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அழகிய மணவாள தாசர் எனப்ப ம் திவ்யகவி
ெப மாள் ஐயங்கார் எ திய "108 தி ப்பதி அந்தாதி"
Source:
ற்ெறட் த் தி ப்பதியந்தாதி:

லபாடம்

பிள்ைளப்ெப மாைளயங்கார் P
கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், 1889, 22 pages
:
ராமஜயம்
சிறப் ப் பாயிரம்.
ெவண்பா
ஏற்ற மணவாள ாிைசத்தாரந் தாதிெவண்பா
ேதாற்றக்ேக ல்லாத ெதான்மாைலப்- ேபாற்றத்
தி ப்பதியா ற்ெறட் ைன ஞ்ேச விப்ேபார்
க ப்பதியா வண்ண ண்டா க.
[ஆழ்வார்கள் பன்னி வர்]
ெபாய்ைக தன்ேபயார் ெபான்மழிைசக் ேகான்மாறன்
ெசய்ய ம ரகவி ேசரர்பிரான் - ைவயகெமண்
பட்டர்பிரான் ேகாைதெதாண்டர் பாதப் ெபா பரணன்
கட்டவிழ்தார் வாட்க யன் காப் .

(1)

[நம்மாழ்வார்]
பிறவாத ேப ெப தற்ெகஞ் ஞான்
மறவா திைறஞ்ெசன் மனேன!- றவாளன்
வண்கு கூர் வாவி வ திவள நா ைடய
தண்கு கூர் நம்பிதி த் தாள்.
[உைடயவர்]
ன்ேன பிறந்திறந்

லகிற் பட்டெவல்லாம்

(2)

3
என்ேன மறந்தைனேயா ெவன்ெனஞ்ேச!- ெசான்ேனன்
இனிெயதிரா சன்மங்க ளின்
தற்
ர்
னிெயதிரா சன்ேபர் ெமாழி.

(3)

[கூரத்தாழ்வான்]
க்கால மில்லா

கில்வண்ணன் ைவகுந்தத்

ெதக்காலஞ் ெசல்வா னி க்கின்ேறன்?-தக்காெரண்
கூரத்தாழ் வான ையக் கூ தற்கு நாய ேயன்
ேபாரத்தாழ் வானசடம் ேபாட் .

(4)

[பட்டர்]
நான்கூட் ல் வந்தவன்ேற நானறியா நன்ைமெயல்லாம்
தான்கூட் ைவத்தநலந் தான்கண்டீர் - ஆங்கூட்டச்
சிட்ட க்கு வாய்த்த தி வரங்க னின்ன ளால்
பட்ட க்காட் பட்ட பயன்.

(5)

[தி ப்பதிகளின் வைக]
ஈாி ப தாஞ்ேசாழ மீெரான்ப தாம்பாண்
ஓர்பதின் ன் றாமைலநா ேடாாிரண்டாம் - சீர்ந நா
டாேறாடீ ெரட் த்ெதாண்ைட யவ்வடநா டாறிரண்
கூ தி

நாெடான்றாக் ெகாள்.

(6)

--------------ல்
ேசாழநாட் த் தி ப்பதிகள்- 40
1.தி வரங்கம் ெபாிய ேகாயில்
சீர்வந்த

ந்தித் திைச கனா லல்லாெதன்

ேசார்வந்த ெசால் ற் சு ங்குேமா?-ஆர்வம்
ஒ வரங்கக் ேகாயி கந்தவைர யாள்வான்
தி வரங்கக் ேகாயிற் சிறப் .

(1)
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2.தி

ைற ர்

சிறப் ைடய ெசல்வத் தி ப்பதிகள் ேபால
மறப் ைடய நாேயன் மனத் ள் - உறப்ேபாந்
தறந்ைதயா நின்ற வரங்கா! தி வாழ்
உறந்ைதயாய்! இங்குைறந்த ேதா !

(2)

3. தி த்தஞ்ைச
ஓதக்ேக ெணஞ்ேச! உனக்குமி நன்ெறனக்கும்
ேமதக்க நன்ைமயினி ேவறில்ைல - ேபாதப்
ெப ந்தஞ்ைச மாமணிையப் ேபணி வ வம்
ெபா ந்தஞ்ைச மாமணிையப் ேபாற் .

(3)

4. தி வன்பில்
ேபாற்றிெசய ேவார்குைடக்கீழ்ப் ெபான்னா மிந்நா
நாற்றிைச மாண்டா நன்கில்ைல - ேதாற்றமிலா
எந்ைதயன்பி லாதி யிைணத்தா மாைரய க்ேக
சிந்ைதயன்பி லாதார் சிலர்.
5.தி க்கரம்ப

(4)

ர்

சிலமா தவஞ்ெசய் ந் தீேவள்வி ேவட் ம்
பலமா நதியிற் ப ந் ம் - உலகில்
பரம்ப ல் கற் ம் பயனில்ைல ெநஞ்ேச!
கரம்ப

த்தமன்ேபர் கல்.

(5)

6. தி ெவள்ளைற
கல்
ந்தான் றந்ைத கலத்ேதா னக்கமலத்
தில்
ந்தான் றந்ைதயரங் ேகசெனன்ேற - ெதால்ைலமைற
உள்ளைறயா நின்றைமயா ள்ளேம! கள்ளமின்றி
ெவள்ளைறயான் றாேள வி ம் .
7.தி ப் ள்ளம் தங்கு

(6)
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வி ம்பினைவ ெயய் ம் விைனயைனத் ந் தீ ம்
அ ம்பரம
மைட ர்--ெப ம்ெபாறிெகாள்
கள்ளம் தங்கு ெகாள் காய ைட ர்!அ கள்
ள்ளம்

தங்கு யிற் ேபாம்.

(7)

8. தி ப்ேபர்நகர்
ேபாமாைன ெயய் ெபா மாைனக் ெகாம் பறித்
தாமாைன ேமய்த் வந்த வம்மாைனத்--தாமச்
ெச ந்தி ப்ேப ராைனச் சி காைலச் சிந்தித்
ெத ந்தி ப்ேபற் குண்ேடா விடர்.
9.தி வாத

(8)

ர்

இடரான வாக்ைக யி க்க யலார்
மடவார் மயக்கின் மயங்கார்--கட ளர்க்கு
நாத
ராதாியார் நாெனனெதன் னாரமலன்
ஆத

ெரந்ைதய

10.தி வ ந்

யார்.

(9)

ர்

அ யாராய் வாழ்மி னறிவிலாப் ேபய்காள்!
ெச யார் விைனயைனத் ந் தீ -வில்
ெச ந் ரத் தன்ெனனி ஞ் ெசங்கண்மா ெலங்கள்
அ ந்

ரத் தன்னணிய னாம்.

11. தி ச்சி

(10)

ர்

ஆம வி ேமய்த்த வரங்ெரதி ரார்நிற்பார்?
தாம வி வாணைனத்ேதாள் சாய்த்தநாள்--ேசமம்
உ
ர் வன்ேறா ைடயா ைடந்தான்
சி

ெரந்ைதேமற் ெசன் .

12. தி ச்ேசைற
ெசன் ெசன்
நின் நின்

ெசல்வஞ் ெச க்குவார் வாயிெறா
ங்குமட ெநஞ்சேம! - இன்றமிைழக்

(11)

6
கூைறகுஞ் ேசாற் க்குங் கூறாேத ேபறாகச்
ேசைறக்கு நாயகன்ேபர் ெசப் !

(12)

13.தி த்தைலச்சங்கநாண்மதியம்.
ெசப் ங்கா லாதவ ந் திங்க ம்வா ந்தைர ம்
அப் ங்கா ங்கன மாய்நின்றான் - ைகப்பால்
அைலச்சங்க ேமந் மணியரங்கத் தம்மான்
தைலச்சங்க நாண்மதியத் தான்.

(13)

14.தி க்குடந்ைத
தாேன பைடத் லைகத் தாேன யளித் நீ
தாேன யழிக்குந் தளர்ச்சிேயா - வானில்
தி மகுடந் ைதக்கச் சி குறளாய் நீண்ட
ெம ம!குடந் ைதக்கிடந்தாய்! ேபசு.
15. தி க்கண்

(14)

ர்

ேபசவாிற் ெறன்னரங்கன் ேபெரல்லாம் ேபசுவாய்;
ேகசவைனக் காண்கவிழி; ேகட்கெசவி; - ஈசனார்
உண்
ர் ேதா
ழன்றிவர மற்றவிர்த்தான்
கண்

ர் கூப் கெவன் ைக.

(15)

16.தி விண்ணகர்
ைக
ைர ங் க த்
னக் ேகய ைம
ெசய் ம் ப நீ தி த்தினாய் - ஐயா!
தி விண் ணகராளா! சிந்ைதயி ெமண்ேணன்
ெப விண் ணகரா

ம் ேப .

17.தி க்கண்ண ரம்
ேப தாி ம் பிறப்பிறப் ேநாய் ப்
ேவ தாி ம் விேடன்கண்டாய் - ஏ நீர்
வண்ண ரத் தாய்!என் மணம் குந்தாய்! ைவகுந்தா!

(16)
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கண்ண ரத் தாய்!உன் கழல்.

(17)

18.தி வா
கழன் ேபாம் வா விைனக் கட்டாமற் றீர்ந்தம்
உழன் ேபா யாடம ய்ந்ேதன் - அழன்
ெபா வா காலன் பரகாலன் ேபாற் ம்
தி வா

மாயைனேய ேசர்ந் .

(18)

19.தி நாைக
ேசர்ந் னக்குக் குற்றேவல் ெசய்திலெனன் சிந்ைதயினீ
ஆர்ந்ததற்ேகார் ைகம்மா றறிகிேலன் - ந் வைர
மன்னா!ைக யாழி வலவா! வலம் ாியாய்!
ெதன்னாைக யாய்!அ ளிச் ெசய்

(19)

20.தி நைற ர்
ெசய்ய சைடேயான் றிைச கத்ேதான் வானவர்ேகான்
ஐயம த் தின்ன மறியாேர - ய்ய
ம நைற ர் வண் ழாய் மாேயான்ெசவ் வாேயான்
தி நைற ர் நின்றான் ெசயல்.

(20)

21.தி நந்தி ரவிண்ணகரம்
ெசயற்காிய ெசய்ேவாைமச் ெசய்யாம ெனஞ்ேச!
மயக்குவா ைரவர் வ யால் - நயக்கலவி
சிந்தி ர விண்ணகர ெமன்பர்தி ச் ெசங்கண்மால்
நந்தி ர விண்ணகர நா .
22. தி விந்த

(21)

ர்

நா
ம்வா! ெநஞ்சேம! நாராய ணன்பதிகள்
கூ
ம்வா! ெமய்ய யார் கூட்டங்கள் - சூ
ம்வா!
தியிந்த ளத்தகி ன் சு ைக வாசெம ம்
ஆதியிந்த

ரா ன .

(22)
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23. தி ச்சித்திரகூடம்
அ யா லெகல்லா மன்றளந் ெகாண்ட
ெந யாைனக் கூ திேய ெனஞ்ேச!-ெகா தாய
குத்திரகூ டங்கி ெகா ந்தா ன் ேகாவிந்தன்
சித்திரகூ டங்க திச் ெசல்.

(23)

24.தி ச்சீராமவிண்ணகரம்
ெசல் ந் ெதா
யிர்ப்பின் ெசல் மி விைனைய
ெவல்
பாயம் வி ம்
ர்!-ெதால்லரங்கர்
சீராம விண்ணகரஞ் ேசர்மின்!பின் மீளாத
ஊராம விண்ணகர
25.தி க்கூட
உண் ேகட்

ண் .

(24)

ர்
ேமாந்

ப்பார்க்கு ைமவர்க்ேக

ெதாண் பட லாேமா?உன் ெறாண்டேனன் - விண் லங்கும்
ஆட ர் ேநமி த ைலம்பைடயாய்! அன் ைடயாய்!
கூட

ராய்!இதைனக் கூ !

(25)

26.தி க்கண்ணங்கு
கூ

கழ்த் தன்ன ேக கூட் வேனா? இன்னெமன்ைன

ேவ படப் பல்பிறப்பில் ழ்த் வேனா?- ேத கிேலன்
எண்ணங் கு யா யி ந்தானின் றான்கிடந்தான்
கண்ணங் கு யான் க த் .

(26)

27. தி க்கண்ணமங்ைக
க த்தினால் வாக்கினா னான்மைற ங் காணா
ஒ த்தைனநீ ெநஞ்ேச! உணாில் - ெப த்த கில்
வண்ணமங்ைக கண்கால் வனசந் தி வரங்கம்
கண்ணமங்ைக

ெரன்

காண்.

(27)
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28. தி க்கவித்தலம்
காணி மில்ல ங் ைகப்ெபா
மீன்ேறா ம்
ேபணிய வாழ்க்ைக ம் ேப ற ம் - ேசணில்
வித்தலத்தி ன்ப ம் ெபாங்கரவ ேமறிக்
கவித்தலத்திற் கண் யில்ேவான் கால். (28)
29. தி ெவள்ளியங்கு
காலள ம் ேபாதாக் கடன்ஞாலத் ேதார்கற்ற
ளலேவ யன்றி வல்வாரார்? - ேகாலப்
ப ெவள்ளி யங்கு யான் பாதக ண் மாய்த்த
தி ெவள்ளி யங்கு யான் சீர்.

(29)

30. தி மணிமாடக்ேகாயில்
சீேர த ங்கதியிற் ேச ைகக்கு நா ன்ைன
ேநேர வணங்கிேன ெனஞ்ேச!நீ - பாாில்
அணிமாடக் ேகாயி லரங்கனார் நாங்கூர்
மணிமாடக் ேகாயில் வணங்கு.

(30)

31. தி ைவகுந்த விண்ணகரம்
வணங்ேகன் பிறெதய்வ மால யாரல்லாக்
குணங்ேகடர் தங்க டன் கூேடன் - இணங்கிநின்
ைவகுந்த விண்ணகரம் வாழ்த் ேவ னீதன்ேறா
ைவகுந்த விண்ணகர வாழ் .

(31)

32. தி வாிேமயவிண்ணகரம்
வா ம யார் மடெநஞ்ேச! நம்மளேவா?
தா ஞ் சைடேயான் ச
கத்ேதான் - பாழிக்
காிேமய விண்ணகரக் காவேலான் கண்டாய்
அாிேமய விண்ணகரத் தார்க்கு.
33. தி த்ேதவனார்ெதாைக

(32)
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ஆர்க்கும் வலம்பாியா வண்ட ெமண் ைச ம்
கார்க்கட ம் ெவற் ங் கலங்கினவால் - சீர்க்கும்
தி த்ேதவ னார்ெதாைகமால் ெசவ்வாய்ைவத் தத்
த த்ேதவ னார்ெதாைக ஞ் சாய்ந்
34. தி வண்

(33)

ேடாத்தமம்

சாய்ந்த தி வரங்கந் தண்ேவங் கடங்குடந்ைத
ஏய்ந்த தி மா
ஞ்ேசாைல - ந் வைர
வண்
ேடாத் தமமாம் வானவர்க்கும் வானவனாம்
ஒண்

ேடாத் தமன்ற

ர்

(34)

35. தி ச்ெசம்ெபான்ெசய்ேகாயில்
[தைலவி ஆற்றாைம மிகுதியால் மட

ரத்

ணிதல்]

ஊர்ேவண் மடைல ெயாழிேவன் மடநாணம்
ேசர்ேவன் காிய தி மாைலப் - பாரறிய
அம்ெபான்ெசய் ேகாயி லரங்கனணி நாங்கூர்ச்
ெசம்ெபான்ெசய் ேகாயி னிற் ெசன்

(35)

36. தி த்ெதற்றியம்பலம்
ெசன்ற

காலந் திைரநைர

ப் பானவினி

என் ெகால்? சாவறிேயா ெமன்ெனஞ்ேச! - கன்றால்
உ த்ெதற்றி யம்பலத்ைத ேயார்விளவின் ழ்த்தான்
தி த்ெதற்றி யம்பலத்ைதச் ேசர்!

(36)

37. தி மணிக்கூடம்
ேசரா
ன்ெசய்த தீவிைனபின் ெசய்வ
ம்
வாரா தினிநீ மடெநஞ்ேச!--ேநராக்
கு மணிக்கூ டத்தாைனக் ெகாம் பறித் தாைனத்
தி மணிக்கூ டத்தாைனச் ெசப் .
38. தி க்காவனம்பா

(37)
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ெசப்ேபன் மனித க்ெகன் ெசஞ்ெசாற் றமிழ்மாைல
ைகப்ேபன் பிறெதய்வங் காண்பாைர--எப்ேபா ம்
காவளம்பா த்தி மால் தாற்றா மைரெதா
நாவளம்பா

த்திாிேவ னான்.

(38)

39. தி ெவள்ளக்குளம்
நான ைம ெசய்யவிடாய் நானாேன ெனம்ெப மான்
தான ைம ெகாள்ளவிடாய் தானானான்--ஆனதற்பின்
ெவள்ளக் குளத்ேத விடாயி வ ந்தணிந்ேதாம்
உள்ளக் குளத்ேதைன ெயாத் .

(39)

40. தி ப்பார்த்தன்பள்ளி
ஒத்தமர ேரத் ெமாளிவிசும் ம் பாற்கட ம்
இத்தலத்திற் காண்பாிய ெவன்ெனஞ்ேச!- சித் ணர்ந்த
தீர்த்தன்பள் ளிக்கி ந் ெசப்பெவளி நின்றாைனப்
பார்த்தன்பள் ளிக்குட் பணி.
ேசாழநாட் த் தி ப்பதிகள்

(40)
ற் ம்.

---------பாண் யநாட் த் தி ப்பதிகள்-18.
1. தி மா

ஞ்ேசாைல

பணிந்ேதன் றி மாைலப் பாமாைல தாளில்
அணிந்ேத ன ட்டஞ்ச மாகத்-- ணிந்ேதன்
தி மா
ஞ்ேசாைல ேசர்ந்ேத ெனனக்கு
வ மா

ஞ்ேசாதி வான்.

2. தி க்ேகாட்

(41)

ர்

வான்பார்க்கும் ைபங்கூழ்ேபால் வாளா ன த ேள
யான்பார்க்க நீபார்த் திரங்கினாய்--ேதன்பார்ப்பின்
ஓைசத் தி க்ேகாட்
ராேன! இன்ன ெமன்
ஆைசத் தி க்ேகாட்

யான்.

(42)
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3. தி ெமய்யம்
[பிாிவாற்றாத தைலவி இரங்கிக் கூ தல்]
ஆளா னக்கன்பா யாைசயாய் நாணி லாய்
வாளா மைனவிெயன் வாழ்ேவைனக்--ேகளாய்
தி ெமய்ய மாயா! சிைலகால் வைளத்
வ ெமய்ய மாயா மதன்.

(43)

4. தி ப் ல்லாணி
மதயாைனக் ேகாள்வி த் மா தைல ெகான்ற
கைதயா தயங் கைர ம்-- தலாய
ல்லாணி மாேல! றத்ேதார் கழி ப்
வல்லாணி ெயன்ெசவிக்கு மா .
5. தி த்தண்கா

(44)

ர்

[தைலவைன பிாிந்த தைலவி வாைடக்கு வ ந்தி யிரங்கல்]
மா பட வாைடெய ம் வன்கால்வந்ெதன்
ஊ பட ர்ந்த ைளெவல்லா--மாறத்
தி த்தண்கா
ரான் றி த்தண் ழாயின்
ம த்தண்கா

ைலேமல்

ராேதா வாய்ந் .

(45)

6. தி ேமாகூர்
[அன்னத்ைதத்

வி த்த தைலவி அதைனக் குறித்

வாயான் மலர்ேகாதி வாவிெதா

ஐ

தல்]

ேம ேமா?

ேமயாம லப்பால் விைர ேமா? - மாயன்
தி ேமாகூர் வாயின்

ேச ேமா? நாைள

வ ேமா? கூர் வாயன்னம் வாழ்ந்

(46)

7. தி க்கூடல்
வாழ்விப்பா ெனண்ணேமா? வல்விைனயி

ன்னெமன்ைன
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ஆழ்விப்பா ெனண்ணேமா? அஃதறிேயன் - தாழ்விழாப்
பாடலழ கார்
ைவப் பட்டர்பிரான் ெகாண்டா ம்
கூடலழ கா!நின் குறிப் .
8.

வில்

த்

(47)

ர்

குறித்ெதா வர் ெகாண்டா ங் ெகாள்ைகத்ேதா? ேகாைத
நிறத்த ர் விண் சித்தர் நீ ர் - பிறப்பி
ர்
தாழ்வில்
த் ெரன் ைறவர்க்குத் தானிரந்தான்
வாழ்வில்

த்

ர் வளம். (48)

9. தி க்கூர்
வளந்தைழக்க

ண்டாெலன்? வாசமணந் தாெலன்?

ெதளிந்தகைல கற்றாெலன்? சீசீ - குளிர்ந்தெபாழில்
தண்கு கூர் வாவிச் சடேகாப
ெரங்கள்
வண்கு கூ ெரன்னாத வாய்.

(49)

10. தி த்ெதாைலவில் மங்கலம்
வா மைனவியர் மங்ைகயர்க ெளம்பிராற்
கா தங்க ளாழி த ைலம்பைடகள் - ய
ெதாைலவில் மங்கல ர் ேதாள்
வ ேமனி
மைலவில்
11.

மங்கலந்த வான்.

(50)

வரமங்ைக (வானமாமைல)

வாேனார்

தலா மரமளவா ெவப்பிறப் ம்

ஆேனற் கவதியிட லாகாேதா? - ேதேன ம்
வர மங்ைக விமங்ைக நாயகேன!
சீவர மங்ைகயர ேச!

(51)

12. தி ப்ேபைர
அைரசாகி ைவய

தாண்ட

மின்பக்
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கைரசார மாட்டார்கள் கண்டீர் - ைரசா ம்
ெதன்றி ப்ேப ைரப்பதியான் சீர்ெகட் நாவிலவன்
தன்றி ப்ேப ைரப்பதியா தார்.
13.

(52)

ைவகுந்தம்

[தைலவியின் இளைம கண்ட ெசவி

இரங்கல்]

தா
த் த் சு தைலக்கணி ம் ேபைதயிவள்
ேந
த்த சிந்ைத நிைலயறிேயன் - ேபா
த்த
பாைவகுந்தம் பண்ெடாசித்தான் பச்ைசத் ழாய்நா ம்
சீைவகுந்தம் பா ந் ெதளிந் .

(53)

14. தி ப் ளிங்கு
[தைலவி ேதாழியர்க்கு அறத்ெதா நிற்றல்]
ெதளி ம் பசும்ெபாற் சிைறக்காற்
ச
விளி ந் யர்ேபாய் வி ேம - எளிேயற்
க ளப் ளிங்கு வா ழச்சுதைனக் ெகாண்
க ளப் ளிங்குவந்தக் கால்.

(54)

15. தி வரகுணமங்ைக
[பாங்கு ெவறிவிலக்கிச் ெசவி யர்க்கு அறத்ெதா நிற்றல்]
கால ேநா ங் க தாத வன்ைனமீர்!
ேவலன் ெவறிைய விலக்குமின்கள்! - மாலாம்
வரகுண மங்ைகயன்றாள் வண் ழாய் ேமேல
தரகுண மங்ைக தனக்கு.

(55)

16. தி க்குளந்ைத
தனக்குடலம் ேவறான தன்ைம ணரான்
மனக்கவைல தீர்ந் ய்ய மாட்டான் - நிைனக்கில்
தி க்குளந்ைத யா ைரத்த சீர்க்கீைத பா ம்
த க்குளந்ைத யாம
17. தி க்கு ங்கு

ந் தால்.

(56)
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தாலத் திழிகுலத் ச் சண்டாள மானா ம்
ேமலத் தவரதனின் ேமன்ைமத்ேத - ேகாலக்
கு ங்கு வாழ் மாயன் குைரகழற்கா ளாகப்
ெப ங்கு யாய் வாழ்வார் பிறப் .
18. தி க்ேகா

(57)

ர்

பிறப்பற்
ப் ப் பிணியற் நா ம்
இறப்பற் வாழ வி ப் ர்! - றப்பற் த்
தள் க்ேகாள் ஊராவிற் றாேமா தரன்பள்ளி
ெகாள்

ங்ேகா

ர்ம

ங் ேகாள்!

பாண் யநாட் த் தி ப்பதிகள்

(58)

ற் ம்

---------------------மைலநாட் த் தி ப்பதிகள் - 13
1. தி வனந்த ரம்
ேகாளார் ெபாறிையந் ங் குன்றி ட லம்ப த்
மாளா ெனஞ்ேச! வணங்குதியால் - ேகளார்
சினந்த ரஞ் சுட்டான் றிைச கத்தான் ேபாற் ம்
அனந்த ரஞ் ேசர்ந்தா ன .

(59)

2. தி வண்பாிசாரம்
[ பிாிவாற்றா

வ ந் ந் தைலவியின் நிைல கண்ட ெசவி

இரங்கல்]

அ

ங் குளிர்ந்தா ளறி ங் குைலந்தாள்
கின்றாண் ச்சடங்கு ன்ேன - க ேதா ப்
ெபண்பாிசா ரங்குப் பிறப்பித் மீ வார்
வண்பாிசா ரங்கிடந்த மாற்கு.

3. தி க்காட்கைர
மார்க்க ந் தாந்தாம் வழிப ந் ெதய்வ ம்

(60)
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ஏற்க ைரப்பார்ெசா ெலண்ணாேத - ேதாற்குரம்ைப
நாட்கைரயா ன்னேம நன்ெனஞ்ேச! நாரணனாம்
காட்கைரயாற் காளாகாய்! காண்.
4. தி

(61)

ழிக்களம்

காண்கின்ற ைவம் தங் கட்கு மி சுடர்க்கும்
ேசண்கலந்த விந்திரற்குந் ேதவர்க்கும் - மாண்காிய
பாழிக் களத்தாற்கும் பங்கயத் நான் கற்கு
ழிக் களத்தான்
5. தி ப்

தல்.

(62)

ர்

[ தைலவி ேதாழியர்க்கு அறத்ெதா நிற்றல்]
தல்வண்ண மாேம ைலவண்ண ன்ேன
விதிவண்ண நீங்கி வி ேம - ச ரத்
தி ப்
ர் நின்றான் றி த்தண் ழாயின்
ம ப்

ர் ெதன்றல் வாின்

6. தி ச்ெசங்குன்

(63)

ர்

வரேவண் ங் கண்டாய் மதிகலங்கி விக்குள்
ெபாரேவ யிர்மா ம் ேபாழ் - பரேமட் !
ெசங்குன் ர் மாேல! சிைறப்பறைவ ேமற்கனகப்
ைபங்குன்

ர் கார்ேபாற் பறந் .

(64)

7. தி நாவாய்
பறந் திாிதாி ம் பாவிேய ள்ளம்
மறந் ம் பிறிதறிய மாட்டா - சிறந்த
தி நாவாய் வாழ்கின்ற ேதவைனயல் லாெலன்
ஒ நாவாய் வாழ்த்தா

கந் .

8. தி வல்லவாழ்
உகந்தார்க்ெகஞ் ஞான்
திகந்தார்கெகஞ் ஞான்

ளனா கவா
மிலனாய்த் - திகழ்ந்திட்

(65)
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ட வல்ல வா

வ மல்லெவன நின்றான்

தி வல்ல வா ைற ந் ேத.

(66)

9. தி வண்வண் ர்
ேதவி லகு யி ந் திாிந் நிற்கும்
யா ம் பைடத்த விைறகண்டீர் - வில்
தி வண்வண்
ைற ந் ேதவாதி ேதவன்
ம வண்வண்

ர் ளவ மால்.

(67)

10. தி வாட்டா
மாைல
நீத் மலர்ப்ெபான் ன ேநாவப்
பாைலவன நீ குந்தாய் பண்ெடன் - சாலவநான்
ேகட்டாற் யிேலன்காண் ேகசவேன! பாம்பைணேமல்
வாட்டாற் க் கண் யில்ெகாள் வாய்.

(68)

11. தி விற் வக்ேகா
வாய்த்த க மமினி மற்றில்ைல ெநஞ்சேம!
ேதாய்த்த தயிர்ெவண்ெணய் ெதாட் ண்ட - கூத்தன்
தி விற் வக்ேகா ேசர்ந்தாற் பிறவிக்
க விற்

வக்ேகா ங் காண்.

(69)

12. தி க்க த்தானம்
காண வி ம்பெமண்கண் ைக ந் ெதாழவி ம் ம்
ண வி ம் ெமன்றன் ன்றைலதான் - வாணன்
தி க்க த்தா னத்தான் றிகிாியான் றண்டான்
தி க்க த்தா னத்தாைனச் ெசன் .

(70)

13. தி வாறன்விைள
ெசன்
னன் ழ்கிச் ெசய்தவங்கள் ெசய்தா ம்
ெவன்
ல ைனந்தடக்கி விட்டா ம் - இன்றமிழால்
மாறன் விைளத்த மைறேயாதார்க் கில்ைலேய
ஆறன் விைளத்தி மா லன் .

(71)
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மைலநாட் த் தி ப்பதிகள்

ற் ம்.

----------ந நாட் த் தி ப்பதிகள் - 2
1. தி வயிந்திர ரம்
அன்பணிந்த சிந்ைதயரா யாய்ந்த மலர் வி
ன்பணிந் நீெரமக்கு ர்த்தியேர - என்பா
எைமயிந் திர ரத்தார்க் கின்ெறாண்ட ரானார்
தைமயிந் திர ரத்தார் தாம்.
2. தி க்ேகாவ

(72)

ர்

தாமைரயா னாதியாய்த் தரவரங்க ளீறான
ேசம யி ஞ் ெசகமைனத் ம் - மடந்ைதக்
காங்ேகாவ லா தன்பின் னாக வவதாித்த
க்ேகாவ லரயன் ெபா ள்.
ந நாட் த் தி ப்பதிகள்

(73)

ற் ம்.

----------ெதாண்ைடநாட் த் தி ப்பதிகள் - 22
1. தி க்கச்சி - அத்திகிாி
ெபா ளாைச மண்ணாைச ங்குழலார் ேபாகத்
தி ளாைச சிந்தித் திராேர - அ ளாளன்
கச்சித தி ப்பதியா மத்தி ர்க் கண்ணன்றாள்
*-ச்சித் தி ப்பதியா ெயன் .
2. தி வட்ட யங்கம்
என் த் ய ழக்கு ேமைழகாள்! நீங்களிளங்
கன் ேபாற் ள்ளிக் களித்திாீர் - அன் நடம்
இட்ட யங்கத் தி சரண ேமசரெணன்

(74)
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தட்ட யங் கததர்க்கா ளாய்.

(75)

3. தி த்தண்கா
[பிாிந்
அன்

ஆற்றாளாய தைலவி தைலமகன் பக்கல் தனக்கு உள்ள
திையத் ேதாழிக்குக் கூ தல்]

ஆட்பட்ேட ைனம்ெபாறியா லாைசப்பட் ேடனறி ம்
ேகாட்பட் நாணங் குைறபட்ேடன் - ேசட்பட்ட
வண்காைவ வண் வைர ைவத்த விளக்ெகாளிக்குத்
தணகாைவச் ேசர்ந்தான் றனக்கு.
4. தி ேவ

(76)

க்ைக

தனக்குாிய னாயைமந்த தானவர்ேகான் ெகட்டான்
உனக்குாிய னாயைமந்த ய்ந்தான் - நிைனக்குங்கால்
ேவ
தா

க்ைக யாளாிேய! ேவ தவி

ண்ேடா?உன்

க்கா ளாகாத வர்க்கு.

(77)

5. தி ப்பாடகம்
தவம் ாிந்த ேசதனைரச் சந்திரனா தித்தன்
சிவன்பிரம னிந்திரனாச் ெசய்ைக - உவந்
தி ப்பா டகம
ஞ் ெசங்கண்மா றன்மார்
பி ப்பா டக ைர யாேல.

(78)

6. தி நீரகம்
ஆலத் திைலேசர்ந் தழி லைக

ட் குந்த

காலத்தி ெலல்வைகநீ காட் னாய்? - ஞாலத் ள்
நீரகத்தாய்! நின்ன ேய ெனஞ்சகத்தாய்! நீண்மைறயின்
ேவரகத்தாய்! ேவதியர்க்கு மீண் ,
7. தி நிலாத் திங்கட் ண்டம்
மீண் ந் ெதளியார்கண் ேமதினிேயார் நின்ன ப் ப்

(79)
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பாண்டரங்க மா படர்சைடேமல் - தீண் க்
கலாத்திங்கட் ண்டத்தின மீதி ப்பக் கண்
நிலாத்திங்கட்
8. தி

ண்டத் தாேன!

(80)

ரகம்

ேநசத்தா லன் லைக நீர்வார்க்க ைவத்தளந்த
வாசத்தா ெளன்றைலேமல் ைவத்திைலேயல் - நாசத்தால்
பாரகத்

ளன்றிநான் பாழ்நரகில்

ஊரகத்

ணின்றாய்! உைர.

ழ்ந்ெதன்ெகால்?
(81)

9. தி ெவஃகா
உைரகலந்த ெலல்லா ேமாதி ணர்ந்தா ம்
பிைரகலந்த பால்ேபரற் பிறிதாம் - தைரயில்
தி ெவஃகா மாய க்ேக சீ றவாந் தங்கள்
உ ெவஃகா

ள்ளத்தி ேனார்க்கு.

(82)

10. தி க்காரகம்
ஓராதார் கல்வி ைடேயங் குல ைடேயம்
ஆரா தன ைடேயம் யாெமன் - சீராயன்
ங்கர ரகங்காணப் ேபா வார் தாடைலேமல்
தாங்கா ரகங்காரத் தால்.

(83)

11. தி க்கார்வானம்
தாேலேலா ெவன்றாய்ச்சி தாலாட் த் தன் ைலப்பா
லாேலெயவ் வா பசி யாற்றினள்? ன் - மாேல! ங்
கார்வானத் ள்ளாய்! கடேலா ம் ெவற்ேபா ம்
பார்வான

ண்டாய்!நீ பண் .

12. தி க்கள்வ

ர்

பண்ேட ன் ெறாண்டாம் பழ யிைர ெயன்னெதன்
ெகாண்ேடைனக் கள்வெனன் கூறாேத - மண்டலத்ேதார்

(84)
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ள்வாய் பிறந்த யேல! உைனக்கச்சிக்
கள்வாெவன் ெறா வெதன் கண் ?

(85)

13. தி ப்பவளவண்ணம்
கண்டறிந் ங் ேகட்டறிந் ந் ெதாட்டறிந் ங் காதலால்
உண்டறிந் ேமாந்தறிந்
ய்ேயேன - பண்ைடத்
தவளவண்ணா! கார்வண்ணா! காமவண்ணா! கச்சிப்
பவளவண்ணா! நின்ெபாற் பதம்.

(86)

14. தி பரேமச்சுரவிண்ணகரம்
பதத்தமிழாற் றன்ைனேய பா வித்ெதன் ைனத்தன்
பதத்த யார்க் ேகயாட் ப த்தான் - இதத்த
பரேமச் சுரவிண் ணகரான் பலவான்
வரேவச் சுரலைணந்த மால்.

(87)

15. தி ப் ட்குழி
மால்ேவ ழ மர மாைய ம்ெவற் ங்கட
ேமல் ழ் பைட ம் விட ம்ேபாய்ப் - பாலன்
ெந ப் ட் குழிகுளிர நின்ற ங்ேகட் ேடாதார்
தி ப் ட் குழியமலன் சீர்.

(88)

16. தி நின்ற ர்
[தைலவி ேதாழியர்க்கு அறத்ெதா நிற்றல்]
சீரறிந் ேதாழிமீர்! ெசன் ெகாணர்ந்ெதனக்குப்
ேபார ைல கட் ற் ட் மிேனா! - ேநர ணர்
ெபான்ற ர் ட்க த்திற் ெபான்ைனமா ணிக்கத்ைத
நின்ற ர் நித்திலத்ைத நீர்.
17. தி ெவவ்

ர்

நீர்ைமெகட ைவதா

நின்ேனா ெடதிர்த்தா ம்

(89)
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சீர்ைமெபற நின்ன க்கீழ்ச் ேசர்க்ைகயினால் - ேநர்ைமயிலா
ெவவ் ளத்த ேனன்ெசய் மிைகையப் ெபா த்த ளி
எவ் ளத்தேன! நீ யிரங்கு.

(90)

18. தி நீர்மைல
இரங்கு யிரைனத் மின்ன ளாற் காப்பான்
அரங்க ெனா வ ேம யாதல் - கரங்களால்
ேபார்மைலவான் வந்த கழவாணன் காட் னான்
நீர்மைலவா ெழந்ைதெயதிர் நின் .

(91)

19. தி விடெவந்ைத
நின் திாி ம் பிறவிெயல்லா ேநர்வித் க்
ெகான் திாி ங் ெகா விைனயார் - இன்
ெவ விடெவந் ைசக்ேக வி மியெதாண் டாேனன்
தி விடெவந் ைதக்ேக ெசறிந் .

(92)

20. தி க்கடன்மல்ைல
ெசறிந்த பைணபறித் த் திண்களிற்ைறச் சா
றிந் விழப் பாகைன ேமாதி - எறிந்
த க்கடன்மல் ைலக்குைமந்தான் றஞ்செமன்
தி க்கடன்மல் ைலக்குட்

ாி!

ெநஞ்ேச!
(93)

21. தி வல் க்ேகணி
திாிந் ழ

ஞ் சிந்ைததைனச் ெசவ்ேவ நி த்திப்

ாிந் *பகனமின்? கன்றால் - ம ந்தாம்
க வல் க் ேகணியா மாக்கதிக்குக் கண்ணன்
தி வல் க் ேகணியான் சீர்.
22. தி க்க ைக
சீர ளா னம்ைமத் தி த்திநா ன்னறியாக
கூரறி ந் தந்த ைம ெகாண்டதற்ேக - ேநேர
ஒ க ைக யம்மனேம! உள் கிலாய் த்தி

(94)
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த ச ைக மாயவைனத் தான்.
ெதாண்ைடநாட் த் தி ப்பதிகள்

(95)
ற்றம்.

----------வடநாட் த் தி ப்பதிகள் - 12
1. தி ேவங்கடம் (தி ப்பதி)
தாேன சரண மாய்த் தாேன பல மாய்த்
தாேன குைற
க்குந் தனைமயான் - ேதேனய்
தி ேவங் கடந்ெதா ேதந் தியவி திக்குள்
ம ேவங் கடந்தெனமிவ் வாழ் .

(96)

2. தி ச்சிங்கேவள்குன்றம் (அேகாபிலம்)
வாழ்குமரன் ேமற்கனக வஞ்சகன்ேம ேலார் கத்ேத
சூழ்க ைண ம் னி ந் ேதான்றியவால் - ேகழ்கிள ம்
அங்கேவள் குன்ற வழல்சரபத் ைதப்பிளந்த
சிங்கேவள் குன்றத்தி னார்க்கு.

(97)

3. தி வேயாத்தி
ஆர்க்குமி நன் தீ தானா ெநஞ்ேச!நீ
பார்க்கும் பலகைல ம் பன்னாேத - சீர்க்கும்
தி ைவேயாத் திப்பயைலச் சீாியெமய்ஞ் ஞானத்
ைவேயாத் திற்ெபா ைள ேயார்.

(98)

4. தி ைநமிசாரணியம்
ஓரறி மில்லாத ெவன்ேபால்வார்க் குய்யலாம்
ேபரறி ண் ேட ம் பிறர்க்காி - பாரறிய
ைநம்மிசா ரண்ணியத் நாதர யாேரா ம்
இம்மிசார்

ண்டாயி னால்.

5. தி ச்சாளக்கிராமம்

(99)
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உண்டா ைறைம ணர்ந்த ைமப் *ேபர் ண்ேடன்
பண்டாங் கு குலத்தாற் பன்மதத்தால் - ெகாண்டாட்டால்
ஆளக் கிராமத்தா லல்லற்ேபர் ணாமல்
சாளக் கிராமத்தார் தாட்கு.

(100)

6. தி வதாியாச்சிரமம்
தாட்க ைம ெயன் தைம ணாரார்க் ெகட்ெட த் ம்
ேகட்கெவளி யிட்ட
ங் ேகசவைன - ேவட்ைகெயா
ேபாவதாி தானா ம் ேபாய்த்ெதா ேவா ெநஞ்சேம!
மாவதாி யாச்சிரமத்

.

(101)

7. தி க்கங்ைகக்கைரக்கண்டம்
மத்தாற் கடல்கைடந் வாேனார்க் க தளித்த
அத்தா! எனக்குன் ன ப்ேபாதில் - த்த ைதக்
கங்ைகக் கைரேச ங் கண்டத்தாய்! ண்டாிக
மங்ைகக் கைரேச! வழங்கு.

(102)

8. தி ப்பி தி
வழங்கு யிரைனத் ம் வாாிவாய்ப் ெபய்
வி ங்குங் கவந்தன் விறற்ேறாட் - கிழங்ைகப்
ெபா ப்பி திக் குங்கிடந்தாற் ேபாற் ணிந்

ழ்த்தான்

தி ப்பி திக் ெகன்ெனஞ்ேச! ெசல்.

(103)

9. தி வடம ைர
ெசல்வ
டம் ேசர ாித்தாக்கி
வல்விைனயி னீங்குமிேனா மாந்தர்காள்! - ெதால்ைல
வடம ைர யான்கழேல வாய்த்தஞ்ச ெமன்
திடம ைர ெசய்தான் றிறத் .
10. தி த் வாரைக
திறந்திறமாத் தாந் ய்க்குந் தீஞ்சுைவைய நா

(104)
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அறந்திறம்பிப் பாதகேரா ைரவா - ந ந் ளவ
மா வைர ேயாேன! மனந் ைணயாக் ெகாண்ெடன்ைனக்
கா வைர ேயா!ெமய் கலந் .
11. தி வாய்ப்பா

(105)

(ேகாகுலம்)

கலந்தமர ேரா ங் கைலகண்டா ேரா ம்
ெபா ந் தி நாட்
க்கப் ேபா ர்! - ம ந்த கழ்
அண்டராய்ப் பா யமலர யார யார்
ெதாண்டராய்ப் பா த் ெதா ம்.

(106)

12. தி ப்பாற்கடல்
ெதா ம்பாய நானல்ல சூதறிந் ெகாண்ேடன்
ெச ம்பா யைல த்தஞ் சிந்தி - ழங்கும்
தி ப்பாற் கடலான்றாள் ேசர்ந்தா ர ேசர்ந்
தி ப்பாற் கடலா மிடர்.

(107)

வடநாட் த் தி ப்பதிகள்

ற் ம்.

--------தி நாட் த் தி ப்பதி - 1
தி ைவகுந்தம் பரமபதம்
இட ைடேயன் ெசால்ல ெவளிேதா பிரமன்
அட ம்விைட ேயாற்கு மாிேத - ெதாட ம்
க ைவகுந் தம்பிறவிக் கட்ட த் மீளாத்
தி ைவகுந் தம்ெப வார் சீர்.
தி நாட் த் தி ப்பதி

(108)

ற் ம்.

________________
மண்ணி லரங்க தல் ைவகுந்த நாடள ம்
எண்
தி ப்பதி ற் ெறட் ைன ம் - நண்
கற்பார் திப்பார் க
வார் ேகட்
ப்பார்
ெபாற்பாத ெமன்றைலேமற் .

வார்
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பதின்ம ைரத்த பதிெயா
ற் ெறட் ம்
திெசய்ய வந்தாதி ெசான்னான் - அதிக
குணவாள பட்டாி ேகாகனகத் தாள்ேசர்
மணவாள தாசன் வகுத் .
ற்ெறட் த் தி ப்பதி யந்தாதி
அழகிய மணவாளதாசர் தி வ கேள சரணம்.
-----------------------------------------------------------

ற்றிற்

