேனா ந$னிைலைய உலக1ேதா� எ�h�* உேக வா�* 
எ$ேனேனா நி$ெபயைர யா�Kறி னாV* அவ�& கிதK ேறேனா. 
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239. Kேறேனா தி�1தணிைக& 63H$அ�M 7கழதைன& Kறி ெநRச* 
ேதேறேனா நி$அ�ய� தி�2ச�க* ேசேரேனா தNரா1 �$ப* 
ஆேறேனா நி$அ�ய$ ஆேகேனா பவ&கட�வி� டக$ேற அMபா� 
ஏேறேனா அ��கடலி� இழிேயேனா ஒழியாத இ$ப* ஆ�'ேத. 
 
240. ேதேடேனா எ$நாத$ எ63றா$ எனஓ�1 ேத�2 ெச$ேற 
நாேடேனா தணிைகதனி� நாயகேன நி$அழைக நா� நா�& 
Kேடேனா அ�ய�ட$ ேகாேவஎ* 6கேனஎ* 6�ேவ எ$H 
பாேடேனா ஆன'தM பரவச*உ3 H$கமலM பத*ந8 ேணேனா. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
17. ெநRெசா; 7ல1த� 
அHசீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
241. வாவா எ$ன அ��தணிைக வ�'ைத எ$க8 மாமணிையM 
PவாC நறைவ மற'தவநா� ேபா&கி$ ற�B* ேபாதாம� 
�வா �தலி$ அ��ேகலா �ட நிைனB* இ$ெற8ணி 
ஆவா ெநRேச எைன&ெக;1தாC அ'ேதா நNதா$ ஆவாேயா. 
 
242. வாயா1 �/ச3 றி;*7லேவா� வL1�* தணிைக மைலஅ�ைத& 
காயா& கனிைய மற'தவநா� கழி&கி$ ற�B* ேபாதாம� 
ஈயா& ெகா�ய� தம&கி$றி ஏலா நிைனB* இ$ெற8ணி 
மாயா எ$ற$ வா:வழி1தாC மனேம நNதா$ வா:வாேயா. 
 
243. வாL* ப�ந� அ��7/F* ம�B' தணிைக மைல1ேதைன2 
IL* கலப மயி�அரைச1 �தியாM பவ�* ேபாதாம� 
வ NL* ெகா�ய� தம&க$றி ேமவா நிைனB* ேமவிஇ$H 
தாL* ப�எ$ தைனஅைல1தாC சவைல மன*நN சாகாேயா. 
 
244. காேயா* எனநி$ றவ�&கினிய கனியா* தணிைக& க3பக1ைதM 
ேபாCஓ� கண�* ேபா3HகிலாC 7$ைம 7/'தாC 7லெக�டாC 
ேபேயா எ6* தி/'ேதா�M ேபணா எ$ைபM ேப[கி$ற 
நாேயா மனேம நNஉைனநா$ ந*பி வாளா நலி'ேதேன. 
 
245. ேதJ* கட�* திக:தணிைக1 ேதைவ நிைனயாC தNநரக* 
மாJ* நைடயி� உழ�கி$றாC மனேம உ$ற$ வRசக1தா� 
நாJ* இழ'ேத$ ெப�வா:ைவ நாCேபா� அைல'தி கவேம9நN 
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தாJ* இழ'தாC எ$ேனஉ$ த$ைம இழிவா* த$ைமயேத. 
9. நலி1திகவேம. ெதா.ேவ.�த3பதிM7, ச.�.க.பதிM7 
 
246. த$னா� உலைக நட1�*அ�� சாமி தணிைக சாராம� 
ெபா$னா� ம8ணா� Pைவயரா� 7ல*பி வ�'�* 7�ெநRேச 
உ$னா� எ$ற$ உய�விழ'ேத$ உ3றா� இழ'ேத$ உ$ெசயைல2 
ெசா$னா� நைகMப� எைனவி�;* ெதாைலயாC இ6 நிைலயாேய. 
 
247. நிைல&6* தணிைக எ$அரைச நNF* நிைனயாC நிைனMபைதF* 
கைல&6* ெதாழி�ெகா8 ெடைன&கல&க* க8டாC பல$எ$ க8டாேய 
�ைல&6* கைல&6* விைழ'தவேம �ய6* �ட �LெநRேச 
அைல&6* ெகா�ய விட*நNஎ$ றறி'ேத$ �$ன� அறி'திலேன. 
 
248. இலைத நிைனMபாC பி1த�க�ேபா� ஏகா நி3பாC தணிைகயி�எ$ 
6லெதC வ�மாC& ேகாவாCச3 6�வாC நி$ற 6க$அ�ேள 
நலெத$ றறியாC யா$ெசCத ந$றி மற'தாC நாணாெத$ 
வலைத அழி1தாC வலெதா;நN வா:வாC ெகா�ேலா வ�ெநRேச. 
 
249. ெநRேச உக'த �ைணஎன&6 நNஎ$ றறி'ேத ேநசி1ேதா$ 
மRேச� தணிைக மைலஅ�ைத வா/& ெகாU*ேபா ெத$J�ேள 
நRேச கல'தாC உ$உறB ந$ேற இனிஉ$ ந�பக$றா� 
உCRேச$ இைலேய� வ$னரக1 ��ேள$ ெகா�ேள$ ஒ$ைறFேம. 
 
250. ெகா�U* ெபாழி�I: தணிைகமைல& ேகாைவ நிைனயா ெதைனநரகி� 
த�U* ப�&ேகா தைலMப�டாC கச1தி$ மடவா� த*மயலா* 
க�U8 ட'ேதா ெவறிெகா8டாC கைல1தாC எ$ைன& கட'ேதா�க� 
எ�U* ப�வ1 தைல&கி$றாC என&ெக$ ெறேக இ�'தாேயா. 
 
251. இ�'தாC இ6 க8டவிட1 ேதகா நி$றாC அAவிட1�* 
ெபா�'தாC மீ8;* 76வாCபி$ ேபாவாC வ�வாC 7க:1தணிைக 
ம�'தாC நி$ற 6க$அ�ைய வL1தாC எைனF* வலி&கி$றாC 
தி�'தாC ெநRேச நி$ெசயைல2 ெசMப என&61 தி;&கி;ேம. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
 
18. 7$ைம நிைன' திரக�  
க�டைள& கலிMபா 
தி�2சி3ற*பல* 
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252. மRச� P2சி$ மிJ&கி�இ ைளஞ�க� 
மயக ேவெசF* வா�விழி மாத�பா� 
ெகRசி& ெகாRசி நிைறஅழி' �$அ�� 
கி2ைச நN1�& கிட'தன$ ஆயிேன$ 
மRG3 ேறா6* ெபாழி�தணி காசல 
வ�ள� எ$விைன மா3Hத� நNதிேய 
தRச1 தா�வ' தைட'தி;* அ$ப�க� 
த*ைம& கா&6* தனிஅ�� 6$றேம. 
 
253. �ைலைய& கா�� மய&கிஎ$ ஆ�யி� 
�3H* வா6H* �8ைடக� ந$மதி 
6ைலய& கா�;* கலவி&கி ைச'�நி$ 
ேகால காண& 6றிMபில$ ஆயிேன$ 
நிைலைய& கா�;*ந� ஆன'த ெவ�ளேம 
ேநச ெநRசக* நி$ெறாளி� தNபேம 
கைலைய& கா�;* மதிதவ: ந3றணி 
காச ல1தம�' ேதாகதி காரேன. 
 
254. வRச ேம6� ெகா8; விளகிய 
மைக ய�&6 மய�உழ' ேதஅவ� 
நRச* ேமB நயன1தி� சி&கிய 
நாயி ேன$உைன நா;B ெத$Hகா8 
கRச* ேமB* அய$7க: ேசாதிேய 
கடMப மாமல�& க'தG க'தேன 
தRச ேமஎன வ'தவ� த*ைமஆ� 
தணிைக மாமைல2 ச36� நாதேன. 
 
255. பாவ* ஓ�உ� வாகிய பாைவய� 
ப$J க8வைலM ப�;ம யகிேய 
ேகாைவ வாCஇத:& கி2ைசய தாகிநி$ 
6ைரக ழ3க$7 ெகா8�ல$ ஆயிேன$ 
ேமB வா�விைன நN&கிஅ ளி1தி;* 
ேவல ேனதணி காசல ேமேலேன 
ேதவ� ேதட�* சீ�அ�� ெச�வேன 
ெதCவ யாைன தி�மண வாளேன. 
 
256. கர1ைத& கா��ேய க8கைள நN��ேய 
கைடய ேன$உயி� வா��ய க$னிய� 
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உர1ைத& கா�� மய&கம யகிேன$ 
உ$ற$ பாத உபய1ைதM ேபா3றிேல$ 
7ர1ைத& கா�; நைகயி$எ /1ேதா� 
78ணி ய36M 7க�6� நாதேன 
வர1ைத& கா�;* மைல1தணி ேகசேன 
வRச ேன3க�� வா:Bகி ைட&6ேமா. 
 
257. காச* ேமக* க;*பிணி Iைலேமா 
காதி யா�த'� க8கல& க*ெசF* 
ேமாச ேமநிச* எ$Hெப8 ேபCகைள 
�$னி ேன$நிைன �$னில$ ஆயிேன$ 
பாச* நN&கி;* அ$ப�க� ேபா�எைனM 
பா� கா&6* பர*உன& ைகயேன 
ேதச* யாB* 7க:தணி காசல2 
ெச�வ ேமஅ�� சி3Gக வா/ேய. 
 
258. ஐய* ஏ3H1 தி/பவ� ஆயிJ* 
ஆைச ஆ*ெபா�� ஈ'திட வ�லேர� 
6Cய* கா�;*ம ட'ைதய� வாCMப�;$ 
ேகால மாமல�M பாத*6 றி1திேல$ 
ைமஉ லா*ெபாழி� IL*த ணிைகவா: 
வ�ள ேலவ�ளி நாயக ேன7வி2 
ைசய H*பர ஞானிக� ேபா3றி;* 
சாமி ேயஎைன& காMப�$ த$ைமேய. 
 
259. க8ைண& கா�� இ��ைல கா��ேயா 
க1ைத& கா�� அக1ைத&ெகா8 ேடஅழி 
ம8ைண& கா��;* மாய வனிைதமா� 
மாைலM ேபா&கிநி$ காைலM பணிவேனா 
ப8ைண& கா�� உ�6*அ �ய�த* 
ப1தி& கா���1 திM�எ�� ஈெதன 
வி8ைண& கா�;* தி�1தணி காசல 
ேவல ேனஉைம யா�அ�� பாலேன. 
 
260. ப�யி$ மா&கைள வ N:1�* ப;6ழி 
பாவ* யாB* பழ6H* பா:6ழி 
6�ெகா� நா3ற& 6ழிசிH நN�த�* 
ெகா�ய ஊ3H& 6ழி7L& ெகா�6ழி 
க�ம ல&6ழி ஆ6* க�&6ழி& 
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க�ள மாதைர& க8;ம யகிேன$ 
ஒ�வி� சீ�1தணி காசல நி$7க: 
ஓதி ேல$என& 68;ெகா� உ8ைமேய. 
 
261. க2G& க�� மணக��& கா�க� 
க8ைண& க�� மனக�� வRசக* 
வ2G& க��ய வ$கழ3 க��F* 
ம8ணி$ க��F* மாJ*� ைல&க��& 
கி2ைச& க��இ ;*ைபஎ J*Gைம 
ஏற& க��ய எ3க�� வாCெகாேலா 
பி2ைச& க��ய பி1த$ 7த�வேன 
ெப�ைம க�;* ெப�'தணி ேகசேன. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
19. தி�வ� Iட விைழத� 
அHசீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
262. ேதனா� அலக� 6ழ�மடவா� திற1தி$ மயகா1 திற�அைடத3 
கானா� ெகா�எ$ ெப�மா$த$ அ��க8 மணிேய அ37தேம 
கானா� ெபாழி�I: தி�1தணிைக& க�*ேப க�ைணM ெப�கடேல 
வானா� அ�ேத நி$தி�1தா� அ�ேய$ ��ேம� ைவMபாேய. 
 
263. தாL* ெகா�ய மடவிய�த* சழ&கா� உழலா1 தைகஅைட'ேத 
ஆL* பரமா ன'தெவ�ள1 தL'தி& களி&6* ப�வாCMப 
ஊ:உ' தியசீ� அ$ப�மன1 ெதாளி�* Gடேர உய�தணிைக 
வாL* ெபா�ேள நி$தி�1தா� அ�ேய$ ��ேம� ைவMபாேய. 
 
264. மி$J8 ம�6� ேபைதய�த* ெவளி3H மய&6� ேமவாேம 
உ$J* பரம ேயாகிய�த* உடேன ம�வி உைனM7க:வா$ 
பி$J* சைடஎ* ெப�மா3ேகா� ேபேற தணிைகM பிறகலி$ேம� 
ம$J* Gடேர நி$தி�1தா� அ�ேய$ ��ேம� ைவMபாேய. 
 
265. ஆற1 �யர* த�ெகா�யா�& காளாC உழ$றி கைலயாேத 
KறாM ெப�ைம நி$அ�யா� K�ட1 �ட$ேபாC& 6லாB*வ8ண* 
ேதறாM ெபா�ளா* சிவ1ெதாL6* ேதேன தணிைக1 தி�மைலவா: 
மாறா2 Gகேம நி$தி�1தா� அ�ேய$ ��ேம� ைவMபாேய. 
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



266. விரத* அழி&6* ெகா�யா�த* விழியா� ெமலியா �ைனM7கL* 
சரத� அைவயி� ெச$Hநி$சீ� தைனேய வL1�* தைகஅைடவா$ 
பரத* மயி�ேம� ெசF*தணிைகM பரேன ெவ�ளிM ப�Mபத*வா: 
வரத$ மகேன நி$தி�1தா� அ�ேய$ ��ேம� ைவMபாேய 
 
267. ெவயி�ேம� கீட* எனமடவா� ெவCய மய3க8 வ Nழாேம. 
அயி�ேம� கரெகா� நிைனM7கL* அ�யா�சைவயி$ அைடF*வைக& 
6யி�ேம� 6லB* தி�1தணிைக& 6ணMெபா3 6$ேற ெகா�கலப 
மயி�ேம� மணிேய நி$தி�1தா� அ�ேய$ ��ேம� ைவMபாேய. 
 
268. தன�* கட'ேத நா/ய�மா� தைனF* கட'ேத தவ*அழி&6* 
சின�* கட'ேத நிைன2ேச�'ேதா� ெதCவ2 சைபயி� ேச�'திடேவ 
வள�* கட�* திக:தணிைக மைலயி$ ம�'ேத வா&கிெனா; 
மன�* கட'ேதாC நி$தி�1தா� அ�ேய$ ��ேம� ைவMபாேய. 
 
269. க�லா& ெகா�ய மடவா�த* காம& 6ழி&க8 வ Nழாேம 
ந�லா�& ெக�லா* ந�லவநி$ நாம* �தி&6* நல*ெபறேவ 
ெசா�லா3 7ைன'த மாைலெயா;* ெதாL� தணிைக தைன1�தி&க 
வ�லா�& க�U* நி$தி�1தா� அ�ேய$ ��ேம� ைவMபாேய. 
 
270. க�ள& கய3க8 மடவா�த* காம1 �ழலா �ைனநிைன&6* 
உ�ள1 தவ�பா� ேச�'�மகி:' �8ைம உண�'த 63றி;வா$ 
அ�ள3 பழன1 தி�1தணிைக அரேச ஞான அ�தனி&6* 
வ�ள3 ெப�மா$ நி$தி�1தா� அ�ேய$ ��ேம� ைவMபாேய. 
 
271. பாைகM ெபா�B* ெமாழிFைடய�ீ எ$H மடவா�M பழி2சாம� 
ஓைகM ெபH*நி$ தி�1ெதா8ட� உட$ேச�' �8ைம Fண�'தி;வா$ 
ேதாைகM ப/ேம� வ�'ெதCவ Iளா மணிேய தி�1தணிைக 
வாைகM 7யேன நி$தி�1தா� அ�ேய$ ��ேம� ைவMபபாேய. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
20. ஆ3றா விரக*  
அHசீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
272. தணிைக மைலைய2 சாேரேனா சாமி அழைகM பாேரேனா 
பிணிைக யைறையM ேபேரேனா ேபரா அ$7 Kேரேனா 
அணிெசC அ��நN� ஆேரேனா ஆறா1 தாக* தNேரேனா 
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பணிெசC ெதாL*பி� ேசேரேனா பா�மீ திர6* நNேரேன. 
 
273. எளிேய$ எ$ன இ�Mபாேரா ஏைழ& கிர6* வி�Mபாேரா 
அளிேய$ ேப�ெநR சி�Mபாேரா அழியா& காம* தி�Mபாேரா 
களிேய$ எ$ன உ�Mபாேரா க��* அ��6& க�Mபாேரா 
ெதளிேய$ யா$எ$ ெசCேகேன ெத$பா� தணிைகM ெபா�Mபாேர. 
 
274. ெசCெகா� தணிைக நாேடேனா ெசAேவ� 7கைழM பாேடேனா 
ைகக� KMபி ஆேடேனா க�ைண& கடலி� நNேடேனா 
ெமCெகா� 7ளக* �ேடேனா ெமCஅ$ ப�க�பா� Kேடேனா 
ெபாCெகா� உலேகா ;ேடேனா 7விமீ தி�கா� மாேடேன. 
 
275. வ'ெத$ எதி/� நி�லாேரா மகிழ ஒ�ெசா� ெசா�லாேரா 
�'த* மதைன ெவ�லாேரா ேமாக* தNரM 7�லாேரா 
க'த$ எJ*ேப� அ�லாேரா க�ைண ெநRச* க�லாேரா 
ச'த1 தணிைக இ�லாேரா சக1தி� எ�லா* வ�லாேர. 
 
276. நா�;* தணிைக ந8ேணேனா நாத$ 7கைழ எ8ேணேனா 
K�;* ெதாL*7 ப8ேணேனா 6ைறயா அ��நN� உ8ேணேனா 
I�;* மய&ைக ம8ேணேனா ெதாL*ப� இட1ைத அ8ேணேனா 
கா�;* அவ�1எ� க8ேணாேனா கழியா வா:&ைகM 78ேணேன. 
 
277. காமM பயைல1 த;Mபாேரா கடMப மல�1தா� ெகா;Mபாேரா 
ஏம1 தன1ைத& க;Mபாேரா எ$ேம� அ$ைப வி;Mபாேரா 
மாம3 ெறா�வ N ட;Mபாேரா ம$ததி� ேகாப* ெதா;Mபாேரா 
தாம1 தா:ைவ& ெக;Mபாேரா தணிைக தனி�ேவ� எ;Mபாேர. 
 
278. காவி மைல&க8 வதிேயேனா க8[� மணிைய1 �திேயேனா 
பாவி மயைல மிதிேயேனா பரமான'த1 �தியேயேனா 
ஓவி� அ�ைளM பதிேயேனா உய�'த ெதாL*பி� கதிேயேனா 
தாவி� Gக1ைத மதிேயேனா ச3H* பயனி� ஓதிேயேன. 
 
279. வ�'�* தனி�$ ம$னாேரா வ�1த* உன&ேக$ எ$னேரா 
இ�'ெத$ இட1ேத �$னாேரா இைண1தா� ஈய உ$னாேரா 
ெபா�'தி கயலா� அ$னாேரா ெபா��ஈ ெத$H ப$னாேரா 
ெச�'தி மல�* தி�1தணிைக1 ேதவ� எவ�&6* �$னாேர. 
 
280. தணிகா சல*ேபாC1 தைழேயேனா சாமி தி�1தா� விைழேயேனா 
பணிகா தலி1�M பிைழேயேனா பா� மன� 6ைழேயேனா 
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திணிகா8 உலைக அைழேயேனா ேச�'தA வ N�;� aைழேயேனா 
பிணிகா8 உலகி� பிற'�ழ$ேற ேப�3 றைலF* பைழேயேன. 
 
281. ம$J* 6வைள ஈயாேரா மதேவ� மத1ைத& காயாேரா 
இ$J* ேகாப* ஓயாேரா எ$தாC தன&61 தாயாேரா 
�$J* இர&க* ேதாயாேரா �கேள$ �யைர ஆயாேரா 
ப$J* வளக� ெசறி'ேதா6* பைணெகா� தணிைக1 Yயாேர. 
 
 
 
 
21. ஏைழைமயி$ இரக� 
எLசீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
282. ேதேன உளெகா� ெதளிேவ அக8ட சித*ேமவி நி$ற சிவேம 
ேகாேன கனி'த சிவேபாத ஞான 6�ேவ விள6 6கேன 
தாேன தன&6 நிகராC விள6 தணிகா சல1ெத* அரேச 
நாேன ைழஇ6 மன*ெநா'� ெநா'� தலிகி$ற ெசCைக நலேமா. 
 
283. தலேமB ெதா8ட� அய$ஆதி ேதவ� நைவஏக ந�6 தணிகா 
சலேமவி உ$ற$ இ�தா� 7க:'� த/சிMப ெத$H 7கலாC 
நிலேமB கி$ற சிவேயாக� உ�ள* நிக:கி$ற ஞான நிைறேவ 
வலேமB ேவ�ைக ஒளி�ேச� கலாப மயி�ஏறி நி$ற மணிேய. 
 
284. மணிேய கலாப மைலேம� அம�'த மதிேய நிைன2ெசா� மலரா� 
அணிேய$ ந�அ$7* அைமேய$ மன1தி� அ�யா� அ�&க8 மகி:வாCM 
பணிேய$ நிைன'� கைதேய$ இ�'� ப�ேக$ உவ'த ப�ேய 
எணிேய நிைன&கி� அவமா*இA ேவைலழ எ�ப3றி உCவ தரேச. 
 
285. உCவ8ண* இ$றி உலகா தர1தி� உழ�கி$ற மாய மடவா� 
ெபாCவ8ண* ஒ$றி$ மனமா:கி அ8ைம 7/த'� நி$ற 7ைலேய$ 
ெமCவ8ண* ஒ$H தணிகா சல1� மிளி�கி$ற ேதவ விற�ேவ� 
ைகவ8ண உ$ற$ அ��வ8ண* ஆன கழ�வ8ண* ந8ண� உளேதா. 
 
286. ந8ணாத வRச� இட*நா� ெநRச* நனிெநா'� ைந'� நைவயா* 
78ணாகி நி$ற எளிேயைன அRச� 7/யா� ந*ெபா$ அ�ைய 
எ8ணாத பாவி இவ$எ$H த�ளி$ எ$ெசCவ �Cவ தறிேய$ 
த8ணா� ெபாழி3க8 மதிவ' �லாB தணிகா சல1தி ைறவேன. 
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287. இைறேயJ* உ$ற$ அ�எ8ணி அகிஇLெத$ன ெநRச* இளேக$ 
மைறஓ�* உ$ற$ அ��ெப3ற ெதா8ட� வழிப�டலக� அணிேய$ 
6ைறேயா;* இ6 மய�ெகா8; நி$ற ெகா�ேயைன ஆள� உளேதா 
நிைறேயா� வண6 தணிகா சல1தி� நிைலெப3 றி�&6* அவேன. 
 
288. அவ*நா� கழி&க அறிேவ$ அலா�$ அ�ேபணி நி3க அறிேய$ 
தவ*நா;* அ$ப ேரா;ேசர வ'� தணிகா சல1ைத அைடேய$ 
எவ$நா$ என&6* அவ8நN இ�&6* இட*ஈயி� உ$ற$ அ�யா� 
இவ$ஆ� அவ$ற$ இய�ெப$ன எ$னி� எவ$எ$ HைரMைப எைனேய. 
 
289. எைனயா$ அறி'�$ அ�ேசர உ$ைன இைறேயJ* ெநRசி னிதமாC 
நிைனேய$ அய�'� நிைலய3ற ேதக* நிச*எ$ Hழ$H �ய�ேவ$ 
தைனேய நி$அ$ப$ எனேவாதி லியாவ� த6*எ$ HைரMப� அரேச 
வைனஏ� ெகாURெசC தணிகா சல1� மகி:ேவா டம�1த அ�ேத. 
 
290. ��ேவா� வண6 தணிகா சல1� �தேலஇA ேவைழ �றிேய$ 
ம�வா� மய6* அளிேபா� மயகி மதியா� நி$ற பிைழயா� 
வி�வாகி அ$ப� உள*ேமB* நNைக வி��ஏைழ எ6 ெமலிேவ$ 
இ�நNதி அ�ல எனஉ$ றன&6* எவ�ெசா�ல வ�ல� அரேச. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
22.பணி1திறR சாலாM பா�ழிB  
எ8சீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
291. அ;1திேல$ நி$அ�ய� அைவ&6� ச3H* 
அ$பிேல$ நி$ெதாL*ப$ ஆேக$ வRச* 
த;1திேல$ தணிைகதனி� ெச$H நி$ைன1 
த/சன*ெசC ேத�ர1 தமி:2ெசா� மாைல 
ெதா;1திேல$ அL�நி$ த�ைள ேவ8�1 
ெதாL�ெதாL தான'த1 YCநN� ஆேட$ 
எ;1திேல$ ந�ல$எJ* ெபயைர அ'ேதா 
ஏ$பிற'ேத$ 7வி2Gைமயா இ�&கி$ ேறேன. 
 
292. திரMப;ேவ$ ைம�7/ மாய வா:வி� 
திய6ேவ$ சிறிேதJ* ெதளிெபா$ றி�ேல$ 
மரMப;ேவ$ சிதட�ட$ தி/ேவ$ வ Nேண 
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மைகய�த* க8க�எJ* வைல&6� வ N:ேவ$ 
கரMபவ�&6 �3ப;ேவ$ க�ைண இ�ேல$ 
க8அைனயாC நி$தணிைக மைலைய& காேண$ 
இரMபவ�&ேகா� அ[வளB* ஈேய$ ேபேய$ 
ஏ$பிற'ேத$ 7வி2Gைமயா இ�&கி$ ேறேன. 
 
293. ெசCதிேல$ நி$ெதா8ட� அ�&63 ேறவ� 
தி�1தணிைக மைலையவலR ெசC� க8ணN�M 
ெபCதிேல$ 7ல$ஐ'�* ஒ;&கி வ Nத� 
பிற1த�எJ* கட�நN'ேத$ ெப8க� த*ைம 
ைவதிேல$ மல�ெகாCேய$ மாைல I�ேட$ 
மணிேயநி$ தி�M7கைழ வL1ேத$ நி$பா� 
எCதிேல$ இABட�ெகா8 ேடைழ ேய$யா$ 
ஏ$பிற'ேத$ 7வி2Gைமயா இ�&கி$ ேறேன. 
 
294. சீ�ெகா8டா� 7க:தணிைக மைலயி3 ேசேர$ 
சிவெபா�மா$ ெப3றெப�R ெச�வ ேமநி$ 
ேப�ெகா8டா� தைமவணகி மகிேழ$ பி1ேத$ 
ெப3றேத அைமF*எனM பிறேக$ மாத� 
வா�ெகா8டா� �ைலமைலவ N:' ���ேவ$ நாU* 
வRசேம ெசCதி;ேவ$ மதிஒ$ றி�ேல$ 
ஏ�ெகா8டா� இக:'திடஇ ேகைழ ேய$யா$ 
ஏ$பிற'ேத$ 7வி2Gைமயா இ�&கி$ ேறேன. 
 
295. காமா'த கா/யாC மாத� அ�6� 
கட�வ N:'ேத$ மதிதா:'ேத$ கவைல I:'ேத$ 
நாமா'த கைனஉைத1த நாத$ ஈ$ற 
நாயகமா மணிேயந� நலேம உ$ற$ 
Pமா'த8 ேசவ�ையM ேபா3ேற$ ஓ6* 
ெபாழி�ெகா�தணி காசல1ைதM 7க:'� பாேட$ 
ஏமா'த பாவிேய$ அ'ேதா அ'ேதா 
ஏ$பிற'ேத$ 7வி2Gைமயா இ�&கி$ ேறேன. 
 
296. ந$றறிேய$ தNகைன1�* பறிேய$ ெபா�லா 
நைகய�த* க8மாய நைவைய2 ச3H* 
ெவ$றறிேய$ ெகா$றறிவா� த*ைம& K;* 
ேவடேன$ தி�1தணிைக ெவ3பி$ நி$பா� 
ெச$றறிேய$ இைலெய$ப தறிேவ$ ஒ$H* 
ெசCதறிேய$ சிவத�ம* ெசCேவா� ந�ேலா� 
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எ$றறிேய$ ெவறிேய$இ க'ேதா அ'ேதா 
ஏ$பிற'ேத$ 7வி2Gைமயா இ�&கி$ ேறேன. 
 
297. அ�லா�&6* Iழலா�ேம� ஆைச ைவMேப$ 
ஐயாநி$ தி�1தா�ேம� அ$7 ைவேய$ 
ெச�லா�&6* ெபாழி�தணிைக எேக எ$H 
ேத�ேட$ நி$7கைழ2 சி'ைத ெசCேய$ 
க�லா�&6* க;மன1ேத$ வ$க ேண$7$ 
க8ணிேன$ உதவாத ைகேய$ ெபாCேய$ 
எ�லா�&6* ெபா�லாத பாவி ேய$யா$ 
ஏ$பிற'ேத$ 7வி2Gைமயா இ�&கி$ ேறேன. 
 
298. அ�*பாய நைகமடவா�& காளாC வாயா 
அைல&கி$ேற$ அறிெவ$ப தறிேய$ நி$பா� 
தி�Mபாத பாதகேன$ தி�ஒ$ றி�ேல$ 
தி�1தணிைக மைல&ேகக2 சி'ைத ெசCேய$ 
க�*பாய ெவH1�ேவ* ப�'�* ெபா�லா& 
கா&ைகஒ1ேத$ ச3ேறJ* கனித� இ�லா 
இ;*பாய வ$ெநRச& க�வ ேன$யா$ 
ஏ$பிற'ேத$ 7வி2Gைமயா இ�&கி$ ேறேன. 
 
299. அ*பாத� ெந;க8ணா�& கி2ைச ெகா�ேவ$ 
அகமலர �கமல�ேவா ட��ெசC உ$ற$ 
ெச*பாத மல�ஏ1ேத$ இலB கா1ேத$ 
தி�1தணிைக ேயநம� ெச�வ* எ$ேற 
ந*பாத ெகா�ேய$ந� ேலாைர& க8டா� 
நாணிேல$ ந;கிேல$ நாயி3 ெபா�ேல$ 
ஏ$பிற'ேத$ 7வி2Gைமயா இ�&கி$ ேறேன. 
 
300. ப8ேண$நி$ 7க:ெசா�ேவா� தம&6M Pைச 
பாேட$நி$ தி�2சீைரM பரம$ ஈ$ற 
க8ேணநி$ தணிைகதைன& க8; ேபா3ேற$ 
ைக6விேய$ ெமC6ளிேர$ க8ணN� பாேய$ 
உ8ேண$ந� ஆன'த அ�ைத அ$ப� 
உட$ஆேக$ ஏகா'த1 �றஓ� எ8ண* 
எ8ேண$வ$ �ய�ம8ேண$ மனRெச* 78ேண$ 
ஏ$பிற'ேத$ 7வி2Gைமயா இ�&கி$ ேறேன. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
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23.பணி1திறR சாலாM பா�ழிB 
எ8சீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
301. வரெகா� அ�ய� மனமல/� மகி:B3 றம�'த மாமணிேய 
திைரெகா� தணிைக மைலவாL* ெச�வM ெப�&ேக சி3பரேம 
தரெகா� உலக மய�அகல1 தா:'�$ உ�க அLதL� 
கரெகா� சிர1ேதா �யாஉ$ைன& க8க� ஆர& க8�லேன. 
 
302. வ�லி ஒ�பா� வானவ�த* மகளா8 ெடா�பா� வரமயி�ேம� 
எ�லி$ இல6 ெந��ைலேவ� ஏ'தி வ�*எ$ இைறயவேன 
ெசா�லி அடகா1 �ய�இய3H* �க�ேச� சனனM ெப�ேவைர& 
க�லி எறி'� நி$உ�ைவ& க8க� ஆர& க8�லேன 
 
303. உ�1�� இகV* I��தைல ஒழி1� வான1 ெதா8பதிைய1 
தி�1�* அைரேச ெத$தணிைக1 ெதCவ மணிேய சிவஞான* 
அ�1�* நின� தி�வ��ெகா8 டா�M பா� அ$பதனா� 
க�1�� உ�கி நி$உ�ைவ& க8க� ஆர& க8�லேன. 
 
304. ேபாத� இ�1த� எனநிைனயாCப 7னித� சனனM ேபாேரா; 
சாத� அக3H* தி�1தணிைக2 ைசவ& கனிேய த3பரேம 
ஓத� அறியா வRசக�பா� உழ$ேற மாத�& 6�U�6* 
காத� அக3றி நி$உ�ைவ& க8க� ஆர& க8�லேன. 
 
305. வ N�ைடM ெபHேவா� உ�அக1� விள6* விள&ேக வி8ேணா�த* 
நா�ைட நலRெசC தி�1தணிைக நக1தி� அம�'த நாயகேம 
ேக�ைட1 த�வR சகஉலகி� கிைட1த மாய வா:&ைகஎJ* 
கா�ைட& கட'� நி$உ�ைவ& க8க� ஆர& க8�லேன. 
 
306. ம��1 தளH பட&கடைல மைல&6* ெகா�ய மாஉ�ைவ2 
ச��1 த�U* தணிைகயி�எ' தாேய தமேர ச36�ேவ 
எ��& கனியா* இABலக1 திட�வி� டகல நி$பத1ைத& 
க��1 தLவிநி$உ�ைவ& க8க� ஆர& க8�லேன. 
 
307. இல&க* அறியா இ�விைனயா� இ*மா னிட*ஒ$ ெற;1த�ேய$ 
வில&க* அைடயா வRசக�பா� வ Nணா� ேபா&கி ேமவிமன1 
தல&க8 இய3H* ெபாCவா:வி� அைல'ேத$ தணிைக அரேசஅ& 
கல&க* அக$H நி$உ�ைவ& க8க� ஆர& க8�லேன. 
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308. விைரவாC கடMப' தா�அணி'� விள6* 7யேன ேவேலாேன 
தைரவாC தவ1தா� தணிைகஅம� த�ம& கடேல தனிஅ�ேய$ 
திைரவாC சனன& கட3ப�'ேத தியகி அைல'ேத$ சிவஞான& 
கைரவாC ஏறி நி$உ�ைவ& க8க� ஆர& க8�லேன. 
 
309. ப�ள உலகM ப;6ழியி� ப/'தி 6ழலா தான'த 
ெவ�ள1 தL'�* அ$ப�விழி வி�'ேத தணிைக ெவ3பரேச 
உ�ள* அகல அ6*இ6* ஓ� அைலF* வRசெநRச& 
க�ள* அக3றி நி$உ�ைவ& க8க� ஆர& க8�லேன. 
 
310. அடைல அணி'ேதா� 7றகா��� ஆ;* ெப�மா$ அளி1த�U* 
விடைல என� வ�*7கL* ேவேலாC தணிைக ேமேலாேய 
நடைல உலக நைடஅளவ3ைற ந8ணா ேதா6* ஆன'த& 
கடைல அ;1� நி$உ�ைவ& க8க� ஆர& க8�லேன. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
24.பணி1திறR சாலாைம 
கலி வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
311. வRசகM ேபைதய� மய&கி� ஆ:'�ழ� 
ெநRசகM பாவிேய$ நிைன'தி ேல$ஐேயா 
ெவRசகM ேபா/ைன வி�; ேளா�7க: 
தRசக1 தணிைகவா: த�ம வாைனேய. 
 
312. வா$நிக� K'தலா� வ$க ணா�மிக 
மா�நிக: ேபைதேய$ மதி1தி ேலைனேயா 
தா$இ�* 7க:ெகாU* தணிைக ேம�அ�� 
ேத$இ�' ெதாLகிய ெசக �*ைபேய. 
 
313. க�க; நிக�ெந; க8ணி னா�மய� 
ஒ�6H மன1திேன$ உ$னி ேல$ஐேயா 
த�*7க: மி6'தி;' தணிைக மாமைல 
ம�கம�' தனM�� ம$J* வா:ைவேய. 
 
314. ைவவள� வா�கணா� மய&கி� வ N:'தறாM 
ெபாCவள� ெநRசிேன$ ேபா3றி ேல$ஐேயா 
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ெமCவள� அ$ப�க� ேமவி ஏ1�H* 
ெசCவள� தணிைகயி� ெசழி&6* ேதைனேய. 
 
315. ெசழிMப;* மைகய� தNய மாையயி� 
பழிMப;* ெநRசிேன$ பரவி ேல$ஐேயா 
வழிMப;* அ$ப�க� வHைம நN&கிேய 
ெபாழி3ப;* தணிைகயி� ெபாதி'த ெபா$ைனேய. 
 
316. ெபாதி1த�* மைகய� 7ளக& ெகாைகேம� 
வதித�* ெநRசிேன$ மதி1தி ேல$ஐேயா 
மதித�* அ$ப�த* மன1தி� எ8ணிய 
கதித�* தணிைகவா: க3ப க1ைதேய. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
25. 6ைற ேந�'த ப1� 
எ8சீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
317. வா$பிற'தா� 7க:தணிைக மைலைய& க8; 
வ�ளேல நி$7கைழ மகி:'� Kேற$ 
ேத$பிற'த மல�&6ழலா�& காளா வாளா 
தி/கி$ேற$ 7/கி$ேற$ தNைம நாU* 
ஊ$பிற'த உட�ஓ*பி அவேம வா:நா� 
ஒழி&கி$ேற$ பழி&காளாC உ3ேற$ அ'ேதா 
ஏ$பிற'ேத$ ஏ$பிற'ேத$ பாவி ேய$யா$ 
எ$6ைறைய எவ�&ெக;1தி கிய*7 ேகேன. 
 
318. ெமCயாேவா ந3றணிைக மைலைய2 சா�'� 
ேம$ைமFH* நி$7கைழ வி�*பி ஏ1ேத$ 
உCயாேவா வ�ெநறிேய$ பய$ப டாத 
ஓதிஅைனேய$ எ��தைன ஒ1ேத$ அ$ப� 
ெபாCயாஓ ெடனமடவா� ேபாக* ேவ�ேட$ 
7ைலயேன$ ச3ேறJ* 7னித* இ�ேல$ 
ஐயாேவா நாணாம� பாவி ேய$யா$ 
யா�&ெக;1ெத$ 6ைறத$ைன அைற6 ேவேன. 
 
319. வா�ெச�லா ெந;க8ணா� மயலி� வ N:'� 
மன*ேபான வழிெச$H வ�'தா நி$ேற$ 
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ேச�ெச�லா� வைர1தணிைக1 ேதவ ேதேவ 
சிவெபா�மா$ ெப3றெப�R ெச�வ ேமதா$ 
நா�ெச�லா நி$றதினி எ$ெசC ேகேனா 
நாயிேன$ பிைழத$ைன நா� நி$பா� 
ேகா�ெசா�லா நி3ப�எனி� எ$னா ேமாஎ$ 
6ைறையஎ;1 ெதவ�&ெகளிேய$ KH ேகேன. 
 
320. ெபா�லாத மைகய�த* மய36� ஆ6* 
7ைலயமன1 தா�வா�M 7ல*7 கி$ேற$ 
க�லாத பாவிஎ$H ைகவி� டாேயா 
க�ைணஉ� வாகியெச க�*ேம ேம� 
வி�லா$த$ ெச�வேம தணிைக ேமB* 
ெமCRஞான ஒளிேயஇA விைனேய$ �$ப* 
எ�லா*நN அறிவாேய அறி'�* வாரா 
தி�'தா�எ$ 6ைறையஎவ�& கிய*7 ேகேன. 
 
321. �$அறிேய$ பி$அறிேய$ மாத� பா�எ$ 
�டமன* இL1ேதாடM பி$ெச$ ெறC1ேத$ 
7$ெனறிேய$ ெபாCயெரா;* பயி$ேற$ நி$ற$ 
7னிதஅ�� கடலாேட$ 7ளக* �ேட$ 
ெபா$அைரய$ ெதாL*ச�லM 7னித$ ஈ$ற 
78ணியேம தணிைகவள� ேபாத வா:ேவ 
எ$அைரேச எ$அ�ேத நி$பா� அ$றி 
எவ�&ெக;1ெத$ 6ைறத$ைன இய*7 ேகேன. 
 
322. வி;மா��� தி/'�மட மாத ரா�த* 
ெவCயநN�& 6ழிவ N:'� மீளா ெநRச1 
த;மா3ற1 ெதா;*7ைலய உடைல ஓ*பி2 
சா�'தவ�&ேகா� அ[அளB* தா$ஈ யா� 
ப;கா��� பல$உதவாM பைனேபா� நி$ேற$ 
பாவிேய$ உட3GைமையM பல�* K� 
இ;கா��� ைவ&6கா� எ$ெசC ேவேனா 
எ$6ைறைய எவ�&ெக;1தி கிய*7 ேகேன. 
 
323. மி$ைனேந� இைடமடவா� மய�ெசC கி$ற 
ெவ6ழியி� வ N:'தL'தி ெவH1ேத$ ேபாலM 
பி$ைனேய எL'ெதL'� மீ�;* மீ�;* 
ேபCேபால வ N:'தா� மய36� �:கிM 
ெபா$ைனேய ஒ1தஉன த�ைள ேவ8�M 
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ேபா3றா� வ Nேணநா� ேபா&6 கி$ற 
எ$ைனேய யா$சி/Mேப$ ஆகி� அ'ேதா 
எ$6ைறைய எவ�&ெக;1தி கிய*7 ேகேன. 
 
324. �ைலஒ�பா� �க*ஒ�பா� கா�;* ெபா�லா 
�டமட வா�க�தைம �யகி நி$ேற$ 
இைலஒ�பா� அன*ஒ�பா� மலRேச�1 �8[* 
ஏைழமதி ேய$தணிைக ஏ'த ேலெபா$ 
மைலஒ�பா� வாகியெசக வ8ண ேமனி 
வ�ள�த� ம�'ேதநி$ மல�1தா� ஏ1ேத$ 
7ைலஒ�வா வRசகெநR Gைடேய$ எ$ற$ 
7$ைமதைன எவ�&ெக;1�M 7கV ேவேன. 
 
325. ேவCMபா�ெம$ ேதா�மடவா� மைற&6* மாய 
ெவ*7L2ேச� ெவ�Mபினிைட வ N:'� நி$ேற$ 
தாCMபாைல உ8ணா� நாCMபா� உ8[* 
தைகயேன$ தி�1தணிைக த$ைன2 சா�'� 
ஆCMபாைல ஒ�ம�கா$ ஈ$ற ெச�வ1 
தார�ேத நி$அ�ைள அைடேய$ க8டாC 
ஏCMபாைல ந;க�க� ேபா�நி$ ெறC1ேத$ 
எ$6ைறைய எவ�&ெக;1தி கிய*7 ேகேன. 
 
 
326. வRசமட மாதரா� ேபாக* எ$J* 
மல1தினிைட& கி�மிஎன வாளா வ N:'ேத$ 
கRசமல� மைனயாJ* மாV* ேதட& 
காணாத ெசகனியி� கனி'த ேதேன 
தRச* எ$ேபா�& க��7/F* வ�ளேலந� 
தணிைகஅைர ேசஉன� தாைளM ேபா3ேற$ 
எRச�இலா விைன2ேசம இடமாC உ3ேற$ 
எ$6ைறைய எவ�&ெக;1தி கிய*7 ேகேன. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
26. �ைறயி�ட ப1� 
அHசீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
327. ெபா$ைனM ெபா�ளா நிைனMேபா�பா� ேபா'� மி�யா� இர'தV1ேத$ 
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நி$ைனM ெபா��எ$ Hணராத நNச$ இனிஓ� நிைலகாேண$ 
மி$ைனM ெபா�B* சைடMபவள ெவ3பி� விைள'த விய$க�*ேப 
�$ைனM ெபா�ேள தணிைகயேன �ைறேயா �ைறேயா �ைறேயேயா. 
 
328. ம&க� பிறவி எ;1�*உைன வL'தா& ெகா�ய மர*அைனேய$ 
�&க& கடலி� வ N:'�மன* ேசா�கி$ ேற$ஓ� �ைனகாேண$ 
ெசக�M ெபா�B வ�ேவ3ைக1 ேதேவ ெதவி�டா1 ெத�ள�ேத 
�&க� க�*பி$ �L�1ேத �ைறேயா �ைறேயா ஆைறேயேயா. 
 
329. அ$பி$ உன� தி�அ�&ேக ஆளாC1 ெதா8ெடா$ றா3றாேத 
�$பி$ உைடேயா� பா�அ[கி2 ேசா�'ேத$ இனிஓ� �ைணகாேண$ 
எ$பி� மலி'த மாைல7ைன எ*மா$ த'த ெப*மாேன 
�$பி$ ந;வாC �ைள1ேதாேன �ைறேயா �ைறேயா �ைறேயேயா. 
 
330. அ�கா மல1தி� அைல'திர&க* அறியா வRச ெநRசக�பா� 
உ�கா வ�'தி உழ$றைல'ேத$ உ$தா� அ$றி1 �ைணகாேண$ 
ெப�கா தரவி� சிவ$ெபH*ந3 ேபேற தணிைகM ெப�வா:ேவ 
��கா �க*� விர8;ைடயாC �ைறேயா �ைறேயா �ைறேயேயா. 
 
331. ெபா$னி$ ெறாளி�* மா�ப$அய$ ேபா3H* உ$தா� 7க:மற'ேத 
க$னி$ றண6* மன1தா�பா� கனி'ேத$ இனிஓ� �ைணகாேண$ 
மி$னி$ றில6 சைட&கனிF� விைள'த நறேவ ெமCஅ�யா� 
�$னி$ ற�U* தணிைகயேன �ைறேயா �ைறேயா �ைறேயேயா. 
 
332. ெவதி�உ� ளவ/$ ெமாழிேகளா வ Nண /ட*ேபாC மிகெமலி'ேத 
அதி�* கழ3ேச வ�மற'ேத$ அ'ேதா இனிஓ� �ைணகாேண$ 
எதி�* 6யி�ேம� தவ:தணிைக இைறேய �&க8 இய3கனியி$ 
�தி�* Gைவேய �த3ெபா�ேள �ைறேயா �ைறேயா �ைறேயேயா. 
 
333. ஈன1 திவH* மன&ெகா�ேயா� இட*ேபாC ெமலி'� நா�ேதாH* 
ஞான1 தி�1தா� �ைணசிறி�* நாேட$ இனிஓ� �ைணகாேண$ 
தான1 தHக8 மைலஉ/யி$ ச�ைட 7ைன'ேதா$ த�*ேபேற 
ேமான1 தவ�1* அகவிள&ேக �ைறேயா �ைறேயா �ைறேயேயா. 
 
334. ேதேவ எனநி3 ேபா3றாத சிறிய /ட*ேபாC1 தியகிஎ$ற$ 
ேகாேவ நி$ற$ தி�1தாைள& 6றி&க மற'ேத$ �ைணகாேண$ 
மாேவ ழ1தி$ உ/7ைன'த வ�ள3 கினிய மகMேபேற 
�ேவ தைனைய அH1த��ேவாC �ைறேயா �ைறேயா �ைறேயேயா. 
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335. ேவதா ந'த ெனா;ேபா3றி ேமவM ப;*நி$ பத*மற'ேத 
ஈதா ன*த' தி;வ N�எ$ றNன /ட*ேபாC இர'தைல'ேத$ 
ேபாதா ன'தM பரசிவ1தி� ேபா'த ெபா�ேள Pரணேம. 
 
336. வ�யா& க�ைண வா/தியா* வ�ள� உ$தா� மல�மற'ேத 
ெகா�யா /ட*ேபாC&6ைறயிர'ேத$ ெகா�ேய$ இனிஓ� �ைணகாேண$ 
அ�யா�& ெகளிய �&க[ைட அ*மா$ அளி1த அ�ம�'ேத 
��யா �த$ைமM ெப�*ெபா�ேள �ைறேயா �ைறேயா �ைறேயேயா. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
27. ெநRசவல Kற� 
எ8சீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
337. இLைத ெநRசிேன$ எ$ெசCவா$ பிற'ேத$ 
ஏைழ மா��ைல& ேகவிைழ' �ழ$ேற$ 
பLைத பா*ெபன மயகின$ ெகா�ேய$ 
பாவி ேய$எ'தM ப/Gெகா8 டைடேவ$ 
அL� க8க�நN� ஆ�'தி;* அ�ய� 
அக1�� ஊறிய ஆன'த அ�ேத 
ெதாL� மா�7க: தணிைகஎ$ அரேச 
ேதா$ற ேலபரR Gட�த�* ஒளிேய. 
 
338. வRச ெநRசிேன$ வ�வில கைணேய$ 
மைக மா��ைல மைலதனி� உ��ேவ$ 
பRச பாதக* ஓ�உ� எ;1ேத$ 
பாவி ேய$எ'தM ப/Gெகா8 டைடேவ$ 
கRச$ மா�7க: க�ைணஅ கடேல 
க8க� �$Hைட& க�*ெபாளி� �1ேத 
அRச� அRச�எ$ ற$பைர& கா&6* 
அ8ண ேலதணி காசல1 தரேச 
 
339. ைமய� ெநRசிேன$ மதிஇயிேல$ ெகா�ய 
வா�க ணா��ைல மைல&6ப ச/1ேத$ 
ைபய பா*பிைன நிக�1தெவ ெகா�ய 
பாவி ேய$எ'தM ப/Gெகா8 டைடேவ$ 
ெமCய� உ�ளக* விளெகாளி விள&ேக 
ேமைல ேயா�கU* விள*ப�* ெபா�ேள 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ெசCய ேமனிஎ$ சிவபிரா$ அளி1த 
ெச�வ ேமதி�1 தணிைகய' ேதேவ. 
 
340. மதியி� ெநRசிேன$ ஓதியிைன அைனேய$ 
மாத� க8எJ* வைலயிைடM ப�ேட$ 
பதியி� ஏைழேய$ ப�3HவR சகேன$ 
பாவி ேய$எ'தM ப/Gெகா8 டைடேவ$ 
ெபாதியி� ஆ�ய சிவபிரா$ அளி1த 
78ணி யாஅ�� ேபாதக நாதா 
�திஇ ராமJ& க��ெசF* தணிைக1 
�எய ேனபG' ேதாைகவா கனேன. 
 
341. ��ட ெநRசிேன$ எ��ைய அைனேய$ 
�ய�ெசC மாத�க� IழV$ தின�* 
ப�ட வRசேன$ எ$ெசய உதி1ேத$ 
பாவிேய$ எ'தM ப/Gெகா8 டைடேவ$ 
ந�ட* ஆ�ய நாயக$ அளி1த 
ந�ல மாணி&க நாயக மணிேய 
ம�ட றாMெபாழி� I:தி�1 தணிைக 
வ�ள ேலமயி� வாகன1 ேதேவ 
 
342. காF* ெநRசிேன$ ேபயிைன அைனேய$ 
க�ெகா� ேகாைதய� க8வைலM ப�ேட$ 
பாF* ெவ*7லி நிக�1தெவR சின1ேத$ 
பாவி ேய$எ'தM ப/Gெகா8 டைடேவ$ 
தாF* த'ைதF* சாமிF* என� 
சா�7* ஆகிய தணிைகய 6கேன 
ஆF* ெகா$ைறெசR சைட&கணி' தா;* 
ஐய� த'த�� ஆன'தM ேபேற. 
 
343. தN6 ெநRசிேன$ ேவைகைய அைனேய$ 
தNய மாத�த* திற1�ழ� கி$ேற$ 
பாகி லாெரா;* பழகிய ெவறிேய$ 
பாவி ேய$எ'தM ப/Gெகா8 டைடேவ$ 
ெத6 கைகைய2 ெசRசைட இ�1�* 
சிவபி ரா$ெச�வ1 தி�அ�� ேபேற 
ஓ6 ந�தணி காசல1 தம�'த 
உ8ைம ேயஎன& 63றி;* �ைணேய. 
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344. க�ள ெநRசிேன$ நRசிைன அைனேய$ 
க�ய மாத�த க�&6ழி எJ*ஓ� 
ப�ள* ஆ:'தி; 7ைலயேன$ ெகாைலேய$ 
பாவி ேய$எ'தM ப/Gெகா8 டைடேவ$ 
ெவ�ள வா�சைட வி1தகM ெப�மா$ 
ேவ8ட ந3ெபா�� வி/1�ைர1 ேதாேன 
7�அ ல*7த8 வாவிI: தணிைகM 
ெபா�Mப ம�'தி;* 7னிதP ரணேன. 
 
345. ம1த ெநRசிேன$ பி1த/� தி/ேவ$ 
மாத� க8களி$ மயகிநி$ றைல'ேத$ 
ப1தி எ$பேதா� அ[B*உ3 றி�ேல$ 
பாவி ேய$எ'தM ப/Gெகா8 டைடேவ$ 
பி1த நாயக$ அ��தி�M ேபேற 
பிரம$ மாV&6* ேபச�* ெபா�ேள 
த1ைத பா;H* ெபாழி3ெசறி தணிகா 
சல1தி$ ேமவிய த3பர ஒளிேய. 
 
346. அL&6 ெநRசிேன$ ெபாCயல தறிேய$ 
அணக னா�மய� ஆழ1தி� விL'ேத$ 
பL&6* �ட�� ேச�'தி; ெகா�ேய$ 
பாவி ேய$எ'தM ப/Gெகா8 டைடேவ$ 
மL&ைக ஏ'திய மாசிலா மணி&6� 
ம$னி ஓகிய வள�ஒளிM பிழ*ேப 
வL&கி லா�7க: தணிைகஎ$ அரேச 
வ�ள ேலஎ$ைன வா:வி&6* ெபா�ேள. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
28. ஆ3றாM 7ல*ப� 
ெகா2சக& கவிMபா 
தி�2சி3ற*பல* 
 
347. அ8ணாேவா எ$ அ�ைம ஐயாேவா ப$னிர8; 
க8ணாேவா ேவ�பி�1த ைகயாேவா ெச*பவன 
வ8ணாேவா �$ப1 தி�கட36� ம$னி$ேன 
 
348. ம$னMபா� ேபா3H மணிேயநி$ ெபா$ன�ைள1 
�$னMபா ரா� Gழ$ேற$ அ�ைணகி/ 
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த$னMபா ந3றணிைக த$னி� அம�'த�U* 
எ$னMபா இ$J* இ'த ஏைழ& கிரகாேயா 
 
349. காCநி$ற ெநRச& கைடேய$ தி�1தணிைக 
வாCநி$ Hன�7க: வாCபாட& ைக6வி1�1 
YCநி$ேற நாைள1ெதாLதா�1 �$ப*எலா* 
ேபாCநி$ நைடேவேனா 78ணியநி$ ெபா$ன�ேள 
 
350. ெபா$பிணி&6* ெநRசM 7ைலேயைன இABலகி� 
வ$பிணி&ேகா ெப3H வள�1தாC அறிேயேன 
எ$பிைண1தா� வ�ள3 கினிைம ெபH*மணிேய 
அ$பிைண1ேதா� ேபா3H* அ��டணிைக ம$னவேன. 
 
351. வ$ேநாF* வRசக�த* வ$சா�7* வ$�ய�* 
எ$ேனாF ெகா8டதைன எ8ணி இ�ேவேனா 
அ$ேனா �ைறேபாகி ஐயா �ைறேயேயா 
ம$ேனா �ைறதணிைக வா:ேவ �ைறேயேயா. 
 
தி�2சி3ற*பல*. 
 
29. தி�வ�� விைழத�. 
அHசீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல*. 
 
352. தா[ ஈ$ற�� ெச�வேம தணிைகயி� சாமிேய நிைனஏ1தி& 
கா[ ேவ$இைல அ��இவ8 7$ைமயி� காலக� கழி&கி$ேற$ 
மா[* அ$ப�க� எ$ெசாலா� ஐயநN வ'ெதன& க��வாேய� 
நா[ ேவ$அல$ ந;கல$ ஒ;கல$ நாயிJ* கைடேயேன. 
 
353. கைடMப� ேட6*இ' நாயிJ* க��தர& கடB�நN வ�வாேய� 
மைடMப� ேடா கிய அ$பக1 ெதா8ட�க� வ'�ைன1 த;Mபாேர� 
தைடMப� டாCஎனி� எ$ெசCேவ$ எ$ெசCேவ$ தள�வ� தவிேரேன 
அைடMப� ேடா கிய வய�தி�1 தணிைகய* பதிஅம�' தி;ேதேவ. 
 
354. ேதவ ேர�த� உலகக� யாைவF* சி���ஆ தியெசCF* 
�வ ேரஎதி� வ�கிJ* மதி1திேட$ �ரகநி$ ெபய�ெசா�ேவா� 
யாவ ேரJ*எ$ 6��L தா8ெடைன அளி1தவ� அவேரகா8 
தாவ நாெடாணா1 தணிைகய* பதியி�வா: ச8�கM ெப�மாேன. 
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தி�2சி3ற*பல*. 
 
30. 78ணியநN3H மா$மிய* 
ல8ண& கலி வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
355 திவசக� ெதாH*ெகா8�; தNைமMபிணி தN�* 
பவசகட* அH*இAவிக பர�*7க: பரB* 
கவசக�எ ன2I:'�H க8ேணற� தவி�* 
சிவச8�க எனேவஅ�� தி�நNறணி' தி�ேல. 
 
356. மா�ஏ'திய Iழலா�த� மய�ேபா*இட� அய�ேபா* 
ேகா�ஏ'திய அரசா�சிF* K;*7க: நN;* 
ேம�ஏ'திய வானாட�க� ெமலியாவித* ஒ�ெசA 
ேவ�ஏ'திய ��காஎன ெவ8ணNறணி1 தி�ேல. 
 
357. தவ*உ8ைமெயா ;H*வRசக� த*சா�வ� தவி�* 
நவ*அ8மிய அ�யா/ட* ந�6*திற$ ம�6* 
பவன$7ன� கன�ம8ெவளி பலவாகிய ெபா�ளா* 
சிவச8�க எனேவஅ�� தி�நNறனி' தி�ேல. 
 
358. �யி�ஏறிய ேசா�B*ெக;* �யர*ெக;* ந;வ$ 
ைகயி�ஏறிய பாச*�ணி க8ேட�றி1 தி;மா� 
6யி�ஏறிய ெபாழி�I:தி�& 6$ேறறி நட&6* 
மயி�ஏறிய மணிேயஎன வள�நNறணி' தி�ேல. 
 
359. ேதறாMெப� மனமான� ேதH'�ய� மாH* 
மாறாMபிணி மாF*தி� ம�B*க� ஓ�B* 
வ NறாMெபா; வ�I��� ேவறா&கிட வ�*ஓ� 
ஆறா&கரM9 ெபா�ேளஎன அ��நNறணி' தி�ேல. 
 
360. அமராவதி இைறேயா;ந� அயJ'தி� மாV* 
தமரா6வ� சிவஞான�' தைழ&6கதி சா�* 
எமராஜைன ெவ�V'திற� எC�*7க: எC�* 
6மராசிவ 6�ேவஎன& 6ளி�நNறணி' தி�ேல. 
 
361. ேமலாகிய உலக1தவ� ேமவி1ெதாL* வ8ண* 
மாலாகிய இ��நNகிந� வா:ைவMெபH வா�கா8 
சீலாசிவ hலாபர ேதவாஉைம யவ�த$ 
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பாலாகதி� ேவலாஎனM பதிநNறணி' தி�ேல. 
 
362. அகமாறிய ெநறிசா�6வ� அறிவா*உ� அைடவா� 
மிகமாறிய ெபாறியி$வழி ேமவாநல மி6வா� 
சகமாறிJ* உய�வானிைல தாமாறிJ* அழியா� 
�கமாHைட �த�வாஎன �தி�நNறணி' தி�ேல. 
 
363. சி'தாமணி நிதிஐ'த� ெசழி&6*7ேவ ன�*ஓ� 
ந'தாஎழி� உ�B*ெப� நலJ*கதி நலJ* 
இ'தாஎன1 த�வா�தைம இர'தா�கU& ெக�லா* 
க'தாசிவ$ ைம'தாஎன& கனநNறணி' தி�ேல. 
 
364. எ8ணா�7ர* எ/1தா�அ�� எC�*தி� ெந;மா� 
ந8ணாதேதா� அ�நNழலி� ந8[*ப� ப8[* 
ப8ணா�ெமாழி மைலயா�அ�� பாலாபனி ர8; 
க8ணாஎம த8ணஎன& கனநNறணி' தி�ேல. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
9. ஆற&கர* எ$ப� ஆறா&கர* என நN�;* வழி நN�ட�.ெதா.ேவ. 
 
 
 
31. உHதி உண�1த� 
க�டைள& கலி1�ைற 
தி�2சி3ற*பல* 
 
365. மRேச� பிணிம� யாதிைய ேநா&கி வ�'�H*எ$ 
ெநRேச தணிைகய$ ஆெறL1 �8;ெவ8 ண NH8;நN 
எRேச� இரB* பகV* �திெசC தி;திக8டாC 
அRேச� இ�ச1 திய*ஆ*எ$ ெசா�ைல அறி'�ெகா8ேட. 
 
366. அறியாத ந*பிணி ஆதிைய நN&6* அ��ம�'தி$ 
ெநறியா* தணிைகய$ ஆெறL1 �8;ெவ8 ண NH8;நN 
எறியா திரB* பகV* �திெசC தி;திக8டாC 
6றியா தி�&கைல எ$ஆைண எ$ற$ 6ணெநRசேம. 
 
367. எ$ேற பிணிக� ஒழிF*எ$ ேற�ய� எCதியிேட� 
நி$ேற தணிைகய$ ஆெறL1 �8;ெவ8 ண NH8;நN 
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ந$ேறஎ& கால�* வாழிய ந$ெனRசேம. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
32. எ8ண1 ேதக� 
எLசீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
368. ேபா�ெகா8 டவJ* மாV*நி$ ேற1�* 
78ணிய நி$தி� அ�&ேக 
யா�ெகா8 டைடேக$ யா�ேம3 ெசCேக$ 
யா�நி$ தி�உள* அறிேய$ 
தN�ெகா8 டவ$எ$ ெறன&க�� சிறி�* 
ெசCதிடா தி�Mைபேயா சிறிேயா$ 
ஏதிவ$ ெசய�ஒ$ றிைலஎன& க�தி 
ஈைவேயா �ணிைகவா: இைறேய. 
 
369. வா:வேனா நி$ெபா$ அ�நிழ� கிைட1ேத 
வய6*ஆ ன'தெவ� ள1�� 
ஆ:வேனா எளிேய$ அ�லதிA Bலகி� 
அறRெசயா& ெகா�ய�பா3 ெச$ேற 
தா:வேனா தா:'த பணி7/' தவேம 
சRச/1 �ழ$Hெவ நரகி� 
வ N:வேனா இஃெத$ றறிகிேல$ தணிைக 
ெவ�பிJ� ஒளி�அ�� விள&ேக. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
33. ைகயைட ��ட3 கிரக� 
க�டைள& கலி1�ைற 
தி�2சி3ற*பல* 
 
370. கா�P1த க8ட1 ெதா;ேமB �&க� கனிகனி'� 
சீ�P1 ெதாL6ெச' ேதேன தணிைகயி� ெத�அ�ேத 
ேப�P1த ஒ3றியி� நி$�$ன� ஏ3றிடM ேபைதயேன$ 
ஏ�P1த ஒ8பளி த*10 கா8 கில$அத3 ெக$ெசCவேன. 
 
371. க�ம�' தாய மணிக8ட நாக$ க8மணியா* 
அ�ம�' ேததணி காசல* ேமB$எ$ ஆ�யிேர 
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தி�ம� கா�ஒ3றி j�ேம வியநி$ தி��$னராC 
ஒ�ம� ேக3றஎ$ ெசCேக$ க3Pர ஒளியிJ&ேக. 
 
372. பா�எ;1 ேத1�*ந3 பா*ெபா; ேவைகF* பா�1திடஓ� 
கா�எ;1 த*பல1 தா;* பிரா$தி�& க8மணிேய 
ேவ�எ;1 ேதாCெத$ தணிகா சல1தம� வி1தகநி$ 
பா�எ;1 ேத3ற& கிைட&6 ெகாேலாெவ8 பளித*எத3ேக. 
 
373. க8ணMப$ எ$J* தி�Mெபய ரா�உல க*7கL* 
தி8ணMப$ ஏ1�* சிவனா� மகJ&61 ெத8ட$இ�ட 
வி8ணMப* ஒ$றி'த ேமதினி மாையயி� வ N:வதH1 
ெத8ணM ப;*நி$ தி�வ�� ஈகஇA ேவைழய3ேக. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
10. பளித* = க�MPர* 
 
34. அ�யா�பணி அ�ளேவ8ட� 
க�டைள& கலி1�ைற 
தி�2சி3ற*பல* 
 
374. எMபா லவ�* இைறRG* தணிைக இ�'த��எ$ 
அMபாஎ$ ெபா$ன�& ெக$ெநR சக*இட மா&கிமி&க 
ெவMபான நRசன வRசக� பா3ெசV* ெவ'�ய�நN1 
திMபா/� நி$அ� யா�&ேகவ� ெசCய என&க�ேள. 
 
375. எCயா த��தணி காசல* ேமவிய எ$அ�ைம 
ஐயா நின� தி�வ� ஏ1திஅ$ ேறாஅயJ* 
ெசCயா� ம�l* PயJைட1 ேதவJ* ேசணவJ* 
ைநயாத ஆjU* ெச�வ�* வ8ைமj* ந8ணினேர. 
 
376. வாளா� க8ணிய� மாையைய நN&கி மலிகரண& 
ேகாளா6* வாதைன நN1�ெமCR ஞான& 6றிெகா;நி$ 
தாளா6* நNழ� அ�சா�'� நி3க1 த6'ததி� 
நாளா6* நா�எ'த நா�அறி ேய$தணி காசலேன. 
 
377. ஊ$பா�&6* இAlட3 ெபாCைமைய1 ேத�த� ஒழி'தவேம 
மா$பா�&6* க8ணிய� ைமயலி� வ NL* மய&க*அ3ேற 
ேத$பா�&6* ேசாைல1 தணிகா சல1�$ தி�அழைக 
நா$பா�&6* நா�எ'த நா�மயி� ஏறிய நாயகேன. 
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378. எ$ேன 6ைறநம& ேகைழெநR ேசமயி� ஏறிவ�* 
ம$ேன எனெந; மாV* பிரமJ* வா:1திநி36* 
த$ேன� தணிைக1 தடமைல வாL*ந3 ற'ைதஅ�� 
ெபா$ேன� தி�வ�M ேபா�க8 டாCந* Pகலிடேம. 
 
379. ேபைதெநR ேசஎ$ற$ பி$ேபா' தி;திஇM ேபjலக 
வாைதஅR ேச�ெபாறி வாC&கல ேக�இைற j*மயேக� 
ேபாைதெயR ேச�தணி காசல* ேபாCஅM ெபா�Mபம�'த 
தாைதஅR ேசவ�& கீ:&6� யாக1 தய6வேம. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
35. நா� அவ*படாைம ேவ8ட� 
எLசீ�& கழிெந�ல� ஆசி/யவி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
380. 6$றெமா1 தில6 பைண�ைல ெந;க8 
ேகாைதய� பா�விைர' ேதா�2 
ெச$றஇM Pைலேய$ மன1திைன மீ�;$ 
தி�வ�& கா&6*நா� உளேதா 
எ$தனி உயிேர எ$JைடM ெபா�ேள 
எ$உள1 திணிெதL* இ$ேப 
ம$றல* ெபாழி�6ழி தணிைகய* ெபா�Mபி� 
வ'தம�' த��ெசj* மணிேய. 
 
381. மணி&6ைழ அட�'� மத�1தேவ3 க8ணா� 
வRசக மய&கினி� ஆ:'� 
கணி&க�* �ய�ெகா� மன1திைன மீ�;$ 
கழல�& கா&கநா� உளேதா 
6ணி&க�* ெபா�ேள 6ணMெப�6$ேற 
6றி6ண கட'தேதா� ெநறிேய 
எணி&க�* மாV* அயJ*நி$ ேற1�* 
எ'ைதேய தணிைகஎ* இைறேய. 
 
382. இைற&6ேள உலக* அடகV* ம��;* 
இைலெந; ேவ3கணா� அளக2 
சிைற&6ேள வ�'�* மன1திைன மீ�;$ 
தி�வ�& கா&6நா� உளேதா 
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மைற&6ேள மைற'த* மைற&க/ தாய 
வ�ளேல உ�ளகM ெபா�ேள 
மைற&6ேள மடவா�& கனநைட பயி3H* 
அணிதி�1 தணிைகவா: அைரேச. 
 
383. அைரமதி& 6றL* ஒ8[த� வா�க8 
அல��ைல அணகனா� அ�6� 
Pைரமதி1 �ழV* மன1திைன மீ�;$ 
ெபா�ளா�& கா&6நா� உளேதா 
பைரமதி1 திடRேச� பராபர3 க�ைமM 
பாலேன ேவVைட யவேன 
விைரமதி1 ேதா6* மல�Mெபாழி� தணிைக 
ெவ3பினி� ஒளி�*ெமC விள&ேக. 
 
384. விள&6ற: அணிMP8 ேம�அணி' ேதாகி 
வி*�H* இள�ைல மடவா� 
கள&கினி� ஆ:'த மன1திைன மீ�;$ 
கழ�அ�& கா&6*நா� உளேதா 
அள&க� க�ைண வா/ேய ஞான 
அ�தேம ஆன'தM ெப�&ேக 
கிள&க�* Pக:ெகா� தணிைகய* ெபா�Mபி� 
கிள�'த�� P/j*எ$ கிைளேய. 
 
385. கிைள&6H* பிணி&ேகா� உைறjளா* மடவா� 
கீLH* அ�6�எ$ 6ழிவ N:' 
திைள&6*வ$ ெகா�ய மன1திைன மீ�;$ 
இைணஅ�& கா&6*நா� உளேதா 
விைள&6*ஆ ன'த விய$தனி வி1ேத 
ெமCஅ� யவ�உள வி�Mேப 
திைள&6*மா தவ1ேதா�& க��ெசj' தணிைக1 
ெதCவேம அ��ெசL' ேதேன. 
 
386. ேத$வழி மல�MP 6ழ��� இைடேவ� 
திற�விழி மாதரா� Pண�Mபா* 
கா$வழி நட&6* மன1திைன மீ�;$ 
கழ�வழி நட1�*நா� உளேதா 
மா$வழி வ�*எ$ அ*ைமைய ேவ8� 
வ8Pன1 தைட'தி�ட மணிேய 
வா$வழி அைட&6* சிக/I: தணிைக 
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மாமைல அம�'த�� ம�'ேத 
 
387. ம�'ெதன மய&6* 6தைலஅ' தNRெசா� 
வா[த� மைகய� இட1தி� 
ெபா�'ெதன வலி&6* மன1திைன மீ�;$ 
ெபா$ன�& கா&6*நா� உளேதா 
அ�'திட த�'த அ�ய�� ஓ6* 
ஆன'த1 ேதறேல அ�ேத 
இ�'த� �னிவ� Pக:ெசj* தணிைக 
இனிதம�' த�ளிய இ$பேம. 
 
388. இ$பம3 HHக8 விைனவழி நிலமா* 
ஏ'திைழ யவ�PL& 6ழியி� 
�$ப�3 HழV* மன1திைன மீ�;$ 
�ைணய�& கா&6*நா� உளேதா 
அ$ப��3 Hணர அ��ெசj* ேதேவ 
அ/அய$ பணிெப/ யவேன 
வ$பைத அக3றி ம$பைத& க��வா$ 
மகி:'�H* தணிைகயி$ வா:ேவ. 
 
389. வாL*இA lலக வா:&ைகைய மிகl* 
வலி1தி;* மைகய� த*பா� 
தா�*எ$ ெகா�ய மன1திைன மீ�;$ 
தா�மல�& கா&6*நா� உளேதா 
IL*ெநR சி�ைளM ேபாL*ெமC ஒளிேய 
ேதா3ற*ஈ ற3றசி3 Gகேம 
ஊL*உ3 பவ*ஓ� ஏL*வி� டகல 
உதlசீ� அ��ெப� 6$ேற. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
36. அ$பி3 ேப�ற� 
எLசீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
390. �ட�க� தம&6� �3ப; ெகா�ய 
�றியேன$ தன&6நி$ அ�யா* 
ஏடவி: கமல1 தி�நற வ�'த 
எ$Hெகா� அ��7/' தி;வாC 
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ஆடர வணி'ேத அ*பல1 தா;* 
ஐய�& ெகா�தவM ேபேற 
ேகாடணி த�&க� 6லB*ந3 றணிைக& 
63றம�' தி;6ண& 6$ேற 
 
391. க3றவ� 7க:நி$ தி�வ� மலைர& 
கைடயேன$ ��மிைச அம�1தி 
உ3றஇA Bலக மய&கற ெமCைம 
உண�1�*நா� எ'தநா� அறிேய$ 
ந3றவ� உண�* பரசிவ1 ெதL'த 
ந�அ�� ேசாதிேய நைவதN� 
ெகா3றேவ� உக'த 6மரேன தணிைக& 
6$றம�' தி;6ண& 6$ேற. 
 
392. ஞாலவா: ெவJ*7$ மலமிைச' �ழV* 
நாயிJ* கைடயஇ' நாC&6$ 
சீலவா: வளி&6* தி�வ�& கமல1 
ேத$த� நாU*ஒ$ H8ேடா  
ஆலவாC உக'த ஒ�சிவ த�வி� 
அ��பL1 தளி'தெச கனிேய 
ேகாலவா னவ�க� 7க:தி�1 தணிைக& 
6$றம�' தி;6ண& 6$ேற. 
 
393. பவ*எJ கட36� வ N:'�ழ$ ேற6* 
பாவிேய$ த$�க* பா�1தி 
ெகைவF*நா டாம� எ$ன� நிழ3கீ: 
இ�'திெட$ HைரMபெத' நாேனா 
சிவ*எJ* த�ம& கட�அக1 ெதL'த 
ெத�ளிய அ�தேம ேதேன 
6வி�ைல வ�லி& ெகா�ெயா;' தணிைக& 
6$றம�' தி;6ண& 6$ேற. 
 
394. �ைல�க கா�� மய&கி;* ெகா�யா� 
�$7ழ$ ேற6*இA எளிேய$ 
நிைல�க கா�;* நி$தி�M பாத 
நNழ�வ1 தைடF*நா� எ$ேறா 
மைல�க* 6ைழய வைள1தி;* ெதCவ 
மணிமகி: க8ணிJ� மணிேய 
ெகாைல�க* ெச�லா�& க��த�' தணிைக& 

RangaRakes tamilnavarasam.com



6$றம�' தி;6ண& 6$ேற, 
 
395. வ�பய$ அறியா �ழ$றி;* ஏைழ 
மதியிேன$ உC'தி;* வ8ண* 
ஒ�வ�* நின� தி�வ�M 7கைழ 
உ$J*நா� எ'தநா� அறிேய$ 
அ�B� ஆ6* சிவபிரா$ அளி1த 
அ�*ெபற� ெச�வேம அ�ேத 
6�B� ஆகி அ��த�* தணிைக& 
6$றம�' தி;6ண& 6$ேற. 
 
396. அழித�* உலக வா:விைன ெமCெய$ 
றைல'தி;* பாவிேய$ இய3H* 
பழித�* பிைழைய எ8[ேற� இ$H 
பா�கா1 தளிMப�$ பரேம 
ெமாழித�* �&க� ெசக�* ப$ீற 
�1தேம �&தியி$ �தேல 
ெகாழித�* அ�வி ெபாழித�' தணிைக& 
6$றம�' தி;6ண& 6$ேற. 
 
397. நி$நிைல அறியா வRசக� இட1தி� 
நி$Hநி$ றைலத�* எளிேய$ 
த$நிைல அறி'�* ஐயேகா இ$J* 
தையஇலா தி�'தைன எ$ேன 
ெபா$நிைலM ெபா�வி� நடRெசF* பவளM 
ெபா�MபிJ� மல�'தி;* Pேவ 
ெகா�நிைல ேவைக& ெகாU*தி�1 தணிைக& 
6$றம�' தி;6ண& 6$ேற. 
 
398. பா�நி$ தி�2சீ� 7க:'திடா& ெகா�ய 
பதக�பா� நா�ெதாH* ெச$ேற 
வா�நி$ ேற6* எைழேய$ ெநRச 
வா�ட*இ கறி'திைல எ$ேன 
ஆ�நN றா� அ��ெசF* பரம$ 
அக*மகி: அ�*ெபற� ம�'ேத 
ேகா�ல 6ய�வா$ அணிதி�1 தணிைக& 
6$றம�' தி;6ண& 6$ேற. 
 
399. வ$ெபா; ெச�&6* வRச�பா� அைலயா 
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வ8ண*இ$ ற��ெசயாC எ$னி� 
�$ெபா; ெமலிேவ$ நி$தி� மல�'தா� 
�ைணஅ$றி1 �ைணஒ$H* காேண$ 
அ$ெபா;* பரம$ உைமைகயி� ெகா;&க 
அகமகி:' தைண&6*ஆ� அ�ேத 
ெகா$ெபH* இைலேவ� கர1ெதா;* தணிைக& 
6$றம�' தி;6ண& 6$ேற. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
37. Kட� விைழத� 
எLசீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
400. சக*ஆ Hைடயா� அைடயா ெநறியா� 
சைடயா� விைடயா� தனிஆனா� 
உகமா �ைடயா� உைமஓ� 7ைடயா� 
உதB* உ/ைம1 தி�மகனா� 
�க*ஆ Hைடயா� �க*மா Hைடயா� 
எனேவ என� �$வ'தா� 
அகமா �ைடேய$ பதியா ெத$ேற$ 
அைலவாC எ$றா� அஃெத$ேன. 
 
401. வி�வா: சைடயா� விைடேம� வ�வா� 
விதிமா� அறியா விமலனா� 
ம�வா: 6ழலா� 7ைடவா: உைடயா� 
மகனா� 6கனா� மயி�ஊ�வா� 
��வா: வைடயா தவேம அைலேவ$ 
�$வ'த திடயா$ அறியாேத 
7�வா: Bைடயா� எனேவ மதிேபாC 
நி$ேற$ அ'ேதா ெபா�ேலேன. 
 
402. காேயா ;டனாC கன�ைக ஏ'தி& 
காேட இடமா& கணெகா8ட 
ேபேயா டா�M பலிேத� த�*ஓ� 
பி1தM ெப�மா$ தி�மகனா� 
தாேயா ;றL* தணிகா சலனா� 
தைகேச� மயிலா� தனிேவலா� 
ேவேயா ;ற:ேதா� பாைவய� �$எ$ 
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ெவ�வைள ெகா8டா� வினவாேம. 
 
403. ெபா$னா� 7யனா� 7கL* 7கழா� 
7லியி$ அதளா� 7ய*நாலா� 
ெத$னா� சைடயா� ெகா�ேம� விைடயா� 
சிவனா� அ�ைம1 தி�மகனா� 
எ$நா யகனா� எ$Jயி� ேபா�வா� 
எழி$மா மயிலா� இைடேயா�க� 
த'நா யகனா� தணிகா சலனா� 
தனிவ' திவ8மா� த'தாேர. 
 
404. க�லா� அ�யா� க�ல� உ8டா� 
க8டா� உலக கைளேவத* 
ெச�லா ெநறியா� ெச�VH* ��யா� 
சிவனா� அ�ைம1 தி�மகனா� 
எ�லா* உைடயா� தணிகா சலனா� 
எ$னா யகனா� இய�ேவலா� 
ந�லா� இைட$ ெவ�வைள ெகா;பி$ 
ந8ணா� மயி�ேம� நட'தாேர. 
 
405. கா�� சைடயா� கனலா� மLவா� 
கலவா� 7ர�$ ெற/ெசCதா� 
ஆ�� உைடயா� பலிேத�' தி;*எ* 
அரனா� அ�ைம1 தி�மகனா� 
ேபா�� உைறவா� தணிகா சலனா� 
7தியா� எனஎ$ �ன*வ'தா� 
ஏ�� எம�எ /னி�வா எ$றா� 
எளிேய$ ஏமா' தி�'ேதேன. 
 
406. க8ணா� aதலா� விடமா� களனா� 
கரமா� மLவா� கைளக8ணா� 
ெப8ணா� 7யனா� அய$மா3 க/யா� 
ெப/யா� ைகைலM ெப�மானா� 
தணிகா சலனா� தணிேவலா� 
எ8ணா� எளியா� இவ�எ$ ெறைனயா$ 
எ$ெசC ேகேனா இட�ெகா8ேட. 
 
407. மLவா� த�ைகM ெப�மா$ மகனா� 
மயி�வா கனனா� அயி�ேவலா� 
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தLவா� விைனைய1 தணியா� அணியா� 
தணிகா சலனா� த*பாத* 
ெதாLவா� அLவா� விLவா� எLவா� 
�தியா நி3பா� அவ�நி3கM 
7Lவா� உடேலா* பி;*எ$ �ன�வ' 
த��த' த�ளிM ேபானாேர. 
 
408. தி�1த* பயி$றா� கட�நR சயி$றா� 
நிைனவா� தக� ெநறி&ேக3க 
அ�1த* பக�வா� அ�ைமM 7த�வ� 
அHமா �கனா� அயி�ேவலா� 
தி�1த* ெபHவா� 7கL* தணிைக1 
தி�மா மைலயா� ஒ�மாதி$ 
வ�1த* பாரா� வைளF* தாரா� 
வாரா� அவ�த* மன*எ$ேன. 
 
409. பிரம$ தைலயி� பலிெகா8 ெட�தி� 
ெபய�* பி2ைசM ெப�மானா� 
திரம$ றினிேல நடன* 7/வா� 
சிவனா� மகனா� திற�ேவலா� 
தரம$ றைலவா$ ெபாழி�சா� எழி�ேச� 
தணிகா சலனா� தமிேய$�$ 
வரம$ றB*மா� ெகாளநி$ ற$னா� 
மடவா� அலரா� மனெநா'ேத. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
38. த/சைன ேவ�ைக 
எLசீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
410. ேவ�ெகாU* கமல& ைகயைன எைனயா� 
ெமCயைன ஐயைன உலக 
மா�ெகாU* மன1த� அறிவ�* ம�'ைத 
மாணி&க மணியிைன மயி�ேம� 
கா�ெகாU* 6கைன எ'ைதைய என� 
க�1தைன அய$அ/ அறியா2 
சா�ெகாU* கடB� தனிஅ�� மகைன1 
தணிைகயி� க8�ைறR Gவேன. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
411. க8ணைன அயைன வி8ணவ� ேகாைன& 
கா&கைவ1 தி�டேவ3 கரைனM 
ப8ணைன அ�ய� பாடV& க�U* 
பதியிைன மதிெகா�த8 அ�ளா* 
வ8ணைன எ�லா வ8ண�* உைடய 
வரத$ஈ$ ெற;1த�� மகைன1 
த8ணைன என� க8ணைன அவைன1 
தணிைகயி� க8�ைறR Gவேன. 
 
412. எ$Jைட உயிைர யா$ெபH* ேப3ைற 
எ$JைடM ெபா�ளிைன எளிேய$ 
ம$Jைட& 6�வி$ வ�விைன எ$க8 
மணியிைன அணியிைன வர1ைத 
மி$JைடM பவள ெவ3பினி� உதி1த 
மிளி�அ�� த�விைன அ�ேய$ 
த$Jைட1 ேதைவ1 த'ைதைய1 தாைய1 
தணிைகயி� க8�ைறR Gவேன. 
 
413. பரகி/ அம� க3பக1 த�ைவM 
பராபரR Gட/ைன எளிேய3 
கிரகிவ' த�U* ஏரக1 திைறைய 
எ8[த3 க/யேப� இ$ைப 
உரகின� வாேனா�& ெகா�தனி �தைல 
ஒMபிலா ேதாகிய ஒ$ைற1 
தாகினா� அ�ண கி/&க�� பவைன1 
தணிையயி� க8�ைறR Gவேன. 
 
414. அ�*ெபற� மணிைய அ�திைன அ$ப� 
அ$பிJ& ெகளிவ�* அரைச 
வி�*7மா தவ1ேதா� உ�ளக1 ெதாளி�* 
விள&கிைன அள&க�* ெபா�ைள& 
க�*பிைன எ$J� கனி'தி;* கனிைய 
�னி'திடா த��அ�� கடைல1 
த�*பர சிவ1�� கிள�'ெதாளி� ஒளிைய1 
தணிைகயி� க8�ைறR Gவேன. 
 
415. மாரைன எ/1ேதா$ மகி:த� மகைன 
வாைகய* 7ய1தைன வ�ேவ� 
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தNரைன அழியா2 சீரைன ஞான2 
ெச�வைன வ�விைன ெநRச2 
Iரைன1 த�'த வ Nரைன அழியா2 
Gக1தைன1 ேத$�ளி கடMப' 
தாரைன& 6க$எ$ ேப�ைட யவைன1 
தணிைகயி� க8�ைறR Gவேன. 
 
416. ேவதைன2 சிைற&6� ேவதைன பட2ெசC 
விமலைன அமலைன அ3ப� 
ேபாதைன& கடகாM ேபாதைன ஐ'தா* 
Pதைன மாதவ� 7கL* 
பாதைன உைமயா� பாலைன எக� 
பரமைன மகி:வி&6* பரைன1 
தரதைன உயி�&6� உயிரைன யவைன1 
தணிைகயி� க8�ைறR Gவேன. 
 
417. 6ழகைன அழியா& 6மரைன அ�ட 
6ண1தைன& 6றி1திட� அறிதா* 
அழகைன2 ெச'தி� அMபைன மைலேதா 
றாட�வா: அ8ணைல1 ேதவ� 
கழகைன1 த8ைட& காலைனM பிணி&ேகா� 
காலைன ேவலைன மனதி� 
சழகிலா�& க�U* சாமிநா தைன1ெத$ 
தணிைகயி� க8�ைறR Gவேன. 
 
418. �1தைன �1தி& ெகா�தனி வி1ைத 
�த�வைன ��கைன �&க8 
பி1தைன அ1த$ என&ெகாU* ெச�வM 
பி�ைளையM ெப/யவ� உளRேச� 
G1தைனM ப1தி வைலMப;* அவைன1 
�/யைன1 �/ய�* கட'த 
ச1தைன நி1த நி$மல2 Gடைர1 
தணிைகயி� க8�ைறR Gவேன. 
 
419. வ�அயி� கரெகா� வ�ளைல இரவி� 
வ�ளிநா யகிதைன& கவ�'த 
க�ளைன அ�ய� உ�ளக1 தவைன& 
க�1தைன& க��*ஆ ன'த 
ெவ�ள*நி$ றாட அ��6� பரைன 
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வி�M7H ெபா�Mபைன விைனைய1 
த�ளவ' த��ெசC தி;'தயா நிதிைய1 
தணிைகயி� க8�ைறR Gவேன. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
39. நா� எ8ணி வ�'த� 
அHசீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
420. இ$J* எ1தைன நா�ெசV* ஏைழேய$ இட�&கட� வி;1ேதற 
மி$J* ேவ3பைட மிளி�த�* ைக1தல வி1தகM ெப�மாேன 
�$J* ந3றணி காசல1 தம�'த�� ேதா$றேல மயி�ஏறி 
ம$J* உ1தம வ�ளேல நி$தி� மன&க�1 தறிேயேன. 
 
421. ஈறி லாதநி$ அ��ெபற என&கிJ* எ1தைன நா�ெச�V* 
மாறி லாதவ� மன1ெதாளி� ேசாதிேய மயி�மிைச வ�*வா:ேவ 
�எறி லாவள2 ேசாைலI: தணிைகவா: G1தசி$ மய1ேதேவ 
ஊறி லாMெப� நிைலயஆ ன'தேம ஒMபிலா$ அ��ேபேற. 
 
422. Kைழ மா�கி� அைனயவ� �ைல1தைல& 6ளி1�ழ$ றைலகி$ற 
ஏைழ ெநRசிேன$ எ1தைன நா�ெச�V* இட�&கட� வி;1ேதற 
மாைழ ேமனிய$ வL1�மா ணி&கேம வா:1�வா ரவ�ெபா�லா 
ஊைழ நN&கிந� அ��த�1 ெதCவேம உ1தம2 Gகவா:ேவ. 
 
423. ஐய இ$J*நா$ எ1தைன நா�ெசV* அ�ல�வி� ட��ேமவ1 
�Cய ந$ெனறி ம$னிய அ�ய�த* �ய�தவி�1 த��ேவாேன 
ெவCய ெநRசின� எ�ெடானா ெமCயேன ேவ�ெகாU* கர1ேதாேன 
ெசCய ேமனிஎR சிவபிரா$ ெப3றந3 ெச�வேன திறேலாேன. 
 
424. பாவி ேய$ இ$J* எ1தைன நா�ெசV* ப�வரா� வி;1�Cய& 
Kவி ேயஅ$ப�& க��த�* வ�ளேல 6ணMெப� 6$ேறஎ$ 
ஆவி ேயஎைன ஆ�6� வ�வேம ஆன'தM ெப�வா:ேவ 
வாவி ஏ�த�* தணிைகமா மைலமிைச ம$னிய அ��ேதேன. 
 
425. எளிய ேன$இ$J* எ1தைன நா�ெசV* இட�&கட� வி;1ேதற 
ஒளிஅ ேனகமாC1 திர8�;* சி3பர உ�வேம உ�வி�லா 
ெவளிய தாகிய வ1�ேவ �1தியி$ ெமCMபய$ த�வி1ேத 
அளிய தாகிய ெநRசினா�& க��த�* ஆHமா �க1ேதேவ. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
426. ெதா8ட ேன$இ$J* எ1தைன நா�ெசV* �ய�&கட� வி;1ேதற 
அ8ட ேனஅ8ட�& க��த�* பரசிவ$ அ�ளிய ெபா�வா:ேவ 
க8ட ேனக�வ' தைனெசய அGரைன& கைள'த�� கைளக8ேண 
வி8ட ேன�76R சிக/I: தணிைகயி� விளகிய ேவேலாேன. 
 
427. வ Nண ேன$இ$J* எ1தைன நா�ெச�V* ெவ'�ய�& கட�நN1த& 
காண வானவ�& க�*ெப�' தைலவேன க�ைணய க8ணாேன 
�எண ேந�7ய2 G'தர வ�வேன �ள&கிலா�& க��ஈF* 
ஏண ேனஎைன ஏ$Hெகா� ேதசிக இைறவேன இயேலாேன. 
 
428. கைடய ேன$இ$J* எ1தைன நா�ெசV* க;'�ய�& கட�நN'த 
விைடயி$ ஏறிய சிவபிரா$ ெப3ற�� விய$தி� மகMேபேற 
உைடய நாயகி& ெகா�ெப�R ெச�வேம உலகெமலா* அளிMேபாேன 
அைடய நி$றவ�& க��ெசF' தணிைகவா: ஆன'த1 ெதளிேதேன. 
 
429. ேபய ேன$இ$J* எ1தைன நா�ெசV* ெப�'�ய�& கட�நN'த 
மாய ேன�த� வானவ� தம&க�� மணிமிட3 றிைறேயா�&62 
ேசய ேனஅக' ெதளி'தவ�& கினியேன ெச�வேன எைன&கா&6' 
தாய ேனஎ$ற$ ச36� நாதேன தணிைகமா மைலயாேன. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
40. ஏ1தாM பிறவி இழிB 
எ8சீ� கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
430. க�ைல ஒ1தஎ$ ெநRசிைன உ�&ேக$ 
கடB� நி$அ� க8�ட விைழேய$ 
அ�ைல உ1தேகா ைதய�&6ள 6ைழேவ$ 
அ$பி லாெரா;* அம�'தவ* உழ�ேவ$ 
தி�ைல அMப$எ$ Hலெக;1 ேத1�* 
சிவபி ரா$த�R ெச�வநி$ தணிைக 
எ�ைல உ3Hைன ஏ1தி$ றாேட$ 
எ$ெசC வா$பிற' ேத$எளி ேயேன. 
 
431. ைமய� ெநRசிேன$ மதிசிறி தி�ேல$ 
மாத ரா��ைல மைலஇவ�' ���ேவ$ 
ஐய நி$தி� அ�1�ைண மறவா 
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அ$ப� தகைள அ;1�ள* மகிேழ$ 
உCய நி$தி�1 தணிைகைய அைடேய$ 
உைடய நாயக$ உதவிய ேபேற 
எCய இAெவH* வா:&ைகயி� உழ�ேவ$ 
எ$ெசC வா$பிற' ேத$எளி ேயேன. 
 
432. 7ைலய மாத�த* ேபாக1ைத விைழ'ேத$ 
7$ைம யாைவ&6* 7கலிட* ஆேன$ 
நிைலய மா*தி�1 தணிைகைய அைடேய$ 
நி�1த$ ஈ$ற�� நி$மல& ெகாL'ேத 
விைலயி லாதநி$ தி�வ�� விைழேய$ 
வ Nண� தகைள வி�*பிநி$ றைல'ேத$ 
இைலஎ னாத[ வளB* ஒ$றNேய$ 
எ$ெசC வா$பிற' ேத$எளி ேயேன. 
 
433. ம��; மைகய� 7L&6ழி ஆ:'� 
வ�'தி நா�ெதாH* மன*இைள& கி$ேற$ 
ெத��;* நி$தி�1 தணிைகைய அைடேய$ 
சிவபி ரா$ெப3ற ெச�வேம நின� 
அ��� ற1திைன நிைன'�ெந& 6�கி 
அL� க8க�நN� ஆ�'திட நி�ேல$ 
இ��; வா:&ைகயி� இடறிவ N: கி$ேற$ 
எ$ெசC வா$பிற' ேத$எளி ேயேன. 
 
434. ந2சி ேலபழ கியக� க8ணா� 
நல1ைத ேவ�;ந3 7ல1திைன இழ'ேத$ 
பி2சி ேலமிக மயகிய மன1ேத$ 
ேபைத ேய$ெகா;* ேபயேன$ ெபாCேய$ 
ச2சி 11ேலசிவ$ அளி1தி;* மணிேய 
தகேம உ$ற$ தணிைகைய விைழேய$ 
எ2சி ேலவிைழ' திட�உH கி$ேற$ 
எ$ெசC வா$பிற' ேத$எளி ேயேன. 
 
435. மி$ைன அ$னa8 இைடஇள மடவா� 
ெவCய நN�&6ழி விL'திைள1 �ழ$ேற$ 
7$ைன யRசைட �$னவ$ அளி1த 
ெபா$ைன அ$னநி$ Pகழ� 7கேழ$ 
அ$ைன எ$னந� அ��த�* தணிைக 
அைட'� நி$HெநR சக*மகி:' தாேட$ 
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எ$ைன எ$ைனஇ ெக$ெசய� அ'ேதா 
எ$ெசC வா$பிற' ேத$எளி ேயேன. 
 
436. ப�� மாெடன1 தி/த�* மடவா� 
பா:6 ழி&6�வ N:' தா:'திைள& கி$ேற$ 
த�� லா�7க: தணிைகைய அைடேய$ 
ச*7 எ$J*ஓ� த�ஒளி� கனிேய 
ஒ�� ேல$நிைன உள1திைட நிைனேய$ 
உதB றா�ந2 GHமர* ஆேன$ 
எ�� எ$�ன* இனிM7H* அ'ேதா 
எ$ெசC வா$பிற' ேத$எளி ேயேன. 
 
437. ஓகி நN8டவா� உற:க� க8ணா� 
உவ�M7& ேகணியி� உைழ1தக* இைள1ேத$ 
வ Nகி நN8டேதா� ஓதிஎன நி$ேற$ 
விழV& ேகஇைற1 தைல'தன$ வ Nேண 
தாகி ேன$உட3 Gைமதைன2 சிவனா� 
தனய நி$தி�1 தணிைகைய அைடேய$ 
ஏகி ேன$Gழ3 ப;��* ெபனேவ 
எ$ெசC வா$பிற' ேத$எளி ேயேன. 
 
438. ப8அ ளாவிய ெமாழியினா� மய&6* 
ப�3H மைகய� பா�விைழ B3ேற$ 
த$அ ளாவிய ேசாைலI: தணிைக1 
தட1த ளாவிய த�மந� ேதேவ 
ெப8அ ளாவிய 7ைடFைடM ெப�மா$ 
ெப3ற ெச�வேம அ3றவ�& க�ேத 
எ$அ ளாவிய வRசக ெநRேசா 
ெட$ெசC வா$பிற' ேத$எளி ேயேன. 
 
439. கா$அ றாஅள க1திய� அள&க� 
காம1 தா:'தக கல6ற நி$ேற$ 
வான ேமBH* ெபாழி�தி�1 தணிைக 
மைலைய நா�நி$ மல�Mபத* 7கேழ$ 
ஞான நாயகி ஒ�7ைட அம�'த 
ந*ப னா�&ெகா� ந�தவM ேபேற 
ஈன$ ஆகிஇ கிட�Mப; கி$ேற$ 
எ$ெசC வா$பிற' ேத$எளி ேயேன. 
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தி�2சி3ற*பல* 
 
11. வி1� = வி2G, எ$றா3ேபால, ச1� = ச2G எனM ேபாலியாயி3H. 
ெதா.ேவ. 
 
 
 
41. பவனி2 ெச�&6 
கலி வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
440. PB8டெவ� விைடஏறிய 7னித$ மகனா� 
பாB8ணெதா� அ�த$னவ� பGமாமயி� ேம�வ1 
தாB8டன� எனதி$னல* அறியா�என இ�'தா� 
நாB8டவ� தி��$பி� நல* அ$Hம& ெகனேவ. 
 
441. ஒ$றா�7ர* எ/ெசCதவ� ஒ3றி1தி� நகரா� 
ம$றா�நட* உைடயா�த� மகனா�பG மயி�ேம� 
நி$றா�அ� க8ேட$கைல நி�லா� கழ$ேற 
ெத$றாெரா; ெசா�ேவ$எைன யாேனமற' ேதேன. 
 
442. வாரா��ைல உைமயா�தி� மணவாள�த* மகனா� 
ஆராஅ� தைனயா�உயி� அைனயா�அயி� அவனா� 
ேநரா�பணி மயிலி$மிைச நி$றா�அ� க8ேட$ 
நNரா�விழி இைமநNகின நிைறநNகிய த$ேற. 
 
443. ஒ$ேறா�ர8 ெடJக8ணின� உதB'தி� மகனா� 
எ$ேறா�க� எழிலா�மயி� ஏறிஅ 63றா� 
ந$ேறா�ன$ மகி:K�'தவ� நைகமா�க க8ேட$ 
க$ேறா�ன பGவா�ன கைலஊ�ன அ$ேற. 
 
444. மைலவா6வி� அரனா�தி� மகனா�பG மயிலி$ 
நிைலதா6ற நி$றா�அவ� நி36*நிைல க8ேட$ 
அைலநNகின 6ழ���கின அக*ஏகின அைரேம� 
கைலநNகின �ைலவ Nகின களிஓகின அ$ேற. 
 
445. மா$க8டைக உைடயா�த� மகனா�தைம மயி�ேம� 
நா$க8டன$ அவ�க8டன� நைகெகா8டன* உடேன 
மீ$க8டன விழியா�அ� பழியாக விைள1தா� 
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ஏ$க8டைன எ$றா�அைன எ$எ$Hைர& ேகேன. 
 
446. ெசக$விைட தனி�ஏறிய சிவனா�தி� மகனா� 
எக8மணி அைனயா�மயி லி$மீ�வ' தி�டா� 
அக8மிக மகி:ேவா;ெச$ றவ�நி$ற� க8ேட$ 
இக8வைள இழ'ேத$மய� உழ'ேத$கைல எனேவ. 
 
447. த8ேத$ெபாழி இதழிMெபாலி சைடயா�த� மகனா� 
ப8ேத$7/ ெதாைடயா�தைமM பGமாயி� மீதி� 
க8ேட$வைள காேண$கைல காேண$மி6 காம* 
ெகா8ேட$�யி� வி8ேட$ஒ$H* Kேற$வ� மாேற. 
 
448. மாவ N:'தி; விைடயா�தி� மகனா�பG மயி�ேம� 
நNவ N:'திட நி$றா�அ� க8ேட$எ$ற$ ெநRேச 
Pவி:'த� வ8ேடமதி ேபாCவ N:'த� வ8ேட 
நாவ N:'த� மலேரகைழ நா8வ N:'த� மலேர. 
 
449. ெவ3றா�7ர* எ/1தா�த�* ேமலா�மயி� ேமேல 
உ3றா�அவ� எழி�மா�க1 ��ேளநைக க8ேட$ 
ெபா3றா�7ய க8ேட$�ய� வி8ேட$எைனM ேபால 
ம3றா�ெபH வாேராஇனி வா:ேவ$மன* மகி:'ேத. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
42. தி�வ�� விலாசM ப1� 
எ8சீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
450. ஆH�கM ெப�க�ைண& கடேல ெதCவ 
யாைனமகி: மணி&6$ேற அரேச �&க� 
ேபH�கM ெப�RGட�&6� Gடேர ெசAேவ� 
பி�1த�U* ெப�'தைகேய பிரம ஞான* 
வ NH�கM ெப�6ண1ேதா� இதய1 ேதா6* 
விள&கேம ஆன'த ெவ�ள ேம�$ 
ேதH�கM ெப/யஅ�� 6�வாC எ$ைன2 
சிHகாைல ஆ�ெகா8ட ேதவ ேதேவ. 
 
451. க8ணிமதி 7ைன'தசைட& கனிேய �&க� 
க�*ேபஎ$ க8ேணெமC& க�ைண வா:ேவ 
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78ணியந� நிைலஉைடேயா� உள1தி� வாC&6* 
71த�ேத ஆன'த ேபாக ேமஉ� 
எ8ணியெமC1 தவ�&ெக�லா* எளிதி� ஈ'த 
எ$அரேச ஆH�க1 திைறயா* வி1ேத 
தி8ணியஎ$ மன*உ�&கி& 6�வாC எ$ைன2 
சிHகாைல ஆ�ெகா8ட ேதவ ேதவ. 
 
452. நி$னி�நா� �ைணபி�1ேத வா:கி$ ேற$நா$ 
நி$ைனஅலா� பி$ைனஒ� ேநய* காேண$ 
எ$ைனஇனி1 தி�Bள1தி� நிைனதி ேயாநா$ 
ஏைழயிJ* ஏைழக8டாC எ'தாC எ'தாC 
ெபா$ைனஅ$றி வி�*பாத 7�ல� த*மா� 
ேபாக�ஒழி' �$பதேம ேபா3H* வ8ண* 
சி$ன*அளி1 த��6�வாC எ$ைன �$ேன 
சிHகாைல ஆ�ெகா8ட ேதவ ேதவ. 
 
453. க�விஎலா* க3பி1தாC நி$பா� ேநய* 
காணைவ1தாC இABலக* கான� எ$ேற 
ஒ�V*வைக அறிவி1தாC உ�ேள நி$ெற$ 
உைடயாேன நி$அ�U* உதB கி$றாC 
இ�ைலஎனM பிற�பா�ெச$ றிரவா வ8ண* 
ஏ3ற*அளி1 தாCஇர&க* எ$ேன எ$ேன 
ெச�வஅ�� 6�வாகி நாயி ேனைன2 
சிHகாைல ஆ�ெகா8ட ேதவ ேதவ. 
 
454. எ'ைதபிரா$ எ$இைறவ$ இ�&க இேக 
எ$ன6ைற நம&ெக$ேற இHமாM 73ேற 
ம'தஉல கினி�பிறைர ஒ�கா G&6* 
மதியாம� நி$அ�ேய மதி&கி$ ேற$யா$ 
இ'தஅ� ேயனிட1�$ தி�B ள'தா$ 
எAவாேறா அறிகிேல$ ஏைழ ேயனா� 
சி'ைதமகி:' த��6�வாC எ$ைன �$ேன 
சிHகாைல ஆ�ெகா8ட ேதவ ேதவ. 
 
455. மாறாத ெப�Rெச�வ ேயாக� ேபா3H* 
மாமணிேய ஆH�க மணிேய நி$சீ� 
Kறாத 7ைலவாCைம உைடயா� த*ைம& 
Kடாத வ8ண*அ�� 6�வாC வ'� 
ேதறாத நிைலஎ�லா* ேத3றி ஓ6* 
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சிவஞான2 சிறMபைட'� திைகM7 நNகி2 
சீறாத வா:விைடநா$ வாழ எ$ைன2 
சிHகாைல ஆ�ெகா8ட ேதவ ேதேவ. 
 
456. க3றறி'த ெமCஉண�2சி உைடேயா� உ�ள& 
கமல1ேத ஓ6ெப� கடB ேளநி$ 
ெபா3றைகமா மலர�2சீ� வL1� கி$ற 
78ணிய�த 6Lவி�எைனM 761தி எ$H* 
உ3றவ�� சி'தைனத' தி$ப ேமவி 
உைடயாCஉ$ அ�யவ$எ$ ேறா6* வ8ண* 
சிறறறிைவ அக3றிஅ�� 6�வாC எ$ைன2 
சிHகாைல ஆ�ெகா8ட ேதவ ேதேவ. 
 
457. ஞால*எலா* பைட1தவைனM பைட1த �&க8 
நாயகேன வ�ேவ3ைக நாத ேனநா$ 
ேகால*எலா* ெகாேய$ந3 6ண*ஒ$ றி�ேல$ 
63றேம விைழ'ேத$இ& ேகா� ேளைன2 
சால*எலா* ெசF*மடவா� மய&கி$ நN&கி2 
ச$மா�&க* அைடயஅ�� த�வாC ஞான2 
சீல*எலா* உைடயஅ�� 6�வாC வ'� 
சிHகாைல ஆ�ெகா8ட ேதவ ேதேவ. 
 
458. க3பைனேய எJ*உலக2 சழ&கி� அ'ேதா 
கா�ஊ$றி மய6கி$ற கைடேய ேனைன2 
ெசா3பன*இA Bலகிய3ைக எ$H ெநRச* 
�ணBெகாள2 ெசCவி1�$ �ைணMெபா3 றாைள 
அ3பகV* நிைன'�கனி' ��கி ஞான 
ஆன'த ேபாக*உற அ�ள� ேவ8;* 
சி3பரச3 6�வாCவ1 ெத$ைன �$ேன 
சிHகாைல ஆ�ெகா8ட ேதவ ேதேவ. 
 
459. ப$னி�க8 மல�மல�'த கடேல ஞானM 
பரRGடேர ஆH�க* பைட1த ேகாேவ 
எ$னி�க8 மணிேனஎ' தாேய எ$ைன 
ஈ$றாேன எ$அரேச எ$ற$ வா:ேவ 
மி$னி�வ� 7ைடவிளக மயி�மீ ேதறி 
வி�*7*அ� யா�காண ேமB' ேதேவ 
ெச$னியி�நி$ அ�மல�ைவ1 ெத$ைன �$ேன 
சிHகாைல ஆ�ெகா8ட ேதவ ேதேவ. 
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தி�2சி3ற*பல* 
 
43. தி�வ�� ேப3H விைழB 
அHசீ�&12 கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
460. உலக* பரB* பரRேசாதி உ�வா* 6�ேவ உ*ப/ைட& 
கலக* த�I�& கிைளகைள'த கதி�ேவ� அரேச கவி$த�சீ�1 
திலக* திக:வா� aத3பைரயி$ ெச�வM 7த�வா திற�அதனா� 
இல6* கலப மயி3ப/ேம� ஏH* ப/ெச$ இய*7கேவ. 
 
461. 76வா னவ�த* இட��L�* ேபா&6* கதி�ேவ� 78ணியேன 
மி6வா$ �தலா* Pத*எல* விதி1ேத நட1�* விைளவைன1�* 
த6வா$ ெபா�ளா* உனத�ேள எ$றா� அ�ேய$ தைனஇேக 
ந6வா$ வ�வி1 தி��ெநறி&ேக நட1த� அழேகா நவிலாேய. 
 
462. அழகா அமலா அ�ளாளா அறிவா அறிவா� அக*ேமB* 
6ழகா 6மரா எைனஆ8ட ேகாேவ நி$சீ� 6றியாைரM 
பழகா வ8ண* என&க�ளிM பரேன நி$ைனM பணிகி$ேறா�& 
கழகா தரவா* பணி7/வா� அ�யா�& க�ைம ஆ&6கேவ. 
 
463. ஆ&6* ெதாழிலா� களி1தாைன அட&6' ெதாழிலா� அட&கிMபி$ 
கா&6* ெதாழிலா� அ��7/'த க�ைண& கடேல கைடேநா&கா� 
ேநா&6* ெதாழி�ஓ� சிறி�$பா� உளேத� மாயாெநா�Mெப�லா* 
ேபா&6* ெதாழி�எ$ பா�உ8டா* இத3ெக$ 7/ேவ$ 78ணியேன. 
 
464. 7/ேவ$ விரத* தவ'தான* 7/யா ெதாழிேவ$ 78ணியேம 
ப/ேவ$ பாவ* ப/ேவ$இM ப/சா� ஒ$H* பய$காேண$ 
தி/ேவ$ நின� 7க:பா�2 சிறிேய$ இதைன1 தN�ேவேன� 
எ/ேவ$ எ/வாC நரக1ேத இ�Mேப$ இைளMேப$ விைளMேபேன. 
 
465. விைளMேப$ பவேம அ�2சிறிேய$ விைனயா� விைளF* விைனMேபாக* 
திைளMேப$ எனிJ* கதி�வ�ேவ� ேதேவ எ$J* தி�ெமாழியா� 
இைளMேப$ அல$இ கிய*7கி3ேப$ என&ெக$ 6ைறF8 ெடமYத$ 
வைளMேப$ எனவ' தி��அவைன ம�Mேப$ க�ைண வல1தாேல. 
 
466. வல1தா� வ�ேவ� கர1ேத'�* மணிேய நி$ைன வL1�கி$ற 
நல1தா� உய�'த ெப�'தவ�பா� ந8[* ப/G ந�கிைனேய� 
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தல1தா� உய�'த வானவ�* தமிேய3 கிைணேயா சடமான 
மல1தா� வ�'தாM ெப�வா:வா� மகி:ேவ$ இ$ப* வள�ேவேன. 
 
467. இ$பM ெப�&ேக அ��கடேல இைறேய அழியா இ�*ெபா�ேள 
அ$ப�& க�U* ெப�க�ைண அரேச உண�வா� ஆ*பயேன 
வ$ப�& க/தா* பரRேசாதி வ�ேவ� மணிேய அணிேயஎ$ 
�$ப1 திடைரM ெபா�யா&கி2 Gக'த' த�ள1 �ணியாேய. 
 
468. Gகேம அ�ய� உள1ேதா6* Gடேர அழியா1 �ைணேயஎ$ 
அகேம 76'த அ��ேதேவ அ�மா மணிேய ஆர�ேத 
இகேம பர1�* உன&கி$றி எ1ேத வ�&6* எம&க�ள 
�கேம திைலஎ* ெப�மாேன நின&68 டாH �கமலேர. 
 
469. ஆH �க�* திணிேதா�ஈ ராH* க�ைண அ�1�ைணF* 
வ NH மயிV* தனி&கடB� ேவV* �ைணஉ8 ெடம&கிேக 
சீH* பிணிF* ெகா;ேகாU* தNய விைனF* ெசறியாேவ 
நாH* பக�டா$ அதிகார* நடவா �லக* பரBHேம. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
12. எLசீ�.ெதா.ேவ. அHசீ� ச.�.க. ஆ.பா. 
 
44. ெச�வ2 சீ�1தி மாைல 
ப$னி�சீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
470. அ�யா�& ெகளிய� எJ*�&க$ ஐய� தம&6* உலகீ$ற 
அ*ைம தன&6* தி�வாC�1 தளி1�& களி&6* அ�ம�'ேத 
க�யா� கடMப மல�மல�'த க�ைணM ெபா�Mேப க3பகேம 
க8[� மணிேய அ$ப�மன& கமல* வி/&6* கதிெராளிேய 
ப�யா� வளிவா$ தN�த�ஐ* ப6தி யாய பர*ெபா�ேள 
பக�த3 க/ய ெமCRஞானM பேக அGரM பைட�L�* 
த�வாC எ$ன2 Gர�ேவ8ட1 த�'த ேவ3ைக1 தனி�தேல 
தணிகா சலமா* தல1தம�'த ைசவ மணிேய ச8�கேன. 
 
471. காயா தளிய& கனி'த$பா� க�லா� அ�நி$ ற��ஒL6* 
கனிF� Gைவேய அ�ய�மன& கவைல அக3H* க3பகேம 
ஓயா �யி�&6� ஒளி1ெதைவF* உண�1தி அ�U* ஒ$ேறஎ$ 
உ�ள& களிMேப ஐ*ெபாறிF* ஒ;&6* ெப/ேயா�& ேகா�உறேவ 
ேதயா& க�ைணM பா3கடேல ெதளியா அGரM ேபா�&கடேல 
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ெதCவM பதிேய �த3கதிேய தி�2ெச' �எ/� திக:மதிேய 
தாயாC எ$ைன& கா&கவ�* தனிேய பரம ச36�ேவ 
தணிகா சலமா* தல1தம�'த ைசவ மணிேய ச8�கேன. 
 
472. நா[* அய$மா� இ'திர$ெபா$ நா�;M 7லவ� மண*ேவ�ட 
நைக மா�க� மகலMெபா$ நா8கா1 தளி1த நாயகேம 
ேச[* 7விF* பாதல�* தி1தி1 ெதாL6* ெச'ேதேன 
ெசRசா3 Gைவேய ெபா��Gைவேய சிவ$ைகM ெபா�ேள ெசகLநN�M 
P[* தட'ேதா�ெப�' தைகேய ெபாCய� அறியாM 78ணியேம 
ேபாக கட'த ேயாகிய��M ேபாக* விைள&6* ெபா37லேம 
தா[ எ$ன உலகெமலா* தா6* தைலைம1 தயாநிதிேய 
தணிகா சலமா* தல1தம�'த ைசவ மணிேய ச8�கேன. 
 
473. �$ைனM ெபா��6 �த3ெபா�ேள ��யா ேதா6* ��மைறேய 
�&க� க�*ப$ீ ெற;1த�L �1ேத �தி�'த �&கனிேய 
ெபா$ைனM 7யெகா8 டவ$ேபா3H* ெபா$ேன 7னித Pரணேம 
ேபாத மண&6* 7�மலேர 7லவ� எவ�* 76*பதிேய 
மி$ைனM ெபா�B* உலகமய� ெவH1ேதா� உ�ள விள&ெகாளிேய 
ேமV* கீL* ந;B*என விளகி நிைற'த ெமC1ேதேவ 
த$ைனM ெபா�B* சிவேயாக* த$ைன உைடேயா� த*பயேன 
தணிகா சலமா* தல1தம�'த ைசவ மணிேய ச8�கேன. 
 
474. பி1தM ெப�மா� சிவெப�மா� ெப/ய ெப�மா$ தன&க�ைமM 
பி�ைளM ெப�மா$ எனM7லவ� ேபசி& களி&6* ெப�வா:ேவ 
ம1தM ெப�மா� நN&6*ஒ� ம�'ேத எ�லா* வ�ேலாேன 
வRச2 சமண வ�இ�ைள மாC&6* ஞான மணி2Gடேர 
அ1த& கமல1 தயி3பைடெகா� அரேச �வ�& க��ெசCேத 
ஆ&க� அளி1த� அழி1த�எJ* அ*�1 ெதாழிV* த�ேவாேன 
ச1த உலக சராசர�* தாளி� ஒ;&6* தனிMெபா�ேள 
தணிகா சலமா* தல1தம�'த ைசவ மணிேய ச8�கேன. 
 
475. ஏத* அக3H* எ$அரேச எ$ஆ �யிேர எ$அறிேவ 
எ$க8 ஒளிேய எ$ெபா�ேள எ$ச3 6�ேவ எ$தாேய 
காத மண&6* மல�கடMப க8ணிM 7யேன காெகயேன 
க�ைண& கடேல ப$னி�க8 க�*ேப இ�வ� காதலேன 
சீத மதிைய ��1தசைட2 சிவனா� ெச�வ1 தி�மகேன 
திரமா Vட$நா$ �க$மகவா$ ேத�M பணிF* சீமாேன 
சாத� பிற1த� தவி�1தரU* சரணா* 7யேன ச1தியேன 
தணிகா சலமா* தல1தம�'த ைசவ மணிேய ச8�கேன. 
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476. வ$பி� ெபாதி'த மன1தின�பா� வ�'தி உழ�ேவ$ அ�லா�உ$ 
மல�1தா� நிைனேய$ எ$ேனஇ* மதியி ேலJ* உCேவேனா 
அ$பி3 கிரகி விடம8ேடா $ அ�ைம மகேன ஆர�ேத 
அகில* பைட1ேதா$ கா1ேதா$றி$ றிழி1ேதா$ ஏ1த அளி1ேதாேன 
�$பி3 கிடனா* வ$பிறMைப1 ெதாைல&6* �ைணேய Gேகாதயேம 
ேதாைக மயி�ேம� ேதா$Hெப�RGடேர இடரா3 ேசா�B3ேற 
த$பி3 ப;*அ2 Gர�ஆவி த/&க ேவைல1 த/1ேதாேன 
தணிகா சலமா' தைல1தம�'த ைசவ மணிேய ச8�கேன. 
 
477. மாV* அயJ* உ�1திரJ* வான1 தவ�* மானிட�* 
மாB* 7�U* ஊ�வனB* மைலF* கடV* ம3றைவF* 
ஆV* கதிF* சதேகா� அ8டM பரM7' தானாக 
அ$ேறா� வ�வ* ேம�வி3ெகா8 ட�U' Yய அ37தேம 
ேவV* மயிV* ெகா8;�வாC விைளயா� �ய3H* வி1தகேம 
ேவதM ெபா�ேள மதி2சைடேக� விமல$ தன&ேகா� ெமCMெபா�ேள 
சாV* G6ண1 தி�மைலேய தவ1ேதா� 7கL* த3பரேன 
தணிகா சலமா* தல1தம�'த ைசவ மணிேய ச8�கேன. 
 
478. ஏத* நிH1த* இABலக1 திய�பி$ வா:&ைக யிட1ெதளிேய$ 
எ8ணி அடகாM ெப�'�ய�ெகா8 ெட'தாC அ'ேதா இைள&கி$ேற$ 
ேவத* நிH1�* நி$கமல ெம$நா� �ைணேய �ைணஅ�லா� 
ேவெறா$ றறிேய$ அஃதறி'திA விைனேய3 க�ள ேவ8டாேவா 
ேபாத நிH1�* ச36�ேவ 7னித ஞான1 தறிB�ேவ 
ெபாCய� அறியாM பரெவளிேய 7ர*�$ ெற/1ேதா$ த�*ஒளிேய 
சாத� நிH1�* அவ��ளள1 தல*தா� நிH1�* தயாநிதிேய 
தணிகா சலமா' தல1தம�'த ைசவ மணிேய ச8�கேன. 
 
479. ��கா எனநி$ ேற1தாத �ட/ட*ேபாC மதிமயகி 
�$J* மடவா� �ைல�க��$ �யகி அைல'ேத நிைனமற'ேத$ 
உ�கா வRச மன1ேதைன உ�1தN�1 தியம$ ஒ�பாச1 
�டV* ந;க விசி&க�அவ�& 6ைரMப தறிேய$ உ1தமேன 
ப�கா ��ள1 தினி1தி�&6* பாேல ேதேன பக�அ��ெச* 
பாேக ேதாைக மயி�நட1�* பரேம யாB* பைட1ேதாேன 
த�கா தலி1ேதா$ ��ெகா;1த த�ம �ைரேய தறMரேன 
தணிகா சலமா' தல1தம�'த ைசவ மணிேய ச8�கேன. 
 
45. ெசவி அறிBH1த� 
கலி வி�1த* 
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தி�2சி3ற*பல* 
 
480. உலகிய3 க;RGர1 �ழ$H நா�ெதாH* 
அலகி�ெவ' �ய�கிைள1 தL6 ெநRசேம 
இல6சி3 பர6க எ$H நNறி�� 
கலகமி� இ$பமா* கதிகி ைட&6ேம. 
 
481. ம�UH* உலகிலா* வா:&ைக ேவ8�ேய 
இ�UH �ய�&கட� இழிF* ெநRசேம 
ெத�UH நN3கைன2 சிவஎ$ H�ெகாளி� 
அ�UH வா:&ைகயி� அம�த� உ8ைமேய. 
 
482. வ�விைனM ப6தியா� மயகி வRச�த* 
ெகா�விைன& 6ழியிைட& 6தி&6* ெநRசேம 
இ�விைன2 ச8�க எ$H நNறி�� 
ந�விைன பL&6*ஓ� நா; வாC&6ேம. 
 
483. க;*7ைல& க�1த�த* க�1தி$ வ8ணேம 
வி;*7ன� என1�ய� விைள&6* ெநRசேம 
இ;*7க:2 ச8�க எ$H நNறி�� 
ந;6*அ2 ச*நிைன ந8ண3 ெக$Hேம. 
 
484. அ$பிலா வRச�த* அவல2 Iழலி� 
எ$பிலாM 7Lஎன இர6 ெநRசேம 
இ$பறா2 ச8�க எ$H நNறி�� 
�$7றா1 தணி&கதி2 Iழ� வாC&6ேம. 
 
485. ெசறிவிலா வRசக2 ெச�வ� வாயிலி� 
அறிவிலா �ழV*எ$ அவல ெநRசேம 
எறிவிலா2 ச8�க எ$H நNறி�� 
மதிவிலா2 சிவகதி வாயி� வாC&6ேம. 
 
486. மறித� க8ணினா� மய&க1 தா:'�வ N8 
வறிெயா; மைல'திட� விைள&6* ெநRசேம 
ெநறிசிவ ச8�க எ$H நNறி�� 
�றிெகாள Nஇ நி$றஉ$ �ட* தN�ேம. 
 
487. காயமா* கானைல& க�தி நா�ெதாH* 
மாயமா* கானிைட வ�'�* ெநRசேம 
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ேநயமா* ச8�க எ$H நNறி�� 
ேதாயமா* ெப�*பிணி1 �$ப* நN6ேம. 
 
488. சதிெசF* மைகய� தம� க8வைல 
மதிெகட அL'திேய வண6* ெநRசேம 
நிதிசிவ ச8�க எ$H நNறி�� 
வதித�* உலகி�உ$ வ�1த* தN�ேம. 
 
489. பைசயH வRசக� பா3ெச$ ேறகிேய 
வைசெபற நா�ெதாH* வ�'� ெநRசேம 
இைசசிவ ச8ம எ$H நNறி�� 
திைசெபற மதிMப�உ$ சிHைம நN6ேம. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
46. ேதவ ஆசி/ய* 
அHசீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
490. யாைர Fக; விழியினா� மய&6H* ஏ'திைழ அவ�ெவ'நN�1 
தாைர த$ைனF* வி�*பிவ N:1 தா:'தஎ$ தன&க�� உ8ேடேயா 
காைர ���அM 7ற*ெசV* ெசRGட�& கதிரவ$ இவ�ஆழி1 
ேதைர எ�;H* ெபாழி�ெசறி தணிைகயி� ேதவ�க� ெதாL*ேதேவ. 
 
491. மறி&6* ேவ3கணா� மல&6ழி ஆ:'�ழ� வ$த அH*எ$ைப& 
கறி&6* நாயிJ* கைடநாC& 6$தி�& க�ைணF* உ8ேடேயா 
6றி&6* ேவCமணி கைள&கதி� இரதவா$ 6திைரையM 7ைட1ெத6* 
ெதறி&6* ந�வள* ெசறிதி�1 தணிைகயி� ேதவ�க� ெதாL*ேதேவ. 
 
492. பி/ய* ேமயவ$ மட'ைதய� தகைளM பி�1தைல1 தி;வRச& 
க/ய ேபயிJ* ெப/யேபC& 6$தி�& க�ைணF* உ8ேடேயா 
அ/ய மா�அய$ இ'திர$ �தலிேனா� அம�உல கறி'தMபா� 
ெத/ய ஓகிய சிக/I: தணிைகயி� ேதவ�க� ெதாL*ேதேவ. 
 
48. ேபா3றி1 தி�வி�1த* 
அHசீ�& கழிெந�ல� ஆசி/ய வி�1த* 
தி�2சி3ற*பல* 
 
505. கைகயR சைடேச� �&க� க�*ப�� மணிேய ேபா3றி 
அைகய கனிேய ேபா3றி அ��ெப� கடேல ேபா3றி 
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பைகய$ �தேலா� ேபா3H* பர*பரR Gடேர ேபா3றி 
சைகதN�1 த�U* ெதCவ2 சரவண பவேன ேபா3றி. 
 
506. பனிM7ற அ�U* �&க� பரRGட� ஒளிேய ேபா3றி 
இனிM7H க�ைண வா$ேத$ என&க�� 7/'தாC ேபா3றி 
�னிMெப�* பவ'தN�1 ெத$ைன2 Gக*ெபற ைவ1ேதாC ேபா3றி 
தனிMெப�' தவேம ேபா3றி ச8�க1 தரேச ேபா3றி. 
 
507. மணM7� மலேர ெதCவ வா$Gைவ& கனிேய ேபா3றி 
தணMபற அ�ய�& கி$ப* த�*ஒ� த�ேவ ேபா3றி 
கணMெப�' தைலவ� ஏ1�* கழ3பத1 தரேச ேபா3றி 
6ணMெப� 6$ேற ேபா3றி 6மரச3 6�ேவ ேபா3றி. 
 
508. தவ*ெபH �னிவ��ள1 தாமைர அம�'ேதாC ேபா3றி 
பவ*ெபHR சிறிேய$ த$ைனM பா�கா1 தளி1ேதாC ேபா3றி 
நவ*ெபH நிைல&6* ேமலா* ந8ணிய நலேம ேபா3றி 
சிவ*ெபH* பயேன ேபா3றி ெசகதி� ேவேலாC ேபா3றி. 
 
509. �வ� வாகி நி$ற �L�த3 பரேம ேபா3றி 
மாவ� அம�'த �&க8 மைலத� மணிேய ேபா3றி 
ேசவ� வL1�* ெதா8ட� சிHைமதN�1 த��ேவாC ேபா3றி 
�எவ� ேவ�ைக& ெகா8ட G'தர வ�ேவ ேபா3றி 
 
510. வி8[H Gடேர எ$J� விளகிய விள&ேக ேபா3றி 
க8[H மணிேய எ$ைன& கல'தந3 களிMேப ேபா3றி 
ப8[H பயேன எ$ைனM பணிவி1த மணிேய ேபா3றி 
எ8[H* அ�யா� தக� கினியெத� அ�ேத ேபா3றி. 
 
511. மைறஎலா* பரவ நி$ற மாணி&க மைலேய ேபா3றி 
சிைறஎலா* தவி�'� வாேனா� தி�Bற2 ெசCேதாC ேபா3றி 
6ைறஎலா* அH1ேத இ$ப* ெகா;1தஎ$ 6�ேவ ேபா3றி 
�ைறஎலா* விள6 ஞான2 ேசாதிேய ேபா3றி ேபா3றி. 
 
512. தா�கM பதக$ த$ைன1 த�'த�� ெசCேதாC ேபா3றி 
ேவ�க2 Iர மாைவ வ N��ய ேவேலாC ேபா3றி 
ஆ�க2 சமய& கா�ைட அழி1தெவ கனேல ேபா3றி 
ெபா�க1 தகைர ஊ�'த 78ணிய ��1தி ேபா3றி. 
 
513. சிகமா �கைன& ெகா$ற திறVைட2 சி*7� ேபா3றி 
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�கவா ரண1ேதா$ ெகா8ட �ய�தவி�1 தனி1ேதாC ேபா3றி 
ெசக8மா� ம�க ேபா3றி சிவபிரா$ ெச�வ ேபா3றி 
எக�ஆ� அ�ேத ேபா3றி யாவ�&6* இைறவ ேபா3றி 
 
514. �1தியி$ �த�வ ேபா3றி �வி� �க1த ேபா3றி 
ச1திேவ3 கர1த ேபா3றி சக/ 7த�வ ேபா3றி 
சி1தித' த�U* ேதவ� சிகாமணி ேபா3றி ேபா3றி 
ப1தியி$ விைள'த இ$பM பர*பர ேபா3றி ேபா3றி. 
 
515. ெத�Uைட ேயா�&6 வாC1த சிவான'த1 ேதேன ேபா3றி 
ெபா�Uைட மைறேயா� உ�ள* 76'த78 ணியேம ேபா3றி 
ம�Uைட மன1தி ேனைன வா:வி1த வா:ேவ ேபா3றி 
அ�Uைட அரேச எக� அH�க1 த�ேத ேபா3றி. 
 
516. ெபாCயேன$ பிைழக� எ�லா* ெபாH1திட� ேவ8;* ேபா3றி 
ைகயேன$ த$ைன இ$J* கா1திட� ேவ8;* ேபா3றி 
ெமCயேன ெமCய� உ�ள* ேமவிய விைளேவ ேபா3றி 
ஐயேன அMப ேனஎ* அரசேன ேபா3றி ேபா3றி 
 
517. ��கநி$ பாத* ேபா3றி �ள/ய க8ண3 க$பா* 
ம�கநி$ கழ�க� ேபா3றி வானவ� �த�வ ேபா3றி 
ெப�க�� வா/ ேபா3றி ெப�6ணM ெபா�Mேப ேபா3றி 
த�கநி$ க�ைண ேபா3றி சாமிநி$ அ�க� ேபா3றி. 
 
518. ேகாதிலா& 6ண1ேதாC ேபா3றி 6ேகசநி$ பாத* ேபா3றி 
தNதிலா2 சி'ைத ேமB* சிவபரR ேசாதி ேபா3றி 
ேபாதி�நா$ �கJ* காணாM Pரண வ�வ ேபா3றி 
ஆதிநி$ தா�க� ேபா3றி அநாதிநி$ அ�க� ேபா3றி. 
 
519. ேவத�* கைலக� யாB* விள*பிய 7லவ ேபா3றி 
நாத�* கட'� நி$ற நாதநி$ க�ைண ேபா3றி 
ேபாத�* ெபா�U* ஆ6* 7னிதநி$ பாத* ேபா3றி 
ஆதர* ஆகி எ$J� அம�'தஎ$ அரேச ேபா3றி 
 
தி�2சி3ற*பல* 
 
50. ச8�க� ெகா*மி 
தாழிைச 
தி�2சி3ற*பல* 
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523. 6றவ� 6�ைச aைழ'தா8� - அ'த& 
ேகாமா�� எ2சி� விைழ'தா8� 
�றவ� வண6* 7கழா8� - அவ$ 
ேதா3ற1ைதM பா� அ�Fக�. 
 
524. மாமயி� ஏறி வ�வா8� - அ$ப� 
வா:1த வரக� த�வா8� 
தNைமயி லாத 7கழா8� - அவ$ 
சீ�1திையM பா� அ�Fக�. 
 
525. ப$னி� ேதா�க� உைடயா8� - ெகா;* 
பாவிக� த*ைம அைடயா8� 
எ$னி� க8க� அைனயா8� - அவ$ 
ஏ3ற1ைதM பா� அ�Fக� 
 
526. ேவைக மரமாகி நி$றா8� - வ'த 
ேவட� தைனஎலா* ெவ$றா8� 
தN6ெசC Iரைன& ெகா$றா8� - அ'த1 
தNரைனM பா� அ�Fக�. 
 
527. சீ�திக: ேதாைக மயி�ேமேல - இளR 
ெசRGட� ேதா$H' திற*ேபாேல 
K�வ� ேவ�ெகா8; ந*ெப�மா$ - வ� 
ேகால1ைதM பா�க� ேகாைதய�கா�. 
 
528. ஆH �ககளி� 7$சி/M7* - இர8 
டாH 7ய'திக: அ37த�* 
வ NH பரRGட� வ8ண�*ஓ� - தி� 
ேமனிF* பா�க� ெவ�வைளகா�. 
 
529. ஆன'த மான அ�தன� - பர 
மான'த நா�;& கரசன� 
தான'த மி�லா2 ச�ரன� - சிவ 
ச8�க$ ந6� சாமிய�. 
 
530. ேவத�� ெசா�V* நாதன� - ச�� 
ேவத� �திக: பாதன� 
நாத வ�Bெகா� நNதன� - பர 
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நாத கட'த நல1தன�. 
 
531. த1�வ1 ��ேள அடகா8� - பர 
த1�வ* அ$றி1 �டகா8� 
ச1�வ ஞான வ�வா8� - சிவ 
ச8�க நாதைனM பா;க�. 
 
532. ச2சிதா ன'த உ�வா8� - பர 
த3பர ேபாக' த�வா8� 
உ2சிதா: அ$ப�& 6றவா8� - அ'த 
உ1தம ேதவைனM பா;க�. 
 
533. அ37த மான அழகன� - �தி 
அ$ப�& க��ெசC 6ழகன� 
 
534. ைசவ' தைழ&க தைழ1தா8� - 
ஞான ச*ப'தM ேப�ெகா8 டைழ1தா8� 
ெபாCவ'த உ�ள1தி� ேபாகா8� - அ'தM 
78ணிய$ ெபா$ன� ேபா3Hக�. 
 
535. வாசி நட1தி1 த�வா8� - ஒ� 
வாசியி� இேக வ�வா8� 
ஆசி� க�ைண உ�வா8� - அவ$ 
அ37த1 தா�மல� ஏ1�க�. 
 
536. இராMபக� இ�லா இட1தா8� - அ$ப� 
இ$ப உளெகா� நட1தா8� 
அராMபளி ஈ'த திட1தா8� - அ'த 
அ8ணைலM பா� அ�Fக�. 
 
537. ஒ$றிர8 டான உளவா8� - அ'த 
ஒ$றிர8 டாகா அளவா8� 
மி$திர8 ட$ன வ�வா8� - அ'த 
ேமலவ$ சீ�1திையM பா;க�. 
 
தி�2சி3ற*பல* 
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தி�வ��பா 
இராமலிக அ�க� (வ�ளலா�) அ�ளிய� 
இர�டா� தி��ைற (571 - 1006) 
 
 
இர�டா� தி��ைற  
 

1. க�ைண வி�ண(ப�  
ெபா�  
அ*சீ�- கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
571. ந5லா�- ெக5லா� ந5லவ6ந7 ஒ�வ6 யா�9� நாய�ேய6 
ெபா5லா�- ெக5லா� ெபா5லவ6நா6 ஒ�வ6 இ;த( <ண�(பதனா5 
எ5லா� உைடயா@ நின-ெகதிெர6 ெற�ேண5 உறெவ6 ெற�Aகஈ 
த5லா5 வழ-ெக6 இ�ைம-C� ெபா�ைம அ6ேறா அ�ளிடேம. 
 
572. இடேம ெபா�ேள ஏவேல எ6ெற6 ெற�ணி இட�(ப9ேமா� 
மடேம உைடேய6 தன-க��ந7 வழக5 அழேகா ஆந;த 
நடேம உைடேயா@ நிைனஅ6றி ேவ4*2 ெத@வ� நயேவ4C2 
திடேம அ��தா6 வழகா� த7�2த5 அழேகா ெத1(பாேய. 
 
573. ெத12தா5 அ6றி3 சிறிேதG� ெத1ெவா6 றி5லா3 சிறிேயைன( 
பி12தா@ H9� வைகஅறிI� ெப4றி எ6ேன பிைற��ேம5 
த12தா@ அ�ேய6 பிைழெபா*-க2 தCகா� �6ப� தமிேயைன 
அ12தா5 க�� கிரகாைம அ;ேதா அ�J- கழேகேயா. 
 
574. அ��ஓ� சிறி�� உதMகிலா@ அதைன( ெப*த4 க�ேய6பா5 
ெத��ஓ� சிறி�� இைலேயஎ6 ெச@ேக6 எக� சிவேனேயா 
ம�ேளா� எனிG� தைமேநா-கி வ;தா�- களி2த5 வழ-க6ேறா 
ெபா�ேளா� இட2ேத மி�ெகா�ேடா � <Cத5 இ6ற <தித6ேற. 
 
575. <திேய6 அ5ேல6 நி6அ�ைம( ெபா�2த� இ5ேல6 அ5ேல6யா6 
மதிேய6 ேவ4*2 ேதவ�தைம வ;த கவ�தா� எதி�ப�G� 
�திேய6 நி6ைன வி9ேவேனா ெதா�ட ேனைன விட5அழேகா 
நதிேய� சைடேயா@ இ6ன��ந7 ந5க5 ேவ�9� நாேய4ேக. 
 
576. நாேய6 �6ப- கட5வ 7N;� நலித5 அழேகா ந5ேலா�-கி 
கீேய6 ஒ6*� இ5ேல6நா6 எ6ெச@ ேகேனா எ6Gைடய 
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தாேய அைனயா@ சிறிெத6ேம5 தயM <1;தா5 ஆகாேதா 
ேசேய6 த6ைன வி9(பாேயா வி92தா5 உலகO சி1யாேதா. 
 
577. சி1(பா� நி6ேப� அ��ெப4ேறா� சிவேன சிவேன சிவேனேயா 
வி1(பா� பழி3ெசா5 அ6றிஎைன வி�டா5 ெவ�ைள விைடேயாேன 
த1(பா@ இவைன அ�ளிட2ேத எ6* நி6* தC�வ�ண� 
ெத1(பா� நின-C� எவ�க�டா@ ேதவ� ேதட4 க1யாேன. 
 
578. அ1ய ெப�மா6 எளிேயாைம ஆJ� ெப�மா6 யாவ�க�C� 
ெப1ய ெப�மா� சிவெப�மா6 பி2த( ெப�மா6 எ6*6ைன 
உ1ய ெப�மா தவ�பழி3ச5 உ�ைம எனி5எ6 உைடயாேன 
க1ய ெப�மா5 உைடய4C� அ�ள5 உ6ற6 கட6அ6ேற. 
 
579. அ6*� சிறிேய6 அறிவறிேய6 அ�ந7 அறி;�� அ��ெச@தா@ 
இ6*� சிறிேய6 அறிவறிேய6 இ�ந7 அறி;�� அ�ளாேய5 
எ6*� ஒ�த6 ைமய6எக� இைறவ6 எனமா மைறக�எலா� 
ெதா6* ெமாழி;த ��ெமாழிதா6 R� ெமாழிேயா ெசா5லாேய. 
 
580. ெசா5ல4 க1ய ெப1யபரO Sடேர �-க� Sட�-ெகாT;ேத 
ம5ல4 க�மா5 அய6�தேலா� வT2�� ெப�Oசீ� மணி-C6ேற 
<5ல4 க1தா� எளிேய6ற6 பிைழக� யாM� ெபா*2தி;த 
அ5ல4 கட5நி6 ெறைனஎ92ேத அ��வா@ உ6ற6 அ��நலேம. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
2. பிரா�2தைன( பதிக�  
தி�ெவா4றிU�� தி�2தி5ைலI� 
க�டைள2 கலி2�ைற 
தி�3சி4ற�பல� 
 
561. அ(பா� மல�3சைட ஆர� ேதஎ6 அ��9ைணேய 
�(பா� பவள மணி-C6ற ேமசி4 Sக-கடேல 
ெவ(பா� த��ய ரா5ெமலி கி6றன6 ெவ4ற�ேய6 
இ(பா� தனி5எ6ைன அ(பாஅO ேச5என ஏ6*ெகா�ேள. 
 
582. ஏ6*ெகா� வா6நம தி6Gயி� ேபா5�-க� எ;ைதஎ6ேற 
சா6*ெகா� வா@நிைன ந�பிநி6 ேற6இ2 தமிஅ�ேய6 
மா6*ெகா� வா6வ�� �6பக� ந7-க மதி2தைலேய5 
ஞா6*ெகா� ேவ6அ6றி யா�ெச@ ேவ6இ;த நானில2ேத. 
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583. நில2ேத சி*வ�ெச@ C4றக� யாM� நிைன2தறேவா� 
சல2ேத உள2ைத விடா�எ6ப� ஆதலி6 தாைதெய6ேற 
Cல2ேதவ� ேபா4*� Cண-C6ேற ேமஎ Cலெத@வேம 
<ல2ேத இழிதைக ேய6பிைழ யாM� ெபா*2த�ேள. 
 
584. அ�ளா� அ�த( ெப�கட ேலதி5ைல அ�பல2தி5 
ெபா�ளா� நட�<1 <�ணிய ேனநிைன( ேபா4*கிேல6 
இ�ளா� மன2தி6 இட�உழ; ேத6இனி யா�ெச@ேக6 
ம�ளா� மல-C�5 மா@;தி�5 உ6அ�� வா@(பத4ேக. 
 
585. வாயார நி6ெபா6 மல�2தா� �ைணேய வT2�கிேல6 
ஓயா இட�உழ; ��நலி கி6றன6 ஓெக9ேவ6 
ேபயா@( பிற;தில6 ேபI�ஒW ேவ6<ைல( ேப*வ-C� 
நாயா@( பிற;தில6 நா@-C� கைட(ப�ட நா6இஙேன. 
 
586. நா6ெச@த C4றக� எ5லா� ெபா*2�நி6 ந5ல��ந7 
தா6ெச@ தைனஎனி5 ஐயா�- க�ெப�O சாமிஅவ4 
ேக6ெச@ தைனஎன நி4ற9( பா�இைல எ6அரேச 
வா6ெச@த ந6றிைய யா�த92 தா�இ;த ைவய-ேத. 
 
587. ைவய- ேதஇட� மா-கட5 �Nகி வ�;�கி6ற 
ெபா@யக2 ேதைன( <ர;த� ளாம5 <ற�ெபாழி2தா5 
ைநயக2 ேத6எ� ெச@ேவ6அ; ேதாஉ� நலிCவ6கா� 
ெம@யக2 ேதநி6 ெறாளி�த�� ஞான வி1Sடேர. 
 
588. வி1�ய ரா5த9 மா*கி6 ேற6இ;த ெவWவிைனேய6 
ெப1�ய ராநி6ற ந5ேலா� அைடI�நி6 ேபர��தா6 
அ1�க� டா@அைட ேவ6என5 ஆயிG� ஐயமணி( 
<1�வ� வா�சைட யா@ந7 உவ(பி5 <1யி5உ�ேட. 
 
589. உ�ேட�என ேபா5�ய ரா5அைல கி6றவ� உ2தமந7 
க�ேடா � சிறி�� இரCகி லா@இ- கைடயவேன6 
ப�ேடா � �ைணஅறி ேய6நி6ைன ய6றிநி4 ப4றிநி6ேற6 
எ�ேடா � மணிமிட4 ெற;தா@ க�ைண இ�கடேல. 
 
590. கடேல அைனய �ய�மிைக யா5உ� கலC�எ6ைன 
விடேல அ�ள6 ெற92தாள5 ேவ�9�எ6 வி�ண(பமீ 
தட5ஏ *வ;த அ��கட ேலஅணி அ�பல2�� 
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உடேல ம�M� உயி�ேபா5 நிைறஒ4றி Uர(பேன. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
3. ெப� வி�ண(ப�  
ெபா� 
அ*சீ�- கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
591. இ��ஆ� மன2ேத6 இT-Cைடேய6 எளிேய6 நி6ைன ஏ2தாத 
ம��ஆ� ெநOச( <ைலய1ட� வா@;� வ�;தி மாNகி6ேற6 
அ��ஆ� அ�த( ெப�-ேகஎ6 அரேச அ�ந7 அறி;த6ேறா 
ெத��ஆ� அ6ப� தி�3சைபயி5 ேச�-கா தைல-C� திற�அ;ேதா. 
 
592. உ�ைம அறிேய6 எனிG�எைன உைடயா@ உைனேய ஒWெவா�கா5 
எ�ைம உைடேய6 நிைன-கி6ேற6 எ6ேன உ6ைன ஏ2தாத 
ெவ�ைம உைடயா� சா�பாக வி�டா@ அ;ேதா விைனேயைன 
வ�ைம உைடயா@ எ6ெச@ேக6 ம4ேறா� �ைணஇ கறிேயேன. 
 
593. எளிேய6 இைழ2த ெப��பிைழக� எ5லா� ெபா*2தி கி6பளி2தா@ 
களிேய6 தைனந7 இனிஅ;ேதா ைகவி� ��5எ6 கடேவேன 
ஒளிேய �-க� ெசTக��ேம ஒ6ேற அ6ப� உறேவந5 
அளிேய பரம ெவளிேயஎ6 ஐயா அரேச ஆர�ேத. 
 
594. காம- கடலி5 ப�;தஞரா� கடலி5 விT;ேத6 கைரகாேண6 
ஏம- ெகா9க4 ெறG�கர� யா� ெசIேமா எ6ெச@ேக6 
நாம- கவைல ஒழி2�6றா� ந�A� அவ�பா5 ந�Aவி2ேத 
தாம- க�([O சைடயா@உ6 த6சீ� பாட2 த�வாேய. 
 
595. எ�ணா ெதளிேய6 ெசI�பிைழக� எ5லா� ெபா*2தி ெகைனயா�வ 
த�ணா நின� கட6க�டா@ அ�ேய6 பலகா5 அைறவெத6ேன 
க�ணா� �த4ெச க��ேப�- கனிேய க�ைண- கடேலெசW 
வ�ணா ெவ�ைள மா5விைடயா@ ம6றா �யமா மணி3Sடேர. 
 
596. பாேல அ�ேத பழேமெச� பாேக எG�நி6 பத(<கைழ 
மாேல அயேன இ;திரேன ம4ைற2 ேதவ ேரமைறக� 
தாேல அறியா ெதனி5சிறிேய6 நாேனா அறிேவ6 நாயகஎ6 
ேமேல அ��H�; ெதைனநி6தா6 ேமM ேவா�பா5 ேச�2த�ேள. 
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597. க�ணா� \தேலா@ ெப�க�ைண- கடேலா@ கைக மதி3சைடேயா@ 
ெப�ணா� இட2ேதா@ யாவ�க�C� ெப1ேயா@ க1ேயா6 பிரமெனா9� 
அ�ணா எனநி6 ேற2ெத9(ப அம�;ேதா@ நி6ற6 அ�மலைர 
எ�ணா �ழ5ேவா� சா�பாக இ�-க2 த1ேய6 எளிேயேன. 
 
598. ெபா@ேயா� அணியா அணி;�ழ]� <ைலேய6 எனிG� <க5இட;தா6 
ஐேயா நின� பத�அ6றி அறிேய6 இ�ந7 அறியாேயா 
ைகஓ� அன5ைவ2 தா9கி6ற க�ணா நிதிேய க�Aதேல 
ெம@ேயா� வி��<� அ�ம�;ேத ேவத ��வி6 விT(ெபா�ேள. 
 
599. இ6ேன எளிேய6 ெபா@Iைடேய6 எனிG� அ�ய6 அலேவாநா6 
எ6ேன நி6ைன2 �தியாதா� இட2தி5 எ6ைன இ�2திைனேய 
அ6ேன எ6ற6 அ(பாஎ6 ஐயா எ6ற6 அரேசெச� 
ெபா6ேன �-க� ெபா�ேளநி6 <ண�(ைப அறிேய6 <ைலேயேன. 
 
600. வOச மடவா� மயெலா�பா5 மணிேய நி6ைன வT2தாத 
நOச� அைனயா� சா�ெபா�பா5 நலிI� வாN-ைக2 �ய�ஒ�பா5 
விOS� நின� தி�வ�ைள ேமவா �ழ]� மி�ஒ�பா5 
எOச5 இலவா@ அைல-கி6ற ெத6ெச@ ேக6இW எளிேயேன. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
4. சி* வி�ண(ப�  
ெபா� 
எ�சீ�- கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
601. ப�ணா5உ6 அ��<கைழ( பா9 கி6றா� 
பணிகி6றா� நி6அழைக( பா�2�( பா�2�- 
க�ணார உளCளிர- களி2தா ன;த- 
க�ண7�ெகா� டா9கி6றா� க�ைண வாNைவ 
எ�ணாநி6 *ைனஎ;தா@ எ;தா@ எ;தா@ 
எ6கி6றா� நி6அ6ப� எ5லா� எ6ற6 
அ�ணாநா6 ஒ�பாவி வOச ெநOச2தா5 
அைலகி6ேற6 எ6ெச@ேக6 அ;ேதா அ;ேதா. 
 
602. எ(பா]� நி6அ6ப� எ5லா� H� 
ஏ2�கி6றா� நி6பத2ைத ஏைழ ேய6நா6 
ெவ(பாய மடவிய�த� கலவி ேவ�9 
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விTகி6ேற6 க�ெக�ட விலேக ேபால 
இ(பா15 மயCகி6ேற6 ந6ைம ஒ6*� 
எ�Aகிேல6 �-கAைட இைறவா எ6ற6 
அ(பாஎ6 ஆ�யி�-ேகா� �ைணவா வ 7ணி5 
அைலகி6ேற6 எ6ெச@ேக6 அ;ேதா அ;ேதா. 
 
603. இ6<ைடயா� நி6அ6ப� எ5லா� நி6சீ� 
இைச-கி6றா� நா6ஒ�வ6 ஏைழ இேக 
வ6<ைடயா� தைம-H� அவேம ந3S 
மாமர�ேபா5 நி4கி6ேற6 வOச வாN-ைக2 
�6<ைடயா� அைனவ�-C� தைலைம [�ேட6 
^@ைமஎ6ப தறி;திேல6 RN;ேதா�- ெக5லா� 
அ6<ைடயா@ எைனஉைடயா@ விைடயா@ வ 7ேண 
அைலகி6ேற6 எ6ெச@ேக6 அ;ேதா அ;ேதா. 
 
604. விOSைடயா@ நி6அ6ப� எ5லா� நி6சீ� 
ெம@(<ளக� எழ2�தி2� விளC கி6றா� 
நOSைடயா� வOசக�த� சா�பி5 இேக 
நா6ஒ�வ6 ெப��பாவி ந�ணி �ட 
ெநOSைடயா� தம-ெக5லா� தைலைம [�9 
நி4கி6ேற6 க�ைண�க நிமல- கOச� 
அOSைடயா@ ஆ*ைடய சைடயா@ வ 7ணி5 
அைலகி6ேற6 எ6ெச@ேக6 அ;ேதா அ;ேதா. 
 
605. ெபா@யாத நி6அ�யா� எ5லா� ந5ல 
<�ணியேம ெச@�நிைன( ேபா4* கி6றா� 
ைநயாநி6 *ைலகி6ற மன2தா5 இேக 
நா6ஒ�வ6 ெப��பாவி நாேய6 த7ைம 
ெச@யாநி6 *ைழ-கி6ேற6 சிறி�� நி6ைன3 
சி;திேய6 வ;தி-C� திற�� நாேட6 
ஐயாஎ6 அ(பாஎ6 அரேச வ 7ணி5 
அைலகி6ேற6 எ6ெச@ேக6 அ;ேதா அ;ேதா. 
 
606. ெத�Jைடயா� நி6அ6ப� எ5லா� நி6றா6 
சி;ைதயி5ைவ2 தான;த� ேத-C கி6றா� 
ம�Jைடேய6 நா6ஒ�வ6 பாவி வOச 
மன2தாேல இைள2திைள2� மயC கி6ேற6 
இ�Jைடேய6 ஏ�[�9� பக9 ேபா5இ 
கி5உழ(பி5 உைழ-கி6ேற6 எ5லா� வ5ல 
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அ�Jைடயா@ ஆJைடயா@ உைடயா@ வ 7ணி5 
அைலகி6ேற6 எ6ெச@ேக6 அ;ேதா அ;ேதா. 
 
607. வார�ளா� நி6அ�யா� எ5லா� நி6ைன 
வாN2�கி6றா� தைலCளிர வணC கி6றா� 
த7ரமிேல6 நாெனா�வ6 பாவி வOச3 
ெசய5விள-C� மன2தாேல திைக2ேத6 ைசவ 
சாரமிேல6 ஆசார மி5ேல6 சி2த 
சா;தமிேல6 இர-கமிேல6 தகM� இ5ேல6 
ஆர�ேத �-கGைட அரேச வ 7ணி5 
அைலகி6ேற6 எ6ெச@ேக6 அ;ேதா அ;ேதா. 
 
608. வ�ைமெப* நி6அ6ப� எ5லா� நி6ைன 
வ;தைனெச@ தாந;த வய2ேத நி6றா� 
ெப�ைமI*� மன2தாேல திைக2ேத6 நி6சீ� 
ேபSகிேல6 HSகிேல6 ேபைத நாேனா� 
ஒ�ைமயிேல6 ஒT-கமிேல6 ந6ைம எ6ப 
ெதா6*மிேல6 ஓதிேயேபா5 உ4ேற6 மி-க 
அ�ைமயி5வ; த��<1ேவா@ எ6ேன வ 7ணி5 
அைலகி6ேற6 எ6ெச@ேக6 அ;ேதா அ;ேதா. 
 
609. உ�ப�தம- க1தா�உ6 பத2ைத அ6றி 
ஒ6*மறி யா�உ6ைன உ4ேறா� எ5லா� 
இ�ப�விைன Iைடேய6நா6 ஒ�வ6 பாவி 
எ�9ைணI� நிைன;தறிேய6 எ6*� எC� 
வ�பவிN[ Cழ5மடவா� ைமய5 ஒ6ேற 
மன�உைடேய6 உைழ2திைள2த மா9 ேபா5ேவ6 
அ�பல2ெத� அரேசஇW வாN-ைக2 �6பி5 
அைலகி6ேற6 எ6ெச@ேக6 அ;ேதா அ;ேதா. 
 
610. ெகாைலஅறியா- Cண2ேதா�நி6 அ6ப� எ5லா� 
Cணேமெச@ �6ன��தா6 H9 கி6றா� 
<ைலஅறிேவ6 நா6ஒ�வ6 பிைழேய ெச@� 
<லெக�ட விலேகேபா5 கலC கி6ேற6 
நிைலஅறிேய6 ெநறிெயா6*� அறிேய6 எC� 
நிைனஅ6றி2 �ைணெயா6*� அறிேய6 ச4*� 
அைலஅறியா அ��கட5ந7 ஆ�க வ 7ணி5 
அைலகி6ேற6 எ6ெச@ேக6 அ;ேதா அ;ேதா. 
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தி�3சி4ற�பல� 
 
5. கலி �ைறய9ீ  
கலி வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
611. ெபா@வி9 கி6றில6 எ6ெற� <�ணியா 
ைகவி9 கி6றிேயா கைடய ேன6தைன( 
ைபவிட� உைடயெவ� பா�<� ஏ4றந7 ெப@விட�  
அைனயஎ6 பிைழெபா *-கேவ. 
 
612. ெபா*-கிG� அ6றிஎ6 ெபா@ைம ேநா-கிேய 
ெவ*-கிG� நி6அலா5 ேவ* கா�கிேல6 
ம*-கிG� ெதா�டைர வலிய ஆ�9பி6 
சி*-கிG� ெப�-கேம ெச@I� ெச5வேம. 
 
613. ெச5ல]� சி*ைமI� சின�� <5லைர( 
<5ல]� ெகா�டஎ6 ெபா@ைம க�9ந7 
ெகா5ல]� தC�எைன- ெகா6றி ட�த�� 
ம5ல]� தC�சடா மCட வ�ளேல. 
 
614. வ�ளேல நி6அ� மலைர ந�ணிய 
உ�ளேல6 ெபா@ைமைய உ6னி எ6ைனயா� 
ெகா�ளேல இ6ெறனி5 ெகா�ய எ6தைன 
எ�ளேல அ6றிம4 ெற6ெச@ கி4பேன. 
 
615. ெச@யந6 றறிகிலா3 சிறிய ேன6தைன( 
ெபா@ய6எ6 ெற�ணிந7 <ற�ெபா ழி(ைபேய5 
ைவயநி6 ைறயேவா மயக5 அ6றியா6 
உ@யநி6 *ண�Cவ ெதா6*� இ5ைலேய. 
 
ேம4ப� ேவ* 
616. இ5ைல எ6ப திலாஅ�� ெவ�ளேம 
தி5ைல ம6றி5 சிவபர� ேசாதிேய 
வ5ைல யா6ெசI� வOசேம லா�ெபா*2 
ெதா5ைல இ6ப� உதMத5 ேவ�9ேம. 
 
ேம4ப� ேவ* 
617. இ5ைலேய எ6தி கி5ைல எ6ற�� 
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ந5ைலேய ந7அ�� நய;� ந5கினா5 
க5ைலேய அைனயஎ6 க6ம ெநOசக� 
ஒ5ைலேய வOச�வி� 9வ-C� உ�ைமேய 
 
618. உ�ைமேய அறிகிலா ஓதிய ேன6ப9� 
எ�ைமேய க�9�உ� இர-க� ைவ2திைல 
அ�ைமேய அ�பல2 தா9� ஐயந7 
வ�ைமேய அ��ெப� வா1 அ5ைலேயா 
 
619. அ5லல கடலிைட ஆN;த நாயிேன6 
ெசா5லல கட5விைட2 ேதா6ற5 நி6அ�� 
ம5லல கடலிைட மகிN;� �Nகினா5 
க5அல கட5மன� கனித5 ெம@ைமேய. 
 
620. ெம@ைமேய அறிகிலா வ 7ண ேன6இவ6 
உ@ைமேய ெபறஉைன உ6னி ஏ2திடா- 
ைகைமேய அைனய�த� கைடயி5 ெச5லM� 
ெபா@ைமேய உைர-கM� <ண�2த ெத6ெகாேலா. 
 
621. எ6Gைட வOசக இய4ைக யாைவI� 
ெபா6Gைட விைடயிேனா@ ெபா*2�- ெகா�9நி6 
த6Gைட அ6ப�த� சக� சா�;�நா6 
நி6Gைட( <கNதைன நிகN2த3 ெச@கேவ. 
 
622. நிகT�நி6 தி�வ�� நிைலைய- ெகா�டவ� 
திகT�ந5 தி�3சைப அதG� ேச�-க�6 
அகTமா5 ஏனமா@ அளM� ெச�மல�( 
<கTமா ற�Jக ெபா*-க ெபா@ைமேய. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
6. அ3ச2 திரக5 
ேகாயி5 
எTசீ�- கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
623. �ைறயி9� கைக3 ெசTOசைட- கனிேய 
Sய�பிர காசேம அ�தி5 
கைறயி9� க�ட2 ெதா�ெப� க�ைண- 

RangaRakes tamilnavarasam.com



கடMேள க�Aத4 க��ேப 
Cைறயி9� Cண2தா5 ெகா�யேன6 எனிG� 
ெகா9;�ய ரா5அைல; ைதயா 
�ைறயி9 கி6ேற6 அ��தரா ெத6ைன 
�ட6எ6 றிகNவ� �ைறேயா. 
 
624. இகN;திேட5 எளிேய6 த6ைனந7 அ6றி 
ஏ6*ெகா� பவ1ைல அ;ேதா 
அகN;ெதன �ள2ைத3 Rைறெகா� டைல-C� 
அஞெரலா� அ*2த�� <1வா@ 
<கN;தி9; ெதா�ட� உள2திG� ெவ�ளி( 
ெபா�(பிG� ெபா�விG� நிைற;� 
திகN;த�� பT-C� ெத@வத2 த�ேவ 
ெச5வேம சிவபர� ெபா�ேள. 
 
625. ெபா��எலா� <ண�-C� <�ணிய( ெபா�ேள 
<2த� ேதCண( ெபா�(ேப 
இ��எலா� அ*-C� ேபெராளி( பிழ�ேப 
இ6பேம எ6ெப�; �ைணேய 
அ��எலா� திர�ட ஒ�சிவ ��2தி 
அ�ணேல நி6அ�- கபய� 
ம��எலா� ெகா�ட மன2திேன6 �6ப 
மய-ெகலா� மா4றிஆ� ட�ேள. 
 
626. ஆ�டநி6 க�ைண- கடலிைட ஒ�சி4 
றA2�ைண2 திவைலேய எனிG� 
ஈ�டஎ6 ற6ேம5 ெதறி2திேய5 உ@ேவ6 
இ5ைலேய5 எ6ெச@ேக6 எளிேய6 
ந7�டவ6 அய6ம4 ேறைனவா னவ�க� 
நிைன(ப�� நிைலைமைய அ6ப� 
ேவ��G� ேவ�டா வி�G�ஆ களி-C� 
விமலேன விைட(ெப� மாேன. 
 
627. ெப�ைமயி5 பிறC� ெப1யந4 Cண2ேதா� 
ெப4றேதா� ெப�;தனி( ெபா�ேள 
அ�ைமயி5 பிரம6 ஆகிய ேதவ� 
அைட;தந4 ெச5வேம அ�ேத 
இ�ைமயி4 பயG� நி6தி� அ�ேள 
எ6*நி6 அைட-கல� ஆேன6 
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க�ைமயி4 ெபாலிI� விடநிக� �6ப- 
கைளகைள; ெதைனவிைள2 த�ேன. 
 
628. விைள2தன6 பவேநா@- ேக�வா� விடய 
வி�(பிைன ெந�(<றN �6பி6 
இைள2தன6 அ;ேதா ஏைழைம அதனா5 
எ6ெச@ேக6 எ6பிைழ ெபா*2�2 
தைள2தவ6 �ய�ந72 தாளவ5 லவ�நி6 
தைனஅ6றி அறி;தில6 தமிேய6 
கிைள2தவா6 கைக நதி3சைட யவேன 
கிள�த�� சி4பர சிவேன. 
 
629. சி4பர சிவேன ேதவ�த� தைலைம2 
ேதவேன தி5ைலஅ� பல2ேத 
த4பர நடOெச@ தாAேவ அகில 
சராசர காரண( ெபா�ேள 
அ4ப�த� இடOெச5 ப4பல �யரா5 
அைலத� கி6றன6 எளிேய6 
க4பக� அைனயநி6 தி�வ�� கடலி5 
களி(<ட6 ஆ9வ ெத6ேறா. 
 
630. எ6*நி6 அ��ந7� உ�9வ; தி9�நா� 
எ6*நி6 உ�Mக� �9�நா� 
எ6*நி6 அ�ய�- ேகவ5ெச@ தி9�நா� 
எ6ெறன தக2�ய� அ*�நா� 
ம6*�நி6 றா9� பரOSட�- C6ேற 
வானவ� கனவிG� ேதா6றா 
ேதா6ற*� ஒ6ேற அ��மய மான 
உ2தம வி2தக மணிேய. 
 
631. வி2தக� அறிேய6 விைனயிேன6 �6ப 
வி1கட5 ஆN;தன6 அ;ேதா 
அ2தக ேவைன எ9(பவ� நி6ைன 
அ6றிஎ கA�இைல ஐயா 
ம2தக- க1யி6 உ1<ைன பவள 
வ�ணேன வி�ணவ� அரேச 
<2தக நிைறவி6 அ�யவ� ேவ�9� 
ெபா��எலா� <1;த�� பவேன. 
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632. அ��பவ6 நி6ைன அ5லைத இC� 
அC�ம4 ெறC�இ6 ற�ேபா5 
ம��பவ6 எ6ைன அ5லைத ம�A� 
வான�� ேத�G� இ6ேற 
இ��பவ� உைடேய6 எ6ெச@ேக6 நி6தா� 
இைண�ைண எனநிைன; �4ேற6 
ம��பவ2 ெதா9�எ6 �ய�அ*2 தா�வா@ 
வாழிய அ��ெப�; �ைறேய. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
7. அபராத2 தா4றாைம  
தி�ெவா4றிU� 
எTசீ�- கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
633. �3சிைல வி��பி2 �ய�ெகாJ� ெகா�ேய6 
��டேன6 ^@ைமஒ6 றி5லா 
எ3சிைல அைனேய6 பாவிேய6 எ6ைன 
எ6ெச@தா5 த7�ேமா அறிேய6 
ப3சிைல இ9வா� ப-கேம ம�M� 
பரமேன எ�பS பதிேய 
அ3சிைல வி��<� அவ�ள2 த�ேத 
ஐயேன ஒ4றிU� அைரேச. 
 
634. ^கிேன6 ேசா�ப4 Cைறவிட மாேன6 
ேதாைகய� மய-கிைட அT;தி 
ஏகிேன6 அவேம இ�;தன6 எ6ைன 
எ6ெச@தா5 த7�ேமா அறிேய6 
வாகிேம �விைன வைள2தி9� பவள 
மாமணி- C6றேம ம�;ேத 
ஒகிவா6 அளM� ெபாழி5ெசறி ஒ4றி 
U�வ�� எ6Gைட உயிேர. 
 
635. கர(பவ�- ெக5லா� �4ப9� ெகா�ய 
கைடயேன6 விைடயேம உைடேய6 
இர(பவ�- கAM� ஈ;திேல6 எ6ைன 
எ6ெச@தா5 த7�ேமா அறிேய6 
திர(ப9� க�ைண3 ெச5வேம சிவேம 
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ெத@வேம ெத@வநா யாகேம 
உர(ப9� அ6ப� உ�ஒளி விள-ேக 
ஒ4றிU� வாT�எ6 உவ(ேப. 
 
636. இ5ைலஎ6 பதG- கOசிேட6 நா@-C� 
இைணயிேல6 இழிவிேன6 �ய�-ேகா� 
எ5ைலம4 றறிேய6 ஒதியேன6 எ6ைன 
எ6ெச@தா5 த7�ேமா அறிேய6 
க5ைலவி5 ஆ-C� க�ைணவா 1திேய 
க�Aத5 உைடயெச கனிேய 
தி5ைலவாN அரேச ெத@வமா மணிேய 
தி�ெவா4றி U�வ�� ேதேவ.  
 
637. ம�ணிேல மயC� மன2திைன மீ�96 
மலர� வT2திட3 சிறி�� 
எ�ணிேல6 ெகா�ய ஏைழேய6 எ6ைன 
எ6ெச@தா5 த7�ேமா அறிேய6 
வி�ணிேல விளC� ஒளியிG� ஒளிேய 
விைடயி5வ; த��விழி வி�;ேத 
க�ணிேல விளC� அ��ெபற5 மணிேய 
கா�சிேய ஒ4றிய க��ேப. 
 
638. ���ேய மடவா� �ைல2தைல உழ-C� 
�டேன6 �T(<ைல �றிேய6 
எ��ேய அைனேய6 பாவிேய6 எ6ைன 
எ6ெச@தா5 த7�ேமா அறிேய6 
ஒ��ேய அ6ப� உன2ெதT� களி(ேப 
ஒளி-Cளா� ேசாதிேய க��பி6 
க��ேய ேதேன சைடIைட- கனிேய 
கால�� கட;தவ� க�2ேத. 
 
639. க�ெதன அ�யா� கா��I� ேதறா- 
க6மன- Cரகேன6 உதவா 
எ�ெதன நி6ேற6 பாவிேய6 எ6ைன 
எ6ெச@தா5 த7�ேமா அறிேய6 
ம�திைட நி6ற மாணி-க மணிேய 
வ6பவ� த7�;தி9� ம�;ேத 
ஒ�திற� உைடேயா� உ�ள2�� ஒளிேய 
ஒ4றிU� ேமM�எ6 உறேவ. 
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640. ைவதிேல6 வணகா திகNபவ� த�ைம 
வOசேன6 நி6ன� யவ�பா5 
எ@திேல6 ேபேய6 ஏைழேய6 எ6ைன 
எ6ெச@தா5 த7�ேமா அறிேய6 
ெகா@�மா மல1� ட�3சைன <1ேவா� 
ேகாலெநO ெசாளி�Cண- C6ேற 
உ@திற� உைடேயா� பரMந5 ஒ4றி 
U�அக2 தம�;த�� ஒ6ேற. 
 
641. ெதWவண மடவா� சீ-Cழி விT;ேத6 
த7யேன6 ேபயேன6 சிறிேய6 
எWவண� உ@ேவ6 எ6ெச@ேவ6 எ6ைன 
எ6ெச@தா5 த7�ேமா அறிேய6 
எWவண( ெபா�(ேப எ6னி� க�ேண 
இைடயிட�( பசியெச� ெபா6ேன 
ெசWவண மணிேய திகNCண- கடேல 
தி�ெவா4றி U�3ெசT; ேதேன. 
 
642. வாதேம <1ேவ6 ெகா9�<லி அைனேய6 
வOசக மன2திேன6 ெபா5லா 
ஏதேம உைடேய6 எ6ெச@ேவ6 எ6ைன 
எ6ெச@தா5 த7�ேமா அறிேய6 
ேபாதேம ஐ;தா� [தேம ஒழியா( 
<னிதேம <�மண( [ேவ 
பாதேம சரண� சரண�எ6 த6ைன( 
பா�கா2 தளி(ப�6 பரேம. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
8. கா�சி( ெப�மித�  
தி�வலிதாய� 
கலிவி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
643. திைரப டாதெச Tகட ேலச4*� 
உைரப டாம5ஒ ளிெச@ெபா6 ேன<கN 
வைரப டா�வ ள�வ5லி ேகசந7 
தைரப டா-க;ைத சா2திய ெத6ெகாேலா. 
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644. சி;ைத நி6றசி வாந;த3 ெச5வேம 
எ;ைத ேயஎைம ஆ�ெகா�ட ெத@வேம 
த;ைத ேயவலி தாய2த ைலவந7 
க;ைத S4*�க ண-க� எ6ெகாேலா. 
 
645. ேவைல ெகா�ட விட�உ�ட க�டேன 
மாைல ெகா�ட வள�வ5லி ேகசேன 
பாைல ெகா�ட பராபர ந7பழO 
ேசைல ெகா�ட திற�இ� எ6ெகாேலா 
 
646. ப6G வா�-C J�பர ேம��ேய 
ம6G� மாமணி ேயவ5லி ேகசேன 
உ�ள ந7இC 92திய க;ைதைய2 
�6G வா�இ5ைல ேயாபரO ேசாதிேய 
 
647. க92த ��பிய க�டஅ க�டேன 
ம92த ந4<கN வாNவ5லி ேகசந7 
ெதா92த க;ைதைய ந7-கி2� ணி;ெதா6ைற 
உ92� வா�இைல ேயாஇWM லகிேல. 
 
648. ஆ5அ 92தஅ ��ெபா� ேளதி� 
மா5அ 92�� கிNவ5லி ேகசந7 
பா5உ 92தப ழக;ைத ையவிட2 
ேதா5உ 9(ப� ேவமிக2 ��@ைமேய 
 
649. �6G� மாம�; ேதSட ேரஅ�� 
ம6G� மாணி-க ேமவ5லி ேகசேர 
�6G க;ைதைய3 S4றிநி4 ப�ீஎனி5 
எ6ன ந7�எம- கிI�ப 1சேத. 
 
650. மாசி5 ேசாதிம ணிவிள- ேகமைற 
வாசி ேமவிவ ��வ5லி ேகசந7� 
^சி5 க;ைதைய3 S4றிஐ ேயாபர 
ேதசி ேபா5இ�; த7�எ6ெகா5 ெச@வேன. 
 
651. ேத�� ந4றவ� சி;ைதஎ G;தல� 
சா�� ந4ெபா� ளா�வலி தாயந7� 
பா�� ம4றி(ப ழக;ைத சா2தின 7� 
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யா�� அ4றவ ேராெசா]� ஐயேர. 
 
652. ெம5லி தாயவி ைரமல�( பாதேன 
வ5லி தாயம �விய நாதேன 
<5லி தாயஇ- க;ைதைய( ேபா�2தினா5 
க5லி தாயெநO ச�கைர கி6றேத. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
9. அ�ளிய5 வினாவ5  
தி��5ைலவாயி5  
எTசீ�- கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
653. ேத6என இனி-C� தி�வ�� கடேல 
ெத�ளிய அ�தேம சிவேம 
வா6என நி4C� ெத@வேம �5ைல 
வாயி5வாN மாசிலா மணிேய 
ஊ6என நி6ற உண�விேல6 எனிG� 
உ6தி�- ேகாயி5வ; தைட;தா5 
ஏ6என- ேகளா தி�;தைன ஐயா 
ஈ�நி6 தி�வ�� கிய5ேபா. 
 
654. [ெகா� இைடைய( <ண�;தெச; ேதேன 
<2த� ேதமைற( ெபா�ேள 
வாெகா� விைடெகா� அ�ணேல �5ைல 
வாயி5வாN மாசிலா மணிேய 
த7ெகா� யாத விைனயேன6 எனிG� 
ெச5வநி6 ேகாயி5வ; தைட;தா5 
ஈெகா� யாத அ��கணா5 ேநா-கி 
ஏ6எனா தி�(ப�� இய5ேபா. 
 
655. �(<ேந� இதழி மகிN;தா5 யாண 
S;தரா S;தர6 ��தா 
ைம(ெபாதி மிட4றா@ வள�தி� �5ைல 
வாயி5வாN மாசிலா மணிேய 
அ(பேன உ6ைன வி9வேனா அ�ேய6 
அறிவிேல6 எனிGநி6 ேகாயி4 
ெக@(<ட6 வ;தா5 வாஎன உைரயா 
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தி�(ப�6 தி�வ�� கிய5ேபா. 
 
656. கைகஅO சைடெகா� ேடா Cெச கனிேய 
க�க��6 ேறாCெச க��ேப 
மக5இ5 லாத வ�ைமேய �5ைல 
வாயி5வாN மாசிலா மணிேய 
�கநி6 அ�ைய2 �தி2திேட6 எனிG� 
ெதா�டேன6 ேகாயி5வ; தைட;தா5 
எCவ; தா@ந7 யா�என ேவG� 
இய�பிடா தி�(ப�� இய5ேபா. 
 
657. ந6*வ; த�J� ந�பேன யா�-C� 
ந5லவ ேனதி�2 தி5ைல 
ம6*வ; தா9� வ�ளேல �5ைல 
வாயி5வாN மாசிலா மணிேய 
�6*நி6 அ�ைய2 �தி2திேட6 எனிG� 
ெதா�டேன6 ேகாயி5வ; தைட;தா5 
எ6*வ; தா@எ6 ெறா�ெசா]� ெசா5லா 
தி�(ப�6 தி�வ�� கிய5ேபா. 
 
658. ப�ணிG� இைசேய பாலிG� Sைவேய 
ப2த�க� க��ெசI� பரேம 
ம�ணிG� ஓகி வள�ெப*� �5ைல 
வாயி5வாN மாசிலா மணிேய 
ெப�ணிG� ேபைத மதியிேன6 எனிG� 
ெப�மநி6 அ��ெபற லா�எ6 
ெற�ணிவ; தைட;தா5 ேக�வியி5 லாம5 
இ�(ப�6 தி�வ�� கிய5ேபா. 
 
659. �6னிய மைறயி6 ��வி6உ� ெபா�ேள 
�-கணா �வ�-C� �த5வா 
ம6னிய க�ைண வா1ேய �5ைல 
வாயி5வாN மாசிலா மணிேய 
அ6னிய6 அ5ேல6 ெதா�டேன6 உ6த6 
அ��ெப�� ேகாயி5வ; தைட;தா5 
எ6இ� சிவேன பைகவைர( ேபா5பா�2 
தி�(ப�6 தி�வ�� கிய5ேபா. 
 
660. ந5லவ� ெப*�ந4 ெச5வேம ம6*� 
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ஞானநா டக�<1 நலேம 
வ5லவ� மதி-C� ெத@வேம �5ைல 
வாயி5வாN மாசிலா மணிேய 
<5லவ6 எனிG� அ�யேன6 ஐயா 
ெபா@யல உலகறி; த�ந7 
இ5ைலெய6 றா]� வி9வேனா S�மா 
இ�(ப�6 தி�வ�� கிய5ேபா. 
 
661. ெபா�வினி6 ற�J� �த5தனி( ெபா�ேள 
<�ணிய� விைளகி6ற <லேம 
ம�வினி6 ேறாC� ெபாழி5த� �5ைல 
வாயி5வாN மாசிலா மணிேய 
<�ைமய6 அ5ேல6 ெதா6*ெதா� 9ன� 
[Cழ4 க6<[� டவ6கா� 
எ�நிைன; தைட;தா@ எ6*ேக ளாம5 
இ�(ப�6 தி�வ�� கிய5ேபா. 
 
662. ெபா6ைனI4 றவG� அயG�நி6 றறியா( 
<�ணியா க�Aத5 க��ேப 
ம6னேன ம�;ேத வள�தி� �5ைல 
வாயி5வாN மாசிலா மணிேய 
உ6ைனநா6 கனவி6 இட2��வி� ெடாழிேய6 
உ6தி� அ�2�ைண அறிய 
எ6ைனஈ6 றவேன �கமறி யா�ேபா5 
இ�(ப�6 தி�வ�� கிய5ேபா. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
10. தி��5ைலவாயி5 தி�வி�ண(ப� 
கலிவி�2த� 
தி�சி4ற�பல� 
 
663. தாயி6 ேமவிய த4பர ேம�5ைல 
வாயி6 ேமவிய மாமணி ேயஉ6த6 
ேகாயி6 ேமவிநி6 ேகாமல�2 தா�ெதாழா 
ேதயி6 ேமவி இ�;தன6 எ6ைனேய. 
 
664. தி5ைல வா@;த ெசTகனி ேய தி� 
�5ைல வாயி5 �த5சிவ ��2திேய 
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ெதா5ைல ேய6உ6த6 ^@தி�- ேகாயிலி6 
எ5ைல ேசரஇ6 ெற2தவ� ெச@தேத. 
 
665. வளெகா J��5ைல வாயிலி5 ேமவிய 
Cளெகா J�க� C�மணி ேயஉைன 
உள�ெகா J�ப� உ6தி�- ேகாயி5இ- 
களெகா� ெநOசின6 க�ட�� க�டேத. 
 
666. மைலவி லா�5ைல வாயிலி5 ேமவிய 
விைலயி லாமணி ேயவிள- ேகச4*� 
Cைலவி லாதவ� H9�நி6 ேகாயிலி5 
தைலநி லாவ2த வ�எ6ெகா5 ெச@தேத. 
 
667. சீ�சி ற-C� தி��5ைல வாயிலி5 
ஏ�சி ற-C� இய6மணி ேயெகா6ைற2 
தா�சி ற-C� சைட-கனி ேயஉ6த6 
ஊ�சி ற-க உ*வெதW வ�ணேம. 
 
668. ேச5ெகா� ெபா@ைக2 தி��5ைல வாயிலி5 
பா5ெகா� வ�ண( பரOSட ேரவிைட 
ேம5ெகா� சகர ேனவிம லாஉ6த6 
கா5ெகா� அ6ப� கலCத5 ந6றேதா. 
 
669. வ�ண மா�5ைல வாயிலி6 ேமவிய 
அ�ண ேலஅ� ேதஅைர ேச\த5 
க�ண ேனஉைன- காணவ; ேதா�-ெக5லா� 
ந�ண �;�ய� ந5Cத5 ந6றேதா. 
 
670. ம�ணி6 ஓகி வள��5ைல வாயி5வாN 
க�A6 மாமணி ேயக�� ேபஉைன 
எ�A� அ6ப� இழிவைட; தா5அ� 
ப�A� நி6அ�� பா1ைட வாNகேவ. 
 
671. த7தி லாததி ��5ைல வாயி5வாN 
ேகாதி லாதC ண(ெப�� C6றேம 
வாதி லா�ைன வாN2தவ; ேதா�தைம 
ஏதி லா�எ6றி �(ப�� எ6ெகாேலா. 
 
672. ேதக லாவிய சீ��5ைல வாயி5வாN 
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மாசி லாமணி ேயம�; ேதச4*� 
Hசி டாம5நி6 ேகாயி5வ2 �6<கN 
ேபசி டாத பிைழெபா*2 தா�ைவேய. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
11. ெகாைடமட( <கN3சி  
தி�ெவா4றிU� 
எ�சீ�- கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
673. திர(ப 92தி� மா5மய6 வாN2த2 
தியாக� எ6G�ஓ� தி�(ெபய� அைட;த7� 
வர(ப 9;திற2 த7�உைம அைட;தா5 
வா@தி ற;ெதா� வா�2ைதI� ெசா5a� 
இர(ப வ�-ெகா6*� ஈகிa� ஆனா5 
யா�- ைகயந7� இ(ெபய� எ92த7� 
உர(ப 9�தவ2 ேதா��தி2 ேதாக 
ஓC சீ�ஒ4றி U�உைடயேீர. 
 
674. ெவ�ளி மாமைல வ 7ெடன உைடய�ீ 
விளC� ெபா6மைல வி5என- ெகா�b� 
வ�ளி ய�ீஎன \�ைமவ; தைட;தா5 
வா@தி ற;ெதா� வா�2ைதI� ெசா5a� 
எ6னி5 எ�ெண@ேபா5 எகA� நி6ற7� 
ஏைழ ேய6Cைற ஏ6அறி யேீரா 
ஒ6னி ய�ீஉைம அ6றிஒ6 றறிேய6 
ஓC சீ�ஒ4றி U�உைடயேீர. 
 
675. க�ள ம4றவா- கரS�<2 திர�� 
களி-க ேவப�- காசளி2 த�J� 
வ�ள5 எ6*ைம வ;தைட; ேத4றா5 
வா@தி ற;ெதா� வா�2ைதI� ெசா5a� 
எ�ள ��<கN2 தியாக�எ6 ெறா�ேப� 
ஏ6ெகா� b�இர( ேபா�-கிட அ6ேறா 
உ�ள� இகறி வ 7�எைன ஆ�வ 7� 
ஓC சீ�ஒ4றி U�உைடயேீர. 
 
676. அ�ைம யாC�S; தர�-ெக6* க3R� 
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ஆல- ேகாயிலி5 ேசாறிர; தளி2த 
வ�ைம ேக��C வ;தைட; ேத4றா5 
வா@நி ற;ெதா� வா�2ைதI� ெசா5a� 
தி�ைம ேச�தி� மா5விைட ஊ�வ 7� 
ேதவ c�-C3 சி*ைமI� உ�ேடா  
உ�ைம யா6உைம அ6றிம4 றறிேய6 
ஓC சீ�ஒ4றி U�உைடயேீர. 
 
677. சி;ைத ெநா;�ல கி5பிற� த�ைம3 
ேச�;தி டா�\� தி�(ெபய� ேக�9 
வ;த ைட;தஎ4 C��ைல எனேவ 
வா@தி ற;ெதா� வா�2ைதI� ெசா5a� 
இ;த வ�ண�ந7� இ�;தி9 வ 7ேர5 
எ6ெசா லா�உைம இWMல க2தா� 
உ;தி வ;தவ ேனாட1 ஏ2த 
ஓC சீ�ஒ4றி U�உைடயேீர. 
 
678. க5ைல I�பS� ெபா6என( <1;த 
க�ைண ேக�9ைம- காதலி2 திC 
வ5ைல வ;�நி6 ேற4றி�5 சிறி�� 
வா@தி ற;ெதா� வா�2ைதI� ெசா5a� 
இ5ைல ந7�பி3ைச எ9-கி6ற7 ேரG� 
இர-கி6 ேறா�கJ� இ�9�ப� க�b� 
ஒ5ைல இெகன �ளெகா�ட தறிவ 7� 
ஓC சீ�ஒ4றி U�உைடயேீர. 
 
679. �ளி-C� க�Aட6 ேசா�Mற ெநOச� 
ேதா6ற ேலஉைம2 �ைணஎன ந�பி 
வளி-C� பOசைன ேய6அைட; ேத4றா5 
வா@தி ற;ெதா� வா�2ைதI� ெசா5a� 
அளி-C� த6ைமய�ீ வாN;திவ� இ�-க 
அ�ய ேன6அைல கி6ற�� அழேகா 
ஒளி-C� த6ைமதா6 உம-C�உ� ேடேயா 
ஓC சீ�ஒ4றி U�உைடயேீர. 
 
680. C4ற� எ2தைன அ2தைன எ5லா� 
Cண�எ ன-ெகாள� Cண-கட5 எ6ேற 
ம4*� நா6ந�பி ஈCவ; ேத4றா5 
வா@தி ற;ெதா� வா�2ைதI� ெசா5a� 
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க4ற ந4றவ�- ேகஅ�� வ 7ேர5 
கைடய ேன6எ;த- கைட2தைல3 ெச5ேக6 
உ4ற ந4*ைண உைமஅ6றி அறிேய6 
ஓC சீ�ஒ4றி U�உைடயேீர. 
 
681. ெபா@யி லா�-C�6 ெபா4கிழி அளி2த 
<லவ� ஏெறன( <கN;திட- ேக�9 
ைமய5 ெகா��9� மன2ெதா9� வ;தா5 
வா@தி ற;ெதா� வா�2ைதI� ெசா5a� 
ஐய \�அ� அ6றிஓ� �ைணI� 
அறி;தி ேல6இஃத றி;த� ள 7ேர5 
உ@I� வ�ண�எW வ�ண�எ6 ெச@ேக6 
ஓC சீ�ஒ4றி U�உைடயேீர. 
 
682. தாயி லா�என ெநOசக� தள�;ேத6 
த;ைத உ�தி�3 ச;நிதி அைட;ேத6 
வாயி லா�என இ�-கி6ற7� அ5லா5 
வா@தி ற;ெதா� வா�2ைதI� ெசா5a� 
ேகாயி லாகஎ6 ெநOசக2 தம�;த 
Cண2தி ன 7�எ6த6 Cைறஅறி யேீரா 
ஒறி லா�ந5 ெதா�ட�- க��வா6 
ஓC சீ�ஒ4றி U�உைடயேீர. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
12.தி�வ�� ேவ�ைக  
தி�ெவா4றிU� 
ெகா3சக- கலி(பா 
தி�3சி4ற�பல� 
 
683. ம6அ�தா� உ6தா� வT2�கி6ற ந5ேலா�-ேக 
இ6அ�த� ஓ�ெபாT�� இ�டறிேய6 ஆயி�G� 
�6அ�தா உ�டகள� �6னி�6னி வா9கி6ேற6 
எ6அ�ேத இ6G� இர-க;தா6 ேதா6றாேதா. 
 
684. ேதா6றா2 �ைணயா�� ேசாதிேய நி6அ�-ேக 
ஆ6றா�2த அ6ேபா டகCைழேய6 ஆயி�G� 
ஊ6றா�2 ததி2தைன உ6னிஉ6னி வா9கி6ேற6 
ேத6றா�3 சைடயா@உ6 சி2த� இரகாேதா. 
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685. காதா� S9விழியா� காமவைல- C�ளாகி 
ஆதார� இ6றி அைலத;ேத6 ஆயி�G� 
ேபாதா� நின�கழ5 ெபா6அ�ேய ேபா4*கி6ேற6 
ந7தாேவா உ6Gைடய ெநOச� இரகாேதா. 
 
686. இைலேவ�ட மாத�தம த7னநல ேமவிைழ;� 
ெகாைலேவ� 9ழ]� ெகா�யேன6 ஆயி�G� 
நிைலேவ�ட நி6அ��ேக நி6*நி6* வா9கி6ேற6 
கைலேவ�ட ேவணியேன க�ைணச4*� ெகா��ைலேய. 
 
687. ெகா�ட5நிற2 ேதாG� Cணி-க1ய நி6அ�-ேக 
ெதா�டறி;� ெச@யாத ��டேன6 ஆயி�G� 
எ�டகநி6 ெபா6அ�ைள எ�ணிஎ�ணி வா9கி6ேற6 
த�டைலRN ஒ4றிIளா@ தயMச4*� சா�;திைலேய. 
 
688. சாரா வ*Oசா�பி5 சா�;தைரேச உ6Gைடய 
தாரா� மலர�ைய2 தாN;ேத2ேத6 ஆயி�G� 
ேநரா@நி6 ச;நிதி-க� நி6*நி6* வா9கி6ேற6 
ஓராேயா ச4ேறG� ஒ4றிU� உ2தமேன. 
 
689. ஊ�மதி-க வ 7ணி5 உள*கி6ற த5ல�நி6 
சீ�மதி-க நி6அ�ைய2 ேத�;ேத2ேத6 ஆயி�G� 
கா�மதி-C� நOச�உ�ட க�டநிைன; ��Cகி6ேற6 
ஏ�மதி-C� ஒ4றிU� எ;ைதஅளி எ@தாேயா. 
 
690. தா@-C�இனி தாC�உ6த6 தா�மலைர ஏ2தா� 
நா@-C� கைடயா@ நலிகி6ேற6 ஆயி�G� 
வா@-C�உ6த6 ச;திதி-க� வ;�வ;� வா9கி6ேற6 
^@-Cமர6 த;தா@எ6 ேசா�வறி;� த7ராேயா. 
 
691. அறியா( ப�வ2 த�ேயைன ஆ�ெகா�ட 
ெநறியா� க�ைண நிைன;��ேக6 ஆயி�G� 
Cறியா( ெபா�ேளஉ6 ேகாயிலிைட வ;�நி6G� 
பறியா( பிணிேய6 பரதவி(ைப( பா�2திைலேய. 
 
692. பா�நைடயா� கானி5 ப1;�ழ5வ த5ல�நி6 
சீ�நைடயா� ந6ெனறியி5 ேச�;திேல6 ஆயி�G� 
ேந�நைடயா� நி6ேகாயி5 நி6*நி6* வா9கி6ேற6 
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வா�நைடயா� காணா வள�ஒ4றி ம6அ�ேத. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
13. அபராத வி�ண(ப�  
தி�ெவா4றிU� 
எTசீ�- கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
693. ேதவிய5 அறியா3 சிறியேன6 பிைழைய2 தி�Mள2 ெத�ணிந7 ேகாப� 
ேமவிஇ ைகேயா ைகவி�5 சிவேன ேவ*நா6 யா�ெச@ ேவேன 
�வி� �க�ேச� �2திைன அளி2த �T3Sைவ �தி�;தெச க��ேப 
ேசவி6ேம5 ஓC� ெசTமணி- C6ேற தி�ெவா4றி U�மகிN ேதேவ. 
 
694. உ@யஒ6 றறியா ஓதியேன6 பிைழைய உ6தி� உ�ள2தி5 ெகா�ேட 
ெவ@ய6எ6 ைறேயா ைகவி�5 சிவேன ேவ*நா6 யா�ெச@ ேவேன 
ெச@யெந� �ைலேவ5 ேச@தைன அளி2த ெத@வேம ஆந;த2 திர�ேட 
ைமயல4 றவ�த� மன2ெதாளி5 விள-ேக வள�ெப*� ஒ4றிU� மணிேய. 
 
695. கழ5ெகா�உ6 அ�ைம2 தி�வ� மலைர- க�திடா( பிைழதைன- Cறி2ேத 
விழல6எ6 ைறேயா ைகவி�5 சிவேன ேவ*நா6 யா�ெச@ ேவேன 
அழ5அயி5 கர2ெத� ஐயைன ஈ6ற அ(பேன அயGமா5 அறியா2 
தழ5நிற( பவள- C6றேம ஒ4றி2 தனிநக� அம�;த�� தைகேய. 
 
696. வாடன- CறT� வ9-கணா�- C�C� வOசேன6 பிைழதைன- Cறி2ேத 
ெவட6எ6 ைறேயா ைகவி�5 சிவேன ேவ*நா6 யா�ெச@ ேவேன 
ந7டயி5 பைடேச� கர2தைன அளி2த தி�2தேன நி2தேன நிமலா 
ஏடக2 தம�;த ஈசேன தி5ைல எ;ைதேய ஒ4றிU� இைறேய. 
 
697. நாண�ஒ6 றி5லா நாயிேன6 பிைழைய நா�நி6 தி�Mள2 தைட2ேத 
ெவOச6எ6 ைறேயா ைகவி�5 சிவேன ேவ*நா6 யா�ெச@ ேவேன 
கOச6மா5 �தேலா� உயி�ெபற விட2ைத- கள2தி�2 தியஅ�� கடேல 
சOசித ம*-C� ச��க� உைடேயா6 த;ைதேய ஒ4றிஎ� தவேம. 
 
699. ந�பிேன6 நி6ற6 தி�வ� மலைர நாயிேன6 பிைழதைன- Cறிேய5 
ெவ�பிேன6 ஐேயா ைகவி�5 சிவேன ேவ*நா6 யா�ெச@ ேவேன 
��பிமா �கைன ேவலைன ஈ6ற ேதா6றேல வ3சிர2 ^ேண 
அ�பிகா பதிேய அ�ணேல �-க� அ2தேன ஒ4றிU� அ�ேத. 
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700. RN;தவO சகேன6 பிைழதைன- Cறிேய5 �6பசா கர;தனி5 அT;தி 
வ 7N;தன6 ஐேயா ைகவி�5 சிவேன ேவ*நா6 யா�ெச@ ேவேன 
வாN;தமா தவ�க� மன2ெதாளி� ஒளிேய வ�ளேல மழவிைட யவேன 
ேபாN;தேவ5 பைடெகா� <னிதைன அளி2த [ரணாஒ4றிU�( ெபா�ேள. 
 
701. ���பிேன6 பிைழைய2 தி�Mள2 தைடேய5 �@யநி6 அ��கட5 ஆட 
வி��பிேன6 ஐேயா ைகவி�5 சிவேன ேவ*நா6 யா�ெச@ ேவேன 
க��பி6ேந� ெமாழியா� இ�வைர மண-C� கனிதைன அளி2தக4 பகேம 
இ��பி6ேந� ெநOச� எனிG�எ6 ேபா5வா�- கி6அ�� த��ஒ4றி இைறேய 
 
702. க��ேன6 பாப- ெகா9OSைம எ9(ேப6 க9�பிைழ க�திேட5 நி6ைன 
வி��ேல6 ஐேயா ைகவி�5 சிவேன ேவ*நா6 யா�ெச@ ேவேன 
S��லா( ெபா�ேள Sக(ெப� கடேல ^@2தி� ஒ4றிU�2 �ைணேய 
த��லா- Cண2ேதா� <கNெசI� Cகைன2 த;த�� த�;தயா நிதிேய. 
 
14. அறிவ�� ெப�ைம  
தி�ெவா4றிU� 
எTசீ�- கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
703. நாயிG� கைடேய6 எ6ெச@ேவ6 பிணியா5 நலிகி6ற நலிவிைன அறி;�� 
தாயிG� இனியா@ இ6G�ந7 வரM தாN2தைன எ6ெகாேல6 றறிேய6 
மாயிG� அ5லா5 வாழிG� நின� மலர� அ6றிஒ6 ேற2ேத6 
காயிG� எ6ைன- கனியிG� நி6ைன- கனவிG� வி��ேட6 காேண. 
 
704. கா�ப� க�தி மாெலா9 மல�வாN கடMள� இ�வ�� தக�  
மா�ப� மாறி ேவ*� எ92�� வ�ள5நி6 உ�அறி;திலேர 
ேகா�பத� ெநOச- ெகா�யேன6 எ;த- ெகா�ைளெகா� டறிCவைதயா 
[�ப� பணியா@ ெபா�வி5நி6 றா9� <னிதநி6 அ�ளலா தி6ேற. 
 
703. இ6*வ; ெதைனந7 அ�ைமெகா� ளாேய5 எWMலக க2த�� ^4ற 
ந6*நி6 ற6ேம5 பழிவ�� எ6ேம5 பழியிைல நவி6றன6 ஐயா 
அ6*வ; ெதா�ேச@- க��<1; தா�ட அ�ணேல ஒ4றிU� அரேச 
நி6*சி4 சைப-C� நட�ெசI� க�னா நிைலயேம நி6மல3 Sடேர. 
 
704. Sட�ெகாJ� மணி([� �ைலமட விய�த� ெதாட-கினி5 ப�9ழ6 ேறாயா 
இட�ெகாJ� எைனந7 ஆ�ெகாJ� நா�தா6 எ;தநா� அ;தநா� உைரயா@ 
பட�ெகாJ� வாேனா� அ��ண நOைச( ப1;��ட க�ைணஅ� பரேம 
Cட�ெகாJ� Rல( பைடஉைட யவேன ேகாைதேயா� H*நைட யவேன. 
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707. உைடைமைய2 ெதன-கி6 ற��ெசயா வி�G� ஒ(பிலா@ நி6ன�- 
ெகைனேய 
அைடைமைவ2 ேதG� நி6அ�� ெபா��இ களி2திட ேவ�9�இ6 
ெறைவ-C� 
கைடைமேய6 ேவேறா� ேதவைர அறிேய6 கடM�நி6 தி�வ� அறிக 
பைடைமேச� கர2ெத� பSபதி ந7ேய எ6உள� பா�2�நி6 றாேய. 
 
708. பா�2�நி4 கி6றா@ யாைவI� எளிேய6 பரதவி2 �*கணா5 ெநOச� 
ேவ�2�நி4 கி6ேற6 க��ைல ெகா5ேலா விட�உ�ட க�ட6ந7 அ6ேறா 
ஆ�2�நி4 கி6றா� ஐ�<ல ேவட� அவ�-கில- காவேனா தமிேய6 
ஓ�2�நி4 கி6றா� பரMந5 ஒ4றி U15வாN எ6உற வினேன. 
 
709. உறவேன உ6ைன உ�கிெநO சழலி6 உ*�இT ெதன-கசி; ��கா 
மறவேன6 த6ைன ஆ�ெகாளா வி�5யா6 வ�;�வ த6றிஎ6 ெச@ேக6 
நிறவேன ெவ�ைள ந7றணி பவேன ெந4றிேம5 க�Aைட யவேன 
அறவேன தி5ைல அ�பல2 தா9� அ(பேன ஒ4றிU�- கைரேச. 
 
710. கைரபடா வOச( பவ-கட5 உழ-C� கைடயேன6 நி6தி� வ�-C 
விைரபடா மல�ேபா5 இ�;�Sழ5 கி6ேற6 ெவ4றேன6 எ6ெசய விைரேக� 
திைரபடா- க�ைண3 ெச5வவா 1திேய தி�ெவா4றி U�வள� ேதேன 
உைரபடா( ெபா6ேன <ைரபடா மணிேய உ�Aத4 கினியந5 அ�ேத. 
 
711. ந5அ� தைனயா� நி6தி� வ�-ேக ந�<ைவ2 ��Cகி6 றனரா5 
<5அ� தைனேய6 எ6ெச@வா6 பிற;ேத6 <�ணிய� எ6பெதா6 றறிேய6 
ெசா5அ� தைனய ேதாைகஓ� பாக� �6னிய ேதா6றேல கனியா- 
க5அ� தா-C� கட6உன- க6ேறா கைடயேன6 கழ*வ ெத6ேன. 
 
712. எ6ைனநி6 னவனா- ெகா�9நி6 க�ைண எ6G�ந6 ன 71னா5 ஆ�� 
அ6ைனஅ( பGமா@( ப1Mெகா� டா�ட அ�ணேல ந�ண�� ெபா�ேள 
உ6ன�; ெத@வ நாயக மணிேய ஒ4றிU� ேமM�எ6 உறேவ 
ந6ன�ெச@ கி6ேறா� எ6ெச@ேவ6 இத4C ந6Cைக� மா*நா ேயேன. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
15. அ��விைட ேவ�ைக  
தி�ெவா4றிU� 
கலி வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
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ேபாக� ெகா�ட <ண��ைல மாெதா� 
மாக� ெகா�ட வள�ெபாழி5 ஒ4றியி6 
ேமாக� ெகா�டஎ� �6நி6 ற�ளிேரா. 
 
714. தவள ந74*ெம@3 சா;தவி ேனாதேர 
பவள ேமனி( பட�ப-க நாதேர 
கவள வ 74*- க1உ1 ேபா�2தந7� 
இவைள ஒ4றிவி� ெடஙன� ெச6றிேரா. 
 
715. சீல ேமவி2 திகNஅள5 க�ஒ6* 
பால ேமM� பட�ப-க நாதேர 
ஞால ேமM� நைவையஅ க4ற�6 
ஆல� உ�டவ� அ5லி�ெகா5 ஐயேர. 
 
716. உைடெகா� ேகாவண2 �4றஅ ழகேர 
பைடெகா� Rல( பட�ப-க நாதேர 
கைடெகா� நOS�9 க�டமிக *2தந7� 
இைடயி5 ஒ4றிவி� ெடகன� ெச6றிேரா. 
 
717. நிைறய வாNெதா�ட� ந79ற வ6பவ� 
பைறய நி6றப ட�ப-க நாதேர 
உைறய மாணி-C யி� அளி2 தி�டந7� 
Cைறயி லாஒ4றி- ேகாயி4க� உ�ளிேரா. 
 
718. வணெகா� நாகம ணி2தைல ஐ;�ைட( 
பணெகா� ெச5வ(ப ட�ப-க நாதேர 
கணெகா� காமைன- கா@;�யி� ஈ;தந7� 
வணC வா�-ெக6ெகா5 வா@நிற வாதேத. 
 
719. நாட ந5இைச ந5கிய �வ�த� 
பாட5 ேக�C�ப ட�ப-க நாதேர 
வாட5 எ6ெறா� மாணி- களி2தந7� 
ஈ�5 எ6னள ெவெகாளி2 தி��ேரா. 
 
720. கலM கா4றன5 ^யம� வி�<ன5 
பலM மாC�ப ட�ப-க நாதேர 
நிலM த�மதி ந7��� ைவ2தந7� 
CலM� எ6ற6C ைறதவி�- கீ�ெகாேலா. 
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721. அ�ய� ெநOச2த ��ெப�O ேசாதிஓ� 
ப�வ மாC�ப ட�ப-க நாதேர 
ெந�ய மா]-C ேநமி அளி2தந7� 
மி�ய ேன6அ�� ேமவ வி��பிேரா. 
 
722. மநிெகா� அ6ப�ம னெமG� திWவிய( 
பதிெகா� ெச5வ(ப ட�ப-க நாதேர 
விதிெகா� �6ப2ைத வ 7�� அளி2தந7� 
�திெகா� வ 7�எ6� யைர2� ர2�ேம. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
16. எT2தறிI� ெப�மா6 மாைல 
தி�ெவா4றிU� 
ெகா3சக- கலி(பா 
தி�3சி4ற�பல� 
 
723 சி;ைத மயகி2 தியCகி6ற நாேயைன 
�;ைத விைனெதாைல2�6 ெமா@கN4கா� ஆ-காேத 
நி;ைதஉ*� ேநாயா5 நிகழைவ2த5 ந7தியேதா 
எ;ைதந7 ஒ4றி எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
724. ம2தைனவ6 ெநOசகைன வOசகைன வ6பிளிெகா� 
பி2தைனவ 7� நா�ேபா-C� ேபேயைன நாேயைன 
�2தைனயா@ உ6ற6 �ள12தா� காளா-க 
எ2தைனநா� ெச5]� எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
725. ந6ெநறிேச� அ6ப�தைம நாட�M� நி6<கழி6 
ெச6ேனறிைய3 ேச�;திடM� ெச@தா@ என-Cன-C 
�6அறிேய6 பி6அறிேய6 �டேன6 ைக�மாறி 
ெக6அறிேவ6 ஐயா எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
726. ைம(ப�I� க�ணா� மயி5உழ-க3 ெச@வாேயா 
ைக(ப�ய உ6ற6 கழ5க�த3 ெச@வாேயா 
இ(ப�எ6 ற(பப�எ6 ெற6னறிேவ6 உ6சி2த� 
எ(ப�ேயா ஐயா எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
727. நி5லா உட�ைப நிைலஎ6ேற ேநசி-C� 
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ெபா5லாத ெநOச( <ைலயேன6 இWMலகி5 
ெசா5லா மனேநாயா5 ேசா�M4 றைலI�அ5ல5 
எ5லா� அறிவா@ எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
728. த7தறிேவ6 ந6கAM� ெச@ேய6வ 7� நா�ேபா-C� 
வாதறிேவ6 வOசகேன6 வ5விைனேய6 வா@ைமயிேல6 
Rதறிேவ6 மா5அயG� ெசா5லறிய நி6ெப�ைம 
யாதறிேவ6 ஐயா எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
729. மாறத வ6பிணியா5 மாழா;� ெநOசய�;ேத 
Hறாத �6ப- ெகா9கட4C� வ 7N;த�ேய6 
ஆறா தர4றி அTகி6ேற6 நி6ெசவியி5 
ஏறாேதா ஐயா எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
730. உ�ணா9� வ5விைனயா5 ஓயா( பிணிஉழ;� 
<�ணாக ெநOச� <TCகி6ேற6 <�ணியேன 
க�ணாளா உ6ற6 க�ைண என-களி-க 
எ�ணாேயா ஐயா எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
731. <6ெச@ைக மாறா( <ைலயமட மைகய�த� 
வ6ெச@ைக யாேல மயCகி6ற வOசகேன6 
ெகா6ெச@ைக மாறாத H4ற6 வ�வாேன5 
எ6ெச@ேவ6 ஐயா எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
732. சCைடயா6 தாமைரயா6 தா���I� கா�ப1தா� 
ெகாCைடய ெகா6ைற- Cளி�3சைடயா@ ேகாைதஒ� 
பCைடயா@ ஏைழ�க� பாரா� த�ளிவி�டா5 
எகைடேவ6 ஐயா எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
733. ம6றி னிைடநடOெச@ மாணி-க மாமைலேய 
ெவ6றிமT- ைகIைடய வி2தகேன எ6ெற6* 
க6றி6 அய�;தT�எ6 க�ண7� �ைட2த�ள 
எ6* வ�வா@ எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
734. ம6னளவி5 ேசாதி மணிேபா5வா@ மாதவ2ேதா� 
ெத6னளM� ேவணி3 சிவேம எனஒ�கா5 
ெசா6னளவி5 ெசா6னவ�த� �6ெபாழி(பா@ எ6ப�அ� 
எ6னளவி5 காேண6 எT2தறிI� ெப�மாேன. 
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735. மி6ேபா5வா� இ3ைசயினா5 ெவ�<கி6ேற6 ஆனா]� 
த6ேபா5வா@ எ6ஈ6ற தா@ேபா5வா@ சா�;�ைரயா( 
ெபா6ேவா5வா@ நி6அ��இ( ேபாத�ேய6 ெப4ேறேன5 
எ6ேபா5வா� இ5ைல எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
736. [மா;�� வ�ெடனநி6 ெபா6ன�ைள( <�ணிய�க� 
தாமா;தி நி6ன�-கீN3 சா�;�நி6றா� ஐேயாநா6 
காமா;த கார�எG� க�J�9 க��� 
ஏமா;ேத6 ஒ4றி எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
737. ப6ன��இ( பா�நைடயி5 பா9ழ6ற பாதகேன6 
�6னியநி6 ெபா6ன�ைய3 Rழாேத6 ஆயி�G� 
<6னிகேர6 C4ற� ெபா*-க( ெபா*(<ன-ேக 
எ6ன�ைம2 தா@ந7 எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
738. வ 7�9- கடகா விைளயா�9( பி�ைளஎன2 
ேத�9- கடகாத த7மன2தா5 ஆ;�யர� 
பா�9- கடகாநி6 ப2த� அ�(<கNேபா5 
ஏ�9- கடகா ெதT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
739. ப6G மன2தா5 ப1சிழ;த பாதகேன6 
�6Gமல ெவகதிேரா6 RNகி6ற ேசாைடயினா5 
நி6ன��ந7� ேவ�9 நிைலகலகி வா9கி6ேற6 
இ6G�அறி யாேயா எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
740. க5ைல நிகரா� கைடமன�ேபா� கா6ெநறியி5 
<5ைல மதி2 ைதேயாைப� [இழ;த ெபா@ய�ேய6 
ஒ5ைலப9 கி6ற ஓ*ேவ தைனதன-ேகா� 
எ5ைல அறிேய6 எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
741. ெபா6ைனமதி2 ைதயாநி6 ெபா6ன�ைய( ேபா4றாத 
க6னிக�� ெநOசா5 கலCகி6ற ைகதவேன6 
இ6ன5 உழ-கி6ற ஏைழக�C� ஏைழக�டா@ 
எ6ைன விடாேத எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
742. மாSவேர எ6G� மல-கடலி5 வ 7N;�லேகா� 
ஆSவேர எ6ைன அைலேவைன ஆளாேய5 
HSவேர ைகெகா��- H�3 சி12தி�யா� 
ஏSவேர ஒ4றி எT2தறிI� ெப�மாேன. 
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743. ஊ�ெசா5ேவ6 ேப�ெசா5ேவ6 உ2தமேன நி6தி�2தா� 
சீ�ெசா5ேவ6 எ6றைனந7 ேச�-கா தக4*ைவேய5 
ேந�ெசா5வா@ உ6றன-C ந7தியி த5லஎ6ேற 
யா�ெசா5வா� ஐயா எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
744. ந7-கமிலா ெம@ய�ய� ேநசமிலா( ெபா@ய�ேய6 
ஊ-கமிலா ெநOச2தி6 ஒ�டகல3 ெச@வாேய5 
^-கமிலா ஆன;த2 ^-க�அ6றி ம4*�இேகா� 
ஏ-கமிேல6 ஒ4றி எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
745. ேபாகி6ற வOசகைர( ேபா-கிஉ6ற6 ெபா6அ�-கா� 
ஆகி6ற ேமேலா� அ�வT2தா நாேய4C( 
பாகி6 தணி3Sைவயி4 பாகா�� நி6அ�ைள 
ஈகி6ற ெத6ேறா எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
746. ஊைழ அக4ற உளவறியா( ெபா@ய6இவ6 
பைீழமன� ந�ைம( ெபறத� மனெகா�ய 
தாைழஎன எ�ணிஎ6ைன2 த�ளிவி�டா5 எ6ெச@ேவ6 
ஏைழநா6 ஒ4றி எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
747. ம9-க ��யா மலஇ���5 ெச6*மன� 
க9-க�� யா(<லனா5 க��3 Sம-கைவ2த 
ெதா9-க ��யாத �6ப3 Sைமையஇனி 
எ9-க�� யாேத எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
748. ��ளளM ெநOச �T(<ைலய மாத�களா� 
க�ளளM நாயி5 கைட(ப�ட எ6றன-C 
உ�ளளM� அ6ப�- CதM�உ6தா� க6ெபா�சி4 
ெற�ளளM� உ�ேடா எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
749. ப�ண ��யா( ப1பவெகா� �WMலகி5 
ந�ண ��யா நலக�தி வா9கி6ேற6 
உ�ண�� யாஅ�தா� உ6ைனஅ6றி எWெவா�-C� 
எ�ண�� யாேத எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
750. ெவெகாளி2ேத� ேபா6ற விைனயா5 ெவ��பிமன� 
அெகாளி-கா �6ைன அைழ2தT� வா9கி6ேற6 
இெகாளி-கா நOச��ட எ6அ�ைம அ(பாந7 
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எெகாளி2தா@ ஒ4றி எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
751. பி2தைள-C� காம( ெப��ேப@ மய-Cமய5 
வி2தைன2தா� ஆணவ�ெபா@ வ 7*�அT- கா*சின� 
ெகா2தைன2தா� வOச� ெகாைல�தலா� பாவக� 
இ2தைன-C� நா6கா� எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
752. ஒ5ைலேய நOசைன2�� உ�ட தயாநிதிந7 
அ5ைலேயா நி6றி கய�ேவ6�6 வ;ெதா�ெசா5 
ெசா5ைலேயா ஒ4றிU�2 ^யதி�- ேகாயி]�ந7 
இ5ைலேயா ஐயா எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
753. நிைனIைடயா@ ந7அ6றி ேந�5எC� இ5லாதா@ 
மைனIைடயா� ம-க�எG� வாN-ைகயிைட( ப�டவேம 
இைணIைடயா6 எ6றி ெகைனயா�வ �6கடேன 
எைனIைடயா@ ஒ4றி எT2தறிI� ெப�மாேன. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
17. ெநOெசா9 ேந�த5  
தி�ெவா4றிU� 
கலிவி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
754. ஒ-க ெநOசேம ஒ4றி U�(பட� 
ப-க நாதைன( பணி;� வாN2தினா5 
மி-க காம2தி6 ெவ�ைம யா5வ�� 
�-க மியாைவI� ^ர ஓ9ேம. 
 
755. ஓ9� ெநOசேம ஒ6* ேக��ந7 
ந79� ஒ4றிU� நிமல6 �வ�க� 
பா9� எ�பட� ப-க நாத6தா� 
நா9 நா��5 நா9 ந�மேத. 
 
756. ந�< ெநOசேம ந6ைம எ@�மா5 
அ�< ய6<கN அ�ண5 ஒ4றிU�( 
ப�< சீ�(பட� ப-க6 ஒ6னலா� 
த�< ரOS9� த�பி ராைனேய. 
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757. த�ப ல�ெப*� ைதய லா�கணா5 
ெவ�ப ல;த�� ெவ@ய ெநOசேம 
அ�ப ல2தினி5 அ�ைத ஒ4றிU�3 
ெச�ப ல2ைதந7 சி;ைத ெச@ைவேய. 
 
758. ெச@I� வ�ண�ந7 ேதறி ெநOசேம 
உ@I� வ�ணமா� ஒ4றி U�-Cேள 
ெம@I� வ�ணமா ணி-க ெவ4ப�� 
ெப@I� வ�ணேம ெப*த5 ேவ�9ேம. 
 
759. ேவ�9� ெநOசேம ேமவி ஒ4றிU� 
ஆ�9 நி6ற�� அரசி6 ெபா4பத� 
[�9 ெகா�9ேள ேபா4றி நி4ைபேய5 
யா�9� �6ப�ந7 அைடத5 இ5ைலேய. 
 
760. இ5ைல உ�ெடன எ@தி ஐI*� 
க5ைல ெயா2தஎ6 க6ம ெநOசேம 
ஒ5ைல ஒ4றிU� உ4* வாNதிேய5 
ந5ைல ந5ைலந7 ந�பி6 ேமைலேய. 
 
761. ேமைல அ;தக6 ெவ@ய ^�வ� 
ஓைல க�9�6 ஒ4றி U15வாN 
பாைல ேச�பட� ப-க நாத�த� 
காைல நா�ந4 கதியி6 நி4ைபேய. 
 
762. நி4ப ெத6*ந7 ந7ல ெநOசேம 
அ4ப மாத�த� அவல� ந7கிேய 
சி4ப ர6தி�2 தி5ைல அ�பல( 
ெபா4ப6 ஒ4றியி5 <C;� ேபா4றிேய. 
 
763. ேபா4றி ஒ4றிU�( <�ணி ய6தி� 
ந74றி னா6தைன நிைன;� நி4ைபேய5 
ேதா4ற ��பரO ேசாதி ந5அ�� 
ஊ4ெற T�கட5 ஒ-க ெநOசேம. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
18. தி�(<கN விலாச�  
தி�ெவா4றிU� 
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எ�சீ�- கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
764. �க ெவ�ெபா� அணி;�நி6 ேகாயி5 
ெதாT�< ெச@�நி6 �ைண(பத� ஏ2தி3 
ெசக� மா5அய6 ேத�I� காணா3 
ெச5வ நி6அ�� ேச�Cவ ெத6ேறா 
எக� உ�Jவ; ^றிய அ�ேத 
இ6ப ேமஇைம யா6மக� கரேச 
திக� தகிய சைடIைட ம�;ேத 
திகT� ஒ4றிU�3 சிவெப� மாேன. 
 
765. க�ண ேனாடய6 கா�ப�� Sடேர 
க;த6 எ6G�ஓ� கனித�� த�ேவ 
எ�ண ேமதC� அ6ப�த� �ைணேய 
இலC� திWவிய எ�Cண( ெபா�(ேப 
அ�ைம அ(பேன அ�யேன6 த6ைன2 
தி�ண ேமஅ�2 ெதாT�பனா@3 ெச@வா@ 
திகT� ஒ4றிU�3 சிவெப� மாேன. 
 
766. விடக ல;த�� மிட*ைட யவேன 
ேவத6 மா5<கN விைடIைட யவேன 
கடக ல;தமா உ1Iைட யவேன 
இடக ல;தெப� H*ைட யவேன 
எழி5ெகா� சாம2தி6 இைசIைட யவேன 
திடக ல;தH� மTMைட யவேன 
திகT� ஒ4றிU�3 சிவெப� மாேன. 
 
767. கOச ேனா�தைல நக2தட�2 தவேன 
காம6 ெவ;திட- க�விழி2 தவேன 
தOச மானவ�- க��ெசI� பரேன 
சாமி- ேகா�தி�2 த;ைதயா னவேன 
நOச� ஆ�மணி க�டேன எைவ-C� 
நாத ேனசிவ ஞானிக� கரேச 
ெசOெசா5 மாமைற ஏ2�*� பதேன 
திகT� ஒ4றிU�3 சிவெப� மாேன. 
 
768. ஏல வா�Rழ லா� இட2 தவேன 
எ6ைன ஆ�டவ ேனஎன தரேச 
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ேகால மாகமா5 உ�-ெகா�9� காணா- 
Cைரக ழ4பத- ேகாமள- ெகாT;ேத 
ஞால மீதி5எ� ேபா5பவ� பிைழைய 
நா� டாத�� ந4Cண- C6ேற 
சில ேமவிய தவ2தின� ேபா4ற2 
திகT� ஒ4றிU�3 சிவெப� மாேன. 
 
769. ஆ* யா��க2 த�ெதT� கடேல 
அயG� மா]�நி6 றறிவ�� ெபா�ேள 
ஏ* மீ�வ; ேத*�எ� அரேச 
எ;ைத ேயஎைம ஏ6*ெகா� இைறேய 
வ 7* ெகா6ைறய� சைடIைட- கனிேய 
ேவத� நாறிய ெம6மல�( பதேன 
ேத* ெநOசின� நா�ெதா*� வாN2த2 
திகT� ஒ4றிU�3 சிவெப� மாேன. 
 
770. மா* [2தஎ6 ெநOசிைன2 தி�2தி 
மய-க� ந7-கிட வ�Cவ ெத6ேறா 
ஏ* [2தஎ6 இ6Gயி�- Cயிேர 
யாM மாகிநி6 றிலகிய ெபா�ேள 
ந7* [2ெதாளி நிைற;தெவ� ெந�(ேப 
நி2தி யான;த�- C4றந5 உறேவ 
ேச* [2தெச; தாமைர �2த� 
நிகT� ஒ4றிU�3 சிவெப� மாேன. 
 
771. மாலி6 க�மல�தி�( பதேன 
மயிலி6 ேம5வ� மகMைட யவேன 
ஆலி6 கீNஅற� அ��<1; தவேன 
அரஎ6 ேபா�கைள அ�ைமெகா� பவேன 
காலி5 H4*ைத2 த��ெசI� சிவேன 
கடM ேள ெந4றி- க�Aைட யவேன 
ேசலி6 ந7�வய5 ெசறி;ெதழி5 ஓகி2 
திகT� ஒ4றிU�3 சிவெப� மாேன. 
 
772. நா�9� �(<ர� நைக2ெத12 தவேன 
ந�ணி அ�பல� நடOெசI� பதேன 
ேவ�9 ெவ�தைல2 தா�<ைன; தவேன 
ேவட6 எ3சிைல வி��பிஉ� டவேன 
ேகா�9 ேம�ைவ- ேகா��ய <யேன 
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C4ற �Cண மா-Cறி( பவேன 
த7�9� ெம@(<கN2 திைசபர; ேதாக2 
திகT� ஒ4றிU�3 சிவெப� மாேன. 
 
773. அ�ப ல2��நி6 றாடவ5 லாேன 
ஆ�இ வ�;�வ; த��<1 பவேன 
ச�< ரகர சிவசிவ எ6ேபா� 
தக� உ�ளக� சா�;தி�( பவேன 
��ைப வ6னிய� சைட�� யவேன 
^ய ேனபரO ேசாதிேய எக� 
ெச�ெபா ேனெசT� பவளமா மைலேய 
கT� ஒ4றிU�3 சிவெப� மாேன. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
19. தியாக வ�ண( பதிக�  
தி�ெவா4றிU� 
எTசீ�-14 கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
774. காரா� Cழலா� உைமேயா டயி5ேவ5 காைளெயா 9;தா6 அம�கி6ற 
ஏரா� ேகால� க�9 களி(பா6 எ�A� எம-ெகா6 ற�ளாேன5 
ந7ரா� சைடேம5 பிைறெயா6 *ைடயா6 நிதி-ேகா6 ேதாழ6 எனநி6றா6 
ேபரா� ஒ4றி Uரா6 தியாக( ெப�மா6 பி3ைச( ெப�மாேன. 
 
775. த�ணா� ந7ப2 தாரா ெனா9�எ� தாேயா 9�தா6 அம�கி6ற 
க�ணா� ேகால� க�9 களி(பா6 க��� எம-ெகா6 ற�ளாேன5 
ப�ணா� இ6ெசா5 பதிக� ெகா�9 ப�-கா சளி2த பரம6ஓ� 
ெப�ணா� பாக6 ஒ4றி2 தியாக( ெப�மா6 பி3ைச( ெப�மாேன. 
 
776. ப2த�- க�J� பாைவெயா 9�ேவ5 பாலெனா 9�தா6 அம�கி6ற 
நி2த- ேகால� க�9 களி(பா6 நிைன-C� எம-ெகா6 ற�ளாேன5 
சி2த( ெப�மா6 தி5ைல( ெப�மா6 ெத@வ( ெப�மா6 சிவெப�மா6 
பி2த( ெப�மா6 ஒ4றி2 தியாக( ெப�மா6 பி3ைச( ெப�மாேன. 
 
777. ம�A� கதி�ேவ5 மகனா ேரா9� மைலயா ெளா9�தா6 வதிகி6ற 
�6G� ேகால� க�9 களி(பா6 �தி-C� எம-ெகா6 ற�ளாேன5 
மி6G� Rல( பைடயா6 விைடயா6 ெவ�ளிமைலெயா6 ற�உைடயா6 
பி6G� சைடயா6 ஒ4றி2 தியாக( ெப�மா6 பி3ைச( ெப�மாேன. 
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778. அணிேவ5 பைடெகா� மகனா ெரா9�எ� அ�ைம ெயா9;தா6 அம�கி6ற 
தணியா- ேகால� க�9 களி-க2 தைகயா ெதம-ெகா6 ற�ளாேன5 
மணிேச� க�ட6 எ6ேதா� உைடயா6 வடபா5 கனக மைலவி5லா6 
பிணிேபா- கி9வா6 ஒ4றி2 தியாக( ெப�மா6 பி3ைச( ெப�மாேன. 
 
779. Rத ெமறிேவ5 ேதா6ற ெலா9�த6 �ைணவி ெயா9�தா6 அம�கி6ற 
காத5 ேகால� க�9 களி(பா6 க��� எம-ெகா6 ற�ளாேன5 
ஈத5 வ5லா6 எ5லா� உைடயா6 இைமேயா� அய6மா4 கிைறயானா6 
ேபத� இ5லா6 ஒ4றி2 தியாக( ெப�மா6 பி3ைச( ெப�மாேன. 
 
780. ெவ4றி( பைடேவ5 பி�ைள ேயா9� ெவ4பா ேளா9�தா6 அம�கி6ற 
ம4றி- ேகால� க�9 களி(பா6 வ�;�� எம-ெகா6 ற�ளாேன5 
க4ைற3 சைடயா6 க��6 *ைடயா6 க1ேயா6 அயG� காணாதா6 
ெப4ற2 திவ�வா6 ஒ4றி2 தியாக( ெப�மா6 பி3ைச( ெப�மாேன. 
 
781. வரம6 றலினா� Rழலா ெளா9�ேவ5 மகனா ெரா9�தா6 அம�கி6ற 
திரம6 றMநி6 ெறழி5க� �9வா6 சிற-க எம-ெகா6 ற�ளாேன5 
பரம6 தனிமா5 விைடஒ6 *ைடயா6 பணிேய பணியா( ப1M4றா6 
பிரம6 தைலயா6 ஒ4றி2 தியாக( ெப�மா6 பி3ைச( ெப�மாேன. 
 
782. அறெகா� உைமேயா டயிேல; தியஎ� ஐய ெனா9;தா6 அம�கி6ற 
திறெகா� ேகால� க�9க ளி(பா6 சிற-க எம-ெகா6 ற�ளாேன5 
மறெகா� எயி5�6 �றி12தா6 கனக மைலயா6 அ�யா� மய5த7�(பா6 
பிறC� சைடயா6ஒ4றி2 தியாக( ெப�மா� பி3ைச( ெப�மாேன. 
 
783. ேதசா� அயி5ேவ5 மகனா ெரா9�த6 ேதவி ெயா9�தா6 அம�ேகால� 
ஈசா எனநி6 ேற2தி- காண எ�A� எம-ெகா6 ற�ளாேன5 
காசா� அரவ- க3ேச� இைடயா6 க�ணா� \தலா6 கனிM4*( 
ேபசா�-க�ளா6 ஒ4றி2 தியாக( ெப�மா6 பி3ைச( ெப�மாேன. 
 
தி�வ�3சி4ற�பல� 
14. கலி2�ைற. ெதா.ேவ.�த4பதி(<, இர�டா� பதி(<. 
எTசீ�.ச.�.க. ஆ.பா 
 
20. தி�வ�3 சர�<க5 
தி�ெவா4றிU� 
எ�சீ�-15 கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
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784. ஓட5 எகA� நம-ெக6ன Cைறகா� 
உ4ற ந4*ைண ஒ6*�இ5 லா�ேபா5 
வாட5 ெநOசேம வ�திஎ6 Gடேன 
மகிN;� நா�இ� வ��ெச6* மகிNவா@- 
Hட5 ேந�தி� ஒ4றிU� அக2�- 
ேகாயி5 ேமவிந� C��T தாள2 
தா�த ல;த�� நமத�� ெச5வ2 
த;ைத யா�அ�3 சர�<க லாேம. 
 
785. ஏகி ேநாகி6ற ெத4றிG- ேகாந7 
எ�ணி ேவ��ய தியாைவI� உன-C 
வாகி ஈCவ6 ஒ6*-C� அOேச5 
மகிN;� ெநOசேம வ�திஎ6 Gடேன 
ஓகி வா�ஒ4றி U�இைட அரM� 
ஒளிெகா� திகJ� கைகI� சைடேம5 
தாகி வாT�ந� தாAவா� ெச5வ2 
த;ைத யா�அ�3 சர�<க லாேம. 
 
786. கயவ� இ5லிைட- கலகைல ெநOேச 
காம ஐ�<ல- க�வைர வ 7�� 
வய�அ ளி-Cவ6 கா��எ6 ெமாழிைய 
ம*2தி ேட5இ6* வ�திஎ6 Gடேன 
உயவ ளி-Cந5 ஒ4றிU� அம�;த 
C4* வாN2திநி6 *6Gகி6 றவ�-C2 
தயவ ளி-Cந� தனி�த5 ெச5வ2 
த;ைத யா�அ�3 சர�<க லாேம. 
 
787. ச�ட ெவ�பவ( பிணியினா5 த;ைத 
தாயி லா�என2 தயCகி6 றாேய 
ம�ட ல2�ழ5 ெநOசேம Sகமா 
வாழ ேவ���5 வ�திஎ6 Gடேன 
ஒ�த ல2தி� ஒ4றிU� இட2�� 
உ6G கி6றவ� உ�ளக� எG�ஓ� 
த�த ல2திG� சா�;தந� ெச5வ2 
த;ைத யா�அ�3 சர�<க லாேம. 
 
788. விடெகா� க�ணினா� அ�விT; ைதேயா 
ெவ�கி னா@இ;த விதிஉன- ேகேனா 
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மடெகா� ெநOசேம நின-கி6* ந5ல 
வாNM வ;த� வ�திஎ6 Gடேன 
இடெகா� பா1ைட நம-கினி ஒ(பா 
1யா�க� டா@ஒ6*� எ�ணைல கமல2 
தடெகா� ஒ4றிU� அம�;தந� ெச5வ2 
த;ைத யா�அ�3 சர�<க லாேம. 
 
789. ெபா�;தி ஈன�� <C;�வ 7� கால� 
ேபா-கி நி6றைன ேபான� ேபாக 
வ�;தி இ6G�இ Cழ6றிேட5 ெநOேச 
வாNக வாNகந7 வ�திஎ6 Gடேன 
தி�;தி நி6றந� �வ�த� பதிக3 
ெச@ய த7;தமிN2 ேதற5உ� ட�ைள2 
த�;ெத6 ஒ4றிU� வாTந� ெச5வ2 
த;ைத யா�அ�3 சர�<க லாேம. 
 
 
790. நா�ட� உ4ெறைன எTைமI� பி1யா 
ந5ல ெநOசேம நைகய� மயலா5 
வா�ட� உ4றிவ� மயகிைன ஐேயா 
வாழ ேவ���5 வ�திஎ6 Gடேன 
ேகா�ட� அ4றி� மல�-கர� H(பி- 
C�பி 9�ெப�� Cண2தவ� தம-C2 
தா�த ல;த�� ஒ4றிU�3 ெச5வ2 
த;ைத யா�அ�3 சர�<க லாேம. 
 
791. உ9-க ேவ���6 உைடஇழ; தா�ேபா5 
உ�ள வாC�எ6 *6னிடா தி6ப� 
ம9-க ேவ���6 வாNவிழ; தாேய 
வாழ ேவ���5 வ�திஎ6 Gடேன 
அ9-க ேவ��நி6 றTதT ேத2தி 
அ�;த வ2தின� அழிMறா( பவ2ைத2 
த9-க ேவ��ந5 ஒ4றிU�3 ெச5வ2 
த;ைத யா�அ�3 சர�<க லாேம. 
 
792. ேமாக மதியா5 ெவ5]�ஐ� <லனா� 
�ட ேவடைர �தலற எறி;� 
வாைக ஈCவ6 வ�திெய6 Gடேன 
வOச வாN-ைகயி6 மயC�எ6 ெநOேச 
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ேபாக ந7-கிந5 <�ணிய� <1;� 
பா4றி நா�ெதா*� <கN;தி9� அவ�-C3 
சாைக ந72த�� ஒ4றிU�3 ெச5வ2 
த;ைத யா�அ�3 சர�<க லாேம. 
 
793. பசிஎ 9-C�6 அ��ேச க1(பா� 
பா1 ேனா�க�அ( ப�பறி; திைலேயா 
வசிஎ 9-C�6 பிற(பைத மா4றா 
மதியி5 ெநOசேம வ�திஎ6 Gடேன 
நிசிஎ 9-C�ந5 சகைவ ஈ6ற 
நி2தி ல-Cைவ ெநறி(பட ஓகி3 
சசிஎ 9-Cந5 ஒ4றிU�3 ெச5வ2 
த;ைத யா�அ�3 சர�<க லாேம. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
15. எTசீ� ெதா.ேவ.�த4பதி(<, இர�டா� பதி(<. எ�சீ�.ச.�.க.ஆ.பா. 
21. அ�� நாம விள-க� 
தி�ெவா4றிU� 
எ�சீ�- கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
794. வாC வி5\த5 மைகய� விழியா5 
மயகி வOச�பா5 வ�;திநா� ேதா*� 
ஏC கி6றதி5 எ6பய6 க�டா@ 
எழி5ெகா� ஒ4றிU�- ெக6Gட6 ேபா;� 
ேதC லாMெச க��பிG� இனிதா@2 
தி2தி2 த6ப�த� சி2த2�� ஊறி 
ஓC� ஓ�சிவ ச��க சிவஓ� 
ஓ�சி வாயஎ6 *6Gதி மனேன. 
 
795. தவம தி6றிவ6 மைகய� �ய-கா5 
த�ம� இ6*வO சக�க9O சா�வா5 
இவைக யா5மிக வ�;�றி5 எ6னா� 
எழி5ெகா� ஒ4றிU�- ெக6Gட6 ேபா;� 
பவம ேதா��ந5 ஆன;த உ�வா� 
பாC கா��ந5 பத;த�� அ�யா� 
உவைக ஓ�சிவ ச��க சிவஓ� 
ஓ�சி வாயஎ6 *6Gதி மனேன. 
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796. மி6G� \ண�ைட( ெப�ெப�� ேப@க� 
ெவ@ய ந7�-Cழி விT;த� ேபாக 
இ6G� வ 7Nகைல உன-ெகா6ற ெசா5ேவ6 
எழி5ெகா� ஒ4றிU�- ெக6Gட6 ேபா;� 
ெபா6உ லாவிய [உைட யாG� 
<கNஉ லாவிய [உைட யாG� 
உ6G� ஓ�சிவ ச��க சிவஓ� 
ஓ�சி வாயஎ6 *6Gதி மனேன. 
 
797. ெபா6*� வாN-ைகைய நிைலஎன நிைன;ேத 
<ைலய மைகய� <Tெநறி அள4றி5 
எ6*� வ 7N;�ழ5 மடைமைய வி92ேத 
எழி5ெகா� ஒ4றிU�- ெக6Gட6 ேபா;� 
�6* த7�பலா3 SைளயிG� இனி(பா@2 
ெதா�ட� தக�நா3 Sைவெபற ஊறி 
ஒ6*� ஓ�சிவ ச��க சிவஓ� 
ஓ�சி வாயஎ6 *6Gதி மனேன. 
 
798. வைர-C ேந��ைல மைகய� மயலா5 
மயகி வOசரா5 வ�2த�4 றஞரா� 
இைர-C� மா-கட5 இைடவிT; தயேர5 
எழி5ெகா� ஒ4றிU�- ெக6Gட6 ேபா;� 
கைர-C� ெத�ளிய அ�தேமா ேதேனா 
கனிெகா ேலாஎன- கனிMட6 உய�;ேதா� 
உைர-C� ஓ�சிவ ச��க சிவஓ� 
ஓ�சி வாயஎ6 *6Gதி மனேன. 
 
799. வா� ெச@�மட வா�தைம விைழ;தா@ 
மறலி வ;�ைன வாஎன அைழ-கி5 
ஏ� ெச@ைவேயா ஏைழந7 அ;ேதா 
எழி5ெகா� ஒ4றிU�- ெக6Gட6 ேபா;� 
ேபா� ைவகிய நா6�க6 மகவா6 
<ண1 ைவகிய [மக� ெகாTந6 
ஓ�� ஓ�சிவ ச��க சிவஓ� 
ஓ�சி வாயஎ6 *6Gதி மனேன. 
 
800. ந�A� மைகய� <Tமல- Cழியி5 
நாJ� வ 7NM4* நலி;திேட5 நிதமா@ 
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எ�A� எ6ெமாழி C�ெமாழி ஆக 
எ�ணி ஒ4றிU�- ெக6Gட6 ேபா;� 
ப�A� இ6Sைவ அ�திG� இனிதா@( 
ப2த� நா�ெதா*� சி2த�� Jற 
உ�A� ஓ�சிவ ச��க சிவஓ� 
ஓ�சி வாயஎ6 *6Gதி மனேன. 
 
801. ப;த வ�ண��� மட;ைதய� மய-கா5 
பைசயி5 ெநOசரா5 ப1M*கி6றா@ 
எ;த வ�ணந7 உ@வண� அ;ேதா 
எழி5ெகா� ஒ4றிU�- ெக6Gட6 ேபா;� 
ச;த மா�<கN அ�ய15 H�3 
சனன� எ6Gேமா� சாகர� ந7;தி 
உ;த ஓ�சிவ ச��க சிவஓ� 
ஓ�சி வாயஎ6 *6Gதி மனேன. 
 
802. ம��6 மைகய� ெகாைகைய விைழ;தா@ 
ம�� லாதேதா� வ6�ய� அைட;தா@ 
எ�� அ6ன�பா5 இர;தைல கி6றா@ 
எழி5ெகா� ஒ4றிU�- ெக6Gட6 ேபா;� 
த�� லாதந5 தவ2தவ� வாேனா� 
சா�;�� கா�கிலா2 த4பர� ெபா�ைள 
ஒ�� ஓ�சிவ ச��க சிவஓ� 
ஓ�சி வாயஎ6 *6Gதி மனேன. 
 
803. நிலM� ஒ�மதி �க2திய�- Cழ6றா@ 
ந7ச ெநOச�த� ெந9கைட தனி4ேபா@ 
இலM கா2தைன எ6ைனநி6 மதிேயா 
எழி5ெகா� ஒ4றிU�- ெக6Gட6 ேபா;� 
பலM� ஆ@;�ந6 C�ைமைய உண�;தத 
ப2த� உ�ளக( ப�மக� ேதா*� 
உலM� ஓ�சிவ ச��க சிவஓ� 
ஓ�சி வாயஎ6 *6Gதி மனேன. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
22. சிவச��கநாம சகீ�2தன லக1 
தி�ெவா4றிU� 
எ�சீ�- கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
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தி�3சி4ற�பல� 
 
804. பT� ேந�கி6ற வOசக� கைடவா@( 
ப4றி நி6றதி5 பய6எ� க�டா@ 
ெபாT� ேபாகி6ற ெதTதிஎ6 ெநOேச 
ெபாழி5ெகா� ஒ4றிய� <1தன- ேககி2 
ெதாT� ச��க சிவசிவ எனந� 
ேதா6ற லா�தைம2 �தி2தவ� தி��6 
பT� ெசா5]த� ஐIற5 எ6ேம5 
ஆைண கா�அவ� அ��ெபற5 ஆேம. 
 
805. R� ேந�கி6ற �ைல3சிய� ெபா��டா3 
S4றி நி6றதி5 Sக�எ� க�டா@ 
ேபா� ேபாகி6ற ெதTதிஎ6 ெநOேச 
ெபாழி5ெகா� ஒ4றிய� <1தன- ேககி 
ஓ� ச��க சிவசிவ எனேவ 
உ6னி ெந-Cவி� 9�கிந� �யரா� 
ஆ� ெசா5]த5 ஐIற5 எ6ேம5 
ஆைண கா�அவ� அ��ெபற5 ஆேம. 
 
806. ஞால� ெச5கி6ற வOசக� கைடவா@ 
ந�ணி நி6றதி5 நல�எ� க�டா@ 
கால� ெச5கி6ற ெதTதிஎ6 ெநOேச 
க��� ஒ4றிய� க�நக�- ேககி- 
ேகால� ெச@அ�� ச��க சிவஓ� 
Cழக ேவாஎன- Hவிந� �யரா� 
ஆல� ெசா5]த� ஐIற5 எ6ேம5 
ஆைண கா�அவ� அ��ெபற5 ஆேம. 
 
807. ம��� வOசக� மதி2தி9� ெகா�யா� 
வாய5 கா2தி6G� வ�;தி5எ6 பயேனா 
இ���( ேபாகி6ற ெதTதிஎ6 ெநOேச 
எழி5ெகா� ஒ4றிU� எG�தல2 ேதகி2 
ெத��� றOெசI� ச��க சிவஓ� 
சிவந மாஎன3 ெச(பிந� �யரா� 
அ1�ைட ஓ��� ஐIற5 எ6ேம5 
ஆைண கா�அவ� அ��ெபற5 ஆேம. 
 
808. இ5ைல எ6பேத ெபா��என- ெகா�ேடா � 
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ஈன வாயிலி5 இட�(ப9 கி6றா@ 
எ5ைல ெச5கி6ற ெதTதிஎ6 ெநOேச 
எழி5ெகா� ஒ4றிU� எG�தல2 ேதகி2 
ெதா5ைல ஓ�சிவ ச��க சிவஓ� 
^ய எ6ற� ெதாT�நா� உ4ற 
அ5ல5 ஓ��� ஐIற5 எ6ேம5 
ஆைண கா�அவ� அ��ெபற5 ஆேம. 
 
809. கரM ெநOசின� கைட2தைல- Cழ6றா@ 
கலகி இ6G�ந7 க]N;தி�5 க�ேத 
இரM ேபா;தி9� எTதிஎ6 ெநOேச 
எழி5ெகா� ஒ4றிU� எG�தல2 ேதகி( 
பரM ச��க சிவசிவ சிவஓ� 
பரS ய�<ச கரச�< நமஓ� 
அரஎ6 ேற2��� ஐIற5 எ6ேம5 
ஆைண கா�அவ� அ��ெபற5 ஆேம. 
 
810. ஏ@;� வOசக� கைட2தைல வ�;தி 
இ�-கி6 றா@இனி இ3சி* ெபாT�� 
சா@;� ேபாகி6ற ெதTதிஎ6 ெநOேச 
தைகெகா� ஒ4றிய� தல2திG- ேகவி 
வா@;� ச��க நமசிவ சிவஓ� 
வரS ய�<ச கரச�< எனேவ 
ஆ@;� ேபா4*�� ஐIற5 எ6ேம5 
ஆைண கா�அவ� அ��ெபற5 ஆேம. 
 
811. ஈ�;த ெநOசினா� இட;தனி5 இ�;ேத 
இட�ெகா� டா@இனி இ3சி* ெபாT�� 
ேப�;� ேபாகி6ற ெதTதிஎ6 ெநOேச 
பிறC� ஒ4றிய� ெப�நக�- ேககி 
ஒ�;� ச��க சரவண பவஓ� 
ஓ�S ய�<ச கரச�< எனேவ 
ஆ�;� ேபா4*�� ஐIற5 எ6ேம5 
ஆைண கா�அவ� அ��ெபற5 ஆேம. 
 
812. கைம(பி6 ஈகிலா வOசக� கைடைய- 
கா2தி �-கைல க9கிஇ( ெபாT�� 
இைம(பி5 ேபாகி6ற ெதTதிஎ6 ெநOேச 
எழி5ெகா� ஒ4றிU� எG�தல2 ேதகி 
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எைம(< ர;தச� �கசிவ சிவேவா� 
இைறவ சகர அரகர எனேவ 
அைம(பி6 ஏ2��� ஐIற5 எ6ேம5 
ஆைண கா�அவ� அ��ெபற5 ஆேம. 
 
813. உைற;� வOச�பா5 Cைறயிர; தவேம 
உழ5கி6 றா@இனி உைர-C�இ( ெபாT�� 
Cைற;� ேபாகி6ற ெதTதிஎ6 ெநOேச 
CலM� ஒ4றிய� ேகாநக�- ேககி 
நிைற;த ச��க C�நம சிவஓ� 
நிமல சி4பர அரகர எனேவ 
அைற;� ேபா4*�� ஐIற5 எ6ேம5 
ஆைண கா�அவ� அ��ெபற5 ஆேம. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
23. நம3சிவாய சகீ�2தன லக1  
தி�ெவா4றிU�� தி�2தி5ைலI� 
எ�சீ�- கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
814. ெசா5அ வாவிய ெதா�ட�த� மன2தி5 
Sத;த ரெகா9 ேதா6றிய �ைணைய- 
க5அ வாவிய ஏைழேய6 ெநOS� 
கைர;� வ;திட- கல;தி9� களி(ைப3 
ெச5அ வாவிய ெபாழி5தி� ெவா4றி2 
ேதைன2 தி5ைல3சி4 ற�பல2 தா9� 
ந5ல வாNவிைன நா6மைற( ெபா�ைள 
நம3சி வாய2ைத நா6மற ேவேன. 
 
815. அ�ட ��2தம தாகிய ெபா�ைள 
அ�ட� ஆதிேயா� அறிகிலா2 திற2ைத 
வி�ட ேவ�ைகய�- கைகயி5 கனிைய 
ேவத �ல2ைத வி2தக விைளைவ 
எ�ட ��பர மான;த நிைறைவ 
எC� ஆகிநி6 றிலகிய ஒளிைய 
ந�ட� ஆ�ய நடனநா யக2ைத 
நம3சி வாய2ைத நா6மற ேவேன. 
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816. உ�ப� வா6�ய� ஒழி2த�� சிவ2ைத 
உலெக லா�<கN உ2தம( ெபா�ைள2 
த�ப மா@அகி லா�ட�� தாC� 
ச�< ைவ3சிவ த�ம2தி6 பயைன( 
ப�< சீர�� ெபாழித� �கிைல( 
பரம ஞான2ைத( பரமசி4 Sக2ைத 
ந�பி ேனா�கைள வாNவி-C� நல2ைத 
நம3சி வாய2ைத நா6மற ேவேன. 
 
817. மாலி6 உ3சிேம5 வதி;தமா மணிைய 
வT2�� நாஅக� மண-C�ந6 மலைர( 
பாலி6 உ�இனி2 ேதாகிய சைவைய( 
ப2த� த�உள� ப1சி-C� பழ2ைத 
ஆலி6 ஓகிய ஆன;த- கடைல 
அ�ப ல2தி5ஆ� அ�ைதேவ தக� 
நாலி6 ஒ4றிU� அம�;தி9� சிவ2ைத 
நம3சி வாய2ைத நா6மற ேவேன. 
 
818. உ�ணி ைற;ெதைன ஒளி2தி9� ஒளிைய 
உ�ண உ�ணேம5 உவ�9றா நறைவ- 
க�ணி ைற;தேதா� கா�சிைய யாM� 
கட;த ேமலவ� கல;தி9� உறைவ 
எ�ணி ைற;தமா5 அய6�த5 ேதவ� 
யா�� கா�கிலா இ6ப2தி6 நிைறைவ 
ந�ணி ஒ4றிU� அம�;த�� சிவ2ைத 
நம3சி வாய2ைத நா6மற ேவேன. 
 
819. தி-C மாறிG� எTகட5 <விேம5 
ெச6* மாறிG� ேச�விள ெகாளிக� 
உ-C மாறிG� ெபய5இ6றி உலகி5 
உணM மாறிG� <விகேளா� ஏT� 
மி-C மாறிG� அ�டக� எ5லா� 
விT;� மாறிG� ேவதக� உணரா 
ந-க6 எ�பிரா6 அ��தி�( ெபயரா� 
நம3சி வாய2ைத நா6மற ேவேன. 
 
820. ெப4ற தா@தைன மகமற; தால� 
பி�ைள ைய(ெப*� தா@மற; தா]� 
உ4ற ேதக2ைத உயி�மற; தா]� 
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உயிைர ேமவிய உட5மற; தா]� 
க4ற ெநOசக� கைலமற; தா]� 
க�க� நி6றிைம( ப�மற; தா]� 
ந4ற வ2தவ� உ�ளி�; ேதாC� 
நம3சி வாய2ைத நா6மற ேவேன. 
 
821. உைடஉ 92திட இைடமற; தா]� 
உலC ேளா�பசி- Cணமற; தா]� 
பைடெய 92தவ� பைடமற; தா]� 
பரைவ தா6அைல( ப�மற; தா]� 
<ைடஅ 92தவ� தைமமற; தா]� 
ெபா6ைன ைவ2தஅ( <ைதமற; தா]� 
நைடஅ 92தவ� வழிமற; தா]� 
நம3சி வாய2ைத நா6மற ேவேன. 
 
822. வ6ைம ெச@தி9� வ*ைமவ; தா]� 
மகிNM ெச@ெப� வாNMவ; தா]� 
<6ைம மைகய� <ண�3சிேந�; தா]� 
ெபா�;தி னா]�நி6 றா]�ெச6 றா]� 
த6ைம இ5லவ� சா�பி�; தா]� 
சா6ற ேமலவ� தைமஅைட; தா]� 
ந6ைம எ6பன யாைவI� அளி-C� 
நம3சி வாய2ைத நா6மற ேவேன. 
 
823. இ6G� ப4பல நாளி�; தா]� 
இ-க ண;தனி ேலஇற; தா]� 
�6G� வா6கதி- ேக<C; தா]� 
ேசா�;� மாநர க2�ழ6 றா]� 
எ6ன ேம]�இ ெகன-Cவ; தா]� 
எ�பி ரா6என-C யா�ெச@ தா]� 
ந6ன� ெநOசக� நா�நி6 ேறாC� 
நம3சி வாய2ைத நா6மற ேவேன. 
 
24. தி�வ�� வழ-க விள-க�  
தி�ெவா4றிU� 
க�டைள- கலி2�ைற 
 
தி�3சி4ற�பல� 
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824. ேதா9ைட யா�<லி2 ேதா]ைட யா�கட5 ^C�ஒ� 
மா9ைட யா�மT மா6உைட யா�பிர ம6தைலயா� 
ஓ9ைட யா�ஒ4றி U�உைட யா�<கN ஓகியெவ� 
கா9ைட யா�ெந4றி- க�உைட யா�எ� கடMளேர. 
 
825. வ�ண(ப5 மாமல� மா4*� ப�-C மகிN;ெதம� 
தி�ண(ப� சா2�� ெச�(ப� ேம4ெகா�ட த7OSைவ2தா@ 
உ�ண( ப1;�ந5 ஊ6தர உ�9க� ஒ2த-க�ேட 
க�ண(ப நி4க என-ைகெதா� டா�எ� கடMளேர. 
 
826. ெச5இ�- C�Cர5 கா�மத ேவழ3 சினஉ1யா� 
வ5அ9- C�ெகாைக மாெதா� பாக� வட(ெபா6ெவ4பா� 
வி5எ9- C�ைகய� சா-கிய� அ6* விைர;ெதறி;த 
க5ல�- C�கதி கா��ன� கா�எ� கடMளேர. 
 
827. ஏழிய5 ப�ெப4 ற�ேதா டளாவி இலCதமிN- 
ேகழிய5 ச�ப;த� அ;தண� ேவ�ட- கிள�;தந4சீ� 
விழியி5 த�பதி- ேகவிைட ேக�கெவ4 பா�உடேன 
காழியி5 த6G�- கா��ன ரா5எ� கடMளேர. 
 
828. நா��5 <கNெப4ற நாM- கரச��6 நா�பதிக( 
பா��4 கிர-க�இ5 a�எ� பிரா6என( பாடஅ6ேற10 
ஆ��4 கிைச;த மல�வாN2தி ேவத� அைம2தமைற- 
கா��5 கதவ� திற;தன ரா5எ� கடMளேர. 
 
829. ைப3R� அரவ( படநட2 தா6அய6 ப4பலநா� 
எ@3R� தவOெச@ யிG�கிைட யா(பத� ஏ@;�ம�ேம5 
ைவ3Rர6 வ6ெதா�ட6 ச;தர6 எ6Gந� வ�ள]-C- 
க3R15 ேசாறிர; ^��ன ரா5எ� கடMளேர. 
 
830. ஏண( ப1ெசO சைட�த லானஎ5 லா�மைற2�3 
ேசண( ப1க� நட2தி9 கி6றந5 ேசவக6ேபா5 
மாண( ப1பவ� ந7-கிய மாணி-க வாசக�-கா@- 
காண( ப1மிைச வ;தன ரா5எ� கடMளேர. 
 
831. எ5லா� ெசயவ5ல சி2த16 ேமவி எழி5ம�ைர 
வ5லா16 வ5லவ� எ6றறி யா�� ம6ன6�6ேன 
ப5லா யிரஅ�ட ��பய� எ@த( பரா-கிரமி2�- 
க5லாைன தி6ன- க��பளி2 தா�எ� கடMளேர. 
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832. மா5எ92 ேதாகிய மா5அய6 ஆதிய வானவ�� 
ஆ5அ92 ேதாகிய அ;தண ேனஎ6 றைட;திர�9 
பா5எ92 ேத2தந� பா�(பதி காண( பக�ெச@ம6றி5 
கா5எ92 தா9� க�2த�க� b�எ� கடMளேர. 
 
833. மா4பத� ெச6றபி6 இ;திர� நா6�க� வாமன�மா6 
ேம4பத� ெகா�ட உ�2திர� வி�ணவ� ேம5ம4*�ேளா� 
ஆ4பத� ெகா�டப5 ஆயிர� ேகா�அ� டக�எ5லா� 
கா4பத� ஒ6றி5 ஒ9-கிநி4 கா�எ� கடMளேர. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
16. இர-கமி5a� எ�பிரா6 என நாM-கரச� பா�யதாவ�  
அர-க ைனவிர லாலட�2 தி�டந7� 
இர-க ெமா6றிa ெர�ெப� மானிேர 
Sர-C� <6ைனக� RNமைற- காடேரா 
சர-க வி-கத வ;திற( பி�மிேன. 
 
 
25. <�ணிய விள-க�  
ெபா� 
அ*சீ�-17 கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
834. பாட4 கினிய வா-களி-C� பா]� ேசா*� ப1;தளி-C� 
Hட4 கினிய அ�யவ�த� H�ட� அளி-C� Cண�அளி-C� 
ஆட4 கினிய ெநOேசந7 அOேச5 எ6ேம5 ஆைணக�டா@ 
ேதட4 கினிய சீ�அளி-C� சிவாய ந�எ6 றி9ந7ேற. 
 
835. க�மா5 அக4*� இற(பதைன- கைளI ெநறிI� கா�9வி-C� 
ெப�மா5 அதனா5 மய-Cகி6ற ேபைத மடவா� நைசஅ*-C� 
அ�மா5 உழ;த ெநOேசந7 அOேச5 எ6ேம5 ஆைணக�டா@ 
தி�மா5 அயG� ெதாTேத2�� சிவாய நமஎ6 றி9ந7ேற. 
 
836. ெவ@ய விைனயி6 ேவ�அ*-C� ெம@�ைம ஞான வ 7��லைட; 
�@ய அமல ெநறிகா�9� உ6ன4 க1ய உண�வளி-C� 
ஐய� அைட;த ெநOேசந7 அOேச5 எ6ேம5 ஆைணக�டா@ 
ெச@ய மல�-க� மா5ேபா4*� சிவாய நமஎ6 றி9ந7ேற. 
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837. ேகால மல�2தா� �ைணவT2�� Cல2ெதா� டைடய- H�9வி-C� 
ந7ல மணிக� ட(ெப�மா6 நிைலைய அறிவி2 த�ளளி-C� 
ஆல விைனயா5 ெநOேசந7 அOேச5 எ6ேம5 ஆைணக�டா@ 
சீல� அளி-C� தி�அளி-C� சிவாய நமஎ6 றி9ந7ேற. 
 
838. வOச( <ல-கா ெடறியஅ�� வாJ� அளி-C� மகிNவளி-C� 
கOச2 தவG� க1யவG� காண4 க1ய கழ5அளி-C� 
அOசி5 <C;த ெநOேசந7 அOசேம5 எ6ேம5 ஆைணக�டா@ 
ெசOெசா5 <லவ� <கN;ேத2�� சிவாய நமஎ6 றி9ந7ேற. 
 
839. க�ெகா� மணிைய �-கனிைய- க��ைப- க��பி6 க��தைன 
வி�ெகா� அ�ைத ந�அரைச விைடேம5 நம-C2 ேதா4றவி-C� 
அ�ெகா� விைனயா5 ெநOேசந7 அOேச5 எ6ேம5 ஆைணக�டா@ 
தி�ெகா� �னிவ� Sர�<கT� சிவாய நமஎ6 றி9ந7ேற. 
 
840. ேநாைய அ*-C� ெப�ம�;ைத ேநா-க4 க1ய \�ைமதைன2 
^ய விைடேம5 வ��நம� ெசா;த2 �ைணைய2 ேதா4*வி-C� 
ஆய விைனயா5 ெநOேசந7 அOேச5 எ6ேம5 ஆைணக�டா@ 
ேசய அய6மா5 நாட1தா� சிவயா நமஎ6 றி9ந7ேற. 
 
841. எ�ண இனிய இ6ன�ைத இ6ப- க�ைண( ெப�கடைல 
உ�ண ��யா3 ெசT;ேதைன ஒ�மா5 விைடேம5 கா�9வி-C� 
அ�ண விைனயா5 ெநOேசந7 அOேச5 எ6ேம5 ஆைணக�டா@ 
தி�ண மளி-C� திற�அளி-C� சிவாய நமஎ6 றி9ந7ேற. 
 
842. சி;தா மணிைய நா�பலநா� ேத� எ92த ெச5வமைத 
இ;தா� ேவணி ��-கனிையஇ6ேற விைடேம5 வர3ெசI�கா� 
அ;ேதா விைனயா5 ெநO3ந7 அOேச5 எ6ேம5 ஆைணக�டா@ 
ெச;தா மைரேயா6 ெதாTேத2�� சிவாய நமஎ6 றி9ந7ேற. 
 
843. உ�ள2 ெதT;த மகிNைவநம- C4ற �ைணைய உ�உறைவ- 
ெகா�ள- கிைடயா மாணி-க- ெகாT;ைத விைடேம5 H�9வி-C� 
அ�ள5 �யரா5 ெநOேசந7 அOேச5 எ6ேம5 ஆைணக�டா@ 
ெத�ள- கடலா6 <கN;ேத2�� சிவாய நமஎ6 றி9ந7ேற. 
 
844. உ4ற இட2தி5 உதவநம- Cைடேயா� ைவ2த ைவ(பதைன- 
க4ற மன2தி5 <Cக�ைண- கனிைய விைடேம5 கா�9வி-C� 
அ4ற� அைட;த ெநOேசந7 அOேச5 எ6ேம5 ஆைணக�டா@ 
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ெச4ற� அக4றி2 திற5அளி-C� சிவாய நமஎ6 றி9ந7ேற. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
17. எTசீ�. ெதா.ேவ.1,2. அ*சீ�. ச.�.க. ஆ.பா 
 
26. ெநOெசா9 ெநகிNத5  
க�டைள- கலி2�ைற 
தி�3சி4ற�பல� 
 
845. சீ�த� வா�<கN( ேப�த� வா�அ�� ேத6த�வா� 
ஊ�தி� வா�மதி I;த� வா�கதி I;த�வா� 
ஏ�த� வா�த� வா�ஒ4றி U�எ� இைறவ�அ6றி 
யா�த� வா�ெநOச ேமஇC� அC� இய�<கேவ. 
 
846. வாட-க4 றா@இஃ ெத6ைனெநO ேசயிைச வா;தசி;� 
பாட-க4 றா@இைல ெபா@ேவட� க��( ப�மிைச-H2 
தாட-க4 றா@இைல அ;ேதா ெபா��உன- கா�த�வா� 
ந7ட-க4 றா�<கN ஒ4றிஎ� மாைன நிைனஇனிேய. 
 
847. ேசா�5ைல ேம5ெவ�ைள3 ெசா-கா@ இைலந5ல ேசாம6இ5ைல 
பா�5ைல ைகயி4 பணமி5ைல ேதக( ப�ம6இ5ைல 
வ 7�5ைல யாெதா� வ 7றா(<� இ5ைல விவாகம� 
நா�5ைல ந7ெநOச ேமஎ;த ஆ4றினி5 ந�ணிைனேய.18 
 
848. ேநரா அT-C2 �ணியாகி5 உ6றைன ேந15க�9� 
பாரா தவ�என நி4பா� உ92த� ப�ெடனிேலா 
வாரா தி�(பெத6 வா��எ6 பா�இ;த வOசக�பா5 
ேசரா� ந6ெனOச ேமஒ4றி Uரைன3 ேச�விைர;ேத. 
 
849. ெபா@வி1( பா�-C( ெபா��வி1( பா�ந4 ெபா��பயனா� 
ெம@வி1( பா�-கி� ைகவி1( பா�ெப�� ேமMபண( 
ைபவி1( பா�அ5C4 ைபவி1( பா�-கவ� பா4பரவி 
ைமவி1( பா@மன ேமஎ6ெகா ேலாநி6 மதியி6ைமேய. 
 
850. வாைழ- கனிஉண மா�டா� வானி6 வள�;�ய�;த 
தாைழ- கனிஉண2 தாMகி6 ேறா15 சயில�ெப4ற 
மாைழ- கனிதிகN வாம2ெத� மா6ெதா�ட� மா�டக6ேற 
ஏைழ- கனிக� உள2தின� பா4ெச6ற ெத6ைனெநOேச. 
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851. காயா� ச1ைக- கலிக�உ� ேட5இ- கலிகக�டா5 
ந7யா�நி6 ேப�எ� நி6ஊ� எ�நி6 நிைலெய�நி6 
தாயா�நி6 த;ைத எவ6Cல� ஏெத6ப� சா4*�அWவ5 
வாயா� இடOெசல5 ெநOேச விைடதர வ5ைலஅ6ேற. 
 
எ�சீ�-19 கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
 
852. ��ட வOசக ெநOசக ேமஒ6* ெசா5ல- ேக�கட5 RNஉல க2திேல 
இ�ட� எ6ெகா5 இைறயள ேவG�ஓ� இ6ப� இ5ைல இைட-கிைட இ6னலா5 
ந�ட மி-Cற5 க�9க� ேடகிைன நாA கி6றிைல நா@-C கைடையந7 
ப�ட வ6ைமக� எ�ணி5 என-Cட5 பைத-C� உ�ள� பகீ5என ஏCேம. 
 
அ*சீ�-20 கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
 
853. ெப1யெபா�� எைவ-C��த4 ெப��ெபா�ளா5 அ��ெபா�ைள( 
ேபச4ெகா�ணா2 
�1யநிைல அ\பவ2ைத3 Sகமயமா@ எC��ள ெதா6ைம த6ைன 
அ1யபர� பரமான சித�பர2ேத நட�<1I� அ�ைத அ;ேதா 
உ1யபர கதிஅைடத4 C6னிைனேய6 மனேனந7 உ@C வாேய. 
 
854. ெசா6னிைல-C� ெபா�ணிைல-C� ^1யதா@ ஆன;த3 Sடரா@ அ6ப� 
த6னிைல-C� ெச6னிைல-C� அ�ைமயதா@ அ��பT-C� த�வா@ எ6*� 
�6னிைல-C� நி6னிைல-C� கா�பத1தா@ �வாத �தலா@3 S2த  
ந6னிைல-C� நிைலயாய பSபதிைய மனேனந7 நவி6றி டாேய. 
 
855. ம��க2தி5 ப5விடய வாதைனயா5 மனேனந7 வ�;தி அ;ேதா 
<��க2தி5 Sைவவி��<� எ*�ெபனவா ளாநாைள( ேபா-C கி6றா@ 
ச��க2ெத� ெப�மாைன ஐகரைன நடராஜ2 த�பி ராைன 
உ��க2தி5 க�திஅ\ பவமயமா@ இ�-கிைலநி6 உண�3சி எ6ேன. 
 
856. மா5எ92�- ெகா�9க� மா5ஆகி2 தி1;��உள� மாலா@( பி6G� 
வா5எ92�- ெகா�9நட; தணிவிைடயா@3 Sம-கி6றா6 மனேன ந7அ- 
கா5எ92�- ெகா�9Sம; திடவி��< கிைலஅ;ேதா க��� ேவத� 
நா5எ92�- ெகா�9�� Sம(பைதI� அறிகிைலநி6 நல;தா6 எ6ேன. 
 
ஆசி1ய2 �ைற21 
 
857. உலக� ஏ2திநி6 ேறாக ஓகிய ஒளிெகா� ம6றிைட அளிெகா�மாநட� 
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இலC ேசவ�-ேக அ6< H�;திைல ஏைழ ெநOேச 
திலக வாAத லா�-C ழ6றிைன த7ைம ேய<1; தா@வி 1;தைன 
கலக ேமகனி2தா@ எ6ைன கா�நி6 கைட-க �2ேத. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
18. ெச6ைன3 சபாபதி �தலியா� வ 7�92 தி�மண அைழ(<2 ெதாட�பாக3 ெச@த 
பாட5 என இ� ஒ� தனி(பாடலாகM� வழCகிற�. ெதா.ேவ 1,2,ச.�.க 
பதி(<களி5 இ� இ(பதிக2தி5 ேசரவி5ைல. ஆ.பா.பதி(பி5 ம�9� 
ேச�;தி�-கிற�. 
19 அ*சீ�. ெதா.ேவ 1,2. எ�சீ�. ச.�.க. ஆ. பா. 20 எTசீ�. 
ெதா.ேவ. 1,2 அ*சீ�. ச.�.க. ஆ.பா. 21 ஆசி1ய2 தாழிைச. ெதா.ேவ. 
1,2. ச.�.க.  
 
27. அவ2ெதாழி4 கைலச5  
தி�ெவா4றிU� 
எTசீ�- கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
858. அணகனா� களப2 தனமைல- கிவ�� அறிவிேல6 எ6<கா2 �ழ]� 
கணகேன6 தன-C6 தி�வ�� கிைட-C� Sக�� டாெகாேலா அறிேய6 
கணக�ேந� கா��5 எ1உக; தா9� கடMேள கடMள�- கிைறேய 
உணCெவ� தைல2தா� <ைனதி�( <யேன ஒ4றிU� உ2தம ேதேவ. 
 
859. ேதவேர அயேன தி�ெந9 மாேல சி2தேர �னிவேர �தலா 
யாவேர எனிG� ஐயநி6 த6ைம அறி;தில� யா6உைன அறித5 
தாவி5வா6 Sடைர- க�ணிலி அறிI� த6ைமய6 ேறாெப�; தவ2ேதா� 
ஒவி5மா தவ�ெச@ ேதாCசீ� ஒ4றி U�அம�; த��ெசI� ஒ6ேற. 
 
860. ஒ6*நி6 த6ைம அறி;தில மைறக� உ�ள�ெநா; திைள-கி6ற தி6ன� 
ந6*நி6 த6ைம நா6அறி; ேத2த5 நாயர சாள5ேபா5 அ6ேறா 
ெச6*நி6 ற�ய� உ�ளக2 ^*� ெத�ளிய அ�த2தி6 திர�ேட 
ம6*�நி6 றா9� மாணி-க மைலேய வளெகாJ� ஒ4றிU� மணிேய. 
 
861. மணி2தைல நாக� அைணயெவ ெகா�யா� வOசக விழியினா5 மயகி( 
பிணி2தைல- ெகா�9 வ�;திநி6 *ழ]� ேபைதேய4 C6ன�� உளேதா 
கணி2தைல அறியா( ேப�ஒளி- C6ேற க�க��6 *ைடயஎ6 க�ேண 
அணி2தைல அ�ய�- க��தி� ெவா4றி அ(பேன ெச(ப�� ெபா�ேள. 
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



862. ஒ(பிலா@உன� தி�வ�� ெப*வா6 உ6னிைந கி6றன6 மனேமா 
ெவ(பி5ஆN; ெதன� ெமாழிவழி அைடயா ேவதைன- கிடெகா92 �ழ6ற 
இ(ப1 சானா5 எ6ெச@ேவ6 எளிேய6 எWவண� நி6அ�� கிைட-C� 
�(<ர ெவாழி;ேதா�உ�ளக2 ேதாC� ேசா1ேய ஒ4றிU�2 �ைணேய. 
 
863. �ைணயிேல6 நின� தி�வ� அ5லா5 ��டேன6 எனிG�எ6 த6ைன 
இைணயிலா@ உன� ெதா�ட�த� ெதா�ட6 என3 ெசய5 நி6அ�� இய5ேப 
அைணயிலா த6ப� உ�ளக2 ேதாC� ஆன;த ெவ�ளேம அரேச 
பைணயி5வா ைளக�பா@ ஒ4றிய� பதியி5 ப1;தம�; த��ெசI� பரேம. 
 
864. ப1;�நி6 *லக வாN-ைகயி5 உழ]� ப1ெசாழி; ெத6மல- கC5 
இ1;திட நின� தி�வ�� <1யா தி�2திேய5 எ6ெச@ேவ6 எளிேய6 
எ1;திட எயி5�6 றழ4றிய \த4க� எ;ைதேய என-C*; �ைணேய 
வி1;த[� ெபாழி5RN ஒ4றிய� பதியி5 ேமவிய வி2தக வாNேவ. 
 
865. வாNவ� நி6ற6 அ�யேரா ட6றி ம4*�ஓ� ெவ4ற�� வாேழ6 
தாNவ� நின� தா�கலா6 ம4ைற2 தா�ெகலா� சர�என2 தாேழ6 
RNவ� நின� தி�2தளி அ5லா5 RNகிேல6 ெதா�டேன6 த6ைன 
ஆ�வ� க�தி6 அ6றிஎ6 ெச@ேக6 ஐயேன ஒ4றிU� அரேச. 
 
866. ஐயேன மா]� அயG�நி6 றறியா அ(பேன ஒ4றிU� அரேச 
ெம@யேன நின� தி�வ�� விைழ;ேத6 விைழவிைன ��(ைபேயா அ6றி( 
ெபா@யேன6 த6ைம- கடாத� க�தி( ெபா6 அ�� ெசயாதி�( பாேயா 
ைகயேன6 ஒ6*� அறி;திேல6 எ6ைன- கா2த�� ெச@வ�6 கடேன. 
 
867. ெச@வ�6 கட6கா� சிவெப� மாேன தி�ெவா4றி U�வ�; ேதேன 
உ@வெத6 கட6கா� அ6றிஒ6 றி5ைல உலெகலா� உைடயநா யகேன 
ைநவெத6 ெநOச� எ6ெச@ேக6 நின� ந5அ�� ெபறாவி�5 எ6ைன 
ைவவ�6 அ�ய� அ6றிஇW MலகவாN-ைகயி5 வ��ெபாலா அணேக. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
28. நா� அவ2� அைலச5  
தி�ெவா4றிU� 
எTசீ�- கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
868. இ6றி�; தவைர நாைளஇW Mலகி5 இ�;திட- க��ேல� ஆஆ 
எ6றி�; தவ2ேதா� அர4றகி6 றனரா5 ஏைழேய6 உ�992 தவேம 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ெச6றி�; �றகி விழி(பேத அ5லா5 ெச@வன ெச@கிேல6 அ;ேதா 
ம6றி�; ேதாC� மணி3Sட� ஒளிேய வ�ளேல ஒ4றிU� வாNேவ. 
 
869. தாவிேய இயம6 தம�வ�� அ;நா� ச�<நி6 தி�வ�� அைடயா( 
பாவிேய6 ெச@வ ெத6என ெநOச� பைதபைத2 ��Cகி6 றன6கா� 
Hவிேய என-C6 அ��த16 அ5லா5 ெகா�யேன6 உ@வைக அறிேய6 
வாவிஏ� ெபற([O ேசாைலRN; ேதாகி வள�ெப*� ஒ4றிU� வாNேவ. 
 
870. ந716ேம5 எT�� எT2திG� விைர;� நிைலபடா உட�பிைன ஓ�பி( 
பா16ேம5 அைலI� பாவிேய6 தன-C( ப1;த�� பாலியா@ எ6னி5 
கா16ேம5 வர5ேபா5 கடாமிைச வ��அ- கால6வ; தி�5எ� ெச@ேவ6 
வா16ேம5 வள�� தி��ைல மைலயா� மணாளேன ஒ4றிU� வாNேவ. 
 
871. க�கண� Rழ- கசிI�இW Mடல� க���இ- கனமி�; த�தா6 
வ�கண� ஏதா@ ��Iேமா ஐேயா வOசேன6 எ6ெசய வ5ேல6 
ெப�கண� Rழ வடவள2 தா9� பி2தேன உ2தம தவ2ேதா� 
ம�கன Mறநி6 றரகர எGOெசா5 வா6<C� ஒ4றிU� வாNேவ. 
 
872. க6னிய� அளக- கா��ைட உழ6ற க5மன- Cரகிேன6 தைனந7 
அ6னிய6 எ6ேற கழி2தி�5 உன-கி கா�ெசால வ5லவ� ஐயா 
எ6னிய5 அறிேய6 நம6தம� வ�நா� எ6ெச@ேவ6 எ6ெச@ேவ6 அ;ேதா 
ம6னிய வ6னி மல�3சைட ம�;ேத வளெகாJ� ஒ4றிU� வாNேவ. 
 
873. பசி-Cண Mழ6*6 பாததா மைரைய( பா9த5 ஒழி;�ந7�( ெபாறிேபா5 
நசி-C�இWMடைல ந�பிேன6 எ6ைன நம6தம� வ�2தி5எ6 ெச@ேக6 
விசி-C�ந5 அரவ-க3சிேனா@ நின� ெம@அ�� அலெதா6*� வி��ேப6 
வசி-C�ந5 தவ2ேதா�- க��ெசயஓகி வள�ெப*� ஒ4றிU� வாNேவ. 
 
874. கா6றேசா ற�;�� கணகனி6 பலநா� க�ட<6 Sக2ைதேய வி��<� 
நா6றெநO சகேன6 நம6தம� வ�நா� நாAவ த6றிஎ6 ெச@ேக6 
சா6றவ� மதி-C� நி6தி� வ��தா6 சா�;தி�5 த�-Cவ6 ஐயா 
மா6தனி- கர2ெத� வ�ளேல எ6ைன வாNவி-C� ஒ4றிU� வாNேவ. 
 
875. ம�-C*� ந7�ேம5 எT2திG- கிடேவ ைமவ�2 ெத9-Cந� ேபால 
ெநா�-Cேள மைறI� உட�பிைன வள�-க ெநா;தன6 ெநா;த�� அ5லா5 
ப�-Cேள மன2தா5 ப1M* கி6ேற6 பாவிேய6 தன-க�� <1யா@ 
வ�-C*� தமிNெகா� ட6ப�- க�J� வ�ளேல ஒ4றிU� வாNேவ. 
 
876. அைகயி5 <�ேபா5 உலகவாN வைன2�� அழிதர- க�9ெநO சய�;ேத 
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பக�4 றைலவ த6றிநி6 கமல பாத2ைத( ப4றிேல6 அ;ேதா 
இெகைன நிக�� ஏைழயா� என-C� இ6ன�� எWவண� அ��வா@ 
மைகேயா� <ைடெகா� வ�ளேல அழியா வளெகாJ� ஒ4றிU� வாNேவ. 
 
877. கண2தினி5 உலக� அழிதர- க�9� க�ணிலா� ேபா5கிட; �ைழ-C� 
Cண2தினி5 ெகா�ேயன தன-Cநி6 அ��தா6 H9வ ெதWவண� அறிேய6 
பண2தினி5 ெபாலிI� பா�பைர ஆ�2த பரமேன பிரம6ம5 அறியா 
வண2தினா5 நி6ற மாணி-க3 Sடேர வ�ளேல ஒ4றிU� வாNேவ. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
29. ெநOைச2 ேத4ற5  
தி�ெவா4றிU� 
எ�சீ�- கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
878. ெச6* வOச�த� <றகைட நி6* 
திைக-க எ�A�எ6 திற6இலா ெநOேச 
ஒ6*� அOசைல எ6Gட6 H� 
ஒ4றி U�-கி6* வ�திேய5 அC 
ம6*� ேமவிய வ�ளலா� மகிN;� 
வாNகி6 றா�அவ� மலர� வணகி 
ந6* ேவ��ய யாைவI� வாகி 
ந5C ேவ6எைன ந�<தி மிகேவ. 
 
879. த7� ேவ��ய சிறிய�த� மைனயி5 
ெச6* நி6*ந7 திைக2திட5 ெநOேச 
யா� ேவ�9தி வ�திஎ6 Gடேன 
யாண� ேமவிய ஒ4றிU� அக2� 
மா� ேவ��ய நடனநா யகனா� 
வ�ள லா�அC வாNகி6றா� க�டா@ 
ஈ� ேவ��ய ெத6G�6 அளி(பா� 
ஏ4* வாகிநா6 ஈCவ6 உன-ேக. 
 
880. இர-கி6 ேறா�கJ- கி5ைலஎ6 னா�பா5 
இர2த5 ஈதலா� என5உண�; திைலேயா22 
கர-கி6 ேறா�கைள- கனவிG� நிைனேய5 
க�தி வ;தவ� க�யவ� எனிG� 
<ர-கி6 ேறா�மல�( <1சைட உைடயா� 
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[த நாயக� ெபா6மைல3 சிைலயா� 
உர-C6 ேறா�தி� ெவா4றிU�- ேககி 
உ6னி ஏ4C�� உ*திஎ6 ெநOேச. 
 
881. க5லி6 ெநOச�பா5 கலக5எ6 ெநOேச 
க�தி ேவ��ய தியாத� ேக�ேமா 
ெசா5லி6 ஓகிய S;தர( ெப�மா6 
ேசாைலRN ஒ4றி2 ெதா6னக�( ெப�மா6 
அ5லி6 ஓகிய க�ட2ெத� ெப�மா6 
அயG� மா]�நி6 றறிவ�� ெப�மா6 
வ5ைல ஈCவா6 ஈCவ ெத5லா� 
வாகி ஈCேவ6 வ�திஎ6 Gடேன. 
 
882. இலM கா-கி6ற கி�ைளேபா5 உழ6றா@ 
எ6ைன நி6மதி ஏைழந7 ெநOேச 
பலM வாைழமா- கனிகனி; திழிI� 
பைணெகா� ஒ4றிU�- ெக6Gட6 வ�தி 
நிலM ெவ�மதி3 சைடIைட அழக� 
நிைறய ேமனியி5 நிகN;தந74 றழக� 
CலM கி6றன� ேவ��ய எ5லா� 
ெகா9(பவ� வாகிநா6 ெகா9(ப6உ6 தன-ேக. 
 
883. ம6G �2திர� வாNைவேவ� �ைனேயா 
மால வ6ெப*� வாNMேவ� �ைனேயா 
அ6ன ஊ�திேபா5 ஆகேவ� �ைனேயா 
அைமI� இ;திர6 ஆகேவ� �ைனேயா 
எ6ன ேவ��G� தைடயிைல ெநOேச 
இ6* வாகிநா6 ஈCவ6 உன-ேக 
வ6னி அOசைட எ�பிரா6 ஒ4றி 
வளெகா� ஊ1ைட வ�திஎ6 Gடேன. 
 
884. மற(பி லா3சிவ ேயாக�ேவ� 9கிG� 
வT2த ��ெப� வாNMேவ� 9கிG� 
இற(பி லாதி6G� இ�-கேவ� 9கிG� 
யா� ேவ��G� ஈCவ6 உன-ேக 
பிற(பி லா6எக� பரசிவ ெப�மா6 
பி2த6 எ6*ந7 ெபய�;திட5 ெநOேச 
வற(பி லா6அ�� கட5அவ6 அம�;� 
வாT� ஒ4றியி6 வ�திஎ6 Gடேன. 
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885. கால� ெச5கி6ற தறி;திைல ேபா]� 
கால6 வ;தி�5 கா1ய� இைலகா� 
ந7ல� ெச5கி6ற மிட4றினா� கர2தி5 
நிமி�;த ெவ�ெந�( ேப;திய நிமல� 
ஏல� ெச5கி6ற Rழலிஓ� <ைடயா� 
இ�-C� ஒ4றிU�- ெக6Gட6 வ�தி 
ஞால� ெச5கி6ற �ய�ெகட வரக� 
ந5C வா�அைவ ந5Cவ6 உன-ேக. 
 
886. ெச6* ந7<C� வழிெயலா� உ6ைன2 
ேதட எ6வச� அ5லஎ6 ெநOேச 
இ6ற ைர-கண� எC�ேந�; ேதாடா 
திய5ெகா� ஒ4றிU�- ெக6Gட6 வ�தி 
அ6* வானவ� உயி�ெபற நOச� 
அ�;தி நி6றஎ� அ�ணலா� இட2ேத 
நி6* ேவ��ய யாைவI� உன-C 
நிகழ வாகிநா6 ஈCவ6 அ6ேற. 
 
887. ெக9-C� வ�ணேம பல�உன- C*தி 
கிள2� வா�அவ� ெக9ெமாழி ேகேள5 
அ9-C� வ�ணேம ெசா5கி6ேற6 எைனந7 
அ�ைம இ�ைமI� அக6றிடா ைமயினா5 
த9-C� வ�ணேம ெச@திேட5 ஒ4றி2 
தல2தி G-கி6ெற6 ற6Gட6 வ�தி 
ம9-C� வ�ணேம ேவ��ய எ5லா� 
வாகி ஈCவ6 வாNதிஎ6 ெநOேச. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
22. ஈ�9 ேம4ெகா�ட Cற�பா. 
இர2த]� ஈதேல ேபா]� கர2த5 
கனவி]� ேத4றாதா� மா�9. 1054 (106 ன இரM ன 4) 
 
30. ெநOசைற Hவ5  
தி�ெவா4றிU� 
எ�சீ�- கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
888. க�க� �6றினா� கைறமணி மிட4றா� 
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கைக நாயக� மைகப Cைடயா� 
ப�க� ந7�ய பாடலா� ம6றி5 
பாத ந7�ய பகய( பத2தா� 
ஒ�க� மாதரா� நட�பயி5 ஒ4றி 
U�அ ம�;�வாN M4றவ�- ேகந� 
ம�ெகா� மாைலேபா� வ�ண�ந5 தமிN([ 
மாைல R�9�� வ�திஎ6 மனேன. 
 
889. க1ய மால6* க1யமா வாகி- 
கலக நி6றெபா6 கழ5<ைன பத2தா� 
ெப1ய அ�டக� யாைவI� பைட2�� 
பி2த� எ6G�அ( ேப�தைன அகலா� 
உ1ய சீ�ெகாJ� ஒ4றிU� அம�;தா� 
உ�ப� நாயக� த�<ய� <ைனய 
வ1ய க6றந6 மல�ெகா9 ெத1;� 
மாைல R�9�� வ�திஎ6 மனேன. 
 
890. தி�வி6 நாயக6 ைக(பைட ெப*வா6 
தி�-க� சா2திய தி�மல�( பத2தா� 
க�வி6 நி6றஎ� ேபா5பவ� த�ைம- 
கா2த ளி(பேத கட6என- ெகா�டா� 
உ�வி6 நி6றவ� அ�என நி6ேறா� 
ஒ4றி U1ைட உ4றன� அவ�-C 
ம�வி6 நி6றந6 மணெகாள� மல�([ 
மாைல R�9�� வ�திஎ6 மனேன. 
 
891. க��ைப; நாகைண- கடM�நா6 �க6வா6 
கடM� ஆதிய� கலகக� தவி�(பா6 
���ைப நா��ஓ� வOைசய6 ேபால2 
ேதா6றி நி6றவ� �1ச*2 தி�ேடா 6 
த��ைப� [�ெபாழி5 ஒ4றிU� இட2�2 
தலெகா� டா�அவ� தம-Cநா� மகிN;� 
வ��ைபO சீ�2தமிN மாைலேயா டணி[ 
மாைல R�9�� வ�திஎ6 மனேன. 
 
892. வதன நா6Cைட மலரவ6 சிர2ைத 
வாகி ஓ�ைகயி5 ைவ2தந� ெப�மா6 
நிதன23 ெநOக�- க��த�� க�ணா 
நிதிய மாகிய நி6மல( ெப�மா6 
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Sதன மைகய� நட�ெசI� ஒ4றி2 
^ய னா5அவ� �ைண2தி�2 ேதா�C 
மதன இ6தமிN மாைலேயா டA[ 
மாைல R�9�� வ�திஎ6 மனேன. 
 
893. கOச6 அெகா� விOசன� ஆகி- 
காலி5 ேபா;��6 காண� ��யா� 
அOச ன�ெகாJ� ெந9கணா� எக� 
அ�ைம காணநி6 றா�ய பத2தா� 
ெசOெசா6 மாதவ� <கNதி� ெவா4றி2 
ேதவ� கா�அவ� தி���- கா�ட 
மOச னெகா9 வ���எ6 ெமாழிைய 
மறா� ந7உட6 வ�திஎ6 மனேன. 
 
894. RT மாலய6 ெப�A� எ92�2 
ெதாT�< ெச@திட2 ேதா6றிநி6 றவைன( 
ேபாT� வ�ணேம வ9கG- க�J� 
[த நாத�ந4 [ரணா ன;த� 
தா�� த6ைமேயா� உய�Mற3 ெச@I� 
தைகய� ஒ4றிU�2 தல2தின� அவ�தா� 
வாT� ேகாயி4C2 தி�வல கி9ேவா� 
மகிNM ெகா�9ட6 வ�திஎ6 மனேன. 
 
895. விதிI� மா]�6 ேவ*� ெவ92� 
ேம]� கீTமா@ வி��<ற நி6ேறா� 
நதிI� ெகா6ைறI� நாக�� பிைறI� 
ந�ணி ஓகிய <�ணிய3 சைடயா� 
பதிI நாமக� அன;த�4 *ைடயா� 
பைணெகா6 ஒ4றிU�( பரம�கா ணவ�தா� 
வதிI� ேகாயி4C2 தி�விள- கி9ேவா� 
வாNக ந7உட6 வ�திஎ6 மனேன. 
 
896. Cளெகா� க�ணினா� C4றேம ெசயிG� 
Cணெம6 ேறஅைத- ெகா�ட�� ப&லதஇ1ேவா� 
உளெகா� அ6ப�த� உ�ளக2 தி�(ேபா� 
ஒ4றி U1ட� ப4றிய ப&லதஇனித� 
களெகா� க�டெர� ேதாள�க காள� 
க5ைல வி5என- க�டவ� அவ�த� 
வளெகா� ேகாயி4C2 தி�ெமT- கி9ேவா� 
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வாNக ந7உட6 வ�திஎ6 மனேன. 
 
897. பணிெகா� மா�பின� பாகன ெமாழியா6 
பாக� காலைன( பா4றிய பத2தா� 
திணிெகா� வ6மத மைலஉ1 ேபா�2ேதா� 
ேதவ� நாயக� திகள� சைடயா� 
அணிெகா� ஒ4றிய&ஙதஇ� அம�;தி9� தியாக� 
அழக� அகவ� அைம;�வ 74 றி�-C� 
மணிெகா� ேகாயி4C2 தி�(பணி ெச@�� 
வாNக ந7உட6 வ�திஎ6 மனேன. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
23. நிதன ன உ�Cகி6ற ச.�.க.  
31. ப4றி6 திற� பக�த5  
தி�ெவா4றிU� 
எTசீ�- கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
898. வாணைர விைடU� வரதைன ஒ4றி வாணைன மலிகட5 விடமா� 
ஊணைன அ�ேய� உள2தைன எ5லா� உைடயைன உ�கிநி6 ேற2தா 
வ 7ணைர மடைம விழலைர மர�ட ேவடைர �டைர ெநOச- 
ேகாணைர���9- C*�பைர- க�டா5 HSவ HSவ விழிேய. 
 
899. �வைர அளி2த �த5வைன �-க� ��2திைய2 த7�2தைன( ெப1ய 
ேதவைர- கா2த ெச5வைன ஒ4றி2 தியாகைன நிைன;�நி6 ேற2தா( 
பாவைர வைரயா( ப�4றைர வாத( பதடைர3 சிதடைர( பைகேச� 
ேகாவைர- ெகா�ய Cண2தைர- க�டா5 HSவ HSவ விழிேய. 
 
900. அ�டைன எ�ேதா� அ2தைன ஒ4றி அ(பைன ஐயைன ந7ல 
க�டைன அ�ய� க�2தைன( [த கண2தைன- க�திநி6 ேற2தா 
மி�டைர( பி6றாெவளி4றைரவலிய ேவ4றைர3 சீ4றைர( பாப- 
C�டைர வOச- C�யைர- க�டா5 HSவ HSவ விழிேய. 
 
901. நாதைன( ெபா�வி5 நட2தைன எவ�-C� ந5லைன வ5லைன3 சாம 
கீதைன ஒ4றி- கிைறவைன எக� ேக�வைன- கிள�;�நி6 ேற2தா2 
த7தைர நரக3 ெச-கைர வOச2 தி��டைர ம��டைர2 ெதாைலயா- 
ேகாதைர- ெகாைலெச@ ேகா�டைர- க�டா5 HSவ HSவ விழிேய. 
 
902. ந�பைன அழியா எக� நாதைன ந7தைன- க3சி- 
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க�பைன ஒ4றி- கைகேவ ணியைன- க�2தைன- க�திநி6 ேற2தா 
வ�பைர ஊ2ைத வாயைர- கபட மாயைர( ேபயைர எ��- 
ெகா�பைர( ெபா5லா- ேகாளைர- க�டா5 HSவ HSவ விழிேய. 
 
903. சைடயைன எவ�-C� தைலவைன- ெகா6ைற2 தாரைண3 சராசர சட2�� 
உைடயைன ஒ4றி ஊரைன �வ� உ3சைன உ�கிநி6 ேற2தா- 
கைடயைர( பைழய கயவைர( <ர�9- க�யைர- க�யைர- கலக 
நைடயைர உலக நைசயைர- க�டா5 ந9Cவ ந9Cவ மனேம. 
 
904. கOசைன3 சிரெகா@ கர2தைன �6* க�ணைன- க�ணைன- கா2த 
தOசைன ஒ4றி2 தல2தைன3 ைசவ2 தைலவைன2 தாN;�நி6 ேற2தா 
வOசைர- கைடய மைடயைர- காம மன2தைர3 சின2தைர வலிய 
நOசைர இழி;த நரகைர- க�டா5 ந9Cவ ந9Cவ மனேம. 
 
905. தாமைன மTமா6 த12தெச கரைன2 தைகயைன3 சகர6 த6ைன3 
ேசமைன ஒ4றி2 தியாகைன3 சிவைன2 ேதவைன2 ேத�;�நி6 ேற2தா 
ஊமைரந7�ட ஒதியைர( <திய ஒ�டைர2 ��டைர( பைகெகா� 
நாமைர நரக நாடைர- க�டா5 ந9Cவ ந9Cவ மனேம. 
 
906. ஈசைன2 தாயி5 இனியைன ஒ4றி இ6பைன அ6பைன அழியா2 
ேதசைன2 தைலைம ேதவைன ஞான3 சிற(பைன3 ேச�;�நி6 ேற2தா 
ந7சைர நா�இ5 ெந�டைர நாரக ேநயைர2 த7யைர2 த�ம 
நாசைர ஒழியா ந�டைர- க�டா5 ந9Cவ ந9Cவ மனேம. 
 
907. நி2தைன2 ^ய நிமலைன( <லிU� நி�2தைன ஒ�2தைன வா@ைம3 
S2தைன ஒ4றி2 தல�வள� ஞான Sக2தைன3 RN;�நி6 ேற2தா 
ம2தைர3 சமண வாதைர2 ேதர வறியைர �றியைர ைவண 
ந2தைர3 Sணக நாவைர- க�டா5 ந9Cவ ந9Cவ மனேம. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
32. அ�ைம2 திற2 தைலச5  
தி�ெவா4றிU� 
அ*சீ�- கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
908. ேதவ� அறியா� மா5அறியா6 திைசமா �க2ேதா6 தா6அறியா6 
யாவ� அறியா� தி�ஒ4றி அ(பா அ�ேய6 யாதறிேவ6 
�ல� தி�(பா� �G-கிைச;ேத �தி�த7� பா]� �-கனிI� 
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காவ5 அ��� ந*2ேதG� ைக(ப இனி-C� நி6<கேழ. 
 
909. <கேழ வி��பி( <ல6இழ;ேத6 ேபா;�6 பத2ைத( ேபா4*கிேல6 
இகேழ6 எைனநா6 ஒ4றிஅ(பா எ6ைன மதி2ேத6 இ��மன2ேத6 
திகNஏN உலகி5 எைன(ேபா5ஓ� சிறிய� அறிேய6 த7விைனைய 
அகேழ6எனிG� எைனயாளா தக4ற5 அ�J- கழக6ேற. 
 
910. அ6*� அறியா� மாதவ�� அயG� மா]� நி6நிைலைய 
இ6*� அறியா� அ6றியவ� எ6*� அறியா� எ6னி5ஒ� 
ந6*� அறிேய6 நாய�ேய6 நா6எ(ப�தா6 அறிேவேனா 
ஒ6*� ெநறிஏ ெதா4றிஅ(பா ஒ(பா� இ5லா உ2தமேன. 
 
911. ஒ(பா� இ5லா ஒ4றிஅ(பா உ6ைன மற;ேத6 மாத�க�த� 
ெவ(பா� Cழியி5 க��� விT;ேத6 எT;�� விைரகி6ேற6 
இ(பா� நைடயி5 களி2தவைர ஈ�2�- ெகா9ேபா@3 ெச-கிலி9 
வி(பா� நமனா� எ6பைதநா6 நிைனயா தறிைவ வி9வி2ேதேன. 
 
912. வி92ேத6 தவ2ேதா� ெநறித6ைன விய;ேத6 உலக ெவ;ெநறிைய 
ம92ேத6 �6ப வா1தைன வOச மன2த� மா�9றைவ 
அ92ேத6 ஒ4றி அ(பாஉ6 அ�ைய நிைனேய6 அலம;ேத6 
ப92ேத நம6ெச- கி9�ேபா� ப�ேற6 யா� ப9ேவேனா. 
 
913. ப9ேவ6 அ5ேல6 நம6தமரா5 ப1ேவ6 அ5ேல6 பரமநிைன 
வி9ேவ6 அ5ேல6 எ6ைனI�ந7 வி9வா@ அ5ைல இனி3சிறி�� 
ெக9ேவ6 அ5ேல6 சிறியா�ெசா5 ேக�ேப6 அ5ேல6 த�மெநறி 
அ9ேவ6 அ5ேல6 தி�ஒ4றி அ(பா உ6ற6 அ��உ�ேட 
 
914. உ�ேடா எைன(ேபா5 மதிஇழ;ேதா� ஒ4றி அ(பா உ6Gைடய 
தி�ேடா � இலC� தி�ந74ைற- காண வி��ேப6 ேச�;ேத2ேத6 
எ�ேதா� உைடயா@ எ6றிரேக6 இைறI� தி��ேப6 இWவறிைவ- 
ெகா�ேட உைனநா6 H9வ6நி6 Cறி(ேப ெதா6*� அறிேயேன. 
 
915. அறிேய6 உ6த6 <கN(ெப�ைம அ�ணா ஒ4றி அ(பாநா6 
சிறிேய6 எனிG� நிைனஅ6றி2 ெதறிேய6 ம4ேறா� ேதவ�தைம 
ெவறிேய6 பிைழைய- Cறி2ெதைன-ைக வி�டா5 எ6ெச@ ேவ6அ�ேய6 
ெநறிேய த�த5 நி6கட6கா� நி6ைன( பணித5 எ6கடேன. 
 
916. கடேன அ�ய� தைம-கா2த5 எ6றா5 கைடேய6 அ�ய6அ6ேறா 
உட6ேந� பிணிI� ஒழி2திைலஎ6 உ�ள2 �ய�� தவி�2திைலேய 
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விட6ேந� க�ட2 தி6ன�ேத ேவத ��யி5 விளெகாளிேய 
அட6ஏ� விைடயா@ தி�ஒ4றி அ(பா உைனநா6 அய�;திலேன. 
 
917. இலேன ம4ேறா� �ைனசிறி�� எ6ேன காம� எG�கடலி5 
மலேன6 வ�;த- க���2த5 மணிேய அ�ளி6 மரப6ேற 
அலேன அயலா6 அ�ேய6நா6 ஐயாஒ4றி அ(பாந5 
நலேன� தி5ைல அ�பல2தி5 ந�-C� பதேம நா�ேன6. 
 
918. நா� அ]2ேத6 எ6அளேவா ந�பா ம6*� ந6Cநட� 
ஆ� மகிT� தி�ஒ4றி அ(பா உ6த6 அ��<கைழ- 
ேகா� அளவி5 ஒ�H*� Cணி2தா� இ6றி ஆகாC� 
ேத� அள;�� ெதளி;திலேர தி�மா5 �தலா� ேதவ�கேள. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
33. ஆன;த( பதிக� 
தி�ெவா4றிU� 
அ*சீ�- கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
919. C�ெகா� மலORN நலவாயி4 H�ைட- கா2�- Cணமிலியா@( 
ப�ெகா� நைடயி5 பரதவி-C� பாவி ேயைன( ப1;த�ளி( 
ெபா�ெகா� ெவ�ைள( [3சணி;த ெபா6ேன உ6ைன( ேபா4றிஒ4றி- 
க�ெகா� நக�-C வர3ெச@தா@ ைக�மா றறிேய6 கைடேயேன. 
 
920. சாத5 பிற2த5 எG�கடலி5 தாN;� கைரகா ணாதT;தி 
ஈத5 இர-க� எ6அளM� இ5லா தைலI� எ6றைனந7 
ஓத5 அறிவி2 �ண�வறிவி2 ெதா4றி U�3ெச6 *ைன(பாட- 
காத5 அறிவி2 தா�டத4ேகா� ைக�மா றறிேய6 கைடேயேன. 
 
921. அ4ப அளM� நி3சயி-க5 ஆகா உட�ைம அ�ைமெச@� 
நி4ப தல�6 ெபா6அ�ைய நிைனயா- ெகா�ய ந7ல6எைன3 
ச4ப அணியா@ நி6ற6ஒ4றி2 தல2ைத3 சா�;� நி6<கைழ- 
க4ப அ��ெச@ தைனஅத4ேகா� ைக�மா றறிேய6 கைடேயேன. 
 
922. உ�9 வறிய ஒதிேபால உட�ைம வள�2^6 ஊதியேம 
ெகா�9 கா-ைக- கிைரயாக- ெகா9-க நிைன-C� ெகாய6எைன 
வி�9 அறியா நி6<கைழ வி��பி ஒ4றி U15நிைன- 
க�9 வணக3 ெச@தத4ேகா� ைக�மா றறிேய6 கைடேயேன. 
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923. நா@-C� என-C� ஒ(பா1 நா� அத4C வி�;தி9வா6 
வா@-C� ஒதிேபா5 ெபா@உடைல வள�-க நிைன-C� வOச6எைன 
ஆ@-C� இனிய அ(பாஉ6 ஒ4றி Uைர அைட;தி�ைள- 
கா@-C� வ�ண� ெச@தத4ேகா� ைக�மா றறிேய6 கைடேயேன. 
 
924. C�தி நிைற;த C*Cட2ைத- ெகா�ேடா 6 வழியி5 ெச6றிடவா 
ெய�தி6 மன2ேத6 Sம;�நல� இழ;� தி1I� எ@(ெபாழிய 
வ�தி எனேவ வழிஅ�ளி ஒ4றி U�-C வ;�6ைன- 
க�தி வணக3 ெச@தத4ேகா� ைக�மா றறிேய6 கைடேயேன. 
 
925. பாவ� எG�ஓ� ெப�Oசர-C( ைபைய எ92�( ப�பறியா- 
ேகாவ� எG�ஓ� Cரகா�9� ெகா�ேய6 த6ைன( ெபா��ப92தி2 
ேதவ� அ�ேத சிவேனநி6 தி�2தா� ஏ2த ஒ4றிஎG� 
காவ5 நகர� வர3ெச@தா@ ைக�மா றறிேய6 கைடேயேன. 
 
926. ெபா�ள4 Cட2தி6 <லா5உட�ைப( ேபா4றி வள�2�( <ல6இழ;ேத 
��ள4 ெகT;த மன2�டேன ��ளி அைல;த ��ட6எைன 
உ4ற4 கறிM த;�6ற6 ஒ4றி U�-C வ;�விைன- 
க4ற( பைகந7- கிட3ெச@தா@ ைக�மா றறிேய6 கைடேயேன. 
 
927. H�9� எ]�பா5 தைசயதனா5 ேகா]� ெபா5லா- Hைரதைன 
நா�9� பரம வ 7ெடனேவ ந�ணி மகிN;த நாேயைன 
ஊ�9; தா@ேபா5 உவ;�6ற6 ஒ4றி U�வ; �றநிைனM 
கா�9 க�ைண ெச@தத4ேகா� ைக�மா றறிேய6 கைடேயேன. 
 
928. ஊண2 �ய�;த பTமர�ேபா5 ஒதிேபா5 �6ைப2 தாCகி6ற 
^ண2 தல�ேபா5 ேசா1மிC� ேதாைல வள�2த Sணக6எைன 
மாண( ப1வா5 அ��சி;தா மணிேய உ6ற6 ஒ4றிநக� 
காண( பணி2த அ�ளிG-ேகா� ைக�மா றறிேய6 கைடேயேன. 
 
929. <�A� வT�<� <லா5ந7�� <TM� ெபாதி;த ெபாதிேபால 
ந�A ெகா�ய நைடமைனைய நா6எ6 *ள*� நாேயைன 
உ�A� அ�ேத ந7அம�;த ஒ4றி U�க� ெட6மன�� 
க�A களி-க3 ெச@தத4ேகா� ைம�மா றறிேய6 கைடேயேன. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
34. அவல மதி-C அைலச5  
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தி�ெவா4றிU� 
அ*சீ�-24 கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
930. ம�ைண மன2�( பாவிய6யா6 மடவா� உ�ேள வதி;தளி;த 
<�ைண மதி2�( <Cகி6ேற6 ேபாத� இழ;ேத6 <�ணியேன 
எ�ண இனிய நி6<கைழ ஏ2ேத6 ஒதிேபா5 இ�-கி6ேற6 
த�ந5 அ�ேத ந7எ6ைன2 த92தி காள2 த-க�ேவ. 
 
931. த-க தறிேய6 ெவறிேய6நா6 ச�ட மடவா� த��ைலேதா@ 
�-க� அதைன3 Sக�எ6ேற �ணி;ேத6 எ6ைன2 ெதாT�ப6எனி5 
மி-க அ�யா� ந7எ6ைன2 த92தி காள2 த-க�ேவ. 
ெச-க� நிற2�( ெபா6ேமனி2 தி�ந74 ெறாளிேச� ெசக��ேப. 
 
932. க��ேப ஒ4றி U�அம�;த கனிேய உ6த6 கழ5அ�ைய 
வி��ேப6 அ�யா� அ�2ெதா��5 ேமேவ6 ெபா5லா விடமைனய 
ெப��ேப@ மாத� பிண-Cழியி5 ேபைத மன�ேபா; திட3Rைற2 
���ேப எ6ன3 Sழ5கி6ேற6 �ைணெயா6 றறிேய6 �னிேயேன. 
 
933. �னிேய பிற2த4 ேக�எG� ��ட மடவா� உ�த��<� 
பனிஏ@ மல�RN �ைடநா4ற( பாT� Cழி-ேக வ 7N;திைள2ேத6 
இனிஏ �*ேமா எ6ெச@ேக6 எளிேய6 தைனந7 ஏ6*ெகாளா@ 
கனிேய க�ைண- கடேலஎ6 க�ேண ஒ4றி- காவலேன. 
 
934. வலேம உைடயா� நி6க�ைன வா@;� வாN;தா� வOசகேன6 
மலேம உைடேய6 ஆதலினா5 மாத� எG�ேப@ வா-C�உவ�3 
சலேம ஒT-C( ெபா2த1ைட3 சா@;� தள�;ேத6 சா�பறிேய6 
நலேம ஒ4றி நா9ைடயா@ நாேய6 உ@I� நா�எ6ேறா. 
 
935. நாைள வ�வ தறிேய6நா6 தOச� அைனய நைகய�த� 
ஆைள அT2�� ந7�-Cழியி5 அT;தி அT;தி எT;தைல;ேத6 
ேகாைள அக4றி நி6அ�-ேக H9� வ�ண� Cறி(பாேயா 
ேவைள எ12த ெம@Oஞான விள-ேக �2தி வி2தகேம. 
 
936. �2தி �தேல �-கAைட �1- க��ேப நி6பத2தி5 
ப2தி �தேல இ5லாேத6 பரம Sக2தி5 ப�ேவேனா 
எ2தி அைழ-C� க�க�ணா� இைட-C� பிள;த ெவ�(பதனி5 
த2தி விT;ேத6 எTேவேன5 த�ளா நி6ற ெத6மனேம. 
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937. மனேம �6ன� வழிகா�ட( பி6ேன ெச6* மைகய�த� 
தனேம எ6G� மைலஏறி( பா�2ேத6 இ��ட சலதிஒ6* 
�னேம ேதா6ற மதிமயகி விT;ேத6 எTவா6 �ய]கி6ேற6 
இனேம எ6ைன ந7அ6றி எ9(பா� இ5ைல எ6அரேச. 
 
938. எ6ைன- ெகா92ேத6 ெப�ேப@க� கி6ப� எனேவ என-கவ�ேநா@ 
த6ைன- ெகா92தா� நா6அ;ேதா தள�;� நி6ேற6 அ5ல�ெச� 
ெபா6ைன- ெகா92�� ெபறஅ1ய ெபா�ேள உ6ைன( ேபா4*கிேல6 
இ6ன5 ெகா92த பவ�ைடேய6 எ4*- கிவ�நி4 கி6ேறேன. 
 
939. எ4*- க�ய� நி6ற�நி6 இைண2தா� மலைர ஏ2தஅ6ேறா 
ம4றி- ெகா�ேய6 அஃதி6றி மடவா� இைடவா@ மணி(பா�பி6 
<4*- Cழ6ேற6 எ6ேனஎ6 <;தி எவ�-C( <க5ேவேன 
க4*2 ெதளி;ேதா� <கNஒ4றி- க�ணா�; ேதாC� க4பகேம. 
 
940. ஓC� ெபா�ேள தி�ஒ4றி U�வாN அரேச உைன2�திேய6 
த7C� <TM� சிைலந7�� சீT� வT�<� ேச�;தைல-க2 
^C� மடவா� <ைலநா4ற2 ^�பி5 \ைழI� Rதகேன6 
வாC� பவ�த7�2 த��வ�நி6 கட6கா� இ;த ம�ணிட2ேத. 
 
24. எTசீ�. ெதா.ேவ. 1,2. அ*சீ�. ச.�.க. ஆ.பா.  
 
35. ஆனா வாNவி6 அைலச5  
தி�ெவா4றிU� 
எTசீ�- கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
941. ��ளிவா@ ம9-C� காைணய� ஆ�ட2 �9-கிைன ஒ9-C*� காம- 
ெகா�ளிவா@( ேப@க� எGமட விய�த� H�ட2�� நா�ட�ைவ2 �ழ6ேற6 
உ�ளிவா@ ம92�� உ�கிஆ ன;த உததிேபா5 க�க� நக� உC(பா� 
அ�ளிவா@ ம9-C� அ�ேத எக� அ�ணேல ஒ4றிU� அரேச. 
 
942. ஒ4றிU� அம�� ஓளிெகT மணிேய உ6அ� உ6கிநி6 ேற2ேத6 
�4றிU� மலின- Cழிஇ�� மடவா� �ைலஎG� மலநிைற- Cைவைய3 
S4றிஊ� நாயி6 Sழ6றன6 வறிேத Sக�என3 RN;தழி உடைல( 
ப4றிU� நைக-க2 தி1த� கி6ேற6 பாவிேய6 உ@திற� அ1ேத. 
 
943. அ1ய� நின� தி�அ�� ஒ6ேற அWவ�� அைடதேல எைவ-C� 
ெப1யேதா� ேபெற6 *ண�;திேல6 ���9( ேப@கைள ஆயிர� H��3 
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ச1என3 ெசாலிG� ேபா�றா மடைம2 ைதயலா� ைமயலி5 அT;தி( 
பி1ய�4 றைல;ேத6 ஏைழநா6 ஒ4றி( ெப�மநி6 அ�ெளன- C�ேட. 
 
944. ெப�மநி6 அ�ேள அ6றிஇW Mலகி5 ேபைதய� <Tமல( பிலமா� 
க�மாN ெவைன2�� ேவ��ேல6 ம4ைற- கடMள� வாNைவI� வி��ேப6 
த�மவா 1திேய தட(ைண ஒ4றி2 தல2தம� தனி�த5 ெபா�ேள 
��மவா6 அ�ேத அ�யேன6 த6ைன3 ேசாதியா த��வ�6 பரேம. 
 
945. அ��வ�6 இய4ைக உலெகலா� அறிI� ஐயேவா நா6அைத அறி;�� 
ம��வெத6 இய4ைக எ6ெச@ேவ6 இதைன மனெகாளா த��அ� ளாேய5 
ெத��வெதா6 றி6றி மைகய� ெகாைக2 திட�மைல3 சிகர2தி5 ஏறி 
உ��வ�� அ5C5 ப9Cழி விT;த Cைலவ�� அ6றிஒ6 *�ேடா . 
 
946. உ�9நO சமர� உயி�ெபற- கா2த ஒ4றிU� அ�ணேல நி6ைன- 
க�9ெநO S�கி- க�க�ந7� ேசார- ைகCவி2 திைணய� இைறOேச6 
வ�9நி6 றைல-C� Cழ5பிைற \தலா� வOசக விழியினா5 மயகி- 
C�9ந7� ஞால2 திைடஅைல கி6ேற6 ெகா�யேன6 அ�யேன6 அ6ேற. 
 
947. அ6* ந7 அ�ைம3 சாதன� கா�� ஆ�டஆ �ரனா� உ6ைன3 
ெச6*^ த��எ6 றிரCத5 ேநா-கி3 ெச6றநி6 க�ைணைய- க�தி 
ஒ6*ேதா *�ள� உ�Cகி6 றன6கா� ஒ4றிU� அ�ணேல உலக2 
ெத6*மா5 உழ;ேத6 எனிG�நி6 அ�ேய6 எ6தைன- ைகவிேட5 இனிேய. 
 
948. இனியநி6 தி�2தா� இைணமல� ஏ2ேத6 இள�ைல மைகய�- C�ள� 
கனியஅ- ெகா�யா�- ேகவ5ெச@ �ழ6ேற6 கைடயேன6 விடயவாN Mைடேய6 
�னியஇW Mட4க� உயி�பி1; தி9கா5 �ைணநிைன அ6றிஒ6 றறிேய6 
தனியெம@( ேபாத ேவதநா யகேன தட�ெபாழி5 ஒ4றிU� இைறேய 
 
949. இைறI�நி6 தி�2தா� கமலக� ஏ2ேத6 எழி5ெபற உட�பிைன ஒ�பி- 
CைறI�ெவ� மதிேபா5 காலக� ஒழி2�- ேகாைதய� C*Cழி அள4றி5 
ெபாைறI� ந5 நிைறI� ந72�ழ6 றைல;ேத6 ெபா@யேன6 தன-Cெவ� ேசாதி 
நிைறI�ெவ� ந74*- ேகாலேன ஒ4றி நிமலேன அ�Jத5 ெநறிேய. 
 
950. ெநறியிேல6 ெகா�ய மைகய� ைமய5 ெநறியிேல நி6றன6 எனிG� 
ெபாறியிேல6 பிைழைய( ெபா*(ப�6 கடேன ெபா*(ப�� அ6றிஇW Mலக 
ெவறியிேல இ6G� மயகிடா �6த6 விைரமல� அ�2�ைண ஏ2�� 
அறிMேள அ��வா@ ஒ4றிU� அரேச அ6றினா� ��ள*2 தவேன. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
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36. அ�� திற;� அைலச5  
தி�ெவா4றிU� 
ெகா3சக- கலி(பா 
தி�3சி4ற�பல� 
 
951. நைறமண-C� ெகா6ைற நதி3ச�ல நாயகேன 
கைறமண-C� தி�ந7ல க�ட( ெப�மாேன 
உைறமண-C� [�ெபாழி5R� ஒ4றிஅ(பா உ6Gைடய 
மைறமண-C� தி�அ�ைய வா@நிர�ப வாN2ேதேனா. 
 
952. அைலவைள-C� பா4கடலா6 அ�<ய2தா6 வாN2திநித� 
தைலவைள-C� ெசகமல2 தாJைடயா@ ஆJைடயா@ 
உைலவைள-கா �2தைலேவ5 ஒ4றிஅ(பா உ6Gைடய 
மைலவைள-C� ைக�மல16 வ�ைமதைன வாN2ேதேனா. 
 
953. ஆற92�3 ெச6றஎக� அ(ப�-கா அ6*க�93 
ேசாெற92�3 ெச6ற �ைணேய SயOSடேர 
ஊெற92ேதா� காண1ய ஒ4றிஅ(பா உ6Gைடய 
ந7ற92த எ�ேதா� நிைலைமதைன( பாேரேனா. 
 
954. ைசவ2 தைலவ� தவ2ேதா�க� த�ெப�மா6 
ெம@ைவ2த உ�ள� விரவிநி6ற வி2தகேன 
உ@ைவ2த உ2தமேன ஒ4றிஅ(பா உ6Gைடய 
ெத@வ( <கNஎ6 ெசவிநிைறய- ேகேளேனா. 
 
955. பா9கி6ேறா� பாட( ப1சளி-C� <�ணியேன 
ேத9கி6ேறா� ேதடநி4C� தியாக( ெப�மாேன 
ஊ9கி6ேறா� இ5லாத ஒ4றிய(பா அ�பல2�� 
ஆ9கி6ற ேசவ�க� ட5ல5எலா� த7ேரேனா. 
 
956. [ணாக மாட( ெபா�ந�-C� <�ணியேன 
ேசணாக� வாC� சிவேன கட5விட2ைத 
ஊணாக உ�Jவ;த ஒ4றிஅ(பா மா5அயG� 
காணாத நி6உ�ைவ- க�9 களியேனா. 
 
957. ெகா�Jவா� ெகா�J� Cலமணிேய மா5அயG� 
��Jவா� ��அட-C� ேதா6றேல RN;�நிற� 
உ�Jவா� உ�உைறI� ஒ4றிஅ(பா உ6Gைடய 
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ெத�Jவா� [கழ4ெக6 சி;ைதைவ2� நி5ேலேனா. 
 
958. ெசWவ�ண ேமனி2 தி�ந74*( ேபரழகா 
எWவ�ண� நி6வ�ண� எ6றறித4 ெகா�ணாதா@ 
உWவ�ண6 ஏ2�கி6ற ஒ4றிஅ(பா உ6வ�வ� 
இWவ�ண� எ6ெற6 இதய2 ெதTேதேனா. 
 
959. ம6*ைடயா@ மா5அயG� ம4*�உள வானவ�� 
C6*ைடயா@ எ6ன- Cைறதவி�2த ேகாமாேன 
ஒ6*ைடயா@ ஊ�விைடயா@ ஒ4றிஅ(பா எ6Gைடய 
வ6*ைடயா@ எ6*6 மலர�ைய( ேபா4ேறேனா. 
 
960. C4ற� ெசயிG� Cணமா- ெகா�ட�J� 
ந4றவ�த� உ�ள� ந9நி6ற ந�பரேன 
உ4றவ�த� ந4*ைணவா ஒ4றிஅ(பா எ6க�2� 
�4றிடநி6 ச;நிதியி6 �6நி6* வாN2ேதேனா. 
 
961. வOச மடவா� மய-C� மய-ெகாழிய 
நOச�அணி க�ட2� நாதேன எ6ெற6* 
உOசவ�க� வாN2�கி6ற ஒ4றிஅ(பா உ6Gைடய 
கOச மல�அ�-ேக காத]4*( ேபா4ேறேனா. 
 
962. இ6ன5 உலக இ��நைடயி5 நா�ேதா*� 
�6னவ�� ெநOச2 �9-கழிய ந5ேலா�க� 
உ6ன5உ*� ெத�ள�ேத ஒ4றிஅ(பா எ6வா@உ6 
த6அைடேவ பா�2 தT�ேபற- காேணேனா. 
 
963. ெப�மணிேய எ6*லகி5 ேபைதயைர( ேபசாெத6 
க�மணிேய க4பகேம க�Aதலி5 ெகா�க��ேப 
ஒ�மணிேய ேதேனஎ6 ெறா4றிஅ(பா உ6தைனநா6 
ப�மணOெச@ பா��5 பரவி2 �திேயேனா. 
 
964. மானமிலா� நி6தா� வT2தாத வ6மன2தா� 
ஈன�அவ� பா5ேபா@ இைள2ேத6 இைள(பாற 
ஊனமிலா� ேபா4*கி6ற ஒ4றிஅ(பா உ6Gைடய 
ஞான அ�யி6நிழ5 ந�ணி மகிேழேனா. 
 
965. க5லா�- கிதHறி- க4பழி;� நி5லாம5 
எ5லா�-C� ந5லவேன எ6அரேச ந5த�ம� 
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ஒ5லா� <ரெம12த ஒ4றிஅ(பா உ6அ�-ேக 
ெசா5லாம5 மல�ெதா92�3 RN;தணி;� வாேழேனா. 
 
966. க4பவ4ைற- க5லா�- கைடய1ட� ெச6றவ��6 
அ4பஅ4ைற- Hலி- கைலI� அைல(ெபாழிய 
உ4பவ2ைத ந7-Cகி6ற ஒ4றிஅ(பா உ6Gைடய 
ந4பத2ைத ஏ2திஅ�� ந5நல;தா6 ந�ேணேனா. 
 
967. த;ைததா@ ம-க�மைன தார�எG� சகட2தி5 
சி;ைததா6 ெச6* தியகி மயகாேம 
உ;ைதஎ6ேபா� இ5லாத ஒ4றிஅ(பா உ6அ�-கீN 
�;ைதேயா� ேபா6* �யகி மகிேழேனா. 
 
968. ெபா@ஒ6ேற அ6றி( <ற�ெபா6*� ேபசாத 
ைவெயா6*� த7நா4ற வாயா�-C ேமேலாேன6 
உ@எ6 ற��ஈI� ஒ4றிஅ(பா உ6Gைடய 
ெம@ஒ6* ந74றி6 விள-கம� பாேரேனா. 
 
969. ^-க���6 ^கியபி6 ேசாறிைலேய எ6G�அ;த 
ஏ-க�ேம அ6றிம4ேறா� ஏ-கமிலா ஏைழயேன6 
ஊ-க�ேளா� ேபா4*கி6ற ஒ4றிஅ(பா நி6அ�-கீN 
ந7-கமிலா ஆன;த நி2திைரதா6 ெகா�ேளேனா. 
 
970. வா�<1; த7ன மடவா� மதி2தி9வா6 
ேபா�நித� ேபா-கி( <ல�<� <ைலநாேய6 
ஓ�மைற ேயா�CலM� ஒ4றிஅ(பா ஊரG-கா2 
^�ெச6ற நி6தா� �ைண(<கைழ( பாேடேனா. 
 
971. ெபா6னாைச ேயா9� <ைல3சிய�த� ேபராைச 
ம6னாைச ம6Gகி6ற ம�ணாைச( ப4ற*2ேத 
உ6னாைச ெகா�ேடஎ6 ஒ4றிஅ(பா நா6மகிN;�6 
மி6னா�� ெபா6ேமனி ெவ�ண74ைற( பாேரேனா. 
 
972. க�உ�ட நா@ேபா5 க9காம ெவ�ள��9 
^�உ�ட ெநOச2 �9-கட-கி அ6ப�க�த� 
உ�உ�ட ெத�அ�ேத ஒ4கஅ(பா உ6தைனநா6 
ெவ�உ�ட ந;தி விைடமீதி5 காேணேனா. 
 
973. ேபராத காம( பிணிெகா�ட ெநOசகேன6 
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வாராத ஆன;த வாNMவ;� வாN;திடேவ 
ஓராதா�- ெக�டாத ஒ4றிஅ(பா உ6Gைடய 
ந7ரா� சைடேம5 நிலெவாளிைய- காேணேனா. 
 
974. வ6ெனOச( ேபைத மடவா�- கழி;தைலI� 
க6ெனOச( பாவிய6யா6 காதலி2� ெந-C�கி 
உ6ெனOச2 ��உைறI� ஒ4றிஅ(பா உ6Gைடய 
ெவ6னO சணிமிட4ைற மி-Cவ;� வாN2ேதேனா. 
 
975. <�ணியேமா� ேபா�� <1;தறியா( ெபா@யவேன6 
எ�ணியேதா� எ�ண� இட�இ6றி �4றியிட 
உ�ணிலM ந5ஒளிேய ஒ4றிய(பா உ6Gைடய 
த�ணிலM தாமைர(ெபா6 தா���வி5 ெகா�ேளேனா. 
 
976. ந6றி�எ6 ேறா�;��அைத நாடா� ந5ெநறிைய- 
ெகா6றி�ந6 ெற6ன- Cறி-C� ெகா�யவ6யா6 
ஒ6*மன2 ��ஒறிேய ஒ4றிய(பா உ6Gைடய 
ெவ6றி மT(பைடயி6 ேம6ைமதைன( பாேடேனா. 
 
977. ம�கிட;த வாNவி6 மதிமய-C� மைகயரா5 
<�கிட;த ெநOச( <ைலேய6 <T-க�அற 
ஒ�கிட;த �2தைலேவ5 ஒ4றிஅ(பா நாரண6த6 
க�கிட;த ேசவ�யி6 கா�சிதைன- காேணேனா. 
 
978. H�9வி-C� ேம5எழேவ H4*வ6வ; தாவிதைன 
வா�9வி-C� கால� வ��6ேன எWMயி�-C� 
ஊ�9வி-C� தாயாC� ஒ4றிஅ(பா ந7உலைக 
ஆ�9வி-C� அ�பல2�6 ஆ�டமைத( பாேரேனா. 
 
979. மி6ஒ(பா� வாNைவ விய;திட�� வ 7N;தைல;ேத6 
ெபா6ஒ(பா@ ெத@வமண( [ஒ(பா@ எ6னிGேம 
உ6ஒ(பா� இ5லாத ஒ4றிய(பா உ6Gைடய 
த6ஒ(பா� ேவணியி6ேம5 சா�பிைறைய( பாேரேனா. 
 
980. சீல�அற நி4C� சிறியா� உறவிைடந5 
கால�அற( ேபசி- கழி-கி6ேற6 வானவ�த� 
ஒல�அற நOச�;�� ஒ4றிய(பா உ6Gைடய 
ந7ல மணிமிட4றி6 ேந�ைமதைன( பாேரேனா. 
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981. சீ�<கT� மா5<கT� ேதவ�அய6 த6<கT� 
யா�<கT� ேவ�ேட6 அ�ேய6 அ�நாேய6 
ஊ�<கT� ந5வளெகா� ஒ4றிஅ(பா உ6இதழி2 
தா�<கT� ந5ெதாT�< சா�;�6பா5 ந�ேணேனா. 
 
982. ஆதவ6த6 ப5இ*2த ஐய4 க��<1;த 
நாதஅர ேனஎ6* நா2தT�< ெகா�ேட2தி 
ஓதவள மி-கஎழி5 ஒ4றிஅ(பா ம�ணிட;�� 
மாதவ6�6 கானா மல�அ�-க� ைவேகேனா. 
 
983. க5ைல( <றக�ட கா@மன2�- ைகதவேன6 
ெதா5ைல( பழவிைனயி6 ேதா@வக6* வா@;திடேவ 
ஒ5ைல2 தி�வ��ெகா� ெடா4றிய(பா உ6Gைடய 
தி5ைல( ெபா�வி6 தி�நடன� காேணேனா. 
 
984. கைடயவேன6 க6மன2ேத6 ைகதவேன6 வOச 
நைடயவேன6 நாணிலிேய6 நா@-கிைணஇ6 �6ெபாழிய 
உைடயவேன உலேக2�� ஒ4றிஅ(பா நி6பா5வ; 
தைடயநி6* ெம@Cளி�;ேத ஆன;த� Hேடேனா. 
 
985. வாைத மய5கா�9� மடவா� மல-Cழியி5 
ேபைத எனவ 7N;ேத பிணிஉழ2ேத ேபய�ேய6 
ஓைத கட4கைரவா@ ஒ4றிஅ(பா வாN2�கி6ேறா� 
த7ைத அக4*�உ6ற6 சீ�அ�ைள3 ேசேரேனா. 
 
986. ெபா@ய�- CதMகி6ற <6ைமயிேன6 வ6ைமெசI� 
ெவ@ய4 கி1மிெயன ெம@ேசா�; திைள2தைல;ேத6 
உ@ய4 க��ெச@I� ஒ4றிஅ(பா உ6அ�ேச� 
ெம@ய�- கடைமெச@�6 ெம6மல�2தா� ந�ேணேனா. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
37. ந4*ைண விள-க�  
எ�சீ�- கழிெந�ல� ஆசி1ய வி�2த� 
தி�3சி4ற�பல� 
 
987. எOச ேவ��ய ஐ�<ல( பைகயா5 
இட�ெகா� ேடா @;தைன எ6னிG� இனிந7 
அOச ேவ��ய ெத6ைனஎ6 ெநOேச 
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அOச5 அOச5கா� அ�மைற நா6C� 
விOச ேவ��I� மாலவ6 மலேரா6 
விளக ேவ��I� மிட4றி6க� அ�தா 
நOைச ேவ��ய நாத6த6 நாம� 
நம3சி வாய�கா� நா�ெப*� �ைணேய. 
 
988. காவி6 ம6னவ6 எதி�-கிG� காம6 
கைணக6 ஏவிG� காலேன வ1G� 
[வி6 ம6னவ6 சீறிG� தி�மா5 
ேபா�-C ேந1G� ெபா�ளல ெநOேச 
ஓவி5 மா�ய� எ4றிG- கைட;தா@ 
ஒ6*� அOச5ந7 உளவறி2 திைலேயா 
நாவி6 ம6னைர- கைரதனி5 ேச�2த 
நம3சி வாய�கா� நா�ெப*� �ைணேய. 
 
989. ந7�ட� உ4றேதா� வOசக மடவா� 
ெந9க� ேவ5பட நிைலய� கலகி 
வா�ட� உ4றைன ஆயிG� அOேச5 
வாழி ெநOசேம மல�-கைண ெதா9(பா6  
ேகா�ட� உ4றேதா� நிைலெயா9 நி6ற 
ெகா�ய காமைன- ெகாJவிய \த5ந7 
நா�ட� உ4றேதா� நாத6த6 நாம� 
நம3சி வாய�கா� நா�ெப*� �ைணேய. 
 
990. எ�ைம வா�9�இ( பசியிG- ெகவ�பா5 
ஏC ேவா�என எ�ணைல ெநOேச 
அ�ம ஒ6*ந7 அறி;திைல ேபா]� 
ஆல- ேகாயி]� அ6*S; தர�-கா@ 
ெச�ைம மாமல�( பதக�ெநா; திடேவ 
ெச6* ேசாறிர; தனி2த�� ெச@ேதா6 
ந�ைம ஆJைட நாத6த6 நாம� 
நம3சி வாய�கா� நா�ெப*� �ைணேய. 
 
991. ஓ9 கி6றன6 கதிரவ6 அவ6பி6 
ஓ9 கி6றன ஒWெவா� நாளா@ 
வ 79 கி6றன எ6ெச@ேவா� இனிஅW 
ெவ@ய H4*வ6 ெவC���5 எ6ேற 
வா9 கி6றைன அOசைல ெநOேச 
மா�-க� ேடய�த� மா�பறி; திைலேயா 
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நா9 கி6றவ� நாத6த6 நாம� 
நம3சி வாய�கா� நா�ெப*� �ைணேய. 
 
992. மலC� மா5உட5 பிணிகைள ந7-க 
ம�;� ேவ��ைன வாழிஎ6 ெநOேச 
கலC ேற5அ�� தி�ெவ�ண7 ெறன� 
கர2தி �;த� க��ைல ேபா]� 
விலC றா(ெப�� காமேநா@ தவி�-க 
வி��பி ஏகிைன ெவ�<ேற5 அழியா 
நலெகா� ெசOசைட நாத6த6 நாம� 
நம3சி வாய�கா� நா�ெப*� �ைணேய. 
 
993. மா]� �OSவா6 மலரவ6 இற(பா6 
ம4ைற வானவ� �4றி]� அழிவா� 
ஏ]� ந4*ைண யா�நம- ெக6ேற 
எ�ணி நி4றிேயா ஏைழந7 ெநOேச 
ேகா]� ஆயிர� ேகா�அ� டக� 
Cைலய ந7-கிI� ஆ-கிI� அளி-C� 
நா] மாமைற( பர�ெபா�� நாம� 
நம3சி வாய�கா� நா�ெப*� �ைணேய. 
 
994. க;த வ�ணமா� கமல6மா5 �தேலா� 
க�� லா�எனி5 ைகைலய� பதிைய 
எ;த வ�ண�நா� கா�Cவ ெத6ேற 
எ�ணி எ�ணிந7 ஏகிைன ெநOேச 
அ;த வ�ணெவ� ஆைனேம5 ந�பி 
அம�;� ெச6றைத அறி;திைல ேபா]� 
ந;த� வ�ணமா� நாத6த6 நாம� 
நம3சி வாய�கா� நா�ெப*� �ைணேய. 
 
995. வ 7ர மா;த�� �னிவ�� Sர�� 
ேமM த4ெகாணா ெவ�ளிய கி1ைய3 
ேசர நா�ெச6* வணC�வா ெற�ேவா 
ெச(ெப6 ேறஎைன ந3சிய ெநOேச 
ஊர னா�ட6 ேசரனா� �ரக� 
ஊ�;� ெச6றஅW உளவறி; திைலேயா 
நார மா�மதி3 சைடயவ6 நாம� 
நம3சி வாய�கா� நா�ெப*� �ைணேய. 
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996. தலக6 ேதா*�ெச6 றWவிைட அம�;த 
த�பி ரா6தி�2 தாளிைன வணகி 
வலெகா J�ப� எ6ைனI� Hட 
வாஎ6 கி6றைன வாழிஎ6 ெநOேச 
இலக� ேதா*�ெச6 றிர;தி9� அவேன 
எ6ைன உ6ைனI� ஈ�-Cவ6 அத4C 
நலெகா J��ைண யாெதனி5 ேக�� 
நம3சி வாய�கா� நா�ெப*� �ைணேய. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
 
 
1001. ந5ல ந7றிடா நா@களி6 ேதக� 
நா4ற� ேந�;தி�5 ந�உயி�( பட-க 
வ5ல ந7றி9� வ5லவ� எழி6ெம@ 
வாச� ேந1�5 மகிNMட6 �க�க 
ெசா5ல ��ப1 மள;த�� �-ேக 
ெசா5]� வ�ண�இ2 ^@ெநறி ஒ6றா� 
அ5ல5 ந7-கிந5 அ��கட5 ஆ� 
ஐய� ேசவ� அைடCத4 ெபா��ேட. 
 
1002. அ��ெச@ ந7றிடா� அ��ன- கி�G� 
அ�ம ல2திைன அ�;�த5 ஒழிக 
ெத��ெகா� ந7றி9� ெச5வ�HN இ�G� 
ேச�;� வாN2திஅ2 தி�அ� �6க 
இ��ெச@ �6பந72 ெத6Gைட நாேவ 
இ6ப ந5அ� தினிதி�; த�;தி 
ம��ெச@ யாைனயி6 ேதா]92 ெத6G� 
வதிI� ஈச6பா5 வாTத4 ெபா��ேட. 
 
1003. �2தி ந7றிடா� �6ைகயா5 ெதா�G� 
��J *2த5ேபா5 �னிMட6 ந9க 
ப2தி ந7றி9� ப2த�-� காலா5 
பா@;� ைத-கிG� ப1;தைத மகிNக 
<2தி ஈ�கா� எ6Gைட உட�ேப 
ேபா4ற லா�<ர� ெபா�ப� நைக2ேதா6 
ச2தி ேவ4கர2 தனயைன மகிNேவா6 
த6ைன நா�எ6*� சா�;திட4 ெபா��ேட. 
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1004. இனிய ந7றிடா ஈனநா@( <ைலய�- 
ெக�ளி5 பாதிI� ஈCத5 ஒழிக 
இனிய ந7றி9� சிவன� யவ�க� 
எ�ைம- ேக�கிG� எ92தவ�- கீக 
இனிய ந6ெனறி ஈ�கா� கரகா� 
ஈச6 ந��ைட இைறயவ6 �தி(ேபா�- 
கினிய மா5விைட ஏறிவ; த��ேவா6 
இடெகா� ெட��ேள இைசCந4 ெபா��ேட. 
 
1005. நாட ந7றிடா �ட�க� கிட-C� 
நரக இ5லிைட நட(பைத ஒழிக 
ஊட5 ந7-C�ெவ� ந7றி9� அவ�க� 
உலM� வ 7��ைட ஒ�I� நட-க 
Hட ந6ெனறி ஈ�கா� கா5கா� 
Cமர6 த;ைதஎ� C��T தா�ேவா6 
ஆட அ�பல2 தம�;தவ6 அவ6த6 
அ��க ட5ப�; தா9த4 ெபா��ேட. 
 
1006. நிைலெகா� ந7றிடா( <ைலயைர மற;�� 
நிைன(ப ெத6பைத ெநOசேம ஒழிக 
கைலெகா� ந7றி9� க�2தைர நாJ� 
க�தி நி6*ேள கனி;�ெந- C�க 
மைலெகா� வி5லினா6 மா5விைட உைடயா6 
மல�அ ய6தைல ம6னிய கர2தா6 
அைலெகா� நOச� தா-கிய மிட4றா6 
அவைன நா�மகிN; தைடCத4 ெபா��ேட. 
 
தி�3சி4ற�பல� 
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 தி�வ��பா 
இராமலிக அ�க� (வ�ளலா�) அ�ளிய� 
இர�டா� தி��ைற - இர�டா� ப தி  
பாட!க� (1007 - 1543) 

 
 
39. ெந,ெமாழி வ.சி  
தி�ெவா0றி1�  
எ�சீ�4 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த�1007  வா�4ெகா� மைகய� �ைலமைல4 
ேக0றி  
மறி8�� அகவ� ம,வினி! த�ள;  
பா�4கி< றா=எைன4 ெக,;பதி! உன4 ;  
பாவ ேமஅலா! பல<சிறி �ளேதா  
ஈ�4கி< றா=க, காமமா� @ைலயா  
இ<A ெச<Aநா< ஏ�ெபA� ஒ0றி  
ஊ�4 � ேமவிய சிவ<அ�� வாளா!  
உ<ைன ெவ�,வ! உ�ைமஎ< Aணேர.  1  1008.  ெகா�ய மாத�க� 
இைடGA� நரக4  
 ழியி! எ<தைன4 ெகா�,ெச< றH8தி4  
க�ய வ.சைன யா!எைன4 கல4க�  
க�ட பாவிேய காமேவ� ,வேன  
இ�ய ெந.சக� இட�உழI தி�Iேத<  
இ<J� எ<ைனநK ஏ<இH4 கி<றா=  
ஒ�வி! ஒ0றி1�L சிவ<அ�� வாளா!  
உ<ைன ெவ�,வ! உ�ைமஎ< Aணேர.  2  1009.  ேபைத மாத�த� 
ம�கிைட ஆNIத  
பில8தி! எ<தைன; பி�8தழ வ KN8தி  
வாைத உ0றிட ைவ8தைன ஐேயா  
மதியி! காமமா� வ.சக �றியா  
ஏத� நK8த�� அ�ய�த� சா�வா!  
எHகி< ேற<எைன இ<J�நK இH4கி!  
ஓ�� ஒ0றி1�L சிவ<அ�� வாளா!  
உ<ைன ெவ�,வ! உ�ைமஎ< Aணேர.  3  1010.  ேகாவ� எ<J�ஓ� 
ெகாைல;@ைல8 தைலைம4  
ெகா�ய ேனஎைன4 Q�நK நி<ற  
பாவ வ<ைமயா! பைகஅ,8 �யி�ேம!  
ப6வி லாமேல பய<இழI தன<கா�  
சாவ நKயில ேத!எைன வி,க  
சல.ெச= வா=எனி! ச��மைற �ழ4க�  
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ஓவி! ஒ0றி1�L சிவ<அ�� வாளா!  
உ<ைன ெவ�,வ! உ�ைமஎ< Aணேர.  4  1011.  சா�Iத ேலாபமா� 
தையயிலி ஏடா  
தாNIதி ர;பவ� தம4கR அதJ�  
ஈ�Iத ஒ<றிைன ஈயS� ஒ�டா=  
இர4கி< ேறா�த6< அ�ெகாள0 கிைசவா=  
ேசா�Iதி டா�நா< �=;பS� ெச=யா=  
Tகமி லாதநK Uரநி! இ<ேற!  
ஓ�Iத ஒ0றி1�L சிவ<அ�� வாளா!  
உ<ைன ெவ�,வ! உ�ைமஎ< Aணேர.  5  1012.  ேமாக� எ<J�ஓ� 
Vட6! சிறIேதா=  
��வி லா8�ய� Vலஇ! ஒH4கி!  
ேபாக� எ<J�ஓ� அள0றிைட விழS�  
ேபா0A ம4க�ெப� ட<ைனதI ைதயரா�  
ேசாக வா6யி! அHIதS� இய0றிL  
WNகி< றா=எைன8 ெதாட�Iதிேட! ெதாட6!  
ஓைக ஒ0றி1�L சிவ<அ�� வாளா!  
உ<ைன ெவ�,வ! உ�ைமஎ< Aணேர.  6  1013.  மத�எ J�ெப� ம8தேன 
எைனநK  
வ�8த! ஓதினா! வாயிJ4 கடகா  
சிதெம J�பர< ெசயலிைன அறியா=  
தK  ெச=தன� ந<ைமயா� ெச=ேதா�  
இதம றிIதன� எம4கினி ஒ;பா�  
யாவ� எ<ெறைன இழிLசிைன அ�யா�4  
 தS� ஒ0றி1�L சிவ<அ�� வாளா!  
உ<ைன ெவ�,வ! உ�ைமஎ< Aணேர.  7  1014.  அைமவ றிIதிடா 
ஆணவ; பயேல  
அகில ேகா�G� ஆ�,கி< றவ<கா�  
எைமந ட8�ேவா< ஈ�ண ராம!  
இ<A நா�பர< இைணய� ெதாHேதா�  
கைமவி< ஏ8திேனா� அ�ய�� ஆேனா�  
கனிகி< ேறா�என4 க�திட மய4ேக!  
உைமய< ஒ0றி1�L சிவ<அ�� வாளா!  
உ<ைன ெவ�,வ! உ�ைமஎ< Aணேர.  8  1015.  க�ைம யா�அக 
காரம�4 கடவா  
கைடய ேனஉைன4 கலIதத னாேல  
அ�ைம யாகநா� பா�ேனா� க!வி  
அறஅ றிIதன� அ�ைளG� அைடIேதா�  
இ�ைம இ<ப�� ெப0றன� எ<ேற  
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எைனம தி8�நா< இழிவைடI தன<கா�  
ஒ�ைம ஒ0றி1�L சிவ<அ�� வாளா!  
உ<ைன ெவ�,வ! உ�ைமஎ< Aணேர.  9  1016.  ெவ�ைம ேச�அக 
காரமா� வ Kணா  
வி,வி ெட<றைன வி8தக� உணரா=  
த�ைம இ<றித0 கி�என8 �ணிIெத<  
தைனG� சா=;ப� தகெவன நிைன8தா=  
அ�ைம நி<றிேட! ேச=ைமெச< றழிநK  
அ<றி நி0றிேய! அ6�த! ஏ8��  
உ�ைம ஒ0றி1�L சிவ<அ�� வாளா!  
உ<ைன ெவ�,வ! உ�ைமஎ< Aணேர.  10  
 
 
தி�Lசி0ற�பல�  

 
40. அவல8 தHக!  
தி�ெவா0றி1�  
எ�சீ�4(26) கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த� 
 
(26). அAசீ� - ெதா.ேவ. 1,2. எ�சீ� - ச.�.க; ஆ.பா. 1017  ஊதி ய�ெபறா 
ஒதியிேன< மதிேபா=  
உழ[� பாவிேய< உ�ைமஒ< றறிேய<  
வாதி ய�@A� வ.சக� உடேன  
வா=இ H4 ற வ<ைமக� ேபசி  
ஆதி எ�ெப� மா<உைன மறIேத<  
அ<பி லாதஎ< வ<பிைன நிைன4கி!  
தKதி ய�பிய ந.ச�� கல �  
திகH� ஒ0றி1�8 தியாகமா மணிேய.  1  1018.  க!இ கIதவ< ெந.சக4 
ெகா�ேய<  
கயவ� தக\� கலI�நா� ேதாA�  
ம!இ கIதவா= வாதமி� ,லறி  
வ�I� கி<ற�< மா�4க8ைத நிைன4கி!  
இ!இ கIதஎ< மீெதன4 ேகதா<  
இக[� ேகாப�� இ�4கி<ற தானா!  
தி!ைல யா=உ<த< உள8�4ெக< னாேமா  
திகH� ஒ0றி1�8 தியாகமா மணிேய.  2  1019.  ைகத வ8த�த� 
களி;பினி! களி8ேத  
கால� ேபா4கிேன< கைளக�ம0 றறிேய<  
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ெச=த வ8த�த� திற�சிறி �ணேர<  
ெச=வ ெத<ைனநி< தி�வ�� ெபறேவ  
எ=த வ8தி� அ�ெளன4 கிரகி  
ஈயி! உ�,ம0 றி<ெறனி! இ<ேற  
ெச=த வ8தி� மடIைதய� நடன�  
திகH� ஒ0றி1�8 தியாகமா மணிேய.  3  1020.  அHத பி�ைள4ேக 
பா!உண வளி;பா�  
அ<ைன எ<ப�க� அழவலி இ!லா4  
ெகாH� ேந�சிA  ழவி4 � ெகா,;பா�  
 0ற� அ<ற� ம0றவ� ெசயேல  
ெதாH� நி<ன� �தி4கி<ேறா�4 ெகனேவ  
��ட ேனJ4 � WNIத�� ெசயலா�  
ெசH� மாதவி மல�திைச மண4க8  
திகH� ஒ0றி1�8 தியாகமா மணிேய.  4  1021.  உ�ளி ேயாஎன அலறிநி< 
ேற8தி  
உ�கி ெந4கிலா உள8த<யா< எனிJ�  
வ�ளி ேயா=உைன மற4கS� மா�ேட<  
ம0ைற8 ேதவைர மதி4கS� மா�ேட<  
ெவ�ளி ேயாெவன; ெபா<மகிN சிற4க  
விைரI� ��மதி! வி!வைள8 ெத68ேதா=  
ெத�ளி ேயா�@கNI தரகர எ<ன8  
திகH� ஒ0றி1�8 தியாகமா மணிேய.  5  1022.  வி�;பி ேல<தி� 
மா!அய< பதவி  
ேவ��4 ெகா�ெகன விள�பிJ� ெகா�ேள<  
ம�;பி< மாஉ6 யா=உ<த< அ�யா�  
மதி4 � வாNைவேய மனெகா, நி<ேற<  
ஒ�;ப டாதஇ^ ெவ<னள வினிஉ<  
உ�ள� எ;ப� அ;ப� அறிேய<  
தி�;@ யாசல ம<ன�மா தவ8ேதா�  
திகH� ஒ0றி1�8 தியாகமா மணிேய.  6  1023.  நிைலயி லாஉல 
கிய!ப,� மன8ைத  
நிA8தி ேல<ஒ� நியம�� அறிேய<  
விைலயி லாமணி ேயஉைன வாN8தி  
வ K�, ந<ெனறி4 Q�ெடன விள�ேப<  
அைலயி! ஆ�IெதH� ���ெபன அைலIேத<  
அ0ப ேன<தி� அ�ளைட ேவேன  
சிைலயி! ஆ�அழ! கைணெதா,8 தவேன  
திகH� ஒ0றி1�8 தியாகமா மணிேய.  7  1024.  காய� எ<பதா காய�எ< 
றறிேய<  
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கலகி ேன<ஒ� கைளகR� இ!ேல<  
ேசய ந<ெனறி அணி8ெதன4 கா�,�  
ெத=வ நி<அ�� திற�சிறி தைடேய<  
Uய நி<அ� யவ�ட< Q�8  
ெதாH�@ ெச=வேத Tக�என8 �ணிேய<  
தKய ேன<தைன ஆ�வெத^ வாேறா  
திகH� ஒ0றி1�8 தியாகமா மணிேய.  8  1025.  @<J னி;ப,� 
�ளியிJ� சிறிய  
ேபாக� ேவ�,நி< ெபா<அ� மறIேத<  
எ<னி னி;ப,� வ�ண�அஃ தறிேய<  
எ<ெச= ேக<எைன எ<ெசய; @ ேக<  
மி<னி னி!ெபாலி ேவணிய� ெப�மா<  
ேவற ேல<எைன வி��ப!உ< கடேன  
ெத<ன னி;ப,� ேசாைலWNI ேதாகி8  
திகH� ஒ0றி1�8 தியாகமா மணிேய.  9  1026.  அ�ய ேன<அல< 
எ<னிJ� அ�ேய<  
ஆக நி<றன< அ�ைமஇ� ைமயிJ�  
க�ய ேன<பிைழ யாைவG� ெபாA4க4  
கட<உ ன4கலா! க��ல< ஐயா  
ெபா�ெகா� ேமனிஎ� @�ணிய �தேல  
@<ைன ய.சைட; @கவ� ஏேற  
ெச�ய� ேத,றா8 தி^விய ஒளிேய  
திகH� ஒ0றி1�8 தியாகமா மணிேய.  10  
 

 
41. தி�வி�ண;ப�  
தி�ெவா0றி1�  
எ�சீ�4(27) கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த� 
 
(27). எHசீ�- ெதா.ேவ. 1,2. எ�சீ� - ச.�.க; ஆ.பா. 1027.  சழ4கி �Iதெத< 
னிட8தி!ஆ யிJ�நK�  
தIைத ஆதலி< சா�Iதந! ெநறியி!  
பழ4கி ைவ;ப� ேதவ`�4  6ய  
ப�ப< ேறாஎைன; ப6Iதிa� ஆனா!  
வழ4கி �;பதி  ம4 ெம< றன4 �  
வ 8�4 QAத! மர@ம0 ற<றா!  
@ைழ4ைக மாS6 ய�ீஒ0றி உைடய�ீ  
ெபா=ய< எ<னி!யா< ேபா�வழி எ�ேவா.  1  1028. . அH� ெந.சய�I 
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�ைமநிைன4 கி<ேற<  
ஐய நK�அறி யாத�� அ<ேற  
கH� �<றிய கா�டக8 தா,�  
கதியி a�என4 கழறின< அ!லா!  
பH� ேபசின ெதா<றிைல ஒ0றி;  
பதியி! வாNபட� ப4கநா யகேர  
ெபாH� ேபாகி<ற ெத<ெச=ேக< எைனநK�  
ெபா=ய< எ<னி!யா< ேபா�வழி எ�ேவா.  2  1029. . �<ைன மாதவ 
�ய0சிஒ< றி!லா  
Vட ேன<தைன �<வர வைழ8�;  
பி�ைன ஒ<A�வா=; ேபLசிa ரானா!  
பி8த� எ<Aைம; ேபசிட லாேம  
எ<ைன நா<பழி8 தி,கி<ற த!லா!  
இகNகி ேல<உைம எழி!ஒ0றி உைடய�ீ  
@<ைன அ.சைட ய�ீஎைன உைடய�ீ  
ெபா=ய< எ<னி!யா< ேபா�வழி எ�ேவா.  3  1030. . வ<ைம ேபசிய 
வ<ெதா�ட� ெபா��டா=  
வழ4 ; ேபசிய வ�ள!நK� அ<ேறா  
இ<ைம யாள�ேபா! வலியவI தி�J�  
ஏைழ யா�இவ< எ<ெறாழி8 தி�டா!  
த<ைம அ<ற� த�ம�� அ<றா!  
தமிய ேன<இ<J� சா0Aவ ெத<ேன  
ெபா<ைம அ.சைட ய�ீஒ0றி உைடய�ீ  
ெபா=ய< எ<னி!யா< ேபா�வழி எ�ேவா.  4  1031. . உற  கி<ற�� 
விழி;ப�� மகிNவா=  
உ�R கி<ற�� உ,;ப�� மய4 �  
இற  கி<ற�� ஏAகி< ற�மா=  
எ=4கி< ேற<மன� எ<னிJ� அ�ேய<  
அறெகா� c�அ� அர�என அைடIேத<  
அய�S தK�8ெதைன ஆ�ெகாள நிைனய�ீ  
@றெகா� கா�டக8 தK�ஒ0றி உைடய�ீ  
ெபா=ய< எ<னி!யா< ேபா�வழி எ�ேவா.  5  1032. . க��பி< க��G� 
கனிையG� ெகா,8தா!  
கயவ� ஆயிJ� கச4 �எ< Aைரயா�  
அ��பி< க��ள �ைலஉைம மகிH�  
ஐய நK�உம த��என4 களி4க  
இ��பி< க��ேந� ெந.சிேன< எனிJ�  
ஏ0A வாகிடா தி�Iத�� ேடேயா  
ெபா��பி< க�,6 ய�ீஒ0றி உைடய�ீ  

RangaRakes tamilnavarasam.com



ெபா=ய< எ<னி!யா< ேபா�வழி எ�ேவா.  6  1033. . வி�;@ நி<ற�� 
பதமல� மிைசஅ^  
வி�;ைப மா0Aத! விர ம0 ற<றா!  
க�;@ ேந6J� வ�ளிேயா� ெகா,4 �  
கடைம நK றா� உடைமயி< ேறJ�  
ெந�;@ c�உ� ஆயிJ� அ�கி!  
நி0க அ.Tேற< நKலJ� அ<றா!  
ெபா�;@ வி![ைட ய�ீஒ0றி உைடய�ீ  
ெபா=ய< எ<னி!யா< ேபா�வழி எ�ேவா.  7  1034. . ெகா�ய ந.ச� 
தா4கிய உம4கி4  
ெகா�ய ேனைனஆ� ெகா�\த! அ6ேதா  
அ�ய� த�ெபா�� ட�ப, வ K�எ�  
ஐய c�ம�4 கா�பட விைரIேத<  
ெந�ய மா!அய< கா�கில ேரJ�  
நி<A கா� வ! எ<Aள� �ணிIேத<  
ெபா�ய நKறணி வ K�ஒ0றி உைடய�ீ  
ெபா=ய< எ<னி!யா< ேபா�வழி எ�ேவா.  8  1035. . விைனயி 
னா!உட! எ,8தன ேனJ�  
ேமைல நா�உைம வி��பிய அ�ேய<  
எைனஇ< னா<என அறிIதிலி ேராநK�  
எHைமL ெச=ைகG� இ0ெறன அறிவ K�  
மைனயி னா!வ�� �ய�ெகட உம�  
மர@ ேவ��ேய வI�நி0 கி<ேற<  
@ைனயி னா!அம�I தK�ஒ0றி உைடய�ீ  
ெபா=ய< எ<னி!யா< ேபா�வழி எ�ேவா.  9  1036. பிைழ@ 6Iதன< 
ஆகி[� உம�  
ெப�ைம ேநா4கி!அ; பிைழசிறி த<ேறா  
மைழ@ 6Iதி,� வ�ைகைய மா0ற  
மதி4கி< ேறா�எவ� ம0றிைல அ�ேபா!  
உைழ@ 6Iத�� வ K�எனி! த,;பா�  
உ�ப� இ�ப6! ஒ�வ�� இைலகா�  
@ைழ@ 6Iதைக உலெவா0றி உைடய�ீ  
ெபா=ய< எ<னி!யா< ேபா�வழி எ�ேவா.  10  
 

 
42. ெந.சறிSdஉ  
தி�ெவா0றி1�  
எ�சீ�4 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த�1037.  எ<ன த<Aகா� வாN4ைகG� 

RangaRakes tamilnavarasam.com



சா�Iத  
இ<ப �<பக� இ�விைன; பயனா!  
ம<J� ��மல மட.ெசறி மனேன  
வாNதி ேயாஇ  வ!விைன4 கிடமா=  
உ<ன ந!அ� தா�சிவ ெப�மா<  
உ0A வாNIதி,� ஒ0றி1�4 கி<ேற  
இ<ன! அ0றிடL ெச!கி<ேற< உன4 �  
இய�பி ேன<பழி இ!ைலஎ< மீேத.  1  1038.  �<ப வாNவிைனL Tக�என 
மனேன  
WNI� மாையG� ஆNI�நி0 கி<றா=  
வ<ப தாகிய நKG�எ< Jடேன  
வ�தி ேயாஅ<றி நி0றிேயா அறிேய<  
ஒ<ப தாகிய உ�Sைட; ெப�மா<  
ஒ�வ< வாNகி<ற ஒ0றி1�4 கி<ேற  
இ<ப வாNSறL ெச!கி<ேற< உன4 �  
இய�பி ேன<பழி இ!ைலஎ< மீேத.  2  1039.  ஆ�, கி<றத0 காகஅ� 
பல8��  
ஆ, கி<றேச வ�மல� நிைனயா=  
வா�, கி<றைன வ!விைன மனேன  
வாNI� நKTக மா=இ� க�டா=  
Q�, கி<றந� பரசிவ< மகிNவி!  
 லS� ஒ0றி1�4 ேகாயி!WNI தி<ப�  
ஈ�, கி<றத0 ேககி<ேற< உன4 �  
இய�பி ேன<பழி இ!ைலஎ< மீேத.  3  1040.  வ.ச வாN4ைகைய 
வி,8தன< நKேய  
வா64 ெகா��  வாNIதி� மனேன  
ந.ச� ஆயிJ� உ� ைவ நKதா<  
நாJ� அகைத நய;ப� ந<ேறா  
த.ச� எ<றவ�4 க��த�� ெப�மா<  
த � ஒ0றி1�8 தல8திJ4 கி<ேற  
எ.ச! இ<றிநா< ெச!கி<ேற< உன4 �  
இய�பி ேன<பழி இ!ைலஎ< மீேத.  4  1041.  உ�ைம ஓதிJ� ஓ�Iதிைல 
மனேன  
உ;பி லி4 வI ��Rகி< றவ�ேபா!  
ெவ�ைம வாN4ைகயி< cக�விைன வி��பி  
ெவ\4கி< றா=உைன ெவA;பதி! எ<ேன  
த�ைம ேமவிய சைடGைட; ெப�மா<  
சா�Iத ஒ0றியI தல8திJ4 கி<ேற  
எ�ைம நKகிடL ெச!கி<ேற< உன4 �  
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இய�பி ேன<பழி இ!ைலஎ< மீேத.  5  1042.  நK,� ஐ�ெபாறி ெநறிநடI �லக  
ெநறியி! Q�நK நிைன;ெபா, மற;@�  
நா,� மாையயி! கிடI�ைழ4 கி<றா=  
ந<A நி<ெசய! நி<றி, மனேன  
ஆ,� அ�பல4 Q8த<எ� ெப�மா<  
அம�Iத ஒ0றி1� ஆலய8 தி<ேற  
ஈ, நKகிடL ெச!கி<ேற< உன4 �  
இய�பி ேன<பழி இ!ைலஎ< மீேத.  6  1043.  QA� ஓ�கண8 ெத�RA� 
நிைனS  
ேகா� ேகா�யா=4 ெகா�டைத மறI�  
மாA மாையயா! மயகிய மனேன  
வ�தி அ<ெறனி! நி0றிஇ^ வளவி!  
ஆA ேமவிய ேவணிஎ� ெப�மா<  
அம�Iத ஒ0றி1� ஆலய� அத<பா!  
ஈறி! இ<@றL ெச!கி<ேற< உன4 �  
இய�பி ேன<பழி இ!ைலஎ< மீேத.  7  1044.  யா� க�டைன அதனிட8 
ெத!லா�  
அைணகி< றா=அவ மாகநி0 கீIத  
ேபா� ேபா4கிைன ேயஇனி மனேன  
ேபாதி ேபாதிநK ேபா�வழி எ!லா�  
ேகா� நK4கிந! அ��த�� ெப�மா<  
 லS� ஒ0றி1�4 ேகாயி[4 கி<ேற  
ஏத� ஓடநா< ெச!கி<ேற< உன4 �  
இய�பி ேன<பழி இ!ைலஎ< மீேத.  8  1045.  விLைச ேவ��ைன 
விைனGைட மனேன  
ேமைல நா�ப�ட ேவதைன அறியா=  
�Lைச நKப,� �ய�உன4 க!லா!  
ெசா!லி றIதந! Tக�பலி8 தி,ேமா  
பிLைச எ�ெப� மா<என நிைனேய!  
பிற � ஒ0றிய� ெப�Iதைக அவ<பா!  
இLைச ெகா�,நா< ெச!கி<ேற< உன4 �  
இய�பி ேன<பழி இ!ைலஎ< மீேத. 9  1046.  U4க� உ0றி,� ேசா�@ைட 
மனேன  
ெசா!வ ெத<ைனஓ� Tக�இ� எ<ேற  
ஆ4க� உ0Aநா< வாழநK நரகி!  
ஆழ ேந�Iதி,� அ<Aக� டறிகா�  
நK4க� உ0றிடா நி<மல< அம�I�  
நிகH� ஒ0றி1� நியம8தி0 கி<ேற  
ஏ4க� அ0றிடL ெச!கி<ேற< உன4 �  

RangaRakes tamilnavarasam.com



இய�பி ேன<பழி இ!ைலஎ< மீேத.  10  
 

 
43. பிரசாத வி�ண;ப�  
தி�ெவா0றி1�  
எHசீ�4 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த�1047.  பைசஇலா4 க�க! பாைறேந� 
மன8�;  
பதகேன< ப�0A� வகேன<  
வைசஇலா�4 க�\� மாணி4க மணிேய  
வ�ளேல நிைன8ெதாழ! மறI�  
நைசஇலா மல�உ� ேடா ,A� ெகா�ய  
நா=என உணSெகா� ,0ேற<  
தைசஎலா� ந,க ஒ0றியி! உ<னா!  
த��4க; ப�டன< அ<ேற.  1  1048.  அ<ைனேபா< ற�ய�4 க�8தியி! 
அ�8��  
அ;பநி< அ�யிைன காணா  
ெத<ைனேயா மல�உ� ,ழ<றி,� ப<றி  
எ<னஉ� ,0றன< அதனா!  
@<ைனஅ� சைடஎ� @�ணிய ஒளிேய  
eதநா யகஎ<ற< உடல�  
த<ைனநK அம�Iத ஒ0றியி! உ<னா!  
த��4க; ப�டன< அ<ேற.  2  1049.  க�ணினா! உன� கழ0பத� காR�  
க�8திைன மறI�பாN வயி0ைற  
ம�ணினா! நிைற8த! எனஉண வ�Iதி  
மல�ெபற வIதன< அதனா!  
எ�ணினா! அடகா எ� ண4  <ேற  
இைறவேன நKஅம�I த�\�  
த�ணினா! ஓ � ஒ0றியி! உ<னா!  
த��4க; ப�டன< அ<ேற.  3  1050.  நி<�ன� நKல க�ட�எ< ேறா��  
ெநறிமறI �ணSெகா� டIேதா  
ெபா<�ன� நி<ற இ��ெபன நி<ேற<  
@ைலயேன< ஆதலா! இ<A  
மி<�ன� இல � ேவணிஅ� கனிேய  
வி6கட! தாைனWN உலக�  
த<�ன� இல � ஒ0றியி! உ<னா!  
த��4க; ப�டன< அ<ேற.  4  1051.   ழி4 ம� அைட4 � 
ெகா�ைகேபா! பாH�  
 �பிைய ஓ�பின< அ!லா!  
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ெசழி4 �உ< தி��< நKலக� டIதா<  
ெச;@த! மறIதன< அதனா!  
விழி4 �நி< றில � விளெகாளி மணிேய  
ெம<க�� ப<ீறெவ� �8த�  
தழி4ெகா\� வய!WN ஒ0றியி! உ<னா!  
த��4க; ப�டன< அ<ேற.  5  1052.  கம6ைட மலநK� கவிN8த!ேபா! 
வயி0A4  
கட<கழி8 தி�டன< அ!லா!  
அம6ைட; @ரV< ெற68த�� @6Iத  
ஐயேன நிைன8ெதாழ! மறIேத<  
சம6ைட மன8ேத< ஆதலா! �னிவ�  
சகர சிவசிவ எ<ேற  
தம6ைட ஓ � ஒ0றியி! உ<னா!  
த��4க; ப�டன< அ<ேற.  6  1053.  அ�ம�I தைனயா= நி<தி� 
�<ேபாI  
தரகர என8ெதாழ! மறIேத  
இ�\A� மன8ேத< மல8திJ� இழிIத  
இய!@ற உ�டன< அதனா!  
க�ம�I தைனய அ.ெசH8 ேதா��  
க�8த�ேபா! தி�8தம தாக8  
த�மநி< ேறா � ஒ0றியி! உ<னா!  
த��4க; ப�டன< அ<ேற.  7  1054.  க�cத! க��ேப நி<�ன� நKல  
க�ட�எ< ேறா�த! மறIேத  
உ�Rத0 கிைசIேத உ�,பி< ஒதிேபா!  
உ<�ன� நி<றன< அதனா!  
ந�Rத! ெபா��ேடா � நா<�க< மாேயா<  
நா�ட அ�ய�த�உ�ள8  
த�Rத! கலIத ஒ0றியி! உ<னா!  
த��4க; ப�டன< அ<ேற.  8  1055.  க0றவ�4 கினிதா� கதிய�� நKல  
க�ட�எ< A<தி� �<ன�  
ெசா0றிட! மறIேத< ேசா0றிைன ஊ8ைத8  
��8தியி! அைட8தன< அதனா!  
ெச0றம0 Aய�Iேதா� சிவசிவ சிவமா  
ேதவஓ� அரகர எJ�ெசா!  
ச0A�வி� டகலா ஒ0றியி! உ<னா!  
த��4க; ப�டன< அ<ேற.  9  1056.  �ைற;ப� நின� �<@நி< ேற8தி  
�<னிய பி<ன�உ� ணாம!  
சிைற;ப� வயி0றி! ெபாைற;பட ஒதிேபா!  
ெச<Aநி< �<ன�உ0 றதனா!  
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கைற;பட ஓ � க�டேன எவ�4 �  
க�8தேன ஒ�8தேன மி சீ�  
தைற;பட�I ேதா � ஒ0றியி! உ<னா!  
த��4க; ப�டன< அ<ேற.  10  
 

 
44. ஆடல�த; ப8�  
தி�ெவா0றி1�� தி�8தி!ைலG� 
எ�சீ�4(28) கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த�  
 
(28). எHசீ� - ெதா.ேவ. 1,2. எ�சீ� - ச.�.க; ஆ.பா. 1057.  சிIைத ெநாI�ெநாI 
தய�கி<ேற< சிவேன  
ெச=வ ேதா�Iதிேல< தK4 ண �ைடேய<  
வI� நி<ன�4 கா�ெசய எ<றா!  
வ.ச ெந.ச�எ< வச�நி<ற திைலேய  
எIைத நி<ன�� உ�ெடனி! உ=ேவ<  
இ!ைல எ<னி!நா< இ!ைலஉ=I திடேல  
அIதி வா<நிற8 ெதா0றி1� அரேச  
அ�ப ல8தினி< றாட!ெச= அ�ேத.  1  1058.  மாய ெந.சேமா நி<ன� 
வH8தா  
வ�ண ெம<தைன வலி4கி<ற ததனா!  
தKய< ஆயிேன< எ<ெச=ேவ< சிவேன  
தி�வ �� நா< ேசயJ� ஆேன<  
காய வாN4ைகயி! காம�� ,�ள�  
கல  கி<றன< கைளக�ம0 றறிேய<  
ஆய ஒ0றி1� அ�ணேல தி!ைல  
அ�ப ல8தினி< றாட!ெச= அ�ேத.  2  1059.  உ<ைன உ<னிெந4  �கிநி< 
ேற8த  
உ�ள� எ<வச� உ0றதி< ேறJ�  
எ<ைன ஆ\த! உ<கட< அ<ேற!  
இர4க� எ<ப�< னிட8திைல அ<ேறா  
�<ைன வ!விைன ��8தி�! சிவேன  
Vட ேனJ4  �<னி0ப ெதவேனா  
அ<ைன அ;பேன ஒ0றி1� அரேச  
அ�ப ல8தினி< றாட!ெச= அ�ேத.  3  1060. எ<ன நா<ெசாலி நிA8திJ� 
நி!லா  
ேத  கி<றதி^ ஏைழேய< மனIதா<  
உ<ன தி<ன�� ஒ�சிறி ��ேட!  
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ஒ,4கி நி0பனா! உ�ைமம0 றி<ேற!  
இ<ன ெத<றறி யாமல இ�ளி!  
இட�ெகா� ேவ<அ<றி எ<ெச=ேவ< சிவேன  
அ<ன �<ெசய! ஒ0றி1� அரேச  
அ�ப ல8தினி< றாட!ெச= அ�ேத.  4  1061. பாவி ெந.ச�எ< பா!இரா 
ேதா�;  
பாைவ யா�மய! ப�I�ைழ; பதனா!  
ேசவி யாதஎ< பிைழெபாA8 தா\�  
ெச=ைக நி<னேத ெச;பெல< சிவேன  
காவி ேந�விழி மைலமக� காண4  
கடலி< ந.T�, க�ண<ஆ திய�க�  
ஆவி ஈIத�� ஒ0றிஎ� இைறேய  
அ�ப ல8தினி< றாட!ெச= அ�ேத.  5  1062. Vட ெந.ச�எ< ெமாழிவழி 
நி!லா  
ேமாக வா6யி< �H கி< ற�கா�  
ேதட எ<வச� அ<ற� சிவேன  
தி�வ ��கட! திவைலஒ< AAேம!  
நாட நா�ய நல�ெபA� அதனா!  
நாJ� உ= ேவ< ந!கிட! ேவ�,�  
ஆட! ஒ0றியா= ெப��ப0ற; @லி1�  
அ�ப ல8தினி< றாட!ெச= அ�ேத.  6  1063.  கல  கி<றஎ< க�உன 
த��ஓ�  
க,கி< எ!ைலதா< கலIதி, மானா!  
வில  கி<றஎ< ெந.ச�நி< றி,மா!  
ேவA நா<ெபA� ேவ�ைகG� இ<றா!  
மல  கி<றைத மா0Aவ< உன�  
மல�;ெபா< தாளலா! ம0றில< சிவேன  
அல  கி<றசீ� ஒ0றி1� இைறேய  
அ�ப ல8தினி< றாட!ெச= அ�ேத.  7  1064.  மைறவ ெத<ைனG� 
மைற;ப� ெபா!லா  
வ.ச ெந.செம< வச;பட! இைலகா�  
இைறவ நி<ன�� ெக<ெச=ேவா� எனேவ  
எ�ணி எ�ணிநா< ஏ கி< றனனா!  
உைறவ �<ன� மல�அ<றி ம0ெறா<  
Aண�Iதி ேல<இஃ ��ைமநK அறிதி  
அைறவ ெத<னநா< ஒ0றி1� அரேச  
அ�ப ல8தினி< றாட!ெச= அ�ேத.  8  1065.  ஒ�க ண;ெபாH ேதJநி< 
அ�ைய  
உ�கி டா�ள� ஓ,கி< றதனா!  
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தி�க ண;ெபA� தKயேன< ெச=G�  
திற�அ றிIதிேல< ெச;பெல< சிவேன  
வ�க ண8�ட! நி0 ேமா விHேமா  
மாG ேமாஎன மய ேவ< த<ைன  
அ�க ைண8த�� ஒ0றி1� இைறேய  
அ�ப ல8தினி< றாட!ெச= அ�ேத.  9  1066.  யா� நி<க�8 தறிIதிேல< 
மனேமா  
எ<வ ச;படா தி�8தைல உைர8ேத<  
தK� ெச=யிJ� ெபாA8ெதைனL சிவேன  
தKய வ!விைனL ேச�Iதிடா வ�ண�  
பா� கா;ப�< பர�இ<ேற! பலவா=;  
பக�த! எ<னகா� பழிவ�� உன4ேக  
ஆ� கா��எ� ஒ0றி1� அரேச  
அ�ப ல8தினி< றாட!ெச= அ�ேத.  10  
 

 
45.வழிெமாழி வி�ண;ப�  
தி�ெவா0றி1�� தி�8தி!ைலG�1067.  நKல ேன<ெகா,� ெபா=யல �ைரயா  
நKச< எ<பெத< ெந.சறிI த�கா�  
சால ஆயிJ� நி<கழ! அ�4ேக  
சர�@  Iதி�! த�\த! வழ4ேகா  
ஆல� உ�டநி< த<ைமமா Aவேத!  
அகில ேகா�G� அழிIதி,� அ<ேற  
சீல ேமவிய ஒ0றிய� பரேன  
தி!ைல அ�பல� திகNஒளி விள4ேக.  1  1068.  க�R� மாமணி 
ேயஅ�� க��ேப  
க0ற ெந.சக� கனிIதி,� கனிேய  
எ�R� உ�படா இ<பேம எ<ெற<  
ெறIைத நி<றைன ஏ8தில< எனிJ�  
ம�R� ம0றியா< வழிவழி அ�ேய<  
மாய ம<றி�< மன�அறிI த�ேவ  
தி�ண� ஈIத�� ஒ0றி1� அரேச  
தி!ைல அ�பல� திகNஒளி விள4ேக.  2  1069.  ந!ல< அ!லனா< 
ஆயிJ� சிறிேய<  
நா<அ றிIதேதா நாடறிI த�கா�  
ெசா!ல வாயிைல ஆயிJ� எைனநK  
ெதாH�@ ெகா���! �=யJ� ஆேவ<  
வ!ல உ<க�8 தறிIதிேல< மனேம  
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மய  கி<றதியா< வா,கி< றன<கா�  
ெச!ல! நK4கிய ஒ0றி1� அரேச  
தி!ைல அ�பல� திகNஒளி விள4ேக.  3  1070.  இர4க� எ<பெத< 
னிட8திைல எனநK  
இகNதி ேய!அஃதி ய!@ம0 ற�ேய<  
பர4க நி<அ�� கிர4கேம அைடIேத<  
பா�8தி லா=ெகாேலா பா�8தைன எனி!நK  
கர;ப �<றன4 கழக<A க�டா=  
காள க�டேன கைகநா யகேன  
திர4க� ெந0றியா= ஒ0றியா=8 தி!ைல8  
தி�Lசி0 ற�பல� திகNஒளி விள4ேக.  4  1071.  யா� நா<பிைழ 
ெச=யிJ� ெபாA;பா<  
எIைத எ�மிைற எ<AவI தைடIேத<  
தK� ேநா4கிநK ெசயி�8தி�! அ�ேய<  
ெச=வ ெத<ைனநி< சி8தமி கறிேய<  
ேபா� ேபாகி<ற த<றிஎ< மாய;  
@ண�Lசி யாெதா<A� ேபாகி<ற திைலகா�  
சீத வா�ெபாழி! ஒ0றிய� பரேன  
தி�Lசி0 ற�பல� திகNஒளி விள4ேக.  5  1072.  தா=4 � தIைத4 � 
நிக��நி< இ�தா�  
சா�Iத ேமலவ� தைம8ெதாH ேத8தா  
நா=4 � நா=எJ� பாவிேய< பிைழைய  
நா� ந!ல�� ந!கிடா தி�Iதா!  
ஏ=4 � மா!நிற4 கால<வI தி,�ேபா  
ெத<ெகா லா�இIத எ�ண�எ< மன8ைத8  
தK=4  ெத<ெச=ேவ< ஒ0றிய� சிவேன  
தி!ைல அ�பல� திகNஒளி விள4ேக.  6  1073.  ஆ�, கி<றநK 
அறிIதிைல ேபா[�  
ஐவ� ப4க�நா< ஆ,கி< றதைன4  
கா�, கி<றவா< கடலிைட எHIத  
காள ��டஅ4 க�ைணைய உலகி!  
நா�, கி<றைன ஆயி!இ4 ெகா�ய  
நா=4 � உ<ன�� ந!கிட ேவ�,�  
தK�, கி<றந! @கNஒ0றி அரேச  
தி�Lசி0 ற�பல� திகNஒளி விள4ேக.  7  1074.  உ=ய ஒ<றிேல< 
ெபா=ய<எ< பதைன  
ஒளி8தி ேல<இIத ஒதியJ4 க��நK  
ெச=ய ேவ�,வ தி<ெறனி! சிவேன  
ெச=வ ெத<ைனநா< திைக;பைத அ<றி  
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ைமய! ெந.சிேன< ஆயிJ� உ<ைன  
மறIதி ேல<இ� வ.ச�� அ<ேற  
ெச=ய ேமனிஎ� ஒ0றி1� வாNேவ  
தி�Lசி0 ற�பல� திகNஒளி விள4ேக.  8  1075.  வா, கி<றன< 
எ<றைன இ<J�  
வ�Iத ைவ4கிJ� மறIதிேட< உ<ைன;  
பா, கி<றன< பாவிேய< எ<ைன;  
பா� கா;ப�< பர�அ� க�டா=  
ேத, கி<றமா! நா<�க< �தலா�  
ேதவ� யாவ�� ெத6வ�� ெபா�ேள  
ேச, நி<றந! ஒ0றி1� வாNேவ  
தி�Lசி0 ற�பல� திகNஒளி விள4ேக.  9  1076.  சிறிய� ெச=பிைழ 
ெப6யவ� ெபாA4 �  
சீல ெம<ப�< தி�ெமாழி அ<ேற  
வறிய ேன<பிைழ யாைவG� உன�  
மன8தி! ெகா�\த! வழ4கல இனிநK  
இைறG� தாN4கைல அ�யேன< த<ைன  
ஏ<A ெகா�ட�� ஈIதிட! ேவ�,�  
ெசறிய ஓகிய ஒ0றிய� பரேம  
தி�Lசி0 ற�பல� திகNஒளி விள4ேக.  10  
 

 
46. சிAைம வி�ண;ப�  
தி�ெவா0றி1�  
எ�சீ�4(29) கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த� 
 
(29). எ�சீ� - ெதா.ேவ.1, ச.�.க, ஆ.பா; எHசீ� - ெதா.ேவ.2, 1077.  இ<A நி<றவ� 
நாைளநி< றிலேர  
எ<ெச= ேவா�இத0 ெக<Aள� பைத8�L  
ெச<A நி<Aேசா� கி<றன< சிவேன  
ெச=வ ெத<ைனநா< சிறிய�� சிறிேய<  
ந<A நி<�ைண நாடக மல�8தா�  
ந�ண எ<AநK நயIத�� வாேயா  
ெபா<ற! இ<றிய எழி!ஒ0றி அரேச  
ேபா0A� யாவ�4 � ெபா�வி!நி< றவேன.  1  1078.  மAைம 
இ�ைமG� வள�ெபற ேவ�ேட<  
ம�S� நி<அ�� வாNSற அைடயாL  
சிAைம எ�ணிேய திைக4கி<ேற< சிவேன  
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ெச=வ ெத<ைனநா< சிறிய�� சிறிேய<  
வAைம யாளேன< வா�ட�நK அறியா  
வ�ண� உ�,ெகா! மாணி4க மைலேய  
ெபாAைம யாளேன ஒ0றிஅ� பரேன  
ேபா0A� யாவ�4 � ெபா�வி!நி< றவேன.  2  1079.  உ=ய வ!லேன! 
உ<தி� அ�ளா�  
உைடைம ேவ�,�அ^ உைடைமைய8 ேதட!  
ெச=ய வ!லேனா அ!லகா� சிவேன  
ெச=வ ெத<ைனநா< சிறிய�� சிறிேய<  
ெப=ய வ!லநி< தி�வ�� ேநா4க�  
ெபறவி ைழIதன< பிறஒ<A� வி��ேப<  
ெபா=யி த!லஎ� ஒ0றிஅ� பரேன  
ேபா0A� யாவ�4 � ெபா�வி!நி< றவேன.  3  1080.  ெவ![ கி<றன� 
விைன;@ல ேவட�  
ெமலிகி< ேற<இ  வ Kணினி! கால�  
ெச![ கி<றன ஐயேவா சிவேன  
ெச=வ ெத<ைனநா< சிறிய�� சிறிேய<  
ெசா![ கி<றன< ேக�கி<றா= ேக�,�  
Uர நி<றைன ஈரமி! லா�ேபா!  
@![ கி<றசீ� ஒ0றிஅ� பரேன  
ேபா0A� யாவ�4 � ெபா�வி!நி< றவேன.  4  1081.  ஏA கி<றிேல< 
இழிகிேல< ந,நி<  
ெற=4கி< ேற<பவ� எ<J�அ4  ழியி!  
ேதA கி<றிேல< சி4ெகனL சிவேன  
ெச=வ ெத<ைனநா< சிறிய�� சிறிேய<  
QA கி<றெத< கடS�நK அறியா4  
ெகா�ைக ஒ<றிைல  <றவி! ேலாேன  
eA வெகா\� ஒ0றிஅ� பரேன  
ேபா0A� யாவ�4 � ெபா�வி!நி< றவேன.  5  1082. கIத ��மல 
��என நி<றா=  
க�, ெகா��ேல< காமவாN வதனா!  
சிIைத ெநாIதய� கி<றன< சிவேன  
ெச=வ ெத<ைனநா< சிறிய�� சிறிேய<  
எIத ந!வழி யா!உைன அைடேவ<  
யா�I ேத�Iதிேல< ேபா�ேபா வ�கா�  
@Iதி இ<பேம ஒ0றிஅ� பரேன  
ேபா0A� யாவ�4 � ெபா�வி!நி< றவேன.  6  1083.  அ!ல! 
எ<ைனவி� டக<றிட ஒ0றி  
அ,8� நி0கேவா அ<றிந0 @லி1�8  
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தி!ைல ேமவேவா அறிIதிேல< சிவேன  
ெச=வ ெத<ைனநா< சிறிய�� சிறிேய<  
ஒ!ைல இ வா எ<ற�� @6யா  
ெதாழிதி ேய!உைன உAவெத^ வணேமா  
@!ல� ேமவிடா ஒ0றிஅ� பரேன  
ேபா0A� யாவ�4 � ெபா�வி!நி< றவேன.  7  1084.  ஞால 
வாN4ைகைய ந�பிநி< Aழ[�  
நா=க \4ெகலா� நாயர சாேன<  
சீல� ஒ<றிேல< திைக4கி<ேற< சிவேன  
ெச=வ ெத<ைனநா< சிறிய�� சிறிேய<  
ஏல நி<அ�� ஈதிேய! உ=ேவ<  
இ!ைல ேய!என4 கி!ைலஉ= திறேம  
ேபால எ<Aைர யாஒ0றி அரேச  
ேபா0A� யாவ�4 � ெபா�வி!நி< றவேன.  8  1085.  T8த ெந.ச�� 
ேச�4கிJ� அல�  
ேசா�ப! ெந.ச�� ேச�4கிJ� நின�  
சி8த� எ<னள வ<ற� சிவேன  
ெச=வ ெத<ைனநா< சிறிய�� சிறிேய<  
நி8த� நி<ன� அ<றிஒ< ேற8ேத<  
நி8த ேனஅ� நKஅறி யாேயா  
@8த �IதமிN ஒ0றி1� அரேச  
ேபா0A� யாவ�4 � ெபா�வி!நி< றவேன.  9  1086.  த8� ம8திைட8 
தயிெரன விைனயா!  
தள�I� V;பினி! த�,ெகா� ,ழ<ேற  
ெச8� மீளS� பிற;ெபனி! சிவேன  
ெச=வ ெத<ைனநா< சிறிய�� சிறிேய<  
ெதா8� ேவ�,�நி< தி�வ�4 ெகைனேய  
��ட< எ<றிேய! �ைணபிறி தறிேய<  
@8ைத நK4கிய ஒ0றிஅ� பரேன  
ேபா0A� யாவ�4 � ெபா�வி!நி< றவேன.  10  1087.  ப6Iதி ேல<அ�� 
பா A� ெபா��டா=;  
பIத பாச8ைத; பறி8தி,� வழிைய8  
ெத6Iதி ேல<திைக; @�டன< சிவேன  
ெச=வ ெத<ைனநா< சிறிய�� சிறிேய<  
வி6Iத ெந.ச��  விIதில இ<J�  
ெவ=ய மாையயி! ைகயற வைடIேத  
@6I� சா�கி<ற ெதா0றிஅ� பரேன  
ேபா0A� யாவ�4 � ெபா�வி!நி< றவேன.  11  
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47. ஆ0றா வி�ண;ப�  
தி�ெவா0றி1�  
எHசீ�4 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த� 1088.  அ<ைனயி! ெப6�� 
இனியஎ< அரேச  
அ�பல8 தாட!ெச= அ�ேத  
ெபா<ைனஒ8 ெதாளி�� @6சைட4 கனிேய  
ேபாதேம ஒ0றிஎ� ெபா�ேள  
உ<ைனவி� டயலா� உறSெகா� டைடேய<  
உ�ைமஎ< உ�ள�நK அறிவா=  
எ<ைனவி� ��!நா< எ<ெச=ேவ< ஒதிேபா!  
இ�4கி<ற இ^ெவளி ேயேன.  1  1089.  எளியேன< ைமய! மன8தினா! 
உழ<ேற<  
எ<ெச=ேவ< எ<ெச=ேவ<ெபா!லா4  
களியேன< வா�ட� க�டைன இ<J�  
க�ைணெச= திைலஅ�� க��ேப  
அளியேன தி�Lசி0 ற�பல8 ெதாளிேய  
அ�ம�I ேதவட வன8�8  
தனியேன ஒ0றி8 தல8தம� மணிேய  
தையயிலி ேபா!இ�I தைனேய.  2  1090.  இ�Iதைன என� ெந.சிJ� 
எIதா=  
எ<�ய� அறிIதிைல ேபா[�  
��Iதைன �Aவ! மைகய� மைலேந�  
�ைல8தைல உ��டன ேனJ�  
ம�Iதைன யா=உ< தி�வ� மலைர  
மறIதிேல< வH8�கி< றன<கா�  
வ�Iதைன ேய!எ< Aைர8திைல ஐயா  
வ.சக� உன4 �உ� ேடேயா.  3  1091.  உ�டந. சி<J� க�ட�வி� 
டகலா  
�ைறIத� நாெடாA� அ�ேய<  
க�டன< க�ைண4 கட!எJ�  றி;ைப4  
க�,க� ,ளம� ெநகேவ  
வி�டன< எ<ைன4 ைகவி�! சிவேன  
விட8திJ� ெகா�ய<நா< அ<ேறா  
அ�ட�க� கரேச அ�பல8 த�ேத  
அைலகி<ேற< அறிIதி�I தைனேய.  4  1092.  தைனய�ெச= பிைழைய8 
தIைதய�  றி8�8  
த�\த! வழ4கல எ<பா�  
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விைனயேன< பிைழைய விைனயிலி நKதா<  
விவக68 ெத�Rத! அழேகா  
உைனயலா திறI�� பிறI��இ^ Sலகி!  
உழ<றி,I ேதவைர மதிேய<  
எைனயலா �ன4கி காளிைல ேயாஉ� 
ெட<னிJ� ஏ<Aெகா� ட�ேள.  5  1093.  ஏ<Aெகா� ட�ள 
ேவ�,�இ^ எளிேய<  
இ�4கிJ� இற4கிJ� ெபா�S�  
ஊ<Aெகா� ட�\� நி<ன� ய!லா!  
உைர4 �மா! அய<�த! ேதவ�  
நா<Aெகா� �,வ ேரJ�ம0 றவ�ேம!  
நாஎழா ��ைமய ீதித0 L  
சா<Aெகா� ட�ள நிைன8திேய! எ<J�  
சா�Iதநி< சர�இர� ட<ேற.  6  1094.  சரணவா 6ச�எ< தைலமிைச 
இ<J�  
த68திைல தாN8தைன அ�ேய<  
கரணவா தைனG� கIதவா தைனG�  
கலகிட4 கபமிH8 �I��  
மரணவா தைன4ெக< ெச= வ� எ<ேற  
வ�I�கி< றன<மன� மாழாI  
தரணV< ெற6ய நைக8தஎ� இைறேய  
அ�யைன ஆ�வ�< கடேன.  7  1095.  கட�ெபாழி ஓக! உ6உைட 
உ,4 �  
கடSேள கடSள� ேகாேவ  
மட�ெபாழி மன8ேத< மல.ெசறிI UA�  
வாயி!ஓ� ஒ<பதி! வ��இ^  
உட�ெபாழிI தி,ேம! மீ�,மீ� ெடIத 
உட�@ெகா� ,ழ!வேனாஎ<A  
நட�ெபாழி பத8தா= ந, கி< றன<கா�  
நா<ெசG� வைகஎ� நவிேல.  8  1096.  வைகஎ� ெத6Iேத< ஏைழேய< 
உ=வா<  
வ�ளேல வலிIெதைன ஆ\�  
தைகஅ� இ<ேற! எ<ெச=ேவ< உலக�  
சழ4 ைட8 தமிய<நK நி<ற  
திைகஎ� எ<றா! ெசாலஅறி யா�  
திைக8தி,� சிறியேன< த<ைன;  
பைகஅ� க�தா தா�வ�< பரகா�  
பவளமா நிற8தக0 பகேம.  9  1097.  க0பன அறிI� க0கிேல< சழ4 4  
க!விக0 Aழ<றன< க�ைண  
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ெசா0பன மதி[� கா�கிேல< ெபா!லாL  
Wகர� எனமல� �=8ேத<  
வி0பன< எனேவ நி0ப� விைழIேத<  
வ Kணேன< விரகிலா ெவறிேய<  
அ0பேன< த<ைன ஆ�டநி< அ�ைள  
ஆ=Iதி�! அ<ைனயி< ெப6ேத.  10  
 

 
48.சIநிதி �ைறய,ீ  
தி�ெவா0றி1�� தி�8தி!ைலG�  
கலி வி�8த�(30)  
 
(30). வ.சி வி�8த� - ெதா. ேவ. 1, ச.�.க;  
கலி வி�8த� - ெதா.ேவ. 2, ஆ.பா.1098.  ஒ0றி ேமவிய உ8தம ேனமணி8  
ெத0றி ேமவிய தி!ைலய; பாவிழி  
ெந0றி ேமவிய நி<மல ேனஉைன;  
ப0றி ேமவிய ெந.ச�உ< பாலேத.  1  1099.  பாலி< நK0A; பர.Tட 
ேரமல�4  
காலி< ஈ0A4 கதிெபற ஏைழேய<  
மாலி< ஈ0A மய4கற! எ<Aக!  
ஆலி< ஈ0A; ெபா��அ�� ஆதிேய.  2  1100.  ஆதி ேயதி!ைல 
அ�பல8 தாட!ெச=  
ேசாதி ேயதி�8 ேதாணி@ ர8தேன  
ஓதி ேயத�� ஒ0றிஅ; பாஇ�  
நKதி ேயஎைன நKம� வாதேத.  3  1101.  வாத� ஓதிய வ.சைர4 காணி!ஓ�  
காத� ஓ,� க�யைன ஆ�வ�  
நKத ேமாஅ<றி ேந��அ நKதேமா  
ஓத� ஓெதாலி ஒ0றி8த ல8தேன.  4  1102.  தல8த ேனதி!ைலL சகர 
ேனதைல4  
கல8த ேனெந0றி4 க�Rைட யாளேன  
நல8த ேனஒ0றி நாயக ேனஇIத  
மல8த ேனைனG� வாNவி8த! மா�பேத.  5  1103.  மா�ெகா� அ�பல 
மாணி4க ேமவிட�  
ஊ�ெகா� க�ட8ெத� ஒ0றிஅ; பாஉ<த<  
ஏ�ெகா� ேசவ� இ<@கN ஏ8திடா4  
ேகா�ெகா� ெந.ச4 ெகா�யJ� உ=வேன.  6  1104.  உ=G� 
வ�ண�இ  <அ�� எ=தநா<  
ெச=G� வ�ண�ெத 6Iதில< ெச!வேம  
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ெப=G� வ�ண;ெப ��கி ேல@ர�  
எ=G� வ�ண�எ 68த�� எIைதேய.  7  1105.  எIைத ேயதி!ைல 
எ�இைற ேய க<  
தIைத ேயஒ0றி8 த�அ� ேதஎ<த<  
�Iைத ஏNபவ Vடம ய4கறL  
சிIைத ஏத�தி �Iதஅ ��ைவேய.  8  1106.  தி�Iத நா<மைற8 
தி!ைலLசி0 ற�பல8  
தி�Iத ஞானஇ ய!ஒளி ேயஒ0றி;  
ெபா�Iத நி<ற�� @�ணிய ேமஇ   
வ�Iத எ<தைன ைவ8தத ழகேதா.  9  1107.  ைவ8த நி<அ�� வாழிய 
வாழிய  
ெம=8த தி!ைலயி< ேமவிய இ<பேம  
உ=8த ந!அ�� ஒ0றிஅ; பாஎைன;  
ெபா=8த சிIைதவி� ,<தைன; ேபா0றேவ.  10  1108.  ேபா0ற 
ைவ8தைன @�ணிய ேனஎைனL  
சா0ற ைவ8தைன நி<@கN8 த<ைமைய8  
ேத0ற ைவ8தைன ெந.ைச8ெத ளிIத<ைப  
ஊ0ற ைவ8தைன உ<ஒ0றி ேமவிேய.  11  
 

 
49. இரக! வி�ண;ப�  
தி�ெவா0றி1�  
எ�சீ�4 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த� 1109.  ப0A ேநா4கிய பாவிேய< 
தன4 ;  
ப6I� நKஅ�� பத�அளி8 திைலேய  
ம0A ேநா4கிய வ!விைன அதனா!  
வ.ச மாையயி< வாN4ைகயி< மன8தி<  
அ0A ேநா4கிய ேநா=களி< V;பி<  
அைலதI தி^Sல க�ப,� பா�ைட  
உ0A ேநா4கினா! உ� ெத< உ�ள�  
ஒ0றி ேமவிய உல ைட ேயாேன.  1  1110.  ெகா�ய ெந.சிேன< ேகாபேம 
அைடIேத<  
ேகா� ேகா�யா�  ண;பH �ைடேய<  
க�ய வ.சக4 க�வேன< தன4 <  
க�ைண ஈIதிடா தி�Iதி�! கைடேய<  
அ�ய< ஆ வ ெத^வண� எ<ேற  
ஐய ஐயநா< அலறி, கி<ேற<  
ஒ�ய ��மல� ஒ�கA8 தவ�ேச�  
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ஒ0றி ேமவிய உல ைட ேயாேன.  2  1111.  காம� எ<பேதா� உ�4ெகா�^ 
Sலகி!  
கல  கி<றஇ4 கைடயேன< தன4 L  
ேசம� எ<பதா� நி<அ�� கிைடயாL  
சிAைம ேயஇ<J� ெசறிIதி, மானா!  
ஏம ெந.சின� எ<றைன ேநா4கி  
ஏட நKகைட எ<றி�! அவ��<  
ஊம< ஆ வ த<றிஎ< ெச=ேவ<  
ஒ0றி ேமவிய உல ைட ேயாேன.  3  1112.  ம�ணி! நி<றவ� வாNவ�� 
கண8தி!  
வ�Iதி மா=வ�� ம0றிைவ எ!லா�  
க�ணி< ேந�நித க�,�இ^ வாNவி!  
காத! நKகிலா4 க!மன4 ெகா�ேய<  
எ�ணி நி<றஓ� எ�ண�� ��யா  
ெத<ெச= ேக<வ�� இ�விைன4 கயி0றா!  
உ�ணி ர�பநி< றா�,கி< றைனநK  
ஒ0றி ேமவிய உல ைட ேயாேன.  4  1113.  ெவ��சி ேயத�� மலஇரா 
இ<J�  
வி�ய4 க��ேல< விைனயிேன< உ�ள�  
ம��சி ேமவிய ெத<ெச=ேக< உ<பா!  
வ�வ த0ெகா� வழிG�இ கறிேய<  
ெத��சி ேயத�� நி<அ�� ஒளிதா<  
ேச6! உ= ேவ< ேச�Iதில தானா!  
உ��சி ஆழிஒ8 �ழ!வ� ெம=கா�  
ஒ0றி ேமவிய உல ைட ேயாேன.  5  1114.  யா�� உ<ெசய லா�என 
அறிI��  
ஐய ைவயேம! அவ�இவ� ஒழியா8  
தK� ெச=தன� ந<ைமெச= தன�நா�  
ெத6I� ெச=வேத திற�என நிைன8�4  
ேகா� ெச=மல4 ேகா�ைடைய4 காவ!  
ெகா�, வாNகிேற< க��ட இனிநK  
ஓ� ெச=வெதா< ெற<Jயி�8 �ைணேய  
ஒ0றி ேமவிய உல ைட ேயாேன.  6  1115.  பIத ம��<ஆ� பாவிெந. 
சக8தா!  
பவ;ெப �கட! ப�I�ழ< றய�Iேத<  
இIத ம��!நா< உழ<றேத அைமG�  
ஏற ேவ�,�உ< எ�ணேம தறிேய<  
அIத ம��னி! இ�8திேயா அ<றி  
அ�ைம ேவ��நி< அ��ெப�� @ைணைய  
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உIத ம��னா! த�திேயா உைரயா=  
ஒ0றி ேமவிய உல ைட ேயாேன.  7  1116.  ஞான ெம<பதி< உAெபா�� 
அறிேய<  
ஞானி அ!ல<நா< ஆயிJ� கைடேய<  
ஆன ேபாதி[� என4 நி< அ��ஓ�  
அRவி! பாதிேய ஆயிJ� அைடIதா!  
வான ேமவிய அமர�� அயJ�  
மா[� எ<�ன� வலியில� அ<ேற  
ஊன� நK4கிந! அ��த�� ெபா�ேள  
ஒ0றி ேமவிய உல ைட ேயாேன.  8  1117.  அளிய ெந.ச�ஓ� அறிS� 
வா �  
அ<ப� த�@ைட அRகிய அ��ேபா!  
எளிய ெந.சிேன0 ெக=திடா ேதJ�  
எ�ளி! பாதிம� gIத�� வாேய! 0 
களிய மாமய! காடற எறிIதா  
கார ேவ6ைன4 கைளI�ெம=; ேபாத  
ஒளிய வி8தினா! ேபாக�� விைள;ேப<  
ஒ0றி ேமவிய உல ைட ேயாேன.  9  1118.  நாக நா�டதி< நல�ெபற 
ேவ�ேட<  
நரகி! ஏெகன நவிலிJ� அைமேவ<  
ஆக� நா��ைட வி,ெகனி! வி,ேவ<  
அ!ல! ஆ�பவ� அைடஎனி! அைடேவ<  
தாக� நா��ய மய!அற அ��நK�  
த�த! இ!எனL சா0றி�! த6ேய<  
ஓைக நா��ய ேயாகிய� பரS�  
ஒ0றி ேமவிய உல ைட ேயாேன.  10  
 

 
50. ெந.ெசா, ேந�த!  
ேகாயி!  
எ�சீ�4 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த� 1119.  அணிெகா� ேகாவண4 
கIைதேய நம4கி  
க,8த ஆைடஎ< றறிமட ெந.ேச  
கணிெகா� மாமணி4 கல<க�ந� கடS�  
க�R� மாமணி4 க��ைக க�டா=  
பிணிெகா� வ<பவ� நK4 �ெவ� ண Kேற  
ெப�ைமL சாIதமா� பிறெகாளி ம<றி!  
திணிெகா� சகர சிவசிவ எ<A  
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ெச<A வாN8தேல ெச=ெதாழி லாேம.  1  1120.  ெச=த ந<றிேம! 
தKகிைழ; பா6!  
தி�;@� எ<தைன4 தி�;@கி< றைனநK  
ெப=த பாலிைன4 கம6ைட4 கவிN4 �  
ேபைத யாதலி! பிறNIதைன உைனநா<  
ைவத ேபாதிJ� வாN8ெதன நிைன8�  
மA8� நK4கிஅ^ வழிநட4 கி<றா=  
ெகா=த ேகா��ைன ந�டைன வள�;பா=  
ெகா�ய ெந.சேம ம�யகி0 றிைலேய.  2  1121.  இைலஎ னாதR 
வளS�ஒ< றKய  
எ�R கி<றிைல எ<ெபA வாேயா  
ெகாைலஇ னாெதன அறிIதிைல ெந.ேச  
ெகா![ கி<றஅ4 Q0றிJ� ெகா�யா=  
தைலயி< மாைலதாN சைடGைட; ெப�மா<  
தா�நி ைனIதிைல ஊ�நிைனI �லகி!  
@ைலயி னா�க�பா! ேபாதிேயா வ Kணி!  
ேபாக; ேபாகஇ; ேபா4கினி! அழிIேத.  3  1122.  அழிIத வாN4ைகயி< 
அவலமி கைன8��  
ஐய� இ<றிநK அறிIதைன ெந.ேச  
கழிIத எLசிைல விைழIதி, வா�ேபா!  
கலI� மீ�,நK கல கி< றைனேய  
ெமாழிIத �<ைனேயா� ெபA�சிவ கதி4ேக  
�<J றாவைக எ<JA� உ<னா!  
இழிIத நாயிJ� கைடயனா= நி<ேற<  
எ<ெச= ேவ<உைன ஏ<அ,8 ேதேன.  4  1123.  ேத<ெந= ஆ�ய 
ெச.சைட4 கனிைய8  
ேதைன ெம=அ�� தி�விைன அ�ய�  
ஊைன ெந4கிட உ�4கிய ஒளிைய  
உ�ள8 ேதாகிய உவ;பிைன Vவ�  
ேகாைன ஆனIத4 ெகாHகட! அ�ைத4  
ேகாம ள8திைன4  <றவி! லிையஎ�  
மாைன அ�பல வாணைன நிைனயா=  
வ.ச ெந.சேம மா=Iதிைல இJேம.  5  1124.  இ<J� எஙன� 
ஏ கி< றைனேயா  
ஏைழ ெந.சேம இ ம  Iதா<  
�<ைன நா�பிறI �ழ<றஅ8 �யைர  
�<னி! எ< ைல �A4 கி< றனகா�  
எ<ைன நKஎன4  A�ைண அIேதா  
எ<ெசா! ஏ0றிைல எழி!ெகா\� ெபா�வி!  
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ம<J ந��ைட வ�ளைல நினன8தா!  
ம0A நா�பிற வாவைக வ�ேம.  6  1125.  பிறI� �<ன�இ^ Sலகினா� 
ெப�,  
பி�ைள ஆதிய ெப�Iெதாட4  ழIேத  
இறI� வ KNகதி இைடவிHI �ழ<ேற  
இ�Iத ேசட8தி< இ8தைன எ!லா�  
மறI� வி�டைன ெந.சேம நKதா<  
மதியி லா=அ� மறIதில< எளிேய<  
�றI� நா�ெபA� Tக8திைன அைடயL  
ெசா![� வ�ண�நK ெதாடகி�! ந<ேற.  7  1126.  ந<A ெச=வத0 
 ட<ப, வாேய!  
ந!ல ெந.சேம வ!லஇ^ வ�ண�  
இ<A ெச=திநK நாைளஎ< பாேய!  
இ<றி �Iதவ� நாைளநி< றிலேர  
ஒ<A ேக�மதி Tக��த! �னிேவா�  
உ4க அ4கண� சி4ெகன8 �றIதா�  
அ<A �<னேர கடIதன� அ<றி  
அத0  �<னேர அக<றன� அ<ேற.  8  1127.  அ<றி ேன�கிைல 
ந��ைட; ெப�மா<  
அ.ெச H8ைதG� அ�4க� மறIதா=  
ஒ<றி ேம0கதி உறவைக அIேதா  
உண�கி லா=வயி0 d�ெபா�� டயேலா�  
�<றி! கா8தைன அ^வள ேவJ�  
�ய<A கா8திைல �<னவ< ேகாயி!  
�<றி நி<றந! ெதா�ட�த� ெதாH�@  
ெதாட  வானவ� Uய�< றிைலேய.  9  1128.  Uய ெந.சேம Tக�ெபற 
ேவ��!  
ெசா![ வா�அ� ெசா!லள வ<றா!  
காய மாயமா� கா<ெசறிI �லS�  
க�வ� ஐவைர4 ைகவி,8 தத<ேம!  
பாய ஆணவ; பைகெகட ��4கி;  
பக!இ ராஇலா; பாக6< நி<ேற  
ஆய வானIத4 Q8�ைட; பரமா  
காய ேசாதிக� டம�த! அணிேய.  10  
 

 
51.சிவானIத; ப8�  
தி�ெவா0றி1�� தி�8தி!ைலG�  
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எ�சீ�4(31) கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த�  
 
(31). எHசீ� - ெதா.ேவ. 1,2; எ�சீ� - ச.�.க; ஆ.பா.1129.  இLைச உ�ெடன4 
 <தி� மல�8தா�  
எ=�� வ�ண�இ ெக<ெசய வ!ேல<  
ெகாLைச ெந.ச�எ<  றி;பி!நி! லா�  
 தி;பி! நி<ற� மதி;பி<இ^ Sலகி!  
பிLைச உ�ெடனி0 பிLச60 சீA�  
ேபய ��மைன நாெயன உைழ8ேத<  
ெசLைச ேமனிஎ� தி�ெவா0றி அரேச  
தி!ைல ஓகிய சிவானIத8 ேதேன.  1  1130.  ஐய நி<Jைட அ<ப�க� 
எ!லா�  
அழிவி! இ<ப�0 ற�கி�4 கி<றா�  
ெவ=ய ெந.சக; பாவிேய< ெகா�ய  
வ Kண ேன<இ  வ KNகதி4 கிடமா=  
ைவய வாN4ைகயி< மய கி< றன<ேம!  
வ�வ ேதா�Iதில< வாNவைட ேவேனா  
ெச=ய வ�ணேன ஒ0றிய� ெபா�ேள  
தி!ைல ஓகிய சிவானIத8 ேதேன.  2  1131.  ம�ெகா� ெந.சினா! 
வ�ள!உ< மல�8தா�  
மறI� வ.சக வாN4ைகைய மதி8ேத<  
��ெகா� ேந�இைட மடவிய�4  �கிL  
Tழ!கி< ேற<அ�� Tக�ெபA ேவேனா  
வ�ெகா� ேவ!கர8 த�ணைல ஈ<ற  
வ�ள ேலஎன வாN8�கி< றவ�த�  
ெச�க� நK4கிய ஒ0றிய� பரேன  
தி!ைல ஓகிய சிவானIத8 ேதேன.  3  1132.  இ�4க வாSற உலெகலா� 
உ=ய  
எ,8த ேசவ�4 ெக�ளள ேவJ�  
உ�4க� ஒ<றிேல< ஒதியினி! ெப6ேய<  
ஒ�ைம எ=�த! ெவ�ைமம0 ற<ேற  
த�4க நி<றஎ< த<ைமைய நிைன4கி!  
தமிய ேனJ4ேக தைலந,4  Aகா�  
தி�4க� V<Aைட ஒ0றிஎ� ெபா�ேள  
தி!ைல ஓகிய சிவானIத8 ேதேன.  4  1133.  எ�ெப றாவிைன4 ேக�ெச= 
உடைல  
எ,8த நா��த! இIதநா� வைர4 �  
ந�@ றா;பவ� இய0றின< அ!லா!  
ந<ைம எ<பேதா� நாளிJ� அறிேய<  
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வ�ெப றாெவன4  <தி� அ�ளா�  
வாNS ேந�Iதி,� வைகஎIத வைகேயா  
தி�ெப றாநி0க அ��ஒ0றி அ�ேத  
தி!ைல ஓகிய சிவானIத8 ேதேன.  5  1134.  ேபைத ெந.சிேன< ெச=பிைழ 
எ!லா�  
ேபசி னா!ெப�� பிண4கிJ4 கிடமா�  
தாைத நKஅைவ எ�ணைல எளிேய<  
தன4  நி<தி�8 த�அளி @6வா=  
ேகாைத நK4கிய �னிவ�க� காண4  
Q8� கIத��  ண;ெப�  <ேற  
தKைத நK4கிய ஒ0றிஎ� ெப�மா<  
தி!ைல ஓகிய சிவானIத8 ேதேன.  6  1135.  வ.ச ெந.ச�த� 
ேச�4ைகைய8 �றI�  
வ�ள! உ<தி� மலர� ஏ8தி  
வி.T ெந.ச�த� அ�8�ைண4 ேகவ!  
வி��பி நி0 �அ; ெப��பய< ெபறேவ  
த.ச� எ<ற�� நி<தி�4 ேகாயி!  
சா�I� நி<றன< த�த!ம0 றி<ேறா  
ெச.ெசா! ஓகிய ஒ0றிஎ� ெப�மா<  
தி!ைல ஓகிய சிவானIத8 ேதேன.  7  1136.  @!ல ேன<@வி நைடயிைட 
அைலG�  
@ைலய ெந.சினா! ெபா�Iதி,� ெகா�ய  
அ!ல! எ<பத0 ெக!ைலஒ< றறிேய<  
அ�I� கி<றன< வி�Iதின< ஆகி  
ஒ!ைல உ<தி�4 ேகாயி!�< அ,8ேத<  
உ8த மாஉ<த< உ�ள�இ கறிேய<  
ெச!ல! நK4கிய ஒ0றிய� ெபா�ேள  
தி!ைல ஓகிய சிவானIத8 ேதேன.  8  1137.  எளிய ேன<பிைழ இய0றிய 
எ!லா�  
எ�ணி J�படா ேவJ�ம0 றைவைய  
அளிய ந!ல�� ஈIதி,� ெபா��டா!  
ஆ=த! ந<றல ஆதலி< ஈ�ேட  
களிய ெந.சமா� க�கைல4 கைர8�4  
க�ைண ஈ த! கட<உன4 ைகயா  
ெதளிய ஓகிய ஒ0றிஎ< அ�ேத  
தி!ைல ஓகிய சிவானIத8 ேதேன.  9  1138.  ெவறிபி �4கிJ� மக<தைன; 
ெப0ேறா�  
வி,8தி டா�அIத ெவறிய� தK��  
ெநறிபி �8�நி< றா=வெர< அரேச  
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நKG� அ;ப� நKசேன< தன4 ;  
ெபாறிபி �8தந! ேபாதக� அ�ளி;  
@<ைம யாைவG� ேபா4கிட! ேவ�,�  
ெசறிபி �8தவா< ெபாழி!ஒ0றி அ�ேத  
தி!ைல ஓகிய சிவானIத8 ேதேன.  10  
 

 
52.காத! வி�ண;ப�  
தி�ெவா0றி1�  
எHசீ�4கழிெந�ல� ஆசி6யவி�8த� 1139.  வ.சக விைன4ேகா� ெகா�கல� 
அைனய  
மன8திேன< அைன8திJ� ெகா�ேய<  
த.ச�எ< றைடIேத நி<தி�4 ேகாயி!  
சIநிதி �<ன�நி0 கி<ேற<  
எ.சலி! அடகா; பாவிஎ< ெறைனநK  
இகNIதி�! எ<ெச=ேவ< சிவேன  
க.ச<மா! @கH� ஒ0றிய க��ேப  
கதித�� க�ைணய கடேல.  1  1140.  நி0ப� ேபா<A நிைலபடா உடைல  
ேநச�ைவ8 ேதா�@A� ெபா��டா=;  
ெபா0ப� தவி�� @ைலய�த� மைனவா=;  
@IதிெநாI தய�IதH திைள8ேத<  
ெசா0பத கடIத நி<தி� வ�4 8  
ெதா�,ெச= நா\�ஒ< Aளேதா  
க0ப� க0ேறா� @கNதி� ெவா0றி4  
காவ!ெகா� க�ைணய கடேல.  2  1141.  �<ைனவ! விைனயா! 
வ.சக மடவா�  
�H;@ைல4  ழிவிHI திைள8ேத<  
எ<ைனேயா ெகா�ேய< நி<தி� வ��தா<  
எ=தில ேன!உயி�4  Aதி;  
பி<ைனஎ^ வணIதா< எ=�வ தறிேய<  
ேபைதயி! ேபைதநா< அ<ேறா  
க<னேல ேதேன ஒ0றிஎ� அ�ேத  
கடSேள க�ைணய கடேல.  3  1142.  ம�ணிJ� மயகி வ.சக 
விைனயா!  
மனIதள�I தHகிநா� ேதாA�  
எ�ணிJ� அடகா8 �யெரா,� @ைலய�  
இ!லிைட ம!லி, கி<ேற<  
வி�ணிJ� இல � Tட�நிக� உன�  
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ெம!அ�4 க�ைமெச= ேவேனா  
க�ணிJ� மணிேய ஒ0றிய கனிேய  
கடSேள க�ைணய கடேல.  4  1143.  அளவிலா உலக8 தனIதேகா �களா�  
ஆ�யி�8 ெதாைக4 \� எைன;ேபா!  
இளகிலா வ.ச ெந.சக; பாவி  
ஏைழக� உ�,ெகா! இைலகா�  
தள�விலா �ன� தி�வ� எJ�ெபா0  
றாமைர4 கணியனா  வேனா  
களவிலா�4 கினிய ஒ0றிஎ� ம�Iேத  
கனIத�� க�ைணய கடேல.  5  1144.  ஞான�எ< பதிேலா� 
அR8�ைண ேயJ�  
ந�ணிேல< @�ணிய� அறிேய<  
ஈன�எ< பதJ4 கிைறஎன! ஆேன<  
எ^வண� உ= வ தறிேய<  
வானநா டவ�� ெபற0க� நின�  
மலர�8 ெதாH�@ெச= ேவேனா  
கானேவ� ,�வா� ஒ�வேன ஒ0றி4  
கடSேள க�ைணய கடேல.  6  1145.  ஞாலவாN வைன8�� கான!நK� 
எனேவ  
ந<கறிI �<தி� அ�ளா�  
சீலவாN வைடG� ெச!வ�இ; ெபா!லாL  
சிறியJ� ெபA வ ேதேயா  
நKலமா மிட0A; பவளமா மைலேய  
நி<மல ஆனIத நிைலேய  
கால<நா� அவிN4 � காலேன ஒ0றி4  
கடSேள க�ைணய கடேல.  7  1146.  மாெலா, நா<  வதனJ� காணா  
மலர�4 க�ைமெச= தினி;பா�  
பாெலா, கலIத ேத<என உ<சீ�  
பா,�நா� எIதநா� அறிேய<  
ேவெலா, மயி[� ெகா��,. Tடைர  
விைளவி8த வி8தக விள4ேக  
காெலா, eத� ஐI�மா� ஒ0றி4  
கடSேள க�ைணய கடேல.  8  1147.  ச0A�ந0  ணIதா< சா�Iதிடா4 
ெகா�யா�  
தIதைல வாயி[�  ைர4 �  
ெவ0Aநா= தன4 � ேவAநா யாக  
ெமலிகி<ேற< ஐ�@லL ேச�ைட  
அ0Aநி< றவ�4 � அ6யநி< தி�8தா�  
க�ைமெச= ெதாH வ ேனேயா  
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க0A�0 Aண�Iேதா�4 க��த�� ஒ0றி4  
கடSேள க�ைணயகடேல.  9  1148.  மைறக\� இ<J� தைல8தைல 
மயக  
மைறI�ல  யி�ெதாA� ஒளி8த  
இைறவநி< தி�8தா� க<பிலா4 ெகா�ய<  
எ<னிJ� ஏைழேய< தன4   
நிைறத�� நின� தி�வ�� அளி4க  
நிைன8தேல நி<கட< க�டா=  
கைறமணி மிட0A8 ெத=வேம ஒ0றி4  
காவ!ெகா� க�ைணய கடேல.  10  
 

 
53. ெபா�� வி�ண;ப�  
தி�ெவா0றி1�  
எ�சீ�4 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த� 1149.  உலக வாN4ைகயி< 
உழ[�எ< ெந.ச�  
ஒ<A ேகா�யா=L ெச<Aெச< AைலIேத  
 
கலக மாையயி! கவிN4கி<ற ெதளிேய<  
க[Nகி< ேற<ெசய4 கடவெதா< றறிேய<  
இல � அ<ப�த� எ=;பினி! ைவ;ேப  
இ<ப ெவ�ளேம எ<Jைட உயிேர  
திலக ேமதி� ஒ0றிஎ� உறேவ  
ெச!வ ேமபர சிவபர� ெபா�ேள.  1  1150.  எ�ணி லாநிைன; @0றதி< 
வழிேய  
இ<ப �<பக� எ=திஎ< ெந.ச�  
க�ணி லா4 ர ெகனஉழ< ற�கா�  
கைடய ேன<ெசய4 கடவெதா< றறிேய<  
ெப�நி லாவிய பாக8ெத� அ�ேத  
பிரம< ஆதிய� ேபச�� திறேன  
ெத�நி லா�� ஒ0றிய கனிேய  
ெச!வ ேமபர சிவபர� ெபா�ேள.  2  1151.  ஊ�உ ற4கேம ெபா��என 
நிைன8த  
ஒதிய ேன<மன� ஒ<றிய தி<றா=4  
காR ற4க� காம.சா< ற�கா�  
கைடய ேன<ெசய4 கடவெதா< றறிேய<  
மாR ற4கள கA8தெச� மணிேய  
வ�ள ேலஎைன வாNவி4 � ம�Iேத  
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ேசR ற8த�� ஒ0றிநா யகேம  
ெச!வ ேமபர சிவபர� ெபா�ேள.  3  1152.  யா� ெசா!லிJ� ேக�பதி< 
றIேதா  
யா<ெச= ேத<என ெத<J�இ^ இ�ளி!  
கா� கி<றெத< வ.சக ெந.ச�  
கைடய ேன<ெசய4 கடவெதா< றறிேய<  
ஓ� மாமைற உபநிட த8தி<  
உLசி ேமவிய வLசிர மணிேய  
தK� நK4கிய ஒ0றியI ேதேன  
ெச!வ ேமபர சிவபர� ெபா�ேள.  4  1153.  ெசா![� ெசா!லள 
வ<Aகா� ெந.ச8  
�,4க ைன8��இ ெகா,4 வ ெதவேனா  
க![� பி0ப,� இ��பிJ� ெப6தா!  
கைடய ேன<ெசய4 கடவெதா< றறிேய<  
அ![� எ![�நி< றக ைழI ேத8��  
அ<ப�� ஊA� ஆனIத; ெப�4ேக  
ெச![ லா�ெபாழி! ஒ0றிய க��ேப  
ெச!வ ேமபர சிவபர� ெபா�ேள.  5  1154.  இ�ைம இ<பேம வ Kெடன4 
க�தி  
ஈன� இ!லிைட இட�மிக உழIேத  
ைக�ைம ெந.ச�எ< றைனவலி; ப�கா�  
கைடய ேன<ெசய4 கடவெதா< றறிேய<  
�4க� V�8திேய �8தியி< �தேல  
ெச�ைம ேமனிஎ� ஒ0றி1� அரேச  
ெச!வ ேமபர சிவபர� ெபா�ேள.  6  1155.  நி<ன �4க�ஓ� கண;ெபாH 
ேதJ�  
நி0ப தி<றிேய நKசம ைகய�த�  
க<ன வி!தன� விைழIத� மன�கா�  
கைடய ேன<ெசய4 கடவெதா< றறிேய<  
அ<ன ஊ�திG� மா[�நி< றலற  
அ�ய� தக\� அம�Iத�� அ�ேத  
ெத<இ ைச;ெபாழி! ஒ0றிஎ� வாNேவ  
ெச!வ ேமபர சிவபர� ெபா�ேள.  7  1156.  @ைலய மைகய� 
@ண��ைல4  வ��!  
ேபாI� ��ெடைன; @ல<வழி; ப,8தி4  
கைலய நி<றதி4 க![றN மனIதா<  
கைடய ேன<ெசய4 கடவெதா< றறிேய<  
விைலயி லாஉய� மாணி4க மணிேய  
ேவத உLசியி! விளெகாளி விள4ேக  
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சிைலவி லா4ெகா\� ஒ0றிஎ� ம�Iேத  
ெச!வ ேமபர சிவபர� ெபா�ேள.  8  1157.  தIைத தா=மைன ம4க�எ< 
AலகL  
சழ4கி ேலஇட� உழ4 �எ< மனIதா<  
கIத வாதைன இய0Aகி< ற�கா�  
கைடய ேன<ெசய4 கடவெதா< றறிேய<  
எIைத ேயஎைன எHைமG� ெதாட�Iத  
இ<ப ெவ�ளேம எ<உயி�4  யிேர  
சிIைத ஓகிய ஒ0றிஎI ேதேவ  
ெச!வ ேமபர சிவபர� ெபா�ேள.  9  1158.  ெகா�ய வ.சக ெந.சக� 
எJ�ஓ�  
 ரகி0 ெக<உA  ைறபல உைர8��  
க�ய தாதலி< கசிIதில தினிஇ4  
கைடய ேன<ெசய4 கடவெதா< றறிேய<  
அ�ய ேன<பிைழ உள8திைட நிைனேய!  
அ�ள! ேவ�,�எ< ஆ�யி�8 �ைணேய  
ெச�க� நK4கிய ஒ0றிஎ� உறேவ  
ெச!வ ேமபர சிவபர� ெபா�ேள.  10  
 

 
54. தி�வ�ண வி�ண;ப�  
தி�ெவா0றி1�  
ெகாLசக4 கலி;பா1159.  க�ண;பா எ<ற�\� காள8தி அ;பா�<  
வ�ண;பா! ேவ�,� மதைலைய;பா! வா6திைய  
உ�ண;பா எ<Aைர8த ஒ0றிஅ;பா வIத�ள  
எ�ண;பா எ<றH�இ^ ஏைழ�க� பாராேயா.  1  1160.  ம.Tப,� 
ெச.ச�ல வ�ளேல உ�\கி<ேறா�  
உ.Tப,� வ�ண�அ�� ஒ0றி1� உ8தமேன  
ந.Tப,� க�ட�உைட ந�பரேன வ<�யரா!  
ப.Tப,� பா,ப,� பாவி�க� பாராேயா.  2  1161.  க�ணா� அ�ேத 
க��ேபஎ< க�ேணஎ<  
அ�ணாஉ< ெபா<ன��தா< ஆ�Iதி,ேமா அ!லெத<A�  
ந�ணாேதா யா� நR ேமா எ<A�கி  
எ�ணா�� எ�R�இIத எைழ�க� பாராேயா.  3  1162.  நா�யசீ� ஒ0றி 
நக�உைடயா= நி<ேகாயி!  
நK�யந0 சIநிதியி! நி<Aநி<A மா!அயJ�  
ேத�அறி ஒ�ணா8 தி�உ�ைவ4 க�,�கி;  
பா�அH ேத �இIத; பாவி�க� பாராேயா.  4  1163.  வாகிமைல 

RangaRakes tamilnavarasam.com



வி!லா4 � ம<னவேன எ<அரேச  
ஓகி வளIதHS� ஒ0றி1� உ8தமேன  
Uகிய �<பL TைமTம4க மா�டா�  
ஏகிஅH கி<றஇIத ஏைழ�க� பாராேயா.  5  1164.  ெதா�ட�4 க�\� 
�ைணேய இைணயி!விட�  
உ�டL Tத0க�\� ஒ0றி1� உ8தமேன  
ச�ட; பவேநாயா! தாயிலா; பி�ைளெயன;  
ப�ைட8 �ய�ெகா\�இ; பாவி�க� பாராேயா.  6  1165.  உ��கNIத 
ேமலவேன ஒ0றி1� உ8தமேன  
ம��ல � உ<ற< மலர�ைய; ேபா0றா�  
த��ல  ெந.ச8தா! ச.சலி8�< சIநிதி4க�  
எ��நி<A பா�4 �இIத ஏைழ�க� பாராேயா.  7  1166.  நLைச 
மிட0றணிIத நாயகேன ஓ�பாக�  
பLைசநிற� ெகா�ட பவள8 தனிமைலேய  
மிLைச தவி�4 �ஒ0றி வி8தகேன நி<அ��ேக  
இLைசெகா, வா,�இIத ஏைழ�க� பாராேயா.  8  1167.  மா!அய�I�� 
காணா மலர�யா= வ.சவிைன4  
கா!அய�I� வாடஅ�� க�Rைடயா= வி�உைடயா=  
ேச!அய�Iத க�ணா� திய4க8தி னா!உ<அ��  
பா!அய�I� வா,�இIத; பாவி�க� பாராேயா.  9  1168.  ெசாIத�ற 
எ�ணி8 ெதாHகி<ற ெம=ய�ய�  
சIத�A� ெந.ச8 தல8தம�Iத த8�வேன  
நIதவன. WNஒ0றி நாயகேன வாN4ைகஎJ�  
பIதமதி! வா,�இIத; பாவி�க� பாராேயா.  10  1169.  தி!ைலயிைட 
ேமS�எக� ெச!வ; ெப�வாNேவ  
ஒ!ைலஅ� யா�4க�\� ஒ0றி1� உ8தமேன  
அ!ைல நிக�4 � அளக8தா� ஆைசதன4  
ெக!ைலஅறி யாதஇIத ஏைழ�க� பாராேயா.  11  1170.  விதிஇழIத 
ெவ�தைலெகா� வி8தகேன ேவதியேன  
மதிஇழIேதா�4 ேகலா வள�ஒ0றி வானவேன  
நிதிஇழIேதா� ேபா!அய�I� நி<Jைடய வாN4ைக;  
பதிவி��பி வா,�இIத; பாவி�க� பாராேயா.  12  
 

 
55. நாடக வி�ண;ப�  
தி�ெவா0றி1�  
எ�சீ�4 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த� 1171.  ம,4 � நK�உைட; பாNகிண 
றதJ�  
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வH4கி வ KNIதவ< வ�I�றா வ�ண�  
எ,4கி< ேறா�என இைடயி0ைக வி,த!  
இர4க ��ளவ�4 கிய!ப<A க�g�  
த,4கி லாெதைனL ச.சல வாNவி!  
தாN8� கி<ற� த�ம�அ< Aம4   
ந,4கி லா�ெதாH� ஒ0றி1� உைடய�ீ  
ஞான நாடக� நவி0Aகி< றKேர.  1  1172.  ெவ�ைம ெந.சிேன< 
ெம=எ<ப தறிேய<  
விமல c�மிைட ேவ�ைகG� உைடேய<  
உ�ைம ஓதிேன< வ.சக வாN4ைக  
உவ6 வ KNவேன! உAதிம0 றறிேய<  
க�ைம உ�ளவ� பாN ழி வ Kழ4  
க�� �;ப� க0றவ�4 கழேகா  
ந�ைம ஒ0றிய�ீ தி�Lசி0ற� பல8��  
ஞான நாடக� நவி0Aகி< றKேர.  2  1173.   0ற ேமபல இய0றிJ� 
எைனநK�  
ெகா�ய< எ<ப�  றி;பல உம�  
ெபா0ைற ேந�@ய8 ெதாளி�தி� நK0ைற;  
eT கி<றன< @னிதc� அ�4க�  
உ0ற ேதா�சிறி த<@�இ^ வைகயா!  
உAதி ஈவதி  ம4ெகா� கட<கா�  
ந0ற வ8த�வாN ஒ0றி1� உைடய�ீ  
ஞான நாடக� நவி0Aகி< றKேர.  3  1174.  உ�ள ேதாதினா! ஒA4கிேல� 
எ<ப�  
உல  ேளா�இIத உAதிெகா� ட�ேய<  
க�ள� ஓதிேல< c�ம� அறிய4  
காம ேவ�ைகயி! கடலிJ� ெப6ேய<  
வ�ள ேலஉம த��ெபறL சிறி�  
ைவ8த சிIைதேய< மய4கற அ��வ K�  
ந�ள! உ0றவ� வாNஒ0றி உைடய�ீ  
ஞான நாடக� நவி0Aகி< றKேர.  4  1175.  அரIைத ேயாெடா� 
வழிLெச!ேவா< தைனஓ�  
ஆ0A ெவ�ள�ஈ�8 தைல8திட அவJ�  
பரIத நK6ைட நி<றH வாேன!  
பைகவ� ஆயிJ� பா�8தி�; பாேரா  
கரIைத அ.சைட அ�ண!நK� அ�ேய<  
கலக4 க���4 கி<ற� கடேனா  
நரIத மா�ெபாழி! ஒ0றி1� உைடய�ீ  
ஞான நாடக� நவி0Aகி< றKேர.  5  1176.  பிறவி4 க�ணிலா< 
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ைக4ெகா\� ேகாைல;  
பி,கி வ KTத! ெப6யவ�4 கறேமா  
மறவி4 ைகயைற மன8திேன< உ�ேம!  
ைவ4 � அ<ைபநK� மா0Aத! அழேகா  
உறஇ4 ெகா�ைகைய உ�ளிேர! இதைன  
ஓதி4 ெகா�ளிட� ஒ<றிைல க�g�  
நறவி4 ேகாகிய ஒ0றிய� பதிய�ீ  
ஞான நாடக� நவி0Aகி< றKேர.  6  1177.  வலிய வIதி, வி�Iதிைன 
ஒழி4கா�  
வ�ைக உ�ளவ� ம0ற�ேபால4  
கலிய ெந.சிேன< வ.சக வாNவி!  
கலகி ஐயc க�ைணயா� அ�ைத  
மலிய உ��ட வ�கி<ேற< வ��<  
மா0A கி0பிேர! வ�ள!நK� அ<ேறா  
நலிய! நK4கி,� ஒ0றிய� பதிய�ீ  
ஞான நாடக� நவி0Aகி< றKேர.  7  1178.  ெபா=ய< ஆகி[� ேபா4கிட� 
அறியா;  
@ைலய< ஆ�டவ< @கNஉைர; பாேன!  
உ=ய ைவ;ப<ஈ ��ைமஇ^ Sலகி!  
ஒதிய ேன<@க! ஓ6ட� அறிேய<  
ஐய c�ம�4 கா�ெசய! உைடேய<  
ஆ�ட நK�எைன அக0Aத! அழேகா  
ைநய! அ0றிட அ��ஒ0றி உைடய�ீ  
ஞான நாடக� நவி0Aகி< றKேர.  8  1179.  தIைத ஆயவ� தைனயைர4 
ெக,4கL  
சைமவ� எ<ப� ச0A�இ< Aலகி!  
எIைத நK�எைன வ.சக வாNவி!  
இ�8� வ K�எனி! யா�4கி� @க!ேவ<  
பIத ேமலிட எ<ப6 தாப�  
பா�;பி ேராஅ�� பகய விழிய�ீ  
நIத ெவா�பைண ஒ0றி1� உைடய�ீ  
ஞான நாடக� நவி0Aகி< றKேர.  9  1180.  க!வி ேவ��ய மக<தைன; 
ெப0ேறா�  
க,8த! ஓ�சிA கைதயி[� இைலகா�  
ெச!வ� ேவ��ேல< தி�வ�� விைழIேத<  
சிறிய ேனைனநK� திய4 த! அழேகா  
ப!வி தகளா! பணிெசG� உ6ைம;  
பா  ந! �அ; பர�உம4 க<ேற  
ந!வி த8தின� @கNஒ0றி உைடய�ீ  
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ஞான நாடக� நவி0Aகி< றKேர.  10  1181.  ம�ணி! ந!லவ< ந!லவ� 
இட8ேதா�  
வண4க� இ<ைமய< வண வ< ஆனா!  
எ�ணி ந�@ைட இ�என உைர;ப�  
ஏ<வ ணகிைன எ<Aைர; பாேரா  
க�ணி< ந!லc� கழ!ெதாழ இைசIதா!  
கல4க� கா�ப� கட<அ<A க�g�  
ந�ணி மாதவ< ெதாH�ஒ0றி உைடய�ீ  
ஞான நாடக� நவி0Aகி< றKேர.  11  
 

 
56. ெகா� வி�ண;ப�  
தி�ெவா0றி1�  
எ�சீ�4 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த� 1182.  மாைல ஒ<Aேதா� TIதர; 
ெப�மா<  
மண8தி! ெச<றவ� வழ4கி�ட ெதனேவ  
ஓைல ஒ<AநK� கா�,த! ேவ�டா�  
உவI� ெதா�ட<எ< Aைர;பிேர! எ<ைன  
ேவைல ஒ<றல மிக;பல எனிJ�  
ெவA;பி லா�ள� வியI�ெச=  வ<கா�  
ேசாைல ஒ<Aசீ� ஒ0றி1� உைடய�ீ  
Uய மா!விைட8 �வச8தி ன Kேர.  1  1183.  eத� c�பைட எனிJ�நா< 
அ.ேச<  
@திய பா�பி<e� e�டS� ெவ�ேவ<  
ேபத� இ<றிஅ� பலIதனி! U4 �  
ெப�ைமL ேசவ� பி�4கS� தளேர<  
ஏத� எ�ணிடா ெத<ைனG� ெதாH�ப<  
எ<A ெகா�விேர! என4க� சா[�  
Wத ஒ�ெபாழி! ஒ0றி1� உைடய�ீ  
Uய மா!விைட8 �வச8தி ன Kேர.  2  1184.  உ;பி டாதQN இ,கிJ� 
உ�ேப<  
உவIதி^ ேவைலைய உண�I�ெச= எனநK�  
ெச;பி டா�ன� தைலயினா! நடI�  
ெச=ய வ!ல<யா< ெச=G�அ; பணிக�  
த;பி டாததி! த;பி�I ெத<ைன8  
த��; ப�ீஎனி! சலி8�ள� ெவ�ேவ<  
�;பி டாஎன4 க��ஒ0றி உைடய�ீ  
Uய மா!விைட8 �வச8தி ன Kேர.  3  1185.  Qலி எ<பேதா� அR8�ைண 
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ேயJ�  
 றி8தி ேல<அ� ெகா,4கிJ� ெகா�ேள<  
மாலி ேனாடய< �தலிய�4 ேகவ!  
மறI�� ெச=திேட< ம<உயி�; பயி�4ேக  
ஆலி அ<னதா� ேதவ`� கைட4க�  
அ�ைள ேவ��ேன< அ�ைமெகா� கி0ப�ீ  
Wலி ஓ�@ைட மகிNஒ0றி உைடய�ீ  4  1186.  ேத�I� ேத�J� ேதவ�ேபா! 
தைலைம8  
ேதவ� இ!ைலஅ8 ெதளிS ெகா� ட�ேய<  
ஆ�I� c�அ�4 க�ைமெச= திட;ேப�  
ஆைச ைவ8�ைம அ,8தன< அ�ேக�  
ஓ�Iதி ெக<றைன8 ெதாH�@ெகா� ள Kேர!  
உ=கி ேல<இஃ ��பத� கா�க  
ேசா�Iதி டா�@கN ஒ0றி1� உைடய�ீ  
Uய மா!விைட8 �வச8தி ன Kேர.  5  1187.  @திய< எ<ெறைன; ேபா4 தி 
ேராநK�  
e� வ8திJ� ெபா<ன�4 க�ைம;  
பதிய ைவ8தன< ஆயிJ� அIத;  
பழக ண4கிைன; பா�;பதி! எ<ேன  
�திய< அ!ல<யா< எ;பணி விைடG�  
�ய<A ெச= ேவ< V�4கJ� அ!ேல<  
�திய ேதாகிய ஒ0றி1� உைடய�ீ  
Uய மா!விைட8 �வச8தி ன Kேர.  6  1188.  ஒH4க� இ!லவ< ஓ� இட8 
த�ைம4  
 தS வா<ெகா!எ< A<Jகி0 பேீர!  
@H4க ெந.சிேன< உ��ைடL ச�க�  
ேபாI� நி0பேன! @�ணிய4 கனிக�  
பH4க நி<றி,�  ண8த� வாேவ<  
பா�8த ேப��அ; ப6சின� ஆவ�  
ெதாH4க< எ<ைனயா� வ K�ஒ0றி உைடய�ீ  
Uய மா!விைட8 �வச8தி ன Kேர.  7  1189.  பிLைச ஏ0AR� பி8த�எ< 
A�ைம;  
ேபT கி<றவ� ேபLசிைன4 ேக�,�  
இLைச நி0கி<ற ��ம�4 ேகவ!  
இய0A வா<அIத இLைசைய ��;ப�ீ  
ெசLைச ேமனிய�ீ தி�Sள� அறிேய<  
சிறிய ேன<மிக8 திய கி< றன<கா�  
�Lைச நK4கிேனா�4 க��ஒ0றி உைடய�ீ  
Uய மா!விைட8 �வச8தி ன Kேர.  8  1190.  ஆல� உ�டநK� இ<J�அ^ 
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வாேனா�4  
க�� ேவ��மா ல4கட! கைடய  
ஓல ெவ^விட� வ6!அைத நKேய  
உ�ெக< றா[�c� உைர;ப� உ�ேக<  
சால� ெச=வ� தைகஅ<A த�ம8  
தனி;ெபா0  <றன K� சராசர� நட8��  
Wல பாணிய�ீ தி�ெவா0றி நக`�  
Uய மா!விைட8 �வச8தி ன Kேர.  9  1191.  �8தி ேந�கிலா8 ேதவ�க� 
தைமநா<  
�I� ேற<அவ� �0பட வ6J�  
T8தி யாகிய ெசா![ைட அR4க8  
ெதா�ட� த��ட< WN8திg� எனிJ�  
@8தி ேச�@ற8 ெதா�ட�த� �டேன  
ெபா�Iத ைவ4கிJ� ேபா��ம0 ற�ேவ  
�8தி யா�பணி ய�ீஒ0றி உைடய�ீ  
Uய மா!விைட8 �வச8தி ன Kேர.  10  1192.  எ<ன நா<அ� ேய<பல 
பலகா!  
இய�பி நி0பதி ெக�ெப� மான K�  
இ<J� எ<ைனஓ� ெதா�ட<எ< Aள8தி!  
ஏ<A ெகா�ளிேர! இ�கட0 @விேயா�  
ப<ன எ<உயி� c�ெபா�� டாக;  
பா0றி c�மிைச; பழிTம8 �வ!கா�  
�<J மாதவ� @கNஒ0றி உைடய�ீ  
Uய மா!விைட8 �வச8தி ன Kேர.  11  
 

 
57. ம��ைக வி�ண;ப�  
தி�ெவா0றி1�  
எ�சீ�4 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த� 1193.  யா� ெச= வ< ேபா�ேபா 
கி<ற  
த�ண ேலஉம த<ப�4 க�ேய<  
ேகா� ெச=யிJ� ெபாA8த�� @6G�  
ெகா�ைக ய�ீஎைன4  Aகிய  A�ப�  
வா� ெச=கி<றா� மனIதள� கி<ேற<  
வலியி ேல<ெசG� வைகஒ<A� அறிேய<  
மாத� ெச=ெபாழி! ஒ0றி1� உைடய�ீ  
வ�ைக ய�ீஎ<க� மணிஅைன யேீர.  1  1194.  என4  நK� இேகா� 
ஆ�ைடஅ! aேரா  
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எ<ைன வ.சக� யாவ� Q�4  
கன4 � வ<பவ4 கடலிைட வ KN8த4  
க�� �8தேலா கட<உம4 ெகளிேய<  
தன4  ம0ெறா� சா�பி�I தி,ேம!  
தயS ெச=திட8 த4கத< றிைலகா�  
மன4  ந!லவ� வாNஒ0றி உைடய�ீ  
வ�ைக ய�ீஎ<க� மணிஅைன யேீர.  2  1195.  எ.ச! இ!லேதா� 
காமமா� கட!ஆNI  
திைள4கி< ேற<இனி எ<ெச=வ< அ�ேய<  
த.ச� எ<Aம திைணமல� அ�4ேக  
சர�@  Iதன< தயSெச= யேீர!  
வ.ச வாN4ைகயா� திமிகில� எJமீ<  
வா64 ெகா�ெடைன வா=ம,8 தி,கா�  
ம.ச ளாவிய ெபாழி!ஒ0றி உைடய�ீ  
வ�ைக ய�ீஎ<க� மணிஅைன யேீர.  3  1196.  எ<பி ற;பிைன 
யா�4ெக,8 �ைர;ேப<  
எ<ெச= ேவ<எைன எ<ெசய நிைன4ேக<  
�<பி ற;பிைட இ�Iதேச ட8தா!  
Vட வாN4ைகயா� காடக8 தைடIேத  
அ<பி றIதெவ காமேவ� ,வனா!  
அைல;@� ேட<உம த��ெபற விைழIேத<  
வ<பி றIதவ� @கNஒ0றி உைடய�ீ  
வ�ைக ய�ீஎ<க� மணிஅைன யேீர.  4  1197.  காம� எ<J�ஓ� 
காவலி! உழ<ேற  
க[Nகி< ேற<ஒ� கைளகR� அறிேய<  
ேசம ந!ல�� பத�ெபAI ெதா�ட�  
ேச�Iத நா�டக� ேச�Sற விைழIேத<  
ஏம� உ0றி,� எைனவி, வி;பா�  
இ!ைல எ<ெச=வ< யா6J� சிறிேய<  
வாம மாதரா� ம�ெவா0றி உைடய�ீ  
வ�ைக ய�ீஎ<க� மணிஅைன யேீர.  5  1198.  இ<ப� எ<ப� 
விைழIதிட� உழIேத<  
எ<ைன ஒ8தஓ� ஏைழஇ கறிேய<  
�<ப� எ<ப� ெப�.Tைம ஆகL  
Tம4கி< ேற<அ�� �ைணசிறி தி!ேல<  
அ<ப� உ�ளக8 தம�Iதி,I ேதவ�  
அ�4 0 ேறவ[4 கா�ப, ேவேனா  
வ<ப� நா,றா ஒ0றி1� உைடய�ீ  
வ�ைக ய�ீஎ<க� மணிஅைன யேீர.  6  1199.  ஊNவி ைன;ப� எ;ப� 
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அறிேய<  
உஞ0A கி<றன< உமத�� ெபறேவ  
தாNவி ைன8த�� காமேமா எைன4கீN8  
த�\ கி<றேத உ�\கி< ற�கா�  
பாNவி ைன4ெகா\� பாவிேய< ெச=G�  
பாக றிIதிேல< ஏ கி< றனனா!  
வாNவி ைன8த�� ஒ0றி1� உைடய�ீ  
வ�ைக ய�ீஎ<க� மணிஅைன யேீர.  7  1200.  இற;பி லா�ெதாH� 
ேதவ`� பத8ைத  
எ^வ� நK4கிேய எ^வித8 தாJ�  
மற;பி லா�ள� நிைன8தி�! காம�  
வழிம றி8தைத மய4 கி< ற�கா�  
 றி;பி லாெத<னா! Q�ய ம�,�  
 ைற8�� அக�  ைறகில தIேதா  
வறி;பி லாவய! ஒ0றி1� உைடய�ீ  
வ�ைக ய�ீஎ<க� மணிஅைன யேீர.  8  1201.  ச.சி தIத�� காம�எ< 
றி,�ஓ�  
சலதி வ KNIததி! தைலமய4  0ேற  
அ.சி அ.சிநா< அைலகி<ேற< எ<ைன  
அ.ச! எ<பவ� யாைரG� அறிேய<  
�.சி னா!பி<@ Tக�பலி8 தி,ேமா  
�ைணயி லா�4ெகா� �ைணஎன இ�;ப�ீ  
ம.சி< நK�ெபாழி! ஒ0றி1� உைடய�ீ  
வ�ைக ய�ீஎ<க� மணிஅைன யேீர.  9  1202.  அ!ல ஓதிய� 
இைட;ப,� கம�4  
காைச ைவ8தஎ< அறிவி<ைம அளைவL  
ெசா!ல ேவா�� யாெதைன ஆள8  
�ணிS ெகா�விேரா Uயைர ஆள!  
அ!ல ேவாஉம திய0ைகஆ யிJ�ந!  
அ��க ண K�எைன ஆள[� த கா�  
ம!ல! ஓகிய ஒ0றி1� உைடய�ீ  
வ�ைக ய�ீஎ<க� மணிஅைன யேீர.  10  
 

 
58. ெகாைடமட வி�ண;ப�  
தி�ெவா0றி1�  
க�டைள4 கலி8�ைற 1203.  நி<ேபா<ற ெத=வ�ஒ< றி<ெறன ேவத� 
நிகN8தS�நி<  
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ெபா<ேபா<ற ஞான; @�மல�8 தா��ைண; ேபா0Aகிேல<  
எ<ேபா<ற ஏைழய� யா�,ள� அ�பல8 ேதநட.ெச=  
மி<ேபா<ற ேவணிய ேனஒ0றி ேமவிய ேவதியேன.  1  1204.  ேவதிய 
ேனெவ�ளி ெவ0பிைட ேமவிய வி8தகேன  
நKதிய ேனம<றி! நி�கள ஆனIத நி�8தமி,�  
ஆதிய ேனஎைம ஆ�டவ ேனமைல யா�மகிH�  
பாதிய ேனஎ� பராபர ேன�4க� ப�ணவேன.  2  1205.  ப�ணவ ேனபT 
பாச8ைத நK4 � பர�பரேன  
ம�ணவ ேனைன மகிNIதவ ேனமல� மா0Aகி<ற  
வி�ணவ ேனெவ� விைடயவ ேனெவ0றி ேமSெந0றி4  
க�ணவ ேனஎைன4 கா8தவ ேனஒ0றி4 காவலேன.  3  1206.  காவல 
ேனஅ<A மாணி4 ; ெபா0கிழி4 க�டவிN8த  
பாவல ேனெதாH� பாண< ப6Tற; பா�டளி8த  
நாவல ேனதி!ைல நாயக ேனகட! ந.ைசஉ�ட  
மாவல ேன�4க� வானவ ேனஒ0றி ம<னவேன.  4  1207.  ம<னவ 
ேனெகா<ைற மாைலய ேனதி� மாலய0   
�<னவ ேனஅ<A நா!வ�4 � ேயாக �ைறஅறIதா<  
ெசா<னவ ேனசிவ ேனஒ0றி ேமவிய Uயவேன  
எ<னவ ேனஐய� ஏ0பவ ேனஎைன ஈ<றவேன.  5  1208.  ஈ<றவ ேனஅ<ப� 
இ<Jயி�4 கி<@A� இ<ன�த�  
ேபா<றவ ேனசிவ ஞானிக� உ�\A� @�ணியேன  
ஆ<றவ ேனஎம ��\� @ற�@� அறிI�நி<ற  
சா<றவ ேனசிவ ேனஒ0றி ேமவிய சகரேன.  6  1209.  சகர ேனஅர 
ேனபர ேனந0 சராசரேன  
ககர ேனமதி4 க�ணிய ேனcத! க�ணினேன  
நகர ேமவிய அகனி ேபா<ற�� நாயகேன  
ெசகர ேன�வண ேனஒ0றி ேமவிய சி<மயேன.  7  1210.  சி<மய ேனஅன! 
ெசைகயி! ஏIதிய ேசவகேன  
ந<ைமய ேனமைற நா<�க< மா[4  நாட6தா�  
த<ைமய ேனசிவ சகர ேனஎ. சதாசிவேன  
ெபா<மய ேன�; @ராIதக ேனஒ0றி; @�ணியேன.  8  1211.  @�ணிய 
ேனஎைம; ேபா!வா�4 � இ<ப; ெபா��அளி4 �  
தி�ணிய ேனந0 சிவஞான ெந.சி! ெதளிIதஅ��  
அ�ணிய ேனகைக ஆறம� ேவணியி! ஆ�Iதமதி4  
க�ணிய ேனப0 பலவா � அ�டக� க�டவேன.  9  1212.  க�டவ 
ேனச0A� ெந.T� கா4ெகா, க�வ�தைம  
வி�டவ ேனகட! ேவ�ப� ெபா � விட�அைன8��  
உ�டவ ேனம0A� ஒ;ெபா< றிலாத உய�Sதைன4  
ெகா�டவ ேனஒ0றி4 ேகாயிலி< ேமS�  �பரேன.  10  
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59. தி�4கா�சி4 கிரக!  
தி�ெவா0றி1�  
தரS ெகாLசக4 கலி;பா 1213.  ம�ேணG� வாN4ைகயிைட மாழாI� 
வ<பிணியா!  
@�ேணG� ெந.ச� @H கி<ற ெபா=யவேன<  
ப�ேணG� இ<ப; பர.Tடேர எ<இர�,  
க�ேணஉ< ெபா<�க8ைத4 காண4 கிைட8திலேன.  1  1214.  ம��ஆ�Iத 
வ!விைனயா! வ<பிணியா! வ<�யரா!  
இ��ஆ�Iத ெந.சா! இ�G�ட ஏைழயேன<  
ெத��ஆ�Iத ெம=.ஞானL ெச!வL சிவேமநி<  
அ��ஆ�Iத �4க� அழ தைன4 க��லேன.  2  1215.  வ!லா� 
�ைலயா� மய!உழIத வ.சகேன<  
ெபா!லா� @ர�எ68த @�ணியேன ெபா=மA8த  
ந!லா� ெதாHIதி!ைல நாயகேன ந<றளி8த  
அ!லா� கள8தி< அழ தைன4 க��லேன.  3  1216.  ேநாயா! 
ெமலிI�ன�� ேநா4 கி<ற ெநா=யவேன<  
தாயா னவேனஎ< தIைதேய அ<ப�தைமL  
ேசயா= வள�4 � சிவேன சிவேனஎ�  
Uயாநி< ெபா0ேறாளி< TIதர8ைத4 க��லேன.  4  1217.  வ<ேன� 
�ைலயா� மய!உழIத வ<மன8ேத<  
அ<ேனஎ< அ;பாஎ< ஐயாஎ< ஆர�ேத  
ம<ேன மணிேய மைலயா� மகிNஉன�  
ெபா<ேன� இதழி; @யகாண; ெப0றிலேன.  5  1218.  ந�R� 
விைனயா! நலிகி<ற நாய�ேய<  
எ�R� TகாதKத இ<பேம அ<@ைடேயா�  
க�R� க�8�� களி4கவ�� க0பகேம  
ெப�ஒ�பா! வாH�உ�; ெப0றிதைன4 க��லேன.  6  1219.  ெத^வ�ண 
மாையயிைடL ெச�மாIத சி0ற�ேய<  
இ^வ�ண� எ<றறித0 ெக�டாத வா<ெபா�ேள  
அ^வ�ண மான அரேச அ�ேதநி<  
ெச^வ�ண ேமனி8 திறகாண; ெப0றிலேன.  7  1220.  அ!ைவ8த 
ெந.சா! அH கி<ற நாய�ேய<  
ெசா!ைவ8த உ�ைம8 �ைணேய இைண8ேதா�ேம!  
வி!வ8 ெதாைடஅணிIத வி8தகேன நி<Jைடய  
ெச!வ8 தி�வ�யி< சீ�காண; ெப0றிலேன.  8  1221.  ெபா8ேத� மயலா! 
@H கி<ற ெபா=ய�ேய<  
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ெகா8ேத� ெசHெகா<ைற4  <றேம ேகாவாத  
�8ேத எவ�4 � �H�தேல �8தி4   
வி8ேதநி< ெபா<ன�4கீN ேமவிநி0க க��லேன.  9  1222.  நKதியிலா� 
வாயிலிைட நி<றைலIத ெந.சகேன<  
ேசாதிஎலா� WNIதபர. ேசாதிேய ெச.சைடேம!  
பாதிநிலா ஓ � பரேமநK ஒ0றிநக�  
வ Kதிஉலா வIதஎழி! ெம= ளிர4 க��லேன.  10  
 

 
60. தி� அ�� கிரக!  
தி�ெவா0றி1�  
ெகாLசக4 கலி;பா 1223.  ஒ;பா�� இ!லாத உ8தமேன ஒ0றியி!எ<  
அ;பாஉ< ெபா<ன�4ேக அ<பிேல< ஆனா[�  
த;பா தகெமலியL ச.சல8தா! ஏ கி<ற  
இ;பா தக8ேத0 கிரகினா! ஆகாேதா.  1  1224.  எ.சா இடரா! 
இ��பிணியா! ஏகிமன�  
ப.சாக ெநாI� பரதவி4 � நாேயைனL  
ெச.சாலி ஓ � தி�ெவா0றி அ;பாநK  
அ.சாேத எ<A< அ��ெகா,8தா! ஆகாேதா.  2  1225.  ப0A� 
ெசHIதமிழா! பா,கி<ேறா� ெச=தெப�  
 0ற�  ணமாக4 ெகா�\�  ண4கடேல  
ம0ற � எ�ேதா� மைலேய மரகதேம  
ெப0றி க�ேய< பிணிெக,8தா! ஆகாேதா.  3  1226.  எIைதேய 
எ<பவ�த� இ<ன�ேத எ<உ6ைம8  
தIைதேய தாேய தமேரஎ< ச0 �ேவ  
சிIைதேய ஓ � தி�ெவா0றி ஐயாஎ<  
நிIைதேய நKக நிழ!அளி8தா! ஆகாேதா.  4  1227.  உ�\� தி�8ெதா�ட� 
உ�ள8 ெதHகளி;ேப  
ெகா�\� சிவானIத4 Q8தாஉ< ேசவ�ைய  
ந�\� @கHைடய ந!ேலா�க� எ!லா��  
எ�\� @ைலேய< இழிெவாழி8தா! ஆகாேதா.  5  1228.  ேகாைதஓ� 
QAைடய  <றேம ம<றம�Iத  
தாைதேய ஒ0றி8 தல8தம�Iத சகரேன  
தKைதேய நா�ேதாA� ெச=தைலI� வா,மிIத;  
ேபைதேய< ெச=த பிைழெபாA8தா! ஆகாேதா.  6  1229.  �8தி4  வி8ேத 
�Hமணிேய �8த�உள�  
தி8தி4 � ேதேன சிவேம ெசH.Tடேர  
ச8தி4 � நாத8 தலகடIத த8�வேன  
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எ8தி4 � இ!ேல< இைள;ெபாழி8தா! ஆகாேதா.  7  1230.  வ.சமிலா� 
உ�ள� ம�Sகி<ற வா<Tடேர  
க.ச�ளா< ேபா0A� க�ைண; ெப�கடேல  
ந.ச�தா4 ெகா�ட�\� ந!லவேன நி<அலேதா�  
த.சமிேல< �<பL சழ4ெகாழி8தா! ஆகாேதா.  8  1231.  ேச=பிைழைய8 
தா=அறிI�� சீறா� ெபாA;பா�இI  
நா=பிைழைய நKெபாA4க ஞாய��உ� ைடயாேவ  
ேத=மதிேபா! ெந.ச� திய4க�உறL ச.சல8தா!  
வா=அலறி வா,�எைன வாஎ<றா! ஆகாேதா.  9  1232.  க�R� 
மணிேபா! க��கி<ற ந!ேலாைர  
எ�R� கண��வி,8 ேதகாத இ<ன�ேத  
உ�R� உணS4 � உைட4 ��ய< ேறா,கி<ற  
ம�Rலக8 ெத<ற< மய4கA8தா! ஆகாேதா.  10  
 

 
61. பழெமாழிேம! ைவ8�; ப6SQ�த!  
தி�ெவா0றி1�  
எ�சீ�4(32) கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த�  
 
(32). அAசீ�- ெதா.ேவ. 1,2; எ�சீ�- ச.�.க; ஆ பா. 1233.  வாைன ேநா4கிம� 
வழிநட; பவ<ேபா!  
வய � நி<அ�� வழியிைட நட;பா<  
ஊைன ேநா4கிேன< ஆயிJ� அ�ேய<  
உ=G� வ�ண�நK உவIத�� @6வா=  
மாைன ேநா4கிய ேநா4 ைட மைலயா�  
மகிழ ம<றிைட மாநட� @6ேவா=  
ேதைன ேநா4கிய ெகா<ைறய. சைடேயா=  
திகH� ஒ0றி1�8 தியாகநா யகேன.  1  1234.  வாயி லா<ெப� வழ4 ைர; 
ப�ேபா!  
வ�ள! உ<ன� மல�க\4 க<பா�  
Uயி லா�நி< அ��ெபற விைழIேத<  
��ட ேன<அ�� Tக�ெபற நிைனவா=  
ேகாயி லாகந! அ<ப�த� உள8ைத4  
ெகா�ட ம�Iதி,�  ண;ெப�  <ேற  
ேதயி லாதப! வள.ெசறிI ேதாகி8  
திகH� ஒ0றி1�8 தியாகநா யகேன.  2  1235.  வி8ைத இ<றிேய விைள8தி, 
பவ<ேபா!  
ெம=ய நி<இ� ெம<மல�; பத8தி!  
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ப8தி இ<றிேய �8திைய விைழIேத<  
பாவி ேய<அ�� ப�@ற நிைனவா=  
மி8ைத இ<றிேய விளகிய அ�யா�  
விைழIத யாைவG� தைழIதிட அ��ேவா=  
சி8தி ேவ��ய �னிவர� பரவி8  
திகH� ஒ0றி1�8 தியாகநா யகேன.  3  1236.  கல�இ லா�வா< கட!கட; 
பவ<ேபா!  
கடS� நி<அ�4 கமலக� வH8��  
நல�இ லா�நி< அ��ெபற விைழIத  
நாயி ேன<ெசG� நைவெபாA8 த��வா=  
மல�இ லாதந! வழியிைட நட;ேபா�  
மன8�� ேமவிய மாமணிL Tடேர  
சில�இ லா.ச�ஆ தியத�; ெபாழி!க�  
திகH� ஒ0றி1�8 தியாகநா யகேன.  4  1237.  ேபா�4 � ெவ�ள8தி! 
ெபா<@ைத; பவ<ேபா!  
@ைலய ெந.சிைட; @னிதநி< அ�ையL  
ேச�4 � வ�ணேம நிைன4கி<ேற< எனிJ�  
சிறிய ேனJ4 < தி�வ�� @6வா=  
Q�4 � ெந��ைல ேவ0பைட4 கரெகா�  
 மர< தIைதேய ெகா�யதK விைனைய8  
தK�4 � ெத=வேம ைசவைவ திகக�  
திகH� ஒ0றி1�8 தியாகநா யகேன.  5  1238.  ஓட உ<னிேய உற கி< 
றவ<ேபா!  
ஓ � உ8தம உ<அ�� கடலி!  
ஆட உ<னிேய மைகய� மயலி!  
அHI� கி<றஎ0 க��ெசய நிைனவா=  
நாட உ<னிேய மா!அய< ஏக  
நாயி ேன<உள� ந�ணிய ெபா�ேள  
ேதட உ<னிய மாதவ �னிவ�  
திகH� ஒ0றி1�8 தியாகநா யகேன.  6  1239.  �த!இ லாம!ஊ திய�ெபற 
விைழG�  
Vட< எ<னநி< ெமா=கழ! பதேம8  
�த!இ லா�நி< அ��ெபற விைழIேத<  
��ட ேன<அ�� Tக�ெபA ேவேனா  
cதலி! ஆ�அழ! க�Rைட யவேன  
ேநா4 � அ<ப�க� ேத4 �இ< அ�ேத  
சித!இ லாவள� ஓகிஎI நா\�  
திகH� ஒ0றி1�8 தியாகநா யகேன.  7  1240.  க!ைல உIதிவா< நதிகட; 
பவ�ேபா!  
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காம� உIதிய நாமெந. சக8தா!  
எ!ைல உIதிய பவ4கட! கட;பா<  
எ�R கி<றன< என4க�� வாேயா  
அ!ைல உIதிய ஒ�Tட�4  <ேற  
அகில ேகா�க� க��ெசG� ஒ<ேற  
தி!ைல நி<ெறாளி� ம<றிைட அ�ேத  
திகH� ஒ0றி1�8 தியாகநா யகேன.  8  1241.  ெந=யி னா!T, ெந�;பவி; 
பவ<ேபா!  
ெந�ய �<பமா� ெகா�யைவ நிைறIத  
ெபா=யி னா!பவ� ேபா4கிட நிைன8ேத<  
@!ல ேனJ4 < ந!அ�� வ�ேமா  
ைகயி னா!ெதாH� அ<ப�த� உ�ள4  
கமல� ேமவிய விமலவி8 தகேன  
ெச=யி னா!ெபாலிI ேதாகிந! வளக�  
திகH� ஒ0றி1�8 தியாகநா யகேன.  9  1242.  நK�ெசா 6Iெதாளி விள4ெக6; 
பவ<ேபா!  
நி8த� நி<னிைட ேநச�ைவ8 தி,வா<  
பா�ெசா 6Iதி,� பவெநறி �ய<ேற<  
பாவி ேய<தைன4 Qவிநி< றா�வா=  
கா�ெசா 6Iெதன4 க�ைணஈI த<ப�  
களி8த ெந.சிைட ஒளி8தி�; பவேன  
ேத�ெசா 6Iதமா மணி8தி� வ Kதி8  
திகH� ஒ0றி1�8 தியாகநா யகேன.  10  
 

 
62. ெந.T நிைல4 கிரக!  
தி�ெவா0றி1�  
க�டைள4 கலி8�ைற 1243.  ஆளாக நி<ெபா< அ�4க<@ ெச=திட ஐயெந,  
நாளாக இLைசஉ� ெட<ைனெச= ேக<ெகா, நைகய�த�  
மாளா மய!ச�ட மா�த8 தா!மன வாசிஎ<ெசா!  
ேகளா தைலகி<ற தா!ஒ0றி ேமS� கிள�ஒளிேய.  1  1244.  ஒளியா= 
ஒளி4 � ஒளி�ஒளி ேயஒ0றி உ8தமநK  
அளியா வி�!இத0 ெக<ைனெச= ேக<அண க<னவ�த�  
களியா! களி8�8 தைலெத6 யா� கய<Aலவா  
வளியா=L Tழ<றிவ� மாயா மன�எைன வாதி;பேத.  2  1245.  மாயா 
மன�எ^ வைகஉைர8 தா[� மடIைதய� பா!  
ஓயா� ெச!கி<ற ெத<ைனெச= ேக<தைம உ0றெதா�  
நாயாகி J�ைக விடா�உல ேகா�உைன நா< அ,8ேத<  
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நKயாகி [.ச0 றிர க� டா=ஒ0றி நி<மலேன.  3  1246.  மல.சா<ற 
மைகய� ெகாைகயி ேலநைச வா=8�மன�  
சல.சா<ற தா!இத0 ெக<ைனெச= ேக<நி< சர�அ<றிேய  
வல.சா<ற ந0Aைண ம0றறி ேய<ஒ0றி வானவேன  
நல.சா<ற ஞான8 தனி�த ேலெத=வ நாயகேன.  4  1247.  நாயிJ� 
கீN;ப�ட எ<ெந.ச� ந<க0ற நைகய�பா!  
ஏயிJ� ெச!கி<ற ெத<ைனெச= ேக<உைன ஏ8தியிேட<  
ஆயிJ� இெகைன ஆ�ெகாள! ேவ�,�ஐ யாஉவIத  
தாயிJ� ந!லவ ேனஒ0றி ேமS� தயாநிதிேய.  5  1248.  நிதிேயநி< 
ெபா<ன� ஏ8தா� ெந.ச� நிைறமயலா�  
சதிேய @6கி<ற ெத<ைனெச= ேக<உைன8 தாழல�த�  
விதிேய என4 � விதி8தத< ேறாஅ^ விதிG�இள  
மதிேய� சைடஅ�ண ேலஒ0றி 1�ஒளி மாணி4கேம.  6  1249.  மாணாத 
எ<ெந.ச� வ!ந. சைனய மடIைதய�பா!  
நாணா� ெச!கி<ற ெத<ைனெச= ேக<சிவ ஞானிய�த�  
ேகாணாத உ�ள8 தி�4ேகாயி! ேமவி4  லS�ஒ0றி  
வாணாஎ< க�ணிJ� மாமணி ேயஎ<ற< வாN�தேல.  7  1250. 
 வாழாத ெந.ச� எைனஅைல8 ேதா� மடIைதய�பா!  
வ Kழாத நாளி!ைல எ<ைனெச= ேக<உ< விைரமல�8தா�  
தாழாத  0ற� ெபாA8த� ேய<தைன8 தாகி4ெகா�வா=  
Wழா தவ6ட� Wழாத ஒ0றிL Tட�4 <றேம.  8  1251.   <ேற� 
�ைலLசிய� வ<மல ஊ8ைத4  ழியி!மன�  
ெச<ேற விHகி<ற ெத<ைனெச= ேக<எ� சிவ4ெகாHIேத  
ந<ேற சதானIத நாயக ேமமைற நா<கிJ4 �  
ஒ<ேற உய�ஒளி ேயஒ0றி 1�எ� உயி�8�ைணேய.  9  1252. 
 �ைணயா�உ< ெபா<ன� ஏ8தா மனம� ேதாைகய�க�  
கைணயா! இைள4கி<ற ெத<ைனெச= ேக<எ<ற< க�இர��<  
இைணயா� பர.Tட ேரஅழி யாநல ேமஇ<பேம  
பைணயா� தி�ெவா0றி 1�அர ேசஎ� பர�ெபா�ேள.  10  1253. 
 ெபா�ேளநி< ெபா<ன� உ<னாெத< வ<மன� eைவய�த�  
இ�ேள @6கி<ற ெத<ைனெச= ேக<அ� ேய<மய �  
ம�ேள தவி�I�ைன வாN8தி வணகி மகிNIதிடநK  
அ�ேள அ��கட ேலஒ0றி மாநக� ஆ�பவேன.  11  
 

 
63. எ�ண8 திரக!  
தி�ெவா0றி1�  
ெகாLசக4 கலி;பா 1254.  எளிேய<நி< தி��<ேப எ<உைர4ேக< ெபா!லாத  
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களிேய< ெகா,காம4 க<மன8ேத< ந<ைமயிலா  
ெவளிேய< ெவறிேய<த< ெம=;பிணிைய ஒ0றியி!வாN  
அளிேயா=நK நK4காேய! ஆ�நK4க வ!லாேர.  1  1255.  �<ேனெச= 
ெவ^விைனதா< V�ட�ேவா அ!ல�நா<  
இ<ேன பிைழதா< இய0றிய�� ேடா அறிேய<  
ெபா<ேன� @6சைடஎ� @�ணியேன எ<ேநாைய  
அ<ேனநK நK4காேய! ஆ�நK4க வ!லாேர.  2  1256.  இ;பா 6ைடஉைனேய 
ஏ8�கி<ற நாேயைன  
ெவ;பா� உள8தின�ேபா! ெவ�ைமெசG� ெவ�பிணிைய  
எ;பா லவ�4 � இைறவனா� எ<அ�ைம  
அ;பாநK நK4காேய! ஆ�நK4க வ!லாேர.  3  1257.  ஓவா மய!ெச= 
உலகநைட4  ��யர�  
ேமவா உழ!கி<ற ெவ�ைமேய< ெம=IேநாையL  
ேசவா� ெகா�எ� சிவேன சிவேனேயா  
ஆவாநK நK4காேய! ஆ�நK4க வ!லாேர.  4  1258.  ெபா=யா� மலஇ��,; 
ெபா8த6ைட வ KNI�ழ[�  
ைகயா� ெநறிேய< கலகவIத ெவ�பிணிைய  
ைமயா� மிட0ெற� ம�Iேத மணிேயஎ<  
ஐயாநK நK4காேய! ஆ�நK4க வ!லாேர.  5  1259.  இ�மா நில8தி! இட�ழ8த! 
ேபாதாேத  
வி�மா அHகஎ<ற< ெம=உட0A� ெவ�பிணிையL  
ெச�மா< மH4கரெகா� ெச!வL சிவேமஎ<  
அ�மாநK நK4காேய! ஆ�நK4க வ!லாேர.  6  1260.  @ைரேச�� ெந.ச; 
@ைலயேன< வ<காம8  
தைரேச�� �<ப8 தடகடேல< ெவ�பிணிைய  
விைரேச�� ெகா<ைற வி6சைடயா= வி�ணவ�த�  
அைரேசநK நK4காேய! ஆ�நK4க வ!லாேர.  7  1261.  இ8தா ரணியி! 
எளிேயாைர4 க�,மிக  
வி8தார� ேபT� ெவறிேய<த< ெம=;பிணிைய4  
ெகா8தா�  ழலிஒ� QAைடய ேகாேவஎ<  
அ8தாநK நK4காேய! ஆ�நK4க வ!லாேர.  8  1262.  மறிேய� விழியா� 
மய4கினிைட மாழாIத  
சிறிேய< அ�ேய< தியகவIத வ!ேநாையL  
ெசறிேவ ெபAIெதா�ட� சிIைத தனி!ஓ �  
அறிேவநK நK4காேய! ஆ�நK4க வ!லாேர.  9  263.  �<ேப TைமயாL 
Tம4கி<ற நாேயைன  
வ<ேபெச= ��ள மய4கிநி<ற வ<ேநாைய  
இ<ேப அ��கி<ற எ<ஆ �யிேரஎ<  
அ<ேபநK நK4காேய! ஆ�நK4க வ!லாேர.  10  
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64.பிரசாத; பதிக�  
@�ளி�4 ேவi�  
கலிவி�8த� 1264.  சரத8 தா!அ<ப� சா�Iதி,� நி<தி�  
விரத8 தா!அ<றி ேவெறா<றி! தK�ேமா  
பரத8 தா�டவ ேனப6 தி;@6  
வரத8 தா�டவ ேனஇ^வ �8தேம.  1  1265.  ேவத ேனJ�வி ல4 த0 
பாலேனா  
தKத ேன<�ய� தK�4 �வ யி8திய  
நாத ேனஉ<ற< ந!ல�� இ!ைலேய!  
ேநாத! ேந��வ< ேநாயி!சி றி�ேம.  2  1266.  அ�Iதி னா!அ<ப 
க ளி� ஆனIத  
வி�Iதி னா!மகிN வி8த�� அ�ணேல  
வ�Iதி நாடவ ��பிணி நி<அ��  
ம�Iதி னா!அ<றி ம0ெறா<றி! தK�ேமா.  3  1267.  மா[� நா< வ தனJ� 
மாமைற  
நா[� நாட� ந�பர ேனஎவ  
ரா[� நK4கஅ 6தி^வ �8த�நி<  
ஏ[� ந!ல�� இ<ெறனி! ச0Aேம.  4  1268.  ேதவ� ஆயிJ� ேதவ�வ 
ண �ஓ�  
Vவ� ஆயிJ� �4கண நி<அ��  
ேமS றா�வி ல4கிட0 பாலேரா  
ஓS றாதஉ ட0பிணி த<ைனேய.  5  1269.  ைவய நாயக வானவ� நாயக  
ைதய! நாயகி சா�Iதி,� நாயக  
உ=ய நி<ன�� ஒ<Aவ தி!ைலேய!  
ெவ=ய ேநா=க�வி ல வ தி!ைலேய.  6  1270.  க!ைல வி!லி!க 
ணி8த�� ெச=தேதா�  
எ!ைல இ<றிஎ H�இ<ப ெவ�ளேம  
இ!ைல இ!ைலநி< இ<ன�� இ!ைலேய!  
ெதா!ைல ேநாயி<ெதா ட4க� நKகேல.  7  1271.  நKதி மாதவ� ெந.சிைட 
நி<ெறாளி�  
ேசாதி ேய�8ெதா ழி[ைட Vவ�4 �  
ஆதி ேயநி<அ �� ஒ<A� இ!ைலேய!  
வாதி யாநி0 � வ<பிணி யாSேம.  8  1272.  ப8த� நி8த�ப யி!ப6 தி;@6  
உ8த ம;ெபா� ேளஉ<அ ��தைன;  
ெப8த� அ0றிட; ெப0றவ�4 க!ல�  
நி8த� உ0றெந ,�பிணி நK ேமா.  9  1273.  ைசவ சி0 ண� த��ள� 
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ம<னிய  
ெத=வ த0பர ேனசிவ ேனஇ   
உ=வ த0 <அ ��ஒ<A� இ!ைலேய!  
ைநவ த0 ந R வ ேநா=கேள.  10  
 

 
65. ெந.TA8த தி�ேந6ைச  
தி�ெவா0றி1�  
ேந6ைச ெவ�பா 1274.  ெபா<னா� விைட4ெகா�எ� @�ணியைன; @கவைன  
ஒ<னா� @ர�எ68த உ8தமைன - ம<னாய  
அ8தைனந� ஒ0றி1� அ;பைனஎ! லா�வ!ல  
சி8தைனநK வாN8�திெந. ேச.  1  1275.  ெந.ேச உலக ெநறிநி<A நKமயலா!  
அ.ேச!எ< பி<வI த��க�டா= - எ.சா8  
தவ4ெகாHIதா� ச0 ணவ� தாNIேத8�� ஒ0றிL  
சிவ4ெகாHIைத வாN8���நா� ெச<A. 2  1276.  ெச<Aெச<A ந!காத 
ெச!வ�தைல வாயிலிேல  
நி<A நி<A வா,கி<ற ெந.சேம - இ<Aதி�  
ஒ0றிய;ப< தா�மலைர உ<Jதிேய! காதலி8�  
ம0றிைச;ப ெத!லா� வ��.  3  1277.  வ�நா� உயி�வாH� மா�பறிேயா� 
ெந.ேச  
ஒ�நா\� நKேவெறா< A<ேன! - தி�நாைள;  
ேபாவா< ெதாHம<றி! @�ணியைன ஒ0றியி!தா=  
ஆவா< தி�வ�அ! லா!.  4  1278.  அ!லால� உ�டமிட0 றார�ைத 
அ0@த8ைத4  
க!லால நKழ!அம� க0பக8ைதL - ெசா!ஆ�Iத  
வி�மணிைய எ<உயிைர ெம=;ெபா�ைள ஒ0றியி!எ<  
க�மணிைய ெந.ேச க��.  5  1279.  க�தாேயா ெந.ேச கதிகிைட4க 
எக�  
ம�தா எழி!தி!ைல ம<னா - எ�ேதA�  
எ<அ�ைம8 ெத=வதேம எ<அ�ைமL ச0 �ேவ  
எ<அ�ைம அ;பாேவ எ<A.  6  1280.  எ<A�உன4 காளாேவ< எ<ெந.ேச 
வ<ெந.ச�  
ஒ<A� இட� ெச<ற  ழலாேத - ந<Aத��  
ஒ0றிய;ப< ெபா<அ�ைய உ<Jகி<ேறா� த�பத8ைத;  
ப0றிநி0ைப யாகி! ப6I�.  7  1281.  ப6I�ன4 L ெசா!கி<ேற< 
பாவக� எ!லா�  
எ6I�விழ நா�கதியி! ஏற8 - ெத6I�  
விைடயாைன ஒ0றி1� வி8தகைன மாேதா�  
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@ைடயாைன ெந.சேம ேபா0A.  8  1282.  ேபா0Aதிஎ< ெந.ேச 
@ர�நைகயா! T�டவைன  
ஏ0AகIத ெப�மாைன எ�மவைன - நK0ெறாளிேச�  
அ^வ�ண8 தாைன அணிெபாழி!WN ஒ0றி1�L  
ெச^வ�ண8 தாைன8 ெத6I�.  9  1283.  ெத6I� நின4கனIத� 
ெத�ட<இ, கி<ேற<  
வி6Iதெந.ேச ஒ0றியிைட ேமS� -ப6Iதெந0றி4  
க�ணாைன மாலயJ� காண; படாதாைன  
எ�ணாைர எ�ணாேத எ<A.  10  1284.  எ<ெற< றHதா= இைலேயஎ< 
ெந.சேம  
ஒ<ெற<A நி<ற உய�Sைடயா< - ந<ெற<ற  
ெச�ைம8 ெதாH�ப�ெதாH� சீ�ஒ0றி 1�அ�ண!  
ந�ைம8 ெதாH�@ெகா�\� நா�.  11  1285.  நாளா  �<என� ந<ெந.ேச 
ஒ0றிய;ப<  
தாளா � தாமைர;ெபா< த�மல�4ேக - ஆளா �  
தK�8த� தம4க�ைம ெச=தவ�த� சீ�Lச�க�  
பா�8�மகிN வா=அ�ேவ பா .  12  1286.  பா ைடயா� ெம=யி! 
பலி8ததி� நKறணியா8  
தK ைடயா� தKமைனயி! ெச!லாேத - ஓ ைடயா�  
உ0றம�Iத பாக8ெத� ஒ0றிய;ப< ெபா<அ�ைள;  
ெப0றம�தி ெந.ேச ெப6�.  13  1287.  ெப6யாைன மாத�; பிைற4க�ணி 
யாைன  
அ6யாைன அகணைன ஆ�4 � - க6யாைன8  
ேதாலாைனL சீ�ஒ0றிL T�ணெவ� நK0றாைன  
ேமலாைன ெந.ேச வி��@.  14  1288.  வி��பி8 தி�மா! விலகா= 
ெந,நா�  
அ��பி8 தைளI�� அய�Iேத - தி��பிவிழி  
நK�ெகா�,� காணாத நி8த<ஒ0றி 1ர<அ�L  
சீ�ெகா�, ெந.ேச திகN.  15  1289.  திகNகி<ற ஞானL ெசH.Tடைர 
வாேனா�  
@கNகி<ற ெத=வ8ைத; ேபாத� - நிகNகி<ற  
ஒ0றி4 கனிைய உல ைடய நாயக8ைத  
ெவ0றி8 �ைணையெந.ேச ேவ�,.  16  1290.  ேவ�டாைம ேவ�,வ� 
ேமவா8 தவ�ைடேயா�  
தK�டாைம யாத�நK தK�டாேத - ஈ�டாைம  
ஒ<Aவேபா! ெந.ேசநK ஒ<றிஒ0றி 1ர<பா!  
ெச<AெதாH க�டா= தின�.  17  1291.  தினIேதாA� உ�\�கிL சீ�பா,� 
அ<ப�  
மனIேதாA� ஓ � மணிைய - இனIேதாA�  
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ேவதமல� கி<ற விய<ெபாழி!WN ஒ0றிநக�;  
ேபாத மலைரெந.ேச ேபா0A.  18  1292.  ேபா0றா� @ர�ெபா�8த @�ணியைன 
வி�ணவ�க�  
ஆ0றாத ந.ச��ட ஆ�தைகைய4 - Q0றாவி  
ெகா�\� கழ0கா!  �மணிைய ஒ0றியிட�  
ெகா�\� ெபா�ைளெந.ேச QA.  19  1293.  QAைமயா� கீIத�\� 
ேகாமாைனL ெச.சைடயி!  
ஆAமல�4 ெகா<ைற அணிேவாைன8 - ேதAமன�  
உ�ளவ�க�  �ளப� உ�ளவைன ஒ0றிஅம�  
ந�ளவைன ெந.சேம நா,.  20  1294.  நா,� சிவாய நமஎ<A நா,கி<ேறா�  
Q,� தவெநறியி! Q�ேய - நK,�அ<ப�  
சி8தமைன8 தKபகமா� சி0பரைன ஒ0றி1�  
உ8தமைன ெந.சேம ஓ�.  21  1295.  ஓ�ெநறி ஒ<Aளெத< உ�ளேம 
ஓ�திஅ�  
தK�ெநறி ேசராL சிவெநறியி! - ேபா�ெநறி  
ஓத� பி�4 �வய! ஒ0றிய;ப< ெதா�ட�தி�;  
பாத� பி�4 � பய<.  22  1296.  பய<அறியா= ெந.ேச பவ.சா�தி மாேலா  
டய<அறியாL சீ�ைடய அ�மா< - நயனறியா�  
உ�ள8 தைடயா< உய�ஒ0றி 1ரவ<வாN  
உ�ள8 தவைர உA�.  23  1297.  தவராயி J�ேதவ� தாமாயி J�ம0  
ெறவரா யிJ�நம4கி ெக<னா� - கவராத  
நிIைத அக<றிடஎ< ெந.சேம ஒ0றியி!வாN  
எIைத அ�வணகா ேர!.  24  1298.  ஏல4  ழலா� இைட4கீN; 
ப,ெகா�ய  
ஞால4 கிடக6ைன ந�பாேத - நKல  
மணிக�டா எ<AவI� வாN8திெந.ேச நா\�  
பணிக�டா= அ<ேனா< பத�.  25  1299.  பதIத�வா< ெச!வ; 
பய<த�வா< ம<J�  
சதIத�வா< யாS� த�வா< - இத�த��எ<  
ெந.ச�எ<ெகா! வா,கி<றா= நி<மலா நி<அ�ேய  
த.செம<றா! ஒ0றிய;ப< தா<.  26  
 

 
66. தனிைம4 கிரக!  
தி�ெவா0றி1�  
எ�சீ�4 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த� 1300.  ஆ4க! ஆதிய ஐIெதாழி! 
நட8த  
அய<�< ஆகிய ஐவைர அளி8�  
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நK4க� இ<றிஎ^ விட8திJ� நிைறIத  
நி8த நKஎJ� நிLசய� அதைன8  
தா4க எ�ணிேய தாமத; பாவி  
தைல;ப� டா<அவ< தைனஅக0 Aத0ேக  
ஊ4க� உ0றநி< தி�வ�� ேவ�,�  
ஒ0றி ஓகிய உ8தம; ெபா�ேள.  1  1301.  கண8தி! எ<ைனவி� ேட கி< 
றவ<ேபா!  
கா�, கி<றன< மீ�,�வI த,8�;  
பண8�� ம�ணிJ� பாைவய 6ட8��  
பரவ ெந.சிைன விரSகி< றன<கா�  
 ண8தி னி!ெகா,I தாமத< எJ�இ4  
ெகா�ய வ.சக< ஒ�யெம=; ேபாத�  
உண�8� வா�இைல எ<ெச=ேக< எளிேய<  
ஒ0றி ஓகிய உ8தம; ெபா�ேள.  2  1302.  இைம4 � அ^வள 
ேவJ�ெந. ெசா,கி  
இ�4க4 க��ேல< இழிSெகா� மல8தி<  
Tைம4  ெநாI�ெநாI ைதயேவா நா\�  
�ய�கி< ேற<அய� கி<றஎ< �யைர4  
 ைம4 � வ�ண�நி< தி�வ�� இ<J�  
Qட; ெப0றிேல< QAவ ெத<ேன  
உைம4  ந!வர� உதவிய ேதேவ  
ஒ0றி ஓகிய உ8தம; ெபா�ேள.  3  1303.  ெச<ற நாளி!ஓ� இைற;ெபாH 
ேதJ�  
சிIைத ஓ�வைக ெதளிIதத< ற�ேபா=  
நி<ற நாளிJ� நி0கி<ற திைலகா�  
ெந�ய பாவிேய< நிகN8�வ ெத<ேன  
எ<ற< ஆ�யி�4 ெகா�ெப�I �ைணயா�  
எIைத ேயஎைன எHைமG� கா8த  
உ<ற னா!இ<J� உவைகெகா� கி<ேற<  
ஒ0றி ஓகிய உ8தம; ெபா�ேள.  4  1304.  ேகா� நாவிJ� Qறிட 
அடகா4  
ெகா�ய மாையயி< ெந�யவாN4 ைகயிைன  
நா� ெந.சக� நலிகி<ேற< உைனேயா�  
நா\� எ�ணிேல< ந<கைட ேவேன  
வா� ேன<பிைழ மனெகாள! அழியா  
வாNைவ ஏைழேய< வச.ெசய! ேவ�,�  
ஊ� னா[�ெம= அ�யைர இகவா  
ஒ0றி ேமவிய உ8தம; ெபா�ேள.  5  1305.  அ<ப ெத<பைத4 கனவிJ� 
காேண<  
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ஆ, கி<றன< அ<பைர; ேபால  
வ<ப வ8ைதG� மா=8திட நிைன8ேத<  
வ.ச ெந.சிைன வச;ப,4 கி!ேல<  
�<ப வாN4ைகயி! Tழ!கி<ேற< நி<ைன8  
ெதாH� வாN8திந! Tக�ெபA ேவேன  
ஒ<ப தாகிய உ�Sைட; ெப6ேயா=  
ஒ0றி ஓகிய உ8தம; ெபா�ேள.  6  1306.  �<ைன நா<ெச=த 
வ!விைன இர��<  
��S ேத�Iதில< வ�ெவ,8 �லகி!  
எ<ைன நா<க�ட தIதநா� ெதாடகி  
இIத நா�ம�,� இ�� எ<ப த!லா!  
பி<ைன யாெதா<A� ெப0றிேல< இதைன;  
ேபச எ<Jள� QTகி< ற�கா�  
உ<ைன ந�பிேன< நி< றி; @ணேர<  
ஒ0றி ஓகிய உ8தம; ெபா�ேள.  7  1307.  க�ணி லா<Tட� காணிய 
விைழIத  
க�8ைத ஒ8தஎ< க�8திைன ��;ப8  
ெத�ணி லா��L சிவபர� ெபா��நி<  
சி8த� எ;ப� ெத6Iதில< எளிேய<  
ப�ணி லாவிய பாடலI ெதாைடநி<  
பாத பகய� பதிSற; @ைனேவா�  
உ�ணி லாவிய ஆனIத; ெப�4ேக  
ஒ0றி ஓகிய உ8தம; ெபா�ேள.  8  1308.  உ�ைம நி<அ�� Tக�பிற 
எ!லா�  
உ�ைம அ<ெறன உண�8திG� என�  
ெப�ைம ெந.சக� ெவ�ைமெகா� ,லக;  
பி8தி ேலஇ<J� ெதா8�கி< ற�கா�  
வ�ைம ஒ<றிேல< எ�ைமயி< அIேதா  
வ�I� கி<றன< வாNவைட ேவேனா  
ஒ�ைம அ�பல8 ெதாளிெசG� Tடேர  
ஒ0றி ஓகிய உ8தம; ெபா�ேள.  9  1309.  ைநG மாெறைன4 காமமா 
திக�தா�  
நRகி வ.சக� நா�,கி< ற�நா<  
ெச=G மாறித0 கறிIதில< எIதா=  
திைக4கி< ேற< அ�� திற�ெபA ேவேன  
ைவG மாறிலா வ�ைகய� உள8தி<  
ம<னி வாNகி<ற மாமணி4  <ேற  
உ=G மாற�� அ�பல8 த�ேத  
ஒ0றி ஓகிய உ8தம; ெபா�ேள.  10  
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67. க�ைண ெபறா திரக!  
ெபா�  
எ�சீ�4 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த� 1310.  ந<றி ஒ<றிய நி<ன� 
யவ�4ேக  
நாJ� இெகா� நாய� யவ<கா�  
 <றி< ஒ<றிய இட�மிக உைடேய<  
 0ற� நK4 �ந!  ணமிேல< எனிJ�  
எ<றி< ஒ<றிய சிவபர. Tடேர  
இ<ப வா6ேய எ<Jயி�8 �ைணேய  
ஒ<றி< ஒ<றிய உ8தம; ெபா�ேள  
உைனஅ லா!எைன உைடயவ� எவேர.  1  1311.  தK� ெச=தன< 
ெச=கி<ேற< ெச=ேவ<  
தKய ேன<ெகா,I தK4 ண இய!ேப  
ஏ� ெச=தன ேனJ�எ< த<ைன  
ஏ<A ெகா�வெத� இைறவநி< இய!ேப  
ஈ� ெச=தைன எ<ைனவி� ,லகி!  
இட�ெகா� ேடெகன இய�பி�! அ�ேய<  
ஓ� ெச=வெதா< ெற<Jயி�8 �ைணேய  
உைனஅ லா!எைன உைடயவ� எவேர.  2  1312.  ெச<ற நாளிJ� 
ெச!கி<ற நாளி!  
சிறிய ேன<மிக8 திய A கி<ேற<  
ம<ற நா<இவ� இ^வைக ஆனா!  
வ�ள ேலநிைன வH8�மா ெற�ேவா  
எ<ற னா!இனி ஆவெதா< றிைலஉ<  
எ�ண� எ;ப� அ;ப� இைசக  
உ<ற னா!களி8 �வைகெகா� கி<ேற<  
உைனஅ லா!எைன உைடயவ� எவேர.  3  1313.  ைமய! வாN4ைகயி! 
நா�ெதாA� அ�ேய<  
வ�Iதி ெந.சக� மாN வ ெத!லா�  
ஐய ஐயேவா க��டா தவ�ேபா!  
அட�பி �;ப�< அ�ளிJ4 கழேகா  
ெச=ய ேம!ஒ<A� அறிIதில< சிவேன  
தி!ைல ம<றிைட8 ெத<�க ேநா4கி  
உ=ய ைவ8ததா� ந�பிநி0 கி<ேற<  
உைனஅ லா!எைன உைடயவ� எவேர.  4  1314.  ம�ண கLசிA 
வாN4ைகயி< ெபா��டா!  
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வ�Iதி ம0றத< வ<ைமக� எ!லா�  
எ�ண எ�ணஎ< ெந.சக� பைத;@0  
ேறகி ஏகிநா< இைள;@A கி<ேற<  
அ�ண! நி<தி� அ��,ைண அைடIதா!  
அைமI� வாN வ< அைடவைக அறிேய<  
உ�ண ந!அ� தைனயஎ� ெப�மா<  
உைனஅ லா!எைன உைடயவ� எவேர.  5  1315.  அ<ைன அ;பJ� நKஎன 
மகிNIேத  
அக  ளி�I�நா< ஆத68 தி�Iேத<  
எ<ைன இ;ப� இட�ெகாள வி,8தா!  
எ<ெச= ேக< இைத யாெரா, @க!ேக<  
ெபா<ைன ஒ8தநி< அ�8�ைண மலைர;  
ேபா0A வா�4 நK @6 வ தி�ேவா  
உ<ைன எ;ப� ஆயிJ� மறேவ<  
உைனஅ லா!எைன உைடயவ� எவேர.  6  1316.  நKல� இ�டக� மடவிய� 
மய4கா!  
ெந.ச� ஓ�வழி நா<ஒ� வழியா=  
ஞால� இ�ட இ^ வாN4ைகயி! அ�ேய<  
ந,கி உ�ளக� நலிG�எ< த<ைம  
ஆல� இ�ட�� கள8தநK அறிI��  
அ��அ ளி8திைல ஆகம0 றிதைன  
ஓல� இ�டH தர0றிஎ  ைர;ேப<  
உைனஅ லா!எைன உைடயவ� எவேர.  7  1317.  ெகா�ய பாவிேய< 
ப,�ப6 தாப�  
 றி8�4 க�,�எ<  ைறஅக0 றா�  
ெந�ய கால�� தாN8தைன நின�  
ெந.T� வ.சக� ேந�Iத�� ேடேயா  
அ�ய� தI�ய� க���! த6யா�  
ஐய� எ<ப�எ< அளவஃ திைலேயா  
ஒ�ய மா�ய� நK4கிடா= எ<னி!  
உைனஅ லா!எைன உைடயவ� எவேர.  8  1318.  எ<எ< ேறைழேய< 
நாண�வி� ,ைர;ேப<  
இைறவ நி<றைன இைற;ெபாH ேதJ�  
உ<எ< றா!என �ைரமA8 ெததிரா=  
உலக மாையயி! திலகெம< Aைர4 �  
மி<எ< றா!இைட மடவிய� மய4கி!  
வ KNIெத< ெந.சக� ஆNI�வி� டதனா!  
உ<அ< ெப<பெத< னிட8திைல ேயJ�  
உைனஅ லா!எைன உைடயவ� எவேர.  9  1319.  அ�ய ேன<மிைச 
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ஆ�டவ நின4ேகா�  
அ<பி �Iதெத< றகக68 தி�Iேத<  
ெகா�ய ேன<ப,� இட��H தறிI��  
Qலி யாளைன; ேபா!எைன நிைன8ேத  
ெந�ய இ8�ைண; ேபா��ஓ� சிறி��  
ெந.சி ரகிைல ச.சல8 தறிS�  
ஒ�ய நி<றன< எ<ெச=ேக< சிவேன  
உைனஅ லா!எைன உைடயவ� எவேர.  10  
 

 
68. அ�;பி8 திரக!  
ெபா�  
எ�சீ�4 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த� 1320.  த�பி ரா<தய வி�4கஇ 
ெகன4ேகா�  
தாNS� ேடா என8 த�4ெகா,� இ�Iேத<  
எ�பி ரா<நின4 ேகைழேய< அளவி!  
இர4க� ஒ<றிைல எ<எ<ப தி<J�  
ந�பி ரா<என ந�பிநி0 கி<ேற<  
ந�@� எ<றைன ெவ�பிடL ெசயிJ�  
ெச�பி ரா<அ�� அளி4கிJ� உன�  
சி8த� அ<றியா< ெச=வெதா< றிைலேய.  1  1321  ��ட ெந.சக வ.சக4 
ெகா�ேய<  
ெசா!வ ெத<ைனஎ< ெதா!விைன வச8தா!  
இ�ட ந!வழி அ!வழி எனேவ  
எ�R� இ^வழி இர��ைட எைனநK  
வி�ட ெத^வழி அ^வழி அக<ேற  
ேவA� ஓ�வழி ேமவிட; ப,ேமா  
சி�ட� உ�\A� சிவெப� மா<நி<  
சி8த� அ<றியா< ெச=வெதா< றிைலேய.  2  1322.  ஊ�, கி<றைன 
உ�Rகி< றன<ேம!  
உற4  கி<றைன உற கி< றன<பி<  
கா�, கி<றைன காRகி< றன<நK  
களி;பி4 கி<றைன களி;@A கி<ேற<  
ஆ�, கி<றைன ஆ,கி< றன<இ^  
அகில ேகா�G� அ^வைக யானா!  
தK�,� அ<ப�4 க<பநி< தன�  
சி8த� அ<றியா< ெச=வெதா< றிைலேய.  3  1323.  க�ணி லா<Tட� 
காணஉ< Jத!ேபா!  
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க�8தி ேலJ�நி< க�ைணைய விைழIேத<  
எ�ணி லாஇைட 1ற,8 ததனா!  
இைள4கி< ேற<எைன ஏ<Aெகா� வத0ெக<  
உ�ணி லாவிய உயி�4 யி� அைனயா=  
உ<ைன ஒ8தேதா� �<னவ� இைலகா�  
ெத�ணி லா��L சிவபர� ெபா��நி<  
சி8த� அ<றியா< ெச=வெதா< றிைலேய.  4  1324.  ெமLT கி<றவ� 
ேவ��ய எ!லா�  
விழிஇ ைம4 �< ேமவ!க� ,ைனநா<  
நLT கி<றன< நLசிJ� ெகா�ேய<  
ந<ைம எ=தேவா வ<ைமG0 றிடேவா  
இLைச ந<றறி வா=அ�� ெச=யா  
தி�4கி< றா= உன4 கியா<ெச=த ெத<ேன  
ெசLைச ேமனிஎ� சிவபர. Tட�நி<  
சி8த� அ<றியா< ெச=வெதா< றிைலேய.  5  1325.  நா,I தாயிJ� 
ந!லவ< நம�  
நாத< எ<Aைன நா,�அ; ெபாHேத  
வா, ெந.ச� தளி�4கி<ேற< ம0ைற  
ைவக0 ேபாெதலா� வா,கி< றன<கா�  
பா,I ெதா�ட�க� இட�;ப�! த6யா;  
ப�ெப< ம�,�நி< பா!இைல ேபா[�  
ேத,� ப8த�த� உள8தம� ேவா=நி<  
சி8த� அ<றியா< ெச=வெதா< றிைலேய.  6  1326.  ம��அ ளி8ெதைன 
மய4கிஇ^ உலகி!  
வ�8� கி<றைன ம0ெறன4  <ற<  
அ��அ ளி4கிைல ஆயிJ� நின4ேக  
அ�ைம யா4கிைல ஆயிJ� ேவ0A;  
ெபா��அ ளி4கிைல ஆயிJ� ஒ�நி<  
ெபா<� க8ைதஓ� ேபா� க� �டேவ  
ெத��அ ளி8தி�! ேபா�� இ  ன�  
சி8த� அ<றியா< ெச=வெதா< றிைலேய.  7  1327.  மாA கி<றன< 
ெந.சக� அ.சி  
வ�ள! இ8�ைண வIதில< இனிேம!  
QA கி<றெத< எ<றய� கி<ேற<  
 லவி8 ேத0A�அ4 ெகா�ைகய� இ<றி  
ஏA கி<றன< இர4க�� ளவ<ந�  
இைறவ< இ<ற�� ஈ வ< எ<ேற  
ேதA கி<றன< எ<ெச=ேக< நின�  
சி8த� அ<றியா< ெச=வெதா< றிைலேய.  8  1328.  தாயி J�ெப�I 
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தயSைட யவ<நI  
தைலவ< எ<Aநா< த�4ெகா,� தி6Iேத<  
நாயி J�கைட ேய<ப,� இடைர  
நா\� க�டைன ந!அ�� ெச=யா=  
ஆயி J�தி� �கக�, மகிH�  
அ<ப� த�பணி ஆ0றிம0 Aடல�  
ேதயி J�மிக ந<ெறன4 க��உ<  
சி8த� அ<றியா< ெச=வெதா< றிைலேய.  9  1329.  வாJ� ைவய�� 
அளி4கிJ� உ<பா!  
மன�ைவ8 ேதா வ� வ�ள!நி< அ�யா�  
நாJ� அ^வைக உலகிய! ஒH4கி!  
நா� நி<ன�� நல�ெபற விைழத!  
QJ� ஓ��ட4 க�ணிலி வானி!  
 லS� ஒ�Tட�  றி8திட! ேபா[�  
ேதJ� ைக4 �நி< அ�\�ேட! உ�,<  
சி8த� அ<றியா< ெச=வெதா< றிைலேய.  10  
 

 
69. கழிபக0 கிரக!  
ெபா�  
எ�சீ�4 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த� 1330.  ஆ�ட ��,நK எ<றைன 
அ�ேய<  
ஆ4ைக ஒ<Aேம அைசமட0 பைனேபா!  
நK�ட ��,ம0 A<ன�4 க<ேப  
நK�ட தி!ைலவ! ெநறிெச[� ஒH4க�  
e�ட ��,நி< @னிதந! ஒH4ேக  
e�ட தி!ைலஎ< @<ைமைய ேநா4கி  
ஈ�ட வIத� ளா=எனி! அIேதா  
எ<ெச= ேக<நர கிைடஇ,� ேபாேத.  1  1331.  ஊைழ ேயமிக ெநாIதி, 
ேவேனா  
உள8ைத ேநாவேனா உலகிைட மய4 �  
பாைழ ேயபல< த�வெத< ெற�ணி;  
பாவி ேய<ெப�� பட�உழ4 கி<ேற<  
மாைழ ேய�தி� ேமனிஎ� ெப�மா<  
மன�இ ரகிஎ< வ!விைன ெகடவI  
ேதைழ ேய0க� ளா=எனி! அIேதா  
எ<ெச= ேக<நர கிைடஇ,� ேபாேத.  2  1332.  ஈ<A ெகா�டஎ< தIைதG� 
தாG�  
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யாS� நKஎன எ�ணிய நாேய<  
மா<A ெகா�டஇ^ வ.சக வாNவி<  
மய4கி னா!மிக வ<ைமக� ெச=ேத<  
சா<A ெகா�ட� க�டைன ேயJ�  
தமிய ேன<மிைச8 தயSெகா� ெட<ைன  
ஏ<A ெகா�ட� ளா=எனி! அIேதா  
எ<ெச= ேக<நர கிைடஇ,� ேபாேத.  3  1333.  அ�ைம அ;ப<எ< ஆ�யி�8 
�ைணவ<  
அரச< ேதசிக< அ<@ைட8 ேதவ<  
இ�ைம யி0பய< அ�ைமயி0 பய<ம0  
றியாS நKஎன எ�ணிநி0 கி<ேற<  
ெச�ைம யி0ெபA� அ<ப�� ளக.ேச�  
ெச!வ ேமஎைனL ேச�8த� ளாேய!  
எ�ைம யி0ெபA ேவ<சிA நாேய<  
எ<ெச= ேக<நர கிைடஇ,� ேபாேத.  4  1334.  தாய ராதிய� சலி;@A கி0பா�  
தம�� எ<றைன8 தHSத! ஒழிவா�  
ேநய ராதிய� ேநய�வி� டக!வா�  
நி<ைன ந�பிஎ< ெந.Tவ4 கி<ேற<  
தKய ராதியி! தKய<எ< ெறைனநி<  
தி�S ள8திைடL ேச�8திடா ெதாழி8தா!  
ஏய� ேகாJ4க< ற�\�எ� ெப�மா<  
எ<ெச= ேக<நர கிைடஇ,� ேபாேத.  5  1335.  �<ைன நா<ெச=த 
வ!விைனL சிமிN;பா<  
ேமாக வா6யி< VNகின ேனJ�  
அ<ைன ேபா[�எ< ஆ�யி�8 �ைணயா�  
அ;ப நி<அ�� அ�பிைய ந�பி  
த<ைன ேந�சிவ ஞானெம< கைரையL  
சா�  ேவ�எJ� த�4 ட< உழ<ேற<  
இ<J� நி<அ�� ஈIதிைல அIேதா  
எ<ெச= ேக<நர கிைடஇ,� ேபாேத.  6  1336.  உ�R கி<ற�� உற கி< 
ற��ேம!  
உ,8� கி<ற�� உலSகி< ற��மா!  
ந�R கி<ற�� நைகய� வாN4ைக  
நா, கி<ற�� நைவGைட8 ெதாழி!க�  
ப�R கி<ற�� ஆனபி< உடைல;  
பாைட ேம[ற; ப,8�கி< ற��எ<  
ெற�R கி<றேதா Aள�பைத4 கி<ேற<  
எ<ெச= ேக<நர கிைடஇ,� ேபாேத.  7  1337.  க!ைல ெவ!லS� வ!லஎ< 
மனIதா<  

RangaRakes tamilnavarasam.com



கடS� நி<அ�4 கமலக� நிைன8த!  
இ!ைல ந!ைலநி< அ��என4 கதனா!  
இ!ைல இ!ைலநK இர4க�இ! லாதா<  
அ!ைல இ!ைலயா! அ��தரா தி�8த!  
அ�ய ேன<அள வாயி<இ கிட�4ேக  
எ!ைல இ!ைலஎ< Aள�பைத4 கி<ேற<  
எ<ெச= ேக<நர கிைடஇ,� ேபாேத.  8  1338.  ெபா  மாையயி< 
@ண�;பிJ4  �ள�  
ேபா4கி நி<ற�� @ல;பைக வ�களா!  
இ  மா!அ6 ஏ0றி<�< க6ேபா!  
ஏ  கி<ற�� இட�;ெப� கடலி!  
த � ஆைசய கரா;பி�8 தK�4க8  
தவி;பி! நி<ற�� தமியேன< தைனG�  
எ � ஆகிநி< றா=அறிI திைலேயா  
எ<ெச= ேக<நர கிைடஇ,� ேபாேத.  9  1339.  அர4க< அ!ல<யா< 
அர4கேன எனிJ�  
அர4க J4 ��< அ��அளி8 தைனேய  
@ர4க எ<ைனநி< அ��கட< எ<ேற  
ேபா0A கி<றன< @ைலய60 @ைலேய<  
உர4க இகிைழ8 தி,�பிைழ எ!லா�  
உ<ன! ஐயநK உ<னிஎ< அளவி!  
இர4க� நி<தி� உள8திைல யானா!  
எ<ெச= ேக<நர கிைடஇ,� ேபாேத.  10  
 

 
70. த6சன; பதிக�  
ேகாயி!  
அAசீ�4(33) கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த�  
 
(33). எHசீ� - ெதா.ேவ 1,2. அAசீ� - ச. �. க., ஆ. பா. 1340.  தி�வா� ெபா<ன� 
பலந,ேவ ெத�ளா� அ�த8 திர�அைனய  
உ�வா� அறிவா னIதநட� உைடயா� அ�யா�4  வைகநிைல  
த�வா� அவ�த� தி��க8ேத த��@� இளெவ� ணைகக�ேட<  
இ�வா தைனஅ0 றIேதாநா< இ<J� ஒ�கா! கா�ேபேனா.  1  1341. 
 ெபா<நா யகJ� @ரIதரJ� eவாN பவJ� @கNIேத8த  
மி<னா� ெபா<ன� பலந,ேவ விள � க�ைண விழிவழ �  
அ<னா� அறிவா னIதநட� ஆ,� கழ!க� டக ளி�Iேத<  
எ<நா யகனா� அவ�கழைல இ<J� ஒ�கா! கா�ேபேனா.  2  1342. 
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 தாயி0 ெப6ய க�ைணயினா� தைலமா ைலயினா� தாNசைடயா�  
வாயி0 கினிய @கHைடய வ�ள! அவ�தI தி�அழைக4  
ேகாயி0 க�ேக ெச<Aமன�  ளிர4 க�ேட< பி6S0ேற<  
ஈயி! சிறிேய< அவ�அழைக இ<J� ஒ�கா! கா�ேபேனா.  3  1343. 
 @<க� அக0A� ெம=ய�யா� ேபா0A� ெபா<ன� பலந,ேவ  
வ<க� அறியா� தி�நட.ெச= வரத� அ�த8 தி��க8ைத  
�<க� உலகி! சிறிேய<ெச= �Hமா தவ8தா! க�ேட<நா<  
எ<க� அைனயா� அவ��க8ைத இ<J� ஒ�கா! கா�ேபேனா. 4  1344. 
 அ<@0 ற�யா� ெதாHேத8த அணியா� மணி;ெபா< அ�பல8ேத  
வ<@0 றழியா; ெப�க�ைண மைலயா� தைலயா� மாைலயினா�  
ம<@0 றரவா� கLசிைடயி< வயக நட.ெச= வ�க�ேட<  
இ<@0 ற�ேய< அவ�நட8ைத இ<J� ஒ�கா! கா�ேபேனா. 5  1345. 
 இ�மா நில8தி! சிவபதமீ ெத<J� ெபா<ன� பலந,ேவ  
அ�மா! அறியா அ�க�அ� அைசய நட.ெச= வ�க�ேட<  
எ�மா! அறிய; ப,வதல எ<எ< Aைர;ேப< ஏைழய<யா<  
எ�மா< அவ�தI தி�நட8ைத இ<J� ஒ�கா! கா�ேபேனா. 6  1346. 
 சிறிேய< தவேமா எைனஈ<றா� ெச=த தவேமா யா<அறிேய<  
மறிேய� கர8தா� அ�பல8ேத வாH� சிவனா� தைம4க�ேட<  
பிறிேய< எனிJ� பி6Iேத<நா< ேபேய< அIத; பி6விைன4கீN  
எறிேய< அIேதா அவ�த�ைம இ<J� ஒ�கா! கா�ேபேனா. 7  1347. 
 அ�ேள வ�வா= அ�பல8ேத ஆ,� ெப�மா< அ�க�தைம8  
ெத�ேள வ�வா� அ�யவ�ேபா! சிறிேய< க�ேட< சீ�உ0ேற<  
ம�ேள வ�ேவ< ஆதலினா! மறIேத பி6Iேத மதிெக�ேட<  
இ�ேள� மன8ேத< அவ�தைமநா< இ<J� ஒ�கா! கா�ேபேனா. 8  1348. 
 அ<ேனா தி�அ� பல8ேதஎ� ஐய� உ�4க� ேட<அ�தா<  
ெபா<ேனா பவள; ெபா�;ப�ேவா @�மா ணி4க மணி8திரேளா  
மி<ேனா விள4ேகா வி6Tடேரா ேமைல ஒளிேயா எ< உைர;ேப<  
எ<ேனா அவ�தI தி�உ�ைவ இ<J� ஒ�கா! கா�ேபேனா. 9  1349. 
 ெபா<எ< Aைர4 � அ�பல8ேத @னித னா�த� அழகியைல  
உ<எ< Aைர;ேப< எ<ேனஎ< உ�ள� சிறி�� உண�Iததிைல  
மி<எ< Aைர4 � ப�V<A விள4 � மH � எனி!அ�ேய<  
எ<எ< Aைர;ேப< அவ�அழைக இ<J� ஒ�கா! கா�ேபேனா. 10  
 

 
71. �8தி உபாய�  
தி�ெவா0றி1�  
வ.சி8�ைற 1350.  ஒ0றி ஊரைன;  
ப0றி ெந.சேம  
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நி0றி நKஅ��  
ெப0றி ேசரேவ.  1  1351.  ேசர ெந.சேம  
Uர� அ<Aகா�  
வார� ைவ8திேய!  
சா�� �8திேய.  2  1352.  �8தி ேவ�,ேம!  
ப8தி ேவ�,மா!  
ச8தி ய�இ�  
@8தி ெந.சேம.  3  1353.  ெந.ச ேமஇ�  
வ.ச ேமஅல  
பி.ச க<பத�  
த.ச� எ<பேத.  4  1354.  எ<ப ேத0றவ<  
அ<ப ேத0AநK  
வ<@ மா0Aதி  
இ<ப� ஊ0றேவ.  5  1355.  ஊ0ற� உ0Aெவ�  
நK0ற< ஒ0றி1�  
ேபா0ற நK மா!  
ஆ0ற ேநா=கேள.  6  1356.  ேநா=க� ெகா��,�  
ேப=க� ப0பல�  
U=த< ஒ0றி1�4  
ேக=த! இ!ைலேய.  7  1357.  இ!ைல இ!ைலகா�  
ஒ!ைல ஒ0றி1�  
எ!ைல ேசரேவ  
அ!ல! எ<பேத.  8  1358.  அ!ல! எ<பேத<  
ெதா!ைல ெந.சேம  
ம!ல! ஒ0றி1�  
எ!ைல ெச<Aேம.  9  1359.  ெச<A வாN8�தி  
ந<A ெந.சேம  
எ<A� ந!வள�  
ஒ<A� ஒ0றிேய.  10  
 

 
72. தவ8திற� ேபா0ற!  
தி�ெவா0றி1�  
அAசீ�4 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த� 1360.  வி!வ8 ெதா,�ெபா< 
ெகா<ைறஅணி ேவணி; ெப�மா< ஒ0றிநக�  
ெச!வ; ெப�மா< சிவெப�மா< தியாக; ெப�மா< தி�அழைக4  
க!ைவ; @ைடய மன�களி4க4 க�க� களி4க4 க�,நி<ேற<  
இ!ைவ; @ைடேய< அ�மாநா< எ<ன தவIதா< ெச=ேதேனா.  1  1361. 
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 Q,� ப��< தி�மா[� ேகால மாகி; @வி இடI�  
ேத,� தி�8தா� சிவெப�மா< தியாக; ெப�மா< தி�;பவனி  
நா,� @கNேச� ஒ0றிநக� நா�; @ I� க�ேடனா!  
ஈ,� அக<ேற< அ�மாநா< எ<ன தவIதா< ெச=ேதேனா.  2  1362. 
 ஆ�4 � கட0க� அ<ெறHIத ஆல கால� அ8தைனG�  
ேச�4 � கள8தா< சிவெப�மா< தியாக; ெப�மா< தி�நட8ைத4  
கா�4க� ெபாழி!WN ஒ0றியி!ேபா=4 க�ேட< பிறவி க��லேன  
யா�4ெக< Aைர;ேப< அ�மாநா< எ<ன தவIதா< ெச=ேதேனா.  3  1363. 
 உ�\� @ற�� நிைறIத�யா� உ�ள� ம�68 UAகி<ற  
ெத�\� அ�தா� சிவெப�மா< தியாக; ெப�மா< தி��க8ைத4  
க�ள� தவி�4 � ஒ0றியி!ேபா=4 க�ேட< பசிைய4 க��லேன  
எ�ள! இகIேத< அ�மாநா< எ<ன தவIதா< ெச=ேதேனா.  4  1364.  ஆவ! 
உைடயா� உ�\ைடயா� அய<மா! மகவா< ஆதியரா�  
ேதவ� ெப�மா< சிவெப�மா< தியாக; ெப�மா< தி�வ�ைவ4  
காவ� ெபாழி!WN ஒ0றியி!ேபா=4 க�ேட< க�ட கா�சிதைன  
யாவ� ெபAவா� அ�மாநா< எ<ன தவIதா< ெச=ேதேனா.  5  1365. 
 மற;ைப அக<ற மன8�ரேவா� வாN8த அவ�4  வா<கதியி<  
சிற;ைப அளி4 � சிவெப�மா< தியாக; ெப�மா< தி�நட8ைத;  
பிற;ைப அக0A� ஒ0றியி!ேபா=; ேபரா னIத� ெபற4க�ேட<  
இற;ைப8 தவி�8ேத< அ�மாநா< எ<ன தவIதா< ெச=ேதேனா.  6  1366. 
 வி!லா� ப�;ெபா< ேம�விைன விைரய வா � ெவ0றியினா<  
ெச!லா� க�ைணL சிவெப�மா< தியாக; ெப�மா< தி�Q8ைத4  
க!லா� ெகா�ய மன�கைரய4 க�ேட< ப�, காணாத  
எ!லா� க�ேட< அ�மாநா< எ<ன தவIதா< ெச=ேதேனா.  7  1367. 
 ஒ!ைல எயி!V< ெற6ெகா\வ உ0A நைக8ேதா< ஒ0றிGளா<  
தி!ைல நகரா< சிவெப�மா< தியாக; ெப�மா< தி�;பவனி  
க!ைல அளிG� கனியா4க4 க�ேட< ெகா�ட களி;பிJ4ேகா�  
எ!ைல அறிேய< அ�மாநா< எ<ன தவIதா< ெச=ேதேனா.  8  1368. 
 �<J� ேசாம TIதரனா� Uய ம�ைர நக�அளி8த  
ெத<ன� ெப�மா< சிவெப�மா< தியாக; ெப�மா< தி�அழைக;  
ப<J� ஒ0றி நக�த<னி! பா�8ேத< விைனேபா� வழிபா�8த  
எ<ைன மறIேத< அ�மாநா< எ<ன தவIதா< ெச=ேதேனா.  9  1369. 
 �<ன� காழி வ�ள[4  �8�L சிவிைக  ைடெயா,ெபா<  
சி<ன� அளி8ேதா< சிவெப�மா< தியாக; ெப�மா< தி�வ�ைய4  
க<னி< A�கா ெந.T�க4 க�ேட< க�ட கா�சிதைன  
எ<எ< Aைர;ேப< அ�மாநா< எ<ன தவIதா< ெச=ேதேனா.  10  
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73. தி�Lசாதன8 ெத=வ8 திற�  
ெபா�  
எ�சீ�4(34)கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த�  
 
( 34). எHசீ�- ெதா.ேவ. 1,2. எ�சீ�- ச.�.க., ஆ.பா. 1370.  உைடயா=உ< 
அ�யவ�4 � அவ�ேம! e�ட  
ஒ�மணியா� க�மணி4 � ஓ  ைசவ  
அைடயாள� எ<னஒளி� ெவ�ணK0 A4 �  
அ<பிேல< அ.சாம! அIேதா அIேதா  
நைடயாய உட! �H�� நாவா= நி<A  
நவி!கி<ேற< எ<பாவி நாைவL ச0A�  
இைடயாத ெகா,IதKயா! T�J� அ<றி  
எ<ெசயிJ� ேபாதாேத எIதா= எIதா=.  1  1371.  க�Rதேல நி<அ�யா� 
தைமG� ேநா4ேக<  
க�மணிமா ைல4ெகனிJ� கனிI� நி!ேல<  
ப�Rத!ேச� தி�நK0A4 ேகால� த<ைன;  
பா�8ேதJ� அ.Tகிேல< பயனி லாேம  
ந�Rத!ேச� உட�ெப!லா� நாவா= நி<A  
நவி!கி<ேற< எ<ெகா�ய நாைவ அIேதா  
எ�Rத!ேச� ெகா,IதKயா! T�J� அ<றி  
எ<ெசயிJ� ேபாதாேத எIதா= எIதா=.  2  1372.  வ.சமிலா� ெந.சக8ேத 
ம�S� �4க�  
மாமணிேய உைனநிைனேய< வாளா நாைள4  
க.சமல� �க8திய�4 � வாதி! ேதா<A�  
களி;பிJ4 � கழி4கி<ேற< கைடய ேனைன  
ந.ச�ண4 ெகா,8�ம�8 தி�J� வாளா!  
நசி;@றேவ �ணி8தி�J� நலிய8 தKயா!  
எ.ச[றL T�J�அ<றி அIேதா இ<J�  
எ<ெசயிJ� ேபாதாேத எIதா= எIதா=.  3  1373.  அ��பH4 � க0பகேம 
அரேச �4க�  
ஆர�ேத நிைன;@கேழ< அIேதா வ.ச  
ம��பH4 � ெந.சக8ேத< வாளா நாைள  
வாதமி�,4 கழி4கி<ேற< மதியி ேலைன  
ெவ��பH4 � க,கா��! வி�J� ஆ0A  
ெவ�ள8தி! அ�8ேதக வி�J� ெபா!லா  
இ��பH4 � பில.ேசர வி�J� அ<றி  
எ<ெசயிJ� ேபாதாேத எIதா= எIதா=.  4  1374.  ெப�க�ைண4 
கடேலஎ<  �ேவ �4க�  
ெப�மாேன நிைன;@கேழ< ேபேய< அIேதா  
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க�க!மன4  ரகா�� வாளா நாைள4  
கழி4கி<ேற< பய<அறியா4 கைடய ேனைன  
ஒ� �ள உட!பைத;ப உA < ேற0றி  
உ��,கிJ� உயி�ந,க உ�ள� ஏக  
இ�கHவி! ஏ0AகிJ� அ<றி இ<J�  
எ<ெசயிJ� ேபாதாேத எIதா= எIதா=.  5  1375.  ெதாHகி<ேறா� 
உள8தம�Iத Tடேர �4க�  
Tட�4ெகாHIேத நி<பத8ைத8 �திேய< வாதி!  
விHகி<ேற< ந!ேலா�க� ெவA;ப; ேபசி  
ெவறி8�ழ[� நாயைனேய< விழல ேனைன  
உHகி<ற cக;பைடெகா� ,ைலய8 த�ளி  
உழ4கிJ�ெந� ,ட!ந,க உA4கி ேம<ேம!  
எHகி<ற கடலிைடவ KN8 தி�J� அ<றி  
எ<ெசயிJ� ேபாதாேத எIதா= எIதா=.  6  1376.  வி�;பா � 
மதிLசைடயா= விைடயா= எ<ேற  
ெம=ய<ேபா ,ைன8�திேய< விைரI� வ.ச4  
க�;பாG� விலெகனேவ வள�Iேத நாைள4  
கழி4கி<ேற< க�ெந.ச4 க�வ ேனைன;  
ெபா�;பாய யாைனயி< கா! இ�J� ெபா!லா;  
@H8தைலயி! ேசா6@ற� ெபாழிய நK�ட  
இ�;பாணி ஏ0AகிJ� அ<றி இ<J�  
எ<ெசயிJ� ேபாதாேத எIதா= எIதா=.  7  1377.  அ4கcத! 
பிைறLசைடயா= நி<தா� ஏ8ேத<  
ஆ�பைனேபா! மிகநK�ேட< அறிெவா< றி!ேல<  
மி4கஒதி ேபா!ப�8ேத< க�க டா;ேபா!  
வ K�க�ம8 �ழ!கி<ேற< விழல ேனைனL  
ெச4கிைடைவ8 �ட! ழ�பிL சிைதய அIேதா  
தி�;பி�J� இ�;பைற�� ேசரL ேச�8�  
எ4க6ைட உ��,கிJ� அ<றி இ<J�  
எ<ெசயிJ� ேபாதாேத எIதா= எIதா=.  8  1378.  அ<@ட<நி< பத�@கழா; 
பாவி நாைவ  
அற8�ணிேய< நி<அழைக அம�I� காணா8  
�<@Aக� இர��ைனG� W<ேற< நி<ைன8  
ெதாழா4ைகைய வாளதனா! ��ட மா4ேக<  
வ<பறநி< தைனவணகா8 தைலைய அIேதா  
ம�8திேல< ஒதிேயேபா! வள�Iேத< எ<ைன  
இ<பAவ! எ6யிைடவ KN8 தி�J� அ<றி  
எ<ெசயிJ� ேபாதாேத எIதா= எIதா=.  9  1379.  ேதேவநி< அ�நிைனயா 
வ.ச ெந.ைச8  
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தKV��L சிைத4கறிேய< ெச�4  கி!ேல<  
ேகாேவநி< அ�ய�தைம4 Qடா; ெபா=ைம4  
 �ெகா�ேட< @ைலெகா�ட ெகா�ேய< அIேதா  
நாேவற நிைன8�திேய< நலெமா< றி!ேல<  
நா=4கைட4 � கைட;ப�ேட< ந�R கி<ேறா�4  
கீேவ�� அறிேய<இ ெக<ைன யIேதா  
எ<ெசயிJ� ேபாதாேத எIதா= எIதா=.  10  
 

 
74. உ�ள; ப.சக�  
ெபா�  
க�டைள4 கலி8�ைற 1380.  நKரா� சைடய� நK�மா! விைடய� 
ேந�ெகா�ெகா<ைற8  
தாரா� ��ய� சீரா� அ�ய� தாNவக0A�  
ேபரா யிர8த� ேபரா வர8த� ேப�லக�  
ஒரா வள8தெதா< A�ேட�4 க�ெணாெட< உ�ளக8ேத.  1  1381. 
 ம�,; படாத� மாமைற யா[� மல;பைகயா!  
க�,; படாத� மாலா திய�த� க�8திJ4 �  
த�,; படாத� பா��த! eத8 தைடகளினா!  
ஒ�,; படாதெதா< A�ேட�4 க�ெணாெட< உ�ளக8ேத.  2  1382.  ேபத; 
படாத� ப0பல க0பக� ேப�Iதி�J�  
ேசத; படாத� ந<றி� தKெதனL ெச=ைககளா!  
ஏத; படாத�� எ�ட; படாததி கியாவ�க� �  
ஓத; படாதெதா< A�ேட�4 க�ெணாெட< உ�ளக8ேத.  3  1383. 
 த�ணா� அளிய� வி�ேண� ஒளிய� சா0Aமைற;  
ப�ணா� ��வ� ெப�ணா� வ�வ� ப�@ய�தK4  
க�ணா� cதல� க�ணா� மணிய� க�,ெகா�ள  
ஒ�ணா நிைலயெதா< A�ேட�4 க�ெணாெட< உ�ளக8ேத.  4  1384. 
 பிறவா ெநறிய� ேபசா நிைலய� ேபசி!எ<A�  
இறவா உ�வ�� ஏ0றா! வ�வ தி��அக<ேறா�  
மறவா �ைடய� மாேதா� @ைடய� வாN8�கி<ேறா�  
உறவா= இ�;பெதா< A�ேட�4 க�ெணாெட< உ�ளக8ேத.  5  
 
Back 
 
75. வ�Sைட மாணி4க மாைல  
கா;@  
க�டைள4 கலி8�ைற 1385.  சீ�ெகா�ட ஒ0றி; பதிGைட யானிட� ேச�Iதமணி  
வா�ெகா�ட ெகாைக வ�வா� பிைகத< மலர�4 8  
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தா�ெகா�ட ெசIதமிN; பாமாைல சா8த8 தமியJ4ேக  
ஏ�ெகா�ட ந!ல�� ஈG�  ணாலய ஏர�பேன.  1   க�டைள4 
கலி8�ைற  1386.  கடல� ேதெச க��ேப அ��க0ப க4கனிேய  
உட!உயி ேரஉயி�4  �உண� ேவஉண� S�ஒளிேய  
அட!விைட யா�ஒ0றி யா�இட ெகா�ட அ�ம�Iேத  
மடலவிN ஞான மலேர வ�Sைட மாணி4கேம.  1  1387.  அணிேய 
அணிெபA� ஒ0றி8 தியாக�த� அ<@Aச0  
 ணிேயஎ� வாN4ைக4  லெத=வ ேமமைல4 ேகா<தவேம  
பணிேய< பிைழெபாA8 தா�ெகா�ட ெத=வ; பதிெகா�சிIதா  
மணிேயஎ< க�R� மணிேய வ�Sைட மாணி4கேம.  2  1388.  மாேன� 
விழிமைல மாேனஎ� மானிட� வாNமயிேல  
காேன� அளக; பT யி ேலஅ�� க�க��ேப  
ேதேன தி�ெவா0றி மாநக� வாH� சிவச8திேய  
வாேன க�ைண வ�ேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  3  1389.  ெபா�ேள அ�ய� 
@கலிட ேமஒ0றி; eரண<த�  
அ�ேளஎ� ஆ�யி�4 காI�ைண ேயவி� ணவ�@கH�  
ெத�ேளெம=. ஞான8 ெதளிேவ மைற��L ெச�ெபா�ேள  
ம�ேளத நK4 � ஒளிேய வ�Sைட மாணி4கேம.  4  1390.  தி�மா[� 
நா<�க8 ேதS�< னா�மிக8 ேத�மன8  
த�மா [ழ4க அன[� வாகி அம�Iத�\�  
ெப�மா<எ� மா<ஒ0றி; ெப�மா<ைக� மா<ெகா\� பி8த<மைல  
ம�மா< இடெகா�ெப� மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  5  1391. 
 உ<ேன� அ��ெத=வ� காேண< மன8�� உைர4க;படா;  
ெபா<ேனஅ; ெபா<ன0 @தஒளி ேயமல�; ெபா<வண �  
அ<ேன எ�ஆ�யி�4 ேகா�உயி ேரஒ0றி ய�பதிவாN  
ம<ேன 6ட�வள� மி<ேன வ�Sைட மாணி4கேம.  6  1392.  க�ேணஅ4 
க�ணி< மணிேய மணியி! கலIெதாளிெச=  
வி�ேண விய<ஒ0றி 1�அ�ண! வாம8தி! வ K0றி�4 �  
ெப�ேண மைலெபA� ெப�மணி ேயெத=வ; ெப�ண�ேத  
ம�ேநய� நK8தவ� வாNேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  7  1393.  மைலயா< 
தவ.ெச=� ெப0ற�8 ேதஒ0றி வாNகனகL  
சிைலயா< மண4க மண4 Iெத= வ Kக8 தி�மலேர  
அைலயா< மலிகட! ப�ளிெகா� டா<ெதாH� ஆர�ேத  
வைலயா< அ�ைம மகேள வ�Sைட மாணி4கேம.  8  1394.  காம� 
பட�ெந. Tைடேயா� கனவிJ� காண;படாL  
ேசம� பட�ெச!வ; ெபா<ேன ம�ரL ெசHகனிேய  
தாம� பட�ஒ0றி 1�வாN பவள8 தனிமைலயி<  
வாம� பட�ைப ெகா�ேய வ�Sைட மாணி4கேம.  9  1395.  ேகாடா 
அ�� ண4  <ேற சிவ8தி!  றி;பிலைர  
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நாடாத ஆனIத ந�ேபெம= ய<ப� நய4 � இ<ேப  
படீா� தி�ெவா0றி; ெப�மா< இட.ெச= ெப�Iதவேம  
வாடா மணிமல�4 ெகா�ேப வ�Sைட மாணி4கேம.  10  1396.  நாேல 
எJமைற அIதக� இ<ன�� நா�ெயைன;  
ேபாேல வ�Iத ெவளிஒளி யா=ஒ0றி; @�ணிய�த�  
பாேல இ�Iத நிைன8தைக யாக; பகர;ெப0ற  
மாேல தவ8தி! ெப6ேயா< வ�Sைட மாணி4கேம.  11  1397. 
 கைகெகா� ேடா <ஒ0றி 1�அ�ண! வாம� கலIத��ெச=  
நைகஎ! லாஉல  IதIத நி<ைனஅI நாரண0 8  
தைகஎ< ேகாஅ<றி8 தாய�எ< ேகாெசா! தைழ4 மைல  
மைகய ேகாமள மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  12  1398.  ேசாைலயி� 
டா�வய! ஊெரா0றி ைவ8�8த< ெதா�டர<பி<  
ேவைலயி� டா!ெசG� பி8தைன ெம=யிைட ேமSக68  
ேதாைலயி� டா,� ெதாழி[ைட ேயாைன8 �ணிI��<னா�  
மாைலயி� டா=இஃெத<ேன வ�Sைட மாணி4கேம.  13  1399.  தைனயா� 
பவ6<றி நி0 � பரம< தனிஅ�ளா=  
விைனயா� உயி�மல நK4கிெம= வ K��< வி,8தி,நK  
எைனயா� அ�ெளா0றி 1�வா ழவ<ற< னிட8�ெமா�  
மைனயா� எனநி<ற ெத<ேன வ�Sைட மாணி4கேம.  14  1400.  பி<ன K<ற 
பி�ைளயி< ேமலா�வ� தா=4ெகன; ேபTவ�நK  
�<னK<ற பி�ைளயி< ேமலாைச G�ளவா ெமா=யTர�  
ெகா<னK<ற ேபா�4கிள� பி�ைளைய ஏவ4 ெகா,8தெத<ேன  
ம<னK<ற ஒ0றி மயிேல வ�Sைட மாணி4கேம.  15  1401.  ைபயா\� 
அ! ! Tர�மட வா�க� பல�\�இL  
ெச=யா\� ெவ�ணிற ெம=யா\� எ8தவ� ெச=தனேரா  
ைகயா\� நி<ன�4  0ேறவ! ெச=ய4 கைட4கணி8தா=  
ைமயா\� க�ெணா0றி வாNேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  16  1402. 
 இைலயா0A நKமல�4 காலா! பணி4  0 ேறவெலலா�  
தைலயா! ெசG�ெப�க� ப!ேலா6! eமக� த<ைன8த�ளா=  
நிைலயா! ெப6யநி< ெதா�ட�த� ப4க நிலாைமயினா<  
மைலயா0 க�ெளா0றி வாNேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  17  1403.  கைலமக 
ேளாநி< பணிையஅ< ேபா,� கைட;பி�8தா�  
அைலமக ேளாஅ< ெபா,பி�8 தா�எ0 கைறதிக�டா=  
தைலமக ேளஅ�� டாேயெச^ வா=4க�I தாN ழ0ெபா<  
மைலமக ேளஒ0றி வாNேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  18  1404.  ெபா<ேனா, 
வாணிஎ< ேபா6� ேவா�� ெபா�ண0க!வி  
த<ேனா ட�\I திறநி< 0 ேறவைல8 தாகிநி<ற  
பி<ேனா அலதத< �<ேனா ெதளிIதிட; ேபTகநK  
ம<ேனா ெடழிெலா0றி 1�வாN வ�Sைட மாணி4கேம.  19  1405.  காம� 
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டல�தி� ெவா0றிநி< னாயக< கIைதT0றி  
ேயம� டைரெயா, நி0ப� க�,� இரகல�ேபா!  
நKம�, ேமப� ,,4கி< றைனஉ<ற< ேநய�எ<ேனா  
மாம� டல� ழ! மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  20  1406.  வ K0றா�நி< 
ற<மண8 த�மியி< ேம!சிA ெம!லனிLச�  
ஆ0றாநி< சி0ற�; ேபாதிைன8 U4கிைவ8 தாெரனி<மா!  
ஏ0றா� தி�ெவா0றி 1ரா� கள4கA; ேப0றவேர  
மா0றா இய!ெகா� மயிேல வ�Sைட மாணி4கேம.  21  1407.  ெபா�;@A 
நKலிெய< பா�நி<ைன ெம=அ� ேபா[�ஒ0றி  
வி�;@A நாயக< பா�பா பரண�� ெவ�தைலG�  
ெந�;@A ைகG� கன!ேமனி G�க�, ெந.ச�அ.சா=  
ம�;@A ெகாைக மயிேல வ�Sைட மாணி4கேம.  22  1408. 
 அன�ெபாA8 தா<@கN ஒ0றிநி< நாயக< அ மிழி8  
தன�ெபாA8 தா�ஒ� மா0றாைள8 த<�� த<னி!ைவ8ேத  
தின�ெபாA8 தா<அ� க�,� சினமி<றிL ேச�Iதநி<ேபா!  
மன�ெபாA8 தா�எவ� க�டா= வ�Sைட மாணி4கேம.  23  1409.  ஓ�� 
வா=ஒ0றி 1�அம�I தா�நி< Jைடயவ�ெப�  
சீ�� வா நி< மா0றாைள நKெதளி யா8திற8தி!  
நK�� வா4கிL TமIதா� அதைன நிைனIதிைலேய  
வா�� வா�ெகாைக நகா= வ�Sைட மாணி4கேம.  24  1410.  சா�Iேதநி< 
பா!ஒ0றி 1�வாH� நாயக� தாமகிNS  
Q�Iேத  லாS�அ4 ெகா�ைகைய4 காணி! ெகாதி;பெள<A  
ேத�Iேதஅ4 கைகையL ெச.சைட ேம!சிைற ெச=தன�ஒ�  
வா�Iேத  ைழெகா� விழியா= வ�Sைட மாணி4கேம.  25  1411.  நKேய என� 
பிைழ றி; பாெயனி! நி<ன�ைம;  
ேபேய< ெசG�வ�ண� எ^வ�ண ேமாஎைன; ெப0றளி4 �  
தாேய க�ைண8 தடகட ேலஒ0றிL சா� �த  
வாேய� சSIதர(35) மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  26   ( 35). ெசௗIதர� 
எ<ப� சSIதர� என; ேபாலியாயி0A. ெதா.ேவ.  1412.  �;ேபா�� அ<ப�க� 
வாN8ெதா0றி 1�எ� �த!வ�மகிN  
ஒ;ேபா த�மைல; ெப�ண� ேதஎ<A வI�நிைன  
எ;ேபா�� சிIதி8 திட�நKகி வாழ என4க��வா=  
ைம;ேபா தைனயக� மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  27  1413.  மீதல8 
ேதா�க\� யா�வண காதவ� ேமSந,;  
eதல8 ேதா�க\� யா�@க ழாதவ� ேபா0றிநித�  
பாதல8 ேதா�க\� யா�பணி யாதவ� ப0றிநி<றா�  
மாதல8 ேதாெகா0றி வாNேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  28  1414.  ேச=4 0ற� 
தா=ெபாA8 ேதடா வ�ெகனL ெச;@வ�இI  
நா=4 0ற� நKெபாA8 தா\த! ேவ�,� நவி<மதியி<  
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ேத=4 0ற மா0A� தி�ெவா0றி நாத�தI ேதவிஅ<ப�  
வா=4 0ற� நK4 � மயிேல வ�Sைட மாணி4கேம.  29  1415.  ெசகம 
லாசன< ேதவிெபா< நாR� தி��தேலா�  
சகம தாமிட0 ேறா ெபா< நாR� தைல னி8�8  
�க� றா�ள� நாண8 தி�ெவா0றி8 ேதா<ற!@ைன  
மகல நாRைட யாேள வ�Sைட மாணி4கேம.  30  1416.  ேசடா 6ய<மண� 
வ KசL ெசய<மண� ேச�I�ெபாக  
ஏடா� ெபாழிெலா0றி 1ர�ண! ெந.ச� இ�I�வ4க  
வ Kடா இ�\� �கி[�பி< னி�, ெவ�வைவ8த  
வாடா மல�4 ழ லாேள வ�Sைட மாணி4கேம.  31  1417.  @ரேநா4கி 
னா!ெபா� ேத4கிய ஒ0றி; @னித�கள4  
கரேநா4கி(36) ந!ல� தா4கிநி0 ேபா0A க�8தின�ஆ  
தரேநா4கி உ�ளி�� நK4கிெம=. ஞான8 தனிLTகIதா<  
வரேநா4கி ஆ�விழி மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  32   (36). 
கர�-விட�. ெதா.ேவ.  1418.  உ<J� தி�ெவா0றி 1�ைட யா�ெந. 
Tவ;பஎழி!  
�<J� உயி�;பயி� எ!லாI தைழ4கL Tக4க�ைண  
எ<J� தி�வ� ேதாயாம! ஊ0றி எம�ள8தி<  
ம<J� கைட4க� மயிேல வ�Sைட மாணி4கேம.  33  1419.  ெவ�ள� 
 ளி�� சைட�� ேயா<ஒ0றி வி8தக<த<  
உ�ள�  ளிரெம= e6;ப ஆனIத� ஊ0ெற,;ப8  
ெத�ள�  ளி�இ< அ�ேத அளி4 �ெச^ வா=4 �த  
வ�ள�  ளி��8த மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  34  1420.  மாநIத 
மா�வய! காழி4 கSணிய� மாமணி4க<  
றாநIத இ<ன� U0A� தி��ைல ஆரணேக  
காநIத ேவா � எழிெலா0றி யா�உ� களி8திய[�  
வாநI த�மிைட மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  35  1421.  வா<ேதட நா<  
மைறேதட மா[ட< வா6சேம  
லா<ேதட ம0ைற அ�Iதவ� ேதடஎ< அ<பி<ைமயா!  
யா<ேதட எ<Jள� ேச�ஒ0றி 1�எ� இ�நிதிேய  
மா<ேத,� வா�க� மயிேல வ�Sைட மாணி4கேம.  36  1422.  �8ேதவ� 
வி�ண<(37) �த!ேதவ� சி8த� �னிவ�ம0ைற  
எ8ேத வ�நி< அ�நிைன வா�நிைன4 கி<றில�தா�  
ெச8ேத பிற4 � சிறிய�அ< ேறாஒ0றி8 ேதவ�ந0றா  
ம8ேதவ� வாம மயிேல வ�Sைட மாணி4கேம.  37   (37). வி�ண< 
-இIதிர<. ெதா.ேவ.  1423.  தி�நா� நிைன8ெதாH� ந<னா� ெதாழாம! 
ெச[8தியநா�  
க�நா� எனமைற எ!லா� @க[� க�8தறிIேத  
ஒ�நா ளிJநி< றைனமற வா�அ<ப� ஒ0றியி!வாN  
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ம�நா� மல�4 ழ! மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  38  1424.  வாணா� 
அைடவ� வAைம Gறா�ந< மைனம4க�ெபா<  
eணா� இட�@கN ேபாத� ெபAவ�பி< @<ைமஒ<A�  
காணா�நி< நாம� க��கி< ேறா�ஒ0றி4 க�Rத!பா!  
மாணா�வ� உ0ற மயிேல வ�Sைட மாணி4கேம.  39  1425.  சீரறி 
வா=8தி� ெவா0றி; பரம சிவ8ைதநிைன;  
ேபாரறி வா=அ^ அறிவா� ெவளி4க; @ற8�நி<றா=  
யாரறி வா�நி<ைன நாேய<அறிவ தழ ைட8ேத  
வாெரறி e��ைல மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  40  1426.  ேபா0றி, 
ேவா�த� பிைழஆ யிர�� ெபாA8த��ெச=  
வ K0ெறாளி� ஞான விள4ேக மரகத ெம<க��ேப  
ஏ0ெறாளி� ஒ0றி யிட8தா�இட8தி! இல �உய�  
மா0ெறாளி ��பT� ெபா<ேன வ�Sைட மாணி4கேம  . 41  1427.  ஆைசஉ� 
ளா�அய< மா!ஆதி ேதவ�க� யா��நி< தா�  
eைசG� ளா�எனி! எேக உலக�ெச= eைசெகா�வா�  
ேதைசG� ளா�ஒ0றி 1�ைட யா�இட. ேச�மயிேல  
மாைசG�(38) ளா�@கN மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  42   (38). மாைச 
-ெபா< ெதா.ேவ.  1428.  அ�டாைர ெவ<Aல கா�,ெம=. ஞான� 
அைடI�வி�ணி!  
ப�டாைர WNமதி ேபாலி�; ேபா�க�நி< ப8த�பத�  
க�டாைர4 க�டவ� அ<ேறா தி�ெவா0றி4 க�Rத!ேச�  
வ�டாைர ேவல<ன மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  43  1429.  அ�யா� 
ெதாHநி< அ�;ெபா� தா<ச0 றணிய;ெப0ற  
��யா! அ�4 ; ெப�ைமெப0 றா�அ� � Iத<சIத4  
க�யா� மல�அய< �<ேனா�ெத< ஒ0றி4 கடS�ெச�பா!  
வ�யா4 க�ைண4 கடேல வ�Sைட மாணி4கேம.  44  1430.  ஓவா 
தய<�த ேலா��� ேகா� உறNI�ப�!  
ஆவா அனிLச� ெபாறாமல�L சி0ற� ஆ0Aெகாேலா  
காவா= இமய;ெபா0 பாவா= அ�ெளா0றி4 காம�வ!லி  
வாவா எJ�அ<ப� வாNேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  45  1431.  இ�டா� 
மைற4 � உபநிட த8தி0 � இ<J.ச0A�  
எ�டாநி< ெபா<ன�; ேபாெதளி ேய<தைல4 ெக�,ெகாேலா  
க�டா� சைட�� ஒ0றிஎ� மா<ெந.ச க8தம�Iத  
ம�டா�  ழ<மட மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  46  1432.  ெவளியா= 
ெவளி4 � ெவAெவளி யா=Lசிவ ேமநிைறIத  
ஒளியா= ஒளி4 � ஒளியா� பைரநிைன ஒ;பவரா�  
எளியா�4 ெகளிய� தி�ெவா0றி யா�ெம= இனி�ப6  
மளியாநி< ேறா  ம�ேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  47  1433.  விணகாத 
ல<ப�த� அ<பி0 � நி<@ல வி4 �அ<றி  
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வணகா மதி�� எக� பிரா<ஒ0றி வாணJ�நி<  
 ணகா தலி8�ெம=4 QAதI தா<என4 QAவ�உ<  
மணகா தலி8த தறியா� வ�Sைட மாணி4கேம.  48  1434.  ப<J�ப! 
ேவற�ட� எ!லா�அ^ அ�ட; பர;பினி<A  
�<J� சராசர� யாைவG� ஈ<ற� WNI��உ<ைன  
இ<J� இளIைத அழியாத க<னிைக எ<பெத<ேன  
ம<J� TகாநIத வாNேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  49  1435.  சினகடI 
ேதா�உ�ளL ெசIதா மைரயி! ெசழி8�ம0ைற  
மனகடI ேதா��அ^ வா4 � கடIத மைறஅ<னேம  
தினகடI ேதா�@கN ஒ0றிஎ� மானிட� ேசர�ேத  
வனகடI ேதா<@கN மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  50  1436.  வ!லா�� 
வ!லவ� அ!லா�� ம0ைற மனித��த!  
எ!லா�� நி<ெசய! அ!லா தRS� இய4கிலேர!  
இ!லாைம யா!உழ! @!ேல<ெச=  0றக� ஏ�க�டா=  
ம!லா� வய!ஒ0றி ந!லா= வ�Sைட மாணி4கேம.  51  1437.  எHதா 
எழி!உயி�L சி8திர ேமஇ< இைச;பயேன  
ெதாHதா,� அ<ப�த� உ�களி; ேபசி0 Tக4கடேல  
ெசHவா� மல�;ெபாழி! ஒ0றிஎ� மா<த< தி�8�ைணேய  
வHவா மைறயி< ெபா�ேள வ�Sைட மாணி4கேம.  52  1438.  ெத��பா 
[A�ஐைகL ெச!வ�4 � ந!லிள. ேச=4 மகிNI  
த��பா! அளி4 � தன8தன ேமஎ� அககலIத  
இ��பா! அக0A� இ�.Tட ேரஒ0றி எIைதஉ�ள�  
ம��பா! பயி[ மயிேல வ�Sைட மாணி4கேம.  53  1439.  அயிேலI�� 
பி�ைளந0 றாேய தி�ெவா0றி ஐய�மல�4  
கயிேலI(39) த��ெபற! �8ேத இைசயி! கனிIத ர!  
 யிேல  யி<ெம<  ழ0பி� ேயமைல4 ேகா<பயIத  
மயிேல மதி�க மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  54   (39). ைகயிேலI� 
என0பால� கயிேலI� என; ேபாலியாயி0A. ெதா.ேவ.  1440.  ெச=யக� ஓ � 
தி�ெவா0றி 16! சிவெப�மா<  
ெம=யக� ஓ ந! அ<ேபநி< பா!அ<@ ேமSகி<ேறா�  
ைகயக� ஓ � கனிேய தனிெம=4 கதிெநறிேய  
ைவயக� ஓ  ம�Iேத வ�Sைட மாணி4கேம.  55  1441.  த��ேப� 
அ�ெளா0றி 1�ைட யா<இட. சா�IதபT  
க��ேப இனியக0 க�ேட ம�ர4 கனிநறேவ  
இ��ேப= மன8தின� பா!இைச யாத இளகிளிேய  
வ��ேப� ஒளிLெச. Tடேர வ�Sைட மாணி4கேம.  56  1442.  ேசேல� 
விழிய�� ேதேன அ�ய�� தி8தி4 �ெச�  
பாேல ம�ரLெச� பாேகெசா! ேவத; பJவ!��  
ேமேல விள � விள4ேக அ�ெளா0றி வி8தகனா�  
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மாேல ெகா\�எழி! மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  57  1443.  எ�பா! 
அ��ைவ8 ெதழிெலா0றி 1�ெகா� ��4 � இைறL  
ெச�பா! கலIதைபI ேதேன கதலிL ெசHகனிேய  
ெவ�பாைல ெந.ச�� ேமவா மல�;பத ெம<ெகா�ேய  
வ�பா! அணி�ைல மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  58  1444.  ஏம�=; 
ேபா�எம4 ெக<ேற இைள4கி! எ,4கைவ8த  
ேசமைவ; ேபஅ<ப� ேத,ெம=. ஞான8 திரவியேம  
தாமைம4 கா�மல�4 QIத! பி�ெம< தனிநைடயா=  
வாமந0 சீ�ஒ0றி மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  59  1445.  ம<ேன� மைலய< 
மைனG�ந0 கா.சன மாைலG�நK  
அ<ேன என8தி� வாயா! அைழ4க;ெப0 றா�அவ�தா�  
�<ேன அ�Iதவ� எ<ேன �ய<றன� �<J� ஒ0றி  
வ<ேன� இள�ைல மி<ேன வ�Sைட மாணி4கேம.  60  1446.  கணெமா<றி 
ேலJ�எ< உ�ள4 கவைல4 கட!கடIேத  
 ணெமா<றி ேல<எ� ெச=ேக<நி< உ�ள4  றி;பறிேய<  
பணெமா<A பா�பணி ஒ0றிஎ� மானிட; பாலி!ெத=வ  
மணெமா<A பLைச4 ெகா�ேய வ�Sைட மாணி4கேம.  61  1447.  க�ேவ 
தைனயற எ<ென. சக8தி! களி;ெபாெடா0றி4  
 �ேவ எJ�நி< கணவJ� நKG�  லS�அIத8  
தி�ேவ அ��ெசI தி�ேவ �த0பணி ெச=ய8 தIத  
ம�ேவ ம�S மலேர வ�Sைட மாணி4கேம.  62  1448.  எ�ணிய 
எ�ணக� எ!லா� பலி4க என4 <அ��  
ப�ணிய உ�ளெகா� உ�\� @ற�@� ப6மளி4 �  
@�ணிய ம!லிைக; ேபாேத எழி!ஒ0றி; eரண�பா!  
ம�ணிய பLைச மணிேய வ�Sைட மாணி4கேம.  63  1449.  தK�ெச= 
தா[�நி< அ<ப�க� த��< ெச�4கிநி<A  
வா�ெச= தா[�நி< தா�மறI தா[� மதியிலிேய<  
ஏ�ெச= தா[� ெபாA8த�� வா=ஒ0றி யி<னிைட;e  
மா�ெச= தாN ழ! மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  64  1450.  ம�Iதினி< 
றா<ஒ0றி 1�வாH� நி<ற< மகிNந<�<J�  
தி�Iதிநி< றா�@கN நி<�<J� ந!ல�� ேத<விைழIேத  
வி�Iதினி< ேற<ச0A� உ�ளிர காத வித8ைத4க�,  
வ�Iதிநி< ேற<இ� ந<ேறா வ�Sைட மாணி4கேம.  65  1451.  எ<ேபா! 
 ண8தி! இழிIதவ� இ!ைலஎ; ேபா��எ �  
நி<ேபா! அ�ளி! சிறIதவ� இ!ைலஇI நK�ைமயினா!  
ெபா<ேபா[� நி<ன�� அ<ேன என4 � @6திக�டா=  
ம<ேபா! உய�ஒ0றி வாNேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  66  1452.  �<ேப 
மி �இ^ அ�ேய< மன8தி!நி< �=யஅ��  
இ<ேப மி வெதI நாேளா எழிெலா0றி எIைதஉயி�4  

RangaRakes tamilnavarasam.com



க<ேபெம=8 ெதா�ட� அறிேவ சிவெநறி4 க<பில�பா!  
வ<ேபெம=; ேபாத வ�ேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  67  1453.  ச0ேற 
ெயனிJ�எ< ெந.ச8 �யர� தவிரS�நி<  
ெபா0ேற மல�;பத� ேபா0றS� உ�ள� @6திக�டா=  
ெசா0ேற� அறிஞ� @கNஒ0றி ேமS� �ைணவ�த.ெச�  
ம0ேற� @ய8தைண மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  68  1454.  சIேதாட 
மா;பிற� எ!லா� இ�4கS� ச.சல8தா!  
அIேதா ஒ�தமி ேய<ம�,� வாட! அ��கழேகா  
நIேதாட நK4கிய நகா= என8தி� நா<�க<மா!  
வIேதா�� ஒ0றி மயிேல வ�Sைட மாணி4கேம.  69  1455.  அ�ேய< மிைசஎ; 
பிைழயி�I தா[� அைவெபாA8�L  
ெச�ேயத� நK4கிந0 சீர�� வா=திகN ெத=வமைற4  
ெகா�ேய மரகத4 ெகா�ேப எழி!ஒ0றி4 ேகாமளேம  
வ�ேய� அயி!விழி மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  70  1456.  க�ண;ப< 
ஏ8�ந0 காள8தி யா�ம கலெகா�ஒ0றி  
ந�ண;ப� ேவ�,� நலேம பரானIத ந<னறேவ  
எ�ண; படாஎழி! ஓவிய ேமஎைம ஏ<Aெகா�ட  
வ�ண; பT�ெபா< வ�ேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  71  1457.  க0ேப 
விக0ப� க�G�ஒ< ேறஎக� க�நிைறIத  
ெபா0ேபெம=8 ெதா�ட�த� @�ணிய ேமஅ�� ேபாதஇ<ேப  
ெசா0ேப� அறிS� Tக;ெபா� ேளெம=L Tய.Tடேர  
ம0ேப� ெபA�ஒ0றி மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  72  1458.  மிகேவ 
�ய�4கட! வ KNIேதைன நKைக வி,தல��  
தகேவ என4 ந0 றாேய அகில சராசர��  
Tகேவைல VNக8 தி�ெவா0றி 16டI �<னி;ெப0ற  
மகேவ என;@ர4 கி<ேறா= வ�Sைட மாணி4கேம.  73  1459.  ேவதக 
ளா=ஒ0றி ேமS� சிவ8தி< விைளவ�ளா=;  
eதக ளா=;ெபாறி யா=;@ல னாகி; @க!கரண  
ேபதக ளா=உயி� ஆகிய நி<ைனஇ; ேபைதஎ<வா=  
வாதக ளா!அறி ேவேனா வ�Sைட மாணி4கேம.  74  1460.  மதிேய 
மதி�க மாேன அ�ய� மன8�ைவ8த  
நிதிேய க�ைண நிைறேவ TகாநIத நK�நிைலேய  
கதிேய கதிவழி கா�,க� ேணஒ0றி4 காவல�பா!  
வதிேய� இளமட மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  75  1461.  ஆறா8 �யர8 
தHI�கி< ேறைனஇ க.ச!எ<ேற  
Qறா4  ைறஎ<  ைறேய இனிநி<  றி;பறிேய<  
ேதறாL சிறிய�4 க6தா� தி�ெவா0றி8 ேதவ�மகிN  
மாறா4 க�ைண மைழேய வ�Sைட மாணி4கேம.  76  1462.  எ0ேற 
நிைலஒ<A� இ!லா �ய � என4க�ளL  
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ச0ேறநி< உ�ள� தி��பிைல யா<ெசய8 த4கெத<ேன  
ெசா0ேற< நிைறமைற4 ெகா�ேபெம=. ஞானL Tட�4ெகாHIேத  
ம0ேற� அணிெயா0றி வாNேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  77  1463.  ெச^ேவைல 
ெவ<றக� மி<ேனநி< சி8த� தி��பிஎன4  
ெக^ேவைல ெச=எ< றி�J�அ^ ேவைல இய0Aவ!கா�  
ெத^ேவைல வ0றLெச= அ^ேவைல ய<ீெறா0றி8 ேதவ�ெந.ைச  
வ^ேவல வா� ழ! மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  78  1464.  தாேய 
மிகS� தயSைட யா�எனL சா0Aவ�இL  
ேசேய< ப,I�ய� நK4கஎ< ேனஉள� ெச=திைலேய  
நாேய< பிைழஇனி நாடா� ந!ல�� ந!கவ�  
வாேயஎ� ஒ0றி மயிேல வ�Sைட மாணி4கேம.  79  1465.  நாேன நிைன4க� 
ேய<எ< பிைழகைள நா�யநK  
தாேன எைனவி�! அIேதா இனிஎவ� தா கி<ேறா�  
ேதேனந! ேவத8 ெதளிேவ கதி4 L ெச[ெநறிேய  
வாேன� ெபாழி!ஒ0றி மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  80  1466.  க!லா 
6ட8தி!எ< இ!லாைம ெசா!லி4 கலகிஇட�  
ந!லா�ைம உ�ட�� வ!லா�ைம உ�ெடனி< ந! ைவேயா  
வ!லா� எவ�க� � வ!லா� தி�ெவா0றி வாணெரா,  
ம!லா� ெபாழி!ஒ0றி வாNேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  81  1467.  TIதர 
வா��க8 ேதாகா= மைறக� ெசா[�ைபகி�ளா=  
கIதர வா� ழ0 eவா= க�ைண4 கைட4க�நகா=  
அIதர ேந6ைட; பாவா= அ��ஒ0றி அ�ண!மகிN  
மIதர ேந�ெகாைக மகா= வ�Sைட மாணி4கேம.  82  1468.  ப8த�த� 
உ�ள8 தி�4ேகாயி! ேமS� பர�பைரேய  
T8தெம=. ஞான ஒளி;பிழ� ேபசி0 TகாநIதேம  
நி8தநி< சீ�ெசால எ0க�� வா=ஒ0றி நி<மல�உ<  
ம8த�த� வாம மயிேல வ�Sைட மாணி4கேம.  83  1469.  eவா= 
மல�4 ழ! eவா=ெம= அ<ப� @ைனIததமிN;  
பாவா= நிைறIதெபா0 பாவா=ெசI ேதனி0 பக�ெமாழியா=  
காவா= எனஅய< காவா= பவJ� க��மல�  
மாவா= எழி!ஒ0றி வாNேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  84  1470.  தாதா 
உணSைட தாதா என;@!ல� த�மிைட;ேபா=  
மாதாக� உ0றவ� வ<ெந.சி! நி<அ� ைவ ெகாேலா  
காதா� ெந,க� க��ேபந! ஒ0றி4 க�8த�நட  
வாதா 6ட�வள� மாேத வ�Sைட மாணி4கேம.  85  1471.  களIதி�� பாஇ4 
கைடேயைன ஆள4 க�ைணெகா�,<  
உளIதி�� பாைம4ெக< ெச=ேக< �ய�4கட kடைலIேத<  
 ளIதி�� பாவிழி4 ேகாமா ெனா,Iெதா�ட� Q�ட�ற  
வளIதி�� பாஒ0றி வாNேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  86  1472.  ஆரண� 

RangaRakes tamilnavarasam.com



e8த அ��ேகா மள4ெகா� அIத6eI  
ேதாரண� e8த எழி!ஒ0றி 1�மகிN TIத6ச0  
காரண� e8த சிைவபா�; பதிந கS6எ<J�  
வாரண� e8த தன8தா= வ�Sைட மாணி4கேம.  87  1473.  தி�வ!லி ஏ8�� 
அபிேடக வ!லிஎ. ெச<னியிைட  
வ�வ!லி க0பக வ!லிஒ� பLைச மணிவ!லிஎ�  
க�வ!லி நK4 � க�ணா� பகவ!லி க�ெகா�ஒ0றி  
ம�வ!லி எ<A மைறேத� வ�Sைட மாணி4கேம.  88  1474. 
 உைடெய<ன ஒ�@லி8 ேதா!உைட யா�க� ,வ4 மிள  
நைடய<ன ேமமல�; ெபா<�த லா�ெப�க� நாயகேம  
பைடய<ன நK�விழி மி<ேன� இைட;ெபா0 பTகிளிேய  
மைடம<J நK�ஒ0றி வாNேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  89  1475.  க0ப�� 
ேக�ப�� எ!லா�நி< அ0@த4 க.சமல�;  
ெபா0பத� காR� ெபா��ெடன எ�Rவ� @�ணியேர  
ெசா0பத மா=அைவ4 க;@ற மா=நி<ற U=LTடேர  
ம0பத� ேசெரா0றி வாNேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  90  1476.  நி<னா! 
என4 ள எ!லா நலJ� நிைனஅைடIத  
எ<னா! உன4 ள ெத<ைனக� டா=எைம ஈ<றவேள  
�<னா! வ�4க�� ஒ0றிஎ� மா<க� �Hமணிேய  
ம<னா< மைறயி< ��ேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  91  1477.  ந<ேற 
சிவெநறி நா,ெம=8 ெதா�ட�4  ந<ைமெச=�  
நி<ேறநி< ேசவ�4  0ேறவ! ெச=ய நிைன8தன< ஈ  
ெத<ேற �� வ தி<ேற ��யி! இனி�க�டா=  
ம<ேற� எழி!ஒ0றி வாNேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  92  1478.  அ8தைன 
ஒ0றி4 கிைறவைன அ�பல8 தா,கி<ற  
�8தைனL ேச�Iதஒ� �8ேத மதிய �கவ�ேத  
இ8தைன எ<றள ேவலாத  0ற� இைழ8தி,�இ�  
ம8தைன ஆள! வழ4ேகா வ�Sைட மாணி4கேம.  93  1479.  Qறாத 
வாN4ைகL சிAைமைய ேநா4கி4  றி8தி,�எ<  
ேதறாத வி�ண;ப� ச0ேறJ� நி<ற< தி�Lெசவியி!  
ஏறாத வ�ண�எ< ஒ0றி8 தியாக� இட;@ற8தி<  
மாறா தம�Iத மயிேல வ�Sைட மாணி4கேம.  94  1480.  ஓயா இட�ெகா� 
,ைலேவJ4 க<ப�4  தSத!ேபா!  
ஈயா வி�J�ஓ� எ�ளள ேவJ� இர க�டா=  
சாயா அ��த�� தாேய எழி!ஒ0றி8 த0பைரேய  
மாயா நல�அ�� வாNேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  95  1481. 
 ெப��ேபைத ேய<சிA வாN4ைக8 �ய�எJ� ேபரைலயி!  
���ேப எனஅைல கி<ேற< @ைணநி< �ைண;பதேம  
க��ேப க�ைண4 கடேல அ���4 கனிநறேவ  
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வ��ேப� அ��ஒ0றி வாNேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  96  1482.  காதர 
வா!உ� கலகிநி< ேற<நி< கைட4க�அ��  
ஆதர வா!மகிN கி<ேற< இனிஉ< அைட4கலேம  
சீதர< ஏ8�� தி�ெவா0றி நாத�த� ேதவிஎழி!  
மாதர ேசஒ0றி வாNேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  97  1483.  ெபா<Jைட 
யா�அ<றி; ேபா0Aந0 க!வி; ெபா�\ைடயா�  
எ<Jைட யா�என ஏTகி< றா�இஃ ெத<ைனஅ<ேன  
மி<Jைட யா=மி<னி! �<னிைட யா=ஒ0றி ேமS�4க�  
ம<Jைட யா=எ< Jைடயா= வ�Sைட மாணி4கேம.  98  1484.  ெபா=வி�� 
டாதவ< ெந.சக8 ேதைன; @ல�@�வ�ண�  
ைகவி�� டாதி<J� கா;பா= அ�நி< கட<க��ேப  
ெம=வி�� டா�� விைளஇ<ப ேமஒ0றி வி8தகேம  
ைமவி�� டாவிழி மாேன வ�Sைட மாணி4கேம.  99  1485.  ேநயாJ Qல 
மன�ைட யா=இனி நKG�எ<ற<  
தாயாகி! யா<உ< தைனயJ� ஆகி!எ< த<உள8தி!  
ஓயா �AI�ய� எ!லா� தவி�8த�� ஒ0றியி!ெச^  
வாயா� அ�த வ�ேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  100  1486.  வாழிநி< ேசவ� 
ேபா0றிநி< e�பத வா6சக�  
வாழிநி< தா�மல� ேபா0றிநி< த�ணளி வாழிநி<சீ�  
வாழிஎ< உ�ள8தி! நKGநி< ஒ0றி மகிNந��நK  
வாழிஎ< ஆ�யி� வாNேவ வ�Sைட மாணி4கேம.  101  
 

 
76. தனி8 தி�மாைல  
க�டைள4 கலி8�ைற1487.  வ<V�ைட; eLசிG� @<சீைல; ேபJ�த� 
வா=4ெகா�ளியா!  
எ<V�ைட8 ேதக� TA4கிட ேவT� �ரா�H��  
ெதா<V� ைடயிJ� �ணியிJ� பாயிJ� WNகி<றேதா�  
ெபா<V�ைட ேவ��எ< ெச=ேக< அ���4க� @�ணியேன.  1  
 ேந6ைச ெவ�பா 1488.  மா<��ேம [�கமல8 தா<��ேம [�ேதவ�  
ேகா<��ேம [�ேபா=4  லாSேம - வா<��நK�  
ஊ�I�வல� ெச=ெதாH � ஒ0றி1�8 தியாகைரநா�  
சா�I�வல� ெச=கா!க� தா�.  2    ற� ெவ� ெசI�ைற(40)
 1489.  ச8திமா< எ<ப�நி< த<ைன ஐயேன  
ப8திமா< தன4கலா! பக�வ ெதஙேன.  3   (40). வ.சி வி�8த�- 
ஆ.பா.  
 
அAசீ�4 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த�  1490.  ப�ேய அளIத மாலவJ�  
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பைழய மைறெசா0 ப�ணவJ�  
��ய ீறறியா �த0ெபா�ேள  
ெமாழிG� ஒ0றி நக�4கிைறேய  
அ�யா� க\4ேக இரகி�ன�  
அ,8த Tரேநா= த,8த�ேபா!  
ப�மீ த�ேய0  Aபிணிேபா�  
ப�நK கைட4க� பா�8த�ேள.  4   எ�சீ�4 கழிெந�ல� ஆசி6ய 
வி�8த�  1491.  ம<றா,� மாமணிேய நி<ெபா0 பாத  
மல�8�ைணேய �ைணயாக வாNகி< ேறா�4   
ஒ<றா[�  ைறவி!ைல ஏைழ ேய<யா<  
ஒ<Aமிேல< இ^Sலகி! உழலா நி<ேற<  
இ<றாக நா�கழியி! எ<ேன ெச=ேக<  
இைண�ைலயா� ைமயலினா! இைள8� நி<ேற<  
எ<றா[� சிறிெதளிேய0 கிரக! ேவ�,�  
எழி!ஆ�� ஒ0றி1� இ<ப வாNேவ.  5  1492.  ேசாA ேவ��J� 
�கிலணி �தலா�  
Tகக� ேவ��J� TகமலாL Tகமா�  
ேவA ேவ��J� நிைனஅைடI த<றி  
ேமெவா ணாெதJ� ேமலவ� உைர4ேகா�  
மாA ேவ��ேல< வI�நி0 கி<ேற<  
வ�ளேல உ<ற< மன4 றி; பறிேய<  
ேசA ேவ��ய கய;பைண4 கட0சா�  
திகH� ஒ0றி1�L சிவபர. Tடேர.  6  
 

 
77. தி� உலா; ேபA  
தைலவி பாகிெயா, கிள8த! தி�ெவா0றி1�  
அAசீ�4 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த�1493.  சீரா� வள.ேச� ஒ0றிநக�8  
தியாக; ெப�மா< பவனிதைன  
ஊரா �ட<ெச< ெறன�ெந.ச�  
உவைக ஓக; பா�8தன<கா�  
வாரா� �ைலக� மைலகெளன  
வள�Iத வைளக� தள�Iதனவா!  
ஏரா�  ழலா= எ<ன�நா<  
இLைச மயமா= நி<ற�ேவ.  1  1494.  சீ�8ேத< ெபாழிலா� ஒ0றிநக�8  
தியாக; ெப�மா< பவனிவர;  
பா�8ேத< க�க� இைம8திலகா�  
ைப�ெபா< வைளக� அைம8திலகா�  
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தா�8ேத<  ழ[� ச6Iதனகா�  
தாைன இைடயி0 பி6Iதனகா�  
ஈ�8ேத<  ழலா= எ<ன�நா<  
இLைச மயமா= நி<ற�ேவ.  2  1495.  சீத; @ன!WN வய!ஒ0றி8  
தியாக; ெப�மா< தி�மாட  
வ Kதி; பவனி வர4க�ேட<  
ெம<eI �கி!வ KNI த�காேண<  
ேபாதி0 ெறனS� உண�Iதிேல<  
ெபா<ன னா�பி< ேபா�கிேல<  
ஈத0 @தேம எ<ன�நா<  
இLைச மயமா= நி<ற�ேவ.  3  1496.  ெத<னா� ேசாைல8 தி�ஒ0றி8  
தியாக; ெப�மா< பவனிவர;  
ெபா<னா� வ Kதி தனி0பா�8ேத<  
@ளக� ேபா�8ேத< மய!e8ேத<  
மி<னா� பல�4 � �<னாக  
ேமவி அவ<ற< எழி!ேவ�,  
எ<னா� அணேக எ<ன�நா<  
இLைச மயமா= நி<ற�ேவ.  4  1497. சீல4  ண8ேதா� @கNஒ0றி8  
தியாக; ெப�மா< பவனிஇரா4  
கால8 தைடI� க�ேட<எ<  
க�க� இர�ேடா ஆயிரேமா  
ஞால8 தவ�க� அல�U0ற  
ந0d சிைடயி! நHவிவிழ  
ஏல4  ழலா= எ<ன�நா<  
இLைச மயமா= நி<ற�ேவ.  5  1498.  ேசைய அ�\I தி�ஒ0றி8  
தியாக; ெப�மா< வ Kதிதனி!  
Uய பவனி வர4க�ேட<  
WNIத மகளி� தைம4காேண<  
தாைய மறIேத< அ<றிG�எ<  
தைனG� மறIேத< தனி;ப�ேட<  
ஏெய< ேதாழி எ<ன�நா<  
இLைச மயமா= நி<ற�ேவ.  7  1499.  திக� உலS� ெபாழி!ஒ0றி8  
தியாக; ெப�மா< தி�வ Kதி  
அக� களி4க; பவனிவIதா<  
அ�ேபா=4 க�ேட< தாயெரலா�  
தக�  ல8�4 கடாெத<றா�  
த�ைம வி,8ேத< தனியாகி  
எக� அைனயா= எ<ன�நா<  
இLைச மயமா= நி<ற�ேவ.  8  1500. ேதசா� மணிWN ஒ0றிநக�8  
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தியாக; ெப�மா< பவனிவர4  
Qசா ேதா�4 க�டைரயி!  
Qைற இழIேத< ைகவைளக�  
வ Kசா நி<ேற< தாயெரலா�  
வ K�,4 கடகா; ெப�எனேவ  
ஏசா நி0க எ<ன�நா<  
இLைச மயமா= நி<ற�ேவ.  9  1501.  ேதடா�4 க6யா< ஒ0றிநக�8  
தியாக; ெப�மா< பவனிவர8  
ேதாடா� பைண8ேதா� ெப�கெளா,�  
WNI� மகிNI� க�டத<றி  
வாடா4 காத! ெகா�டறிேய<  
வைளG� �கி[� ேசா�Iத�ட<  
ஏடா� ேகாைத எ<ன�நா<  
இLைச மயமா= நி<ற�ேவ.  10  1502.  தி�மா0 க6யா< ஒ0றிநக�8  
தியாக; ெப�மா< பவனிவர;  
ெப�மா< மன� நாJ��<J�  
பி<J� ெச<A க�ேடமா!  
ெபா�மா நி<ேற< தாயெரலா�  
ேபாஎ< றK�4க; ேபா�கிேல<  
இ��மா�  ழலா= எ<ன�நா<  
இLைசமயமா= நி<ற�ேவ.  11  
 

 
78. நாைரG� கிளிG� நா�,A U� 
தைலவி பறைவேம! ைவ8�; ைபGெள=த! -- தி�ெவா0றி1�  
அAசீ�4 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த�1503.  க�ண< ெந,நா� ம�ணிடI��  
காண4 கிைடயா4 கழ[ைடயா�  
ந�R� ஒ0றி நகரா�4   
நாரா= ெச<A நவி0றாேயா  
அ�ண! உம� பவனிக�ட  
அ<A �தலா= இ<றளS�  
உ�R� உணேவா ,ற4க�நK8  
�0றா� எ<றி^ ெவா�ெமாழிேய.  1  1504.  ம<J க�ைண வழிவிழியா�  
ம�ர ெமாழியா� ஒ0றிநக�8  
�<J� அவ�தI தி��<ேபா=L  
Tககா� நி<A ெசா!aேரா  
மி<JI ேதவ� தி���ேம!  
விள . சைடைய4 க�டவ�த<  
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பி<J. சைடைய அவிN8ெதா<A�  
ேபசா� எ�ைம; பி6Iெத<ேற.  2  1505.  வ�4 I தமிN8தKI ேத<எ<ன  
வசன� @க!வா� ஒ0றிதனி!  
ந�4 I தியாக� தி��<ேபா=  
நாரா= நி<A நவி0றாேயா  
பி�4  கிைடயா நைடஉைடய  
ெப�க ெள!லா� பிLசிஎன  
ெநா�4 � ப�4  மி காம  
ேநாயா! வ�Iதி ேநாவ�ேவ.  3  1506.  மாய ெமாழியா�4 கறிவ6யா�  
வ�ைக உைடயா� மைறமண4 �  
Uய ெமாழியா� ஒ0றியி0ேபா=L  
Tககா� நி<A ெசா!aேரா  
ேநய ெமாழியா� பIதாடா�  
நி!லா� வாச நKராடா�  
ஏய ெமாழியா� பாலன��  
ஏலா� உ�ைம எ�ணிஎ<ேற.  4  1507.  ஒ!லா� @ரV< ெற6ெச=தா�  
ஒ0றி அம�Iதா� எ!லா�4 �  
ந!லா� வ!லா� அவ��<ேபா=  
நாரா= நி<A நவி0Aதிேய  
அ!லா�  ழலா� க�ண Kரா�  
ஆ0றி! அைலIதா� அணகைனயா�  
ப!லா� WNI� பழிU0ற;  
ப,8தா� வி,8தா� பாய!எ<ேற.  5  1508.  ஓவா நிைலயா� ெபா0சிைலயா�  
ஒ0றி நகரா� உ�ைமெசா[�  
Uவா= ெமாழியா� அவ��<ேபா=L  
Tககா� நி<A ெசா!aேரா  
eவா� ��யா� e��யா�  
ேபாவா� வ�வா� ெபா�I�கிலா�  
ஆவா எ<பா� மகளிெரா,�  
ஆடா� ேதடா� அன�எ<ேற.  6  1509.  வ�ட மதிேபா! அழெகாH �  
வதன விடக� ஒ0றிதனி!  
ந�ட நவி!வா� அவ��<ேபா=  
நாரா= நி<A நவி0றாேயா  
க�ட அவிNIத  ழ!��யா�  
க,கி விHIத கைல@ைனயா�  
��ட வில  �ைலயிைனG�  
Vடா� மதைன �னிIெத<ேற.  7  1510.  ேவைல விட8ைத மிட0றணிIத  
ெவ�ணK0 றழக� வி�ணளS�  
ேசாைல ம�S� ஒ0றியி0ேபா=L  
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Tககா� அவ��< ெசா!aேரா  
மாைல மன8தா� க0பக;e  
மாைல த6J� வா கிலா�  
காைல அறியா� பக!அறியா�  
க ! அறியா� கனிIெத<ேற.  8  1511.  மா�கா8 தளி�4 � 
ஒ0றியினா�  
வான மகளி� மகல;ெபா<  
நா�கா8 தளி8தா� அவ��<ேபா=  
நாரா= நி<A நவி0Aதிேயா  
e�கா8 தளியா� @ல�பிநி<றா�  
@ர�டா� அய<மா! ஆதியரா�  
ேச�கா8 தளி;ேபா� ேத0AகிJ�  
ேதறா� மன� திற<எ<ேற.  9  1512.  ேதT e8த வ�வழக�  
தி�வாN ஒ0றி8 ேதவ�@லி8  
UT e8த கீ\ைடயா�  
Tககா� அவ��< ெசா!aேரா  
மாT e8த மணிேபால  
வ�Iதா நி<றா� மைகய�வா=  
ஏT e8த அல�4ெகா�யா=  
இைள8தா� உ�ைம எ�ணிஎ<ேற.  10  
 

 
79. இரக< மாைல 
தைலவி இரக! -- தி�ெவா0றி1�  
 
அAசீ�4 கழிெந�ல� ஆசி6ய வி�8த�  
1513.   
ந<A @6வா� தி�ெவா0றி  
நாத� என� நாயகனா�  
ம<A� அம�வா� மா!விைடேம!  
 
வ�வா� அவைர மாைலயி�ட  
அ<A �தலா= இ<றளS�  
 
அIேதா ச0A� அைணIதறிேய<  
 <A நிக�e� �ைலயா=எ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
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1   
1514.   
தைகேச� ஒ0றி8 தல8தம�Iதா�  
 
த6யா� @ரக� தழலா4க  
நைகேச�I தவைர மாைலயி�ட  
 
நாேள �த!இI நா�அளS�  
பைகேச� மத<eL Wட!அ<றி;  
 
பத;eL Wட; பா�8தறிேய<  
 ைகேச� இ��e  ழலா=எ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
2   
1515.   
ேதாடா�  ைழயா� ஒ0றியினா�  
 
Uய�4 கல� Tக�அ�ள  
நாடா� அவ�4  மாைலயி�ட  
 
நாேள �த!இI நா�அளS�  
Wடா மல�ேபா! இ�Iதத!லா!  
 
Tகேமா� அRSI �=8தறிேய<  
ேகாடா ஒ!  ெகா�ேயஎ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
3   
1516.   
அ�ட� எவ�4 � அறிெவா�ணா�  
 
அணியா� ஒ0றி யா�நKல  
க�ட� அவ�4  மாைலயி�ட  
 
கடேன அ<றி ம0றவரா!  
ப�ட� அறிேய< பல<அறிேய<  
 
ப6ேவா டைணய; பா�8தறிேய<  
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ெகா�ட< மண4  ேகாதா=எ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
4  
1517.   
பாட! கமH� பத�உைடயா�  
 
பைணேச� ஒ0றி; பதிஉைடயா�  
வாட! எனேவ மாைலயி�ட  
 
மா�ேப அ<றி ம0றவரா!  
ஆட! அளிWN  ழலா=உ<  
 
ஆைண ஒ<A� அறியன�  
Qட! ெபறேவ வ�I�கி<ேற<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
5   
1518.   
��ேச� கர8தா� ஒ0றியி!வாN  
 
ேசாதி ெவ�ணK0 றழக�அவ�  
க�ேச�I ெத<ைன மாைலயி�ட  
 
கடேன அ<றி ம0றவரா!  
பி�ேச� நைடேந� ெப�கைள;ேபா!  
 
பி<ைன யா�� ெப0றறிேய<  
ெகா�ேந� இைடயா= எ<ன�எ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
6   
1519.   
ஒ0றி நக�வாN உ8தமனா�  
 
உய�மா! விைடயா� உைடயா�தா�  
ப0றி எ<ைன மாைலயி�ட  
 
ப6ேச அ<றி; பைகெத6I�  
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ெவ0றி மதன< வ Kறடக  
 
ேமவி அைணIதா� அ!லர�  
 0ற� அRS� ெச=தறிேய<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
7   
1520.   
வாJ� @விG� @கNஒ0றி  
 
வாண� மல�4ைக மHவிெனா,  
மாJ� உைடயா� எ<றன4   
 
மாைல யி�ட ெதா<ற!லா!  
நாJ� அவ� Q�ெயா�  
 
நா\� கலIத தி!ைலய�  
ேகாJI தியேவ0 க�ணா=எ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
8   
1521.   
ெதறி8� மணிக� அைலசிற4 �  
 
தி�வாN ஒ0றி8 ேதவ�எைன  
வறி8தி ெகளிேய< வ�Iதாம!  
 
மாைல யி�ட நா�அல�  
மறி8�� ஒ�நா� வIெத<ைன  
 
ம�வி அைணய நானறிேய<  
 றி8தி  ழ<ேற< மாேதஎ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
9  
1522.   
மி<ேனா ெடா4 � ேவணியினா�  
 
விமல� ஒ0றி வாண�எைன8  
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ெத<ேனா ெடா4க மாைலயி�,L  
 
ெச<றா� பி<@ ேச�Iதறியா�  
எ<ேனா ெடா8த ெப�கெளலா�  
 
ஏசி நைக4க இட�ழIேத<  
ெகா<ேனா ெடா8த க�ணா=எ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
10   
1523.   
உ,8�� அதளா� ஒ0றியினா�  
 
உலக� @கH� உ8தமனா�  
ெதா,8தி ெகன4  மாைலயி�ட  
 
Tகேம அ<றி எ<Jடேன  
ப,8�� அறியா� என4 6ய  
 
ப6வி0 ெபா��ஓ� எ�ளளS�  
ெகா,8�� அறியா� மாேதஎ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
11  
1524.   
உைழஒ< றணிைக8 தல�உைடயா�  
 
ஒ0றி உைடயா� எ<றன4   
மைழஒ< றல�e மாைலயி�டா�  
 
மறி8�� வIதா� அ!லர�  
பிைழஒ< றறிேய< ெப�கெளலா�  
 
ேபசி நைக4க; ெப0ேற<கா�  
 ைழஒ< றியக� மாேதஎ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
12   
1525.   
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ஏடா� ெபாழி!WN ஒ0றியினா�  
 
எ<க� அைனயா� எ<தைலவ�  
படீா� மாைல இ�டத<றி;  
 
பி<ேனா� Tக�� ெப0றறிேய<  
வாடா4 காத0 ெப�கெளலா�  
 
வல� ேபச நி<றன�  
ேகாடா� ெகாைக மாேதஎ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
13   
1526.   
க.ச< அறியா� ஒ0றியினா�  
 
க�V< Aைடயா� கனவினி[�  
வ.ச� அறியா� எ<றன4   
 
மாைலஇ�ட ெதா<ற!லா!  
ம.ச� அதனி! எ<ேனா,  
 
ம�வி இ�4க நா<அறிேய<  
ெகா.ச� மதிேந� cதலா=எ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
14   
1527.   
ஆல� இ�Iத கள8தழக�  
 
அணிேச� ஒ0றி ஆலய8தா�  
சால என4  மாைலயி�ட  
 
த<ைம ஒ<ேற அ!லா�  
கால நிர�ப அவ�@ய8ைத4  
 
க�� அைணIத தி!ைலய�  
ேகால மதிவா� �க8தா=எ<  
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 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
15   
1528.   
ெந=த! பைணWN ஒ0றியினா�  
 
நி�8த� பயி!வா� மா!அயJ�  
எ=த0 க6யா� மாைலயி�டா�  
 
என4ெக< Aைர4 � ெப�ைமஅ!லா!  
உ=த0 க�ேய< மைனயி<க�  
 
ஒ�நா ேளJ� உ0றறியா�  
ெகா=த0 க6தா ெகா�ேயஎ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
16  
1529.   
ேபா�4 � உ6யா� மா!பிரம<  
 
ேபாகி �தலா� @கவ�க�  
யா�4 � அ6யா� என4ெகளிய�  
 
ஆகி எ<ைன மாைலயி�டா�  
ஈ�4 � @ தா �ைலமத8ைத  
 
இ<JI தவி�8தா� அ!லர�  
Q�4 � ெந,ேவ0 க�ணா=எ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
17   
1530.   
இைறயா� ஒ0றி 16னிைட  
 
இ�Iதா� இனியா� எ<கணவ�  
மைறயா� என4  மாைலயி�டா�  
 
ம�வா� எ<ைன வ.சைனேயா  
ெபாைறயா� இர4க� மிகSைடயா�  
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ெபா=ஒ< Aைரயா� ெபா=யல�  
 ைறயா மதிவா� �க8தா=எ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
18  
1531.   
உ,;பா� க68ேதா! ஒ0றிஎJ�  
 
ஊரா� எ<ைன உைடயவனா�  
ம,;பா� இ<ப மாைலயி�டா�  
 
ம�வா� என� பிைழஉைர8�4  
ெக,;பா� இ!ைல எ<ெசாலிJ�  
 
ேகளா� என� ேக�வ�அவ�  
ெகா,;பா� எ<ேறா மாேதஎ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
19   
1532.   
எ�தி! வ�வா� ஒ0றிGளா�  
 
எ<நா யகனா� என4கினியா�  
வ�தி எனேவ மாைலயி�டா�  
 
வIதா! ஒ<A� வா=திறவா�  
க�தி அவ�த க�டைளைய4  
 
கடI� நடIேத< அ!லவ�  
 � � கர8தா= எ<ன�எ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
20   
1533.   
மாெவ< A68தா� மாைலயி�ட  
 
மணாள� எ<ேற வIதைடIதா!  
வாெவ< Aைரயா� ேபாஎ<னா�  
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ெமௗன. சாதி8 தி�Iதன�கா�  
ஆெவ< றலறி4 க�ணK�வி�  
 
டHதா! �யர� ஆAம�  
ேகாெவ< றி�ேவ! ெகா�டா=எ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
21  
1534.   
நா�,� @கழா� தி�ஒ0றி  
 
நக�வாN சிவனா� ந<ைமெயலா�  
கா�,� ப�4  மாைலயி�ட  
 
கணவ� எனஓ� காசளவி!  
ேக�,� அறிேய< தIதறியா�  
 
ேக�டா! எ<ன விைளGம�  
ேகா�, மணி;e� �ைலயா=எ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
22  
1535.   
ெவ0ைப வைள8தா� தி�ஒ0றி  
 
ேமவி அம�Iதா� அவ�என�  
க0ைப அழி8தா� மாைலயி�,4  
 
கணவ� ஆனா� எ<பத!லா!  
சி0ப மணிேம ைடயி!எ<ைனL  
 
ேச�Iதா� எ<ப தி!ைலய�  
ெகா0ைப அரவி< இைடயா=எ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
23   
1536.   
எ<ன ெகா,8�� கிைட;ப6யா�  
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எழிலா� ஒ0றி நாத�எைனL  
சி<ன வயதி! மாைலயி�,L  
 
ெச<றா� ெச<ற திற<அ!லா!  
இ<J� ம�வ வIதில�கா�  
 
யாேதா அவ�த� எ�ணம�  
ெகா<J� வ�ேவ0 க�ணா=எ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
24  
1537.   
க��பி< இனியா� க�Rதலா�  
 
க�ேச� ஒ0றி4 காவலனா�  
இ��பி< மன8ேத< தைனமாைல  
 
இ�டா� இ�ட அ<றல�  
தி��பி ஒ�கா! வIெத<ைனL  
 
ேச�I� மகிNIத தி!ைலய�  
 ��ைப அைனய �ைலயா=எ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
25  
1538.   
தK� தவி�;பா� தி�ெவா0றி8  
 
தியாக� அழியா8 திற8த�அவ�  
மா� மகிNதி எனஎ<ைன  
 
மாைல யி�டா� மாைலயி�ட  
ேபா� க�ட தி��க8ைத;  
 
ேபா0றி மறி8�� க�டறிேய<  
ேகா� க�ேட< மாேதஎ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
26   
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1539.   
ெவ<றி4 ெகா�ேம! விைடஉய�8தா�  
 
ேமலா� ஒ0றி 1ர�எ<பா!  
ெச<றி4  ளி�e மாைலயி�டா�  
 
ேச�Iதா� அ!ல� யா<அவைர  
அ<றி; பிறைர நா�னேனா  
 
அ�மா ஒ<A� அறியன�  
 <றி0 Aய�ெகா� டH�என�  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
27  
1540.   
ேதாளா மணிேந� வ�வழக�  
 
ேசாைல WNIத ஒ0றியினா�  
மாளா நிைலய� எ<றன4   
 
மாைல இ�டா� ம�வில�கா�  
ேகளா= மாேத எ<னிைடேய  
 
ெக,தி இ�Iத ெதனிJ�அைத4  
ேகாளா� உைர;பா� எ<ன�எ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
28  
1541.   
வாடா தி�Iேத< மைழெபாழிG�  
 
மல�4கா வன.WN ஒ0றியினா�  
ஏடா� அணிe மாைலஎன4  
 
கி�டா� அவ�4  மாைலயி�ேட<  
ேதடா தி�Iேத< அ!ல�யா<  
 
ேத� அ�கி0 ேச�I��எைன4  
Qடா தி�Iதா� எ<ன�எ<  
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 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
29   
1542.   
நல8தி0 சிறIத ஒ0றிநக�  
 
ந�R� என� நாயகனா�  
வல8தி0 சிறIதா� மாைலயி�,  
 
மறி8�� ம�வா� வாராேர!  
நில8தி0 சிறIத உறவின�க�  
 
நிIதி8 ைதேயா எைன8தம�  
 ல8தி0 ேசரா� எ<ன�எ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
30  
1543.   
ஈ�Iேத< அளிWN ஒ0றிஉளா�  
 
எ<க� மணியா� எ<கணவ�  
வா�Iேத< சைடயா� மாைலயி�,�  
 
வாழா தைலI� மனெமலிI�  
ேசா�Iேத< பைத8�8 �ய�4கடைலL  
 
WNIேத< இ<J� ��4கி<ேற<  
Q�Iேத<  ழலா= எ<ன�எ<  
 
 ைறைய எவ�4 4 QAவேன.   
31  
 
 
தி�Lசி0ற�பல�  
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தி�வ��பா - இராமலி�க அ�க� (வ�ளலா�) அ�ளிய� 
��றா� தி��ைற (1959 - 2570) 

 
 
1. தி�வ�& 'க()சி ( 1959 - 1960 )  
  
கா&'  
 
  
ேந.ைச ெவ0பா 
 
1959  
இ�1வ� ேமாநாைள2 ேகவ�ேமா அ3ல�ம4 
ெற�1வ� ேமாஅறிேய� எ�ேகாேவ - ��1மல 
ெவ�மாைய அ41 ெவளி26� ெவளிகட8� 
9�மா இ�26� 9க�.   
...1 
 
  
;41<ெதா0=4றி�சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த� (46) 
 
1960  
பரசிவ�சி�மய� Cரண� சிவேபாக பா2கிய� பரமநிதிய� 
பர9க� த�மய� ச)சிதா ன8தெமF& பரமேவ கா8தநிலய� 
பரமஞா ன�பரம ச<�வம க<�வ� பரமைக வ3யநிமல� 
பரமத< �வநிரதி சயநி�க ள�Cத ெபௗதிகா தாரநி'ண� 
பவப8த நி2ரக விேனாதச கள�சி4 பர�பரா ன8தெசா�ப� 
ப.சயா தIத�9 ய�சேதா தய�வர� பரமா�<த �2தெமௗன� 
படனேவ தா8தா8த மாகமா8 தா8தநி� பாதிக� பரமசா8த� 
பரநாத த<�வா8 த�சகச த.சன� பகிர�க ம8தர�க� 
பரவிேயா ம�பரம ேஜாதிமய� வி'ல� பர�பர மன8தமசல� 
பரமேலா காதி2க நி<தியசா� பிரா)சிய� பரபத� பரமKLம� 
 
பராபர மநாமய நிராதர மேகாசர� பரமத8 திர�விசி<ர� 
பரா�த நிராகர� விகாசன� விேகாடண� பர9ேகா தயமMய� 
ப.பவ விேமாசன� 6ணரகித� வி9வ�ப தி<�வ பேராபNண� 
பOசகி�< திய9<த க�<த<� வ�த4ப ர�சித� பரவிலாச� 
பக�9பா வ�'னித ம�லம� லிதம�ப ரா�பர நிரால�பன� 
பரPசா Mா<கார நிரவய வ�க4ப னாதIத நி�விகார� 
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பர�.ய வQபவ� 6��.ய பதம� பக�பகா தIதவிமல� 
பரமக� ணா�பர� த4பத� கனெசா4 பதாதIத மி�பவ�வ� 
பேராMஞா னாதIத� அபேராM ஞானாR பவவிலாச& பிரகாச� 
பாவனா தIத�6 ணாதIத� உபசா8த பதமகா ெமௗனTப� 
 
பரமேபா த�ேபாத ரகிதசகி த�ச�ப வாதIத ம&பிரேமய� 
பகரன8 தான8த� அமல�சி த�சி4ப த�சதா ன8தசார� 
பைரயாதி கிரணா�க சா�கெசௗ பா�கவி� பாகார நி�விக4ப� 
பர9கா ர�ப�ப ர�பிரம வி<த�ப ரான8த 'ரணேபாக� 
ப.மிதா தIத�ப ேராதய� பரகித� பரபNண� பரா8த� 
பரமா4' த�பரம ேசதன� ப9பாச பாவன� பரமேமாM� 
பரமாR 6ணநவா தIத�சி தாகாச பாUகர� பரமேபாக� 
ப.பாக ேவதன வேராதயா ன8தபத பாலன� பரமேயாக� 
பரமசா< தியவதI தான8த ேபா2கிய� ப.கத� ப.ேவ<திய� 
பரேகவ லா<விதா ன8தாR பவச<த பாதா2ர 9<தபலித� 
 
பரம9< தா<விதா ன8தவR Cதிக� ப.Cத சி46ணா8த� 
பரமசி< தா8தநிக மா8தசம ரச9<த பரமாR பவவிலாச� ..... (1/4)  
தரமி6� ச�வசா தி�டான ச<திய� ச�வவா ன8தேபாக� 
சா�8தச� வாதார ச�வம� களச�வ ச<திதர ெம�றளவிலா) 
ச6ணநி�2 6ண�1 சலMண விலMண< த�ைமபல வாகநா�< 
த�ைமநிக� மைறெயலா மி�Rமள விடநி�ற ச�கர னநாதியதி 
சாமகீ த&பி.ய� மணிக0ட சீக0ட சசிக0ட சாமக0ட 
சயசய ெவR8ெதா0ட .தயமல� ேமவிய சடாம6ட� மதனதகன� 
ச8திரேச கரனிடப வாகன� க�கா தர�Kல பாணியிைறவ� 
தனி�த Wமாபதி 'ரா8தக� ப9பதி சய�'மா ேதவனமல� 
 
தா0டவ� தைலமாைல C0டவ� ெதாXம�ப� த�கY2க�ளா0டவ� 
த�னிக.3 சி<ெதலா� வ3லவ� வடதிைச) ைசலெமR ெமா�வி3வ� 
தMிணா ��<திய�0 ��<தி'0 ணிய��<தி த6ம�ட ��<தியாேனா� 
தைலைமெப1 கணநாய க�6ழக னழக�ெமF) சாமிந8 ேதவேதவ� 
ச�'ேவ த0ட� பிற&பிலா� ��விலா� தாZ�2 க0கYைடயா� 
ச�ர� கடாசல P.&ேபா�ைவ யா�ெச8 தழ4கர< ேத8திநி�ேறா� 
ச�வகா ரண�விற4 காலகா ல�ச�வ ச�பிரம� ச�ேவ)9ர� 
தைகெகா�பர ேம)9ர� சிவபிரா ென�பிரா� த�பிரா� ெச�ெபா4பத� 
தகPெப1 நி�ேபத நி�க�ப மா�பரா ச<திவ� வா�ெபா4பத� 
த2கநி� கா��ய ச�ேவத நா�கசி4 ச<திவ� வா�ெபா4பத� 
 
சா4ற.ய வி)ைசஞா ன�கி.ைய ெய�R�) ச<திவ� வா�ெபா4பத� 
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தைடயிலா நி�விடய சி46ண சிவாந8த ச<திவ� வா�ெபா4பத� 
த6வி8ைத ேமாகினிைய மாைனயைச வி26ெமா� ச<திவ� வா�ெபா4பத� 
தா(வி[ சான�த� ��<திவைர ையOச<தி தOச<தி யா�ெபா4பத� 
சவிக4ப நி�விக4 ப�ெப1 மன8தமா ச<திச< தா�ெபா4பத� 
தடநி�ப வவிவ�<த சாம�<திய தி�வ�� ச<தி\� வா�ெபா4பத� 
தவாதசா8 த&பத8 �வாதசா8 த&பத8 த�மிைண மல�&C�பத� 
சகல�விO ஞானகல� பிரளயா கல.தய சாMியா கியC�பத� 
தணிவிலா அZபM ச�'ப M�களி4 சமரச �1�C�பத� 
த�பரO K26ம8 ]லமிைவ நிலவிய தம26Yயி ரா�C�பத� 
 
சரவசர வப.மித விவிதவா� ம&ப6தி தா�68 தி�&C�பத� 
த0டபி0 டா0டவகி லா0டபிர மா0ட8 த�2கவ� Y�C�பத� 
த<வதா< விகசகசி ���திதி ச�கார சகலக�< ��C�பத� 
சகசமல வி�ளகல நி�மல9 ய�&ரகா ச�6லP ந4C�பத� .....(1/2) 
மர'1 மதாதIத ெவளிந^வி லான8த மாநடன மி^C�பத� 
ம�R�விைன ெயா&'மல ப.பாக� வாF2கமா மாையைய மிதி26�பத� 
மலிபிறவி மறலியி னX8��யி� தைமய�ளி� ம�Pறெவ^26�பத� 
வளT�<த வ Iரதா0 டவ�த4 பOசக மகி(8திட விய41�பத� 
வ3ல�ய லக�மீதி `�றிய தி�&பத� வள8தர< ]26�பத� 
வ3விைனெய லா8தவி�< தழியாத 9<தநிைல வாF<திட வழ�6�பத� 
 
மைற�தி2 6�பத� மைற)சில� ெபாளி�பத� மைற&பா� ைக)ெச�பத� 
மைற�� மணி&பத� மைற26ெம� டா&பத� மைற&ப. \ைக26�பத� 
மைறயவ Rள�ெகா0ட பதமமித ேகா�யா மைறயவ� சிரOK(பத� 
மைறயவ� சிரசிகா மணிெயR� பத�மல�ெகா0 மைறயவ� வா(<��பத� 
மைறயவ� ெசயPலக மா2கி�ற வதிகார வா(ைவய8ீ த�Y�பத� 
மைறயவ� கனவிR� காணாத பதம8த மைறயவ� பரP�பத� 
மா3விைட யிவ�8தி^ மல�&பத8 ெதFவெந^ மால�) சி26�பத� 
மா3பரவி நாெடா1� வண�6பத மி2கதி� மா3விழியி ல�6�பத� 
மா3ேதட நி�றபத ேமாரன8 த�ேகா� மா4றைல யல�க4பத� 
மா���& பதெந�ய மாWள& பதம8த மாWமறி வ.தா�பத� 
 
மா3ெகாளவ தார�க� ப<திR� வழிப�^ வாFைமெபற நி46�பத� 
மாWல6 கா2கி�ற வ0ைமெப4 ற�ைமயி� வதி8திட வளி26�பத� 
வைர\1 ��<திர�க� 'க(பத� பலேகா� வயP�< திர�K(பத� 
வாF8தி^ ��<திர4 கிய3ெகா0�< ெதாழி3ெசF\� வ0ைமத8 த�Y�பத� 
வானவி8 திரராதி ெய0�ைச2 காவல�க0 மாதவ< திறனா�பத� 
மதியிரவி யாதி9ர ர9ரர8 தர�வான வாசிக� வX<��பத� 
மணி\ரக� க�ட�கா8 த�வ�விO ைசய�சி<த� மா�னிவ ேர<��பத� 
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மாநி�த� ைபசாச� கி�'�ட� யM�க� மதி<�வர ேம46�பத� 
ம�Rகி� னர�Cத� வி<தியா தர�ேபாக� ம4ைறய�க� ப41�பத� 
வ0ைமெப1 ந8தி�த3 சிவகண< தைலவ�க0 மன2ேகாயி3வாX�பத� 
 
மாேதவி ெய�க�மைல ம�ைகெய� ன�ைமெம� மல�2ைகயா3 வ�^�பத� 
மறலிைய \ைத<த�� கழ4பத மர2கைன மைல2கீ ழட�26�பத� 
வOசம1 ெநOசினிைட ெயOசலற விO9திற� மO9ற விள�6�பத� 
வ8தைனெசF '8தியவ� த8�ய� தவி�8திடP0 ம8தணந வி41�பத� 
மாறிெலா� மாறRள மீறி�மகி( வ Iறியிட மாறிநட மா^�பத� 
மற2க�ைண \8தனி யற2க�ைண \8த8�வ(வி26ெமா0ைம&பத� ....(3/4) 
இரP1� பகல�ய .�ம�� கிR�1வ ெரனவய� கியசீ�&பத� 
எ�ப8த மறெவம� ச�ப8தவ�ள�ெமாழி யிய�மண மண26�பத� 
ஈவரச ெர��ைடய நாவரச�ெசா4பதிக விைசப. மளி26�பத� 
ஏவலா� 'கெழம� நாவலாTர�'க லிைசதி�& பா�^&பத� 
 
ஏதe� த�காத வாதeெர�ேகாவி னி�ெசா�மணி யணி\�பத� 
எ3f� மணிமாட ந3f. ன&ப��� யிைடைவகி ய�0ெம�பத� 
எ^ேமெல ன<ெதா0ட� ��ேம� ம1<திடP மிைடவலி8 ேத1�பத� 
எழி3பரைவ யிைசயவா T�ம1கி ன��ெகா0� ரா�X� �லP�பத� 
இ�ெதா0ட� பசியற2 க)K.� மைனெதா1 மிர2கநைட ெகா�Y�பத� 
இைள&'ற லறி8த�ப� ெபாதிேசா ற�8த� னி�8�பி னட26�பத� 
எறிவிற6 வி4கவள� gட4 ெற�<ெதா1 மிய�கிய விர2க&பத� 
இ1ைவைக ய�கைரயி� ம0பட& ப3கா ெலX8�விைள யா^�பத� 
எ�ேகெமF ய�ப�ள ர�ேக நல8தர ெவX8த�Y� வ0ைம&பத� 
எhவ0ண� ேவ0^கிR மhவ0ண ம�ேற யிர�கிய8ீ த�Y�பத� 
 
எ�ேபா�ற வ�26மி6 ெபா�ேபா�ற க�ைணத8 திதய< தி�26�பத� 
எ�Rயிைர ய�னபத ெம�Rயி�2 6யிரா யில�6ெச� ப�ம&பத� 
எ�னறிெவ R�பதெம னறிவிR2 கறிவா யி�8தெச� கமல&பத� 
எ�ன�ெப R�பதெம ன�பி46 வி<தா யிைச8தேகா கனக&பத� 
எ�தவ ெமR�பதெம� ெமF<தவ& பயனா யிைய8தெசO சலச&பத� 
எ�னி�க0 மணியான பதெம�க0 மணிகY2 கினியந3 வி�8தா�பத� 
எ�ெச3வ மா�பதெம� ெமF)ெச3வ வ�வாெய R8தாம ைர&ெபா4பத� 
எ�ெப.ய வா(வான பதெம�க ளி&பா மி��பதெம னிதியா�பத� 
எ�த8ைத தாெயR மிைண&பதெம Rறவா மிய4பதெம ன�பா�பத� 
எ�6�ெவ R�பதெம னி�டெதF வ&பத ெமன�6ல ெதFவ&பத� 
 
எ�ெபாறிக Y2ெகலா ந3விடய மா�பதெம ெனXைம\� விடா&ெபா4பத� 
எ�6ைறெய லா8தவி�< தா�ெகா0ட பதெமன2 ெகF&பி3ைவ&பா6�பத� 
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எ3லா�26 ந3லபத ெம3லாOெசF வ3லபத மிைணயிலா< �ைணயா�பத� 
எXமன� ைட8�ைட8 ��கிெநகி( ப<த�க� கி�ன�த மா6�பத� 
எ0Zறி4 பாலின1 ெநFெயா^ ச�2கைர யிைச8ெதன வினி26�பத� 
ஏ4ற�2 கனிபா6 க�ன3க4 க0^ேத ென�னம� .26�பத� 
எ�க�பத ெம�க�பத ெம�1சம ய<ேதவ .ைசவழ2 கி^ந4பத�   
(1) 
 
  
ஈறிலா& பதெமலா8 த�தி�& பதமழிவி லி�'தP கி�றபதேம. 
 
 
தி�)சி4ற�பல� 
 
 
 
2. வி0ண&ப2 கலிெவ0பா ( 1961 - 1962)  
  
கா&' 
 
.  
ேந.ைச ெவ0பா 
 
1961  
அhவh விைடவ8 தக4றி அ��தரலா3 
எhெவh விைடi1� எFதலில� ெதhவ�தைம2 
க�1மத மா�க�� க0��1� ெகா0��8த 
ெதா�ற�ந� ��ள �ைற8�.   
... 1 
 
  
கலிெவ0பா 
 
1962  
ெசா4ெப1ெமFO ஞான) 9யOேசாதி யா8தி3ைல) (47) 
சி4சைபயி3 வா(தைலைம< ெதFவேம - ந4சிைவயா8 ...1 
தாயி Rலகைன<�8 தா�68 தி�&'லிi�2 
ேகாயி லம�8த6ண2 6�றேம - மாயமி6� ...2 
வா�கள�4 றா�6விழி மாத�மய ல4றவ�K( 
ேவ�கள�4 ேறா�6� விX&ெபா�ேள - வா(2ைகமைன ...3 
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ந3வாயி ெல�6 நவமணி26� ேறா�6தி� 
ெந3வாயி னி�ெறாளி� நIெளாளிேய - ெச3வாF< ...4 
ெதழி&பாைல ேவைல< திைரெயாலிேபா லா�26�  
கழி&பாைல யி�ப2 களி&ேப விழி&பால� ...5 
 
க3f�& ெப�மண<ைத2 க�^ைர2க) ேசாதித� 
ந3f�& ெப�மண�வா( ந�னிைலேய - ெசா3W8 . ..6 
தேய8திர ��ள< தட�ேபா லில�6� 
மேய8திர& ப�ளியி�ப வா(ேவ - கேய8திரைன2 ...7 
காயWறா த�1வ8� கா<ேதா� 'க(�3ைல 
வாயிலி ேனா�6 மணிவிள2ேக - ேமய ...8 
பலி2காe� ேதா1� பதOேச&ப) ெச�1 
கலி2கா�� ேமP� க��ேப - வலி2காலி3 ...9 
பாF(48)2கா^ கி�றெவா� ப)ைச �கி3பரPO  
சாF2கா^ ேமP8 தட�கடேல - வாF2கைமய) ... 10 
 
ெசா3லவ ன I)சர�6 ேதாயP�ப ரா�ெப�ைம& 
ப3லவ ன I)சர<ெத� பாவனேம -ந3லவ�க� ...11 
க0கா�^ ெந4றி2 கடPேள ெய�1ெதாழ 
ெவ0கா��� ேமPகி�ற ெமF&ெபா�ேள - த0கா��2 ..12 
கா�கா��< ைதயல�த� க0கா��) ேசாைலக�K( 
சீ�கா�^& ப�ளி) சிவ2ெகாX8ேத - பா�கா� ..13 
^�காe ெர3லா ெமாளிநய2க ேவா�6� 
6�காe� ெவ�ளைடெய� ேகாேவ - அ�காத ...14 
கா�(49)காழி ெனOச2 கPணிய�26& ேபாதம�� 
சீ�காழி ஞான< திரவியேம - ஓ�காழி& ...15 
 
பால4கா வ�1 ப9�ெபா4றா ள�ெகா^<த 
ேகால2கா ேமP� ெகாைடயாளா - ேகால2கா ...16 
உ�ளி�26� '�ளி�26 ேமா�� 'க(வாF8த 
'�ளி�26� ேவl�& '.சைடயாF - க�ளி�26� ...17 
காவி� ம�P� கன�8 திைசமண26� 
ேகாவி� ம�Pக0ணா� ேகாயிலாF - மாவி� ...18 
இைட��யி� றI�கனிெய� ெற3லி� �9<தாP� 
கைட��யி� ேமP� க�<தா - ெகாைட��யா ...19 
ந�றிi ெர�றி8த ஞாலெமலா� வா(<�கி�ற 
நி�றிi� ேமP நிைலைமயேன - ஒ�றி2 ...20 
 
க�&'�g ��ள2 கயவ� நயவா< 
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தி�&'�g� ேமPO சிவேன - உ�&ெபாலி8ேத ...21 
ஈn. லா�ய�8த ஏ�வினா ேலா�6தி� 
நIn .ல�6 நிழ4ற�ேவ - பீ̂ ெகா0^ ...22 
ம�னிi ெர3லா� வண�க வள�ெகா0ட 
அ�னிi� ேமP மதிபதிேய - ம�ன�9க ...23 
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-- 
 
3. ெநOசறிP1<த3 ( 1964 - 1965 )  
  
கா&' 
 
.  
6ற�ெவ0பா  
 
1963  
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சீ�சா�ற �2க� சிவகளி4ைற) ேச�8தி�லா� 
ேப�சா�ற இ�ப� ெப.�. ...1 
 
1964  
ஆ1 �க<தா� அ�ளைடயி� ஆ�எ3லா& 
ேப1 மிக<தா� ெப.�. ... 2 
 
கலிெவ0பா 
 
1965  
ெபா�னா� மைலேபா3 ெபாலிP4 றைசயாம3 
எ8நாY� வாழியநI எ�ெனOேச - பி�னான ...1 
இ&பிற&பி ேனா�� ெகXபிற&'� அ�றிெயைன 
எ&பிற&'� வி�டகலா எ�ெனOேச - ெச&ப�ட� ...2 
ெசhெவா�சா� நி�1 சிறிேய� கிள2கி�ற 
இhெவா�ெசா3 ேக��^க எ�ெனOேச - எhெவh ... 3 
உல6� பரP� ஒ��தலாF எ�6� 
இல6� சிவமாF இைறயாF - வில6� ... 4 
உ�வாF உ�வி3 உ�வாF உ�P� 
அ�வாF அ�வி3 அ�வாF - உ�அ�வாF ...5 
 
நி<தியமாF நி�26ணமாF நி4சலமாF நி�மலமாF) 
ச<தியமாF) ச<�வமாF< த<�வமாF - �<திய�� ... 6 
ஒ�றாF& பலவாF உயிராF உயி�26யிராF 
ந�றாF நவமாF ந^நிைலயாF - நி�ேறா�6� ...7 
ேவதமாF ேவதா8த வி<தாF விள�6பர 
நாதமாF நாதா8த நாயகமாF - ஓ�� ...8 
ெசறிவாF< திரமாF) சிதாகாச மாF)ெசா3 
அறிவாF அறிP� அறிவாF - ெநறிேமP ...9 
காலமாF2 கால� கட8த க�<தாFந4 
சீலமாF) சி4பரமாF) சி�மயமாF - ஞால� ...10 
 
ெபா�8தா& ெபா�ளாF& ெபா�8�� ெபா�ளாF& 
ெப�8தா ரக�K(8த ேபறாF< - தி�8தாத ...11 
ேபா26� வர<�மிலா& CரணமாF& '0ணிய�க� 
ேநா26� திற<ெதX8த Q0Zண�வாF - நI2கமிலா ...12 
ஆதியாF ஆதிந^ அ8தமாF ஆ�கக�ற 
ேசாதியாF) ேசாதியா) ெசா4பயனாF - நIதியாF ...13 
ஆ�கார நI26� அகார உகாரமதாF 
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ஓ�கார மாFஅவ4றி� உ�ெபா�ளாF& - பா�கான ...14 
சி<தமாF) சி<தா8த ேதசாF< திக�பரமாF) 
ச<தமாF) 9<த சதாநிைலயாF - வி<தமாF ...15 
 
அ0டமாF அ0ட< தZவாF அ�ளக0டா 
க0டமாF ஆன8தா காரமதாF - அ0ட<தி� ...16 
அ&பாலாF இ&பாலாF அ0ைமயாF) ேசFைமயதாF 
எ&பாலாF எ&பாW� இ3ல�மாF) - ெச&பாW� ...17 
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த<�வ<தி� நி46� தகேவா�� - அ<�வ<தி3 ... ...686 
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128. ெதா�1 - பழைம. ெதா.ேவ. 
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4.சிவேநச ெவ0பா (1966 - 2069)  
  
கா&' 
 
.  
ேந.ைச ெவ0பா 
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1966   
��னவேன யாைன �க<தவேன �<திநல� 
ெசா�னவேன ]யெமF) 9க<தவேன - எ�னவேன(130) 
சி4பரேன ஐ�கரேன ெசOசைடயO ேசகரேன 
த4பரேன நி�தா� சர0. ...1  
 
1967   
வ I1ைடயாF ேவWைடயாF வி0ZைடயாF ெவ4'ைடயாF 
நI1ைடயாF ேநய�கட8 ெநO9ைடயாF - g1 
�த3வாஓ� ஆ1 �கவா �2க0ண� 
'த3வாநி� தாெள� 'க3. ...2  
 
1968   
சீ�சா�ற ேவத) ெசX�ெபா�ேள சி4ெசா�ப& 
ேப�சா�ற உ0ைம& பிரமேம - ேந�சா�ேறா� 
நா^� பரசிவேம நாேயR2 க�'நி�பா3 
நI^� ப�நI நிக(<�. ...1  
 
1969   
நிைன&பி<தா நி<தா நிமலா எனநI 
நிைன&பி<தா3 ஏைழ நிைன&ேப� - நிைன&பி� 
மற&பி<தாலி யாR� மற&ேப� எைவ\� 
பிற&பி<தாF எ�னாெல� ேப9. ...2  
 
1970   
உ�வாF உ�வி3 உ�வாகி ஓ�கி 
அ�வாF அ�வி3 அ�வாF - ஒ�வாம3 
நி�றாேய நி�ற நிைன2கா0ப ெதhவாேறா 
எ�தாேய எ�த8ைத ேய. ...3  
 
1971   
ெவOசO சலமா விகார� எR�ேபF26 
ெநOச� பறிெகா^<� நி4கி�ேற� - அOசெலன 
எ0ேதா� இைறேய எைனய�ைம ெகா�ளமன� 
உ0ேடா இைலேயா உைர. ...4  
 
1972  
அ&பாW� சி<த� அறிேய� என2க�ைம 
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அ&பாநி� தாள�றி யா�க0டாF - இ&பா.3 
சாதிஉ� வா268 தைளஅவி(<�< த�மயமா� 
ேசாதிஉ� வா268 �ைண. ...5  
 
1973   
ேபரறிவா3 க0^� ெப.ேயா� அறியாேர3 
யாரறிவா� யாேனா அறிகி4ேப� சீ�ெகா� 
ெவளியாF ெவளி26� ெவளியாF ஒளி26� 
ஒளியாகி நி�ற உைன. ...6  
 
1974  
வ8தி<ேத�(131) பி�^க8த வ�ளேல நி�ன�யா� 
சி8தி<ேத� எ�ற3 சி.&ப�ேறா - ப8த<தாO 
சி8�சி8தி& பி<ெதன� சி8ைத\ணி� ெபா�ன�ேள 
வ8�சி8தி& பி<த3 மற8�. ...7  
 
1975  
ேதென�ற இ�ெசா3 ெத.8�நிைன& பா^கி�ேற� 
நாென� 1ைர<த3 நைகஅ�ேறா - வா�நி�ற 
ஒ0ெபா�ண I உ�ள� உவ8த�ளா3 இ�ெசா3W� 
வ0ெபா�Y� ஈத3 மற8�. ...8  
 
1976   
அ0ட�க ேளாஅவ4றி� அ&பாேலா இ&பாேலா 
ப0ட�க ேளாசி4 பரெவளிேயா - க0த�க 
ெவ�ெப�மா3 நI<தவ�த� ெமF\ளேமா ைதயெலா^� 
எ�ெப�மா� நIவா( இட�. ...9 
 
1977  
Cதெம�ேக ம4ைற& 'லென�ேக ப3Wயி.� 
ேபதெம�ேக அ0டெமR� ேபெர�ேக - நாதெம�ேக 
ம�வ�வ ெம�ேக மைறெய�ேக வா�ெபா�ண I 
ெபா�வ�வ� ெகா�ளாத ேபா�. ...10  
 
1978   
ேப��ேவா ேசாதி& பிழ�பா6� சி�மய<தி� 
சீ��ேவா ேதவ� தி�P�வ� - ேந��வி3 
சா3'ற)ேச� அ0ட சராசர�க� எ3லா�Q� 
கா3விர4பா3 நி�ெறா^�6� கா3. ...11  
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1979   
இ�ேறா பகேலா இரேவா வ�நாளி3 
எ�ேறா அறிேய� எளிேயேன - ம�ேறா�6� 
தாயைனயாF நி�ன�ளா� த0ண�த� உ0^வ8� 
நாயைனேய� வா(கி�ற நா�. ...12  
 
1980   
ம0ணாைச ெவ4ேப மறிகடேல ெபா�னாைச 
ெப0ணாைச ஒ�ேறஎ� ேபராைச - ந0ணாைச 
வி�டா� 'கX� விைடயாFநா� ெபாFயாைச& 
ப�டா3 வ�ேம பத�. ...13  
 
1981   
த8ைதயாF எ�Rைடய தாயாF< தைகசா�ற 
சி8ைதயாF எ�ன�ைம< ேதசிகனாF - �8ைதயாF 
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ேவ. 
134. எ�பர - அ0ைம விளி, இைற ��னிைல. ெதா. ேவ. 
135. மாய46, மாயா4ெகன நI�ட3 விகாரமாயி41. ெதா.ேவ. 
136. நI<த�, நI<ெதன2 6ைற8� நி�ற�. ெதா.ேவ. 
137. வி<த� - அறிP. ெதா.ேவ. 
138. தான� - 9வ�2க�. ெதா.ேவ. 
139. உF8ேத�, உFOேச� என< தி.8த�. ெதா.ேவ. 
 
 
--- 
 
5. மகாேதவ மாைல (2070 - 2170)  
  
கா&' 
 
.  
அ1சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த� 
 
2070   
க�ைணநிைற8 தக�'ற�� �Y�பிவழி8 
 
�யி�2ெக3லா� கைளக0 ஆகி< 
ெத�� நிைற8த இ�பநிைல வள�2கி�ற 
 
க0ZைடேயாF சிைதயா ஞான& 
ெபா��நிைற8த மைறய�த� -பாழிகி�ற 
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மல�வாேயாF ெபாFய ேன�ற� 
ம��நிைற8த மன2க��க4 பாைற\�உ� 
 
கசி8��26� வ�வ< ேதாேய. ... 1  
 
  
எ0சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த� 
 
2071   
உலகநிைல �Xதாகி ஆ�கா� 6�ள 
 
உயிராகி உயி�26யிரா� ஒளிதா� ஆகி2 
கலகநிைல அறியாத கா�சி யாகி2 
 
கதியாகி ெமFOஞான2 க0ண தாகி 
இல6சிதா காசமதாF& பரமா காச 
 
இய3பாகி இைணெயா�1� இ3லா தாகி 
அலகி3அறி வான8த மாகி) ச)சி 
 
தான8த மயமாகி அம�8த ேதேவ. ...1  
 
2072   
உலகெமலா8 தனிநிைற8த உ0ைம யாகி 
 
ேயாகிய�த� அQபவ<தி� உவ&பாF எ�1� 
கலக�றா உபசா8த நிைலய தாகி2 
 
கள�கம4ற அ�0ஞான2 கா�சி யாகி 
விலகWறா நிபிடஆ ன8த மாகி 
 
மீதான< ெதாளி�கி�ற விள2க மாகி 
இல6பரா பரமாF)சி4 பரமாF அ�ப� 
 
இதயமல� மீதி�8த இ�ப< ேதேவ. ...2<7tr>  
 
2073   
வி<தாகி �ைளயாகி விைளவ தாகி 
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விைளவி26� ெபா�ளாகி ேமW மாகி2 
ெகா<தாகி& பயனாகி2 ெகா�ேவா னாகி2 
 
6ைறவாகி நிைறவாகி2 6ைறவி லாத 
ச<தாகி) சி<தாகி இ�ப மாகி) 
 
சதாநிைலயாF எhPயி�26O சா�சி யாகி 
�<தாகி மாணி2க மாகி< ெதFவ 
 
�Xவயிர< தனிமணியாF �ைள<த ேதேவ. ...3  
 
2074   
ேவதா8த நிைலயாகி) சி<தா8 த<தி� 
 
ெமFயாகி) சமரச<தி� விேவக மாகி 
நாதா8த ெவளியாகி �<தா8 த<தி� 
 
ந^வாகி நவநிைல26 ந0ணா தாகி 
�தா0ட ேகா�ெய3லா� தா�கி நி�ற 
 
�தலாகி மனாதIத �<தி யாகி 
வாதா0ட சமயெநறி2 கைமயா ெத�1� 
 
மPனவிேயா ம<தினிைட வய�68 ேதேவ. ...4  
 
2075   
ேதா�1�வி தா<�வித மாFவி சி�டா< 
 
�விதமாF2 ேகவலா< �வித மாகி) 
சா�ற9<தா< �விதமாF) 9<த8 ேதாF8த 
 
சமரசா< �வித�மாF< த�ைன ய�றி 
ஊ�1நிைல ேவெறா�1 மிலதாF எ�1� 
 
உ�ளதாF நிரதிசய உண�வாF எ3லா� 
ஈ�ற�Y8 தாயாகி< த8ைத யாகி 
 
எழி46�வாF< ெதFவதமாF இல�6< ேதேவ. ...5  
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2076   
பரமாகி) K26மமாF< �ெல மாகி& 
 
பரமா�<த நிைலயாகி& பத<தி� ேமலா� 
சிரமாகி< தி�வ�ளா� ெவளியாF ஆ�ம 
 
சி4ச<தி யாF&பைரயி� ெச�ைம யாகி< 
திரமாகி< த4ேபாத நிவி�<தி யாகி) 
 
சிவமாகி) சிவாQபவ) ெச3வ மாகி 
அரமாகி ஆன8த ேபாத மாகி 
 
ஆன8தா தIதமதாF அம�8த ேதேவ. ...6  
 
2077   
இ8தியமாF2 கரணாதி அைன<� மாகி 
 
இய3'�ட னாF2கால பர� மாகி& 
ப8தம4ற விேயாமமாF& பரமாF அ&பா3 
 
பர�பரமாF வி9வ�0ட பா�ைம யாகி 
வ8தஉப சா8தமதாF மPன மாகி 
 
மகாமPன நிைலயாகி வய�கா நி�ற 
அ8தமி3ெதா� பதமாF<த4 பதமாF ஒ�1� 
 
அசிபதமாF அதIதமாF அம�8த ேதேவ. ...7  
 
2078   
நி�மயமாF எ�மயமாF ஒ�1� கா�டா 
 
நிராமயமாF நி�விக4ப நிைலயாF ேமலா� 
த�மயமாF< த4பரமாF விமல மாகி< 
 
தட<தமாF) ெசாTபமாF) சகச மாகி) 
சி�மயமாF) சி4பரமாF அசல மாகி) 
 
சி4ெசாலித மாFஅக0ட சிவமாF எ�6� 
ம�மயமாF வாசகா தIத மாகி 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
மனாதIத மாFஅம�8த மPன< ேதேவ. ...8  
 
2079   
அளவிற8த ெந^�கால� சி<த� ேயாக� 
 
அறிஞ�மல� அய��தேலா� அன8த ேவத� 
களவிற8�� கரணாதி இற8�� ெசF\� 
 
க^8தவ<�� கா0ப.தா� கடP ளாகி 
உளவிற8த எ�ேபா3வா� உ�ள< ��ேள 
 
ஊ1கி�ற ெத�ள�த ஊற லாகி& 
பிளவிற8� பி0டா0ட �X�8 தானாF& 
 
பிற�6கி�ற ெப��க�ைண& ெப.ய ேதேவ. ...9  
 
2080   
வாயாகி வாயிற8த மPன மாகி 
 
மதமாகி மத�கட8த வாFைம யாகி2 
காயாகி& பழமாகி< த�வாF ம4ைற2 
 
க�விகர ணாதிகளி� கல&பாF& ெப4ற 
தாயாகி< த8ைதயாF& பி�ைள யாகி< 
 
தானாகி நானாகி) சகல மாகி 
ஓயாத ச<திெயலா� உைடய தாகி 
 
ஒ�றாகி& பலவாகி ஓ�68 ேதேவ. ...10  
 
2081   
அ0ட�க� பலவாகி அவ4றி� ேமW� 
 
அளவாகி அளவாத அதIத மாகி& 
பி0ட�க� அன8தவைக யாகி& பி0ட� 
 
பிற�6கி�ற ெபா�ளாகி& ேபத8 ேதா41� 
ப0ட�க� பலவாகி இவ4ைற2 கா26� 
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பதியாகி ஆன8த� பX<�) சா8த� 
ெகா0ெட�6� நிழ3பர&பி< தைழ8� ஞான2 
 
ெகாX�கடP� த�வாகி2 6லP8 ேதேவ. . ..11  
 
2082   
ெபா�னாகி மணியாகி& ேபாக மாகி& 
 
'றமாகி அகமாகி& 'னித மாகி 
ம�னாகி மைலயாகி2 கடW மாகி 
 
மதியாகி ரவியாகி ம41 மாகி 
��னாகி& பி�னாகி ந^P மாகி 
 
�Xதாகி நாத�ற �ழ�கி எ�6� 
மி�னாகி& பரவிஇ�ப ெவ�ள8 ேத2க 
 
விய�க�ைண ெபாழி�கிலாF விள�68 ேதேவ. ...12  
 
2083   
அ.தாகி அ.யதிR� அ.ய தாகி 
 
அநாதியாF ஆதியாF அ�ள தாகி& 
ெப.தாகி& ெப.யதிR� ெப.ய தாகி& 
 
ேபதமாF அேபதமாF& பிற�கா நி�ற 
க.தாகி ெவளிதாகி2 கைலக ளாகி2 
 
கைலகட8த ெபா�ளாகி2 கரணா தIத< 
ெத.தான ெவளிந^வி3 அ�ளா� வ0ைம) 
 
ெசX�கிரண) 9டராகி< திகX8 ேதேவ. ...13  
 
2084   
உ�வாகி உ�வினி3உ� உ�வ மாகி 
 
உ�வ<தி3 உ�வாகி உ�P� ஒ�றாF 
அ�வாகி அ�வினி3உ� அ�வ மாகி 
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அ�வ<தி3 அ�வாகி அ�P� ஒ�றாF2 
6�வாகி) ச<�வசி4 6ண<த தாகி2 
 
6ணரகித& ெபா�ளாகி2 6லவா நி�ற 
ம�வாகி மலராகி வ3லி யாகி 
 
மக<�வமாF அZ<�வமாF வய�68 ேதேவ. ...14  
 
2085   
சகலமாF2 ேகவலமாF) 9<த மாகி) 
 
சராசரமாF அ3லவாF< தாேன தானாF 
அகலமாF2 612கமாF ெந^ைம யாகி 
 
அைவயைன<�� அZகாத அசல மாகி 
இகWறா< �ைணயாகி< தனிய தாகி 
 
எ06ணமாF எ06ண<ெத� இைறயாF எ�1� 
உகலிலா< த0ண��ெகா0 ^யிைர ெய3லா� 
 
ஊ��வள�< தி^�க�ைண ஓவா< ேதேவ. ...15  
 
2086   
வாசகமாF வா)சியமாF ந^வாF அ8த 
 
வாசகவா) சிய�கட8த மPன மாகி< 
ேதசகமாF இ�ளகமாF இர0^� கா�டா) 
 
சி<தகமாF வி<தகமாF) சிறி�� ப8த 
பாச�றா& பதியாகி& ப9P மாகி& 
 
பாசநிைல யாகிஒ�1� பகரா தாகி 
நாசமிலா ெவளியாகி ஒளிதா னாகி 
 
நாதா8த ��வி3நட� நவி41� ேதேவ. ...16  
 
2087   
சகமாகி) சீவனாF ஈச னாகி) 
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ச��கனாF< தி�மாலாF அர�றா னாகி 
மகமாைய �தலாF2g ட<த னாகி 
 
வா�பிரம மாகிஅ3லா வழ26 மாகி 
இகமாகி& பதமாகி) சமய ேகா� 
 
எ<தைன\ மாகிஅைவ எ�டா வா�க4 
பகமாகி& பரமாகி& பரம மாகி& 
 
பராபரமாF& பர�பரமாF& பதி\� ேதேவ. ...17  
 
2088   
விதியாகி அ.யாகி2 கிNச னாகி 
 
விள�6மேக) 9ரனாகி விமல மான 
நிதியா6O சதாசிவனாF வி8� வாகி 
 
நிக(நாத மாF&பைரயாF நிமலா ன8த& 
பதியா6� பரசிவமாF& பரமாF ேமலாF& 
 
ப2கமிர0 டாயிர0^� பகரா தாகி2 
கதியாகி அளவிற8த கதிக ெள3லா� 
 
கட8�நி�1 நிைற8தெப�� க�ைண< ேதேவ. ...18  
 
2089   
மானாகி ேமாகினியாF வி8� மாகி 
 
ம4றைவயா3 காணாத வான மாகி 
நானாகி நான3ல னாகி நாேன 
 
நானா6� பதமாகி நா�றா� க0ட 
தானாகி< தான3ல னாகி< தாேன 
 
தானா6� பதமாகி) சகச ஞான 
வானாகி வா�ந^வி3 வய�6 கி�ற 
 
மPனநிைல யாகிெய�6� வள�8 ேதேவ. . ..19  
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2090   
ம8திரமாF& பதமாகி வ�ன மாகி 
 
வள�கைலயாF< த<�வமாF& 'வன மாகி) 
ச8திரனாF இ8திரனாF இரவி யாகி< 
 
தானவராF வானவராF< தய�கா நி�ற 
த8திரமாF இைவெயா�1� அ3ல வாகி< 
 
தானாகி< தனதாகி< தானா� கா�டா 
அ8தரமாF அ&பாலாF அத4க& பாலாF 
 
அ&பாW2 க&பாலாF அம�8த ேதேவ. ...20  
 
2091   
மைலேமW� கட�ேமW� மல.� ேமW� 
 
வா(கி�ற �P�வி� வய�6� ேகாேவ 
நிைலேமW� ெநறிேமW� நி1<� கி�ற 
 
ெந^8தவ<ேதா� நிைறேமW� நிக(<�� ேவத2 
கைலேமW� எ�ேபா3வா� உள<தி� ேமW� 
 
க0ேமW� ேதா�ேமW� க�<தி� ேமW� 
தைலேமW� உயி�ேமW� உண�வி� ேமW� 
 
த6ம�பி� ேமW�வள� தா0ெமF< ேதேவ. . ..21  
 
2092   
ெபா46�ேற அக�'ற�� ெபாலி8� நி�ற 
 
Cரணேம ஆரண<�� ெபா�ேள எ�1� 
க4கி�ேறா�2 கினிய9ைவ2 க��ேப தான 
 
க4பகேம க4பக<தI� கனிேய வாFைம) 
ெசா46�றா நாவக<�� மாறா இ�ப� 
 
ேதா41கி�ற தி�வ��சீ�) ேசாதி ேயவி0 
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நி4கி�ற 9டேரஅ) 9ட�� ஓ�6� 
 
நIெளாளிேய அhெவாளி26� நிைற8த ேதேவ. ...22  
 
2093   
ேத9வி.< தி�ளக4றி எ�1� ஓ�கி< 
 
திக(கி�ற ெசX�கதிேர ெசறி8த வா(2ைக 
மா9வி.< தி^மன<தி3 பயிலா< ெதFவ 
 
மணிவிள2ேக ஆன8த வா(ேவ எ�6� 
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ெந�யேன �த4கடP� ச�க< ேதா�த� 
 
ெந^�பிைழக� ஆயிர�� ெபா1<� மாைய 
ஒ�யேந� நி�றெப�� க�ைண வ�ள3 
 
எனமைறக� ஓ�வதி� 6ைன<தா ன�ேற. ...94  
 
2165   
க0மய26� ேப.��^2 க�64 ேபாதி3 
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க�<தறியா) சி1வைனஓ� க^�கா ன<ேத 
உ0மய2க� ெகாளவி^<ேத ஒ�வ� பி�ேபா� 
 
ஒ�தாFேபா3 மாையஇ�� ஓ�6� ேபாதி� 
ம0மய2க� ெப1�விடய2 கா��3 அ8ேதா 
 
மதியிேல� மாழா8� மய�க நIதா� 
வ0ைம\4ற நியதியி�பி� எ�ைன வி�ேட 
 
மைற8தைனேய பரேமநி� வ0ைம எ�ேன. ...95  
 
2166   
ந4றா\� பிைழ6றி2க2 க0ேடா � இ8த 
 
நானில<ேத ம4றவ�யா� நாடா� வ Iேண 
ப4றா\� அவ�தைமநா� ப4ேறா� ப4றி3 
 
ப4றாத ப41ைடயா� ப4றி உ�ேள 
உ4றா\O சிவெப�மா� க�ைண ஒ�ேற 
 
உ1பிைழக� எ<�ைண\� ெபா1&ப ெத�1� 
ெபா4றாைள வி��பிய� ம�1 ளா^� 
 
ெபா�ேளஎ� பிைழயைன<�� ெபா12க வ�ேற. ...96  
 
2167   
எ0ணியந� எ0ணெமலா� ��&பா� ம�1� 
 
எ�ெப�மா� எ�1மகி(8 தி1மா8 தி�ேக 
ந0ணியம4 ைறய�த�ைம உறாைம ேபசி 
 
ந�6மதி யாதி�8த நாயி ேனைன< 
த0ணியந3 அ��கடேல ம�றி3 இ�ப< 
 
தா0டவOெசF கி�றெப�8 தைகேய எ�க� 
'0ணியேன பிைழ6றி<� வி^<தி யாயி3 
 
ெபாFயேன� எ�64ெற� '.ேவ� அ8ேதா. ...97  
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2168   
அ�ப�தி� Pள�ேகாயி லாக2ெகா0ேட 
 
அ4'த)சி4 சைபேயா�6� அரேச இ�6 
வ�ப.ைட) சிறிேயைன மய�க ைவ<� 
 
மைற8தைனேய ஆன8த வ�ேவாF நி�ைன< 
��பவ� Pைட&பிற.3 பி.<� ேமேலா� 
 
�.யவ� வினென�1 ெசா�ன ெவ3லா� 
இ�பவ� வைட8த�ேற எ8தாF அ8ேதா 
 
எ�னளெவ� ெசா3ேகனிh ேவைழ ேயேன. ...98  
 
2169   
'4ேறா�6� அரவெம3லா� பணியா2 ெகா0^ 
 
ெபா�ேமனி தனி3அணி8த ெபா�ேள மாைய 
உ4ேறா�6 வOசமன2 க�வ ேனைன 
 
உள�ெகா0^ பணிெகா�வ �ன2ேக ஒ26� 
ம4ேறா�6� அவெர3லா� ெப�ைம ேவ0^� 
 
வ�மன<த� எைனேவ0டா� வ�ள ேலநா� 
க4ேறா�6� அறிவறிேய� பலவா) ெசா3W� 
 
க�<தறிேய� என2க�ள2 க�� வாேய. ...99  
 
2170   
அ�Yைடய பர�ெபா�ேள ம�றி லா^� 
 
ஆன8த& ெப�வா(ேவ அ�' ேளா�த� 
ெத�Yைடய உள�X�� ேகாயி3 ெகா0ட 
 
சிவேமெமF அறிP�வா� ெதFவ ேமஇ� 
ம�Yைடய மன&ேபைத நாயி ேன�ெசF 
 
வ�பிைழைய) சிறிேதR� மதி<தி யாயி3 
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இ�Yைடய பவ2கட3வி� ேடேற� எ�ைன 
 
ஏ41வத4 ெக0Zகஎ� இ�ப< ேதேவ. ...100  
 
 
தி�)சி4ற�பல� 
 
- 
140. எ�ைக நய�ப4றி நி�ற�. ெதா.ேவ. 
141. வி� - ச8திர�. ஈ0^ இர0ட� உ�'வி.2க. ெதா.ேவ. 
142. இX26� எ�ப� மTஉ வழ26. அ3ல]உ�, ஆசி.ய� ெதா3கா&பியனா� 
gறிய 'க�ெசா3லி3ைல' எ�பதனா3 ேகாடWமா�. இ�ஙனமாத3, ''இனிேய 
ெதம26ன�� வ�ேமா என2க�தி ஏ�6ேத ெநOச�'' என< தா\மானா� �தலிய 
பிற சா�ேறா� ெசF\�களாW� உண�க எ�க. ெதா. ேவ. 
143. உF6வி<� எ�பதR� '' 6 '' சா.ைய. ெதா. ேவ. 
144. இ4றவ� - மைனயற� கா&ேபா�. ெதா. ேவ. 
 
 
6. தி�வ�0 �ைறயீ̂  (2171 - 2402)  
.  
க�டைள2 கலி<�ைற 
 
2171   
�னியா3 உள8தள�8 த8ேதா ���பி3 9ழWகி�ேற� 
இனியா யிR�இர� காேதாநி� சி<த�எ8 தாFஇெத�ன 
அனியாய ேமாஎ� னளவி�நி� பா3த0 ண�ளிைலேயா 
சனியா�எ� வ3விைன& ேபாதைன ேயாஎ�ெகா3 சா41வேத. ...1  
 
2172   
எ�ேன �ைற\0 ெடனி3ேக�வி உ0ெட�ப� எ�னளவி3 
இ�ேன சிறி�� இைலேயநி� பா3இத4 ெக�ெசF6ேவ� 
ம�ேன�2 க0Zைட மாமணி ேயஇைட ைவ&ப.தா� 
ெபா�ேனமி� ேன�சைட< த�ேன .லா&ப. Cரணேன. ...2  
 
2173   
த0டாத சOசல� ெகா0ேட� நிைலையஇ< தாரணியி3 
க0டா� இர�6வ� ேக�டா� உ�6வ� க�ைகதி�க� 
�0டா� மல�)சைட எ8தாF இர�கிைல ]Fைமயிலா 
அ0டா� பிைழ\� ெபா1&ேபாF இ�நி� அ��கழேக. ...3  
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2174   
ெபாFயா� உலக நைடநி�1 சOசல� ெபா�க�2க0 
ஐயாஎ� உ�ள� அழலா� ெமXெகா< தழிகி�றதா3 
ைபயா� அரவ மதி)சைட யாFெச� பவளநிற) 
ெசFயாF என2க�� ெசFயாF எனி3எ�ன ெசF6வேன. ...4  
 
2175   
விடமிைல ேய�மணி க0டாநி� ைசவ விரதOெசFய< 
திடமிைல ேயஉ� ெசறிவிைல ேயஎ�ற� சி<த<�நி� 
நடமிைல ேயஉ�ற� ந0பிைல ேயஉைன நா^த4ேகா� 
இடமிைல ேயஇைத எ0ணிைல ேயச4 றிர�கிைலேய. ...5  
 
2176   
வி0Zைட யாFெவ�ளி ெவ4'ைட யாFமதி ேமPசைட2 
க0Zைட யாFெந4றி2 க0Zைட யாFஅ�� க0ZைடயாF 
ப0Zைட யாFதிைச& ப�^ைட யாFஇட& பாலி3அ�� 
ெப0Zைட யாFவ8தி& பி�^ைட யாFஎ� ெப�Oெச3வேம. ...6  
 
2177   
விைட\ைட யாFமைற ேமWைட யாFநதி ேமவியெசO 
சைட\ைட யாFெகா�ைற< தா�ைட யாFகர� தா�6மX& 
பைட\ைட யாFஅ�� ப0'ைட யாFெப0 பரைவயி�பா3 
நைட\ைட யாFஅ�� நா^ைட யாFபத� ந36கேவ. ...7  
 
2178  
கீYைட யாFபிைற2 கீ41ைட யாFஎ� கிைள<தைலேம3 
தாYைட யாFெசO சைட\ைட யாFஎ� தைன\ைடயாF 
வாYைட யாFமைல மாRைட யாFகைல மாRைடயாF 
ஆYைட யாFம�1� ஆ�^ைட யாFஎ�ைன ஆ0ட�ேள. ...8  
 
2179   
நா�ப^� பா^ சிவேன உலக� நவிW�பO9 
தா�ப^ ேமாெசா3ல< தா�ப^ ேமாஎ0ண< தா�ப^ேமா 
கா�ப^ க0ணியி� மா�ப^ மா1 கல�கிநி�ேற� 
ஏ�ப^ கி�றைன எ�றிர� காFஎ�னி3 எ�ெசFவேன. ...9  
 
2180   
ெபாFேயா அ�ைம உைர<த3எ8 தாFஎ�R� ேபா8தி�8தாF 
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ஐேயாநி� உ�ள< தறி8தத� ேறாஎ� அவலெம3லா� 
ைகேயாட வ3லவ� ஓ�பதி னாயிர� க4பநி�1 
ெமFேயா ெடXதிR8 தா�அட� காத விய&'ைட<ேத. ...10  
 
2181   
ேத�ெசா3W� வா\ைம பாகாநி� த�ைன< ெத.8த^<ேதா� 
தா�ெசா3W� 64ற� 6ணமாக2 ெகா�Y8 தயாYெவ�ேற 
நா�ெசா3வ ெத�ைனெபா� நா0ெசா3W� வாணித� நா0ெசா3W�அh 
வா�ெசா3W� எ�மைல மா�ெசா3W� ைக�மைல மா�ெசா3Wேம. ...11  
 
2182   
ெவ�ேற �தைல\� ��2க�� ெகா0ட� மீளவிடா� 
எ�ேற உைர&ப.� ெக�ேபா�ற �ட�ம4 றி3ைலநி�ேப� 
ந�ேற உைர<�நி� ற�ேற வி^<தன� நாணி3எ�ம� 
��ேறய2 க�^ைர இ�ேறஎ� ெசா3வ திைறயவேன. ...12  
 
2183   
ைக2கி�ற கா\� இனி&பா� விட�� கனஅ�தா� 
ெபாF2கி�ற கானW� நIரா�வ� பாவ�� '0ணியமா� 
ைவ2கி�ற ஓ^Oெச� ெபா�னா�எ� ெக�ட மன�நி�சீ� 
�F2கி�ற ந3ல மனதாவ தி3ைலஎ� ெசா3Wவேன. ...13  
 
2184   
வ Iேண ெபாX� கழி2கி�ற நா�உ� விைரமல�<தா� 
காேண�க0 டாைர\� கா0கி�றி ேல�ச41� காண4க�'� 
Cேண� தவ�� '.ேய� அற�� 'க3கி�றிேல� 
நாேண� வில�கிழி யாேண ெயR�கைட நாயினேன. ...14  
 
2185   
நாேனா� எளிைம அ�ைமெய� ேறாந3ல� அ3லென�1 
தாேனாநி� அ�ப� தகாெத�ப� ஈெத�1 தானிைன<ேதா 
ஏேனாநி� உ�ள� இர�கிைல இ�R மிர�கிைலேய3 
காேனா^ ேவ�ெகா3 கட3விX ேவ�ெகா3�2 க0ணவேன. ...15  
 
2186   
மி�ேபாWO ெசOசைட வி<தக ேனஒளி ேமவியெச� 
ெபா�ேபாW ேமனிஎ� '0ணிய ேனஎைன& ேபா4றி&ெப4ற 
த�ேபாW8 தாFத8ைத ஆயிர� ேப.�8 தாW�அ8ேதா 
நி�ேபாW� அ�'ைட யா�என2 கா�இ8த நIணில<ேத. ...16  

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
2187   
அ�பாெல� த�ைனஇ� காYைட யாFஇh வ�யவேன� 
நி�பாெல� ��ப ெநறி&பா3 அக4ெற�1 நி�றத3லா3 
��பா3 இடைர& பிற�பா3 அ^<ெதா�1 ெசா�ன�0ேடா  
எ�பா3 இர�கிைல எ�பா4 கட3பி�ைள2 கீ8தவேன. ...17  
 
2188   
எ�ேபா� மனிதைர ஏ�அ^& ேப�என2 ெகF&பி3ைவ&பா� 
ெபா�ேபா3 விள�6� '.சைட யா�றைன& ேபாய^<ேத� 
��ேபா� அZP� ெபேற�இனி யா�எ�1 ெசா3லிவ8ேத� 
��ேபா3 பரா�கO ெசFேய3 அ�Yக �2கணேன. ...18  
 
2189   
ெபா�Rைட யா�தைம& ேபாFஅ^& பாFஎ�ற '�ைமயிேனா�2 
ெக�Rைட யா�றைன ேயஅ^& ேப�இத4 ெக�ளளP� 
பி�னிைட ேய�அவ� ��னைட ேய�என& ேபசிவ8ேத� 
மி�னிைட மா�ைம பாகாஎ� ேசாக� வில26கேவ. ...19  
 
2190   
சாதக< ேதா�க�6< தான�� ேவெனனி3 தா(8தி^மா 
பாதக< ேதாR26 ��ன�� ஈ8தெத& பா�ைமெகா0ேடா  
தIதக< ேத�எளி ேய�ஆ யிR�உ� தி�வ�யா� 
ேபாதக< ேதநிைன2 கி�ேற� க�ைண '.8த�ேள. ...20  
 
2191.   
அ�ளறி யா)சி1 ேதவ�8 த�ைம அ^<தவ�க� 
கி�ளறி யாவிள2 ெக�றாW� ெநOச� இர�6கி�றா� 
ம�ளறி யா&ெப�8 ேதேவநி� த�ன� வ8த^<ேத� 
ெத�ளறி யா)சிறி ேய�ஆயி ROெசFக சீர�ேள. ...21  
 
2192   
அ��ெபா� ேளஎ� அரேசஎ� ஆ�யி�2 காகவ8த 
ெப��ெபா� ேளஅ�� ேபேற சிவான8த� ெப4றவ�பா3 
வ��ெபா� ேள�2க0 மாமணி ேயநி� வழிய�ளா3 
த��ெபா� ேளெபா�� எ�1வ8 ேத�எைன< தா�கி2ெகா�ேள. ...22  
 
2193   
சர�கா� �க8ெதா^< ெதFவ� ேபாெல� றைன\லக< 
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�ர�கா .��ெப� வாதைன யா3இட� ஊ�^ெநOச2 
6ர�கா3 ெமலி8�நி� நாம8 �ைணெயன2 g1கி�ேற� 
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ெசFவாF வயி<திய நாதா அமர� சிகாமணிேய. ...8 
 
2411   
'3வாயி� ��ன�& 'லி&ேபா< ெதனஎ��� ேபா8�நி�ற 
க3வாF மன<தைர2 க0டOசி ேனைன2 கைட2கணி&பாF 
அ3வாF மணிமிட4 றார� ேதஅ�� ஆ�றெப�� 
ெச3வா வயி<திய நாதா அமர� சிகாமணிேய. ...9 
 
2412   
ஆ�<தா� கட3நO ச��ெசF தாFஎ�ைன அ�ப�க�பா3 
ேச�<தாFஎ� ��ப� அைன<ைத\� தI�<�< தி�அ��க0 
பா�<தாF பரம 6�வாகி எ�R� ப.8தம�8த 
தI�<தா வயி<திய நாதா அமர� சிகாமணிேய. ...10 
 
2413   
அற<தாைய ஓ�'ைட ெகா0ேடா � 'ைடம0 அள8த�கி3 
நிற<தாைய ைவ<�ல ெக3லா� நட<�� நி�<தஅ0ட& 
'ற<தாFஎ� ��ப� �ைட<தா0^ ெமFஅ�� ேபாத8த8த 
திற<தாF வயி<திய நாதா அமர� சிகாமணிேய. ...11 
 
2414   
அைலஓF கடலி3 சிவேயாக� ேமவிய அ8தண�த� 
நிைலஓ� சிறி�� அறிேய� என26� நிமலஅ�� 
மைலஓ�6 வா(2ைக\� வாF26� ெகாேலாெபா� மைலஎ�கி�ற 
சிைலேயாF வயி<திய நாதா அமர� சிகாமணிேய. ...12 
 
2415   
ஊ�ெகா0ட ேதக<�� உ�ள<�� ேமவி உ1�பிணியா3 
நா�ெகா0ட ��ப� தவி�&பாF வயி<திய நாதஎ�ேற 
வா�ெகா0ட நி�அ�� சீேர<� கி�ற வைகஅறிேய� 
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ேத�ெகா0ட ெகா�ைற) சைடயாF அமர� சிகாமணிேய. ...13 
 
2416   
களிேவ தR�அ8த2 காலR� எ�ைன2 க�தஒ�டா 
ஒளிேவ தர<தி� P�ளOெசF வாFஅ�ப� உ�ள�எ�R� 
தளிேவ தன<�1� த4பர ேமஅ�� த0ண�த< 
ெதளிேவ வயி<திய நாதா அமர� சிகாமணிேய. . ..14 
 
2417   
மா3விைட ேம4ெகா0^ வ8ெதளி ேயRைட வ3விைன26 
ேம3விைட ஈ8திட ேவ0^�க0 டாFஇ� ேவசமய� 
நI3விட �0ட மிட4றாF வயி<திய நாதநி�பா3 
ேச3வி^ வா�க0 உைமெயா^� ேதவ� சிகாமணிேய. . ..15  
 
 
தி�)சி4ற�பல� 
 
 
 
-- 
 
8. ைவ<தியநாத� பதிக� (2418 - 2429)  
  
'�ளி�26ேவl�  
 
  
ப�னி�சீ�2(159) கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த� 
 
2418   
ஓைகமட வா�அ36 ேலபிரம பத�அவ�க� உ8திேய ைவ68த�ேம3 
 
ஓ�6�ைல ேயைகைல அவ�6�த வாயி�இத( ஊறேல அ�த�அவ�த�  
பாகைனய ெமாழிேயந3 ேவதவா2 கிய�அவ�க� பா�ைவேய க�ைணேநா2க� 
 
பா�கி�அவ ேரா^விைள யாடவ� 9கமேத பரம9க மா6�இ8த 
iகமறி யாமேல ேதக�மிக வா�ன I� உ19ைவ& பழ�எறி8ேத 
 
உ4றெவ1 வாFெம3W� வ Iண�நI� எ�1ந3 ேலாைரநி8 தி&ப�அவ�த� 
வாைகவாF மதமற ம�8த��க தவசிகா மணிஉலக நாதவ�ள3 
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மகிழவ� ேவl.3 அ�ப�பவ ேராகமற வள�ைவ< தியநாதேன. ...1 
 
>  
 
2419   
உ0டேத உணPதா� க0டேத கா�சிஇைத உ4றறிய மா�டா�களாF 
 
உயி�0^ பாவ'0 ணிய�0^ விைனகY0 ^1பிறவி உ0^��ப< 
ெதா0டேத ெச\நரக வாைதஉ0 ��ப�1 ெசா�2க�0 �ைவ\�அ�றி< 
 
ெதாXகடP� உ0^கதி உ0ெட�1 சில�ெசாW� ��&'<தி யா3உலகிேல 
ெகா0டேத சாதக� ெவ1<�மட மாத�த� ெகா�ைக\� ெவ1<�2ைகயி3 
 
ெகா0டதI� கனிையவி� ட8தர< ெதா�பழ� ெகா�Yவ I� எ�ப�அ8த 
வ0ட�வா யறஒ� ம�8த��க தவசிகா மணிஉலக நாதவ�ள3 
 
மகிழவ� ேவl.3 அ�ப�பவ ேராகமற வள�ைவ< தியநாதேன. ...2 
 
2420   
உ�ப�வா� அ�தைனய ெசா4களா4 ெப.ேயா� உைர<தவாF ைமகைளநா� 
 
ஓ�கி� றா�தைம2 க0டவ மதி<ெததி.3 ஒதிேபால நி4ப�மலா3 
க�ப�வாF இவ�வாF2 கைத&ெப�ப� சி1க�� கா2ைகவாF2 க<த3இவ�வாF2 
 
க<தலி3 சிறிெத�ப� Kேட1 ெநFஒ� கல�ெகா�ள ேவ0^�எ�ப� 
இ�ப�நா� ேக�டகைத இ�ெவ0ப� அ�றி\� இவ�2ேக� ெத.\�எ�ப� 
 
இைவஎலா� எவேனாஓ� வ�பனா� வ Iண��� இ�டக� ெட�ப�அ8த 
வ�ப�வா யறஒ� ம�8த��க தவசிகா மணிஉலக நாதவ�ள3 
 
மகிழவ� ேவl.3 அ�ப�பவ ேராகமற வள�ைவ< தியநாதேன. ...3 
 
2421   
க3ைல\� உ�2கலா� நா�உ.< திடலா� கனி8தகனி யா)ெசFயலா� 
 
க^விட�� உ0ணலா� அ�தா2க லா�ெகா^� கர�'லி சி�க�தலா 
ெவ3Wமி� க�கைள\� வசமா2க லா�அ�றி வி<ைத\� க4பி2கலா� 
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மி2கவா ைழ<த0ைட விறகா2க லா�மணைல ேமPேத� வடமா2கலா� 
இ3ைலெயா� ெதFவ�ேவ றி3ைலஎ� பா3இ�ப� ஈகி�ற ெப0க�6றிேய 
 
எ�க�6ல ெதFவ�எR� �டைர< ேத4றஎனி3 எ<�ைண\� அ.த.�கா0 
வ3ைலயவ� உண�வற ம�8த��க தவசிகா மணிஉலக நாதவ�ள3 
 
மகிழவ� ேவl.3 அ�ப�பவ ேராகமற வள�ைவ< தியநாதேன. ...4 
 
2422   
ப�அளP சா�பைல& Cசிேய ைசவ� பX<தபழ ேமாC9ைண& 
 
பழேமா என2க�� க3ேபாW� அைசயா� பாழா6 கி�றா�கேளா� 
பி�அளP சாத�� ெகா�ளா�க� அ3லெதா� ெப0ைணஎனி R�ெகா�கிலா� 
 
ேபFெகா0ட ேதாஅ�றி ேநாFெகா0ட ேதாெப�� பி<ேத4ற ேதாஅறிகிேல� 
ெச�அளP ஊ<ைதவாF& ப3லX2 ெக3லா� ெத.8திட2 கா��நைகதா� 
 
ெசF�வைள யா&ெப�� ெச�மர< �0^ேபா3 ெச�மா&ப� அவ�வாFமத� 
ம�அளவ தாஒ� ம�8த��க தவசிகா மணிஉலக நாதவ�ள  
 
மகிழவ� ேவl.3 அ�ப�பவ ேராகமற வள�ைவ< தியநாதேன. ...5 
 
2423   
ெப0ெகா0ட 9கமேத க0க0ட பல�இ� பி�2கஅறி யா�சில�தா� 
 
ேப�ஊ� இலாதஒ� ெவ1ெவளியி ேல9க� ெபறேவ வி��பிவ Iணி3 
ப0ெகா0ட உட3ெவY< ��ேள நர�ெபலா� பைசஅ41 ேம3எX�ப& 
 
ப��னி கிட8�சா கி�றா�க� ஈெத�ன பாவ�இவ� உ0ைமஅறியா� 
க0ெகா0ட 6�டேர எ�1வாF& ப3எலா� கா��) சி.<�நI0ட 
 
கXமர2 க�ைடேபா3 நி4பா�க� ஐயஇ2 கயவ�வாF மத�X�ேம 
ம0ெகா0^ ேபாகஓ� ம�8த��க தவசிகா மணிஉலக நாதவ�ள3 
 
மகிழவ� ேவl.3 அ�ப�பவ ேராகமற வள�ைவ< தியநாதேன. ...6 
 
2424   
தி�<த�உைட ேயா�க�ைண யா3இ8த உலகி3 திய�6வ I� அழியா)9க� 
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ேச�லக மா�பரம பத�அதைன அைட\�ெநறி ேசரவா ��க�எ�றா3 
இ�<தினிய 9ைவஉணP ேவ0^�அணி ஆைடத�� இட�ேவ0^� இைவக� 
எ3லா� 
 
இ3ைலயா யிR�இரP பக3எ�ப தறியாம3 இ1க&பி �<தைண2க& 
ெப�<த�ைல ேயா�ள� ப�வ�ட� அழ6ைடய ெப0ணக& ப^மாகிேலா 
 
ேபசிp� அ&பரம பதநா�� R26Q� பிறகிேதா வ�வ�எ�பா� 
வ�<��அவ� உறவற ம�8த��க தவசிகா மணிஉலக நாதவ�ள3 
 
மகிழவ� ேவl. அ�ப�பவ ேராகமற< �ே◌௷ந�௲ ◌ா�◌ூ◌ி�◌ா��. ...7 
 
2425   
ேபைதஉல கீ�விரத� ஏ�தவ� ஏ�வ I0 ேப)சிைவ எலா�ேவதனா� 
 
பி<த�வாF& பி<ேத1 க<�;3 க<திய ெப��'ர� டா6�அ3லா3 
ஓைதஉ1� உலகா யத<திRள உ0ைமேபா3 ஒ�சிறி�� இ3ைலஇ3ைல 
 
உ�ளதறி யாதிலP கா<தகிளி ேபா3உட3 உல�8தI�க� இனியாகிR� 
ேமைதஉண வாதிேவ0 ^வஎலா� உ0^நI� விைரமல�< ெதாைடஆதியா 
 
ேவ0^வ எலா�ெகா0^ ேமைடேம3 ெப0கெளா^ விைளயா^ வ I�க�எ�பா� 
வாைதஅவ� சா�பற ம�8த��க தவசிகா மணிஉலக நாதவ�ள3 
 
மகிழவ� ேவl.3 அ�ப�பவ ேராகமற வள�ைவ< தியநாதேன. ...8 
 
2426   
ஈன� பX<தமன வாைதஅற நி�ன�ைள< ற௱��◌ி௸ ���௷ஸ�ழ�◌ீ௸ 
 
இைறவநி� ேதா<திர� இய�பிஇ� க0ணI� இைற&பஅ� க0^நி�1 
ஞான� பX<�விழி யா3ஒX6 கி�றநI� ந�உலகி3 ஒ�வ�அலேவ 
 
ஞானிஇவ� ேயானிவழி ேதா�றியவ ேராஎன நைக&ப�9� மாஅXகிேலா 
ஊன� 6X<தக0 ணா�எ�ப� உலக<தி3 உய�ெப0^ சா2ெகா^<த 
 
ஒ�வ��க� எ�னஇவ� �க�வா^ கி�றெதன உள1வா� வாFஅட�க 
மான� பX<தி^ ம�8த��க தவசிகா மணிஉலக நாதவ�ள3 
 
மகிழவ� ேவl.3 அ�ப�பவ ேராகமற வள�ைவ< தியநாதேன. ...9 
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2427   
க4பைவ எலா�க4 1ண�8தெப. ேயா�தைம2 கா0பேத அ�ைமஅ�ைம 
 
க4பத� மி�ய�இவ� இைடஅைட8 தா3என2 க�ைணயா3 அவ�வலியவ8 
தி4'ற� இ�&பஅ� க0^�அ8 ேதாக� ெதX8�ேபாF< ெதாX�த�க� 
 
கிய3உ1தி ேவ0டா� க0ெக�ட 6�ட�ேபா3 ஏமா8தி �&ப�இவ�தா� 
ெபா4பின1 9ைவஅறி\� அறிPைடய� அ�1ேம4 '3லாதி உZ�உயி�கY� 
 
ேபா�றிடா� இவ�கைள2 gைரேபாF& பாழா� 'ற)9வ� என&'கலலா� 
வ4'1� ப�த�ம வழிஓ�6 தவசிகா மணிஉலக நாதவ�ள3 
 
மகிழவ� ேவl.3 அ�ப�பவ ேராகமற வள�ைவ< தியநாதேன. ...10 
 
2428   
ெமFேயா� திைன<தைன\� அறிகிலா� ெபாF2கைத விள�பஎனி3 இhPலகிேலா 
 
ேமWலகி3 ஏ1கிR� அOசா� ெமாழிவ�ெத� ேமPம0 ெணனிR�உதவ2 
ைகேயா மன<ைத\� வி^2கஇைச யா�க�ெகாைல களPக� காம��தலா2 
 
க0டதI ைமக�அ�றி ந�ைமஎ� பதைனஒ� கனவிW� க0டறிகிலா� 
ஐேயா �னிவ�தைம விதி&ப� பைட<தவிதி அ�ைகதா� க�ைகஎ�R� 
 
ஆ4றி3 6ளி2கிR� தI�(கி எழிR�அh வ9<தநI� கா�க0டாF 
ைமேயா� அZ<�ைண\� ேமPறா< தவசிகா மணிஉலக நாதவ�ள3 
 
மகிழவ� ேவl.3 அ�ப�பவ ேராகமற வள�ைவ< தியநாதேன. ...11 
 
2429   
இளேவனி3 மாைலயாF2 6ளி�ேசாைல யாFமல� இலOசிC� ெபாFைகஅ�காF 
 
ஏ4றச8 திரகா8த ேமைடயாF அத�ேம3 இல�6மர மியஅைண\மாF< 
தளேவ\� ம3லிைக& ப8தராF& பா3ேபா3 தைழ<தி^ நிலா2காலமாF< 
 
தனிஇள8 ெத�றலாF நிைறநர� 'ளவ Iைண த�னிைச& பாட3இடமாF 
களேவக ல8தக4 'ைடயமட வர3'ைட கல8தநய வா�<ைதஉடனாF2 
 
களிெகாள இ�8தவ�க� க0ட9க நி�ன�2 கழ3நிழ4 9கநிக�ேம 
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வளேவைல KXல6 'க(கி�ற தவசிகா மணிஉலக நாதவ�ள3 
 
மகிழவ� ேவl.3 அ�ப�பவ ேராகமற வள�ைவ< தியநாதேன. ...12 
 
 
தி�)சி4ற�பல� 
 
 
--- 
159. பதினா�6 சீ�. ச.�.க. பதி&'. 
 
 
 
--- 
 
9. ந3ல ம�8� (2430 - 2459)  
  
'�ளி�26ேவl� சி8�  
 
.  
ப3லவி 
 
2430   
ந3ல ம�8தி� ம�8� - 9க� 
ந36� ைவ<திய நாத ம�8�. ...1 
 
  
க0ணிக� 
 
2431   
அ��வ� வான ம�8� - ந��� 
 
அ4'த மாக அம�8த ம�8� 
இ�ளற ேவா�6� ம�8� - அ�ப�2 
 
கி�'� வாக இ�8த ம�8�. ந3ல ...1 
 
2432   
சOசல8 தI�26� ம�8� - எ�68 
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தாேனாதா னாகி< தைழ26� ம�8� 
அOசெல� றாY� ம�8� - ச)சி 
 
தான8த மாக அம�8த ம�8�. ந3ல ...2 
 
2433   
வி<தக மான ம�8� - ச�� 
 
ேவத ��வி3 விள�6 ம�8� 
த<�வா தIத ம�8� - எ�ைன< 
 
தானா2கி2 ெகா0ட தயாள ம�8�. ந3ல . ..3 
 
2434   
பிற&ைப ெயாழி26 ம�8� - யா�26� 
 
ேபச& படாத ெப.ய ம�8� 
இற&ைப< தவி�26� ம�8� - எ�R� 
 
எ�1 ம�.< தினி26 ம�8�. ந3ல . ..4 
 
2435   
நான� வா6 ம�8� - பர 
 
ஞான ெவளியி3 ந�26 ம�8� 
ேமாந வ�வா ம�8� - சீவ� 
 
�<த �ள<ேத ��26 ம�8�. ந3ல ...5 
 
2436   
'<த� தா6 ம�8� - பா�<த 
 
ேபாேத பிணிகைள& ேபா26 ம�8� 
ப<த ர�8� ம�8� - அQ 
 
பான�8 தானா� பரம ம�8�. ந3ல ...6 
 
2437   
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மாலய� ேத^ ம�8� - ��ன 
 
மா�2க0ட ைர2கா2க வ8த ம�8� 
காலைன) சாF<த ம�8� - ேதவ� 
 
காZ� கனவிR� காணா ம�8�. ந3ல ...7 
 
2438   
த4பர ேயாக ம�8� - உப 
 
சா8த �ள<திைட) சா�8த ம�8� 
சி4பர ேயாக ம�8� - உய� 
 
ேதவெர3 லா8ெதாX8 ெதFவ ம�8�. ந3ல ...8 
 
2439   
அ�பல< தா^ ம�8� - பர 
 
மாந8த ெவ�ள< தX<� ம�8� 
எ�பல மா6 ம�8� - ேவl� 
 
எ�R8 தல<தி லி�26 ம�8�. ந3ல ...9 
 
2440   
ேசத&ப டாத ம�8� - உ0டா3 
 
ேத�ேபா லினி268 ெதவி�டா ம�8� 
ேபத&ப டாத ம�8� - மைல& 
 
ெப0ணிட� ெகா0ட ெப.ய ம�8�. ந3ல ...10 
 
2441   
ஆ�26 ம.தா ம�8� - தாேன 
 
ஆதி யநாதி\ மான ம�8� 
ேச�26� 'நித ம�8� - த�ைன< 
 
ேத^ேவா� த�கைள நா^ ம�8�. ந3ல ...11 
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2442   
'0ணிய�2 கான ம�8� - ப. 
 
Cரண மாக& ெபா�8� ம�8� 
எ0ணிய வி�ப ம�8� - எம 
 
ெத0ணெம3 லா��< தி�ட ம�8�. ந3ல ...12 
 
2443   
பா3வ0ண மா6 ம�8� - அதி3 
 
ப)ைச நிற�� பட�8த ம�8� 
;3வ0ண நா^ ம�8� - உ�ேள 
 
ேநா26கி� ேறா�கைள ேநா26 ம�8�. ந3ல ...13 
 
2444   
பா�2க& பசிேபா ம�8� - த�ைன& 
 
பாராத வ�கைள) ேசரா ம�8� 
g�2க< ெத.8த ம�8� - அQ 
 
gல ம�8ெத�1 ெகா0ட ம�8�. ந3ல ...14 
 
2445   
ேகாதிலா ேதா�6 ம�8� - அ�ப� 
 
ெகா�ைளெகா0 ^0ண2 6லாP ம�8� 
மாெதா� பாக ம�8� - எ�ைன 
 
வா(வி<த எ�க0 மணியா ம�8�. ந3ல ...15 
 
2446   
ஏக P�வா ம�8� - மி2க 
 
ஏைழக Y26� இர�6 ம�8� 
ேசாக8 தவி�26 ம�8� - பரO 
 
ேசாதிெய� ற�ப� �தி26 ம�8�. ந3ல ...16 
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2447   
ேகாமள� g^ ம�8� - நல� 
 
ெகா^2க< �ச�க��2 ெகா0ட ம�8� 
நாமள வாத ம�8� - ந�ைம 
 
நாமறி \�ப� ந0Z ம�8�. ந3ல . ..17 
 
2448   
ெச3வ8 தைழ26 ம�8� - எ�18 
 
தIரா விைனெயலா8 தI�<த ம�8� 
ந3வ8 தைனெகா� ம�8� - பர 
 
நாதா8த வ I��R� ந0Z ம�8�. ந3ல ...18 
 
2449   
வாFபி� யாத ம�8� - மத 
 
வாத�� பி<த� மாF26 ம�8� 
ேநாFெபா� யா26 ம�8� - அ�ப� 
 
ேநா2கிய ேநா2கிR� ேநா26 ம�8�. ந3ல ...19 
 
2450   
ெப0ணாைச தI�26 ம�8� - ெபா�� 
 
ேபராைச ெய3லா� பிள26 ம�8� 
ம0ணாைச தI�26 ம�8� - எ3லா� 
 
வ3ல ம�8ெத�1 வா(<� ம�8�. ந3ல ...20 
 
2451   
எ�1� ெகடாத ம�8� - வ�� 
 
எ3லா& பிணி26 மி�ேவ ம�8� 
��1O சிேவாக ம�8� - ந�ைம) 
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K(8தி� ைம268 �ைணயா ம�8�. ந3ல ...21 
 
2452   
க0ெணாளி கா�^ ம�8� - அ�ைம 
 
க0^ கல8� களி26 ம�8� 
வி0ெணாளி யா� ம�8� - பர 
 
வ Î  த��க�ைக ேவணி ம�8�. ந3ல ...22 
 
2453   
காயா�C வ0ண ம�8� - ஒ� 
 
கOச மல�மிைச2 காZ ம�8� 
தாயா� க�ைண ம�8� - சி4 
 
சதாசிவ மானெமO ஞாந ம�8�. ந3ல ...23 
 
2454   
அளைவ2 கட8த ம�8� - யா�26� 
 
அ�ைம ய�ைம ய�ைம ம�8� 
உளவி4 கிைட26 ம�8� - ஒ�1� 
 
ஒ&'ய� வி3லா �ய�8த ம�8�. ந3ல ...24 
 
2455   
த�மய மா6 ம�8� - சிவ 
 
சாதன� ெநOசி3 தைழ26 ம�8� 
சி�மய ேஜாதி ம�8� - அ�ட 
 
சி<தி\ �<தி\O ேச�26 ம�8�. ந3ல ...25 
 
2456   
மற8தா ெலாளி26 ம�8� - த�ைன 
 
மறவா தவ�� வழ�6 ம�8� 
இற8தா ெலX&' ம�8� - என2 
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ெக�18 �ைணயா யி�26 ம�8�. ந3ல ...26 
 
2457   
க��பி லினி26 ம�8� - க^� 
 
க0டக�2 ெக3லா� கச26 ம�8� 
இ��ைப2 6ைழ26 ம�8� - ேப 
 
.�ப ெவ�ள<ேத யிX26 ம�8�. ந3ல ...27 
 
2458   
அணிமணி க0ட ம�8� - அ�� 
 
ஆந8த 9<த வக0ட ம�8� 
பிணிதவி .�ப ம�8� - யா�26� 
 
ேபசா ம�8ெத�1 ேப9 ம�8�. ந3ல ...28 
 
2459   
�வ�2 க.ய ம�8� - ெச3வ 
 
�<�2 6மாரைன ய�ீற ம�8� 
நாவி4 கினிய ம�8� - ைதய3 
 
நாயகி க0^ தXP ம�8�. ...29 
 
  
ந3ல ம�8தி� ம�8� - 9க� 
ந36� ைவ<திய நாத ம�8�. 
 
 
தி�)சி4ற�பல� 
 
 
 
 
 
10. தி�வாT�& பதிக� (2460 - 2469)  
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.  
அ1சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த� 
 
2460   
த0ணா� மதிேபா3 சீதளெவ0 தரள2 கவிைக< தனிநிழ4கீ(2 
க0ணா� ெச3வ) ெச�2கின�த� களி&பி3 சிறிய கைடநாேய� 
ெப0ணா� பாக& ெப�8தைகத� ெப.ய க�ைண2 6.ய�எ�ேற 
எ0ணா நி�1 களி2கி�ேற� ஆT� எ8தாF இர�காேய. ...1 
 
2461   
இர�கா தி�8தா3 சிறிேயைன யாேர மதி&பா� இழி8தமன2 
6ர�கா3 அைல&'0 டைலகி�ற ெகா�ய பாவி இவ�எ�ேற 
உர�கா தலி<ேதா� சி.&பா�நா� உலக< �யர� ந�2கி�ற 
அர�கா2 கிட&ேப� எ�ெசFேவ� ஆT� அம�8த அ�மணிேய. ...2 
 
2462   
மணியா� க0ட< ெத0ேடா �ெசh வ0ண& பவள மாமைலேய 
அணியா3 விள�6� தி�ஆT� ஆரா அ�ேத அ�)சிறிேய� 
தணியா உலக) சழ2கிைடேய தள�8� கிட8� தவி2கி�ேற� 
திணியா� ���^2 கைடமன<ேத� ெசFவ ெதா�1� ெத.ேயேன. ...3 
 
2463   
ெத.ய< ெத.\� ெத.Pைடயா� சிவாQ பவ<தி3 சிற2கி�றா� 
பி.ய& பி.\� ெப��பாவி அ�ேய� பிைழயி3 பிைழ2கி�ேற� 
�.ய& ெபா�ேள அணிஆT�) ேசாதி மணிநI �ெயஅ�� 
'.ய& ெப1ேவ� எனி3அவ�ேபா3 யாR� 9க<தி4 ெபாலிேவேன. ...4 
 
2464   
ெபாலிேவ� க�ைண '.8தாேய3 ேபாதா ன8த2 கட3ஆ� 
மலிேவ� இ�ப மயமாேவ� ஆT� மணிநI வழ�காேய3 
ெமலிேவ� ��ப2 கட3�(கி ேமவி எ^&பா� இ3லாம3 
நலிேவ� அ8ேதா அ8ேதாநி� ந3ல க�ைண2 கழக�ேற. ...5 
 
2465   
க�ைண2 கடேல தி�ஆT�2 கடP� 9டேர நி�Rைடய 
அ�ண2 கமல மலர�2ேக அ�ைம விைழ8ேத� அ�ளாேய3 
வ�ண2 ெகாைலமா பாதகனா� மைறேயா� தன26 மகி(8த�1 
த�ண2 க�ைண அளி<த'க( எ�னா� இ8நா� சா41கேவ. ...6 
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2466   
இ8நா� அ�ேய� பிைழ<தபிைழ எ0ணி இர�காF எனி3அ8ேதா 
அ8நா� அ�ைம ெகா0டைனேய பிைழயா ெதா�1� அறி8திைலேயா 
ெபா�னா� க�ைண2 கட3இ�1 'திேதா பிற�பா3 ேபாயி4ேறா 
எ�நா யகேன தி�ஆT� எ8தாF உ�ள� இர�கிைலேய. ...7 
 
2467   
உ�ள2 கவைல ஒ�சிறி�� ஒ�நா ேளR� ஒழி8திடP� 
ெவ�ள2 க�ைண இைறேயR� ேமவி யிடP� ெப4றறிேய� 
க�ள2 6ர�காF உழ3கி�ற மன<ேத� எனிR� கைடேயைன< 
த�ள< த6ேமா தி�ஆT� எ8தாF எ8தாF தமிேயேன. ...8 
 
2468   
எ8தாF ஒ�நா� அ��வ�வி� எளிேய� க0^ களி&பைடய 
வ8தாF அ8ேதா கைடநாேய� மற8� வி^<ேத� மதிெக�ேட� 
ெச8தா மைர<தா� இைணஅ�ேற சி2ெக� றி1க& பி�<ேதேன3 
இ8தா� சைடயாF தி�ஆT�இைறவா �யர4 றி�&ேபேன. ...9 
 
2469   
இ�&' மன<�2 கைடநாேய� எ�ெசF ேவ�நி� தி�வ�ளா� 
ெபா�&பி3 அம�8தா� அ�ய�எலா� அ8ேதா உலக& 'ைலஒX2கா� 
தி�&பி3 9ழ�1 நா�ஒ�வ� திைக2கி� ேற�ஓ� �ைணகாேண� 
வி�&பி3 க�ைண '.வாேயா ஆT� த0ணா� விய�அ�ேத. ...10  
 
 
தி�)சி4ற�பல� 
 
 
 
--- 
 
11. க0ணம�ைக< தாயா� �தி (2470) 
  
தி�2க0ணம�ைக  
 
  
ப�னி�சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த� 
 
2470   
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உலக� 'ர26� ெப�மா�த� உள<�� 'ய<�� அம�8த�ளி 
 
உவைக அளி26� ேப.�ப உ�ேவ எ3லா� உைடயாேள 
திலக� ெசறிவா� Qத4க��ேப ேதேன கனி8த ெசX�கனிேய 
 
ெதவி�டா த�ப� உள<��ேள தி<தி< ெதX�ஓ� ெத�ள�ேத 
மலகO 9க<ேத4 க�ளளி<த வா(ேவ எ�க0 மணிேயஎ� 
 
வ�<த8 தவி�2க வ��6�வா� வ�ேவ ஞான மணிவிள2ேக 
சலக8 தர�ேபா4 க�ைணெபாழி தட�க0 தி�ேவ கணம�ைக< 
 
தாேய சரண� சரண� இ� த�ண� க�ைண த�வாேய. ...1 
 
 
தி�)சி4ற�பல� 
 
 
----- 
 
12. கைலமக� வா(<� (2471- 2473)  
  
அ1சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த� 
 
2471   
தவளமல�2 கமலமிைச வ I4றி�26� அ�மைனைய) சா8த� C<த 
6வைளமல�2 க0ணாைள& ெப0ணாY� ெப0ண�ைத2 ேகாதி லாத 
பவளஇத(& ப9�ெகா�ைய நா��கனா� நாஓ�6� பாைவ த�ைன2 
கவளமத கய2ெகா�பி� �ைலயாைள2 கைலமாைத2 க�� ேவாேம. ...1 
 
2472   
ச�க�வள�8 திடவள�8த தமி(2ெகா�ைய) சர)9வதி த�ைன அ�ப� 
��க�ற2 கைலபயி4றி உண�வளி26� கைலஞான< ேதாைக த�ைன< 
தி�கZத3 தி�ைவஅ�� 6�ைவமல� ஓ�கியெப0 ெதFவ8 த�ைன< 
த�கமைல �ைலயாைள2 கைலயாைள< ெதாX�'க( சா41 கி4பா�. ...2 
 
2473   
கைலபயி�ற உள<தினி26� க��பிைன�2 கனிையஅ�� கடைல ஓ�6� 
நிைலபயி�ற �னிவர�� ெதாXேத<த நா��கனா� நI0ட நாவி� 
தைலபயி�ற மைறபயி�1 �Pல6� கா2கி�ற தாைய வாைக) 
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சிைலபயி�ற Qதலாைள2 கைலவாணி அ�ைமையநா� சி8தி& ேபாேம. ...3 
 
 
தி�)சி4ற�பல� 
 
 
 
-- 
 
13. பழமைல& பதிக� (2474 - 2483)  
  
அ1சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த� 
 
2474   
தி�மா3 கமல< தி�2க0மல� திகX மல�<தா� சிவ2ெகாX8ைத2 
க�மா லக418 தனிம�8ைத2 கனக சைபயி4 கல8தஒ�ைற 
அ�மா மணிைய ஆர�ைத அ�ைப அறிைவ அ��ெப�2ைக2 
6�மா மைலைய& பழமைலயி4 6லவி ேயா�க2 க0ேடேன. . ..1 
 
2475   
வான ந^ேவ வய�6கி�ற மPன மதிைய மதிஅ�ைத< 
ேதைன அளி8த பழ)9ைவைய< ெதFவ மணிைய) சிவபத<ைத 
ஊன� அறியா� உள<ெதாளி�� ஒளிைய ஒளி26� ஒ�ெபா�ைள 
ஞான மைலைய& பழமைலேம3 ந0ணி விள�க2 க0ேடேன. ...2 
 
2476   
தவள நிற<�< தி�நI1 தா�6 மணி<ேதா� தாZைவந� 
6வைள விழி<தாF ஒ�'ற<ேத 6லவ விள�6� 6�மணிைய2 
கவள மதமா க.\.ைவ2 களி<த ேமனி2 க4பக<ைத& 
பவள மைலைய& பழமைலயி4 பரவி ஏ<தி2 க0ேடேன. ...3 
 
2477   
இைள<த இட<தி3 உதவிஅ�ப� இட<ேத இ�8த ஏமைவ&ைப 
வைள<த மதி��� ெற.<த�ைள வள�<த க�ைண வா.திைய< 
திைள<த ேயாக� உள<ேதா�கி< திகX8 �.யா தIதம�^� 
கிைள<த மைலைய& பழமைலயி4 கிள�8� வய�க2 க0ேடேன. ...4 
 
2478   
மட8ைத மைலயா0 மனமகிழ ம�P� பதிைய& ப9பதிைய 
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அட�8த விைனயி� ெதாட2ைகஅ1< த�Y� அரைச அைலகட�ேம3 
கிட8த ப)ைச& ெப�மைல262 ேக�3 அ��த8 தக�'ற�� 
கட8த மைலைய& பழமைலேம4 க0க� களி2க2 க0ேடேன. ...5 
 
2479   
�னி\� பிறவி< ெதா^வழ26O ேசா�8� விடP8 �.யெவளி2 
கினி\� ப�26� கிைடயாத இ�ப� அைட8ேத இ�8திடP� 
பனி\8 திமய மைல&ப)ைச& பட�8த பவள& ப�&பத<ைத2 
கனி\O சிைல\� கல8தஇட�(160) எ�ேக அ�ேக க0ேடேன. ...6 
 
2480   
க�ைண2 கடைல அ2கடலி4 கல8த அ�ைத அhவ�த< 
த�ண) 9ைவைய அ)9ைவயி4 சா�8த பயைன< தனி)9க<ைத 
வ�ண& பவள& ெப�மைலைய மைலயி4 ப)ைச ம�8ெதா�பா3 
ெபா�ண) 9றேவ பழமைலயி4 ெபா�8தி ேயா�க2 க0ேடேன. ...7 
 
2481   
எ�னா� உயி.4 கல8�கல8 தினி26� க��பி� க��தைன& 
ெபா�னா� ேவணி2 ெகாX�கனிைய& 'னித�உள<தி3 '6� களி&ைப2 
க�னா� உ.<�& பணிெகா0ட க�ைண& ெப�2ைக2 கைல<ெதளிைவ& 
ப�னா க&C0 அணிமைலைய& பைழய மைலயி4 க0ேடேன. ...8 
 
2482   
ந3ல மன<ேத தி<தி2க ந0Z� கனிைய நல�'.8ெத� 
அ3ல3 அக41� ெப�வா(ைவ அ�பா3 இய�ற அ�ம�8ைத) 
ெசா3ல ��யா< தனி)9க<ைத< �.ய ந^ேவ ேதா�1கி�ற 
வ3ல மைலைய& பழமைலயி3 வய�கி ேயா�க2 க0ேடேன. ...9 
 
2483   
ஆதி ந^P ��Pமிலா அ�ளா ன8த& ெப��கடைல 
ஓதி உண�த4 க.யசிவ ேயாக< ெதX8த ஒ�9க<ைத& 
பாதி யாகி ஒ�றாகி& பட�8த வ�ைவ& பர�பர<ைத) 
ேசாதி மைலைய& பழமைலயி4 K(8� வண�கி2 க0ேடேன. ...10 
 
 
தி�)சி4ற�பல� 
------ 
160 கனி\� சிைல\� கல8த இட� - பழமைல (கனி - பழ�. சிைல - மைல) 
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- 
 
14. பழமைலேயா கிழமைலேயா (2484- 2486)  
  
எ0சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த� 
 
2484   
ஆதிமைல அனாதிமைல அ�'மைல எ�6� 
 
ஆனமைல ஞானமைல ஆன8த மைலவா� 
ேஜாதிமைல �.யமைல �.ய��2 க&பா3 
 
ேதா�1மைல ேதா�றாத Kதான மைலெவ0 
Cதிமைல 9<த அR Cதிமைல எ3லா� 
 
C<தமைல வ3லிெயன& 'கXமைல தைனேயா� 
பாதிமைல �<தெரலா� ப41மைல எ�R� 
 
பழமைலைய2 கிழமைலயாF& பக�வெத� Rலேக. ...1 
 
2485   
சா2கியனா� எறி8தசிைல சகி<தமைல சி<த 
 
சா8த� உளO சா�8ேதா�கி< தனி<தமைல சைபயி3 
]2கியகா ெலா^விள�6� ]யமைல ேவத� 
 
ெசா�னமைல ெசா3லிற8த �.யந^ மைலவா� 
ஆ2கியளி< தழி26மைல அழியாத மைலந3 
 
அ�ப�2கி� ப8த�ேமா� அ4'த&ெபா� மைலந4 
பா2கிய�க ெள3லா�� பX<தமைல எ�R� 
 
பழமைலைய2 கிழமைலயாF& பக�வெத� Rலேக. ...2 
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ேந.ைச ெவ0பா 
 
2486   
ஆ1 விள�க அணிகிள�ேத� ஊ�8தஉலா& 
ேப1 விள�கஉள� ெப4ற�ம� - g1கி�ற 
ஒ�றிர0^ தா1'ைட ஓ�6� பழமைலயா� 
மி�திர0^ நி�றசைட ேம3. ...3 
 
 
தி�)சி4ற�பல� 
 
 
 
 
 
----- 
 
15. ெப.யநாயகியா� ேதா<திர� (2487- 2489)  
  
தி�வதிைக வ Iர�டான�  
 
  
கலிவி�<த�  
 
2487   
உ.ய நாயகி ேயா�கதி ைக&பதி< 
�.ய நாயகி ]யவ I ர�ட4ேக 
பி.ய நாயகி ேபர�� நாயகி 
ெப.ய நாயகி ெப4றிைய& ேப9வா�. ...1 
 
  
ப�னி�சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த� 
 
2488   
உலக8 தைழ2க உயி�தைழ2க உண�P தைழ2க ஒளிதைழ2க 
 
உ�வ8 தைழ<த ப9�ெகா�ேய உ�ள< தினி26� ெத�ள�ேத 
திலக8 தைழ<த Qத4க��ேப ெச3வ< தி�ேவ கைல26�ேவ 
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சிற26� மைல&ெப0 மணிேயமா ேதவி இ)ைச ஞானெமா^ 
வலக8 தைழ26� கி.ைய இ�ப� வழ�6� ஆதி பைரஎ�ன 
 
வய�6� ஒ�ேப ர�ேளஎ� மதிைய விள26� மணிவிள2ேக 
அலக8 தைழ268 தி�வதிைக ஐய� வி��'� ெமF\றேவ 
 
அ.ய ெப.ய நாயகி&ெப0 ணரேச எ�ைன ஆ0ட�ேள. ...2 
 
2489   
த�ேன� அறியா& பரெவளியி3 ச<தா� 9<த அQபவ<ைத) 
 
சா�8� நி�ற ெப.யவ�26� தாேய எம26< தனி<தாேய 
மி�ேன மி�ேன� இைட&பி�ேய விள�6� இதய மல�அனேம 
 
ேவத� 'கW� ப9�கிளிேய விமல2 6யிேல இளமயிேல 
ெபா�ேன எ3லா� வ3லதி. 'ைரேய பைரேய Cரணேம 
 
'னித மான '0ணியேம ெபா4ேப க4ப க&Cேவ 
அ�ேன ��ேன எ�ேனய< தம�8த அதிைக அ��சிைவேய 
 
அ.ய ெப.ய நாயகி&ெப0 ணரேச எ�ைன ஆ0ட�ேள. ...3 
 
 
தி�)சி4ற�பல� 
 
 
 
 
----- 
 
16. தி�வ0ணாமைல& பதிக� (2490 - 2499)  
  
எXசீ�2 கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த� 
 
2490   
வள�கிள� சைட\� விள�கிய இதழி மாைல\� மா3அய� வX<�� 
6ள�கிள� QதW� கள�கிள� மணி\� 6லPதி0 'ய��அ� 'ய<தி� 
தள�கிள� பத�� இள�கதி� வ�P� தைழ2கநI இ�<த3க0 ^வ<த3 
உள�கிள� அ�ேத �ள�6ெநO சகேன� உ4ற� ைணயி3ெபற அ�ேள. ...1 
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2491   
அ�ப�த� மன<ேத இ�ப�4 றைவக� அளி<தவ� களி<திட& '.\� 
ெபா�ெபாலி ேமனி2 க�ைணய� கடேல ெபாFயேன� ெபாFைமக0 ��R� 
��ப�4 றைலய) ெசFதிேட3 அ�ைண< ெதா3நக .ட<�ன ெதழி3க0 
ெட�'ள� உ�க< �தி<திட3 ேவ0^� இhவர� என2கிவ0 அ�ேள. ...2 
 
2492   
C<தி^� அவR� கா<தி^ பவR� '�வில� 6�2ெகா^ ேந� 
ஏ<தி^� ��\� g<தி^� அ�\� இ�ன�� கா0கில� எ�1� 
ேகா<தி^� அ�ய� மாைலயி� அளவி3 6லவிைன எ�1ந3 ேலா�க� 
சா4றி^� அ�ேக� ^வ8தன� நின� ச8நிதி உறஎன2 க�ேள. ...3 
 
2493   
அ��பX< ேதா�6� ஆன8த< த�ேவ அ4'த அமலநி< தியேம 
ெத��பX< ேதா�6� சி<த�த� உ.ைம) ெச3வேம அ�ைணய8 ேதேவ 
இ��பX< ேதா�6� ெநOசிேன� எனிR� எ�பிைழ ெபா1<�நி� ேகாயி3 
ெபா��பX<ேதா�6� ச8நிதி ��ன�&ேபா8�ைன& ேபா41மாற�ேள. ...4 
 
2494   
மைற\� அ� மைறயி� வாFைம\� ஆகி ம�னிய வ�ளேல மல�ேம3 
இைற\�மா தவR� இைற\�இ� னவ�எ� ெறFதிடா இைறவேன அ�ேய� 
ெபாைற\�ந� னிைற\� அறிP�ந4 ெசறிP� ெபா�8திடா& ெபாFயேன� 
எனிR� 
அைற\�ந4 'க(ேச� அ�ைணைய விைழ8ேத� அ�ெகைன அைட6வி< த�ேள. 
...5 
 
2495   
ேத^வா� ேத^� ெச3வேம சிவேம தி�அ� ணா'.< ேதேவ 
ஏ^வா� இதழி2 க0ணிஎ� ேகாேவ எ8ைதேய எ�ெப� மாேன 
பா^வா�2 களி26� பர�பர& ெபா�ேள பாவிேய� ெபாFெயலா� ெபா1<� 
நா^வா� 'கX� நி�தி�2 ேகாயி3 ந0Zமா என2கிவ0 அ�ேள. ...6 
 
2496   
உல6யி� ெதா1�நி� r�^வி< தா�^� ஒ�வேன உ<தம ேனநி� 
இல6�2 க0Z� காளக0 ட��ெமF இல�6ெவ0 ண I4றணி எழிW� 
திலகஒ� Qத3உ0 ணா�ைல உைமயா� ேச.ட& பாW�க0 ட�ேய� 
கலகஐ� 'ல�ெசF �யர�� ம4ைற2 கல2க�� நI26மா அ�ேள. ...7 
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2497   
அ��ெப�� கடேல ஆன8த நறேவ அ�ந^ அ8த�� கட8த 
ெத��ெப� மைலேய தி�அணா மைலயி3 திக(9யO ேசாதிேய சிவேன 
ம��ெப�� கடலி� மய�6கி� ேற�எ� மய2ெகலா� ஒழி8�வ� பிறவி 
இ��ெப�� கட3வி� ேடறநி� ேகாயி4 ெகளியேன� வரவர� அ�ேள. ...8 
 
2498   
க�ைணய� கடேல க0க��� 1ைடய கடPேள கமல�மா3 அறியா 
அ�ைணஎ� ேகாேவ பரசிவா ன8த அ�தேம அ4'த நிைலேய 
இ��நில� '6தா ெதைனஎ^< தா0ட இ�பேம அ�ப�த� அ�ேப 
ெபா��நல� ெபறநி� ச8நிதி2 ெகளிேய� ேபா8�ைன& ேபா41�வா ற�ேள. ...9 
 
2499   
ஏ�ெசF தி�R� ெபா1<த�� '.\� எ�உயி�2 ெகா�ெப�8 �ைணேய 
தI�ெசF மன<தா� த��ட� ேசரா) ெசய3என2 களி<தஎ� ேதேவ 
வா�ெசF 'லனா3 வ�8த3ெசF கி�ேற� வ�8�றா வ0ண�எ4 க�ளி< 
தா�ெசF பவ�ஏ< த�ைணய� ேகாயி3 ச8நிதி2 கியா�வர அ�ேள. ...10 
 
 
தி�)சி4ற�பல� 
 
 
 
----- 
 
17. அ�ணகி. விள�க வள�8த சிவ2ெகாX8�  
  
தி�வ0ணாமைல  
 
  
எ0சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த�  
 
2500   
தி�விள�க) சிவேயாக சி<திெயலா� விள�க) 
 
சிவஞான நிைலவிள�க) சிவாQபவ� விள�க< 
ெத�விள�6 தி�<தி3ைல< தி�)சி4ற� பல<ேத 
 
தி�2g<� விள�கஒளி சிற8ததி� விள2ேக 
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உ�விள�க உயி�விள�க உண�)சிய� விள�க 
 
உலகெமலா� விள�கஅ� YதPெப�8 தாயா� 
ம�விள�6 6ழ3வ3லி மகி(8ெதா�பா3 விள�க 
 
வய�க�ண கி.விள�க வள�8தசிவ2 ெகாX8ேத. ...1 
 
 
தி�)சி4ற�பல� 
 
 
 
 
-- 
 
18. தி�ேவா<]� சிவஞான ேதசிக� ேதா<திர�  
  
நா4ப<ெத0சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த�(161)  
 
2501   
உலகியலி� உ1மயலி� அைடPெப1� எனதிதய� 
 
ஒளிெபற விள�69டேர 
உதயநிைற மதிஅ�த உணPெபற நிலPசிவ 
 
ேயாகநிைல அ�Yமைலேய 
உன�ெசய3 என�ெசய3 உன�ைடைம என�ைடைம 
 
உண�என உண�<�நிைறேவ 
உளஎனP� இலஎனP� உைரஉபய வசன�அற 
 
ஒ�ெமாழிைய உதPநிதிேய 
ஒ�1ட� இர0ெடனவி த0ைடஇ^� மி0டெரா^� 
 
ஒ�ற3அற நி�றநிைலேய 
உ�ன3அற உ�Rநிைல இ�னெதன எ�Rைடய 
 
உ�உணர உ�Yமதிேய 
உ�நிைல\� எ�நிைல\� அ�னிய�இ ைல)சிறி�� 
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உ4றறிதி எ�றெபா�ேள 
உ0ைமெநறி அ0ைமதனி3 உ0^ள�ஒ ��கி3என 
 
ஓ�ெமF& ேபாதெநறிேய ...1/4 
 
அலகி�மைற ெமாழி\�ஒ� ெபா�ளி��� ெபனஎன 
 
தக8ெதளிய அ��ெசFெத�ேள 
ஐ�Cத� ஆதிநI அ3ைலஅ< த<�வ 
 
அதIதஅறி ெவ�றஒ�ேற 
அ<�வா ஆைற\� அக�றநிைல யாதஃ� 
 
அதIதநிைல எ�றந�ேற 
ஆைணஎம தாைணஎைம அ�றிஒ� றி3ைலநI 
 
அறிதிஎன அ�Y�தேல 
அ�ெப�ப ேதசிவ� உண�8தி^க எனஎன26 
 
அறிவி<த 9<தஅறிேவ 
அ<�வித நிைல�வித நிைலநி�ற பி�னல� 
 
அைட8திடா ெத�றஇைறேய 
ஆன8த ம�ச)சி தான8த ேமஇஃ� 
 
அறி8தைடதி எ�றநலேம 
அ�டசி< திகY�நின ேதவ3ெச\� நIஅைவ 
 
அவாவிஇட3 எ�றமணிேய ....1/2 
 
இல6ப. Cரண விலாச�அல திைலஅ0ட� 
 
எ�கZ� என)ெசா3பதிேய 
இரPபக3 அ4றஇட�அ�சகல ேகவல� 
 
இர0��ந^ எ�றபரேம 
இ)ைசமன மாையேய க0டன எலா�அைவ 
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இ�8�கா0 எ�றதவேம 
யா�பிற� எR�ேபத நைடவி^< ெத�ேனா^ 
 
இ�<திஎன உைரெசFஅைரேச 
எ�கைளக ேணஎன� க0ேணஎ� இ�க0 
 
இல�6மணி ேயஎ�உயிேர 
எ�உயி�2 6யிேரஎ� அறிேவஎ� அறிe^ 
 
இ�8தசிவ ேமஎ� அ�ேப 
எ�ெதFவ ேமஎன� த8ைதேய எைனஈ�1 
 
எ^<ததா ேயஎ�உறேவ 
எ�ெச3வ ேமஎன� வா(ேவஎ� இ�பேம 
 
எ�அ�� 6�வ�வேம 3/4 
 
கலகமன� உைடயஎ� பிைழெபா1< தா�ெகா0ட 
 
க�ைணய� கட3அ�தேம 
காழிதனி3 அ�19ர� �னிவ�சி< த�க�ேயாக� 
 
க��சம யாதிப�கY� 
ைக6வி< த�கி3நி� ேற<த� வா0�3 
 
களி<�ெமF& ேபாத�உ0^ 
கனிம�ர� ஒX6ெச� பதிக)ெச X�ெசா�மைழ 
 
க0Zத3 பவளமைலயி3 
க0^ெபாழி அ���கி3 ச�ப8த வ�ளலா� 
 
கடPேள ஓ<].னி3 
கவிRற விள�6ந4 பணிக�சிவ '0ணிய2 
 
கதிஉல கறி8�Fயேவ 
கைரஅ4ற மகி(விெனா^ ெசFத�� '.8தி^� 
 
கா�சிேய சிவஞானியா� 
க�தவ�� ஒ�தி�& ெபய�ெகா�மணிேயஎைம2 
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கா&ப�� கட�எ�1ேம. ...1 
 
 
தி�)சி4ற�பல� 
 
 
--- 
161. �4பதி&'க� அைன<திW� �&ப<திர0ட�< தனி ஆசி.ய வி�<த� 
என26றி<தி�&ப� பிைழ. 
 
 
 
 
----- 
 
19. தி�ேவா<]� சிவஞானேதசிக� தி�)சீ� அ�டக� (2502- 2505)  
  
ப�னி�சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த�  
 
2502   
அணிவா \லக< த�'யR� அளி268 ெதாழி4ெபா� அ�'யR� 
 
அறியா அ�ைம< தி�வ�ைய அ�ேய8 த.சி< தக�6ளிர 
மணிவாF மல�8ெத� ேபா3வா�26 மைற\0 ��ைப வ6<த�ள 
 
வய�6� க�ைண வ�ெவ^<� வ8� விள�6 மணி)9டேர 
பிணிவாF பிறவி2 ெகா�ம�8ேத ேபரா ன8த& ெப�வி�8ேத 
 
பிற�6 கதியி� அ�ளாேற ெப.ேயா� மகி(வி4 ெப��ேபேற 
திணிவாF எயி4K( தி�ேவா<]� திகழ அம�8த சிவெநறிேய 
 
ேதவ� 'கXO சிவஞான<ேதேவ ஞான சிகாமணிேய. ...1 
 
2503   
நி�பா3 அறிP� நி�ெசயW� நI\� பிறித� ெறமத�ேள 
 
ெந�ய விக4ப உண�)சிெகா^ நி�றாF அதனா3 ேந�8திைலகா0 
அ�பா3 உ�பா3 ஒ�ெமாழித8 தன�இ� ெமாழியா3 அறி8ெதா��கி 
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அளவா அறிேவ உ�வாக அமெர� 1ண�<�� அ��ெபா�ேள 
இ�பா3 எ�பா3 த�தாயி3 இனிய க�ைண இ��கடேல 
 
இக<�� பர<�� �ைணயாகி எ�R� இ�8த வியனிைறேவ 
ெத�பா3 விள�68 தி�ேவா<]� திகX� ம�ர) ெசX�கனிேய 
 
ேதவ� 'கXO சிவஞான< ேதேவ ஞான சிகாமணிேய. ...2 
 
2504   
அைச\� ப.சா8 த<�வம� றவ<ைதஅக�ற அறிேவநI 
 
ஆ6� அதைன எமத�ளா3 அலவா� எ�ேற உலவாம3 
இைச\� விக4ப நிைலையஒழி< தி�8த ப�ேய இ�8தறிகா0 
 
எ�ெற� உண�ைவ< ெதளி<தநின2 ெக�ேன ைக�மா றறிேயேன 
நைச\� ெவ1&'� தவி�8தவ�பா3 ந0Z� �ைணேய ந�ெனறிேய 
 
நா�தா� எ�ன3 அற<திக(8� நாY� ஓ�6 ந^நிைலேய 
திைச\� 'வி\� 'கேழா<]�) சீ�ெகா� ம�ர) ெசX�பாேக 
 
ேதவ� 'கXO சிவஞான< ேதேவ ஞான சிகாமணிேய. ...3 
 
2505   
க0�� 1ைடயா� எவ�அவேன கடP� அவ�த� க�ைணஒ�ேற 
 
க�ைண அதைன2 க��கி�ற க�<ேத க�<தா� அ2க�<ைத 
ம0�� றற2ெகா0 ��8தவேர வாேனா� வண�6� அ�8தவரா� ...4 
 
  
... ... ... ... ... ... ... ... 
 
... ... ... ... ... ... (162) 
 
 
தி�)சி4ற�பல� 
 
--- 
162. நா�கா� பாவி� பி4பாதி\� 5,6,7,8 ஆ� பா2கY� கிைட2கவி3ைல. 
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--- 
 
20. தி��க& பா9ர� (2506)  
  
அ1சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த�  
 
2506   
தி�<த6சீ�< தமி(மைற2ேக �தலாய வா2கதனா3 தி�&ேப� ெகா0^ 
க�<த�நம ேதக�ப2 கடPைள\� 'ற�க0^ களி2கி� ேறாFநி� 
உ�<த6ேச வ�2க�ேய� ஒ�ேகா�ெத0டனி�ேட உைர2கி�ேற�உ� 
க�<தறிேய� எனிR(�ைன2) ெகா^(�ய3ேவ� றைன)ய�பா3 கா2க 
அ�ேற.(163)  
 
 
தி�)சி4ற�பல� 
 
------ 
163. அைட&'26� உ�ளைவ �ல<தி3 எX<� விள�கா இட�களி3 ஆ. பா. 
ஊகி<� அைம<த ெசா4க�. 
 
 
 
 
 
-- 
 
21. சி�க'.2 க8த� பதிக�(164) (2507 - 2517)  
  
கா&'  
 
  
ேந.ைச ெவ0பா  
 
2507   
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ெபா�மக�வா( சி�க'. ேபாத�அ1 மா�க�ேம3 
ந�ைமமி6 ெச8தமி(&பா நா�உைர2க) - சி�மய<தி� 
ெமFவ�வா� ந�6�தா� ேவழ�க� த�னி�தா� 
ெபாFயகல& ேபா41வ�இ& ேபா�. ...1 
 
  
அ1சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த� 
 
2508   
சீரா� மைறெயாX2க8 தவிரா� நா�மர' சிற2க வாX� 
ஏரா� நிதிபதிஇ8 திர�'ர�� மிகநாZ� எழிலி� மி2க 
வாரா�� ெகா�ைகய�க� மணவாள� உட�g� வா(<த நாY� 
ேதரா� ெந^வ Iதி) சி�க'. தனி3அம�8த ெதFவ2 6�ேற. ...1 
 
2509   
உ�ப��ய� கயிைலஅர4 ேகாதிடேவ அ&ெபாXேத உவ8� நாத� 
த�ெபா�வி3 �கமா1 ெகா0^Qத3 ஈ�றெபாறி சரவ ண<தி3 
ந�'மவ� உயவி^<� வ8த�Y� ந�6கேன நலிP தI�&பாF 
தி�க�தவ( மதி3KX� சி�க'. தனி3அம�8த ெதFவ2 6�ேற. ...2 
 
2510   
ெபா3லாத K�2கிைளைய< த�8தமர� ப^8�யர& '�ைம நI26� 
வ3லாேன என�பிணி நIநிைன8தா3 ஒ�கண<தி3 மாறி டாேதா 
க3லாேத� எனிR�எைன இகழாேத நினத�யா� கழக� g�டாF 
ெச3லாதா� வலிஅட26� சி�க'. தனி3அம�8த ெதFவ2 6�ேற. ...3 
 
2511   
ப0^1ச� க&'லவ� அ�Oசிைறைய< தவி�<த�Y� பகவ ேனஎ� 
'0த�இ8 ேநாFதணி2க& 'ைரயிலிேயாF யா�ெசF\� '�ைம தாேனா 
த0ைடஎழி3 கி0கிணிேச� சரணமல�2 கRதின�� தமிேய� அ�பாF< 
ெத0டனிட) ெசFத��வாF சி�க'. தனி3அம�8த ெதFவ2 6�ேற. ...4 
 
2512   
தாவாத வசிய�6ல& ெப0ணிR2ேகா� கரமளி<த ச�ர� அ�ேற 
�வாத மைற'கW� ெமாழிேக�^� �0டக<தா� �ைறயி3 தா(8� 
ேதவாதி ேதவ�என& பலராW� �தி'.8� சிற&பி� மி2க 
தIவாFஇ& பிணிெதாைல&பாF சி�க'. தனி3அம�8த ெதFவ2 6�ேற. ...5 
 
2513   

RangaRakes tamilnavarasam.com



வானவ�ேகா� ேமனாளி3 தரமறியா திக(8�விட விைரவி3 ெச�1 
மானமதி3 வ I4றி�8ேத அவ�'.8த ெகா^ைமதைன மா41� எ�க� 
தானவ�த� 6ல�அட�<த ச0�கேன இ&பிணிைய< தணி&பாF வாச< 
ேதனவிX� ெபாழி3KX� சி�க'. தனி3அம�8த ெதFவ2 6�ேற. ...6 
 
2514   
ம�டா�� ெபாழி3ேச�� பர�கி.ெச8 ]�பழனி ம�P சாமி 
ந�டா�� பணி'.\� ஆ1தைல மைல�தலாF நZகி எ�க� 
ஒ�டாதா� வலிஅட2கி அ�ப��தி ஏ4ற�Y� ஒ�வ காவாF 
ெத�டாதா�2 க��'.\� சி�க'. தனி3அம�8த ெதFவ2 6�ேற. . ..7 
 
2515   
��ெசFத மாதவ<தா3 அ�ணகி. நாத���ேன �ைறயி� ேட<�� 
'�ெசய3தI� தி�&'கைழ ஏ4ற�Y� ெமFOஞான 'னித� எ�ேற 
எ�ெசயலி3 இரPபக3 ஒழியாம3 ேபா4றியிட இர�கா ெத�ேன 
ெத�திைசேச�8 த��'.\� சி�க'. தனி3அம�8த ெதFவ2 6�ேற. ...8 
 
2516   
வி0ணவ�ேகா� அ�8�யர நI�கிடP� மா�தவ விைளP ந36� 
க0ணக�ற ேபர�ளி� க�ைணயினா3 6Oச.ைய2 காத ேலா^ 
ம0Zலேகா� �த3உயி�க� மகி(8திடP� மண�'.8த வ�ள ேலஎ� 
தி0ணியதI விைனஒழி&பாF சி�க'. தனி3அம�8த ெதFவ2 6�ேற. ...9 
 
2517   
மாசக�ற சிவ�னிவ� அ�ளாேல மானிடமாF வ8த மாதி� 
ஆசி3தவ& ேபறளி2க வ�ளிமைல தைன)சா�8ேத அ�62 g� 
ேநசமி6 மண�'.8த நி�மலேன சிறிேயைன நIேய கா&பாF 
ேத9லP ெபாழி3KX� சி�க'. தனி3அம�8த ெதFவ2 6�ேற. ...10 
 
 
தி�)சி4ற�பல� 
 
164. இ&பதிக வரலா1 பி�6றி<தப� ஓ� ேநா�^ பிரதியி3 காண&ப^கிற�: "இஃ� 
ர2தாMி l சி<திைர மாத� 26 * 92கிரவார� கா�<திைக நM<திர� ேசாதர� 
சபாபதி பி�ைளயி� ேராக நிவாரணா�<த� சி . இராமலி�க பி�ைளயவ� 
களாலிய4றிய�." * 6 - 5 1864 _ ஆ. பா. 
 
 
-- 
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22. சி<தி விநாயக� பதிக� (2518 - 2529)  
  
கா&'  
 
  
ேந.ைச ெவ0பா  
 
2518   
அO9�க< தா�மக�மா3 அO9�க< தா�அ��வா� 
அO9�க< தா�அO சணிகர<தா� - அO9�க 
வOசைரயா� காணா வைகவைத<தா� ஓ�அைரேயா 
டOசைரயா� க0க� அைவ. ...1 
 
2519   
வாதாகா வ0ண மணிேயஎ� வ3லைபத� 
நாதாகா வ0ண நல�ெகா�வா� - ேபாதா� 
வன�கா<� நI�அளி<த வ�ளேல அ�பா3 
இன�கா< த�ளாF எைன. ...2 
 
  
எXசீ�2 கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த� 
 
2520   
உலெகலா� தைழ&ப அ��மத அ�வி ஒX6மா �க��ஐ� கர�� 
இல6ெச� ேமனி2 கா�சி\� இர0ேடா �ர0ெடன ஓ�6தி0 ேதாY� 
திலகவா� Qதலா� சி<தி'< திகைள) ேச�<தைண< தி^�இ� ம��6� 
வில6றா ெதளிேய� விைழ8தன� சி<தி விநாயக வி2கிேன) 9ரேன. ...3 
 
2521   
உ�ள�� உயி�� உண�)சி\� உட�'� உ1ெபா�� யாP�நி� தன2ேக 
க�ள�� க.9� நிைன8திடா �தவி2 கழ3இைண நிைன8�நி� க�ைண 
ெவ�ள�உ0 �ரPபக3அறி யாத வ I��னி3 இ�8�நி� ேனா^� 
வி�ள3இ3 லாம3 கல&பேனா சி<தி விநாயக வி2கிேன)9ரேன. ...4 
 
2522   
நாத�� கட8� நிைற8�நி� மயேம நா�என அறி8�நா� தானா� 
ேபத�� கட8த ெமௗனரா) சிய<ைத& ேபைதேய� பி�&பெத8 நாேளா 
ஏத�� சமய வாத�� வி^<ேதா� இதய�� ஏைழேய� சிர�� 
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ேவத�� தா�6� பாதேன சி<தி விநாயக வி2கிேன) 9ரேன. ...5 
 
2523   
ச)சிதான8த வ�வ�ந� வ�வ� த6�அதி� டான�ம4 றிர0^� 
ெபாF)சிதா பாச2 க4பைன இவ4ைற& ேபா2கியா� கhவ� வாகி 
அ)சிதா கார ேபாத�� அத�ேம3 ஆன8த ேபாத�� வி^<த3 
ெமF)சிதா� வ Iெட� 1ைர<தைன சி<தி விநாயக வி2கிேன) 9ரேன. ...6 
 
2524   
ஒ�றல இர0^� அலஇர0 ெடா�ேறா ^�அல அ�அல உவ�ட 
ந�றல ந�ற3 லாதல வி8� நாத�� அலஇைவ அைன<�� 
ெபா�ற3எ� றறி8�� 'ற<திR� அக0ட Cரண மா�சிவ� ஒ�ேற 
ெவ�ற3எ� றறிநI எ�றைன சி<தி விநாயக வி2கிேன) 9ரேன. ...7 
 
2525   
ச<தச< திய3ம4 றறி8�ெமF& ேபாத< த<�வ நிைலெபற விைழேவா� 
சி<த�4 றகலா ெதாளி<தநி� கமல) ேசவ� ெதாழஎன2 க��வாF 
9<தச4 6ண<ெத� ள�ெதX கடேல 9கப. Cரண& ெபா�ேள 
வி<தக �2க0 அ<தேன சி<தி விநாயக வி2கிேன) 9ரேன. ...8 
 
2526   
ம��உ1 மன�� ெகா�யெவ� 6ண�� மதி<தறி யாத�� மதி\� 
இ��உ1 நிைல\� நI�கிநி� அ�ைய எ8தநா� அைட6வ� எளிேய� 
அ��உ1� ஒளியாF அhெவாளி2 6�ேள அம�8தசி4 பரஒளி நிைறேவ 
ெவ��உ1 சமய< தறிெயாணா) சி<தி விநாயக வி2கிேன) 9ரேன. ...9 
 
2527   
ேகவலசகல வாதைன அதனா3 கீ(&ப^� அவ2கட3 �(கி 
ஓவற மய�கி உழW�இ) சிறிேய� உ�அ�� அைட\�நா� உளேதா 
பாவல� உள<தி3 பரவிய நிைறேவ பரமசி4 9கபர� பரேன 
ேமP1� அ�யா�2 க�ளிய சி<தி விநாயக வி2கிேன) 9ரேன. ...10 
 
2528   
கான3நI� விைழ8த மா�என உலக2 க��ைன ந�^ழ� றைல\� 
ஈனவO சகெநO சக&'ைல ேயைன ஏ�1ெகா0 ட�Y�நா� உளேதா 
ஊன�ஓ� றி3லா உ<தம� உள<ேத ஓ�6சீ�& பிரணவ ஒளிேய 
ேவ3நவி3 கர<ேதா�2 கினியவா சி<தி விநாயக வி2கிேன) 9ரேன. ...11 
 
2529   
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ெப��ெபா�� கிடனா� பிரணவ வ�வி3 பிற�கிய ஒ�தனி& ேபேற 
அ��ெபா�� ஆகி மைற��2 க0ேண அம�8தேப ரான8த நிைறேவ 
த��பர ேபாக சி<தி\� 9<த த�ம�� �<தி\� சா�8� 
வி��பிேனா�2 களி26� வ�ளேல சி<தி விநாயக வி2கிேன) 9ரேன. ...12 
 
 
தி�)சி4ற�பல� 
 
 
 
 
---- 
 
23. வ3லைப கேணச� பிரசாத மாைல (2530 - 2540)  
  
எXசீ�2 கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த�  
 
2530   
தி�ெந^ மா3அ� றா3இைட நின� ேசவ�< �ைணமல�< �களா� 
ெப�ெந^ ேமனி தனி4பட&(165) பா�பி� ேப�� அக�றைம மறேவ� 
க�ெந^� கடைல2 கட<�(166) ந4 1ைணேய க0க��� 1ைடயெச� க��ேப 
வ�ெந^ ம�&ெபா� றில6வா ரணேம வ3லைப2 கேணசமா மணிேய. ...1 
 
2531   
நளினமா மல�வா( நா��க< ெதா�வ� ந0ணிநி� �ைணய�வX<தி2 
களிநல� உட� இhPலெகலா�பைட2க2கைட2கணி<தைதஉள�மறேவ� 
அளிநல� உ1ேப ரான8த2 கடேல அ�ம�8 ேதஅ�� அ�ேத 
வளிநிைற உல62 ெகா�ெப�8 �ைணேய வ3லைப2 கேணசமா மணிேய. ...2 
 
2532   
சீ�உ�< திர��< திக�6�< ெதாழிW� ெசFத�� இைறைமத8 த�ளி3 
ேப�உ�< திர�ெகா0 �ட)ெச\� நின� ெப�ைமைய நா�ெதா1� மறேவ� 
ஆ�உ�< தி�R� அO9த3 ெசFயா ஆ0ைமஎ4 க�ளிய அரேச 
வா�உ�< தி^C0 மணி�க2 ெகா�ைக வ3லைப2 கேணசமா மணிேய. ...3 
 
>  
 
2533   
வி0ணவ� 'கX� ெமFக0ட நாத� வி<தக2 கபில�ஆ திய�2ேக 
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க0அ�� ெச\�நி� ெப�ைமைய அ�ேய� கனவிW� நனவிW� மறேவ� 
த0அ�� கடேல அ��சிவ ேபாக சாரேம சராசர நிைறேவ 
வ0ணமா ேமனி& பரசிவ களிேற வ3லைப2 கேணசமா மணிேய. ...4 
 
2534   
நாைரi� ந�பி அ��ெகா0 n�ட ந4றி� வாFமல�8 த�ளி) 
சீைரேம Pற)ெசF தளி<தி^� நின� தி�வ�� நா�ெதா1� மறேவ� 
ேதைரஊ� வா(P� திர�அல எR�ந4 றிட�என2 க�ளிய வா(ேவ 
வாைரஊ� �ைலயா� ம�ைகநா யகிஎ� வ3லைப2 கேணசமா மணிேய. ...5 
 
2535   
6�பமா �னியி� கரகநI� கவி(<�2 6ளி�மல� ந8தன� கா<�) 
ெச�ெபா�நா� �ைறவ4 க�ளிய நின� தி�வ�� ெப�ைமைய மறேவ� 
ந�பனா�2 கினிய அ��மக& ேபேற ந46ண< ேதா�ெப� வா(ேவ 
வ�பறா மல�<தா� மைழ�கி3 g8த3 வ3லைப2 கேணசமா மணிேய. ...6 
 
2536   
அய�தவ< தI�ற சி<தி'< திக�ஆ� அ�ைமய� இ�வைர மண8ேத 
இய�றஅ0 ட�க� வா(Pற) ெச\�நி� எழி3மண2 ேகால<ைத மறேவ� 
பய�த�� க�ைண2 க4பக< த�ேவ பரசிவ< ெதXபர� பரேம 
வய�த� நிமல நி<திய& ெபா�ேள வ3லைப2 கேணசமா மணிேய. ...7 
 
2537   
��அ�8 தவ<ேதா� �4கல� �தலா �னிவ�க� இனி�வ I டைடய 
இ�ன�� '.\� நி�அ�� ெப�ைம இரவிR� பகலிR� மறேவ� 
எ�அ�� ெபா�ேள எ�உயி�2 6யிேர எ�அர ேசஎன �றேவ 
ம�அ� ெநறியி3 ம�னிய அறிேவ வ3லைப2 கேணசமா மணிேய. ...8 
 
2538   
�திெப1� காசி நக.ட< தன8த� ]யந3 உ�Pெகா0 டா�க0 
விதிெப1� மைனக� ெதா1�வி�8 தினனாF ேமவிய க�ைணைய மறேவ� 
நதிெப1� ச�ல& பவளந4 6�ேற நா�மைற நாட� நலேம 
மதிெப1� உள<தி3 பதிெப1� சிவேம வ3லைப2 கேணசமா மணிேய. ...9 
 
2539   
தட2ைகமா �க�� �2கZ� பவள) ச�ல�� ச��&'ய� கY�ைக 
இட2ைகஅ� 6ச�� பாச�� பத�� இைற&ெபாX ேதR�யா� மறேவ� 
விட2கள� உைடய வி<தக& ெப�மா� மிகமகி(8 திடஅ�� ேபேற 
மட2ெகா� ந�ைக ம�ைகநா யகிஎ� வ3லைப2 கேணசமா மணிேய. ...10 
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2540   
ெப�வய3 ஆ1 �க�நக3 அம�8�� ெப�ைமக� ேபசிட< தின�� 
தி�வள� ேம�ைம< திற�ற) KX� தி�வ�� ெப�ைமைய மறேவ� 
ம�வள� ெதFவ2 க4பக மலேர மனெமாழி கட8தவா� ெபா�ேள 
வ�மைல வ3லி2 ெகா��த4 ேபேற வ3லைப2 கேணசமா மணிேய. ...11 
 
 
தி�)சி4ற�பல� 
 
165. தளி�பட - ெதா. ேவ. 
166. கட41 - ெதா. ேவ. 
 
 
 
 
24. கேணச< தி�அ�� மாைல  
  
எ0சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த� 
 
  
தி�)சி4ற�பல� 
 
2541   
தி�P� க3வி\� சீ��சி ற&'�உ� தி�வ �&'க( பா^8தி ற��ந3 
உ�P� சீல�� ஊ2க�� தா(Pறா உண�P� த8ெதன ��ள<த ம�8தவா 
6�P�ெதFவ�� ஆகிஅ� பாள�த� 6ைறதவி�26�6ண&ெப��6�றேம 
ெவ�P� சி8ைதவி லக2க ஜானன� விள�6� சி<தி விநாயக வ�ளேல. ...1 
 
2542  
சீத நா�மல�) ெச3வR� மாமல�) ெச3வி மா�பக) ெச3வR� கா0கிலா& 
பாத� நாெடா1� ப4றற& ப41ேவா� பாத� நாட& ப.8த�� பாலி&பாF 
நாத� நா�ய அ8த<தி3 ஓ�6�ெமFO ஞான நாடக நாயக நா�ெகR� 
ேவத� நா�ய ெமFெபா� ேளஅ�� விள�6� சி<தி விநாயக வ�ளேல. ...2 
 
2543   
எ�ைன ேவ0�எ ன2க�� ெசFதிேய3 இ�ன3 நI�6�ந3 இ�ப�� ஓ�6�நி� 
த�ைன ேவ0�)ச ர0'68 ேத�எ�ைன< தா�கி2 ெகா�Y�சர�பிறி 
தி3ைலகா0 
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அ�ைனேவ0�அ X�மக& ேபா3கி�ேற� அறிகி ேல�நி�தி �Pள� ஐயேன 
மி�ைன ேவ0�ய ெசOசைடயாளேன விள�6� சி<தி விநாயக வ�ளேல. ...3 
 
2544   
நI0ட மா3அர வாகி2கி ட8�நி� ேநய< தா3கலி நI�கிய வா1ேக� 
டா0ட வாநி�அ ைட2கல� ஆயிேன� அ�யேன�பிைழ ஆயிர ��ெபா1< 
தI0ட வாவி�ப �ெகா^<ெத�ைனநIஏ�1ெகா�வத4ெக0Z தியாவ�� 
ேவ0^ வா(Pத ��ெப�8 ெதFவேம விள�6� சி<தி விநாயக வ�ளேல. ...4 
 
2545   
தOச� எ�1ைன) சா�8தன� எ8ைதநI தாR� இ8த)ச க<தவ� ேபாலேவ 
வOச� எ0ணி இ�8தி�3 எ� ெசFேவ� வOச� அ4றம ன<�ைற அ0ணேல 
பOச பாதக� தI�<தைன எ�1நி� பாத ப�கய� ப4றின� பாவிேய� 
விOச ந3ல�� ேவ0�<த �திேயா விள�6� சி<தி விநாயக வ�ளேல. ...5 
 
2546   
க�ள ெநOசக� ஆயிR� ஐயநா� க�ள� இ�றி2க ழ1கி� ேற�என 
��ள� நி�தி� P�ள�அ றி\ேம ஓ� கி�றெத� ேபா�க ழி<திேட3 
வ�ள மாமல�& பாத&ெப ��'க( வா(<தி நா<தX� ேபறவ ழ�6வாF 
ெவ�ள ேவணி&ெப �8தைக ேயஅ�� விள�6� சி<தி விநாயக வ�ளேல. ...6 
 
2547   
ம0ணி3 ஆைசம ய2கற ேவ0�ய மாத வ�26�ம தி&ப. யாFஉைன 
எ0ணி லா)சிறி ேயைன\� ��நி�ேற ஏ�1 ெகா0டைன இ�1வி ^<திேயா 
உ0ணி லாவிய நி�தி� P�ள�� உவைக(167) ேயா^வ�& '�ெகாள ஒ0Zேமா 
ெவ0ணி லா��& '0ணிய��<திேய விள�6� சி<தி விநாயக வ�ளேல. ...7 
 
2548   
ஆணி ேலஅ�றி ஆ�யி�& ெப0ணிேல அலியி ேலஇhவ �யைன& ேபாலேவ 
காணி ேல�ஒ� பாவிைய இ&ெப�� க�ள ெநOச2க ைடயைன மாையயா�(168) 
ஏணி ேலஇட� எFதவி ^<திேய3 எ�ெசF ேக�இனி இhPல க<திேல 
வ Iணி ேல உைழ& ேப�அ�� ஐயேன விள�6� சி<தி விநாயக வ�ளேல. ...8 
 
2549   
வாளி ேலவிழி ம�ைகய� ெகா�ைகயா� மைலயி ேல�க மாய<தி ேலஅவ� 
ேதாளி ேல இைட) Kழலி ேலஉ8தி) 9ழியி ேலநித� 941�எ� ெநOச�நி� 
தாளி ேலநி�த னி<த' கழிேல த�6� வ0ண� தரஉள� ெசFதிேயா 
ேவளி ேலஅழ கானெசh ேவளி��� விள�6� சி<தி விநாயக வ�ளேல. ...9 
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2550  
நாவி னா3உைன நா�ெதா1� பா^வா� நா^ வா� தைம ந0ணி&' கழP� 
ஓவி லா�ைன& பாடP� ��ெபலா� ஓடP�மகி( ஓ�கP� ெசF6வாF 
காவி ேந�கள< தா�மகி( ஐ�கர2 கடPேளந4க ��6ழி எ�R�ஊ� 
ேமவி அ�ப�2க ��கண நாதேன விள�6� சி<தி விநாயக வ�ளேல. ...10 
 
 
தி�)சி4ற�பல� 
 
167. ஆைச - ெதா. ேவ. பதி&' 
168. ஆைளயா - ெதா. ேவ.பதி&' 
 
---- 
 
25. கேணச< தனி< தி�மாைல  
  
அ1சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த� 
 
2551   
தி�க�அ� ெகாX8� ேவF8த ெசOசைட2 ெகாX8ேத ேபா4றி 
ம�ைகவ3 லைப26 வாF<த மகி(நநி� மல�<தா� ேபா4றி 
ஐ�கர நா3வாF �2க0 அ��சிவ களிேற ேபா4றி 
க�ைகைய மகிX� ெச3வ2 கேணசநி� கழ3க� ேபா4றி. ...1 
 
  
கலிவ0ண< �ைற 
 
2552   
உலக� பரP� ெபா��எ� ேகாஎ� உறெவ�ேகா 
கலக� ெப1�ஐ� 'ல�ெவ� 1ய�� கதிஎ�ேகா 
திலக� ெப1ெநF எனநி� றில6� சிவ�எ�ேகா 
இலைக� கரஅ� பரநி� தைனஎ� எ�ேகேன. ...2 
 
2553   
அ�யா� உ�ள� தி<தி< ]1� அ�ெத�ேகா 
க�யா� ெகா�ைற) ெசOசைட யாைன2 க�ெற�ேகா 
ெபா�யா� ேமனி& '0ணிய� 'கX� ெபா��எ�ேகா 
அ�ேக� சி<தி விநாயக எ�எ� றைறேகேன. ...3 
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எXசீ�2 கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த�  
 
2554   
கமலமல� அய�நயன� �த3அமர� இதய�உ1 க.சகல அ��ெசFப9 பதியா� 
நிமலநிைற மதியி�ஒளி� நிரதிசய பரம9க நிைலையஅ�� '.\�அதிபதியா� 
விமலபிர ணவவ�வ விகடதட கடகரட வி'லகய �க96ண பதியா� 
அமலபர சிவஒளியி� உதயசய விசயசய அபயஎR� எம�கண பதிேய. ...4 
 
  
க�டைள2 கலி<�ைற 
 
2555   
அ�ெபா�1 ெசOசைட அ&பைர& ேபா3த� அ�ய�த��2 
க�ெபா�1� வ0ண� க�ைணெசF தாY� க��மிேனா 
வ�ெபா�1 C�6ழ3 வ3லைப ேயா^ வய�கியெவ0 
ெகா�ெபா�1 ெகா0ெடைம ஆ�ெகா0 ட�ளிய 6Oசரேம. ...5 
 
2556   
தி�மா3 வண�க< திைச�க� ேபா4ற) சிவ�ண�8த 
இ�மா தவ�ெதாழ ம�றக< தா^ மிைறவ�வா2 
6�மா மல�&பிைற ேவணி\ �2கZ� g1ைம8� 
வ�மா �க��ெகா� வ3லைப பாகைன வா(<��ேம. ...6 
 
 
தி�)சி4ற�பல� 
 
 
 
 
----- 
 
26.ெதFவ< தனி< தி�மாைல (2557 - 2563)  
  
வOசி<�ைற 
 
2557   
ஐ�கர� அ�மல� 
இ�6ற நிைனதிநி� 
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ெபா�61 �யர1� 
ம�கலி� மனனேன. ...1 
 
  
6ற� ெவ0ெச8�ைற 
 
2558   
தி�மா3 அறியா) ேசவ� யாெல� 
க�மா3 அ126� கணபதி சரண�. ...2 
 
  
கலிவி�<த� 
 
2559   
�திெப1 கணபதி இைணய� மல�� 
பதித� சரவண பவ�மல ர�\� 
கதித� பரசிவ�இயலணி கழW� 
மதி\ற மனனிைட ம�P� மிகேவ. ...3  
 
2560   
அ�Y1� கய�க< த0ண3 பாத�� 
ெபா�Y1 ச0�க& 'னித� தா�கY� 
ெத�Y1 சிவபிரா� ெச�ெபா4 கOச�� 
ம�ளற நாெடா1� வண�கி வா(<�வா�. ...4  
 
2561   
அ4'த2 கணபதி அமல ேபா4றிேய 
த4பர ச0�க சாமி ேபா4றிேய 
சி4பர சிவமகா ேதவ ேபா4றிேய 
ெபா4பம� ெகௗ.நி4 ேபா4றி ேபா4றிேய. ...5  
 
  
அ1சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த�  
 
2562   
மாத�க �க<ேதா�ந� கணபதித� ெச�கமல மல�<தா� ேபா4றி 
ஏத�க� அ1<த�Y� 6மர6�பர�பாத இைணக� ேபா4றி 
தாத�க மல�2ெகா�ைற) சைட\ைடய சிவெப�மா� சரண� ேபா4றி 
சீத�ெகா� மல�26ழலா� சிவகாம சP8த.யி� தி�<தா� ேபா4றி. ...6  
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எ0சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி.ய வி�<த�  
 
2563   
கைலநிைற கணபதி சரணO சரண� 
 
கஜ�க 6ணபதி சரணO சரண� 
தைலவநி� இைணய� சரணO சரண� 
 
சரவண பவ6க சரணO சரண� 
சிைலமைல \ைடயவ சரணO சரண� 
 
சிவசிவ சிவசிவ சரணO சரண� 
உைலவ1� ஒ�பைர சரணO சரண� 
 
உைமசிைவ அ�பிைக சரணO சரண�. ... 7  
 
 
தி�)சி4ற�பல�  
 
 
- 
 
27.ம�கள�  
  
சி8�  
 
2564   
'�கவ� 'கXமாத�க� க8திக( 
எ�க� கேணசரா8 ��க46-ம�கள�. ...1 
 
2565   
ேபாத8 திக(பர நாத8 தனி3நி�ற 
நIதராO ச0�க நாத46 -ம�கள�. ...2 
 
2566   
CைசெசF வா�ள� ஆைசெசF வா�தி3ைல 
ஈச� எம�நட ராஜ46 -ம�கள�. ...3 
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2567   
Cமி 'க(6� சாமி தைனஈ�ற 
வாமி எROசிவ காமி26 - ம�கள�. ...4 
 
2568   
'�கமி 6Oெச3வ8 ��க� ற<த�� 
ெச�க மல<தி� ம�ைக26 - ம�கள�. ...5 
 
2569   
Cணி ல�68தன வாணி பர�பர 
வாணி கைலஞ�ெகா� வாணி26 - ம�கள�. ...6 
 
2570   
'0ணிய ராகிய க0ணிய ராF<தவ� 
ப0ணிய ப<த�26 �<த�26 - ம�கள�. ...7 
 
 
��றா� தி��ைற �4றி41. 
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தி�வ��பா 
இராமலிக அ�க� (வ�ளலா�) அ�ளிய� 
நா�கா� தி��ைற (2571- 3028) 
 

 
 
 
1. '(சிதபாத* பதிக� (2571- 2580)  கா*+  
 ப�னி�சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த�   

 
2571  தி�வ5ண நதி7�வைள ஒ�வ5ண மதி7�வள� ெச9வ5ண� 
ந5:சைட7� 
ெத��வ5ண <த=விழி7� அ��வ5ண வதன�� திக>வ5ண 
ெவ5ணைக7�ஓ� 
ம�வ5ண மணி'வைள மல�வ5ண மிட@�மைல மக�வ5ண ம�A�இட�� 
ம�வ5ண மி'�ைண* ெபா�வ5ண அ�மல�� மாணி.க வ5ணவ�A� 
இ�வ5ண மா�எ�மன ெதா�வ5ண� ஆகிேய இைடயறா ெத5:�வ5ண� 
எ9வ5ண� அ9வ5ண� இ9வ5ண� எ�றிவ5 இய�ப=உ� 
க�ைணவ5ண� 
க�வ5ண� அறஉள� ெப�வ5ண� உறநி�@ கட=வ5ண� எ5:�அ�ேத 
கனகஅ� பலநாத க�ைணய கணேபாத கமல'( சிதபாதேன. ...1  
2572  எ5:@வி �*பாதி வ=வில கினெமலா� இைடவிடா �ழலஒளிஓ� 
எ�அளA� இ�றிஅ( ஞானஇ�� G�ட இ�5Hயி� ம�5Hமா>க 
ந5:மன மாையயா� கா�ைட. கடI�நி� ஞானஅ�� நா�ைடஅைட7� 
நா�எIத நா�அIத நா�இIத நா�எ�@ நாயிேனJ க��ெசKக5டாK 
வி5:@L ட�.ெகலா� Lட�அளி4 ெதா�ெப� ெவளி.'�வள� கி�றLடேர 
வி4ெதா�@� இ�றிேய விைளெவலா� த�கி�ற வி(ஞான மைழெசK�கிேல 
க5:@< தJெப� கடAேள ம�றினி= க�ைணநட� இHெதKவேம 
கனகஅ� பலநாத க�ைணய கணேபாத கமல'( சிதபாதேன. ...2  
2573  Mதெநறி யாதிவ� நாதெநறி வைர7மா* +கNG Aல'நO4�* 
+ைர7Jற Gட�எP� இ��நில�அ க�@ேம= ேபாKஅ��ஒ ளி4�ைணயினா= 
ேவதெநறி +க=சகல ேகவல�இ லாதபர ெவளிக5H ெகா5Hக5ட 
விைளவி�றி நா�இ�றி ெவளிஇ�றி ெவளியாK விள'நா� எ�ற�QவாK 
வாதெநறி நடவாத ேபாதெநறி யாள�நிைற மதிெநறிஉ லாA�மதிேய 
மணிமிடJ றரேசஎ� வா>வி��த ேலஅ� ம�Iேதெப �IெதKவேம 
காதெநறி மண�வ OL கனித�ெபா ழிJ'லA க�மதிJ றி=ைலநக�வா> 
கனகஅ� பலநாத க�ைணய கணேபாத கமல'( சிதபாதேன. ...3  
2574  S�ெகா5ட வா�ெகா5H ெகாைலெகா5ட ேவ�Hவ. '�ெகா5ட 
ேச2நHவி= 
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'ைவெகா5ட ஒ�ெச=வ� அ�ைமெகா5 T�றிH 'லெகா5ட 
சி@வ�ஒ�வ� 
ேந�ெகா5H ெச�றவ�க� ைகெகா5 Hற.க5க� நO�ெகா5H வாட=எனேவ 
நிைலெகா5ட நOஅ�� கைலெகா5 டளி4தயா� ெநறிெகா5ட 'றிதவறிேய 
ேபா�ெகா5ட ெபாறி�த= +ைலெகா5ட த4�வ* +ைரெகா5ட மறவ�'�யா� 
ெபாKெகா5ட ெமKஎ�P� ைமெகா5ட ேச2யி= ேபாI�நி� றவ�அைல.க. 
கா�ெகா5ட இ�ஒலி. க5ெகா5ட பா�*பி= கலகிேன� அ��+2'வாK 
கனகஅ� பலநாத க�ைணய கணேபாத கமல'( சிதபாதேன. ...4  
2575  படெமH4 தாHெமா� பா�பாக எ�மன� பா�பா�� யாகமாைய* 
பா�4�. களி4�தA ப2Lைடய� விடய� பட�Iதபிர ப(சமாக4 
திடமH4 �@பா�பி� ஆ�டம� க5ட(L சி@வ�யா னாகநி�ேற� 
தOர4� ரIதIத அUசIத வி�4திH திற4த�நO ஆக=ேவ5H� 
விடமH4 தணிெகா5ட மணிக5ட ேனவிமல வி(ஞான மா�அக5ட 
வ Oடளி4 த��க�ைண ெவJபேன அJ+த விரா�H�வ ேவதா�4தேன 
கடமH4 திHகளிJ @2ெகா5ட ணிIதெமK. டAேள சைடெகா�அரேச 
கனகஅ� பலநாத க�ைணய கணேபாத கமல'( சிதபாதேன. ...5  
2576  எWவைக* பிறவிகQ� எ*பிறவி எK�கிP� எK�கபி ற*பி=இனிநா� 
எKதாைம எK�கிP� எKதிHக இ�ைமயிP� இ�ப�எK திP�எK�க 
வWவைக4 ��பேம வIதி�P� வ�கமி' வா>AவI தி�P�வ�க 
வ@ைமவ� கிP�வ�க மதிவ2P� வ�கஅவ மதிவ2P� வ�கஉய�ேவா 
�ழிவைக4 �லகி�மJ ெற�வ2P� வ�கஅல ெத�ேபா கிP�ேபாகநி� 
இைணய�க� மறவாத மன�ஒ�@ மா4திர� என.கைடத= ேவ5H�அரேச 
கழிவைக* பவேராக நO.'�ந= ல��எP� கதிம�I �தAநிதிேய 
கனகஅ� பலநாத க�ைணய கணேபாத கமல'( சிதபாதேன. ...6  
2577  பJ@வ� பIத�அ* பJற@த= வ O�ஃ� பரமேவ தா�4த�எனேவ 
ப5+ேளா� ந5பிெனாH பக�வ� ேக�H�எ� பாவிமன� விடயநைடேய 
எJ@வ� ெசKயாம= எWவெதாH விWவ�� இற'வ�� ஏ@வ��வ O5 
எ5:வ�� ந5:வ�� இ*+வன ேபாகக� யாவிP� ெச�@ெச�ேற 
LJ@வ�� ஆகிஓ� சJ@மறி வி=லா� Lழ=கி�ற ெத�ெசK'ேவ� 
Zயநி� தி�வ�ளி� அ�றிஇ9 ேவைழஅU Lழ=மன�அ ட.கவ�ேமா 
கJ@வW வJறவ� க�4தம� க�4தேன க5:தJ கடA�மணிேய 
கனகஅ� பலநாத க�ைணய கணேபாத கமல'( சிதபாதேன. ...7  
2578  எளியேன� சிறிய�யா� ெசKபிைழக� சிறியேவா எWகடலி P�ெப2யேவ 
எ�ெசKேக� எ�ெசKேக� இனிஆயி P�ெசயா ெதIைதநிைன ஏ4தஎ�றா= 
வளியி�வா� Lழ=கி�ற ப(சாக ெந(சா= மய'கி� ேற�அ�யேன� 
மன�என� வசமாக நின�வச� நானாக வIதறிA தIத�QவாK 
ஒளியி�ஒளி ேயநாத ெவளியி� ெவளிேயவிடய உ�வி�உ� ேவஉ�வினா� 
உயி2�உயி ேரஉய�ெகா� உண�வி�உண� ேவஉண�வி� உறவிPற 
ேவஎ�இைறேய 
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களியி�நிைற ேவஅளிெகா� க�ைணநிதி ேயமணிெகா� க5டஎ5 ேதா�கடAேள 
கனகஅ� பலநாத க�ைணய கணேபாத கமல'( சிதபாதேன. ...8  
2579  சIதத�எ ன.'மகி> தIைதநO உ5Hநி� த�னிட4 ேதமவ=லி 
தா75H நி�அ�ய� எ�P�ந= தம�உ5H சாIத�எP� ேநய�உ5H 
+Iதிெகா�நி ராைசயா� மைனவிஉ5 டறிெவP� +த=வ�உ5 �ரAபகN� 
ேபானவிட �5ட�� ெபா�Q�5 டானIத ேபாகேபா. கிய��உ5H 
வIதைனெசK நOெறP� கவச�உ5 ட.கமா மணி7�உ5 ட(ெசW4தா� 
மIதிர* பைடஉ5H சிவகதிஎ P�ெப2ய வா>A5H தா>A�உ5ேடா  
கIதமி' ெகா�ைறெயாH கைகவள� ெச(சைட. கடAேள க�ைணமைலேய 
கனகஅ� பலநாத க�ைணய கணேபாத கமல'( சிதபாதேன. ...9  
2580  நா��கP� மாN�அ� ��7�அறி வ2யபர நாதமிைச ஓ'மைலேய 
ஞானமய மானஒ� வானநH ஆனIத நடனமிH கி�றஒளிேய 
மா��க�வி டா�ழN� எைன7�உய� ெநறிம�வ ைவ4தவ5வ ள�4தபதிேய 
மைற��வி= நிைறபர* பிரமேம ஆகம மதி.'��� AJறசிவேம 
ஊ5�கU ெசய=விH4 �5�க* பா�ைவயி� உ@Iதவ�ெப @(ெச=வேம 
ஒழியாத உவைகேய அழியாத இ�பேம ஒ�றிர5 டJறநிைலேய 
கா��க. கடகளிJ @2ெகா5ட கடAேள க5ெகா5ட <த=அ5ணேல 
கனகஅ� பலநாத க�ைணய கணேபாத கமல'( சிதபாதேன. ...10  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
 
---------- 
 
2. ேபாJறி4 தி�*பதிக� (2581 - 2590)  எWசீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த�  
2581  அ��தர= ேவ5H� ேபாJறிஎ� அரேச 
அ�யேன� மன4தக4 ெதWIத 
இ��ெகட= ேவ5H� ேபாJறிஎI தாேய 
ஏைழேய� நி�றைன* பாH� 
ெத��உற= ேவ5H� ேபாJறிஎ� அறிேவ 
சிIைதைநI �லகிைட மய'� 
ம��அற= ேவ5H� ேபாJறிஎ� '�ேவ 
மதிநதி வள�சைட மணிேய. . ..1  
2582  மணிமிடJ ற�ேத ேபாJறிஎ� த�ைன 
வா>வி.க ேவ5Hவ= ேபாJறி 
அணிமதி ��ேயாK ேபாJறிஇ9 ேவைழ. 
க�ள� த�Qக ேபாJறி 
பணிஅணி +ய4ேதாK ேபாJறிநி� சீேர 
பாHத= ேவ5H�நா� ேபாJறி 
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தணிவி=ேப ெராளிேய ேபாJறிஎ� த�ைன4 
தா'க ேபாJறிநி� பதேம. ...2  
2583  நி�பத� பாட= ேவ5H�நா� ேபாJறி 
நO@M4 ெதாளி�'ளி� ெந�*ேப 
நி�+க> ேக�ட= ேவ5H�நா� ேபாJறி 
ெநJறிய க5ெகாQ� நிைறேவ 
நி�வச மாத= ேவ5H�நா� ேபாJறி 
ெந�யமா= +க>தனி நிைலேய 
நி�பணி +2த= ேவ5H�நா� ேபாJறி 
ெநH(சைட ��4தயா நிதிேய. ...3  
2584  நிதித� நிைறேவ ேபாJறிஎ� உயி�.ேகா� 
ெநறித� நிமலேம ேபாJறி 
மதி��. கனிேய ேபாJறிஎ� த�ைன 
வா>வி4த வ�ளேல ேபாJறி 
விதி�தJ கிைறேய ேபாJறிெமK( ஞான 
விய�ெநறி விள.கேம ேபாJறி 
பதிபL பதிேய ேபாJறி நி�பாத� 
பாடஎJ க�Qக ேபாJறி. ...4  
2585  ேபாJறிஎ� உயி�.ேகா� இ�பேம அ�ப� 
+2தவ. கா�சிேய ேபாJறி 
ேபாJறிஎ� அ�பா� ெதKவேம ைசவ� 
+க=சிவ ேபாகேம ேபாJறி 
ேபாJறிஎ� ெப2தா( ெச=வேம க�ைண* 
Mரண ெவ�ளேம ேபாJறி 
ேபாJறிஎ� வா>A. ெகா�ெப� �தேல 
ேபாJறிநி� ேசவ�* ேபாேத. ...5  
2586  ேபாதஆ னIத ேபாகேம எ�ைன* 
+ற�பிட நிைன4திேட= ேபாJறி 
சீதவா� பிைறேச� ெச(சைட யாKஎ� 
சி@ைமதO�4 த�Qக ேபாJறி 
ேபத�ஒ� றி=லா அ��கட ேலஎ� 
பிைழஎலா� ெபா@4த�� ேபாJறி 
ேவதெமK* ெபா�ேள ேபாJறிநி� அ=லா= 
ேவெறன. கிைலஅ�� ேபாJறி. ...6  
2587  ேபாJ@வா� உ�ள� +'Iெதாளி� ஒளிேய 
ேபாJறிநி� M�பத� ேபாJறி 
ஆJ@வா� சைடஎ� அ*பேன ேபாJறி 
அமலநி� அ�மல� ேபாJறி 
ஏJ@வா� ெகா�ெகா� எIைதேய ேபாJறி 
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இைறவநி� இ�கழ= ேபாJறி 
சாJ@மா ற2ய ெப�ைமேய ேபாJறி 
தைலவநி� தா�Hைண ேபாJறி. ...7  
2588  �ைண�ைல மடIைத எ�ெப� மா�� 
�ைணவநி� �ைணய� ேபாJறி 
+ைணஎன இட2� கடலினி� ேறJ@� 
+னிதநி� ெபா�ன� ேபாJறி 
இைணயி=ேப 2�ப அ�த�� க�ைண 
இைறவநி� இைணய� ேபாJறி 
கைணஎன. க5ண� தைன.ெகாQ� ஒ��. 
க5ணநி� கழல� ேபாJறி. ...8  
2589  அ�யேன� பிைழக� ெபா@4த�� ேபாJறி 
அய=எைன வி��ேட= ேபாJறி 
ெகா�யேனJ கி�பI தIத�� ேபாJறி 
'ண*ெப� '�றேம ேபாJறி 
ெந�யஎ� ��பI �ைட4த�� ேபாJறி 
நிைனஅலா= பிறிதிேல� ேபாJறி 
ப�மிைச* பிற�பா= ெசN4திேட= எக� 
பரமநி� அைட.கல� நாேன. ...9  
2590  நா�ெச7� பிைழக� பலA�நO ெபா@4� 
நலIதர= ேவ5Hவ� ேபாJறி 
ஏ�ெசKதாK எ�பா� இ=ைலமJ ெறன.'� 
இ�ன�� ேநா.க(ெசK ேபாJறி 
ஊ�ெசKநா வா=உ� ஐIெதW4 ெதளிேய� 
ஓதநO உவIத�� ேபாJறி 
மா�ெச7� ெநHக5 மைலமக� இடெகா� 
வ�ளேல ேபாJறிநி� அ�ேள. ...10  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
 
 
-------------- 
 
3. அ�ைம தி�*பதிக� (2591 - 2600)  கா*+  
 பதினா�'சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த�  
2591  உலகி�உயி� வைகஉவைக 7றஇனிய அ�ள�த� உதA�ஆ னIத சிைவேய 
உவைமெசால அ2யஒ� ெப2யசிவ ெநறிதைன உண�4�ேப 2�ப நிதிேய 
இல'பர அபரநிைல இைச7�அவ ரவ�ப�வ� இயNற உளெகா� பைரேய 
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இ�ைமெநறி ஒ�ைம7ற அ�ைமெப@ ெப�ைமதைன Iெதைன அளி4த அறிேவ 
கலக�@ சகசமல இ�ளகல ெவளியான< ஸ�௰���◌ூ ஸ� ந  ◌ி ைந  
கடகரட விமலகய �கஅ��� அ@�க. கநஅ��� உதA கடேல 
அலகி=வள� நிைற7�ஒ� தி=ைலய� பதிேமA� அ5ணலா� மகிW� மணிேய 
அகிலா5ட ��சரா சர��ஈ� ற��பரசி வானIத வ=லி உைமேய. ...1  
2592  கJபைவஎ லாகJ@� உண�பைவஎ லாமன. க2சற உண�I� ேக�H. 
கா5பைவஎ லாக5H ெசKபைவஎ லா(ெசK� க�ெநறி அக�ற ெப2ேயா� 
ெபாJபைவஎ லா(ெச�@ +க=பைவஎ லாெகா5H +2பைவ எலா�+ 2I�� 
+கழைவஎ லா�+க>I �@மைவஎ லா�உ@� ேபாதைவ எலா�அ �QவாK 
நிJபைவஎ லா�நிJப அைசபைவஎ லா�அைசய நிைறபைவ எலா(ெசK நிைலேய 
நிைனபைவஎ லா�ெநகிழ ெநறிஅைவஎ லா�ஓ'� நி4தியா னIத வ�ேவ 
அJ+ைடய அ�ய�+க> தி=ைலய� பதிம�A� அ5ணலா� மகிW� மணிேய 
அகிலா5ட ��சரா சர��ஈ� ற��பரசி வானIத வ=லி உைமேய. ...2  
2593  இ.கண�இ �Iதஇ� ெமKெய�ற ெபாK.Sைர இனிவ� கண*ேபா திேல 
இ�யாதி �.'ேமா இ�7ேமா எ�ெசKேகா� எ�ெசKேகா� இ�7� எனி=யா� 
ெத.கண� நட.கவ�� அ.கண� ெபா=லாத தO.கண� இ�*ப ெத�ேற 
சிIைதைநI தயராத வ5ண�ந= அ��தIத திக> பரம சிவச4திேய 
எ.கண�� ஏ4��ஒ� �.கணி பர�பைர< ◌ு  ெ◌ௗ◌ு  ◌ுந  
இைறவிைப ரவிஅமைல எனமைறக� ஏ4திட இ�Iத ��த�I ேதவிேய 
அ.க:த= எ�பிரா� தி=ைலய� பதிம�A� அ5ணலா� மகிW� மணிேய 
அகிலா5ட ��சரா சர��ஈ� ற��பரசி வானIத வ=லி உைமேய. ...3  
2594  ெபாKயாத ெமாழி7�மய= ெசKயாத ெசயN�வ O5 ேபாகாத நாQ� விடய� 
+2யாத மன��உ� பி2யாத சாIத�� +Iதிதள ராத நிைல7� 
எKயாத வா>A�ேவ ெற5ணாத நிைறA�நிைன எ�@�மற வாத ெநறி7� 
இறவாத தகA�ேமJ பிறவாத கதி7�இ9 ஏைழேயJ க��ெசK க5டாK 
ெகாKயா� 'வியா� 'ைமயா� மண�வ OL ேகாமள4 ெதKவ மலேர 
ேகாவாத �4தேம 'ைறயாத மதியேம ேகாடாத மணிவி ள.ேக 
ஐயான ன�ெகா5ட தி=ைலய� பதிம�A� அ5ணலா� மகிW� மணிேய 
அகிலா5ட ��சரா சர��ஈ� ற��பரசி வானIத வ=லி உைமேய. ...4  
2595  பவமான எWகட= கடI�ேமJ கதியான பதிநிைல அைணI� வாழ* 
பகலான சகல�ட� இரவான ேகவல* பைக7I தடாத ப�ஓ� 
தவமான கலனி=அ�� மீகாம னா=அல� தமிேய� நட4த வ�ேமா 
தானா நட.'ேமா எ�ெசKேக� நி�தி�U சரணேம சரண� அ��வாK 
உவமான மJறபர சிவமான L4தெவளி உறவான �4த� உறேவ 
உ�வான அ�வான ஒ�வான ஞானேம உயிரான ஒளியி� உண�ேவ 
அவமான நO.கிஅ�� தி=ைலய� பதிம�A� அ5ணலா� மகிW� மணிேய 
அகிலா5ட ��சரா சர��ஈ� ற��பரசி வானIத வ=லி உைமேய. ...5  
2596  g2�ட நைடயி=எ� ேபா2�ட மனைதநா� ெசா=லி�ட �ட�அ ைண4�4 
��றி�ட ேமான�எP� ந�றி�ட அ��5H L�மா இ�4தி எ�றா= 
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கா2�� தJ'�� யா2�ட சாபேமா க5�ேல� அ�ம� மஓ� 
கணேமP� நி=லா� ெபா=லா� +வியி= கறெக னULழ= கி�றேத 
தா2�ட நOஅ�� சீ2�� டாKஎனி= தா>பிறவி த�னி= அ�தா� 
த�ைனவ O>4 �வத�றி எ�ைன7� வ O>4��இ4 தமிய ேன�எ� ெசK'ேவ� 
ஆறி�ட சைடயாள� தி=ைலய� பதிம�A� அ5ணலா� மகிW� மணிேய 
அகிலா5ட ��சரா சர��ஈ� ற��பரசி வானIத வ=லி உைமேய. ...6  
2597  மாையஎP� இரவி=எ� மைனயக4 ேதவிடய வாதைனஎ Pக� வ�தா� 
வI�மன அ�ைமைய எW*பிஅவ ைன4தம� வசமாக உளA க5H 
ேமயமதி எP�ஒ� விள.கிைன அவி4ெதன� ெமKIநிைலU சாளி ைகஎலா� 
ேவ@ற உைட4��ள ெபா��எலா� ெகா�ைளெகாள மிகநH. 'J@ நிைனேய 
ேநய�உற ஓவா� SAகி� ேற�சJ@� நி�ெசவி. ேகற இைலேயா 
நOதிஇைல ேயாத�ம ெநறி7�இைல ேயாஅ�ளி� நிைறA�இைல ேயாஎ� 
ெசKேக� 
ஆயமைற ��நி�ற தி=ைலய� பதிம�A� அ5ணலா� மகிW� மணிேய 
அகிலா5ட ��சரா சர��ஈ� ற��பரசி வானIத வ=லி உைமேய. ...7  
2598  ெவ9விைன. கீடான காய�இ� மாய�என ேவத �த=ஆ கம�எலா� 
மி'பைறஅ ைறI��இ� ெவயி=ம(ச� நிற�எP� விேவக� ெசாJேக� டறிI�� 
க9ைவெப@ கடNலகி= ைவரமைல ஒ4தவ� கண4திைட இற4த= பலகா= 
க5:ற. க5H�இ* +ைலஉடலி� மான�ஓ� கHஅளA� விHவ தறிேய� 
எ9வ�உ@ சிறியேன� ஏைழமதி எ�னமதி இ�னமதி எ�@ ண�கிேல� 
இIதமதி ெகா5Hநா� எIதவைக அழியாத இ�பநிைல க5H மகி>ேவ� 
அ9விய�அ கJறிஅ�� தி=ைலய� பதிம�A� அ5ணலா� மகிW� மணிேய 
அகிலா5ட ��சரா சர��ஈ� ற��பரசி வானIத வ=லி உைமேய. ...8  
2599  ஒளிம�A� உன�தி� வ��அ:4 �ைணேயP� உJறி�= சி@� ��+� 
உலக� பைட4த=�த= �4ெதாழி= இயJ@�என உய�மைறக� ஓ�அ னIத� 
ெதளிAற� ழ.கஅ� ேக�Hநி� தி�வ�4 தியான� இ=லா ம=அவேம 
சி@ெதKவ ெநறிெச=N� மானிட* ேபKக�பா= ேசராைம எJக �QவாK 
களிம�A� இமயவைர அைரய�மக� எனவ� க�ைணத� கலாப மயிேல 
க���அ� யவ�இதய கமலமல� மிைசஅ�� கைலகி ளரவள� அ�னேம 
அளிநைறெகா� இதழிவைன தி=ைலய� பதிம�A� அ5ணலா� மகிW� மணிேய 
அகிலா5ட ��சரா சர��ஈ� ற��பரசி வானIத வ=லி உைமேய. ...9  
2600  நOறணிI ெதாளி�அ.க மணித24 �ய�ைசவ ெநறிநி�@ ன.' 2யஓ� 
நிமல�@� ஐIெதW4 ��நிைல7 ற.ெகா5H நி�ன�* Mைச ெசK� 
வ OறணிI ெத�@�ஒ� த�ைமெப@ சிவஞான வி4தக�ப த�பர A�ஓ� 
ெமKUெச=வ வா>.ைகயி= வி�*ப�ைட ேய�இ� விைரIத�ள ேவ5H� 
அ�ேத 
ேபறணிI தய�மாN� இIதிரP� அறிவ2ய ெப�ைமைய அணிIத அ�ேத 
பிரசமல� மக�கைலெசா= மக�விசய மக��த= ெப5க�சிர� ேமA� மணிேய 
ஆறணிI திHசைடய� தி=ைலய� பதிம�A� அ5ணலா� மகிW� மணிேய 
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அகிலா5ட ��சரா சர��ஈ� ற��பரசி வானIத வ=லி உைமேய. ...10  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
 
--- 
 
4. ஆனIத நடன* பதிக� (2601 - 2610)  ப�னி�சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த�  
2601  பரசிவா னIதப2 Mரண சதானIத பாவனா தOத�.த 
பரமைக வ=யைச த�யநிh களMத ெபளதிகா தார7.த 
ச�வம களசUசி தானIத ெசளபா.ய சா�பவ விநாசரகித 
சாiவத +ராதர நிராதர அேபதவா சாமேகா சரநிjபா 
��வக� ணாகர நிரIதர �ரIதர Lேகாதய பதி4வநிமல 
L4தநி4 தியபேரா kா<பவ அபேராk ேசாமேச கரெசாjபா 
அரஹர சிவாயநம எ�@மைற ஓலமி� ட:வளA� அறிகிலாத 
அJ+த சிதாகாச ஞானஅ� பலமாH� ஆனIத நடனமணிேய. ...1  
2602  ேஜாதிமணி ேயஅக5 டானIத ைசத�ய L4தமணிேய அ2யந= 
�2யமணி ேய�2ய �கடI த*பா= �ல'மணி ேயஉய�Iத 
ஜாதிமணி ேயைசவ சமயமணி ேயசUசி தானIத மானமணிேய 
சகஜநிைல கா��விைன ேயா��அ�� நO��உய� சமரச Lபாவமணிேய 
நOதிமணி ேயநி� விகJபமணி ேயஅ�ப� நிைனவிலம� கடA5மணிேய 
நி�மல Lய�பிர காச'லA� அ4ைவத நி4யஆ னIதமணிேய 
ஆதிமணி ேயஎழி= அநாதிமணி ேயஎன. க�+தA� இ�பமணிேய 
அJ+த சிதாகாச ஞானஅ� பலமாH� ஆனIத நடனமணிேய. ...2  
2603  ேதனம� பLெகா�ைற மாைலயா ட.கவி� ெசK7மதி ேவணியாட 
ெசK7�* +2nN மாடநH வ272 சிறIதாட ேவகர4தி= 
மானிமி�I தாடஒளி� மWெவWI தாடமக வானாதி ேதவராட 
மா�னிவ� உரக�கி� னர�வி(ைச ய�மாட மா=பிரம னாடஉ5ைம 
ஞானஅறி வாள�தின மாடஉல க�ைனயா� நைகசிவ காமியாட 
நாக�ட� ஊகமன நா�ஒ� +றமாட நIதிமைற ேயா�களாட 
ஆைன�க னாடமயி ேலறிவிைள யாH�ய� ஆ@�க னாடமகி>வாK 
அJ+த சிதாகாச ஞானஅ� பலமாH� ஆனIத நடனமணிேய. ...3  
2604  ெபாKயான வா>.ைகயிைன ெமKயாக ந�பிவ O5 ேபா.கிந� னாைளமடவா� 
ேபாகேம ெப2ெதன. ெகா5டறி வழிI�நி� ெபா�ன�. கானபணிையU 
ெசKயாத பாவிேய� எ�ைனநO ைகவி�= ெசKவதறி ேய�ஏைழேய� 
ேசKெசKத பிைழெயலா� தாKெபா@* ப�ேபால சிIைததனி= எ5ணிடாேயா 
ெமKயான நிைலெபற. ைகயா லைண4த�ள ேவ5Hமைற யாகம4தி� 
ேமலான L4தச� மா�.கஅP பவசாIத ேமைதய�க� பரவிவா>4�� 
ஐயான னெகா5ட ெதKவேம கைகஅர வ�+லி7 மாட��ேம= 
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அJ+த சிதாகாச ஞானஅ� பலமாH� ஆனIத நடனமணிேய. ...4  
2605  (ேபாதா� நா��க*) +4ேதளி னாJெப2ய Mமியிைட வI�நமனாJ 
ேபா'�யி� க�விைனைய ஒழிமி�எ� ேற'ரவ� ேபாதி.'� உ5ைமெமாழிைய. 
காதார ேவபல தரேக�H� nJகளிJ கJ@�அறி வJறிர5H 
க5ெக�ட '5ைடெயன வ Oேண யைலIதிH� கைடயேன� உKவெதIநா� 
மாதாA மாKஞான A�AமாK அ��ெச7� வ�ளேல உ�ள�தேல 
மாலாதி ேதவ��னி ேவா�பரவி ேயெதாW� வா>4தி�� தா>4���ற� 
ஆதார மானஅ� ேபா�க4 ைத.கா�� யா5ட�ள ேவ5H�அணிசீ� 
அJ+த சிதாகாச ஞானஅ� பலமாH� ஆனIத நடனமணிேய. ...5  
2606  ப5ணா� Gவ�ெசாJ பாேவ@ ேக�வியிJ ப5படா ஏைழயி�ெசாJ 
பாைவ7� இக>Iதிடா ேதJ@மைற ��வான பரமா�4த ஞானநிைலைய 
க5ணார ெந=லிய கனிெயன. கா��நJ க�ைணெசK தாளாவி�= 
கைடயேன� ஈேட@� வைகஎIத நா�அ�� கடAேள க�ைணெசKவாK 
த5ணா 2ள�பிைற த'�� ேம�ேமனி தIதஒ� LIத2ைய7� 
த.கவா ம4தினிைட பUைசமயி லா�அ2ய ச4திைய7� ைவ4�மகி>எ� 
அ5ணாஎ� அ*பாஎ� அறிேவஎ� அ�ேபஎ� ற�ப� (எ* ெபாW��) வா>4�� 
அJ+த சிதாகாச ஞானஅ� பலமாH� ஆனIத நடனமணிேய. ...6  
2607  பவமான எWவைக* பர*பான ேவைலயிJ பLவான பாவிஇ�P� 
பJறான 'Jறமைத உJறைல ���ெபன* படரா� மைறயைன4�� 
உவமான �ைரெசKய அ2தான சிவநிைலைய உJறதைன ெயா�றிவாW� 
உளவான வழிய ீெதன.கா�� அ��ெசKயி= உK'ேவ� ��வானந= 
தவமான ெநறிபJறி ர5டJற Lகவா2< ◌ா���௸◌ி�ந� ◌ி�ெ◌ா�◌ூ௸��௵ 
தானான L4தச� மா�.கஅP பவசாIத தJபர�க ளகநிைறIேத 
அவமான க�ைண*பிர காசநி� ன��தைன அ�யP. க��ெசK'வாK 
அJ+த சிதாகாச ஞானஅ� பலமாH� ஆனIத நடனமணிேய. ...7  
2608  சIதத�� அழியாம= ஒ�ப�4 தாயில' சாமிசிவ காமியிடமா� 
ச�+வா ெம�Pமைற ஆகம4 �ணிவான ச4யெமாழி த�ைனந�பி 
எIைதேய எ�றறிஞ� யாவ�� நி�+கைழ ஏ4திவிைன தைனமாJறிேய 
இ�பமய மாயினி� வா>Iதிட* +வியினிைட ஏைழேய� ஒ�வ�அIேதா 
சிIைதயா ன�கல. கெகா5H வாடெல� ெச*+வாK ேவதனாதி 
ேதவ��னி வ�க�ட� காIத�வ� வி(ைசய� சி4த�கQ� ஏவ=+2ய 
அIதண�க� பலேகா� �கமனா ட*பிற க�5�க விலாச4�ட� 
அJ+த சிதாகாச ஞானிஅ� பலமாH� ஆனIத நடனமணிேய. ...8  
2609  நOறணிI ெதாளி�அ.க மணிM5H ச�மா�.க ெநறிநிJ'� அ�ப�மனமா� 
நிலமீ� வள�ேதவ தா�ேவ நிைலயான நிைறேவ (ெமK ய��ச4தியா�)(169) 
வ OறணிI தழியாத நிதியேம ஒழியாத வி5ேண அக5டL4த 
ெவளிேய விள'பர ஒளிேய வைரIதிடா ேவதேம ேவத��ேவ 
ZறணிI தைலகி�ற பாவிேய� நி�தி�4 �ைணமல�4 தா�'2யனாK4 
�ய�தO�I திைள*பா@� இ�பஅ� ேபாதியி= ேதாயஅ�� +2திக5டாK 
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ஆறணிI திHேவணி அ5ணேல அணி'லA� அ�ைமசிவ காமி7டேன 
அJ+த சிதாகாச ஞானஅ� பலமாH� ஆனIத நடனமணிேய. ...9  
2610  மணிெகா5ட ெந�யஉல காKஅதி= த'�ஆ� மா.களாK ஆ�மா.களி� 
மலெமாழி4 தழியாத ெப�வா> விைன4த�� வ�ளலாK மாறாமிக4 
திணிெகா5ட �*+ரா திகெள2ய நைகெகா5ட ேதவாK அக5டஞானU 
ெச=வமாK ேவேலI� ேசயாK கஜானனU ெச�மலாK அைணயாகெவ� 
பணிெகா5ட கடAளாK. கடAள ெரலா�ெதாW� பரமபதி யாKஎக�த� 
பரேம�� யாK*பரம ேபாதமாK நாதமாK பரமேமா kாதி.கமாK 
அணிெகா5ட L4தஅP MதியாKU ேசாதியாK ஆ�I�ம களவ�வமாK 
அJ+த சிதாகாச ஞானஅ� பலமாH� ஆனIத நடனமணிேய. ...10  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
 
 
169. அ�.'றி*+ 163 கா5க. 
  
 
5. எதி�ெகா� ப4� (2611 - 2620)  எ5சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த� (170) 
2611  ஆனIத. S4தைன அ�பல4 தாைன 
அJ+த4 ேதைனஎ� ஆதி*பி ராைன4 
ேதனIத. ெகா�ைறஅ� ெச(சைட யாைனU 
ெசக5வி ைடயைன எக5ம ணிைய 
ேமானIத4 தா�ெப@� தானIத4 தாைன 
�4தைன �4தியி� வி4தைன �4ைத 
ஈனIத. காெதைன ஏ�@ெகா5 டாைன 
இ�ைறஇ ரவி=எ தி�I�ெகா� ேவேன. ...1  
2612  அH4தவ�. ெக=லா�அ ��+2 வாைன 
அ�பல. S4தைன எ�ெப� மாைன4 
தH4ெதைம ஆ5Hெகா5 ட�பளி4 தாைனU 
சகர� த�ைனஎ� தIைதைய4 தாைய. 
கH4த�� +�மணி க5ட4தி னாைன. 
க5:த லாைனஎ� க5ணக லாைன 
எH4ெதைன4 ��ப�வி� ேடறைவ4 தாைன 
இ�ைறஇ ரவி=எ தி�I�ெகா� ேவேன. ...2  
2613  மாலய� ேத�7� காணாம ைலைய 
வIதைன ெசKபவ� க5டம �Iைத 
ஆல�அ �தி�அ �Iத=ெசK தாைன 
ஆதிைய ஆதிேயா டIதமி லாைன. 
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கால�வ �Iதிவி ழAைத4 தாைன. 
க�ைண.க டைலஎ� க5ணைன யாைன 
ஏலம ணி'ழ லா�இட4 தாைன 
இ�ைறஇ ரவி=எ தி�I�ெகா� ேவேன. ...3  
2614  LIதர�. காக�� Z�ெச� றாைன4 
Zயைன யாவ�� ெசா=ல2 யாைன* 
பIத�அ @.'�ப ராபர� த�ைன* 
ப4த�உ ளெகா�ப ர(Lட ராைன 
மIதர ெவJபி�ம கி>Iதம�I தாைன 
வானவ� எ=லா�வ ணகநி� றாைன 
எIதைம ஆ5Hந= இ�பளி4 தாைன 
இ�ைறஇ ரவி=எ தி�I�ெகா� ேவேன. ...4  
2615  அ�ப�க� ேவ5H�அ ைவஅளி* பாைன 
அ�பல4 ேதநட� ஆHகி� றாைன 
வ�ப�க� ெந(சி=ம �வ=இ= லாைன 
வானவ� ேகாைனஎ� வா>�த லாைன4 
��ப� தவி�4�UL கெகாH* பாைனU 
ேசாதிையU ேசாதி7� ேசாதிைய நாQ� 
எ�பணி ெகா5ெடைன ஏ�@ெகா5 டாைன 
இ�ைறஇ ரவி=எ தி�I�ெகா� ேவேன. ...5  
2616  க5:த லாைனஎ� க5ணம�I தாைன. 
க�ணாநி திைய.க ைறமிடJ றாைன 
ஒ5:த லா�உைம வா>இட4 தாைன 
ஒ�வைன ஒ*பிலா உ4தம� த�ைன 
ந5:த= யா�.'�அ �ைமயி னாைன 
நாதைன எ=லா�.'� ந=லவ� த�ைன 
எ5:த= ெசKெதன. கி�பளி4 தாைன 
இ�ைறஇ ரவி=எ தி�I�ெகா� ேவேன. ...6  
2617  ெவ�விைட ேம=வ�� வ O@ைட யாைன 
ேவத� �வினி= வ OJறி�I தாைன. 
க�விைர யா�மல�. ெகா�ைறயி னாைன. 
கJபகI த�ைன�. க5ெகா�க ��ைப 
உ�விைன நO.கிஎ� உ�ளம�I தாைன 
உல'ைட யாைனஎ� உJற� ைணைய 
எ�விைன ஒ�@�இ லாதவ� த�ைன 
இ�ைறஇ ரவி=எ தி�I�ெகா� ேவேன. ...7  
2618  ெப5ணம� பாகைன* ேபர� ேளாைன* 
ெப2யவ�. ெக=லா�ெப 2யவ� த�ைன. 
க5ணம� ெநJறி. கடA�பி ராைன. 
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க5ணைன ஆ5ட�. க5ணைன எக� 
ப5ணம� பாட=ப 2சளி4 தாைன* 
பா��த= அ5ட�ப ைட4தளி* பாைன 
எ5அம ராதஎ ழிNைட யாைன 
இ�ைறஇ ரவி=எ தி�I�ெகா� ேவேன. ...8  
2619  வளெகாQ� தி=ைல*ெபா� ம�@ைட யாைன 
வானவ� ெச�னியி� மாணி.க� த�ைன. 
களக�இ லாதக �4�ைட யாைன. 
கJபைன �J@�க டI�நி� றாைன 
உளெகாQ� எ�த�உ யி�4�ைண யாைன 
உ5ைமைய எ=லா�உ ைடயவ� த�ைன 
இள�பிைற g�ய ெச(சைட யாைன 
இ�ைறஇ ரவி=எ தி�I�ெகா� ேவேன. ...9  
2620  'Jறெம= லா�'ண மாக.ெகா� வாைன. 
S4�ைட யாைன*ெப5 S@ைட யாைன 
மJறவ� யா�.'�அ 2யவ� த�ைன 
வIதி*ப வ�.'மி கஎளி யாைன* 
ெபJறம ேத@�ெப 2யபி ராைன* 
பிைற�� ேயாைன*ெப� மாைனஎ� மாைன 
எJறிஎ� ��ப�எ லா�ஒழி4 தாைன 
இ�ைறஇ ரவி=எ தி�I�ெகா� ேவேன. ...10  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
____________________________________________________________________________ 
 
170. எ5சீ�. கழிெந�ல�U சIத வி�4த�. ெதா. ேவ. 1. ச. �. க. ஆ. பா. 
எ5சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த�. ெதா. ேவ. 2. 
 
------ 
 
6. +றெமாழி. கிரக= (2621 - 2630)  க�டைள. கலி4�ைற 
2621  ேகளனI தா�ஒ� ேபா�5 டைனமன. ேகத�அற 
நOளன� ேதH ��யா� எ�நின. கீIதெத�ேற 
ேவளன� ேபா=நைட மி�னா�� ைமIத�� ேவ�.ைகயாK 
ஏளன� ெசK'வ� நOஅ� ளாவி�= எ�அ*பேன. ...1  
2622  அ*பாநி� ெபா�ன�� எ�ேம= தையெசK தளி4திைலேய= 
�*பா னA�ஒ� ேபா��9 வா� Lழ�றைனேய 
இ*பா2= ஈச� தி�வ�� நOெபJற ெதஙனேமா 
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ெச*பாK எனவ2* பா�சி2* பா�இU ெசக4தவேர. ...2  
2623  தO�ெசK ேதJக�� ெசKவா�நி� சி4த� தி��பிைலேய= 
தா�ெசK ேதக4� ணாஒ� ேபா� தவி�Iதநின. 
ேக�ெசK தா�சிவ� எ�ேற உலக� இழிAைர4தா= 
யா�ெசK ேவ�ெதKவ ேமஎளி ேய�உயி�. கி�ன�ேத. ,,,3  
2624  ெத2யாைம யா=சிறி ேய�ெசK'J ற4ைதநி� சி4தமதி= 
பி2யாைம ைவ4த�� ெசKதிைல ேய=எைன* ெபJறவQ� 
ெப2யாைச ெகா5டபி� ளாKஅர� எ�தர* ெபJறெத�ேற 
ப2யாைச ெசK'வ ளா=அய லா�எ� பக�வேத. ...4 
2625  எ5ணாம= நாய� ேய�ெசKத 'Jறக� யாA�எ5ணி 
அ5ணாநி� சி4த� இரகாK எனி=இ கயலவ�தா� 
ெப5ஆ� இட4தவ� ேபர�� சJ@� ெபறாதநின. 
ெகா5ணாதி9 வ5ைம விரத�எ� றா=எ� உைர*ப�ேவ. ...5  
2626  ெபாKயான வ(சக ேன�பிைழ யாA� ெபா@4�ன�� 
ெசKயாK எனி=எ� ெசK'வ� யா�இU ெசகதல4ேதா� 
எKயா விரத4தி= யா�ெபJ றாKஎ� றிக>வ�க5டாK 
அKயாஎ� இ�ன� ேதஅர ேசஎன தா5டவேன. ...6  
2627  உ�உ�ள� ெகா5ேடJ க�ளாK எனி=இ9 உலக�ெபாKயா� 
எ�உ�ள� ெகா5ட களவறி யா�நி� ேறடவிேக 
நி�உ�ள� ெகா�விர த*பய� யா� நிக>4ெதனேவ 
��உ�ள� ெகா5H ெமாழிவ�க5 டாKஎ� �தலவேன. ...7  
2628  �Iேதாைக ெகா5Hநி� த5ண�� வா2யி� G>'தJகி 
கIேதாஎ� ��ப� �ைட4த� ளாKஎனி= ஆ'லக� 
வIேதா சிவவிர தாஎ� ெபJறைன வாKதிறஎ� 
றிIேதா� த�சைட யாKவிைட யாKஎ�ைன ஏLவேர. ...8  
2629  ஆL� ப�யி= அககா ர��உைட யா�எ�ெற5ணி* 
ேபL� ப�யி= என.க� ளாKஎனி= ேப�லேகா� 
ஏL� ப�வ�� ெபாKேவட� எ�றைத எ5ணிஎ5ணி. 
SL� ப�வ� ேமஎ�ெசK ேக�எ� 'லெதKவேம. ...9  
2630  ஐத� �H�ெந( சக4ேத� பிைழகைள ஆKI�ெவ@� 
ெபாKத� �க=உைட ேயJ'� க�ைண +2Iதிைலேய= 
ெவKத�� உ5ட விரதாநி� ேநா�+ வி�4த�எ�ேற 
ைகத�� ெவ5ணைக ெசKவ�க5 டாKஅ�� கJபகேம. . ..10  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
 
------- 
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7. தி�*+கJ பதிக� (2631 - 2640)  ெகாUசக. கலி*பா(171) 
2631  ேவக�@ ெந(ச ெமலிA� எளிேய�ற� 
ேதக ெமலிA� ெத2I�� இரகாேய= 
மாக நதி7� மதி7� வள�சைடஎ� 
ஏக இனிமJ ெறன.கா� இர'வேர. ...1  
2632  க�ள மன4�. கைடேயா�பா= நா:@�எ� 
உ�ள ெமலிA� உட=ெமலிA� க5��I�� 
எ�ளி� அளA� இரகி அ�ளாேய= 
எ�Q� உலகி= என.கா� இர'வேர. ...2  
2633  ெபா�ைன வள�*பாைர* ேபாJறாம= எ�ெப�மா� 
உ�ைனமதி4 ��P@�எ� உ�ள� அறிIதி�I�� 
அ�ைனயிP� சால அ��ேவாK அ�ளாேய= 
எ�ைன �க�பா�4 ெதன.கா� இர'வேர. ...3  
2634  ��Pைடய வியா.கிரம4 ேதாNைடயா� தானி�.க* 
ெபா�Pைடயா� ப.க� +'வாேன� எ�றி�*ேப� 
த�Pைடய ��ப� தவி�4தி க�ளாேய= 
எ�PைடயாK மJறி ெகன.கா� இர'வேர. ...4  
2635  வ�க5ண� த�ைம மதியா�� ெபா�ன�யி� 
த�க5 அ�ேய�த� ச(சலவ� ெந(சக4தி� 
+�க5 உழ=ைவ* +க=கி�ேற� கா4திைலேய= 
எ�க5 அைனயாK என.கா� இர'வேர. ...5  
2636  ேதா�@வ�� மாKவ��ஆ� g>Uசியிைட* ப�டைலI� 
மா�@ெகாQ� ேதவ� மரைப மதியாேம 
சா�@ெகாQ� நி�ைனU சரணைடIேத� நாேயைன 
ஏ�@ெகாளாK எ�னி= என.கா� இர'வேர. ...6  
2637  தO��J@� நாQ� ெசயிP� ெபா@4த�Q� 
சா��J@� g>Iத தயாநிதிநO எ�றைடIேத� 
ேகா��J@� தOர. 'றியாேய= ந�ைமஎ�ப 
ேத��அJற பாவி. ெகவ�தா� இர'வேர. ...7  
2638  ��றியமா பாதக4ேதா� g>விைனைய ஓ�கண4தி= 
அ�@தவி�4 தா5ட அ��கட=நO எ�றH4ேத� 
க�@@�எ� க5கல.க� க5H� இரகாேய= 
எ�@�உளாK மJறி ெகவ�தா� இர'வேர. ...8  
2639  ேகாடாேம ப�றித�� '��க�'4 தாயாகி 
வாடா �ைலெகாH4த வ�ள=என நா�அH4ேத� 
வாடாஎ� @�அ�ளி= வா>வா� அ�ளிைலேய= 
ஈடா�� இ=லாK என.கா� இர'வேர. ...9  
2640  க=லா நைடேய� க�ைணயிேல� ஆனாN� 
ந=லா� +கW� நமUசிவா ய*ெபயேர 
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அ=லா� பJெறா� றறிேய� அ�ளாேய= 
எ=லா� உைடயாK என.கா� இர'வேர. ...10  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
___________________________________________________________________________ 
 
171. கலிவி�4த�  ெதா. ேவ. 1. 2. ச. �. க. 
ெகாUசக. கலி*பா. ஆ. பா. 
 
--------- 
 
8. சிIைத4 தி�*பதிக� (2641 - 2650)  ெகாUசக. கலி*பா 
2641  விைடஆ�.'� ெகா�உைடய வி4தகஎ� @�அ�யி� 
இைடஆ�4� நி�றW�இ9 ஏைழ�க� பாராேம 
நைடஆ�.'� வா>.ைகயிேல ந='ரேவா�. கீயாத 
உைடயா�.ேகா எ�ைன உைடயாK உதAவேத. ...1  
2642  கJேற அறியா. கைட*+ைலேய� ஆனாN� 
உJேறநி� த�ைனநிைனI ேதா�கி�ேற� அ=லாேம 
 
மJேற�� ேதேற�எ� வ��ய�தO�I ��'ளிரU 
சJேற இரகி4 தயAெசKதா= ஆகாேதா. ...2  
2643  க=லா ெராH�தி2Iெத� க5ேணநி� தா�வW4�� 
ந=லா� தைம.காண நா:கி�ேற� ஆனாN� 
வ=லாKநி� த�ைனஅ�றி மJெறா� றறிேய�நா� 
எ=லா� அறிவாK. கிதைனஇய� ப=எ�ேன. ...3  
2644  க�ளெநறி ெகா�Q� கைடநாேய� எ�னிP�நி� 
வ�ள= மல�4தாேள வW4�கி�ேற� எ�Pைடய 
உ�ள ெமலிேவா Hட=ெமலிA� க5H�அIேதா 
எ�ளளA� எIதாK இரகா தி�Iதைனேய. ...4  
2645  சீ��ைணயா� ேதH� சிவேனநி� த�ைனஅ�றி 
ஓ��ைண7� இ=ேல�நி� ஒ5ெபாJ பத�அறிய 
கா��ைணயா நாH� கலாபிஎன நாHகி�ேற� 
ஆ��ைணஎ� ைறயா அகல இ�Iதைனேய. ...5  
2646  ேபKஅைனயா ேராH� பிைழ+2Iேத� ஆனாN� 
நாKஅைனேய� நி�Pைடய நாம� நவிJ@கி�ேற� 
தOஅைனய ��பி= திைக.கி�ேற� க5��I�� 
தாKஅைனயாK சJ@� தயA +2Iதிைலேய. ...6  
2647  ெவ�ள ம�A� வி2சைடயாK எ�Pைடய 
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உ�ள வி2A� உட=ெமலிA� க5��I�� 
த�ள2ய நி�ன��ஓ� சJ@� +2யாேம 
க�ளவிைன. ெக�உள4ைத. ைககா�� நி�றைனேய. ...7  
2648  எ�P2ைம4 தாK.'� இனியாKநி� ஐIெதW4ைத 
உ�Pநிைல. ெக�ைன உ24தா.க ேவ5Hதிேய= 
ம�Pலகி= ெபா�Pைடயா� வாயி=தைன. கா4தய�Iேத� 
த�Pைடய எ5ணI தைன��.க ேவ5Hவேத. ...8  
2649  'Jற�எலா� ந=ல 'ணமாக. ெகா5ட�Q� 
உJற�ைண நOேயமJ ேறா��ைண7� இ=ைலஎ�ேற 
நJறைலைம யா�உன� நாம� நவி=கி�ேற� 
கJறவேன எ�றைனநO ைகவி�=எ� ெசKேவேன. ...9  
2650 அறியா* ப�வ4 தறிA@4தி ஆ�ெகா5ட 
ெநறியாேன நி�ஆைண நி�ஆைண நி�ஆைண 
ெபாறியா�நி� நாம� +கNவேத அ�றிமJைற 
ெவறியா�வ� நாமெமா�@� ேவ5ேட�நா� ேவ5ேடேன. ...10  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
 
 
--------- 
 
9. உKைக4 தி�*பதிக� (2651 - 2662)  கலிவி�4த� 
2651  தி�A� சீ��சி ற*+�தி றN�சJ 
'�A� க=வி7� 'Jறமி= ேக�வி7� 
ெபா�வி= அ�ைன7� ேபா.க@ தIைத7� 
த�ம ெவ�விைடU சாமிநி� நாமேம. ...1  
2652  ெபாKய ேன�பிைழ யாA�ெபா @4த�� 
ெசKய ேவ5H�நி� ெச�ெபாJப தமலா= 
அKய ேன�.க ணாஇ9அ �யேனJ 
'Kய ேவ@+ க=இைல உ5ைமேய. ...2  
2653  க�ள ெந(சக ேனP�க ைடயேன� 
வ�ள= நி�மல� வா�கழJ பாதேம 
உ�Q ேவ�மJைற ஓ�ெதKவ ேநய�� 
ெகா�ள ேல�எ�' றி*பறிI தா�கேவ. ...3  
2654  வ(ச மாத�ம ய.க�க னவிP� 
எ(L றாதிதJ ெக�ெசK' ேவ�எ�ற� 
ெந(ச� அ�மய= நOகிட வIெதைன4 
த(ச� எ�@� சர5தI� கா.கேவ. ...4  
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2655  பJ@ ெந(சக* பாதக ேன�ெச7� 
'Jற� யாA�' ண�என. ெகா5ட�� 
உJற எ��ைண ேயP�உ தAவாK 
கJற நJறவ� ஏ4���. க5ணேன. ...5  
2656  மதி7� க=வி7� வாKைம7� வ5ைம7� 
பதி7� ஈIெத�ப Lபதி ெமKIெநறி. 
கதியி� ைவ*ப� நி�கட� வ�கட= 
வதி7� ந(ச�அ ணிமணி க5டேன. ...6  
2657  நOH வா>.ைக ெநறிவ� ��பினா= 
வாH� எ�ைனவ �Iத=எ� @�பத� 
பாH� வ5ண�நJ பாக�� வாKம�@� 
ஆH� �.க5அ ��ெப� ெவ�ளேம. ...7  
2658  சிIைத ெநாIதிUசி றியஅ �யேன� 
எIைத எ�@ைன எ5ணிநிJ கி�றன� 
இI� ேசகர ேனஉ�ற� இ�ன�� 
தI� கா*ப�� த�கட� ஆ'ேம. ...8  
2659  உ�ைன நாH�எ� உ�ள� பிற2ைட* 
ெபா�ைன நாH�+ �ைமஇ ெத�ெகாேலா 
மி�ைன நாH�ந= ேவணி*பி ரா�இேக 
எ�ைன நா�எ ன.க�� ெசKகேவ. ...9  
2660  இைழெபா @4த� ைலயவ�. ேகJறஎ� 
பிைழெபா @*ப�� ேபர�� ேகத'� 
மைழெபா @.'�வ �Aைட ேயா�+க> 
தைழெபா @.'�ச ைட��4 தIைதேய. ...10  
2661  Gட ேன�பிைழ �J@� ெபா@4�ைன* 
பாட ேவஅ�� பாெகன. கீதிேய= 
நாட ேவ@ம ைனயிைட ந5ணிநா� 
வாட ேவ5Hவ ெத�ைனஎ� வ�ளேல. ...11  
2662  மி�ெனா* பாகி விள'�வி 2சைட 
எ�ன* பாஎன. கி�ன�� ஈI�நி� 
ெபா�ெனா* பாI�ைண* M�பத� ேபாJறிேய 
உ�ன* பாகி�உ ய�ெநறி உK.கேவ. ...12  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
 
 
---- 
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10. அபராத வி5ண*ப� (2663 - 2684)  அ@சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த� 
2663  உலக� பரA� ெபா�ேளஎ� உறேவ எ�ற� உயி�.'யிேர 
இலக� பர4ேத பர�பரமாK இ�ப நட(ெசK எ�இைறேய 
கலக� பரA� மன4ேதைன. ைகவி� �டநO க��திேயா 
திலக� பரA� <தJபாக� எ�ப த�ளி� திற4த�ேற. ...1  
2664  அ�ேறா� ெபா�ளாK அ�ேயைன ஆ�ெகா5 ட�ளி அறிவளி4தாK 
இ�ேறா சிறிேய� பிைழக�தி இரகா தகJற எ5:திேயா 
'�ேறா� அைனய 'ைறெசயிP� ெகா5H 'ல�ேப Lத=எIதாK 
ந�ேறா க�ைண* ெப�கடேல ஆளாK இIத நாயிைனேய. ...2  
2665  நாK.' கைடேய� பிைழஅைன4�� நா�= தவ4தா= ந=கியந= 
தாK.'� ேகாப� உ@�எ�னி= யாேர ெய�பா= சலியாதா� 
வாK.'� க�ைண. கட=உைடயாK உ�பா= அH4ேத� வலிIெதளிய 
ேபK.'� தயA +2கி�ேறாK ஆள ேவ5H� ேபைதையேய. ...3  
2666  ேபைத* ப�வ4 ெதைனவலிய* பி�4தா� ெகா5ட ெப�மாேன 
ேபாைத. கழி*பா� வ O5+27� +ைலேய� பிைழைய* ெபா@.கிைலேய= 
வாைத* பH�எ� உயிைரஉ�ற� மல�4தா� ��ன� ம�வி4ேத 
ஓைத. கட=g> உலக4ேத பழிg> வி*ேப� உைர4ேதேன. ...4  
2667  உைர4தா� சில�சி� னா�கழிய உ@ேவ� எ�ன உைர4தவேர 
நைர4தா� இறIதா� அவ�த�ைம நா�க5 ��I�� நாணாேம 
விைர4தா� மலைர* ெபறலா�எ� ெற5ணி வ Oேண இைள.கி�ேற� 
திைர4தா> கடலிJ ெப��பிைழேய ெசKேத� எ�ன ெசKேவேன. ...5  
2668  ெசKேவ� தOைம நல�ஒ�@� ெத2ேய� ெத2I� ெதளிIேதாைர 
ைவேவ� அ�றி வா>4ேத�எ� வ5ண� இIத வ5ண�எனி= 
உKேவ� எ�ப ெத9வாெற� உைடயாK உKேவ� உKவி4தா= 
ைநேவ� அலதி ெக�ெசKேவ� அIேதா எ5ணி நலிேவேன. ...6  
2669  எ5ணி நலிேவ� நி�பாத� எIநா� அைடேவா� எனஎ�பா= 
ந5ணி நலிைவ4 தவிராேய= எ�ெசK திHேவ� நாயகேன 
க5ணி நலிய* பH�பறைவ. கா=ேபா= மன.கா= க�H5ண* 
ப5ணி நல(ேச� தி�.S�ட� +'த எனிP� ப2Iத�ேள. ...7  
2670  ப27� மன4தா= க�ைணநட� பரAI ெதா5ட� பத*பணிேய 
+27� இன4தா ெராHS�* +னித னாக ேவ5H�என4 
தி27� அ�ைமU சிறிேயP. கிரகா தி�Iதா= சி�னா�பி� 
எ27 ெகாHவாK நரக4�. ெக�ெசK ேவ�எ� ெசKேவேன. ...8  
2671  எ�ெசK திHேவ� +ைலநாேய� இயJ@� பிைழக� எ=லா�நி� 
ெபா�ெசK மல�4தா� �ைணஅIேதா ெபா@4�. க�ைண +2யாேத= 
+�ெசK விளவி* பயனிலியாK* +ற4திJ கிட4தி எனஅ�யா� 
வ�ெசK உைரயி= சி2*பா�மJ ற�க5 ெடங� வா>ேவேன. ...9  
2672  வாழா மன4தி� வழிெச�@ வாளா நாைள. கழி.கி�ற 
பாழா� உலகU சி@நைடயி= பாவி ேயைன* பதிவி4தாK 
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ஊழா� எனி=எ� ெப�மாேன இ�P� விைனயா= ஒதிஅைனேய� 
ஏழா� நர'. காளாேவ� அ=லா= +க=எ� எளிேயJேக. ...10  
2673  எளிேய� க�ைண4 தி�நட(ெசK இைண4தா� மல�க5 �தயெமலா� 
களிேய� க�கJ பாைறஎன. கிட.கி� ேற�இ. கைடேயைன 
அளிேய ெப�க ஆQதிேயா ஆ�கி லாேயா யாெதா�@� 
ெதளிேய� அIேதா அIேதாஎ� ெசKேவ� விலகிJ சிறிேயேன. ...11  
2674  சிறிேய� பிைழைய4 தி�Aள4ேத ேத�Iதி ெக�ைனU சீ@திேயா 
எறிேய� என.ெகா5 �ர'திேயா இ9வா ற9வா ெறனஒ�@� 
அறிேய� அவல. கட=அWIதி அIேதா அWகி அய�கி�ேற� 
பிறிேய� எ�ைன* பி2.கிP�பி� �ைண7� காேண� ெப�மாேன. ...12  
2675  காேண� நின� தி�வ�ைள. க5டா� தம� கழ=தைலேம= 
Mேண� உலகU சி@நைடயி= ேபாI� ெபாKேய +க�றIேதா 
வ Oேண Lழ�@ ெமலிகி�ேற� எ�ேன இ�ன= மிகULம.'� 
Zேண எனஇ ெகைனவிதி4தாK எIதாK யா� g>ேவேன. ...13  
2676  g>ேவ� நின� க�ைணநட� gW� ெப2யா� தைமUg>I� 
வா>ேவ� எளிேய� 'றி*பிIத வ5ண� என� மன.'ரேகா 
தா>ேவ� நிைன7� தா>வி*ேப� அவல. கடலி= சலியாேம 
வ O>ேவ� எ�றா= எ�ெப�மா� இதJெக� ெசKேக� விைனேயேன. . ..14  
2677  விைனேய ெப�.கி. கைடநாேய� விடயU ெச�.கா= மிகநO5ட 
பைனேய எனநி� @ல�கி�ேற� பாவி ேயP. க�Qதிேயா 
நிைனேய நிைனயா* பிைழக�தி ெநகிழ விடேவ நிைனதிேயா 
அைனேய அைனயாK தி�.'றி*ைப அறிேய� ஈெத� ற�ேயேன. ...15  
2678  அ�ேய� �HகிU ெச7�பிைழக� அனIத� அவJைற அIேதாஇ. 
ெகா�ேய� நின.'Iெதா@�உ�ள� 'ைமI� நHகி. 'ைலகி�ேற� 
ெச�ேய� மனேமா விைனேயாநி� ெசயேலா ெசKைக ெத2ேய�ெவ5 
ெபா�ேய திகW� வ�AைடயாK யா� +2ேவ� +ைலேயேன. ...16  
2679  +ைலேய +27� மன�ேபான ேபா.ேக அ=லா= +5ணியந= 
நிைலேய அறிேய� சிறிேயP. க�ள= அழேகா நிைறIத'ண 
மைலேய மணிேய ம�Iேதஎ� வா>ேவ எ=லா� வ=ேலாேன 
கைலேய க��� கழNைடயாK அ�ளா ைம7�நி� கட�அ�ேற. ...17  
2680  கடIதா> கய�ேபா= ெச�.கிமயJ கடலி= அW4தி. கHவிைனேய� 
மடIதா> மன4ேதா Hைலகி�ேற� கைரக5 ேட@� வைகஅறிேய� 
ெதாட�Iதா� எH*பா� எைனெயH.'� �ைணநி� மல�4தா� �ைணக5டாK 
அட�Iதா� தம.'� அ��கி�ேறாK ஆைண ஆைண அ�ேயேன. ...18  
2681  அ�யா� இ�ப� அைடகி�றா� அ�ேய� ஒ�வ� அய�கி�ேற� 
ப�யா� பல�� பலேபசிU சி2யா நி�றா� பரIதிரA� 
வி�யா நி�ற ெத�+2ேவ� இ�P க�ைண விைள4திைலேய 
ெகா�யா� பிைழ7� 'ணமாக. ெகா5H மகிW� 'ண.'�ேற. . ..19  
2682  '�றா நிைலநி� ற��அைடIதா� அ�ப� எ=லா� ெகா�ேய�நா� 
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ந�றா� ெநறிெச� றறியாேத மன(ெச= வழிேய நட.கி�ேற� 
ெபா�றா மணிேய அவ�.க�ளி எ�ைன விH4த= +கழ�ேற 
எ�றா= என.ேக நைகேதா�@� எIதாK உள4�. ெக�னாேம. ...20  
2683  எ�ஆ �யி�. 'யி�அைனயாK எ�ைன* ெபா�ளாK எ5ணிமகி>I 
தIநா� அ�ைம ெகா5டளி4தாK யா�.ேகா வIத வி�Iெதனேவ 
இIநா� இரகா தி�.கி�றாK எேக +'ேவ� எ�+2ேவ� 
நி�னா= அ�றி* பிற�த�மா= ேவ5ேட� ஒ�@� நி�மலேன. ...21  
2684  நி�பா= அைடIதா� அ�பாேல அ�யா� எ=லா� ெநHவிைனேய� 
வ�பா= மன*ேபK த�பாேல வ�IதிU Lழ�@ மய�கி�ேற� 
ெத�பா= ேநா.கி இ�பநட� ெசK7� இைறவா சி@வP.கா 
��பா= அ�த. கட=அளி4த �த=வா எ�ைன ��Pதிேய. ...22  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
 
 
-- 
 
11. கலி வி5ண*ப� (2685 - 2694)  க�டைள. கலி4�ைற 
2685 ெசறியாத ெந(சக வ(சக ேன�இU சி@தல4ேத 
அறியா தறிIதவ� ேபாJசில ெசKதிட= ஐயநி�தா� 
'றியா த24தல தாைணமJ றி=ைலஎ ெகாJறவேன 
�றியா த��ெசKதி ேயாெத2 ேய�எIைத ��னியேத. ...1  
2686  தOெதா�@ ேமக5 டறிIதத= லா=பல� ேசரநல� 
யாெதா�@� நா�க5 டறிேய� அறிIதவ� எ�னஇேக 
ேபாெதா�@ ேபா.'கி� ேற�பிைழ யாA� ெபா@4த��வாK 
மாெதா�@ பாக4 �ைணஅ�றி நJ@ைண மJறிைலேய. ...2  
2687  எ=லா� ெத2Iத இைறவாநி� த5ண�� எK�கிலா* 
ெபா=லாத பாவி* +ைலேய� பிைழைய* ெபா@4த��வாK 
க=லா மன.கைட யாேல கைடைவ4�. க5ட��� 
ப=லா= அ:4�ைண 7�அறி ேய�இ�ப� ஆவ�ேவ. ...3  
2688  ம5:ைட யா2ைட வாளா மன(ெசல ைவ4ததலா= 
எ5:ைட யா2ைட எKதிநி� தா5மல� ஏ4�கிேல� 
+5:ைட யா2J +ல�+கி� ேறைன* ெபா@4த���. 
க5:ைட யாKகழJ காNைட யாKமணி க5ட4தேன. ...4  
2689  தாழாத ��பU ச�4திர4 ேதஇ4 தனிஅ�ேய� 
வ Oழாத வ5ண� க�ைணெசK வாKஎ�ைன ேவ5�அIநா� 
ஊழா� விைனதவி�4 தா5டைன ேயஎ� உைடயவேன 
வாழா வைகஎைன இIநா� விH4த= வழ.கலேவ. ...5  
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2690  ஊ�ெசKத ெவ�+ைல. S��� ெபா��� 'ைனமறI� 
நா�ெசKத தOைமைய நாேன நிைன.க நH'கி�ேற� 
ஏ�ெசK தைனஎன. ேகளா� ேமN� இர'கி�றாK 
வா�ெசKத நாதநி� த5ண�� வ5ண�எ� வா>4�வேன. ...6  
2691  ஆயா� நா�ெச7� 'Jற கைள.க5 டறியி=ெபJற 
தாயாயி P�ெபா@* பாளல ஆகைவ சJறலேவ 
ஓயா� ெசK7I ெதா@�ெபா@4 தாQ� உைனஎளிேய� 
வாயா= உைர.கA� மா�ேட�அI ேதாஎ�ன வ�ைமஇேத. ...7  
2692  ஒ�@I ெத2Iதிட மா�டா* ப�வ4 �ண�AதIதாK 
இ�@I த�தJ கிைறவா நி�உ�ள� இையதிெகாேலா 
க�@ க�4ெதாH மா>'கி� ேற�உ� கழ=அ�.ேக 
��@ க�4தறி ேய�சிறி ேய�எ� �ணிவ�ேவ. ...8  
2693  ஆவா எனஎைன ஆ�ெகாள ேவ5H� அ�ைமெகா5ட 
ேதவாஎ� 'Jற� தி�Aள4 ெத5ணி=எ� ெசKதிHேவ� 
வாவா எனஅைழ* பா�பிற� இ=ைல மறI��எ�ற� 
நாவா= உைர.கA� மா�ேட� சி@ெதKவ நாமகேள. ...9  
2694  ப�ள4தி ேலெசN� நO�ேபா=எ� உ�ள� பர*பதலா= 
எ�ள4தி ேலசிறி தாயிP� நா�ெச=வ தி=ைலஎIதாK 
க�ள4தி ேலெசா=N கி�ேற� அலநி� கழலிைணஎ� 
உ�ள4தி ேலநி�ற ஆகைவ கா5க உைடயவேன. ...10  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
 
 
- 
 
12. அ�ைம* பதிக� (2695 - 2704)  எ5சீ�.(172) கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த� 
2695  ஆ�விைனயா= பய�உ@வா� அசதி யாட 
அIேதா இ* +ைலநாேய� அ�பா= நி�பா= 
ேவ�விெச7� ெப�Iதவ�.ேக ேவ�வி ெசKய 
ேவ5H�இதJ ெக�ெப�மா� க�ைண ெசK7� 
நா�விைளவி= சி�னாேள இ�தா� உ5ைம 
ந�+�என நவி�@ைனேய ந�பி நி�ேற� 
ேக�வியிலா4 �ைர4தனேமா அல� நாேய� 
கிள.'�ைற கிள.கிலேனா ேக�� லாேய. ...1  
2696  ேக��லாK அ�ேய�ெசK �ைறைய அIேதா 
ேக�லா. 'ண4தவ�பா= கி�H கி�ேறாK 
ஏ��=ஆ யிரேகா� எனிP� சJ@� 
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எWத�� யா.'ைறெகா5 �ைள.கி� ேற�நா� 
ேச��யா வி�P�எைனU ேச��4 தO�.'� 
சி@மன4தா= ெசKபிைழைய4 ேத�தி யாயி= 
நா��=ஆ� கா.கவ=லா� எ�ைன எIதாK 
நா�கழியா வ5ண�இனி ந=க=ேவ5H�. ...2  
2697  ேவ5டாைம ேவ5Hகி�ேறா� நிJக மJைற 
ேவ5Hவா� ேவ5Hவன வி��பி ந='� 
Z5டாத மணிவிள.ேக ெபா�வி லாH� 
Lட�.ெகாWIேத எ�Pயி�.'4 �ைணேய எ�ைன 
ஆ5டா@ G�றா5�= ஆ5H ெகா5ட 
அ��கடேல எ�உ�ள4 தம�Iத ேதேவ 
ஈ5டாவ எனUசிறிய அ�ேய� உ�ள4 
ெத5ண�அறிI த�ளாேய= எ�ெசK ேகேன. ...3  
2698  எ�ைனஅறியா*ப�வ4 தா5Hெகா5ட 
எ�'�ேவ என.'2ய இ�ப ேமஎ� 
த�ைனஇ�@ விட4�ணிIதாK ேபாN� அIேதா 
த'ேமாநி� ெப�க�ைண4 தகA. ெகIதாK 
உ�ைனஅலா ெதா�வ�த�பா= ெச=ேல� எ�ைன 
உைடயாேன எ�P�ள4 ��ேள நி�@ 
��ைனவிைன* பய�ஊ�ட நிைன*பி. கி�றாK 
��*பி.க4 �ணிIதிைலேய= ெமாழிவ ெத�ேன. ...4  
2699  எ�நாைண அறிI��எ�ைன அIேதா அIேதா 
இ9வைகெசK திட4�ணிIதாK எ�ேன எIதாK 
நி�ஆைண நி�ைனயலா ெதா�@� ேவ5ேட� 
நOஇதைன அறிIதிைலேயா நிைன*பி. கி�ற 
ம�னாஎ� ஆ�யி�.' வா>ேவ எ�க5 
மணிேயஎ� '�ேவஎ� ம�Iேத இ�P� 
உ�னா=இ 'யி�த24� வா>கி� ேற�எ� 
உ�ள�அறிI �தAதிேயா உண�கி ேலேன. ...5  
2700  உ�ளமறிI �தAவ�ந� உைடயா� எ=லா� 
உைடயா�மJ ெறா�'ைறஇ '5ேடா எ�ன. 
க�ளமன4 ேத�அIேதா களி4தி �Iேத� 
ைகவிHவா� ேபா=இ�IதாK க�ைண. '�ேற 
எ�ளNற* பHேவ�இ ேக� ெசKேவ� 
எெகWேக� யா�.'ைர*ேப� இ�P� உ�ற� 
வ�ளல�� திறேநா.கி நிJகி� ேற�எ� 
மன4�ய�ேபா� வைகஅ�ள மதி4தி டாேய. ...6  
2701  வைகஅறிேய� சிறிேய�ச� மா�.க ேமA� 
மா5+ைடய ெப�Iதவ4ேதா� மகிழ வாW� 
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தைகஅறிேய� நல�ஒ�@� அறிேய� ெபாK�ைம 
தா�அறிேவ� ந=ேலாைரU சல(ெசK கி�ற 
மிைகஅறிேவ� தOெக�ப எ=லா� இேக 
மிகஅறிேவ� எனிP�எைன விHதி யாயி= 
பைகஅறிேவ� நி�மீதி= பழிைவ4 திIத* 
பாவிஉயி� விட4�ணிேவ� பக�Iதி� ேடேன. ...7  
2702  இ�டவைக வா>கி�ேற� எIதாK நாேன 
எ5:கிேல� எ5:வி4தா= எ�ெசK ேவ�நி� 
ம�டல�ேச வ�ஆைண நிைன4த வ5ண� 
வா>வி.க ேவ5H�இIத வ5ண� அ=லா= 
��ட�என விட4�ணிதி யாயி= அIேதா 
gைற7@ ���ெபனA� Lழ�@ வானி= 
வி�டசிைல என*பவ4தி= விWேவ� அ�றி 
ேவெற�ெசK ேவ�இIத விழல ேனேன. ...8  
2703  விழJகிைற4� ெமலிகி�ற வ Oண ேன�இ9 
விய�உலகி= விைள4தி�ட மிைகக� எ=லா� 
அழJகிைற4த ப(ெசனேவ ஆ.கி நOேய 
ஆ�ெகா5டா= தH*பவ2 காேர ஐயா 
கழJக�ைம எனஉலக� அறிய ஒ�@� 
க�தறியாU சி@ப�வ4ெத�ைன ஆ5H 
நிழJக�ைண அளி4தாேய இIநா� நOைக 
ெநகிழவி�டா= எ�ெசKேவ� நிைலயி ேலேன. ...9  
2704  நிைலஅறிேய� நிைலஅறிI� ெபJற ந=ேலா� 
ெநறிஅறிேய� எனிP�உ�ற� ேநச ம�றி 
இைலஅறிேய� மJறவைர. கனவி ேலP� 
எ�Hைணஓ� �ைணஎனA� எ5: ேற�ந= 
கைலஅறிேய� க�4திலி�I தறிவி4 தாKநா� 
க5டறிIேத� எனிP�அைவ கா�ட ேவ5H� 
அைலஅறியா அ��கடேல அ�ேத ேதேன 
அ�பல4ெத� '�ேவநா� அ�ைம ஆேள. ...10  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
____________________________________________________________________________ 
 
172. எWசீ�. ெதா. ேவ. 1, 2. எ5சீ�. ச. �. க. ஆ. பா. 
 
-- 
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



13. சரண* பதிக� (2705 - 2715)  கலிநிைல4�ைற 
2705  மதிவா� சைடமா மணிேய அ��வ� ளேலந� 
நிதிேய தி�அ� பல4தா ட=ெசKநி4 தேனநி� 
�திேய� எனிP� உைனஅ� றி4�ைணயி ேல�எ� 
பதிேய எனெத5 ண�ப லி.'�ப�. க�ேள. ...1  
2706  ப�ேம= அ�ேய� உைனஅ� றிஓ�பJறி ேல�எ� 
��ேம= அ�ைவ4 த��ெசK திட��P க5டாK 
ெகா�ேம= விைடநா� �யஎ5' ண.'� றேம 
ெபா�ேம= விள'I தி�ேம னிஎ�+5 ணியேன. ...2  
2707  +5ணா� மன�ச( சலி4�� ள�+ல�I� நி�ேற� 
அ5ணா எைனஆ� ெகாளேவ5 H�அகJ@ வாேய= 
க5ணா� கைளக5 பிறிெதா� றிைலக�ள ேனைன 
எ5ணா விைனஎ� ெச7ேமா இதJெக�ெசK ேவேன. ...3  
2708  ெசKேவ� அவ�அ� றி4தவ� ஒ�@�ெசK தறிேய� 
ைநேவ� பிைழயா A�ெபா@4 த��ந=' வாேய= 
உKேவ� அல�K வைகஇ� @ம�ேறா' கி�றாK 
ைவேவ� �தி*ேப� உைனஎ� @�மறIதி ேலேன. ...4  
2709  மறவா �ைனவா>4 �ெமKஅ� பைரமாநி ல4ேத 
இறவா வைகஆ� ெகா5ட� ளியஈச ேனெமK 
உறவா கியநி� பத�அ� றிஒ� ேறா�கி ேல�நா� 
பிறவா ெநறிதI த��எ� பெத� ேபசி டாேய. ...5  
2710  எ�ேன இP�நி� அ��எK தில�ஏைழ ேயைன 
��ேன வலிIதா� ெகா5டதி� @�னிIத ேதேயா 
ெபா�ேன� அணிஅ� பல4தா �ய+5ணி யாஎ� 
அ�ேன அரேச அ�ேத அ��ஆ5ட வேன. ...6  
2711  ஆ5டாK எைனஏ> பிற*+� உைனஅ�றி ஒ�@� 
தO5டா ெதன�� ள�எ�றா= எ�சி@ைம தO�.க 
ேவ5டா தயலா� என.கா5 பெத�ெமKய ேனெபா� 
ஆ5டா� தி�எK தந(ைச. கள�நா�� ேனாேய. ...7  
2712  நா�டா� நைகெசK வ�எ�ேறா அ��ந=கி லாKநO 
வ O�டா� நிைனஎ� னிைன*பா� எைனேமவி லாேய= 
தா�டா மைரஅ� றி4�ைண ஒ�@�சா�I திேல�எ� 
மா�டா ைமஅறிI த��வாK மணிம�@ ளாேன. ...8  
2713  ம�றா �யமா மணிேய தனிவான வாஓ� 
மி�றா> சைடேவ தியேன நிைனேவ5H கி�ேற� 
ெபா�றா தெமKஅ� ப�.க� +ள�M5H நி�@ 
ந�றாK இரA� பகN� உைனநாH மாேற. ...9  
2714  மாறா மனமா ையயினா= மதிமா>கி மா>கி 
ஏறா ம=இற 'கி�ேற� இதJெக� ெசKேவ� 
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ேதறா Aள4ேத� றைனஏ றிடUெசKதி க5டாK 
ேபறா மணிஅ� பலேம வியெபJறி யாேன. ...10  
2715  ஆேன றிவIத� பைரஆ� ெகாQ�ஐய ேனஎ� 
மாேன மணிம� றி=நட� +2வ�ள ேலெசI 
ேதேன அ�ேத �தலா கியெதKவ ேமநO 
தாேன எைனஆ5 ட��வாK நி�சர5 சரேண. ...11  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
 
 
--- 
 
14. ெபா�4 தனி4 தி�ெவ5பா (2716 - 2728)  ேந2ைச ெவ5பா 
2716  வIதி.'� ெமKய�யா� மாலJற ஓ�மன4தி= 
சIதி.'� எக� சய�+ேவ - பIதி.'� 
வ�மல.க� ெட=லா� வலிெக� டறநின� 
நி�மல.க5 த5ண��தா� ேந�. ...1  
2717  சகரா �.க� சய�+ேவ தா>சைடேம= 
ெபாகரா4 திக� ெபாலிIேதாேன - ெவகரா 
வாKநி�@ பி�ைள வர*பாH� வ�ெதா5ட�. 
காKநி�@ சI�ைர4த தா�. ...2  
2718  நOல. களெகா5ட நOெடாளிேய நO�கைக 
ேகாலU சைட.கணிIத ேகாமளேம - ஞால4தி= 
அIேதா சிறிேய� அ�ளி�றி வாHவ� 
சIேதாட ேமாநி� றன.'. ...3  
2719  நா�சிறிேய� எ�னிP�இI நானில4தி= நா�ெசKபிைழ 
தா�சிறிேதா அ�@லகி= தா�ெப2ேத - மா�கர4ேதாK 
அஙனேம P�உ� அ��ெப�ைம. கி*ெப�ைம 
எஙன�எ� @�ள� எW�. ...4  
2720  ஆவி4 �ைணேயஎ� ஆர�ேத நி�வ�ைவ* 
பாவி4�� ைநேய�இ* பாவிேய� - ேசவி4� 
வா>4ேத�நி� ெபா�ன�யி= வIெத� தைல'னி4�4 
தா>4ேத�எ� ெசKேத� தவ�. ...5  
2721  உ�ைனநிைனI திேக உலாAகி�ேற� அ�றிஎIதாK 
பி�ைன நிைன*ெபா�@� ெபJறிேல� - எ�ைன 
விடாேதநி� ெபா�ன�ைய ேமவா�ேச� ��ப� 
ெகாடாேத எைனஏ�@ ெகா�. ...6  
2722  எ�னரேச நி�ன�.கீ> எ�னிடைர நO.ெகனநா� 
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ெசா�னதலா= தா7டP� ெசா�ேனேனா - இ�PமிIத4 
��பU LைமையU Lம.க�� யாெத�னா= 
அ�ப�. க��ேவாK அ��. ...7  
2723  அ�ேனஎ� அ*பாஎ� ஆ�யி�.ேகா� ஆதரேவ 
எ�ேனநி� உ�ள� இரகிைலேய - ெபா�ேன 
உைடயா 2ைடஎ� உளெநாI� வா�. 
கைடேய� பHI�யைர. க5H. ...8  
2724  ப'தி த'தி வி'திஎP� பா��= 
இகலி= இைடைய இர��4 - தகவி� 
அ�Uசி4தா= ��னா� அ�கைடயா� க5T� 
தி�UசிJ சைபயாைன4 ேத�I�. (173) ...9  
2725  தாதாதா தாதாதா தா.'ைற.ெக� ெசK'��யா� 
தாதாதா எ�@லகி= தா�அைலIேதா� - ேபாதாதா 
நIதா மணிேய நமUசிவா ய*ெபா�ேள 
எIதாK என*+கழ ேவ. (174) ...10  
2726  ெபாKக5டாK காம* +�மய.கிJ ேபாKஉழல. 
ைகக5டாK எ�னபல� க5டாேய - ெமKக5ட 
ெபா�ேன அைனயா�பா= ேபாKவணக. கJறிைலேயா 
எ�ேனநி� த�ைமமன ேம. ...11  
2727  இ9வழியி= ெச=லாேத எ�Pைடயா� த�ன�ேச� 
அ9வழியி= ெச=எ� ற�.க�.'U - ெச9வழியி= 
ெசா�னாN� ேக�கிைலநO ��டமன ேமஉன.கி 
ெக�னா= உறேவ தினி. ...12  
2728  கா=வா கியஉ� கதவ� ெகாQ�அக4தி� 
பா=வா கியகா= பர�பரேன - மா=வா 
க2தார� ஊணாதி யா�மய=ெகா5 ேடைழ* 
ெப2தார ஓ�ெமாழிைய* ேபL. ...13  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
____________________________________________________________________________ 
 
173. இத� ெபா��: ப'தி, த'தி, வி'தி எ�P� G�@ ெசாJகளி� 
இைடெயW4ைத இர��4� அ�Uசி4தா= அவJறி� கைடெயW4�க� ேச�Iத 
��ெனW4�க� கிைட.'�. G�@ ெசாJகளிN� இைடெயW4� '. 3' x 2 = 6', 
அ@' (அ@க�+=). �தெலW4�க� ேச2�: ப, த, வி - பதவி. கைடெயW4�க� 
ேச2�: தி, தி, தி - G�@ தி, �.தி. சிJசைபயாைன அ@கா= அ�Uசி4தா= �4தி* 
பதவி ெபறலா�. 
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174. 'தா தா தா தா தா தா தா.'ைற' எ�பதி= தா எ�P� எW4� எW�ைற 
அH.கி வIத�. அதைன எWதா.'ைற எ�@ ப�.க. ஏW தா எWதா. 
எWதா.'ைற.' எ� ெசK'�� - எம� தைலயி= எWதாத 'ைற.' எ�ன 
ெசKேவா�. இர5டாவ� அ�யி= 'தா தா தா' என ���ைற அH.கி வIதைத 
தாதா, தா என* பி24�* ெபா�� ெகா�க. தாதா - வ�ளேல, தா - ெகாH. 
568 ஆ� பாட= கா5க. �த= அ�யி= எWதா.'ைற. இர5டாவ� அ�யி= 'ததிதி' 
- ஒலி.'றி*+. G�றா� அ�யி= 'திதிதி' - �4தி. இகிதமாைலயிN� இ9வா@ 
ஒ�பாட= உ5H. பாட= 1930. 
'''''' அணிேவணி - அ@' அணிIத சைட . '''''''': '' - 
அமாவாைச, '' நா�'�ைற அH.கி வIத�. நாN '' எ�@ ெகா5H 
ெதாட'� இ�5ட SIத= என* ெபா�� ெகா�ளேவ5H�. வி2.கிJ ெப�'�. 
 
 
 
15. தனி4 தி�வி�4த� (2729 - 2785)  க�டைள. கலி4�ைற 
2729  நO�M4த ேவணி7� ஆனIத� M4� நிைறமதியி� 
சீ�M4 த�த இளநைக M4த தி��க�� 
பா�M4த பUைச* பLெகா� M4தெச� பாக��ஓ� 
கா�M4த க5ட�� க5M4த காN�எ� க5வி�Iேத. ...1  
2730  வ Oழாக ஞா�றெச9 ேவணி* பிரா�எ� விைனஇர5H� 
கீழாக நா�அத� ேமலாக ெந(ச. கிேலசெம=லா� 
பாழாக இ�ப� பயிராக வாK.கி=அ* பாJபிறவி 
ஏழாக அ�றிமJ ெற�டாக இெக�ைன எ�ெச7ேம. ...2  
2731  ஆயிர கா��கி= நO�விழி நO�தர ஐயநி�பா= 
ேசயிர கா�என. ெக�ேறநி� ெபாJபத� சிIதி.கி�ேற� 
நOஇர காKஎனி= எ�ெசK' ேவ�இI நில4திJெபJற 
தாKஇர கா�எ�ப �5ேடா த� பி�ைள தள�Uசிக5ேட. ...3  
 எ5சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த�  
2732  ெச�பவள4 தனி.'�ேற அ�ளா னIதU 
ெசWகனிேய �.க:ைட4 ேதேவ Gவா 
அ�+விநO� அன=வளிவா� ஆதி யாய 
அரேசஎ� ஆ�யி�.ேகா� அரண மா'� 
ச�+சிவ சய�+ேவ சக ராெவ5 
ைசல�வள� ெதKவதவா� த�ேவ மி.க 
வ�பவி>ெம� 'ழ=ஒ�பா= விளக ஓ'� 
மழவிைடேம= வ�கா�சி வழ' வாேய. ...4  
 அ@சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த�  
2733  நOHகி�ற மாமைற7� ெநHமாN� திைச�கP� நிமல வா>.ைக 
நாHகி�ற �னிவர�� உ�4திர�� ேதடஅ�� நா�ட ெகா5H 
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பாHகி�ற ெமKய�ய� உள�வி��பி ஆநIத* ப�வ மாகி 
ஆHகி�ற மாமணிைய ஆர�ைத நிைனI�நிைனI த�+ ெசKவா�. ...5  
 ேவ@  
2734  மைற�� விள.ேக ேபாJறி மாணி.க மைலேய ேபாJறி 
கைறமணி க5ட ேபாJறி க5:தJ க��ேப ேபாJறி 
பிைற��U சைடெகா5 ேடா '� ேபர�� '�ேற ேபாJறி 
சிைறதவி�4 ெதைனயா� ெகா5ட சிவசிவ ேபாJறி ேபாJறி. ...6  
 எWசீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த�  
2735  ெசKவைக அறிேய� ம�@5மா மணிநி� 
தி�Aள. 'றி*ைப7I ெத2ேய� 
உKவைக அறிேய� உண�விேல� அIேதா 
உ@க5ேம= உ@ெகா=எ� @ைலIேத� 
ெமKவைக அைடேய� ேவெறவ�. 'ைர*ேப� 
விைனயேன� எ�ெசய விைரேக� 
ெபாKவைக உைடேய� எஙன� +'ேக� 
+ைலயேன� +க=அறி ேயேன. . ..7  
 அ@சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த�  
2736  நிதிையநிைனI �ைனமறIத மதிையநிைனI தWேகேனா நிமலா னIத. 
கதிையஇக>I தி��விைழIத விதிையநிைனI தWேகேனா க5ேபா= வாKIத 
பதிையஉைன* பாடாத பா�ைடநிைனI தWேகேனா ப�J@ ெந(சU 
சதிையநிைனI தWேகேனா யா�'றி4 தWேக�இ4 தமிய ேனேன. ...8  
 ேவ@  
2737  தாKதைட எ�ேற� பி�ன�4 தாரேம தைடஎ� ேற�நா� 
ேசKதைட எ�ேற� இIதU சி@தைட எ=லாI தO�I�� 
ேதாKதைடU சிறிேய� இ�PI �றIதிேல� எைன4 தH.க 
ஏKதைட யாேதா எIதாK எ�ெசKேக� எ�ெசK ேகேன. ...9  
 எ5சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த�  
2738  எ5கடIத உயி�க�ெதா@� ஒளியாK ேமவி 
இ�Iத�Q� ெப�வா>ேவ இைறேய நி�ற� 
வி5கடIத ெப��பத4ைத வி��ேப� ZKைம 
வி��+கிேல� நி�அ�ைள விைழIதி ேல�நா� 
ெப5கடIத மய=எP�ஓ� ���H* ேபயாJ 
பி�உ5ேட� அ�உ5ட பி(L ேபா�ேற� 
க5கடIத '��wம� கைதேபா= நி�சீ� 
க5Hைர*ப= எ�ேகேனா கைடய ேனேன. ...10  
 ேவ@  
2739  மி�ைன* ேபா=இைட ெம=இய லா�எ�ேற 
விட4ைத* ேபா=வ�� ெவ�மன* ேபKகைள* 
ெபா�ைன* ேபா=மிக* ேபாJறி இைடநH* 
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+ைழயி ேலவிர= ேபாத*+ '4திஈ4 
த�ைன* ேபா=�ைட நாJறUச ல4ைதேய 
சIத னUசலI தா�என. ெகா�கி�ேற� 
எ�ைன* ேபா=வ� நாK.'ல� த�னிN� 
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 எWசீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த� 
 
2772  இ�ளற ஓ'� ெபா�விேல நட(ெசK எ'� நாத�எ� ெப�மா� 
அ�ெளP� வ�வ கா��ஒ5 �க4ேத அழ'@� +�னைக கா��4 
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ெத�Qற அ�ைம4 தி�.ைகயா= தடவி4 தி�மணி வாKமல�I த�கி= 
ெபா�Qற இ�Iேதா� வா.களி4ெத�P�+'Iதன� +�ைமஈதIேதா. ...44  
 அ@சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த�  
2773  ெபா�எ�ேகா மணிஎ�ேகா +னிதஒளி4 திர�எ�ேகா ெபாJபி� ஓ'� 
மி�எ�ேகா விள.ெக�ேகா வி2Lட�.ேகா� Lட�எ�ேகா விைனயேன�யா� 
எ�எ�ேகா எ�எ�ேகா எ�ெப�மா� தி�ேமனி இ�Iத வ5ண� 
��எ�ேகா த@தவ4தா= க5Hகளி4 திட*ெபJேற� �.க5G�4தி. ...45  
2774  வ(சக�.ெக= லா��தலாK அற.கைடயாK மற4ெதாழிேல வலி.'�பாவி 
ெந(சக4�� மா�.கைனமா பாதகைன. ெகா�ேயைன நOச ேனைன 
அ(ச=என. க�ைண+2I தா5Hெகா5ட அ��கடைல அ�ைத4ெதKவ. 
க(சமல ரவ�ெநHமாJ க��ெபா�ைள* ெபா�வினி=யா� க5HKI ேதேன. ...46  
 க�டைள. கலி4�ைற  
2775  நாதாெபா� அ�பல4 ேதஅறி வானIத நாடக(ெசK 
பாதா ���பிP� பJறாத எ�ைன* பணிெகா5ெட=லா� 
ஓதா �ணர உண�4திஉ� ேளநி� @ளAெசா�ன 
நOதா நிைனமறI ெத�நிைன. ேக�இIத நOணில4ேத. ...47  
 அ@சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த� 
2776  கIத நா5மல�. கழலிைண உள4�ற. க��கி� றவ�.ெக=லா� 
பIத நா5வைல அவி>4த�� சித�பைர பர�பைர 7ட�ஆH� 
அIத நா�மகி> வைடபவ� உள�சில� அவ�எவ� எனி=இேக 
இIத நா��ைற திற�பல ராKஉயி�. கித�ெச7� அவ�அ�ேற. ...48  
 எ5சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த�  
2777  ெவ�ைட மா�� விடா*ெப�I ��பேநாK 
விைளவ ெத5ணில� ேவ5�Uெச� ேறெதாW. 
க�ைட மா��. ெகா�வா�என ேவ5�*ெப5 
க�ைட மா��. ெகா�வா�த கW4திேல 
��ைட மா��� கW4த�. க�ைடேயா 
�ணி.'� க�ைடய தா�இIத. க�ைடதா� 
எ�ைட மா�� உயி�விட. க�ைடேம= 
ஏ@� ேபா�� இW.கி�ற க�ைடேய. ...49  
2778  +5ைண. க��.ெகா5 ேடஅத� ேம=ஒ� 
+டைவ க��* +�ைமக� கா��H� 
ெப5ைண. க��.ெகா� வா�இவ� ெகா�ளிவாK* 
ேபைய. க��.ெகா5 டாN� பிைழ*ப�கா5 
ம5ைண. க��.ெகா5 ேடஅW கி�றஇ� 
மைடய* பி�ைளக� வா>விைன ேநா.'கா= 
க5ைண. க��.ெகா5 w�வழி ேபா�கிழ. 
கWைத வா>வி= கைடஎன= ஆ'ேம. . ..50  
 க�டைள. கலி*பா  
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2779  உH.க ேவாஒ� கIைத.' ேமலிைல 
உ5ண ேவாஉண A.'� வழியிைல 
பH.க ேவாபழ� பாK.'� கதியிைல 
பா2= ந=லவ� பா=ெச�@ பிUைசதா� 
எH.க ேவாதிட� இ=ைலஎ� பா=உன. 
கிர.க� எ�ப�� இ=ைல உயிைர4தா� 
விH.க ேவாமன� இ=ைலஎ� ெசK'ேவ� 
ெவ5பி ைறUசைட வி4தக வ�ளேல. ...51  
2780  ெதாH.க ேவாந=ல ெசா�மல� இ=ைலநா� 
�தி.கேவா ப4தி L4த�� இ=ைலஉ� 
ஒH.க ேவாமன� எ�வச� இ=ைலஊ 
HJற ஆணவ மாதிம லகைள4 
தH.க ேவாதிட� இ=ைலஎ� ம��ேல 
தயA தா�நின. கி=ைல உயிைர7� 
விH.க ேவாமன� இ=ைலஎ� ெசK'ேவ� 
விள' ம�றி= விளகிய வ�ளேல. ...52  
 அ@சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த�  
2781  இறெகH4த அமண�'ல� ேவர@4த ெசா.ேகஈ ெத�ன ஞாய� 
அ@கH4த சைட��ேம= ம5ெணH.க மா�டாம= அ�ப� ைடேயா 
பிறெகH4தO� வைளய=விJறO� ெசாJேகளா*பி�ைளகைள* ெபJறேதாஷ� 
விறெகH4தO� எ�ெசKவ O� விதிவசIதா� யாவைர7� விடா� தாேன. ...53  
 கலி வி�4த�  
2782  சUசிதா நIதசிJ சைபயி= நாடக� 
பUசிதாI தி�A�* பாைவ ேநா.கிட 
ெமUசிதா காரமா விைள*ப� ெம=ல� 
உUசிதா> 'வ�நம. 'ைடய� ெந(சேம. ...54  
 க�டைள. கலி4�ைற  
2783  த4தா தன4த4ைத4 தாெவ� றரக� றனிந�*பா 
த4தா தன4த4ைத4 தாெவ� றரக� றனிந�*பா 
த4தா தன4த4ைத4 தாெவ� றரக� றனிந�*பா 
த4தா தன4த4ைத4 தாெவ� றரக� றன(ெசா=Nேம. ...55  
 ேந2ைச ெவ5பா  
2784  இ�ைம யைறயைனய ேவgர மாத�மா 
இ�ைம7ைம யி�ைமையேயா எ�ெசKத - த�ைமமத� 
மாமாமா மாமாமா மாமாமா மாமாமா 
மாமாமா மாமாமா மா. . ..56  
2785  ஆவிய ீைரIைத அபர4ேத ைவ4ேதாதி= 
ஆவிய ீைரIைத அகJறலா� - ஆவிய�ீ 
ஐI�றலா மாவிய ீைரIதறலா மாவிய ீ
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ைரIதிடலா ேமா2ர5ேடா டாKI�. (176) ...57  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
___________________________________________________________________________ 
 
176. இத� ெபா�� : ஆவி - ஆ�மவ.கரெம�P�, ஈைரI� - ப4தாகிய யகர4ைத, 
ஐ - சிவ4திJ', அபர4ேத - பி�னாக, ைவ4� - ெபா�4தி, ஓதி= - ெசபி.கி=, ஆவிய ீ
ைரIைத - ஆ எ�P� ஆப4�கைள7� வி எ�P� விப4�கைள7�, அகJறலா� - 
நO.கி. ெகா�ளலா�. ஆவி - ஆ�மவியJைகைய, ஈ� - ெகH.'�, ஐI� - 
ப(சமலகைள7�, அறலா� - கைளI� விடலா�, ஆவி - ஆ�மாA. '@தியாK, 
ஈைரI� - ப4திைய, உறலா� - ெபா�Iதலா�, ஆKI� - ேச�.'� வைக ெத2I�, 
ஆவி - பிராணன� கைலக�, ஈைரI� - ப4�ட�, ஓ� - ஒ�, இர5ேடா H - 
இர5ைட7 கழியாம=, இடலா� - ேச�4�. க��. ெகா�ளலா�. 
 
- ஆறா� தி��ைற �தJ பதி*+ 1885 
 
இ*பதிக4�� கலி4�ைறகQ� விரவி நிJகA�, வி�4தெமன. 'றியி�டாள* 
ப�டைம. கீ5H விதிெயWத* +கி� மிக* ெப�'மாதலி� விH.க*ப�ட�. ைசவ� 
ப�னிர5H தி��ைறகQ� ஆQைடய வரசாகிய அ*ப� Lவாமிக� தி�வாK 
மல�Iத�ளிய தி��ைறயி= "'ல�பல�பாவ��" எ�றJ ெறாட.க4 
தில.கியகளாJ க5Hெகா�க. - ெதா. ேவ. 
 
 
-- 
 
16. தி�.'றி*+ நா�ட� (2786 - 2789)  ஆசி2ய4 �ைற(177) 
2786  ஆJ@. ேகபிைற. கீJ@. ேகசைட ஆ.கிU ேசவ� Z.கி ஆ�யி�* 
ேபJ@.ேக ந�*பாK மணிம�றி= ெப�Iதைகேய 
ேசாJ@. ேகஇத( ெசா=லி* ேபைதய� gழ= வாK4�ய� g>I� ேமJறிைச. 
காJ@.ேக கறகாKU Lழ�ேறைன. க��திேயா. ...1  
2787  ஞால4 தா�தைம* ேபால4 தா�இ' ந5: வா�நி�ைன எ5: வா�மி' 
சீல4தா� சிவேம எைவ7�என4 ேத�Iதனரா= 
சால4 தா�ெகாH( சால4 தால4ைத4 தாவி நா�ெப�� பாவி ஆயின� 
ஏல4தா� 'ழலா ளிட4தாKஎைன எ5:திேயா. ...2  
2788  அ5ண ேலநி�ைன எ5ண ேல�எ�ைன ஆ5H ெகா5டைன மீ5H� 
வி5டன� 
ந5ணேல அறிேய� கைடேய�சி@ நாயைனேய� 
ெப5ண ேல�இய= ஆண ேல�அலி* ேபய ேன�ெகாH� ேபைத ேய�பிைழ 
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க5ணேல +2யா திP�மீ�க. க��திேயா. ...3  
2789  வ=லி ஆனIத வ=லி ேச�மண வாள ேனஅ� ளாள ேனமைல 
வி=லியாK நைக4ேத +ர�வ O>4த விைடயவேன 
+=லி யா�+ைல* ேபாக� ேவ�Hநி� ெபா�ன �4�ைண* ேபாக� ேபா.கிேன� 
இ=லிஆ� கட�ேபா லி�Iேத�எைன எ5:திேயா. ...4  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
___________________________________________________________________________ 
 
175. ஆசி2ய4தாழிைச. ெதா. ேவ. 1, 2. ஆசி2ய4�ைற. ச. �. க. ஆ. பா. 
 
17. தனி4 தி�*+ல�ப= (2790 - 2793)  அ@சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த� 
2790  திக� விள'� சைட4த�ைவ4 தO�பாJ LைவையU ெசIேதைனU 
ெசைக ம�A� ெசWகனிையU சீரா� �.க� ெசக��ைப 
மைக மைலயா� மணIதெப� வா>ைவ* பவள மைலத�ைன 
எக� ெப�மா� தைனஅIேதா எ�ேன எ5ணா தி�Iேதேன. ...1  
2791  அ�ப� இதய மல�.ேகாயி= அம�Iத பரமா னIத4ைத4 
��ப� அகலU Lகமளி.'� Zய �ைணையU Lய(Lடைர 
வ�ப 2ட4தி� ம�வாத மணிைய மணியா� மிடJறாைன 
இ�ப நிைறைவ இைறேயாைன எ�ேன எ5ணா தி�Iேதேன. ...2  
2792  ஒ�ைம* பயைன ஒ�ைமெநறி உண�Iதா� உண�வி� உ�Qண�ைவ* 
ெப�ைம. கதிைய* பLபதிைய* ெப2ேயா� எவ�.'� ெப2ேயாைன 
அ�ைம. கள4தி= க�ைமஅணி அ�மா� த�ைன எ�மாைன 
இ�ைம* பயPI த�வாைன எ�ேன எ5ணா தி�Iேதேன. ...3  
2793  கைறேயா� க5ட4 தணிIத�Q� க�ணா நிதிைய. க5:தைல 
மைறேயா� ெநHமாJ க2யசிவ மைலைய அைலயி= வா2திைய* 
ெபாைறேயா� உ�ள� +'Iெதாளி�� +னித ஒளிைய* Mரணனா� 
இைறேயா� த�ைன அIேதாநா� எ�ேன எ5ணா தி�Iேதேன. ...4  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
 
- 
 
18. பரம ராசிய� (2794 -2795)  எ5சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த� 
2794  விதிஎ லா�வில. ெகனவில. கிHேவ� 
வில.ெக லாெகா5H விதிஎன விதி*ேப� 
நிதிஎ லா�ெபற நிைன4ெதW கி�ேற� 
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நிலெம லாெகாQ� நிைன*+@ கி�ேற� 
எதிஎ லா�ெவ@4 தி�டசிJ zைழ 
இ�ெப லாெகாள எ5ணிநி� றய�ேவ� 
பதிஎ லாகடI ெத9வண� உKேவ� 
பரம ராசிய* பர�பர* ெபா�ேள. ...1  
2795  ெச�ய ேன�கHI தOைமேய +2ேவ� 
ெதளிவி ேல�மனU ெசறிெவ�ப தறிேய� 
ெகா�ய ேன�ெகாH ெகாைலபயி= இன4ேத� 
ேகாள ேன�ெநH நOளவ( சகேன� 
அ�ய ேன�பிைழ அைன4ைத7� ெபா@4�� 
அ�ப� தகேளா ��+ற அ��வாK 
ப�அ ேனக� கடIதசிJ சைபயி= 
பரம ராசிய* பர�பர* ெபா�ேள. ...2  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
 
 
-- 
 
19. தி�*+க>Uசி (2796 - 2798)  எWசீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த� 
2796  தி�AளI ெத2ேய� திைக*+@ கி�ேற� 
சிறிய2J சிறியேன� வ(ச. 
க�Aள. கைடேய� பாவிேய� ெகா�ய 
க�மன. 'ரகேன� அIேதா 
ெவ�A@ கி�ேற� அ(ச=எ� றி�ேன 
வி��பிஆ� ெகா�Qத= ேவ5H� 
ம�Aமா க�ைண* ெப�கட= அ�ேத 
வ�ளேல எ�ெப� வா>ேவ. . ..1  
 எ5சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த�  
2797  தா7� தIைத7� ெதKவ�� '�A� 
தா' கி�றேதா� தைலவP� ெபா�Q� 
ஆ7� இ�ப�� அ�+�ெமK அறிA� 
அைன4�� நOஎன ஆத24 தி�Iேத� 
ஏ7� எ�னள விர.க�ஒ� றிைலேய= 
எ�ெசK ேவ�இைத யா�.ெகH4 �ைர*ேப� 
ேச7� நி�ன�� நைசஉ@ க5டாK 
தி=ைல ம�றிைட4 திக>ஒளி விள.ேக. ...2  
 எWசீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த�  
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2798  அ��பW4 ேதா'� கJபக4 த�ேவ 
அ�5ம�I ெதாளி�'ண. '�ேற 
அ��எP� அ�தI த��ஒ� கடேல 
அ��கிர ணெகாQ� Lடேர 
அ��ஒளி வ OL� அ��ெபற� மணிேய 
அ��Lைவ கனிIதெச� பாேக 
அ��மண� வ OL� ஒ�தனி மலேர 
அ�5மய மா�பர சிவேம. ...3  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
 
 
------ 
 
20. தி�ம�Iத�� நிைல (2799 -2800)  அ@சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த� 
2799  பனகஅைண4 தி�ெநHமா= அய�ேபாJற* +லவெரலா� பரவ ஓ'� 
கனகமணி அ�பல4ேத ெப2யம�I ெதா�றி�.க. க5ேட� க5ேட� 
அனகநட4 த�சUசி தானIத வ�வ�ேப ர��வாKI ��ள 
ெதனகமம�I தி�*பெத=லா� வ=ல�ேப� நடராச� எ�ப த�மா. ...1  
2800  தி�ெநHமா= அய�ேதட4 �2யநH ஒளி4தெதன4 ெதளிIேதா�ெசா=N� 
ஒ�க�ைண ம�I�தி� அ�பல4ேத இ�Iதிட.க5 HவIேத� அIேதா 
அ�A�வ கடIத�ேப ரானIத வ�வ�ந= ல��வாKI ��ள 
தி�ைம7�ந� களி*பெத=லா� வ=ல�ேப� நடராச� எ�ப த�மா. . ..2  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
 
 
--- 
 
21. தி�வ�� விலாச� (2801 - 2802)  எ5சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த� 
2801  ஆ5டவ�நO யாகி=உன. க�யP�நா னாகி= 
அ�QைடயாK இ�றிரவி= அ�� இைறயாK வI� 
நO5டவேன �தலிய�� தO5ட2தா� ெபா�ளி� 
நிைலகா�� அ���யி� ெநறி�W�� கா�� 
வ O5டவேன காைலயி=நO விழி4தAட� எWI� 
விதி��4�* +2திஇ� விள'�என* +க=வாK 
தா5டவேன அ��ெபா�வி= தனி�தேல க�ைண4 
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தடகடேல ெநHIதைகேய சகரேன சிவேன. ...1  
2802  தி�ெநறிெமK4 தமி>மைறயா� தி�.கைட.கா* பதனா= 
தி�Aளகா� �யநாளி= ெத2Iதில� இU சிறிேய� 
ெப�ெநறிஎ� உள4தி�I� கா��யநா� அறிIேத� 
பிைழபடா4 ெதKவமைற இ�ெவன*பி� +ண�Iேத� 
ஒ�ெநறியி= என�கர4 �வIதளி4த நாளி= 
உணராத உளைவஎலா� ஒ�'ண�I� ெதளிIேத� 
ெத�ெணறிதI த�Q�மைறU சில�பணிIத பத4தா� 
சிவகாம வ=லிமகி> தி�நட4ெத� ள�ேத. . ..2  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
 
 
--- 
 
22. சிவ சித�பர சகீ�4தன� (2803 - 2807)  எ5சீ�. கழிெந�ல�U சIத 
வி�4த�(178) 
2803  உலக �(சரா சர�� நி�@நி� @லA கி�றேப �லக� எ�ப�� 
கலக� இ�றிஎ க:நி ைறIதசிJ கன�வி ள'சிJ ககன� எ�ப�� 
இலக ஒ�றிர5 ெடன=அ க�றேதா� இைணயி= இ�பமா� இதய� எ�ப�� 
திலக� எ�றந '�சி த�பர� சிவசி த�பர� சிவசி த�பர�. ...1  
2804  வர� @(LதI தரL கIத�� மனம ட'சிJ கனந டIத�� 
உர� @�பத� ெபறவ ழ'ேப ெராளிந டIத�� ெவளிவி டIத�� 
பர� @'ண 'றிக டIதசிJ பரம மாகிேய பரA மாமைறU 
சிர� @�பர� பரசி த�பர� சிவசி த�பர� சிவசி த�பர�. ...2  
2805  நி4தி ய�பரா பரநி ராதர� நி�.' ண(சதா நிலய நி�கள� 
ச4தி ய�கனா கனமி 'Iதேதா� தJப ர�சிவ� சமர ச4�வ� 
வி4தி ய(Lேகா தயநி ேகதன� விமல� எ�@நா= ேவத �IெதாW� 
சி4தி ய'சிJ கனசி த�பர� சிவசி த�பர� சிவசி த�பர�. ...3  
2806  அ��அ ளி4�ெமK ய�ப� த�ைமஉ� ளைக ெந=லிேபா= ஆ.' 
கி�ற�� 
ெபா��அ ளி4�நா� மைறயி� அIதேம +கN கி�றேதா� +க>அ ளி*ப�� 
ெவ��அ ளி4திடா விமல ஞானவா� ெவளியி ேலெவளி விரவி நிJபதா� 
ெத��அ ளி*ப�� இ��ெக H*ப�� சிவசி த�பர� சிவசி த�பர�. ...4  
2807  ெப4த �(சதா �4தி 7�ெப�� ேபத மாயேதா� ேபாத வாத�� 
L4த �Iெதறா வி4த �Iத�� ெசாjப இ�பேம �K.'� வா>.ைக7� 
நி4த �Iெத2I �Jற ேயாக�த� நிமல மாகிெமKI நிைறA ெகா5டசிJ 
சி4த �(ெசலா* பரம ராசிய� சிவசி த�பர� சிவசி த�பர�. ...5  

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
 
தி�UசிJற�பல� 
___________________________________________________________________________ 
 
178. க�டைள. கலி*பா. ெதா. ேவ. 1, 2. ச. �. க.  
எ5சீ�. கழிெந�ல�U சIத வி�4த�. ஆ. பா. 
 
 
23. சிவகாமவ=லி �தி (2808 - 2812)  எ5சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த� 
2808  அரகாய மனமாைய அள.க� ஆழ� 
அறியாம= காலி�� கWI� கி�ேற� 
இரகாேயா சிறி��உயி� இர.க� இ=லா 
எ�மனேமா நி�மன�� இைறவி உ�ற� 
உரகா:� அரசியJேகா= ெகாHேகா= ஆனா= 
ஓ�எேக +'Iெதவ�. 'ைர*ப த�மா 
திரகாணா* பி�ைளஎன4 தாKவி டாேள 
சிவகாம வ=லிஎP� ெதKவ4 தாேய. ...1  
 அ@சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த�  
2809  தன4தா= இய�ற தனிUசைபயி= ந�.'� ெப�மா� தன.க�ேற 
இன4தா= உய�Iத மணமாைல இ�H. களி4த �ைர*ெப5ேண 
மன4தா� விள'� சிவகாம வ=லி. கனிேய மாெலாH�ஓ� 
அன4தா� +கW� அ�ேமஇ9 வ�ேய� உன.ேக அைட.கலேம. ...2  
2810  தி�ேவ திகW கைலமகேள தி�ேவ மைலயா� தி�மகேள 
உ�ேவ இUைச மயேமெமK உண�வி� வணேம உய�இ�ப. 
'�ேவ ஆதி4 தனி4தாேய 'லA� பைரயா� ெப�Iதாேய 
ம�ேவ மலேர சிவகாம வ=லி மணிேய வIத�ேள. ...3  
2811  அ�ேள அறிேவ அ�ேபெத� ள�ேத மாத� அரேசெமK* 
ெபா�ேள ெத�ேள மாJறறியா* ெபா�ேன மி�ேன Mகிளிேய 
இ�ேளK மன4தி= எKதாத இ�ப* ெப�.ேக இ9வ�ேய� 
ம�ேள தவி�4த சிவகாம வ=லி நின.ேக வIதனேம. ...4  
 க�டைள. கலி4�ைற  
2812  த�வாK இ�ந= த�ணக5 டாKஎ�ைன4 தாகி.ெகா5ட 
'�வாK விள' மணிம�ற வாணைன. S�இ�ப 
உ�வாKஎ� உ�ள4தி� உ�ேள அம�I��ள உ5ைமஎலா� 
தி�வாK மல�Iத சிவகாம வ=லிநி� சீ�அ�ேள. ...5  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
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24. சிவ பர�ெபா�� (2813 -2816)  கலிநிைல4 �ைற 
2813  உ�4தி ர�தி� மா=அய� ஒ*ப�. 'ணமாK 
இ�4த= இ�றிஅ. 'ணகைள எ�@�ஆ5 ட�Q 
க�4த� ஆைகயிJ 'ேணச�அ. 'ணவிகா ர4திJ 
ெபா�4த மி�ைமய� ஆைகயா= +க='ண ரகித�. ...1  
2814  களக அ.'ண� கடIதி�4 தலி='ணா தOத� 
வளெகா ள4த'� உலெகலா� ம�விநிJ றலினா= 
விள' விULவ வியாபிஇ9 விLவ4ைத யா5H 
�ள' றாநலI ேதாJறலி� விULவ க�4த�. ...2  
2815  ெவKய னாKஉல கழி4தலி� விLவச கா2 
ைபய ேமெலன* பHவன பலவJறி� ேமலா� 
ஐய� ஆதலிJ பராபர னா�என* ப�ட 
ெசKய னாகிய சிவபிரா� ஒ�வP5 டம{�. ...3  
2816  உKவ தா�இ� ந�'� வாைணெயா� @ைர*ேப� 
ைசவ மாதிசி4 தாIத4� மைற��4 தல4�� 
ைநவ தி�றிஆ க�வ� வாய� நம� 
ெதKவ மாகிய சிவபர� ெபா�ெளன4 ெதளிவ O�. . ..4  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
 
25. நடராஜ அலகார� (2817 -2819)  அ@சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த� 
2817  இர5ேட காJைக �கIதIதO� இ�ப நட(ெசK ெப�மான O� 
இர5ேட காJைக �கெகா5T� எ�ேன அ�க� எ�@ைர4ேத� 
இர5ேட காJைக �க�+ைட.க இ�IதாK எைன.ெக� றிேகநO 
இர5ேட காJைக �கெகா5டாK எ�றா� ம�றி= நி�றாேர.(179) ...1  
2818  இர5ேட காJைக �கெகா5T� எ�ைன உைடய�ீ அ�பல4தO� 
இர5ேட காJைக �கIதIதO� எ�ைன இ�தா� எ�@ைர4ேத� 
இர5ேட காJைக �கெகா5� கி�Iத நO7� எைன.க5ேட 
இர5ேட காJைக �கெகா5டாK எ�றா� ேதாழி இவ�வாழி.(180) ...2  
2819  ஆH க�ைண4 தி�நட4தO� ஆH� இடIதா� யாெத�ேற� 
பாHI தி�A( சAIதர�� பழ� கா�H� இடெம�றா� 
நாH� ப�ந� க�Qெம�ேற� நகாK ��பி� ஒ�ேறயாK 
ஈHI தியப� னHAளதா= எ�றா� ேதாழி இவ�வாழி.(181) ...3  
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179. பதAைர : இ�ப� - ேப2�ப� த�வதாகிய, நட(ெசK - தி�நடன4ைத* +2யா 
நி�ற, ெப�மான O� - ெப�மானாகிய நO�, இர5ேட - இர5ேடயாகிய, காJ' - 
பாதகைள7ைடய என.', ஐ - அழகிய, �க� - �க� ஒ�றிைன, தIதO� - 
ெகாH4தO�, இஙன� இ�.க, இர5ேட காJ' - இர5H பாதா�+யகQ.', 
ஐ�க� - ப(ச�ககைள, ெகா5T� - ெகா5ட நOராக இ�.கி�றO�, எ�ேன - 
யா�பJறி, அ�க� - அ�கேள, எ�@ைர4ேத� - என* +க�ேற�. அதJ' ம�றி= 
நி�றா� - அ�பல4தி� க5ணி�ற இவ� அ�யாைள. க5:J@, இர5ேட கா= - 
இர5H காலாக* ெபJற நO, ைக�க� +ைட.க வி�IதாK - ைக4த �க� ெப�.க. 
கா��ைன, எைன.ெக�@ - யா�பJறி என வினவி, இேக நO - இ*ேபா� 
இ9விட4�, இர5ேட காJ' - இ� காலாகிய அைர ( அ='N.' இ�ப� ெப�.க 
எ5ணி ) ஐ�க� ெகா5டாK எ�றா� - L�க ெகா5டைன என* +க=கி�றன�. 
ஏ! ேதாழி ! இஃ� எ� ? என வினவிய�. - ச.�.க. 
 
180. பதAைர : இர5ேடகாJ' - இ�விைன வழி ெச=லாதவ�கQ.', ஐ�க� - 
ஆசா2ய �க4திைன, ெகா5டைன - ெகா5ட நOராயி�.கி�றO�. எ�ைன - 
அ�யாைள, உைடய�ீ - உைடயவேர, அ�பல4தO� - தி�வ�பல4தி= ந�.கி�றவேர, 
இர5ேடகாJ' - g2யகைல சIதிரகைலயாகிய வாசியPபவ4திJ', ஐ - அழகிய, 
�கIதIநO� - �க4திைன4 தIதவேர, எ�ைன இ� தாென�@ - இஃ� எ�ன 
விஷய4திJ' எ�@, உைர4ேத� - ெச*பிேன�. அதJ' அ�னா�, இர5ேட கா=, 
ைக, �க ெகா5��Iத நO7� - இர5H காN�, இ�ைக7�, �க�� அைடய* 
ெபJறிரா நி�ற நO7�, எைன. க5ேட - ந�ைம4 த2சி4த தkண� நO �� 
உைர4த வ5ணேம, இர5ேடகாJ' - வாசி.', ஐ�கெகா5டாK - அழகிய 
�க4திைன அPபவ இடமாக. ெகா5H வி�டைன எ�கி�றன� ேதாழி, இ�னா� 
நOHழி வா>க என4 தைலவி வா>4தியதாக. ெகா�க. 
இர5ேடகாJைக - தமிழி= எWதினா= இர5H (உ), கா= (வ), ைக : உவைக. 
இர5ேடகாJ ைக�கI தIதO� எ�றதJ', விநாயக�.' ைக - �தி.ைக7ைடய 
�க4திைன4 தIதO� என* ெபா�� S@வா�� உள�. தைலவி தைலவ�.'� 
நடIத அலகார விவகார4�� விநாயகைர* பJறி. S@த= அ9வளA விேசட 
ம�ெறன. ெகா�க. 
 
181. 'றி*+ : ஆHமிட� - நடன( ெசK7மிட�, பாH� - ேவதாகமகளா= 
+கழ*பH�, தி�A� - ெபா� எ�P( ெசா=N�, சAIதர�� - அழ', அழ'.'* 
பிரதிபதமாய அ� எ�P� ெசா=N�, பழ�� - (பழ� = பல� வடெமாழி ) - பல� 
எ�P� ெசா=N� ேச�Iதா=, ெபா�ன�பல� ஆகிற�. ��பி� ஒ�ேறயாK - 
��P� பி�P� ஒ� ெசா=லாகிய அ�, ப= நH Aள� - ப= எ�P( ெசா= 
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நHAள�. அ�+ப=+அ� - அ�பல�,  ச. �. க. 
 
 
- 
 
26. பாகிமா� க5ணி (2820 -- 2846)  சிI� 
2820  அ�பல4தி= ஆHகி�றா� பாகிமா ேர - அவ� 
ஆ�டக5H நா�டெகா5ேட� பாகிமாேர. ...1  
2821  ஆHகி�ற ேசவ�ேமJ பாகிமா ேர - மிக 
ஆைசெகா5H வாHகி�ேற� பாகிமாேர. ...2  
2822  இ�பவ� வாKUசைபயிJ பாகிமா ேர - நட 
மி�டவ�ேம லி�ட�ைவ4ேத� பாகிமாேர. ...3  
2823  ஈனAடJ கிUைசைவேய� பாகிமா ேர - நட 
ேனச�தைம ெயK��வ5ண� பாகிமாேர. . ..4  
2824  உ4தம�ெபா� ன�பல4ேத பாகிமா ேர - இ�ப 
உ�வாகி ஓ'கி�றா� பாகிமாேர. ...5  
2825  ஊனAல ைக.க�ேத� பாகிமா ேர - ம�றி= 
உ4தம�. 'றவாேவ� பாகிமாேர. ...6  
2826  கJபைனெய= லாகடIதா� பாகிமா ேர - எ�ற� 
கJபைன.'� பHவாேரா பாகிமாேர. ...7  
2627  க5�ல�நா� பH�பாH பாகிமா ேர - G�@ 
க5:ைடயா ெர�பாைரேயா பாகிமாேர. ...8  
2828  க�மனெம= லாகைர*பா� பாகிமா ேர - மன 
கைரயாெர� னளவிேல பாகிமாேர. ...9  
2829  க�ளெமா�@ மறிேயனா� பாகிமா ேர - எ�ைன. 
ைகவிடAI �ணிவாேரா பாகிமாேர. ...10  
2830  கJபழி4�. கலIதாேர பாகிமா ேர - இ�@ 
ைகநWவ விHவாேரா பாகிமாேர. ...11  
2831  க5டவெர= லா�பழி.க* பாகிமா ேர - எ�ற� 
க�னியழி4 ேதெயாளி4தா� பாகிமாேர. ...12  
2832  காமைன.க5 ணாெல24தா� பாகிமா ேர - எ�ற� 
காதைல.க5 டறிவாேரா பாகிமாேர. ...13  
2833  காவைலெய= லாகடI� பாகிமா ேர - எ�ைன. 
ைககலIத க�ளரவ� பாகிமாேர. ...14  
2834  காணவிைழI ேதனவைர* பாகிமா ேர - ெகா5H 
கா�Hவாைர யறிIதிேல� பாகிமாேர. ...15  
2835  கி�டவர ேவ5Hெம�றா� பாகிமா ேர - நா� 
கி�H��ேன ெய�டநி�றா� பாகிமாேர. ...16  
2836  கி�னரேக ெள�றிைச4தா� பாகிமா ேர - நா� 
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ேக�பத��� ேச�பH4தா� பாகிமாேர. ...17  
2837  கி�ைளைய4Z தாவிH4ேத� பாகிமா ேர - அ� 
ேக�Hவர. காேணைனேயா பாகிமாேர. ...18  
2838  கீதவைக பா�நி�றா� பாகிமா ேர - அ� 
ேக�Hமதி மயகிேன� பாகிமாேர. ...19  
2839  கீ>ைம'றி யாமெல�ைன* பாகிமா ேர - மன. 
ேக5ைம'றி4 தாேரய�@ பாகிமாேர. ...20  
2840  கீடமைன ேயெனைன7� பாகிமா ேர - அ�. 
ேகய�ைம ெகா5டார�@ பாகிமாேர. ...21  
2841  'Jறெம=லா 'ணமாக* பாகிமா ேர - ெகா�Q 
ெகாJறவெர� ெகாWந�கா5 பாகிமாேர. ...22  
2842  'Jறெமா�@( ெசKதறிேய� பாகிமா ேர - எ�ைன. 
ெகா5H'ல� ேபLவாேரா பாகிமாேர. ...23  
2843  '(சித*ெபாJ பாதக5டாJ பாகிமா ேர - உ�ள 
'ைறெய=லாI தO�க5T� பாகிமாேர. . ..24  
2844  SJ@ைத4த பாதக5T� பாகிமா ேர - நக� 
'�.ெக=லா 'லெதKவ� பாகிமாேர. ...25  
2845  Sற2ய பதக5H பாகிமா ேர - களி 
ெகா5HநிJக விைழIேதனா� பாகிமாேர. ...26  
2846  Sட=விைழI ேதனவைர* பாகிமா ேர - அ� 
SH�வ5ண� S��Hவ O� பாகிமாேர. ...27  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
 
 
 
 
27. ெவ5ணிலா. க5ணி (2847 - 2869)  சிI� 
2847  த�ைனயறிI தி�ப�ற ெவ5ணிலா ேவ - ஒ� 
தIதிரநO ெசா=லேவ5H� ெவ5ணிலா ேவ. ...1  
2848  நாத�� ேமலி�Iத ெவ5ணிலா ேவ - அேக 
நாP�வர ேவ5Hகி�ேற� ெவ5ணிலா ேவ. ...2  
2849  சUசிதானI த.கடலி= ெவ5ணிலா ேவ - நாPI 
தா>I�விழ ேவ5Hகி�ேற� ெவ5ணிலா ேவ. ...3  
2850  இரா*பகலி= லாவிட4ேத ெவ5ணிலா ேவ - நாP� 
இ�.கெவ5ணி வாHகி�ேற� ெவ5ணிலா ேவ. ...4  
2851  ேதLநிற மாKநிைறIத ெவ5ணிலா ேவ - நாP( 
சிவமயம தாKவிைழIேத� ெவ5ணிலா ேவ. ...5  
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2852  ேபாதநH ���Iத ெவ5ணிலா ேவ - மல* 
ேபாதமற ேவ5Hகி�ேற� ெவ5ணிலா ேவ. ...6  
2853  ஆ�மறி யாமலிேக ெவ5ணிலா ேவ - அ� 
ளாள�வ� வாேராெசா=லாK ெவ5ணிலா ேவ. ...7  
2854  அIதரக ேசைவெசKய ெவ5ணிலா ேவ - ெயக� 
ஐய�வ� வாேராெசா=லாK ெவ5ணிலா ேவ. ...8  
2855  ேவத�� ேமலி�Iத ெவ5ணிலா ேவ - மல 
ேவைத7ள ேவ�ெசா=லாK ெவ5ணிலா ேவ. ...9  
2856  '5டலி*பா= நி�றில'� ெவ5ணிலா ேவ - அIத. 
'5டலி*பா= ேவ5Hகி�ேற� ெவ5ணிலா ேவ. ...10  
2857  ஆதியIத ெம�@ைர4தா� ெவ5ணிலா ேவ - அIத 
ஆதியIத மாவெத�ன ெவ5ணிலா ேவ. ...11  
2858  வி4திலாம ேலவிைளIத ெவ5ணிலா ேவ - நOதா� 
விைளIதவ5ண ேம�ெசா=லாK ெவ5ணிலா ேவ. ...12  
2859  �*ெபா�Q ெமா�றெத�பா� ெவ5ணிலா ேவ - அIத 
G�@ெமா�றாK ��Iதெத�ன ெவ5ணிலா ேவ. . ..13  
2860  நான�வாK நிJ'�வ5ண� ெவ5ணிலா ேவ - ஒ� 
ஞானெநறி ெசா=Nக5டாK ெவ5ணிலா ேவ. ...14  
2861  ஞானமய மாKவிள'� ெவ5ணிலா ேவ - எ�ைன 
நானறியU ெசா=Nக5டாK ெவ5ணிலா ேவ. ...15  
2862  வாசிவாசி ெய�@ைர4தா� ெவ5ணிலா ேவ - அIத 
வாசிெய�ன ேபLக5டாK ெவ5ணிலா ேவ. ...16  
2863  ஐIதைல*பா� பா�Hகி�றா� ெவ5ணிலா ேவ - அவ� 
அ�பல4தி= நி�றெத�ன ெவ5ணிலா ேவ. ...17  
2864  ஓெரW4தி ைலI�5ெட�பா� ெவ5ணிலா ேவ - அ� 
ஊைமெயW4 தாவெத�ன ெவ5ணிலா ேவ. ...18  
2865  அ�பல4தி= ஆHகி�றா� ெவ5ணிலா ேவ - அவ� 
ஆHகி�ற வ5ணெம�ன ெவ5ணிலா ேவ. ...19  
2866  அIதர4தி= ஆHகி�றா� ெவ5ணிலா ேவ - அவ� 
ஆH�வைக எ*ப�ேயா ெவ5ணிலா ேவ. ...20  
2867  அ:வில: வாயி�Iதா� ெவ5ணிலா ேவ - எ'� 
ஆகிநி�ற வ5ணெம�ன ெவ5ணிலா ேவ. ...21  
2868  அ5டபகி ர5டெம=லா� ெவ5ணிலா ேவ - ஐய� 
ஆ�டெம�@ ெசா=வெத�ன ெவ5ணிலா ேவ. ...22  
2869  அ�பர4தி லாHகி�றா� ெவ5ணிலா ேவ - எ�ைன 
ஆ�Hகி�றா� இ�பர4ேத ெவ5ணிலா ேவ. ...23  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
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28. �ைறய�ீH. க5ணி (2870 - 2938)  தாழிைச 
2870  பJ@ நிைன4ெதWமி* பாவிமன4 தOைமெயலா� 
உJ@ நிைன.கிெலன. SH�வி* ேபா'தடா. ...1  
2871  எ�ேளத நி�னிட4ேத எ5:கி�ற ேதா@மைத 
உ�ேள நிைன.கிெலன. SH�வி* ேபா'தடா. ...2  
2872  ��Pகி�ற தOைமநி�பாJ g>I�ைர.'I ேதா@மைத 
உ�Pகி�ற ேபாதிெலன. SH�வி* ேபா'தடா. . ..3  
2873  எ�Qகி�ற தOைமநி�பா ெல5:கி�ற ேதா@மைத 
உ�Qகி�ற ேபாதிெலன. SH�வி* ேபா'தடா. ...4  
2874 மி.க நிைலநிJக வி��ேப� பிைழகெளலா� 
ஒ.க நிைன.கிெலன. SH�வி* ேபா'தடா. ...5  
2875  ேகாேகா ெவPெகா�ேய� Sறிய'J றகெளலா� 
ஓேகா நிைன.கிெலன. SH�வி* ேபா'தடா. ...6  
2876  பி4� மன.ெகா�ேய� ேபசியவ� ெசா=ைலெயலா� 
ஒ4� நிைன.கிெலன. SH�வி* ேபா'தடா. ...7  
2877 ேத�I� ெதளியாU சிறியவேன� தOைமெயலா� 
ஓ�I� நிைன.கிெலன. SH�வி* ேபா'தடா. ...8  
2878  நி@4தி யறிேய நிக>4தியவ� ெசா=ைல 
உ@4தி நிைன.கிெலன. SH�வி* ேபா'தடா. ...9  
2879  ேதா�றி வி27மன4 ��டேன� வ�பிைழைய 
ஊ�றி நிைன.கிெலன. SH�வி* ேபா'தடா. ...10  
2880 எ5ணிைன*ப தி�றிநிைன ெய�ளி 7ைர4ததைன 
உ5ணிைன.'I ேதா@ெமன. '�ள ��'தடா. ...11  
2881  கைடயவேன� ைவதகH( ெசா�னிைன.'I ேதா@� 
உைடயவேன ெய�Pைடய A�ள ��'தடா. ...12  
2882  பி4தெனன4 தOைம பிதJறியெத5 :Iேதா@� 
உ4தமேன ெய�Pைடய A�ள ��'தடா. ...13  
2883  ம�@ைடயாK நி�ன�ைள ைவதெகாH( ெசாJெபா�ளி= 
ஒ�ைற நிைன.கிெலன. '�ள ��'தடா. ...14  
2884  ெவ�வாம ைலேயா விள�பியெசா= ெல=லா� 
ஒ�வா நிைன.கிெலன. '�ள ��'தடா. ...15  
2885  +ைல.ெகா�ேய� +�ெசாJ +க�றெத5 :Iேதா@� 
உைல.க5ெமW காகெவ�ற P�ள ��'தடா. ...16  
2886  ஈ�=ெப�I தாயி லினியாKநி� ற5ண��பா= 
ஊ�யெசா= N�னிெலன. '�ள ��'தடா. ...17  
2887  +ைர4தமன வ(ச* +ைலேய� றி�வ�ைள 
உைர4தபிைழ ெய5ணிெலன. '�ள ��'தடா. ...18  
2888  நா� நிைனயா நைவ7ைடேய� +�ெசாெலலா� 
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ஓ� நிைன.கிெலன. '�ள ��'தடா. ...19  
2889  ெவ*பி= க�ைண விள.கைனயா ெய�பிைழைய 
ஒ*பி நிைன.கிெலன. '�ள ��'தடா. ...20  
2890  அ(செல�றாK நி�பா= அடாதெமாழி ேபசியைத 
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-- 
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சிகம �7ய� தகம�. ெகா�மி ...3  
2969  ெப5ெணா� பா=ைவ4த ம4த ன� - சி@ 
பி�ைள. கறிெகா5ட பி4த ன� 
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ந5ணி நம.க� ள4த ன� - மிக 
ந=லன �ெய=லா� வ=லன�. ெகா�மி ...4  
2970  அ�பல4 தாட=ெசK ஐய ன� - அ�ப� 
அ�+. ெகளித� ெமKய ன� 
��ைப ��.கணி Zய ன� - Lய( 
ேசாதிய �பர( ேசாதிய�. ெகா�மி ...5  
 
 
 
- 
 
32. ேதாழிய� உைரயாட= (2971 - 2976)  தாழிைச 
2971  த5மதி ெயா5�க* ெப5மணி ேய - உ�ைன4 
தா�ெகா5ட நாயக ராேர � 
அ5ைமயிJ ெபா�னணி ய�பல4 தாட=ெசK 
ஐய ர�த ரழகர�. ...1  
2972  ெசகயJ க5மட மைகந= லாK - உ�ற� 
ெசைக பி�4தவ ராேர � 
அகய லார�@ ெபா�ன�ப ல4ெதக� 
ஆனIத4 தா5டவ ராஜன�. ...2  
2973  க�னJ Lைவெமாழி மி�னிைட யாK - உ�ைன. 
க�னி யழி4தவ ராேர � 
உ�னJ க2யெபா� ன�பல4 தாட=ெசK 
உ4தம ரானIத சி4தர�. ...3  
2974  தOைமயி லாதெப5 மாமயி ேல - உ�ைனU 
ேச�I� கலIதவ ராேர � 
தாம� �.கணிI த�பல4 ேதயி�ப4 
தா5டவ( ெசK7( ச�ரர�. ...4  
2975  அ�னந ைட*ெப5க ளார� ேத - உ�ைன 
அ�பிJ +ண�Iதவ ராேர � 
��ன Nைடயின ர�பல4 ேதநி�ற 
Zய தி�நட ராயர�. ...5  
2976  காரள க*ெப5 சிகாமணி ேய - உ�ற�  
கJைப யழி4தவ ராேர � 
ேபரள ைவ.கடI த�பல4 ேதநி�ற 
பி4த� பரானIத நி4தர�. ...6  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
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-- 
 
33. ெத5டனி�ேட� (2977 - 2985)  சிI� 
 ப=லவி 
2977  ெத5டனி�ேட ென�@ ெசா=ல � - L வாமி.'நா� 
ெத5டனி�ேட ென�@ ெசா=ல�. ...1  
 ப=லவி எH*+ 
2978  த5டைல விள'I தி=ைல4 தல4திJெபா� ன�பல4ேத 
க5டவ� மயகேவட க��யாH கி�றவ�.' ெத5ட ...1  
 க5ணிக� 
2979  கJMர வாச�வ OL� ெபாJபாIதி ��க4ேத 
கனிIத+� னைகயாட. க�ைண.க ைட.கணாட 
அJபா�ெபா� ன�பல4ேத ஆனIத4 தா5டவ� 
ஆ�.ெகா5 ேடெய�ைன ஆ�டக5 டா�.' ெத5ட ...1  
2980  இழிIதாN ந�ைமயிேக ேயJ@வா ெர�றைடIதா= 
ஏJ@வா� ேபாேலபி�P மிழியைவ* பா�.'* 
பழIதா� நWவிெம=ல* பாலி= விWIதெத�ன* 
பச*பி* பச*பிய�ப� ப5ட� பறி*பவ�.' ெத5ட ...2  
2981  L�டதி� நO@Mசி4 ெதாIேதாெம� றாHவா�.'4 
ேதா�@தைல மாைலயணி ேதா�விளக வ�வா�.'* 
பி�H.காைச* ப�Hமாற� பிர�ப� ப�டவ�.'* 
பி�ைள.கறி. காைசெகா5ட க�ள4தவ ேவட�.' ெத5ட ...3  
2982  வா>Iதாைர ேம�ேமN� வாழUெசK பவ�.' 
மாLபறி4 தவ�ைகயிJ காLபறி. கி�றவ�.'4 
தா>Iதாைர ய�.க� தாழ.கா5 பவ�.'4 
தானாகி நானாகி4 தனிேயநி� றவ�.' ெத5ட ...4  
2983  ஆதியIத நHவி=லா ஆனIத நாட�.' 
அ5ட�யி� கா4தமணி க5டசசி க5ட�.'U 
ேசாதிமய மாKவிள'I Zயவ� வாள�.'4 
ெதா5ட�'� ெகH.கேவ �ஜக��. ெகா5டவ�.' ெத5ட ...5  
2984  பா�H.காைச* ப�H��ன� பரைவத� வாயிலிJேபாK* 
ப5+ைர4�4 Zதென�ேற ப�டக��. ெகா5டவ�.' 
வ O�H.காைச* பHவாைர வ O�ைடவி�H4 �ர4திேய 
ேவ�டா5� யா7லகி= ஓ�டா5� யா.'வா�.' ெத5ட ...6  
2985  தாKவறிJறிJ பிறவா� தாேன �ைள4தவ�.'U 
சாதி'ல மறியா� தா5டவ(ெசK கி�றவ�.' 
ஏய ெதாழில�Q ெம�பிராண நாயக�.' 
ஏமாIத வைரெய=லா� ஏமா4� மீச�.' ...7  

RangaRakes tamilnavarasam.com



 ெத5டனி�ேட ென�@ ெசா=ல � - L வாமி.'நா� 
ெத5டனி�ேட ென�@ ெசா=ல �. 
 
 
தி�UசிJற�பல� 
 
-- 
 
34. இ�னI தயA வரவிைலயா (2986 - 2992)  சிI� 
 ப=லவி 
2986  இ�னI தயAவர விைலயா - உன.ெக�மீதி= 
எ�ன வ�ம( ெசாைலயா. ...1 
 க5ணிக� 
2987  அ�ன� பாலி.'Iதி=ைல* ெபா�ன� பல4திலாH� 
அரேச - அரேச - அரேசெய� றலறA� இ�னI ...1  
2988  சி�ன( சி@வயதி ெல�ைன ய�ைமெகா5ட 
சிவேம - சிவேம - சிவேமெய� றலறA� இ�னI ...2  
2989  ��ன� பிைழெபா@4தா யி�ன� ெபாறா�வி�டா= 
�ைறேயா - �ைறேயா - �ைறேயாெவ� றலறA� இ�னI ...3  
2990  த�ைன யறியாெவ�ைன யி�ன NறUெசKதாேய 
த'ேமா - த'ேமா - த'ேமாெவ� றலறA� இ�னI ...4  
2991  ப5H மகி>Iெதைனயா� ெகா5H க�ைணெசKத 
பரேம - பரேம - பரேமெய� றலறA� இ�னI ...5  
2992  ெகா5H 'ல�ேபLவா �5ேடா Aலகிெலக� 
'�ேவ - '�ேவ - '�ேவெய� றலறA� ...6  
 இ�னI தயAவர விைலயா - உன.ெக�மீதி= 
எ�ன வ�ம( ெசாைலயா. 
 
 
தி�UசிJற�பல� 
 
 
---- 
 
35. வினா விைட (2993 - 2995)  ெகாUசக. கலி*பா 
2993  ஆகம� மாரண� ம��ெபா�ெள� ெறா�'ைர4த 
ஏகA� வாகிநி�றா 2வரா�ெசா= ேதாழி 
மாகநதி ��.கணிI� மணிம�@ ளனவரத 
நாகமணி மிளிரநட நவி=வா�கா5 ெப5ேண. ...1  
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 தாழிைச 
2994  அ�ளாேல அ�ளிைற அ��கி�ற ெபாWத 
கPபவ மாகி�ற ெத�ன� தாேய 
ெத�ளாேல ம�ளாேல ெத2யா� ெத27� 
தி�நட இ�ப�எ� றறியாேயா மகேள. ...2  
2995  அறிவாேல அறிவிைன அறிகி�ற ெபாWத 
கPபவ மாகி�ற ெத�ன� தாேய 
ெசறிவாேல பிறிவாேல ெத2யா� ெத27� 
தி�வ�� உ�வ�எ� றறியாேயா மகேள. ...3  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
 
 
--- 
 
36. நJறாK கவ�ற� (2996 - 3004)  எWசீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த� 
2996  தி�வ�� +னிைத மகிழநி� றாH� தி=ைலம� றழகேன எ�பா� 
ம�வ�� கடேல மாணி.க மைலேய மதிUசைட வ�ளேல எ�பா� 
இ�வ�. க2ய ஒ�வேன என.கி கியா��ைண நி�னலா ெத�பா� 
ெவ�விஉ� 'ைழவா� விழிகண O� �ளி*பா� ெவK�யி�* பா�எ�ற� மி�ேன. ...1  
2997  ஓHவா� தி=ைல4 தி�UசிJற� பல�எ� @�'வா� உண�வில� ஆகி4 
ேதHவா� திைக*பா� திய'வா� ஐேயா ெதKவேம ெதKவேம எ�பா� 
பாHவா� பைத*பா� பத@வா� நா� ெப5பாவி கா5பாவிகா5 எ�பா� 
வாHவா� மயகி வ�I�வா� இ�I� வ=விைன ேய�ெபJற மகேள. ...2  
2998  உலெகலாI தைழ*ப*ெபா�வினி= ஓ'� ஒ�தனி4 ெதKவ�எ�கி�றா� 
இல'ேப 2�ப வா2எ� கி�றா� எ�Pயி�. கிைறவ�எ� கி�றா� 
அலகிலா. க�ைண அ�த�எ� கி�றா� அ�ப�க�க�ப�எ� கி�றா� 
திலகவா :தலா� இ9வண� +ல�பி4 திய.க�J றW'கி� றாேள. ...3  
2999  தி�எலா�அளி.'� ெதKவ�எ� கி�றா� தி�UசிJ ற�பலவ�எ�கி�றா� 
உ�எலா� உைடய ஒ�வ�எ� கி�றா� உUசிேம= கர'வி. கி�றா� 
க�எலா கடIதா கவ�தி� ேமனி கா5பெதI நா�ெகா=எ� கி�றா� 
ம�எலா�மய'� மல�.'ழ= ��யா� வ�I�கி�றா�எ�ற� மகேள. ...4  
3000  மி�இைணU ச�ல விடக�எ� கி�றா� விைட.ெகா� விமல�எ� 
கி�றா� 
ெபா�இைண மல�4தா� +னித�எ� கி�றா� ெபா�விேல ந�*ப�எ� கி�றா� 
எ�இைண விழிக� அவ�தி� அழைக எ�@ெகா= கா5பெத� கி�றா� 
��இைண �ைலக� வி��ற இைடேபா= �வ�கி�றா� பசியெபாJ ெறா�ேய. ...5  
3001  க�களிJ @2ேபா�4 த�பல4 தாH� க�ைணஎ கடA�எ� கி�றா� 
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ெப�களி �Q�ப வடவன4 ேதா'� பி4த2= பி4த�எ� கி�றா� 
ஒ�களி மிழJ@� 'ழலினா� எ�ேபா= உ@வேரா அவைனஎ�கி�றா� 
த�களி உ5டா� ேபா=கி�றா� நா:� தவி�.கி�றா� எ�அ�I தவேள. ...6  
3002  ம�றிைட ந�.'� மணாளைன அ=லா= மதி*பேனா பிறைரஎ�கி�றா� 
வ��ய� நO.'� அவ�தி� வ�ைவ மற*பேனா கண��எ� கி�றா� 
ஒ�@மி= லவ�எ� @ைர.கிP� எ=லா� உைடயவ�ஆ'�எ�கி�றா� 
ெபா�@த= பிற>த= இனி7ேற� எ�ேற ெபாJெறா� ெபா'கி�றாேள. ...7  
3003  தி�4த' தி=ைல4 தி�UசிJற�பல4ேத ெதKவ�ஒ� @5ெடம.ெக�பா� 
ெப�4த' 'ம*ெபாJ கலசவா5 �ைலயா� ேபLக பலபல எ�பா� 
ம�4த' 'ழலா� மனெமாழி உடல� மJறA� அவ�கழJ ெக�பா� 
'�4த' 'வைள. க5ணி�நO� ெகாழி*பா� '�'லி* பா�பL ெகா�ேய. ...8  
3004  அ�பல4 தாH� அழகைன. காணா த�IதA� ெபா�I�ேமா எ�பா� 
க�ப�J றிHவா� க5க�நO� உ'*பா� ைக'வி* பா�உள கனிவா� 
வ�பணி �ைலக� இர5H�ேநா. கிHவா� வ�ளைல*ப2கி�� எ�பா� 
உ�பர� தவ(ெசK திHமின O� எ�பா� உய'வா� மய'வா� உண�ேவ. ...9  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
 
37. ச=லாப லக2 (3005 - 3006)  கலிநிைல4�ைற (182) 
3005  LIதர நOறணி LIதர� நடன4 ெதாழி=வ=லா� 
வIதன� இேக வIதன� எ�ேற� மாேதநO 
மIதண� இ�ேக� அIதன� இலந� வா>ெவ=லா� 
அIதர� எ�றா� எ�ன� அ�மா அவ�gேத. ...1  
3006  ந�பல மா�என ந�மைன +.கா� நடராஜ� 
எ�பல மாவ O� எ�ெப� மான O ேரஎ�ேற� 
வ�பல மடவாK எ��ைட இ�ப வா>ெவ=லா� 
அ�பல� எ�றா� எ�ன� அ�மா அவ�gேத. ...2  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
___________________________________________________________________________ 
 
182. கலிUசIத வி�4த�. ெதா. ேவ. 1, 2. ச. �. க. கலிநிைல4�ைற. ஆ. பா. 
 
-- 
 
38. தைலமகளி� ��ன ��+ (3007 - 3016)  எ5சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய 
வி�4த� 
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3007  ெவ@4�ைர4ேத� பிைழகெளலா� ெபா@4த�ள= ேவ5H� 
விளகறிA. கறிவாகி ெமK*ெபா�வி= ந�*ேபாK 
க@4�ைர4தா� தம.'�அ�� கனிI�ைர.'� ெப2ய 
க�ைணெநH கடேல�. க5ேணா' க��ேப 
ம@4�ைர*ப ெதவ�அ��நO வழ'கிP� அ�றி 
ம@4தி�P� உ�ைனயலா= மJெறா�சா� பறிேய� 
ெச@4�ைர4த உைரகெளலா� தி�வ�ேள எ�@ 
சிIதி*ப த=லாம= ெசKவைகஒ� றிலேன. ...1  
3008  மி'4�ைர4ேத� பிைழகெளலா� சகி4த�ள= ேவ5H� 
ெமKயறிவி� +�வாகி விய�ெபா�வி= ந�*ேபாK 
ெதா'4�ைர4த மைறகQ�பி� வி24�ைர4�� காணா4 
�2யநH ேவஇ�Iத ெப2யபர� ெபா�ேள 
ப'4�ைர4த பய�உைர.ேகா� ெபா�ளாகி விள'� 
பர(Lடேர பர�பரேன பLபதிேய அ�ேய� 
வ'4�ைர*ப ெதவ�அ��நO வழ'கிP� அ�றி 
ம@4தி�P� உ�ைனயலா= மJெறா�சா� பிலேன. ..2  
3009  ��னவேன சிறிேய�நா� சிறி��அறி யாேத 
�னிI�ைர4த பிைழெபா@4�. கனிIத�ள= ேவ5H� 
எ�னவேன எ��ைணேய எ�உறேவ எ�ைன 
ஈ�றவேன எ�தாேய எ�'�ேவ என� 
ம�னவேன எ�Pைடய வா>�தேல எ�க5 
மாமணிேய மணிமிடJேறா� மாணி.க மைலேய 
அ�னவேன அ�பல4�� ஆHகி�ற அ�ேத 
ஆறணிIத சைடயாKயா� ேவ@�ைண இலேன. . ..3  
3010  சினI�ைர4ேத� பிைழகெளலா� மன�ெபா@4த= ேவ5H� 
தOனதயா நிதிேயெமK( ஞானசபா பதிேய 
+ைனI�ைர*பா� அக4ெதா�@� +ற4ெதா�@� நிைன4ேத 
ெபாK7லக� ஆகவ�ேபா= +ைனI�ைர4ேத� அல�நா� 
இனIதி�Iதி எைனயா�ெகா5 ெட�P�அம�I ெதைன4தா� 
எ9Aல'� ெதாழநிைலேம= ஏJறியசJ '�ேவ 
கனIத�சிJ Lகஅ�த� களி4தளி4த நிைறேவ 
க�ைணநட4 தரேசஎ� க5ணில' மணிேய. ...4  
3011  ஊHதJேகா� இடகாேண� உவ.'�இட� உளேதா 
உ�னிட�� எ�னிட�� ஓ�இட�ஆ தலினா= 
வாHதJ' ேந�Iதி�ேலா மா�டாைம யாN� 
மன�பி�யா ைமயினாN� சினI�ைர4ேத� சிலேவ 
SHதJ' வ=லவ�நO S��எைன. ெகா5ேட 
'ல�ேபச ேவ5டா�எ� 'றி*பைன4�� அறிIதாK 
நாHதJகி ெக�னாேல ��யா� நOேய 
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நாHவி4�. ெகா5ட��வாK ஞானசபா பதிேய. ...5  
3012  எ�Pள�நO கலI�ெகா5டாK உ�Pள�நா� கலIேத� 
எ�ெசய=உ� ெசய=உ�ற� இ�(ெசய=எ� ெசயேல 
பி�Pளநா� பிதJற=எலா� ேவ@'றி4 ெதைனநO 
பிைழஏJற நிைன4தி�ேலா ெப�வழ.கி� �Hேவ� 
அ�ைனயிP� தயAைடயாK அ*ப�என. கானாK 
அ�றி7�எ� ஆ�யி�. கா�யிராK நிைறIதாK 
ம�Pமணி* ெபா�நட(ெசK ம�னவேன க�ைண 
மாநிதிேய என.க��வாK மன.கல.கI தவி�4ேத. ...6  
3013  எண'றிேய� இய='றிேய� ஏ�நிைன யாேத 
எ�பா�H. கி�Iேத�இ ெகைனவலிI� நOேய 
மண'றி4�. ெகா5டாKநO ெகா5ட�ெதா� ெடன� 
மன�ேவ@ ப�டதிைல மா�டாைம யாேல 
கண'றி4�U சில+க�ேற� +க�றெமாழி என� 
க�4தி=இைல உ�Pைடய க�4தி=உ5ேடா உ5ேட= 
'ண'றி*பா� 'Jற�ஒ�@ 'றியா�எ� றறேவா� 
SறிH�அ9 வா�4ைதஇ�@ மாறிHேம அரேச. ...7  
3014  மன�பி�யா ைமயினாேலா மா�டாைம யாேலா 
மறதியினா ேலாஎன� வ�4தமத னாேலா 
தின�பி�யா மய.காேலா திைக*பாேலா பிற�ேம= 
சின4தாேலா எதனாேலா சில+க�ேற� இதைனU 
சின�பி�யா4 ேதவ�தி� Aள�பி�யா ெதனேவ 
சிIைதகளி4 தி�.கி�ேற� தி�Aள4ைத அறிேய� 
இன�பி�யா ைம7�உ5ேடா உ5ெடனி=அ� +ைடயா� 
ஏச=+க> ேபச=என இய�+த=எ� உலேக. ...8  
3015  நாயகேர உம�வச� நா�இ�.கி� ற�ேபா= 
நா�யத4 �வ4ேதாழி நைகய�எ� வச4ேத 
ேமயவ�ஆ காைமயினா= அவ�ேம=அ ெகWIத 
ெவ'ளியினா= சில+க�ேற� ேவ@நிைன4 தறிேய� 
Zயவேர ெவ@*+வ2= விதிெவ@.க எ�றா� 
gழவிதி4 தாைரெவ@4 திHத=அவ� �ணிேவ 
தOயவ�ஆ யிP�'Jற� 'றியா� +க�றா= 
தOெமாழிஅ� ெறன4ேதவ� ெச*பிய�� உளேத. ...9  
3016  'Jற�ஒ� சிறிெதனிP� 'றி4தறிேய� ேவேறா� 
'ைறஅதனா= சில+க�ேற� 'றி4தறிேய� மீ�H� 
சJ@மன� ேவ@ப�ட தி=ைலக5T� என� 
சாமிஉ�ேம= ஆைணஒ� ச���நிைன4 தறிேய� 
ெபJறவQ� உJறவ�� LJற��நO� எ�ேற 
பி�4தி�.கி� ேற�பிறிேதா� ெவ�*+�உைர4 தறிேய� 
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இJைறெதாH4 ெத�அளவி= ேவ@நிைன யாதO� 
எ�Pைடய நாயகேர எ�ஆைச இ�ேவ. ...10  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
 
 
--- 
 
39. ேவ�ைக. ெகா4� (3017 - 3026)  தைலமக� பாகிெயாH Sற= 
 எ5சீ�. கழிெந�ல�U சIத வி�4த� 
3017  வி5பைட4த ெபாழிJறி=ைல(183) அ�பல4தா� எவ�.'� 
ேமலானா� அ�ப�ள� ேமAநட ராஜ� 
ப5பைட4த எைனஅறியா இள�ப�வI தனிேல 
ப2I�வI� மாைலயி�டா� பா�4தறியா� மீ�H� 
ெப5பைட4த ெப5கெள=லா� அவமதி4ேத வல� 
ேபLகி�றா� SLகி�ேற� பிUசிஎன= ஆேன� 
க5பைட4�� 'ழியி=விழ. கண.'�உ5ேடா அவ�ற� 
கண.கறிI�� விHேவேனா க5டாKஎ� ேதாழO. ...1  
3018  சீ4தமணி அ�பல4தா� எ�பிராண நாத� 
சிவெப�மா� எ�ெப�மா� ெச=வநட ராஜ� 
வாK4தஎ�ைன அறியாத இள�ப�வI தனிேல 
மகி>I�வI� மாைலயி�டா� மறி4���க� பாரா� 
ஆK4தகைல கJ@ண�Iத அணகைனயா� தம.'� 
ஆ�ெசKத ேபாதைனேயா ஆனாN� இ�ேக� 
காK4தமர� வைளயாத கண.'�உ5ேடா அவ�ற� 
கண.கறிI�� விHேவேனா க5டாKஎ� ேதாழO. ...2  
3019  எ�Pயி2= கலI�கலI தினி.கி�ற ெப�மா� 
எ�இைறவ� ெபா�வி=நட� இயJ@�நட ராஜ� 
த�ைனஅறி யா*ப�வ4 ெத�ைனமண� +2Iதா� 
தைனஅறிIத ப�வ4ேத எைனஅறிய வி��பா� 
பி�ைனஅ�றி ��P�ஒ� பிைழ+2Iேத� இ=ைல 
ெப5ப2தா பகாண= ெப�Iதைக.'� அழேகா 
க�ன=எ�றா= ைக.கி�ற கண.'�உ5ேடா அவ�ற� 
கண.கறிI�� விHேவேனா க5டாKஎ� ேதாழO. ...3  
3020  ெத�ள�த4 தனிேயாக� சிIைதயிN� ஞானU 
ெச=வ�அறி விட4��நட( ெசK7�நட ராஜ� 
அ�ள�த� அளி*ப�எ�ேற அ�@மண� +ண�Iதா� 
அளி4தறியா� அ:4�ைண7� அPபவி4�� அறிேய� 
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ம�Qைடயா� அ=ல�ஒ� வ(சகP� அ=ல� 
மன�இர.க� மிகஉைடயா� வ=விைனேய� அளவி= 
இ�Qைடயா� ேபாலி�.'� இய=ெப�ைன அவ�ற� 
இய=பறிI�� விHேவேனா இனி4தா�எ� ேதாழO. ...4  
3021  சி�மயமா� ெபா�வினிேல த�மயமாK நி�@ 
தி�நட(ெசK ெப��ைணU ெச=வநட ராஜ� 
எ�மய�நா� அறியாத இள�ப�வI தனிேல 
எ�ைனமண� +2Iதன�ஈ ெத=லா�� அறிவா� 
இ�மய�இ= லாதவ�ேபா= இ�@மணI த�ளா� 
இைறஅளA� பிைழ+2Iேத� இ=ைலஅவ� இதய� 
க�மயேமா அ�@Lைவ. கனிமயேம எ�P� 
கண.கறிI�� விHேவேனா க5டாKஎ� ேதாழO. ...5  
3022  எ�'ண4தா� எ=லா�.'� இைறவ�எ=லா� வ=லா� 
எ�அக4�� +ற4��உளா� இ�பநட ராஜ� 
ெப5'ண4ைத அறியாத இள�ப�வI தனிேல 
பிUேசJறி மண�+2Iதா� ெப2�களி4 தி�Iேத� 
வ5'ண4தா= அPபவ�நா� அறியநி�ற ெபாWதி= 
வIதறியா� இ�ப�ஒ�@� தIதறியா� அவP� 
ெவ5'ண4தா� அ=ல�மி' ந=ல�என* பலகா= 
விழி4தறிI�� விHேவேனா விள�பாKஎ� ேதாழO. ...6  
3023  ெபாKயாத +கWைடயா� ெபா�வி=நட� +2வா� 
+5ணிய�பா= ந5ணியநJ +னிதநட ராஜ� 
ெகாKயாத அ��பைனய இள�ப�வI தனிேல 
'றி4�மண� +2Iதன�நா� மறி4��வர. காேண� 
ெசKயாத ெசKைகஒ�@� ெசKதறிேய� சிறி�� 
தி�Aளேம அறி7�மJெற� ஒ�உள4தி� ெசய=க� 
ைநயாத எ�ற�உயி� நாத�அ�� ெப�ைம 
நானறிI�� விHேவேனா நவிலாKஎ� ேதாழO. ...7  
3024  க5ணைனயா� எ�Pயி2= கலI�நி�ற கணவ� 
கண.கறிவா� பிண.கறியா� க�ைணநட ராஜ� 
த5ணைனயா� இள�ப�வI த�னி=எைன4 தனி4�4 
தாேனவI த��+2I� தனிமாைல +ைனIதா� 
ெப5ணைனயா� க5டப� ேபசA�நா� Sசா* 
ெப�ைமெயாH� இ�Iேத�எ� அ�ைமஎலா� அறிIதா� 
உ5ணைனயா வைகவரA தா>4தன�இ� றவ�ற� 
உள�அறிI�� விHேவேனா உைரயாKஎ� ேதாழO. ...8  
3025  ஊ�மறIத உயிரக4ேத ஒளிநிைறIத ஒ�வ� 
உலகெமலா� உைடயவ�எ� Pைடயநட ராஜ� 
பா�மறIத சிறியஇன� ப�வமதி� மாைல* 
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ப2IதணிIதா� ெத2Iததனி* ப�வமிதிJ ப2யா� 
தா�மறIதா� எனிP�இ' நா�மற.க மா�ேட� 
தவ4ேதறி அவ4திழியU ச�மத�� வ�ேமா 
ேகா�மறIத '�ேயேபா= மி�ேய�நா� அவ�ற� 
'ண�அறிI�� விHேவேனா SறாKஎ� ேதாழO. ...9  
3026  தனி4தபர நாத��4 தல4தி�மிைச4 தல4ேத 
தைலவெரலா� வணகநி�ற தைலவ�நட ராச� 
இனி4தLக� அறிI�ெகாளா இள�ப�வI தனிேல 
எ�+�வ நHஇ�Iதா� பி�+க5ேட� இ=ைல 
அனி4த�இலா இUச2த� யா�.'ைர*ேப� அIேதா 
அவ�அறிவா� நா�அறிேவ� அயலறிவா� உளேரா 
�னி4தநிைல விH4ெதா�கா= L4தநிைல அதனி= 
Lகக5H� விHேவேனா ெசா=லாKஎ� ேதாழO. ...10  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
----------------- 
 
183. இ@.க� இர4தின �தலியா�.' 26-11-1866 இ= வைரIத தி��க4தி= ' 
வி5பைட4த ெபாழிJறி=ைல அ�பல4தா� எவ�.' ேமலானா ன�ப�ள ேமA 
நடராஜ� என= ேவ5H� ' என வ�ளJெப�மா� தி�4தெமா�ைற அ�ளி7�ளா�. 
தி� அ��பா உைரநைட*ப'தி, ஊர� அ�க� பதி*+ ப.க�, 399 கா5க. எனிP� 
1867 ெதா. ேவ. �தJ பதி*பி= ' வி5பைட4த +க>4தி=ைல ' எ�ேற 
அUசாகி7�ள�. பி�வIத பதி*+களிN� அ9வாேற. ஆ. பா. ம�H� ெப�மானி� 
தி�4த4ைத* பி�பJறி ' வி5 பைட4த ெபாழிJறி=ைல ' என* பதி*பி4��ளா�. 
 
-- 
 
40. அறநிைல விள.க� (3027)  அ@சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த� 
3027  ம�வாைண* ெப5ணா.கி ஒ�கண4தி= க5விழி4� வய'� அ*ெப5 
உ�வாைண உ�வா.கி இறIதவைர எW*+கி�ற உ@வ ேனP� 
க�வாைண 7றஇரகா �யி�ட�ைப. க�I�5: க�4த ேன=எ 
'�வாைண எம�சிவ. ெகாWIதாைண ஞானிஎன. Sெறா ணாேத.(184) ...1  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
____________________________________________________________________________ 
 
184. இ@.க� இர4தின �தலியா�.' வைரIத தி��கெமா�றி� ெதாட.க4தி= 
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ெப�மா� இ*பாடைல எWதிய�ளி7�ளா�. தி� அ��பா உைரநைட*ப'தி, ஊரா� 
அ�க� பதி*+, ப.க� 385 கா5க. 
-------  
 
41. அ��நிைல விள.க� (3028)  அ@சீ�. கழிெந�ல� ஆசி2ய வி�4த� 
3028  ெமKவிள.ேக விள.க=லா= ேவ@விள. கி=ைலஎ�றா� ேமேலா� நாP� 
ெபாKவிள.ேக விள.ெகனஉ� ெபாகிவழி கி�ேற�ஓ� +�ைம அ�ேற 
ெசKவிள.'� +கWைடய ெச�னநக� ந5ப�கேள ெச*ப. ேகள O� 
ெநKவிள.ேக ேபா�ெறா�த5 ண O�விள.'� எ2Iத�சI நிதியி� ��ேன.(185) ...1  
 
 
தி�UசிJற�பல� 
____________________________________________________________________________ 
 
185. க�'ழியி= ெப�மா� தி�வைறயி= த5ணOரா= விள.ெக2Iத அJ+த4ைத. 
'றி.'� இ*பாட= ெப�மா� ெச�ைன ந5ப�கQ.' எWதிய 
தி��கெமா�ற�பாJப�ட� ேபாN�. ெப�மா� ைகெயW4திN�ள ஏ�HU 
Lவ�ெயா�றிN� காண*பHவதாக ஆ. பா. 'றி.கிறா�. ெதா. ேவ. இதைன7� ' 
ம�வாைண* ெப5ணா.கி' எ�P� பாடைல7� இர5டாI தி��ைறயி= 
ேச�4�* பதி*பி4��ளா�. 
 
அ�.'றி*+களி= காண*பH� பதி*பாசி2ய�களி� ெபய�U L�.க வி2A 
 
1. ெதா.ேவ --- ெதாW�� ேவலா7த �தலியா� 
2. ஆ.பா --- ஆ.பாலகி�hண பி�ைள 
3. ச.�.க --- ச.�.கIதசாமி பி�ைள 
4. பி. இரா --- பி�கிமாநகர� இ__ராமசாமி �தலியா� 
5. ெபா.L --- ெபா�ேன2 LIதர� பி�ைள  
நா�கா� தி��ைற �JறிJ@ 
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தி�வ��பா 
இராமலிக அ�க� (வ�ளலா�) அ�ளிய� 
ஐ�தா� தி��ைற (3029 - 3266) 
 

 
 
உ�&ைற 
  1. அ)* மாைல  31  3029 - 3059 
2. அ��பிரகாச மாைல  100  3060 - 3159 
3. பிரசாத மாைல  10  3160 - 3169 
4. ஆன�த மாைல  10  3170 - 3179 
5. ப2தி மாைல  10  3180 - 3189 
6. ெசௗ�தர மாைல  12  3190 - 3201 
7. அதிசய மாைல  14  3202 - 3215 
8. அபராத ம)னி6* மாைல  10  3216 - 3225 
9. ஆ&ைடய பி�ைளயா� அ�8மாைல  11  3226 - 3236 
10. ஆ&ைடய அர9க� அ�8மாைல  10  3237 - 3246 
11. ஆ&ைடய ந�பிக� அ�8மாைல  10  3247 - 3256 
12. ஆ&ைடய அ�க� அ�8மாைல  10  3257 - 3266 
  
தி�;சி<ற�பல� 
  
  
ஐ�தா� தி��ைற  
1. அ)* மாைல   
 
எ8சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி@ய வி�Aத� 
 3029  அ<*த6ெபா) அ�பலAேத ஆCகி)ற அரேச 
 ஆர�ேத அ�ேய)ற) அ)ேபஎ) அறிேவ 
க<*தD ெப�க�ைண2 கடேலஎ) க8ேண 
 க8Fதேல ஆன�த2 களி6ேபெமG2 கதிேய 
ெவ<*தD ப9ெகா�ைய ம�Dெப�� த�ேவ 
 ேவதஆ கம��யி) விளH�ஒளி விள2ேக 
ெபா<*றேவ இJDலகிK ெபா���சிAத) ஆேன) 
 ெபா�Aத�� நி)தி�வ�ளி) ெபா�Aதம� தாேன.  1 
3030  நிைறஅணி�த சிவகாமி ேநயநிைற ஒளிேய 
 நிAதப@ Lரணமா� 9Aதசிவ ெவளிேய 
கைறஅணி�த களAதரேச க8Fைடய க��ேப 
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 க<க8ேட கனிேயஎ) க8ேணக8 மணிேய 
பிைறஅணி�த ��மைலேய ெப�க�ைண2 கடேல 
 ெப@யவெரK லா�வணH� ெப@யபர� ெபா�ேள 
Hைறஅணி�� தி@கி)ேற) Hைறகெளலா� தவி�Aேத 
 H<றெமலா Hணமாக2 ெகா�வ�நி) Hணேம.  2 
3031  ஆ8பைனெப8 பைனயா2கி அகமத கைனயாG 
 ஆ2கிஅ�8 மணAதிKஒளி அைனவைரM� ஆ2H� 
மா8பைனமி2 Hவ�தளிAத மாக�ைண மைலேய 
 வ�Aதெமலா� தவி�Aெதன2H வாNவளிAத வாNேவ 
நா8பைனM� த�ைதM�எ) ந<H�D� ஆகி 
 நாய�ேய) உ�ளகA� ந8ணியநா யகேன 
வ O8பைனேபா) மிகநO8C விழ<கிைற6ேப) எனிP� 
 வி�6பெமலா� நி)அ�ளி) வி�6ப�அ)றி இைலேய.  3 
3032  சிAதமேன க�*@�� தி@��ழQR சிறிேய) 
 ெசGவைகஒ) றறியா� திைக2கி)ேற) அ�ேதா 
உAதமேன உ)ைனயலாK ஒ��ைணம< றறிேய) 
 உ)னாைண உ)னாைண உ8ைமஇ� க8டாG 
இAதமேன ய;சலன� இனி6ெபாS2க மா�ேட) 
 இரகிஅ�� ெசயKேவ8C� இ�த�ண� எ�தாG 
9Aதமேன யAதவ�2H� எைன6ேபாQ மவ�2H� 
 �ய�தவி6பா) மணிம)றிK �லHநடA தரேச.  4 
3033  �6பாC தி�ேமனி; ேசாதிமணி; 9டேர 
 �@யெவளி2 H�ளி��த 9Aதசிவ ெவளிேய 
அ6பாC சைட��எ� ஆன�த மைலேய 
 அ��கடேல H�ேவஎ) ஆ8டவேன அரேச 
இ6பாC படஎன2H ��யா� �ைரேய 
 இரகிஅ�� ெசயKேவ8C� இ�த�ண க8டாG 
த6பாC ேவ)எனிP� எ)ைனவிடA �ணிேயK 
 தனிம)S� நட�*@M� தா8மல�எ� தாேய.  5 
3034  க8ேணாH Tத<க��ேப க��பினிைற அ�ேத 
 க<க8ேட ச�2கைரேய கதலிநS கனிேய 
வி8ேணாH விய)9டேர விய)9ட�2H� 9டேர 
 விைடயவேன சைடயவேன ேவத��6 ெபா�ேள 
ெப8ேணாH� ஒ�பாக� பிறHெப�� தைகேய 
 ெப�மாைன ஒ�கரெகா� ெப@யெப� மாேன 
எ8ேணாH சிறியவேன) எ)னிP�நி) ன�ேய) 
 எ)ைனவிடA �ணிேயKநி) இ)ன��த� த�ேள.  6 
3035  தி�ெநறிேச� ெமGஅ�ய� திற)ஒ)S� அறிேய) 
 ெசறிவறிேய) அறிவறிேய) ெசGவைகைய அறிேய) 
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க�ெநறிேச�� �ழKகி)ற கைடய@P கைடேய) 
 க<கி)ேற) சாகாத கKவிநிைல காேண) 
ெப�ெநறிேச� ெமGRஞான சிAதிநிைல ெபSவா) 
 பித<Sகி)ேற) அத<H@ய ெப<றியிேல) அ�ேதா 
வ�ெநறியிK எ)ைனவலி� தா�ெகா8ட மணிேய 
 ம)Sைடய ெப�வாNேவ வழHகநி) அ�ேள.  7 
3036  H)றாத Hண2H)ேற ேகாவாத மணிேய 
 H�ேவஎ) H��Vதா� ெகா8டசிவ2 ெகாV�ேத 
எ)றாைத யாகிஎன2 க)ைனMமாG நி)ேற 
 எVைமM�எ) றைன ஆ8ட எ)உயி@) �ைணேய 
ெபா)றாத ெபா�ேளெமG6 *8ணியAதி) பயேன 
 ெபாGய�ேய) பிைழகெளலா� ெபாSAதெப�� தைகேய 
அ)றால நிழKஅம��த அ��இைறேய எளிேய) 
 ஆைசெயலா� நி)ன�ேமK அ)றிஒ)S� இைலேய.  8 
3037  Lணாத L8கெளலா� L8டபர� ெபா�ேள 
 ெபாGய�ேய) பிைழ�V�� ெபாSAத�ளி எ)S� 
காணாத கா�சிெயலா கா��என2 H�ேள 
 க�ைணநட� *@கி)ற க�ைணையஎ) *கKேவ) 
மாணாத Hண2ெகா�ேய) இைதநிைன2H� ேதாS� 
 மன��கி இ�க8ணO� வ�2கி)ேற) க8டாG 
ஏணாத) எ)னிP�யா) அ�ைமயி)நி) அ�ேய) 
 எனஅறி�ேத) அறி�தபி)ன� இதயமல�� ேதேன.  9 
3038  அ�ேதாஈ ததிசய�ஈ ததிசய�எ) *கKேவ) 
 அறிவறியா; சிறிேயைன அறிவறிய; ெசGேத 
இ�ேதாH சைடமணிநி) அ���M கா�� 
 இ�கா�� அ�கா�� எ)நிைலM கா��; 
ச�ேதாட சிAத�க�த� தனி;Y� கா�� 
 சாகாத நிைலகா��; சகசநிைல கா�� 
வ�ேதாC(184) நிக�மன�ேபாG2 கைர�த இட கா�� 
 மகிNவிAதாG நி)அ�ளி) வ8ைமஎவ�2 Hளேத.  10 
 
184. வ�� - கா<S. ச.�.க. 3039  அ)ப�உள2 ேகாயிலிேல அம��த�&� 
பதிேய 
 அ�பலAதிK ஆCகி)ற ஆன�த நிதிேய 
வ)ப�உளA ேதமைற�� வழH�ஒளி மணிேய 
 மைற��ஆ கம��யி) வயHநிைற மதிேய 
எ)ப�வ HறியாமK எ)ைனவலி� தா�ெகா8 
 �)பநிைல தைனஅளிAத எ)னறிD2 கறிேவ 
�)ப�வ� பி)ப�வ க8ட�ளி; ெசGM� 
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 �ைறைமநின த��ெநறி2H ெமாழிதKஅறி� திலேன.  11 
3040  பாKகா�C� ஒளிவ8ண6 ப�கமணி மைலேய 
 பAதி2H நிைலதனிேல திAதி2H� பழேம 
ேசKகா�C� விழி2கைடயாK தி�வ�ைள2 கா�C� 
 சிவகாம வKலிமகிN தி�நடநா யகேன 
மாKகா�� மைறயாெத) மதி2Hமதி யாகி 
 வழிகா�� வழHகி)ற வைகயதைன2 கா��2 
காKகா��2 காலாேல கா8ப�D� என2ேக 
 கா��யநி) க�ைண2H2 ைக�மாெறா) றிலேன.  12 
3041  எ)ைனஒ)S� அறியாத இள�பவ�வ� தனிேல 
 எ)உளAேத அம��த�ளி யா)மயH� ேதாS� 
அ)ைனஎன6 ப@�த�ளி அ6ேபாைத2 க6ேபா 
 த6ப)எனA ெதளிவிAேத அறிDSAதி நி)றாG 
நி)ைனஎன2 ெக)எ)ேப) எ)உயி� எ)ேபேனா 
 நO�யஎ) உயி�A�ைணயா� ேநயமெத) ேபேனா 
இ)னKஅSA த��கி)ற எ)H�ெவ) ேபேனா 
 எ)எ)ேப) எ)Pைடய இ)பமெத) ேபேன.  13 
3042  பாC�வைக அFA�ைணM� ப@�தறியா; சிறிய 
 ப�வAேத அணி�தணி�� பாC�வைக *@�� 
நாC�வைக உைடேயா�க� ந)HமதிA திடேவ 
 நKலறிD சிறிதளிA�6 *KலறிD ேபா2கி 
நOC�வைக ச)மா�2க 9Aதசிவ ெநறியிK 
 நிSAதிைனஇ; சிறிேயைன நி)அ��எ) எ)ேப) 
ZC�வைக உைடயெரலா Hறி6ெபதி�பா�2 கி)றா� 
 H<றெமலா Hணமாக2 ெகா8டHண2 H)ேற.  14 
3043  ச<S�அறி விKலாத எைனM�வலி� தா8C 
 தமிேய)ெசG H<றெமலாR ச�மதமா2 ெகா8C 
க<Sமறி� �ேக�C� ெதளி�தெப@ யவ� 
 க8Cமகி ழ6*@�� ப8ைடவிைன அக<றி 
ம<S�அறி வனெவKலா� அறிவிAெத) உளAேத 
 ம)Pகி)ற ெமGஇ)ப வாN2ைக�த< ெபா�ேள 
ெப<Sமறி விKலாத ேபைதஎ)ேமK உன2H6 
 ெப�க�ைண வ�தவைக எ�தவைக ேபேச.  15 
3044  9<ற�ம< றJவழிமா Yத�எ) ெற8ணாA 
 ெதா8டெரலா க<கி)றா� ப8Cமி)S காணா� 
எ<ற��* மணிம)றிK இ)பநட� *@M� 
 எ)Pைடய �ைரேயநா) நி)Pைடய அ�ளாK 
க<ற�நி) னிடAேதபி) ேக�ட�நி) னிடAேத 
 க8ட�நி) னிடAேதஉ� ெகா8ட�நி) னிடAேத 
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ெப<ற�நி) னிடAேதஇ) *<ற�நி) னிடAேத 
 ெப@யதவ� *@�ேத)எ) ெப<றிஅதி சயேம.  16 
3045  ஏறியநா) ஒ�நிைலயிK ஏறஅறி யாேத 
 இைள2கி)ற காலAெத) இைள6ெபKலா� ஒழிய 
வ Oறியஓ� ப�வசAதி ைகெகாCA�A \2கி 
 ேமேல<ற; ெசGதவைள ேமDறDR ெசG� 
ேதறியநO� ேபாKஎன� சிAதமிகA ேதறிA 
 ெதளி�திடDR ெசGதைனஇ; ெசGைகஎவ� ெசGவா� 
ஊறியெமG அ)*ைடயா� உ�ள�எP� ெபா�விK 
 உவ��நட� *@கி)ற ஒ�ெப@ய ெபா�ேள.  17 
3046  த�நிதிய2 H�விய<ற; சRசலி2H மனAதாK 
 தள��தசிறி ேய)தன� தள�ெவKலா� தவி�A� 
இ�நிதியA தி�மகளி� இ�வ�எைன வணகி 
 இைச�திCவ� தன�அ6பா எ)SமகிN� திைசA�6 
ெப�நிதிவாGA திடஎன� �)பா� ஆC� 
 ெப<றிஅளிA தைனஇ�த6 ேபதைமேய) தன2ேக 
ஒ�நிதிநி) அ��நிதிM� உவ�தளிAதK ேவ8C� 
 உய�ெபா�விK இனபநட� உைடயபர� ெபா�ேள.  18 
3047  அRசாேத எ)மகேன அP2கிரக� *@�தா� 
 ஆCகநO ேவ8�யவா றாCகஇJ DலகிK 
ெசRசாலி வயேலாH திKைலம)றிK ஆC� 
 தி�நடக8 ட)*�வாG; சிAத9Aத னாகி 
எRசாத ெநCகால� இ)பெவ�ள� திைளAேத 
 இனி�மிக வாழியெவ) ெறன2க�ளி; ெசGதாG 
�Rசாதி ய�தமிலா; 9AதநடA தரேச 
 �@யநC ேவஇ��த 9யRேசாதி மணிேய.  19 
3048  நா)ேக�கி) றைவெயKலா� அளி2கி)றாG என2H 
 நKலவேன எKலா�� வKலசிவ சிAதா 
தா)ேக�கி) றைவயி)றி �Vெதா�ேக உண��தாG 
 தA�வேன மதிஅணி�த சைட��எ� இைறவா 
ேத)ேக�H� ெமாழிமைக ஒ�பகிK உைடயாG 
 சிவேனஎ� ெப�மாேன ேதவ�ெப� மாேன 
வா)ேக�H� *கNAதிKைல ம)றிKநட� *@வாG 
 மணிமிட<S6 ெப�க�ைண வ�ளKஎ)க8 மணிேய.  20 
3049  ஆன�த ெவளியினிைட ஆன�த வ�வாG 
 ஆன�த நட�*@M� ஆன�த அ�ேத 
வான�த �தKஎKலா அ�த�க8 டறி�ேதா� 
 மதி2கி)ற ெபா�ேளெவ8 மதி��;ெச கனிேய 
ஊன�த கியமாைய உடலினிடA தி���� 
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 ஊனமிலா தி�2கி)ற உளவ�ளி; ெசGதாG 
நான�த உளDக8C நடA�கி)ற வைகM� 
 நKலவேன நOமகிN�� ெசாKலவ� வாேய.  21 
3050  ஆரண�� ஆகம�� எ��ணி�த த�ேவ 
 அ�பலAதிK ஆCகி)ற ஆ�டெமன என2H2 
காரண� கா@ய�� *ல6படேவ ெத@AதாG 
 க8Fதேல இகித<H2 ைக�மாெறா) றறிேய) 
Lரணநி) அ�Aெதா8C *@கி)ற சிறிேய) 
 ேபா<றிசிவ ேபா<றிஎன6 ேபா<றிமகிN கி)ேற) 
நாரணநா) �க)�தேலா� கா8ப��அ� நடAைத 
 நாய�ேய) இதயAதிK நவி<றிய�� வாேய.  22 
3051  இைறவநின த�ளாேல எைன2க8C ெகா8ேட) 
 என2H�உைன2 க8ேட)பி) இ�வ��ஒ) றாக 
உைறவ�க8 டதிசயிAேத) அதிசயAைத ஒழி2H� 
 உளவறிேய) அJDளெவா) SைரAத�ளK ேவ8C� 
மைறவதிலா மணிம)S� நட�*@M� வாNேவ 
 வாN�தேல பரம9க வா@எ)க8 மணிேய 
Hைறவதிலா2 Hளி�மதிேய சிவகாமவKலி2 
 ெகாV��பட�� ேதாHகி)ற Hணநிமல2 H)ேற. 23 
3052  சAதியெமG அறிவி)ப வ�வாகி6 ெபா�விK 
 தனிநடRெசG த�&கி)ற ச<H�ேவ என2H6 
*AதிெயாC சிAதிM�நK லறிD�அளிA தழியா6 
 *னிதநிைல தனிலி�2க6 *@�தபர� ெபா�ேள 
பAதிஅறி யா;சிறிேய) மய2க�இ)P� தவி�A�6 
 பரம9க மயமா2கி6 ப�<SளAைத6 ேபா2கிA 
தA�வநO நா)எ)P� ேபாதம� நO2கிA 
 தனிAத9கா தOத��நO த�த��க மகிN�ேத.  24 
3053  ஏ��அறி யாதி�ளிK இ��தசிறி ேயைன 
 எCA�விCA தறிDசிறி ேதG�திடD� *@�� 
ஓ�மைற �த<கைலக� ஓதாமK உணர 
 உண�விலி�� �ண�Aதிஅ�� உ8ைமநிைல கா��A 
தO�ெசறி சமயெநறி ெசKQதைலA தவி�A�A 
 தி�அ�8ெமG6 ெபா�ெநறியிK ெசQAதிM� நா)ம�&� 
ேபா�மய ேகKமகேன எ)Sமய2 ெகKலா� 
 ேபா2கிஎன2 H�ளி��த *னிதபர� ெபா�ேள.  25 
3054  �)னறிேய) பி)னறிேய) ��பெதா)S மறிேய) 
 �)னிM�) னா��இேக ெமாழி�தெமாழி �V�� 
ப)னிைலயிK ெசறிகி)ேறா� பல��மன� உவ6ப6 
 பV�படா வ8ண�அ�� ப@�தளிAத பதிேய 
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த)னிைலயிK HைறDபடாA தA�வ6ேப� ஒளிேய 
 தனிம)S� நட�*@யR சAதியத< பரேம 
இ�நிைலயிK இ)P�எ)ற) மய2கெமலா� தவி�Aேத 
 எைனஅ�ைம ெகாளKேவ8C� இ�சமய காேண.  26 
3055  ஐயறிவி< சிறி��அறி� தPபவி2க2 ெத@யா 
 தV�களிA தாCகி)ற அ6ப�வA ெதளிேய) 
ெமGயறிவி< சிற�தவ� களி2கஉைன6 பா� 
 வி��பிஅ�� ெநறிநட2க விCAதைனநO ய)ேறா 
ெபாGயறிவி< *ைலமனA�2 ெகா�ேய)�) பிற6பிK 
 *@�ததவ� யாததைன6 *க)ற�ள ேவ8C� 
�GயறிD2 கறிவாகி மணிம)றிK நடRெசG 
 9Aதப@ LரணமாR 9க^ப6 ெபா�ேள.  27 
3056  அ��நிைற�த ெப��தைகேய ஆன�த அ�ேத 
 அ<*த6ெபா) அ�பலAேத ஆCகி)ற அரேச 
ெத��நிைற�த சி�ைதயிேல திAதி2H� ேதேன 
 ெசகனிேய மதிஅணி�த ெசRசைடஎ� ெப�மா) 
ம��நிைற�த மன2ெகா�ேய) வRசெமலா க8C 
 மகிN�தினிய வாNவளிAத மாக�ைண2 கடேல 
இ��நிைற�த மய2க�இ)P� தO�Aத�ளK ேவ8C� 
 எ)Pைடய நாயகேன இ�த�ண காேண.  28 
3057  ம)னியெபா) ன�பலAேத ஆன�த நடRெசG 
 மாமணிேய எ)னி�க8 வயH�ஒளி மணிேய 
த)னியKபி) நிைற�த�&R சA�வL ரணேம 
 த<பரேம சி<பரேம தA�வ6ேப ெராளிேய 
அ)னியமிK லாத9Aத அA�வித நிைலேய 
 ஆதிய�த ேம�மி)றி அம��தபர� ெபா�ேள 
எ)னியKபி) என2க�ளி மய2க�இ)P� தவி�Aேத 
 எைனஆ8C ெகாளKேவ8C� இ�த�ண காேண. 29 
3058  Lதநிைல �த<பரம நாதநிைல அளD� 
 ேபா�தவ<றி) இய<ைக�த< *ண�6ெபKலா� விளக 
ேவதநிைல ஆகமAதி) நிைலகெளலா� விளக 
 விைனேய)ற) உளAதி��� விள2கியெமG விள2ேக 
ேபாதநிைல யாGஅ�D கட�தஇ)ப நிைலயாG6 
 ெபா�வினி)ெமG அறிவி)ப நட�*@M� ெபா�ேள 
ஏதநிைல யாவைகஎ) மய2க�இ)P� தவி�Aேத 
 எைன2காAதK ேவ8Cகி)ேற) இ�த�ண காேண.  30 
3059  ெசJவ8ணA தி�ேமனி ெகா8ெடா�பா< பச�� 
 திகNப�க வ8ணெமாC திAதி2H கனிேய 
இJவ8ண� எனமைற2H� எ�டாெமG6 ெபா�ேள 
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 எ)Pயிேர எ)Pயி�2H� இ��த�&� பதிேய 
அJவ8ண6 ெப��தைகேய அ�பலAேத நடRெசG 
 ஆர�ேத அ�ேயனி ககமகிN�� *@தK 
எJவ8ண� அ�வ8ண� இைசAத�ளK ேவ8C� 
 எ)Pைடய நாயகேன இ�த�ண காேண.  31 
 
 
தி�;சி<ற�பல� 
  
2. அ��பிரகாச மாைல  
எ8சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி@ய வி�Aத� 
 3060  உலகெமலா� உதி2கி)ற ஒளிநிைலெமG யி)ப� 
 உSகி)ற ெவளிநிைலெய) Sபயநிைல யாகி 
இலகியநி) ேசவ�க� வ��தியிட நட�ேத 
 இரவிKஎளி ேய)இ�2H� இட�ேத� அைட�� 
கலகமிலாA ெத�2கதவ கா6பவிN2க6 *@�� 
 களிAெதைனஅ கைழAெதன� ைகயிKஒ)S ெகாCAதாG 
அலகிKஅ�� கடலா�உ) ெப�ைமையஎ) எ)ேப) 
 ஆன�த வKலிமகிN அ��நடநா யகேன.  1 
3061  ஒளிவ8ண� ெவளிவ8ண� எ)றன�த ேவத 
 உ;சிெயலா� ெம;9கி)ற உ;சமல ர�க� 
அளிவ8ண� வ��தியிட நட�த�ளி அ�ேய) 
 அைட�தவிடA தைட��கத வ�திற2க6 *@�� 
களிவ8ண� எைனஅைழAெத) ைகயிKவ8ண� அளிAத 
 க�ைணவ8ண� தைனவிய�� க���வ8ண� அறிேய) 
ெதளிவ8ண �ைடய�அ)* ெசGM�வ8ண� ெபா�விK 
 ெதGவநட� *@கி)ற ைசவபர� ெபா�ேள.  2 
3062  தி�மாQ� உ�மாறி; சிரRசீவி யாகிA 
 ேத�Mக8 டறியாத ேசவ�க� வ��த 
வ�மாைல ம8FSAத6 ெபய�A�நட� த�ளி 
 வRசகேன) இ�2Hமிட� வலி�திரவிK ேத�A 
ெத�மாைல2 கதDதைனA திற6பிA� நி)S 
 ெசJவ8ணA திைட6பச�த தி�ேமனி கா��2 
H�மாைல6 ெப�வ8ண2 ெகாV�ெதா)S ெகாCAதாG 
 H�மணிநி) தி�வ�ைள2 HறிA�மகிN� தனேன.  3 
3063  அ)ெறா�நா� இரவிைடவ� தணி2கதவ� திற6பிA 
 த�8மல�;ேச வ�வாயி< ப�6*றA�� அகA�� 
ம)றைவA�2 ெகா8ெட)ைன வரவைழA� மகேன 
 வ��தாேத இகிதைன வாகி2ெகா� ெள)ன 
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ஒ)Sசிறி ேய)மS6ப மறிA��வலி� ெதன� 
 ஒ�ைகதனி< ெகாCAதிேக உைறதிஎ)S மைற�தாG 
இ)ற�தா) அPபவA�2 கிைச�த�நா ய�ேய) 
 எ)னதவ� *@�ேதேனா இனிA�யெரா) றிலேன.  4 
3064  இரவிKஅ� வ��தநட� ெதழி<கதவ� திற6பிA 
 ெதைனஅைழA� மகேனநO இJDலகி< சிறி�� 
கரவிைடெநR சய��திைளA�2 கலகாேத இதைன2 
 களி6ெபாCவா ெகனஎன� ைகதனிேல ெகாCA� 
உரவிைடஇ HைறகமகிN� ெதனAதி�வாG மல��த 
 உ)Pைடய ெப�க�ைண2 ெகா6பிைலஎ) *கKேவ) 
அரவிைடயிK அைச�தாட அ�பலAதி னCேவ 
 ஆன�தA தி�நடRெசG தா�Cகி)ற அரேச.  5 
3065  இயகாத இரவிைடஅ) ெறா�நா�வ� ெதளிேய) 
 இ�2Hமிட� தைனAேத�2 கதDதிற6 பிA�2 
கயகாத மலர�க� கவி)வாயி< ப�யி) 
 கைட6*றA�� அகA��ைவA�2 களிAெதைனஅ கைழA� 
மயகாேத இகிதைன வாகி2ெகா8 CலகிK 
 மகேனநO விைளயா� வாNகஎன உைரAதாG 
*யகாநி) அ�ள�ைம அறியா� தி@�ேத) 
 ெபாGய�ேய) அறி�தி)S L@Aேத) உளேம.  6 
3066  ஒ�நாள) றிரவிKஅ� வ��தநட� த�ேய) 
 உ<றஇட� தைனAேத�2 கதDதிற6 பிA� 
ம�நாள மலர�ஒ)S�ளகAேத ெபய�A� 
 ைவA�மகிN� ெதைனஅைழA� வாகிதைன எ)S 
த�நாளிK யா)மS6ப மறிA��வலி� ெதன� 
 தடைகதனி< ெகாCAதிேக சா�கஎன உைரAதாG 
வ�நாளிK அதன�ைம அறி��மகிN கி)ேற) 
 மணிம)S� நட�*@M� மாணி2க மணிேய.  7 
3067  ெநCமாQ� ப)றிஎன ெநCகால� விைர�� 
 ேந�Mக8 டறியா� நO�யL� பதக� 
ெதாCமாைல ெயனவ�L மக���யி< Y��A 
 ெதாKவிைனேய) இ�2Hமிட� தைனAேத�A ெதாட��� 
கCமாைல நCஇரவி< கதDதிற6 பிA�2 
 கைடேயைன அைழAெதன� ைகயிKஒ)S ெகாCA�2 
ெகாCமாைல விCA�மகிN எனAதி�வாG மல��தாG 
 Hண2H)ேற இ�நா�நி) ெகாைடையஅறி� தனேன.  8 
3068  மைற��2H மணியாகி வயகியேச வ�க� 
 ம8மீ� படநட�� வ�த�ளி அ�ேய) 
Hைற��2H� ப�2கதவ� திற6பிA� நி)S 
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 Zவிஎைன அைழAெதா)S ெகாCAத�ளி; ெசGதாG 
கைற��2H களAதரேச க�ைணெநC கடேல 
 க8ேணாH� ஒளிேயசி< கனெவளி2H� ெவளிேய 
பிைற��2HR சைட2கடD� ெப��த�ேவ H�ேவ 
 ெப@யம)S� நட�*@M� ெப@யபர� ெபா�ேள.  9 
3069  அ)றகAேத அ�வ��த நட�ெத)ைன அைழAதி 
 கRசாேத மகேனஎ) றளிAதைனஒ) றதைனA 
�)றகA�; சிறிேய) நா) அறியா� வறிேத 
 9ழ)ற�க8 �ரகிமிகA �ணி��மகிN வி6பா) 
இ)றகAேத *H�த�ளி என2கதைனA ெத@விA 
 தி)*ற;ெசG த�ளியநி) இர2க�எவ�2 Hளேதா 
ம)றகA� நட�*@�� வயH�ஒ� H�ேவ 
 வKலவெரK லா�வணH� நKலபர� ெபா�ேள.  10 
3070  அ)ப�மன2 ேகாயிலிேல அம��த�ளி விளH� 
 அ��ெபா�ளா� உன�மல ர�வ��த நட�� 
வ)ப�களிK தைலநி)ற வRசகேன) இ��த 
 மைன2கதD திற6பிA� மகிN�ெதைனஅ கைழA�A 
�)பெமலா� நOHகஇ கி�தைனவா HகநO 
 ெதாV�ப)எ)ற எ)Pைடய �ைரேயநி) ன�ைள 
எ)பக�ேவ) எ)விய6ேப) எஙன�நா) மற6ேப) 
 எ)உயி�2 Hயிராகி இலகியச< H�ேவ.  11 
3071  ஞாலநிைல அ�வ��த நட�த�ளி அ�ேய) 
 ந8F�இட� தனி<கதவ� ந)Sதிற6 பிA�2 
காலநிைல க�திமன கலHகி)ற மகேன 
 கலகாேத எ)ெறன� ைகயிKஒ)S ெகாCA�; 
சீலநிைல உறவாNக எனAதி�வாG மல��த 
 சிவெப�மா) நி)ெப�ைமA தி�வ��எ) ென)ேப) 
ஆலநிைல மணிக8டA த��ெப�Rசீ� ஒளிேய 
 அ�பலAதிK தி�நடRெசG தா�Cகி)ற அரேச.  12 
3072  இ��நிைற�த இரவிKஅ� வ��தநட� த�ேய) 
 இ�2Hமிட� தைனAேத�2 கதDதிற6 பிA� 
ம��நிைற�த மனAதாேல மயHகி)ற மகேன 
 மயகாேத எ)ெற)ைன வரவைழA�6 *க)S 
ெத��நிைற�த ெதா)ெறன� ெசைகதனி< ெகாCA�A 
 திகN��நி)ற பர�ெபா��நி) தி�வ��எ) ென)ேப) 
அ��நிைற�த ெமG6ெபா�ேள அ���ஒ) றிKலா 
 ஆன�த ம)றிKநட� ஆCகி)ற அரேச. 13 
3073  க)மய� கனிவி2H� தி�வ�க� வ��த2 
 கைட6*ைலேய) இ�2Hமிட� தைனAேத� நட�� 
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ெதா)மயமா� இரவினிைட2 கதDதிற6 பிA�A 
 �ணி�தைழAெத) ைகதனிேல \யஒ)ைற யளிA� 
வ)மயமிK லாமனAதாK வாNகஎன உைரAத 
 மாமணிநி) தி�வ�ளி) வ8ைமையஎ) எ)ேப) 
த)மயேம சி)மய6ெபா) அ�பலAேத இ)பA 
 தனிநடRெசG த�&கி)ற தA�வ6ேப ெராளிேய.  14 
3074  பிரணவAதி) அ���யி) நCவிP�நி) ேறாH� 
 ெப�க�ைணA தி�வ�க� ெபய���வ�� திடேவ 
கரண�<S நட�த�ேய) இ�2Hமிட� ேத�2 
 கதDதிற6 பிAத�ளி2 கைடேயைன அைழA�; 
சரண�<S வ��தியஎ) மகேனஇ கிதைனA 
 தாHகஎ) ெறா)ெறன� தடைகதனி< ெகாCA� 
மரணம<S வாNகஎனA தி�வா�Aைத அளிAதாG 
 ம)SைடயாG நி)அ�ளி) வ8ைமஎவ�2 Hளேத.  15 
3075  ஒகாரA ��ெளாளியாG அJெவாளி2H� ஒளியாG 
 உபயவ� வாகியநி) அபயபத� வ��த 
ஈகார நட�திரவிK யானி�2H� இட�ேபா� 
 ெதழி<கதவ� திற6பிAத ெக)ைனவலி� தைழA�6 
பாகா�� வ8ண�ஒ)ெற) ைகதனிேல அளிA�6 
 ப8ெபாCவாN� திCகஎன6 பணிAதபர� ெபா�ேள 
ஆகார வ8ண�அக) றைதஅறி�� மகிN�ேத 
 அPபவி2கி) ேற)ெபா�விK ஆCகி)ற அரேச.  16 
3076  அ@பிரமா தியெரKலா� அறி�தFக ஒ8ணா 
 அ��ெப�Rசீ� அ�மல�க� அ)ெறா�நா� வ��த2 
க@இரவிK நட�த�ளி யானி�2H மிடAேத 
 கதDதிற6 பிAெதன� ைகயிKஒ)S ெகாCA� 
உ@ைமெயாC வாNகஎன உைரAத�D� அ)றி 
 உவ�தி)ைற இரவிP�வ� �ண�Aதிைனஎ) மீ� 
பி@ய�ன2 கி��தவ8ண� எ)*கKேவ) ெபா�விK 
 ெப�நடRெசG அரேசஎ) பிைழெபாSAத H�ேவ.  17 
3077  காரண)எ) Sைர2கி)ற நாரணP� அயP� 
 கனவிடA� கா8ப@ய கழல�க� வ��த 
ஊரணவி நட�ெதளிேய) உைறM�இட� ேத� 
 உவ�ெதன� ைகதனிேல ஒ)SெகாCA திேக 
ஏரணவி உைறகமகிN� ெதனஉைரAதாG நி)சீ� 
 யாதறி�� *க)ேற)�) யா�தவ� *@�ேத) 
பாரணவி அ)பெரலா� ப@��*கN� ேதAத6 
 பணிஅணி�� மணிம)S� அணிநடRெசG பதிேய.  18 
3078  �@யெவளி தனி<பரம நாதஅைண நCேவ 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 9யR9ட@K �லHகி)ற �ைணய�க� வ��த6 
பி@யெமாC நட�ெதளிேய) இ�2Hமிட� ேத�6 
 ெப�கதவ� திற6பிA�6 ேபய)எைன அைழA� 
உ@யெபா�� ஒ)ெறன� ைகயிKஅளிA திேக 
 உைறகமகிN� ெதனஉைரAத உAதமநி) ன�ைள6 
ெப@யெபா� ெளவ<றிP2H� ெப@யெபா� ெள)ேற 
 பி)ன�அறி� ேத)இத<H �)ன�அறி ேயேன. 19 
3079  நOளாதி aலெமன நி)றவP� ெநCநா� 
 ேந�Mக8 டறியாத நி)ன�க� வ��த 
ஆளாநா) இ�2Hமிட� அ�ேத� நட�ேத 
 அணி2கதவ� திற6பிA�� ள)ெபாெடைன அைழA� 
வாளாநO மயகாேத மகேனஇ கிதைன 
 வாகி2ெகா� எ)ெறன� மல�2ைகதனி< ெகாCAதாG 
ேகளாGஎ) உயி�A�ைணயாG2 கிள�ம)றிK ேவத 
 கீதநட� *@கி)ற நாத��6 ெபா�ேள.  20 
3080  சAதஉ� வாமைற6ெபா< சில�பணி�த� பலAேத 
 தனிநடRெசG த�&�அ�A தாமைரக� வ��த 
சிAதஉ� வாகிஇேக எைனAேத� நட�� 
 ெத�2கதவ� திற6பிAெத) ெசைகயிKஒ) றளிA� 
மAதஉ� வாமனAதாK மய2க�ேறK மகேன 
 மகிN��ைறக எனAதி�வாG மல��தHண மைலேய 
9Aதஉ� வாG;9Aத அ�வாகி அழியா; 
 9Aதஅ� உ�வான 9Aதபர� ெபா�ேள.  21 
3081  பலேகா� மைறகெளலா� உலேகா� மயக6 
 பரநாத ��ந�2H� பாதமல� வ��த; 
சிலேகா� நட�ெதளிேய) இ�2HமிடA தைண�� 
 ெத�2கதவ� திற6பிAெத) ெசைகயிKஒ) றளிAேத 
அலேகா� வ��ேதKஇ கம�கஎனA தி�வாG 
 அல��தஅ�� H�ேவெபா) ன�பலAெத� அரேச 
விலேகா� எனA�ய�க� ஒ)ெறாெடா)S *க)S 
 விைர�ேதாட; ெசGதைனஇJ விைளவறிேய) விய6ேப.  22 
3082  ெசGவைகஒ) றறியா� திைக6பிெனாேட இ��ேத) 
 திC2ெகனஇ ெகV�தி�6பA ெத�2கதவ� திற6பிA 
�Gவைகஒ) ெறன�கரA �வ�தளிA� மகேன 
 உGகமகிN� தி)S�தK ஒ)S�அRேசK எ)S 
ெமGவைகயிK *க)றபி)P� அRசியி�� ேதைன 
 மீ�C�இ)ைற இரவிKஉண� b��அ;ச� தவி�AதாG 
ஐவைகயாG நி)Sம)றிK ஆCகி)ற அரேச 
 அ<*தAதா� மல�வ�Aத� அைட�தனஎ) ெபா��ேட.  23 
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3083  உ�ளிரவி மதியாGநி) Sலகெமலா� நடA�� 
 உபயவைக யாகியநி) அபயபத� வ��த 
ந�ளிரவி) மிகநட�� நா)இ�2H� இடAேத 
 நைட2கதவ� திற6பிA� நைட2கைடயிK அைழA� 
எ�ளிரD நிைன��மய2 ெகGதியிேடK மகேன 
 எ)ெற)ைக தனிKஒ)ைற ஈ��மகிN விAதாG 
அ�ளிரD ேபாKமிட<றிK அழHகிள�� தாட 
 அ�பலAதிK ஆCகி)ற ெச�பவள2 H)ேற.  24 
3084  விளகறிD2 கறிவாகி ெமGA�@ய நிலAேத 
 விைளM�அP பவமயமா� ெமKல�க� வ��தA 
�ளHசிறி ேய)இ�2H� இட�ேத� நட�� 
 ெதாட�2கதவ� திற6பிA�A ெதாV�ப)எைன அைழA�2 
களகமிலா ஒ)ெறன� ைகதனிேல ெகாCA�2 
 களிA�ைறக எனAதி�வா2 களிAதஅ�� கடேல 
Hளெகா�விழி6 ெப��தைகேய மணிம)றிK நடRெசG 
 H�மணிேய அ)ப�மன2 ேகாயிலிKவாN H�ேவ.  25 
3085  ேவத�� ேம<9டராG ஆகமAதி) ��ேமK 
 விளH�ஒளி யாகியநி) ெமKல�க� வ��த6 
Lத�� ேமKநட�� நானி�2H மிடAேத 
 ேபா�திரவி< கதDதைன2 கா6பவிN2க6 *@�� 
நாத�� ேமKவிளH� தி�ேமனி கா�� 
 ந<ெபா��எ) ைகதனிேல நKகியநி) ெப�ைம 
ஓத�� யாெதனிKஎ) *கKேவ)அ� பலAேத 
 உயி�2கி)ப� தரநடன� உைடயபர� ெபா�ேள.  26 
3086  தHசரா சர�V�� அளிAத�ளி நடA�� 
 தா�மல�க� மிகவ��தA தனிA�நட� ெதா�நா� 
கHலிKயா) இ�2Hமைன2 கதDதிற6 பிA�2 
 ைகயிKஒ)S ெகாCAதஉ)ற) க�ைணையஎ) எ)ேப) 
இHசிறி ேய)பிைழக� எAதைனM� ெபாSAத 
 எ)H�ேவ எ)உயி�2 கி)ப�&� ெபா�ேள 
திகளணி சைட6பவள; ெசVRேசாதி மைலேய 
 சிவகாம வKலிமகிN தி�நடநா யகேன. 27 
3087  மாமாைய அைச�திட;சி< ற�பலAேத ந�A�� 
 வ��தாத மலர�க� வ��தநட� த�ளி 
ஆமாற) றிரவினிைட அணி2கதவ� திற6பிA 
 தைகயிKஒ) றளிAதினிநO அRேசKஎ) Sவ�� 
ேதமாவி) பழ�பிழி�� வ�A�நS ெநGM� 
 ேதP�ஒ2க2 கல�தெதனA தி�வா�Aைத அளிAதாG 
ேகாமா)நி) அ��ெப�ைம எ)உைர6ேப) ெபா�விK 
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 ZAதா� எகைளஆ� ெகா8டபர� ெபா�ேள.  28 
3088  பைட6பவP கா6பவP� ப<பலநா� �ய)S 
 பா�2கவி�� பிPகிைடயா6 பாதமல� வ��த 
நைட6*ைலேய) ெபா��டாக நட�திரவி< கதவ� 
 ந)Hதிற6 பிAெதா)S நKகிய�� அ)றி 
இைட6பCநா ளிP�வ�ெத) இதயமய2 ெகKலா� 
 இ@�திட;ெசG தைனஉ)ற) இ)ன��எ) எ)ேப) 
தைட6பCமா றிKலாத ேப@)ப6 ெப�2ேக 
 தனிம)றிK ஆன�தA தா8டவRெசG அரேச.  29 
3089  �)ைனமைற ��மணியா� அ�மல�க� வ��த 
 �VதிரவிK நட�ெதளிேய) �யHமிடA தைட�� 
அ)ைனயிP� ப@�த�ளி அணி2கதவ� திற6பிA 
 தைகயிKஒ) றளிAெதைனM� அ)பிெனாC ேநா2கி 
எ)ைனஇனி மயகாேத எ)மகேன மகிNேவா 
 ��Aதிஎன உைரAதாGநி) இ)ன��எ) எ)ேப) 
மி)ைனநிக� ெசRசைடேம) மதிய�அைச� தாட 
 விய)ெபா�விK தி�நடRெசG விமலபர� ெபா�ேள.  30 
3090  மீதானA த��ஒளியாG விளகியநி) அ�க� 
 மிகவ��த நட�திரவிK விைனேய)ற) ெபா��டா; 
சீதான2 கதDதைனA திற6பிA�; சிறிேய) 
 ெசைகயிKஒ) றளிAதினிநO சிறி�மRேசK இH 
மாதானA தவ�Yழ வாNகஎன உைரAதாG 
 மாமணிநி) தி�வ�ளி) வ8ைமஎவ�2 Hளேத 
ஓதானA தவ�தம2H� உண�வ@தா� ெபா�ேள 
 ஓகியசி< ற�பலAேத ஒளிநடRெசG பதிேய.  31 
3091  ேவதா�த சிAதா�த� எ)P�அ�த� இர8C� 
 விளகஅம�� த�ளியநி) ெமKல�க� வ��த 
நாதா�த ெவளிதனிேல நட�த�&� அ�ேபாK 
 நட�த�ளி2 கைடநாேய) ந8F�இடA தைட�� 
ேபாதா�த மிைசவிள2H� தி�ேமனி கா��6 
 *ைலேய)ைக யிடAெதா)S ெபா��தைவAத ெபா�ேள 
Yதா�த மைனAதிP2H� அ6பா<ப� ���த 
 �@யெவளி2 ேகவிளH� ெப@யஅ�� H�ேவ.  32 
3092  ஒ�ைமயிேல இ�ைமஎன உ�2கா��6 ெபா�விK 
 ஒளிநடRெசG த�&கி)ற உபயபத� வ��த 
அ�ைமயிேல நட�ெதளிேய) இ�2HமிடA தைட�ேத 
 அணி2கதவ� திற6பிAெத) அைகயிKஒ) றளிA�6 
ெப�ைமயிேல பிறHகநO எனAதி�வாG மல��த 
 ெப�க�ைண2 கடேலநி) ெப<றிையஎ) எ)ேப) 

RangaRakes tamilnavarasam.com



க�ைமயிேல ெநCகால கல��கல2 H<ற 
 கல2கெமலா� தவி�Aெத�ைம2 காAத�&� பதிேய.  33 
3093  வி��நிைல நாதநிைல இ�நிைல2H� அரசாG 
 விளகியநி) ேசவ�க� மிகவ��த நட�� 
வ��நிைல ெபற;சிறிேய) இ�2HமிடA தைட�� 
 மணி2கதவ� திற6பிA� மகேனஎ) றைழA� 
இ��நிைல ���தலா� தி�உ�வ கா�� 
 எ)ைகயிKஒ) றளிAதி)ப� எG�கஎ) SைரAதாG 
���நிைல; சிறிேய)ெசG தவமறிேய) ெபா�விK 
 �Aத�மன� திAதி2க நி�AதமிC� ெபா�ேள.  34 
3094  நவநிைல2H� அதிகார� நடA�கி)ற அரசாG 
 ந8ணியநி) ெபா)ன�க� நட��வ�� திடேவ 
அவநிைல2H கைட6*ைலேய) இ�2H�இடA திரவிK 
 அைண�த�ளி2 கதDதிற� த�ேயைன அைழAேத 
சிவநிைல2H� ப�என� ெசைகயிKஒ) றளிA�; 
 சிAதமகிN� �ைறகஎனA தி�6பவள� திற�தாG 
பவநிைல2H கைடநாேய) பயி)றதவ� அறிேய) 
 பர�பரமா ம)றிKநட� பயி)றப9 பதிேய.  35 
3095  *8ணிய�த� மன2ேகாயிK *H�தம��� விளH� 
 ெபா)மல�;ேச வ�வ�Aத� ெபா��தநட� ெதளிேய) 
ந8ணியஓ� இடAதைட�� கதDதிற6 பிA� 
 ந<ெபா��ஒ) ெற)ைகதனிK நKகியநி) ெப�ைம 
எ8ணியேபா ெதKலா�எ) மன��2H� எ)றாK 
 எ�ப��மா) நி)அ�ைள எ)ெனனயா) *கKேவ) 
த8ணியெவ8 மதிஅணி�த ெசRசைடநி) றாடA 
 தனிAதம)றிK ஆன�தA தா8டவRெசG அரேச.  36 
3096  aவ�2H� எ�டா� aAததி� அ�க� 
 �VதிரவிK வ��தியிட �யகிநட� த�ளி 
யாவ�2H� இழி�ேத)இ கி�2H�இடA தைட�ேத 
 எழி<கதவ� திற6பிA�� எைனஅைழA� மகேன 
ேதவ�2H� அ@திதைன வாெகனஎ) கரAேத 
 சிAதமகிN� தளிAதைனநி) தி�வ��எ) எ)ேப) 
Lவ�2H� ெபாழி<றிKைல அ�பலAேத நடன� 
 *@��யி�2 கி)ப�&� Lரணவா) ெபா�ேள.  37 
3097  க<றவ�த� க�Aதினி)�2 கனிரச�ேபாK இனி2H� 
 கழல�க� வ��தியிட2 க��நட� திரவிK 
ம<றவ�கா ணாெதளிேய) இ�2H�இடA தைட�� 
 மைன2கதD திற6பிA� வலி�ெதைனஅ கைழA� 
ந<றவ�2H� அ@திதைன வாெகனஎ) கரAேத 
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 நKகியநி) ெப�க�ைண ந�பிைனஎ) எ)ேப) 
அ<றவ�2H� ப<றவ�2H� ெபா�வினிேல நடRெசG 
 அ��H�ேவ ச;சிதா ன�தபர� ெபா�ேள.  38 
3098  க�ைணவ� வாGஅ�யா� உ�ளகAேத அம��த 
 கழல�க� வ��தியிட2 கHலிேல நட�� 
ம�ணிைறMR சிறிேய)நா) இ�2HமிடA தைட�� 
 மணி2கதவ� திற6பிA� மகிN�தைழA� மகேன 
ெபா�ணிைறM� இதைனஇேக வாெகனஎ) கரAேத 
 ெபா��தஅளிA த�ளியநி) ெபா)ன��எ) எ)ேப) 
அ�ணிைறM� ெப�கடேல அ�பலAதிK பரமா 
 ன�தD� வாகிநட� ஆCகி)ற அரேச.  39 
3099  அ�&�வாG ஐ�ெதாழிQ� நடA�கி)ற அ�க� 
 அைச��வ�� திடஇரவிK யானி�2H� இடAேத 
ெத�&�வி) நட��ெத�2 கதDதிற6 பிA�; 
 சிறிேயைன அைழAெதன� ெசைகயிKஒ) றளிA� 
ம�&�வி) ம<றவ�ேபாK மயேகKஎ) மகேன 
 மகிN��தி� அ��வழிேய வாNகஎன உைரAதாG 
இ�&�வி) மன2ெகா�ேய) யா�தவ� *@�ேத) 
 எKலா�வK லவனாகி இ��தப9 பதிேய.  40 
3100  �V��உண�� தவ���ேமK ��2Hமணி யாகி 
 �6ெபா�& மாகியநி) ஒ6பிKஅ� மல�க� 
கV��உண� வ@யநC2 கHலிேல வ��த2 
 க��நட� த�நாேய) க��மிடA தைட�� 
பV�படா வ8ண�எைன6 ப@�தைழA� மகேன 
 பணி�திதைன வாெகனஎ) பாணிMற2 ெகாCA�A 
ெதாVெதைன6பா Cகஎ)S ெசா)னப9 பதிநி) 
 \யஅ�� ெப�ைமையஎ) ெசாKலிவிய2 ேகேன.  41 
3101  மானிைனAத அளெவKலா கட�த6பாK வயH� 
 மலர�க� வ��தியிட மகிN��நட� த�ளி6 
பானிைனAத சிறிேய)நா) இ�2HமிடA தைட�� 
 பைண2கதவ� திற6பிA�6 ப@�தைழA� மகேன 
நOநிைனAத வ8ணெமலா ைகZC� இ�ஓ� 
 நி)மல�எ) ெற)ைகதனிK ேந��தளிAதாG நின2H 
நானிைனAத ந)றிஒ)S� இைலேயநி) அ�ைள 
 நாய�ேய) எ)*கKேவ) நடராஜ மணிேய.  42 
3102  Y@யச� திரெரKலா� ேதா)றாைம விளH� 
 9யRேசாதி யாH�அ�A �ைணவ��த நட�� 
Z@யெமG அறிெவ)ப ெதா�சிறி� Hறியா2 
 ெகா�ேய)நா) இ�2Hமிட HறிAதிரவிK நட�� 
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கா@ய�உ8 ெடன2Zவி2 கதDதிற6 பிA�2 
 ைகயிK ஒ)ைற அளிAதைனஉ) க�ைணையஎ) எ)ேப) 
ஆ@ய�த� அளDகட� த6பாQ கட�த 
 ஆன�த ம)றிKநட� ஆCகி)ற அரேச.  43 
3103  த<ேபாத� ேதா)றாத தல�தனிேல ேதா)S� 
 தா�மல�க� வ��தியிடA தனிA�நட� த�ளி 
எ<ேபாத கக)றிரவிK யானி�2H மிட�ேபா� 
 ெதழி<கதவ� திற6பிAதிJ ெவளிேயைன அைழA�6 
ெபா<ேபாத வ8ண�ஒ)ெற) ைகதனிேல அளிA�6 
 *ைலெயாழி�த நிைலதனிேல ெபா���கஎ) SைரAதாG 
சி<ேபாத மயமான தி�மணிம) றிடAேத 
 சிவமயமா� அPேபாகA தி�நடRெசG அரேச.  44 
3104  க<பைனக� எKலா�ேபாG2 கைர�ததல� தனிேல 
 கைரயா� நிைற�ததி�2 கழல�க� வ��த 
ெவ<பைனM� இ)றிஒ� தனியாக நட�� 
 விைர�திரவி< கதDதைன2 கா6பவிN2க6 *@�� 
அ<பைனஓ� ெபா�ளாக அைழAத�ளி அ�ேய) 
 அைகயிKஒ) றளிAதைனநி) அ�ளிைனஎ) *கKேவ) 
ந<பனவ� �தி2கமணி ம)றகAேத இ)ப 
 நட�*@M� ெப�க�ைண நாயகமா மணிேய.  45 
3105  ஒ)றாகி இர8டாகி ஒ)றிர8�) நCேவ 
 உ<றஅP பவமயமாG ஒளி�அ�க� வ��த 
அ)றார நட�திரவிK யாPைறM� இடAேத 
 அைட��கத வ�திற6பிA த)ெபாெடைன அைழA� 
ந)றார என�கரA ெதா)ற�ளி இேக 
 ந8ணிநO எ8ணியவா நடA�கஎ) SைரAதாG 
இ)றார வ�ததைன உண�Aதிைனநி) அ�ைள 
 எ)*கKேவ) மணிம)றிK இலகியச< H�ேவ.  46 
3106  எH�விள Hவதாகி இ)பமய மாகி 
 எ)Pண�D2 Hண�Dத�� இைணய�க� வ��த 
ெபாHமிர விைடநட�� நாPைறM� இடAேத 
 ேபா��மணி2 கதDதைன2 கா6பவிN2க6 *@�� 
தHம� ேயைனஅைழA தைகயிKஒ) றளிAேத 
 தயவிெனாC வாNகஎனA தனிAதி�வாG மல��தாG 
இHநின த��ெப�ைம எ)Pைர6ேப) ெபா�விK 
 இ)பநட� *@கி)ற எ)Pைடநா யகேன.  47 
3107  சிAெதைவM� வியAதிMSR 9Aதசிவ சிAதாG; 
 சிAதமதிK திAதி2H� தி�வ�க� வ��த 
மAதஇர விைடநட�� வ�த�ளி அ�ேய) 
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 வாVமைனA ெத�2கதD திற6பிAத கைட�� 
அAதகவி) எைனஅைழAெத) அைகயிKஒ) றளிAதாG 
 அ)ைனயிP� அ)*ைடயாG நி)ன��எ) எ)ேப) 
�Aத�HV2 காணம)றிK இ)பநட� *@M� 
 �2கFைட ஆன�த; ெச2க�மணி மைலேய.  48 
3108  சகலெமாC ேகவல�� தா2காத இடAேத 
 த<பரமாG விளHகி)ற தா�மல�க� வ��த6 
பகெலாழிய நCவிரவிK நட�த�ளி அ�ேய) 
 ப@MமிடA தைட��மணி2 கதDதிற6 பிA�6 
*கQSக வ�கஎன அைழAெதன� கரAேத 
 ெபா��தஒ)S ெகாCAதைனநி) ெபா)ன��எ) எ)ேப) 
உகKஒழிய6 ெப��தவ�க� உ<SமகிN� ேதAத 
 உய�ெபா�விK இ)பநட� உைடயபர� ெபா�ேள.  49 
3109  உ�&�H� த�ணAேத ஒளிகா�� விளH� 
 உய�மல�;ேச வ�வ��த உவ��நட� த�ளி2 
க�ளமனA ேதனி�2H� இட�ேத� அைட�� 
 கதDதிற6 பிAத�ளி2 களிAெதைனஅ கைழA� 
ந�&லகிK உன2கி�நா� நKகின�நO மகிN�� 
 நா&�உயி�2 கித�*@�� நடAதிஎன உைரAதாG 
ெத�&�அ� தாGஅ)ப� சிAத�எலா� இனி2H� 
 ெசVகனிேய மணிம)றிK தி�நடநா யகேன.  50 
3110  த)P�வ கா�டாத மலஇரD வி�M� 
 த�ணAேத உதயRெசG தா�மல�க� வ��த6 
ெபா)P�வA தி�ேமனி ெகா8Cநட� த�ேய) 
 ெபா���மிடA தைட��கத வ�திற2க6 *@�� 
த)P�வ� ேபா)றெதா)ற ெகைன அைழAெத) கரAேத 
 த�த�ளி மகிN�திேக தHகஎ) SைரAதாG 
எ)P�வ� என2Hண�Aதி அ�ளியநி) ெப�ைம 
 எ)Pைர6ேப) மணிம)றிK இ)பநடA தரேச.  51 
3111  அ8டவைக பி8டவைக அைனA��உதிA ெதாCH� 
 அணிமல�;ேச வ�வ�Aத� அைடயநட� த�ளி2 
க8டவ� காணாத நCஇரD தனிKயா) 
 க��மிடA தைட��கத வ�திற2க6 *@�� 
ெதா8டெனன எைனM�அைழA ெத)ைகயிKஒ) றளிAதாG 
 �ைரேயநி) அ��ெப�ைமA ெதா8ைமையஎ) எ)ேப) 
உ8டவ�க� உF�ேதாS� உவ�டாத அ�ேத 
 உய�ெபா�விK இ)பநட� உைடயபர� ெபா�ேள.  52 
3112  அறிDைடயா� உ�ளக6ேபா தல�கி)ற த�ணA 
 த��மணAேத னாகிஉ<ற அ�இைணக� வ��த6 
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பிறிDைடேய) இ�2Hமிட� ேத�நட� தைட�� 
 ெப�கதவ� திற6பிA�6 ேபய)எைன அைழA�; 
ெசறிDைடயாG இ�வாெக) SதவD�நா) மS6பA 
 தி��பD�எ) ைகதனிேல ேசரஅளிA தைனேய 
ெபாறிவறிேய) அளவினிKஉ) க�ைணையஎ) எ)ேப) 
 ெபா<ெபா�விK நட�*@M� Lரணவா) ெபா�ேள.  53 
3113  விைடயெமா)S காணாத ெவளிநCேவ ஒளியாG 
 விளHகி)ற ேசவ�க� மிகவ��த நட�� 
கைடயைனM Hறி2ெகா8C க��மிடA தைட�� 
 கதDதிற6 பிAெதன� ைகயிKஒ)S ெகாC2க 
இைடயி)அ� நா)மS6ப மS2ேகKஎ) மகேன 
 எ)Sபி)P ெகாCAதாGநி) இ)ன��எ) எ)ேப) 
உைடயபர� ெபா�ேளஎ) உயி�A�ைணேய ெபா�விK 
 உGM�வைக அ��நடனR ெசGM�ஒளி மணிேய.  54 
3114  நா)தனி2H� தரணAேத ேதா)Sகி)ற �ைணயாG 
 நா)தனியா இடAெதன2HA ேதா)றாத �ைணயாG 
ஏ)ற�&� தி�வ�க� வ��தநட� த�ளி 
 யாPைறM� இடAதைட�� கதDதிற6 பிA� 
ஆ)றஎைன அைழAெதன� ைகயிKஒ)S ெகாCAதாG2 
 கறிவிலிேய) ெசGM�வைக அறிேய)நி) க�ைண 
ஈ)றவ�H� இKைலஎன ந)கறி�ேத) ெபா�விK 
 இ)பநட� *@கி)ற எ)Pயி�நா யகேன.  55 
3115  அ��விளH� உ�ளகAேத அ�அ�வாG விளH� 
 அணிமல�;ேச வ�வ�Aத� அைடயநட� த�ளி6 
ெபா��விளகா நCஇரவிK நாPைறM� இடAேத 
 ேபா��ெத�2 கா6பவிN2க6 *@�ெதைனஅ கைழA�A 
ெத��விளH� ஒ�ெபா��எ) ெசைகதனிK அளிAதாG 
 சிவெப�மா) ெப�க�ைணA திறAதிைனஎ) எ)ேப) 
ம��விளகி உண�;சிMறA தி�மணிம) றிடAேத 
 ம)Pயி�2 கி)ப�ள வயHநடA தரேச.  56 
3116  ப�வ�S த�ணAேத ச�2கைரM� ேதP� 
 பாQெநGM� அளி�தநS� பழரச�� ேபால 
ம�D�உள� உயி�உண�ேவா ெடKலா�திA தி2க 
 வயH�அ� யிைணக�மிக வ��தநட� த�ளிA 
ெத�வைட�� நானி�2H மைன2கா6*A திற2க; 
 ெசGத�ளி6 ெபா��ஒ)ெற) ெசைகதனிK அளிAதாG 
தி�மணிம) றிைடந�2H� ெப�மா)நி) க�ைணA 
 திறAதிைனஇ; சிறிேய)நா) ெச6*தKஎ ஙனேம.  57 
3117  எ)அறிைவ உ8ட�ளி எ)Pடேன Z� 
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 எ)இ)ப� என2க�ளி எ)ைனM�தா னா2கிA 
த)அறிவாG விளHகி)ற ெபா)ன�க� வ��தA 
 தனிநட�� ெத�2கதவ� தா�திற6பிA த�ளி 
�)னறிவிK எைனஅைழAெத) ைகயிKஒ)S ெகாCAத 
 �)னவநி) இ)ன�ைள எ)எனயா) ெமாழிேவ) 
ம)அறிD2 கறிவா�ெபா) ன�பலAேத இ)ப 
 வ�வாகி ந�2கி)ற மாக�ைண மைலேய.  58 
3118  பரேயாக அPபவAேத அக�*ற�ேதா) றாத 
 பரRேசாதி யாH�இைண6 பாதமல� வ��த 
வரேயாக� விய6பஅ� ேய)இ�2H� இடAேத 
 வ��ெத�2 கதDதைன2 கா6பவிN2க6 *@�� 
திரேயாக�2 க@திதைன வாHகஎ) ெறன� 
 ெசைகதனிK அளிAதாGநி) தி�வ��எ) எ)ேப) 
உரேயாக� உள�ேபால விளHமணி ம)றிK 
 உயி�2கி)ப� தரநடன� உைடயபர� ெபா�ேள.  59 
3119  ெசா)னிைற�த ெபா�&�அத) இல2கிய�� ஆகிA 
 �@யநC வி��தஅ�A �ைணவ��த நட�� 
ெகா)னிைற�த இரவினிைட எV�த�ளி2 கதவ� 
 ெகாVகா6ைப அவிNவிA�2 ெகா�ேயைன அைழA� 
எ)னிைற�த ஒ�ெபா��எ) ைகயிKஅளிA த�ளி 
 எ)மகேன வாNகஎன எழிKதி�வாG மல��தாG 
த)னிைற�த நி)க�ைணA த)ைமையஎ) *கKேவ) 
 தனிம)றிK ஆன�தA தா8டவRெசG அரேச.  60 
3120  �Aதிஒ)S வியAதிஒ)S கா8மி)எ)றா கமAதி) 
 ��க���A �ைர2கி)ற அ�க�மிக வ��த6 
பAதிஒ)S� இKலாத கைட6*ைலேய) ெபா��டா6 
 ப�<SளAேத) இ�2H�இட� தைனAேத� நட�� 
சிAதிஒ)S தி�ேமனி கா��மைன2 கதவ� 
 திற6பிAத ெகைனஅைழAெத) ெசைகயிேல மகிN�� 
சAதிஒ)S ெகாCAதாGநி) த8ண��எ) எ)ேப) 
 தனிம)S� ஆன�தA தா8டவRெசG அரேச.  61 
3121  என2Hந)ைம தOைமெய)ப திர8CெமாAத இடAேத 
 இர8C�ஒA�A ேதா)Sகி)ற எழி<பதக� வ��தA 
தன2HநKல வ8ண�ஒ)S தாகிநட� த�ளிA 
 தனிAதிரவிK கைட6*ைலேய) தHமிடA தைட�� 
கன2HமைனA ெத�2கதவ கா6பவிN2க6 *@�� 
 களி6ெபாெடைன அைழAெதன� ைகயிKஒ)S ெகாCA� 
உன2கினிய வ8ண�இெத) SைரAத�ளி; ெச)றாG 
 உைடயவநி) அ��ெப�ைம உைர2க�� யாேத.  62 
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3122  இ�ைமயிேனா ட�ைமயிP� எG�கி)ற இ)ப� 
 எைனAெதா)S� ேவ8டாத இய<ைகவ�� த�ண� 
எ�ைமயிP� நிைறெசா�ப 9Aத9கா ர�ப� 
 இய<ெசா�ப 9Aத9க அPபவ�எ) றிர8டாG; 
ெச�ைமயிேல விளHகி)ற தி�வ�க� வ��த; 
 சிறிேய)பாK அைட�ெதன� ெசைகயிKஒ) றளிAதாG 
உ�ைமயிேல யா)ெசGதவ� யாெதனD� அறிேய) 
 உய�ெபா�விK இ)பநட� உைடயபர� ெபா�ேள.  63 
3123  அ)பளி6ப ெதா)Sபி)ன� இ)பளி6ப ெதா)ெற) 
 றறிஞெரலா� மதி2கி)ற அ�மல�க� வ��த 
எ)பளிAத உடKக�ெதாS� உயி�2HயிராG இ�2H� 
 எ�ெப�மா) நட�த�ளி2 கதDதிற6 பிA�A 
�)பளி2H� ெநRசகAெத) றைன2Zவி அைழA�A 
 \யஇள நைக�கAேத �&�பஎைன ேநா2கி 
�)பளிAத ெத)றன� ைகயிKஒ)ைற அளிAதாG 
 �)னவநி) அ��ெப�ைம �)னஅறி ேயேன.  64 
3124  ேமாகஇ�� கடKகடA�� *ைணஒ)S நிைற�த 
 ேமான9க� அளி6பி2H� �ைணஒ)ெற) Sைர2H� 
ேயாகமல�A தி�வ�க� வ��தநட� த�ளி 
 உண�விலிேய) ெபா��டாக இ���ரவிK நட�� 
ேபாகமைன6 ெப�கதவ� திற6பிA�� *H�� 
 *ைலேயைன அைழAெதா)S ெபா��தஎ)ைக ெகாCAதாG 
நாகமணி6 பணிமிளிர அ�பலAேத நடRெசG 
 நாயகநி) ெப�க�ைண நவி<ற�� யாேத.  65 
3125  காFகி)ற க8க&2H2 கா�Cகி)ற ஒளியாG2 
 கா�Cகி)ற ஒளிதன2H2 கா�Cவி2H� ஒளியாG 
LFகி)ற தி�வ�க� வ��தநட� த�ேய) 
 ெபா���மிடA தைட��கத வ�திற2க6 *@�� 
ேகாFகி)ற மனAதாேல நாFவேத) மகேன 
 HைறவறவாN ெகனமகிN�� ெகாCAதைனஒ) ெறன2H 
மாFகி)ற நி)ன�ளி) ெப�ைமையஎ) எ)ேப) 
 மணிம)றிK ஆன�த மாநடRெசG அரேச.  66 
3126  ஆறாS தA�வAதி) ெசா^ப�தK அைனA�� 
 அறிவி2H� ஒ)றவ<றி) அ6பாேல இ��த 
வ Oறாய த<ெசா�ப �தலைனA�� அறிவிK 
 விள2Hவி2H� ஒ)ெற)S விைளவறி�ேதா� விள�*� 
ேபறாய தி�வ�க� வ��தநட� திரவிK 
 ேபய�ேய) இ�2HமிடA தைட�ெத)ைன அைழA�; 
ேசாறாய ெபா��ஒ)ெற) கரAதளிAதாG ெபா�விK 
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 ேசாதிநின த��ெப�ைம ஓதி�� யாேத.  67 
3127  க�விகைள ந��டேன கல��ளAேத இய2கி2 
கா�Cவெதா) ற2க�வி கரணக� அைனA�� 
ஒ�விஅ6பா< பCAதிநைம ஒ�தனியா2 Hவெதா) 
Sபய�என6 ெப@ய�ெசாQ� அபயபத� வ��தA 
��விஅ� ேய)இ�2H� இடAதிரவிK அைட�� 
 �ணி�ெதன� ைகயிKஒ)S ேசாதிMற2 ெகாCA� 
ெவ�வியிேடK இ)S�தK மிகமகிNக எ)றாG 
 விAதகநி) தி�வ�ைள விய2க�� யாேத.  68 
3128  ஆதியிேல கல6ெபாழிய ஆ)ம9Aதி அளிAதா 
 க�அ�ஆ2 Hவெதா)றா� அ�அ�வாG ஆ2H� 
ேசாதியிேல தானாகி; YNவெதா)றா� எ)S 
 YN;சிஅறி� ேதா�*கQ� �ைணய�க� வ��த 
வ Oதியிேல நட�த�ேய) இ�2H�இட� ேத� 
 வி��பிஅைட� ெதைன2Zவி விைளெவா)S ெகாCAதாG 
பாதியிேல ஒ)றான ப9பதிநி) க�ைண6 
 ப8ைபஅறி� ேத)ஒழியா ந8ைபஅைட� ேதேன.  69 
3129  இ��டாய மல;சிைறயிK இ�2H�நைம எKலா� 
 எC6பெதா)றா� இ)பநிைல ெகாC6பெதா)றா� எனேவ 
ெபா��டாய� ேபா<Sகி)ற ெபா)ன�க� வ��த6 
 ெபாைறயிரவிK யானி�2H� இட�ேத�6 *H�� 
ம��டாயA தி��ேதைன2 Zவிவர வைழA� 
 வ8ண�ஒ)ெற) ைகதனிேல மகிN�தளிAதாG நி)ற) 
அ��டாய6 ெப�ைமதைன எ)Pைர6ேப) ெபா�விK 
 ஆன�தA தி�நடRெசG த�&கி)ற அரேச.  70 
3130  உ)மனியி) உ�ளகAேத ஒளி�வெதா) றாகி 
 உ<றஅத) ெவளி6*றAேத ஓHவெதா) றாகி; 
சி)மயமாG விளHகி)ற தி�வ�க� வ��த; 
 சிSநாேய) ெபா��டாகA ெத�விKநட� த�ளி6 
ெபா)மயமா� தி�ேமனி விளகஎ)பாK அைட�� 
 ெபா��ஒ)ெற) ைகதனிேல ெபா��தஅளிA தைனேய 
நி)மலேன நி)ன�ைள எ)*கKேவ) ெபா�விK 
 நிைற�தஇ)ப வ�வாகி நி�Aத�இC� பதிேய.  71 
3131  ஐவ�க&2 ைக�ெதாழிQ� அளிAதிCவ ெதா)றா� 
 அAெதாழி<கா ரண�*@�� களிAதிCவ ெதா)றா� 
ெதGவெநறி எ)றறிஞ� *கN��*கN� ேதA�� 
 தி�வ�க� மிகவ��தA ெத�வினிைட நட�� 
ைகவரயா) இ�2H�மைண2 கதDதிற6 பிA�2 
 களிAெதைனஅ கைழAெதன� ைகயிKஒ)S ெகாCAதாG 
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ைசவமணி ம)றிடAேத தனிநடன� *@M� 
 த<பரநி) அ��ெப�ைம சா<ற�� யாேத.  72 
3132  அ�&தி2H� த�ணAேத அ�தவ� வாகி 
 ஆன�த மயமாகி அம��ததி� வ�க� 
இ�&தி2H� இரவினிைட வ��தநட� த�ளி 
 யானி�2H� மைன2கதவ� திற6பிAத கைட�� 
ம�&தி2H� மனAேதைன வரவைழA� ேநா2கி 
 மகிN�ெதன� கரAெதா)S வழகியச< H�ேவ 
ெத�&தி2H� மணிம)றிK தி�நடRெசG அரேச 
 சிவெப�மா) நி)க�ைணA திறAைதவிய2 ேகேன.  73 
3133  நா)க8ட ேபா�9யR ேசாதிமய மாகி 
 நா)பி�Aத ேபா�மதி நளினவ8ண மாகிA 
ேத)ெகா8ட பாெலனநா) சி�தி2H� ேதாS� 
 திAதி6ப தாகிஎ)ற) ெச)னிமிைச மகிN�� 
தா)ெகா8C ைவAதஅ�நா� சிKெல)ெற) உட�*� 
 தகஉயி� Hளி�விAத தா8மல�க� வ��த 
வா)ெகா8C நட�திH வ�ெதன2H� அளிAதாG 
 ம)றிKநடA தரேசநி) மாக�ைண விய6ேப.  74 
3134  ேயாகா�த மிைசஇ�6ப ெதா)Sகலா� தAேத 
 உவ�தி�6ப ெதா)ெறனெமG Mண�Dைடேயா� உண�வாK 
ஏகா�தA தி���ண�� இைணய�க� வ��த 
 எ)ெபா��டாG யானி�2H� இட�ேத� நட�� 
வாகா�த; சணி2கதவ� திற6பிAத ெக)ைன 
 வரவைழAெத) ைகதனிேல மகிN�ெதா)S ெகாCAதாG 
ேமாகா�த கார�அSA தவ�ஏAத6 ெபா�விK 
 �யகிநட� *@கி)ற �2கPைட அரேச.  75 
3135  மகமதி2H மைறM�மைற யா)மதி2H� அயP� 
 மகிN�தயனா) மதி2H�ெநC மாQ�ெநC மாலா) 
மிகமதி2H� உ�AதிரP� உ�AதிரனாK மதி2H� 
 ேமலவP� அவ)மதி2க விளHசதா சிவP� 
தகமதி2H� ேதாS�அவ� அவ�உளAதி) ேமQ� 
 தைலேமQ� மைற��ைறM� தா�மல�க� வ��த 
அகமதி2க நட�ெத)பாK அைட�ெதா)S ெகாCAதாG 
 அ�பலAதிK ஆCகி)றாG அ��ெப�ைம விய6ேப.  76 
3136  இ�விைனஒ6 பாகிமல ப@பாக� ெபா��தK 
 எAத�ண� அAத�ணA தியKஞான ஒளியா� 
உ�விைனM< S�ளகA�� பிரணவேம வ�வாG 
 உ<Sெவளி6 *றA��எV� �ண�AதிஉைரA த�&� 
தி�வ�க� மிகவ��த நட�ெதளிேய) ெபா��டாA 
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 ெத�2கவ� திற6பிA�; சிறிேயைன அைழA�2 
H�வ�வ கா��ஒ)S ெகாCAதாG எ)கரAேத 
 Hண2H)ேற நி)ன��ெக) H<றெமலா Hணேம.  77 
3137  த�ம�யா� வ��தில� சகியாத2 கணAேத 
 சா���வ�A தகெளலா� தயவிெனாC தவி�Aேத 
எ�ம�யா� எ)Sெகா&� இைணய�க� வ��த 
 இரவினிைட நட�ெதளிேய) இ�2H�இடA தைட�� 
க�ம�யா(185)2 கதDெப� கா6பவிழ6 *@�� 
 கைடேயைன அைழAெதன� ைகயிKஒ)S ெகாCA� 
ந�ம�யா) எ)ெறைனM� தி�DளAேத அைடAதாG 
 நட�*@M� நாயகநி) ந<க�ைண விய6ேப.  78 
 
185. க�ம�ய� - ெதா.ேவ. - அ�களா� எVA�  
இJ வி� வைகயாக2 ெகா�ள2 கிட2கிற�. 
ெபா�Aதமான ெபா�� த�வைத2 ெகா�க. ஆ.பா. 3138  உ�ப�2H 
கிைட6ப@தா� மணிம)றிK Lத 
 உ�வ�வ கட�தாC� தி�வ�க ளிடAேத 
ெச�ப�2ைக2 கKQSAதA ெத�விKநட� திரவிK 
 ெத�2கதவ� திற6பிA�; சிறிேயைன அைழA� 
வ�ப�2H6 ெபறல@தா� ஒ�ெபா��எ) கரAேத 
 மகிN�தளிA�A �ய�தO��� வாNகஎன உைரAதாG 
இ�ப�2ேகா அ�ப�2H� இ�விய6பா� எக� 
இைறவநின த��ெப�ைம இைச6பெதவ) அணி�ேத.  79 
3139  உ�வ�ஒ� நா)காகி அ�வ��அJ வளவாG 
 உ�அ�ஒ) றாகிஇைவ ஒ)பாP கட�� 
��வ�� யா6பரம �@யநC வி��த 
 ெசா�பஅP பவமயமா� �ைணய�க� வ��தA 
ெத�வமிைச நட��சிS ெச�பர<கK உSAத; 
 சிறிேய)பாK அைட�ெதன� ெசைகயிKஒ) றளிAதாG 
ம�வஇனி யாGம)றிK நட�*@வாG க�ைண 
 மாகடேல நி)ெப�ைம வVAத�� யாேத.  80 
3140  ப2HவAதாK உய�வாைழ6 பழகனி�தா< ேபாQ� 
 பரக�ைண யா<கனி�த பAத�சிAத� தனிேல 
ெபா2கமிKஅ6 பழ�தனிேல ெத�ள�த கல�தா< 
 ேபா<கல�� திAதி2H� ெபா)ன�க� வ��த 
மி2கஇ�� இரவினிைட நட�ெதளிேய) இ�2H� 
 விய)மைனயிK அைட��கத வ�திற2க6 *@�� 
ஒ2கஎைன அைழAெதா)S ெகாCAதிேக இ�எ) 
 SைரAதைனஎ� ெப�மா)நி) உய�க�ைண விய6ேப.  81 
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3141  உளவறி�ேதா� தம2ெகKலா� உபநிடத6 ெபா�ளாG 
 உளவறியா�2 கிகபர�� உSவி2H� ெபா�ளாG 
அளவறி�த அறிவாேல அறி�திடநி) றாC� 
 அ�மல�க� வ��தியிட நட�திரவிK அைட�� 
களவறி�ேத) தைன2Zவி2 கதDதிற6 பிA�2 
 ைகயிKஒ)S ெகாCAதாGநி) க�ைணையஎ) எ)ேப) 
விளெவறி�ேதா) அய)�தேலா� பணி�ேதAத6 ெபா�விK 
 விளHநட� *@கி)ற �ளெகாளிமா மணிேய.  82 
3142  எJDலH� எJDயி�� எ;ெசயQ� ேதா)றி 
 இயH�இட மாகிஎKலா� �யH�இட மாகிA 
ெதJDலH� ந8*லHR சமனாக2 க8ட 
 சிAத�க�த� சிAதAேத திAதி2H� பதக� 
இJDலகிK வ��தநட� ெத)ெபா��டாK இரவிK 
 எழி<கதவ� திற6பிAத ெக)ைகயிKஒ) றளிAதாG 
அJDலக �தKஉலக� அைனA�மகிN� ேதAத 
 அ�பலAேத நட�*@M� ெச�பவள2 H)ேற.  83 
3143  மானிெனாC ேமாகினிM� மாமாைய Mடேன 
 ைவ��வ�� ஒ)றிெனா)S வதி�தைசய அைசAேத 
ஊனிெனாC� உயி�ண�D கல��கல6 *Sமா 
 SSவிA�6 பி)க�ம ஒ6*வ�� த�ண� 
ேதனிெனாC கல�தஅ� ெதன�சி2க இ��த 
 தி�வ�க� வ��தநட� த�ேய)பாK அைட�� 
வானிெனாC விளHெபா�� ஒ)ெறன2H� அளிAதாG 
 ம)றிKநடA தரேசநி) மாக�ைண விய6ேப.  84 
3144  ப9பாச ப�த�அS� பாHதைன2 கா��6 
 பரமாகி உ�ளி��� ப<றறD� *@�ேத 
அசமான மானசிவா ன�தஅP பவ�� 
 அைடவிAதJ வPபவ�தா� ஆகியேச வ�க� 
வ9மீ� வ��தியிட நட�த�ேய) இ�2H� 
 மைனையஅைட� தணி2கதவ� திற6பிA� நி)S 
வி9வாச �றஎைனஅ கைழAெதா)S ெகாCAதாG 
 விைடயவநி) அ��ெப�ைம எ)*கKேவ) விய�ேத.  85 
3145  ஆதிMமாG அ�த�மாG நCவாகி ஆதி 
 அ�தநC விKலாத ம�தணவா) ெபா�ளாG; 
ேசாதிMமாG; ேசாதிெயலா� ேதா)Sபர மாகிA 
 �@ய�மாG விளHகி)ற �ைணய�க� வ��த 
பாதியிர விைடநட�� நா)இ�2H� இடAேத 
 பட���ெத�2 கதவகா6 பவிNAதிடD� *@�� 
ஓதியில ெகைனயைழAெத) கரAெதா)S ெகாCAதாG 
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 உைடயவநி) அ��ெப�ைம எ)Pைர6ேப) உவ�ேத.  86 
3146  பாCகி)ற மைறகெளலா� ஒ�*றRYN� தாட6 
 பAதெராC �Aதெரலா� பா�Aதாட6 ெபா�விK 
ஆCகி)ற தி�வ�க� வ��தநட� த�ேய) 
 அைடM�இடA தைட�திரவி< கா6பவிN2க6 *@�� 
நாCகி)ற சிறிேயைன அைழAத�ளி ேநா2கி 
 நைக�கRெசG ெத)கரAேத நKகிைனஒ) றிதனாK 
வாCகி)ற வா�டெமலா� தவி���மகிN கி)ேற) 
 ம)னவநி) ெபா)ன�ைள எ)ெனனவாNA �வேன.  87 
3147  எ�மதAதிK எவெரவ�2H� இைய�தஅP பவமாG 
 எKலாமாG அKலDமாG இ��தப� இ��ேத 
அ�மத6ெபா) ன�பலAதிK ஆன�த நடRெசG 
 அ��ெப�Rேச வ�யிைணக� அைச��மிக வ��த 
இ�மதAதிK எ)ெபா��டாG இரவிKநட� த�ளி 
 எழி<கதவ� திற6பிAத ெகைனஅைழAெத) கரAேத 
ச�மதAதாK ஒ)றளிAத தயவிைனஎ) *கKேவ) 
 த�ைமஅறி� தவ�அறிவி) ம)P�ஒளி மணிேய.  88 
3148  Lதெவளி கரணெவளி பHதிெவளி மாயா 
 ேபாகெவளி மாமாயா ேயாகெவளி *கQ� 
ேவதெவளி அபரவி�� ெவளிஅபர நாத 
 ெவளிஏக ெவளிபரம ெவளிஞான ெவளிமா 
நாதெவளி 9AதெவS ெவளிெவ�ட ெவளியா 
 நவிKகி)ற ெவளிகெளலா� ந�2H�அ� வ��த 
ஏதஎளி ேய)ெபா��டா நட�ெத)பாK அைட�ேத 
 எ)ைகயி)ஒ) றளிAதைனநி) இர2க�எவ�2 Hளேத.  89 
3149  வான�வாG6 ப9மல�ேபாGA தனிA�நி<H� த�ண� 
 வயHபரா ன�த9க� வைள��ெகா�&� த�ண� 
தான�வாG அ�தானாG; சகச�S� த�ண� 
 தைடய<ற அPபவமா� த)ைமய� வ��த 
மான�வாG நட�ெதளிேய) இ�2HமிடA தைட�� 
 மணி2கதவ� திற6பிA� மகிN�ெதைனஅ கைழA� 
ஆனெதா� ெபா�ளளிAதாG நி)ன��எ) எ)ேப) 
 அ�பலAேத நட�*@M� எ�ெப�Rேசா தியேன.  90 
3150  *)றைலஎ) தைலெயனநா) அறியாமK ஒ�நா� 
 ெபா�Aதியேபா தினி<சிவ�� ெபா��தியெபா) ன�க� 
இ)றைலவி) மிக;சிவ�� வ��தநட� ெதளிேய) 
 இ�2HமிடA தைடA�கத வ�திற2க6 *@�� 
ம)றலி)அ ெகைனஅைழAெத) ைகயிKஒ)S ெகாCAதாG 
 ம)னவநி) ெப�க�ைண வ8ைமையஎ) எ)ேப) 
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ெபா)றலிலா; சிAத��Aத� ேபா<றமணி ம)றிK 
 *யகநட� *@கி)ற வயெகாளிமா மணிேய.  90 
3151  தRச�S� உயி�2Hண�வாG இ)ப�மாG நிைற�த 
 த�ெப�ைம தாமறியாA த)ைமயவாG ஒ�நா� 
வRசகேன) *)றைலயிK ைவAதிடDR சிவ�� 
 வ��தியேச வ�பி)P� வ��தநட� த�ளி 
எRசலிலா இரவினிைட யானி�2H� இடRேச�� 
 ெதழி<கதவ� திற6பிAத ெகைனஅைழAெதா) றளிAதாG 
விR9பரா ன�தநட� விய)ெபா�வி< *@M� 
 ேமலவநி) அ��ெப�ைம விள�பெலவ) விய�ேத.  92 
3152  எVAதிெனாC பதமாகி ம�திரமாG6 *வன� 
 எKலாமாGA தA�வமாG இய�*கைல யாகி 
வVA�மிைவ2 H�ளாகி6 *றமாகி நடA�� 
 வழியாகி நடA�வி2H� ம)னிைறM மாகி 
அVA�Sமி கிைவெயKலா� அKலனவாG அ6பாK 
 ஆகியத< க6பாQ� ஆனபத� வ��த 
இைழA�நட� திரவிKஎ)பாK அைட�ெதா)S ெகாCAதாG 
 எ�ெப�மா) நி)ெப�ைம எ)Pைர6ேப) விய�ேத.  93 
3153  மாவி)மண6 ேபா�விைடேமK ந�திவிைட ேமQ� 
 வயகிஅ)ப� Hைறதவி�A� வாNவளி6ப த)றி6 
Lவி)மண� ேபாKஉயி�2 Hயிராகி நிைற�� 
 ேபாக�அளிA த��கி)ற ெபா)ன�க� வ��தA 
தாவிநட� திரவி)மைன2 கதDதிற6 பிAேத 
 தயDட)அ ெகைனஅைழA�A த2கெதா)S ெகாCAதாG 
நாவி)மண� �ற6*லவ� விய�ேதA�� ெபா�விK 
 நட�*@M� நாயகநி) ந<க�ைண இ�ேவ.  94 
3154  மண6ேபா� வ O<றி��தா) மாலவ)ம< றவ�� 
 மனஅV2கா Sற;சிறிேய) வ��தியநா� அ�ேதா 
கண6ேபா�� த@யாம< க�ைணஅ� வ��த2 
 கHலிேல நட�ெத)ைன2 க�திஒ)S ெகாCAதாG 
உண6ேபா� ேபா2கின)�) உளவறியா ைமயினாK 
 உளவறி�ேத) இ�நா�எ) உ�ளமகிN D<ேற) 
தண6ேபா� மைறகெளலா� தனிAதனிநி) ேறAதA 
 தனிம)றிK ஆன�தA தா8டவRெசG அரேச.  95 
3155  நCகமல2 க8HSகி ெநCகமல2 க8விளH�(186) 
 நKலதி� வ�வ��த வKஇரவிK நட�� 
ெதாCகதவ� திற6பிA�A �ணி�ெதைனய கைழA�A 
 �யரெமலா� விCகஇ� ெதாCகஎன2 ெகாCAதாG 
ெகாCHணAேத) அளவினிKஎ) H<றெமலா Hணமா2 
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 ெகா8டHண2 H)ேறநி) Hறி6பிைனஎ) *கKேவ) 
இCகCக எ)Sண�Aதி ஏ<Sகி)ற அறிேவா� 
 ஏAதமணி6 ெபா�விKஅ�� ZA�ைடய ெபா�ேள.  96 
 
186. அ�களா@) எVA� பாவிK உ�ளப� ேதா)Sகிற�.  
ெதா.ேவ. அவ�க&� அ6ப�ேய பதிAதி�2கிறா�க�.  
சீ� அைமD க�தி "ெநCகமல� விளH�" என2  
ெகா�வா� ெகா�க ஆ.பா. 3156  ெவGயபவ2 ேகாைடயிேல மிகஇைளA� ெமலி�த 
 ெமGய�ய� தம2ெகKலா� வி��*Hளி� ேசாைலA 
�Gயநிழ லாGஅ�தாG ெமலிவைனA�� தவி�2H� 
 �ைணய�க� மிகவ��தA �ணி��நட� த�ேய) 
உGயநC இரவினிKயா) இ�2HமிடA தைட�ேத 
 உய�கதவ� திற6பிAத Hவ�தைழAெதா) றளிAதாG 
ைவயக�� வானக�� வாழமணி6 ெபா�விK 
 மாநடRெசG அரேசநி) வ8ைமஎவ�2 Hளேத.  97 
3157  சிறயவேன) சிSைமெயலா� தி�Dளெகா� ளாெத) 
 ெச)னிமிைச அம��த�&� தி�வ�க� வ��த; 
ெசறியிரவிK நட�தைண�� நானி�2H மிடAேத 
 ெத�2கதவ� திற6பிA�; சிற6பி)எைன அைழA�6 
பிறிவிலதி கி�தைணநO ெபSகெவன6 ப@�� 
 ேபசிஒ)S ெகாCAதாGநி) ெப�ைமையஎ) எ)ேப) 
ெபாறியினற ேவா��தி2க6 ெபா�விKநட� *@M� 
 ெபா�ேளநி) அ�ேளெமG6 ெபா��எனAேத�� தனேன.  98 
3158  அ�நாளிK அ�ேயைன அறிDHறி2 ெகா�ளா 
 தா�ெகா8ெட) ெச)னிமிைச அம��தபத� வ��த6 
ப�நாளிK நட�திரவிK அைட�த�ளிA ெத�விK 
 பட�கதவ� திற6பிA�6 ப@�ெதைனஅ கைழA�6 
பி�நா& மகிN��ன� மனெகா8ட ப�ேய 
 ேபரறRெசG �Sகஎன6 ேபசிஒ)S ெகாCAதாG 
ெபா�நா&� அணி��மணி6 ெபா�விKநட� *@M� 
 ெபா�ேளநி) அ�ேளெமG6 ெபா��எனAேத�� தனேன.  99 
3159  உலகியேலா ட�ளியQ� ஒ�கறிய; சிறிேய) 
 உண�விலி�� �ண�Aதிஎன �யி�2HயிராG விளகிA 
திலகெமனA திகN�ெதன� ெச)னிமிைச அம��த 
 தி�வ�க� வ��தநைட ெசGத�ளி அ�ேய) 
இலHமைன2 கதவிரவிK திற6பிAத ெக)ைன 
 இனிதைழAெதா) றளிA�மகிN� தி)P�ெநC கால� 
*லவ�ெதாழ வாNகஎ)றாG ெபா�விKநட� *@M� 
 ெபா�ேளநி) அ�ேளெமG6 ெபா��எனAேத�� தனேன.  100 
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தி�;சி<ற�பல� 
  
3. பிரசாத மாைல  
எ8சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி@ய வி�Aத� 3160  தி�உ�2ெகா8 ெடV�த�ளி; 
சிறிேய)�) அைட�� 
 தி�நO<S6 ைபஅவிNA�; ெசR9ட�6L அளி2கA 
த�D�2ெகா8 ெடதி�வணகி வாகியநா) மீ�C� 
 தயாநிதிேய தி�நOS� த�கஎன2 ேக�ப 
ம�D�2ெகா8 ட)றளிAதா� தி�நOறி) Sன2H 
 மகிN�தளிAதா� இைவஎ)S வாGமல��� நி)றாG 
H�உ�2ெகா8 ட�பலAேத அ��நடன� *@M� 
 H�மணிேய எ)ைன�)னா� ெகா8டHண2 H)ேற.  1 
3161  எ)வ�வ� தைழ6பஒ� ெபா)வ�வ� த@Aேத 
 எ)�)அைட� ெதைனேநா2கி இளநைகெசG த�ளிA 
த)வ�வA தி�நO<SA தனி6ைபஅவிNA ெதன2HA 
 தH9ட�6L அளி2கD�நா) தா)வாகி2 களிA� 
மி)வ�வ6 ெப��தைகேய தி�நOS� த�தK 
 ேவ8Cெமன �)னர� வி��பியளிA தன�நா� 
உ)வ�வி< கா8�ெயன உைரAத�ளி நி)றாG 
 ஒளிநடRெசG அ�பலAேத ெவளிநடRெசG அரேச.  2 
3162  அழHநிைற� திலகஒ� தி�ேமனி த@Aேத 
 அ�ேய)�) எV�த�ளி அ��நைகெகா8 ட�யா� 
கழகநC எைனஇ�Aதி அவ�2ெகKலா� நOS 
 களிAத�ளி எ)னளவி< க�ைண�க மல��� 
Hழகிய<ெசR 9ட�6Lைவ6 ெபா2கணAதிK எCA�2 
 ெகாCAத�ளி நி)றைனநி) Hறி6பறிேய) H�ேவ 
மழகளி<றி) உ@விளக மணி6ெபா�வி< ேசாதி 
 மயவ�ேவா �)பநட� வாG�திய<S� பதிேய. 3 
3163  விைலகட�த மணிஎனஓ� தி�ேமனி த@A� 
 விைனேய)�) எV�த�ளி ெமGய�ய� வி��ப2 
கைலகட�த ெபா��ெகKலா கைரகட�� நாத2 
 கதிகட�த ெப�க�ைண2 கைட2க8மல�� த�ளி 
அைலகட�த கடKமல��த மண;ெசV�L அ�ேய) 
 அைகதனிK அளிAதைனநி) அ��Hறி6ேப தறிேய) 
மைலகட�த ெநC�ேதாளிK இதழிஅைச� தாட 
 ம)றிKநட� *@கி)ற வ�ளKஅ�� H�ேவ.  4 
3164  உல��தமர� தைழ2H�ஒ� தி�உ�வ� தாகி 
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 உண�விலிேய) �)ன�உவ� �Sக�ைண �&�ப 
மல��த�க� கா��நி)S தி�நO<S6 ைபைய 
 மல�2கரAதாK அவிNAதH வதி�தவ�க� ெகKலா� 
அல��ததி� நOறளிA�6 பி)ன�எ)ற) கரAதிK 
 அ��மண6L அளிAதைனநி) அ��Hறி6ேப தறிேய) 
கல�தவைர2 கல��மணி2 கனகம)றிK நடRெசG 
 க�ைணெநC கடேலஎ) க8அம��த ஒளிேய.  5 
3165  பிைழஅலெதா) றறியாத சிறிேய)�) *@�த 
 ெப��தவேமா தி�வ�ளி) ெப�ைமயிேதா அறிேய) 
மைழஎனநி) றிலHதி� மணிமிட<றிK ப�க 
 வட�திகழ நட��H� வ�வ�ெகா8 டைட�� 
விைழவிெனாெட) எதி�நி)S தி�நO<S2 ேகாயிK 
 வி@Aத�ளி அ�8மண6L விள2க�ஒ)S ெகாCAதாG 
Hைழஅைசய; சைடஅைசய2 HலDெபா)ன� பலAேத 
 ZAதிய<றி எ)ைன�)னா� ெகா8டசிவ2 ெகாV�ேத.  6 
3166  �Aேதவ� அV2கா<றி) aNகியிடA தனிAத 
 �Vமணிேபா) ெறா�வ�ெவ) �)ெகாCவ� த�ளி 
எAேதவ� தம2Hமிக அ@யஎP� மண6L 
 எ)கரAேத ெகாCAதைனநி) எ8ண�இெத) றறிேய) 
சிAேதஎ) பவ��ஒ� சAேதஎ) பவ�� 
 ேதறியபி) ஒ)றாகA ெத@��ெகா�&� ெபா�விK 
அAேதவ� வVAதஇ)ப உ�வாகி நடRெசG 
 ஆர�ேத எ)Pயி�2 கானெப�� �ைணேய.  7 
3167  ெத�ள�த� அைனயஒ� தி�உ�வ� தாகி; 
 சிறிேய)�) எV�த�ளி; ெசVமண6L அளிAதாG 
உ�ள�த� ஆகியநி) தி�2Hறி6ேப �ணேர) 
 உைடயவைள உைடயவேன உலHணரா ஒளிேய 
க�ளமிலா அறிவாகி அJவறிD2 கறிவாG2 
 கல��நி)ற ெப�க�ைண2 கடேலஎ) க8ேண 
ெகா�&ெதாS� கரணெமலா கைர��கனி� தினி2H� 
 ெகாVகனிேய ேகா<ேறேன ெபா�விளH H�ேவ.  8 
3168  க8வி�6ப ெகாள2கரண கனி��கனி� ��க2 
 க�ைணவ� ெவCAத�ளி2 கைடேய)�) கல�� 
ம8வி�6ப ெகா&மண6L மகிN�ெதன2H2 ெகாCA� 
 வாNகஎன நி)றைனநி) மன2Hறி6ேப தறிேய) 
ெப8வி�6ப� தவி�2H�ஒ� சிவகாம வKலி6 
 ெப8வி�6ப� ெபறஇ�வ� ெப@ய�(187)உள களி6ப6 
ப8வி�6ப� த�மைறக� பலபலநி) ேறAத6 
 பரமசித� பரநடன� பயி)றப9 பதிேய.  9 
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187. இ�வ� ெப@ய� - பதRசலி, வியா2கிரபாத�. ச.�.க. 3169  உ)Pத<H� 
உண�வத<H� உவ�டாத வ�வ� 
 ஒ)ெறCA� ெமGய)ப� உவ2கஎV� த�ளி 
�)Pத<ேகா� அFA�ைணM� தரமிKலா; சிறிேய) 
 �கேநா2கி; ெசVமண6L �கமல��� ெகாCAதாG 
�)Pத<கி க@தா�நி) தி�உ�ள2 Hறி6ைபA 
 �ணி�தறிேய) எ)னிP�ஓ� �ணிவி)உவ2 கி)ேற) 
ெபா)Pத<HA திலகெமPR சிவகாம வKலி6 
 Lைவஒ� *றகளி6ப6 ெபா�நடRெசG ெபா�ேள.  10 
 
 
தி�;சி<ற�பல� 
  
4. ஆன�த மாைல  
எ8சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி@ய வி�Aத�  
 3170  தி�வ�C� தி�வ�6ெபா< சில�பைசய நட�ெத) 
 சி�ைதயிேல *H��நி)பா< ேச���கல� தி��தா� 
ெத�மரல< Sய��தமைற; சிரAதம��த *னிைத 
 சிவகாம வKலிெப�� ேதவிஉள களி6ப6 
ெபா�வ�ெமG ய)*ைடயா� இ�வ�க8 Cவ�� 
 ேபா<றமணி6 ெபா�விKநட� *@கி)ற �ைரேய 
ப�வரKஅ< ற�;சிறிேய) ெப�வர�ெப< Sைனேய 
 பாCகி)ேற) ெப@யஅ�� ப�வமைட� தனேன.  1 
3171  ச8ைபமைற2 ெகாV��மகிN தரஅ�த ெகாCAதா� 
 தயDைடயா� எைனMைடயா� ச�வசAதி Mைடயா� 
ெச8பக6ெபா) ேமனியினா� ெசGயமல�6 பதAதா� 
 சிவகாம வKலிெப�� ேதவிஉள களி6ப6 
ப8பக�ெபா) அ�பலAேத ஆன�த நடRெசG 
 பர�பரநி) தி�வ�ைள6 பாCகி)ேற) மகிN�� 
எ8பக�H< றகெளலா Hணமாக2 ெகா�&� 
 எ��ைரஎ) ெற8Fகி)ற எ8ணமத னாேல.  2 
3172  அ�&ைடய நாயகிஎ) அ�ைமஅ� யா�ேமK 
 அ)*ைடயா� அ�தைனயா� அ<*த6ெப8 ணரசி 
ெத�&ைடய சி�ைதயிேல திAதி2H� பதAதா� 
 சிவகாம வKலிெப�� ேதவிஉள களி6ப 
ம�&ைடய மாையெயலா� ேதயமணி ம)றி) 
 மாநடRெசG �ைரேயநி) ம)ன�ளி) திறAைத 
இ�&ைடய மன;சிறிேய) பாCகி)ேற) ப�வ� 
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 எGதின)எ) றறிஞெரலா� எ8ணிமதிA திடேவ.  3 
3173  மா9ைடேய) பிைழஅைனA�� ெபாSA�வர மளிAதா� 
 மைகய�க� நாயகிநா) மைறஅணி�த பதAதா� 
ேத9ைடயா� ஆன�தA ெத�ள�த வ�வா� 
 சிவகாம வKலிெப�� ேதேவ�உள களி6ப2 
கா9ைடய பவ2ேகாைட2 ெகா�நிழலா� ெபா�விK 
 கனநடRெசG �ைரேயநி) க�ைணையேய க�தி 
ஆ9ைடேய) பாCகி)ேற) �யரெமலா� தவி��ேத) 
 அ)ப�ெபS� இ)பநிைல அPபவி2கி) ேறேன.  4 
3174  ெபாGயாத வர�என2H6 *@�தபர� பைரவா) 
 Lத�த< க�விெயலா� L�Cவி2H� திறAதா� 
ெசGயா& கைலயவ&� உ�AதிைரM� வணH� 
 சிவகாம வKலிெப�� ேதவிஉள களி6ப2 
ைகயாத இ)பநட கனகமணி6 ெபா�விK 
 களிAதிய<S� �ைரேயநி) க�ைணையநா) க�தி 
ைநயாத வ8ணெமலா� பாCகி)ேற) ப�வ� 
 ந8ணிய*8 ணியெரKலா� நய��மகிN� திடேவ.  5 
3175  அறகனி�த அ��ெகா�எ) அ�ைமஅ� தளிAதா� 
 அகிலா8ட வKலிசிவா ன�திெசௗ� த@சீ�A 
திறகல�த நாதமணி; சில�பணி�த பதAதா� 
 சிவகாம வKலிெப�� ேதவிஉள களி6ப 
மறகனி�தா� மய2கெமலா� ெதளியமணி6 ெபா�விK 
 மாநடRெசG �ைரேயநி) வ8ைமதைன அ�ேய) 
*றகவிய6 பாCகி)ேற) அககவிய6 பாC� 
 *8ணியெரK லா�இவ)ஓ� *திய)என2 ெகாளேவ. 6 
3176  உ�ள�த� ஊ<Sவி2H� உAதமிஎ) அ�ைம 
 ஓகார படீமிைச6 பாகாக இ��தா� 
ெத�ள�த வ�Dைடயா� ெசKவநKH� பதAதா� 
 சிவகாம வKலிெப�� ேதவிஉள களி6ப2 
க�ளமSA த��விள2H� வ�ள)மணி6 ெபா�விK 
 காKநிSAதி2 காKஎCA�2 களிAதாC� �ைரேய 
எ�ளலற6 பாCகி)ேற) நி)ன�ைள அ�ளாK 
 இ6பா��< பிைழHறிAதK எஙன�இ ஙனேம.  7 
3177  பா�LAத ப9ெகா�ெபா< பாைவய�க� அரசி 
 பர�பைரசி< பைரபரா பைரநிமைல யாதி 
சீ�LAத ெதGவமைற; சில�பணி�த பதAதா� 
 சிவகாம வKலிெப�� ேதவிஉள களி6ப 
ஏ�LAத மணிம)றிK இ)பநட� *@M� 
 எ)ன�ைமA �ைரேயநி) இ)ன�ைள நிைன�� 
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கா�LAத கைனமைழேபாK க8களி)நO� ெசா@�� 
 கனி��மிக6 பாCகி)ற களி6ைபஅைட� தனேன.  8 
3178  Lரணிசி< ேபாைதசிவ ேபாகிசிவ ேயாகி 
 Lைவய�க� நாயகிஐ� Lத��தா னானா� 
ேதரணிM� ெநCவ OதிA திKைலநக �ைடயா� 
 சிவகாம வKலிெப�� ேதவிஉள களி6ப 
ஏரணிM� மணிம)றிK இ)பவ� வாகி 
 இ)பநட� *@கி)ற எ��ைடய �ைரேய 
தாரணியிK உைன6பாC� தரAைதஅைட� தன)எ) 
 த)ைமெயலா� ந)ைமஎன; ச�மதிAத வாேற.  9 
3179  த)ெனாளியிK உலகெமலா� தாHகி)ற விமைல 
 த<பைரஅ� பைரமாசி த�பைரசி< சAதி 
சி)னவய தினிKஎ)ைன ஆளநின2 கிைசAதா� 
 சிவகாம வKலிெப�� ேதவிஉள களி6ப 
ம)னியெபா) மணி6ெபா�விK இ)பநட� *@�� 
 வயHகி)ற �ைரேயநி) மாக�ைணA திறAைத 
உ)னிஉவ� �ண����கி6 பாCகி)ேற) எக� 
 உைடயாேன நி)ன�ளி) அைடயாள� இ�ேவ.  10 
 
 
 தி�;சி<ற�பல� 
  
5. ப2தி மாைல  
எ8சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி@ய வி�Aத� 
 3180  அ�&ைடயாG அ�ேய)நா) அ�ள�ைம அறிேய) 
 அறியாேத மSAதபிைழ அAதைனM� ெபாSA� 
ம�&ைடேய) தைனஅைழA�A தி��பD�எ) கரAேத 
 மகிN�தளிAத ெப�க�ைண வ8ண�எ)ற) மன�� 
ெத�&ைடய க8க&�வி� டகலாேத இ)P� 
 ெத@கி)ற தாயிP�எ) சி�ைதஉ� கிலேத 
இ�&ைடய சிைலM�இத< H�கKஅ@ தலேவ 
 இனிAதநட� *@��ம)றிK தனிAதசிவ2 ெகாV�ேத. 1 
3181  அ)*ைடயாG அ�ேய)நா) அ�ள�ைம அறிேய) 
 அறியாேத மSAதபிைழ அAதைனM� ெபாSA� 
வ)*ைடேய) தைனஅைழA�A தி��பD�எ) கரAேத 
 வலி�தளிAத ெப�க�ைண வ8ண�எ)ற) மன�� 
இ)*ைடய க8க&�வி� டகலாேத இ)P� 
 விளHகி)ற தாயிP�எ) ெவGயமன� உ�கா 
எ)*ைடய உடQ�இத< H�கKஅ@ தலேவ 
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 இனிAதநட� *@��ம)றிK தனிAதசிவ2 ெகாV�ேத. 2 
3182  ஆ&ைடயாG சிறிேய)நா) அ�ள�ைம அறிேய) 
 அறியாேத மSAதபிைழ அAதைனM� ெபாSA� 
வா&ைடேய)(188) தைனஅைழA�A தி��பD�எ) கரAேத 
 வலி�தளிAத ெப�க�ைண வ8ண�எ)ற) மன�� 
நO&ைடய க8க&�வி� டகலாேத இ)P� 
 நிகNகி)ற தாயிP�எ) ெநRச�உ� கிலேத 
ஏ&ைடய மைலM�இத< H�கKஅ@ தலேவ 
 இனிAதநட� *@��ம)றிK தனிAதசிவ2 ெகாV�ேத. 3 
 
188. வா� - ஒளி, ப�டய�. ச.�.க. 3183  ஆர�ேத அ�ேய)நா) அ�ள�ைம 
அறிேய) 
 அறியாேத மSAதபிைழ அAதைனM� ெபாSA� 
வார�ற எைனயைழA�A தி��பD�எ) கரAேத 
 மகிN�தளிAத ெப�க�ைண வ8ண�எ)ற) மன�� 
சீ�ைடய க8க&�வி� டகலாேத இ)P� 
 ெத@கி)ற தாயிP�எ) சி�ைதஉ� கிலேத 
ஈரமிலா மர��இத< H�கKஅ@ தலேவ 
 இனிAதநட� *@��ம)றிK தனிAதசிவ2 ெகாV�ேத.  4 
3184  அ<*தநி) அ�ள�ைம அறிேய)நா) சிறி�� 
 அறியாேத மSAதபிைழ ஆயிர�� ெபாSA� 
வ<*Sேவ) தைனஅைழA�A தி��பD�எ) கரAேத 
 வலி�தளிAத ெப�க�ைண வ8ண�எ)ற) மன�� 
க<*ைடய க8க&�வி� டகலாேத இ)P� 
 கா8கி)ற ெத)னிP�எ) க)மனேமா உ�கா 
இ<*ைடய இ��*�இத< H�கKஅ@ தலேவ 
 இனிAதநட� *@��ம)றிK தனிAதசிவ2 ெகாV�ேத. 5 
3185  ஆ8டவநி) அ�ள�ைம அறியாேத தி@�ேத) 
 அ)றிரவி) மSAதபிைழ அAதைனM� ெபாSA� 
ேவ8�எைன அ�கைழA�A தி��பD�எ) கரAேத 
 மிகஅளிAத அ��வ8ண� விைனMைடேய) மன�� 
கா8தைகய க8க&�வி� டகலாேத இ)P� 
 கா8கி)ற தாயிP�எ) க�A��க2 காேண) 
ஈ8C�கா2 கரC�இத< H�கKஅ@ தலேவ 
 இனிAதநட� *@��ம)றிK தனிAதசிவ2 ெகாV�ேத. 6 
3186  அரேசநி) தி�வ�ளி) அ�ைமஒ)S� அறிேய) 
 அறியாேத மSAதபிைழ அAதைனM� ெபாSA� 
விரD�அ)பிK எைனஅைழA� வலியD�எ) கரAேத 
 விய�தளிAத ெப�க�ைண விள2க�எ)ற) மன�� 
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உரDமல�2 க8க&�வி� டகலாேத இ)P� 
 ஒளி�கி)ற தாயிP�எ) உ�ள�உ� கிலேத 
இரDநிறA தவ��இத< H�கKஅ@ தலேவ 
 இனிAதநட� *@��ம)றிK தனிAதசிவ2 ெகாV�ேத.  7 
3187  ஐயாநி) அ��ெப�ைம அ�ைமஒ)S� அறிேய) 
 அறியாேத மSAதபிைழ அAதைனM� ெபாSA� 
ெமGயாஅ) ெறைனஅைழA� வலியDெம) கரAேத 
 விய�தளிAத ெப�க�ைண விள2க�எ)ற) மன�� 
ைகயா� க8க&�வி� டகலாேத இ)P� 
 கா8கி)ற தாயிP�எ) க�A��க2 காேண) 
எGயாவ) பரQ�இத< H�கKஅ@ தலேவ 
 இனிAதநட� *@��ம)றிK தனிAதசிவ2 ெகாV�ேத. 8 
3188  அ6பாநி) தி�வ��ேப� அ�த�ைம அறிேய) 
 அ)றிரவி) மSAதபிைழ அAதைனM� ெபாSA� 
இ6பா@K எைனஅைழA� வலியD�எ) கரAேத 
 இனிதளிAத ெப�க�ைண இ)பெம)ற) மன�� 
�6பாய க8க&�வி� டகலாேத இ)P� 
 ேதா)Sகி)ற தாயிP�இA ��டெநRச� உ�கா 
எ6பாவி ெநR9மித< H�கKஅ@ தலேவ 
 இனிAதநட� *@��ம)றிK தனிAதசிவ2 ெகாV�ேத.  9 
3189  அ�மா)நி) அ��சAதி அ�ைமஒ)S� அறிேய) 
 அ)றிரவி) மSAதபிைழ அAதைனM� ெபாSA� 
ெவ�மாைய அக<றிஎைன அ�கைழAெத) கரAேத 
 மிகஅளிAத ெப�க�ைண விள2க�எ)ற) மன�� 
ைம�மாைழ விழிக&�வி� டகலாேத இ)P� 
 வதிகி)ற தாயிP�எ) வRசெநRச� உ�கா 
எ�மாய ெநR9�இத< H�கKஅ@ தலேவ 
 இனிAதநட� *@��ம)றிK தனிAதசிவ2 ெகாV�ேத.  10 
 
 
தி�;சி<ற�பல� 
  
6. ெசௗ�தர மாைல  
எ8சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி@ய வி�Aத� 
 3190  ேசேலாC� இைண�தவிழி; ெசKவிெப�� ேதவி 
 சிவகாம வKலிெயாC சிவேபாக வ�வாG 
ேமேலாC கீNநCD கட�ேதாH ெவளியிK 
 விளகியநி) தி�உ�ைவ உளெகா&�ேபா ெதKலா� 
பாேலாC பழ�பிழி�� ேத)கல�� பாH� 
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 ப9ெநGM Z��உ8ட ப�இ�6ப ெத)றாK 
மாேலாC கா8கி)ற க8க&2க கி��த 
 வ8ண�இ�த வ8ண�என எ8ணD�ஒ8 ணாேத.  1 
3191  இ)ப�&� ெப��தாGஎ) இதேயAேத இ��தா� 
 இைறவிெயாC� அ�பலAேத இலகியநி) வ�ைவ 
வ)*Sக) மன2ெகா�ேய) நிைன2H�இடA ெதKலா� 
 மனகைர�� 9கமயமாG வயH�எனிK அ�ேதா 
அ)*ைடயா� நி)Sநி)S க8Cெகா8ட கால� 
 ஆகவ�க� கி��தவ8ண� ஈெகவ�க� *கKவா� 
�)*SதK இKலாத 9Aதநிைல உைடயா� 
 ெதாVகி)ற ேதாSமகிN� ெதVகி)ற �ைரேய.  2 
3192  சிவேயாக ச�தித�� ேதவிஉல Hைடயா� 
 சிவகாம வKலிெயாCR ெச�ெபா)மணி6 ெபா�விK 
நவேயாக உ���2க8 விளகியநி) வ�ைவ 
 நாG2கைடேய) நா)நிைனAத நா�என2ேக மன�� 
பவேயாக இ�திய�� இ)பமய மான 
 ப�எ)றாK ெமGயறிவி< பVAதெப� HணA�A 
தவேயாக� க8டவிடA தவ�2கி��த வ8ண� 
 த)ைனஇ�த வ8ண�என எ)ைன உைர6ப�ேவ.  3 
3193  சிAதிெயலா� அளிAதசிவ சAதிஎைன Mைடயா� 
 சிவகாம வKலிெயாC சிவஞான6 ெபா�விK 
�Aதிெயலா� தரவிளH� �)னவநி) வ�ைவ 
 aடமன; சிறிேய)நா) நாடவ�� ெபாV� 
*Aதிெயலா� ஒ)றாகி6 *Aத�த� உ8டா< 
 ேபாQ�இ�6 ப�அத<H ேமQ�இ�6 ப�ேவK 
பAதிஎலா� உைடயவ�க� காFமிடA தி�2H� 
 ப�தா)எ6 ப�ேயாஇ6 ப�எ)ப த@ேத.  4 
3194  ெதGவெமலா� வணHகி)ற ேதவிஎைன அளிAதா� 
 சிவகாம வKலிெயாC தி�மலிஅ� பலAேத 
ைசவெமலா� தரவிளH நி)வ�ைவ2 ெகா�ேய) 
 தா)நிைனAத ேபாெதைனேய நா)நிைனAத திைலேயK 
ஐவைகஇ� தியகட�தா� க8டவிடA தி��த 
 அPபவAதி) வ8ணமைத யா�*கல வKலா� 
உGவைகஅ� நா� உைரAத த)றிM�இ� நாளிK 
 உ�திரவிK வ��ண�D த�தசிவ H�ேவ.  5 
3195  ேத)ெமாழி6ெப8 ணரசிஅ�� ெசKவ�என2 களிAதா� 
 சிவகாம வKலிெயாC ெச�ெபா)மணி6 ெபா�விK 
வா)ெமாழிய நி)றிலH நி)வ�ைவ; சிறிேய) 
 மனெகா8ட காலAேத வாGAதஅP பவAைத 
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நா)ெமாழிய ��யாேதK அ)ப�க8ட கால� 
 ந8ணியெமG வ8ணமைத எ8ணிஎவ� *கKவா� 
g)ெமாழி2H� ெபா��H�மிக T8ணியதாG ஞான 
 ேநா2Hைடயா� ேநா2கினிேல ேநா2கியெமG6 ெபா�ேள.  6 
3196  சி<றிைடஎ� ெப�மா�� ேதவ�ெதாV� பதAதா� 
 சிவகாம வKலிெயாC சிற�தமணி6 ெபா�விK 
உ<றிைடநி) றிலHகி)ற நி)வ�ைவ2 ெகா�ேய) 
 உ)PெதாS� உள�இளகிA தளதளஎ) S�கி 
ம<றிைடயிK வலியாமK ஆCகி)ற ெத)றாK 
 வழிய�ய� விழிகளினாK மகிN��க8ட கால� 
ப<றிைடயா தாகவ�க� கி��தவ8ண� தைனயா� 
 பக�வாேர பக�வாேரK பகவ)நிக� வாேர.  7 
3197  ஆர�த� அைனயவ�எ) அ�ைமஅபி ராமி 
 ஆன�த வKலிெயாC� அ�பலAேத விளH� 
ேபர�த மயமா�உ) தி�வ�ைவ2 HறிA�6 
 ேப9கி)ற ேபா�மண� வ O9கி)ற ெதா)ேறா 
சீர�த மாகிஎKலா� திAதி6ப த)ேபா� 
 சிறி�மிலா2 கைட6*ைலேய) திறA�2கி ெக)றாK 
ஊர�த6 ேபர)ப� ேப9மிடA தவ�பாK 
 உ<றவ8ண� இ<றிெத)ன உ)ன�� யாேத.  8 
3198  ெபா<பதAதா� எ)னளவி< ெபா)னாைச தவி�Aதா� 
 Lரணிஆ ன�தசிவ ேபாகவKலி ேயாC 
ெசா<பத� கட�தம)றிK விளகியநி) வ�ைவA 
 \Gைமயிேல) நா)எ8F� ேதாS�மன� இளகி; 
சி<பதAதி< பரஞான மயமாH� எ)றாK 
 ெதளிDைடயா� கா8கி)ற திறAதிKஅவ�2 கி�2H� 
ந<பத�எA த)ைமயேதா உைர6ப@� மிகD� 
 நாத�� தனி<*@M� ஞானநடA தரேச.  9 
3199  எ)பிைழயா ைவM�ெபாSAதா� எ)ைன�)ேன அளிAதா� 
 இைறவிசிவ காமவKலி எ)ன�ைம Mடேன 
இ)பவ� வாG6ெபா�விK இலகியநி) வ8ண� 
 இ<ெறனநா) நிைனAதிCகாK எ<ெறனD� ெமாழிேவ) 
அ)*�வாG அ�அ�வாG அளி�தபழ� ஆகி 
 அ6பழ;சா றாகிஅத) அ�R9ைவM� ஆகி 
எ)*�க மனஞான மயமாH� எ)றாK 
 எ<ேறாெமG அ)*ைடயா� இைய��க8ட இடAேத. 10 
3200  க��பைனயா� எ)னிர8C க8களிேல இ��தா� 
 க<பக6ெபா) வKலிசிவ காமவKலி Mடேன 
வி��*மணி6 ெபா�வினிேல விளகியநி) வ�ைவ 
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 விைனMைடேய) நிைன2கி)ற ேவைளயிKஎ) *கKேவ) 
இ��பைனய மன�ெநகிN�� ெநகிN���கி ஒ�ேப� 
 இ)பமய மாH�எனிK அ)ப�க8ட கால� 
அ��பிமல�� தி�டசிவா ன�தஅP பவAைத 
 யாரறிவா� நOஅறிவாG அ�பலAெத� அரேச.  11 
3201  காமசAதி Mட)களி2H� காைலயிேல அ�ேய) 
 கனஞான சAதிையM� கல��ெகாள6 *@�தா� 
வாமசAதி சிவகாம வKலிெயாC� ெபா�விK 
 வயகியநி) தி�வ�ைய மனெகா&�ேபா ெதKலா� 
ஆமசAத) எP�என2ேக ஆன�த ெவ�ள� 
 அ�த��பி6 ெபாகிவழி� தாC�எனிK அ�ேதா 
ஏமசAத� எP�அறிஞ� க8டவிடA தி��த 
 இ)பஅP பவ6ெப�ைம யாவ�*கK வாேர.  12 
 
 
தி�;சி<ற�பல� 
  
7. அதிசய மாைல  
எ8சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி@ய வி�Aத� 
 3202  அ2ேகாஈ ததிசய�ஈ ததிசய�எ) *கKேவ) 
 அய)�தேலா� ெநCகால� மய)�தKநOA தி��� 
மி2ேகால மிடD�அவ�2 க�ளாமK இ�ளாK 
 மிகம�8C மதியிலியாG விைனவி@ய வி@A� 
இ2ேகாலA �டனி��ேத) அ)பறிேய) சிறிேய) 
 எைன2க�தி எ)னிடAேத எV�த�ளி எைனM� 
த2ேகா)எ) Sலகிைச6பA த)வண�ஒ) றளிAதா) 
 தனிAதசிவ காமவKலி2 கினிAதநடA தவேன.  1 
3203  அ;ேசஈ ததிசய�ஈ ததிசய�எ) *கKேவ) 
 அ@�தேலா� ெநCகால� *@�தKநOA தி��� 
ந;ேசால மிடD�அவ�2 க�ளாமK ம�ளாK 
 நா�கழிA�2 ேகா�ெகாழி2H� நைடநாயி< கைடேய) 
எ;ேசாC� இழிவிP2ெகா) றிKேல)நா) ெபாKேல) 
 எைன2க�தி யானி�2H� இடAதிெலV� த�ளிA 
த;ேசாதி வண6ெபா��ஒ) ெறன2களிA�2 களிAதா) 
 தனிAதசிவ காமவKலி2 கினிAதநடA தவேன.  2 
3204  அAேதாஈ ததிசய�ஈ ததிசய�எ) *கKேவ) 
 அ�தணெரK லா��மைற ம�தணேம *க)S 
ஒAேதால மிடD�அவ�2 ெகா�சிறி�� அ�ளா) 
 ஒதியைனேய) விதியறிேய)ஒ�ேக)வ) Hரேக) 
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இAேதாட மிகDைடேய) கைடநாG2H கைடேய) 
 எைன2க�தி யானி�2H� இட�ேத� நட�� 
சAேதாட �றஎன2H� சிAதிெயா)S ெகாCAதா) 
 தனிAதசிவ காமவKலி2 கினிAதநடA தவேன. 3 
3205  அ�ேதஈ ததிசய�ஈ ததிசய�எ) *கKேவ) 
 அறிDைடயா� ஐ�*லP� ெசறிDைடயா� ஆகி 
வ�ேதால மிடD�அவ�2 க�ளாமK ம�ளாK 
 மனRெச)ற வழிெயKலா� தினRெச)ற மதிேய) 
எ�ேதாஎ) Sலகிய�ப விழிவழிேய உழKேவ) 
 எைன2க�தி எளிேய)நா) இ�2HமிடA தைட�� 
ச�ேதாட �றஎன2H� த)வண�ஒ) றளிAதா) 
 தனிAதசிவ காமவKலி2 கினிAதநடA தவேன.  4 
3206  அ6பாஈ ததிசய�ஈ ததிசய�எ) *கKேவ) 
 அ��தவ�க� வி��பிமிக வ��திஉள� �ய)S 
இ6பா@K இ��திடD� அவ�2க�ளா) ம�ளாK 
 இJDலக நைடவிைழ�� ெவJவிைனேய *@�� 
எ6பாQ� இழி��மனA தி;ைச*@ கி)ேற) 
 எைன2க�தி யானி�2H� இட�ேத� அைட�� 
த6பாத ஒளிவ8ண� த�ெத)ைன அளிAதா) 
 தனிAதசிவ காமவKலி2 கினிAதநடA தவேன.  5 
3207  அ�மாஈ ததிசய�ஈ ததிசய�எ) *கKேவ) 
 அ)பெரலா� �ய)S�ய) றி)பைடவா) வ��தி 
எ�மாென) ேறAதிடD� அவ�2க�ளா) ம�ளாK 
 இ�ந)ைம இ�தOைம எ)Sநிைன யாேம 
ைம�மாலி< களிசிற�� வKவிைனேய *@M� 
 வRசகேன) தைன2க�தி வ��மகிN� ெதன2H� 
த�மான �றவிய�� ச�மான மளிAதா) 
 தனிAதசிவ காமவKலி2 கினிAதநடA தவேன.  6 
3208  ஆவாஈ ததிசய�ஈ ததிசய�எ) *கKேவ) 
 அ�யெரலா� நிைன��நிைன� தவிN�தகெந2 H�கி 
ஓவாமK அர<றிடD� அவ�2க�ளா) மாைய 
 உலகவிட யான�த� உவ��வ�� �ய)S 
தOவாய நரகினிைட விழ2கடேவ) எைனAதா) 
 சிவயாநம என6*கQ� ெதளிDைடய) ஆ2கி; 
சாவாத வரெகாCA�A தன2க�ைம பணிAதா) 
 தனிAதசிவ காமவKலி2 கினிAதநடA தவேன.  7 
3209  அ8ணஈ ததிசய�ஈ ததிசய�எ) *கKேவ) 
 அறகைர�த நாவின�க� அககைர�� கைர�� 
க8ணார நO�ெப�2கி வ��தD�அ க�ளா) 
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 கைடநாயி< கைடேய)ெமG2 கதிையஒ� சிறி�� 
எ8ணாத ெகாC�பாவி6 *ைலமனA�; சிறிேய) 
 எைன2க�தி வலியD�நா) இ�2HமிடA தைட�� 
த8ணா�ெவ8 மதிய�த� உணெவா)S ெகாCAதா) 
 தனிAதசிவ காமவKலி2 கினிAதநடA தவேன.  8 
3210  ஐயாஈ ததிசய�ஈ ததிசய�எ) *கKேவ) 
 அ�ைமஅறி� த��வி��பி உ@ைமபல இய<றி6 
ெபாGயாத நிைலநி)ற *8ணிய�க� இ�2க6 
 *ைலமனA�; சிறிேய)ஓ� *KQநிக� இKேல) 
ெசGயாத சிSெதாழிேல ெசG�ழQ கைடேய) 
 ெச�2Hைடேய) எைனAதன� தி�DளAதிK அைடAேத 
ைசயாதி அ�தநC2 கா��ஒ)S ெகாCAதா) 
 தனிAதசிவ காமவKலி2 கினிAதநடA தவேன.  9 
3211  அ)ேனாஈ ததிசய�ஈ ததிசய�எ) *கKேவ) 
 அ�ள�ைம அறி�தவ�க� அ�ள�த� வி��பி 
எ)ேனாஇ க�ளாைம எ)Sகவ) றி�6ப 
 யா�ெமா� ந)றியிேல) தO�ெநறி நட6ேப) 
�)ேனாபி) P�அறியா aடமன6 *ைலேய) 
 �V2ெகா�ேய) எைன2க�தி �)ன�எV� த�ளிA 
த)ேனாC� இைண�தவ8ண� ஒ)ெறன2H2 ெகாCAதா) 
 தனிAதசிவ காமவKலி2 கினி�தநடA தவேன.  10 
3212  ஐேயாஈ ததிசய�ஈ ததிசய�எ) *கKேவ) 
 அ�விைனக� அFகாமK அறெநறிேய நட�� 
ெமGேயா�� அறிஞெரலா� வி��பியி��திடD� 
 ெவGயவிைன2 கடKHளிA� விழ<கிைறA�2 களிA�6 
ெபாGஓதி6 *ைலெப�2கி நிைல9�2கி உழQ� 
 *ைரமனAேத) எைன2க�தி6 *H�த�ளி2 க�ைண; 
ைசேயாக �றஎன2H� வலி�ெதா)S ெகாCAதா) 
 தனிAதசிவ காமவKலி2 கினிAதநடA தவேன.  11 
3213  எ<ேறஈ ததிசய�ஈ ததிசய�எ) இைச6ேப) 
 இ;ைசெயலா� விCA�வனA திடA��மைல யிடA�� 
உ<ேறெமGA தவ�*@வா� உ)னிவிழிA தி�6ப 
 உலகவிட யகைளேய விலகவிட மா�ேட) 
க<ேற�� அறியகிேல) கைடய@P கைடேய) 
 க�ைணயிலா2 கKமனA�2 க�வ)எைன2 க�தி; 
ச<ேறM� அ)Sமிக6 ெப@ெதன2கி களிAதா) 
 தனிAதசிவ காமவKலி2 கினிAதநடA தவேன.  12 
3214  எ)ேனஈ ததிசய�ஈ ததிசய�எ) இைச6ேப) 
 இரDபகK அறியாமK இ��தஇடA தி��� 
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�)ேனெமGA தவ�*@�தா� இ)ேனM� இ�6ப 
 aட�களிK தைலநி)ற ேவடமன2 ெகா�ேய) 
ெபா)ேனய� மிக6*@�த *ைல2கைடேய) இழி�த 
 *VவிP�இ கிழி�திழி�� *H�தஎைன2 க�திA 
த)ேனய �றஎன2H� ஒ)றளிA�2 களிAதா) 
 தனிAதசிவ காமவKலி2 கினிAதநடA தவேன.  13 
3215  ஓேகாஈ ததிசய�ஈ ததிசய�எ) Pைர6ேப) 
 உ�ளப� உ�ளஒ)ைற உ�ள�ற வி��பி6 
பாேகா�6 பழரசேமா என�சி2க6 பா�6 
 பAதிெசGவா� இ�2கD�ஓ� பAதிM�இK லாேத 
ேகாேகாஎ) SலHைர6பA தி@கி)ற ெகா�ேய) 
 H<றம)றி2 Hணமறியா6 ெபAத)எைன2 க�திA 
தாேகாத ரHளி��த த)ைமஒ)S ெகாCAதா) 
 தனிAதசிவ காமவKலி2 கினிAதநடA தவேன.  14 
 
 
தி�;சி<ற�பல� 
  
8. அபராத ம)னி6* மாைல  
எ8சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி@ய வி�Aத� 
 3216  ெசGவைகந) கறியாேத தி�வ�ேளா h�; 
 சில*க)ேற) அறிவறியா; சிறிய@PR சிறிேய) 
ெபாGவைகேய) *க)றபிைழ ெபாSAத�ளK ேவ8C� 
 *8ணியேன மதியணி�த *@சைடயாG விைடயாG 
ெமGவைகேயா� விழிAதி�6ப வி��பிஎைன அ)ேற 
 மிகவலி�தா� ெகா8ட�ளி விைனதவி�Aத விமலா 
ஐவைகய கடDள�� அ�தண�� பரவ 
 ஆன�தA தி�நடRெசG அ�பலAெத� அரேச.  1 
3217  நிைலநா� அறியாேத நி)ன�ேளா h� 
 நO�ைமயல *க)ேற)ந) ெனறிஒVகா2 கைடேய) 
*ைலநாேய) *க)றபிைழ ெபாSAத�ளK ேவ8C� 
 LதகணR Yழநட� *@கி)ற *னிதா 
கைலநாC மதியணி�த கனபவள; சைடயாG 
 க�Aதறியா2 காைலயிேல க�ைணஅளிA தவேன 
தைலஞான �னிவ�க�த� தைலமீ� விளH� 
 தா&ைடயாG ஆ&ைடய ச<H�எ) அரேச.  2 
3218  கைல2கைடந) கறியாேத கனஅ�ேளா h�2 
 க@9*க) ேற)கவைல2 கட<*ைணஎ) Sணேர) 
*ைல2கைடேய) *க)றபிைழ ெபாSAத�ளK ேவ8C� 
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 ேபா<றிசிவ ேபா<றிசிவ ேபா<றிசிவ ேபா<றி 
தைல2கைடவாG அ)றிரவிK தா�மலெரா) றம�AதிA 
 தனி6ெபா��எ) ைகயிலளிAத தயDைடய ெப�மா) 
ெகாைல2கைடயா�2 ெகGத@ய Hணமைலேய ெபா�விK 
 ZAதா�2 ெகா8Cலைக2 காAதா& H�ேவ.  3 
3219  நி)*கNந) கறியாேத நி)ன�ேளா h� 
 ெநறியலேவ *க)ேற)ந) னிைலவி��பி நிKேல) 
*)*ைலேய) *க)றபிைழ ெபாSAத�ளK ேவ8C� 
 Lரணசி< சிவேனெமG6 ெபா��அ�&� *னிதா 
எ)*ைடஅ� நாளிரவிK எV�த�ளி அளிAத 
 எ)H�ேவ எ)னி�க8 இலகியந) மணிேய 
அ)*ைடயா� இ)பைடM� அழகியஅ� பலAேத 
 ஆAதா&� அ6பPமாG2 ZAதாC� பதிேய.  4 
3220  �ைல2ெகா�ந) கறிேயாேத �ைணஅ�ேளா h�A 
 �@9*க) ேற)க�ைண6 ப@9*க) றறிேய) 
*ைல2ெகா�ேய) *க)றபிைழ ெபாSAத�ளK ேவ8C� 
 ெபாHதிைர2 கைகமதி தகியெசR சைடயாG 
மைல2ெகா�எ) அ�ைமஅ�� மா�சிவ காம 
 வKலிமைற வKலி�தி ெசாKலிநி)S காண2 
கைல2ெகா�ந) Hண��னிவ� க8C*கN� ேதAத2 
 கனகசைப தனிKந�2H காரணச< H�ேவ.  5 
3221  பVAதைலந) Hணராேத பதிய�ேளா h�6 
 பV�*க) ேற)க�ைண6 பாகறியா6 ப�ேற) 
*VAதைலேய) *க)றபிைழ ெபாSAத�ளK ேவ8C� 
 *8ணிய�த� உ�ளகAேத ந8ணியெமG6 ெபா�ேள 
கVAதைலநR சணி�த�& க�ைணெநC கடேல 
 காKமல�எ) தைலமீ� தா)மலர அளிAதாG 
விVAதைலவ� ேபா<றமணி ம)றிKநட� *@M� 
 ெமG�ைமஅறி வி)*�வாG விளகியச< H�ேவ.  6 
3222  ைகயைடந) கறியாேத கனஅ�ேளா h�2 
 கா9*க) ேற)க�ைணA ேதசறியா2 கைடேய) 
ெபாGய�ேய) *க)றபிைழ ெபாSAத�ளK ேவ8C� 
 *Aத�ேத 9Aத9க Lரணசி< சிவேம 
ஐய�க� காடவ�ேகா) அகமகிN�� ேபா<S� 
 அ�பலAேத அ��நடRெசG ெச�பவள மைலேய 
ெமGய�ய� உ�ளகAதிK விளHகி)ற விள2ேக 
 ேவத�� மீதி��த ேமதHச< H�ேவ.  7 
3223  திற6படந) Hணராேத தி�வ�ேளா h�A 
 தOைம*க) ேற)க�ைணA திறRசிறி�� ெதளிேய) 
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*ற6ப�ேற) *க)றபிைழ ெபாSAத�ளK ேவ8C� 
 Lத�தK நாதவைர6 *ண�விAத *னிதா 
உற6பCெமG உண�Dைடயா� உ�ளகAேத விளH� 
 உ8ைமயறி வான�த உ�Dைடய H�ேவ 
சிற6பைடமா தவ�ேபா<ற; ெச�ெபா)மணி6 ெபா�விK 
 தி�AெதாழிKஐ� திய<Sவி2H� தி�நடநா யகேன.  8 
3224  ேத���ண��� ெதளியாேத தி�வ�ேளா h�; 
 சில*க)ேற) தி�2க�ைணA திறRசிறி�� ெத@ேய) 
ேபா�தகேன) *க)றபிைழ ெபாSAத�ளK ேவ8C� 
 ேபாதா�த மிைசவிளH நாதா�த விள2ேக 
ஊ��தபண2 ககணேம �த<பணிக� ஒளிர 
 உய�ெபா�விK ந�2கி)ற ெசயQைடய ெப�மா) 
சா��தவைர எJவைகM� தாகிஅளி2 கி)ற 
 தயDைடய ெப��தைலைமA தனி�தKஎ� தாேய.  9 
3225  ஒKQ�வைக அறியாேத உ)ன�ேளா h� 
 ஊS*க) ேற)�யர� ஆS�வைக உணேர) 
*Kலியேன) *க)றபிைழ ெபாSAத�ளK ேவ8C� 
 Lதியணி� ெதாளி�கி)ற ெபா)ேமனி6 ெப�மா) 
ெசாKலியQ� ெபா�ளியQ� கட�தபர நாதA 
 �@யெவளி6 ெபா�ளான ெப@யநிைல6 பதிேய 
ெமKலியKந< சிவகாம வKலிக8C மகிழ 
 வி@Mமைற ஏAதநட� *@M�அ�� இைறேய.  10 
 
 
தி�;சி<ற�பல� 
  
9. ஆ&ைடய பி�ைளயா� அ�8மாைல  
எVசீ�2 கழிெந�ல� ஆசி@ய வி�Aத� 3226  உலகியK உண�ேவா� அFA�ைண 
ேமQ�  
 உ<றிலா; சிறியஓ� ப�வA 
திலகிய என2H� இ��த�� ெநறியிK  
 ஏ<றD� தரமிலா ைமயினா) 
விலHற காலA த�2க� ஏற  
 விCA�6பி) விலHறா தளிAதாG 
திலகந< காழி ஞானச� ப�தA  
 ெத�ள� தாRசிவ H�ேவ.(189)  1 
  உலகியK உண�ேவா� அFA�ைண ேயP�  
 உ<றிலா; சிறியஓ� ப�வA 
திலகிய என2H� இ��த�� ெநறியிK  

RangaRakes tamilnavarasam.com



 ஏ<றD� தரமிலா ைமயினா) 
விலHS காலA த�2க� ஏற  
 விCA�6பி) விலHறா வ8ண� 
அலகிலா உண�;சி அளிAதைன உ)ற)  
 அ��கட< ெப�ைமஎ) *கKேவ) 
திலகந< காழி ஞாநச� ப�தA  
 ெத�ள� தாRசிவ H�ேவ. 
  
 
189. ெப�மானி) ைகெயVA� aலAதிK இJவி�Aத� இJவாS ஐ�� அ�க&ட) 
காண6ெபSவதாக ஆ.பா.Zறி  
இஙனேம பதி6பிA��ளா�. ெதா. ேவ. �த<பதி6பிQ� பி) பதி6*களிQ� 
`அலகிலா உண�;சி அளிAதைன' எ)P�  
நா)கா� அ� இKைல. `திலகந<காழி' எ)பதைன நா)கா� அ�யாக அவ�க� 
ெகா8டன�. ஆசி@யவி�Aத� நா)க�யி)  
மி2H வரா�. ெப�மான� ைகெயVA� aலகளிK அ�AதK தி�AதKக� உ8C. 
பாC� ேவகAதிK ஐ�த�யாக அைம�த  
இதைன6 ெப�மா) தி�Aதியைம2கா�வி�டா�க� ேபாQ�.  
 
 3227  உயி�அP பவ�உ< றி�Kஅத னிடAேத  
 ஓக�� அPபவ� உS�அ; 
ெசயி@KநK அPப வAதிேல 9Aத  
 சிவஅP பவ�உS� எ)றாG 
பயிQa வா8�K சிைவத� ஞான6  
 பாKமகிN� �8CெமG� ெநறியா� 
பயி�தைழ� �றைவA த�ளிய ஞான  
 ப�த)எ) ேறாHச< H�ேவ.  2 
3228  தA�வநிைலக� தனிAதனி ஏறிA  
 தனி6பர நாதமா� தலAேத 
ஒAதத) மயமா� நி)ைனநO இ)றி  
 உ<றிடK உயிரP பவ�எ) 
றிA�ைண ெவளியி) எ)ைனஎ) னிடAேத  
 இ��தவா றளிAதைன அ)ேறா 
சிAதந< காழி ஞானச� ப�த;  
 ெசKவேம என�ச< H�ேவ.  3 
3229  தனி6பர நாத ெவளியி)ேமK நின�  
 த)மய� த)மய� ஆ2கி6 
பனி6பிலா ெத)S� உ�ளதாG விளகி6  
 பர�பரA ��*ற மாகி 
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இனி6*ற ஒ)S� இய�*றா இயKபாG  
 இ��தேத அ�ளP பவ�எ) 
ெறன2க�� *@�தாG ஞானச� ப�த)  
 எ)P�எ) ச<H� மணிேய.  4 
3230  உ�ளதாG விளH� ஒ�ெப� ெவளிேமK  
 உ�ளதாG �<S�உ� ள�வாG 
 ந�ளதாG எனதாG நானதாGA தளதாG  
 நவி<ற�� தானதாG இ)ன 
வி�ெளாணா அ6பாK அ6ப�2 க6பாK  
 ெவSெவளி சிவஅP பவ�எ) 
S�&ற அளிAத ஞானச� ப�த  
 உAதம 9Aதச< H�ேவ.  5 
3231  ெபாAதிய aல மல6பிணி தவி�2H�  
 ெபா��அ� ளPபவ� அத<H6 
பAதிய� உயி@) அPபவ� இதைன6  
 ப<றற6 ப<Sதி இ�ேவ 
சAதிய� எனஎ) தன2க�� *@�த  
 தனி6ெப� க�ைணஎ) *கKேவ) 
�Aதிய< சிவிைக இவ��த�� ெநறியி)  
 �தலர சிய<றிய �ைரேய.  6 
3232  அ�ெயனK எ�ேவா ��ெயனK எ�ேவா  
 அ��சிவ மத<ெகன6 பலகாK 
ப�Mற வ��தி இ��தஎ) வ�Aத�  
 பா�Aத� ளாKஎV� த�ளி 
 மி�யற எைனAதா) கைட2கணிA �ன2H�  
 விளHவ அ��� எ)றாG 
வ�விலா2 க�ைண வா@ேய a)S  
 வயதினிK அ��ெப<ற மணிேய.  7 
3233  ெசJவைக ஒ�காK பCமதி அளேவ  
 ெசறிெபாறி மன�அத) ��விK 
எJவைக நிைலM� ேதா<S�நO நின2H�  
 எ8ணிய ப�எலா� எG�� 
இJவைக ஒ)ேற வ�AதமிK வைகஎ)  
 ெறன2க�� *@�தச< H�ேவ 
ெதJவைக அமண இ�ளற எV�த  
 தOபேம ச�ப�தA ேதேவ.  8 
3234  �)*S நிைலM� பி)*S நிைலM�  
 �)னிநி) Sளமய2 HSகாK 
அ)*S நிைலயாK தி�ெநறிA தமிNெகா8  
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 ைடயநOA த�ளிய அரேச 
எ)*ெப8 F�ேவா �)Pயி ர�ெகா8  
 ெடV�திட6 *@��ல ெகKலா� 
இ)*ற6 *@�த மைறAதனி2 ெகாV�ேத  
 எ)Pயி�2 Hயி�எP H�ேவ.  9 
3235  வ�பக< க<ப� பல�ய) றாQ�  
 வரல�� திறெனலா� என2ேக 
ஒ�பக< ெபாVதிK உறஅளிA தைனநி)  
 உSெப� க�ைணஎ) உைர6ேப) 
ெப�மண நKj�A தி�மண காண6  
 ெப<றவ� தைமெயலா� ஞான 
உ�வைட� ேதாக2 க�ைணெசG தளிAத  
 உய�தனி2 கDணிய மணிேய.  10 
 
  
 
ப)னி�சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி@ய வி�Aத� 
 3236  சீரா� ச8ைப2 கDணிய�த� ெதGவ மரபிK திகNவிள2ேக 
 ெதவி�டா �ளAதிK திAதி2H� ேதேன அழியா; ெசKவேம 
காரா� மிட<S6 பவளமைல2 க8ணி) �ைளAத க<பகேம 
 க��ேப கனிேய எ)இர8C க8ேண க8ணி< க�மணிேய 
ஏரா� ப�வ� a)றிKஉைம இனிய �ைல6பாK எCA\�C� 
 இ)ப2 Hதைலெமாழி2H��ேத எ)ஆ �யி�2 ெகா��ைணேய 
ேபரா� ஞான ச�ப�த6 ெப�மா ேனநி) தி�6*கைழ6 
 ேப9 கி)ேறா� ேம)ேமQ� ெப�RெசK வAதிK பிறHவேர.(190)  11 
 
190. இஃேதா� தனி6பாடK. இதைன இJவிடAதிK ேச�A�A ெதா.ேவ. 
பதி6பிA��ளா�. 
 
தி�;சி<ற�பல� 
  
10. ஆ&ைடய அர9க� அ�8மாைல  
எ8சீ�2 கழிெந�ல� ஆசி@ய வி�Aத� 
 3237  தி�AதHசீ� அதிைகஅ�� தலAதி) ஓH� 
 சிவ2ெகாV�தி) அ��ெப�ைமA திறAதாK வாGைம 
உ�AதHெமG உண�;சிவ� வாகி; ைசவ 
 ஒளிவிளக நாவரெச) ெறா�ேப� ெப<S6 
ெபா�Aத�ற உழவார6 பைடைக2 ெகா8ட 
 *8ணியேன ந8ணியசீ�6 *னித ேனஎ) 
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க�Aதம��த கைலமதிேய க�ைண ஞான2 
 கடேலநி) கழKக�த2 க�� வாேய.  1 
3238  வாGைமயிலா; சமணாத� பலகா< ெசGத 
 வRசெமலா� தி�வ��ேப� வலAதாK நO�திA 
\GைமெபS� சிவெநறிேய விளக ஓH� 
 ேசாதிமணி விள2ேகஎ) �ைணேய எ�ைம; 
ேசGைமவிடா தணிைமயிடA தாள வ�த 
 ெசKவேம எKைலயிலா; சிற6* வாG��� 
ஆGைமMS ெப��தைகேய அ�ேத ைசவ 
 அணிேயெசாK லரெசP�ேப� அைம�த ேதேவ.  2 
3239  ேதவெரலா� ெதாV�தைலைமA ேதவ� பாதA 
 தி�மலைர ��2கணி�� திகN�� நி)ற 
நாவரேச நா)�கP� வி��*� ஞான 
 நாயகேன நKலவ�2H ந8ப ேனஎ� 
பாவெமலா� அக<றிஅ�� பா)ைம நKH� 
 ப8*ைடய ெப�மாேன பணி�� நி)பாK 
ேமவவி�6 *S�அ�ய�2 க)* ெசGய 
 ேவ8�ேன) அJவைகநO விதிAதி டாேய.  3 
3240  விதிவில2கீ ெத)றறிM� விைளெவா) றிKலா 
 விைனயிேன) எனிP�எ)ைன வி��பி எ)P� 
மதிவிள2ைக ஏ<றிஅ�� மைனயி) ஞான 
 வாNவைடய; ெசயKேவ8C� வ�ள ேலந< 
பதிமல�Aதா� நிழலைட�த தவAேதா�2 ெகKலா� 
 பதிேயெசாK லரெசP�ேப� பைடAத ேதேவ 
கதித�க< பகேம�2 கனிேய ஞான2 
 கடேலஎ) க�Aேதஎ) க8F ளாேன.  4 
3241  க8Fேள விளHகி)ற மணிேய ைசவ2 
 கனிேயநா வரேசெச க��ேப ேவத6 
ப8Fேள விைள�தஅ�� பயேன உ8ைம6 
 பதிேயாH நிதிேயநி) பாத� அ)றி 
வி8Fேள அைடகி)ற ேபாக� ஒ)S� 
 வி��ேப)எ) றைனயாள ேவ8C க8டாG 
ஒ8Fேள ஒ)ப�வாG ைவAதாG எ)ற 
 உAதமேன(191) சிAதமகிN� �தD ேவாேன.  5 
 
191. எ8Fேக) எ)ெசாKலி எ8Fேகேனா 
 எ�ெப�மா) தி�வ�ேய எ8ணினKலாK 
க8ணிேல) ம<ேறா�க ைளக8இKேல) 
 கழல�ேய ைகெதாV� காணி)அKலாK 
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ஒ8Fேள ஒ)ப� வாசKைவA 
 தாGஒ2க அைட2H�ேபா �ணரமா�ேட) 
*8ணியா உ)ன�2ேக ேபா�கி)ேற) 
 L�*கj� ேமவிய *8ணியேன. 
7215 (6-99-1) தி�நாD2கரச�, தி�6*கj�A தி�Aதா8டக�. 
 3242  ஓகாரA தனிெமாழியி) பயைன; ச<S� 
 ஓ�கிேல) சிறிேய)இJ Dலக வாNவிK 
ஆகார6 ெப�மதமாK யாைன ேபால 
 அக�பாவ மயனாகி அைலகி) ேற)உ) 
பாகாய ெமGய�ய� த�ைம; ச<S� 
 ப@�திேல) அ�ளைடM� ப@ெசா) S8ேடா  
தOகாய ெசயலைனA�� உைடேய) எ)ன 
 ெசGேவ)ெசாK லரேசஎ) ெசGH ேவேன.  6 
3243  ெசGவைகஒ) றறியாத சிறிேய) இ�த; 
 சி<Sலக வாN2ைகயிைட; சி2கி அ�ேதா 
ெபாGவைகேய *@கி)ேற) *8ணி யாநி) 
 ெபா)ன�ைய6 ேபா<றிேல) *னித ேனநா) 
உGவைகஎJ வைகயா� ெசGேவ) நOேய 
 உS�ைணஎ) றி�2கி)ேற) உண�வி ேலைன 
ெமGவைகயி< ெசQAதநிைனA திCதி ேயாெசாK 
 ேவ�ேதஎ) உயி�A�ைணயாG விளH ேகாேவ.  7 
3244  விளHமணி விள2ெகனநாK ேவதA �;சி 
 ேமவியெமG6 ெபா�ைள உ�ேள வி��பி ைவA�2 
களகSெமG ய)பெரKலா களி6ப அ)ேறா� 
 க<Sைணயா< கடKகட�� கைரயி< ேபா�� 
�ளHெப�R சிவெநறிைய; சா��த ஞானA 
 �ைணேயந� �ைரேயந< 9கேம எ)S� 
வளெகV�ஆ கமெநறிைய வள�2க வ�த 
 வ�ளேல நி)ன�ைள வழH வாேய.  8 
3245  அ��வழH� திலகவதி அ�ைம யா�பி) 
 அவத@Aத மணிேயெசாK லரேச ஞானA 
ெத��வழH� சிவெநறிைய விள2க வ�த 
 ெசVR9ட�மா மணிவிள2ேக சிறிய ேனைன 
இ��வழH� உலகியKநி) ெறCA� ஞான 
 இ)ன��த� தா8ட��வாG இ)ேறK அ�ேதா 
ம��வழH� பவெநறியி< 9ழKேவ) உGM� 
 வைகஅறிேய) நி)ன��H மரப) றOேத.  9 
3246  ேத��தஉளA திைடமிகD� திAதிA \S� 
 ெசV�ேதேன ெசாKலரசா� ேதேவ ெமG�ைம 
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சா���திகN அ6Lதி அ�க� கி)ப� 
 த�தெப�� தைகேயஎ� த�ைத ேயஉ� 
Z��தமதி நிைறேவஎ) H�ேவ எக� 
 HலெதGவ ேமைசவ2 ெகாV�ேத �)ப� 
தO��தெப� ெநறிA�ைணேய ஒ6பி லாத 
 ெசKவேம அ6பெனனA திகNகி) ேறாேன.  10 
 
 
தி�;சி<ற�பல� 
  
11. ஆ&ைடய ந�பிக� அ�8மாைல  
ெகா;சக2 கலி6பா 
 3247  மதியணிெசR சைட2கனிைய ம)S�நட� *@ம��ைதA 
�தியணிெசR 9ைவ6ெபா�ளிK ெசா)மாைல ெதாCAத�ளி 
விதியணிமா மைறெநறிM� ெமG�நிைலஆ கமெநறிM� 
வதியணி�� விளகைவAத வ)ெதா8ட6 ெப��தைகேய.  1 
3248  நO<றிலி�ட நிைலயா6*) ெனறிMைடயா� தைம2Z�; 
ேச<றிலி�ட க�பெமனA தியH<ேற) தைனஆளாG 
ஏ<றிலி�ட தி�வ�ைய எ8ணிஅ�� ெபா)ைனெயலா� 
ஆ<றிKஇ�C2 HளAெதCAத அ��டைலைம6 ெப��தைகேய.  2 
3249  இைல2HளநO ரைழAததனிK இடக�உற அைழAதத)வாGA 
தைல2Hதைல மதைலஉயி� தைழ6பஅைழA த�ளியநி) 
கைல2H�வட கைலயி)�த< கைல2H�உS கண2Hய�ெபா) 
மைல2H�அF நிைல2H�உறா வ)ெதா8ட6 ெப��தைகேய.  3 
3250  ேவத�த< கைலகெளலா� விைர��விைர� தன�த�ைற 
ஓதஅைவ2 கFA�ைணM� உண�வ@தா� எ�ெப�மா) 
பாதமல� நின�தி�6 பணி��ேம< பட6*@�த 
மாதவ�யா �ைரAத�ளாG வ)ெதா8ட6 ெப��தைகேய.  4 
3251  ஏழிைசயாG இைச6பயனாG இ)ன�தாG எ)Pைடய 
ேதாழPமாG எ)S�)நO ெசா)னெப�R ெசா<ெபா�ைள192 
ஆழநிைனA தி�Kஅ�ேய) அ�கரண� கைர��கைர� 
\ழியKஇ) *Sவ�கா8 உய�க�ைண6 ெப��தைகேய.  
 
192. ஏழிைசயாG இைச6பயனாG இ)ன�தாG எ)Pைடய 
ேதாழPமாG யா)ெசGM� �@9க&2 Hடனாகி 
மாைழஒ8க8 பரைவையAத� தா8டாைன மதிகிKலா 
ஏைழேய) பி@�தி�2ேக) எ)ஆ^� இைறவைனேய. 
 
- 7751 (7-51-10) 9�தர�, தி�வா^�6பதிக�. 
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 3252  வா)காண இ�திரP� மாைலயP� மாதவ�� 
தா)காண இைறஅ�ளாK தனிAதவள யாைனயி)ேமK 
ேகா)காண எV�த�ளி2 Hலவியநி) ேகாலமைத 
நா)காண6 ெப<றிலேன நாவj�6 ெப��தைகேய.  6 
3253  ேத)ப�2H� அ�தா�உ) தி�6பா�ைடA(193) தின�ேதாS� 
நா)ப�2H� ேபாெத)ைன நானறிேய) நாஒ)ேறா 
ஊ)ப�2H� உள�ப�2H� உயி�ப�2H� உயி�2Hயி�� 
தா)ப�2H� அPபவகா8 தனி2க�ைண6 ெப��தைனேய.  7 
 
193. தி�ஞானச�ப�த� ேதவாரAைதA தி�2கைட2கா6* எ)ப��,  
தி�நாD2கரச� ேதவாரAைதA ேதவார� எ)ப��, 9�தரa�Aதிக� ேதவாரAைதA  
தி�6பா�C எ)ப�� ஒ�வைக வழ2H.3254  இ)பா�CA ெதாழி<ெபா�விK 
இய<Sகி)ற எ�ெப�மா) 
உ)பா�C2 Hவ6*றKேபாK ஊ�பா�C2 Hவ�தில�எ) 
ெற)பா�C2 கிைச6பிP�எ) இC�பா�C2 கரணெமலா� 
அ)பா�C2 கிைசவ�கா8 அ��பா�C6 ெப��தைகேய.  8 
3255  பர�பரமா� �@யெமP� பதAதி��த பர�ெபா�ைள 
உர�ெபறAேதா ழைமெகா8ட உ)ெப�ைம தைனமதிA� 
வர�ெபறந< ெறGவெமலா� வ�தி2H� எ)றாKஎ) 
தர�ெபறஎ) *கKேவ)நா) தனிAதைலைம6 ெப��தைகேய.  9 
3256  ேப^�� பரைவமன6 பிண2கறஎ� ெப�மாைன 
ஊ^�� பல*கல ஓ@ரவிK \த)எனA 
ேத^�� தி�வா^�A ெத�DெதாS� நட6பிAதாG 
ஆ^ர நி)ெப�ைம அய)மாQ� அள6ப@ேத.  10 
 
 
தி�;சி<ற�பல� 
  
12. ஆ&ைடய அ�க� அ�8மாைல  
தரD ெகா;சக2 கலி6பா 
 3257  ேதசகAதிK இனி2கி)ற ெத�ள�ேத மாணி2க 
வாசகேன ஆன�த வ�வான மாதவேன 
மாசக)ற நOதி�வாG மல��ததமிN மாமைறயி) 
ஆசக)ற அPபவ�நா) அPபவி2க அ�&திேய.  1 
3258  க�ெவளி2H� *றனாகி2 கரணெமலா கட��நி)ற 
ெப�ெவளி2H ெநCகால� பிAதாகிA தி@கி)ேறா� 
H�ெவளி2ேக நி)Sழல2 ேகாதறநO கல�ததனி 
உ�ெவளி2ேக மைற*கV� உய�வாத b�மணிேய.  2 
3259  ம)*�வ நC�தலா மன�*ைதA� ெநCகால� 
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எ)*�வாGA தவRெசGவா� எKலா�� ஏமா2க 
அ)*�வ� ெப<றத)பி) அ�&�வ� அைட��பி)ன� 
இ)*�வ� ஆயிைனநO எழிKவாத b�இைறேய.  3 
3260  உ�அ8ட6 ெப�மைறஎ) Sலகெமலா� *கNகி)ற 
தி�அ8ட6 பHதிஎP� தி�அகவK வாGமல��த 
H�எ)ெற6 ெப��தவ�� ZSகி)ற ேகாேவநO 
இ�எ)ற தனிஅகவK(194) எ8ண�என2 கிய�*திேய.  4 
 
194. `இ�எ)ற தனிஅகவK' எ)ற� தி�வாசக�,  
தி�வ8ட6பHதியிK`எ)ைனM� இ�6பதா2கின)' எ)ற வாசகAைத 
 
வா2கிற�� அ�த� மயி�2காK ேதாS� 
ேத2கிட; ெசGதன) ெகா�ேய) ஊ)தைழ 
Hர�ைப ேதாS� நாMட லகAேத 
Hர�*ெகா8C இ)ேத) பாGAதின) நிர�பிய 
அ<*த மான அ�த தாைரக� 
எ<*A �ைளெதாS� ஏ<றின) உ�Hவ� 
உ�ள� ெகா8Cஓ� உ�;ெசGதாH என2H 
அ�lS ஆ2ைக அைமAதன) ஒ�ளிய 
க)ன< கனிேத� களிெறன2 கைட�ைற 
எ)ைனM� இ�6ப தா2கின) எ)னிK 
க�ைண வா)ேத) கல2க 
அ�ெளாC பராவ�� ஆ2கின) 
பிரம)மாK அறியா6 ெப<றி ேயாேன. 
 - தி�வாசக�. 3. தி�வ8ட6 பHதி 170-182.  
 
 3261  ேதCகி)ற ஆன�த; சி<சைபயிK சி)மயமாG 
ஆCகி)ற ேசவ�2கீN ஆCகி)ற ஆர�ேத 
நாCகி)ற வாதb� நாயகேன நாய�ேய) 
வாCகி)ற வா�டெமலா� வ�ெதா�2காK மா<Sதிேய.  5 
3262  ேசமமிH� தி�வாத b�Aேதெவ) SலH*கN 
மாமணிேய நOஉைரAத வாசகAைத எ8FெதாS� 
காமமிH காதல)ற) கலவிதைன2 க��கி)ற 
ஏம�S க<*ைடயா� இ)பிP�இ) ெபG�வேத.  6 
3263  வா)கல�த மாணி2க வாசகநி) வாசகAைத 
நா)கல�� பாCகாK ந<க�6பR சா<றினிேல 
ேத)கல�� பாKகல�� ெசVகனிAதOR 9ைவகல�ெத) 
ஊ)கல�� உயி�கல�� உவ�டாமK இனி6ப�ேவ.  7 
3264  வ�ெமாழிெசG மாணி2க வாசகநி) வாசகAதிK 
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ஒ�ெமாழிேய எ)ைனM�எ) உைடயைனM� ஒ)SவிA�A 
த�ெமாழியா� எ)னிKஇனி; சாதகேம) சRசலேம) 
H�ெமாழிைய வி��பிஅயK ZCவேத) ZSதிேய.  8 
3265  ெப89ம�த பாக6 ெப�மா) ஒ�மாேமK 
எ89ம�த ேசவக)ேபாK எGதிய�� ைவைகநதி 
ம89ம�� நி)ற��ஓ� மாற) பிர�ப�யாK 
*89ம�� ெகா8ட��நி) ெபா��ட)ேறா *8ணியேன.  9 
3266  வா�டமிலா மாணி2க வாசகநி) வாசAைத2 
ேக�டெபாV தகி��த கீN6பறைவ; சாதிக&� 
ேவ�ட�S� ெபாKலா விலHக&� ெமGRஞான 
நா�ட�S� எ)னிKஇH நானைடதK விய6ப)ேற.  10 
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தி�0சி�ற�பல� 
ஆறா� தி��ைற - �த� ப தி  
 
 
1. பரசிவ வண.க�  
 
 ற�ெவCபா3267  எ"லா� ெசய"J<� எ>ஆைண அ�பல1ேத 
எ"லா�வ" லா>தைனேய ஏ1�.197  1 
 197. எ"லா�வ" லா>தாைள ஏ1� - �த�பதி7G, ெபா. ?. பதி7G. 
 எCசீ�.கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 
3268  தி�விளக0 சிவேயாக சி1திஎலா� விளக0 
சிவஞான நிைலவிளக0 சிவாBபவ� விளக1 
ெத�விள  தி�1தி"ைல1 தி�0சி�ற� பல1ேத 
தி�.J1� விளகஒளி சிற@ததி� விள.ேக 
உ�விளக உயி�விளக உண�0சிய� விளக 
உலகெமலா� விளகஅ�� உதEெப�@ தாயா� 
ம�விள   ழ"வ"லி மகிH@ெதா�பா" விளக 
வய மணி7 ெபா�விளக வள�@தசிவ. ெகா:@ேத.198  2 
 198. 2500 ஆ� பாடலி> உ1தரவ�வ�. 
 எ:சீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த�  
3269  அ>ெபB� பி�M� அக7ப<� மைலேய அ>ெபB�  �"G � அரேச 
அ>ெபB� வைல. � ப<பர� ெபா�ேள அ>ெபB� கர1தம� அ�ேத 
அ>ெபB� கட1�� அடகி<� கடேல அ>ெபB� உயி�ஒளி� அறிேவ 
அ>ெபB� அTE� ளைம@தேப ெராளிேய அ>G� வா�பர சிவேம.  3 
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
தி�0சி�ற�பல� 
2. தி�0சி�ற�பல1 ெத3வமணிமாைல 
எCசீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த�3270  அகரநிைல விள ச1த� 
அைனவ�. � அவ�பா" 
அம�@தச1தி மாரவ�க� அைனவ�. � அவரா" 
பகரவ�� அCடவைக அைன1திB. � பிCட7 
ப திக�அ கைன1திB. � பதக�அைன1 திB. � 
இகர�=� உயி�எைவ. � க�விக�அ ெகைவ. � 
எ7ெபா�� � அBபவக� எைவ. ��1தி எைவ. � 
சிகர�த" சி1திவைக எைவ. �ஒளி வழ � 
தி�0சி�ற� பல@தனிேல ெத3வ�ஒ>ேற கCU�.  1 
3271  வCணமி  Vதெவளி ப திெவளி �தலா 
வ . ம� ெவளிகெளலா� வய ெவளி யாகி 
எCண�= மாமEன ெவளியாகி அத>ேம" 
இைச1தபர ெவளியாகி இய"உபய ெவளியா3 
அCT=சி� பரெவளியா31 த�பரமா� ெவளியா3 
அம�@தெப� ெவளியாகி அ�ளி>ப ெவளியா31 
திCண�=� தனிஇய�ைக உCைமெவளி யான 
தி�0சி�ற� பல@தனிேல ெத3வ�ஒ>ேற கCU�.  2 
3272  சா�Vத விள.கெமா< ப திகளி> விள.க� 
த1�வக� விள.கெமலா@ த�விள.க மாகி 
ேநராதி விள.கமதா37 பைரவிள.க மாகி 
நிைல1தபரா பைரவிள.க மாகிஅக� Gற�� 
ேபராைச விள.கமதா30 ?1தவிள. கமதா37 
ெப�விள.க மாகிஎலா� ெப�றவிள. கமதா30 
சீராட விள கி>ற இய�ைகவிள. கமதா� 
தி�0சி�ற� பல@தனிேல ெத3வ�ஒ>ேற கCU�.  3 
3273  இட�ெப=�இ@ திKயஇ>ப� கரணஇ>ப� உலக 
இ>ப�உயி� இ>ப��த" எ3��இ>ப மாகி1 
தட�ெப=�ஓ� ஆ>மஇ>ப� தனி1தஅறி வி>ப� 
ச1திய7ேப K>ப��1தி இ>ப�மா3 அத>ேம" 
நட�ெப=ெம37 ெபா��இ>ப� நிரதிசய இ>ப� 
ஞானசி1தி7 ெப��ேபாக நா�டரசி> ப�மா31 
திட�ெபறஓ கியஇய�ைக1 தனிஇ>ப மயமா� 
தி�0சி�ற� பல@தனிேல ெத3வ�ஒ>ேற கCU�.  4 
3274  எ"லா@தா> உைடய�வா3 எ"லா�வ" ல�வா3 
எ"லா@தா> ஆன�வா3 எ"லா@தா> அலதா30 
ெசா"லாX� ெபா�ளாX� ேதா>=�அறி வாX� 
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�ணி@தள.க ��யாதா31 �Kயெவளி கட@த 
வ"லாள� அBபவ1ேத அ�அ�வா3 அவ�� 
மதி1தி<கா" அKய�வா37 ெபKய�வா3 அTE� 
ெச"லாத நிைலகளிB� ெச"Xவதா3 விள � 
தி�0சி�ற� பல@தனிேல ெத3வ�ஒ>ேற கCU�.  5 
3275  அய�வ=ேப ரறிவாகி அYவறிE. கறிவா3 
அறிவறிE� அறிவா3ஆ கதB�ேளா� அறிவா3 
மய�வ=�ஓ� இய�ைகஉCைம1 தனிஅறிவா30 ெசய�ைக 
ம>B�அறி வைன1திB. � வயகியதா ரகமா31 
�யர=தா ரக�தலா3 அ��த�ேகா� �தலா31 
�Kயநிைல கட@தத>ேம" ?1தசிவ நிைலயா3 
உய�E=சி� ற�பல1ேத எ"லா@தா மாகி 
ஓ கி>ற தனி.கடE� ஒ�வ�உCேட கCU�.  6 
3276  அCட�எலா� பிCட�எலா� உயி�க�எலா� ெபா��க� 
ஆனஎலா� இடக�எலா� நZ.கமற நிைற@ேத 
ெகாCடஎலா ெகாCடஎலா� ெகாC<ெகாC< ேமX� 
ெகா�வத�ேக இடெகா<1�. ெகாC<சலி7 பி>றி. 
கCடெமலா கட@�நி>ேற அகCடமதா3 அ�E� 
கட@தெவளி யா3அ�E� கட@ததனி ெவளியா� 
ஒCத சி� ற�பல1ேத எ"லா�வ" லவரா3 
ஓ கி>ற தனி.கடE� ஒ�வ�உCேட கCU�.  7 
3277  பாெரா<நZ� கன"கா�றா காய�எB� Vத7 
ப தி�த" பக�நாத7 ப திவைர யான 
ஏ�ெப=த1 �வஉ�வா31 த1�வகா ரணமா3 
இய�பியகா ரண�தலா3. காரண1தி> ��வா3 
ேந�=�அ� ��வைன1�� நிகH@தி<V ரணமா3 
நி1தியமா30 ச1தியமா3 நி� ணசி�  ணமா3 
ஓ�த�ச> மா1திரமா� தி�0சி�ற� பல1ேத 
ஓ கி>ற தனி.கடE� ஒ�வ�உCேட கCU�.  8 
3278  இரவிமதி உ<.க��த" கைலக�எலா� த�ேமா� 
இேலசமதா3 எCகட@ேத இலகியபிC டாCட� 
பரEம�ைற7 ெபா��க�உயி�1 திர�க��த" எ"லா� 
பக�அக1�� Gற1��அக7 Gற1�ட>அ7 Gற1�� 
விரவிஎ � நZ.கமற விளகிஅ@த மாதி 
விள�பKய ேபெராளியா3 அYெவாளி7ேப ெராளியா3 
உரE=சி> மா1திரமா� தி�0சி�ற� பல1ேத 
ஓ கி>ற தனி.கடE� ஒ�வ�உCேட கCU�.  9 
3279  ஆ�=விட யான@த� த1�வா ன@த� 
அணிேயாகா ன@த�மதி7 ப�ஞானா ன@த� 
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ேப�==�ஆ> மான@த� பரமான@ த[ேச� 
பிரமான@ த�சா@த7 ேபரான@ த1ேதா 
ேட�றி<�ஏ கான@த� அ1�விதா ன@த� 
இய>றச0சி தான@த� ?1தசிவா ன@த 
ஊ�றமதா� சமரசஆ ன@தசைப தனிேல 
ஓ கி>ற தனி.கடE� ஒ�வ�உCேட கCU�.  10 
3280  வ 1தஉயி� �த�பலவா� ெபா��க*. � வ�வ� 
வCணநல �த�பலவா  ணக*. � G த" 
G 1தXற" �த�பலவா� ெசய"க*. � தாேம 
Gக"கரண� உபகரண� க�விஉப க�வி 
மி @தஉ=7 பதிகரண� காரண�ப" கால� 
விதி1தி<ம� றைவ�:�� ஆகிஅ"லா� ஆகி 
உக7G=�ஓ� ?1தசிவா ன@தசைப தனிேல 
ஓ கி>ற தனி.கடE� ஒ�வ�உCேட கCU�.  11 
3281  இய�ைகயிேல பாசக� ஒ>=�இலா�  ணக� 
ஏ�மிலா� த1�வக� ஏ�மிலா� ம�ேறா� 
ெசய�ைகஇ"லா� பிற7பி"லா� இற7பி"லா� யா�� 
திKபி"லா� களக�இ"லா� தZைமஒ>=� இ"லா� 
விய7GறேவC <த"இ"லா� ேவCடாைம இ"லா� 
ெம3ேயெம3 ஆகிஎ � விளகிஇ>ப மயமா3 
உய1த��ஓ� ?1தசிவா ன@தசைப தனிேல 
ஓ கி>ற தனி.கடE� ஒ�வ�உCேட கCU�.  12 
3282  ஒ>=�அலா� இரC<�அலா� ஒ>றிரC<� ஆனா� 
உ�E�அலா� அ�E�அலா� உ�அ�E� ஆனா� 
அ>=�உளா� இ>=�உளா� எ>=�உளா� தம.ேகா� 
ஆதியிலா� அ@தமிலா� அ��ெப�[ேசா தியினா� 
எ>=கன" மதிஅக1�� Gற1��விள கி<வா� 
யாE�இலா� யாE�உளா� யாE�அலா� யாE� 
ஒ>==தா� ஆகிநி>றா� தி�0சி�ற� பல1ேத 
ஓ கி>ற தனி.கடE� ஒ�வ�உCேட கCU�.  13 
 
 
தி�0சி�ற�பல� 
3. ஆ�றாைம 
எ:சீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3283  எ:விB� வலிய மன1திேன> 
மல[சா� 
ஈயிB� நாயிB� இழி@ேத> 
G:விB� சிறிேய>ெபா3விைழ@ �ழ"ேவ>  
G>ைமேய> Gைல1ெதாழி�கைடேய> 
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வ:விB� ெபKேய> மட1திB� ெபKேய> 
மாCபிலா வ[சக ெந[ச. 
 :விB� ெபKேய> அ�பல. J1த>  
 றி7பிB. ெக>கட ேவேன.  1 
3284  க�றேம லவ�த� உறவிைன. க�ேத>  
கலக�த� உறவினி� களி1ேத> 
உ�றேம தகேவா� உY<ற இ�@ேத>  
உலகிய� ேபாகேம உவ@ேத> 
ெச�றேம விைழM� சி=ெநறி பி�1ேத>  
ெத3வ�ஒ> ெறB�அறி வறிேய> 
 �றேம உைடேய> அ�பல. J1த>  
 றி7பிB. ெக>கட ேவேன. 2 
3285  க<ைமேய> வ[ச. க�1திேன> ெபா"லா.  
கCமன.  ரகேன> கைடேய> 
ெந<ைமஆC பைனேபா" நி>றெவ� =ட�ேப>  
நZசேன> பாசேம உைடேய> 
ந<ைமஒ> றறிேய> ெக<ைமயி� கிைள1த  
ந0?மா மர�என.கிைள1ேத> 
ெகா<ைமேய  றி1ேத> அ�பல. J1த>  
 றி7பிB. ெக>கட ேவேன.  3 
3286  நில1திX�பண1�� நZ�விழிமடவா�  
ெந�.கிX�ெப�.கிய நிைன7ேப> 
Gல1திX� Gைரேச� ெபாறியிX� மன1ைத7  
ேபா.கிவ ZC ேபா�ேபா.  =ேவ> 
நல1தி"ஓ� அTE� நCணிேல> கைடய  
நாயிB கைடயேன> நைவேய> 
 ல1திX� ெகா�ேய> அ�பல. J1த>  
 றி7பிB. ெக>கட ேவேன.  4 
3287  ெச���@ தைலM�மன1திேன> �>ப0  
ெச"லினா"அK7GCடசிறிேய> 
அ��� அறிM� ஆைசச� றறிேய>  
அறி@தவ� தகைள அைடேய> 
ப��� வழி1�. க�ெகா*� கைடய� 
பண1திX� ெகா�யேன> வ[ச. 
ெகா���@ தி<ேவ> அ�பல. J1த>  
 றி7பிB. ெக>கட ேவேன.  5 
3288  அரகினி� பைடெகாC <யி�.ெகாைல GKM�  
அற.கைட யவKB கைடேய> 
இரகி"ஓ� சிறி�� இர.க�உ� றறிேய>  
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இயX= நாசிM� கிைள1த 
சிரகினி� ெகா�ேய> சிவெநறி பி�ேய>  
சி=ெநறி0 சழ.ைகேய சிX . 
 ரெகன7 பி�1ேத> அ�பல. J1த>  
 றி7பிB. ெக>கட ேவேன.  6 
3289  வா�டேம உைடயா� தகைள. காணி>  
மன[சிறிதிர.க�� றறிேய> 
ேகா�டேம உைடேய> ெகாைலயேன> Gைலேய>  
J�றிB� ெகா�யேன> மாைய 
ஆ�டேம GK@ேத> அற1ெதாழி" GKேய>  
அ0ச�� அவல�� இய�=� 
J�டேம விைழ@ேத> அ�பல. J1த>  
 றி7பிB. ெக>கட ேவேன.  7 
3290  கைல1ெதாழி" அறிேய> க�உT ெகா�ேய>  
கறி. ழ" நாயிB� கைடேய> 
விைல1ெதாழி" உைடேய> ெம3எலா� வாயா3  
விள�G=� வ Zணேன> அ?1த7 
Gைல1ெதாழி" GKேவ> ெபா3யேன> சீ�ற�  
ெபாகிய மன1திேன> ெபா"லா. 
ெகாைல1ெதாழி" GKேவ> அ�பல. J1த>  
 றி7பிB. ெக>கட ேவேன.  8 
3291  பணமிலா�. கி<.கC GK@�T[ ேசா�=7  
பண�பறி1 �ழ"கி>ற ப�ேற> 
எணமிலா த<1தா�.  =ெப�@தZைம  
இய�=ேவ> எ��ேய அைனேய> 
மணமிலா மலK� V1தன> இ�கா"  
மாெடன1 திK@�ழ" கி>ேற> 
 ணமிலா. ெகா�ேய> அ�பல. J1த>  
 றி7பிB. ெக>கட ேவேன.  9 
3292  க�யK" க�ேய> கைடயK" கைடேய>  
க�வK" க�வேன> காம7 
ெபா�யK" ெபா�ேய> GைலயK" Gைலேய>  
ெபா3யK" ெபா3யேன> ெபா"லா0 
ெச�யK" ெச�ேய> சின1தK" சின1ேத>  
தZயK" தZயேன> பாப. 
ெகா�யK" ெகா�ேய> அ�பல. J1த>  
 றி7பிB. ெக>கட ேவேன.  10 
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தி�0சி�ற�பல� 
4. பிற7பவ� ெபாறா� ேப�ற" 
எCசீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3293   ல1திைடM� ெகா�ய>ஒ� 
 �1தன1�� ெகா�ேய> 
 றிகளிX� ெகா�ய>அ>றி.  ணகளிX� ெகா�ேய> 
மல1திைடேய G:1தசி= G:.களிX� கைடேய> 
வ>மன1�7 ெப��பாவி வ[செந[ச7 Gைலேய> 
நல1திைடஓ� அTஅளE� நCTகிேல> ெபா"லா 
நா3. நைக ேதா>றநி>ேற> ேப3. �மிக இழி@ேத> 
நில1திைடநா> ஏ>பிற@ேத> நி>க�1ைத அறிேய> 
நி�. ணேன நடராஜ நிGணமணி விள.ேக.  1 
3294  விள.கறியா இ��டைறயி" கவிH@�கிட@ த:� 
வி��கி>ற  ழவியிB� மிக7ெபK�� சிறிேய> 
அள.கறியா1 �ய�.கடலி" வி:@�ெந< கால� 
அைல@தைல@� ெமலி@த��� பதனி>மிக1 ���ேப> 
கிள.கறியா. ெகா<ைமஎலா� கிைள1தப: மர1ேத> 
ெக<மதிேய> க<ைமயிேன> கிறிேப?� ெவறிேய> 
கள.கறியா7 Gவியிைடநா> ஏ>பிற@ேத> அ@ேதா 
க�ைணநட1 தரேசநி> க�1ைதஅறி ேயேன.  2 
3295  அறியாத ெபாறியவ�. � இழி@தெதாழி லவ�. � 
அதிகK1�1 �>மா�.க1 தர?ெசM ெகா�ேய> 
 றியாத ெகா<�பாவ0 ?ைம?ம. � திற1ேத> 
ெகா"லாைம எ>பைதஓ�  றி7பாX�  றிேய> 
ெசறியாத மன.கைடேய> தZைமெயலா� உைடேய> 
சின1தாX� மத1தாX� ெசறி@தGத" அைனேய> 
எறியாத Gவியிைடநா> ஏ>பிற@ேத> உ>ற> 
இதயமறி ேய>ம>றி" இனி1தநட1 திைறேய.  3 
3296  இனி1தபழ0 சா=வி<1 திழி1தமல ெகா*�ஓ� 
இழிவிலகி" இழி@�நி>ேற> இர.க�ஒ>=� இ"ேல> 
அனி1தெநறி யிைட1ெதாட�@� மனி1தஉட� ெப<1த 
அற.கைடய� தம.ெக"லா� அற.கைடய> ஆேன> 
பனி1தமன.  ரகா��7 பலி. ழX� ெகா�ேய> 
பாதக�� _தக�� பயி>றெப=� ப�ேற> 
தனி1தக<  ண1ேத>நா> ஏ>பிற@ேத> நின� 
தனி.க�1ைத அறி@திேல> சைப.ேக�=� ஒளிேய.  4 
3297  ஏ=கி>ேற� எனமதி1ேத இற கி>ற கைடேய> 
ஏதெமலா� நிைறமன1ேத> இர.கமிலா7 Gைலேய> 
சீ=கி>ற Gலியைனேய> சி=ெதாழிேல GKேவ> 
ெச3வைகஒ> றறியாத சிறியKB� சிறிேய> 
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மா=கி>ற  ண7ேபைத மதியதனா" இழி@ேத> 
வ[ச�எலா�  �ெகாCட வாH.ைகமிக உைடேய> 
வ Z=கி>ற உலகிைடநா> ஏ>பிற@ேத> நின� 
ெம3.க�1ைத அறி@திேல> விள நட1 தரேச.  5 
3298  அரச�எலா� மதி1திட7ேப ராைசயிேல அரேசா 
டா"எனேவ மிக.கிைள1ேத> அ�ளறியா. கைடேய> 
Gரசமர� ேபா�ப�1ேத> எ��என1 தைழ1ேத> 
GெகனE� GளிஎனE� மகிஉதி� கி>ேற> 
பர?�வைக ெதK@�ெகாேள> ெதK@தாைர7 பணிேய> 
பைசஅறியா. க�க"மன7 பாவிகளி� சிற@ேத> 
விர?நில1 ேத>பிற@ேத> நி>க�1ைத அறிேய> 
விய. மணி ம>ேறாகி விள பர� ெபா�ேள. 6 
3299  ெபா�ளறிேய> ெபா�ளறி@தா� ேபா>=ந�1 திேக 
ெபாகிவழி@ �ைடகி>ேற> ெபா3யக1ேத> Gைலேய> 
ம�ளறியா1 தி�வாள� உளகய.க1 திKேவ> 
ைவMC<� உழEதவா மாெடனேவ த�1ேத> 
ெவ�ளறியா. ெகா<மன1ேத> விழ�கிைற1�. களி7ேப> 
வ Zண�களி" தைலநி>ேற> வில.கைன1�� GKேவ> 
ெத�ளறிேய> உலகிைடநா> ஏ>பிற@ேத> நின� 
தி�Eள1ைத அறி@திேல> ெத3வநட@ தவேன.  7 
3300  தவ�GKேய> தவ�GK@தா� தைம7ேபால ந�1�1 
த�. கி>ேற> உண�0சியிலா0 சட�ேபால இ�@ேத> 
பவ�GKேவ> கமKனைட7 பா"கவிH. � கைடேய> 
பயனறியா வ[சமன7 பாைற?ம@ �ழ"ேவ> 
அவ�GKேவ> அறிவறிேய> அ>பறிேய> அ>பா" 
ஐயாநி> அ�யைட@தா�. கT1�ைணM� உதேவ> 
நவ�GKM� உலகிைடநா> ஏ>பிற@ேத> நின� 
ந"லதி� Eள�அறிேய> ஞானநட1 திைறேய.  8 
3301  இைறஅளE� அறிெவா:.க1 தி0ைசயிேல> நரகி" 
இ�@�ழ>= வா<கி>ேறா� எ"லா�. � இழி@ேத> 
ெபாைறஅளேவா ந>ைமஎலா� ேபா.கி"வி�<1 தZைம 
GKகி>ேற> எKகி>ற G�ெந�7பி� ெகா�ேய> 
நிைறஅளேவா �ைறஅளேவா நிைலஅளE@ தவி�@த 
ெந<[சால ெந[சக1ேத> நZலவிட� ேபா"ேவ> 
கைறயளவா உலகிைடநா> ஏ>பிற@ேத> நின� 
க�1தறிேய> க�ைணநட கா�<கி>ற  �ேவ.  9 
3302  கா�<கி>ற உவ�.கட"ேபா" கைலகளிX� ெச"வ. 
களி7பினிX� சிற@�மிக. களி1�நிைற கி>ேற> 
நZ�<கி>ற ஆப1தி" ஒ�சிறி�� உதேவ> 
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ெந<@aர� ஆH@�தவா7 ப<கிண= ேபா"ேவ> 
ஆ�<கி>ற அ��ெப�ைம ஒ�சிறி�� ெதKேய> 
அ0சமிேல> நாணமிேல> அட.க�ஒ>=� இ"ேல> 
J�<கி>ற உலகிைடநா> ஏ>பிற@ேத> நின� 
 றி7பறிேய> ம>றி"நட  லE ல மணிேய.  10 
 
 
தி�0சி�ற�பல� 
5. மாையவலி. க:க" 
எCசீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3303  தாE மா>என.  தி1�.ெகாC 
ேடா �1 
ைதய லா��ைல1 தட�ப< கைடேய> 
JE கா.ைக. 0 ேசா�றி"ஓ� ெபா�. � 
ெகா<.க ேந�@திடா. ெகா�யK" ெகா�ேய> 
ஓE றா�ழ" ஈஎன7 பலகா" 
ஓ� ஓ�ேய ேத<=� ெதாழிேல> 
சாE றாவைக. ெக>ெசய. கடேவ> 
த@ைத ேயஎைன1 தாகி.ெகாC ட�ேள.  1 
3304  ேபாக மாதிைய விைழ@தன> வ Zணி" 
ெபா:� ேபா.கி<� இ:ைதேய> அழியா1 
ேதக மாதிைய7 ெபற�ய> றறிேய> 
சிர  ெந[சக.  ரெகா<� உழ"ேவ> 
காக மாதிக� அ�@தஓ� ெபா�. � 
கா�ட ேந�@திடா. கைடயK" கைடேய> 
ஆக மாதிெசா" அறிவறி ேவேனா 
அ7ப ேனஎைன ஆC<ெகாC ட�ேள.  2 
3305  விழிைய1 a�.கி>ற வ[சைர விைழ@ேத> 
வி�@தி ேலஉண வ�@திஓ� வயி�=. 
 ழிைய1 a�.கி>ற ெகா�யK" ெகா�ேய> 
ேகாப ெவ3யேன> பாபேம பயி>ேற> 
வழிைய1 a�7பவ�.  ளEைர1 தி<ேவ> 
மாய ேமGK ேபயK" ெபKேய> 
பழிைய1 a�7பத� ெக>ெசய. கடேவ> 
பரம ேனஎைன7 பK@�ெகாC ட�ேள.  3 
3306  மத1தி ேலஅபி மானெகாC <ழ"ேவ> 
வா�ட ேமெசM� J�ட1தி" பயி"ேவ> 
இத1தி ேலஒ� வா�1ைதM� Gகேல> 
ஈM� ெமா31திட� கிைசEறா �Cேப> 
 த1தி ேலஇழி மல1திB கைடேய> 
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ேகாைட ெவ3யலி> ெகா<ைமயி� ெகா�ேய> 
சித1தி ேலஉற� ெக>ெசய. கடேவ> 
ெத3வ ேமஎைன0 ேச�1�.ெகாC ட�ேள.  4 
3307  ெகா�ய ெவ�Gலி.  ண1திேன> உதவா. 
Jவ� ேந�@�ேள> பாவேம பயி>ேற> 
க�ய ெந[சிேன>   ம� ?ம@த 
க:ைத ேய>அவ7 ெபா:ைதேய கழி7ேப> 
வி�M �>னேர எ:@திடா �ற � 
ேவட ேன>�: bடK" ெபKேய> 
அ�ய னாவத� ெக>ெசய. கடேவ> 
அ7ப ேனஎைன ஆC<ெகாC ட�ேள.  5 
3308  a  கி>றேத ?க�என அறி@ேத> 
ேசாற ேதெப=� ேபறெத> =ண�@ேத> 
ஏ  கி>றேத ெதாழிெலன7 பி�1ேத> 
இர.கி> ேறா�கேள எ>னிB� அவ�பா" 
வா  கி>றேத ெபா��என வலி1ேத> 
வ[ச ெந[சினா" ப[ெசன7 பற@ேத> 
ஓ  கி>றத� ெக>ெசய. கடேவ> 
உைடய வாஎைன உவ@�ெகாCட �ேள.  6 
3309  வ�1த ேந�ெப�� பாரேம ?ம@� 
வா<� ஓ�ெபாதி மாெடன உழ>ேற> 
ப�1த ஊெனா< மல�உண1 திKM� 
ப>றி ேபா>=ேள> ந>றிெயா> றறிேய> 
க�1தி லாதய"  ைர1தX7 பைட@த 
கைடய நாயினி� கைடயேன> அ�� 7 
ெபா�1த> ஆவத� ெக>ெசய. கடேவ> 
GCணி யாஎைன7 GK@�ெகாC ட�ேள.  7 
3310  ��.க ேலாெகா< க�கேலா வயிர0 
_Hக ேலாஎன. காHெகா*� மன1ேத> 
த�.க" ஆணவ. க�.கேலா <ழ"ேவ> 
ச@ைத நாெயன7 ப@த�� றைலேவ> 
தி�.ெக லா�ெப= ெவ�.ெகன7199 G ேவ> 
தZய ேன>ெப�� ேபயேன> உள@தா> 
உ�.க" ஆ த� ெக>ெசய. கடேவ> 
உைடய வாஎைன உவ@�ெகாC ட�ேள.  8 
 199. ெவ�.  - Vைன. ககரெம3 விK. � வழி விK1த". �த�பதி7G 
3311  கான ேமஉழ" விலகினி� கைடேய> 
காம மாதிக� கைளகணி� பி�1ேத> 
மான ேமலிட0 சாதிேய மதேம 
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வாH.ைக ேயஎன வாK.ெகாC டைல@ேத> 
ஈன ேமெபா�� என.களி1 தி�@ேத> 
இர.க� எ>பேதா� எ�<ைண அறிேய> 
ஞான ேமEத� ெக>ெசய. கடேவ> 
நாய காஎைன நய@�ெகாC ட�ேள.  9 
3312  இ�ைள ேயஒளி எனமதி1 தி�@ேத> 
இ0ைச ேயெப� வி0ைசஎ> றல@ேத> 
ம�ைள ேயத� மன. ர ேகா<� 
வனெம லா[?ழ> றின�என1 திK@ேத> 
ெபா�ைள நா<ந� G@திெச3 தறிேய> 
ெபா�வி ேலநட� GKகி>ேறா3 உ>ற> 
அ�ைள ேமEத� ெக>ெசய. கடேவ> 
அ7ப ேனஎைன ஆC<ெகாC ட�ேள.  10 
 
 
தி�0சி�ற�பல� 
6. �ைறய<ீ 
எCசீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3313  ம�@தறிேய> மணிஅறிேய> 
ம@திர�ஒ> றறிேய> 
மதிஅறிேய> விதிஅறிேய> வாH.ைகநிைல அறிேய> 
தி�@தறிேய> தி�வ�ளி> ெசயலறிேய> அற@தா> 
ெச3தறிேய> மனமட � திற1தினி"ஓ� இட1ேத 
இ�@தறிேய> அறி@ேதாைர ஏ1திடE� அறிேய> 
எ@ைதபிரா> மணிம>ற� எ3தஅறி ேவேனா 
இ�@ததிைச ெசாலஅறிேய> எஙன�நா> G ேவ> 
யா�. ைர7ேப> எ>னெச3ேவ> ஏ��அறி@ திலேன.  1 
3314  அககார. ெகா<கிழைக அகH@ெதறிய அறிேய> 
அறிவறி@த அ@தண�பா" ெசறிM�ெநறி அறிேய> 
நககான� உ=தவ�ேபா" நல�GK@�� அறிேய> 
ந0?மர. கனிேபால இ0ைசகனி@ �ழ"ேவ> 
மககாT� Gலவெரலா� வ@�ெதாழ ந�. � 
மணிம>ற@ தைனஅைடM� வழிM�அறி ேவேனா 
இககாண1 திKகி>ேற> எஙன�நா> G ேவ> 
யா�. ைர7ேப> எ>னெச3ேவ> ஏ��அறி@ திலேன.  2 
3315  க� �ைற க�றறிேய> க�பனக� றறி@த 
க�1த�தி�. J�ட1தி" களி1தி�.க அறிேய> 
நி� நிைல நி>றறிேய> நி>றாK> ந�1ேத> 
ெந<காம7 ெப�கடைல நZ@��வைக அறிேய> 
சி� ணமா மணிம>றி" தி�நடன� GKM� 
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தி�வ�எ> ெச>னிமிைச0 ேச�.கஅறி ேவேனா 
இ� ண[ெச3 �ழ"கி>ேற> எஙன�நா> G ேவ> 
யா�. ைர7ேப> எ>னெச3ேவ> ஏ��அறி@ திலேன.  3 
3316  ேதக�ற Vதநிைல1 திற�சிறி�� அறிேய> 
சி1தா@த நிைலஅறிேய> சி1தநிைலஅறிேய> 
ேயாக�= நிைலசிறி�� உண�@தறிேய> சிறிேய> 
உலகநைட யிைட.கிட@ேத உைழ7பாK" கைடேய> 
ஆக�= தி�நZ�றி> ஒளிவிளக அைச@ேத 
அ�பல1தி" ஆ<கி>ற அ�ையஅறி ேவேனா 
ஏகஅB பவ�அறிேய> எஙன�நா> G ேவ> 
யா�. ைர7ேப> எ>னெச3ேவ> ஏ��அறி@ திலேன. 4 
3317  ேவதா@த நிைலநா� விைர@��ய> றறிேய> 
ெம3வைகM� ைகவைகM� ெச3வைகM� அறிேய> 
நாதா@த1 தி�வ Zதி நட@தி<த� கறிேய> 
நா>ஆ�எ> றறிேய>எ ேகா>ஆ�எ> றறிேய> 
ேபாதா@த1 தி�நா< Gகஅறிேய> ஞான 
Vரணா காய�எB� ெபா�ைவஅறி ேவேனா 
ஏதா@தZ ேய>சKத� எஙன�நா> G ேவ> 
யா�. ைர7ேப> எ>னெச3ேவ> ஏ��அறி@ திலேன.  5 
3318  கைல��E கCடறிேய> கரணெமலா� அட. � 
கதிஅறிேய> கதிஅறி@த க�1த�கைள அறிேய> 
ெகாைலGைலக� வி<1தறிேய> ேகாபம=1 தறிேய> 
ெகா<காம. கட"கட. �  றி7பறிேய>  ணமா� 
மைலமிைசநி> றிடஅறிேய> ஞானநட� GKM� 
மணிம>ற@ தைனஅைடM� வழிM�அறி ேவேனா 
இைலஎB�ெபா3 உலகினிைட எஙன�நா> G ேவ> 
யா�. ைர7ேப> எ>னெச3ேவ> ஏ��அறி@ திலேன.  6 
3319  சாதிமத� சமய�எB� சகட�வி� டறிேய> 
சா1திர0ேச றா<கி>ற ச[சல�வி� டறிேய> 
ஆதிஅ@த நிைலயறிேய> அைலஅறியா. கட"ேபா" 
ஆன@த7 ெப��ேபாக1 தம�@திடE� அறிேய> 
நZதிெநறி நட@தறிேய> ேசாதிமணி7 ெபா�வி" 
நி�1தமி<� ஒ�1த�தி�. க�1ைதஅறி ேவேனா 
ஏதில�சா� உலகினிைட எஙன�நா> G ேவ> 
யா�. ைர7ேப> எ>னெச3ேவ> ஏ��அறி@ திலேன.  7 
3320  சாகாத தைலஅறிேய> ேவகாத காலி> 
தர�அறிேய> ேபாகாத தCண Zைர அறிேய> 
ஆகாய நிைலஅறிேய> மாகாய நிைலM� 
அறிேய>ெம3@ ெநறிதைனஓ� அTஅளE� அறிேய> 
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மாகாத Xைடயெப�@ தி�வாள� வ:1�� 
மணிம>ற@ தைனஅைடM� வழிM�அறி ேவேனா 
ஏகாய200 உலகினிைட எஙன�நா> G ேவ> 
யா�. ைர7ேப> எ>னெச3ேவ> ஏ��அறி@ திலேன.  8 
 200. ஏக� - �1தி, ஈ=ெதா.  நி>ற�, �த�பதி7G. 
3321  த1�வ�எ> வசமாக1 தா>ெசX1த அறிேய> 
சாகாத க"விக� � தர[சிறி�� அறிேய> 
அ1தநிைல ச1தநிைல அறிேய>ெம3 அறிைவ 
அறிேய>ெம3 அறி@தட � அறிஞைரM� அறிேய> 
?1தசிவ ச>மா�.க1 தி�7ெபா�வி னிட1ேத 
aயநட� GKகி>ற ஞாயமறி ேவேனா 
எ1�ைணM�  ணமறிேய> எஙன�நா> G ேவ> 
யா�. ைர7ேப> எ>னெச3ேவ> ஏ��அறி@ திலேன.  9 
3322  வைரஅபர மா�.கெமா< பரமா�.க� அறிேய> 
மரணபய� தவி�1தி<[ச> மா�.கமைத அறிேய> 
திைரய=தC கடலறிேய> அ.கடைல. கைட@ேத 
ெத�ள�த� உணவறிேய> சினமட.க அறிேய> 
உைரஉண�E கட@ததி� மணிம>ற@ தனிேல 
ஒ�ைமநட� GKகி>றா� ெப�ைமஅறி ேவேனா 
இைரM=ெபா3 உலகினிைட எஙன�நா> G ேவ> 
யா�. ைர7ேப> எ>னெச3ேவ> ஏ��அறி@ திலேன.  10 
 
 
தி�0சி�ற�பல� 
7. அ�யா� ேப= 
அ=சீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3323  அ�யா� வ�1த� தைன.கC< 
தKயா� இ>ப� அளி1தி<வா� 
வ�யா. க�ைண7 ெப�கடலா� எ>ற ெபKய� வா�1ைதஎலா� 
ெந�யா�. கKயா3 ெகா�ேய>எ> ஒ�வ> தைனM� நZ.கியேதா 
க�யா. ெகா<மா பாதக>�> கCட பK? கC�லேன.  1 
3324  ைபயா� பா�G ெகா�யெதன7 பக�வா� அத� � பK@��>னா� 
ஐயா க�ைண அளி1தைனஎ> அளவி" இ>B� அளி1திைலேய 
ைமயா� மிட�ேறா3 ஆன@த ம>றி" ந�7ேபா3 வ"விைனேய> 
ைநயா நி>ேற> ஐேயாநா> பா�பி� ெகா�ய> ஆேனேன.  2 
3325  பைீழ GKவா> வ�@�கி>ற ேப3. � க�ைண ெபKதளி7பா> 
ஊைழ அக�=� ெப�க�ைண உைடயா> எ>பா� உைனஐேயா 
ேமாைழ மன1தா"  ரெகறி@த விளகா யாகி ெமா1�CT� 
ஏைழ அ�ேய> வ�1தகC ��1த" அழேகா எேகாேவ.  3 
3326  ம�ணா <லகி" ெகாைலGKவா� மனேம கைரயா. க"எ>= 
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ெபா�ணா �யநி> தி�வா.ேக Gகல அறி@ேத> எ>னளவி" 
க�ணா நிதிநி> தி�Eள� க"எ> =ைர.க அறி@திலேன 
இ�ணா �யஇ0 சிறிேயB. கி>B� இரகா தி�@தாேய.  4 
3327  �>B ெகா<ைம பலGK@� �<கி7 பி>B ெகா<ைமெசய 
உ>B ெகா�ய� தம. �அ�� உதE க�ைண உைடயாேன 
ம>B� பதேம �ைணஎ>= மதி1� வ�@�� சிறிேயB. 
கி>B க�ைண GK@திைலநா> எ>ன ெகா<ைம ெச3ேதேனா.  5 
3328  அேக அ�ய� தம.ெக"லா� அ�ளா� அ�த� அளி1ைதேயா 
இேக சிறிேய> ஒ�வB. � இட�தா> அளி.க இைச@தாேய" 
ெசேகH இதழி0 சைட.கனிேய201 சிவேம அ�ைம0 சி=நாேய> 
எேக G ேவ> எ>ெச3ேவ> எவ�எ> �க�பா�1 தி<வாேர.  6 
 201. ெசேகH வCண1 தனி.கனிேய - �த�பதி7G, ெபா. ?; பி. இரா. பாட�. 
3329  அளிேய அ>ப� அ>ேபந" ல�ேத ?1த அறிவான 
ெவளிேய ெவளியி" இ>பநட� GKM� அரேச விதிஒ>=� 
ெதளிேய> தZ  பிற�ெசயிB� தZ  நிைனயா1 தி�Eள@தா> 
எளிேய> அளவி" நிைன.கஒ�7 ப<ேமா க�ைண எ@தாேய.  7 
3320  தZ� நிைன. � பாவிக� � ெச3தா3 க�ைண என1ெதளி@� 
வா� நிைன. � மன.கைடேய> மகிHE� றி�@ேத> எ>னளவி" 
_� நிைன7பா3 எனி"யா�. 0 ெசா"ேவ> யாைர1 �ைணெகா�ேவ> 
ஏ� நிைன7ேப> ஐேயாநா> பாவி உட�ேப> எ<1ேதேன.  8 
3331  ெபா�ெவ> றறி@�� இரகாத சில�. � க�ைண GKவத>றி. 
க�ெவ> ற:க நிைனயாநி> க�ைண உள@தா> அறிெவ>ப 
தி�ெவ> றறியா எைனவ�1த எ@த வைகயா" �ணி@த�ேவா 
எ�ெவ> றறிேவ> எ>GKேவ> ஐேயா G:வி" இழி@ேதேன.  9 
3332  ெவ�.க7 பா�1� நி�கி>ற ெவ3ய� தைமM� விைன1�ய�க� 
பி�.க7 பா�.க1 �ணியாத ெப�மா> நின� தி�Eள@தா> 
ந�.க7 பா�. � உலக1ேத சிறிேய> மன� நைவயாேல 
��.க7 பா�1தி கி�@த�காC ஐேயா இத� @ �ணி@த�ேவா.  10 
3333  க"X கனிய1 தி�ேநா.க� GKM� க�ைண. கடேலநா> 
அ"X� பகX@ தி�. றி7ைப எதி�பா�1 திேக அய�கி>ேற> 
ெகா"X ெகா�யா�.  தEகி>ற  =�G1 ேதவ� மன�ேபால0 
ெசா"X� இரகா வ>ைமக�க எேக ஐேயா �ணி@தாேயா.  11 
3334  ப�ேம" ஆைச பலைவ1�7 பணிM� அவ�. � பK@�?க. 
ெகா�ேம" உற0ெச3 த��கி>றா3 எ>பா" இர.க ெகாC�ைலேய 
ெபா�ேம" அணிநி> அர�கி�தா> அழேகா ெபா�வி" ந�. �உ>ற> 
அ�ேம" ஆைச அ"லா"ேவ றாைச ஐேயா அறிேயேன.  12 
3335  நாேய> உலகி" அறிEவ@த நா�ெதா� �@த நா�வைரM� 
ஏேய> பிறிதி X> றி7ேப எதி�பா�1 தி�@ேத> எ>Bைடய 
தாேய ெபா�வி" நட�GKஎ@ தாேய தயE தாராேய" 
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மாேய> ஐேயா எ�ெகாC< வாH@தி கி�.க1 �ணிேவேன.  13 
3336  நய1தா" உன� தி�வ�ைள நCணா. ெகா�ேய> நா3 உட�ைப 
உய1தா> ைவேய> ம�1தி<ேவ> ம�1தா� பி>ன� உலக1ேத 
வய1தா" எ@த உட�G=ேமா எ>ன வ�ேமா எ>கி>ற 
பய1தா" ஐேயா இYEட�ைப0 ?ம.கி> ேற>எ� பர[?டேர.  14 
3337  இ>ப ம<1�> அ�ய�எலா� இழியா ேதறி யி�.கி>றா� 
வ>ப Kட1ேத பலகா�ெச> றவேரா <றE வழகிஉ>ற> 
அ>ப� உறைவ வி<1�லகி" ஆ�7 பா� அ<1தவிைன1 
�>ப �<கி0 ?ட0?டE[ ேசா=C ��.க1 �ணி@ேதேன.  15 
3338  எ@நா� க�ைண1 தனி�த"நZ எ>பா" இரகி அ�*தேலா 
அ@நா� இ@நா� இ@நா�எ> ெறCணி எCணி அலம@ேத> 
ெச>னா� களி"ஓ� ந>னா*@ தி�நா ளான திைலஐேயா 
�>னா� எ>ைன ஆ�ெகாCடா3 எ>ன நாண� �< வேத.  16 
3339  எ@த வைகெச3 தி��க�ைண எ@தா3 நZதா> இர ைவேயா 
அ@த வைகைய நா>அறிேய> அறிவி7 பா�� என.கி"ைல 
இ@த வைகஇ ைகேயாநா> இ�@தா" பி>ன� எ>ெச3ேவ>202 
ப@த வைகஅ� றவ�உள1ேத ந�. � உCைம7 பர�ெபா�ேள203.  17 
 202. எ>ெச3ேக> - ச � க. பதி7G. 
203. பர[?டேர - ப�ேவ=பா<. ஆ பா. 
3340  அ<. @ ெதாCட� தம.ெக"லா� அ�ள Z@ திேக எ>னளவி" 
ெகா<. @ த>ைம தைனஒளி1தா" ஒளி.க7 ப<ேமா  ண. >ேற 
த<. @ தைடM� ேவறி"ைல தமிேய> தைனஇ1 தாHவக�றி 
எ<. @ �ைணM� பிறிதி"ைல ஐேயா இ>B� இரகிைலேய.  18 
3341  எ"லா� உைடயா3 நி>ெசயேல எ"லா� எ>றா" எ>ெசய"க� 
எ"லா� நின� ெசய"அ>ேறா எ>ேன எ>ைன7 Gற@த�ள" 
வ"லா3 எ>ைன7 Gற�வி<1தா" Gற1�� உ>ற> மய�அ>ேற 
ந"லா� எ � சிவமய�எ> =ைர7பா� எக� நாயகேன.  19 
3342  J< க�ைண1 தி�. றி7ைப இ�ைற7 ெபா:ேத  றி7பி1� 
வா<[ சிறிேய> வா�ட�எலா@ தZ�1� வாHவி1 திட"ேவC<� 
பா<� Gகேழா3 நிைனஅ"லா" �ைணேவ றி"ைல7 பரெவளியி" 
ஆ<[ ெச"வ1 தி�வ�ேம" ஆைண �.கா" ஆைணயேத.  20 
 
 
தி�0சி�ற�பல� 
8. ஆ>ம விசார1 த:க" 
எ:சீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3343  ேபாகேம விைழ@ேத> Gைலமன0 
சிறிேய>  
V7பிB� Gண�@தெவ� ெபாறிேய> 
ஏகேம ெபா��எ> றறி@திேல> ெபா�ளி>  
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இ0ைசயா" எ��ேநா வறியா. 
காகேம என7ேபா37 பிற�தைம வ�1தி. 
களி1த பாதக1ெதாழி� கைடேய> 
ேமாகேம உைடேய> எ>னிB� எ@தா3  
�னி@திேட" கா1த�� எைனேய.  1 
3344  V7பிB� பலகா" மட@ைதய� தைம7ேபா37 
Gண�@தெவ� Gைலயேன> விட[சா� 
பா7பிB ெகா�ய� உறைவேய விைழ@த  
ப�ளேன> க�ளேன> ெந�. � 
ஆ7பிB� வலிேய> அற1ெதாழி" GKேய> 
அ>பினா" அ<1தவ� கரக� 
J7பிB J7பா. ெகா<ைகேய> எனிB�  
ேகாபிேய" கா1த�� எைனேய.  2 
3345  வி:1தைல ெநறிைய வி��பிேல> க��பி>  
மிகஇனி. கி>றநி> GகHக� 
வ:1தைல அறிேய> ம.கேள மைனேய  
வாH.ைகேய �ைணஎன மதி1�. 
ெகா:1தைல மன1�7 G:1தைல7 Gைலேய>  
ெகா.கேன> ெச.கிைன7 பலகா" 
இ:1தைல எ�ேத> உழ1தேல உைடேய>  
எ>னிB� கா1த�� எைனேய. 3 
3346  Gைலவிைல. கைடயி" தைல னி1 தைல@�  
ெபா=.கிய ?ணகேன> Gர1தி" 
தைலவிைல பி�1�. கைடவிைல ப�1த  
தயவிலா0 சழ.கேன> சழ.க� 
உைலவிைல எனேவ விய.கெவ@ ெதாழிலி"  
உழ>=ழ> றழ>றேதா� உள1ேத> 
இைலவிைல என.ெக> றககK1 தி�@ேத>  
எ>னிB� கா1த�� எைனேய.  4 
3347  ெகா��ைல அைடயா7 ப��மா டைனேய>  
ெகா�ைடக� பர7பிேம" வைன@த 
க��ைல வி��பி அ�.க� ப<1த  
கைடயேன> க X� பகX� 
அ��ைல அ<1த Vைஞேய> உணைவ  
அறEC<  7ைபேம� ேபா�ட 
ெந��ைல அைனேய> எ>னிB� ேவ=  
நிைன1திேட" கா1த�� எைனேய.  5 
3348  ேநKைழ யவ�த� Gண��ைல ெந�.கி"  
ெந�.கிய மன1திேன> வ Zணி" 
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ேபாKைழ ெவறிய� GகHெப= ெவறிேய>  
Gைனகைல இல�.ெகா� கைலயி" 
ஓKைழ எனிB� ெகா<1திேல> நZள  
உ<1�<1 a�ெதா=@ திK@ேத> 
ஏKைழ விைழ@� VC<ள களி1ேத>  
எ>னிB� கா1த��எைனேய.  6 
3349  அள1திேல ப�@த ���பிB� கைடேய> 
அசடேன> அறிவிேல>உலகி" 
 ள1திேல  ளி7பா�  ளி.கெவ[ சி=நZ�.  
 ழியிேல  ளி1தெவ ெகா�ேய> 
வள1திேல ெபாசி1�1 தள1திேல ப<.க  
மனெகாணட சிறிேயன> மாைய. 
கள1திேல பயி>ற உள1திேல ெபKய>  
எ>னிB� கா1த�� எைனேய.  7 
3350  ெதா:ெதலா� வ"ல கடEேள நி>ைன1  
�தி1திேல> a3ைமஒ> றறிேய> 
க:ெதலா� அைனேய> இ:ெதலா� உணவி"  
கல@�ண. க�திய க�1ேத> 
ப:ெதலா� GK@� ெபா:ெதலா� கழி1த  
பாவிேய> தZைமக� சிறி�� 
எ:தலா� ப�1த> ெறனமிக உைடேய>  
எ>னிB� கா1த�� எைனேய.  8 
3351  வ��ேய ெப�.கி. ெகா��ேய ஏைழ  
மைனகவ� க�1திேன> ஓ�ைட0 
ச��ேய எனிB� பிற�ெகாள1 தKேய>  
தயவிேல> _ெதலா� அைட1த 
ெப��ேய நிக�1த மன1திேன> உலகி"  
ெபKயவ� மன�ெவ=. க0ெச3 
எ��ேய மCணா க��ேய அைனேய>  
எ>னிB� கா1த�� எைனேய.  9 
3352  உ<1திேல� சிறி�� உC�ேல� எனவ@  
ேதாதிய வறிஞ�. ேக�� 
ெகா<1திேல> ெகா<. �  றி7பிேல> உலகி"  
 ண�ெபK �ைடயந" ேலாைர 
அ<1திேல> அ<1த� காைசM� இ"ேல>  
அவனிேம" ந"லவ> என7ேப� 
எ<1திேல> எனிB� ெத3வேம �ைணஎ>  
றி�.கி>ேற> கா1த�� எைனேய.  10 
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தி�0சி�ற�பல� 
9. அவா அ=1த" 
எ:சீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3353  தாலவாH. ைகயிேல சா�@தவ� 
எ"லா�  
த.க�7 ேபாதிB� தனி1ேத 
சீலமா� Vைச. கட>��. கி>றா�  
சிறியேன> தவ[ெச3வா> ேபாேல 
ஞாலேம லவ�. . கா��நா> தனி1ேத  
நவிX�இ@ நா3வயி� றிB.ேக 
காைலயா திய�7 ேபாதிB� ேசா�=.  
கட>��1 தி�@தன> எ@தா3.  1 
3354  ேசா�றிேல வி�7ப[ _H@தி�" ஒ�வ>  
�>Bந" தவ�எலா[ ?�கி 
ஆ�றிேல கைர1த Gளிஎன7 ேபா�எ>  
றறிஞ�க� உைர1திட" சிறி�� 
ேபா�றிேல> உ>ைன7 ேபா�றிேல> ?ைவயி"  
ெபா�@திய காரசா ர[ேச� 
சா�றிேல கல@த ேசா�றிேல ஆைச  
தகிேன> எ>ெச3ேவ> எ@தா3.  2 
3355  வி�7பிேல> ேபால. கா��ேன> அ>றி  
விைளவிலா aCஎலா� ம=1த 
க�7பிேல எனிB� க[சியா திகைள.  
க�1�வ@ �CTத� கைமேய> 
ெந�7பிேல உ�.  ெந3யிேல சிறி��  
நZKடா1 தயிKேல ெநகிH@த 
ப�7பிேல ேசா�=7 ெபா�7பிேல ஆைச  
ப�றிேன> எ>ெச3ேவ> எ@தா3.  3 
3356  உறியிேல தயிைர1 தி��உC டன>எ>  
ெறா�வைன உைர7பேதா� விய7ேபா 
 றியிேல அைம1த உணெவலா� தி��.  
ெகாC<ேபா3 உCடன> ப�7G. 
கறியிேல ெபாK1த கறியிேல J�<.  
கறியிேல கல@தேப ராைச 
ெவறியிேல உைனM� மற@தன> வயி=  
வ Zகிட உCடன> எ@தா3.  4 
3357  கீைரேய வி��ேப> ப�7ெபா< கல@த  
கீைரேய வி��பிேன> ெவ=@தC 
நZைரேய வி��ேப> ெதகிள காயி>  
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நZைரேய வி��பிேன> உணவி" 
ஆைரேய என.  நிக�என7 Gக"ேவ>  
அ3யேகா அ�0சி= நாேய> 
ேபைரேய உைர.கி" தவ�எலா� ஓ�ட�  
பி�. ேம எ>ெச3ேவ> எ@தா3.  5 
3358  பாலிேல கல@த ேசாெறனி" விைர@ேத  
ப1தியா" ஒ�ெப� வயி�=0 
சாலிேல அைட.க1 தைடபேட> வாைழ  
த பலா மா�த� பழ1தி> 
ேதாலிேல எனிB� கி�ளிஓ� சிறி��  
_H@தவ�. கீ@திட1 �ணிேய> 
வாலிேல> இ�.கி" வன1திேல இ�.க  
வா37Gேள> எ>ெச3ேவ> எ@தா3.  6 
3359  உட�ெபா� வயிறா30 ச�.கைர கல@த  
உC�ேய உCடன> பலகா" 
கட�ெப= Gளி0ேசா =C<ேள களி1ேத>  
க��ந" தயிKேல கல@த 
தட�ெப= ேசா�றி" த�.கிேன> எXமி0  
ச�பழ0 ேசா�றிேல த�1ேத> 
திட�ெப=� ம�ைற0 சி1திர0 ேசா�றி"  
ெச�.கிேன> எ>ெச3ேவ> எ@தா3.  7 
3360  மிள ேம> ேமX� ேச�1தப" உணவி"  
வி�7ெபலா� ைவ1தன>உதவா0  
?ளகிB� கைடேய> ப�7பிேல அைம1த  
�ைவயேல ?வ�.க�எ> =Cேட> 
இளகிலா மன1ேத> இனியப0 ச�சி"  
எவ�றிX� இ0ைசைவ1 திைச1ேத> 
 ள T� விலகி> இைல.கறி. காைச  
ெகாCடன> எ>ெச3ேவ>எ@தா3.  8 
3361  தC<கா3 கிழ  V�த" ஒ>=�  
தவறவி� �<வத� கைமேய> 
ெகாC<ேபா3 வயி�=.  ழிஎலா� நிர�ப.  
ெகா��ேன>  ணமிலா. ெகா�ேய> 
வC<ேபா" விைர@� வய"எலா� நிர�ப  
மலெகா�ட ஓ�ய Gைலேய> 
பC<ேபா" பசி1aC வ�வழி பா�1த  
பாவிேய> எ>ெச3ேவ> எ@தா3.  9 
3362  வ=1தேல ெபா�1� மல�1தேல Gர�� 
ைவ1தேல �வ�டலி" ?ைவக� 
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உ=1தேல �தலா உ�றப" உணைவ  
ஒ�மல வயி�=7ைப உ�ேள 
�=1தேல என. 1 ெதாழி"என1 �ணி@ேத> 
�ணி@தைர. கண1��வ> பசிைய7  
ெபா=1தேல அறிேய> மல7Gைல. J�ைட7 
ெபா=1தன> எ>ெச3ேவ> எ@தா3.  10 
3363  ப�7பி� யKவா லி�களா திகளா"  
பCணிய பCணிகா ரக� 
உ�7பி� நிர�ப வரவர எ"லா�  
ஒ�ெப� வயி�றிேல அைட1ேத> 
க�7பி� உலகி> எ�7பி� அைனய  
கைடயK" கைடயேன> உதவா1 
��7பி� இ�7G1 �C<ேபா" கிட@�  
aகிேன> எ>ெச3ேவ> எ@தா3.  11 
3364  அ�.க� eCைம விைழ@�ேபா3 அைவக�  
அ<.கிய இட@ெதா=� அைல@ேத 
த�.க� நா3ேபா" eக�@�வா3 ?ைவ1�1  
தவ�GK@ தா>என ந�1ேத> 
ெபா�.க� நாசி1 �ைளயிேல G 1தி7  
ெபாகிேன> அ3யேகா என� 
��.க� Gைனய �ய>றிேல> அறிவி" 
bடேன> எ>ெச3ேவ> எ@தா3.  12 
3365  உC�ேய விைழ@ேத> எனிB�எ> த>ைன  
உைடயவா அ�யேன> உைனேய 
அC�ேய இ�@ேத> இ�.கி>ேற> இ�7ேப>  
அ7பநி> ஆைணநி> தன.ேக 
ெதாC<றா தவ�ைக0 ேசா�றிைன வி��ேப>  
aயேன �ைணநிைன அ"லா" 
கC�ேல> எ>ைன. கா7ப�> கட>காC  
ைகவிேட" ைகவிேட" எ@தா3.  13 
 
 
தி�0சி�ற�பல� 
10. த� ?த@தர� இ>ைம  
அ=சீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3366  இ7பாK" உட"ஆவி 
ெபா�*�உ>பா�  
ெகா<1ேத>ம� ெறன.ெக> றிேக  
எ7பாX� ?த@தர�ஓ� இைறM�இைல  
அ��ேசாதி இய�ைக எ>B�  
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�7பாய உடலாதி த�வாேயா  
இ>B�எைன0 ேசாதி7 பாேயா  
அ7பாநி> தி�Eள1ைத அறிேய>இY  
வ�ேயனா" ஆவ ெத>ேன.  1  
3367  எ>ேனஎ� ெப�மா>இ கி>B�அைண@  
தில>எ>ேற ஏகி ஏகி  
ம>ேனஎ> மணிேயகC மணிேயஎ>  
வாHேவந" வர1தா� ெப�ற  
ெபா>ேனஅ� Gதேமெச� ெபா�ேளஎ>  
Gகேலெம37 ேபாத ேமஎ>  
அ>ேனஎ> அ7பாஎ> றைழ1தல>றி  
அ�ேயனா" ஆவ ெத>ேன.  2  
3368  ெபா�எ<.க7 ேபா3அதைன மற@�ம�  
எ<1தைரயி" Gைனேவ> சி"ேலா�  
த�எ<.க. காணி"அத�  ளகலகி  
ஓ<வனி1 தர1ேத> இேக  
��எ<.க வ"ேலேனா இைறவாநி>  
அ��இலேத" �>ேன ைவ1த  
அ�எ<.க ��யாேத அ@ேதாஇ0  
சிறிேயனா" ஆவ ெத>ேன.  3 
3369  பா�<வி1தா" பா<கி>ேற> பணிவி1தா"  
பணிகி>ேற> பதிேய நி>ைன.  
J�<வி1தா" J<கி>ேற>  ைழவி1தா"  
 ைழகி>ேற>  றி1த ஊைண  
ஊ�<வி1தா" உCகி>ேற> உற. வி1தா"  
உற கி>ேற> உறகா ெத>=�  
ஆ�<வி1தா" ஆ<கி>ேற> அ@ேதாஇ0  
சிறிேயனா" ஆவ ெத>ேன.  4  
3370  உ<7பவB� உCபவB� நாேனஎ>  
னE�நாண� உ=வ ெத@தா3  
த<7பவB� தைடதZ�1�. ெகா<7பவB�  
பிற7பிற7G1 த>ைன நZ.கி  
எ<7பவB� கா7பவB� இ>பஅB  
பவஉ�வா3 எ>B� ஓகி  
அ<7பவB� நZஎ>றா" அ@ேதாஇ0  
சிறிேயனா" ஆவ ெத>ேன.  5  
3371  சாவெத>=� பிற7பெத>=� சா�=கி>ற  
ெப��பாவ� த>ைன எCணி  
ேநாவதி>= Gதித>ேற எ>=�உள  
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தா"இ@த ேநாைவ நZ.கி  
ஈவ�ம> றிைடந�7ேபா3 நி>னாேல  
ஆ �ம�ைற இைறவ ராேல  
ஆவெதா>=� இ"ைலஎ>றா" அ@ேதாஇ0  
சிறிேயனா" ஆவ ெத>ேன.  6 
3372  இைச1திடE� நிைன1திடE� ெபKதKதா�  
தனி1தைலைம இைறவா உ>ற>  
நைச1தி<ேப ர��ெசயலா" அைசவத>றி  
ஐ@ெதாழி"ெச3 நாத ராX�  
தைச1தி<G> ���பிைனM� அககK1�1  
தக�?த@ தர1தா" இேக  
அைச1திட�  ��யாேத" அ@ேதாஇ0  
சிறிேயனா" ஆவ ெத>ேன. 7 
3373  க"லாய மன1ைதM�ஓ� கண1தினிேல  
கனிவி1�. க�ைண யாேல  
ப"லா�� அதிசயி.க7 ப. வ@த@  
த��பத�� பாலி. கி>ேறா3  
எ"லா[ெச3 வ"ேலா3சி� ற�பல1ேத  
ஆட"இ< கி>ேறா3 நி>னா"  
அ"லா"ஒ> றாகாேத" அ@ேதாஇ0  
சிறிேயனா" ஆவ ெத>ேன.  8  
3374  கைரேசர7 GK@தாX� கைடேய>ெச3  
 �றெமலா� க�தி மாைய1  
திைரேசர7 GK@தாX� தி�Eளேம  
�ைணஎனநா> சி@தி1 திேக  
உைரேசர இ�1த"அ>றி உைடயா3எ>  
உறேவஎ> உயிேர எ>ற>  
அைரேசஎ> அ�ேமஎ> அ7பாஇ0  
சிறிேயனா" ஆவ ெத>ேன.  9  
3375  இ>ேபந> ற�ளிஅ�� இய�ைகயிேல  
ைவ1தாX� இேக எ>ைன1  
�>ேபெச3 வி1தாX� எ>ெச3ேவ>  
நி>ன�ேள �ைணஎ> ற@ேதா  
எ>ேபைத மனமடகி இ�7பத>றி  
எ"லாகC ��. � எ>ற>  
அ>ேபஎ> அ�ேமஎ> அ7பாஇ0  
சிறிேயனா" ஆவ ெத>ேன.  10  
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தி�0சி�ற�பல�  
11. அ1�வித ஆன@த அBபவ இைடய<ீ 
எCசீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3376  தி�1த ெபா> ன�பல1ேத 
தி�நட[ெச3 த�*� 
தி�வ�க� அ�0சிறிேய> ெச>னிமிைச வ�ேமா 
உ�1த நா னில1திைடநZ� மல1தைடேபா3 ஞான 
உ�7ப�வ� அைடேவேனா ஒ>றிரCெட> னாத 
ெபா�1த�= ?1தசிவா ன@தெவ�ள� த��பி7 
ெபாகிஅக� Gறகாணா ெத  நிைற@தி<ேமா 
அ�1த �அY ெவ�ள1ேத நா>bHகி நா>ேபா3 
அ�வாக7 ெப=ேவேனா அறி@தில>ேம" விைளேவ. 1 
3377  கரணெமலா� கைர@ததனி. கைரகாCப �ளேதா 
கைரகCட ெபா:ெதைனM கC<ெதளி ேவேனா 
அரணெமலா� கட@ததி� வ��ெவளிேந� ப<ேமா 
அYெவளி. � ஆன@த அBபவ@தா> உ=ேமா 
மரணெமலா� தவி�@�சிவ மயமாகி நிைறத" 
வா31தி<ேமா bலமல வாதைனM� ேபாேமா 
சரணெமலா� தரம>றி" தி�நட[ெச3 ெப�மா> 
தன�தி� உள�எ�ேவா ச�=மறி@ திலேன.  2 
3378  நாதா@த1 தி�வ Zதி நட@�கட7 ேபேனா 
ஞானெவளி ந<இ>ப நட@தKசி7 ேபேனா 
ேபாதா@த1 தி�வ�எ> ெச>னிெபா�@ தி<ேமா 
G�ைமயற0 சிவேபாக� ெபாகிநிைற@ தி<ேமா 
ேவதா@த சி1தா@த சமரச�� வ�ேமா 
ெவ=ெவளியி" ?1தசிவ ெவளிமய@தா> உ=ேமா 
பாதா@த வைரநZ= மண.கம>றி" ஆ<� 
பரம�தி� உள�எ�ேவா பரம�அறி@ திலேன.  3 
3379  சித�பர1ேத ஆன@த சி1த�தி� நட@தா> 
சிறிதறி@த ப�இ>B� �:��அறி ேவேனா 
பத�ெபற1ேத� பழ�பிழி@� பாX�ந=� பா � 
ப?ெந3M� கல@தெதன7 பா�மகிH ேவேனா 
நித�பரவி ஆன@த நி1திைரநZ காத 
நி1த�பணி GK@தி>ப சி1திெப= ேவேனா 
மத�பரE மைல0ெச�.கி" சிற@தசிறி ேய>நா> 
வ�ள" � நாத�தி� உ�ள�அறி ேயேன.  4 
3380  கள.கமற7 ெபா�நட�நா> கC<ெகாCட த�ண� 
கைட0சிறிேய> உள�V1�. கா31தெதா� கா3தா> 
விள.க�ற7 ப:1தி<ேமா ெவ�பிஉதி�@ தி<ேமா 
ெவ�பா� ப:.கிB�எ> கர1தி"அக7 ப<ேமா 
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ெகாள.க�� மலமாைய.  ர கவ�@ தி<ேமா 
 ர கவ ராெதன�  றி7பி"அக7 ப�B� 
�ள.கமற உCTவேனா ெதாCைடவி.கி. ெகா*ேமா 
ேஜாதிதி� உள�எ�ேவா ஏ��அறி@ திலேன.  5 
3381  தி�7ெபா�வி" தி�நட�நா> ெச>=கCட த�ண� 
சி1திஎB� ெபCணரசி எ1திஎ>ைக பி�1தா� 
க�7பறியா ெதைனஅத>�> கல@தG1தி எB�ஓ� 
காKைகதா> கCடளவி" கனி@�மகிH@ தி<ேமா 
வி�7ப�றா ெதைன�னி@� வி<1தி<ேமா ேநய� 
விைள@தி<ேமா இவ�. நித� சCைடவிைள@ தி<ேமா 
த�7ெபா�வி" இ�வ�. � ச@ததிஉC டாேமா 
தைடப<ேமா தி�உள@தா> ச�=�அறி@ திலேன.  6 
3382  ஆன@த நட�ெபா�வி" கCடத� ண1ேத 
அ�ம�@ெதா> ெற>க�1தி" அைட@தம�@த த�தா> 
கான@த மத1தாேல காரமைற ப<ேமா 
க<கார மாகிஎ>ற> க�1தி"உைற@ தி<ேமா 
ஊன@த மற.ெகா*�ேபா தினி.கரச� த�ேமா 
உண.கச@�  ம��எதி� எ<1திடேந�@ தி<ேமா 
நான@த உளவறி@� பிற�.கீய வ�ேமா 
ந"லதி� உள�எ�ேவா வ"லதறி@ திலேன. 7 
3383  தா3ெகாCட தி�7ெபா�வி" எக� � நாத> 
ச@நிதிேபா3 வரவி<1த தனி.கரண7 Vைவ 
கா3ெகாC< வ@தி<ேமா பழெகாC< வ�ேமா 
கனி@தபழ ெகாC<வ� காலதைன மதமா� 
ேப3ெகாC< ேபா3வி<ேமா பில1திைடவ ZH@ தி<ேமா 
பி>ப<ேமா �>ப<ேமா பிணகிஒளி1 தி<ேமா 
வா3ெகாC< ெவ>றி<ேமா ேதா�றி<ேமா எ>ைன 
மற@தி<ேமா தி�உள1தி> வCண�அறி@ திலேன.  8 
3384  தZ�<மணி7 ெபா�நட[ெச3 தி�வ�கC ேட1த0 
ெச"கி>ேற> சிறிேய>�> ெச>றவழி அறிேய> 
கா�<வழி கிைட1தி<ேமா நா�<வழி த�ேமா 
கா"இைள7G. கC�<ேமா காணாேதா களி7பா� 
ேம��னிைட வி<1தி<ேமா ப�ள1ேத வி<ேமா 
விேவக�எB� �ைணM=ேமா ேவட�பய� உ=ேமா 
ஈ�<தி� வ�0ச�க� காணE�ேந�@ தி<ேமா 
எ7ப�ேயா தி�உள@தா> ஏ��அறி@ திலேன.  9 
3385  ஞானமணி7 ெபா�நட[ெச3 தி�வ�கC �டேவ 
நட.கி>ேற> அ@ேதா�> நட@தவழி அறிேய> 
ஊனமி � ஆணவமா� பாவிஎதி�7 ப<ேமா 
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உைடைமஎலா� பறி1தி<ேமா நைடெமலி@� ேபாேமா 
ஈன�=� அககார7 Gலி =.ேக வ�ேமா 
இ0ைசஎB� இரா.கத7ேப3 எைன7பி�1�. ெகா*ேமா 
ஆனமல1 தைடநZ.க அ��<ைணதா> உ=ேமா 
ஐய�தி� உள�எ�ேவா யா�மறி@ திலேன.  10 
 
 
தி�0சி�ற�பல� 
12. பி�ைள0 சி= விCண7ப� 
எ:சீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3386  த�1தஓ� மகைன1 த@ைதஈC 
ட�1தா"  
தாMட> அைண7ப�தா3 அ�1தா" 
பி�1ெதா� த@ைத அைண7ப>இ ெகன. 7  
ேபசிய த@ைதM� தாM� 
ெபா�1தி� ேமனி அ�பல1 தா<�  
GனிதநZ ஆதலா" எ>ைன 
அ�1த� ேபா�� அைண1திட" ேவC<�  
அ�ைமஅ7 பாஇனி ஆ�ேற>. 1 
3387  ெப�றத� பி�ைள.  ணகைள எ"லா�  
ெப�றவ� அறிவேர அ"லா" 
ம�றவ� அறியா� எ>றைன ஈ>ற  
வ�ளேல ம>றிேல ந�. � 
ெகா�றவ ஓ�எC  ண1தவ நZதா> 
 றி.ெகாCட ெகா�யேன>  ணக� 
��=�ந> கறிவா3 அறி@��எ> றைனநZ  
�னிவெத> �னிEதZ�@ த�ேள.  2 
3388  ெவ�மதி. ெகா�ய மக>ெகா<[ ெச3ைக  
வி��பிB� அஙன� GKய0 
ச�மதி. கி>றா� அவ>றைன7 ெப�ற  
த@ைததா3 மக>வி�7 பாேல 
இ�மதி0 சிறிேய> விைழ@தெதா> றிைலநZ  
எ>றைன விைழவி.க விைழ@ேத> 
ெச�மதி. க�ைண1 தி�ெநறி இ�நி>  
தி�Eள� அறிMேம எ@தா3. 3 
3389  ெபா3பிைழ அன@த� Gக"கி>ேற> அதி"ஓ�  
G"�ைன ஆயிB� பிற�.  
ைநபிைழ உளேத" நவி>றிேட> பிற�பா"  
நCணிய க�ைணயா" பலேவ 
ைகபிைழ யாைம க��கி> ேற>நி>  
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கழ�பத� விைழகி>ேற> அ"லா" 
ெச3பிைழ ேவெறா> றறிகிேல> அ@ேதா  
தி�Eள� அறிMேம எ@தா3.  4 
3390  அ7பணி ��204எ> அ7பேன ம>றி"  
ஆன@த நட�GK அரேச 
இ7Gவி தனிேல அறிEவ@ த�ெதா�  
�@தநா� வைரM�எ> தன.ேக 
எ7பணி இ�டா3 அ7பணி அலெத>  
இ0ைசயா" GK@தெதா> றிைலேய 
ெச7Gவ ெத>நா> ெச3தைவ எ"லா�  
தி�Eள� அறிMேம எ@தா3. 5 
 204. அ7பணிசைட - ச. �. க. பதி7G. 
3391  �>ெனா< பி>B� நZத� மடவா�  
�ய.கினி" ெபா�@திேன> அ�E� 
ெபா>ெனா< விள � சைபநட1 தர?>  
Gண�7பலா" எ>Gண�7 பலேவ 
எ>ெனா<� இ�@தி கறிகி>ற நின.ேக  
எ@ைதேவ றிய�Gவ ெத>ேனா 
ெசா>ென< வான1 தர�ைபய� எனிB�  
���ெபன. காCகி>ேற> தனி1ேத.  6 
3392  இ>Bமி ெகைனநZ மட@ைதய� �ய.கி"  
எ3�வி1 தி<திேய" அ�E> 
த>Bள7 Gண�7பி ெகன.ெகா� சிறி��  
ச�மத� அ>=நா> இதைன7 
ப>Bவ ெத>ேன இதி"அ� வ�7G7  
பா"உT� காைலேய உளதா" 
ம>B�அ� பல1ேத நட�GK ேவா3எ>  
மதி7ெபலா� தி�வ� மல�.ேக. 7 
3393  அறிவிலா0 சிறிய ப�வ1தி� றாேன  
அ�@தலி" என. ள ெவ=7ைப7 
பிறிவிலா ெத>B� கல@ததZ அறிதி  
இ>=நா> ேப?வ ெத>ேன 
ெசறிவிலா. கைடேய> எ>னிB� அ�ேய>  
தி�வ�� அ�தேம விைழ@ேத> 
எறிவிலா0 ?ைவேவ ெறவ�றிB� விைழேவா�  
எ�<ைண ேயB�இ> ெற@தா3.  8 
3394  இ>?ைவ உணE பலபல என.கி  
ெக@ைதநZ ெகா<7பி.க0 சிறிேய> 
நி>?ைவ உணெவ> =Cகி>ேற> இ>B�  

RangaRakes tamilnavarasam.com



நZத� வி1தி�" அ�நி> 
த>?த@ தர�இ ெகன.கதி" இைறM�  
ச�மத� இ"ைலநா> தாேன 
எ>?த@ தர1தி" ேத<ேவ> அ"ேல>  
ேத�ய ��இைல ஈCேட.  9 
3395  ெசறிவதி" மன1ேத> காசிேல ஆைச  
ெச3திேல> இ@தநா� அ>றி 
அறிவதி" லாத சி=ப� வ1��  
அ<1தவ� ெகா<1தகா சவ�ேம" 
எறிவ�� ேம��" எறி@த�� என. �  
இ�.கி>ற நZ அறி@ த�ேவ 
பிறிவதி" லாநி> அ��ெப�� ெபா�ைள7  
ெப�றன> ேப?வ ெத>ேன.  10 
3396  பண1திேல சிறி�� ஆைசஒ> றிைலநா>  
பைட1தஅ7 பணகைள7 பலகா" 
கிண�றிேல எறி@ேத>  ள1திX� எறி@ேத>  
ேகணியி" எறி@தன> எ@தா3 
 ண1திேல நZதா> ெகா<.கி>ற ெபா�ைள  
எறிகேல> ெகா<.கி>ேற> பிற�.ேக 
கண1திேல எ"லா� கா�<�நி> அ�ைள.  
கCடன> இனி0ெசா"வ ெத>ேன. 11 
3397  கிைள1தஇY Eட�பி" ஆைசஎ� ளளE�  
கிைள1திேல> பசிஅற உணE 
திைள1தி<@ ேதா=� ெவ=7ெபா<� உCேட>  
இ>=ேம ெவ=7பி"உC கி>ேற> 
தைள1தி< �ைடஊ> உட�ெபா� சிறி��  
த�1திட நிைன1திேல> இ>=� 
இைள1திட விைழகி> ேற>இ� நா>தா>  
இய�ப"எ> நZஅறி@ த�ேவ.  12 
3398  இYEல கதிேல இைறஅர சா�சி  
இ>ப1�� ம�ைறஇ> ப1�� 
எYவள ெவனிB� இ0ைசஒ> றறிேய>  
எCTேதா ற�வ�. கி>ேற> 
அYEலக கதிேல இ@திர� பிரம�  
அK�த ேலா�அைட கி>ற 
கYைவஇ> ப1�� ஆைசச� றறிேய>  
எ@ைதஎ> க�1தறி@ த�ேவ.  13 
3399  சKையஓ� நா> � கிKையஓ� நா> �  
சா�றி<� ேயாகேமா� நா> � 
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GKயE� பதக� ெபா�@தE� என�  
G@தியி" ஆைசச� றறிேய> 
ெபKயேதா� ஞான� நா>கிB� ஆைச  
ெப�றிேல> �1திெப� றிடE� 
உறியேதா� இ0ைச என.கிைல எ>ற> 
உ�ள�நZ அறி@தேத எ@தா3.  14 
3400  இற.கE� ஆைச இ"ைலஇ7 ப�நா>  
இ�.கE� ஆைசஇ> றினிநா> 
பிற.கE� ஆைச இைலஉல ெக"லா�  
ெபKயவ� ெபKயவ� எனேவ 
சிற.கE� ஆைச இைலவிசி1 திரக�  
ெச3யE� ஆைசஒ> றி"ைல 
�ற.கE� ஆைச இைல�ய� அைட@�  
aகE� ஆைசஒ> றிைலேய.  15 
3401  ச�சைப.  Kயா� த�ெமா<� J�1  
தனி1தேப ர>Gெம3 அறிE� 
ந�சைப.  Kய ஒ:.க�� அழியா  
ந"லெம3 வாH.ைகM� ெப�ேற 
சி�சைப நட�� ெபா�சைப நட��  
தின@ெதா=� பா�நி> றா�1 
ெத�சைப உலக1 �யி�.ெகலா� இ>ப�  
ெச3வெத> இ0ைசயா� எ@தா3. 16 
3402  உ�மலி உலகி" உ>ைனநா> கல@ேத  
ஊழிேதா fழிM� பிKயா 
ெதா�ைமM� றழியா7 ெப�ைமெப� ற�ேய>  
உ>ைனேய பா� நி>றா� 
இ�நில1 ேதாகி. களி.கE� பிற�.  
கி<.கT� றா"அைவ தவி�1ேத 
தி�மணி7 ெபா�வி" அ>Gைட யவரா0  
ெச3யE� இ0ைசகாC எ@தா3.  17 
3403  எYEயி�1 திர*� எ>Bயி� எனேவ  
எCணிந" இ>Gற0 ெசயE� 
அYEயி� க*.  வ��இைட g�ைற  
அக�றிேய அ0சநZ. கிடE� 
ெசYைவM� =ன� தி�7பத� பா�0  
சிவசிவ எ>=J1 தா� 
ஒYE= களி7பா" அழிEறா திேக  
ஓகE� இ0ைசகாC எ@தா3.  18 
3404  உலகறி ெவன.கி  �றநா� ெதாடகி  
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உ>அறி வைடM�நா� வைரயி" 
இலகிஎ> ேனா< பழகிM� எைன1தா>  
எCணிM� நCணிM� பி>ன� 
விலகிய மா@த� அைனவ�� இேக  
ெம3Mற. J�நி> =ைனேய 
அலகி"ேப ர>பி" ேபா�றிவாH@ திடE�  
அ�யேன� கி0ைசகாC எ@தா3.  19 
3405  தி�வள� தி�0சி� ற�பல� ஓ �  
சித�பர� எB�ெப� ேகாயி" 
உ�வள� மைறM� ஆகம. கைலM�  
உைர1தவா றிய"ெபற7 G�.கி 
ம�வள� மலK> விள.கிநி> ேமனி  
வCணகC <ளகளி1 திடE� 
க�வள� உலகி" தி�விழா. கா�சி  
காணE� இ0ைசகாC எ@தா3.  20 
3406  தகேம அைனயா� J�ய ஞான  
சமரச ?1தச> மா�.க0 
சகேம கC< களி.கE� சக�  
சா�தி�. ேகாயி"கC �டE�205 
�கேம ெப=[ச� சக�நZ hழி  
�லகE� சக1தி" அ�ேய> 
அகேம  ளிர நி>றைன7 பா�  
ஆடE� இ0ைசகாC எ@தா3.  21 
 205. சக� சா�தி�.ேகாயி" - வடi� ஞானசைப. ச . �. க. 
3407  க�ைணேய வ�வா37 பிற�க*. க<1த  
க<@�ய� அ0சமா திகைள1 
த�ணநி> அ�ளா" தவி�1தவ�. கி>ப�  
தரE�வ> Gைலெகாைல இரC<� 
ஒ�விய ெநறியி" உலெகலா� நட.க  
உஞ�றE� அ�பல@ தனிேல 
ம�விய Gகைழ வ:1தE� நி>ைன  
வாH1தE� இ0ைசகாCஎ@தா3.  22 
3408  மCTல கதிேல உயி�க�தா� வ�@��  
வ�1த1ைத ஒ�சிறி ெதனிB� 
கCTற7 பா�1�� ெசவிMற. ேக�<�  
கண��நா> சகி1திடமா�ேட> 
எCT=� எனகேக நி>ன�� வல1தா"  
இைச1தேபா திைச1தேபா ெத"லா� 
நCT�அY வ�1த� தவி�. �ந" வர@தா>  
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ந" த" என.கி0ைச எ@தா3.  23 
3409  இைவயலா" பிறிேதா� விடய1தி" இ0ைச  
என.கிைல இைவஎலா� எ>B� 
சிைவெயா<� அம�@த ெப�@தயா நிதிநி>  
தி�Eள1 தறி@த� தாேன 
தவ�இேல> எனிB� இ0ைசயி> ப�நZ  
த�தேல ேவC<�இY வி0ைச 
நைவஇலா இ0ைச எனஅறி வி.க  
அறி@தன> நவி>றன> எ@தா3.  24 
 
 
தி�0சி�ற�பல� 
13. பி�ைள7 ெப� விCண7ப� 
எ:சீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3410  தனி7ெப�[ ேசாதி1 தைலவேன 
என�  
த@ைதேய தி�0சி�ற� பல1ேத 
கனி7ெப� க�ைண. கடEேள அ�ேய> 
க�திநி> =ைர. �விC ண7ப� 
இனி7G=� நின� தி�Eள1 தைட1ேத  
என.க�� GKகநZ விைர@ேத 
இனி0சி= ெபா:�� தK1திேட> உ>ற>  
இைணமல�7 ெபா>ன� ஆைண.  1 
3411  திKபிலா7 ெபா�ேள தி�0சி�ற� பல1ேத  
திகHகி>ற ெத3வேம அ>ப� 
பKE=@ ேதா=� விைர@�வ@ த�*�  
பCபேன பைரயிட7 பாகா 
ெபKயெபா� சைபயி" நட�GK கி>ற  
ேபர�� ேசாதிேய என.ேக 
உKயந" த@ைத வ�ளேல அ�ேய>  
உைர.கி>ேற> ேக�ட�� இ�ேவ.  2 
3412  தானலா திைறM� உயி�.கைச வி"லா1  
தைலவேன தி�0சி�ற� பல1ேத 
வானலா" ேவெறா> றிைலஎன உைர7ப  
வயகிய ெம3யி>ப வாHேவ 
ஊனலா" உயி�� உள��உ� உண�E�  
உவ7Gற இனி. @ெத� ள�ேத 
ஞானநா டக[ெச3 த@ைதேய அ�ேய>  
நவி"கி>ேற> ேக�ட�� இ�ேவ.  3 
3413  எ>Bயி�.  யிரா� ெத3வேம எ>ைன  
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எ:ைமM� கா1த�� இைறவா 
எ>Bள1 தினி. � தZ[?ைவ. கனிேய  
என.கறி Eண�1திய  �ேவ 
எ>Bைட அ>ேப தி�0சி�ற� பல1ேத  
என.க�� GK@தெம3 இ>ேப 
எ>ைனஈ> ெற<1த த@ைதேய அ�ேய>  
இைச.கி>ேற> ேக�கஇ� ெமாழிேய.  4 
3414  க�ைணயா� அ�ேத எ>Bயி�.  யிேர  
கனி@தசி� ற�பல. கனிேய 
வ�ணமா மைறயி> ெம37ெபா�� ஆகி  
வயகிய வ�ளேல அ>ப� 
ெத��நிைற உள1ேத திகHதனி1 தைலைம1  
ெத3வேம தி�வ�� சிவேம 
த�ண�எ> ஒ�ைம1 த@ைதேய தாேய  
தK1த�� தி�0ெசவி. கி�ேவ.  5 
3415  எ>ைனஆC ட�ளி எ>பிைழ ெபா=1த  
இைறவேன தி�0சி�ற� பல1ேத 
எ>ைனஆC ட[ேச" உன. ந" அ�ளி  
கீ �� எ>றஎ>  �ேவ 
எ>ைனேவ ெறCணா ��ளேத உண�1தி  
என. ேள விள ேப ெராளிேய 
எ>ைனஈ> றளி1த த@ைதேய விைர@தி  
ேக�ற�� தி�0ெசவி. கி�ேவ.  6 
3416  இ��Gேந� மன1ேத> பிைழெயலா� ெபா=1ெத>  
இதய1தி" எ:@தி�@ த�ளி 
வி��Gெம37 ெபா�ளா� த>னிய" என.   
விளகிட விள.கிM� கல@ேத 
க��G�. கனிபா" அ�ெதா< ெச:@ேத>  
கல@ெதன இனி.கி>ேறா3 ெபா�வி" 
அ��ெப�[ ேசாதி அ7பேன உள1ேத  
அைட1த�� எ>ெமாழி இ�ேவ.  7 
3417  மல1திேல கிட@ேத> தைனெய<1 த�ளி  
ம>னிய வ�வளி1 தறிஞ� 
 ல1திேல பயிX@ தர�மி ெகன. .  
ெகா<1�ேள விள ச�  �ேவ 
பல1திேல சி�ற� பல1திேல ெபா>ன�  
பல1திேல அ>ப�த� அறிவா� 
தல1திேல ஓ � தைலவேன என�  
த@ைதேய ேக�கஎ> ெமாழிேய. 8 
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3418  விCடேபா தக�� அறிவ�� ெபா�ேள  
ெம3யேன ஐயேன உலகி" 
ெதாCடேன> த>ைன அ<1தவ� ேநய�  
_H@தவ� உறவின� தாய� 
ெகாC<ட> பிற@ேதா� அயலவ� எB�இ.  
 றி7பின� �ககளி" இைள7ைப. 
கCடேபா ெத"லா� மயகிஎ> B�ள�  
கலகிய கல.க�நZ அறிவா3. 9 
3419  சீ�1தசி� சைபஎ> அ7பேன என�  
ெத3வேம எ>ெப�[ சிற7ேப 
ஆ�1தஇY Eலகி" அ�ைமய� �ைணவ�  
அ<1தவ� உறவின� ேநய� 
ேவ�1தம� றயலா� பசியினா" பிணியா"  
ெம3Mள� ெவ��பிய ெவ�7ைப7 
பா�1தேபா ெத"லா� பய@ெதன ��ள�  
பைத1த�> உள�அறி யாேதா.  10 
3420  பைர1தனி ெவளியி" நட�GK@ த�*�  
பரமேன அ��ெப�� ெபா�ேள 
தைர1தல1 திய>ற வாH.ைகயி" வ=ைம0  
சகட7 பாவியா" வ�@தி 
நைர1தவ� இைளஞ� �தலிேனா� எைனேயா�  
நCப>எ> றவரவ�  ைறக� 
உைர1தேபா ெத"லா� ந<கிஎ> B�ள�  
உைட@த�> உள�அறி யாேதா.  11 
3421  அ>ைனேய அ7பா தி�0சி�ற� பல1ெத>  
ஐயேன இYEல கதிேல 
ெபா>ைனேய உைடயா� வறியவ� மடவா�  
GகX�ஆ டவ�இவ� க*. � 
த>ைனேய அறியா7 பிணியினா" ஆவி  
தள�கி>றா� த�ண�ஈ ெதனேவ 
ெசா>னேபா ெத"லா� பய@�நா> அைட@த  
ேசாப1ைத நZஅறி யாேயா.  12 
3422  உCடேதா ெற"லா� அ�ெதன இனி. �  
ஒ�வேன சி�சைப உைடயா3 
விCடேப �லகி" அ�மஇY வ Zதி  
ேமE�ஓ� அக1திேல ஒ�வ� 
ஒC<யி� ம�@தா� அல=கி> றா�எ>  
ெறா�வேரா ெடா�வ�தா� ேபசி. 
ெகாCடேபா ெத"லா� ேக�ெடன ��ள�  
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 ைலந< கியதறி@ திைலேயா.  13 
3423  காவிேந� கCணா� பகேன206 தைலைம.  
கடEேள சி�சைப தனிேல 
ேமவிய ஒளிேய இYEல கதி"ஊ�  
வ Zதிஆ திகளிேல மனித� 
ஆவிேபா ன�ெகாC <றவின� அ:த  
அ: ர" ேக�டேபா ெத"லா� 
பாவிேய> உ�ள� பகீ�என ந<கி7  
பைத1த�> உள�அறி யாேதா.  14 
 206. காவிய" க�ைண வ�வேன - �த� பதி7G, ெபா. ?. பதி7G. 
3424  நாதேன எ>ைன ந�பிய மா@த�  
ஞால1தி" பிணிபல அைட@ேத 
ஏதேந�@ திட.கC ைடயேகா அ�ேய>  
எ3திய ேசாப�� இைள7G� 
ஓதேந� உ�ள ந<.க�� திைக7G�  
உ�றேப� ஏ.கமா திக*� 
தZதேன> இ>= நிைன1திட உ�ள�  
தி<.கிட" நZஅறி@ திைலேயா.  15 
3425  க�றவ� உள1ேத க��பினி" இனி. �  
கCTத� கடEேள எ>ைன7 
ெப�றதா3 ேநய� உறவின� �ைணவ�  
ெப�கிய பழ.கமி.  ைடேயா� 
ம�றவ� இேக தனி1தனி பிK@�  
மைற@தி�ட ேதா=�அ7 பிKைவ 
உ�=நா> நிைன. @ ேதா=�உ� ந<கி  
உைட@தன> உைடகி>ேற> எ@தா3.  16 
3426  எ>=�நா <=ேவா�. கி>பேம GKM�  
எ@ைதேய எ>றைன0 _H@ேத 
ந>=நா �யந" ேலா�உயி�7 பிKைவ  
நாயிேன> கC<ேக� <�ற 
அ>=நா> அைட@த ந<.க�@ �ய��  
அளவிைல அளவிைல அறிவா3 
இ>றவ� பிKைவ நிைன1தி<@ ேதா=�  
எ3தி<� �ய��நZ அறிவா3. 17 
3427  நிைலGK@ த�*� நி1தேன உலகி"  
ெநறியலா ெநறிகளி" ெச>ேற 
ெகாைலGK@ தி�ட ெகா�யவ� இவ�எ>  
றயலவ�  றி1தேபா ெத"லா� 
உைலGK@ தி<ெவ@ தZவயி� =�ேள  
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உ�ெறன ந<ந<.  �ேற 
�ைலGK@207 ேதா�. கCகைள b�1  
�ய�@த�� நZஅறி@ த�ேவ. 18 
 207. ெதாைலGK@�  �த�பதி7G, ெபா.?, ச.�.க. 
3428  ஓ�@தஉ� ளக1ேத நிைற@ெதாளி� கி>ற  
ஒ�வேன உலகிய" அதிேல 
மா@த�க� இற7ைப.  றி1தி<� பைறயி>  
வ"ெலாலி ேக�டேபா ெத"லா� 
கா@திஎ> உ�ள� கலகிய கல.க�  
கடE�நZ ேயஅறி@ தி<வா3 
ஏ@��இY Eலகி" இற7ெபனி" எ@தா3  
எ>Bள� ந< வ திய"ேப.  19 
3429  மைற�� வய � ஒ�தனி1 தைலைம  
வ�ளேல உலகர சா�ேவா� 
உைற��208 வா�ெகாC ெடா�வைர ஒ�வ�  
உயிரற0 ெச3தன� எனேவ 
தைறMற0 சிறிேய> ேக�டேபா ெத"லா�  
தள�@�ள ந<கிநி> றய�@ேத> 
இைறM�இY Eலகி" ெகாைலஎனி" எ@தா3  
எ>Bள� ந< வ திய"ேப.  20 
 208. உைறஉ= - �த�பதி7G, ெபா.?., ச. �. க.  
3430  தா3ெமாழி  றி1ேத கண.கிேல ம�ேறா�  
தா3. நா" எ>பைத இரCடா3 
வா3ெமாழி வ[ச� Gக>றன> வைர@ேத>  
ந<கிேன> நிைன1தைத மன1ேத 
a3ெமாழி ேநய� ந�பிேனா� இ"லி"  
_H@தன> நிைன1த� �ய�@ேத> 
கா3ெமாழி Gக>ேற> ெபா3ெமாழி Gக>ேற> 
கலகிேன> அ�நிைன1 ெத@தா3.  21 
3431  எ�ட�� ெபா�ேள தி�0சி�ற� பல1ேத  
இலகிய இைறவேன உலகி" 
ப��னி உ�ேறா� பசி1தன� கைளயா"  
பரதவி. கி>றன� எ>ேற 
ஒ��ய பிறரா" ேக�டேபா ெத"லா�  
உள�பகீ� எனந<.  �ேற> 
இ�டஇY Eலகி" பசிஎனி" எ@தா3  
எ>Bள� ந< வ திய"ேப.  22 
3432  ப"லிக� பலவா யிட1��உ0 சியிB�  
பக��ேந� �த�பல வயிB� 
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ெசா"லிய ேதா=� பிற��ய� ேக�க0  
ெசா"கி> றேவாஎன0 _H@ேத 
ெம"லிய மன�ெநா@ திைள1தன> Jைக  
ெவ ர" ெசM@ெதா=� எ@தா3209 
வ"லிய.  ர"ேக� டய�ப?7 ேபால  
வ�@திேன> எ@ைதநZ அறிவா3.  23 
 209. எ@தா3 Jைக ெவ ர" ெசM@ேதா=� - �த�பதி7G, ெபா.?.,பி. இரா.  
3433  கா.ைகக� Jவ. கலகிேன> ப�@தி>  
க< ர" ேக�<ள  ைல@ேத> 
தா.கிய ஆ@ைத  ர"ெசய7 பய@ேத>  
சா. ர" பறைவயா" தள�@ேத> 
வ Z.கிய ேவ= ெகா<[ச  ன[ெச3  
வ Z.களா" மயகிேன> விட1தி"210 
ஊ.கிய பா�ைப. கCடேபா ��ள�  
ஒ<கிேன> ந<கிேன> எ@தா3. 24 
 210. விட1தி> - ச. �. க.  
3434  ேவ=ப" விட[ெச3 உயி�கைள. கC<  
ெவ�விேன> ெவ3யநா3.  :வி> 
சீறிய  ரேலா ட: ர" ேக�<1  
தியகிேன> ம�ைறெவ[ ச ன. 
Jறதா� வில  பறைவஊ� வனெவ  
ேகா�ெசM�211 ஆடவ� மடவா� 
ஊ=ெச3 ெகா<[ெசா" இைவ.ெகலா� உ�ள�  
உயகிேன> மயகிேன> எ@தா3.  25 
 211. ெச=� - பி. இரா. பதி7G. 
3435  நிற�= விழி.கீH7 Gற1ெதா< ேதா*�  
நிைறஉட� பி�சில உ=7G� 
உறEேதா" த�1�1 ��1தி<@ ேதா=�  
உ>னிம� றைவகைள அ@ேதா 
பிற��ய� கா�ட1 ��1தேவா எ>=  
ேப��= மயகிெந[ ?ைட@ேத> 
ந=விய �கிலி" கைறஉற. கCேட  
ந<கிேன> எ@ைதநZ அறிவா3.  26 
3436  மைகய� எைன1தா� வலி@�=@ ேதா=�  
மயகிநா� இவெரா< �யகி 
இ ள களி1தா" களி1தவ�.  டேன  
இ>ன"உ� றி<�நம. கி>ன" 
தகிய பிற�த� �ய�தைன.212 காCட"  
ஆ �அ1 �ய�ற1 தKேய� 
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பகமீ ெதனேவ எCணிநா> உ�ள�  
பய@த�� எ@ைதநZ அறிவா3. 27 
 212. �ய�கைள - ச. �. க. 
3437  வலி@ெதைன அைழ. � மட@ைதய� ெத�வி"  
மைற@�வ@ த<1தபி> நிைன@ேத 
மலி@திவ� காணி" வி<வ�அ> றிவரா"  
மயகிஉ� மகிH@தன� எனிேலா 
நலி@தி< பிற�த@ �ய�தைன. கCேட  
ந< ற வ��என7 பய@ேத 
ெமலி@�ட> ஒளி1� வ Zதிேவ ெறா>றி>  
ேமவிேன> எ@ைதநZ அறிவா3.  28 
3438  களி7G= ?கமா� உணவிைன. கCட  
கால1�� உCடகா ல1�� 
ெநளி7G= மன1ேதா ட[சிேன> எைன1தா>  
ேந�@தப" ?பகளி" ேநய� 
அளி7G= வி�@�C டம�கஎ> றைழ.க  
அவ�க*. க>பிேனா டாேக 
ஒளி7G= வா�1ைத உைர1தய" ஒளி1ேத  
பய1ெதா<� உ�றன> எ@தா3.  29 
3439  இ>G=� உணE ெகாCடேபா ெத"லா�  
இ0?க1 தா"இனி யா� 
�>G= ெகா"ேலா எ>=ள� ந<கி0  
_Hெவ= வயி�ெறா<� இ�@ேத> 
அ>பிேல அ>ப� ெகா<1தைவ எ"லா� 
ஐயேகா213 ெத3வேம இவ�றா" 
வ>Gற0 ெச3ேய" எ>=ள� பய@�  
வாகிMC ��@தன> எ@தா3.  30 
 213. ஐயேவா - ப�ேவ=பா<. ஆ. பா. 
3440  உ�றதா ரணியி" என. ல  ண�0சி  
உ�றநா� �த"ஒ� சிலநா� 
ெப�றதா3 வா�ட� பா�7பத� க[சி7  
ேப�ண ECடன> சிலநா� 
உ�றவ� ேநய� அ>Gளா� வா�ட�  
உ=வத� க[சிேன> உCேட> 
ம�றிைவ அ"லா" ?கஉணா. ெகா�ள  
மனந< கிய�நZ அறிவா3.  31 
3441  ெதா:@தைக உைடய ேசாதிேய அ�ேய>  
ேசா�பலா" வ�@திய ேதா=� 
அ:@தஎ> உ�ள� பய@தைத எ>னா"  
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அளவிட� ெக3�ேமா பகலி" 
வி:@�= a.க� வரவ� த<1��  
வி��டா வ>ைமயா" aகி 
எ:@தேபா ெத"லா� பய1ெதா<� எ:@ேத>  
எ>ெச3ேவ> எ>ெச3ேவ> எ>ேற.  32 
3442  அ@தேமா டாதி இ"லேதா� ெபா�வி"  
அ��ெப�[ ேசாதிேய அ�ேய> 
ெசா@தேமா அறிேய> பகலிர ெவ"லா�  
a.கேம கCடன> a.க� 
வ@தேபா ெத"லா� பய1ெதா< ப<1ேத>  
ம�=நா> எ:@தேபாெத"லா� 
ெதா@தமா� பய1தா" சிவசிவ a.க�  
ெதாைலவெத. கால�எ> ெற:@ேத>. 33 
3443  உைடயஅ� பல1தி" ஒ�வேன எ>ற>  
உயி�. யி� ஆகிய ஒளிேய 
கைடய>நா> நனவி" ந<கிய ந<.க�  
கண.கிேல சிறி�=� கனவி" 
இைடM= ந<.க� க�தE� ெசாலE�  
எCணE� எ:தE� ப<ேமா 
நைடM= சிறிேய> கனEகC <�ள�  
ந<கிடா நா*�ஒ> =ளேதா.  34 
3444  பகலிர வ�ேய> ப<1தேபா ெத"லா�  
a.கமா� பாவிவ@ தி<ேம 
இகX= கனவா� ெகா�யெவ� பாவி  
எ3�ேம எ>ெச3ேவா� எ>ேற 
உகXற உ�ேள ந<கிய ந<.க�  
உ>Bள� அறிMேம எ@தா3 
நகXற0 சிறிேய> கனEகC <�ள�  
ந<கிடா நா*�ஒ> =ளேதா.  35 
3445  ெதா 7G= சி=வ� பயிXகா" பயி�=�  
ெதாழிலிேல வ@தேகா ப1தி" 
சகி7பிலா ைமயினா" அ�1தன> அ�1த  
த�ண�நா> கலகிய கல.க� 
வ 7Gற நின� தி�Eள� அறிM�  
ம�=[சி" உயி�களி" ேகாப� 
மிக7G @ த�1�7 ப�டபா ெட"லா�  
ெம3யநZ அறி@தேத அ>ேறா. 36 
3446  ஒ�1தஇY Eலகி" சி=வ�பா" சிறிய  
உயி�க�பா" தZைமகC டாேக 
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அ�1திட� க[சி உைள@தன> எ>னா"  
ஆ�றிடா. கால1தி" சிறிேத 
ெபா�1�நா> பய@த பயெமலா� உன�  
G@தியி" அறி@தேத எ@தா3 
ெவ�1தெவ[ சின�எ> உள�ற. கCேட  
ெவ��பிய ந<.க�நZ214 அறிவா3.  37 
 214. ந<.க�� - ப�ேவ=பா<. ஆ. பா. 
3447  ேகாபேம வ�ேமா காமேம வ�ேமா  
ெகா�யேமா ககேள வ�ேமா 
சாபேம அைனய தைடமத� வ�ேமா  
தாமத7 பாவிவ@ தி<ேமா 
பாபேம GKM� ேலாபேம வ�ேமா  
பயனி"மா� சKய�வ@ தி<ேமா 
தாபஆ கார ேமஉ= ேமாஎ>  
ைறயநா> தள�@த�� அறிவா3.  38 
3448  காமமா மதமா காரமா திக�எ>  
க�1தினி" உ�றேபா ெத"லா� 
நாம�ஆ� உள1ேதா ைடயேவா நா>தா>  
ந<கிய ந<.க�நZ அறிவா3 
ேசமமா� உலகி" காமமா திகைள0  
ெசறி@தவ� தகைள. கCேட 
ஆைமேபா" ஒ<கி அடகிேன> அ�E�  
ஐயநி> தி�Eள� அறிM�.  39 
3449  க�1�ேவ றாகி. ேகாயிலி" G @�>  
கா�சிைய. கCடேபா ெத"லா� 
வ�1தேம அைட@ேத> பய1ெதா<� தி��பி  
வ@�ெநா@ திைள1தன> எ@தா3 
நி�1தேன நி>ைன1 �தி1தேபா ெத"லா�  
ெநகிH0சிஇ" லாைமயா" ந<கி7 
ப�1தஎ> உட�ைப7 பா�1திடா த[சி7  
ப<1த�� ஐயநZ அறிவா3.  40 
3450  G>Gலா" உட�பி> அ?1த�� இதனி"  
G @�நா> இ�.கி>ற Gண�7G� 
எ>ெபாலா மணிேய எCணிநா> எCணி  
ஏகிய ஏ.க�நZ அறிவா3 
வ>Gலா" உCT� மனிதைர. கC<  
மயகிஉ� ந<கிஆ� றாம" 
எ>ெபலா� க�க இைள1தன> அ@த  
இைள7ைபM� ஐயநZ அறிவா3.  41 
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3451  இ@தவி� சைடஎ� இைறவேன எ>ேனா  
�ய"கைல1 த�.க[ெச3 திடேவ 
வ@தவ� த�ைம. கCடேபா ெத"லா�  
மன�மிக ந<கிேன> அறிவா3 
ச@திM� ெறா�கா" ப�1தசா1 திர1ைத1  
தமியேன> மீளE கCேட 
ெநா@த�� உலக7 ப�7பி"எ> உ�ள�  
ெநா@த�� ஐயநZ அறிவா3.  42 
3452  �னி1தெவY விைனேயா நி>ன�� ெசயேலா  
ெதK@திேல> ேமாகேம லி>றி1 
தனி1தனி ஒ�சா� மட@ைதய� தம. �  
ஒ�1திைய. ைகெதாட0 சா�@ேத> 
 னி1தம� றவைர1 ெதா�டன> அ>றி.  
கல7பிேல> ம�றி�  றி1ேத 
பனி1தன> நிைன1த ேதா=�உ� உைட@ேத>  
பக�வெத> எ@ைதநZ அறிவா3.  43 
3453  பதியேன ெபா�வி" பரமநா டக[ெச3  
பCபேன நCபேன உலகி" 
ஒதியேன> பிற�பா" உர1தவா�1 ைதகளா"  
ஒ�சில வாதக� GK@ேத 
மதியிலா ைமயினா" அககK1 தத>பி>  
வ�ள"உ> அ�ளினா" அறி@ேத 
விதிையநா> ெநா@� ந<கிய ெத"லா�  
ெம3யேன நZஅறி@ த�ேவ. 44 
3454  அ�ளிைன அளி. � அ7பேன உலகி"  
அ>Gளா� வலி@ெதன. கீ@த 
ெபா�ளிைன வாகி7 ேபானேபா ெத"லா�  
G:கிய G:.க�நZ அறிவா3 
ம�*�அ7 ெபா�ைள0 சாலக1 ெதறி@�  
மனமிக இைள1த�� ெபா�ளா" 
இ�*�� எனநா> உள�ந< கிய��  
எ@ைதநி> தி�Eள� அறிM�.  45 
3455  ெபா�ளிேல உலக� இ�7பதா தலினா"  
GK@�நா� ஒ�வ�பா" பலகா" 
ம�வினா" ெபா�ளி> இ0ைசயா" பலகா"  
ம�Eகி> றா>என. க�தி 
ெவ�Eவ� எனநா> அ[சிஎY விட1��  
ேமவிேல> எ@ைதநZ அறிவா3 
ஒ�E�அ7 ெபா�ைள நிைன1தேபா ெத"லா� 
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உவ��ேன> இ�E�நZ அறிவா3.  46 
3456  தைக1தேப �லகி" ஐயேன அ�ேய>  
த�1தஉ� ள1ெதா< களி1ேத 
நைக1தேபா ெத"லா� ந<கிேன> இேக  
ந"லவா கனகளி" ஏறி 
உைக1தேபா ெத"லா� ந<கிேன> விைர@ேத  
ஓ��ய ேபாெதலா� பய@ேத> 
பைக1தேபா தயலா� பைகக*. க[சி7  
ப�கிேன> ஒ�கிேன> எ@தா3.  47 
3457  சக7Gற வாHைவ7 பா�1தி�" ேக�கி"  
ச[சல� உ=�என7 பய@ேத 
நக�Gற1 தி�. @ ேதா�டக� ேதா=�  
நCணிM� பிறவிட1 தைல@�� 
பக�ெபா: ெத"லா� நாெடா= கழி1ேத>  
பகல>றி இரE�அ7 ப�ேய 
மிக7பல விட1�� திK@தன> அ�ேய>  
விள�பெல> நZஅறி@ த�ேவ.  48 
3458  உ�Eள மடவா� தகைள நா>கC  
T�றேபா �ளந<.  �ேற> 
ஒ�Eள1 தவேர வலி@திட ேவேறா�  
உவளக1 ெதாளி1தய" இ�@ேத> 
க�Eள0 சCைட. J. ர" ேக�ட  
கால1தி" நா>உ�ற கல.க� 
தி�Eள� அறிM� உர1தெசா" என�  
ெசவிGகி" கன"G  வ�ேவ. 49 
3459  பCணிகா ரக� ெபாசி1தஅ7 ேபா��  
பரா.கிேல ெசX1திய ேபா�� 
எCணிய மடவா� தகைள விைழ@ேத  
இைச@தB பவி1தஅ7 ேபா�� 
நCணிய தயில� �:. �ற ேபா��  
நவி>றச கீத�� நட�� 
கCTற. கC< ேக�டஅ7 ேபா��  
கலகிய கல.க�நZ அறிவா3.  50 
3460  நய@தெபா� சKைக1 �கி"என. ெகன�  
நCபின� உ<1திய ேபா� 
பய@தஅ7 பய1ைத அறி@தவ� எ"லா�  
பய@தன� ெவ3யிலி� கவிைக 
விய@�ேம� பி�1த ேபாெதலா� உ�ள�  
ெவ�விேன> ைக1�கி" வ Zசி 
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அய@த� ெத�வி" நட7பத� க[சி  
அைர. ேம" வ Z.கின> எ@தா3.  51 
3461  ைகMற வ Zசி நட7பைத நாணி.  
ைககைள. க��ேய நட@ேத> 
ெம3Mற. கா�ட ெவ�விெவC �கிலா"  
ெம3எலா� ஐயேகா215 மைற1ேத> 
ைவயேம" பிற�த ேகால�� நைடM�  
வCண�� அCணேல சிறி�� 
ைபயநா> ஊ>றி7 பா�1தேத இ"ைல7  
பா�7பேன" பயமிக7 பைட7ேப>.  52 
 215. ஐயேவா - ப�ேவ=பா<. ஆ. பா 
3462  ைவகிய நகK" எழிXைட மடவா�  
வலி@ெதைன. ைகபி�1 தி:1�� 
ைசைகேவ =ைர1�� சரசவா�1 ைதகளா"  
தனி1ெதைன7 பலவிைச அறி@�� 
ெபா3கைர@ தாைண Gக>=ேம" வி:@��  
ெபா���த லியெகா<1 திைச1�� 
ைககல7 பறிேய> ந<கிேன> அவைர.  
க�@த�� இ"ைலநZ அறிவா3.  53 
3463  எளியைர வலியா� அ�1தேபா ைதேயா  
எ>மன� கலகிய கல.க� 
ெதளியநா> உைர.க வ"லவ> அ"ேல>  
தி�Eள� அறிMேம எ@தா3216 
களியைர. கC< பய@தஎ> பய@தா>  
கடலிB� ெபKய� கCடா3 
அளிய�பா" ெகா�ய� ெச3தெவ ெகா<ைம  
அறி@தஎ> ந<.க�ஆ� அறிவா�.  54 
 216. அறிM� எ@தாேய - பி. இரா. பதி7G. 
3464  இரவிேல பிற�த� இட1திேல இ�@த  
இ�7ெபலா� க�ள�க� J�. 
கரவிேல கவ�@தா� ெகா�ைளஎ> ெறன�  
காதிேல வி:@தேபா ெத"லா� 
விரவிேல217 ெந�7ைப ெம3யிேல b��  
ெவ�7ப"ேபா" ெவ��பிேன> எ@தா3 
உரவிேல ஒ�வ� தி<.ெகன வர.கC  
<ள�ந<.  �றன> பலகா".  55 
 217. விைரவிேல - �த�பதி7G, ெபா. ?., ச. ம. க., பி. இரா. பதி7G. 
3465  உர1ெதா� வ�.க ெகா�வ� ேபசியேபா  
��ளக� ந<கிேன> பலகா" 
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கர1தினா" உர1�. கதEத� �யேபா  
ைதயேவா கலகிேன> க�1தி" 
Gர1திேல அ�மா அ7பேன ஐேயா  
என7பிற� Gக>றெசா" G @ேத 
தர1தி"எ> உள1ைத. கல.கிய கல.க�  
த@ைதநZ அறி@த� தாேன.  56 
3466  மCணின Z� நைடயி" வ@தெவ@ �யைர  
மதி1�ள� வ�@திய பிற�த� 
கCணின Z� விட.கC ைடயேவா நாB�  
கCணின Z� வி�<ள கவ>ேற> 
நCணிநி> ெறா�வ� அச7பிேல218 எ>ைன  
அைழ1தேபா த�யேன> எCணா 
ெதCணியா ��ற ேதாஎன. கலகி  
ஏ>என" மற@தன> எ@தா3. 57 
 218. அைச7பிேல - ப�ேவ=பா<. ஆ. பா. 
3467  ேத��ேல மி @த ெச>ைனயி" இ�@தா"  
சிX =�219 எ>=ள� பய@ேத 
நா��ேல சிறிய ஊ�7Gற களிேல  
நCணிேன> ஊ�7Gற� அ<1த 
கா��ேல ப�.ைக. க"லிேல G>ெச3.  
கள1திேல திK@��ற இைள7ைப 
ஏ��ேல எ:த ��Mேமா இைவக�  
எ@ைதநZ அறி@த� தாேன.  58 
 219. சி= =� - �த�பதி7G, ெபா. ?., ச.�. க. பதி7G. 
3468  எ>Gைட வ@தா� த��க� ேநா.கி  
எ>ெகாேலா எ>ெகாேலா இவ�தா� 
�>Gைட யவேரா இ>Gைட யவேரா  
ெசா"Xவ ெத>ைனேயா எ>ேற 
வ>Gைட மன� கலகிஅ கவைர  
வாஎன" மற@தன> எ@தா3 
அ>Gைட220 யவைர. கCடேபா ெத"லா�  
எ>ெகாேலா எ>றய�@ ேதேன.  59 
 220. இ>Gைட - ச.� க. பதி7G. 
3469  காT= ப?.க� க>=க ளாதி  
கதறிய ேபாெதலா� பய@ேத> 
ஏT= மா< �த"பல வி�க�221  
இைள1தைவ கC<ள� இைள1ேத> 
ேகாT= ேகாழி �த"பல பறைவ  
JEத" ேக�<ள  ைல@ேத> 
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வ ZT= ெகா�ய� ைகயிேல வாைள  
தி�1த"கC ெட>என ெவ�Cேட>.  60 
 221. மி�க� - �த�பதி7G, ெபா. ?., ச.�.க., பி. இரா. பதி7G. 
3470  பிதி�@தமC உட�ைப மைற1திட வலியா�  
பி>�>ேநா. கா�ேம" ேநா.கி 
அதி�@திட நட@த ேபாெதலா� பய@ேத>  
அவ�Gக> றி�டதZ ெமாழிக� 
ெபாதி@தி� ெசவியி" G @ெதா=� பய@ேத>  
GCணியா நி>�தி எB�ஓ� 
�தி�@ததZ கனிைய. கC�ேல> ேவ�1�  
�றி@தகா3 கC<ள� தள�@ேத>.  61 
3471  வா�ய பயிைர. கCடேபா ெத"லா�  
வா�ேன> பசியினா" இைள1ேத 
வ Z<ேதா றிர@�� பசியறா தய�@த  
ெவ�றைர. கC<ள� பைத1ேத> 
நZ�ய பிணியா" வ�@�கி> ேறா�எ>  
ேந�உற. கC<ள@ ��1ேத> 
ஈ�>மா222 னிகளா3 ஏைழக ளா3ெந[  
சிைள1தவ� தைம.கCேட இைள1ேத>. 62 
 222. ஈ< - ஒ7G, �த� பதி7G. 
3472  நலித� சிறிய ெத3வெம> ைறேயா  
நா��ேல பலெபய� நா��7 
பலிதர ஆ< ப>றி .  டக�  
பலி.கடா �தலிய உயிைர7 
ெபாலிEற. ெகாCேட ேபாகE� கCேட  
G@திெநா@ �ளந<.  �ேற> 
கலிM= சிறிய ெத3வெவ ேகாயி"  
கCடகா ல1திX� பய@ேத>.  63 
3473  �Cெணன. ெகா�ேயா� பிறEயி� ெகா"ல1  
ெதாடகிய ேபாெதலா� பய@ேத> 
கCணினா" ஐேயா பிறஉயி� பைத.க.  
கCடகா ல1திX� பைத1ேத> 
மCணினி" வைலM� aC�X� கCணி  
வைகக*� கCடேபா ெத"லா� 
எCணிஎ> உ�ள� ந<கிய ந<.க�  
எ@ைதநி> தி�Eள�223 அறிM�.  64 
 223. தி�வ�� - �த� பதி7G, ெபா. ?. பதி7G. 
3474  ந<நிைல இ"லா. J�ட1ைத. க�ைண  
நCணிடா அைரயைர நா*� 
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ெக<நிைல நிைன. � சி�றதி கார.  
ேகடைர7 ெபா3யலா" கிள1தா7 
ப<நிைல யவைர7 பா�1தேபா ெத"லா�  
பய@தன> ?1தச> மா�.க� 
வி<நிைல உலக நைடஎலா கCேட  
ெவ�விேன> ெவ�விேன> எ@தா3.  65 
3475  ஓகிய தி�0சி� ற�பல �ைடய  
ஒ�தனி1 தைலவேன எ>ைன1 
தாகிய தாேய த@ைதேய  �ேவ  
தயாநிதி. கடEேள நி>பா" 
நZகிய மன1தா� யாவேர எனிB�  
அவ�தைம நிைன1தேபா ெத"லா� 
ேதகிய உ�ள� பய@தன> அ�நி>  
தி�Eள� அறிMேம எ@தா3.  66 
3476  கா�<ய� அைணேம" இ�.கE� பய@ேத>  
காலி>ேம" கா"ைவ.க7 பய@ேத> 
பா�டய" ேக�க7 பாடE� பய@ேத>  
ப[சைண ப<.கE� பய@ேத> 
நா��ய உய�@த திCைணேம" இ�@�  
ந> ற. களி1�. கா"கீேழ 
நZ�டE� பய@ேத> நZ��7ேப ?தைல  
நிைன.கE� பய@தன> எ@தா3.  67 
3477  தைலெநறி ஞான ?1தச> மா�.க�  
சா�@திட �யXறா த@ேதா 
கைலெநறி உலக. கதியிேல க�1ைத.  
கனிEற ைவ1தன� ஆகி7 
Gைலெநறி வி��பி னா�உல  யி�க�  
ெபா�என. கC�ர கா� 
ெகாைலெநறி நி>றா� தம. ள� பய@ேத>  
எ@ைதநா> J=வ ெத>ேன. 68 
3478  இYவண[ சிறிேய�  லகிய" அறிவி  
ெக3திய நாள� ெதாடகி 
ைநவண� இ�ைற7 பக"வைர அைட@த  
ந<.க�� �>ப�� உைர.க 
எYவண1 தவ�. � அல றா224 ெதனி"யா>  
இைச7பெத> இைச1தேத அைமM� 
ெசYவண1 த�ண� இ�தைல வாநி>  
தி�Eள� அறி@தேத எ"லா�.  69 
 224. அல றா� -  ைறEபடா�. �த� பதி7G. 
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3479  தைர1தல1 ெதைனநZ எ:ைமM� பிKயா1  
த�பிரா> அ"ைலேயா மன1ைத. 
கைர1�ேள G @ெத> உயிKB� கல@த  
கடE�நZ அ"ைலேயா எைன1தா> 
இைர1திவ ணளி1ேதா� சி�சைப விள �  
எ@ைதநZ அ"ைலேயா நி>பா" 
உைர1த"எ> ஒ:.க� ஆதலா" உைர1ேத>  
நZஅறி யாதெதா> =Cேடா .  70 
3480  ைகதல1 ேதா � கனியி>225 எ> B�ேள  
கனி@தஎ> கைளகCநZ அைலேயா 
ெம3தல1 தக1�� Gற1��வி� டகலா  
ெம3ய>நZ அ"ைலேயா என� 
ைபத"தZ�1 த�*@ த@ைதநZ அைலேயா  
பK@�நி> தி��>விC ண7ப� 
ெச3த"எ> ஒ:.க� ஆதலா" ெச3ேத>  
தி�Eள� ெதK@தேத226 எ"லா�. 71 
 225. கனியி" - பி. இரா. பதி7G. 
226. அறி@தேத - �த�பதி7G, ெபா. ?., ச. �. க. பதி7G. 
3481  இ>னவா ற�ேய> அ0ச�@ �ய��  
எ3திநி> றிைள1தன> அ@ேதா 
�>னஆ ணவ�� மாையM� விைனM�  
_H@தி<� மைற7G�இ  ைன1தா> 
உ>னவா ச�ேற உைர.கவா ஒ�ேட�  
எ>பவா" எ>ெச3ேவ> என� 
ம>னவா ஞான ம>றவா எ"லா�  
வ"லவா இ�த  ேமேயா.  72 
3482  எ�ளலா� பய1தா" �யKனா" அைட@த  
இைள7ெபலா� இ நா> ஆ�றி. 
ெகா�ளேவ அ<1ேத> மாையயா திக�எ>  
Jடேவ அ<1தெத> அ@ேதா 
வ�ளேல என� வாH�த� ெபா�ேள  
ம>னவா நி>னலா" அறிேய> 
உ�ள"ேவ றிைலஎ> உட"ெபா��ஆவி  
உ>னேத எ>னத> ெற@தா3.  73 
3483  எ>?த@ தர�ஓ� எ�<ைண ேயB�  
இ"ைலேய எ@ைதஎ" லா�உ> 
த>?த@ ரேம அ<1தஇ1 த�ண�  
தமியேன> தைன7பல �ய�� 
வ>?ைம மய. � அ0ச�� மைற7G�  
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மாையM� விைனM�ஆ ணவ�� 
இ>?ைவ. கனிேபா" உCகி>ற தழேகா  
இைவ.ெகலா� நா>இல. கலேவ.  74 
3484  அறிெவா� சிறிதி கறி@தநா� �த"எ>  
அ7பேன நிைனமற@ தறிேய> 
ெசறிவிலா0 சிறிய ப�வ1�� ேவ=  
சி@ைதெச3 தறி@திேல> உலகி" 
பிறிெதா� பிைழM[ ெச3திேல> அ@ேதா  
பிைழ1தன> ஆயிB�எ>ைன. 
 றிMற. ெகாCேட  ல றி7 ப�நி>  
 ண7ெப�  >றிB. கழேகா.  75 
3485  ஐயநா> ஆ<� ப�வ1தி� றாேன  
அ<1தந> ேனயேனா ட7பா 
ெபா3Mல காைச என.கிைல உன.ெக>  
Gக"என அவB�அ கிைச@ேத 
ெம3Mற1 �ற7ேபா� எ>=ேபா3 நின�  
ெம3ய�� மீ��ட மீCேட� 
�3யநி> உ�ள� அறி@தேத எ@தா3  
இ>=நா> ெசா"Xவ ெத>ேன.  76 
3486  ேத�விலா0 சிறிய ப�வ1தி� றாேன  
ெத3வேம ெத3வேம எனநி> 
சா�EெகாC ெட"லா0 சா�ைவM� வி<1ேத>  
த@ைதM�  �E�நZ எ>ேற> 
ேப�விலா �ள1ேத வ@தவா பா�7  
பித�றிேன> பிற�மதி7 பறிேய> 
ஓ�விலா7 பிைழக� ஒ>ைறM� அறிேய>  
இ>=நா> உைர7பதி ெக>ேன.  77 
3487  ெபாறி1�ைன7 பதியா7 ெப�றநா� அ�ைம  
GK@த� ேபாலேவ இ>=� 
ெசறி1�நி� கி>ேற> அ>றிஎ> உKைம1  
ெத3வ��  �E�ெம37 ெபா�*� 
ெநறி1தந� றாM@ த@ைதM� இ>G�  
ேநய�� நZஎன7 ெப�ேற 
 றி1தறி@ தத>பி> எ@ைதநா> ஏறி.  
 தி1தெத> J=க நZேய.  78 
3488  பK@�ைன7 பதியா7 ெப�றநா� அ�ைம  
பணிGK@ தாகி� வைரயி" 
GK@�= கி>ேற> அ>றிஎ> உயி��  
ெபா�*�எ> Gண�7G�எ> அறிE� 
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விK@தஎ> ?க�� த@ைதM  �E�  
ெம3�ைமM� யாE�நZ எ>ேற 
ெதK@தபி> அ@ேதா ேவ=நா> ெச3த  
ெச3ைகஎ> ெச7Gக நZேய.  79 
3489  ைமதவH விழிஎ> அ�ைமஓ� Gைடெகா�227  
வ�ளேல நி>ைனஅ> பாX� 
ைவதவ� தைமநா> மதி1திேல> அ>பா"  
வாH1�கி> ேறா�தைம வாH1தி 
உ3தவ� இவ�எ> ==கி>ேற> அ"லா"  
உ>அ�� அறியநா> ேவ= 
ெச3தெதா> றிைலேய ெச3தன> எனிB�  
தி�Eள1 தைட1திட" அழேகா.  80 
 227. ைமதவH �கி"ேபா> ற��ெபாழி க�ைண - �த� பதி7G,  
ெபா. ?., ச. �. க. 'ைமதவH விழிெய> ன�ைமேயா� Gைடெகா� வ�ளேல' எ>=� 
பாட�  
என0 ச.�.க. அ�. றி7பி<கிறா�.  
3490  ஆரண� உைர1த வைர7ெபலா� பலவா�  
ஆகம� உைரவைர7 ெப"லா� 
காரண நின� தி�வ�� ெசேகா"  
கணி7ப� களி7பிேல ஓகி 
நாரண� �தேலா� ேபா�றிட விளகி  
நட.கி>ற ெப�ைமநா> அறி@�� 
தாரணி யிைடஇ1 �>பமா திகளா"  
தைனயேன> தள�த" அழேகா.  81 
3491  பா��த" நாத7 பதிஎலா கட@த7  
பாX�அ7 பாX�அ7 பாX� 
ஓ��த" ஆகி1 தி�வ�� ெசேகா"  
உைர7ப�� ெப�ைமயி> ஓகி0 
சீ�ெபற விளக நட1திெம37 ெபா�வி"  
சிற@தெம31 த@ைதநZ இ�.க 
வா�கட" உலகி" அ0சமா திகளா"  
மக>மன� வ�@�த" அழேகா. 82 
3492  ஆ�@தேவ தா@த7 பதி�த" ேயாகா@  
த7பதி வைரM�அ7 பாX� 
ேத�@த�� ஆைண1 தி�ெநறி0 ெசேகா"  
ெச"லஓ� சி�சைப இட1ேத 
சா�@தேப K>ப1 தனியர சிய�=�  
த@ைதேய தனி7ெப�@ தைலவா 
ேப�@திேட> எ@த வித1திX� நின.ேக  
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பி�ைளநா> வ�@�த" அழேகா. 83 
3493  சி1திக� எ"லா� வ"லேதா� ஞான1  
தி�0சைப த>னிேல திக:� 
ச1திக� எ"லா� ச1த�க� எ"லா�  
தைழ1திட1 தனிஅ�� ெசேகா" 
ச1திய ஞான� விள.கிேய நட1��  
தனி�த" த@ைதேய தைலவா 
பி1திய" உைடேய> எனிB�நி> தன.ேக  
பி�ைளநா> வா<த" அழேகா. 84 
3494  சா�=ேப ரCட7 ப திக� அைன1��  
தனி1தனி அவ�=ேள நிர�பி1 
ேதா�=மா பிCட7 ப திக� அைன1��  
ேசாதியா" விள.கிஆ ன@த 
ஆ�றிேல நைன1� வள�1தி<� ெபா�வி"  
அ��ெப�@ த@ைதேய இ>ப7 
ேப�றிேல விைழ@ேத> தைலவநி> தன.ேக  
பி�ைளநா> ேப�ற" அழேகா. 85 
3495  சிற@தத1 �வக� அைன1�மா3 அலவா31  
திகHஒளி யா3ஒளி எ"லா� 
பிறகிய ெவளியா3 ெவளிஎலா� விள �  
ெப�ெவளி யா3அத� க7பா" 
நிைற@தசி� சைபயி" அ�ளர சிய�=�  
நZதிந" த@ைதேய இனிேம" 
பிற@திேட> இறேவ> நி>ைனவி� டகேல>  
பி�ைளநா> வா<த" அழேகா.  86 
3496  எCணிய எ"லா� வ"லேப ர�ளா�  
இைணயிலா1 தனிெந<[ ெசேகா" 
நCணிய தி�0சி� ற�பல1 தம�@ேத  
நட1��ஓ� ஞானநா யகேன 
தCண�� அளி. � த@ைதேய உலகி"  
தைனய>நா> பய1தினா" �யரா" 
அCணிய மலக� ஐ@தினா" இ>B�  
ஐயேகா வா<த" அழேகா.  87 
3497  கைலஎலா� GகX� கதிஎலா� கதியி"  
காCகி>ற கா�சிக� எ"லா� 
நிைலெயலா� நிைலயி" ேந�@தB பவ[ெச3  
நிைறெவலா� விளகிட7 ெபா�வி" 
மைலவிலா0 ேசாதி அ��ெப�[ ெசேகா"  
வா3ைமயா> நட1��ஓ� தனிைம1 
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தைலவேன என� த@ைதேய நின�  
தைனய>நா> தள�த" அழேகா.  88 
3498  ஆதிேய ந<ேவ அ@தேம எB�இY  
வைடெவலா� இ>றிஒ> றான 
ேசாதிேய வ�வா31 தி�0சி�ற� பல1ேத  
aயேப ர��தனி0 ெசேகா" 
நZதிேய நட1�� தனி7ெப�@ தைலைம  
நி�1தேன ஒ�1தேன நி>ைன 
ஓதிேய வ:1�� தைனய>நா> இேக  
உ=கணா" தள�த" அழேகா. 89 
3499  அ1தேன தி�0சி� ற�பல1 தரேச  
அ��ெப�[ ேசாதிேய அ�யா� 
பி1தேன எனிB� ேபயேன எனிB�  
ெபKத�� GKதனி1 தைலைம0 
சி1தேன எ"லா� ெச3திட வ"ல  
ெச"வேன சிற7பேன சிவேன 
?1தேன நின� தைனய>நா> மயகி1  
�ய�@�ள� வா<த" அழேகா. 90 
3500  உ�றேதா� தி�0சி� ற�பல1 ேதா �  
ஒ�தனி1 த@ைதேய நி>பா" 
 �ற�நா> GK@தி கறி@திேல>  �ற�  
 யி�றிேன> எ>னி"அ.  �ற� 
இ�ெறன அறிவி1 தறிEத@ ெத>ைன  
இ>Gற7 பயி�=த" ேவC<� 
ம�றய லா�ேபா> றி�1தேலா த@ைத  
வழ.கி� நZஅறி யாேயா. 91 
3501   �றேமா  ணேமா நா>அறி ேய>எ>  
 றி7ெபலா� தி�0சி�ற� பல1ேத 
உ�றதா தலினா" உலகிய" வழ.கி"  
உ�றன228 ம�ெறன தலேவ 
ெத�ெறன229 அ��ேக  �ற�எ> ப�நா>  
ெச3தி�" தி�1தேல அ>றி 
ம�றய லா�ேபா> றி�7பேதா த@ைத  
மரபி� நZஅறி யாேயா. 92 
 228. உ�றி�> - �த�பதி7G; ெபா. ?., ச. �. க. பதி7G. 
229. ெத�ெறன - விைர@�. �த�பதி7G. 
3502  மாையய" விைனயா" அKபிர மாதி  
வானவ� மனமதி மயகி1 
தZயகா Kயக� ெச3தி�" அ@ேதா  
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சிறியேன> ெச3வ� Gதிேதா 
ஆயிB� தZய இைவஎன அறிேய>  
அறிவி1�1 தி�1�த" அ>றி 
நZயிவC பிற�ேபா> றி�7ப� த@ைத  
ெநறி.கழ க"லேவ எ@தா3. 93 
3503  க�ைணM� சிவேம ெபா��என. காT�  
கா�சிM� ெப=கம� ெற"லா� 
ம��ெநறி எனநZ என.கறி வி1த  
வCணேம ெப�றி�. கி>ேற> 
இ��ெநறி மாைய விைனகளா" கல.க�  
எ3திய ெத>ெச3ேவ> எ@தா3 
ெத��நிைல இ>றி. கலகிேன> எனிB�  
சி=ெநறி பி�1தெதா> றிைலேய. 94 
3504  கலகிய ேபா�� தி�0சி�ற� பல1தி"  
க�ைணய கடEேள நி>பா" 
இலகிய ேநய� விலகிய திைலேய  
எ@ைதநி> உள�அறி யாேதா 
மலகிய மன1ேத> Gக"வெத> விைனயா"  
மாையயா" வ��பிைழ எ"லா� 
அல �எ> பிைழக� அ"லஎ> =>ேனா  
ட�.க� அைற@தன> ஆCேட.  95 
3505  இ��பிB� ெகா�ய மன[ெசM� பிைழM�  
எ>பிைழ அ>ெறன7 பலகா" 
வி��பிநி> அ�.ேக விCண7பி1 தி�@ேத>  
ேவ=நா> ெச3ததி ெக>ேன 
அ��ெபாேன தி�0சி� ற�பல1 த�ேத  
அ7பேன எ>றி�. கி>ேற> 
���பிB[ சிறிேய> Gக"வெத> நின�  
aயதா� தி�Eள� அறிM�. 96 
3506  வ��யி� இர.க� ப�றிேய உலக  
வழ.கி"எ> மன[ெச>ற ேதா=� 
ெவ�விநி> அ�.ேக விCண7பி1 தி�@ேத>  
விCண7ப[ ெச3கி>ேற> இ>=� 
உ�வஎ> உயி�தா> உயி�இர. க@தா>  
ஒ>றேத இரC�ைல இர.க� 
ஒ�வி"எ> உயி�� ஒ�E�எ> உ�ள1  
ெதா�வேன நி>பத1 தாைண.  97 
3507  தைலவ�க� எ"லா� தனி1தனி வண �  
தைலவேன இ>=�எ> உள�� 
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மைலவி"எ> அறிE� நாB�இY Eலக  
வழ.கிேல உயி�இர. க1தா" 
இல கி> றன�நா> எ>ெச3ேவ> இர.க�  
எ>Bயி� எ>னேவ றிைலேய 
நிைலெப=� இர.க� நZகி"எ> உயி��  
நZ �நி> தி�Eள� அறிM�. 98 
3508  ஆதலா" இர.க� ப�றிநா> உலகி"  
ஆடேல அ>றிஓ� விடய. 
காதலா" ஆட" க�திேல> விடய.  
க�1ெதன. கி"ைலஎ> றிட"இ7 
ேபாதலா" சிறிய ேபா��உC ட�நி>  
G@தியி" அறி@த� தாேன 
ஈதலா" ேவேறா� தZெதன திட1ேத  
இ"ைலநா> இைச7பெத> எ@தா3.  99 
3509  எ>ைனM� இர.க@ த>ைனM� ஒ>றா3  
இ�.கேவ இைசவி1 திYEலகி" 
ம>னிவாH Eறேவ வ�வி1த க�ைண  
வ�ள"நZ நின.கி� விடய� 
ப>ன"எ> அ�ேய> ஆயிB� பி�ைள7  
பாகினா" உைர.கி>ேற> எ@தா3 
இ>னவா ெறனநZ ெசா>னவா றிய�றா  
தி�@தேதா� இைறM�இ கிைலேய.  100 
3510  உ=விைன தவி�. � ஒ�வேன உலகி"  
ஓ�M� ஆ�M� உழ>=� 
சி=வ�தா� த@ைத ெவ=7பஆ�. கி>றா�  
சிறியேன> ஒ�தின ேமB� 
ம=கிநி> றா� ஆ�1ததி  Cேடா  
நி>பணி மதி7பலா" என. 0 
சி=விைள யா��" சி@ைதேய இைலநி>  
தி�Eள� அறிMேம எ@தா3.  101 
3511  த@ைதய� ெவ=7ப ம.க�தா� பயனி"  
சழ. ைர யா�ெவ காம0 
சி@ைதய ராகி1 திKகி>றா� அ@ேதா  
சிறியேன> ஒ�தின ேமB� 
எ@ைதநி> உ�ள� ெவ=7பநி> பணிவி�  
�YEல கியலி"அY வா= 
ெத@தன எ>ேற திK@த�C ேடேயா  
தி�Eள� அறியநா> அறிேய>.  102 
3512  அ�Gவி தனிேல த@ைதய� ெவ=7ப  
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அ�.க� அயலவ� உடேன 
வ�G= சCைட விைள.கி>றா� சி=வ�  
வ�ளேல நி>பணி வி<1ேத 
இ�ப�இY Eலகி" ஒ�தின ேமB�  
ஏைழேய> பிறெரா< ெவ Cேட 
ெவ�G= சCைட விைள1த�C ேடேயா  
ெம3யநி> ஆைணநா> அறிேய>.  103 
3513  வ�ள"இY Eலகி" த@ைதய� ெவ=7ப  
ம.க�தா� ஒ:.க1ைத மற@ேத 
க�ள�@ �த"_ தா<த" காம.  
கைடெதா=� மய த" ெபா3ேய 
வி�*த" GKவா� ஐயேகா அ�ேய>  
ெம3யநி> தி�7பணி வி<1ேத 
எ�ளிஅY வா=GK@தெதா> =Cேடா  
எ@ைதநி> ஆைணநா> அறிேய>. 104 
3514  மைலவிலா1 தி�0சி� ற�பல1 தம�@த  
வ�ளேல உலகினி" ெப�ேறா� 
 ைலந<.  றேவ க<க<1 ேதா�.  
ெகா�யதZ ெநறியிேல ம.க� 
Gைலெகாைல களேவ GKகி>றா� அ�ேய>  
GCணிய நி>பணி வி<1ேத 
உைலயஅY வா= GK@தெதா> =Cேடா  
உCபத1 தாைணநா> அறிேய>.  105 
3515  தனி7ெப�[ ேசாதி1 த@ைதேய உலகி"  
த@ைதய� ப�பல காX� 
இனி7G= ெமாழியா" அறிEற ம.க�  
ேக�கேவ பயி�றி<@ ேதா=� 
பனி7Gற ஓ�7 ப�கி< கி>றா�  
பCபேன எ>ைனநZ பயி�ற1 
திைன1தைன ேயB� ப�கிய �Cேடா  
தி�Eள� அறியநா> அறிேய>.  106 
3516  த>ைனேந K"லா1 த@ைதேய உலகி"  
த@ைதய� தகைள அைழ1ேத 
ெசா>னெசா" ம=1ேத ம.க�த� மன�ேபா�  
_ழேல ேபாகி>றா� அ�ேய> 
எ>ைனநZ உண�1த" யாத� மைலயி>  
இல.ெகன. ெகா�கி>ேற> அ"லா" 
பி>ைனஓ� இைறM� ம=1தெதா> =Cேடா  
ெபKயநி> ஆைணநா> அறிேய>.  107 
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3517  ேபா�=வா� ேபா�=� Gனிதேன ம.க�  
ெபா�@�த� த@ைதய� தைமேய 
ேவ�=வாH வைடய வ Z<தா பண@தா  
ெம"லிய சKைகவ1 திர@தா 
ஏ�றஆ பரண@ தாஎன. ேக�ேட  
இர வா� இைவ றி1 த�ேய> 
ேத�=வா3 நி>ைன. ேக�டெதா> =Cேடா  
தி�Eள� அறியநா> அறிேய>.  108 
3518   ண�GK என� த@ைதேய உலகி"  
J�ய ம.க�த@ ைதயைர7 
பண�GK காணி Vமிக� GKந�  
பதிGK ஏ�றெபC பா�1ேத 
மண�GK எனேவ வ�1�கி> றா�எ>  
மன1திேல ஒ�சிறி ேதB� 
எண�GK@ �ைனநா> வ�1திய �Cேடா  
எ@ைதநி> ஆைணநா> அறிேய>.  109 
3519  இக1திேல எைனவ@ தாCடெம37 ெபா�ேள  
எ>Bயி�1 த@ைதேய இ@த0 
சக1திேல ம.க� த@ைதய� இட1ேத  
தாH@தவ ரா37Gற கா�� 
அக1திேல வ[ச� ைவ1தி�. கி>றா�  
ஐயேவா வ[ச�நி> அளவி" 
�க1திேல எ>ற> அக1திேல உCேடா  
�த"வநி> ஆைணநா> அறிேய>.  110 
3520  த>ைமகாC பKய தைலவேன என�  
த@ைதேய சக1திேல ம.க� 
வ>ைமவா�1 ைதகளா" த@ைதய� த�ைம  
ைவகி>றா� வ�ளேல ம�@ேத 
எ>மன. கனிேவ எ>னி� கCேண  
எ>Bயி�. கிைச@தெம31 �ைணேய 
நி>மன� ெவ=7ப7 ேபசிய �Cேடா  
நி>பத1 தாைணநா> அறிேய>.  111 
3521  ஒ7பிலா மணிஎ> அ7பேன உலகி"  
உ�றி< ம.க�த@ ைதயைர 
ைவ7பி"ேவ ெறா�வ� ைவதிட. ேக�<  
மன�ெபா=1 தி�.கி>றா� அ�ேய> 
த7பிலா3230 நிைனேவ =ைர1திட. ேக�டா"  
தK7பேனா தK1திேட> அ>றி 
ெவ7பி"எ> உயி�தா> தK. ேமா யாதா3  
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விைளMேமா அறி@திேல> எ@தா3.  112 
 230. த7பிலா - �த�பதி7G., ெபா.?., ச. �. க. பதி7G. 
3522  இ1தைக உலகி" இஙன� சிறிேய>  
எ@ைதநி> தி�7பணி வி<1ேத 
சி1த�ேவ றாகி1 திK@தேத இைலநா>  
ெதK@தநா� �த"இ� வைரM� 
அ1தேன அரேச ஐயேன அ�ேத  
அ7பேன அ�பல1 தா<� 
சி1தேன சிவேன எ>ெறன �ள1ேத  
சி@தி1ேத இ�.கி>ேற> இ>=�.  113 
3523  ெபா3வைக மன1ேத> எ>னிB� எ@தா3  
ெபா3Mல காைசச� றறிேய> 
ைநவைக தவிர1 தி�0சி�ற� பல1ேத  
நCணிய ெம37ெபா�� நம� 
ைகவைக7 பட"எ. கண1திேலா எனநா>  
க�திேன> க�1திைன ��.க0 
ெச3வைக அறிேய> எ>ெச3ேவ> ஐேயா  
ெத3வேம எ>றி�. கி>ேற>.  114 
3524  அ>ைனேய எ>ற> அ7பேன தி�0சி�  
ற�பல1 த�தேன எனநா> 
உ>ைனேய க�தி உ>பணி GK@தி  
 லகிேல க�ைணஎ> ப�தா> 
எ>ைனேய நிைலயா3 இ�1தஉ� வ�@தி  
இ�.கி>ேற> எ>உள ெமலிE� 
ம>B�எ> உட�பி> ெமலிE�நா> இ�. �  
வCண�� தி�Eள� அறிM�.  115 
3525  ெபா3படா7 பயேன ெபா�சைப நட[ெச3  
GCணியா கCணிB� மணிேய 
ைகபடா. கனேல கைறபடா மதிேய  
கணி7ப� க�ைணய கடேல 
ெத3வேம எனநா> நி>ைனேய க�தி1  
தி�7பணி GK@தி�. கி>ேற> 
ைமபடா உ�ள ெமலிE�நா> இ�. �  
வCண�� தி�Eள� அறிM�.  116 
3526  த>னிக� அறியா1 தைலவேன தாேய  
த@ைதேய தா ந� =ைணேய 
எ>னி= கCேண எ>Bயி�.  யிேர  
எ>Bைட எ37பினி" ைவ7ேப 
உ>Bத� கினிய ெவா�வேன எனநா>  
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உ>ைனேய நிைன1தி�. கி>ேற> 
ம>B�எ> உ�ள ெமலிE�நா> இ�. �  
வCண�� தி�Eள� அறிM�.  117 
3527  தி�வள� தி�அ� பல1திேல அ@நா�  
ெச7பிய ெம3�ெமாழி7 ெபா�*� 
உ�வள� தி�ம@ திர1தி� �ைறயா"  
உண�1திய ெம3�ெமாழி7 ெபா�*� 
க�வள� அ�ேய> உள1திேல நி>=  
கா��ய ெம3�ெமாழி7 ெபா�*� 
ம�விஎ> உள1ேத ந�பிநா> இ�. �  
வCண�� தி�Eள� அறிM�.  118 
3528  உவ@ெதன �ள1ேத உண�1திய எ"லா�  
உ=மைல இல.ெகன ந�பி 
நிவ@தேதா� பைண7ப மிகஉள களி7ப  
நி>ற�� நிைல1தெம37 ெபா��இ7 
பவ@தனி" ெப=த" ச1திய� எனேவ  
ப�பல  றிகளா" அறி@ேத 
சிவ@தெபா> மைலேபா" இ�@த�� இ@நா�  
திைக7ப�� தி�Eள� அறிM�.  119 
3529  ஏ3@தெபா> மைலேம" த�ப1தி" ஏறி  
ஏகE� ஏகE� eTகி1 
ேத3@தேபா த�ேய> பய@தெவ� பய1ைத1  
தZ�1�ேம" ஏ�றிய திற1ைத 
வா3@�ேள க�தி மைலஎன7 பைண1ேத  
மனகளி7 G�=ெம3 இ>ப� 
ேதா3@�நி> றா�0?ழ>ற�� இ@நா�  
?ழ"வ�� தி�Eள� அறிM�.  120 
3530  வா�டேமா ��@த சிறியேன> தன�  
வா�ட�� மாையயா திகளி> 
ஈ�ட�� தவி�.க1 தி�Eள1 திரகி  
எ>ைனஓ� ெபா��என மதி1ேத 
தZ�ட�� GகHேச� தி�வ�1 �ைணக�  
ெசX1திய தி�0சில� ெபாலிநா> 
ேக�டேபா தி�@த கிள�0சிM� இ@நா�  
கிேலச�@ தி�Eள� அறிM�. 121 
3531  க�றவ� க"லா� பிற�பிற�  ர"எ>  
காதிேல கிைட1தேபா ெத"லா� 
ம�றவ� தம.ெக> உ�றேதா அவ�த�  
மரபின� உறவின� தம. � 
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உ�றதி ெக�ேவா எ>=ள� ந<கி  
ஓ�7பா�1 ேதா�7பா�1 திரE� 
எ�ற� பகX� ஏகிநா> அைட@த  
ஏ.க�@ தி�Eள� அறிM�.  122 
3532  க�ைணய� பதிந கCT�மா மணிந�  
க�1திேல கல@தெத� ள�த� 
ம��ெநறி தவி�. � ம�@ெதலா� வ"ல  
வ�ள"சி� ற�பல� ம>B� 
ெபா��நிைற இ>ப� ந�ைமஆC டளி1த  
GCணிய� வ�கி>ற த�ண� 
த�ண�இ7 ேபாெத> ெறCணிநா> இ�. �  
த>ைமM� தி�Eள� அறிM�.  123 
3533  இைமயவ� பிரம� நாரண� �தேலா�  
எ3�த� கKயேப K>ப� 
தைமஅறி@ தவ�� சா�@தேப ெராளிந�  
தயாநிதி தனி7ெப�@ த@ைத 
அைமM�ந� உயி�. 1 �ைணதி�7 ெபா�வி"  
ஐய� தா� வ�கி>ற சமய� 
சமய�இ7 ேபாெத> ெறCணிநா> இ�. �  
த>ைமM� தி�Eள� அறிM�. 124 
3534  அ�யேன> உ�ள� தி�0சி�ற� பல1ெத>  
அ�தநி> ேம"ைவ1த காத" 
ெந�யஏH கடலி" ெபKெதன. கி@நா�  
நிகHகி>ற ஆவX� விைரE� 
ப�யஎ> த>னா" ெசால�� யா�  
பா�7பற7 பா�1தி�. கி>ேற> 
ெச�யேன> இ�. � வCணக� எ"லா�  
தி�Eள கCடேத எ@தா3. 125 
3535  ப>னிரC டாC< ெதாடகிநா> இ�ைற7  
பக"வைர அைட@தைவ எ"லா� 
உ>னிநி> =ைர1தா" உல7Gறா ததனா"  
ஒ�சில உைர1தன> எனிB� 
எ>Bள1 தக1�� Gற1��உ� Gற1��  
இய"Gற7 Gற1திB� விளகி 
ம>னிய ேசாதி யாE�நZ அறி@த  
வCணேம வ 7பெத> நின.ேக.  126 
3536  இ�வைர அ�ேய> அைட@தெவ� பய��  
இட�க*� �>ப�� எ"லா� 
ெபா�வள� ெபா�ேள பிற�ெபா�� ட"லா"  
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Gைலயேன> ெபா��டல இ�நி> 
ம�வள� மல�7ெபா� பத1�ைண அறிய  
வ 1தன> அ�யேன> தன.ேக 
எதிX�ஓ� ஆைச இைலஇைல பய��  
இட��ம� றிைலஇைல எ@தா3.  127 
3537  எ>னள விைலேய எ>னிB� பிற�பா"  
எ3திய க�ைணயா" எ@தா3 
உ>B= பய�� இட�ெம> த>ைன  
உயிெரா<� தி>கி>ற த@ேதா 
இ>B�எ> றன.கிY விடெரா< பய��  
இ�@தி�"231 எ>உயி� தKயா 
த>ைனM�  �E� அ7பB� ஆன  
அ�தேன அளி1த�� எைனேய.  128 
 231. இ�.கி" - பி. இரா. பதி7G, 
3538  பய1ெதா< �ய�� மைற7Gமா மாைய7  
ப�ெறா< விைனM�ஆ ணவ�� 
கய1தவ> மய. � ம��சிM� என�  
க�1திேல இனிஒ� கண�� 
விய1திட1 தKேய> இைவெயலா@ தவி�1�>  
ெம3ய�� அளி1திட" ேவC<� 
உய1த� வாேய" இ�.கி>ேற> இைலேய"  
உயி�வி< கி>றன> இ>ேற.  129 
3539  ஐயநா> பய1தா" �யKனா" அைட@த  
அைடைவஉ� நிைன1தி<@ ேதா=� 
ெவ3யதZ b�� வி<த"232 ஒ7 ப�நா>  
மிகஇவ� றா"இைள1 தி�ேட> 
ைவயேம" இனிநா> இைவகளா" இைள.க  
வசமிேல> இைவஎலா� தவி�1ேத 
உ3யைவ7 பாேய" இ�.கி>ேற> இைலேய"  
உயி�வி< கி>றன> இ>ேற. 130 
 232. வி<1த" - �த�பதி7G, ெபா. ?.,ச. �. க., பி. இரா. பதி7G. 
3540  பய@�ய� இட�உ� ம��சியா தியஇ7  
பைகஎலா� ப�றற1 தவி�1ேத 
நய@தநி> அ�ளா�233 அ�தளி1 த�ேய>  
நா�ஈC ெடCணிய எ"லா� 
விய@திட1 த�த" ேவC<�ஈ ெதன�  
விCண7பம நி>தி� உள1ேத 
வய@தர. க�தி1 தயEெச3 த��க  
வ�ளேல சி�சைப வாHேவ.  131 
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 233. அ�ளா� - ச. �. க. பதி7G. 
3541  எ>Bயி� கா1த" கட>உன. க�ேய>  
இைச1தவிC ண7ப�ஏ� ற�ளி 
உ>Bெம> உ�ள1 �=�பய� இட�க�  
உ=கCம� றிைவஎலா� ஒழி1ேத 
நி>ன�� அ�த� அளி1ெதன ெதCண�  
நிர7பியா� ெகா�*த" ேவC<� 
ம>Bெபா� சைபயி" வயகிய மணிேய  
வ�ளேல சி�சைப வாHேவ.  132 
3542  பK.கிேல> பய�� இட��ெவ@ �ய��  
ப�றற1 தவி�1த�� இனிநா> 
தK.கிேல> சிறி�� தK.கிேல> உ�ள� 
தK.கிேல> தK.கிேல> அ@ேதா 
GK.கிேல ச1ைத அக�றிஆ� ெகா�*�  
ெபா�சைப அCணேல க�ைண 
வK.கேண� மட@ைத பாகேன சிவேன234  
வ�ளேல சி�சைப வாHேவ.  133 
 234. வK.கேண� இ>ப வ"லிைய மண@த - �த�பதி7G, ெபா. ?., ச.�.க. 
பதி7G. 
 
 
தி�0சி�ற�பல�  
14. மாையயி> விள.க� 
எ:சீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3543  தி<.கற எைன1தா> வள�1திட7 
பைரயா� 
ெசவிலிபா� ேச�1தைன அவேளா 
எ<.கE� நிைனயா� ப<.கE� ஒ�டா� 
எ>ெச3ேவ> இ>B�எ> னிைட7பா" 
ம<.கந� றாM� வ@தில� நZM� 
வ@ெதைன7 பா�1திைல அ@ேதா 
த<.க� க�ைண1 த@ைதேய தள�@ேத> 
தைனயேன> தள�@திட" அழேகா.  1 
3544  தள�@திேட" மகேன எ>ெறைன எ<1ேதா� 
தா3ைகயி" ெகா<1தைன அவேளா 
வள�@திடா வைகேய நிைன1தன� ேபா>= 
மாயேம GK@தி�. கி>றா� 
கிள�@திட எைன1தா> ெப�றந� றாM� 
ேக�பத� கைட@தில> அ@ேதா 
உள@த� க�ைண1 த@ைதேய நZM� 
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உ�றிைல ெப�றவ�. கழேகா.   
3545  தாகஎ> தைனஓ� தா3ைகயி" ெகா<1தா3 
தாயவ� நா>தனி1 �ண�@� 
aகE� ஒ�டா� எ<.கE� �ணியா� 
_ைதேய நிைன1தி�. கி>றா� 
ஓ ந� றாM� வ@திலா� அ@ேதா 
உள@தள� E�றன> நZM� 
ஈ வ@ திைலேய" எ>ெச3ேக> இ�தா> 
எ@ைதநி> தி�வ�� கழேகா.  3 
3546  அ1தநZ எைனஓ� தா3ைகயி" ெகா<1தா3 
ஆகவ� மக�ைகயி" ெகா<1தா� 
நி1திய மக�ஓ� நZலிபா� ெகா<1தா� 
நZலிேயா த>Gைட ஆ<� 
த1�வ மடவா� தைகயி" ெகா<1தா� 
தனி1தனி அவ�அவ� எ<1ேத 
க1தெவ� பயேம கா��ன� நாB� 
கலகிேன> கலகிட" அழேகா.  4 
3547  வாகிய ெசவிலி அறிெவா<� �யி�ற 
மக�ைகயி" ெகா<1தன� எைன1தா> 
ஈகிவ� க�1தி" எ�நிைன1 தனேளா 
எ>ெச3ேவ> எ>ைனேய உண�@� 
aகE� ஒ�டா� அ�.க� கி�ளி1 
ெதா��X� ஆ��< கி>றா� 
ஏ = கி>ேற> பி�ைளத> அ�ைம 
ஈ>றவ� அறிவேர எ@தா3.  5 
3548  வல1திேல ெசவிலி எ<1திட0 ேசா�பி 
ம.க�பா" கா��வி� ��@தா� 
மல1திேல உைழ1�. கிட@தழ" ேக�<� 
வ@ெதைன எ<1திலா� அவ�� 
இல1திேல J� ஆ<கி> றன�நா> 
எ>ெச3ேவ> எ>Bைட அ�ைம 
நில1திேல அவ�க� அறி@திலா� ெப�ேறா3 
நZM�இ கறி@திைல ேயேயா.  6 
3549  ��மிேன> ெவ��பி1 ெதா��லி� கிட@ேத 
ேசா�@த: திைள1�ெம>  ரX� 
க�மிேன> ெசவிலி அ�மிேபா" அைசயா� 
கா�ற. ேக���. கி>றா� 
ெச�மிேய மடவா� ெகா�மிேய பா�0 
சிK1தி�. கி>றன� அ@ேதா 
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இ�மிேய எனிB� ஈ@திடா� ேபால 
இ�7பேதா நZM�எ@ தாேய. 7 
3550  ��விலா வயிர1 ெதா��ேல தக1 
ெதா��ேல பலஇ�@ திடE� 
தி�விலா7 ெபா1ைத1 ெதா��லி� ெசவிலி 
சிறியைன. கிட1தின� எ@தா3 
பிKவிலா1 தனிைம1 தைலவநZ ெப�ற 
பி�ைளநா> என.கி� ெப=ேமா 
க�விலா3 நZஇ1 த�ண�வ@ திதைன. 
கC��" சகி. ேமா நின.ேக.  8 
3551  கா3@தி< மன1தா� ேபா>றன� சிறி�� 
னிவிலா� காமமா திகளா� 
பா3@தி< ேவட7 பய"களா" என. 7 
பய�GK வி1தன� பலகா" 
ேத3@தி< மதிஎ> ெறCணினா�  ைறயா1 
தி�மதி எனநிைன@ தறியா� 
சா3@தஇ0 ெசவிலி ைகயிேல எ>ைன1 
த@த� சாX�எ@ தாேய.  9 
3552  ஞானஆ ன@த வ"லியா� பிKயா 
நாயகி Mட>எ:@ த�ளி 
ஈன�ஆ� இட�நZ1 ெத<1ெதைன அைண1ேத 
இ>ன� தைன1ைதM� அ�1தி 
ஊன�ஒ> றி"லா ேதா ெம31 தல1தி" 
உற7GK@ ெதைன7பிK யாம" 
வான�� GவிM� மதி.கவாH@ த��க 
மாமணி ம>றி"எ@ தாேய.  10 
 
 
தி�0சி�ற�பல� 
15. அபய1 திற> 
எ:சீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3553  ஆடக மணி7ெபா�  >றேம எ>ைன 
ஆC<ெகாC ட�ளிய ெபா�ேள 
வ Zடக1 ேத�=� விள.கேம விள.கி> 
ெம3ெயாளி.  �ெளாளி விய7ேப 
வாடக0 சிறிேய> வா�டக� எ"லா� 
தவி�1த�� வழகிய ம>றி" 
நாடக. க�ைண நாதேன உ>ைன 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  1 
3554  வ�டவா> ?டேர வளெராளி விள.ேக 

RangaRakes tamilnavarasam.com



வய சி� ேசாதிேய அ�ேய> 
இ�டேம இ�ட1 திைய@�ேள கல@த 
இ>பேம எ>ெப�� ெபா�ேள 
க�டேம தவி�1தி ெக>ைனவாH வி1த 
கடEேள கனகம> றக1ேத 
ந�டேம GKM� ேபர� ளரேச 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  2 
3555  G"லவா மன1ேத> எ>னிB� சமய� 
G தவா ெபா3@ெநறி ஒ:.க� 
ெசா"லவா பிறைர1 �தி.கவா சிறிேதா� 
ெசா7பன1 தாயிB� நிைனேய> 
க"லவா மன1ேதா� உறைவM க�ேத> 
கனகமா ம>றிேல ந�. � 
ந"லவா எ"லா� வ"லவா உைனேய 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  3 
3556  GCபடா உட�G� Gைரபடா மன�� 
ெபா3படா ஒ:.க�� ெபா�@தி. 
கCபடா திரE� பகX�நி> தைனேய 
க�1தி"ைவ1 ேத1�த� கிைச@ேத> 
உCபேன எனிB� உ<7பேன எனிB� 
உலகைர ந�பிேல> என� 
நCபேன நல[சா� பCபேன உைனேய 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  4 
3557  GCணிேல G @த ேகா"என1 �யர� 
G @ெதைன. கல.கிய ேபா�� 
கCணிேல என� க�1திேல கல@த 
க�1தேன நி>றைன அ"லா" 
மCணிேல வய � வானிேல பிறைர 
மதி1திேல> மதி.கி>றா� தைமM� 
நCணிேல> ேவெறா> ெறCணிேல> உைனேய 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  5 
3558  ஊ>ெப=� உயி�� உண�0சிM� அ>G� 
ஊ.க�� உCைமM� எ>ைன1 
தா>ெப= தாM� த@ைதM�  �E� 
தனி7ெப�@ ெத3வ�@ தவ�� 
வா>ெப= ெபா�*� வாHE�ந� =ைணM� 
ம.க*� மைனவிM� உறE� 
நா>ெப= நCG� யாE�நZ எ>ேற 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  6 
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3559  வா�ட�� �ய�� அ0சம� தவி�1ெத> 
வ�வ�� வCண�� உயி�� 
ேத�ட�� நZேய ெகாC<நி> க�ைண1 
ேதக�� உ�E�ெம30 சிவ�� 
ஈ�ட�� எ"லா� வ"லநி> ன��ேப 
K>ப�� அ>G�ெம3[ ஞான 
நா�ட�� ெகா<1�. கா7ப�> கட>நா> 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  7 
3560  வ�பேன> பிற�ேபா" ைவய�� வாB� 
ம�றE� மதி1திேல> மத[சா� 
உ�பேன� அககா ர@தவி�@ ெத"லா 
உலக�� வாHகெவ> றி�@ேத> 
ெச�ெபாேன க�ைண1 ெத3வேம எ"லா� 
ெசயவ"ல சி1தேன சிவேன 
ந�பேன ஞான நாதேன உைனேய 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  8 
3561  ஆயகா" இ�@�� நட@திட வலியி" 
லாைமயா" அ: வா� எனஉC 
ேமயகா" இ�@�� தி�வ�� உறஓ� 
வி�7பிலா ைமயி>மிக ெமலி@ேத> 
தZயகா> விலைக1 aயமா னிட[ெச3 
சி1தேன ச1திய சைப.  
நாயகா உயி�.  நயகா உைனேய 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய. 9 
3562  அ�ற�� மைற. � அறிவிலா ேதா� 
ஆ�ய சி=ப� வ1ேத 
 �ற��  ணெகாC ெட>ைனஆ� ெகாCட 
 ண7ெப�  >றேம  �ேவ 
ெச�ற�� வி�7G� தZ�1தெம31 தவ�த� 
சி@ைதயி" இனி.கி>ற ேதேன 
ந�றக Eைடய நாதேன உைனேய 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  10 
3563  பட�GK பா�பி� ெகா�யேன> ெகா�ய 
பாவியி� பாவிேய> தZைம. 
கிட�GK மன1ேத> இர.க�ஒ> றி"ேல> 
எ>னிB� �ைணஎ@த வித1�� 
திட�GK நி>ெபா> அ�1�ைண எனேவ 
சி@தைன ெச3தி�. கி>ேற> 
நட�GK க�ைண நாயகா உைனேய 
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ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  11 
3564  ப�1தன> உலக7 ப�7ெபலா� ெம3@m" 
ப�1தவ� தகைள7 பா�1� 
ெநா�1தன> க�@� ேநா.கிேன> காம 
ேநா.கிேன> ெபா3ய�த� உறE 
பி�1தன> உலகி" ேபைதய� மயக7 
ெபKயK" ெபKய�ேபா" ேபசி 
ந�1தன> எனிB� நி>ன�1 �ைணேய 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  12 
3565  ப[?ேந� உலக7 பா��ேல ெமலி@த 
பாவிேய> சாவிேய ேபான 
G[ெசேய அைனேய> G:1தைல7 Gைலேய> 
ெபா3ெயலா� VK1த வ[ச 
ெந[சிேன> பாப ெநறியிேன> சின1தி" 
ெந�யேன> ெகா�யேன> காம 
ந[சிேன> எனிB� அ[சிேன> உைனேய 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய. 13 
3566  கய@�ேள உவ�<� கா[சிர காயி" 
க�யேன> காமேம கல@� 
விய@�ேள மகி:� வ Zணேன> ெகா�ய 
ெவ ளிேய> ெவ3யேன> ெவறிேய> 
மய�@�ேள> உலக வாH.ைகைய மைனைய 
ம.கைள ஒ.கைல மதி1ேத 
நய@�ேள> எனிB� பய@�ேள> உைனேய 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  14 
3567  ஓ�ேன> ெப��ேப ராைசயா" உலகி" 
ஊ�ெதா=� உC�ேய உைடேய 
ேத�ேன> காம0 ேச�றிேல வி:@� 
தியகிேன> மயகிேன> திைக1� 
வா�ேன> சிறிய வாKயா> மகிH@ேத> 
வ[சேம ெபா�ெளன மதி1� 
நா�ேன> எனிB� பா�ேன> உைனேய 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  15 
3568  கா��ேல திKM� விலகினி� கைடேய> 
ைகவழ. க1தினா" ஒ�@த 
ஓ��ேல எனிB� ஆைசவி� டறிேய> 
உX1தேன> ஒ�சி= ���G� 
ஏ��ேல எ:தி. கண.கி�ட ெகா�ேய> 
எ0சிX� உமிH@திேட> நரக 
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நா��ேல ெபKேய> எ>னிB� உைனேய 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  16 
3569  �னி1தெவ� மடவா� பக"வ@த ேபா� 
�றவியி> க<க<1 தி�@ேத> 
தனி1திர வதிேல வ@தேபா ேதா�1 
த:விேன> தட�ைல விைழ@ேத> 
இனி1தெசா" Gக>ேற> எ>பிைன. கறி1ேத 
இட�7ப�ட நாெயன இைள1ேத> 
நனி1தவ =ைடேய> எ>னிB� உைனேய 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  17 
3570  தா�1தட �ைலயா� நா>பல ெரா<[சா� 
தல1திேல வ@தேபா தவைர7 
பா�1திேல> வா�1ைத பக�@திேல> தவ?7 
பாதக7 Vைனேபா" இ�@ேத> 
ேப�1�நா> தனி1த ேபா�ேபா3 வலி@� 
ேபசிேன> வ[சK� ெபKேய> 
நா�1திட� உள1ேத> எ>னிB� உைனேய 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  18 
3571  ெபCைமேய விைழ@ேத> அவ�மன� அறிேய> 
ேப3என7 பி�1தன> மடவா�. 
 Cைமேய Gக"வா> ேபா>றவ� தைம1ெதா� 
<வ@தக களி1தெபா3 Mள1ேத> 
தCைமேய அறிேய> ெவ�ைமேய உைடேய> 
சா1திர� Gக>=வா3 த�1ேத> 
நCைமேய அைடேய> எ>னிB� உைனேய 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  19 
3572  வ>ைமயி" ெபா��ேம" இ0ைசஇ" லவ>ேபா" 
வாதிேபா" வா�1ைதக� வழகி 
அ>ைமயி" பிற�பா" உளவினா" ெபா�ைள 
அ�.க� வாகிய ெகா�ேய> 
இ>ைமM� றவ�.  தவிேல> ெபா�ைள 
எைனவிட. ெகா�ய�. கீ@ேத> 
ந>ைமM� றறிேய> எ>னிB� உைனேய 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய. 20 
3573  க�டேம அறிேய> அ<1தவ� இட1ேத 
காசிேல ஆைசயி" லவ>ேபா" 
ப�டேம கா��7 பண�பறி1 �ழ>ேற> 
பக"எலா� தவசிேபா" இ�@ேத> 
இ�டேம இரவி" உCடய" Gண�@ேத 
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இ:ைதயி� fகிேன> களி1� 
ந�டேம GK@ேத> எ>னிB� உைனேய 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  21 
3574  காணிேய க��� க�1திைன7 பிற�. . 
கா��டா த�ெபலா� அட � 
aணிேய என0சா�@ தி�@தன> ேசா�=0 
?க1தினா" ேசா�பிேன> உதவா 
ஏணிேய அைனேய> இர7பவ�.  மிM� 
ஈ@திேல> ஈ@தவ> எனேவ 
நாணிேல> உைர1ேத> எ>னிB� உைனேய 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  22 
3575  அ<1தவ� மயகி மதி1திட நிைன1ேத> 
அ�.க� ெபா3கேள Gைன@ேத 
எ<1ெத<1 �ைர1ேத> என.ெகதி� இைலஎ> 
றிகH@தன> அககK1 தி�@ேத> 
ெகா<1தவ� தைமேய மிகEப சK1ேத> 
ெகாடாதவ� தைமஇகH@ �ைர1ேத> 
ந<1தய வறிேய> எ>னிB� உைனேய 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  23 
3576  எளியவ� விைள1த நிலெமலா கவ�� 
எCணேம ெபK�ேள> G>ெச3. 
களிMT� மைனயி" ச�.கைர கல@� 
கா30?பா" ேக�<Cட கைடேய> 
�ளியவ�.  தேவ> வி�7பிலா> ேபால0 
?ைவெபற0 ?ைவ1தநா.  ைடேய> 
நளி�என0 ?ழ>ேற> எ>னிB� உைனேய 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  24 
3577  ெகாைலபல GK@ேத Gைலeக�@ தி�@ேத> 
ேகா<=  ரகினி�  தி1ேத 
அைலத� மன1ேத> அறிவிேல> எ"லா� 
அறி@தவ> ேபா"பிற�.  ைர1ேத> 
மைலE= சமய வைலஅக7 ப�ேட 
மயகிய மதியிேன> ந"ேலா� 
நைலயல எனேவ திK@தன> எனிB� 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  25 
3578  ஈெயன7 பற@ேத> எ=�ெபன உழ>ேற> 
எ��ேய எனமிக1 தைழ1ேத> 
ேபெயன0 ?ழ>ேற> பி1தேன எனவா37 
பித�ெறா<� ஊ�ெதா=� ெபய�@ேத> 
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காெயன. கா31ேத> கைடெயன நட@ேத> 
க"ெலன. கிட@தன>  ைர. � 
நாெயன1 திK@ேத> எ>னிB� உைனேய 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய. 26 
3579  ஒ>றிேய உணைவ உC<ட" ப�1த 
ஊ1ைதேய> நா1த:� Gறேவ 
ெவ>றிேய உைர1� விைனகேள விைள1த 
வ Zணேன> ஊ�ெதா=[ ?ழ>ற 
ப>றிேய அைனேய> க�<வா� அ�ற 
பகெடன1 திKகி>ற ப�ேற> 
ந>றிேய அறிேய> எ>னிB� உைனேய 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  27 
3580  கைவெயலா@ தவி�@த ெவ=மர� அைனேய> 
க�ளேன> க�*Cட க�ேய> 
?ைவெயலா� வி��பி0 ?ழ>றேதா� கைடேய> 
��டேன> தZெதலா@ �ணி@ேத> 
இைவெயலா� அ@நா� உைடயேனா அலேனா 
இ@தநா� இைறவநி> அ�ளா" 
நைவெயலா� தவி�@ேத> aயனா3 நிைனேய 
ந�பிேன> ைகவிேட" எைனேய.  28 
 
 
தி�0சி�ற�பல� 
16. ஆ�ற மா�டாைம  
அ=சீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3581  இ7பா� �த"எC b�1தமதா3  
இல � க�ைண எேகாேவ  
த7பா யினதZ�1 ெத>ைனM��>  
த<1தா� ெகாCட தயாநிதிேய  
எ7பா லவ�� GகH@ேத1��  
இைறவா எ"லா� வ"ேலாேன  
அ7பா அரேச இனி0சிறி��  
ஆ�ற மா�ேட> கCடாேய. 1  
3582  Gைரேச� �யர7 GணK��=�  
கட1தி ஞான Vரணமா�  
கைரேச�1 த�ளி இ>ன�த.  
கடைல.  �7பி1 திட"ேவC<�  
உைரேச� மைறயி> ��விள �  
ஒளிமா மணிேய உைடயாேன  
அைரேச அ7பா இனி0சிறி��  
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ஆ�ற மா�ேட> கCடாேய.  2  
 
3583  கCணா� அ�த. கடேலஎ>  
கCேண கCT� க�மணிேய  
தCணா� மதிேய கதி�பர7பி1  
தைழ1த ?டேர தனி.கனேல  
எCணா டKய ெபKயஅCட�  
எ"லா� நிைற@த அ��ேசாதி  
அCணா அரேச இனி0சிறி��  
ஆ�ற மா�ேட> கCடாேய.  3  
3584  ெபா3யா ெத>=� என�ள1ேத  
ெபா�@�� ம�@ேத GCணியேன  
ைகயா�@ தில  மணிேயெச  
க��ேப கனிேய கைடேய� 0  
ெச3யா உதவி ெச3தெப�@  
ேதேவ bவா1 ெத�ள�ேத  
ஐயா அரேச இனி0சிறி��  
ஆ�ற மா�ேட> கCடாேய. 4  
3585  இ1தா ரணியி" எ>பிைழக�  
எ"லா� ெபா=1த எ> �ேவ  
நி1தா சி�ற� பல1தா<�  
நி�1தா எ"லா[ ெசயவ"ல  
சி1தா சி1தி Gர1தம�@த  
ேதேவ சி1த சிகாமணிேய  
அ1தா அரேச இனி0சிறி��  
ஆ�ற மா�ேட> கCடாேய.  5  
3586  எ�ேம தகE� உைடயவ�த�  
இதய1 தம�@த இைறயவேன  
இ�ேம தினியி" எைனவ�வி1  
தி�ட க�ைண எ�மாேன  
ந�ேம லவ�. � அறிவKய  
நாதா எ>ைன நய@தZ>ற  
அ�ேம அ7பா இனி0சிறி��  
ஆ�ற மா�ேட>கCடாேய.  6  
3587  ெச7பா� கைலக� ெமாழி@தெபா��  
திறக� அைன1�@ ெதK@�ெதளி@  
தி7பா Kைடநி> GகHபா<  
கி>ற ெபKய K>ெமாழி7பா�  
ெடா7பா0 சிறிேய> G>ெமாழி7பா�  
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ெட"லா� உவ@த உைடயாேன  
அ7பா அரேச இனி0சிறி��  
ஆ�ற மா�ேட> கCடாேய.  7  
3588  �7பா� கனக7 ெபா�வி"நட1  
ெதாழிலா" உலக1 �ய�ஒழி. �  
ைவ7பா� இைறவா சிவகாம  
வ"லி. கிைச@த மணவாளா  
ஒ7பா� உய�@தா� இ"லாத  
ஒ�வா எ"லா� உைடயாேன  
அ7பா அரேச இனி0சிறி��  
ஆ�ற மா�ேட> கCடாேய.  8  
3589  ஒ7பா �ைர7பா� நி>ெப�ைம.  
ெகனமா மைறக� ஓலமி<�  
�7பா� வCண0 ?டேரெம30  
ேசாதி7 ப�க வCண1தா3  
ெவ7பா னைவதZ�1 ெதன.க�த  
வி�@� GKத" ேவC<�எ>ற>  
அ7பா அரேச இனி0சிறி��  
ஆ�ற மா�ேட> கCடாேய.  9  
3590  ெவ7பா� உ�ள. கல.கெமலா�  
இ�ைற7 ெபா:ேத வில.கிஒழி1  
தி7பா Kைடஎ> க�1தி>வCண�  
எ"லா� விைரவி> ஈ@த��க  
ஒ7பா" உைர1த த>=Cைம  
உைர1ேத> க�ைண உைடயாேன  
அ7பா அரேச இனி0சிறி��  
ஆ�ற மா�ேட> கCடாேய.  10 
 
 
தி�0சி�ற�பல�  
17. வாதைன. கழிE  
அ=சீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3591  பா:� வி�@த தினி0சிறி��  
ெபா=1� ��ேய> எனநி>ேற  
அ:� விழிக� நZ��*�ப.  
Jவி. Jவி அய�கி>ேற>  
ப:� தவி�. � தி�0ெசவி. �  
ப�ட திைலேயா பலகாX�235  
உ:� கைள1த மாடைனேய>  
�ைணேவ றறிேய> உைடயாேன.  1 
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 235. பலநா*� - ச. �. க. பதி7G.  
3592  உைடயா3 தி�அ� பல1தாட"  
ஒ�வா ஒ�வா உலவாத  
ெகாைடயா3 எனநா> நி>றைனேய  
Jவி. Jவி அய�கி>ேற>  
தைடயா யினதZ�1 த�ளாேத  
தாH.கி" அழேகா Gைலநாயி�  
கைடயா31 திK@ேத> கல த"ச�  
மதேமா க�ைண. க�1திB.ேக.  2 
3593  க�ைண. க�1� மல�@ெதன�  
கல.க மைன1�@ தவி�1ேதஇ1  
த�ண1 த�ளா வி�"அ�ேய>  
தKேய> தள�ேவ> தள�வ�தா>  
அ�ண0 ?டேர நி>ன�*.  
கழேகா அழெக> றி�7பாேய"  
ெத�ண� பத[சா� அ>பெரலா�236  
சிK7பா� நாB� திைக7ேபேன.  3  
 236. அ�யெரலா� - �த�பதி7G, ெபா. ?., ச. �. க., பி. இரா.  
3594  திைக7பா� திைக.க நா>சிறி��  
திைகேய> எனநி> தி�வ�.ேக  
வைக7பா மாைல _�<கி>ேற>  
ம�ெறா> றறிேய> சிறிேய� 1  
தைக7பா Kைடஇ1 த�ண1ேத  
தாரா3 எனிேலா பிறெர"லா�  
நைக7பா� நைக.க உட�பிைனைவ1  
தி�1த" அழேகா நாயகேன.  4  
3595  நாயி� கைடேய> கல.கெமலா�  
தவி�1� நின� ந"ல�ைள  
ஈயி� க�ைண7 ெப�கடேல  
எ>ேன ெக<வ திய�ைகயிேல  
தாயி� ெபK��237 தயEைடயா>  
 �ற� GK@ேதா> த>ைனM�ஓ�  
ேசயி� க�தி அைண1தா>எ>  
=ைர7பா �ைன1தா> ெதK@ேதாேர.  5 
 237. தாயி� ெபKய - �த�பதி7G, ெபா. ?., பி. இரா.  
3596  ெதK@த ெபKய�. க��GKத"  
சிற7ெப> =ைர1த ெத3வமைற  
திK@த சிறிய�. க��GKத"  
சிற7பி� சிற7ெப> =ைர1தனேவ  
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GK@த� மைறைய7 Gக>றவB�  
நZேய எ>றா" GCணியேன  
விK@த மன1�0 சிறிேயB.  
கிரகி அ�ள" ேவCடாேவா.  6  
3597  ேவCடா� உளேரா நி>ன�ைள  
ேமேலா ர>றி. கீேழா��  
ஈCடா� வத�  ேவC�னரா"  
இ>= Gதிேதா யா>ேவCட"  
aCடா விள.ேக தி�7ெபா�வி�  
ேசாதி மணிேய ஆெறா<b>  
றாCடா வதிேல �>ென>ைன  
ஆCடா3 க�ைண அளி1த�ேள. 7  
3598  அ�ேள வ�வா� அரேசநZ  
அ�ளா வி�"இY வ�ேயB.  
கி�ேள ெதாைலய அ�ளளி7பா�  
எவேர எ"லா� வ"ேலா3நி>  
ெபா�ேள3 வ�வி� கைலஒ>ேற  
Gற1�� அக1�� Gண�@ெத @  
ெத�ேள Mறஎ1 தைலவ�. [  
சிற@த அ�ளா31 திகHவ�ேவ. 8  
3599  திகH@தா� கி>ற தி�7ெபா�வி"  
சிவேம நி>ைன1 ெதK@�ெகாC< 
GகH@தா� த�ைம7 ெபா=1திடE�  
G>ைம அறிவா" ெபா3உைர1ேத  
இகH@ேத> தைன.கீH வ ZH1திடE�  
எ>ேன Gவி.கி கிைச1திைலநZ 
அகH@தா� தைமM� ெபா=.கஎன  
அைம1தா3 எ"லா� அைம1தாேய.  9  
3600  எ"லா� வ 1தா3 என.க�ளி"  
�ேர த<7பா� எ"லா[ெச3  
வ"லா> வ 1த வCண�என  
மகிHவா� எ>கC மணிேயஎ>  
ெசா"லா னைவM� அணி@�ெகாCட  
�ைரேய ேசாதி1 தி�7ெபா�வி"  
ந"லா3 க�ைண நட1தரேச  
த�ண� இ�நZ நய@த�ேள.  10  
3601  நய@த க�ைண நட1தரேச  
ஞான அ�ேத ந"ேலா�க�  
விய@த மணிேய ெம3யறிவா�  
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விள.ேக எ>ைன விதி1ேதாேன  
கய@த மன1ேத> எனிB�மிக.  
கலகி நரக. க<கைடயி"  
பய@த ெபா:�� தாH1தி�1த"  
அழேகா கைட.கC பா�1த�ேள.  11 
3602  பா�1தா� இரக0 சிறிேய>நா>  
பாவி மன1தா" ப�ட�ய�  
தZ�1தா3 அ@நா� அ�ெதாடகி1  
ெத3வ@ �ைணஎ> றி�.கி>ேற>  
ேச�1தா�238 உலகி" இ@நாளி"  
சிறிேய> தைனெவ@ �ய�7பாவி  
ஈ�1தா" அ�கC ��7ப�ேவா  
க�ைண. கழகி ெக@தாேய.  12 
 238. ேச�1தா3 - �த�பதி7G, ெபா. ?., ச. �. க., பி. இரா.  
3603  தாேய எைன1தா> த@தவேன  
தைலவா ஞான சபாபதிேய  
ேபேய> ெச3த ெப� �ற�  
ெபா=1தா� ெகாCட ெபKேயாேன  
நZேய இ@நா� �கமறியா�  
நிைலயி" இ�@தா" நZ<லகி"  
நாேய அைனேய> எவ��ைணஎ>  
ெறேக G ேவ> நவிலாேய.  13 
3604  ஆேய> ேவதா கமகைளந>  
கறிேய> சிறிேய> அவலமி �  
ேபேய> எனிB� வலி@ெத>ைன7  
ெப�ற க�ைண7 ெப�மாேன  
நZேய அ�ள நிைன1தாேய"  
எ"லா நல�� நிர�Gவ>நா>  
காேய எனிB� கனிஆ �  
அ>ேற நின� க�ைண.ேக.  14  
3605  க�ணா நிதிேய எ>இரC<  
கCேண கCணி� கல@ெதாளி��  
ெத�ணா ெடாளிேய ெவளிேயெம30  
சிவேம சி1த சிகாமணிேய  
இ�ணா <லகி" அறிவி>றி  
இ�.க1 தKேய> இ�த�ண�  
த�ணா அ�ேய� க��ேசாதி  
த�வா3 எ>�> வ�வாேய.  15  
3606  வ�வா3 எ>கC மணிநZஎ>  
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மன1தி�  றி1த வCணெமலா�  
த�வா3 த�ண� இ�ேவெம31  
தைலவா ஞான சபாபதிேய  
உ�வா3239 சிறி� தாH.கி"உயி�  
ஒ�E� உைர1ேத> எ>Bைடவா3  
இ�வா3 அலநி> தி�வ�7பா�  
�ைச. � ஒ�வா3 இைச1ேதேன.  16 
 239. ஒ�வா - ச. �. க.  
3607  ேதேன தி�0சி� ற�பல1தி"  
ெத�ளா ர�ேத சிவஞான  
வாேன ஞான சி1தசிகா  
மணிேய எ>கC மணிேயஎ>  
ஊேன G @ெத> உளகல@த  
உைடயா3 அ�ேய> உவ@திடநZ  
தாேன மகிH@� த@தா3இ1  
த�ண� ைக�மா றறிேயேன.  17 
3608  அறிேய> சிறிேய> ெச3தபிைழ  
அைன1�� ெபா=1தா3 அ��ேசாதி.  
 றிேய  ணேம ெபறஎ>ைன.  
 றி.ெகாC டளி1தா3 ச>மா�.க  
ெநறிேய விளக எைன.கல@�  
நிைற@தா3 நி>ைன ஒ�கண��  
பிறிேய> பிறிேய> இறவாைம  
ெப�ேற> உ�ேற> ெப�[?கேம.  18  
3609  ?கேம நிர�ப7 ெப�க�ைண1  
ெதா��" இட1ேத எைனஅம�1தி  
அகேம விளக1 தி�அ�ளா�  
அ�த� அளி1ேத அைண1த�ளி  
�கேம மல�1தி0 சி1திநிைல  
�:�� ெகா<1� bவாம"  
சகேம"240 இ�.க7 GK@தாேய  
தாேய எ>ைன1 த@தாேய. 19 
 240. சகேம - �த�பதி7G, ெபா. ?., ச.�.க. 
3610  த@தா3 இ>=� த�கி>றா3  
த�வா3 ேமX@ தனி1தைலைம  
எ@தா3 நின� ெப�க�ைண  
எ>எ> =ைர7ேப> இYEலகி"  
சி@தா  ல@தZ�1 த��எனநா>  
சிறிேத JE �>எ>பா"  
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வ@தா3 கல@� மகிHகி>றா3  
என� ெபா:� வா>ெபா:ேத.  20  
 
 
தி�0சி�ற�பல�  
18. அபய� இ<த"  
எCசீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3611  உ�வா3 அ�வா3 ஒளியா3 
ெவளியா3  
உலவா ஒ�ேப� அ�ளா� அ�த�  
த�வா3 இ�ேவ த�ண� த�ண�  
தKேய> சிறி�@ தKேய> இனிநZ  
வ�வா3 அைலேய" உயி�வாH கல>நா>  
மதிேச� ��எ� பதிேய அ�ேய>  
 �வா3 �னேம மனேம இடமா.  
 �ெகாC டவேன அபய� அபய�.  1  
3612  எ>ேன ெச3ேவ> ெச3வைக ஒ>றி  
கி�எ> ற��வா3 இ�ேவ த�ண�  
ம>ேன அயB� தி�மா லவB�  
மதி1த� கKய ெபKய ெபா�ேள  
அ>ேன அ7பா ஐயா அரேச  
அ>ேப அறிேவ அ�ேத அழியா7  
ெபா>ேன மணிேய ெபா�ேள அ�ேள  
ெபா�வாH Gனிதா அபய� அபய�.  2  
3613  க�ணா நிதிேய அபய� அபய�  
கனகா கரேன அபய� அபய�  
அ�ணா டகேன அபய� அபய�  
அழகா அமலா அபய� அபய�  
த�ணா தவேன அபய� அபய�  
தனிநா யகேன அபய� அபய�  
ெத�ணா <=வா3 அபய� அபய�  
தி�வ� பலவா அபய� அபய�.  3  
3614  ம�*� �ய�� தவி�� ப�எ>  
மனம> றிைடநZ வ�வா3 அபய�  
இ�*� பவ�� ெப=வ[ சகெந[  
சின>எ> றிகேழ" அபய� அபய�  
ெவ�*� ெகா<ெவ� GைலM� ெகாைலM�  
வி<மா ற��வா3 அபய� அபய�  
அ�*� ெபா�*� ெத�*� த�வா3  
அபய� அபய� அபய� அபய�.  4  
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3615  இனிஓ� இைறM� தKேய> அபய�  
இ�நி> அ�ேள அறிM� அபய�  
கனிேய> எனநZ நிைனேய" அபய�  
கனிேய241 க�ைண. கடேல அபய�  
தனிேய> �ைணேவ றறிேய> அபய�  
த ேமா த ேமா தைலவா அபய�  
�னிேய அறவ@ த��வா3 அபய�  
?கநா டகேன அபய� அபய�. 5 
 241. களிேய - ப�ேவ=பா<. ஆ. பா.  
3616  அ�யா� இதயா� Gயேன அபய�  
அரேச அ�ேத அபய� அபய�  
��யா தினிநா> தKேய> அபய�  
�ைறேயா �ைறேயா �த"வா அபய�  
க�ேய> அல>நா> அபய� அபய�  
க�ணா கரேன அபய� அபய�  
த�ேய" அ��வா3 அபய� அபய�  
த�ணா தவேன அபய� அபய�.  6  
3617  மலவா தைனதZ� கலவா அபய�  
வலவா தி�அ� பலவா அபய�  
உலவா ெநறிநZ ெசாலவா அபய�  
உைறவா3 உயி�வா3 இைறவா அபய�  
பலஆ  ல�நா> தKேய> அபய�  
பலவா பகவா பனவா அபய�  
நலவா அ�ேய> அலவா அபய�  
நடநா யகேன அபய� அபய�.  7  
3618  ெகா�ேய> பிைழநZ  றிேய" அபய�  
ெகாைலதZ� ெநறிஎ>  �ேவ அபய�  
��ேய> பிறேவ> எனநி> அ�ேய  
�ய"ேவ> ெசய"ேவ றறிேய> அபய�  
ப�ேய அறிM� ப�ேய வ�வா3  
பதிேய கதிேய பரேம அபய�  
அ�ேய> இனிஓ� இைறM� தKேய>  
அரேச அ��வா3 அபய� அபய�.  8  
3619  இட�தZ� ெநறிேய அ��வா3 அபய�  
இனிநா> தKேய> தKேய> அபய�  
விட�ேபா" எைனநZ நிைனேய" அபய�  
வி<ேவ> அல>நா> அபய� அபய�  
உடேலா <=மா ெபா��ஆ விM�இ  
 னேவ எனேவ அலேவ அப3  
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?ட�மா மணிேய அபய� அபய�  
?கநா டகேன அபய� அபய�.  9  
3620   �ற� பலஆ யிB�நZ  றிேய"  
 ணேம ெகா*�எ>  �ேவ அபய�  
ப�ற� பலேம அலேதா� ெநறிM�  
பதிேய அறிேய> அ�ேய> அபய�  
?�ற� பலE� உனேவ எனேவா  
�ைணேவ றிைலநி> �ைணேய அபய�  
சி�ற� பலவா அ��வா3 இனிநா>  
சிறி�@ தKேய> தKேய> அபய�.  10 
 
 
தி�0சி�ற�பல�  
19. பிKவா�றாைம  
அ=சீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3621  ேபாக மா�ேட> பிறKட1ேத 
ெபா3யி� கிட@� Gல�@�மன�  
ேவக மா�ேட> பிறிெதா>=� வி��ப மா�ேட> ெபா3Mலக>  
ஆக மா�ேட> அரேசஎ> அ7பா எ>ற> ஐயாநா>  
சாக மா�ேட> உைன7பிK@தா" தK.க மா�ேட> கCடாேய.  1  
3622  ெச"ல மா�ேட> பிறKட1ேத சிறி�@ தKேய> தZெமாழிக�  
ெசா"ல மா�ேட> இனி.கண�@ �யர மா�ேட> ேசா�ப>மி�  
G"ல மா�ேட> ெபா3ெயா:.க� ெபா�@த மா�ேட> பிறஉயிைர. 
ெகா"ல மா�ேட> உைனஅ"லா"  றி.க மா�ேட> கனவிXேம242  2  
 242. கCடாேய - �த�பதி7G, ெபா. க., ச.�.க. 
3623  ெவ=.க மா�ேட> நி>றைனேய வி��பி7 பி�1ேத> �ய�சிறி��  
ெபா=.க மா�ேட> உலகவ�ேபா" ெபா3யி� கிட@� GரC�னிநா> 
சி=.க மா�ேட> அரேசநி> தி�1தா� ஆைண நி>ஆைண  
ம=.க மா�ேட> வழ வன எ"லா� வழகி வாழியேவ.  3  
3624  க�ைண7 ெப�.ேக ஆன@த. கனிேய எ>B� கல@ெதாளி��  
த�ண0 ?டேர எைனஈ>ற தாேய எ>ைன1 த@ேதாேன  
வ�ண7 ப�க மணிமைலேய ம>றி" நட[ெச3 வாHேவந�  
ெபா�Cெம37 பதிேய இனி1�யர� ெபா=.க மா�ேட> கCடாேய.  4  
3625  திCண� ப:1த சி@ைதயிேல தி1தி1 �லவா0 ?ய[ேசாதி  
வCண� ப:1த தனி7பழேம ம>றி" விள  மணி0?டேர  
தCண� ப:1த மதிஅ�ேத த�வா3 இ�ேவ த�ண�எ>ற>  
எCண� ப:1த தினி0சிறிேய> இைறM@ தKேய> தKேயேன.  5  
3626  நா�<. கிைச@த மணிம>றி" ஞான வ�வா3 நட[ெசய��  
ஆ�<. கிைச@த ெப�க�ைண அ7பா எ>ற> அரேசஎ>  
பா�<. கிைச@த பதிேயஓ� பரமா ன@த7 பழேமேம"  
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வ Z�<. கிைச@த விள.ேகஎ> விேவக� விளக விள. கேவ.  6  
3627  ேவத@ தைலேம� ெகாளவி��பி ேவC�7 பரE நின�மல�7  
பாத@ தைலேம� _��எைன7 பணிெச3 திடE� பணி1தைனநா>  
சாத@ தைலேம" எ<1ெதா�வ� த�பி> ெசலE� தரமி"ேல>  
ஏத@ தைலேம� ?ம@ேதB. கி0சீ� கிைட1த243 ெதYவாேற.  7 
 243. ெகா<1த - �த�பதி7G, ெபா. ?., பி. இரா. ச.�.க.  
3628  ெபா3வி� டகலா7 Gைல.ெகா�ேய> ெபா��டா இரவி" ேபா@ெதா�நி>  
ைகவி� டகலா7 ெப��ெபா��எ> ைகயி� ெகா<1ேத களி7பி1தா3 
ைமவி� டகலா விழிஇ>ப வ"லி மகி:� மணவாளா  
ெம3வி� டகலா மன1தவ�.  விய7பா� உன� ெம3ய�ேள.  8  
3629  சாம1 திரவி" எ:@த�ளி1 தமிேய> a.க@ த<1�மய"  
காம. கடைல. கட1திஅ�� க�ைண அ�த களி1தளி1தா3  
நாம1 த�ெகாC ட�ெபய�. � நைடயா� தம. � கைடயாேன>  
ஏம1 த��ேப றைட@ேத>நா> எ>ன தவ[ெச3 தி�@ேதேன.  9  
3630  பாதி இரவி" எ:@த�ளி7 பாவி ேயைன எ:7பிஅ��  
ேசாதி அளி1ெத> உ�ளக1ேத _H@� கல@� �ல கி>றா3  
நZதி நட[ெச3 ேபK>ப நிதிநா> ெப�ற ெந<�ேப�ைற  
ஓதி ��யா ெத>ேபா"இY Eலக� ெப=த" ேவC<வேன.  10  
 
 
தி�0சி�ற�பல� 
20. இைற ெபா=7 பிய�ப"  
எ:சீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3631  ேத�ய �C< நின�� ECைம  
ெதளி@திட0 சிறி�நி> Bடேன  
ஊ�ய �C< பிற�தைம அ<1ேத  
உைர1த�� உவ@த�� உCேடா  
ஆ�ய பாத� அறியநா> அறிேய>  
அ�பல1 த��ெப�[ ேசாதி  
J�ய நி>ைன7 பிKகிேல> பிKைவ.  
JறE J?�எ> நாேவ.  1  
3632  மட�GK மன1தா� கலகிய �C<  
வ�ளேல நி>தி� வரE.  
கிட�GK சிறிேய> கலகிேன> எனிB�  
இைறM�ேவ ெறCணிய �Cேடா  
நட�GK பாத� அறியநா> அறிேய>  
நா>ெசM� வைகயினி ந>ேற  
திட�GK@ த�ளி. கா1திட" ேவC<�  
சிறி�� நா> ெபா=.கேல> சிவேன.  2  
3633  நZ.கிய மன�பி> அ<1ெதைன. கல.கி  
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நி>றேத அ>றிநி> அளவி"  
ேநா.கிய ேநா.க� பிறவிட ய1ேத  
ேநா.கிய திைறM� இ Cேடா  
a.கிய பாத� அறியநா> அறிேய>  
�யKனி7 ெபா=.கேல> சிறி��  
ேத.கிய களி7பி" சிற7பவ@ ெத>ைன1  
ெதளிவி1த" நி>கட> சிவேன.  3  
3634  ஈ>றந� றாM@ த@ைதM�  �E�  
எ>Bயி�. கி>ப�� ெபா�வி"  
ஆ>றெம37 ெபா�ேள எ>றி�. கி>ேற>  
அ>றிேவ ெறCணிய �Cேடா  
ஊ>றிய பாத� அறியநா> அறிேய>  
உ=கணி கா�றேல> சிறி��  
ேதா>றிஎ> உள1ேத மய.ெகலா@ தவி�1�1  
�ல. த" நி>கட> �ைணேய.  4  
3635  மாையயா� கலகி வ�@திய ேபா��  
வ�ள"உ> த>ைனேய மதி1�>  
சாையயா7244 பிறைர7 பா�1தேத அ"லா"  
தைலவேவ245 ெறCணிய �Cேடா  
aயெபா� பாத� அறியநா> அறிேய>  
�ய�இனி0 சிறி��இ கா�ேற>  
நாயகா என� மய.ெகலா� தவி�1ேத  
ந>ற�� GKவ�> கடேன.  5 
 244. சாையயா�  
245. தைலவெர> - ப�ேவ=பா<க�. ஆ. பா. 
3636  வCண� ேவெறனிB� வ�Eேவ ெறனிB�  
ம>னிய உCைம ஒ>ெற>ேற  
எCணிய த"லா" ச0சிதா ன@த1  
திைறM�ேவ ெறCணிய �Cேடா  
அCண"நி> பாத� அறியநா> அறிேய>  
அஞ�இனி0 சிறி��இ கா�ேற>  
திCணேம நி>ேம" ஆைணஎ> த>ைன1  
ெதளிவி1�. கா7ப�> கடேன.  6  
3637  ஊட"ெச3 மத�� சமய�� இவ�றி"  
உ�றக� பைனக*� தவி�@ேத>  
வாட"ெச3 மன1தா" கலகிேன> எனிB�  
ம>றிைன மற@ததி  Cேடா  
ஆட"ெச3 பாத� அறியநா> அறிேய>  
ஐயேவா சிறி��இ கா�ேற>  
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பாட"ெச3 கி>ேற> ப�.கி>ேற> என. 7  
பK@த�� GKவ�> கடேன.  7 
3638  உ�ளேத உ�ள திரC�ைல எ"லா�  
ஒ�சிவ மயெமன உண�@ேத>  
க�ளேந� மன1தா" கலகிேன> எனிB�  
க�1தய" க�திய �Cேடா  
வ�ளX> பாத� அறியநா> அறிேய>  
மய.கினி0 சிறி��இ கா�ேற>  
ெத�ள� த�ளி மய.ெகலா� தவி�1ேத  
ெதளிவி1த" நி>கட> சிவேன.  8  
3639  எ�மத நிைலM� நி>ன�� நிைலயி"  
இல த" அறி@தன> எ"லா�  
ச�மத� ஆ.கி. ெகா�கி>ேற> அ"லா"  
தனி1�ேவ ெறCணிய �Cேடா  
ெச�மX> பாத� அறியநா> அறிேய>  
சிறி��இ கினி1�ய� ஆ�ேற>  
இ�மதி. க�ேய>  றி1தவா =�ள  
திய�=வ �>கட> எ@தா3.  9 
3640  அக�Gற� ம�ைற அக7Gற� Gற1ேத  
அ<1தி<� Gற7Gற� நா>கி"  
இக@த�� இைலஓ� ஏகேத ச1தா"  
இைறM�இ ெகCணிய �Cேடா  
உக@தநி> பாத� அறியநா> அறிேய>  
உ=கணி கினி0சிறி �@தா>  
இக�ெபற" ஆ�ேற> மய.ெகலா� தவி�1தி  
ெக>ைனஆC ட��வ �>கடேன.  10 
 
 
தி�0சி�ற�பல�  
21. ைக�மாறி>ைம 
அ=சீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3641  இைழஎலா� விள � அ�ைம 
இடெகா�நி> க�ைண எ>B�  
மைழஎலா� ெபாழி@ெத> உ�ள மய.ெகலா� தவி�1� நா>ெச3  
பிைழஎலா� ெபா=1த உ>ற> ெப�ைம.ெக> GKேவ> அ@ேதா  
உைழஎலா� இல [ ேசாதி உய�மணி ம>= ளாேன.  1 
3642  ேபா�தா> வ Zேண ேபா.கி7 Gைலயேன> GK@த ெபா"லா1  
தZ�தா> ெபா=1த உ>ற> தி�வ�� ெப�ைம. க@ேதா  
ஏ�தா> GKேவ> ஓேகா எ>எ>= GகHேவ> ஞான  
மா�தா> இடெகாC ேடா க வய மா ம>= ளாேன.  2 
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3643  சி�றறி Eைடய> ஆகி1 தின@ெதா=� திK@� நா>ெச3  
 �ற��  ணமா. ெகாCட  ண7ெப�  >ேற எ>ைன7  
ெப�றதா MடB� ேறா � ெப�மநி> ெப�ைம த>ைன.  
க�றறி வி"ேல> எ@த. கண.கறி@ �ைர7ேப> அ@ேதா.  3 
3644  ைமயK ெந<க ணா�த� வாH.ைகயி> மயகி இேக  
ெபா3யறி Eைடேய> ெச3த G>ைமக� ெபா=1தா� ெகாCடா3  
ஐயறி Eைடயா� ேபா�=� அ�பல1 தரேச நி>சீ�  
ெம3யறி வறிேய> எ@த விைளவறி@ �ைர7ேப> அ@ேதா.  4  
3645  ேபயிB� ெபKேய> ெச3த பிைழக*. ெக"ைல இ"ைல  
ஆயிB� ெபா=1தா� ெகாCடா3 அ�பல1 தரேச எ>ற>  
தாயிB� இனிய உ>ற> தCஅ�� ெப�ைம த>ைன  
நாயிB கைடேய> எ@த நலமறி@ �ைர7ேப> அ@ேதா.  5  
3646  ���பினி" சிறிேய> வ[ச� _H@தெந[ சக1ேத> ெச3த  
ெப��பிைழ அைன1�� அ@ேதா ெப� ண மாக.ெகாCடா3  
அ��ெபா�� எ>ன ேவத� ஆகம� வ:1� கி>ற  
க��பினி" இனியா3 உ>ற> க�ைணஎ> எ>ேப> அ@ேதா.  6 
3647  வைரகட@ த�ேய> ெச3த வ>பிைழ ெபா=1தா� ெகாCடா3  
திைரகட@ தCட பிCட1 திைசஎலா� கட@ேத அ7பா"  
கைரகட@ ேதா � உ>ற> க�ைணய கட�சீ� உ�ள�  
உைரகட@ த�எ> றா"யா> உண�வெத> உைர7ப ெத>ேன.  7  
3648  நனவிB� பிைழேய ெச3ேத> நாயிB� கைடேய> அ@ேதா  
கனவிB� பிைழேய ெச3ேத> க�ைணமா நிதிேய நZதா>  
நிைனவிB�  றியா தாCடா3 நி>ன�� ெப�ைம த>ைன  
வினவிB� ெசா"வா� காேண> எ>ெச3ேவ> விைனய ேனேன.  8  
3649  வ>ெசய" ெபா=1தா� ெகாCட வ�ளேல அ�ய ேன>ற>  
�>ெசய" அைவக ேளா< �< பி> ெசய"க� எ"லா�  
எ>ெசய" ஆக. காேண> எைன.கல@ ெதா>றா3 நி>ேறா3  
நி>ெசய" ஆக. கCேட> கCடபி> நிகH1த" எ>ேன.  9 
3650  இ�ைமM� ஒ�ைம த>னி" ஈ@தைன எ@தா3 உ>ற>  
ெப�ைமஎ> எ>= நா>தா> ேப?ேவ> ேபத� இ>றி  
உKைமயா" யாB� நZM� ஒ>ெறன. கல@� ெகாCட  
ஒ�ைமைய நிைன.கி> ேற>எ> உ�ளக@ தைழ.கி> ேறேன.  10  
 
 
தி�0சி�ற�பல�  
22. நடராசபதி மாைல  
ப>னி�சீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3651  அ��நிைல விள சி� 
ற�பல�எ B[சிவ ?காதZத ெவளிந<விேல  
அCடபகி ரCடேகா �க*� சராசர� அைன1��அைவ ஆ.க"�தலா�  
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ெபா��நிைல0 ச1தெரா< ச1திக� அன@த�� ெபா�ெபா<வி ளகிஓக7  
Gற7Gற� அக7Gற� Gற�அக� இவ�றி>ேம" Vரணா காரமாகி1  
ெத��நிைல0 ச0சிதா ன@தகிர ணாதிக� சிற7ப�த" அ@த�இ>றி1  
திகHகி>ற ெம3[ஞான சி1திஅB பவநிைல ெதளி@திட வய ?டேர  
?��நிைல.  ழல�ைம ஆன@த வ"லிசிவ ?@தK. கினிய�ைணேய  
?1தசிவ ச>மா�.க நிதிேய அ��ெப�[ ேசாதிநட ராசபதிேய.  1  
3652  எ>இய" உட�பிேல எ>பிேல அ>பிேல இதய1தி ேலதயவிேல  
எ>உயிK ேலஎ>ற> உயிKB.  யிKேல எ>இய�  ண�அதனிேல  
இ>இய"எ> வா.கிேல எ>Bைடய நா.கிேல எ>ெசவி7 Gல>இைசயிேல  
எ>இ�கC மணியிேல எ>கCமணி ஒளியிேல எ>அB பவ@த>னிேல  
த>இய"எ> அறிவிேல அறிவிB. கறிவிேல தாேன கல@��:��  
த>மயம தா.கிேய தி1தி1� ேம>ேம" த��பிநிைற கி>றஅ�ேத  
�>னிய ெப�க�ைண ெவ�ளேம அழியாத ?கேம ?காதZதேம  
?1தசிவ ச>மா�.க நிதிேய அ��ெப�[ ேசாதிநட ராசபதிேய.  2 
3653  உட"எலா� உயி�எலா� உள�எலா� உண�ெவலா� உ�ளனஎ லாகல@ேத  
ஒளிமயம தா.கிஇ�� நZ.கிஎ. கால1�� உதயா1த மான�இ>றி  
இட"எலா� வ"லசிவ ச1திகிர ணாகியா3 ஏகமா3 ஏகேபாக  
இ>பநிைல எ>B�ஒ� சி�சைபயி> ந<ேவ இலகிநிைற கி>ற?டேர  
கட"எலா� Gவிஎலா� கன"எலா� வளிஎலா� கக>எலா� கCடபரேம  
காணாத ெபா��என. கைலஎலா� Gகலஎ> கCகாண வ@தெபா�ேள  
ெதாட"எலா� ெபறஎன.  �*� Gற1��ெம31 �ைணயா3 விள �அறிேவ  
?1தசிவ ச>மா�.க நிதிேய அ��ெப�[ ேசாதிநட ராசபதிேய.  3 
3654  ெம3தைழய உ�ள  ளி�@�வைக மாறா� ேம>ேம� கல@�ெபாக  
வி0ைசஅறி ேவாகஎ> இ0ைசஅறி வBபவ� விளகஅறி வறிவதாகி  
உ3தைழ வளி1ெதலா� வ"லசி1 த�த@ �வ�டா�� ஊறிஊறி  
ஊ�ெற:@ ெத>ைனM� தானா.கி எ>Bேள உ�ளப� உ�ளஅ�ேத  
ைகதைழய வ@தவா> கனிேய எலாகCட கCேண கலா@தந<ேவ  
க�பைனஇ லாேதா  சி�சபா மணிேய கணி7ப� க�ைணநிைறேவ  
�3தைழ பர7பி1 தைழ@தத� ேவஅ�� ?கேபாக ேயாகஉ�ேவ  
?1தசிவ ச>மா�.க நிதிேய அ��ெப�[ ேசாதிநட ராசபதிேய.  4 
3655  எCணிலா அCடபகி ரCட1தி> �தலிேல இைடயிேல கைடயிேலேம"  
ஏ�ற1தி ேலஅைவM� ஊ�ற1தி ேலதிர ெட3�வ� வ@த>னிேல  
கCTறா அ�விேல உ�விேல  �விேல க�விேல த>ைமதனிேல  
கைலயாதி நிைலயிேல ச1திச1 தாகி. கல@ேதா  கி>றெபா�ேள  
ெதCணிலா. கா@தமணி ேமைடவா3. ேகாைடவா30 ேச�@தB பவி1த?கேம  
சி1ெதலா[ ெசயவ"ல ெத3வேம எ>மன1 தி�மாளி ைக1தZபேம  
�CTறா0 சா@தசிவ ஞானிக� உள1ேத ?த@தK1 ெதாளிெச3ஒளிேய  
?1தசிவ ச>மா�.க நிதிேய அ��ெப�[ ேசாதிநட ராசபதிேய.  5  
3656  அ�Gவியி ேலGவியி> அ�யிேல ��யிேல அ�மCட ல@த>னிேல  
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அகல1தி ேலGவியி> அகில1தி ேலஅைவ. கானவ� வாதிதனிேல  
வி�ப�ற ேவநிைற@ தாகைவ நிகH@திட விள. �அைவ அைவயாகிேய  
ேமX�அைவ அைவயாகி அைவஅைவஅ லாதெதா� ெம3@நிைலM� ஆனெபா�ேள  
த�பமிைச எைனஏ�றி அ�a�றி அழியாத தல1திXற ைவ1தஅரேச  
சாகாத வி1ைத. கில.கண இல.கிய� தானா3இ �@தபரேம  
ெதா�பத�� உடB�ற த�பத�� அசிபத0 ?க��ஒ> றானசிவேம  
?1தசிவ ச>மா�.க நிதிேய அ��ெப�[ ேசாதிநட ராசபதிேய.  6 
3657  நZKேல நZ�உ�ற நிைறயிேல நிைறஉ�ற நிைலயிேல eCைமதனிேல  
நிகHவிேல நிகHE�ற திகHவிேல நிழலிேல ெநகிழிேல தCைமதனிேல  
ஊKேல அ@நZK> உ7பிேல உ7பிX=� ஒC?ைவயி ேலதிைரயிேல  
உ�றநZ�. கீழிேல ேமலிேல ந<விேல உ�றிய" உ=1��ஒளிேய  
காKேல ஒ�ேகா� ெபாழியிB� �ைணெபறா. க�ைணமைழ ெபாழிேமகேம  
கனகசைப ந<நி>ற கடEேள சி�சைப. கCேணா � ஒ�ெத3வேம  
aKேல பலமளி1 aKேல வள�கி>ற ?கெசா�ப மானத�ேவ  
?1தசிவ ச>மா�.க நிதிேய அ��ெப�[ ேசாதிநட ராசபதிேய.  7 
3658  ஒ�ளிய ெந�7பிேல உ7பிேல ஒ7பிலா ஒளியிேல ?டKேலேம"  
ஓ��ேல _��ேல உ�ளா<� ஆ��ேல உ=�ஆதி அ@த1திேல  
ெத�ளிய நிற1திேல அ�வ1தி ேலஎலா� ெசயவ"ல ெச3ைகதனிேல  
சி1தா3 விளகிஉப சி1தாய ச1திக� சிற.கவள� கி>றஒளிேய  
வ�ளிய சிவான@த மைலேய ?காதZத வானேம ஞானமயேம  
மணிேயஎ> இ�கCT� மணிேயஎ> உயிேரஎ> வாHேவஎ> வாH.ைகைவ7ேப  
��ளிய மன7ேபைய உ�*ற அட.கிெம30 ?க�என. கீ@த�ைணேய  
?1தசிவ ச>மா�.க நிதிேய அ��ெப�[ ேசாதிநட ராசபதிேய.  8  
3659  அைறகி>ற கா�றிேல கா�=7பி ேலகா�றி> ஆதிந< அ@த1திேல  
ஆனபல பலேகா� ச1திகளி> உ�வாகி ஆ<�அத> ஆ�ட1திேல  
உைறகி>ற நிைறவிேல ஊ.க1தி ேலகா�றி> உ�றபல ெப�றிதனிேல  
ஓகிஅைவ தாகிமி  பாகிB= ச1த�க�  பகK1 த�*�ஒளிேய  
 ைறகி>ற மதிநி>= Jசஓ� ஆயிர� ேகா�கிர ணக�வ Zசி.  
 லஅ�த மயமாகி எYEயி Kட1��  லாE�ஒ� தCமதியேம  
�ைறநி>= ெபாைறஒ>= aய�அறி வா�கCட ெசா�பேம �Kயபதேம  
?1தசிவ ச>மா�.க நிதிேய அ��ெப�[ ேசாதிநட ராசபதிேய.  9 
3660  வானிேல வாB�ற வா37பிேல வானி>அ� வ1திேல வா>இயலிேல  
வா>அ�யி ேலவானி> ந<விேல ��யிேல வCண1தி ேலகைலயிேல  
மானிேல நி1திய வல1திேல Vரண வர1திேல ம�ைறயதிேல  
வளரன@ தான@த ச1த�ச1 திக�த�ைம ைவ1தஅ�� உ�றஒளிேய  
ேதனிேல பாலிேல ச�.கைரயி ேலகனி1 திரளிேல தி1தி. �ஓ�  
தி1தி7ெப லாJ�� உCடாX� ஒ7ெபன0 ெச7பிடா1 ெத�ள�தேம  
aநிலா வCண1தி" உ�ேளா � ஆன@த ெசா�பேம ெசா�ப?கேம  
?1தசிவ ச>மா�.க நிதிேய அ��ெப�[ ேசாதிநட ராசபதிேய.  10  
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3661  எ>றிரவி த>னிேல இரவிெசா� ப1திேல இய"உ�வி ேலஅ�விேல  
ஏறி�ட ?டKேல ?டK>உ� ?டKேல எறிஆத ப1திரளிேல  
ஒ>றிரவி ஒளியிேல ஓெகாளியி> ஒளியிேல ஒளிஒளியி> ஒளிந<விேல  
ஒ>றாகி ந>றாகி நி>றா< கி>றஅ�� ஒளிேயஎ> உ�ற�ைணேய  
அ>றிரவி" வ@ெதன. க��ஒளி அளி1தஎ> அ3யேன அரசேனஎ>  
அறிவேன அ�தேன அ>பேன இ>பேன அ7பேன அ�ளாளேன  
�>றியஎ> உயிKB. கினியேன தனியேன aயேன எ>ேநயேன  
?1தசிவ ச>மா�.க நிதிேய அ��ெப�[ ேசாதிநட ராசபதிேய.  11  
3662  அணிமதியி ேலமதியி> அ�விேல உ�விேல அYE�வி> உ�வ1திேல  
அ�தகிர ண1திேல அ.கிரண ஒளியி அYெவாளியி> ஒளித>னிேல  
பணிமதியி> அ�திேல அYவ� தினி7பிேல ப.கந< அ���யிேல  
பா ெபற ஓ �ஒ� சி1ேதஎ> உ�ேள பலி1தபர மான@தேம  
மணிஒளியி" ஆ<�அ�� ஒளிேய நிைல1தெப� வாHேவ நிைற@தமகிHேவ  
ம>ேனஎ> அ>பான ெபா>ேனஎ> அ>ேனஎ> வரேம வய பரேம  
�ணிமதியி" இ>பஅB பவமா3 இ�@த � �Kயேம ெபKயெபா�ேள  
?1தசிவ ச>மா�.க நிதிேய அ��ெப�[ ேசாதிநட ராசபதிேய.  12  
3663  அCடஒ� ைம7ப தி இ�ைமயா� ப திேம" ஆகாK ய7ப திேய  
ஆதிபல ப திக� அன@தேகா �களி>ந அ�யிெனா< ��M�அைவயி"  
கCடபல வCண�த லானஅக நிைலM� கணி1தGற நிைலM�ேம>ேம"  
கCடதிக K.கி>ற J�ட�� விளக. கல@�நிைற கி>றஒளிேய  
ெகாCடபல ேகாலேம  ணேம  ணெகாCட  றிேய  றி.கஒCணா.  
 ��Kய ேம?1த சிவ�Kய ேமஎலா� ெகாCடதனி ஞானெவளிேய  
ெதாCட�இத ய1திேல கCெடன இனி.கி>ற ?கேயாக அBேபாகேம  
?1தசிவ ச>மா�.க நிதிேய அ��ெப�[ ேசாதிநட ராசபதிேய.  13 
3664  கைரயிலா. கடலிேல கட"உ7பி ேலகட� கைடயிேல கட"இைடயிேல  
கட"�தலி ேலகட" திைரயிேல eைரயி கட"ஓைச அத>ந<விேல  
வைரயிலா ெவ�ள7 ெப�.க1தி ேலவ�ட வ�விேல வCண�அதிேல  
ம�றத> வள1திேல உ�றபல ச1திM� வயகிஅைவ கா. � ஒளிேய  
Gைரயிலா ஒ�ெத3வ மணிேயஎ> உ�ேள G @தறி வளி1தெபா�ேள  
ெபா3யாத ெச"வேம ைநயாத க"விேய Gட�ைவ1 திடாதெபா>ேன  
மைரயிலா வாHேவ மைற7பிலா ைவ7ேப ம=7பிலா த��வ�ளேல  
மணிம>றி" ந<நி>ற ஒ�ெத3வ ேமஎலா� வ"லநட ராசபதிேய.  14  
3665  உ�றியX� அTவாதி மைலஅ@த மானஉட" உ�றக� வாகி�தலா3  
உயிரா3 உயி�. �உ=� உயிராகி உண�வாகி உண�E�உண� வாகிஉண�E�  
ப�றியX� ஒளியாகி ஒளியி>ஒளி யாகிஅ� பரமா30 சித�பர�மா37  
பCG=சி த�பர7 ெபா�சைபM மா3அத> பாேகா  சி�சைபMமா31  
ெத�றியX� அ0சைபயி> ந<வி"நட� இ<கி>ற சிவமா3 விள ெபா�ேள  
சி1ெதலா� ெச3என1 தி�வா. களி1ெதைன1 ேத�றிஅ�� ெச3த �ேவ  
ம�றியX� ஆகிஎைன வாHவி1த ெம3[ஞான வாHேவஎ> வாHவி>வரேம  
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மணிம>றி" ந<நி>ற ஒ�ெத3வ ேமஎலா� வ"லநட ராசபதிேய.  15  
3666  எYEல � எYEயி�� எ7ெபா�*� உைடயதா3 எ"லா[ெச3 வ"லதாகி  
இய�ைகேய உCைமயா3 இய�ைகேய அறிவா3 இய�ைகேய இ>பமாகி  
அYைவயி> அனாதிேய பாசமில தா30?1த அ�ளாகி அ��ெவளியிேல  
அ��ெநறி விளகேவ அ��நட� ெச3த�� அ��ெப�[ ேசாதியாகி.  
கYைவஅ= தனி�த� கடEளா3 ஓ ெம3. கா�சிேய க�ைணநிைறேவ  
கCேணஎ> அ>பி� கல@ெதைன வள�.கி>ற கதிேய கனி@தகனிேய  
ெவYவிைன தவி�1ெதா� விள.ேக�றி எ>B வ Z�றி�@ த�*�அரேச  
ெம3[ஞான நிைலநி>ற வி[ஞான கல�உேள ேமEநட ராசபதிேய.  16  
3667  நாதா@த ேபாதா@த ேயாகா@த ேவதா@த நCT= கலா@த�உடேன  
நவி"கி>ற சி1தா@த� எ>B�ஆ ற@த1தி> ஞானெம3. ெகா�நா��ேய  
bதாCட ேகா�க ெளா<[சரா சர�எலா� �>னி7 பைட1த"�தலா�  
�1ெதாழிX� இ�ெதாழிX� �>னி> றிய�றிஐ� b�1திக*� ஏவ"ேக�ப  
வாதா@த� உ�றபல ச1திக ெளா<[ச1த� வா3@�பணி ெச3யஇ>ப  
மாரா0சி ய1திேல தி�வ�� ெசேகா" வள1ெதா< ெசX1�மரேச  
_தாCட ெந[சினி" ேதாயாத ேநயேம �Kயந< நி>றசிவேம  
?1தசிவ ச>மா�.க நி◌ிேய அ��ெப�[ ேசாதிநட ராசபதிேய.  17 
3668  ஒ�பிரம> அCடக� அ���7 ெப�ைமேய உ>ன�� யாஅவ�றி>  
ஓராயி ரேகா� மா"அCட� அர>அCட� உ�றேகா டாேகா�ேய  
தி�கல= பலேகா� ஈச>அC ட�சதா சிவஅCட� எCணிற@த  
திகHகி>ற ம�ைற7 ெப�[ச1தி ச1த�த� சீரCட� எ>GகXேவ>  
உ=E=�இY வCடக� அ1தைனM� அ��ெவளியி" உ=சி= அT.களாக  
ஊடைசய அYெவளியி> ந<நி>= நடனமி<� ஒ�ெப� க�ைணஅரேச  
ம�விஎைன ஆ�ெகாC< மகனா.கி அழியா வர@த@த ெம31த@ைதேய  
மணிம>றி> ந<நி>ற ஒ�ெத3வ ேமஎலா� வ"லநட ராசபதிேய.  18 
3669  வரEெசல வ�றபK Vரணா கார?க வாH.ைக�த லாஎன.   
வா31தெபா� ேளஎ>கC மணிேயஎ> உ�ேள வயகிஒளி� கி>றஒளிேய  
இரEபக" அ�றஒ� த�ண1தி" உ�றேப� இ>பேம அ>பி>விைளேவ  
எ>த@ைத ேயஎன�  �ேவஎ> ேநயேம எ>னாைச ேயஎ> அறிேவ  
கரEெநறி ெச"லா. க�1தினி" இனி.கி>ற க�ைணஅ� ேதக��ேப  
கனிேய அ��ெப� கடேலஎ லா�வ"ல கடEேள கைலக�எ"லா�  
விரவிஉண� வKயசிவ �KயஅB பவமான ெம3�ைமேய ச>மா�.கமா  
ெம3[ஞான நிைலநி>ற வி[ஞான கல�உேள ேமEநட ராசபதிேய.  19 
3670  பாராதி Vதெமா< ெபாறிGல> கரண�� ப திM� கால��தலா7  
பக�கி>ற க�விM� அைவ. ேம" உ=?1த பரமாதி நாத�வைரM�  
சீராய பரவி@� பரநாத �@தன� திகழக� எ>=ைர7ப1  
தி�வ�� ெப�ெவளியி" ஆன@த நடனமி< ெத3வேம எ>=�அழியா  
ஊராதி த@ெதைன வள�.கி>ற அ>ைனேய உய�த@ைத ேயஎ>உ�ேள  
உ�ற�ைண ேயஎ>ற> உறேவஎ> அ>ேப உவ7ேபஎ> Bைடயஉயிேர  
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ஆராX� அறியாத உய�நிைலயி" எைனைவ1த அரேச அ��ேசாதிேய  
அகரநிைல �:�மா3 அ7பாX மாகிநிைற அ�தநட ராசபதிேய.  20 
3671  உைரவி?வ� உCடெவளி உபசா@த ெவளிேமைல உ=மEன 
ெவளிெவளியி>ேம"  
ஓ மா மEனெவளி யாதிM=� அBபவ� ஒ�கநிைற உCைமெவளிேய  
திைரய= ெப�க�ைண வாKேய எ"லா[ெச3 சி1ேத என. வா31த  
ெச"வேம ஒ>றான ெத3வேம உ3வைக ெதK1ெதைன வள�1தசிவேம  
பைரந< விள �ஒ� ேசாதிேய எ"லா� பைட1தி<க எ>ெறன.ேக  
பCGற உைர1த�� ேபர�த ளி1தெம37 பரமேம பரமஞான  
வைரந< விள சி� சைபந<வி" ஆன@த வCணநட� இ<வ�ளேல  
மாறாத ச>மா�.க நிைலநZதி ேயஎலா� வ"லநட ராசபதிேய.  21  
3672  ஊழிேதா fழிபல அCடபகி� அCட1 �யி�.ெகலா� தKB�அ@ேதா  
ஒ�சிறி�� உலவாத நிைறவாகி அ�ேய�  வ7ெபா< கிைட1தநிதிேய  
வாழிநZ hழிெயன வா3மல�@ தழியா வர@த@த வ�ளேலஎ>  
மதியினிைற மதிேய வய மதி அ�தேம மதிஅ�தி> உ�ற?கேம  
ஏழிேனா ேட:லகி" உ�ளவ�க� எ"லா�இ ெத>ைனஎ> றதிசயி7ப  
இரEபக" இ"லாத ெப�நிைலயி" ஏ�றிஎைன இ>Gற0 ெச3த �ேவ  
ஆழிேயா டணிஅளி1 �யிெரலா� கா1�விைள யாெட> =ைர1தஅரேச  
அகரநிைல �:�மா3 அ7பாX மாகிஒளி� அபயநட ராசபதிேய.  22  
3673  Vத�த லாயபல க�விக� அைன1��எ> Gக"வழி7 பணிக�ேக�ப7  
ெபா3படா0 ச1திக� அன@தேகா �க*�ெம37 ெபா��கCட ச1த�பல��  
ஏதமற எ>Bள� நிைன1தைவ நிைன1தா கிைச@ெத<1 �தவஎ>=�  
இறவாத ெப�நிைலயி" இைணெசாலா இ>G� றி�.கஎைன ைவ1த �ேவ  
நாத�த" இ�b>= வைரய@த நிைலக*� நல�ெபற0 ச>மா�.கமா�  
ஞானெநறி ஓகஓ� தி�வ�� ெசேகா" நட1திவ� ந"லஅரேச  
வாதமி< சமயமத வாதிக� ெபற�கKய மாமதியி> அ�தநிைறேவ  
மணிம>றி> ந<நி>ற ஒ�ெத3வ ேமஎலா� வ"லநட ராசபதிேய.  23  
3674  வா�டெமா< சிறியேன> ெச3வைகைய அறியா� மனமிக மயகிஒ�நா�  
மCணி� கிட@த�ைள உ>னிஉல கியலிைன மற@��யி" கி>றேபா�  
நா�ட�= ைவகைறயி" எ>அ� கைண@ெத>ைன ந>=ற எ:7பிமகேன  
ந"ேயாக ஞான�எனி B�GKத" இ>றிநZ நலித"அழ ேகாஎ:@ேத  
ஈ�<கநி> எCண� பலி.கஅ�� அ�த�உC �>G=க எ>ற �ேவ  
எ>ஆைச ேயஎ>ற> அ>ேப நிைற@தேப K>பேம எ>ெச"வேம  
ேவ�டைவ அளி.கி>ற நிதியேம சாகாத வி1ைதயி" விைள@த?கேம  
ெம3[ஞான நிைலநி>ற வி[ஞான கல�உேள ேமEநட ராசபதிேய.  24  
3675  எ>ெச3ேவ> சிறியேன> எ>ெச3ேவ> எ>எCண� ஏதாக ��Mேமாஎ>  
ெறCணிஇ� கCணின Z� கா��. கலகிநி> ேறகிய இராவி"ஒ�நா�  
மி>ெச3ெம3[ ஞானஉ� வாகிநா> காணேவ ெவளிநி> றைண1ெத>உ�ேள  
ேமவிஎ> �>ப@ தவி�1த�ளி அஙேன வ Z�றி�. கி>ற �ேவ  
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ந>ெச3வா3 இ�டவிைள வ�விைள@ த�கCட ந" ரவி ேனா>அைட@த  
ந>மகிHவி> ஒ�ேகா� பகதிக� ஆகேவ நா>கC< ெகாCடமகிHேவ  
வ>ெச3வா3 வாத�. கKயெபா� ேளஎ>ைன வலியவ@ தாCடபரேம  
மணிம>றி> ந<நி>ற ஒ�ெத3வ ேமஎலா� வ"லநட ராசபதிேய. 25  
3676  �>ெபலா@ தZ�@தன ?க�பலி1 த�நிைன0 _H@தத�� ஒளிநிைற@ேத  
?1தச> மா�.கநிைல அBபவ� நின.ேக ?த@தரம தான�லகி"  
வ>ெபலா� நZ.கிந" வழிெயலா� ஆ.கிெம3 வாHெவலா� ெப�=மிகE�  
ம>Bயி� எலா�களி1 திடநிைன1 தைனஉ>ற> மனநிைன7 பி>ப�.ேக  
அ>பநZ ெப=கஉல வா�நZ hழிவிைள யா<க அ��ேசாதியா�  
ஆ�சித@ ேதா�உைன. ைகவிேடா � ைகவிேடா � ஆைணந� ஆைணஎ>ேற  
இ>Gற1 தி�வா. களி1ெதB� ேளகல@ திைசEட> இ�@த �ேவ  
எ"லா[ெச3 வ"லசி1 தாகிமணி ம>றினி" இல நட ராசபதிேய. 26  
3677  ேப��ற உலகிX= சமயமத ெநறிஎலா� ேப37பி�7 G�றபி0?7  
பி�ைளவிைள யா�ெடன உண�@திடா �யி�க�பல ேபத�� ற �இ �  
ேபா�� றிற@�வ ZC ேபாயினா� இ>B�வ ZC ேபாகாத ப�விைர@ேத  
Gனித�= ?1தச> மா�.கெநறி கா��ெம37 ெபா�ளிைன உண�1திஎ"லா�  
ஏ��ற ?கநிைல அைட@திட7 GKதிநZ எ>பி�ைள ஆதலாேல  
இYேவைல GKகஎ> றி�டன� மன1தி"ேவ ெறCண�க எ>ற �ேவ  
நZ��ற ஒ�ளிய ெந�7ேப ெந�7பிB� நிைற@தி�� அக�=�ஒளிேய  
நி�. ணா ன@தபர நாதா@த வைரஓ  நZதிநட ராசபதிேய. 27  
3678  சாகாத க"விேய க"விஒ> ேறசிவ� தா>என அறி@தஅறிேவ  
த �அறிE மல�ஐ@�� ெவ>றவ" லபேம தனி1தV ரணவ"லப�  
ேவகாத காலாதி கC<ெகாC ெட7ெபா�*� விைளயவிைள வி1தெதாழிேல  
ெம31ெதாழில தா �இ@ நா>ைகM� ஒ�ேக விய@தைட@ �லக�எ"லா�  
மாகாத Xறஎலா� வ"லசி1 தாகிநிைற வானவர ேமஇ>பமா�  
ம>B�இ� நZெப�ற ?1தச> மா�.க1தி> மரெப> =ைர1த �ேவ  
ேதகாதி b>=�நா> த��>அ�� ெச3ெதைன1 ேத�றிஅ�� ெச3தசிவேம  
சி�சைபயி> ந<நி>ற ஒ>றான கடEேள ெத3வநட ராசபதிேய. 28  
3679  நZ<லகி" உ�றவ�க� ந> ற உைர.கி>ற நி>வா�1ைத யாE�நம�  
நZ�வா�தைத யா �இ� உCைமமக ேனச�=� ெந[ச�அ[ ேச" உன.ேக  
ஆ<=� அ��ெப�[ ேசாதிஈ@ தன�எ>=� அழியாத நிைலயி>நி>ேற  
அ>பினா" எெக � எCணிய ப�. நZ ஆ�வாH ெக>ற �ேவ  
நா<ந< நா�ட1தி" உ�றஅB பவஞான� நா>இள காைலஅைடய  
ந"கிய ெப�க�ைண அ7பேன அ�ைமேய நCபேன �ைணவேனஎ>  
ஊ<பிK யா��ற இ>பேன அ>பேன ஒ�வேன அ�வேனஉ�  
ஊ=�அ� தாகிஓ� ஆறி>�� மீதிேல ஓ நட ராசபதிேய.  29 
3680  அ@நாளி" அ�பல1 தி�வாயி லிைடஉன. க>Gட> உைர1தப�ேய  
அ�Gத�எ லா�வ"ல ந�அ�� ேபெராளி அளி1தன� மகிH@�>உ�ேள  
இ@நா� ெதா<1�நZ எCணிய ப�.ேக இய�றிவிைள யா�மகிHக  
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எ>=�இற வாநிைலயி" இ>பஅB பவனாகி இய"?1த� ஆதிb>=�  
எ@நா*� உ>இ0ைச வழிெப�= வாHகயா� எ3திநி> B�கல@ேத�  
இனிஎ@த ஆ�றிB� பிKEேற� உCைமஈ ெத�மாைண எ>ற �ேவ  
ம>னாகி எ>ெபKய வாHவாகி அழியாத வரமாகி நி>றசிவேம  
மணிம>றி> ந<நி>ற ஒ�ெத3வ ேமஎலா� வ"லநட ராசபதிேய.  30  
3681  கா3எலா� கனிஎன. கனிவி. � ஒ�ெப� க�ைணஅ� ேதஎன. .  
கCகCட ெத3வேம கலிகCட அ�Gத. கா�சிேய கனகமைலேய  
தா3எலா� அைனயஎ> த@ைதேய ஒ�தனி1 தைலவேன நி>ெப�ைமைய0  
சா�றிட நிைன1திட மதி1திட அறி@திட0 சா�கி>ற ேதா=�அ@ேதா  
வா3எலா@ தி1தி. � மன�எலா@ தி1தி. � மதிஎலா@ தி1தி. �எ>  
ம>னியெம3 அறிெவலா@ தி1தி. � எ>னி"அதி" வ��இ>ப� எ>GகXேவ>  
a3எலா� ெப�றநிைல ேம"அ�� ?க�எலா� ேதா>றிட விள ?டேர  
�Kயெவளி ந<நி>ற ெபKயெபா� ேளஅ�� ேசாதிநட ராச �ேவ.  31  
3682  எ37பற என. . கிைட1தெப� நிதியேம எ"லா[ெச3 வ"லசி1தா3  
எ>ைகயி" அக7ப�ட ஞானமணி ேயஎ>ைன எ:ைமM� விடாதந�ேப  
ைக7பறஎ> உ�ேள இனி.கி>ற ச�.கைர. க��ேய க�ைணஅ�ேத  
க�பக வன1ேத கனி@தகனி ேயஎன� கCகாண வ@தகதிேய  
ெம37பய> அளி.கி>ற த@ைதேய தாேயஎ> விைனஎலா@ தZ�1தபதிேய  
ெம3யான ெத3வேம ெம3யான சிவேபாக விைளேவஎ> ெம3�ைமஉறேவ  
�37G=�எ> அ>பான �ைணேயஎ> இ>பேம ?1தச> மா�.கநிைலேய  
�Kயெவளி ந<நி>ற ெபKயெபா� ேளஅ�� ேசாதிநட ராச �ேவ.  32 
3683  �>G= மன1தனா3 எCணாத எCணிநா> ேசா�@ெதா� Gற�ப<1�1  
a த� ண1ெத>ற> அ�கிX� ற>பினா" aயதி� வா3மல�@ேத  
இ>G= �க1திேல G>னைக த��பேவ இ�ைகமல� ெகாC<a.கி  
எ>றைன எ<1தைண1 தா ம� ேறாKட1 தியXற இ�1திமகிHவா3  
வ>ப= ெப�க�ைண அ�தளி1 திட�நZ.கி ைவ1தநி> தயைவஅ@ேதா  
வ�ளேல உ�*ெதா=� உ�ளக ெமலா�இ>ப வாKஅ� aறிஊறி1  
�>ப�அற ேம�ெகாC< ெபாகி1 த��G�இ0 ?கவCண� எ>GகXேவ>  
�Kயெவளி ந<நி>ற ெபKயெபா� ேளஅ�� ேசாதிநட ராச �ேவ.  33  
3684  ஓகிய ெப�க�ைண ெபாழிகி>ற வானேம ஒ�ைமநிைல உ=ஞானேம  
உபயபத சததள�� எனதிதய சததள1 ேதாகந< ேவா சிவேம  
பாகிய" அளி1ெத>ைன அறியாத ஒ�சிறிய ப�வ1தி" ஆCடபதிேய  
பாசெநறி ெச"லாத ேநச�தைம ஈசரா� ப�ைவ.க வ"லபரேம  
ஆகிய"வ ெத>=ம� றZகிய"வ ெத>=�வா3 ஆ<ேவா�. கKய?கேம  
ஆன@த மயமாகி அ�E கட@தெவளி ஆகிநிைற கி>றநிைறேவ  
aகிவி: சிறியைன1 தாகிஎ: ெக>ெறன� a.க@ ெதாைல1த�ைணேய  
�Kயெவளி ந<நி>ற ெபKயெபா� ேளஅ�� ேசாதிநட ராச �ேவ.  34 
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தி�0சி�ற�பல�  
23. ச� �மணி மாைல  
எCசீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3685  மா�றறி யாதெச :�ப?� 
ெபா>ேன  
மாணி.க ேம?ட� வCண. ெகா:@ேத  
J�றறி யாதெப �@தவ� உ�ள.  
ேகாயி" இ�@த  ண7ெப�  >ேற  
ேவ�றறி யாதசி� ற�பல. கனிேய  
வி0ைசயி" வ"லவ� ெம0?வி �@ேத  
சா�றறி யாதஎ> சா�= களி1தா3  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய.  1  
3686  க�கைர M�ப� கைரவி.  க�1ேத  
கCமணி ேயமணி கல@தகC ஒளிேய  
ெசா�கைர யி>றிய ஒளியிB� ஒளிேய  
�Kய� கட@தி�ட ெபKயெச� ெபா�ேள  
சி�கைர திைரய= தி�வ�� கடேல  
ெத�ள� ேதகனி ேயெச:� பாேக  
ச�.கைர ேயஅ� சா�@தெச@ ேதேன  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய. 2 
3687  எ>Bயி ேரஎன தி>Bயி�.  யிேர  
எ>அறி ேவஎன தறிவிB. கறிேவ  
அ>ைனயி" இனியஎ> அ�பல1 த�ேத  
அ�Gத ேமபத ேமஎன த>ேப  
ெபா>னிைண அ�மல� ��மிைச ெபா�@த7  
ெபா�1திய தயEைட7 GCணிய7 ெபா�ேள  
த>னிய" அறிவ�[ ச1திய நிைலேய  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய.  3  
3688  கா3மன. கைடயைன. கா1தெம37 ெபா�ேள  
கைலக* க�த�� ஒ�ெப�� பதிேய  
ேத3மதி0 சமய�. கKயஒC ?டேர  
சி1ெதலா� வ"லேதா� ச1திய �தேல  
ஆ3மதி7 ெபKய�� அம�@தசி� பரேம  
அ�பல1 தாட"ெச3 ெச�பத1 தரேச  
தா3மதி7 பKயேதா� தயEைட0 சிவேம  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய.  4 
3689  உ�வ�� அ�வ�� உபய�� உளதா3  
உளதில தா3ஒளி� ஒ�தனி �தேல  
க�வினி" என.க�� கனி@தளி1 தவேன  
கCTைட யா3ெப� கடEள� பதிேய  
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தி�நிைல ெபறஎைன வள�.கி>ற பரேம  
சிவ � �Kய1தி" ெதளிஅB பவேம  
த�வள� ெபாழிவட" சைபநிைற ஒளிேய  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய.  5  
3690  ஆற@த நிைலகளி> அBபவ நிைறேவ  
அ�அ� வா3ஒளி� ெபா�E= நிதிேய  
Jெற@த நிைலக*� ஒ�நிைல எனேவ  
Jறிஎ> உ�ள1தி"  லவிய களி7ேப  
ேபறி@த ெநறிஎன. கா��எ> தைனேய  
ெப�ெநறி. ேக�றிய ஒ�ெப�� ெபா�ேள  
சாெற@த நா�க*� விள �ஓ� வட"வா31  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய.  6  
3691  சாகாத தைலஇ� ேவகாத காலா�  
தர�இ� காCஎன1 தயEெச3 �ைர1ேத  
ேபாகாத GனைலM� ெதKவி1ெத> உள1ேத  
ெபா�Gற அம�@தேதா� அ�Gத0 ?டேர  
ஆகாத ேப�க*. காகாத நிைனேவ  
ஆகிய என.ெக>=� ஆகிய ?கேம  
தாகாத" என1த�� த�மச1 திரேம  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய.  7  
3692  த1�வ மசிநிைல இ�இ� தாேன  
ச1திய� காCஎன1 தனி1�ைர1 ெதன.ேக  
எ1�வ@ தைனக*� நZ.கிெம3@ நிைல.ேக  
ஏ�றிநா> இறவாத இய"அளி1 த�ளா"  
சி1�வ@ �லகக� எவ�றிB� ஆட0  
ெச3வி1த ேபர�� சிவபர[ ?டேர  
ச1�வ ெநறித� வட"அ�� கடேல  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய.  8  
3693  இ�பதி இ�ெபா�� இ�?க� அைடவா3  
இ�வழி எனஎன. கிய"Gற உைர1ேத  
வி�அ� ெதா<சிவ அ�த�� அளி1ேத  
ேமனிைல. ேக�◌ிய ெம3நிைல0 ?டேர  
ெபா�நட� இ<கி>ற GCணிய7 ெபா�ேள  
Gைரய=� உள1திைட7 ெபா�@திய ம�@ேத  
ச�மைற ��களி> ��M= சிவேம  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய.  9  
3694  எ>னிைல இ�E= நி>னிைல இ�வா�  
இ�நிைல க*�ஒ� நிைலஎன அறிவா3  
�>னிைல சிறி�ற"246 இ�மய" உறலா�  
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�>னிைல பி>னிைல �:நிைல உளவா�  
இ@நிைல அறி@தவC எ:நிைல கட@ேத  
இயனிைல அைடகஎ> றிய�பிய பரேம  
த>னிைல ஆகிய ந>னிைல அரேச  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய. 10 
 சிறி�ற - பி. இரா.பதி7G. சிறி�றி" - ப�ேவ=பா<. ஆ. பா.  
3695  காரண� இ�GK காKய� இ�ேம"  
காரண காKய. க�வி� பலவா3  
ஆரண� ஆகம� இைவவிK1 �ைர1ேத  
அள@தி<� நZஅைவ அள@திட> மகேன  
Vரண நிைலஅB பவ�றி" கணமா�  
ெபா:தினி" அறிதிஎ7 ெபா��நிைல க*ேம  
தாரணி தனி"எ>ற தயEைட அரேச  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய.  11  
3696  ப>ெனறி0 சமயக� மதக�எ> றி<�ஓ�  
பவெநறி இ�வைர பரவிய திதனா"  
ெச@ெநறி247 அறி@தில� இற@திற@ �லேகா�  
ெசறிஇ�� அைட@தன� ஆதலி> இனிநZ  
G>ெனறி தவி�1ெதா� ெபா�ெநறி எB�வா>  
G1த� த��கி>ற ?1தச> மா�.க1  
த>ெனறி ெசX1�க எ>றஎ> அரேச  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய.  12 
 247. ெச>ெனறி - �த�பதி7G, ெபா.,?., பி. இரா., ச. �. க. 
3697  அ�இ� ��இ� ந<நிைல இ�ேம"  
அ�ந< ��யிலா த�இ� மகேன  
ப�மிைச அ�ந< ��அறி@ தைனேய  
பதிஅ� ��யிலா7 பKைசM� அறிவா3  
ெச�யற உலகினி" அ��ெநறி இ�ேவ  
ெசயXற �யXக எ>றசி� பரேம  
த��கி" எனஅ�� ெபாழிவட" அரேச  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய.  13  
3698  நCணிய மதெநறி பலபல அைவேய  
ந>றற நி>றன ெச>றன சிலேவ  
அCணிய உலகின� அறிகில� ெந<நா�  
அைலத� கி>றன� அைலவற மகேன  
GCணிய� உ=தி� அ��ெநறி இ�ேவ  
ெபா�ெநறி எனஅறி Eற�ய XதிநZ  
தCணிய அ��ண1 த@தன� எ>றா3  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய. 14  
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3699  அ[சைல நZஒ� சிறி��எ> மகேன  
அ��ெப�[ ேசாதிைய அளி1தன� உன.ேக  
�[சிய மா@தைர எ:7Gக நலேம  
_H@தச> மா�.க1தி" ெசX1�க ?கேம  
வி[?ற ெம37ெபா�� ேமனிைல தனிேல  
வி[ைசக� பலEள விள. க எ>றா3  
த[ச�எ> றவ�.க�� ச1திய �தேல  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய. 15  
3700  ேவத1தி> ��மிைச விள �ஓ� விள.ேக  
ெம37ெபா�� ஆகம விய>��0 ?டேர  
நாத1தி> ��ந< நடமி<� ஒளிேய  
நைவஅ=� உள1திைட நCணிய நலேம  
ஏத1தி> நி>ெறைன எ<1த�� நிைல.ேக  
ஏ�றிய க�ைணஎ> இ>உயி�1 �ைணேய  
தா��ற உட�பழி யாவைக GK@தா3  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய. 16  
3701  ச@திர _Kய� ஒளிெபற விள �  
தனிஅ�� ெப�ெவளி1 தல1ெத:[ ?டேர  
வ@திர விைடஎன. க�ள� தளி1ேத  
வாHகஎ> ற�ளிய வாH�த� ெபா�ேள  
ம@திர ேமஎைன வள�.கி>ற ம�@ேத  
மாநில1 திைடஎைன வ�வி1த பதிேய  
த@திர� யாைவM� உைடயெம37 ெபா�ேள  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய.  17 
3702  அமர�� �னிவ�� அதிசயி1 திடேவ  
அ��ெப�[ ேசாதிைய அ>Gட> அளி1ேத  
கம�= சிவெநறி. ேக�றிஎ> றைனேய  
கா1ெதன �ள1தினி" கல@தெம37 பதிேய  
எம>எB� அவ>இனி இைலஇைல மகேன  
எ37பற வாHகஎ> றிய�பிய அரேச  
சமரச ச>மா�.க சக1தி> �தேல  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய.  18 
3703  ந>மா�.க1 தவ�உள� நCணிய வரேம  
ந<ெவளி ந<நி>= நட[ெசM� பரேம  
�>மா�.க வாதிக� ெபற�க� நிைலேய  
?1தசி வான@த7 G1த� �வ7ேப  
எ>மா�.க� என.களி1 ெதைனMேம" ஏ�றி  
இறவாத ெப�நல� ஈ@தெம37 ெபா�ேள  
ச>மா�.க சக1தா� த:விய பதிேய  
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தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய.  19  
3704  ஆதிM� அ@த�� இ>றிஒ> றாகி  
அக�Gற� அக7Gற� Gற7Gற� நிைற@ேத  
ஓதிM� உண�@��இ கறிவ�� ெபா�ேள  
உளெகா�சி� சைபந< விள ெம37 பதிேய  
ேசாதிM� ேசாதியி> �தX@தா> ஆகி0  
_H@ெதைன வள�.கி>ற ?த@தர அ�ேத  
சாதிM� சமய�� தவி�1தவ� உறேவ  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய.  20  
3705  க�பைன �:வ�� கட@தவ� உள1ேத  
கல@�ெகாC �னி.கி>ற க�பக. கனிேய  
அ�பைன யாC<ெகாC டறிவளி1 தழியா  
அ��நிைல தனி"உற அ�ளிய அ�ேத  
ப�பல உலக�� விய7பஎ> தன.ேக  
பதமல� ��மிைச7 பதி1தெம37 பதிேய  
த�பர பர�பர சித�பர நிதிேய  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய.  21  
3706  பவெநறி ெசXமவ� கனவிB� அறியா7  
பர�ெபா� ளாகிஎ> உள�ெப=� ஒளிேய  
நவெநறி கட@தேதா� ஞானெம30 ?கேம  
நா>அ�� நிைலெபற ந"கிய நலேம  
சிவெநறி ேயசிவ ெநறித� நிைலேய  
சிவநிைல தனி"உ=� அBபவ நிைறேவ  
தவெநறி ெசX�அவ�. கினியந" �ைணேய  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய.  22  
3707  அறியாம" அறிகி>ற அறிவிB� அறிேவ  
அைடயாம" அைடகி>ற அைடவிB� அைடேவ  
ெசறியாம" ெசறிகி>ற ெசறிவிB� ெசறிேவ  
திைளயாம" திைள.கி>ற திைள7G= திைள7ேப  
பிKயாம" எ>Bள� கல@தெம3. கல7ேப  
பிறவாம" இறவாம" எைனைவ1த ெப�.ேக  
தறியாகி உண�வா�� உண�வ�� ெபா�ேள  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய.  23  
3708  க�தாம" க���ஓ� க�1திB� க�1ேத  
காணாம" காT�ஓ� கா�சியி> விைளேவ  
எ�தாக1 திK@ேதB. கிகபர� அளி1ேத  
இறவாத வர�@த@ த�ளிய ஒளிேய  
வ�தாக@ தவி�1திட வ@தெத� அ�ேத  
மாணி.க மைலந< ம�விய பரேம  
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த�தான �ணெவன0 சா�றிய பதிேய  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய.  24 
3709  ஏகாஅ ேனகாஎ> ேற1தி< மைற.ேக  
எ�டாத நிைலேயநா> எ��ய மைலேய  
ஓகாள மதகைள �:வ�� மா�றி  
ஒ�நிைல ஆ.கஎ> =ைர1தெம37 பரேம  
ஈகாத" உைடயவ�. கி�நிதி அளி1ேத  
இ>Gற7 GKகி>ற இய"Gைட இைறேய  
சாகாத வர@த@தி ெகைன.கா1த அரேச  
தனிநட ராசஎ> ச� � மணிேய.  25  
 
 
தி�0சி�ற�பல�  
24. த�ேபாத இழ7G  
எCசீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3710  அYவCண� ப:1தவ�� 
அறி@தில�ச� ெறனிB�  
அறி@தன�ஓ� சிறி� � அ�ளாேல அ@த0  
ெசYவCண� ப:1ததனி1 தி�E�.கC ெடவ�. �  
ெதKயாம" இ�7ப�என0 சி@தைனெச3 தி�@ேத>  
இYவCண� இ�@தஎைன7 பிற�அறிய1 ெத�வி"  
இ:1�வி<1 த�கடE� இய�ைகஅ�� ெசயேலா  
மYவCண7 ெப�மாைய த>ெசயேலா அறிேய>  
மன�ஆைல பா3வ�காC ம>றி"நட1 தரேச.  1  
3711  க�ளி�@த மல�இதழி0 சைட.கனிநி> வ�வ�  
கC<ெகாCேட> சிறித�ேய> கC<ெகாCட ப�ேய  
ந�ளி�@த வCண�இ>B� கC<கC< களி1ேத  
நாடறியா தி�7ப�எ>ேற ந>=நிைன@ ெதா�சா�  
உ�ளி�@த எைன1ெத�வி" இ:1�வி<1 த�தா>  
உ>ெசயேலா ெப�மாைய த>ெசெயேலா அறிேய>  
வ�ளி�@த  ண.கைடேய> இைதநிைன.  @ேதா=�  
மன�ஆைல பா3வ�காC ம>றி"நட1 தரேச. 2  
3712  இக1தி�@த வCண�எலா� மிக1தி�@த அ��ேப�  
இ>பவ� வ�சிறிேய> �>GK@த தவ1தா"  
சக1தி�@தா� காணாேத சிறி�கC< ெகாCட  
தர�நிைன@� ெபKதி>B� தா>காCேப� எ>ேற  
அக1தி�@த எைன7Gற1ேத இ:1�வி<1 த�தா>  
ஆCடவநி> அ��ெசயேலா ம��ெசயேலா அறிேய>  
மக1தி�@தா� எ>அளவி" எ>நிைன7பா� அ@ேதா  
மன�ஆைல பா3வ�காC ம>றி"நட1 தரேச.  3 
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3713  க�களி= ேபா"மத1தா" கCெச�.கி வ Zேண  
கால�எலா� கழி.கி>ற கைடய�கைட1 தைலவா3  
ஒ� சிறி ேய>தைன�> வலி@த�ேள வ�வா3  
உ�அம�@ேத உ�ளதைன உ�ளப� உண�1தி7  
ெப�க�ைண யா"அளி1த ேபறதைன இ>B�  
பிற�அறியா வைகெபK�� ெப=��என உ�ேள  
ம�கி�@த எைனெவளியி" இ:1�வி�ட ெத>ேனா  
மன�ஆைல பா3வ�காC ம>றி"நட1 தரேச.  4  
3714  நா<கி>ற மைறக�எலா� நா�அறிேயா� எ>=  
நாணிஉைர1 தலமரேவ ந"லமணி ம>றி"  
ஆ<கி>ற ேசவ�கC டான@த. கடலி"  
ஆ<�அ>ப� ேபா"நம. � அ��கிைட1த ெதனிB�  
வ Z<கி>ற பிற�சிறி�� அறியாம" இ�.க  
ேவC<�என இ�@தஎ>ைன ெவளியி"இ:1 தி�<  
வா<கி>ற வைகGK@த விதிையநிைன@ ைதேயா  
மன�ஆைல பா3வ�காC ம>றி"நட1 தரேச.  5  
3715  நதிகல@த சைடஅைசய1 தி�ேமனி விளக  
ந"லதி�. J1தாட வ"லதி� அ�க�  
கதிகல@� ெகாள0சிறிேய> க�1திைடேய கல@�  
க�ள�அற உ�ளப� கா��ட.கC �>B�  
பதிகல@� ெகா*�ம�<� பிற�அறியா தி�.க7  
பK@��ேள இ�@தஎ>ைன ெவளியி" இ:1 தி�<  
மதிகல@� கலகைவ1த விதிையநிைன@ ைதேயா  
மன�ஆைல பா3வ�காC ம>றி"நட1 தரேச.  6  
3716  ம[சைனய  ழல�ைம எக�சிவ காம  
வ"லிமகிH தி�ேமனி வCணம� சிறிேத  
ந[சைனய ெகா�ேய>கC �ட7GK@த அ�ைள  
நாடறியா வைகஇ>B� நZடநிைன1 தி�@ேத>  
அ[சைனய பிற�எ"லா� அறி@�பல ேபசி  
அல�a�ற அளியஎைன ெவளியி"இ:1 தி�<  
வ[சைனெச3 திடவ@த விதிையநிைன@ ைதேயா  
மன�ஆைல பா3வ�காC ம>றி"நட1 தரேச.  7  
3717  அKபிரம� உ�1திர�� அறி@�ெகாள மா�டா  
தலமரE� ஈெத>ன அதிசயேமா மல1தி"  
GKG:வி" இழி@ேதைன7 ெபா�ளா.கி அ�ளா�  
ெபா��அளி.க7 ெப�றன>இ7 G�ைமபிற� அறியா  
�Kைமெபற இ�7ப>என உ�இ�@த எ>ைன  
உலகறிய ெவளியி"இ:1 தலகி"வி�1 தியினா"  
வKதைலயி� டா�<கி>ற விதிையநிைன@ ைதேயா  
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மன�ஆைல பா3வ�காC ம>றி" நட1 தரேச.  8 
3718  விழ�கிைற1�. களி.கி>ற வ Zண�களி� சிற@த  
விைன.ெகா�ேய� ெபா��டாக வி��பிஎ:@ த�ளி.  
கழ�கிைச@த ெபா>அ�ந� தைலேமேல அைம1�.  
க�ைணெசய7 ெப�றன�இ. க�ைணந�ைம இ>B�  
நிழ�கிைச1த ேம"நிைலயி" ஏ�=�என மகிH@�  
நி>றஎ>ைன ெவளியி"இ:1 �லகவியா பார  
வழ.கி"வைள1 தைல.கவ@த விதிையநிைன@ ைதேயா  
மன�ஆைல பா3வ�காC ம>றி"நட1 தரேச. 9  
3719  அ�பி�1�1 திKகி>ற மைறக�எலா� காணா  
அ��வ�ைவ. கா��ந�ைம ஆC<ெகாCட க�ைண.  
ெகா�பி�1த  �மணிைய. J<ம�<� ேவேறா�  
 றி7பி>றி இ�7ப�என. ெகாCடக1ேத இ�@ேத>  
ப�பி�1த பல�பலE� பக�@திடஇ ெகைன1தா>  
ப<வழ.கி� <லகியலா� ெவளியி"இ:1 தைல1ேத  
ம�பி�1�7 பறி.கவ@த விதிையநிைன@ ைதேயா  
மன�ஆைல பா3வ�காC ம>றி" நட1 தரேச.  10  
 
 
தி�0சி�ற�பல� 
25. தி��> விCண7ப�  
அ=சீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3720  மாைழ மாமணி7 ெபா�நட� 
GKகி>ற வ�ளேல அளிகி>ற  
வாைழ வா>பழ0 ?ைவஎன7 ப1த�த� மன1�ேள தி1தி7ேபா3  
ஏைழ நாயிேன> விCண7ப� தி�0ெசவி. ேக�ற�� ெசய"ேவC<�  
ேகாைழ மானிட7 பிற7பிதி" உ>ன��  �உ�. ெகா*�ஆேற.  1  
3721  ெபா>னி> மாமணி7 ெபா�நட� GKகி>ற GCணியா கனி@ேதாகி  
ம>B வாைழயி> பழ0?ைவ என7ப1த� மன1�ேள தி1தி7ேபா3  
சி>ன நாயிேன> விCண7ப� தி�0ெசவி ேச�1த�� ெசய"ேவC<�  
இ>ன எ>Bைட1 ேதக�ந" ஒளிெப=� இய"உ�. ெகா*�ஆேற.  2  
3722  வி[? ெபா>னணி அ�பல1 த��நட� விைள1�யி�.  யிராகி  
எ[? றாதேப� இ>ப�� கி>றஎ> இைறவநி> அ��இ>றி  
அ[?� நாயிேன> விCண7ப� தி�0ெசவி அைம1த�� ெசய"ேவC<�  
�[?� இYEட" இ�ைமேய �[சிடா0 ?கஉட" ெகா*�ஆேற.  3 
3723  ஓ  ெபா>அணி அ�பல1 த��நட� உயி�.ெகலா� ஒளிவCண7  
பா  ேமவநி> றாட"ெச3 இைறவநி> பதமல� பணி@ேத1தா1  
தZ  நாயிேன> விCண7ப� தி�0ெசவி ேச�1த�� ெசய"ேவC<�  
ஈ  வ Z:ட" இ�ைமேய வ ZH@திடா இயXட" உ=�ஆேற.  4  
3724  இல  ெபா>னணி7 ெபா�நட� GKகி>ற இைறவஇY Eலெக"லா�  
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�ல � வCணநி> ற�*நி> தி�வ�1 �ைண�ைண எ>னாம"  
கல  நாயிேன> விCண7ப� தி�0ெசவி கல@த�� ெசய"ேவC<�  
அல � இYEட" இ�ைமேய அழிEறா அ��உட" உ=�ஆேற.  5 
3725  சிற@த ெபா>னணி1 தி�0சி�ற� பல1திேல தி�நட� GKகி>ற  
அற@த வாதேச வ�மல� ��மிைச அணி@தக மகிH@ேத1த  
மற@த நாயிேன> விCண7ப� தி�0ெசவி ம<1த�� ெசய"ேவC<� 
பிற@த இYEட" இ�ைமேய அழிEறா7 ெப�நல� ெப=�ஆேற.  6  
3726  விள  ெபா>அணி7 ெபா�நட� GKகி>ற விைரமல�1 தி�1தாைள248  
உளெகா� அ>ப�த� உளெகா*� இைறவநி> ஒ7பிலா7 ெப�@த>ைம  
களெகா� நாயிேன> விCண7ப� தி�0ெசவி கல@த�� ெசய"ேவC<�  
�ள � இYEட" இ�ைமேய அழிEறா1 ெதா"Xட" உ=�ஆேற.  7 
 விள  ெபா>னணி1 தி�0சி�ற� பல1திேல விைரமல�1 தி�1தாைள - 
�த� பதி7G.  
3727  வா3@த ெபா>அணி7 ெபா�நட� GKகி>ற வ�ளேல மைறஎ"லா�  
ஆ3@�� இ>னஎ> றறி@திலா நி>தி� அ�மல� பணியாம"  
சா3@த நாயிேன> விCண7ப� தி�0ெசவி தK1த�� ெசய"ேவC<�  
ஏ3@த இYEட" இ�ைமேய தி�வ�� இய"உட" உ=�ஆேற.  8  
3728  மா�றி லாதெபா> அ�பல1 த��நட� வயகநி> ெறாளி�கி>ற  
ேப�றி" ஆ�யி�. கி>ப�� இைறவநி> ெபய�கழ" கணிமாைல  
சா�றி டாதஎ> விCண7ப� தி�0ெசவி தK1த�� ெசய"ேவC<�  
கா�றி" ஆகிய இYEட" இ�ைமேய கதிMட" உ=�ஆேற..  9 
3729  தZ�< ெபா>அணி அ�பல1 த��நட� ெச3�யி�1 திர�கி>ப�  
கா�< கி>றேதா� க�ைணய கடE�நி> கழலிைண க�தாேத  
நZ�< கி>றஎ> விCண7ப� தி�0ெசவி ேந�@த�� ெசய"ேவC<�  
வா�<�249இYEட" இ�ைமேய அழிEறா வளமைட@ தி<�ஆேற.  10 
 249. ஆ�<� - ப�ேவ=பா<. ஆ. பா.  
 
 
 
தி�0சி�ற�பல�  
26. இனி1த வாHவ�� என"  
எ:சீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3730  உர1தவா> அக1ேத உர1தவா ஞான 
ஒளியினா" ஓ �ஓ� சி1தி  
Gர1தவா ெபKேயா� Gர1தவா  �ற� ெபா=1த� ேய>தன. களி1த  
வர1தவா உCைம வர1தவா ஆக மக*� மைறக*� காணா1  
தர1தவா அறிவா தர1தவா ெபா�வி" தனி1தவா இனி1தவாH வ�ேள.  1  
3731  �>னவா திப�.  �>னவா ேவத ���� ெமாழிகி>ற �த"வா  
பி>னவா திப�. 7 பி>னவா எவ�. � ெபKயவா ெபKயவ� மதி. � 
சி>னவா சிற@த சி>னவா ஞான சித�பர ெவளியிேல ந�. �  
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ம>னவா அ�த� அ>னவா எ"லா� வ"லவா ந"லவாH வ�ேள.  2  
3732  விைடயவா தைனதZ� விைடயவா ?1த வி1ைத�> சிவவைர கட@த  
நைடயவா ஞான நைடயவா இ>ப நட�GK@ �யி�.ெகலா� உதE�  
ெகாைடயவா ஓவா. ெகாைடயவா எைனயா� ெகாCெடB� அம�@த� ளியஎ>  
உைடயவா எ"லா� உைடயவா உண�@ேதா�.  Kயவா ெபKயவாH வ�ேள. 
 3  
3733  வல1தவா நாத வல1தவா ேசாதி மைலயவா மன�த" கட@த  
Gல1தவா என� Gல1தவா தவி�1�7 Vரண ஞானேநா. களி1த  
நல1தவா வைரயா நல1தவா மைறக� நா�M� காCபத� கKதா�  
பல1தவா தி�அ� பல1தவா எ"லா� பைட1தவா பைட1தவாH வ�ேள.  4  
3734  உண�@தவ� உள1ைத உக@தவா இய�ைக உCைமேய உ�வதா3 இ>ப�  
Gண�@திட எைன1தா> Gண�@தவா ஞான7 ெபா�விேல ெபா�நட� GK@ெதC  
 ண@திகH@ ேதா �  ண1தவா  ண��  றிக*� ேகால��  ல��  
தண@தச> மா�.க1 தனிநிைல நி=1�� த.கவா மி.கவாH வ�ேள.  5 
3735  த1�வ கட@த த1�வா ஞான சமரச ?1தச> மா�.க0  
ச1�வ ெநறியி" நட1திஎ> தைனேம" தனிநிைல நி=1திய தைலவா  
சி1�வ@ தா<� சி1திமா Gர1தி" திகH@தவா திகH@ெதன �ள1ேத  
ஒ1�நி> ேறா � உைடயவா க�ைண உள1தவா வள1தவாH வ�ேள.  6  
3736  மத�Gக" ��G கட@தெம3[ ஞான ம>றிேல வயெகா�நா டக[ெச3  
பத�Gக" அ�ேய� க��ெப�[ ேசாதி7 பK?த@ தி<��எ> =ள1ேத  
நித�Gக" க�ைண ெநறியவா இ>ப நிைலயவா நி1தநி�  ணமா�  
சித�Gக" ேவத சிர1தவா இனி1த ேதனவா ஞானவாH வ�ேள.  7  
3737  bவி� ��G� கட@தேதா� இய�ைக ��பிேல ��@ெதன �ட�G�  
ஆவிM� தன� மய�ெபற. கிைட1த அ��ெப�[ ேசாதிஅ� பலவா  
ஓE� �தலா உைர. �ெம3 உ�E� உண�0சிM� ஒளிெப= ெசயX�  
ேமவிநி> றவ�. � ேமவிய உண�E� ேமயவா aயவாH வ�ேள.  8  
3738  பகேமா� அTE� ப�றிடா அறிவா" ப�றிய ெப�றியா� உள1ேத  
த �ஓ� ேசாதி1 தனி7ெப� க�ைண1 தர@திகH ச1திய1 தைலவா  
�க�உ� றழியா நிைலத�� இய�ைக1 ெதா>ைமயா� ?1தச> மா�.க0  
சகநி> ேற1�� ச1திய ஞான சைபயவா அபயவாH வ�ேள.  9  
3739  இனி1தெச க��பி" எ<1ததZ[ சா�றி> இள�பத7 பாெகா< ேதB�  
கனி1ததZ கனியி> இரத�� கல@� க�1ெதலா� களி1திட உCட  
மனி1த�� அ�த உணEெகாC ட�@�� வானநா� டவ�க*� விய.க1  
தனி1தெம3[ ஞானஅ�ெதன. களி1த தனியவா இனியவாH வ�ேள.  10 
 
 
தி�0சி�ற�பல�  
27. தி�வ�� விைழத"  
எ:சீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3740  ெச3வைக அறிேய> ம>=�மா 
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மணிநி>  
தி�Eள.  றி7ைபM� ெதKேய>  
உ3வைக அறிேய> உண�விேல> அ@ேதா  
உ=கCேம" உ=ெகா"எ> =ைல@ேத>  
ெம3வைக அைடேய> ேவெறவ�.  ைர7ேப>  
விைனயேன> எ>ெசய விைரேக>  
ெபா3வைக உைடேய> எஙன� G ேவ>  
Gைலயேன> Gக"அறி ேயேன.  1  
3741  அறிவிேல> அறி@தா�. க�7பணி GKேய>  
அ0ச�� அவல�� உைடேய>  
ெசறிவிேல> ெபா�வா� ெத3வ�நZ நின�  
தி�Eள1 ெதைனநிைன யாேய"  
எறிவிேல> சிறிேய> எஙன� G ேவ>  
எ>ெச3ேவ> யா��ைண எ>ேப>  
பிறிவிேல> பிK@தா" உயி�தK. கல>எ>  
பிைழெபா=1 த��வ�> கடேன.  2  
3742  உ>கட> அ�ேய� க�ள"எ> =ண�@ேத>  
உட"ெபா�� ஆவிM� உன.ேக  
பி>கட> இ>றி. ெகா<1தன> ெகா<1த  
பி>B�நா> தள�த" அழேகா  
எ>கட> GKேவ> யா�.ெக<1 �ைர7ேப>  
எ>ெச3ேவ> யா��ைண எ>ேப>  
�>கட> ப�டா� ேபா"மன� கலகி  
�றித"ஓ� கண�தK ேயேன.  3  
3743  தK1திேட> சிறி�� தK1திேட> என�  
தள�0சிM� �>ப�� தவி�1ேத  
ெதK1திட" அைன1�� ெதK1திட" ேவC<�  
ெதK1திடா3 எனி"இட� எைன1தா>  
எK1தி<� அ@ேதா எ>ெச3ேவ> எேக  
எ3�ேக> யா��ைண எ>ேப>  
திK1தெந[ சக1ேத> சK1திர� அைன1��  
தி�Eள� ெதK@த� தாேன.  4  
3744  தா>எைன7 Gண�� த�ண�ஈ ெதனேவ  
ச1திய� உண�@தன> தனி1ேத  
ேத>உற. க�தி இ�.கி>ேற> இ�நி>  
தி�Eள� ெதK@தெத@ தாேய  
ஆ>என. Jவி அைண@திட" ேவC<�  
அைர.கண� ஆயிB� தாH.கி"  
நா>இ�7 பறிேய> தி�0சி�ற� பல1ேத  
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நட�GK ஞானநா டகேன.  5  
3745  ஞான�� அதனா" அைடஅB பவ��  
நாயிேன> உண�@திட உண�1தி  
ஈன�� இட�� தவி�1தைன அ@நா�  
இ@தநா� அ�யேன> இேக  
ஊன�ஒ> றி"ேலா3 நி>றைன. Jவி  
உைழ.கி>ேற> ஒ�சிறி ெதனிB�  
ஏெனன வினவா தி�1தX� அழேகா  
இைறM�நா> தK.கல> இனிேய.  6  
3746  இனியந� றாயி> இனியஎ> அரேச  
எ>னி� கCணிBC மணிேய  
கனிஎன இனி. � க�ைணஆ� அ�ேத  
கனகஅ� பல1�=� களி7ேப  
�னிஉ= மன�� ேசா�G=� உண�E�  
ேசா�E= �க��ெகாC ட�ேய>  
தனிஉள கலக" அழகேதா எைன1தா>  
த@தந� ற@ைதநZ அைலேயா.  7  
3747  த@ைதM� தாM�  �E�யா> ேபா�=�  
சாமிM� VமிM� ெபா�*�  
ெசா@தந" வாHE� ேநய�� �ைணM�  
?�ற�� ��=�நZ எ>ேற  
சி@ைதM� றிேக இ�.கி>ேற> இ�நி>  
தி�Eள� ெதK@தேத எ@தா3  
நி@ைதெச3 உலகி" யா>உள� கலக"  
நZதிேயா நி>அ�� கழேகா.  8  
3748  அழகேன ஞான அ�தேன எ>ற>  
அ7பேன அ�பல1 தரேச  
 ழகேன இ>ப. ெகா�உள� களி. �  
ெகா:நேன ?1தச> மா�.க.  
கழகேந� நி>ற க�ைணமா நிதிேய  
கடEேள கடEேள எனநா>  
பழகேந�@ தி�ேட> இ>B�இY Eலகி"  
பழகணா" அ: த" அழேகா. 9  
3749  பழ�பிழி ம�ர7 பா�டல எனிB�  
ப1த�� பி1த�� பித�=�  
கிழ�ெப�� பா�<� ேக�ப�> உ�ள.  
கிள�0சிஎ> றறி@தநா� �தலா3  
வழ நி> Gகேழ பா<= கி>ேற>  
ம�ெறா� ப�=�இ கறிேய>  
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சழ ைட உலகி" தள�த" அழேகா  
த@ைதM@ தாM�நZ அைலேயா.  10  
3750  தாM�எ> ஒ�ைம1 த@ைதM� ஞான  
சைபயிேல தனிநட� GKM�  
aயநி> பாத1 �ைணஎன7 பி�1ேத>  
a.க�� ேசா�பX� �ய��  
மாையM� விைனM� மைற7G�ஆ ணவ��  
வைள1ெதைன7 பி�1திட" வழ.ேகா  
நாயிேன> இனிஓ� கண@தK7 பறிேய>  
ந"அ�� ேசாதித@ த�ேள.  11 
3751  ேசாதிேய" எைனநZ ேசாதைன ெதாடகி"  
_Hஉயி� விட1ெதாட  வ>நா>  
நZதிேய நிைறநி> தி�வ�� அறிய  
நிகH1திேன> நி0சய� இ�ேவ  
ஓதிேய உண�த� க��ெப�� ெபா�ேள  
உயி�. யி� ஆகிய ஒளிேய  
ஆதிேய ந<ேவ அ@தேம ஆதி  
ந<அ@த� இ"லேதா� அறிேவ.  12  
3752  இ"ைலஉC ெடT�இY வி�ைமM� கட@ேதா�  
இய�ைகயி> நிைற@தேப K>ேப  
அ"ைலஉC ெட:@த தனி7ெப�[ ?டேர  
அ�பல1 தாட"ெச3 அ�ேத  
வ"ைலஇ> ற�ேய> �ய�எலா� தவி�1�  
வழ க நி>அ�� வழக"  
ந"ைலஇ> றல� நாைளஎ> றி�ேலா  
நா>உயி� தK.கல> அரேச.  13  
3753  அைரெசலா� வழ � தனிஅர ச�நி>  
அ�ளர ெசனஅறி@ தன>பி>  
உைரெச3நி> அ��ேம" உ�றேப ராைச  
உள�எலா� இடெகாCட ெத@தா3  
வைரெசயா ேம>ேம" ெபாகிவா3 த��பி  
வழிகி>ற ெத>வச கட@ேத  
இைரெச3எ> ஆவி தைழ.கஅY வ�ைள  
ஈ@த�� இ�ைறஇ7 ேபாேத.  14  
3754  ேபாெதலா� வ Zணி" ேபா.கிஏ மா@த  
G:1தைல7 Gைலய�க� Gண�. �  
_ெதலா� ேக� @ ெதா=�உைன7 பரE�  
aய�க� மன�அ� �ளகி1  
தாெதலா� கலக1 தள�த" அழேகா  
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தனிஅ�� ேசாதியா" அ@த  
வாெதலா� தவி�1�0 ?1தச> மா�.க�  
வழ வி1 த�*க விைர@ேத.  15 
3755  விைர@�நி> அ�ைள ஈ@திட" ேவC<�  
விள�G�இ1 த�ண�எ> உள@தா>  
கைர@த� காத" ெப�கிேம" ெபாகி.  
கைரஎலா� கட@த� கCடா3  
வைர@ெதைன மண@த வ�ளேல எ"லா�  
வ"லவா அ�பல வாணா  
திைர@தஎ> உட�ைப1 தி�உட� பா.கி1  
திகHவி1த சி1தேன சிவேன.  16  
3756  சிவ@திகH க�ைண1 தி�ெநறி0 சா�G�  
ெத3வ�ஒ> ேறஎB� திற��  
நவ@த� நிைலக� ?த@தர1 தியX�  
ந>ைமM� நைரதிைர �தலா�  
�வ@�வ� தவி�1�0 ?1தமா திய�0  
?கவ� வ�ெப=� ேப=�  
தவ@திகH எ"லா� வ"லசி1 திM�நZ  
த@த�� த�ண�ஈ ெதன.ேக.  17  
3757  த�ண�இ[ ஞா>ேற ?1தச> மா�.க1  
தனிெநறி உலெகலா� தைழ7ப.  
க�ைணM� சிவேம ெபா��என. க���  
க�1��உ� ெற�மேனா� களி7ப7  
ெபா��நிைற ஓக1 ெத��நிைல விளக7  
GCணிய� ெபா�Gற வயக  
அ��நய@ த��வா3 தி�0சி�ற� பல1ேத  
அ��ெப�[ ேசாதிஎ> அரேச.  18  
3758  எ>உள வைரேம" அ��ஒளி ஓகி�  
றி��இர ெவாழி@த� �:��  
ம>உ=� இதய மல�மல�@ த�ந>  
மகல �ழ கி> றனசீ�7  
ெபா>இய" விள.க� ெபாலி@த� சி1தி7  
Vைவய� Gண�@திட7 ேபா@தா�  
ெசா>னந" த�ண� அ��ெப�[ ேசாதி  
�லகவ@ த�*க விைர@ேத.  19  
3759  வ@த�� GKக விைர@தி� த�ண�  
மாமணி ம>றிேல ஞான  
?@தர வ�வ0 ேசாதியா3 விள �  
?1தச> மா�.கச�  �ேவ  
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த@த�� GKக வர�எலா� வ"ல  
தனிஅ�� ேசாதிைய என�  
சி@ைதயி" Gண�7பி1 ெத>ெனா< கல@ேத  
ெச3வி1 த��கெச3 வைகேய.  20  
 
 
தி�0சி�ற�பல�  
28. தி�.கதவ@ திற1த"  
எCசீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3760  தி�.கதவ� திறவாேயா 
திைரகெளலா� தவி�1ேத  
தி�வ�ளா� ெப�[ேசாதி1 தி�உ�.கா� டாேயா  
உ�.கிஅ� a�ெற<1ேத உட�Gயிேரா <ள��  
ஒளிமயேம ஆ. றெம3 உண�0சிஅ� ளாேயா  
க�.க�தா1 தனிவ�ேவா3 நி>ைனஎ>B� கல@ேத  
க "பக" இ>றிஎ>=� களி1திட0ெச3 யாேயா  
ெச�.க�தா தவ�.க�*� சி1திGர1 தரேச  
சி1தசிகா மணிேயஎ> தி�நடநா யகேன.  1 
3761  மணி.கதவ� திறவாேயா மைற7ைபெயலா� தவி�1ேத  
மா�றறியா7 ெபா>ேனநி> வ�வ�கா� டாேயா  
கணி.கறியா7 ெப�நிைலயி" எ>ெனா<நZ கல@ேத  
கைரகட@த ெப��ேபாக� கC�ட0ெச3 யாேயா  
தணி.கறியா. காத"மிக7 ெப� கி>ற தரேச  
தாக�� யாதினிஎ> தனி1தைலைம7 பதிேய  
திணி.கைலயா தியஎ"லா� பணி.கவ"ல சிவேம  
சி1தசிகா மணிேயஎ> தி�நடநா யகேன.  2  
3762  உைரகட@த தி�வ��ேப ெராளிவ�ைவ. கல@ேத  
உவ�டாத ெப��ேபாக� ஓகிM=� ெபா��ேட  
இைரகட@ெத> உ�ளக1ேத எ:@�ெபாகி1 த��பி  
எ>காத" ெப�ெவ�ள� எ>ைன��=� வி:கி.  
கைரகட@� ேபானதினி1 தாக�� யா�  
கC<ெகா�வா3 நZேயஎ> க�1தி>வCண� அரேச  
திைரகட@த  �மணிேய சிவஞான மணிேய  
சி1தசிகா மணிேயஎ> தி�நடநா யகேன.  3  
3 763  உ>Gைடநா> பிற�ேபாேல உ<.கவிைழ@ ேதேனா  
உCணவிைழ@ ேதேனாேவ =ைடைமவிைழ@ ேதேனா  
அ>Gைடயா3 எ>றைனநZ அைண@திடேவ விைழ@ேத>  
அ@ேதாஎ> ஆைசெவ�ள� அைணகட@த தரேச  
எ>Gைடவ@ தைணகஎன இய�Gகி>ேற> உலேகா�  
எ>ெசாலிB� ெசா"Xகஎ> இல0ைசஎலா� ஒழி1ேத>  
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ெத>Gைடேயா� �கேநா.கி1 தி�7ெபா�நி� கி>ேறா3  
சி1தசிகா மணிேயஎ> தி�நடநா யகேன.  4  
3764  இற@திற@ேத இைள1தெதலா� ேபா��இ@த உட�ேப  
இய�ைகஉட� பாகஅ�� இ>ன�த� அளி1ெத>  
Gற@த:வி அக�Gண�@ேத கல@�ெகாCெட@ நா*�  
Vரணமா� சிவேபாக� ெபாகியிட விைழ@ேத>  
பிற@திற@� ேபா3.கதிைய7 ெபறநின@ேத மா@த  
ேபைதய�ேபா" எைனநிைனேய" ெபKயதி�. கதவ�  
திற@த�ளி அைண@தி<வா3 சி�சைபவாH அரேச  
சி1தசிகா மணிேயஎ> தி�நடநா யகேன.  5  
3765  ெபா3Mைடயா� விைழகி>ற Gண�0சிவிைழ@ ேதேனா  
Vணவிைழ@ ேதேனாவா> காணவிைழ@ ேதேனா  
ெம3Mைடயா3 எ>ெனா<நZ விைளயாட விைழ@ேத>  
விைளயா�ெட> ப�ஞான� விைளM�விைள யா�ேட  
ைபMைட7பா� பைனயெரா<� ஆ<கி>ேறா3 என�  
பCபறி@ேத நCGைவ1த பCGைடேயா3 இ>ேன  
ெச3Mைடஎ> ெனா<J� ஆடஎ:@ த��வா3  
சி1தசிகா மணிேயஎ> தி�நடநா யகேன.  6  
3766  J=கி>ற சமய�எலா� மதக�எலா� பி�1�.  
JEகி>றா� பல>ஒ>=� ெகாCடறியா� வ Zேண  
நZ=கி>றா� மCணாகி நா=கி>றா� அவ�ேபா"  
நZ<லகி" அழி@�விட நிைன1ேதேனா நிைலேம"  
ஏ=கி>ற திற�விைழ@ேத> ஏ�=வி1தா3 அேக  
இல தி�. கதEதிற@ தி>ன�த� அளி1ேத  
ேத=கி>ற ெம3[ஞான சி1திஉற7 GKவா3  
சி1தசிகா மணிேயஎ> தி�நடநா யகேன.  7  
3767  ேவதெநறி ஆகம1தி> ெநறிபEரா ணக�  
விள�Gெநறி இதிகாச� விதி1தெநறி �:��  
ஓ�கி>ற _தைன1�� உளவைன1�� கா��  
உ�ளதைன உ�ளப� உணரஉைர1 தைனேய  
ஏதமற உண�@தன>வ ZC ேபா�கழி7 பத�ேகா�  
எ�ளளE� எCண�இேல> எ>ெனா<நZ Gண�@ேத  
தZதறேவ அைன1��வ"ல சி1தாட" GKவா3  
சி1தசிகா மணிேயஎ> தி�நடநா யகேன.  8  
3768  கைலMைர1த க�பைனேய நிைலஎன.ெகாC டா<�  
கCb� வழ.க�எலா� மCb�7 ேபாக  
மைலவ=ச> மா�.க�ஒ>ேற நிைலெபறெம3 உலக�  
வாH@ேதாக. க�திய�� வழகிைனஎ> தன.ேக  
உைலவ=�இ7 ெபா:ேதந" த�ண�என நZேய  
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உண�1திைனவ@ தைண@த��வா3 உCைமஉைர1 தவேன  
சிைலநிக�வ> மனகைர1�1 தி�வ�த� அளி1ேதா3  
சி1தசிகா மணிேயஎ> தி�நடநா யகேன.  9  
3769  தி�1த �ஓ� த�ண�இதி" தி�.கதவ� திற@ேத  
தி�வ��ேப ெராளிகா��1 தி�அ�த� ஊ��.  
க�1�மகிH@ ெத>உட�பி" கல@�ள1தி" கல@�  
கனி@�யிK" கல@தறிவி� கல@�லக� அைன1��  
உ�1தகேவ அட கி>ற ஊழிெதா=� பிKயா  
ெதா>றாகி. காலவைர உைர7பஎலா� கட@ேத  
தி�1திெயா< விளகிஅ�� ஆட"ெசய ேவC<�  
சி1தசிகா மணிேயஎ> தி�நடநா யகேன.  10  
 
 
தி�0சி�ற�பல�  
29. சி�சைப விள.க�  
எCசீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3770  ேசா= ேவC�B� �கி"அணி 
�தலா�  
?கக� ேவC�B� ?கமலா" ?கமா�  
ேவ= ேவC�B� நிைனஅைட@ த>றி  
ேமெவா ணாெதB� ேமலவ� உைர.ேக  
மா= ேவC�ேல> வ@�நி� கி>ேற>  
வ�ள ேலஉ>ற> மன. றி7 பறிேய>  
சா= ேவC�ய ெபாழி"வட" அரேச  
ச1தி ய0சைப1 தனி7ெப�� பதிேய.250  1 
 250. இஃ� 1492 ஆ� பாடலி> உ1தர வ�வ�.  
3771  எ[ச" இ>றிய �யKனா" இடரா"  
இ<. C ைடயநி> இ>ன�� வி��பி  
வ[ச ெந[சிேன> வ@�நி� கி>ேற>  
வ�ள ேலஉ>ற> மன. றி7 பறிேய>  
அ[ச" எ>ெறைன ஆ�ெகாள" ேவC<�  
அ7ப நி>னலா" அறிகிேல> ஒ>=�  
த[ச� எ>றவ�. க��வட" அரேச  
ச1தி ய0சைப1 தனி7ெப�� பதிேய. 2  
3772  _Hவி லா�ழ" மன1தினா" ?ழX�  
��ட ேன>அ�� ?க7ெப�� பதிநி>  
வாHE ேவC�ேன> வ@�நி� கி>ேற>  
வ�ள ேலஉ>ற> மன. றி7 பறிேய>  
ஊHவி டாைமயி" அைர.கண� எனிB�  
உ>ைன வி�டய" ஒ>=�உ� றறிேய>  
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தாHவி லாதசீ� த�வட" அரேச  
ச1தி ய0சைப1 தனி7ெப�� பதிேய.  3  
3773  ஆ�ட� ஓ3கிலா வ[சக மன1தா"  
அைலத@ ைதயேவா அய�@�ள� மய�@�  
வா�ட ேமா�வC வ@�நி� கி>ேற>  
வ�ள ேலஉ>ற> மன. றி7 பறிேய>  
நா�ட� நி>Gைட அ>றிம� றறிேய>  
நாயி ேன>பிைழ ெபா=1தி�251 த�ண�  
தா�ட ல@த� வா3வட" அரேச  
ச1தி ய0சைப1 தனி7ெப�� பதிேய.  4 
 251. நய@தி� - ப�ேவ=பா<. ஆ. பா.  
3774  க�ைண ஒ>றிலா. க"மன.  ரகா"  
கா< ேம<ழ> =ள�ெமலி@ த@ேதா  
வ�ண நி>Gைட வ@�நி� கி>ேற>  
வ�ள ேலஉ>ற> மன. றி7 பறிேய>  
அ�ண> எ>ெறைன அக�றி< வாேய"  
ஐய ேவா�ைண அறி@தில> இ�ேவ  
த�ண� எ�க�� வா3வட" அரேச  
ச1தி ய0சைப1 தனிெப�� பதிேய. 5  
3775  கரண வாதைன யா"மிக மயகி.  
கலகி ேன>ஒ� கைளகT� அறிேய>  
மரண� நZ.கிட வ@�நி� கி>ேற>  
வ�ள ேலஉ>ற> மன. றி7 பறிேய>  
இரண> எ>ெறைன எCணிேட" பிறிேதா�  
இ0ைச ஒ>றிேல> எ@ைதநி> உபய  
சரண� ஈ@த�� வா3வட" அரேச  
ச1தி ய0சைப1 தனி7ெப�� பதிேய.  6  
3776  aய ெந[சிேன> அ>=நி> க�ைண0  
?க�வி ைழ@திேல> எனிB�ெபா3 உலக  
மாய� ேவC�ேல> வ@�நி� கி>ேற>  
வ�ள ேலஉ>ற> மன. றி7 பறிேய>  
ஈய வா31தந" த�ண�ஈ த��க  
எ@ைத நி>மல� இைணஅ� அ"லா"  
தாய� ஒ>றிேல> தனிவட" அரேச  
ச1தி ய0சைப1 தனி7ெப�� பதிேய.  7  
3777  சிர1ைத ஆதிய ?ப ண� சிறி��  
ேச�@தி ேல>அ�� ெசயலிேல> சாகா  
வர1ைத ேவC�ேன> வ@�நி� கி>ேற>  
வ�ள ேலஉ>ற> மன. றி7 பறிேய>  
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கர1ைத ேந�உள. கைடய>எ> ெறைனநZ  
ைகவி ேட"ஒ� கண�இனி ஆ�ேற>  
தர1ைத ஈ@த�� வா3வட" அரேச  
ச1தி ய0சைப1 தனி7ெப�� பதிேய.  8  
3778  ப1தி ய[சிறி ��றிேல> உ>பா"  
ப1தி ஒ>றிேல> பரமநி> க�ைண  
ம1தி ய�ெபற வ@�நி� கி>ேற>  
வ�ளேல உ>ற> மன. றி7 பறிேய>  
எ1தி அ[சைல எனஅ� ளாேய"  
ஏைழ ேய>உயி� இழ7ப>உ> ஆைண  
ச1தி ய�Gக> ேற>வட" அரேச  
ச1தி ய0சைப1 தனி7ெப�� பதிேய.  9 
3779  கயE ெச3மத கKஎன0 ெச�. �  
க�1தி ேன>மன. கKசினா" அைட@த  
மய�E நZ.கிட வ@�நி� கி>ேற>  
வ�ள ேலஉ>ற> மன. றி7 பறிேய>  
உயE வ@த�� GK@திடா3 எனி"எ>  
உயி� தK1திடா �>அ� ஆைண  
தயE ெச3த�� வா3வட" அரேச  
ச1தி ய0சைப1 தனி7ெப�� பதிேய.  10  
 
 
தி�0சி�ற�பல�  
30. தி�வ�� ேப=  
எCசீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3780  ப�க�எலா� ஏ�=வி1தZ� 
பரமநட� GKM�  
பதிையஅைட வி1தZ�அ7 பதிந<ேவ விள �  
ெகா�க�நிைற மணிமாட. ேகாயிைலM� கா��.  
ெகா<1தZ�அ. ேகாயிலிேல ேகாGரவா யிலிேல  
ெச�க�இலா1 தி�.கதவ� திற7பி1�. கா��1  
தி��பE�நZ� b<வி1தZ� திற@தி<த" ேவC<�  
அ�க�இ� த�ண�இனி அைர.கண�� தKேய>  
அ�பல1ேத நட�GKவ Z� அளி1த��வ Z� விைர@ேத.  1 
3781  ெப��இதி" உலவாத ெப��ெபா��உC ��நZ  
ெப=கஎன அ�திற. � ெப�@திறE. ேகாX�  
எ��ரC<� ெதKயாேத> எ>ைகயிேல ெகா<1தZ�  
இ�த�ண� திற@ததைன எ<.க�ய" கி>ேற>  
அ��ெசய நிைனயாதZ� அைர.கண�� தKேய>  
அைர.கண1�. காயிர�ஆ யிரேகா� ஆக  
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வ��இ�< e�மிட1ேத வா வ>e� ஆைண  
மணிம>றி" நட�GKவ Z� வ@த��வ Z� விைர@ேத. 2  
3782  ைக.கிைச@த ெபா��என.  வா3.கிைச@�C பத�ேக  
கால�எ>ன கண.ெக>ன க���இட� எ>ன  
ெம3.கிைச@த> =ைர1த�நZ� ச1திய� ச1தியேம  
வி<ேவேனா இ>ற�ேய> விழ�கிைற1ேத> அலேவ  
ெச3.கிைச@த சிவேபாக� விைள1�ணேவ இைற1ேத>  
தின@ேதா=� கா1தி�@ேத> தி�Eளேம அறிM�  
ைம.கிைச@த விழிஅ�ைம சிவகாம வ"லி  
மகிழநட� GKகி>றZ� வ@த��வ Z� விைர@ேத.  3  
3783  பKகல1ேத தி�அ�த� பைட1�ணேவ பணி1தZ�  
பணி1தபி>ேனா எ>Bைடய ப. வ�பா�. கி>றZ�  
இ�நில1ேத பசி1தவ�. 7 பசிநZ.க வ"லா�  
இவ�ெபKய� இவ�சிறிய� எ>ன"வழ. கலேவ  
உKைமM�ேற> உம.ேகஎ> உ�ள�அ>ேற அறி@தZ�  
உட"ெபா��ஆ விகைளஎலா� உ�மெதன. ெகாCU�  
திKவக1ேத நா>வ�@த7 பா�1தி�1த" அழேகா  
சிவகாம வ"லிமகிH தி�நடநா யகேர.  4  
3784  ெபா3ெகா<1த மனமாைய0 ேச�றி"விழா ெதன.ேக  
ெபா>மணிேம ைடயி"ஏறி7 G@திமகிH@ தி�.க.  
ைகெகா<1தZ� உலக�எலா� களி.கஉல வாத  
கா"இரC<� ெகா<1தZ�எ. காX�அழி யாத  
ெம3ெகா<.க ேவC<�உைம விடமா�ேட> கCU�  
ேம"ஏறி ேன>இனி.கீH விைழ@திறேக> எ>=�  
ைமெகா<1த விழிஅ�ைம சிவகாம வ"லி  
மகிழநட� GKகி>றZ� வ@த��வ Z� விைர@ேத. 5  
3785  மி>ேபாேல வய கி>ற விKசைடய�ீ அ�ேய>  
விள �உம திைணஅ�க� ெம3அ:@த7 பி�1ேத>  
�>ேபாேல ஏமா@� விடமா�ேட> கCU�  
�னிவறிய�ீ இனிஒளி.க ��யா� eம.ேக  
எ>ேபாேல இர.க�வி�<7 பி�1தவ�க� இைலேய  
எ>பி�. � இைச@த�ேபா" இைச@ததிைல பிற�.ேக  
ெபா>ேபாேல �ய"கி>ற ெம31தவ�. � அKேத  
ெபா3தவேன> ெச3தவ�வா> ைவயக1தி� ெபKேத.  6 
3786  எ�த�ண� அ�ெதKேய> எ>னிB�எ� மாேன  
எ"லா[ெச3 வ"லவேன எ>தனிநா யகேன  
இ�த�ண� தவ=�எனி" எ>உயி�ேபா3 வி<�இY  
ெவளிேய>ேம" க�ைணGK@ ெத:@த�ள" ேவC<�  
ம�த�ண வாKச�� மல�@தத�� உதய�  
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வா31த�சி� சைபவிள.க� வய கி>ற �லகி"  
வி�த�ண அ�தளி1ெத> எCண�எலா� ��. �  
ேவைலஇ� காைலஎன விள�பE�ேவC <வேதா.  7  
3787  ேகா�அறி@த ெப�@தவ�த�  றி7பறி@ேத உதE�  
ெகாைடயாளா சிவகாம. ெகா�.கிைச@த ெகா:நா  
ஆ�அறி@தி ெகைனஆCட அரேசஎ> அ�ேத  
அ�பல1ேத நட�GKM� அ��ெப�[ேசா தியேன  
தா�அறி@ேத> நி>வரE ச1திய�ச1 தியேம  
ச@ேதக� இ"ைலஅ@த1 தனி1ததி� வரவி>  
நா�அறி@� ெகாள"ேவC<� நவிXகநZ என�  
நனவிைடயா யிB�அ>றி. கனவிைடயா யிBேம. 8  
3788  அ>ெறன.  நZஉைர1த த�ண�இ� எனேவ  
அறி@தி�.கி> ேற>அ�ேய> ஆயிB�எ> மன@தா>  
க>ெறன0ெச> ற�.க�உ� கல கி>ற252 தரேச  
கCTைடய க��ேபஎ> கவைலமன. கல.க�  
ெபா>றிட7ேப K>பெவ�ள� ெபாகிடஇY Eலகி"  
GCணிய�க� உளகளி7G7 ெபா�@திவிள கிடநZ  
இ>ெறன.  ெவளி7படஎ> இதயமல� மிைசநி>253  
ெற:@த�ளி அ��வெதலா� இனித��க விைர@ேத.  9 
 252. கல. கி>ற - ச. �. க. பதி7G.  
253. மிைசயி> - ச. �. க. பதி7G.  
3789  இ�த�ண� நைமயாள� ெக:@த�*@ த�ண�  
இனி1தைடஒ> றிைலகCடா3 எ>மனேன நZதா>  
ம�வி:ேமா� ஈ7ேபாேல மயகாேத கயகி  
வாடாேத மலகாேத மல�@�மகிH@ தி�7பா3  
 �கலேம இ�ெதாடகி.  ைறவிைலகாC நம�  
 �வாைண நம�ெப�  லெத3வ1 தாைண  
ெபா�வி"நட� GKகி>ற GCணியனா� என. �  
Gண�@�ைர1த தி�வா�1ைத ெபா>வா�1ைத இ�ேவ.  10  
 
 
தி�0சி�ற�பல�  
31. உCைம Jற"  
எCசீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3790  தனி7ெப�@ தைலவேர தாயவ 
ேரஎ>  
த@ைதய ேரெப�@ தயEைட யவேர  
பனி7ப=1 ெதைனயாCட பர�பர ேரஎ�  
பா�வதி Gரஞான7 பதிசித� பரேர  
இனி0சி= ெபா:ேதB@ தாH1திட" ேவCடா  
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இைறயவ ேரஉைம இ கC ட"லா"  
அனி0சய உலகிைன7 பா�.கE� மா�ேட>  
அ��ெப�[ ேசாதிய�ீ ஆைணe� மீேத.  1  
3791  ெப=வ� eைமஅ>றி7 பிறிெதா>=� வி��ேப>  
ேபச"e� ேப0ச>றி7 பிறிெதா>=� ேபேச>  
உ=வ�e� அ��அ>றி7 பிKெதா>=� உவேவ>  
உ>ன"உ� திற>அ>றி7 பிKெதா>=� உ>ேன>  
ம=ெநறி தZ�1ெதைன வாHவி1�. ெகாCU�  
வ�ளேல e�தி� வரEகC ட"லா"  
அ=?ைவ உC�ெகாC ட�@தE� மா�ேட>  
அ��ெப�[ ேசாதிய�ீ ஆைணe� மீேத.  2  
3792  க��பிைட இரத�� கனியி"இ> ?ைவM�  
கா��எ> உ�ள� கல@தினி. கி>றZ�  
வி��பிe� ெபா>ன�. கா�ப�< நி>ேற>  
ேம"விைள வறிகில> வி0ைசஒ> றி"ேல>  
���பிB� சிறியைன அ>=வ@ தாCU�  
aயe� ேபர�� ேசாதிகC ட"லா"  
அ��ெபற" உC�ைய வி��பE� மா�ேட>  
அ��ெப�[ ேசாதிய�ீ ஆைணe� மீேத.  3  
3793  த<1ெதைன ஆ�ெகாCட த@ைதய ேரஎ>  
தனி7ெப�@ தைலவேர சைபநட1 தவேர  
ெதா<1ெதா>= ெசா"கிேல> ெசா7பன1 ேதB�  
aயe� தி�வ�� ேநய�வி� டறிேய>  
வி<1தி�" எ>ைனநZ� வி<7ப>எ> உயிைர  
ெவ�Eள. க�1ெத"லா� தி�Eள1 தறிவ Z�  
அ<1தினி7 பாயலி" ப<.கE� மா�ேட>  
அ��ெப�[ ேசாதிய�ீ ஆைணe� மீேத.  4 
3794  காைசM� பண1ைதM� க>னிய� தைமM�  
காணியி> ஆ�சிM� க�திேல> கCU�  
ேநசe� தி�வ�� ேநச�ஒ> ற"லா"  
ேநச�ம� றிைலஇ� நZ�அறி யேீரா  
ஏசற" அக�றிவ@ ெத>ைன�> ஆCU�  
இைறயவ ேரஉைம இ>=கC ட"லா"  
ஆைசயி� பிறெரா< ேபசE� மா�ேட>  
அ��ெப�[ ேசாதிய�ீ ஆைணe� மீேத.  5  
3795  எ>ெபா�� எ>உட" எ>உயி� எ"லா�  
ஈ@தன> உ�மிட1 ெத�ெப� மான Z�  
இ>ெபா< வாகி.ெகாC ட>ைனயா� ெகாCU�  
எ>ெசய" ஒ>றிைல யாE�e� ெசயேல  
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வ>ெபா< நி�கிp� எ>ெபா< கல@தZ�  
வ�ளேல e�தி� வரEகC ட"லா"  
அ>ெபா< காCபாைர �>பிட மா�ேட>  
அ��ெப�[ ேசாதிய�ீ ஆைணe� மீேத. 6  
3796  தி�@��எ> உ�ள1 தி�.ேகாயி" ஞான  
சி1தி Gர�என0 ச1திய� கCேட>  
இ�@த�� கி>றநZ� எ>னி� கCக�  
இ>Gற அ>=வ@ ெதழி"உ�. கா��  
வ�@தைல எ>ெறைன1 ேத�றிய வாேற  
வ�ளேல இ>=e� வரEகC ட"லா"  
அ�@தவ� ேநKB� ெபா�@தE� மா�ேட>  
அ��ெப�[ ேசாதிய�ீ ஆைணe� மீேத.  7  
3797  கைர.கண� இ>றிேய கட"நிைல ெச3தZ�  
க�ைண. கட� . கைர.கண[ ெச3ய�ீ  
உைர.கண வாத உய�Eைட ய�ீஎ>  
உைர.கண வி7பல உதவிெச3 கி>றZ�  
வைர.கண எC ண மாநிதி ஆன Z�  
வா3ைமயி"  றி1தe� வரEகC ட"லா"  
அைர.கண� ஆயிB� தK1திட மா�ேட>  
அ��ெப�[ ேசாதிய�ீ ஆைணe� மீேத. 8  
3798  ம<.கe� ேபர�� தCஅ� ெதன.ேக  
மாைலM� காைலM� ம1தியா ன1��  
க<. � இரவிB� யாம1�� வி�ய�  
காைலயி B@த@ெத> க<�பசி தZ�1�  
எ<. ந� றாெயா<� இைண@�நி� கி>றZ�  
இைறயவ ேரஉ�ைம இ கC ட"லா"  
அ<.கவ ZH கைலஎ<1 �<.கE� மா�ேட>  
அ��ெப�[ ேசாதிய�ீ ஆைணe� மீேத.  9  
3799  க=1�ைர. கி>றவ� களி1�ைர. கி>ற  
காைலஈ ெத>ேற க�1�� அறி@ேத>  
நி=1�ைர. கி>றப" ேந�ைமக� இ>றி  
நZெடாளி7 ெபா�ெபா� நாடக� GKவ Z�  
ெச=1�ைர. கி>றவ� ேத�வத� கKய�ீ  
சி�சைப ய�ீஎைன0 ேச�@திட" ேவC<�  
அ=1�ைர. கி>ேற>நா> ெபா=1திட மா�ேட>  
அ��ெப�[ ேசாதிய�ீ ஆைணe� மீேத.  10 
 
 
தி�0சி�ற�பல�  
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32. பிKேய> எ>ற" 
எCசீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3800  அ7பாநா> ப�பலகா" 
அைறவெத>ேன அ�ேய>  
அ0ச�எலா� �>ப�எலா� அ=1�விைர@ �வ@ேத  
இ7பாK" இ�த�ண� எ>ைனஅைட@ த�ளி  
எCண�எலா� ��1ெத>ைன ஏ>=ெகாளா3 எனிேலா  
த7பாம" உயி�வி<ேவ> ச1திய[ச1 திய�நி>  
தாளிைணக� அறிகஇ� தயEைடேயா3 எவ�. �  
�7பாகி1 �ைணயாகி1 �லகியெம31 �ைணேய  
?1தசிவா ன@தஅ�� ேசாதிநட1 தரேச.  1  
3801  ஆைணஉ>ேம" ஆைணஉ>ேம" ஆைணஉ>ேம" ஐயா  
அைர.கண�� நிைன7பிK@ேத இனி1தK.க மா�ேட>  
ேகாைணநில1 தவ�ேபச. ேக�ட�ேபா" இ>B�  
 =�Gெமாழி ெசவிக�உற. ெகாC�டE� மா�ேட>  
ஊைணஉற. க1ைதM�நா> வி<கி>ேற> நZதா>  
உவ@�வரா3 எனி"எ>ற> உயிைரM�வி� �<ேவ>  
மாைணமணி7 ெபா�நட[ெச3 வ�ளா"நZ என�  
மன�அறிவா3 இன�உன.  வ 1�ைர7ப ெத>ேன.  2  
3802  பட��யா தினி1�யர� பட��யா தரேச  
ப�டெத"லா� ேபா��இ@த7 பய@தZ�1தி7 ெபா:ெத>  
உட"உயிரா தியஎ"லா� நZஎ<1�1 ெகாC<>  
உட"உயிரா தியஎ"லா� உவ@ெதன.ேக அளி7பா3  
வடX=சி� ற�பல1ேத வாHவா3எ> கCT�  
மணிேயஎ>  �மணிேய மாணி.க மணிேய  
நடனசிகா மணிேயஎ> நவமணிேய ஞான  
ந>மணிேய ெபா>மணிேய நடராஜ மணிேய.  3  
3803  வாைழய� வாைழஎன வ@ததி�. J�ட  
மரபினி"யா> ஒ�வ>அ>ேறா வைகஅறிேய> இ@த  
ஏைழப<� பா<ன. @ தி�Eள0ச� மதேமா  
இ�த ேமா இ��ைறேயா இ�த�ம@ தாேனா  
மாைழமணி7 ெபா�நட[ெச3 வ�ளா"யா> உன.   
மக>அலேனா நZஎன.  வா31தத@ைத அைலேயா  
ேகாைழஉல  யி�1�யர� இனி7ெபா=.க மா�ேட>  
ெகா<1த��நி> அ��ஒளிைய. ெகா<1த��இ7 ெபா:ேத.  4  
3804  ெச3வைகஎ> என1திைக1ேத> திைகேய"எ> ெறா�நா�  
தி�ேமனி கா��எைன1 ெதளிவி1தா3 நZேய  
ெபா3வைகஅ> றி�நின� G@திஅறி@ த�ேவ  
ெபா>ன�ேய �ைணஎனநா> எ>உயி�ைவ1 தி�@ேத>  
எ3வைகஎ> ந�ெப�மா> அ��GKவா> எ>ேற  
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எ@ைதவர ெவதி�பா�1ேத இ>B�இ�. கி>ேற>  
ஐவைகஇY உயி�1�யர� இனி7ெபா=.க மா�ேட>  
அ��ேசாதி7 ெப��ெபா�ைள அளி1த��இ7 ெபா:ேத.  5  
3805  �>ஒ�நா� மயகின>நZ மயேக"எ> ெறன.   
�>னி>உ�. கா��ைனநா> �கமல�@தி கி�@ேத>  
இ>B�வர. காேண>நி> வரைவஎதி� பா�1ேத  
எCணிஎCணி வ�@�கி>ேற> எ>னெச3ேவ> அ@ேதா  
அ>ைனயிB� தயEைடயா3 நி>தயைவ நிைன1ேத  
ஆ�யி�ைவ1 தி�.கி>ேற> ஆைணஇ� கCடா3  
எ>இ�கC மணிேயஎ> அறிேவஎ> அ>ேப  
எ>Bயி�. 7 ெப�@�ைணேய எ>Bயி�நா யகேன. 6 
3806  உ>ைனமற@ தி<ேவேனா மற7பறிேய> மற@தா"  
உயி�வி<ேவ> கண@தKேய> உ>ஆைண இ�நZ  
எ>ைனமற@ தி<வாேயா மற@தி<வா3 எனி"யா>  
எ>னெச3ேவ> எ =ேவ> எவ�. ைர7ேப> எ@தா3  
அ>ைனயிB� தயEைடயா3 நZமற@தா3 எனிB�  
அகில�எலா� அளி1தி<�நி> அ��மறவா ெத>ேற  
இ>Bமிக. களி1திேக இ�.கி>ேற> மறேவ"  
இ�த�ண� அ��ேசாதி என. விைர@ த�ேள. 7  
3807  நா>மற@ேத> எனிB�எைன1 தா>மறவா> என�  
நாயக>எ> றா<கி>ேற> எனிB�இ� வைரM�  
வா>மற@ேத> வானவைர மற@ேத>மா" அயைன  
மற@ேத>ந� உ�1திரைர மற@ேத>எ> Bைடய  
ஊ>மற@ேத> உயி�மற@ேத> உண�0சிஎலா� மற@ேத>  
உலக�எலா� மற@ேத>இ  >ைனமற@ தறிேய>  
பா>மற@த  ழவிைய7ேபா" பாேர"இ ெகைனேய  
பK@�நின த��ேசாதி GK@�மகிH@ த�ேள.  8  
3808  ெத�விட1ேத விைளயா�1 திK@தஎைன வலி@ேத  
சிவமாைல அணி@தைனஅ0 சி=வயதி" இ@த  
உ�விட1ேத நின.கி�@த ஆைசஎலா� இ@நா�  
ஓ�யேதா Gதியஒ� உ�Eவிைழ@ த�ேவா  
க�விட1ேத எைன.கா1த காவலேன உன�  
கா"பி�1ேத> வி<ேவேனா ைக7பி�அ> ற�தா>  
ெவ�விட1ெத> உயி�7பி�காC உயி�அக>றா" அ>றி  
விடமா�ேட> விடமா�ேட> விடமா�ேட> நாேன.  9 
3809  ெபKய>அ�� ெப�[ேசாதி7 ெப�க�ைண7 ெப�மா>  
ெப��Gகைழ7 ேப?தேல ெப��ேபெற> =ண�@ேத  
�Kயநில1 தவ�எ"லா� �தி.கி>றா� ஏைழ  
�தி1த"ெபK தலஇேக �தி1திடஎ> ெற:@த  
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அKயெப�� ேபராைச. கட"ெபKேத அ�எ>  
அளEகட@ தி:.கி>ற தாதலினா" விைர@ேத  
உKயஅ�� அ�தளி1ேத நிைன1�தி7பி1 த��வா3  
உலகெமலா� களி1ேதாக ஓ நட1 தரேச.  10 
3810  கவைலஎலா� தவி�@�மிக. களி7பிெனா< நிைனேய  
ைக வி1�. கCகளி"நZ� கனி@�?ரந திடேவ  
சவைலமன0 சலன�எலா� தZ�@�?க மயமா31  
தாேனதா> ஆகிஇ>ப1 தனிநட[ெச3 இைண1தா�  
தவல�[சீ�0 ெசா>மாைல வைன@�வைன@ தணி@�  
தானாகி நானாட1 த�ண�இ� தாேன  
 வைலய1தா� அதிசயி.க எ:@த�ளி வ�வா3  
 �ேவஎ>  �றெமலா�  ணமா.ெகாC டவேன.  11  
 
 
தி�0சி�ற�பல�  
33. சிவ தKசன� 
எCசீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3811  தி�உைடயா3 சி�சைபவாH 
சிவபதிேய எ"லா�  
ெச3யவ"ல தனி1தைலைம0 சி1தசிகா மணிேய  
உ�உைடஎ> உயி�. யிரா3 ஒளி�கி>ற ஒளிேய  
உ>Bெதா=� எ>Bள1ேத ஊ=கி>ற அ�ேத  
அ�உைடய ெப�ெவளியா3 அ�விள  ெவளியா3  
அ7பாX� ஆ3நிைற@த அ��ெப�[ேசா தியேன  
ம�உைடயா� சிவகாம வ"லிமண வாளா  
வ@த��க அ��ேசாதி த@த��க விைர@ேத.  1  
3812  ெசா"லவேன ெபா�ளவேன �Kயபத1 தவேன  
aயவேன ேநயவேன ேசாதிஉ� வவேன  
ந"லவேன ந>னிதிேய ஞானசபா பதிேய  
நாயகேன தாயகேன நCபவேன அைன1��  
அ"லவேன ஆனவேன அ�ைமஅ7பா எ>ைன  
ஆCடவேன தாCடவேன அ�� �ேவ எ"லா�  
வ"லவேன சிவகாம வ"லிமண வாளா  
ம>னவேன எ>னவேன வ@த��க விைர@ேத.  2  
3813  �Kயநிைல �ணி@தவ�� ெசா"ல��ெம37 ெபா�ேள  
?1தசிவா ன@தசைப0 சி1தசிகா மணிேய  
ெபKயசிவ பதிேயநி> ெப�ைமஅறி@ திடேவ  
ேபராைச7 ப<கி>ேற> பி1த�களி" ெபKேய>  
கKயமணி1 திற1திைனM� காணவ"ேல> அ"ேல>  
கCமணிேய நி>திற1ைத. காTத"வ" ேலேனா  
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அKயெப�� ெபா�ளா�உ> அ��ேசாதி என.ேக  
அளி1தைனேய" அறி@�ெகா�ேவ> அளி1தி<க விைர@ேத.  3  
3814  மற7பறியா7 ேபரறிவி" வா31தெப�[ ?கேம  
மைலவறியா நிைலநிர�ப வயகியெச� ெபா�ேள  
இற7பறியா1 தி�ெநறியி"254 எ>ைனவள�1 த�*�  
எ>Bைடய ந�றாேய எ@தாேய நின�  
சிற7பறியா உலகெமலா� சிற7பறி@� ெகாளேவ  
சி1தசிகா மணிேயநZ சி1திஎலா� விளக7  
பிற7பறியா7 ெப�@தவ�� விய7பவ@� த�வா3  
ெப�க�ைண அரேசநZ த�@த�ண� இ�ேவ.  4 
 254. தி�நிைலயி" - �த� பதி7G, ெபா. ?., பி. இரா.  
 
3815  
�>Bைழ7பா" உ=�எனேவ ெமாழிகி>றா� ெமாழியி>  
��வறிேய> எ"லா�ெச3 �>னவேன நZஎ>  
த>Bைழ7பா�1 த��வாேய" உCடைன1�� ஒ�நி>  
தன�?த@ தரேமஇ ெகன�?த@ தரேமா  
எ>Bைழ7பா" எ>பயேனா இரகிஅ� ளாேய"  
யானா�எ> அறிெவ�ேம" எ>ைனமதி7 பவரா�  
ெபா>Bைழ7பா" ெபறX�அK த��இைலேய" எ"லா�  
ெபா�நட[ெச3 GCணியநZ எCணியவா றாேம.  5 
3816  விழி1�விழி1 திைம1தாX� ?ட�உதய� இைலேய"  
விழிக�விழி1 திைள7பதலா" விைளெவா>=� இைலேய  
ெமாழி1திற[ெச3 த�.க�நா> �<கி�ய> றாX�  
�>னவநி> ெப�க�ைண �>னிட"இ> ெறனிேலா  
ெசழி1�=ந� பய>எ�ேவா தி�Eள@தா> இரகி"  
சி=���ேபா� ஐ@ெதாழிX� ெச3திட"ச1 தியேம  
பழி1�ைர7பா� உைர.கஎலா� ப?பதிநி> ெசயேல  
பK@ெதைனM� பா<வி1�7 பK?மகிH@ த�ேள.  6  
3817  மாநி�பா திப�_ழ மணி��தா> ெபா=1ேத  
மCணாள வானாள மன1தி"நிைன1 ேதேனா  
ேத>ஒ�வா ெமாழி0சியைர1 திைள.கவிைழ@ ேதேனா  
தZ[?ைவக� வி��பினேனா தZைமக�ெச3 ேதேனா  
நாெனா�பா வ��அறிேய> ந>னிதிேய என�  
நாயகேன ெபா�விள � நடராஜ பதிேய  
ஏ>ஒ�ைம இல�ேபா"நZ இ�.கி>றா3 அழேகா  
எ>ஒ�ைம அறியாேயா யாE�அறி@ தாேய. 7 
3818  பாவிமன.  ரகா�ட� பா�.க�� யாேத  
பதிெவ=1ேத> நிதிெவ=1ேத> ப�றைன1�� தவி�@ேத>  
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ஆவிஉட" ெபா�ைளஉ>பா� ெகா<1ேத>உ> அ��ேப�  
ஆைசமய மாகிஉைன அ<1��ய" கி>ேற>  
Jவிஎைன ஆ�ெகா�ள நிைனயாேயா நின�  
 றி7பறிேய> ப�பலகா" Jறிஇைள. கி>ேற>  
ேதவிசிவ காமவ"லி மகி:�மண வாளா  
ெத��நிைறவா> அ�தளி. � த�ண�இ� தாேன.  8  
3819  க�டவிH@த கமல�என. க�1தவிH@� நிைனேய  
க��கி>ேற> ேவெறா>=� க��கிேல> இ�தா>  
சி�ட�ள� திகHகி>ற சிவபதிேய நின�  
தி�Eளேம அறி@த�நா> ெச7Gத"எ> Gவிேம"  
வி�ட ைற ெதா�ட ைற இரC<�நிைற@ தன>நZ  
விைர@�வ@ேத அ��ேசாதி GK@த�*� த�ண�  
ெதா�ட�நா> �ணி@�ைர1ேத> நZஉண�1த உண�@ேத  
ெசா"வதலா" எ>அறிவா" ெசா"லவ"ேல> அ>ேற.  9  
3820  கா�ைடஎலா� கட@�வி�ேட> நா�ைடஅைட@ �ன�  
க�நக�7ெபா> மதி�கா�சி கC ளிர. கCேட>  
ேகா�ைடஎலா� ெகா�நா��. ேகாலமிட7 பா�1ேத>  
ேகாயிலி>ேம" வாயிலிேல  ைறகெளலா� தவி�@ேத>  
ேச�ைடஅ�=. க�விஎலா� எ>வச�நி> றிடேவ  
சி1திஎலா� ெப�ேற>நா> தி�0சி�ற� பலேம"  
பா�ைடஎலா� பா<கி>ேற> இ�த�ண� பதிேய  
பல@த��எ> உள@தனிேல கல@�நிைற@ த�ேள.  10 
3821  சி1திஎலா� வ"லசிவ சி1த>உள� கல@தா>  
ெச1தாைர எ:7Gகி>ற தி�நா�க� அ<1த  
இ1தினேம ெதாடகிஅழி யாதநிைல அைடத�  
ேக�ற றி ஏ�றவிட1 திைச@திய"கி> றனநா�  
ச1தியேம ெப�வாHவி" ெப�களி7G� றி<த"  
ச@ேதகி1 தைலயாேத சா�றியஎ> ெமாழிைய  
நி1தியவா> ெமாழிஎ>ன நிைன@�மகிH@ தைமவா3  
ெந[ேசநZ அ[ேச"உ� அ[ேச"அ[ ேசேல. 11 
 
 
தி�0சி�ற�பல�  
34. அBேபாக நிலய�  
எ:சீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3822  இனி7பிK@ திைறM� இ�.கேல> 
பிKைவ  
எCணிB� ஐயேவா மயகி7  
பனி7பி"எ> உட�G� உயி��உ� உண�E�  
பரதவி7 பைதஅறி@ திைலேயா  

RangaRakes tamilnavarasam.com



தனி7ப< ஞான ெவளியிேல இ>ப1  
தனிநட� GKதனி1 தைலவா  
கனி7பய> த�த� கி�த  த�ண�  
கல@த�� கல@த�� எைனேய.  1 
3823  பிK@தினி0 சிறி�� தK.கேல> பிKைவ7  
ேபசிB� ெந3வி<@ தZ7ேபா"  
எK@�ள கலகி255 மயக"கC �ைலேயா  
எகT� கCTைட எ@தா3  
GK@தசி� ெபா�வி" தி�நட� GKM�  
GCணியா எ>Bயி�1 �ைணவா  
கர@திடா256 �=த� கி�த  த�ண�  
கல@த�� கல@த�� எைனேய.  2 
 255. க�கி - �த� பதி7G, ெபா. ?., பி. இரா., ச. �. க.  
256. கைர@திடா� - �த�பதி7G, ெபா. ?., ச. �. க. 
3824  ேமைலஏ கா@த ெவளியிேல நட[ெச3  
ெம3யேன ஐயேன என.   
மாைலேய அணி@த மகிHநேன எ"லா�  
வ"லேன ந"லேன அ��ெச  
ேகாைலேய நட1�� இைறவேன ஓ�எC  
 ண1தேன இனி0சகி7 பறிேய>  
காைலேய த�த� கி�த  த�ண�  
கல@த�� கல@த�� எைனேய. 3  
3825  பC<ெகாC ெடைன1தா> பிைழ றி யாத  
பCபேன தி�0சி�ற� பல1ேத  
ெதாC<ெகாC ட�ய� களி.கநி> றா<�  
aயேன ேநயேன பிரம>  
விC<கC டறியா ��அ� என.ேக  
விள ற. கா��ய விமலா  
கC<ெகாC <=த� கி�த  த�ண�  
கல@த�� கல@த�� எைனேய.  4  
3826  தனி1�ைண எB�எ> த@ைதேய தாேய  
தைலவேன சி�சைப தனிேல  
இனி1தெத� ள�ேத எ>Bயி�.  யிேர  
எ>னி� கCT�மா மணிேய  
அனி1தேம நZ.கி ஆCடஎ>  �ேவ  
அCணேல இனி7பிK வா�ேற>  
கனி1�ைண த�த� கி�த  த�ண�  
கல@த�� கல@த�� எைனேய.  5  
3827  �>ெபலா� தவி�. � தி�0சி�ற� பல1ேத  
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ேசாதிM� ேசாதிேய அழியா  
இ>ெபலா� அளி. � இைறவேன எ>ைன  
ஈ>றந" த@ைதேய தாேய  
அ>ெபலா� ஆகி நிைற@தேதா� நிைறேவ  
அCணேல இனி7பிK வா�ேற>  
ெபா>பத@ த�த� கி�த  த�ண�  
Gண�@த�� Gண�@த�� எைனேய. 6  
3828  ஏ��ஒ> றறியா7 ேபைதயா� ப�வ1  
ெத>ைனஆ� ெகாCெடைன உவ@ேத  
ஓ��இ> ெமாழியா" பாடேவ பணி1த  
ஒ�வேன எ>Bயி�1 �ைணவா  
ேவத�� பயB� ஆகிய ெபா�வி"  
விளகிய விமலேன ஞான  
ேபாதக� த�த� கி�த  த�ண�  
Gண�@த�� Gண�@த�� எைனேய.  7  
3829  எCணிய என�� எCணேம எCண1  
திைச@தேப� இ>பேம யா>தா>  
பCணிய தவேம தவ1�=� பலேன  
பல1தினா" கிைட1தஎ> பதிேய  
தCணிய மதிேய மதி�� அரேச  
தனி1தசி� சைபநட1 த�ேத  
GCணிய� அளி1த� கி�த  த�ண�  
Gண�@த�� Gண�@த�� எைனேய.  8  
3830  மல7பைக தவி�. � தனி7ெபா� ம�@ேத  
ம@திர ேமஒளி� மணிேய  
நிைல7பட எைனஅ> றாCட�� அளி1த  
ேநயேன தாயைன யவேன  
பல7ப< ெபா>ன� பல1திேல நட[ெச3  
பரமேன பரமசி� ?க@தா>  
Gல7பட1 த�த� கி�த  த�ண�  
Gண�@த�� Gண�@த�� எைனேய.  9  
3831  களி7G=� அ�ேய> ைகயிேல கிைட1த  
க�பக1 தZ[?ைவ. கனிேய  
ெவளி7Gற1 ேதா � விள.கேம அக1ேத  
விள �ஓ� விள.கேம என.ேக  
ஒளி7பிலா த>ேற அளி1தசி� ெபா�வி"  
ஒ�வேன இனி7பிK வா�ேற>  
Gளி7பற இனி1த� கி�த  த�ண�  
Gண�@த�� Gண�@த�� எைனேய.  10  
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தி�0சி�ற�பல�  
35. சிவேயாக நிைல  
ேநKைச ெவCபா 3832  மதிமCட ல1த�த� வாயார உCேட  
பதிமCட ல1தர? பCண - நிதிய  
நவேநய மா. � நடராச ேனெய[  
சிவேன கதைவ1 திற.  1  
3833  இ@தா� அ�ள�த� யான�@த" ேவC<மிேக  
ந@தா மணிவிள.ேக ஞானசைப - எ@தாேய  
ேகாேவ என�  �ேவ எைனயாCட  
ேதேவ கதைவ1 திற.  2  
3834  சாகா அ�ள�த� தான�@தி நா>களி.க  
நாகா திப�_H நடராசா - ஏகா  
பவேன பரேன பராபரேன எக�  
சிவேன கதைவ1 திற.  3  
3835  அ�ேளா  தCண�த� அ>பா" அ�@தி  
ம��நZகி நா>களி1� வாழ7 - ெபா�ளா@  
தவேநய� ேபா�=� தயாநிதிேய எக�  
சிவேன கதைவ1 திற.  4  
3836  வாேனா�. கKெதனேவ மாமைறக� சா�=கி>ற  
ஞாேனா தயஅ�த� நான�@த - ஆனா1  
திற7பா வல�ேபா�=� சி�ற� பலவா  
சிற7பா கதைவ1 திற.  5  
 
3837  எ"லா�� வ"லசி1ெத> ெற"லா மைறக*[ெசா"  
ந"லா� அ�தம� நான�@த - ந"லா�.   
ந"வாH வளி. � நடராயா ம>ேறா   
ெச"வா கதைவ1 திற.  6  
3838  ஏHநிைல. � ேம�பா" இ�.கி>ற தCண�த�  
வாHநிைல.க நாBC< மாCGறேவ - ேகHநிைல.க  
ஆவாஎ> ெற>ைனஉவ@ தாCடதி� அ�பலமா  
ேதவா கதைவ1 திற.  7 
3839  ஈன உலக1 திட�நZகி இ>Gறேவ  
ஞான அ�தம� நான�@த - ஞான  
உ�ேவ உண�ேவ ஒளிேய ெவளிேய  
தி�ேவ கதைவ1 திற.  8  
3840  திைரேயா தச1ேத திகHகி>ற எ>ேற  
வைரேயா� தCண�த� வா37ப - உைரஓ�  

RangaRakes tamilnavarasam.com



வாேனஎ� மாேனெப� மாேன மணிம>றி"  
ேதேன கதைவ1 திற.  9  
3841  ேசாதிமைல ேம"வ Z��" aய தி�அ�த�  
ேமதினிேம" நா>உCண ேவC�ேன> - ஓதKய  
ஏகா அேனகா எழி�ெபா�வி" வாHஞான  
ேதகா கதைவ1 திற.  10  
 
 
தி�0சி�ற�பல�  
36. ெப�ற ேப�றிைன விய1த"  
எ:சீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3842  சீKட� ெப=�ஓ� தி�0சி�ற� பல1ேத  
திகHதனி1 த@ைதேய நி>பா"  
ேசKட� அறி@ேத ேச�@தன>257 க�ைண  
ெச3த�� ெச3திட1 தாH.கி"  
யாKட� G ேவ> யா��ைண எ>ேப>  
யா�.ெக<1 ெத> ைற இைச7ேப>  
ேபாKட ��யா தினி1�ய ெரா<நா>  
ெபா=.கேல> அ��கஇ7 ேபாேத.  1 
 257. ேசKட� அறி@� ேச� - ஆ1தி_�.  
3843  ேபா�தா> விைர@� ேபாகி>ற த��நZ  
GK@திட1 தாH1திேய" ஐேயா  
யா�தா> GKேவ> யாKட� G ேவ>  
யா�.ெக<1 ெத> ைற இைச7ேப>  
தZ�தா> GK@ேத> எனிB�நZ அதைன1  
தி�Eள1 தைட1தி< வாேய"  
ஈ�தா> த@ைத மரபிB. கழேகா  
எ>Bயி�1 த@ைதநZ அைலேயா.  2  
3844  த@ைதநZ அைலேயா தனய>நா> அலேனா  
தமியேன> தள�@�ள கலகி  
எ@ைதேய  �ேவ இைறவேன �ைறேயா  
எ>=நி> ேறாலி< கி>ேற>  
சி@ைதேய அறியா� ேபா>றி�@ தைனேய"  
சிறியேன> எ>ெச3ேக> ஐேயா  
ச@ைதேய G @த நாயினி" கைடேய>  
தள�0சிைய1 தவி�7பவ� யாேர.  3  
3845  யாKB� கைடேய> யாKB� சிறிேய>  
எ>பிைழ ெபா=7பவ� யாேர  
பாKB� ெபKதா� ெபா=ைமேயா3 நZேய  
பாவிேய> பிைழெபா=1 திைலேய"  
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ஊKB� G த ஒCTேமா பாவி  
உட�ைபைவ1 �லாவE� ப<ேமா  
ேசKB� எைன1தா> ேச�1திடா� ெபா�வா�  
ெத3வ1�. கடாதவ> எ>ேற.  4  
3846  அடாதகா Kயக� ெச3தன> எனிB�  
அ7பநZ அ�யேன> த>ைன  
விடாதவா றறி@ேத களி1தி�. கி>ேற>  
வி<திேயா வி��< வாேய"  
உடாதெவ� றைரேந�@ �ய ேவ> ஐேயா  
உ>ன�� அைடயநா> இேக  
படாதபா ெட"லா� ப�டன> அ@த7  
பாெடலா� நZஅறி யாேயா.  5  
3847  அறி@திைல ேயாஎ> பாெடலா� எ>ேற  
அைழ1தன> அ7பேன எ>ைன  
எறி@திடா தி@த1 த�ணேம வ@தா3  
எ<1தைண1 த[சிேட" மகேன  
பிறி@திேட� சிறி�� பிறி@திேட� உலகி"  
ெப�@திற" சி1திக� எ"லா�  
சிற@திட உன.ேக த@தன� எனஎ>  
ெச>னிெதா� <ைர1தைன களி1ேத. 6  
3848  களி1ெதன �ட�பி" G @தைன என�  
க�1திேல அம�@தைன கனி@ேத  
ெதளி1தஎ> அறிவி" விளகிைன உயிK"  
சிற7பினா" கல@தைன உ�ள�  
தளி�1திட0 சாகா வரெகா<1 ெத>=�  
தைடபடா0 சி1திக� எ"லா�  
அளி1தைன என.ேக நி>ெப� க�ைண  
அ�ய>ேம" ைவ1தவா ெற>ேன. 7  
3849  எ>நிக� இ"லா இழிவிேன> தைனேம"  
ஏ�றிைன யாவ�� விய7ப7  
ெபா>இய" வ�E� Gைரபடா உள��  
Vரண ஞான�� ெபா�*�  
உ>னிய எ"லா� வ"லசி1 திM�ேப�  
உவைகM� உதவிைன என.ேக  
த>னிக� இ"லா1 தைலவேன நின�  
தயைவஎ> எ>=சா� =வேன. 8  
3850  சா�=ேவ> என� த@ைதேய தாேய  
ச� � நாதேன எ>ேற  
ேபா�=ேவ> தி�0சி� ற�பல1 தா<�  
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Vரணா எனஉல ெக"லா�  
a�=ேவ> அ>றி என. நZ ெச3த  
aயேப� உதவி.  நா>எ>  
ஆ�=ேவ> ஆவி உட"ெபா�� எ"லா�  
அ7பநி> ?த@தர� அ>ேறா.  9 
3851  ?த@தர� உன.ேக ெகா<1தன� உன�  
aயந" உட�பினி" G @ேத�  
இத@த�� உள1தி" இ�@தன� உைனேய  
இ>Gற. கல@தன� அழியா7  
பத@தனி" வாHக அ��ெப�[ ேசாதி7  
பK?ெப� றி<கெபா� சைபM�  
சித@த� சைபM� ேபா�=க எ>றா3  
ெத3வேம வாHகநி> சீேர.  10 
 
 
தி�0சி�ற�பல�  
37. அழிEறா அ��வ�வ7 ேப=  
அ=சீ�. கழிெந�ல� ஆசிKய வி�1த� 3852  சிவக னி@தசி� ற�பல1 
த��நட� ெச3கி>ற ெப�வாHேவ  
நவக னி@தேம" நிைலந< விளகிய நCபேன அ�ேய>ற>  
தவக னி@தேதா� விCண7ப� தி�0ெசவி தK1த�� GK@தாேய  
பவக னி@தஇY வ�வேம அழிEறா7 பதிவ� வாமாேற.  1  
3853  விள  கி>றசி� ற�பல1 த��நட� விைள.கி>ற ெப�வாHேவ  
களக மி"லேதா� உளந< விளகிய க�1தேன அ�ேய>நா>  
விள�பி நி>றேதா� விCண7ப� தி�0ெசவி விய@த�� GK@தாேய  
உளெகா� இYவ� வி�ைமேய ம@திர ஒளிவ� வாமாேற.  2  
3854  வி[? கி>றசி� ற�பல1 த��நட� விைள.கி>ற ெப�வாHேவ  
எ[ச" அ�றமா மைற�� விளகிய எ>Bயி�1 �ைணேயநா>  
அ[ச" இ>றிேய ெச3தவிC ண7ப�ஏ� றககளி1 தளி1தாேய  
�[?� இYEட" அழிEறா ேதா ெம30 ?கவ� வாமாேற.  3 
3855  ஓ  கி>றசி� ற�பல1 த��நட� ஒளி�கி>ற ெப�வாHேவ  
ேத  லாவிய ெத�ள� ேதெப�[ ெச"வேம சிவேமநி>  
பாக ேன>ெமாழி விCண7ப� தி�0ெசவி பதி1த�� GK@தாேய  
ஈ  வ Z:ட" எ>=�வ Z ழாெதாளி� இய"வ� வாமாேற.  4  
3856  இல  கி>றசி� ற�பல1 த��நட� இ<கி>ற ெப�வாHேவ  
�ல  ேபர�� ேசாதிேய ேசாதிM� �லகிய ெபா�ேளஎ>  
Gலெகா� விCண7ப� தி�0ெசவி. ேக�ற�� GK@தைனஇ[ஞா>ேற  
அல � இYEட" எ�ைறM� அழிEறா அ��வ� வாமாேற.  5 
3857  சிற@த ேபெராளி1 தி�0சி�ற� பல1திேல திகHகி>ற ெப�வாHேவ  
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�ற@த ேப�ள1 த��ெப�[ ேசாதிேய ?க7ெப� நிைலேயநா>  
மற@தி டா�ெச3 விCண7ப� தி�0ெசவி ம<1த�� GK@தாேய  
பிற@த இYEட" எ>=�இ கழிEறா7 ெப�ைமெப� றி<மாேற.  6 
3858  வய  கி>றசி� ற�பல@ த>னிேல வள�கி>ற ெப�வாHேவ  
மய  றாதெம3 அறிவிேல விளகிய மாமணி விள.ேகஇ  
கிய  சி�ற� ேய>ெமாழி விCண7ப� ஏ�ற�� GK@தாேய  
தய � இYEட" எ�ைறM� அழிEறா1 தனிவ� வாமாேற.  7  
3859  தZ�< கி>றசி� ற�பல@ த>னிேல திகHகி>ற ெப�வாHேவ  
கா�< கி>றேதா� கதி�ந< விளகிய கடEேள அ�ேய>நா>  
நZ�� நி>றேதா� விCண7ப� தி�0ெசவி நிைற1த�� GK@தாேய  
V�<� இYEட" எ�ைறM� அழிEறா7 ெபா>வ� வாமாேற.  8 
3860  தைடயி லாதசி� ற�பல@ த>னிேல தைழ.கி>ற ெப�வாHேவ  
கைடயி லா7ெப� கதி�ந< விள �ஓ� கடEேள அ�ேய>நா>  
இைடE றா�ெச3 விCண7ப� தி�0ெசவி. ேக�ற�� GK@தாேய  
Gைடயி> இYEட" எ�ைறM� அழிEறா7 ெபா>வ� வாமாேற.  9  
3861  ைகயி> ெந"லிேபா" விள சி� ற�பல கல@த�� ெப�வாHேவ  
ெம3யி ேலவிைள@ ேதாகிய ேபாகேம ெம37ெப�� ெபா�ேளநா>  
ஐய ம�=ைர1 தி�டவிC ண7ப�ஏ� றளி1தைன இ[ஞா>ேற  
ெச3M� இYEட" எ>=மி கழிEறா0 சிவவ� வாமாேற.  10  
 
 
தி�0சி�ற�பல� 
38. ேபர�� வா3ைமைய விய1த"  
க�டைள. கலி1�ைற 3862  ந>ேற த�@தி� நாடக� நாெடா=� ஞானமணி  
ம>ேற விளக7 GKகி>ற ஆன@த வா�கழேலா3  
இ>ேற அ��ெப�[ ேசாதித@ தாCட�� எ3�கண�  
ஒ>ேற எனிB� ெபாேற>அ�� ஆைண உைர1தனேன.  1 
3863  த�ேசாதி எ>Bயி�0 ச1திய ேசாதி தனி1தைலைம0  
சி�ேசாதி ம>ெறாளி� தZபக ேசாதிஎ> சி1த1��ேள  
ந�ேசாதி ஞானந" நாடக ேசாதி நல�GK@த  
ெபா�ேசாதி ஆன@த Vரண ேசாதிஎ� GCணியேன.  2 
3864  திைரகCட மாைய. கட"கட@ ேத>அ�� சீ�விள �  
கைரகC டைட@தன> அ.கைர ேம"ச�. கைரகல@த  
உைரகCட ெத�ள� �Cேட> அ�ெளாளி ஓ கி>ற  
வைரகCட த>மிைச உ�ேற> உலக� மதி1திடேவ.  3 
3865  மன.ேகத மா�றிெவ� மாையைய நZ.கி மலி@தவிைன  
தன.ேக விைடெகா<1 தாணவ� தZ�1த�� தCண�த�  
என.ேக மிகE� அளி1த�� ேசாதிM� ஈ@தழியா  
இன.ேகCைம M@த@ெத> உ�கல@ தா>ம>றி" எ>ன7பேன.  4  
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3866  வாதி1த மாைய விைனயா ணவ�எB� வ>மல1ைத0  
ேசதி1ெத> உ�ள� தி�.ேகாயி லா.ெகாC< சி1திஎலா�  
ேபாதி1 �ட�ைபM� ெபா>Bட� பா.கிந� G1த���  
சாதி1 த�ளிய நி>ன�� கியா>ெசய1 த.கெத>ேன.  5 
3867  ெச1தா� எ:ெகன0 சி@ைதெச3 �>ன[ சிK1ெதழேவ  
இ1தா ரணியி" அ��ெப�[ ேசாதி என.களி1தா3  
எ1தாX� எ>=� அழியா வ�Eத@ ெத>B�நி>ைன  
ைவ1தா3 மணிம>ற வாணநி> ேபர�� வா3ைமெய>ேன.  6 
3868  ஆ.க"ஒ> ேறாெதாழி" ஐ@ைதM� த@தி@த அCடபிCட  
வ Z.க�எ" லா�ெச>=> இ0ைசயி> வCண� விள கநZ  
ஏ.க� ேற"எ> =ைர1த�� ேசாதிM� ஈ@ெதன.ேக  
ஊ.கெம லா�உற உ�கல@ தா>எ> உைடயவேன.  7  
3869  எ>ேனஎ> மீெத� ெப�மா> க�ைண இ�@தவCண�  
த>ேன� இலாத அ��ெப�[ ேசாதிைய1 த@�ல .  
க>ேன எனவிைள யா<க எ>றழி யாதெச:�  
ெபா>ேன� வ�E� அளி1ெத> உயிK" Gண�@தனேன.  8  
3870  அ0ேசா எ>எ>= Gக"ேவ>எ> ஆCடவ> அ�பல1தா>  
எ0ேசா தைனM� இய�றாெத> B�கல@ தி>ன�ளா�  
ெம30ேசாதி ஈ@ெதைன ேமனிைல. ேக�றி விைர@�ட�ைப  
இ0ேசாதி ஆ.கிஅழியா நல@த@த வி0ைசையேய.  9  
3871  வாழிஎ> ஆCடவ> வாழிஎ ேகா>அ�� வா3ைமஎ>=�  
வாழிஎ� மா>GகH வாழிஎ> நாத> மலர7பதக�  
வாழிெம30 ?1தச> மா�.க7 ெப�ெநறி மாCGெகாC<  
வாழிஇY ைவய�� வான�� ம�றE� வாழியேவ.  10  
 
 
தி�0சி�ற�பல�  
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தி�வ��பா 
இராமலிக அ�க� (வ�ளலா�) அ�ளிய� 
ஆறா� தி��ைற (3872 - 4614) 
 

 
  
 
 
உ�'ைற 
 39  ெபா�நட� ,-கி.ற ெபா��  20  3872 - 3891 
40.  ஆன2தா3பவ�  12  3892 - 3903 
41.  பரசிவ நிைல  10  3904 - 3913 
42.  ேபரான2த6 ெப�நிைல  10  3914 - 3923 
43.  தி�வ� நிைல  10  3924 - 3933 
44.  கா�சி7 களி6,  10  3934 - 3943 
45.  க9ெகாளா7 கா�சி  10  3944 - 3953 
46.  இைற தி�7கா�சி  30  3954 - 3983 
47.  உள� ,:2த திற� விய<த=  10  3984 - 3993 
48.  வர�பி= விய6,  10  3994 - 4003 
49.  க9ேட. கனி2ேத. கல2ேத. என=  10  4004 - 4013 
50.  ஆ9ட�ளிய அ�ைமைய விய<த=  10  4014 - 4023 
51.  இைறவைன ஏ<�� இ.ப�  10  4024 - 4033 
52.  பாமாைல ஏ@ற=  12  4034 - 4045 
53.  உ<தர ஞான சித�பரமாைல  11  4046 - 4056 
54.  ெசBபணி வினவ=  10  4057 - 4068 
55.  ஆ.ம த-சன�  10  4069 - 4078 
56.  D<த ச.மா�7க ேவ9Eேகா�  11  4079 - 4089 
57.  அ�� விள7க மாைல  100  4090 - 4189 
58.  ந@றாB Fற=  10  4190 - 4199 
59.  பாகி தைலவி ெப@றி Fற=  10  4200 - 4209 
60.  தைலவி வ�2த= 24  4210 - 4233 
61.  ஞான சித�பர ெவ9பா  9  4234 - 4242 
62.  சிவபதி விள7க�  10  4243 - 4252 
63.  ஞாேனாபேதச�  10  4253 - 4262 
64.  ஆர�த6ேபG  13  4263 - 4275 
65.  உபேதச வினா  11  4276 - 4286< 
66.  ெநIெசாE ேந�த=  10  4287 - 4296 
67.  அIசாேத ெநIேச  23  4297 - 4319 
68.  ஆ�ய பாத�  17  4320 - 4336 
69.  அபய� அபய�  16  4337 - 4352 
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70.  அ�பலவாண� வ�ைக  105  4353 - 4457 
71.  அ�பலவாண� ஆடவ�ைக  12  4458 - 4469 
72.  அ�பலவாண� அைனயவ�ைக  12  4470 - 4481 
73.  வ�வா� அைழ<�வா�  5  4482 - 4486 
74.  எ.ன ,9ணிய� ெசBேதேனா  9  4487 - 4495 
75.  இவ�7:� என7:�  5  4496 - 4500 
76.  இ� ந=ல த�ண�  6  4501 - 4506 
77.  ஆன2த6 ப-K  11  4507 - 4517 
78.  ஞான ம�2�  34  4518 - 4551 
79.  சிவசிவ ேஜாதி  33  4552 - 4584 
80.  ேஜாதிM� ேஜாதி  30  4585 - 4614 
 
அ�7:றி6,களி= காண6பE� பதி6பாசி-ய�களி. ெபய�N D�7க வி-K 
  
1. ெதா.ேவ --- ெதாOP� ேவலாMத �தலியா� 
2. ஆ.பா --- ஆ.பாலகி�Qண பி�ைள 
3. ச.�.க --- ச.�.க2தசாமி பி�ைள 
4. பி.இரா --- பி�கிமாநகர� இராமசாமி �தலியா� 
5. ெபா.D --- ெபா.D2தர� பி�ைள 
  
தி�Nசி@ற�பல� 
  
  
ஆறா� தி��ைற - இர9டா� ப:தி  
  
39. ெபா�நட� ,-கி.ற ெபா��  
  
எOசீ�7 கழிெந�ல� ஆசி-ய வி�<த� 
 3872  அ��ெப�I ேசாதி அ�தேம அ�த�  
 அளி<ெதைன வள�<திட அ�ளா�  
ெத��ெப�2 தாBத. ைகயிேல ெகாE<த  
 ெதBவேம ச<தியN சிவேம  
இ��ெப� நில<ைத7 கட<திஎ. றைனேம=  
 ஏ@றிய இ.பேம எ=லா6  
ெபா��ெப� ெநறிM� கா��ய :�ேவ  
 ெபா�நட� ,-கி.ற ெபா�ேள.  1  
3873  சி<ெதலா� வ=ல சி<தேன ஞான  
 சித�பர ேஜாதிேய சிறிேய.  
க<ெதலா� தவி�<�7 க�<ெதலா� அளி<த  
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 கடKேள க�ைணய கடேல  
ச<ெதலா� ஒ.ேற ச<திய� எனஎ.  
 தன7கறி வி<தேதா� தையேய  
,<ெதலா� நT7கி6 ெபா�ெளலா� கா�E�  
 ெபா�நட� ,-கி.ற ெபா�ேள.  2  
3874  கைலகேளா� அன2த� அன2தேம= ேநா7கி7  
 க@பக� கண7கில கட6ப  
நிைலகேளா� அன2த� ேந�M காணா  
 நி<திய நி@:ண(258) நிைறேவ  
அைலகள@ Gயி�7 க�தளி< த�'�  
 அ��ெப� கட=எ3� அரேச  
,ைலகள வக@றி என7:ேள நிைற2�  
 ெபா�நட� ,-கி.ற ெபா�ேள.  3  
  (258). நி�7:ண - �த@பதி6,. ெபா. D., பி. இரா., ச. �. க.  
3875  த9ணிய மதிேய தனி<தெசI Dடேர  
 ச<திய சா<திய7 கனேல  
ஒ9ணிய ஒளிேய ஒளி7:�ஓ� ஒளிேய  
 உலெகலா2 தைழ7கெமB உள<ேத  
ந9ணிய விள7ேக எ9ணிய ப�7ேக  
 ந=கிய ஞானேபா னகேம  
,9ணிய நிதிேய க9ணிய நிைலேய  
 ெபா�நட� ,-கி.ற ெபா�ேள. 4  
3876  அ@,த நிைறேவ ச@,த�259 அறிவி=  
 அறிெவன அறிகி.ற அறிேவ  
ெசா@,ைன மாைய7 க@பைன கட2த  
 �-யந= நில<திேல �ல:�  
சி@பரI Dடேர த@பர ஞானN  
 ெச=வேம சி<ெதலா� ,-M�  
ெபா@,ல� அளி<த ந@,ல7 க�<ேத  
 ெபா�நட� ,-கி.ற ெபா�ேள.  5  
  (259). ச@,த� - ந=லறிKைடயவ�.  
3877  த<�வ பதிேய த<�வ� கட2த  
 தனி<தேதா� ச<திய பதிேய  
ச<�வ ெநறியி= சா�2தச. மா�7க�  
 தம7:ேள சா�2தந@ சா�ேப  
பி<�G சமய6 பிண7:G� அவ�7:6  
 ெபற=அ- தாகிய(260) ேபேற  
,<த� தளி<ெத. உள<திேல கல2�  
 ெபா�நட� ,-கி.ற ெபா�ேள.  6  
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  (260). ெப-த-தாகிய - ெபா. D. பதி6,.  
3878  ேம=ெவளி கா�� ெவளியிேல விைள2த  
 விைளெவலா� கா��ெமB ேவத  
W=வழி கா�� எ.3ேள விள:�  
 ேநா7கேம ஆ7க�� திறX�  
நா=வைக6 பய3� அளி<ெதைன வள�7:�  
 நாயக7 க�ைணந@ றாேய  
ேபாXயி�7 :யிராB6 ெபா�2திய ம�2ேத  
 ெபா�நட� ,-கி.ற ெபா�ேள.  7 
3879  அல6பற விள:� அ��ெப� விள7ேக  
 அ��ெப�I ேசாதிேய Dடேர  
மல6பிணி அG<த வாBைமஎ� ம�2ேத  
 ம�2ெதலா� ெபா�2திய மணிேய  
உல6பG க�ைணN ெச=வேம எ=லா  
 உயி�7:'� நிைற2தேதா� உண�ேவ  
,ல6பைக தவி�7:� Yரண வரேம  
 ெபா�நட� ,-கி.ற ெபா�ேள. 8  
3880  பர�பர நிைறேவ பராபர ெவளிேய  
 பரமசி@ Dக2த�� பதிேய  
வர�ெபG சிவச. மா�7க�த� மதியி=  
 வயகிய ெப�IDட� மணிேய  
கர�ெபG கனிேய கனிKG Dைவேய  
 க�திய க�<�G களி6ேப  
,ர�,கZ நிதிேய சிர�,க= கதிேய  
 ெபா�நட� ,-கி.ற ெபா�ேள. 9  
3881  ெவ@,G ��யி= த�பேம= ஏ@றி  
 ெமB2நிைல அம�வி<த விய6ேப  
க@,G க�<தி= இனி7கி.ற க��ேப  
 க�ைணவா. அ�த<ெத9 கடேல(261)  
அ@,G� அறிவி= அ��ஒளி ஆகி  
 ஆன2த மா�அ3 பவேம  
ெபா@,G பதிேய அ@,த நிதிேய  
 ெபா�நட� ,-கி.ற ெபா�ேள.  10  
  (261). த9கடேல - ப�ேவGபாE. ஆ. பா.  
3882  த.ைமகா9 ப-ய தைலவேன எ=லா�  
 தரவ=ல ச�,ேவ சமய6  
,.ைமநT< தக�� ,ற��ஒ< தைம2த  
 ,9ணிய� ந9ணிய ,கேல  
வ.ைமேச� மன<ைத ந.ைமேச� மனமா  
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 வய:வி< தம�2தெமB வாZேவ  
ெபா.ைமசா� கனக6 ெபா�ெவாE ஞான6  
 ெபா�நட� ,-கி.ற ெபா�ேள.  11  
3883  [வி� ��பி. ��2தேதா�(262) ��ேப  
 ��ெபலா� கட2தேதா� �தேல  
தாவிய �தX� கைடM�ேம@ கா�டாN  
 ச<திய< தனிநE நிைலேய  
ேமவிய நEவி= விளகிய விைளேவ  
 விைளெவலா� த�கி.ற ெவளிேய  
Yவிய= அளி<த ,னிதச@ :�ேவ  
 ெபா�நட� ,-கி.ற ெபா�ேள 12  
  (262). ��2தேவா� - �த@பதி6,, ெபா. D., பி. இரா., ச. �. க., ஆ. பா.  
3884  ேவத�� ெபா�'� பய3�ஓ� அைடK�  
 விள�பிய அ3பவ விைளK�  
ேபாத�� Dக�� ஆகிஇ கிைவக�  
 ேபான� மாBஒளி� ,லேம  
ஏத�@ றி�2த ஏைழேய. ெபா���\  
 வி�நில< திய=அ�� ஒளியா=  
Yதந= வ�வ� கா��எ. உள<ேத  
 ெபா�நட� ,-கி.ற ெபா�ேள.  13  
3885  அ�யேன. ெபா���\ வவனிேம= க�ைண  
 அ��வ� ெவE<ெதO2 த�ளி  
ெந�யேன �தேலா� ெபற@க�� சி<தி  
 நிைலஎலா� அளி<தமா நிதிேய  
ம�Kறா ெத.G� D<தச. மா�7க�  
 வயகந= வர2த2த வாZேவ  
ெபா�அணி கனக6 ெபா�6ெபாளி� ெந�6ேப  
 ெபா�நட� ,-கி.ற ெபா�ேள.  14  
3886  எ.பிைழ அைன<�� ெபாG<த�� ,-2ெத.  
 இதய<தி= இ�7கி.ற :�ேவ  
அ.,ைட அரேச அ6பேன எ.ற.  
 அ�ைமேய அ��ெப�I ேசாதி  
இ.,G நிைலயி= ஏ@றிய �ைணேய  
 எ.3யி� நாதேன எ.ைன6  
ெபா.,ைன மாைல ,ைன2தஓ� பதிேய  
 ெபா�நட� ,-கி.ற ெபா�ேள. 15  
3887  ச<திய பதிேய ச<திய நிதிேய  
 ச<திய ஞானேம ேவத  
நி<திய நிைலேய நி<திய நிைறேவ  
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 நி<திய வாZவ�� ெநறிேய  
சி<திஇ. ,�ேவ சி<தியி. க�ேவ  
 சி<தியி@ சி<திேய என�  
,<தியி. ெதளிேவ ,<த� தளி<�6  
 ெபா�நட� ,-கி.ற ெபா�ேள.  16 
3888  சித<ெதாளி� பரேம பர<ெதாளி� பதிேய  
 சிவபத அ3பவN சிவேம  
மத<தைட தவி�<த மதிமதி மதிேய  
 மதிநிைற அ�தந= வாB6ேப  
சத<தி� ெநறிேய தனிெநறி< �ைணேய  
 சாமிேய த2ைதேய தாேய  
,த6ெப� வரேம ,க@க�2 தரேம  
 ெபா�நட� ,-கி.ற ெபா�ேள. 17 
3889  கைலவள� கைலேய கைலயி3� கைலேய  
 கைலஎலா� த��ஒ� க�ேவ  
நிைலவள� க�K� க�என வய:�  
 நி<திய வானேம ஞான  
மைலவள� ம�2ேத ம�2�G பலேன  
 மாபல� த�கி.ற வாZேவ  
,ைலதவி�< ெதைனM� ெபா�ெளன7 ெகா9E  
 ெபா�நட� ,-கி.ற ெபா�ேள. 18 
3890  ெமB�ைமேய கிைட<த ெமB�ைமேய ஞான  
 விள7கேம விள7க<தி. விய6ேப  
ைக�ைமேய தவி�<� மகல� அளி<த  
 க�ைணேய க-சிலா7 களி6ேப  
ஐ�ைமேய அத@:� அ�அ� ஆ:�  
 அ@,த7 கா�சிேய என�  
ெபாB�ைமேய ெபா�<�6 ,கலளி< த�ளி6  
 ெபா�நட� ,-கி.ற ெபா�ேள.  19  
3891  காரண அ�ேவ கா-ய உ�ேவ  
 காரண கா-ய� கா��  
ஆரண ��M� ஆகம ��M�  
 அம�2ெதாளி� அ@,தN Dடேர  
நாரண தலேம(263) நாரண வலேம  
 நாரணா கார<தி. ஞாக�6  
Yரண ஒளிெசB Yரண சிவேம  
 ெபா�நட� ,-கி.ற ெபா�ேள.  20  
  (263). தரேம - �த@பதி6,. ெபா. D., ஆ. பா. 
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



40. ஆன2தா3பவ� 
ேந-ைச ெவ9பா  
 3892  க�ள<ைத எ=லா� கட7கவி�ேட. நி.அ�ளா�  
ெவ�ள<ைத எ=லா� மிகஉ9ேட. - உ�ள<ேத  
காணாத கா�சிஎலா� கா9கி.ேற. ஓ:ம.ற(264)  
வாணா நின7க�ைம வாB<�.  1  
  (264). ஓ:மைற - ப�ேவGபாE. ஆ. பா.  
3893  காைலயிேல நி.ற.ைன7 க9Eெகா9ேட. ச.மா�7கN  
சாைலயிேல இ.ப� தைழ7கி.ேற. - ஞாலமிைசN  
சாகா வர�ெப@ேற. த<�வ<தி. ேம=ந�7:�  
ஏகா நின7க�ைம ஏ@G.  2  
3894  [வ�க'� ெசBய ��யா ��ெப=லா�  
யாவ�க' காண என7களி<தாB - ேமKகைட  
நாB7:< தவிசளி<� ந.��M� ^�Eத=எ2  
தாB7:< தனிஇய@ைக தா..  3  
3895  ெகா�ைளஎன இ.ப� ெகாE<தாB நின�ெச=வ6  
பி�ைளஎன எ@:6 ெபய-�டாB - ெத�ள�த�  
த2தாB சமரசச. மா�7கசக< ேதைவ<தாB  
எ2தாB க�ைண இ�.  4  
3896  க9ேட. களி<ேத. க�ைண< தி�அ�த�  
உ9ேட. உய�நிைலேம= ஓ:கி.ேற. - ெகா9ேட.  
அழியா< தி�உ�வ� அNேசாஎI ஞா.G�  
அழியாNசி@ ற�பல<ேத யா..  5  
3897  பா�<ேத. பணி2ேத. பழிNசிேன. ெமB6,ளக�  
ேபா�<ேத.எ. உ�ளெமலா� Y-<ேத. - ஆ�<ேதநி.  
றாEகி.ேற. பாEகி.ேற. அ.,�வா ேன.அ�ைள  
நாEகி.ேற. சி@சைபைய நா..  6 
3898  எ9_கி.ேற. எ9ணக� எ=லா� த�கி.றா.  
உ9_கி.ேற. உ9ணஉ9ண ஊ�Eகி.றா. - ந9_தி�N  
சி@ற� பல<ேத தி�நடIெசB கி.றா.எ.  
:@ற� பலெபாG<�7 ெகா9E.  7  
3899  ெகா9டா. அ�ைம :றியா. பிைழஒ.G�  
க9டா.(265) களி<தா. கல2தி�2தா. - ப9டாய  
நா.மைறM� ஆகம�� நாE2 தி�6ெபா�வி=  
வா.மய<தா. எ.ைன மகிZ2�.  8  
  (265). க9ேட - �த@பதி6,. பி. இரா.  
3900  க9ேட. களி<ேத. க�ைண< தி�அ�த�  
உ9ேட. அழியா உர�(266) ெப@ேற. - ப9ேட  
எைனஉவ2� ெகா9டா. எழி=ஞான ம.ற�  
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தைனஉவ2� ெகா9டா. தைன.  9  
  (266). வர� - ப�ேவGபாE. ஆ. பா.  
3901  தாைதயா� எ.3ைடய தாயா�எ. ச@:�வா�  
ேமைதயா� இ.ப விைளKமா� - ஓ�  
:ணவாள. தி=ைலஅ�� F<த. உைமயா�  
மணவாள. பாத மல�.  10 
3902  தி�வா�எ. ெதBவமா� ெத�ள�த ஞான7  
:�வா� எைன7கா7:� ேகாவா� - ப�வைரயி.  
ேத6பி�ைள யா�எ� சிவகாம வ=லிமகிZ  
மா6பி�ைள பாத மல�.  11  
3903  எ.அறிவா� எ.அறிவி. இ.பமா� எ.னறிவி.  
த.அறிவா� உ9ைம< தனிநிைலயா� - ம.3ெகா�N  
ேசைலஇ�டா. வாழN சிவகாம D2த-ைய  
மாைலஇ�டா. பாதமல�.  12  
 
41. பரசிவ நிைல 
எ9சீ�7 கழிெந�ல� ஆசி-ய வி�<த�  
 3904.  அ��ேசாதி< ெதBவ�எைன ஆ9Eெகா9ட ெதBவ�  
 அ�பல<ேத ஆEகி.ற ஆன2த< ெதBவ�  
ெபா��சா�� மைறகெளலா� ேபா@Gகி.ற ெதBவ�  
 ேபாதா2த< ெதBவ�உய� நாதா2த< ெதBவ�  
இ��பாE நT7கிஒளி ஈ2த�'� ெதBவ�  
 எ9ணியநா. எ9ணியவா ெறன7க�'� ெதBவ�  
ெத��பாட= உவ2ெதைனM� சிவமா7:� ெதBவ�  
 சி@சைபயி= விள:கி.ற ெதBவமேத ெதBவ�.  1  
3905  எ=லாIெசB வ=லெதBவ� எ:�நிைற ெதBவ�  
 எ.3யி-= கல2ெதன7ேக இ.பந=:� ெதBவ�  
ந=லா�7: ந=லெதBவ� நEவான ெதBவ�  
 ந@சைபயி= ஆEகி.ற நடராச< ெதBவ�  
க=லா�7: க@றவ�7: களி6ப�'2 ெதBவ�  
 காரணமா2 ெதBவ�அ�� Yரணமா2 ெதBவ�  
ெச=லாத நிைலகெளலாI ெச=Xகி.ற ெதBவ�  
 சி@சைபயி= விள:கி.ற ெதBவமேத ெதBவ�.  2 
3906  தாயாகி< த2ைதMமாB< தா:கி.ற ெதBவ�  
 த.ைனநிக� இ=லாத தனி<தைலைம< ெதBவ�  
வாயார வாZ<�கி.ேறா� மன<தம�2த ெதBவ�  
 மலர�எ. ெச.னிமிைச ைவ<தெப�2 ெதBவ�  
காயா� கனியாகி7 கல2தினி7:2 ெதBவ�  
 க�ைணநிதி< ெதBவ��@G கா�Eவி7:2 ெதBவ�  
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ேசயாக எைனவள�7:2 ெதBவமகா ெதBவ�  
 சி@சைபயி= ஆEகி.ற ெதBவமேத ெதBவ�.  3  
3907  எ.னிதய கமல<ேத இ�2த�'2 ெதBவ�  
 எ.னிர9E க9மணி7:� இல:கி.ற ெதBவ�  
ெபா.ன�எ. ெச.னியிேல ெபா�2தைவ<த ெதBவ�  
 ெபாBயாத ெதBவ�இட� ெசBயாத ெதBவ�  
அ.னிய�அ= லாதெதBவ� அறிவான ெதBவ�  
 அ\வறிK7 கறிவா�எ. அ.பான ெதBவ�  
ெச.னிைலயி= ெச�ெபா�ளாB< திகZகி.ற ெதBவ�  
 சி@சைபயி= விள:கி.ற ெதBவமேத ெதBவ�.  4  
3908  எ9ணியவா விைளயாெட. ெறைனஅளி<த ெதBவ�  
 எ=லாIெசB வ=லசி<ேத என7கீ2த ெதBவ�  
ந9ணியெபா. ன�பல<ேத நட�,-M2 ெதBவ�  
 நானாகி< தானாகி ந9_கி.ற ெதBவ�  
ப9ணியஎ. Yைசயிேல பலி<தெப�2 ெதBவ�  
 பாEகி.ற மைற��யி= ஆEகி.ற ெதBவ�  
தி9ணிய.எ. ெறைனஉலக� ெச6பைவ<த ெதBவ�  
 சி@சைபயி= விள:கி.ற ெதBவமேத ெதBவ�.  5  
3909  இNைசஎலா� என7களி<ேத எைன7கல2த ெதBவ�  
 இற2தவ�க� அைனவைரM� எO6,கி.ற ெதBவ�  
எNசமய< ெதBவ�2தா. எனநிைற2த ெதBவ�  
 எ=லாIெசB வ=லெதBவ� என�:ல ெதBவ�  
பிNசக@G� ெப�2ெதBவ� சிவகாமி எ3�ஓ�  
 ெப9ெகா9ட ெதBவ�எ:� க9க9ட ெதBவ�  
ெசNைசமல�267 எனவிள:2 தி�ேமனி< ெதBவ�  
 சி@சைபயி= விள:கி.ற ெதBவமேத ெதBவ�.  6  
  267. ெசNைசமல� - ெவ�சிமல�. �த@பதி6,.  
3910  சாகாத வர�என7ேக த2ததனி< ெதBவ�  
 ச.மா�7க சைபயி=எைன< தனி7கைவ<த ெதBவ�  
மாகாத லா=என7: வாB<தஒ� ெதBவ�  
 மாதவரா திய�எ=லா� வாZ<�கி.ற ெதBவ�  
ஏகாத நிைலஅத.ேம= எைனஏ@G� ெதBவ�  
 எ9_ெதாG� எ.3ள<ேத இனி7கி.ற ெதBவ�  
ேதகாதி உலகெமலாI ெசய6பணி<த ெதBவ�  
 சி@சைபயி= விள:கி.ற ெதBவமேத ெதBவ�.  7  
3911  b9டாத மணிவிள7காB< �ல:கி.ற ெதBவ�  
 �-யெதBவ� அ-யெதBவ� ெப-யெப�2 ெதBவ�  
மா9டாைர எO6,கி.ற ம�2தான ெதBவ�  
 மாணி7க வ=லிையஓ� வல<தி=ைவ<த ெதBவ�  
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ஆ9டாைர ஆ9டெதBவ� அ��ேசாதி< ெதBவ�  
 ஆகமேவ தாதிஎலா� அறிவ-தா2 ெதBவ�  
தT9டாத ெவளியி=வள� தT9டாத ெதBவ�  
 சி@சைபயி= விள:கி.ற ெதBவமேத ெதBவ�.  8  
3912  எ\வைக<தா2 தவIெசயி3� எBத-தா2 ெதBவ�  
 என7ெகளிதி@ கிைட<ெத.மன� இடெகா9ட ெதBவ�  
அ\வைக<தா2 ெதBவ�அத@ க6பாலா2 ெதBவ�  
 அ6பாX� ெப�ெவளி7ேக அ6பாலா2 ெதBவ�  
ஒ\வக<ேத ஒளியாகி ஓ:கி.ற ெதBவ�  
 ஒ.றான ெதBவ�மிக ந.றான ெதBவ�  
ெச\வைக<ெத. றறிஞெரலாI ேச�ெப-ய ெதBவ�  
 சி@சைபயி= விள:கி.ற ெதBவமேத ெதBவ�.  9  
3913  ச<தியமா2 தனி<ெதBவ� தைடயறியா< ெதBவ�  
 ச<திக�எ= லா�விளக< தாேனா:� ெதBவ�  
நி<தியத. மயமாகி நி.றெதBவ� எ=லா  
 நிைலக'2த. அ��ெவளியி= நிைல7கைவ<த ெதBவ�  
ப<திவைல6 பEகி.ற ெதBவ�என7 ெக=லா6  
 ப-Dமளி< தழியாத பத<தி=ைவ<த ெதBவ�  
சி<திஎலா2 த�ெதBவ� சி<தா2த< ெதBவ�  
 சி@சைபயி= விள:கி.ற ெதBவமேத ெதBவ�.  10  
 
42. ேபரான2த6 ெப�நிைல  
எOசீ�7 கழிெந�ல� ஆசி-ய வி�<த�  
 3914.  அணிவள� தி�Nசி@ ற�பல< தாE�  
 ஆன2த ேபாகேம அ�ேத  
மணிவள� ஒளிேய ஒளியி3� ஒளிேய  
 ம.3�எ. ஆ�யி�< �ைணேய  
�ணிKG சி<தா2 த6ெப�� ெபா�ேள  
 bயேவ தா2த<தி. பயேன  
பணிKG� உள<ேத இனி<திட என7ேக  
 பO<தேப ரான2த6 பழேம.  1  
3915  தி�வள� தி�Nசி@ ற�பல< தாE�  
 ெதBவேம ெமB6ெபா�� சிவேம  
உ�வள� ஒளிேய ஒளியி3� ஒளிேய  
 ஓ:�எ. உயி�6ெப�2 �ைணேய  
ஒ�தனி< தைலைம அ��ெவளி நEேவ  
 உவ2தர சளி7கி.ற அரேச  
ப�வர= நT7கி இனி<திட என7ேக  
 பO<தேப ரான2த6 பழேம.  2  
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3916  �திவள� தி�Nசி@ ற�பல< தாE�  
 ேசாதிM� ேசாதிேய என�  
மதிவள� ம�2ேத ம2திர மணிேய  
 ம.னிய ெப�:ண மைலேய  
கதித� �-ய< தனிெவளி நEேவ  
 கல2தர சா�கி.ற களி6ேப  
பதிMG� உள<ேத இனி<திட என7ேக  
 பO<தேப ரான2த6 பழேம.  3  
3917  சீ�வள� தி�Nசி@ ற�பல< ேதா:I  
 ெச=வேம எ.ெப�I சிற6ேப  
நT�வள� ெந�6ேப ெந�6பி3� ஒளிேய  
 நிைறஒளி வழ:�ஓ� ெவளிேய  
ஏ�த� கலா2த மாதிஆ ற2த<  
 தி�2தர சளி7கி.ற பதிேய  
பா�G� உள<ேத இனி<திட என7ேக  
 பO<தேப ரான2த6 பழேம.  4  
3918  உைரவள� தி�Nசி@ ற�பல< ேதா:�  
 ஒ�ளிய ெத�ளிய ஒளிேய  
வைரவள� ம�2ேத மKனம2 திரேம  
 ம2திர< தா@ெப@ற மணிேய  
நிைரத� D<த நிைல7:ேம= நிைலயி=  
 நிைற2தர சா�கி.ற நிதிேய  
பைரMG� உள<ேத இனி<திட என7ேக  
 பO<தேப ரான2த6 பழேம.  5 
3919  ேம=வள� தி�Nசி@ ற�பல< ேதா:�  
 ெமBயறி வான2த விள7ேக  
கா=வள� கனேல கன=வள� கதிேர  
 கதி�நE வள�கி.ற கைலேய  
ஆXG� உபசா2 த6பர ெவளி7க6  
 பா=அர சா�கி.ற அரேச  
பாXG� உள<ேத இனி<திட என7ேக  
 பO<தேப ரான2த6 பழேம.  6 < 
3920  இைசவள� தி�Nசி@ ற�பல< ேதா:�  
 இ.பேம எ.3ைட அ.ேப  
திைசவள� அ9ட ேகா�க� அைன<��  
 திகOற< திகZகி.ற சிவேம  
மிைசMG ெமௗன ெவளிகட2 தத.ேம=  
 ெவளிஅர சா�கி.ற பதிேய  
பைசMG� உள<ேத இனி<திட என7ேக  
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 பO<தேப ரான2த6 பழேம.  7  
3921  அ��வள� தி�Nசி@ ற�பல< ேதா:�  
 அ��ெப�I ேசாதிேய என�  
ெபா��வள� அறிK7 கறிKத2 ெத.ைன6  
 ,ற�விடா தா9டெமB6 ெபா�ேள  
ம�K�ஓ� நாத ெவளி7:ேம= ெவளியி=  
 மகிZ2தர சா�கி.ற வாZேவ  
ப�வர= நT7கி இனி<திட என7ேக  
 பO<தேப ரான2த6 பழேம.  8  
3922  வா.வள� தி�Nசி@ ற�பல< ேதா:�  
 மாெப� க�ைணஎ� பதிேய  
ஊ.வள� உயி�க� :யிரதாB எ=லா  
 உலக�� நிைற2தேப ெராளிேய  
மா.�த. [�<தி மானிைல7 க6பா=  
 வய:�ஓ� ெவளிநE மணிேய  
பா.ைமM@ Gள<ேத இனி<திட என7ேக  
 பO<தேப ரான2த6 பழேம.  9  
3923  தல�வள� தி�Nசி@ ற�பல< ேதா:�  
 தனி<தெமB6 ெபா��ெப�I சிவேம  
நல�வள� க�ைண நா�ட�ைவ< ெதைனேய  
 ந9,ெகா9 ட�ளிய ந9ேப  
வல�G நிைலக� யாைவM கட2�  
 வயகிய தனிநிைல வாZேவ  
பல�G� உள<ேத இனி<திட என7ேக  
 பO<தேப ரான2த6 பழேம.  10  
 
43. தி�வ� நிைல  
எOசீ�7 கழிெந�ல� ஆசி-ய வி�<த�  
 3924.  உல:ப= ேகா� ேகா�க� இடெகா�  
 உவ6பிலா அ9ட<தி. ப:தி  
அல:கா9 ப-ய ெப-யF� ட<த  
 அைவஎலா� ,ற<திைறN சா�பி=  
வில:றா அ_வி= ேகா�M� ஒ�F@  
 றி�2ெதன வி�2தன மிைட2ேத  
இல:ெபா@ ெபா�வி= நட�,- த�ண<  
 ெத.ப�வா. தி�வ� நிைலேய.  1  
3925  தைடMறா6 பிரம. வி9E�< திர.மா  
 ேயNDர. சதாசிவ. வி2�  
நைடMறா6 பிரம� உய�பரா ச<தி  
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 நவி=பர சிவ�எ3� இவ�க�  
இைடMறா< தி�Nசி@ ற�பல< தாE�  
 இட�கா@ கைடவிர= நக<தி.  
கைடMG �க�எ. றறி2தன. அத.ேம@  
 க9டன. தி�வ� நிைலேய.  2  
3926  அட�மல< தைடயா= தைடMG� அய.மா=  
 அர.மேயN Dர.சதா சிவ.வா.  
பட�த� வி2� பிரணவ6 பிரம�  
 பைரபர� பர.எ3� இவ�க�  
Dட�மணி6 ெபா�வி= தி�நட� ,-M�  
 �ைணய�6 பா�ைக6 ,ற<ேத  
இட�ெகட வய: �க�என அறி2ேத  
 ஏ<�வ. தி�வ� நிைலேய.  3  
3927  இக<�ழ= ப:தி< ேதவ�இ2 திர.மா=  
 பிரம.ஈ சானேன �தலா�  
மக<�ழ= சமய வானவ� ம.றி.  
 மலர�6 பா�ைக6 ,ற<��  
,க<தர� ெபா�2தா மல<�G சிறிய  
 ,O7க�எ. றறி2தன. அத.ேம=  
ெசக<ெதாட� பிக2தா� உள<தம� ஒளியி=  
 ெத-2தன. தி�வ� நிைலேய.  4  
3928  ெபா.வண6 ெபா�6ெபா. ற�ச: ணா2த�  
 ேபா2தவா. ��யதா கத.ேம=  
ம.வணN ேசாதி< த�ப�ஒ. ற�மா  
 வயி2�வா2 த<ததா9 டத.ேம=  
எ.வணN ேசாதி7 ெகா�பர நாதா2  
 த<திேல இலகிய தத.ேம=  
த.வண� மண7:� ஒளிமல ராக<  
 தOவின. தி�வ� நிைலேய.  5  
3929  ம9�த= பக�ெபா. வ9ண<த Kளவா.  
 ம@றவ@ G�,ற கீZேம=  
அ9_G நன2த� ப7க�எ. றிவ@றி.  
 அைம2தன ச<திக� அவ@றி.  
க9_G ச<த� எ3�இ� ,ைட7:�  
 க��� �தலிய விளக  
ந9_G� உபய� எனம.றி= எ.G  
 நவி.றன� தி�வ� நிைலேய.  6  
3930  ெதாைகயள விைவஎ. றறிவ�� ப:தி<  
 ெதா=ைலயி. எ=ைலM� அவ@றி.  
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வைகெயாE வி-M� உள6பட ஆேக  
 ம.னிஎ க_�இ� பா@:<  
தைகMG �தலா வணகைட யாக<  
 தயகம@ ற�வ� க�விN  
சிைகMற உபய� எனம.றி= ஆE�  
 எ.பரா= தி�வ� நிைலேய.  7  
3931  ம.றஓ கியமா மாையயி. ேபத  
 வைகெதாைக வி-என மலி2த  
ஒ.றி.ஒ. றன2த ேகா�ேகா �களா  
 உ@றன ம@றைவ எ=லா�  
நி.றஅ2 நிைலயி. உ�NDைவ விளக  
 நி.றச< திகெளாE ச<த�  
ெச.றதி க-6ப ந�<திE� ெபா�வி=  
 எ.பரா= தி�வ� நிைலேய.  8  
3932  ேபD�ஓ கார� ஈறதா6 ேபசா6  
 ெப-யஓ காரேம �தலா  
ஏசG� அக� உபாக�ேவ றக�  
 எ.றவ@ றவ9அவ9 இைச2த  
மாசG ச<தி ச<த�ஆ9 டைம<�  
 ம.அதி கார�ஐ2 திய@ற<  
ேதDெசB தணிெபா. ன�பல< தாE�  
 எ.பரா= தி�வ� நிைலேய.  9  
3933  பைரத� D<த நிைல�த= அதTத6  
 பதிவைர நிGவிஆ கத.ேம=  
உைரதர ஒ9ணா ெவGெவளி ெவ�ட  
 ெவGெவளி எனஉல :ண�2த  
,ைரஅG� இ.ப அ3பவ� தர@ேகா�  
 தி�K�7 ெகா9Eெபா@ ெபா�வி=  
திைரஅG� இ.ப நட�,- கி.ற  
 எ.பரா= தி�வ� நிைலேய.  10  
 
44. கா�சி7 களி6,  
எ9சீ�7 கழிெந�ல� ஆசி-ய வி�<த�  
 3934.  அறி2தாைன அறிவறிK7 கறிவா னாைன  
 அ��ெப�Iேசா தியினாைன அ�ேய. அ.பி=  
ெசறி2தாைன எ=லாIெசB வ=ல சி<தாBN  
 சிற2தாைனN சிGெநறியி= ெச.றா� த�ைம6  
பிறி2தாைன எ.3ள<தி= கல2� ெகா9ட  
 பி-ய�ள ெப�மாைன6 பிறவி த.ைன  
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எறி2தாைன எைனஎறியா ெதE<தா9 டாைன  
 எ�மாைன7 க9Eகளி< தி�7கி. ேறேன.  1  
3935  பாலாைன< ேதனாைன6 பழ<தி னாைன6  
 பல3Gெச க��பாைன6 பாB2� ேவகா7  
காலாைன7 கைலசாகா< தைலயி னாைன7  
 கா=எ.G� தைலெய.G� க�த@ ெகBதா  
ேமலாைன ேம=நிைலேம= அ�தா னாைன  
 ேம.ேமX� என�ள<ேத விளக= அ.றி  
ஏலாைன எ.பாட= ஏ@G7 ெகா9ட  
 எ�மாைன7 க9Eகளி< தி�7கி. ேறேன.  2  
3936  உ�ளாைன7 கதKதிற2 ��ேள காண  
 உளெவன7ேக உைர<தாைன உணரா� பா�ைட7  
ெகா�ளாைன எ.பா�ைட7 :றி7ெகா9 டாைன7  
 ெகா=லாைம விரதெமன7 ெகா9டா� த�ைம<  
த�ளாைன7 ெகாைல,ைலைய< த�ளா தாைர<  
 தOவாைன யா.,-2த தவG ேநா7கி  
எ�ளாைன இட�தவி�<தி ெக.ைன ஆ9ட  
 எ�மாைன7 க9Eகளி< தி�7கி. ேறேன.  3  
3937  உறவாைன எ.3யி�7:� உயிரா னாைன  
 உGபிைழக� ெசயி3�அைவ உ.னி எ.ைன  
மறவாைன அறவாழி வழகி னாைன  
 வIசக�7:< தி�7ேகாயி= வழி7க பாட2  
திறவாைன எ.னளவி= திற2� கா��N  
 சி@சைபM� ெபா@சைபM� ேச�வி< தாைன  
இறவாைன6 பிறவாைன இய@ைக யாைன  
 எ�மாைன7 க9Eகளி< தி�7கி. ேறேன.  4 
3938  அக<தாைன6 ,ற<தாைன அ_வா னாைன  
 அ_வி37:� அ_வாைன அத3� ளாைன  
மக<தாைன மக<தி3�ஓ� மக<தா னாைன  
 மாமக<தாB இ�2தாைன வயகா நி.ற  
சக<தாைன அ9டெமலா� தானா னாைன<  
 தனிஅ�ளா� ெப�க�ைண< தாயா னாைன  
இக<தாைன6 பர<தாைன6 ெபா�வி= ஆE�  
 எ�மாைன7 க9Eகளி< தி�7கி. ேறேன.  5 
3939  ெசBயாைன7 க-யாைன6 பDைம யாைன<  
 திகZ2திEெபா. ைமயினாைன ெவ9ைம யாைன  
ெமBயாைன6 ெபாBயாைன ெமBெபாB இ=லா  
 ெவளியாைன ஒளியாைன விள�, வா�7:7  
ைகயாைன எ.ைனெயE< தைண<�7 ெகா9ட  
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 ைகயாைன எ.ைனஎ.G� ைகயா தாைன  
எBயாைன எ\Kல:� ஏ<த எ.ைன  
 ஈ.றாைன7 க9Eகளி< தி�7கி. ேறேன.  6  
3940  ம�2தாைன மணியாைன வO<தா நி.ற  
 ம2திரக ளானாைன வான நா�E  
வி�2தாைன உறவாைன ந9பி னாைன  
 ேமலாைன7 கீழாைன ேம=கீZ எ.ன6  
ெபா�2தாைன எ.3யி-= ெபா�2தி னாைன6  
 ெபா.னாைன6 ெபா�ளாைன6 ெபா�வாB எ:�  
இ�2தாைன இ�6பாைன இ�7கி. றாைன  
 எ�மாைன7 க9Eகளி< தி�7கி. ேறேன.  7  
3941  ஆ.றாைன அறிவாைன அழிவி லாைன  
 அ��ெப�Iேஜா தியினாைன அல�2த ேஜாதி  
[.றாைன இர9டாைன ஒ.றானாைன  
 �.னாைன6 பி.னாைன [ட ெநIசி=  
ேதா.றாைன< bய�ேள ேதா.றி னாைனN  
 D<தசிவ ச.மா�7க2 �லக எ.ைன  
ஈ.றாைன எ=லாமாB அ=லா தாைன  
 எ�மாைன7 க9Eகளி< தி�7கி. ேறேன.  8  
3942  ேதாB2தாைன எ.3ள<ேத எ.பா= அ.பா=  
 ^Z2தாைன யா.ெதாE<த ெசா@Y மாைல  
ேவB2தாைன எ.3ைடய விைனதT�< தாைன  
 ேவதா2த ����ேம= விளகி னாைன  
வாB2தாைன எB6பிட<ேத ைவ6பா னாைன  
 மணிம.றி= ந�6பாைன வரக� எ=லா�  
ஈB2தாைன(268) ஆB2தவ�த� இதய< தாைன  
 எ�மாைன7 க9Eகளி< தி�7கி. ேறேன.  9  
  (268). ஈ2தாைன - �த@ பதி6,, ெபா. D., பி. இரா., ச. �. க.  
3943  ந.றாைன ம.றக<ேத ந�7கி. றாைன  
 நாடாைம நாடலிைவ நEேவ ஓகி  
நி.றாைன6 ெபா.றாத நிைலயி னாைன  
 நிைலஅறி2� நி=லாதா� ெநIசி ேலச�  
ஒ.றாைன எ\Kயி�7:� ஒ.றா னாைன  
 ஒ�சிறிேய. தைனேநா7கி உள�நT அIேச=  
எ.றாைன எ.G�உள இய@ைக யாைன  
 எ�மாைன7 க9Eகளி< தி�7கி. ேறேன.  10  
 
45. க9ெகாளா7 கா�சி  
எ9சீ�7 கழிெந�ல� ஆசி-ய வி�<த�  
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 3944.  அE<தாைன அ�ேயைன அIேச= எ.றி  
 கா9டாைனN சிGெநறிக� அைடயா ெத.ைன<  
தE<தாைன6 ெப�ெநறி7:< தைடதT�< தாைன<  
 த.ன�'� த.ெபா�'� தாேன எ.பா=  
ெகாE<தாைன7 :@றெமலா� :ணமா7 ெகா�'�  
 :ண<தாைனN சமயமத7 :ழிநி. ெற.ைன  
எE<தாைன எ=லாIெசB வ=ல சி<ேத  
 ஈ2தாைன7 க9Eகளி< தி�7கி. ேறேன.  1  
3945  வி-<தாைன7 க�விஎலா� வி-ய ேவத�  
 விதி<தாைன ெமB2ெநறிைய ெமBேய எ@:<(269)  
ெத-<தாைன நட�ெபா�வி= ெசBகி. றாைனN  
 சிறிேய37 க��ஒளியா= சிற2த ப�ட�  
த-<தாைன< தாேனநா னாகி எ.G�  
 தைழ<தாைன எைன<தE<த தைடக� எ=லா�  
எ-<தாைன எ.உயி�7 கி.பா னாைன  
 எ�மாைன7 க9Eகளி< தி�7கி. ேறேன. 2  
  (269). விைர<தாைன ெமBேய எ.ைன - பி. இரா.பதி6,. 
3946  ந�டாைன ந�டஎைன நய2� ெகா9ேட  
 ந�மக.நT அIச=என நவி.ெற. ெச.னி  
ெதா�டாைன எ��ர9E� ெசா=லி னாைன<  
 �.பெமலா� ெதாைல<தாைனN ேசா�2� bக  
ஒ�டாைன ெமBஅறிேவ உ�வாB எ.3�  
 உ@றாைன உண�2தா�7:� உண�2� ெகா�ள  
எ�டாைன எ.னளவி= எ�� னாைன  
 எ�மாைன7 க9Eகளி< தி�7கி. ேறேன.  3  
3947  ேசா@றாைனN270 ேசா@றி=உG� Dக<தி னாைன<  
 �ள7க�இலா6 பாராைன நTரா னாைன7  
கா@றாைன ெவளியாைன7 கனலா னாைன7  
 க�ைணெநE கடலாைன7 களக� காண<  
ேதா@றாைன நா.காண< ேதா@றி னாைனN  
 ெசா=லறிேய. ெசா=லிய,. ெசா=ைல ெய=லா�  
ஏ@றாைன எ.3ள<தி= எBதி னாைன  
 எ�மாைன7 க9Eகளி< தி�7கி. ேறேன.  4  
  (270). ேசாG - �<தி. �த@பதி6,. ஈ9E ேசாG எ.ப� உ9_� ேசாேற. 
3948  ேச�<தாைன எ.றைன<த. அ.ப ேராE  
 ெசறியாத மனIெசறியN ெச�ெபா@ றாளி=  
ஆ�<தாைன அ�பல<தி= ஆடா நி.ற  
 ஆன2த நட<தாைன அ��க9 ேநா7க�  
பா�<தாைன6 பாராைர6 பாரா தாைன6  
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 பா�6பறேவ பா�<தி�7க6 ப9ணி எ.ைன  
ஈ�<தாைன ஐ2ெதாழி=நT இய@ெற. றாைன  
 எ�மாைன7 க9Eகளி< தி�7கி. ேறேன.  5  
3949  �ைளயாைனN D<தசிவ ெவளியி= தாேன  
 �ைள<தாைன [வாத �தலா னாைன7  
கைளயாைன7 களகெமலா� கைளவி< ெத.ைன7  
 கா<தாைன எ.பிைழைய7 க�தி7 ேகாப�  
விைளயாைனN சிவேபாக� விைளவி< தாைன  
 ேவ9டாைம ேவ9ட=இைவ ேமவி எ.G�  
இைளயாைன [<தாைன [6பி லாைன  
 எ�மாைன7 க9Eகளி< தி�7கி. ேறேன.  6  
3950  ,யலாைன மைழயாைன அதி�6பி னாைன6  
 ேபா@றியமி. ஒளியாைன6 ,னித ஞானN  
ெசயலாைனN ெசயெல=லா2 திகZவி< தாைன<  
 தி�Nசி@ற� பல<தாைன< ெதளியா� உ�ேள  
அயலாைன உறவாைன அ., ளாைன  
 அறி2தாைர அறி2தாைன அறிவா= அ.றி  
இயலாைன எழிலாைன6 ெபாழிலா னாைன  
 எ�மாைன7 க9Eகளி< தி�7கி. ேறேன.  7  
3951  தாயாைன< த2ைதஎன7 காயி னாைனN  
 ச@:�K மானாைன< தமிேய. உ�ேள  
ேமயாைன7 க9காண விளகி னாைன  
 ெமB�ைமஎன7 களி<தாைன ேவதI ெசா.ன  
வாயாைன வIச�இலா மன<தி னாைன  
 வரெகாE7க வ=லாைன மணிம. ற.றி  
ஏயாைன< �-யநE வி�7கி. றாைன  
 எ�மாைன7 க9Eகளி< தி�7கி. ேறேன.  8  
3952  தைழ<தாைன< த.ைனஒ6பா� இ=லா தாைன<  
 தாேனதா னானாைன< தமிய ேனைன7  
:ைழ<தாைன எ.ைகயிேலா� ெகாைடத2 தாைன7  
 :ைறெகா9E நி.ேறைன7 :றி<� ேநா7கி  
அைழ<தாைன அ�ள�த� அளி7கி. றாைன  
 அNசெமலா� தவி�<தாைன அ.ேப எ.பா=  
இைழ<தாைன எ.னிதய< தி�7கி. றாைன  
 எ�மாைன7 க9Eகளி< தி�7கி. ேறேன.  9  
3953  உைடயாைன அ��ேசாதி உ�வி னாைன  
 ஓவாைன [வாைன உலவா இ.ப7  
ெகாைடயாைன எ.:ைறதT�< ெத.ைன ஆ9E  
 ெகா9டாைன7 ெகா=லாைம :றி<தி டாைர  

RangaRakes tamilnavarasam.com



அைடயாைன< தி�சி@ற� பல<தி னாைன  
 அ�ேய37 க�ள�த� அளி7க ேவபி.  
இைடயாைன எ.னாைச எ=லா2 த2த  
 எ�மாைன7 க9Eகளி< தி�7கி. ேறேன.  10  
 
46. இைற தி�7கா�சி  
எOசீ�7 கழிெந�ல� ஆசி-ய வி�<த� 
 3954.  அ�ெளலா� அளி<த அ�பல< த�ைத  
 அ��ெப�I ேஜாதிைய அரைச  
ம�ெளலா� தவி�<� வாZவி<த ம�2ைத  
 வ�ளைல மாணி7க மணிைய6  
ெபா�ெளலா� ெகாE<ெத. ,2தியி= கல2த  
 ,9ணிய நிதிையெமB6 ெபா�ைள<  
ெத�ெளலா� வ=ல சி<ைதெமBI ஞான  
 தTப<ைத7 க9Eெகா9 ேடேன.  1  
3955  �.ெபலா� தவி�<த �ைணையஎ. உ�ள<  
 �-ெசலா2 ெதாைல<தெமBN Dக<ைத  
எ.ெபாலா மணிைய எ.சிகா மணிைய  
 எ.னி� க9_�மா மணிைய  
அ.ெபலா� அளி<த அ�பல< த�ைத  
 அ��ெப�I ேஜாதிைய அ�ேய.  
எ.ெபலா� உ�7கி இ.ெபலா� அளி<த  
 எ2ைதைய7 க9Eெகா9 ேடேன.  2  
3956  சித<திேல(271) ஊறி< ெதளி2தெத� ள�ைதN  
 சி<ெதலா� வ=லெமBN சிவ<ைத6  
பத<திேல பO<த தனி6ெப�� பழ<ைத6  
 பர�பர வாZைவஎ� பதிைய  
மத<திேல மயகா மதியிேல விைள2த  
 ம�2ைதமா ம2திர2 த.ைன  
இத<திேல எ.ைன இ�<திஆ� ெகா9ட  
 இைறவைன7 க9Eெகா9 ேடேன.  4  
  (271). 271. சித� - ஞான� 
3957  உண�2தவ� உள�ேபா. ெற.3ள< தம�2த  
 ஒ�ெப�� பதிையஎ. உவ6ைப6  
,ண�2ெதைன7 கல2த ேபாக<ைத என�  
 ெபா�ைளஎ. ,9ணிய6 பயைன7  
ெகாண�2ெதா� ெபா��எ. கர<திேல ெகாE<த  
 :�ைவஎ9 :ண6ெப� :.ைற  
மண2தெச :வைள மல�என7 களி<த  
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 வ�ளைல7 க9Eெகா9 ேடேன.  4  
3958  ,=லிய ெநறிநT< ெதைனஎE< தா9ட  
 ெபா@சைப அ6பைன ேவத�  
ெசா=லிய ப�எ. ெசா=எலா� ெகா9ட  
 ேஜாதிையN ேசாதியா ெத.ைன  
ம=லிைக மாைல அணி2�ேள கல2�  
 ம.னிய பதிையஎ. வாZைவ  
எ=லிM� இரK� எ.ைனவி� டகலா  
 இைறவைன7 க9Eெகா9 ேடேன.  5  
3959  ப9ணிய தவ�� பல��ெமB6 பலIெசB  
 பதிMமா� ஒ�பD பதிைய  
ந9ணிஎ. உள<ைத< த.3ள� ஆ7கி  
 ந=கிய க�ைணநா யகைன  
எ9ணிய ப�ேய என7க�� ,-2த  
 இைறவைன மைற�� இல:�  
த9ணிய விள7ைக< த.னிக -=லா<  
 த2ைதைய7 க9Eெகா9 ேடேன.  6  
3960  ெப9ைமைய வய:� ஆ9ைமைய அைன<��  
 பிறகிய ெபா�ைமைய6 ெப-ய  
த9ைமைய எ=லா� வ=லஓ� சி<த  
 சாமிைய< தயாநிதி த.ைன  
வ9ைமைய அழியா வர<திைன ஞான  
 வாZைவஎ. மதியிேல விள:�  
உ9ைமைய எ.ற. உயிைரஎ. உயி��  
 ஒ�வைன7 க9Eெகா9 ேடேன.  7 
3961  ஆதிைய ஆதி அ2தமீ ெதனஉ�  
 அறிவி<த அறிைவஎ. அ.ைபN  
ேசாதிைய என� �ைணையஎ. Dக<ைதN  
 D<தச. மா�7க<தி. �ணிைப  
நTதிைய எ=லா நிைலக'� கட2த  
 நிைலயிேல நிைற2தமா நிதிைய  
ஓதிைய ஓதா �ண�<திய ெவளிைய  
 ஒளிதைன7 க9Eெகா9 ேடேன.  8  
3962  எ.ெசய= அைன<�� த.ெசய= ஆ7கி  
 எ.ைனவாZ வி7கி.ற பதிைய6  
ெபா.ெசய= வைகைய உண�<திஎ. உள<ேத  
 ெபா�2திய ம�2ைதெய. ெபா�ைள  
வ.ெசய= அக@றி உலெகலா� விளக  
 ைவ<தச. மா�7கச@ :�ைவ7  
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ெகா.ெசய= ஒழி<த ச<திய ஞான7  
 ேகாயிலி= க9Eெகா9 ேடேன.  9  
3963  ,.னிக -=ேல. ெபா����� �ரவி=  
 ேபா2த�� அளி<தச@ :�ைவ7  
க.னிக� மன<ைத7 கைர<ெத3� கல2த  
 க�ைணய கடKைள< தன�  
ெசா.னிக� எனஎ. ெசா=எலா ெகா9ேட  
 ேதா'ற6 ,ைன2தெமB< �ைணைய<  
த.னிக -=லா< தைலவைன என�  
 த2ைதைய7 க9Eெகா9 ேடேன.  10  
3964  ஏகைல மகேன bகைல எனவ2  
 ெதE<ெதைன அைண<தஎ. தாைய  
ஓகிய என� த2ைதைய எ=லா�  
 உைடயஎ. ஒ�ெப�� பதிைய6  
பாகனி= எ.ைன6 ப-2�ெகா9 ெட=லா6  
 ப-D�இ களி<தத@ பர<ைத<  
தா:�ஓ� நTதி< தனி6ெப� க�ைண<  
 தைலவைன7 க9Eெகா9 ேடேன.  11  
3965  �.,ேற= மகேன bகைல எனஎ.  
 ேசா�ெவலா2 தவி�<தந@ றாைய  
அ.,ேள கல2த த2ைதைய எ.ற.  
 ஆவிைய6 பாவிேய. உள<ைத  
இ.பிேல நிைறவி< த��உ� வா7கி  
 இனிதம�2 த�ளிய இைறைய  
வ.பிலா7 க�ைண மாநிதி எ3�எ.  
 வ�ளைல7 க9Eெகா9 ேடேன.  12 
3966  நனவி3� என� கனவி3� என7ேக  
 ந9ணிய த9ணிய அ�ைத  
மன3G மய7க� தவி�<த�� ேசாதி  
 வழகிய ெப�2தயா நிதிையN  
சின�த= ஆG2 தT�<�ேள அம�2த  
 சிவ:� பதிையஎ. சிற6ைப  
உனல�� ெப-ய �-யேம= ெவளியி=  
 ஒளிதைன7 க9Eெகா9 ேடேன.  13  
3967  க��பிலி. சா@ைற7 கனி2த�7 கனிைய7  
 க��ேகா@ ேற.நGI Dைவைய  
அ��ெபற= அ�ைத அறிைவஎ. அ.ைப  
 ஆவிைய ஆவிM� கல2த  
ெப�2தனி6 பதிைய6 ெப�IDக7 களி6ைப6  
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 ேபDத@ க��ெப�� ேப@ைற  
வி��பிஎ. உள<ைத இடெகா9E விள:�  
 விள7கிைன7 க9Eெகா9 ேடேன.  14  
3968  களெகா' கைடேய. களெகலா2 தவி�<�7  
 களி6ெபலா� அளி<தச�7 கைரைய  
உளெகா'2 ேதைன உணKண< ெதவி�டா  
 ��ளக< bG�இ. அ�ைத  
வளெகா'� ெப-ய வாZைவஎ. க9_�  
 மணிையஎ. வாZ7ைகமா நிதிைய7  
:ளெகா'� ஒளிைய ஒளி7:ேள விள:�  
 :�ைவயா. க9Eெகா9 ேடேன.  15  
3969  சித�பர ஒளிையN சித�பர ெவளிையN  
 சித�பர நட�,- சிவ<ைத6  
பத2த� பத<ைத6 பர�பர பத<ைத6  
 பதிசிவ பத<ைத<த@ பத<ைத  
இத2த�� உ9ைம6 ெப�2தனி நிைலைய  
 யாKமாB அ=லவா� ெபா�ைளN  
சத2த�I சNசி தான2த நிைறைவN  
 சாமிைய7 க9Eெகா9 ேடேன.  16  
3970  ஆரண ��ேம= அம�பிர ம<ைத  
 ஆகம ��அம� பர<ைத7  
காரண வர<ைத7 கா-ய தர<ைத7  
 கா-ய காரண7 க�ைவ<  
தாரண நிைலைய< த<�வ பதிையN  
 ச<திய நி<திய தல<ைத6  
Yரண Dக<ைத6 Yரண சிவமா�  
 ெபா�ளிைன7 க9Eெகா9 ேடேன.  17  
3971  D<தேவ தா2த பிரமரா சிய<ைதN  
 D<தசி< தா2தரா சிய<ைத<  
த<�வா தTத< தனி6ெப�� ெபா�ைளN  
 சமரச ச<திய6 ெபா�ைளN  
சி<ெதலா� வ=ல சி<ைதஎ. அறிவி=  
 ெதளி2தேப ரான2த< ெதளிைவ  
வி<தமா ெவளிையN D<தசி@ சைபயி.  
 ெமBைமைய7 க9Eெகா9 ேடேன.  18 
3972  சமய�� மத�� கட2தேதா� ஞான  
 சைபநட� ,-கி.ற தனிைய<  
தைமஅறி2 தவ�� சா�2தெமBN சா�ைவN  
 ச<�வ நி<தச@ :�ைவ  
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அைமயஎ. மன<ைத< தி�<திந= ல�ளா  
 ர�தளி< தம�2தஅ@ ,த<ைத  
நிமலநி@ :ண<ைதN சி@:ணா கார  
 நTதிைய7 க9Eெகா9 ேடேன.  19  
3973  அளைவக� அைன<�� கட2�நி. ேறா:�  
 அ��ெப�I ேசாதிைய உலக7  
களைவவி� டவ�த க�<�ேள விள:�  
 கா�சிைய7 க�ைணய கடைல  
உளைவஎ. றன7ேக உைர<ெதலா� வ=ல  
 ஒளிையM� உதவிய ஒளிைய7  
:ளவயி. நிைற2த :�சிவ பதிைய7  
 ேகாயிலி= க9Eெகா9 ேடேன.  20  
3974  சா�கலா2 தாதிN சடா2த� கல2த  
 சமரச ச<திய ெவளிையN  
ேசா�ெவலா2 தவி�<ெத. அறிவி37 கறிவாB<  
 �லகிய ேஜாதிையN ேசாதி6  
பா�ெபறா6 பத<ைத6 பதெமலா கட2த  
 பரமச. மா�7கெமB6 பதிையN  
ேச�:ணா2 த<தி@ சிற2தேதா� தைலைம<  
 ெதBவ<ைத7 க9Eெகா9 ேடேன.  21 
3975  அ�நE ��ேயா� அ_<�ைண ேய3�  
 அறி2திட6 படாதெமB அறிைவ6  
ப��த= அ9ட6 பர6ெபலா கட2த  
 பதியிேல விள:ெமB6 பதிைய7  
க�யஎ. மனனா க=ைலM� கனியி@  
 கைட7கணி< த�ளிய க�ைண7  
ெகா�வள� இட<�6 ெப�2தயா நிதிைய7  
 ேகாயிலி= க9Eெகா9 ேடேன.  22  
3976  பய��வ. கவைல இட��த= அைன<��  
 ப@றற< தவி�<த�� ப-D�  
நய��ந@ றி�K� உ�K�ஈ ெகன7:  
 ந=கிய ந9ைபந. னாத  
இய�ற ெவன� :ளநE நடIெசB  
 எ2ைதைய எ.3யி�7 :யிைர6  
,யனE விள:� ,9ணிய ஒளிைய6  
 ெபா@,ற7 க9Eெகா9 ேடேன.  23 
3977  கைலநிைற மதிைய7 கனைலNெச கதிைர7  
 ககன<ைத7 கா@றிைன அ�ைத  
நிைலநிைற அ�ைய அ��� ேதா@றா  
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 நி.மல நி@:ண நிைறைவ  
மைலவG� உள<ேத வய:ெமB வாZைவ  
 வரKேபா7 க@றசி. மய<ைத  
அைலயG க�ைண< தனி6ெப� கடைல  
 அ.பினி@ க9Eெகா9 ேடேன.  24 
3978  ��ைமைய எ=லா� உைடயேப ரரைச  
 �Oெதா� :ண�<திய உண�ைவ  
ெவ�ைமைய< தவி�<தி ெகன7க� ள�த�  
 விய6,ற அளி<தெமB விைளைவN  
ெச�ைமைய எ=லாN சி<திM� எ.பா=  
 ேச�2திட6 ,-அ�� �ற<ைத  
அ�ைமைய7 க�ைண அ6பைன எ.ேப  
 ர.பைன7 க9Eெகா9 ேடேன.  25 
3979  க�<தைன என� க9அைன யவைன7  
 க�ைணயா ர�ெதன7 களி<த  
ஒ�<தைன எ.ைன உைடயநா யகைன  
 உ9ைமேவ தாகம ��யி.  
அ�<தைன வரைன அபயைன< தி�Nசி@  
 ற�பல< த��நட� ,-M�  
நி�<தைன என� ேநயைன ஞான  
 நிைலயைன7 க9Eெகா9 ேடேன.  26  
3980  வி<ெதலா� அளி<த விமலைன எ=லா  
 விைளைவM� விைள7கவ= லவைன  
அ<ெதலா(272) கா�E� அ��ெபற= மணிைய  
 ஆன2த7 F<தைன அரைசN  
ச<ெதலா� ஆன சய�,ைவ ஞான  
 சைப<தனி< தைலவைன< தவைனN  
சி<ெதலா� வ=ல சி<தைன ஒ.றா2  
 ெதBவ<ைத7 க9Eெகா9 ேடேன.  27  
  (272). அ<� - ெச2நிற�. �த@பதி6,.  
3981  உ<தர ஞான சி<திமா ,ர<தி.  
 ஓகிய ஒ�ெப�� பதிைய  
உ<தர ஞான சித�பர ஒளிைய  
 உ9ைமைய ஒ�தனி உண�ைவ  
உ<தர ஞான நட�,- கி.ற  
 ஒ�வைன உலெகலா� வO<��  
உ<தர ஞான D<தச. மா�7க�  
 ஓதிைய7 க9Eெகா9 ேடேன.  28  
3982  ,ைலெகாைல தவி�<த ெநறியிேல எ.ைன6  
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 ,ண�<திய ,னிதைன எ=லா  
நிைலக'� கா�� அ��ெப� நிைலயி=  
 நிG<திய நிமலைன என7:  
மைலவற< ெதளி2த அ�தளி< தழியா  
 வாZ7ைகயி= வாழைவ< தவைன<  
தைலவைன ஈ.ற தாையஎ. உ-ைம<  
 த2ைதைய7 க9Eெகா9 ேடேன.  29  
3983  பனிஇட� பய2தT�< ெதன7க� தளி<த  
 பரமைன எ.3ேள பO<த  
கனிஅைன யவைன அ��ெப�I ேசாதி7  
 கடKைள7 க9ணி3� மணிைய6  
,னிதைன எ=லா� வ=லஓ� ஞான6  
 ெபா��என7 களி<தெமB6 ெபா�ைள<  
தனியைன ஈ.ற தாையஎ. உ-ைம<  
 த2ைதைய7 க9Eெகா9 ேடேன.  30  
 
47. உள� ,:2த திற� விய<த=  
எ9சீ�7 கழிெந�ல� ஆசி-ய வி�<த�  
 3984.  வானி�7:� பிரம�க'� நாரண�� பிற��  
 மாதவ�ப. னா�,-2� மணிமாட நEேவ  
ேதனி�7:� மலரைணேம= பளி7கைறயி eேட  
 தி�வ�ேச�< த��கஎனN ெச6பிவ�2 திடK�  
நானி�7:� :�ைசயிேல வலி2�fைழ2 ெதன7ேக  
 ந=லதி� அ�ள�த� ந=கியத. றிM�எ.  
ஊனி�7:� :�ைசயிX� உவ2�fைழ2 த�ேய.  
 உ�ளெம3� சிG:�ைச M�'�fைழ2 தைனேய.  1  
3985  ப�ெசBபிர ம.�தேலா� ப@பலநா� வ�2தி6  
 ப.மணிக� ஒளிவிளக6 பதி<தசிகா தன<ேத  
அ�ெசBெதO2 த�ளிஎைம ஆ9ட�ள= ேவ9E�  
 அரேசஎ. றவரவ�� ஆகாேக வ�2த  
வ�ெசBமைற ��நEேவ ம.றக<ேத ந�7:�  
 மலர�க� சிவ6பஒ� வள��இலா அD<த7  
:�ைசfைழ2 தைனேயஎ. ேறDவேர அ.ப�  
 Fசாம= எ.3ளமா� :�ைசfைழ2 தைனேய.  2  
3986  உ�ளப� உ�ள�வாB உலகெமலா� ,கி3�  
 ஒ�சிறி�� தைடயிலதாB ஒளிய�ேவ மயமாB  
ெவ�ளெவளி நEKளதாB இய@ைகயிேல விள:�  
 ேவத�� இல7கியமா ேமைடயிேல அம�2த  
வ�ள.மல� அ�சிவ6ப வ2ெதன� க�<தி.  
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 வ9ணெமலா� உவ2தளி<� வயகியேப� இ.ப�  
ெகா�ைளெகாள7 ெகாE<த�தா. ேபாதாேதா அரேச  
 ெகாE�,ைலேய. :�ைசயிX� :லவிfைழ2 தைனேய.  3  
3987  தைடயறியா< தைகயினதாB< த.னிக-= ல�வாB<  
 த<�வக� அைன<தி37:� தாரகமாB அைவ7:  
விைடயறியா< தனி�தலாB விள:ெவளி நEேவ  
 விள:கி.ற ச<தியமா ேமைடயிேல அம�2த  
நைடயறியா< தி�வ�க� சிவ2திடவ2 ெதன�  
 நலிவைன<�2 தவி�<த�ளி ஞானஅ� தளி<தாB  
ெகாைடயி�தா. ேபாதாேதா எ.னரேச அ�ேய.  
 :�ைசயிX� ேகாணாேத :லவிfைழ2 தைனேய.  4 
3988  இைறயளK� �-சிலதாB< bBைமயதாB நிைறவாB  
 இய@ைகயதாB அ3பவக� எைவ7:��த லிடமாB  
மைற��ேயா டாகம<தி. மணி��ேம= ��யாB  
 ம.3கி.ற ெமBIஞான மணிேமைட அம�2த  
நிைறய��சீ ர�மல�க� சிவ2திடவ2 த�ேய.  
 நிைன<தஎலா� ெகாE<த�ளி நிைலெபறNெசB தைனேய  
:ைறவிலதி6 ெப�வர2தா. ேபாதாேதா அரேச  
 ெகாE�,ைலேய. :�ைசயிX� :லவிfைழ2 தைனேய.  5  
3989  உ�வினதாB அ�வினதாB உ�அ�வாB உண�வாB  
 உ�ள�வாB ஒ�த.ைம உைடயெப�� பதியாB  
ம�வியேவ தா2த�த= வ:<திEக லா2த  
 வைரஅத.ேம= அ��ெவளியி= வயகியேம ைடயிேல  
தி�Kறேவ அம�2த�'� தி�வ�க� ெபய�<ேத  
 சிறிேய.க9 அைட2த�ளி< தி�வைன<�� ெகாE<தாB  
:�ேவஎ. அரேசஈ தைமயாேதா அ�ேய.  
 :�ைசயிX� ேகாணாேத :லவிfைழ2 தைனேய.  6  
3990  மண�ளதாB ஒளியினதாB ம2திரஆ தரமாB  
 வ=ல�வாB ந=ல�வாB மதகட2த வைர6பாB  
வண�ளதாB வள�ளதாB வய:�ஒ� ெவளியி=  
 மணிேமைட அம�2ததி� அ�மல�க� ெபய�<ேத  
எண�ளஎ. பா=அைட2ெத. எ9ணெமலா� அளி<தாB  
 இகி�தா. ேபாதாேதா எ.னரேச ஞான7  
:ணமைலேய அ�ள�ேத :�ேவஎ. பதிேய  
 ெகாE�,ைலேய. :�ைசயிX� :லவிfைழ2 தைனேய.  7  
3991  சிர�ெபGேவ தாகம<தி. அ�நEK� ��M�  
 ெச=லாத நிைலஅ�வாB எ=லா�வ= ல�வாB  
பர�பரமாB6 பர�பரேம@ பரKசித� பரமாB6  
 பதிெவளியி= விள:கி.ற மதிசிவேம ைடயிேல  
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தர:லவ அம�2ததி� வ�க�ெபய�< ெதன�  
 சா�பைட2ெத. எ9ணெமலா� த2தைனஎ. அரேச  
:ர:மனN சிறிேய37 கிகி�ேபா தாேதா  
 ெகாE�,ைலேய. :�ைசயிX� :லவிfைழ2 தைனேய.  8  
3992  ப@றியப@ றைன<திைனM� ப@றறவி� டறிவா�  
 பா.ைமஒ.ேற வ�வாகி6 பO<தெப- யவ��  
உ@றறித@(273) க-யஒ� ெப�ெவளிேம= ெவளியி=  
 ஓ:மணி ேமைடஅம�2 ேதாகியேச வ�க�  
ெப@றறிய6 ெபய�<�வ2ெத. க�<தைன<� ெகாE<ேத  
 பிறவாம= இறவாம= பிறகைவ<தாB(274) அரேச  
ெகா@ற�ேள. தன7கி�தா. ேபாதாேதா ெகா�ேய.  
 :�ைசயிX� ேகாணாேத :லவிfைழ2 தைனேய.  9  
  (273). உ@றிEத@ - ப�ேவGபாE. ஆ. பா.  
(274). பிறகைவ<த - �த@பதி6,. ெபா. D., ச. �. க.  
3993  க�விெயாE கரணெமலா� கட2�கட2 தத.ேம=  
 கா�சிெயலா� கட2தத.ேம= காணா� கட2�  
ஒ�நிைலயி. அ3பவேம உ�வாகி6 பO<த  
 உண�Nசியி3� காணாம= ஓ:�ஒ� ெவளியி=  
ம�வியேதா� ேமைடயிேல வயகியேச வ�க�  
 மல�<திவ2ெத. க�<தைன<�� வழகிைனஇ. ,றேவ  
:�மணிேய எ.னரேச என7கி�ேபா தாேதா  
 ெகாE�,ைலேய. :�ைசயிX� :லவிfைழ2 தைனேய.  10 
 
48. வர�பி= விய6,  
எOசீ�7 கழிெந�ல� ஆசி-ய வி�<த�  
 3994.  ெபா.,ைன ,ய3� அய3�ம@ றவ��  
 ,கல�� ெப-யஓ� நிைலயி=  
இ.,� வாகி அ�ெளாE� விளகி  
 இய@றேல ஆதிஐ2 ெதாழிX�  
த.ெபா�N ச�க< ைதவ�க� இய@ற<  
 தனிஅர சிய@G�ஓ� தைலவ.  
அ.ெப3� :�ைச fைழ2தன னானா=  
 அவ.தைன மG6பவ� யாேர.  1  
3995  ம.பைத வ:7:� பிரம�நா ரண�க�  
 ம.3�< திர�கேள �தலா  
ஒ.ப� ேகா�< தைலவ�க� ஆகா  
 :Gெப�2 ெதாழி=பல இய@றி  
இ.,றN சிறிேத கைட7கணி< த�ளி  
 இல:�ஓ� இைறவ.இ. ற�ேய.  

RangaRakes tamilnavarasam.com



அ.ெப3� :�ைச fைழ2தன. அ2ேதா  
 அவ.தைன மG6பவ� யாேர.  2 
3996  த.னிக -=லா< தைலவஎ. றர@றி<  
 தனி<தனி மைறக�ஆ கமக�  
உ.னிநி. ேறா� உண�2�ண�2 �ணரா  
 ஒ�தனி6 ெப��பதி உவ2ேத  
,.னிக -=லா6 ,ைலயேன. பிைழக�  
 ெபாG<த�� Yரண வ�வாB  
எ.3ள� ,:2ேத நிைற2தன. அ2ேதா  
 எ2ைதைய< தE6பவ� யாேர.  3  
3997  பா=வைக ஆேணா ெப9ெகாேலா இ�ைம6  
 பாலேதா பா=உறா அ�ேவா  
ஏ=வைக ஒ.ேறா இர9டேதா அனாதி  
 இய@ைகேயா ஆதியி. இய=ேபா  
ேம=வைக யாேதா எனமைற ��க�  
 விள�பிட விள:�ஓ� தைலவ.  
மா=வைக மன<ேத. உள7:�= ,:2தா.  
 வ�ளைல< தE6பவ� யாேர.  4 
3998  வர�ெபG� ஆ.ம உண�NசிM� ெச=லா  
 வ�பர உண�NசிM� மா�டா6  
பர�பர உண�Nசி தா3�நி. றறியா6  
 பராபர உண�NசிM� ப@றா  
உர�ெபற உண�வா� யா�என6 ெப-ய�  
 உைர<திட ஓ:�ஓ� தைலவ.  
கர�ெபG கனிேபா= எ.3ள� ,:2தா.  
 கடKைள< தE6பவ� யாேர.  5 
3999  பைட<திட= �த=ஐ2 ெதாழி=,-2 தில:�  
 பர�பர ஒளிஎலா� அ_வி=  
கிைட<திட7 கீZேம= நEஎன7 கா�டா7  
 கிள�ஒளி யாBஒளி7 ெக=லா�  
அைட<தகா ரணமாB7 காரண கட2த  
 அ��ெப�I ேஜாதியா� ஒ�வ.  
கைட<தனிN சிறிேய. உள�,:2 தம�2தா.  
 கடKைள< தE6பவ� யாேர.  6  
4000  அளெவலா கட2த ெப�2தைல அ9ட  
 அE7ெகலா� அ�மஓ� அ_வி.  
பிளவி=ஓ� ேகா�7 F@றி=ஒ. றாக6  
 ேபசநி. ேறாகிய ெப-ேயா.  
களெவலா2 தவி�<ெத. க�<ெதலா� நிர6பி7  
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 க�ைணயா ர�தளி< �ளமா�  
வளவிேல ,:2� வள�கி.றா. அ2ேதா  
 வ�ளைல< தE6பவ� யாேர.  7  
4001  உ�ளவா� அ9ட ேகா� ேகா�களி=  
 உளKயி� �Oவ�� ஒ�ேக  
ெகா�ைளெகா9 ��3� அ_<�ைண எனி3�  
 :ைறபடா6 ெப�ெகாைட< தைலவ.  
க�ளெநI சக<ேத. பிைழஎலா� ெபாG<�7  
 க�<ெதலா� இனி�த2 த�ளி<  
த�ள�� திற<ெத. உ�ளக� ,:2தா.  
 த2ைதைய< தE6பவ� யாேர.  8 
4002  அறி2தன அறி2தா கறி2தறி2 தறியா  
 ைதயேகா ஐயேகா அறிவி.  
மறி2தன மய�2ேத� எனமைற அன2த�  
 வாB:ைழ2 �ைர<�ைர< �ைரM�  
�றி2திட வாளா இ�2தஎ. றறிஞ�  
 ெமாழிM�ஓ� தனி6ெப�2 தைலவ.  
ெசறி2ெதன �ள<தி= ேச�2தன. அவ.ற.  
 தி�Kள� தE6பவ� யாேர.  9 
4003  க��த@ க�வாB7 க�வி3� க�வாB7  
 க�எலா கா�E�ஓ� க�வாB7  
:��த@ :�வாB7 :�எலா கிைட<த  
 ெகா�ைகயாB7 ெகா�ைகேயா டளவா  
அ��த= அ�வாB அ=லவாB அ6பா=  
 அ��ெப�I ேஜாதியா2 தைலவ.  
ம�விஎ. உள<தி= ,:2தன. அவ.த.  
 வ9ைமைய< தE6பவ� யாேர.  10  
 
49. க9ேட. கனி2ேத. கல2ேத. என=  
எ9சீ�7 கழிெந�ல� ஆசி-ய வி�<த�  
 4004.  அ�ளரைச அ��:�ைவ அ��ெப�I ேசாதிையஎ.  
 அ�ைமையஎ. அ6பைனஎ. ஆ9டவைன அ�ைத<  
ெத�'G�எ. உயிைரஎ.ற. உயி�7:யிைர எ=லா�  
 ெசBயவ=ல தனி<தைலைமN சி<தசிகா மணிைய  
ம�Kெப� வாZைவஎ=லா வாZK�என7 களி<த  
 வாZ�தைல ம�2திைனமா மணிையஎ.க9 மணிைய7  
க�ைணநட� ,-கி.ற கனகசபா பதிைய7  
 க9Eெகா9ேட. கனி2�ெகா9ேட. கல2�ெகா9ேட. களி<ேத.  1  
4005  தி�<த:ேவ தா2தெமாE சி<தா2த �தலா<  
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 திகZகி.ற அ2தெமலா� ேத�Mக9 டறியா  
ஒ�<தைனஉ� ெளாளிையஒளி� உ�ெளாளி7:� ஒளிைய  
 உ�ளப� உ�ளவைன உைடயெப�2 தைகைய  
நி�<தைனெமB6 ெபா�ளான நி.மலைனN சிவைன  
 நி<தியைனN ச<தியைன நி@:ணைன என�  
க�<தைனNசி@ சைபேயா: கடKைளஎ. க9ணா=  
 க9Eெகா9ேட. கனி2�ெகா9ேட. கல2�ெகா9ேட. களி<ேத. 2  
4006  பா�Eவ2� ப-சளி<த பதிையஅ�� பதிைய6  
 பDபதிைய7 கனகசபா பதிையஉமா பதிைய<  
ேத�டமி:� ெப��பதிையN சிவபதிைய எ=லா�  
 ெசBயவ=ல தனி6பதிைய< திகZெதBவ6 பதிைய  
ஆ��ய=ெசB த��பரம பதிையநவ பதிைய  
 ஆன2த நா��37ேகா� அதிபதிைய ஆைச  
கா��எைன மண�,-2ெத. ைகபி�<த பதிைய7  
 க9Eெகா9ேட. கனி2�ெகா9ேட. கல2�ெகா9ேட. களி<ேத.  3  
4007  மதி<திEத= அ-யஒ� மாணி7க மணிைய  
 வயகியேப ெராளிMைடய வNசிரமா மணிைய<  
�தி<திEேவ தாகம<தி. ����<த மணிையN  
 DயIேசாதி< தி�மணிையN D<தசிவ மணிைய  
விதி<த=�த= ெதாழி=இய@G வி<த:� மணிைய  
 வி9மணிைய அ�மணி7:� விளகியெமB� மணிைய7  
கதி<தDக மயமணிையN சி<தசிகா மணிைய7  
 க9Eெகா9ேட. கனி2�ெகா9ேட. கல2�ெகா9ேட. களி<ேத.  4  
4008  மா@ைறஅள2 தறி2தில�எ. ற�மைறஆ கமக�  
 வO<தமணி ம.ேறாகி வய:�அ�� ெபா.ைன  
ஆ@ற=மி: ெப��ெபா.ைன ஐ2ெதாழிX� ,-M�  
 அ��ெபா.ைன எ.த.ைன ஆ9டெசO� ெபா.ைன<  
ேத@றமி: பD�ெபா.ைனN ெச�ெபா.ைன ஞான  
 சித�பர<ேத விளகிவள� சிவமயமா� ெபா.ைன7  
கா@றன=ஆ காய�எலா� கல2தவ9ண6 ெபா.ைன7  
 க9Eெகா9ேட. கனி2�ெகா9ேட. கல2�ெகா9ேட. களி<ேத.  5  
4009  ஆBத�ேவ தாகம<தி. அ���நி. றில:�  
 அ-யெப�� ெபா�ைளஅைவ7 க3பவமா� ெபா�ைள  
ேவBத�த< �வ6ெபா�ைள< த<�வக� விளக  
 விள:கி.ற பர�ெபா�ைள< த<�வக� அைன<��  
ேதாBதர=இ= லாததனிN DயIேசாதி6 ெபா�ைளN  
 D<தசிவ மயமான DகாதTத6 ெபா�ைள7  
காBதர=இ= லாெத.ைன7 கா<தஅ�� ெபா�ைள7  
 க9Eெகா9ேட. கனி2�ெகா9ேட. கல2�ெகா9ேட. களி<ேத.  6  
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4010  தி�<தமி: �னிவ�க'� ேதவ�க'� அழியாN  
 சி<த�க'� சி���ெசM� திற<த�க'� கா7:�  
அ�<தமி: தைலவ�க'� அட7கிட=வ= லவ��  
 அைல,-கி. றவ�க'�உ� அ37கிரகி6 பவ��  
ெபா�<�ம@ைறN ச<திக'� ச<த�க'� எ=லா�  
 ெபா��எ�ேவா என<ேத�6 ேபாகஅவ� அவ�த�  
க�<தி=ஒளி< தி�7கி.ற க�வைனஎ. க9ணா=  
 க9Eெகா9ேட. கனி2�ெகா9ேட. கல2�ெகா9ேட. களி<ேத.  7  
4011  ேகாணாத நிைலயினராB7 :றி:ணக9 �டK�  
 Fடாத வ9ண�மைல7 :ைக�தலா� இட<தி=  
ஊணாதி விE<�யி�6ைப அட7கிமன� அட7கி  
 உGெபாறிக� அட7கிவ�� உகக�பல ேகா�<  
bணாக அைசத=இ.றி< bகா� விழி<த  
 bயசதா நி�ட�க'� �-யநிைல இட<��  
காணாத வைகஒளி<த க�வைனஎ. க9ணா=  
 க9Eெகா9ேட. கனி2�ெகா9ேட. கல2�ெகா9ேட. களி<ேத.  8  
4012  நT�டாய சி<தா2த நிைலயினிட< தம�2��  
 நிகZகி.ற ேவதா2த ெநறியினிட< தி�2��  
ஆ�டாய ேபாதா2த� அைலவGநா தா2த�  
 ஆதிம@ைற அ2தக� அைன<தி3�உ@ றறி2��  
ேவ�டாைச6 ப@றைன<�� வி�Eலக� ேபா@ற  
 வி<தகராB விள:கி.ற �<த�க�:� த.ைன7  
கா�டாம= ஒளி<தி�7: க�வைனஎ. க9ணா=  
 க9Eெகா9ேட. கனி2�ெகா9ேட. கல2�ெகா9ேட. களி<ேத.  9  
4013  ம��ெநறிேச� மலஉட�ைப அழியாத விமல  
 வ�வா7கி எ=லாIெசB வ=லசி<தா� ெபா�ைள<  
த�ணம� ெத-2ெதன7:< தாேனவ2 தளி<த  
 தயாநிதிைய எைனஈ.ற த2ைதையஎ. தாைய6  
ெபா��நிைறசி@ ற�பல<ேத விள:கி.ற பதிைய6  
 ,க=அ-தா� D<தசிவ YரணெமBN Dக<ைத7  
க�ைணஅ�� ெப�Iேசாதி7 கடKைளஎ. க9ணா=  
 க9Eெகா9ேட. கனி2�ெகா9ேட. கல2�ெகா9ேட களி<ேத.  10  
 
50. ஆ9ட�ளிய அ�ைமைய விய<த=  
எOசீ�7 கழிெந�ல� ஆசி-ய வி�<த�  
 4014.  அ�பல< தாE� அ�தேம எ.ேகா அ�யேன. ஆ�யி� எ.ேகா  
எ�பல< ெத=லா� வ=லசி< ெத.ேகா எ.னி� க9மணி எ.ேகா  
ந�பி�= அைண7:� ந@Gைண எ.ேகா நா.ெப@ற ெப�Iெச=வ� எ.ேகா  
இ�ப�இ6 பிற6ேப ெமB6பிற6 பா7கி எ.ைனஆ9 ட�ளிய நிைனேய.  1 
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4015  அ�ைமேய எ.ேகா அ6பேன எ.ேகா அ��ெப�I ேசாதிேய எ.ேகா  
ெச�ைமேய எ=லா� வ=லசி< ெத.ேகா தி�Nசி@ற� பல<த� ெத.ேகா  
த�ைமேய உண�2தா� உள<ெதாளி எ.ேகா தமியேன. தனி<�ைண எ.ேகா  
இ�ைமேய அழியா< தி�உ� அளி<தி ெக.ைனஆ9 ட�ளிய நிைனேய.  2  
4016  எB6பிேல கிைட<த ைவ6ப� எ.ேகா  
 எ.3யி�7 கி.பேம எ.ேகா  
�B6பிேல நிைற2த ெப�களி6 ெப.ேகா  
 ேசாதிM� ேசாதிேய எ.ேகா  
த6ெபலா� ெபாG<த தயாநிதி எ.ேகா  
 தனி6ெப�2 தைலவேன எ.ேகா  
இ6பிற6 பதிேல ெமB6பய. அளி<தி  
 ெக.ைனஆ9 ட�ளிய நிைனேய.  3  
4017  அNச�நT7 கியஎ. ஆ-ய. எ.ேகா  
 அ�பல< ெத�பிரா. எ.ேகா  
நிNசX� என7ேக கிைட<தவாZ ெவ.ேகா  
 நTE�எ. ேநயேன எ.ேகா  
பிNசேன@ களி<த பிNசேன எ.ேகா  
 ெப-ய-@ ெப-யேன எ.ேகா  
இNசக< தழியா6 ெப�நல� அழி<தி  
 ெக.ைனஆ9 ட�ளிய நிைனேய. 4  
4018  அ<த�ேந� கிைட<த Dைவ7கனி எ.ேகா  
 அ.பிேல நிைறஅ� ெத.ேகா  
சி<ெதலா� வ=ல சி<தேன எ.ேகா  
 தி�Nசி@ற� பலNசிவ� எ.ேகா  
ம<தேன. ெப@ற ெப-யவாZ ெவ.ேகா  
 ம.3�எ. வாZ�த= எ.ேகா  
இ<தனி6 பிற6ைப நி<திய� ஆ7கி  
 எ.ைனஆ9 ட�ளிய நிைனேய. 5  
4019  மற6ெபலா� தவி�<த மதிஅ� ெத.ேகா  
 மய7கநT< த��ம�2 ெத.ேகா  
பற6ெபலா� ஒழி<த பதிபத� எ.ேகா  
 பதNDைவ அ3பவ� எ.ேகா  
சிற6ெபலா� என7ேக ெசBததாB எ.ேகா  
 தி�Nசி@ற� பல<த2ைத எ.ேகா  
இற6பிலா வ�வ� இ�ைமேய அளி<தி  
 ெக.ைனஆ9 ட�ளிய நிைனேய.  6  
4020  அ.பிேல பO<த தனி6பழ� எ.ேகா  
 அறிவிேல அறிவறி ெவ.ேகா  
இ.பிேல நிைற2த சிவபத� எ.ேகா  
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 எ.3யி�< �ைண6பதி எ.ேகா  
வ.பிலா மன<ேத வயெகாளி எ.ேகா  
 ம.3�அ� பல<தர ெச.ேகா  
எ.,- அழியா6 ெபா.,- ஆ7கி  
 எ.ைனஆ9 ட�ளிய நிைனேய.  7 
4021  தைடயிலா ெதE<த அ�ள� ெத.ேகா  
 ச�7கைர7 க��ேய எ.ேகா  
அைடKG வயிர7 க��ேய எ.ேகா  
 அ�பல< தாணி6ெபா. எ.ேகா  
உைடய மாணி7க6 ெப�மைல எ.ேகா  
 உ�ெளாளி7 :�ெளாளி எ.ேகா  
இைடத=அ@ ேறா:� தி�அளி< திேக  
 எ.ைனஆ9 ட�ளிய நிைனேய.  8  
4022  மைற�� விள: ெப��ெபா�� எ.ேகா  
 ம.3�ஆ கம6ெபா�� எ.ேகா  
:ைற��< த��ெசB ெதBவேம எ.ேகா  
 :ண6ெப� :.றேம எ.ேகா  
பிைற��7 கணி2த ெப�2தைக எ.ேகா  
 ெப-யஅ� பல<தர ெச.ேகா  
இைற��6 ெபா��எ. உள�ெபற அளி<தி  
 ெக.ைனஆ9 ட�ளிய நிைனேய.  9  
4023  எ.உள� பி-யா6 ேப�ஒளி எ.ேகா  
 எ.உயி�< த2ைதேய எ.ேகா  
எ.உயி�< தாேய இ.பேம எ.ேகா  
 எ.உயி�< தைலவேன எ.ேகா  
எ.உயி� வள�7:� தனிஅ� ெத.ேகா  
 எ.3ைட ந9பேன எ.ேகா  
எ.ஒ�(275) வாZவி. தனி�த= எ.ேகா  
 எ.ைனஆ9 ட�ளிய நிைனேய.  10  
  (275).எ.ெப� - பி. இரா. பதி6,.  
 
51. இைறவைன ஏ<�� இ.ப�  
எOசீ�7 கழிெந�ல� ஆசி-ய வி�<த�  
 4024.  க�ைணமா நிதிேய எ.னி� க9ேண  
 கடKேள கடKேள எ.ேகா  
த�ணவா. அ�ேத எ.ெப�2 தாேய  
 த2ைதேய த2ைதேய எ.ேகா  
ெத��நிைற மதிேய எ.:� பதிேய  
 ெதBவேம ெதBவேம எ.ேகா  
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அ��நிைற த��எ. அ��ெப�I ேசாதி  
 ஆ9டவ நி.றைன அறி2ேத.  1 
4025  ஒ��ேய எ.3� உG�ஒளி எ.ேகா  
 ஒளிஎலா� நிர�பிய நிைல7ேகா�  
ெவ��ேய எ.ேகா ெவ��யி=(276) என7:  
 விள:ற7 கிைட<தஓ� வயிர6  
ெப��ேய எ.ேகா ெப��யி. நEேவ  
 ெப-யவ� ைவ<தேதா� தக7  
க��ேய எ.ேகா அ�பல< தாE�  
 க�ைணய கடK�நி. றைனேய.  2  
  (276) ெக��ேய எ.ேகா ெக��யி= - �த@பதி6,., ெபா. D. பதி6,.  
4026  �.ெபலா� தவி�<த �ைணவேன எ.ேகா  
 ேசாதிM� ேசாதிேய எ.ேகா  
அ.ெபலா� அளி<த அ.பேன எ.ேகா  
 அ�ைமேய அ6பேன எ.ேகா  
இ.ெபலா� ,-2த இைறவேன எ.ேகா  
 எ.உயி�7 கி.அ� ெத.ேகா  
எ.ெபாலா மணிேய எ.கேண எ.ேகா  
 எ.3யி� நாதநி. றைனேய.  3  
4027  க�<தேன என� க�<தி37 கிைச2த  
 கணவேன கணவேன எ.ேகா  
ஒ�<தேன எ=லா� உைடயநா யகேன  
 ஒ�தனி6 ெப-யேன எ.ேகா  
தி�<தேன என� ெச=வேம எ=லா�  
 ெசயவ=ல சி<தேன எ.ேகா  
நி�<தேன என7:6 ெபா�<தேன எ.ேகா  
 நிைறஅ�� ேசாதிநி. றைனேய.  4  
4028  தாயேன என� தாைதேய ஒ�ைம<  
 தைலவேன தைலவேன எ.ேகா  
ேபயேன. பிைழைய6 ெபாG<த�� ,-2த  
 ெப�2தைக6 ெப��பதி எ.ேகா  
ேசயேன. ெப@ற சிவபத� எ.ேகா  
 சி<ெதலா� வ=லசி< ெத.ேகா  
bயேன என� ேநயேன எ.ேகா  
 ேசாதிM� ேசாதிநி. றைனேய.  5  
4029  அ��பிேல மல�K@ ற��மண� வ TD�  
 ஆன2த< தனிமல� எ.ேகா  
க��பிேல எE<த Dைவ<திர� எ.ேகா  
 கைடயேன. உைடயெநI சகமா�  
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இ��பிேல பO<�6 ேபெராளி த��பி  
 இல:�ஓ� பD�ெபாேன எ.ேகா  
���பிேன. ெப@ற ெப��பத� எ.ேகா  
 ேசாதிM� ேசாதிநி. றைனேய. 6  
4030  தாக�� எE<த ேபாெததி� கிைட<த  
 ச�7கைர அ�தேம எ.ேகா  
ேமாக�வ2 தE<த ேபா�ைக6 பி�<த  
 �கநைக7 கணவேன எ.ேகா  
ேபாக�� வி��,� ேபாதிேல வலி2�  
 ,ண�2தஓ� Yைவேய எ.ேகா  
ஆக�� ,:2ெத. உயி-3� கல2த  
 அ�பல< தா�நி. றைனேய.  7  
4031  த<�வ� அைன<�� தவி�<�நா. தனி<த  
 த�ண<தி= கிைட<தெதா. ெற.ேகா  
ச<�வ நிர�,� D<தச. மா�7க2  
 தனி=உG� அ3பவ� எ.ேகா  
ஒ<�வ2 ெதைன<தா. கல2�ெகா9 ெடன7:�  
 ஓகிய ஒ�ைமேய எ.ேகா  
சி<�வ2 தாEI சி<தேன எ.ேகா  
 தி�Nசி@ற� பல<தவ நிைனேய.  8  
4032  ேயாகெமBI ஞான� பலி<தேபா �ள<தி=  
 ஓகிய கா�சிேய எ.ேகா  
ஏகெமBI ஞான ேயாக<தி@ கிைட<��  
 இைச2தேப -.பேம எ.ேகா  
சாகைல< தவி�<ெத. த.ைனவாZ வி7கN  
 சா�2தச@ :�மணி எ.ேகா  
மாக�� ,விM� வாZKற மணிமா  
 ம.றிேல ந�7கி.ேறாB நிைனேய.  9  
4033  இரவிலா திய�,� பகலிலா தி�2த  
 இய@ைகM� இய@ைகேய எ.ேகா  
வரவிலா Kைர7:� ேபா7கிலா நிைலயி=(277)  
 வயகிய வா.ெபா�� எ.ேகா  
திைரயிலா ெத=லா� வ=லசி< ெதன7ேக  
 ெசBதேதா� சி<தேன எ.ேகா  
கரவிலா ெதன7:6 ேபர�� ேசாதி  
 களி<தளி< த�ளிய நிைனேய.  10  
  (277) நிைல7:� - �த@பதி6,, ெபா. D. பதி6,.  
 
52. பாமாைல ஏ@ற=  
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ேந-ைச ெவ9பா  
 4034.  நா.,ைன2த ெசா.மாைல ந.மாைல எ.ற�ளி<  
தா.,ைன2தா. ஞான சைப<தைலவ. - ேத.,ைன2த  
ெசா=லா� சிவகாம D2த-ைய< ேதா�,ண�2த  
ந=லா.த. தா�ேக நய2�.  1  
4035  ெசா=Xகி.ற எ.சிGவாBN ெசா.மாைல அ<தைனM�  
ெவ=Xகி.ற ��ைபஎ.ேற ேம=அணி2தா. - வ=லிசிவ  
காம சK2த-7:7 க9ணைனயா. ஞானசைபN  
ேசமநட ராஜ. ெத-2�.  2  
4036  ஏதா: ேமாஎனநா. எ9ணி இைச<தஎலா�  
ேவதாக ம�எ.ேற ேம=அணி2தா. - பாதார  
வி2த� என�சிர ேம=அம�<தி ெமBஅளி<த  
எ2ைதநட ராஜ. இைச2�.  3  
4037  இ.உைரஅ. ெற.Gலக� எ=லா� அறி2தி�7க  
எ.உைரM� ெபா.உைரஎ. ேறஅணி2தா. - த.உைர7:  
ேந�எ.றா. நTEலகி= நி.ேபா= உைர7கவ=லா�  
ஆ�எ.றா. அ�பலவ. ஆB2�.  4  
4038  எ.பா�E7 ெக9ணாத ெத9ணி இைச<ேத.எ.  
த.பா�ைடN ச<தியமா< தா.,ைன2தா. - �.பா�E7  
காைலயிேல வ2� க�ைணஅளி< ேதத�மN  
சாைலயிேல வாஎ.றா. தா..  5  
4039  எ.ேன அதிசய�ஈ தி\Kலகீ� எ.3ைரைய6  
ெபா.ேன எனேம@ ,ைன2�ெகா9டா. - த.ேன-=  
ந=ஆ ரணக�எலா� நாணியேவ எ=லாIெசB  
வ=லா. தி�7க�ைண வாB6,.  6  
4040  �.பி.அறி யா� ெமாழி2தெமாழி மாைலஎலா�  
அ.பி. இைச2 த2ேதா அணி2�ெகா9டா. - எ.ப�வ�  
பாரா� வ2ெத. ப�வர=எ= லா�தவி�<�<  
தாரா வரகெளலா� த2�.  7  
4041  ெபா.ெனா6ப தா�ஒ�நT ேபா@றியெசா. மாைலஎ.ேற  
எ.ன6ப. எ.ெசா= இைச2தணி2தா. - த.ஒ6பி=  
வ=லா. இைச2த�ேவ மாமாைல அ@,த�ஈ  
ெத=லா� தி�வ��சீ ேர.  8  
4042  பி.�.அறி ேய.நா. பித@றியெசா. மாைலஎலா�  
த.�.அர ேக@ெறனேவ தா.உைர<தா. - எ.�.  
இ�2தா.எ. 3�ேள இ�7கி.றா. ஞான  
ம�2தா.சி@ ற�பல<தா. வாB2�.  9  
4043  நTேயஎ. பி�ைளஇ: நி.பா��= :@ற�ஒ.G�  
ஆேய�எ. ற2ேதா அணி2�ெகா9டா. - நாேய.ெசB  
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,9ணிய�இ\ வானி@ ,வியி. மிக6ெப-தா=  
எ9ணியஎ= லா�,-கி. ேற..  10  
4044  எ9_கி.ேற. எ9_ெதாெற. எ9ணெமலா� தி<தி7க  
ந9_கி.ற ெத.,க=ேவ. நானில<தT� - உ9_கி.ற  
உ�ள�ேதா நா.தா. உஞ@Gதவ< தா@கிைட<த  
ெத�ள�ேதா அ�பலவ. சீ�.  11  
4045  ஆ7கி அளி<த=�த= ஆ2ெதாழி=ஓ� ஐ2திைனM�  
ேத7கி அ�ெதா�நT ெசBஎ.றா. - b7கி  
எE<தா. அைண<தா. இறவாத ேதக�  
ெகாE<தா.சி@ ற�பல<ெத. ேகா.  12  
 
53. உ<தரஞானசித�பர மாைல  
க�டைள7 கலி<�ைற  
 4046.  அ�ேளா: கி.ற த��ெப�I ேசாதி யைட2தெத.ற.  
ம�ேளா: றாம= தவி�<த� ந=ல வரமளி<ேத  
ெபா�ேளாகி நா.அ�� Yமியி= வாழ6 ,-2தெத.G�  
ெத�ேளாக ஓ:வ �<தர ஞான சித�பரேம.  1  
4047  இைணஎ.G தா.தன7 ேக@ற� ேபா@G� என7:ந=ல  
�ைணஎ.G வ2த� D<தச. மா�7க<தி= ேதாB2தெத.ைன  
அைணஎ. றைண<�7ெகா9 ைட2ெதாழி= ஈ2த த�'லகி=  
திைணஐ2� மாகிய �<தர ஞான சித�பரேம.  2  
4048  உலக� எலா2ெதாழ உ@ற ெதன7:9ைம ஒ9ைமத2ேத  
இலக எலா�பைட< தா�யி� கா<த�� எ.றெத.G�  
கலக� இலாND<த ச.மா�7க சக� கல2த�பா�<  
திலக� எனாநி.ற �<தர ஞான சித�பரேம.  3  
4049  பவேம தவி�6ப� சாகா வர�� பய6ப�ந=  
தவேம ,-2தவ�7 கி.ப2 த�வ� தா.தன7ேக  
உவேம யமான ெதாளிஓ: கி.ற ெதாளி�ID<த  
சிவேம நிைறகி.ற �<தர ஞான சித�பரேம.  4  
4050  ஒ<தா ைரM�இழி2 தாைரM� ேந�க9 Eவ7கஒ�  
மி<தாைர வாZவி6ப ேத@றா�7 க�த� விள�பிஇE  
வி<தாைர7 கா6ப� சி<தாE கி.ற� ேமதினிேம=  
ெச<தாைர மீ�கி.ற �<தர ஞான சித�பரேம.  5  
4051  எ<தாX� மி7க ெதன7க�� ஈ2தெத= லா��வ=ல  
சி<தாட= ெசBகி.ற ெத=லா உல:� ெசழி7க ைவ<த  
தி<தா ரணி7கணி ஆய� வா.ெதாழ@ ேக@றெத:�  
ெச<தா= எO6,வ �<தர ஞான சித�பரேம.  6  
4052  :�ெநறி7 ேகஎ.ைன7 F��7 ெகாE<த� Fற-தா�  
ெப�ெநறி7 ேகெச.ற ேப�7:7 கிைட6ப� ேபBஉலக7  
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க�ெநறி7 ேக@றவ� காண@ க-ய� கா�Eகி.ற  
தி�ெநறி7 ேக@கி.ற �<தர ஞான சித�பரேம.  7  
4053  ெகா=லா ெநறிய� ேகாடா நிைலய� ேகாபமிலா�  
ெசா=லா= உவ2த� D<தச. மா�7க2 �ணி2த�ல  
ெக=லா� அளி6ப திற2தா= எO6,வ ேதத�ஒ.G�  
ெச=லா வள<தின �<தர ஞான சித�பரேம.  8  
4054  காணாத கா�சிக� கா�Eவி7 கி.ற� காலெம=லா�  
வ Tணா� கழி6பவ�7 ெகBத- தான� ெவIசின<தா=  
ேகாணாத ெநIசி= :லாவிநி@ கி.ற� F�நி.G  
ேசணாட� வாZ<�வ �<தர ஞான சித�பரேம.  9  
4055  ெசா=வ2த ேவத ���� மீதி= �ல:வ�  
க=வ2த ெநIசின� காண@ க-ய� காம�இலா�  
ந=வ2 தைனெசய ந9ணிய ேபற� ந.ெறன7ேக  
ெச=வ2த2 தா�ெகா9ட �<தர ஞான சித�பரேம.  10  
4056  ஏகா2த மாகி ெவளியாB இ�2ததி ெக.ைன�.ேன  
ேமாகா2த கார<தி. மீ�டெத. ெநIச �யகி��பி.  
மாகா2த மான� வ=விைன தT�<ெதைன வாZவி<ெத.ற.  
ேதகா2த நT7கிய �<தர ஞான சித�பரேம.  11  
 
54. ெசBபணி வினவ=  
அGசீ�7 கழிெந�ல� ஆசி-ய வி�<த�  
 4057.  அ�ேள பO<த சிவத�வி=அளி2த பழ2த2 த�ேயைன<  
ெத�ேள சி@ற� பலவாநி. ெச=வ6 பி�ைள ஆ7கிைனேய  
ம�ேள �தலா� தைடஎ=லா�தT�2ேத. நி.பா= வள�கி.ேற.  
ெபா�ேள இனிநி. தைன6பா�ஆE� வ9ண� ,கXகேவ.  1  
4058  ஒ�வா த�ேய. எ9ணியவா ெற=லா� அ�ளி உளகளி<ேத  
தி�வா� சி@ற� பலவாநி. ெச=வ6 பி�ைள ஆ7கிைனேய  
ெப�வாZ வைட2ேத. ெப�களி6பா= ெப�மா. நி.பா= வள�கி.ேற.  
உ�வா� உலகி= உைன6பா� ஆE� வ9ண� உைர<த�ேள.  2  
4059  அவேம ,-2ேத. தைனமீ�E. அ�ளா� அ�த� மிக6,க��N  
சிவேம சி@ற� பலவாநி. ெச=வ6 பி�ைள ஆ7கிைனேய 
பவேம ெதாைல<ேத. ெப�களி6பா= பதிேய நி.பா= வள�கி.ேற.  
நவேம அ�ேய. நிைன6பா� ஆE� வ9ண� நவிXகேவ.  3  
4060  ப=வா தைனM� தவி�<ெதன7ேக பரமா ன2த அ�தளி<�N  
ெச=வா சி@ற� பலவாநி. ெச=வ6 பி�ைள ஆ7கிைனேய  
வ=வா தைனெசB மனNெச�7ைக மா@றி நி.பா= வள�கி.ேற.  
ந=வாZ வளி<தாB நிைன6பா� ஆE� வ9ண� நவிXகேவ.  4  
4061  ஓவா இ.ப மயமாகி ஓ:� அ�த� உதவிஎைன<  
ேதவா சி@ற� பலவாநி. ெச=வ6 பி�ைள ஆ7கிைனேய  
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Yவா� மண�ேபா= Dக2த�ெமB6 ெபா�ேள நி.பா= வள�கி.ேற.  
நாவா= அ�ேய. நிைன6பா� ஆE� வ9ண� நவிXகேவ.  5  
4062  இளிேவ தவி�<�N சிறிேய.த. எ9ண� �O�� அளி<த�ளி<  
ெதளிேவ சி@ற� பலவாநி. ெச=வ6 பி�ைள ஆ7கிைனேய  
ஒளிேவB வ�K ெப@ேறாகி உைடயாB உ.பா= வள�கி.ேற.  
தளிேவB நின� ,கZபா� ஆE� வ9ண� சா@Gகேவ.  6  
4063  மற6ேப தவி�<தி ெகைனஎ.G� மாளா நிைலயி= தனியம�<திN  
சிற6ேப சி@ற� பலவாநி. ெச=வ6 பி�ைள ஆ7கிைனேய  
பிற6ேப தவி�2ேத. ெப�களி6பா= ெப�மா. நி.பா= வள�கி.ேற.  
திற6ேப� உலகி= உைன6பா� ஆE� வ9ண� ெச6,கேவ.  7  
4064  ஊேன ,:2ெத. உளகனிவி< �யி-= கல2ேத ஒ.றாகி<  
ேதேன சி@ற� பலவாநி. ெச=வ6 பி�ைள ஆ7கிைனேய  
நாேன அழியா வாZKைடேய. நாேன நி.பா= வள�கி.ேற.  
தாேன� உலகி= உைன6பா� ஆE� வ9ண� சா@Gகேவ.  8  
4065  ஆரா அ�த� அளி<த�ளி அ.பா= இ.ப நிைல7ேக@றிN  
சீரா� சி@ற� பலவாநி. ெச=வ6 பி�ைள ஆ7கிைனேய  
ஏரா� இ.ப அ3பவக� எ=லா� ெபா�2தி இ�7கி.ேற.  
தTரா உலகி= அ�Nசிறிேய. ெசBM� பணிைய< ெத-<த�ேள.  9  
4066  ெமBைவ6 பழியா நிைல7ேக@றி விள:� அ�த� மிகஅளி<ேத  
ெதBவ6 பதிேய சிவேமநி. ெச=வ6 பி�ைள ஆ7கிைனேய  
ஐைவ6 பறி2ேத. �-ெச=லா� அG<ேத. நி.பா= வள�கி.ேற.  
ெபாBைவ6 பைடேய. இ\Kலகி= ,-M� பணிைய6 ,க.ற�ேள.  10  
4067  . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
நாரா யண3 நா.�க3 நய2� விய7க நி@கி.ேற.  
ஏரா� உலகி= இனிஅ�ேய. ெசBM� பணிைய இய�,கேவ.  11  
4068  பிற2ேத@ ெக.G� இறவா� பிறவா ேதா:� ெப�ைமத2�  
சிற2ேத சி@ற� பலவாநி. ெச=வ6 பி�ைள ஆ7கிைனேய  
திற2ேத� �னிவ� ேதவெரலா2 ேத�2� நய6ப நி@கி.ேற.  
அற2ேத� உலகி= இனிஅ�ேய. ெசBM� பணிைய அ�'கேவ.278  12  
4067, 4068.  இ\ெவா.றைர6 பா�E� ெப�மா. ைகெயO<தி=  
இ�6பதாக7 Fறி ஆ. பா. இவ@ைற< தனி6பாDர6 ப:தியி= ேச�<��ளா�.  
ெபா�ளைமதி க�தி இைவ ஈ9E இ6பதிக<�ட. ேச�7க6ெப@றன.  13  
 
55. ஆ.ம த-சன� 
எOசீ�7 கழிெந�ல� ஆசி-ய வி�<த�  
 4069.  தி�எலா� த��ஓ� ெதBவமா� ஒ�வ.  
 தி�Nசி@ற� பல2திகZ கி.றா.  
உ�எலா� உண�Nசி உட=ெபா�� ஆவி  
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 உளஎலா� ஆகவ. தன7ேக  
ெத�எலா� அறிய7 ெகாE<தன. ேவG  
 ெசயலிேல. எனநிைன< தி�2ேத.  
அ�எலா� உைடயாB நTஅறி2 த�ேவ  
 அ�7க� உைர6பெத. நின7ேக.  1  
4070  நிைன<தேபா ெத=லா� நி.ைனேய நிைன<ேத.  
 நிைன6பற நி.றேபா ெத=லா�  
எைன<தனி ஆ7கி நி.கேண நி.ேற.  
 எ.ெசய= எ.னஓ� ெசயX�  
திைன<தைன எனி3� ,-2திேல. எ=லா�  
 சிவ.ெசய லா�என6 ,-2ேத.  
அைன<��எ. அரேச நTஅறி2 த�ேவ  
 அ�7க� உைர6பெத. நின7ேக.  2  
4071  களி<தேபா ெத=லா� நி.இய= உண�2ேத  
 களி<தன. க9க�நT� த��பி<  
�ளி<தேபா ெத=லா� நி.அ�� நிைன<ேத  
 �ளி<தன. ^Z2தவ� உள<ைத<  
ெதளி<தேபா ெத=லா� நி.திற� ,க.ேற  
 ெதளி<தன. ெசBைகேவ றறிேய.  
ஒளி<தி� Kளேம அறி2ததி\ வைன<��  
 உைர6பெத. அ�7க� உன7ேக.  3  
4072  உ9ட�� ெபா�2தி உவ2த�� உறகி உண�2த�� உலகிய= உண�வா=  
க9ட�� க�தி7 களி<த�� கைலக� க@ற�� கைர2த�� காத=  
ெகா9ட�� நி.ேனா ட.றிநா. தனி<ெத. :றி6பினி= :றி<தெதா. றிைலேய  
ஒ9த:� உன� தி�Kள� அறி2த �ைர6பெத. அ�7க� உன7ேக.  4  
4073  களவிேல களி<த கால<�� நTேய களி<தைன நா.களி< தறிேய.  
உளவிேல உவ2த ேபா��நT தாேன உவ2தைன நா.உவ2 தறிேய.  
ெகாளஇேல ச��ஓ� :றி6பிேல. அைன<�� :றி<தைன ெகா9டைன நTேய  
அளவிேல எ=லா� அறி2தைன அரேச அ�7க� உைர6பெத. நின7ேக.  5  
4074  திலகவா� fதலா� தைம7கன விட<�� சிறி��நா. விைழ2திேல. இ2த  
உலகவாZ வதி=ஓ� அ_<�ைண எனி3� உவ6பிேல. உல:G மாைய7  
கலகவா தைனதT� கால�எ. GGேமா கடKேள என<�ய�2 தி�2ேத.  
அலகிலா< திறேலாB நTஅறி2 த�நா. அ�7க� உைர6பெத. நின7ேக.  6  
4075  சாதிM� மத�� சமய�� தவி�2ேத. சா<திர7 :6ைபM� தண2ேத.  
நTதிM� நிைலM� ச<திய6 ெபா�'� நி<திய வாZ7ைகM� Dக��  
ஆதிM� நEK� அ2த�� இ=லா அ��ெப�I ேசாதிஎ. றறி2ேத.  
ஓதிய அைன<�� நTஅறி2 த�நா. உைர6பெத. அ�7க� உன7ேக.  7  
4076  பி<ெதலா� உைடய உலக�த கலக6 பித@ெறலா� எ.ெறாழி2 திEேமா  
ச<ெதலா� ஒ.ெற. Gண�2தச. மா�7க சக�எ. ேறா:ேமா தைலைமN  
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சி<ெதலா� வ=ல சி<த.எ. GGேமா ெத-2திேல. என<�ய�2 தி�2ேத.  
ஒ<ெதலா� உன� தி�Kள� அறி2த �ைர6பெத. அ�7க� உன7ேக.  8  
4077  ஒ.ெறன7 கா_� உண�Nசிஎ. GGேமா ஊழிேதா gழிெச. றி�3�  
எ.G�இ கிறவா இய@ைகஎ. GGேமா இய=அ�� சி<திக� எைனவ2  
ெதா.ற=எ. GGேமா அைன<��எ. வச<ேத உGத=எ. ேறாஎன< �ய�2ேத.  
உ.தி� Kளேம அறி2ததி\ வைன<�� உைர6பெத. அ�7க� உன7ேக.  9  
4078  க�ளவா தைனைய7 கைள2த�� ெநறிைய7 காதலி< ெதா�ைமயி= கல2ேத  
உ�ளவா றி2த உலெகலா� களி6,@ ேறா:த= எ.Gவ2 �Gேமா  
வ�ளேல அ�க9 ட�யேன. உ�ள� மகிZத=எ. ேறாஎன< �ய�2ேத.  
ஒ�ளிேயாB நின� தி�Kள� அறி2த �ைர6பெத. அ�7க� உன7ேக.  10  
 
56. D<த ச.மா�7க ேவ9Eேகா� 
எ9சீ�7 கழிெந�ல� ஆசி-ய வி�<த�  
 4079  அ6பாநா. ேவ9Eத=ேக� ட��,-த= ேவ9E�  
 ஆ�யி�க� ெக=லா�நா. அ.,ெசய= ேவ9E�  
எ6பா�� எ6பத�� எக_�நா. ெச.ேற  
 எ2ைதநின த��,கைழ இய�பியிட= ேவ9E�  
ெச6பாத ேமனிைலேம= D<தசிவ மா�7க�  
 திகZ2ேதாக அ��ேசாதி ெசX<தியிட= ேவ9E�  
த6ேப� நா.ெசயி3� நTெபாG<த= ேவ9E�  
 தைலவநிைன6 பி-யாத நிைலைமM�ேவ9 Eவேன.  1  
4080  ஐயாநா. ேவ9Eத=ேக� ட��,-த= ேவ9E�  
 அ���க9 ெட2நா'� அ3பவி<த= ேவ9E�  
ெபாBயாத வாBைமகேள ,க.றிEத= ேவ9E�  
 ,க.றப� ,க.றப� ,-2திEத= ேவ9E�  
எBயாத(279) அ��ேசாதி எ.ைகMற= ேவ9E�  
 இற2தஉயி� தைமமீ�E� எO6பியிட= ேவ9E�  
ைநயாத வ9ண�உயி� கா<திEத= ேவ9E�  
 நாயகநி. தைன6பி-யா �GதX�ேவ9 Eவேன.  2  
  (279). எBயாத - அறியாத. �த@பதி6,.  
4081  அ9ணாநா. ேவ9Eத=ேக� ட��,-த= ேவ9E�  
 அழியாத தனிவ�வ� யானைடத= ேவ9E�  
க9ணார நிைனஎ:� க9Eவ<த= ேவ9E�  
 காணாத கா�சிஎலா� க9Eெகாள= ேவ9E�  
ப9ணார நி.றைனேய பா�Mற= ேவ9E�  
 பரமான2 த6ெப�F< தா�யிட= ேவ9E�  
உ9ணா� உயி�க�உG� �ய�தவி�<த= ேவ9E�  
 உைன6பி-யா �Gகி.ற உறவ�ேவ9 Eவேன.  3  
4082  அ<தாநா. ேவ9Eத=ேக� ட��,-த= ேவ9E�  
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 அ��ெப�Iேசா திைய6ெப@ேற அககளி<த= ேவ9E�  
ெச<தாைர மீ�E�இேக எO6பியிட= ேவ9E�  
 தி�Nசைப7ேக அ�ைமகளாN ெசBவி<த= ேவ9E�  
ஒ<தா�� உய�2தா�� தாZ2தா�� எவ��  
 ஒ�ைமஉள� ஆகிஉல கிய=நட<த= ேவ9E�  
எ<தாX� அழியாத வ�வதிேல நா3�  
 எ2தாM� ஒ.றாக இனி�ற=ேவ9 Eவேன.  4  
4083  அைரேசநா. ேவ9Eத=ேக� ட��,-த= ேவ9E�  
 அ��ெப�Iேசா திைய6ெப@ேற அகமகிZத=ேவ9E�  
வைரேச�எ\ Kலக��ஓ� ஒO7க�ற= ேவ9E�  
 ம�2தாைர மீளK�நா. வ�வி<த= ேவ9E�  
,ைரேச�� ெகாைலெநறிM� ,ைலெநறிM� சிறி��  
 ெபா�2தாம= எ\Kயி�� ,-2�வ<த= ேவ9E�  
உைரேச�ெமB< தி�வ�வி= எ2தாM� நா3�  
 ஒ.றாகி எIஞா.G� ஓ:த=ேவ9 Eவேன.  5  
4084  அ�ேக�நா. ேவ9Eத=ேக� ட��,-த= ேவ9E�  
 அ9ட�எலா� பி9ட�எலா� க9Eெகாள= ேவ9E�  
��ேச�எ\ Kலக��எ< ேதவ��எ\ Kயி��  
 D<தசிவ ச.மா�7க� ெப@றிEத= ேவ9E�  
ப�வா3� பைட<த=�த= ஐ2ெதாழிX� ஞான�  
 பைட<த=�த= ஐ2ெதாழிX� நா.,-த= ேவ9E�  
ஒ�யாத தி�வ�வி= எ2தாM� நா3�  
 ஒ.றாகி எIஞா.G� ஓ:த=ேவ9 Eவேன.  6  
4085  அ�மாநா. ேவ9Eத=ேக� ட��,-த= ேவ9E�  
 ஆணவ�ஆ திய�O�� அG<�நி@ற= ேவ9E�  
இ�மாைல< த<�வக� எ=லா�எ. வச<ேத  
 இயகிஒ� தTைமM�இ= லாதி�<த= ேவ9E�  
எ�மா.நா. ேவ9Eத=ேவ9 டாைமயற= ேவ9E�  
 ஏகசிவ ேபாகஅ3 ேபாக�உற= ேவ9E�  
த�மான< தி�வ�வி= எ2தாM� நா3�  
 சா�2�கல2 ேதா:கி.ற த.ைமM�ேவ9 Eவேன.  7  
4086  அNசாநா. ேவ9Eத=ேக� ட��,-த= ேவ9E�  
 ஆற2த நிைலகெளலா� அறி2தைடத= ேவ9E�  
எNசா�,� ஆகிஉயி�7 கித�,-த= ேவ9E�  
 எைனஅE<தா� தம7ெக=லா� இ.,தர= ேவ9E�  
இNசாதி சமயவிக@ பகெளலா� தவி�<ேத  
 எ\Kல:� ச.மா�7க6 ெபா�வைடத= ேவ9E�  
உNசாதி அ2தமிலா< தி�வ�வி= யா3�  
 உைடயாM� கல2ேதா:� ஒ�ைமM�ேவ9 Eவேன.  8  
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4087  அறிவாநா. ேவ9Eத=ேக� ட��,-த= ேவ9E�  
 ஐ2ெதாழி=நா. ,-2�லகி= அ��விள7க= ேவ9E�  
ெசறியாத கரணெமலா� ெசறி<தட7க= ேவ9E�  
 சி<தா2த ேவதா2த6 ெபா�சிற<த= ேவ9E�  
எறியாெத. எ9ணெமலா� இனித�ள= ேவ9E�  
 எ=லாIெசB வ=லசி<ேத என7களி<த= ேவ9E�  
பிறியாெத. ெனாEகல2� நTஇ�<த= ேவ9E�  
 ெப�மா.நி. தைன6பா� ஆEத=ேவ9 Eவேன.  9  
4088  அ�ளாநா. ேவ9Eத=ேக� ட��,-த= ேவ9E�  
 அ_<�ைணM� சினகாம� அைடயாைம ேவ9E�  
ம�ளாய உலகெமலா� ம��நTகி ஞான  
 ம.றிட<ேத வ�ள=உைன வாZ<தியிட= ேவ9E�  
இ�ளாைம உற=ேவ9E� எைனஅE<தா� Dக�வாB2  
 திட=ேவ9E� எ\Kயி�� இ.பைடத= ேவ9E�  
ெபா�ளா�ஓ� தி�வ�வி= உைடயாM� நா3�  
 ,ண�2�கல2 ெதா.றாகி6 ெபா�2�த=ேவ9 Eவேன.  10  
4089  அமலாநா. ேவ9Eத=ேக� ட��,-த= ேவ9E�  
 ஆ�நி@:I ேசவ�ைய6 பா�நி@க ேவ9E�  
எமனாதி< தைடஎ.G� எBதாைம ேவ9E�  
 எ=லா�ெசB வ=லதிற. என7களி<த= ேவ9E�  
கைமயாதி(280) அைட2�யி�க� எ=லா�ச. மா�7க�  
 காதலி<ேத தி�6ெபா�ைவ7 களி<ேத<த= ேவ9E�  
விமலாதி உைடயஒ� தி�வ�வி= யா3�  
 விமலாநT Mகல2ேத விள:த=ேவ9 Eவேன.  11  
  (280). கைம - ெபாGைம. �த@பதி6,.  
 
57. அ�� விள7க மாைல 
எ9சீ�7 கழிெந�ல� ஆசி-ய வி�<த�  
 4090  அ��விள7ேக அ��Dடேர அ��ேசாதிN சிவேம  
 அ�ள�ேத அ��நிைறேவ அ��வ�வ6 ெபா�ேள  
இ��க�2ெத. உள�O�� இடெகா9ட பதிேய  
 எ.அறிேவ எ.உயிேர என7கினிய உறேவ  
ம��க�2த மாமணிேய மா@றறியா6 ெபா.ேன  
 ம.றி=நட� ,-கி.ற மணவாளா என7ேக  
ெத��அளி<த தி�வாளா ஞானஉ� வாளா  
 ெதBவநட< தரேசநா. ெசBெமாழிஏ@ ற�ேள.  1  
4091  ேகாைடயிேல இைள6பா@றி7 ெகா�'�வைக கிைட<த  
 :ளி�த�ேவ த�நிழேல நிழ=கனி2த கனிேய  
ஓைடயிேல ஊGகி.ற தTIDைவ<த9 ண Tேர  
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 உக2தத9ணT� இைடமல�2த Dக2தமண மலேர  
ேமைடயிேல வ TDகி.ற ெம=லியY கா@ேற  
 ெம.கா@றி= விைளDகேம Dக<தி=உG� பயேன  
ஆைடயிேல எைனமண2த மணவாளா ெபா�வி=  
 ஆEகி.ற அரேசஎ. அலக=அணி2 த�ேள.  2  
4092  இ.,றநா. எB6பிட<ேத ெப@றெப� ைவ6ேப  
 ஏகியேபா ெத.ற.ைன< தாகியந= �ைணேய  
அ.,றஎ. உ�கல2ேத அ9ணி7:� அ�ேத  
 அNசெமலா� தவி�<ெத.ைன ஆ�ெகா9ட :�ேவ  
எ.ப�வ� :றியாேத எைனமண2த பதிேய  
 இNைசM@ற ப�எ=லா� என7க�'� �ைரேய  
�.பறெமB அ.ப�7ேக ெபா�நடIெசB அரேச  
 bயதி� அ�க'7ெக. ெசா=X�அணி2 த�ேள.  3  
4093  ஒசி<தெகா� அைனேய@:7 கிைட<தெப�� ப@ேற  
 உ�மய:� ேபா�மய7 ெகாழி<த�'� ெதளிேவ  
பசி<தெபாO ெததி�கிைட<த பா=ேசா@G< திரேள  
 பய2தெபாO ெத=லா�எ. பய2தவி�<த �ைரேய  
நசி<தவைர எO6பிஅ�� ந=கியமா ம�2ேத  
 நா.,ணர நானாகி ந9ணியெமBN சிவேம  
கசி<தமன< த.ப�ெதாழ6 ெபா�நடIெசB அரேச  
 களி<ெதன� ெசா.மாைல கழலி=அணி2 த�ேள.  4  
4094  மன�இைள<� வா�யேபா ெத.எதிேர கிைட<�  
 வா�டெமலா� தவி�<ெதன7: வாZவளி<த நிதிேய  
சின�க<தா� தைம7க9E திைக<தெபாO தவைரN  
 சி-<த�க< தவரா7கி என7களி<த சிவேம  
அன�உைக<தா. அ-�தேலா� ��விநி@க என7ேக  
 அ���க� கா�Eவி<ேத அ�ைமெகா9ட பதிேய  
இன�என6ேப� அ.ப�ெதாழ6 ெபா�நடIெசB அரேச  
 எ.3ைடய ெசா.மாைல யாK�அணி2 த�ேள.  5  
4095  க:லிேல வ�2தியஎ. வ�<தெமலா� தவி�<ேத  
 காைலயிேல எ.உள<ேத கிைட<தெப� களி6ேப  
ெச:வைள மாைலெயாE ம=லிைக6Y மாைல  
 ேச�<தணி2ெத. தைனமண2த ெதBவமண வாளா  
எ:�ஒளி மயமாகி நி.றநிைல கா��  
 எ.அக<�� ,ற<��நிைற2 திலகியெமB6 ெபா�ேள  
�க�ற< தி�6ெபா�வி= தி�நடIெசB அரேச  
 ெசா.மாைல ^�Eகி.ேற. ேதாளி=அணி2 த�ேள.  6  
4096  கைர2�விடா ெத.3ைடய நாவக<ேத இ�2�  
 கன<தDைவ த�கி.ற க@க9ேட கனிவாB  
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விைர2�வ2ெத. �.பெமலா� தவி�<தஅ� ள�ேத  
 ெமBஅ�ேள ெமBயாகி விள:கி.ற விள7ேக  
திைர2தஉட= விைர2�டேன ெபா.உட�ேப ஆகி<  
 திகZ2தழியா ேதாகஅ�� சி<ேதெமBN ச<ேத  
வைர2ெத.ைன மண�,-2� ெபா�நடIெசB அரேச  
 மகிZெவாEநா. ,ைன2திEIெசா. மாைலஅணி2 த�ேள.  7  
4097  கதி7:வழி கா�Eகி.ற க9ேணஎ. க9ணி=  
 கல2தமணி ேயமணியி= கல2தகதி� ஒளிேய  
விதி7:�உல :யி�7:யிராB விள:கி.ற சிவேம  
 ெமBMண�2ேதா� ைகயக<ேத விளகியதT கனிேய  
மதி7:மதி7 க6,ற�ேபாB வய:தனி நிைலேய  
 மைற��ஆ கம��ேம= வய:�இ.ப நிைறேவ  
�தி7:�அ.ப� ெதாழ6ெபா�வி= நட�,-M� அரேச  
 ெசா.மாைல ^�Eகி.ேற. ேதாளி=அணி2 த�ேள.  8  
4098  அ9டவள ெவ\வளேவா அ\வளK� அவ@றி=  
 அைம2தசரா சரஅளெவ\ வளேவாஅ\ வளK�  
க9ட�வாB ஆகைவக� தனி<தனிேய அக<��  
 கா9,ற<�� அக6,ற<�� ,ற6,ற<�� விளக  
வி9ட:ேப ர��ேசாதி6 ெப�ெவளி7: நEேவ  
 விளகிஒ� ெப�க�ைண7 ெகா�நா�� அ�ளா�  
த9ட:�ஓ� தனிNெசேகா= நட<திம.றி= ந�7:�  
 தனிஅரேச எ.மாைல தாளி=அணி2 த�ேள.  9  
4099  ந=லா�ெசா= ேயாகா2த6 பதிக�பல ேகா�  
 நா��யேதா� ேபாதா2த6 பதிக�பல ேகா�  
வ=லா�ெசா= கலா2தநிைல6 பதிக�பல ேகா�  
 வO<��ஒ� நாதா2த6 பதிக�பல ேகா�  
இ=லா�2த ேவதா2த6 பதிக�பல ேகா�  
 இல:கி.ற சி<தா2த6 பதிக�பல ேகா�  
எ=லா�ேப� அ��ேசாதி< தனிNெசேகா= நட<��  
 எ.அரேச எ.மாைல இனி�,ைன2 த�ேள.  10  
4100  நா��யேதா� D<தபரா ச<திஅ9ட� �தலா  
 ஞானச<தி அ9டம� கைடயாக இவ@G�  
ஈ��யப@ பலச<தி ச<த�அ9ட6 ப:தி  
 எ<தைனேயா ேகா�க'� த.நிழ@கீZ விளகN  
^��யெபா. ��இலகN சமரசெமBI ஞானN  
 D<தசிவ ச.மா�7க6 ெப�நிைலயி= அம�2ேத  
நT��யேப ர��ேசாதி< தனிNெசேகா= நட<��  
 நTதிநட< தரேசஎ. ெநEIெசா=அணி2 த�ேள.  11  
4101  த.ெப�ைம தா.அறியா< த.ைமயேன என�  
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 தனி<தைலவா எ.3யி�7:� இனி<ததனிN Dைவேய  
நி.ெப�ைம நா.அறிேய. நா.ம�ேடா அறிேய.  
 ெநEமா=நா. �க.�தலா [�<திக'� அறியா�  
அ.,G�ஆ கமமைறக� அறியாேவ எனி3�  
 அவ��அைவ க'�சிலெசா= அணிகி.றா� நின7ேக  
எ.ப�வ� :றியாேத எைனயா9ட அரேச  
 யா3�அவ� ேபா=அணிகி. ேற.அணி2தி க�ேள.  12  
4102  உ9ணஉ9ண< ெதவி�டாேத தி<தி<ெத. உட�ேபா  
 Eயி�உண�K� கல2�கல2 ��ளக<�� ,ற<��  
த9ணியவ9 ண�பரவ6 ெபாகிநிைற2 தாேக  
 த��பிஎ.ற. மய�எ=லா� த.மயேம ஆ7கி  
எ9ணியஎ. எ9ண�எலா� எBதஒளி வழகி  
 இல:கி.ற ேப�அ�ளா� இ.ன�த< திரேள  
,9ணியேம எ.ெப-ய ெபா�ேளஎ. அரேச  
 ,.ெமாழிஎ. றிகழாேத ,ைன2�மகிZ2 த�ேள.  13  
4103  நா�டா�க� ^Z2�மதி< திடமணிேம ைடயிேல  
 நEஇ�7க எ.றைனேய நா��யேப -ைறவா  
பா�டாள� பாEெதாG� ப-சளி7:� �ைரேய  
 ப.3மைற6 பா�ேடெமB6 பா��ன� பயேன  
F�டாளா சிவகாம7 ெகா�7கிைச2த ெகாOநா  
 ேகாேவஎ. கணவாஎ. :ரவாஎ.(281) :ணவா  
நT�டாள� ,கZ2ேத<த மணிம.றி= ந�7:�  
 நTதிநட< தரேசஎ. ெநEெமாழிெகா9 ட�ேள.  14  
  (281). எ9 - �த@பதி6,., ெபா. D., ச. �. க.  
4104  ைக7கிைச2த ெபா�ேளஎ. க�<திைச2த கனிேவ  
 க9ேணஎ. க9க'7ேக கல2திைச2த கணவா  
ெமB7கிைச2த அணிேயெபா. ேமைடயி=எ. 3டேன  
 ெமBகல2த த�ண<ேத விைள2தெப�I Dகேம  
ெநB7கிைச2த உணேவஎ. ெநறி7கிைச2த நிைலேய  
 நி<தியேம எ=லாமாI ச<தியேம உலகி=  
ெபாB7கிைச2தா� காணாேத ெபா�நடIெசB அரேச  
 ,.ெமாழிஎ. றிகழாேத ,ைன2�மகிZ2 த�ேள.  15  
4105  ெகாE<திடநா. எE<திடK� :ைறயாத நிதிேய  
 ெகா=லாத ெநறிேயசி< ெத=லாIெசB பதிேய  
மE<திடK� அE<தE<ேத மE6பத@:� ஆைச  
 ைவ6பத.றி ெவG6பறியா வ9ணநிைற அ�ேத  
எE<ெதE<�6 ,க.றாX� உலவாத ஒளிேய  
 எ.உயிேர எ.உயி�7 கிைச2தெப�2 �ைணேய  
தE<திடவ= லவ�இ=லா< தனி�த@ேப ரரேச  
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 தாZெமாழிஎ. றிகழாேத த-<�மகிZ2 த�ேள.  16  
4106  தனி<தனி�7 கனிபிழி2� வ�<ெதா.றா7 F��N  
 ச�7கைரM க@க9�. ெபா�Mமிக7 கல2ேத  
தனி<தநG2 ேத.ெபB� பD�பாX2 ேதகி.  
 தனி6பாXI ேச�<ெதா�தT� ப�6பி�M� விரவி  
இனி<தநG ெநBஅைள2ேத இளI^��. இற7கி  
 எE<தDைவ7 க��யி3� இனி<திE2ெத� ள�ேத  
அனி<தமற< தி�6ெபா�வி= விள:நட< தரேச  
 அ�மல�7ெக. ெசா=லணியா� அலக=அணி2 த�ேள. 17  
4107  மைலவறியா6 ெப�Iேசாதி வNசிரமா மைலேய  
 மாணி7க மணி6ெபா�6ேப மரகத6ேப� வைரேய  
விைலஅறியா உய�ஆணி6 ெப��<�< திரேள  
 வி9ணவ�� ந9ண��ஓ� ெமB6ெபா�ளி. விைளேவ  
ெகாைலஅறியா7 :ண<ேதா�த F�Eறேவ அ��ெச  
 ேகா=நட<� கி.றதனி7 ேகாேவெமB அறிவா=  
நிைலஅறி2ேதா� ேபா@Gமணி ம.றி=நட< தரேச  
 நி.ன�6ெபா. மல�க'7ெக. ெநEIெசா=அணி2 த�ேள.  18  
4108  க9களி7க6 ,ைகசிறி�� கா�டாேத ,�வ7  
 கைலநEேவ விள:கி.ற க@Yர விள7ேக  
ப9களி7க6 பாEகி.ற பா��=விைள Dகேம  
 ப<த�ேள தி<தி7க6 பO<ததனி6 பழேம  
ம9களி7க வா.களி7க மண2தசிவ காம  
 வ=லிஎன மைறகெளலா� வாZ<�கி.ற வாம6  
ெப9களி7க6 ெபா�நடIெசB நட<தரேச நின�  
 ெப��,கZNேச வ�க'7ெக. அ��,�அணி2 த�ேள.  19  
4109  உ�ெவளிேய உ�ெவளி7:� உ@றெவளி உ�ேவ  
 உ�நEK� ெவளிநEK� ஒ.றான ஒ.ேற  
ெப�ெவளிேய ெப�ெவளியி= ெப�Iேசாதி மயேம  
 ெப�Iேசாதி மயநEேவ பிற:தனி6 ெபா�ேள  
ம�ஒழியா மல�அக<ேத வய:ஒளி மணிேய  
 ம2திரேம த2திரேம மதி6ப-ய ம�2ேத  
தி�ஒழியா ேதா:மணி ம.றி=நட< தரேச  
 சிGெமாழிஎ. றிகழாேத ேச�<�மகிZ2 த�ேள.  20  
4110  நா.எ.G� தா.எ.G� நாடாத நிைலயி=  
 ஞானவ� வாBவிள:� வானநE நிைலேய  
ஊ.எ.G� உயி�எ.G� :றியாேம �O��  
 ஒ�வ�வா� தி�வ�வ� உவ2தளி<த பதிேய  
ேத.எ.G� க��ெப.G� ெச6ப-தாB மன��  
 ேதக��உ� உயி�உண�K� தி<தி7:� Dைவேய  
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வா.எ.G� ஒளிஎ.G� வ:6ப-தா� ெபா�வி=  
 வய:நட< தரேசஎ. மாைலM�ஏ@ ற�ேள. 21  
4111  எ��ர9E� எ.எ.றா= மயகியஎ. றன7ேக  
 எ�டாத நிைலஎ=லா� எ�Eவி<த :�ேவ  
D��ர9E கா�டாேத �-யநிைல நEேவ  
 DகமயமாB விள:கி.ற D<தபர� ெபா�ேள  
ம���எ. றறிவத@: மா�டாேத மைறக�  
 மKன�உற6 பர�பர<ேத வய:கி.ற ஒளிேய  
த�டறியா< தி�6ெபா�வி= தனிநடIெசB அரேச  
 தாZெமாழிஎ. றிகழாேத த-<�மகிZ2 த�ேள.  22  
4112  சாதி:ல� சமயெமலா� தவி�<ெதைனேம= ஏ@றி<  
 தனி<ததி� அ�தளி<த தனி<தைலைம6 ெபா�ேள  
ஆதிநE7 கைடகா�டா த9டபகி� அ9ட�  
 ஆ�யி�க� அக�,ற�ம@ றைன<��நிைற ஒளிேய  
ஓதிஉண�2 தவ�எ=லா� எைன7ேக�க எைன<தா.  
 ஓதாம= உண�2�ண�வா� உ�KறNெசB உறேவ  
ேசாதிமய மாBவிளகி< தனி6ெபா�வி= ந�7:�  
 bயநட< தரேசஎ. ெசா=X�அணி2 த�ேள  23  
4113  அ�7க�எ. அக<தினிX� ,ற<தினிX� ேசாதி  
 அ��உ�வாB< தி-2�தி-2 த��கி.ற ெபா�ேள  
ப�7களவி. மைற��ேம= ஆகம<தி. ��ேம=  
 பதி2தபத� எ.��ேம= பதி<ததனி6 பதிேய  
ெபா�7கனக< தி�ேமனி< தி�மணக@ Yர6  
 ெபா�மண<ேதா டக�,ற�� ,�மணIெசB அ�ேத  
அ�7கனக அ�பல<ேத தி�Nசி@ற� பல<ேத  
 ஆட=,- அரேசஎ. அலக=அணி2 த�ேள.  24  
4114  அைறயாத மி:ெப�கா@ ற�<தாX� சிறி��  
 அைசயாேத அவியாேத அ9டபகி ர9ட<  
�ைறயாK� பி9டவைக< �ைற�O�� விளக<  
 b9டாேத விள:கி.ற ேஜாதிமணி விள7ேக  
மைறயாேத :ைறயாேத களக�� இ=லாேத  
 மய7காேத பனி7காேத வய:கி.ற மதிேய  
இைறயாBஎ\ Kயிரக<�� அக6,ற<�� ,ற<��  
 இல:நட< தரேசஎ. இைசM�அணி2 த�ேள.  25  
4115  பா�<தாX� நிைன<தாX� ப�<தாX� ப�7க6  
 ப7க�நி.G ேக�டாX� ப-2��உண�2 தாX�  
ஈ�<தாX� பி�<தாX� க��அைண< தாX�  
 இ<தைன7:� தி<தி7:� இனி<தDைவ7 க��ேப  
ேவ�<தாவி மயகா� கனி2தநG கனிேய  
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 ெமB�ைமஅறி வான2த� விள7:�அ�� அ�ேத  
தT�<தாஎ. ற.ப�எலா� ெதாழ6ெபா�வி= ந�7:�  
 ெதBவநட< தரேசஎ. சிGெமாழிஏ@ ற�ேள.  26  
4116  ப@GதX� விEதX�உ� அட:தX� மீ�E�  
 பEதெலாE DEதX�,9 பE<தX�இ= லாேத  
உ@ெறாளிெகா9 ேடா கிஎ:� த.மயமாB ஞான  
 உ�வாகி உயி�7:யிராB ஓ:கி.ற ெந�6ேப  
D@GதX� ேதா.GதX� மைறதX�ெவN ெச.ேற  
 DEதX�இ= லாெத.G� �ல:கி.ற Dடேர  
�@G�உண�2 தவ�உள<ேத தி�Nசி@ற� பல<ேத  
 �ய:�நட< தரேசஎ. ெமாழிM�அணி2 த�ேள.  27  
4117  ஐ�Yத பரக��த= நா.:�அவ@ G�ேள  
 அE<திEந2 நா.:�அைவ அக�,றேம= நE7கீZ  
க�Yத ப7க�த= எ=லா2த. மயமாB7  
 கா_�அவ@ ற6,ற�� கல2ததனி7 கனேல  
ெச�Yத உலகக� Yதா9ட வைகக�  
 ெசழி<திடந@ கதி�பர6பி< திகZகி.ற Dடேர  
ெவ�Yத< தைடதவி�2தா� ஏ<தமணி ம.றி=  
 விள:�நட< தரேசஎ. விள�,�அணி2 த�ேள.  28  
4118  வா�G�இ2 தியகரண பரக��த= நா.:�  
 வ:<திEந2 நா.:�அக� ,றேம=கீZ நE6பா=  
ஓ�G�ம@ ெற=லா2த. மயமாக7 கல2ேத  
 ஓகவ@றி. அ6,ற�� ஒளி�கி.ற ஒளிேய  
^�Gமி2 தியகரண ேலாகா9ட� அைன<��  
 Dட�பர6பி விள:கி.ற DயIேசாதிN Dடேர  
ேபா�Gவா� பல�நி.G ேபா@றநட� ெபா�வி=  
 ,-M�நட< தரேசஎ. ,கX�அணி2 த�ேள.  29  
4119  ப:திபர �த=நா.:� அவ@GGந2 நா.:�  
 பரவிஎலா� த.மயமா� ப�நிைற2� விளகி<  
த:திெபG� அ6ப:தி7 க6,ற�� ெச.ேற  
 தனிஒளிNெச ேகா=நட<தி< தைழ7கி.ற ஒளிேய  
மி:திெபG ப:திஉல க�ப:தி அ9ட�  
 விளகஅ�� Dட�பர6பி விள:கி.ற Dடேர  
ெதா:திெபG கடKள�க� ஏ<தம.றி= ந�7:�  
 �-யநட< தரேசஎ. ெசா=X�அணி2 த�ேள.  30  
4120  மாமாைய6 பரமாதி நா.:�அவ@ G�ேள  
 வயகியந2 நா.:2த. மய<தாேல விள7கி  
ஆமாற� மாமாைய7 க6,ற<�� நிைற2ேத  
 அறிெவா.ேற வ�வாகி விள:கி.ற ஒளிேய  
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தாமாயா ,வனக� மாமாைய அ9ட�  
 தைழ<�விள கிட7கதி�ெசB தனி<தெப�I Dடேர  
ேதமாX� பிரம3�நி. ேற<தம.றி= ந�7:�  
 ெதBவநட< தரேசஎ. சிGெமாழிஏ@ ற�ேள.  31  
4121  D<தபர �த=நா.:� அவ@GGந2 நா.:�  
 bயஒளி வ�வாக< �ல:�ஒளி அளி<ேத  
நி<தபர� பரநEவாB �தலாBஅ2 தமதாB  
 நT�யஓ� ெப�நிைலேம= ஆ�யேப ெராளிேய  
வி<த�G� D<தபர ேலாகா9ட� அைன<��  
 விள7க�றN Dட�பர6பி விள:கி.ற Dடேர  
ச<தியஞா னான2தN சி<த�,கZ ெபா�வி=  
 தனி<தநட< தரேசஎ. சா@G�அணி2 த�ேள.  32  
4122  சா@Gகி.ற கைலஐ2தி= பரமாதி நா.:�  
 த7கஅவ@ g��2த ந2நா.:� நிைற2ேத  
ஊ@Gகி.ற அக�,றேம= நE7கீZம@ றைன<��  
 உ@றிE2த. மயமாகி ஒளி�கி.ற ஒளிேய  
ேதா@Gகி.ற கைலஉலக� கைலஅ9ட �O��  
 �ல:கி.ற Dட�பர6பிN ^Zகி.ற Dடேர  
ேபா@Gகி.ற ெமBஅ�ய� களி6பந�< த�'�  
 ெபா�வி=நட< தரேசஎ. ,கX�அணி2 த�ேள.  33  
4123  நா��யஓ கார�ஐ2தி= பர�த=ஓ� நா.:�  
 ந2நா.: மாறிட<�� நய2�நிைற2 த�ளி  
ஈ��யெச� ெபா��நிைலேயா �ல7கிய�� விளக  
 இனி�நி.G விள:கி.ற இ.பமய ஒளிேய  
F��யஓ காரஉல ேகாகார அ9ட�  
 :�விளக7 கதி�பர6பி7 :லKெப�I Dடேர  
பா��ய=ெகா9 ட.பெரலா� ேபா@றம.றி= ந�7:�  
 பரமநட< தரேசஎ. பா�E�அணி2 த�ேள.  34  
4124  ம.3கி.ற அபரச<தி6 பரமாதி அவ@G�  
 வ:<தநிைல யாதிஎலா� வயகவயி. எ=லா�  
ப.3கி.ற ப@பலவா� விசி<திரசி< திரக�  
 பரவிவிள கிடவிளகி6 பதி2த�'� ஒளிேய  
�.அபர ச<திஉல கபரச<தி அ9ட�  
 Dக�ெபறேவ கதி�பர6பி< �ல:கி.ற Dடேர  
உ.3�அ.ப� உளகளி7க< தி�Nசி@ற� பல<ேத  
 ஓ:�நட< தரேசஎ. உைரM�அணி2 த�ேள.  35  
4125  விள:பர ச<திகளி. பரமாதி அவ@G�  
 வி-2தநிைல யாதிஎலா� விளகிஒளி வழகி7  
களகமிலா6 பரெவளியி= அ2த��த= நE<தா.  
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 கா�டாேத நிைற2ெத:� கல2திE�ேப ெராளிேய  
உள:லK பரச<தி உலகம9ட �O��  
 ஒளிவிளகN Dட�பர6பி ஓ:தனிN Dடேர  
வள:லK தி�6ெபா�வி= மாநடIெசB அரேச  
 மகிZ2ெதன� ெசா=எ3�ஓ� மாைலஅணி2 த�ேள.  36  
4126  ெத-2தமகா D<தபர �தX�அவ@ G�ேள  
 சிற2தநிைல யாதிக'� ெதளி2�விள :றேவ  
ப-2தஒ� சிவெவளியி= நT7கமற நிைற2ேத  
 பரமDக மயமாகி6 பரவியேப ெராளிேய  
வி-2தமகா D<தபர ேலாகஅ9ட �O��  
 ெமBஅறிவா ன2தநிைல விள7:கி.ற Dடேர  
,-2ததவ6 பயனா:� ெபா�வி=நட< தரேச  
 ,.ெமாழிஎ. றிகழாேத ,ைன2�மகிZ2 த�ேள.  37  
4127  வாB2தபர நாத�ஐ2தி= பர�தX� அவ@G�  
 ம.3நிைல யாதிக'� வயகியிட நிைற2ேத  
ஆB2தபர சிவெவளியி= ெவளிஉ�வாB எ=லா�  
 ஆகியத. இய=விள7கி அல�2திE�ேப� ஒளிேய  
ேதாB2தபர நாதஉல க9டெமலா� விளகN  
 Dட�பர6பி விள:கி.ற bயதனிN Dடேர  
ேவB2தமணி ம.றிட<ேத நட�,-M� அரேச  
 விள�,G�எ. ெசா.மாைல விளகஅணி2 த�ேள.  38  
4128  க=லா�7:� க@றவ�7:� களி6ப�'� களி6ேப  
 காணா�7:� க9டவ�7:� க9ணளி7:� க9ேண  
வ=லா�7:� மா�டா�7:� வரமளி7:� வரேம  
 மதியா�7:� மதி6பவ�7:� மதிெகாE7:� மதிேய  
ந=லா�7:� ெபா=லா�7:� நEநி.ற நEேவ  
 நர�க'7:� Dர�க'7:� நலெகாE7:� நலேம  
எ=லா�7:� ெபா�வி=நட� இEகி.ற சிவேம  
 எ.அரேச யா.,கX� இைசM�அணி2 த�ேள.  39  
4129  கா�சிMற7 க9க'7:7 களி7:� வ9ண� உளதாB7  
 ைகM�ெமBM� ப-சி7கN Dகப-ச< த�வாBN  
^ZNசிMற நாசி7:N Dக2தIெசB :வதாB<  
 bயெசவி7 கினியெதா� Dகநாத< த�வாB  
மா�சிMற வாB7கினிய ெப�IDைவஈ :வதாB  
 மைற��ேம= பO<ெதன7: வாB<தெப�� பழேம  
ஆ�சிMற அ��ஒளியா= தி�Nசி@ற� பல<ேத  
 ஆட=,- அரேசஎ. அலக=அணி2 த�ேள.  40  
4130  திைரஇலதாB அழிவிலதாB< ேதாலிலதாBN சிறி��  
 சிைன6பிலதாB6 பனி6பிலதாBN ெசறி2திEேகா திலதாB  
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விைரஇலதாB6 ,ைரஇலதாB நா�இலதாB ெமBேய  
 ெமBயாகி அ��வ9ண� விளகிஇ.ப மயமாB6  
பைரெவளி7க6 பா=விள: தனிெவளியி= பO<ேத  
 பைட<தஎன �ள<தினி7க7 கிைட<ததனி6 பழேம  
உைரவள�மா மைறகெளலா� ேபா@றமணி6 ெபா�வி=  
 ஓ:�நட< தரேசஎ. உைரM�அணி2 த�ேள.  41  
4131  கா�6பிலதாB< �வ�6பிலதாB உவ�6பிலதாBN சிறி��  
 கச6பிலதாB6 ,ளி6பிலதாB7 காB6பிலதாB6 பிறவி=  
ேச�6பிலதாB எIஞா.G� தி-பிலதாB உயி�7ேக  
 திைன<தைனM� ேநாBத��அ< தTைமஒ.G� இலதாB6  
பா�6பைனேய. உ�ளக<ேத விளகிஅறி வி.ப�  
 பைட<திடெமB< தவ6பயனா= கிைட<ததனி6 பழேம  
ஓ�6,ைடயா� ேபா@றமணி ம.றிட<ேத ெவளியாB  
 ஓகியேப ரரேசஎ. உைரM�அணி2 த�ேள. 42  
4132  ெத@றியிேல நா.பசி<�6 பE<திைள<த த�ண�  
 தி�அ�ேதா� தி�7கர<ேத திகZவ�ள< ெதE<ேத  
ஒ@றியி@ேபாB6 பசி<தைனேயா எ.ெறைனய ெகO6பி  
 உவ2�ெகாE< த�ளியஎ. உயி�7கினிதா2 தாேய  
ப@றியஎ. ப@றைன<�� த.அ�6ப@ றாக6  
 ப-2த�ளி எைனஈ.ற ப9,ைடஎ2 தாேய  
ெப@றிMளா� D@றிநி.G ேபா@றமணி6 ெபா�வி=  
 ெப�நடIெசB அரேசஎ. பித@G�உவ2 த�ேள.  43  
4133  தாB�தேலா ெராEசிறிய ப�வமதி=(282) தி=ைல<  
 தல<திைடேய திைரb7க< த-சி<த ேபா�  
ேவBவைகேம= கா�டாேத எ.றன7ேக எ=லா�  
 ெவளியாக7 கா��யஎ. ெமBஉறவா� ெபா�ேள  
காBவைகஇ= லா�ள<ேத கனி2தநG கனிேய  
 கனவிட<�� நனவிட<�� எைன6பி-யா7 களி6ேப  
bBவைகேயா� ேபா@றமணி ம.றி=நட� ,-M�  
 ேசாதிநட< தரேசஎ. ெசா=X�அணி2 த�ேள.  44  
  (282). தாB �தேலாேராE சிG ப�வமதி= - �த@பதி6,, ெபா. D., ச. �, க.  
4134  ஓகியஓ� �ைணஇ.றி6 பாதிஇர வதிேல  
 உய�2தஒ�E< தி9ைணயிேல பE<தகைடN சிறிேய.  
bகிமிக6 ,ர9Eவிழ< தைரயி=விழா ெதைனேய  
 b7கிஎE< தைண<�7கீZ7 கிட<தியெமB< �ைணேய  
தாகியஎ. உயி�7கி.ப� த2தெப�2 தைகேய  
 ச@:�ேவ நா.ெசBெப�2 தவ6பயனா� ெபா�ேள  
ஏகியஎ. ஏ7கெமலா� தவி�<த�ளி6 ெபா�வி=  
 இல:நட< தரேசஎ. இைசM�அணி2 த�ேள.  45  

RangaRakes tamilnavarasam.com



4135  தனிNசிறிேய. சிறிதிேக வ�2தியேபா ததைன<  
 த.வ�<த� என7ெகா9E த-யாத7 கண<ேத  
பனி6,G�அ\ வ�<தெமலா� தவி�<த�ளி மகேன  
 பய�உன7ெக. எ.ெற.ைன6 ப-2தைண<த :�ேவ  
இனி6,Gந. ெமாழி,க.ெற. ��மிைசேய மல�7கா=  
 இைணஅம�<தி எைனயா9ட எ.3யி�ந@ Gைணேய  
கனி<தநG கனிேயஎ. க9ேணசி@ சைபயி=  
 கல2தநட< தரேசஎ. க�<��அணி2 த�ேள.  46  
4136  ஒ�மட2ைத வலி2தைண2� கல2தக.ற பி.ன�  
 உள�வ�2தி எ.ெசBேதா� எ.றய�2த ேபா�  
ெப�மடIேச� பி�ளாBஎ. ெக�டெதா.G� இைலந�  
 ெப�Iெசய=எ. ெறைன<ேத@றி6 பி�<தெப�2 தைகேய  
தி�மட2ைத மா�இ�வ� எ.எதிேர ந�7கN  
 ெசBத�ளிN சிGைமஎலா� தT�<ததனிN சிவேம  
க�மட�தT�2 தவ�எ=லா� ேபா@றமணி ம.றி=  
 கா�E�நட< தரேசஎ. பா�E�அணி2 த�ேள.  47  
4137  இ��இரவி= ஒ�[ைல< தி9ைணயி=நா. பசி<ேத  
 இைள6,டேன பE<தி�7க எைன<ேத� வ2ேத  
ெபா��உணK ெகாE<�9ணN ெசBவி<ேத பசிைய6  
 ேபா7கிஅ�� ,-2தஎ.ற. ,9ணியந@ Gைணேய  
ம��இரK நT7கிஎ=லா வாZK�என7 க�ளி  
 மணிேமைட நEஇ�7க ைவ<தஒ� மணிேய  
அ��உணK� அளி<ெத.ைன ஆ�ெகா9ட சிவேம  
 அ�பல<ெத. அரேசஎ. அலக=அணி2 த�ேள.  48  
4138  நா.பசி<த ேபாெத=லா� தா.பசி<த தாகி  
 ந=உணK ெகாE<ெத.ைனN ெச=வ�உற வள�<ேத  
ஊ.பசி<த இைள6ெப.G� ேதா@றாத வைகேய  
 ஒ�ளியெத� ள�ெதன7கி :வ2தளி<த ஒளிேய  
வா.பதி7:� ெநEமா@:� நா.�க@:� அ-தா�  
 வாZெவன7ேக ஆகிMற வர�அளி<த பதிேய  
ேத.ப-<த மல�மணேம தி�6ெபா�வி= ஞான<  
 தி�நடIெசB அரேசஎ. சிGெமாழிஏ@ ற�ேள.  49  
4139  நைட7:-ய உலகிைடஓ� ந=லந9ப. ஆகி  
 நா.:றி<த ெபா��க�எலா� நாழிைகஒ. றதிேல  
கிைட7கஎன7 களி<தக<�� ,ற<��அக6 ,ற<��  
 கிள�2ெதாளிெகா9 ேடா கியெமB7 கிைளஎ3�ேப� ஒளிேய  
பைட6,�த= ஐ2ெதாழிX� ெகா�கஎன7 :றி<ேத  
 பய2தT�<ெத. உ�ளக<ேத அம�2ததனி6 பதிேய  
கைட6பE�எ. கர<தி=ஒ� ககண�� த-<த  
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 ககனநட< தரேசஎ. க�<��அணி2 த�ேள.  50  
4140  நTநிைன<த ந.ைமஎலா� யா�அறி2ேதா� நிைனேய  
 ேந�காண வ2தன�எ. ெற.��ேம=(283) மல�7கா=  
தா.நிைல7க ைவ<த�ளி6 பE<திடநா. ெச�7கி<  
 தா�கெளE< த6,ற<ேத ைவ<திட<தா. நைக<ேத  
ஏ.நிைன<தாB இ\வளK Dத2தர�எ. மகேன  
 என7கிைலேயா எ.ற�ளி எைனயா9ட :�ேவ  
ேத.நிைல<த தT�பாேக ச�7கைரேய கனிேய  
 ெதBவநட< தரேசஎ. சிGெமாழிஏ@ ற�ேள.  51  
  (283). ��ேம= - �த@பதி6,. ெபா. D., ச. �. க., ம�ேம= - பி. இரா., ஆ. பா.  
4141  [�<திக'� ெநEகால� �ய.றாX� அறிய  
 ��யாத ��ெவ=லா� �.னியஓ� தின<ேத  
ஆ�<திMட. அறியஎன7 களி<த�ளி அ�ேய.  
 அக<திைன<த. இடமா7கி அம�2தஅ�� :�ேவ  
பா�<திப�� வி9ணவ�� பணி2�மகிZ2 ேத<த6  
 பரநாத நா�டரD பாலி<த பதிேய  
ஏ�<திகO� தி�6ெபா�வி= இ.பநட< தரேச  
 எ.3ைடய ெசா.மாைல இலகஅணி2 த�ேள.  52  
4142  இNைசஒ.G� இ=லாேத இ�2தஎன7 கிேக  
 இயXGச. மா�7கநிைல7 கிNைசையஉ9 டா7கி<  
தNDறேவ பிற�ய@சி ெசM2ேதாG� அவ@ைற<  
 தைடயா7கி உலகறிய< தைடதT�<த :�ேவ  
எNசமய ��,க'� தி�Nசி@ற� பல<ேத  
 இ�2தஎன என7க�ளி இைசவி<த இைறேய  
�Nசக�� ,கழமணி ம.றிட<ேத ந�7:�  
 �த=அரேச எ.3ைடய ெமாழிM�அணி2 த�ேள. 53  
4143  ைகயாத தTகனிேய கய7காத அ�ேத  
 கைரயாத க@க9ேட ,ைரயாத க��ேப  
ெபாBயாத ெப�வாZேவ ,ைகயாத கனேல  
 ேபாகாத ,னேலஉ� ேவகாத காேல  
ெகாBயாத நGமலேர ேகாவாத மணிேய  
 :ளியாத ெப��<ேத ஒளியாத ெவளிேய  
ெசBயாத ேப�தவி ெசBதெப�2 தைகேய  
 ெதBவநட< தரேசஎ. சிGெமாழிஏ@ ற�ேள.  54  
4144  எ9ணாத ம2திரேம எOதாத மைறேய  
 ஏறாத ேமனிைலநி. றிறகாத நிைறேவ  
ப9ணாத Yைசயிேல ப�யாத ப�6ேப  
 பாராத பா�ைவயிேல பதியாத பதி6ேப  
ந9ணாத மன<தக<ேத அ9ணாத நலேம  
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 நாடாத நா�டக<ேத நடவாத நட6ேப  
அ9ணாஎ. அ6பாஎ. ஐயாஎ. அரேச  
 அ�இைண7ெக. ெசா.மாைல அணி2�மகிZ2 த�ேள.  55  
4145  சாகாத க=வியிேல தைலயான நிைலேய  
 சலியாத கா@றிைடநி. ெறாலியாத கனேல  
ஏகாத ,னலிட<ேத இ�யாத ,விேய  
 ஏசாத ம2திர<ேத ேபசாத ெபா�ேள  
Fகாஎ. ெறைன7F� எE7காேத எ.G�  
 :ைலயாத வ�ெவன7ேக ெகாE<ததனி அ�ேத  
மாகாத= உைடயா�க� வO<தமணி6 ெபா�வி=  
 மாநடIெசB அரேசஎ. மாைலM�ஏ@ ற�ேள. 56  
4146  D<தநிைல அ3பவக� ேதா.Gெவளி யாகி<  
 ேதா@G�ெவளி யாகிஅைவ ேதா@Gவி7:� ெவளியாB  
நி<தநிைல களி.நEேவ நிைற2தெவளி யாகி  
 நTயாகி நானாகி நி.றதனி6ெபா�ேள  
ச<தியேம ச<�வேம த<�வேம நவேம  
 சமரசச. மா�7கநிைல< தைலநி.ற சிவேம  
,<த�ேத சி<திஎலா� வ=லதி�6 ெபா�வி=  
 ,னிதநட< தரேசஎ. ,கX�அணி2 த�ேள.  57  
4147  நா.அள7:2 ேதாG�அத@ :@ற�ேபா= கா��  
 நா��யபி. ஒ�சிறி�� அளவி=உறா தாகி<  
தா.அள7:� அளவதிேல ��வெதன< ேதா@றி<  
 த.அளK கட2த6பா= ம.3கி.ற ெபா�ேள  
வா.அள7க ��யாேத வா.அன2த ேகா�  
 ைவ<தெப� வா.அள7க வசேமாஎ. Gைர<�<  
ேத.அள7:� மைறகெளலா� ேபா@றமணி ம.றி=  
 திகOநட< தரேசஎ. சிGெமாழிஏ@ ற�ேள. 58  
4148  திைசயறிய மா�டாேத திைக<தசிறி ேயைன<  
 ெதளிவி<� மணிமாட< தி�<தவிசி= ஏ@றி  
நைசஅறியா ந@றவ�� ம@றவ�I ^Z2�  
 நய6பஅ�� சிவநிைலைய நா�டைவ<த பதிேய  
வைசயறியா6 ெப�வாZேவ மய=அறியா அறிேவ  
 வா.நEேவ இ.பவ� வாBஇ�2த ெபா�ேள  
பைசஅறியா மன<தவ�7:� பைசஅறிவி< த�ள6  
 ப-2தநட< தரேசஎ. பா�E�அணி2 த�ேள. 59  
4149  எ.உயி�� எ.உடX� எ.ெபா�'� யாேன  
 இைச2�ெகாE< திடவாகி இ�டத.பி. மகிZ2ேத  
த.உயி�� த.உடX� த.ெபா�'� என7ேக  
 த2�கல2 ெதைன6,ண�2த தனி<தெப�I Dடேர  
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ம.உயி�7 :யிராகி இ.ப�மாB நிைற2த  
 மணிேயஎ. க9ேணஎ. வாZ�தேல ம�2ேத  
மி.னியெபா. மணிம.றி= விள:நட< தரேச  
 ெமBM�அணி2 த��ேவாBஎ. ெபாBM�அணி2 த�ேள.  60  
4150  ம.3கி.ற ெபா.வ�K� ம2திரமா� வ�K�  
 வா.வ�K� ெகாE<ெதன7: மணி��MI ^��6  
ப.3கி.ற ெதாழி=ஐ2�IெசBதிடேவ பணி<�6  
 ப9,றஎ. அக�,ற�� விள:கி.ற பதிேய  
உ.3கி.ற ேதாG�என7 :�ளெமலா� இனி<ேத  
 ஊGகி.ற ெத�ள�ேத ஒ�தனி6ேப ெராளிேய  
மி.3கி.ற மணிம.றி= விள:நட< தரேச  
 ெமBM�அணி2 த��ேவாBஎ. ெபாBM�அணி2 த�ேள.  61  
4151  ந.ைமஎலா� தTைமஎன7 :ைர<ேதா�< தி-M�  
 நாB7:ல<தி= கைடயான நாய�ேய. இய@G�  
,.ைமஎலா� ெப�ைமஎன6 ெபாG<த�ளி6 ,ைலேய.  
 ெபாBஉைரெமB உைரயாக6 ,-2�மகிZ2 த�ளி<  
த.ைமஎலா� உைடயெப�2 தவிேச@றி ��M�  
 த-<த�ளி ஐ2ெதாழி=ெசB ச��அளி<த பதிேய  
இ.ைமஎலா� தவி�2த�யா� இ.ப�ற6 ெபா�வி=  
 இல:நட< தரேசஎ. இைசM�அணி2 த�ேள.  62  
4152  விO7:ல<தா� அ�வ�7:� ,O7:ல<தி= கைடேய.  
 ெமBMைரேய. ெபாBMைரைய விய2�மகிZ2 த�ளி  
�O7:ல<ேதா� ��^�� ஐ2ெதாழி=ெசB எனேவ  
 ெமாழி2த�ளி எைனயா9ட �த@றனி6ேப� ஒளிேய  
எO7:ல<தி= ,-2தமன7 கO7:ல<தா� தம7ேக  
 எ�டாத நிைலேயநா. எ��யெபா. மைலேய  
மO7:ல<தா� ேபா@றமணி ம.றி=நட� ,-M�  
 மாநட<ெத. அரேசஎ. மாைலஅணி2 த�ேள.  63  
4153  கைல7ெகா�க9 டறியாத ,ைல7:�யி= கைடேய.  
 ைகதவேன. ெபாBதவ�� க�<தி=உவ2 த�ளி  
மைல7:ய�மா< தவிேச@றி மணி��MI ^��  
 மகேனநT வாZகஎன வாZ<தியஎ. :�ேவ  
,ைல7ெகா�யா� ஒ�சிறி�� ,ல6பட7க9 டறியா6  
 ெபா.ேனநா. உ9_கி.ற ,<த�த< திரேள  
விைல7கறியா மாமணிேய ெவG6பறியா ம�2ேத  
 விள:நட< தரேசஎ. விள�,�அணி2 த�ேள.  64  
4154  மத�எ.G� சமய�எ.G� சா<திரக� எ.G�  
 ம.3கி.ற ேதவ�எ.G� ம@றவ�க� வாO�  
பத�எ.G� பத�அைட2த ப<த�அ3 பவி7க6  
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 ப�டஅ3 பவக�எ.G� ப@பலவா வி-2த  
வித�ஒ.G� ெத-யாேத மயகியஎ. தன7ேக  
 ெவ�டெவளி யாஅறிவி< தி�டஅ�� இைறேய  
சத�ஒ.G� D<தசிவ ச.மா�7க6 ெபா�வி=  
 தனிநடIெசB அரேசஎ. சா@G�அணி2 த�ேள.  65  
4155  எ.ஆைச எ=லா�த. அ��வ�வ2 தன7ேக  
 எBதிடNெசB தி�ட�ளி எைனM�உட. இ�<தி<  
த.ஆைச எ=லா�எ. உ�ளக<ேத ைவ<�<  
 தா3�உட. இ�2த�ளி7 கல2தெப�2 தைகேய  
அ.னாஎ. ஆ�யிேர அ6பாஎ. அ�ேத  
 ஆவாஎ. ெறைனயா9ட ேதவாெமBN சிவேம  
ெபா.னா�� ெபா�வி=நட� ,-கி.ற அரேச  
 ,9ணியேன எ.ெமாழி6Y க9ணிM�ஏ@ ற�ேள.  66  
4156  த.அரேச ெசX<திநி.ற த<�வக� அைன<��  
 தனி<தனிஎ. வசமாகி< தாZ2ேதவ= இய@ற  
�.அரD� பி.அரD� நEஅரD� ேபா@ற  
 �.3�அ9ட பி9டக� எவ@றி3�எ6 பாX�  
எ.அரேச எ.Gைர7க என7:�� ^��  
 இ.பவ� வா7கிஎ.G� இலகைவ<த சிவேம  
எ.அரேச எ.உயிேர எ.இ�க9 மணிேய  
 இைணஅ�6ெபா. மல�க'7ெக. இைசM�அணி2 த�ேள.  67  
4157  பரெவளிேய நEெவளிேய உபசா2த ெவளிேய  
 பாZெவளிேய �தலாக ஏZெவளி7க6 பாX�  
விரவியமா மைறகெளலா� தனி<தனிெச. றள2��  
 ெமBயளK காணாேத ெமலி2திைள<�6 ேபா@ற  
உரவி=அைவ ேத�யஅ\ ெவளிக'7:� ெவளியாB  
 ஓகியஅ\ ெவளிகைள<த. 3�அட7:� ெவளியாB7  
கைரயறநி. ேறா:கி.ற D<தசிவ ெவளிேய  
 கனி2தநட< தரேசஎ. க�<��அணி2 த�ேள.  68  
4158  ெவBயலிேல நட2திைள6, ேமவியஅ7 கண<ேத  
 மி:நிழX� த9ண��� த2தஅ�� விைளேவ  
ைமய=சிறி �@றிட<ேத மட2ைதய�க� தாேம  
 வலி2�வரN ெசBவி<த மா9,ைடய ந�ேப  
ைகயறவா= கலகியேபா த7கண<ேத ேபா2�  
 ைகயறK தவி�<த�ளி7 கா<தளி<த �ைரேய  
ஐய�ேற= எ.ெறைனயா9 ட�தளி<த பதிேய  
 அ�பல<ெத. அரேசஎ. அலக=அணி2 த�ேள. 69  
4159  ெகாைல,-வா� தவிரம@ைற எ=லா�� நின�  
 :ல<தாேர நTஎன� :ல<��த= மகேன  
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மைலவறேவ D<தசிவ சமரசச. மா�7க�  
 வளரவள�2 தி�7கஎன வாZ<தியஎ. :�ேவ  
நிைலவிைழவா� தைம7கா7:� நி<தியேன எ=லா  
 நிைலM�விள :றஅ�ளி= நிG<தியசி@ :ணேன  
,ைலயறியா6 ெப�2தவ�க� ேபா@றமணி6 ெபா�வி=  
 ,னிதநட< தரேசஎ. ,கX�அணி2 த�ேள.  70  
4160  உயி�7ெகாைலM� ,ைல6ெபாசி6,� உைடயவ�க� எ=லா�  
 உறவின<தா� அ=ல�அவ� ,றஇன<தா� அவ�7:6  
பயி�6,G�ஓ� பசிதவி�<த= மா<திரேம ,-க  
 ப-2�ம@ைற6 ப9,ைரேய= ந9,தேவ= இேக  
நய6,Gச. மா�7க�அவ� அைடயளK� இ�தா.  
 ந�ஆைண எ.ெறன7: நவி.றஅ�� இைறேய  
மய�6பGெமB<(284) தவ�ேபா@ற6 ெபா�வி=நட� ,-M�  
 மாநட<ெத. அரேசஎ. மாைலஅணி2 த�ேள.  71  
  (284). மய�6, - ேசா�K. �த@பதி6,.  
4161  வ.,ைடயா� ெகாைலக9E ,ைலஉ9பா� சிறி��  
 மரபின�அ. றாதலினா= வ:<தஅவ� அளவி=  
அ.,ைடய எ.மகேன பசிதவி�<த= ,-க  
 அ.றிஅ�� ெசய=ஒ.G� ெசய<�ணிேய= எ.ேற  
இ.,றஎ. தன7கிைச<த எ.:�ேவ எைன<தா.  
 ஈ.றதனி< த2ைதேய தாேயஎ. இைறேய  
�.பGெமB< தவ�^Z2� ேபா@Gதி�6 ெபா�வி=  
 bயநட< தரேசஎ. ெசா=X�அணி2 த�ேள.  72  
4162  ெகா�யவேர ெகாைல,-2� ,ைலfக�வா� எனி3�  
 :றி<திE�ஓ� ஆப<தி= வ�2�கி.ற ேபா�  
ப�யி=அைத6 பா�<�கேவ= அவ�வ�<த� �.ப�  
 பய2தT�<� விEகஎன6 ப-2�ைர<த :�ேவ  
ெந�யவேர நா.�கேர நி<தியேர பிறேர  
 நி.மலேர எ.கி.ேறா� எ=லா�� காண  
அ�M�உய� ��M�என7 களி<தெப�� ெபா�ேள  
 அ�பல<ெத. அரேசஎ. அலக=அணி2 த�ேள.  73  
4163  தையஉைடயா� எ=லா�� சமரசச. மா�7க�  
 சா�2தவேர ஈகவ�க� த�ேமாE F�  
நய�Gந= அ��ெநறியி= களி<�விைள யா�  
 ந9_கஎ. ெறன7கிைச<த ந9,Gச@ :�ேவ  
உயXG�எ. உயி�7கினிய உறேவஎ. அறிவி=  
 ஓகியேப� அ.ேபஎ. அ.பிXG� ஒளிேய  
மயலGெமB< தவ�^Z2� ேபா@G�மணி ம.றி=  
 மாநட<ெத. அரேசஎ. மாைலஅணி2 த�ேள.  74  
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4164  அ�'ைடயா� எ=லா�� சமரசச. மா�7க�  
 அைட2தவேர ஆதலினா= அவ�டேன F�<  
ெத�'ைடய அ��ெநறியி= களி<�விைள யா�N  
 ெசழி<திEக வாZகஎனN ெச6பியச@ :�ேவ  
ெபா�'ைடய ெப�க�ைண6 YரணெமBN சிவேம  
 ேபாதா2த �த=ஆG� நிைற2ெதாளி�� ஒளிேய  
ம�'ைடயா� தம7:ம�� நT7கமணி6 ெபா�வி=  
 வய:நட< தரேசஎ. மாைலM�ஏ@ ற�ேள.  75  
4165  ெவ�மாைலN சிGவெராE� விைளயா�< தி-M�  
 மிகNசிறிய ப�வ<ேத விய2�நிைன நம�  
ெப�மா.எ. ற�:றி<�6 பாE�வைக ,-2த  
 ெப�மாேன நா.ெசBத ெப�2தவெமB6 பயேன  
ெச�மா2த சிறிேயைனN சிGெநறியி= சிறி��  
 ெசX<தாம= ெப�ெநறியி= ெசX<தியந@ Gைணேய  
அ�மாேன எ.ஆவி7 கானெப�� ெபா�ேள  
 அ�பல<ெத. அரேசஎ. அலக=அணி2 த�ேள.  76  
4166  ஆணவமா� இ��டைறயி= கிட2தசிறி ேயைன  
 அணிமாைய விள7கைறயி= அம�<திஅறி வளி<�  
நTணவமா� த<�வ6ெபா. மாடமிைச ஏ@றி  
 நிைற2தஅ�� அ�தளி<� நி<த�ற வள�<�  
மா_றஎ= லாநல�� ெகாE<�லக� அறிய  
 மணி��M� ^��யஎ. வாZ�தலா� பதிேய  
ஏ_Gசி@ சைபஇட<�� ெபா@சைபயி. இட<��  
 இல:நட< தரேசஎ. இைசM�அணி2 த�ேள.  77  
4167  பா.மG<� விைளயாE� சிGப�வ< திைடேய  
 பக��உல கிNைசஒ.G� பதியாெத. உள<ேத  
மா.மG<� விள:தி� ஐ2ெதO<ேத பதிய  
 ைவ<தெப� வாZேவஎ. வாZவி=உG� Dகேம  
மீ.மG<�N Dட�மயமாB விளகியேதா� வி9ேண  
 வி9அன2த� உ�ளடக வி-2தெப� ெவளிேய  
ஊ.மG<த ெப�2தவ�7 ெகாளிவ�வ� ெகாE<ேத  
 ஓ:நட< தரேசஎ. உைரM�அணி2 த�ேள. 78  
4168  ெமBNDக�� உயி�NDக�� மி:கரணN Dக��  
 விள:பதN Dக��அத. ேம=வ T�EN Dக��  
எNDக�� த.னிட<ேத எO2தDக� ஆக  
 எக_�ஓ� நT7கமற எO2தெப�I Dகேம  
அNDக�� அைடயறிK� அைட2தவ�� கா�டா  
 த�தானாB அ�அ�வாB அ6பாலா� ெபா�ேள  
ெபாBNDக<ைத வி��பாத ,னித�மகிZ2 ேத<��  
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 ெபா�நட<ெத. அரேசஎ. ,கX�அணி2 த�ேள.  79  
4169  அ9டவைக எ\வளேவா அ\வளK� அவ@றி=  
 அைம2தஉயி� எ\வளேவா அ\வளK� அைவக�  
க9டெபா�� எ\வளேவா அ\வளK� அவ@றி=  
 கல2தகல6 ெப\வளேவா அ\வளK� நிைற2ேத  
வி9த:�ஓ� நாதெவளி D<தெவளி ேமான  
 ெவளிஞான ெவளி�தலா� ெவளிகெளலா� நிர�பி7  
ெகா9ட�வாB விள:கி.ற D<தசிவ மயேம  
 :லKநட< தரேசஎ. :@ற��ெகா9 ட�ேள. 80  
4170  ச<தியநா. �க�அன2த� நாரண�ம@ Gளவா�  
 தைலவ�அவ� அவ�லகி= சா�2தவ�க� பிற�க�  
இ<திைசஅ< திைசயாக இைச7:�அ9ட6 ப:தி  
 எ<தைனேயா ேகா�களி= இ�7:�உயி�< திர�க�  
அ<தைனேப� உ9டாX� அ_வளK� :ைறயா  
 த��ெவளியி= ஒளிவ�வாB ஆன2த மயமாBN  
D<தசிவ அ3பவமாB விளகியெத� ள�ேத  
 bயநட< தரேசஎ. ெசா=X�அணி2 த�ேள.  81  
4171  ெபாறிகரண �த@பலவா� த<�வ�� அவ@ைற6  
 ,-2திய7கி நட<�கி.ற Yரண�� அவ�7:N  
ெசறிM�உப கா-களா� ச<திக'� அவைரN  
 ெசX<�கி.ற ச<த�க'� த.ஒளியா= விளக  
அறிவறிவாB அ\வறிK7 கறிவாBஎ\ விட<��  
 ஆன�வாB< தான�வாB அ�அ�வாB நிைற2ேத  
ெநறிவழக6 ெபா�வி=அ�� தி�நடIெசB அரேச  
 நி.அ�ேய. ெசா.மாைல நிைல7கஅணி2 த�ேள.  82  
4172  உ9_கி.ற ஊ9ெவG<� வ@றிM�,@ ெறO2��  
 ஒ�ேகா�6 ெப�2தைலவ� ஆகாேக வ�2தி6  
ப9_கி.ற ெப�2தவ<�� கிைட6ப-தாBN சிறிய  
 பய=களி3� சிறிேய@:7 கிைட<தெப�� பதிேய  
ந9_கி.ற ெப�க�ைண அ�தளி<ெத. உள<ேத  
 நானாகி< தானாகி அம�2த�ளி நா.தா.  
எ9_கி.ற ப�எ=லா� அ��கி.ற சிவேம  
 இல:நட< தரேசஎ. இைசM�அணி2 த�ேள.  83  
4173  ெகா�ைளவிைன7 F�Eறவா= F��யப= சமய7  
 F�ட��அ7 F�ட<ேத FKகி.ற கைலM�  
க�ள�உG� அ7கைலக� கா��யப= கதிM�  
 கா�சிக'� கா�சித� கடKள�� எ=லா�  
பி�ைளவிைள யா�ெடனந. கறிவி<தி ெகைனேய  
 பி�ைளஎன7 ெகா9Eபி�ைள6 ெபய-�ட பதிேய  
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த�ள-ய ெமBய�யா� ேபா@றமணி ம.றி=  
 தனிநடIெசB அரேசஎ. சா@G�அணி2 த�ேள.  84  
4174  நா=வ�ண� ஆசிரம� ஆசார� �தலா  
 நவி.றகைலN ச-த�எலா� பி�ைளவிைள யா�ேட  
ேம=வ�ண� ேதா=வ�ண� க9டறிவா� இைலநT  
 விழி<தி�பா� எ.ெறன7: விள�பியச@ :�ேவ  
கா=வ�ண கைலயாேத வ Tணி=அைல யாேத  
 கா9பனஎ= லா�என7:7 கா��யெமB6 ெபா�ேள  
மா=வ�ண கட2தவைர ேம=வ�ண< ேத@ற  
 வய:நட< தரேசஎ. மாைலஅணி2 த�ேள.  85  
4175  எ\விட<�� எ\Kயி�7:� இல:சிவ� ஒ.ேற  
 எ.னாைண எ.மகேன இர9�=ைல ஆேக  
ெச\விட<ேத அ�ெளாEேச�< திர9ெடன7க9 டறிநT  
 திைக6பைடேய= எ.ெறன7:N ெச6பியச@ :�ேவ  
அ\விட<ேத உ\விட<ேத அம�2த�ேபா= கா��  
 அ:மி:� அ6,ற�� எ:நிைற ெபா�ேள  
ஒ\விடNசி@ சைபஇட<�� ெபா@சைபயி. இட<��  
 ஓ:நட< தரேசஎ. உைரM�அணி2 த�ேள.  86  
4176  இய=ேவதா கமக�,ரா ணக�இதி காச�  
 இைவ�தலா இ2திரசா லகைடயா உைர6பா�  
மய=ஒ�W= மா<திர2தா. சால�என அறி2தா�  
 மகேனநT W=அைன<�� சால�என அறிக  
ெசய=அைன<�� அ��ஒளியா= கா9கஎன என7ேக  
 தி�Kள�ப@ றியஞான ேதசிகமா மணிேய  
அய=அறியா அறிKைடயா� எ=லா�� ேபா@ற  
 ஆEகி.ற அரேசஎ. அலக=அணி2 த�ேள.  87  
4177  ேதா.றியேவ தாகம<ைதN சால�என உைர<ேத�  
 ெசா@ெபா�'� இல7கிய�� ெபாBஎன7க9 டறிேய=  
ஊ.றியேவ தாகம<தி. உ9ைமநின7 கா:�  
 உலகறிேவ தாகம<ைத6 ெபாBஎன7க9 Eண�வாB  
ஆ.றதி� அ��ெசேகா= நின7களி<ேதா� நTேய  
 ஆ�கஅ�� ஒளியா=எ. றளி<ததனிN சிவேம  
ஏ.றதி� அ�ெதன7:� ஈ2தெப�� ெபா�ேள  
 இல:நட< தரேசஎ. இைசM�அணி2 த�ேள.  88  
4178  நா.�க�ந= உ�<திர�க� நாரண�இ2 திர�க�  
 நவி=அ�க� ,<த��த= மத<தைலவ� எ=லா�  
வா.�க<தி= ேதா.றிஅ�� ஒளிசிறிேத அைட2�  
 வானக<�� ைவயக<�� மன�ேபான ப�ேய  
ேத.�க2�9 டவ�எனேவ விைளயாடா நி.ற  
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 சிGபி�ைள7 F�ட�என அ��ெப�Iேசா தியினா=  
தா.மிக7க9 டறிகஎனN சா@றியச@ :�ேவ  
 சைபயி=நட< தரேசஎ. சா@G�அணி2 த�ேள.  89  
4179  தவறாத ேவதா2த சி<தா2த �தலாN  
 சா@Gகி.ற அ2தெமலா� தனி<�ைர7:� ெபா�ைள  
இவறாத D<தசிவ ச.மா�7க நிைலயி=  
 இ�2த�ளா� ெப�Iேசாதி ெகா9டறித= FE�  
எவராX� பிறிெதா.றா= க9டறித= Fடா  
 ெத.ஆைண எ.மகேன அ��ெப�Iேசா திைய<தா.  
தவறா� ெப@றைனநT வாZகஎ.ற பதிேய  
 சைபயி=நட< தரேசஎ. சா@G�அணி2 த�ேள.  90  
4180  ஐய�ேற= எ.மகேன இ6பிற6பி@ றாேன  
 அைடவெதலா� அைட2தைனநT அIசைலஎ. ற�ளி  
ைவயமிைச< தனிஇ�<தி மணி��M� ^��  
 வாZகஎன வாZ<தியஎ. வாZ7ைக�த@ ெபா�ேள  
�Bயஅ�� ெப�Iேசாதி D<தசிவ ெவளிேய  
 Dகமயேம எ=லாIெசB வ=லதனி6 பதிேய  
உBMெநறி கா��மணி ம.றிட<ேத ந�7:�  
 ஒ�ைமநட< தரேசஎ. உைரM�அணி2 த�ேள.  91  
4181  காைலயிேல எ.றன7ேக கிைட<தெப�� ெபா�ேள  
 களி6ேபஎ. க�<தக<ேத கனி2தநG கனிேய  
ேமைலயிேல இ�ைமயிேல ஒ�ைமயிேல தவ<தா=  
 ேமKகி.ற ெப��பயனா� விைளைவஎலா� த�மN  
சாைலயிேல ஒ�பகலி= த2ததனி6 பதிேய  
 சமரசச. மா�7கசக< தைலஅம�2த நிதிேய  
மாைலயிேல சிற2தெமாழி மாைலஅணி2 தாE�  
 மாநட<ெத. அரேசஎ. மாைலM�ஏ@ ற�ேள. 92  
4182  சி@பத�� த@பத�� ெபா@பத<ேத கா�E�  
 சிவபதேம ஆன2த< ேத�பாகி. பதேம  
ெசா@பதக� கட2தத.றி �6பத�� கட2ேத  
 �-யபத �கட2த ெப-யதனி6 ெபா�ேள  
ந@பத�எ. ��^��7 க@பெதலா கண<ேத  
 நா.அறி2� தானாக ந=கியஎ. :�ேவ  
ப@பத<�< தைலவெரலா� ேபா@றமணி ம.றி=  
 பயிX�நட< தரேசஎ. பாட=அணி2 த�ேள.  93  
4183  ஆதியிேல எைனயா9ெட. அறிவக<ேத அம�2த  
 அ6பாஎ. அ.ேபஎ. ஆ�யிேர அ�ேத  
வ Tதியிேல விைளயா�< தி-2தபி�ைள6 ப�வ�  
 மிக6ெப-ய ப�வ�என விய2த�ளி அ�ளா�  

RangaRakes tamilnavarasam.com



ேசாதியிேல விைழKறNெசB தினியெமாழி மாைல  
 ெதாE<திடNெசB தணி2�ெகா9ட �ைரேயசி@ ெபா�வா�  
நTதியிேல நிைற2தநட< தரேசஇ. ற�ேய.  
 நிகZ<தியெசா. மாைலM�நT திகZ<திஅணி2 த�ேள.  94  
4184  கண7:வழ7 க�கட2த ெப�ெவளி7: நEேவ  
 கதி�பர6பி விள:கி.ற க9நிைற2த Dடேர  
இண7க�உG� அ.ப�க�த� இதயெவளி �O��  
 இனி�விள :றநEேவ இல:�ஒளி விள7ேக  
மண7:நG மணேமசி. மயமாBஎ. உள<ேத  
 வய:தனி6 ெபா�ேளஎ. வாZேவஎ. ம�2ேத  
பிண7கறியா6 ெப�2தவ�க� ^ழமணி ம.றி=  
 ெப�நடIெசB அரேசஎ. பித@G�அணி2 த�ேள.  95  
4185  அ�Nசிறிேய. அNசெமலா� ஒ�கண<ேத நT7கி  
 அ�ள�த� மிகஅளி<ேதா� அணிM�என7 கணி2�  
க�7கமல< தய.�தேலா� க9Eமிக விய6ப7  
 கதி���M� ^��எைன7 களி<தா9ட பதிேய  
வ�<தமைற ��வய: மாமணி6ெபா@ Dடேர  
 மன�வா7:7 கட2தெப� வா.நEவா� ஒளிேய  
ப�<தல<தா� வா.தல<தா� பரவியிட6 ெபா�வி=  
 ப-2தநட< தரேசஎ. பா�E�அணி2 த�ேள.  96  
4186  எ<�ைணM� சிறிேயைன நா.�க.மா= �தேலா�  
 ஏற-தா� ெப�நிைலேம= ஏ@றிஉட. இ�2ேத  
ெமB<�ைணயா� தி�வ��ேப� அ�த�மிக அளி<�  
 ேவ9�யவா ற�நாேய. விைளயாட6 ,-2�  
D<தசிவ ச.மா�7க ெநறிஒ.ேற எ:�  
 �லகஅ�� ெசBதெப�I ேசாதியேன ெபா�வி=  
சி<��வாB நட�,-M� உ<தமச@ :�ேவ  
 சி@சைபஎ. அரேசஎ. சிGெமாழிஏ@ ற�ேள.  97  
4187  இ�2தஇட2 ெத-யாேத இ�2தசிறி ேயைன  
 எ\Kலகி= உ�ளவ�� ஏ<திடேம= ஏ@றி  
அ�2தவ�� அய.�தலா� தைலவ�க'� உள<ேத  
 அதிசயி7க< தி�அ��� அளி<தெப�� பதிேய  
தி�2�மைற ��6ெபா�ேள ெபா����பி= உண�2ேதா�  
 திகழ��2 ��ெகா9ட சிவேபாக6 ெபா�ேள  
ெப�2தவ�க� ேபா@றமணி ம.றி=நட� ,-M�  
 ெப�நட<ெத. அரேசஎ. பித@G�அணி2 த�ேள.  98  
4188  :ணமறிேய. ெசBதெப� :@றெமலா :ணமா7  
 ெகா9ட�ளி எ.3ைடய :றி6ெப=லா� ��<�  
மண�Gேப ர��இ.ப அ�தெமன7 களி<�  
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 மணி��M� ^��எைன வாZகஎன வாZ<தி<  
தணவிலிலா ெத.3ள<ேத தா.கல2� நா3�  
 தா3�ஒ� வ�வாகி< தைழ<ேதாக6 ,-2ேத  
அணKGேப� அ��ேசாதி அரDெகாE< த�ளி  
 ஆEகி.ற அரேசஎ. அலக=அணி2 த�ேள.  99  
4189  தைலகா=இ கறியாேத தி-2தசிறி ேயைன<  
 தா.வலி2தா� ெகா9ட�ளி< தைட�O�2 தவி�<ேத  
மைலவGெமB அறிவளி<ேத அ�ள�த� அ�<தி  
 வ=லபச< திகெள=லா� ம�வியிட6 ,-2�  
நிைலMறேவ தா3�அ� ேய3�ஒ� வ�வாB  
 நிைறயநிைற வி<�ய�2த நிைலஅத.ேம= அம�<தி  
அல�தைல6ேப� அ��ேசாதி அரDெகாE< த�ளி  
 ஆEகி.ற அரேசஎ. அலக=அணி2 த�ேள.  100  
 
58. ந@றாB Fற=  
எOசீ�7 கழிெந�ல� ஆசி-ய வி�<த� 
 4190.  காத=ைக� மி:2த ெத.ெசBேவ. எைனநT  
 க9Eெகா� கணவேன எ.றா�  
ஓதX. ,கேழ அ.றிநா. ஒ.G�  
 உவ2திேல. உ9ைமய ீெத.றா�  
ேபைதநா. பிறிேதா� ,கலிேல. ெசBத  
 பிைழெயலா� ெபாG<த�� எ.றா�  
மாதய Kைடய வ�ளேல எ.றா�  
 வர<தினா= நா.ெப@ற மகேள.  1  
4191  மயகிேன. எனி3� வ�ளேல உைனநா.  
 மற6பேனா கனவி3� எ.றா�  
உயகிேன. உ.ைன மற2தி�= ஐேயா  
 உயி�த- யாெதன7 ெக.றா�  
கயகிேன. கயகா வ9ணநி. க�ைண7  
 கடல� தளி<த�� எ.றா�  
வய:சி@ சைபயி= வரதேன எ.றா�  
 வர<தினா= நா.ெப@ற மகேள.  2  
4192  அIச=எ. ெறைனஇ< த�ணநT வ2ேத  
 அ.பினா= அைண<த�� எ.றா�  
பIDேபா= பற2ேத. அBயேவா �.ப�  
 பட�� யாெதன7 ெக.றா�  
ெசIெசேவ என� க�<ெதலா� உன�  
 தி�Kள� அறிMேம எ.றா�  
வIசக� அறியா வ�ளேல எ.றா�  
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 வர<தினா= நா.ெப@ற மகேள.  3  
4193  Yமிேயா ெபா�ேளா வி��பிேல. உ.ைன6  
 ,ண�2திட வி��பிேன. எ.றா�  
காமிஎ. ெறைனநT ைகவிேட= காம7  
 க�<ெதன7 கி=ைலகா9 எ.றா�  
சாமிநT வரK தாZ<தி�= ஐேயா  
 ச@Gநா. த-<திேட. எ.றா�  
மாமி: க�ைண வ�ளேல எ.றா�  
 வர<தினா= நா.ெப@ற மகேள.  4  
4194  அE<�நா. உ.ைன7 கல2த3 பவி7க  
 ஆைசேம@ ெபாகிய ெத.றா�  
தE<திட ��யா தினிNசிG ெபாO��  
 தைலவேன தாZ<திேட= எ.றா�  
ெதாE<�ல :�ளா� b@Gத= வாயா=  
 ெசால�� யாெதன7 ெக.றா�  
மE<தெவ2 �ய�தT�< ெதE<த�� எ.றா�  
 வர<தினா= நா.ெப@ற மகேள.  5  
4195  தE<திட= வ=லா� இ=ைலநி. அ�ைள<  
 த�கந@ ற�ண�ஈ ெத.றா�  
ெகாE<தி�= ஐேயா நி.ன�� ெப�ைம  
 :ைறMேமா :ைற2திடா ெத.றா�  
நE<தய வில�ேபா. றி�<தX. றன7:  
 ஞாயேமா ந9பேன எ.றா�  
வE<தி3� வாேய. அ=ல.நா. எ.றா�  
 வர<தினா= நா.ெப@ற மகேள.  6  
4196  ெபா.ெசB நி.வ�ைவ6 ,ண�2திட நிைன<ேத.  
 ெபாகிய தாைசேம= எ.றா�  
எ.ெசBேவ. எைனM� விOகிய ைதேயா  
 எ.னள வ.Gகா9 எ.றா�  
ெகா.ெசM� உலக� எ.ைனM� உன�  
 :றி6ைபM� :றி<திலா� எ.றா�  
வ.ெசM� அவ�வாB ஓBவெத. ெற.றா�  
 வர<தினா= நா.ெப@ற மகேள.  7  
4197  ெமலி2தஎ. உள<ைத அறி2தைன தயK  
 ேமவிைல எ.ைனேயா எ.றா�  
நலி2தேபா தி.3� பா�<��எ. றி�<த=  
 ந=லவ�7 கE6பேதா எ.றா�  
மலி2த இ\Kலக� வாB6பத� b@ற  
 ைவ<த=உ. மரபல எ.றா�  
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வலி2ெதைன7 கல2த வ�ளேல எ.றா�  
 வர<தினா= நா.ெப@ற மகேள.  8  
4198  ஒ.றிேல. பிறிெதா. G.ன�� ேசாதி  
 ஒ.Gற ஒ.றிேன. எ.றா�  
ந.றிேல. எனி3� நி.தி� வ�ைய  
 ந�பிேன. நய2த�� எ.றா�  
:.றிேல இ�<த@ :-யநா. �யர7  
 :ழியிேல இ�2திேட. எ.றா�  
ம.றிேல நடIெசB வ�ளேல எ.றா�  
 வர<தினா= நா.ெப@ற மகேள.  9  
4199  ஆ�ய பாத< தழக.எ. றைன<தா.  
 அ.பினா= F�ன. எ.றா�  
ேகா�மா தவக� ,-யி3� பிற�7:7  
 FEத= FEேமா எ.றா�  
பா�ய ப�எ. க�<ெதலா� நிர6பி6  
 ப-ெசலா� ,-2தன. எ.றா�  
வா�ய உள�� தளி�<தன. எ.றா�  
 வர<தினா= நா.ெப@ற மகேள.  10  
 
59. பாகி தைலவி ெப@றி உைர<த= 
எ9சீ�7 கழிெந�ல� ஆசி-ய வி�<த�  
 4200.  அ�மதேவ� கைணஒ.ேறா ஐகைணM� விE<தா.  
 அ��அைடM� ஆைசயினா= ஆ�யி�தா. ெபாG<தா�  
இ�மதேமா சிறி��இலா� கலவியிேல எO2த  
 ஏகசிவ ேபாகெவ�ள< திர9Eபடா� எனி3�  
எ�மதேமா எ7:லேமா எ.Gநிைன6 ,ளேத=  
 இவ�மத�� இவ�:ல�� எ=லா�� சிவேம  
ச�மதேமா ேதவ�தி� வாBமலர ேவ9E�  
 சைபயி=நட� ,-கி.ற தனி6ெப-ய �ைரேய.  1  
4201  அகலி�ட(285) கள<தழக� அ�பலவ� தி�<ேதா�  
 ஆைசெய3� ேபBஅக@ற= ஆவதிைல எனேவ  
ெபாகலி�ட தாய��க� ெதாகலி�E6 ேபானா�  
 Yைவ�க� Y�க�ேபா= Y-<� மகிZ2தா�  
எகளி�ட� தி�வ��ம கலI^�ட= அ.றி  
 இர9Eபடா ெதா.றா7கி இ.பைடவி< திடேவ  
தகளி�ட� யா�தி� வாBமலர ேவ9E�  
 சைபயி=நட� ,-கி.ற தனி6ெப-ய �ைரேய.  2  
  (285). அ: அ= என6பி-<� அ\விட<�இ�� என6  
ெபா��ெகா�க - �த@பதி6,. இ�� - நID. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



4202  பன�பழேம எனி3�இ2த6 பசிதவி�<தா= ேபா��  
 பா��என6 பக�கி.ற பாைவய�ேபா= பகரா�  
இன�பழேமா ககல2தா� சிவா3பவ< த=லா=  
 எ2தஅ3 பவகளிX� இNைசஇ=லா� அவ�த�  
மன�பழேமா காேயாஎ. றறி2�வர விE<தா�  
 ம@றவ�ேபா= காDபண< தாைசைவ<� வ�2தா�  
தன�பழேமா ேதவ�தி� வாBமலர ேவ9E�  
 சைபயி=நட� ,-கி.ற தனி6ெப-ய �ைரேய.  3  
4203  ,=லவேர ெபாBஉலக ேபாக�உற விைழவா�  
 ,9ணியேர சிவேபாக� ெபா�2�த@: விைழவா�  
க=லவேர மணிஇவேர எ.றறி2தா� அதனா=  
 கனவிைடM� ெபாBMறK க��கிலா� சிறி��  
ந=லவேர எனி3�உைம நாடாேர= அவைர  
 ந.:மதி யா�இவைள ந9ணஎ9ண� உளேதா  
வ=லவேர fம�தி� வாBமலர ேவ9E�  
 வய:தி� மணிம.றி= வாZெப-ய �ைரேய.  4  
4204  த<�வ�� த<�வIெசB தைலவ�க'� பிற��  
 தனி<தனிேய வலி2�வ2� த.எதி�நி@ கி.றா�  
எ<�ைணM� ம@றவைர ஏெறE<�6 பாரா�  
 இ�விழிக� நT�ெசா-வா� எ.3யி�நா யகேன  
ஒ<�யி-= கல2�ெகா9ட உைடயாBஎ. Gைமேய  
 ஓ�கி.றா� இவ�அளவி= உ<தமேர உம�  
சி<த�எ� ேதவ�தி� வாBமலர ேவ9E�  
 சி@சைபயி= ெபா@சைபயி= திகZெப-ய �ைரேய.  5  
4205  அ.ைனைய7க9 ட�மாநT அ�பல<ெத. கணவ�  
 அ�யவேள= மிகவ�க அ=ல�எனி= இேக  
எ.ைனஉன7 கி�7கி.ற ேத:கஎ. Gைர6பா�  
 இNைசஎலா� உ�மிட<ேத இைச2தன�இ கிவைள  
�.ைனய�எ. ெற9ணாதT� தாZ<தி�6ப�ீ ஆனா=  
 �Eகிஉயி� விE<திEவா� கEகிவர= உளேத=  
ம.னவேர உம�தி� வாBமலர ேவ9E�  
 வய:தி� மணிம.றி= வாZெப-ய �ைரேய.  6  
4206  கரவறியா அ�பல<ெத. கணவைர7க9 டல�  
 க9�யிேல. உ9�ெகாேள. களி<தமேர. எ.பா�  
இரவறியா� பகலறியா� எதி�வ�கி. றவைர  
 இ.னவ�எ. றறியா�இ கி.ன=உழ7 கி.றா�  
வரெவதி�பா�< �ழ=கி.றா� இவ�அளவி= உம�  
 மன7க�<தி. வ9ண�எ� வாBமலர ேவ9E�  
விரK�ஒ� கண��இனி< தாZ7கி=உயி� த-யா�  
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 ெமB6ெபா�வி= நட�,-M� மிக6ெப-ய �ைரேய.  7  
4207  ஊராைச உடலாைச உயி�ெபா�ளி. ஆைச  
 உ@றவ�ெப@ றவராைச ஒ.Gமிலா� உம�  
ேபராைச6 ேபBபி�<தா� க�'9E பித@G�  
 பிNசிஎன6 பித@Gகி.றா� பிற�ெபய�ேக� ��ேலா  
நாராசI ெசவி,:2தா= எ.னநலி கி.றா�  
 நாடறி2த தி�எ=லா� நைகஇவ� அளவி=  
நT�ஆைச6 ப�ட�9ேட= வாBமலர ேவ9E�  
 நி<தியமா மணிம.றி= நிகZெப-ய �ைரேய.  8  
4208  எ.3யி-= கல2�ெகா9டா� வ-=அவ�தா� இ�7க  
 இட�,ைனக எ.கி.றா� இNைசமய மாகி<  
த.3யி�த. உட=மற2தா� இ�2தறியா� பE<��  
 த-<தறியா� எO2ெதO2� தனி<ெதா�சா� தி-வா�  
அ.ன�ண அைழ<தாX� ேக�பதிலா� உலகி=  
 அணகைனயா� அதிசயி7:� :ணக�பல ெப@றா�  
மி.னிவைள விைழவ�9ேட= வாBமலர ேவ9E�  
 ெமB6ெபா�வி= நட�,-M� மிக6ெப-ய �ைரேய.  9  
4209  அ�பல<ேத நட�,-M� என�தனி< தைலவ�  
 அ.,ட.எ. உளகல2ேத அ��ெப�Iேசா தியினா=  
த�பல<ேத ெப��ேபாக2 த2திEவா� இ�தா.  
 ச<தியIச< தியமதனா= சா�2தவ�தா� இ�7க  
எ�பல<ேத மலரைணைய6 ,ைனகஎன6 பலகா=  
 இய�,கி.றா� இவ�அளவி= இைச2�fம த�ளா�  
ெச�பல<ேத உGத�ண� வாBமலர ேவ9E�  
 சி@சைபெபா@ சைபஓகி< திகZெப-ய �ைரேய.  10  
 
60. தைலவி வ�2த=  
எ9சீ�7 கழிெந�ல� ஆசி-ய வி�<த�  
 4210.  ப�வமிலா7 :ைறயாேலா ப:திவைக யாேலா  
 பழ7கமிலா ைமயினாேலா ப�@Gவிைன யாேலா  
இ�வைகமா ையயினாேலா ஆணவ<தி னாேலா  
 எ.னாேலா பிறராேலா எதனாேலா அறிேய.  
ச�வ=ஒழி2 ெத.மனமா� பாகிபைக யானா�  
 தனி<தபைர எ3�வள�<த தாM��க� பாரா�  
நி�வமட6 ெப9கெளலா� வல�ெகாழி7 கி.றா�  
 நி,ண�எக� நடராய� நிைனைவஅறி2 திலேன.  1  
4211  அ�பல<ேத தி�நடIெசB அ�மல�எ. ��ேம=  
 அணி2திட�. சிலெசா.ேன. அதனாேலா அ.றி  
எ�பல<ேத எ�மிைறவ. எ.ைனமண� ,-வா.  
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 எ.Gெசா.ேன. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
வ�பிைச<ேத. எனஎன� பாகிபைக யானா�  
 வள�<ெதE<த தனி<தாM� மல�2��க� பாரா�  
நி�பமர7 கனியானா� ம@ைறய�க� எ=லா�  
 நி,ண�எக� நடராய� நிைனைவஅறி2 திலேன.  2  
4212  க9_றேக. உறகி3�எ. கணவெராE கல7:�  
 கனவ.றி இைலஎ.ேற. அதனாேலா அ.றி  
எ9_றகா நிலவி=அவ� இ�7:மிட� ,:ேவ.  
 எ.Gைர<ேத. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
ெப9ணடகா� என<ேதாழி ேபசி�க கE<தா�  
 ெப�2தயவா= வள�<தவ'� வ�2தயலா� ஆனா�  
ம9ணடகா6 பழிFறி ம@றவ�க� இ�2தா�  
 வ�ள=நட ராய�தி� உ�ள�அறி2 திலேன.  3  
4213  எ=லாIெசB வ=ல�ைர எ.கணவ� எ.றா=  
 என7:�ஒ.G நின7:�ஒ.றா எ.றஅத னாேலா  
இ=லாைம என7கி=ைல எ=லா�7:2 த�ேவ.  
 எ.Gெசா.ேன. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
க=லா�ேபா= எ.ைன�க� கE<�நி.றா� பாகி  
 களி<ெதE<� வள�<தவ'� கல2தன�அ :டேன  
ெச=லாைம சில,க.G சி-7கி.றா� மடவா�  
 சி<த�நட ராய�தி�N சி<தமறி2 திலேன.  4  
4214  இNைசஎலா� வ=ல�ைர எ.ைனமண� ,-2தா�  
 ஏ�என7 கிைணஎவ�க� எ.றஅத னாேலா  
எNசமய< ேதவைரM� இனிமதி7க மா�ேட.  
 எ.Gெசா.ேன. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
நNDமர7 கனிேபாேல பாகிமன கச2தா�  
 நய2ெதE<� வள�<தவ'� கய2ெதE6,6 ,க.றா�  
அNசமிலா� இவ�எ.ேற அல�உைர<தா� மடவா�  
 அ9ண=நட ராய�தி� எ9ண�அறி2 திலேன.  5  
4215  வIசமிலா< தைலவ�7ேக மாைலயி�ேட. எ=லா  
 வாZK�எ.ற. வாZெவ.ேற. அதனாேலா அ.றி  
எIசXேற. ம@றவ�ேபா= இற2�பிற2 �ழேல.  
 எ.Gெசா.ேன. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
அID�க கா��நி.றா� பாகிஎைன வள�<த  
 அ.ைனM�அ6 ப�யாகி எ.ைன�க� பாரா�  
ெநIDர<த ெப9கெளலா� நT��நைக7 கி.றா�  
 நி�<த�நட ராய�தி�7 க�<ைதஅறி2 திலேன.  6  
4216  அ.ன�ண அைழ<தன�நா. ஆE�மல� அ�<ேத.  
 அ�2�கி.ேற. எனஉைர<ேத. அதனாேலா அ.றி  
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எ.3யி�நா யகெனாEநா. அைணM�இட� எேக  
 எ.Gைர<ேத. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
�.3ெநறி7 ெகா��ைணயா� ேதாழிமன கச2தா�  
 �ணி2ெதE<� வள�<தவ'� ேசா�2த�க� ஆனா�  
ெந.ன=ஒ<த ெப9கெளலா F�நைக7 கி.றா�  
 நி,ண�எக� நடராய� நிைனைவஅறி2 திலேன.  7  
4217  ெபா�நடIெசB �ைர�க<ேத தளதளஎ. ெறாளி��  
 ,.னைகஎ. ெபா��எ.ேற. அதனாேலா அ.றி  
இ�வைரM� வர7காேண. தைடெசBதா� எவேரா  
 என6,க.ேற. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
,��கெகா9 ெடன�தனி< ேதாழிமன2 தி-2தா�  
 ,-2ெதE<� வள�<தவ'� ,�ைமசில ,க.றா�  
ம�Kக2� களி<தவ�ேபா= ெப9க�ெநா�7 கி.றா�  
 வ�ள=நட ராய�தி� உ�ளமறி2 திலேன. 8  
4218  க9கல2த க�வ�எ.ைன7 ைககல2த த�ண�  
 கரண�அறி2 தில.எ.ேற. அதனாேலா அ.றி  
எ9கல2த ேபாகெமலா� சிவேபாக2 தனிேல  
 இ�2தெத.ேற. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
வி9கல2த மதி�க2தா. ேவGப�டா� பாகி  
 விய2ெதE<� வள�<தவ'� ேவGசில ,க.றா�  
ப9கல2த ெமாழிமடவா� பழிFற லானா�  
 ப<த�,கZ நடராய� சி<த�அறி2 திலேன.  9  
4219  மாடமிைச ஓ:நிலா ம9டப<ேத மகிZ2ேத.  
 வ�ளெலாE நாென.ேற. அதனாேலா அ.றி  
ஈடறியாN Dக�,கல எ.னாேல ��யா  
 ெத.Gைர<ேத. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
ஏடவிZY :ழ@ேகாைத< ேதாழி�க� ,ல�2தா�  
 எைனஎE<� வள�<தவ'� இர7கமிலா� ஆனா�  
நாடறிய6 ெப9கெளலா F�நைக7 கி.றா�  
 ந=லநட ராய�க�< ெத=ைலஅறி2 திலேன.  10  
4220  க@Yர� மண7கி.ற ெத.ேமனி �O��  
 கணவ�மண� அ�ெவ.ேற. அதனாேலா அ.றி  
இ@Yைவ அறிMம� நட2தவ9ண� எ=லா�  
 எ.Gைர<ேத. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
ெபா@Yவி. �க�விய�<தா� பாகிஅவ 'டேன  
 ,-2ெதE<� வள�<தவ'� க-2த�க� பைட<தா�  
ெசா@Yைவ< ெதாE7கி.றா� கா=க�கைள யாேத  
 �.3நட ராய�க�< ெத=ைலஅறி2 திலேன.  11  
4221  ம.3தி�N சைபநEேவ மணவாள �டேன  
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 வழ7கா� வல�ெப@ேற. எ.றஅத னாேலா  
இ.3�அவ� வதனஇள நைககாணN ெச=ேவ.  
 எ.Gெசா.ேன. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
மி.3�இைட6 பாகிஒ� விதமாக நட2தா�  
 மிக6ப-வா= வள�<தவ'� ெவB�யி�<�6 ேபானா�  
அ.னநைட6 ெப9கெளலா� சி.னெமாழி ,க.றா�  
 அ<த�நட ராய�தி�N சி<த�அறி2 திலேன.  12  
4222  க�'9டா� என6,க.றT� கனகசைப நEேவ  
 க9டதலா= உ9டதிைல எ.றஅத னாேலா  
எ�'9ட ம@றவ�ேபா= எ.ைனநிைன யாதT�  
 எ.Gைர<ேத. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
உ�'9ட மகிZNசிஎலா� உவ��நி.றா� பாகி  
 உவ2�வள�< தவ'�எ.பா= சிவ2தக9ண� ஆனா�  
��'9ட ெப9கெளலா� ^Z2�ெநா�7 கி.றா�  
 D<த�நட ராய�தி�N சி<த�அறி2 திலேன.  13  
4223  கா-ைகய�ீ எ=i�� காணவ�மி. என�  
 கணவ�அழ கிைனஎ.ேற. அதனாேலா அ.றி  
ஏ-கவா< தி�உ�ைவ எOத�� யாேத  
 எ.Gெசா.ேன. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
கா-கவா7 :ழ=ேசார7 கE<ெதO2தா� பாகி  
 க9ெபாG<� வள�<தவ'� ,9ெபாG<தா� உள<ேத  
ேந-கவா6 ெப9க�ெமாழி6 ேபா�இகவா ெதE<தா�  
 நி�<த�நட ராய�தி�7 க�<ைதஅறி2 திலேன.  14  
4224  க9ேணG பE�எனநா. அIDகி.ேற. என�  
 கணவ�வ� வ�காண@ ெக.றஅத னாேலா  
எ9ணாத மன<தவ�க� காணவிைழ கி.றா�  
 எ.Gைர<ேத. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
ந9ணா-= கE<த�க� ேதாழிெப@றா� அவைள  
 ந=கிஎைன வள�<தவ'� ம=கியவ. பE<தா�  
ெப9ணாய� பலபலK� ேபDகி.றா� இேக  
 ெப-யநட ராய�உ�ள6 பி-ய�அறி2 திலேன.  15  
4225  க@Yர� ெகாண�2�வ�மி. எ.கணவ� வ2தா=  
 க9ெணNசி= கழி7கஎ.ேற. அதனாேலா அ.றி  
எ@Yத நிைலயவ�த� தி�வ�<தா மைர7கீZ  
 எ.Gெசா.ேன. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
வ@Yத வன�ேபா.றா� பாகியவ� தைன�.  
 மகிZ2�ெப@றி ெகைனவள�<தா� விைனவள�<தா� ஆனா�  
வி@Yஒ� fத=மடவா� ெசா@ேபா�ெசB கி.றா�  
 வி9ணிலK நடராய� எ9ண�அறி2 திலேன.  16  

RangaRakes tamilnavarasam.com



4226  மைனஅைண2த மலரைணேம= எைனஅைண2த ேபா�  
 வ�KDக வ�வாேன. எ.றஅத னாேலா  
இைனவறிேய. �.,-2த ெப�2தவ�எ. ,க=ேவ.  
 எ.Gைர<ேத. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
,ைன�க�ஓ� க-�கமாB6 ெபாகிநி.றா� பாகி  
 ,O:மன< தவளாகி அO:கி.றா� ெசவிலி  
பைனMல�2த ஓைலஎன6 ெப9க�ஒலி7 கி.றா�  
 ப9ணவ�எ. நடராய� எ9ண�அறி2 திலேன.  17  
4227  தாZ:ழi� எைனNச@ேற தனி7கவி�டா= என�  
 தைலவைர7கா9 :வ=எ.ேற. அதனாேலா அ.றி  
ஏZகடலி@ ெப-த.ேறா நா.ெப@ற இ.ப�  
 எ.Gைர<ேத. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
FZெகாதி6ப ெதன7ெகாதி<தா� பாகிஎைன வள�<த  
 ேகாைதம�9 டாEகி.ற ேபைதஎன= ஆனா�  
^Zமட2ைத மா�கெளலா� b@றிநைக7 கி.றா�  
 D<த�நட ராய�தி�N சி<த�அறி2 திலேன.  18  
4228  தனி<தைலவ� வ�கி.ற த�ண�இ� மடவ T�  
 தனி7கஎைன விEமி.எ.ேற. அதனாேலா அ.றி  
இனி<தDைவ எ=லா�எ. கணவ�அ�N Dைவேய  
 எ.Gைர<ேத. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
பனி<த:ளி� கால<ேத சனி<தசல� ேபா.றா�  
 பாகிஎைன வள�<தவ'� b:�க ெகா9டா�  
கனி<தபழ� விE<�மி.னா� காBதி.3 கி.றா�  
 க�<த�நட ராய�தி�7 க�<ைதஅறி2 திலேன.  19  
4229  அ��ெபா.அைன யா�என� �ைரவ��ஓ� சமய�  
 அகலநி.மி. அணகைனய�ீ எ.றஅத னாேலா  
இ��,மண� ஆனாX� இளகிவிE க9டா=  
 எ.Gைர<ேத. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
க��பைனயா� பாகிM�நாB7 கEகைனயா� ஆனா�  
 களி<ெத.ைன வள�<தவ'� ,ளி<தி.றா� ஒ<தா�  
வி��,கி.ற ெப9கெளலா� அ��,கி.றா� அல�தா.  
 வி<தக�எ. நடராய� சி<த�அறி2 திலேன.  20  
4230  மணவாள� வ�கி.ற த�ண�இ� மடவ T�  
 மைற2தி�மி. நTவி�எ.ேற. அதனாேலா அ.றி  
எணேம� fம7ெகைன<தா. யா�தE7க7 FE�  
 எ.Gைர<ேத. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
:ணநTE பாகிஅவ� எ�மிைறைய நிைனயா�  
 :ணெகா9டா� வள�<தவ'� பண�வி9டா� ஆனா�  
மணநTE :ழ.மடவா� :ணநTE கி.றா�  
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 வ�ள=நட ராய�தி� உ�ள�அறி2 திலேன.  21  
4231  பதிவ��ஓ� த�ண�இ� நTவி�அவ� வ�ைவ6  
 பா�6பத@:< தரமி=i� எ.றஅத னாேலா  
எதிX�என7 கிNைசஇ=ைல அவர�7க9 அ=லா=  
 எ.Gைர<ேத. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
மதி�க<தா� பாகிஒ� விதி�க<தா� ஆனா�  
 மகிZ2ெத.ைன வள�<தவ'� இகZ2�பல ,க.றா�  
�திெசBமட மாத�எலா� சதிெசBவா� ஆனா�  
 D<த�நட ராய�தி�N சி<த�அறி2 திலேன.  22  
4232  ம.றாE கணவ�தி� வா�<ைதஅ.றி உம�  
 வா�<ைதஎ.ற. ெசவி7ேகறா ெத.றஅத னாேலா  
இ.றாவி அ.னவ�7:< தனி<தஇட காேண.  
 எ.Gைர<ேத. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
�.றாைன அவிZ2�விழ �Eகிநட7 கி.றா�  
 �த@பாகி வள�<தவ'� மத�6,ட.ெச= கி.றா�  
ஒ.றாத மன6ெப9க� ெவ.றா-. அE<தா�  
 ஒ�<தநட ராய�தி�7 க�<ைதஅறி2 திலேன.  23  
4233  F�யஎ. கணவ�எைன7 Fடாம@ கைல7க7  
 FEவேதா f�மாேல எ.றஅத னாேலா  
ஏ�எைன அறியாேரா சைப7:வ� வாேரா  
 எ.Gைர<ேத. இதனாேலா எதனாேலா அறிேய.  
நா�யஎ. பாகிமன [�நி.G ேபானா�  
 ந9ணிஎைன வள�<தவ'� எ9ணியவா றிைச<தா�  
ேத�யஆ யகெளலா� F�உைர7 கி.றா�  
 தி�<த�நட ராய�தி�7 க�<ைதஅறி2 திலேன.  24  
 
61. ஞானசித�பர ெவ9பா: தி=ைலM� பா�வதி,ர��  
ேந-ைச ெவ9பா 
 4234.  அ.ைனய6ப. மாவின<தா� ஆB:ழலா� ஆைசயினா=  
ெத.ைனஒ6ப நT9ட சிGெநIேச - எ.ைனஎ.ைன  
யாவைகேச� வாயி= எயி@றி=ைல எ.கிைலேய  
ஆவைகஐ2 தாB6பத�ஆ றா�2�.  1  
4235  நT�7கிைச2த நாம நிைல[.G ெகா9டெபய�  
ேபா�7கிைச2த ெத.றறியா6 ,.ெனIேச - நT�7கிைச2ேத  
ஒ.Gஒ.Gஒ.G ஒ.Gஒ.Gஒ.G ஒ.Gஒ.G தி=ைலமணி  
ம.ெறா.G வாைன மகிZ2�.  2  
4236  ஈ@றி=ஒ.றாB ம@ைற இய=வ�7க மாகியேப�  
ஏ@ற பறைவ இ�ைம7:� - சா@Gவைம  
அ.ேற தைலமக�கா அ�பலவ� த�பா=ஏ(:)  
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எ.ேற என7:நின7 :�.  3  
4237  ைக<தைலேம லி�டைலயி@ க9_ைடயா. கா=மல�7:7  
ைக<தைலேம லி�டைலயி@ க9ணT�ெகா9 - EB<தைலேம=  
காணாேய= உ9ைம7 கதிநிைலைய7 ைக7கணியா7  
காணாேய ெநIேச களி<�.  4  
4238  க=ேலா மணேலா கனிேயா க��ேபாஎ.(G)  
எ=ேலா�� இேக இ�7கி.ேறா� - ெசா=ேலா�  
அ�வாB அத.ெபா�ளாB அ6பாலாB யா�7:�  
ெபா�வாB ந�7கி.ற ேபா�.  5  
4239  அ�பா� அதிேல அைட2�வதி ம@றா(:)  
அதி=ஏைழ ைய6,ரெமB ய.பா= - அதிேல  
நலேம வதிேலநி. னாP� தி�வ�  
பலேமவ7 கா�E� ப-D.  6  
4240  ந�பா� வதிபாக ன�,ர<தி= நி.Gவ2ேதா.  
அ�பார< ெத.கிழ7ேக அ�பல<தா. - ெவ�பா�  
பா�<தா= அளி6பா. ெத-MI சித�பர�நT  
பா�<தாBஇ6 பா��. ப-D.  7  
4241  ந�6பா� வதிதி=ைல ந@ேகா ,ர<தி.  
அ�6பாைவ M�(286)வட7ேக ஆ�2� - ெகா�6பாய  
நி.G வள�மைலேபா= ெநIேசபா�< தா=ெத-M�  
இ.ெற\விட< ெத.னிலி6பா� �=.  8  
  (286). அ�6பா�ைவM� - �த@பதி6,, சிவாசா-ய� அகவ@ பதி6,., ெபா. D., பி. 
இரா.,  
4242  Yமி ெபா�2� ,ர<ேத(287) நம�சிவ  
காமிதைன ேவ�E7 கல2தம�2தா. - ேநமி  
அளி<தா.மா= க9மல�7 கான2த7 F<தி=  
களி<தா. அவ.றா. களி<�.  9  
  (287). Yமிெபா�2�,ர� - பா�வதி,ர�. Yமி - பா�, ெபா�2� - வதி.  
 
62. சிவபதி விள7க�  
எOசீ�7 கழிெந�ல� ஆசி-ய வி�<த�  
 4243.  உைரவள� கைலேய கைலவள� உைரேய உைரகைல வள�த� 
ெபா�ேள  
விைரவள� மலேர மல�வள� விைரேய விைரமல� வள�த� நறேவ  
கைரவள� த�ேவ த�வள� கைரேய கைரத� வள�கிள� கனிேய  
பைரவள� ஒளிேய ஒளிவள� பைரேய பைரெயாளி வள�சிவ பதிேய.  1  
4244  ஒளிவள� உயிேர உயி�வள� ஒளிேய ஒளிMயி� வள�த�� உண�ேவ  
ெவளிவள� நிைறேவ நிைறவள� ெவளிேய ெவளிநிைற வள�த� விைளேவ  
வளிவள� அைசேவ அைசவள� வளிேய வளியைச வள�த� ெசயேல  

RangaRakes tamilnavarasam.com



அளிவள� அனேல அன=வள� அளிேய அளியன= வள�சிவ பதிேய.  2  
4245  அ�வள� இயேல இய=வள� அ�ேய அ�யிய= வள�த� கதிேய  
��வள� ெபா�ேள ெபா��வள� ��ேய ��ெபா�� வள�Dக நிதிேய  
ப�வள� விைதேய விைதவள� ப�ேய ப�விைத வள�பல நிகZேவ  
த�வள� �கிேல �கி=வள� த�ேய த��கி= வள�சிவ பதிேய.  3  
4246  சிர�வள� �தேல �த=வள� சிரேம சிர�த= வள�த� ெசறிேவ  
தர�வள� நிைலேய நிைலவள� தரேம தரநிைல வள�த� தகேவ  
வர�வள� நிைறேய நிைறவள� வரேம வரநிைற வள�த� வயேம  
பர�வள� பதேம பத�வள� பரேம பரபத� வள�சிவ பதிேய.  4  
4247  தி�வள� வளேம வள�வள� தி�ேவ தி�வள� வள�த� திகZேவ  
உ�வள� வ�ேவ வ�வள� உ�ேவ உ�வ� வள�த� �ைறேவ  
க�வள� அ�ேவ அ�வள� க�ேவ க�வ� வள�நவ கதிேய  
:�வள� ெநறிேய ெநறிவள� :�ேவ :�ெநறி வள�சிவ பதிேய.  5  
4248  நிைறவள� �ைறேய �ைறவள� நிைறேய நிைற�ைற வள�ெப� ெநறிேய  
ெபாைறவள� ,விேய ,விவள� ெபாைறேய ,விெபாைற வள�த� ,னேல  
�ைறவள� கடேல கட=வள� �ைறேய �ைறகட= வள�த� Dைதேய  
மைறவள� ெபா�ேள ெபா��வள� மைறேய மைறெபா��வள�சிவபதிேய.  6  
4249  தவ�வள� தையேய தையவள� தவேம தவநிைற தையவள� ச�ேர  
நவ�வள� ,ரேம ,ர�வள� நவேம நவ,ர� வள�த�� இைறேய  
�வ�வள� :ணேம :ண�வள� �வேம �வ:ண� வள�த� திகZேவ  
சிவ�வள� பதேம பத�வள� சிவேம சிவபத� வள�சிவ பதிேய.  7  
4250  நட�வள� நலேம நல�வள� நடேம நடநல� வள�த�� ஒளிேய  
இட�வள� வலேம வல�வள� இடேம இட�வல� வள�த�� இைசேவ  
திட�வள� உளேம உள�வள� திடேம திடKள� வள�த� தி�ேவ  
கட�வள� உயிேர உயி�வள� கடேம கட�யி� வள�சிவ பதிேய.  8  
4251  அ�வள� அ_ேவ அ_வள� அ�ேவ அ�வ_ வள�த�� உறேவ  
வி�வள� ஒளிேய ஒளிவள� வி�ேவ வி�ஒளி வள�த� ெசயேல  
ம�வள� Dைவேய Dைவவள� ம�ேவ ம�KG Dைவவள� இயேல  
ெபா�வள� ெவளிேய ெவளிவள� ெபா�ேவ ெபா�ெவளி வள�சிவ பதிேய.  9  
4252  நிதிவள� நிலேம நில�வள� நிதிேய நிதிநில� வள�த� நிைறேவ  
மதிவள� நலேம நல�வள� மதிேய மதிநல� வள�த� பரேம  
கதிவள� நிைலேய நிைலவள� கதிேய கதிநிைல வள�த� ெபா�ேள  
பதிவள� பதேம பத�வள� பதிேய பதிபத� வள�சிவ பதிேய.  10  
 
63. ஞாேனாபேதச�  
கலிவி�<த� ; ப9: ந�டராக�  
 4253.  க9ேண க9மணி ேய - க�< - ேதக�< தி.கனி ேவ  
வி9ேண வி9ணிைற ேவ - சிவ - ேமதனி ெமB6ெபா� ேள  
த9ேண� ஒ9மதி ேய - எைன< - த2த தயாநிதி ேய  
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உ9ேண� உ�ெளாளி ேய - என7 - :9ைம உைர<த� ேள.  1  
4254  வளிேய ெவ9ெண�6 ேப - :ளி� - மாமதி ேயகன ேல  
ெவளிேய ெமB6ெபா� ேள - ெபா�� - ேமவிய ேமனிைல ேய  
அளிேய அ@,த ேம - அ� - ேதஅறி ேவஅர ேச  
ஒளிேய உ<தம ேன - என7 - :9ைம உைர<த� ேள.  2  
4255  அ.ேப எ.னர ேச - தி� - வ�பல< தார� ேத  
எ.ேப உ�'� க7 - கல2 - ெத.3 ளி�2தவ ேன  
இ.ேப எ.னறி ேவ - பர - ேமசிவ ேமெயன ேவ  
உ.ேப ேரா�கி. ேற. - என7 - :9ைம உைர<த� ேள.  3  
4256  தைனயா ெவ.றைழ< ேத - அ�� - ச<தி யளி<தவ ேன  
அைனயா ய6ப3 மாB - என7 - கா-ய னானவ ேன  
இைனயா ெத.ைனM ேம= - நிைல - ஏ@Gவி< தா9டவ ேன  
உைனயா. ஏ<�கி. ேற. - என7 - :9ைம உைர<த� ேள.  4  
4257  �6பா� ெசIDடேர - அ�� - ேசாதி Dக7கட ேல  
அ6பா எ.னர ேச - தி� - வ�பல< தார� ேத  
இ6பா -@பசி7 ேக - த2த - இ.Dைவ ந=Xண ேவ  
ஒ6பாB ஒ6ப- யாB - என7 - :9ைம உைர<த� ேள.  5  
4258  எ.ேற ெய.G 'GI - Dட - ேரஎைன ஈ.றவ ேன  
ந.ேற ந9ெபன7 ேக - மிக - ந=கிய நாயக ேன  
ம.ேற� மாமணி ேய - Dக - வாZ7ைகயி. ெமB6ெபா� ேள  
ஒ.ேற ெய.Gைண ேய - என7 - :9ைம உைர<த� ேள.  6  
4259  தி�ேவ ெத�ள� ேத - அ�� - சி<த சிகாமணி ேய  
க�ேவ ர@றிட ேவ - கைள - கி.றெவ. க9_த ேல  
ம�ேவ மாமல ேர - மல� - வாZகி.ற வானவ னா�  
உ�ேவ எ.:� ேவ - என7 - :9ைம உைர<த� ேள.  7  
4260  தைடயா K2தவி�< ேத - எைன< - தாகி7ெகா9 டா9டவ ேன  
அைடயா ய.பில� பா= - என7 - க.ெபாE த2தெப �  
ெகாைடயாB :@றெம லா - :ண - ெகா9ட: ண7:.ற ேம  
உைடயாB உ<தம ேன - என7 - :9ைம உைர<த� ேள.  8  
4261  ெப9ணாB ஆ_� வாB - எைன6 - ெப@றெப �2தைக ேய  
அ9ணா எ.னர ேச - தி� - வ�பல< தாEகி. ேறாB  
எ9ணா நாய� ேய. - களி< - தி�டK ணைவெய லா�  
உ9ணா �9டவ ேன - என7 - :9ைம உைர<த� ேள.  9  
4262  ந2நா Xகட2 ேத - ஒளி� - ஞானச பாபதி ேய  
ெபா.னா �Iசைப யாB - அ�� - Yரண ,9ணிய ேன  
எ.னா= ஆவெதா. G� - உன7 - கி=ைலெய னி3ெம2 தாB  
உ.னா= வாOகி. ேற. - என7 - :9ைம உைர<த� ேள.  10  
 
64. ஆர�த6 ேபG  
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கலிவி�<த� ; ப9: ந�டராக�  
 4263.  விைரேச� ெபா.மல ேர - அதி= - ேமவிய ெச2ேத ேன  
கைரேச� �7கனி ேய - கனி - யி@Dைவ யி.பய ேன  
பைரேச� உ�ெளாளி ேய - ெப�� - ப@ற�ப லநடI ெசB  
அைரேச த2தைன ேய - அ� - ளார� த2தைன ேய.  1  
4264  வி9ணா� ெசIDட ேர - Dட� - ேமவிய உ�ெளாளி ேய  
த9ணா� ெவ9மதி ேய - அதி= - தகிய த9ண� ேத  
க9ணா� ெமB7கன ேல - சிவ - காம6ெப9 காதல ேன  
அ9ணா த2தைன ேய - அ� - ளார� த2தைன ேய.  2  
4265  �6பா� ெசIசைட யாB - அ�� - ேசாதிN Dக7கட ேல  
ெச6பா ேமனிைல7 ேக - சிறி - ேயைனN ெசX<திய வா  
எ6பா X�,க O� - ெபா� - இ.ப நட�,- M�  
அ6பா த2தைன ேய - அ� - ளார� த2தைன ேய.  3  
4266  ெமBயா ெமBய� ேள - எ.G - ேமவிய ெமB6ெபா� ேள  
ைகயா �கனி ேய - fத@ - க9ெகா9ட ெசக�� ேப  
ெசBயாB ெவ9ணிற< தாB - தி�N - சி@ற�ப லநடI ெசB  
ஐயா த2தைன ேய - அ� - ளார� த2தைன ேய.  4  
4267  ெபாறிேவ றி.றி நிைன - நித� - ேபா@G� ,னித� ேள  
:றிேவ றி.றி நி.ற - ெப�I - ேசாதி7 ெகாOIDட ேர  
ெசறிேவ தகெள லா� - உைர - ெசBய நிைற2திE� ேப�  
அறிேவ த2தைன ேய - அ� - ளார� த2தைன ேய.  5  
4268  �<தா �<த� ேள - ஒளி� - கி.ற �O�த ேல  
சி<தா சி<திஎ லா2 - தர - வ=ல ெசOIDட ேர  
பி<தா பி<தென ைன - வலி2 - தா9ட ெப�2தைக ேய  
அ<தா த2தைன ேய - அ� - ளார� த2தைன ேய.  6  
4269  த.ேன -=லவ ேன - எைன< - த2த தயாநிதி ேய  
ம.ேன ம.றிட< ேத - நடI - ெசBMெம. வாZ�த ேல  
ெபா.ேன எ.3யி ேர - உயி - ��நிைற Yரண ேம  
அ.ேன த2தைன ேய - அ� - ளார� த2தைன ேய.  7  
4270  ஒளிேய அ\ெவாளி யி. - நE - உ�ெளாளி7 :�ெளாளி ேய  
ெவளிேய எ\ெவளி M� - அட - கி.ற ெவGெவளி ேய  
தளிேய அ�பல< ேத - நடI - ெசBM2 தயாநிதி ேய  
அளிேய த2தைன ேய - அ� - ளார� த2தைன ேய.  8  
4271  ம�ேளB ெநIசக ேன. - மன - வா�டெம லா2தவி�< ேத  
ெத�ேள ேயா�வ� வாB - உறN - ெசBத ெசOIDட ேர  
ெபா�ேள சி@சைப வாZ - KG - கி.றெவ. ,9ணிய ேன  
அ�ேள த2தைன ேய - அ� - ளார� த2தைன ேய.  9  
4272  �.ேப எ.றைன ேய - வலி2 - தா�ெகா9ட �.னவ ேன  
இ.ேப எ.3யி ேர - எைன -ஈ.ற இைறயவ ேன  
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ெபா.ேப ர�பல வா - சிவ - ேபாகIெசB சி@சைப வாZ  
அ.ேப த2தைன ேய - அ� - ளார� த2தைன ேய.  10  
4273  பவேன ெவ�பவ ேநாB - தைன< - தT�7:� பரIDட ேர  
சிவேன ெச�ெபா� ேள - தி�N - சி@ற� பலந�6 பாB  
தவேந ய�ெபG வா� - தைம< - தாகி ய��ெசய வ=  
லவேன த2தைன ேய - அ� - ளார� த2தைன ேய.  11  
4274  ேதனாB< தT�பழ மாBN - Dைவ - ேச�க�� பாய� த�  
தானாB அ.ப� ேள - இனி7 - கி.ற தனி6ெபா� ேள  
வானாB7 காலன லாB6 - ,ன - லாயதி= வாZ,வி யாB  
ஆனாB த2தைன ேய - அ� - ளார� த2தைன ேய.  12  
4275  ெபா�ேய@ :�,ய ேன - அ�� - ெபா.ன� பல<தர ேச  
ெச�ேய@ க.றளி< தாB - தி�N - சி@ற� பலNDட ேர  
க�ேய@ க.ைனெய 3I - சிவ - காம7 ெகாைடMைட யாB  
அ�ேய@ கி.றளி< தாB - அ� - ளார� த2தைன ேய.  13  
 
65. உபேதச வினா  
கலி<தாழிைச  
 4276.  ேவதா2த நிைலெயாE சி<தா2த நிைலM�  
 ேமK� ெபா�நட� நா.காண= ேவ9E�  
நாதா2த< தி�வ Tதி நட6பாேயா ேதாழி  
 நடவாம= எ.ெமாழி கட6பாேயா ேதாழி. 1  
4277  ெதா�பத உ�ெவாE த<பத ெவளியி=  
 ேதா.றசி பதநட� நா.காண= ேவ9E�  
எ�பதமாகி இைசவாேயா ேதாழி  
 இைசயாம= வ Tணிேல அைசவாேயா ேதாழி.  2  
4278  சி.மய ெவளியிைட< த.மய மாகி<  
 திகO� ெபா�நட� நா.காண= ேவ9E�  
எ.மய மாகி இ�6பாேயா ேதாழி  
 இNைச மயமாB இ�6பாேயா(288) ேதாழி.  3  
  (288). மயமாB6 ெபா�6பாேயா - ஆ. பா. பதி6,.  
4279  நவநிைல ேம@பர நாத< தல<ேத  
 ஞான< தி�நட� நா.காண= ேவ9E�  
மKன< தி�வ Tதி வ�வாேயா ேதாழி  
 வாராம= வ T9பழி த�வாேயா ேதாழி.  4  
4280  ஆறாG7 க6,ற மா:� ெபா�வி=  
 அ�வ� வாநட� நா.காண= ேவ9E�  
ஏறாம= இழியாம= இ�6பாேயா ேதாழி  
 ஏறி இழி2தி கிற6பாேயா(289) ேதாழி.  5  
  (289). இழி2தி கி�6பாேயா - �த@பதி6,.  
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4281  வகார ெவளியி= சிகார உ�வாB  
 மகார< தி�நட� நா.காண= ேவ9E�  
விகார உலைக ெவG6பாேயா ேதாழி  
 ேவறாகி எ.ெசா= மG6பாேயா ேதாழி.  6  
4282  நாதா2த நிைலெயாE ேபாதா2த நிைல7:  
 நEவா� ெபா�நட� நா.காண= ேவ9E�  
^தா2த@ ேபாத<ைதN DEவாேயா ேதாழி  
 ��டெநறியி= ெகEவாேயா ேதாழி.  7  
4283  அறிவி= அறிைவ அறிM� ெபா�வி=  
 ஆன2த< தி�நட� நா.காண= ேவ9E�  
ெசறிவி= அறிவாகிN ெச=வாேயா ேதாழி  
 ெச=லாம= ெமB2ெநறி ெவ=வாேயா ேதாழி. 8  
4284  எ.ைன< த.ேனாேட இ�<�� ெபா�வி=  
 இ.ப< தி�நட� நா.காண= ேவ9E�  
நி.ைனவி� ெட.ேனாேட நிைல6பாேயா ேதாழி  
 நிைலயாம= எ.ைனM� அைல6பாேயா ேதாழி.  9  
4285  �-ய<தி@ க6பாX2 ேதா.G� ெபா�வி=  
 ேஜாதி< தி�நட� நா.காண= ேவ9E�  
க-ைய7க9 டாக� கா9பாேயா ேதாழி  
 காணா� ேபாB6பழி(290) Y9பாேயா ேதாழி.  10  
  (290) ெபாB6பணி - �த@பதி6,. ெபா. D., பி. இரா.,  
4286  த<�வ< ��,ற2 தானா� ெபா�வி=  
 ச<தா2 தி�நட� நா.காண= ேவ9E�  
ெகா<தG வி<ைத7 :றி6பாேயா ேதாழி  
 :றியா �லகி= ெவறி6பாேயா ேதாழி  11  
 
66. ெநIெசாE ேந�த=  
கலி<தாழிைச  
 4287.  அட:நா� இ=லா தம�2தாைன7 காண@ேக(291)  
ெதாட:நா� ந=லத. ேறா - ெநIேச  
ெதாட:நா� ந=லத. ேறா.  1  
  (291) காணேவ - பி. இரா., பதி6,  
4288  வ=லவா ெற=லா�� வ=லாைன7 காண@ேக  
ந=லநா� எ9ணிய நா� - ெநIேச  
ந=லநா� எ9ணிய நா�.  2  
4289  கால கட2த கடKைள7 காண@:7  
கால க��வ ேத. - ெநIேச  
கால க��வ ேத..  3  
4290  ஆல� அ�தா7:� அ9ணைல7 காண@:7  
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கால க��வ ேத. - ெநIேச  
கால க��வ ேத..  4  
4291  தைடயா�� இ=லா< தைலவைன7 காண@ேக  
தைடயா�� இ=ைலக9 டாB - ெநIேச  
தைடயா�� இ=ைலக9 டாB.  5  
4292  ைகM� அ�த<ைத வாM� அ�தா7க6  
ைபM�(292) உன7ெக.ைன ேயா - ெநIேச  
ைபM� உன7ெக.ைன ேயா.  6  
  (292). ைபM� - வ�<த�. �த@பதி6,. 
4293  எ.3யி� நாதைன யா.க9 டைணத@ேக  
உ.3வ ெத.ைனக9 டாB - ெநIேச  
உ.3வ ெத.ைனக9 டாB.  7  
4294  நா.ெப@ற ெச=வ<ைத நா.ப@றி7 ெகா�ள@ேக  
ஏ.ப@G வாெய.ப தா� - ெநIேச  
ஏ.ப@G வாெய.ப தா�.  8  
4295  த<�வா தTத< தைலவைன7 காண@:<  
த<�வ �.3வ ேத. - ெநIேச  
த<�வ �.3வ ேத..  9  
4296  ஒ7க அ�த<ைத உ9ேடா � இனிNச@G� 
வி7க= வரா�க9 டாB - ெநIேச  
வி7க= வரா�க9 டாB.  10  
 
67. அIசாேத ெநIேச  
சி2�  
 
   ப=லவி  
4297.  அIசா ேத ெநIேச அIசா ேத  
அIசா ேத ெநIேச அIசா ேத.    1  
  க9ணிக�  
4298  வIசமி லா�நா�(293) வ�2தி�= அ6ேபாேத  
அIசெல. பா�இேதா அ�பல< தி�7கி.றா�  அIசா ேத  1  
  (293). வIசமிலா நா� - �த@பதி6,., ெபா. D; பி. இரா. பதி6,.  
4299  �Bய� அ��ெப�I ேஜாதியா� ந��ைட  
அBய� இேதாதி� வ�பல< தி�7கி.றா�  அIசா ேத  2  
4300  ம9ணி= நைமயா9ட வ�ளலா� ந��ைட  
அ9ண= இேதாதி� வ�பல< தி�7கி.றா�  அIசா ேத  3  
4301  இ6,வி யி=ந�ைம ஏ.Gெகா9 டா9டந�  
அ6ப� இேதாதி� வ�பல< தி�7கி.றா�  அIசா ேத  4  
4302  சி<த� எலா�வ=ல ேதவ� நைமயா9ட  
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அ<த� இேதாதி� வ�பல< தி�7கி.றா�  அIசா ேத  5  
4303  ேசாதி அ��ெப�I ேசாதியா� ந��ைட  
ஆதி இேதாதி� வ�பல< தி�7கி.றா�  அIசா ேத  6  
4304  தா9டவ னா�எ.ைன< தா.தE< தா�ெகா9ட  
ஆ9டவ னா�இேதா அ�பல< தி�7கி.றா�  அIசா ேத  7  
4305  வ.ப� மன<ைத மதியா தவ�நம  
த.ப� இேதாதி� வ�பல< தி�7கி.றா�  அIசா ேத  8  
4306  ெத�'ைட யா�எலாI ெசBயவ= லா�தி�  
அ�'ைட யா�இேதா அ�பல< தி�7கி.றா�  அIசா ேத  9  
4307  ந�ைம ஆ�ெகா�ள நட�,- வா�நம  
த�ைம யிேனா�ேதா அ�பல< தி�7கி.றா�  அIசா ேத  10  
4308  த.ைனஒ6 பா�சி@ சைபநடI ெசBகி.றா�  
அ.ைனஒ6 பா�இேதா அ�பல< தி�7கி.றா�  அIசா ேத  11  
4309  பாEகி. றா�7க�� ப9பின� ஞான7F<  
தாEகி. றா�இேதா அ�பல< தி�7கி.றா�  அIசா ேத  12  
4310  காத-6 பா�க�:7 கா��7 ெகாடா�ந�ைம  
ஆத-6 பா�இேதா அ�பல< தி�7கி.றா�  அIசா ேத  13  
4311  நTளவ= லா�7:ேம= நTளவ=லா� ந�ைம  
ஆளவ= லா�இேதா அ�பல< தி�7கி.றா�  அIசா ேத  14  
4312  இ.,ைட யா�ந� இதய< தம�2தேப  
ர.,ைட யா�இேதா அ�பல< தி�7கி.றா�  அIசா ேத  15  
4313  உபய பத<ைதந� உNசிேம@ ^��ய  
அபய� இேதாதி� வ�பல< தி�7கி.றா�  அIசா ேத  16  
4314  ேவ9Eெகா9 டா�எ.ைன ேம=நிைல7 ேக@றிேய  
ஆ9Eெகா9 டா�இேதா அ�பல< தி�7கி.றா�  அIசா ேத  17  
4315  எNச�ெப ேற=மக ேனஎ.ெற. 3�உ@ற  
அNச� தவி�<தவ� அ�பல< தி�7கி.றா�  அIசா ேத  18  
4316  ந�த. �த@பல ந.ைமM மா�ஞான  
அ�த� இேதாதி� வ�பல< தி�7கி.றா�  அIசா ேத  19  
4317  ெச�க� தவி�<த�� ெச=வ மளி7கி.ற  
அ�க� இேதாதி� வ�பல< தி�7கி.றா�  அIசா ேத  20  
4318  விரDல ெக=லா� வி-<ைத2 ெதாழி=த��  
அரDைட யா�இேதா அ�பல< தி�7கி.றா�  அIசா ேத  21  
4319  ெசறிKைட யா�உள< ேதநடI ெசBகி.ற  
அறிK� வா�இேதா அ�பல< தி�7கி.றா�  அIசா ேத  22  
  அIசா ேத ெநIேச அIசா ேத  
அIசா ேத ெநIேச  அIசா ேத  
 
68. ஆ�ய பாத�  
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சி2�  
 
   ப=லவி  
4320.  ஆ�ய பாதம. றா�ய பாத�  
ஆ�ய பாதநி. றா�ய பாத�.    1  
  க9ணிக�  
4321  பா�ய ேவதக� ேத�ய பாத�  
ப<திெசB ப<த�7:< தி<தி7:� பாத�  
நா�ய மாதவ�(294) ேந�ய பாத�  
நாதா2த நா�E7: நாயக பாத�  ஆ�ய  1  
  (294) மாதவ. - ஆ. பா. பாதி6,.  
4322  தTராத வ=விைன தT�7கி.ற பாத�  
ெதBவக� எ=லா2 ெத-சி7:� பாத�  
வாரா வரவாகி வ2தெபா@ பாத�  
வIச மன<தி= வசியாத பாத�.  ஆ�ய  2 
4323  ஆரா அ�தாகி அ9ணி7:� பாத�  
அ.ப� உள<ேத அம�2த�� பாத�  
நாரா யண.விழி ந9ணிய பாத�  
நா.,ைன பாட= நய2தெபா@ பாத�.  ஆ�ய  3  
4324  ந=லவ� எ=லா� நய7கி.ற பாத�  
நாத ��வி= ந�7கி.ற பாத�  
வ=லவ� ெசா=ெல=லா� வ=லெபா@ பாத�  
ம2திர ய2திர த2திர பாத�.  ஆ�ய  4  
4325  எNசம ய<�� இலகிய பாத�  
எ�'7:� எ9ெணBேபா= எ:மா� பாத�  
அNச� தவி�<ெத.ைன ஆ�ெகா9ட பாத�  
ஆன2த நா�E7 கதிபதி பாத�  ஆ�ய  5  
4326  ேதவ�க� எ=லா�� சி2தி7:� பாத�  
ெத�ள� தாBஉள2 தி<தி7:� பாத�  
[வ�� காணா �O�த@ பாத�  
�6பாO7 க6பா= �ைள<தெபா@ பாத�.  ஆ�ய 6 
4327  �-ய ெவளி7ேக உ-யெபா@ பாத�  
Dகமய மாகிய D2தர6 பாத�  
ெப-ய ெபா�ெள.G ேபD�ெபா@ பாத�  
ேபெற=லா2 த2த ெப��,கZ6 பாத�.  ஆ�ய  7 
4328  சாகா வர2த2த தாரக6 பாத�  
சNசிதா ன2த சேதாதய பாத�  
ேதகாதி எ=லா� சி���7:� பாத�  
திதி�த= ஐ2ெதாழி= ெசBகி.ற பாத�.  ஆ�ய  8  
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4329  ஓகார படீ< ெதாளி�கி.ற பாத�  
ஒ.றாB இர9டாகி ஓகிய பாத�  
bகாத b7க<தி= b7கிய பாத�  
�-ய<தி= ஊ.றி< �லகிய பாத�.  ஆ�ய  9  
4330  ஐவ9ண �ெகா9ட அ@,த6 பாத�  
அபய�(295) எ=லா�7:� அ�தான பாத�  
ைகவ9ண ெந=லி7 கனியா:� பாத�  
க9_� க�<�� கல2தெபா@ பாத�.  ஆ�ய  10  
  (295) ஐய� - ச. �. க. பதி6,.  
4331  ஆ�யி�7 காதார� ஆகிய பாத�  
அ9ட பி9டக� அளி7கி.ற பாத�  
சா�யி�7 கி.ப� த�கி.ற பாத�  
ச<திய ஞான தயாநிதி பாத�.  ஆ�ய  11  
4332  தாகி எைன6ெப@ற தாயா:� பாத�  
த2ைதM மாகி< தயKெசB பாத�  
ஓகிஎ. 3�ேள உைறகி.ற பாத�  
உ9ைம விளக உைர<தெபா@ பாத�.  ஆ�ய  12  
4333  எ9ணிய வாேற என7க�� பாத�  
இறவா நிைலயி= இ�<திய பாத�  
,9ணிய� ைகM� ெபா�ளா:� பாத�  
ெபாBய� உள<தி= ெபா�2தாத பாத�.  ஆ�ய  13 
4334  ஆற2த< ��'� அம�2தெபா@ பாத�  
ஆதி அனாதிM� ஆகிய பாத�  
மாற2த� இ=லாஎ. வாZ�த@ பாத�  
ம9�த= ஐ2தாB வழகிய பாத�.  ஆ�ய  14 
4335  அ��ெப�I ேஜாதிய தாகிய பாத�  
அ�ைமM� அ6ப3� ஆகிய பாத�  
ெபா��ெப�� ேபாக� ,ண�<திய பாத�  
ெபா.வ9ண மாகிய ,9ணிய பாத�.  ஆ�ய  15  
4336  நாரண னாதிய� நாட�� பாத�  
நா.தவ< தா@ெப@ற ந@Gைண6 பாத�  
ஆரண� ஆகம� ேபா@றிய பாத�  
ஆைசவி� டா�7ேக அணிைமயா� பாத�.    16  
  ஆ�ய பாதம. றா�ய பாத�  
ஆ�ய பாதநி. றா�ய பாத�.    
 
69. அபய� அபய�  
சி2�  
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   ப=லவி  
4337.  அபய� அபய� அபய�.    1  
  க9ணிக�  
4338  உபயம தாBஎ. உறவாBN சித�பரN  
சைபயி= நடIெசM� சாமி பத<தி@ேக(296)  அபய�  1  
  (296) பாத<தி@ேக - பி. இரா., ஆ. பா.  
4339  எ�பல< தா=எ�ைம ஏ.Gெகா ள<தி=ைல  
அ�பல< தாE�எ� ஐய� பத<தி@ேக  அபய�  2  
4340  தவசித� பரமாகி< த.மய மாBNெசM�  
சிவசித� பரமகா ேதவ� பத<தி@ேக  அபய�  3  
4341  ஒ.G� பத<தி@ :ய�ெபா� ளாகிேய  
எ.G�எ. உ�ள< தினி7:� பத<தி@ேக  அபய�  4  
4342  வான2த மா2தி=ைல ம.றிைட எ.Gநி.  
றான2த< தா9டவ மாE� பத<தி@ேக  அபய�  5  
4343  நாரா யணெனாE நா.�க னாதிய�  
பாரா யண�ெசM� ப�ம பத<தி@ேக  அபய�  6  
4344  அ.ப� ெசM�பிைழ ஆயிர ��ெபாG<  
தி.ப மளி7:ந� ஈச� பத<தி@ேக  அபய�  7  
4345  :@ற� ெசயி3� :ணமாக7 ெகா9Eந�  
அ@ற� தவி�7:ந� அ6ப� பத<தி@ேக  அபய�  8 
4346  ெச�ெபா�� ஆகிN சித�பர< ேதஎ.G�  
ந�ெபா�� ஆன நேடச� பத<தி@ேக  அபய�  9 
4347  ெவNெச.ற மாைய விைனயாதி யா=வ2த  
அNச� தவி�7:ந� ஐய� பத<தி@ேக  அபய�  10 
4348  எ9ணிய எ9ணக� எ=லா ��7:ந�  
,9ணிய னா�ெதBவ6 ெபா.ன�6 ேபா�7ேக  அபய�  11  
4349  ம.ன� பர<ேத வ�வி= வ�வாகி6  
ெபா.ன� பல<தாE� ெபா.ன�6 ேபா�7ேக  அபய�  12  
4350  நாத ��யி=/(297) நட�,-2 த.ப�7:6  
ேபாத� அளி7கி.ற ெபா.ன�6 ேபா�7ேக  அபய� 13  13  
  (297) ��வி= - �த@பதி6,., ெபா. D., ச. �. க.  
4351  உNசி தாZகி.ற உறேவா� உறவான  
சNசி தான2த< தனிநட6 ேபா�7ேக  அபய�  14  
4352  சி<த�� உ�ள�� தி<தி< தினி7கி.ற  
,<த� தாகிய ெபா.ன�6 ேபா�7ேக  அபய�  15  
  அபய� அபய� அபய�. 
 
70. அ�பலவாண� வ�ைக  
சி2�  
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   ப=லவி  
4353.  வாm� சித�பர வ=லி சிவகாம  
வ=லி மணாளேர வாm�  
மணிம.ற வாணேர வாm�.    1  
  க9ணிக�  
4354  அ��ெப�I ேசாதிஎ. ஆ9டவ ேரதி�  
 அ�பல வாணேர வாm�  
 அ.,ைட யாளேர வாm�.  வாm�  1  
4355  அNச� தவி�<ெத.ைன ஆ�ெகா9 ட�ளிய  
 அ2தண ேரஇ: வாm�  
 அ�பல< ைதயேர வாm�. வாm�  2 
4356  அ.,� வானவ� இ.,ற உ�ேள  
 அறிK� வாயின T� வாm�  
 அ��ெப�I ேஜாதிய�ீ வாm�.  வாm�  3 
4357  அ9டக� எ=லா� அ_வி= அட7:�  
 அ��ெப�I சி<தேர வாm�  
 அ@,த ேரஇ: வாm�.  வாm�  4  
4358  அ�ைமM மாBஎன7 க6ப3 மாகிஎ.  
 அ.ப3 மாயின T� வாm�  
 அகண ேரஇ: வாm�. வாm�  5  
4359  அ=ல= அG<ெத. அறிைவ விள7கிய  
 அ�பல வாணேர வாm�  
 ெச�ெபா� ளாயின T� வாm�.  வாm�  6  
4360  அ6பணி ெபா.�� அ6பென. ேற<�ெமB  
 அ.ப�7 க.பேர வாm�  
 இ.ப� தரஇ: வாm�.  வாm�  7  
4361  அNDத� நா.�க� உNசியி= ெமND�  
 அ�7கம ல<தTேர வாm�  
 ந�7கவ= i�இ: வாm�.  வாm�  8  
4362  அ9ட�7 க��பத2 ெதா9ட�7 ெகளிதி=  
 அளி<திட வ=iேர வாm�  
 களி<ெத.ைன ஆ9nேர வாm�. வாm�  9  
4363  அ�பர மானசி த�பர நாடக�  
 ஆடவ= i�இ: வாm�  
 பாட=உ வ2தTேர(298) வாm�.  வாm�  10  
  (298) பாடவ=i-: - �த@பதி6,., ெபா. D., ச. �. க.  
4364  ஆதிஅ னாதிஎ. றாரண� ேபா@G�  
 அ��ெப�I ேஜாதிய�ீ வாm�  
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 ஆன2த நாடேர வாm�.  வாm�  11 
4365  ஆகம ேவத� அேனக �கெகா9  
 ட�Nசி7:� பாதேர வாm�  
 ஆ�யி� நாதேர வாm�.  வாm�  12  
4366  ஆசG� அ2தக� ஆG� ,க.றந=  
 ஆ-ய ேரஇ: வாm�  
 ஆன2த7 F<தேர வாm� . வாm�  13  
4367  ஆல நிழ@க9 அம�2தறI ெசா.னந=  
 ஆ-ய ேரஇ: வாm�  
 ஆன2த7 F<தேர வாm�. வாm�  14  
4368  ஆர� தாகிஎ. ஆவிைய7 கா7கி.ற  
 ஆன2த ேரஇ: வாm�  
 ஆட=வ= i�இ: வாm�.  வாm�  15 
4369  ஆதர வாBஎ. அறிைவ< ெதளிவி<  
 த�த� அளி<தTேர வாm�  
 ஆ�ய பாதேர வாm�.  வாm�  16  
4370  ஆதார மீதான< த6பாX� கா9ட@  
 க��ெப�I ேஜாதிய�ீ வாm�  
 க��பினி= இனி7கி.றT� வாm�. வாm�  17  
4371  ஆதிM� அ2த�� இ=லா அ��ெப��  
 ேஜாதிய ேரஇ: வாm�  
 ேவதிய ேரஇ: வாm�.  வாm�  18  
4372  ஆட=ெகா9 n�தி� வ�பல< ேதஎ.ற.  
 பாட=ெகா9 n�இ: வாm�  
 Fடவ= i�இ: வாm�. வாm�  19  
4373  ஆ7க� ெகாE<ெத.ற. b7க� தE<தஎ.  
 ஆ9டவ ேரஇ: வாm�  
 தா9டவ ேரஇ: வாm�. வாm�  20  
4374  ஆப<ைத நT7கிஓ� தTப<ைத ஏ@றிஎ.  
 ஆணவ� ேபா7கின T� வாm�  
 காணவ2 ேத.இ: வாm�. வாm�  21  
4375  இ�த� ண�த� ண�த� ண�எ.  
 இைறயவ ேரஇ: வாm�  
 இட�தவி�< தா�ெகா9n� வாm�.  வாm�  22 
4376  இNைசயி. வ9ண� என7க�� ெசBய  
 இ�த� ண�இ: வாm�  
 இ.ன� தாயின T� வாm�.  வாm�  23 
4377  இ.ப� ெகாE<ேதஎ. �.ப� ெகE<��  
 இ�7கி.ற நாதேர வாm�  
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 இ�7கி. ெபா�ளான T� வாm�.  வாm�  24  
4378  இரK� பகX� இதய<தி oறி  
 இனி7:� அ�தேர வாm�  
 இனி<த- ேய.இ: வாm�.  வாm�  25 
4379  இ.3�தாZ< தேக இ�6ப தழக.G  
 இ�த� ண�இ: வாm�  
 இ�ைமM� ஆயின T� வாm�.  வாm�  26  
4380  இட�தவி�< தி.ப� என7களி< தாள@  
 கி�த� ண�இ: வாm�  
 இனியவ ேரஇ: வாm�. வாm�    27  
4381  இைறM� ெபாG6ப- ெத.3யி� நாதேர  
 இ<த� ண�இ: வாm�  
 இதநடI ெசBகி.றT� வாm�.  வாm�  28  
4382  இ�ைமயி ேலஎன7 க�ைமயி. இ.ப�  
 இ�எ. றளி<தTேர வாm�  
 இதய< தி�2தTேர வாm�. வாm�  29  
4383  இகெக. னாமேல எ�'7:� எ9ெணBேபா=  
 எ:� நிைற2தTேர வாm�  
 இ2ெதழி= வ9ணேர வாm�.  வாm�  30 
4384  இைணஒ.G� இ=லா இைணய� எ.தைல  
 ஏறைவ< தT�இ: வாm�  
 இGதியி i�இ: வாm�. வாm�  31  
4385  ஈ.றா'� எ2ைதM� எ.:� K�என7  
 கி.ப�� ஆயின T� வாm�  
 அ.ப�7 க.பேர வாm�.  வாm�  32 
4386  ஈன� அG<�ெமBI ஞான விள7ெக.  
 இதய<தி= ஏ@றின T� வாm�  
 உதயN Dட-னT� வாm�.  வாm�  33  
4387  ஈடறி யாதெமB வ TEத2 த.பைர  
 இ.,றN ெசBகி.றT� வாm�  
 வ.ப�7 க-யேீர வாm�. வாm�  34 
4388  ஈதிய= எ.Gநி. ேறாதிய ேவத<தி@  
 ெக�டா தி�2தTேர வாm�  
 ந�டா�7 ெகளியேீர வாm�.  வாm�  35  
4389  ஈச� எ3�பல ேதச�க� ேபா@G�ந  
 ேடசேர நT�இ: வாm�  
 ேநசேர நT�இ: வாm�.  வாm�  36  
4390  ஈச� பலி7:ழ=(299) ேநச�எ. ற.ப�க�  
 ஏசநி. றT�இ: வாm�  
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 நாசமி= i�இ: வாm�.  வாm�  37  
  (299) ஈச� எளிய@: - �த@பதி6,., ெபா. D., பி. இரா,  
4391  ஈறறி யாமைற ேயா.எ. றறிஞ�  
 இய�பநி. றT�இ: வாm�  
 வய2த� வ T�இ: வாm�. வாm�  38 
4392  ஈத=க9 ேடமிக7 காத=ெகா9 ேட.என7  
 கீத=ெசB வ T�இ: வாm�  
 ஓத- ய�ீஇ: வாm�.  வாm�  39 
4393  ஈடைண அ@றெநI ^டைண உ@Gம@  
 றTடைண ய�ீஇ: வாm�  
 ஆடவ= i�இ: வாm�.  வாm�  40  
4394  ஈ9டறி ேவாகிட< b9டறி வாகிஉ�  
 ஈ9Eகி. றT�இ: வாm�  
 ஆ9டவ ேரஇ: வாm�. வாm�  41  
4395  உ�ளேத உ�ள� வி�ள� ெவ.ெறன7  
 :�ள �ைரெசBதT� வாm�  
 வ�ள= விைர2தி: வாm�.  வாm�  42 
4396  உ�வாB அ�வாB உ�வ� வாBஅைவ  
 ஒ.Gம= i�இ: வாm�  
 எ.G�ந= i�இ: வாm�.  வாm�  43  
4397  உறK� பைகM� உைடய நைடயி=  
 உறK�எ9 ேண.இ: வாm�  
 பிறKந9 ேண.இ: வாm�.  வாm�  44  
4398  உ�ள7 க�<ைதநா. வ�ள@ :ைர6பெத.  
 உ�ள< தி�2தTேர வாm�  
 வி�ள@ க-யேீர வாm�.  வாm�  45  
4399  உBயவ= லா�7க�� ெசBயவ= i�நா3�  
 உBயவ= ேல.இ: வாm�  
 ெசBயவ= i�இ: வாm�.  வாm�  46  
4400  உைடயவ ரா�இ7 கைடயவ ேன37  
 :ைடயவ ேரஇ: வாm�  
 சைடயவ ேர(300) இ: வாm�.  வாm�  47  
  (300) தைட தவி�6ப�ீ - �த@பதி6,., ெபா. D., பி. இரா.  
4401  உறகி இற:� உலகவ� ேபாலநா.  
 உறகமா� ேட.இ: வாm�  
 இறகமா� ேட.இ: வாm�.  வாm�  48  
4402  உ9EE< தி.3� உழலமா� ேட.அ�  
 �9� வி��பிேன. வாm�  
 உ9� தரஇ: வாm�. வாm�  49 
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4403  உ.3ேதா G.3ேதா G�ேள இனி7கி.ற  
 உ<தம ேரஇ: வாm�  
 உ@ற �ைணயான T� வாm�.  வாm�  50 
4404  உ�மாைண உ�மாைண உ�ைமஅ= லா=என7  
 :@றவ� ம@றிைல வாm�  
 உ@றறி2 தT�இ: வாm�. வாm�  51 
4405  ஊன நட2தவி�< தான நடகா�E  
 ேமான நேடசேர வாm�  
 ஞான நேடசேர வாm�.  வாm�  52 
4406  ஊ�மி= i�ஒ� ேப�மி= i�அறி  
 ேவா�மி= i�இ: வாm�  
 யா�மி= i�இ: வாm�.  வாm�  53 
4407  ஊG சிவான2த6 ேபG த�கி.ற  
 வ TGைட ய�ீஇ: வாm�  
 நTGைட ய�ீஇ: வாm�.  வாm�  54  
4408  ஊ.Gf� ேசவ� சா.G த-7கிேல.  
 ஏ.Gெகா� வ T�இ: வாm�  
 ஆ.றவ ேரஇ: வாm�. வாm�  55  
4409  ஊ@ைற உட�பி� மா@Gய� ெபா.ெனன  
 ஏ@ற� அ��ெசBவ T� வாm�  
 ேத@ற� அ��ெசBவ T� வாm�.  வாm�  56  
4410  ஊட=இ= i�எைன7 Fட=வ= i�எ.3�  
 பாட=ெசா= வ T�இ: வாm�  
 ஆட=ந= i�இ: வாm�.  வாm�  57 
4411  ஊ7க� ெகாE<ெத.ற. ஏ7க� ெகE<த��  
 ஆ7க மE<தTேர வாm�  
 b7க� தவி�<தTேர வாm�. வாm�  58  
4412  ஊைம எO<தி3� ஆைம எO<�9ெட.  
 ேறாைம அறிவி<தT� வாm�  
 ேசமI ெசறிவி<தT� வாm�.  வாm�  59  
4413  ஊக மிேல.ெப@ற ேதக� அழியாத  
 ேயாக� ெகாE<தTேர வாm�  
 ேபாக� ெகாE<தTேர வாm�. வாm�  60 
4414  ஊதிய� த2தந= ேவதிய ேரஉ9ைம  
 ஓதிய நாதேர வாm�  
 ஆதிஅ னாதிய�ீ வாm�.  வாm�  61 
4415  எ.:ைற தT�<ெத.3� ந.:ைற வ T�இனி  
 எ.:ைற எ.�.னT� வாm�  
 த.:ைற இ=iேர வாm�.  வாm�  62  
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4416  எ.3யி� ஆகிஎ. ற.உயி�7 :�ேளஓ�  
 இ.3யி� ஆயின T� வாm�  
 எ.3யி� நாதேர வாm�. வாm�  63  
4417  எ.க9 அ��ெசBெத. ,.க9 வில7கிய  
 எ.க9 ணைனயேீர வாm�  
 மி.க9 _தiேர வாm�.  வாm�  64  
4418  எ=லா உயி�க'� ந=லா� என<ெதாO�  
 எ=லா�வ= i�இ: வாm�  
 ெசா=லா நிைலயின T� வாm�. வாm�  65  
4419  எ�E� இர9Eெம. றி�E வழ:த=  
 எ�E� ப�ெசBதT� வாm�  
 எ�E� வாயின T� வாm�301.  வாm�  66  
  (301) எ�E� இர9E� - ப<� (ய). ய - ஆ.மா. 
எ�E� - அQட[�<த� எ�E உ�-(எ�E தமிழி= எOத `அஒ ஆ:�)  
அகர வ�வ�. எ�E� - அ�. ச. �. க 
4420  எ.G க9டாBஇ�(302) ந.Gெகா9 டா'க  
 எ.Gத2 தT�இ: வாm�  
 அ.Gவ2 தT�இ.G வாm�. வாm�  67  
  (302) க9டாமி� - �த@பதி6,., ெபா. D., பி. இரா.  
4421  எNசம யக'� ெபாBNசம யெம.றT�  
 இNசம ய�இ: வாm�  
 ெமBNசம ய2த2தT� வாm�.  வாm�  68  
4422  எ.பா@ களி6ெபாE� அ.பா=ஒ. றT2திைத  
 இ.பா= ெபGெக.றT� வாm�  
 ெத.பா= �கெகா9n� வாm�. வாm�  69  
4423  எNச உைரய.ெற. இNைசஎ= லா�உம  
 திNைசக9 n�இ: வாm�  
 அNச�த வி�<தTேர வாm�.  வாm�  70 
4424  எ9ணெம= லா�உம ெத9ணம= லா=ேவேறா�  
 எ9ண� என7கி=ைல வாm�  
 வ9ண� அளி7கி.றT� வாm�.  வாm�  71  
4425  ஏராய நா.�க� நாராய ண�ம@G�  
 பாராய ண�ெசBவ T� வாm�  
 ஊராய� ஆயின T� வாm�. வாm�  72  
4426  ஏம மி:2தி� வாம Dக2த��  
 ஏம சேபசேர வாm�  
 ேசாம சிகாமணி வாm�.  வாm�  73  
4427  ஏத மிலா6பர நாத ��6ெபா��  
 ஏத� ெசா=Xவ T� வாm�  
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 ஈத= உைடயேீர வாm�.  வாm�  74  
4428  ஏக பராபர ேயாக ெவளி7க6பா=  
 ஏக ெவளிநி.றT� வாm�  
 ஏக� அேனகேர வாm�.  வாm�  75 
4429  ஏறி இறகி இ�2ேத. இறகாம=  
 ஏறைவ< தT�இ: வாm�  
 ேதறைவ< தT�இ: வாm�. வாm�  76 
 
4430  ஏகா2த ந.னிைல ேயாகா2த< ��ளெத.  
 ேறகா2த� ெசா=லின T� வாm�  
 ேதகா2த� இ=iேர வாm�.  வாm�  77 
4431  ஏகாத க=விதா. சாகாத க=விெய.  
 ேறகாத லா@ெசா.ன T� வாm�  
 ேவகாத காலின T� வாm�.  வாm�  78  
4432  ஏடா யிரெம.ைன ேகாடா ெமாழிஒ.ேற  
 ஏடாஎ. றT�இ: வாm�  
 ஈடாவா� இ=iேர வாm�. வாm�  79  
4433  ஏசாத த2திர� ேபசாத ம2திர�  
 ஈசான ேமெல.றT� வாm�  
 ஆசாதி இ=iேர வாm�.  வாm�  80  
4434  ஏென.பா� ேவறிைல நா.அ.பா@ FKகி.  
 ேற.எ.பா= ஏென.ப�ீ வாm�  
 ஆனி.பா= ஆEவ T� வாm�.  வாm�  81  
4435  ஐ2� மலக'� ெவ2� விழஎO<  
 ைத2�I ெசM�எ.றT� வாm�  
 இ2� சிகாமணி வாm�.  வாm�  82 
4436  ஐய�@ ேறைனஇ\ ைவய க-யாக  
 ஐய� தவி�<தTேர வாm�  
 ெமBய� பல<தTேர வாm�. வாm�  83  
4437  ஐய� நட�,- ெமBய�எ. ேறஉண�2  
 ைதய� ெதாழநி.றT� வாm�  
 �Bய� உளநி.றT� வாm�. வாm�  84 
4438  ஐவண கா�Ef� ெமBவண� ேவ�Eநி.  
 ைறவண� ஏ<�வ T� வாm�  
 ெபாBவண� ேபா7:வ T� வாm�.  வாm�  85 
4439  ஒ.ேற சிவ�அைத ஒ.Gச. மா�7க��  
 ஒ.ேறஎ. றT�இ: வாm�  
 ந.ேறநி. றT�இ: வாm�.  வாm�  86 
4440  ஒ6பா-= i�உம7 கி6பா-= பி�ைளநா.  
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 ஒ6பா- அ=லகா9 வாm�  
 �6பாZ கட2தTேர வாm� . வாm�  87 
4441  ஒ<த இட2த.னி= நி<திைர ெசBஎ.றT�  
 ஒ<த இடகா�ட வாm�(303)  
 சி<த சிகாமணி வாm�.  வாm�  88  
  (303) 'ஒ<த இட<தி= நி<திைர ெசB' எ.ப� ஔைவயா� அ�ளிய ெகா.ைற  
ேவ2த..'ஒ<த இட� - ேமEப�ள மி=லாத இட�, மன� ஒ<த இட�, நிைன6,  
மற6, அ@ற இட�, தனி<த இட�, த<�வாதTதநிைல,' எ.ப� ச. �. க. :றி6,.  
இ�விைனM� ஒ<த இட�, இ�விைனஒ6,நிைல எ.பேத ெபா�<தமா�.  
4442  ஒ�Eம@ றி=ைலநா. வி�E6 பி-கேல.  
 ஒ�Eைவ< ேத3�ேம= வாm�  
 எ�E7 :ண<தTேர வாm�.  வாm�  89  
4443  ஒ�ைம நிைலயி= இ�ைமM� த2த  
 ஒ�ைமயி ன T�இ: வாm�  
 ெப�ைமயி ன T�இ: வாm�.  வாm�  90  
4444  ஒ9ைம வி��பிேன. அ9ைமயி= ஈ:வ T�  
 உ9ைமெசா. ேன.இ: வாm�  
 ெப9ைம(304) இடெகா9n� வாm�. வாm�  91  
  (304) வ9ைம - �த@பதி6,., ெபா. D., பி. இரா.,  
4445  ஓகார நாடக� பாகாகN(305) ெசBகி.ற  
 ஓகார நாடேர வாm�  
 ஆகார நT7கின T� வாm�.  வாm�  92  
  (305) பாகாரN - பி. இரா.  
4446  ஓ:�பி9 டா9டக� தா:� ெப�ெவளி  
 ஓ: நேடசேர வாm�  
 பா:ெசB வ T�இ: வாm�.  வாm�  93 
4447  ஓைசயி. உ�ேளஓ� ஆைச(306) உதி7கெம=(307)  
 ஓைசெசB வி<தTேர வாm�  
 பாச� அG<தTேர வாm�.  வாm�  94  
  (306) ஓைச - பிரதிேபத�. ஆ. பா. 
307. ேம= - �த@பதி6,., ெபா. D., பி. இரா.  
4448  ஓரா �லகிைன6 பாரா தி�நின7  
 ேகாரா வைகஎ.றT� வாm�  
 ேபரா நிைலத2தT� வாm�.  வாm�  95  
4449  ஓடா� மாையைய நாடா� ந.ெனறி  
 ஊடா தி�எ.றT� வாm�  
 வாடா தி�எ.றT� வாm�.  வாm�  96  
4450  ஓல7 கபாட<ைதN சால< திற2த��  
 ஓல7க கா��ன T� வாm�  
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 கால7 கண7கி=i� வாm�.  வாm�  97 
4451  ஓட<தி. நி.ெறா� மாட<தி= ஏ@றிெமB  
 rட<ைத7 கா��ன T� வாm�  
 ேவட<ைத6 Y��ன T� வாm�.  வாm�  98  
4452  ஓம<தி ேலநEN சாம<தி ேலஎைன  
 ஓம<த.(308) ஆ7கின T� வாm�  
 சாம<த(309) நT7கின T� வாm�.  வாm�  99  
  (308) ஓம<த. - உ�வ�வ வ�வ�., பிரணவேதக�. ச. �. க.  
சாம<ைத - ெபா. D., ச. �. க; சாம<ைத - சா:2த.ைமைய., ச. �. க.  
4453  ஓெம.ப த@:�. ஆெம. Gைர<�ட.  
 ஊெம.G(310) கா��ன T� வாm�  
 நாெம.G நா��ன T� வாm�.  வாm�  100  
  (310) ஓ� - ஆ� - ஊ� - ஓ� ஹா� ஹு�. பஜீா7கரக�.  
4454  ஔவிய மா�7க<தி. ெவ\விய= நT7கிேய  
 ெச\விய. ஆ7கின T� வாm�  
 ஒ\விஒ. றா7கின T� வாm�.  வாm�  101  
4455  க9ணைன ய�ீஉ�ைம7 காணஎ. ஆைச  
 கட=ெபா: கி.ற� வாm�  
 உட=த: கி.ற� வாm�.  வாm�  102  
4456  க9டைண2 தா=அ.றி7 காத= அடகாெத.  
 க9மணி ய�ீஇ: வாm�  
 உ9மணி ய�ீஇ: வாm�. வாm�  103 
4457  க��7ெகா9 E�ைம7 கல2� ெகாள=ேவ9E�  
 காரண ேரஇ: வாm�  
 Yரண ேரஇ: வாm�.    104  
  
  வாm� சித�பர வ=லி சிவகாம  
 வ=லி மணாளேர வாm�  
 மணிம.ற வாணேர வாm�.  
  
 
71. அ�பலவாண� ஆடவ�ைக  
சி2�  
 
   ப=லவி  
4458.  ஆடவா m� எ.ேனா டாடவா m�  
 அ�பல<தி= ஆEகி.றT� ஆடவா m�.    1  
  க9ணிக�  
4459  த.ைமபிற�7 கறிவ-ய�ீ ஆடவா m�  
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 தனி<தைலைம6 ெப��பதிய�ீ ஆடவா m�  
வ.ைமமன< தவ�7க-ய�ீ ஆடவா m�  
 வIசமிலா ெநIசக<தT� ஆடவா m�  
ெதா.ைமமைற ��யம�2தT� ஆடவா m�  
 �-யபத கட2தவேர ஆடவா m�  
இ.ைமதவி�< ெதைனமண2தT� ஆடவா m�.  
 எ.3ைடய நாயகேர ஆடவா m�  ஆடவா m�  1  
4460  தி�வாள� ேபா@ற எ.ேனா டாடவா m�  
 தி�வைனயா� வாZ<தஇேக ஆடவா m�  
ெப�வாBைம6 ெப�2தைகய�ீ ஆடவா m�  
 ேபராைச ெபா:கி.ேற. ஆடவா m�  
உ�வாகி ஓ:கி.றT� ஆடவா m�  
 உ<தமேர இ�த�ண� ஆடவா m�  
இ�வாண� ஏ<தநி.றT� ஆடவா m�  
 எ.3ைடய நாயகேர ஆடவா m�. ஆடவா m�  2  
4461  ேவ@G�க� பாேர.எ.ேனா டாடவா m�  
 ெவ�கெம=லா� வி�Eவி�ேட. ஆடவா m�  
மா@Gத@ெக9 ணாதி�எ.ேனா டாடவா m�  
 மா@றி=உயி� மாB6ேப.க9n� ஆடவா m�  
F@Gைத<த ேசவ�ய�ீ ஆடவா m�  
 ெகா9E:ல :றியாதT� ஆடவா m�  
ஏ@றதனி< த�ணமீேத ஆடவா m�  
 எ.3ைடய நாயகேர ஆடவா m�.  ஆடவா m�  3  
4462  இ=லாைம நT7கிநி.றT� ஆடவா m�  
 எ.ைனமண மாைலயி�n� ஆடவா m�  
ெகா=லாைம ெநறிஎ.றT� ஆடவா m�  
 :@றெமலா :ணெகா9n� ஆடவா m�  
ந=லா�ெசா= ந=லவேர ஆடவா m�  
 ந@றாயி= இனியவேர ஆடவா m�  
எ=லா�ெசB வ=லவேர ஆடவா m�  
 எ.3ைடய நாயகேர ஆடவா m�.  ஆடவா m�  4  
4463  ஆைசெகா9ேட. ஆடஎ.ேனா டாடவா m�  
 ஆைசெவ�க� அறியாதா= ஆடவா m�  
ஓைசெகா9ட ெத:மிேக ஆடவா m�  
 உ�ஆைண உ�ைமவிேட. ஆடவா m�  
காDபண< தாைசயிேல. ஆடவா m�  
 ைகபி�<தா@ ேபா��எ.ேனா டாடவா m�  
ஏசற=நT< ெதைனஆ9n� ஆடவா m�  
 எ.3ைடய நாயகேர ஆடவா m�.  ஆடவா m�  5  
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4464  ச.மா�7க ெநறிைவ<தT� ஆடவா m�  
 சாகாத வர2த2தT� ஆடவா m�  
க.மா�7க மனகைர<தT� ஆடவா m�  
 க9ணிைச2த கணவேரநT� ஆடவா m�  
ெசா.மா�7க6 ெபா�ளான T� ஆடவா m�  
 D<தஅ�� ேசாதியேர ஆடவா m�  
எ.மா�7க� உள<�க2தT� ஆடவா m�  
 எ.3ைடய நாயகேர ஆடவா m�.  ஆடவா m�  6  
4465  அ9டெமலா� க9டவேர ஆடவா m�  
 அக9டப- Yரணேர ஆடவா m�  
ப9டெமலா� பைட<தவேர ஆடவா m�  
 ப@ெறாEவ T �=லவேர ஆடவா m�  
ெகா9ெடைனவ2 தா9டவேர ஆடவா m�  
 F<தாட வ=லவேர ஆடவா m�  
எ9த:ெபா@ சைபMைடய�ீ ஆடவா m�  
 எ.3ைடய நாயகேர ஆடவா m�.  ஆடவா m�  7  
4466  ேபதநிைன யா�விைர2 தாடவா m�  
 பி.பா�E7 காைலயிேத ஆடவா m�  
ஓதஉல வாதவேர ஆடவா m�  
 உ�ளாைச ெபா:கி.ற தாடவா m�  
சாத=அG< ெதைனஆ9n� ஆடவா m�  
 தனி<தைலைம6 ெப��பதிய�ீ ஆடவா m�  
ஏதமG< தவ�7கினிய�ீ ஆடவா m�  
 எ.3ைடய நாயகேர ஆடவா m�.  ஆடவா m�  8  
4467  க�ளெமா.G� அறிேய.நா. ஆடவா m�  
 ைககல2� ெகா9n�எ.ேனா டாடவா m�  
உ�ளப� உைர7கி.ேற. ஆடவா m�  
 உ�மாைச ெபா:கி.ற தாடவா m�  
த�ள-ேய. எ.ேனா�ேக ஆடவா m�  
 தாZ7கி=இைற M�த-ேய. ஆடவா m�  
எ�ள=அG< தா9Eெகா9n� ஆடவா m�  
 எ.3ைடய நாயகேர ஆடவா m�.  ஆடவா m�  9  
4468  நNDகி.ேற. நிNசலிேக ஆடவா m�  
 நாணமNச� வி�ேடென.ேனா டாடவா m�  
விNைசெயலா� த2�களி< தாடவா m�  
 விய2�ைர<த த�ணமிேத ஆடவா m�  
எNDக�� ஆகிநி.றT� ஆடவா m�  
 எ=லா�ெசB வ=லவேர ஆடவா m�.  
இNைசமய மாBஇ�2ேத. ஆடவா m�  
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 எ.3ைடய நாயகேர ஆடவா m�. ஆடவா m�  10  
4469  எ.உயி�7 :யிரான T� ஆடவா m�  
 எ.அறிK7 கறிவான T� ஆடவா m�  
எ.3ைடஎ. பி@கல2தT� ஆடவா m�  
 எ.3ைடஉ� ள<தி�2தT� ஆடவா m�  
எ.உ-ைம< தாயைனய�ீ ஆடவா m�  
 என�தனி< த2ைதயேர ஆடவா m�  
எ.ஒ�ைமN ச@:�ேவ ஆடவா m�  
 எ.3ைடய நாயகேர ஆடவா m�.  ஆடவா m�  11 
  ஆடவா m� எ.ேனா டாடவா m�  
அ�பல<தி= ஆEகி.றT� ஆடவா m�.    
 
72. அ�பலவாண� அைணயவ�ைக  
சி2�  
 
   ப=லவி  
4470.  அைணயவா m� எ.ைன அைணயவா m�  
அணிவள�(311)சி@ ற�பல<தT� அைணயவா m�.    1  
  (311) அணிகிள� - �த@பதி6,, ெபா. D., பி. இரா., ச. �. க.  
  க9ணிக�  
4471  இய@ைகஉ9ைம வ�வினேர அைணயவா m�  
 எ=லா�ெசB வ=லவேர அைணயவா m�  
இய@ைகவிள7 க<தவேர அைணயவா m�  
 எ=லா�7:� ந=லவேர அைணயவா m�  
இய@ைகஇ.ப மானவேர அைணயவா m�  
 இைறைமெயலா� உைடயவேர அைணயவா m�  
இய@ைகநிைற வானவேர அைணயவா m�  
 எ.3ைடய நாயகேர அைணயவா m�.  அைணயவா m�  1  
4472  உலகெம=லா� உைடயவேர அைணயவா m�  
 உ9ைமஉைர7 கி.றவேர அைணயவா m�  
கலகமG< தா9டவேர அைணயவா m�  
 க9ணைனய காதலேர அைணயவா m�  
அலகறியா6 ெப�ைமயேர அைணயவா m�  
 அ@,த6ெபா@ ேசாதியேர அைணயவா m�  
இல:சபா பதியவேர அைணயவா m�  
 எ.3ைடய நாயகேர அைணயவா m�.  அைணயவா m�  2  
4473  ெபா�வி=ந�7 கி.றவேர அைணயவா m�  
 ெபா@,ைடய ,9ணியேர அைணயவா m�  
ம�வி=இனி7 கி.றவேர அைணயவா m�  
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 ம.னியஎ. ம.னவேர அைணயவா m�  
வி�வி.அ� தானவேர அைணயவா m�  
 ெமBMைர<த வி<தகேர அைணயவா m�  
இ�த�ண� இைறயவேர அைணயவா m�  
 எ.3ைடய நாயகேர அைணயவா m�.  அைணயவா m�  3  
4474  விைனமாைல நT<தவேர அைணயவா m�  
 ேவத��6 ெபா�ளவேர அைணயவா m�  
அைனமாைல7 கா<தவேர அைணயவா m�  
 அ��ெப�Iேசா தி6பதிய�ீ அைணயவா m�  
,ைனமாைல ேவB2தவேர அைணயவா m�  
 ெபா�வி=நிைற Yரணேர அைணயவா m�  
எைனமாைல யி�டவேர அைணயவா m�  
 எ.3ைடய நாயகேர அைணயவா m�.  அைணயவா m�  4  
4475  சிGவயதி= எைனவிைழ2தT� அைணயவா m�  
 சி<தசிகா மணிேயநT� அைணயவா m�  
உGவயதி கி�த�ண� அைணயவா m�  
 உ9ைமெசா.ன உ<தமேர அைணயவா m�  
ெபாGைமமிக உைடயவேர அைணயவா m�  
 ெபாBயாத வாசகேர அைணயவா m�  
இGதிதவி�< தா9டவேர அைணயவா m�  
 எ.3ைடய நாயகேர அைணயவா m�.  அைணயவா m�  5  
4476  சாதிமத2 தவி�<தவேர அைணயவா m�  
 தனி<தைலைம6 ெப��பதிய�ீ அைணயவா m�  
ஆதிய2த� இ=லவேர அைணயவா m�  
 ஆரணக� ேபா@றநி.றT� அைணயவா m�  
ஓதிMண� வ-யவேர அைணயவா m�  
 உ�ளப� உைர<தவேர அைணயவா m�  
ஈதிைச2த த�ணமிேக அைணயவா m�  
 எ.3ைடய நாயகேர அைணயவா m�. அைணயவா m�  6  
4477  அ.பா�ைட விைழ2தவேர அைணயவா m�  
 அ��ேசாதி வ�வினேர அைணயவா m�  
�.பா�ைட ஒழி<தவேர அைணயவா m�  
 �-யநிைற ெப-யவேர அைணயவா m�  
பி.பா�E7 காைலயிேத அைணயவா m�  
 பிNேச@G கி.றவேர அைணயவா m�  
எ.பா�ைட ஏ@றவேர அைணயவா m�  
 எ.3ைடய நாயகேர அைணயவா m�.  அைணயவா m�  7  
4478  அைர7கண�� த-ேய.நா. அைணயவா m�  
 ஆைணஉ�ேம= ஆைணஎ.ைன அைணயவா m�  
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,ைர7கணக9 டறிேய.நா. அைணயவா m�  
 ெபா.ேமனி6 ,9ணியேர அைணயவா m�  
வைர7கணIெசB வி<தவேர அைணயவா m�  
 ம.றி=ந�7 கி.றவேர அைணயவா m�  
இைர7கணK த�ணமிேத அைணயவா m�  
 எ.3ைடய நாயகேர அைணயவா m�.  அைணயவா m�  8  
4479  க�ைணநடI ெசBபவேர அைணயவா m�  
 க9மணியி= கல2தவேர அைணயவா m�  
அ��நிைறசி@ சைபயவேர அைணயவா m�  
 அ.ப�:ைற தT�<தவேர அைணயவா m�  
த�ணமி� விைர2ெத.ைன அைணயவா m�  
 ச<தியேர நி<தியேர அைணயவா m�  
இ��நிைற2தா�7 கறிவ-ய�ீ அைணயவா m�  
 எ.3ைடய நாயகேர அைணயவா m�.  அைணயவா m�  9  
4480  ேசரஉ�ேம= ஆைசெகா9ேட. அைணயவா m�  
 தி�Kளேம அறி2தெத=லா� அைணயவா m�  
ஆெரன7கி :�ைமய=லா= அைணயவா m�  
 அயலறிேய. ஆைணஉ�ேம= அைணயவா m�  
ஈரக<ேத. அ=லஇேக அைணயவா m�  
 எ.னாைச ெபா:கி.ற தைணயவா m�  
ஏரக<ேத அம�2த��வ T� அைணயவா m�  
 எ.3ைடய நாயகேர அைணயவா m�.  அைணயவா m�  10  
4481  கல2�ெகாள ேவ9Eகி.ேற. அைணயவா m�  
 காத=ெபா: கி.றெத.ைன அைணயவா m�  
,ல2தறிேய. விைரகி.ேற. அைணயவா m�  
 ,ண�வத@:< த�ணமிேத அைணயவா m�  
அல2தவிட< த��கி.றT� அைணயவா m�  
 அைர7கண�� இனி<த-ேய. அைணயவா m�  
இல2ைதநG கனியைனய�ீஅைணயவா m�  
 எ.3ைடய நாயகேர அைணயவா m�.  அைணயவா m�  11  
  அைணயவா m�எ.ைன அைணயவா m�  
அணிவள�(312) சி@ ற�பல<தT� அைணயவா m�.    
  (312) அணிகிள� - �த@பதி6,., ெபா. D., பி. இரா., ச. �. க.  
 
73. வ�வா� அைழ<�வா�  
சி2�  
 
   ப=லவி  
4482.  வ�வார ைழ<�வா� வடo� வடதிைச7ேக  
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வ2தா@ ெபறலா�ந=ல வரேம.    1  
  ப=லவி எE6,  
4483  தி�வா�ெபா. ன�பல<ேத ெசழி7::I சிதபாத�  
சிவசித� பரேபாத� ெதBவN சபாநாத�  வ�வா�  1  
  க9ணிக�  
4484  சி2ைத களி7க7க9E சிவான2த ம�K9E  
ெதளி2ேதா�எ= லா��ெதா9E ெசBய6 பK-ெகா9E  
இ2த ெவளியி=நட மிட<�ணி2 தTேரஅேக  
இைதவிட6 ெப�ெவளி இ�7:ெத. றா=இேக  வ�வா�  1  
4485  இE7கி லாம=இ�7க இட�9E நடIெசBய  
இக� பல�ஒ.றேக எ�ட� பல�உ9ைடய  
ஒE7கி= இ�6பெத.ன உளKக9E ெகா�வ T�எ.னா=  
உ9ைமஇ� வIசம=ல உ�ேம= ஆைண(313)எ.Gெசா.னா=  வ�வா� 
 2  
  (313) உ.ேமலாைண - �த@பதி6,., ெபா. D., ச. �. க.  
4486  ெம=லிய= சிவகாம வ=லி Mட.களி<�  
விைளயா டK�எக� விைனஓ டK�ஒளி<�  
எ=ைலயி= இ.ப2தரK� ந=லசம ய2தானி�  
இ:ம:� நடமா� இ�7கலா� எ.றேபா�  வ�வா�  3  
  வ�வார ைழ<�வா� வடo� வடதிைச7ேக  
வ2தா@ ெபறலா�ந=ல வரேம.  
 
74. எ.ன ,9ணிய� ெசBேதேனா  
சி2�  
 
   ப=லவி  
4487.  எ.ன ,9ணிய� ெசBேத ேனா - அ� மாநா.  
 எ.ன ,9ணிய� ெசBேத ேனா.    1 
  ப=லவி எE6,  
4488  ம.ன�நாத� அ�பலவ� வ2தா�வ2தா� எ.Gதி�N  
 சி.னநாத� எ.னிர9E ெசவிகளி3� ெசா=கி.றேத.  எ.ன  1  
  க9ணிக�  
 
4489  ெபா��நா. �க3மாX� ெத��நா.ம ைறMநா'�  
 ேபா@G�சி@ ற�பல<ேத ஏ@Gம ணிவிள7காB  
அ��நாட க�,-M� க�ணாநி திய�உ.ைன  
 ஆளவ2தா� வ2தா�எ.ெற7 காளநாத� ெசா=கி.றேத.  எ.ன  1  
4490  பா�யந= ேலா�தம7ேக நா�யெத= லா�அளி6பா�  
 ப<திவைல M�பEவா� ச<திய�நி< திய�ம.றி=  
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ஆ�யெபா@ பாத�ேவத� ேத�யசி@ ேபாத�உ.ைன  
 அைணயவ2தா�வ2தா�எ.ேறஇைணயி=நாத�ெசா=கி.றேத.  எ.ன  2  
4491  எ2தர�� ெகா9டஞான D2தர�எ. மணவாள�  
 எ=லா�ெசB வ=லசி<த� ந=ேலா� உள<தம�2தா�  
ம2திரமா ம.றி=இ.ப� த2தநட ராஜ�உ.ைன  
 ம�வவ2தா� வ2தா�எ.G ெத�வி=நாத� ெசா=கி.றேத.  எ.ன  3  
4492  ஓதிஎ2த வித<தாX� ேவதிய3� ேத�வ-யா�  
 ஓகார பIசக<ேத பாகாக ந�7கி.றா�  
ஆதிய2த� கா9ப-ய ேஜாதிDயI ேஜாதிஉ.ேனா  
 டாடவ2தா� வ2தா�எ.ேற நா�நாத� ெசா=கி.றேத.  எ.ன  4  
4493  அ@,த6ேப ரழகாள� ெசா@பத� கட2�நி.றா�  
 அ.பெரலா� ெதாழம.றி= இ.பநட� ,-கி.றா�  
சி@பர�எ= லா��வ=ல த@பர� விைர2தி:.ைனN  
 ேசரவ2தா� வ2தா�எ.ேறா காரநாத� ெசா=கி.றேத.  எ.ன  5  
4494  ஆரண�நா ரண�எ=லா� Yரண�எ. ேற<�கி.ற  
 ஐய�தி� வ�பலவ� ெமBய�எ=லா� வ=லசி<த�  
காரண�� கா-ய�� தாரணிநT யாகஉ.ைன7  
 காணவ2தா� வ2தா�எ.ேற ேவ_நாத� ெசா=கி.றேத.  எ.ன  6  
4495  பாகா�ெமாழி யா�சிவ மாகாம வ=லிநா'�  
 பா�<தாட மணிம.றி= F<தாE கி.றசி<த�  
வாகாஉன7ேக எ.G� சாகா வரெகாE7க  
 வலியவ2தா� வ2தா�எ.ேற வலியநாத� ெசா=கி.றேத.  எ.ன  7  
  எ.ன ,9ணிய� ெசBேத ேனா - அ� மாநா.  
எ.ன ,9ணிய� ெசBேத ேனா.  
 
75. இவ�7:� என7:�  
சி2�  
 
   ப=லவி  
4496.  இவ�7:� என7:�ெப� வழ7கி�7 கி.றத�  
 எ.G� தTரா வழ7:7 காண �.    1  
  ப=லவி எE6,  
4497  எவ�7:� ெப-யவ�ெபா. ன�பல< ேதநட�  
 இ�டா� என7:மாைல இ�டா� இேதாவ2தா�.  இவ�7:�  1  
  க9ணிக�  
4498  அ.றிேதா வ�கி.ேற. எ.G ேபானவ�அேக  
 யா�ெசBத தைடயாேலா இ�2தா�எ. ைகயி@சைக  
இ.Gத� ைகயி@ெகா9ேட வ2�நி@ கி.றா�இேக  
 இ2த7 கதைவ[E இவ�ேபாவ தினிஎேக.  இவ�7:�  1  
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4499  அவரவ� உலக<ேத அறி2தல� b@ற6ப�ேட.  
 அ.Gேபா னவ�இ.G வ2�நி@ கி.றா�ெக�ேட.  
இவ�^ைத அறியாேத �.ன� ஏமா2�வி�ேட.  
 இ2த7 கதைவ[E இனிஎ:� ேபாகஒ�ேட..  இவ�7:�  2  
4500  சி.ன வயதி=எ.ைனN ேச�2தா�,. னைகேயாE  
 ெச.றா� தயவா=இ.G வ2தா� இவ�7கா�ஈE  
எ.ைனவி� �னிஇவ� எ6ப�6 ேபாவா�ஓE  
 இ2த7 கதைவ[E இர�ைட<தா� ேகாைல6ேபாE.    3  
  இவ�7:� என7:�ெப� வழ7கி�7 கி.றத�  
 எ.G� தTரா வழ7:7 காண �.  
  
 
76. இ� ந=ல த�ண�  
சி2�  
 
   ப=லவி  
4501.  இ�ந=ல த�ண� - அ��ெசBய  
 இ�ந=ல த�ண�.   1  
  ப=லவி எE6,  
4502  ெபா�ந=ல நட�வ=ல ,9ணிய ேரேக'�  
 ெபாBேய�� ெசா=கிேல. ெமBேய ,க=கி.ேற..  இ�ந=ல  1  
  க9ணிக�  
4503  மதி<த சமயமத வழ7ெக=லா மாB2த�  
 வ�ணாN சிரம�எ3 மய7க�� சாB2த�  
ெகாதி<த ேலாகாசார7 ெகாதி6ெப=லா� ஒழி2த�  
 ெகாைலM� களKம@ைற6 ,ைலM� அழி2த�.  இ�ந=ல  1  
4504  :றி<த ேவதாகம7 FNசX� அடகி@G  
 :தி<த(314) மன���E7 :ர: �டகி@G  
ெவறி<தெவ\ விைனக'� ெவ2� :ைல2த�  
 வி2ைதெசB ெகாEமாையN ச2ைதM� கைல2த�.  இ�ந=ல  2  
  (314) ெகாதி<த - �த@பதி6,., ெபா D, பி. இரா., ச. �. க.  
4505  ேகாப�� காம�� :�ெக�E6 ேபாயி@G  
 ெகா�யஓ� ஆகார� ெபா�6ெபா� ஆயி@G  
தாப�� ேசாப�� தா.தாேன ெச.ற�  
 த<�வ� எ=லா�எ. ற.வச� நி.ற�.  இ�ந=ல  3  
4506  கைரயா என�மன7 க=X� கைர2த�  
 கல2� ெகாள@ெக. க�<�� விைர2த�  
,ைரயா நிைலயி=எ. ,2திM� தகி@G  
 ெபாBபடா7 காத= த��பிேம= ெபாகி@G.    4 
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  இ�ந=ல த�ண� - அ��ெசBய  
 இ�ந=ல த�ண�. 
 
77. ஆன2த6 ப-K 
தாழிைச  
 
 4507.  நான2த மைடயாெத2 நாளி3�உ� ளவனாகி ந�7:� வ9ண�  
ஆன2த நட�,-வா. ஆன2த அ�தளி<தா. அ2ேதா அ2ேதா.  1 
4508  சாதிமத� சமய�த@ சக@ப விக@ப�எலா� தவி�2� ேபாக  
ஆதிநட� ,-கி.றா. அ��ேசாதி என7களி<தா. அ2ேதா அ2ேதா.  2  
4509  �-யபத� அைட2தெப�I D<த�க'� �<த�க'� �ணி2� ெசா=ல@  
க-யபத� என7களி<தா. அ�பல<தி= ஆEகி.றா. அ2ேதா அ2ேதா.  3 
4510  ம��ெப�Iேசா தைனஎன� ம�Eமிலா வணக�ைண ைவ<ேத ம.றி=  
அ��ெப�Iேசா தி6ெப�மா. அ�ள�த� என7களி<தா. அ2ேதா அ2ேதா. 
 4  
4511  �.பெமலா� ஒ�கண<தி= ெதாைல<த�ளி எ2நா'� Dக<தி= ஓக  
அ.,ைடயா. அ�பல<தா. அ��ேசாதி என7களி<தா. அ2ேதா அ2ேதா.  5  
4512  ப2தெமலா� தவி�<த�ளி6 பத2த�ேயா கா2த�த= பகரா நி.ற  
அ2தெமலா� கட2திடNெசB த�ள�த� என7களி<தா. அ2ேதா அ2ேதா.  6  
4513  ேபராX� அறிவாX� ெப-யெரனN சிற6பாக6 ேபச நி.ேறா�  
ஆராX� ெபறல-ய தியாததைன6 ெபGவி<தா. அ2ேதா அ2ேதா.  7  
4514  திைன<தைனM� அறிவறியாN சிறியெனன நிைனயாம= சி<தி யான  
அைன<�ெம.ற. வசமா7கி அ�ள�த� என7களி<தா. அ2ேதா அ2ேதா.  8  
4515  ெபா�வாகி6 ெபா�வி=நட� ,-கி.ற ேப-.ப6 ெபா��தா. யாேதா  
அ�நானாB நா.அ�வாB அ<�வித� ஆகி.ேற. அ2ேதா அ2ேதா.  9  
4516  ம��வ�ேவ எIஞா.G� எ\விட<�� எதனாX மாBவி லாத  
அ��வ�வாB இ�ைமயிேல அைட2திட6ெப@ றாEகி.ேற.அ2ேதாஅ2ேதா  10  
4517  எ7கைரM� காணாேத இ��கடலி= கிட2ேதைன எE<தா� ெகா9E  
அ7கைரேச�<த�ெள3ேமா�ச�7கைரM�என7களி<தா.அ2ேதாஅ2ேதா(315).  11  
  (315) இ6பதிேனாரா� ெசBM� ஒ� தனி6பாட=. ெபா�� ஒ@Gைம க�தி  
 இ6பதிக<தி= ேச�7க6ெப@ற�. 
 
78. ஞான ம�2� 
சி2�  
 
   ப=லவி  
4518.  ஞான ம�2தி� ம�2� - Dக�  
ந=கிய சி@சபா நாத ம�2�.    1  
  க9ணிக�  
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4519  அ��ெப�I ேசாதி ம�2� - எ.ைன  
 ஐ2ெதாழி= ெசBத@ களி<த ம�2�  
ெபா��ெப�� ேபாக ம�2� - எ.ைன6  
 ,ற<�� அக<�� ,ண�2த ம�2�.  ஞான  1  
4520  எ=லா�ெசB வ=ல ம�2� - எ.3�  
 எ.G� விடாம= இனி7: ம�2�  
ெசா=லா= அளவா ம�2� - DயI  
 ேஜாதி அ��ெப�I ேஜாதி ம�2�.  ஞான  2  
4521  காணா� கா�E ம�2� - எ.ற.  
 ைகயி@ெபா@ ககண� க�E ம�2�  
ஆணாகி6 ெப9ணா� ம�2� - அ�  
 வாகி மணிம.றி= ஆE ம�2�.  ஞான  3  
4522  D<தச. மா�7க ம�2� - அ��  
 ேசாதி மைலயி= �ல: ம�2�  
சி<�� வான ம�2� - எ.ைனN  
 சி<ெதலா� ெசBயNெசB வி<த ம�2�.  ஞான  4  
4523  அ.ப�7 ெகளிய ம�2� - ம@ைற  
 ஐவ�7:� கா9ட@ க-ய ம�2�  
எ.ப@றி= ஓ: ம�2� - எ.ைன  
 இ.ப நிைலயி= இ�<� ம�2�.  ஞான  5  
4524  நாதா2த நா�E ம�2� - பர  
 ஞான ெவளியி= ந�7: ம�2�  
ேபாதா2த�7 ெகB� ம�2� - எ.3�  
 ெபா.ன� கா��6 ,ண�2த ம�2�.  ஞான  6  
4525  ஆதி அனாதி ம�2� - தி�  
 அ�பல< ேதநட மாE ம�2�  
ேஜாதி மயமா ம�2� - எ.ைனN  
 ேசாதியா தா9ட �-ய ம�2�.  ஞான  7  
4526  ஆற2த< ேதா: ம�2� - அத@  
 க6பாX7 க6பாX� ஆன ம�2�  
ஊற2த மி=லா ம�2� - என7  
 :�ேள கல2த உறவா ம�2�.  ஞான  8  
4527  எ.3யி�7 க.பா ம�2� - கல2  
 ெத.3யி�7 :�ேள இ�2த ம�2�  
எ.3யி� கா7: ம�2� - எ.G�  
 எ.3யி ராகிய இ.ப ம�2�.  ஞான  9  
4528  எ.னறி K�ெகா� ம�2� - எ.G�  
 எ.னறி வாகி இல: ம�2�  
எ.னறி வி.ப ம�2� - எ.3�  
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 எ.னறி K7கறி ெவ.3 ம�2�  ஞான  10  
4529  எ.:� வான ம�2� - எ.G�  
 எ.ெதBவ மாகி இ�7: ம�2�  
எ.அ.ைன ெய.3 ம�2� - எ.G�  
 எ.த2ைத யாகிய இ.ப ம�2�.  ஞான  11  
4530  எ.ெப� வாZவா ம�2� - எ.G�  
 எ.ெச=வ மாகி இ�7: ம�2�  
எ.3யி� ந�பா ம�2� - என7  
 ெக�ெட�EN சி<திM� ஈ2த ம�2�.  ஞான  12  
4531  எ.னிைற யான ம�2� - மகிZ2  
 ெதன7:<த. ெபா.ேமனி ஈ2த ம�2�  
த.னறி வா: ம�2� - எ.ைன<  
 த2த ம�2ெத.ற. ெசா2த ம�2�.  ஞான  13  
4532  உ�ள<தி 3�ளா ம�2� - எ.ற.  
 உயி�7 கனாதி உறவா ம�2�  
ெத�ள< ெதளி7: ம�2� - எ.ைனN  
 சிவமா7கி7 ெகா9ட சிவாய ம�2�.  ஞான  14  
4533  ெமB6ெபா� ெள.3 ம�2� - எ=லா  
 ேவதா கம<�� விள: ம�2�  
ைக6ெபா� ளான ம�2� - [.G  
 க9ெகா9ட எ.னி� க9_� ம�2�.  ஞான  15  
4534  மதியி= விைள2த ம�2� - யா�7:�  
 மதி7க6ப டாதெபா. வ9ண ம�2�  
கதித�� இ.ப ம�2� - அ��  
 க9ணா=எ. ற.ைன7 கல2த ம�2�.  ஞான  16  
4535  க@Yர ேஜாதி ம�2� - பD  
 க@Yர ந.மண கா�E ம�2�  
ெபா@Yவி. ஓ: ம�2� - எ.த@  
 ேபாத� தவி�<தசி@ ேபாத ம�2�.  ஞான  17  
4536  ேமைல ெவளியா ம�2� - நா.  
 ேவ9E2ேதா ெற=லா� விைளM ம�2�  
சாைல விள7: ம�2� - D<த  
 சமரச ச.மா�7க சக ம�2�.  ஞான  18  
4537  எ.ைன<தா னா7: ம�2� - இேக  
 இற2தாைர எ=லா� எO6, ம�2�  
�.3ெமBN ேசாதி ம�2� - அ��  
 ேசாதியா= எ.ைன< �ல7: ம�2�.  ஞான  19  
4538  ெபாBய�7 க-தா ம�2� - எ.ைன6  
 ,ற<�� அக<�� ,ண�2த ம�2�  
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ைகயி@ கிைட<த ம�2� - சிவ  
 காம7 ெகா�ைய7 கல2த ம�2�.  ஞான  20  
4539  ஆணவ� தT�7: ம�2� - பர  
 மான2த< தா9டவ மாE� ம�2�  
மாணவ வ9ண ம�2� - எ.ைன  
 வலிய அைழ<� வள�7: ம�2�.  ஞான  21  
4540  வானE வான ம�2� - எ.ைன  
 மாமணி ேமைடேம= ைவ<த ம�2�  
ஊன� தவி�<த ம�2� - கல2  
 ��ேள இனி7கி.ற உ9ைம ம�2�.  ஞான  22  
4541  மைலயில7 கான ம�2� - எ.ற.  
 மைற6ைப< தவி�<தெமB வாZ7ைக ம�2�  
கைலநல� கா�E ம�2� - எ:�  
 க9ணாகி7 கா_� கன<த ம�2�.  ஞான  23  
4542  அ@,த ேஜாதி ம�2� - எ=லா�  
 ஆகிய. றாகி அம�2த ம�2�  
த@பத� த2த ம�2� - எ:�  
 தாேனதா னாகி< தனி<த ம�2�.  ஞான  24  
4543  த.ைன அளி<த ம�2� - எ.G�  
 சாகாத ந=வர� த2த ம�2�  
ெபா.ன� ஈ2த ம�2� - அ��  
 ேபானக� த2த ,னித ம�2�.  ஞான  25  
4544  க9_7 கினிய ம�2� - எ.ற.  
 ைக6ெபா� ளா2தக7 க�� ம�2�  
எ9_7 கடகா ம�2� - எ.ைன  
 ஏத7:ழிவி� ெடE<த ம�2�.  ஞான  26  
4545  D�ட6 படாத ம�2� - எ.ற.  
 b7க�� ேசா�K� ெதாைல<த ம�2�  
எ�Eத@ ெகா9ணா ம�2� - நா.  
 எ��6 பி�7க இைச2த ம�2�.  ஞான  27  
4546  உ.ன@ க-தா ம�2� - என7  
 :�'� ,ற<�� உலாK ம�2�  
த.ன2 தனி<த ம�2� - D<தN  
 சா7கிரா தTதN சேபச ம�2�.  ஞான  28  
4547  ஒ.றி=ஒ. றான ம�2� - அ2த  
 ஒ.றி= இர9டாகி ஓ: ம�2�  
அ.றி[. றான ம�2� - நா.  
 காகிஐ2 தாகி அம�2த ம�2�.  ஞான  29  
4548  ெவளி7:� ெவளியா ம�2� - எ=லா  
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 ெவளிM� கட2� விள: ம�2�  
ஒளி7:� ஒளியா ம�2� - எ=லா  
 ஒளிM�தா னாகிய உ9ைம ம�2�.  ஞான  30  
4549  ஆறாG7 க6பா= ம�2� - அத@  
 க6,ற< தTராG7 க6பா= ம�2�  
ஈறாதி இ=லா ம�2� - எ.ைன  
 எ=லா� ெசயNெசBத இ.ப ம�2�.  ஞான  31  
4550  ஆரண< ேதா: ம�2� - அ��  
 ஆகம மாகிஅ9 ணி7: ம�2�  
காரண� கா�E ம�2� - எ=லா�  
 க9ட ம�2ெத.3� ெகா9ட ம�2�.  ஞான  32  
4551  மலைம2� நT7: ம�2� - ,வி  
 வான9ட ெம=லா� வள�7: ம�2�  
நலமி7 க�' ம�2� - தாேன  
 நானாகி< தானா' நா�E ம�2�.    33  
  ஞான ம�2தி� ம�2� - Dக�  
 ந=கிய சி@சபா நாத ம�2�.  
  
 
79. சிவசிவ ேஜாதி  
சி2�  
 
   ப=லவி  
4552.  சிவசிவ சிவசிவ ேஜாதி - சிவ  
சிவசிவ சிவசிவ சிவசிவ ேஜாதி  
சிவசிவ சிவசிவ ேஜாதி.    1  
  க9ணிக�  
4553  சி@பர மா�பரI ேஜாதி - அ��  
 சி<ெத=லா� வ=ல சித�பர ேஜாதி  
த@பர த<�வ ேஜாதி - எ.ைன<  
 தானா7கி7 ெகா9ட தயாநிதி ேஜாதி.  சிவசிவ  1  
4554  சி<�� வா�DயI ேஜாதி - எ=லா�  
 ெசBதிட வ=ல சித�பர ேஜாதி  
அ<�வி தான2த ேஜாதி - எ.ைன  
 ஆ�ெகா9 ட�'�சி@ ற�பல ேஜாதி.  சிவசிவ  2  
4555  சி.மய மா�ெப�I ேஜாதி - அ��  
 ெச=வ மளி7:� சித�பர ேஜாதி  
த.மய மாBநிைற ேஜாதி - எ.ைன<  
 த2தெமB ேஜாதி சதான2த ேஜாதி. சிவசிவ  3  
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4556  ஆதிஈ றி=லா�@ ேஜாதி - அர.  
 ஆதிய� த�ைம அளி<தபி@ ேஜாதி  
ஓதி உண�வ�� ேஜாதி - எ=லா  
 உயி�களி. உ�'� ஒளி�கி.ற ேஜாதி.  சிவசிவ  4  
4557  ம.னிய ெபா.வ9ண ேஜாதி - Dக  
 வ9ண<த தா�ெப� மாணி7க ேஜாதி  
�.னிய வNசிர ேஜாதி - �<�  
 ேஜாதி மரகத ேஜாதிM� ேஜாதி. சிவசிவ  5  
4558  பா��த= ஐ2�மா� ேஜாதி - ஐ2தி=  
 ப7கேம= கீZநE6 ப@றிய ேஜாதி  
ஓ�ஐ� ெபாறிM� ேஜாதி - ெபாறி7  
 :�'� ,ற<�� ஒளி�கி.ற ேஜாதி.  சிவசிவ  6  
4559  ஐ�,ல ��தானா� ேஜாதி - ,ல<  
 தக<�� ,ற<� மல�2ெதாளி� ேஜாதி  
ெபாB�மய= ேபா7:�உ� ேஜாதி - ம@ைற6  
 ெபாறி,ல. உ�'� ,ற<�மா� ேஜாதி. சிவசிவ  7  
4560  மனமாதி எ=லாமா� ேஜாதி - அைவ  
 வாழ அக�,ற� வாZகி.ற ேஜாதி  
இனமான உ�ளக ேஜாதி - ச@G�  
 ஏறா திறகா திய7:ேமா� ேஜாதி.  சிவசிவ  8  
4561  �7:ண ��[.றா� ேஜாதி - அைவ  
 �.பி. இயக �E7கிய ேஜாதி  
எ7:ண< ��'மா� ேஜாதி - :ண�  
 எ=லா� கட2ேத இலகிய ேஜாதி.  சிவசிவ  9  
4562  ப:தி[. றாகிய ேஜாதி - [ல6  
 ப:திக� [.G� பைட<த�� ேஜாதி  
ப:தி பலவா7:� ேஜாதி - ச@G�  
 வி:திஒ. றி.றி விள7கிய ேஜாதி. சிவசிவ  10  
4563  கால �த@கா�E� ேஜாதி - கால  
 காரண< த6பா= கட2ெதாளி� ேஜாதி  
ேகால� பலவா:� ேஜாதி - ஒ.G�  
 :றி7க6 படாNசி@ :ண6ெப�I ேசாதி.  சிவசிவ  11  
4564  த<�வ� எ=லாமா� ேஜாதி - அ2த<  
 த<�வ� எ=லா� த�வி7:� ேஜாதி  
அ<�வி த6ெப�I ேஜாதி - எ=லா�  
 அ�ளி= விளக அம�<திய ேஜாதி.  சிவசிவ  12  
4565  ச<த�க� எ=லாமா� ேஜாதி - அவ�  
 ச<திக� எ=லா� தைழ6பி7:� ேஜாதி  
�<த� அ3பவ ேஜாதி - பர  
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 �<தியா� ேஜாதிெமBN சி<தியா� ேஜாதி. சிவசிவ  13  
4566  ஆற2த< ேதநிைற ேஜாதி - அைவ7  
 க6,ற< த6பாX� ஆகிய ேஜாதி  
வ TG� ெப�ெவளி ேஜாதி - ேமX�  
 ெவ�ட ெவளியி= விளகிய ேஜாதி.  சிவசிவ  14  
4567  ேபர�� ேஜாதிM� ேஜாதி - அ9ட  
 பி9டக� எ=லா� பிறகிய ேஜாதி  
வார�@ ேறாகிய ேஜாதி - மன  
 வா7:7 ெக�டாதேதா� மாமணி(316) ேஜாதி.  சிவசிவ  15  
  (316) மாணி7க - ச. �. க. பதி6,.  
4568  ஒ.றான Yரண ேஜாதி - அ.பி=  
 ஒ.றாத உ�ள<தி= ஒ.றாத ேஜாதி  
எ.றா ஒளி�கி.ற ேஜாதி - எ.3�  
 எ.G� விளகிய எ.3யி� ேஜாதி.  சிவசிவ  16  
4569  ெமBேயெமB யாகிய ேஜாதி - D<த  
 ேவதா2த வ T��= விளகிய ேஜாதி  
�Bய சிவான2த ேஜாதி - :�  
 �-ய< தல<ேத �லகிய ேஜாதி.  சிவசிவ  17  
4570  சிவமய மா�D<த ேஜாதி - D<த  
 சி<தா2த வ T��= சிற2ெதாளி� ேஜாதி  
உவைமயி= லா6ெப�I ேஜாதி - என  
 ��ேள நிர�பி ஒளி�கி.ற ேஜாதி. சிவசிவ  18  
4571  எ.ைன<தா னா7கிய ேஜாதி - இேக  
 இற2தாைர எ=லா� எO6,ேமா� ேஜாதி  
அ.ைன7: மி7க�� ேஜாதி - எ.ைன  
 ஆ9ட� த�த2த ஆன2த ேஜாதி. சிவசிவ  19  
4572  சி<த� சிவமா7:� ேஜாதி - நா.  
 ெசBத தவ<தா= ெத-2தஉ� ேஜாதி  
,<த� தாகிய ேஜாதி - Dக  
 Yரண மாBஒளி� காரண ேஜாதி.  சிவசிவ  20  
4573  த�ப<தி= ஏ@றிய ேஜாதி - அ6பா=  
 சா�மணி ேமைடேம= தா.ைவ<த ேஜாதி  
வி�ப6 ெப�ெவளி ேஜாதி - அேக  
 வ TதிM� வ TE� விள7கிய ேஜாதி.  சிவசிவ  21  
4574  Dகமய மாகிய ேஜாதி - எ=லா  
 ேஜாதிM மான ெசாuபஉ� ேஜாதி  
அகமித2 தT�<த�� ேஜாதி - சNசி  
 தான2த ேஜாதி சதான2த ேஜாதி.  சிவசிவ  22  
4575  நி<த பரான2த ேஜாதி - D<த  
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 நிரதிச யான2த நி<திய ேஜாதி  
அ<�வி தான2த ேஜாதி - எ=லா  
 ஆன2த வ9ண�� ஆகிய ேஜாதி.  சிவசிவ  23  
4576  ெபாBயாத ,9ணிய ேஜாதி - எ=லா6  
 ெபா�'� விளக6 ,ண�<திய ேஜாதி  
ைநயா த��ெசBத ேஜாதி - ஒ�  
 நா3�தா 3�ஒ.றாB ந9ணிய ேஜாதி.  சிவசிவ  24  
4577  க9ணி@ கல2த�� ேஜாதி - உள7  
 க9_யி�7 க9ண�� க9_மா� ேஜாதி  
எ9ணி@ப டா6ெப�I ேசாதி - நா.  
 எ9ணிய வ9ண� இய@றிய ேஜாதி.  சிவசிவ  25  
4578  வி2� ஒளிநE ேஜாதி - பர  
 வி2� ஒளி7:� விளகிய ேஜாதி  
ந��ய� தT�<த�� ேஜாதி - பர  
 நாதா2த நா�E7: நாயக ேஜாதி.  சிவசிவ  26  
4579  தா.அ.றி ஒ.றிலா ேஜாதி - எ.ைன<  
 த.மய� ஆ7கிய ச<திய ேஜாதி  
நா.இ.G க9டேதா� ேஜாதி - தாேன  
 நானாகி வாZ2திட ந=கிய ேஜாதி.  சிவசிவ  27  
4580  த.னிக� இ=லேதா� ேஜாதி - D<த  
 ச.மா�7க சக� தOவிய ேஜாதி  
எ.3� நிைற2தெமB ேஜாதி - எ.ைன  
 ஈ.ைற2 ெதாழி=ெசBஎ. ேறவிய ேஜாதி.  சிவசிவ  28  
4581  அNச� தவி�<தெமB ேஜாதி - எ.ைன  
 ஆ�ெகா9 ட�ளிய அ�பல ேஜாதி  
இNைச எலா�த2த ேஜாதி - உயி�7  
 கி:ம ெக.னாம= எ:மா� ேஜாதி.  சிவசிவ  29  
4582  காைலயி= நா.க9ட ேஜாதி - எ=லா7  
 கா�சிM� நா.காண7 கா��ய ேஜாதி  
ஞால�� வா3மா� ேஜாதி - எ.3�  
 நானாகி< தானாகி ந9ணிய ேஜாதி.  சிவசிவ  30  
4583  ஏகா2த மாகிய ேஜாதி - எ.3�  
 எ.G� பி-யா தி�7கி.ற ேஜாதி  
சாகாத வர2த2த ேஜாதி - எ.ைன<  
 தானா7கி7 ெகா9டேதா� ச<திய ேஜாதி.  சிவசிவ  31  
4584  D<த சிவமய ேஜாதி - எ.ைன  
 ேஜாதி மணி�� ^��ய ேஜாதி  
ச<திய மா�ெப�I ேஜாதி - நாேன  
 தானாகி ஆள< தயKெசB ேஜாதி.    32  
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  சிவசிவ சிவசிவ ேஜாதி - சிவ  
சிவசிவ சிவசிவ சிவசிவ ேஜாதி  
சிவசிவ சிவசிவ ேஜாதி.  
 
80. ேஜாதிM� ேஜாதி  
சி2�  
 
   ப=லவி  
4585.  ேஜாதிM� ேஜாதிM� ேஜாதி - D<த  
ேஜாதி சிவேஜாதி ேஜாதிM� ேஜாதி  
ேஜாதிM� ேஜாதிM� ேஜாதி.  1 
  க9ணிக�  
4586  சிவேம ெபா�ெள.G ேத@றி - எ.ைனN  
 சிவெவளி7 ேகG� சிகர<தி= ஏ@றிN  
சிவமா7கி7 ெகா9ட� பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  1 
4587  வி<ெத=லா� ஒ.ெற.G நா�� - அதி=  
 விைளK பலபல ேவெற.G கா��N  
சி<ெத=லா� த2த� பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  2  
4588  ெசா=வ2த அ2தக� ஆG� - ஒ�  
 ெசா=லாேல ஆெம.றN ெசா=லாேல வ TG�  
ெச=வ� ெகாE<த� பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  3  
4589  தேகா= அளெவன7 ேகாதிN - D<த  
 சமரச ச<திய ச.மா�7க நTதிN  
ெசேகா= அளி<த� பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  4  
4590  ஆப<ைத நT7கி வள�<ேத - ச@G�  
 அைசயாம= அவியாம= அ�ேய. உள<ேத  
தTப<ைத ைவ<த� பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  5  
4591  ெமBெயா.G ச.மா�7க ேமதா. - எ.G�  
 விளக6 பைட6பாதி ெமB<ெதாழி= நTதா.  
ெசBெய.G த2த� பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  6  
4592  எ.பா= வ�பவ�7 கி.ேற - அ��  
 ஈகி.ேற. ஈகி.ேற. ஈகி.ேற. எ.ேற(317)  
ெத.பா= இ�2த� பாm� - தி�N  
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 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  7  
  (317) ஈகி.ேறா� ஈகி.ேறா� ஈகி.ேறா� எ.ேற - ச. �. க.  
4593  �-ய< தல[.றி. ேமேல - D<த  
 �-ய6 பதியி= அ�அத னாேல  
ெத-ய< ெத-வ� பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  8 
4594  பைரb7கி7 கா��ய காேல - ஆதி  
 பைரஇவ�7 க6பா=அ6 பா=எ.G ேமேல  
திைரb7கி7 கா�Eத= பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  9  
4595  த@பர ேமவ� வாகி - அ�  
 த.ைன7 கட2� தனிஉ� வாகிN  
சி@பர< ��ள� பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  10 
4596  நவெவளி நா=வைக யாதி - ஒ�  
 நEெவளி7 :�ேள நட<திய நTதிN  
சிவெவளி யா�இ� பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  11 
4597  ேம�ெவ@ ,Nசியி. பாேல - நி.G  
 விள:ேமா� த�ப<தி. ேமX7: ேமேல  
ேச�ேமா� ேமைடேம= பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  12  
4598  ஆரண வ Tதி7 கைடM� - D<த  
 ஆகம வ Tதிக� அ2த7 கைடM�  
ேசர நE7கைட பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  13  
4599  பாட= மைறகேளா� ேகா� - அ��  
 பாத உ�வ ெசாuபக� பா�  
ேதட இ�2த� பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  14  
4600  நTE சிவாகம ேகா� - அ��  
 ேந�ற6 பா�M� ஆ�M� ஓ�<  
ேதட இ�2த� பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  15  
4601  ப<தி ெநறியி= ெசழி<ேத - அ.பி=  
 பாEெமB ய.ப� பதியி= பO<ேத  
தி<தி< தி�6ப� பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  16 
4602  பி<தாE மாைய7: ேமேல - D<த6  
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 பிரம ெவளியினி= ேபர� ளாேல  
சி<தாE கி.ற� பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  17 
4603  த�ெநறி எ=லா�உ� வா:� - D<த  
 ச.மா�7க� எ.ேறா� தனி6ேப�ெகா9 ேடா :�  
தி�ெநறி7 ேகெச.G பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  18 
4604  எ�ெபா�� எ�ெபா�� எ.ேற - ெசா=X�  
 எ=லாN சமய<�� எ=லா�7:� ஒ.ேற  
ெச�ெபா�� எ.ப� பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  19 
4605  ைசவ �தலாக நா�E� - பல  
 சமயக� எ=லா� தனி<தனி7 கா�E�  
ெதBவ� இ�வ2� பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  20  
4606  எ�ளலி= வா.�த= ம9_� - அ�  
 ெத=லா� இதிேலா� இைறயள ெவ.3�  
ெத�ள� தா�இ� பாm� -தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  21  
4607  எ<தாX� ஆகாேத அ�மா - எ.ேற  
 எ=லா உல:� இய�,த= D�மா  
ெச<தாைர மீ�ப� பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  22  
4608  பிற2� பிற2�ழ. ேறைன - எ.G�  
 பிறவா திறவா6 ெப�ைமத2 bைனN  
சிற2ெதாளி� வி<த� பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  23 
4609  வ�வி<த வ9ண�� நாேன - இ2த  
 மாநில< ேதெசM� வ9ண�� தாேன  
ெத-வி< த�ளி@G6 பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  24  
4610  பா-ட� வானிட ம@G� - இட�  
 ப@றிய �<த�க� சி<த�க� �@G�  
ேச-ட மா�இ� பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  25 
4611  உBபி�ைள ப@பல� ஆவ= - ெகா9ேட  
 உலக< தி�6பஇ ெக.ைன<த. ஏவ=  
ெசBபி�ைள ஆ7கி@G6 பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  26 
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4612  உ�K� உண�K�ெசB ந.றி - அறி  
 உள�� என7ேக உதவிய த.றி<  
தி�K� ெகாE<த� பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  27  
4613  எ9ணிய எ9ணக� எ=லா� - நா.  
 எ9ணிய வாேற இனி�த2 ெத.ைன<  
தி9ணிய. ஆ7கி@G6 பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  28  
4614  ேப�ல ெக=லா� மதி7க< - த.  
 பி�ைளஎ. ெற.ைன6 ெபய-� டைழ<ேத  
சீ�றN ெசBத� பாm� - தி�N  
 சி@ற� பல<ேத தி�நட ேஜாதி.  ேஜாதி  29  
  ேஜாதிM� ேஜாதிM� ேஜாதி - D<த  
ேஜாதி சிவேஜாதி ேஜாதிM� ேஜாதி  
ேஜாதிM� ேஜாதிM� ேஜாதி.  
 
 
தி�Nசி@ற�பல�  
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 தி�வ��பா 
இராமலிக அ�க� (வ�ளலா�) அ�ளிய�  

 
ஆறா� தி��ைற - � றா� ப!தி  
பாட#க� (4615 - 5063)  

 
 
உ�+ைற   

81  அ��ெப�.ேஜாதி அகவ#  (4615 - 4616)  மி பதி12  
82.  அ��ெப�.ேசாதி அ�டக�  (4617 -  4624)  மி பதி12  
83  இைற இ ப7 !ைழ9  (4625 - 4634)  மி பதி12  
84  ெபறா1 ேப:  (4635 - 4644)  மி பதி12  
85  சிவான<த= த><த#  (4645 - 4654)  மி பதி12  
86.  தி�வ�� ெப�ைம  (4655 - 4664)  மி பதி12  
87.  அ?ேசா1 ப=�  (4665 - 4674)  மி பதி12  
88.  அ@பவ நிைல  ( 4675 - 4682)  மி பதி12  
89.  அ�� ெப�.ேசாதி அைட9  (4683 - 4695)  மி பதி12  
90.  அ�ைம1 ேப:  (4696 - 4705)  மி பதி12  
91.  உல1பி# இ ப�  (4706 - 4715)  மி பதி12  
92.  ெமD இ ப1 ேப:  (4716 - 4726)  மி பதி12  
93.  சிவ 2Eணிய1 ேப:  (4727 - 4736)  மி பதி12  
94.  சிவான<த1 பG:  (4737 - 4746)  மி பதி12  
95.  இைற எளிைமைய விய=த#  (4747 - 4756)  மி பதி12  
96.  தி�நட1 2கI?சி  (4757 - 4766)  மி பதி12  
97.  தி�வ�� ேப:  (4767 - 4776)  மி பதி12  
98.  அ�� ெகாைட1 2கI?சி  (4777 - 4796)  மி பதி12  
99.  தி�வ�� ெகாைட  (4797 - 4806)  மி பதி12  
100.  அ@பவ சி=தி  (4807 - 4817)  மி பதி12  
101.  ெபா வ�வ1 ேப:  (4818 - 4833)  மி பதி12  
102.  த=�வ ெவGறி  (4834 - 4853)  மி பதி12  
103.  ேபறைட9  (4854 - 4863)  மி பதி12  
104.  அைட7கல� 2!த#  (4864 - 4874)  மி பதி12  
105.  இைறவர9 இய�ப#  (4875 - 4884)  மி பதி12  
106.  தி�1ப�ளி எ>?சி  (4885 - 4894)  மி பதி12  
107.  தி� உ<தியா�  (4895 - 4904)  மி பதி12  
108.  அ�� அG2த�  (4905 - 4913)  மி பதி12  
109.  ஆணி1 ெபா ன�பல7 கா�சி  (4914 - 4946)  மி பதி12  
110.  அ�� கா�சி  (4947 - 4950)  மி பதி12  
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111  ப<தாட#  (4951 - 4962)  மி பதி12  
112  ெமDய�� விய12  (4963 - 5063)  மி பதி12  
 
 
அ�7!றி12களி# காண1பJ� பதி1பாசிKய�களி  ெபய�? L�7க விK9 
 
1. ெதா.ேவ --- ெதா>M� ேவலாNத �தலியா� 
2. ஆ.பா --- ஆ.பாலகி�Oண பி�ைள 
3. ச.�.க --- ச.�.க<தசாமி பி�ைள 
4. பி.இரா --- பி�கிமாநகர� இராமசாமி �தலியா� 
5. ெபா.L --- ெபா.L<தர� பி�ைள 
 
தி�?சிGற�பல� 
  
 
ஆறா� தி��ைற - � றா� ப!தி ( 4615-5063 )  
81. அ��ெப�.ேஜாதி அகவ# 
 
நிைலமE�ல ஆசிKய1பா  
 
4615.   
அ��ெப�. ேஜாதி அ��ெப�. ேசாதி  
அ��ெப�. ேஜாதி அ��ெப�. ேஜாதி  
 
அ��சிவ ெநறிசா� அ��ெப� நிைலவாI  
அ��சிவ பதியா� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ஆகம ��ேம# ஆரண ��ேம#  
ஆகநி  ேறாகிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
இகநிைல1 ெபா�ளாD1 பரநிைல1 ெபா�ளாD  
அகமற1 ெபா�<திய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ஈனமி  றிகபர= திரE� ேமG ெபா�ளாD  
ஆனலி  ேறாகிய அ��ெப�. ேஜாதி   
10  
 
  
உைரமன கட<த ஒ�ெப� ெவளிேம#  
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அைரLெசD ேதா!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ஊ7க�� உண�?சிN� ஒளித�� ஆ7ைகN�  
ஆ7க�� அ�ளிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
எ#ைலயி# பிற1ெப@� எ>கட#318 கட=திஎ   
அ#லைல நS7கிய அ��ெப�. ேஜாதி 
 
இ�கட# - வடTK# ச=திய த�ம?சாைலயி# 
வழிபா��# உ�ள அ�க� எ>திய�ளிய ைகெய>=�1ப�.  
 
ஏறா நிைலமிைச ஏGறிஎ  தன7ேக  
ஆறா: கா��ய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ஐய�� திK2� அ:=ெதன �ட�பி@�  
ஐய�� நS7கிய அ��ெப�. ேஜாதி   
20  
 
  
ஒ ெறன இரEெடன ஒ றிரE ெடனஇைவ  
அ ெறன விளகிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ஓதா �ண�<திட ஒளியளி= ெதன7ேக  
ஆதார� ஆகிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ஔவிய� ஆதிஓ� ஆ:< தவி�=தேப�  
அYவிய# வ>=�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
தி�நிைல= தனிெவளி சிவெவளி எ@�ஓ�  
அ��ெவளி1 பதிவள� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
L=தச  மா�7க Lக=தனி ெவளிஎ@�  
அ=தைக? சிGசைப அ��ெப�. ேஜாதி   
30  
 
  
L=தெமD. ஞான Lேகாதய ெவளிஎ@�  
அ=� வித?சைப அ��ெப�. ேஜாதி  
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[யக லா<த Lக<த� ெவளிஎ@�  
ஆயசிG சைபயி# அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ஞானேயா கா<த நட=தி� ெவளிஎ@�  
ஆனியி# சிGசைப அ��ெப�. ேஜாதி  
 
விமலேபா தா<தமா ெமD1ெபா�� ெவளிஎ@�  
அமலசிG சைபயி# அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெபKயநா தா<த1 ெப�நிைல ெவளிஎ@�  
அKயசிG ற�பல= த��ெப�. ேஜாதி   
40  
 
  
L=தேவ தா<த= �Kயேம# ெவளிஎ@�  
அ=த! சிGசைப அ��ெப�. ேஜாதி  
 
L=தசி= தா<த Lக1ெப� ெவளிஎ@�  
அ=தனி? சிGசைப அ��ெப�. ேஜாதி  
 
தகரெமD. ஞான= தனி1ெப� ெவளிஎ@�  
அகர நிைல1பதி அ��ெப�. ேஜாதி  
 
த=�வா தSத= தனி1ெபா�� ெவளிஎ@�  
அ=தி� அ�பல= த��ெப�. ேஜாதி  
 
ச?சிதா ன<த= தனி1பர ெவளிஎ@�  
அ?சிய# அ�பல= த��ெப�. ேஜாதி   
50  
 
  
சாகா7 கைலநிைல தைழ=திJ ெவளிஎ@�  
ஆகா ய=ெதாளி� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
காரண காKய� கா��J ெவளிஎ@�  
ஆரண? சிGசைப அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ஏக� அேனக� என1பக� ெவளிஎ@�  
ஆகம? சிGசைப அ��ெப�. ேஜாதி  
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ேவதா கமகளி  விைள9க� ெக#லா�  
ஆதார மா�சைப அ��ெப�. ேஜாதி  
 
எ றா தியLட�7 கியனிைல ஆDஅ�(319) 
அ றா� தி�?சைப அ��ெப�. ேஜாதி   
60  
 
  
(319). ஆDஅைவ - ச.�.க. பதி12.   
 
 
  
சமய� கட<த தனி1ெபா�� ெவளியாD(320) 
அைமN� தி�?சைப அ��ெப�. ேஜாதி 
 
(320). தனி1ெப� ெவளியாD - ச.�.க. பதி12.   
 
 
  
�?Lட� க+�ஒளி �ய!ற அளி=த��  
அ?Lட ரா�சைப அ��ெப�. ேஜாதி  
 
�Kய�� கட<த Lக\ ரண<த��  
அKயசிG ற�பல= த��ெப�. ேஜாதி  
 
எYவைக? Lகக+� இனி�ற அளி=த��  
அYவைக? சிGசைப அ��ெப�. ேஜாதி  
 
இயGைகஉE ைமயதாD இயGைகஇ  ப�மா�  
அய�1பிலா? சிGசைப அ��ெப�. ேஜாதி   
70  
 
  
சா7கிரா தSத= தனிெவளி யாDநிைற  
வா7கிய சிGசைப அ��ெப�. ேஜாதி  
 
L�JதG கKதா� LகாதSத ெவளிஎ@�  
அ�டேமG சிGசைப அ��ெப�. ேஜாதி  
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நவ<தவி� நிைலக+� நE]�ஓ� நிைலயாD  
அவ<தவி� சிGசைப அ��ெப�. ேஜாதி  
 
உபயப7 கக+� ஒ ெறன7 கா��ய  
அபயசிG சைபயி# அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ேசகர மா�பல சி=தி நிைல7ெகலா�  
ஆகர மா�சைப அ��ெப�. ேஜாதி   
80  
 
  
மனாதிக� கKய மதாதSத ெவளியா�(321) 
அனாதிசிG சைபயி# அ��ெப�. ேஜாதி  
 
(321). ெவளியாD .�.க. பதி12 br>  

ஓதிநி  :ண�<�ண�< �ண�தG கKதா�  
ஆதிசிG சைபயி# அ��ெப�. ேஜாதி  
 
வார�� அழியா வர�� த��தி�  
ஆர� தா�சைப அ��ெப�. ேஜாதி  
 
இழியா1 ெப�நல� எ#லா� அளி=த��  
அழியா? சிGசைப அ��ெப�. ேஜாதி  
 
கGப� பலபல கழியி@� அழி9றா  
அG2த� த��சைப அ��ெப�. ேஜாதி   
90  
 
  
எைன=�� � பிலா இய#அளி= ெதEணிய  
அைன=�� த��சைப அ��ெப�. ேஜாதி  
 
பாணி1 பிலதாD1 பரவிேனா�7 க��2K  
ஆணி1ெபா  ன�பல= த��ெப�. ேஜாதி  
 
எ�பல� என=ெதா> ேத=திேனா�7 க��2K  
அ�பல= தாட#ெசD அ��ெப�. ேஜாதி  
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த�பர ஞான சித�பர� எ@ேமா�  
அ�பர= ேதாகிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
எ?சைப ெபா�என இய�பின� அறிஞ�க�  
அ?சைப இடெகா+� அ��ெப�. ேஜாதி   
100  
 
  
வாJத# நS7கிய மணிம  றிைடேய  
ஆJத# வ#ல அ��ெப�. ேஜாதி  
 
நாடக= தி�?ெசய# நவிGறிJ� ஒ�ேப�  
ஆடக1 ெபா�ஒளி� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
கGபைன �>வ�� கட<ெதாளி த��ஓ�  
அG2த? சிGசைப அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ஈ றநG றாயி@� இனிய ெப�<தய  
வா றசிG சைபயி# அ��ெப�. ேஜாதி  
 
இ 2: நா உள= ெதEணியா ெகEணியா  
க 2ற= த�சைப அ��ெப�. ேஜாதி   
110  
 
  
எ�ைமN� எ ைனவி� �ைறN� பிKயா  
த�ைமஅ1 ப@மா� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
பிK9G றறியா1 ெப��ெபா� ளாDஎ   
அறி97 கறிவா� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
சாதிN� மத�� சமய�� காணா  
ஆதிஅ னாதியா� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
த@கர ணாதிக� தாகட< தறிN�ஓ�  
அ@பவ� ஆகிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
உ@�உண� 9ண�வாD உண�ெவலா� கட<த  
அ@பவா தSத அ��ெப�. ேஜாதி   
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120  
 
  
ெபா�9ண� 9ண�� ேபாதலா# பிK=ேத  
அ�எனி# ேதா றா அ��ெப�. ேஜாதி  
 
உளவினி# அறி<தா# ஒழியமG றள7கி   
அளவினி# அளவா அ��ெப�. ேஜாதி  
 
எ ைனN� பணிெகாE �றவா வரமளி=  
த ைனயி# உவ<த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ஓதிஓ தாம# உறெவன7 களி=த  
ஆதிஈ றி#லா அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ப�அ� வா �� பGறி@� ேதாGறா  
அ��� எ@�ஓ� அ��ெப�. ேஜாதி   
130  
 
  
பவன= தி  அEட1 பர1பி எ ெக!�  
அவ@7 கவனா� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
திவ�உGற அEட= திரளி எ ெக!�  
அவ+7 கவளா� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
மத உGற அEட வைர1பி எ ெக!�  
அத@7 க�வா� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
எ1பா^ மாDெவளி எ#லா� கட<�ேம#  
அ1பா^� ஆகிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
வ#லதாD எ#லா� ஆகிஎ# லா��  
அ#லதாD விள!� அ��ெப�. ேசாதி   
140  
 
  
எ1ெபா�� ெமD1ெபா�� எ ப�ெமD கEேடா �  
அ1ெபா�� ஆகிய அ��ெப�. ேஜாதி  
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தாககி லாEட சராசர நிைலநி   
றா!ற விள!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ச=த�க� எ#லா� தைழ=திட அக�2ற=  
த=திைச விள!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ச=திக� எ#லா� தைழ7கஎ ெக!�  
அ=தைக விள!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
�<�:� ஐ<ெதாழி# ��=திக� பல�7!�  
ஐ<ெதாழி# அளி7!� அ��ெப�. ேஜாதி   
150  
 
  
ெபKதி@� ெபKதாD? சிறிதி@� சிறிதாD  
அKதி@� அKதா� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
கா�சிN� காணா7 கா�சிN� அ�த��  
ஆ�சிN� ஆகிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
இ 2: சி=திக� எ#லா� 2Kகஎ   
ற 2ட  என7க�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
இறவா வரமளி= ெத ைனேம# ஏGறிய  
அறவாழி யா�தனி அ��ெப�. ேஜாதி  
 
நா அ<த� இ#லா நல�ெபற என7ேக  
ஆன<த� ந#கிய அ��ெப�. ேஜாதி   
160  
 
  
எEணிய எEணியா கியG:க எ ெறைன  
அEணிஉ� ஓ!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ேமயிைன ெமD1ெபா�� விளகிைன நSஅ�  
ஆயிைன எ ற�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
எEணிG ெச><ேத  இனியெத� ள�ெதன  
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அEணி= தினி7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
சி<ைதயி# � ெபாழி சிவ�ெப: ெகன=ெதாழி#  
ஐ<ைதN� என7க�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
எெக கி�<�யி� ஏெத� ேவE�@�  
அக கி�<த�� அ��ெப�. ேஜாதி   
170  
 
  
சக�த# 2ற12ற� தகிய அக12ற�  
அக�2ற� �G:மா� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
சிகர�� வகர�� ேச�தனி உகர��  
அகர�� ஆகிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
உபரச ேவதியி  உபய�� பர��  
அபர�� ஆகிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ம<தண� இ�ெவன ம:விலா மதியா#  
அ<தண� வ>=�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
எ�2ய7 கனிெயன எE]வா� இதய  
அ�2ய= தம�<த அ��ெப�. ேஜாதி   
180  
 
  
ெச�ய:= ேததிட ேதக�� ேபாக��  
அ�ய�7 ேகத�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
� ப:= ெதா�சிவ �Kய Lக<தைன  
அ ப�7 ேகத�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெபா�அ� சிற1ப� 2திய� பழயெத   
ற�அ� வாD=திகI அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ேசதன1 ெப�நிைல திகIத�� ஒ�பைர  
ஆதன= ேதாகிய அ��ெப�. ேஜாதி  
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ஓமய= தி�9�(322) உவ12ட  அளி=ெதன7  
காமய= தைடதவி� அ��ெப�. ேஜாதி   
190  
 
  
(322). ஓமய= தி�9� - பிரணவ உட�2. 
(ஓமய� - ஓகாரமய�.)   
 
 
  
எ1ப� எEணிய ெத க�= திெகன7  
க1ப� அ�ளிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
எ=தைக விைழ<தன எ மன� இெகன7  
க=தைக அ�ளிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
இ!ற= திK<�ள� இைளயா வைகஎன7  
கைகயி# கனியா� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
பா�ய1 2Kெகன1 பணி=ெதன7 க�ளிஎ   
ஆ�யி�7 !�ஒளி� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ேதவிNG ெறாளி�த� தி�9� உட என  
தாவியி# கல<ெதாளி� அ��ெப�. ேஜாதி   
200  
 
  
எYவழி ெமDவழி எ பேவ தாகம�  
அYவழி என7க�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ைவய�� வான�� வாI=திட என7க��  
ஐயறி வளி=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
சாமா றைன=�� தவி�=தி ெகன7ேக  
ஆமா ற�ளிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ச=திய மா�சிவ ச=திைய ஈ<ெதன7  
க=திற# வள�7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
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சாவா நிைலயி� த<தன� உன7ேக  
ஆவா எனஅ�� அ��ெப�. ேஜாதி   
210  
 
  
சாதிN� மத�� சமய�� ெபாDஎன  
ஆதியி# உண�=திய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
மய�<திேட# சிறி�� மன<தள�< த.ேச#  
அய�<திேட# எ ற�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ேதLற= திகIத� தி�ெநறி1 ெபா�ளிய#  
ஆசற= ெதK=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
கா��ய உலெகலா� க�ைணயா# சி=தியி   
ஆ��ய# 2KN� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
எ!ல� எ�மின� எ பெதாE _Gறா  
ற!ல� எ ற�� அ��ெப�. ேஜாதி   
220  
 
  
எ�மத� எ�இைற எ ப உயி�=திர�  
அ�மத� எ ற�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
`றிய க�நிைல !லவிய கீIேம#  
ஆறிய# எனஉைர அ��ெப�. ேஜாதி  
 
எEதர ��யா திலகிய பGபல  
அEட�� நிைற<ெதாளி� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
சா�யி�7 ெக#லா� தாரக மா�பைர  
ஆ�யி�7 !யிரா� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
வாழிநS bழி வாழிஎ  ேறா!ேப�  
ஆழிைய அளி=த அ��ெப�. ேஜாதி   
230  
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மாD<தவ� மீ�J� வ�ெநறி த<திைத  
ஆD<திெட  :ைர=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
எ?ச� நின7கிைல எ#லா� ெப�கஎ   
ற?ச� தவி�=தஎ  அ��ெப�. ேஜாதி  
 
நSJக நSேய நS�உல கைன=��நி   
றாJக எ றஎ  அ��ெப�. ேஜாதி  
 
�=திற# வ�வ��(323) � னியா ெகD�:�  
அ=திற# என7க�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
(323). �=திற# வ�வ� - � : வைக உட�2க�. 
L=த ேதக�, பிரணவ ேதக�, ஞான ேதக�.   
 
 
  
�வைக? சி=தியி  ��2க� �>வ��  
ஆவைக என7க�� அ��ெப�. ேஜாதி   
240  
 
  
க�மசி= திகளி  கைலபல ேகா�N�  
அரLற என7க�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ேயாகசி= திக�வைக உ:பல ேகா�N�  
ஆகஎ  ெறன7க�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ஞானசி= தியி வைக ந#விK வைன=��  
ஆனியி  ெறன7க�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
2ைடN: சி=தியி  ெபா��ேட �=திைய  
அைடவெத  ற�ளிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
�=திஎ  ப�நிைல � @: சாதன�  
அ=தக ெவ றஎ  அ��ெப�. ேஜாதி   
250  
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சி=திஎ  ப�நிைல ேச�<த அ@பவ�  
அ=திற� எ றஎ  அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ஏகசிG சி=திேய இய#உற அேனக�  
ஆகிய ெத றஎ  அ��ெப�. ேஜாதி  
 
இ பசி= தியி இய# ஏக�அ ேனக�  
அ ப�7 ெக றஎ  அ��ெப�. ேஜாதி  
 
எ��ரE ெட பன இய^��G ப�என  
அ�டநி  ற�ளிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
இ1ப� கEடைன இனிஉ: ப�எலா�  
அ1ப� ேயஎ@� அ��ெப�. ேஜாதி   
260  
 
  
ப��� கட<தைன பா�இ� பா�என  
அ��� கா��ய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ேசாதிN� ேசாதியி  ெசா�பேம அ<த� 
ஆதிெய  ற�ளிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
இ<தசிG ேஜாதியி  இய#உ� ஆதி  
அ<தெம  ற�ளிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ஆதிN� அ<த�� அறி<தைன நSேய  
ஆதிெய  ற�ளிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ந#அ� ெத ஒ� நாஉள� கா��எ   
அ#லைல நS7கிய அ��ெப�. ேஜாதி   
270  
 
  
கGபக� எ @ள ைகதனி# ெகாJ=ேத  
அG2த� இயGெற@� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
கதி�நல� எ இ� கEகளிG ெகாJ=ேத  
அதிசய� இயGெற@� அ��ெப�. ேஜாதி  
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அ��ஒளி எ தனி அறிவினி# விK=ேத  
அ��ெநறி விள7ெக@� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
பைரஒளி எ மன1 பதியினி# விK=ேத  
அரச� இயGெற@� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
வ#லப ச=திக� வைகஎலா� அளி=ெதன  
த#லைல நS7கிய அ��ெப�. ேஜாதி   
280  
 
  
ஆKய# அக�2ற� அக12ற� 2ற12ற�  
ஆர� ெதன7க�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
eKய ச<திர ேஜாதிN� ேஜாதிஎ   
றாKய� 2கIத�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
பிறிேவ தினிஉைன1 பி�=தன� உன7!ந�  
அறிேவ வ�ெவ@� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
எ.ேச# உலகினி# யாெதா : பGறிN�  
அ.ேச# எ ற�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
மாEJழ லாவைக வ<திள காைலேய  
ஆEJெகாE ட�ளிய அ��ெப�. ேஜாதி   
290  
 
  
பG:க� அைன=ைதN� பGறற= தவி�=ெதன  
தGற�� நS7கிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
சமய� !ல�த# சா�ெபலா� விJ=த  
அமய< ேதா றிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
வாDதG !K=ெத@� மைறஆ கமகளா#  
ஆDதG கKய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
எ#லா� வ#லசி= ெதன7களி= ெதன7!ைன  
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அ#லா திைலஎ@� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
நைவயிலா உள=தி# நா�ய நா�ய  
அைவஎலா� அளி7!� அ��ெப�. ேஜாதி   
300  
 
  
`G:ைத= ெத பா# !Gற�� !ணெகாE  
டாGற#மி7 களி=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ந றறி வறியா நாயிேன  தைனN�  
அ :வ< தாEட அ��ெப�. ேஜாதி  
 
நாயி@� கைடேய  ஈயி@� இழி<ேத   
ஆயி@� அ�ளிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ேதா=திர� 2கேல  பா=திர� அ#ேல   
ஆ=திர� அளி=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
எ?ேசா தைனக+� இயGறா ெதன7ேக  
அ?ேசா எ ற�� அ��ெப�. ேஜாதி   
310  
 
  
ஏறா நிைலநJ ஏGறிஎ  றைனஈE  
டாறா: கட=திய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
தாப= �யர� தவி�=�ல !:�எலா  
ஆப=�� நS7கிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ம��பைக தவி�=ெதைன வாIவி= ெதன7ேக  
அ��!� வாகிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
உ�வ�� அ�வ�� உபய�� ஆகிய  
அ��நிைல ெதK=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
இ��அ:= ெத உள= ெதEணியா க�ளி  
அ�ள� தளி=த அ��ெப�. ேஜாதி   
320  
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ெத��நிைல இ�ெவன= ெத���எ  உள=தி�<  
த��நிைல கா��ய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெபா��பத� எ#லா� 2K<�ேம# ஓகிய  
அ��பத� அளி=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
உ��சக டாகிய உள.சலி யாவைக  
அ��வழி நி:=திய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெவ��மன மாைய விைனஇ�� நS7கிஉ�  
அ��விள7 ேகGறிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
L��விK 9ைடமன? Lழ#எலா� அ:=ேத  
அ��ஒளி நிர1பிய அ��ெப�. ேஜாதி   
330  
 
  
வி�1ேபா �க#உ: ெவ:12� தவி�=ேத  
அ��ேப றளி=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
அ��ேப� தK=�ல கைன=�� மல�<திட  
அ��சீ� அளி=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
உலெகலா� பரவஎ  உ�ள= தி�<ேத  
அலகிலா ஒளிெசD அ��ெப�. ேஜாதி  
 
விEணி@� ◌ிEணாD விEணJ விEணாD  
அEணி நிைற<த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
விE]: விEணாD விEணிைல விEணாD  
அEணி வய!� அ��ெப�. ேஜாதி   
340  
 
  
காGறி@� காGறாD7 காGறிைட7 காGறாD  
ஆGறலி  ஓ!�(324) அ��ெப�. ேஜாதி 
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(324). ஓகிய - ச.�.க. பதி12.  
 
காG:: காGறாD7 கானிைல7 காGறாD  
ஆGற விள!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
அனலி@� அனலாD அன#நJ அனலாD  
அன^ற விள!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
அன^:� அனலாD அன#நிைல அனலாD  
அன^ற வய!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
2னலி@� 2னலாD1 2னலிைட1 2னலாD  
அைனஎன வய!� அ��ெப�. ேஜாதி   
350  
 
  
2ன^: 2னலாD1 2ன#நிைல1 2னலாD  
அைனஎன1 ெப�!� அ��ெப. ேஜாதி  
 
2வியி@� 2வியாD1 2விநJ1 2வியாD  
அைவதர வய!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
2விN: 2வியாD1 2விநிைல1 2வியாD  
அைவெகாள விK<த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
விEணிைல சிவ=தி  வியனிைல அளவி  
அE]ற அைம<த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
வளிநிைல? ச=தியி  வள�நிைல அளவி  
அளிஉற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி   
360  
 
  
ெந�1ப� நிைலநJ நிைலஎலா� அளவி  
அ�1பிட வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
நS�நிைல திைரவள� நிைலதைன அளவி  
ஆ�9ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
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2விநிைல? L=தமா� ெபாGபதி அளவி  
அைவNற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
மEணினி# திEைமைய வ!=ததிG கிட7ைக  
அE]ற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
மEணினி# ெபா ைம வ!=ததி# ஐ�ைமைய  
அE]ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி   
370  
 
  
மEணினி# ஐ�\ வ!=ததி# ஐ<திற�  
அE]ற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
மEணினி# நாGற� வ!=ததி#(325) ப#வைக  
அE]ற1 2K<த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
(325). வ!=த� - சாைலயி# உ�ள அ�க� ைகெய>=�1 ப�. 
 
மEணினி# பGபல வைகக� நிலஇய#  
அE]ற1 2K<த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
மEணினி# ஐ<திய# வ!=ததி# ப#பய   
அE]ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
மEணிைட அ�நிைல வ!=ததி# ப#நிைல  
அE]ற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி   
380  
 
  
மEணி#ஐ< ைத<� வைகN� கல<�ெகாE  
டE]ற1 2K<த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
மEணிய# ச=திக� மEெசய# ச=திக�  
அE]ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
மE]�? ச=திக� மEகைல? ச=திக�  
அE]ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
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மEெணாளி? ச=திக� மEக�? ச=திக�  
அE]ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
மEகண? ச=திக� வைகபல பல9�  
அEெகாள அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி   
390  
 
  
மEணிைல? ச=த�க� வைகபல பல9�  
அE]ற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
மEக� உயி�=ெதாைக வைகவிK பலவா  
அEெகாள அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
மEணினிG ெபா��பல வைகவிK ெவYேவ  
றE]ற1 2K<த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
மE]: நிைலபல வ!=ததிG ெசய#பல  
அE]ற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
மEணிய# பலபல வ!=ததிG பிற9�(326)  
அE]ற வைம=த வ��ெப�. ேஜாதி  
 
(326). ஆ. பா. பதி1ைப= தவிர ஏைனய பதி12க� அைன=தி^�,  
சாைலயி^�ள அ�க� ைகெய>=�1 ப�யி^� 399, 400 ஆ� அ�க�  
401, 402 ஆக உ�ளன. ஆ.பா. பதி1பி# ம�J� இ1பதி1பி#  
உ�ளவா: காண1பJகிற�.   
400 
 
  
மEணிைட1 ப7!வ� வ!=ததி# பய பல  
அE]ற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
நSKனி# தEைமN� நிகIஊ ெறா>7க��  
ஆ�ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
நSKனிG பLைமைய நி:=தி அதிGபல  
ஆ�ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
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நSKைட1 \விய# நிகIஉ: திறஇய#  
ஆ�தர வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
நSKனி# Lைவநிைல நிைர=ததி# ப#வைக  
ஆ�ற1 2K<த அ��ெப�. ேஜாதி   
410  
 
  
நSKனி# க�நிைல நிகI=திய பGபல  
ஆ�ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
நSKைட நா கிய# நில9வி= ததிGபல  
ஆ�தர வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
நSKைட அ�நJ நிைலஉற வ!=தன#  
ஆ�தர1 2K<த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
நSKைட ஒளிஇய# நிகIபல !ணஇய#  
ஆ�தர வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
நSKைட? ச=திக� நிகIவைக பலபல  
ஆ�தர வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி   
420  
 
  
நSKனி# ச=த�க� நிைறவைக உைறவைக  
ஆ�தர1 2K<த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
நSKைட உயி�பல நிகIஉ: ெபா��பல  
ஆ�ற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
நSKைட நிைலபல நிைலஉ: ெசய#பல  
ஆ�ெகாள வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
நS�உ: ப7!வ நிைற9: பய பல  
ஆ�ற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
நS�இய# பலபல நிைற=ததிG பிற9�  
ஆ�தர1 2K<த அ��ெப�. ேஜாதி   
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430  
 
  
 
தSயினி# e��ய# ேச�தர?(327) ெசலவிய#  
ஆNற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
(327). ேச�பர? - ஆ.சபாபதி சிவாசாKயா� அகவ# பதி12., பி. இரா. பதி12.  
 
தSயினி# ெவEைம= திகIஇய# பலவாD  
ஆNற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
தSயிைட1 \எலா� திக>: திற�எலா�  
ஆNற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
தSயிைட ஒளிேய திக>ற அைம=ததி#  
ஆDபல வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
தSயிைட அ�நிைல தி�நிைல க�நிைல  
ஆNற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி   
440  
 
  
தSயிைட �விய# ெசறிவி= ததிGபல  
ஆDவைக அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
தSயிைட நJநிைல திகIநJ நJநிைல  
ஆNற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
தSயிைட1 ெப�<திற# சி=திக� பலபல  
ஆNற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
தSயிைட? சி=�க� ெச12:� அைன=��  
ஆNற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
தSயிைட? ச=திக� ெசறித� ச=த�க�  
ஆDபல வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி   
450  
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தSயிைட உயி�பல திக>: ெபா��பல  
ஆDவைக அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
தSயிைட நிைலபல திகIெசய# பலபய   
ஆDபல வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
தSயினிG ப7!வ. ேச�!ண� இயG!ண�  
ஆDபல வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
தSயிைட உ�7கிய# சிற1பிய# ெபா�விய#  
ஆNற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
தSயிய# பலபல ெசறி=ததி# பல9�  
ஆNற1 2K<த அ��ெப�. ேஜாதி   
460  
 
  
காGறிைட அைசஇய# கைலஇய# உயிKய#  
ஆGறலி  அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
காGறிைட1 \விய# க��: திறஇய#  
ஆGறலி  வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
காGறினி# ஊறிய# கா�J: பலபல  
ஆGறலி  அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
காGறினி# ெப�நிைல க�நிைல அளவில  
ஆGற9� வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
காGறிைட ஈKய# கா�� அதிGபல  
ஆGற9� வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி   
470  
 
  
காGறினி# இைடநJ கைடநJ அக12ற�  
ஆGற9� வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
காGறினி# !ண�பல கண�பல வண�பல  

RangaRakes tamilnavarasam.com



ஆGறலி  அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
காGறிைட? ச=திக� கண7கில உல1பில  
ஆGற9� அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
காGறிைட? ச=த�க� கணித கட<தன  
ஆGற9� வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
காGறிைட உயி�பல கதிபல கைலபல  
ஆGறலி  அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி   
480  
 
  
காGறிைட நானிைல7 க�விக� அைன=ைதN�  
ஆG:ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
காGறிைட உணKய# க�திய# ஆதிய  
ஆG:ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
காGறிைட? ெசய#எலா� க�திய பய எலா�  
ஆGற9� வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
காGறினி# ப7!வ7 கதிஎலா� விைளவி=  
தாGறலி  வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
காGறினி# கால� க��: வைகஎலா�  
ஆGற9� வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி   
490  
 
  
காGறிய# பலபல கணி=ததிG பிற9�  
ஆGற9� வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெவளியிைட1 ப!தியி  விKவிய# அைணவிய#  
அளிNற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெவளியிைட1 \எலா� விய12: திற எலா�  
அளிNற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
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ெவளியினி# ஒலிநிைற வியனிைல அைன=��  
அளிNற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெவளியிைட7 க�நிைல விKநிைல அ�நிைல  
அளிெகாள வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி   
500  
 
  
ெவளியிைட ��நிைல விள!ற வ!=ேத  
அளிெபற விள7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெவளியினி# ச=திக� விய12:(328) ச=த�க�  
அளிNற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
(328). விய12ற - சாைலயி^�ள அ�க� ைகெய>=�1 ப�. 
 
ெவளியிைட ஒ ேற விK=ததி# பGபல  
அளிதர வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெவளியிைட பலேவ விK=ததி# பGபல  
அளிதர அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெவளியிைட உயிKய# வி=திய# சி=திய#  
அளிெபற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி   
510  
 
  
ெவளியி  அைன=ைதN� விK=ததி# பிற9�  
அளிNற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
2றநJெவாJ கைட 2ண�1பி= ெதா��த#  
அற�ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
2ற<தைல நJெவாJ 2ண�1பி= ெதா�கைட  
அற�ெபற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
அக12ற நJ7கைட அைணவா# 2ற�த#  
அக1பட வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
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அக12ற நJ�த# அைணவா# 2ற7கைட  
அக1பட அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி   
530  
 
  
க�தக நJெவாJ கைடஅைண< தக�த#  
அ�+ற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
தணிஅக நJெவாJ தைலஅைண< தக7கைட  
அணிNற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
அகநJ 2ற7கைட அைண<தக1 2ற�த#  
அக�ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
அகநJ 2ற=தைல அைண<தக1 2ற7கைட  
அகலிைட வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
அகநJ அதனா# அக12ற நJைவ  
அகமற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி   
530  
 
  
அக12ற நJவா# அணி2ற நJைவ  
அக1பட அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
2றநJ அதனா# 2ற12ற நJைவ  
அற�ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
2கல�� அகEட \ரண நJவா#  
அகநJ வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
2ற12ற7 கைட�த# 2ண�1பா# 2ற12ற�  
அற7கண� வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
2ற=திய# கைட�த# 2ண�1பா# 2ற=�:�  
அற7கண� வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி   
540  
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அக12ற7 கைட�த# அைணவா# அ7கண�(329)  
அக=�ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி 
 
(329). அக7கண� - ச.�.க. பதி12.  
 
அக7கைட �த#2ண�1 பதனா# அக7கண�  
அக=திைட வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
வானிைட7 காG:� காGறிைட ெந�12�  
ஆனற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெந�1பிைட நS�� நSKைட1 2விN�  
அ�1பிட வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
நS�ேம# ெந�12� ெந�1பி ேம# உயி�12�  
ஆ�9ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி   
550  
 
  
2ன#ேம# 2விN� 2விேம# 2ைட12�  
அன#ேம# வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ப!திவா  ெவளியி# பட�<தமா \த  
அக#ெவளி வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
உயி�ெவளி இைடேய உைர7க�� ப!தி  
அயெவளி வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
உயி�ெவளி அதைன உண�கைல ெவளியி#  
அயலற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
கைலெவளி அதைன7 கல1ப: L=த  
அல�ெவளி வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி   
560  
 
  
L=தந# ெவளிைய= �Kச: பரெவளி  
அ=திைட வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
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பரெவளி அதைன1 பர�பர ெவளியி#  
அரLற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
பர�பர ெவளிைய1 பராபர ெவளியி#  
அர<ெதற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
பராபர ெவளிைய1 பக�ெப� ெவளியி#  
அராவற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெப�ெவளி அதைன1 ெப�.Lக ெவளியி#  
அ�+ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி   
570  
 
  
!ண�த# க�விக� `�ய ப!தியி#  
அைண9ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
மன�த# க�விக� ம @யி� ெவளியிைட  
அன�ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
காலேம �தலிய க�விக� கைலெவளி  
ஆ^ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
�Kச: க�விக� L=தந# ெவளியிைட  
அரLற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
இYெவளி எ#லா� இலகஅE டக�  
அYவயி  அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி   
580  
 
  
ஓகிய அEட� ஒளிெபற �?Lட�  
ஆகிைட வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
சி���= தைலவைர? சி���அE டகைள  
அ���ற# வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
காவ#ெசD தைலவைர7 காவ#அE டகைள  
ஆவைக அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
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அழி=த#ெசD தைலவைர அவரE டகைள  
அ>7கற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
மைற=திJ தைலவைர மG:�அE டகைள  
அற=ெதாJ வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி   
590  
 
  
ெதளி9ெசD தைலவைர= திக>�அE டகைள  
அளிெபற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
வி<�வா� ச=திைய வி<தி அE டகைள  
அ<திற# வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ஓகார ச=திக� உGறஅE டகைள  
ஆகாக வைம=த(330) அ��ெப�. ேஜாதி  
 
(330). ஆகா கைம=த - �தG பதி12., ெபா.L., பி. இரா., ச.�.க.  
 
ச=த= தைலவைர? சாG:�அE டகைள  
அ=தைக வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
நாதமா� பிரம�� நாதஅE டகைள  
ஆதர� வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி   
6000  
 
  
பக�பரா ச=திைய1 பதிN�அE டக+�  
அகமற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
பரசிவ பதிைய1 பரசிவாE டகைள  
அரLற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
எEணி#ப# ச=திைய எEணி#அE டகைள  
அE]ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
அளவி#ப# ச=தைர அளவி# அEடகைள  
அளவற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
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உயி�வைக அEட� உல1பில எEணில  
அய�வற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி   
610  
 
  
களவில கட#வைக ககில கைரஇல  
அளவில வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
கடலைவ அைன=�� கைரஇ றி நிைலNற  
அட#அன# அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
கட#க+� மைலக+� கதிக+� நதிக+�  
அட^ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
கடலிைட1 ப#வள� கணி=ததி# ப#உயி�  
அட^ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
மைலயிைட1 ப#வள� வ!=ததி# ப#^யி�  
அைலவற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி   
620  
 
  
ஒ றினி# ஒ ேற ஒ றிைட ஆயிர�  
அ றற வ!=த அ��ெப. ேஜாதி  
 
ப=திைட ஆயிர� பகரதி# ேகா�  
அ=�ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
gGறிைட இல7க� hவலதி# அன<த�  
ஆGறிைட வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ேகா�யி# அன<த ேகா�ப# ேகா�  
ஆJற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
வி=திய# ஒ றாD விைளவிய# பலவாD  
அ=தைக அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி   
630  
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விைளவிய# அைன=�� வி=திைட அடக  
அள9ெசD தைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
வி=�� பத�� விைளNப கK12�  
அ=திற# அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
வி=திைட �ைளN� �ைளயிைட விைள9�  
அ=தக அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
வி=தி@� வி=�� வி=ததி# வி=��  
அ=திற� வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
விைளவி@� விைள9� விைளவதி# விைள9�  
அைளNற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி   
640  
 
  
�ைளயதி  �ைளN� �ைளயி@� �ைளN�  
அைளதர அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
வி=திைட1 பத�� பத=திைட வி=��  
அ=�ற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
பதமதிG பத�� பத=தி@� பத��  
அதி�வற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ஒG:ைம ேவG:ைம உKைமக� அைன=��  
அGெறன வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெபா��நிைல உ:1பிய# ெபா�வைக �தலிய  
அ�+ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி   
650  
 
  
உறவினி# உற9� உறவினி# பைகN�  
அற@ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
பைகயினி# பைகN� பைகயினி# உற9�  

RangaRakes tamilnavarasam.com



அைக9ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
பாதிN� �>�� பதிெசN� அ<த��  
ஆதிN� வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
�ைணN� நிமி=த�� �லகதி  அ�9�  
அைண9ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
உ�வதி  உ�9� உ�வி@� உ�9�  
அ�+ற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி   
660  
 
  
அ�வி@� அ�9� அ�வதி# அ�9�  
அ�ளிய# அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
கரண�� இட�� கைல�த# அைணNேமா�  
அரணிைல வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
உ�வதி# அ�9� அ�வதி# உ�9�  
அ�+ற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி(331) 
 
(331). ச.�.க. பதி1பி# இYவிரEட�க� � @�, 
ேம# இரEட�க� பி @மாக உ�ளன. 
 
வEண�� வ�9� மயகிய வைகபல  
அE]ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
சி:ைமயி# சி:ைமN� சி:ைமயி# ெப�ைமN�  
அறிதர வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி   
670  
 
  
ெப�ைமயி# ெப�ைமN� ெப�ைமயி# சி:ைமN�  
அ�ணிைல வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
திEைமயி# திEைமN� திEைமயி# ேந�ைமN�  
அEைமயி  வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
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ெம ைமயி# ெம ைமN� ெம ைமயி# வ ைமN�  
அ ைமயG றைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
அ�யி@� அ�N� அ�யிைட அ�N�  
அ�Nற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
நJவி@� நJ9� நJவதி# நJ9�  
அட�9ற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி   
680  
 
  
��யி@� ��N� ��யினி# ��N�  
அட�தர அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
அக1\ அக9:1 பா7க அதGகைவ  
அக=ேத வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
2ற1\ 2ற=தி# 2ைனN� வா7கிட  
அற=�ட  வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
அக12ற1 \அக1 2ற9:1 பியGறிட  
அக=திைட வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
2ற12ற1 \வதி# 2ற12ற உ:12ற  
அற=திைட வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி   
690  
 
  
பாKைட ேவ�ைவயி# ைபயிைட ��ைடயி#  
ஆ�யி� அைம7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ஊ�வன பற1பன உ:வன நட1பன  
ஆ�9ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
அைசவில அைச9ள ஆ�யி�= திர�பல  
அசலற(332 )வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
(332). அைசவற - �தG பதி12., ெபா.L., பி. இரா., ச.�.க. 
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அறிெவா� வைக�த# ஐவைக அ:வைக  
அறிதர வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெவYேவ றியெலாJ ெவYேவ: பய உற  
அYவா றைம=த அ��ெப�. ேஜாதி   
700  
 
  
சி=திர விசி=திர சி���க� பலபல  
அ=தைக வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெபEணி@� ஆ]� ஆணி@� ெபE]�  
அE]ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெபEணி@� � :� ஆணி@� இரEJ�  
அE]ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெபEணிைட நா !� ஆணிைட � :�  
அE]ற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெபEணிய# ஆ]� ஆணிய# ெபE]�  
அE]ற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி   
710  
 
  
ெபEதிற# 2ற=�� ஆEதிற# அக=��  
அEJற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெபEணிய# மன�� ஆணிய# அறி9�  
அE]ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
தனி=தனி வ�வி@� த7கஆE ெபEஇய#  
அைன=�ற வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
உனGக�� உயி�ள உட^ள உல!ள  
அைன=ைதN� வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ஓ9றா எ>வைக உயி��த# அைன=��  
ஆவைக வ!=த அ��ெப�. ேஜாதி   
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720  
 
  
ைபகளி# ��ைடயி# பாKனி# ேவ�வினி#  
ஐெபற அைம=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
தாDக�1 ைபயி@� தகிய உயி�கைள  
ஆD9ற7 கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
��ைடவாD1 பயி^� �>உயி�= திர�கைள  
அ�டேம கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
நில�ெப:� உயி�வைக நS�!> அைன=��  
அல�ெபற7 கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ேவ�9ற உதி=த மி!�உயி�= திர�கைள  
ஆ�9ற7 கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி   
730  
 
  
உட^: பிணியா# உயி�ட# ெகடாவைக  
அட^ற7 கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
சிL�த# ப�வ? ெசய#களி  உயி�கைள  
அைசவற7 கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
உயி�:� உடைலN� உட^:� உயிைரN�  
அய�வற7 கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
பாJ:� அவ=ைதக� பலவி@� உயி�கைள  
ஆJற7 கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
�?Lட ராதியா# எ?சக உயிைரN�  
அ?சற7 கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி   
740  
 
  
வா �கி# ச=தியா# மைழெபாழி வி=�யி�  
ஆனற7 கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
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இ 2: ச=தியா# எழி#மைழ ெபாழிவி=  
த 2ற7 கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
எEஇய# ச=தியா# எ#லா உலகி@�  
அE]யி� கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
அEட1 2ற12ற அ�த� ெபாழி<�யி�  
அEJற7 கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ேதவைர எ#லா� திகI2ற(333) அ�தளி=  
தாவைக கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி   
750  
 
  
(333). திகI9ற - �தGபதி12., ெபா.L., பி.இரா., ஆ.பா.   
 
 
  
அக12ற அ�தளி= ைதவரா திகைள  
அக1பட7 கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
த��அக அ�தா# ச=திச= த�கைள  
அ�ளினி# கா7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
கால�� நியதிN� கா��எY 9யிைரN�  
ஆ^ற7 கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
வி?ைசைய இ?ைசைய விைளவி= �யி�கைள  
அ?சற7 கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ேபாக�� களி12� ெபா�<�வி= �யி�கைள  
ஆக�� கா7!� அ��ெப�. ேஜாதி   
760  
 
  
கைலயறி வளி=�7 களி1பினி# உயிெரலா�  
அைலவற7 கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
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விடய நிகI?சியா# மி!�யி� அைன=ைதN�  
அைட9ற7 கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
� பளி= தாேக Lகமளி= �யி�கைள  
அ 2ற7 கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
கரேண< திய=தா# களி12ற உயி�கைள  
அரேண�<(334) தளி=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
(334). அரேண<� - ச.�.க. பதி12. 
 
எ=தைக எY9யி� எEணின அY9யி�7  
க=தைக அளி=த�� அ��ெப�. ேஜாதி   
770  
 
  
எ1ப� எY9யி� எEணின அY9யி�7  
க1ப� அளி=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ஏகா �யி�=திர� எெக கி�<தன  
ஆகா களி=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெசா#^:� அL=த= ெதா#^யி�7 கYவைக  
அ#லலி# கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
L=த�� அL=த�� ேதாDஉயி�7 கி�ைமயி   
அ=தைக கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
வாD<திJ� L=த வைகஉயி�7 ெகா�ைமயி   
ஆD<�ற7 கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி   
780  
 
  
எைவஎலா� எைவெயலா� ஈE�ன ஈE�ன  
அைவஎலா� கா=த�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
அEட= �KைசN� அகில= �KைசN�  
அEடற அட7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
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பிEட= �KைசN� ேப�யி�= �KைசN�  
அEடற அட7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
உயி�: மாையயி  உ:விK வைன=��  
அயிரற அட7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
உயி�உ:� இ�விைன உ:விK வைன=��  
அய�வற அட7!� அ��ெப�. ேஜாதி   
790  
 
  
காம1 2ைட12யி� கEெதாட ராவைக  
ஆமற அட7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெபா!: ெவ!ளி1 2ைட12க� எ#லா�  
அகற அட7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
மத�2ைர ேமாக�� மGற9� ஆகா  
கத�ெபற அட7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
வJ9:� அL=த வாதைன அைன=ைதN�  
அட�பற(335) அட7!� அ��ெப�. ேஜாதி 
 
(335). அட�வற - �தGபதி12., ெபா.L., ச.�.க.  
 
L=த�� அL=த�� ேதாD<தவா தைனகைள  
அ=தைக அட7!� அ��ெப�. ேஜாதி   
800  
 
 
 
  
நா#வயிG :KL நE]யி� ஆதியி#  
ஆலற அட7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
நா#வயிG பைட12� நா#வயிG கா12�  
ஆலற அட7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
�விட= தி�ைமயி  � னிய ெதாழிGகK#(336)  
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ஆவிட= தட7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
(336). ெதாழி#களி# - �தGபதி12., ெபா.L., பி.இரா.  
 
�விட ��ைமயி  � னிய ெதாழிGகK#(337)  
ஆவிட� அட7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
(337). ெதாழி#களி# - �தGபதி12., ெபா.L., பி.இரா.  
 
த=�வ? ேச�ைடN< த=�வ= �KL�  
அ=தைக அட7!� அ��ெப�. ேஜாதி   
810  
 
  
L=தமா நிைலயி# e>: விKைவ  
அ=தைக அட7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
கைரவி மா(338) மாைய7 க��ெப�< திைரயா#  
அைரச�(338) மைற7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
(338). கரவி மா, அரச� - �தGபதி12., ெபா.L., பி.இரா.  
 
ேப�: நSல1 ெப�<திைர அதனா#  
ஆ�யி� மைற7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ப?ைச= திைரயா# பரெவளி அதைன  
அ?Lற மைற7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெச�ைம= திைரயா# சி=�: ெவளிைய  
அ�ைமயி  மைற7!� அ��ெப�. ேஜாதி   
820  
 
  
ெபா ைம= திைரயா# ெபா�+: ெவளிைய  
அ ைமயி  மைற7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெவEைம= திைரயா# ெமD1பதி ெவளிைய  
அEைமயி  மைற7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
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கல12= திைரயா# க�த@ பவகைள  
அல12ற மைற7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
விடய நிைலகைள ெவYேவ: திைரகளா#  
அட�2ற மைற7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
த=�வ நிைலகைள= தனி=தனி= திைரயா#  
அ=திற� மைற7!� அ��ெப�. ேஜாதி   
830  
 
  
திைரமைற1 ெப#லா� தS�=தா காேக  
அைரLற7 கா�J� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ேதாGறமா மாைய= ெதாட�ப:= த�ளி   
ஆGறைல7 கா�J� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
L=தமா மாைய= ெதாட�ப:= த�ைள  
அ=தைக கா�J� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
எைன=தா ணவ�த# எ#லா< தவி�=ேத  
அ@7கிர க�2K அ��ெப�. ேஜாதி  
 
விடய மைற1ெபலா� விJவி= �யி�கைள  
அைட9ற= ெத��J� அ��ெப�. ேஜாதி   
840  
 
  
ெசா�ப மைற1ெபலா� ெதாைல1பி= �யி�கைள  
அ�ளினி# ெத��J� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
மைற1பி  மற<தன(339) வ�வி= தாேக  
அற=ெதாJ ெத��J� அ��ெப�. ேஜாதி 
 
(339). மைற1பி  மைற<தன - �தGபதி12., ெபா.L. 
மற1பி  மற<தன - ச.�.க. பதி12.  
 
எYவைக உயி�க+� இ 2ற ஆேக  
அYவைக ெத��J� அ��ெப�. ேஜாதி  
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கட9ள� மைற1ைப7 க�<தவ�7 கி ப�  
அைடNற= ெத��J� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ச=திக� மைற1ைப= தவி�=தவ�7 கி ப�  
அ=�ற= ெத��J� அ��ெப�. ேஜாதி   
850  
 
  
ச=த�க� மைற1ைப= தவி�=தவ�7 கி ப�  
அ=தைக ெத��J� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
பைட7!� தைலவ�க� பGபல ேகா�ைய  
அைட12ற1 பைட7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
கா7!� தைலவ�க� கண7கி#ப# ேகா�ைய  
ஆ7!ற7 கா7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
அட7!� தைலவ�க� அளவில� த�ைமN�  
அட�1பற வட7!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
மைற7!� தைலவ�க� வைகபல ேகா�ைய  
அற=ெதாJ மைற7!� அ��ெப�. ேஜாதி   
860  
 
  
ெத��J� தைலவ�க� ேச�பல ேகா�ைய  
அ���ற� ெத��J� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ஐ<ெதாழி லாதிெசD ஐவரா திகைள  
ஐ<ெதாழி லாதிெசD அ��ெப�. ேஜாதி  
 
இற<தவ� எ#லா� எ><திட உலகி#  
அற<தைல அளி=த அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெச=தவ� எ#லா� சிK=தா ெக>திற#  
அ=தைக கா��ய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
இற<தவ� எ>கஎ  ெறEணியா ெக>1பிட  
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அற<�ைண என7க�� அ��ெப�. ேஜாதி   
870  
 
  
ெச=தவ� எ>ெகன? ெச1பியா ெக>1பிட  
அ=திற# என7க�� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
சி=ெதலா� வ#ல திற#அளி= ெதன7ேக  
அ=த எ  ேறா!� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ஒ றதி ரEட� ஒ றி இ ரEட�  
ஒ றி@� ஒ ற� ஒ ெற@� ஒ ேற  
 
ஒ றல இரEடல ஒ றி இ ரEடல  
ஒ றி@� ஒ றல ஒ ெற@� ஒ ேற  
 
ஒ றினி# ஒ :ள ஒ றினி# ஒ றில  
ஒ :ற ஒ றிய ஒ ெற@� ஒ ேற   
880  
 
  
களகநS= �லக களி12ற ெமD<ெநறி  
விளகஎ  உ�ேள விள!ெமD1 ெபா�ேள  
 
�வி� நிைலயி  ��நJ ��ேம#  
ஓவற விள!� ஒ�ைமெமD1 ெபா�ேள  
 
எ>நிைல மிைசேய இ 2� வாகி  
வ>நிைல நS7கி வய!ெமD1 ெபா�ேள  
 
நவநிைல மிைசேய நJ9: நJேவ  
சிவமய மாகி= திகI<தெமD1 ெபா�ேள  
 
ஏகா தசநிைல யாததி னJேவ  
ஏகா தனமிைச இ�<தெமD1 ெபா�ேள   
890  
 
  
திைரேயா தசநிைல சிவெவளி நJேவ  
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வைரேயா த�Lக வாI7ைகெமD1 ெபா�ேள  
 
ஈெரE நிைலஎன இய�2ேம# நிைலயி#  
\ரண LகமாD1 ெபா�<�ெமD1 ெபா�ேள  
 
எ#லா நிைலக+� இைச<தா காேக  
எ#லா மாகி இல!ெமD1 ெபா�ேள  
 
மனாதிக� ெபா�<தா வானJ வானாD  
அனாதிஉE ைமயதாD அம�<தெமD1 ெபா�ேள  
 
தாெனா� தானாD= தாேன தானாD  
ஊ@யி� விள7!� ஒ�தனி1 ெபா�ேள   
900  
 
  
அ�வி@� அ�வாD அ�ேவ அ�வாD1  
ெபா�வி@� ந�7!� \ரண1 ெபா�ேள  
 
இய#பி@� இய#பாD இய#ேப இய#பாD  
உய^ற விள!� ஒ�தனி1 ெபா�ேள  
 
அ�வி@� அ�வாD அ�அ� அ�வாD  
உ�வி@� விள!� ஒ�பர� ெபா�ேள  
 
அலகிலா? சி=தாD அ�நிைல அ�வாD  
உலெகலா� விள!� ஒ�தனி1 ெபா�ேள  
 
ெபா�ளி@� ெபா�ளாD1 ெபா�ள� ெபா�ளாD  
ஒ�ைமயி  விள!� ஒ�தனி1 ெபா�ேள   
910  
 
  
ஆJ: சி=திக� அ:ப=� நா ெக>  
ேகா�N� விளக7 !ல9ெமD1 ெபா�ேள  
 
`�J: சி=திக� ேகா�ப# ேகா�N�  
ஆ�Jற விள!� அ��ெப�� ெபா�ேள  
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அறி9: சி=திக� அன<தேகா �க+�  
பிறிவற விள7!� ெப�<தனி1 ெபா�ேள  
 
வ SJக� எ#லா� விதிெநறி விளக  
ஆட#ெசD த�+� அ��ெப�� ெபா�ேள  
 
பG:க� எ#லா� பதிெநறி விளக  
உGற� ளாட#ெசD ஒ�தனி1 ெபா�ேள   
920  
 
  
பர=தினிG பரேம பர=தி ேமG பரேம  
பர=தி@� பரேம பர�பர� பரேம  
 
பர�ெப:� பரேம பர<த�� பரேம  
பர�பத� பரேம பர.சித� பரேம  
 
பர�2கI பரேம பர�பக� பரேம  
பர.Lக பரேம பர.சிவ பரேம  
 
பரெகா�சிG பரேம பர.ெசDதG பரேம  
தரெகா�ெபாG பரேம தனி1ெப�� பரேம  
 
வர�பரா பரேம வண�பரா பரேம  
பர�பரா பரேம பத�பரா பரேம   
930  
 
  
ச=திய பதேம ச=�வ பதேம  
நி=திய பதேம நிG!ண பதேம  
 
த=�வ பதேம தGபத பதேம  
சி=�: பதேம சிGLக பதேம  
 
த�பர� பதேம தனி?Lக� பதேம  
அ�பர� பதேம அ��பர� பதேம  
 
த<திர பதேம ச<திர பதேம  
ம<திர பதேம ம<தண பதேம  
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நவ<த� பதேம நட<த� பதேம  
சிவ<த� பதேம சிவசிவ பதேம  
940  
 
  
பிரமெமD7 கதிேய பிரமெமD1 பதிேய  
பிரமநிG !ணேம பிரமசிG !ணேம  
 
பிரமேம பிரம1 ெப�நிைல மிைசN:�  
பரமேம பரம பத<த�� சிவேம  
 
அவேனா டவளாD அ�வாD அலவாD  
நவமா நிைலமிைச நEணிய சிவேம  
 
எ�ெபா� ளாகி எம7க�� 2KN�  
ெச�ெபா� ளாகிய சிவேம சிவேம  
 
ஒ�நிைல இ�ேவ உய�நிைல எ@�ஒ�  
தி�நிைல ேமவிய சிவேம சிவேம   
950  
 
  
ெமDைவ= தழியா ெவ:ெவளி நJ9:  
ெதDவ1 பதியா� சிவேம சிவேம  
 
2ைரதவி�= ெதன7ேக ெபா �� e��?  
சிர�ற நா��ய சிவேம சிவேம  
 
க#விN� சாகா7 க#விN� அழியா?  
ெச#வ�� அளி=த சிவேம சிவேம  
 
அ�ள� ெதன7ேக அளி=த�� ெநறிவாD=  
ெத�+ற வள�7!� சிவேம சிவேம  
 
ச=ெதலா மாகிN� தாெனா� தானா�  
சி=ெதலா� வ#லேதா� தி�வ�� சிவேம   
960  
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எேக க�ைண இயGைகயி  உ�ளன  
அேக விளகிய அ��ெப�. சிவேம  
 
ஆேர எ னி@� இர!கி  றா�7!?  
சீேர அளி7!� சித�பர சிவேம  
 
ெபாD<ெநறி அைன=தி@� 2!=தா ெதைனய��  
ெச<ெநறி ெச^=திய சிGசைப? சிவேம  
 
ெகா#லா ெநறிேய !�வ�� ெநறிஎன1  
ப#கா# என7!1 பக�<தெமD? சிவேம  
 
உயிெரலா� ெபா�வி  உள�பட ேநா7!க  
ெசயிெரலா� விJெகன? ெச1பிய சிவேம   
970  
 
  
பயி�12: கரண1 பKLக� பGபல  
உயி�=திர� ஒ ெறன உைர=தெமD? சிவேம  
 
உயி��யா� எ��� உயிKைவ உண�<ேத  
உயி�நல� பர9ெக  :ைர=தெமD? சிவேம  
 
இயல�� ஒளிஓ� ஏகேத ச=தினா�  
உயி�ஒளி காEகஎ  :ைர=தெமD? சிவேம  
 
அ�ளலா த]9� அைச<திடா ததனா#  
அ��நல� பர9ெக  றைற<தெமD? சிவேம  
 
அ�+றி  எ#லா� ஆ!�ஈ �Eைம  
அ�+ற �ய#கஎ  ற�ளிய சிவேம   
980  
 
  
அ��ெநறி ஒ ேற ெத��ெநறி மGெறலா�  
இ��ெநறி எனஎன7 கிய�பிய சிவேம  
 
அ��ெபறி# ���2ஓ� ஐ<ெதாழி# 2KN�  
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ெத��இ� எனேவ ெச1பிய சிவேம  
 
அ�ளறி ெவா ேற அறி9மG ெற#லா�  
ம�ளறி ெவ ேற வ!=தெமD? சிவேம  
 
அ��Lக� ஒ ேற அ��ெபற# ெப�.Lக�  
ம��Lக� பிறஎன வ!=தெமD? சிவேம  
 
அ��ேப ற�ேவ ய��ெபறG ெப��ேப  
றி��ேப ற:7!�எ  றிய�பிய சிவேம   
990  
 
  
அ��டனி வ#லப� அ�ேவ எலா�ெசD  
ெபா��டனி? சி=ெதன1 2க றெமD? சிவேம  
 
அ�ளறி யா�தைம அறியா� எ�ைமN�  
ெபா�ளறி யா�என1 2க றெமD? சிவேம  
 
அ��நிைல ஒ ேற அைன=�� ெப:நிைல  
ெபா��நிைல காEெகன1 2க றெமD? சிவேம  
 
அ��வ� வ�ேவ அழியா= தனிவ�  
வ��ெபற �ய^ெக  ற�ளிய சிவேம  
 
அ�ேள ந�மிய# அ�ேள ந�உ�  
அ�ேள ந�வ� வா�எ ற சிவேம   
1000  
 
  
அ�ேள ந�அ� அ�ேள ந���  
அ�ேள ந�நJ வா�எ ற சிவேம  
 
அ�ேள ந�அறி வ�ேள ந�மன�  
அ�ேள ந�!ண மா�எ ற சிவேம  
 
அ�ேள ந�பதி அ�ேள ந�பத�  
அ�ேள ந�இட மா�எ ற சிவேம  
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அ�ேள ந��ைண அ�ேள ந�ெதாழி#  
அ�ேள ந�வி�1 பா�எ ற சிவேம  
 
அ�ேள ந�ெபா�� அ�ேள ந�ஒளி  
அ�ேள நா�அறி வாDஎ ற சிவேம   
1010  
 
  
அ�ேள ந�!ல� அ�ேள ந�இன�  
அ�ேள நா�அறி வாDஎ ற சிவேம  
 
அ�ேள ந�Lக� அ�ேள ந�ெபய�  
அ�ேள நா�அறி வாDஎ ற சிவேம  
 
அ��ஒளி அைட<தைன அ��அ� �Eடைன  
அ�Eமதி வாIகஎ  ற�ளிய சிவேம  
 
அ��நிைல ெபGறைன அ��வ� 9Gறைன  
அ�ளர சியG:ெக  ற�ளிய சிவேம  
 
உ�ளக= தம�<ெதன �யிK# கல<த��  
வ�ள#சிG ற�பல� வள�சிவ பதிேய   
1020  
 
  
நிகKலா இ ப நிைலநJ ைவ=ெதைன=  
தகெவாJ கா7!� தனி?சிவ பதிேய  
 
L=தச  மா�7க? Lகநிைல தனி#எைன?  
ச=திய  ஆ7கிய தனி?சிவ பதிேய  
 
ஐவ� காEடG க��ெப�� ெபா�ெள   
ைகவர1 2K<த கதிசிவ பதிேய  
 
� ப� ெதாைல=த�� ேசாதியா# நிைற<த  
இ ப� என7க�� எழிGசிவ பதிேய  
 
சி=த�� வா7!� ெச#லா1 ெப�நிைல  
ஒ=�ற ேவGறிய ஒ�சிவ பதிேய   
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1030  
 
  
ைகயற வைன=�� க�<ெதைன= ேதGறி  
ைவயேம# ைவ=த மாசிவ பதிேய  
 
இ 2ற? சிறிேய  எE]ேதா ெறE]ேதா  
ற ெபாெட  கE]:� அ��சிவ பதிேய  
 
பிைழஎலா� ெபா:=ெத@� பிறகிய க�ைண  
மைழஎலா� ெபாழி<� வள�சிவ பதிேய  
 
உள=தி@� கEணி@� உயிK@� என�  
!ள=தி@� நிர�பிய !�சிவ பதிேய  
 
பர�ட  அபர� பக�நிைல இைவெயன=  
திற�ற(340) அ�ளிய தி�வ�� !�ேவ   
1040  
 
  
(340). திர�ற - சாைலயி# உ�ள அ�க� ைகெய>=�1 ப�., 
சிவாசாKயா� பதி12., பி.இரா பதி12.  
 
மதிநிைல இரவியி  வள�நிைல அனலி   
திதிநிைல அைன=�� ெதK=தசG !�ேவ  
 
கணநிைல அவGறி  க�நிைல அைன=��  
!ண�ற= ெதK=�� !ல9சG !�ேவ  
 
பதிநிைல பLநிைல பாச நிைலஎலா�  
மதிNற= ெதK=�� வய!சG !�ேவ  
 
பிரம ரகசிய� ேபசிஎ  உள=ேத  
தர�ற விள!� சா<தசG !�ேவ  
 
பரம ரகசிய� பக�<ெதன �ள=ேத  
வர�ற வள�=� வய!சG !�ேவ   
1050  
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சிவரக சிய�எலா� ெதKவி=(341)ெதன7ேக  
நவநிைல கா��ய ஞானசG !�ேவ  
 
(341). ெதளிவி= ெதன7ேக - ச.�.க. பதி12. 
 
ச=திய# அைன=�� சி=திய# �>��  
அ=தைக ெதK=த அ��சிவ !�ேவ  
 
அறிபைவ எ#லா� அறிவி= ெத @�ேள  
பிறிவற விள!� ெபKயசG !�ேவ  
 
ேக�பைவ எ#லா� ேக�பி= ெத உேள342  
ேவ�ைகயி  விள!� விமலசG !�ேவ  
 
342. ேக�பி= ெத@�ேள - சாைல1 ப�., சிவாசாKயா�., பி.இரா., ச.�.க. 
 
காEபைவ எ#லா� கா�Jவி= ெதன7ேக  
மாEபத� அளி=� வய!சG !�ேவ   
1060  
 
  
ெசDபைவ எ#லா� ெசDவி= ெதன7ேக  
உDபைவ அளி=ெத@� ஓ!சG !�ேவ  
 
உEபைவ எ#லா� உE]வி= ெத @�  
பEபினி# விள!� பரமசG !�ேவ  
 
சாகா7 க#வியி  தர�எலா� கGபி=  
ேதகா7 கர1ெபா�� ஈ<தசG !�ேவ  
 
ச=திய மா�சிவ சி=திக� அைன=ைதN�  
ெமD=தைக அளி=ெத@� விள!சG !�ேவ  
 
எ#லா நிைலக+� ஏGறி? சி=ெதலா�  
வ#லா  எனஎைன ைவ=தசG !�ேவ   
1070  
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சீ�ற அ�ளா� ேதLற அழியா1  
ேப�ற எ ைன1 ெபGறநG றாேய  
 
ெபா�<திய அ��ெப�� ேபாகேம உ:ெகன1  
ெப�<தய வா#எைன1 ெபGறநG றாேய  
 
ஆ றச  மா�7க� அணிெபற எைன=தா   
ஈ ற� தளி=த இனியநG றாேய  
 
பசி=திJ ேதா:�எ  பா#அைண< த�ளா#  
வசி=த� த��2K வாDைமநG றாேய  
 
தள�<தேதா ற�ேய  சா�பைண< ெத ைன  
உள<ெதளி வி=த ஒ�ைமநG றாேய   
1080  
 
  
அ�ள� ேத�த# ஐவைக அ�த��  
ெத�+ற என7க�� ெச#வநG றாேய  
 
இயல� ேத�த# எ>வைக அ�த��  
உய^ற என7க�� உKயநG றாேய  
 
நE2:� எEவைக நவவைக அ�த��  
பE2ற என7க�� பE2ைட= தாேய  
 
மG:ள அ�த வைகஎலா� என7ேக  
உG:ண வளி=த�� ஓ!நG றாேய  
 
கல7க�� அ?ச�� க�<ெதன �ள=ேத  
அல7க]� தவி�=த�� அ 2ைட= தாேய   
1090  
 
  
�D1பினி# அைன=�� Lக�ெபற அளி=ெதன7  
ெகD1ெபலா< தவி�=த இ 2ைட= தாேய  
 
சி=திக� எ#லா� ெதளி<திட என7ேக  
ச=திைய அளி=த தய9ைட= தாேய  
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ச=தினி பாத< தைனஅளி= ெதைனேம#  
ைவ=த� தளி=த மர2ைட= தாேய  
 
ச=திச= த�க�எலா. சா�<ெதன ேதவ#ெசD  
சி=திைய அளி=த ெதDவநG றாேய  
 
த னிக� இ#லா= தைலவைன7 கா��ேய  
எ ைனேம# ஏGறிய இனியநG றாேய   
1100  
 
  
ெவளி1பட வி��பிய விைளெவலா� என7ேக  
அளி=தளி= தி 2ெசD அ 2ைட= தாேய  
 
எEணக= ெதாJ2ற= ெத ைனஎ. ஞா :�  
கEஎன7 கா7!� க�ைணநG றாேய  
 
இ ன�� அ�தளி= திறவா= திற#2K<  
ெத ைன வள�=திJ� இ 2ைட= தாேய  
 
எ @ட# எ @யி� எ னறி ெவ#லா�  
த னஎ  றா7கிய தய9ைட= தாேய  
 
ெதKயா வைகயா# சிறிேய  தள�<திட=  
தKயா தைண=த தய9ைட= தாேய   
1110  
 
  
சின�த# அைன=ைதN< தS�=ெதைன நனவி@�  
கனவி@� பிKயா7 க�ைணநG றாேய  
 
[7க�� ேசா�2�எ  � ப�� அ?ச��  
ஏ7க�� நS7கிய எ தனி= தாேய  
 
� ெபலா� தவி�=�ேள அ ெபலா� நிர�ப  
இ ெபலா� அளி=த எ தனி= த<ைதேய  
 
எ#லா ந ைமN� எ தன7 களி=த  
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எ#லா� வ#லசி= ெத தனி= த<ைதேய  
 
நாயிG கைடேய  நல�ெபற7 கா��ய  
தாயிG ெபK�� தய9ைட= த<ைதேய   
1120  
 
  
அறிவிலா1 ப�வ= தறிெவன7 களி=ேத  
பிறிவிலா தம�<த ேபர�� த<ைதேய  
 
2 னிக� இ#ேல  ெபா���வE அைட<த  
த நிக� இ#லா= தனி1ெப�< த<ைதேய  
 
அக=தி@� 2ற=தி@� அம�<த�� ேஜாதி  
சக=தினி# என7ேக த<தெமD= த<ைதேய  
 
இைணஇலா7 களி12G றி�<திட என7ேக  
�ைணஅ� ெச னியி# e��ய த<ைதேய  
 
ஆதிய ீறறியா அ�ளர சா�சியி#  
ேசாதிமா ம!ட� e��ய த<ைதேய   
1130  
 
  
எ��ரE டறிவி= ெதைன=தனி ஏGறி1  
ப��மE டப=தி# பதி=தெமD= த<ைதேய  
 
தேகா# அளவ� த<த�� ேஜாதி?  
ெசேகா# ெச^=ெதன? ெச1பிய த<ைதேய  
 
த ெபா�� அைன=ைதN� த அர சா�சியி#  
எ ெபா�� ஆ7கிய எ தனி= த<ைதேய  
 
த வ� வைன=ைதN� த அர சா�சியி#  
எ வ� வா7கிய எ தனி= த<ைதேய  
 
த சி= தைன=ைதN� த ச� க=தினி#  
எ சி= தா7கிய எ தனி= த<ைதேய   
1140  
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த வச மாகிய த=�வ� அைன=ைதN�  
எ வச� ஆ7கிய எ உயி�= த<ைதேய  
 
த ைகயி# பி�=த தனிஅ�� ேஜாதிைய  
எ ைகயி# ெகாJ=த எ தனி= த<ைதேய  
 
த ைனN� த ன�� ச=தியி  வ�ைவN�  
எ ைனN� ஒ ெறன இயGறிய த<ைதேய  
 
த இய# எ இய# த ெசய# எ ெசய#  
எ ன இயGறிய எ தனி= த<ைதேய  
 
த உ� எ உ� த உைர எ உைர  
எ ன இயGறிய எ தனி= த<ைதேய   
1150  
 
  
ச�ர1 ேபர�� தனி1ெப�< தைலவ எ   
ெறதிரG ேறாகிய எ @ைட= த<ைதேய  
 
மனவா7 கறியா வைர1பினி# என7ேக  
இனவா7 க�ளிய எ @யி�= த<ைதேய  
 
உண�<�ண�< �ணK@� உணரா1 ெப�நிைல  
அைண<திட என7ேக அ�ளிய த<ைதேய  
 
�KயவாI 9டேன Lக\ ரண�எ@�  
ெபKயவாI வளி=த ெப�<தனி= த<ைதேய  
 
ஈறிலா1 பதக� யாைவN கட<த  
ேபறளி= தாEட ெப�<தைக= த<ைதேய   
1160  
 
  
எYவைக= திற=தி@� எD�தG கKதா�  
அYவைக நிைலஎன7 களி=தந# த<ைதேய  
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இனி1பிற வாெநறி என7களி= த�ளிய  
தனி1ெப�< தைலைம= த<ைதேய த<ைதேய  
 
பGறய�< த.சிய பK9கE டைண<ெதைன?  
சG:�அ. ேச#என= தாகிய �ைணேய  
 
தள�<தஅ= த�ண�எ  தள�ெவலா� தவி�=��  
கிள�<திட என7!7 கிைட=தெமD= �ைணேய  
 
�ைறஇ� வழிஇ� �ணிவி� நSெசN�  
�ைறஇ� எனேவ ெமாழி<தெமD= �ைணேய   
1170  
 
  
எ!: தSைமN� எைன=ெதாட ராவைக  
க!^� பக^�ெமD7 காவ#ெசD �ைணேய  
 
ேவE�ய ேவE�ய வி�1ெபலா� என7ேக  
ஈE��< த��2K எ @யி�= �ைணேய  
 
இக=தி@� பர=தி@� என7கிட� சாரா  
தக=தி@� 2ற=தி@� அம�<தெமD= �ைணேய  
 
அய�வற என7ேக அ��Jைண ஆகிஎ   
உயிK@� சிற<த ஒ�ைமஎ  ந�ேப  
 
அ பினி# கல<ெதன தறிவினி# பயி ேற  
இ பினி# அைள<தஎ  இ @யி� ந�ேப   
1180  
 
  
நா 2K வனஎலா� தா 2K< ெதன7ேக  
வா பத மளி7க வாD=தந# ந�ேப  
 
உ�ள�� உண�?சிN� உயி�� கல<�ெகாE  
ெட�+: ெநDயி#எ  உ�+: ந�ேப  
 
ெசGற�� தSைமN� தS�=�நா  ெசDத  
!Gற�� !ணமா7 ெகாEடஎ  ந�ேப  
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!ண!றி �தலிய !றி=திடா ெதைனேய  
அணகற7 கல<த அ 2ைட ந�ேப  
 
பிண7!� ேபத�� ேபNல ேகா�2க#  
கண7!� தS�=ெதைன7 கல<தந# ந�ேப   
1190  
 
  
சவைலெந. சக=தி  தள�?சிN� அ?ச��  
கவைலN� தவி�=ெதைன7 கல<தந# ந�ேப  
 
கைள1பறி< ெதJ=�7 கல7க� தவி�=ெதன7  
கிைள1பறி< �தவிய எ உயி� உறேவ  
 
த ைன= த>9: தர.சிறி தறியா  
எ ைன= த>விய எ உயி� உறேவ  
 
மன7!ைற நS7கிந# வாIவளி= ெத :�  
என7!ற வாகிய எ உயி� உறேவ  
 
� @� அனாதிேய eI<ெதைன1 பிKயா  
ெத உற வாகிய எ உயி� உறேவ   
1200  
 
  
எ :�ஓ� நிைலயாD எ :�ஓ� இயலாD  
எ :�உ� ள�வா� எ தனி? ச=ேத  
 
அைன=�ல கைவக+� ஆகா !ணK@�  
இைன=ெதன அறியா எ தனி? ச=ேத  
 
ெபா�மைற ��க+� 2கலைவ ��க+�  
இ�எனG கKதா� எ தனி? ச=ேத  
 
ஆகம ��க+� அைவ2க# ��க+�  
ஏ!தG கKதா� எ தனி? ச=ேத  
 
ச=திய� ச=திய� ச=திய� எனேவ  
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இ=தைக வ>=�� எ தனி? ச=ேத   
1210  
 
  
�Kய�� கட<தேதா� ெபKயவா  ெபா��என  
உைரெசD ேவதக� உ @�ெமD? ச=ேத  
 
அ றத  அ1பா# அத பர= த�தா   
எ றிட நிைற<த எ தனி? ச=ேத  
 
எ :�உ� ள�வாD எ!�ஓ� நிைறவாD  
எ :� விளகிJ� எ தனி? சி=ேத  
 
ச=திக� பலவாD? ச=த�க� பலவாD  
இ=தைக விள!� எ தனி? சி=ேத  
 
த=�வ� பலவாD= த=�வி பலவாD  
இ=தைக விள!� எ தனி? சி=ேத   
1220  
 
  
ப�நிைல பலவாD1 பதநிைல பலவாD  
இ�வற விளகிJ� எ தனி? சி=ேத  
 
��=த�க� பலவாD ��=திக� பலவாD  
ஏGபட விள7கிJ� எ தனி? சி=ேத  
 
உயி�வைக பலவாD உட#வைக பலவாD  
இய^ற ◌ிள7கிJ� எ தனி? சி=ேத  
 
அறிவைவ பலவாD அறிவன பலவாD  
எறிவற விள7கிJ� எ தனி? சி=ேத  
 
நிைனவைவ பலவாD நிைனவன பலவாD  
இைனவற விள7கிJ� எ தனி? சி=ேத   
1230  
 
  
கா�சிக� பலவாD7 காEபன பலவாD  
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ஏ�சியி  விள7கிJ� எ தனி? சி=ேத  
 
ெசDவிைன பலவாD? ெசDவன பலவாD  
எDவற விள7கிJ� எ தனி? சி=ேத  
 
அEட சராசர� அைன=ைதN� பிறைவN�  
எEதர விள7!� எ தனி? சி=ேத  
 
எ#லா� வ#லசி= ெதனமைற 2க றிட  
எ#லா� விள7கிJ� எ தனி? சி=ேத  
 
ஒ றதி# ஒ ெற  :ைர7க9� படாதாD  
எ :�ஓ� ப�=தா� எ தனி இ ேப   
1240  
 
  
இ�அ� எ னா இய^ைட அ�வாD  
எதி�அற நிைற<த எ தனி இ ேப  
 
ஆ7!:� அவ=ைதக� அைன=ைதN� கட<�ேம#  
ஏ7கற நிைற<த எ தனி இ ேப  
 
அறி97 கறிவினி# அ�வ� அ�வாD  
எறிவG ேறாகிய எ தனி இ ேப  
 
விடய� எவGறி@� ேம ேம# விைள<தைவ  
இைடஇைட ஓகிய எ தனி இ ேப  
 
இ�ைமN� ம:ைமN� இய�பிJ� ஒ�ைமN�  
எ�ைமN� நிர�பிJ� எ தனி இ ேப   
1250  
 
  
�=த�க� சி=த�க� ச=திக� ச=த�க�  
எ=திற= தவ�7!மா� எ தனி இ ேப  
 
எ#லா நிைலகளி  எ#லா உயி�உ:�  
எ#லா இ 2மா� எ தனி இ ேப  
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க��2: சா:� கனி<த�7 கனியி   
வி��2:� இரத�� மி7கதS� பா^�  
 
!ணெகா�ேகாG ேற@� `��ஒ  றா7கி  
மணெகாள1 பத.ெசD வைகNற இயGறிய  
 
உணெவன1 பலகா#(343) உைர7கி@� நிகரா  
வண�உ:� இ ப மயேம அ�வாD7   
1260  
 
  
(343). ப#கா# - சாைல1 ப�.,சிவாசாKயா�., ச.�.க.   
 
 
  
கல<தறி 9�வாD7 க��தG கKதாD  
நல<த� விள7க�� நவி#அ�< தEைமN�  
 
உ�ளதாD எ :� உ�ளதாD எ @�  
உ�ளதாD எ ற  உயி�உள� உட�2ட   
 
எ#லா� இனி1ப இய^: Lைவஅளி=  
ெத#லா� வ#லசி= தியGைகய தாகி?  
 
சாகா வர�� தனி=தேப� அறி9�  
மாகா தலிGசிவ வ#லப ச=திN�  
 
ெசயGக�� அன<த சி=திN� இ ப��  
மய7கற= த�<திற# வEைமய தாகி1   
1270  
 
  
\ரண வ�வாD1 ெபாகிேம# த��பி  
ஆரண ��Nட  ஆகம ��N�  
 
கட<ெதன தறிவா� கனேம# சைபநJ  
நட<திகI கி றெம. ஞானஆ ர�ேத  
 
ச=திய அ�ேத தனி=தி� அ�ேத  
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நி=திய அ�ேத நிைறசிவ அ�ேத  
 
ச?சிதா ன<த= தனி�த# அ�ேத  
ெமD?சிதா காச விைளவ�� அ�ேத  
 
ஆன<த அ�ேத அ�ெளாளி அ�ேத  
தான<த மி#லா= த=�வ அ�ேத   
1280  
 
  
நவநிைல த��ஓ� ந#லெத� ள�ேத  
சிவநிைல தனிேல திரEடஉ� ள�ேத  
 
ெபாDபடா7 க�ைண1 2Eணிய அ�ேத  
ைகபடா1 ெப�.சீ�7 கட9�வா  அ�ேத  
 
அக�2ற� அக12ற� ஆகிய 2ற12ற�  
உக<தநா  கிட=�� ஓகிய அ�ேத  
 
பனி�த# நS7கிய பர�பர அ�ேத  
தனி�த லாய சித�பர அ�ேத  
 
உலெகலா� ெகா�ளி@� உல1பிலா அ�ேத  
அலகிலா1 ெப�<திற# அG2த அ�ேத   
1290  
 
  
அEட�� அத ேம# அEட�� அவG:ள  
பEட�� கா��ய பர�பர மணிேய  
 
பிEட�� அதி#உ: பிEட�� அவG:ள  
பEட�� கா��ய பராபர மணிேய  
 
நிைன=தைவ நிைன=தைவ நிைன=தா ெகD�ற  
அைன=ைதN� த��ஓ� அ��ெபற# மணிேய  
 
விEபத� அைன=�� ேமGபத �>வ��  
கEெபற நட=�� ககனமா மணிேய  
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பா�பத� அைன=�� பக�அ� �>வ��  
சா�2ற நட=�� சரஒளி மணிேய   
1300  
 
  
அEடேகா �க�எலா� அைர7கண= ேதகி7  
கEJெகாE �டஒளி� கைலநிைற மணிேய  
 
சராசர உயி�ெதா:� சாGறிய ெபா��ெதா:�  
விராவிN� விள!� வி=தக மணிேய  
 
�வ�� �னிவ�� �=த�� சி=த��  
ேதவ�� மதி7!� சி=திெசD மணிேய  
 
தாIெவலா� தவி�=�? சகமிைச அழியா  
வாIெவன7 களி=த வள�ஒளி மணிேய  
 
நவமணி �தலிய நலெமலா� த��ஒ�  
சிவமணி எ@�அ�� ெச#வமா மணிேய   
1310  
 
  
வா ெபறG கKய வைகஎலா� விைர<�  
நா ெபற அளி=த நாதம< திரேம  
 
கGப� பலபல கழியி@� அழியா1  
ெபாG2ற அளி=த 2னிதம< திரேம  
 
அகர�� உகர�� அழியா? சிகர��  
வகர�� ஆகிய வாDைமம< திரேம  
 
ஐ<ெதன எ�ெடன ஆெறன நா ெகன  
�<�: மைற�ைற ெமாழிNம< திரேம  
 
ேவத�� ஆகம விK9க� அைன=��  
ஓதநி  :லவா ேதா!ம< திரேம   
1320  
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உடGபிணி அைன=ைதN� உயி�1பிணி அைன=ைதN� 
அட�1பற= தவி�=த அ��சிவ ம�<ேத  
 
சி=தி7! �லமா� சிவம�< ெதனஉள�  
தி=தி7!� ஞான= தி�வ�� ம�<ேத  
 
இற<தவ� எ#லா� எ><திட1 2KN�  
சிற<தவ# லப�உ: தி�வ�� ம�<ேத  
 
மரண1 ெப��பிணி வாரா வைகமி!  
கரண1 ெப�<திற# கா��ய ம�<ேத  
 
நைரதிைர �1பைவ நEணா வைகத��  
உைரத� ெப�.சீ� உைடயந# ம�<ேத   
1330  
 
  
எ ேற எ னி@� இளைமேயா ��7க  
ந ேற த��ஒ� ஞானமா ம�<ேத  
 
மல1பிணி தவி�=த�� வல<த� கி றேதா�  
நல=தைக அ�என நா��ய ம�<ேத  
 
சிGசைப நJேவ தி�நட� 2KN�  
அG2த ம�<ெத@� ஆன<த ம�<ேத  
 
இைடNற1 படாத இயGைக விள7கமாD=  
தைடெயா :� இ#லா= தக9ைட ய�வாD  
 
மாGறிைவ எ ன மதி=தள1 பKதாD  
ஊGற�� வEண�� ஒ�!ைட ய�வாD7   
1340  
 
  
கா�சி7 கினியநG கைலNைட ய�வாD  
ஆ�சி7 !Kயப  மா�சிN� உைட=தாD  
 
ைகதவ� கனவி@� காEடG கKதாD?  
ெசDதவ1 பயனா� தி�வ�� வல=தா#  
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உள�ெப:� இட�எலா� உத9க எனேவ  
வள�பட வாD=த ம னிய ெபா ேன  
 
2ட�படா= தர�� விட�படா= திற��  
வட�படா நல�� வாD=தெச� ெபா ேன  
 
��ைமN� த��ஒ� ெச�ைமைய உைட=தாD  
இ�ைமேய கிைட=தி கிலகிய ெபா ேன   
1350  
 
  
எJ=ெதJ= �தவி@� எ :� !ைறயா  
தJ=தJ= ேதா!ெமD அ�+ைட1 ெபா ேன  
 
தள�<திேட# எJ7கி  வள�<திJ ேவ�என7  
கிள�<திட உைர=�7 கிைட=தெச� ெபா ேன  
 
எEணிய ேதா:� இயG:க எ ெறைன  
அEணிஎ  கர=தி# அம�<தைப� ெபா ேன  
 
நSேக� மற7கி@� நி ைனயா� வி�J1  
ேபாேக� எனஎைன1 ெபா�<திய ெபா ேன  
 
எEணிய எEணியா ெகDதிட என7!1  
பEணிய தவ=தா# ப>=தெச� ெபா ேன   
1360  
 
  
விEணிய# தைலவ�� விய<திட என7!1  
2Eணிய1 பயனா# \=தெச� ெபா ேன  
 
நா#வைக ெநறியி@� நா�Jக எனேவ  
பா#வைக �>�� பணி=தைப� ெபா ேன  
 
எ>வைக ெநறியி@� இயG:க எனேவ  
�>வைக கா�� �யகிய ெபா ேன  
 
எEணிய ப�எலா� இயG:க எ ெறைன1  
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2Eணிய பல=தா# ெபா�<திய நிதிேய  
 
ஊழிேதா jழி உல12றா ேதாகி  
வாழிஎ  ெறன7! வாD=தந# நிதிேய   
1370  
 
  
இத�ற(344) ஊழிேதா ெறJ=ெதJ= �லேகா�7  
!தவி@� உலவா ேதா!ந# நிதிேய  
 
(344). இத�: - ஆ.பா.  
 
இ�நிதி எ>நிதி இய#நவ நிதி�த#  
தி�நிதி எ#லா� த��ஒ� நிதிேய  
 
எYவைக நிதிக+� இ<தமா நிதியிைட  
அYவைக கிைட7!�எ  ற�ளிய நிதிேய  
 
அG2த� விள!� அ��ெப� நிதிேய  
கGபைன கட<த க�ைணமா நிதிேய  
 
நG!ண நிதிேய சG!ண நிதிேய  
நி�7!ண நிதிேய சிG!ண நிதிேய   
1380  
 
  
பளகிலா ேதா!� பளி7!மா மைலேய  
வள�எலா� நிைற<த மாணி7க மைலேய  
 
மதிNற விள!� மரகத மைலேய  
வதித� ேபெராளி வ?சிர மைலேய  
 
உைரமன கட<தா ேகா!ெபா  மைலேய  
�Kயேம# ெவளியி# ேசாதிமா மைலேய  
 
2G2த< திைரhைர 2ைர�த# இலேதா�  
அG2த7 கடேல அ�த=தE கடேல(345) 
 
(345). ெதE கடேல - �தGபதி12., ெபா.L., பி.இரா., ச.�.க.  
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இ��கைல தவி�=ெதாளி எ#லா� வழகிய  
அ��ெப� கடேல ஆன<த7 கடேல   
1390  
 
  
பவ7கட# கட<�நா  பா�=தேபா த�ேக  
உவ12: வளெகாE ேடா கிய கைரேய  
 
எ :ய�? ேசாைடக� எ#லா� தவி�=�ள�  
ந :ற விளகிய ந<தன7 காேவ  
 
ேசG:நS� இ றிந# தS.Lைவ த��ஓ�  
ஊG:நS� நிர�ப உைடய\< தடேம  
 
ேகாைடவாD விK<த !ளி�த� நிழேல  
ேமைடவாD வ Sசிய ெம#லிய காGேற  
 
கைள1பற7 கிைட=த க�ைணந  ன Sேர  
இைள1பற வாD=த இ Lைவ உணேவ   
1400  
 
  
ெத ைனவாD7 கிைட=த ெசYவிள நSேர  
ெத ைனவா  பல=தி#(346) தி�!தS� பாேல 
 
(346). பல=தி  - ச.�.க. பதி12.  
 
நS�நைச தவி�7!� ெந#லிய கனிேய  
ேவ�விைள பலவி  ெம Lைவ? Lைளேய  
 
க�Jமா� பழேம கதலிவா  பழேம  
இ�டநG LைவெசD இல<ைதய கனிேய  
 
2னிதவா  த�வி# 2�ைமயா� பலேம  
கனிஎலா� `��7 கல<ததS. Lைவேய  
 
இத<த�(347) க��பி# எJ=ததS. சாேற  
பத<த� ெவ#ல1 பாகினி  Lைவேய   
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1410  
 
  
(347). ஓ� அ ப� ப�யி# ம�J� ஓ இத� ெப: ஓ எ றி�7கிற� - ஆ.பா. 
 
சாலேவ இனி7!� ச�7கைர= திரேள  
ஏலேவ நா97 கினியகG கEேட  
 
உல12றா தினி7!� உய�மைல= ேதேன  
கல12றா ம�ர� கனி<தேகாG ேறேன  
 
நைவஇலா ெதன7! நEணிய நறேவ  
Lைவஎலா� திர��ய [யதS� பதேம  
 
பத�ெபற7 காD?சிய பLந:� பாேல  
இத�ெபற உ�7கிய இள�பL ெநDேய  
 
உல�<திடா ெத :� ஒ�ப�= தாகி  
மல�<�ந# வEண� வயகிய மலேர   
1420  
 
  
இக<த� 2வி�த# எY9ல !யி�க+�  
உக<திட மண7!� Lக<தந# மணேம  
 
யா>:� இைசேய இனியஇ  னிைசேய  
ஏ>:� இைசேய இய#அ�� இைசேய  
 
திவ�ஒளி1 ப�வ� ேச�<தந# லவேள  
அவெளாJ� `� அைட<தேதா� Lகேம  
 
நாதந# வைர1பி  நEணிய பா�ேட  
ேவதகீ த=தி# விைளதி�1 பா�ேட  
 
ந மா�7க� நாவி# நவிGறிய பா�ேட  
ச மா�7க சக� த>விய பா�ேட   
1430  
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ந�2:� ஆகம� நவிGறிய பா�ேட  
எ�பல� ஆகிய அ�பல1 பா�ேட  
 
எ மன7 கEேண எ அ�� கEேண  
எ னி� கEேண எ க]� மணிேய  
 
எ ெப� களி1ேப எ ெப�� ெபா�ேள  
எ ெப�< திறேல எ ெப�. ெசயேல  
 
எ ெப�< தவேம எ தவ1 பலேன  
எ ெப�. Lகேம எ ெப�� ேபேற  
 
எ ெப� வாIேவ எ ற வாI �தேல  
எ ெப� வழ7ேக எ ெப� கண7ேக   
1440  
 
  
எ ெப� நலேம எ ெப� !லேம  
எ ெப� வலேம எ ெப�� 2லேம  
 
எ ெப� வரேம எ ெப�< தரேம  
எ ெப� ெநறிேய எ ெப� நிைலேய  
 
எ ெப� !ணேம எ ெப� க�=ேத  
எ ெப�< தயேவ எ ெப� கதிேய  
 
எ ெப�� பதிேய எ @யி� இயேல  
எ ெப� நிைறேவ எ தனி அறிேவ  
 
ேதாெலலா� !ைழ<திட? eIநர� பைன=��  
ேமெலலா� க�டைவ வி�Jவி� �யகிட   
1450  
 
  
எ ெபலா� ெந7!ெந7 கியலிைட ெநகிI<திட  
ெம 2ைட= தைசஎலா� ெமDஉற= தள�<திட  
 
இர=த� அைன=��உ� இ:கிட? L7கில�  
உர=திைட ப<தி= ெதா�திர ளாயிட  
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மட#எலா� �ைள மல�<திட அ�த�  
உட#எலா� ஊGெறJ= ேதா� நிர�பிட  
 
ஒE]த# விய�=திட ஒளி�க� மல�<திட=  
தEணிய உயி�1பினி# சா<த� த��பிட  
 
உEணைக ேதாGறிட உேராம� ெபா�=திட7  
கEணி#நS� ெப�கி7 கா#வழி< ேதா�ட   
1460  
 
  
வாD��= தலறிட வள�ெசவி= �ைளகளி#(348)  
`யிைச1 ெபாறிஎலா� !�ெமன7 ெகா��ட 
 
(348). �ைணகளி# - சாைல1 ப�.,�தGபதி12., ெபா.L., ச.�.க.  
 
ெமDஎலா� !ளி�<திட ெம மா� பைச<திட7  
ைகஎலா� !வி<திட7 கா#எலா� Lலவிட  
 
மனகனி< ��கிட மதிநிைற< ெதாளி�<திட  
இன�ெப: சி=த� இைய<� களி=திட  
 
அககார� ஆகா கதிகK1 பைம<திட?  
சககாண உ�ள� தைழ=� மல�<திட  
 
அறி9� அைன=�� ஆன<த மாயிட1  
ெபாறிN:� ஆ மதG ேபாத�� ேபாயிட=   
1470  
 
  
த=�வ� அைன=�� தாெமா� ெகாழி<திட?  
ச=�வ� ஒ ேற தனி=�நி  ேறாகிட  
 
உலெகலா� விடய� உளெவலா� மைற<திட  
அலகிலா அ�ளி  ஆைசேமG ெபாகிட  
 
எ @ள= ெத><�யி� எ#லா� மல�<திட  
எ @ள= ேதாகிய எ தனி அ ேப  
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ெபா ன� கEட�� 2=த� �ணேவ  
எ @ள= ெத><த எ @ைட அ ேப  
 
த ைனேய என7!= த<த�� ஒளியா#  
எ ைனேவ தி=த எ தனி அ ேப   
1480  
 
  
 @ேள அ��பி எ @ேள மல�<�  
எ @ேள விK<த எ @ைட அ ேப  
 
எ @ேள விளகி எ @ேள ப>=�  
எ @ேள கனி<த எ @ைட அ ேப  
 
த @ேள நிைற9: தர�எலா� அளி=ேத  
எ @ேள நிைற<த எ தனி அ ேப  
 
� 2ள அைன=�� ெதாைல=ெதன ��ைவ  
இ 2: வா7கிய எ @ைட அ ேப  
 
ெபா @ட� ெபன7!1 ெபா�<திJ� ெபா��டாD  
எ @ள கல<த எ தனி அ ேப   
1490  
 
  
த வச மாகி= த��பிேமG ெபாகி  
எ வச கட<த எ @ைட அ ேப  
 
த @ேள ெபாகிய தEஅ� �ணேவ  
எ @ேள ெபாகிய எ தனி அ ேப  
 
அ�ெளாளி விளகிட ஆணவ� எ@�ஓ�  
இ�ளற எ @ள= ேதGறிய விள7ேக  
 
� 2: த=�வ= �Kெசலா� நS7கிந#  
இ 2ற எ @ள= ேதGறிய விள7ேக  
 
மயலற அழியா வாI9ேம  ேம^�  
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இய^ற எ @ள= ேதGறிய விள7ேக   
1500  
 
  
இJெவளி அைன=�� இய#ஒளி விளகிட  
நJெவளி நJேவ நா��ய விள7ேக  
 
க�ெவளி அைன=�� கதிெராளி விளகிட  
உ�ெவளி நJேவ ஒளித�(349) விள7ேக  
 
(349). ஒளி�த� - சாைல1 ப�., சிவாசாKயா� பதி12. 
 
ேதGறிய ேவத= தி��� விளகிட  
ஏGறிய ஞான இய#ஒளி விள7ேக  
 
ஆகம ��ேம# அ��ஒளி விளகிட  
ேவகம தறேவ விளெகாளி விள7ேக  
 
ஆKய� வ>=திய அ��நிைல அனாதி  
காKய� விள7!�ஓ� காரண விள7ேக   
1510  
 
  
தEணிய அ�ேத த<ெதன �ள=ேத  
2Eணிய� பலி=த \ரண மதிேய  
 
உDதர அ�த� உதவிஎ  உள=ேத  
ெசDதவ� பலி=த தி�வள� மதிேய  
 
பதிஎலா� தைழ7க1 பர�ெப:�(350) அ�த  
நிதிஎலா� அளி=த நிைறதி� மதிேய 
 
(350). பத�ெப:� - சாைல1 ப�., ெபா.L., பி.இரா., ச.�.க.  
 
பா#என= தEகதி� பர1பிஎ. ஞா :�  
ேம#ெவளி விளக விளகிய மதிேய  
 
உயகிய உ�ள�� உயி�< தைழ=திட  
வயகிய க�ைண மைழெபாழி மைழேய   
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1520  
 
  
எ ைனN� பணிெகாE ெட @ேள நிர�ப  
ம னிய க�ைண மைழெபாழி மைழேய  
 
உளெகா+� என7ேக உவைகேமG ெபாகி  
வளெகாள7 க�ைண மைழெபாழி மைழேய  
 
நல<தர உட#உயி� ந#அறி ெவன7ேக  
மல�<திட7 க�ைண மைழெபாழி மைழேய  
 
[Dைமயா# என� �Kெசலா� நS7கிந#  
வாDைமயா# க�ைண மைழெபாழி மைழேய  
 
ெவ�மல இரவ� வி�த� ண<தனி#  
ெச�ைமயி# உதி=�ள< திகI<தெச. Lடேர   
1530  
 
  
திைரஎலா� தவி�=�? ெசYவிஉG றாேக  
வைரஎலா� விளக வய!ெச. Lடேர  
 
அலகிலா= தைலவ�க� அரLெசD த=�வ  
உலெகலா� விளக ஓ!ெச. Lடேர  
 
� @: மலஇ�� �>வ�� நS7கிேய  
எ @ள வைரேம# எ><தெச. Lடேர  
 
ஆதிN� நJ9ட  அ<த�� கட<த  
ேசாதியாD எ @ள� eI<தெமD? Lடேர  
 
உ�ஒளி ஓகிட உயி�ஒளி விளகிட  
ெவ�ஒளி கா��ய ெமDஅ�� கனேல   
1540  
 
  
நலெகாள1 2K<திJ ஞானயா க=திைட  
வல.Lழி= ெத><� வள�<தெமD7 கனேல  
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ேவத�� ஆகம விK9� பர�பர  
நாத�� கட<த ஞானெமD7 கனேல  
 
எEணிய எEணிய எ#லா< தரஎ@�  
நEணிய 2Eணிய ஞானெமD7 கனேல  
 
வல�: L=தச  மா�7க நிைலெப:  
நல�எலா� அளி=த ஞானெமD7 கனேல  
 
இரெவாJ பகலிலா இய#ெபா� நடமிJ  
பரமேவ தா<த1 பர�பர. Lடேர   
1550  
 
  
வரநிைற ெபா�விைட வள�தி� நட�2K  
பரமசி= தா<த1 பதிபர. Lடேர  
 
சமரச ச=திய? சைபயி# நட�2K  
சமரச ச=திய= தGLய. Lடேர  
 
சைபஎன �ள�என= தா அம�< ெதன7ேக  
அபய� அளி=தேதா� அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ம��எலா� தவி�=� வர�எலா� ெகாJ=ேத  
அ��அ� த�=திய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
வாழிநி  ேபர�� வாழிநி  ெப�.சீ�  
ஆழிஒ  றளி=த அ��ெப�. ேஜாதி   
1560  
 
  
எ ைனN� ெபா��என எEணிஎ  உள=ேத  
அ ைனN� அ1ப@� ஆகிவ SG றி�<�  
 
உலகிய# சிறி�� உள�பி� யாவைக  
அலகி#ேப� அ�ளா# அறிவ� விள7கி?  
 
சி:ெநறி ெச#லா= திற அளி= தழியா  
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�:ெநறி உண�?சித< ெதாளிஉற1 2K<�  
 
சாகா7 க#வியி  தர�எலா� உண�=தி?  
சாகா வர=ைதN< த<�ேம  ேம^�  
 
அ ைபN� விைளவி= த��ேப� ஒளியா#  
இ ைபN� நிைறவி= ெத ைனN� நி ைனN�   
1570  
 
  
ஓ�உ� ஆ7கியா  உ னிய ப�எலா�  
சீ�உற? ெசD�யி�= திற�ெபற அழியா  
 
அ��அ� தளி=தைன அ��நிைல ஏGறிைன  
அ��அறி வளி=தைன அ��ெப�. ேஜாதி  
 
ெவ#கநி  ேபர�� ெவ#கநி  ெப�.சீ�  
அ#க#இ  ேறாகிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
உல!யி�= திர�எலா� ஒளிெநறி ெபGறிட  
இல!�ஐ< ெதாழிைலN� யா ெசய= த<தைன  
 
ேபாGறிநி  ேபர�� ேபாGறிநி  ெப�.சீ�  
ஆGறலி  ஓகிய அ��ெப�. ேஜாதி   
1580  
 
  
�வ�� ேதவ�� �=த�� சி=த��  
யாவ�� ெபGறிடா இய#என7 களி=தைன  
 
ேபாGறிநி  ேபர�� ேபாGறிநி  ெப�.சீ�  
ஆGறலி  ஓகிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
சி=திக� அைன=ைதN� ெதளிவி= ெதன7ேக  
ச=திய நிைலதைன= தயவினி# த<தைன  
 
ேபாGறிநி  ேபர�� ேபாGறிநி  ெப�.சீ�  
ஆGறலி  ஓகிய அ��ெப�. ேஜாதி  
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உலகினி# உயி�க+7 !:�இைட kெறலா�  
விலகநS அைட<� வில7!க மகிIக   
1590  
 
  
L=தச  மா�7க? Lகநிைல ெப:க  
உ=தம  ஆ!க ஓ!க எ றைன  
 
ேபாGறிநி  ேபர�� ேபாGறிநி  ெப�.சீ�  
ஆGறலி  ஓகிய அ��ெப�. ேஜாதி  
 
அ��ெப�. ேஜாதி அ��ெப�. ேஜாதி  
அ��ெப�. ேஜாதி அ��ெப�. ேஜாதி   
1596  
 
 
 
தி�?சிGற�பல�  
 
 
ெவE ெச<�ைற  
 
  
4616.   
அ��சைப நட�2K அ��ெப�. ேசாதி 
ெத��ெப�. சீ�ெசால= திகIவ சி=திேய.(351)   
 
 
  
 
(351). இ� ெபா.L. அவ�க�1892 ஆ� ஆEJ பதி1பி=த ஆ: தி��ைறN� ேச�<த  
�தG பதி1பி# ஆறா< தி��ைற இ:தியி# ஓப#வைகய தனி1பாட#க�ஔ எ ற 
தைல1பி கீI  
�த �தலாக. அ?சிட1ெபGற� பி.இரா. பதி1பி# (1896) இஃ� அகவ^7! � ன� 
காப21  
ேபா : ைவ7க1ெபG:�ள�.. ஆ.பா இதைன ஆறா� தி��ைற �  ப!தி  
(\�வ ஞான சித�பர1 ப!தி)யி  இ:தியி# தனி=தி� அலகலி# ேச�=தி�7கிறா�. 
  
1  
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தி�?சிGற�பல� 

 
82. அ��ெப�.ேசாதி அ�டக�  
 
எ>சீ�7 கழிெந�ல� ஆசிKய வி�=த�  
 
4617.   
அ��ெப� ெவளியி# அ��ெப� உலக=  
 
த��ெப�< தல=�ேம# நிைலயி#  
அ��ெப�� படீ= த��ெப� வ�வி#  
 
அ��ெப�< தி�விேல அம�<த  
அ��ெப�� பதிேய அ��ெப� நிதிேய  
 
அ��ெப�. சி=திஎ  அ�ேத  
அ��ெப� களி1ேப அ��ெப�. Lகேம  
 
அ��ெப�. ேசாதிஎ  அரேச.   
1  
 
4618   
!ல9ேப ரEட1 ப!திஓ� அன<த  
 
ேகா�ேகா �க+�ஆ காேக  
நிலவிய பிEட1 ப!திக� �>��  
 
நிகI<தபG பலெபா�� திர+�  
வில!றா தக=�� 2ற=�ேம# இட=��  
 
ெமDஅறி வான<த� விளக  
அல!றா ெதாழியா த�அதி# விள!�  
 
அ��ெப�. ேசாதிஎ  அரேச.   
2 
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4619   
கE�த# ெபாறியா# மன�த# கரண7  
 
க�வினா# ப!தியி  க�வா#  
எE�த# 2�ட தர=தினா# பர=தா#  
 
இைச7!�ஓ� பர�பர உண�வா#  
விE�த# பைரயா# பராபர அறிவா#  
 
விள!வ தKெதன உண�<ேதா�  
அE�த# த�=�1 ப�=திட ஓ!�  
 
அ��ெப�. ேசாதிஎ  அரேச.   
3 
 
4620   
நைச=தேம# நிைலஈ ெதனஉண�< தாேக  
 
நEணிN� கE]றா த<ேதா  
திைச=தமா மைறக� உயகின மயகி=  
 
தி��பின எனி#அத  இயைல  
இைச=த#எ ஙனேமா ஐயேகா சிறி��  
 
இைச=திJ ேவ�என நாைவ  
அைச=திடG கKெத  :ண�<�ேளா� வ>=��  
 
அ��ெப�. ேசாதிஎ  அரேச.   
4 
 
4621   
L=தேவ தா<த ம9னேமா அல�  
 
L=தசி= தா<தரா சியேமா  
நி=தநா தா<த நிைலஅ@ பவேமா  
 
நிகIபிற ��பி ேம# ��ேபா  
2=த� தைனய சமரச= த�ேவா  
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ெபா��இய# அறி<தில� எனேவ  
அ=தைக உண�<ேதா� உைர=�ைர= ேத=��  
 
அ��ெப�. ேசாதிஎ  அரேச.   
5 
 
4622   
ஏகேமா அ றி அேனகேமா எ :�  
 
இயGைகேயா ெசயGைகேயா சி=ேதா  
ேதகேமா ெபா�ேவா சிற1பேதா ெபEேணா  
 
திகI<திJ� ஆணேதா அ�ேவா  
ேயாகேமா பிKேவா ஒளியேதா ெவளிேயா  
 
உைர1பெதG ேறாஎன உண�<ேதா�  
ஆகேமா Jைர=� வ>=தநி  ேறா!�  
 
அ��ெப�. ேசாதிஎ  அரேச.   
6 
 
4623   
த=�வ� அைன=�� தனி=தனி கட<ேத�  
 
த=�வா தSதேம# நிைலயி#  
சி=திய# �>�� ெதK<தன� அைவேம#  
 
சிவநிைல ெதK<திட? ெச ேற�  
ஒ=தஅ< நிைல7கE யா��எ� உண�9�  
 
ஒ�!ற7 கைர<�ேபா யின�எ   
ற=தைக உண�<ேதா� வ>=தநி  ேறா!�  
 
அ��ெப�. ேசாதிஎ  அரேச.   
7 
 
4624   
எ!மாD விள!� சிGசைப இட=ேத  
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இ�அ� எனஉைர1 பKதாD=  
த!�ஓ� இயGைக= தனிஅ@ பவ=ைத=  
 
த<ெதைன= த மய� ஆ7கி1  
ெபா!�ஆ ன<த ேபாகேபா7 கியனாD1  
 
2=த� த�=திஎ  உள=ேத  
அைகயி# கனிேபா  றம�<த�� 2K<த  
 
அ��ெப�. ேசாதிஎ  அரேச.   
8 
 
 
தி�?சிGற�பல�  
 
Back 
 
83. இைற இ ப7 !ைழ9  
 
ப னி�சீ�7 கழிெந�ல� ஆசிKய வி�=த�  
 
4625.   
க�ைண த��பி1 ெபா�ேநா7!� கEணிG கிைட=த கEேணஓ�  
 
கனியி# கனி<த  2�வான க�=தி# கிைட=த க�=ேதெமD  
அ��ந  னிைலயி#(352) அ�அ�வாD அறிவிG கிைட=த அறிேவஎ   
 
அக=�� 2ற=�� ஒளிநிைறவி= தம�<த !�ேவ ஐ�\த  
வ�ண �தலா அைவகட<த வைர1பாD விள! மணிம றி#  
 
வய! Lடேர எ#லா.ெசD வ#ல !�ேவ எ @ள=ேத  
த�ண நட.ெசD அரேசஎ  தாேய எ ைன= த<தாேய  
 
தனி=த தைலைம1 பதிேயஇ= த�ண� வாD=த த�ணமேத.   
1 
 
  
(352). நிைலயி  - பி. இரா. பதி12.   
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4626.   
க�விG கல<த �ைணேயஎ  கனிவி# கல<த அ�ேதஎ   
 
கEணிG கல<த ஒளிேயஎ  க�=திG கல<த களி1ேபஎ   
உ�விG கல<த அழேகஎ  உயிKG கல<த உறேவஎ   
 
உண�விG கல<த Lகேமஎ  @ைடய ஒ�ைம1 ெப�மாேன  
ெத�விG கல<� விைளயாJ. சிறிேய  தன7ேக ெமD.ஞான  
 
சி=தி அளி=த ெப�க�ைண= ேதேவ உலக= திரெள#லா�  
ம�வி7 கல<� வாIவதG! வாD=த த�ண� இ�எ ேற  
 
வாேய பைறயாD அைறகி ேற  எ<தாD க�ைண வல=தாேல.   
2 
 
4627.   
தாேன தயவா# சிறிேயG!= தனி=த ஞான அ�தளி=த  
 
தாேய எ#லா? Lத<ர�� த<த க�ைண எ<தாேய  
ஊேன விளக ஊனமிலா ஒளிெபG ெற#லா உலக��எ   
 
உைடைம யா7ெகாE ட��நிைலேம# உGேற  உ ற  அ�ளாேல  
வாேன மதி7க? சாகாத வரனாD(353) எ#லா� வ#லசி=ேத  
 
வயக உைனN� கல<�ெகாEேட  வ!7!< ெதாழிேல �தைல<��  
நாேன 2Kகி  ேற 2Kத# நாேனா நSேயா நா அறிேய   
 
நா நS எ @� ேபத�இலா நட.ெசD க�ைண நாயகேன.   
3 
 
  
(353). வானாD - �தGபதி12., ெபா. L, பி. இரா., ச. �. க.   
 
 
4628.   
கைலசா� ��2 கட<�ண�9 கட<� நிைறவாD7 கKசிலதாD7  
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க�ைண மயமாD விள!சிதா காய நJவி# இயGைகNEைம=  
தைலசா� வ�வி# இ பநட� 2KN� ெப�ைம= தனி�தேல  
 
சாகா7 க#வி பயிGறிஎ @� சா�<� விள!� சG!�ேவ  
2ைலசா� மன=�? சிறிேய ற  !Gற� அைன=�� ெபா:=த�ளி1  
 
ெபா றா வ�9 ெகாJ=ெத#லா� 2Kவ# லப<த< த��ேசாதி  
நிைலசா� இைறைம அளி=தைனநா  ெபா�வி# ஞான நSதிஎ@�  
 
நி�=த� 2Kகி  ேற 2Kத# நSேயா நாேனா நிகI=தாேய.   
4 
 
4629.   
க�=தி# க�தி7 ெகாEடஎலா� கண=தி# 2Kய என7ேகெமD7  
 
கா�சி ஞான7 கEெகாJ=த கEேண விடய7 கானக=ேத  
எ�=தி# திK<த கைடேயைன எ#லா உல!� ெதாழநிைலேம#  
 
ஏGறி நSN� நா@�ஒ றாD இ�7க1 2K<தாD எ<தாேய  
இ�=தி7 க�=தி# உ தயைவ எE]< ேதா:� அ<ேதாஎ   
 
இதய� உ�கி= தளதளஎ  றிளகி இளகி= தEணSராD  
அ�=தி1 ெப�நS� ஆGெறாJேச�< த 21 ெப�7கி# கல<த�நா   
 
அ�எ  ெறா :� ேதாGறாேத அ?ேசா அ?ேசா அ?ேசாேவ.   
5 
 
4630.   
ஏ�� ெதKயா தககK=தி கி�<த சிறிேய  தைனவலி<ேத  
 
எ#லா உல!� அதிசயி7க எ#லா� வ#ல சி=ெதனேவ  
ஓ�� ெபா�ைள7 ெகாJ=ெத :� உலவா இ ப1 ெப�நிைலயி#  
 
ஓகி உறைவ= தைனேயஎ  @ைடய ஒ�ைம1 ெப�மாேன  
ஈ�  க�ைண7 கிய#ேபாநS எ பா# ைவ=த ெப�க�ைண  
 
இ<நா� 2திேத அ<நாளி# இைலேய இதைன எEணியநா   
தா�� உண�9� உயி��உ�ள= தட�� பிறவா< த=�வ��  
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தாேம !ைழ<� தைழ<த�த சார மயமா கி ேறேன.   
6 
 
4631.   
ஓவா �EJ பJ=�றகி உண�<� விழி=�7 கைதேபசி  
 
உட�2 ேநாவா �ளமட7கா ேதாேகா ேநா 2 !�பி�ேட  
சாவா வர�� சி=திஎலா� தைழ=த நிைலN� ச மா�7க  
 
சக மதி12� ெபGேற எ  ச��தா  ெபKெத  சK=திர=ைத  
ஆவா நிைன7கி# அதிசய�எ  அ1பா அரேச அ�ேதஎ   
 
ஆவி7 கினிய �ைணேயஎ  அ ேப அறிேவ அ��ேசாதி=  
ேதவா இ�நி  ெசயேலஇ? ெசயைல நிைன7!< ெதா:�என�  
 
சி<ைத கனி<� கனி<��கி= ெத�ளா ர�த� ஆன�ேவ.  
7 
 
4632.   
இர9� பக^� [கியஎ  [7க� அைன=�� இய#ேயாக=  
 
திைச<த பலனாD விைள<த�நா  இரEJ ெபா>�� உEடஎலா�  
பர9� அ�த உணவாயிG ற<ேதா பல�பா# பக#இர9�  
 
ப�=த சமய? சா=திர�� பலரா# ெசDத ேதா=திர��  
விரவி7 களி=� நா=த�7க விள�பி விK=த பா�ெட#லா�  
 
ேவதா கம=தி  ��மீ� விள!� தி�1பா� டாயினேவ  
கரெவா  றறியா1 ெப�க�ைண7 கட9� இ�நி  தயவிதைன7  
 
க��� ெதா:�எ  க�=தல�<� Lகேம மயமா7 கEட�ேவ.   
8 
 
4633.   
ஊGைற உட�பி# இ��டைறவாD உறகி விழி=�7 கைதேபசி  
 
உE� !J=�7 க�=திழ<ேத உதவா எ�தி  ஊ�திK<�  
ேநGைற வைரN� வ SEேபா� ேபா7கி இ�<ேத  ெநறிஅறிேய   
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ேநேரஇGைற1 பக#அ<ேதா ெநJகா ல��ெமD= தவேயாக  
ஆGைற அைட<ேதா� எ#ேலா�� அ?ேசா எ ேற அதிசயி1ப  
 
அ��E டழியா= தி�உ�வ� அைட<ேத  ெபKய அ��ேசாதி1  
ேபGைற உKைம1 ேபறாக1 ெபGேற  ெபKய ெப�மா நி   
 
ெப�ைம இ�ேவ# இத இயைல யாேர �ணி<� ேபLவேர.   
9 
 
4634.   
2ைரேச� விைனN� ெகாJமாைய1 2ண�12� இ�+� மைற1பிெனாJ  
 
2க^� பிறவா� தைடகெளலா� ேபா7கி ஞான1 ெபா��விள!�  
வைரேச�= த�ளி? சி=திெயலா� வழகி? சாகா வரெகாJ=�  
 
வலி<ெத  உள=தி# அம�<�யிK# கல<� மகிI<� வாIகி றாD  
பைரேச� ெவளியி# பதியாDஅ1 பா#ேம# ெவளியி# விள!சி=த  
 
பதிேய சிறிேய  பாட^7!1 பKL விைர<ேத பாலி=த  
அைரேச அ�த� என7களி=த அ�ேம உEைம அறிவளி=த  
 
அ1பா ெபKய அ��ேசாதி அ1பா வாழி நி அ�ேள.   
10 
 
 
தி�?சிGற�பல�  
 

 
84. ெபறா1 ேப: 
 
எEசீ�7 கழிெந�ல� ஆசிKய வி�=த�  
 
4635.   
ஆவாஎ  ெறைனயா�ெகாE ட�ளியெத� ள�ேத  
 
அ�ேமஎ  அ1பாஎ  ஐயாஎ  அரேச  
சாவாத வர�என7!= த<தெப�< தைகேய  
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தயாநிதிேய சிGசைபயி# தனி=தெப�� பதிேய  
ஓவாெத  உ�ளக=ேத ஊGெற>�ேப� அ ேப  
 
உ�ளப� எ னறிவி# உ�ளெப�. Lகேம  
நSவாஎ  ெமாழிகெளலா� நிைல=தபய  ெபறேவ  
 
நி=திைரதS�< ேத இர9 நSகிவி�< த�ேவ.   
1 
 
4636   
ஆரா^� அறி<ெ�ாளG கKயெப�� ெபா�ேள  
 
அ�ேமஎ  அ1பாஎ  ஐயாஎ  அரேச  
காரா^� கனலா^� காGறா^� ககன7  
 
கைலயா^� கதிரா^� கடலா^� கட#eI  
பாரா^� பைடயா^� பிறவா^� தJ7க1  
 
பJதலிலா= தனிவ�வ� என7களி=த பதிேய  
சீரா^� !ண=தா^� சிற<தவ�ேச� ஞான  
 
சி=தி2ர= த�ேதஎ  நி=திைரதS�< த�ேவ.   
2 
 
4637   
ஆதிஅ<த� ேதாGறாத அ��ெப�.ேசா தியேன  
 
அ�ேமஎ  அ1பாஎ  ஐயாஎ  அரேச  
ஓதிஎ<த வைகயா^� உண�<�ெகாளG கKதாD  
 
உ�ளப� இயGைகயிேல உ�ளஒ� ெபா�ேள  
ஊதிய�த< ெதைனயா�ெகாE J�ளிட=�� 2ற=��  
 
ஓவாம# விள!கி ற உைடயவேன இ<த?  
சாதிஇ<த மத�எ@�வாD? சழ7ைகஎலா� தவி�=த  
 
ச=தியேன உEகி ேற (354) ச=திய=ெத� ள�ேத.   
3 
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(354). உண�கி ேற  - ச. �. க. பதி12.   
 
 
4638   
அ?செமலா� தவி�=த�ளி இ?ைசஎலா� அளி=த  
 
அ�ேமஎ  அ1பாஎ  ஐயாஎ  அரேச  
�?ச9ல காசார= �J7கைன=�� தவி�=ேத  
 
L=தெநறி வழ!வி=த சி=தசிகா மணிேய  
உ?சநிைல நJவிள!� ஒ�தைலைம1 பதிேய  
 
உலகெமலா� எJ=தி�@� உலவாத நிதிேய  
இ?சமய� எ><த�ளி இறவாத வர��  
 
எ#லா.ெசD வ#லசி=தி  இயGைகN<த< தைனேய.   
4 
 
4639   
அ 2ைடய எ னறிேவ அ�+ைடய ெபா�ேள  
 
அ�ேமஎ  அ1பாஎ  ஐயாஎ  அரேச  
� 2ைடய உலகெரலா� Lக�ைடயா� ஆக=  
 
� மா�7க� தவி�=த�ளி? ச மா�7க� வழக  
இ 2ைடய ேபர�ளி ெகைன1ெபா��ெசD தளி=த  
 
எ அ�ேத எ உறேவ என7கினிய �ைணேய  
எ 2ைடநS இ�7கி றாD உ 2ைடநா  மகிI<ேத  
 
இ�7கி ேற  இYெவா�ைம யா�ெப:வா� ஈEேட.   
5 
 
4640   
அJ7கியேப� அEட�எலா� அ]7க�என விK=த  
 
அ�ேமஎ  அ1பாஎ  ஐயாஎ  அரேச  
நJ7கியஎ  அ?ச�எலா� தவி�=த�ளி அழியா  
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ஞானஅ� தளி=�லகி# நா��யேப� அறிேவ  
இJ7கியைக1 பி�ைளஎன இ�<தசிறி ேய@7  
 
ெக#லா.ெசD வ#லசி=தி ஈ<தெப�< தைகேய  
�J7கியஅ. ஞானா<த காரெமலா� தவி�=�  
 
�=த�ள= ேத�ைள=த L=தபர. Lடேர.   
6 
 
4641   
ஆகார� தவி�<தவ�� ஓகாநி  றவேன  
 
அ�ேமஎ  அ1பாஎ  ஐயாஎ  அரேச  
ஓகார நிைலகா�� அத ேம#உG ெறாளி��  
 
ஒ�நிைலN� கா��அ1பா# உய�<ததனி நிைலயி#  
பாகாக ஏGறி(355) எ<த1 பத=தைலவ ரா^�  
 
பைட7கெவாணா? சி=திையநா  பைட7கைவ=த பதிேய  
[கா� ெப�.Lகேம Lகி=திடஇY 9லைக?  
 
L=தச மா�7 க<தனிேல ைவ=த��க விைர<ேத.   
7 
 
  
(355). ஏ=தி - �தGபதி12., ெபா. L; பி. இரா, ச. �. க.   
 
 
4642   
ஆடக1ெபாG சைபநJேவ நாடக.ெசD த�+�  
 
அ�ேமஎ  அ1பாஎ  ஐயாஎ  அரேச  
ஏடக=ேத எ>தாத மைறகெளலா� களி=ேத  
 
எ உள=ேத எ>�வி=த எ உKைம1 பதிேய  
பாடக7கா# மட<ைதய�� ைம<த��ச  மா�7க1  
 
பய ெபறந# அ�ளளி=த பர�பரேன மாைய7  
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காடக=ைத வள.ெசறி<த நாடகமா1 2K<த  
 
க�ைணயேன சிGசைபயி# கனி<தந: கனிேய.   
8 
 
4643   
அ�யாெத  றறி<�ெகாளG க��ெபKய நிைலேய  
 
அ�ேமஎ  அ1பாஎ  ஐயாஎ  அரேச  
��யாெத  றறி<திடG! ��யாெத  :ண�<ேதா�  
 
ெமாழி<திடேவ ��யா� ��<ததனி ��ேப  
க�யாத ெப�க�ைண7 க�=ேதஎ  க�=தி#  
 
கனி<�கனி< தினி7கி ற கனிேயஎ  களி1ேப  
ம�யாத வ�ெவன7! வழகியந# வரேம  
 
மணிம றி# நட�2KN� வாI7ைக இயG ெபா�ேள.   
9 
 
4644   
அன<தமைற ஆகமக� அள1பKய சிவேம  
 
அ�ேமஎ  அ1பாஎ  ஐயாஎ  அரேச  
மன<த�வா தைனதவி�=ேதா�(356) அறிவினி#ஓ� அறிவாD  
 
வய!கி ற !�ேவஎ  வா�ட�எலா� தவி�=ேத  
இன<த>வி எ @ள=ேத இ�<�யிK# கல<ெத   
 
எEணெமலா� களி=தளி=த எ @Kைம1 பதிேய  
சின<தவி�<ெதY 9லக��ஓ� ச மா�7க� அைட<ேத  
 
சிற12றைவ= த��கி ற சி=தசிகா மணிேய.   
10 
 
  
(356). தவி�<ேதா� - பி. இரா. பதி12.   
9 
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
தி�?சிGற�பல�  
 

 
85. சிவான<த= த><த#  
 
எEசீ�7 கழிெந�ல� ஆசிKய வி�=த�  
 
4645.   
காரண காKய7 க#விக� எ#லா�  
 
கGபி=ெத  @�ேள கல<�ெகாE ெட ைன  
நாரண� நா �க� ேபாGறேம# ஏGறி  
 
நாதா<த நா�J7ேகா� நாயக  ஆ7கி1  
\ரண மா�இ ப� ெபாகி= த��ப1  
 
2=த� தா�அ�� ேபானக� த<ேத  
ஆரண வ Sதியி# ஆட?ெசD தSேர  
 
அ��ெப�. ேஜாதிஎ  ஆEடவ� நSேர.   
1 
 
4646   
ேதக�எ1 ேபா�� சிைதயாத வEண�  
 
ெசDவி= ெதலா�வ#ல சி=திN� த<ேத  
ேபாக�எ# லா�எ ற  ேபாகம தா7கி1  
 
ேபாதா<த நா�ைட1 2ர7கேம# ஏGறி  
ஏகசி வான<த வாI7ைகயி# எ :�  
 
இ 2G: வா>� இய#பளி= ெத ைன  
ஆகம வ Sதியி# ஆட?ெசD தSேர  
 
அ��ெப�. ேஜாதிஎ  ஆEடவ� நSேர.   
2 
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4647   
தான<த� இ#லாத த ைமைய7 கா�J�  
 
சாகாத க#விைய= த<ெதன7 !�ேள  
ேதன<த= ெத�ள� [Gறி1 ெப�7கி=  
 
தி=தி=�? சி=த� சிவமய மா7கி  
வான<த� ஆதிN� கEJெகாE டழியா  
 
வாI7ைகயி# இ 2G:? L=தேவ தா<த  
ஆன<த வ Sதியி# ஆட?ெசD தSேர  
 
அ��ெப�. ேஜாதிஎ  ஆEடவ� நSேர.   
3 
 
4648   
சிGசைப இ ப= தி�நட கா��=  
 
ெத�ள� [��எ  சி<ைதைய= ேதGறி1  
ெபாGசைப த னி# ெபா�=திஎ# லா�ெசD  
 
\ரண சி=திெமD1 ேபாக�� த<ேத  
தGபர மா�ஓ� சதான<த நா��#  
 
ச=திய  ஆ7கிஓ� L=தசி= தா<த  
அG2த வ Sதியி# ஆட?ெசD தSேர  
 
அ��ெப�. ேஜாதிஎ  ஆEடவ� நSேர.   
4 
 
4649   
த=�வ� எ#லா�எ  த வச� ஆ7கி?  
 
சாகாவ ர=ைதN� த<ெதைன= ேதGறி  
ஒ=�வ< ��ேள கல<�ெகாE ெட#லா  
 
உலக�� ேபாGற உய�நிைல ஏGறி?  
சி=திஎ லா�ெசய? ெசDவி=�? ச=��  
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சி=�� ெவளி1பட? L=தநா தா<த  
அ=தி� வ Sதியி# ஆட?ெசD தSேர  
 
அ��ெப�. ேஜாதிஎ  ஆEடவ� நSேர.   
5 
 
4650   
இ=தைன எ :நி  ெறEணிட# ஒEணா  
 
எ பிைழ யாைவN� அ பினி# ெகாEேட  
ச=திய மா�சிவ சி=திைய எ பா#  
 
த<ெதைன யாவ�� வ<தைன ெசயேவ  
நி=திய  ஆ7கிெமD? L=தச  மா�7க  
 
நSதிைய ஓதிஓ� L=தேபா தா<த  
அ=தனி வ Sதியி# ஆட?ெசD தSேர  
 
அ��ெப�. ேஜாதிஎ  ஆEடவ� நSேர.   
6 
 
4651   
ம�<தி� மணிஇ� ம<திர� இ�ெசD  
 
வைகஇ� �ைறஇ� வழிஇ� எனேவ  
இ�<ெத@� அறிவி=�= ெத�ள� தளி=ேத  
 
எ ைனN� த ைனN� ஏகம தா7கி1  
ெபா�<திஎ லா.ெசய வ#லஓ� சி=தி1  
 
2Eணிய வாI7ைகயி# நEணிேயா கா<த  
அ�<தவ வ Sதியி# ஆட?ெசD தSேர  
 
அ��ெப�. ேஜாதிஎ  ஆEடவ� நSேர.   
7 
 
4652   
பதிசார ைவ=��G பLநிைல கா��1  
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பாசவி ேமாசன1 ப7!வ  ஆ7கி  
நிதிசார நா  இ<த நS�உல க=ேத  
 
நிைன=தன நிைன=தன ேந�ற1 2K<�  
திதிேசர ம @யி�7 கி ப.ெசD கி ற  
 
சி=திஎ லா<த<� L=தக லா<த  
அதிகார வ Sதியி# ஆட?ெசD தSேர  
 
அ��ெப�. ேஜாதிஎ  ஆEடவ� நSேர.   
8 
 
4653   
இ�ளான மல�அ:= திகபர கEேட  
 
எ#லா உயி�க+� இ 2G: வாழ  
ம�ளான பGபல மா�7கக� எ#லா�  
 
வழி�ைற ெதKயாம# மE��1 ேபாக=  
ெத�ளான L=தச  மா�7கம ெதா ேற  
 
சிற<� விளகஓ� சிGசைப கா�J�  
அ�ளான வ Sதியி# ஆட?ெசD தSேர  
 
அ��ெப�. ேஜாதிஎ  ஆEடவ� நSேர.   
9 
 
4654   
இ��சாதி= த=�வ? சா=திர7 !1ைப  
 
இ�வாD121 2 ெசயி# எ�வா7கி1 ேபா�J  
ம��சாதி சமயக� மதகளா? சிரம  
 
வழ7ெகலா� !ழி7ெகா�� மE��1 ேபா�J=  
ெத��சா�. L=தச  மா�7கந  ன Sதி  
 
சிற<� விளகஓ� சிGசைப கா�J�  
அ��ேசாதி வ Sதியி# ஆட?ெசD தSேர  
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அ��ெப�. ேஜாதிஎ  ஆEடவ� நSேர.   
10 
 
 
தி�?சிGற�பல�  

 
86. தி�வ�� ெப�ைம  
 
எ>சீ�7 கழிெந�ல� ஆசிKய வி�=த�  
 
4655   
அ பேன அ1பா அ�ைமேய அரேச  
 
அ��ெப�. ேசாதிேய அ�ேய   
� ெபலா� ெதாைல=த �ைணவேன ஞான  
 
Lக=திேல ேதாGறிய Lகேம  
இ பேன எ#லா� வ#லசி= தாகி  
 
எ @ேள இலகிய ெபா�ேள  
வ பேன  பிைழக� ெபா:=த�� ேசாதி  
 
வழகிைன வாழிநி  மாEேப.   
1 
 
4656   
ெப�!மா க�ைண1 ெப�கட# இ ப1  
 
ெப�7கேம எ ெப�� ேபேற  
உ�!�ஓ� உ�ள= �வ�Jறா தினி7!�  
 
உEைமவா  அ�தேம எ பா#  
க�!�ெந. சதைன= தளி�=திட1 2K<த  
 
க�ைணய கட9ேள விைர<�  
வ�கஎ  :ைர=ேத  வ<த�� ேசாதி  
 
வழகிைன வாழிநி  மாEேப.   
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2 
 
4657   
எ<ைதஎ  !�ேவ எ @யி�7 !யிேர  
 
எ னி� கEணி@� மணிேய  
இ<�:� அ�ேத எ @யி�= �ைணேய  
 
இைணயிலா எ @ைட அ ேப  
ெசா<தந# உறேவ அ�பல= தரேச  
 
ேசாதிேய ேசாதிேய விைர<�  
வ<த�� எ ேற  வ<த�� ேசாதி  
 
வழகிைன வாழிநி  மாEேப.  
3 
 
4658   
ேகாஎன என� !�என ஞான  
 
!ண�என ஒளி�சிவ7 ெகா><ேத  
\என அதிேல மண�என வண=தி   
 
ெபாலிெவன வயகிய ெபாGேப  
ேதெவன= ேதவ ேதெவன ஒ�ைம?  
 
சிவ�என விளகிய பதிேய  
வாஎன உைர=ேத  வ<த�� ேசாதி  
 
வழகிைன வாழிநி  மாEேப.   
4 
 
4659   
உ�ளேம இடெகாE ெட ைனஆ� ெகாEட  
 
ஒ�வேன உலெகலா� அறிய=  
ெத�ள� தளி=தி ! ைனவாI வி1ேப�  
 
சி=த�அ. ேச#எ ற சிவேம  
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க�ளேம தவி�=த க�ைணமா நிதிேய  
 
கட9ேள கனகஅ� பல=ெத   
வ�ளேல எ ேற  வ<த�� ேசாதி  
 
வழகிைன வாழிநி  மாEேப.   
5 
 
4660   
ந#லவா அளி=த ந#லவா எைனN�  
 
நய<தவா நாயிேன  நவி ற  
ெசா#லவா என7!= �ைணயவா ஞான  
 
Lக=தவா ேசாதிஅ� பலவா  
அ#லவா அைன=�� ஆனவா எ ைன  
 
ஆEடவா தாEடவா எ#லா�  
வ#லவா எ ேற  வ<த�� ேசாதி  
 
வழகிைன வாழிநி  மாEேப.  
6 
 
4661   
திEைமேய �தைல !ண7க� வாய  
 
ெச#வேம ந#வழி கா�J�  
கEைமேய கEைம கல<தஎ  கEேண  
 
கE]ற இைய<தநG க�=ேத  
உEைமேய எ#லா� உைடயஓ� தைலைம  
 
ஒ�தனி= ெதDவேம உலவா  
வEைமேய எ ேற  வ<த�� ேசாதி  
 
வழகிைன வாழிநி  மாEேப.   
7 
 
4662   
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காDைமேய தவி�=�7 க�ைணேய கனி<த  
 
கGபக= தனி1ெப�< த�ேவ  
[Dைமேய விள7கி= �ைணைமேய அளி=த  
 
ேசாதிேய [Dைமஇ# லவ�7!?  
ேசDைமேய எ#லா� ெசயவ#ல ஞான  
 
சி=திேய L=தச  மா�7க  
வாDைமேய எ ேற  வ<த�� ேசாதி  
 
வழகிைன வாழிநி  மாEேப.  
8 
 
4663   
எ னவா அைன=�� ஈ<தவா எ ைன  
 
ஈ றவா எ னவா ேவத�  
ெசா னவா க�ைண= [யவா ெபKய�  
 
�தியவா அ�பல= த�த�  
அ னவா அறிவா# அறியK வறிவா(357)  
 
ஆன<த நாடக� 2KN�  
ம னவா எ ேற  வ<த�� ேசாதி  
 
வழகிைன வாழிநி  மாEேப.   
9 
 
  
(357). அறியறி வறிவா - பி. இரா., ச. �. க.  
 
4664 விரதமா திக+� தவி�=�ெமD. ஞான  
 
விள7கினா# எ @ள� விள7கி  
இரதமா தியந# ெத�ள� தளி=தி  
 
ெக க�= தைன=ைதN� 2K<ேத  
சரதமா நிைலயி# சி=ெதலா� வ#ல  
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ச=திைய= தயவினா# த�க  
வரதேன எ ேற  வ<த�� ேசாதி  
 
வழகிைன வாழிநி  மாEேப.   
10 
 
 
தி�?சிGற�பல�  

 
87. அ?ேசா1 ப=�  
 
அ:சீ�7 கழிெந�ல� ஆசிKய வி�=த�  
 
4665.   
க�=தைனஎ  கEமணிைய7 கE]தைல1  
 
ெப�க�ைண7 கடைல ேவத=  
தி�=தைனஎ  சிவபதிைய= தSகனிைய=  
 
ெத�ள�த= ெதளிைவ வானி#  
ஒ�=தைனஎ  உயி�=�ைணைய உயி�7!யிைர  
 
உயி�7!ண�ைவ உண�=த னாதி  
அ�=தைன?சிG ற�பல=ெத  அ��ெப�.ேசா  
 
திைய1ெபGேற  அ?ேசா அ?ேசா.   
1 
 
4666   
ெமDயைனஎ  �ய�தவி�=த விமலைனஎ   
 
இதய=ேத விள! கி ற  
�DயைனெமD= �ைணவைனவா  �Kயநிைல=  
 
தைலவைன?சிG Lக<த< தாைன?  
ெசDயைனெவE நிற=தைனஎ  சிவபதிைய  
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ஒ றான ெதDவ� த ைன  
அDயைன?சிG ற�பல=ெத  அ��ெப�.ேசா  
 
திைய1ெபGேற  அ?ேசா அ?ேசா.   
2 
 
4667   
எ1ெபா�+� எY9யி�� எY9ல!�  
 
விளகவிள7 கிJவா  த ைன?  
ெச1பKய ெபKயஒ� சிவபதிைய?  
 
சிவகதிைய? சிவேபா க=ைத=(358)  
�12ர9 ெபறஎன7ேக அ�ள�த�  
 
�ணி<தளி=த �ைணைய எ ற   
அ1பைன?சிG ற�பல=ெத  அ��ெப�.ேசா  
 
திைய1ெபGேற  அ?ேசா அ?ேசா.   
3 
 
  
(358). சிவேபாக=ேத - �தGபதி12. ெபா. L. பதி12.   
 
 
4668   
பிறிெவைன=�< ேதாGறாெத  உளகல<த  
 
ெப�<தைகஎ� ெப�மா  த ைன?  
ெசறிவைன=�� எ மன=�7 களி=ெதன7!1  
 
ெப�களி12? ெசDதா  த ைன  
�றிெவைன=�� இ றிஅ�� அ��ண9  
 
ெகாJ=ெதன7! � னி  றாைன  
அறிவைன?சிG ற�பல=ெத  அ��ெப�.ேசா  
 
திைய1ெபGேற  அ?ேசா அ?ேசா.   
4 
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4669   
ெபா 2ைனஉ� ெளாளி7ெகாளிைய1 \ரணமா�  
 
ெப��ெபா�ைள1 2னித� த ைன  
எ பிைழைய1 ெபா:=ெதைனN� ஏ :ெகாEட  
 
ெப�க�ைண இயGைக த ைன  
இ பிைனஎ  இதய=ேத இ�<த�+�  
 
ெப�வாIைவ எ @� ஓ!�  
அ பிைன?சிG ற�பல=ெத  அ��ெப�.ேசா  
 
திைய1ெபGேற  அ?ேசா அ?ேசா.   
5 
 
4670   
இ=தைனஎ  றிட��யா? ச=திஎலா�  
 
உைடயாைன எ#லா� வ#ல  
சி=தைனஎ  சிவபதிைய= ெதDவெமலா�  
 
விK=தட7!� ெதDவ� த ைன  
எ=தைனN� எ பிைழக� ெபா:=ததனி1  
 
ெப�<தாைய எ ைன ஈ ற  
அ=தைன?சிG ற�பல=ெத  அ��ெப�.ேசா  
 
திைய1ெபGேற  அ?ேசா அ?ேசா.   
6 
 
4671   
எ�ைமN�எ  தைன1பிKயா ெத @ளேம  
 
இடெகாEட இைறவ  த ைன  
இ�ைமயி#எ  தன7கழியா= தி�வ�வ�  
 
த<தாைன எ#லா� வ#ல  
ெச�ைமத� சி=தைனஎ  சிவபதிைய=  
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ெத�ள�த= திரைள எ ற   
அ�ைமைய?சிG ற�பல=ெத  அ��ெப�.ேசா  
 
திைய1ெபGேற  அ?ேசா அ?ேசா.   
7 
 
4672   
எ ைனN�எ  ெபா�ைளN�எ  ஆவிையN�  
 
தா ெகாE� ெக பா# அ பா#  
த ைனN�த  ெபா�ைளN�த  ஆவிையN�  
 
களி=தளி=த தைலவ  த ைன  
� ைனN�பி  ைனN�என7ேக �>=�ைணயாD  
 
இ�<த�> �த#வ  த ைன  
அ ைனைய?சிG ற�பல=ெத  அ��ெப�.ேசா  
 
திைய1ெபGேற  அ?ேசா அ?ேசா.   
8 
 
4673   
எEணைலேவ றிரகைலநி  எEணெமலா�  
 
த�கி ேறா�(359) இ ேன எ ெற   
கEநிர�ப ஒளிகா��7 க�=தி#அம�<  
 
தி�7கி ற க�=த  த ைன1  
2Eணியைன உள=[:� 2=த�ைத  
 
ெமDஇ ப1 ெபா�ைள எ ற   
அEணைல?சிG ற�பல=ெத  அ��ெப�.ேசா  
 
திைய1ெபGேற  அ?ேசா அ?ேசா.   
6 
 
  
(359). த�கி றா� - பி. இரா. பதி12.   
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4674   
சாதிையநS� சமய=ைத மத=ைதஎலா�  
 
விJவி=ெத  த ைன ஞான  
நSதியிேல L=தசிவ ச மா�7க  
 
நிைலதனிேல நி:=தி னாைன1  
பாதிையஒ  றானவைன1 பர�பரைன1  
 
பராபரைன1 பதிஅ னாதி  
ஆதிைய?சிG ற�பல=ெத  அ��ெப�.ேசா  
 
திைய1ெபGேற  அ?ேசா அ?ேசா.   
10 
 
 
தி�?சிGற�பல� 

 
88. அ@பவ நிைல  
 
க�டைள7 கலி=�ைற  
 
4675.   
நா ெசDத 2Eணிய� எ @ைர7 ேக ெபா� நEணியேதா�  
வா ெசDத மாமணி எ ைகயி# ெபG:ந# வாIவைட<ேத   
ஊ ெசDத ேதக� ஒளிவ� வாகநி  ேறா!கி ேற   
ேத ெசDத ெத�ள� �Eேட கE ேட ெமD= தி�நிைலேய.   
1 
 
4676   
நா ெசDத 2Eணிய� எ @ைர1 ேப ெபா� நEணியேதா�  
வா ெசDத ெமD1ெபா�� எ ைகயிG ெபG:ெமD வாIவைட<ேத   
ேகா ெசDத பGபல ேகா�அE டக+� `றவGறி#  
தா ெசDத பிEட1 ப!திN� நா ெசய= த<தனேன.   
3 
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4677   
தி�நிைல ெபGறன  அ�பல= தா அ�� ெத�ள��E  
J�நிைல ெபGறன  ஒ ேற சிவெமன ஓ!கி ற  
ெப�நிைல ெபGறன  L=தச  மா�7க� பி�=�நி ேற   
இ�நிைல �<நிைல எ#லா நிைலN� என7!ளேவ.   
3 
 
4678   
எ=தைன நா !Gற� ெசD�� ெபா:=தைன எ ைனநி பா#  
ைவ=தைன உ�ள� மகிI<தைன நா ெசா ன வா�=ைதக�இ  
க=தைன N�ச� மதி=த�� ெசDதைன அ�பல=ேத  
�=தைன யாDநின7 ெக ேம# இ�7கி ற ேமாக�எ ேன.   
4 
 
4679   
இனிேய இைறN� சகி1பறி ேய என7 கி பந#!�  
கனிேயஎ  த இ� கEேண�7 கEெகாEட கGபகேம  
தனிேயஎ  அ 2ைட= தாேயசிG ற�பல� சா�த<ைதேய  
�னிேய# அ��க அ��கெமD. ஞான� �>ைதNேம.   
5 
 
4680   
2=திய. ேச#சG:� எ ெந.ச ேமசிG ெபா�=த<ைதயா�  
நி=திய. ேச�<த ெநறியி# ெச^=தின� நSஇனிந   
�=திN� ஞானெமD? சி=திN� ெபG: �யகிJவாD  
ச=திய� ச=திய� ச=திய� ச=திய� ச=தியேம.   
6 
 
4681   
`�ய நாளி� தா த� ண�எைன7 `�உ�ேள  
வா�ய வா�டெம# லா<தவி�= ேதLக வாIவளி1பாD  
நS�ய ேத#இனி? சG:�ெபா ேற உயி� நS=திJேவ   
ஆ�ய பாத� அறிய?ெசா  ேன என தாEட வேன.   
7 
 
4682   
ஆ7கிய நா�இ� தா த� ண�அ�� ஆர�த�  
ேத7கிெமD இ 2ற? ெசDத�� ெசDத�� ெசDத��நS  
நS7கிைன ேய#இனி? சG:�ெபா ேற உயி� நS=திJேவ   
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[7கிய பாத� அறிய?ெசா  ேன அ�� ேசாதியேன.   
8 
 
 
தி�?சிGற�பல�  

 
89. அ��ெப�.ேசாதி அைட9  
 
க�டைள7 கலி=�ைற  
 
4683.   
அ��ெப�. ேசாதிஎ  ஆ�யி K#கல< தாJகி ற  
அ��ெப�. ேசாதிஎ  அ பிG கல<தறி வாDவிள!�  
அ��ெப�. ேசாதி=ெத� ளா�அ� தாகிஉ� அEணி7கி ற  
அ��ெப�. ேசாதிநி  ஆைசஒ  ேறஎ @� ஆ�கி றேத.   
1 
 
4684   
ஆ�கி ற ெத�ள� தி Lைவ எ எ  றைறவ அ<ேதா  
சா�கி ற சிGற� பல1ெப�. சீKைன? சாG:ெதா:�  
ேச�கி ற நா9ட  உ�ள�� ஆவிN� தி=தி=தேல  
ேந�கி ற தா#எ  அ��ெப�. ேசாதி நிைற<�ள=ேத.   
2 
 
4685   
உள=ேத ெப�களி1 2Gற� ேய மிக உE]கி ேற   
வள=ேத அ��ெப�. ேசாதியி னா#ஒளி வாD<ெதன�  
!ள=ேத நிைற<தண Nகட< ேதாகி7 !ல9பK  
மள=ேத மி!<� வய!� அ�த� மனமகிI<ேத.   
3 
 
4686   
மனமகிI< ேத மன மாையைய நS7கின  மாநில=ேத  
சினெமாJ� காம�� தS�<ேத  எலா�வ#ல சி=��ெபGேற   
இனமி!� L=தச  மா�7க1 ெப�ெநறி எDதிநி ேற   
கனமி!� ம றி# அ��ெப�. ேசாதிைய7 கEJெகாEேட.   
4 
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4687   
கEேட  அ��ெப�. ேசாதிைய7 கEகளி# கEJகளி  
ெகாEேட  சிவான<த7 `=தா�7 ெகாE�7 !வலய=ேத  
ெதாEேட தி�அ� பல<தன7 கா7கி? Lகஅ�த�  
உEேட  உயி�தைழ= ேதா!கி  ேற உ� உவ12றேவ.   
5 
 
4688   
உறேவ எனதி  @யிேரஎ  உ�ள=தி# உGறினி7!�  
நறேவ அ��ெப�. ேசாதிம  ேறா! நட=தரேச  
இறேவ  என=�ணி ெவDதிட? ெசDதைன எ ைனஇனி  
மறேவ# அ�?சிறி ேய ஒ� ேபா� மற7கி@ேம.   
6 
 
4689   
மற1ேப  அேல உ ைன ஓ�கண ேம@� மற7கி#அ ேற  
இற1ேப  இ�ச= திய�ச= திய�ச= திய�இைச=ேத   
பிற1ேப தவி�=ெதைன ஆ�ெகாE ட�த� ெபKதளி=த  
சிற1ேப அ��ெப�. ேசாதிம  ேறா! ெச>.Lடேர.   
7 
 
4690   
Lடேர அ��ெப�. ேசாதிய ேனெபE Lக=ைதமி7க  
விடேர எனி@� விJவ�எ< தாDநிைன வி�டய#ஒ   
றடேர  அைர7கண ��பிK< தாGறல  ஆைணகEடாD  
இடேர தவி�=ெதன7 ெக#லா நல��இ கீ<தவேன.   
8 
 
4691   
தவேநய ��L=த ச மா�7க ேநய�� ச=தியமா�  
சிவேநய ��த<ெத  உ�ள� ெதளிய= ெதளி=தைனேய  
நவேநய ம றி# அ��ெப�. ேசாதிைய நா�நி ற  
இவேன அவ என7 ெகா�வா�உ  அ ப� இ�நில=ேத.   
9 
 
4692   
நில=ேத 2>=த 2>9� அேல 2  நில=திழி<த  
மல=ேத 2>=த 2>அைன ேயைனஅY வா �தி7!�  
!ல=ேத தைலைம ெகாJ=ெத  உள=தி# !ல9கி றாD  
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தல=ேத அ��ெப�. ேசாதிஅ1 பாஎ  தயாநிதிேய.   
10 
 
4693   
நிதிேய எ @�ள நிைறேவ ெபா�வி# நிைற<தசிவ  
பதிேய அ��ெப�. ேசாதிய ேனஅ� பல�விள!�  
கதிேய எ கE]� க�=�� களி7க7 கல<�ெகாEட  
மதிேய அ�த மைழேயநி  ேபர�� வாழியேவ.   
11 
 
4694   
வாழிஎ  ேறஎைன மா#அய  ஆதிய� வ<த��ேப�  
ஆழிஎ  ேற�தி= ேத=த1 2K<தைன அG2த�நS  
bழிஅ  ேறஎ :� சாகா வர�� உவ<தளி=தாD  
வாழிம  ேறா!� அ��ெப�. ேசாதிநி  ம ன�ேள.   
12 
 
4695   
ம னிய நி அ�� ஆர� த�த<� வாIவி=�நா   
உ னிய உ னிய எ#லா� உதவிஎ  உ�ள=திேல  
த னிய# ஆகி7 கல<தி= த�ண� தய9ெசDதாD  
� னிய நி ன�� வாIக அ��ெப�. ேசாதியேன.   
13 
 
 
தி�?சிGற�பல� 

 
90. அ�ைம1 ேப:  
 
ேநKைச ெவEபா  
 
4696.   
அ��அளி=தா  அ பளி=தா  அ�பல=தா  உEைம1  
ெபா��அளி=தா  எ @� 2ண�<தா  - ெத��அளி=தா   
எ?ேசா தைனN� இயGறாம# ஆEJெகாEடா   
அ?ேசா என7கவ ேபா# ஆ�.   
1 
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4697   
ஆரண�� ஆகம�� ஆகா !ண�=�கி ற  
காரண�� காKய�� கா�Jவி=தா  - \ரண சிG  
ற�பல=தா  எ னாைச அ1ப  எலா�வ#ல  
ெச�பல=ைத எ உள=ேத ேச�=�.   
2 
 
4698   
ேச�=தா  பத�எ  சிர=ேத தி�வ��கE  
பா�=தா எ  எEணெமலா� பாலி=தா  - தS�=தா எ   
� பெமலா� [7கெமலா� eழா� நS7கிவி�டா   
இ பெமலா� த<தா  இைச<�.   
3 
 
4699   
இைச<தா எ  உ�ள= தி�<தா  எைனN�  
நைச<தா எ  பா�ைட நய<தா  - அைச<தாJ  
மாைய மன�அட7கி ைவ=தா  அ��எ@�எ   
தாையமகிI அ�பலவ  தா .   
4 
 
4700   
தாேன அ��ஆனா  தாேன ெபா��ஆனா   
தாேனஎ# லா�வ#ல தா ஆனா  - தாேனதா   
நா ஆனா  எ @ைடய நாயக ஆ னா ஞான  
வா ஆனா  அ�பல=ெத� மா .   
5 
 
4701   
மா �தலா உ�ள வழ7ெக#லா� தS�=த�ளி=  
தா �தலாD எ @ளேம சா�<தம�<தா  - ேத �தலா=  
தி=தி7!� பEடெமலா� ேச�=தாெக  சி<ைததனி#  
தி=தி7!� அ�பல=தா  ேத�<�.   
6 
 
4702   
ேத�<ேத  ெதளி<ேத  சிவேம ெபா��எனஉ�  
ஓ�<ேத  அ�ள�த� உEகி ேற  - சா�<ேத சிG  
ற�பல=தி# எ#லா�வ# லாைன அவ அ�ளா#  
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எ�பல=ெத# லா�வல ஆ ேன .   
7 
 
4703   
ஆேன  அவனா அவ அ�ளா# ஆகா!  
நாேன களி=� ந�7கி ேற  - தாேனஎ   
த<ைதஎ பா# ைவ=த தயைவநிைன7 !<ேதா:�  
சி<ைதவிய7 கி ேற  ெதK<�.   
8 
 
4704   
ெதK<ேத  அ�ளா# சிவ�ஒ ேற எ :  
2K<ேத  சிவ�பலி7!� \ைச - விK<தமன?  
ேச�ைடஎலா� தS�=�வி�ேட  சி=ெத#லா� வ#லஅ��  
நா�ைடஎலா� ைக7ெகாEேட  நா .   
9 
 
4705   
நா ெசDத நGறவ<தா  யாேதா நவிGறK�  
வா ெசDத ேதவெரலா� வ<ேதவ# - தா ெசD�  
த�பல�எ  ேறமதி7க= தா வ<ெத  @�கல<தா   
அ�பலவ  த அ�ளி னா#.   
10 
 
 
தி�?சிGற�பல� 

 
91. உல1பி# இ ப� 
 
கலிவி�=த�  
 
4706.   
க�ணாநிதி ேயஅ� ேய இ� கE]ளாேன  
ெத��நாJ�எ  சி<ைதN� ேமவிய ேதவேதேவ  
ெபா��நா�ய சிGற�ப ல=ெதாளி� 2EணியாெமD=  
த�ணாஇ� தா த� ண�எைன= தாகி7ெகா�ேள.   
1 
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4707   
`காஎன7 `� எடாதி7 ெகா�யேனGேக  
சாகாவர� த<த தயாநிதி= த<ைதேயநி   
மாகாதல  ஆகின  நா இ! வாIகி ேற எ   
ேயாகாதி சயக� உைர7க உல12றாேத.   
2 
 
4708   
எ<தாDஉைன7 கEJ களி=தன  ஈE�1ேபாேத  
சி<தாநல ��பல ��ெபG:= ேத7!கி ேற   
அ<தாமைர யா ெநJ மாலவ  ஆதிவாேனா�  
வ<தா�எைன வாI=�கி  றா�இ! வாIகஎ ேற.   
3 
 
4709   
வாIேவ அ� ளார� �E�! வாIகி ேற நா   
ஏIேவதைன N�தவி�< ேத உைன ேயஅைட<ேத   
eIேவ தி�? சிGற�பல=ைத= �தி=� வாI=தி=  
தாIேவ அல தியா�7!� இனி?சG:� தாI<திேடேன.   
4 
 
4710   
தாழாெதைன ஆ�ெகாE ட�ளிய த<ைதேயநி   
ேகழா�மணி அ�பல� ேபாGற7 கிைட=�ேள நா   
ஏழாநிைல ேம#நிைல ஏறி இல!கி ேற   
ஊழா#வ<த � பக� யா9� ஒழி<தத ேற.   
5 
 
4711   
ேகாடாமைற ஆகம� ஆதிய `:கி ற  
eடாமணி ேயமணி N�ஒளி� ேசாதிேயஎ   
பாடானைவ தS�=த�� ஈ<�நி  பாத�எ @�  
வாடாமல� எ �� e��ைன வாழிநSேய.   
6 
 
4712   
எ#லா.ெசய வ#லவ ேனஎைன ஈ றதாயி   
ந#லாDசிவ ஞானிக� ெபGறெமD. ஞானவாIேவ  
ெகா#லாெநறி கா��எ  த ைன7 !றி1பிGெகாEெட   
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ெபா#லாைம ெபா:=தைன வாIகநி  ெபாGபதேம.   
7 
 
4713   
பரமான சித�பர ஞான சபாபதிேய  
வரமான எ#லா� என7கீ<தந# வ�ளேலஎ   
தரமான� சG:� !றி=திைல சாமிநி ைன  
உரமானஉ� அ ப�க� ஏLவ� உEைமஈேத.   
8 
 
4714   
தாேயஎைன= த<த தயாநிதி= த<ைதேயஇ<  
நாேய பிைழ யாைவN� ெகாEடைன ந ைமஎ ேற  
காேயகனி யாக7 க��� க�=தேனநி   
ேசேயஎன எ ெபய� எ!� சிற<தத ேற.   
9 
 
4715   
ெபாDேயஉைர7 கி றஎ  ெசா#^� 2ைன<�ெகாEடாD  
ெமDேயதி� அ�பல= தாட#ெசD வி=தகேன  
எDேய இனி ெவ�மல7 `��# இ�<ெத உ�ள�  
ைநேய L=த ந#^ட� ெபDதின  நானில=ேத.   
10 
 
 
 
 
தி�?சிGற�பல�  

 
92. ெமD இ ப1 ேப:  
 
எEசீ�7 கழிெந�ல� ஆசிKய வி�=த�  
 
4716.   
ச=திய� ச=திய� அ��ெப�. ேசாதி=  
 
த<ைதய ேரஎைன= தா!கி  றSேர  
உ=தம� ஆ!�h< தி�?ச� க=ெத   
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உட#ெபா�� ஆவிைய உவ12ட  அளி=ேத   
இ=தைக உலகிைட அைவ7!�எ  தன7!�  
 
ஏ�. Lத<தர� இ#ைலஇ கினிநS�  
எ=தைக ஆயி@� ெசD�ெகா� கிGப�ீ  
 
எைன1ப�ளி எ>1பிெமD இ ப<த< தSேர.  
1 
 
4717   
ஆைணh� ஆைணஎ  அ��ெப�. ேசாதி  
 
ஆEடவ ேரதி� அ�பல= தவேர  
நாைணவி� Jைர7கி ற வாறி� கEo�  
 
நாயக ேரஉைம நா விட மா�ேட   
ேகாைணஎ  உட#ெபா�� ஆவிN� hம7ேக  
 
ெகாJ=தன  இனிஎ ேம# !ைறெசா#ல ேவEடா�  
ஏைணநி  ெறJ=தைக1 பி�ைளநா  அ ேறா  
 
எைன1ப�ளி எ>1பிெமD இ ப<த< தSேர.  
2 
 
4718   
அக=ெதா : 2ற=ெதா : நிைன=ததி கி#ைல  
 
அ��ெப�. ேசாதிஎ  ஆEடவ ேரநS�  
சக=ெத :� எக]� சா�சியாD நி றS�  
 
தனி1ெப�< ேதவp� தி�?ச� க=ேத  
உக=ெதன(360) �ட#ெபா�� ஆவிைய hம7ேக  
 
ஒ�ைமயி  அளி=தன  இ�ைமN� ெபGேற   
இக=த றி1 பர=தி@� என7ேகா�பG றிைலகாE  
 
எைன1ப�ளி எ>1பிெமD இ ப<த< தSேர.  
3 
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(360). உக=� - உக<� எ பத  வலி=த# விகார� - �தGபதி12.   
 
 
4719   
த1ப� எJ=�7ெகாE Jலகவ� ேபாேல  
 
சாGறிட மா�ேட நா  ச=திய� ெசா ேன   
ெச1ப� வி=ைதெசD சி=த�எ  ேறா��  
 
ேதவp� வ#லப= தி�?ச� க=ேத  
இ1ப� வா �த# எக]� அறிய  
 
எ @ட# ஆதிைய ஈ<தன  உம7ேக  
எ1ப� ஆயி@� ெசD�ெகா� கிGப�ீ  
 
எைன1ப�ளி எ>1பிெமD இ ப<த< தSேர.  
4 
 
4720   
த�ண=�7 ேகGறவா ெசா#லி1பி  மாG:�  
 
த12ைர ஈத : ச=திய� ெசா ேன   
க�ைண1 ெப�7கினி# கல<ெதன ��ேள  
 
கனவி@� நனவி@� களி1ப�� கி றS�  
வ�ண1 ெபா�வி^� மாச� க=ெத   
 
வEெபா� ளாதிைய நEெபாJ ெகாJ=ேத   
இ��ந? ச:=த� த<தர வ#q�  
 
எைன1ப�ளி எ>1பிெமD இ ப<த< தSேர.  
5 
 
4721   
வாDம��# ெசா#கி ற வா�=ைதஅ  றி�எ   
 
மன�ஒ=�? ெசா#லிய வாDைம�7 கா^�  
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தாDம��# அ றிஎ  த<ைதN� !�9�  
 
சாமிN� ஆகிய தனி1ெப�< தைகய�ீ  
ஆDம��# எ @டல ஆதிைய hம7ேக  
 
அ 2ட  ெகாJ=தன  ஆEடவ ேரநS�  
ஏDம��# எ1ப� ேய@.ெசD கிGப�ீ  
 
எைன1ப�ளி எ>1பிெமD இ ப<த< தSேர.  
6 
 
4722   
தி=தி7க1 ேபசி7 கச12�ேள கா�J�  
 
தி��J1ேப? ச :h� தி�9ள� அறிN�  
எ=தி7!� அறியஎ  உட#ெபா�� ஆவி  
 
எ பைவ � :�உ� அ ெபாJ ெகாJ=ேத   
சி=தி7!� �ல=ைத= ெதளிவி=ெத  உ�ேள  
 
தி�நட� ெசDகி ற ேதவp� தாேம  
இ=தி7கி# எ1ப� ேய@.ெசD கிGப�ீ  
 
எைன1ப�ளி எ>1பிெமD இ ப<த< தSேர.  
7 
 
4723   
2 மா�7க= ��+� 2ற=�� ேவறாகி1  
 
2க றெசா# அ :h� ெபா ன� கEட  
ச மா�7க சக=�? சா�7க� காண?  
 
ச=திய� ச=திய� ச=திய� ெசா ேன   
த மா�7க= ெத @ட# ஆதிைய hம7ேக  
 
த<தன  தி�வ�� ச<நிதி � ேன  
எ மா�7க= ெத1ப� ேய@.ெசD கிGப�ீ  
 
எைன1ப�ளி எ>1பிெமD இ ப<த< தSேர.  

RangaRakes tamilnavarasam.com



8 
 
4724   
இ?ைசேவ றி#ைலஇ ெக க�= ெத#லா�  
 
எ @� அம�<தறி< ேதஇ�7 கி றS�  
வி?ைச எலா�வ#ல h<தி�? ச�க361  
 
விEண1ப� எ @ட# ஆதிைய hம7ேக  
நி?ச^� த<தன  எ வச� இ றி  
 
நி றன  எ றைன நS�ெசDவ ெத#லா�  
எ?ெசய# ஆயி@� ெசD�ெகா� கிGப�ீ  
 
எைன1ப�ளி எ>1பிெமD இ ப<த< தSேர.  
9 
 
  
361. ச�க� - ச. �. க. பதி12.   
 
 
4725   
ம ெசD� ெகாEடச  மா�7க=தி# இேக  
 
வா ெசD� ெகாEட� நா ெசD� ெகாEேட   
� ெசD� ெகாEட�� இஙன கEo�  
 
�வைக யா�உட# ஆதிைய hம�  
ெபா ெசD� ெகாEட ெபா�வினி# ஆJ�  
 
ெபா ன� காண1 ெபா�<தி7 ெகாJ=ேத   
எ ெசD� ெகாEடா^� ெசD�ெகா� கிGப�ீ  
 
எைன1ப�ளி எ>1பிெமD இ ப<த< தSேர.  
10 
 
4726   
ெதDவக� பலபல சி<ைதெசD வா��  
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ேச�கதி பலபல ெச12கி  றா��  
ெபாDவ<த கைலபல 2க றிJ வா��  
 
ெபாD?சம யாதிைய ெம?Lகி  றா��  
ெமDவ<த தி�வ�� விள7க�ஒ  றி#லா�  
 
ேம#விைள வறிகில� வ SEகழி7 கி றா�  
எDவ<த � ெபாழி= தவ�7கறி வ��வ S�  
 
எைன1ப�ளி எ>1பிெமD இ ப<த< தSேர.  
11 
 
 
தி�?சிGற�பல�  

 
93. சிவ2Eணிய1 ேப: 
 
எ>சீ�7 கழிெந�ல� ஆசிKய வி�=த�  
 
4727.   
மாலிேல மயகி மEணிேல அநி=த  
 
வாIவிேல வரவிேல மல.சா�  
ேதாலிேல ஆைச ைவ=�வ SE ெபா>�  
 
ெதாைல7கி றா� ெதாைல7கநா  உன�  
காலிேல ஆைச ைவ=தன  நSN�  
 
கனவி@� நனவி@� எைனநி   
பாலிேல ைவ=தாD என7கி� ேபா��  
 
பEணிய தவ�பலி= த�ேவ.  
1 
 
4728   
மத=திேல சமய வழ7கிேல மாைய  
 
ம���ேல இ���ேல மறவா7  
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கத=திேல மன=ைத ைவ=�வ SE ெபா>�  
 
கழி7கி றா� கழி7கநா  உ \�  
பத=திேல மன=ைத ைவ=தன  நSN�  
 
பK<ெதைன அழிவிலா ந#ல  
பத=திேல ைவ=தாD என7கி� ேபா��  
 
பEணிய தவ�பலி= த�ேவ.  
3 
 
4729   
!ல=திேல சமய7 !ழியிேல நரக7  
 
!ழியிேல !ைம<�வ SE ெபா>�  
நில=திேல ேபா7கி மயகிஏ மா<�  
 
நிGகி றா� நிGகநா  உவ<�  
வல=திேல நின� வச=திேல நி ேற   
 
மகிI<�நS எ உள� எ@�அ�  
பல=திேல நி றாD என7கி� ேபா��  
 
பEணிய தவ�பலி= த�ேவ.  
3 
 
4730   
`ட9� பி ேன பிKய9� சா�<த  
 
ெகா>ந�� மகளி�� நாண  
நSடஎ  உள=ேத கல<�ெகாE ெட :�  
 
நSகிடா தி�<�நS எ ேனா  
டாட9� எ#லா� வ#லசி= திைய1ெபG  
 
றறி9� வாகிநா  உைனேய  
பாட9� ெபGேற  என7கி� ேபா��  
 
பEணிய தவ�பலி= த�ேவ.   
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4 
 
4731   
உய=திட� அறியா திற<தவ� தைமஇY  
 
9லகிேல உயி�ெபG: மீ�J�  
நய=ெதாJ வ�வி= திJ�ஒ� ஞான  
 
நா�ட�� கGபேகா �யி@�  
வய=ெதாJ சாகா வர��எ  தன7ேக  
 
வழகிட1 ெபGறன  மரண  
பய=ைதவி� ெடாழி=ேத  என7கி� ேபா��  
 
பEணிய தவ�பலி= த�ேவ.  
5 
 
4732   
நாட#ெசD கி ேற  அ��ெப�. ேசாதி  
 
நாதைன எ உேள கEJ  
`ட#ெசD கி ேற  எEணிய எ#லா�  
 
`�ட7 !லவிஇ  2�வாD  
ஆட#ெசD கி ேற  சி=ெதலா� வ#லா   
 
அ�பல� த ைனேய !றி=�1  
பாட#ெசD கி ேற  என7கி� ேபா��  
 
பEணிய தவ�பலி= த�ேவ.  
6 
 
4733   
�திெப:� அயேனா டKஅர  �தேலா�  
 
eI<�eI< திைள=ெதா� தக�  
விதிையெநா< தி @� விழி=தி�7 கி றா�  
 
விழி=தி�< திட9�ேநா வாேம  
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மதியிேல  அ�ளா# L=தச  மா�7க  
 
ம றிேல வயகிய தைலைம1  
பதிபத� ெபGேற  என7கி� ேபா��  
 
பEணிய தவ�பலி= த�ேவ.  
7 
 
4734   
2Kைசவா  உலகி# \9ல ெக#லா�  
 
2Eணிய உலகமாD1 ெபாலி<ேத  
கKெசலா� தவி�<� களி1ெபலா� அைட<�  
 
க�=ெதாJ வாழ9� க�=தி#  
�Kெசலா� தவி�7!� L=தச  மா�7க�  
 
�லக9� தி�வ�� ேசாதி1  
பKெசலா� ெபGேற  என7கி� ேபா��  
 
பEணிய தவ�பலி= த�ேவ.  
8 
 
4735   
ேவதேம விளக ெமD�ைமேய வயக  
 
ெவ�ைமேய நSகிட விமல  
வாதேம வழக வானேம �ழக  
 
ைவயேம உDயஓ� பரம  
நாதேம ெதானி7க ஞானேம வ�வாD  
 
ந மணி ம றிேல ந�7!�  
பாதேம பி�=ேத  என7கி� ேபா��  
 
பEணிய தவ�பலி= த�ேவ.   
9 
 
4736   
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க�ட�� கழ ேற  கவைலவி� ெடாழி=ேத   
 
கல7க�� தS�<தன  பிறவி?  
ச�ட�� கிழி=ேத  [7க�� �ற<ேத   
 
சாைவN� ேநாைவN� தவி�<ேத   
சி�ட�� அைட<ேத  சிGசைப உைடயா   
 
ெச#வெமD1 பி�ைளஎ  ெறா�ேப�1  
ப�ட�� தK=ேத  என7கி� ேபா��  
 
பEணிய தவ�பலி= த�ேவ.  
10 
 
 
தி�?சிGற�பல�  

 
94. சிவான<த1 பG:  
 
க�டைள7 கலி=�ைற  
 
4737.   
ேவத�� ேவத=தி  அ<த�� ேபாGற விளகியநி   
பாத�� மா�� N�கEJ ெகா�+� ப�என7ேக  
ேபாத�� ேபாத= த��அ� ��த<த 2Eணியேன  
நாத�� நாத ��N� கட<த நட=தவேன.   
1 
 
4738   
வEண1ெபா  ன�பல வாIேவஎ  கEணி@� மாமணிேய  
LEண1ெபா  நSGெறாளி ஓகிய ேசாதி? Lக1ெபா�ேள  
எEண1ப யி றஎ  எEண� எலா�� ன� ஈகஇெத   
விEண1ப� ஏG: வ�வாDஎ  பா#விைர< ேதவிைர<ேத.   
2 
 
4739   
சிGசைப அ1பைன7 கEJெகாE ேட அ�� ெத�ள�த�  
சGசைப உ�ள� தைழ7கஉE ேட உEைம தா அறி<த  
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நGசைப? சி=திக� எ#லா�எ  ைகவச� நEண1ெபGேற   
ெபாGசைப ஓக1 2K<தாJ தG!1 2!<தனேன.   
3 
 
4740   
வைரயGற சீ�1ெப� வாI9த< ெத மன� ம னிஎ :�  
2ைரயGற ெமD<நிைல ஏGறிெமD. ஞான1 ெபா�வினிைட=  
திைரயGற கா�சி அளி=தி  ன�த= ெதளிவ�ளி  
நைரயG: �1பG றிற1பG றி�7க9� ந#கியேத(362).   
4 
 
  
(362). நEணினேன - �தGபதி12., ெபா. L., ச. �. க.   
 
 
4741   
தாயாகி எ உயி�= த<ைதN� ஆகிஎ  சG!�வாD=  
ேதயா1 ெப��பத� ஆகிஎ  ச=திய= ெதDவ�மாD  
வாயார1 பாJ�ந# வா7களி= ெத உள� ம @கி ற  
[யா தி�நட ராயாசிG ற�பல? ேசாதியேன.   
5 
 
4742   
ஆதிN� அ<த�� இ#லா= தனி?Lட ராகிஇ ப  
நSதிN� நS�ைமN� ஓக1 ெபா�வி# நி�=தமிJ�  
ேசாதிN� ேவதிN� நா அறி< ேத இ? ெசகதல=தி#  
சாதிN� ேபத? சமய�� நSகி= தனி=தனேன.   
6 
 
4743   
த ேன Kலாத தைலவாசிG ற�பல� த னி#எ ைன  
இ ேன அைட!வி= தி ப�� வாDஇ� ேவத�ண�  
அ ேன எைன1ெபGற அ1பாஎ  : ைன அ�7க�7ேக  
ெசா ேன �  ெசா#^கி  ேற பிற ஏ�< �ணி<திலேன.   
7 
 
4744   
ேதகாதி � :�உ  பாGெகாJ= ேத நி  தி�வ�7ேக  
ேமாகா திப எ  :லகவ� [Gற �ய^கி ேற   
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நாகா திப�� விய<திட எ எதி� நEணிஎ :�  
சாகா வர<த<� ச மா�7க நSதிN� சாG:கேவ.   
8 
 
4745   
கGேற சிG ற�பல7 க#விைய7 கG:7 க�ைணெநறி  
உGேற எ7 கால�� சாகாம# ஓ!� ஒளிவ�வ�  
ெபGேற  உய�நிைல ெபGேற  உலகி# பிறநிைலைய1  
பGேற  சிவான<த1 பGேறஎ  பGெறன1 பGறினேன.   
9 
 
4746   
தSைமக� யா9� ெதாைல=�வி� ேட இ= தின<ெதாடகி?  
ேசமந# இ ப? ெசயேல விளகெமD? சி=திஎலா�  
காம�G ெற ைன7 கல<�ெகாE டாட7 க�ைணநட=  
தாம எ  உ�ள�� சார9� ெபGறன  ச=தியேம.   
10 
 
 
தி�?சிGற�பல�  

 
95. இைற எளிைமைய விய=த#  
 
 
எEசீ�7 கழிெந�ல� ஆசிKய வி�=த� 
 
தி�?சிGற�பல�  
4747.   
படமா�ேட  �ய�சிறி�� படமா�ேட  இனிநா   
 
பய1பட9� மா�ேட h� பத=�ைணேய பி�=ேத   
விடமா�ேட  ஏமா<� விடமா�ேட  கEo�  
 
ெமD�ைமஇ� h�மாைண விள�பின h� அ�ேய   
ெகடமா�ேட  பிற�ெமாழிக� ேக��ட9� மா�ேட   
 
கிள�ஒளிஅ� பல=தாட# வள�ஒளிh� அ#லா#  
நடமா�ேட  எ உள=ேத நா சாக மா�ேட   
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ந#லதி� வ�ளாேல நா தா ஆ ேனேன.   
1 
 
4748   
சாகாத க#வியிேல தைலகா��7 ெகாJ=தS�  
 
தைடயறியா7 கா#கா��= தர�ெபற9� அளி=தS�  
மாகாத# உைடயவனா மனகனிவி= தழியா  
 
வா அ��� ெமD.ஞான ம�<��உண1 2K<தS�  
ேபாகாத 2னலாேல L=தஉட� பினரா�  
 
2Eணிய�� நEணKய ெபா�நிைலN< த<தS�  
நாகாதி பதிக+�நி  ேற=தவள�7 கி றS�  
 
நடராஜ ேரhம7! நா எ�ெசD ேவேன.   
2 
 
4749   
ேவதா<த நிைலN�அத  அ<த=ேத விள!�  
 
ெமD<நிைலN� கா�Jவி=தS� விளகியசி= தா<த1  
ேபாதா<த நிைலN�அ1பா# 2க#அKதா� ெபKய  
 
ெபா��நிைலN� ெதKவி=தS� 2Eணியேர hம�  
பாதா<த� அறிவி=தS� L=தவ� 9டேன  
 
பக�பிரண வாகார1 பKL�என7 களி=தS�  
நாதா<த= தனி?ெசேகா# நா ெச^=த7 ெகாJ=தS�  
 
நடராஜ ேரhம7! நா எ�ெசD ேவேன.   
3 
 
4750   
ஆ�நSஎ  ெறதி�வினவி# விைடெகாJ7க= ெதKயா  
 
அறிவிலிேய  ெபா��டாக அ :வ<ெத  தன7ேக  
ஏ�நSJ� ெப��ெபா��ஒ  றS<�மகிI< தாEo�  
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இ :�வலி< ெதளிேய பா# எDதிஒளி ஓக1  
பா�நSட= தி�வ�ளா� ெப�.ேசாதி அளி=தS�  
 
பக��எலா� வ#லசி=தி1 பE2ற9� ெசDதS�  
நா�நSட நா தானாD நட�2Kகி  றSேர  
 
நடராஜ ேரhம7! நா எ�ெசD ேவேன.   
4 
 
4751   
பாயிரமா மைறகெளலா� பாJகி ற பா�J   
 
பா�ேடஎ  றறி<�ெகாEேட  பர�ெபா��உ  ெப�ைம  
ஆயிர�ஆ யிரேகா� நாஉைடேயா� எனி@�  
 
அ]=�ைணN� 2க#அKேத# அ<ேதாஇ? சிறிேய   
வாDஇரகா வைக2கல= �ணி<ேத எ  @ைடய  
 
மன=தாைச ஒ�கடேலா எ>கடலி# ெபKேத  
ேசDஇரகா �ன�எJ=ேத அைண=திJ<தாD அைனயாD  
 
தி�?சிGற� பல�விள!� சிவஞான !�ேவ.  
5 
 
4752   
ஊ உைர7!� உயிரள9� உலகள9� அறிேய   
 
உ னளைவ அறிேவேனா எ னளைவ அறி<ேதாD  
வா உைர7க மா�டாேத வ�<தினேவ மைறN�  
 
வ!=�ைர7க அறியாேத மயகினேவ அ<ேதா  
ேகா உைர7!� !றி!ணக� கட<தெப� ெவளிேம#  
 
`டாேத `�நி ற ேகாேவநி  இயைல  
நா உைர7க நா ஆேரா நா ஆேரா நவி#ேவ   
 
நா எனேவ நா]கி ேற  நடராஜ !�ேவ.  
6 
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4753   
கE]ைடய�ீ ெப�க�ைண7 கட^ைடய�ீ என�  
 
கண7கறி<தS� வழ7கறி<தS� களி=�வ<த  :ைர=தS�  
எE]ைடயா� எ>=�ைடயா� எ#லா�� ேபாGற  
 
எ னிதய மல�மிைசநி  ெற><த�ளி வாம1  
ெபE]ைடய மனகளி7க1 ேப�லக� களி7க1  
 
ெப=த��= த�மகிழ1 ப=தெரலா� பரவ  
விE]ைடய அ��ேஜாதி விைளயாட# 2Kய  
 
ேவEJ�எ ேற  எ பத �  விைர<திைச<தS� அதGேக.  
7 
 
4754   
ெபா�நட.ெசD மலர�எ  தைலேமேல அைம=தS�  
 
2=த�த� அளி=தS�எ  2 ைமஎலா� ெபா:=தS�  
ச�மைறஆ கமக�எலா� சாGறKய ெபKய  
 
தனி=தைலைம= த<ைதயேர சாகாத வர��  
எ�நிைன=ேத  நிைன=தாேக அ�2KN� திற��  
 
இ பஅ@ பவநிைலN� என7க�+ வதGேக  
இ�த�ண� எ ேற நா  எ பத �  ெகாJ=தS�  
 
எ 2க#ேவ  எ 2ைடh� அ பி�<த வாேற.   
8 
 
4755   
க��பி மிக இனி7கி ற க�ைணஅ� தளி=தS�  
 
கEணைனய�ீ கனகசைப க�தியசிG சைப�   
���பி மிக? சிறிேய நா  அ :நி : �ய�<ேத   
 
�யேர#எ  ெற#ைலயி�o� �ைரேயஅY ெவ#ைல  
வி��2றஆ யிGறி�தா  த�ண�இ<த= த�ண�  
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விைர<த�ள ேவEJெமன விள�பிநி ேற  அ�ேய   
ெப��பிைழக� அைன=திைனN� ெபா:=த�ளி இ<நா�  
 
ெபKதளி=தS� அ��ெப�ைம ெபGறவளி# ெபKேத.  
9 
 
4756   
அ<நாளி# அ�?சிறிேய  அ�பலவா யிலிேல  
 
அ�ைளநிைன< ெதா�2ற=ேத அய�<த>� நி ேற   
�<நாளி# யா 2K<த ெப�<தவ=தா# என7!  
 
�கமல�<� ெமாழி<தஅ�E ெமாழிையநிைன< த<த?  
ெச<நாைள எதி�பா�=ேத ப னா+� களி=ேத   
 
சி<ைதமல�< தி�<ேத அ? ெச#வமி! தி�நா�  
இ<நாேள ஆதலினா# என7க��வ S� எ ேற   
 
எ பத �  அளி=தS�h� அ 2லகி# ெபKேத.   
10 
 
 
தி�?சிGற�பல�  

 
96. தி�நட1 2கI?சி 
 
எEசீ�7 கழிெந�ல� ஆசிKய வி�=த�  
 
4757.   
பதிேயஎ� பரேனஎ� பர�பரேன எம�  
 
பராபரேன ஆன<த1 பத<த�ெமD. ஞான  
நிதிேயெமD< நிைறேவெமD< நிைலேயெமD இ ப  
 
நி�=தமிJ� தனி=தைலைம நி2ணமணி விள7ேக  
கதிேயஎ  கEேணஎ  கEமணிேய என�  
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க�=ேதஎ  க�=தி#உGற கனிேவெச கனிேய  
�திேயஎ  �ைரேயஎ  ேதாழாஎ  உள=ேத  
 
L=தநட� 2Kகி ற சி=தசிகா மணிேய.  
1 
 
4758   
ஆரணேம ஆகமேம ஆரணஆ கம=தி   
 
அ��ெபா�ேள அ��ெபா�ளி  அ@பவேம அறிேவ  
காரணேம காKயேம காரணகா Kயக�  
 
கட<தெப�� பதிேயஎ  க�=த�<த நிதிேய  
\ரணேம 2Eணியேம ெபா�விள!� அரேச  
 
2=த�ேத ச=தியேம ெபா ேனெச� ெபா�ேள  
ேதாரணேம விள!சி=தி 2ர=தி@�எ  உள=��  
 
L=தநட� 2Kகி ற சி=தசிகா மணிேய.  
2 
 
4759   
இைணஏ�� இ றிநி ற இைறயவேன மைறெசா#  
 
ஏக�மாD அேனக�மாD இல!பர� பரேன  
அைணேய�� இ றிநிைற ெப��2னேல அத ேம#  
 
அனேலஎ  அ1பாஎ  அவ=ைதஎலா� கட=��  
2ைணேயெமD1 ெபா�ேளெமD1 2கேழெமD1 2கேல  
 
ெபா�ேவஉ� ள�ேவதG ேபாதமிலா�7 !த9�  
�ைணேயச= �வேமத= �வேமஎ  @ள=ேத  
 
L=தநட� 2Kகி ற சி=தசிகா மணிேய.   
3 
 
4760   
எ�தி உைழ= தி�<ேத@7 கிரகிஅ�? சிறிேய   
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இ�<தஇட< தைன=ேத� இைண1பKமா  ஈ�7!�  
ஒ�தி�=ேத� ஊ�<ெத ைன உைடயவேளா டைட<ேத  
 
உ�வாயி# தாIபி�=�1 பய=ெதாJநி  ேறேன  
வ�திஎன= தி�7கரக� அைச=தைழ=த பதிேய  
 
மணிேயஎ  ம�<ேதஎ  வாIேவஎ  வரேம  
L�தி�� அ�7கணி<த �ைரேயஎ  உள=ேத  
 
L=தநட� 2Kகி ற சி=தசிகா மணிேய.   
4 
 
4761   
அகவ�ைவ ஒ�கண=ேத அனகவ� வா7கி  
 
அ�ள�த� உவ<தளி=ேத அ�7க�எ  உள=ேத  
�கவ�வ< தைன7கா�� களி=�விய< திடேவ  
 
��பைன=�� உண�=திஓ� � னிைலஇ# லாேத  
சகவ�வி# தானாகி நானாகி நா@�  
 
தா@�ஒ� வ�வாகி= தனி=ேதாக1 2K<ேத  
Lகவ�வ< தைனஅளி=த �ைரேயஎ  உள=ேத  
 
L=தநட� 2Kகி ற சி=தசிகா மணிேய.   
5 
 
4762   
உJ=த�கி# அவிI=�விK= ெதா�தைரயி# தனி=ேத  
 
உ னா�� உ னிஉள= �:கல7க= ேதாேட  
பJ=தய�<த சிறிேய ற  அ�கைண<� மகேன  
 
பய�ன7ெக  எ ெற ைன1 பK<�தி�7 கர=தா#  
அJ=தைண=�7 ெகாEெடJ=�1 ேபாD1பிறிேதா� இட=ேத  
 
அம�=திநைக= த�ளியஎ  ஆEடவேன அரேச  
ெதாJ=தணிஎ  ெமாழிமாைல அணி<�ெகாEெட  உள=ேத  
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L=தநட� 2Kகி ற சி=தசிகா மணிேய.  
6 
 
4763   
ஆGறாத அ�?சிறிேயG காGற#மிக7 ெகாJ=ேத  
 
அ�ைமNமாD அ1ப@மாD ஆதK=த  2டேன  
ேபாGறாத !Gறெமலா� ெபா:=த�ளி எைனஇ1  
 
\தல=தா� வானக=தா� ேபாGறிமதி= திடேவ  
ஏGறாத உய�நிைலேம# ஏGறிஎ#லா� வ#ல  
 
இைறைமN�த< த�ளியஎ  இைறயவேன என7ேக  
ேதாGறாத ேதாG:வி=த �ைரேயஎ  உள=ேத  
 
L=தநட� 2Kகி ற சி=தசிகா மணிேய.   
7 
 
4764   
ப�1பட7கி7 ேக�விஎலா� பGறறவி� டட7கி1  
 
பா�=திட^� அட7கிஉ:� பKச�எலா� அட7கி=  
த�12:�ஊE Lைவஅட7கி7 க<த�எலா� அட7கி?  
 
சாதிமத� சமய�எ@� சழ7ைகN�வி� டட7கி  
ம�1பட7கி நி றா^� நி#ேல நா  எனேவ  
 
வன7!ர!� விய1பஎ ற  மன7!ர! !தி=த  
��1பட7கி ஆ�ெகாEட �ைரேயஎ  உள=ேத  
 
L=தநட� 2Kகி ற சி=தசிகா மணிேய.   
8 
 
4765   
பணி<தறிேய  அ 2டேன பாJத^� அறிேய   
 
ப�=தறிேய  ேக�டறிேய  ப=தியி#\ மாைல  
அணி<தறிேய  மன�உ�க7 கEகளி நS� ெப�க  
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அ>தறிேய  ெதா>தறிேய  அககார� சிறி��  
தணி<தறிேய  தயவறிேய  ச=தியவா சக��  
 
தா அறிேய  உ><த�=த த�ய�ேபா# இ�<ேத   
�ணி<ெதன7!� க�ைணெசDத �ைரேயஎ  உள=ேத  
 
L=தநட� 2Kகி ற சி=தசிகா மணிேய.   
9 
 
4766   
தாகாேத பசிெப�7கி7 கைடநாDேபா# உல�பி=  
 
தவ�விJ=ேத அவ<ெதாJ=ேத தனி=�EJ� வயி:(363)  
வ Sகாேத# எ><தி�7ேக  வ Sகிெவ�= திட#ேபா#  
 
வி���எனி# எ><�டேன ெவ:<த�ேபா# வி><ேத  
வாகா� [கியேதா� வழ7க�உைட ேயைன  
 
வலி<த�ைம ெகாEட�ளி மற1ெபாழி=ெத< நா+�  
[காேத விழி7கைவ=த �ைரேயஎ  உள=ேத  
 
L=தநட� 2Kகி ற சி=தசிகா மணிேய.   
10 
 
  
(363). தனி=�EJ வயி:� - �தGபதி12., ெபா. L., பி. இரா., ச. �. க.   
 
 
 
தி�?சிGற�பல�  

 
97. தி�வ��ேப: 
 
ேநKைச ெவEபா  
 
4767.   
சீ�விள! L=த= தி�ேமனி தா தK=�1  
பா�விளக நா பJ=த பாயலிேல - தா�விளக  
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வ<தாD எைன=[7கி மGெறா�சா� ைவ=தைனேய  
எ<தாDநி  உ�ளமறி ேய .   
1 
 
4768   
பய=ேதா ெடா�பா# பJ=தி�<ேத  எ பா#  
நய=ேதா டைண<ேத நைக=� - வய=தாேல  
[7கி எJ=ெதைனேம# eழலிேல ைவ=தைனநா   
பா7கியவா  ஆேன  பதி<�.   
2 
 
4769   
எ ேனநி  தEண�ைள எ ென ேப  இY9லகி#  
� ேன தவ<தா  �ய ேறேனா - ெகா ேன  
பJ=தய�<ேத  நா பJ=த பாDஅ�!G ெற ைன  
எJ=ெதா�ேம# ஏGறிைவ=தா ேய.   
3 
 
4770   
சி<தா !ல=ெதாJநா  ெதDவேம எ :நிைன<  
த<ேதா பJ=�� அய�9Gேற  - எ<தாD  
எJ=தா� எனநிைனயா ேதகிட<ேத  எ ைன  
எJ=தாD தயைவவிய ேவ .   
4 
 
4771   
உ @கி ற ேதா:ெமன ��ள� உ�!கி ற  
ெத @ைர1ேப  எ @ைர1ேப  எ<தாேய - � னிநி :  
[7க� தவி�=ெத ைன= [7கிஎJ= த ெபாJேம#  
ஆ7க�ற ைவ=தாD அ�.   
5 
 
4772   
நா பJ=த பாDஅ�கி# நEணி எைன=[7கி  
ஊ பJ=த ேதக� ஒளிவிளக= - தா பதி=த  
ேமலிட=ேத ைவ=தைனநா  ெவ�ைமஎலா� தS�<ேத நி   
காலிட=ேத வாIகி ேற  காE.   
6 
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4773   
2Eணிய<தா  யா� 2K<ேதேனா நானறிேய   
பEணிய�  ேபாேட பJ=தி�<ேத  - நEணிஎைன=  
[7கி எJ=ெதன� � பெமலா< தS�=த�ளி  
ஆ7கியிெட  ேறய��த< தாD.   
7 
 
4774   
அ.சிஅ.சி ஊ]� அ�<தாம# ஆெகா�சா�  
ப.சி  உழ<ேத பJ=தய�<ேத  - வி.சிஅ!  
வ<தாD எைன=[7கி மGெறா�சா� ைவ=த��  
த<தாDஎ  நா ெசD தவ�.   
8 
 
4775   
நாேன தவ�2K<ேத  நாேன களி1பைட<ேத   
ேதேன எ@�அ�த� ேத7கஉEேட  - ஊேன  
ஒளிவிளக1 ெபGேற  உைடயா  எைன=தா   
அளிவிளக= [7கிஅைண= தா .   
9 
 
4776   
வாழி எைன=[7கி ைவ=த கரதலக�  
வாழி எலா�வ#ல மணிம ற� - வாழிநட�  
வாழி அ��ேசாதி வாழிநட ராய   
வாழி சிவஞான வழி.   
10 
 
 
தி�?சிGற�பல�  

 
98. அ��ெகாைட1 2கI?சி 
 
அ:சீ�7 கழிெந�ல� ஆசிKய வி�=த�  
4777.   
கைடேய  2K<த !Gறெமலா�  
 
க�தா ெத @� கல<�ெகாEJ  
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தைடேய �>�� தவி�=த�ளி=  
 
தனி=த ஞான அ�தளி=�1  
2ைடேய இ�=தி அ��சி=தி1  
 
\ைவ தைனN� 2ண�=திஅ��  
ெகாைடேய ெகாJ=தாD நி தன7!7  
 
ைக�மா ேற� ெகாJ1ேபேன.  
1 
 
4778.   
கJ=த மன=ைத அட7கிஒ�  
 
கண�� இ�7க மா�டாேத  
பJ=த சிறிேய  !Gறெமலா�  
 
ெபா:=ெத  அறிைவ1 பலநா+�  
தJ=த தைடைய= தவி�=ெத :�  
 
சாகா நல.ெசD தனிஅ�த�  
ெகாJ=த !�ேவ நி தன7!7  
 
ைக�மா ேற� ெகாJ1ேபேன.  
2 
 
4779.   
ம�9� உலக� மதி=திடேவ  
 
மரண பய<தS�= ெதழி#உ:ந#  
உ�9� ெபா��ஒ  ெறன=ெதளி<த  
 
உண�9� எ :� உலவாத  
தி�9� பரம சி=திஎ@�  
 
சிற12� இயGைக? சிவ�எ@�ஓ�  
!�9� ெகாJ=தாD நி தன7!7  
 
ைக�மா ேற� ெகாJ1ேபேன.  
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3 
 
4780.   
ேச��= �லக? சி:நைடயி#  
 
ப#கா# 2!<� திK<�மய#  
நS��= தைல<த மன=ைதஒ�  
 
நிமிட= தட7கி? ச மா�7க7  
ேகா��7 கிய ற !ணகெளலா�  
 
`ட1 2K<� ெமD<நிைலைய7  
கா��7 ெகாJ=தாD நி தன7!7  
 
ைக�மா ேற� ெகாJ1ேபேன.  
4 
 
4781.   
ேதாைல7 க�தி= தின<ேதா:�  
 
Lழ : Lழ : மய!�அ<த  
ேவைல7 கிைச<த மன=ைத�G:�  
 
அட7கி ஞான ெமD<ெநறியி#  
ேகாைல= ெதாைல=�7 கEவிள7க�  
 
ெகாJ=� ேம^� ேவகாத  
காைல7 ெகாJ=தாD நி தன7!7  
 
ைக�மா ேற� ெகாJ1ேபேன.  
5 
 
4782.   
ப��1 பக��  ஊ�திK<�  
 
பணேம நிலேம பாைவயேர  
ெத��G கJ=த ெபாDஒ>7க?  
 
ெசயேல எ : திK<�லகி#  
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ஒ��7 !தி=�? சி:விைளயா�  
 
JஞGறி ேயாJ� மன7!ரைக7  
க��7 ெகாJ=தாD நி தன7!7  
 
ைக�மா ேற� ெகாJ1ேபேன.  
6 
 
4783.   
மதிைய7 ெகJ=� மரண�எ@�  
 
வழ7ைக1 ெப�7கி இட�1பJ�ஓ�  
விதிைய7 !றி=த சமயெநறி  
 
ேமவா ெத ைன= தJ=த�ளா�  
பதிைய7 க�தி? ச மா�7க1  
 
பய ெபG றிடஎ  உ�கல<ேதா�  
கதிைய7 ெகாJ=தாD நி தன7!7  
 
ைக�மா ேற� ெகாJ1ேபேன.   
7 
 
4784.   
த�ண நிதிேய எ ெனா�ைம=  
 
தாேய எ ைன= தJ=தாEJ  
வ�ண நிைறவி# ச மா�7க�  
 
ம�வ1 2K<த வாIேவந#  
அ�ண ஒளிேய என?சிறிேத  
 
அைழ=ேத  அைழ7!� � வ<ேத  
க�ைண ெகாJ=தாD நி தன7!7  
 
ைக�மா ேற� ெகாJ1ேபேன.  
8 
 
4785.   
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ெபாGப கய=தி  2�நற9�  
 
L=த சல�� 2க#கி ற  
ெவGப< தரமா மதிம�9�  
 
விள!(364) பLவி  தS�பா^�  
நGப. சக�� ஒ றாக7  
 
கல<� மரண நைவதS�7!�  
கGப ெகாJ=தாD நி தன7!7  
 
ைக�மா ேற� ெகாJ1ேபேன.  
9 
 
  
364. விள!� - �தGபதி12., ெபா, L., பி. இரா., ச. �. க.   
 
 
4786.   
2ைலைய= தவி�=ெத  !Gறெமலா�  
 
ெபா:=� ஞான \ரணமா  
நிைலைய= ெதK=�? ச மா�7க  
 
நSதி1 ெபா�வி# நி�=தமிJ�  
மைலைய7 கா�� அதன�யி#  
 
வயக இ�=தி? சாகாத  
கைலைய7 ெகாJ=தாD நி தன7!7  
 
ைக�மா ேற� ெகாJ1ேபேன.  
10 
 
4787.   
அ�ணா டறியா மன7!ரைக  
 
அட7க= ெதKயா ததெனாJேச�<  
தி�ணா டைன=�� Lழ :Lழ   
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றிைள=�7 கைள=ேத  என7க<ேதா  
ெத�ணா Jலகி# மரண�உறா=  
 
திற<த< தழியா= தி�அளி=த  
க�ணா நிதிேய நி தன7!7  
 
ைக�மா ேற� ெகாJ1ேபேன.  
11 
 
4788.   
மE]� மயகி? Lழ ேறாJ  
 
மன=ைத அட7க= ெதKயாேத  
ெபE]� மயைல1 ெப�கட#ேபா#  
 
ெப�7கி= திK<ேத  ேபேயைன  
விE]� மணிேபா  ற��ேசாதி  
 
விைளவி= தாEட எ @ைடய  
கE]� மணிேய நி தன7!7  
 
ைக�மா ேற� ெகாJ1ேபேன.  
12 
 
4789.   
2ல<த மன=ைத அட7கிஒ�  
 
ேபா� நிைன7க மா�டாேத  
அல<த சிறிேய  பிைழெபா:=ேத  
 
அ�ளா ர�த� அளி=திேக  
உல<த உட�ைப அழியாத  
 
உட�பா1 2K<ெத  உயிK@ேள  
கல<த பதிேய நி தன7!7  
 
ைக�மா ேற� ெகாJ1ேபேன.  
13 
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4790.   
தனிேய கிட<� மனகலகி=  
 
தள�<� தள�<� சக=தினிைட  
இனிேய �:ேமா எ ெசDேவ   
 
எ<தாD என� பிைழ!றி=�  
�னிேய# எனநா  ெமாழிவதG!  
 
� ேன க�ைண அ�தளி=த  
கனிேய க��ேப நி தன7!7  
 
ைக�மா ேற� ெகாJ1ேபேன.  
14 
 
4791.   
ெபEேண ெபா�ேள என?Lழ ற  
 
ேபைத மன=தா# ெபK�ழ :  
2Eேண எ@�இ1 2ைலஉட�பி#  
 
2!<� திK<த 2ைலேயG!=  
தEேண� மதியி  அ�தளி=�?  
 
சாகா வர<த< தா�ெகாEட  
கEேண மணிேய நி தன7!7  
 
ைக�மா ேற� ெகாJ1ேபேன.  
15 
 
4792.   
ெபா�=தி7 ெகாJ=த 2ைலஉட�பி#  
 
2!<ேத  2ைண=தG கிணகாத  
எ�=தி# திK<ேத  ெசDபிைழைய  
 
எEணா த<ேதா எைன�G:�  
தி�=தி1 2னித அ�தளி=�?  
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சி=தி நிைலேம# ேச�வி=ெத   
க�=தி# கல<ேதாD நி தன7!7  
 
ைக�மா ேற� ெகாJ1ேபேன.  
16 
 
4793.   
ெபE]7 கிைச<ேத பல�க=தி#  
 
ேபDேபா# Lழ ற ேபைதமன=  
ெதE]7 கிைச<� �ய�7கடலாI<  
 
தி�<ேத  த ைன எJ=த�ளி  
விE]7 கிைச<த கதி�ேபா#எ   
 
விேவக= திைச<� ேம^�எ த   
கE]7 கிைச<ேதாD நி தன7!7  
 
ைக�மா ேற� ெகாJ1ேபேன.  
17 
 
4794.   
மா�சி அளி7!� ச மா�7க  
 
மரபி# மன=ைத? ெச^=�தGேகா�  
eI?சி அறியா �ழ ேறைன?  
 
eI?சி அறிவி= த�ளரசி   
ஆ�சி அைடவி= த��ேசாதி  
 
அ�த� அளி=ேத ஆன<த7  
கா�சி ெகாJ=தாD நி தன7!7  
 
ைக�மா ேற� ெகாJ1ேபேன.  
18 
 
4795.   
ெபாDயிG கிைட=த மன�ேபான  
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ேபா7கி# Lழ ேற ெபாDஉலகி#  
ெவDயிG கிைட=த 2>1ேபால  
 
ெவ��பி7 கிட<த ெவறிேயG!  
ெமDயிG கிைட=ேத சி=திஎலா�  
 
விைளவி= திJமா மணியாDஎ   
ைகயிG கிைட=ேதாD நி தன7!7  
 
ைக�மா ேற� ெகாJ1ேபேன.  
19 
 
4796.   
ேபாத# ஒழியா மன7!ரகி   
 
ேபா7ைக அட7க= ெதKயா�  
ேநாத# 2K<த சிறிேய@7  
 
கிரகி7 க�ைண ேநா7களி=�?  
சாத# எ@�ஓ� சகட=ைத=  
 
தவி�=ெத  உயிK# தா கல<த  
காத# அரேச நி தன7!7  
 
ைக�மா ேற� ெகாJ1ேபேன.   
20 
 
 
தி�?சிGற�பல�  

 
99. தி�வ�� ெகாைட  
 
ெகா?சக7 கலி1பா  
 
4797.   
சி����த# ஐ<ெதாழி#நா  ெசDயஎன7 க��2K<தாD  
ெபா���கIநி  ெப�க�ைண1 2னிதஅ� �வ<தளி=தாD  
ெத���கIநி  அ�யவ�த� தி�?சைபயி  நJஇ�=தி=  
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ெத���எைன வள�7கி றாD சிGசைபயி# ந�7கி றாD.   
1 
 
4798   
பைட=த#�த# ஐ<ெதாழி#ெசD பணிஎன7ேக பணி=தி�டாD  
உைட=தனி1ேப� அ��ேசாதி ஓகியெத� ள�தளி=தாD  
ெகாைட=தனி1ேபா கெகாJ=தாD நி அ�ய� !>நJேவ  
திட=தம�=தி வள�7கி றாD சிGசைபயி# ந�7கி றாD.   
2 
 
4799   
அய �தேலா� ஐவ�ெசN� ெதாழி#என7ேக அளி=தி�டாD  
உய�9:ேப� அ��ேசாதி= தி�வ�த� உவ<தளி=தாD  
மய�வ:நி  அ�யவ�த� சைபநJேவ ைவ=த�ளி?  
ெசய�றேவ வள�7கி றாD சிGசைபயி# ந�7கி றாD.   
3 
 
4800   
ஐவ�ெL� ெதாழி#என7ேக அளி=தாDநி  அ�ள�ெத   
ைகவர?ெசD �E]வி=தாD ககண�எ  கர=தணி<தாD  
ைசவ�எ@� நி ன�யா� சைபநJேவ ைவ=த�ளி=  
ெதDவெம : வள�7கி றாD சிGசைபயி# ந�7கி றாD.   
4 
 
4801   
�=ெதாழிேலா ஐ<ெதாழி^� � னிமகிI< ெதன7களி=தாD  
2=த�த� உE]வி=ேதா� ெபா னணிஎ  கர=தணி<தாD  
சி=த�எ@� நி ன�யா� தி�?சைபயி# நJஇ�=தி?  
சி=��வி  வள�7கி றாD சிGசைபயி# ந�7கி றாD.   
5 
 
4802   
ஐ<ெதாழி#நா  ெசய1பணி=தாD அ�ள�த� உணவளி=தாD  
ெவ<ெதாழி#தS�< ேதாகியநி  ெமDய�யா� சைபநJேவ  
எ<ைதஉைன1 பா�மகிI< தி 2றேவ ைவ=த�ளி?  
ெச<தமிழி  வள�7கி றாD சிGசைபயி# ந�7கி றாD.   
6 
 
4803   
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நா �க நா ரண �தலா� ஐவ�ெதாழி# நய<தளி=தாD  
ேம ைமெப:� அ��ேசாதி= தி�வ��� விய<தளி=தாD  
பா ைமN: நி ன�யா� சைபநJேவ பதி=த�ளி=  
ேத ைமெயாJ வள�7கி றாD சிGசைபயி# ந�7கி றாD.   
7 
 
4804   
நாெயனேவ திK<ேதைன வலி<தைழ=� நா �க மா#  
[யெப�< ேதவ�ெசN� ெதாழி#2Kெய  ற�தளி=தாD  
நாயகநி  ன�ய�சைப நJவி�7க ைவ=த�ளி?  
ேசெயனேவ வள�7கி றாD சிGசைபயி# ந�7கி றாD.   
8 
 
4805   
2#வழ! 2>அதனி# சிறிேயைன1 2ண�<த�ளி?  
ெசா#வழ! ெதாழி#ஐ<�� �ணி<�ெகாJ= த�தளி=தாD  
க#விெப: நி ன�ய� கழகநJ ைவ=ெத ைன?  
ெச#வெமாJ வள�7கி றாD சிGசைபயி# ந�7கி றாD.   
9 
 
4806   
ெத�மைனேதா றைல<ேதைன அைலயாேம ேச�=த�ளி  
அ�ெளாளியா# ஐ<ெதாழி^� ெசய1பணி=ேத அ�தளி=�  
ம�வியநி  ெமDய�யா� சைபநJேவ ைவ=தழியா=  
தி�வளி=� வள�7கி றாD சிGசைபயி# ந�7கி றாD.   
10 
 
 
தி�?சிGற�பல�  

 
100. அ@பவ சி=தி  
 
க�டைள7 கலி=�ைற  
 
4807.   
அ1பா என7ெகD1பி# ைவ1பாD இ�7கி ற ஆர�ேத  
இ1பாK# எ த ைன நSேய வ�வி= திைச9டேன  
த1பாத த<திர� ம<திர� யாைவN� த<�லகி#  
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ெவ1பா ன�தவி�= ைத<ெதாழி# ெசDய விதி=தைனேய.   
1 
 
4808   
விதி=தைன எ ைனநி  த மக னாக விதி=�ள=ேத  
பதி=தைன எ @� பதி<தைன சிGற� பலநட��  
உதி=ெதாளி� ெபா ன� பலநட ��ஒ� ேகஎன7ேக  
கதி=தழி யாைமN� இ ப�� ைகவர7 கா��ைனேய.   
2 
 
4809   
கா��ைன ஞான அ�தளி= தாDநG கனகசைப  
ஆ��ைன எ ப7க� ஆ7கிைன ெமD1ெபா�� அ :வ<�  
நS��ைன எ :� அழியா வர<த<� நி சைபயி#  
`��ைன நா �ன� ெசDதவ� யாத� `:கேவ.   
3 
 
4810   
`:க< தாDசிவ காம7 ெகா�ைய7 ெகா�யி#ெவ�ைள  
ஏ:க< தாDஎ ைன ஈ :க< தாDெமD இல!தி�  
நS:க< தாDஉல ெக#லா� தைழ7க நிமி�சைடேம#  
ஆ:க< தாDம றி# ஆ�Jக< தாDஎ ைன ஆEடவேன.   
4 
 
4811   
ஆEடவ ேனதி� அ�பல= ேதஅ� ளா#இயG:�  
தாEடவ ேனஎைன= த<தவ ேன�G:< த<தவேன  
நSEடவ ேனஉயி�7 ெக#லா� ெபா�வினி# நி றவேன  
ேவEட அேனக வரெகாJ= தா�ெகாEட ேமலவேன.   
5 
 
4812   
ேமலவ ேனதி� அ�பல= தாட# விள7!�மல�7  
காலவ ேனகன# ைகயவ ேனhதG கEணவேன  
மாலவ  ஏ=�� சிவகாம L<தர வ#லிையஓ�  
பாலவ ேனஎைன1 பாலக  ஆ7கிய பEபினேன.   
6 
 
4813   
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வா�டெம# லா<தவி�< ேத அ�� ேபெராளி வாD7க1ெபGேற   
`�டெம# லா�2கI அ�பல வாணைர7 `ட1ெபGேற   
ேத�டெம# லா�வ#ல சி=திெபG ேற இ? ெசகதல=ேத  
ஆ�டெம# லா�விைள யாJகி  ேற என7 கா�சKேய.   
7 
 
4814   
நா ெசDத 2Eணிய� யா�ெசD தன�இ<த நானில=ேத  
வா ெசDத ேதவ�� காணாத கா�சி மகிI<�கEேட   
ஊ ெசDத ெமDN� உயி�� உண�9� ஒளிமயமா7  
ேகா ெசய ேவெபG:7 ெகாEேட உE ேட அ�� ேகா அ�ேத.   
8 
 
4815   
எைனயா  மதி=�1 2க#கி ற த றிஃ ெத<ைதபிரா   
தைனயா  மதி=தி!1 ெபGறந# வாIவ� சாG:கி ேற   
விைனயா  ெமலி<த ெமலிைவஎ# லா�விைர< ேததவி�=�=  
தைனயா  2ண�<திட? சாகா வர=ைதN� த<தனேன.   
9 
 
4816   
சிGற� பல=ைத= ெதK<�ெகாE ேட எ� சிவ அ�ளா#  
!Gற� பல9� தவி�<�நி  ேற எE !ண7! றிேல  
ெவGற�ப# ெசDதவ� எ#லா� விைர<� விைர<�வ<ேத  
நGற� பல�த� வாDஎ கி  றா�இ<த நானில=ேத.   
10 
 
4817   
ஒ :கE ேட தி� அ�பல= ேதஒளி ஓ!கி ற  
ந :கE ேட உல ெக#லா� தைழ7க நட�2Kத#  
இ :கE ேட எ :� சாகா வர=ைத என7க�ள  
ம :கE டா�7கி<த வாI9ள ெத : மகிI<தனேன.   
11 
 
 
தி�?சிGற�பல�  

 
101. ெபா வ�வ1 ேப:  
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ேநKைச ெவEபா  
 
4818.   
அ��ெப�. ேசாதி அபய� அபய�  
ெபா��ெப�. ேசாதி1 2ைணத< - தி��ெப�கா�  
அ�ளG கட#கட=தி அ7கைரேம# ஆன<த�  
ெகா�ளG கபய ெகாJ.   
1 
 
4819   
ஆர�த� த<ெத @� அ?செமலா� தS�=த�ளி?  
சீர�த வEண= தி�வ�கE - டா�வமிக1  
பா� உட�2யி�� ப=திவ� வாகி7`=  
தா�7 களி7க அ��.   
2 
 
4820   
இட�ெதாைல<த ஞா ேற இைன9� ெதாைல<த  
Lட�கல<த ஞா ேற Lக�� - �JகிஉGற  
தி ேன களி=திJ�� எ ெந.ேச அ�பலவ   
ெபா ேன� பத=ைத1 2கI.   
3 
 
4821   
ஈனெமலா� தS�<தனேவ இ பெமலா� எDதினேவ  
ஊனெமலா� ைகவி� ெடாழி<தனேவ - ஞான�ேளா�  
ேபாG:�சிG ற�பல=�� ெபா ன�ப ல=�நட�  
ேபாG:� ப�1ெபGற ேபா�.   
4 
 
4822   
உ�ள7 கவைலெயலா� ஓ� ஒழி<தனேவ  
வ�ளG ெப�.ேசாதி வாD=தனேவ - க�ள7  
க�=ெதாழிய ஞான7 க�=திைய<� நாத   
ெபா�=த�Gெற  உ�ளம�<த ேபா�.   
59 
 
4823   
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ஊன உட�ேப ஒளிஉட�பாD ஓகிநிGக  
ஞான அ�ெதன7! ந#கியேத - வான1  
ெபா��ெப�. ேசாதி1 ெபா�வி# விள!�  
அ��ெப�. ேசாதி அ�.   
6 
 
4824   
எ#லா� ெசயவ#லா  எ<ைதய�� அ�பலவ   
ந#லா  என7!மிக ந களி=தா  - எ#லா��  
கEJவிய7 கி றா� க�ைண= தி�வ�த�  
உEJவிய7 கி ேற  உவ<�.   
7 
 
4825   
ஏசா உலகவ�க� எ#லா�� கEJநிGக=  
ேதசா� ஒளியா# சிறிேயைன - வாசாம  
ேகாசர=தி  ஏGறி7 ெகாJ=தா  அ�ள�த�  
ஈசன=த  அ�பலவ ேன.   
8 
 
4826   
ஐயெனன7 கீ<த அதிசய=ைத எ 2க#ேவ   
ெபாDய�ேய  !Gற� ெபா:=த�ளி - ைவய=  
தழியாம# ஓ!� அ��வ�வ� நா ஓ�  
ெமாழிஆJ தG! �ன�.   
9 
 
4827   
ஒ12ய�ெவா  றி#லா ஒ�வ  அ��ேசாதி  
அ1பெனலா� வ#லதி� அ�பல=தா  - இ12வியி#  
வ<தா  இரவி வ�தG! � க�ைண  
த<தாென  @�கல<தா  தா .   
10 
 
4828   
ஓத உலவா ஒ�ேதாழ  ெதாEட�ள   
சாத# ஒழி=ெத ைன= தானா7கி1 - \தல=தி#  
ஐ<ெதாழி#ெசD எ ேற அ��ேசாதி7 ேகாலளி=தா   
ெவ<ெதாழி#ேபாD நSக விைர<�.   
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11 
 
4829   
ஔவிய<தS� உ�ள= தறிஞெரலா� கEJவ7க?  
ெசYவியச  மா�7க� சிற<ேதாக - ஒYவி  
விைர<�வ<ெத  உ�கல<� ெமDேயெமD யாக  
நிர<ெதா றாD(365) நி றா  நில=�.   
12 
 
  
(365). நிைற<ெதா றாD - �தGபதி12., ெபா. L., ச. �. க.  
நிைர<ெதா றாD - பி. இரா. ' நிர<ெதா றாD ' -  
எ ப� அ�க� எ>=�.   
 
 
4830   
ேசாதி1 பிழ�ேப Lகவ�ேவ ெமD.ஞான  
நSதி1 ெபா�ேவ நிைறநிதிேய - ேசாதி7  
கட9ேள மாையஇ� க மமி�� எ#லா�  
விட9ேள நி : விள!.   
13 
 
4831   
� பெமலா� தS�<த Lகெம#லா� ைகத<த  
அ பெரலா� ேபாGற அ��நட.ெசD - இ ப   
அ��ெப�.சிG ேசாதிதி� அ�பல=தா  ேவத1  
ெபா��ெப�.சி= ெத @� 2!<�.   
14 
 
4832   
[7க� ெகJ=�? LகெகாJ=தா  எ தன7ேக  
ஆ7கெமன ஓ!�ெபா  அ�பல=தா  - ஏ7கெமலா�  
நSகிேன  எEண� நிர�பிேன  ெபா வ�வ�  
தாகிேன  ச=தியமா= தா .   
15 
 
4833   
� ப� ெகJ=�? LகெகாJ=தா  எ தன7ேக  
அ பக=தி# வா>�சிG ற�பல=தா  - இ 2�வ�  
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தாகிேன  சாகா= தனிவ�வ� ெபGெறாளியா#  
ஓகிேன  உEைம உைர.   
16 
 
 
தி�?சிGற�பல�  

 
102. த=�வ ெவGறி  
 
எEசீ�7 கழிெந�ல� ஆசிKய வி�=த�  
 
4834.   
தி�வள�ேப ர�+ைடயா  சிGசைபயா  எ#லா�  
 
ெசDயவ#ல தனி=தைலைம? சி=த எ#லா� உைடயா   
உ�வ�மாD அ�வ�மாD உபய�மாD அலவாD  
 
ஓ!� அ��ெப�.ேஜாதி ஒ�வ@Eேட அவ றா   
ெப�ைமயினா# எைனய ீறா  நா ஒ�வ  தாேன  
 
பி�ைளஅவ  பி�ைளஎன1 ெபKய�எலா� அறிவா�  
இ�ைமN: த=�வ�கா� எ ைனஅறி யேீரா  
 
ஈ!ம� ��ள#எலா� ஏ��நட வாேத.   
1 
 
4835   
மன�எ@�ஓ� ேபD7!ர! மைட1பயேல நSதா   
 
மGறவ�ேபா# எைனநிைன=� ம��டாேத கEடாD  
இன�றஎ  ெசா#வழிேய இ�=திெயனி# LகமாD  
 
இ�<திJநS எ ெசா#வழி ஏGறிைலஆ னாேலா  
திைனயள9  அதிகார� ெச#லெவா�ேட  உலக�  
 
சிK7கஉைன அட7கிJேவ  தி�வ�ளா# கண=ேத  
நனவி#எைன அறியாேயா யா�எனஇ கி�<தாD  
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ஞானசைப= தைலவ@7! ந#லபி�ைள நாேன.   
2 
 
4836   
ப �க.ேச� மன�எ@�ஓ� பKயாச1 பயேல  
 
பைதயாேத சிைதயாேத பா�7!�இட� எ#லா�  
ெகா �கெகாE ட�7க�ேபாD7 !தியாேத என�  
 
!றி1பி வழி நி றிJநி  !தி12நட வா�  
எ �ன�ஓ� 2 �ைனேம# இ�<தபனி= �ளிநS  
 
இ�ெம@��  அட7கிJேவ  எ ைனஅறி யாேயா  
பி � என நிைனேய#காE சிGசைபயி# ந�7!�  
 
ெபKயதனி= தைலவ@7!1 ெபKயபி�ைள நாேன.  
3 
 
4837   
விK<தமன� எ@�சிறிய விைளயா�J1 பயேல  
 
விK<�விK< தைலயாேத ெமலியாேத விடய�  
2K<தெநறி 2K<தவேம ேபாகாேத ெபாறிவாD1  
 
2ைரயாேத விைரயாேத 2!<�மய காேத  
ெதK<�ெதளி< ெதா�நிைலயி# சி=திர�ேபா# இ�நS  
 
சிறிதைச<தா# அ7கணேம சிைத=திJேவ  கEடாD  
பK<ெதைனநS யா�எ : பா�=தாDசிG சைபவாI  
 
பதிதன7ேக அ��ப�ட� பலி=தபி�ைள நாேன.   
4 
 
4838   
பாDமன�எ  :ைர=திJ�ஓ� பராD���J1 பயேல  
 
ப#ெபாறியா� பJ7காளி1 பய#கெளாJ� `�?  
ேசDைமயி@� அEைமயி@� திK<ேதா� ஆ�=  
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தியகாேத ஒ�வா�=ைத தி�வா�=ைத எ ேற(366)  
ஆD9ற7ெகாE டட!கநS அடகிைலேய# உைன=தா   
 
அ�ெயாJேவ� அ:=திJேவ  ஆைணஅ�� ஆைண  
ேபDமதியா நSஎைன=தா  அறியாேயா எ#லா�  
 
ெபGறவ த  ெச#வா7!1 ெபGறபி�ைள நாேன.  
5 
 
  
(366). எனேவ - �தGபதி12., ெபா. L., பி. இரா.   
 
 
4839   
மய!2=தி எ@�உலக வழ7காளி1 பயேல  
 
வழி�ைறய ீெத றறியாD வைகசிறி�� அறியாD  
உயகிவிசா K=திடேவ ஓJகி றாD உண��  
 
உளவறியாD வ S]ைழ1பி !ைழ1பதி#எ  பயேனா  
வய!மன� அடகியவா றட!கநS இைலேய#  
 
ம�=திJேவ  கண=தி#உைன வாDைமஇ� கEடாD  
இயகஎ ைன அறியாேயா யா�எனஎE ணிைனேயா  
 
எ#லா.ெசD வ#லவ@7 கினியபி�ைள நாேன.   
6 
 
4840   
கைலயறியா? சி=த�எ@� கனேமாச1 பயேல  
 
கா#அறியாD தைலஅறியாD காEபனகE டறியாD  
நிைலயறியாD ஒ ைறஒ றா நி?சயி=திY 9லைக  
 
ெநறிமயக மய7!கி றாD நSேயாஇ !:வாD  
அைலயறியா7 கட#ேபாேல அைசவறநி  றிJநS  
 
அைசவாேய# அ7கண=ேத அட7கிJேவ  உைன=தா   
அைலவறிவாD எ றைனநS அறியாேயா நா தா   
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ஆEடவ த  தாEடவகE டம�<தபி�ைள காேண.  
7 
 
4841   
அககார� எ@�ெபா#லா அடவாதி1 பயேல  
 
அJ7கJ7காD எJ7கி றாD அJ=��J7 கி றாD  
ெசககாண= தைலகா^� ெதKயாம# அைல<�  
 
திKகி றாD நி ெசப<தா  சிறி��நட வா�  
இககாண அட!கநS அடகாேய# கண=ேத  
 
இ�<தஇட� ெதKயாேத எK<திட?ெசD திJேவ   
Lககாண எ றைனநS அறியாேயா நா தா   
 
L=தசிவ ச மா�7க� ெபGறபி�ைள காேண.  
8 
 
4842   
மா எ@�ஓ� சக?சால? சி:7கிஇ� ேக�உ   
 
வ.சக7`= ெத#லா�ஓ� ��ைடஎன7 க��  
ஈன�உற நி தைலேம# ஏGெறJ=�7 ெகாEJ   
 
ஏவ#2K ெபEகெளாேட இYவிட�வி� ேடகி7  
கானைட<� க�=தடகி1 பிைழ=திJநS இைலேய#  
 
கண=தி#உைன மாD1ேப உ  கண=திெனாJ கEடாD  
ஏ எைனநS அறியாேயா சிGசைபயி# நட.ெசD  
 
இைறவ அ�� ெப�.ேஜாதி7 கினியபி�ைள நாேன.   
9 
 
4843   
மாையஎ@� பJதி��J? சி:7கிஇ� ேக�உ   
 
மாையஎலா� LைமLைமயா வK<� க��7 ெகாEJ   
சாையஎ@� ெபEஇன=தா� தைலேம^� உன�  
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தைலேம^� Lம<�ெகாEேடா � ச<�வழி பா�=ேத  
ேபDஎன7கா� �ைடஓ�1 பிைழ=திJநS இைலேய#  
 
ேபL� ேன மாD=திJேவ  பி @�� @� பாேர   
ஆDஎைனநS அறியாேயா எ#லா.ெசD வ#லா�  
 
அ��அ��E ட��நிைலேம# அம�<தபி�ைள நாேன.  
10 
 
4844   
மாமாைய எ@�ெபKய வ.சகநS இ�ேக�  
 
வைர<தஉ த  பKசன1ெபE வைகெதாைகக� உடேன  
ேபாமா:  ெசய#அைன=�� \ரணமா7 ெகாEJ  
 
ேபானவழி ெதKயாேத ேபாDபிைழநS இைலேய#  
சாமா:  தைனஇ ேற சாD=திJேவ  இ�தா   
 
ச=திய�எ  ெறE]திஎ  த ைனஅறி யாேயா  
ஆமா: சிGசைபயி# அ��நடன� 2Kவா�  
 
அ��அ��E ட��நிைலேம# அம�<தபி�ைள காேண.  
11 
 
4845   
க ம�எ@� ெப�.சி^!7 கJகலக1 பயேல  
 
க!கைர காணாத கட#ேபாேல விைனக�  
ந ைமெயாJ தSைமஎன1 பலவிகGப கா��  
 
நட=திைனநி  நட=ைதஎலா� சிறி��நட வா�  
எ � இ�< தைனஎனி#நS அழி<திJவாD அதனா#  
 
இ7கண=ேத நி இன=ேதா ேட!கநS இைலேய#  
இ ைமNற மாD=திJேவ  எ ைனயறி யாேயா  
 
எ#லா.ெசD வ#லவ@7 கினியபி�ைள நாேன.   
12 
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4846   
எ=�ைணN� கா�டாத ஆணவ�எ  றிJ�ஓ�  
 
இ��டைற7ேகா� அதிகார7 !��J�ட1 பயேல  
இ=தைனநா� பி�=த�ைன7 கEJ�ர= திடேவ  
 
இ @�அைர7 கண<தKேய  இ7கண=ேத நின�  
ெபா=தியLG ற=�டேன ேபாDவிJதி இைலேய#  
 
\ரணெமD அ��ஒளியா# ெபா :வி1ேப  நிைனேய  
ச=திய.ெசா  ேன எைனநS அறியாேயா ஞான  
 
சைப=தைலவ  த�தைலைம= தனி1பி�ைள நாேன.  
13 
 
4847   
ெப�மாைய எ @�ஒ� ெபEபி�ைள நSதா   
 
ெபGற9ட� பி�சாகா? L=த9ட� பா7கி  
ஒ�ஞான= தி�வ��E ேடா !கி ேற  இனிநி   
 
உபகK1ேபா� அ]=�ைணN� உள=திைடநா  வி��ேப   
அ�ளாய ேஜாதிஎன7 !பகK7கி  ற�நS  
 
அறியாேயா எ னளவி# அைமகஅய# அம�க  
ெத�ளாய உலகிைடஎ  சKத�ண�< திைலேயா  
 
சிGசைபஎ  அ1ப@7!? சிற<தபி�ைள நாேன.   
14 
 
4848   
ேபLதிேரா தாயிஎ@� ெபEமடவாD இ�ேக�  
 
பி � அறி யாெதைனநS எ � மைற7 காேத  
ேவசறமா மலஇர9 �>��வி�< த�காE  
 
வ SL�அ�� ெப�.ேஜாதி விள!கி ற தறிநS  
ஏL:நி  ெசய#அைன=�� எ னளவி# நடவா  
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திைதஅறி<� விைர<ெதைனவி� ேட!கஇ7 கண=ேத  
மாச:�எ  சKத�ஒ :� ெதK<திைலேயா எ#லா�  
 
வ#லஒ� சி=த�7ேக ந#லபி�ைள நாேன.   
15 
 
4849   
[7க�எ@� கைட1பயேல ேசா�ேபறி இ�ேக�  
 
�ணி<�ன� LGறெமாJ ெசா#^�அைர7 கண=ேத  
தா7!(367)ெப� கா�டக=ேத ஏ!கநS இ�<தா#  
 
த1பா�  தைலேபா!� ச=திய�ஈ தறிவாD  
ஏ7கெமலா� தவி�=�வி�ேட  ஆ7கெமலா� ெபGேற   
 
இ ப�: கி ேற நS எ ைனஅைட யாேத  
ேபா7கி#விைர< ேதாJகநS ெபாGசைபசிG சைபவாI  
 
\ரண�7கி க பான ெபா�ள என அறி<ேத.   
16 
 
  
(367) 'தா7!' எ ேற எ#லா1 ப�களி^� �த# அ?சி^� காEகிற�. �ல=தி#  
இ� 'தணி<த' எ ப�ேபா^� ெதளிவG:= ேதா :கி ற�. - ஆ. பா.  
ஆ. பா. �ல=தி# எ : ெசா#வ� அ�க� ைகெய>=� �ல=ைதேய. �தGபதி12;  
ெபா. L., பி. இரா; ச. �. க. பதி12களி# தா7! எ ற பாடேம காண1பJகிற�.  
சாைலயி# உ�ள அ�க� ைகெய>=�1 ப�யி# 'தணி<த' எ ேற உ�ள�. மிக=  
ெதளிவாக9� காண1பJகிற�.   
 
 
4850   
பய�எ@�ஓ� ெகாJ�பாவி1 பயேலநS இ�ேக�  
 
பGறறஎ  தைனவிJ=�1 பனி7கட#வ SI< ெதாளி1பாD  
தயவி உைர= ேத இ @� இ�=திஎனி# உன�  
 
த றைல7!= தS�2வ�� தைலம�ேடா நின�  
ெசய^:�உ� உட�பழிN� LGறெமலா� இற7!�  
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தS�<ததினி இ#ைலஎ ேற தி�வா�=ைத பிற7!�  
அயலிைடேந�< ேதாJகநS எ ைனஅறி யாேயா  
 
அ�பல=ெத  அ1ப அ�� ந�2பி�ைள நாேன.   
17 
 
4851   
ேகாபெம@� 2ைல1பயேல காமவைல1 பயேல  
 
ெகாJேமாக7 கைட1பயேல !:�2மத1 பயேல  
தாபஉேலா ப1பயேல மாGசKய1 பயேல  
 
தய9ட இ கிைச7கி ேற  தாI<தி�7கா தS�காE  
தSப�எலா� கட<தி��ேச� நில.சார1 ேபாவ S�  
 
சிறி�ெபா> தி�<தா^� திEண�இேக அழிவ S�  
சாப�றா � ன�அறி< ேதாJமிேனா எ ைன=  
 
தா அறிய�ீ தனி=தைலவ  தைல1பி�ைள நாேன.   
18 
 
4852   
பசிஎ@�ஓ� ெப��பாவி1 பயேல�  ெப@�ஓ�  
 
பJபாவி1 பயேலஆ ப=ெத@�ெபாD1 பயேல  
வசியவ=ைத7 கைட1பயேல தைட1பயேல இடரா�  
 
வ பயேல நSவ S�எலா� எ 2ைடநி# லாதS�  
நசியஉம7 !ள�உளேதா இ7கண=ேத நSவ S�  
 
நட<�விைர< ேதாJமிேனா நாடறியா வன=ேத  
கசிNமன= ெதைனஅறிய�ீ சிGசைபயி# விள!�  
 
கட9�மகிI< தளி=ததனி7 கதி�1பி�ைள நாேன.  
19 
 
4853   
மரண�எ@� ெப�<தி��J மாபாவி1 பயேல  
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ைவயக�� வானக�� மGறக�� கட<ேத  
பரண�உ: ேப�இ��J1 ெப�நில�� தாE�1  
 
பைசஅறநS ஒழி<திJக இகி�<தாD எனிேலா  
இரண�ற உைன�>�� ம�=திJேவ  இ�தா   
 
எ @ைடயா  அ��ஆைண எ !�ேம# ஆைண  
அரEஉ:�எ  தைனவிJ=ேத ஓJகநS நா தா   
 
அ��ெப�.ேஜா தி1பதிைய அைட<தபி�ைள காேண.   
20 
 
 
தி�?சிGற�பல�  

 
103. ேபறைட9  
 
எ>சீ�7 கழிெந�ல� ஆசிKய வி�=த�  
 
4854.   
மண�2K க�ைக இரEடைர எ@�ஓ�  
 
வைரNள தாதலா# மகேன  
எண�2K< �ழேல# ச9ள�ஆ தியெசD  
 
ெதழி#உ: மகல� 2ைன<ேத  
!ண�2K< ெதம� மக எ@� !றி1ைப7  
 
ேகால=தா# கா�Jக எனேவ  
வண�2K மணிமா ம றி#எ  த<ைத  
 
வாDமல�< த�ளின� மகிI<ேத.   
1 
 
4855   
எ�ெபா�� எ@�எ  அ 2ைட மகேன  
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இரEடைர7 க�ைகயி# உன7ேக  
அ�2வி வான� அறியெமD அ�ளா�  
 
அனகைன(368) தைனமண� 2Kவி=  
��ப�� விய1ப உய�நிைல த���  
 
உEைமஈ தாதலா# உலகி#  
ெவ�2: �ய�தS�< தணி<�ெகா� எ றா�  
 
ெமD1ெபா� நட=திைற யவேர.   
2 
 
  
(368). அகைன - �தGபதி12., ெபா. L; பி. இரா., ச. �. க.   
 
 
4856   
அ 2ைட மகேன ெமDய�� தி�ைவ  
 
அEட�க� விய12ற நின7ேக  
இ 2ைட உKைம மண�2K வி1பா�  
 
இரEடைர7 க�ைகயி# விைர<ேத  
� 2ைட யைவக� �>வ�� தவி�<ேத  
 
[Dைமேச� ந மண7 ேகால�  
ெபா 2ைட விளக1 2ைன<�ெகா� எ றா�  
 
ெபா�நட� 2Kகி றா� தாேம.  
3 
 
4857   
ஈ�ேக� மகேன ெமDய�� தி�ைவ  
 
இரEடைர7 க�ைகயி# நின7ேக  
ஊதிய� ெபறேவ மண�2K வி1பா�  
 
உEைமஈ தாதலா# இனிவ SE  
ேபா�ேபா7 காம# மகல7 ேகால�  
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2ைன<�ள� மகிழகநS எ றா�  
தS�தS�= ெத ைன இள<ைதயி# தாேன  
 
ெத���ய சிGசைப யவேர.   
4 
 
4858   
விைர<�ேக� மகேன உலெகலா� களி7க  
 
ெமDய�� தி�விைன நின7ேக  
வைர<�ந  மண.ெசD ெதா�ெப� நிைலயி#  
 
ைவ=�வாI வி7கி ேறா� அதனா#  
இைர<�ள� கவேல# இரEடைர7 க�ைக  
 
எ#ைலN� எழி#மண7 ேகால�  
நிைர<�ற1 2ைனதி எ :வாD மல�<தா�  
 
நி�=த.ெசD ஒ�=த�உ� உவ<ேத.  
5 
 
4859   
களி1ெபாJ மகேன அ��ஒளி= தி�ைவ7  
 
க�ைகஓ� இரEடைர அதனி#  
ஒளி1பிலா �லக� �>வ�� அறிய  
 
உன7!ந  மண�2K வி1பா�  
அளி12: மகிIவா# மகல7 ேகால�  
 
அணிெபற1 2ைனகநS விைர<ேத  
ெவளி1பட உைர=தா� எ றன� ம றி#  
 
விள!ெமD1 ெபா��இைற யவேர.  
6 
 
4860   
கலகிேட# மகேன அ��ஒளி= தி�ைவ7  
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களி1ெபாJ மண�2K வி1பா�  
விலகிேட# வ Sணி# ேபா�ேபா7 காம#  
 
விைர<�ந  மகல7 ேகால�  
நலெகாள1 2ைன<� மகிIகஇY 9லக�  
 
நவி^�அY 9லகவ� பிற��  
இலகநி  மணேம ஏ=�வ� எ றா�  
 
இய^: சிGசைப யவேர.   
7 
 
4861   
ஐNேற# இ�ந� ஆைணந� மகேன  
 
அ��ஒளி= தி�ைவநி  தன7ேக  
ெமDN: மகிIவா# மண�2K வி1பா�  
 
விைர<திரE டைர7க� ைகயிேல  
ைகயற வைன=�� தவி�<�நS மிக9�  
 
களி1ெபாJ மகல7 ேகால�  
ைவய�� வா@� 2கI<திட1 2ைனக  
 
எ றன� ம றிைற யவேர.   
8 
 
4862   
[கைல மகேன எ>கநS விைர<ேத  
 
[யநS� ஆJக �ணி<ேத  
பா!ற ஓ! மகல7 ேகால�  
 
பEெபாJ 2ைன<�ெகா� க�ைக  
ஈகிரE டைரயி# அ��ஒளி= தி�ைவ  
 
எழி#உற மண�2K வி1பா�  
ஏகைல இ�ந� ஆைணகாE எ றா�  
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இய மணி ம றிைற யவேர.   
9 
 
4863   
மயகிேட# மகேன அ��ஒளி= தி�ைவ  
 
மண�2K வி7கி றா� இ�ேவ  
வய!ந# த�ண7 காைலகாE நSந   
 
மகல7 ேகாலேம விளக  
இயெகாள1 2ைனதி இரEடைர7 க�ைக  
 
எ#ைலN� எ :வாD மல�<தா�  
சயெகாள என7ேக தEண� தளி=த  
 
த<ைதயா� சிGசைப யவேர.   
19 
 
 
தி�?சிGற�பல�  

 
104. அைட7கல� 2!த# 
 
அ:சீ�7 கழிெந�ல� ஆசிKய வி�=த�  
 
4864.   
எEணா நி ேற  எEணெமலா� எDத அ��ெசD கி றதனி=  
தEணா� அ�ேத சிGசைபயி# தனி=த தைலைம1 ெப�வாIேவ  
கEணா� ஒளிேய ஒளிஎ#லா� கல<த ெவளிேய க��:�எ   
அEணா ஐயா அ�மாஎ  அ1பா யா உ  அைட7கலேம.   
1 
 
4865.   
திைரேச� மைற1ைப= தS�=ெதன7ேக ெதKயா ெவ#லா< ெதKவி=�1  
பைரேச� ஞான1 ெப�ெவளியி# ப>=த ெகா>=த பழ<த<ேத  
கைரேச� இ ப7 கா�சிஎலா� கா��7 ெகாJ=ேத எைனயாEட  
அைரேச ஐயா அ�மாஎ  அ1பா யா உ  அைட7கலேம.   

RangaRakes tamilnavarasam.com



2 
 
4866.   
ேதேன அ�ேத சிGசைபயி# சிவேம தவேம ெசDகி ேறா�  
ஊேன 2!<த ஒளிேயெமD உண�ேவ எ ற  உயி�7!யிரா�  
வாேன எ ைன= தானா7! வாேன ேகாேன எ#லா�வ#  
லாேன ஐயா அ�மாஎ  அ1பா யா உ  அைட7கலேம.   
3 
 
4867.   
கைடேய  உ�ள7 கவைலஎலா� கழGறி7 க�ைண அ�தளி=ெத   
2ைடேய அக=�� 2ற=��அக1 2ற=�� விள!� 2Eணியேன  
தைடேய தவி�7!� கனகசைப= தைலவா ஞான சபாபதிேய  
அைடேய  உலைகஉைன அைட<ேத  அ�ேய உ ற  அைட7கலேம.   
4 
 
4868.   
இக=�� பர=�� ெப:�பல க� எ#லா� ெப:வி= தி�ைமயிேல  
�க=�� உள=�� களி�+�ப �வா இ ப நிைலஅம�=தி?  
சக=�� ளவ�க� மிக=�தி1ப= த7ேகா  எனைவ= ெத @ைடய  
அக=�� 2ற=�� விள!கி ேறாD அ�ேய  உ ற  அைட7கலேம.   
5 
 
4869.   
நSEட மைறக� ஆகமக� ெநJநா� �ய : வ�<திநி :  
ேவEட அைவக� ெகா�சிறி�� விளக7 கா�டா ெத ெமாழிைய1  
\Eட அ�ைய எ தைலேம# ெபா�<த1 ெபா�=தி எ த ைன  
ஆEட க�ைண1 ெப�கடேல அ�ேய  உ ற  அைட7கலேம.   
6 
 
4870.   
பாJ. சிறிேய  பா�டைன=�� பலி7க7 க�ைண பாலி=�7  
ேகாJ மன1ேபD7 !ரகா�ட� !ைல=ேத சீGற7 `Gெறாழி=�  
நSJ� உலகி# அழியாத நிைலேம# எைனைவ= ெத @ள=ேத  
ஆJ� க�ைண1 ெப�வாIேவ அ�ேய  உ ற  அைட7கலேம.   
7 
 
4871.   
க�J7 கடகா மன1பKைய7 க�J� இட=ேத க�Jவி=ெத   
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ம�J7 கடகா ஆகார மதமா அடக அட7!வி=ேத  
எ�J7 கிைச<த இரEJ�என7 கிைசவி= ெத#லா இ ன���  
அ�J7 ெகாJ=ேத அ�=�கி ேறாD அ�ேய  உ ற  அைட7கலேம.   
9 
 
4872.   
2#^ களப1 2ண��ைலயா� 2ண�12� ெபா�+� \மிN�எ   
ெதா#^� உலக1 ேபராைச உவK கட=தி என�மன7  
க#^ கனிய7 கைரவி=�7 க�ைண அ�த களி=தளி=ேத  
அ#^� பக^� என�ள=ேத அம�<ேதாD யா உ  அைட7கலேம.   
9 
 
4873.   
பி?ச கவK நிழGறியைச= திடமா# யாைன1 பிடKயி ேம#  
நி?ச� பவனி வ�கி ற நி2ண� எ#லா� ெதா>ேத=த  
எ?ச� 2Kேவா� ேபாGறஎைன ஏGறா நிைலேம# ஏG:வி=ெத   
அ?ச< தவி�=ேத ஆEJெகாEேடா D அ�ேய  உ ற  அைட7கலேம.   
10 
 
4874.   
இ�ைள7 ெகJ=ெத  எEணெமலா� இனி� ��ய நிர�2வி=�  
ம�ைள= ெதாைல=� ெமD.ஞான வாIைவ அைடN� வைக2K<�  
ெத�ைள= ெதளிவி= ெத#லா.ெசD சி=தி நிைலைய? ேச�வி=ேத  
அ�ைள7ெகாJ=ெத  தைனஆEேடா D அ�ேய  உ ற  அைட7கலேம.   
11 
 
 
தி�?சிGற�பல�  

 
105. இைறவர9 இய�ப#  
 
எEசீ�7 கழிெந�ல� ஆசிKய வி�=த�  
 
4875.   
அ1ப வ� த�ண�இேத ஐய�இைல கEடாD  
 
அ.சாேத அ.சாேத அகிலமிைச உ�ளா�7  
ெகD1பறேவ ச=திய�எ  :ைர=திJநி  உைர7ேகா�  
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எ�ளள9� ப>�வரா ெத னிைறவ  ஆைண  
இ12விேயா வானக�� வானக=தி  2ற=��  
 
எY9யி�� எYெவவ�� ஏ=திமகிI< திடேவ  
ெச1ப�உ: தி�வ��ேப ெராளிவ�வாD7 களி=ேத  
 
ெச=தாைர எ>12த#நா� திEண�உண� மனேன.  
1 
 
4876   
இைறவ வ� த�ண�இேத இரE�ைலஅ. சைல நS  
 
எ�ளள9� ஐய�ேற# எY9ல!� களி1ப  
நிைறெமாழிெகாE டைறகஇ� ப>�வரா திைறN�  
 
நSேவ: நிைன=தயேர# ெந.ேசநா  2க ற  
�ைறெமாழிஎ  @ைடயவ தா  ெமாழி<தெமாழி என7ேகா�  
 
ெமாழிஇைலஎ  உடலாவி �த#அைன=�� தாேன  
ெபாைறNற7ெகாE ட��ேஜாதி த வ�9� உயி��  
 
ெபா�+�அளி= ெதைன=தானா1 2ண�=திய� காேண.  
2 
 
4877   
எ இைறவ  வ�த�ண� இ�கEடாD இதGேகா�  
 
எ�JைணN� ஐயமிைல எ @�இ�< ெதன7ேக  
த ன��ெத� அ�தளி7!� தைலவ ெமாழி இ�தா   
 
ச=திய�ச= திய�ெந.ேச சG:�மய7 கைடேய#  
ம @லக= �யி�க�எலா� களி=�விய< திடேவ  
 
வ!=�ைர=�= ெதK<திJக வ�நா�உ  வச=தா#  
உ னிஉைர= திட��யா தாதலினா# இ ேற  
 
உைர=திJத# உபகார� உண�<திJக விைர<ேத.  
3 
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4878   
எ#லா.ெசD வ#லதனி1 ெப�<தைலைம? சி=த   
 
எனமைறஆ கம�2க^� எ இைறவ  மகிI<ேத  
ந#லா�க� விய7கஎன7 கிைச=தப� இேக  
 
நா உன7! ெமாழிகி ேற  ந றறிவாD மனேன  
ப#லா�� களி1பைடய1 பக#இர9� ேதாGறா1  
 
பEபி அ�� ெப�.ேஜாதி நEபிெனாJ நம7ேக  
எ#லாந  ைமக+�உற வ�த�ண� இ�ேவ  
 
இY9லக� உண�<திடநS இைச=திJக விைர<ேத.  
4 
 
4879   
க�நா�க� அ=தைனN� கழி<தனநS சிறி��  
 
கல7க�ேற# இ�ெதாடகி7 க�ைணநட1 ெப�மா   
த�நா�இY 9லகெமலா� களி1பைடய நம�  
 
சா�பி அ�� ெப�.ேஜாதி தைழ=�மிக விள!�  
தி�நா�க� ஆ�இதGேகா� ஐய�இைல இ�தா   
 
திEண�இைத உலகறிய= ெதK=திJக மனேன  
வ�நாளி# உைர=திடலா� எனநிைன=� மயேக#  
 
வ�நாளி# இ பமய� ஆகிநிைற வாேய.   
5 
 
4880   
உ�ளப� உைர7கி ேற  ச=தியமா� உைரய ீ 
 
�ண�<திJக மனேனநS உலகெமலா� அறிய  
வ�ள#வ� த�ண�இ� த�ண�இேத எ :  
 
வ!=�ைர=�= ெதK=திJக மய7க�அ]= �ைணN�  
ெகா�ளைலஎ  !�நாத  அ��ேஜாதி1 ெப�மா   
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!றி1பி�எ  !றி1ெபன9� !றியாேத கEடாD  
ந�+லகி# இனிநாைள7 !ைர=��என= தாI7ேக#  
 
நாைளெதா�J நம7ெகாழியா ஞானநட7 களி1ேப.  
6 
 
4881   
மாையவிைன ஆணவமா மலகெளலா� தவி�=�  
 
வாIவளி7!� ெப�க�ைண வ�ள#வ� த�ண�  
ேமயதி� வா�இதGேகா� ஐய�இைல இேக  
 
விைர<�லக� அறி<திடேவ விள�2கநS மனேன  
நாயக ற  !றி1பி�எ  !றி1ெபனநS நிைனேய#  
 
நாைள7ேக விK=�ைர1ேப� எனமதி=�= தாI7ேக#  
[யதி� அ��ேஜாதி= தி�நடகாE கி ற  
 
[யதி� நா�வ�நா� ெதாடகிஒழி யாேவ.  
7 
 
4882   
மாG:ைர7க ��யாத தி�ேமனி1 ெப�மா   
 
வ�த�ண� இ�கEடாD மனேனநS மயேக#  
ேநG:ைர=ேத  இைலஉன7கி கிYவாெற  இைறவ   
 
நிகI=�கஇ  ெற றப� நிகI=�கி ேற  இ�தா   
`G:ைத=த தி�வ�ேம# ஆைணஇ� கட9�  
 
!றி1ெபன7ெகாE Jலகெமலா� !�கலி7க விைர<ேத  
சாGறிJதி வ�நாளி# உைர=��என= தாI7ேக#  
 
தனி=தைலவ  அ��நட.ெசD சாெறாழியா இனிேய.   
8 
 
4883   
ஏ��அறி யா?சிறிய பய#களி@� சிறிேய   
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இ1ெபKய வா�=ைததன7 கியானா�எ  இைறவ   
ஓ�கநS எ றப� ஓ�கி ேற  மனேன  
 
உ�ளப� ச=திய�ஈ �ண�<திJக நம�  
தS��> ��தவி�=ேத சி=திஎலா� அளி7க=  
 
தி�வ�ளா� ெப�.ேஜாதி அ1ப வ� த�ண�  
ஈதி�ேவ எ :லக� அறியவிைர< �ைர1பாD  
 
எ#லா�� களி1பைட<�� இைச<ேத=தி யிடேவ.  
9 
 
4884   
தனி=தைலவ  எ#லா.ெசD வ#லசி=த  ஞான  
 
சைப=தைலவ  எ உள=ேத தனி=தி�<�� உண�=த7  
கனி=தஉள= ெதாJ�உண�<ேத உண�=�கி ேற  இைதஓ�  
 
கைதஎனநS நிைனேய#ெமD7 க�=�ைரஎ  றறிக  
இனி=தஅ�� ெப�.ேசாதி ஆைணஎ#லா� உைடய  
 
இைறவ வ� த�ண�இ� ச=தியமா� இதைன1  
பனி=த9ல கவ�அறி<ேத உDN�வைக இ ேன  
 
பக�<திJக நாைளஅ�� பரமLக? சாேற.   
10 
 
 
தி�?சிGற�பல�  

 
106. தி�1ப�ளி எ>?சி  
 
எEசீ�7 கழிெந�ல� ஆசிKய வி�=த�  
 
4885.   
ெபா>� வி�<தெத  உ�ளெம  கமல�  
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\=த� ெபா ெனாளி ெபாகிய ெத!�  
ெதா>�நிG கி றன  ெசDபணி எ#லா�  
 
ெசா#^த# ேவEJ�எ  வ#லசG !�ேவ  
�>��ஆ னா என ஆகம ேவத  
 
�ைறகெள லா�ெமாழி கி ற�  னவேன  
எ>�த# அKயசீ� அ��ெப�. ேசாதி  
 
எ த<ைத ேயப�ளி எ><த�� வாேய.  
1 
 
4886   
�G!ண மாையேபாD= ெதாைல<த� ஞான�  
 
ேதா றிட1 ெபா ெனாளி ேதாGறிய கதி�தா   
சிG!ண வைரமிைச உதய.ெசD த�மா  
 
சி=திக� அ�1பணி ெசDதிட? eI<த  
நG!ண? ச மா�7க சக=தா� எ#லா�  
 
நEணின� ேதா=திர� பEணிநிG கி றா�  
எG!ண வளி=தஎ  அ��ெப�. ேசாதி  
 
எ ன�ைம ேயப�ளி எ><த�� வாேய.  
2 
 
4887   
நில<ெதளி< த�கண ம>கின Lவண  
 
நSெடாளி ேதா றிG:7 ேகாெடாலி7 கி ற  
அல�<த� தாமைர ஆணவ இ��ேபாD  
 
அழி<த� கழி<த� மாையமா# இர9  
2ல�<த� ெதாEடேரா டEட�� `�1  
 
ேபாGறிேயா சிவசிவ ேபாGறிஎ  கி றா�  
இல!� வளி=தஎ  அ��ெப�. ேசாதி  
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எ !� ேவப�ளி எ><த� ளாேய.   
3 
 
4888   
க#லாய மனக+� கைரய1ெபா  ெனாளிதா   
 
கEட� க!^� விEட� ெதாEட�  
ப#லா�� எDதின� பா�நி  றா�1  
 
பர9கி  றா�அ 2 விர9கி  றாராD  
ந#லா�ெமD. ஞானிக� ேயாகிக� பிற��  
 
நEணின� eI<தன� 2Eணிய நிதிேய  
எ#லா.ெசD வ#லஎ  அ��ெப�. ேசாதி  
 
எ ெதDவ ேமப�ளி எ><த�� வாேய.  
4 
 
4889   
2 மாைல இரெவலா� 2ல�<த� ஞான1  
 
ெபா�1பி ேம# ெபாGகதி� ெபாலி<த� 2லேவா�  
ெசா மாைல ெதாJ=தன� �தி=�நிG கி றா�  
 
L=தச  மா�7கச க=தவ� எ#லா�  
ம மாைல மாைலயா வ<�eI கி றா�  
 
வானவ� ெந�கின� வாழிஎ  கி றா�  
எ மாைல அணி<தஎ  அ��ெப�. ேசாதி  
 
எ பதி ேயப�ளி எ><த�� வாேய.  
5 
 
4890   
ஒ�ைமயி  உலெகலா� ஓ!க எனேவ  
 
ஊதின சி னக� ஊதின சக�  
ெப�ைமெகா� சமரச L=தச  மா�7க1  
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ெப��2கI ேபசின� ெபKயவ� eI<தா�  
அ�ைமN� எளிைமN� ஆகிஅ  றாகி  
 
அ�பல= ேதசி=தி ஆட#ெசD பதிேய  
இ�ைமN� அளி=தஎ  அ��ெப�. ேசாதி  
 
எ அர ேசப�ளி எ><த�� வாேய.   
6 
 
4891   
சிைன1ப�ளி= தாமக� ெகாண�<தன� அ�யா�  
 
சிவசிவ ேபாGறிஎ  :வைகெகா� கி றா�  
நிைன1ப�ளி உEண=ெத� ளார� தளி7!�  
 
ேநர�இ< ேநர�எ  றாKய� 2க றா�  
�ைன1ப�ளி பயிGறாெத  தைன7க#வி பயிGறி  
 
�>�ண� வி=�ட# ப>ெதலா� தவி�=ேத  
எைன1ப�ளி எ>1பிய அ��ெப�. ேசாதி  
 
எ ன1ப ேனப�ளி எ><த�� வாேய.  
7 
 
4892   
மத�பி�= தவ�எ#லா� வாD1பி�1 2EJ  
 
வ<�நிG கி றன� வாDதிற1 பி1பா   
கத�பி�= தவ�எ#லா� கJ�பிணி யாேல  
 
கலகின� eI<தன� உல�2: கி றா�  
பத�பி�= தவ�எ#லா� அ�பல1 பா�ேட  
 
பா�ன� ஆ�ன� பரவிநிG கி றா�  
இத�பி�= ெதைனயாEட அ��ெப�. ேசாதி  
 
எ அDய ேனப�ளி எ><த�� வாேய.  
8 
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



4893   
ம�ெளாJ மாையேபாD= ெதாைல<த� மதக�  
 
வாD��7 ெகாEடன மல�<த� கமல�  
அ��ஒளி விளகிய ெதா�தி�? சைபN�  
 
அலகK7 கி றன� �லகிவ SG றி�7க=  
ெத�ெளாJ ெபா�+�ேம  ேம#என7 களி=�?  
 
சி=ெதலா. ெசDதிட= தி�வ�� 2K<ேத  
இ��அ:= ெதைனயாEட அ��ெப�. ேசாதி  
 
எ வ�ள ேலப�ளி எ><த�� வாேய. 
9 
 
4894   
அலகK7 கி ேறா�ஓ� தி�?சைப அதிேல  
 
அம�<த�� ேசாதிெகாE ட�?சிறி ேயாைம  
வல�ெப:� இறவாத வாIவி#ைவ= திடேவ  
 
வாI=�கி  ேறா�� ன� வணகிநிG கி ேறா�  
விலகிய தி��எலா� வி�<த� ெபா>�  
 
விைர<ெதம7 க�+த# ேவEJ�இ= த�ண�  
இல!ந# த�ண�எ� அ��ெப�. ேசாதி  
 
எ�த<ைத ேயப�ளி எ><த�� வாேய.  
10 
 
 
தி�?சிGற�பல�  

 
107. தி� உ<தியா�  
 
கலி=தாழிைச  
 
4895.   
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இர9 வி�<த� இைணய� வாD=த  
பரவி மகிI<ேத எ : உ<தSபற  
பால�� உEேட எ : உ<தSபற.   
1 
 
4896   
ெபா>� வி�<த� ெபாGபத� வாD=த  
ெதா>� மகிI<ேத எ : உ<தSபற  
[யவ  ஆேன எ : உ<தSபற.   
2 
 
4897   
[7க� ெதாைல<த� eKய  ேதா றின   
ஏ7க� தவி�<ேத எ : உ<தSபற  
இ ன�� உEேட எ : உ<தSபற.   
3 
 
4898   
� ப� தவி�<த� [7க� ெதாைல<த�  
இ ப� கிைட=தெத : உ<தSபற  
எEண� பலி=தெத : உ<தSபற.   
4 
 
4899   
ஞான� உதி=த� நாத� ஒலி=த�  
தSன< தவி�<தெத : உ<தSபற  
சிGசைப கEேட எ : உ<தSபற.   
5 
 
4900   
திைரயG: வி�ட� ெச.Lட� ேதா றிG:  
பைரஒளி ஓகிGெற : உ<தSபற  
பலி=த� \ைசெய : உ<தSபற.   
6 
 
4901   
உ�ளி�� நSகிGெற  உ�ெளாளி ஓகிG:=  
ெத�ள�� உEேட எ : உ<தSபற  
தி=தி7க உEேட எ : உ<தSபற.   
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7 
 
4902   
எ<ைதைய7 கEேட  இடெரலா� நSகிேன   
சி<ைத மகிI<ேத எ : உ<தSபற  
சி=திக� ெபGேற எ : உ<தSபற.   
8 
 
4903   
த<ைதைய7 கEேட நா  சாகா வர�ெபGேற   
சி<ைத களி=ேத எ : உ<தSபற  
சி=ெதலா� வ#ேல எ : உ<தSபற.   
9 
 
4904   
�=திைய1 ெபGேற அ� �=தியினா# ஞான  
சி=திைய உGேற எ : உ<தSபற  
சி=த@� ஆேன எ : உ<தSபற.   
10 
 
 
 
தி�?சிGற�பல�  

 
108. அ�� அG2த�  
 
சி<�  
 
 
ப#லவி  
 
4905.   
அG2த� அG2த ேம - அ��  
அG2த� அG2த ேம. 1  
 
 
 
கEணிக�  
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4906.   
சிGபத� ெபாGபத. சீேர சிற<த�  
சி=தாJ கி ற தி�நா� பிற<த�  
கGபத ெந.ச7 கKL �ற<த�  
கGறெபாD< g#க� கண=ேத மற<த�   
அG2த�   
1 
 
4907   
ெச=தா� எ>கி ற தி�நா� அJ=த�  
சிவெநறி ஒ ேறஎ !�தைல எJ=த�  
இ=தா ரணி�த# வா@� உJ=த�  
இறவா வர<தா  என7!7 ெகாJ=த�   
அG2த�   
2 
 
4908   
ஆன<த நாடக� ஆJத# சா�<த�  
அJ=த த�ண� இ�வாக ேந�<த�  
ஈன<த மாைய இ��விைன ேசா�<த�  
எ ன�� ேசாதிஎ  உ�ள=தி# ஆ�<த�   
அG2த�   
3 
 
4909   
ச=திய ஞான சைபஎ @� கEடன   
ச மா�7க சி=திைய நா ெபG:7 ெகாEடன   
நி=திய ஞான நிைறய� �Eடன   
நி<ைத உலகியG ச<ைதைய விEடன    
அG2த�   
4 
 
4910   
வ.சக� அ.சின� வாD��? ெச றன�  
வ<� தி��ப9� வாயிலி# நி றன�  
த.ச� எம7க�� சாமிநS எ றன�  
ச மா�7க சக= தவ�கேள ெவ றன�   

RangaRakes tamilnavarasam.com



அG2த�   
5 
 
4911   
2ற`றி னாெர#லா� 2#ெலன1 ேபாயின�  
ெபாGப�7 கீI12ற மீள9 ேமயின�  
மற`றி ேனா�எ ெசD ேவா�எ : `யின�  
வாழிய எ :ெசா# வாயின� ஆயின�   
அG2த�   
6 
 
4912   
ெவYவிைன7 காெடலா� ேவெராJ ெவ<த�  
ெவDய மாமாைய விKவG: ெநா<த�  
ெசYவிய ஞான� சிற12ற வ<த�  
சி=திக� யாைவN� ெசDதிட= த<த�   
அG2த�   
7 
 
4913   
சாதி சமய? சழ7ெகலா� அGற�  
ச மா�7க ஞான சைபநிைல ெபGற�  
ேமதியிG சாகாத வி=ைதைய7 கGற�  
ெமDய�� ேசாதிஎ  உ�ள=தி# உGற�   
8 
 
  
அG2த� அG2த ேம - அ��  
அG2த� அG2த ேம.   
 
 
 
 
தி�?சிGற�பல�  

 
109. ஆணி1ெபா ன�பல7 கா�சி  
 
சி<�  
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ப#லவி  
 
4914.   
ஆணி1ெபா  ன�பல= ேதகEட கா�சிக�  
அG2த7 கா�சிய � - அ�மா  
அG2த7 கா�சிய �. 1 
 
 
 
கEணிக�  
4915.   
ேஜாதி மைலஒ : ேதா றிG றதி#ஒ�  
வ SதிஉE டா?Lத � - அ�மா  
வ SதிஉE டா?Lத �.   
ஆணி   
1  
 
4916   
வ Sதியி# ெச ேற அY வ Sதி நJஒ�  
ேமைட இ�<தத � - அ�மா  
ேமைட இ�<தத �.   
ஆணி   
2  
 
4917   
ேமைடேம# ஏறிேன  ேமைடேம# அெகா�  
`ட� இ�<தத � - அ�மா  
`ட� இ�<தத �.   
ஆணி   
3  
 
4918   
`ட=ைத நாடஅ7 `டேம# ஏIநிைல  
மாட� இ�<தத � - அ�மா  
மாட� இ�<தத �.   
ஆணி   
4  
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4919   
ஏIநிைல7 !�+� இ�<த அதிசய�  
எ ென : ெசா#வன � - அ�மா  
எ ென : ெசா#வன �.   
ஆணி   
5  
 
4920   
ஓ�நிைல த னி# ஒளி��=� ெவEமணி  
சீ�நSல� ஆ?Lத � - அ�மா  
சீ�நSல� ஆ?Lத �.   
ஆணி   
6  
 
4921   
பாேரா� நிைலயி# க�நSல� ெசDய  
பவளம தா?Lத � - அ�மா  
பவளம தா?Lத �.   
ஆணி   
7 
 
4922   
மGேறா� நிைலயி# மரகத1 ப?ைசெச�  
மாணி7க� ஆ?Lத � - அ�மா  
மாணி7க� ஆ?Lத �.   
ஆணி   
8  
 
4923   
பி ேனா� நிைலயி# ெப��=� வ?சிர1  
ேப�மணி ஆ?Lத � - அ�மா  
ேப�மணி ஆ?Lத �.   
ஆணி   
9 
 
4924   
ேவேறா� நிைலயி# மி!�பவ ள=திர�  
ெவEமணி ஆ?Lத � - அ�மா  
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ெவEமணி ஆ?Lத �.   
ஆணி   
10  
 
4925   
2கேலா� நிைலயி# ெபா�<திய ப மணி  
ெபா மணி ஆ?Lத � - அ�மா  
ெபா மணி ஆ?Lத �.   
ஆணி   
11 
 
4926   
பதிேயா� நிைலயி# பக�மணி எ#லா�  
ப�கம தா?Lத � - அ�மா  
ப�கம தா?Lத �.   
ஆணி   
12  
 
4927   
ஏIநிைல ேமேல இ�<தேதா� த�ப�  
இைச<தெபாG ற�பம � - அ�மா  
இைச<தெபாG ற�பம �.   
ஆணி   
13  
 
4928   
ெபாGற�ப� கEேட:� ேபா�நா  கEட  
2�ைமஎ  ெசா#வன � - அ�மா  
2�ைமஎ  ெசா#வன �.   
ஆணி   
14 
 
4929   
ஏ:�ேபா தேக எதி�<த வைகெசால  
எ னள வ#லவ � - அ�மா  
எ னள வ#லவ �.   
ஆணி   
15 
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> 4930   
ஆகாேக ச=திக� ஆயிர� ஆயிர�  
ஆகவ< தா�கள � - அ�மா  
ஆகவ< தா�கள �.   
ஆணி   
16 
 
4931   
வ<� மய7க மயகாம# நா அ��  
வ#லப� ெபGறன � - அ�மா  
வ#லப� ெபGறன �.   
ஆணி   
17  
 
4932   
வ#லப= தா#அ<த மாத�ப= ேதறி  
மணி�� கEேடன � - அ�மா  
மணி�� கEேடன �.   
ஆணி   
18  
 
4933   
மணி�� ேமேலா� ெகாJ�� நி ற�  
மGற� கEேடன � - அ�மா  
மGற� கEேடன �.   
ஆணி   
19 
 
4934   
ெகாJ�� ேம#ஆயி ர=ெத�J மாG:1ெபாG  
ேகாயி# இ�<தத � - அ�மா  
ேகாயி# இ�<தத �.   
ஆணி   
20  
 
4935   
ேகாயிைல7 கEடேக ேகா2ர வாயிலி#  
`சா� ெச றன � - அ�மா  
`சா� ெச றன �.   
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ஆணி   
21  
 
4936   
ேகா2ர வாயி^� ச=திக� ச=த�க�  
ேகா�ப# ேகா�ய � - அ�மா  
ேகா�ப# ேகா�ய �.   
ஆணி   
22 
 
4937   
ஆகவ� வEண�ெவ� வEண�ெசY வEண�   
ஐவEண� ஆ!ம � - அ�மா  
ஐவEண� ஆ!ம �.   
ஆணி   
23 
 
4938   
அகவ ெர#லா�இ கா�இவ� எ ன9�  
அ1பாேல ெச றன � - அ�மா  
அ1பாேல ெச றன �.   
ஆணி   
24  
 
4939   
அ1பாேல ெச ேற அ ேகா�தி� வாயிலி#  
ஐவ� இ�<தார � - அ�மா  
ஐவ� இ�<தார �.   
ஆணி   
25  
 
4940   
மGறவ� நி : வழிகா�ட ேமேலா�  
மணிவாயி# உGேறன � - அ�மா  
மணிவாயி# உGேறன �.   
ஆணி   
26 
 
4941   
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எE]�அY வாயிலி# ெபEேணா டாணாக  
இ�வ� இ�<தார � - அ�மா  
இ�வ� இ�<தார �.   
ஆணி   
27  
 
4942   
அகவ� கா�ட அ]7க= தி�வாயி#  
அ ெபாJ கEேடன � - அ�மா  
அ ெபாJ கEேடன �.   
ஆணி   
28  
 
4943   
அ=தி� வாயிலி# ஆன<த வ#லிஎ   
அ�ைம இ�<தாள � - அ�மா  
அ�ைம இ�<தாள �.   
ஆணி   
29  
 
4944   
அ�ைமைய7 கEேட  அவள�� ெகாEேட   
அ�த�� உEேடன � - அ�மா  
அ�த�� உEேடன �.   
ஆணி   
30 
 
4945   
தா!� அவள� ளாேல நடராஜ�  
ச<நிதி கEேடன � - அ�மா  
ச<நிதி கEேடன �.   
ஆணி   
31 
 
4946   
ச<நி◌ி யி#ெச : நா ெபGற ேபற�  
சாமி அறிவார � - அ�மா  
சாமி அறிவார �.   
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32  
 
  
ஆணி1ெபா  ன�பல= ேதகEட கா�சிக�  
அG2த7 கா�சிய � - அ�மா  
அG2த7 கா�சிய �.  
 
 
தி�?சிGற�பல�  

110. அ��கா�சி  
 
சி<�  
 
 
ப#லவி  
4947.   
வான=தி  மீ� மயிலாட7 கEேட   
மயி#!யி# ஆ?Lத � - அ7க?சி  
மயி#!யி# ஆ?Lத �.(369)   
1  
 
  
(369). மயி# - வி<�. !யி# - நாத�. 
 
4948   
��ளைல வி�J= ெதாடகிேன  ம றாJ�  
வ�ளைல7 கEேடன � - அ7க?சி  
வ�ளைல7 கEேடன �.   
2  
 
4949   
சாதி சமய? சழ7ைகவி� ேட அ��  
ேசாதிைய7 கEேடன � - அ7க?சி  
ேசாதிைய7 கEேடன �.   
3  
 
4950   
ெபாDைய ஒழி=�1 2ற1ப�ேட  ம றாJ�  
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ஐயைர7 கEேடன � - அ7க?சி  
ஐயைர7 கEேடன �.   
4 
 
 
தி�?சிGற�பல�  

111. ப<தாட#  
 
சி<�  
 
 
ப#லவி  
4951.   
ஆேட� ப<� ஆேட� ப<�  
ஆேட� ப<� ஆேட� ப<�. 1  
 
 
கEணிக�  
 
4952.   
வாழிஎ  ேதாழிஎ  வா�=ைதேக� எ :�  
 
மரணமி# லாவர� நா ெபG:7 ெகாEேட   
eழியG ெச.Lட� ேதாG:: கீIபா#  
 
[D=திைச ேநா7கிேன  சீ�=திகI சி=தி  
ஊழிேதா jழிநி  றாJவ  நSN�  
 
உ @தி ேய#இேக ம ன� ளாைண  
ஆழி கர=தணி< தாேட� ப<�  
 
அ��ெப�. ேசாதிகE டாேட� ப<�.   
ஆேட�   
1  
 
4953   
இைசயாம# ேபானவ� எ#லா�� நாண  
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இறவா1 ெப�வர� யா ெபG:7 ெகாEேட   
வைசயா�� இ#லாத ேமGறிைச ேநா7கி  
 
வ<ேத எ  ேதாழிநS வாழிகாE ேவ:  
நைசயாேத எ @ைட நEப� ேவE�#  
 
ந மா�7க மா�L=த ச மா�7க� த னி#  
அைசயாம# நி றேக ஆேட� ப<�  
 
அ��ெப�. ேசாதிகE டாேட� ப<�.   
ஆேட�   
2  
 
4954   
இ பாேல உலக=தா� எ#லா�� காண  
 
இறவா1 ெப�வர� யா ெபG:7 ெகாEேட   
ெத பாேல ேநா7கிேன  சி=தாJ கி ற  
 
தி�நா� இ�ெதா�J? ேச�<த� ேதாழி  
� பாேல அைச<த� நS7கிஎ  ேனாேட  
 
L=தச  மா�7க=தி# ஒ=தவ� ஆகி  
அ பாேல அறிவாேல ஆேட� ப<�  
 
அ��ெப�. ேசாதிகE டாேட� ப<�.   
ஆேட�   
3  
 
4955   
ச�மைற(370) ஆகம சா=திர� எ#லா�  
 
ச<ைத1 ப�12ந� ெசா<த1 ப�1ேபா  
வி�ெநறி L=தச  மா�7க=தி# சாகா  
 
வி=ைதைய7 கGறன  உ=தர� எ@ேமா�  
ெபா�வள� திைசேநா7கி வ<தன  எ :�  
 
ெபா றாைம ேவE��# எ ேதாழி நSதா   
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அ�இ� எ னாம# ஆேட� ப<�  
 
அ��ெப�. ேசாதிகE டாேட� ப<�.   
ஆேட�   
4  
 
  
(370). ச��மைற - ெபா. L., ச. �. க. பதி12க�   
 
 
4956   
த1பாேல சக=தவ� சாேவ �ணி<தா�  
 
தா�ள� நாணநா  சாதைல= தவி�=ேத  
எ1பா^� எ7கா^� இ�=தேல ெபGேற   
 
எ ேதாழி வாழிநS எ ெனாJ `�  
�1பாேல விளகிய L=தச  மா�7க?  
 
ேசாதிஎ  ேறாதிய வ Sதிைய வி�ேட  
அ1பாேல ேபாகாம# ஆேட� ப<�  
 
அ��ெப�. ேசாதிகE டாேட� ப<�.   
ஆேட�   
5  
 
4957   
ெவேகத மரண=ைத விJவி=� வி�ேட   
 
வி?ைசஎ லா�கGெற  இ?ைசயி  வEண�  
எேகN� ஆJதG ெகDதிேன  ேதாழி  
 
எ ெமாழி ச=திய� எ ேனாJ� `�  
இேக களி1ப� ந றி<த உலேகா  
 
ஏத7 !ழியி# இ>7!� அதனா#  
அேகபா ராேதநS ஆேட� ப<�  
அ��ெப�. ேசாதிகE டாேட� ப<�.   
ஆேட�   
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6  
 
4958   
சிவேம ெபா��எ  றறிவா# அறி<ேத   
 
ெச=தாைர மீ�கி ற திEைமைய1 ெபGேற   
உவேமய� இ#லாத ஒ�நிைல த னி#  
 
ஒ றிரE ெட னாத உEைமயி# நி ேற   
தவேம 2Kகி றா� எ#லா�� காண=  
 
தயவா# அைழ7கி ேற  கயவாேத ேதாழி  
அவேமேபா காெத ேனா டாேட� ப<�  
 
அ��ெப�. ேசாதிகE டாேட� ப<�.   
ஆேட�   
7  
 
4959   
�.சாத நிைலஒ : L=தச  மா�7க?  
 
eழலி# உEட� ெசா#லள வ ேற  
எ.சாத அ�ளாேல யா ெபG:7 ெகாEேட   
 
இற<தாைர எ#லா� எ>12த# வ#ேல   
வி.சாத அறிவாேல ேதாழிநS இேக  
 
ேவ�ெசD மரண=�7 ெக�ெசDேவா ெம ேற  
அ.சாம# எ ேனாேட ஆேட� ப<�  
 
அ��ெப�. ேசாதிகE டாேட� ப<�.   
ஆேட�   
8  
 
4960   
ஈர�� அ 2�ெகாE � ன�� ெபGேற   
 
எ மா�7க� இறவாத ச மா�7க� ேதாழி  
கார�� மி!2ளி? சார�� �வ�12�  
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ைக1ேபாேட உ1ேபாேட கச1ேபாேட `��  
ஊர� �EJநS ஒழியாேத அ<ேதா  
 
ஊழிேதா jழிN� உலவாைம ந#!�  
ஆர� �Eெட ேனா டாேட� ப<�  
 
அ��ெப�. ேசாதிகE டாேட� ப<�.   
ஆேட�   
9  
 
4961   
�திெசN� �=த�� சி=த�� காண?  
 
L=தச  மா�7க=தி# உ=தம ஞான1  
பதிெசN� சி=திக� பGபல வாக1  
 
பாKைட வானிைட1 பGபல கால�  
விதிெசய1 ெபGறன  இ :ெதா� ெட :�  
 
ெமDய�� ேசாதியா# விைளவி1ப  நSஅY  
அதிசய� பா�7கலா� ஆேட� ப<�  
 
அ��ெப�. ேசாதிகE டாேட� ப<�.   
  
10  
 
  
ஆேட� ப<� ஆேட� ப<�  
அ��ெப�. ேசாதிகE டாேட� ப<�.  
 
  
கலிவி�=த�  
 
4962   
\வாம ேலநித� காD=த இட=��  
\வா� மல�ெகாEJ ப<தாடா நி ேற   
சாவா வர�த<� வாIவாேயா ப<ேத  
சாவாம# எ ெனாJ வ SIவாேயா ப<ேத.   
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1  
 
 
தி�?சிGற�பல�  

 
112. ெமDய�� விய12  
 
சி<�  
 
 
ப#லவி  
 
4963.   
என7!� உன7!� இைச<த ெபா�=த� எ ன ெபா�=த ேமா  
இ<த1 ெபா�=த� உலகி# பிற�7 ெகD�� ெபா�=த ேமா.   
1  
 
 
கEணிக�  
 
4964.   
தன7! நிகK கி#லா �ய�<த த�ப� ஒ ற ேத  
தாவி1 ேபாக1 ேபாக gலி  தர=தி# நி ற ேத  
கன7க= திைக12G றேக நா@� கலகி வ�<த ேவ  
கல7க� நS7கி= [7கி ைவ=தாD நிைலெபா �<த ேவ.   
என7!� உன7!�   
1 
 
4965   
இேகா� மைலயி  நJவி# உய�<த த�ப� ந]க ேவ  
ஏறி1 ேபாக1 ேபாக gலி  இைழேபா# h]க ேவ  
அேக திைக=� நJ!� ேபாெத  நJ7க� நS7கி ேய  
அத ேம# உய�<த நிைலயி# ைவ=தாD அ�ைம ஆ7கி ேய.   
என7!� உன7!�   
2  
 
4966   
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இரவி# ெபKய ெவ�ள� பரவி எ!� தயக ேவ  
யா@� சில�� படகி# ஏறி ேயம யக ேவ  
விரவி# தனி=த ெக ைன ஒ�க# ேம��# ஏGறி ேய  
விEணி# உய�<த மாட= தி�7க விதி=தாD ேபாGறி ேய.   
என7!� உன7!�   
3 
 
4967   
ேமைல1 பாGசிவ கைக எ @ேமா� தS�=த� த ைன ேய  
ேமவி1 ப�யி# தவறி நSK# வி><த எ ைன ேய  
ஏல= �கி^� உட�2� நைனயா ெதJ=த ேதஒ  ேறா  
எJ=ெத  கர=தி# ெபாG\E அணி<த இைறவ  நSய  ேறா.   
என7!� உன7!�   
4  
 
4968   
எ ன �ட^� உயி��371 ெபா�+� நி ன த#ல ேவா  
எ<தாD இதைன1 ெப:க எனநா  இ : ெசா#ல ேவா  
சி ன வயதி# எ ைன ஆEட திற=ைத நிைன7! ேத  
சி<ைத நிைன7க7 கEண S� ெப�7கி372 உட�ைப நைன7! ேத.   
என7!� உன7!�   
5 
 
  
371. உயி�� உட^� - ச. �. க.  
372. ெப�கி - ச. �. க.  
 
4969   
அ1பா நி ைன அ றி எ!� அைண1பா� இ#ைல ேய  
அ<ேதா நி ைன அ றி எ!� அ��வா� இ#ைல ேய  
எ1பா லவ�7!� நி ைன அ றி இைறைம இ#ைல ேய  
என7!� நி ேம ல றி உலகி# இ?ைச இ#ைல ேய.   
என7!� உன7!�   
6  
 
4970   
அரேச உ ைன அைண7க என7!� ஆைச ெபா! ேத  
அைண1ேபா� எ @� உEைம யா#எ  ஆவி த! ேத  
விைரேச� பாத� பி�7க எ ைக விைர<� நS+ ேத  
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ேமவி1 பி�=�7 ெகா�+< ேதா:� உவைக ஆ+ ேத.   
என7!� உன7!�   
7 
 
4971   
தனிஎ 373 ேம#நS ைவ=த தய9 தாD7!� இ#ைல ேய  
த!�ஐ< ெதாழி^� ேவEJ< ேதா:� த�த# வ#ைல ேய  
வின9� என7ெக  உயிைர1 பா�7க மிக9� ந#ைல ேய  
மிக9� நா ெசD !Gற� !றி=� விJவாD அ#ைல ேய.   
என7!� உன7!�   
8  
 
  
373. தனிய  - பி. இரா., ச. �. க.  
 
4972   
எ ைன ஆEட வEண� எEணி# உ�ள� உ�! ேத  
எ ைன வி>கி எ!� இ ப ெவ�ள� ெப�! ேத  
உ ன உ ன மன�� உயி�� உட�2� இனி7! ேத  
உ ேனா ெட ைன ேவெற  ெறEணி# மிக9� பனி7! ேத.   
என7!� உன7!�   
9 
 
4973   
உ ேப� அ�ைள நிைன7!< ேதா:� உட�2 ெபா�7! ேத  
உEJ பசிதS�< தாGேபா# காத# மிக9� த�7! ேத  
அ ேப அைமN� எ ற ெபKய� வா�=ைத ேபாயிG ேற  
அ ேபா� அ]9� இ#லா என7கி க�ள# ஆயிG ேற.   
என7!� உன7!�   
10  
 
4974   
நிைன7க நிைன7க= தி=தி1 ெபன� நிைனவி# ெகாJ7! ேத  
நி பா# அ றி1 பிற�பா# ெச#ல ெந.ச� நJ7! ேத  
எைன=�  ெபாழி=தா� ெகாEட நி ைன அ ைன எ ப ேனா  
எ<தாD அ பி ேல நி  ன�7! � ைன அ ப ேனா.   
என7!� உன7!�   
11 
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



4975   
உ ைன மற7கி# எ<தாD உயி�எ  உட�பி# வா> ேமா  
உ பா# அ றி1 பிற�பா# எ ற  உ�ள� e> ேமா  
எ ைன7 ெகாJ7க வாகி7 ெகாEட ெத ன க�தி ேயா  
எ<தாD நி ைன7 ெகாJ7க எ பா# இ : வ�தி ேயா.   
என7!� உன7!�   
12  
 
4976   
ெநJநா� �ய :� காEடG கKய நிைலைய7 கா�� ேய  
நிைற<ெத  அக=�� 2ற=�� eI<தாD ஒளிைய நா�� ேய  
நJநா �யநி  அ�+7 ெக ேம# எ ன நா�ட ேமா  
நாD7!= தவிசி� டைனநி  தன7கி கி�ேவா� ஆ�ட ேமா.   
என7!� உன7!�   
13 
 
4977   
நாகா திப@� அய@� மா^� ந:� ெற ன ேவ  
ஞான அ�த� அளி=தாD நா@� உEJ � ன ேவ  
சாகா7கைலைய என7!1 பயிGறி= த<த தயைவ ேய  
சாGறG கK� நின7ெக  ெகாJ1ப ேத�� வியைவ ேய.   
என7!� உன7!�   
14 
 
4978   
யா� க�தி எ ைன ஆEட ைதய ஐய ேவா  
யா@  அ�1ெபாG :ைணக� !வ<� ெதா>�2 ெசDய ேவா  
ஓ� கட9� `�ட� அைன=�� அ�ைம அ#ல ேவா  
உைடயாD அவ�7!� எைனN� ஒ�வ  எ : ெசா#ல ேவா.   
என7!� உன7!�   
15  
 
4979   
தைலN� கா^� திK=� ேநா7கி= த�7கி ேனைன ேய  
தாகி= ெதK=த தயைவ நிைன7கி# உ�7! [ைன ேய  
2ைலN� ெகாைலN� தவி�<த ெநறியி# 2னித� மதி7க ேவ  
2!வி= தாைய எ வாD ��1ப ேத=தி= �தி7க ேவ.   
என7!� உன7!�   
16  
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4980   
தாேய என7!= தய9 2K<த த�ண= த<ைத ேய  
தனிேய நி ைன நிைன7க7 கிள�வ ெதன� சி<ைத ேய  
நாேய  எEண� அைன=�� ��=�7 ெகாJ=த பEப ேன  
நா ெசD தவ=தா# என7!7 கிைட=த ந#ல நEப ேன.   
என7!� உன7!�   
17 
 
4981   
ஏறா நிைலயி# விைர<� விைர<தி ெக ைன ஏGறி ேய  
இறகா திற!� ப�க� �>�� எJ=தாD ேபாGறி ேய  
மாறா7 க�ைண எ ேம# ைவ7க வ<த ெத ைன ேயா  
மதியி ேல நி  அ��!? ெசDத தவ<தா  � ைன ேயா.   
என7!� உன7!�   
18  
 
4982   
இட�� வல�� இ�ெவ  றறியா தி�<த எ ைன ேய  
எ#லா� அறிவி= த��ெசD க�ைண எ ைன எ ைன ேய  
நட�� நட.ெசD இட�� என7! ந : கா�� ேய  
நாயி ேனைன வள�7கி  றாDந# ல�த� ஊ�� ேய.   
என7!� உன7!�   
19  
 
4983   
வி�9� கதி�� இ�ெவ  றறிN� விள7க� இ றி ேய  
விழி=� மயகி ேன பா# ெபKய க�ைண ஒ றி ேய  
அ�9� அ�9� இ�ெவ  ெறன7!� அறிய7 கா�� ேய  
அ�ய ேனைன வள�7கி  றாDந# ல�த� ஊ�� ேய.   
என7!� உன7!�   
20 
 
4984   
இ�+� ஒளிN� வ<த வைகைய எEணி எEணி ேய  
இர9� பக^� மயகி ேனைன இனி� நEணி ேய  
அ�+� ெபா�+� ெகாJ=� மய7க� நS7கி7 கா�� ேய  
அ பா# எ ைன வள�7கி  றாDந# ல�த� ஊ�� ேய.   
என7!� உன7!�   
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21 
 
4985   
அEட= தக=�� 2ற=�� உ ற  ஆைண ெச#^ ேத  
அவேன எ#லா� வ#லா  எ : மைறக� ெசா#^ ேத  
பிEட= தக=�� 2ற=�� நிைற<த ெபKய ேசாதி ேய  
ேபேய  அளவி# விள! கி ற ெத ன நSதி ேய.   
என7!� உன7!�   
22 
 
4986   
க�ணா நிதிநி  த ைன7 காண7 கEக� ��7! ேத  
காEேபா� எ : நிைன7!< ேதா:� உட�2 ெபா�7! ேத  
அ��நா டக.ெசD பதக� பா� ஆட விைரவ ேத  
ஆJ� ெபா�ைவ நிைன7க நிைன7க ெந.ச� கைரவ ேத.   
என7!� உன7!�   
23  
 
4987   
அ�ளா� ேசாதி எ @� விளக அளி=த கால= ேத  
அ�ேய  !ைறக� யா9� தவி�<த தி<த ஞால= ேத  
ெபா�ளாD எைனN� நிைன7க வ<த 2�ைம எ ைன ேயா  
ெபா ென  ைறய மதி1ப �தவா= ���2 த ைன ேயா.   
என7!� உன7!�   
24  
 
4988   
என7!� நSN� உன7!� நா@�இ�7!� த ைம ேய  
இ : கா��7 கல7க� தவி�=�7 ெகாJ=தாD ந ைம ேய  
தன7!� ள�த  தைலவ�7 !ளெத  றறிஞ� ெசா#வ ேத  
சKெய  ெறEணி என� மன� களி=� ெவ#வ ேத.   
என7!� உன7!�   
25 
 
4989   
க�ைண1 ெபா�வி# ெபKய ேசாதி= த�வி# கனி=த ேத  
கனி=த ெபKய தனி=த கனிஎ  க�=�� இனி=த ேத  
த�ண= �EJ மகிI9G ேற அ� மகிI?சி ெசா#ல ேவ  
தனி=�7 கைர<த என� க�=தி  தர=த த#ல ேவ.   
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என7!� உன7!�   
26 
 
4990   
எ னா �யி�7!= �ைணவ நி ைன நா � தி7க ேவ  
எ ன தவ.ெசD ேத �  உல! ேளா�ம தி7க ேவ  
ெபா னா� 2ய@� அய@� பிற�� ெபா�<த# அKய ேத  
2ைலய ேன@7 களி=த க�ைண மிக9� ெபKய ேத.   
என7!� உன7!�   
27  
 
4991   
எ கE மணிN� இ�7!� தைலவ நி ைன7 காண ேவ  
எ ன தவ.ெசD ேத �  அய@� அKN� நாண ேவ  
2 கE ஒழி=�= ெத�ளா� அ�த� 2க�� எ ைன ேய  
ெபா�ளாD எEணி வள�7கி  றாDநS என7ேகா� அ ைன ேய.   
என7!� உன7!�   
28  
 
4992   
அறிவி ேல ெசD !Gற� அைன=�� ெபா:=த த றி ேய  
அ��� அளி=தாD யா�ெசD வா�க� இ<த ந றி ேய  
ெசறிவி லாத ெபாறிN� மன�� ெசறி<� நிGக ேவ  
ெசDதாD ேம^� ெதK=தாD சாகா7 க#வி கGக ேவ.   
என7!� உன7!�   
29  
 
4993   
ஒ�நா ழிைகயி# ேயாக நிைலைய உண�=தி மாைல ேய  
ேயாக1 பயைன �>�� அளி=தாD ம:நா� காைல ேய  
தி�நா� நிைலN� தS�=த நிைலN� ெதDவ நிைலN ேம  
சிறிேய  அறிய7 கா��= ெதK=தாD ேவத7 கைலN ேம.   
என7!� உன7!�   
30  
 
4994   
அEட1 பர1பி  திறக� அைன=��அறிய ேவE� ேய  
ஆைச1 ப�ட தறி<� ெதK=தாD அறிைவ= [E� ேய  
பிEட= �யி�க� ெபா�=�� வைகN�பிEட� த ைன ேய  
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பிKN� வைகN� பிKயா வைகN�ெதK=தாD பி ைன ேய.   
என7!� உன7!�   
31 
 
4995   
ேவதா கமக� 2க ற விKைவ ஒ ெறா  றாக ேவ  
விளக விைர<� ெதK=தாD பயி^� ஆைச ேபாக ேவ  
\தா திகைள1 ெபா�=�� ப!தி1 ெபா�=த� �G: ேம  
ெபாDைம நS7கி7 காண7 கா��= ெதK=தாD மG: ேம.   
என7!� உன7!�   
32  
 
4996   
வ�ளா# உ ைன1 பாட1 பாட வாDம ண7! ேத  
வ.ச விைனக� எைனவி� ேடா �= தைலவ ண7! ேத  
எ�ளா �ன� 2கைழ7 ேக�க? ெசவிந ய7! ேத  
எ<தாD தயைவ எE]< ேதா:� உள�வி ய7! ேத.   
என7!� உன7!�   
33  
 
4997   
இைறவா நி ைன7 கனவி ேல@� யா ம ற1ப ேனா  
எ<தாD உலக= தவ�க� ேபா#நா  இனி இற1ப ேனா  
மைறவா சக�� ெபா�+� பய@� மதி7!� மதியி ேல  
வாD7க7 க�ைண 2K<� ைவ=தாD உய�<த பதியி ேல.   
என7!� உன7!�   
34 
 
4998   
தைலவா என7!7 க�ைண அ�த� தரஇ= தல=தி ேல  
தவ�ெசD ேத அ= தவ�� உ ற  அ��வ ல=தி ேல  
அைலவா Kதியி# ���2 ேபால அய@� மா^ ேம  
அைலய என7ேக அளி7கி  றாDநS ேம^� ேம^ ேம.   
என7!� உன7!�   
35  
 
4999   
உைடயாD என7!1 2K<த தயைவ உ ன உ ன ேவ  
உட�2 \K7 கி ற ெதாளி�ெபா  மைலய ெத ன ேவ  
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தைடயா தினிஉ� �ல மல=தி  தைடN� ேபாயிG ேற  
சமய விகGப� எ#லா� நSகி? சமம தாயிG ேற.   
என7!� உன7!�   
36  
 
5000   
மய!< ேதா:� உ�+� 2ற=�� மய7க� நS7கி ேய  
மகிIவி7 கி றாD ஒ�கா# ஊ றி ஒ�கா# [7கி ேய  
உய! மலக� ஐ<�� பைசயG ெறாழி<� ெவ<த ேத  
உ ேப ர��ெபாG ேசாதி வாD7!< த�ண� வ<த ேத.   
என7!� உன7!�   
37 
 
5001   
என7!� நி ைன1 ேபால hதGகE ஈ<�மதைன ேய  
எK1பி= தாDபி  எ>1பி7 ெகாJ=தாD அ�வ மதைன ேய  
சின7! `Gைற உைத1பி= ெதாழி=�? சிைத9 மாGறி ேய  
ேதவ� கGப� பல9� காண? ெசDதாD ேபாGறி ேய.   
என7!� உன7!�   
38 
 
5002   
க�ள� அறிேய  நி னா# கEட கா�சி ஒ : ேம  
க�=தி# உள� ேவேறா� விடய� காேண  எ : ேம  
உ�ள �ைர7கி  ேற நி  அ�ேம# ஆைண � ைன ேய  
உ�ேள விளகி7 காEகி  றாD7கி ெகாளி1ப ெத ைன ேய.   
என7!� உன7!�   
39  
 
5003   
எ ைன அ�ைம ெகாEடாD நா@� நின7! ந#ல ேனா  
எ#லா� வ#ல தைலவ நின7! ந#ல  அ#ல ேனா  
� ைன விைனக� அைன=�� நS7கி அ�த� ஊ�� ேய  
�வ�7 கKய நிைலயி# ைவ=தாD எ ைன நா�� ேய.   
என7!� உன7!�   
40 
 
5004   
ேசாதி மைலயி# கEேட  நி ைன7 கEக ளி7க ேவ  
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�D=ேத  அ�த� அக=�� 2ற=�� பKம ளி7க ேவ  
ஓதி உண�தG கKய ெபKய உண�ைவ நEணி ேய  
ஓதா தைன=��உண�கி ேற நி  அ�ைள எEணி ேய.   
என7!� உன7!�   
41 
 
5005   
ஏ> நிைலக� ஓ!� ெதDவ மாட� ஒ றி ேல  
ஏGறி7 களி7க ைவ=தாD அத ேம# இல! ! றி ேல  
வா>� பKL கவி7!� !ைடN� மதி7!� [L ேம  
மகிI<� ெகாJ=�1 பி @� ெகாJ=தாD மணி1ெபாG காL ேம.   
என7!� உன7!�   
42 
 
5006   
இ<த உலகி# உ�ளா� பல�� மிக9� ந ைம ேய  
எ பா# ெசDய ைவ=தாD இ�நி  அ�ளி  த ைம ேய  
அ<த உலகி# உ�ளா� பல�� எ ைன ேநா7கி ேய  
அ1பா வாழி என9� 2K<தாD அ�ைம யா7கி ேய.   
என7!� உன7!�   
43 
 
5007   
அழியா7 க�ைண அ�த வ�வி  ஓ!� ேசாதி ேய  
அரேச என7!� விள!� ஆதி யா�அ னாதி ேய  
ஒழியா= �யைர ஒழி=த ெபKய க�ைண யாள ேன  
ஒ றாD ஒ றி# உபய மாகி ஒளி�� தாள ேன.   
என7!� உன7!�   
44  
 
5008   
பா^� ேத@� கல<த ெத ன எ @� இனி7க ேவ  
பரம ஞான அ�த� அளி7கி  றாDத னி7க ேவ  
ஏ^� உயி�க� எ#லா� நின7!1 ெபா�வ ெத ப ேர  
இ : ேநா7கி ஓர வார  எ ப� அ ப ேர.   
என7!� உன7!�   
45  
 
5009   
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ஐயா நா ெசD பிைழக� ஏ> கடலி# ெபKய ேத  
அைன=�� ெபா:=த தய9 பிற�7 கKய தKய ேத  
ெமDயா நSெசD உதவி ஒ�ைக� மா: ேவEJ ேம  
ேவEடா ெத ன அறி<�� என7!� ஆைச [EJ ேம.   
என7!� உன7!�   
46  
 
5010   
\த ெவளியி  நட�� ப!தி ெவளியி  ஆ�ட ��  
ேபாக ெவளியி# `=�ம ேயாக ெவளிN� ஆ�ட ��  
நாத ெவளியி# !னி12� பரம நாத நட� ேம  
ந : கா��7 ெகாJ=தாD எ :� நலியா= திட� ேம.   
என7!� உன7!�   
47 
 
5011   
எ�J� இரEJ�இ�எ  ெறன7!? L��7 கா�� ேய  
எ�டா நிைலயி# இ�7க1 2K<தாD இ�J7 `�� ேய  
��ட விைனைய= தS�=� ஞான? Lட�� ேளGறி ேய  
[Eடா ெத :� விளக ைவ=தாD உEைம சாGறி ேய.   
என7!� உன7!�   
48  
 
5012   
அ�ளா� ெபKய ெவளி7!� ேசாதி வ�வ னாகி ேய  
அரL ெச^=�� தனி=த தைலைம1 பரம ேயாகி ேய  
ெபா�ளாD எைனN� உளெகாE டளி=த 2னித நாத ேன  
ேபாG: நாத ��வி# நட.ெசD கமல பாத ேன.   
என7!� உன7!�   
49  
 
5013   
உ�9� அ�9� உபய நிைலN� உைடய நி=த ேன  
உயி�� நிைற<த தைலவ எ#லா� வ#ல சி=த ேன  
ம�9� �Kய வைரN� நிைற<� வய!� பரம ேம  
ம றி# பரமா ன<த நட.ெசD கி ற பிரம ேம.   
என7!� உன7!�   
50  
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5014   
அ ேன எ ைன ஆEட தைலவ அ�ய  உ�ள ேம  
அம�<த �ைணவ என7!7 கிைட=த அ�த ெவ�ள ேம  
ெபா ேன ெபா னி# ெபாலி<� நிைற<த 2னித வான ேம  
2னித வான= ��ேள விள!� 2ரண ஞான ேம.   
என7!� உன7!�   
51 
 
5015   
சமய= ெதDவ� பல9� சிறிய ���ப ெத ன ேவ  
சாGற1 2கி@� சாலா�அ�ளி  ெப�ைம உ ன ேவ  
அைமN� அEட1 ப!தி பல9� அ]வி  ெபா�யி ேல  
அன<த= ெதா ெற  :ைர=�. சாலா நி ெபா  ன�யி ேல.   
என7!� உன7!�   
52 
 
5016   
அ1பா நி ைன அைட<த எ ைன ஒ1பா� யாவ ேர  
ஆறா றக ற நிைலைய அைட<தா  எ ப� ேதவ ேர  
இ1பா ராதி \த� அட! கா^� நி ைன ேய  
ஏ=தி7 களி=� வாIேவ  இதG!� ஐய ெம ைன ேய.   
என7!� உன7!�   
53 
 
5017   
எ ைன மைற=த மைற1ைப நS7கி எ ைன7 கா�� ேய  
இைறவ நிைனN� கா�� வள�=தாD அ�த� ஊ�� ேய  
� ைன மைற7!� எ�டா நின� ெப�ைம த ைன ேய  
� னி மகிI<� பாட1 2K<தாD அ�ைம எ ைன ேய.   
என7!� உன7!�   
54 
 
5018   
எE]< ேதா:� எE]< ேதா:� எ @� இனி7! ேத  
இைறவ நி ைன1 பாட நாவி# அ�த� சனி7! ேத  
கE]� க�=�� நி பா# அ றி1 பிற�பா# ெச#^ ேமா  
கEேட  உ ைன இனிேம# எ ைன மாைய ெவ#^ ேமா.   
என7!� உன7!�   
55 
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5019   
வி<ேதா நாத ெவளிN� கட<� ேம^� நS+ ேத  
ேமைல ெவளிN� கட<�  அ�ய� ஆைண ஆ+ ேத  
அ<ேதா உன� ெப�ைம சிறி�� அறிவா� இ#ைல ேய  
அறி<தா# உ�கி இ ப வ�வ� ஆவ� ஒ#ைல ேய.   
என7!� உன7!�   
56 
 
5020   
இ:க1 பி�=�7 ெகாEேட  பத=ைத இனிநா  விJவ ேனா  
எ<தாD பாத� பி�=த ைகயா# ேவ: ெதாJவ ேனா  
!:க1 பய<� `G:� ஓ�7 !ைல<� ேபாயிG ேற  
ேகாேவ உ ற  அ��சிG ேசாதி எ ன தாயிG ேற.   
என7!� உன7!�   
57 
 
5021   
காD7!� ப�வ� த ைன1 ப>=த ப�வ� ஆ7கி ேய  
கனக சைபயி# ந�7கி  றாDஓ� காைல= [7கி ேய  
நாD7!= தவிசி� ெடா�ெபா  ��N� ந : e�� ேய  
ந�ட நJேவ ைவ=தாD க�ைண அ�த� ஊ�� ேய.   
என7!� உன7!�   
58  
 
5022   
க#ைல ேநா7கி7 கனி<� ப>=த கனிய தா7கி ேய  
கனக சைபயி# ந�7கி  றாDஓ� காைல= [7கி ேய  
2#ைல ��7!� அணிகி  றாDஎ  2 ெசா# மாைல ேய  
2ைன<ெத  உள=தி# இ�7க1 2K<தாD நி ெபாG காைல ேய.   
என7!� உன7!�   
59 
 
5023   
சாத# பிற=த# எ @� அவ=ைத= தவி�=�7 காைல ேய  
தனி=�  அ�ளி  அ�த� 2க��7 ெகாJ=தாD ேமைல ேய  
ஓத# உண�த# உவ=த# என7! நி ெபாG பாத ேம  
உலக விடய7 கா��# ெச#லா ெதன� ேபாத ேம.   
என7!� உன7!�   
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60 
 
5024   
அ�+� ெபா�+� ெபGேற  அ�ய னாகி நா@ ேம  
அ.ேச  மாைய விைனக� ெகா�சிG றளவ ேத@ ேம  
இ�+� நிற=�7 `Gைற= �ர=தி அ��சிG ேசாதி ேய  
எ ற  அக=�� 2ற=�� விள! கி ற தாதி ேய.   
என7!� உன7!�   
61  
 
5025   
காம7 கடைல7 கட<� ெவ!ளி7 கடைல நS<தி ேன   
க�ய மய7க7 கடைல= தாE� அ�ைய ஏ<தி ேன   
ேசம1 ெபா�வி# நடகE ெடன� சி:ைம நSகி ேன   
சிGற� பல=� நடகE Jவ<� மிக9� ஓகி ேன .   
என7!� உன7!�   
62  
 
5026   
தாக# விJத# இரEJ� என7!? சமம தாயிG ேற  
சக=தி# வழ!� மாைய வழ7!= தவி�<� ேபாயிG ேற  
ஏக# சலி=த# இரEJ� இ றி இைள12 நSகி ேன   
எ<தாD க�ைண அ��E � ப1 ெபா�1பி# ஓகி ேன .   
என7!� உன7!�   
63  
 
5027   
உற9 பைகஎ  றிரEJ� என7கி ெகா ற தாயிG ேற  
ஒ ெற  றிரEெட  :ள:� ேபத� ஓ�1 ேபாயிG ேற  
மற9 நிைனெவ  ெற ைன வலி=த வலி12 நSகி ேன   
ம றி# பரமா ன<த நடகE � ப� ஓகி ேன .   
என7!� உன7!�   
64  
 
5028   
உ ைன7கEJ ெகாEேட  கEட 9ட இ ெக ைன ேய  
உலக ெம#லா� கEJ ெகாEட உவ1பி ெத ைன ேய  
எ ைன7 கEJ ெகாEட கால= திைறவ நி ைன ேய  
யா�� கEJ ெகாEடா� இ#ைல யாக ெத ைன ேய.   
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என7!� உன7!�   
65 
 
5029   
மல=தி# 2>=த 2>9� நிகர மா�டா நாயி ேன   
வ�ள# க�ைண அ��E � ப நா�டா  ஆயி ேன   
!ல=தி# !றியி# !ண=தி# ெப�ைம ெகா�ளா நாயி ேன   
ேகாதி# அ��E ெட#லா நல�� உ�ளா  ஆயி ேன .   
என7!� உன7!�   
66 
 
5030   
கைடய நாயி# கைடய நாD7!� கைடய  ஆயி ேன   
க�ைண அ��E � ப நா�J7 !ைடய  ஆயி ேன   
விடய7 கா��# ஓ�= திK<த ெவ�ைள நாயி ேன   
விைடயாD நின7! மிக9� ெசா<த1 பி�ைள ஆயி ேன .   
என7!� உன7!�   
67 
 
5031   
அய@� மா^� ேத�= ேத� அல<� ேபாயி னா�  
அ<ேதா இவ �  ெசDத தவ�யா ெத ப ராயி னா�  
மய@� க�த மா�டா= தவள மாட= �?சி ேய  
வய!� அைணேம# ைவ=தாD சிறிய நாைய ெம?சி ேய.   
என7!� உன7!�   
68 
 
5032   
வ#லாD உன� க�ைண அ�ெத  வாD7! வ<த ேத  
மல�� மாைய7 !ல�� விைனN� �>�� ெவ<த ேத  
எ#லா நல�� ஆன அதைன உEJ வ<த ேத  
இறவா ெத :� ஓ!� வ�வ� என7! வ<த ேத.   
என7!� உன7!�   
69 
 
5033   
சிGற� பல=தி# நடகE டவ�காG ெபா�ெகா� 2#ல ேத  
சி��� �த#ஓ� ஐ<� ெதாழி^� ெசDய வ#ல ேத  
பGற� பல=தி# ைவ=தா� த�ைம1 பணிN� ப=த ேர  
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பரம பத=த� எ : பக�வ� பரம �=த ேர.   
என7!� உன7!�   
70 
 
5034   
சி��� �த#ஓ� ஐ<� ெதாழி^� ெசDெய  ெற ைன ேய  
ெச#வ1 பி�ைள யா7கி வள�7கி  றாDஇ ெத ைன ேய  
ெத���= தி�1ெபாG பத=ைத7 கா�� அ�த� ஊ�� ேய  
திகழ நJைவ= தாDச  மா�7க சக�`�� ேய.   
என7!� உன7!�   
71 
 
5035   
அ�ய ஆ7கி1 பி�ைளஆ7கி ேநய ஆ7கி ேய  
அ�க�ஆ7கி7 ெகாEடாD எ ைன அவல� நS7கி ேய  
ப�N ேளா�� வா@ ேளா�� இதைன ேநா7கி ேய  
பதிN� ஓர வார  எ ப� பK9 ேத7கி ேய.   
என7!� உன7!�   
72 
 
5036   
அEணா எைனN� ெபா�ெள  ெறEணி இர9� பக^ ேம  
அக=�� 2ற=�� திKகி  றாDஇY 9லெக  2க^ ேம  
தEணா ர�த� மிக9� என7!= த<த த றி ேய  
தனிேய இ @� த�கி  றாDஎ  னறிவி  ஒ றி ேய.   
என7!� உன7!�   
73 
 
5037   
ேவதா கம=தி  அ�N� நJ9� ��N மG: ேம  
ெவ�ட ெவளிய தாகி விளக7 கEேட  �G: ேம  
நாதா சிறிய நாD7!� கைடேய  �G:� கEட ேத  
நாேனா கEேட  எ<தாD க�ைண நா�ட� கEட ேத.   
என7!� உன7!�   
74 
 
5038   
2>வி# 2>=த 2>9� நிகர1 ேபாதா நாயி ேன   
ெபா�வி# ந�7!� தைலவ நின7ேக அ�ைம ஆயி ேன   

RangaRakes tamilnavarasam.com



த>வG கKய ெபKய �Kய= த�ப= ேதறி ேன   
தனி=த1 பாேலா� தவள மாட= தி�<� ேதறி ேன .   
என7!� உன7!�   
75  
 
5039   
கைடய  என� ெகா�ய க�ன ெந.ச7 க#ைல ேய  
கனிய தா7கி= [7கி7 ெகாEடாD �Kய= ெத#ைல ேய  
உைடயாD �Kய= தல=தி  ேம#நி  ேறா!< தல=தி ேல  
உ பா# இ�7க ைவ=தாD எ ைன உவ<� வல=தி ேல.   
என7!� உன7!�   
76  
 
5040   
அறி<த நா�க� ெதாடகி இGைற1 பகலி  வைரN ேம  
அ�ேய  ப�ட பா�ைட நிைன7கி# க#^� கைரN ேம  
எறி<த1 பாJ �>�� ெபKய இ ப மாயிG ேற  
எ<தாD க�ைண என7! மிக9� ெசா<த மாயிG ேற.   
என7!� உன7!�   
77 
 
5041   
பனிரE டாEJ ெதாடகிஇGைற1 பகலி  வைரN ேம  
ப�யி# ப�ட பா�ைட நிைன7கி# மைலN� கைரN ேம  
�னியா த<த1 பாJ �>�� Lகம தாயிG ேற  
�ைரேய நி ெமD அ�ளி ெகன7!? ெசா<த மாயிG ேற.   
என7!� உன7!�   
78  
 
5042   
ஈரா றாEJ ெதாடகிஇGைற1 பகலி  வைரN ேம  
எளிேய  ப�ட பா�ைட நிைன7கி# இ��2� கைரN ேம  
ஏராD அ<த1 பாJ �>�� இ ப மாயிG ேற  
இைறவா நி ெமD அ�ளி ெகன7!? ெசா<த மாயிG ேற.   
என7!� உன7!�   
79 
 
5043   
பா�டா# உன� பத=ைத நா�1 பாJ� வாய ேர  
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பதிேய இ<த உலகி# என7! மிக9� ேநய ேர  
நா�டா� எனி@� நி ைன உள=� நா�டா� ஆயி ேலா  
நயேவ  சிறி�� நய=த# கய7!� எ��7 காயி ேலா.   
என7!� உன7!�   
80 
 
5044   
சி ன வய� ெதாடகி எ ைன7 கா7!� ெதDவ ேம  
சிறிேய  மய!� ேதா:� மய7க� தS�7!� ெதDவ ேம  
எ ைன அவ=ைத7 கட#நி  றிங  எJ=த ெதDவ ேம  
எ#லா நல�� த��இ  ன�த� ெகாJ=த ெதDவ ேம.   
என7!� உன7!�   
81  
 
5045   
அ?ச� தS�=தி ெக ைன ஆ�ெகாE ட�+� அ�த ேன  
அ�ேய  பிைழக� அைன=�� ெபா:=�� அம�<த அ�த ேன  
இ?ைச யா9� ��=�7 ெகாJ=�� இல!� !ரவ ேன  
எ :� இறவா7 க#வி அ�ேயG கீD<த !ரவ ேன.   
என7!� உன7!�   
82 
 
5046   
உ�+� 2ற=�� க�ைண அ�த� ஊ�J� அ ைன ேய  
ஓதா �ணர உண�� உண�ைவ உத9� அ ைன ேய  
ெத�+� க�ைண? ெசேகா# ெச^=த? ெசDத அ1ப ேன  
ெச#வ1 பி�ைள யா7கி எ @� ேச�<த அ1ப ேன.   
என7!� உன7!�   
83  
 
5047   
இர9� பக^� எ ைன7 கா=�� இ�7!� இைறவ ேன  
எ#லா உல!� 2கழ எைனேம# ஏG:� இைறவ ேன  
கர9 நிைனயா ெதன7! ெமD�ைம கா�J� �ைணவ ேன  
களி=ெத  தைனN� ச மா�7 க=தி# நா�J� �ைணவ ேன.   
என7!� உன7!�   
84 
 
5048   

RangaRakes tamilnavarasam.com



சG:� வ�<த1 பாரா ெத ைன= தா!� ேநய ேன  
தா நா  எ : பிK=தG கKய தர=� ேநய ேன  
�G:� தனைத என7!7 ெகாJ=� �ய!� ேநய ேன  
� ேன நா ெசD தவ=தி# என7!� �ைள=த ேநய ேன.   
என7!� உன7!�   
85 
 
5049   
ேநயா நி ைன நிைன7க நிைன7க ெந.ச� களி7! ேத  
ெந�ய விழிக� இரEJ� இ ப நS�� ளி7! ேத  
ஓயா �ன� ெப�ைம நிைன7க உவைக நSJ ேத  
உைர1பா� எவ�எ  :லகி# பலைர ஓ�= ேதJ ேத.   
என7!� உன7!�   
86 
 
5050   
ெபா ேன நி ைன உ ன உட�2 2ளக� �J ேத  
ெபா�ைவ7 காண உ�ேள ஆைச ெபாகி ஆJ ேத  
எ ேன பிற�த� வர9 ேநா7க7 கEக� ெவ��2 ேத  
எ<தாD வரைவ நிைன7க7 களி121 ெபாகி= த��2 ேத.   
என7!� உன7!�   
87 
 
5051   
மணிேய நி ைன1 ெபா�வி# கEட மனித� ேதவ ேர  
மனித� கEணிG ப�ட 2#^� மர�� ேதவ ேர  
அணிேய நி ைன1 பாJ� அ�ய� தாேமா �வ ேர  
அவைர7 கEடா� அவைர7 கEடா� அவ�க� �வ ேர.   
என7!� உன7!�   
88 
 
5052   
வாIேவ நின� நடகE டவைர? L=த� எ ப ேனா  
மலக� � :� தவி�=த L=த �=த� எ ப ேனா  
ஏIேவ தைனN� நS7கி வா>� நி=த� எ ப ேனா  
எ#லா� ெசDய வ#ல ஞான சி=த� எ ப ேனா.   
என7!� உன7!�   
89  
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5053   
சிவேம நி ைன1 ெபா�வி# கEட ெச#வ� த�ைம ேய  
ேதவ� கEJ ெகாEJ வண! கி றா� இ�ைம ேய  
தவேம 2K<� நி ைன உண�<த சா<த சி=த ேர  
த!�ஐ< ெதாழி^� தாேம இயGற வாD<த சி=த ேர.   
என7!� உன7!�   
90  
 
5054   
ஐவ ரா^� நி ைன அறிதG க�ைம அ�ைம ேய  
ஆேர அறிவ� மைறN� அறியா நின� ெப�ைம ேய  
ெபாDவ ராத வாDெகாE J ைன1 ேபாG:� அ ப ேர  
ெபா�ேள நி ைன அறிவ� அவேர அழியா இ ப ேர.   
என7!� உன7!�   
91 
 
5055   
எ ைன7 கா��எ @� இல!� நி ைன7 கா��ேய  
இறகா நிைலயி# ஏGறி ஞான அ�த� ஊ�� ேய  
ெபா ைன7 கா��1 ெபா ேன நின� 2கைழ1 பா� ேய  
2<தி களி7க ைவ=தாD அழியா ெத ைன நா� ேய.   
என7!� உன7!�   
92 
 
5056   
அEட ேகா� அைன=�� கா]� கEக� எDதி ேய  
அறி<ேத  அைக7 கனிேபா# அவGறி# உ�ள ெசDதி ேய  
பிEட ேகா� �>��காண1 ெபG: நி ைன ேய  
ேபசி1 ேபசி விய7கி  ேற இ1 பிறவி த ைன ேய.   
என7!� உன7!�   
93  
 
5057   
சிGற� பல=தி  நடன� கா��? சிவ=ைத7 கா�� ேய  
சிற1பாD எ#லா� வ#ல சி=தி= திற=ைத7 கா�� ேய  
!Gற� பல9� தS�=ெத  தன7ேகா� ��N� e�� ேய  
ேகாேவ நSN� எ @� கல<� ெகாEடாD நா�� ேய.   
என7!� உன7!�   
94  
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5058   
L=த நிைலயி  நJநி  ெற!� ேதா :� ேசாதி ேய  
�Kய ெவளிைய7 கட<த1 பா^� �ல!� ேசாதி ேய  
சி=த� உள=தி# Lட�ெசD ேதா!� ெதDவ? ேசாதி ேய  
சிGற� பல=தி# நட.ெசD ெதன7!� சிற<த ேசாதி ேய.   
என7!� உன7!�   
95 
 
5059   
அ ேற எ ைன அ�ய ஆ7கி ஆEட ேசாதி ேய  
அத பி  பி�ைள ஆ7கிஅ��இ களி=த ேசாதி ேய  
ந ேற மீ�J� ேநய  ஆ7கிநய<த ேசாதி ேய  
நா@� நSN� ஒ ெற  :ைர=�ந#! ேசாதி ேய.   
என7!� உன7!�   
96  
 
5060   
நSேய வலி<தி ெக ைன ஆEட நSதி? ேசாதி ேய  
நி ைன1 பாட எ ைன வள�7!� நிமல? ேசாதி ேய  
தாேய எனவ< ெத ைன7 கா=த த�ம? ேசாதி ேய  
த ைம பிறரா# அறிதG கKய தைலைம? ேசாதி ேய.   
என7!� உன7!�   
97 
 
5061   
சாகா7 க#விஎன7!1 பயிGறி= த<த ேசாதி ேய  
த ேன� ��ஒ  ெறன� ��யி# தK=த ேசாதி ேய  
ஏகா7 கர1ெபாG படீ=ெத ைன ஏG: ேசாதி ேய  
எ#லா� வ#ல சி=திஆ�சி ஈD<த ேசாதி ேய.   
என7!� உன7!�   
98  
 
5062   
ேசாதி எைவN� விளக விள!� ேசாதி வாழி ேய  
�Kய ெவளியி  நJநி  ேறா!� ேசாதி வாழி ேய  
eதி லாெமD? சிGற� பல=�? ேசாதி ெவ#க ேவ  
�லக1 ெபா ன� பல=தி# ஆJ� ேசாதி ெவ#க ேவ.   
என7!� உன7!�   
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99  
 
5063   
L=த சிவச  மா�7க நSதி? ேசாதி ேபாGறி ேய  
LகவாI வளி=த சிGற� பல=�? ேசாதி ேபாGறி ேய  
L=த Lட�1ெபாG சைபயி# ஆJ� ேசாதி ேபாGறி ேய  
ேசாதி �>�� விளக விள!� ேசாதி ேபாGறி ேய.   
  
100  
 
  
என7!� உன7!� இைச<த ெபா�=த� எ ன ெபா�=த ேமா  
இ<த1 ெபா�=த� உலகி# பிற�7 ெகD�� ெபா�=த ேமா.  
 
 
 
தி�?சிGற�பல�   
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தி�வ��பா 
இராமலிக அ�க� (வ�ளலா�) அ�ளிய�  

 
ஆறா� தி��ைற - நா கா� ப!தி  
பாட#க� (5064 -5818)  

 
தி�*சி,ற�பல� 
  
ஆறா� தி��ைற - நா கா� ப!தி - பாட#க� (5064 -5818)  
 
113. அ�பல/தரேச 
 
நாமாவளி  
 
 
சி1�  
 
5064.   
சிவசிவ கஜ�க கணநா தா  
சிவகண வ1தித !ணந4 தா.   
1  
 
5065   
சிவசிவ சிவசிவ த/�வ ேபாதா  
சிவ!� பரசிவ ச5�க நாதா.(374)   
2  
 
  
(374)ஆ பா. பதி8ைப/ தவிர ம,ைற8 பதி8:க� அைன/தி<�  
"அ�பல/தரேச" �தலாக நாமாவளி ெதாட!கிற�. ஆ. பா.பதி8பி# ம�?�  
இ@விர5? நாமாவளிகA� � ைவBக8 ெப,C "அ�பல/தரேச" D றாவதாக  
ைவBக8ெப,C�ள�. இCBக� இர/தின �தலியா�, ேவ�டவல� ஜமீ தா�  
அ8பாசாமி ப5டாGயா� இ@வி�வG  ப�களி# ம�?ேம இ@விர5?  
நாமாவளிக� காண8 ெபCவதாH�, கிைட/த ம,ைற8 ப�களி# இைவ இ#ைல 
எ C�,  
அவ,றி# "அ�பல/தரேச" எ பேத ெதாடBக� எ C� ஆ. பா. !றிBகிறா�.  
இ8பதி8பி# இ@வி� நாமாவளிகA� தனியாக எ5ணிட8 ெப,C/ தனி8ப?/திB  
கா�ட8 ெப,C�ளன.அ�பல/தரேச என/ ெதாட!� நாமாவளிB! 
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இ@விர5ைடH�  
கா8பாகB ெகா�ளலா�.  
 
5066   
அ�பல/ தரேச அ�ம�1 ேத  
ஆன1த/ ேதேன அ��வி�1 ேத.   
1  
 
5067   
ெபா�நட/ தரேச :5ணிய ேன  
:லவெர லா�:கJ க5ணிய ேன.   
2  
 
5068   
மைலத� மகேள மடமயி ேல  
மதி�க அ�ேத இள!யி ேல.   
3  
 
5069   
ஆன1தB ெகா�ேய இள�பி� ேய  
அ,:த/ ேதேன மைலமா ேன.   
4  
 
5070   
சிவசிவ சிவசிவ சி மய ேதஜா  
சிவL1 தர!M சிதநட ராஜா.   
5  
 
5071   
படன விேவக பர�பர ேவதா  
நடன சேபச சித�பர நாதா.   
6  
 
5072   
அGபிர மாதிய� ேத�ய நாதா  
அரகர சிவசிவ ஆ�ய பாதா.   
7  
 
5073   
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அ1தண அகண அ�பர ேபாகா  
அ�பல ந�பர அ�பிைக பாகா.   
8 
 
5074   
அ�பர வி�ப சித�பர நாதா  
அMசித ரMசித !Mசித பாதா.   
9 
 
5075   
த1திர ம1திர ய1திர பாதா  
சகர சகர சகர நாதா.   
10 
 
5076   
கனக சித�பர ககர :ரஹர  
அனக பர�பர சகர ஹரஹர.   
11 
 
5077   
சகல கலா5ட சராசர காரண  
ச!ண சிவா5ட பராபர Oரண.   
12 
 
5078   
இBகைர கட1தி�# அBகைர ேய  
இ�8ப� சித�பர ச�Bகைர ேய.   
13 
 
5079   
எ Pயி� உட�ெபா? சி/தம ேத  
இனி8ப� நடராஜ :/த� ேத.   
14 
 
5080   
ஐய� தி�*சைப ஆடக ேம  
ஆ?த# ஆன1த நாடக ேம.   
15 
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5081   
உ/தர ஞான சித�பர ேம  
சி/திஎ லா1த�� அ�பரேம.   
16 
 
5082   
அ�பல வாசிவ மாேத வா  
வ�பல வாவி! வாவா வா.   
17 
 
5083   
நடராஜ  எ#லா�B!� ந#லவ ேன  
ந#லஎ லா�ெசய வ#லவ ேன.   
18 
 
5084   
ஆன1த நாடக� க5ேடா ேம - பர  
மான1த ேபானக� ெகா5ேடா ேம.   
19 
 
5085   
சகள உபகள நி�கள நாதா  
உகள சததள மகள பாதா.   
20 
 
5086   
ச1தத ��சிவ சகர பஜன�  
சகித� எ ப� ச,சன வசன�.   
21 
 
5087   
சகர சிவசிவ மாேத வா  
எகைள ஆ�ெகாள வாவா வா.   
22 
 
5088   
அரகர சிவசிவ மாேத வா  
அ�ள� த�தர வாவா வா.   
23 
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5089   
நடனசி காமணி நவமணி ேய  
திடனக மாமணி சிவமணி ேய.   
24 
 
5090   
நடமி?� அ�பல ந மணி ேய  
:டமி? ெச�பல ெபா மணி ேய.   
25 
 
5091   
உவ�டா� சி/திB!� உ�ள� ேத  
ெதவி�டா� தி/திB!� ெத�ள� ேத.   
26 
 
5092   
நடராஜ வ�ளைல நா?த ேல  
ந�ெதாழி லா�விைள யா?த ேல.   
27 
 
5093   
அ��ெபா� நடமி? தா5டவ ேன  
அ��ெப�M ேசாதிஎ  ஆ5டவ ேன.   
28 
 
5094   
நடராஜ மாணிBக� ஒ ற� ேவ  
ந5Vத# ஆணி8ெபா  ம ற� ேவ.   
29 
 
5095   
நடராஜ பலம� ந�பல ேம  
நடமா? வ�தி� அ�பல ேம.   
30 
 
5096   
நடராஜ� பா�ேட நC�பா�?  
ஞால/தா� பா�ெட#லா� ெவC�பா�?.   
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31 
 
5097   
சித�பர8 பா�ேட தி�8பா�?  
ஜ4வ�க� பா�ெட#லா� ெத�8பா�?.   
32 
 
5098   
அ�பல8 பா�ேட அ��பா�?  
அ#லாத பா�ெட#லா� ம��பா�?.   
33 
 
5099   
அ�பல வாணைன நா�ன ேன  
அவன� யாெரா?� W�ன ேன.   
34 
 
5100   
த�பத மா�:கJ பா�ன ேன  
த1தன எ CW/ தா�ன ேன.   
35 
 
5101   
நா ெசா ன பாட<� ேக�டா ேர  
ஞான சித�பர நா�டா ேர.   
36 
 
5102   
இனி/�ய� படமா�ேட  வி�ேட ேன  
எ !� ேம#ஆைண இ�ேட ேன.   
37 
 
5103   
இனி8பா? படமா�ேட  வி�ேட ேன  
எ ன8ப  ேம#ஆைண இ�ேட ேன.   
38 
 
5104   
ச மா�Bக� ந மா�Bக� ந மா�Bக�  
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சகமா�Bக� � மா�Bக� � மா�Bக�.   
39 
 
5105   
நாதா1த நா�?B! நாயக ேர  
நடராஜ ேரசபா நாயக ேர.   
40 
 
5106   
நா ெசா#<� இ�ேகள 4� ச/திய ேம  
நடராஜ எனி#வ�� நி/திய ேம.   
41 
 
5107   
ந#ேலா� எ#லா�B!� சபாபதி ேய  
ந#வர� ஈH� தயாநிதி ேய.   
42 
 
5108   
நடராஜ� த�நட� ந னட ேம  
நட�:G கி ற�� எ னிட ேம.   
43 
 
5109   
சிவகாம வ#லிB! மா8பி�ைள ேய  
தி�வாள  நா அவ  சீ�8பி�ைள ேய.   
44 
 
5110   
சிவகாம வ#லிைய* ேச�1தவ ேன  
சி/ெத#லா� ெசZதிட/ ேத�1தவ ேன.   
45 
 
5111   
இறவா வர�த� ந,சைப ேய  
எனமைற :கJவ� சி,சைப ேய.   
46 
 
5112   
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எ இ� க5V� இ�1தவ ேன  
இறவா த�A� ம�1தவ ேன.   
47 
 
5113   
சி,சைப அ8பைன உ,ேற ேன  
சி/திஎ லா�ெசய8 ெப,ேற ேன.   
48 
 
5114   
அ�பல வாண�த� அ�யவ ேர  
அ�ளர சா�மணி ��யவ ேர.   
49 
 
5115   
அ��ெப�MேசாதிையB க5ேட ேன  
ஆன1த/ ெத�ள� �5ேட ேன.   
50 
 
5116   
இ��ெப� மாையைய வி5ேட ேன  
எ#லா�ெசZ சி/திையB ெகா5ேட ேன.   
51 
 
5117   
க�ணா நிதிேய !ணநிதி ேய  
கதிமா நிதிேய கலாநிதி ேய.   
52 
 
5118   
த�ணா பதிேய சிவபதி ேய  
தனிமா பதிேய சபாபதி ேய.   
53 
 
5119   
க�ணா நிதிேய சபாபதி ேய  
கதிமா நிதிேய பLபதி ேய.   
54 
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5120   
சபாபதி பாத� தேபா8ர சாத�  
தயாநிதி ேபாத� சேதாதய ேவத�.   
55 
 
5121   
க�ணா� பரவர கரசிவ பவபவ  
அ�ணா� பரதர ஹரஹர சிவசிவ.   
56 
 
5122   
கனகா கர:ர ஹரசிர கரதர  
க�ணா கரபர Lரவர ஹரஹர.   
57 
 
5123   
கனக சபாபதி பLபதி நவபதி  
அனக உமாபதி அதிபதி சிவபதி.   
58 
 
5124   
ேவதா1த பரா�பர ஜயஜய(375)  
நாதா1த நடா�பர ஜயஜய.   
59 
 
  
(375). ச[தய - ஆ. பா. பதி8:.   
 
 
5125   
ஏகா1த ச�ேவச சேமாதம  
ேயாகா1த நேடச நேமாநம.   
60 
 
5126   
ஆதா�பர ஆடக அதிசய  
பாதா�:ஜ நாடக ஜயஜய.   
61 
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5127   
ேபாதா1த :ேரச சிவாகம  
நாதா1த நேடச நேமாநம.   
62 
 
5128   
ஜால ேகாலகன கா�பர சாயக  
கால காலவன கா�பர நாயக.   
63 
 
5129   
நாத பாலL ேலாசன வ�/தன  
ஜாத ஜாலவி ேமாசன நி�/தன.   
64 
 
5130   
சதபG சத[ப சதமத விதபவ  
சிதபG கதபத சிவசிவ சிவசிவ.   
65 
 
5131   
அரகர வரLப கரகர பவபவ  
சிர:ர Lரபர சிவசிவ சிவசிவ.   
66 
 
5132   
உபல சிரதல Lபகண வகண  
Lபல கரதல கணபண ககண.   
67 
 
5133   
அபயவ ரதகர தல:G காரண  
உபயப ரதபத பரபG Oரண.   
68 
 
5134   
அகரஉ கரLப கரவர சினகர  
தகரவ கரநவ :ரசிர தினகர.   
69 
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5135   
வகரசி கரதின கரசசி கர:ர  
மகரஅ கரவர :ரஹர ஹரஹர.   
70 
 
5136   
பரமம1 திரசக ளாகன கரணா  
படனத1 திரநிக மாகம சரணா.   
71 
 
5137   
அன1தேகா �!ண கரகர ெஜாலிதா  
அக5டேவ தசிர கரதர பலிதா.   
72 
 
5138   
பGOரண ஞானசி த�பர  
பதிகாரண நாதப ர�பர.   
73 
 
5139   
சிவஞானப தாடக நாடக  
சிவேபாதப ேராகள Wடக.   
74 
 
5140   
சகல ேலாகபர காரக வாரக  
சபள ேயாகசர Oரக தாரக.   
75 
 
5141   
ச/வ ேபாதக தாரண த மய  
ச/ய ேவதக Oரண சி மய.   
76 
 
5142   
வரேக சா1த மேகாதய காGய  
பரபா சா1த Lேகாதய ]Gய.   
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77 
 
5143   
பளித த4பக ேசாபித பாதா  
லளித ^பக _தாபித நாதா.   
78 
 
5144   
அனி�த(376) ேகாபக� ணா�பக நா தா  
அமி�த ^பத� ணா�:ஜ பா தா.   
79 
 
  
(376). அP�த - ச. �. க. பதி8:.   
 
 
5145   
அ�ேபா �கபத அரகர ககர  
ச�ேபா சிவசிவ சிவசிவ சகர.   
80 
 
5146   
சித�பிர காசா பர�பிர கா சா  
சித�ப ேரசா Lய�பிர கா சா.   
81 
 
5147   
அ��பிர காச� பர8பிர காச�  
அக8பிர காச� சிவ8பிர காச�.   
82 
 
5148   
நட8பிர காச� தவ8பிர காச�  
நவ8பிர காச� சிவ8பிர காச�.   
83 
 
5149   
நாத பர�பர ேன பர - நாத சித�பர ேன  
நாத திக�பர ேன தச - நாத Lத1தர ேன.   
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84 
 
5150   
ஞான நட/தவ ேன பர - ஞானிஇ ட/தவ ேன  
ஞான வர/தவ ேன சிவ - ஞான :�தவ ேன.   
85 
 
5151   
ஞான சபாபதி ேய மைற - நா? சதாகதி ேய  
த4ன தாயாநிதி ேய பர - ேதவி உமாபதி ேய.   
86 
 
5152   
:/த�த�� ேபாதா வி/த�த�� தாதா  
நி/த�த�� பாதா சி/த�தி�� பாதா.   
87 
 
5153   
ந?நா� ந?நா� நடமா? பதிேய  
நடராஜ நடராஜ நடராஜ நிதிேய.   
88 
 
5154   
ந?நா� ெயா?W� நடமா?� உ�ேவ  
நடராஜ நடராஜ நடராஜ !�ேவ.   
89 
 
5155   
ந?நா� இைடநா� நடமா?� நலேம  
நடராஜ நடராஜ நடராஜ பலேம.   
80 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

114. ச�ேபா சகர  
 
சி1�  
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5156.   
த�!Cவ�: மகநிர�: சக�இய�:� ந�ெகா`ெகா�:  
சகரச�: சகரச�: சகரச�: சகரச�:.   
1 
 
5157   
ச1த�இய C அ1தண�ந C ச1தத�நி C வ1தன�எ C  
ச1திெசZம C ம1திர�ஒ C சகரச�: சகரச�:.   
2 
 
5158   
நன�தைலவ 4தி நட1தி?சாதி நல�ெகாA�ஆதி நட�:Gந4தி  
தின�கைலஓதி சிவ�த��ஓதி சித�பரேஜாதி சித�பரேஜாதி.   
3 
 
5159   
நக8ெப�Mேசாதி Lக8ெப�Mேசாதி  
 
நவ8ெப�Mேசாதி சிவ8ெப�Mேசாதி  
அக8ெப�Mேசாதி நட8ெப�Mேசாதி  
 
அ��ெப�M ேசாதி அ��ெப�M ேசாதி.   
4 
 
5160.   
உைமBெகா�பாதி ெகா?/த��ந4தி  
 
உவ8:Cேவதி நவ8ெப�வாதி  
அைம/தி?Oதி அக/தி?�ஆதி  
 
அ��சிவேஜாதி அ��சிவேஜாதி.   
5 
 
5161   
ஓதஅட கா�மட கா�ெதாட கா�  
 
ஓைகஒ? கா�த? கா�ந? கா�  
]தமல கா�வில கா�கல கா�  
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ேஜாதிபரM ேஜாதிLயM ேஜாதிெப�M ேஜாதி.   
6 
 
5162   
ஏத�ய கா�கய கா�மய கா�  
 
ஏறிஇற கா�உற கா�கற கா�  
]தமிண கா�பிண கா�வண கா�  
 
ேஜாதிபரM ேஜாதிLயM ேஜாதிெப�M ேஜாதி.   
7 
 
5163   
அகரசபாபதி சிகரசபாபதி அனகசபாபதி கனகசபாபதி  
மகரசபாபதி உகரசபாபதி வரதசபாபதி சரதசபாபதி.   
8 
 
5164   
அமலசபாபதி அபயசபாபதி அ�தசபாபதி அகிலசபாபதி  
நிமலசபாபதி நி:ணசபாபதி நிலயசபாபதி நிபிடசபாபதி.   
9 
 
5165   
பரநட�சிவ சித�பரநடேம பதிநட�சிவ சபாபதிநடேம  
தி�நடன�பர !�நடேம சிவநட�அ�பர நவநடேம.   
10 
 
5166   
அ�பல/ெதா�நட� உ�நடேம அ�நட� ஒ�நட� தி�நடேம  
எ�பல/ெதா�நட� ெப�நடேம இத பர/தி?நட� !�நடேம.   
11 
 
5167   
அMேசாடMசைவ ஏலாேத அேகா�ெகன# ஆகாேத  
 
அ1ேதாெவ1�ய� ேசராேத அMேசாகMLக� ஓவாேத  
தMேசாப�ெகாைல சாராேத ச1ேதாட�சிவ மா�ஈேத  
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ச�ேபாசகர மாேதவா ச�ேபாசகர மாேதவா.   
12 
 
5168   
எ1தாZ எ றி�# இ1தா ந�பத� எ ற4 H�பர ம றா ?�பத  
 
எ ேறா �1தன ந றா மகண ெவேகா மகள ெவMசா ெநMசக  
ச1ேத கெகட ந1தா ம1திர ச1ேதா ட�ெபற வ1தா ள1தண  
 
ச�ேபா சகர ச�ேபா சகர ச�ேபா சகர ச�ேபா சகர.   
13 
 
5169   
நMேசா எ றி? நேகா பெகட ந ேற த1தைன ந1தா ம1தண  
 
ந�பா ெநMசி# நிர�பா ந�பர ந�பா ந�பதி ய�பா த�பதி  
தMேசா ெவ றவ� தMேசா ப1ெதC த1தா வ1தன b1தா� த1தி?  
 
ச�ேபா சகர ச�ேபா சகர ச�ேபா சகர ச�ேபா சகர.   
14 
 
5170   
ெபா�நிைல அ��வ� ெபா�வினி# நிைறவ�  
 
ெபா�நல� உைடய� ெபா�நட� இ?வ�  
அ�பர� அ�பதி அ�ெபா�� அ�சிவ�  
 
அரஅர அரஅர அரஅர அரஅர.   
15 
 
5171   
நவநிைல த�வ� நவவ� [Cவ�  
 
நவெவளி ந?வ� நவநவ நவம�  
சிவெமP� அ�பத� அ�கதி அ�ெபா��  
 
சிவசிவ சிவசிவ சிவசிவ சிவசிவ.   
16 
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5172   
ச1திர தரசிர L1தர Lரவர  
 
த1திர நவபத ம1திர :ரநட  
சகர சிவசிவ சகர சிவசிவ  
 
சகர சிவசிவ சகர சிவசிவ.   
17 
 
5173   
வானசி,கன ம1திரத1திர வாதசி,!ண ம1தணவ1தண  
 
வாரச,சன வ1திதசி1தித வாமஅ,:த மகைலமகல  
ஞானசி,Lக சகரககர ஞாயச,!ண வகணஅகண  
 
நாதசி,பர வ�பரந�பர நாதத,பர வி�பசித�பர.   
18 
 
5174   
பாரத/�வ பMசகரMசக பாதச/�வ சகஜபகஜ  
 
பாலநி/திய வ�பகந�பக பாச:/தக ப5�தக5�த  
நாரவி/தக சகிதவிகித நாடக/தவ ந�பதிநகதி  
 
நாதசி,பர ந�பரஅ�பர நாதத,பர வி�பசித�பர.   
19 
 
5175   
பதந�:C பவ�இ!C பவசகட� அறநி றி?  
 
பரம�ெபா� நட�எ தன �ள�ந�:ற அ��அ�பர  
சித!Mசித பதரMசித சிவL1தர சிவம1திர  
 
சிவசகர சிவசகர சிவசகர சிவசகர.   
20 
 
5176   
கலக1த�� அவல�பன கதிந�பல நித��  
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கனக1த� மணிம CC கதித1த�� உடலM  
சலச1திர  எனநி றவ� த`[�பத சரண�  
 
சரண�பதி சரண�சிவ சரண�!� சரண�.   
21 
 
5177   
எனெத ப�� நினெத ப�� இ�எ Cண� த�ண�  
 
இன�ஒ ற� பிறித ெறன இைசகி ற� பரம�  
தனெத ப� மனெத ப� ஜகெம றைன சரண�  
 
சரண�பதி சரண�சிவ சரண�!� சரண�.   
22 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

115. சிவேபாக� 
 
சி1�  
 
5178.   
ேபாக� Lகேபாக� சிவேபாக� அ�நி/திய�  
ஏக� சிவ�ஏக� சிவ�ஏக� இ�ச/திய�.   
1 
 
5179   
நலமகல� உC�அ�பல நடன�அ� நடன�  
பலந க�� சிவசகர படன�அ� படன�.   
2 
 
5180   
]�ம P� இ1ைதேய ]ட#எ ன வி1ைதேய  
ேகா�வி5ட சி1ைதேய ேகாயி#ெகா5ட த1ைதேய.   
3 
 
5181   
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அ :�1� சி1ைதேய அ�பலெகா� வி1ைதேய  
இ பெம ப  எ1ைதேய எ1ைதத1ைத த1ைதேய.   
4 
 
5182   
ஞானசி/தி :ர/தேன நாதச/தி பர/தேன  
வான�ஒ/த தர/தேன வாதவி/ைத வர/தேன.   
5 
 
5183   
ந4எ ன8ப  அ#லவா நினB!�இ னM ெசா#லவா  
தாயி மிBக ந#லவா ச�வசி/தி வ#லவா.   
6 
 
5184   
பல/தி#த ன� பல/தி#ெபா ன� பல/தி#� P� நல/தேன  
பல/தி#ப P� பர/தி#� P� பர/தி#ம P� !ல/தேன.   
7 
 
5185   
ஆயவாய ேநயேஞய மாயஞாய வாதிேய  
cயவாய காயேதய ேதாயேமய ேஜாதிேய.   
8 
 
5186   
ஆதவாத ேவதகீத வாதவாத வாதிேய  
]தவாத பாதநாத ]தஜாத ேஜாதிேய.   
9 
 
5187   
அகசக மைகபக ஆதிஆதி ஆதிேய  
�க:க அகலிக ேஜாதிேஜாதி ேஜாதிேய.   
10 
 
5188   
அ/த�/த அ/த�/த ஆதிஆதி ஆதிேய  
L/தசி/த ச8தநி�/த ேஜாதிேஜாதி ேஜாதிேய.   
11 
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5189   
அMச#அMச# எ Cவ1ெத  ெநMசம�1த !ழகேன  
வMசநMச� உ5டக5ட ம C�நி ற அழகேன.   
12 
 
5190   
ெதா5ட�க5? க5?ெமா5? ெகா5?�உ5ட இ பேன  
அ5ட�அ5ட� உ5டவி5? ெதா5?ம5?� அ பேன.   
13 
 
5191   
க1தெதா1த ப1தசி1� சி1தவ1த காலேம  
எ1தஎ1த ச1த�1� ம1தவ1த ேகாலேம.   
14 
 
5192   
எ C�எ றி  ஒ Cம C� ந Cநி ற ஈசேன  
ஒ C�ஒ C� ஒ C�ஒ C� ஒ றெத ற ேதசேன.   
15 
 
5193   
எ�டஎ�� ஒ�டஒ�?� இ�டதி�ட கீ�/திேய  
அ�டவ�ட� ந�டமி�ட சி�டவ�ட D�/திேய.   
16 
 
5194   
ேச�இகார சாரவார சீ�அகார ஊரேன  
ஓ�உகார ேதரத4ர வாரவார cரேன.   
17 
 
5195   
ெவZயெநாZய ைநயைநய ெமZ:க ற �Zயேன  
ஐய�ஐய ைநH�ைவய� உZயநி ற ஐயேன.   
18 
 
5196   
பாசநாச பாபநாச பாதேதச ஈசேன  
வாசவாச தாச�ேநச வாசகாச ேபசேன.   
19 
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5197   
உGய�Gய ெபGயெவளியி# ஒளியி#ஒளிெசZ நடனேன  
பிGயஅGய பிGய�ைடய ெபGய�இதய படனேன.   
20 
 
5198   
அகில:வன உயி�க�தைழய அபய�உத[� அமலேன  
அயP�அGH� அரP�மகிழ அ�A�நடன விமலேன.   
21 
 
5199   
அகரஉகர மகரவகர அ�தசிகர சரணேம  
அபரசபர அமனசமன அமலநிமல சரணேம.   
22 
 
5200   
தகரககன நடனகடன சகளவகள சரணேம  
ச!ணநி!ண சகமநிகம சகிதவிகித சரணேம.   
23 
 
5201   
அனகவனஜ அமிதஅமி�த அகலஅகில சரணேம  
அ�லவனத அLதவசல அநிலவனல சரணேம.   
24 
 
5202   
தனககனக சைபயஅபய சரதவரத சரணேம  
ச�ரசதர சகசசGத த�ணசரண சரணேம.   
25 
 
5203   
உள��உண�[� உயி��ஒளிர ஒளி��ஒ�வ சரணேம  
உ�வி உ�[� உ�[�உ�[� உைடயதைலவ சரணேம.   
26 
 
5204   
இள!�இதய கமல�அதைன இைறெகா�இைறவ சரணேம  
இ�ைமஒ�ைம நல��அ�A� இனியச�க சரணேம.   
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27 
 
5205   
அ�H�ந?[� ��H�அறிய அGயெபGய சரணேம  
அ�ய�இதய ெவளியி#நடன� அ�ெசZஅதிப சரணேம.   
28 
 
5206   
ஒ�வி#க�ைண அ�த�உத[� உபலவ�வ சரணேம  
உலக�`�� உைறயநிைறH� உபயசரண சரணேம.   
29 
 
5207   
அறி[�அறிH� அறிைவஅறிய அ�A�நிமல சரணேம  
அவச�உCெமZ ய�ய�இதய� அம��அமல சரணேம.   
30 
 
5208   
எறிவி#உலகி#(377) உயிைரஉடலி# இைணெசZஇைறவ சரணேம  
எைனH�ஒ�வ  என[�உண�� என�தைலவ சரணேம.   
31 
 
  
(377). இ�ைமஉலகி# - �த,பதி8:. ெபா. L. பதி8:.   
 
 
5209   
நிைனH�நிைன[ கனியஇனிய நிைற[த�க சரணேம  
நிைனH�எைனH� ஒ�ைம:GH� ெநறியி#நிC[ சரணேம.   
32 
 
5210   
வைனHம�ர அ�தஉண[ மலியஉத[ சரணேம  
ம�[சைபயி# நடனவரத வ�கவ�க சரணேம.   
33 
 
5211   
நிைனBகி#ெநMச� இனிB!�எ ற நி�/தம றி# ஒ�/தேன  
நிைனB!�அ ப� நிைலBகநி C ெபா�/�கி ற க�/தேன.   
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34 
 
5212   
மயகிெநML கலகிநி C மலகிேனைன ஆ5டவா  
வயகிநி C �ல!ம றி# இல!ஞான தா5டவா.   
35 
 
5213   
களகவாத களெகா�]த� உளெகாளாத பாதேன  
களகிலாத உளெகா�வா�� விள!ஞான நாதேன.   
36 
 
5214   
த?/தமல/ைதB ெக?/�நல/ைதB ெகா?/தக�ைண/ த1ைதேய  
தனி/தநில/தி# இனி/த!ல/தி# !னி/தஅ�ெகா� எ1ைதேய.   
37 
 
5215   
எ*சந4�� வி*ைசகா�� இ*ைசஊ�?� இ பேன  
அ*ச�ஓ�� அ*Lநா�� ைவ*L�ஆ�?� அ பேன.   
38 
 
5216   
சபாசிவா மஹாசிவா சகாசிவா சிகாசிவா  
சதாசிவா சதாசிவா சதாசிவா சதாசிவா.   
39 
 
5217   
வாசிவா சதாசிவா மஹாசிவா தயாசிவா  
வாசிவா சிவாசிவா சிவாசிவா சிவாசிவா.   
40 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

116. அ�பல/த�ேத  
 
கலிவி�/த�  
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5218.   
ந4�ய ேவத� ேத�ய பாத�  
ேந�ய கீத� பா�ய பாத�  
ஆ�ய ேபாத� W�ய பாத�  
ஆ�ய பாத� ஆ�ய பாத�.   
1 
 
5219   
சாBகிய ேவத� ேதBகிய பாத�  
தாBகிய ஏத� ேபாBகிய பாத�  
ேசாBகிய வாத� ஆBகிய பாத�  
cBகிய பாத� cBகிய பாத�.   
2 
 
5220   
ஏ றிய ]த� ேதா றிய பாத�  
ஈ றிய நாத� ஆ றிய பாத�  
ஓ றிய Oத� ஞா றிய பாத�  
ஊ றிய பாத� ஊ றிய பாத�.   
3 
 
5221   
சMசித� வ 4?� ெநMசித பாத�  
தMசித மா!� சMசித பாத�  
ெகாMசித ேம[� ரMசித பாத�  
!Mசித பாத� !Mசித பாத�.   
4 
 
5222   
எ5ணிய நாேன தி5ணிய  ஆேன   
எ5ணிய வாேற ந5ணிய ேபேற  
:5ணிய  ஆேன  அ5ணிய  ஆேன   
:5ணிய வாேன :5ணிய வாேன.   
5 
 
5223   
ெதா/திய சீேர ெபா/திய ேபேர  
�/திய பாேவ ப/திய நாேவ  
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ச/திய� நாேன நி/திய  ஆேன   
ச/திய வாேன ச/திய வாேன.   
6 
 
5224   
எ�:ல8 பைகேய எ�:ல/ �றேவ  
எ�!ல/ தவேம எ�!ல* சிவேம  
அ�பினி# கனேல அ1தண�B கிைறேய  
அ�பல/ தரேச அ�பல/ தரேச.   
7 
 
5225   
இ :ைட8 ெபா�ேள இ LைவB கனிேய  
எ5!ண* Lடேர இ1தக/ ெதாளிேய  
அ :ைடB !�ேவ அ�:ய, கிைறேய  
அ�பல/ த�ேத அ�பல/ த�ேத.   
1 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

117. தி�நட மணிேய  
 
தாழிைச  
 
5226.   
பசியாத அ�ேத பைகயாத பதிேய  
 
பகராத நிைலேய பைறயாத Lகேம  
நசியாத ெபா�ேள நலியாத உறேவ  
 
நடராஜ மணிேய நடராஜ மணிேய.   
1 
 
5227   
:ைரயாத மணிேய :கலாத நிைலேய  
 
:ைகயாத கனேல :ைதயாத ெபா�ேள  
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நைரயாத வரேம ந�யாத நடேம  
 
நடராஜ நிதிேய நடராஜ நிதிேய.   
2 
 
5228   
சிவஞான நிைலேய சிவேயாக நிைறேவ  
 
சிவேபாக உ�ேவ சிவமான உண�ேவ  
நவந4த மதிேய நவநாத கதிேய  
 
நடராஜ பதிேய நடராஜ பதிேய.   
3 
 
5229   
தவேயாக பலேம சிவஞான நிலேம  
 
தைலேயC� அணிேய விைலேயC மணிேய  
நவவார நடேம Lவகார :டேம  
 
நடராஜ பரேம நடராஜ பரேம.   
4 
 
5230   
�திேவத உறேவ Lகேபாத நறேவ  
 
�னித4�� இடேம தனிஞான நடேம  
நதியார நிதிேய அதிகார பதிேய  
 
நடராஜ !�ேவ நடராஜ !�ேவ.   
5 
 
5231   
வயமான வரேம வியமான பரேம  
 
மனேமான நிைலேய கனஞான மைலேய  
நயமான உைரேய ந?வான வைரேய  
 
நடராஜ �ைரேய நடராஜ �ைரேய.   
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6 
 
5232   
பதிHC ெபா�ேள ெபா�AC பயேன  
 
பயPC நிைறேவ நிைற[C ெவளிேய  
மதிHC� அ�ேத அ��C Lைவேய  
 
மைற�� மணிேய மைற�� மணிேய.   
7 
 
5233   
அ�AC ெவளிேய ெவளிHC ெபா�ேள  
 
அ�[C ம�ேவ ம�[C Lைவேய  
ம�ளC ெத�ேள ெத�AC ெமாளிேய  
 
மைற�� மணிேய மைற�� மணிேய.   
8 
 
5234   
த�வள� நிழேல நிழ#வள� Lகேம  
 
தட�வள� :னேல :ன#வள� நலேன  
தி�வள� உ�ேவ உ�வள� உயிேர  
 
தி�நட மணிேய தி�நட மணிேய.   
9 
 
5235   
உயி�C� உண�ேவ உண�[C� ஒளிேய  
 
ஒளிHC ெவளிேய ெவளிHC ெவளிேய  
ெசயிரC பதிேய சிவநிைற நிதிேய  
 
தி�நட மணிேய தி�நட மணிேய.   
10 
 
5236   
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கைலநிைற மதிேய மதிநிைற அ�ேத  
 
கதிநிைற கதிேர கதி�நிைற Lடேர  
சிைலநிைற நிைலேய நிைலநிைற சிவேம  
 
தி�நட மணிேய தி�நட மணிேய.   
11 
 
5237   
மிக[ய� ெநறிேய ெநறிHய� விைளேவ  
 
விைள[ய� Lகேம Lக�ய� பதேம  
திக`ய� உய�ேவ உய�ய� உய�ேவ  
 
தி�நட மணிேய தி�நட மணிேய.   
12 
 
5238   
இய#கிள� மைறேய மைறகிள� இைசேய  
 
இைசகிள� �திேய �திகிள� இைறேய  
ெசய#கிள� அ�ேய அ�கிள� ��ேய  
 
தி�நட மணிேய தி�நட மணிேய.   
13 
 
5239   
:ைரயC :கேழ :கJெபC ெபா�ேள  
 
ெபா�ள� ��ேப ��[C :ண�ேவ  
திைரயC கடேல கடெல` Lைதேய  
 
தி�நட மணிேய தி�நட மணிேய.   
14 
 
5240   
நிகJநவ நிைலேய நிைலHய� நிைலேய  
 
நிைறய�� நிதிேய நிதித� பதிேய  

RangaRakes tamilnavarasam.com



திகJசிவ பதேம சிவபத Lகேம  
 
தி�நட மணிேய தி�நட மணிேய.   
10 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

118. ஞான சபாபதிேய  
 
தாழிைச  
 
5241.   
ேவத சிகாமணிேய ேபாத Lேகாதயேம  
ேமத! மாெபா�ேள ஓத�� ஓ�நிைலேய  
நாத பராபரேம ]த பராவ�ேத  
ஞான சபாபதிேய ஞான சபாபதிேய.   
1 
 
5242   
ஏக சதாசிவேம ேயாக Lகாகரேம  
ஏம பராநலேம காம விேமாசனேம  
நாக விகாசனேம நாத Lேகாடணேம  
ஞான சபாபதிேய ஞான சபாபதிேய.   
2 
 
5243   
cய சதாகதிேய ேநய சதாசிவேம  
ேசாம சிகாமணிேய வாம உமாபதிேய  
ஞாய பராகரேம காய :ராதரேம  
ஞான சபாபதிேய ஞான சபாபதிேய.   
3 
 
5244   
ஆரண ஞாபகேம Oரண ேசாபனேம  
ஆதிஅ னாதியேன ேவதிய னாதியேன  
நாரண னாதரேம காரண ேமபரேம  
ஞான சபாபதிேய ஞான சபாபதிேய.   
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4 
 
5245   
ஆகம ேபாதகேம யாதர ேவதகேம  
ஆமய ேமாசனேம ஆர� தாகரேம  
நாக நேடா தயேம நாத :ேராதயேம  
ஞான சபாபதிேய ஞான சபாபதிேய.   
5 
 
5246   
ஆடக ந4ெடாளிேய ேநடக நாடளிேய  
ஆதி :ராதனேன ேவதி பராபரேன  
நாடக நாயகேன நானவ னானவேன  
ஞான சபாபதிேய ஞான சபாபதிேய.   
6 
 
5247   
ஆGய ேனசிவேன ஆரண ேனபவேன  
ஆலய ேனஅரேன ஆதர ேனLரேன  
நாGய ேனவரேன நா�ய ேனபரேன  
ஞான சபாபதிேய ஞான சபாபதிேய.   
7 
 
5248   
ஆதர ேவதியேன ஆடக ேஜாதியேன  
ஆரணி பாதியேன ஆதர வாதியேன  
நாத விOதியேன நாம வனாதியேன  
ஞான சபாபதிேய ஞான சபாபதிேய.   
8 
 
5249   
ேதவ கலாநிதிேய ஜ4வ தயாநிதிேய  
த4ன சகாநிதிேய ேசகர மாநிதிேய  
நாவல ேரா�பதிேய நாG உமாபதிேய  
ஞான சபாபதிேய ஞான சபாபதிேய.   
9 
 
5250   
ஆ�ய நாடகேன ஆலம� ஆதியேன  
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ஆகம ேமலவேன ஆரண நாலவேன  
நா�ய காரணேன ந4�ய Oரணேன  
ஞான சபாபதிேய ஞான சபாபதிேய.   
10 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

119. விைரேச� சைடயாZ  
 
சி1�  
 
5251.   
விைரேச� சைடயாZ விைடயாZ உைடயாZ  
விகி�தா விபவா விமலா அமலா  
ெவMேச�(378) பMசா� நMசா� க5டா வி�பசி த�பர ேன.   
1 
 
  
(378). ெவMேசா - ஆ. பா. பதி8:.   
 
 
5252   
அைரேச !�ேவ அ�ேத சிவேம  
அணிேய மணிேய அ�ேள ெபா�ேள  
அ1ேதா வ1தா� எ1தாZ எ1தாZ அ�பல ந�பதி ேய.   
2 
 
5253   
உ�ேவ உயிேர உண�ேவ உறேவ  
உைரேய ெபா�ேள ஒளிேய ெவளிேய  
ஒ ேற எ ேற ந ேற த1தாZ அ�பர(379) ந�பர ேன.   
3 
 
  
(379). உ�பG ன�பரேன - ஆ. பா. பதி8:.   
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5254   
அ�ேவ தி�ேவ அறிேவ ெசறிேவ  
அ�ேவ இ�ேவ அ�ேய ��ேய  
அ1ேதா வ1தா� எ1தாZ எ1தாZ அ�பல ந�பதி ேய.   
4 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல� 

120. ேஜாதி ேஜாதி  
 
சி1�  
 
5255.   
ேஜாதி ேஜாதி ேஜாதி LயM  
ேஜாதி ேஜாதி ேஜாதி பரM  
ேஜாதி ேஜாதி ேஜாதி ய��  
ேஜாதி ேஜாதி ேஜாதி சிவ�.   
1 
 
5256   
வாமேஜாதி ேசாமேஜாதி வானேஜாதி ஞானேஜாதி  
மாகேஜாதி ேயாகேஜாதி வாதேஜாதி நாதேஜாதி  
ஏமேஜாதி விேயாமேஜாதி ஏCேஜாதி வ 4Cேஜாதி  
ஏகேஜாதி ஏகேஜாதி ஏகேஜாதி ஏகேஜாதி.   
2 
 
5257   
ஆதிந4தி ேவதேன ஆட#ந4? பாதேன  
வாதிஞான ேபாதேன வாJகவாJக நாதேன.   
3 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

121. க5:�வ8 O�?  
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தாழிைச  
 
5258.   
ைகயறவி லா�ந?B க5:�வ8 O�?  
 
க5?களி ெகா5?திற1 �5?ந? நா�?  
ஐய�மிக உZH�வைக அ8ப�விைள யா�?  
 
ஆ?வெத  ேறமைறக� பா?வ� பா�?.   
1 
 
5259   
சி,சைபH� ெபா,சைபH� ெசா1தெமன தா*L  
 
ேதவ�கA� Dவ�கA� ேபLவெத  ேப*L  
இ,சமய வாJவி#எனB ெக ைனஇனி ஏ*L  
 
எ பிற8:/ � பெமலா� இ ேறாேட ேபா*L.   
2 
 
5260   
ஐய�அ�� ேசாதியர சா�சிஎன தா*L  
 
ஆரண�� ஆகம�� ேபLவெத  ேப*L  
எZHலக வாJவி#எனB ெக ைனஇனி ஏ*L  
 
எ பிறவி/ � பெமலா� இ ேறாேட ேபா*L.   
3 
 
5261   
ஈச அ� ளா#கடலி# ஏ,றெதா� ஓட�  
 
ஏறிBகைர ஏறிேன  இ�1தெதா� மாட�  
ேதLC�அ� மாடந?/ ெதZவமணி படீ�  
 
த4பஒளி க5ட[ட  ேச�1த�ச1 ேதாட�.   
4 
 
5262   
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ேம�மைல உ*சியி#வி ள!க�ப ந4�சி  
 
ேம[�அத  ேம#உலகி# வ 4Cமர சா�சி  
ேச��அதி# க5டபல கா�சிக�க5 கா�சி  
 
ெச8ப#அG தா�இத,ெக  அ8ப அ�� சா�சி.   
5 
 
5263   
�Gயமைலேம#உளேதா� ேசாதிவள நா?  
 
ேதா C�அதி# ஐய�நட� ெசZHமணி வ 4?  
ெதGH�அ� க5டவ�க� காணி#உயி ேரா?  
 
ெச/தவ� எ`வா�எ C ைக/தாள� ேபா?.   
6 
 
5264   
ெசா#லா# அள8பGய ேசாதிவைர மீ�  
 
cய�G ய8பதியி# ேநயமைற ஓ�  
எ#லா�ெசZ வ#லசி/த� த�ைமஉC� ேபா�  
 
இற1தா�எ`வாெர C:ற1தாைரஊ�.   
7 
 
5265   
சி,ெபா�[� ெபா,ெபா�[� நா அறிய லா*L  
 
சி/த�கA� �/த�கA� ேபLவெத  ேப*L  
இ,பக��(380) இ@[லகி# எ ைனஇனி ஏ*L  
 
எ பிறவி/ � பெமலா� இ ேறாேட ேபா*L.   
8 
 
  
(380). இ8ெபGய வி@[லகி# - �த,பதி8:., ச. �. க. பதி8:.   
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5266   
வல�ெசா ன ேப�கAB! வ1த�வாZ/ தாJ[  
 
ம,றவைர* ேச�1தவ�B!� வ1ததைல/ தாJ[  
வல�:ஜ� ஆடந�பா# வ1தத�� வாJ[  
 
ம,Cநைம* ]J1தவ�B!� வ1த�ந# வாJ[.   
9 
 
5267   
அ�பல/தி# எக�ஐய� ஆ�யந# லா�ட�  
 
அ ெபா?� தி/தவ�B கான�ெசா# லா�ட�  
வ�:ெசா ன ேப�கAB! வ1த�ம# லா�ட�  
 
வ1ததைல யா�டமி றி வ1த�ப# லா�ட�.   
10 
 
5268   
நா/திக�ெசா# கி றவ�த� நாB!�ைட நாB!  
 
நாB!�சி ெகா�Aவ�� நாறியபி5 ணாB!  
சீ�/திெபC� அ�பலவ� சீ�:க ற வாB!  
 
ெச#வாB! ந#வாB! ேதவ�தி� வாB!.   
11 
 
 

122. ஊc� சேக 
 
தாழிைச  
 
5269.   
ைகவிட மா�டா எ C ஊc� சேக  
 
கனக சைபயா எ C ஊc� சேக  
ெபாZவிட* ெசZதா எ C ஊc� சேக  
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Oைசப லி/தெத C ஊc� சேக.   
1 
 
5270   
cBக� ெதாைல/தா எ C ஊc� சேக  
 
� ப� தவி�/தா எ C ஊc� சேக  
ஏBக� ெக?/தா எ C ஊc� சேக  
 
ஏம சைபயா எ C ஊc� சேக.   
2 
 
5271   
ெபா ன� த1தா எ C ஊc� சேக  
 
ெபா ன� பல/தா எ C ஊc� சேக  
இ ன# அC/தா எ C ஊc� சேக  
 
எ P� அம�1தா எ C ஊc� சேக.   
3 
 
5272   
அ*ச� தவி�/தா எ C ஊc� சேக  
 
அ�பல வாண எ C ஊc� சேக  
இ*ைச அளி/தா எ C ஊc� சேக  
 
இ ப� ெகா?/தா எ C ஊc� சேக.   
4 
 
5273   
எ உயி� கா/தா எ C ஊc� சேக  
 
இ ப� பலி/தெத C ஊc� சேக  
ெபா உ�/ த1தா எ C ஊc� சேக  
 
ெபா,சைப அ8ப எ C ஊc� சேக.   
5 
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5274   
சிவமாBகிBெகா5டா எ C ஊc� சேக  
 
சி,ற� பல/தா எ C ஊc� சேக  
நவேநாB களி/தா  எ C ஊc� சேக  
 
நா அவ  ஆேன எ C ஊc� சேக.   
6 
 
5275   
நாத ��யா எ C ஊc� சேக  
 
ஞானசைபயா எ C ஊc� சேக  
பாத மளி/தா எ C ஊc� சேக  
 
பலி/த� Oைசஎ C ஊc� சேக.   
7 
 
5276   
ெத�ள� தானா எ C ஊc� சேக  
 
சி,சைப அ8ப எ C ஊc� சேக  
உ�ள� உவ1தா எ C ஊc� சேக  
 
உ�ள �ைர/தா எ C ஊc� சேக.   
8 
 
5277   
எ னறி வானா எ C ஊc� சேக  
 
எ#லா�ெசZ வ#லா எ C ஊc� சேக  
ெச1நிைல த1தா எ C ஊc� சேக  
 
சி,சைப அ8ப எ C ஊc� சேக.   
9 
 
5278   
இறவாைம ஈ1தா எ C ஊc� சேக  
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எ5ண� பலி/தெத C ஊc� சேக  
திறேம அளி/தா எ C ஊc� சேக  
 
சி,ற� பல/தா எ C ஊc� சேக.   
10 
 
5279   
கர[ தவி�1தெத C ஊc� சேக  
 
க�ைண கிைட/தெத C ஊc� சேக  
இர[ வி�1தெத C ஊc� சேக  
 
எ5ண� பலி/தெத C ஊc� சேக.   
11 
 
5280   
எ#லா�ெசZ வ#லா எ C ஊc� சேக  
 
எ#லா�B!� ந#லா எ C ஊc� சேக  
எ#லா� உைடயா எ C ஊc� சேக  
 
எ#லா�� ஆனா எ C ஊc� சேக.   
12 
 
5281   
க�ணா நிதிய�எ C ஊc� சேக  
 
கட[� அவேனஎ C ஊc� சேக  
அ��நா டக/தா எ C ஊc� சேக  
 
அ�பல* ேசாதிஎ C ஊc� சேக.   
13 
 
5282   
த னிக� இ#லா எ C ஊc� சேக  
 
தைலவ  அவேனஎ C ஊc� சேக  
ெபா னிய# வ5ண எ C ஊc� சேக  
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ெபா�நட� ெசZவா எ C ஊc� சேக.   
14 
 
5283   
ஆன1த நாத எ C ஊc� சேக  
 
அ�Aைட அ8ப எ C ஊc� சேக  
தான1த� இ#லா எ C ஊc� சேக  
 
த/�வ* ேசாதிஎ C ஊc� சேக.   
15 
 
5284   
ெபாZவி� டக ேற எ C ஊc� சேக  
 
:5ணிய  ஆேன எ C ஊc� சேக  
ெமZெதா�? நி ேற எ C ஊc� சேக  
 
ேம#ெவளி க5ேட எ C ஊc� சேக.   
16 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

123. சி ன� பி�  
 
தாழிைச  
 
5285.   
அ�பலவ� வ1தா�எ C சி ன� பி�  
 
அ,:த�ெசZ கி றா�எ C சி ன� பி�  
ெச�பல  அளி/தா�எ C சி ன� பி�  
 
சி/திநிைல ெப,றெத C சி ன� பி�.   
1 
 
5286   
சி,சைபையB க5ேடா �எ C சி ன� பி�  
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சி/திக�ெசZ கி ேறா�எ C சி ன� பி�  
ெபா,சைப :!1ேதா�எ C சி ன� பி�  
 
:1திமகிJ கி ேறா�எ C சி ன� பி�.   
2 
 
5287   
ஞானசி/தி:ர�எ C சி ன� பி�  
 
நாடக�ெசZ இட�எ C சி ன� பி�  
ஆனசி/தி ெசZேவா�எ C சி ன� பி�  
 
அ��ேசாதி ெப,ேறா�எ C சி ன� பி�.   
3 
 
5288   
ெகா�க��Bெகா5ேடா �எ C சி ன� பி�  
 
W/தா? கி ேறா�எ C சி ன� பி�  
அ���ையB க5ேடா �எ C சி ன� பி�  
 
அ�ள�த� உ5ேடா �எ C சி ன� பி�.   
4 
 
5289   
அ8ப�வ� கி றா�எ C சி ன� பி�  
 
அ,:த�ெசZ வத,ெக C சி ன� பி�  
ெச8பநிைல ெப,றெத C சி ன� பி�  
 
சி/தி:ர�இடெம C சி ன� பி�.   
5 
 
5290   
தாேனநா  ஆேன எ C சி ன� பி�  
 
ச/திய�ச/ திய�எ C சி ன� பி�  
ஊேன :!1தெத C சி ன� பி�  
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ஒளிவ5ண� ஆனெத C சி ன� பி�.   
6 
 
5291   
ேவகாதகா#உண�1� சி ன� பி�  
 
ேவகாத ந?/ெதG1� சி ன� பி�  
சாகாததைலஅறி1� சி ன� பி�  
 
சாகாத க#விக,C* சி ன� பி�.   
7 
 
5292   
மீதான நிைலஏறி* சி ன� பி�  
 
ெவ�டெவளி ந?நி C சி ன� பி�  
ேவதாக ம�கட1� சி ன� பி�  
 
ேவதா1த* சி/தா1த சி ன� பி�.   
8 
 
5293   
ப மா�Bக ��கட1� சி ன� பி�  
 
ப னிர5�  மீ�நி C சி ன� பி�  
ச மா�Bக� மா�Bக�எ C சி ன� பி�  
 
ச/திய�ெசZ கி ேறா�எ C சி ன� பி�.   
9 
 
5294   
சி/தா? கி றா�எ C சி ன� பி�  
 
ெச/தா� எ`வா�எ C சி ன� பி�  
இ/தா ரணியி#எ C சி ன� பி�  
 
இ�ேவ த�ண�எ C சி ன� பி�.   
10 
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தி�*சி,ற�பல�  

124. �ரசைறத#  
 
தாழிைச  
 
5295.   
அ��ேசாதி ஆேன எ C அைறய8பா �ரL  
 
அ�ளா�சி ெப,ேற எ C அைறய8பா �ரL  
ம��சா�: த4�1ேத எ C அைறய8பா �ரL  
 
மரண1த வி�1ேத எ C அைறய8பா �ரL.   
1 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

125. தனி/ தி�அலக# (381)  
 
(381) இ/தைல8பி  கீJ/ ெதா!Bக8ெப,C�ள 161 பாBகA� தனி8பாட#க�. ஆறா1  
தி��ைறB கால/தி# பல சமய களி, பாட8 ெப,றைவ. �  பதி8:களி# இைவ 
தனி8 பாட#க�  
எ ற தைல8பி# ஆறா1 தி��ைறயி  பி,ப!தியி# உ�ளன. ஆ. பா. இவ,ைற/  
தனி/தி�அலக#,< ◌ா��௲◌ா��௲ �◌ா�ந�, ◌ா��௲◌ா�� ◌ு�ந� ற� ���  
WறாBகி �ைறேய ஆறா1தி��ைற � , இைட, ��1த ப!திகளி  ஈ,றி# 
ைவ/��ளா�.  
இ8பதி8பி# இைவ ஒ�வாC ெபா�� வGைசயி# �  பி னாக அைமBக8 ெப,C  
இவ5 ைவBக8ப�?�ளன.  
 
 
ஆ மேநய ஒ�ைம8பா? (382)  
 
 
(382). இஃ�� இ�ேபா C பி வ�� சிCதைல8:கA� யா� இ�டைவ.  
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அCசீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�  
 
தி�*சி,ற�பல�  
5296.   
எ@[யி�� ெபா�எனBக5 �ரகிஉப  
 
கGBகி றா� யாவ� அ1த*  
ெச@விய�த� ெசய#அைன/�� தி�வ�ளி   
 
ெசய#எனேவ ெதG1ேத  இேக  
க@ைவஇலா/ தி�ெநறிஅ/ தி�வாள�  
 
தமBேகவ# களி8பா# ெசZய  
ஒ@வியெத  க�/தவ�சீ� ஓதிடஎ   
 
வாZமிக[� ஊ�வ தாேலா.   
1 
 
5297   
எ/�ைணH� ேபத�றா ெத@[யி��  
 
த�உயி�ேபா# எ5ணி உ�ேள  
ஒ/�Gைம உைடயவராZ உவBகி றா�  
 
யாவ�அவ� உள1தா  L/த  
சி/��வாZ எ�ெப�மா  நட�:GH�  
 
இட�எனநா  ெதG1ேத  அ1த  
வி/தக�த� அ�Bேகவ# :G1திடஎ   
 
சி1ைதமிக விைழ1த தாேலா.   
2 
 
5298   
க�ைணஒ ேற வ�வாகி எ@[யி��  
 
த�உயி�ேபா# க5? ஞான/  
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ெத��ெநறியி# L/தசிவ ச மா�Bக8  
 
ெப�ந4தி ெச</தா நி ற  
ெபா��ெநறிச, !ணசா1த8 :5ணிய�த�  
 
தி�வாயா# :க ற வா�/ைத  
அ��ெநறிேவ தாகம/தி  அ���ெசா#  
 
வா�/ைதக�எ  றைறவ ராேலா.   
1 
 
  
சாைலய8பைன ேவ5ட#  
 
ெகா*சகB கலி8பா   
 
 
5299   
ம ன8பா ம றிட/ேத மாநடMெசZ அ8பாஎ   
த ன8பா ச5�கெகா� சாமிய8பா எ@[யி�B!�  
� ன8பா பி ன8பா D�/திய8பா Dவாத  
ெபா ன8பா ஞான8 ெபா�ள8பா த1த�ேள.   
1 
 
  
க�டைளB கலி/�ைற   
 
 
5300   
ஆதிஅ8 பாந� அனாதிய8 பாநக� அ�ைமஒ�  
பாதிஅ8 பாநி� பாதிஅ8 பாசிவ ப/த�அP  
Oதிஅ8 பாந# விOதிஅ8 பாெபா, ெபா�நடMெசZ  
ேசாதிஅ8 பாLயM ேசாதிஅ8 பாஎைன* ]J1த�ேள.   
5 
 
5301   
அ5டஅ8 பாபகி� அ5டஅ8 பாநM சணி1தமணி  
க5டஅ8 பா�,C� க5டஅ8 பாசிவ காமிஎP�  
ஒ5தவ8 பாைவையB ெகா5டஅ8 பாசைட ஓ!பிைற/  
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�5டஅ8 பாமைற வி5டஅ8 பாஎைன* ]J1த�ேள.   
6 
 
5302   
ேவைலஅ8 பாபைட ேவைலஅ8 பாபவ ெவZயி<Bேகா�  
ேசாைலஅ8 பாபரM ேசாதிஅ8 பாசைட/ � Cெகா ைற  
மாைலஅ8 பாந, சமரச ேவதச  மா�Bகசக*  
சாைலஅ8 பாஎைன/ த1தஅ8 பாவ1� தாகிBெகா�ேள.   
7 
 
5303   
ெம*சிஅ8 பாவல� ேபா,ற8 ெபா�வி# விளகியஎ   
உ*சிஅ8 பாஎ  Pைடயஅ8 பாஎ ைன உ,C8ெப,ற  
அ*சிஅ8 பா�Bக5 அ8பாஎ  ஆ�யி�B கானஅ8பா  
க*சிஅ8 பாதகB க��அ8 பாஎ ைனB க5?ெகா�ேள.   
8 
 
5304   
எBகைர H�மி றி ஓ!� அ��கட# எ CைரBேகா  
ெசBகைர ெவ றெபா  எ ேகா ப�க/ திரளெத ேகா  
திBகைர அ�பர  எ ேகாஎ  உ�ள/தி# தி/திBகி ற  
சBகைரB க��எ  ேகாநிைன/ தா ம றி# தா5டவேன.   
9 
 
5305   
ஒ��எ  ேகாதC/ தா�ெகா5 டைனநிைன ஓகறிவா�  
தி��எ  ேகாஉய� சி,ற� பல1தனி# ேச�B!�ந#ல  
ெவ��எ  ேகாஅ�� ெப��யி# ஓகி விள!�தகB  
க��எ  ேகாெபா, ெபா�நடM ெசZH�B க5ணவேன.   
1 
 
  
மாைய ந4Bக�  
 
அCசீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
 
 
5306   
அ��ெப� கடேல எ ைன ஆ5டச, !�ேவ ஞான8  

RangaRakes tamilnavarasam.com



ெபா��ெப�M சைபயி# ஆ?� Oரண வாJேவ நாேய   
ம��ெப� மாைய �,C� ம�1தன விைனக ேளாேட  
இ��ெப�1 தைடைய ந4Bகி இரவிH� எ`1த த ேற.   
11 
 
5307   
மாணவ நிைலB! ேமேல வயகிய ஒளிேய ம றி#  
தாணவ நடMெசZ கி ற தனி8ெப�1 தைலவ ேனஎ   
ேகாணவ மாைய எ#லா� !ைல1தன விைனக ேளாேட  
ஆணவ இ�ைள ந4Bகி அலGH� எ`1த த ேற.   
12 
 
5308   
த,பர� ெபா�ேள ேவத/ தைலநி ற ஒளிேய ேமான*  
சி,பர Lகேம ம றி# தி�நட� :GH1 ேதேவ  
வ,:C மாைய எ#லா� ம�1தன விைனக ேளாேட  
இ,ப?� இ�ைள ந4Bகி இரவிH� எ`1த த ேற.   
13 
 
  
சித�பேரச  அ�� 
 
கலி வி�/த�   
 
 
5309   
சி,றறி [ைடயநா  ெசZத த4ைமக�  
�,ற[� ெபாC/த�� �னி1திேட# இ ேற  
ெத,ெறன அ��ெப�M ேசாதி* ெச#வ��  
ம,ற[� வழ!க வரதேன எ ேற .   
14 
 
5310   
எ றெசா# ெசவிம?/ திைறH� அMசிேட#  
இ CனB க��ெப�M ேசாதி ஈ1தன�  
ந Cற மகிJகஎ1 நாAM சா[றா  
ெவ றிH� அளி/தன� எ C ேமவினா .   
15 
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5311   
ேமவிஎ  உ�ளக/ தி�1� ேம<�எ   
ஆவியி, கல1திவ  அவ எ  ேறா��ஓ�  
Oவிய, ேபத�� ேபாBகி ஒ றதாZ/  
ேதவிய, :G1தன  சித�ப ேரசேன.   
16 
 
  
ேபா,றி* ச1த வி�/த�  
 
ச1த வி�/த�   
 
 
5312   
ேபா,றி நி அ�� ேபா,றி நி ெபா�  
ேபா,றி நி :கJ ேபா,றி நி உ�  
ேபா,றி நி இய# ேபா,றி நி நிைல  
ேபா,றி நி ெநறி ேபா,றி நி Lக�  
ேபா,றி நி உள� ேபா,றி நி ெமாழி  
ேபா,றி நி ெசய# ேபா,றி நி !ண�  
ேபா,றி நி �� ேபா,றி நி ந?  
ேபா,றி நி அ� ேபா,றி ேபா,றிேய.   
17 
 
5313   
ேபா,றி நி இட� ேபா,றி நி வல�  
ேபா,றி நி நட� ேபா,றி நி நல�  
ேபா,றி நி திற� ேபா,றி நி தர�  
ேபா,றி நி வர� ேபா,றி நி கதி  
ேபா,றி நி கைல ேபா,றி நி ெபா��  
ேபா,றி நி ஒளி ேபா,றி நி ெவளி  
ேபா,றி நி தைய ேபா,றி நி ெகாைட  
ேபா,றி நி பத� ேபா,றி ேபா,றிேய.   
18 
 
5314   
ேபா,C கி றஎ  : ைம யாைவH�  
 
ெபாC/த நி ெப�� ெபாCைம ேபா,றிஎ   
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ஆ,C ேவ உனB கறிகி ேல எனB  
 
கறி[ த1தேப ரறிவ ேபா,றிவா   
கா,C ந4டழ# ஆதி ஐ1�நா   
 
காணB கா��ய க�/த ேபா,றிவ   
W,C ைத/�ந4/ தழிவி லாஉ�B  
 
ெகா�ள ைவ/தநி  ெகா�ைக ேபா,றிேய.   
19 
 
  
பாட�� ப�8:� 
 
எ5சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
 
 
5315   
அ�பல� ேச�1ேத  எ�பல� ஆ�1ேத   
 
அ8பைனB க5ேட  ெச8ப�� ெகா5ேட   
உ�ப� விய8ப இ�ப� இ�1ேத   
 
ஓதா �ண�1ேத  மீதான� உ,ேற   
ந�பி�# அைணB!� எ�ெப� மாைன  
 
நாயக  த ைன/ தாயவ  த ைன8  
ப�:ற8 பா�8 ப�Bகி ேற  ேம<�  
 
ப�8ேப  எனB!8 ப�8பி/த வாேற.   
20 
 
5316   
க�ள/ைத அ,ற உ�ள/ைத8 ெப,ேற   
 
க றிB கனி1ேத ம றி# :!1ேத   
ெத�ள/ ெதளி1த ெவ�ள/ைத உ5ேட   
 
ெசZவைக க,ேற  உZவைக உ,ேற   
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அ�ளB !ைறயா வ�ள, ெபா�ைள  
 
அ�பல* ேசாதிைய எ�ெப� வாJைவ  
ப�ளிB!� பா�8 ப�Bகி ேற  ேம<�  
 
ப�8ேப  எனB!8 ப�8பி/த வாேற.   
21 
 
5317   
கா�ைடB கட1ேத  நா�ைட அைட1ேத   
 
கவைல தவி�1ேத  உவைக மி!1ேத   
வ 4�ைட8 :!1ேத  ேத�ட� �5ேட   
 
ேவதாக ம/தி  விைளெவலா� ெப,ேற   
ஆ�ைட8 :G1ேத அ�பல/ ேதா!�  
 
ஐய� தி�வ�B கான1த மாக8  
பா�ைட8 ப�/ேத  ப�Bகி ேற  ேம<�  
 
ப�8ேப  எனB!8 ப�8பி/த வாேற.   
22 
 
  
பா�?� தி�/த�� 
 
அCசீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
 
 
5318   
ேத பாட# அ :ைடயா� ெசய8ெபா�வி# ந�Bகி ற சிவேம ஞானB  
கா பா�* சிவகாம வ#லிமகிJ கி றதி�B கணவா ந#ல  
வா பாட மைறபாட எ Pள/ேத வய!கி ற ம னா நி ைன  
யா பாட ந4தி�/த எ னதவM ெசZேதேனா எ1தாZ எ1தாZ.   
23 
 
5319   
ஆ பா<� நC1ேதP� ச�BகைரH� W��யெத� ள�ேத எ ற   
ஊ பா<� உள8பா<� உயி�8பா<� ஒளி�கி ற ஒளிேய ேவத�  
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O�பாட# :ைன1ேத/த எ Pள/ேத ஆ?கி ற ெபா ேன நி ைன  
யா பாட ந4தி�/த எ னதவM ெசZேதேனா எ1தாZ எ1தாZ.   
24 
 
  
அ�பல/தரேச அபய� 
 
எ`சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
 
 
5320   
ெபா��ெப�1 தனிெமZ8 ேபாகேம எ ைன8  
 
:ற/திP� அக/திP� :ண�1த  
ெத��ெப�M சிவேம L/தச  மா�Bக*  
 
ெச#வேம நா ெப,ற சிற8ேப  
ம��ெப� கடைலB கட/திஎ  த ைன  
 
வாJவி/த எ ெப� வாJேவ  
அ��ெப�M ேசாதி அ�பல/ தரேச  
 
அ�ைமேய அ8பேன அபய�.   
25 
 
5321   
ெபா��ெப� மைறக� அன1த�ஆ கமக�  
 
:க<�ஓ� அன1த�ேம, ேபா1த  
ெத��ெப� ெவளிம� டளவிலாB கால�  
 
ேத�H� கா5கிலா* சிவேம  
ம��ெப�� பைகத4�/ ெத ைனஆ� ெகா5ட  
 
வ�ளேல ெத�ளிய அ�ேத  
அ��ெப�M ேசாதி அ�பல/ தரேச  
 
அ�ைமேய அ8பேன அபய�.   
26 
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5322   
ெபா��ெப�M Lட�ெசZ கலா1தேயா கா1த�  
 
:க றேபா தா1த நாதா1த�  
ெத��ெப� ேவதா1 த�திகJ சி/தா1  
 
த/திP� தி/திB!� ேதேன  
ம��ெப� இ�ைள/ த4�/ெதைன வள�B!�  
 
மாெப� க�ைணயா ர�ேத  
அ��ெப�M ேசாதி அ�பல/ தரேச  
 
அ�ைமேய அ8பேன அபய�.   
27 
 
  
அ��ெப�Mேசாதி அபய� 
 
ேநGைச ெவ5பா   
 
 
5323   
அ��ெப�M ேசாதி அபய� அபய�  
அ��ெப�M ேசாதி அபய� - அ��ெப�M  
ேசாதி அபய�சி, ேசாதி அபய�ெபா,  
ேசாதி அபய� �ைண.   
28 
 
5324   
�ைணவா அபய� �ய�அகல எ பா#  
அைணவா அபய� அபய� - பைணவாZ  
வடலா அபய� வரதா அபய�  
நடநாய காஅபய� நா .   
29 
 
5325   
நானாகி/ தானாZ ந�/த��கி  றாZஅபய�  
ேதனாZ இனிB!� சிவஅபய� - வானா?  
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ெமZயா அபய� விமலா அபயெம ற   
ஐயா அபயமப ய�.   
30 
 
5326   
அபய� பதிேய அபய� பரேம  
அபய� சிவேம அபய� - உபய  
பத/தி, கபய� பG1ெத உள/ ேதந#  
வித/தி# க�ைண விைள.   
31 
 
5327   
க�ணா நிதிேய அபய� கனி1த  
அ�ணா டகேன அபய� - ம�ணா?�  
உ�ளB கவைல ஒழி8பாZஎ  வ மன/�8  
ெபா�ள, பிைழக� ெபாC/�.   
32 
 
  
எ5சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
 
 
5328   
இணBகறிய�ீ இத�அறிய�ீ இ�1தநிைல அறிய�ீ  
 
இட�அறிய�ீ தட�அறிய�ீ இ@[ட�ைப எ?/த  
கணBகறிய�ீ வழBகறிய�ீ அ�பல/ேத மாையB  
 
கலBக�அற ந�Bகி ற �லBக�அறி வ 4ேரா  
பிணBகறிவ 4� :ர�டறிவ 4�(383) பிைழெசயேவ அறிவ 4�  
 
ேப�ணைவ8 ெப�வயி,C8 பில/தி#இட அறிவ 4�  
மணBகறிேய பிணBகறிேய வC8ேபேப�8 ெபாG8ேப  
 
வைடB!ழ�ேப சாேறஎ  றைடBக அறிவ 4ேர.   
33 
 
  
(383). பிர�டறிவ 4� - ெபா. L. பதி8:.   
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5329   
உழBகறிய�ீ அள8பத,ேகா� உளவறிய�ீ உலகீ�  
 
ஊ�அறிய�ீ ேப�அறிய�ீ உ5ைமஒ C� அறிய�ீ  
கிழBகறிய�ீ ேம,கறிய�ீ அ�பல/ேத மாையB  
 
ேகத�அற ந�Bகி ற பாத�அறி வ 4ேரா  
வழBகறிவ 4� ச5ைடயி�ேட வ�பளBக அறிவ 4�  
 
வ�B!�� ேன ேசாெற?/� வயி,றைடBக அறிவ 4�  
!ழBகறிேய(384) பழBகறிேய W�?வ�BகB கறிேய  
 
!ழ�ேபசா ேறஎன[� Wறஅறி வ 4ேர.   
34 
 
  
(384). !ைழBகறிேய - �த,பதி8:., ெபா. L., பி. இரா., ச. �. க.  
 
அCசீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
 
 
5330   
உணிB!� D�?B!� ெகா�!B!�  
 
ேபPB!� உவ8:ற8 பசிBகி ற4�  
�ணிB!� காLB!� ேசா,CB!�  
 
ஊ�ெதாC� L,றி8ேபாZ அைலகி ற4�  
பிணிB!� பைீடB!� உட<ள�  
 
ெகா?Bகி ற4� ேபைதய�ீ ந#ேலா�க�  
பணிB!� ேவைலெசZ �5??/  
 
த�பல� பர[த, கிைசயேீர.   
35 
 
5331   
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மழ[B!� ஒ�பி�ேசா றளி8பத றி  
 
இ�பி�ஊ5 வழகி# இேக  
உழ[B! �த#!ைறH� எனவள�/த  
 
கவ,ைறஎலா� ஓேகா ேபயி   
விழ[B!� :லா#உ5V� வி�1�B!�  
 
ம�1�B!� ெமலி1� மா5டா�  
இழ[B!� இட�Bெகா?ேகா# இைறவGB!�  
 
ெகா?/திழ8ப� எ ேன எ ேன.   
36 
 
5332   
க?கா�?B கறிBகி?க தாளிBக  
 
எனBகழறிB களிBகா நி ற  
L?கா�?8 பிணகா�இ* Lகமைன/��  
 
கண*Lகேம ெசா#லB ேக5மி   
�?கா�?B W,Cவ�� சாவ 4ரா#  
 
சாவத,! � ேன ந4வ 4�  
இ?கா�?8பிணக5டா# ஏ/�மிேனா  
 
எைமH�இ@வா றி?கஎ ேற.   
37 
 
5333   
மதி8பாைல அ��பாைல ஆன1த8  
 
பாைலஉ5ண மற1தா� சி#ேலா�  
விதி8பாைல அறிேய�தாZ8 பாைலஉ5?  
 
கிட1த`� விைளவி, ேக,பB  
ெகாதி8பாைல உண�வழிB!� !�8பாைல  
 
ம�8பாைலB !�8பா�அ1ேதா  
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�தி8பாைல அ��த�ந� ேதவசிகா  
 
மணி/ேதைவ/ �தியா� அ ேற.   
38 
 
  
எ`சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
 
 
5334   
சிG8பிேல ெபா`� கழிB!�இ@ வாJBைக*  
 
சிறியவ� சி1ைதமா/ திரேமா  
ெபா�8பிேல தவMெசZ ெபGய�த� மன��  
 
:ளி8பிேல �வ�8பிேல உவ�8:B  
கG8பிேல ெகா�ய கய8பிேல க�ய  
 
கா�8பிேல கா�8ெபா? கல1த  
எG8பிேல :!வ த றிஎ� அள[�  
 
இனி8பிேல :!கி ற திைலேய.   
39 
 
  
கலிநிைல/�ைற   
 
 
5335   
Oவா� ெகா ைற* ெசMசைட யாள� :கழாள�  
ஈவா� ேபா#வ1 ெத மைன :Bகா� எழி#கா��  
ேதவா� தி#ைல* சி,சைப ேம[� தி�வாள�  
ஆவா எ றா� எ ன� அ�மா அவ�]ேத.   
40 
 
  
எ`சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
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5336   
ந#விைன சிறி�� நய1திேல  எ பா�  
 
நா ெசய/ தBகேத ெத பா�  
ெச#விைன ஒ C1 ெதG1தில  ஐேயா  
 
ெதZவேம ெதZவேம எ பா�  
ெவ#விைன ம றி# நட�:G கி றா�  
 
வி�8பில� எ மிைச எ பா�  
வ#விைன உைடேய  எ Cள� பைத8பா�  
 
வ�1�வா� நா ெப,ற மகேள.   
41 
 
  
எ5சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
 
 
5337   
நாதர�� ெப�Mேசாதி நாயக�எ  தைனேய  
 
நய1�ெகா5ட தனி/தைலவ� ஞானசபா பதியா�  
வாதநட� :Gக�ைண மாநிதியா� வரத�  
 
வ�ள#எலா� வ#லவ�மா ந#லவ�எ  இட/ேத  
காத<ட  வ�கி றா� எ Cபர நாத�  
 
களி8:றேவ ெதானிBகி ற த1தர�1 �பிதா   
ஏதமற �ழ!கி ற ெத Cெசா#லிB ெகா5ேட  
 
எ`கி றா� ெதா`கி றா� எ Pைடய மகேள.   
42 
 
  
அCசீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
33 
 
5338.   
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அ பா? தி�8ெபா�வி# ஆ?கி ற  
 
அரேசநி  அ�ேம# ஆைண  
எ பாெட  றிைலஎ னா# ���:�அைச/  
 
திட��யா தி�கா# ெதா�?8  
ெபா பாெட@ வித/தாP� :G1�ெகா5?  
 
ந4தாேன :ர/த# ேவ5?�  
உ பா? நா உைர/ேத  ந4இனி*L�  
 
மாஇ�Bக ஒ5ணா த5ணா.   
43 
 
5339.   
� பா? பி பய த1 தி?�எனேவ  
 
உைரBகி ேறா� ெமாழிக� எ#லா�  
இ பா?� இ@[லகி# எ னறிவி#  
 
இைலஅதனா# எ#லா� வ#ேலாZ  
அ பா? தி�8ெபா�வி# ஆ?கி ேறாZ  
 
அ��ேசாதி அளி/�B கா/த#  
உ பா? நா உைர/ேத  எனBெகா�பா  
 
?5ேடா ந4 உைர8பாZ அ8பா.   
44 
 
5340..   
உ ஆைண உ ைனவிட உ,ற�ைண  
 
ேவறிைலஎ  உைடயாZ அ1ேதா  
எ நாைணB கா/த�ளி இ/தினேம  
 
அ��ேசாதி ஈத# ேவ5?�  
அ1நா�ைந யாதப� அ��:G1த  
 
ெப�க�ைண அரேச எ ைன  

RangaRakes tamilnavarasam.com



� னா�நி  அ�யவ எ  Cலகறி1த  
 
இ1நா�எ  ெமாழி1தி டாேத.   
45 
 
5341.   
cகாேத விழி/தி�B!� ]தறிவி/  
 
ெதைனஆ5ட �ைரேய எ ைன  
ந4காேத எ PயிG# கல1�ெகா5ட  
 
பதிேயகா# ந4��8 பி ேன  
வாகாேத விைர1திவ5ந4 வர#ேவ5?�  
 
தாJ/தி�#எ  மன1தா  ச,C�  
தாகாேத இ�நின� தனி/ததி�  
 
[ளமறி1த சGத� தாேன.   
46 
 
5342.   
இயகாளி :லிகர� என8ெபய�ேக�  
 
?ள�ந?கி இ�1ேத  ஊG#  
சயகாளிB ேகாயிைலBக5 டMசிமன�  
 
த`த`/�/ தள�1ேத  இ1த8  
பயகாளி8 பய#ேபால8 பய1தவ�க�  
 
எ!ள�கா5 பதிேய எ ைன  
வயகாளி# ஒ�வ என நிைனேய#ைக8  
 
பி�ைளஎன மதி/தி டாேய.   
47 
 
5343.   
சிCெசயைல* ெசH�உலக* சிCநைடேயா�  
 
பல:கல/ தின1ேதா C1தா   
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உCெசயைல அறியாஇ* சிCபயைல8  
 
பி�/தைல/த# உவ8ேபா க5டாZ  
ெதCெசயைல/ தவி�/ெத#லா* சி/திH�ெப,  
 
றிடஅழியா/ ேதக  ஆக8  
ெபCெசயைல எனBகளி/ேத மCெசயைல8  
 
:Gகஎைன8 ெப,ற ேதேவ.   
48 
 
  
கலிநிைல/�ைற   
 
 
5344   
அேக உ ற  அ ப�க� எ#லா� அம�கி றா�  
இேக ந4தா  எ னள வி P� இரகாேய#  
எேக ேபாேக  யாெரா? ேநாேக  எ�ெசZேக   
ெசேகJ ேவணி/ திக� அணி1த�� சிவேனேயா.   
49 
 
5345   
ஈேயா ?ற`� சிறிேய  அளவி# எ1தாZநி   
ேசேயா ?ற`� ேபர�� வ5ண/ தி�[�ள�  
காேயா பழேமா யாேதா அறிேய  கவ#கி ேற   
த4ேயா ?ற`� தி�வ�� வ�வ* சிவேனேயா.   
50 
 
  
அCசீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
 
 
5346   
உைடய நாயக  பி�ைளநா   
 
ஆகி#எ@ [லக�� ஒ�கி ப�  
அைடய நா அ�� ேசாதிெப,  
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றழிவிலா யாBைகெகா5 ?லெக#லா�  
மிைடய அ,:த8 ெப�Mெசய#  
 
நாெடாC� விைள/ெத!� விைளயாட/  
தைடய த,றந# த�ண�இ/  
 
த�ணமா/ தைழBகஇ/ தனிேய,ேக.   
51 
 
5347   
ேகா� ெகா?/த மன*சிறிேய   
 
!,ற� !ணமாB ெகா5ேடஇ8  
ேபா� ெகா?/த நி அ�ளா�  
 
ெபா�ைள நிைனB!� ேபாெத#லா�  
தா� ெகா?/த ெப�களி8:�  
 
சாலா ெத றா# சாமிநினB  
ேக� ெகா?8ேப  ேக�பத �   
 
எ#லா� ெகா?Bக வ#லாேய.   
52 
 
5348   
க Cைடய பL8ேபாேல கசி1��!�  
 
அ பெரலா� காணB கா�?�  
எ Cைடய நாயகேன எ#லாMெசZ  
 
வ#லவேன இல!M ேசாதி  
ம Cைடய மணவாளா ம னவேன  
 
எ னி�க5 மணிேய நி ைன  
அ Cைடேய  இ Cவிேட  ஆைணஉ ேம#  
 
ஆைணஉ ேம# ஆைண ஐயா.   
53 
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5349   
தி�நி ைல/�ந# அ�ெளா?�  
 
அ ெபா?� சிற8ெபா?� ெசழி/ேதாக  
உ�நி ைல/திவ5 மகிJெவா?  
 
வாJ[ற உவ1�நி  அ��ெசZவாZ  
இ�நி ல/தவ� இ :ற/  
 
தி�வ�� இய#வ� ெவா?ம றி#  
!�நி ைல/தச, !�எP�  
 
இைறவநி  !ைரகழ, பத�ேபா,றி.   
54 
 
5350   
!,ற� :Gத# எனBகிய#ேப  
 
!ணமாB ெகா�ள# உனBகிய#ேப  
சி,ற� பலவா இனி*சிறிேய   
 
ெச8:� �கம  யா�ள�  
ெத,ெற  ற�ேய  சி1ைததைன/  
 
ெதளிவி/ த*ச1 �ய�த4�/ேத  
இ,ைற8 ெபா`ேத அ��ேசாதி  
 
ஈக த�ண� இ�வாேம.   
55 
 
5351   
அ�ளா ர�ேத எ Pைடய  
 
அ ேப எ ற  அறிேவஎ   
ெபா�ளாZ அக/�� :ற/��எ ைன8  
 
:ண�1த க�ைண8 ெபா�8ேபெமZ/  
ெத�ளா� ஒளிேய ெவளியாக*  
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சி,ற� பல/ேத ந�Bகி ேறாZ  
இ�ளா யினஎ# லா�தவி�/ெத   
 
எ5ண� ��8பாZ இ8ேபாேத.   
56 
 
5352   
ம1திர� அறிேய  ம,ைற  
 
மணிம�1 தறிேய  ேவC  
த1திர� அறிேய  எ1த/  
 
தக[ெகா5 டைடேவ  எ1தாZ  
இ1திர  �தலா� ேதவ�  
 
இைறMச8ெபா  ம றி# ேவணி*  
ச1திர  ஆட இ ப/  
 
தனிநட� :GH� ேதேவ.   
57 
 
5353.   
க�ைணB கடேல அதி#எ`1த  
 
க�ைண அ�ேத கனிய�தி#  
த�ண* Lைவேய Lைவஅைன/��  
 
சா�1த பதேம த,பதேம  
ெபா�5ெமZ8 பரேம சித�பரமா�  
 
ெபா�வி# ந�B!� பர�பரேம  
ெத�5ெமZB க�/தி# கல1ெதைனH�  
 
சி/தி நிைலக� ெதG/த�ேள.   
58 
 
5354.   
கலBக� அ,Cநா  நி றைன8  
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பா�ேய களிBகி ற நா�எ1நா�  
இலBக� உ,றறி1 திடஅ��  
 
:G!வாZ எ1ைதஇ@ விரவி க5  
�லBக �,றசி, ற�பல/  
 
தா?ெமZ* ேசாதிேய LகவாJேவ  
அலBக5 அ,றிட/ தி�வ��  
 
:GH�எ  அ8பேன அ�ேய,ேக.   
59 
 
  
க�டைளB கலி8பா   
 
 
5355   
ப5? நி தி�8 பாதம லைரேய  
 
பா� யா�ய ப/திைம ேயாைர8ேபா#  
ெதா5? ெகா5ெடைன ஆ5டைன இ Cதா   
 
��ட  எ C� ர/திட# ந Cெகா#  
!5? ந4�Bகட# ]`ல க/�ேளா�  
 
!,ற� ஆயிர ேகா�ெசZ தா<��   
ெகா5? பி !ல� ேபLவ ேராஎைனB  
 
!றிBெகா� வாZஎ5 !ண1திகJ வ�ளேல.   
60 
 
  
எ`சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
 
 
5356   
க5ெணலா� நிர�ப8 ேபெராளி கா��B  
 
க�ைணமா மைழெபாழி �கிேல  
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வி5ெணலா� நிைற1த விளBகேம எ P�  
ேமவிய ெமZ�ைமேய ம C�  
எ5ெணலா� கட1ேத இலகிய பதிேய  
 
இ Cந4 ஏைழேய  மன/�8  
:5ெணலா� தவி�/�8 ெபா�ெளலா� ெகா?/�8  
 
:!1ெதன �ளகல1 த�ேள.   
61 
 
5357   
அ பிேல  எனிP� அறிவிேல  எனிP�  
 
அ Cவ1 தா5டைன அதனா#  
� பிேல  எனஇ@ [லெகலா� அறிய*  
 
ெசா#லிேன  ெசா#லிய நாேன  
இ பிேல  எனஇ  Cைர/திட# அழேகா  
 
எைனஉல கவமதி/ தி�#எ   
எ பிேல கல1தாZ நினB!�வ1 தி?ேம  
 
எZ�க விைர1ெதன திட/ேத.   
62 
 
  
க�டைளB கலி/�ைற   
 
 
5358   
வா ேவ5? சி,ற� பல/ேத வயகி வளர�த/  
ேத ேவ5� ேன இ/ த�ண/ த��ெசZக ெசZதிைலேய#  
ஊ ேவ5?� எ Pயி� ந4/�நி  ேம,பழி ேயாவிைள8ேப   
நா ேவ5? ேமாபழி தா ேவ5? ேமாெசா#க நாயகேன.   
63 
 
  
எ`சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
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5359   
ெச@வண/ தவ�� மைறH�ஆ கம��  
 
ேதவ�� �னிவ�� பிற��  
இ@வண/ த�எ  றறி1திட, கGதா�  
 
எ1ைதநி  தி�வ�� திற/ைத  
எ@வண/ தறிேவ  எஙன� :க#ேவ   
 
எ தர/ திய<வ ேதேயா  
ஒ@வண/ தரேச எனBெகன இேகா�  
 
உண�*சிH� உ5?ெகா# உண�/ேத.   
64 
 
5360   
உண�1�ண�1 தாேக உண�1�ண�1 �ணரா  
 
உண�1தவ� உண�*சியா  bைழ1ேத  
திண�1தன� ஆகி விய1திட விள!�  
 
சிவபத/ தைலவநி  இயைல8  
:ண�1தநி  அ�ேள அறிH�நா  அறி1�  
 
:க றி?� தரMசிறி �ளேனா  
ெகாண�1ெதா� ெபா��எ  கரெகாளB ெகா?/த  
 
!�எனB Wற#எ  !றி8ேப.   
65 
 
  
எ5சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
 
 
5361   
அயலறிேய  நின�மல� அ�அ றி* சிறி��  
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அ�பல/ேத நித�:GH� ஆன1த நடக5  
?யலறிேய  எனிP�அ� க5?ெகாA� ஆைச  
 
ஒ�கடேலா எ`கடேலா உைரககெவாணா �ைடேய   
மயலறியா மன/தம�1த மாமணிேய ம�1ேத  
 
மதி��எ� ெப�மா நி  வாJ/த றி ம,ேறா�  
ெசயலறிேய  எனBக�ள/ தி�[ளMெசZ தி?வாZ  
 
தி�எ`/ைத1 தாைணஒ� �ைணசிறிதி கிலேன.   
66 
 
5362   
ெகா`1ேதP� ெச`�பா!� !ல[பL� பா<�  
 
W��உ5டா, ேபா#இனிB! !ணெகா�சைடB கனிேய  
ெதா`1ேதவ மட1ைதய�B! மகலநா5 க`/தி#  
 
ேதா றவிட� க`/திPேள ேதா றநி ற Lடேர  
எ`1ேதC� அ ப�ள/ ேத,Cதி� விளBேக  
 
எ உயி�B!/ �ைணேயஎ  இ�க5V� மணிேய  
அ`1ேதற அறியாெத  அவலெநMச� அ1ேதா  
 
அபய�உனB கபய�எைன ஆ5ட��க விைர1ேத.   
67 
 
5363   
எ னா#ஓ� ���:�அைச/ ெத?Bக�� யாேத  
 
எ#லாMெசZ வ#லவ எ  ெற#லா�� :க<�  
நி னா#இ@ [லகிைடநா  வாJகி ேற  அரேச  
 
நி அ��ெப, றழியாத நிைலையஅைட1 திடஎ   
த னா#ஓ� Lத1தர�� இ#ைலக5டாZ நின�  
 
சகலLத1 தர/ைதஎ பா# தய[ெசய# ேவ5?�  
பி நா�எ  றி�#சிறி�� தG/தி�Bக மா�ேட   
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ேபராைண உைர/ேத எ  ேபராைச இ�ேவ.   
68 
 
5364   
இ*ைசஎலா� :க ேற எ  இல*ைசஎலா� வி?/ேத   
 
இனி*சிறி�� தGேய இ கி�த�ண/ தைட1ேத  
அ*ைசஎலா� ெவளி8ப?/தி அ*ச�எலா� அக,றி  
 
அ��ேசாதி/ தனிஅரேச ஆகா!� ஓக  
வி*ைசஎலா� எனBகளி/ேத அவி*ைசஎலா� தவி�/�  
 
ெமZHறஎ  ெனா?கல1� விளகி?த# ேவ5?�  
ப*ைசஎலா� ெச�ைமஎலா� ெபா ைமஎலா� பட�1த  
 
ப�கமணி விளBேகஅ� பல�விள!� பதிேய.   
69 
 
5365   
த�வைகஇ/ த�ண�ந#ல த�ண�இதி# எனBேக  
 
தனி/தஅ�� ெப�Mேசாதி த1த��க இ�தா   
ஒ�வைகஈ திைலஎனி#ேவ ெறா�வைகஎ  Pைடய  
 
உட#உயிைர ஒழி/தி?க உவ8பிெனாேட இ1த  
இ�வைகH� ச�மதேம தி�வ�சா� சியதாZ  
 
இய�பின எ  இதய�உ ற  இதய�அறி1 த�ேவ  
அ�வைகேயா உ�வைகH� ஆகிஎ P� அம�1தாZ  
 
அ�ேமஎ  அ8பாஎ  அZயாஎ  அரேச.   
70 
 
5366   
வ��  வ1ததாB ெகா�Aத# எனB!  
 
வழBக� வ�ள#ந4 மகிJ1த�� ேசாதி  
த��  த1தைன எ றி�B கி ேற   
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த1ைத ந4தர# ச/திய� எ ேற  
!��  ெபாZHைர Wறேல  இனிஇB  
 
!வைல ய/திைடB கவைலைய/ தGேய   
தி��  வி5ண8ப� ெசZதன  க�ைண  
 
ெசZக வாJகநி  தி�வ�� :கேழ. .   
71 
 
5367   
விைன/தைடத4�/ ெதைனஆ5ட ெமZய மணி8 ெபா�வி#  
 
ெமZMஞான நட�:G1� விள!கி ற விமல   
எைன/தனிைவ/ த�ெளாளிஈ1 ெத P�இ�B கி றா   
 
எ#லாMெசZ வ#லசி/த  இ*ைசய�� ேசாதி  
திைன/தைனெப, றவேரP� சா<� ேன உலகி#  
 
ெச/தவ�க� எ#லா�� தி��பவ� ெக C  
நிைன/த[ட  எதி�வ1� நி,ப�க5டாZ என�  
 
ெநMேசந4 அMேச#உ� அMேச#அM ேசேல. .   
72 
 
  
!ற�டாழிைச.   
 
 
5368   
அணிேய என�ெமZ யறிேவ ெபா�வள� அரேச தி�வள� அ�ேத  
இனித�� வாZஇ� த�ண� அ�த� ளாZஇ� த�ண�  
மணிேய என�க5 மணிேய ெபா�வள� மதிேய தி�வ�5 மதிேய  
அ��:G வாZஇ� த�ண� அ��:G வாZஇ� த�ண�. .   
73 
 
  
ேநGைச ெவ5பா.   
 
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



5369   
இ�ேவ த�ண� எைனஅைணத, கிேக  
ெபா�ேவ ந�B!� :னிதா - வி�ேவZ1த  
ெச னியேன L/த சிவேன உனBக�ேய   
அ னியேன அ#ேல  அறி1�. .   
74 
 
  
கலி/�ைற.   
 
 
5370   
ஆதி ேயதி� அ�பல/ தாட#ெசZ அரேச  
ந4தி ேயஎலா� வ#லவா ந#லவா நிைன1ேத  
ஓதி ேயஉண� த,கG தாகிய ஒ�வா   
ேசாதி ேயஎைன* ேசாதிேய# ேசாதிேய# இனிேய. .   
75 
 
  
க�டைளB கலி/�ைற.   
 
 
5371   
ேபாேதா வி�1த த�ளரேசஎ  ெபா��?வ1ெத   
தாேதா� எ`ைமH� ந ைமH, ேறாக/ த�வ�தா   
மாேதாட ந4B!� கனிரச ேமாவ1த வா கனியி   
ேகாேதா அறி1தில  யாேதா தி�[ள� WCகேவ. .   
76 
 
5372   
அ8பைன இ8பைன ஆBகி* சிவிைக அம�1தவ ெசா#  
அ8பைன எ Pயி�B கானெச1 ேதைன அ�ைதஅ1நா�  
அ8பைன ஆழி கட/திB கைரவி� டளி/தசைட  
அ8பைன* சி,ற� பலவைன நா �தி/ தா?வேன. .   
77 
 
5373   
மாேதா� :ைடைவ/த மாம�1 ேதமணி ேயஎ  ம��#  
யாேதா தி�[ள� யானறி ேய இத, ெக னெசZேவ   
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ேபாேதா கழிகி ற த1ேதாநி  த ைன8 ெபா�1�கி ற  
]ேதா� அV[� ெதGேய நி  பாத/ �ைண�ைணேய. .   
78 
 
  
தர[ ெகா*சகB கலி8பா.   
 
 
5374   
ஆ�1தஅ�� ெப�Mேசாதி அ8பாநா  அ?/தவ�த�  
ேசா�1த�க� பா�Bகஇனி/ �ணிேய  நி அ��ஆைண  
ேந�1தவ�க� ேந�1தப� ெநகிJ1�ைரB!� வா�/ைதகA�  
ஓ�1�ெசவி :க/�ணிேய  உ ஆைண உ ஆைண. .   
79 
 
5375   
அழியா நிைலயாத� ேமவிநி  அ பிேனா?�  
ஒழியா �ைன8பா� நி றா� உலகிlேட  
வழியா� உயி�Bகி ப� :G1� வயக#ேவ5?�  
இழியா த��வாZ ெபா�ேமவிய எ1ைதந4ேய. .   
80 
 
5376   
க��பைசB!� ெமாழி*சிறியா� க#மன/தி# பயி Cபயி   
றி��பைசB!� மன�ெப,ேற  யாேனாஇ@ ேவைழக�த�  
அ��பசிB! ம�1தளி8ேப  அ1ேதாஇ ெக னாேல  
���பைசBக ��யாேத ேசாதிநட8 ெப�மாேன.   
81 
 
  
அCசீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
 
 
5377.   
மதிBகளவா மணிம றி# தி�நடMெசZ  
 
தி�/தாைள வ`/த# இ C  
பதிBகளவா நல1த�வ# எ Cநிைன  
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ஏ/�த,!8 பணிBகி  ேற ந4  
விதிBகளவா* சி/திக��  கா�?கஇ  
 
ெக கி றாZ விைர1த ெநMேச  
ெபாதிBகளவா � ன�இேக ச/த/�B  
 
களெவ பா� ேபா றாZ அ ேற.   
82 
 
5378.   
ஆ�யகா# மல�கABேக அ :ைடயா�  
 
யாவGேக அவ�Bேக இ ப�  
W�யெத  றாரண�� ஆகம��  
 
ஆைணயி�?B WC�வா�/ைத  
ஓ�யேதா ெநMேசந4 உ Pவெத   
 
ப,பலவாZ உ ேன# இ ேன  
பா�அவ  தி�8பா�ைட8 ப�க5டாZ  
 
இ :கல8 ப�க5 டாேய.   
83 
 
  
எ`சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
 
 
5379   
ஒ C�  எ5பா# எ5ணிடB கிைட/த  
 
[ைவB!ேம, றைனஅ�� ஒளியா#  
ந Cக5 டாேக அ��ெப�M ேசாதி  
 
நாதைனB க5டவ  ந�B!�  
ம Cக5 டதனி# சி/ெதலா� வ#ல  
 
ம�1�க5 ?,ற� வ�வாZ  
நி Cெகா5 டா?1 த�ண�இ கி�ேவ  
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ெநMசேம அMசைல ந4ேய.   
84 
 
5380   
கைலவள� ��ய ெத ைனஆ� ெகா5ட  
 
க�ைணய க5ண� ஞான  
நிைலவள� ெபா�ள �லெகலா� ேபா,ற  
 
நி ற� நிைறெப�M ேசாதி  
மைலவள� கி ற� அ��ெவளி ந?ேவ  
 
வய!வ தி பேம மயமாZ/  
தைலவள� தி�*சி, ற�பல1 தனிேல  
 
தனி/ெதனB கினி/தேதா� கனிேய.   
85 
 
5381   
ம C�நி  றா?� வ�ளேல என�  
 
வ�ள#எ  ெறனB!ேள ெதG1த  
அ Cதா  ெதாடகி அ�ைமேய அ8பா  
 
ஐயேன அ பேன அரேச  
எ Cநி  தைனேய நிைன/தி�B கி ேற   
 
எ�?ைண எனிP�ேவ றிட/தி#  
ெச Cநி  றறிேய  ெதZவேம இ�நி   
 
தி�[ள� ெதG1த� தாேன.   
86 
 
5382   
உ�ளேல  உைடயா� உ5ண[� வறியா�  
 
உCபசி உழ1�ெவ1 �யரா#  
வ�ளேல ெநMச� வ�1த[� ப?ேமா  
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ம,றிைத நிைன/தி?1 ேதாC�  
எ�ளேல  உ�ள� எGகி ற �ட�:�  
 
எGகி ற ெத ெசZேவ  அ1ேதா  
ெகா�ளேல  உண[� தGBகிேல  இ1தB  
 
!ைறெயலா� தவி�/த�� எ1தாZ.   
87 
 
  
அCசீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
 
 
5383.   
ஐவைக/ ெதாழி<� எ பா#  
 
அளி/தைன அ�ெகா5 �1நா�  
ெசZவைக ெதGவி/ ெத ைன*  
 
ேச�1ெதா றாZ இ�/த# ேவ5?�  
ெபாZவைக அறிேய  ேவC  
 
:கலிேல  ெபா�ேவ நி C  
ெமZவைக உைர/ேத  இ1த  
 
வி5ண8ப� கா5க ந4ேய.   
88 
 
5384.   
உ�வ ராகிH� அ�வின  
 
ராகிH� உ�அ� வினராH�  
ஒ�வ ேரஉளா� கட[�க5  
 
டறிமிேனா உல!ள 4� உண�வி றி  
இ�வ ரா�எ C� Dவேர  
 
யா�எ C� இய<�ஐ வ�க�எ C�  
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எ�வ ராZஉைர/ �ழ#வெத   
 
உட,!யி� இர5?D  ெறனலாேம.   
89 
 
  
க�டைளB கலி/�ைற   
 
 
5385   
ேசZேபா# உலக/ �யிைரஎ# லா�எ5ணி* ேச�1�ெப,ற  
தாZேபா# உைர8ப�ச  மா�Bகச க/தவ� சா,C�எ��B  
காZேபா# பிற�தைமB க5டா# கச1� க?க?/ேத  
நாZேபா# !ைர8ப��  மா�Bகச க/தவ� நானில/ேத.   
90 
 
  
எ5சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
 
 
5386   
வ5டணிO !ழ#அ�ைம எக�சிவ காம  
 
வ#லிெயா? மணிம றி# வயகியநி  வ�வ�  
க5டவைரB க5டவ�த� கா#மல��/ ேதவ�  
 
கன��Bேக ��Bகி ற க�மலரா� எ றா#  
ப5ட!நி  தி�/ெதா5ட� அ�8ெப�ைம எவேர  
 
பக�1தி?வ� மைறகெளலா� பக�1தி?வா  :!1ேத  
வி5?ல�1� ெவA/தஅைவ ெவA/தம�ேடா அவ,ைற  
 
விய1ேதா�� ேவதிய�� ெவA/தன�உ� உட�ேப.   
91 
 
5387   
கிழB!ெவA/ த�க�ைண அ��ேசாதி உதய�  
 
கிைட/தெதன �ளBகமல� கிள�1தெதன தக/ேத  
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சழB!ெவA/ த�சாதி ஆ*சிரமா சார�  
 
சமயமதா சார�என* ச5ைடயி�ட கலக  
வழB!ெவA/ த�பலவா� ெபாZ1m#க, றவ�த�  
 
மன�ெவA/� வாZெவA/� வாHறவா தி/த  
�ழB!ெவA/ த�சிவேம ெபா��எP�ச  மா�Bக  
 
�`ெநறியி# பரநாத �ரL�ழ கியேத.   
92 
 
  
நிைலம5�ல ஆசிGய8பா   
 
 
5388   
சி,சைபB க5V� ெபா,சைபB க5V�  
தி�நட� :GH� தி�நட ராஜ  
எனBக�� :G1த நினBக� ேய ைக�  
மா,ைற அறி1தில  ேபா,றிநி  அ�ேள.   
93 
 
5389   
நாயிP� சிறிேய  ஆயிP� ெபGேய   
யாதி, ெபGேய  த4தி, ெபGேய   
எ ைனஆ5 ட�ளிைன எ ைனஆ5 டவேன  
அ�பல/ தாட#ெசZ எ�ெப�� ெபா�ேள. 94   
94 
 
  
ேநGைச ெவ5பா   
 
 
5390   
உ5ைமஉைர/ த��எ  ேறாதிேன  எ1ைதபிரா   
வ5ைமHட  எ அறிவி# வாZ1�ைர/தா  - தி5ைமHC  
சி/திநிைல எ#லா� ெதGவி/ த��கி ேற�  
இ/த�ண� ச/தியேம எ C.   
95 
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5391   
உலகெமலா� ேபா,ற ஒளிவ�வ னாகி  
இலகஅ�� ெசZதா  இைச1ேத - திலக என  
நாேனச  மா�Bக� நட/�கி ேற  ந�ெப�மா   
தாேன எனB!/ தனி/�.   
96 
 
5392   
தனி/�ைணயாZ எ ற ைன/ தாகிBெகா5 ெட ற   
மனி/த உட�பழியா வாேற - கனி/�ைணயா�  
இ ன�த� த1ெதனBேக எ#லா�� வ#லசி/தி  
த ைனH1த1 ��கல1தா  றா .   
97 
 
5393   
ச�Bகைரஒ/ தா எனBேக த1தா  அ�ெள மனB  
க,கைரய* ெசZேத களி8பி/தா  - க,க  
இனியா  அ��ேசாதி எ1ைதஎ P� உ,றா   
இனியா  மயேக  இ�1�.   
98 
 
5394   
உ ைனவிட மா�ேட நா  உ ஆைண எ�ெப�மா   
எ ைனவிட மா�டாZ இ�வ�மாZ - ம னிஎ C�  
வ5ைம எலா�வ#ல வாZைமஅ� ளா#உல!B  
!5ைமஇ ப� ெசZ�� உவ1�.   
99 
 
  
க�டைளB கலி/�ைற  
 
5395   
நML5 ?யி�கைளB கா/தவ ேனநட நாயகேன  
பML5ட சி,ற�8 பாைவப காந� பராபரேன  
மML5ட ெசMசைட ம னாெபா  அ�பல வாவலவா  
பிML5ட வாZB!8 பழ�அளி/ தா5ட ெபGயவேன.   
100 
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5396   
அ8OC ெசMசைட அ8பாசி, ற�பல/ தா?கி ேறாZ  
�8OC வ5ண* ெச`MLட ேரதனி* ேசாதியேன  
ெவ8OC ந4Bகிய ெவ5ண4C O/தெபா  ேமனியேன  
உ8OC வாZB!/தி/ தி8OC கா��ய உ/தமேன.   
101 
 
5397   
நா ெசZத :5ணிய� எ PைரB ேக ெபா� ந5ணியேதா�  
வா ெசZத மாமணி எ ைகயி# ெப,Cந# வாJவைட1ேத   
ஊ ெசZத ேதக� ஒளிவ� வாகநி  ேறா!கி ேற   
ேகா ெசZத வி*ைச !ணிBகவ# லா�எவ� WCமிேன.   
102 
 
5398   
ப5ணிய Oைச நிைற1த� சி,ற� பலநடக5  
ெட5ணிய எ5ண� பலி/தன ெமZஇ ப� எZதியேதா�  
த5ணிய# ஆர� �5டன  க5டன  சாமிையநா   
ந5ணிய :5ணிய� எ PைரB ேக இ1த நானில/ேத.   
103 
 
5399   
அ��ெப�M ேசாதிஎ  அ�ைமயி ேனாடறி வான1தமா�  
அ��ெப�M ேசாதிஎ  அ8ப எ  உ�ள/ தம�1த பினா#  
அ��ெப�M ேசாதி/ெத� ளார� த�த1 தழிவ,றேதா�  
அ��ெப�M ேசாதி*ெச ேகா<� ெகா?/தன  அ,:தேம.   
104 
 
  
கலிவி�/த�  
 
5400   
அ��ெப�M ேசாதிஎ  அக/தி# ஓகின  
ம��ெப�� திைரஎலா� ம�1� ந4கின  
இ��ெப� மல�த# யா[� த4�1தன  
ெத��ெப�� சி/திக� ேச�1த எ ைனேய.   
105 
 
5401   
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ஓ[றா/ �ய�ெசH� உட�:தா  எ C�  
சா[றா தி பேம சா�1� வாழலா�  
மா[றா* L/தச  மா�Bக ந ெனறி  
ேம[றா� தகைள வி?க ெநMசேம.   
106 
 
5402   
ெபா/திய மல8பிணி8 :`B! ர�ைபதா   
சி/திய# L/தச  மா�Bக* ேச�8பினா#  
நி/திய மாகிேய நிக`� எ ப�  
ச/திய� ச/திய� சக/� ள 4�கேள.   
107 
 
  
ெகா*சகB கலி8பா   
 
 
5403   
வானாகி வான?ேவ ம P�ஒளி யாகிஅதி#  
தானா? வானாகி* ச மா�Bக� உ�ளினிB!�  
ேதனாகி/ ெத�ள�தாZ/ தி/திB!� ேதேவந4  
யானாகி எ P� இ�Bகி றாZ எ ேனேயா.   
108 
 
5404   
ஞானா கர*Lடேர ஞான மணிவிளBேக  
ஆனா அ��ெப�Mசி, ற�பல/ேத ஆன1த/  
ேதனா� அ�தா� சிவேம சிவேமந4  
நானாகி எ P� ந�Bகி றாZ எ ேனேயா.   
109 
 
5405   
எ தர/�B ேகலாத எ5ணக� எ5Vகி ேற   
� தர/தி  எ#லா� ��/�B ெகா?Bகி றாZ  
நி தர/ைத எ :க#ேவ  நி இட8பா#(385) ேம[பL�  
ெபா தர/ைத எ உைரBேக  ெபா,ெபா�வி# ந�Bகி ேறாZ.   
110 
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(385). வல8பா# - �த,பதி8:., ெபா. L. ச. �. க.   
 
 
5406   
எ Pைடய வி5ண8ப� இ�ேக�க எ�ெப�மா   
நி Pைடய ெப�க�ைண நிதிஉைடேய  ஆதலினா#  
ெபா Pைடயா  அய �தலா� :கவைர வியேவ எ   
த Pைடய ெசயெல#லா� த�பிரா  ெசயல ேற.   
111 
 
5407   
ஓ!�அ ப� எ#லா�� உ�ேள விழி/�நி,க/  
cகிய எ த ைன எ`8பிஅ�� cயெபா��  
வா!கஎ  ெற பா# வலியB ெகா?/த���  
பா!றநி  n��ைனேய எ1தாZநி  ப5பி�ேவ.   
112 
 
5408   
நா�பாG# அ பெரலா� ந#!க  ேற/திநி,ப  
ஆ�பாG# அ ேபா� அV/�ைணH� இ#ேல,ேக  
ந4�பாZ அ�ள�த� ந4ெகா?/தாZ நி ைன இேக  
ேக�பா� இைலஎ C கீJேமல தாBகிைனேய.   
113 
 
5409   
எ#லா�B!� கைடயாகி இ�1ேதPB க��:G1ேத  
எ#லா�B!� �ைணயாகி இ�Bகைவ/தாZ எ�ெப�மா   
எ#லா�B!� ெபா�வி#நட� இ?கி றாZ இ@வ5ண�  
எ#லா�B!� ெசZயாைம யா�!றி/ திைசஎனBேக.   
114 
 
5410   
நா ஆனா  தா ஆனா  நாP�தா P�ஆனா   
ேத ஆனா  ெத�ள�தாZ/ தி/தி/� நி,கி றா   
வா ஆனா  ஞான மணிம றி# ஆ?கி றா   
ேகா ஆனா  எ P� !லா[கி ற ேகாமாேன.   
115 
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க�டைளB கலி/�ைற   
 
 
5411   
எ#லாB !ைறH� தவி�1ேத உ  இ ன�� எZதின நா   
வ#லாG  வ#லவ  ஆேன  க�ைண ம�1த�1தி  
ந#லா� எவ�B!� உபகG8 பா இ! ந5Vகி ேற   
ெகா#லா விரத/தி# எ ைனB !றிBெகா5ட ேகால/தேன.   
116 
 
5412   
� னா�ெசZ :5ணிய� யாேதா உலக� �`��எ பா#  
இ1நா� அைட1தி ப� எZதிட ஓகின  எ5ணியவா  
ெற1நாA� இ@[ட� ேபஇற வாத இய,ைகெப,ேற   
எ னாைச அ8பைனB க5?ெகா5 ேட எ  இதய/திேல.   
117 
 
5413   
க5ேட  சி,ற�பல/ தான1த நாடக� க5?களி  
ெகா5ேட  எ#லா�வ#ல சி/தைனB W�B !லவிஅ�  
�5ேட  ெமZMஞான உ�அைட1 ேத ெபாZ உலெகா`Bக�  
வி5ேட  சமரச ச மா�Bக� ெப,ற விய8பி�ேவ.   
118 
 
5414   
க5ெகா5ட Oதல� எ#லா�ச  மா�Bக� கல1�ெகா5ேட  
ப5ெகா5ட பாடலி# பா�8 ப�/�8 பர[கி றா�  
வி5ெகா5ட சி,சைப ஒ ேற நிைற1� விள!கி ற  
ெத5ெகா5ட ம,ைற மதமா�Bக� யா[� இற1தனேவ.   
119 
 
5415   
தாைழ8 பழ�பிழி(386) பாெலா? ச�Bகைர* சாறளி1த  
வாைழ8 பழ�பL ெநZநC1 ேதP� ம�வ*ெசZ�  
மாைழ8 பலா*Lைள மா�பழ� ஆதி வ�/தளவி  
ஏைழB களி/தைன ேயஅ� ளார� ெத ெறா ைறேய.   
120 
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(386). தாைழ8பழ� - ேதகாZ.   
 
 
5416   
ெத பா# �கெகா5ட ேதேவெச1 ேதனி# சிற1தபL  
வி பா# கல1தளி �Bகனி* சாC� எ?/தளவி  
அ பா# மகிJ1� மகேன வ�ெக  றைழ/த�ளி  
எ பா# அளி/தைன ேயஅ� ளார� ெத ெறா ைறேய.   
121 
 
5417   
ெச/தா� எ`1தன� L/தச  மா�Bக� சிற1த�நா   
ஒ/தா� உய�1தவ� இ#லா ஒ�வைன உ,றைட1ேத  
சி/தா? கி றன  சாகா வர�� சிறBக8ெப,ேற   
இ/தா ரணியி# எனBகிைண யா�எ  றிய�:வேன.   
122 
 
  
கலிநிைல/�ைற   
 
 
5418   
க�ைண யா�ெப� கட#அ� தளி/தைன எனBேக  
த�ண வாGச மல�8பத� த1தைன நி ைன  
அ�ண வ5ணஒ5 Lட�மணி ம5டப/ த�ேய   
ெபா��ந ய8:றB க5?க5 ?ளமகிJ ேபாேத.   
123 
 
  
எ`சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
 
 
5419   
�1ைதநா� அய�1ேத  அய�1திேட# எனஎ   
 
� ன�ந4 ேதா றிைன அ1ேதா  
அ1தநா� ெதாடகி மகிJ1தி�B கி ேற   
 
அ8பேன அZயேன அரேச  
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இ1தநா� கவைல இட�பய� எ#லா�  
 
எ ைனவி� ெடாழி1திட8 :G1தாZ  
எ1தநா� :G1ேத  இ8ெப�� ேபறி  
 
ெகZ�த, !GயெமZ/ தவேம.   
124 
 
5420   
வாZB!C� :ைர/�/ திG1�வ 45 கழி/�  
 
மல/திேல கிட1�ைழ/ தி�ட  
நாZB!ய� தவிசி� ெடா�மணி ��H�  
 
ந Cற* ]��ைன அ1ேதா  
cZB!ண/ தவ�க� :கJமணி ம றி#  
 
ேசாதிேய நி ெப�1 தயைவ/  
தாZB!C தயெவ  ெற5Vேகா தாயி   
 
தய[�உ  தனி8ெப�1 தயேவ.   
125 
 
5421   
ேபGட� தவி�/�8 ேபர�� :G1த  
 
ெப�மநி  த ைனஎ  றனBேக  
சா�C தாேய எ Cைர8 ேபேனா  
 
த1ைதேய எ Cைர8 ேபேனா  
சீ�C !�ேவ எ Cைர8 ேபேனா  
 
ெதZவேம எ Cைர8 ேபேனா  
யாெரன உைர8ேப  எ ெனன8 :கJேவ   
 
யா�ெமா  றறி1திேல  அ1ேதா.   
126 
 
5422   
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சிCெநறிB ெகைன/தா  இ`/தேதா� ெகா�ய  
 
த4மன மாையையB கண/ேத  
ெவCவிய தாBகி/ த?/ெதைன ஆ5ட  
 
ெமZயநி  க�ைணஎ  :க#ேவ   
உCநC1 ேதP� அ���ெம  க��பி#  
 
உ,றசா ற�டச�B கைரH�  
நCெநH கல1த Lைவ8ெப�� பழேம  
 
ஞானம  ேறா!�எ  ந�ேப.   
127 
 
5423   
:#லிய ெநறிBேக இ`/ெதைன அைல/த  
 
ெபாZ�மன மாையையB கண/ேத  
ெம#லிய தாBகி/ த?/ெதைன ஆ5ட  
 
ெமZயநி  க�ைணஎ  :க#ேவ   
வ#லிநி  அ�ைம மகிழம  ேறா!�  
 
வ�ளேல மைறக�ஆ கமக�  
ெசா#லிய பதிேய மி!தயா நிதிேய  
 
ெதா5டேன  உயி�B!ெமZ/ �ைணேய.   
128 
 
5424   
அ�1தவ� கா5ட, க��ெப�க�ைண  
 
அ��ெப�M ேசாதிஎ  உள/ேத  
இ�1தன  அ�மா நா ெசZத தவ1தா   
 
எ ைனேயா எ ைனேயா எ றா�  
தி�1�ெத� ள��5 டழிெவலா1 தவி�/த  
 
தி�[� அைட1தன  ஞான  
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ம�1�மா மணிH� ம1திர நிைற[�  
 
வாZ/தன வாZ8பி எ  றாேள.   
129 
 
5425   
இ பிேல வய!� சிவபர� ெபா�ேள  
 
எ உயி�B க�தேம எ த   
அ பிேல ப`/த தனி8ெப�� பழேம  
 
அ��நட� :GH�எ  அரேச  
வ பிேல விைள1த மாையH� விைனH�  
 
ம�1தன வி�1ததா# இர[�  
� பிேல  இனிநா  அ��ெப�M ேசாதி*  
 
]ழலி# �ல!கி  ேறேன.   
130 
 
5426   
உயிெரலா� ஒ�ந4 தி�நட� :GH�  
 
ஒ�தி�8 ெபா�என அறி1ேத   
ெசயிெரலா� தவி�1ேத  தி�ெவலா� அைட1ேத   
 
சி/ெதலா� வ#லெதா  றறி1ேத   
மயிெரலா� :ளகி/ �ளெமலா� கனி1�  
 
மல�1தன  L/தச  மா�Bக8  
பயிெரலா� தைழBக8 பதிெயலா� களிBக8  
 
பா?கி  ேற ெபா�8 பா�ேட.   
131 
 
5427   
ப�/தஎ  ப�8:� ேக�விH� இவ,றி   
 
பயனதா� உண�*சிH� அ�ேய   
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பி�/தந# நிைலH� உயி��ெமZ இ :�  
 
ெப�ைமH� சிற8:�நா  உ5V�  
வ�/தெத� ள��� வய!ெமZ வாJ[�  
 
வாJBைகந  �த<�ம  றக/ேத  
ந�/தெபா  ன�H� தி�*சி,ற� பல/ேத  
 
ந5ணிய ெபா�A�எ  றறி1ேத .   
132 
 
5428   
கைலயேன எ#லா� வ#லஓ� தைலைமB  
 
கட[ேள எ இ� க5ேண  
நிைலயேன ஞான ந4திம  றிட/ேத  
 
நி�/தMெசZ க�ைணமா நிதிேய  
:ைலயேன  ெபா��?  தி�வ� அவனி  
 
ெபா�1திய :�ைமஎ  :க#ேவ   
சிைலையேந� மன/ேத  ெசZதவ� ெபGேதா  
 
தி�வ�� ெப�1திற# ெபGேத.   
133 
 
5429   
தர�பிற� அறியா/ தைலவஓ� �Bக5  
 
தனி�த# ேபர�� ேசாதி8  
பர�பர ஞான சித�பர நடMெசZ  
 
பராபர நிராமய நிமல  
உர�ெபC� அய மா# �த,ெப�1 ேதவ�  
 
உள/ததி சயி/திட எனBேக  
வர1த� கி றாZ வ�ள#நி  க�ைண  
 
மாகட, ெக#ைலக5 �லேன.   
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134 
 
5430   
யா �ன� :G1த ெப�1தவ� யாேதா  
 
எ ெசா#ேவ  எ ெசா#ேவ  அ1ேதா  
ஊ மன� உ�க எ தைன/ ேத,றி  
 
ஒளிஉ�B கா��ய தைலவா  
ஏ மன� இரகாZ இ Cந4 எ ேற   
 
எ றெசா# ஒலிஅட !த �   
ஆ மகிJ க றி  அைண/ெதைன எ?/தாZ  
 
அ��ெப�M ேசாதிஎ  அரேச.   
135 
 
5431   
பனி8பC/ ெத#லா� வ#லசி/ தாBகி8  
 
பர�பர� த�கி ற ெத ேறா�  
தனி8பழ� எனBேக த1ைததா  த1தா   
 
தமியேன  உ5டன  அத த   
இனி8ைபநா  எ எ  றிய�:ேவ  அ1ேதா  
 
எ Pயி� இனி/தெத  கரண�  
சனி8பற இனி/த த/�வ� எ#லா�  
 
தனி/தனி இனி/தன தைழ/ேத.   
136 
 
5432   
வி5ெணலா� கல1த ெவளியி#ஆ ன1த�  
 
விைள1த� விைள1த� மனேன  
க5ெணலா� களிBகB காணலா�  
 
ெபா�வி# கட[ேள எ Cந� க�/தி#  
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எ5ணலா� எ5ணி எ`தலா� எ`தி  
 
ஏ/தலா� எ?/ெத?/ �வ1ேத  
உ5ணலா� விைழ1தா�B !தவலா� உலகி#  
 
ஓகலா� ஓகலா� இனிேய.   
137 
 
5433   
வ�ளலா� க�ைண ம றிேல அ�த  
 
வாGையB க5டன� மனேம  
அ�ளலா� எ?/�B ெகா�ளலா� பா�  
 
ஆடலா� அ�Bக� விய1ேத  
உ�எலா� நிர�ப உ5ணலா� உலகி#  
 
ஓகலா� உதவலா� உறலா�  
க�எலா� உ5ட வ5ெடன இ ப�  
 
காணலா� களிBகலா� இனிேய.   
138 
 
5434.   
சனிெதா ைல1த� தைடத வி�1த�  
 
தையமி !1த� சலெமாேட  
�னிெதா ைல1த� Lைமத வி�1த�  
 
Lபமி !1த� Lகெமாேட  
கனிஎ தி�1த� கைளத வி�1த�  
 
களிமி !1த� கனிெவாேட  
:னித ம றிைற நடம லி1த�  
 
:கJஉ ய�1த� :வியிேல.   
139 
 
5435,   
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உைரH� உ,ற� ஒளிH� உ,ற�  
 
உண�[� உ,ற� உ5ைமேய  
பைரH� உ,ற� பதிH� உ,ற�  
 
பத�� உ,ற� ப,றிேய  
:ைரH� அ,ற� !ைறH� அ,ற�  
 
:ைலH� அ,ற� : ைமேச�  
திைரH� அ,ற� நைரH� அ,ற�  
 
திைரH� அ,Cவி `1தேத.   
140 
 
  
எ5சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
 
 
5436   
அ�பல/ேத ஆ?கி ற ஆர�ேத அரேச  
 
ஆன1த மாகடேல அறிேவஎ  அ ேப  
உ�ப�க�ேக அ றிஇ1த உலக�க�!� அ��வா   
 
ஒளி�கி ற ஒளிேயெமZ உண�1ேதா�த� உறேவ  
எ�பல/ேத வாகிஎனB ெக`ைமH�ந, CைணயாZ  
 
எ உள/ேத விள!கி ற எ இைறேய நின�  
ெச�பத/ேத மல�விளகB க5?ெகா5ேட  என�  
 
சிCைமஎலா� த4�1ேதெமZ* ெச#வமைட1 ேதேன.   
141 
 
5437   
அ�விளகB கனகசைப/ தனிநடன� :GH�  
 
அ��Lடேர எ உயி�B கானெப�1 �ைணேய  
��விளகB கர/ேத/�� ேசாதிமைல ம�1ேத  
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ெசா,பத�எ# லா�கட1த சி,ெசா�ப8 ெபா�ேள  
ெபா�விளக/ தி�ேமனி8 :5ணியேன ஞான8  
 
ேபானகைர* சிவிைகயி ேம# ெபா�1தைவ/த :னிதா  
ப�விளக* சிறிேய நி  பதமல�க5 ?வ1ேத   
 
பGெவாழி1ேத  அ��ெச#வ� பGெசன8ெப, ேறேன.   
142 
 
5438   
அ :ைட யவேரஎ# லா�உைட யவேர  
 
அ��ெப�M ேசாதிஎ  ஆ5டவ ேரஎ   
வ :ைட மன/ைதந  மனமாBகி என�  
 
வசMெசZவி/ த�ளிய மணிம ற/ தவேர  
இ :ைட யவேரஎ  இைறயவ ேரஎ   
 
இ�கV� மணிகA� இைச1தி�1 தவேர  
எ :ைட எைன/cBகி எ?/த4�இ கிதைன  
 
எ5Vகி  ேற அ� �5Vகி  ேறேன.   
143 
 
5439   
கலBக� ந4கிேன  களி8:C கி ேற   
 
கனக அ�பல� கனி1தெச கனிேய  
�லBக� உ,றசி, ற�பல/ த�ேத  
 
cய ேசாதிேய Lக8ெப� வாJேவ  
விலBக# இ#லேதா� தனி�த# அரேச  
 
ேவத ஆகம� விள�:ெமZ8 ெபா�ேள  
அலBக5 அ,றெமZ அ ப�த� உள/ேத  
 
அம�1த ேதா�ச*சி தான1த சிவேம.   
144 
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5440   
ஓகார அைணமீ� நா இ�1த த�ண�  
 
உவ1ெதன� மணவாள� சிவ1தவ� வக ேற  
ஈகார8 பளிB!வ� ெவ?/ெததிேர நி றா�  
 
இ�1த��க எனஎ`1ேத  எ`1தி�8ப ெத ந4  
ஆகார� ஒழிஎ றா� ஒழி1தி�1ேத  அ8ேபா  
 
தவ�நாேனா நா அவேரா அறி1தில �  !றி8ைப  
ஊகார இர5?�[� ஒ றாேனா� அேக  
 
உைற1தஅP பவ�ேதாழி நிைற1தெப� ெவளிேய.   
145 
 
5441   
ெசா#<கி ேற  ப,பலநா  ெசா#<கி ற ெவ#லா�  
 
�Gசலேவ ]தலேவ cZைமHைட யனேவ  
ெவ#<கி ற வா�/ைதஅ றி ெவC�வா�/ைத எ வாZ  
 
விள�பாெத  ஐய�நி C விள�:கி ற ப�யா#  
ெச#<கி ற ப�ேயந4 கா5பாZஇ/ தின/ேத  
 
ேதெமாழிஅ8 ேபாெதைனந4 ெதளி1�ெகா�வாZ க5டாZ  
ஒ#<கி ற வைகஎ#லா� ெசா#<கி ேற  அ�நா   
 
உ5ைமஇ� உ5ைமஇ� உ5ைமஇ� தாேன.   
146 
 
5442   
த1ைத த ைமேய தைனய த  த ைம  
 
எ C சா,Cத# ச/திய� க5o�  
எ1ைத எ�பிரா  ஐ1ெதாழி# :GH�  
 
இைறவ  ம Cேள இய#நட� :Gவா   
ைம1த  எ ெறைன ஆ5டவ  எ#லா�  
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



வ#ல நாயக  ந#லசீ� உைடயா   
அ1த ணாள ெமZ அறி[ைட யவ எ   
 
அ8ப  த ைமஎ  த ைமஎ  றறிமி .   
147 
 
  
அCசீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
 
 
5443   
எ உட<� எ உயி�� எ ெபா�A�  
 
நி னஎன இைச1தM ஞா ேற  
உ னிைடநா  ெகா?/தன ம, ெற னிைடேவ  
 
ெறா C�இைல உைடயாZ இேக  
: னிகேர  !,றெமலா� ெபாC/த�[�  
 
ேபாதாம# :ண�1� ெகா5ேட  
த னிக�எ  ெறனைவ/தாZ இMஞா ெற   
 
ெகா?8ேப நி  த ைமB க1ேதா.   
148 
 
5444   
எ PைரBேக  எ PைரBேக  இ1தஅதி  
 
சய1த ைன எ�ம ேனா�கா�  
ெபா PைரB!� மணிம றி# தி�நடன�  
 
:Gகி ற :னித  எ P�  
மி உைரB!� ப�கல1தா  பிGயாம#  
 
விள!கி றா  ெமZ�ைம யான  
த PைரB!� எ PைரB!� சமரச�ெசZ  
 
த��கி றா  சக/தி  மீேத.   
149 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
5445   
ஆ?கி ற ேசவ�Bேக ஆளாேன   
 
மாளாத ஆBைக ெப,ேற   
W?கி ற ச மா�Bக சக/ேத  
 
ந?வி�1� !லா[ கி ேற   
பா?கி ேற  எ1ைதபிரா  பத8:கைழ  
 
அ பிெனா?� பா�8 பா�  
ந4?கி ேற  இ பBW/ தா?கி ேற   
 
எ5ணெமலா� நிர�பி ேனேன.   
150 
 
5446   
ஆைண ஆைணந4 அMசைல அMசைல  
 
அ��ஒளி த�கி றா�  
ேகாைண மாநில/ தவெரலா� நி ைனேய  
 
!றிBெகா�வ� நினBேகஎ�  
ஆைண அ�பல/ தரைசH� அளி/தன�  
 
வாJகந4 மகேனஎ   
ேறைண ெப,றிட எனBக�� :G1தநி   
 
இைணமல�8 பத�ேபா,றி.   
151 
 
  
க�டைளB கலி8பா   
 
 
5447   
நாZB!� ஓ�தவி சி�?8ெபா  மா��  
 
ந C ]��ைன எ Cநி  அ ப�க�  
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வாZB! வ1த ப�பல ேபசேவ  
 
மதியி ேலைனH� ம ன�� ச/தியா�  
தாZB!B கா��ந# த5ண� c��ஓ�  
 
தவள மாட8ெபா  ம5டப/ ேத,றிேய  
ேசZB! ேநரஎ  ைகயி#ெபா, ககண�  
 
திகழB க��ைன எ ைனநி  ெசZைகேய.   
152 
 
  
எ5சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
 
 
5448   
த ைனவிட/ தைலைமஒ� தகவிP�இ கியலா/  
 
தனி/தைலைம8 ெப��பதிேய த�ணதயா நிதிேய  
ெபா ன�எ  சிர/தி�Bக8 :G1தபர� ெபா�ேள  
 
:/த�த� எனBகளி/த :5ணியேன ந4தா   
எ ைனவிட மா�டாZநா  உ ைனவிட மா�ேட   
 
இ�வ��ஒ  றாகிஇேக இ�Bகி ேறா� இ�தா   
நி ன�ேள அி1தெதனி# ெசHMெசZைக அைன/��  
 
நி ெசயேலா எ ெசயேலா நிகJ/தி?க ந4ேய.   
153 
 
5449   
கட#கட1ேத  கைரயைட1ேத  க5?ெகா5ேட  ேகாயி#  
 
கத[திற1 திட8ெப,ேற  கா�சிெயலா� க5ேட   
அட�கட1த தி�அ��5 ட��ஒளியா# அைன/��  
 
அறி1�ெதளி1 தறி[�வாZ அழியாைம அைட1ேத   
உட#!ளி�1ேத  உயி�கிள�1ேத  உ�ளெமலா� தைழ/ேத   
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உ�ளப� உ�ளெபா�� உ�ளனவாZ நிைற1ேத   
இட�தவி�B!� சி/திஎலா� எ வச�ஓ கினேவ  
 
இ/தைனH� ெபா�நடMெசZ இைறவ அ�� ெசயேல.   
154 
 
5450   
கா,றாேல :வியாேல ககனமத னாேல  
 
கனலாேல :னலாேல கதிராதி யாேல  
W,றாேல பிணியாேல ெகாைலBக�வி யாேல  
 
ேகாளாேல பிறஇய,C� ெகா?Mெசய#க ளாேல  
ேவ,றாேல எMஞா C� அழியாேத விள!�  
 
ெமZஅளிBக ேவ5?ெம ேற  விைர1தளி/தா  எனBேக  
ஏ,றாேல இழிெவனந4� நிைனயாத4� உலகீ�  
 
எ1ைதஅ�� ெப�Mேஜாதி இைறவைன*சா� வ 4ேர.   
155 
 
5451   
எ#லா உலக�� எ வச� ஆயின  
 
எ#லா உயி�கA� எ உயி� ஆயின  
எ#லா ஞான�� எ ஞான� ஆயின  
 
எ#லா வி/ைதH� எ வி/ைத ஆயின  
எ#லா ேபாக�� எ ேபாக� ஆயின  
 
எ#லாஇ ப�� எ இ ப� ஆயின  
எ#லா� வ#லசி, ற�பல/ ெத ன8ப�  
 
எ#லா� ந#கிஎ  உ�ள/�� ளாேர.   
156 
 
5452   
ச மா�Bக சக/த4� சி,ற�ேய  உம�  
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தா�வணகி* சா,Cகி ேற  தயவிெனா?� ேக�ப�ீ  
எ மா�Bக/ ெதைனbமB!� ஒ�வெனனB ெகா�வ 4�  
 
எ#லா�ெசZ வ#லநம திைறவைனேய ெதா`வ 4�  
: மா�Bக/ தவ�ேபாேல ேவCசில :க ேற  
 
:1திமயB கைடயாத4� OரணெமZ* LகமாZ/  
த மா�Bக மாZவிள!� L/தசிவ� ஒ ேற  
 
த ஆைண எ ஆைண சா�1தறிமி  ஈ5ேட.   
157 
 
  
எ`சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�   
 
 
5453   
ஆதிH� ந?[� அ1த�� இ#லா  
 
அ��ெப�M ேசாதிஎ  உள/ேத  
ந4தியி# கல1� நிைற1த� நாP�  
 
நி/திய  ஆயிேன  உலகீ�  
சாதிH� மத�� சமய�� தவி�/ேத  
 
ச/திய* L/தச  மா�Bக  
வ 4தியி# உைம/தா  நிC[வ# உ5ைம  
 
விள�பிேன  வ�மிேனா விைர1ேத.   
158 
 
5454   
வா� ேபசிய மனித� கா�ஒ�  
 
வா�/ைத ேக5மீ க� வ1�b�  
ேபா� ேபாவத  � ன ேரஅ��  
 
ெபா�வி ேலநட� ேபா,Cவ 4�  
த4� ேபசின 4� எ றி டா�ைம/  

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
தி�[ ளெகாA� கா5மிேனா  
]� ேபசில  ந ைம ெசா#கி ேற   
 
L,ற� எ ப� ப,றிேய.   
159 
 
5455   
cBக�� �ய�� அ*ச�� இட��  
 
ெதாைல1தன ெதாைல1தன எைனவி�  
ேடBக�� விைனH� மாையH� இ�A�  
 
இG1தன ஒழி1தன �`��  
ஆBக�� அ�A� அறி[�ெமZ அ :�  
 
அழி[றா உட�:�ெமZ இ ப  
ஊBக�� எைனேய உ,றன உலகீ�  
 
உ5ைமஇ@ வாசக� உண�மி .   
160 
 
  
கலி8பா   
 
 
5456   
பி*Lலக� ெம*ச8 பித,றிநி ற ேபைதயேன   
இ*ைசஎலா� எZத இைச1த�ளி* ெசZதைனேய  
அ*ச�எலா� த4�1ேத  அ�ள�த� உ5கி ேற   
நி*ச<�ேப ரான1த நி/திைரெசZ கி ேறேன.   
161 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

126. சி,ச/தி �தி  
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அCசீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�  
 
5457.   
ேசாதிB ெகா�ேய ஆன1த  
 
ெசா�பB ெகா�ேய ேசாதிஉ�8  
பாதிB ெகா�ேய ேசாதிவல8  
 
பாகB ெகா�ேய(387) எைனஈ ற  
ஆதிB ெகா�ேய உல!க��  
 
ஆA ெகா�ேய ச மா�Bக  
ந4திB ெகா�ேய சிவகாம  
 
நிமலB ெகா�ேய அ�Aகேவ.   
1 
 
  
(387). இட8பாகB ெகா�ேய - பி. இரா. பதி8:.   
 
 
5458.   
ெபா�ண, ெகா�ேய மா,Cய�1த  
 
ெபா ன ெகா�ேய ேபாதா1த  
வ�ணB ெகா�ேய எ#லாMெசZ  
 
வ#லா� இடMேச� மணிBெகா�ேய  
த�ணB ெகா�ேய எ த ைனB  
 
தாகி ஓ!1 தனிBெகா�ேய  
க�ைணB ெகா�ேய ஞானசிவ  
 
காமB ெகா�ேய அ�Aகேவ.   
2 
 
5459.   
ந4�?B ெகா�ேய ச மா�Bக  
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ந4திB ெகா�ேய சிவகீத8  
பா�?B ெகா�ேய இைறவ�வல8  
 
பாகB ெகா�ேய(388) பரநாத  
நா�?B ெகா�ேய எைனஈ ற  
 
ஞானB ெகா�ேய எ Pறவா�  
W�?B ெகா�ேய சிவகாமB  
 
ெகா�ேய அ�ேய, க�Aகேவ.   
3 
 
  
(388). இட8பாகB ெகா�ேய - பி. இரா. பதி8:.   
 
 
5460.   
மாலB ெகா�ேய  !,றெமலா�  
 
ம னி/ த�ளி மரணெமP�  
சாலB ெகா�ைய ஒ�/ெதனB!�  
 
சா�1� விள!� தவBெகா�ேய  
காலB க�ைவB க�ெதாளி�வா   
 
க�[� கட1� வய!கி ற  
ேகாலB ெகா�ேய சிவஞானB  
 
ெகா�ேய அ�ேய, க�Aகேவ.   
4 
 
5461.   
நாடாB ெகா�ய மன�அடBகி  
 
ந#ல மன/ைதB கனிவி/�8  
பாடா8 பிைழைய8 ெபாC/ெதனB!�  
 
பத�ஈ1 தா5ட பதிBெகா�ேய  
ேதடாB க�ம சி/திஎலா�  
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திகழ/ தயவா# ெதGவி/த  
ேகாடாB ெகா�ேய சிவத�மB  
 
ெகா�ேய அ�ேய, க�Aகேவ.   
5 
 
5462.   
மணெகா� ெகா�8O �த#நா !  
 
வைக8O வ�[� வய!கி ற  
வணெகா� ெகா�ேய ஐ�O[�  
 
மலிய மல�1த வா ெகா�ேய  
கணெகா� ேயாக சி/திஎலா�  
 
கா�? ெகா�ேய கலகாத  
!ணெகா� ெகா�ேய சிவேபாகB  
 
ெகா�ேய அ�ேய, க�Aகேவ.   
6 
 
5463.   
:லெகா� ெகா�ய மன�ேபான  
 
ேபாBகி# ேபாகா ெதைனமீ�?  
நலெகா� க�ைண* ச மா�Bக  
 
நா��# வி?/த ந,ெகா�ேய  
வலெகா� ஞான சி/திஎலா�  
 
வயக விள! மணிம றி#  
!லெகா� ெகா�ேய ெமZMஞானB  
 
ெகா�ேய அ�ேய, க�Aகேவ.   
7 
 
5464.   
ெவறிB!� சமயB !ழியி#விழ  
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விைர1ேத  த ைன விழாதவைக  
மறிB!� ஒ�ேப ரறிவளி/த  
 
வ�ள, ெகா�ேய மனBெகா�ைய*  
ெசறிB!� ெபGய� உள/ேதா!�  
 
ெதZவB ெகா�ேய சிவஞான�  
!றிB!� ெகா�ேய ஆன1தB  
 
ெகா�ேய அ�ேய, க�Aகேவ.   
8 
 
5465.   
க?/த விட�வ  பய�கவைல  
 
எ#லா� தவி�/�B க�/��ேள  
அ?/த ெகா�ேய அ�ள�த�  
 
அளி/ெத  தைனெமZ அ��கர/தா#  
எ?/த ெகா�ேய சி/திஎலா�  
 
இ1தா மகேன எ ெறனBேக  
ெகா?/த ெகா�ேய ஆன1தB  
 
ெகா�ேய அ�ேய, க�Aகேவ.   
9 
 
5466.   
ஏ�ைட/ தவி�/ெத  எ5ணெமலா�  
 
எZத ஒளித1 தியா வைன1த  
பா�ைட8 :ைன1� பGசளி/த  
 
பரம ஞான8 பதிBெகா�ேய  
ேத�ைட/ தனி8ேப� அ��ெசேகா#  
 
ெச</�� L/த ச மா�BகB  
ேகா�ைடB ெகா�ேய ஆன1தB  
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ெகா�ேய அ�ேய, க�Aகேவ.   
10 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

127. இ ப/ திற   
 
எ5சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�  
 
5467.   
உல!:கJ தி�வ�த� தி�*சி,ற� பல/ேத  
 
உைடயவ�இ  Cதவின�நா  உ5?!ைற த4�1ேத   
இல!சிவ ேபாகவ� வாகிமகிJ கி ேற   
 
இைள8பறிேய  தவி8பறிேய  இட�ெசZபசி அறிேய   
விலக#இலா/ தி�வைனய�ீ ந4வி�எலா� ெபாசி/ேத  
 
விைர1�வ�மி  அ�பல/ேத விள!தி�B W/தி   
அலகறியா/ திற�பா� ஆ?��நா� இ�ேவ  
 
அ��அைடH� ெநறிஎனேவ தாகம�ஆ�8 பனேவ.   
1 
 
5468   
மாதவ/தா# நா ெப,ற வான�ேத என�  
 
வாJேவஎ  க5ணம�1த மணிேயஎ  மகிJேவ  
ேபாதவ/தா# கழி/ேதைன வலி1�கல1 தா5ட  
 
ெபா ேனெபா  ன�பல/ேத :னிதநட/ தரேச  
த4தவ/ைத8 பிற8பி�ேவ சிவமா!� பிற8பா*  
 
ெசZவி/ெத  அவ/ைதெயலா� த4�/தெப�� ெபா�ேள  
Oதல/ேத அ�*சிறிேய  நின�தி� வ�Bேக  
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:கJமாைல ]�?கி ேற  :ைன1�கல1 த�ேள.   
2 
 
5469   
அள1தி?ேவ தாகம/தி  அ�H�ந? ��H�  
 
அ8:ற�� அ8பா<� அத ேம<� விளகி  
வள�1தி?சி, ற�பல/ேத வயகியேப ெராளிேய  
 
மா,றறியா8 ெபா ேனஎ  ம ேனக5 மணிேய  
தள�1தஎைன அBகண/ேத தள�ெவாழி/தா ன1த�  
 
த1தெப�1 தைகேயஎ  தனி/ததனி/ �ைணவா  
உள1த�ச� மதமான பணிஇ�டாZ எனBேக  
 
உ பணிேய பணிய#லா# எ பணிேவ றிைலேய.   
3 
 
5470   
நா?கல1 தா�கி ேறா� எ#லா�� விய8ப  
 
ந5ணிஎைன மாைலஇ�ட நாயகேன நா��#  
ஈ?கைர1 திட,கGதா� தி�*சி,ற� பல/ேத  
 
இ பநட� :Gகி ற இைறயவேன எைனந4  
பா?கஎ  ேனா?கல1 தா?கஎ  ெறனBேக  
 
பணிஇ�டாZ நா ெசZெப�� பாBகிய�எ  Cவ1ேத   
ேகா?தவ றா�ைனநா  பா?த,கி ேக,ற  
 
!ண8ெபா�A� இலBகிய�� ெகா?/�மகிJ1 த�ேள.   
4 
 
5471   
ந5:ைடயாZ எ Pைடய நாயகேன என�  
 
ந#உறேவ சி,சைபயி# நட�:GH� தைலவா  
எ5:ைடயா மைற��B!� எ�டாநி  :கைழ  
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யாதறிேவ  பா?கஎ  ெறனBேகவ# இ�டாZ  
ப5:ைடநி  ெமZய ப� பா�யேப ர பி#  
 
ப`/தபழ� பா��#ஒ� பா�?�அறி ேயேன  
த5:ைடந  ெமாழி/திரA�(389) Lைவ8ெபா�A� அைவBேக  
 
தBகஇய# இலBகிய�� த1த��வாZ எனBேக.   
5 
 
  
(389). ெமாழி/திறP� - �த,பதி8:., ெபா. L., ச. �. க.   
 
 
5472   
பணி1தட!� மன/தவ�பா# பG1தம�� பதிேய  
 
பா?கி ேறா� உ�ளக/ேத W?கி ற !�ேவ  
கணி1தைம பலேகா� ஆகம�ப# ேகா�  
 
கட[�நின த��:கைழB கணி8பத,!8 பலகா#  
�ணி1��ணி1 ெத`1ெத`1� ெதாட�1�ெதாட�1 த�க�  
 
Lம1�Lம1 திைள/திைள/�* ெசா#லியவ# லனெவ   
றணி1தெமாழி மா,றிவலி தணி1தஎ றா# அ1ேதா  
 
அ�ேய நி  :கJஉைரBக# ஆவ�ேவா அறி1ேத.   
6 
 
5473   
விதி8பவ�க� பலேகா� திதி8பவ�ப# ேகா�  
 
ேமலவ�க� ஒ�ேகா� விைர1�விைர1 �ைனேய  
மதி8பவ�க� ஆகிஅவ� மதியாேல பலகா#  
 
மதி/�மதி/ தவ�மதிெப5 மதியாகி அல1ேத  
�தி8ப�ேவ நல�எனBெகா5 �,ைறவைர ஏ,ற  
 
ெசா,ெபா��க� காணாேத Lழ#கி றா� எ றா#  
!தி8ெபாழியா மன*சிறிய !ரெகா?ழ# கி ேற   
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!றி/�ைர8ேப  எ னஉள� WLகி ற தரேச.   
7 
 
5474   
ஒளியாகி உ�ஒளியாZ உ�ஒளிB!� ஒளியாZ  
 
ஒளிஒளியி  ஒளியாZஅ@ ஒளிB!A�ஓ� ஒளியாZ  
ெவளியாகி ெவளிெவளியாZ ெவளியிைடேம# ெவளியாZ  
 
ேம#ெவளிேம# ெப�ெவளியாZ8 ெப�ெவளிBேகா� ெவளியாZ  
அளியாகி அ�ஆகி அ�[�அ#லா தாகி  
 
அ8பாலாZ அ8பா<� அ#ல�வாZ நிைறவா�  
தளியாகி எ#லாமாZ விள!கி ற ஞான  
 
சைப/தைலவா நி இயைல* சா,Cவெத@ வணேம.   
8 
 
5475   
வாBெகாழி1� மன�ஒழி1� மதிஒழி1� மதியி   
 
வாதைனH� ஒழி1தறிவாZ வயகிநி ற இட/��  
ேபாBெகாழி1�� வரெவாழி1�� OரணமாZ அ�[�  
 
ேபானெபா` ��ளப� :க<வெத8 ப�ேயா  
ந4Bெகாழி1த நிைறேவெமZ1 நிைலேயஎ  Pைடய  
 
ேநயேம ஆன1த நி�/தமி?� பதிேய  
ஏBெகாழி1தா� உள/தி�B!� இைறேயஎ  !�ேவ  
 
எ#லாமாZ அ#ல�மாZ இலகியெமZ8 ெபா�ேள.   
9 
 
5476   
எ இயேல யா அறிேய  இ@[லகி  இய#ஓ�  
 
எ�அள[� தா அறிேய  எ#லா�� உைடேயாZ  
நி இயைல அறிேவேனா அறி1தவேன ேபால  
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நிகJ/�கி ேற  பி�ைளஎன நிைல8ெபய�ெப, றி�1ேத   
த இயலா� தனிஞான சைப/தைலைம8 பதிேய  
 
ச/தியேன நி/தியேன தயாநிதிேய உலக�  
பி இய#மா னிட8பி�ைள ேப*சிP�ஓ� பறைவ8  
 
பிற8பி உC� கிளி8பி�ைள8 ேப*LவBகி  ற�ேவ.   
10 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

128. உ,ற �ைர/த#  
 
அCசீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�  
 
5477.   
�னிநா� அைன/�� ெதாைல/�வி�ேட   
 
cBக� தவி�/ேத  Lக�பலிB!�  
கனிநா� இ�ேவ எ றறி1ேத   
 
க�/� மல�1ேத  களி8:,ேற   
தனிநா யகேன கனகசைப/  
 
தைலவா ஞான சபாபதிேய  
இனிநா  இைறH� கலBக�ேற   
 
இைளBக மா�ேட  எனBக�ேள.   
1 
 
5478   
அ�A� ெபா�A� யா ெபறேவ  
 
அ?/த த�ண� இ�எ ேற  
ெத�A� ப�நி  அ��உண�/த/  
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ெதG1ேத  � ப/ திைக8ெபாழி1ேத   
ம�A� மன1தா  எ Pைடய  
 
வச/ேத நி C வயகியதா#  
இ�A� ெதாைல1த தினி*சிறி��  
 
இைளBக மா�ேட  எனBக�ேள.   
2 
 
5479   
அ�ேள உண�/த அறி1�ெகா5ேட   
 
அ?/த த�ண� இ�எ ேற  
இ�ேள ெதாைல1த திட�அைன/��  
 
எைனவி� டக ேற ஒழி1தனவா#  
ெத�ேள சி,ற� பல/தா?�  
 
சிவேம எ#லா� ெசZயவ#ல  
ெபா�ேள இனிநா  வ 45ேபா�  
 
ேபாBக மா�ேட  க5டாேய.   
3 
 
5480   
க5ேட களிB!� பி பா�?B  
 
காைல இ�எ  ற��உண�/தB  
ெகா5ேட அறி1� ெகா5ேட ந#  
 
!றிக� பல[ W?கி ற  
ெதா5ேட :Gவா�B க�A�அ��  
 
ேசாதிB க�ைண8 ெப�மேன  
உ5ேட  அ�த� உ5கி ேற   
 
உ5ேப  � ைப ஒழி/ேதேன.   
4 
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5481   
ஒழி/ேத  அவல� அ*ச�எலா�  
 
ஓட/ �ற1ேத  உCக5எலா�  
கழி/ேத  மரணB கைள8ப,ேற   
 
களி/ேத  பிறவிB கட#கட1ேத   
பழி/ேத  சி,ற� பல�எ னா8  
 
பா�ைட மற1ேத  பர�பர/ேத  
விழி/ேத  க�/தி  ப�எ#லா�  
 
விைளயா ?த,! விைர1ேதேன.   
5 
 
5482   
விைர1� விைர1� ப�கட1ேத   
 
ேம,பா# அ�த� விய1�5ேட   
கைர1� கைர1� மன�உ�கB  
 
க5ண4� ெப�கB க�/தல�1ேத  
வைர1� ஞான மண�ெபாக  
 
மணிம  றரைசB க5?ெகா5ேட   
திைர1� ெநகிJ1த ேதா<ட�:�  
 
ெச`�ெபா  உட�பாZ/ திகJ1ேதேன.   
6 
 
5483   
ேதேன க ன# ெச`�பாேக  
 
எ ன மிக[� தி/தி/ெத   
ஊேன :!1ெத  உள/தி#அம�1  
 
�யிG# கல1த ஒ�ெபா�ைள  
வாேன நிைற1த ெப�க�ைண  
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வாJைவ மணிம  Cைடயாைன  
நாேன பா�B களிBகி ேற   
 
நா�டா� வாJ/த நானில/ேத.   
7 
 
5484   
நில/ேத அைட1த இட�அைன/��  
 
நமிட/ ெதாழி/ேத நிைலெப,ேற   
வல/ேத அழியா வர�ெப,ேற   
 
மணிம  ேற/�� வாJவைட1ேத   
!ல/ேத சமயB !ழியிட/ேத  
வி`1தி@ [லக� !ைமயாேத  
நல/ேத L/த ச மா�Bக�  
நா�டா நி ேற  நா�டக/ேத.   
8 
 
5485   
அக/ேத கC/�8 :ற/�ெவA/  
 
தி�1த உலக� அைனவைரH�  
சக/ேத தி�/தி* ச மா�Bக  
 
சக/ தைடவி/ திடஅவ��  
இக/ேத பர/ைத8 ெப,CமகிJ1  
 
தி?த, ெக ேற எைனஇ1த  
உக/ேத இைறவ  வ�விBக  
 
உ,ேற  அ�ைள8 ெப,ேறேன.   
9 
 
5486   
ெப,ேற  எ C� இறவாைம  
 
ேபத� தவி�1ேத இைறவ எைன  
உ,ேற கல1தா  நானவைன  
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உ,ேற கல1ேத  ஒ றாேன�  
எ,ேற அ�ேய  ெசZததவ�  
 
யாேர :G1தா� இ ன�த�  
�,ேற உலகீ� ந4வி�எலா�  
 
வாJக வாJக �னிஅ,ேற.   
10 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

129. L/த சிவநிைல  
 
ேநGைச ெவ5பா  
 
5487.   
க5ணி, கல1தா  க�/தி, கல1தா எ   
எ5ணி, கல1ேத இ�Bகி றா  - ப5ணி,  
கல1தா எ  பா��, கல1தா  உயிG#  
கல1தா  க�ைண கல1�.   
1 
 
5488   
எ#லா நல�� எனBேக ெகா?Bகி றா   
எ#லா� ெசயவ#லா  எ�ெப�மா  - எ#லாமாZ  
நி றா  ெபா�வி# நி�/த� :Gகி றா   
ஒ றாகி நி றா  உவ1�.   
2 
 
5489   
எ5Vகி ேற  எ5ணக� எ#லா� த�கி றா   
ப5Vகி ேற  ப5Vவி/�8 பா?கி றா  - உ5Vகி ேற   
ெத�ள�த� உ�ள1 ெதளிய/ த�கி றா   
வ�ள#நட ராய  மகிJ1�.   
3 
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5490   
சி/திெயலா1 த1ேத தி�வ� பல/தா?�  
நி/தியென  உ�ேள நிைறகி றா  - ச/திய�ஈ  
த1ேதா உலகீ� அறியேீரா ந4விெரலா�  
ச1ேதாட மாZஇ�மி  சா�1�.   
4 
 
5491   
அZயாஎ  ேறா�கா# அைழBகி ேற  அ8ெபா`ேத  
எZேய  மகேனஎ  ெறZ�கி றா  - ஐேயாஎ   
அ8ப  ெப�க�ைண யா�B!5 ?லக/த4�  
ெச8ப�ட  ேபா,Cமிேனா ேச�1�.   
5 
 
5492   
அ8பாஎ  ேறா�கா# அைழBகி ேற  அ8ெபா`ேத  
அ8பா மகேனஎ  றா�கி றா  - �8பா�  
சைடயா சி, ற�பல/தா  தாேனதா  ஆனா   
உைடயா  உள/ேத உவ1�.   
6 
 
5493   
தாேனவ1 ெத உள/ேத சா�1� கல1�ெகா5டா   
தாேன எனB!/ த�கி றா  - தாேனநா   
ஆக8 :G1தாென  அ8ப  ெப�க�ைண  
ேமக/தி, !5ேடா விள�:.   
7 
 
5494   
பா<� ெகா?/தா  பதிதிறB!� ஓ�திற[B  
ேகா<� ெகா?/தா  !ணெகா?/தா  - கா<�  
தைலH� அறிH� தர�� ெகா?/தா   
நிைலH� ெகா?/தா  நிைற1�.   
8 
 
5495   
ெவ@விைனH� மாைய விைள[� தவி�1தனேவ  
ெச@ைவஅறி வி ப� சிற1தனேவ - எ@வயிP�  
ஆனா சி, ற�பல/ேத ஆ?கி றா  த5அ�ளா�  
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ேத நா  உ5 ேடா கிய� ேத�1�.   
9 
 
5496   
வMசவிைன எ#லா� ம�1தனவ  மாையஇ��  
அMசிஎைன வி�ேட அக றனவா# - எMசலிலா  
இ பெமலா� எ றைனேய எZதி நிைற1தனவா#  
� பெமலா� ேபான ெதாைல1�.   
10 
 
5497   
அ�ைம திேராைத அக றா� எைனவி��பி  
அ�ைமய�� ச/தி அைட1தனேள - இ�ைமயிேல  
மாமாைய ந4கின�ெபா  வ5ணவ� [,றெத C�  
சாமா றிைலஎனB!/ தா .   
11 
 
5498   
நாேன தவ�:G1ேத  நானில/த4� அ�பலவ   
தாேனவ1 ெத ைன/ த?/தா5டா  - ஊேன  
:!1தா எ  உ�ள� :!1தா  உயிG#  
:!1தா  க�ைண :G1�.   
12 
 
5499   
ஒ ேற சிவ�எ  Cண�1ேத  உண�1தா!  
நி ேறெமZM ஞான நிைலெப,ேற  - ந ேறெமZ*  
சி/திெயலா� ெப,ேற  தி�அ�ப ல/தா�  
ப/திஎலா� ெப,ற பல .   
13 
 
5500   
cBக ெக?/தா  Lகெகா?/தா  எ Pள/ேத  
ஏBக1 தவி�/தா  இ��அC/தா  - ஆBகமிக/  
த1தா  எைனஈ ற த1ைதேய எ றைழBக  
வ1தா எ  அ8ப  மகிJ1�.   
14 
 
5501   
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வா�டெமலா� த4�/தா  மகிJவளி/தா  ெமZMஞான  
நா�டெமலா� த1தா  நலெகா?/தா  - ஆ�டெமலா�  
ஆ?கந4 எ றா த  ஆன1த வா�கழைல8  
பா?கந4 எ றா  பர .   
15 
 
5502   
தா நா  எP�ேபத1 த ைன/ தவி�/தா நா   
ஆனா சி, ற�பலவ  அ1ேதாநா  - வானாட�  
ெசZத, கGயதவ� ெசZேத  மகிJகி ேற   
எZத, கGயLக� ஏZ1�.   
16 
 
5503   
L/த வ�[� Lகவ�வா� ஓகார  
நி/த வ�[� நிைற1ேதா! - சி/ெதP�ஓ�  
ஞான வ�[மிேக நா ெப,ேற  எெக!�  
தானவிைள யா��ய,ற/ தா .   
17 
 
5504   
நா உைரB!� வா�/ைதஎலா� நாயக ெசா# வா�/ைதஅ றி  
நா உைரB!� வா�/ைதஅ C நா�o�நா  - ஏ உைர8ேப   
நா ஆ� எனBெகனஓ� ஞானஉண� ேவ�சிவ�  
ஊ நா� நி#லா உழி.   
18 
 
5505   
ஆரண�� ஆகம�� ஆகா !ைரBகி ற  
காரண�� காGய�� கா�?வ/தா  - தாரணியி#  
க5ேட  களிBகி ேற  க!#பக# அ,றவிட/  
�5ேட  அ�த� உவ1�.   
19 
 
5506   
� மா�Bக� எ#லா� ெதாைல/�வி�ேட  L/தசிவ  
ச மா�Bக சக� தைல8ப�ேட  - எ மா�Bக�  
ந மா�Bக� எ ேறவா  நா�டா� :கJகி றா�  
ம மா�Bக/ தாேல மகிJ1�.   
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20 
 
5507   
ப மா�Bக� எ#லா� பைசய, ெறாழி1தனேவ  
ச மா�Bக� ஒ ேற தைழ/த�ேவ - ெசா மா�Bக/  
ெத#லா உல!� இைச1தனேவ எ�ெப�மா   
ெகா#லா ெநறிஅ�ைளB ெகா5?.   
21 
 
5508   
சாதி!ல� எ C� சமயமத� எ C�ப  
ந4திஇய# ஆ*சிரம ந4�ெட C� - ஓ�கி ற  
ேபயா�ட ெம#லா� பிதி�1ெதாழி1த ேவபிற�த�  
வாயா�ட� த4�1தனேவ ம,C.   
22 
 
5509   
சி1தா !ல1தவி�/�* சி,ற� பல8ெப�மா   
வ1தா  எைன/தா  வலி1தைழ/ேத - ஐ1ெதாழி<�  
ந4ேயெசZ எ ெறனBேக ேந�1தளி/தா  எ Pைடய  
தாேய அைனயா  தனி/�.   
23 
 
5510   
Wகா எனஅ?/ேதா� W� அழாதவ5ண�  
சாகா வர�எனBேக த1தி�டா  - ஏகாஅ   
ஏகா எனமைறக� ஏ/�Mசி, ற�பல/தா   
மாகா தலனா மகிJ1�.   
24 
 
5511   
நா?கி ற ெத�ெப�மா  நா�டமேத நா உலகி#  
ஆ?கி ற ெத1ைதஅ�� ஆ�டமேத - பா?கி ற  
பா�ெட#லா� அ�பலவ  பாத மல�8பா�ேட  
ந4�ெட#லா� ஆகவ ற  ந4�?.   
25 
 
5512   
ச/தியMெசZ கி ேற  சக/த4� அறிமி க�  
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சி/திஎலா� வ#ல சிவ�ஒ ேற - நி/திய�எ   
ெற5Vெம5ண/ தாேலந� எ5ணெமலா� ைகW?�  
ந5Vமி ப/ ேத எ C நா .   
26 
 
5513   
நாேன தவ�:G1ேத  ந�ெப�மா  ந#அ�ளா#  
நாேன அ��சி/தி நாடைட1ேத  - நாேன  
அழியா வ�வ� அைவD C� ெப,ேற   
இழியாம# ஆ?கி ேற  இ!.   
27 
 
5514   
எ@[ல!� அ5டக� எ/தைனH� நா காண  
இ@[லகி# எ1ைத எனBகளி/தா  - எ@[யி��  
ச மா�Bக சக� தைனஅைடய* ெசZவி/ேத  
எ மா�Bக� கா5ேப  இனி.   
28 
 
5515   
சா/திரக� எ#லா� த?மா,ற� ெசா#வத றி  
ேந/திரக� ேபா,கா�ட ேநராேவ - ேந/திரக�  
சி,ற� பலவ  தி�வ��சீ� வ5ணெம ேற  
உ,றி கறி1ேத  உவ1�.   
29 
 
5516   
ேவதாக மகெள C வ 45வாத� ஆ?கி ற4�  
ேவதாக ம/தி  விைளவறிய�ீ - ]தாக*  
ெசா னவலா# உ5ைமெவளி ேதா ற உைரBகவிைல  
எ ன பயேனா இைவ.   
30 
 
5517   
சாகாத க#வி/ தர�அறித# ேவ5?ெம C�  
ேவகாத கா#உண�த# ேவ5?�ட  - சாகா/  
தைலஅறித# ேவ5?� தனிஅ�ளா# உ5ைம  
நிைலஅைடத# ேவ5?� நில/�.   
31 
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5518   
ெபாZஉைரஎ  ெற5Vதிேர# ேபாமி  :றBகைடயி#  
ெமZHைரஎ  ெற5Vதிேர# ேம[மிேனா - ஐயன��  
சி/திஎலா� வ#ல தி�BW/ �லவாம#  
இ/தின1ெதா� டா?கி,பா  இ!.   
32 
 
5519   
வா வ1த ேதவ�கA� மா#அயP� ம,றவ��  
தா வ1� ]J1தா� தைலBகைடயி# - ேத வ1த  
மைக சிவகாம வ#லிெயா?� எ�ெப�மா   
இ!நடM ெசZவா  இனி.   
33 
 
5520   
ச/திஎலா� ெகா5டதனி/ த1ைத நடராய   
சி/திஎலா� வ#லா  தி�வாள  - நி/திய தா   
ஊழிபல ெச றா<� ஓவாம# இ@விட/ேத  
வாழிநடM ெசZவா  மகிJ1�.   
34 
 
5521   
இ C ெதாடகியிேக எ�ெப�மா  எ1நாA�  
ந C �லக நட�:Gவா  - எ Cெம ெசா#  
ச/திய�எ  ெற5ணி* சக/த4� அைடமி க�  
நி/திய�ெப, CZயலா� ந4�.   
35 
 
5522   
எ உட<� எ ெபா�A� எ உயி�� தா ெகா5டா   
த உட<� த ெபா�A� த உயி�� - எ னிட/ேத  
த1தா  அ��சி, சைபய8பா எ றைழ/ேத   
வ1தா வ1 தா உ� மகிJ1�.   
36 
 
5523   
ெச/தாைர எ#லா� தி��ப எ`8:த#இ  
ெக/தா# ��Hெமனி# எ�மவேர - சி/தா�  
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அ��ெப�M ேசாதி அதனா# ��H�  
ெத��ெப�M ச/திய�ஈ ேத.   
37 
 
5524   
இ@[லகி# ெச/தாைர எ#லா� எ`கஎனி#  
எ@[ல!� ேபா,ற எ`1தி�8பா� - ெச@[லகி#  
சி,ற� பல/தா  தி�வ��ெப, றா�ேநாBக�  
உ,றவைர உ,றவ�க� உ,C.   
38 
 
5525   
யா :Gத# ேவ5?ெகா# இ@[லகி# ெச/தாைர  
ஊ :G1� மீள உயி�8பி/த# - வா  :G1த  
அ�பல/தா  ந#ல�ளா# அ1ேதாநா  ேம,ேபா�/த  
க�பல/தா# ஆ!� களி/�.   
39 
 
5526   
எ ேன உலகி# இற1தா� எ`த#மிக  
அ ேன அதிசயெம  றா?கி றா� - இ ேன  
தி�வ� பல/தா  தி�ேநாBக� ெப,றா�B  
!�வ� பல/ேதஎ  C .   
40 
 
5527   
ஆடாத4� ச,C� அைசயாத4� ேவெறா ைற  
நாடாத4� ெபாZஉலைக ந�பாத4� - வாடாத4�  
ச மா�Bக சக/ைத* சா�வ 4� விைர1தினிஇ  
ெக மா�Bக ��ஒ றா ேம.   
41 
 
5528   
மா�Bகெமலா� ஒ றா!� மாநில/த4� வாZைமஇ�  
cBகெமலா� ந4Bகி/ �ணி1�ள/ேத - ஏBக�வி�?*  
ச மா�Bக சக/ைத* சா�1தி?மி  ச/திய�ந4�  
ந மா�Bக� ேச�வ 4�இ1 நா�.   
42 
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5529   
இ1நாேள க5o� இற1தா� எ`கி ற  
ந னா�எ  வா�/ைதகைள ந�:மிேனா - இ1நா�  
அ��ெப�M ேசாதி அைடகி ற நா�ெமZ  
அ��ெப�M ச/திய�ஈ தா�.   
43 
 
5530   
ஏமா1 தி�B!� எமரகா� இ@[லகி#  
சாமா1த� ஆகா/ தர�ெபறேவ - காமா1த  
கார/ைத வி�?B க��மிேனா இ/த�ண�  
ந4ர/ைத* ேச�வ 4� நிஜ�.   
44 
 
5531   
வ 4ேண பராBகி# விடாத4� உம�ள/ைத  
நாேண உைடய நமரகா� - ஊணாக/  
ெத�ள�த� இ ெறனB!* ேச�/தளி/தா  சி/தாட  
உ�ளியநா� ஈதறிமி  உ,C.   
45 
 
5532   
ேபா,றி உைரBகி ேற  ெபாZஎ  றிகழாத4�  
நா,றிைசBக5 வா`� நமரகா� - ஆ,றல��  
அ8ப வ� கி றா  அ��விைளயா� டா?த,ெக   
றி8:வியி# இ/த�ண� இ!.   
46 
 
5533   
ஆAைடயா  ந��ைடய அ8ப  வ�கி ற  
நா�எ�ேவா எ C நலியாத4� - ந4ள  
நிைனயாத4� ச/திய�நா  ேந�1�ைர/ேத  இ1நா�  
அைனயா  வ�கி றா  ஆZ1�.   
47 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  
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130. உலக8ேபC  
 
கலிவி�/த�  
 
5534.   
இ பா# உலகக� யா[� விளகின  
� பா# இற1தவ� � ப,C/ ேதா றின�  
அ பா# அ�யவ� ஆ�ன� பா�ன�  
எ பா# அ��ெப�M ேசாதியா� எZதேவ.   
1 
 
5535   
பா�ெபலா� ஓ�ன பறைவH� சா�1தன  
த4�பலா வாைழமா/ ெத ைன சிற1தன  
ஆ�பல  ெம ேம<� ஆயின எ Pள/  
ேதா�ப#எ  அ��ெப�M ேசாதியா� ஓகேவ.   
2 
 
5536   
மலகழி1 �லகவ� வானவ� ஆயின�  
வல�ெபC L/தச  மா�Bக� சிற1த�  
பல�ெபC மனித�க� ப5:ள� ஆயின�  
நல�ெபC� அ��ெப�M ேசாதியா� ந5ணேவ.   
3 
 
5537   
� Pள மா�Bகக� யா[� ��1தன  
ம Pள L/தச  மா�Bக� சிற1த�  
ப Pள1 ெதளி1தன பதிநட� ஓகின  
எ Pள/ த��ெப�M ேசாதியா� எZதேவ.   
4 
 
5538   
இட�ெப,ற உயி�எலா� விட�அ,C வாJ1தன  
மட�ெப,ற மனித�க� மதிெப,C வாJகி றா�  
திட�ெப,ேற எ`கி றா� ெச/தவ� தின1தின�  
நட�ெப,ற அ��ெப�M ேசாதியா� ந5ணேவ.   
5 
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5539   
அ5ட�� அகில�� அ�ளர சா�சிையB  
ெகா5டன ஓகின !ைறஎலா� த4�1தன  
ப5டக� பலி/தன பG1ெதன ��ள/தி#  
எ5ட!� அ��ெப�M ேசாதியா� எZதேவ.   
6 
 
5540   
!ணக� சிற1தன !,றக� அ,றன  
மணக� விளகின வாJ[க� ஓகின  
பிணக� எலா�உயி� ெப,ெற`1 ேதாகின  
இணக அ��ெப�M ேசாதியா� எZதேவ.   
7 
 
5541   
ப/த�க� பா�ன� பணி1�நி  றா�ன�  
�/த�க� ெமZ8ெபா�� � னி மகிJ1தன�  
சி/த�க� ஆன1த/ ெத�ள� �5டன�  
L/த அ��ெப�M ேசாதியா� ேதா றேவ.   
8 
 
5542   
ஏ`ல கவ/ைதவி� ேடறின  ேமனிைல  
ஊழிேதா nழிH� உயி�தைழ/ ேதாகின   
ஆழியா  அய �த# அதிசயி/ திடஎP�  
வாழிஅ ��ெப�M ேசாதியா� ம னேவ.   
9 
 
5543   
இ��ெப� மல�` �1தவி�1 தி,ற�  
ம��ெப�� க ம�� மாையH� ந4கின  
ெத��ெப�M சி/திக� ேச�1தன எ Pள/  
த��ெப�M ேசாதிஎ  அ பி, கல1தேத.   
10 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  
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131. அ :�வமான சிவ� ஒ ேற உளெதன#  
 
கலிநிைல/ �ைற  
 
5544.   
அ��ெப �1தனி* ேசாதிஅ� பல/திேல ந�B!�  
ெபா��ெப �1தி� நடம� ேபா,Cவ 4� :லவ 4�  
ம��ெப ��பைக ந4BகிெமZ வாJ[ெப, றிடலா�  
ெத��ெப ��பத/ தாைணஈ தறிமிேனா ெதளி1ேத.   
1 
 
5545   
வார� ெசZதெபா  ம றிேல ந�B!�ெபா  அ�Bேக  
ஆர� ெசZதணி1 தவ�B!�  அGஅய  �தேலா�  
வ 4ர� ெச#கிலா தறிமிேனா ேவதேம# ஆைண  
ஓர� ெசா#கிேல  ந?நி C ெசா#கி ேற  உலகீ�.   
2 
 
5546   
ஆதி அ1த�� இ#லேதா� அ�பல/ தா?�  
ேசாதி த ைனேய நிைனமி க� Lக�ெபற விைழவ 4�  
ந4தி ெகா5?ைர/ ேத இ� ந4வ 4�ேம# ஏC�  
வ 4தி ம,ைறய வ 4திக� கீJ*ெச<� வ 4தி.   
3 
 
5547   
நாத� ெசா#கி ற தி�*சி,ற� பல/திேல ந�B!�  
பாத� ெசா#கி ற ப/தேர நி/த�எ  றறிமி   
ேவத� ெசா#கி ற பGசி� ெமZ�ைமயா  பBக  
வாதM ெசா#கிேல  ந?நி C ெசா#கி ேற  மதி/ேத.   
4 
 
5548   
�Gய ேம#பர ெவளியிேல Lகநட� :GH�  
ெபGய ேதா�அ�� ேசாதிைய8 ெபCதேல எைவB!�  
அGய ேபCம, றைவஎலா� எளியேவ அறிமி   
உGய இ�ெமாழி மைறெமாழி ச/திய� உலகீ�.   
5 
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5549   
ஆக மா1த�� ேவத/தி  அ1த�� அைறH�  
பாக மா�பர ெவளிநட� பர[வ 4� உலகீ�  
ேமாக மா1த�B !ைர/திேல  இ�Lக� உ P�  
ேயாக மா1த�B!B கால�5 டாகேவ உைர/ேத .   
6 
 
5550   
வான நாட�� நாட�� ம றிேல வய!�  
ஞான நாடகB கா�சிேய நா�ெபற# ேவ5?�  
ஊன நாடB கா�சியா# கால/ைத ஒழிB!�  
ஈன நாடக8 ெபGய�கா� வ�மிேனா ஈ5ேட.   
7 
 
5551   
சமய� ஓ�பல ேகா�H� சமயக� ேதாC�  
அைமH� ெதZவக� அன1த�� ஞானச  மா�Bக/  
ெதைமH� உ�ைமH� உைடயேதா� அ�பல/ திைறH�  
அைமய ஆகதி# நட�:G பத��எ  றறிமி .(390)   
8 
 
  
(390). அைமய அ�பல/தா?� ெபா,பத�� எ றறிமி  - �த,பதி8:,  
ெபா. L., பி. இரா.   
 
 
5552   
ஆC ேகா�யா� சமயக� அக/திP� அைவேம#  
வ 4C ேச�1தசி/ தா1தேவ தா1தநா தா1த�  
ேதC� ம,ைறய அ1த/�� சிவ�ஒ ேற அ றி  
ேவC க5�ேல  க5�ேர# ெபGய�கா� விள�ப�ீ.   
9 
 
5553   
கைலஇ �1தேதா� தி�*சி,ற� பல/திேல க�ைண  
நிைலஇ �1த� நிைன/தைவ யாைவH� ெபறலா�  
மைலஇ �1ெதன இ�8பிேர# வ�மிேனா அ றிB  
ெகாைலவி ��:வ 4� எனி,:ற/ ேத!மி  !ைல1ேத.   
10 
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5554   
கதிஇ �Bகி ற தி�*சி,ற� பல/திேல க�ைண  
நிதிஇ �Bகி ற தாதலா# ந4வ 4�க� எ#லா�  
பதிய இஙேன வ�மிேனா ெகாைலபயி# வ 4ேர#  
விதிைய ேநாமிேனா ேபாமிேனா சமயெவ8 பக/ேத.   
11 
 
5555   
அ��வி ளகிய தி�*சி,ற� பல/திேல அழியா8  
ெபா��வி ள!த# கா5மிேனா கா5மிேனா :விய�ீ  
ம��உ ளெகாA� வாதைன தவி�1த�� வல/தா#  
ெத��வி ள!வ 4� ஞானச  மா�Bகேம ெதளிமி .   
12 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

132. உலக�B! உZவைக Wற#  
 
எ5சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�  
 
5556.   
க�ேடா ேட கன/ேதாேட வாJகி ேறா� எ ப�ீ  
 
க5ேணாேட க�/ேதாேட க�/தைனB க�த4�  
ப�ேடா ேட பணிேயாேட திGகி ற4� ெத�வி#  
 
பசிேயாேட வ1தாைர8 பா�Bக[� ேநp�  
ெகா�ேடா ேட �ழBேகாேட ேகாலகா5 கி ற4�  
 
!ண/ேதாேட !றி8ேபாேட !றி8பைதB !றிய�ீ  
எ�ேடா ேட இர5?ேச�/ ெத5ண[� அறிய�ீ  
 
எ/�ைண ெகா�கி ற4� பி/�ல கீேர.   
1 
 
5557   
ஆறாம# அவியாம# அைட1தேகா ப/த4�  
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அட�[ற உலகிைட அMசா� திGவ 4�  
மாறாம# மனMெச ற வழிெச C திைக8ப�ீ  
 
வழி�ைற கா5கிq� பழிப?� ப�Bேக  
நாறாத மல�ேபா<� வாJகி ற4� D8:  
 
நைரதிைர மரண/�B ெக ெசயB கடவ 4�  
ஏறாம# வ 4ணிேல இற!கி  ற4ேர  
எ/�ைண ெகா�கி ற4� பி/�ல கீேர.   
2 
 
5558   
ஆயாைம யாேலந4� ஆதிஅ னாதி  
 
ஆகிய ேசாதிைய அறி1�ெகா� கி#q�  
மாயாைம பிறவாைம வழிெயா C� உணp�  
 
மறவாைம நிைனயாைம வைகசிறி தறிய�ீ  
காயாைம ப`Bகி ற க�/ைதH� க�த4�  
 
க5D�/ திGகி ற4� கனிெவா?� இர8ேபா�B  
கீயாைம ஒ ைறேய இ �ைண எ ப�ீ  
 
எ/�ைண ெகா�கி ற4� பி/�ல கீேர.   
3 
 
5559   
சாமா1த� ஆகா/ தரMசிறி �ணp�  
 
த/�வ ஞான/ைத இ,ெறன/ ெதGய�ீ  
மாமா1த ேநாH,ற !ழவியி# !ைழ1த4�  
 
வாJBைகயி ேலஅ,ப மகிJ*சிH� ெப,ற4�  
காமா1த கார/தி# க5D�/ திGவ 4�  
 
க,பன க,கிq� க�/தைனB க�தா  
ேதமா1� c!கி  ற4�விழிB கி ற4�  
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எ/�ைண ெகா�கி ற4� பி/�ல கீேர.   
4 
 
5560   
அ*ைசH� உட�ைபH� அறிவைக அறிய�ீ  
 
அ�ைமH� அ8பP� ஆ�என/ ெதGய�ீ  
ப*ைசH� ெச�ைமH� க�ைமH� W�8  
 
பலி/தb� வாJBைகயி# ப5ெபா C� இ#q�  
பி*ைசயி� ?5ண[� பி ப? கி ற4�  
 
பி ப? த4ைமயி  � ப? கி ற4�  
இ*ைசயி# க5D� எ*சக� க5o�  
 
எ/�ைண ெகா�கி ற4� பி/�ல கீேர.   
5 
 
5561   
வ��ேம# வ��ெகா� மா�Bக/தி# நி ற4�  
 
வ��ைய வள�Bகி ற மா�Bக/ைத அறிய�ீ  
ெப��ேம# ெப��ைவ/ தா�கி ற4� வயி,C8  
 
ெப��ைய நிர8பிBெகா5 ெடா��H� இ�1த4�  
ப��னி கிட8பாைர8 பா�Bக[� ேநp�  
 
பழகMசி ஆயிP� வழக[� நிைனய�ீ  
எ��ேபா# வாJகி ற4� ெகா��ேபா# கிைள/த4�  
 
எ/�ைண ெகா�கி ற4� பி/�ல கீேர.   
6 
 
5562   
வ ெசா#லி  அ#ல� வாZதிற8 பறிய�ீ  
 
வாZைமH� cZைமH� காZைமயி# வள�1த4�  
� ெசா#<� ஆெறா C பி ெசா#வ ெதா றாZ  
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D�?கி  ற4�விைன D�ைடையB க��  
ம ெசா#<� மா�Bக/ைத மற1��  மா�Bக  
 
வழிநடB கி ற4�அ� மரண/த4�8 :Bேக  
எ ெசா#ல இ�Bகி ற4� பி ெசா#வ தறிய�ீ  
 
எ/�ைண ெகா�கி ற4� பி/�ல கீேர.   
7 
 
5563   
� மா�Bக நைடயிைட/ c!கி  ற4ேர  
 
cBக/ைத வி?கி ற �ைணஒ C� க�த4�  
ச மா�Bக சக/ைத* சா�1திட விைழய�ீ  
 
சாைவH� பிற8ைபH� தவி�1திட வி��பீ�  
ப மா�Bக� ெச#கி ற ப�,Cள� அடBகீ�  
 
பசி/தவ� த��க� பா�/�ண வளிய�ீ  
எ மா�Bக� எ*Lக� யா�b� வாJBைக  
 
எ/�ைண ெகா�கி ற4� பி/�ல கீேர.   
8 
 
5564   
ெபாZக��B ெகா5?ந4� வாJகி ற4� இேக  
 
:ைலக��B ெகா5டஇ8 ெபாZHட# வ 4J1தா#  
ெசZக�� வாJகி ற ெச�Bக,C நரகி#  
 
சிC:` ஆகி/ திைக/திட# அறிய�ீ  
ைகக�� வாZெபா/தி நி,பாைரB க5ேட  
 
ைகெகா��* சிGBகி ற4� க�ைணஒ  றி#q�  
எZக�� இைடெமாZB!� ஈயிP� சிறிய�ீ  
 
எ/�ைண ெகா�கி ற4� பி/�ல கீேர.   
9 
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5565   
ப5ணாத த4ைமக� ப5Vகி  ற4ேர  
 
பகராத வ ெமாழி பக�கி  ற4ேர  
ந5ணாத த4யின� ந5Vகி  ற4ேர  
 
நடவாத நட/ைதக� நடBகவ1 த4ேர  
க5ணாகB காBகி ற க�/தைன நிைன1ேத  
 
க5ணார ந4�வி�?B க�தறி யேீர  
எ5ணாத ெத5ண[� ேந��ஓ� கால�  
 
எ/�ைண ெகா�கி ற4� பி/�ல கீேர.   
10 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

133. :னித !ல� ெபCமாC :கல#  
 
எ5சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�  
 
5566.   
சாதியிேல மதகளிேல சமயெநறி களிேல  
 
சா/திர*ச1 த�களிேல ேகா/திர*ச5 ைடயிேல  
ஆதியிேல அபிமானி/ தைலகி ற உலகீ�  
 
அைல1தைல1� வ 4ேணந4� அழித#அழ கலேவ  
ந4தியிேல ச மா�Bக நிைலதனிேல நிC/த  
 
நி�/தமி?� தனி/தைலவ� ஒ�/த�அவ� தாேம  
வ 4தியிேல அ��ேசாதி விைளயாட# :Gய  
 
ேம[கி ற த�ண�இ� W[கி ேற  உைமேய.   
1 
 
5567   
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கா?ெவ�� நில1தி�/திB கா�ெட�[� ேபா�?B  
 
க��ைபவி�?B க?விைர/�B களிBகி ற உலகீ�  
W?வி�?8 ேபாயினபி  எ�:Gவ 4� எேக  
 
!�யி�8ப�ீ ஐேயாந4� !றி/தறிய�ீ இேக  
பா?ப�o�(391) பய அறிய�ீ பாJBகிைற/�B கழி/த4�  
 
ப�டெதலா� ேபா��இ� பரம�வ� த�ண�  
ஈ?க�� வ�வ 4ேர# இ ப�மிக8 ெபCவ 4�  
 
எ5ைமஉைர/ ேத அல நா  உ5ைமHைர/ ேதேன.   
2 
 
  
(391). பா?ப�?8 - ச. �. க. பதி8:.   
 
 
5568   
ஆ,Cெவ�ள� வ�வத �  அைணேபாட அறிய�ீ  
 
அககார8 ேபZபி�/த4� ஆ?த,ேக அறிவ 4�  
W,Cவ� கா#அதPB ெக�:Gவ 4� ஐேயா  
 
W,Cைத/த ேசவ�ைய8 ேபா,றவி�� பேீர  
ேவ,Cைர/� விைனெப�Bகி ெமலிகி ற உலகீ�  
 
வ 4VலகB ெகா?வழBைக வி�?வி�? வ�மி   
சா,CவBக என�தனி/ த1ைதவ� கி ற  
 
த�ண�இ� ச/தியMசி, ச/திைய*சா� வத,ேக.   
3 
 
5569   
ெபாZவிளBக8 :!கி ற4� ேபா�கழிB கி ற4�  
 
:ைலெகாைலக� :Gகி ற4� கலகலஎ  கி ற4�  
ைகவிளB!8 பி�/ெதா�பாJ கிண,றி#வி` கி ற  
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களிய�எனB களிBகி ற4� க�/தி�1�� க�த4�  
ஐவிளB! D8:மர ணாதிகைள நிைன/தா#  
 
அ�வயி,ைற �CBகாேதா ெகா�ய�ய, Cலகீ�  
ெமZவிளBக என�த1ைத வ�கி ற த�ண�  
 
ேமவியத45 டைடவ 4ேர# ஆவிெபC வ 4ேர.   
4 
 
5570   
எZவைகசா�392 மதகளிேல ெபாZவைக*சா/ திரக�  
 
எ?/�ைர/ேத எம�ெதZவ� எம�ெதZவ� எ C  
ைகவைகேய கதCகி ற4� ெதZவ�ஒ ெற  றறிய�ீ  
 
கGபி�/�B கலகமி�ட ெபGயGP� ெபGய�ீ  
ஐவைகய Oத[ட� பழி1தி�#எ  :Gவ 4�  
 
அழிHட�ைப அழியாைம ஆB!�வைக அறிய�ீ  
உZவைகஎ  தனி/த1ைத வ�கி ற த�ண�  
 
உ,றதிவ5 உ,றி?வ 4� ெப,றி?வ 4� உவ8ேப.   
5 
 
  
(392). எ@வைகசா� - �த,பதி8:., ெபா. L. பதி8:.   
 
 
5571   
உட�:வ� வைகஅறிய�ீ உயி�வைகைய அறிய�ீ  
 
உட#ப�Bக உ5?நித� உற!த,ேக அறிவ 4�  
மட�:!ேபZ மன/தாேல மய!கி ற4� மன/ைத  
 
வச8ப?/த4� வச8ப?/�� வழி�ைறக, றறிய�ீ  
இட�ெபCெபாZ வாJBைகயிேல இ ப� ப� அ?/ேத  
 
எ5ணிஎ5ணி இைளBகி ற4� ஏைழஉல கீேர  
நட�:Gஎ  தனி/த1ைத வ�கி ற த�ண�  
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ந5ணிய� ந5Vமிேனா :5ணியMசா� வ 4ேர.   
6 
 
5572   
நைரமரண D8பறியா ந#லஉட� பினேர  
 
ந,!ல/தா� எனஅறிய�ீ நானில/த4� ந4வி�  
வைரயி#உய� !ல�எ C� தாJ1த!ல� எ C�  
 
வ!Bகி ற4� இ�!ல�� மா5�டBகா5 கி ற4�  
:ைரHCb� !லக�எலா� :`B!ல�எ  றறி1ேத  
 
:/த�த� உ5ேடா !� :னித!ல� ெபறேவ  
உைரெபC�எ  தனி/த1ைத வ�கி ற த�ண�  
 
உ,றதிவ5 உ,றி?வ 4� உ5ைமஉைர/ ேதேன.   
7 
 
5573   
கன�ைடேய� க�?ைடேய� எ Cநிைன/ திேக  
 
களி/திCமா1 தி�Bகி ற4� ஒளி8பிட�� அறிய�ீ  
சின�ைடய W,Cவ�� ெசZதிஅறி யேீரா  
 
ெச/தbம தின/தாைர* சிறி��நிைன யேீரா  
தினகர ேபா# சாகாத ேதக�ைட யவேர  
 
தி�[ைடயா� எனஅறி1ேத ேச�1தி?மி  ஈ5ேட  
மனமகிJ1� ேக�கி ற வரெம#லா� எனBேக  
 
வழ!த,ெக  தனி/த1ைத வ�த�ண� இ�ேவ.393   
8 
 
  
(393). �த,பதி8பி<�, ெபா. L. பதி8பி<� 'கன�ைடேய�'  
எ ப� ஒ பதா� பாடலாக[� 'ைவயக/த4�' எ ப�  
எ�டா� பாடலாக[� உ�ளன.   
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5574   
ைவயக/த4� வானக/த4� ம,றக/த4� bம�  
 
வாJBைகஎலா� வாJBைகஎன மதி/�மய காத4�  
ைமயக/ேத உCமரண வாதைனைய/ தவி�/த  
 
வாJBைகயேத வாJBைகஎன மதி/ததைன8 ெபறேவ  
ெமZஅக/ேத வி��பிஇேக வ1தி?மி  என�  
 
ெமZ8ெபா�ளா� தனி/த1ைத இ/த�ண1 தனிேல  
ெசZஅக/ேத வள�ஞான சி/தி:ர1 தனிேல  
 
சி/தாட# :Gகி றா� தி5ண�இ� தாேன.   
9 
 
5575   
கரண�மிகB களி8:றேவ கட#உல!� வாP�  
 
கதிபதிஎ  றாAகி ற4� அதிபதிய�ீ ந4வி�  
மரணபய� தவிராேத வாJவதி#எ  பயேனா  
 
மயகாத4� உயகாத4� வ1தி?மி  ஈ5ேட  
திரண��ஓ� ஐ1ெதாழிைல* ெசZயஒளி வழ!�  
 
சி/தி:ர� எனஓ!� உ/தரசி, சைபயி#  
சரண�எனB களி/ெதைனH� தானாBக என�  
 
தனி/த1ைத வ�கி ற த�ண�இ� தாேன.   
10 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

134. மரணமிலா8 ெப�வாJ[  
 
எ5சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�  
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5576.   
நிைன1�நிைன1 �ண�1�ண�1� ெநகிJ1�ெநகிJ1 த ேப  
 
நிைற1�நிைற1 c,ெற`க5 ண 4ரதனா# உட�:  
நைன1�நைன1 த�ள�ேத ந னிதிேய ஞான  
 
நட/தரேச எ PGைம நாயகேன எ C  
வைன1�வைன1 ேத/���நா� வ�மி உல கியq�  
 
மரணமிலா8 ெப�வாJவி# வாJ1திடலா� க5o�  
:ைன1�ைரேய  ெபாZ:கேல  ச/தியMெசா# கி ேற   
 
ெபா,சைபயி# சி,சைபயி# :!1த�ண� இ�ேவ.   
1 
 
5577   
:!1த�ண� இ�க5o� ந�மவேர நா தா   
 
:க#கி ேற  எ ெமாழிஓ� ெபாZெமாழிஎ  னாத4�  
உ!1த�ண� உ,றவ�� ெப,றவ�� பிற��  
 
உைடைமகA� உலகிய<� உ,ற�ைண அ ேற  
மி!1தLைவB க��ேபெச கனிேயேகா, ேறேன  
 
ெமZ8பயேன ைக8ெபா�ேள விைலயறியா மணிேய  
த!1ததனி8 ெப��பதிேய தயாநிதிேய கதிேய  
 
ச/தியேம எ Cைரமி  ப/திெயா? பணி1ேத.   
2 
 
5578   
பணி1�பணி1 தணி1தணி1� பா?மிேனா உலகீ�  
 
பர�பரேம சித�பரேம பராபரேம வரேம  
�ணி1�வ1த ேவதா1த L/தஅP பவேம  
 
�Gய�� அPபவேம L/தசி/தா1 தமதாZ/  
தணி1தநிைல8 ெப�MLகேம சமரசச  மா�Bக  
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ச/தியேம இய,ைகH5ைம/ தனி8பதிேய எ C  
கணி1�ள/ேத கனி1�நிைன1 �ைர/தி�#அ8 ெபா`ேத  
 
காணாத கா�சிஎலா� க5?ெகாள# ஆேம.   
3 
 
5579   
க5டெதலா� அனி/தியேம ேக�டெதலா� ப`ேத  
 
க,றெதலா� ெபாZேயந4� களி/தெதலா� வ 4ேண  
உ5டெதலா� மலேமஉ� ெகா5டெதலா� !ைறேய  
 
உலகியq� இ�வைரH� உ5ைமயறி1 திலிேர  
வி5டதனா# எ இனிந4� சமரசச  மா�Bக  
 
ெமZ1ெநறிையB கைட8பி�/� ெமZ8ெபா��ந  !ண�1ேத  
எ5ட!சி, ற�பல/ேத எ1ைதஅ�� அைடமி   
 
இறவாத வர�ெபறலா� இ ப�ற லாேம.   
4 
 
5580   
இ :றலா� எ@[ல!� ஏ/திடவாJ1 திடலா�  
 
எ#லா�ெசZ வ#லசி/தி இைறைமH�ெப, றிடலா�  
அ :ைடய�ீ வ�மி இேக சமரசச  மா�Bக�  
 
அைட1தி?மி  அகவ�வி கனகவ� வாகி8  
ெபா :ைடந  ெகாளி�ஒளிேய :/த�ேத ஞான  
 
Oரணேம ஆரண/தி  ெபா����ேம# ெபா�ேள  
வ :ைடயா� ெபற,கGதா� மணிேயசி, சைபயி   
 
மாம�1ேத எ Cைரமி  த4ைமெயலா� தவி�1ேத.   
5 
 
5581   
த4ைமஎலா� ந ைமஎ ேற தி�உளெகா5 ட�ளி*  
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சிறிேயPB க�ள�த/ ெதளிவளி/த திற/ைத  
ஆமய1த4�/ திய,ைகஇ ப அPபவேம மயமாZ  
 
அ�பல/ேத விள!கி ற அ��ெப�Mேசா திையஓ�  
ஓமயவா  வ�[ைடயா� உ�ளக/ேத நிைற1த  
 
ஒ�ெபா�ைள8 ெப�க�ைண உைடயெப�� பதிைய  
நாம�வி இறவாத நல�ெபறலா� உலகீ�  
 
ந#லஒ� த�ண�இ� வ#ைலவ�மி  ந4ேர.   
6 
 
5582   
ந4�பிறேரா யா உமB! ேநயஉற வலேனா  
 
ெந?ெமாழிேய உைர8ப அ றிB ெகா?ெமாழிெசா# ேவேனா  
சா�:றேவ அ�ள�த� த1ெதைனேம# ஏ,றி/  
 
தனி/தெப�� Lக�அளி/த தனி/தெப�� பதிதா   
சீ�ெபறேவ தி�8ெபா�வி# தி�ேமனி தG/�*  
 
சி/தாட# :Gகி ற தி�நா�க� அ?/த  
ஓ�:றேவ இ�ந#ல த�ண�இேக வ�மி   
 
உலகியq� உ னியவா C,றி?வ 4� விைர1ேத.   
7 
 
5583   
விைர1�விைர1 தைட1தி?மி  ேமதினிய�ீ இேக  
 
ெமZைமஉைரB கி ேற ந4� ேவCநிைன யாத4�  
திைர1�திைர1 �A/தவ�� இளைமஅைட1 திட[�  
 
ெச/தவ�க� எ`1திட[� சி/தாட# :Gய  
வைர1�வைர1 ெத#லாMெசZ வ#லசி/த  தாேன  
 
வ�கி ற த�ண�இ� வர�ெபறலா� ந4வ 4�  
கைர1�கைர1 �ள�உ�கிB க5களி ந4� ெப�கிB  
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க�ைணநடB கட[ைளஉ� க��மிேனா களி/ேத.   
8 
 
5584   
களி/�லகி# அளவிக1த கால�உல ெக#லா�  
 
களி8பைடய அ��ேசாதிB கட[�வ� த�ண�  
ெதளி/தி?�எ/ த�ண�அேதா எ னாத4� இ�ேவ  
 
ெச/தவைர எ`8:கி ற திகJத�ண� உலகீ�  
ஒளி/�ைரBகி  ேற அல நா  வாZ8பைறஆ�B கி ேற   
 
ஒ�சிறி�� அ*ச�ேற  உ�ளப� உண�1ேத   
அளி/தி?சி, ற�பல/ெத  அ8ப அ�� ெபறேவ  
 
ஆைசஉ5ேட# வ�மி இேக ேநச�ைட யேீர.   
9 
 
5585   
ஆைசஉ5ேட# வ�மி  இேக அ��ேசாதி8 ெப�மா   
 
அ�ைமHமாZ அ8பPமாZ அ�A�அ� ளாள   
ஏசறந4/ ெதைனஆ�ெகா5 ெட5ணியவா றளி/தா   
 
எ#லாMெசZ வ#லசி/த  எ PயிG# கல1தா   
ேதLைடய ெபா�வி#அ�� சி/திநட� :Gய/  
 
தி�[ளெகா5 ெட`1த�A� தி�நா�இ கி�ேவ  
ேமாசஉைர எனநிைன/� மயகாத4� உலகீ�  
 
�Bகால/ திP�அழியா D�/த�அைட1 திடேவ.   
10 
 
5586   
அைட1தி?மி  உலகீ�இ கி�த�ண� க5o�  
 
அ��ேசாதி8 ெப��பதிஎ  அ8ப வ� த�ண�  
கைட1ததனி/ தி�வ�த� களி/த�/தி எனBேக  
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காணாத கா�சிஎலா� கா�?கி ற த�ண�  
இைட1ெதா�சா� அைலயாத4� Lக�எைன8ேபா# ெபCவ 4�  
 
யா ேவC ந4�ேவெற  ெற5Vகிேல  உைர/ேத   
உைட1தசம யB!ழிநி  ெற`1�ண�மி  அழியா  
 
ஒ�ெநறியா� ச மா�Bக/ தி�ெநறிெப, Cவ1ேத.   
11 
 
5587   
தி�ெநறிஒ  ேறஅ�தா  சமரசச  மா�Bக*  
 
சிவெநறிஎ  Cண�1�லகீ� ேச�1தி?மி  ஈ5?  
வ�ெநறியி# எைனயா�ெகா5 ட�ள�த� அளி/�  
 
வ#லபச/ திகெள#லா� வழகியஓ� வ�ள#  
ெப�ெநறியி# சி/தாட/ தி�[ளெகா5 ட�ளி8  
 
ெப�க�ைண வ�விெனா? வ�த�ண� இ�ேவ  
க�ெநறிவ 4J1 �ழலாத4� கலBகமைட யாத4�  
 
க5ைமயினா# க�/ெதா�மி/ �5ைமஉைர/ ேதேன.   
12 
 
5588   
உ5ைமHைரB கி ேற இ !வ1தைடமி  உலகீ�  
 
உைரஇதனி# ச1ேதகி/ �ளறிவழி யாத4�  
எ5ைமயினா  எனநிைனய�ீ எ#லாMெசZ வ#லா   
 
எ P�அம�1 திைசBகி றா  இ�ேக5மி  ந4வி�  
த5ைமெயா? L/தசிவ ச மா�Bக ெநறியி#  
 
சா�1�விைர1 ேதCமிேனா ச/தியவாJ வளிBகB  
க5ைமத�� ஒ�ெப�Mசீ�B கட[�என8 :க<�  
 
க�ைணநிதி வ�கி ற த�ண�இ� தாேன.   
13 
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5589   
தாேனதா  ஆகிஎலா� தானாகி அலனாZ/  
 
தனி8பதியாZ விளகி?�எ  த1ைதையஎ  தாைய  
வாேனஅ@ வா க�ேவ வா க�வி  �தேல  
 
வ�ளா#எ  ற பெரலா� உ�ளாநி  றவைன/  
ேதேனெச� பாேகஎ  றினி/தி?1ெத� ள�ைத*  
 
சி,சைபயி# ெப�வாJைவ* சி1ைதெசZமி  உலகீ�  
ஊேனH� உடலழியா cழிெதாC� ஓ!�  
 
உ/தமசி/ திைய8ெபCவ 4� ச/திய�ெசா  ேனேன.   
14 
 
5590   
ச/தியேவ தா1தெமலா� சி/தா1த� எ#லா�  
 
தனி/தனிேம# உண�1�ண�1�� தைனHண�த, கGதாZ  
நி/தியசி, சைபந?ேவ நிைற1�நட� :GH�  
 
நி/தபG Oரணைன* சி/தசிகா மணிைய  
அ/தைகேயா� ெப��பதிைய அ�ம�1ைத அ�ேய   
 
ஆவிையஎ  ஆவியிேல அம�1ததயா நிதிைய*  
சி/திெயலா� எனBகளி/த சிவகதிைய உலகீ�  
 
சி1ைதெசZ� வாJ/�மிேனா நி1ைதஎலா� தவி�1ேத.   
15 
 
5591   
நி1ைதயிலா� ெநMசக/ேத நிைற1தெப�1 தைகைய  
 
நிைலயைன/�� கா��ய�� நிைலஅளி/த !�ைவ  
எ1ைதையஎ  தனி/தாைய எ னி�க5 மணிைய  
 
எ உயிைர எ உண�ைவ எ அறி[� அறிைவ  
சி1ைதயிேல தனி/தினிB!� ெத�ள�ைத அைன/��  
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ெசZயவ#ல தனி/தைலைம* சிவபதிைய உலகீ�  
�1ைதமல இ��ெடாழிய � Pமிேனா கரண  
 
�?Bெகாழி/�B கைடமரண ந?Bெகாழி/� �ய ேற.   
16 
 
5592   
�ய Cலகி# பய அைடயா Dடமத� அைன/��  
 
�?கிஅழி1 திட[�ஒ� ேமாச��இ# லாேத  
இய றஒ� ச மா�Bக� எ!நிைல ெபற[�  
 
எ�மிைறவ  எ`1த�ள# இ�த�ண� க5o�  
�யி Cண�1ேத எ`1தவ�ேபா# இற1தவ�க� எ#லா�  
 
ேதா றஎ` கி றதி� ெதாடகிநிகJ1 தி?�ந4�  
பயி றறிய விைர1�வ�மி  ப�யாத ப�8ைப8  
 
ப�/திடலா� உண�1திடலா� ப,றிடலா� Lகேம.   
17 
 
5593   
Lகமறிய�ீ � ப�ஒ ேற �ணி1தறி1த4� உலகீ�  
 
]தறி1த4� வாதறி1த4� cZைமயறி1 திலிேர  
இக�அறிய�ீ பர�அறிய�ீ எ ேனb க�/த4  
 
ெத :Gவ 4� மரண�வG# எ!Cவ 4� அ1ேதா  
அகமறி1த4�(394) அனகமறி1 தழியாத ஞான  
 
அ�தவ� வ�ெபறலா� அைட1தி?மி  ஈ5ேட  
�கமறியா� ேபாலி�1த4� எ ைனஅறி யேீரா  
 
�/தெரலா� ேபா,C�அ�� சி/த�மக  நாேன.   
18 
 
  
(394). அகமறிய�ீ - �த,பதி8:, ெபா. L., ச. �. க.   
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5594   
நா உைரB!� வா�/ைதஎலா� நாயக ற  வா�/ைத  
 
ந�:மிேனா நமரகா� ந,ற�ண� இ�ேவ  
வா உைர/த மணிம றி# நட�:Gஎ� ெப�மா   
 
வரெவதி�ெகா5 டவ அ�ளா# வரகெளலா் ெபறேவ  
ேத உைரB!� உள�இனிBக எ`கி ேற  ந4வ 4�  
 
ெதG1தைட1ெத  உட எ`மி  சி/திெபற# ஆ!�  
ஏPைர/ேத  இரBக/தா# எ?/�ைர/ேத  க5o�  
 
யானைடH� Lக/திைனந4� தா அைடத# !றி/ேத.   
19 
 
5595   
!றி/�ைரBகி  ேற இதைனB ேக5மி  இேக வ�மி   
 
ேகாV�மனB !ரகாேல நாVகி ற உலகீ�  
ெவறி/தஉ�மா# ஒ�பயP� ேவ5?கிேல  என�  
 
ெமZHைரைய8 ெபாZHைரயாZ ேவCநிைன யாத4�  
ெபாறி/தமத� சமய�எலா� ெபாZெபாZேய அவ,றி#  
 
:!தாத4� சிவ�ஒ ேற ெபா��எனBக5 டறிமி   
ெசறி/தி?சி, சைபநட/ைத/ ெதG1��தி/ தி?மி   
 
சி/திஎலா� இ/தினேம ச/திய�ேச�1 தி?ேம.   
20 
 
5596   
ேச�1திடேவ ஒ�8ப?மி  சமரசச  மா�Bக/  
 
தி�ெநறிேய ெப�ெநறியா� சி/திஎலா� ெபறலா�  
ஓ�1தி?மி  உ5Vத,!� உற!த,!� உண�1த4�  
 
உலகெமலா� க5�?�ஓ� உளைவஅறி1 திலிேர  
வா�1தகட# உலகறிய மரண�உ5ேட அ1ேதா  
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மரண�எ றா# சட�எP�ஓ� திரண��ச� மதியா  
சா�1தி?�அ� மரணமைத/ த?/திடலா� க5o�  
 
தனி/தி?சி, சைபநட/ைத/ தGசனMெசZ வ 4ேர.   
21 
 
5597   
ெசZதா<� த4ைமஎலா� ெபாC/த��வா  ெபா�வி#  
 
தி�நடMெசZ ெப�க�ைண/ திற/தா அ கவைன  
ெமZதாவ நிைன/தி?க சமரசச  மா�Bக�  
 
ேம[கஎ  CைரBகி ேற  ேமதினிய�ீ எைன/தா   
ைவதா<� ைவதி?மி  வாJ/ெதனBெகா5 �?ேவ   
 
மனேகாேண  மான�எலா� ேபானவழி வி?/ேத   
ெபாZதா ஓ� சிறிெதனிP� :கேல ச/ தியேம  
 
:க#கி ேற  ந4வி�எலா� :னித�C� ெபா��ேட.   
22 
 
5598   
ெபா��டலb� ேபாக�எலா� ெபாZயா�இ கி�நா   
 
:க<வெத  நாெடாCb� :1தியி,க5 ட�ேவ  
ம��?லகீ� இ��?லகி# ம�வதழ கலேவ  
 
மரணமிலா8 ெப�வாJவி# வாழவ�மி  இேக  
ெபா���றMேச� L/தசிவ ச மா�Bக நிைலயி#  
 
ெபா�1�மி சி, சைபஅ�த� அ�1�மி அ  :டேன  
அ���றMேச�1 ெத5ணியவா றா?மிேனா b�ைம  
 
அ?8பவேர அ றிநி C த?8பவ�ம, றிைலேய.   
23 
 
5599   
ம,றறிேவா� என*சிறி� தாJ/தி�8ப�ீ ஆனா#  
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மரணெமP� ெப��பாவி வ1தி?ேம அ1ேதா  
ச,C�அைத b�மாேல த?Bக�� யாேத  
 
சமரசச  மா�Bகசக/ தவ�க�அ#லா# அதைன  
எ,றிநி C த?Bகவ#லா� எ@[லகி# எவ��  
 
இ#ைலக5o� ச/தியமீ ெத ெமாழிெகா5 ?லகீ�  
ப,றியப, றைன/திைனH� ப,றறவி� ட�ள�  
 
பல8ப,ேற ப,Cமிேனா எ,C�இற வ 4ேர.   
24 
 
5600   
இற1தவைர எ?/தி?�ேபா தர,Cகி ற4� உலகீ�  
 
இறவாத ெப�வர�ந4� ஏ அைடய மா�o�  
மற1தி�1த4� பிணிD8பி# ச�மதேமா bமB!  
 
மற1��இைத நிைனBகி#ந#ேலா� மன�ந?!� க5o�  
சிற1தி?ச  மா�Bக�ஒ ேற பிணிD8: மரண�  
 
ேசராம# தவி�/தி?கா5 ெதG1�வ�மி  இேக  
பிற1தபிற8 பிதி,றாேன நி/தியெமZ வாJ[  
 
ெப,றிடலா� ேபG ப� உ,றிடலா� விைர1ேத.   
25 
 
5601   
உ,றெமாழி உைரBகி ேற  ஒ�ைமயினா# உமBேக  
 
உறவ அ றி8 பைகவ என உ னாத4� உலகீ�  
க,றவ�� க#லா�� அழி1திடBகா5 கி ற4�  
 
கரண�எலா� கலகவ�� மரண��ச� மதேமா  
ச,C�இைத* ச�மதியா ெத மன1தா  உம�  
 
த மன1தா  க மனேமா வ மனேமா அறிேய   
இ,றிதைன/ த?/திடலா� எ ெனா?�ேச�1 தி?மி   
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எ மா�Bக� இற8ெபாழிB!� ச மா�Bக1 தாேன.   
26 
 
5602   
ச மா�Bக8 ெப�!ண/தா� த�பதிைய எ ைன/  
 
தா!கி ற ெப��பதிைய/ தனி/தசபா பதிைய  
ந மா�Bக/ ெதைனநட/தி* ச மா�Bக சக  
 
ந?வி�Bக அ�ள�த� ந#கியநா யகைன8  
: மா�Bக�B கறிவGதா� :5ணியைன ஞான  
 
OரணெமZ8 ெபா�ளாகி8 ெபா�1தியமா ம�1ைத  
அ மா�Bக� தவி�/த�ளி அ�பல/ேத நடMெசZ  
 
அ��ெப�Mேசா திையஉலகீ� ெத��ெகாள*சா� வ 4ேர.   
27 
 
5603   
சா�உலக வாதைனைய/ தவி�/தவ�உ� ளக/ேத  
 
ச/தியமாZ அம�1த�A� உ/தமச, !�ைவ  
ேந�உறேவ எவரா<� க5?ெகாள, கGதா�  
 
நி/தியவா  ெபா�ைளஎலா நிைலகA1தா  ஆகி  
ஏ�உறேவ விள!கி ற இய,ைகஉ5ைம த ைன  
 
எ#லா�ெசZ வ#லப/ைத எனBகளி/த பதிைய  
ஓ�உறெவ  றைட1�லகீ� ேபா,றிமகிJ1 தி?மி   
 
உ�ள�எலா� கனி1��கி உ�ளப� நிைன1ேத.   
28 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

135. சமாதி வ,:C/த#  
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அCசீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�  
 
5604.   
ஆZஉைர/த அ��ேஜாதி வ�கி ற  
 
த�ண�இேத அறிமி  எ ேற  
வாZஉைர/த வா�/ைதஎ ற  வா�/ைதக�எ   
 
கி றா�இ� மனித�அ1ேதா  
தாZஉைர/த தி�8ெபா�வி# நட�:G1ெத   
 
உளகல1த தைலா இேக  
ந4உைர/த தி�வா�/ைத எனஅறியா�  
 
இவ�அறிவி  நிகJ*சி எ ேன.   
1 
 
5605   
இற1தவ�க� பல��இேக எ`கி ற  
 
த�ண�இேத எ C வாZைம  
அற1தைழய உைரBகி ற வா�/ைதக�எ   
 
வா�/ைதக�எ  றைறகி  றாரா#  
மற1தசிறி ேய உைரBக வ#ேலேனா  
 
எ#லாMெசZ வ#ேலாZ உ ற   
சிற1ததி� வா�/ைதஎன/ ெதG1தில�இ�  
 
மனித�மதி/ திறைம எ ேன.   
2 
 
5606   
ேசா,றாைச ெயா?காம* ேச,றாைச8  
 
ப?வாைர/ �ணி1� ெகா#லB  
W,றாைச8 ப?�எனநா  WCகி ற  
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�5ைமயினி# ெகா5? ந4வ 4�  
ேந,றாைச8 ப�டவ�B கி ற��வா�  
 
ேபா<�அ றி நிைன/த வாேக  
ேப,றாைசB க��:GH� ஞானசபா  
 
பதி8:கைழ8 ேபL வ 4ேர.   
3 
 
5607   
ெதா5டாள8 பண1ேத?1 �ைறயாள  
 
உலகாள* ]J1த காம8  
ெப5டாள/ திGகி ற ேபZமன/த4�  
 
b��யிைர8 பி�Bக நாைள*  
ச5டாளB W,CவG# எ :க#வ 4�  
 
ஞானசைப/ தைலவ  உ�ைமB  
ெகா5டாளB க��மிேனா ஆ5டபி ன�  
 
இ@[லகி# !லா[ வ 4ேர.   
4 
 
5608   
பிற1தவைர ந4ரா��8 ெப�கவள�/  
 
தி?கி ற4� ேபய ேரந4�  
இற1தவைர* L?கி ற4� எ@வணMச�  
 
மதி/த4ேரா இரவி# cகி  
மற1தவைர/ த4D�ட வ#qரா#  
 
b�மன/ைத வயிர� ஆன  
சிற1தவைர என8:கழ* ெசZ�ெகா5o�  
 
ஏ பிற1� திGகி  ற4ேர.   
5 
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



5609   
அணெக`ேப ேராைசெயா?� பைறேயாைச  
 
ெபாகBேகா ரணிெகா5 ட1ேதா  
பிணக`வி எ?/�8ேபாZ* L?கி ற4�  
 
இனி*சா!� பிணக ேளந4�  
கணக`!5 டா<�ஒ� பயP5ேட  
 
எ னபய  க5o� L�ேட  
எணெக`சா� பைலBக5o� அ�: ெசZ  
 
எ�[B!� இயலா த ேற.   
6 
 
5610   
!ண�:ைதBக உயிரடBக� ெகா5ட�L�  
 
டா#அ�தா  ெகாைலயா� எ ேற  
வண�:ைதBக ேவ5?�என வாZத�Bக*  
 
ெசா#கி ேற  வா�/ைத ேக�?�  
பிண�:ைதBக* ச�மதிய�ீ பண�:ைதBக*  
 
ச�மதிB!� ேபய ேரந4�  
எண�:ைதBக/ �யி#வா�b� பா,Cயில,  
 
கMLவேர இ`ைத யீேர.   
7 
 
5611   
க�டா<� கன/தா<� களிBகி ற  
 
ேபHலகீ� கைலேசா�1 தாைர8  
ெபா�டா<� �கிலா<� :ைனவி/�*  
 
L?கி ற4� :ைதBக ேநp�  
L�டா<� L?ம�க5 ?ம�ட�:  
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��யாெத  ெசா#q� b�ைம/  
ெதா�டா<� ேதாஷ�C� வி�டா<�  
 
கதியிைலேம# ]Jவ 4� அ ேற.   
8 
 
5612   
பர அளிB!� ேதக�இ� L?வதப  
 
ராத�என8 பக�கி  ேற ந4�  
சிர�ெநளிBக* L?கி ற4� ெச/தவ�க�  
 
ப,பல�� சி/த சாமி  
உரனளிBக எ`கி ற தி�நா�வ1  
 
த?/தனஈ �ண�1� ந#ேலா�  
வரனளிBக8 :ைத/தநிைல காண 4ேரா  
 
க5ெக�ட மா�� ன 4ேர.   
9 
 
5613   
:ைல/ெதாழிேல :Gகி ற4� :5ணிய/ைதB  
 
க�கடலி# ேபாக வி�o�  
ெகாைல/ெதாழிலி# ெகா�ய�ீந4� ெச/தாைர*  
 
L?கி ற ெகா?ைம ேநாBகிB  
கைல/ெதாழிலி# ெபGய�உள� கலகின�அB  
 
கலBக�எலா� கட[�ந4Bகி/  
தைல/ெதாழி#ெசZ ச மா�Bக� தைலஎ?Bக8  
 
:G!வதி/ த�ண� தாேன.   
10 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  
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136. ச மா�Bக உலகி  ஒ�ைமநிைல 
 
ேநGைச ெவ5பா  
 
5614.   
சி/தி:ர/ேத தின1ேதாC� சீ�ெகாள��  
ச/திவிழா ந4�/ தைழ/ேதாக - எ/திைசயி#  
உ�ளவ�� வ1ேத உவைக உCகமத/  
��ள# ஒழிக ெதாைல1�.   
1 
 
5615   
ஒ ேற சிவ�எ  Cண�1தி@ [லகெமலா�  
ந ேற ஒ�ைமH,C ந5ணிேய - ம ேற  
நட�:GH� பாத நளினமல�B !�ள�  
இட�:Gக வாJக இைச1�.   
2 
 
5616   
சி,சைபH� ெபா,சைபH� சி/தி விளBக/தா#  
ந,சகேம# ந4uழி ந5ணி?க - ச,சைபேயா�  
ேபா,றிவர� ெப,Cவைக OGBக வாJ1தி?க  
நா,றிைசH� வாJக நய1�.   
3 
 
5617   
அ*ச1 தவி�/ேத அ�ளி, ெச</�கி ற  
வி*ைச அரேச விளகி?க - ந*சரவ�  
ஆதிB ெகா�யஉயி� அ/தைனH� ேபாZஒழிக  
ந4திB ெகா�விளக ந45?.   
4 
 
5618   
க�ைணஇலா ஆ�சி க?கி ஒழிக  
அ��நய1த ந மா�Bக� ஆ�க - ெத��நய1த  
ந#ேலா� நிைன/த நல�ெபCக ந Cநிைன/  
ெத#ேலா�� வாJக இைச1�.   
5 
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5619   
:#ெலா`Bக� எ#லா� :ணGயிைட8 ேபாZஒழிக  
ந#ெலா`Bக� ஒ ேற நல�ெபCக - இ#ெலா`Bகி#  
ெச/தா�க� எ#லா� தி��ப எ`1�மன�  
ஒ/தாராZ வாJக உவ1�.   
6 
 
5620   
ெச/தா� எ`க சிவேம ெபா��எ ேற  
இ/தா ரணியி# இ�1ெதாளி�க - L/தசிவ  
ச மா�Bக� ஒ ேற தைழBக தயவறியா/  
� மா�Bக� ேபாக ெதாைல1�.   
7 
 
5621   
ெச/தவ�க� எ#லா� தி��ப எ`1�வர*  
சி/த�ைவ/�* ெசZகி ற சி/தியேன - L/தசிவ  
ச மா�Bக சக/ தைலவேன நி,ேபா,C�  
எ மா�Bக� நி மா�Bக ேம.   
8 
 
5622   
ந#லா�� எ ைன நய1தா�� ந ைமெசால  
வ#லா�� எ ைன வள�/தா�� - எ#லா��  
ந4எ  றி�Bகி ேற  நி மலேன ந4ெப,ற  
ேசZஎ  றி�Bகி ேற  ேச�1�.   
9 
 
5623   
ஆடஎ?/ தா எ  றைறகி ற4� எ தைலேம#  
]டஎ?/ தா எ C ெசா#கி ேற  - நாடறிய  
இ@வழBைக யா�பா# இைச/தC/�B ெகா�கி,பா�  
க@ைவஅ,ற அ�பல/தா  கா#.   
10 
 
5624   
ேநாவா� ேநா ெபைன8ேபா# ேநா,றவ�� எMஞா C�  
சாவா வர�எைன8ேபா# சா�1தவ�� - ேதவாநி   
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ேபர�ைள எ ேபால8 ெப,றவ�� எ@[லகி#  
யா�உள�ந4 ச,ேற அைற.   
11 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

137. தி�வ�8 ெப�ைம  
 
எ5சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�  
 
5625.   
தி�வாள� கனகசைப/ தி�நடMெசZ த��வா�  
 
ேதவ�சிகா மணிஎனB!/ தி�மாைல ெகா?/தா�  
உ�வாள� அ�வாகி ஒளியாகி ெவளியாZ  
 
ஓ!கி றா� எ Pைடய உயி�/�ைணவ� அவ�த�  
ெப�வாZைம/ திற�சிறி�� ேபச�� யாேத  
 
ேபLவதா� மைறக�எலா� WLகி ற எ றா#  
��வாம# இெகனB!B கிைட/தைதஎ  ெசா#ேவ   
 
ெசா#அளவ# லாதLக� ேதா Cவெத  ேதாழி.   
1 
 
5626   
அ�ளாள� ெபா,ெபா�வி# அ,:தநா டகMெசZ  
 
ஆன1த வ5ண�எைன ஆAைடயா� சிறிேய   
ெத�ளாத ப�வ/ேத ெத���மண� :G1த  
 
சீராள� அவ�ெப�ைம/ திற/ைதஎவ� :க#வா�  
ம�ளாத ஆகமக� மாமைறக� எ#லா�  
 
ம�5டனேவ எ ன�எ  மனவாBகி  அளேவா  
இ�ளாைம எ CCேமா அ Cசிறி �ைர8ேப   
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எ ன[�நா5 ஈ�8பதித, ெக :Gேவ  ேதாழி.   
2 
 
5627   
ெச�பவள/ தி�மைலேயா மாணிBக விளBேகா  
 
ெச`Mேசாதி/ தனி8பிழ�ேபா ெச@வ5ண/ திரேளா  
அ�ப�ம/ தி�விள!� அகல/தா  பிரம   
 
அர �தேலா� ஐவ�கA� அ8பா#நி  ேறா��  
எ�பர�எ  ெற�ெப�மா  :றவ5ண� எ�ேவா  
 
எ பாேர# அகவ5ண� யா�உைரBக வ#லா�  
த�பர�எ  ெற ைனஅ C மண�:G1தா� கனக  
 
சைபநாத� அவ�ெப�ைம சா,Cவெத  ேதாழி.   
3 
 
5628   
ேதவ�கேளா சி/த�கேளா சீவ �/த� தாேமா  
 
சிற1த�னி/ தைலவ�கேளா ெச�ெபா��க5 ேடா ேரா  
Dவ�கேளா அCவ�கேளா �த,ச/தி அவேளா  
 
� னியந� ெப�கணவ� த�இயைல உண�1ேதா�  
யாவ�கA� அ#லஎ றா# யா உண�1� ெசா#ல  
 
அைமHேமா ஒ�சிறி�� அைமயா� க5டாZ  
ஆவெலா?� அ ப�ெதாழB கனகசைப ந�8பா�  
 
அவ�ெப�ைம எ@வித/�� அவ�அறிவா� ேதாழி.   
4 
 
5629   
பதிஉைடயா� கனகசபா பதிஎP�ேப� உைடயா�  
 
பண�பG/த395 வைரய�எ ைன மண�:G1த கணவ�  
விதிHைடயா� ஏ/தநி ற �திஉைடயா� ஞான  
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விளBகைனய ெமZஉைடயா� ெவZயவிைன அC/த  
மதிஉைடயா� தமBக�A� வ5ைகெபG �ைடயா�  
 
மைகசிவ காமவ#லி மணவாள� ��ேம#  
நதிஉைடயா� அவ�ெப�ைம மைறB!�எ�டா ெத றா#  
 
நா உைரBக மா�?வேனா நவிலாZஎ  ேதாழி.   
5 
 
  
(395). பண�:G1த - பி. இரா. பதி8:.   
 
 
5630   
ெவ�/தளி1த �Bகனியி  வ�/தரச1 தனிேல  
 
வி��:றநி  ேறாகியெச க��பிரத� கல1�  
த�/தெச`� பா,ெபZ� ேகா,ேற வி� டதைன/  
 
தனி/தபரா அ�த/தி# தா கல1�5 டா,ேபா#  
இ�/தி�/ெத  உள�`�� தி/திB!� வா�/ைத  
 
இனி�ைர/� மண�:G1த எ Pயி�நா யக�வா   
ெபா�/தி�ேம னிய�நடன� :Gகி றா� அவ�த�  
 
:கJஉைரBக வ#ேலேனா அ#ேல கா5 ேதாழி.   
6 
 
5631   
தி�*சி,ற� பல/தி ப/ தி�உ�Bெகா5 ட�ளா�  
 
தி�நடMெசZ த�Aகி ற தி�வ�க� இர5?�  
அ�*சிB!� ேபர ப� அறிவி க5 அறிவாZ  
 
அ@வறிவி# விைள1தசிவா ன1தஅ� தாகி  
உ�*சிB!� பரநாத/ தலகட1த8 பா,சி/  
 
��[கட1 தி�B!�என உண�1ேதா�ெசா# வாேர#  
ெப�*சி/ெத# லா�வ#ல நடராஜ8 ெப�மா   

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
ெப�ைமையயா� ேபLவெத  ேபசாZஎ  ேதாழி.   
7 
 
5632   
நாதவைர ெச Cமைற ஓ�அன1த� ேகா�  
 
நா�இைள/ தி�1தனஆ கமக� பரநாத  
ேபாதவைர ேபா1�பல �கெகா5? ேத�8  
 
:ண�8பறியா தி�1தனஎ  றறிஞ�:க# வாேர#  
பாதவைர ெவ5ண4C ப�1திலக* ேசாதி8  
 
ப�வ�எ?/ த�பல/ேத பரதநட� :GH�  
ேபாதவைரB கா5பதலா# அவ�ெப�ைம எ னா#  
 
:கலவச மாேமாந4 :கலாZஎ  ேதாழி.   
8 
 
5633   
பைரஇ�1 ெவளி�`�� பரவிஅ8பா# பைரயி   
 
பரமாகி அ8பர/தி# பர�பரமாZ விளகி/  
திைரகட1த தி�ெவளியி# ஆன1தா த4த/  
 
தி�நடMெசZ யா�ெசH� தி�வ�க� எ ேற  
:ைரகட1ேதா� :க#கி றா� ேக�கி ேறா� எ றா#  
 
:5ணிய�எ  தனி/தைலவ� :னிதநட ராஜ�  
வைரகட1த தி�/ேதா�ேம# தி�ந4,ற� அவ�த�  
 
வாZைமெசால வ#ேலேனா அ#ேல கா5 ேதாழி.   
9 
 
5634   
ஏZ8ப1தி வ5ண�எ C� ப�கவ5ண� எ C�  
 
இைணயி#ஒளி உ�வ�எ C� இய#அ�வ� எ C�  
வாZ8ப1த# இ?தல றி உ5ைமெசால வ#லா�  
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ம5ணிட/�� வி5ணிட/�� ம,றிட/�� இைலேய  
காZ8ப1த மர�எ C க5?ெசா#வ த றிB  
 
காZ/தவ5ண� O/தவ5ண� க5?ெகாள மா�டா/  
தாZ8ப1த உண�[ைடேய  யாேனாசி, சைபயி#  
 
தனி�த#வ� தி�வ5ண� சா,றவ#ேல  ேதாழி.   
10 
 
5635   
கைலBகடைலB கட1த�னிB கணகA��� மலமா�  
 
கGசக ற ேயாகிகA� க5?ெகாள மா�டா  
தைலBகடலி# ���பாகி அைலகி றா� ம C�  
 
ஆ?கி றா� எ பதலா# அவ�வ5ண� அ�[�  
நிைலB!Gய தி�*சைபயி  வ5ண��அ* சைபBக5  
 
நி�/த/தி  வ5ண��இ1 ந4�ைமயன எ ேற  
மைலB!நிைற க5டா<� காணெவாணா த�ம  
 
வாZ8பத�க� c,Cவதி# வ��பய எ  ேதாழி.   
11 
 
5636   
சிதமலேரா Lகமல�� பGமளிBக ஓ!�  
 
தி�*சி,ற� பலந?ேவ தி�நடன� :GH�  
பதமலேரா பதமலG# பா�ைகேயா அைவயி#  
 
ப�1ததி�8 ெபா�ேயாஅ8 ெபா�ப�1த ப�ேயா  
இதமல�� அ8ப�ேம# இ�1தவேரா அவ�ேப�  
 
இைச/தவ�� ேக�டவ�� இல!�/த� எ றா#  
நிதமல�� நடராஜ8 ெப�மா எ  கணவ�  
 
நிைலஉைரBக வ#லா�ஆ� நிகJ/தாZஎ  ேதாழி.   
12 
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5637   
L/த�,ற ஐ�Oத ெவளிகரண ெவளிேம#  
 
�ல!ெவளி �Gயெவளி Lகெவளிேய �தலா�  
இ/தைகய ெவளிகA�ேள எ@ெவளிேயா நடன�  
 
இய,Cெவளி எ கி றா� எ றா#அ@ ெவளியி#  
நி/தபG OரணமாZ ஆன1த மயமாZ  
 
நி�/தமி?� எ�ெப�மா  நி:ணநட ராய�  
சி/��வா� தி�வ�யி  உ5ைமவ5ண� அறி1�  
 
ெச8:வதா� எ வசேமா ெச8பாZஎ  ேதாழி.   
13 
 
5638   
கா,C�ேவா கன#உ�ேவா கட[�உ� எ பா�  
 
கா,C�[� கன#உ�[� க5?ைர8ப�ீ எ றா#  
ேவ,C�ேவ :க#வ�அைத ேவெறா றா# மC/தா#  
 
விழி/�விழி/ ெத�ேபா#வா� மிக[�ம�� கி றா�  
ேதா,C�அ1த/ த/�வ�� ேதா,றா/த/ �வ��  
 
�Gசாக அைவகட1த Lகெசா�ப� ஆகி  
மா,றமன� உண�[ெச#லா/ தல/தா?� ெப�மா   
 
வ�[ைரBக வ#லவ�ஆ� வ`/தாZஎ  ேதாழி.   
14 
 
5639   
நாதம�?� ெச றன�ேம# ெச#லவழி அறிேய�  
 
நவி றபர வி1�ம�?� நா�ன�ேம# அறிேய�  
ஏதமிலா8 பரநாத எ#ைலம�?� ெச ேற�  
 
இனி*ெச#ல வழிகாேண� இல!ெப�ெவளிBேக  
ஆதரவி# ெச றன�ேம# ெச#லவழி ெதGேய�  
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அ�ம�ம எ Cமைற ஆகமக� எ#லா�  
ஓதநி ற தி�நடன8 ெப�மானா� வ�வி   
 
உ5ைமெசால வ#லவ�ஆ� உைரயாZஎ  ேதாழி.   
15 
 
5640   
ேதா Cச/தி பலேகா� அள[ெசால ஒ5ணா/  
 
ேதா,Cச/தி பலேகா�/ ெதாைகஉைரBக ��யா  
சா Cலக� ேதா,CவிB!� ச/திபல ேகா�  
 
தைனவிள�ப# ஆகாஅ* ச/திகைளB W��  
ஏ றவைக வி?Bகி ற ச/திபல ேகா�  
 
இ/தைனB!� அதிகாG எ கணவ� எ றா#  
ஆ றமணி ம றி#இ ப வ�வாகி ந�B!�  
 
அவ�ெப�ைம எவ�உைர8பா� அறியாZஎ  ேதாழி.   
16 
 
5641   
ேதா,ற�ஒ ேற வ�ெவா C வ5ண�ஒ C விள!�  
 
ேசாதிஒ C ம,றதனி# �ல!�இய# ஒ C  
ஆ,றஅதி# பரமாய அVஒ C ப!தி  
 
அ�ஒ C ப!திB!� அைம1தக� ஒ C  
ஏ,றமிBக அBக�[� ச/திஒ C ச/திB  
 
கிைறஒ றா� இ/தைனB!� எ கணவ� அ#லா#  
ஆ,றம,ேறா� அதிகாG இ#ைலய� ம றி#  
 
ஆ?�அவ� ெப�1தைகைம யா�உைர8பா� ேதாழி.   
17 
 
5642   
ஒ�ைமெபC ேதா,ற�ஒ C த/�வ�ப# ேவC  
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ஒ றி இய# ஒ றிட/ேத உ,றிலஇ கிவ,ைற  
இ�ைமயிP� ��ைம�த# எ`ைமயிP� W��  
 
இலகியசி, ச/திந? இர5ெடா ெற  னாத  
ெப�ைமெப,C விளகஅதி  ந?அ��நி  றிலக8  
 
ெபGயஅ�� ந?நி C �Gயநட� :GH�  
அ�ைமஎவ� க5?ெகா�வ� அவ�ெப�ைம அவேர  
 
அறியாேர எ ன�ந4 அைற1தவ5ண� ேதாழி.   
18 
 
5643   
பைட/தபைட8 ெபா றதிேல பர�அதி,கா ரணமா�  
 
ப!திஅதி# ப!Bகி ற பணிக�பல பலவா�  
:ைட/தஅைவ :!1�ல[� :ர�ஒ ற8 :ர/தி#  
 
Oபதிஒ  றவ�B!ண�/�� Oரணசி/ ெதா C  
மிைட/தஇைவ எ#லாMசி, ற�பல/ேத ந�B!�  
 
ெம பத/ேதா� சி,றிட/� விளகிநிைல ெபறேவ  
அைட/�ம,றி கிைவBெக#லா� அ8:ற/ேத நி,பா�  
 
அவ�ெப�ைம எவ�அறிவா� அறியாZந4 ேதாழி.   
19 
 
5644   
சி���ஒ C சி,றVவி# சிறிததனி# சிறி�  
 
சிைன/தகர ணBக�அ* சிைனBக�வி# சிறி�  
ெவ���யமா  அ�மானி# சிறி�மதி மதியி   
 
மிக*சிறி� கா�?கி ற விய Lட�ஒ  றதனி#  
ெத��?கி ற ச/திமிக* சிறிததனி# ேகா�/  
 
திற/தினி#ஓ� சிறிதா!� தி�*சி,ற� பல/ேத  
அ���ற/தி  ந�Bகி ற எ Pைடய தைலவ�  
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அ��ெப�ைம எவ�உைர8பா� அறியாZஎ  ேதாழி.   
20 
 
5645   
நா �க�க� மிக8ெபGய� ஆகவG# ெபGய�  
 
நாரண�க� ம,றவG 396 நா� மிக8 ெபGய�  
வா �க/த உ�/திர�க� ம,றவG# ெபGய�  
 
மேய*Lர�க� சதாசிவ�க� ம,றவG# ெபGய�  
மீ �க/த வி1ததனி# ெபGததனி# நாத�  
 
மிக8ெபG� பைரஅதனி# மிக8ெபGய� அவளி   
ஆ �க/தி# பர�பர1தா  ெபGததனி# ெபGதாZ  
 
ஆ?கி ற ேசவ�யா� அறிவா�கா5 ேதாழி.   
21 
 
  
(396). ம,றவ�க� - ச. �. க. பதி8:.   
 
 
5646   
ம5அன1த ேகா�அள [ைடய�ந4� அதனி#  
 
வயகியm, ெறா�ேகா� ேம#அதிக� வ னி  
எ5ணியஆ யிர�அHத� ேகா�யி ேம# இலBக�  
 
எ5ப/� நா கதி ேம# அதிக�வளி ெயா?வா   
வி5ணள[ Dல�யி� மாமாைய !�ைல  
 
வி1தள[ ெசால��யா தி1தவைக எ#லா�  
அ5ண#அ�* சிCநக/தி# சி,றக/தா� எ றா#  
 
அவ�ெப�ைம எவ�உைர8பா� அறியாZந4 ேதாழி.   
22 
 
5647   
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ம5ணாதி ஐ�Oத வைகஇர5�  ஒ C  
 
வ�[வ5ண� இய,ைகஒ� வாலV*ச/ தியலாZB  
க5ெண P� உண�*சிெசாலாB கா�சியவாZB நி,பB  
 
க���அைவB !�:றகீJ ேம,பBக� ந?வி#  
ந5ணிஒ� D ைற1� நாெலா?D  ெற�டாZ  
 
நவமாகி Dல/தி  நவி றச/திB ெக#லா�  
அ5VC�ஓ� ஆதார ச/திெகா?/ தா?�  
 
அ�8ெப�ைம யா�அறிவா� அவ�அறிவா� ேதாழி.   
23 
 
5648   
ம5Oத �த,ச/தி வா#அVவி# அVவாZ  
 
மதி/தஅத  உ�ஒளியாZ அ@ெவாளிB!� ஒளியாZ  
எ5Oத/ த@ெவாளிB!� இல!ெவளி யாZஅ@  
 
விய#ெவளிB!� ஒ�ெவளியாZ இ�1தெவளி(397) ந?ேவ  
ப5Oத நட�:GH� பத8ெப�ைம எவ��  
 
ப!/�ணர ��யாேத# பதமல�எ  தைலேம#  
ந5Oற ைவ/த�A� நடராஜ8 ெப�மா   
 
ந#லெசய# வ#லப�ஆ� ெசா#<வ�கா5 ேதாழி.   
24 
 
  
(397). இ1தெவளி - பி. இரா. பதி8:.   
 
 
5649   
வ5கல8பி# ச1திெசH� ச/திHேள ஒ�ைம  
 
வயெகாளிமா ச/திஅத P�ஒ�கா ரணமா�  
வி5கரண ச/திஅத P�தைலைம யாக  
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விள!!�* ச/திஅதி  ெமZ�ைமவ� வான  
எ5!ணமா ச/தி இ1த* ச/திதனB !�ேள  
 
இைறயாகி அ�அ�வாZ இலகிநட� :GH�  
த5க�ைண/ தி�வ�யி  ெப�ைமஅறி வGேத#  
 
சாமிதி� ேமனியி சீ� சா,Cவெத  ேதாழி.   
25 
 
5650   
ெபGயஎன8 :க#கி ற Oதவைக எ#லா�  
 
ேபLகி ற ப!தியிேல வ 4Lகி ற சிCைம  
உGயெப�� ப!திH�அ8 ப!தி�த# !�ைல  
 
உளெகா�பைர �த#ச/தி ேயாகெமலா� ெபா�வி#  
�Gயநட� :Gகி ற ேசாதிமல�/ தாளி#  
 
ேதா றியேதா� சி,றைசவா# ேதா Cகி ற எ றா#  
அGயெப�� ெபா�ளாக ந�Bகி ற தைலவ�  
 
அ��ெப�ைம எ அளேவா அறியாZ எ ேதாழி.   
26 
 
5651   
ெபா வ5ண8 Oத�த# த ைமஉ5ைம அக/ேத  
 
ெபா,:றமாB க�விளBக� ெபா�1தெவ5ைம ெச�ைம  
த வ5ண8 பLைமெயா? க�ைமகல8 பா!�  
 
த ைமயினி# த ைமயதாZ/ தனி/தத,ேகா� �தலாZ  
ம வ5ண/ ெதாளிஉ�வ� உயி�8பிெனா? ேதா ற  
 
வா#அVBW� டகைளஅ@ வைகநிCவி நட/��  
மி வ5ண/ தி�*சைபயி# ஆ?கி ற பத/தி   
 
ெமZவ5ண� :க<வதா� விள�பாZஎ  ேதாழி.   
27 
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5652   
ெபா,:ைடய ஐக�[B காதார கரண�  
 
:க றஅC ேகா�அைவB காறிலBக� அவ,CB  
க,:C�ஓ� அCபதினா யிர�அவ,CB கைடயா  
 
றாயிரமா கவ,CBேகா� அCmறி கிைவBேக  
வி,ெபாலிH� அCப�ம, றிைவBகாறி கி1த  
 
விய கரண ச/திகைள விG/�விளB !வதாZ*  
சி,பரமாZ மணிம றி# தி�நடன� :GH�  
 
தி�வ�யி  ெப�ைமஎவ� ெச8:வ�கா5 ேதாழி.   
28 
 
5653   
ஏ,ற�C� ஐக�[B கிய#ப!திB கரண�  
 
எ`ேகா� ஈகிவ,CB ேகJஇலBக� இைவBேக  
ேதா,ற�C� எ`பதினா யிரமிவ,CB ெக`ைம  
 
� னியm றிவ,றிPB!* ெசா#<� எ`ப�தா   
ஆ,ற<C� இைவதமBேகா� ஏழா�இB கரண�  
 
அைன/திைனH� தனி/தனிேய ேதா,றிநிைல ெபா�/தி*  
சா,றGய வ�[வ5ண� Lைவ8பய உ5 டாB!�  
 
சாமிதி� வ�8ெப�ைம சா,Cவதா� ேதாழி.   
29 
 
5654   
விளகியஐ க�*ச/தி ஓ�அன1த க�வி#  
 
விைளகி ற ச/திக�ஓ� அன1த�விைள ெவ#லா�  
வள�ெபறேவ த�கி ற ச/திக�ஓ� அன1த�  
 
மா5பைடய/ த�விB!� ச/திக�ஓ் அன1த�  
உளெகாளநி  றதி��B!� ச/திக�ஓ� அன1த�  
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ஓகியஇ* ச/திகைள/ தனி/தனிேய இயBகி/  
தளெகாளஈ5 ட@வவ,றி, !�:ற�நி  ெறாளி��  
 
சாமிதி� வ�8ெப�ைம சா,Cவதா� ேதாழி.   
30 
 
5655   
காVகி ற ஐக�வி  வி/தி இய# பல[�  
 
க��C�அ !ர/தி இய# ப,பல[� அ�யி   
மாVகி ற இய#க�பல பல8பல[� ந?வி#  
 
ம P�இய# பலபல[� பல8பல[� ��யி   
OV�இய# அன1தவைக :G1தபல பல[�  
 
ெபா�1�வதாZ அ@வவ,றி  :ண�BைகH1தா  ஆகி  
ஏVகி ற அைவகAB!� ப,றாம# ந�B!�  
 
எழி,க�ைண8 பத8ெப�ைம இய�:வதா� ேதாழி.   
31 
 
5656   
ம5�தலா� த/�வ/தி  த ைமபல ேகா�  
 
வய!ச/திB W�ட/தா# வ1தனஓ� அன1த�  
ப5VC�அ/ த ைமHேள தி5ைம(398) ஒ�ேகா�  
 
பலி/தச/திB W�ட/தா# பணி/தனஓ� அன1த�  
எ5VC�இ/ தி5ைமகA� இவ,றின� விக,ப�  
 
எ#லா�� தனி/தனிநி  றிலகநிைல :G1ேத  
வி5ெண P� ப�அவ,றி# கல1�கல வா�  
 
விைளயா?� அ�8ெப�ைம விள�:வதா� ேதாழி.   
32 
 
  
(398). தி5ைமHேள தி5ைம - �த,பதி8:, ெபா. L. பதி8:.  
த5ைமHேள தி5ைம - பி. இரா. பதி8:.  
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தி5ைமHேள த5ைம - ச. �. க. பதி8:   
 
 
5657   
வி5ணிட/ேத �த �8O விGயஅதி# ஒ�O  
 
விGயஅதி  ம,ெறா�O விG1திடஇ@ ைவ�OB  
க5ணிட/ேத பிறிெதா�O க5மலர அதிேல  
 
க�டவிழ ேவெறா�O வி�டஎ` O[�  
ெப5ணிட/ேத நா காகி ஆணிட/ேத D றாZ8  
 
பிGவிலவாZ8 பிG[ளவாZ8 பிறகிHட# கரண�  
ந5ணிட/ேத�1 திய,றிஅதி  ந?நி C விள!�  
 
ந#லதி� வ�8ெப�ைம ெசா#<வதா� ேதாழி.   
33 
 
5658   
வ5Oவி# வ�[பல வ5ணக� பலேம#  
 
மதிB!�இய# பலஒளியி  வாZைமபல ஒளிB!�  
ந5OC� ச/திபல ச/திகA� வய!�  
 
நாதக� பலநாத ந?வைணஓ� கைலயி#  
ப5பாய நடக�பல பலெபய�8:� கா�?�  
 
பதிக�பல இைவBெக#லா� பதியாகி8 ெபா�வி#  
க5பாய இவ,றிெனா? கல1�கல வாம#  
 
காVகி ற தி�வ�*சீ� கழCவதா� ேதாழி.   
34 
 
5659   
ஓகியஐ� OஇைவB!� ஒ றி ஒ C தி5ைம  
 
உ,றனம, ற�அ�[� ப,Cவன ப,ற/  
தாகியமா ச/திகளி  ெப�W�ட� கைலயா/  
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த ைம:G1 தாகா!/ தனி/தனிநி  றிலகி/  
ேதகியேபா தைவகைலய* ெசZைகபல :G1�  
 
திகJஒளியாZ அ��ெவளியாZ/ திறவி#ஒளி(399) ெவளியி#  
பா!றேந� விள!கி ற தி�வ�யி  ெப�ைம  
 
ப!/�ைரBக வ#லவ�ஆ� பகராZஎ  ேதாழி.   
35 
 
  
(399). தி�வி#ஒளி - பி. இரா. தி�விெலாளி எ C�  
பாட� - ச. �. க. அ�B!றி8:.   
 
 
5660   
விG1தி?�ஐ க�வினிேல விடயச/தி அன1த  
 
வித�கெகா5 �லகஅைவ விகிதவிக, பாகி8  
பிG1தி?மா  இலBகணக� பலேகா� பிGயா8  
 
ெப�Mச/தி இலBகணக� ப,பலேகா �களாZ/  
ெதG1தி?நா னிைலB!�ேள இ�1�ெவளி8 பட[�  
 
ெசZைகபல :Gகி ற திற#உைட/தா ரகேம#  
எG1தி?த4 ந?ெவளிBக5 இ�1ததி� வ�யி   
 
எ#ைலையயா� ெசா#லவ#லா� இய�பாZஎ  ேதாழி.   
36 
 
5661   
ேதா றியஐ க�வினிேல ெசா#ல��ஓ� இய,ைக/  
 
�ல!�அதி# பலேகா�B !லெகா�!�/ �விக�  
ஆ Cவிள கி?�அவ,றி  அசைலபல ேகா�  
 
அைம1தி?�ம, றைவகAேள அமைலக� ஓ�அன1த�  
ஏ Cநிைற1 தி?�அவ,றி, கணி8பதPB கGதாZ  
 
இல!பிர காசிக�தா� இ�1தனம, றிவ,றி#  
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ஊ றியதா ரகச/தி ஓ!மதி  ந?ேவ  
 
உ,றதி� வ�8ெப�ைம உைர8பவரா� ேதாழி.   
37 
 
5662   
உைற1தி?�ஐ க�வினிேல உ�வச/தி விக,ப�  
 
உ Pத,!� உண�வத,!� ஒ5ணாஎ5 ணிலேவ  
நிைற1தஅைவ தனி/தனிேய நிகJ1திலக அைவB!�  
 
ேந�ைமஒ5ைம உCவி/த1 ேந�ைமஒ5ைம அக/ேத  
!ைற1திலவா� பலேவC !ணக�உற8 :G1�  
 
!ணகAேள !றிக�பல W�?வி/தா கம�1ேத  
மைற1தமண� ெவளி8ப?/�� மலர�யி  ெப�ைம  
 
வ!/�ைரBக வ#லவரா� வ`/தாZஎ  ேதாழி.   
38 
 
5663   
]J1தி?�ஐ க�வினிேல ெசா�பச/தி ேபத�  
 
ெசா#லிெனா? மனகட1த எ#ைலயிலா தனேவ  
தாJ1திலவாZ அைவஅைவH� தனி/தனிநி  றிலக/  
 
த!�அைவB!� நவவிளBக� தG/த1த விளBக�  
வாJ1திடஓ� ச/திநிைல வயகிHற8 :G1�  
 
மதிB!�அ1த* ச/திதனி# ம Pச/த� ஆகி  
ஆJ1தி?�ஓ� பர�பர/ைத அைச/�நி C ந�B!�  
 
அ�8ெப�ைம உைர8பவரா� அறியாZஎ  ேதாழி.   
39 
 
5664   
பLநிற/த ஐக�வி# பக�1தLைவ/ த ைம  
 
ப,பலேகா �களா�அ@ [,பவச/ திகளி#  
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வLநிற/த விவிதநவ ச/திபல ேகா�  
 
வய!�அைவB !�ஆதி வய!வ�அ@ வாதி  
தசநிற/த வாகஅதி# தனி/தனிஓ காG  
 
சா�1தி?வ� அவ�அக/ேத தனி8பைரசா�1 தி?வ�  
திைசநிற/த8 பைரந?வி# தி�நடன� :GH�  
 
தி�வ�யி  ெப�வ�ைய* ெச8:வதா� ேதாழி.   
40 
 
5665   
O/தLட�8 Oஅக/ேத :ற/ேத]J இட/ேத  
 
O/�மிகB காZ/�மதி அ�ெதா`க8 ப`/�  
மா/தைகய ெப�Mேஜாதி மணிம C� விள!�  
 
வ5ண�ஒ� சிறிதறிய மா�டாம# மைறக�  
ஏ/�வ�� ஏCவ�� இற!வ�� ஆகி  
 
இ�Bகி ற எ Cண�1ேதா� இய�பி�#இ* சிறிேய   
ேதா/திரMெசZ த�ைமக5? மகிJ1திடஅ� ம றி#  
 
�ல!�அ�8 ெப�ைமையஎ  ெசா#<வ� ேதாழி.   
41 
 
5666   
வள�ெபCவி5 அVB!�ஒ� மதிஇரவி அழலாZ  
 
வயகியதா ரைகயாZஇ@ வைகஅைன/�� ேதா,C�  
தள�ெபCசி, ெசாலிதபரா ச/திமய� ஆகி/  
 
தனி/தச/தி மா ஆகி/ த/�வ�எ# லா�ேபாZ  
உள�:!த மணிம றி# தி�நட�ெசZ த�A�  
 
ஒ�தைலவ  ேசவ�*சி� உைர8பவ�எ@ [லகி#  
அள1தறி�� எனமைறக� அர,C�எனி# சிறிய  
 
அ�*சிHைர/ திட8ப?ேமா அறியாZஎ  ேதாழி.   
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42 
 
5667   
பரவியஐ க�வினிேல ப�வச/தி வய/ேத  
 
பைரஅதி��/ திடநாத வி1�மயB க/ேத  
விரவியத/ �வஅVBக� ஒ ெறாெடா  றாZஒ றி  
 
விளகஅவ, ற�ந?வ 4 றிவ,றினி#D விதமாZ  
உரவிய<, Cயி�இயBகி அறிைவஅறி வி/ேத  
 
ஓ!தி� அ�பல/தி# ஒளிநடன� :GH�  
தரவியலி, றி�எனயா� ெதG1�ைர8பா� சிறிய  
 
தமிய�உைர/ தி?1தரேமா சா,றாZஎ  ேதாழி.   
43 
 
5668   
ேசாதிமைல ஒ�தைலயி# ேசாதிவ� வாகி*  
 
]J1தம,ேறா� தைலஞான ெசா^பமய மாகி  
ஓதியேவ ெறா�தைலயி# உபயவ5ண� ஆகி  
 
உைர/தி?�ஐ க�வைகBேகா� �8ெபா�A� உதவி  
ஆதிந? அ1த�இலா ஆன1த உ�வாZ  
 
அ�பல/ேத ஆ?கி ற அ�இைணயி  ெப�ைம  
ேவதியP� தி�மா<� உ�/திர�� அறியா�  
 
விைளவறிேய  அறிேவேனா விள�பாZஎ  ேதாழி.   
44 
 
5669   
Oஒ ேற �8Oஐ� Oஎ`O நவமா�  
 
Oஇ�ப/ ைத�OவாZ8 O/�மல�1 திட[�  
நாஒ C மண�ேவC வண�ேவC ேவறா  
 
ந5ணிவிள !ற[�அதி  ந,பய மா/ திைரயி#  
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ேமெவா றா இ�8பஅதி  ந?நி C ஞான  
 
விய நடன� :Gகி ற விைரமல�*ேச வ�யி   
பாஒ C ெப�1தைகைம உைர8பவ�ஆ� சிறிேய   
 
பக�1திடவ# <ந� அ#ேல  பாராZஎ  ேதாழி.   
45 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

138. தைலவி தைலவ  ெசயைல/ தாZB !ைர/த#  
 
எ5சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�  
 
5670.   
அ ன8பா�8 பா#(400)அழ கா�நிைல vேட  
 
அ�பல� ெசZ�நி  றா?� அழக�  
� ன8பா�/ ெத Pயி�/ ேதாழிH� நாP�  
 
]தா? கி றஅ* ]ழலி# வ1ேத  
உ ைன8பா�/ � P�ேள எ ைன8பா ராேத  
 
ஊைர8பா�/ ேதா� உழ#கி ற ெப5ேண  
எ ைன8பா� எ கி றா� எ ன� அ�மா  
 
எ ைக பி�Bகி றா� எ ன� அ�மா.  
1 
 
  
(400). அ ைன8பா�8பா# - ஆ. பா. பதி8:.   
 
 
5671   
அ�பா வக�க/ தான1த நா��#  
 
அ�பல� ெசZ�நி  றா?� அழக�  
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வி�பா வக�க/ ேதாழிH� நாP�  
 
ெமZ8பா வைனெசZH� ேவைளயி# வ1�  
ெபா�பா வைனெசZய8 ேபாகாேதா ெப5ேண  
 
ெபாZ8பா வைனெசZ� ைக8பாேன  ஐேயா  
இ�பாவ� எ கி றா� எ ன�அ�மா  
 
எ ைக பி�Bகி றா� எ ன� அ�மா.  
2 
 
5672   
அறகாத# ெசZேதைன ஆ5?ெகா5 �ேக  
 
அ��ெப�M ேசாதியாZ ஆ?� அழக�  
உறகாத வ5ணMசி, ற�பலம பா�  
 
உதிBகி ற ஒ5ைமயி# �திBகி ற ேபா�  
:றகாத# ெசZவா�ேபா# ெசZயாேத ெப5ேண  
 
ெபா,க�ப� ஏறிைன ெசா�Bக�அ க8பா#  
இறகாேத எ கி றா� எ ன� அ�மா  
 
எ ைக பி�Bகி றா� எ ன� அ�மா.  
3 
 
5673   
அ1நா�வ1 ெத றைன ஆ5ட�� ெசZத  
 
அZய� அ�த�எ  அ ப� அழக�  
ந னா� கழிBகி ற நைகய ேரா?  
 
நா அ� பல�பா� ந5VC� ேபா�  
பி னா�எ  ெற5ணி8 பித,றாேத ெப5ேண  
 
ேபர�� ேசாதி8 ெப�மண� ெசZநா�  
இ1நாேள எ கி றா� எ ன� அ�மா  
 
எ ைக பி�Bகி றா� எ ன� அ�மா.  
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4 
 
5674   
த8ேபா� வா�உள� சா�1திட உ னா�  
 
ச/திய� உ/தம� நி/தம ணாள�  
ஒ8ேபாத ஒ5ணாத ெமZ8ேபாத ம றி   
 
உ5ைமைய8 பா�நா  அ5ைமயி# நி ேற   
அ8ேபாெத  ெற5ணி அய�1திேட# ெப5ேண  
 
அ :ைட நி ைனயா� இ :றB Wட#  
இ8ேபாேத எ கி றா� எ ன� அ�மா  
 
எ ைக பி�Bகி றா� எ ன� அ�மா.  
5 
 
5675   
ெமZB!ல� ேபா,ற விள! மணாள�  
 
வி/தக� அ�பல� ேம[� அழக�  
இB!ல மாத�� யாP�எ  நாத�  
 
இ ன�� ஆட#க� ப PC� ேபா�  
ெபாZB!ல� ேபசி8 :ல�பாேத ெப5ேண  
 
Oரண ேநாBக� ெபா�1திைன ந4தா   
எB!ல� எ கி றா� எ ன� அ�மா  
 
எ ைக பி�Bகி றா� எ ன� அ�மா.  
6 
 
5676   
ெவ�மத ெநMசிைட ேம[ற உ னா�  
 
ெவ�பல மா,C�எ  அ�பல வாண�  
ச�மத மாமட வா�கA� நாP�  
 
த/�வ� ேபசிBெகா5 ெடா/�C� ேபா�  

RangaRakes tamilnavarasam.com



இ�மத� ேபசி இறகாேத ெப5ேண  
 
ஏகசி ேவாக/ைத எZதிைன ந4தா   
எ�மத� எ கி றா� எ ன� அ�மா  
 
எ ைக பி�Bகி றா� எ ன� அ�மா.  
7 
 
5677   
பாெரா? வி5V� பைட/தப5 பாள�  
 
ப,ற� பல/தா�ெசா# சி,ற� பல/தா�  
வாG? ெகாைகய� மைகய ேராேட  
 
ம றக� பா� மகிJகி ற ேபா�  
ஏ�ட� ெபா ெறன எ5ேண#ந4 ெப5ேன  
 
எ��ட� : ைன(401) இைண1தி ெகமBேக  
ஈ�ட� ெப கி றா� எ ன� அ�மா  
 
எ ைக பி�Bகி றா� எ ன� அ�மா.  
8 
 
  
(401). எ��ட� :�ைம - ஆ. பா. பதி8:.,   
 
 
5678   
மற8ப,ற ெநMசிைட வாJகி ற வ�ள#  
 
மல8ப, றC/தவ� வாJ/� மணாள�  
சிற8:,ற மைகய� த�ெமா? நா தா   
 
சி,ற� பல�பா�* ெச#கி ற ேபா�  
:ற8ப, றக,ற/ ெதாடகாேத ெப5ேண  
 
:ைலஅக8 ப,ைற அC/தாZ நினBேக  
இற8ப,ற ெத கி றா� எ ன� அ�மா  
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எ ைக பி�Bகி றா� எ ன� அ�மா.  
9 
 
5679   
ஆெறP� அ1தக� ஆகிஅ  றா!�  
 
அ�பல/ தாட#ெசZ ஆன1த சி/த�  
ேதறறி வாகி* சிவாP பவ/ேத  
 
சி மய மாZநா  திைளBகி ற ேபா�  
மாறக# வாJவினி# வாJகி ற ெப5ேண  
 
வ#லவ� ந4ேயஇ� மாநிைல ேமேல  
ஏறிைன எ கி றா� எ ன� அ�மா  
 
எ ைக பி�Bகி றா� எ ன� அ�மா.  
10 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

139. ந,றாZ ெசவிலிB!B Wற#  
 
எ`சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�  
 
5680.   
உண�1தவ� தமB!� உண�வG யா எ   
 
உ�ளக/ தம�1தன  எ றா�  
அணி1தன  எனBேக அ�5மண மாைல  
 
அதிசய� அதிசய� எ றா�  
�ணி1�நா  தனி/த ேபா�வ1 ெத ைக  
 
ெதா�டன  பி�/தன  எ றா�  
:ண�1தன  கல1தா  எ Cேள களி/�8  
 
ெபாகினா� நா ெப,ற ெபா ேன.   
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1 
 
5681   
தனி8ெப�� பதிேய எ பதி ஆக/  
 
தவ�எ� :G1தேதா எ றா�  
அனி/தந4/ ெதைன/தா  அ பினா# அைண/தா   
 
அதிசய� அதிசய� எ றா�  
இனி/�ய� சிறி�� அைட1திேட  எ றா�  
 
எனBகிைண யா�ெகாேலா எ றா�  
சனி8பிற8 பC/ேத  எ Cேள களி8:/  
 
த��பினா� நா ெப,ற தனிேய.   
2 
 
5682   
:5ணிய பதிைய8 :ண�1தன  நா ெசZ  
 
:5ணிய� :க#அG ெத றா�  
த5ணிய மதியி  அ�ெதனB களி/த  
 
தயைவநா  மற8பேனா எ றா�  
எ5ணிய அைன/�� ஈ1த�� கி றா   
 
எ ைனேயா எ ைனேயா எ றா�  
அ5ணிய ேபரா ன1தேம வ�வ�  
 
ஆயினா� நா ெப,ற அணேக.   
3 
 
5683   
ச/திய ஞான சபாபதி எனBேக  
 
தனி8பதி ஆயினா  எ றா�  
நி/திய வாJ[ ெப,Cநா  இ ப  
 
நிைலதனி# நிைற1தன  எ றா�  

RangaRakes tamilnavarasam.com



பி/திய# உலகீ� கா5மிேனா சி/தி8  
 
ேபெறலா� எ வச/ ெத றா�  
எ/திைச ய�ீ� ஒ/திவ5 வ�க  
 
எ றன� என�ெம# லியேல.   
4 
 
5684   
தி�மணி8 ெபா�வி# ஒ�ெப�� பதிஎ   
 
சி1ைதயி# கல1தன  எ றா�  
ெப�ைமயி# சிற1ேத  எ ெப�1 தவ/ைத8  
 
ேபLத# அGதG ெத றா�  
இ�ைமH� எ ேபா# ஒ�ைமயி# ெப,றா�  
 
யா5?ள� யா5?ள� எ றா�  
ம�மல� �க/ேத இளநைக �A�ப  
 
வயகினா� நா ெப,ற மகேள.   
5 
 
5685   
வ�ளைல8 :ண�1ேத  அ�மேவா இ�தா   
 
மாைலேயா காைலேயா எ றா�  
எ�ளைல/ தவி�1ேத  உலெகலா� எனBேக  
 
ஏவ#ெசZ கி றன எ றா�  
ெத�ள� த�1தி அழிவிலா உட�:�  
 
சி/திH� ெப,றன  எ றா�  
��ளிய மடவ 4� கா5மிேனா எ றா�  
 
ேசா�விலா� நா ெப,ற Lைதேய.   
6 
 
5686   
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கனகமா ம றி# நட�:G பதக�  
 
க5டன  க5டன  எ றா�  
அனகசி, சைபயி# ஒ�ெப�� பதிஎ   
 
அ பிேல கல1தன  எ றா�  
தினகர ேசாமாB கினிஎலா� எனBேக  
 
ெசய#ெசய/ த1தன  எ றா�  
தனகர/ ெதைன/தா  த`வினா  எ றா�  
 
தவ/தினா# ெப,றந� தனிேய.   
7 
 
5687   
ெகா�8ெப� மணி8ெபா, ேகாயி#எ  உளமாB  
 
ெகா5?வ1 தம�1தன  எ றா�  
க�8:� மல�8O க5ணிேவZ1 ெதைன/தா   
 
க�மண� :G1தன  எ றா�  
ஒ�8பற எ#லா� வ#லேதா� சி/தா�  
 
ஒளிஎனB களி/தன  எ றா�  
இ�8ெபா? ெநா�/த4� கா5மிேனா எ றா�  
 
எ தவ/ திய றெம# லியேல.   
8 
 
5688   
வாழிமா மணிம  றிைறவேன எனB!  
 
மாைலவ1 தணி1தன  எ றா�  
ஊழிேதா nழி உலவிP� அழியா  
 
உட�ெபனB களி/தன  எ றா�  
ஆழி]J உலேகா ட5டக� அைன/��  
 
அளிBகஎ  ற�ளினா  எ றா�  
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ஏழிய  மாட மிைசHற ைவ/தா   
 
எ றன� என�ெம# லியேல.   
9 
 
5689   
ஏ<ந  மணிமா ம ற�� ேசாதி  
 
எ Pள/ தம�1தன  எ றா�  
பா<�இ  LைவH� ேபா ெறன தாவி  
 
ப,றின  கல1தன  எ றா�  
சா<�எ@ [ல!� தைழBகஎ  தனBேக  
 
ச/திைய அளி/தன  எ றா�  
ேம<�எB கா<� அழிவிேல  எ றா�  
 
மி!களி8 :,றன� விய1ேத.   
10 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

140. ேதாழிB !Gைம கிள/த#  
 
எ5சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�  
 
5690.   
நய1தநட நாயக�உ  நாயகேர எனிP�  
 
நா�யம1 திரக�சில W�உைர யிடேவ  
விய1�ம,ைற/ ேதவ�எலா� வர[�அவ� ேநய�  
 
வி��பாேத இ�8பெத ந4 எ கி றாZ ேதாழி  
வய1த��இ1 திர�பிரம� நாரண�கா ரண�க�  
 
ம,ைறய�க� ம,ைறய�க� ம,ைறய�க� எவ�B!�  
பய1த!� அ#ல�நா  தி�*சி,ற� பல/ேத  
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பதிநடMெசZ அ�8பணிBேக பதி/த!� அறிேய.   
1 
 
5691   
நய1தநட நாயக�உ  நாயகேர எனிP�  
 
நைகநிைனB க5�டேவ நா�ம,ைற/ தைலவ�  
விய1�வ� கி ற�க5 ?பசGயா திேக  
 
ேம#ேநாBகி இ�8பெத ந4 எ கி றாZ ேதாழி  
வய1த�பா� �த#நாத வைரHளநா� டவ�B!�  
 
ம,றவைர நட/�கி ற மாநா�டா� தமB!�  
பய1த!� அ#ல�நா  தி�*சி,ற� பல/ேத  
 
பதிநடMெசZ அ�8பணிBேக பதி/த!� அறிேய.   
2 
 
5692   
நய1தநட நாயக�உ  நாயகேர எனிP�  
 
நா?�ம,ைற/ தைலவ�தைமB க5டெபா` ெதனிP�  
விய1தவ�Bேகா� ந#<ைரH� ெசா#லாேத த�Bகி  
 
வ 4தியிேல நட8பெத ந4 எ கி றாZ ேதாழி  
வய1த��இ@ வ5டபகி ர5டம�ேடா நாத  
 
வைரேயாஅ8 பா<�உள மாநா�டா� தமB!�  
பய1த!� அ#ல�நா  தி�*சி,ற� பல/ேத  
 
பதிநடMெசZ அ�8பணிBேக பதி/த!� அறிேய.   
3 
 
5693   
க?!ண/ேதா� ெபற,கGய நட/தரேச நினB!B  
 
கணவ�எனி P�பிறைரB க5டெபா` ெதனிP�  
ந?!ண/தா# நி Cசில ந#வா�/ைத பகராZ  
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நகாZஈ ெத எனந4 நவி#கி றாZ ேதாழி  
ஒ?!பல த/�வ�B!� த/�வைர நட/��  
 
உபயநிைல/ தைலவ�B!� அவ�தைலவ� கAB!�  
ந?!!� அ#ல�நா  தி�*சி,ற� பல/ேத  
 
நடMெசZஅ�8 பணிBெக ேற நா��யந, !�ேய.   
4 
 
5694   
மடகல1தா� ெபற,கGய நட/தரேச நினB!  
 
மணவாள� எனிP�உ பா# வா�/ைதமகிJ1 �ைரBக  
இடகல1த D�/திக�தா� வ1தா#அ கவ�பா#  
 
எ5ண�இலா தி�Bகி றாZ எ ெகா#எ றாZ ேதாழி  
மட!சம ய/தைலவ� மத/தைலவ� இவ�B!�  
 
வய!�இவ�B !பகGB!� மா/தைலவ� கAB!�  
அட!!� அ#ல�நா  தி�*சி,ற� பல/ேத  
 
ஆட#அ�8 பணிBெக ேற அைம/த!� அறிேய.   
5 
 
5695   
அற!ல[ ேதாழிஇேக ந4உைர/த வா�/ைத  
 
அறிவறியா� வா�/ைதஎத னா#எனி#இ� ெமாழிேக�  
உற!வ�� விழி8ப��பி  உ5Vவ�� இற/த#  
 
உCவ�ட  பிற/த#பல ெபCவ�மாZ உழ<�  
மற!ல[� அVBக�பல� ெசZதவிர த/தா#  
 
மத/தைலைம பத/தைலைம வாZ/தன�அ கவ�பா#  
இறகலிேல  ேபLதலா# எ பயேனா நடMெசZ  
 
இைறவ�அ�8 :கJேபசி இ�Bகி ேற  யாேன.   
6 
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5696   
சிவமயேம ேவறிைலஎ# லா�எனந4 தாேன  
 
ேதெமாழியாZ ப,பலகா# ெச8பியிடB ேக�ேட   
தவமய/தா� பலசமய/ தைலவ�மத/ தைலவ�  
 
த/�வ�த/ �வ/தைலவ� அவ�தைலவ� தைலவ�  
இவ�அவ�எ  றய#ேவC பிG/தவ�பா# வா�/ைத  
 
இய�:வெத  எ றாZஈ ெத ெகா#எ றாZ ேதாழி  
நவமய�ந4 உண�1தறியாZ ஆதலி#இ@ வ5ண�  
 
நவி றைனநி  ஐயமற நா :க#ேவ  ேகேள.   
7 
 
5697   
ஒளிஒ ேற அ5டபகி� அ5ட�எலா� விளகி  
 
ஓ!கி ற த றிஅ5ட பகி�அ5ட களி<�  
ெவளிநி ற சராசர/�� அக/திெனா? :ற/��  
 
விள�:�அக8 :ற/திெனா? :ற8:ற/�� நிைற1ேத  
உளிநி ற இ��ந4Bகி இல!கி ற த ைம  
 
உலகறிH� ந4அறியா த Cக5டாZ ேதாழி  
தளிநி ற ஒளிமயேம ேவறிைலஎ# லா��  
 
தா எனேவ தாகமக� சா,Cத#ச/ தியேம.   
8 
 
5698   
ஏ,றி?ேவ தாகமக� ஒளிமயேம எ#லா�  
 
எ றெமாழி தைனநிைன/ேத இரவி#இ�� டைறயி#  
சா,றி?ம5 பா/திர/ைத மரவ��# கைளBக#  
 
ச��கைள ேவCபல சா�1தக� விகைள/  
ேத,றமி! த5ண4ைர* சீவ�க�ப, பலைர*  
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ெச8பியஅ@ வி��டைறயி# தனி/தனிேச�/ தா<�  
ஊ,ற�உC� இ��ந4கி ஒளிகா5ப �ளேதா  
 
உளேத#ந4 உைர/தெமாழி உளதா!� ேதாழி.   
9 
 
5699   
பரமதேனா ?ல!யி�க� க,பைனேய எ#லா�  
 
பக�சிவேம எனஉண�1ேதா� ஆதலினா# நாேம  
பிரம�என8 பிற�B!ைர/�8 ெபாகிவழி1 தாேக  
 
ேபLகி ற ெபGயவ�த� ெபGயமத� பி�ேய#  
உரமி!ேப� உல!யி�க� பரமிைவகா Gய/தா#  
 
உ�ளனேவ காரண/தா# உ�ளனஇ# லனேவ  
தரமி!ேப� அ��ஒளியா# சிவமயேம எ#லா�  
 
தா�எனேவ உண�வ�ச  மா�Bகெநறி பி�ேய.   
10 
 
5700   
பிரம�எ C� சிவ�எ C� ேபLகி ற நிைலதா   
 
ெப�நிைலேய இ1நிைலயி# ேபத�5ேடா எனேவ  
தர�அறிய வின[கி றாZ ேதாழிஇ� ேக�ந4  
 
சமரசச  மா�Bகநிைல சா�திஎனி# அறிவாZ  
திர�றவா யிP�எ#லா� ஆகிஅ#லா தா!�  
 
தி�வ�ளா� ெவளிவிளக விள!தனி8 ெபா�ளா�  
சிர�C�ஓ� ெபா�உ5ைம* சிவ�பிரம ��ேய  
 
திகJமைறஆ கம�:க<� திற இ�க5 டறிேய.   
11 
 
5701   
இல!கி ற ெபா�உ5ைம இ�1தநிைல :க#எ   
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றிய�:கி றாZ மடவாZேக� யா அறிH1 தரேமா  
�ல!�அைத உைர/திட[� ேக��ட[� ப?ேமா  
 
ெசா#அளேவா ெபா��அளேவா � P�அறி வளேவா  
வில!கி ற த/�வக� அ/தைனH� கட1த  
 
ேமனிைலஎ  ற1தெமலா� விள�:கி ற த றி  
வலெகாA�அ� ேமனிைலயி  உ5ைமஎ� எ றா#  
 
ம[னMசா தி8பத றி வாZதிற8ப திைலேய.   
12 
 
5702   
வாZதிறவா ம[னமேத ஆ!�எனி# ேதாழி  
 
ம[னச/தி ெவளிஏ`� பர/தபர/ ெதாழிH�  
cயபரா பர�அ�ேவ எ றா#அ க�தா   
 
�ல!ந? ெவளிதனிேல கல1�கைர வ�கா5  
ேமயந? ெவளிஎ றா# த,பரமா� ெவளியி#  
 
விரவியி?� த,பரமா� ெவளிஎ றா# அ�[�  
ஆயெப� ெவளிதனிேல அட!�இ� ம�ேட  
 
அள8பெதா� வாறத ேம# அள8பதG தGேத.   
13 
 
5703   
கிளBகி ற மைறஅளைவ ஆகம8ேப ரளைவ  
 
கிள1தி?ெமZ* சாதனமா� அளைவஅறி வளைவ  
விளB!�இ1த அளைவகைளB ெகா5?ெந? கால�  
 
ேமலவ�க� அள1தள1� ெமலிகி றா� ஆேக  
அளBகி ற க�விஎலா� ேதZ1திடB க5டாேர  
 
அ றிஒ� வாேறP� அள[க5டா� இைலேய  
�ளBக�உC சி,றறிவா# ஒ�வாெற  Cைர/ேத   
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ெசா னெவளி வைரேயP� �ணி1தளBக8 ப?ேமா.   
14 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

141. தைலவி Wற#  
 
எ5சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�  
 
5704.   
த1ேதக� எனBகளி/தா� த�அ�A� ெபா�A�  
 
த�ைமH�இ ெகனBகளி/தா� எ�ைமயிP� பிGயா�  
எ1ேதக� அதி,:!1தா� எ உள/ேத இ�1தா�  
 
எ உயிG# கல1தநட/ திைறயவ�கா ைலயிேல  
வ1ேதஇ கம�1த��வ� ஆதலினா# விைர1ேத  
 
மாளிைகைய அலகG/� ைவ/தி?தி இத,!*  
ச1ேதக� இ#ைலஎ ற  தனி/தைலவ� வா�/ைத  
 
ச/திய�ச/ திய�மாேத ச/திய�ச/ தியேம.   
1 
 
5705   
ந பா�? மைறகAB!� மா#அய�B!� கிைடயா�  
 
ந�அளவி# கிைட8பாேரா எ Cநிைன/ ேதகி  
எ பா�?B கி�1ேதைன வலி1�கல1 தைண1ேத  
 
இ ப�ற/ தனிமாைல இ�டநட/ திைறவ�  
� பா�?B காைலயிேல வ�!வ�மா ளிைகைய  
 
�`��அல கG/தி?க ஐHறேவா ெடா�ந4  
த பா�?B கி�1�ளேற# ஐய�தி� வா�/ைத  
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ச/திய�ச/ திய�மாேத ச/திய�ச/ தியேம.   
2 
 
5706   
� பா�?B காைலயிேல வ�!வ�எ  கணவ�  
 
ேமாச�இைல ேமாச�என ெமாழிகி றா� ெமாழிக  
பி பா�?B காைலயிேல நிைன/தஎலா� ��H�  
 
பிசகிைலஇ� ெமாழிசிறி�� பிசகிைலஇ@ [லகி#  
� பா�?* சி,றின/தா� சிCெமாழிேக� ?�ள�  
 
�ளேக#ந� மாளிைகைய* ]ழஅல கG8பாZ  
த பா�?/ தி�8ெபா�வி# நட/திைறவ� ஆைண  
 
ச/திய�ச/ திய�மாேத ச/திய�ச/ தியேம.   
3 
 
5707   
உ�A5ட உ5ைமஎலா� நா அறிேவ  எ ைன  
 
உைடயெப�1 தைகஅறிவா� உலகிட/ேத மாையB  
க�A5ட சி,றின/தா� யாதறிவா� என�  
 
கணவ�தி� வரவி1தB காைலயிலா� க5டாZ  
ந�A5ட மாளிைகைய மகலக� நிர�ப  
 
ந !:ைன1 தலகG8பாZ நா ெமாழி1த ெமாழிைய/  
த�A5� ைகய�ேற# நட/திைறவ� ஆைண  
 
ச/திய�ச/ திய�மாேத ச/திய�ச/ தியேம.   
4 
 
5708   
எ Pைடய தனிBகணவ� அ��ேஜாதி உ5ைம  
 
யா அறிேவ  உலகவ�க� எஙன�க5 டறிவா�  
உ ன#அற உ5Vத,!� உற!த,!� அறிவா�  
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



உல�:த#ேக� ைடய�ேற# ஓகியமா ளிைகைய/  
� PC�ம கல�விளக அலகG8பாZ இேக  
 
c!தலா# எ னபல  ேசா�வைடேய# ெபா�வி#  
த Pைடய நட�:GH� தைலவ�தி� ஆைண  
 
ச/திய�ச/ திய�மாேத ச/திய�ச/ தியேம.   
5 
 
5709   
எ ைனமண மாைலஇ�டா� எ PயிG# கல1தா�  
 
எ#லா�ெசZ வ#லசி/த� எனBகறிவி/ ததைன  
இ னஉல கின�அறியா� ஆதலினா# பலேவ  
 
இய�:கி றா� இய�:கந� தைலவ�வ� த�ண�  
ம னியகா ைலயி#ஆ!� மாளிைகைய விைர1�  
 
மகலக� :ைன1தி?க மயகிஐய� அைடேய#  
த நிக�தா  ஆ�ெபா�வி# நட�:Gவா� ஆைண  
 
ச/திய�ச/ திய�மாேத ச/திய�ச/ தியேம.   
6 
 
5710   
கிைளஅன1த மைறயா<� நி*சயிBகB WடாB  
 
கிள�ஒளியா� எ அளவி# கிைட/ததனி/ தைலவ�  
அைளயஎனB !ண�/தியைத யா அறிேவ  உலக�  
 
அறிவாேரா அவ�உைரெகா5 ைடய�உேற# இேக  
இைளவைடேய  மாளிைகைய மகலக� நிர�ப  
 
இனி�:ைன1 தலகG8பாZ காைலஇ� க5டாZ  
தள�வற*சி, ற�பல/ேத நட�:Gவா� ஆைண  
 
ச/திய�ச/ திய�மாேத ச/திய�ச/ தியேம.   
7 
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5711   
ஆ�அறிவா� எ#லா�ெசZ வ#லவ�எ  உ�ேள  
 
அறிவி/த உ5ைமையமா# அய �தேலா� அறியா�  
பா�அறியா தய#ேவC பக�வ�ேக� ெடா�ந4  
 
ைபHெளா?� ஐய�ேற# காைலஇ� க5டாZ  
ேந�உறந4 விைர1�விைர1 தணிெபறமா ளிைகைய  
 
ந4டஅல கG8பாZஉ� ேநயெமா? களி/ேத  
தாரகமி ெகனBகான நட/திைறவ� ஆைண  
 
ச/திய�ச/ திய�மாேத ச/திய�ச/ தியேம.   
8 
 
5712   
ஐய�எனB !�ளி�1தி கறிவி/த வர/ைத  
 
யா�அறிவா� நா அறிேவ  அவ�அறிவா� அ#லா#  
ெபாZஉலக� அறிவாேரா :#லறிவா# பலேவ  
 
:க#கி றா� அ�ேக�?8 :1திமயB கைடேய#  
ெமZய�எைன ஆAைடயா� வ�கி ற த�ண�  
 
ேமவிய� மாளிைகைய அலகG8பாZ விைர1ேத  
ைதய#ஒ� பா<ைடய நட/திைறவ� ஆைண  
 
ச/திய�ச/ திய�மாேத ச/திய�ச/ தியேம.   
9 
 
5713   
உைடயவ�எ  உள/தி�1ேத உண�வி/த வர/ைத  
 
உலகவ�க� அறியா�க� ஆதலினா# பலேவ  
இைட:க#கி  றா�அ�ேக� ைடய�ேற# இேக  
 
இர[வி�1 த�காைல எZதியதா# இனிேய  
அைட[றந� தனி/தைலவ� தைடயறவ1 த��வ�  
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அணிெபறமா ளிைகையவிைர1 தலகG/� மகிJக  
சைடயைசய8 ெபா�நடMெசZ இைறவ�தி� வா�/ைத  
 
ச/திய�ச/ திய�மாேத ச/திய�ச/ தியேம.   
10 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

142. அPபவ மாைல  
 
எ5சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�  
 
5714.   
அ�பல/ேத தி�நடMெசZ அ�மல�எ  ��ேம#  
 
அணி1�ெகா5ேட  அ ெபா?�எ  ஆ�யி�B!� அணி1ேத   
எ�பர/ேத மணB!�அ1த மல�மண/ைத/ ேதாழி  
 
எ உைர8ேப  உைரBகஎ றா# எ னளவ  ற�ேவ  
வ�பிைச/ேத  அ ற�ந4 எ அ�ேக இ�1�   
 
மணிநாசி அைட8பதைன/ திற1��க1 தறிகா5  
ந�:Cபா� �த#நாத வைரHளநா� டவ��  
 
ந !�க1 தன�விய1தா� ந மண�ஈ ெதனேவ.   
1 
 
5715   
க5உறேக  உறகிP�எ  கணவெரா? கலB!�  
 
கனேவக5 ?ளமகிJேவ  கனெவா ேறா நன[�  
எ5அடகா8 ெப�Mேஜாதி எ இைறவ� எைனேய  
 
இைண1திர[ பக#காணா தி :ற*ெசZ கி றா�  
ம5உற!� மைலஉற!� வைளகட<� உற!�  
 
ம,Cளஎ# லா�உற!� மாநில/ேத நம�  
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ெப5உறகா� என/தாய� ேபசிமகிJ கி றா�  
 
ெப5க�எலா� WLகி றா� ெப�1தவMெசZ கிலேர.   
2 
 
5716   
எ#லாMெசZ வ#ல�ைர எ ைனமண� :G1தா�  
 
எ@[லகி# யா�எனBகி கீ?ைரந4 ேதாழ4  
ந#லாZமீB ேகாAைடயா� இ1திர�மா �னிவ�  
 
நா �க�நா ரண�எ#லா� வா �கராZ நி ேற  
ப#லாG# இவ�:G1த ெப�1தவ/ைத ந�மா#  
 
பக�வGெத  கி றா�சி, பதியி#நட� :GH�  
வ#லாைன மண1திட[� ெப,றன�இ கிவேள  
 
வ#லா�எ  CைரBகி றா� ந#லா�க� பலேர.   
3 
 
5717   
இ*ைசஎலா� வ#ல�ைர எ ைனமண� :G1தா�  
 
யா ெசZதவ� யா�ெசZதா� இ�ேக�எ  ேதாழி  
எ*சமய/ ேதவைரH� சி,C��ெப  ேறP�  
 
எ5Vவேனா :5ணியைர எ5Vமன/ தாேல  
பி*சிஎன நிைன/தா<� நிைனய�ந4 அவைர8  
 
பிGேவேனா பிGெவ C ேபLகிP� தGேய   
வி*ைசநட� க5ேட நா  நடக5டா# ேபH�  
 
விட/�ணியா ெத ப�க�எ  விைள[ைர8ப ெத ேன.   
4 
 
5718   
வMசமிலா/ தைலவ�Bேக மாைலமகிJ1 தணி1ேத   
 
மைறகAட  ஆகமக� வ!/�வ!/ �ைரB!�  
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எMச<றா வாJவைன/�� எ Pைடய வாJேவ  
 
எ,ேறாநா  :G1ததவ� ச,ேறந4 உைரயாZ  
அML�க� கா��யஎ  தாய�எலா� எனBேக  
 
ஆC�க� கா��மிக வ 4CபைடB கி றா�  
பMச�8பா ைவய�எ#லா� விMச�8பா# இ�1ேத  
 
பர[கி றா� ேதாழிஎ ற  உற[மிக விைழ1ேத.   
5 
 
5719   
அ ன�உண அைழBகி றாZ ேதாழிஇேக நா தா   
 
அ�பல/ேத ஆ?கி ற அ5ண#அ� மல�/ேத   
உ ைனநிைன/ �5ட எ  உ�ளக/ேத வா`�  
 
ஒ�தைலைம8 ெப�1தைலவ �ைடயஅ�� :கழா�  
இ ன�தி# எ Pைடஅ  ெப P�நC கனியி   
 
இரத��எ  தனிBகணவ� உ�Bகா�சி எP�ஓ�  
க ன#உேள தனி/ெத?/த ேத�பா!� கல1ேத  
 
களி/�5ேட  பசிசிறி�� க5�ல உ� ளக/ேத.   
6 
 
5720   
ெபா�நடMெசZ �ைர�க/ேத தளதளஎ  ெறாளி��  
 
: னைகேய ஒ�ேகா�8 ெபா ெபC�எ  Cைர8பா�  
இ�வைரேயா பலேகா� எ னிP�ஓ� அளேவா  
 
எ5இற1த அ5டவைக எ/தைனேகா �கA�  
ச�மைறெசா# அ5டவைக தனி/தனிேய நட/��  
 
ச/த�கA� ச/திகA� ச,ேறP� ெபCேமா  
�திெபC�அ/ தி�வாள� : னைகைய நிைனB!1  
 
ேதாC�மன� ஊCகி ற Lகஅ�த� ெபCேம.   
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7 
 
5721   
க5கல1த கணவ�எைனB ைககல1த த�ண�  
 
க5டறிேய  எ ைனH�எ  கரணக� தைனH�  
எ5கல1த ேபாக�எலா� சிவேபாக� தனி#ஓ�  
 
இைறஅளெவ  CைரBகி ற மைறஅளவி  றறி1ேத   
வி5கல1த தி�வாள� உயி�கல1த த�ண�  
 
விைன/�ய�த4�1 தைட1தLக� நிைன/தி?1ேதா ெற#லா�  
உ5கல1த ஆன1த8 ெப��ேபாக� அ8ேபா  
 
�,றெதன எைனவி`கB க,ற�கா5 ேதாழி.   
8 
 
5722   
மாடமிைச ஓ!நிலா ம5டப/ேத என�  
 
மணவாள� ெகா?/ததி� அ�ள�த� மகிJ1ேத  
ஏடவிJO !ழலாZநா  உ5டெதா� த�ண�  
 
எ ைனஅறி1 தில உலக� த ைனH�நா  அறிேய   
ேதடறிய நC�பா<� ேத�பா!� ெநZH�  
 
ேதP�ஒBகB கல1தெதன* ெச8பிP�சா லாேத  
ஈடறியா* Lைவ:கல எ னாேல ��யா  
 
ெத ன�ேயா அ@வ�த� ெபா ன�தா  நிகேர.   
9 
 
5723   
க,Oர� மணBகி ற ெத Pட�: �`��  
 
கணவ�தி� ேமனியிேல கல1தமண� அ�தா   
இ,Oத மண�ேபாேல மைறவத C க5டாZ  
 
இய,ைகமண� �Gயநிைற இைறவ�வ/ �ளேத  
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ெபா,O[� நCமண�� க5டறியா� உலக�  
 
:5ணியனா� தி�வ�வி# ந5ணியவா ற�ேவ  
ந,Oதி அணி1ததி� வ�[�,C� ேதாழி  
 
நா க5ேட  நா :ண�1ேத  நா அ�ஆ ேனேன.   
10 
 
5724   
ம Pதி�* சைபந?ேவ வய!நட� :GH�  
 
மணவாள� தி�ேமனி வ5ணக5 ?வ1ேத   
எ ன�இ/ தி�ேமனி இ�1தவ5ண� ேதாழி  
 
எ :க#ேவ  மதிஇரவி இல!�அகி உடேன  
மி P�ஒ றாZB W�யைவ எ5கட1த ேகா�  
 
விள!�வ5ண� எ CைரBேகா உைரBகிP�சா லாேத  
அ னவ5ண� மைற��[� அைறவGேத அ1த  
 
அ��ெப�Mேசா தியி வ5ண� யா�உைர8ப� அ1ேதா.   
11 
 
5725   
க�A5டா� என8:க றா� கனகசைப ந?ேவ  
 
க5ட�5? சி,சைபயி# உ5ட��உ5 ட�நா   
எ�A5ட பலவிடய/ திற!க� அ ேற  
 
எ C�இற வாநிைலயி# இ�/�க� உலக�  
உ�A5ட ேபா�மயB !,றி?க� அலேவ  
 
உ�ளமயB கைன/திைனH� ஒழி/தி?க� மடவாZ  
அ�A5ட பிற��எைன அ?/த?/�B க5டா#  
 
அறி[த�� அவ�B!�இேக யா உ5ட க�ேள.   
12 
 
5726   
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காGைகந4 எ Pடேன காணவ� வாேயா  
 
கனகசைப ந?நி ற கணவ�வ� வழைக  
ஏGகவா/ தி�வ�ைவ எ5ண�� யாேத#  
 
இய�ப��1 தி?ேமாநா� எ`த��1 தி?ேமா  
ேபGகவா மைறகAட  ஆகமக� எ#லா�  
 
பி ன��  � ன�பி  பி � னா மயகி8  
பாGகவா தி றள[� மிகஎ`தி எ`தி8  
 
பா�Bகி ற ��ெவா C� பா�/ததிைல அ�மா.   
13 
 
5727   
க5ணாC(402) ப?�எனநா  அMLகி ேற  பலகா#  
 
கணவ�தி� வ�வழைகB க5?க5? களிBகி#  
எ5ணாஎ  ஆைசெவ�ள� எ ெசா#வழி ேகளா  
 
ெதைனஈ�/�B ெகா5?சைபB ேக!கி ற த1ேதா  
ெப5ணாைச ெபGெத ப� வி5ணாA� அவ�B!�  
 
ெப5ணாைச ெபGதலகா5 ஆணாைச ெபGேத  
உ5ணா�8 ப,பலகா# க5ணாC கழிBக#  
 
உCகி ேற  ேதாழிநி னா# ெபCகி ற ப�ேய.   
14 
 
  
(402). இ8பதிக/தி# அ�களா� எ`/� 'க5ணாC'  
எ ப�ேபா# கா5கிற�. ஓ� அ ப� ப�யி#  
உ�ள�� 'க5ணாC'. தி�/தணிைக8 ப!தி  
ஜ4வசா�சி மாைலயி# அவ�க� எ`தி உ�ள�  
'க5ேணC' எ ப�. �த# அ*L� 'க5ேணC'.- ஆ. பா.   
 
 
5728   
க,Oர� ெகாண�1தி?க தனி/ேதாழி என�  
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கணவ�வ� த�ண�இ� க5ணாC கழி8பா�  
எ,Oத நிைலஅவ�த� தி�வ�/தா மைரBகீJ  
 
இ�8பத� கீழி�8ப ெத Cநிைன ேய#கா5  
ப,Oத நிைலகட1� நாதநிைலB க8பா#  
 
பரநாத நிைலஅத ேம# விள!கி ற தறிந4  
இ,Oைவ அ@வ�B!B க5ணாC கழி/தா#  
 
எ@[லக/ ெத@[யி�B!� இனி�நல1 த�ேம.   
15 
 
5729   
மைனஅைண1� மல�அைணேம# எைனஅைண1த ேபா�  
 
மணவாள� வ�ெவ C� என�வ� ெவ C�  
தைனநிைன1� பிG/தறி1த தி#ைலய� எைன/தா   
 
ச,Cமறி ேய எனி#யா  ம,றறிவ ெத ேன  
திைனஅளவா யிP�விக,ப உண�*சிஎ ப திைலேய  
 
தி�வாள� கல1தப� ெச8:வெத8 ப�ேயா  
உைனஅைண1தா# இ@வாC நா ேக�ேப  அ8ேபா  
 
� னறி[� எ னறி[� ஓரறிவா� காேண.   
16 
 
5730   
தாJ!ழலாZ எைன*ச,ேற தனிBகவி�டா# ஞான  
 
சைப/தைலவ� வ�கி ற த�ண�இ� நா தா   
வாJவைடெபா  ம5டப/ேத பளிBகைறயி lேட  
 
மலரைணைய அலகG/� ைவ/தி?த# ேவ5?�  
]`றநா  அலகG8ேப  எ கி றாZ ேதாழி  
 
�ைரB!மன� இ#ைலஅ� �ணி1தறி1ேத  பலகா#  
ஏJகடலி# ெபGத ேறா நா அைட1த Lக�இ  
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கிைதவிடநா  ெசZபணிேவ ெற8பணிந4 இய�ேப.   
17 
 
5731   
தனி/தைலவ� வ�கி ற த�ண�இ� ேதாழி  
 
தனிBகஎைன வி?ந4H� தனி/ெதா�பா# இ�/தி  
இனி/தLைவ/ திர�கல1த தி�வா�/ைத ந4H�  
 
இ :றBேக� ?ளகளி8பாZ இ�சா<� நினBேக  
மனி/த�கேளா வானவேரா மல�அயேனா மாேலா  
 
ம,ைறயேரா எ :க#ேவ  மேகLர�ஆ திய��  
தனி/தஒ� தி�வா�/ைத ேக�பத,ேக ேகா�/  
 
தவMெசZ� நி,கி றா� நவMெசZத நில/ேத.   
18 
 
5732   
மணவாள� வ�கி ற த�ண�இ� மடவாZ  
 
மாளிைகயி  வாய#எலா� வள�ெபறந4 :ைனக  
!ணவாள� அைணH�மல� அைணஅக/ைத நாேன  
 
!ல[மணி விளBக/தா# அலகGBக8 :!ேவ   
தணவாத Lக1த��எ  தனிBகணவ� வGேலா  
 
ச,Cமய# வாதைனக� உ,றி?த# ஆகா  
அனவாத மன/தவைர8 :ற8பணிBேக வி?க  
 
அ :ைடயா� கABகி?க அக8பணிெசZ திடேவ.   
19 
 
5733   
அ��ெபா அைன யா�என� கணவ�வ� த�ண�  
 
ஆயிைழஈ தாதலினா# வாய#�க8 ெப#லா�  
வி��:Cேதா ரண�ெகா�க� ப`/த!ைல வாைழ  
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விைரBக�! ெதகிளந4� எைன8பல[� :ைனக  
க��:ெந#லி  �ைளநிைறந4�B !ட�இைண1த கய<�  
 
க5ணா� கவG�த# உ5ணா� இ?க  
இ��ெபா?க# ஒ/தமன கA�கனிய உ�B!�  
 
இைறவ�தி� வரெவதி�ெகா5 ேட/�வத, கினிேத.   
20 
 
5734   
பதிவ��ஓ� த�ண�இ� த�ண�இ� ேதாழி(403)  
 
பராBகைடேய# மணிமாட8 பBகெமலா� :ைனக  
அதிகநல� ெபCபளிB! மணிேமைட ந?ேவ  
 
அைணையஅல கG/திடநா  :!கி ேற  விைர1ேத  
கதித�வா� ந#வர[ ச/திய�ச/ திய�ந4  
 
களி8பிெனா? மணிவிளBகா# கதி�பரவ நிைர/ேத  
:தியநவ மணி!யி ற ஆசனக� இ?க  
 
:5ணியனா� ந#வரைவ எ5ணிஎ5ணி இனிேத.   
21 
 
  
(403) இ8பதிக/தி# சி,சில இடகளி# "ேதாழ4"  
எ ப�ேபா# கா5கிற� - ஆ. பா.   
 
 
5735   
ம றா?� கணவ�தி� வரைவநிைனB கி ேற   
 
மகிJ1�நிைன/ தி?1ேதாC� மனகனி[, C�கி  
ந றாவி  பா#திரளி  நCெநZH� ேதP�  
 
ந,க�8பM சாெற?/த ச�BகைரH� W��  
இ றார உ5டெதன இனி/தினி/�8 ெபாகி  
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எ`1ெதைனH� வி`!கி ற ெத றா#எ  ேதாழி  
இ றாவி அ னவைரB க5?ெகாA� த�ண�  
 
எ சGத� எ8ப�ேயா எ :க#ேவ  அ1ேதா.   
22 
 
5736   
W�யஎ  தனிBகணவ� ந#வர/ைத நாேன  
 
!றிBகி ற ேதாC�ஒளி எறிBகி ற மன1தா   
ந4�யெபா  மைல��ேம# வாJவைட1த ேதவ�  
 
ந4���ேம# இ�Bகி ற ெத CைரBேகா அ றி  
ஆ�யெபா, சைபந?ேவ சி,சைபயி  ந?ேவ  
 
ஆ?கி ற அ�நிழ,கீJ இ�Bகி ற ெத ேகா  
ஏடவிJO !ழலாZஎ  இைறவைரBக5 V,றா#  
 
எ மன/தி  சGத�அைத யா�:க#வா� அ1ேதா.   
23 
 
5737   
அ�ளாள� வ�கி ற த�ண�இ� ேதாழி  
 
ஆயிர�ஆ யிரேகா� அணிவிளBேக, றி?க  
ெத�ளாய பLெநZேய வி?கம,ைற ெநZேய#  
 
தி�ேமனிB ெகா�மாL ெசZதா<� ெசZH�  
இ��ஏ� காைலவிளB ேக,றிடேவ5 ?வேதா  
 
எ னாேத மகலமா ஏ,Cதலா க5டாZ  
ம�ேள#அ கவ�ேமனி விளBகமெத5 கட1த  
 
மதிகதி�ெச கன#W�, ெற னிP�சா லாேத.   
24 
 
5738   
எ னி�க5 மணிஅைனயா� எ Pயி�நா யகனா�  
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எ உயி�B க�தானா� எ#லாMெசZ வ#லா�  
ெபா அணிெபா, சைபயாள� சி,சைபயா� எ ைன8  
 
:ற�:ண�1தா� அக�:ண�1தா� :ற/தக/�� :ண�1தா�  
அ னிய�அ# ல�அவேர என�!ல ெதZவ�  
 
அ�1தவ/தா# கிைட/த!� வா!�அ� ம�ேடா  
ம PC�எ  தனி/தாH� த1ைதH�அ கவேர  
 
மBக�ெபா�� மிBகதி� ஒBக<�அ கவேர.   
25 
 
5739   
த1ைதஎ றாZ மக எ றாZ மணவாள  எ றாZ  
 
த!ேமாஇ கி�எ ன வின[திேயா மடவாZ  
சி1ைதெசZ� காண�ந4 சி,சைபயி# ந�B!�  
 
தி�வாள� எைன8:ண�1த தி�Bகணவ� அவ�த�  
அ1தந? �தலி#லா அ��ெப�Mேசா தியேத  
 
அ5டசரா சரக�எலா� க5ட�ேவ றிைலேய  
எ1தவைக ெபாZ:க#ேவ  ம,ைறய�ேபா# அ�மா  
 
வ 4Cமவ�(404) தி�ேமனி நாP�என அறிேய.   
26 
 
  
( 404). ஈகவ�த� - �த,பதி8:, ெபா.L., பி. இரா., ச. �. க.   
 
 
5740   
எ#லா�M ெசயவ#ல தனி/தைலவ� ெபா�வி#  
 
இ�1�நட� :Gகி ற அ��ெப�Mேசா தியினா�  
ந#லாZந# நா�டா�கள எ#லா�� அறிய  
 
ந5ணிஎைன மண�:G1தா� :5ணியனா� அதனா#  
இ#லாைம எனBகி#ைல எ#லா�B!� த�ேவ   
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எ Pைடய ெப�Mெச#வ� எ :க#ேவ  அ�மா  
ெச#லாத அ5டம�ேடா அ8:ற/த8 பா<�  
 
சிவஞான8 ெப�Mெச#வ� சிற8ப�க5 டறிேய.   
27 
 
5741   
வா க5ட பிரம�கA� நாரண�� பிற��  
 
மாதவ�ப  னா�:G1� வ�1�கி றா� அ1ேதா  
நா க5ட கா�சியவ� க5�லேர உலகி#  
 
நா ஒ�ெப5 ெசZததவ� எ/தவேமா அறிேய   
ேகா க5ட !�Bெகா C� !ைறவிைலேய# அ5ட  
 
ேகா�எலா� தனி8ெப�Mெச ேகா#நட/�� இைறவ�  
தா க5ட !�யாேன  !ைறகெளலா� தவி�1ேத   
 
தனி/தவள மாடமிைச இனி/தி�B கி ேறேன.   
28 
 
5742   
எ கணவ� ெப�1த ைம ஆற1த நிைலBேக  
 
எ��நி C பா�8பவ�B!� எ�டாேத ேதாழி  
ெபா கணவ� கைலமட1ைத த கணவ� �தேலா�  
 
:ைன1�ைரB!� கைதேபால நிைன1�ைரBக8 ப?ேமா  
: கணவ� அறியாேத :ல�:கி றா� அவ�ேபா#  
 
:க#மைறH� ஆகம�� :ல�:கி ற த�மா  
உ கணவ� திற�:க#எ  CைரBகி றாZ ந4தா   
 
உ/தமனா� அ��ேசாதி ெப,றிட�  வி��ேப.   
29 
 
5743   
ஈ!சில� உ5Vகஎ  ெற ைனஅைழB கி றா�  
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எ ேதாழி நா இவ�க� ெக :க#ேவ  அ�மா  
ஓ!நிலா ம5டப/ேத எ கணவ �டேன  
 
உவ�டாத ெத�ள�த� உ5?பசி த4�1ேத   
ேத!ழ#இ கினிஎனB!8 பசிவG#அ8 ேபா�  
 
ெச8:கி ேற  இ8ேபா� சி<கிைழ/த# ேவ5டா  
ஏக#அற ந4அவ�B!/ ெதளிவி8பாZ ம,ைற  
 
இ�1தவ�� வி�1தவ�� இனி�:சி/ திட,ேக.   
30 
 
5744   
ஐய�எைன ஆAைடயா� அ��ெப�Mேசா தியினா�  
 
அ�பல/ேத நட�:GH� ஆன1த வ�வ�  
ெமZய�எைன மண�:G1த தனிBகணவ� �Gய  
 
ெவளியி#நிலா ம5டப/ேத ேமவிஅ� தளி/ெத   
ைகயக/ேத ஒ�பL�ெபா, ககண�� :ைன1தா�  
 
ககண/தி  தர/ைதஎ னா# க5?ைரBக8 ப?ேமா  
ைவயக�� வானக�� ெகா?/தா<� அத,!  
 
மாறாக மா�டாேத# மதி8பGதா� அ�ேவ.   
31 
 
5745   
த வ�வ� தானா!� தி�*சி,ற� பல/ேத  
 
தனிநடMெசZ ெப�1தைலவ� ெபா,சைபஎ கணவ�  
ெபா வ�வ� இ�1தவ5ண� நிைன/தி?�ேபா ெத#லா�  
 
:கல��ேப ரான1த ேபாகெவ�ள� த��பி  
எ வ�வி# ெபா!கி ற த�மாஎ  உ�ள�  
 
இ�1தப� எ :க#ேவ  எ அளவ  ற�தா   
� வ�வ� கைர1தினிய ச�BகைரH� ேதP�  
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�BகனிH� W��உ5ட பBக��சா லாேத.   
32 
 
5746   
இ@[லகி# எைன8ேபா#வா� ஓ�அன1த� ேகா�  
 
எ னி#உய�1 தி�Bகி றா� எ/தைனேயா ேகா�  
அ@[லகி# சிற1�நி றா� அளவிற1த ேகா�  
 
அ/தைனேப� கA�அ1ேதா நி/த�வ�1 திட[�  
எ@[ல!� உண�வGய தி�*சி,ற� பல/ேத  
 
இனிதம�1த தைலவ�இேக எ ைனமண� :G1தா�  
ந@விவிழி மடமாேத கீJேம#எ  ப�தா   
 
நாத�தி� அ��ேசாதி நா?வெதா  றிைலேய.   
33 
 
5747   
தி�வாள� ெபா,சைபயி# தி�நடMெசZ த��வா�  
 
சி,சைபயா� எ தனB!/ தி�மாைல ெகா?/தா�  
உ�வாள� அ�வாகி ஒளியாகி ெவளியாZ  
 
ஓ!கி றா� எ Pைடய உயி�/�ைணவ� அவ�த�  
ெப�வாZைம/ தி�வ�ேள ெப�வாJெவ  Cண�1ேதா�  
 
ேபசியெமZ வாசக/தி  ெப�ைமையஇ  Cண�1ேத   
��வாத எனBகிேக அ��நிைனB!� ேதாC�  
 
ெசா#லளவ# லாதLக� ேதா Cவெத  ேதாழி.   
34 
 
5748   
அ�ளாள� ெபா,ெபா�வி# ஆன1த நடMெசZ  
 
ஆன1த வ5ண�எைன ஆAைடயா� நா தா   
ெத�ளாத ப�வ/ேத ெத���மண� :G1த  
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தி�வாள� அவ�ெப�ைம/ திற/ைதஎவ� :க#வா�  
ம�ளாத ஆகமக� மாமைறக� எ#லா�  
 
ம�5டனேவ# எ ன�ந� மனவாBகி  அளேவா  
இ�ளாைம எ CCேமா அ Cசிறி �ைர8பா�  
 
எ ன[�நா5 ஈ�8பதித, ெக :Gேவ  ேதாழி.   
35 
 
5749   
ெச�பவள/ தி�மைலேயா மாணிBக விளBேகா  
 
ெதZவமர கத/திரேளா ெச`ந4ல8 ெபா�8ேபா  
ப�:மணி ஒளிேயாந, பL�ெபா னி  Lடேரா  
 
ப�கவ5ண8 ெப�கா�சி தாேனாஎ  Cண�1ேத  
எ�பரம  ெற�ெப�மா  :றவ5ண� யாேதா  
 
எ பாேர# அகவ5ண� யா�உைரBக வ#லா�  
த�பரெம  ெற ைனஅ C மண�:G1தா� ஞான  
 
சைப/தைலவ� அவ�வ5ண� சா,Cவெத  ேதாழி.   
36 
 
5750   
ேதவ�கேளா �னிவ�கேளா சிற1த�/த� தாேமா  
 
ேத�1தசிவ ேயாகிகேளா ெச�ெபா�� க5ேடா ேரா  
Dவ�கேளா ஐவ�கேளா �த,பைரேயா பரேமா  
 
� னியஎ  தனி/தைலவ� த�இயைல உண�1தா�  
யாவ�கA� அ#லஎ றா# யா உண�1� ெமாழித,  
 
கைமHேமா ஒ�சிறி�� அைமயா� க5டாZ  
ஆவெலா?� அ ப�ெதாழ* சி,சைபயி# ந�8பா�  
 
அவ�ெப�ைம அவ�அறிவ� அவ��அறி1 திலேர.   
37 
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5751   
தி�*சி,ற� பல/தி ப/ தி�[�Bெகா5 � ப/  
 
தி�நMெசZ த��கி ற தி�வ�Bேக ெதா`�பாZ  
அ�*சிB!� ேபர ப� அறிவி க5 அறிவாZ  
 
அ@வறிவி# விைள1தசிவா ன1தஅ� தாகி8  
பG*சிB!�405 அ@வ�தி  நிைற1தLைவ ஆகி8  
 
பயனாகி8 பய/தி அP பவமாகி நிைற1ேத  
உ�*சிB!� எனமைறக� ஆகமக� எ#லா�  
 
ஓ�கி ற எனி#அவ�த� ஒளிஉைர8ப ெதவேர.   
38 
 
  
(405). பG*சிB!� - பGசிB!� எ பத  விகார�.   
 
 
5752   
ெவ�/தளி1த �Bகனியி  வ�/தரச1 தனிேல  
 
வி��:றஉ� பிழி1ெத?/த க��பிரத� கல1ேத  
த�/தெச`� பா,ெபZ� ேகா,ேற வி� டதைன/  
 
தனி/தபர அ�த/தி# தா கல1�5 டா,ேபா#  
இ�/தி�/ெத  உள�`�� தி/திB!� வா�/ைத  
 
இனி�ைர/� மண�:G1த எ Pயி�நா யக�வா   
ெபா�/தி�ேம னிய�அவைர8 :ணரவ#ேல  அவ�த�  
 
:கJஉைரBக வ#ேலேனா அ#ேல கா5 ேதாழ4.   
39 
 
5753   
க னிஎைன மண1தபதி கனித�சி, சைபBேக  
 
கல1ததனி8 பதிவய! கனகசபா பதிவா   
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ப னிய�B க��:G1த பதிஉலக ெம#லா�  
 
பைட/தபதி கா/த�A� பLபதிஎ@ [யி�B!�  
அ னிய�அ# லாதக/�� :ற/��அக8 :ற/��  
 
அ��ெசேகா# ெச</�கி ற அதிபதியா� அதனா#  
எ னிய#ேபா# பிற�இயைல எ5ணியிேட# பிறேரா  
 
எ பதிபா# அ பதிலா� அ :ளேர# எ5ேண.   
40 
 
5754   
எ னிய#ேபா# பிற�இயைல எ5ேண#எ  Cைர/ேத   
 
இCமா8பா# உைர/தன எ  ெற5ணியிேட# மடவாZ  
ப னியநா  எ பதியி  ப,றல� ேவேறா�  
 
ப,றறிேய  உ,றவ�� ம,றவ�� ெபா�A�  
உ னியஎ  உயி��என �ட<�என �ண�[�  
 
உயி�உண�வா# அைடLக�� தி�*சி,ற� பல/ேத  
ம னியதா தலி#நா ெப5 மகA�அேல  வ��ஆ5  
 
மகP�அேல  அலிH�அேல  இ�!றி/ெத  றறிேய.   
41 
 
5755   
பா��தலா8 பரநாத8 பதிகட1த8 பா<�  
 
பா!ைடய தனி*ெசேகா# ஓகநடB கி ற  
சீ�ெதG1தா� ஏ/�ெதாC� ஏ/�த,ேகா என�  
 
தி�வாள� அ��கி ற த Cமன கனி1ேத  
ஆ�த�ேப ர ெபா ேற !றி/த�A கி றா�  
 
ஆதலினா# அவGட/ேத அ :ைடயா� எ#லா�  
ஓ�த��எ  உறவினரா� ஆைணஇ� ந4H�  
 
உறவான தவ�அ : மறவாைம !றி/ேத.   
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42 
 
5756   
நாதா1த வைரH�எக� நாயகனா� ெசேகா#  
 
நடBகி ற ெத கி றா� நாதா1த ம�ேடா  
ேபாதா1த நிைலH�உய� ேயாகா1த நிைலH�  
 
:னிதகலா1 த8பதிH� :க#கி றா� :க<�  
ேவதா1த ெவளிH�மி! சி/தா1த ெவளிH�  
 
விள!�இவ, ற8பா<� அத ேம#அ8 பா<�  
வாதா1த/ தத ேம<� அத ேம#அ8 பா<�  
 
ம றா� அ��ெசேகா# ெச றாட# அறிேய.   
43 
 
5757   
:5ணியனா� எ உள/ேத :!1தம�1த தைலவ�  
 
ெபா�விளக ந�Bகி ற தி�BW/தி  திற/ைத  
எ5ணியநா  எ5VெதாC� உ5?பசி த4�1ேத  
 
இ�Bகி ேற  அ�Bக�ந4 எ ைனஅைழB கி றாZ  
ப5VC�எ  தனிBகணவ� W/தா?M சைபைய8  
 
பா�/தா<� பசிேபாேம பா�/திட#அ  றிHேம  
அ5VC�அ/ தி�*சைபைய நிைனBகிP�ேவ சாற#  
ஆCம� ஊCம� ஆன1த அ�ேத.   
44 
 
5758   
WLகி ற ெத ன�நா  அ�பல/ேத ந�B!�  
 
W/தா�B கணவ�Bேக மாைலயி�டாZ எனேவ  
ஏLகி றா� ஆர�ேயா அ5டபகி� அ5ட/  
 
தி�Bகி ற ச/த�கA� ச/திகA� பிற��  
ேபLகி ற வா�/ைதஎலா� வ�ள#அ�� W/தி   
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ெப�ைமயலா# ேவெறா C� ேபLகி ற திைலேய  
வ 4Lகி ற ெப�Mேசாதி/ தி�BW/தி  திறேம  
 
ேவத�ட  ஆகமக� விள�:கி ற த ேற.   
45 
 
5759   
!லமறியா� :லமறியா� அ�பல/ேத ந�B!�  
 
W/தா� ஐய�Bேக மாைலயி�டாZ எனேவ  
:லமறியா� ேபா#ந4H� :க<திேயா ேதாழி  
 
:ல:லஎ  றள8பெதலா� ேபாகவி�� கி�ேக�  
அலகறியா/ தி�BW/ெத  கணவ�:G யாேர#  
 
அய அGேயா டர �தலா� ஐவ�கA� பிற��  
விலகறியா உயி�பல[� ந4H�இேக நி C  
 
மிPB!வ�� !<B!வ�� ெவA/�வி?� காேண.   
46 
 
5760   
ெகா�இைட8ெப5 ேபதாZந4 அ�பல/ேத ந�B!�  
 
W/தா� எ ெறன� ெகா`ந�தைமB !றி/தாZ  
ப�இட/ேத வா இட/ேத பாதல/ேத அ5ட  
 
பகி�அ5ட ேகா�யிேல பதிவிளBக� எ#லா�  
அ�மல�ெகா5 ைடய�ெசZH� தி�BW/தி  விளBக�  
 
ஆ!�இ� ச/திய�எ  ற�மைறஆ கமக�  
ெக�Hறேவ பைறய�/�/ திGகி ற அவ,ைறB  
 
ேக�டறி1� ெகா�வாZநி  வா�டெமலா� தவி�1ேத.   
47 
 
5761   
இ பவ� வ1த�த, கிைறவ� வ�கி றா�  
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எ#லாMெசZ வ#லசி/த� இ!வ� கி றா�  
அ ப�உள/ ேதஇனிB!� அ�த�வ� கி றா�  
 
அ�பல/ேத நட�:GH� ஐய�வ� கி றா�  
எ :�8ெபா  உ�வாBக எ5ணிவ� கி றா�  
 
எ Cதி� நாதஒலி இைசBகி ற த�மா  
� பமற/ தி�*சி ன ஒலிஅதைன ந4H�  
 
◌ுக�ெபறேவ ேகள�எ  ேதாழிஎைன* ]J1ேத.   
48 
 
5762   
�Gயபத� கட1தெப�M ேசாதிவ� கி றா�  
 
Lகவ�வ1 தரஉயி�B!/ �ைணவ�வ� கி றா�  
ெபGயபிர மாதிய�B!� அGய� வ�கி றா�  
 
பி/த�என மைற:க<� சி/த�வ� கி றா�  
இGவக#சி, சைபநடMெசZ இைறவ�வ� கி றா�  
 
எ Cதி� நாதஒலி இைசBகி ற த�மா  
உGைமெபC� எ ேதாழி ந4H�இேக சி ன  
 
ஒலிேக�?B களி/தி?வாZ உளவா�ட� அறேவ.   
49 
 
5763   
ஈச�என �யி�/தைலவ� வ�கி றா� ந4வி�  
 
எ#q�� :ற/தி�மி  எ கி ேற  ந4தா   
ஏசறேவ அக/தி�1தா# எ எனBேக� கி றாZ  
 
எ கணவ� வG#அவ�தா� இ�1த�A� � ேன  
ஆைசெவ�க� அறியா� நா அவைர/ த`வி  
 
அைண/�மகிJ ேவ அ�க5 டதிசயி/� ெநா�8பா�  
Wசறியா� இவ�எ ேற ேபLவ�அ கதனா#  
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Wறியத# ல�ேவC !றி/ததிைல ேதாழ4.   
50 
 
5764   
அரLவ� கி றெத ேற அைறகி ேற  ந4தா   
 
ஐய�ேற# உ,CBேக� அைசயா� ேதாழி  
�ரLச! வ 4ைண�த# நாதஒலி மிக[�  
 
�ழ!வ� தி�ேமனி வழ!ெதZவ மண1தா   
விரசஎ!� வ 4Lவ� நாசிஉயி�/ தறிக  
 
வ 4திஎலா� அ��ேசாதி விள!வ� கா5க  
பரசிஎதி� ெகா�A��நா� க,Oர விளB!8  
 
பG1ெத?/ெத  Pட வ�க ெதG1த?/� மகிJ1ேத.   
51 
 
5765   
தாJ!ழ#ந4 ஆ5மக ேபா# நாண�அ*ச� வி?/ேத  
 
சைபBேகC கி றாZஎ  CைரBகி றாZ ேதாழி  
வாJவைகஎ  கணவ�தைம8 :ற/தைண1தா� ஒ�/தி  
 
மா#எP�ேப� உைடயா�ஓ� வைளஆழி8 பைடயா�  
ஆJகடலி# �யி#கி றா� மாமணிம5 டப/ேத  
 
ஆ�கி றா� ஆ5மகனாZ அறி1திைலேயா அவைரB  
ேகJவைகயி# அக�:ண�1ேத  அவ�க�ைண அ�த�  
 
கிைட/த�நா  ஆ5மகனா கி றததி சயேமா.   
52 
 
5766   
��ேயC� இைடஉனB! வ1தஇC மா8ெப   
 
ெசா#எ றாZ அGபிரம� Lர��னிவ� �தேலா�  
ெபா�ஏC வ�[ைடயா� எ கணவ� சைபயி   
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ெபா,ப�BகீJ நி,ப�ெப, ற8பGL நிைன1ேத  
இ�ஏC ேபா றிCமா1 தி�Bகி றா ர�நா   
 
எ#லா�� அதிசயிBக ஈ5?தி�* சைபயி   
ப�ஏறி/ தைலவ�தி� அ�ஊC� அ�த�  
 
ப�!கி ேற  இCமாB!� பGLைர8ப ெத ேன.   
53 
 
5767   
ஈ,றறிேய  இ�1தி�1தி கதிசயி8ப ெத ந4  
 
எ கி றாZ ந4எைனவி� ேட!ெதாC� நா தா   
கா,றறியா/ த4ப�ேபா# இ�1தி?�அ/ த�ண�  
 
க5டபG ெச :க#ேவ  அ5டபகி� அ5ட�  
ேதா,றறியா8 ெப�Mேசாதி மைலபரநா த/ேத  
 
ேதா றியதா கத ந?ேவ ேதா றியெதா  ற�தா   
மா,றறியா8 ெபா ஒளிேயா அ@ெவாளிB!� ஆ?�  
 
வ�ள#அ�� ஒளிேயாஈ ததிசயிB!� வைகேய.   
54 
 
5768   
நட�:Gவா� தி�ேமனி வ5ண�அைத நா ேபாZ  
 
ந கறி1� வ1�னB! நவி#ேவ எ  கி றாZ  
இட�வல�இ கறியாேய ந4ேயாஎ  கணவ�  
 
எழி#வ5ண� ெதG1�ைர8பாZ இைசமைறயா கமக�  
திட�படநா� ெதG��என* ெச Cதனி/ தனிேய  
 
தி�வ5ண� க5டளேவ சிவசிவஎ  றாேக  
கட�ெபCக� உ5டெவன மய!கி ற வாC  
 
க5�ைலந4 ஆனா<� ேக��ைலேயா ேதாழ4.   
55 
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5769   
ெபாZபி�/தா� எ#லா�� :ற/தி�Bக நா ேபாZ8  
 
ெபா�நடக5 ?ளகளிB!� ேபா�மண வாள�  
ெமZபி�/தாZ வாழியந4 சமரசச  மா�Bக�  
 
விளகஉல க/திைடேய விள!கஎ  ெறன�  
ைகபி�/தா� நாP�அவ� கா#பி�/�B ெகா5ேட   
 
களி/தி?க இனிHைனநா� ைகவிேடா � எ C�  
ைமபி�/த விழிஉலக� எ#லா�� காண  
 
மாைலயி�ேடா � எ ெறனB! மாைலயணி1 தாேர.   
56 
 
5770   
ெபா�/தமிலா� எ#லா�� :ற/தி�Bக நா ேபாZ8  
 
ெபா�நடக5 ?வ1�நி,!� ேபா�தனி/ தைலவ�  
தி�/த�உற அ�கைண1� ைகபி�/தா� நாP�  
 
ெதZவமல� அ�பி�/�B ெகா5ேட சிB ெகனேவ  
வ�/த�உேற# இனி*சிறி�� மயேக#கா5 அழியா  
 
வாJ[வ1த � தனBேக ஏ`ல!� மதிBகB  
க�/தல�1� வாழியஎ  றாழிஅளி/ ெதன�  
 
ைகயினி#ெபா, ககண�� க��ன�கா5 ேதாழி.   
57 
 
5771   
தைமஅறியா� எ#லா�� :ற/தி�Bக நா ேபாZ*  
 
சைபநடக5 ?ளகளிB!� த�ண/ேத தைலவ�  
இைமஅறியா விழிஉைடயா� எ#லா�� காண  
 
இளநைகம கள�க/ேத தளதளஎ  ெறாளிர  
எைமஅறி1தாZ எ ெறன� ைகபி�/தா� நாP�  
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எ ைனமற1 ெத இைறவ� கா#பி�/�B ெகா5ேட   
Lைமஅறியா8 ேபரறிேவ வ�வாகி அழியா*  
 
Lக�ெப,C வாJகஎ றா� க5டாZஎ  ேதாழி.   
58 
 
5772   
ஐய�,றா� எ#லா�� :ற/தி�Bக நா ேபாZ  
 
அ�பல/ேத தி�நடக5 டககளிB!� ேபா�  
ைமஅக/ேத ெபா�1தாத வ�ள#அ� கைண/ெத   
 
ம�பி�/தா� நாP�அவ� அ�பி�/�B ெகா5ேட   
ெமZஅக/ேத ந�ைமைவ/� விழி/தி�Bகி  றாZந4  
 
விள!கச  மா�Bகநிைல விளB!கஎ  ெறன�  
ைகஅக/ேத ஒ�பL�ெபா, ககண�� :ைன1தா�  
 
க�ைணயினி# தாZஅைனயா� க5டாZஎ  ேதாழி.   
59 
 
5773   
காமாைலB க5ண�பல� Oமாைல விைழ1தா�  
 
கணெகா5ட க5ண�பல� மணெகா�ள/ திG1தா�  
ேகாமாைல மன*ெச�Bகா# மயகிஉட� ெப#லா�  
 
!றிெகா5ட க5ண�பல� ெவறிெகா5� கைல1தா�  
ஆமாைல அவ�எ#லா� க5?ள�நா5 உறேவ  
 
அ��ெப�Mேசா திய�எ ைன வி��பிமண� :G1தா�  
ேதமாைல அணி!ழலாZ நா ெசZத தவ1தா   
 
ேதவ�கேளா Dவ�கA� ெசZதில�க5 டறிேய.   
60 
 
5774   
காமாைலB க5ண�எ C� கணBக5ண� எ C�  
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க��பல !றிெகா5ட க5ண�எ C� :க ேற   
ஆமா<� அ@வயP� இ1திரP� இவ�க�  
 
அ றிம,ைற/ ேதவ�கA� அைசஅVBக� ஆன  
தாமாைல* சிCமாயா ச/திகளா� இவ�க�  
 
தாேமாமா மாையவ� ச/திக�ஓ கார/  
ேதமாைல* ச/திகA� விழி/தி�Bக எனBேக  
 
தி�மாைல அணி1தா�சி, சைபHைடயா� ேதாழி.   
61 
 
5775   
மாேதேக� அ�பல/ேத தி�நடMெசZ பாத  
 
மல�அணி1த பா�ைகயி  :ற/ெத`1த அVBக�  
மாேதவ� உ�/திர�க� ஒ�ேகா� ேகா�  
 
வைளபி�/த நாரண�க� ஒ�ேகா� ேகா�  
ேபாேதH� நா �க�க� ஒ�ேகா� ேகா�  
 
:ர1தர�க� பலேகா� ஆகஉ�8 :ைன1ேத  
ஆேதய� ஆகிஇேக ெதாழி#:Gவா� எ றா#  
 
ஐய�தி� வ�8ெப�ைம யா�உைர8பா� ேதாழி.   
62 
 
5776   
உ�/திர�க� ஒ�ேகா� நாரண�ப# ேகா�  
 
உCபிரம� பலேகா� இ1திர�ப# ேகா�  
ெப�/தம,ைற/ ேதவ�கA� �னிவ�கA� பிற��  
 
ேபசி#அன1 தேகா� ஆகாேக W�/  
தி�/த�C தி�*சைபயி  ப�8:ற/ேத நி C  
 
திய!கி றா� நடகாV� சி1ைதயராZ அ1ேதா  
வ�/தெமா C� காணாேத நா ஒ�/தி ஏறி  
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மாநடகா5 கி ேற எ  மாதவ1தா  ெபGேத.   
63 
 
5777   
பா�உலகா திப�:வனா திப�அ5டா திப�க�  
 
பகிர5டா திப�விேயாமா திப��தலா� அதிப�  
ஏ�உலவா/ தி�8ப�BகீJ நி Cவிழி/ தி�Bக  
 
எைனேமேல ஏ,றின�நா  ேபா,றிஅ! நி ேற   
சீ�உலவா ேயாகா1த நட�தி�Bக லா1த/  
 
தி�நட�நா தா1த/ேத ெசH�நட�ேபா தா1த8  
ேப�உலவா நடக5ேட  தி�அ�த� உண[�  
 
ெப,ேற நா  ெசZததவ� ேப�லகி# ெபGேத.   
64 
 
5778   
எ :க#ேவ  ேதாழிநா  பி ன�க5ட கா�சி  
 
இைச8பத,!� நிைன8பத,!� எ�டா� க5டாZ  
அ :Cசி/ தா1தநட� ேவதா1த நட��  
 
ஆதிந? அ1தமிலா* ேசாதிம றி# க5ேட   
இ பமய மாZஒ றாZ இர5டாZஒ  றிர5?�  
 
இ#ல�வாZ எ#லாMெசZ வ#ல�வாZ விளகி/  
த பரமா� பரகட1த சமரச8ேப� அ1த/  
 
தனிநட�� க5V,ேற  தனி/தLக8 ெபா�ேவ.   
65 
 
5779   
c!கந4 எ கி றாZ c!வேனா என�  
 
�ைரவ��ஓ� த�ண�இதி# cBக�1தா  வ�ேமா  
ஈகினிநா  தனி/தி�Bக ேவ5?வதா தலினா#  
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எ Pைடய cBக�எலா� நி Pைடய தாBகி  
ஏகலற8 :ற/ேதேபாZ/ c!கந4 ேதாழி  
 
எ னி�க5 மணிஅைனயா� எைனஅைண1த உடேன  
ஓ!றேவ நா அவைரB கல1தவ�� நாP�  
 
ஒ றான பி ன�உைன எ`8:கி ேற  உவ1ேத.   
66 
 
5780   
ஐய�ேற# காைலயி#யா� வ�கி ேறா� இ�ந�  
 
ஆைணஎ றா� அவராைண அ�ளாைண க5டாZ  
ெவZய�உள/ ேத:!த8 ேபானதி�� இர[  
 
வி�1த�ந# Lட�உதய� ேம[கி ற த�ண�  
ைதய#இனி நா தனிBக ேவ5?வதா தலினா#  
 
ச,ேறஅ8 :ற/தி�ந4 தைலவ�வ1த உடேன  
உZயஇேக நா அவைரB கல1தவ�� நாP�  
 
ஒ றான பி ன�உைன அைழBகி ேற  உவ1ேத.   
67 
 
5781   
ம Cைடயா� எ கணவ� எ உயி�நா யகனா�  
 
வாZமல�1த மணிவா�/ைத மைலஇலBகா� ேதாழி  
� றியேப� இ��எ#லா� ெதாைல1த�ப  மாைய/  
 
�க�ஒளிமா மாையமதி ஒளிெயா?ேபா யினவா#  
இ ற�ளா� ெப�Mேசாதி உதய�,ற ததனா#  
 
இனி*சிறி� :ற/தி�ந4 இைறவ�வ1த உடேன  
ஒ Cைடேய  நா அவைரB கல1தவ�� நாP�  
 
ஒ றான பி ன�உைன அைழBகி ேற  உவ1ேத.   
68 
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5782   
ைவகைறஈ த�Aதய� ேதா Cகி ற ெதன�  
 
வ�ள#வ� த�ண�இனி வா�/ைதஒ றா னா<�  
ைசகைரேய# இஙன�நா  தனி/தி�/த# ேவ5?�  
 
தாJ!ழ#ந4 ஆேகேபாZ/ த/�வ8ெப5 !`வி#  
ெபாZகைரயா ��ளப� :கJேபசி இ�ந4  
 
:/த�த� அளி/தஅ�� சி/த�வ1த உடேன  
உZகைரவாZ நா அவைரB கல1தவ�� நாP�  
 
ஒ றான பி ன�உைன அைழBகி ேற  உவ1ேத.   
69 
 
5783   
காைலயிேல வ�!வ�எ  கணவ�எ ேற நினB!B  
 
கழறின நா  எ ன#அ� காதி#உ,ற திைலேயா  
ேவைலஇலா தவ�ேபாேல வ�பளBகி  றாZந4  
 
வி�1த�நா  தனி/தி�Bக ேவ5?வதா தலினா#  
ேசாைலயிேல மல�ெகாZ� ெதா?/�வ1ேத :ற/தி#  
 
சJ1தி�8பாZ ேதாழிஎ ற  �ைணவ�வ1த உடேன  
ஓைலஉறா தியானவைரB கல1தவ�� நாP�  
 
ஒ றான பி ன�உைன அைழBகி ேற  உவ1ேத.   
70 
 
5784   
வி�1த�ேப� ஆணவமா� கா�இ��ந4 கிய�  
 
ெவZயவிைன/ திர�எ#லா� ெவ1த�கா5 மாைய  
ஒ�1த�மா மாையஒழி1 த�திைரத4�1 த�ேப�  
 
ஒளிஉதய� ெசZததினி/ தைலவ�வ� த�ண�  
திட�ெபறநா  தனி/தி�Bக ேவ5?வதா தலினா#  
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ேதெமாழிந4 :ற/தி�மா ேதவ�வ1த உடேன  
உட�:றேவ நா அவைரB கல1தவ�� நாP�  
 
ஒ றான பி ன�உைன அைழBகி ேற  உவ1ேத.   
71 
 
5785   
மாைலயிேல உலகியலா� மகிJநெரா? கல/த#  
 
வழBக�அ� க5டன�ந4 மணவாள �டேன  
காைலயிேல கல8பத,கி ெகைன8:ற�ேபா எ றாZ  
 
க5�ல ஈ ததிசய�எ  Cைரேய#எ  ேதாழி  
ஓைலயிேல ெபாறி/தைதந4 உ Pள/ேத க�தி  
 
உழ#கி றாZ ஆதலி#இ@ [ளவறியாZ த�ம*  
சாைலயிேல சமரசச  மா�Bகசக1 தனிேல  
 
ச,றி�1தாZ எனி#இதைன உ,Cண�வாZ காேண.   
72 
 
5786   
இரவக/ேத கணவெரா? கலBகி றா� உலக�  
 
இய#அறியா� உய#அறியா� மய#ஒ ேற அறிவா�  
கரவக/ேத க�உ5? மயகிநி,!� த�ண�  
 
கனிெகா?/தா# உ5?Lைவ க5?களி8 பாேரா  
�ரவக/ேத வி`1தா�ேபா  றிவ�W?� கல8பி#  
 
Lக�ஒ C� இ#ைலய� � ப�அேத க5டா�  
உரவக/ேத எ கணவ� காைலயி#எ  Pடேன  
 
உCகல8பா# உCLக1தா  உைர8பGதா� ேதாழி.   
73 
 
5787   
எ Pைடய தனி/ேதாழி இ�ேக�ந4 மயேக#  
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எ#லாMெசZ வ#லவ�எ  இ Pயி�நா யகனா�  
த Pைடய தி�/ேதாைள நா த`[� த�ண�  
 
தனி/தசிவ சாBகிர�எ  றினி/தநிைல க5டாZ  
ப P�இ1த நிைலபரசாB கிரமாக உணேர#  
 
பக�பரசாB கிர�அட!� பதியா!� :ண�1�  
ம Pநிைல ம,றிர5?� கட1த!� �Gய  
 
மாநிைலஎ  Cண�கஒளி� ேமனிைலயி# இ�1ேத.   
74 
 
5788   
நா :க<� ெமாழிஇ�ேக� எ Pைடய ேதாழி  
 
நாயகனா� தனிஉ�வ� நா த`[� த�ண�  
வா :க`� L/தசிவ சாBகிர�எ  Cண�1ேதா�  
 
வ`/�நிைல ஆ!�உ�* Lைவகல1ேத அ�வாZ/  
ேத கல1த Lைவெயா?ந  மணிகல1த ஒளியாZ/  
 
திGபி றி இய,ைகஇ ப* சிவகல1த நிைலேய  
தா :க#ம, ைறயD C� கட1த8பா# இ�1த  
 
சாBகிரா த4த�என/ தனி/�ண�1� ெகா�ேள.   
75 
 
5789   
இ@[லேகா� இரவக/ேத :ண�கி றா� அதைன  
 
எஙன�நா  இைச8ப�ேவா எ னிP�ம, றி�ேக�  
எ@வ�C� இ��ெபா`தி# இ��டைறயி# அறிேவா�  
 
எ�ளள[� காணாேத க�ளளவி  ற�1திB  
க@ைவெபறB க5கைளH� க��மைற/ த�மா  
 
கலBகி றா� கண*Lக�� க5டறியா� க5டாZ  
ெச@ைவHறB காைலயி#எ  கணவெரா? நா தா   
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ேச�த�ண* Lக�:கல யா�த�ண/ தவேர.   
76 
 
5790   
ெபா பறியா8 :க#வா�ேபா# மைற8பெத ைன மடவாZ  
 
Oைவய�கா ைலயி#:ணர நாVவ�கா5 எ றாZ  
அ பறியா8 ெப5கABேக நி உைரச� மதமா�  
 
ஆைசெவ�க� அறியாெத  றறி1திைலேயா ேதாழி  
இ பறியாZ ஆதலினா# இஙன�ந4 இைச/தாZ  
 
இைறவ�தி� வ�வ�க5 ��டத� ண1தா   
� பறியாB காைலஎ C� மாைலஎ C� ஒ C�  
 
ேதா றா� Lக�ஒ ேற ேதா Cவெத  றறிேய.   
77 
 
5791   
அ�Aைடயா� எைனHைடயா� அ�பல/ேத ந�B!�  
 
அழக�எலா� வ#லவ�தா� அைண1த�A� கால�  
இ�Aைடய இரவக/ேத எZதா� க5டாZ  
 
எதனா#எ  ெற5Vதிேய# இய�:வ ேக� மடவாZ  
ெத�Aைடஎ  தனி/தைலவ� தி�ேமனி* ேசாதி  
 
ெச8:Cபா� �த#நாத பGய1த� கட1ேத  
அ�AC�ஓ� பரநாத ெவளிகட1த8 பா<�  
 
அ8பா<� விள!ம� அக�:ற/�� நிைற1ேத.   
78 
 
5792   
அ�மாநா  ெசா மாைல ெதா?Bகி ேற  ந4தா   
 
ஆ�Bகணிய எ கி றாZ அறியாேயா ேதாழி  
இ�மாைல அ�பல/ேத எ�மாPB க றி  
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யா�Bகணிேவ  இைதஅணிவா� யா5ைடஉளா� :க#ந4  
ெச�மா8பி# உைர/தைனஇ* சிCெமாழிஎ  ெசவிBேக  
 
த4bைழ1தா# ேபா ற�நி  சி1ைதH�நி  நா[�  
ப மாைல/ த/�வ/தா# அ றி��ெபா  றாேல  
 
பைட/த�ைன8 பழBக/தா# ெபாC/தன எ  றறிேய.   
79 
 
5793   
நா?கி ற பலேகா� அ5டபகி� அ5ட  
 
நா�டா�க� யாவ��அ1 நா�டா5ைம ேவ5�  
ந4?கி ற ேதவ�எ C� D�/திக�தா� எ C�  
 
நி/திய�க� எ C�அேக நிைல/தெதலா� ம றி#  
ஆ?கி ற தி�வ�Bேக தக�தக� தர/�B  
 
கானவைக ெசா#மாைல அணி1ததனா# அ ேறா  
பா?கி ற எ Pைடய பா�ெட#லா� ெபா ன�  
 
பல8பா�ேட தி�*சி,ற� பல8பா�ேட ேதாழி.   
80 
 
5794   
ெதா?Bகி ேற  மாைலஇ� மணிம றி# ந�B!�  
 
�ைரஅவ�Bேக அவ�ைடய cBகியகா# மல�Bேக  
அ?Bகி ேறா�B க��அளிB!� ஊ றியேச வ�Bேக  
 
அ@வ�க� அணி1ததி� லகாரB கழ,ேக  
ெகா?Bகி ேற  ம,றவ�B!B ெகா?8ேபேனா அவ�தா�  
 
!றி/திதைன வா!வேரா அணிதர�தா� உளேரா  
எ?Bகி ேற  ைகயி#ம`* சி,சைபெபா, சைபவாJ  
 
இைறவ�அலா# எ மாைலB கிைறவ�இைல எனேவ.   
81 
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5795   
நா ெதா?B!� மாைலஇ� Oமாைல எனேவ  
 
நா�டா�க� ��ேமேல நா�டா�க� க5டாZ  
வா ெதா?B!� மைறெதா?B!� ஆகமக� ெதா?B!�  
 
ம,றைவைய அணிவா�க� மத/�Gைம யாேல  
தா ெதா?/த மாைலஎலா� பர/ைதய�ேதா� மாைல  
 
தனி/தி?�எ  மாைலஅ�� சைபந?ேவ ந�B!�  
ஊ ெற?/த மல�க�அ றி ேவC!றி யாேத  
 
ஓ!வதா தலி#அைவBேக உG/தா!� ேதாழி.   
82 
 
5796   
வா ெகா?/த மணிம றி# தி�நடன� :GH�  
 
வ�ள#எலா� வ#லவ�ந  மல�எ?/ெத  உள/ேத  
தா ெகா?Bக நா வாகி/ ெதா?Bகி ேற  இதைன/  
 
தைலவ�பிற� அணி!வேரா அணிதர1தா� உளேரா  
ேத ெகா?/த Lைவேபாேல தி/தி/ெத  உள/ேத  
 
தி�BW/�B கா�?கி ற தி�வ�Bேக உG/தா�  
யா ெகா?B!� பGசி1த மாைலம�ேடா ேதாழி  
 
எ ஆவி உட#ெபா�A� ெகா?/தன உ� இைச1ேத.   
83 
 
5797   
எ மாைல மா/திரேமா யா�மாைல எனிP�  
 
இைறவைரேய இலBகியமாZ இைச8பெதனி# அைவதா�  
ந மாைல ஆ!�அ1த* ெசா மாைல தனBேக  
 
நா அ�ைம த1தன ப# வ1தன�ெசZ கி ேற   
: மாைல பலபலவா8 :க#கி றா� அ�மா  
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ெபாZ:!1தா# ேபா#ெசவியி# :!1ேதாC� தனி/ேத  
வ மாைல ேநாZெசHேம ேக��ட[� ப?ேமா  
 
ம றா� பத�பா� நி றா?� அவ�Bேக.   
84 
 
5798   
உGயெப�1 தனி/தைலவ� ஓ!சடா1 த/தி   
 
உ�:ற/�� அ8:ற/�� ஒ�ெசேகா# ெச</��  
�Gய��G யகட1த Lகெசா�ப� ெபா�வி#  
 
L/தநட� :Gகி ற சி/த�அ�B கழேல  
ெபGயபத/ தைலவ�எலா� நி,!நிைல இ�ஓ�  
 
ெப5உைரஎ  ெற�Aதிேயா ெகா�Aதிேயா ேதாழி  
அGயெப�� ெபா��மைறக� ஆகமக� உைரB!�  
 
ஆைணH�இ கீதித,ேகா� ஐய�இைல அறிேய.   
85 
 
5799   
மத�எP�ேபZ பி�/தா�ட ஆ?கி ேறா� எ#லா�  
 
ம றிட/ேத வ�ள#ெசH� மாநட�கா5 !வேரா  
சத�எனேவ இ�Bகி றா� ப?வதறி1 திலேர  
 
சாகாத க#விக,!� தர�இவ�B!� உளேதா  
பத�அறியா இ1தமதவாதிகேளா சி,ற�  
 
பலநடக5 ?Z1ேதைன* சில:க றா� எ றாZ  
Lைதெமாழிந4 அ Cெசா ன வா�/ைதஅ ேறா இ C  
 
ேதா/திரMெசZ தாகாேக ெதா`கி றா� காேண.   
86 
 
5800   
எ@[லகி# எ@ெவவ�B!� அ��ெப�Mேசா தியேர  
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இைறவ�எ ப தறியாேத இ�மதவா திக�தா�  
க@ைவெபC !�ட�கG க5டகைத ேபாேல  
 
கைதBகி றா� சாகாத க#விநிைல அறியா�  
ந@விவிழி யாZஇவேரா சில:க றா� எ றாZ  
 
ஞானநட� க5ேட ெமZ/ ேத அ�த� உ5ேட   
ெச@ைவெபC சமரசச  மா�Bகசக1 தனிேல  
 
ேச�1ேத அ/ த4ெமாழிH� ேதெமாழிஆ யினேவ.   
87 
 
5801   
ெப�கியேப ர�Aைடயா� அ�பல/ேத ந�B!�  
 
ெப�1தைகஎ  கணவ�தி�8 ேப�:க#எ  கி றாZ  
அ�க�:/த ராதிஎ ேப  அய எ ேப  நாரா  
 
யண எ ேப  அர எ ேப  ஆதிசிவ  எ ேப   
ப�!சதா சிவ�எ ேப  ச/திசிவ� எ ேப   
 
பரம�எ ேப  பிரம�எ ேப  பர8பிரம� எ ேப   
��[L/த8 பிரம�எ ேப  �Gயநிைற ெவ ேப   
 
L/தசிவ� எ ப இைவ சி/�விைள யா�ேட.   
88 
 
5802   
சி,சைபயி# ந�Bகி ற நாயகனா� தமB!*  
 
ேச�1த:ற* சமய8ேப� ெபா�1�வேதா எ றாZ  
பி,சமய/ தா�ெபய�� அவ�ெபயேர க5டாZ  
 
பி/த�எ ேற ெபய�பைட/தா�B ெக8ெபய�ஒ@ வாேதா  
அ*சமய/ ேதவ�ம�ேடா நி ெபய�எ  ெபய��  
 
அவ�ெபயேர எ@[யிG  ெபய��அவ� ெபயேர  
சி,சைபயி# எ கணவ� ெசZH�ஒ� ஞான/  
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தி�BW/�B க5டளேவ ெதளிH�இ� ேதாழி.   
89 
 
5803   
எ8ெபா��!� எ@[யி�B!� உ�ளக/�� :ற/��  
 
இய#உ5ைம அறிவி ப வ�வாகி ந�B!�  
ெமZ8ெபா�ளா� சிவ�ஒ ேற எ றறி1ேத  உனB!�  
 
விள�:கி ேற  மடவாZந4 கிள�:கி றாZ406 மீ�?�  
இ8ெபா��அ8 ெபா��எ ேற இைச8பெத ேன ெபா�வி#  
 
இைறவ�ெசH� நிரதிசய இ பநட1 தைனந4  
ைப8பறேவ காVதிேய# அ/த�ண/ ெத#லா�  
 
ப�டந?8 பக#ேபால ெவ�டெவளி யாேம.   
90 
 
  
406. கிள/�கி றாZ - �த,பதி8:., ெபா. L., ச. �. க.   
 
 
5804   
காணாத கா�சிெயலா� கா5கி ேற  ெபா�வி#  
 
க�ைணநட� :Gகி ற கணவைரஉ� கல1ேத   
ேகாணாத ேம#நிைலேம# இ பஅP பவ/தி#  
 
!ைறயாத வாJவைட1ேத  தாJவைன/�� தவி�1ேத   
நாணாA� தி�8ெபா�வி# நட�பா�8 பா�  
 
நயBகி ேற  ந,றவ�� வியBகி ற ப�ேய  
மாணாக� ெபா ஆக� ஆகவர� ெப,ேற   
 
வ�ள#அ�� ேநாBகைட1ேத  க5டாZஎ  ேதாழி.   
91 
 
5805   
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சாதிசம யகளிேல வ 4திபல வ!/த  
 
சா/திரB!8 ைபக�எ#லா� பா/திர�அ  ெறனேவ  
ஆதியி#எ  உள/தி�1ேத அறிவி/த ப�ேய  
 
அ பா#இ  C5ைமநிைல அறிவிBக அறி1ேத   
ஓதிஉண�1 ேதா�:க`� சமரசச  மா�Bக�  
 
உ,ேற சி, சைபகாண8 ெப,ேற ெமZ8 ெபா�ளா�  
ேசாதிநட/ தரைசஎ ற  உயி�B!யிரா� பதிைய*  
 
L/தசிவ நிைறைவஉ�ேள ெப,CமகிJ1 ேதேன.   
92 
 
5806   
சGையநிைல நா !�ஒ� கிGையநிைல நா !�  
 
தனிேயாக நிைலநா !� தனி/தனிக5 டறி1ேத   
உGயசிவ ஞானநிைல நா !�அ�� ஒளியா#  
 
ஒ ெறா றா அறி1ேத ேம# உ5ைமநிைல ெப,ேற   
அGயசிவ சி/தா1த ேவதா1த �தலா�  
 
ஆற1த நிைலஅறி1ேத  அ8பா#நி  ேறா!�  
ெபGயசிவ அPபவ/தா# சமரசச  மா�Bக�  
 
ெப,ேற இ கிறவாைம உ,ேற கா5 ேதாழி.   
93 
 
5807   
நா பசி/த ேபாெத#லா� தா பசி/தா� ஆகி  
 
ந#லதி� அ�தளி/ேத அ#ல#பசி தவி�/ேத  
ஊ பதி/த எ Pைடய உள/ேதத� �ைடய  
 
உபயபத� பதி/த�ளி அபய�எனB களி/தா�  
வா பதிB!� கிைட8பGயா� சி,சைபயி# ந�B!�  
 
மணவாள� எைன8:ண�1த :ற8:ண�*சி/ த�ண�  

RangaRakes tamilnavarasam.com



தா பதி/த ெபா வ�வ� தைனஅைட1� களி/ேத   
 
சா,C�அக8 :ண�*சியி ஆ� ஏ,ற�407 உைர8 ப�ேவ.   
94 
 
  
(407). :ண�*சியிேனா ேவ,ற� - �த,பதி8:., ெபா. L., ச. �. க.  
:ண�*சியிேனா ேர,ற� - பி. இரா. பதி8:.   
 
 
5808   
��[பர சாBகிர/ைதB க5?ெகா5ேட  பரம  
 
ெசா8பனக5 ேட பரம L`/திHக5 ?ண�1ேத   
!�பிரம சாBகிர/ைதB க5ேட பி  பிரம�  
 
!லவியெசா8 பனக5ேட  சிவL`/தி க5ேட   
!��Gய� கா5கி ேற  சமரசச  மா�Bக�  
 
W�ேன  ெபா�வி#அ�� W/தா?� கணவ�  
ம�விட8ெப, றவ�வ�வ� நா ஆேன  களி/�  
 
வாJகி ேற  எதி�அ,ற வாJBைகயி#எ  ேதாழி.   
95 
 
5809   
தனி8ப?�ஓ� L/தசிவ சாBகிரந# நிைலயி#  
 
தனி/தி�1ேத  L/தசிவ ெசா8பன/ேத சா�1ேத   
கனி8ப?ெமZ* L/தசிவ L`/தியிேல களி/ேத   
 
கல1�ெகா5ேட  L/தசிவ �Gயநிைல அ�வாZ*  
ெசனி8பிலதாZ எ#லாமாZ அ#ல�வா� L/த  
 
சிவ�Gயா த4த/ேத சிவமயமாZ நிைற1ேத   
இனி8:Cசி, சைபஇைறைய8 ெப,றபG சதனா#  
 
இ/தைனH� ெப,றிேக இ�Bகி ேற  ேதாழி.   
96 
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5810   
அ��ேசாதி/ தைலவ�எனB க :ைடய கணவ�  
 
அழகியெபா  ேமனிையநா  த`விநி ற த�ண�  
இ��சாதி/ த/�வக� எ#லா�ேபா யினவா#  
 
எகV�ேப ெராளிமயமாZ இ�1தனஆ கவ�தா�  
ம��சாதி ந4Bகிஎைன8 :ண�1தஒ� த�ண�  
 
ம Pசிவா ன1தமய� ஆகிநிைற [,ேற   
ெத��சா�பி# இ�1ேதா! சமரசச  மா�Bக/  
 
தி�*சைபBக5 உ,ேற எ  தி�Bகணவ �டேன.  
97 
 
5811   
:ற8:ண�*சி எ கணவ� :G1தத� ண1தா   
 
:/த�த� நா உ5? OG/த த�ண�  
சிற8:ண�*சி மயமாகி அக8:ண�*சி அவ�தா�  
 
ெசZதத� ண*Lக/ைத* ெச8:வெத8 ப�ேயா  
பிற8:ண�*சி விடயமிைல L/தசிவா ன1த8  
 
ெப��ேபாக8 ெப�MLக1தா  ெப�கிஎ!� நிைற1ேத  
மற8:ண�*சி இ#லாேத நா அ�வாZ அ�எ   
 
மயமாZ*சி  மயமாZ/த  மயமான நிைலேய.   
98 
 
5812   
தாயிP�ேப ர�Aைடயா� எ PயிG# கல1த  
 
தனி/தைலவ� நா ெசZெப�1 தவ/தாேல கிைட/தா�  
வாயிP�ஓ� மன/திP�மா மதியிP�எ/ திற/��  
 
மதி/தள/த, க�1�Gய ம றி#நட� :Gவா�  
ஆயிP�எ  அளவி மிக எளிய�என எ ைன  
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அக�:ண�1தா� :ற�:ண�1தா� :ற8:ண�*சி/ த�ண�  
cயஒளி ெப,றழியா ேதா!வ� வாேன   
 
Lகமயமா� அக8:ண�*சி ெசா#<வெத8 ப�ேயா.   
99 
 
5813   
அறியாத ப�வ/ேத எ ைனவலி1 தைழ/ேத  
 
ஆட#ெசH� தி�வ�Bேக பாட#ெசய8 பணி/தா�  
ெசறியாத மன*சிறிேய  ெசZதபிைழ எ#லா�  
 
தி�விைளயா� ெடனBெகா5ேட தி�மாைல அணி1தா�  
பிறியாம# எ PயிG# கல1�கல1 தினிB!�  
 
ெப�1தைலவ� நடராய� எைன8:ண�1தா� அ�ளா�  
அறிவாள� :ற8:ண�*சி எைனஅழியா ேதாக  
 
அ�ளியத45 டக8:ண�*சி அள[ைரBக லாேம.   
100 
 
 
 
தி�*சி,ற�பல�  

143. ச/திய வா�/ைத (408)  
 
அCசீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�  
 
5814.   
சிவ�எ P�ெபய�B கிலBகிய� ஆகிஎ* ெசய<�த  ச�க/ேத  
நவநி ைற1தேப� இைறவ�க� இய,றிட ஞானமா மணிம றி#  
தவநி ைற1தவ� ேபா,றிட ஆன1த/ தனிநட� :Gகி றா   
எவ அ வ தி� வாைணஈ திைச/தன  இனி/�ய ரைடேயேன.   
1 
 
  
(408) அ�க� அ�ளிய தைல8:.   
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தி�*சி,ற�பல�  

144. /திய அறிவி8:  
 
எ5சீ�B கழிெந�ல� ஆசிGய வி�/த�  
 
5815.   
ஐய அ�� வ�கி ற த�ண�இ� க5o�  
 
ஐயமிைல ஐயமிைல ஐய அ� ஆைண  
ெமZய எைன ஆ�ெகா5ட வி/தக சி, சைபயி#  
 
விள!கி ற சி/த எலா� வ#லஒ� விமல   
�Zய அ�� ெப�Mேசாதி �Gயநட நாத   
 
Lகஅ�த  எ Pைடய �ைரஅம�1தி கி�Bக  
ைவயமிைச/ தி�Bேகாயி# அலகGமி  விைர1ேத  
 
மணியா<� ெபா னா<� மலரா<� விய1ேத.   
1 
 
5816   
தனி/தைலைம8 ெப��பதிஎ  த1ைதவ� கி ற  
 
த�ண�இ� ச/திய�கா5 சகதல/த4� ேக5மி   
இனி/தநC கனிேபா ேற எ Pள�தி/ திBக  
 
இ ன�த� அளி/ெத ைன ஏ`ல!� ேபா,ற  
மனி/தஉட� பிைதஅழியா வாZைமஉட� பாBகி  
 
ம னியசி/ ெத#லா�ெசZ வ#லப�� ெகா?/ேத  
கனி/தசிவா ன1தெமP� ெப��ேபாக� தனிேல  
 
களி/திடைவ/ தி?கி ற காைலH�இ கி�ேவ.(409)   
2 
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(409) இ/தி�8பா��  இCதியி# "ச/திய அறிவி8:, ச/திய வா�/ைத" என அ�க�  
எ`திய�ளிH�ளதாக ஆ.பா. !றி8பி�?�ளா�.   
 
 
5817   
ச/தியவா  வா�/ைதஇ� தா உைர/ேத  க5டாZ  
 
ச1ேதக� இைலஇதனி# ச1ேதாட� உCவாZ  
இ/தினேம அ��ேசாதி எZ�கி ற தினமா�  
 
இனிவ��அ/ தினக�எலா� இ ப�உC தினக�  
L/தசிவ ச மா�Bக� �ல!�எலா உல!�  
 
cZைமஉC� ந4உைர/த ெசா#அைன/�� பலிB!�  
ெச/தவ�க� எ`1�லகி# திG1�மகிJ1 தி�8பா�  
 
தி�வ��ெச ேகா#எ!� ெச#<கி ற தாேம.   
3 
 
5818   
எ சாமி என��ைர எ உயி�நா யகனா�  
 
இ Cவ1� நா இ�B!� இட/தி#அம� கி றா�  
பி சா�� இர5டைரநா ழிைகB!�ேள என�  
 
ேப�உட�பி# கல1�ள/ேத பிGயாம# இ�8பா�  
த சாதி உைடயெப�1 தவ/தாேல நா தா   
 
சா,Cகி ேற  அறி1தி�தா  ச/திய�ச/ தியேம  
மி சா�� இைடமடவாZ எ ெமாழிநி  தனBேக  
 
ெவளியா!� இர5டைரநா ழிைககட1த ேபாேத.(410)   
4 
 
  
(410) இ/தி�8பா��  இCதியி# "இஙன� எ#லா� வ#லவ� ஓ�க எ றப�  
உைர/�ேள " என அ�க� எ`திய�ளிH�ளதாக ஆ.பா. !றி8பி�?�ளா�.  
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தி�*சி,ற�பல�  
 
ஆறா� தி��ைற �,றி,C  
 
தி�வ��பிரகாச வ�ளலா� இராமலிக அ�க� அ�ளிய தி�வ��பா �,C�  
 

அ��ெப�Mேஜாதி அ��ெப�Mேஜாதி 
தனி8ெப�க�ைண அ��ெப�Mேஜாதி 

 
வ�ளலா� கழ# வாJ/த# வாJவாவேத 
 
தி�*சி,ற�பல� 
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