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னிசாமி ெச3தமிழாபா&த

காி கவ ெபான4ேய கா#1.

6 க -  மி#பா%&

 மிய4#ெபக/  மிய4 - 
 ப னியி தமிழாேல
ெச மெல73தி வலாளமனவ
ேசதிைய*ெசா # 1விேமேல.

வாரணமா க ெபான4ைய -

1

3தி

வண8கியிண8கி ேய"தி"
காரணமாக வலாளசாிதிர8
2

கேண மி ய498க4.

3தி9திதவைன# ேபாறி -



ேகச7 ேவ: மயிேபாறி
ெச3தமி;வாணி நித ேபாறி - சிவ
காமிகைண# பத

ேபாறி.

3

3

ஆதியணாமைல ெயபதி8காத
அைன93த3ைத9

ேபாவள"

நீதிவ>வாத வலாளமனவ
ெநறிைய*ெசா:ேவ ேக?8க4.

4

ேவதியேராதிய ,%ட8க? - ெவ
ெஜன8க/த8கிய பா%ைடக?
நீதிவிள8கிய ேகா%ைடக?

ெபக/

ெநகமாகிய பா%ைடக? .

அன பக3தி&

5

- நல

சாைலக?

அல3ததாமைர ேசாைலக?
பனிைசபா4ய ,ட8க?3தமி;
பாவலத8கிய ேமைடக? .

6

- நல

ெபாசிகரெதாளி ேகா1ர
1@கரணிதிக; தாபர

- விைல

மிெனாளி3தி Aதிக?

மினாபா4ய கீத8க? .

அதி9லா.

7

-அ

ெப3ெத.

ரா/பலேசைன ென&3ெத.
சதிர*சாவ4 Aதிக? - பல
சாைலக? ெவ ேசாைலக? .

ேதாரணத ப "ஜெத.

8

- மிக

"#1ரவாகிய க%டட
வாரணிெகா8ைகய ெந%4ைட9

- மிக

வள ெபா3திய பாைதக? .

ெபானணிமாாிய Aதிக?

- ெபா"

ம8ைகய த8கியநீதிக?
நனயகீத விலாச8க?

- நக

9

4

றாதி93தீப# பிரகாச8க? .

10

தவதேபா மணாமைலேBதிர3
தனரசாக ைடேயா8
சிவ"கிைச3த வலாளமனவ
சிற#ைபெசா:ேவ ேக?8க4.

11

#ெபா>" Cைச# 1ாிவா4 - சிவ
திைரெவணீ பிாியா4
ெய#ேபா" சி3ைத சிவதா4 - மன
ேயேபாகீ98 ணதா4.

அடமளா.
ஆலய

சிவகிாியமதி
நதி* சீநல

ெதாடபர.

- ெஜன

ெப3திர?

ேதாதிர மன காதிர

நித சிவCைச பDவரா
பதாி#பிட
ப"திைச9

12

13

- சிவ

நDவறா

பரவிடேவ பர

ேதசிக%கன

பைட#பாறா .

இ#ப4யாகதின3ேதா

14

- அவ

ைக#பி4நாயகி த7டேன
ஒ#பியணாமைல Fசதிவ4
ஒGெவாேபா"3 "தி#பாறா .

எனவர8க/ 1ாி3தா:

15

- ெபா/

ெய#ப4வாாி யிைரதா:
தனரசா/ேவா 1திரனிலாம
தள3"ேவ3த ன>தா4.

ைம3தநிலாம மன"ெநா3" - த

16

5

ம3திாியி க பாத>"
எ3தவிததி பலநைடேவென
ெயணாதேயாசைன# பணா4.

17

அரசன>த ைறயாேல - ெசா3த
அைம*சநல அறிவாேல
வர8க/ேக%ட தளி#ேபெனநறாI
பரக#ெப8ெகா4 நா%&ெமறா.

18

எ#ெபா/ேவ4 ய&தா: - இ3த
சீைமையதாெவ ேக%டா:
ஒ#பிெகா&"# பணிேவென - ஐயா
உயர#ெப8ெகா4 நா%&ெமறா.

19

ேக%டெபாைள தவெமறா - ெல3த
நா%&"ரவி9

வ3தி&வா

ேகா%4ெகா 1ய வாநி3தா:
ைறக/நிைரேவ ெமைறதா.

20

ம3திாிெசான ெமாழியாேல - அ#ேபா
மன7ெமத மகி;வாேல
இ3தெமாழி9

பேதச3தாென

ெற>6ர4க ப ந%டா4.

க பைதந%&

21

4தா4 - ெகா4

காறிபரக ெதா&தா4
அ 1வி9/ளவ ெய#ெபா/ேக%டா:
அ%சணேமதாேர ெனறா4.

22

க%டடதான8 காிதான - நல
காாிைழதான8 கைலதான
ப%&ைடதான

பாிதான தி

பாகியெமற ெபா/தான .

23

6

ேகாலதான8 ைடதான

- 4

யிைளதேப Cதான
வாகாI #ப திர&தான8க?
வலாளெசIகிற நாைளயிேல.

பேட9லக

24

>ைம9K+திய

பாரசைட னி நாரத
கேடவலாள ெப 1க;யாைவ9
காதினாேக%& "ட3தா4.

25

ெயைலெயலா 1க; ெகாடவேன - அ#பா
வலாளெனகிற மனவேன
பலாயிர8ேகா4 சனதி+தினா
பாைதயி:1க; ேக%&வ3ேத.

26

வ3தவநாரத மா னிேவடைத
வலாளராச னறியாம
சி3ைதயிெலன ெபா/நிைன3"வ3தீ
ெசா:ைமயா பரேதசிெயறா.

27

நாரதெசா வித

எ4ைசயாியேவதா எழித மெகா4 ையநா%4
அடேனாகீேவென ஆைமைய# பக3த மனா
ஒறிைனகதிேயதா ஒப"ேகா4 ெச ெபா
இைனேக%கவ3ேத எனகளித7#1வாேய.

 மி

இ ெமாழிகாதினி ேக%டா4 - மன
ேய" பதி:ைற ெசாலா4
ெச ெபாைனவாாி யள3தா4 - சிவ
பதர4யி ெற>தா4.

28

7

ஒப"ேகா4 விதைனயாயித
ஒ%டகமீதி ெல&தைனயா
த பதிெசால "ைண9மவி%ேடநிநி
தாறாளமாக நட.ெமறா.

29

மன7ைரத ெமாழிேக%டாாி3த
மடலK+"3 தவ னியா
பD ைகலாய ேம. சிவ7
பதநிவ3தா ெனனநிைனதா

30

க%4யெபாைன நடதிெகா& னி
காறி: ேவக மாகநட3"
எ%4யிரட4 யாகைகலாய
ேயகிநிறா4 தவ னி9 .

31

ைகலாயதி நாரத ெசா:த

#ப" ேகா4 ேதவக? னி
நாபெதணாயிர

மகாாிஷி9

ெச#பமாI,&8 சைபதனிேல னி
சிரைதனி3" ெதா>தா4.

32

தி8க?8க8ைக தாிதவேர ெநறி
தீயா1ரைத ெயாிதவேர
ெபா8 லகினி மானிடெசIகிற
1ணியெமெசாேவ ச8கரேர.

33

அட8களாயிர ெத%4:ேம9ம
க4யாேகாடான ேகா49&
ெதாடைனயாயி3த வலாளைன#ேபாேல
"Iயணதவ றாமிைல.

34

8

வலாளெனகிற ேபைடயாதி
வணாமைலநக ைடயா
இலாைளேக%டா: ேமதவாெனK
ெசாலாதநல ண ைடயா.

35

ெய னிவ 7ைறதிடேவமன8
ெகா&சிவ 8 களிதிடேவ
அைடநிைற3"/ள ேதவகளாதி9
ஐயகைண கிைச3தவறா .

பரமசிவ

36

ேபரைனேய.த

ெதாடாிதய8 கடவராமி3த
ெதா:லெக8 நிைற3தவறா
அடரறி3திட ேவDெமேறயள
கா1ாிேவ3த

க பாதா

37

ெபா7ைடய 1ர3தரேன இ3த
C.லெக8 மதி#பவேன
தனிகரற ெவனபைறயர
தாாினிேபாIவர வாெமறா.

ெகாKசதிரவிய

38

ேவDமடா ந ம

,%ட சிவ கண3தா7மடா
"Kசாதைனவ

ஆ4க/ேபால

"டமி"ேவ தணெமறா.

39

ஐய7ைரத ெமாழிேக%& அள
கா1ாிேவ3த மிகதா;3"
ைபயதிரவிய

ேவணெத&"

பரமசிவைத ெதா>தா4.

தணெமற ெமாழிேக%& ைகைல
த8கியி

கண8கெளலா

40

9

கைணசிவெப மானேகநல
காஷாய C& கர8விதா.

ஆயிரெத%& சிவகண

41

அள

கா1ாிேவ3த ேபர7மாI
ேதா98கைண கட./திவ4
ேதாதிரKெசI" "ட3தனறா .

42

ககட.ேளா ஜ8கமறாம8ேக
3தியசீட ேபர7மா
மிகசிவகண மாயிரெத%&
ெமIயதிவ4 யா4களா .

43

ஆயிரெத%& கண நடக - அதி
ஆதிதேபா ெபமாநடக - அதி
ேநயேவா& ஆ49 சீட7
ெந8கியணா மைலய&தா.

44

அணாமைலகி வ பா*ச அ8ேக
அரகராெவற ெப8,*ச
எணஓெரபதி8 காதவழிOர
ெயலாKசிவபத றாIPைழ3தா.

45

ச8கராெவ சில"தி#பா சில
ச ேபாசதாசிவா ெவைர#பா
ம8ைகேயாபாகா ெவனெதா>வா - மதி
மா 4ேயாேன ெயன#பணிவா.

46

எபதி8காத மணாமைல றி:
ெயலாKசிவமய மாIநிைற3"
அணாெல7Kசிவ ச8கரஜ8கம
ஐய7ைர#பைத ேக?8க4.

47

10

ஆரமணிக/ பணிேவேடநி"
வல"Cமி தரேவேட
,ாியெபா7

ெபா/ேவேடனன8

ெகா& தம ெர8ேகெயபா.

48

உதமமனவ ாி8கிைலேயா அவ
ைமவிள8

+தநிைலேயா

ெமத#பசி" அனதானKெசI9
ெம யாிைலேயா ெவைர#பா.

49

காவி9ைடய" ேவதவிரவிவ
கா3திேயாமமத ெனறிடலா
தாவியணாமைல மாதெரலாமவ
த8க/ கணவைன ேயமற#பா.

50

Aதி >ைம9 ேமவி&"யிவ
ேவசியாில மைதய&"
பாதிமதியணி ெய ெபமான3த
பாைவய னிைல ேய"ைர#பா.

51

ஆ4ய4நா8க/ ஆ4ய4 க
தா& த: ைம ேவடவிைல
நீடசிைலமார O&8கைணயாேல
நிைன.ேதாD" ெகாKசம4.

52

ெகாKச நிைன. த&த4ெய8க/
ெநKச அGவாேற ெநத4
வKசிெயாதி யிேறாாிர.
வழ88க%டைள ெசா:ம4.

தாசிக/ெசா வித

வனி9

பிைற9

ேவணி வளசைட 4யா சா%சி

மனவ7 ைரதவாேற மெறா கைத# பாேறா

53

11

கனியெரா திேகதா க%டைள யாயிர ெபா
தனி:8 ைறேயாைமயா தாடனகைல யிவாேற.

54

கனியெசான ெமாழிேக%&கைட
கணாேபர

க பா"

ெபானிேலஒGெவா ஆயிரெமணிேய
ேபைதயைகயி ெகா&.ெமறா.

55

A& >"8 ாி"ெகாடா அ8ேக
ேவசிேகாறா4 நிதிவி%டா
நீ4யஞான விழிேநாகி ேவேற
56

ேநாிைழயிைலெய ேற திதா.

ஆ4கிவKசைன ெசIயேவடா

இப

ஆகாமநாைள கழிகேவடா
ேவ& ெபாைள த&கேவடா

ெபேண

AணாIெபா>ைத வி4கேவடா .

57

ஜ8கமேநாக மைத#பா" ராஜ
சா@டா8கமாக சிர3தா;3"
எ8வ3தீைரயா பதகேள.ம
ெகனெபா/ேவD

.தமேர

58

ெபா7கிடமிைல ஆ4ய#பாநா
ேபாகிட யாதிைர பாைதய#பா
கனியராைச ெநத#பா - ெக%ட
காம வ3ெதைன த&த#பா.

59

கனியேர" ஜ8கமேர - யிேதா
கயாண ெசIவி#ேப இ8ஙனேவ
வனிெகதிராக க%4னமா ".
வா;நாைளெகலா மி#பாேள.

60

12

ெதாைலய#பாமிக ெதாைலய#பா - அ3த
அலல#பாபட* ச/ைளய#பா
ெயைலய#பாெயன கிைலய#பா+க
யிைறெகாநாேள ேபா"ம#பா.

61

இைறெகாநாேள ேபா"ெமயி3த
ஏைழ#படார

ைறதிடேவ

நெறனOதைர தான7#பி - விைல
ந8ைகெயாதி யைழ9ெமறா.

62

காDமணாமைல Aதிெயலாமி3த
காவலேரா4 மிக#பா"
ஆD ெபணறி தனிதவாிைலேய
ஆ*சயெம பணி3தாக/.

63

ேக%டேதமன மதிேவ" - அ8ேக
கி%டேவம3திாி

க பா"

ேபா%டெகா4ெகா தீ8வராமேல
ேபாயிநீவாெவ ைறதா4.

64

அம*சென>3" நட3தா4 - விைல
ஆாிைழAதி Pைழ3தா4
நிைமெகா%டாமேல Aெடலா மா4க/
நிைற3தி#பைத கடா4.

65

மதனகலவி ெதா&#பவKசில
மாாிச8கீத

ப4#பவ

விதனமிலாமேல பKசைணமீதி
வி3"பலகார3 திபவ .

ஆைடகைள3"/ள மாதக?

66

நறாI

அைணையதிாிதி# ப&#பவ
,டவ#ேபா" நிைன#பவ

சில

3திேயேபசி யி#பவ .

67
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அலாமம*ச னாி3"ெகா& ெகாKச
அைழ" பா#ேபாெம ெறணிெகா&
ெம ெயாதிைய மனனைழறா
68

ெமத#பண 3 தவா4.

ெமத#பண3தாேர ெனைறதீ இேதா
பதாிடதி  வா8கிவி%ேடா
ெபாIதெமாழிெயாK ெசாலமா%ேடாைமயா
ெபா>"வி43தாேல வாேராெமறா.

ஆ4யிடதிேல வா8கிவி%ேடா

69

ப"

ஆயிர3த3தா: நீ8கமா%ேடா
ேவ4வ3ேதாைர ெக&கமா%ேடாமினி
வி43தபிறேக வேவாைமயா.

அ#1ர8ேக;க.
க8ேகநிக.

70

நாவிமிைல - அவ
ஒ#பவிைல

ெத#பனேவா4 யரசசைபயிேல
ேசதிவிபர

ைறதா4.

71

ஆ*சயெம நிைனதா4 - மன
அ8ேகேயT*ைசயாI வி>3தா4
நா/ெசI"வ3த தமெமலாெமா
ந8ைகயா ெக%&ெத ேறய>தா.

72

மனவன8ேக ெய>3தா4 - ,ட
ம3திாிதா73 "ட3தா4
த7டகாவல ெரணறேபமாI
தாசிெதவி .ைர#பா4.

ந8ைகேய.8கைள ந பிெகா& - ெய3த
நாவினா:தாரK ெசா வி%ேட
ச8சரெதாடேனா ஜ8கம4 - யவ

73
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சாப8ெகா&தா ப ம4.

ஊ பதி9

74

இனா8ெகா&#ேப ென3த

.யிைரேக%டா: ேமதேவ
பாரளிதசிவ சா%சியாக ெசாேன
பாைவெயாதிேய வா8கள4.

75

மன7ைரத ெமாழிேக%& - அ3த
மாதரைனேவா3 ெதடனி%&
னேமஆ4 யிட

ெபா/வா8கிேனா

ேமாசமினிெசIய மா%ேடாைமயா.

76

இைறெபா>" வி43"வி%டா - நா8க/
ெயலா நாைள வேவாைமயா
ஒேமநீதர ேவடாைமயாெபக/
உ8க/ அ&ைமேய காைமயா.

77

நடககா: மிக*ேசா3" - ராஜ
நாணிேயெவ%கி

கதள3"

ஒ&கமாக மைனேச3" மன
ஒKெசாலாம ப&தா4.

வலமாேதவிேயா Tதவளா

78

- யிள

ம8ைகேயாசலாமா ேதவியரா
ெம யிவ

மனன>ைகயி

ெமத.8,ட விசனமி%டா

ெதா%டவிரத

79

வி&தன4யி

ெதாைலயா*சாப
ந%டெகா4மர

பி4தன4

ப%&த4 - யினி

நா7 யி3தா +ைமதா4.

பதெசான ெமாழிேபா*+யினி

80
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பாவினாெனகிற ேபரா*+
யிதைரமீதிேலா மா"கிைடகாம
81

ெய7டெநK+ ாிணமா*+.

ஆளன>த "யபா" - யிர
டனதிைளய கிளிேச"
ேவைளகிேதாஷ8 ாிகேவடா 3த
விரதKெச:"A ெரெசானா/.

ஆ4யி ஆைச ெக&கேவடா

82

- ெயன

காகிைனெயா8 ெகா&கேவடா
நீடவிரத

வி&கேவடாமி#ேபா

நாேனயைணேர ெனெசானா/.

83

ெசால.ன பய3ேத4 - நீ
ெசான"ேமா%ச நய3தா4
நல"சீகிர

VதானபானKெசI"

நலப%டாைட 9&"ம4.

84

சீகிரெம .ைற"வி%& - மன
ச8கம னாக ஓ4வ3"
காகேவDைமயா கனியிறா/
களி"ேசரேவ வாெமறா.

85

பாத பணி3தவ ைகபி4"மல
பKசைணA%& கைழ"வ3"
ஓதினவா

4ேதைனயாயினி

உ8க/மன ேபாேல ேசெமறா.

86

ேசாதிகவ3"/ள ச8கமம#ேபா
ேசா3"பKசைண ேமப&"
ஆதிகட.?

ேயாகநிதிைரயி

ஆன3தமாக யி3தா4.

87

16

சலமாேதவி யிைளயம8ைகயவ/
Vதான8க/ெசI" பணிC%4
ெமலநட3"ேம பKசைணA%4ேல
ெமதன#பகதி :%கா3தா/.

88

Aைண+ரதி யிைசப4தா/ காம
ேவகாியேன க3ெதா&தா/
நாணமிலாமேல ெய#ப4ெசIதா:
நாயகனிதிைர ெசIதா4.

க8வி43தா ெமாழிேபா
கணவவிரத

89

ந ம

ப>தா

இ8கன + மா விக,டாெத
ெய%4#பி4தவ ேமப&தா/.

90

ப&தமா" தழிவிடேவ யிவ
பாலகனாகி ய>திடேவ
த4தெகா8ைகயி பா+ர3த#ேபா
தானாெயா>தா பா8க4.

91

ெபா"வித

ழவி98 காகாெவ ,ாிேயய>  ேபா"
மைழய"நிகத ேவ3த மனம"தி& கி%ேடா4
பிைழய"வாிேய ஈசா ேபதேமா நிைனதாயி8
பழகேவா வ3தாெய பரதவிேத" ெசாவா.

 மி

ச8கரச ேபா சதாசிவேன - இ"
ச மதேமாெய8க/ "மனேமா
இ8ெகைன#பாவிெய ேறாவி&தாI - எைன

92
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ேய"ைகயா+ைம யாகைவதாI.

93

ஆதிபராபர ெமI#ெபாேள - ெய3த
ஆறாயிறான பர ெபாேள
ேசாதிகவ3" ழவியானாயினி
ெசI9 வாேரேதா வாிேயைனயா.

94

எெதா>"# 1ல பயிேல - அ8ேக
யி3தழவி98 காணவிைல
நி#பரவச மாைகயிேல சிவ
நிறாாிஷபதி அைடயிேல.

95

நானாக*ேசாதைன ெசIதன#பா - யி8
நாேனழவியா நிேறன#பா
ஏேனா.ன "யரம#பாயினி
ெயனவர ேவD

ேக?ம#பா.

96

பி/ைளயிலாம அற 1ாி3த - ெவைன
ேபதக ெசIத" ேய"ைகயா
ெதா:லகாள "ைணெகா&" யி3த
ெதாட7ன4 தாைமயா.

97

இ தபி/ைள நானா*ேச - .ன
கினKசிலனா ளரசா*ேச
ஒமKசாம கிாிைகநடதிவா
.னேமா%சமி ெதறா.

98

இ3தவர 8 ெகா&"வி%டா - ெஜக
தீசைகைல# பதியைட3தா
அ3தநா/ெதா%& யி"வைரமீச
அணாமைலெகா பி/ைளய4.

நீ& 1றாண .ைர#ப4ேக - யி3த

99
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நீதி9லக மறியெவ
பா4ைவதா சி மண னிசாமி
100

ப4" மி ய498க4.

திவணாமைல வ லாளமகாராஜ
சாிதிரமி ெபற
----------xxx
----------xxx------xxx-------

