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சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் அ ளிய 
பிரபந்த வைக ல்கள் 

1. பி ாடன நவமணி மாைல 
 
    நங்குற்றந் தீர்க்கும் பழமைல நாதர்க்கு நற்ப ெகாண் 
    டங்குற்  ெமன் கில் ேபாக்கினள்ெவற்றைர யாகியந்ேத 
    விங்குற் றைனெயன ெவம்ெப  மானிவ் வி நிலத்திற் 
    றங்குற்றம் பார்க்கு மவ ள ேராெவனத் தாழ்ந்தனேள.  1 
 
    குன்றா குன் ைடயா னிலாதெவண் ேகாவணத்தான் 
    றன்றா மைரக்ைக விரன் ன்  காட் த் தனங்குறித்  
    நன்றாக வித்தைன பிச்ைச ண் ேடாெசான் தலா 
    ெயன்றா னிரண்டத் தைன ள ேகா ெயன் றிட்டனேள.  2 
 
    இப்பாத் திரந்தைல கீழாப் பி த்தைன ெயன்ைன னந் 
    தப்பாப் ப ெகாண் டறிந்திைல ேயாெவனத் தாழ்குழலாள் 
    ெசப்பார் பைண ைல யாய்நிலத் ேதப  சிந்தியிட்டா 
    ெயப்பாத் திரத்தி  மிட்டறி யாய்ெகான் ன் ெனன்றனேர.  3 
 
    ேவட்டன மா ைக தாழ்த்திட மா  ெவற்பர்ப  
    ேயாட் ைன நீெதாட லாேமா ெவன ைம ந்ெதாடலாம் 
    ட் னில் யாெனன ேவயவர் தாமி  ேவண் ைவெகால் 
    யாட் னின் பாெலன ல  மாெமன்ப ெதன்றனேர.  4 
 
    மாண்ட ெவ ம்பணி ேகாலெமா ேடப  வாங்கி தற் 
    கீண்  வ  குன் ைட யீ ைம யான்மிடற்றி 
    னீண்ட கி த் தாதைன ேவெனன்  நீர்தைலையத் 
    தீண்ட ம  ப ப்பாத் திரெமன் சிாிக்கின்றேத.  5 
 
    வாேனார் ெகா நின் ப ப்பாத் திரத்ைத வைனந்த நீ 
    தாேன ெவனச்சக் கரந்தான் சுழற்றத் தகுங்குயத்தி 
    யாேனார் குயவன்ெமய் ெயன்ேற குன் றிைறயியம்ப 
    நாேனா ெவா சிற் றிைடச்சிெயன் றாளந் ந தேல.  6 
 
    பங்கய மன்ன விழியார் குன்றர் பாத்திரத்தி 
    லங்ைகயி ைலய ெமா வண்  ழநல் ைகயெவன 
    ெவங்ைகயில் வந்த ெதமதாக ேலவழக் ெகன் ெசட்  
    மங்ைகயர் தங்கட் கி ங்கூ ட ட ைவத்தனேர.  7 



 
    நீ க்குத் தக்க சைடயார் குன்றச் ேந ங்க 
    க்குட் பிச்ைசெயன் ற்ேறா ண் டாயி ைரமிெனன 
    வா க்குத் தக்க ைலயா ரதற்குளர் மற்ெறா வர் 
    யா க்குக் கிட்  ம ேசா  நீர்ெகா  ெமன்றனேர.  8 
 
    ழங்குந் ெயா  பிச்ைசெயன் ேற  குன்றர்வரச் 
    சழங்கு ைல தி யாெளன் ப ெயனத் தம்மைனயில் 
    வழங்கு மனெமன் றனர் றம் ேபாந்  வளர் ைலயாள் 
    வி ங்கு மனம்பகற் ேபா ெகாள் வாெயன்  ேவண் னேள.  9 
 
    சிறப் ப் பாயிரம் 
 
    பிச்சா டனநவ ரத்தின மாைலையப் பீ ெபறத் 
    ைதச்சான் ைறமங் கல ைற சீவ தயாபரணம் 
    ெபாய்ச்சார் பதைன ெயாழிக்குஞ் ெச ம்  ர்ப் னித 
    னற்சார்  சார்ந்த சிவப்பிர காச நவமணிேய.  10 
 
    தி ச்சிற்றம்பலம் - 
    பி ாடன நவமணி மாைல ற்றிற்  
    ----------------------- 
 

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் அ ளிய 
2. இட்ட ங்க நிரஞ்சன மாைல 

 
    கட்டைளக் க த் ைற 
 
    நிரஞ்சன சூனிய நிட்கள மாகியந் நிட்களத்தின் 
    வ ஞ்சிவ சித் ச்சின் னாதவிந் க்கைள மன்னிெயான்றா 
    ய ஞ்சுட ராயக ராதிப் பிரணவ மாகிநின்  
    த ஞ்சகம் யா ெமன் ைகயா லயத்திற் றனி தேல.  1 
 
    கு வாகி த்த  விற்கிாி யாதிகள் ெகாண்ெடா ன் 
    ற வாய் மலெமாழித் தாவிகண் வங்க மாவ ளி 
    ெயா வா  தான் தன் ப்ெபா  ளாகி வந் நிற்குந் 
    தி வா  ெமன்ைகத் தவிசிைட ேம ஞ் சிவ ங்கேம.  2 
 
    என்ைன யறித னிைனயறி கின்ற வியல்பெதன்னா 



    ன்ைன ெயைனவிட் டறிவான் ெறாடர்த ெலா வனிழ 
    றன்ைன ய யின் மிதிப்பான் ெறாட ந் தைகைமத்தன்ேறா 
    ெபான்ைன நிகர்ெசஞ் சைடக்கற்ைற ெயன்ைகப் ராந்தகேன.  3 
 
    தன்ெபா  ெளன்ப நிைனப்பிறர் தம்ெபா  டாவரமா 
    ெமன்ப னறிந்  யிர்க்ேக ளி ப்ப  ேமதிலர்ெமய்ப் 
    ன் ணர் ெவஃகு மடமாதி னின்னிற் றந்திாி  
    மன்ப  ெமன்பவம் ேபாேமெயன் னங்ைக யமர்ந்தவேன.  4 
 
    அங்ைகயி ெனல்  ெயனவந்ெத னங்ைக யமர்ந்தவிளந் 
    திங்களங் கண்ணி நிைனயன்றிப் ேபாய்ப்பிற ெதய்வந்ெதாழல் 
    ெகாங்கவிழ் ந் ணர்க் கற்பக நீழற் கு னிந்  
    ெபாங்ெகாி ெவந்நிர யத்  ப்பப் ெபா ந் வேத.  5 
 
    சித்  நிரஞ்சனத் ச்சூனி யத் ச் ெசய ைரதீர் 
    நித்த வநாதி சரணன் சரணனந் நிட்களத்ேத 
    யத்தனி மா ங்க மாதியி னானயிக் காதிகளாய் 
    ெமய்த்த ைனெயன்  நீங்ேகென னங்ைக விடாதவேன.  6 
 
    கண்ணி ரவி ெசவியிற் றிைசநின் க த்தின்மதி 
    ெயாண் த ற்கனல் வா த ரத்தி யிர்ப்பில்வளி 
    வண்ண வ யிற் வியிந் திரனயன் மால் யத்தி 
    லண்ணல் வதனத் தரன்ேறான்  ெமன்ைக யமர்ந்தவேன.  7 
 
    காயங் கரணநற் பாவ மறிபவன்¢காணறி  
    ேஞயங்க ளாகி தன  றி னினக்கயேல 
    யாயிங் ெகா ெபா  ளர்ப்பிப்ப ெலன்ப தவிச்ைசயன்ேறா 
    பா ஞ் சினவிைட ெயான்  ெமன்ைகப் பரஞ்சுடேர.  8 
 
    சத்தங்க ங்கங்க ளாேய நிகழ்ந்த  சத்திபத்தி 
    சித்திங் கைடந்த  ைக க வர்ப்பித ேசடங்களாய் 
    ெமத்தன் றிலங்குநின் னானந்த ேமெயன் விழிகளிப்பக் 
    ைகத்தங்கு ெசம்ெபா  ேளய ள் காட் ங் கைறக்கண்டேன.  9 
 
    வான்குறித் ெதய் ங் கைண திக் ேகநிற்கும் வாெனனேவ 
    யான்குறித் ெதய்தப் குமறி வின்க ணி த்திகண்டாய் 
    கூன்குறித் திங்கட் சைடயாய் மகரக் குைழதட  
    மான்குறிக் குங்க ைமபங்கேன ெயன்ைகம் மாணிக்கேம.  10 



 
    பிரம ந் தா  மயலென¢ ற ச்சிக்கும் ேபதநிைல 
    த மம் மயலற நானாகி நின்றைன தான்சிவெமன் 
    ற ைம விைனயி லேபதம் காம ல ச்சிக்குமா 
    றி ைம வ ெகாண் ற்றாெய னங்ைக யிைறயவேன.  11 
 
    ேகாலந் த ம  நாப்பண் வி த்தநற் ேகா கமா 
    ஞாலங் க த ங் ேகாளகந் தம்மி னயந்த ேயன் 
    சீலங் ெகா ம  ளாசார மாதி திகழ்ந் நிற்கு 
    லங் கரணங் கலந்தங்ைக ேமவிய க்கண்ணேன.  12 
 
    மண் ம் ன ஞ் சு ெச ந் தீ ம் வளி மகல் 
    விண் ம் பைடத்  விைளயா க் காக விழியிரண்  
    நண் ங் க மணி ெயான்ெறன ேவபவ நாச றக் 
    கண் ங் க த் ங் கலந் நின்றாெயன் ைகக்கண் தேல.  13 
 
    நாக ெமன ம்பின் ேகாக ெமன ெமய்ஞ் ஞானத்தினாற் 
    ேசாக ெமன ஞ் ெசா மறி யாைம ெதாைலத்ெதா நீ 
    யாக  நிைறந் நின் றாய்நல் ல ட்கடேல 
    பாக ெமா ெபண் கு யாகு ெமன்ைகப் பரஞ்சுடேர.  14 
 
    ஒன்றிரண் டாயைவ பற்பல வாகி தித்த ைற 
    ெசன்றிரண் டாகிப்பின் ெனான்றாகி நிற்குஞ் சிவெமாடங்க 
    ெமன்றிரண் டாக ைரப்பார் நினதிய ெலய்திலர்காண் 
    மின்றிரண் டாலன்ன ேமனிய ேனெயன்ைக வித்தகேன.  15 
 
    உறங்கு  ெமன் றங் காநிற் பவாிைலேயாங் ெகாளியாய்ப் 
    பிறங்கு ைனயைடந் ேதாெமன் றி ப்ப  ேபைதைமகா 
    ணிறங்குணி ேபால ெவைனக்ெகாண்  நின்ற நிைலயினின்  
    றம்பக ெமான்  மிலாெதன்ைக ேம ம் ராந்தகேன.  16 
 
    குரவிற் குத  டல்சரத் திற்குக் ெகா த்த  
    தி விற் றிக  நினக்ேக த மனஞ் ேசயாிக்கட் 
    ெபா விற் வ மடமாதர் தம்மிைடப் ேபாக்கு ெமன் 
    க விற் ெகாழி ள ேதாகர பீடத்ெதங் கண் தேல.  17 
 
 
    யி ம் ேபாகி  நிற்கி ம் ழி ஞ் ெசால் ெமான் 



    றயி ங் காணி ங் ேகட்பி ம் வாழி  மல்லெலா  
    பயி ஞ் ேசாாி ந் ேதறி  நீக்கி ம் பற்றி ம்ெபாய் 
    குயி ஞ் ேசாம்பி  நிற்கட ேவெனன்ைகக் ெகாற்றவேன.  18 
 
    ஓ ந் தன ம் க ம் பழி  யர்விழி ங் 
    ேக ந் தி  ம த ம் ற்ைக ங் ேகள்பைக ம் 
    ங் கு  மகளீ  மன்ைன ம் ேவறறேவ 
    நா ங் க த்  வ ேமா ெவனக்ெகன்ைகந் நாயகேம.  19 
 
    பா  மவ ெமாண் பாட் மப் பாடப் ப பவ  
    நா  மளவினி னீயன்றி ேவறிைல நான் கன்மா 
    ேற  ம ம ந் ேதய  ேதயிளந் திங்கண் கிழ் 
    சூ  மணிவிளக் ேககர பீடத்திற் யவேன.  20 
 
    இல்லாள் தல்வ ரைனதந்ைத ெபான்மண் ணிைடவிைழ  
    ெசல்லா ம  மயறீர்ந்  நின்கழல் ேசர்ந் னக்ேக 
    ெயல்லா த நற் சித்தத் ைறகுைவ ெயன்ைக ள்ளாய் 
    நல்லார் கழ்த  மாசார ங்கெமன் னாம ற்ேற.  21 
 
    பழியாம் பிறர்தம் ெபா ண்மைன ேவட்ைக பரெதய்வேமா 
    ெடாழியா வ ட  மட்டா வரண வந் ெகாண்ேட 
    யழியா ய நற் த்தி ெய ங்ைக யமர்ைவகண்டாய் 
    ெமாழியா வ ங்கு  ங்ெமன் ேறெயன்ைக ன்னவேன.  22 
 
    விடயங் களினண்ணி யாெனன ெதன்  மிைகெயா வி 
    யைட ம் லனினக் காக்குந் தவிரகங் காரப்ெபய 
    ைடயங் கரமிைச நற்சிவ ங்கெமன் ற்றைனகாண் 
    ைடயம் பிைகெயா டமர்வாெய னங்ைகப் ராந்தகேன.  23 
 
    நில்லா தியங்கும் வளிெயா  கூ  நிைலயழிந்ேத 
    ல்லா விடயத் தலமர னீங்கு  ெபாய்யிெனறி 
    ெசல்லா ெதாளிர்நன் மனத்ேத யி த்திெயன் ெசங்ைக ள்ளாய் 
    கல்லா ரறிவ ஞ் சங்கம நாமங் கைடப்பி த்ேத.  24 
 
    உடம்  சதிபதி தானாய் விடயங்க ண் ழலா 
    தடங்கு சதிெயா  தானாகி நீபதி யாக ைனத் 
    ெதாடர்ந்  க நன் ஞானக் காத்திைட ேதான் ைவமால் 
    கடந்  வ பிர சாதெமன் ேறெயன்ைகக் கண் தேல.  25 



 
    யானா ர ைம சிவேன யிைறெயன் றி ப்ப ேபாய் 
    நீநா ெனனப்ப ம் ேபத மிலாைம ெநறி த  
    மானா யர்ந்தசற் பாவத்  மா ங்க மாகிநின்றாய் 
    வானா டாியவ ேனகர பீடத்  மாணிக்கேம.  26 
 
    உலகிய றன்ைன ெயா வா  பற்  ளத்ெதாளியா 
    யிலகிய நின்ைனத் ெதாிப்ப ெதா வற் ெகௗ¤ ெகாேலா 
    சிைலகவர் ைகயில் விளங்காய் பி த்தல் ெச மவர்யார் 
    விலகுதிண் ேடாளணி ெகாண்டவ ேனெயன்ைக வித்தகேன.  27 
 
    ஆனந்த வாாிதி யாகிய நீைக யமர்ந்தி ப்ப 
    நானந்  தீவிட யந்ேத ச் ெசன் ண்  ைநந்தழிதல் 
    வானந் த தங் கரத்ேத யி ப்பைத மாற்றிய ந் 
    தீநஞ் ச ந் த லன்ேறா நிரஞ்சன சின்மயேன.  28 
 
    உ வஞ சுைவநிைற வாகிய ன்  வந் ெகாண்  
    ம வங்க ள்ள வக லா ள்ள வா நின்றா 
    ய வன் வன் ற  வன்றி யறி வாய்க் 
    க வன் லகம் பைடத்தா ெமன் ைகக்கைறக் கண்டேன.  29 
 
    விள்ேளன் சிறிய ாினம்ெபாி ேயாைர வி ம்பிெயன்  
    நற்ேளன் பிறர்மைனப் ேபாக்ெகாழி ேயன்ெமய்ந் ந ந ங்க 
    ள்ேளன் றி வ  நீழ  ெலன்ெனஞ் சு கிைநேயன் 
    ள்ேளன் ெறா ம் ெச ேயெனன்ெசய் ேகெனன்ைகத் யவேன.  30 
 
    அழி ம் ெபா ள்ெகா த் ேதசங் கமத்திற் கழிவில்ெபா ள் 
    பழி ம் பவ  மிலாெதய்த லா ம் பயனிலவாய்க் 
    கழி ம் ப ெந  நாணீத் த தங் கம குத்ேதற் 
    ெகாழி ம் பவ ள ேதாகர பீடத் ைறபவேன.  31 
 
    நிரஞ்சன மாைல ற்றிற்  
    --------------------------- 
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3. இட்ட ங்க ைகத்தல மாைல 

 
    ஒ விகற்ப எ ைகக் க நிைலத் ைற 
 
    ன்ன மாலய னிந்திர னமரர்கண் னிவர் 
    பன்  மாரணம் ேபாற் தற் காியநம் பரமன் 
    மின்  லாவிய சடாடவிக் கட ள் ற் றி ப்ப 
    ெவன்ன மாதவஞ் ெசய்தேதா ெவன ைகத் தலேம.  1 
 
    அன்ன மா ம்ெவண் பிைறம ப் ேபனெமன் றா  
    ன்ன நான் க னாரணன் ேறட  தல்வன் 
    பின்  வார்சைடப் ெப ந்தைக பீடமாக் ேகாடற் 
    ெகன்ன மாதவஞ் ெசய்தேதா ெவன ைகத் தலேம.  2 
 
    தன்ைன ேமவிவந் தைன ாி பவன்ெசய ற ப்பா 
    ன்னி ேமல்வ ம் ெவந்திறற் கூற்றிைன ைதத்த 
    மன்  மாலயற் காியவன் வந் ற் றி ப்ப 
    ெவன்ன மாதவஞ் ெசய்தேதா ெவன ைகத் தலேம.  3 
 
    தன்ைன ேநர்வட காசிெதன் கயிைலேக தார 
    மன்ன வார்வய லம்பல நமன்றமர் வராமற் 
    கன்னன் மாமதற் ெற ம்விழிக் கட ள் ற் றி ப்ப 
    ெவன்ன மாதவஞ் ெசய்தேதா ெவன ைகத் தலேம.  4 
 
    கன்ன லார  தி ஞ்சுைவ த வதாய்க் காண்பா 
    ன்  மாலயற் காியதா ெமா மைல ச்சி 
    மன்  ேமார்பவப் பிணிம ந் ெதௗ¤ வந் தி ப்ப 
    ெவன்ன மாதவஞ் ெசய்தேதா ெவன ைகத் தலேம.  5 
 
    அன்ைன யாகியின் யிர்க்குயி ராம  ளாளன 
    ெபான்  மார  மணி மா ர த ம் ேபால்வான் 
    றன்ைன நாெடா ங் கண் கண் களிப்பதாச் சார்தற் 
    ெகன்ன மாதவஞ் ெசய்தேதா ெவன ைகத் தலேம.  6 
 
    அன்ன ர்பவன் த ேயா ரபயெமன் றைடய 
    ன்ன மால ண் டவர் யர் கைளந்த ண் தல்வன் 
    மின்  மாம  வல ைட ரன் ற் றி ப்ப 



    ெவன்ன மாதவஞ் ெசய்தேதா ெவன ைகத் தலேம.  7 
 
    பன்  மாமைற தமிழினாற் பா நம் பிக்குப் 
    ெபான்  மாைட  மணிக  ர்தி ம் ெபா  
    மின்  மீபவ ன ளினான் ேமவி ற் றி ப்ப 
    ெவன்ன மாதவஞ் ெசய்தேதா ெவன ைகத் தலேம.  8 
 
    பின் ம் வார்திைரக் கட ன் ழ்ந் தமிழ்ைகயிற் பி ப்ப 
    ன்ன ேமார் ைண யகப்ப  ைறைமேபாற் பிறப்பி 
    னின்னல் கூர்ெபா  ெதம்பிரான் வந் ற் றி ப்ப 
    ெவன்ன மாதவஞ் ெசய்தேதா ெவன ைகத் தலேம.  9 
 
    தன்ைன ேயார்ெபா  திைறஞ்சுவான் க தியித்தைரேமன் 
    மன்  மாலயம் யாண் ள ெதனவல மராமற் 
    ெபான்ன வாமலர்ச் சைட ைடப் னிதன் ற் றி ப்ப 
    ெவன்ன மாதவஞ் ெசய்தேதா ெவன ைகத் தலேம.  10 
 
    ைகத்தல மாைல ற்றிற்  
    ------------------ 
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4. இட்ட ங்க அபிேடக மாைல 

 
    பன்னி சீர்க் கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம் 
 
        பந்தம  மரர்மி டர் பவ த் திரர்கெளா  
              பதிெனா வர் மிளிர்பீடேமற் 
    ப யிைல ையவைகபி ப மீசர் தாநிதம் 
              பத்திெலண் வித்ைதயிைறவர் 
    சந்த  ேகா கத் ைதங்கைலகள் சத்திசா 
              தாக்கியம் ர்த்திவதனந் 
        தட்டற்ற வட்டத்தி ெலாட்டற்ற சிற்சத்தி 
              தா ற்ற நா த்திேல 
    நந்தலற வ ேகாள கந்திகழ் சிதம்பர 
              நற்சிைகயி னிற்சூனிய 
        நட்டமற வைமகின்ற விட்டவ  ெவா நின்ற 
              ஞானமய ேமானந ேவா 
    டந்தமற ந் பர மானந்த நீநந்த 
              வபிேடக மா ய ேள 



        யறி ற்ெற னங்ைகமலர் ெசறி ற்ற மர்ந்தவிைற 
              யபிேடக மா ய ேள.  1 
 
    நாடாிய சத்திேயா சாதத் ம் வாமத்  
              நன்றா மேகாரத்தி  
        நைவயற்ற டத்  மாகமெமா ரவ்ைவந்  
              நல்கியீ சானத்திேல 
    பீ த  ெமட் ைற தந்தவற் றிைடநீெசால் 
              ெப ைமெப  ம ைமவிதியிற் 
        ேபசாிய ைசசிவ ேகாசாிெய னப் ாிதல் 
              ெபற்றிேலன் மற்ற யேனன் 
    ேவ வர்கு லத்தைலவன் ெமய்யன்  ண் ேலன் 
              ேவட்ெடா வர் மாட்ட ளினான் 
        மீக்ெகாெளா  ைடெயாப்  ேநாக்கிைவத் தைனசாற்றின் 
              ேவண்டல்ேவண் டாைமயிைலயா 
    லா நின் பால்ேவ  பாெடான்றி லாைமயா 
              லபிேடக மா ய ேள 
        யறி ற்ெற னங்ைகமலர் ெசறி ற்ற மர்ந்தவிைற 
              யபிேடக மா ய ேள.  2 
 
    நவிற்றல  மிதயமிளிர் கண்டநா வ வ 
              ந பிர மப் ைழெய  
        நல் டத் தகராதி கிாியாதி மன தல 
              நண்ணிய ைமம் வைக 
    யிவற்றிெலாவ் ெவான்றகல நின்றவிட யங்கெளதிர் 
              வின்றிச்சி வாகாரமா 
        ெயதி நன ஞ்ேசாக ெமன் பா வித்த  
              ெமன்கன  ஞா ெவாேட 
    வப்பறி  ேஞயெமன ற்ற ப வித்தி  
              ெமாண்சு த் தி ஞானேம 
        ெயாளிர் ாிய ந்திைளத் யர்சிவா னந்த கர் 
              மதீ த மாகுநல் 
    லவத்ைதகள் கடந்தவற் றப் றப் ப மமல 
              னபிேடக மா ய ேள 
        யறி ற்ெற னங்ைகமலர் ெசறி ற்ற மர்ந்தவிைற 
              யபிேடக மா ய ேள.  3 
 
    ஒ வேனார் ெபா ளிலாற் குற் தவி ளம்வியந் 
              ேதாைகெப  மன்றி ைடைம 
        த றா வைமயத்தி தவி ந் தன்னிடத் 
              ள்ளதிற் ெபாிதளிக்கும் 



    ெபா ளதா யி மதனி னினியதா யி மவன் 
              ந்திமகிழ் ற்றி வனால் 
        னல்வி த் தி யி னிற் ணாி யிற்ெப கு 
              ண்ணியத் ெதய்வநதிதான் 
    ம வலா னீர்வி ப் பிைலநினக் ெகா திவைல 
              மற்ெறன்  யிற்ெறறிப்பின் 
        ைவப்பன்வா னத்திெனன ெவத்திறத் தா நிைன 
              மக்கணிைன ற் ய்ந்திட 
    வ ளினான் னம்விதித் தவனாத லான்மகிழ்ந் 
              தபிேடக மா ய ேள 
        யறி ற்ெற னங்ைகமலர் ெசறி ற்ற மர்ந்தவிைற 
              யபிேடக மா ய ேள.  4 
 
    க கிச்சி வந்தக  வ கிப்ெபா ந்தமிளிர் 
              களம்வாழ்  ேமவவணிவாய் 
        கட ற்சி றந்தநிற ட ற்றி ந் மணி 
              கதிர்ேபால ேவ ெந மா 
    ெலா கட்கி ைசந்தவ  யி கட்கி ணங்கவற 
              ைடயார்  ேனா வ வா 
        லகத்ைத ெவன்றமன மிலகுற்ற மன்றினிைட 
              ைமகாண வாடல் ாிவாய் 
    ம கற்ெப ம்பதியி ெலா கற்ப ணங்குெதாழ 
              மணவாள னாவி தவா 
        மயிைலக்க ெணன்பி யிர் பயில் ற்ெற ந் வர 
              வ வாெய னா னைழயா 
    வ கர்க்க ணங்குத  கர்க்கு கந்தவர 
              னபிேடக மா ய ேள 
        யறி ற்ெற னங்ைகமலர் ெசறி ற்ற மர்ந்தவிைற 
              யபிேடக மா ய ேள.  5 
 
    ஓைகம  கு வாைண விக்கு மாைண  
              யர் ரா தனசாிதேமா 
        ெடாக்குநைட வ விக்கு வைம ந் தன்மகைன 
              ெயாண்சுவத் திகேமற்  
    ேசாகம  ம மயஞ் ெசய்தைமத் தி ெமா  
              சுவத்திகா ேராகண ல் 
        ெசால் ய விடங்களிற் யநீ றணித ந் 
              ெதால்வி  திப்பட்ட  
    மாகலச நீராட்  கலசாபி ேடக  
              ம சிவ ேநாக்குவிக்கும் 
        வயங்கு ங் காயத  மன் சிவ ங்க  
              வைனசுவா யத ெம ேம 



    ழாகுெநறி தான்ம வி யாகமிைச யிலகுமர 
              னபிேடக மா ய ேள 
        யறி ற்ெற னங்ைகமலர் ெசறி ற்ற மர்ந்தவிைற 
              யபிேடக மா ய ேள.  6 
 
    ேபாயகுல ெமா சரண ெரா ேம  சமய ம் 
              ெபான் லகம் விட்டமலனார் 
        சைனெகா ளாியநிர்ச் சஞ்சார ங்ெகா ய 
              ெபான்ெபண்மண் ணாைசெநறியிற் 
    பாயமன ேமாடாத நிட்பிரா ண ெமய்ம் ப் 
              பத்தா  தத் வமறப் 
        பகுதிெயா  ணர்த் தத் வ மிைற யஞ்சனீ 
              பாெரன்  மான்மிக ேம 
    ேமயச  ங்க ட னாறங்க மாகுெமா  
              ெமய்ய க் கிரகநிைல ம் 
        விமல  சச்சிதா னந்தசிவ மயெமன்  
              மிக்கசத் தியசுத்த  
    மாயெவ  வைகெநறியி னாவியிைட யிலகுமர 
              னபிேடக மா ய ேள 
        யறி ற்ெற னங்ைகமலர் ெசறி ற்ற மர்ந்தவிைற 
              யபிேடக மா ய ேள.  7 
 
    கிைடத்தசிவ ங்கமன் ணராத ேவகாக் 
              கிரசித்த ெமன் ம்விரதங் 
        ெகடாததிட விரதம்விட யங்கள்சிவ க்குத  
              கின்றவிந் திாியார்ப்பித 
    டற்றி யிர் ெகான்றிடா நின்றி  மகிஞ்ைசசிவ 
              ண்ைமெகா ளி ங்கநிசேம 
        யர்சிவத் ளமடங் கு மேனா லயமதனி 
              ெலான்றாகி நின் ேபதம் 
    வி த்த  சத்திேயான் த்திெய  மிைவேய  
              மிக்ககு  வ ள் ாியேவ 
        ேமவல  ெமய்ஞ்ஞான பாவநிைல ேமவியி ம் 
              ேவத  யா ணரா 
    த த்தமன ெமாழி டற் கப் றப் ப மமல 
              னபிேடக மா ய ேள 
        யறி ற்ெற னங்ைகமலர் ெசறி ற்ற மர்ந்தவிைற 
              யவிேடக மா ய ேள.  8 
 
    நல்லதில ெநய்யா  யானிடத் ைதந்தா  
              நைவயிைல ய தமா  



        நல்குகா ரணகாாி யம் ைறயி னன்றிேய 
              ந ெநய்பா றயிரா ேய 
    ெமல்லமலர் ம வா  யின்கைழள் சாறா  
              ெமன்பழச் சாறா ேய 
        விைழ மிள நீரா  யாரக்கு ழம்பா  
              விதியினைம நபனமா  
    ெயால்ைலநகு ெவண்டைலப் ைழயினிைட ேயா நல் 
              த்திெகா  ைபத்ததைலய 
        ரக ைழ றவிளங் குழவிமதி ெயா ைட 
              ெயா ங்கவிட மின்றியைசய 
    வல்லலற நிைறகங்ைக யைசயா  நிற்ைபநீ 
              யபிேடக மா ய ேள 
        யறி ற்ெற னங்ைகமலர் ெசறி ற்ற மர்ந்தவிைற 
              யபிேடக மா ய ேள.  9 
 
    நரர்கடமி னரசரவர் தமினினிய திவவியாழ் 
              நண் நர கந்த வர்தா 
        நவி மவர் தமினமர கந்த வ றவர்தம்மி 
              னாடாிய ேதவரவாிற் 
    சுரரதிப னவனி யர் சுரர்குரவ னவனினயன் 
              ெசான் ைறயி ம ேமற் 
        ன் சுக ெமா திவைல யள மின் றாகமிகு 
              சுகேவைல கலீகுவாய் 
    தைர தற் தங்கள் த்திகுண தத் வந் 
              தகுதிெப  பகுதி ட 
        தத் வம் வித்ைத த லனெவ மி வற்றில  
              சமயெரன ெவைமவிடாம 
    ல ளினிைன யைடத  மாியபத ம மவ 
              னபிேடக மா ய ேள 
        யறி ற்ெற னங்ைகமலர் ெசறி ற்ற மர்ந்தவிைற 
              யபிேடக மா ய ேள.  10 
 
    இட்ட ங்க அபிேடக மாைல ற்றிற்  
    ------------------- 
 
    



சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் அ ளிய 
5. சிவநாம மகிைம 

 
    க வி த்தம் 
 
    ேவத மாகமம் ேவ ம் பலப்பல 
    ேவாதி நா  ளந்த  மாறன்மின் 
    ேசாதி காணி ள் ேபாலத் ெதாைலந்தி ந் 
    தீெத லா ஞ் சிவசிவ ெவன்மிேன.  1 
 
    ல்ல ராயி ம் ேபாதக ராயி ஞ் 
    ெசால்லவ ராயிற் சு தி விதித்தி  
    நல்ல வாகு நைவெயன் றகற்றிய 
    ெசல்ல றீ ஞ் சிவசிவ ெவன்மிேன.  2 
 
    நாக்கி னா  நயனங்க ளா மிவ் 
    வாக்ைக யா  ம ஞ்ெசவி யா நம் 
    க்கி னா  யங்கிய தீவிைன 
    தீர்க்க லாகுஞ் சிவசிவ ெவன்மிேன.  3 
 
    சாந்தி ராயண மாதி தவத்தினான் 
    வாய்ந்த ேமனி வ த்த விறந்திடாப் 
    ேபாந்த பாகத ேம ம் ெபா க்ெகனத் 
    தீந்  ேபாகுஞ் சிவசிவ ெவன்மிேன.  4 
 
    வில்  ெதன்ன விளங்குந் தி தல் 
    வல்  பங்கன் மலர  காணிய 
    கல்வி நல்குங் க த்  மகிழ ஞ் 
    ெசல்வ நல்குஞ் சிவசிவ ெவன்மிேன.  5 
 
    தீய நாெளா  ேகாளின் ெசயிர்த  
    ேநாய கன்றி  ெறனக் கூறிய 
    வா ள் பல்கு மறம்வளர்ந் ேதாங்கு ந் 
    தீய தீ ஞ் சிவசிவ ெவன்மிேன.  6 
 
    வ ந்தி யாற்றி வளர்த்த கதிர்த்தைல 
    ெபா ந்  வான்பயிர் ேபாற் நர் ேபாலேவ 
    விாிந்த ேவணியில் ெவண்மதி சூ பின் 



    றிாிந்  காப்பன் சிவசிவ ெவன்மிேன.  7 
 
    ந்ைத ேயார்ெசான் ெமாழிந்  சிவெனன 
    நிந்ைத தானச் சிவைன நிகழ்த்தி ம் 
    வந்த தீவிைன மாற் வ னாதலாற் 
    சிந்ைத ேயா  சிவசிவ ெவன்மிேன.  8 
 
    நீச ேர ம்வா னீசர் நிகழ்த்தில்வா 
    னீச ேர ஞ் சிவசிவ ெவன்கிலார் 
    நீச ேரெயன் றியம்  நின் ப 
    ேதச ல்கள் சிவசிவ ெவன்மிேன.  9 
 
    எண்ணி ெநஞ்சிற் சிவசிவ ெவன்பவர் 
    வண்ண ெமன்பதங் கிட்  வணங்க  
    ண்ண ங்குவ ெனாண் றற் கூற் வன் 
    றிண்ண மீ  சிவசிவ ெவன்மிேன.  10 
 
    அ சீர்க் கழிெந ல  ஆசிாியவி த்தம் 
    இழி ன் க மெநறி யினெனனி ங் ெகாைலேவட 
          ெனனி ம் ெபால்லாப் 
    பழிம  பதகெனனி ம்பதித ெனனி மிகப் 
          பகரா நின்ற 
    ெமாழிக ண் ற் றவசனாய்ச் சிவசிவெவன் ெறா ைறதான் 
          ெமாழியி லன்ேனான் 
    ெசழியந  மலர யின் களன்ேறா ெவங்கள்குல 
          ெதய்வ ெமன்ப.  11 
 
    தி ச்சிற்றம்பலம் - 
    சிவநாம மகிைம ற்றிற்  
    ------------------------ 
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6. இட்ட ங்க ெந ங்கழிெந ல் 

 
    பதினான்குசீர்க் கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம் 
 
    ெப கு  மன்பாற் சைன ாிந்த 
              பிணங்கு ற் சிலம்பிெவவ் வரவம் 
        பிைறம ப் ரற்கால் யாைனெயன் றிவற்றின் 
              பிறவிேயா விதழ் க் கவிழ்ந்  
    குமிழ் ந ெமன் மலர் ைனந் ன்ைன 
              ற் ம்வந் தைன ாி யாமன் 
        கிழ் ைல மகளிர் மய ைட ய ந்  
              டர்தம் பிறவிேயா நல்ல 
    திைரெபா ங் கங்ைக வட்ெட த் ெதா குஞ் 
              ெசஞ்சைட மிைசெயா  ளிநீர் 
        ெதறித்தவர் தைம  நற ெகாப் பளிக்குஞ் 
              ெச மலர்க் கற்பக ேவந்  
    ெமாி ைர யிதழ்ச்ெசங் கமலநான் க  
              ெமய்த ம் பதத்தில்ைவத் த ள்ேவா 
        யிட்டநன் குதவி ெயன்கரத் தி க்கு 
              மீசேன மாசிலா மணிேய.  1 
 
    கட்டழ ைமந்  காைளயம் ப வங் 
              கடந்திடா ள்வ  ைடத் க் 
        கலங்கல்ெசய் பிணியின் றியன்றயாக் ைகயராய்க் 
              கல்வியங் கடல்கடந் தவராய் 
    நட்டவர் வி ம்  மா நீ ெசய்ய 
              நடக்குநா டல்ெவ த் ைனேய 
        நம்பியா ரன் த ேயார் நண்ண 
              நா டல் வி ெமன வழிேவன் 
    பட் ள் வி ங்க வலர்கதி ரவ ம் 
              பனிமதி ேயா யிர்த் ெதாைக ம் 
        பார் னல் சு தீ வளிவிசும் ெபன்னப் 
              பட்டைவம் த  மாகு 
    ெமட்  வைடந்  வெமான் றின்றி 
              யிற்ெறன ணர்வ ம் ெபா ேள 
        யிட்டநன் குதவி ெயன்கரத் தி க்கு 
              மீசேன மாசிலா மணிேய.  2 
 
    மனெம ம் வயமா ெவன்வயப் படாமன் 
              மயங்கு  ைமம் ல தி 



        மறிபடா ேதா  கின்ற  ைறேயா 
              மறித்தைத நி த்திெயன் றனக்கு 
    நிைனயல த  வாாிைல யதனா 
              னிைனப்பர ற்றன னதைன 
        நி த்திநீ யிவர்ந்  பின்னர்நீ ேவண்  
              ெநறிகளிற் ெசன்றிட வி வாய் 
    கன  ெம கி ெனஞ்செநக் குைடந்  
              கைரயில்ேப ரன்ெப ம் ெவள்ளங் 
        கண்வழி றப்பட் ெடன்னநீர் வாரக் 
              காலங்க ெடா ம்வ  வாம 
    னமலர்  ம யவ ள்ளத் 
              தி ள்ெகட ெவ ந்தேப ெராளிேய 
        யிட்டநன் குதவி ெயன்கரத் தி க்கு 
              மீசேன மாசிலா மணிேய.  3 
 
    நிலங்கடந் தவன் ன் ன மலர் சாத்த 
              நிகலாிலம் ர்த்தி ன் சந்  
        நினக்கணி றவாட் டாயர் ன் னி ந்  
              நிேவதனம் ாிந்திட வன்  
    நலங்கிளர் கைலயர் க யர் ன் ப 
              நல்விளக் களிப்பநின் றன்ைன 
        ஞானசம் பந்தப் பிள்ைள ன் பாட 
              நாணிேலன் சைன ாிேவன் 
    விலங்கி ங் கைடயர் வளர்த்தெசந் தீயின் 
              விைரந்ெத ம் வாள்வாி ேவங்ைக 
        வி ப்பவங் க வந் ெததிர்ந்திட விகழ்ந்  
              விடாததன் ேறா ாித் தி ள்ெகாண் 
    லங்ெகாளி யிரவி யைனயெமய்ப் ப த்த 
              விைறவேன யநிட்டநின் றகற்றி 
        யிட்டநன் குதவி ெயன்கரத் தி க்கு 
              மீசேன மாசிலா மணிேய.  4 
 
    க்கிைட யிரண்  விழிகேள தன் ன் 
    டங்குைகக் ேகாெலா  காலா 
        ன்னநின் றி வாய் மலர்ந்த ள் ெசய்த 
    திர்கைலப் ெபா ள்ப த் தவராய்க் 
    கார்க்கடன் கட்  னிரவிவந் ெத ன் 
    க ெசன் றணிமலர் ெகாய் ன் 
        கழற்கிடார் பிறப்பி னாய்ப்பிறப் பினி  
              கற்றவ ாிகழந்திடா ைமயினா 
    ேனாக்கற ேநாக்கு வேம நாவா 
              கர்ந்திடா வினியேப ர ேத 



        தல்விழிக் கனிேய கைறமிடற் றரேச 
              வல  மாையயிற் பிறவா 
    யாக்ைகய ைடய வ ட்ெப ங் கடேல 
              ெய ந்ெதா ங் காதவான் சுடேர 
        யிட்டநன் குதவி ெயன்கரத் தி க்கு 
              மீசேன மாசிலா மணிேய.  5 
 
    தி க்கு  ம க்கா றவாெவா  ெவகுளி 
              ெசற்றமா கியமன வ க்ைகத் 
        தியானெமன் னலாற் ெபாய் றங் கூற 
              றீச்ெசாெலன் கின்றவா ய க்ைக 
    ட்கிளர் நின  திெய ம் னலா 
              லவத்ெதாழி ெலன் ெமய் ய க்ைக 
        ய ச்சைன ெயன் ம் ன னாற் க வா 
              வசுத்தேன ய் நா ளேதா 
    வி ப்ெபா  ெவ ப்பிங் கிலாதவ ெலன்ன 
              ெவண்மதி ேயா ெவண் டைல ம் 
        விைரவழி குந்  வண் னம் பசுந்ேதன் 
              வி ந் ங் ெகான்ைறெமன் மலேரா 
    ெட க்ைக  மணிந்  மின்ெனாளி கடந்த 
              ர்ஞ்சைடப் பாந்தணா ைடயா 
        யிட்டநன் குதவி ெயன்கரத் தி க்கு 
              மீசேன மாசிலா மணிேய.  6 
 
    சிவ ட ன ர்த்தி ர்த்திகர்த் தி வஞ் 
              ெசயன்ம  க மெமன் ற ல் 
        ெசப் தத் வ ஞ் சதாசிவ னீசன் 
              றிகழ்த  பிரமனீ சுரேனா 
    வைமயி லீசா னப்ெபய ரவெனன் 
              ைரத்தி  ர்த்திக டா  
        ற்ற  சான தற்பிர பாவ 
              ைடயநின் றன்ைனெயன் ணர்ேவன் 
    வி த லைனத்  மாக்குத ளித்தல் 
              ேபாக்குத யிர்விைன ய த்தல் 
        தி றச் ெசம்பிற் களிம்ெபன வறிைவப் 
              ணர்மல மகற் த ெலன்  
    மிைவபல விையந் ம் விகாரெமான் றின்றி 
              யிரவிேபா னின்றகா ரணேன 
        யிட்டநன் குதவி ெயன்கரத் தி க்கு 
              மீசேன மாசிலா மணிேய.  7 
 



    தான்ெப  மழைல ெமாழிமகன் றன்ைனத் 
              தன்ைகயா ளங்களித் தாிந்  
        சைமத் ல கறிய வி ெப ந் ெதாண்டன் 
              றைனச்சி த் ெதாண்டெனன் றவன்ேச 
    ன்ெப  நீேய ைரத்தைன ெயன்றா 
              ாிைமேயார் சற் மி லாேத 
        ன்றி த் ெதாண்ட ெனன்றி ப் பத க் 
              குன் தல் ெப ம்பிைழ யன்ேறா 
    ேதன்ெப  நளின மலர்களா யிரத்ேதார் 
              ெச மலர் குைறபட விைரந்  
        ெசங்கெணான் றிடந்  குைறயற நிரப்பித் 
              தி மைறச் சிலம்ப க் கணியா 
    யான்ெப  நிதிேய ெயன் ல களந்ேதா 
              ேனத்திநின் றிைறஞ்சு  ம ேத 
        யிட்டநன் குதவி ெயன்கரத் தி க்கு 
              மீசேன மாசிலா மணிேய.  8 
 
    நின் கழ் பா ம் பாணனார் தமக்கு 
              நிதிதரச் ேசரலன் றனக்கு 
        நீ ன டங்க ெலான்றளித் த ேபா 
              னிகாிலா வசவநா யகன்ற 
    னன்பினி ெலா  றாயிரங் கூறிட் 
              ட த்தகூற் றினிெலா  கூறிங் 
        களிப்பதற் குன  தி க ம ளா 
              ல யேனற் களிக்குநா ளேதா 
    ெபான் ைர க க்ைக மலர்ந்தெசம் பவளப் 
              ாிசைடப் ேபர ட் குன்ேற 
        ணர் ைலக் கயற்கட் பிைற தற் கனிவாய்ப் 
              ெபாற்ெறா  யிடத் வா ழ ேத 
    ெயன் ம்ெவண் டைல  மணிந் நான் னித 
              ெனன் ெமன் றி ந்தி  பவேன 
        யிட்டநன் குதவி ெயன்கரத் தி க்கு 
              மீசேன மாசிலா மணிேய.  9 
 
    வங்ைகயர் த்த சங்ைகயர் ெசன்ன 
              வசவண ரசகணர் ர 
        மாச்ைசயர் பிப்ப பாச்ைசயர் வள்ள 
              மல்ைலயர் கல்ைலய ெரங்கள் 
    சங்கண வசவ ராைசயர் ேசட 
              தாைசயர் சங்கர தாசர் 
        ச ண்ைடய ெரன்றிங் கிவர க் ேகவ 
              றைலயினாற் ெசய் நா ளேதா 



    பங்கய மலேரா டாிவிழி பாித்த 
              பதமலர் சிவப்பேவ ென ங்கட் 
        பரைவதன் மைனக்கட் சுந்தர ேன ம் 
              பணிெயலா னிவற வியற்றி 
    ெயங்க ம் விளங்க நம்பியா ர 
              ேனவல ெனனப்ப  மிைறேய 
        யிட்டநன் குதவி ெயன்கரத் தி க்கு 
              மீசேன மாசிலா மணிேய.  10 
 
    ெந ங்கழிெந ல் ற்றிற்  
    ------------------ 
 

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் அ ளிய 
7. இட்ட ங்க கு ங்கழிெந ல் 

 
    எ சீர்க் கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம் 
 
    ெபான்ெசய்வா ணிகர்ேபா ெலவ்வழி யா ம் 
          ண்ணிய மீட்  மறிஞர் 
    ெகான்ெசய்பா தகேம ாிந்தன னின்றாள் 
          கு குவ ெதன்ெறன விரங்க 
    ன்ெசய்தீ விைனேயா கனவி  மறேம 
          ெமாழிகிேலன் களித்தி க் கின்ேற 
    ெனன்ெசய்ேகா மற க் ெகன்கரத் தி க்கு 
          மீசேன மாசிலா மணிேய.  1 
 
    ெமன்னிழற் ற ைவ யைடபவர் தம்ைம 
          விடாநிழல் விட்  மாேபா 
    னின்ன க் கமல மைடந்தி ற் ெறாடர்ந்  
          நீங்கலா விைன நீங் கு ேம 
    கன்ன ற் கனியிற் சுைவத  ம ேத 
          கண்மணி ேயய ட் கடேல 
    ெயன் யிர்த் ைணேய ெயன்கரத் தி க்கு 
          மீசேன மாசிலா மணிேய.  2 
 
    ந்தி  விைன ந் தமெவன வி ப்பின் 
          ற்றவற் றின்பயன் ற வாய் 
    வந்தைவ நினெவன் றி ப்பினங் கவற்ைற 
          மாற்றி  றவ ள் குைவேய 
    நிந்ைதயி ெலன்ெனஞ் சுன ெநஞ் ெசன்ெமய் 



          நின ெமய் ெயன்றனிந் தியநின் 
    னிந்திய ெமனக்ெகாண் ெடன்கரத் தி க்கு 
          மீசேன மாசிலா மணிேய.  3 
 
    கண் ைடக் குைறயாற் சுடர்பல வாகிக் 
          காட்டல்ேபாற் காரண தலாப் 
    பண் டற் றிறஞ்ேச ெரன்றி க் கதனாற் 
          பல  வாயிைன ெயா நீ 
    ெபண் ப் பைடத்த ேபர  ளிடப்பால் 
          ெபற்றிட கந்தளித் தவேன 
    ெயண்ணிைடப் படாம ெலன்கரத் தி க்கு 
          மீசேன மாசிலா மணிேய.  4 
 
    பிறவிமா மி யன் றாெனதிர் கண்ட 
          ெபறற்காி தாயைவப் ெபன்ன 
    வறிவிேல னயன்மாற் காியநின் றன்ைன 
          யம்மேவா ெவளி கண் ற்ேறன் 
    றவிேனா ள்ளத் ெத ந்ெதாளி பரப்பித் 
          ெதால் ள் க ெமய்ச் சுடேர 
    யிைறவிகூற் ைடயா ெயன்கரத் தி க்கு 
          மீசேன மாசிலா மணிேய.  5 
 
    நினக்கு  கூறா ெமன்மன மதைன 
          நிைறவைளத் தளிர்க்ைகெநட் ைலேவற் 
    சினக்கு  மலர்க்கட் ேபைதயர் ெகாளாமற் 
          ெசறிந் நீ ேயகவர்ந் த ள்வாய் 
    னக்குற மகட்கு மயல்ெகா  திாிந்த 
          ெபாறிமயிற் குமரைனப் பயந்ேதா 
    ெயனக்கு  ைணயா ெயன்கரத் தி க்கு 
          மீசேன மாசிலா மணிேய.  6 
 
    அன்பி க் கன்றி நான் ைன மல க் 
          க ைவ யைலமலர்க் க ளின் 
    ன்ப த் ெதறிந்த சாக்கியன் கல் ன் 
          கலர் மிக மின் னாேதா 
    ன்ப ற் றி சிற் றின்பெவவ் விடயந் 
          றந் ேளார் மனத்ெத  த ேப 
    ாின்பநற் கடேல ெயன்கரத் தி க்கு 
          மீசேன மாசிலா மணிேய.  7 
 



    ஆ ற வ ேயன் க்குடந் த நீ 
          ரன்பன்வாய்ப் ன னக் காேமா 
    கூைடயின் மலர்பித் ைதயிற்ற  மலேரா 
          கூ ெமன் கவியவன் ெமாழிேயா 
    நாட  ெமா நீ யிைறெய ம் வழக்ைக 
          ஞானசம் பந்தனாற் றிட்ட 
    ேவ ைற ெசய்ய ெவன்கரத் தி க்கு 
          மீசேன மாசிலா மணிேய.  8 
 
    ெமய்  பிணிக்கு விலக்குவ ெவாழித்  
          விதித்தன ெகாள் வன் பிறவி 
    ைம  பிணிக்கு மவ்வைக ெசயாமல் 
          வ த் மந் ேநாயிைடப் ப ேவன் 
    ெபய்  வைளக்ைகத் தி த ைமயாள் 
          ெப விழிக் கைணெகா  விடாம 
    ெலய்  ரத்ேதா ெயன்கரத் தி க்கு 
          மீசேன மாசிலா மணிேய.  9 
 
    சாிப்பி  ெமா பா ப்பி  றக்கச் 
          சார்வி ம் விழிப்பி  ெமா ெசால் 
    ைரப்பி ம் ேபாக கர்வி  மாவி 
          ெயாழிவி  நின்ைனயான் மறேவன் 
    வி ப்  மல ம் விைர ேம ேபால 
          விம்மிெயங் க  ெபா ளா 
    யி ப்பி  மாிேயா ெயன்கரத் தி க்கு 
          மீசேன மாசிலா மணிேய.  10 
 
    கு ங்கழிெந ல் ற்றிற்  
    ---------------- 
  


