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சமய�ச�ரயரகள தத

பழயரதக�ன வவபவ��ழத� பகலயரதக�ன கழலத��றற
ஆழமசசக கலம�பபல அச*ந�பர�ன அடத��றற
வ�ழதர ந�வலர வனவ��ணடர ��மத��றற
ஊழமல தரவ��வரர தரத��ள த��றற

- ( உம��த சவம )

11.34.42 வ�றவத நசசயம அஞசல வநஞதச, பரம�பரதத
மறவற வ��றகழல ஞ�னசம�ந�சன வ�ழதத�ல�ல,
வவறயற வக�னசC மறயற வசஙசக, வசடவயடத� 
வ��றயற வ��றவக�ட எமவ�ரம�ன அமர வ��னனலதக.

- ( ஆளசடய பளசJய�ர தரவந��த - நமபய�ணட�ர நமபகள )

11.34.42

11.33.24 நறCவன, நலலரச சவன தரப���ம �ன வசனன சவககப
வ�றCவன, மறற இபபCப�C வரடடர வ�யகழறC�ள
உறCவன, உறC வடம அசடய�ர இட ஒளJம��த
தறCவன, ஆமரல ந�வககரச எனம த மணதய.

- ( தரதவ��ணடர தரவந��த - நமபய�ணட�ர நமபகள )

11.33.24

த�வ�ரம, தரவ�சகம,.....2             10. Mar. 2008              http://www.geocities.com/nayanmars 1



11.33.08 வ��ழதம வ*ஙகயம ம�லயன த�ட அரஞதச�த வசனற, ஆஙக
எழதம �மழப �ழ ஆவ*ம க�டட, எனகக உன கட
மழதம அடசம, வநத ஆடவசய எனப வ�றCவன, மரல த�ன
ஒழகம மலரன நறC�ர எமபர�ன நமப ஆரரதன.

- ( தரதவ��ணடர தரவந��த - நமபய�ணட�ர நமபகள )

11.33.08

(தரவ�சகச சCபப):

வ��லசல இரமபCவச சழம �சJ நகக
அலலல அறதத ஆனந�ம ஆககயத� - எலசல 
மரவ� வநற அளககம வ��வர எஙதக�ன
தரவ�சகம எனனம த�ன.

8.001 8.1   தரவ�சகம - சவபர�*ம 
8.001

நமசசவ�ய வ�அழக ந��ன��ள வ�ழக
இசமபவ��ழதம எனவநஞசன நஙக���ன ��ளவ�ழக
தக�கழ ஆணட கரமண�ன ��ளவ�ழக
ஆகமம ஆகநனற அணணப��ன ��ளவ�ழக
ஏகன அதநகன இசCவன அடவ�ழக                  5
தவகங வகடத��ணட தவந�னஅட வவலக
பCப�றககம பஞஞகன�ன வ�யகழலகள வவலக
பCத��ரககச தசதய�ன�ன பஙகழலகள வவலக
கரஙகவவ�ர உளமகழம தக�னகழலகள வவலக
சரஙகவவ�ர ஓஙகவககம சதர�ன கழலவவலக        10

ஈசன அடத��றற எநச� அடத��றற
த�சன அடத��றற சவன தசவடத��றற
தநயதத� நனC நமலன அடத��றற
ம�யப பCப�றககம மனனன அடத��றற
சர�ர வ�ரநதசCநம த�வன அடத��றற             15
ஆர�� இன�ம அரள[ம]மசல த��றற
சவனவனஎன சநச�யள நனC அ�ன�ல
அவன அரJ�தல அவன��ள வ*ஙஙகச
சநச� மகழச சவபர�*ந�னசன
மநச� வசனமழதம தம�ய உசரப�னய�ன          20

கணண�ல�ன �னகரச*க கணக�டட வநவ�யத
எணண�ற வகடட� எழல�ர கழலஇசCஞச
வணணசCநத மணணசCநத மகக�ய வJஙவக�ளய�ய
எணணCநத எலசல இல���தன! நனவ�ரஞசர
வ��லல� வசனதயன பகழம�ற ஒனCறதயன         25
பலல�கப பட�யப பழவ�ய மரம�கப
�லவரகம�கப �Cசவய�யப ��ம��கக
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கலல�ய மன�ர�யப த�ய�யக க*ஙகJ�ய
வலலசரர�க மனவர�யத த�வர�யச
வசலல�அ நனCஇத ��வர சஙகமததள             30

எலல�ப பCபபம பCநதசJதத�ன எமவ�ரம�ன
வமயதயஉன வ��னனடகள கணடனற வடறதCன
உயயஎன உளJததள ஓஙக�ரம�ய நனC
வமயய� வமல� வசடப��க� தவ�ஙகள
ஐய� எனஓஙக ஆழந�கனC நணணயதன          35
வவயய�ய �ணய�ய இயம�னன�ம வமல�
வ��யய�யன எலல�ம த��யகல வந�ரள
வமயஞஞ�னம ஆக மளரகனC வமயசசடதர
எஞஞ�னம இலல�த�ன இன�ப வ�ரம�தன
அஞஞ�னம �னசன அகலவககம நலலறதவ         40

ஆககம அJவ இறத இலல�ய அசனததலகம
ஆககவ�ய க�ப��ய அழப��ய அரள�ரவ�ய
த��ககவ�ய எனசனப பகவப��ய நனவ��ழமபன
ந�றCததன தநரய�ய தசய�ய நணய�தன
ம�றCம மனஙகழய நனC மசCதய�தன             45
கCந���ல கனனவல�ட வநயகலந��ற த��லச
சCந�டய�ர சந�சனயள த�னற நனற
பCந� பCப�றககம எஙகள வ�ரம�ன
நCஙகள ஓர ஐநதசடய�ய வணத*�ரகள ஏத�
மசCநதரந��ய எமவ�ரம�ன வலவசனதயன �னசன   50

மசCநதட மடய ம�ய இரசJ
அCம��வம எனனம அரஙகயறC�ல கடடப
பCநத��லத��ரதத எஙகம பழவழகக மட
மலஞதச�ரம ஒன�த வ�யற கடசல
மலஙகப பலசனநதம வஞசசனசயச வசயய           55
வலஙக மனத��ல வமல� உனககக
கலந� அன��கக கசநத உளளரகம
நலந��ன இல�� சறதயறக நலக
நலந�னதமல வந�ரள நளகழலகள க�அடட
ந�யற கசடய�யக கடந� அடதயறகத              60

��யற சCந� �ய�வ�ன �ததவதன
ம�சறC தச�த மலரந� மலரசசடதர
த�சதன! த�ன�ர அமத� சவபரதன
��சம�ம �றCறததப ��ரககம ஆரயதன
தநச அரளபரநத வநஞசல வஞசஙவகடப          65
த�ர�த நனC வ�ரஙகரச*ப த�ர�தC
ஆர� அமத� அJவல�ப வ�மம�தன
ஓர���ர உளJதத ஒளககம ஒளய�தன
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நர�ய உரககஎன ஆரயர�ய நனC�தன
இன�மம தன�மம இலல�தன உளJ�தன          70

அன�ரகக அன�தன ய�சவயம�ய அலசலயம�ம
தச�தயதன தனனரதJ த��னC�ப வ�ரசமயதன
ஆதயதன அந�ம நடவ�க அலல�தன
ஈரதவ�னசன ஆடவக�ணட எநச� வ�ரம�தன
கரத� வமயஞஞ�னத��ல வக�ணட*ரவ�ர �ஙகரததன   75
தந�ககரய தந�கதக நணககரய நணண*ரதவ
த��ககம வரவம ப*ரவம இல�ப பணணயதன
க�ககம எம க�வலதன க�ண�ரய த�வர�ளதய
ஆறறன� வவளJதம அத�� மகக�ய நனC
த��றCச சடவர�ளய�யச வச�லல�� நணண*ரவ�ய     80

ம�றCம�ம சவயகததன வவவதவதC வந�றவ�ம
த�றCதன த�றCத வ�ளதவஎன சந�சனயள
ஊறC�ன உண*�ர அமத� உசடய�தன
தவறற வக�ர வடகக உடமபன உடகடப�
ஆறதCனஎம ஐய� அரதனஓ எனவCனற              85
த��றறப பகழநதரநத வ��யவகடட வமயஆன�ர
மடடஙக வநத வசனபபCவ ச�ர�தம
களJப பலக கரமச� கடடழகக வலல�தன
நளளரளல நடடம �யனC�டம ந��தன
தலசலயள கத�தன வ�ன��ணட ந�டட�தன       90

அலலற பCவ அறப��தன ஓஎனற
வச�லலறக அரய�சனச வச�லலத தரவடககழச
வச�லலய ��டடன வ��ரளஉ*ரநத வச�லலவ�ர
வசலவர சவபரததன உளJ�ர சவனஅடககழப
�லதல�ரம ஏத�ப �ணநத.                       95

6.56 6.56   தரந�வககரசர த�வ�ரம - த��றறத தரத��ணடகம - தரககயல�யம
6.56

வ��சCயசடய பமநர ஆன�ய த��றற
    ப�ப �சடய�ள பன�� த��றற
நசCயசடய வநஞசன இசடய�ய த��றற
    நஙக�வ�ன உளJதத இரந��ய த��றற
மசCயசடய தவ�ம வரத��ய த��றற
    வ�தன�ர வ*ஙகப �டவ�ய த��றற
கசCயசடய கணடம உசடய�ய த��றற
    கயசல மசலய�தன த��றற த��றற.

1

மன��க நனC ம�தல த��றற
    மவ�� தமனமக கண*� த��றற
அன��க நனC�ரகக அணய�ய த��றற

2
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    ஆதCற வசனனச சசடய�ய த��றற
என��க எஙகம அணந��ய த��றற
    எனசநச� நஙக� இசCவ� த��றற
கண��வ நனC கனதல த��றற
    கயசல மசலய�தன த��றற த��றற.

ம�சல எழந� மததய த��றற
    மனனவயன சநச� இரந��ய த��றற
தமசல வசனகள அறப��ய த��றற
    தமல�ட தஙகள மடய�ய த��றற
ஆசலக கரமபன வ�ளதவ த��றற
    அடய�ரகடக ஆரம�ம ஆன�ய த��றற
க�சல மசJத� கததர த��றற
    கயசல மசலய�தன த��றற த��றற.

3

உடலன வசனகள அறப��ய த��றற
    ஒளவJர வசம பர�தன த��றற
�டரம சசடதமல மதய�ய த��றற
    �லக*க கத�ப பர�தன த��றற
சடரன தகழகனC தச�த த��றற
    த��னறவயன உளJதத இரந��ய த��றற
கடலல ஒளய�ய மதத� த��றற
    கயசல மசலய�தன த��றற த��றற.

4

சமதசரந� கணட மடறC�ய த��றற
    ம�லககம ஓர�ழ ஈந��ய த��றற
வ��யதசரந� சநச� பக���ய த��றற
    த��க�வ�ன உளJதத இரந��ய த��றற
வமயதசரப ��லவவணணற ஆட த��றற
    மகக�ரகள ஏததம வJகதக த��றற
சகதசர அனலஏநத ஆட த��றற
    கயசல மசலய�தன த��றற த��றற.

5

ஆதCற வசனன மடய�ய த��றற
    அடய�ரகடக ஆரம��ய நனC�ய த��றற
நதCற தமன உசடய�ய த��றற
    நஙக�வ�ன உளJதத இரந��ய த��றற
கதCறம அஙசக மழவ� த��றற
    வக�ளளங கழசம ஏழ ஆன�ய த��றற
க�தCற கணட மடறC�ய த��றற
    கயசல மசலய�தன த��றற த��றற.

('கதரற', 'க�தரற' என�ன, எதசககக�கத தரந�ன; கதCற - கற வசய�ல 
வ��ரநதய` எனறம வக�ளJல�ம; கணட மடற - ஒர வ��ரட�னவம�ழ 

6
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எனறம வக�ளJல�ம;)

அணடம ஏழ அனற கடந��ய த��றற
    ஆத பர�*ன�ய நனC�ய த��றற
�ணசட வசனகள அறப��ய த��றற
    ��தர�ரவண ஏத�ப �டவ�ய த��றற
வ��ணடர �ரவம இடத��ய த��றற
    வ��ழலதந�கக ஆளம சடதர த��றற
கணடங கறககவம வலல�ய த��றற
    கயசல மசலய�தன த��றற த��றற.

7

வ�ரக அசலககனC ஆதC த��றற
    த�ர�தந�ய த�ர வடப��ய த��றற
உரக நசனவ�ர�ம உளJ�ய த��றற
    ஊனம �வரககம பர�தன த��றற
அரக மளரகனC வ��னதன த��றற
    ய�ரம இகழப �ட���ய த��றற
கரகப வ��ழநத��ட[ம] நதர த��றற
    கயசல மசலய�தன த��றற த��றற.

8

வசயயமலர தமல�ன கண*ன த��றற
    த�டய*ர�சம நனC�ய த��றற
வ��யய� நஞசணட வ��சCதய த��றற
    வ��ரJ�க எனசன ஆடவக�ணட�ய த��றற
வமயய�க ஆனஞச உகந��ய த��றற
    மகக�ரகள ஏததம க*த��ய த��றற
சகய�சன வமயதத��ல உரத��ய த��றற
    கயசல மசலய�தன த��றற த��றற.

9

தமலசவத� வ�தன�ர வ�ரம�ன த��றற
    தமல�ட பர[ம]மனறம எய��ய த��றற
சலத��ன வ�னனலஙசக மனனன த��றற
    சசலவயடகக வ�யலC சவத��ய த��றற
தக�லத��ற கசCவலல�ன �னசன அனற
    வக�ட��கக க�யந� கழக� த��றற
க�லத��ற க�லசனயம க�யந��ய த��றற
    கயசல மசலய�தன த��றற த��றற.

(க�லத��ல = க�ல�ன�ல என�த மரவறற;)

10

6.57 6.57   தரந�வககரசர த�வ�ரம - த��றறத தரத��ணடகம - தரககயல�யம
6.57

��டட�ன நலல வ��சடய�ய த��றற
    �ரசச அறய�சம நனC�ய த��றற

1
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சடட�ன தஙகள மடய�ய த��றற
    தம�சல மத�ம அணந��ய த��றற
ஆடட�னத அஞசம அமரந��ய த��றற
    அடஙக�ர பரவமரய நகக�ய த��றற
க�டட�சன வமயதத��ல உரத��ய த��றற
    கயசல மசலய�தன த��றற த��றற.

(�ரச - உணசம நசல; சடட - கணண; ஆடட - ஆடடப�டம வ��ரள; 
ஆனத - �சவனத;) 

அதர� வசனகள அறப��ய த��றற
    ஆல நழறகழ அமரந��ய த��றற
சதர� சதரக கசழய�ய த��றற
    ச�ம�ரவமய பசம �சலவ� த��றற
எதர� உலகம அசமப��ய த��றற
    எனறம மJ� அரள வசயவ�ய த��றற
கதர�ர கதரகதக�ர கணத* த��றற
    கயசல மசலய�தன த��றற த��றற.

(சதர� - தCனசடயவதன; சதரககசழ - சCநத வJஙகங கசழ; எதர� - 
இச*யலல��;)

2

வசயய�ய கரய�ய வவளய�ய த��றற
    வசலல�� வசலவம உசடய�ய த��றற
ஐய�ய வ�ரய�ய சறய�ய த��றற
    ஆக�ய வண*ம உசடய�ய த��றற
வவயய�ய �ணய�ய அணய�ய த��றற
    தவJ�� தவளவ உசடய�ய த��றற
சகய�ர �ழல�ர வடஙக� த��றற
    கயசல மசலய�தன த��றற த��றற.

(ஐ - வயபப; �சலசம; அணய�ய - அணசமயல உளJவதன; வடஙகம - 
அழக; ஆணசம; இJசம;)

3

ஆடச உலசக உசடய�ய த��றற
    அடய�ரகக அமவ�ல�ம ஈவ�ய த��றற
சடச சறதம இல���ய த��றற
    சழந� கடலநஞசம உணட�ய த��றற
ம�டச வ�ரதம உசடய�ய த��றற
    மனனவயன சநச� மகழந��ய த��றற
க�டச வ�ரதம அரய�ய த��றற
    கயசல மசலய�தன த��றற த��றற.

(சடச - சழசச மரவ வந�த - வஞசசன;) 

4
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மனனய�ய நனC ம�லவ� த��றற
    மவ�� தமன உசடய�ய த��றற
எனனய�ய எநச� பர�தன த��றற
    ஏழன இசசதய உகப��ய த��றற
மனனய மஙசக ம*�J� த��றற
    மநதரமம �நதரமம ஆன�ய த��றற
கனனய�ர கஙசகத �சலவ� த��றற
    கயசல மசலய�தன த��றற த��றற.

(மனனய�ய - மனய�ய என��ன வரத�ல வக�ரம;
எனனய�ய = என + ய�ய = என அனசன; கனன - அழவனசம;)

5

உரய�ய உலகனகக எலல�ம த��றற
    உ*ரவவனனம ஊரவத உசடய�ய த��றற
எரய�ய வ�யவச சடதர த��றற
    ஏசம� மணட உசடய�ய த��றற
அரய�ய அமரரகடக எலல�ம த��றற
    அறதவ அடககம உசடய� த��றற
கரய�னகக ஆழயனற ஈந��ய த��றற
    கயசல மசலய�தன த��றற த��றற.

(ஏசம� மணட - இகழம�ற மணசடதய�டசட;
அடககம - நணக இரத�ல;  கரய�னகக ஆழ - ம�லககச சககரம;)

6

எணதமலம எண*ம உசடய�ய த��றற
    ஏCறய ஏறம க*த��ய த��றற
�ணதமதல ��வதத இரந��ய த��றற
    �ணவ*�டய�ழ வச* �யனC�ய த��றற
வணதமலம தமலம நமரந��ய த��றற
    தமல�ரகள தமல�ரகள தமல�ய த��றற
கணதமலம கணவ*�னற உசடய�ய த��றற
    கயசல மசலய�தன த��றற த��றற.

(��வதத - நசனதத; �ணவ*�டய�ழ = �ணவ*�ட + ய�ழ;)

7

மடய�ர சசடயன மதய�ய த��றற
    மழநற சணணத� மரதத த��றற
தடய�ர இசடஉசமய�ள �ஙக� த��றற
    தச�தத��ர க�*�சம நனC�ய த��றற
அடய�ர அடசம அறவ�ய த��றற
    அமரர �தய�J சவத��ய த��றற
கடய�ர பரமனறம எய��ய த��றற
    கயசல மசலய�தன த��றற த��றற.

8
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(மழநற சணணத� - தமன மழதம தரநற பசய; தட - உடகசக;
கடய�ர - வக�டயவர;)

த��றறசசததன அட�ரவ நனC�ய த��றற
    பணணயதன நண*ல அரய�ய த��றற
ஏறறசசககம வ�னதமல இரந��ய த��றற
    எண*�யர நற வ�யர�ய த��றற
ந�றறசசககம வJகக�ய ந��� த��றற
    ந�னமகறகம ம�றகம அரய�ய த��றற
க�றறசசககம தசசகவகலல�ம வதத� த��றற
    கயசல மசலய�தன த��றற த��றற.

(த��றறசசதத - த��றற இசசதத; ஏற - இட; ஏற என�த ஏறற 
எனC�னத. ஏறறசசககம - இட ஒலககம; க�றற இசசககம - க�றற 
ஒலககனC;)

9

1.52 1.52   தரஞ�னசம�ந�ர த�வ�ரம - தரவநடஙகJம
1.52

"மசC உசடய�ய; த��ல உசடய�ய; வ�ர சசட தமல வJரம
பசC உசடய�ய; பஞஞகதன" என(ற) உசனப த�சன அலல�ல
கசC உசடய�ர கறCம ஓர�ய; வக�ளசகயன�ல உயரந�
நசC உசடய�ர இடர கசJய�ய; வநடஙகJ[ம] தமயவதன.

1

கசனத(த) எழந� வவண தசர சழ கடல இசட நஞச�னசனத
தசனத�சனய� மடறறல சவத� தரநதய த�வ; நனசன
மனத(த) அகதத��ர ��டல ஆடல த�ண இர�ப �கலம
நசனத(த) எழவ�ர இடர கசJய�ய; வநடஙகJ[ம] தமயவதன.

2

நன அடதய வழ�டவ�ன நமல� நசனக கர�
"என அடய�ன உயசர வவதவல" என(ற) அடல கற(ற) உச�த�
வ��ன அடதய �ரவ, ந�ளம பவவ�ட நர சமககம
நன அடய�ர இடர கசJய�ய; வநடஙகJ[ம] தமயவதன.

(வவவ�ல - கவர�ல; அடல - வக�லலசக; கறற - எமன; 
�ரவ�ல - ததத�ல; பகழ�ல; ��ட�ல;)

3

மசல பரந� மனனவன�ன மகசJ ஓர ��ல மகழந��ய;
அசல பரந� கஙசக �ஙகம அவரசசட ஆரர�;
�சல பரந� �ல மகழவ�ய; �சலவ; நன ��ள நழல கழ
நசல பரந��ர இடர கசJய�ய; வநடஙகJ[ம] தமயவதன.

(பர�ல - வரமப�ல; மக�ல; வக�டத�ல; தய�னத�ல; வசய�ல; 
அவர�ல - பரக�சத�ல; நழல - ஒள; பகலடம; ஸ��னம;)

4
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��ஙகன நலல�ர, �டமம வசயவ�ர, ��ரடமம �ல தசர
தஙக நலல�ர ��டதல�ட வ��ழ கழதல வ*ஙகத
��ஙக நலல� அனபதன�டம �சலவ, நன ��ள நழல கழ
நஙக நலல�ர இடர கசJய�ய; வநடஙகJ[ம] தமயவதன.

(��ஙக - �கத; இயலப; க*ம; �டமம - �வ தவடம; வர�ம;
��ரடம - பம; ப�ம; தஙக�ல - கத��ட�ல; நசலய�கத �ஙக�ல;)

5

வரத�ன ஆகப, ��லன ஆக, தவ�ம ஓர ந�ன(க) உ*ரநத
கரத�ன ஆகக, கஙசகய�சJக கமழ சசட தமல கரந��ய;
அரத�ன ஆய ஆத த�வன அட இச*தய �ரவம
நரத�ர க�ர இடர கசJய�ய; வநடஙகJ[ம] தமயவதன.

(கரத�ன - அசனதச�யம �சடத�வன ('கரத��');
கரத�ல - மசCத�ல; கரந��ய - 'கரந�வதன' எனC வள; 
அரத�ன - வமயபவ��ரJ�ய உளJவன;)

6

கற வக�ணட�ய; மனறம ஒனC�க கடட ஓர வவஙகச*ய�ல
ம�ற வக�ணட�ர பரம எரத� மனனவதன; வக�ட தமல
ஏற வக�ணட�ய; ச�ந�ம ஈ(த) என(ற) எமவ�ரம�ன அணந�
நற வக�ணட�ர இடர கசJய�ய; வநடஙகJ[ம] தமயவதன.

(மனறம ஒனC�க கடட - அககன, வ�ய, தரம�ல ஆகய மனசCயம 
ஒனC�கச தசரதத. ம�ற - �சக; ஏற - எரத; ச�ந�ம - சந�னம;)

7

"கனறன உசச தமல வJஙகம வக�ட மதல சழ இலஙசக
அனற நனC அரககர தக�சன அர வசரக கழ அடரத��ய"
எனற நலல வ�யவம�ழய�ல ஏதத இர�ப �கலம
நனற சநவ�ர இடர கசJய�ய; வநடஙகJ[ம] தமயவதன.

(அனற�ல - �சகத�ல; தக�பத�ல; அர வசர - கயசலமசல;
அடரத�ல - நசகக�ல; வ�யவம�ழ - உணசமவம�ழ; தவ�ம;)

8

தவழ வவண வக�ம(ப) ஒசத� ம�லம, வJஙகய ந�னமகனம
சழ எஙக[ம] தநட, ஆங(க) ஓர தச�தயள ஆக நனC�ய;
தகழல வவண வக�ம(ப) அணந� வ�மம�ன தக(ட) இல�ப வ��ன அடயன
நழல வ�ழவ�ர இடர கசJய�ய; வநடஙகJ[ம] தமயவதன.

(ஒசத�ல - மறத�ல; தநட�ல - த�ட�ல; தகழல - �னற;)

9

வவஞவச�ல �ஞவச�ல ஆகக நனC தவடம இல�ச சமணம
�ஞசம இலல�ச ச�ககயரம �ததவம ஒன(ற) அறய�ர;

10

த�வ�ரம, தரவ�சகம,.....2             10. Mar. 2008              http://www.geocities.com/nayanmars 10



தஞசல இலல� வ�யவம�ழய�ல த��ததர[ம] நன அடதய
வநஞசல சவப��ர இடர கசJய�ய; வநடஙகJ[ம] தமயவதன.

(தஞச�ல - அழ�ல; வ�யவம�ழ - தவ�ம;)

நட வலல வ�ர சசடய�ன தமய வநடஙகJதச�ச
தசடர வ�ழ[ம] ம� மறகன சரபரக தக�ன, நலத��ல
ந�ட வலல �னவல ம�சல ஞ�னசம�ந�ன வச�னன
��டல �ததம ��ட வலல�ர ��வம �சCயதம.

(நட�ல - நள�ல; வ�ர சசட - நணட சசட; தசடன - வ�ரதய�ன; 
மறக - வ�ர; �னவல - ��டட; நல; �சC�ல - அழ�ல;)

11

1.116 1.116   தரஞ�னசம�ந�ர த�வ�ரம - வ��த - தரநலகணடம
1.116

அவவசனகக இவவசன ஆவமனற வச�லலம அஃ�றவர
உயவசன ந�ட�த இரப�தம உந�மகக ஊனமனதC
சகவசன வசயத எமபர�னகழல த��றறதம ந�ம அடதய�ம
வசயவசன வநவ�சமத தணடபவ�C� தரநலகணடம.

1

க�வசன இடடம கJம�ல வ��டடம கனமனத��ல
"ஏவசனய�ல எயலமன(ற) எரததர" எனற இரவ��ழதம
பவசனக வக�யத மலரட த��றறதம ந�ம அடதய�ம
தவசன வநவ�சமத தணடபவ�C� தரநலகணடம.

(க� - தச�சல. வ��டடம - த��ணடயம. ஏ வசனய�ல - அமபன 
வ��ழல�ல;)

2

மசலத�ட[ம] மழகய த��கஙகள[ம] மறவCசவயம எலல�ம
வசலத�சல ய�வ*ம வக�ணட எசம ஆணட வரசசடயர
இசலத�சலச சலமம �ணட[ம] மழவம இசவயசடயர
சசலதத எசமத தவசன தணடபவ�C� தரநலகணடம.

(வசலத�சலய�வ*ம = வசலதத அசலய� வண*ம / வசலத�சல 
ஆவ*ம; சசலதத - ஒலதத;)

3

வணணலக ஆளகனC வசச��ரரகளம தவதயரம
பணணயர எனற இர த��தம வ��ழப�டம பணணயதர
கண இசமய��ன மனறசடயர உம கழலசடநத��ம
தணணய தவசன தணடபவ�C� தரநலகணடம.

4

மறறச* இலல� மசலதரணடனன தணத��ள உசடயர
கறவCசம ஆடவக�ணட தகJ�வ��ழவதம �னசமவக�லதல�
வச�றறச* வ�ழகசக தCநத உம தரவடதய அசடநத��ம

5
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வசறவCசமத தவசன தணடபவ�C� தரநலகணடம.

(மறற இச* இலல� - தவற ஒபப இலல��;
கறற - வலசமவக�ணட;  வச�ல தச* வ�ழகசக - வச�லலப�டகC 
தச*கள �லவறதC�டம கடய வ�ழகசக; வசறற - வரதத;)

மCகக[ம] மனததசன ம�றற எம ஆவசய வறபறததப
பCபபல வ�ரம�ன தரந�டக கழப பசழய�� வண*ம
�றத� மலரவக�ட வநத உசம ஏததம �ண அடதய�ம
சCபபலத தவசன தணடபவ�C� தரநலகணடம.

(வறபறதத�ல - உறதப�டததச வச�லல�ல; வலசமப�டதத�ல;
சCபப இல இததவசன - சCப�றC இந�த தவசன;)

6

......................................................... 7

கரசவக கழததடட வ�ழகசக கடநத உம கழலடகதக
உரக மலரவக�ட வநத உசம ஏதததம ந�ம அடதய�ம
வசரவல அரககசனச சரல அடரத�ரள வசய�வதர
தரவலத தவசன தணடபவ�C� தரநலகணடம.

(வசர இல அரககன - த��ரலல�� இர�வ*ன;
தர இல இத தவசன - சவஞ�னச வசலவதச� இலல��ககம தவசன;)

8

ந�றC மலரமசச ந�னமகன ந�ர*ன வ�தவசயத
த��றCம உசடய அடய[ம] மடயம வ��டரவரயர
த��றறனம த��றறம வ��ழத வ*ஙகதம ந�ம அடதய�ம
சறCம��ம வசன தணடபவ�C� தரநலகணடம.

(ந�றCம - ம*ம; சறCம - தக��ம;)

9

ச�ககயப �டடம சமண உர ஆக உசடவய�ழநதம
��ககயம இனற இர�சலப த��கமம �றறமவடட�ர
பககமழ வக�னசCப பரசசடயர அட த��றறகனதC�ம
தககழத தவசன தணடபவ�C� தரநலகணடம.

(இர�சலப த��கம - இமசம மறசம இன�ம. 
தககழத தவசன - தககழயசனப த��லக கனலவ��கய தவசன;)

10

பCந� பCவயல த�ணஎம வசலவன கழலஅசடவ�ன
இCந� பCவஉணட�கல இசமயவர தக�னஅடககண
தCம�யல ஞ�னசம�ந�ன வசந�மழ �ததம வலல�ர
நசCந� உலகனல வ�னவர தக�வன�டம கடவதர.

11
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2.15 2.15   தரஞ�னசம�ந�ர த�வ�ரம - தரகக�C�யல
2.15

நர�தன நளசசடதமல, ஒர நசரவக�னசCத
��ர�தன, ��மசரதமல அயன��ன வ��ழம
சர�தன, சரதகழம தரக க�C�யல
ஊர�தன, என�வர ஊனம இல���தர.

(நசர - வரசச; ��ர - ம�சல; சர - பகழ; ஊனம - பCவ ம�லய கசCகள;)

1

மதய�தன, வரஅரதவ�டடன மத�ஞ தசர
வதய�தன, வதயசட தவதயர��ம வ��ழம
வநதய�தன, நரவயலசழ தரக க�C�யல
�தய�தன, என�வர ��வம இல���தர.

(மத - பசCசசநதரன; அரவ - ��மப; மத�ம - ஊமத�மப; வதய�ன - 
ஊழ�னவன; வநத - நத, வசலவம;)

2

வண*�தன, வண*வர ஏதத வரமபஞ சர
மண*�தன, மணணசட வ�ழம உயரகவகலல�ம
கண*�தன, கடவ��ழலசழ தரக க�C�யல
எண*�தன, என�வர ஏ�ம இல���தர.

(மண - மணணலகம; கட - ம*ம; எண*�ன - உளJததலரப�வன; 
எணண�றகப வ��ரJ�யரப�வன; ஏ�ம - கறCம, தகட, தன�ம;)

3

��ய�தன, �நச�யம ஆகய �னசமகள
ஆய�தன, ஆயநல அன�ரக(க) அணய�தன,
தசய�தன, சர தகழம தரக க�C�யல
தமய�தன, என�வர தமல வசன தமவ�தவ.

(அணய�ன - மக அரகல இரப�வன; தசய�ன - வ��சலவல இரப�வன; 
தமவ�ல - வ��ரநத�ல;)

4

கசலய�தன, கசலமல வசமவ��ற கயல�ய
மசலய�தன, மசல�வர மமமதல ம�யவத�
சசலய�தன, சர தகழம தரக க�C�யல
நசலய�தன, என�வர தமல வசன நலல�தவ.

(கசலய�ன - ஞ�ன வடவனன; மசல�வர - த��ரவசய�வர; சசல - வல;) 

5

ஆறC�தன, ஆCண வசஞசசட ஆடர(வ)
ஏறC�தன, ஏழலகம இசமதய�ரகளம
த��றC�தன, வ��ழல தகழம தரக க�C�யல
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நறC�தன, என�வர தமல வசன நலல�தவ.

(ஆற - வழ; ஆறC�ன - தவ��கம வழயனன; ஆடரவ - ஆடம ��மப; ஏறC�ன 
- ��ஙகயவன; இசமதய�ர - த�வர; நறC�ன - தரநறசC அணந�வன;)

தசரத��தன தவசன த�யந�Cத, த�வரகள
ஏத��தன, ஏததநன ம�மனவரக(க) இடர
க�த��தன, க�ரவயல சழ தரக க�C�யல
ஆரத��தன, என�வர தமல வசன ஆட�தவ*.

(ஏதத�ல = பகழ�ல; ஏத��ன - பகழப�ட�வன; ஆரத�ல - நசC�ல; ஆட� - 
வவலல�;
* "அடர�தவ" எனறம ��டம. அடர� - ��கக�;)

7

கடத��தன க�லசனக க�ல�ற, கயல�யம
எடத��சன ஏ�ம�கம மனவரக கடர
வகடத��தன, தகழ கJரம தரக க�C�யல
அடத��தன, என�வர தமல வசன ஆட�தவ*.

(கடத��ன - தக�பதத உச�த��ன; ஏ�ம ஆக மனவர - என�த இசசகக�க 
ஏ�ம�கமமனவர எனற வந�த; இர�வ*னகக ஏ�ம (தன�ம) ஆகம�றம 
மனவரகளகக இடரவகடம�றம வசய�வன; தகழ - (ஒளரம) நCம;
* "அடர�தவ" எனறம ��டம. அடர� - ��கக�;)

8

பசCய�தன, த�ணய ��டவல�(ட) இனனசச
மசCய�தன, ம�வல�ட ந�னமகன க�*��
இசCய�தன, எழல தகழம தரக க�C�யல
உசCவ�தன, என�வர தமல வசன ஓடதம.

(இசச மசCய�ன - ச�மதவ�த�வன; இசCய�ன - இசCவன; எஙகம 
�ஙகயவன;)

9

வசடய�ரம பனசமண சவரத��ரகளம
�டய�ரம ��வகள த�சசப �யனலசல
கடய�ரம பமவ��ழலசழ தரக க�C�யல
கடய�ரங வக�ளசகயன�ரக(க) இலசல கறCதம.

(வசட - தந�றCம; சவரத��ரகள - தவரடடய உசடயசன உடத�வரகள - 

ப78ததரகள; �ட - �சக; பம; கட - ம*ம;. கட ஆரம வக�ளசக - 
�லவ�சம பரயம வர�ம; கறCம - ஆ*வம ம�லயன;)

10

ஏயந�சர எழலதகழம தரக க�C�யல
ஆயந� சர�ன அட ஏதத அரளவ�றC
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��யந�நரக க�ழயள ஞ�னசம�ந�ன வச�ல
வ�யந�வ�(ற) ஏததவ�ர வ�னல க�ளவ�தர.

(ஏயந� - வ��ரநதய. ஆயந� சர - தவ��கமஙகளள ஆர�யப�டட பகழ. 
��யந� நரகக�ழ - நரவJம மகக க�ழப�த; வ�யந�வ�ற - இயனC அJவல;)

5.92 5.92   தரந�வககரசர த�வ�ரம - வ��த - க�ல��சத தரககறநவ��சக
5.92

கணடவக�ள அரய�சனக கனவததப
�ணட ந�னவசய� ��ழசம தகடடதரல
வக�ணட ��ண வக�டவக�டட ��Jம சகக
வக�ணட வ��ணடசரத தனனலஞ சழதல.

(சழல - சழ�த�யஙகள;)

1

நடககததளளம நசகயளம நம�ரககக
கடககக கலலவடம இடவ�ரகடகக
வக�டககக வக�ளக என உசரப��ரகசJ
இடககண வசயயப வ�றர இஙக நஙகதம.

(கலலவடம - மண ம�சலத��னC உரததர�கக ம�சல; �சC எனனம�ம;)

2

க�ரவக�ள வக�னசCக கடமலரக கணணய�ன
சரவக�ள ந�மம சவவனன(ற) அரறறவ�ர
ஆரகJ�கலம ஆக அவரகசJ
நரகள ச�ரப வ�றர இஙக நஙகதம.

3

ச�றறதனன சசட நளமடச சஙகரன
சறCம க�மனகண சவத�வன தசவட
ஆறCவம களப�டட மனத�ர�யப
த��றற என(ற) உசரப��ர பசட த��கதல.

4

இசC என வச�ல மCதவல நமன ததவர
பசCயம ��மபம உசடப வ�ரம�ன �மர
நCவம ந�றய நலநறம ச�நதலம
நசCய ந(ற) அணவ�ர எதர வசலலதல.

5

வ�ம த�வன வJநகர சவகலம
க�மம ஒன(ற) இலர�யக சகவJகவக�ட
��மம த�மம �ணநறஞ ச�ந�மம
ஏமமம பசனவ�ர எதர வசலலதல.

(வ�மத�வன - சவன. ச��சவமரததய�கய இசCவனத வடகக தந�ககய 
தரமகம வ�மத�வமகம எனப�டம; ��மம -ம�சல; ஏமம - தரநறறகக�பப;)

6
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�சடயம ��சமம �றறய சகயனர
அசடயனமன நமத ஈசன அடயசர
வசடவக�ள ஊரதயன�ன அடய�ரகழ�ம
பசடபக�த நர த��றறதய த��மதன.
 

7

வசசச ஆவதம தவடசகசம ஆவதம
நசசல ந(ற) அணவ�சர நசனப�த�
அசசம எயத அரகச*ய�த நர
பசசச பககவன அன�சரப த�ணதம.

(வசசச - வதச�, ஞ�னம, கலவ; தவடசகசம - �கத, வரமபந�னசம; 
நசசல - ந�தட�றம; அரக அச*ய�த - �ககம வசலல�மல;)

8

இனனம தகணமன இJமபசC சடய
மனனன ���ம மனததடன ஏததவ�ர
மனனம அஞவசழத��கய மநதரம
�னனல ஒனற வலல�சரயம ச�ரதல.

9

மறறம தகணமன மனப�ரப(ப) ஒன(ற) இனறச
சறறம பசய நறவC�ட தக�வ*ம
ஒறசC ஏ(ற) உசடய�ன அடதய அல�ல
�ற(ற) ஒன(ற) இலலகள தமல �சட த��கதல.

(�ரபப - இயககம (movement); மனப�ரபப - மனததல பறத ஒர நசனபப;) 

10

அரககன ஈசரந�சலயம ஓர ��ளன�ல
வநரகக ஊனற இடட�ன�மர நறகலம
சரகவகன�த அஙகப த�ரமனகள மறற[ம]நர
சரகவகனற சடர�னகழல சடதம.

(ஈசரந�சல - �ததத�சல; சரகக - ��சத��ல பணத�ல; சடம - சடம 
என�த நணடத;)

11

3.4 3.4   தரஞ�னசம�ந�ர த�வ�ரம - தரஆவடதசC
3.4

இடரனம �Jரனம எனதற தந�ய
வ��டரனம உனகழல வ��ழவ�ழதவன
கடல�னல அமவ��ட கலந� நஞசச
மடறனல அடககய தவதயதன

இததவ� எசம ஆளம�ற ஈவத ஒனற எமகக  இலசலதயல
அததவ� உனத இனனரள ஆவடதசC அரதன.

1

வ�ழனம ச�வனம வரநதனம த��ய 2

த�வ�ரம, தரவ�சகம,.....2             10. Mar. 2008              http://www.geocities.com/nayanmars 16



வழனம உனகழல வடதவன அலதலன
��ழஇJம �டம பனல �யஙக வசனனப
த��ழஇJ மத சவத� பணணயதன

இததவ� எசம ஆளம�ற ஈவத ஒனற எமகக  இலசலதயல
அததவ� உனத இனனரள ஆவடதசC அரதன.

நனவனம கனவனம நம�� உனசன
மனவனம வழ�டல மCதவன அமம�ன
பனலவர நறஙவக�னசCப த���ணந�
கனலஎர அனலபலக சகயவதன

இததவ� எசம ஆளம�ற ஈவத ஒனற எமகக  இலசலதயல
அததவ� உனத இனனரள ஆவடதசC அரதன.

3

தமமவல� டரநதயர த��னறடனம
அமமலர அடயல�ல அரறC�வ�னந�க
சகமமலக வரசசலக கச*வய�னறன�ல
மமமதள எரஎழ மனந�வதன

இததவ� எசம ஆளம�ற ஈவத ஒனற எமகக  இலசலதயல
அததவ� உனத இனனரள ஆவடதசC அரதன.

4

சகயத வழனம கழவறனம
வசயகழல அடயல�ல சநச�வசயதயன
வக�யயண நறமலர கல�யவசனன
சமயண மடறசட மசCயவதன

இததவ� எசம ஆளம�ற ஈவத ஒனற எமகக  இலசலதயல
அததவ� உனத இனனரள ஆவடதசC அரதன.

5

வவநதயர த��னறதய�ர வவரவறனம
எந��யஉன னடயல�ல ஏத��வ�னந�
ஐந�சல யரவவக�ண டசரககசசத�
சந�வவண வ��டயண சஙகரதன

இததவ� எசம ஆளம�ற ஈவத ஒனற எமகக  இலசலதயல
அததவ� உனத இனனரள ஆவடதசC அரதன.

6

வவபவ��ட வரவதய�ர வசனவரனம
அப��வன அடயல�ல அரறC�வ�னந�
ஒபபசட ஒரவசன உரவழய
அப�ட அழவலழ வழத�வதன

7
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இததவ� எசம ஆளம�ற ஈவத ஒனற எமகக  இலசலதயல
அததவ� உனத இனனரள ஆவடதசC அரதன.

த�ரடர வ�ரகஓர பணவரனம
சரசடக கழலஅல�ல சநச�வசயதயன
ஏரசட மணமட இர�வ*சன
ஆரடர �டவசர அடரத�வதன

இததவ� எசம ஆளம�ற ஈவத ஒனற எமகக  இலசலதயல
அததவ� உனத இனனரள ஆவடதசC அரதன.

8

உணணனம �சபபனம உCஙகனமநன
ஒணமலர அடயல�ல உசரய�வ�னந�க
கண*னம கடகமழ ��மசரதமல
அண*லம அJப�ர ��யவதன

இததவ� எசம ஆளம�ற ஈவத ஒனற எமகக  இலசலதயல
அததவ� உனத இனனரள ஆவடதசC அரதன.

9

பதவ��ட மயஙகதய�ர பணவரனம
அத��வன னடயல�ல அரறC�வ�னந�ப
பத�ரம சம*ரம பCனஉசரககப
�த�ரகட கரளவசயத �யனCவதன

இததவ� எசம ஆளம�ற ஈவத ஒனற எமகக  இலசலதயல
அததவ� உனத இனனரள ஆவடதசC அரதன.

10

அசலபனல ஆவட தசCஅமரந�
இசலநசன தவற�சட எமஇசCசய
நலமக ஞ�னசம �ந�னவச�னன
வசலயசட அரந�மழ ம�சலவலல�ர

வசனய�யன நஙகபத��ய வண*வர வயனலகம
நசலய�கமன ஏறவர நலமசச நசலயலதர.

11

2.24 2.24   தரஞ�னசம�ந�ர த�வ�ரம - தரந�தகசசரம
2.24

வ��னதநர�ர தமனயதன பரயம
மனதநர சசடய�ய வசர க�வரயன
நனனர வயல ந�தகசசர நகரன
மனதன என வலவசன ம�யந�றதம.

(ஏர�ல / தநர�ல - ஒத�ல; வசர - ம*ம; மன - அரசன; �சலவன;)

1
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சCவ�ர பரமனற எரயச சசலயல
உC வ�ரகச* உயத�வதன உயரம
நCவ�ர வ��ழல ந�தகசசர நகரள
அCவ� என வலவசன ஆசறதம.

(சCவ�ர - சCகக��வர; சசலயல உC - வலலல வ��ரந�; வ�ர கச* - 
நணட அமப; நCவ - த�ன; அCவன - �ரமவச�ர�ன; ஆச - கறCம;) 

2

கலல�ல நழல தமயவதன கரமபன
வலல�ன எழல தவவ வழத�வதன
நலல�ர வ��ழ ந�தகசசர நகரல
வசலவ� என வலவசன த�யந�றதம.

3

நகவ�ன மததய�ட அரவம பனலம
�கவ�ர சசடயன மடய�ய �Jவம
நகவ�ர வ��ழல ந�தகசசர நகரள
�கவ� என வலவசன �றCறதம.

(நக வ�ன மத - வJஙகம வணணல ஊரம தஙகள; �Jவம - மலசல; �கவ� 
- கடவதJ;)

4

கசலம�ன மறயம கனலம மழவம
நசலய�கய சகயனதன நகழம
நலம�கய ந�தகசசர நகரள
�சலவ� என வலவசன��ன அறதம.

(கசலம�னமற - ஆண ம�னகனற;)

5

கசரய�ர கழல�ட நடங கலவ
வசரய�ன மகள க�* மகழந�வதன
நசரய�ர வசடதயற ந�தகசசரத(த) எம
அசரதச என நஙகம அரநதயதர.

(வசரய�ன - இம�சல ர�சன; நசர - வவணசம; அசரதச - அரசதன;)

6

மசடய�ர�ர வவண�சலவக�ண(ட) உலகல
கசடய�ர �லவக�ண(ட) உழல க�ர*தன
நசடய�ர�ர ந�தகசசர நகரள
சசடய� என வலவசன��ன அறதம.

(மசட - பல�ல; ந�றCம; கசட - கசட வ�யல; க�ர*ன - ம�லவன; நசட 
- ஒழககம;)

7

த�வ�ரம, தரவ�சகம,.....2             10. Mar. 2008              http://www.geocities.com/nayanmars 19



ஓய�� அரககன ஒடந�லC
நய� ரரளவசயத நகழந�வதன
வ�ய�ர வழததவர ந�தகசசரத
��தய என வலவசன��ன அறதம.

(ஆரரள - பர*கரச*; வ�ய�ர வழததவர - வ�ய�ரப��டந வ��ணடர; 
ந�தகசசரத��தய  - ந�தகசசரத(த) ஆதய / ந�தகசசரத ��தய ;  ஆய = 
��ய;)

8

வநடய�வன�ட ந�னமகன தநடலCச
சடம�ல எரய�ய நமர தச�தயதன
நடம� வயல ந�தகசசர நகதர
இடம� உசCவ�ய என இனபறதம.

(தநடல - த�ட�ல; ம�ல - வ�ரய; நட - ந�றற நடகனC; ம� வயல - நள கழன;)

9

மலம��வய சகவய�ட மணசடய(த) உண
கலம ��வயர கடடசர வட(ட) உலகல
நலம ��வய ந�தகசசர நகரள
சலம�� எனத தவசன த�யந�றதம.

(மலம ��வய - அழககப �ரவய; மணசடயத உணகலம ��வயர - மணசட எனC 
வ�யர உசடய உணகலம ஏநதம தவசனயசடயவரகள; கடடசர - வ��ய;)

10

கலம�ர கடலசழ�ர க�ழயரதக�ன
�லம�ர�ர வசந�மழன வரகன
நலம�ர�ர ந�தகசசரத(த) அரசனச
வச�ல ம�சலகள வச�லல நல� வசனதய.

(வரகன - அறஞன; நல� - நலல�;)

11

4.66 4.66   தரந�வககரசர த�வ�ரம - தரந�தகசசரம
4.66

கசசசதசர அரவர த��லம   கசCயண மடCர த��லம
பசசசவக�ண டண�ர த��லம   த�ரர J�Jர த��லம
இசசசய�ல மலரகள தவ   இரவவ�ட �கலந �மசம
நசசவ�ரக கனயர த��லம   ந�கவச சரவ ன�தர.

(கசசச தசர அரவர - அரவககசசச உடத�வர; நசசவ�ர - வரமபவ�ர;)

1

தவடற தவடர ஆக   வசயதன� வடய��ர த��லம
க�டற �தயர த��லம   கடபனற கஙசக நஙசக
தசவடற சசடயர த��லம   தவசன தரகக வலல

2
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ந�டற பகழர த��லம   ந�கவச சரவ ன�தர.

(க�ட - சடக�ட; தசட - வ�ரசம; அழக; எறத�ல - ஒளவச�ல;)

கறறச* வலல ��கக   கடயரண வசறC�ர த��லம
வ��றறச*ப ���ர த��லம   பலய�ள உசடயர த��லம
வச�றறச* ம�சல வக�ணட   வ��ழவ�ழ வ�ரகட வகலல�ம
நறறச* ய�வர த��லம   ந�கவச சரவ ன�தர.

(கல + தச* + வல - தமரமசலய�கய (த��ரககத) தச*ககரவய�ன 
வல; கட அரண - க�வல மமமதல; வ��ன தச*ப ���ம - வ��னசன ஒத� 
தரவட; அ�ள - த��ல; வச�றறச* ம�சல - ��ம�சல;)

3

வக�ம�ன�ள ��கர த��லம   வக�டயசட வசடயர த��லம
வசமவ��ன�ர உரவர த��லம   தகழதர நறCர த��லம
எமபர�ன எமசம ஆளம   இசCவதன எனற �மசம
நமபவ�ரக கன�ர த��லம   ந�கவச சரவ ன�தர.

(வக�மப - பஙவக�மப (twig); அனன�ள - நகரத�வள; வக�டயசடவசடயர - 
இட�கவக�ட உசடயவர; நமபவ�ர - வரமபவ�ர;)

4

கடகர உரயர த��லம   கனலமழ வ�Jர த��லம
�டஅர வசரயர த��லம   ��ரடம �லவங கடக
கடமசட மழவம ஆரப�க   களகள ��ட ந�ளம
நடநவல அடகள த��லம   ந�கவச சரவ ன�தர.

(கடகர உரயர - ம�ய�சனத த��லடத�வர; �டஅரவ அசரயர - 
�டதச�யசடய ��மச�த �ன இசடயல கடடயவர. ��ரடம - ப�ம; 
கடமசட மழவம - 'கடமழ�' எனC வ�ததயம; கள - த�ய;)

5

பசCயற சசடயர த��லம   வ�ணவ*�ர ��கர த��லம
மசCயற வம�ழயர த��லம   ம�லமசC யவன� தன�டம
மசCமசC அமரர கட   மடகJ�ல வ*ஙக நனC
நCவமர கழலர த��லம   ந�கவச சரவ ன�தர.

(மசCயவன - பரமன; நCவ - த�ன;)

6

வஞசகரக கரயர த��லம   மரவதன�ரக வகளயர த��லம
கஞசரத தரயர த��லம   கறறசனக கசமப�ர த��லம
வஞசசயர இரய அனற   தவசலவ�ய வநவ� ழந�
நஞசண மடறCர த��லம   ந�கவச சரவ ன�தர.

(மரவதன�ர - அனத��ட அசடந�வரகள; கஞசரம - ய�சன; உர - த��ல; 

7
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கசமப�ர - அழப�ர; வஞசசயர - வஞசசயர ம�லய த�வரகள; இர�ல - 
அஞச ஓட�ல; தவசல - கடல;)

த��கம�ர தம�ட வக�ஙசக   ப*ர�ர பன�ர த��லம
தவகம�ர வசடயர த��லம   வவணவ��ட ய�ட தமனப
��கம�ல உசடயர த��லம   �ரப�� வலலர த��லம
ந�கந�ண உசடயர த��லம   ந�கவசச சரவ ன�தர.

(த��கம - இன�ம. தம�ட - தரகசக; �ரப�� வல - தமரவல;)

8

வக�ககசர ��Jம வச*   ��ணவசய கழகர த��லம
அககசர அணவர த��லம   ஐந�சல அரவர த��லம
வககசர அமரவர த��லம   ம��சர சமயல வசயயம
நககசர உரவர த��லம   ந�கவச சரவ ன�தர.

(வக�ககசர ��Jம வச* - இசசககரவகள; கழகர - அழகர; இசJயவர; 
அகக - சஙக மண; அசர - இசட; ஐந�சல அரவ - ஐநத �சல ந�கம; 
வககசர - தரவககசர எனC �லம; நகக - நரவ�*ம;)

9

வனசமய�ல பரஙகள மனறம   வவந�ழல வரத��ர த��லம
�னசமய�ல அமரர �ஙகள   �சலவரககம �சலவர த��லம
வனசமய�ல மசலவய டத��ன   வலயசனத வ��சலவத ��ஙதக
நனசமய�ல அளப�ர த��லம   ந�கவச சரவ ன�தர.

(வனசம - வலவனசம; வனசம - ஆறCல; வலசம; வல - வலசம;)

10

7.1 7.1   சந�ரர த�வ�ரம - தரவவணவ*யநலலர
7.1

பத�� பசCசட வ�ரம�தன அரJ�J� 
எத��ன மCவ�த� நசனககனதCன மனததனசன 
சவத��ய வ�ணச*தவ�ன��ல வவணவ*யநலலர அரளதசCயள 
அத�� உனகக ஆJ�ய இன அலதலன எனல ஆதம.

1

ந�தயன �லந�ளம நசனபபனற மனததனசனப 
த�ய�யத தரநவ�யதத�ன வ�Cல�க� அரளவ�றதCன 
தவய�ர வ�ணச*தவ�ன��ல வவணவ*யநலலர அரடடசCயள 
ஆய� உனகக ஆJ�ய இன அலதலன எனல ஆதம.

2

மனதன மCவ�த� நசனககனதCன மனததனசனப 
வ��னதன மண��தன வயரமதம வ��ரதநத 
மனன�ர வ�ணச*தவ�ன��ல வவணவ*யநலலர அரடடசCயள 
அனதன உனகக ஆJ�ய இன அலதலன எனல ஆதம.

3
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மடதயன இனப பCதவன வ�றன மதவன வ�றCம ஊரத 
வக�டதயன �ல வ��யதய உசரபத�சனக கறகவக�ளந 
வசடய�ர வ�ணச*தவ�ன��ல வவணவ*யநலலர அரடடசCயள 
அடதகள உனகக�J�ய இன அலதலன எனல ஆதம.

4

���ம �ணவ�ரகள வ�ற�ணடம அத �ணய�ய 
ஆ�ன வ��ரJ�தனன அறவலதலன அரJ�J� 
����ர வ�ணச*தவ�ன��ல வவணவ*யநலலர அரடடசCயள 
ஆத உனகக�J�ய இனஅலதலன எனல ஆதம.

5

�ண*�ர மதசட �ழல த��லம தரதமன
எண*�ர பர[ம]மனறம எர உண* நசக வசய��ய 
மண*�ர வ�ணச*தவ�ன��ல வவணவ*யநலலர அரடடசCயள 
அண*� உனகக�J�ய இன அலதலன எனல ஆதம.

6

ஊன�ய உயர�ன�ய உடல�ன�ய உலக�ன�ய 
வ�ன�ய நலன�ன�ய கடல�ன�ய மசலய�ன�ய 
த�ன�ர வ�ணச*தவ�ன��ல வவணவ*யநலலர அரடடசCயள 
ஆன�ய உனகக�J�ய இன அலதலன எனல ஆதம.

7

ஏறC�ர பரமமனறம எர உண*ச சசல வ��டட�ய 
த�றC��ன வச�லலத தரதவதன� வசககர வ�னநர 
ஏறC�ய வ�ணச*தவ�ன��ல வவணவ*யநலலர அரடடசCயள
ஆறC�ய உனகக�J�ய இன அலதலன எனல ஆதம.

(வசககர - ஆகவ�யர�ய, சசடசயக கறத�த; வ�ன நர - கஙசக; 
ஆறC�ய - நனவனற ஆனவதன;)

8

மழவ�ள வலனஏநத மசCஓத மஙசக�ஙக� 
வ��ழவ�ரவர தயர�யன தரத�ல உன வ��ழதல 
வசழவ�ர வ�ணச*தவ�ன��ல வவணவ*யநலலர அரடடசCயள 
அழக� உனகக�J�ய இன அலதலன எனல ஆதம.

9

க�ரர பனவலயதக கசர கலலத தசரக சகய�ல 
��ரர பகவழயதத தகழ�னம� மணயநதச 
சரர வ�ணச*தவ�ன��ல வவணவ*யநலலர அரடடசCயள 
ஆரரனஎம வ�ரம�றக�ள அலதலன எனல ஆதம.

(இததரப��டல �மசமபபCர த��லவம, இசCவசனப �டரகசகயலம சவதத 
அரளச வசய� தரககசடகக�பப.)

10

7.39 7.39   சந�ரர த�வ�ரம - தரதவ��ணடத வ��சக
7.39
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தலசலவ�ழ அந�*ர�ம அடய�ரககம அடதயன
    தரநல கணடததக கயவன�ரக கடதயன
இலசலதய எனன�� இயற�சகககம அடதயன
    இசJய�னCன கடம�Cன அடய�ரககம அடதயன
வவலலம� மகவலல வமயபவ��ரளக கடதயன
    வரவ��ழலசழ கனசCய�ர வCனமணடற கடதயன
அலலவமன மலசலயந��ர அமரநதக கடதயன
    ஆரரன ஆரரல அமம�னக க�தJ. 

1

இசலமலந� தவலநமப எற�த�ற கடதயன
    ஏன�த ந��னCன அடய�ரககம அடதயன
கசலமலந� சரநமப கண*ப�ற கடதயன
    கடவரற கலயனCன அடய�ரககம அடதயன
மசலமலந� த��ளவளJல ம�னககஞ ச�Cன
    எஞச�� வ�டட�யன அடய�ரககம அடதயன
அசலமலந� பனலமஙசக ஆன�யற கடதயன
    ஆரரன ஆரரல அமம�னக க�தJ.

2

மமசமய�ல உலக�ணட மரததககம அடதயன
    மரகனககம உரததர �ச�தககம அடதயன
வசமசமதய தரந�சJப த��வ�றகம அடதயன
    தரககறபபத வ��ணடர�ம அடய�ரககம அடதயன
வமயமசமதய தரதமன வழ�ட� நறக
    வவகணவடழந� ��ச���ள மழவன�ல எறந�
அமசமய�ன அடசசணடப வ�ரம�னக கடதயன
    ஆரரன ஆரரல அமம�னக க�தJ.

3

தரநனC வசமசமதய வசமசமய�க வக�ணட
    தரந�வக கசரயனCன அடய�ரககம அடதயன
வ�ரநமப கலசசசC�ன அடய�ரககம அடதயன
    வ�ரமழசலக கறம�றகம த�ய�ரககம அடதயன
ஒரநமப அபபத அடய�ரககம அடதயன
    ஒலபனலசழ ச�த�மஙசக நலநககற கடதயன
அரநமப நமநநத யடய�ரககம அடதயன
    ஆரரன ஆரரல அமம�னக க�தJ.

4

வம�C� வரவணட ம*[ம]ந�C மலரம
    மதமலரநற வக�னசCய�ன அடயல�ற த�*�
எமபர�ன சம�ந�ன அடய�ரககம அடதயன
    ஏயரதக�ன கலகக�மன அடய�ரககம அடதயன
நமபர�ன தரமலன அடய�ரககம அடதயன
    ந�டடமக �ணடககம மரககறகம அடதயன
அம�ர�ன தச�ம�ச ம�Cனககம அடதயன
    ஆரரன ஆரரல அமம�னக க�தJ.

5
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வ�ரவக�ணட வனமசலய�ள உசம�ஙகன கழதல
    மCவ�த கலவலறந� ச�ககயறகம அடதயன
சரவக�ணட பகழவளJல சCபபலககம அடதயன
    வசஙக�டடங கடதமய சறதவ��ணடற கடதயன
க�ரவக�ணட வக�சடககழறற Cறவ�றகம அடதயன
    கடறக�ழக க*ந��ன அடய�ரககம அடதயன
ஆரவக�ணட தவறகறCன கJநச�கதக�ன அடதயன
    ஆரரன ஆரரல அமம�னக க�தJ. 

(வ�ர - கசச. வனம - அழக. சர - சCபப. க�ரவக�ணட - தமகம த��னC. 
ஆர - கரசம. கJநச�, ஊரப வ�யர;)

6

வ��யயடசம இலல�� பலவரககம அடதயன
    வ��ழறகரவரத தஞசய பகழசதச�ழற கடதயன
வமயயடய�ன நரசஙக மசனயசரயற கடதயன
    வரதசரசழ கடலந�சக அத�த�ற கடதயன
சக�டந� வரசசலய�ன கலககம�ன கலயன
    கழறசதத வரஞசசயரதக�ன அடய�ரககம அடதயன
ஐயடகள க�டவரதக�ன அடய�ரககம அடதயன
    ஆரரன ஆரரல அமம�னக க�தJ.

(வரசசல - கடடப�டட அசமந� வல;  வரஞசச - ஊரபவ�யர. 
`வரஞசசயரதக�ன கழற சதத` என ம�றற உசரகக;)

7

கசCககணடன கழலடதய க�பபகவக�ண டரந�
    க*மபலல நமபககம க�ரககம அடதயன
நசCகவக�ணட சநச�ய�ன வநலதவல வவனC
    நனCசர வநடம�Cன அடய�ரககம அடதயன
தசCகவக�ணட வசம�வJம இரJகறறஞ தச�தத
    வ��னமயசல வ�யல�ன அடய�ரககம அடதயன
அசCகவக�ணட தவலநமப மசனயடவ�ற கடதயன
    ஆரரன ஆரரல அமம�னக க�தJ. 

(நசCகவக�ணட, தசCகவக�ணட, அசCகதக�ணட - மனறலம ககர ஒறற, 
வரத�ல வக�ரம;)

8

கடலசழந� உலவகல�ங க�ககனC வ�ரம�ன
    க�டவரதக�ன கழறசஙகன அடய�ரககம அடதயன
மடலசழந� ��ரநமப இடஙகழககம �ஞசச
    மனனவன�ஞ வசரததச*�ன அடய�ரககம அடதயன
பசடசழந� பலய�ளதமல அரவ�ட ஆட
    வ��னனடகதக மனமசவத� பகழததச*ககம அடதயன
அடலசழந� தவலநமப தக�டபலககம அடதயன

9
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    ஆரரன ஆரரல அமம�னக க�தJ.

(மடல - இ�ழ; ��ர - ம�சல; அ�ள - த��ல; 'ஆட' எனCத வ�யர. அடல - 
வவறற;)

�த�ர�யப �ணவ�ரகள எலல�ரககம அடதயன
    �ரமசனதய ��டவ�ர அடய�ரககம அடதயன
சத�தச�ச சவன��தல சவத��ரககம அடதயன
    தரவ�ரரப பCந��ரகள எலல�ரககம அடதயன
மபத��தந தரதமன தணடவ�ரக கடதயன
    மழநற பசய மனவரககம அடதயன
அப��லம அடசச�ரந��ர அடய�ரககம அடதயன
    ஆரரன ஆரரல அமம�னக க�தJ. 

10

மனனயசர மசCந�வன நனCவரப பசல
    வரவசJய�ள ம�னககம தநசனககம அடதயன
வ�னனவன�ய உலக�ணட வசஙக*�ற கடதயன
    தரநல கணடததப ��*ன�ரக கடதயன
எனனவன�ம அரனடதய அசடநதடட சசடயன
    இசசஞ�ன க��லன தரந�வ லரகதக�ன 
அனனவன�ம ஆரரன அடசமதகட டவப��ர
    ஆரரல அமம�னக கன�ர� வ�தர.

(எனனவன - எனகக உரயவன; க��லன - மகன;)

11

8.37 8.37   தரவ�சகம - படத� �தத
8.37

உம�ரகட கரதச, ஒழவC நசCந� தய�கதம, ஊறசCதயன �னகக 
வமவ�னப �ழதவ�ன கடமழ ��ணட வ�ழவC வ�ழவத� மரநத� 
வசமவ��ரள தணதவ, சரசடக கழதல, வசலவதம சவவ�ரம�தன, 
எமவ��ரட டனசனச சகவகனப படதத�ன எஙவகழந �ரளவ தனதய. 

(ஊறசCதயன - அழககசன உசடதயன; மரநத - அம�ம; )

1

வசடவட� தகந� வண*வர தக�தவ, வசனயதனன உசடயவமயப வ��ரதJ,
மசடவட� �டதயன மத�C மண*�ய மழபபழக கரமச�யற கடநத 
கசட�ட� வண*ம க�தவ�சன ஆணட கடவதJ, கரச*ம� கடதல, 
இசடவட� தனசனச சகவகனப படதத�ன எஙவகழந �ரளவ தனதய.

2

அமசமதய அப��, ஒபபல� மணதய, அனபனல வசJந� ஆரமத�, 
வ��யமசமதய வ�ரககப, வ��ழதசனச சரககம பழத�சலப பசலயதனன �னககச 

வசமசமதய ஆய சவ��ம அளத� வசலவதம, சவவ�ரம�தன, 
இமசமதய உனசனச சகவகனப படதத�ன எஙவகழந �ரளவ தனதய.

3
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அரளசடச சடதர, அளந�த��ர கனதய, வ�ரநதCல அரந�வரக கரதச, 
வ��ரளசடக கசலதய, பகழசசசயக கடந� த��கதம, தய�கததன வ��லதவ 
வ�ரளடத �டய�ர சநச�யட பகந� வசலவதம, சவவ�ரம�தன, 
இரளடத தனசனச சகவகனப படதத�ன எஙவகழந �ரளவ தனதய.

(வ��ரளசடக கசல - வமயநநல; வ�ரள - வ�ளவ;)

4

ஒபபனக கலல� ஒரவதன, அடதயன உளJததள ஒளரகனC ஒளதய, 
வமயப��ம அறய� வறல தயறக வழமய �ளத�த��ர அனத�,
வசபப�ற கரய வசழஞசடர மரதத, வசலவதம, சவவ�ரம�தன,
எயபபடத தனசனச சகவகனப படதத�ன எஙவகழந �ரளவ தனதய. 

(வறல - வ�ரசமயல; எயபபடதத - இசJபபனகண;)

5

அCசவதயன மனதம தக�யல�க வக�ணட�ண(ட) அJவல� ஆனந� மரளப 
பCவதவர அறதவ�ன கடமழ ��ணட பஞஞக�, வ�ரயஎம வ��ரதJ, 
தCவதல கணட க�டசதய, அடதயன வசலவதம, சவவ�ரம�தன, 
இCவதல உனசனச சகவகனப படதத�ன எஙவகழந �ரளவ தனதய. 

(அCசவ - தச*யல; தCவ - தCபப, - அறய�சம நஙகய நசல; இCவ - 
இறத - மடவ; )

6

��சதவர அறககம �ழமவ��ரள �னசனப �றறம� Cடயதனற கரளப 
பசசன உகநவ�ன சநச�யட பகநத பஙகழல க�டடய வ��ரதJ, 
த�சசட வJகதக, வசழஞசடர மரதத, வசலவதம, சவவ�ரம�தன, 
ஈசதன, உனசனச சகவகனப படதத�ன எஙவகழந �ரளவ தனதய.

7

அத�தன, அணடர அணடம�ய நனC ஆததய, ய�தமஈ றலல�ச 
சத�தன, �த�ர சகவகனப படத� வசலவதம, சவவ�ரம�தன, 
பத�தன, எலல� உயரம�யத �சழததப பசழத�சவ அலசலய�ய நறகம 
எத�தன, உனசனச சகவகனப படதத�ன எஙவகழந �ரளவ தனதய. 

(எத�ன - சழசசயசடவன; )

8

��லநசனத தடடம ��யனஞ ச�லப �ரநதந ��வதய னசடய 
ஊனசன உரகக, உளவJ�ள வ�ரகக, உலபபல� ஆனந� ம�ய 
த�னசனச வச�ரநத, பCமபCந தரந� வசலவதம, சவவ�ரம�தன, 
ய�னசனத வ��டரநத சகவகனப படதத�ன எஙவகழந �ரளவ தனதய.

9

பனபல�ல ய�கசக பசரபசர கனயப வ��னவனடங தக�யல�ப பகநவ�ன 
எனவ�ல�ம உரகக எளசயய�ய ஆணட ஈசதன, ம�சல� மணதய, 
தன�தம பCபத� இCபவ��ட மயகக�ந வ��டகவகல�ம அறத�நற தச�த 
இன�தம, உனசனச சகவகனப படதத�ன எஙவகழந �ரளவ தனதய. 

10
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9.20 9.20   கணடர�தத�ர அரளசவசய� தரவசசப�� - தக�யல (ச�ம�ரம)
9.20

மனன�ர உரவம தமலவ Jஙக வவணவக�ட ம�ளசகசழப
வ��னன�ர கனCம ஒனற வநத நனCத த��லமஎனன�த
வ�னன� எனற வணட ��டம வ�னதலசல அம�லததள
எனன� ரமச� எஙகள தக�சவ எனறவக�ல எயதவத�.

1

ஓவ� மதத அஞச தவளவ ஆCஙக ந�னமசCதய�ர
ஆதவ �டப��ர அந� *�Jர ஆகத தவடடயரவ�ர
மவ� யரவர �ஙக தJ�ட மனஅரங தகறநனC
தக�தவ உனCன கததக க�*க கடவ வ�னறவக�தல�.

2

மதத ய�Jர ந�னம சCயர மவ�ய ரவரநனதன�(ட)
ஒதத� வ�ழந �னசம ய�Jர ஓதய ந�னமசCசயத
வ�தத� எனற வணட ��டந வ�னதலசல அம�லததள
அத�� உனCன ஆடல க�* அச*வதம எனறவக�தல�.

3

ம�சனப பசரயம மடவமன தந�கக ம�மசல ய�தJ�டம
ஆனஞ ச�டம வசனன தமலஓர அமபல சடமஅரன
த�சனப ��சலத தலசல மலக வசமவ��னன அம�லததக
தக�சன ஞ�னக வக�ழநத �னசனக கடவ வ�னறவக�தல�. 

4

களவ�ன உலகற கஙசக நஙசக க��லதன அரவJன(ற)
ஒளம�ல மனதன வரஙக டகக உனனட ய�ரககரளம
வ�ளவ�ர அமத� தலசல மலக வசமவ��னன அம�லததள
ஒளவ�ன சடதர உனசன ந�தயன உறவதம எனறவக�தல�.

5

��தர�ர மழதம வநத சCஞசப ��ஞசலக(க) ஆடடகந��ன
வ�ர�ர மசலய�ள மஙசக �ஙகன ம�மசC தய�ரவ*ஙகச
சர�ல மலக தலசலச வசமவ��ன அம�லத ��டகனC
க�ர�ர மடறவCம கணட ன�சரக க�ண�தம எனறவக�தல�.

6

இசலய�ர கதரதவல இலஙசக தவந�ன இர�த த��ளமஇC
மசல��ன எடத� மறC வறக வ�வJ�ட ந�ளவக�டத��ன
சசலய�ல பரமன வCய� வலல வசமவ��னன அம�லததக
கசலய�ர மறவ��ற சகய ன�சனக க�ண�தம எனறவக�தல�.

7

வவஙதக�ல தவந�ன வ�னனன ந�டம ஈழமங வக�ணடதCல
வசஙதக�ற தச�ழன தக�ழ தவந�ன வசமபயன வ��னனணந�
அஙதக�ல வசJய�ர ��ட ஆடம அணதலசல அம�லததள
எஙதக�ன ஈசன எமம சCசய எனறவக�ல எயதவத�.

8
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(வ�னனன - ��ணடயன; தக�ழ - உசCயர; வசமபயன - தச�ழன;)

வநடய� தன�ட ந�னம கனனம வ�னவரம வநரஙக
மடய�ல மடகள தம�த உகக மழமண யனதரசJ
அடய�ர அலக ன�ல தரடடம அணதலசல யம�லததக
கடய�ர வக�னசC ம�சல ய�சனக க�ண�தம எனறவக�தல�.

9

சர�ல மலக தலசலச வசமவ��ன அம�லத ��ட�னசனக
க�ர�ர தச�சலக தக�ழ தவந�ன �ஞசசயர தக�னகலந�
ஆர� இனவச�ற கணடர� தத�ன அரந�மழ ம�சலவலல�ர
த�ர� உலகல வ�ரசம தய�டம த�ரன�ம எயதவதர.

10

9.29 9.29   தசந�ன�ர அரளய தரப�லல�ணட
9.29

மனனக தலசல; வJரகநம �த�ரகள; வஞசகர த��யகல;
வ��னனனவசய மணட�த தளதJ பகநத பவன வயலல�ம வJஙக;
அனனநசட மடவ�ள உசமதக�ன அடதய�மக கரளபரநத,
பனசனப பCவ அறகக வநற�ந� பத�றகப �லல�ணட கறததம. 

1

மணட மனத�வர த��மனகள; வமயயடய�ரகள வசரநத வமமன;
வக�ணடங வக�டததம கடகட ஈசற(க)ஆட வசயமன; கழ�மபகநத,
அணடங கடந� வ��ரள, அJவலலத��ர ஆனந� வவளJபவ��ரள,
�ணடம இனறம எனறம உளJ வ��ரள எனதC �லல�ணட கறததம.

(மணட மனம - உரக�� மனம; கழ�ம - தரககடடம;)

2

��லகக ��லகன தவணட அழதடப ��றகடல ஈந� பர�ன,
ம�லககச சககரம அனCரள வசய�வன, மனனய தலசல�னனள
ஆலககம அந�*ர வ�ழகனC சறCம�லதம இடம�கப
��லதத, நடடம �யல வலல�னகதக �லல�ணட கறததம.

(ஆலத�ல - ஒலத�ல; ��லதத - அரசJ வழஙக;) 

9

��ச�சயத ��JC வசய சணடக(க)அவ அணடதவ��டம உடதன
ப�லதத��ரம வ*ஙகப வ��றதக�யலம த��னகமம அரளச,
தச�த மணமடத ��மமம ந�மமம வ��ணடரகக ந�யகமம,
���கததககப �ரச சவத��னகதக �லல�ணட கறததம.

(சணட - சணதடசர ந�யன�ர; த��னகம - ��ன உணட எஞசய உ*வ; 
��மம - வக�னசC ம�சல. ந�மம - 'சணடன' எனனம சCபபப வ�யர;) 

10

10. 10.   தரமலர அரளய தரமநதரம
10.

அப�சன நநதசய ஆர� அமதசன 71
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ஒபபல வளJசல ஊழ ம�லவசன
எப�ர ச�யனம ஏததமன ஏததன�ல
அப�ர சசன அரளவ�C ல�தம.
 

அனப சவம இரணட என�ர அறவல�ர
அனத� சவம�வத ஆரம அறகல�ர
அனத� சவம�வத ஆரம அறந�பன
அனத� சவம�ய அமரநதரந ��தர.

269

ஒனற கணடர உலககவக�ர வ�யவமம
ஒனற கணடர உலகக கயர�வத
நனற கணடரஇன நமசசவ� யப�ழம
தனற கணதடறகத தததத� வ�தC.

2654

சவசவ எனகலர தவசன ய�Jர
சவசவ எனறடத தவசன ம�ளம
சவசவ எனறடத த�வரம ஆவர
சவசவ எனனச சவகத ��தன.

2673

வ�னநனற இடககலஎன ம�கடல வ��ஙகலஎன
க�னநனC வசநதக கலநதடன தவகலஎன
��னஒனற ம�ர�ம சணடம அடககலஎன
ந�னஒனற ந��சன ந�டவன ந�தன.

2805

11.   �தவன�னC�ம தரமசC

11.3.6 சஙகரசனத, ��ழந� சசடய�சன, அசசசடதமல
வ��ஙகரவம சவததகந� பணணயசன, - அஙவக�ரந�ள
ஆவ�வவன C�ழ�சமக க�ப��சன, எபவ��ழதம
ஓவ�த வநஞதச உசர. 
    - க�சரகக�ல அமசமய�ர அரளய தரவரடசடமணம�சல   6

11.3.6

11.4.61 அனறம தரவரவம க�*�த� ஆட�டதடன
இனறம தரவரவம க�ணகதலன - எனறந��ன
எவவரதவ� நமபர�ன என��ரகட வகனனசரகதகன
எவவரதவ� நனனரவம ஏத? 
    - க�சரகக�ல அமசமய�ர அரளய அறப�த தரவந��த   61

11.4.61

11.4.81 க�லசனயம வவனதC�ம கடநரகம சககழனதC�ம
தமசல இரவசனயம தவரறதத��ம - தக�ல
அர*�ர அவந�ழய வவநதஅம வ�ய��ன
சர*�ர வந�ஙகள ச�ரநத. 
    - க�சரகக�ல அமசமய�ர அரளய அறப�த தரவந��த   81

11.4.81
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11.6.20 வக�டதமல இட�மம, தக�வ*க களம, ஓர வக�ககCகம,
அடதமற கழலம, அகலததல நறம, ஐவ�ய அரவம,
மடதமல மதயம, மரகலர வக�னசCயம, மவசலய
வடதவல வடவம என கணணள எபத��தம வரகனCதவ.
    - தசரம�ன வ�ரம�ள ந�யன�ர அரளய வ��னவண*த�ந��த   20

11.6.20

11.6.26 வரகனC ஞ�யற த��னCத தமன; அஞ ஞ�யற சழந(த)
எரகனC வவஙகதர ஒத�த வசஞசசட; அசசசடக கழச
சரகனC க�ரரள த��னCத கணடம; அக க�ரரடகழப
பரகனC வவணமகல த��னறJ��ல எநச� ஒணவ��டதய. 
    - தசரம�ன வ�ரம�ள ந�யன�ர அரளய வ��னவண*த�ந��த   26

11.6.26

11.9.38 வசJயம வசனஅரவன வவயய வடதச�க
கசJமதன�, க�Jதத ஆளவ�ர- வசJவல
தரநதயசர ஈசன தரந�மம எனனம
மரநதசனநர வ�யதல சவதத. 
    - நககரத�வ ந�யன�ர அரளய கயசல��த க�Jதத��த அந��த   38

11.9.38

11.9.39 வ�யதல சவககம அJவல மரந��கத
தய பCவதந�ய தரககதம - தயதவ
கமவ�ரம� த�வவய�ட மனன, கயல�யத(த)
எமவ�ரம�ன ஓரஞ வசழதத. 
    - நககரத�வ ந�யன�ர அரளய கயசல��த க�Jதத��த அந��த   39

11.9.39

11.38.44 ய�தரஎம த��ல அரளசடய�ர, இனகமலத
��ரஏயஞ வசனனத �மழவரகன - சரஏயம
வக�சசசவயன�ன கசரகழறதக - வமசச
அடசமவசயப வ�றதCன அறநத. 
   - நமபய�ணட�ர நமப அரளய ஆளசடய பளசJய�ர தரககலம�கம  44

11.38.44

12 12.   தசககழ�ர அரளய வ�ரய பர�*ம
12

உலவகல�ம உ*ரநத ஓ�றக அரயவன; 
நலவ ல�வய நரமல தவணயன, 
அலகல தச�தயன அம�லத��டவ�ன; 
மலர சலம�ட வ�ழதத வ*ஙகவ�ம.

12.0001

ஆதய�ய நடவம ஆக அJவல� அJவம ஆகச 
தச�தய�ய உ*ரவம ஆகத த��னறய வ��ரளம ஆகப 
த�தய� ஏகம ஆகப வ�ணணம�ய ஆணம ஆகப 
த��தய� நறகம தலசலப வ��தநடம த��றற த��றற.

12.0350
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கற�சன கடந� தச�த கரச*தய உரவம ஆக 
அறப�க தக�லம நட அரமசCச சCததன தமல�ம 
சற�ர வதய�மம ஆகம தரசசறCம �லததள நனற 
வ��றபடன நடமவசய கனC பஙகழல த��றற த��றற.

12.0351

த�றன இ�னதமல உணதட�? பர�னதரக கணணல வந� 
ஊறகணட அஞசத �மகண இடந�ப� உ�வம சகசய 
ஏறயரத �வர�ம சகய�ல படததகவக�ணட எனவ லததல 
ம�றல�ய நறக எனற மனனத�ர அரளப ரந��ர.
   - வ�ரய பர�*ம - கண*ப� ந�யன�ர பர�*ம.

12.0829

வநத மசகவசய ��ச���ள மழவ�ல தணத� மசCசசறவர,
அந� உடமப �னனடதன அரன�ர மகன�ர ஆயன�ர;
இந� நசலசம அறந��ரஆர? ஈற ல���ர �மககனப 
�ந� அடய�ர வசய�னதவ �வம�ம அனதC� ச�றறஙக�ல.
   - வ�ரய பர�*ம - சணதடசர ந�யன�ர பர�*ம.

12.1264

எனறம இன�ம வ�ரகம இயலபன�ல
ஒனற க��லதத உளJமம ஓஙகட
மனறJ�ர அடய�ர அவர வ�னபகழ
நனCத எஙகம நலவ உலவகல�ம.

12.4281

வ�ழதத

3.54.1 வ�ழக அந�*ர வ�னவர ஆனனம
வழக �ணபனல தவந�னம ஓஙகக
ஆழக தயவ�லல�ம அரன ந�மதம
சழக சவயகமம தயர தரகதவ.
           - (தரஞ�ன சம�ந�ர த�வ�ரம)

3.54.1

வ�னமகல வழ�த வ�யக!
    மலவJம சரகக! மனனன
தக�னமசC அரச வசயக!
    கசCவல�த உயரகள வ�ழக!
ந�னமசC அCஙகள ஓஙக!
    நறCவம தவளவ மலக!
தமனசமவக�ள சசவ நத
     வJஙகக உலகம எலல�ம!
            - (கந� பர�*ம - கசசயப� சவ�ச�ரய�ர)
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