ேமைலச்சிதம்பரமாகிய ேப ர்
பச்ைசநாயகியம்ைம ஆசிாியவி த்தம்
ஆசிாியர்: ேகாய த் ர் கந்தசாமி த யார்

perUr paccainAyakiammai Aciriyaviruttam
of koyamputtUr kantacAmi mutaliyAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

Acknowledgements:
Our Sincere thanks go Mr. Muthukumaraswamy of Coimbatore, Tamilnadu, India
for his help in the preparation and proof-reading of this etext.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2010.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2

ேமைலச்சிதம்பரமாகிய "ேப ர்
பச்ைசநாயகியம்ைம ஆசிாியவி த்தம்"
ஆசிாியர்: ேகாய த் ர் கந்தசாமி த யார்
Source:
ேமைலச்சிதம்பரமாகிய "ேப ர் பச்ைசநாயகியம்ைம ஆசிாியவி த்தம்"
இஃ ேகாய த் ர் வித்வான், வக்கீல் கந்தசாமி த யாரவர்களால்
இயற்றப்பட் ெசன்னப்பட்டணம் ேவ – குமாரசாமி ஐயரால்
ெசன்ைன நிதி அச்சுக்கூடத்திற் பதிக்கப்பட்ட
1878-வ டம் ன்மாதம்
உ
சிவமயம்
தி ச்சிற்றம்பலம்
காப்
ெவண்பா
ேமைலச் சிதம்பரத்தின் ேம பட் நாதாிடப்
பா
னி ைற ம் பச்ைசவல் – ேமேலேயார்
பத் வி த்தஞ் ெசாலப்பட் க் களிற்றி ப
யத்தா ளிைறஞ்சுவாம் யாம்.
ல்
ேப ர் பச்ைசநாயகியம்ைம ஆசிாியவி த்தம்
சீர்ெகாண்ட வதன ம் கார்ெகாண்ட கிெலனத்
திரள்ெகாண்ட ைபங்கூந்த ஞ்
சிைலெகாண்ட க வ ம் விைலெகாண்ட
வ ஞ்
ெசங்ைகயிற் ெகாண்டகிளி ம்
ஏர்ெகாண்ட பண்ெமாழி ங் கூர்ெகாண்ட ேவல்விழி ம்
எழில்ெகாண்ட ண்பணிக ம்
இைடெகாண்ட கைல மவ் விைடெகாண்ட ேமகைல ம்
ஏழ்ெகாண்ட விதாவிேய
தார்ெகாண்ட மணி
ம் நார்ெகாண்ட வ
ஞ்
சயங்ெகாண்ட மால் த ேனார்
தைலெகாண்ட ேதகேமார் நிைலெகாண்ட பாக ம்
தனங்ெகாண்ட தி மார்ப ம்
பார்ெகாண்ட வ யெரா ேநர்ெகாண் நீேசைவ
பா ப்ப ெதந்தநாேளா
பச்சிளஞ் ேசாைலதிகழ் உச்சிதப் ேபைரவளர்
பச்ைச மரகதவல் ேய

1

3
கூடேவா நின்ன யர் கு
ண் அவர்
வயிற்கூ யன் பளாவிக்
ெகாண் நன் காராய்ச்சி ெசய்யேவா
ண்
ேகாெதலாந் தீரநித்தம்
ஆடேவா காஞ்சிநன் னதி ண் நின்ன
ய ச்சிக்கேவா பச்சிைல
யங்கங்கு ண் நாெடா
ச் சாிக்கேவா
ைவந்ெத த் ண் தைலயிற்
டேவாநின் ன த்தா மைரக ண் ெமய்
ேதாமறவணிந் ெகாளேவா
சுண்ண ெவண்ணீற்ெறா கண்மணி ண் நின்ேகாவில்
ழேவா கால்க ண்
பாடேவா நா ண் கவைல ற் ற யேனன்
பா க்கிைறத் தல்நன்ேறா
பச்சிளஞ் ேசாைலதிக ச்சிதப் ேபைரவளர்
பச்ைச மரகத வல் ேய

2

அணிகிற் றிேலன்ெமயிற் கவசமாய் நீற்ைறேய
யாய்ந்திற்றிேலன் ேவத ல்
அடக்கிற்றி ேலன்ெபாறி லன்கள் காஞ்சீநதியி
லா ற்றிேலன் சீற்றேமா
தணிகிற்றி ேலன்காம மாதிேமற் ெகாண்ெடான்
த கிற்றிேல ெனவர்க்கும்
தாங்கிற் றிேலன்ைசவ தவேவட மாதிய
தாிக்கிற்றிேலன் ெமஞானம்
ணிகிற்றி ேலன்பரம் ெபா ளாகு நீெயன்
ய்த்திற்றிேல ன ன்பம்
விற்றி ேலன்மலர்கள் நாவிற் பராவிேய
ெசால்கிற்றி ேலன்நினாமம்
பணிகிற்றி ேலநின்பதத் ைதநான் கிற்பேனா
பரமசுக வாழ் ெபறேவ
பச்சிளஞ் ேசாைலதிகழ் உச்சிதப் ேபைரவளர்
பச்ைச மரகத வல் ேய .

3

ேவதங்க ேளாதிெலன் னாகம ணர்ந் ெமன்
ேமனி ச கா லர்ந்
ெவவ்விரத மாற்றிெலன் பன்னதிக ளா ெலன்
ெமன்ெமல நடந் ெசன்
காதங்கள் பலவான வலஞ் ெசய் ெமன்
கந்த லங்கள் தின்
காலங் கழிக்கிெலன் ைழ க்க
கங்
க ப்ப ேவகுைக க்கிெலன்
தங்கள் பணிதம் பனாதிைக வந் ெமன்

4
லகி லட்ட சித்தி
ரண மதாயிெலன் அன்ைனநின் ன ளினாற்
ேபாத ற் ன்ைன ேயத்திப்
பாதங்கள் வந்தைனெசயாராயின் த்தியம்
பதிவயிற் கு க ெலளிேதா
பச்சிளஞ் ேசாைலதிக ச்சிதப் ேபைரவளர்
பச்ைச மரகத வல் ேய.

4

ஆவிநீ யாவிகட் கன் நீ ெதன் நீ
யானந்த மாகி ைற
மம்ைமநீ யப்பனீ ன்பனீ யின்பநீ
யாதியின் பாதி யாகுந்
ேதவநீ மணி நீ ெயாளி நீ ெவளி நீ
ெதள்ள தமின் சுைவ நீ
ெத
நீ ம
நீ ய
நீ ெபா
நீ
சித்தாந்த த்தி தனீ
வினீள் வாசநீ ன நீ கன னீ
வி நீ ெயைவ நீகாண்
ன்ைமேயன் வன்ைமேய னன்ைமேய யின்ைமேயன்
ல்ல ேனன்கல் லாப்ெப ம்
பாவிநா ன்றன்ைம யித்தன்ைம ெயன்னேவ
பாவித் திைறஞ்ச வசேமா
பச்சிளஞ் ேசாைலதிக ச்சிதப் ேபைரவளர்
பச்ைச மரகத வல் ேய

5

ஞாலமீ தினி ள்ள மா டச்சி வர்கைள
நற்றாயர்ெசந் ெநறிக்கண்
ணாட் னா ம்மவர்க ேளாட்டந் மண் கர
நா ேய ெசல் மா
ேபாலேவ நாயிேன ண்ணின் நீய ட்
ேபாதெமா சிறி தவிேய
த்தியி ணர்த் கி மைதெயா வி ன் ேபாற்
ன்ைமேய ெசய் ழ ேவன்
ஏலநா மிவைனவிட லாெமன நிைனந் நீ
என்ைனவி
ன்னின்மிக்கார்
இன்ைமயான் ெமன்ைமேயன் றன்ைமெயன் னாகுமினி
ேயவர் ைண யாவரந்ேதா
பாலனா னன்ைனநீ யாதலான் மாறாத
பட்சம்ைவத் த ள்ெசய்குவாய்
பச்சிளஞ் ேசாைலதிக ச்சிதப் ேபைரவளர்
பச்ைச மரகத வல் ேய.
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5
வள்ளியாம் ெபயர்ெகாள் குறத்திக்கு வாய்த்தெதா
மாமி சிவகாமி ெசம்ெபான்
மாடத்தி ேமடத்தி மைலயத்தி
வாணத்தி பாணத்திேயா
ெடள்ள ம் ேவதப்ப ைறச்சியம் பலவச்சி
ேயகச்சி ேவகச்சிசிற்
றிைடச்சி ைகக்ெகா மம் பைடச்சிெயன் றிவ் லக
ேமத்திப் பணிந் ெதாழ
ள்ளப வள்ளேலா டள்ளி ட் ைரேவட
ேவா திாிதந் மிவ்
லகி ள்ள இழிகுலத்
ெவலாம் ெபற் நின்
ளத்தினிைட யைமய விைலேயா
பள்ளியாய்ப் பண்ைணயிைட ெநன்னாற் நட்
ம்
பாிெசன்ெகால் பகறி யன்னாய்
பச்சிளஞ் ேசாைலதிக ச்சிதப் ேபைரவளர்
பச்ைச மரகத வல் ேய.
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நிலைமெப காலவன் பட்
னி யாதிேயார்
நி த்தேநர் கண் ெதாழலால்
நீசனாய்த் திாிசுமதி யாதிேயாற் பவெமலாம்
நீங்கி யர்கதி ேசறலால்
குலேசகரச் ேசர னாதிேயார் தாங்காிய
ெகா ய பிணிநீங் கி றலால்
குரக்கு கமாற்றி ம் அரக்க
மாற்றி ம்
ேகாதற்ற வரம ள் ைகயான்
மலரகித மாக்க ம் பலபிணிக ணீக்க ம்
வர த வி யிர் காக்க ம்
வஞ்சினம் ேபாக்க ம் ெநஞ்சிைட நிைனக்கி ம்
மானில வைரப்பதனிேல
பலதல மித்தலத் ெதா தில ெமாப்ெபனப்
பகர ம் ப ேம ெகாலாம்
பச்சிளஞ் ேசாைலதிகழ் உச்சிதப் ேபைரவளர்
பச்ைச மரகத வல் ேய.
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சுட் ேய காட் தற் காியபர சிவம ள்
சுரக்கு நற்ெகா யாவ ஞ்
சுவன்மீதி ேல வ மானான தன்ைமயால்
சுடர்ேமனி மீ கன் க்
குட் ேய றி குளம் ெபா ெகாம்பின் வ வினாற்
ேகாதற்ற தி ெவண்ணீ
ேகாமயத்தா ைலந் ம் ஆடலாற் ேதவர
ேகாப் ைச ேநச றலாற்
கட் ேய ேதேன க ம்ேப ெதள ேதெயன்

6
கண்ேண க க்குண் மணிேய
கற்பினா ெலாப்பற்ற நீேவத ற்ப
கணவன்மகிழ் ெபா ண் மகிழ்ந்
பட் ேய நின்மைன ம் ஊ மாய்க் ெகாண்டைனெகால்
பட் சர்தந் ைணவிேய
பச்சிளஞ் ேசாைலதிகழ் உச்சிதப் ேபைரவளர்
பச்ைச மரகத வல் ேய
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ேநசத்ெதா ெடண்ணான்கு ேபரற மி நாழி
ெநற்ெகாண் ெசய்த
நீ
ெநஞ்சி ைன ணரா சிறிேத நிைனக்குெமன்
நிைன ெபாிதாக்க லாிேதா
காசற்ற காழிமா கிைல ண் பா னாற்
கவிைதமைழ ெபாழிவித்தநீ
கல்லாத ெவன்ைனக் கைடக்கணித் த்தமிழ்க்
கவிைத ெசால்வித்த லாிேதா
மாசற்றவ யவர் பிறப்ெபா மிறப்ைப
மாற்றி ெயா வர்க் காயமா
வாசியிைட மதிதந் வி ள்ேபாக்கு நீெயன்
மனத்திைடக்கு ெகாண்
ம்
பாசக்குழா ெமலாம் நாசப்ப ம் பாிசு
பண் வ னக் க ைமேயா
பச்சிளஞ் ேசாைலதிகழ் உச்சிதப் ேபைரவளர்
பச்ைச மரகத வல் ேய.
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ற்றிற்

