
 



 



 

ॐॐॐॐ    

மஹாிஷி அரவி�தமஹாிஷி அரவி�தமஹாிஷி அரவி�தமஹாிஷி அரவி�த    

அ�ளியஅ�ளியஅ�ளியஅ�ளிய        
பவானி பாரதிபவானி பாரதிபவானி பாரதிபவானி பாரதி    

&&&& 

�அர�அர�அர�அரவி�ேதாவி�ேதாவி�ேதாவி�ேதாபநிஷபநிஷபநிஷபநிஷ    

    
    

    

விள�க�ைரவிள�க�ைரவிள�க�ைரவிள�க�ைர        
பிபிபிபி....ஆஆஆஆ    ....க�ண�க�ண�க�ண�க�ண�    

நவி ��பா	நவி ��பா	நவி ��பா	நவி ��பா	    
2016201620162016 



 

மஹாிஷி அரவி
த� அளியமஹாிஷி அரவி
த� அளியமஹாிஷி அரவி
த� அளியமஹாிஷி அரவி
த� அளிய    

பவானிபவானிபவானிபவானி பாரதி பாரதி பாரதி பாரதி        & & & & �அர�அர�அர�அரவி
ேதாவி
ேதாவி
ேதாவி
ேதாபநிஷ�பநிஷ�பநிஷ�பநிஷ�    

விள�க�ைரவிள�க�ைரவிள�க�ைரவிள�க�ைர பி பி பி பி....ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    ....க�ண�க�ண�க�ண�க�ண�, , , , நவி நவி நவி நவி 
� பா!� பா!� பா!� பா!    

 

 

 

Edition: 1.00 

Publication date: September 2016 

Published by: 

Simshuba  

12/19 First Main Road, 

Sri Sai Nagar Annexe, 

Chennai 600092 

Email: books@simshuba.in 

Web: http://simshuba.com 

Social: http://www.facebook.com/simshuba 

http://www.twitter.com/simshuba 



 

���������ைர�ைர�ைர�ைர  மகாிஷி அரவி
தாி� ேதச ப�தி��, ேயாக 
ச�தி�� உலக� பிரசி�தமானைவ. அ��� 
சிைறயி� அவ� அைட�க�ப டேபா!, பல 
தடைவ கி"#ண தாிசன� கிைட�க� ெப&றா�. 
'வாமி விேவகான
த"ைடய ஆ�மீக எ+,சி 
இய�க�தினா� ெபாி!� கவர�ப . த� 
வா/வி� ேபா�ைகெய மா&றி அைம�! 
ெகா0டவ� அரவி
த�. அ�னா"ைடய ேயாக�, 
உபநிஷ�!�க2, பகவ� கீைத, ஸாவி�ாி ேபா�ற 
4�க2 .மிக பிரசி�தி வா5
தைவ. அவ"ைடய 
ேதச ப�தி��, ெத5வ ப�தி�� இைண
! 
உ�ேவக�!ட� உ"வாகிய ’பவானி பாரதி’ 
எ�கிற ஸ�'�"த கவிைத 4� அதிகமாக� 
பரவலாக� ெதாியாம�"�கிற!. 
  
      1905� ஆ0. அரவி
த� பேராடா 
க�7ாியி� ஆ8கில� ேபராசியராக� 
பணியா&றிய ேபா! அவ� அ"ளிய 4� இ!. 
இ
4�, ஆ8கிேலய ஆ சியி� உற8கி� 
ெகா0:"
த இ
தியைன எ+�பி, சா:ய 



 

காளிமாதா, இ�திய
 ெவளி�கிள�பி� ெச
� 
பாரத மாதாவி
 மிக தீனமான நிைலைய 
கா��ப� ���கிறா . ெப!�திரளாக வ�த 
இ�திய"க#�$�, காளி ேதவி�$� ஆ'கிேலய 
ேசைன�$� இைடேய நட�த க��ேபா", 
வடதிைசயி) ஒளிெவ ளமாக+ ேதா
றிய 
பவானி ேதவி ,+த+தி) ஆ'கிேலய அ.ர"கைள 
அழி+த0 1த2ய கா3சிக  ெத
ப3� 
அவ"கைள ஆ�சாிய+தி) தி�$ 
1�காடைவ�கி
றன. கவியானவ" 27 
4ேலாக'களி) ேதவியி
 5ர�, அழ$, 
இனிைம, தைய, ச�தி, ஞான� எ)லாவ8ைற,� 
ெவ$வாக9 ேபா8றி9 பணிகிறா". 4ேலாக'க  
எ)லாேம கவிதா ரச1�, க8பைன ச�தி,� 
கைர;ர�ேடா�வதாக<�, ேதசப�தி,�, ேதவி 
ப�தி,� நிைற�0 வழி�0 த#�;வதாக<� 
அைம�0 ளன. இ�த 99 4ேலாக'கைள,� 
உைர,ட
 அ>பவி9ேபா�. 
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மஹாிஷி அரவி
த�மஹாிஷி அரவி
த�மஹாிஷி அரவி
த�மஹாிஷி அரவி
த�    

அளியஅளியஅளியஅளிய    

பவானிபவானிபவானிபவானி பாரதி பாரதி பாரதி பாரதி    
விள�க�ைரவிள�க�ைரவிள�க�ைரவிள�க�ைர        

பிபிபிபி....ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    ....க�ண	க�ண	க�ண	க�ண	, , , , நவி �பா�நவி �பா�நவி �பா�நவி �பா�    
    

सुखॆ िनम	ः शयने यदाऽसं मधॊ� र�यासु मन�चार । 
स िच�तयामास कुलािन का�ं दारां� भॊगां� सुखं धनािन ॥ 1 

 
(பத�ைர)  यदा = எ�ேபா�, सुखे = �கமான, 

शयने = ப��ைகயி�, िनम ः = அ#$தினவனாக, 
आसम् = இ)$ேதேனா, मधॊ, = வச$த  கால/�, 
र1यासु = 2திகளி�, मनः चचार = மன� 
ச5சாி/தேதா, सः = அ$த நா7, कुलािन = :ல;க< 
(�=ற/தா?),  का@ं = மன மகிBCசி, दारां, = 
மைனவி, भॊगां, = ேபாக;கைளFG, सुखं = 
�க;க<, धनािन = ெச�வ;கைளFG, िचIतयामास = 
சி$தி/ேத7. 
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(ெபாழி��ைர) நா� கமான ப��ைகயி� 

சயனி�தப�, வச�த கால�� �திகளி�  மனைத 
ச�சாி� !ப� ெச"� அ�னிய$ ஆ&சியி� நா� 
அ'பவி��� ெகா(�)�த பல 
ேபாக+கைள,!, மைனவி, ம�க-,  �!ப!, 
ெச�வ! எ�லாவ/ைற,! ப/றி சி�தி��� 
ெகா(�)�ேத�.  
 

       (விள�க1ைர)    அ�னிய$  ஆ&சியி�  
ெகா�ைமயினா�  இ�திய ம�க-  
அ'பவி���ெகா(�)�த பல 
இ�ன� கைள,! சிறி�! ெபா)&ப��தாம�, 
அ�த ஆ&சியி�  அ�வ)� களாக சில$  யநலேம 
உ)வாக, த+க-  கேம   ெபாிெத�4 க)திவ�த 
56நிைலைய ேதசப�த)!, கவிஞ)மான 
அரவி�த$  இ+  சி�தாி�க� ெதாட+ கிறா$.  
    
का�तै�  शृ
गारयुतै� ��ॊ गानैः स छ�दॊ लिलतं बब�ध ।  

जगौ च का�तावदनं सहा"यं पू%यॆ च मातु�रणॆ गिर* ॆ॥  2 
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     (ப-உ) ��ःसः = மகி��த அ�த நா�, का�तै� 
= இ�ப� பய��� शृ�गारयुतै�= $%&கார ரஸ� 
கல�த, गानैः = பா+,�களா., लिलतं = 
ெம� ைமயான, छ�दः = அ�7 உண9 $சிைய, 
கா;ய வ=ைவ, बब�ध = உ@டா�கிேன�. सहाDयं 
= சிாிE7ட� F=ய का�तावदनं च = மைனவியி� 
IகJைதK�, मातुः = அ�ைனயி� (பாரத 
மாதாவி�) पूOयॆ = Qைஜ��க�த, गिरT ॆ = 
ெப%மதிE7��ாிய, चरणॆ च = பாத&கைளK�  जगौ 
= Xதி ெசYேத�. 
  

     (ெபா-உ) மன மகி�$சி வசEப+ட நா�, 
இ�ப� பய��� $%&கார ரஸ� மி��த 
பா+,�களா.  மனJதி.  ெம�ைமயான 
அ�7ண9 $சிையE ெப%�கி, சிாிE7 ெபா&�� 
மைனவி IகJைதK�, பாரதமாதாவி� 
Qஜி�கJத��த, ெப%மதிEபிZ�ாிய 
சரண&கைளK� XதிJேத�. 
  

      (வி-உ) [யநல� மி�க அ�னிய ஆ+சி 
அ=ைமக]  7லனி�ப&க^�� I�கியJXவ� 
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ெகா��� மைனவியி� இ��க�ைத� பா��� 
இ�ப� ���தா���ட, அ�வ�ேபா� பாரத 
மாதாவி� ��ய சரண"க# நிைனவி%& 
வராம'(ைல. வி�தைல இய*க� ெகா+ச� 
ெகா+சமாக வள�-� ெகா./0*&�ேபா�, 
அத� பயனாக இ-த 1யநலமிகளி� மன�தி�� 
ேதச�ப%2 அ�வ�ேபா� தைலகா3ட� 
ெதாட"கியைத கவிஞ� 13/* கா�கிறா�.  

 
च��द भूिमः पिरतॊ मदीया खलो िह पु�ान् असुरॊ ममद�। 
�वाथ"न नीतॊऽहमनच� पादौ दरुा%मनॊ &ातृवधॆन िल*ौ ॥ 3 
  

   (ப-உ) मदीया = எ�=ைடயதான, भूिमः = 
�மியான�, पिरतः = எ(லா ப*க"களி��, चGHद = 
அIத�.  िह = ஏெனனி(, खलः = �Nடனான, 
असुरः = அ1ர�, पुRान् = ம.ணி� ைம-த�கைள, 
ममदU = அழி�தா�, WवाथZन = 1யநல�தினா(, नीतः = 
உ-த�ப3ட, अह ं = நா�, दरुा\मनः = (அ-த) 
ெகா/ேயானி�, ]ातुवधॆन = (எ�) 
சேகாதர�கைள* ெகா�றதினா(,     िल`ौ = 
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(ர�த�தினா�/ பாப�தினா�) 	ச�ப�ட, पादौ = 
பாத�கைள, अनच� = அ��சி�ேத�. 
    
          (ெபா-உ) எ� மா�$	மியான&, எ�லா 
ப(க�களி)* ஆ�கிேலய அர(க�களா� 
ம,ணி� ைம.த�க/ அழி(க�ப1வைத( க,1 
கதறி அ4த&, ஆனா� நாேனா, 6யநலேம 
உ$வாக, எ�7டய சேகாதர�கைளேய ெகா�ற 
அ.த ெகா8ேயா7ைடய ர�த* ேதா9.த 
பாத�க:(; அ��சைன ெச9ேத�. 
  

          (வி-உ) 6யநலமிக:(; பாரதமாதாவி� 
நிைன< அ=வ�ேபா& வ.தா)*>ட, 
ெப$வாாியான ம(க/ க?ட�ப1வ& 
அவ�க:(; &�ப* அளி(கவி�ைல. ஏேதா 
பாரதமாதா எ�பவ/ ஒ$ கBபைன� ெத9வ* 
ேபா�C ப(தி ெச)�த�பட ேவ,8யவ/ 
எ�பதாக ஒ$ நிைன<தா� அவ�க:(;. அ.த 
பாரதமாதாவி� ம(க/, த�க/ உட� பிற�Dக/ 
இ=வள< க?ட�ப1கிறா�கேள எ�கிற 
அ7தாப* இ�லாம�, அ�னிய�க:(; 
அ8ைமயாகேவ இ$.தன�. 
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सुखं मृदावा�तरणॆ शयानं सुखािन भॊगान् वसु िच�तय�तम् । 
प�पश� भीमॆन करॆण व�ः !"य�ं अ$णॊ% बभूव काली ॥  4 
 

(ப-உ) मृदा = ெம
ைமயான, आ�तरणे = 
ப��ைகயி�, सुखं = ஸுகமாக शयानं = 
ப�#$�ெகா%�&, सुखािन = (க)கைள+&, 
भॊगान् =  இ
ப)கைள+&, वसु = 
ெச�வ#ைத+&, िच6तय6तम् = சி7தி#$�ேகா%� 
இ97த (எ
ைன), काली = காளி ேதவியானவ>, 
भीमॆन = பல& ெபா97திய, करॆण = ைகயினா�, वAः 
= (எ
)மாCபி�, प�पशE = ெதாFடா>. अIणॊःच= 
(எ
)க%கJ�K&, LMयAम् = ேநCOகமாக, वभूव = 
ஆனா>. 

  
(ெபா-உ) ெம
ப��ைகயி� (கமாக 

சயனி#$�ெகா%�, (க&, இ
ப&, ெச�வ& 
எ�லாவRைற+& பRறி சி7தி#$�ெகா%T97த 
எ
ைன, காளிேதவியானவ> த
 வUவான 
கர#தினா� எ
 மாCைப#ெதாF�, எ
 
க%கJ�K& Wர#யXமாக ஆனா>. 
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(வி-உ) உற�க�தி	
��� �யநலமிகைள� 

த��ெய��பி, ேபாராட� � டேவ �ய 
த
ண� வ"#வி�ட#. அதனா& பாரதமாதா, 
சின� மி�"த காளிேதவியாக வ"# எ��பி� 
கா�சி ெகா)�கிறா*. 

 

नराि�थमालां नृकपालका�� वृकॊदरा�� �ुिधतां दिर�ाम् । 
       पृ� ॆ�णा�कां असुर"तॊदःै िसह� नद'त� इव ह'तुकामाम् ॥ 5 

 

(ப-உ) नराि/थमालां = மனித4களி5 
எ6�7 மாைலைய8� नृकपालका<= = மனித4களி5 
ம ைடேயா)களாலான ஒ��யாண�ைத8� 
அணி"தவ?�, वृकॊदराC= = ஓனாE வயிFேபா5ற 
க க?ைடயவ?�, Cुिधतां = பசியா& 
வா)பவ?�, दिरKाम् = ஏNைமயி& உழ&பவ?�  
असुरRतॊदःै = அஸுர4களி5 கைசய�களா&   पृW ॆ
Yणा[काम् =  \#கி& காய]க* உ*ளவ?�, 
ह_तुकामाम् = ெகாைல வி
�ப� ெகா டவ?�, 
नद_तीम् = நடனமா)�, க4ஜி�கி5ற, िसह= इव = 
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ெப� சி�க	ேபா� இ��பவ�	 ஆன 
(காளிேதவிைய தாிசி�ேத�) 

 

(ெபா-உ) காளி ேதவி, பய�கரமான மனித 
எ�	� மாைல, மனித ம�ைட ேயா"# 
ஒ"%யாண	 அணி(), ஓநா, வயி-ேபா�- 
இ#�கிய க�க�ட�, பசியினா�	 
ஏ/ைமயினா�	 வா%னவளா,, அ0ர1களி� 
கைசய%ளா� 2)கி� காய�க�ட� 3%, 
ெகாைலெவறி 5�ட ெப� சி�க	 ேபா� 
நடனமா%6 ெகா�#	 கா"சியளி�தா7. 

(வி-உ) காளி ேதவியி� வ%வ(தா�கி வ(த 
பாரதமாதா, த� ேதா8ற�தி� 9ல	 பல 
உ�ைமகைள ெவளி�ப#�)கிறா7. பல 
:ழ(ைதக7 ஆ�கிேலய அர6க1களி� 
அ"<ழிய�களினா� மா�#ேபானைத 
ம�ைடேயா"# மாைல=	, ஒ"%யாண2	 
கா"#கி�றன. ேதசேம, பசி, ஏ/ைம 
இவ8றினா� ெநா()ேபா,, அர6க1களி� 
ெகா#ைமகளா� சி�னாபி�னமாக 
இ�(தைத=	 காளிேதவியி� ேதா8ற	 நிைன> 
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ப���கிற�. அ	ைம� ப��திய ஆ�கிேலய 
அர�க�கைள ஒ��க ேவ�	ய த�ண� 
வ�ததா  ெவ"�ெட$�த ெப� சி�கமாக காளி 
ேதவி கா&சியளி�தா'.  

காளி�" இய பாக உ'ள ம�ைடேயா&� 
மாைலைய*�, சி�க வாகன�ைத*� கவிஞ� 
நய�பட இ�" ேதசநிைலைம*ட. இைண��� 
ேப/கிறா�. 

 

�ूरैः �ुधात�ः नयनैः �वलि�ः िव�ोतय�त� भुवनािन िव�ा । 
��कार�पेण कटु#वरेण िवदारय�त� %दयं सुराणाम्॥        6 

 

(ப-உ)  0ूरैः = ெகா�ைமயானைவக5�,  
6ुधात;ः = பசியினா  <	�க�ப&��  =वलिAः = 
�ரகாசி���ெகா��மி��"�  नयनैः = 
க�களா  िवDा = பர��விாி�தி��"� எ லா  
भुवनािन = உலக�கைள*�  िवGोतयIतJ = 
�ரகாச�ப��தி�ெகா��� KLकारNपेण = ஹு� 
எ.கிற  कटुUवरेण = க�ைமயான "ரVனா  सुराणां 
= ேதவ�க5ைடய  Yदयं  = இதய�கைள   
िवदारयIतीम् = பிள�"� (காளிைய� தாிசி�ேத.). 
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(ெபா-உ) காளிேதவியி� க�க� ெகா�ைம 
மி���, பசியினா� ���க�ப��, அேத சமய� 
ஒளி மி���, அகில உலக"கைள#� 
�ரகாச�ப�%தி� ெகா��&�தன. காளி 
ேதவியி� ஹூ� எ�கிற ெசா�, க�ைமயான 
�ர+ட� ெபா&�தி, ேதவ-க.ைடய 
இதய"கைள� பிள�ப�ேபா� அைம�தி&�த�. 

 

(வி-உ)  பசியி� வா�� ஏைழகளி� இதய� 
த� தா-மீக பல%ைத இழ�கவி�ைல. அதனா� 
த-ம%தி� ஒளி ��றாம� எ�லா திைசகளி+� 
பரவி34. அநீதி#ட� ேபாரா�� ஆ%மீக சின� 
கிள-�ெத7�த�. 

 

आपूय� िव	ं पशुवत् िवरावैः लॆिल�माना� हनू करालॆ । 
�ूरा� न� नां तमसीव च!ुः िह#$य ज&तॊः जनन( ददश� ॥   7 
  

       (ப-உ)    पशुवत् = மி&க�ேபா� िवरावैः 
= க� ச�த"களா� िवCं = உலக� E7வைத#�, 
आपूयI = நிர�பி�ெகா��, करालॆ = 
பய"கரமான, हनू च = EகவாP�க�ைடகைள, 
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लेिल�मानां = ந�கி� ெகா���, �ूरां = 
ெகா�ைமயான ேதா�ற��ட!�, न" नां = 
நி#வாணமாக&� உ(ள, जनन+ = தாைய, तमसी = 
இ0123, िह67य = �9ப� விைளவி�;�, 
ज<तॊः = ?ராணியி9, चBुः इव = கணகைள? ேபா3, 
ददशH = பா#�ேத9. 
  

       (ெபா-உ) காளி ேதவியி9 உர�த ச?த� 
கா1� மி0க�தின� ேபா3 க#ஜைனயாக உலக� 
LMவ�� நிர?பிய�. நா�கினா3 அ2�க2 
பயOகரமான LகவாP�க1ைடகைள ந�கி� 
ெகா�20Qதா(. அவRைடய நி#வாணமான 
ேதா�ற� ெகா�ைமயாக� கா1சியளி�த�. 
அவRைடய க�க( இ0123 �9ப� 
விைளவி?பத�ெக9ேற ஒளி ெபா0Qதி இ0�;� 
?ராணியி9 க�கைள? ேபாT0Qதன. 
  

       (வி-உ) ஏைழ ஜனOக( உ��க 
�ணியி3லாம3 பாிதவி?பைத? பா#�த பாரத 
மாதா பயOகரமாக க#ஜி��� ெகா��, 
க�களினா3 ஒளிைய� க�கி� ெகா�� 
நடனமா2யதாக கவிஞ# சி�திாி�கிறா#. 
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ேதவியி� உ	ேவக�, உறகி� ெகா����த 
இ�திய�க��� ச�தி மி��த அைற�வலாக 
இ��த�. 
  
  आलॊलकॆशैः िशखराि�गृ� करालद�ं�ै िवसाय� िस�धून् । 
     ासॆन द"ुाव नभॊ िवदीण& �यासॆन पाद(य च भू�क*पे ॥     8 
  
     (ப-உ) आलॊलकॆशैः = அைசகி�ற 
ேகசகளினா+, िशखरान् = மைல சிகரகைள, 
िनगृ5 = பி6கி, करालद9ं:ै = பயகரமான 
ேகாைர; ப<களா+ िस>धून् = சA	திரகைள, 
िवसायD = கல�கி, Eासॆन = FGH� கா<றினா+, 
िवदीणK = பிள�க;பLட, नभः = ஆகாச	ைத, दQुाव = 
விரL�னாR. पादTय பாத	தி�, >यासॆन च = 
அ�யினா+, भूः = Vமி, चकWपॆ = ந6கிய�. 
  
      (ெபா-உ) காளிேதவியி� அைலபாY� 
ேகசகளினா+ மைலG சிகரகR பி6கி 
ெயறிய;பLடன. பயகரமான ேகாைர; 
ப<களா+ சA	திரகR கலகின. FGH� 
கா<றினா+ ஆகாச	தி+ உRள ேமககR சிதறி 
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ஓ�ன. காளியி	 பலத பாத நைடயினா� �மி 
ந��கிய�. 
  

       (வி-உ) �ழ�ைதகளி	 பாிதவி�ைப� காண  
சகியாம� உலைகேய அழி� வி�வா$ேபால 
அ	ைனயி	 ேகாப% க&�� கட�காம� 
ேபாகிற�. (ராண� கைதகளி	ப�*%, 
ேதவ+களி	 �	ப�கைள� க,� 
ேகாப�ெகா,ட காளியானவ$, அ.ர+கைள 
அழிதபிற�% ேகாப ஆேவச% தணீயாம� 
உலைகேய அழி�வி�வா$ ேபா� இ2�தா$. 
அவ3ைடய ேகாபைத தணி�க ஒேர வழி, 
சிவெப2மா	 வழியி� ப��� ெகா,�, 
காளியி	 பாத% சிவ5ைடய சாீரதி	 ேம� 
ப�%ப� ெச6தா�, காளி வ2த7% ெவ&க7% 
ேம8ற, ேகாபைத ைகவி�வா$ எ	: 
ேதவ+க$ தி&டமி&� சிவனிட% 
பிரா+தி�கிறா+க$. சிவெப2மா5% அ;வாேற 
ெச6ய, காளியி	 ேகாப% தணி�த�. காளியி	 
<+தியி� ப�தி2��% சிவ	மீ� அவ3ைடய 
பாத% இ2�பைத� பா+�கலா%. 
  



 

14 

       அரவி�தாி� கவிைத �கா ஸ�தசதீ எ�கிற 
�ரசி�தமான �ராண வணைனகைள ெவ�வாக� 
பி�ப��கிற�. மகிஷாஸுரைன 
 வைத�பத�காக� �ற�ப!ட ேதவிைய 
வணி%�&ேபா�, �கா ஸ�தசதீ '�வதாவ�:- 
 " पादा�ा��या नत भुवं िकरीटॊि�लिखतांबराम् । 
   �ॊिभताशॆषपातालां धनु"या# िनः%वनॆन ताम् ॥ " (2:38) 
 "பாத(களி� பார�தா) *மி ச+%க,&, 
கிாீட& வான�தி� -க!ைட� ெதாட,&, 
நாெணா+யா) பாதாள-!பட எ)லா 
உலக(க1& ந2(கின." 
    
     उि() दहॆीित िपपासुर,बा द-वान रा.ौ नगरॆ िवतारॆ । 
सॆयं %तन�ती रजन2 तिम3ां बभौ समापूय# मनांिस चाया# ॥  9 

 (ப-உ) उि56 =  எ7�தி8, दिॆह =  ெகா2, 

इित = எ��, िपपासु = �B�பதி) நா!ட& 
ெகாCட, अEबा = அ�ைன, राHौ = இரவி)    िवतारॆ  
= நL�திர(களி)லாத नगरॆ = நகர�தி) दOवान = 

கஜி�தாQ, RतनSती = கஜி��%கெகாC2,  सा 
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इयं = அ�த, आया
 = மதி���ாிய அ�ைன, 

 तिम�ां = இ��ட, रजन! = 

இரவிைன$%, मनांिसच = (ஜன)களி�) 

மன)கைள$%, समापूय
= ந�� நிரபி� ெகா�1, 

बभौ = ரகாசி6தா7. 

  

      (ெபா-உ) காளி அ�ைன, இ�7 9:�த 
இரவி; நகர6தி; ர6த6ைத� �<பதி; 
நா=ட%ெகா�டவளா>, ‘எ@�தி�, ெகா1’ எ�B 
கCஜி6தா7. Dைஜ��ாிய அ�த அ�ைன, இ�7 
9:�த இரவினி; ஜன)களி� மனதி; ந�� 
ரகாசி6தா7. 
  

      (வி-உ) ஸனாதன தCம இல�கிய)களி; 
இ�7 எ�பG அHஞான6ைத$%, ஒளி எ�பG 
Hஞான6ைத$% �றி��%. ’ तमसॊ मा Mयॊितग
मय ’ – 
’இ�ளிO��G எ�ைன பிரகாச6G�� 
அைழ6G� ெகா�1 ெச;வாயாக’ எ�பG 
ேவத6தி� ராC6தைன. ம�க7 ேசைவேய 
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மேகச� ேசைவ எ�
 ேபாதி�கிற� ந� த�ம�. 
ம�க� ேசைவயி� �ல� மன� ��தமாகி, ஆ�� 
கட � ப!
 ெப#�ெக$��, %&வி' 
பகவானி� அதி)ரகாசமான த�சன� மனதி' 
ஏ!ப$வேத ந� த�ம�தி� அ&)பைட ேநா�க�. 
காளி ேதவியானவ�, இத! ேக!ற ./$தைல 
ம�க� மனதி' ேதா!
வி�கிறா�. எ'லா 
ப�க�களி0�, ஆ�கிேலய ஆதி�க ெவறியாகிய 
இர  123�, ம�கைள ப$ �யர�தி' 
ஆ2�தியேபா�, பாரதமாதா ஜன�களி� மனதி' 
ஒளி�3�, த�க� இ�ப�கைள6�, 
�க�கைள6�, ஏ�, உயிைர6� 8ட தியாக� 
ெச96மா
 ./&னா�. 
 
 
   भीतः समुि
�मना� त�पात् उ�थाय �प�छ तमॊ नम�यम् । 
   का भािस न�ं �दयॆ करािल कुव%य िक 'ूिह नमॊऽ�तु भीमॆ ॥ 10

 (ப-உ) भीतः = பய3�ெகா/$, समुिBCमनाF 
= ந$��� மன��ட�  तGपात् = 
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ப��ைகயி�	
�, उथाय = எ�
தி	
�, नम�यम् =
 வ
தைன��ாிய तमः = தேமாேதவிைய 
(காளிேதவிைய), "प$छ = ேக&ேட(,   करािल = 

ெபாிதாக பய.கரமாக இ	1பவேள,  का =  நீ 
யா4, न5ं = இரவினி7, 8दयॆ = இதய;தி7, भािस = 

1ரகாசி�கிறாேய,   भीमॆ = பய.கரமானவேள,   िक 
कुवDय =  (நா() எ(ன ெசEய ேவF�G எ(H, 

Iूिह = ெசா7வாயாக, नमः अ�तु = நமMகாரG. 

         
          (ெபா-உ) பய
�ெகாF�G, ந�.�G 
மன;�டOG, ப��ைகயி�	
� எ�
தி	
� 
வ
தைன��ாிய தேமாேதவிைய (காளிேதவிைய) 
நா( ேக&ேட(. ’பய.கரமான ேதாPறQைடய  
ேதவிேய ! நீ யா4, ரா;திாி ேவைளயி7 எ( 
இதய;தி7 பிரேவசி�கிறாேய. (நா() எ(ன 
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ெச�யேவ��	 எ� ெசா�வாயாக. 
நம�கார	.’ 
 

   (வி-உ) இ���� இ��பவ� தி�ெர� 
ெவளி ச!"#$ அைழ!" வர�ப�டா� 
அவ)ைடய க�க* +,கி�றன. ெவளி ச!ைத 
ந�$ பா/#க0�யவி�ைல. அ"ேபால, 
அ2ஞான!தி� உழ4	 மனித�, தி�ெரன 
ஞான� �ரகாச	 ெத�ப�ட5டேன, எ�ன, ஏ" 
எ� உணர 0�யாம� தவி#$	 நிைலைய  
கவிஞ/ சி!திாி#கிறா/. பய	 மி$8" ெகா��, 
த�னிட0*ள இ�ப9க* த�ைனவி�� 
அக�வி�ேமா எ�கிற கவைல மி$8" அ8த 
ஒளி�பிழ	பிேலேய ச8ேதக	 வ8"வி�கிற". 
ஜ�ம ஜ�மா8தர9களா� சாீர� ப= மி$8" 
இ�#$	 ஜீவ�, தி�ெரன ஆ�மீக� ப= 
மி$8" சாீர� ப=ைற அறேவ வி�த� மிக5	 
சிரமமான காாிய	. இைத! ெதளிவா#$கிற" 
இ�பாட�. 
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     िसह�य सारावं उदीरय�ती �ूर�य कु�े �मतॊ वधाथ�म् । 
    ससज� वा�यािन करालमूितः यथा समु%�तिनतं िशलायाम् ॥ 11

 (ப-உ) कु�े = கா
��, वधाथ� = 

(பிராணிகைள) ெகா��வத�காக, �मतः =  �றி" 
ெகா#�$"%&, 'ूर*य = ெகா,ைமயான, िसह*य = 

சி4க5தி6, आरावं = ச9த5ைத, उदीरय=ती = 

உதி>5?" ெகா#,,             करालमूितः = பய4கர 
உ$வ5ைதBைடய,      सा = அEத ேதவி,            

वाGयािन = வா"கிய4கைள, ससजK = 

உ#டா"கினாL. िशलायाम् = பாைறயி�, 

समुO*तिनतं यथा = சP5திர ேவக5தினா� 
உ#டா%& ச9த5ைத9 ேபால.  

  
     (ெபா-உ) கா
�� பிராணிகைள" 
ெகா��வத�காகேவ  �றி" ெகா#�$"%& 
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ெகா�ைமயான சி�கதி� க�ஜைனேபால, அ�த 
பய�கர  உ�வ�ட� ேதவியானவ�, 
ஸ�திரநீ�  ேவகமாக  பாைறயி�  மீ�  
ேமா�#ேபா� உ$டா%# ச&த# ெபா�ற 
%ர'( வா)கிய�கைள உதி�தா�.  
  

       (வி-உ) ெத+வ�க� காம) )ேராத�க,)% 
�-�# அ&பா.ப/டவ�க�. இ��தேபா�#, 
அவதார�க� எ�)%# ேபா�, அத�மதி� 
உ�வாக இ�)%# அர)க�கைள அழி)க 
�.ப�#ேபா�, ேகாபைத வரவைழ�) 
ெகா$� சி#ம க�ஜைன ெச+வ� வழ)க#. 
ராமாயணதி4#, ராம� ராவணைன  ெகா(ல 
�.ப/ட ேபா�, कॊपं चकार - ேகாபைத 
வரவைழ�) ெகா$டா� எ�< வ�கிற�.  

அ�ேபா�ற ேகாப�ட�, காளிேதவி, 
ேசா#பி)கிட)%# பிரைஜகைள 
உ4)கிெய-&பி, =ர>/�# ெசா.கைள சி#ம 
க�ஜைனயாக உதி�)கிறா�. 
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माताि�म भॊः पु�क भारतानां सनातनानां ि��शि�याणाम् । 
 श�ॊ न यान् पु� िविधिवप�ः कालॊऽिप नॊ नाशियतुं यमॊ वा॥12 

  (ப-உ) भॊः पु	क =  ஏ �திரேன, 

सनातनानां =  சனாதன த�மைத 
பி�ப��பவ�க"#, ि	%शि'याणाम् = 

ேதவ�க",-. பிாியமானவ�க"#, भारतानां = 

பாரத ேதசதவ�க"ைடய, माता अि3म = தாயா� 
(நா�).  पु	 = �திரேன, यान् = எ6த 
பாரதீய�கைள, नाशियतंु = அழி.பத�-, िविध = 

தைலவிதிேயா, िवप>ः = எதிாிேயா, कालः अिप =

 கால# @டேவா, न शAः = ச,திய�றவ�கC. 

यमॊ वा = யமேனா @ட, नॊ= (ச,தி) அ�றவ�தா�. 

  
      (ெபா-உ) காளி, எ�னிட# க�ஜிததாவF: ஏ 
�திரேன! ஸனாதன த�மைத, கைட. 
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பி��பவ�க�	, ேதவ�க��� 
பிாியமானவ�க�மான பாரத ேதச�ைத� 
ேச��தவ�க�ைடய தாயா� நா�. ��திரேன! 
இ�த பாரதீய�கைள அழி�பத", தைலவிதிேயா, 
எதிாிேயா, (உக�பி&லாத) காலேமா, யமேனா 
'ட ச�தியி&லாதவ�க( 
.  

      (வி-உ) ஸனாதன த�ம�ைத ந�றாக 
பி�ப"+வதா&, பாரதீய�க( ேதவ�க��� 
பிாியமானவ�களாகிறா�க(. பல �ராண-களி&, 
ேதவ�க( பாரதீய�கைள� க./ 
ெபாறாைம�ப/வதாக� 'ட ெசா&ல�ப1/ 
இ2�கிற3. க�ம 4மியாகிய  பாரத  ேதச�தி&  
த�ம�ைத  கைட�பி��3   5லபமாக  
ந"கதியைட�3 வி/கிற�கேள எ�+ ெபாறாைம. 
  

      பாரத நா1ைட எ�த ெவளி நா1ட62	 
நிர�தரமாக அ�ைம�ப/�தியதி&ைல. 
விழி��ண�7 ேம8/	ேபா3, பாரதீய�க( 
ெவ.ெட9�3 எதிாிகைள விர1� அ��3� 
ெகா./தானி2�கிறா�க(. அேதேபா&, பாரத 
கலசார�ைத:	 எ�த ேவ"+ நா1/ கலசார;	 
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அழி�த ெத�ப
 கிைடயேவ கிைடயா
. 
ஸனாதன த�ம��, இ�திய கலாசார�� எ��ேம 
அழியாதைவக�. பாரதமாதா இைத�தா� த� 
 ழ�ைதக!"  இ#ேபா
 நிைன%&'கிறா�. 
ச"திேய உ*வான ேதவி, மி �த +�திர  
வா,ைச-ட�,  இ*�ைற  +�திரேன  
எ�றைழ�
,  எதிாிகைள   விர&'� ச"திைய 
 ழ�ைதக!"  அ*!கிறா�. 
 
      तॆ ��चय�ण िवशु�वीया� �ानॆन तॆ भीमतपॊिभराया�ः । 
    सह�सूया� इव भासुरा तॆ समृि�म"यां शुशुभुध�िर&याम् ॥ 13 

 (ப-உ) तॆ आया4ः = அ�த ெபாியவ�க�, 6हचय9ण 
= பிர�மச�ய�தினா;�, <ानॆन = ஞான�தினா;�, 
भीमतपॊिभः = க'ைமயான தவEகளினா;�, 
िवशुIवीया4ः = பாிJ�தமான K�ய� 
ெகாLடவ�களாM, सहOसूया4 इव = ஆயிர� 
Sாிய�கைள#ேபால, भासुरा = 
பிரகாசி#பவ�களாM, समृिIमVयां =  ெசXவY 
ெசழி#+ நிைற�த, धिर\यां = ]மியிX, शुशुभ:ु = 
ேசாபி�தன�. 
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      (ெபா-உ) காளி ேம�� ெசானன� – அ�த 
பாரதீய ெபாியவ�க� பிர�ம சாிய�தினா��, 
ஞான�தினா��, க�ைமயான தவ�களினா�� 
பாி��தமான �ாிய� ெகா டவ�களா",  ஆயிர� 
$ாிய�கைள%  ேபா& பிரகாசி��' ெகா �, 
ெச&வ( ெசழி%* நிைற�த -மியி& ேசாபி�தன�. 
  

       (வி-உ) ஆ.மீக உபேதச�தி.ேபா�, 
/0வானவ� சீட1'/ அவ1டய உ ைமயான 
நிைலைய त4वमिस = அ�த பர%பிர�மமாக நீ 
இ0'கிறா" எ.; எ���ைர��, அ�த உயாிய 
பரபிர�ம நிைலயி<0�� ஜீவ. ந>விவி>�� 
ஸ�ஸாரமாகிற ேச@றி& உழ&வைத காAB, 
தி0�பC� அ�த உ(சநிைலைய அைடய 
ேவ Bய அவ(ய�ைத ேபாதி'கிறா�. அ�ேபால, 
காளிேதவி, ப ைட' கால�� பாரதீய�க� 
ஆ.மீகமா�'க�தி& மி/�த D.ேன@ற� 
க டவ�களா" இ0�தைத நிைனEA�கிறா�. 
இ�த D.ேன@ற��'/ அவ�க� கைட%பிB�த 
மா�'க�க� பிர�மசாிய�, க�� தவ�, ஞான� 
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ஆகியைவ. இ�த வழிகளி �ல� பிர�ம ச�தி 
நிர�ப� ெப�றவ�களா� இ��த அவ�களிட� 
ேதவ�க" மி#�த அ$ட இய�ைக வள%ைத 
வாாி  வழ&கினா�க".  (மி  ெசழி�$ட  
#)கலமா� விள&கி�*. 
  
     शूराः �ग	भा� िह शा�वाणां �पधा�लवं सॊढुममष�णा�तॆ । 
    पूजां जन"याः िरपुिभः समा%य रॆजू रणा"तॆ &िधरा'दहॆाः ॥  14

  (ப-உ) तॆ िह = அவ�கேளா எனி1, शूराः 
= 7ர�களாக8�, 9ग;भाःच = ைதாிய� 
மி�கவ�க"ளக8�,  शा>वाणां = எதிாி 
ச�க%தின�ைடய, BपधाEलवं = சிறிG 
எதி��ைப� Hட, सॊढु ं = ெபா*%G� ெகா"ள, 

अमषEणाः = சகி�$ ச�தி இ1லாதவ�களாக, िरपुिभः = 

எதிாிகளா1, जनSयाः = அைனயிUைடய, पूजां =  

(ைஜைய, समाWय = ெச�GXY%G, रणाSतॆ = 
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��த��வி�, 	िधरा�दहॆाः = ர�த� ேதா��த 
உட�க�ட�, रॆजू = பிரகாசி�தன$. 

  

      (ெபா-உ) காளி ேம(� ெசா�ன) – பாரத* 
ெப+ம,க- .ர /ர$களாக, மி0�த 
மேனாபல�)2� எதிாி ச4க�தினாி� க5கள6 
எதி$*ைப, 8ட ெபா9,கமா2டதவ$களாக, 
எதிாிக�ைடய (ப;யி�) 4ல� அ�ைனயி� 
=ைஜைய ெச�) ���), ேபா$ ��வி� ர�த� 
ேதா��த சாீர@க�ட� பிரகாசி�தன$. 
        
          (வி-உ) பாரதீய$க- ஞான மா$,க�தி� 
மிக6� ��ேனறியவ$களாக இ+�ததா�, /ர� 
0ைற�தவ$களா� இ+�தா$க- எ�9 
ெபா+ளி�ைல. பாDடவ$க- ஐவேரயானா(�, 
ஞானிகளாக இ+*பிF�, G9ேபராக இ+�த 
ெகௗரவ$கைள மி0�த  /ர�)ட� ��த� ெச�) 
அழி�தன$. பாரதீய$க- பாரத மாதாவி� 
நKெச�வ@களாக� திகL�) மாதாைவ மகிL6றM 
ெச�வதி� ைகேத$�தவ$களாக இ+�தன$. 
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மகாபாரத �	த
 ஆர
பி���, பா�டவ 
�ேர�டனான அ�ஜுன� ��காேதவிைய 
வழிப ! ெவ#றிகாக% பிரா�	தி	த� இ'� 
�றி%பிட	தக�. 
  
     दीनाः क एतॆ घृिणनॊ दिर�ाः शाि�त जघ�यां गिणकािमवा�धाः । 
     भजि�त भॊः का पु!षा िवमूढा आिल'(य ये मॊदथ मृ+युमॆव ॥15 

 (ப-உ) क एतॆ = இவ�க-, दीनाः =

 ��ப%ப!வ�களா4,  घृिणनः = ெவ9க	 
தகவ�களா4, दिर<ाः = ஏைழகளா4, अ?धाः = 

�Aட�க-, गिणकाम् इव = ேவசிைய (அைடவ�) 

ேபால, जघ?यां = இகழி�சி�ாிய, शाि?त = 

அைமதிைய, भजि?त = அைடகிறா�க-. भॊः कापुRषाः 
=  இழிTத மகேள, िवमूढाः = ெபAWட�களா4, 

यॆ = இவ�க-, मृXयंु एव = மரண	ைதேய, आिल\]य = 

த^வி, मॊदथ = ஆனTதிகிறா�க-. 
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      (ெபா-உ) காளி ேம�� ெசா�ன� – 
இ�கால�� பாரதீய�கேளா, ��ப� 
ப�வ�களா�, ெவ��க�ப�வ�களா�, 
ஏைழகளா�, "#ட�க% ேவசிைய அைண�ப� 
ேபா(, இக)*சி�"ாிய அைமதிைய 
நா�கிறா�க%. இழிவானவ�கேள ! இவ�க% 
ெப#-ட�களாக மரண�ைதேய ஆ/0கன� 
ெச�� ஆன1தி�கிறா�க%. 
  

      (வி-உ) ப2ைடய இ1திய�களி� உய�1த 
ெப# நிைலைய அழகாக வ�ணி�த காளிேதவி, 
இ�ைறய இ1திய�களி� இழி நிைலைய 
ஆணி�தரமாக 345� கா4�கிறா%. "#ட�க% 
ேவசி எ�� ெதாியாமேல ேவசிைய 
அைண�ப�ேபால, இவ�க% ஆ0கிேலய�க7�" 
அ5பணி1� மரண� எ�� ெதாியாமேல, மயான 
அைமதிைய நா�கிறா�க%. இவ�க7ைடய 
தா8கா/க 3க0க% யா9� இ�தியி( மரண�தி( 
ெகா2� ெச(�� எ�� அறியாத 
அறிவி/களாக, ெப#ேமாக�தி( ஆ)1தவ�களாக 
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இவ�க� இ��ப
 ேவதைன���, அேத சமய� 
ெவ������ உாிய
. 
 
     �लीबाः िकय��यॆवं असून् िदनािन धिर�यथाता�ः ��ता वृथैव । 
     हस��यिम%ा अपमानरािश )ीणीथ शा��या धनशॊषण. ॥ 16  

 (ப-உ) �लीबाः= அ"கேள, एवं = இ'வா�, 
आता*ः =க+ட�ப-வ�களா.,  वृथा एव = 
1ணாகேவ, 34ताः = அ5ப6டவ�களா., िकयि;त 
िदनािन =  எ'வள? நா6க�, असून् = 
பிராணைன, धिरIयथ = தாி�J�க�. अिमLाः = 
(உMக�) எதிாிக�, हसि;त = (எ�ளி) 
நைகயா-கிறா�க�, शा;Qया = அைமதியினாR, 
अपमानरािश = மி�Uத அவமானVைதW�, धनशॊषणं च 
= ெசRவ\ ]ற^டைலW�, `ीणीथ = விைல�� 
வாM�கிறீ�க�. 
  
       (ெபா-உ) காளி ெதாட�U
 ெசாcன
 - 
ந��ஸக�கேள! நீMக� க+ட�ப6-�ெகா^-, 
1ணாக அ5கைள தாMகி� ெகா^- எ'வள? 
நா6க� பிராணைன ைவV
� 
ெகா^5��J�க�. உMக� எதிாிக� உMகைள� 
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க�� எ�ளி நைகயா�கிறா�க�. நீ�க� 
வற�ட அைமதி�காக மி��த அவமான�ைத�� 
ெச�வ !ற�டைல�� விைல�� 
வா��கிறீ�க�. 
  

       (வி-உ) பகவ�கீைதயி� கி%&ண� 
அ�ஜுனனிட� ெசா*ன +த� ேபாதைன: 
"-लै0यं मा 5म गतः पाथ; नैत=व?युपपAते । 
DुE ंFदयदौब;Jयं =य-=वोिMN परंतप ॥" (2:3)" 
"அ�ஜுனா! நQ�ஸக�தன�ைத நீ அைடயாேத. 
இT உன��U ெபா%�தாT. எதிாிகைள� 
தவி���பV ெசWபவேன, இழிவான இதய 
பலYன�ைத� ைகவிZ� எ[�தி%Uபாயாக." 
 

நிைலயி�லாத மயான அைமதி�காக நாZV* 
மான�, ெச�வ�, த�ம� யா\� பறிேபா�� 
அள\�� ைகயாலாகதவ�களாக இ*திய�க� 
இ%Uபைத காளிேதவி !ZV� காZ�கிறா�. 
Yர^Z�� ெசா_கைளU ெபசி 
உ_சாக^Z�கிறா�. 
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     �लॆ�छ�य पूत�रणामृतॆन गव� ि�जॊऽ�मीित करॊित कॊऽयम् । 
    शू ात् अथानाय#तरॊऽिस शू ॊ %तैः िकमॆतैः नरक�य पा)थॆ ॥ 17 

 (ப-உ) �लॆ�छ�य =  �ேல�ச�ைடய, चरणामृतॆन 
= பாததீ� த தினா#, पूतः = ' தியைட(தவனாக, 
कः अयं = எ(த இவ0, ि2जः अिस इित = நா0 
பிராமண0 எ0:, गव= करॊित = க�வ?ப@கிறா0, 
 अथ = அதனா#, शूEात् = 
G திரைனHகாIJK�, अनायLतरः = ேக@ெகIட, 
शूEः अिस = G திரனாக நீ இNHகிறாO, नरक�य = 
நரக தி0, पाPथॆ = பாைதயி# பயணிHQ� இவ0 
விஷய தி#, एतैः Uतैः = இ(த விரதVகளினா#, िकम् 
= எ0ன பய0. 

 
(ெபா-உ) காளி ெதாட�(Y ெசா0னY – 

இ(த பிராமண0, �ேல�ச�கZைடய பாத 
தீ� த தினா# தா0 பவி திரனானதாக எ[ணிH 
ெகா[@, அேத சமய தி# நா0 பிராமண0 
எ0: க�வ� ெகா[JNHகிறா0. ஆனா#, 
G திரைனவிட ேக@ெகIட G திரனாக நீ 
இNHகிறாO. நரக?பாைதயி# விைர(Y 
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ெகா�����	 உன��, க	 விரத�கைள 
ேம�ெகா�வதினா� எ�ன பய�. 

 

(வி-உ) பிராமண�களி� கடைம, 
ஜன�க"�� எ# ந�ைம பய��ேமா, அைத 
தா�க� அ&'�(ப#	, பிற��� எ*#+ 
ெசா�வ#	 ஆ�	. பகவ* .ைஜ ெச/#, 
பகவானி� சரணா	�த*ைத( ப�கி ஆசார, 
அ&'டான�கைள( பி�ப�றி, சா0திர�க� 
எ*#+ ெசா�1	 க	 விரத�கைள ெச2வேன 
ெச/# 3�*த� அவ�க"ைடய கடைமயா�	. 
அவ�க�, ேவத*தி� ந	பி�ைகயி�லாத 
	ேல+ச�களாகிய ஆ�கிேலய�க"�� 
அ�வ��களாக இ�(ப#	, அேத சமய	 
பிராமண� எ�6 ெப�ைம 7�றி�ெகா�வ#	 
ெபா�*தமி�லாத நட*ைதைய� �றி�கிற#. 
சா0திர*ைத வி8 விலகி, ஜன�கைள9	 
அ�ைம( பாைதயி� ெதாட�:# நீ���	ப� 
ெச/9	 பிராமண�க�, ெசா:த வா<�ைகயி� 
ஏகாதசி உபவாச	 3த>ய விரத�கைள 
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அ����பதினா�, தா�க� நரக�தி�� ெச�ல 
ேவ��யி��பைத� தவி��க �யா!. 
 காளிேதவி, ெபா!வான #ர�ைத� 
$க%�வி%&, தனி� தனியாக ெவ'ேவ( 
வ��க�கைள)   ேச�*தவ�க+��  உக*த   
பாட�ைத�   ேபாதி�க   ஆர/பி�கிறா�.  
 த1�, பிராமண�கைள) சா&கிறா�. 

  
     उि�� भॊ जागृिह सज�या�ीन् सा�ाि� तॆजॊऽिस पर�य शौरॆः । 
 व�ः ि�थतॆनैव सनातनॆन श#ून् %ताशॆन दह'ट�व ॥   18 

 (ப-உ) भॊः उि9: = நீ எ=*தி�, जागृिह = 
விழி�!�ெகா�, अEीन् = (ெவளியி� 
அ����க�ப&/) அ�னி கா�ய�கைள, सजJय = 
வி%&வி&, परNय शौरॆः = பரம$�ஷனாகிய 
Sர�ைடய,  साTात् = ேநர�யான, तॆजः अिस िह 
= கனலாக நீ இ��கிறாயWேறா, वTः 
िNथतॆन = (உW உ�ேள) இதய�தி� 
இ��க�Z�ய,  सनातनॆन = எW(/ விள��/, 
[ताशॆन एव = அ�னியினாேலேய, श]ून् = 
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எதிாிகைள, दहन् = எாி�, नट�व = 
நடனமா�வாயாக.  
  

  (வி-உ) �வாமி விேவகான�த� அ� க� 
எ��  !றிய கேடாபனிஷ வா கிய% “ उि)*त 
जा.त /ा0य वरान् िनबोधत ” “விழிமி8! எ9மி8! 
உய��த :;மா�கைள அ<கி ஞானைத> 
ெப@மி8!” காளிேதவி, பிராமண�கC ெசEய 
ேவF�ய கடைமைய எ��ைர கிறாC. 
அவ�கGைடய H கிய காாிய% ேவத% ஓதி, 
யாகJகைள அ னியிK ெசEதK. ஜீவனானவ8, 
பரமாமாவி8 அ%சேம. பரமாமா, ேஜாதி> 
பிழ%N. ஜீவO%, ேஜாதி வ�வின8தா8. அ னி 
எ>ேபா�% அவOCேள நீ@ P� Qட>ெபR@ 
கனலாக இ; கிற�. அ�த அ னிைய ெப;% 
Uவாைலயாக ஆ கி, எதிாிகைள எாி க 
ேவF�ய�தா8 தRேபாைதய தைலயாய கடைம. 
H கியமான கடைம வ;% ேபா� தினH% ஆRற 
ேவF�ய கடைமகைள W; கமாக ெசEவ� 
ஆ8ேறா� வழ கதிX% இ;�� வ;கிற�. 
மகாபாரத Yததி8ேபா�, YதிZ�ர� Hதலான 
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பா�டவ�க� நி�திய� கடைமகளாகிய 
அ�னிேஹா�திர� �த�யவ�ைற ��த� 
�டார�களிேலேய !"�கமாக ெச%& 
��த�தி�' (ற)ப*டா�க� எ,- மகாபாரத� 
�-�. 
  
     பரமா�மாவி, பல நாம�க.�, ெசௗாி 
எ,கிற மஹாவி01வி, நாம�ைத கவிஞ� 
ேத�3ெத4�தி"�கிறா�. ெசௗாி எ,கிற பத� 
எதிாிகைள அழி�க� �6ய 7ர� மி'3த  
8ரைன�  'றி�கிற&.  அ3த  ெசௗாியி,  ேந�  
அ�சமாகிய  இ3திய,,  7- ெகா�4 எ:3& 
எதிாிகைள நாச� ெச%ய ேவ�4� எ,- 
காளிேதவி �-கிறா�. 
      
   कः ��ब�धुः भवनॆषु गूढॊ म�ैः कटा�ै� िवलािसनीनाम् । 
  धमा�न् यशॊ दबु�ल िव#मृतॊऽिस य'ुय#व भॊ व(क र� धमा�न्॥ 19 

 (ப-உ) भवनॆषु = அர�மைனகளிB, गूढः = 
ஒளி3&ெகா�6"�'�, कः IJबLधुः = (நீ) எ3த 
O�திாிய,? दबुQल = பலஹீனமானவேன, मTैः = 
ம&பான�களாV�, िवलािसनीनाम् = விைளயா4� 
\�ாீக.ைடய,           कटाIैः च = கைட�க� 
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பா�ைவயினா	
,  धमा�न् = த�ம�கைள�
, 
यशः =�கைழ�
, िव�मृतः अिस = (நீ) மற'()ளா*, 
भॊ व-क = ஏ வ0சகேன यु4य�व = �5த
 ெச*, 
धमा�न् = த�ம�கைள, र8 = ர:ி;பாயாக. 
 

       (ெபா-உ) காளி ேம	
 ெசா=ன( – 
அர?மைனகளி@ ஒளி'( ெகா?BCDE
 நீ 
எ=ன :5திாியனா? பலHனமானவேன ! 
ம(பான�களி	
, E
மாளமBDE
 
ெப?கIைடய கைடDக? பா�ைவகளி	
, நீ 
த�ம�கைள�
, கீ�5திைய�
 மற'திCDகிறா*. 
ஏ வ0சகேன ! �5த
 ெச*, த�ம�கைள 
ர:ி;பாயாக. 
  

      (வி-உ) :5திாிய= எ=கிற பதேம 
ஆப5திLC'(, அழிவிLC'( ஜன�கைள; 
பா(கா;பவ= எ=N ெபாC)பO
. த=Pைடய 
தைலயாய கடைமயாகிய பா(கா;ைப அறேவ 
மற'(, ம(வி	
, மா(வி	
 QRகியிCDE
 
:5திாிய=, :5திாியேன அ@ல எ=பைதD 
காSட கவிஞ� அழகாக :5திரப'( எ=கிற 
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பத�ைத உபேயாக�ப��கிறா�. பிர�மப� 
எ�கிற பத� ேப��� பிராமணனாக��, 
பிரா�மணனி� கடைமகைள அறேவ மற� 
ெசய#ப�கிறவைன� �றி�பேபால, %�திர 
ப��� ேப����தா� %�திாிய�. 
  

      %�திாிய� த� த�ம&கைள சாிவர 
ெச'வதினா#, (�த�தி# எதிாிகைள� 
)ற*கி+� ஓ��ப- ெச'வதினா#, அ#ல 
(�த�தி# பிராண�தியாக� ெச'வதினா# 
அழியா� )கைழ அைடகிறா�. பகவ� கீைதயி# 
கி�0ண� அ�ஜுனனிட� உபேதசி�கிறா�. 
 “अथ चॆ7विममं ध=य? संAामं न किरGयिस । 
 ततः Kवधम? कीित च िह7वा पापमवाPKयिस ॥” 
 “இ�ேபா இ�த த�ம (�த�ைத நீ 
ெச'யாவி-#, அதனா# Uவத�ம�ைத(�, 
கீ��திைய(� இழ� பாப�ைத நீ அைடவா' ” 
  

        காளிேதவி, பிரா�மண�கைள 
உ�ஸாஹ�ப��திவி+�, %�திாிய�கைள 
XYெகாZ� எ[மாY அைற \வ# வி�கிறா]. 
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 अ��यॆव लौह ंिनिशत� ख�गः �ूरा शत�ी नदतीह म�ा । 
  कथं िनर!ॊऽिस मृतॊऽिस शॆषॆ र' �वजाित परहा भवाय,ः ॥ 20 

 (ப-உ) लौह ं= இ	
பினாலான 
க	வி�
, िनिशतः = �ரா�க�ப�ட, ख�गः च = 
வா!
, अि#त एव = இ	�கிறேத, )ूरा = 
ெகா.ைமயான, म3ा = மத
 பி45த, शत6ी = 
பலைர ஒ	9ேக ெகா:;
 பல <க
 ெகா=ட 
ஈ�4, इह = இ9@, नदित = கBஜி�கிறD, कथं = 
எHவாI, िनरJः अिस = (நீ) ஆ�த
 
இ:லாதவனாக இ	�கிறாO, मृतः अिस = 
மாி5தவைன� ேபா: இ	�கிறாO, शॆषॆ = 
ப.5D�கிட�கிறாO, #वजाित = உU @4ைய, रV = 
கா�பாயாக, परहा = எதிாிகைள அழி�@
, 
 आय]ः = ெப	ைம மி@^தவனாக, भव = 
ஆவாயாக. 
  
      (ெபா-உ) காளி ேம;
 ெசாUனD – 
இ	
பினாலான �ரா�க�ப�ட வா!
 
இ	�கிறேத; ெகா.ைமயான மத
 பி45த பல 
<க
 ெகா=ட ஈ�4 இ9@ கBஜி�கிறD. நீ 
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எ�வா� ஆ�த
 இ�லாதவனாக  ஆனா�. 
மாி�தவைன� ேபா� ப���� கிட�கிறா�. உ� 
� ைய� கா�பாயாக. எதிாிகைள அழி��
 
ெப&ைம மி�'தவனாக ஆவாயாக. 
  

       (வி-உ) காளிேதவி, (�திாிய)க*ைடய 
ேசா
பைல� க, ��, ேபா&�� ேவ, ய 
ஆ�த-க. யா/
 கா��� ெகா, &�கி�றன 
எ�பைத 01 � கா1 , எதிாிகைள அழி��
 
ேபாாி� உ�ம�தமாக ஈ�ப�மா� விளி�கிறா.. 
 ஆ�த-க. எ�பைவ இ-� ஜன 
ச4க�ைத� �றி�பதாக� ெகா.ளலா
. 
தைலவ)க. உ5-கி� ெகா, &'தா�, நா� சீ) 
ேகடைட'�, ஜன-க. ெப&
 
அவதி��.ளாகிறா)க.. தைலவ)க. ேபா&�� 
ஆய�தமானா�, ஜன-க. தானாகேவ 
�.ளிெய8'� ேபாாி� ைகெகா��பா)க.. 
 ஆ�மஞான� பாைதயி� சாதக� 
பகவானிட
 எ�வள/� ெக�வள/ சரணாகதி 
ெச�கிறாேனா, த�னிட
 ஒ& பல=மி�ைல, 
எ�லா பல=
 ெத�வ�தி>ைடயேத எ�பைத 
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உ�ைமயி� உண
கிறாேனா, 
அ�வள��க�வள� அவ�ைடய ஆ�ம பல� 
ப�கி� ெப� �. எைத#� சாதி�க வ�லவனாக 
ஆகிறா%. ேதவிேய ேநாி� வ'( 
உ�ஸாஹ�ப+�(�ேபா(, பாரதீய
க.ைடய 
ஆ�ம பல� ெவ வாக அபிவி��தி அைட'(, 
ஆ/கிேலய எதிாிக0 1ற2(கி3+ ஓ+வா
க0. 
கவிஞ
 இைத ேதவியி% ெசா7க0 8ல� எ+�(� 
கா3+கிறா
. 
  
     वै�यॊऽिस क�ॆह िवशः समृ��यै धनं िकमॆतद ्िवपणीषु स म् । 
    "लॆ$छाि(रॆषा कु*षॆ दिर,ां मामॆव काल- खल मातृ,ॊिहन् ॥ 21 

 (ப-உ) इह च = இ/  ேம<�, कः वैAयः अिस = 
(நீ) எ�ேப
�ப3ட ைவசியனாக இ��கிறாF, 
 िवशः = ஜன/க.ைடய, समृKयै= ெச�வL 
ெசழி�பி7காக, िवपणीषु = ச'ைதகளி�, सSं = 
ைவ�க�ப3+0ள, एतत् िक धनम् = இ( எ%ன நிதி, 
एषा = இ(, \लॆ_छ ऋिbः = �ேலLச
களி% 
வளைமயா �, खल = (dடேன, मातृeोिहन् = 
அ%ைன�  �ேராஹ� ெசFபவேன, मां कालg एव =
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 காளியாகிய எ�ைனேய, दिर�ां = தாி�திர 
��ாீயாக, कु�षॆ = ெச�கிறா�. 
  

      (ெபா-உ) காளி ேம#$ ெதாட&கிறா' – 
ேம#$ நீ எ�தைகய ைவசியனாக இ+,கிறா�. 
ஜன.க/ைடய வளைமைய அபிவி+�தி 
ெச�வத1காக ச2ைதகளி3 உ�னா3 
ைவ,க4ப56'ள இ7 எ�தைகய நிதி (எ�8 
ேயாசி�தாயா)? இ2த நிதி $ேல:ச&களாகிய 
ஆ.கிேலய&களி� ெச3வ மி<தியா<$. ஏ 
7>டேன ! மா�+ �ேராஹ$ ெச�பவேன ! 
காளியாகிய எ�ைனேய தாி�திர ��ாீயாக நீ 
ஆ,<கிறாேய. 
  

      (வி-உ) காளி ேதவி, பிரா$மண&க', 
A�திாிய&க' ஆகிேயா&க/ைடய 
கடைமகைள: B5C, கா5Cவி56, இ4ேபா7 
ைவசிய&க' ப,க$ தி+$பி, அவ&கைள, 
க6ைமயா,: சா6கிறா'. காளி ேதவி, ஸகல 
ஸ$ப��வEபிணி, பாரத ேதச$ எ3லாவிதமான 
வளைமகைளF$ த�னக�ேத ெகாGட7. பாரத 
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ே��ர�தி� ேவ
�ய ெபா��கைளெய�லா� 
உ�ப�தி ெச��, ஜன�க� எ�ேலா�!"� 
கிைட!"� வ
ண� ெச�ய ேவ
�ய� 
ைவசிய%களி& கடைம. அதைன வி�)வி�), 
அ&னிய நா)களி� உ�ப�தியா"� 
ெபா��கைள ேஜா��� ைவ�� வி�பைன 
ெச�+� ைவசிய%கைள பாரத மாதாவி& 
�ேராகிக� எ&, -றி ைவகிறா�  காளி ேதவி.   
இ0வா,   ெச�+�  ைவசிய%க�   
பாரதமாதாைவ+�, காளிைய+� தாி�திர 
ேதவைதகளாக ஆ!கிவி�டன%. 
  
     �लॆ�छि�मेतां �वलनाय दिॆह रॊषाि�ना िक न िबभेिष का�याः । 
    दवॆ  भवान  हिद पूजिय%वा यत&व ल'�यै भव ज)मभू�याः॥  22 

 (ப-உ) एतां =  இ6த , 7लॆ:छि= = �ேல>ச 
ெச�வ�ைத, ?वलनाय = அ!னி!", दिॆह = 
ெகா)Fபாயாக, काHयाः = காளிேதவியிJைடய, 
रॊषािNना = ேகாப அ!னியா�, िक न िबभॆिष = நீ 
பயFபடவி�ைலயா, दवॆS भवानS = பவானி 
ேதவிைய, Tिद = இதய�தி�, पूजियYवा = Zைஜ 
ெச��, ल[7यै = ெச�வ> ெசழிFபி�!காக, यत^व = 
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���சசி�பாயாக, ज�मभू�याः = பிற�த ம�ணி�, 
भव = (உாியவனாக) ஆவாயாக. 
  

      (ெபா-உ) காளி ெதாட$கிறா% – ைவசியேன! 
இ�த )ேல+செச,வ-ைத அ/கினி/0 
இைரயா/0. காளிேதவியி� ேகாபா/கினி/0 நீ 
பய�படவி,ைலயா எ�ன? பவானி ேதவிைய 
இதய-தி, 5ைஜ ெச�7, 
ெச,வ+ெசழி�பி�ககாக �ய�சி ெச�. பிற�த 
ம�ணி� (சாியான) ைம�தனாக ஆ0. 
  

      (வி-உ) ைவ+ய$க9ைடய 
ெக:டகாாிய;கைள/ க�<-7 காளி ேதவி, 
இ�ேபா7 அவ$க% ெச�ய ேவ�<ய 
கடைமகைள அழகாக எ=-7ைர/கிறா%. இ7 
நா% வைர நட�த அ/கிரம;க% ேபாக:=). 
இ�ேபாதாவ7, கடைம உண$>ட�, வி�பைன� 
ெபா?:கைளெய,ல) தீ/கிைரயா/கி, 
@ேதச�ெபா?:கைள ெப?மளவி, உ�ப-தி 
ெச�7 வியாபார) ெச�AமாB C�=கிறா%. 
பாரதமாதாவி� சாியான ைம�தனாக 
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ஆகேவ��� எ
றா, Prodigal son, அதாவ� 
ெக��� திாி�த மக
 சாியான பாைத�� 
வரேவ��� எ
றா, இர�� காாிய க! 
அவ"யமாகி
றன. #தலாவ�, எலா� வல 
பகவதியி
 �%ைபயினாேல ம��� தா
 எ�த 
காாிய#� ெவ&றியைடய #()� எ
பதினா 
பகவதிைய இதய வாச*தான�தி வ+வாக 
இ%�க" ெச,� நிர�தர� .ஜி�க ேவ�(ய�. 
இர�டாவ�, ெப%#ய&சி ெச,வ�. கட0! 
கி%ைப�காக .ைஜ ம��� ெச,� 
1ரா2�தி��வி��, ஒ% #ய&சி)� ெச,யாம 
ேசா�பி� கிட�தா காாிய� நிைறேவறா�. 
பகவ� �%ைப)�,  4%ஷகார#�  ஒ
6  
ேச%�ேபா�,  காாிய�  7லபமாக  நிைறேவ6� 
எ
பைத கவிஞ2 மிக அழகாக எ���ைர�கிறா2.  
  
  भॊ भो अव��यो मगधा� ब�गा अ�गाः किल�गाः कु�िस�धव� । 
   भॊ दाि�णा�या �ृणुता��चॊला वसि�त यॆ प#नदष्ॆ शूराः॥  23 

   (ப-உ) भॊ भो अव@Aयः = ஏ அவ�தி 
(உEஜயினி) வாசிகேள मगधाK = மகத வாசிகேள 
बMगा: = வ க வாசிகேள, अMगाः  = 
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அ�கேதச�தவ	கேள, किल�गाः = 
க��கேதச�தவ	கேள, कु�िस�धव� = 
 ��,��� ேதச�தவ	கேள, भॊ दाि#णा%या = 
ஏ ெத) ேதச�கைள+ேச	�தவ	கேள,  आ�-चॊलाः 
= ஆ�திர, ேசாழ ேதச�தவ	கேள, यॆ = எவ	க6, 
शूराः = :ர	களா;, प=नदषॆ् = அAB 
நதிDகைரகளிேல (பAசாG), वसि�त = 
வசிDகிறீ	கேளா, Kृणुत = ேகM�க6.  
  

      (ெபா-உ)காளி ேதவி ேமPQ ெசா)ன� -  ஏ 
அவ�தி (உSைஜ) நகர) வாசிகேள, மகதQ, 
வ�கQ, அ�கQ, க��கQ, ��, சி�� ேதசQ 
இவVைற+ ேச	�தவ	கேள, ெத) ேதச�கைள+ 
ேச	�தவ	கேள, ஆ�திர ேசாழ ேதச�தவ	கேள, 
ஐ�� நதிகளாX :ழGபYட பAசாபிX வசிD�Q 
:ர	கேள, ேகM�க6. 
  

        (வி-உ) நா)� வ	ண�தவ	கMD�Q அைற 
\வX வி]�த காளி ேதவி, இGேபா� பாரத 
ேதச�தி) பXேவ^ பாக�களிX வசிD�Q 
ஜன�கைள, தனி� தனிேய அ�த�த பிரேதச�தி) 
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ெபயைர ெசா	
, உ�ஸாகமாக� ��பி�கிறா�. 
பாரத�தி� எ	லா பிரேதச�களி�� ப ைட� 
கால� ெதா"� ேதசப�தி#�, கட$� ப�தி#�, 
பிரா%தீய கலாசார'� மிளி(%) 
ெகா *+�கி�றன. எ	லா இட�களி�� 
எ	லா கால�களி�� ேதச ப�த(க� நா"� 
நல/�கா�� ேபாரா*யி+�கிறா(க�. இைத  
நிைன0"*� த"*ெய1�பேவ கவிஞ( இ4வா5 
இ%த பாடைல அைம�தி+�கிறா(. 
  
यॆ कॆ ि�मूित भजथैकमीशं यॆ चैकमूित यवना मदीयाः । 
माताऽऽ�वयॆ व�तनयान् िह सवा�न् िन ां िवमु"#वमयॆ $ृणु#वम्॥24 
 (ப-உ) यॆ कॆ = எவ(க� ि;मूित = (பிர�மா, 
வி@A, சிவ� எ�கிற B�5 B(�தி 
ெசாCபமாக உ�ள, एकं ईशं = ஒ+ கட$ைள, भजथ 
= பஜி�கிறீ(கேளா, यॆ च = எவ(க�, यवनाः = 
யவன(க�, एकमूित =ஒேர B(�திைய 
(பஜி�கிறீ(கேளா) मदीयाः = (எ	ேலா+�) 
எ�ைனT ேச(%தவ(கேள. सवाVन् = எ	லா, तनयान् 
वः = பி�ைளகளாகிய உ�கைள, माता = 
(உ�க�) அ�ைன யாகிய நா�, आYवयॆ = 
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விளி�கிேற�, अयॆ = நீ�க�, िन�ां = ��க�ைத, 
िवमु��वम् = வி !வி!�க�, "ृणु�वम् = ேக%�க�.
  
     (ெபா-உ) உ�க%�*� எவ,க� (பிர.மா, 
வி01, சிவ�) எ�கிற திாி3,�தி ெசா4பமாக 
உ�ள ஒேர கட7ைள வண�*கிறீ,கேளா, எ9த 
யவன,க� ஒேர 3,�திைய பஜி�கிறீ,கேளா, 
எ=ேலா?. எ�ைன@ ேச,9தவ,கேள. 
*ழ9ைதகளாகிய உ�கைளெய=லா. 
அ�ைனயாகிய  நா�  CDபி!கிேற�.  நீ�க�  
நி�திைரைய  வி !  எE9F  நா� ெசா=வைத 
ெசவிம!�க�.  
  

     (வி-உ) பாரத ேதச�தி= வசி�*. எ=ேலா?. 
இ9த த,மH�த�தி= ஈ!பட ேவJ!. எ�பF 
பாரத மாதாவி� அவா. எ9த வ,ண�ைத@ 
ேச,9தவரானாK., எ9த பிரேதச�தி= 
வசிDபவரானாK., எ9த கட7ைள 
வழிப!வ,களாக இ?9தாK., எ=ேலா?. ஒ�L 
ேச,9F இ9த Mேதச வி!தைல இய�க�தி= 
ஈ!ப !, பாரத மாதாவி� ஒேர வயிNL� 
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�ழ�ைதகளாக ஒ��ப�� பாரதமாத��காக� 
ேபாாிட  ேவ���. ஒேர ெத�வ�ைத வழிப�� 
யவன க! பாரத ேதச�தி# இ%�& பாரத 
கலாசார�ைத� பி�ப(�பவ களாக இ%�தா)�, 
எ#லா%� பாரத மாதாவி� �ழ�ைதக! எ�பைத 
கவிஞ  எ��&ைர�கிறா . பார� மாதாைவ- 
சா �த  யவன க!  எ�கிற  ெசா#.�  /ல�  
இ�திய  கலாசார�தி# ஊறி�ேபான 1க�மதிய , 
கிறி�தவ  1தலானவைர2� �றி�பி�கிறா . 
 
  काल�य भॆर
 �ृणुताि��ृ�गॆ रौ� ंकृता�तं मम दतू�पम् । 
  दिुभ�मॆतान् अथ भूिमक$पान् िनबॊधत अधीशतमाऽऽगताि�म॥25 

(ப-உ) अि67ृ9गॆ = மைல-சிகர�தி#, काल?य = 
காலAைடய, भॆरD = ேபாி வா�திய�ைத, 7ृणुत = 
ேகHIக!, मम = எ�Aைடய, दतूMपं = 
Pதனாக இ%�க�QRய, रौ6 ं = பயIகரமான, 
कृताTतं = யமைன, (பா%Iக!) अथ = ேம)�, दिुभWं 
= பXச�, एतान् भूिमक]पान् =   இ�த   
^க�பIகைள2�,   िनबॊधत =   உண �&   
பா%Iக!, अधीशतमा = ஸ ேவ-வாியாகிய நா�, 
आगता अि?म = வ�தி%�கிேற�. 
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      (ெபா-உ) மைல� சிகர�தி� கால�ைடய 
ேபாி�ழ�க�ைத� ேக��க�. எ��ைடய 
�தனாகிய யமைன� பா �க�. ேம!" இ$த 
ப%ச", &க"ப�க� இவ(ைற ேநா�+�க�. 
ஸ-ேவ�வாியாகிய நா� வ$.�ேள�. 
  
      (வி-உ) (ேபாி வா�திய") �ர0 
ேபா-�கால�தி� �ழ�க�ப1" இைச�க வி. 
காளிேதவியி� �தனாகிய யம� 
மைல�சிகர�தி� ேபாி�ழ�க" ெச2கிறா�. 
ச�த�ைத� ேக3+" ஜன�க� அவைன� 
ப-�கிறா-க�. அைத� தவிர, நாெட�+" ப%ச", 
&க"ப நிக6�சிக� எ�லா" வர� ேபா+" 
உ�பாத�கைள� ெதாிவி�கி�றன. காளிேதவிேய 
வ$தாகிவி3ட.. �த7� யமனாகிய �த�, 
பி�ன- காளிேதவி தாேன வ$தி �கிறா�. 
  
    दिॆह �तून् दिॆह िपपासुरि�म जानीिह द�ृ�वा भज शि�मा�ाम् । 
   िशरांिस रा�ां महतां तनू� भॊ�ंु नद!ती चरतीह काली ॥    26 
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          (ப-உ) दिॆह = ெகா���, �तून् दिॆह = 
ய�ஞ�கைள ெகா���, िपपासुः अि म = 
தாக#$ட& இ()கிேற&, द.ृ/वा = (எ&ைன) 
பா�#$,  जानीिह =  ெதாி5$ ெகா67�, आ9ां 
शि= = ஆதிச)திைய  भज = பஜி��, तनूB = 
சாீர�கைளEF, भॊ=ंु =சா�பி�வதIJ, नदिKत = 
க�ஜி#$)ெகாL�, काली =காளிேதவி, इह चरित = 
இ�J ஸSசாி)கிறா6. 
  

      (ெபா-உ) காளிேதவி ெதாட�5$ Tறிய$ – 
ெகா���, ய)ஞ�களிU (ர#த ஆஹூதிைய) 
ெகா���. நா& தாக#$ட& இ()கிேற&. 
எ&ைன� பா�#$ அறி5$ேகா67�. ஆதி 
ச)திைய வண�J7�. ேபரரச�களி& 
தைலகைளEF, உடU கைளEF உLபதIகாக) 
காளிேதவி க�ஜைன ெச\$ ெகாL� இ�J 
சSசாி)கிறா6. 

(வி-உ) காளிேதவி அ&னிய�களி& 
ர#த#ைத) J])க ஆவ^ட& இ()கிறா6. 
ஆதிச)திைய வண�கி, அ&னிய ச)திக_ட& 
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ேபாரா�, அ�னிய ேபரரசகளி� ேதா�வியாகிய 
ர�த�ைத பாரத மாதா��� நிேவதன� ெச�ய 
ேவ��ய த�ண� இனிேம!�  கா�கா"  
எ�பைத�  காளிேதவியி�  அைற  %வ�  &ல�  
கவிஞ எ)�"ைர�கிறா. 
      
      र��वाहःै अिप नाि�म तृ�ा शतैः सह�ैः अयुतैः अजानाम् । 
     �द� िभ�वा �दयािन र�ं स!पूजयि#त एवमजं करालीम् ॥  27 
 (ப-உ) अजानाम् = ஆ)க2ைடய, शतैः = 
89:�கண�கான, सह=ैः = ஆயிர�கண�கான, 
अयुतैः = ப�தாயிர�கண�கான, रABवाहःै अिप = 
ர�தF ெப��� களா� %ட, तृHा न अिIम = என�� 
தி�Fதி இ�ைல, Jदयािन = இதயLகைள, िभNवा = 
பிளO", रAं = ர�த�ைத, BदQ = ெகா)FR, एवं = 
இTவா:,  अजां = ஸனாதனியான, करालX = 
காளிேதவிைய, सYपूजयि[त = ந�� \ஜி�கிறாக^. 
  
       (ெபா-உ) காளிேதவி ேம!� ெசா�ன" – 
89:� கண�கான, ஆயிர�கண�கான, 
ப�தாயிர�கண�கான, ஆ)க2ைடய ர�தF 
பிரவாகLகளா!� நா� தி�Fதியைடயவி�ைல. 
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(நீ�க� உ�க�ைடய) இதய�கைள பிள�� 
ர�த�ைத ெகா����. (விஷய� அறி�தவ�க�) 
இ வாேற பிற�" இற�ப#ற காளிேதவிைய 
ந$றாக %ஜைன ெச)கிறா�க�. 
         (வி-உ) ஆ+� ப,யி- காளிேதவி./ 
தி0�தி இ-ைல. ஆ�ம ஸம��பண�தினா-தா$ 
பகவதி ஸ�ேதாஷி.கிறா�. ேதச நல5.கா. 6ய 
நலைன ஆ/தி ெகா�./� ேதச ப.த�க�தா$ 
காளிேதவி./� பிாியமானவ�க�. 
 
      यॆषां सदवैा�मबिल�वृ�ाः शूरा महा�तः �मुखाः कुलाथ� । 
     सौ!या कराली भवित �जानां र&ॆन पु(ा िविनहि�त श)ून् ॥ 28 

 (ப-உ) यॆषां = எ�த (பிரேதச�க�ைடய), 
महा?तः = மகா$க�, Bमुखाः = பிரEக�க�, शूरा = 
Iர�க�, कुलाथM = த�க� /ல�க�.காக, सदा एव = 
எ�ேபா��, आSमबिलBवृWाः = ஆ�மப, 
ெச)பவ�களாக இ0.கிற�கேளா, Bजानां = (அ�த) 
பிரைஜ க�.காக, कराली = பய�கரமாக 
இ0./� காளியானவ�, सौ\या भवित
 =இனிைமயாக ஆகிறா�, र^ॆन = 
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ர�த�தினா�, पु
ा = ��யைட��, श�ून् =
 ச����கைள,  िनहि!त = மா$�கிறா&. 
  

      (ெபா-உ) காளி ேம+, ெசா-ன� – எ�த 
பிரேதச/க0ைடய மகா-க&, பிர1க2க&, 
3ர2க&, த/க& 4ல/க0�காக எ6ேபா�, 
ஆ�மப8 ெச$ய� தயாராக இ��கிறா2கேளா, 
அ�த பிரேதச/க0ைடய பிரைஜக0�காக, 
பய/கர ேதா<ற1ைடய காளிேதவி,  இனிய  
>ப,  எ?�கிறா&.  (ஆ4தி ெச$ய6ப@ட) 
ர�த�தினா� தி�6தியைட��, ��யைட�� 
ச����கைள ேதவியானவ& மா$�கிறா&. 
  

      (வி-உ) சAக�தி� உய2�த Bதான, 
வகி6பவ2க0�4 விேசஷ ெபாD6 உ&ள�. 
ேதவியானவ& விேசஷ அ�தB�, Eர,, ெச�வ, 
இவ<ைற யா��4 அF�ரக, ெச$கிறாேளா, 
அவ2க& அதி2�ட� 4ைறG&ள சாமானிய 
ஜன/க0�4 ேசைவ ெச$வத<காகேவ 
அவ<ைற6 பய-ப?�த ேவH?, எ-D 
சாBதிர/க& ேபாதி�கி-றன. அIவாD ஆ�ம 
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தான� ெச�பவ�கைடய தியாக�தினா� 
பகவதி ெபாி�� ச�ேதாஷமைட��, எதிாிகைள 
ெவ��, எ�ேலா�� � ஸ���தி, சா�தி 
இவ#ைறெய�லா� ேம�ேம%� அ�கிறா'. 
  
     िक िब�यताया
 �िधर�य िस�धौ िनम�ताि�मन् भवताय
स�वाः । 
     ि�शूिल भॊः प!यत त� पारॆ #यॊितर् $युदतॆीद ंअिभ*तॆजः॥ 29 

 (ப-உ) आया,ः = ெப�ைம மி�கவ�கேள, िक 
िब2यत = ஏ� பய5ப6கிறீ�க', अि9मन् =இ�த, 
=िधर9य = ர�த�தி�, िसBधौ = சD�திர 
ெவ'ள�தி�, िनमEत = DF Gக',  आय,सHवाः 
= மிகJ� விேசஷ5 ெப�ைம வா��தவ�களாக, 
भवत = ஆ Gக', भॊः पOयत = பா�Gக', तP पारॆ = 
(அ�த ெவ'ள�தி�) அ�கைரயி�, िPशूिल = 
�ாிUல��ட�, Vयॊित = ேஜாதியான�, अिभXतॆजः = 
ெபாிய பிரகாச��ட�, उदिॆत = உதயமாகிற�.  
      (ெபா-உ) காளி ெதாட��தா' – ெப�ைம 
மி �தவ�கேள, ஏ� பய5ப6கிறீ�க'. இ�த ர�த 
ெவ'ள�தி� DF Gக'. ேம%� விேசஷ 
ெப�ைம வா��தவ�களாக ஆ Gக'.   ர�த   
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ெவ�ள�தி�   அ�கைரயி�   �ாி�ல��ட�   
ேதா�றமளி��� ேஜாதியான� மி��த 
ஒளிெவ�ளமாக உதயமாகிற�. 
  
      (வி-உ) காளி ேதவியி� விேசஷ 
அ#�ரஹ�தினா� ந�ல பதவியி� 
இ()பவ*க�, ஆ�ம சம*)பண� எ�கிற ர�த 
ெவ�ள�தி� அமி.�� /0��ேபா�, காளியி� 
விேசஷ அ#�ரஹ� ேம1� ப�கி) ெப(�கிற�. 
ெப(ைம அதிகாி�கிற�. காளிேதவியி� ஒளி 
ெவ�ள�ைதேய தாிசன� ெச23� 
பா�கியவா�களாக ஆகிறா*க� 

 
  कवॆ िवलािसन् �ृणु मातृ वा�यं काल� कराल� भज पु� च�डीम् । 
  � ािस वै भारतमातरं तां "त� अरातीन् भृशमािजम%यॆ ॥  30 

(ப-உ) कवॆ = கவிேய, िवलािसन् =  
இ�ப�தி� இ()பவேன, मातृ वा@यं = 
அ�ைனயி� வா*�ைதைய, Cृणु = ேகFபாயாக, 
पुH = I�திரேன, करालK = பயLகர 
ேதா�றமளி���,       कालK = காளி ேதவிைய, चNडK 
= சPQ ேதவிைய, भज = பஜி)பாயாக, आिजमUयॆ = 
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��த ம�தியி�, अरातीन् = எதிாிகைள, भृशं = 
ெவ�வாக, ��त� = அழி!�", तां भारतमातरं = அ$த 
பாரதமாதாைவ, वै )*ािस = ேநாி� பா/�01ளா2. 
(பா/3பாேய!) 
  
      (ெபா-உ) கவிேய! ேபாகவிலாச�தி� 
இ83பவேன! அ:ைனயி: ெசா�ைல 
ேக;பாயாக. <�திரேன! பய=கர ேதா>றமளி!�" 
காளி ேதவிைய, ச@A ேதவிைய BழிபCவாயாக. 
��த ம�தியி� எதிாிகைள ெவ�வாக அழி!�" 
அ$த பாரத மாதாைவ நீ ேநாி� பா/�தா2.  
  
     (வி-உ) விCதைலயாகிய தியாக ர�த 
ெவ1ள�தி� EF�" எ$த இ$தியG" அதீதமான 
ஒ8 தி83திைய, ச$ேதாஷ�ைத  அJபவி!கிறா:. 
ெபா0 நலG!காக Kயநலைன தியாக" ெச2�" 
யா8" ேதவியி: விேசஷ கி8ைப!� 
ஆளாகிறா:. 
  
 सनातनािन आ�वय भारतानां  कुलािन यु�ाय जयॊऽ�तु मा भैः । 
 भॊ जागृताि�म � धनुः  � ख�ग  उि!"त उि!"त सु#िसहाः॥31 
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 (ப-உ) भारतानां = பாரத ேதச�தவ�க�ைடய, 
सनातनािन = பழ� ெப��,  कुलािन = 
 ல�தவ�கைள, यु$ाय = %�த�தி' , आ)वय = 
அைழ,பாயாக, जयः अ0तु = ெவ'றி உ2டா க, मा 
भैः = பய,படேவ2டா�, भॊः जागृताि0म = அேட, 
நா9 விழி�:; ெகா2<�;கிேற9,  = धनुः = 
எ@ேக விA, = खCग  = எ@ேக வாD, सुEिसहाः = 
உற@ � சி@க@கேள, उिIJत = எKLதி�,M�.  
उिIJत = எKLதி�,M�. 
  

      (ெபா-உ) காளி ெதாட�LதாD – பழ� ெப�� 
பாரத ேதச;  ல@கைளN ேச�Lதவ�கைள 
%�த�தி'  அைழ.  ெவ'றி உ2டா க. பய� 
ேவ2டா�. அேட, நா9 விழி�:; 
ெகா2<�;கிேற9. எ@ேக விA, எ@ேக வாD? 
உற@ � சி@க@கேள  எKமி9, எKமி9. 
        (வி-உ) Pர வா;கிய@கைள 
ேம9ேமQ� உதி�; � காளி ேதவி, ேதச�தி9 
ப2ைட,ெப�ைம மி;க ேபா�; ல@கைள 
%�த�தி'  அைழ; மாR ெசாAகிறாD. 
ேபா�; ல� எ9ப: இ@ேக 
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ஸ�திய�தி�காக	
, ேதச நல��கக	ம 
ேபா��ெகா� உய���
 �ல�ைத� �றி��
. 
பகவதியி� கி�ைப இ���
ேபா�, பயேம�? 
மி� த !ர
 மி� தவ�க# பாரத ேதச�தவ�. 
ஆனா& ஆ'கிேலய ஆ(சியி� ேமாக�தி& 
மதிெக() மதியி� உற�க�தி& 
திைள�தி��கிறா�க#. அதனா& ’உற'�
 
சி'க'கேள’ எ�. அைழ�� !ர 0ழ�க
 
ெச1கிறா# காளிேதவி. ஸ
2��த�தி& ஒ� 
பழெமாழி.: 

उ5मॆन िह िस<यि>त काय़ाCिण न मनॊरथै । 
न िह सुKLय िसहLय Nिवशि>त मुखॆ मृगाः ॥ 

"0ய�சியினா& தா� காாிய'க# சி�தி��
, 
மன�ேகா(ைடகளினா& அ&ல. உற'�
 
சி'க�தி� வாயி& மி�க'க# (தானாகேவ) 
Wைழவதி&ைல." 
  
      इमािन वा�यािन िनश�य राौ तॆज� भीमं ितिमरॆ िवलॊ�य । 
     िच�ं ननता�शु िवहाय स� भॊगान् िविनधू�य च िनज�गाम ॥  32 

 (ப-உ) इमािन वाYयािन = இ த 
வா�கிய'கைள,  राZौ = இரவி&, िनश\य = ேக(), 
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ितिमरॆ = இ�	
�, भीमं = பய�கரமான, तॆज� 
= பிரகாச�ைத��, िवलॊ#य = பா%�&,  िच(ं = 
(எ*) மன&, ननत, = நடனமா
ய&. आशु = 
உடேனேய, स5 = 6	ைட, िवहाय = வி	:, 
भॊगान् = ேபாக�கைள, िविनधू,य च =@றBகணி�&�, 
िनज,गाम = ெவளியி� கிள�பிேன*. 

 

(ெபா-உ)  காவிய நாயக* இEேபா& 
ெசா�கிறா% – (காளிேதவி ெசா*ன) இFத 
வாBகிய�கைள இரவி� ேக	:, இ�ளி� 
பய�கரமாகE பிரகாசிBG� ேதாHற�ைத�� 
பா%�&, எ* மன& நடனமா
ய&. உடேனேய 
நா* 6	ைட� &றF&�, ேபாக�கைளE 
@றBகணி�&� ெவளிB கிள�பிேன*. 

 
(வி-உ) 12-வ& பாடII�F& 31–வ& 

பாட� J
ய, அதாவ& 20 பாட�கL காளிேதவி 
காவிய நாயகனிட�, இரவினி� விழி�ெதN�ப
 
ெசO&, JழBகிய 6ரPெசாHகL. அFத 6ர 
JழBக�ைதB காதினா� ேக	ட 
காவியநாயகQBG மயி%BRPச� எ:�த&. மன& 
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�ரநடனமா�ய
. �ர உண��சிக� ேபா�� 
ேபா��� ெகா�� சி�த�தி� நடனமாட, 
நாயக� த� ��ைட� 
ற!
, மைனவி, ம�க�, 
ெச�வ# $தலான எ�லா இ�ப(கைள*# 
+ற�கணி�
 ெவளி�கிள#பினா�. 

 
  सा�� ंतिम
ावृतं आत�म�धं ददश� त�ारतं आय�ख�डम् । 
  गूढा रज�यां  अिरिभः िवन#ा माता भृशं $�दित भारतानाम् ॥33 

(ப-உ) सा./ं = அட�!த, तिम5-आवृतं = 
இ9� :;!த, आत< =  க=ட>ப�#, अ.धं = 
A9டான, तत् = அ!த, आयDखFडम् = 
ெப9ைமமி�ேகாாி� ேதசமான, भारतं = 
பாரத�ைத, ददशD = க�ேட�, अिरिभः = 
எதிாிகளா�, िवनOा = சீரழி�க>ப�டவளாR, रज.यां 
= இரவினி�, गूढा = மைறவிW�ள, भारतानं = 
இ!திய�களி�, माता = தாR, भृशं = மிகX#, Y.दित 
= Zவி அ[கிறாேள. 

 
(ெபா-உ) (��ைட� 
ற!
 ெவளியி� வ!த 

நா�) அட�!த இ9� :;!த
# 
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க�ட�ப�வ�மான, அத 
பழ�ெப�ைமமி�ேகாாி� ேதசமான பாரத�ைத� 
க�ேட�. பாரதமாதா, எதிாிகளா� 
சீரழி�க�ப!�, இரவினி� ஒளி�ெகா�� 
மி$தியாக� &வி அ'கிறாேள. 
  
      (வி-உ) காளிேதவி� உ�ேவகமான *ர 
+ழ�க�தா�, ெபா,யான -கேபாக.க/ எ�கிற 
உற�க�தி0�� விழி�ெத'�, ேதச�ைத 1� 
ேநா�கி� க�டேபா� அத கா!சி மனைத 
உ3�$� வ�ண� அைமதி�த�. பாரத�தி� 
ேகாடா5ேகா6 ம�க/ சீரழி�க�ப!�, 
ஏ8ைமயி� த/ள�ப!�, உ�ண உணவி�றி, 
உ��க உைடயி�றி ப�� அவதிகைள +த� 
+தலாக ேநாி� க�டைத கவிஞ; 
எ���ைர�கிறா;. 

 
स �ामयामास दशंृ रजयां �ातॄन् स त�ः ितिमरॆ िविचवन् । 
क�कालसारािण ददश� तािन शवािन तॆषां क�णािन भूमौ ॥ 34 
 
(ப-உ) सः = அத நா�, रज@यां = இரவி�, दशंृ 
= பா;ைவைய, Gामयामास = (நாI1ற+�) 
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�ழ�றிேன�, ितिमरॆ =  இ�ளி�, �ातॄन् = 
சேகாதர�கைள,  िविच!वन् = ேத"#ெகா%&, त'ः = 
ேவதைன*ட�, सः = அ.த நா�, भूमौ = 3மியி�, 
तॆषां = அவ�க8ைடய, तािन = அ.த, क:कालसारािण 
=  எ>?@#A& மாBதிரமாக உDள, कEणािन = 
க�ைண#Gக.த, शवािन = பிணJகைள, ददशL = 
க%ேட�. 
  

     (ெபா-உ) அ.த நா� இரவினி� பா�ைவைய 
நா�@றM? �ழ�றிேன�. இ�ளி� 
சேகாதர�கைள ேவதைன*ட� ேத"N ெச�ற 
நா� 3மியி� அவ�க8ைடய எ>?@# A& 
மாBதிரேம எOசிய, க�ைணைய ஈ�#G? 
பிணJகைள# க%ேட�. 
  

     (வி-உ) காவிய நாயக� க%ட காQசியி� 
ேகாரBத�ைமைய கவிஞ� சிBதாி#கிறா�. 
நாயகSைடய உட� பிற.ேதாைரT ப�றிய 
கவைல மனைத அாி#க, அவ� நா�@றM? 
ப�ைவயிQடேபாV, க%டகாQசி கவைல மிG.த 
ேவதைனயாக மா�Wவதாயி�.தV. அவ�ைடய 
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உட�பிற�ேதா� நடமா�� நைட�பிண�களாக, 
ச�திைய ���� இழ�� ெவ!� எ#�$� 
%�களாக காண�ப&டன�. 
 (க ேபாக�களி) உழ�! 
ெகா*+,�தேபா�, சாமானிய இ�திய�க- 
நிைலைய அறி��ெகா-ளாம) இ,�தன�. 
ெப,� பதவியி) இ,�த சில�, இ�ேபா�, 
ஏைழகளி� நிைலைய� பா��1�ேபா�, மனதி) 
தா�கெவா*ணா ேவதைனைய அைட�தன�. 
மன2சா&சி விழி3�� ெகா*ட�. 
  
  तदा ददशा�सुरमॆकं ईशं िकरीिटनं व�धरं महा�तम् । 
 अ�ूिण र ौघशतािन मातुः स$गृ' पु)ण�तं अप*यस$घान् ॥35 

 (ப-உ) तदा =  அ�ேபா�,  एकं =
 ஒ,,  िकरीिटनं = ம1டமணி�த, वBधरं = 
வDராFத� தாி3த, महाIतं = ேப,,�ெகா*ட, ईशं 
= அரசைன,  असुरं = அ(ரைன, मातुः = 
தாயிPைடய, रQौघशतािन = ெப,கிய ர3த 
ெவ-ள3ைத, अUूिण = க*ணீைர, सYगृ\ = 
பி+3�, अप^यसYघान् = (த�)  
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�ழ�ைத���ட
கைள, पु�ण�तं = ேபாஷி�பைத, 
ददश� = க�ேட�. 
  

      (ெபா-உ) அ�ேபா# ஒ% ம�டமணி�த, 
வ)ரா+த, தாி-த, ேப%%�ெகா�ட, அ.ர 
ராஜ�, எ� தாயி� ெப%�, ர-த 
ெவ2ள-ைத+,, க�ணீைர+, பி4-#, த� 
�ழ�ைத� ��ட
கைள ேபாஷி�பைத� 
க�ேட�. 
 
 (வி-உ) காவிய நாயக� கா6, கா�சிக2 
ேம�ேம8, மனைத உ8��வனா: உ2ளன. 
இ�ேபா# கா6, கா�சியி<, ஒ% அ.ரராஜ� 
ம�டமணீ�#, ைகயி< இ�திர� தாி��, 
வ)ரா+த, ேபா< ச�திவா:�த ஆ+த
கைள 
தாி-#, பாரத ேதசெம
�, பரவிய ச>வாதிகார 
ஆ�சி�� அைடயாளமா� ெபாிய உ%வ, எ?-# 
இ�திய>கைள� ெகா?ைம� 
ப?-தி�ேகா�4%�தா�. இ�தியாவி� 
வளைமயான ெச<வ
கைள- த� நா�4@�A 
.ர�4 எ?-#A ெச�ற ஆ
கிேலய�, த� 



 

65 

��வ��க�கைள  அ�த ெச�வ�தினா� ேபணி 
வள��தா�. இ�� நா���நா� இ�திய�க� 
ந�வைட�தன�. இைத கவிஞ� பாரதமாதாவி� 
க#ணீ� கல�த ர�த ெவ�ள�தினா� அ&ரராஜ� 
த� �ழ�ைத�)*ட�கைள ேபணி வள��ததாக 
அழகாக கவி�வ�+ட� வ�ணி�கிறா�. 
  
     पदा तुषाराि
 अदीनस�वं मृदनू�तं अ��ान् इतरॆण पौ��ान् । 
     �सारय�तं करवालमु#ं चीनावनौ प%लवभूिमख�ड ॆ॥    36 

(ப-உ) पदा = (ஒ2) பாத�தினா�, 
अदीनस7वं = உயரமா: எ<=பி நி>�=, तुषारािD = 
இமய மைலையE=,  इतरॆण = ம>ெறா2 
பாத�தினா�, अIJान् = ஆ�திர ேதச�ைதE=, 
पौNOान् = ெபௗ#�ர ேதச�ைதE=, मृदनूIतं = 
அ<�தி�ெகா#T=, चीनावनौ = சீனVமியிW=, 
पXलवभूिमखNडॆ = பாரசீக ேதச�திW=, उ_ं = 
பய�கரமான, करवालं = வாைள, 
aसारयIतं=cசி�ெகா#�2�த (அ�த 
அ&ரராஜைன� க#ேட�). 
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     (ெபா-உ) ஒ� பாத	தினா� 
உய��ெத��� நி��� இமய மைலய��, 
ம�ெறா� பாத	தினா� ஆ�திர, ெபௗ� ர 
ேதச#கைள�� வ'வாக அ�	தி)ெகா�*, 
பய#கரமான வாைள சீன, பாரசீக� ,தலான 
ேதச#களி'� -சி)ெகா� ��த (அ�த 
அர)கைன) க�ேட/) 
  
     (வி-உ) இ�திய�க0 ெவ� நா1க0 ெபாிதான 
எதி�34 எ�5� கா1டாம� உற#கி) 
ெகா� ��தேபா�, ஆ#கிேலய அரசா#க� 
இமய� ,த� க/னியா�மாி வைர த#க0 
ஆதி)க	ைத விாி5ப*	தியேதாட�லாம�, 
அ�ைட நா*களான சீனா, ப�மா, பாரசீக� 
ேபா/ற ேதச#களி'� த#க0 ஆ1சிைய3 
பர3பி) ெகா� ��தன�. ,ைளயிேலேய கி0ளி 
எறியாதத/ பலனாக, ஆ#கிேலய ஆ1சி 
ேவ6/றி3 பரவி வி1 ��த�. 
 
 खलं िवशालं बलगिवतं तं धम�ण द�ुय�तं अधम�बुि�म् । 
   द�ृ�वा �वभूत् िच"िमवाि#कु%ड ं'ॊधॆन ज,वाल िह शा.तॆन॥37 
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 (ப-உ) तं खलं =அ	த ��டைன, िवशालं 
=ெபாிய ேதக��ளவைன, बलगिवतं = பல"தினா# 
க$வ% ெகா&டவைன, धम)ण = தரம"தினா#, 
द/ुय1तं = ெவளிேவஷ% ேபா345ெகா&4, 
 अधम7बुि9 = அத$ம:"தி ெகா&டவைன, 
द<ृ=वा तु = பா$"�, िच?ं = சி"த%, अिAकुCडं इव = 
அ5னிF&ட% ேபா#, अभूत् =ஆயிKL, शाMतॆन = 
ெந4நா� நிலQ%, Rॊधॆन = ேகாப"தினா#, िह 
जVवाल  = WவX"த�. 
 
       (ெபா-உ) அ	த ��டைன, 
ேபYY5ெகா&ேடாைன, பல"தினா# க$வ% 
ெகா&டவைன, ெவளியி# த$ம ேவஷ% ேபா34 
உ�ேள அத$ம :"தி ெகா&டவைன, பா$"�, 
(எ[) சி"த% அ5கினி F&ட% ேபா# ஆயிKL. 
ெந4நாைளய ேகாப"தினா# WவX"த�. 
  

        (வி-உ) ஆ\கிேலய$க� தா\க� ெச]^% 
அ5கிரம5காாிய\க� எ#லாேம ஜன\க`ைடய 
ந[ைம5காகேவ ெச]வ� ேபா[L, த$ம"தி# 
நிைல நி[L நியாயமா$5கமாகேவ ஆ3சி 
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நட��வ�ேபா	
 ெவளிேவஷ� ேபா�வதி� 
வ�லவ�களாயி��தன�. ஆனா� அவ�க�ைடய 
��தி அத�ம�தி� ஊறியி��த�. இ�த 
ேவஷ�ைத$ �ாி�� ெகா%ட&டேன, 
தா'கெவா%ணா ேகாப� மனதி� அ)கினியாக 
ெகா*�� வி+ெடாி�த�. இ�த ேகாப� ெந�நா, 
நிலவினா�தா	, பல� ெபா��திய 
ஆ'கிேலயாிடமி��� -ய ஆ+சிைய 
வா'க/01� எ	பைத1� -+0) கா+�கிறா� 
கவிஞ�. 
  
     कुलािन सु	ािन सनातनािन �वातुं जगौ जागरणाय भीमा । 
     �ूरं िवरावौघं उदीरय�ती पा�  ममाया!जनीव घॊरा ॥ 38 

 (ப-உ) सु7ािन = உற'கி)ெகா%0��த, 
सनातनािन = பழ� ெப�ைம மி)க, कुलािन = 
?ல�தினைர, जागरणाय = விழி)?�ப0, Fवातंु = 
I$பி�வதJகாக, भीमा = பய'காியான காளி, जगौ 
= க�ஜி�தா,, Pूरं = ெகா�ைமயான, िवरावौघं 
=உர�த ச$த�ைத, उदीरयUती = ெசV�ெகா%�, 
रजनी इव = இரைவ$ேபால, घॊरा = (அ�த) பய'காி, 
मम पाZ[ = எ	 ப)க�தி�, आयात् = வ�தா,. 
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      (ெபா-உ) உற��� பழ� ெப�ைமமி� 
��மகனா�கைள எ���� ெபா���, அவ�கைள 
��பி�வத�காக பய�காியான காளி க�ஜி!தா". 
ெகா�ைமயான உர!த ச�த!ைத% 
ெச&'ெகா(�, ரா!திாி ேதவிைய�ேபால, அ+த 
பய�காி எ, ப-க!தி. வ+தா". 
  
      (வி-உ) நா� எ�-�� ந, 0ய�சசிக1-� 
பகவதி 'ைண நி�கிறா". காளிேதவி 
ஏ�ெகனேவ, பய�படேவ(டா�, ேபாாி��க", 
எ, அ�" 5ரணமாக உ�க1-� உ(�, 
ெவ�றி நி%சய� எ,ெற.லா� விள-கமாகேவ 
ெசா.6யி�-கிறா". இ�ேபா' அ8ரனி, 
அ-கிரம�கைள9�, பாரத மாதாவி, 
'�!தைசைய9� ேநாி. க(� மன� ெவ'�பி 
ேகாப:வாைல ெகா�+'வி�ெடாி9� ேபா', 
காளி ேதவி வ+' உ�சாக;��கிறா". 
  
  भीमैः करालैः धरणी वचॊिभः चचाल िस�धु� नभॊ जगज� । 
भीमैः सरॊषै� िवलॊकनै�तैः ��ा�डमु!"ं इवाि%वृ'(ा ॥39 
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(ப-உ) भीमैः = பய
கரமான, करालैः =
 க�ணெகா�ரமான, वचॊिभः =(அ�த) 
காளிேதவியி#) ச%த
களினா&, धरणी = )மி*+, 
िस-धु/ = ச01திர0+, चचाल = ந3
கின, नभः = 
ஆகாச+, जगज8 = க�ஜி1த:, भीमैः = ெகா�ரமான, 
सरॊषै/ = ேகாப1:ட# =>ய, तैः िवलॊकनैः=அ�த 
பா�ைவகளா&, ABाCड ं = பிர+மாFடமான:, 
अिHवृJKा = அLனி மைழயினா&, उOPं इव = மிக 
Rேடறிய:ேபா& (ஆயிTU). 
  

       (ெபா-உ) அ�த காளிேதவியி# பய
கரமான, 
க�ண ெகா�ரமான ச%த
களினா& )மி*+ 
ச01திர0+ ந3
கின. ஆகாச+ க�ஜி1த:. 
ெகா�ரமான, ேகாப1:ட# =>ய அ�த 
பா�ைவகளா& பிர+மாFட+ அLனிமைழயினா& 
மிV�த Rேடறிய:ெபாலாயிTU.  
 

       (வி-உ) காளி ேதவியி# ேகாப+ 
மிV�திX�தைதL கவிஞ� கZ3கிறா�. :�Lகா 
ஸ%தசதீயி& மஹிஷாஸுர வத1திTV ேதவி 
`ற%ப3ைகயி&, 
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  “स�मािनता ननादॊ�ैः सा�हासं मु�मु��ः । 
  त�या नादनॆ घॊरॆण कृ��मापूिरतं नभः ॥ 
  अमायताितमहता %ितश'दो महानभूत् । 
  चु+ुभुः सकला लॊकाः समु-ा. चकि�परॆ ॥ 
  चचाल वसुधा चॆलुः सकला. महीधराः ।” 
(2:32:34)  

 "அ�ஙன� �ஜி
�� ேபா�ற�ப�ட 
ேதவியானவ�, உர�க அ��க� அ�டஹாஸ� 
ெச!தா�. அ"த பய�கரமான ச�த
தினா$ 
ஆகாய ெவளி எ�(� நிைற"த�. 
அளவிட+�யாத ெபாிய எதிெரா,-� 
கிள�பி�.. உலக�க0� கல�கின. 
ச+
திர�க0� ந1�கின. �மி அைச"த�. எ$லா 
மைலக0� ந1�கின." எ2. 
வ3ணி�க�ப�1�ளைத ஒ�6ேநா�கலா�. 
  
 3ैलॊ4यमु5मादकरैः करा6या आवाहनैः पूण�मभू� सव�म् । 
  8वालामुखी दा:णवि;नगभा� क=ठात् उ@Aामत् अजCश'दा ॥40 
 (ப-உ) सव9 :ैलॊ>यं च =B2. உலக�க� 
+Cவ��, कराGयाः = பய�காியிIைடய, उKमादकरैः 
= ேபாைத உNடா(�, आवाहनैः = R�(ர$ 
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களினா�, पूण
 अभूत् = நிர�பிய�, दा�णवाि�नगभा� = 
உ கிரமான அ கினிைய  ெகா%ட, अज(श*दा = 
இைடவிடாத ச/த0ைத  ெகா%ட, 1वालामुखी 
=எாிமைலயான�, क:ठात् = ெதா%ைடயி<=>�,
 उद@ामत्= ெவளிவ>த� ேபாB�. 
  
     (ெபா-உ) பயCகாியான காளியிDைடய 
ேபாைத உ%டா E� F Eர�களினா� GHI 
உலக� JK�� நிர�பிய�. அ>த ேதவியிDைடய 
ெதா%ைடயி<=>�, உ கிரமான அ கினிைய 
தHDL ெகா%ட, இைடவிடாத ச/த0�டH 
FMய எாிமைலயான� ெவளிவ>த� தாேனா !  
  

     (வி-உ) காளி ேதவியிH தாCகெவா%ணா 
சீPற0ைத கவிஞS ேமB� வSணி கிறாS.  
 ேதT பாகவத0தி� ேதவியானவL 
ஹிமவாD E விVவWபதSசன� அ=ளினாL. 
அ/ேபா�, 
 “मुखमिXः समा[यातॊ िदवाराि` च पbमणी ।’ 
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 ேதவியி� வா	 அ�கினியாக��, 
க�ணிைமக� பக�� இர�மாக� 
கா�சியளி�தன எ�� வ�ணி�க ப!கிற#. 

 
�ोभॆण ती	ॆण चराचरय �ु�धा�यप�यं पृतनािन त� । 
व�ॊि�थतानीव वचः सुरौ# ंभॊ ह�यतां द&ु इतीरयि�त॥  41 

(ப-உ) त& =  அ'(, चराचर,य = அைச.� 
ெபா0�க�, அைசயா ெபா0�க�, 
எ1லாவ3றி4ைடய, ती7ॆण = தீவிரமான, ;ॊभॆण = 
ந!�க�தா1, ;ु@धािन = கல�கமைடD#, भॊ हFयतां 
दIुः = அேட, #Kட� ெகா1ல பட�!�, इित =
 எ��, सुरौO ं = மிக ெகாPரமான, वचः = 
வா��ைதகைள, ईरयिFत = ெசா1S� 
ெகா�T0�(�, ,वUॊिVथतािन इव = 
Xவ ன�திS0D# எYDதைவேபா�ற, पृतनािन = 
ேசைனகைள, अप]यम् = பா��ேத�.  

 
(ெபா-உ) அ'( அைச.� ெபா0�க�, 

அைசயாெபா0�க� எ1லாவ3றி4ைடய 
தீவிரமான ந!�க�தா1 கல�கமைடDத 
ேசைனகைள  பா��ேத�. அDத ேசைனக� 
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“அேட ! ��ட� ெகா�ல�பட���” எ�� மிக 
ெகா�ரமான வா��ைதகைள ெசா�"# ெகா$�, 
%வ�ன�தி"&'� எ('தி&'தைவ ேபா�� 
இ&'தன.  
  
     (வி-உ) காளி ேதவி +�த�தி,-� 
.ற�ப��ேபா� எ0வா� ேதவ�களி� ேசைன 
உட� ெச�1ேமா, அ0வா� இ�ேபா� 
ேதவியி� 3#-ரலா� உ'த�ப�� பல 
மனித�க4 ேசைனக4 ேபா� அணிகைள வ-�� 
+�த�தி,-� தயாராயின�. ேசைனக4 
.ற�ப��ேபா� எதிாிகைள எதி��� ெப&� 
36ச� ேபா�வ� வழ#க�. அ� ேம1� 
உ,சாக�ைத மி-தி�ப���வதாக அைம+�. 
  
    �ा�वा िह मातू �िदतं �तािन िव�ु�रािण अि�शता�यभूवन् । 
    �ॊधैः सह#ािण ततॊ मुखािन भीमािन भीमं दनुजॆशमायन् ॥  42 

(ப-உ) मातु: = தாயி<ைடய, =िदतं =
 அ(ைகைய+�, Aतािन = ெம"'� ேபான 
(சாீர�ைத+�), EाFवा = அறி'�, अिAशतािन = 
J,�#கண#கன க$கேளா, िवKुLरािण = 
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மி�ன�ேபா� ஒளி�பைவகளாக, अभूवन् = ஆயின, 
ततः = பி�ன�, �ॊधैः =ேகாப� ெகா ட, सह$ािण = 
ஆயிர)கண)கான, भीमािन = பய-கரமான, मुखािन 
= 0க-க1, भीमं = பய-கரமான, दनुजॆशं 
=அர)கராஜைன ேநா)கி, आयन् = வ<தன. 
  

      (ெபா-உ) தாயி?ைடய அ@ைகையA� 
ெமB<Cேபான சாீரFைதA� அறி<த, 
HIJ)கண)கான க கேளா, மி�ன�ேபா� 
ஒளி�பைவகளாக ஆயின. பி�ன�, 
ேகாப-ெகா ட ஆயிர)கண)கான, 
பய-கரமான 0க-க1 பய-கரமான 
அர)கராஜைன ேநா)கி வ<தன. 
 ேதK பாகவதFதி�, Lத�சன� எ�கிற, 
ேதவி ப)தியி� சிற<த காசி ராஜைன, AFதFதி� 
காபாIJவதIகாக, ேதவி தாேன பிரFயNமாகF 
ேதா�றி எதிாிகைள 0றியOFதா1 எ�J 
வ�ணி)கPபQகிறC. 
 नानाRपा तदा जाता नानाशTधरा िशवा ।  
संWाXा तुमुलं तZ चकार जगदि^बका ॥ (3:23:38) 
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“சிவ�ைடய ச	தியான ஜகத�பிைக 
அ�ேபா� பல உ�வ�க� எ���	 ெகா��, 
பலவைக ஆ த�கைள� தா�கி, அ�" வ#� 
ேச$#� ெப��%&ச' ெச(தா�." 
  
  सु�ॆषु पु�ॆषु रणॊ�सुकॆषु िनशाचरः शॊिणतमाय�मातुः । 
  िपबन् िवनद��यबलान् बली कॊ िवहिंस चा"डाल कृता%तभ'य॥ 43 

 (ப-உ) चा+डाल = ச�டாளேன,
 कृता1तभ3य = யம�	" உணவா"பவேன, 
रणॊ:सुकॆषु = �த�தி' ஆ$வ� ெகா�ட, सु?ेषु = 
உற�கிெகா�B�	கிற, पुDॆषु = 
E�திர$களி�	ைகயி',कः बली=எ#த பலவானான, 
िनशाचरः =அர	கM, आयOमातुः = ெப�ைம	"க#த 
தாயாாிM, शॊिणतं = ர�த�ைத, िपबन् = "B��	 
ெகா��, िवनदOिस = க$ஜி	கிறா(, अबलान् = 
பலஹீனமானவ$கைள, िवहिंस = அழி	கிறா(. 
  
     (ெபா-உ) “ச�டாளேன! யம�	" 
ஆகாரமா"பவேன!  �த�தி' ஆ$வ�ெகா�ட 
E�திர$க� உற�"ைகயி', எ#த பலவானான 
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அர�க�, ெப�ைம��க�த தாயாாி� ர�த�ைத� 
����� ெகா�� க�ஜைனெச�கிறா�? 
பலமி�லாேதாைர அழி�கிறா�.” (எ�" காளி 
ேதவி %வினா&). 
  
     (வி-உ) உ�ஸாஹ* மி��த ேசைன +ர�க& 
ஆ-கிேலய அ.ர ராஜைன சா�கி�றன�. +ர* 
மி��த /த�வ�க& உற-கி� ெகா�����* 
ேபா�, தாயாைர அவமான0ப���வ�*, 
வ1ைமயி�லாேதாைர அழி0ப�* ேகாைழகளி� 
ெசயலா�*. 2�த�தி� ேந�4கமாக 
ச�ைடயி�வ� தா� +ர�களி� கா�ய*. 
காளிேதவியி� 4கமாக கவிஞ� இ�த மாெப�* 
2�த த�ம�ைத ஞாபக0ப���கிறா�.  
  
     इतीरय�ती वचनािन �ा श�ं गृही�वा धनुरि�गभ�म् । 
     अ�य वद ्भीममराितमु"ा प$ात् पुर%ता& जगज� काली ॥ 44 

 (ப-உ) इित =எ�", वचनािन = ெசா?கைள,
 ईरयCती = %றி�ெகா��, उFा = 
உ�கிரமான, GHा =சின* மி��த, काली = 
காளியானவ&, शLं = ஆ2தமான, अिOगभR = 
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அ�கினிைய� க�	
, धनुः = வி�ைல, गृही�वा = 
ஏ�தி,  भीमं = பய கரமான, अराित = 
எதிாிைய, अ)य+वत् = ந.	 /ர0தினா1. प3ात् = 
பி.4ற0தி6
, पुर7तात् च= 9. 4ற0தி6
, जगज; 
= க<ஜி0தா1. 
  
      (ெபா-உ) ேமABறிய ெசாAகைள� Bவி� 
ெகாEF, சின
 மி�க உ�கிரமான காளிேதவி, 
த. ஆHதமான அ�கினிைய� க�	
 வி�ைல 
ஏ�தி, பய கரமான அ�த எதிாிைய0 /ர0தினா1. 
பி.4ற0தி6
, 9. 4ற0தி6
 க<ஜி0தா1. 
  
      �वालाकराला धरणी बभूव �ॊधै�व�लि�ः गगनं च तूण�ः । 
     �लेषारवैः द!ुदिुभघॊरनादःै #$ता धराभूत् दनुज$य यु( ॆ॥ 45 

 (ப-உ) तूणKः = ேவக
 மி	�த, LवलिOः = 
ெஜாP�	
, Qॊधैः = ேகாப0தினா�, धरणी 
=TமிH
, गगनं च = ஆகாய9
, Lवालाकराला = 
பய கர VவாைலH1ளதாக, बभूव = ஆயின, 
दनुज7य = அYரZைடய, यु\ ॆ= H0த0தி�, ^लेषारवैः 
= ெதாட<�த சaத0/ட. Bbய, दcुदिुभघॊरनादःै 
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ேபாிைகயி� பய
கர சத�தினா�, धरा = 
�மியான�, ��ता = பயமைட�ததாக, अभूत् = 
ஆயி"#. 
  
     (ெபா-உ) (காளிேதவியி�) ேவக( மி)�த 
ெஜா+,)( ேகாப�தினா�, �மி-(, ஆகாய.( 
பய
கர /வாைல-ட� ேதா�றின. அ3ர 
-�த�தி� ெதாட4�� சத( ெச5-( -�த 
ேபாிைகயி� பய
கர நாத�தினா� �மியான� 
பயமைட�த�. 
  
     र�ा�मॆघा नभसीच तॆपुः पपात चॊ�ा� �िधरॊ�वृि�ः । 
     र�ॊदधौ रॆजुरथाि!स"घाः वसु#धरा र�मयी बभासे ॥ 46 

 (ப-உ) नभसी = ஆகாய�தி�, र:ा:मॆघाः = 
ர�த( ேதா5�த ேமக
க?, तॆपुः इव = எாிவ� 
ேபா� (ேதா�றின), उFाG = �மியி�, HिधरॊKवृिMः = 
பய
கர ர�தமைழ, पपात = ெப5த�, अथ = ேமP(, 
र:ॊदधौ = ர�த ச.�திர�தி�, अिTसUघाः = மைல, 
VWட
க?, रॆजुः = பிரகாசி�தன, वसुYधरा =
 �மியான�, र:मयी = ர�தமயமாக, बभासे = 
பிரகாசி�த�. 
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      (ெபா-உ) ஆகாய�தி� ர�த� ேதா��த 
ேமக�க� எாிவ� ேபா� ேதா�றின. �மியி� 
பய�கர ர�தமைழ ெப�த�. ேம��, ர�த 
ச �திர�தி� மைல "#ட�க� (மித%ப� ேபா�) 
பிரகாசி�தன. �மியான�, ர�த மயமாக 
பிரகாசி�த�. 
  
       (வி-உ) 45-46 &ேலாக�களி� காளியி� 
உ(கிர ேகாப�ைத கவிஞ* வ*ணி(கிறா*. 
ேகாபா(னியினாேலேய அ-ர ேசைன நாசமாகி 
�மியி� ர�த ெவ�ள� ெப/(ெக0�த�. 
  
     भीमॊ रज�यां असुरॊ बलीया�ममद� सै�यान् सुरि�याणाम् । 
    जगज� चॊ�म�मनाः सुरािरः कॊ मॆ समः पुंि"वित %ढगव�ः ॥ 47 

(ப-உ) रज3यां = ரா�திாியி�, भीमः = 
பய�கரமான, बलीयान् = பலவானான, असुरः = 
அ-ர�, सुरिCयाणां = ேதவ*கE(F 
பிாியமானவ*களி�, सै3यान् = ேசைனகைள, ममदI = 
ந-(கினா�. पंुसु = மனித*களி�, कः मॆ समः = யா* 
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என�� சமமானவ
க�, इित = எ��, �ढगव�ः = 
க
வ� தைல�ேகறி, उ म"मनाः च = மத� பி'(த 
மன)ட�, सुरािर: = ேதவ ச()/வானவ�, जगज� = 
க
ஜி(தா�. 
  
      (ெபா-உ) ராதிாியி6, பய7கரமான பல� 
ெபா/8திய அ:ர� ேதவ
க;��< பிாியமான 
பாரதீய
களி� ேசைனகைள ந:�கினா�. 
மனித
களி6 யா
 என�� சமமானவ� எ�� 
க
வ� தைல� ேகறி, மத� பி'(த மன()ட�, 
ேதவ ச()/வானவ� க
ஜி(தா�. 
  

 (வி-உ) ஆ7கிேலய
க� மி�8த க
வ()ட�, 
“The sun never sets on the British Empire” 
(Aாிய� பிாிB'C சா�ராDய(தி6 ஒ/ேபா)� 
அFதமி<பதி6ைல) எ�ற வசன(ைத 
ெமாழி8)ெகாHI ஆ'� ெகாH'/8தன
. 
இ8திய
கைள ஒ/ெபா/Bடாகேவ அவ
க� 
மதி�கவி6ைல. ஜாKய�வாலா பா� பIெகாைல 
ேபா�ற ேகாரமான வரலாL� நிகMNசிக� 
இதL� சா��. 
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 ��கா ஸ�தசதியி�, �ப நி�ப�களி� 
�த� ஆர�ப�தி� ேதவியிட� ெச�� 
�றினா�. 
 “अविल�ािस मैवं �वं दिॆव �ूिह ममा�तः । 
 �ैलॊ�यॆ कः पुमांि�त�तॆ् अ�ॆ शु!भिनशुंभयॊः ॥" (5:123) 

 “ேதவி! நீ க�வ� பி �தவ!. எ�#� நீ 
இ%வா� ேபசாேத. &'லகி)� �ப 
நிக�ப�களி� எதிாி� எ*த மனித� நி,பா�”. 
இைத இ/0 நிைன12 3ெகா!ளலா�. 
  
     तदा तिम%ां अपसारय'तं र()काशं िदिव बालसूय,म् । 
    शरॊपमैः -'तिमवांशुिभ�तं )ीतॊ ददशा,हमुद�रि/मम् ॥ 48 

 (ப-உ)  तदा = அ�ேபா�, अह ं=நா�, <ीतः = 
மகி?@சிAட�, िदिव = ஆகாச�தி�, तिमFां = 
இGைள, अपसारयLतं = வில3கி3ெகாM G30�, 
रN<काशं= ர3தவMண பிரகாச#!ளவR�, 
उदTरिVम = தீவிர கிரண/கWட� � யவRமான, 
बालसूय[ = பால\ாியைன, शरॊपमैः =  அ�_ேபா�ற, 
अंशुिभः = கிரண/களா�,  तं = அ*த அரைன, bLतं 
इव = அழி�ப� ேபா��, ददशe = பா��ேத�. 



 

83 

  
      (ெபா-உ) அ�ேபா� நா�, ஆகாச�தி� 
மகி��த மன�தினா�, இ�ைள 
அ��ற�ப��தி�ெகா �, ர�த நிற 
பிரகாச��ட�, தீவிரமான கிரண&க'ட� 
()ய பால,ாியைன, அ-� ேபா�ற 
கிரண&களா� அ�த அ.ரைன அழி�ப�ேபா�0 
பா1�ேத�. 
         
      (வி-உ) அ�தகார- க2ட-, அ3ஞான- 
இவ5ைற 6றி�6- ெசா�. ,ாிேயாதய-. 
க2டநிவி��தி, ஞான- இவ5ைற� கா7�-. 
,ாிேயாதய�தி5�6 8� ஏ5ப�- 
அ�ேணாதயேம க2ட நிவாரண�தி5�6-, 
ஞான�தி56- அறி6றியாகிற�. காவியநாயக� 
அ�ேணாதய�ைத� பா1�� அ.ர� அழி�தா� 
எ�0 மகி�கிறா1. 
  
     समाकुलं भािविभः आ�यवय�ः �हमाणम�ा�ं अथा��पम् । 
    सह�म�ीिण ददश! ति�मन् $ती�माणािन अभयं जन&याः ॥  49 
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 (ப-உ) अथ = ேம�	, भािविभः = உண��சி 
மி��த, आ�यवय�ः = சிற�த �க�களா!, समाकुलं = 
நிைற�த, अ*+पं = ேமக உ-வி!, /0ाणं = 
பிர	மாைவ, अ3ा4म् = பா�6ேத7, ति�मन् = 
அதி!, जन<याः = தாயி7, अभयं = அபய6ைத, 
>ती4माणािन = எதி�பா�A�	, सहCं = ஆயிர	, 
अ4ीिण = கEகைள ददशH = பா�6ேத7.  
  

     (ெபா-உ) ேம�	 உண��சி மி��த சிற�த 
�க�கJ நிைற�த ேமகவKவி! பிர	மாைவA 
கEேட7. அதி! தாயி7 அபய6ைத 
எதி�பா�A�	 ஆயிர	 கEகைளM பா�6ேத7. 
  

      (வி-உ) Nராண�களி! ேதவ�கOைடய 
P7ப	 அதிகமா�	ேபாP, அQ�கJ �தR! 
பிர	மாைவ சரEN�வP வழAக	. அTர�களா! 
அவதிMபU	 ேதவ�கOைடய நிைலையA கEU 
வ-�P	 பிர	மா, ேதவியிட	 பிரா�6தி6P, 
ேதவியி7 க-ணயினா! ேதவ�கJ கXட	 
நீ�கMெபZவைதM பா�Aகிேறா	. மPைகடப�கJ 
எ7கிற இ- அTர�கJ பிர	மாைவேய தாAக 



 

85 

�ய��சி�தேபா�, பிர�மா காளிேதவிைய� 
பிரா��தி��, காளி ேதவி, வி��ைவ 
��க�தி���� எ��தி�� மா! ெச#�, 
வி��வி$ ைகயினா& அ�த அ(ர�களி$ வத� 
நிக*�த� எ$! ���கா ஸ�தசதியி$ �த& 
சாி�திர�தி& ெசா&ல�ப-.��கிற�. அ� ேபா& 
பாரதீய�களி$ க�ட2கைள� பா��� மன� 
ெநா�த பிர�மாவி$ நிைலைய, ஆயிர� 
க4க5ட$ பாரத�தாயி$ க�டநிவி��தி�காக 
ேதவியிட� பிரா��தைன ெச#வதாக கவிஞ� 
வ�ணி�கிறா�. 
  
     ि�कॊिटभा	वत् वरसूय�भासं �यॊित	तदा सौ�यमराितनािश । 
    नारीशरीरं रमणीयकाि�त दरूाददुी यां उिदयाय शु#म् ॥ 50 
 (ப-உ) तदा = அ�ேபா�, ि=कॊिटभाCवत् =  
இர4G ேகா. Hாிய�களி$ वरसूयMभासं =
 பளி�ெச$ற பிரகாச��ட$, अराितनािश = 
எதிாிகைள நாச� ெச#R�, सौTयं = அழகான, शुWं 
ெவ4ைமயான, रमणीयकाि[त = மனைத� கவ�� 
ஒளி மி�க, ]यॊितः = ேஜாதியான�, नारीशरीरं = 
ெப4களி$ உ�வ��ட$, दरूात् = �ர�தி&, 
उदीaयां = வடதிைசயி&, उिदयाय = உதயமாயி�!. 



 

86 

  

     (ெபா-உ) அ�ேபா� இர�ேகா� 
�ாிய�களி� பிரகாச��ட�, எதிாிகைள நாச� 
ெச���, அழகான, ெவ�ணிற, மனைத& கவ'� 
ஒளிமி&க ேஜாதியான� ெப� உ'வ��ட� 
*ர�தி+ வடதிைசயி+ உதயமாயி,-. 
  

     (வி-உ) பிர�மாவி� பிரா��தைன&கிண.க, 
ேதவி ஆவி��பவி&கிறா0. பாரத ேதச�தி� 
வடதிைசயி+ ெந��ய�1� விள.2� இமயமைல 
மிக�4னிதமாக& க'த�பகிற�. 
"अ67यु:र6यां िदिश दवॆता7मा िहमालयॊ नाम नगािधराजः ।" 
 “வடதிைசயி+ ேதவைதகளி� 
இ'�பிடமான இமாலய� எ�ற ெபய� ெகா�ட 
மைலயரச� இ'&கிறா�.” எ�- காளிதாஸ� 
2மார ஸ�பவ�தி� Pத+ Qேலாக�திேலேய 
ெசா+கிறா�. அ1த ஹிமவாSைடய 4�திாியாக 
பா�வதி ேதவியாக வ1� சிவெப'மாைன மண1� 
ப&த�கT&2 ேதவி அ'0பாU&கிறா0. V�ப 
நிV�ப�களா+ ெப'1��ப��&2 ஆளான 
ேதவ�க0 இமய மைல&2Q ெச�- பிரா��தி�� 
பா�வதி ேதவியி� தாிசன� ெப,-, பி�ன� 
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ேதவியி� அ	ளா� �ப� நீ�கின� எ�கிற 
வரலா� �காஸ�தசதியி� ��றாவ 
சாி�திரமாக ெசா�ல�ப"#	$கிற. 
 அதனா�தா�, இ�& கவிஞ	� 
வடதிைசயி� ெப*+	வ�ட� ேகா# 
,ாிய�பிரகாச�ட�, அேத சமய� 
மனைத$கவ	� வ*ண�, ேஜாதியான 
ேதா�றி பாரதீய�க/$& ெப	� 
சா0திையயளி�ததாக வ�ணி$கிறா�. 
  
     तां �लािदता दी
जगसु दवॆाः तां अ�तिर�ॆ मधुरं वयांिस । 
    जगुम�नु�याः  िणपय चॊ%ा& िव'ं िवन(ािध यदािववॆश ॥ 51 

(ப-உ) यदा =எ�ெபா5, िव8ं 
=:	;#யி�, आिववॆश = ?ல�ப"டாேளா, िवनAािध 
=மன�ச�ப0த�ப"ட $க�கC விலகின. तां 
=அ0த ேதவிைய, दीFजगIसु =ஒளி ெபா	0திய 
உலக�தி�, Mलािदताः = ச0ேதாஷமைட0த, दवॆाः = 
ேதவ�க/�, अSतिरVॆ = நWவான�தி�, वयांिस = 
பறைவக/�, मधुरं = இனிைமYடZ� उ\ा] = 
^மியி�, मनु_याः = மனித�க/�, `िणपIय = 
நம:காி�, जगुः = கான� ெசcதன�.  
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    (ெபா-உ) எ�ேபா� (ேதவியானவ�) 
����யி� ெத�ப�டாேளா, (அ�ெபாேத) 
மனதி� எ�� ��க�க� யா � அழிகி�றன. 
அ#த ேதவிைய, ஒளி ெபா�#திய (ேதவ) 
ேலாக'தி� ச#ேதாஷமைட#த ேதவ*க+�, வி, 
ெவளியி� பறைவக� இனிைமயாக �, .மியி� 
மனித*க� நம�காி'�� கான� ெச0தன*. 
  

          (வி-உ) ேதவியி� ஆவி*�பாவ'தி� 2�3 
ேலாக�க+� – .ேலாக�, 4வ*ேலாக�, 
ஸுவ*ேலாக� – உவைகயி� 7'தா�ன. 
ேதவேலாக� நிர#தரமாக பிரகா�9�ள�. 
ேதவ*க� எ�ற பத'தி:�ேக ஒளி 
ெபா�#தியவ*க� எ�3 ெபா��. ஸுவ*ேலாக� 
எ�ப�� இ�ேவ. 4வ*ேலாக� இைட�ப�ட 
வி,ெவளி. இ�; பறைவக+�, <'த*க�, 
சாரண*க� 9த>யவ�� ஸ?சாி�கிறா*க�. 
.ேலாக� மனித*க+� வில�;க+� நிைற#த�. 
आिध எ�ப� மன ேநாையC� Dािध எ�ப� உட� 
ேநாையC� ;றி�பன. ேதவியி� ேதா:றேம 
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மனேநாைய அ
��
ப��திவி�ட� எ�றா�, 
உட� ேநா�க� பற�ேதா�வி�டன எ�  
ெபா"�. ேத# பாகவத�தி�, $%பநி$%ப 
வத�தி�காக ேதவி �ற
ப�டேபா�, 
 “सा ग�वॊपवनॆ त�थौ अि�बका कािलकाि�वता । 
 जगावथ कलं त� जग�मॊहनमॊहनम् । 
 �ु�वा त�मधुरं गानं मॊहमीयुः खगा मृगाः । 
 मुद ंच परमामापुः अमरा गगनॆ  ि�थताः ॥” (5:23:9,10) 
 “அ�த அ%பிைக, காiளி'ட� உபவன�தி� 
ெச�  இ"�தா�. அ*+ உலக*கைள மய-+% 
இனிைமயான +ர/� கான% ெச�தா�. அ�த 
ம�ரமான கான�ைத- ேக�ட பறைவக0%, 
மி"க*க0% மனமய-கமைட�தன. ேதவ1க� 
ஆகாச�தி� நி� ெகா3� மி+�த 
ச�ேதாஷ�ைத அைட�தன1.” 
      
    समािधधीरा िहमभूतदहॆाः युगा�यनॆकािन िहमाि-कूटॆ । 
    यॆ यॊिगनॊ भारतगॊ/ृ0पाः तॆ तु1ुवुः तां मुिदता महा�तः ॥ 52 
 (ப-உ) िहमाि:कूटॆ = இமயமைல?சிகர*களி�, 
समािधधीरा = சமாதியி� DE�% ஆF���ள, 
िहमभूतदहॆाः = ேதகேம பனியாக ஆகி'�ள, यॆ = 
எ�த महाLतः= மகா�களான, यॊिगनॊ = ேயாகிக�, 
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अनॆकािन = அேநக, युगािन = �க�களி�, भारतगॊ�ृ�पा 
= பாரத ைத கா"பா#றி% 
ெகா'()"பவ+களா, இ)%கிறா+கேளா, तॆ = 
அவ+க., मुिदता =ெப)2 ச4ேதாஷ 6ட8, तां 
=அ4த ேதவிைய, तु;ुवुः = >6தி ெச,தன+. 
  

     (ெபா-உ) இமய மைலC சிகர�களி� 
ஸமாதியி� EF62 ஆH46.ள, ேதகேம 
பனியாக ஆகி�.ள, மகா8களான ேயாகிக., 
பாரத ேதச ைத கா"பா#I2 அர'களாக 
இ)46ெகா'J, ெப)2 ச4ேதாஷ 6ட8 அ4த 
ேதவிைய 6தி தன+. 
  

      (வி-உ) ெதா8I ெதாKJ, இமாலய2 பாரத 
ேதச தி#L ஒ) இய#%ைகயான யாராN2 
எளிதி� உKPகE(யாத அரணாக 
அைம46.ள6. அ4த இமாலய தி#L ஆ ம ச%தி 
ஊKJபவ+களா, ேயாகிக. காலவைரயி8றி பல 
�க�களா, ஸமாதியி� ஆH46ேபா, ேதவியிட2 
லயி 6 விJகி8றன+. அ"ேபா6 பனிSH4த 
இமாலய சிகர பிரேதச�களி� பல �க�க. 
தியான தி� இ)%L2 அவ+கைள பனி 
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���ெகா��, பனிேயா� பனியாக, உட� 
நிைன� சிறி�� இ�லாம� தியான� சிறி�� 
கைலயாம� அ�த மாெப�� ேயாகிக  தவ� 
ெச"கி#றன$. அ�த ஆ&மச�தி பாரத&தி(�) 
அரணாக அைமவதி� ஆ+சாிய� ஒ#-மி�ைல. 
இ.ேபா�, ேதவியி# ஆயிர� ேகா� /ாிய. 
பிரகாச&தா� அவ$க0ைடய தியான� சிறி� 
சிறிதாக கைலய& ெதாட1கிய�. அவ$க  
இ��)� இமாலய+ சிகர1களி# மிக 
அ�கிேலேய வட திைசயி� ேதவியானவ  
ஆகாச&தி� அவதாி&ததா�, அவ$க0ைடய 
தியான� கைலய&ெதாட1கிய�. ேதவியி# 
ஸா�நி&திய&ைத உண$�த ேயாகிக , 
தா1கெவா�ணா ச�ேதாஷ&�ட# 5ேதா&திர� 
ெச"கிறன$. கவியி# வ$ணைன மிக�� 
அ6பவி�க7�யதாக அைம�� ள�. 
  
     �ानाकरॆ�यॊ िह िवलॊचनॆ�यॊ िहमािन म�द ंयुगसि�तािन । 
    उ�साय� दवॆ� अथ भीमकाि�त महा#तापा बिलन� अगायन् ॥ 53 

 
(ப-உ) अथ = ேம:�, महा>तापाः = அதி 

ேம#ைம தா1கிய, BानाकरॆGयः = ஞான+ 
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�ர�க�களாகிய, िवलॊचनॆ�यः =க�களி����, 
युगसि�तािन = பல !க�களி" ேச%��&ள, िहमािन = 
பனிைய, म+द ं िह =ெம�வாக,उ2साय3= 
அ56ற5ப89தி, भीमकाि+त = ெப�? கா�தி!ைடய, 
बिलनB = பல? ெபா��திய, दवॆB = ேதவிைய, अगायन् 
= கான? ெசEதன%. 

 

(ெபா-உ) ேமG?, அதி ேமHைம தா�கிய 
அவ%க& த�க& ஞானJ �ர�க�களாகிய 
க�களி����, பல !க�களி" ேச%��&ள 
பனிைய ெம�வாக அ56ற5ப89தி, அதீத 
கா�தி!?, பலL? ெபா��திய ேதவிைய 
(Mேதா9திரமாக) கான? ெசEதன%. 

  

(வி-உ) �%கா ஸ5தசதியி", 
மகிஷாஸுரவத9திQகாR ேதவி 6ற5பSடேபா� 
 “तुTुवुमु3नयUैनां भिWनXा2ममूत3यः । ”  (2:35) 

“பRதியிH பணிேவ 
உ�Rெகா�டவ%களான Lனிவ%க& இ�த 
ேதவிைய9 �தி9தன%". 
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  பல�க�களா� க
�� ஸமாதியி� 
இ����ேபா�, அக�க
ணா� ேதவிைய இதய 
கமல�தி� தாிசன� ெச!�, இ�ைமய"#, 
ேதவி�ட% ஐ�கியமாகி ஆன(தசாகர�தி� 
திைள��� ெகா
��(தன*. இ+ேபா� 
ெவளியி� ேதவியி% ஆவி*+பாவ�ைத 
ஸா(நி�திய ச�தியா� உண*(� ெகா
ட அ(த 
ேயாகிக. ெவளி� கணகளி% மீ� ப�(தி���� 
பனிைய அக"றி, ேதவிைய ெவளியி� தாிசன� 
ெச!� �தி ெச!கி%றன*. அக� க
ணா1�, 
2ற� க
ணா1� ேதவிையேய தாிசன� ெச!த 
அவ*க3ைடய க
கைள ஞான56ர�க�க. 
எ%# கவி வ*ணி+பதி� ஆ5சாியமி�ைல. 
 
     तु�यं नमॊ दिॆव िवशालश��यै नमािम भीमां बिलन� कृपालुम् । 
     �वमॆव वै तारयसीह जातीः ऊज#$वलायै नम आिदद'ैॆ ॥ 54 

 (ப-உ) दिॆव =ேதவிேய, िवशालश?@यै = ெப�� 
ச�தியாகிய, तुEयं नमः = உன�� நமJகார�, भीमां= 
பய�கரமானவைள,बिलनN=பல� ெபா�(திய 
வைள, कृपालंु = கி�ைப ெச!பவைள,  नमािम 
=நமJகாி�கிேற%, @वम् एव वै =நீ தாேன, इह = 
 இ�ேக, जातीः =��ம�கைள,  तारयिस = 
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கா�பா��கிறா	, ऊज�वलायै = மிக�� ச�தி 
வா	�தவளான, आिदद"ैॆ =ஆதிேதவி�%, नमः = 
நம*கார�. 
  

     (ெபா-உ) (ேயாகிகளி/ 0தி) ேதவிேய! விசால 
ச�தியாகிய உன�% நம*கார�. 
பய2கரமானவைள, பல� ெபா4�தியவைள, 
�4ைப ெச	பவைள நம*காி�கிேற/. நீ தாேன 
இ2% %7ம�கைள� காபா��கிறா	. மிக�� 
ச�தி வா	�தவளான ஆதிேதவி�% நம*கார�.
   

           (வி-உ) நா� யாாிட� சரணாகதி 
ெச	கிேறாேமா, அவ4�% ச�தி;�, பல<� 
இ4�ப0 எ>வள� அவசியேமா, அைதவிட 
அவசிய� கி4ைப ெச	;� பா2%. ஜன2கைள� 
கா�பா��வதி@ ேதவி�% இைண யா4மி@ைல. 
 0Aகாஸ�தசதியி@, மகிஷாஸுர 
வதEதி�%� பி/னA, ேதவAகF ேதவிைய 
*ேதாEதிர� ெச	தனA. 
 “दगुI मृता हरिस भीित अशॆषजVतॊः 
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 �व�तैः �मृता मितमतीव शुभां ददािस । 
 दािर�दःुख भयहािरिण का �वद�या  
 सव�पकारकरणाय सदा� िच"ा ॥ " (4:17)  

“தா&ட()யாத க,ட-தி/ 
நிைன3க4ப6ட/, நீ எ/லா ஜீவ<க=ைடய 
பய-ைத>? ேபா3AகிறாC. இEப-தி/ 
Fமாி3க4ப6டா/, நலEமி3க மதிைய 
அளி3கிறாC. ஏKைம, L3க?, பய? 
எ/லவMைற>? ேபா3Aபவேள, எ/ேலாN3A? 
உபகார? ெசCய எ4ேபாL? 
உNA?ெநSTைடயவ< உEைன- தவிர யா< 
உள<". 
  
      क�तॆ बलं वण�ियतुं समथ� दिॆव �च�ड ॆकरप�लवॆन । 
     एकॆन िह �ामयसॆ !णि"स िव#ं सताराक$  अन&तवीय( ॥ 55 
 

(ப-உ) UचVडॆ दिॆव = மிAYத பல? ெபாNYதிய 
ேதவிேய, कः = யா<,  तॆ बलं = உE பல-ைத, वण ियतंु 
= வ<ணி4பதMA, समथ ः = திறைம>^ளவ<. 
अन�तवीयa =எ/ைலயMற b<ய? ெகா&டவேள! 
एकॆन = ஒேர, करपeलवॆन िह = தளி< ேபாEற 
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கர�தினாேலேய, सताराक�  = ந��திர�க��, 
�ாிய�� ேச��த, िव�ं = உலக�ைத, "ामयसॆ 
=&ழ()கிறா+, ,णि.स = தா�க/� ெச+கிறா+ 
(நிைல நி)�த/� ெச+கிறா+). 
  
            (ெபா-உ) மி3க பல� ெபா4�திய 
ேதவிேய! யாேர உ6 பல�ைத வ�ணி8பத(9� 
திறைம:;ளவ�. எ>ைலய(ற ?ாிய� 
ெகா@டவேள! தளி� ேபா6( ஒேர 
கர�தினாேலேய �ாிய6, ம()� 
ந��திர�கைள3 ெகா@ட உலக� 
CDவைத:� &ழ()கிறா+. தா�க/� 
ெச+கிறா+. 
 
              (வி-உ) ேத? பாகவத�தி>, 
மணி�?ப�தி> ேதவிைய� தாிசன� ெச+த 
மகாவிEF Gேதா�திர� ெச+கிறா�. 
"नाह ंभवॊ न च िविरिच िववॆद मातः कॊऽ�यॊ िह वॆि� चिरतं तव 
दिुवभा�म्।"(3:4:35) 
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 “உ��ைடய, யா�	 அறியெவா�ணா 
சாி�திர�ைத நாேனா, சிவேனா, பிர	மாேவா 
அறியமா�ேடா	. ேவ� யா� அறிய� � 	.” 
பகவ� கீைதயி#	 பகவா� ெசா$கிறா�.  
 “ ई&रः सव+भूतानं 23शॆॆ अजु+न ित:ित । 
 <ामयन् सव+भूतािन य@AाBढािन मायया ॥" (18:61) 

“ஈFவர� எ$லா ஜீவ�களி� K�தயL 
பிரேதச�தி#	 இ��கிறா�. அ�ஜுனா, அவ�  
எ$லா உயி�கைளO	 எPதிர�தி$ 
ஏRறLப�டாRேபால, மாையயினா$ SழRறி 
இய�Uகிறா�.” 

 
आजौ यदा नृ
यािस चि�ड घॊरॆ �ॄगालघु� ॆदधती ि�शूलम् । 
#पश%न क'प(त इवायुध#य महाि(त तारािनयुतािन नाकॆ ॥   56 

(ப-உ) घॊरॆ = பயXகரமான, चिZड =
 ச�\ைகேய, यदा = எLேபா^, _ॄगालघुc ॆ = 
நாிகd ஊைளயி 	, आजौ = O�த hமியி$, िAशूलं = 
திாிiல�ைத, दधती = தாி�^�ெகா� , नृmयिस = 
நடனமா கிறாேயா, आयुधnय = ஆOத�தி�, nपशqन  
=   rபாிச�தினா$,  नाकॆ =  ஆகாச�தி$,   महाि@त 
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=   ஏராளமான, तारािनयुतािन = ேகா��கண�கான 
ந��திர�க�, क�प�त इव = ந!�"வனேபா%&. 

 
        (ெபா-உ) பய�கரமான ச+�ைகேய! நீ 
எ/ேபா0 நாிக� ஊைளயி!& 2�த3மியி4 
திாி5ல�ைத தாி�0� ெகா+! 
நடனமா!கிறாேயா, அ/ேபா0 உ: ஆ2த 
<பாிச�தினா4 ஆகாச�தி4 ஏராளமான ேகா�� 
கண�கான ந��திர�க� ந!�"வனேபா%&  
  
        (வி-உ) 0=காஸ/தசதியி4 ர�த?ஜவத 
கAட�தி4:  
“नारिसही नृिसहGय िबIती सदशृं वपुः। 
 OाPा तQ सटाSॆप िSP नSQसंहितः॥" (८.२०) 
’நரசி&ம�திYெகா/பான உட4 தா�கி� ெகா+Z, 
பிடாியி: சி[=/பா4 ந��திர� \Aட�கைள 
உ%�கி�ெகா+! அ�" நார]&ஹி வ_தா�." 
 
दया��िच�ा 
िदतेन पुंसां हिंस �जापीडकम�तकॆषु । 
यॊ मृ युर�ा भुवन�य रौ�ः स िक&कर�ते वसित ि'शूलॆ ॥ 57 
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 (ப-உ) पंुसां = மனிதக�ைடய, �िदतॆन = 
அ�ைக��ரலா , दया"#िच&ा = தையயினா  
நைன(த சி*த+ைடய நீ, -जापीडकम3तकॆषु = 
5ரைஜகைள 89:;*8ேவாாி9 சிர>களி , हिंस 
= தா��கிறாA, भुवन3य = உலைக, अ&ा = 
சா5பிEF, यः = எ(த, रौ"ः = பய>கரமான, मृLयुः 
= யம9, (உMளாேனா) सः=அவ9, िकNकरः = 
ேவைல�கரனாக, तॆ = உ9Oைடய, िPशूलॆ =
 திாிTல*தி , वसित = வசி�கிறா9. 
  
         (ெபா-உ) ேதV பாகவத*தி , யமதமராஜ9 
ஸாவி*திாியிடF ேதவியி9 மாகா*மியF பXறி5 
ேபYைகயி  இ[வா; ெசா கிறா. 
 “यदा�या वष�ती��ॊ मृ�यु�रित ज�तुषु ।  
         यदा�या दह�ॆि�नः जलमॆवं सुशीतलम् ॥" (9:38:44) 

“எ(த ேதவியி9 ஆ�ஞயா  இ(திர9 மைழ 
ெபாழிகிறாேனா, யம9 உயிகளி  
நடமாEகிறாேனா; எ(த ேதவியி9 ஆ�ைஞயா  
அ�கினி எாிகிறேதா, ஜலமான8 �ளி_சியாக 
இ`�கிறேதா.” 
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           शि�ः परा कोिटषु मानवानां म�युि�तानां भविस �बु�ा । 
     आया�न् िवप ान् अवतीय� पािस युगे युगे यु%यस आय�मातः ॥ 58        
 
      (ப-உ) परा शि	ः = பராச�தியான நீ, म�युि�तानां 
= எளியவ களான  मानवानां = மனித க$ைடய 
कोिटषु = ,-திகளி. /बु1ा = விழி3,ைடயவளாக 
भविस = ஆகிறா8.  अवतीय; = அவதாி-=, िवप>ान् = 
விப-தி@A3பவ களான, आया;न्  = நCம�கைள, 
पािस = கா�கிறா8.   युगे युगे =  ஒGெவாA 
Iக-திJK, युLयस =  I-தK ெச8கிறா8. आय;मातः = 
நCம�களிC தாேய. 
   
     (ெபா-உ) பராச�தியான நீ எளிய மனித களிC 
உNச ,-தியி. விழி3,ைடயவளாக ஆகிறா8. 
அவதாி-= விப-தி@A�OK நCம�கைள� 
கா�கிறா8. நCம�களிC தாேய! ஒGெவாA 
Iக-திJK I-தK ெச8கிறா8. 
    
     (வி-உ) ப�த களிC இதய-தி. ேதவி தாிசனK 
தAகிறாQ. =Cப3பRS அைழ3பவ கைள� 
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கா�பா�ற அவதாரேம எ��கிறா� ேதவி. 
��காஸ�தசதியி� ேதவிேய ெசா�கிறா�: 
           "इ�थं यदा यदा बाधा दानवो�था भिव(यित । 
           तदा तदावतीया,ह ंकिर(या1यिरसं3यम् ॥" (11:55) 
"எ�ெபா7ெத�லா9 இ;வா< அ=ர�களி? 
எ7@சியா� �?ப9 ஏ�ப�ேமா, 
அ�ெபாெத�லா9 நா? அவதாிC� சCD�கைள 
நாச9 ெசFேவ?." 

 
स�ोऽिप प�यािम िगरावुदी�यां ददॆी�यमानं धवलं वपु�तॆ । 
�वं �ाजसॆ �यॊित!दिॆष सौ$यॆ %काशय(ती भुवनािन का(�या ॥ 59 

 (ப-உ) सHोऽिप = இ�ேபா�9, उदीLयां = 
வடதிைசயி�, िगरौ = மைலேம�, तॆ =உ?, 
ददॆीQयमानं = ெவRவாக ஒளிெபாDTதிய, धवलं= 
ெவVைமயான, वपुः = சாீரCைத, प[यािम = 
காVகிேற?, सौ1यॆ =  மனதி�கினியவேள, 
\यॊितः �वं = ேஜாதிவ_வான நீ, का`�या = 
காTதியினா�,  भुवनािन = 
உலகaகைளெய�லா9,  
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�काशय�ती=பிரகாச�ப��தி�ெகா��, उदिॆष = 

உதயமாகிறா , !ाजसॆ = ஒளி&கிறா . 

      (ெபா-உ) இ�ேபா)* வடதிைசயி. 
மைலேம. உ0 ஒளிெவ1ளமான ெவ� 
சாீர�ைத� கா�கிேற0. மனதி4கினியவேள ! 
ேஜாதி வ6வமான நீ உ0 கா8தியினா. 
உலக9கைளெய.லா* பிரகாச�ப��தி� 
ெகா�� உதயமாகிறா . ெவ:வாக ஒளி&கிறா . 
  
      (வி-உ) ேத; பாகவத�தி., மணி�;ப�தி. 
சி8தாமணி �=க�தி., பிர*மா, வி>?, சிவ0 
@வ=* ேதவிைய த&சன* ெச கி0றன&. 
ேதவியி0 காAசி இBவாறி=8த). 
 "सह�नयना रामा सह�करसंयुता । सह�वदना र�या भाित 
दरूादसंशयम् ॥" (3:3:48) 
 “ேதவி! ஆயிர* க�கDடE* ஆயிர* 
ைககDடE*, ஆயிர* Fக9கDடE* 
மனதி4கினியவளா , மிக அழகானவளா , 
ஸ8ேதக�தி4கிடமி.லாம. Jர�திK=8ேத 
பிரகாசி�கிறா1."  
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धॆनौ समा	ढमनॊ�का�ती रणॊ�मदायां चरसीयमाया� । 
शैला इवॊ�ु गिशखाः समूलाः पति�त संघाः पिरतॊऽसुराणाम् ॥ 60 

(ப-உ) रणॊ�मदायां = �த�தி� 
மத�ெகா�ட, धॆनौ = ப�மா�� மீ", समा$ढ = 
ஏறிய, मनॊ)का�ती = மனைத/கவ12 
கா3திைடய, इयं आया6 = இ3த ேம ைமமி9 ேதவி
 चरिस = ஸ=சாி/கிறா?, पिरतः = 
எ�லாப/க�களிF2, असुराणां = அ�ரKகLைடய, 
संघाः = N�ட�கO, उQुंगिशखाः = உயK3ேதா�கிய 
சிகர�கைள/ ெகா�ட, शैला इव = மைலகைளX 
ேபால, समूलाः = அ�ேயாZ, पति�त = 
வி[கி றனK. 
  
      (ெபா-உ) �த�தி� மத�ெகா�ட 
ப�மா��  மீ" ஏறிOள, மனைத/ கவ12 
கா3திெகா�ட, இ3த ேம ைம மி9 ேதவியாகிய 
நீ ஸ=சாி/கிறா?. எ�லா ப/க�களிF2 அ�ர/ 
N�ட�கO உ?K3ேதா�கிய சிகர�கைள/ 
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ெகா�ட மைலகைள� ேபால, அ�ேயா� கீேழ 
வி�கி�றன�.  
  
      (வி-உ) �ராண�களி  ேதவியி� வாகன" 
சி�க". இ�% கவிஞ� ேதவிைய ப'மா(�� மீ) 
ஏறி+,ளதாக வ�ணி-கிறா�. காரண", 
பாரத.தி  ப'மா�க, நிைற0தி10), 
ஜன�களி� ஆேரா-கிய", ெச வ4 ெசழி�� 
எ லாவ6றி6%", 7-கியமாக 8ைஜ-%", 
ேஹாம�க:-%" ஆதாரமாக இ10) 
வ1கி�றன. நா(�� ெச வ4 ெசழி�ைப 
ஆ�கிேலய�க, 'ர��வ1"ேபா), ேதவி ப' 
மா(��மீ) ஏறிவ1வ) தி1"ப;" ெச வ" 
பாரதீய�கைளேய வ0தைட+" எ�பைத 
<சகமாக- கா(டேவ. 
 ேத=பாகவத.தி , மகிஷாஸுர 
ைஸ�யவத.ைத வ�ணி-%"ேபா), இAவாB 
ெசா ல�ப�கிற). 
 "रणभूमौ तदा जाता �िधरौघवहा नदी । 
 पिततािन तदा तीरॆ िशरांिस �बभु�तदा ॥ 
 यथा संतरणाथा!य यमिककरनायकैः । 
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 तुंबीफलािन नीतािन नविश�ापरैमु�दा ॥ " (5:13:32,33) 

"��த �மியி	 அ�ேபா� ர�த ெவ�ளமான 
நதி ெப�கி��. கைரயி	 (அ�ர� பைடயின�) 
சிர க� வி!"தி�"தன. ர�த நதியி	 அ"த 
சிர க� இ!��$ ெகா%& ேபாக�ப'ட� 
எ�ப)யி�"த� எ*றா	, யமகி கர� 
தைலவ�க� -திதாக ேவைல$. 
நியமனமானவ�க/$. பயி�சி ெகா&�பத�காக 
�ைர$கா0கைள(ைவதரணி)நதியி	 இ!��$ 
கா%பி�பைத� ேபால." 
  
     सा शु�वणा�िसतवृ��ृ�गा िहम�य रािश!लतीव तूण�म् । 
    दवॆि&या भारतभूिमराया� धॆनु�व)पॆण िवहि*त श+ून् ॥61 

(ப-உ) शु5वणा9 = ெவ%ணிறமான, 
अिसतवृ?@ृAगा = காிய உ�வC ெகா%ட, सा = 
அ"த ப�, िहमFय रािशः इव = பனி$ேகாளC ேபால, 
तूणL = ேவகமாக, चलित = ெச	கிற�, दवॆिQया = 
ேதவ�க/$. பிாியமான, आया9 = ெப�ைம மி$க, 
भरतभूिमः = பாரதேதசC, धॆनुFवVपॆण = ப�வி* 
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வ�வ��ட�, श�ून् =எதிாிகைள, िवहि�त = 
மா��கிற�. 

  

     (ெபா-உ) ெவ ணிறமான, க#$ உ# ைட� 
ெகா$%க&ைடய, அ)த* ப+ பனி�ேகாள$ 
ேபால ேவகமாக. ெச0கிற�. ேதவ1க&�2* 
பிாியமான ெப#ைம மி�க பாரத ேதச$, ப+வி� 
வ�வ��ட� எதிாிகைள மா��கிற�. 
  

      (வி-உ) அ$பிைகயி� வாகனமான 
ப+வான�, பாரதேதசேமயா2$. 4மிேதவிைய* 
ப+வாக வ1ணி*ப�  %ராண5களி0 வழ�கமாக 
உ7ள�. அ+ர1களி� ஆதி�க$ ஓ5கி 4மிேதவி 
க:ட*ப;$ேபா�, ப+மா<�� வ�வ$ தா5கி 
பிர$மாவிட=$, வி:>விட=$ ெச�? 
=ைறயி<;* பிரா1�தி�தா7 எ�? 
ெசா0ல*ப<�#�கிற�. கி#:ணாவதார�தி@2 
=�ன#$ இ�ேபாலேவ நட)த�. 
  

     ேதவியி� வாகனமான சி5க$ C�த�தி0 
அ+ர1கைள* ெப#மளவி0 மா�*ப�  
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வழ�கமாயி	
த�. �ரேலாசன வதக�ட�தி�, 
��காஸ�தசதியி�, இ� வ�ணி�க�ப�கிற�. 

“!णॆन त&लं सव+ !यं नीतं महा1मना । 
तॆन कॆसिरणा द7ॆा वाहनॆनाितकॊिपना ॥ ” (9:19) 

 "ஒ	 கண�தி� அ
த ேசைன@Aவ��, 
க�BேகாபBெகாDட ேதவியிE வாகன@� 
மகா�மாFமான அ
த சிBக�தா� 
நாசமா�க�ப�ட�." 
       
     �ूहा��वक�मात् िजतदवैतानां भयॆन तॆ पा�डुरकाि�तव��ाः । 
    वािर!पाता इव पव#तॆ$यॊ धाव��यधॊ वॆगपराः सश*दाः ॥  62 

 (ப-உ) तॆ = அ
த िजतदवैतानां = ேதவ�கைள 
ஜயி�தி	
த அMர�களிE, 7ूहाः = ேசைனகேளா, 
भयॆन = பய�தினா�, पाQडुरकािTतवUVाः = (ர�த 
ேசாைக ேபாEW) ெவX���ேபான 
@க@Yளவ�களாZ, पव[तॆ\यः = மைலயி]	
�, 
अक_मात् =திaெரன, वॆगपराः = ேவக� மிc
�, 
सशeदाः = ெப	� ச�த��டE விA�, वािरfपाता इव 
= நீ�ijkசிகY ேபால, अधः = கீேழ, 
धाविTत=ஓ�கிறா�கY. 
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     (ெபா-உ) ேதவ�கைள ஜயி�தி��த அ�த 
அ�ர�ேசைனகேளா, பய�தினா� ர�தமிழ�� 
�க� ெவ��� ேபா!, மைலகளி#��� 
தி$ெரன ேவக� மி%�� ேபரரவ��ட' வி(� 
நீ�+,�சிக-ேபா�, கீேழ ஓ/கிற�க-. 
  
     (வி-உ) கவிஞாி' க2பைன 
கைர3ர4ேடா/வைத  பா�5கிேறா�. ேதவி6�, 
வாகனமான ப�7� அ�ர ேசைனகைள� 
சி'னாபி'னமா5%கிறா�க-.  

 
�ृणॊिम तॆ प�नदषुॆ भीमे �वरानुदारान् जयनादमु�म् । 
िनह�यमान�य रवं बल�य भय!करे तारतरं �ृणॊिम ॥    63 

 (ப-உ) भीमे = பய<கரமானவேள, 
प>नदषॆु = பDசா  பிரேதச�தி�, तॆ = உ'Fைடய, 
उदारान् = கவ��சியான, Kवरान् = Mவர<கைள6�, 
उNं = உ5கிரமான, जयनाद ं = ஜயச த�ைத6�, 
Rृणॊिम = ேகWகிேற', भयXकरे = 
பய<கரமானவேள, िनह[यमानKय = க/ைமயாக� 
தா5%ேவாFைடய, बलKय = பலவாFைடய, 
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तारतरं = மிக உர�த, रवं = ���ரைல, �ृणॊिम 
=ேக�கிேற�. 
  
      (ெபா-உ) பய!கர ச�திவா$%தவேள! ப'சா( 
பிரேதச�தி) உ� இனிைமயான 
,வர!கைள-., உ�கிரமான ஜயச(த�ைத-. 
ேக�கிேற�. பய!கரமானவேள ! க0ைமயாக� 
தா��. பலவானாகிய ேசைனயி� மிக உர�த 
���ரைல� ேக�கிேற�. 
 
     कृ�ण�य सैषा यमुना �व�ती र�ॆन नीलं िवससज� वण�म् । 
    ब�गे�वसृक् कद�ममॆव प$य िद&दि'णा भाित सुलॊिहतॆव ॥64 

 (ப-உ) कृ2ण3य = கி56ண8ைடய, सा एषा 
यमुना = அ%த (பிாியமான) ய@ைன நதி, BवCती  = 
ெப5கி�ெகாE0, रFॆन = ர�த�தினா) नीलं वणI = 
(இயJைகயான) நீல நிற�ைத, िवससजM = வி�டN. 
बPगेषु = வ!காள�தி), असृक् = ர�த., कदMमं एव 
= ேசJைறேய, 
पWय = பாX, दिYणा िदक् = ெத�திைச, सुलॊिहत इव = 
ர�த.ேபா), भाित = பிரகாசி�கிறN. 
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     (ெபா-உ) கி��ண
�� பிாியமான அ�த 
ய�னாநதி ெப�கி� ெகா�� த� இய�ைக 
நீலநிற ைத வி"� ர த வ�ணமாக மாறிய$. 
வ%காள தி' ர த( ேச+�த ேச�ைறபா+. 
ெத�திைசேயா ர த( ேபால பிரகாசி�கிற$. 
  
      (வி-உ) ேதவியி� , த தி' எ'லா 
திைசகளி.( ர தேம ர த(. வட�ேக ய�ைன 
நதியி0��$, கிழ�ேக வ%க( வைர, ெத�திைச 
�2$( ர த வ�ணேம எ%�( வியாபி $ 
நி�கிற$. 
  
    �पृ�ा ि�शूलॆन िवहाय सीमाः सुलॊिहता भाि�त िदशः सम�तात् । 
अ�ािण तॆ र"मयािन भीमॆ िवभाि�त यु#नॆ सुदा$णॆन ॥  65 

 (ப-உ) िवहायिस = ஆகாச தி', ि:शूलॆन = 
தி�@ல தினா', AपृDा = Eபாிசி�கப"ட, इमाः 
िदशः = இ�த திைசகK, समLतात्= எ'லா 
ப�க%களி.(, सुलॊिहताः = ந'ல சிவQ 
நிற $ட�, भािLत = பிரகாசி�கி�றன, तॆ = உ�, 
सुदाSणॆन = அதிபய%கரமான, युUनॆ = , த தினா', 
अWािण = ேமக%கK, रYमयािन = ர தமயமாக, 
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िवभाि�त = பிரகாசி�க�றன, भीमॆ = 
பய�கரமானவேள.    
 
      (ெபா-உ) ஆகாய�தி  திாி!ல�தினா  
#பாிசி�க$ப%ட இ(த திைசக* எ லா 
ப�க�களி,- ந ல சிவ$/ நிற�0ட� 
பிரகாசி�கி�றன. உ� அதி பய�கரமான 
2�த�தினா  ேமக�க* ர�தமயமாக$ 
பிரகாசி�கி�றன. பய�கரமான ேதவிேய ! 
  
      (வி-உ) 64-- 3ேலாக�தி  4மியி� எ லா 
/ற�களி,- ர�த- பரவி நி�றைத$ பா5�ேதா-. 
இ$ேபா0 65-- 3ேலாக�தி  வி6ெவளியி� 
எ லா திைசகளி,-, ேமேல ேமக�களி,- 
ர�தேம ெத�ப7வைத$ பா5�கிேறா-. 
  
      िस�धॊ�तटॆषु उपलकक�शॆषु दवॆ� अप�यं युिध शॆिषतारीन् । 
     िनःशॆषय�त� अदयां सकॊपां िशवां ि!शूलॆन िशव�य श!ून् ॥  66 

 (ப-உ) युिध =2�த�தி , शॆिषत अरीन् 
=எAசியிB(த எதிாிகைள, िशवCय = சிவDைடய, 
शEून् = ச�0B�கைள, िEशूलॆन = திாி!ல�தினா , 
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िनःशॆषय�त
 =  பா�கியி�லாம� வைத���, अदयां = 
தையயி�லாத, सकॊपां = ேகாப#$ள, दवॆ
 = 
ேதவிைய,  िशवां = ம'களா�பிைகைய, िस�धॊः = 
சாகர+தி,,  उपलकक/शॆषु =  கர1#ரடான பாைறக$ 
நிைற6த, तटॆषु = கைரகளி�, अप8यम् = பா;+ேத,. 
 
 (ெபா-உ) >+த+தி� எ@சியிA6த சிவ 
ச+BA�கைள+ திாிCல+தினா� பா�கியிலலாம� 
வைத���, தைய சிறிB� இ�லாத, ேகாப#$ள 
ேதவிைய, ம'களவEவினைள, ச#+திர+தி, 
கர1 #ரடான பாைறக$ நிைற6த கைரகளி� 
பா;+ேத,. 
  
    खुरैः सुिनि
प�िमद ंसुर�या घॊरं िकमॆवािप सुकृ
णवण�म् । 
   मांस�य िप�ड ं!वनौ िनरी$ॆ शॆषॊऽयम�(यॆव तवािहतानाम् ॥ 67 

 (ப-உ) सुरGयाः = Hரபி எ,ற காமேதIவி,, 
खुरैः = �ள�Lகளினா�, सुिनिMपN ं = 
ெபாEOெபாEயா�கOபPட, घॊरं = பய'கரமான, 
सुकृMणवणT = ந�ல கUOL நிறமாகV$ள, इद ंअिप = 
இBV�,  िक एव = எ,னதாேனா. मांसZय िप[ड ं िह 
= மா�சபி^ட+ைதேயா, अवनौ = `மியி�, िनरीbॆ = 
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க�ேட�, अयं = இ�, तव = உ�, अिहतानां = 
ச����களி�, शॆषः एव = பா�கியாகேவ, अि"त = 
உ#ள�. 
  

      (ெபா-உ) %ரபி எ�கிற (உ� வாகனமாகிய) 
காமேத,வி� -ள./களினா0 ந�- 
ெபா2யா�க3ப4ட பய5கரமான ந0ல க�3/ 
நிற7ைடய இ9த ெபா�# எ�னதாேனா. மாமிச 
பி�ட�ைத:. ;மியி0 க�ேட�. இ� உ� 
ச����களி� மீதமாகேவ உ#ள�. 
  

     (வி-உ) %ரபி எ�கிற காமேத, ச����களி� 
எ=./கைள ெபா23 ெபா2யா�கி ;மியி0 சிதறி, 
அவ?களி� மாமிச�ைத பி�ட5களாகேவ பர3பி 
உ#ள�. 
 �?கா ஸ3தசதியி0, A.ரேலாசனவத 
க4ட�தி0,  
 "कांिCत् करFहारॆण दJैयाना"यॆन चापरान् ।  
 आOPय चाधरॆणाRयान् स जघान महासुरान् ॥" (9:16) 
 “சில அ%ர?கைள 7�ன5காலா0 
அைற9�., சிலைர வாயா0 கYவி:., பிறைர 
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பி� கா�களா� மிதி�� வ�மி�க அ�ர�கைள� 
ெகா�� தீ��த� (சி�க). ” 
  
     भ�ािन ति�मन् िनचयॆ िव�पॆ �िनःसर�तीव िशरांिस कािन । 
     पादाः करा�ािप िह त� त� �ूरािस !"ािण करालकृ&या ॥   68 

 (ப-உ) ति�मन् = அ"த, िव$पॆ =  விகாரமான, 
िनचयॆ = *+ட�தி�,  कािन = சில, भ1ािन = 
தக�"த, िशरांिस = சிர�க6, 7िनःसर9ती इव =
 ெவளியி� வ=பைவ ேபால, अिप च = 
ேம@, पादाः = பாத�கB, कराः िह = 
கர�கB�*ட, तD तD= ஆ�கா�F, 
(காணHபIகி�றன). KLािण = =�திராணிேய, 
करालकृPया = பய�கர காாிய�கைளQ ெசRS, (நீ) 
Uूरा अिस = ெகாIைமயானவளாக இ=�கிறாR. 
 
      (ெபா-உ) அ"த விகாரமான *+ட�தி� சில 
உைட"த சிர�க6 ெவளியி� ெத�பIகி�றன. 
ேம@ பாத�கB கர�கB ஆ�கா�F 
காணHபIகி�றன. =�திராணிேய! பய�கர 
காாிய�கைளQ ெசRS நீ ெகாIைமயானவ6. 
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       (வி-உ) ��த�மி 
�வ� அ�ர�களி� 
தக��ெதறிய�ப�ட உட� பாக�க� - சிர�க�, 
பாத�க�, கர�க� எ�" ெகா�#$ 
கிட$கி�றன. 
 
     �ूरािस �	ािण अथवा जघ�ये �ूरे �जापीडन�ढगव� । 
     दयेव भूतेयमलं यदाय# $वग%�द ंमृ'युमवाप यु) े॥             69           
 
        (ப-உ) &'ािण = +�திராணிேய!  .ूरा अिस = நீ 
ெகா5ரமானவ�. अथवा = அ�ல�   जघ;ये = 
நீசமான .ूरे = ெகா5ரமான  >जापीडनCढगवF  = 
பிரைஜகைள� ��I"��வதி� க�வ� ெகாJட  
इयं अलं = இOத விஷ�ைதேநா$கி दया इव भूता = 
தைய ேதா�றியேத. युU े = ��த�தி�  आयW  = 
ெப+ைமமி$க XवगY>द ं = ெசா�க�ைத� பய$Z  
मृ]यंु = மரண�ைத अवाप = அைடOதா�. 
 
        (ெபா-உ)  +�திராணிேய!  நீ 
ெகா5ரமானவ�. அ�ல�    நீசமான, 
ெகா5ரமான,  பிரைஜகைள� ��I"��வதி� 
க�வ� ெகாJட  இOத விஷ�தினிட தைய 
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ேதா�றியேத. எதனா
 அவ� ��த�தி
  
ெப�ைமமி�க, ெசா�க�ைத� பய���  
மரண�ைத அைட�தா�. 
  

        (வி-உ) !�கா ஸ�தசதியி
, மகஷாஸுர 
வத�தி%�� பி�ன�, ேதவ�க& ேதவிைய 
'ேதா�திர� ெச(கி�றன�. அ)� இேத க��!  
+ற�ப,கிற!. 

 “द/ृ0वैव िक न भवती 9करॊित भ=म 
 सवाAसुरानिरषु यत् 9िहणॊिष शJम् । 
 लॊकान् 9याMतु िरपवॊऽिप िह शJपूता 
 इRथं मितभAवित तॆ/विप तॆऽितसाVवी ॥ ”  (4:19) 

 "அYர�கைளெய
லா� பா��த 
மா�திர�திேலேய நீ ப'மமா�கிவிட ^_யாதா? 
எனி`�, எதிாிக&ேம
 ஆ�த)கைள� 
பிரேயாகி�பதா
, இவ�க&, ச�!��களாயி`� 
(என!) ஆ�த)களா
 bனிதமாகி ந
ல 
உலக)கைள அைடயc,� எ�பேத 
அவ�களிட^� மி��த க�ைண வா(�த உன! 
எdணமாயி��க ேவd,�." 
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   एकॊ गतासॊरिप �श�ोः ध�े करः पावकगभ�म�म् । 
   �लु�  चीण�  तथािप द&धान् असून् भवा*यां ि-पतीव द/ैयः॥70 

 (ப-உ) गतासॊः अिप = பிரண� ேபான 
நிைலயி��, ��श�ोः = சிவச!"#வி�, एकः कर: = 
ஒ#கர�, पावकगभ+ = அ-னிைய ./�, अ0ं= 
அ2திர!ைத, ध5ॆ = தா7கி-ெகா9:#-கிற", 
<लु?@ = எாிBதி#B"�, चीणF@ = அ7க7கG 
சி�னாபி�னமாகியி#B"�,दKैयः = அ/ர�, तथािप 
=  அNேபா"Oட, भवाQयां = பவானி மீ", दSधान् 
= எாிBத, असून् = பிராணைன, िWपित इव = Y-கி 
எறிகிறா� ேபா��.  
  
     (ெபா-உ) பிராண� ேபாZ� நிைலயி��, 
சிவச!"#வி� ஒ# கர� அ-கினிைய ./� 
அ2திர!ைத! தா7கியி#-கிற". அBத அ/ர� 
உட[ எாிBதி#B"�, அ7க7கG 
சி�னாபி�னமாகியி#B"� பவானிமீ" எாிBத 
பிராணைன! Y-கிெயறிகிறா� ேபா��. 
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(வி-உ) உட� சித	
ட நிைலயி��, ேதவிமீ� 
த� ைகயி��ள அ�கினிக��� அ�திர�ைத 
 �கி எறிகிறா� ஒ% அ&ர�. அ� எாி'� 
பிராணைனேய  �கி எறிகிறா*ேபா+%,த�. 
 �-காஸ/தசதியி�, மஹிஷாஸுர 
ைஸ�யவத க3ட�தி�, 
 “कब�धाि�छ	िशरसः ख�गश��यृि�पाणयः । 
 ित� ित�िॆत भाष�तॊ दवॆीम�यॆ महासुराः ॥  (2;64) 

 “சில மகா&ர-க� க�தி'�, ஈ35'� 
ைகயிேல,தி� ெகா
7 ேதவிைய ேநா�கி, “நி�, 
நி�” எ�	 9வின-.” 
  
      'ॊतांिस प�यािम महायुधा)यात् उ,ीय-माणािन /ताशन)य । 
     धृ�ॊऽ1यसौ नालभतॆ तु च5ड7 ित�न् 8भाम5डलमूितम;ॆ ॥  71 

 (ப-உ) महायुधा@यात् = (அ,த அ&ர�வி3ட)
  ெபாிய ஆ'த�தி� வாயி+%,�, 
उEीयGमाणािन = ெவளிவ,த, Kताशन@य = 
அ�கினியி�, Mॊतांिस= தாைரகைள, पRयािम =
 பா-�கிேற�. धृTः = ைதாியமாக, असौ = 
இவ�, अYॆ = எதிாி�, ित[न्  अिप  =    
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உ�கா��தி	�
��ட,  �भाम�डलमूित = ேஜாதி 
ம�டல வ�வாக உ ள, च�ड# = ச�%ேதவிைய, 
न आलभते = ெதாட ,�யவி-ைல. 
  
     (ெபா-உ) (அ0வ1ர3) வி�ட ெபாிய 
(அ4கினிக467) ஆ9த:தி3 வாயி;	�
 
ெவளி<ேபா�த அ4கினி4 ெகா=�
கைள< 
பா�4கிேற3. ைதாியமி4க இ0வ1ர3 எதிாி- 
உ�கா��தி	�
��ட, ேஜாதி ம�டல வ�வாக 
உ ள ச�� ேதவிைய Aபாிசி4க ,�யவி-ைல. 
  
      (வி-உ) ,�ைதய Bேலாக:தி- அ4கினி 
அAதிர:ைத அ1ர3 விC7ேபா
, 
பிராணைனேய வி�டா3ேபா- ெதா3றிEF, 
எ3றா� கவிஞ�. அ�த அ4கினி அAதிர7, ேஜாதி 
ம�டல:தா- Hழ<ப�C ேஜாதி AவJபமாக 
உ ள ேதவியி3 அ	கி- ேபாக ச4தியி-லாம- 
பயனEF< ேபாKவி�ட
. அதாவ
, அ1ரனி3 
பிராண3 �ட ேதவிைய Aபாிசி4க 
,�யவி-ைல. 
 “ततॊऽसावाजघानाथ गदया त� चि�डकाम् । 
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 न चा�या वॆदनां च�ॆ गदापातॊऽि�पकामिप ॥ ” (8:57-58) 

 “அ�ேபா� அ�ேக அவ� (ரத�ஜ�) 
ச��ைகைய கைதயா� அ��தா�. அ�த 
கைதயி� தா�த� அவ�� ஒ� சிறி�� 
ேவதைனயளிகவி�ைல. “ 
  
     �ि��ख�ग�तु िवषाणम�यॆ िव !भयित अि$तमचॆि तं तत् । 
    समा�मॆतत् तव तक(यािम महा*तं दिॆव िवशालवीय. ॥         72 

 (ப-உ) िवषाणम*यॆ = (அ-ரனி�) 
ெகா�/க�� ம�தியி�, 1ि23ख5गः तु तत्= 
வாைள ெசா�கிய அ�த காாிய�, अि<तमचॆि>तं = 
(அ-ரனி�) இAதி BயCசசிைய, िव>Dभयित 
=(பலனCA) நிA�தி விGகிற�, तव एतत् = உ� 
இ�த, महाJतं= ெபாிய விரத�, समा3ं = 
B���விLட�, तकO यािम= 
எ�Aஆேலாசிகிேற�.  दिॆव िवशालवीयV  
=மக�தான WாியBைடய ேதவிேய. 

  
     (ெபா-உ) அ-ரனி� இ� ெகா�/க�� 
ம�தியி� வாைளX ெசா�கிய அ�த காாிய�தி� 
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அ�ரனி� இ	தி �யசி பயன	 �த�பி�� 
வி�கிற�. உ� இ�த மாெப�� விரத� ��� 
ெப	வி ட� எ�ேற நிைன&கிேற�. மாெப�� 
'ாிய�ைடய ேதவிேய.  
       (வி-உ) மகிஷாஸுர வத�ைத மனதி+ 
ெகா,ட கவிஞ., அேதேபா+ ஆ0கிேலய 
அ�ரனி� கைடசி �யசி2� பயன	3ேபா4, 
ேதவி அவைன ந�றாக மா4��வி டா5, 
ேதவியி� மகாவிரத� ந�6 நட�ேதறிய� எ�	 
67க8&கிறா.. 
  
     तु�यं नमॊ दिॆव िवशालश��यै भीम�तॆ तािरिण क�सा�यॆ । 
    �वं भारती राजिस भारतानां �वमी री भािस चराचर"य ॥   73 

 (ப-உ) दिॆव = ேதவிேய, भीम@तॆ = பய0கர 
விரத� B,டவேள, तािरिण = (இ�ன+கைள) 
தா,�வி3பவேள, कIसाKयॆ = 
அைடதகாியவேள, िवशालशOPयै = மாெப�� ச&தி 
பைட�த, तुSयं नमः = உன&6 நம�கார�, भारतानां 
= இ�திய ேதச�தவ.களி�, भारती = கா&6� 
ெத4வமாக, Pवं = நீ, राजिस =பிரகாசி&கிறா4, 
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चराचर�य =அைச
� ெபா��, அைசயா� ெபா�� 
ெகா�ட உலக�தி�, ई�री = ஈ வாியாக, भािस = 
பிரகாசி&கிறா(. 
  

     (ெபா-உ) ேதவிேய, பய*கர விரத� 
+�டவேள, இ�ன/கைள& கட&க 
ைவ�பவேள, அைடத0காியவேள, மாெப�� 
ச&தியாகிய உன&2 நம4கார�. இ5திய 
ேதச�தவ6களி� கா&2� ெத(வமாக நீ 
பிரகாசி&கிறா(. நீ அைச
�, அைசயா� 
ெபா�8க� நிைற5த இ9:லக�தி� ஈ வாியாக� 
பிரகாசி&கிறா(. 
  

      (வி-உ) எ/லா அ<ர6க=� மா(5தா6க� 
எ�> அறி5த கவிஞ6, இ�ேபா@ ேதவிைய 
4ேதா�திர� ெச(கிறா6. @6கா ஸ�தசதியிB�, 
ேதC பாகவத�திB� மஹிஷாஸுர வத�, 
<�பநி<�பவத� இைவ GH5தபி�, ேதவ6க� 
மி&க 2Iகல�@ட� ேதவிைய பலவா> 
@தி&கி�றன6. 
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     �वमी�री �वं जननी �जानां कॊऽ�यः �भुदा�निमद ंतवाढयॆ । 
    �वािम�वमै�य� अिन� तॆजः ददािस या सािप िनहिंस $%ा ॥  74 

 (ப-உ) �वं ई�री = நீ ஈ�வாி, �वं �जानां जननी 
=நீ �ரைஜகளி� தா�, आ े= மி#$த ெச'வ( 
பைட*தவேள, कः अ/यः �भुः =ேவ3 யா5 பிர6, 
7वािम�वं = தைலவ� பதவி, ऐ�य़= = ஐ?வாிய(, 
अिन/@तॆजः = உய5$ததான ேதஜD, इद ं = 
இைவெய'லா(, तव दानं = உ� தானமாக, भवित = 
உHளI. या ददािस = (இைவெய'லா(), நீ 
ெகாKL#(ேபாேத, सा = நீ, MNा = ேகாப( 
வ$தா', िनहिंस अिप = மா�LகQ( ெச�கிறா�. 
  
      (ெபா-உ) நீ ஈ�வாி, நீ �ரைஜகளி� தாயா5. 
மி#$த ெச'வ( பைட*தவேள ! ேவ3 யா5 ஆTசி 
நட*Iவ5? தைலவ� பதவி, ஐ�வாிய(, 
உய5$ததான ேதஜD இைவகெள'லா( நீ 
அளிL#( தான(. இைவெய'லா( நீ தான( 
ெச�V(ேபாேத, ேகாப( வW(ேபாI மா�LகQ( 
ெச�கிறா�. 
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      (வி-உ) ��டநி�ரஹ�, சி�டபாிபாலன�– 
அதாவ� ��ட�கைள அட��த�, சா��கைள 
க�பா��த� எ�ப� பகவதியி� நிர தரமான 
அ"#ெசய�. ��காஸ�தசதியி�, 
&�பநி&�பவத'தி�க�� பி�ன�, 
ேதவ�க)ைடய *�தி: 
"रॊगानशॆषान् अपहिंस तु�ा ��ा तु कामान् सकलानभी�ान् । 
�वामाि�तानां न िवप�राणां �वामाि�ता  ा�यतां "याि#त ॥" 
 “நீ ச ேதாஷமைட தா� எ�லா 
வியாதிகைள-� அறேவ ேபா��கிறா/. ேகாப� 
வ தாேலா, ேவ0ட�ப1� காம2கைளெய�லா� 
(அறேவ அழி�கிறா/). உ�ைன அ04ய 
மனித��� விப'� கிைடயா�. உ�ைன 
சரணாகதி ெச/தவ� அ01த�� 
உாியவாகி�றன�.” 
  
     नमॊ नमॊ वाहनमॆतदाय& िहमाभका#तं मधुरायताि( । 
    त)ला*गुला+ॆण सुकृ-णभासा .वजं करॊतीव तवॊि01तॆन ॥   75 

 (ப-உ) मधुरायताि> = அழகிய நீ0ட 
க0க)டயவேள,  आय@ = ெப"ைம மி�கவேள, 
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नमः नमः = நம�கார�, நம�கார�,  एतत् = 
இ�த, िहमाभका�तं = ெவ�பனியி  கா�தி 
ெகா�ட, वाहनं = (ப#வாகிய) வாகன�, उि%&तॆन =
 உய)*த+ப,ட, सुकृ0णभासा = க2ைம 
நிற+பிரகாச*6ட  78ய, तत् ला:गुल अ=ॆण = 
அ�த வா?  @னியினாA, तव = உ , Bवजं = 
ெகா8ைய, करॊित इव = உ�G 
ப�Hகிற6ேபாJ�. 
  

     (ெபா-உ) அழகிய நீ�ட க�கMைடயவேள, 
ெப2ைமமிOகவேள ! மீ�G� மீ�G� 
நம�கார�. இ�த ெவ�பனியி  கா�தி P#� 
ப#வாகன�, த  உய)*த+ப,,, க2� 
பிரகாச*6ட  78ய அ�த வாA @னியினாA, 
உ  ெகா8ைய உ�Gப�Hகிற6ேபாJ�. 
  

     (வி-உ) ேதவியி  வாகனமாகிய ப#விQகR* 
த  ந றிையO கவிஞ) ெதாிவிOகிறா). 
உய)*த+ப,ட வாA @னிேய ெகா8யாகி, 
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ேதவி�� த� மாியாைதகைள வாகனமாகிய 
காமேத� ெதாிவி�கிற�. 
 ��கா ஸ�தசதியி� உ�தர பாகமான 
ைவகி�திக ரஹ�ய�தி�,  ைஜ"ைறகைள# 
ெசா�$�ெகா%& ேபா�'ேபா�, ாிஷி 
)*கிறா�. 
 ’वाहनं पूजयॆत् द8ॆा धृतं यॆन चराचरम् । 
 कुयाAB Cतवनं धीमान् तCया एकाFमानसः ॥’   (31) 
 “சராசர பிரபKச�ைத� தாL�வதாM 
(பாவி��) ேதவியி� வாகன�ைத� 
 ஜி�கேவ%&'. N�திமானாகிய ப�த� அத� 
பி� ஏகா�கிரமன�ட� அRத ேதவியி� 
�ேதா�திர�ைத# ெசMய ேவ%&'." 
  
     नमॊ नमॊ दिॆव तवालकाली रण�मॆण �सभं िवमु�ा । 
    उ�ीयमाना नभसीव मेघॊ वॆिण�युता भाित सुदीध�व ा ॥76 

  (ப-உ) दिॆव = ேதவிேய, नमः नमः = நம�கார', 
நம�கார', रणVमणॆ = W�த�தி� #ரம�தினா�, 
Xसभं = ேவகமாக, பல��ட�, िवमु[ा = 
அவி\��விட�ப]ட, वॆिण^युता = பி�ன� 
அவி\Rத, सुदीधAव_ा =ந�� நீ%& 
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அைலேபா��	
�, उीयमाना = ேமேல பற	
�, 
तव = உ�, अलकािलः =ேகசவாிைச, नभिस = 
ஆகாச&தி(, मेघःइव=ேமக� ேபா(, भाित 
=பிரகாசி	கிற-. 
  

    (ெபா-உ) ேதவிேய ! மீ12� மீ12� 
நம4கார�. 5&த&தி� சிரம&தி்னா(, பலமாக 
அவி8&-விட:ப;ட, பி�ன( அவி8<த, ந�
 
நீ12 (அைலேபா() வள><தி�	
�, ேமேல 
பற<- ெகா1?�	
� உ� ேகசவாிைச 
ஆகாச&தி( (க�) ேமக�ேபா( பிரகாசி	கிற-. 
  

    (வி-உ) ேகசபார&ைத	 க�ேமக@கAட� 
ஒ:பி2த( எ(லா இல	கிய@களிE� உFள-. 
ேதG பாகவத&திE� ேதவியி� விHவIப 
தாிசன&ைத வ>ணி	
�ேபா-, “बलाहकाMतु कॆशाः 
Mयुः संRयॆ तॆ वाससी िवभॊः ॥” (7:33:2)   “ேமக@கF 
உ� ேகச@களாக இ�	கி�றன. எ@
� 
நிைற<-Fள உ� வ4திர@களாக ஸ<தியா 
கால@கF உFளன.” எ�W வ�கிற-. 
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 �ॆताननॆ िव	ुिदवािस भूमौ �षा �दी�ॆ िह िवलॊचनॆ तॆ । 
    �ीड� यपा#गॆषु करालहासाः शत)लदवे +तनिय,ुम-ये ॥     77 

 (ப-உ) �ॆताननॆ = ெவ�ைள�க�தாேள, भूमौ = 
�மியி�, िव�ुत् इव अिस = மி%ன�ேபா� 
இ()கிறா+. तॆ = உ%, िवलॊचनॆ िह = க0கேளா, 
1षा = ேகாப�தா�, 3दी6ॆ = எாிகி%றன. 8तनिय:ुम;यॆ 
= ேமக<க=)> ம�தியி�, शत@लदा इव = மி%ன� 
ேபா�, अपांगॆषु = க0 ஓர<களி�, करालहासाः = 
பய<கர �Iவ�க�, JीडिMत = 
விைளயாNகி%றன. 
  

     (ெபா-உ) ெவ0�க� ேதவிேய ! நீ �மியி� 
மி%ன� ேபா� இ()கிறா+. உ% க0கேளா 
ேகாப�தா� ெஜாR)கி%றன. ேமகம�தியி� 
மி%ன�ேபா�, க0 ஓர<களி�, பய<கர 
�Iவ�க� விைளயாNகினறன.  
      (வி-உ) மி%ன� ஆகாச�தி� 
ேமகம�தியி�தா% ெத%பNU. ஆனா� �மியி� 
மி%ன� ெகாVேபா� ேதவி பிரகாசி)கிறா�. 
அXரYகளிடU உ�ள ேகாபமான[, ேதவியி% 
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கைட�க�களி� மி�ன�ேபா�ற ெஜா���ட� 
பய�கர ��சிாி�பாக� கா�சி அளி�கிற�. 
  
     ��ु ंिरपंू
तान् पिततान् गतासून् �ीवॆयमीषन् निमता च शु�ला । 
    सजानुवय� चरणं भवा"य़ाः 
त%भॊ िहम
यॆव िवभाित शु(म् ॥78 

 (ப-உ) तान् = அ"த, पिततान् = 
கீேழவி)"�*ள,  गतासून् च = உயிர/ற, िरपून् 
= எதிாிகைள, 34ु ं= பா7�பத/8, इयं = இ"த, शु=ला 
= ெவ�ைமயான,  ?ीवा = க)Bதான�, ईषत् = 
சிறி�, निमता = 8னி"த�. भवाGयाः = 
பவானிேதவியி�, सजानुवयJ = Kழ�கா�வைர 
உ*ள, शुLं चरणं = ெவ�ைமயான பாதமான�,  
िहमOय OतPभः इव = பனியா� ெசQத R�ேபா�, 
िवभाित = பிரகாசி�கிற�. 
  
      (ெபா-உ) இ"த கீேழவி)"�*ள உயிர/ற 
எதிாிகைள� பா7�பத/காக, ேதவியி� இ"த 
ெவ� க)Bதான� சிறி� 8னி"த�. பவானி 
ேதவியி� Kழ�கா� வைர உ*ள ெவ�ைமயான 
காலான�, பனியினா� ெசQத R�ேபா� 
பிரகாசி�கிற�. 
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 (வி-உ) �த�� வாகன�ைத �திெச�த 
கவிஞ�, ேதவியி� ெஸௗ�தாிய�ைத வ�ணி�க� 
ெதாட�கி, ேகச�, �க�, க�க , !��"வ� 
எ�" ெதாட���, இ%ேபா� க'�ைத(�, 
கா�கைள(� பா��� பிரமி�கிறா�. 
  
     शु�लं �वातैः अिनलॊपमं  तॆ सं�ॊिभतं भासुरतॊयदाभम् । 
    वातीव वासॊ �िचरािण म यॆ राजि"त तॆऽ$गािन शिश�भॆव ॥79 

 (ப-உ)-वातैः = க3� கா4றா�, सं7ॊिभतं 
அைல�கழி�க%ப3�, शु@लं= ெவ�ணிறமான, 
अिनलॊपमं = கா4"ேபா� ெம��யதா(�, 
भासुरतॊयद आभं = பிரகாசி�J�  
ேமகவ�ணண��டK�, तॆ वासः = உ� வMதிர�, 
वाित इव = பற�ேதா3வ�ேபாO�, मPयॆ = (வMதிர) 
ம�தியி�, तॆ = உ�, Qिचरािण = அழகான, अTगािन = 
அ�க�க , शिश-भा इव = ச�திரபிரகாச� ேபா�, 
राजिWत = பிரகாசி�கி�றன. 
  
      (ெபா-உ) க3� கா4றா� 
அைல�கழி�க%ப3�, ெவ�ணிற, கா4"ேபா� 
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ெம��யதான, பிரகாசி��� ேமக வ�ண, உ� 
வ�திர� பற�ேதா�வ�ேபா� (ேதா��கிற�). 
வ�திர ம�தியி� உ� அழகான அ!க!க" 
ச�திர பிரகாச� ேபா� (�ளி$%சியாக) 
பிரகாசி�கி�றன. 
  
   उदीण�फेनः पयस�तर�गः �ीराि�धम�यॆ �तन एक एषः । 
   �वं दिुनरी$यािस यद�गका%तॆः ि�वषाि� मातः &ितह%यतॆ मॆ ॥80 

 (ப-உ) एषः एकः *तनः = இ�த ஒ/ மா$பக�, 
0ीराि5धम8यॆ = பா�கட� ந�வி�, पयसः = 
பா?ைடய, उदीणDफेनः = ேம�வ/� GைரHட� 
IJய, तरKगः = அைலேய. मातः = தாேய, यत् Oवं = 
எதனா� நீ, अKगकाUतॆः =அ!க!களி� ேசாைபைய, 
दिुनरीXया = பா$�கYJயதவளாக, अिस = 
இ/�கிறாZ. मॆ अि0 = எ� க�க", िOवषा = 
பிரகாச�தினா�, [ितहUयतॆ = தி/]பி� தா�க] 
ப^�"ளன. 
  
     (ெபா-உ) உ� இ�த மா$பக� பா_கட� 
ந�வி� ேமேல பா� GைரHட� IJய அைலேய. 
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தாேய ! உ� அ	க	களி� ேசாைப 
பா��கெவா�ணாததா� இ��கிற�. காரண�, 
எ� க�க�, பிரகாச�தினா! தி��ப� 
தா�க"ப#$�ளன. 
 
     (வி-உ) அ�பிைக ேஜாதி&வ'ப�. ேஜாதியி� 
பிரகாச� மனித� க�கைள� )�டா�)வ� 
ேபா! இ��கிற�. ேத+பாகவத�தி! ேதவியி� 
வி,வ'பதாிசன�தி�ேபா�, 
  “कॊिटसूय�	तीकाशं िव�ु�कोिटसम	भम् । भयंकरं महाघोरं 
�द�णॊः "ासकारकम् ।  
   द#शुु$तॆ सुराः सव& हाहाकारं च चि)रॆ॥ िवक+पमान�दया 
मू.छा�मापुः दरु�ययाम्॥”                                                                          
(7:33:37,39) 

  "ேதவியி� ேகா- ஸூ�ய" பிரகாச0�, ேகா- 
மி�ன!க1�), சமமான கா2தி3�, மிக 
பய	கரமான, 4�தய�, க�க� இைவகளி! 
மி�க பய�ைத உ�$ ப�5வதாக6� 
இ��)� ேதவியி� 'ப�ைத ேதவ�க� 
எ!ேலா�� பா��தன�. 8�)ர9#டன�. 
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��தய� ந�	க, வி�பட ��யாத ���ைச�� 
உ�ளாகின�." 
 இத�� ��ன�, ேதவி !ேயாதி"வ#பமாக 
ேதவ�க%��� கா&சி ெகா�(தா�. 
 “दी+या िपधानं नॆ4ाणां तॆषामासी:महीपतॆ।  
         पुन> धैय@मालंBय यावDॆ ददशृुः सुराः ॥“ (7:31:30) 
 “ேதவியி� ேஜாதியினாL ேதவ�க%ைடய 
கMக%��( திைரயி&டா� ேபாL ஆயி�P. 
அரேச ! ேதவ�க� மPப�R� ைதாிய(ைத 
வரவைழ(T�ெகாM� அவைளU பா�(தன�. “ 
  
     सनातनी दिॆव िशव�य पूव� वपुः ि�वद ंधारयसॆ युव�याः । 
     तु�यं नम�तु�यं अनािदमातः सौ�या भवा�ब  णतॆषु भीमॆ ॥81 

 (ப-உ) दिॆव = ேதவிேய,  सनातनी = நீ 
எUேபாT� இ�Uபவ�. िशवXय पूवZ = 
சிவ[����னேர (நீ இ�\தா]), इद ं वपुः तु =
 இ\த சாீரேமா, युव_याः = 
Rவதியி[ைடயதாக, धारयसॆ = தாி�கிறா]. 
अनिदमातः = ஆதியிLலாத தாயாேர, तुdयं नमः तुdयं = 
உன�� நம"கார�, உன�� நம"கார�. भीमॆ = 
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பய�கரமானவேள, �णतॆषु = 
நம�காி�பவ�க���, सौ�या = இனியவளாக, भव 
= ஆ�வாயாக, अ�ब = தாேய. 
  
    (ெபா-உ) ேதவிேய! நீ எ�ேபா+, இ-�பவ.. 
சிவ0�� 12ன-, நீ இ-3தா4. உ2 இ3த 
சாீரேமா 5வதியி2 சாீர6ைத ஒ6+.ள+. 
ஆதியி9லாத தாயாேர! உன�� மீ;<, மீ;<, 
நம�கார,. தாேய! பய�கரமானவேள! 
நம�காி�பவ�க��� இனியவளாக 
ஆ�வாயாக. 
  
    (வி-உ) பிர,மா, வி=>, சிவ2 ?2@ 
ேதவ�க�, �-=A, �திதி, ஸ,ஹார 
காாிய�க��காக ேதவியா9 
உ;<ப;ண�பEடவ�க. எ2பைத6 ேதG 
பாகவத1,, +�கா ஸ�தசதி5, தி-,ப6 தி-,ப 
வHI@6+கி2றன. 
  
     उि��यभूिम �मुरािजनीलां शैला�तरालॆषु मह�सु द�ृयाम् । 
    का#$यम%याः 'सृतः कर(तॆ ददािस #�ािण अभयं 'जानाम् ॥82 
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 (ப-உ) मह�सु = ெபாிய ெபாிய, शैला�तरालॆषु = 
மைல�சாி�களி�, द!ृयाम् = காண%ப&', 
(मुरािजनीलां = மர/களா� ேசாபி12' ப�ைச 
நிற/ெகா5ட, भूिम उि<!य = =மிைய உ>ேதசி>@, 
काBCयमDयाः = கFைணமயமான, तॆ = உH, करः =   
கர',  Iसृतः = நH2 நீ5ட@, B(ािण =
 F>ராணிேய, Iजानां = பிரைஜகM12, 
अभयं = அபய>ைத, ददािस = தFகிறாP. 
  

     (ெபா-உ) ெபாிய ெபாிய மைல�சாி�களி� 
காண%ப&' மர/கQ ேசாபி12' ப�ைச 
நிற/ெகா5ட =மிைய உ>ேதசி>@, கFைணேய 
வSவான உH கர' ெவளியி� நீ5ட@, 
F>திராணிேய! பிரைஜகM12 அபய%பிரதான' 
ெசPகிறாP. 
  

      (வி-உ) மைலகளி� ப�ைச பேசெலHற 
கா&கQ எUவள� அ>தியாவசிய' எHபைத 
விVஞான' நம12 இ%ேபா@ நH2 
உணY>@கிற@. கா&கQ அழி1க%படாம[', 
ேம[' மர/கQ ந&வத\2' விடா]ய\சிகQ 
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இ�ேபா� நட
�வ�கி�றன. மைலகைள��, 
மர�கைள�� �����தவ� அ�பிைகேய 
எ�பைத# கவிஞ% உண%��கிறா%. 
பிரைஜக)#* ேவ+�ய எ,லா 
ஸ���திைய�� அளி�பவ)�, எ,லா 
தட�க,கைள�� நீ#*பவ)� அவேள. 
  
     त�सं�या तॆ करपलव�य तमॊ िवधूतं भुिव भारतानाम् । 
    र��य मॆघा नभसॊऽपधूता अिच �यवीया"िस शुभािस सौ%या ॥83 

 (ப-உ) ते करप4लव7य = உ� தளி%#கர�தா,, 
सं;या = ைசைகயினா,, भुिव = Aமியி,, भारतानाम् = 
பாரதீய%க)ைடய, तत् = அ
த, तमः = இ��, 
िवधूतम् = விலகிய�.  रH7य मॆघाः = 
ர�தேமக�க�, नभसः = ஆகாச�திL�
��, 
अपधूताः = விரNட�பNடன, अिचPQयवीयाS अिस =
 சி
தைன#க�பாTபNட Uாிய� 
உ�ளவளாக நீ இ�#கிறாV, शुभा =
 ம�களXபிணியாக, सौZया = இனியவளாக, 
अिस = நீ இ�#கிறாV. 
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     (ெபா-உ) உ� தளி
�கர�தி� ைசைகயினா� 
�மியி� பாரதீய
க�ைடய அ�த இ�� 
விலகிய . ர�த ேமக"க� ஆகா��தி$��  
விர%ட&ப%டன. சி�தைன�' அ&பா(ப%ட 
)ாிய*�ளவளாக+,, ம"கள -பிணியாக+, 
இனியவளாக+, நீ இ��கிறா1. 
  

      (வி-உ) அ,பிைக த� கர"கைள நீ%2 பாரத 
ேதச�ைத ெசழி&பான �மியாக ஆ�கியைத� 
கவிஞ
 *�ைதய 5ேலாக�தி� 5ேதா�திர, 
ெச1தா
. இ&ேபா , ஜன"க��' அபய& 
பிரதன, அளி�த கர"களா� இ�ைள வில�கி, 
ர�த ேமக"கைள விர%2யைத 5ேதா�திர, 
ெச17, கவிஞ
 ேதவியி� )ாிய*,, 
இனிைம7,, தைய7, வ
ணைன�', 
சி�தைன�', அ&பா(ப%டைவ எ�பைத 
எ9� ைர�கிறா
. ேதவிைய அ:2னா� எ�லா 
நல�க�, கிைட&ப ,, இ�ன�க� வானி� 
ேமக, வில'வ ேபா� வில'வ , உ;தி. இ"' 
ர�த ேமக"க� எ�; 'றி&பிட&ப9பைவ 
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ஆ�கிேலய ஆதி
க��, ெவறி��. இ�� எ�ப� 
ஆ�கிேலய அரசி� ஜன�க� ப�ட க ட�க�. 
  
   सौ�यं वपु
तॆ िहमवण�माय� सौ�यं भवा�या वदनं �युदारम् । 
     शु�ला�बरां यौवनशु काि�त #ॆहा$�नॆ%ां बिलन& नमािम ॥  84 

 (ப-உ) भवा%याः = பவானியாகிய, तॆ =
 உ�, िहमवण/ = பனிேபா� ெவ0ணிறமான, 
आय/ वपुः = ெப�ைமமி
க சாீர�, सौ:यं = 
இனிைமயான�. उदारं = மனைத
 கவ��, वदनं िह 
= �க��, सौ:यं = இனிைமயான�, शAुला:बरां =  
ெவ0 வDதிர� தாிEத, यौवनशुFकाि%त 
=ெயௗவனEதி� ெவ0ைமயான காJதி�ட�, 
KॆहाLMनॆNां = கனிவி� நைனJத க0கைள�ைடய, 
बिलनQ = பல� ெபா�Jதிய உ�ைன, नमािम = 
நமDகாி
கிேற�. 
  
      (ெபா-உ) பவானியாகிய உ� பனிேபா� 
ெவ0ணிறமான ெப�ைமமி
க சாீர� 
இனிைமயான�. மன�கவ�� �க�� 
இனிைமயான�. ெவ0ணாைட தாிEத, 
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ெயௗவன� கா
தி ெவைமயா� ஒளி �ச, 
கனிவினா� நைன
த ககைள�ைடய, பல� 
ெபா�
திய உ�ைன நம�காி�கிேற�. 
 
       (வி-உ) ஆ#ய� சாீர� எ�' 
ெப�ைமமி�க சாீர� எ�', ேதவியி� சாீர(ைத 
வ#ணி*பத� காரண�, மனித#கைள*ேபா� 
மாமிச+�, எ,�-� ெகாட சாீர� அ�ல 
ேதவியி� சாீர�. அ*ரா��த� அதாவ/ 
��01யி� உ2ள ஜ
/�கைள* ேபால�லா/, 
ேஜாதி �வ4பமாக இ�*ப/ ேதவியி� சாீர�. 
க6
ேதா7றமளி(த ேதவிைய, மனதி7கினிய 
வ1வ� எ6�8மா' கவிஞ# 81-� :ேலாக(தி� 
பிரா#(தி�கிறா#. அ;வா' ேதவி 
பிரா#(தைன�கிண<க, இனிய வ1வ� எ6(தைத 
கவிஞ# வ#ணி(/ இ*ேபா/ �ேதா(திர� 
ெச�கிறா#. 
  

     ேத�பாகவத(தி,�, வி:வ4ப 
தாிசன(தி7காக +த=� ஹிமவா� 
பிரா#(தி�8� ேபா/, எ�லா ேதவ#க?�, 
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ஆன�த பரவசமாகின�. வி�வ�ப�ைத தாிசன� 
ெச�த ேபா�, ேதவ�க� அ�த பய�கர �ப�ைத� 
பா��க��யாம  !��சி�தன�. பி"ன� !��ைச 
ெதளி��, அவ�க� ேதவிைய $ேதா�திர� 
ெச�தன�. 
 “उपसंहर दवॆॆिश 0पमॆतदलौिककम् । 
 तदवॆ दश9या<माकं 0पं सु>दरसु>दरम् ॥“ (7:33:53) 
 “ேதவ�களி" ஈ�வாிேய ! இ�த விசி�திரமன 
�ப�ைத �����ெகா�வாயாக! உடேனேய 
உ"Eைடய அழG�G அழG ேச��G� �ப�ைத 
எ�கI�G� காJபி�பாயாக.” 
 இேதேபா , பகவ� கீைதயிL�, 
கிMNணனி" பய�கரமான வி�வ �ப�ைத� 
கJட அ�ஜுன" நSநS�கி� ேபா�, 
அவMைடய வழ�கமான இனிய உMவ�ைத� 
காTSமாU பிரா��தி�கிறா". 
 “अद�ृपूव� 
िषतॊऽि�म द�ृ�वा भयॆन च ��िथतं मनॊ मॆ । 
 तदवॆ मॆ दश य दवॆ !पं �सीद दवॆॆश जगि&वास ॥ 
 िकरीिटनं गिदनं च-ह�तं इ0छािम 2वां 3�ुमह ंतथैव । 
 तॆनैव !पॆण चतुभु जॆन सह7बाहॊ भव िव9मूत: ॥" 

(11:45,46) 
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 “யாரா�� ��ன
 பா
�க�படாத உ�க� 
இ�த �ப�ைத� பா
�� ச�ேதாஷி�கிேற�. 
அேதா , எ� மன� பய�தினா# நிைல 
&ைல�தி'�கிற�. உடேனேய என�& உ�க� 
பைழய ேதவ�ப�ைத� கா*பி�� அ'� 
+ாி,ராக. ேதேவ-வரேன, ஜக�தி# வசி�பவேன ! 
பைழயப/, கிாீட��ட1�, கைத2ட1�, ைகயி# 
ச�கர��ட1� உ�கைள� பா
�க 
ஆைச�ப கிேற�. ஆயிர� ைகக� ெகா*ட, 
உலக�ைதேய உ'வாக�ெகா*டவேர ! உ�க� 
பைழய�ப��ட� நா�& ைகக� உ�ளவரா6 
ஆ&,ராக. கி'7.ண பகவா1�, “ पुनः सौ?यवपुः  
भूDवा ” (11:50),  "மGப/2� இனிய சாீர� 
பைட�தவரா6,” அ
ஜுனைன  ஸமாதான� 
ெச6தா
. 
  
 नराि�थमाला नृकपालकाी � सा कराली �ुिधता च काली । 
न�ा च घॊरा िववृता�यभीमा य�या िवरावैः सहसॊि थतॊऽि�म॥ 85 

 (ப-உ) नरािLथमाला = மனித எ��+ மாைல 
அணி�தவP�, नृकपालकाSी = மனித ம*ைட 
ஓV  ேமகைல அணி�தவP�, कराली = பய�கர 



 

142 

ேதா�ற�ைடயவ��,  ुिधता च = பசியினா� 
வா�பவ��, न�ा= வ�திர� இ�லாதவ��, घॊरा 
= ேகாரமானவ��, िववृता(यभीमा च = விாி-த 
வாயினா� ேம.� பய/ைத 
உ1�ப12பவ�� ஆன, सा काली =அ-த 
காளி, 9 = எ;ேக, य(याः = எ-த காளியி=, िवरावैः = 
உர/த ?@Aர�களினா�, सहसा = திCெரன, 
उिFथतः अि(म = (நா=) எJ-திK-ேத=. 
  

     (ெபா-உ) மனித எ.�L மாைல அணி-தவ��, 
மனித ம1ைடஓO� ேமகைல அணி-தவ��, 
பய;கர ேதா�ற� ெகா1டவ��, பசியினா� 
வா�பவ��, நிPவ�திரமாக இKQபவ��, 
ெகாRரமானவ��, விாி-த வாயினா� ேம.� 
பய/ைத உ1� ப12கிறவ�மான அ-த காளி 
எ;ேக ? எ-த காளியி= உர/த ?@Aர�களினா� 
திCெரன நா= எJ-திK-ேதேனா. 
  

     (வி-உ) 46-வS Tேலாக� வைர ரா/திாியி� 
காளி ேதவியி= ஆ@ேராஷ�, V/த�, அ@னி 
பாணவPஷ�, ர/த ெவWள� எ�லா� 
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வ�ணி�க�ப	டன. 47-வ� �ேலாக�தி� 
அ�ரராஜனி� க�வ� ��ட க�ஜைன 
ெசா�ல�ப	ட�. 48, 49-வ� �ேலாக களி� 
உதய $ாியனி� ேசாைப, ேமக வ&வமாக 
பிர'மா ேதவியிட� பிரா��தி�ப� இைவ 
எ*��� ெகா+ள�ப	டன. 50-வ� ,ேலாக�தி� 
வட திைசயி� மைல உ,சியி� தி-ெரன 
ேதவியி� ேஜாதி �வ.ப� ெத�ப	ட� 
வ�ணி�க�ப	ட�. 51-வ� ,ேலாக�தி/01� 84-
வ� ,ேலாக� வைர ேதவியி� உ�க�ஷ�, 
ேதவ�க+ ��தி, 3�த�தி� ேதவி3�, ேதவியி� 
வாகனமான காமேத45� அ�ரேசைனைய 
நி�7லமா�கிய�, பி�ன� ேதவிைய கவிஞ� 
�ேதா�திர� ெச9த�, கவிஞாி� 
பிரா��தைன�கிண க பய கர உ0வ�ைத 
வி*��, இனிய .ப��ட� ேதவி தாிசன� 
இைவெய�லா� வி�தாரமாக� ேபச�ப	டன. 
இ�ெபா:� �விஞ0�; தி-ெரன எ1த 
காளிேதவி <த/� அவைர� ப*�ைகயி/01� 
எ:�பி உ�ஸாஹ�ப*�தி 3�த�தி� 
ஈ*ப*�தினாேளா, அ1த காளியி� நிைன5 
வ1த�. அ1த காளி எ ேக எ�@ எதிேர இனிய 
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உ��ட� கா	சியளி��� ேதவிைய 
வின�கிறா�. 
  
   र��य यॊऽयं वहतीह िस�धुः छाया शुभाया हसतीव ति�मन् । 
   ख�गं पिर ामयित �तन�ती न!ा सुघॊरा च नमािम कालीम् ॥86 

 (ப-உ) इह =இ�ேக, र��य = ர"த"தி�, अयं यः 
िस(धुः = இ+த நதி, वहित = 
பிரவகி"/�ெகா12��கிற/, ति�मन् =அதி7, 
शुभायाः = ம�களா�பிைகயான அ+த காளியி�, 
छाया = நிழ7, हसित इव = 
சிாி�கிறாறா>ேபா?�. न@ा =வAதிரமி7லாத, 
सुघॊरा च =பய�கரமானவF�, �तन(ती 
=க�ஜி�கி�றவளாக��, खJगं =வாைள, 
पिरNामयित = Oழ>PகிறாQ, कालT नमािम = 
அUேப�Uப	ட காளி ேதவிைய நமAகாி�கிேற�. 
 
      (ெபா-உ) இ�ேக ர"த"தி� எ+த நதி 
பிரவகி"/� ெகா12��கிறேதா, அதி7 
ம�களமான அ+த காளியி� நிழ7 
சிாி�கிறா>ேபா?�. நி�வAதிரமான 
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பய�கரமான அ�த காளி க�ஜி��� ெகா�� 
வாைள �ழ��கிறா�. அ�ேப��ப!ட 
காளிேதவிைய நம$காி�கிேற%. 

      (வி-உ) '�ைதய (ேலாக�தி* காளிேதவி 
எ�ேக எ%ற எதிாி* கா!சி அளி�-. ேதவியிட. 
வினவிய கவிஞ�, பதிைல� தாமாகேவ க�� 
ெகா�டா�. ஓ�. ர�த நதி பிரவாக�தி* 
காளியி% நிழைல� பா��தா�. காளி ேதவி 
1�த�தி* க�ைமயா ஈ�ப!டபிற-, ர�த�ேதா� 
ர�தமாக ஒ%றிவி!டா�. 
 

     काली �वमॆवािस सुिन�ुरािस �वम�पूणा� सदया च सौ�या । 
    नमािम रौ�ां भुवना�तकि! "ॆमाकुलामॆव नमािम राधॆ ॥     87 

 (ப-உ) 4वं एव काली अिस =நீதா% காளி. सुिनBुरा 
अिस = மி�க ெகா�ைமயானவளாக இE�கிறாF. 4वं 
अGपूणाK = நீ அ%னLரணி. सदया = தைய 
உ�ளவ�,  सौQया च =அழ-. இனிைம1. 
உ�ளவ�. भुवनाTतकिW = உலக�கைள ஸ.ஹார. 



 

146 

ெச�பவ�. रौ	ां = ெகா�ரமான (உ�ைன), नमािम 
= நம�காி�கிேற�, राधॆ =ராதா ேதவிேய, #ॆमाकुलां 
एव = பிேரைம த)*+*, नमािम = (உ�ைன) 
நம�காி�கிேற�. 

      (ெபா-உ) நீதா� காளி, மிக� 
ெகா.ைமயானவளாக இ0�கிறா�. நீேய 
அ�ன2ரணி. தைய, அழ5, இனிைம 
ெபா06தியவ�. உலக8கைள ஸ*ஹாி;பவேள, 
ெகா�ரமான உ�ைன நம�காி�கிேற�. ராதா 
ேதவிேய, பிேரைம வழி<* உ�ைன 
நம�காி�கிேற�. 
 

     (வி-உ) பகவதி ப=ேவ> வ?வ8க� எ.A) 
ப�தBகைள� கா�கிறா�. ெகா�ர உ0Cட� 
காவிய நாயகைன EதF= உற�கAதிF06) 
எG;பி, பாரதீயBகளி� ேசைனையA திரH?, 
ஆ8கிேலய ேசைனைய சி�னாபி�னமா�கி, ரAத 
நதிக� பிரவகி�5*ப? ெச�), பய8கரமாக� 
காHசியளிAதவ� காளி. அத� பிற5, வட 
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திைசயி� இமயமைல உ�சியி� ஆகாச�தி� 
ேஜாதியாக� ேதா�றி, நாாீ மணியாக ேவ� 
ேதா�றமளி��, காமேத� வாகன�தி� மீ� 
அம !�, ஆ"கிேலய க#ட� பய"கர '�த( 
ெச*�, ர�த ெவ+ள�ைத உ,டா-கி, பி�ன  
கவிஞ  பிரா �தைன/ப0, அழகான இனிய 
உ23ட� கா4சி ெகா5-6( பவானி ேதவி 
இ/ேபா� எதிாி� நி�கிறா+. அ!த பய"கர� 
ேதா�ற8+ள காளி'(, இ!த அழ6 உ23ட� 
கா4சி ெகா5-6( பவானி'( ஒ2 ெத*வேம 
எ�பைத கவிஞ  உண !� :ேதா�திர( 
ெச*கிறா . 

 ெகா;ர உ23(, ெகா;ர ஸ(ஹார� 
ெசய>( ஒ2 ப-க(. அ�ன?ரணியாக 
ஜன"க#-6 ஸ(2�திைய அ2#( பா"6(, 

ராைதயாக அ�ேப உ2வாக ப-த க#-6 
பிேரைம/பாட( க���த2( இனிைம'( 
ம�ெறா2 ப-க(. இ2வ2( ஒ2வேர, �@ட 
நி-ரஹ8(, சி@டபாிபாலன8( ேதவிேய பல 
உ2-ெகா,5 ஆ��கிறா+. 
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 �நாராயண ப	ட�திாி, �பாத ஸ�ததி 
எ�கிற அ�பிைகயி� பாத மஹிைமைய� 
ேபா��� �ேதா�திர�தி�, �த� 
�ேலாக�திேலேய இ"வா� ெசா�கிறா&: 
 “यत् संवाहनलॊिभनः शिशकलाचूड:य ह:ता;बुज- 
 :पश@नािप च लॊिहतायित मुB:CवCपादपEकेGहम् । 
 तॆनैवॊKरकासरासुरिशरः MृङगाQसRचूणTन- 

 UाचVWं तदनुिXतं िकल कथं मुि[:थल:थॆ िशवॆ ॥" (1) 

 “�]தி �தல�தி� வாச� ெச^_� 
ம`களா�பிைகேய! சbதிரைன சிரd� தாி�efள 
�பரேம�வர� உ� பாதாரவிbத�ைத தா`க� 
ேபராவ� ெகாhடவரா^, உ� �பாத�ைத 
�பாிசி]i�ேபாe உ� பாத� சிவbe ேபாகிறe. 
அேத உ� பாதமானe மைலைய விட� ெபாிய 
சாீர`ெகாhட மஹிஷாஸுரmைடய தைலைய� 
ெபாnயா]கிய பய`கர�ைத� ெச^தe 
எ"வா�?" 
     अन�तशि� ऋि�मशॆषमूित कॊ व�यतीमां तव सव�श�ॆ । 
    तॆज��वमॆतत् बिलनां बल" �वं कॊमलानामिप कॊमलािस ॥ 88 
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 (ப-உ) सव�श�ॆ =ஸ�வ ச�திக�� 
நிைற�தவேள, कः = யா�, तव = உ�, इमां = இ�த, 
अन'तशि� =எ*ைலய,ற ச�திைய-�, ऋि/ = 
ைவபவ0ைத-�, अशॆषमूित = எ*லா 
உ4வ5களி6� நிைற�தி40தைல-�, व7यित 
=வ�ணி�க;<-�. =वं = நீ, एतत् तॆजः अिस 
=இ�த ேதஜஸாக இ4�கிறாC. बिलनां बलं 
=பலவா�க�ைடய பலமாகH�, कॊमलानां अिप 
=ேகாமள வKL�க��MN, कॊमला च 
=ேகாமளமாகH� இ4�கிறாC. 
  

     (ெபா-உ) ஸ�வ ச�தி KவQபிணி ! யா� 
உ�ைன இ�த எ*ைலய,ற ச�திைய-�, 
ைவபவ0ைத-�, எ*லா உ4வ5களி* 
வியாபக0ைத-� வ�ணி�க;<-� ? நீ 
இSேப�SபTட ேதஜஸா இ4�கிறாC. 
பலவா�க�ைடய பலமாகH�, ேகாமள 
வKL�கைளவிட ேகாமளமாகH� இ4�கிறாC. 
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      (வி-உ) ேத� மாகா�மிய�தி, 
ம�ைகடபவத�தி� ெபா��� பிர�மா 
ேதவியிட� பிரா��தி���ேபா� ெசா�னா�. 
 ’ल�ा पुि�	तथा तुि�ः वं शाि�तः �ाि�तरॆव च । 
 खि�गनी शूिलनी घॊरा गिदनी चि!णी तथा ॥ (1:80) 

 "நாண �, !"#$�, அ&வாேற 
ச(ேதாஷ �, அைமதி$�, ெபா*ைம$� நீேய. 
வா,�, -ல �, கைத$�, ச�கர � ஏ(தி ேகார 
வ#வினளா$1ளவ,� நீேய." 
 
 सौ&यामह ंवां ि*भुजां नमािम ि-शूिलन. वां अभयं वह�तीम् । 
  वाम&ब सािवि- शुभॆ ि-नॆ-ॆ शु2ला3गव4ां वृष7ढकाि�तम्॥  89 

 (ப-உ) अह ं= நா�, ि6भुजां = இ� ைகக1 
ெகா<ட, सौ?यां Aवां = மனதிCகினியவளான 
உ�ைன, िDशूिलनI = �ாி-ல� ஏ(தியவைள, अभयं 
वहJतI = அபய� தாLகி நிC��, Aवां = உ�ைன, 
नमािम = நமNகாி�கிேற�. अ?ब = தாேய, सािविD = 
ஸாவி�ாிேய,  शुभॆ = Rபமானவேள, िDनॆDॆ = 
 �க< பைட�தவேள, शुSलाTगवVां = ெவ< 
வNதிர� தாி�தவ,�, वृषYढकािJतम् =எ�தி� 
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ேம� ஏறிய பா��ைடயவ�� ஆன (உ�ைன 
நம�காி�கிேற�). 
  

      (ெபா-உ) நா� இ�ைகக� உைடய, 
மனதி�கினியவளான, திாி!ல� ஏ#திய, 
அபய�கர&'ட� விள��� உ�ைன 
நம�காி�கிேற�. தாேய, ஸாவி&ாிேய, 
)பமானவேள, *�க+ பைட&தவேள, 
ெவ+வ�திர� தாி&தவ��, எ�தி�ேம� ஏறி 
பிரகாசி.பவ�மான உ�ைன நம�காி�கிேற�. 
  

       (வி-உ) *�ன/ காமேத0வி� ேம� ஏறி 
கா1சி ெகா2&த பவானி ேதவி, இ.ேபா' எ�' 
வாகன&தி�ேம� பிராகாசி�கிறா�. பாரத ேதச� 
ப)3��ெகா+2 பிரா/&தி&தேபா', 
பிர�மாவி� ேவ+2ேகா��கிண�க, பாரத 
ேதச&தி� க5ட நி6�&தி�காக அ�பிைக 
வ#தேபா' அ#த ப)ைவேய வாகனமாக� 
ெகா+டா�. இ.ேபா' ஆ�கிேலய அ)ர/களி� 
வத� *7#', பாரத  ேதச�  பைழய  ஸ��&தி  
நிைலைய  அைட#த  கால&தி�,   தா� சிவ0ட� 
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ஏ�� வழ�கமான வாகனமான எதி� ேமேலறி 
பிரகாசி�கிறா�. 
  
     दशायुधा�ा दशिद
वगया पातािस मातद�शबा�राया�न् । 
    सह�ह�तैः उपगु  पु!ान् आ�सॆ जग%ोिनः अिच)*यवीया� ॥  90 

 (ப-உ) दशायुधा�ा = ப ! ஆ#த$கைள 
ஏ'தியவளா), दशिद+ु अग.या = ப ! திைசகளி/� 
0ய1சசி ெச)தா/� அைடய 05யாதவளா), 
दशबा7ः = ப ! ைகக� ெகா9டவளா), आया;न् =
  ந� ம�கைள, पातािस = காCபா1�கிறா), 
मातः = தாேய, जगFोिनः = உலைக 
உ9Hப9Iபவளா), अिचKLयवीया; = 
சி'தைன�கCபா1பOட Pாிய� பைட த நீ, 
सहSहTतैः = உ� ஆயிர� ைககளினாV, पुWान् =  
X திரYகைள, उपगु[ = அரவைண !, आTसॆ = 
இ�கிறா). 
  
     (ெபா-உ) தாேய, ப ! ஆ#த$கைள 
ஏ'தியவளா), ப ! திைசகளி/� 0ய1சசி 
ெச)தா/� அைடய 05யாதவளா), ப ! 
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ைகக� ெகா�டவளா�, ந ம�கைள� 
கா�பா��கிறா�. உலைக உ��ப�ணி 
சி�தைன�க�பா�ப�ட �ாிய!"ட உ 
ஆயிர% ைககளினா& '!திர(கைள 
அரவைண�கிறா�. 
  

     (வி-உ) பகவதியி மா!* வா!ஸ&ய!ைத� 
கவிஞ( ெகா�டா�கிறா(. ’यतॊ वाचॊ िनवत56तॆ 
अ9ा:य मनसा सह’ – “எைத அைடய ABயாம& 
வா�C%, மன"% தி*%பி வி�கிறனேவா” 
எ� ேவத% (ைத!ாீய உபனிஷ!) எ�த 
பரபிர%ம!ைத வ(ணி�கிறேதா, அ�த 
பரபிர%மHவIபிணியாக அ%பிைக, த 
'!திர(கJ�C மிக எளியவளாக ஆகிறா�. 
'!திர(கைள� காபா�ற த எ&ைலயி&லா 
�(ய!ைதK%,  ச�திையK%  உபேயாக�ப�!த!  
தயLCவதி&ைல.  
 ேதவ(கைள� கா�பா�ற ேதவி 
'ராணLகளி& எMவா� க�ைமயான K!த% 
ெச�தாேளா, அ"ேபாலேவ இLC% பாரதீய 
Cழ�ைதகைள� காபா�ற ேதவி K!த% ெச�தைத 
நிைனP Q(கிறா( கவிஞ(. 
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’जगद�ब िविच
म
 िक पिरपूणा� क�णाि�त चॆ�मिय । 
अपराधपर�परावृतं न िह माता समुपॆ$तॆ सुतम् ॥  (11) 
 “ஜகத�பிைகேய, எ�னிட� உ� பாி��ண 
கி�ைப இ��கிற� எ�றா� இதி� எ�ன 
ஆ�சாிய�? ஏெனனி�, அேனக  !ற"கைள� 
$ம� � &'திரைன தாயா� அல*ியமாக 
வி,-வி-வதி�ைல.” எ�. ஆதிச"கர பகவ' 
பாத�க/ ேத0யபராத*மாபண 
1ேதா'திர'தி� 2.கிறாேர ! 
  
 'काशय�त) गहनािन भासैः भीमां .वलत् पव�तमूितम1याम् । 
 प2यािम दवॆ) नगरॆषु सौ�यां 5ािर ि�थतां आय�भुवः सख9गाम्॥ 91 

 (ப-உ) भासैः = பிரகாச'தா�,  गहनािन = 
அட�<த இ�/ =><த பிரேதச"கைள,  ?काशयCतE 
= பிரகாசFப-'தி�ெகாG-, भीमां = 
பய"கரமான, Kवलत् पवPतमूित = SவT�கிற ப�வத 
உ�வU/ள, अWयां = ஆதி ச�திைய, सौYयां च =
 மனதி!ககினிய,  दवॆE =ேதவிைய, आयPभुवः = 
ந� ம�க/ �மியி�, नगरॆषु = நகர"களி�, bािर 
िdथतां = வாயிT� இ�� �, सखgगाम् = வாhட� 
இ�Fபவைள, पiयािम = பா��கிேற�. 
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     (ெபா-உ)  த� �வய� பிரகச�தினா� அட��த 
இ�� ���த பிரேதச�கைள பிரகாச ப!�தி" 
ெகா#!, பய�கரமான, %வ&"'� 
மைல)�*�ள, ஆதிச"திைய, மனதி,கினிய 
ேதவிைய, ந� ம"க� .மியி� நகர�களி� 
வாயி&� இ�"'� வா/ட�  இ� பவைள  
பா�"கிேற�. 
  

    (வி-உ) ப"தவா�ஸ�ய�, மா�� வா�ஸ�ய� 
இைவகைள  பாி.�ணமாக" ெகா#!�ள ேதவி 
த� 'ழ�ைதகைள" கா"க நகர வாயி&� 
வா/ட� தயாராக இ� பதாக கவிஞ� 
வ�ணி"கிறா�. 5�கா ஸ சதியி�, ேதவி 
ேதவ�களிட� 67கிறா� :- 
 ’र9ां करॊित भूतॆCयॊ जFमनां कीतJनं मम । 
 युMषॆु चिरतं यFमॆ दRुदैTय िनबहJणम् ॥ 
 तिZम[\ते वैिरकृतं भयं पंुसां न जायतॆ ॥’ (12:23,24) 

 “எ� அவதார�கைள  ப,றி கீ��தன� 
ெசeதா� .த�களி&��5 ரைfயளி"'�. 
5gட அhர�கைள நாச� ெசeத என5 )�த 
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சாி�திர� எ
ேவா, அ
 ேக�க�ப�டா� 
மனித��� ச��பய� உ�டாகா
.” 
  
     किल दिम�वा जननी �जानां स�वािधकाप�यकुलैिवभाित । 
    �वाधीनवृ�ीिन पुन�रि�त प यािम तािन आगममाग#गािण ॥ 92 

 (ப-உ) �जानां जननी =பிரைஜகளி& தாயா', 
किल दिम.वा =ச�ைடைய அட�கி, 
स.वािधक=ஸ�
வ �ண� நிைற6த, अप.यकुलैः 
=ஸ6ததி �ல>களினா� िवभाित =பிரகாசி�கிறாA. 
BवाधीनवृDीिन = Eத6திரமாக ெசய�களி�, चरिIत = 
ஈKபK�, तािन = அ��ல>கைள, पुनः = மLபMN�,
  आगममागQगािण = ேவத, சாSதிர வழிகளி� 
ெச�வைத, पUयािम =பா'�கிேற&. 
  
     (ெபா-உ) பிரைஜகளி& தாயா' ச�ைடைய 
அட�கி, ஸ�
வ �ண� நிைற6த ஸ6ததி 
�ல>களினா� பிரகாசி�கிறாA. Eத6திரமாக 
த�த� ெதாழி�களிVKபK� அவ'கைள 
மLபMN� ேவத சாSதிர வழிகளி� ெச�வைத� 
பா'�கிேற&. 
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 (வி-உ) ��த� 
��, �த�திர� கிைட�, 
தாயா� பாகா�பி�காக எ�ேபா� தயாராக 
இ��கிறா� எ கிற மேனாைதாிய�ட  
இ��#� ஜன%க� பைழயப� ேவத 
சா(திர%க� ெசா ன வழிகளி+ வா,�ைக 
நட�கிறா�க�. அ�ேப��ப/ட 
ஸ�ஸ�ததிகளி  1ல�, ேதவி பிரகாசி�கிறா�. 
ஆ%கிேலய�க4�# அ�ைம�ப/5 ஜன%க� 
வ6ைமைய இழ� த�ம%கைள� 
ைகவி/டேபா, ேதவி  ப�ப/5 இழி�த 
ேதா�ற�ட  இ��தா�. இ�ேபா ேதவி 
ம7ப��� பைழயப� பிரகாசி�கிறா�. 
  
     पुनः �ृणोमीमरयभूमौ वॆद�य घॊषं �दयामृतॊ�सम् । 
    सु!ािननां आ�मगा मुनीनां कु&यॆव  पुंसां वहित (पूणा) ॥    93 
 
            (ப-உ) अर:यभूमौ = வன @மியி+, AदयामृतॊGसं 
इमं = இதய�தி6�� ெவளிவ�� அமி�த 
ஊ�றான இ�த, वॆदNय घॊषं = ேவத ேகாஷ%கைள, 
पुनः = ம7ப���, Vृणॊिम = ேக/கிேற , पंुसां = 
மனித�க4ைடய, YपूणाZ = நிைறவான, कु\या = சி7 
நதி, सु]ािननां = ஞானிகளாகிய, मुनीनां 
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�னிவ�க�ைடய, आ�मगा = ஆசிரம�கைள 
ேநா�கி ேபாவதா�,, वहित इव = பிரவகி#ப$ 
ேபா%&. 
       (ெபா-உ) வன )மியி* இதய,தி-./$ 
ெவளிவ.& அமி.த ஊ2றான இ/த ேவத 
ேகாஷ,ைத ம5ப67& ேக8கிேற9. மனித�க: 
நிைற/$ ;ழ�கிய  நதி ஞானிகளாகிய 
�னிவ�க�ைடய ஆ>ரம�கைள ேநா�கி# 
பிரவகி#ப$ேபா%&. 
  
       (வி-உ) ஜன�க�ைடய அ9றாட வா@�ைக 
பைழயப6 தி.&பிவி8டத9 அறிAறியாக, ேவத 
ேகாஷ& ேபெரா- எC#;கிற$. ப�த�க: 
ஞானிகைள7&, �னிவ�கைள7& நா6> 
ெச*கி9றன�. இ$ தா9 பாரத ேதச கலாசார& 
எ9பைத, ெதளிவாக இ�A கா8Eகிறா� கவி. 
  
 सनातनान् र�ित धम�मागा�न् पुनः सह�ांशुकुलाय�ज�मा । 
 ल�मीः पुनः सा�यचला ि�मता�या समु वला राजित भारतॆषु॥ 94 
 (ப-உ)पुनः = ம5ப67&, सहKांशुकुल = Pாிய 
Aல,ைத ேச�/த, आयRजTमा = ந9ம�க: Aழா&, 
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सनातनान् = ஸனாதனமான, धम�मागा�न् = த�ம 
மா�க�கைள, र�ित = கா�பா��கிற�. पुनः अिप = 
ம�ப#$%, सा ि&मता&या = அ)த *+சிாி-த 
.க./ள, समु0वला = மிக பிரகாசி45%, ल6मीः = 
ல9மி ேதவியானவ/, भारतॆषु = பாரத-தி+ 
�ரேதச�களி@, अचला =சBசலமி@லாம@, राजित = 
�ரகாசி4கிறா/. 
  

     (ெபா-உ) ம�ப#$% Fாிய 
5ல-ேதா+ற@களான ந+ம4க/ 5ழா% 
ஸனாதன த�ம வழிகைள4 கா4கிற�. ம�ப#$% 
அ)த *+ சிாி-த.க% ெகாIட, மிைகயாக 
ேசாபி45% ல9மி ேதவி பாரத-தி+ 
�ரேதச�களி@ சBசலமி+றி �ரகாசி4கிறா/. 
  

     (வி-உ) Kத)திர பாரத� ெபLைமகைள 
ஒNெவா+றாக� பைற சா��கிறா� கவிஞ�. ேவத 
ேகாஷ.%, ஞானிகைள ந+ம4க/ நா# 
பயனைடதQ% ஒL *ற%. ம�*ற%, ஸனாதன 
த�மவழிகைள4 கா�பா��வதி@ தீவிரமாக 
உ/ளன� எ@லாவைக ம4கT%. பர%பைரயாக 
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வ���ள த�ம
ைத வி
தி ெச�ய� ��ய 
மா��க�க� ெவ�ேவ� பிரேதச
தி� 
அைம���ளன. அைவகைளெய�லா! நசியாம� 
பா�கா�கிறா�க�. ேவெறா$ற!, ஏ&ைம 
தா'டவமா�� ெகா'��த பாரத ேதச
தி� 
ல)மி ேதவியி* அளா� எ�,! எ�கால-! 
வளைம ெசழி
ேதா�,கிற�. 

  /ாிய $
திரனான ைவவ0தவ ம1வி* 
வழி
ேதா*ற�களாக மனித�க� உதி
தன� 
எ*� ஸனாதன த�ம சா0
ர�க� 
��வைதெயா4�, கவிஞ� /ாிய 
,ல
ேதா*ற�க� எ*� பாரதீய�கைள 
வ�ணி�கிறா�. /ாிய* எ�வா� த* கடைமைய 
சாிவர எ�கால
தி8! ெச�கிறாேனா, எ�வா� 
த* கதி�களி* 9ல! ஸ!
திைய வழ�,வதி� 
எ�த பாரப4ச-மி*றி எ�ேலா�,! சாிசமமாக 
அ:கிறாேனா, அ�ேபால பாரதீய�க:! 
கடைமகைள; சாிவர; ெச�வதி� 
பி*வா�கமா4டா�க�. பாரப4சமி*றி 
த�மமா��க�கைள� கைட<பி<பா�க� எ*� 
கவிஞ� ந!பி�ைக ெதாிவி�கிறா�. 

 ல)மி ேதவி ச=சலமானவ� எ*� 
சா0திர! ��!. ஒாிட
தி� ெச�வ! ெவ,நா� 
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த�காம� இட
 ெபய��� ெகா�ேட இ���
 
த�ைம�ைடய�. ஆனா� இ�ேபா� பர�� 
பிாி�தி���
 பாரத �மியி� எ�லா 
பாக�களி"
 ல#மி ேதவியி� அ�& 
பாி��ணமாக வாாிவழ�க�ப)கிற�. த� 
+வபாவமான ச-சல. த�ைமைய� /ட 
ல#மிேதவி ைகவி0ட� பாரதீய�களி� 
அ2.தமான தா�மீக� ப�3களாேல. 
   
पुरातन� मातरमागमानां आगछता� �तुवता� भूिमम् । 
�ायां �तीयां जगतॊऽिखल�य कॊलाहलं वॆगरवान् "ृणॊिम ॥   95 

 (ப-உ) आगमानां मातरं = ேவத 
சா+திர�க=��. தாயான, पुरातन@ = 
3ராதனமான, भूिम = (இ�த) �மி��, आगDछतां च = 
வ�கி�றவ�க=
, Gतुवतां च =+ேதா.திர
 
ெசIகி�றவ�க=மான, अिखलGय जगतः = உலக
 
Q2வ�
, कॊलाहलं = ேகாலாகலச�த
, वॆगरवान् = 
ேவகமான ச�த�கைள, WाDयां = கிழ�� 
திைசயி"
, WतीDयां = ேமY� திைசயி"
, Zृणॊिम= 
ேக0கிேற�. 
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      (ெபா-உ) ேவத சா
திரக���� தாயான 
�ராதனமான இ�த (பாரத) �மிைய ேநா�கி 
வ�கி�றவ�க� , !தி பா"கிறவ�க�  உலக  
$%வதி&��! ெச'(  ேகாலாகல ேவக  
மி��த ச)தகைள கிழ�� திைசயி,  ேம-�� 
திைசயி,  (நா�) ேக.கிேற�. 
  

      (வி-உ) பாரத ேதச�தி� ஆ�மீக) 
ெபா�கிஷ�ைத ஆகிேலய ஆதி�க  சாிவர 
பா!கா�காததா2 அத� ெப�ைமைய உலக  
$%வ!மாக உணர $5யவி2ைல. 6வமி 
விேவகான�த� ேபா�ற மகா�க7 ேமைல 
நா"களி2 ெச�8 உண��திய ேபா!  9ட, 
பாரத�தி� ஆ�மீக ெசா�! பரவலாக) �ாி�! 
ெகா7ள)படவி2ைல. இ)ேபா! பாரத  
6த�திரமாகிவி.ட நிைலயி2, இதைன உலகி� 
;ல $"��களி2 உ7ள எ2ேலா�  
அறி�!ெகா=", உ�ஸாஹ�!ட� பாரத�தி-� 
ேநாி2 வ�! அதைன) பா��! அ@பவி�க 
ேபராவ2 ெகா="7ளன�. கீA திைசயி&��! , 
ேம2திைசயி&��!  பாரத�ைத ேநா�கி) 
பைடெய"��  இ�த ப�த�க7 9.ட  
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ேபாிைர�சைல உ�ப�ணி� ெகா� 
��ேனறி வ�வதா� கவிஞ� சி�திாி�கிறா�. 
  
     �த�திர� வ�வத� ! பல ஆ�க# 
��னேர இ%வா& கன' க�(��கிறா� 
மக�ஷி அரவி�த�. பி�கால�தி, அவேர 
மாெப�� ேயாகியாக உலெக. � ெபாிய ெபய� 
ெப�&, அவைர தாிசி�க'�, அவாிடமி��0 
ேயாக ெநறிகைள� க�&� ெகா#ள'� உலக� 
�3வதி4��0� ப�த�க#  ழா� வ�தவ�ண� 
இ��தைத நா� எ,ேலா�� அறிேவா�. 
இ!ேபா0� அரவி�த� ஆ�ரம� மாெப�� கா�த 
ச�தியாக உலக ம�கைள த� ப�க� இ3�0 
ந,வழி!ப�0வைத நா� கா�கிேறா�. 
  
     स�म�गभ�ित महातॆिप �तुवि�त सौ�या� भय�करी� । 
    द�ॆाः ि यां भूिममनािदश&'याः तीथ��व)पॆण च पूजयि�त ॥ 96 

 (ப-உ) सौ9यां च = இனியவைள>�, भय@करC 
च =  பய.கரமானவைள>�, सDमFगभाF इित 
=ஸ�திய த�ம�தி� Lல� எ�&�, महाNता इित 
=ெப�� விரத� O�டவ# எ�&�, PतुविSत = 
0தி�கிறா�க#, अनािदशYया: = द[ॆाः = ேதவியி�, 
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ि�यां = பிாியமான, भूिम च = (இ�த) �மிைய��, 
तीथ��व�पॆण = தீ$%த &வ(பமாகேவ, पूजयि,त = 
�ஜி.கிறா$க0. 
  

     (ெபா-உ) (ெவளி நா5களி67�8 வ7� 
அவ$க0) ேதவிைய இனியவளாக, 
பய:கரமானவளாக, ஸ%திய த$ம%தி= >ல� 
எ=A�, ெப7� விரத� �Bடவ0 எ=A� 
8தி.கிறா$க0. ஆதிெய=A ஒ=AமிFலாத 
ச.தியான ேதவி.H பிாியமான இ�த �மிைய�� 
தீ$%த &வ(பமகேவ �ஜி.கிறா$க0. 
  

     (வி-உ) உலக%தி= பFேவA 
>ைலகளி67�8� பாரத%திIH வ7� ம.க0 
ேதவிைய &ேதா%திர� ெசJகிறா$க0. K=னேம 
ெசா=னபL, ேதவி ஒேர சமய%திF 
இனியவளாகM�, பய:கரமனவளாகM� 
இ7.H� அதிசய%ைதN பா$.கிறா$க0. 
சா8.களிட� இனியவளாகM�, 
8Oட$களிட%திF பய:கரமானவளாகM� 
இ7.H� காரண%ைதN Qாி�8 ெகாB5, இத= 
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அ��பைட ஸ	திய	திட�, த�ம	திட� ேதவி 
ெகா���ள வ�வான ஒ��த�; ஸ	திய, 
த�ம�கைள  கா�பா!"வதாக மாெப#� விரத� 
ேதவி ேம!ெகாண��ளா� எ'பைத ெய�லா� 
ேநாிைடயாக உண�கிறா�க�. ேதவி ஆதி அ-த� 
இ�லாதவ�. ஸனாதன த�ம� ஆதி அ-த� 
இ�லாத/. ஸனாதன த�ம	ைத� பி'ப!றி 
ேதவியி' 0�ண  #ைப 1�  பா	திர�களாக 
ஆன பாரத ேதச	தவ� வசி 1� பாரத0மி 
தீ�	தமி�லாம� ேவ" எ'ன? அதனா� 
0ைஜ 1ாியதாக ஆயி!". 
 தீ�	த� எ'ப/ 5னித 6தல�. அ�1 
ெச'" பாவ�கைள	 ெதாைல	/, 5�ணிய� 
ஈ�� 8யவ�களாக ஆகிறா��. தீ�	த	தி' 
உய�-த க�ட	தி�, தீ�	த� எ'ப/ 
கட க�யாத ஸ�ஸார சாகர	ைத	 
தா��வத!1 உபாயமாக உ�ள 
படகிைன 1றி 1�. பாரத0மி எ�லா 
வைகயி�� தீ�	தேம. 
  
िशव�य का	यां िनवसित यॆ कॆ �पश�न तॆ त�य भवित मु�ाः । 
द�ॆा�तु पु�य़ॆन पदाप�णॆन सवा�य�भूिमः जगतॊऽिप काशी ॥  97 
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 (ப-உ) यॆ कॆ = எவ	க�, िशव�य का�यां= சிவ 
�மியான காசியி�, िनवसि�त = வசி�கிறா	கேளா, तॆ 
= அவ	க�, त�य �पश%न = அ&த �மியி( 
)பாிச*தினாேலேய, मु.ाः भवि�त =  1�த	களாக 
ஆகிறா	க�, द4ॆाः = ேதவியி(, पु5यॆन = 
67யமான, पदाप8णॆन = பாத அ:யினா�, सवा8 
आय8भूिमः तु = பாரத ேதச> 1?வ@ேம, जगतः अिप = 
உலகிDகE, काशी = காசியாக (ஆயிDG).  
       

     (ெபா-உ) எவ	க� சிவIைடய விேசஷ 
�மியான காசியி� வாச> ெசMகிறா	கேளா, 
அவ	க� அ&த �மியி( )பாிச*தினாேலேய 
1�த	களாக ஆகிறா	க�. ேதவியி( 
67ணியமான பாத அ:களினா�, பாரத ேதச> 
1?வ@ேம உலகிDகE காசியாக ஆயிDG. 
  

     (வி-உ) விOேவOவரைன வழிபQR கSைகயி� 
)னான> ெசM@ அதிசயமான 67ணிய> 
ச>பாதி*@ 1�திையேய அைடகிறா	க� காசி 
வாசிக�. ‘का�यां तु मरणा�मुि.ः’ “காசியி� மாி*தா� 
1�தி உ7R” எ(G XG> சா)திர>. ேதவியி( 
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��ைபயினாேல பாரத ேதச� ��வ�ேம தீ��த 
�பமாக மாறிவி�டதா�  காசி�� சமமான 
உய�ைவ அைட!� வி�ட�. 
  
     �ीितद�या धैय� अद�यशौय� ��ा ितित�ा िविवधा� िव�ाः । 
    अन�त�पॆ �वमिस �सीद िचरं वसाय$ %िद भारतानाम् ॥ 98 

 (ப-உ) अन$त&पॆ =  எ�ைலயி�லா  
உ�வ*க+ ெகா-டவேள,  
/वं = நீ 3ीितः=7ாீதி, दया = தைய, धैय= = ைத�ய�, 
अद>यशौय= = அட�கெவா-ணா B�ய�, CDा =  
சிர�ைத, ितितEा = ெபாFைம, िविवधाG िवHाः = 
பலவிதமான வி�ைதக+ (இைவ எ�லாமாக), अिस 
= இ��கிறாK. आयM = ெப�ைம மி�கவேள, 3सीद = 
க�ைண ெசK,  
भारतानां = பாரதீய�களிP, Qिद =இதய�தி�, िचरं 
=ெவ�கால�, वस = வசி7பாயாக. 

  
     (ெபா-உ) எ�ைலயி�லா உ�வ*க+ 
ெகா-டவேள ! நீ 7ாீதி, தைய, ைதாிய�, 
அட�கெவா-ணாB�ய�, சிர�ைத, ெபாFைம, 
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பலவித வி�ைதக
 இ�த வவ�களாக 
இ��கிறா�. ெப�ைம மி�கவேள ! க�ைண ெச�. 
பாரதீய�களி� இதய�தி� ெவ கால! 
வசி"பாயாக. 
  

     (வி-உ) எ�ெத�த ஸ� ண�க
 மனித'�  
அவசிய! இ��க ேவ)*ேமா, அ+,ைற" 
ப-யி-*, அ�த  ண�கெள�லா! ேதவியிட! 
/�ணமா� இ��கி�றன எ�பதா� ேதவிைய 
உபா0�1 இதய�தி� ஸ� ண�க
 நிர!ப" 
ெப,3, அ�த  ணவிேசஷ�தா� 5�ைம ெப,ற 
இதய�தி� ேதவி பிரகாசி"பைத உண��1, 
பா��1, அ'பவி�1, சரணாகதி ெச�யேவ)*! 
எ�பைத� கா-*கிறா�     ேயாகி அரவி�த�. 
 பிாீதி எ�ப1 எ�லா உயி�களிட�தி� 
எ�தவித காரண6! இ�றி, எதி�பா�"7! இ�றி 
கா-டேவ)ய அ�7. அகி!ைஸ இதி� 
அட�க!. அ�பி8��1 அ�
 9ர� !. தைய 
எ�ப1 எளியவ�களிட! கா-டேவ)ய 
க�ைண. ைதாிய! எ�ப1 த�ம வழியி� 
நிைலெப,3 நி, !ேபா1 எதி�"ப*! 
இ�ன�கைள எதி��1 6றிய� ! 
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மன�தி�ைம. அட
க ெவா�ணா ��ய� 
எ�ப� ைதாிய�தி���� உதி
�� ச
தி��, 
எதிாிகைள விர"#ய#�� ெவ$றி 
ெகா&ளைவ
�� ெசய$'(� ஆ��. சிர�ைத 
எ�ப� ேவத சா+திர,களி-�, ��வி� 
வா
கிய�தி-�, இ�
க ேவ�#ய அைச
க 
/#யாத ந�பி
ைக. அவ$ைற1 பி�ப$(�ேபா� 
க2ட,க& ேந��. அ
க2ட,கைள எதி�1பட 
மன உ(தி அவசிய�. அ�த மன உ(தி, இ�த 
3ர�ைத அ4�தமாக ஆழமாக 
ேவ6�றியி��தா7தா� வ��, ‘திதி8ா’ 
எ�ப� பலவித க2ட,க& வ��ேபா�, இைவ 
ந�/ைடய பிரார1தக�ம�தி� விைளேவயி�றி 
ேவற7ல எ�கிற உ(தி�ட�, 
ெபா(��
ெகா&;� மன1பா,� ஆ��. 
பலவித வி�ைதக& எ�ப� நா� இ1ேபா� 
விாிவாகேவ பா�
�� வி<ஞான�தி� ப7ேவ( 
'(க;�, ஆ�மீக�தி� ப7ேவ( 
ெநறி/ைறக;�, வா?
ைக ரகசிய,க;� ஆ��. 
 ��கா ஸ1தசதியி7, A�பநிA�ப வத�தி� 
ெபா�"B ேதவ�க& ேதவிைய +ேதா�திர� 
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ெச���ேபா	, எ�லா ஸ��ண�கைள�� 
ெசா��, அ�த �ண�க� எ�லா� 
அ�பிைகயிடமி��	தா  கிைட!கி றன 
எ கிறா$க�. ம�கள�, மாைய, ச!தி, ேவ&ைக 
ெபா'ைம, ஜாதி, ெவ&க�, சா�தி, சிர�ைத, 
கா�தி, ெச�வ�, ஜீவேனாபாய�, ஞாபகச!தி, 
தைய, தி�,தி, தாயா$, �ழ,ப�, வியாபக�, 
ஞான ச!தி இைவகெள�லா� அ�பிைகயி  
/ப�கேள எ ' 	தி ெச�கிறா$க�. 
  
     िस�धून् िहमाि� सुसौ�यभासा �काशय�ती सुदढृ�ित�ा । 
    ित� �स�ा िचरमाय!भूमौ महा�तापॆ जगतॊ िहताय ॥       99 

 (ப-உ) महा4तापॆ = ெப�� ேதஜஸு�, 9ர:� 
ெபா��தியவேள, िस=धून् = ச:�திர�கைள��, 
िहमािC च = இமயமைலைய��, सुसौGयभासा = 
அழகான �ளி$�த பிரகாச�தினா�, 4काशय=ती = 
ஒளிைய, ெப�!கி!ெகாNO, सुदढृ4ितSा = ந � 
Uதிரமக இ��	ெகாNO, 4सVा = 
ச�ேதாஷ�	ட , जगतः िहताय = உலக 
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ந�ைம�காக, आय
भूमौ = ஆாிய பாரத �மியி�, िचरं 
ित� = ெவ கால" இ$%பாயாக. 
  

     (ெபா-உ) ெப$" ேதஜஸு", +ர," 
ெபா$-தியவேள, ச,0திர1கைள2", 
இமயமைலய2" த�  ளி3 ஒளியினா� 
பிரகாச%ப0தி�ெகா67, ந�  8திரமாக 
இ$-9ெகா67, ச-ேதாஷ09ட� உலக 
ந�ைம�காக ஆாிய பாரத �மியி� ெவ  கால" 
இ$%பாயாக. 
  

     (வி-உ) கவிைதயி� இ<தி�க=ட0தி>  
வ-9?ள கவிஞ3, ேதவியிட" ம1களாசாஸன" 
ெசAகிறா3. ஆCச,0திர1கD", ெநE9ய3-த 
இமயமைலFசிகர1கD" ேதவியி� ைவபவ0ைத 
Gலபமாக உணரைவ�க�IEயைவ. ேதவியி� 
பர-த ஆழமான, அேத சமய" உய3-தி$� " 
ஞான ச�திைய மனிதனி�  <கிய 
அறிைவ�ெகா67 அள�கேவா அறியேவா 
,Eயா9. ேதவியி� ச-ேதாஷ" எ�ப9 
�$ைபயாக வEெவ7�கிற9. ேதவியி� 
ஸா-நி0திய" பாரத �மியி� ந�  8திரமாக 
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பிரகாசமாக இ
�க ேவ��� எ�� 
பிரா��தி��� கவிஞ�, அ� பாரத 
ேதச�தவ�களி� ந�ைம�காக ம��மி�ைல, 

உலக� "#வ�� நனைமயைடத'காகேவ 
எ�பைத(� கா��கிறா�. ஏ'ெகனேவ 
உலெக,கி
-�� பாரத� வ-� இ,�.ள 
ஆ�மீக பார�பாிய�ைத(�, ேதவியி� 
சி�விலாஸ�ைத(� அ2பவி�� தா,க3� 
அைத� த,க. ேதச,களி� பர4ப உ�ஸாகமாக 
இ
4பைத கவிஞ� க�பி�கிறா�. அதனா�, 

பாரத 5மிைய உலகி� ஆ�மீக 
ைமயமாக�ெகா��, ேதவியி� �
ைப பாரத 
5மியி� ெவ�வாக4 பிரகாசி�� வ
ைகயி�, 

அத� கதி�க. நாலாப�க"� பரவி இ
ைள 
அக'றி உலக� "#வைத(� தா�மீக4 பாைதயி� 
வழிகா�7 அைழ��8 ெச�கி�றன. இ-த நிைல 
ெவ� கால� ெதாட�-� நட�க ேவ��� எ�ப� 
கவிஞாி� அவா, பிரா��தைன.  
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�ी अरिव�दोपिनषद्�ी अरिव�दोपिनषद्�ी अरिव�दोपिनषद्�ी अरिव�दोपिनषद ्   

मूलपाठमूलपाठमूलपाठमूलपाठ 

 

ॐ । एकमेवाि�तीयं �� सदस�पंू सदसदतीतं ना�यत् िकि�दि�त 
ि�कालधृतं ि�कालातीतं वा सव!�तु खलु ��ैकं यत् िक� 
जग'यामणु वा मह�ोदारं वानुदारं वा ��ैव तद ्��ैव जगदिप �� 
स'यं न िम,या । 
 

स एव परा'परः पु.षि0कालातीतः सकलभुवनातीतः 
सकलभुवन2िव3ः सदतीतोऽसदतीतः स�मयः िच�मय 
आन�दमयोऽना7�तः सनातनो भगवान् । 
 

स िनगु!णो गुणान् ध8े सगुणोऽन�तगुणो िनगु!ण'वं भु9:े 
�वय�ाितवत!ते िनगु!ण'व� सगुण'व� न िनगु!णो न गुणी केवल एव 
यः । 
 

स भुवनातीतो भुवनािन धारयित भुवनभूतो भुवनािन 2िवशित 
कालातीतः कालो भव'यन�तः सा�तः 2काशत एको बहवोऽ=पो 
=पी िव7ािव7ाम>या िच?छA'या । 
 

�वय�तु न धता! न धायB नान�तः न सा�तो नैको न बCः ना=पो न 
=पी केवल एव यः । 
 

सवा!िण 'वेतािन नामािन यदके'व� बC'व�ान�त� सा�त� 
2काश�त एव िचदा'मिन िच�मये जगित ।  
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ॐ त�सत् य� सि�दवे ति�मयं जगत् भासते िचदा�मिन 
स�य�काशः स�य�य भगवतः । 
 

यथा सूय��य �ितिब ब एकः शाते जले बहव$ले स�यः सूय�ः स�यः 
�ितिब बः स�य�काशः सतः सूय��य न स �व%ः सतः �काश�तु सः, 
यथा वा सूय��य 'योितः सौरं जगत् �वश+�या धाविदव पूरयत् 
�काशते स�यं 'योितः स�य�काशः सतः सूय��य न सोऽलीका भाितः 
सतः स�य�काश�तु सः, यथा वा सूय��य 'वालामयं िब बं न �वयं 
सूय�ः सूय��य तु सूय��वं �काशय�येतद1मयं 
2पम1ाि3ते 4ाने त5पूातीत�तु सूय�ः स�यः सूय�ः स�यं 2पं 
िब बाकृित स�य�काशः सतः सूय��य न स मायािवतः सतः 
स�य�काश�तु सः, तथेह जग789 स�य�काशो भगवतः न �व%ः 
न मायािवतं नालीका भाितः सतः स�य�काश�तु तद ् न �वयं 
भगवान् तथािप �वयमेव सः । एषा परा मायैषा योगमाहा� यं 
रह�यमय�य योगे<र�य कृ=ण�यैषा िच?छ+�या आनदमयी लीला 
पर�यात+या� गितः ।  
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सव�िमदमथ�तः स�यं पराथ�तः अस�यिमित मन�तु��थ� 
िव�ानाथ�मु�यतां न िह िकि�द�यस�यं स�ये  !िण । 
 

एवं यत् &काशते जगदान*द एव तत् । 
 

+ त�सत् य, सि,दवे त-, िचत् स आन*दः । य0ु िनरान*दिमित 
भासते दःु खिमित दबु�लिम�य�ानिमित तदान*द�य िवकार 
आन*द�य 5ीडा । 
 

यो िह जीवः स आन*दमयः &�छ;ो भगवान् �व&काशमयं जग< ! 
भो=ुमवतीण�ः । य एष दःुखभोगः स भोग 
एवान*दमय�त�यान*दमेवान*दमयो भु?=े । 
 

को िह िनरान*द ं भो=ुमु�सहते यः सवा�न*दमयः स एवो�सहते 
िनरा*दमय�तु िनरान*द ंभु@ानः न भु@ीतान*द ंिवना &णAयेत् । को 
दबु�लो भिवतुं शBुया-ः सव�शि=मान् स एव शBुयाद ्

दबु�लो Cा5ा*तो दबु�ल�वेन न ितD�ेछि= िवना &णAयेत् । कोऽ�ानं 
&वेGु ंसमथH यः सव��ानमयः स एव समथHऽ��तु ति�मि�तिमरे न 
िIयेतासJवसदवे भवेद ् �ानं िवना &णAयेत् । 
�ान�य 5ीडा�ानं �वि�म;ा�मगोपनं श=ेः 5ीडा दौब�Lयं 
िनरान*दमान*द�य 5ीडा�मगोपनं �वा�मिन । 
 

सान*द ं हसित जीवः सान*द ं 5*द�यMूिण मु�ित तमोमय आन*द े
भासमान इव तनािभPेGमानः सान*द ं �फुरित सान*द ं �फुरित 
चेGमानः &चRडाभी रितिभः । पूण�भोगाथ� त�यान*द�य 
तामस�यांश�य तामसो भू�वान*द ंगोपयित । 
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अ�ानं मूलमेत�य भाव�य सा�त एवाहिम�यश�ो दबु�लो दःुखी मया 
कत�!ं �ात!ं ल"ध!ं यासेन तपः %येण मृ�युना स �वमेषोऽह ंय*वं 
न तदह ंय+व शुभं त�ममाशुभं येन तव लाभ�तेन मम हािनः �वामेव 
ह�यां सुखी भिव,यािम नैव साि*वकोऽह ं �वामेव सुिखनं करोिम 
�वदःुखेन �वहा�या �वमृ�युने�या/�ान�य �व0पं मनिस । 
 

अह2कार एव बीजमह2कारमो%ाद�ानमो%ः अ�ानमो%ाद ्
दःुखा�मु5यते आन�दमयोऽह ं

सोऽहमेकोऽहमन�तोऽह ं सव7ऽहिमित िव�ायान�दमयो भव�यान�दो 
भवित । 
 

एष एव मो%ः । स मु�ः सव8षां भोगान् भु2�े सवा�नान�दानन�तं 
भु:ानो न सा�तैिवयु<यते सा�तािन भु:ानो नान�तेन हीयते स एको 
भवित ब=भ�वित स >जो जायत इव 

जायमानोऽिप न जायते न ब@यते न ज�म त�य िव/ते 
आ�म�या�मा�मना AकाशयाBया�मानिमित �ानाद ्िवमु�ः Cीडते । 
 

लीलाथG िह जगदान�दाथG लीलामय इित लीलां कुHतान�द�य पुIाः 
यु�ाः Cीडतान�द ं भु2@वमेकं भोJयं भगव�तं AाKय भु2@वं 
सव�व�तुषु । 
 

आन�द ंिह AवLयािम भगवतािदNः । 
तामसमपावृ�यान�दः Aकाशतां त�य पुIाः । 
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�அர�அர�அர�அரவி�ேதாவி�ேதாவி�ேதாவி�ேதாபநிஷபநிஷபநிஷபநிஷ    
                          

K® ¤K® ¤K® ¤K® ¤ரரரர®©®©®©®©� � � � Jß÷Ó, CJß÷Ó, CJß÷Ó, CJß÷Ó, Cரரரரshshshsh�ற�ற�ற�றx. C¸¨¦® CÀ»õø©²® x. C¸¨¦® CÀ»õø©²® x. C¸¨¦® CÀ»õø©²® x. C¸¨¦® CÀ»õø©²® 

¤¤¤¤ரரரர®©zvß E¸Á[PÒ.®©zvß E¸Á[PÒ.®©zvß E¸Á[PÒ.®©zvß E¸Á[PÒ.1111 C C C C¸¨¦, CÀ»õø©, CÁØøÓU ¸¨¦, CÀ»õø©, CÁØøÓU ¸¨¦, CÀ»õø©, CÁØøÓU ¸¨¦, CÀ»õø©, CÁØøÓU 

Ph¢x {Ø£x® Ax÷Á. ¤Ph¢x {Ø£x® Ax÷Á. ¤Ph¢x {Ø£x® Ax÷Á. ¤Ph¢x {Ø£x® Ax÷Á. ¤ரரரர®©zøuz u®©zøuz u®©zøuz u®©zøuz uவிர விர விர விர ÷ÁöÙ¸ ÷ÁöÙ¸ ÷ÁöÙ¸ ÷ÁöÙ¸ 

ö£õ¸Ò CÀù». ‰ßÖ Põ»[PÎ¾® (Ph¢u, {PÌ, ö£õ¸Ò CÀù». ‰ßÖ Põ»[PÎ¾® (Ph¢u, {PÌ, ö£õ¸Ò CÀù». ‰ßÖ Põ»[PÎ¾® (Ph¢u, {PÌ, ö£õ¸Ò CÀù». ‰ßÖ Põ»[PÎ¾® (Ph¢u, {PÌ, 

Á¸[Põ»[PÒ) C¸¨£x®, ‰ßÖ Põ»[PùÍ²® Ph¢x Á¸[Põ»[PÒ) C¸¨£x®, ‰ßÖ Põ»[PùÍ²® Ph¢x Á¸[Põ»[PÒ) C¸¨£x®, ‰ßÖ Põ»[PùÍ²® Ph¢x Á¸[Põ»[PÒ) C¸¨£x®, ‰ßÖ Põ»[PùÍ²® Ph¢x 

{Ø{Ø{Ø{Øபபபபx® BQ¯x® BQ¯x® BQ¯x® BQ¯    GÀ»õ÷© ¤GÀ»õ÷© ¤GÀ»õ÷© ¤GÀ»õ÷© ¤ரரரர®©®®©®®©®®©® Jß÷Ó Jß÷Ó Jß÷Ó Jß÷Ó. E»QÀ C¸US® . E»QÀ C¸US® . E»QÀ C¸US® . E»QÀ C¸US® 

ö£õ¸Ò GxÁõQ¾® & AqøÁ¨ ÷£õßÓ ]Ô¯÷uõ AÀ»x ö£õ¸Ò GxÁõQ¾® & AqøÁ¨ ÷£õßÓ ]Ô¯÷uõ AÀ»x ö£õ¸Ò GxÁõQ¾® & AqøÁ¨ ÷£õßÓ ]Ô¯÷uõ AÀ»x ö£õ¸Ò GxÁõQ¾® & AqøÁ¨ ÷£õßÓ ]Ô¯÷uõ AÀ»x 

ö£›¯÷uõ, E¯º¢u÷uõ AÀ»x uõÌ¢u÷uõ, ö£›¯÷uõ, E¯º¢u÷uõ AÀ»x uõÌ¢u÷uõ, ö£›¯÷uõ, E¯º¢u÷uõ AÀ»x uõÌ¢u÷uõ, ö£›¯÷uõ, E¯º¢u÷uõ AÀ»x uõÌ¢u÷uõ, 

AøÁö¯À»õ÷© AøÁö¯À»õ÷© AøÁö¯À»õ÷© AøÁö¯À»õ÷© ¤¤¤¤ரரரர®©®uõß. E»P•® ¤®©®uõß. E»P•® ¤®©®uõß. E»P•® ¤®©®uõß. E»P•® ¤ரரரர®©÷©. E»P® ®©÷©. E»P® ®©÷©. E»P® ®©÷©. E»P® 

ézv¯©õÚ÷u, ö£õ´¯õÚuÀ».ézv¯©õÚ÷u, ö£õ´¯õÚuÀ».ézv¯©õÚ÷u, ö£õ´¯õÚuÀ».ézv¯©õÚ÷u, ö£õ´¯õÚuÀ».    

    

A¢u ¤A¢u ¤A¢u ¤A¢u ¤ர�ம� ர�ம� ர�ம� ர�ம� uõß GÀ»õÁØøÓ²® Ph¢S {ØS® uõß GÀ»õÁØøÓ²® Ph¢S {ØS® uõß GÀ»õÁØøÓ²® Ph¢S {ØS® uõß GÀ»õÁØøÓ²® Ph¢S {ØS® 

"¦¸åß'. Ph¢u, {PÌ, Á¸[Põ»® BQ¯ ‰ßÖ "¦¸åß'. Ph¢u, {PÌ, Á¸[Põ»® BQ¯ ‰ßÖ "¦¸åß'. Ph¢u, {PÌ, Á¸[Põ»® BQ¯ ‰ßÖ "¦¸åß'. Ph¢u, {PÌ, Á¸[Põ»® BQ¯ ‰ßÖ 

Põ»[PÐUS® A¨£õØ£mhx. GÀ»õ E»P[PÐUS® Põ»[PÐUS® A¨£õØ£mhx. GÀ»õ E»P[PÐUS® Põ»[PÐUS® A¨£õØ£mhx. GÀ»õ E»P[PÐUS® Põ»[PÐUS® A¨£õØ£mhx. GÀ»õ E»P[PÐUS® 

A¨£õØ£mhx. A¨£õØ£mhx. A¨£õØ£mhx. A¨£õØ£mhx. எஎஎஎÀ»õ E»P[PùÍ²® ì¸èi öÀ»õ E»P[PùÍ²® ì¸èi öÀ»õ E»P[PùÍ²® ì¸èi öÀ»õ E»P[PùÍ²® ì¸èi ö\\\\´x ´x ´x ´x 

AÁØÔÀ Fk¸Â {Ø£x. C¸¨£x, AÁØÔÀ Fk¸Â {Ø£x. C¸¨£x, AÁØÔÀ Fk¸Â {Ø£x. C¸¨£x, AÁØÔÀ Fk¸Â {Ø£x. C¸¨£x, இ�லாைம இ�லாைம இ�லாைம இ�லாைம 
CøÁ°CøÁ°CøÁ°CøÁ°ர�ைடர�ைடர�ைடர�ைட²® uõsi {Ø£x. uõß ²® uõsi {Ø£x. uõß ²® uõsi {Ø£x. uõß ²® uõsi {Ø£x. uõß ©õÙ¨ ö£õ¸ÍõP ©õÙ¨ ö£õ¸ÍõP ©õÙ¨ ö£õ¸ÍõP ©õÙ¨ ö£õ¸ÍõP 

C¸¨£x; bõÚC¸¨£x; bõÚC¸¨£x; bõÚC¸¨£x; bõÚ\\\\Uv©¯©õP C¸¨£x; BÚ¢u©¯©õP Uv©¯©õP C¸¨£x; BÚ¢u©¯©õP Uv©¯©õP C¸¨£x; BÚ¢u©¯©õP Uv©¯©õP C¸¨£x; BÚ¢u©¯©õP 

C¸¨£x. Bv A¢u©ØÓx. G¨÷£õx® {ù»zv¸US® C¸¨£x. Bv A¢u©ØÓx. G¨÷£õx® {ù»zv¸US® C¸¨£x. Bv A¢u©ØÓx. G¨÷£õx® {ù»zv¸US® C¸¨£x. Bv A¢u©ØÓx. G¨÷£õx® {ù»zv¸US® 

PhÄÒ (£PÁõß)PhÄÒ (£PÁõß)PhÄÒ (£PÁõß)PhÄÒ (£PÁõß)
2222 A¢u ¤ A¢u ¤ A¢u ¤ A¢u ¤ரரரர®©÷©.®©÷©.®©÷©.®©÷©.    

    

A¢u¨ ¤A¢u¨ ¤A¢u¨ ¤A¢u¨ ¤ரரரர®©® Sn[PÍØÓuõP®©® Sn[PÍØÓuõP®©® Sn[PÍØÓuõP®©® Sn[PÍØÓuõP
3333 C¸UQÓx. C¸¢x®  C¸UQÓx. C¸¢x®  C¸UQÓx. C¸¢x®  C¸UQÓx. C¸¢x® 

Sn[PùÍ Ax HØQÓx. Sn[PÐhß, Hß, GÀù»¯ØÓ Sn[PùÍ Ax HØQÓx. Sn[PÐhß, Hß, GÀù»¯ØÓ Sn[PùÍ Ax HØQÓx. Sn[PÐhß, Hß, GÀù»¯ØÓ Sn[PùÍ Ax HØQÓx. Sn[PÐhß, Hß, GÀù»¯ØÓ 
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Sn[PSn[PSn[PSn[P����hß ÂÍ[S®÷£õxTh Sn©ØÓ {ù»ø¯²® hß ÂÍ[S®÷£õxTh Sn©ØÓ {ù»ø¯²® hß ÂÍ[S®÷£õxTh Sn©ØÓ {ù»ø¯²® hß ÂÍ[S®÷£õxTh Sn©ØÓ {ù»ø¯²® 

Ax öPõshuõ°¸UQÓx. uõ÷Ú Sn©ØÓ Ax öPõshuõ°¸UQÓx. uõ÷Ú Sn©ØÓ Ax öPõshuõ°¸UQÓx. uõ÷Ú Sn©ØÓ Ax öPõshuõ°¸UQÓx. uõ÷Ú Sn©ØÓ நிைலநிைலநிைலநிைல, , , , 
Sn[PÐhß Ti¯ {ù» CÁØøÓU Ph¢x {ØPÄ® Sn[PÐhß Ti¯ {ù» CÁØøÓU Ph¢x {ØPÄ® Sn[PÐhß Ti¯ {ù» CÁØøÓU Ph¢x {ØPÄ® Sn[PÐhß Ti¯ {ù» CÁØøÓU Ph¢x {ØPÄ® 

öööö\\\\´QÓx. Esø©°À Ax Sn©ØÓx® AÀ»; ´QÓx. Esø©°À Ax Sn©ØÓx® AÀ»; ´QÓx. Esø©°À Ax Sn©ØÓx® AÀ»; ´QÓx. Esø©°À Ax Sn©ØÓx® AÀ»; 

Sn•ÒÍx® AÀ». J¸ ÁºnùÚUS® AP¨£hõu uÛzx Sn•ÒÍx® AÀ». J¸ ÁºnùÚUS® AP¨£hõu uÛzx Sn•ÒÍx® AÀ». J¸ ÁºnùÚUS® AP¨£hõu uÛzx Sn•ÒÍx® AÀ». J¸ ÁºnùÚUS® AP¨£hõu uÛzx 

{ØS® uzxÁ©À»Áõ Ax.{ØS® uzxÁ©À»Áõ Ax.{ØS® uzxÁ©À»Áõ Ax.{ØS® uzxÁ©À»Áõ Ax.    

    

A¢u¨ ¤A¢u¨ ¤A¢u¨ ¤A¢u¨ ¤ரரரர®©® E»P[PùÍU Ph¢x C¸¢xöPõsk, ®©® E»P[PùÍU Ph¢x C¸¢xöPõsk, ®©® E»P[PùÍU Ph¢x C¸¢xöPõsk, ®©® E»P[PùÍU Ph¢x C¸¢xöPõsk, 

E»P[PùÍz uõ[PÄ® öE»P[PùÍz uõ[PÄ® öE»P[PùÍz uõ[PÄ® öE»P[PùÍz uõ[PÄ® ö\\\\´QÓx. uõ÷Ú E»P[PÍõP BQ ´QÓx. uõ÷Ú E»P[PÍõP BQ ´QÓx. uõ÷Ú E»P[PÍõP BQ ´QÓx. uõ÷Ú E»P[PÍõP BQ 

AÁØÔÀ Em¦SQÓx. Põ»[PùÍU Ph¢x {ßÖöPõsk AÁØÔÀ Em¦SQÓx. Põ»[PùÍU Ph¢x {ßÖöPõsk AÁØÔÀ Em¦SQÓx. Põ»[PùÍU Ph¢x {ßÖöPõsk AÁØÔÀ Em¦SQÓx. Põ»[PùÍU Ph¢x {ßÖöPõsk 

Põ»©õP÷Á BQÓx. APõ»©õP÷Á BQÓx. APõ»©õP÷Á BQÓx. APõ»©õP÷Á BQÓx. A¢uªÀ»õ©À C¸¢xöPõsk ¢uªÀ»õ©À C¸¢xöPõsk ¢uªÀ»õ©À C¸¢xöPõsk ¢uªÀ»õ©À C¸¢xöPõsk 

A¢A¢A¢A¢தததத����ÒÍ ö£õ¸ÍõP¨ ¤ÒÍ ö£õ¸ÍõP¨ ¤ÒÍ ö£õ¸ÍõP¨ ¤ÒÍ ö£õ¸ÍõP¨ ¤ரகாரகாரகாரகா]UQÓx. JßÙP ]UQÓx. JßÙP ]UQÓx. JßÙP ]UQÓx. JßÙP 

C¸¢xöPõsk £»ÁõPU Põm]öPõkUQÓx. C¸¢xöPõsk £»ÁõPU Põm]öPõkUQÓx. C¸¢xöPõsk £»ÁõPU Põm]öPõkUQÓx. C¸¢xöPõsk £»ÁõPU Põm]öPõkUQÓx. 

E¸ÁªÀ»õ©À C¸¢xöPõsk E¸Á[PÐhß E¸ÁªÀ»õ©À C¸¢xöPõsk E¸Á[PÐhß E¸ÁªÀ»õ©À C¸¢xöPõsk E¸Á[PÐhß E¸ÁªÀ»õ©À C¸¢xöPõsk E¸Á[PÐhß 

÷uõØÓ©ÎUQÓx. CöuÀ»õ® A¢u¨ ¤÷uõØÓ©ÎUQÓx. CöuÀ»õ® A¢u¨ ¤÷uõØÓ©ÎUQÓx. CöuÀ»õ® A¢u¨ ¤÷uõØÓ©ÎUQÓx. CöuÀ»õ® A¢u¨ ¤ரரரர®®®®ம� ம� ம� ம� 
ußÛh•ÒÍ, Âzø¯, AÂzø¯ußÛh•ÒÍ, Âzø¯, AÂzø¯ußÛh•ÒÍ, Âzø¯, AÂzø¯ußÛh•ÒÍ, Âzø¯, AÂzø¯4444    GßÖ CGßÖ CGßÖ CGßÖ CரரரரssssடாடாடாடாP P P P உ�ள உ�ள உ�ள உ�ள 
bõÚ bõÚ bõÚ bõÚ \\\\Uv°àÀ öUv°àÀ öUv°àÀ öUv°àÀ ö\\\\´QÓx.´QÓx.´QÓx.´QÓx.    

    

¤¤¤¤ரரரர®©® uõàP÷Á uõ[S® ö£õ¸ÍõP÷Áõ, uõ[P¨£k® ®©® uõàP÷Á uõ[S® ö£õ¸ÍõP÷Áõ, uõ[P¨£k® ®©® uõàP÷Á uõ[S® ö£õ¸ÍõP÷Áõ, uõ[P¨£k® ®©® uõàP÷Á uõ[S® ö£õ¸ÍõP÷Áõ, uõ[P¨£k® 

ö£õ¸ÍõP÷Áõ CÀö£õ¸ÍõP÷Áõ CÀö£õ¸ÍõP÷Áõ CÀö£õ¸ÍõP÷Áõ CÀù». •iÁØÓx® AÀ»; •iÄÒÍx® ù». •iÁØÓx® AÀ»; •iÄÒÍx® ù». •iÁØÓx® AÀ»; •iÄÒÍx® ù». •iÁØÓx® AÀ»; •iÄÒÍx® 

AÀ». JßÖ® AÀ»x; £»Ä® AÀ». E¸Á©ØÓx® AÀ»; AÀ». JßÖ® AÀ»x; £»Ä® AÀ». E¸Á©ØÓx® AÀ»; AÀ». JßÖ® AÀ»x; £»Ä® AÀ». E¸Á©ØÓx® AÀ»; AÀ». JßÖ® AÀ»x; £»Ä® AÀ». E¸Á©ØÓx® AÀ»; 

E¸Á •ÒÍx® AÀ». Ax J¸ ÁºnùÚUS® AP¨£hõu E¸Á •ÒÍx® AÀ». Ax J¸ ÁºnùÚUS® AP¨£hõu E¸Á •ÒÍx® AÀ». Ax J¸ ÁºnùÚUS® AP¨£hõu E¸Á •ÒÍx® AÀ». Ax J¸ ÁºnùÚUS® AP¨£hõu 

uÛzx {ØS® uzxÁ©À»Áõ.uÛzx {ØS® uzxÁ©À»Áõ.uÛzx {ØS® uzxÁ©À»Áõ.uÛzx {ØS® uzxÁ©À»Áõ.    

    

JßÙP°¸¨£x, £»ÁõP C¸¨£x; •iÂÀ»õ©À C¸¨£x, JßÙP°¸¨£x, £»ÁõP C¸¨£x; •iÂÀ»õ©À C¸¨£x, JßÙP°¸¨£x, £»ÁõP C¸¨£x; •iÂÀ»õ©À C¸¨£x, JßÙP°¸¨£x, £»ÁõP C¸¨£x; •iÂÀ»õ©À C¸¨£x, 

•i•i•i•i��������ÍuõP C¸¨£x; CøÁö¯À»õ® ö£¯ºPÒ (|õ©) ÍuõP C¸¨£x; CøÁö¯À»õ® ö£¯ºPÒ (|õ©) ÍuõP C¸¨£x; CøÁö¯À»õ® ö£¯ºPÒ (|õ©) ÍuõP C¸¨£x; CøÁö¯À»õ® ö£¯ºPÒ (|õ©) 
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மா�திரேமமா�திரேமமா�திரேமமா�திரேம. bõÚ©¯©õP EÒÍ C¢u ©õÔU öPõsi¸US® . bõÚ©¯©õP EÒÍ C¢u ©õÔU öPõsi¸US® . bõÚ©¯©õP EÒÍ C¢u ©õÔU öPõsi¸US® . bõÚ©¯©õP EÒÍ C¢u ©õÔU öPõsi¸US® 

E»QÀ bõE»QÀ bõE»QÀ bõE»QÀ bõÚ©õQ¯ Bz©õÂÀ AøÁ  Ú©õQ¯ Bz©õÂÀ AøÁ  Ú©õQ¯ Bz©õÂÀ AøÁ  Ú©õQ¯ Bz©õÂÀ AøÁ  பிரகாபிரகாபிரகாபிரகா]UQßÓÚ.]UQßÓÚ.]UQßÓÚ.]UQßÓÚ.
5555    

    

K®. A¢u GÀ»õÁØøÓ²® Ph¢x {ØS® uzxÁ® K®. A¢u GÀ»õÁØøÓ²® Ph¢x {ØS® uzxÁ® K®. A¢u GÀ»õÁØøÓ²® Ph¢x {ØS® uzxÁ® K®. A¢u GÀ»õÁØøÓ²® Ph¢x {ØS® uzxÁ® 

G¨÷£õx® {ù»zxG¨÷£õx® {ù»zxG¨÷£õx® {ù»zxG¨÷£õx® {ù»zx    {ØS® uzxÁ©õP  EÒÍx. A¢u {ØS® uzxÁ©õP  EÒÍx. A¢u {ØS® uzxÁ©õP  EÒÍx. A¢u {ØS® uzxÁ©õP  EÒÍx. A¢u 

Ai¨£øh¯õÚ {ù»¯õÚ uzxÁ®, bõÚ÷© ÁiÁõÚx®, Ai¨£øh¯õÚ {ù»¯õÚ uzxÁ®, bõÚ÷© ÁiÁõÚx®, Ai¨£øh¯õÚ {ù»¯õÚ uzxÁ®, bõÚ÷© ÁiÁõÚx®, Ai¨£øh¯õÚ {ù»¯õÚ uzxÁ®, bõÚ÷© ÁiÁõÚx®, 

G¨÷£õx® G¨÷£õx® G¨÷£õx® G¨÷£õx® மாறி�மாறி�மாறி�மாறி�öPõsi¸¨£x©õÚ E»PõP, bõÚ©õQ¯ öPõsi¸¨£x©õÚ E»PõP, bõÚ©õQ¯ öPõsi¸¨£x©õÚ E»PõP, bõÚ©õQ¯ öPõsi¸¨£x©õÚ E»PõP, bõÚ©õQ¯ 

Bz©õÂß Ps Bz©õÂß Ps Bz©õÂß Ps Bz©õÂß Ps பிரகாபிரகாபிரகாபிரகா]UQÓx. ézv¯©õP C¸US® ]UQÓx. ézv¯©õP C¸US® ]UQÓx. ézv¯©õP C¸US® ]UQÓx. ézv¯©õP C¸US® 

£PÁõÛß ézv¯ JÎuõß Ax.£PÁõÛß ézv¯ JÎuõß Ax.£PÁõÛß ézv¯ JÎuõß Ax.£PÁõÛß ézv¯ JÎuõß Ax.    

    

GÆÁõÖ `›¯ÛGÆÁõÖ `›¯ÛGÆÁõÖ `›¯ÛGÆÁõÖ `›¯Ûß {Ç¾¸Á® Aø©v¯õÚ }º{ù»°À ß {Ç¾¸Á® Aø©v¯õÚ }º{ù»°À ß {Ç¾¸Á® Aø©v¯õÚ }º{ù»°À ß {Ç¾¸Á® Aø©v¯õÚ }º{ù»°À 

JßÙPÄ®, AøJßÙPÄ®, AøJßÙPÄ®, AøJßÙPÄ®, Aø\\\\® }›À £»ÁõPÄ® ÷uõßÔà¾®, ® }›À £»ÁõPÄ® ÷uõßÔà¾®, ® }›À £»ÁõPÄ® ÷uõßÔà¾®, ® }›À £»ÁõPÄ® ÷uõßÔà¾®, 

`›¯ß ézv¯¨ ö£õ¸Ò; `›¯Ûß {Ç¾¸Á•`›¯ß ézv¯¨ ö£õ¸Ò; `›¯Ûß {Ç¾¸Á•`›¯ß ézv¯¨ ö£õ¸Ò; `›¯Ûß {Ç¾¸Á•`›¯ß ézv¯¨ ö£õ¸Ò; `›¯Ûß {Ç¾¸Á•� � � � 
ézv¯÷©. JÎÂk® `›¯Ûß JÎ {Çézv¯÷©. JÎÂk® `›¯Ûß JÎ {Çézv¯÷©. JÎÂk® `›¯Ûß JÎ {Çézv¯÷©. JÎÂk® `›¯Ûß JÎ {Ç����¸Ázv¾® ¸Ázv¾® ¸Ázv¾® ¸Ázv¾® 

EÒÍx. Ax PÚÁÀ». Esø©¯õÚ JÎ÷¯.EÒÍx. Ax PÚÁÀ». Esø©¯õÚ JÎ÷¯.EÒÍx. Ax PÚÁÀ». Esø©¯õÚ JÎ÷¯.EÒÍx. Ax PÚÁÀ». Esø©¯õÚ JÎ÷¯.    GÆÁõÖ GÆÁõÖ GÆÁõÖ GÆÁõÖ 

`›¯Ûß ÷`›¯Ûß ÷`›¯Ûß ÷`›¯Ûß ÷\\\\õv uß õv uß õv uß õv uß \\\\Uvø¯U öPõs÷h uÚUS Gvº¨£mh Uvø¯U öPõs÷h uÚUS Gvº¨£mh Uvø¯U öPõs÷h uÚUS Gvº¨£mh Uvø¯U öPõs÷h uÚUS Gvº¨£mh 

E»P® •ÊÁøu²® Ki Ki¨ ¤E»P® •ÊÁøu²® Ki Ki¨ ¤E»P® •ÊÁøu²® Ki Ki¨ ¤E»P® •ÊÁøu²® Ki Ki¨ ¤ரகாரகாரகாரகா]US®£i ö]US®£i ö]US®£i ö]US®£i ö\\\\´QÓ÷uõ, ´QÓ÷uõ, ´QÓ÷uõ, ´QÓ÷uõ, 

A¢u ÷A¢u ÷A¢u ÷A¢u ÷\\\\õv õv õv õv ézv¯¨ ö£õ¸÷Í; Esø©¯õÚ `›¯Ûß ézv¯¨ ö£õ¸÷Í; Esø©¯õÚ `›¯Ûß ézv¯¨ ö£õ¸÷Í; Esø©¯õÚ `›¯Ûß ézv¯¨ ö£õ¸÷Í; Esø©¯õÚ `›¯Ûß 

ézv¯©õÚ ¤ézv¯©õÚ ¤ézv¯©õÚ ¤ézv¯©õÚ ¤ரகாரகாரகாரகா\\\\÷© Ax.÷© Ax.÷© Ax.÷© Ax. அ� ெபா�யான ஒளி அ� ெபா�யான ஒளி அ� ெபா�யான ஒளி அ� ெபா�யான ஒளி 
அ�லஅ�லஅ�லஅ�ல. 

 

எ�வா� �ாியனி� ஒளிவ டமான பி�ப� அ�ேவ எ�வா� �ாியனி� ஒளிவ டமான பி�ப� அ�ேவ எ�வா� �ாியனி� ஒளிவ டமான பி�ப� அ�ேவ எ�வா� �ாியனி� ஒளிவ டமான பி�ப� அ�ேவ 
�ாியனாகாேதா�ாியனாகாேதா�ாியனாகாேதா�ாியனாகாேதா, ஆனா� �ாியனி� இய$ைகயான ஆனா� �ாியனி� இய$ைகயான ஆனா� �ாியனி� இய$ைகயான ஆனா� �ாியனி� இய$ைகயான 
ஒளிவி&� த�ைமைய இ'த ெபௗதீகமான ஒளிவி&� த�ைமைய இ'த ெபௗதீகமான ஒளிவி&� த�ைமைய இ'த ெபௗதீகமான ஒளிவி&� த�ைமைய இ'த ெபௗதீகமான 6

 பி�ப� பி�ப� பி�ப� பி�ப� 
ெபௗதீகமான ந� அறிவி� ெவளி+ப&��கிறேதாெபௗதீகமான ந� அறிவி� ெவளி+ப&��கிறேதாெபௗதீகமான ந� அறிவி� ெவளி+ப&��கிறேதாெபௗதீகமான ந� அறிவி� ெவளி+ப&��கிறேதா; 

�ாிய� அ'த பி�ப உ�ாிய� அ'த பி�ப உ�ாிய� அ'த பி�ப உ�ாிய� அ'த பி�ப உ-வ�ைத� கட'த -வ�ைத� கட'த -வ�ைத� கட'த -வ�ைத� கட'த 
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உ�ைம�ெபா	
உ�ைம�ெபா	
உ�ைம�ெபா	
உ�ைம�ெபா	
; அ�த பி�ப உ	வ�� ஸ�திய�அ�த பி�ப உ	வ�� ஸ�திய�அ�த பி�ப உ	வ�� ஸ�திய�அ�த பி�ப உ	வ�� ஸ�திய�. 

அ��	வ� உ�ைம�ெபா	ளான �ாியனி� அ��	வ� உ�ைம�ெபா	ளான �ாியனி� அ��	வ� உ�ைம�ெபா	ளான �ாியனி� அ��	வ� உ�ைம�ெபா	ளான �ாியனி� 
உ�ைம� பிரகாசேமஉ�ைம� பிரகாசேமஉ�ைம� பிரகாசேமஉ�ைம� பிரகாசேம. அ  அ  அ  அ  ©õø¯²hß Ti¯uÀ». Ax ©õø¯²hß Ti¯uÀ». Ax ©õø¯²hß Ti¯uÀ». Ax ©õø¯²hß Ti¯uÀ». Ax 

Esø©¯õÚ `›¯Ûß Esø© JÎ÷¯.Esø©¯õÚ `›¯Ûß Esø© JÎ÷¯.Esø©¯õÚ `›¯Ûß Esø© JÎ÷¯.Esø©¯õÚ `›¯Ûß Esø© JÎ÷¯.    

    

AÆÁõ÷Ó C[S C¢u E»P•® ¤AÆÁõ÷Ó C[S C¢u E»P•® ¤AÆÁõ÷Ó C[S C¢u E»P•® ¤AÆÁõ÷Ó C[S C¢u E»P•® ¤ரரரர®©©õQ¯ £PÁõÛß ®©©õQ¯ £PÁõÛß ®©©õQ¯ £PÁõÛß ®©©õQ¯ £PÁõÛß 

Esø© JÎ÷¯. Ax PÚÁßÖ. ©õø¯²hß Ti¯ußÖ. Esø© JÎ÷¯. Ax PÚÁßÖ. ©õø¯²hß Ti¯ußÖ. Esø© JÎ÷¯. Ax PÚÁßÖ. ©õø¯²hß Ti¯ußÖ. Esø© JÎ÷¯. Ax PÚÁßÖ. ©õø¯²hß Ti¯ußÖ. 

ö£õ´¯õÚ ¤ö£õ´¯õÚ ¤ö£õ´¯õÚ ¤ö£õ´¯õÚ ¤ரகாரகாரகாரகா\\\\•® Aß•® Aß•® Aß•® AßÖ. Esø©¨ ö£õ¸ÍõÚ Ö. Esø©¨ ö£õ¸ÍõÚ Ö. Esø©¨ ö£õ¸ÍõÚ Ö. Esø©¨ ö£õ¸ÍõÚ 

£PÁõÛß Esø©¯õÚ JÎ÷¯ Ax. uõ÷Ú £PÁõàP £PÁõÛß Esø©¯õÚ JÎ÷¯ Ax. uõ÷Ú £PÁõàP £PÁõÛß Esø©¯õÚ JÎ÷¯ Ax. uõ÷Ú £PÁõàP £PÁõÛß Esø©¯õÚ JÎ÷¯ Ax. uõ÷Ú £PÁõàP 

CÀ»õÂmhõ¾®, C¢u E»P•® £PÁõß GßÖ öCÀ»õÂmhõ¾®, C¢u E»P•® £PÁõß GßÖ öCÀ»õÂmhõ¾®, C¢u E»P•® £PÁõß GßÖ öCÀ»õÂmhõ¾®, C¢u E»P•® £PÁõß GßÖ ö\\\\õÀ»U õÀ»U õÀ»U õÀ»U 

Ti¯÷u. Cx E¯º¢uuõÚ ©õø¯. Cx Ti¯÷u. Cx E¯º¢uuõÚ ©õø¯. Cx Ti¯÷u. Cx E¯º¢uuõÚ ©õø¯. Cx Ti¯÷u. Cx E¯º¢uuõÚ ©õø¯. Cx ரக!யமயமான ரக!யமயமான ரக!யமயமான ரக!யமயமான 
ேயாேக"வரனான  ேயாேக"வரனான  ேயாேக"வரனான  ேயாேக"வரனான  Q¸èn¸øh¯ ÷¯õP ©îø©. Cx Q¸èn¸øh¯ ÷¯õP ©îø©. Cx Q¸èn¸øh¯ ÷¯õP ©îø©. Cx Q¸èn¸øh¯ ÷¯õP ©îø©. Cx 

bõÚbõÚbõÚbõÚ\\\\Uv°ß BÚ¢u©¯©õÚ ½ù». ÂùÍ¯õmk. Uv°ß BÚ¢u©¯©õÚ ½ù». ÂùÍ¯õmk. Uv°ß BÚ¢u©¯©õÚ ½ù». ÂùÍ¯õmk. Uv°ß BÚ¢u©¯©õÚ ½ù». ÂùÍ¯õmk. 

££££ரரரர©¦¸åÛß ]¢uùÚUöPmhõu ÷£õUS.©¦¸åÛß ]¢uùÚUöPmhõu ÷£õUS.©¦¸åÛß ]¢uùÚUöPmhõu ÷£õUS.©¦¸åÛß ]¢uùÚUöPmhõu ÷£õUS.    

    

"C[S Põs£öuÀ»õ® |øh•øÓUS "C[S Põs£öuÀ»õ® |øh•øÓUS "C[S Põs£öuÀ»õ® |øh•øÓUS "C[S Põs£öuÀ»õ® |øh•øÓUS ஸஸஸஸ����v¯÷©v¯÷©v¯÷©v¯÷©யயயயßÔ, ßÔ, ßÔ, ßÔ, 

¤¤¤¤ரரரர®©zøu ÷|õUS[PõÀ Esø© °À»õu÷u' GßÖ ®©zøu ÷|õUS[PõÀ Esø© °À»õu÷u' GßÖ ®©zøu ÷|õUS[PõÀ Esø© °À»õu÷u' GßÖ ®©zøu ÷|õUS[PõÀ Esø© °À»õu÷u' GßÖ 

öööö\\\\õÀÁx, ©Úøuz v¸¨v öõÀÁx, ©Úøuz v¸¨v öõÀÁx, ©Úøuz v¸¨v öõÀÁx, ©Úøuz v¸¨v ö\\\\´xöPõÒÁuØS®, ´xöPõÒÁuØS®, ´xöPõÒÁuØS®, ´xöPõÒÁuØS®, 

AÔÂÝUS HØÙØ÷£õ¾® öPõÒÁxuõß. ézv¯©õÚAÔÂÝUS HØÙØ÷£õ¾® öPõÒÁxuõß. ézv¯©õÚAÔÂÝUS HØÙØ÷£õ¾® öPõÒÁxuõß. ézv¯©õÚAÔÂÝUS HØÙØ÷£õ¾® öPõÒÁxuõß. ézv¯©õÚ    

¤¤¤¤ரரரர®©zvÀ Esø©°À»õux GxÄ÷© Qøh¯õx. CÆÁõÖ ®©zvÀ Esø©°À»õux GxÄ÷© Qøh¯õx. CÆÁõÖ ®©zvÀ Esø©°À»õux GxÄ÷© Qøh¯õx. CÆÁõÖ ®©zvÀ Esø©°À»õux GxÄ÷© Qøh¯õx. CÆÁõÖ 

Gx JÎºQÓ÷uõ Ax E»QÀ Põq® BÚ¢u÷©uõß. Gx JÎºQÓ÷uõ Ax E»QÀ Põq® BÚ¢u÷©uõß. Gx JÎºQÓ÷uõ Ax E»QÀ Põq® BÚ¢u÷©uõß. Gx JÎºQÓ÷uõ Ax E»QÀ Põq® BÚ¢u÷©uõß.     

    

K®. A¢u GÀ»õÁØøÓ²® Ph¢x {ØS® uzxÁ® K®. A¢u GÀ»õÁØøÓ²® Ph¢x {ØS® uzxÁ® K®. A¢u GÀ»õÁØøÓ²® Ph¢x {ØS® uzxÁ® K®. A¢u GÀ»õÁØøÓ²® Ph¢x {ØS® uzxÁ® 

G¨÷£õx® {ù»zx {ØS® uzxÁ©õP G¨÷£õx® {ù»zx {ØS® uzxÁ©õP G¨÷£õx® {ù»zx {ØS® uzxÁ©õP G¨÷£õx® {ù»zx {ØS® uzxÁ©õP EÒÍx. Ax÷Á EÒÍx. Ax÷Á EÒÍx. Ax÷Á EÒÍx. Ax÷Á 

bõÚÁiÁ®. Ax÷Á BÚ¢u®. GöuÀ»õ® bõÚÁiÁ®. Ax÷Á BÚ¢u®. GöuÀ»õ® bõÚÁiÁ®. Ax÷Á BÚ¢u®. GöuÀ»õ® bõÚÁiÁ®. Ax÷Á BÚ¢u®. GöuÀ»õ® 

BÚ¢u©ØÓuõPÄ®, xUP•ÒÍuõPÄ®, BÚ¢u©ØÓuõPÄ®, xUP•ÒÍuõPÄ®, BÚ¢u©ØÓuõPÄ®, xUP•ÒÍuõPÄ®, BÚ¢u©ØÓuõPÄ®, xUP•ÒÍuõPÄ®, 
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Á¼ø©°À»õuuõPÄ®, AgbõÚ©õPÄ® |©USz Á¼ø©°À»õuuõPÄ®, AgbõÚ©õPÄ® |©USz Á¼ø©°À»õuuõPÄ®, AgbõÚ©õPÄ® |©USz Á¼ø©°À»õuuõPÄ®, AgbõÚ©õPÄ® |©USz 

÷uõØÓ©ÎUQÓ÷uõ, Ax BÚ¢uzvß ©õÖ£mh {ù»÷¯; ÷uõØÓ©ÎUQÓ÷uõ, Ax BÚ¢uzvß ©õÖ£mh {ù»÷¯; ÷uõØÓ©ÎUQÓ÷uõ, Ax BÚ¢uzvß ©õÖ£mh {ù»÷¯; ÷uõØÓ©ÎUQÓ÷uõ, Ax BÚ¢uzvß ©õÖ£mh {ù»÷¯; 

Hß, Ax BÚ¢uzvß ÂùÍ¯õm÷h.Hß, Ax BÚ¢uzvß ÂùÍ¯õm÷h.Hß, Ax BÚ¢uzvß ÂùÍ¯õm÷h.Hß, Ax BÚ¢uzvß ÂùÍ¯õm÷h.    

    

C¢u Ehù»z uõ[Q {ØS® ãÁß, BÚ¢u©¯©õÚ £PÁõ÷Ú C¢u Ehù»z uõ[Q {ØS® ãÁß, BÚ¢u©¯©õÚ £PÁõ÷Ú C¢u Ehù»z uõ[Q {ØS® ãÁß, BÚ¢u©¯©õÚ £PÁõ÷Ú C¢u Ehù»z uõ[Q {ØS® ãÁß, BÚ¢u©¯©õÚ £PÁõ÷Ú 

ußùÚ ©øÓußùÚ ©øÓußùÚ ©øÓußùÚ ©øÓ����xU öPõsk ußÝøh¯ JÎ÷¯¯õÚ xU öPõsk ußÝøh¯ JÎ÷¯¯õÚ xU öPõsk ußÝøh¯ JÎ÷¯¯õÚ xU öPõsk ußÝøh¯ JÎ÷¯¯õÚ 

E»P©õQ¯ ¤E»P©õQ¯ ¤E»P©õQ¯ ¤E»P©õQ¯ ¤ரரரர®©zø®©zø®©zø®©zøu AÝ£Â¨£uØPõP CÓ[Q u AÝ£Â¨£uØPõP CÓ[Q u AÝ£Â¨£uØPõP CÓ[Q u AÝ£Â¨£uØPõP CÓ[Q 

Á¢xÒÍÁºuõß. C[S AÝ£ÂUS® xUP•® Á¢xÒÍÁºuõß. C[S AÝ£ÂUS® xUP•® Á¢xÒÍÁºuõß. C[S AÝ£ÂUS® xUP•® Á¢xÒÍÁºuõß. C[S AÝ£ÂUS® xUP•® 

BÚ¢u©¯©õÚ AÝ£Á¢uõß. BÚ¢u©¯©õÚ £PÁõ÷Ú BÚ¢u©¯©õÚ AÝ£Á¢uõß. BÚ¢u©¯©õÚ £PÁõ÷Ú BÚ¢u©¯©õÚ AÝ£Á¢uõß. BÚ¢u©¯©õÚ £PÁõ÷Ú BÚ¢u©¯©õÚ AÝ£Á¢uõß. BÚ¢u©¯©õÚ £PÁõ÷Ú 

AuÝÒ BÚ¢uzøu AÝ£ÂUQÙº.AuÝÒ BÚ¢uzøu AÝ£ÂUQÙº.AuÝÒ BÚ¢uzøu AÝ£ÂUQÙº.AuÝÒ BÚ¢uzøu AÝ£ÂUQÙº.    

    

¯õº ¯õº ¯õº ¯õº தாதாதாதாß BÚ¢u ªßø©ø¯ (xUPzøu) AÝ£ÂUPz ß BÚ¢u ªßø©ø¯ (xUPzøu) AÝ£ÂUPz ß BÚ¢u ªßø©ø¯ (xUPzøu) AÝ£ÂUPz ß BÚ¢u ªßø©ø¯ (xUPzøu) AÝ£ÂUPz 

xoÁõº? GÁº §ºn©õÚ BÚ¢uÁiÁõP C¸UQxoÁõº? GÁº §ºn©õÚ BÚ¢uÁiÁõP C¸UQxoÁõº? GÁº §ºn©õÚ BÚ¢uÁiÁõP C¸UQxoÁõº? GÁº §ºn©õÚ BÚ¢uÁiÁõP C¸UQறாெராறாெராறாெராறாெரா, , , , 
அவரா	 தா� அவரா	 தா� அவரா	 தா� அவரா	 தா� ����i²®. GÁº {i²®. GÁº {i²®. GÁº {i²®. GÁº {ரான�தமயமாக ரான�தமயமாக ரான�தமயமாக ரான�தமயமாக 
(BÚ¢u©(BÚ¢u©(BÚ¢u©(BÚ¢u©�றவரா�றவரா�றவரா�றவராP) C¸UQP) C¸UQP) C¸UQP) C¸UQறாேராறாேராறாேராறாேரா, AÁº BÚ¢u©Ø, AÁº BÚ¢u©Ø, AÁº BÚ¢u©Ø, AÁº BÚ¢u©ØÓ Ó Ó Ó 

{ù»ø¯ AÝ£ÂUPz xo¢uõÀ, Aøu {ù»ø¯ AÝ£ÂUPz xo¢uõÀ, Aøu {ù»ø¯ AÝ£ÂUPz xo¢uõÀ, Aøu {ù»ø¯ AÝ£ÂUPz xo¢uõÀ, Aøu 

AÝ£ÂUP•i¯õx; BÚ¢uªßÔ AÈøÁ÷¯ AøhÁõº.AÝ£ÂUP•i¯õx; BÚ¢uªßÔ AÈøÁ÷¯ AøhÁõº.AÝ£ÂUP•i¯õx; BÚ¢uªßÔ AÈøÁ÷¯ AøhÁõº.AÝ£ÂUP•i¯õx; BÚ¢uªßÔ AÈøÁ÷¯ AøhÁõº.    

    

G¢u £»[SßÔ¯ÁàÀ Ehö»kUP •i²®? GÁº GÀ»õ G¢u £»[SßÔ¯ÁàÀ Ehö»kUP •i²®? GÁº GÀ»õ G¢u £»[SßÔ¯ÁàÀ Ehö»kUP •i²®? GÁº GÀ»õ G¢u £»[SßÔ¯ÁàÀ Ehö»kUP •i²®? GÁº GÀ»õ 

\\\\UvPÐ® {UvPÐ® {UvPÐ® {UvPÐ® {ரரரர®£¨ ö£®£¨ ö£®£¨ ö£®£¨ ö£�றவேரா�றவேரா�றவேரா�றவேரா, , , , அவரா	 அவரா	 அவரா	 அவரா	 uõß •i²®. uõß •i²®. uõß •i²®. uõß •i²®. 

£»[SßÔ¯Áß £»[SßÔ¯Áß £»[SßÔ¯Áß £»[SßÔ¯Áß \\\\Uv CÀ»õu£i¯õÀ EmUv CÀ»õu£i¯õÀ EmUv CÀ»õu£i¯õÀ EmUv CÀ»õu£i¯õÀ EmகாரகாரகாரகாரU Th U Th U Th U Th 

•i•i•i•iயாதவராகிவி�வா�யாதவராகிவி�வா�யாதவராகிவி�வா�யாதவராகிவி�வா�; ; ; ; \\\\Uv°À»õ©À Uv°À»õ©À Uv°À»õ©À Uv°À»õ©À 

AÈøÁ¯øhÁõº.AÈøÁ¯øhÁõº.AÈøÁ¯øhÁõº.AÈøÁ¯øhÁõº.    

    

யாரா	 யாரா	 யாரா	 யாரா	 AgbõÚzvÀ Em¦P•i²®? GÁº GÀ»õ AgbõÚzvÀ Em¦P•i²®? GÁº GÀ»õ AgbõÚzvÀ Em¦P•i²®? GÁº GÀ»õ AgbõÚzvÀ Em¦P•i²®? GÁº GÀ»õ 

bõÚ•® {bõÚ•® {bõÚ•® {bõÚ•® {ரரரர®£¨ ö£®£¨ ö£®£¨ ö£®£¨ ö£�றவேரா�றவேரா�றவேரா�றவேரா, , , , அவரா	 அவரா	 அவரா	 அவரா	 uõß •i²®. uõß •i²®. uõß •i²®. uõß •i²®. 
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AgbõÛ¯õP C¸¢uõÀ AgbõÚ©õQÓ C¸miÀ {ØPU AgbõÛ¯õP C¸¢uõÀ AgbõÚ©õQÓ C¸miÀ {ØPU AgbõÛ¯õP C¸¢uõÀ AgbõÚ©õQÓ C¸miÀ {ØPU AgbõÛ¯õP C¸¢uõÀ AgbõÚ©õQÓ C¸miÀ {ØPU 

Th •i¯õuTh •i¯õuTh •i¯õuTh •i¯õuவராவராவராவராP C¸¨£õº. AgbõÛ¯õP÷Á P C¸¨£õº. AgbõÛ¯õP÷Á P C¸¨£õº. AgbõÛ¯õP÷Á P C¸¨£õº. AgbõÛ¯õP÷Á 

C¸¢xöPõsk bõÚzvß EuÂ°À»õ©À C¸¢xöPõsk bõÚzvß EuÂ°À»õ©À C¸¢xöPõsk bõÚzvß EuÂ°À»õ©À C¸¢xöPõsk bõÚzvß EuÂ°À»õ©À 

AÈøÁ¯øhÁõº. bõÚzvß ÂùÍ¯õm÷h AÈøÁ¯øhÁõº. bõÚzvß ÂùÍ¯õm÷h AÈøÁ¯øhÁõº. bõÚzvß ÂùÍ¯õm÷h AÈøÁ¯øhÁõº. bõÚzvß ÂùÍ¯õm÷h 

AgbõÚ©õS®; ußÝÒ ußùÚ ©øÓzxU öPõÒÐu»õS®. AgbõÚ©õS®; ußÝÒ ußùÚ ©øÓzxU öPõÒÐu»õS®. AgbõÚ©õS®; ußÝÒ ußùÚ ©øÓzxU öPõÒÐu»õS®. AgbõÚ©õS®; ußÝÒ ußùÚ ©øÓzxU öPõÒÐu»õS®. 

\\\\Uv°ß ÂùÍ¯õm÷h £»ªßø©¯õS®; BÚ¢uzvß Uv°ß ÂùÍ¯õm÷h £»ªßø©¯õS®; BÚ¢uzvß Uv°ß ÂùÍ¯õm÷h £»ªßø©¯õS®; BÚ¢uzvß Uv°ß ÂùÍ¯õm÷h £»ªßø©¯õS®; BÚ¢uzvß 

ÂùÍ¯õm÷h BÚ¢uªßø©¯ÂùÍ¯õm÷h BÚ¢uªßø©¯ÂùÍ¯õm÷h BÚ¢uªßø©¯ÂùÍ¯õm÷h BÚ¢uªßø©¯õS®. ußÝÒ ußùÚ õS®. ußÝÒ ußùÚ õS®. ußÝÒ ußùÚ õS®. ußÝÒ ußùÚ 

©øÓzxUöPõÒÐuÀ BS®.©øÓzxUöPõÒÐuÀ BS®.©øÓzxUöPõÒÐuÀ BS®.©øÓzxUöPõÒÐuÀ BS®.    

    

ãÁß BÚ¢uzxhß ]›UQÙß. BÚ¢uzxhß AÊQÙß. ãÁß BÚ¢uzxhß ]›UQÙß. BÚ¢uzxhß AÊQÙß. ãÁß BÚ¢uzxhß ]›UQÙß. BÚ¢uzxhß AÊQÙß. ãÁß BÚ¢uzxhß ]›UQÙß. BÚ¢uzxhß AÊQÙß. 

Pspº ÂkQÙß. u÷©õ©¯©õÚ (C¸mhõÚ, AuõÁx Pspº ÂkQÙß. u÷©õ©¯©õÚ (C¸mhõÚ, AuõÁx Pspº ÂkQÙß. u÷©õ©¯©õÚ (C¸mhõÚ, AuõÁx Pspº ÂkQÙß. u÷©õ©¯©õÚ (C¸mhõÚ, AuõÁx 

÷÷÷÷\\\\õ®£ù»²® EÓUPzøu²® ysk®) BÚ¢uzvÀ õ®£ù»²® EÓUPzøu²® ysk®) BÚ¢uzvÀ õ®£ù»²® EÓUPzøu²® ysk®) BÚ¢uzvÀ õ®£ù»²® EÓUPzøu²® ysk®) BÚ¢uzvÀ 

JÎÂk£Áß ÷£õ», Pk® Pèh[PÍõ¾®, wJÎÂk£Áß ÷£õ», Pk® Pèh[PÍõ¾®, wJÎÂk£Áß ÷£õ», Pk® Pèh[PÍõ¾®, wJÎÂk£Áß ÷£õ», Pk® Pèh[PÍõ¾®, wவிரவிரவிரவிர©õÚ ©õÚ ©õÚ ©õÚ 

_P[PÍõ¾® E¢u¨£mk AÁß BÚ¢uzvÀ £Îa]kQÙß. _P[PÍõ¾® E¢u¨£mk AÁß BÚ¢uzvÀ £Îa]kQÙß. _P[PÍõ¾® E¢u¨£mk AÁß BÚ¢uzvÀ £Îa]kQÙß. _P[PÍõ¾® E¢u¨£mk AÁß BÚ¢uzvÀ £Îa]kQÙß. 

A¢u BÚ¢uzvß uõ©é (AuõÁA¢u BÚ¢uzvß uõ©é (AuõÁA¢u BÚ¢uzvß uõ©é (AuõÁA¢u BÚ¢uzvß uõ©é (AuõÁ� � � � ÷÷÷÷\\\\õ®£ù»²® õ®£ù»²® õ®£ù»²® õ®£ù»²® 

EÓEÓEÓEÓUPzøu²® ysk®) A®UPzøu²® ysk®) A®UPzøu²® ysk®) A®UPzøu²® ysk®) A®\\\\zøu •Êø©¯õP zøu •Êø©¯õP zøu •Êø©¯õP zøu •Êø©¯õP 

AÝ£Â¨£uØPõP  uõ©é ÁiÄöPõsk  uß Esø©¯õÚ AÝ£Â¨£uØPõP  uõ©é ÁiÄöPõsk  uß Esø©¯õÚ AÝ£Â¨£uØPõP  uõ©é ÁiÄöPõsk  uß Esø©¯õÚ AÝ£Â¨£uØPõP  uõ©é ÁiÄöPõsk  uß Esø©¯õÚ 

BÚ¢uzøu (BÚ¢u öBÚ¢uzøu (BÚ¢u öBÚ¢uzøu (BÚ¢u öBÚ¢uzøu (BÚ¢u ö\\\\õ¹£zøu) ©øÓzxU öPõÒQÙß.õ¹£zøu) ©øÓzxU öPõÒQÙß.õ¹£zøu) ©øÓzxU öPõÒQÙß.õ¹£zøu) ©øÓzxU öPõÒQÙß.    

    

C¢u ãÁÝøh¯ Gsn[PÍõQ¯, ""|õß A¢u•ÒÍÁß; C¢u ãÁÝøh¯ Gsn[PÍõQ¯, ""|õß A¢u•ÒÍÁß; C¢u ãÁÝøh¯ Gsn[PÍõQ¯, ""|õß A¢u•ÒÍÁß; C¢u ãÁÝøh¯ Gsn[PÍõQ¯, ""|õß A¢u•ÒÍÁß; 

\\\\Uv°À»õuÁß; £»[SßÔ¯Áß; xUPzvÀ EÇÀ£Áß'' Uv°À»õuÁß; £»[SßÔ¯Áß; xUPzvÀ EÇÀ£Áß'' Uv°À»õuÁß; £»[SßÔ¯Áß; xUPzvÀ EÇÀ£Áß'' Uv°À»õuÁß; £»[SßÔ¯Áß; xUPzvÀ EÇÀ£Áß'' 

CøÁPÎß Ai¨£øh AgbõÚ÷©. ""GßÝøh¯ CøÁPÎß Ai¨£øh AgbõÚ÷©. ""GßÝøh¯ CøÁPÎß Ai¨£øh AgbõÚ÷©. ""GßÝøh¯ CøÁPÎß Ai¨£øh AgbõÚ÷©. ""GßÝøh¯ 

•¯Ø]°àÀ, uÁzvàÀ, ©•¯Ø]°àÀ, uÁzvàÀ, ©•¯Ø]°àÀ, uÁzvàÀ, ©•¯Ø]°àÀ, uÁzvàÀ, ©ரரரரnzvnzvnzvnzvனானானானாÀ öÀ öÀ öÀ ö\\\\´¯ ´¯ ´¯ ´¯ 

÷Ási¯x,÷Ási¯x,÷Ási¯x,÷Ási¯x, AÔ¯÷Ási¯x, Aøh¯ ÷Ási¯x }. |õß  AÔ¯÷Ási¯x, Aøh¯ ÷Ási¯x }. |õß  AÔ¯÷Ási¯x, Aøh¯ ÷Ási¯x }. |õß  AÔ¯÷Ási¯x, Aøh¯ ÷Ási¯x }. |õß 

}¯À». EÚUS Gx |À»÷uõ GÚUS Ax |À»uÀ». GuàÀ }¯À». EÚUS Gx |À»÷uõ GÚUS Ax |À»uÀ». GuàÀ }¯À». EÚUS Gx |À»÷uõ GÚUS Ax |À»uÀ». GuàÀ }¯À». EÚUS Gx |À»÷uõ GÚUS Ax |À»uÀ». GuàÀ 

EÚUS »õ£÷©õ, AuàÀ GÚUS |èh÷©. EÚUS »õ£÷©õ, AuàÀ GÚUS |èh÷©. EÚUS »õ£÷©õ, AuàÀ GÚUS |èh÷©. EÚUS »õ£÷©õ, AuàÀ GÚUS |èh÷©. 

EßùÚUöPõßÙÀ |õß _P©õP C¸¨÷£ß. GßÝøh¯ EßùÚUöPõßÙÀ |õß _P©õP C¸¨÷£ß. GßÝøh¯ EßùÚUöPõßÙÀ |õß _P©õP C¸¨÷£ß. GßÝøh¯ EßùÚUöPõßÙÀ |õß _P©õP C¸¨÷£ß. GßÝøh¯ 
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xUPzvàÀ, |èhzvàÀ, ©xUPzvàÀ, |èhzvàÀ, ©xUPzvàÀ, |èhzvàÀ, ©xUPzvàÀ, |èhzvàÀ, ©ரண�தினா� ரண�தினா� ரண�தினா� ரண�தினா� EÚUS _P® EÚUS _P® EÚUS _P® EÚUS _P® 

QøhUS©õÖ öQøhUS©õÖ öQøhUS©õÖ öQøhUS©õÖ ö\\\\´²©ÍÄUS |õß éõzÂPß ´²©ÍÄUS |õß éõzÂPß ´²©ÍÄUS |õß éõzÂPß ´²©ÍÄUS |õß éõzÂPß 

(|Ø£s¦ªUPÁß) AÀ»ß'' GßÖ CÆÁõÖ ©ÚvÀ GÊ® (|Ø£s¦ªUPÁß) AÀ»ß'' GßÖ CÆÁõÖ ©ÚvÀ GÊ® (|Ø£s¦ªUPÁß) AÀ»ß'' GßÖ CÆÁõÖ ©ÚvÀ GÊ® (|Ø£s¦ªUPÁß) AÀ»ß'' GßÖ CÆÁõÖ ©ÚvÀ GÊ® 

Gsn[PÒ AGsn[PÒ AGsn[PÒ AGsn[PÒ AgbõÚzvß ÁiÁ÷©.gbõÚzvß ÁiÁ÷©.gbõÚzvß ÁiÁ÷©.gbõÚzvß ÁiÁ÷©.    

    

AP[AP[AP[AP[காரகாரகாரகார® (uõß GßQÓ Gsn®) uõß Cuß Âøu. ® (uõß GßQÓ Gsn®) uõß Cuß Âøu. ® (uõß GßQÓ Gsn®) uõß Cuß Âøu. ® (uõß GßQÓ Gsn®) uõß Cuß Âøu. 

AP[AP[AP[AP[காரகாரகாரகார® APßÙÀ AgbõÚzv¼¸¢x Âkuù». ® APßÙÀ AgbõÚzv¼¸¢x Âkuù». ® APßÙÀ AgbõÚzv¼¸¢x Âkuù». ® APßÙÀ AgbõÚzv¼¸¢x Âkuù». 

AgbõÚ® APßÙÀ xUPzv¼¸¢x Âkuù». "|õß AgbõÚ® APßÙÀ xUPzv¼¸¢x Âkuù». "|õß AgbõÚ® APßÙÀ xUPzv¼¸¢x Âkuù». "|õß AgbõÚ® APßÙÀ xUPzv¼¸¢x Âkuù». "|õß 

BÚ¢u©¯©õÚÁß; A¢u £BÚ¢u©¯©õÚÁß; A¢u £BÚ¢u©¯©õÚÁß; A¢u £BÚ¢u©¯©õÚÁß; A¢u £ரரரர©õz©õ÷Á |õß; J¸Á÷Ú; ©õz©õ÷Á |õß; J¸Á÷Ú; ©õz©õ÷Á |õß; J¸Á÷Ú; ©õz©õ÷Á |õß; J¸Á÷Ú; 

|õß A¢u©ØÓÁß; |õ÷Ú GÀ»õ®' GßÖ Enº¢x ãÁß |õß A¢u©ØÓÁß; |õ÷Ú GÀ»õ®' GßÖ Enº¢x ãÁß |õß A¢u©ØÓÁß; |õ÷Ú GÀ»õ®' GßÖ Enº¢x ãÁß |õß A¢u©ØÓÁß; |õ÷Ú GÀ»õ®' GßÖ Enº¢x ãÁß 

BÚ¢u©¯©õP BQÙß; BÚ¢u©õP÷Á BQÙß.BÚ¢u©¯©õP BQÙß; BÚ¢u©õP÷Á BQÙß.BÚ¢u©¯©õP BQÙß; BÚ¢u©õP÷Á BQÙß.BÚ¢u©¯©õP BQÙß; BÚ¢u©õP÷Á BQÙß.    

    

Cxuõß ÷©õñ®. •Uvö£ØÓ A¢Cxuõß ÷©õñ®. •Uvö£ØÓ A¢Cxuõß ÷©õñ®. •Uvö£ØÓ A¢Cxuõß ÷©õñ®. •Uvö£ØÓ A¢u ãÁß GÀ»õ u ãÁß GÀ»õ u ãÁß GÀ»õ u ãÁß GÀ»õ 

A~£Á[PùÍ²® AÝ£ÂUQÙß. GÀ»õ BÚ¢u[PùÍ²® A~£Á[PùÍ²® AÝ£ÂUQÙß. GÀ»õ BÚ¢u[PùÍ²® A~£Á[PùÍ²® AÝ£ÂUQÙß. GÀ»õ BÚ¢u[PùÍ²® A~£Á[PùÍ²® AÝ£ÂUQÙß. GÀ»õ BÚ¢u[PùÍ²® 

•iÂÀ»õ©À AÝ£ÂUS® AÁß, BÚ•iÂÀ»õ©À AÝ£ÂUS® AÁß, BÚ•iÂÀ»õ©À AÝ£ÂUS® AÁß, BÚ•iÂÀ»õ©À AÝ£ÂUS® AÁß, BÚ�த�த�த�த[PÒ [PÒ [PÒ [PÒ 

•iÄÖ®÷£õx AÁØÔß ¤›ÂàÀ Á¸¢xÁvÀù». •iÄÖ®÷£õx AÁØÔß ¤›ÂàÀ Á¸¢xÁvÀù». •iÄÖ®÷£õx AÁØÔß ¤›ÂàÀ Á¸¢xÁvÀù». •iÄÖ®÷£õx AÁØÔß ¤›ÂàÀ Á¸¢xÁvÀù». 

•iÄÒÍ A¢u BÚ¢u[PùÍ AÝ£ÂUS®÷£õx AÁß •iÄÒÍ A¢u BÚ¢u[PùÍ AÝ£ÂUS®÷£õx AÁß •iÄÒÍ A¢u BÚ¢u[PùÍ AÝ£ÂUS®÷£õx AÁß •iÄÒÍ A¢u BÚ¢u[PùÍ AÝ£ÂUS®÷£õx AÁß 

•iÁØÓ £•iÁØÓ £•iÁØÓ £•iÁØÓ £ரரரர©õz©õÂhª¸¢x ¤›ÁvÀù». AÁß J¸ÁàP ©õz©õÂhª¸¢x ¤›ÁvÀù». AÁß J¸ÁàP ©õz©õÂhª¸¢x ¤›ÁvÀù». AÁß J¸ÁàP ©õz©õÂhª¸¢x ¤›ÁvÀù». AÁß J¸ÁàP 

C¸UQÙß; £»ÁõPÄ® C¸UQÙß. ¤Ó¨¤À»õu AÁß C¸UQÙß; £»ÁõPÄ® C¸UQÙß. ¤Ó¨¤À»õu AÁß C¸UQÙß; £»ÁõPÄ® C¸UQÙß. ¤Ó¨¤À»õu AÁß C¸UQÙß; £»ÁõPÄ® C¸UQÙß. ¤Ó¨¤À»õu AÁß 

¤Ó¨£Áß ÷£õÀ ¤Ó¢uõ¤Ó¨£Áß ÷£õÀ ¤Ó¢uõ¤Ó¨£Áß ÷£õÀ ¤Ó¢uõ¤Ó¨£Áß ÷£õÀ ¤Ó¢uõ� � � � ¤Ó¨£vÀù». P¤Ó¨£vÀù». P¤Ó¨£vÀù». P¤Ó¨£vÀù». Pmks£vÀù». mks£vÀù». mks£vÀù». mks£vÀù». 

AÁÝUS¨ ¤Ó¨¤Àù». AÁß "|õß Bz©õÂßPAÁÝUS¨ ¤Ó¨¤Àù». AÁß "|õß Bz©õÂßPAÁÝUS¨ ¤Ó¨¤Àù». AÁß "|õß Bz©õÂßPAÁÝUS¨ ¤Ó¨¤Àù». AÁß "|õß Bz©õÂßP� � � � 
Bz©õøÁU öPõsk Bz©õøÁ¨ ¤Bz©õøÁU öPõsk Bz©õøÁ¨ ¤Bz©õøÁU öPõsk Bz©õøÁ¨ ¤Bz©õøÁU öPõsk Bz©õøÁ¨ ¤ரகாரகாரகாரகா\\\\¨£kzxQ÷Óß' ¨£kzxQ÷Óß' ¨£kzxQ÷Óß' ¨£kzxQ÷Óß' 

GßÓ bõÚzvàÀ G¨÷£õx® •UuàP÷Á GßÓ bõÚzvàÀ G¨÷£õx® •UuàP÷Á GßÓ bõÚzvàÀ G¨÷£õx® •UuàP÷Á GßÓ bõÚzvàÀ G¨÷£õx® •UuàP÷Á 

(Âkuù»¯øh¢uÁàP÷Á) ÂùÍ¯õkQÙß.(Âkuù»¯øh¢uÁàP÷Á) ÂùÍ¯õkQÙß.(Âkuù»¯øh¢uÁàP÷Á) ÂùÍ¯õkQÙß.(Âkuù»¯øh¢uÁàP÷Á) ÂùÍ¯õkQÙß.    
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BÚ¢uzvß ¦uÀÁºP÷Í! C¢u E»P® ÂùÍ¯õmiØPõP÷Á. BÚ¢uzvß ¦uÀÁºP÷Í! C¢u E»P® ÂùÍ¯õmiØPõP÷Á. BÚ¢uzvß ¦uÀÁºP÷Í! C¢u E»P® ÂùÍ¯õmiØPõP÷Á. BÚ¢uzvß ¦uÀÁºP÷Í! C¢u E»P® ÂùÍ¯õmiØPõP÷Á. 

Cx BÚ¢uzøu¨ ö£ÖÁuØPõP ÂùÍ¯õmk©¯©õP EÒÍx Cx BÚ¢uzøu¨ ö£ÖÁuØPõP ÂùÍ¯õmk©¯©õP EÒÍx Cx BÚ¢uzøu¨ ö£ÖÁuØPõP ÂùÍ¯õmk©¯©õP EÒÍx Cx BÚ¢uzøu¨ ö£ÖÁuØPõP ÂùÍ¯õmk©¯©õP EÒÍx 

GßÖ Enº¢x ÂùÍGßÖ Enº¢x ÂùÍGßÖ Enº¢x ÂùÍGßÖ Enº¢x ÂùÍயா��ராயா��ராயா��ராயா��ராP. AÝ£ÁzvØS›P. AÝ£ÁzvØS›P. AÝ£ÁzvØS›P. AÝ£ÁzvØS›¯ J¯ J¯ J¯ Jேர ேர ேர ேர 
ö£õ¸ÍõÚ £PÁõùÚ GÀ»õ¨ ö£õ¸mPÎ¾® Psk ö£õ¸ÍõÚ £PÁõùÚ GÀ»õ¨ ö£õ¸mPÎ¾® Psk ö£õ¸ÍõÚ £PÁõùÚ GÀ»õ¨ ö£õ¸mPÎ¾® Psk ö£õ¸ÍõÚ £PÁõùÚ GÀ»õ¨ ö£õ¸mPÎ¾® Psk 

A~£Â¨¥A~£Â¨¥A~£Â¨¥A~£Â¨¥ராராராராP.P.P.P.    
    

£PÁõàÀ Ezu£PÁõàÀ Ezu£PÁõàÀ Ezu£PÁõàÀ Ezuரவிரவிரவிரவிh¨£mk BÚ¢uzøu |õß h¨£mk BÚ¢uzøu |õß h¨£mk BÚ¢uzøu |õß h¨£mk BÚ¢uzøu |õß 

GkzxGkzxGkzxGkzxைர�கிேற�ைர�கிேற�ைர�கிேற�ைர�கிேற�. BÚ¢uzvß ¦uÀÁºP÷Í! C¸ùÍ . BÚ¢uzvß ¦uÀÁºP÷Í! C¸ùÍ . BÚ¢uzvß ¦uÀÁºP÷Í! C¸ùÍ . BÚ¢uzvß ¦uÀÁºP÷Í! C¸ùÍ 

APØÔ BÚ¢u® JÎÂhmk®.APØÔ BÚ¢u® JÎÂhmk®.APØÔ BÚ¢u® JÎÂhmk®.APØÔ BÚ¢u® JÎÂhmk®.    

 

�றி��க�: 

1 இ	�� எ�ப� ��தி உ�பட �ல�க���� 
�ல�ப�வ�. இ�லாத� எ�ப� க�பைன��� 
எ�டாத ெபா	�. 

2 இ � ! அரவி$த% நி%��ண பிர�மேம ஸ�ண 
பிர�மமாக வ+ெவ��பைத� �றி�பி�கிறா%. 

3 �ண க� என�ப�பைவ ,	-+யி� 
/யாபி�தி	��� ஸ�வ�ண�, ரேஜா�ண�, 

தேமா�ண� ஆகிய 2��ண க�. 

4 வி�ைய எ�ப� அறி3 - உ�ளைத உ�ளப+ 
கா5ப�. அவி�ைய எ�ப� அறிவி�ைம - 

இ�லாதைத இ	�பதாக உண%வ��, இ	�பைத� 
தவறாக� கா5ப�� ஆ��. 
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5 ஞானமாகிய ஆ
மாவி� அ��பைடயி�ேம� 
நாம�க�� உ�வ�க�� பிரகாசி�கி�றன எ�ப  
ெபா�". 

6 # அரவி$த& இ$த இட
தி� ’அ�னமயமான’ 
உ�வ�, ’அ�னமயமான’ ந� அறிவி� 
ெவளி�ப*கிற  எ�ற ெசா+கைள 
உபேயாகி�கிறா&. அ�னமய� எ�ப  உணைவேய 
பிரதானமாக� ெகா-ட அ��பைடயான ெபௗதீக 
உடைல� (அ�னமயேகாச�) 1றி�1�. 

 


