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------------------------------- 

�க�க�க�க�ைர�ைர�ைர�ைர    

    

தமி� பிரப1த வைகயி2 	றவ�சி ெய�ப" பி�கால#தி2 எ41தெவா�5. 

இைச6ட� -ட, நாடக ப7 � அைமய ெப�றி�#த8�, இ" 	றவ�சி நாடக� 

எ�5� ெசா2லெப5�. 	றவ�சி எ�ற ெசா2 (	றெப7) �82 வ�� 

கதாபா#திரமாகிய 	ற#திைய� 	றிபி9�. ஒ� தைலவ� மீ" காத2 ெகா7ட 

தைலவி�	� 	ற#திெயா�#தி ேதா�றி� 	றி ெசா2வதாகிய கைதேபா�காக 

அைம#"+ ெச;ய ெப5வேத இ<வைக பிரப1த�. 

 

	றவ�சி பிரப1த)களி2 மிக>� சிறபான" தி��	�றால� 	றவ�சி. 

ெப��பா?� அத� ெபா�0ேபா�ைக# த4வி# தமிழி2 அேனக� 	றவ�சிக@ 

பாடெப�5@ளன. அ+சி2 வ1தன>� வராதன>� அேனக� உ@ளன. இைவ 

ெத;வ)க@ மீ"�, அரச�, வ@ள2க@ மீ"� பாடெப�றைவயா	�. 

 

	ற�, 	Aவ நாடக� எ�ற பிரப1த)க@ 	றவ�சியி2 காB� உ5 �களி� சில 

	ைற1" வ�வனவா	�. 

 

சித�பர� 	றவ�சி ெய�ப", சித�பர� நடராஜ ெப�மாைன பா09ைட# 

தைலவராக� ெகா79, அவ�மீ" ஒ� ெப7 காத2 ெகா7டதாக>�, அவA�	# 
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	ற#திெயா�#தி 	றி ெசா28யதாக>� பாடெப�ற ஒ� சி5 பிரப1த�. இத� 

ஆசிாிய� ெபயேரா ஊேரா காலேமா ெதாியவி2ைல. இதி2 இேபா" கிைட#"@ள 

பாட2க@ 68. கிைட#த ஏ09 பிரதியி2 �8� ெதாட�க#தி2 சில ப	தி சிைத1" 

ேபானைமயா2, கா , கட>@ வண�க�, அைவயட�க� �த8ய பாட2க@ 

கிைட�கவி2ைல; ம)கள� எ�ற ப	தி6ட�, �2 ெதாட)	கிற". இைடயி?� 

சி�சில ெசா�கA� அ*கA� சிைத1" ேபாயின. �8� இைடயி2 வ�� 

வசனப	தி, ராக தாள� 	றி  ஆகியைவ ஏ0*2 க7டைவ. 

 

	றவ�சி பிரப1த)க@ தமிழி2 அேனக� உள. இவ�றி� வாிைசயி2 இ1�?�	 

உ�னதமான இட� உ79 எ�5 ெசா2வத�கி2ைல. எனிF�, பழைமயான 

இபிரப1த� இறவாம2 கா�	� ேநா�க#"டேனேய இேபா" இைத 

ெவளியி9கிேற�. இ"ேபா�ற சி5 �2க@ இ�F� சில>@ளன. ம�றைவ 

ெவளியி9� ேபா", 	றவ�சி ப�றிய விாிவான ஆரா;+சி ேச�#" ெவளியிட 

எ7ணியி��கிேற�. சித�பரநாத� அ�@ ��னி�பதாக. 

 

அாி+,� றவிைன யாலட�  79நீ� 

எாி+,� ற�கிட1 தாெர� றயலவ� 

சிாி+,� 5பல ேபசப டா�ன� 

தி�+சி� ற�பல� ெச�றைட1 ";�மிேன. 

 

கா1தி ஆசிரம�, 10-2-1949          �. அ�ணாசல� 

----------------------------------------------------- 

சித�பர� 	றவ�சிசித�பர� 	றவ�சிசித�பர� 	றவ�சிசித�பர� 	றவ�சி    

 

(இ1�� பதி �	� கிைட#த எ09 பிரதி ஒ�ேற; அத� ெதாட�க ஏ9க@ 

காணெபறவி2ைல. கா , கட>@ வண�க� �த8ய ப	திக@ சிைத1" ேபாயின. 

ம)கள� எ�ற ப	தியி2 பி�வ�� இட#தி8�1" ஏ9 ெதாட)	கிற".) 

 

[1] [1] [1] [1] ம கள�ம கள�ம கள�ம கள�    

 

… ... ... ேவதிய�கA� 

மி�, தேபாதன�க@ ெவ	கி�னர� க1த�வ� 
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த�ச ெம�5 "திெகா@ சபாபதி�	        (ம)கள�) 

 

சி1ைத மகி� ாி6� தி2ைல( வாயிரவ� 

ச1ேதாஷ மாயவ�க@ ச"�ேவ திய�க@ 

ம1திர த1#ர#தாேல வாிைசயா; Hைசெச;ய 

ச1தத Hைசெகா7 9க1தசைப வாண��	        (ம)கள�) 

 

சகல ,ரா,ர�க@ தாரணி த�னி?@ேளா� 

ெவ	வாய� ச8ெச;ய ேவ79வா� ேவ79�வர)க@ 

,கமா; �#தியளி�	� ,1தர�  கழ�பல#தி2 

(சிவகாமிய�ைமகாண# தி�)நட�  ாி1தவ��	        (ம)கள� ) 

 

	றி�"ைர	றி�"ைர	றி�"ைர	றி�"ைர:::: - தி2ைல (வாயிரவ�: அனாதி காலமா;# தி2ைலயி2 நடராச 

ெப�மாைன Hைச ெச;6� உாிைமெப�ற தீIித�க@ ; தி2ைலவாழ1தண�. சைப 

வாண� - நடராச�. [ ] இ�	றி�	@ வ�� ெசா�கA� எ4#"�கA� ஏ0*2 சிைத1" 

ேபாயின. 

-------------------------- 

 

[2] [2] [2] [2] நடராச� ெப�மா� பவனி வ�த�நடராச� ெப�மா� பவனி வ�த�நடராச� ெப�மா� பவனி வ�த�நடராச� ெப�மா� பவனி வ�த�....    

அதி�ப ேமாகினி க79 மய2 ெகா@Aத2. அவ@ வ�ணைன. 

அகவ2 - ேதா* ராக� 

 

ெசயெசய ேதவ ெசயதா7ட ேவசா 

ெசயப�த வ#சலா ெசயநீல க7டா 

ெசயநி#ய Jபா திாி ர ச)காரா 

ச#திய ெசாJபா சகலேலா ேகசா          5 

�#ரா0ச மா�பா Jப அல) காரா 

பரம தயாளா பா�வதி நாதா 

திாிKல தாரா தி<யாக) காதரா 

ச�  கபா8 ச)கர L�+ச* 

உ�ப�க@ ேபா�றிெச; உ�கிர (�#தி 

தாயிF ம� ள த�மசிவ க)ைக6�          10 

ஆயிர1 LBய� ஆ#தான ம7டப� 

ேபாி� ெபாியேதா� பிராகார ேகா ர� 
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ேம�>�கதிக விமானமணி ம7டப� 

Hேலாக கயிைலசிவ மாேலாக ெத;விக� 

கனகசைப சி�சைப கனராச ாீகசைப          15 

 னிதமா நி�#தசைப Hரண ேதவசைப 

ஐ1" சைபதனி2 ஆன1த மாக 

ச1தத� நட�ெச;" தயவ�@  ாிேவா� 

அ�ன வய2K� ஆதி சித�பர� 

த�னி2 ஆன1த# தா7டவ�  ாிேவா�          20 

பாிகல �4"� பதினா றாயிர� 

தி��-0 ட)க@ ெச;6� பணிவிைட 

க79 மகி�1ேத க�ைண யளி#ேதா� 

வ79ைற ெகா�ைற மா8ைக மா�ப� 

சிவசமய#ைத+ சி1ைத மகி�1"         25 

நவ�5 �#தி நய� ெபற# த1ேதா� 

ச"�மைற யாக� சாலா ரேவச 

�த2வ� இவரா� (வா யிரவ� 

ஆ5கா ல1தனி2 அபிேட க)கைள 

மாறாம� ெச;ய மன" மகி�1ேதா�          30 

	வலய ர0சக� ேகாவி1த ராசைர 

இவ�ைம# "னெரன இய�ைக பைட#ேதா� 

வாமபா க#"ைற மா"ைம யா@சிவ 

காமிம ேனாகர� க1த விலாச� 

வரத� வி�த� ம�த� நி�த�          35 

வாணநி� வாண� கீ�வாண  ராண� 

 #தி விவ�#தன சி#த ரசி#த� 

ப#திெகா@ வி#"ட� �#தி யளி#ேதா� 

அ�பர வ� 8 6� ைன ச�  

அ)கச ப)க� நிர)	ச ")க�          40 

அ0சய வ0ச �#ரா0ச ெத0ச 

ஆதி யனாதி 6�னீத விேனாத� 

க1த� விநாயக� காத2ேச� ச1ததி 

ைம1த� இவெரன மனமகி� ெகா7ேடா� 

தி2ைலயி2 வா4� சித�பர நாத�          45 

வ2லவ னானேதா� மாேதவ ேதவ� 

விைடயி� மீேதறி Nதியி� பவனி 
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ெதா*யவ� ேப,� ,1தர) க79 

மாமய லானா@ ேதாைக ெப7ணர, 

ெகா1தள பார� அ1தி�@ ேமக�          50 

 �வ மிர79� ெபா�மத� வி2? 

க7க ளிர79� அ)கச பாண� 

இ�	ைழ ஓைல ரவி+சி ம7டல� 

Hைவ த�னதர� ேகாைவ� கனிநிற� 

தன� அதி பார� கனகிாி ேம�          55 

ெகா*ய" ேபாேல இைடய" "வள 

இ�சர ண)க@ ம�வர வி1த� 

மி�னைட க79ட� அ�னேம நாB� 

ேமாக� தாக# ேதாைகவ1 தனேள. 

 

அ* 1 - 47 வைர சித�பரநாத� ெப�ைம. 50 - 59 அதிJப ேமாகினி வ�ணைன. ச�  - 

,க#ைத# த�பவ�. L�+ச* - பாரமான சைடைய# தாி#தவ�. சிவக)ைக - 

தி2ைல� ேகாயி8F@ இ��	� தி��	ள�. கனகசைப - ெபா�ன�பல�; சி�சைப 

ஞானசைப, ராசாீகசைப - ராஜசைப; நி�#தசைப, ேதவசைப இைவ ஐ1"� 

தி2ைலயி?@ள நடராச சைபக@. அ�னவய2 K� ஆதி சித�பர�: ‘அ�ன� 

பா8�	� தி2ைல+ சி�ற�பல�' எ�ப" ேதவார�. பாிகல� - பாிவார)க@. ஆகம 

சாலாபிரேவச �த2வ� எ�க. ேகாவி1தராச�: இெபய� ெகா7ட தி�மா2 இ)	 

எ41த�ளியி��கிறா�. அவ� பதி தி2ைல# தி�+சி#ர-ட� என ஆ�வா�களா2 

ம)களாசாசன� ெச;யெப�ற". வடபாக� - இடபாக�. கீ�வாண� - வடெமாழி. 

ப#தி ெகா@வி#" உட� �#தியளி#ேதா� எ�க. அ�  அர> அ� 8 என பிாி�க. 

�ைறேய க)ைக, பா� , பிைற+ச1திர�. அ)கசப)க� - ம�மதைன ப)க� 

ெச;தவ�. நிர)	ச� - க0*2லாதவ�. ெதா*யவ� - ெதா*யணி1த ெப7*�. ரவி 

சசி - Kாிய ச1திர�. 

----------------------------------------- 

 

[3] [3] [3] [3] அதி�பஅதி�பஅதி�பஅதி�பேமாகினி வ�த�ேமாகினி வ�த�ேமாகினி வ�த�ேமாகினி வ�த�    

த� - ராக� ேகதார ெகௗள�, ஆதிதாள� 

 

அதிJப ேமாகினி வ1தா@ -  8Q� தனி2 

அதி Jப ேமாகினி வ1தா@. 
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மதிவதன ஒ;யாாி - ஆதிச>1தாி6�  க� 

ரதிேபால+ சி)காாி - ம"ர ........ ச)க� 

அதி காாி  8Q�தனி2  (அதிJப) 

 

பார� ெகா)ைக@ 	?)க� - 	�	ெமன 

பாிமள ேதக1"ள)க 

ஆர� மா�பினி2 விள)க - நேடச� நா0*2  (அதிJப) 

  

 8Q� -  8�கா2 �னியாகிய வியா�கிரபாத� Hசி#த தல�; சித�பர�. 

------------------------------------------ 

 

[4] [4] [4] [4] வி�'த� வி�'த� வி�'த� வி�'த� ----    ராக� கா�ேபாதிராக� கா�ேபாதிராக� கா�ேபாதிராக� கா�ேபாதி    

 

ச"��க� கபா8ப� சா0சர பர��ம 

      சகலேலா ைகக க�#தா 

வி"�*ேச� நடராச� விடபம" மீேதறி 

      Nதிவா; பவனி பணிவா@ 

மதனவச ேதகேமா9 ச�ேபாக வா�ைசேயா9 

      மாத�சகி ேசைனக Aடேன 

ரதிேதவிேய அ1த ரமணீய வனிைத இ1தி - 

      ராணி6மிவ@ வி1ைதேய. 

 

கபா8 - பிரமகபால ேம1தியவ�. சகல ேலாக ஏக க�#தா எ�க. வி" - ச1திர�. 

விடப� - விைட. 

--------------------------------------------- 

 

[5. [5. [5. [5. அதி�பேமாகினியி� இய�"அதி�பேமாகினியி� இய�"அதி�பேமாகினியி� இய�"அதி�பேமாகினியி� இய�"    

 

த� - ஆகிாி ராக�, Jபக தாள� 

சரச விகசித அதர ��"ரச ம"ரபாக� - இவ@ 

நிரதபரவச மதனகலகச1 தாப ேதக� 

வாிைச வாிைசயாயிைழ6� தன)களிர79� ேகாக� - இவ@ 

ெப�ைம எ� ெசா2லலா	� ேமாகினி நாக ாீக�. 
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ேகாக� - ச�கரவாக @. 

--------------------------------- 

 

[6] [6] [6] [6] ம�மேதாபால�பன�ம�மேதாபால�பன�ம�மேதாபால�பன�ம�மேதாபால�பன�    

க7ணிக@ - ஆகாி ராக�, ஆதி தாள� 

 

க)	லாைன ஏறிவ�� காமராயா - ெவ	 

      காமJப ேவடேன நீ காமராயா 

ம)ைகரதியா2 பிைழ#தா; காமராயா - எ�ைன 

      மாெத�5� அறியாேயா காமராயா. 

 

உபால�பன�: பழி#த2. ம�மதF�	ாிய சி�ன)களி2, க)	2 (இ�@) யாைன 

எ�5 ெசா2லெப5�. காமராய� - ம�மதராச�. ரதியா2 பிைழ#தா; எ�ற", 

எாி1" ேபானவைன நதியி� ேவ7ட?�கிர)கி+ சிவபிரா� உயி� ெகா9#தா� 

எ�ற வரலா5. தாF� ரதிேபா2 மா" ஆதலா2, த�னிட#"� ெகா9ைம 

ெச;யலாகா" எ�றவா5. 

------ 

 

[7][7][7][7]    

உ�ைன நா� அறிேயேனா காமராயா - இ�ன� 

      உன�ெகா� ேவைளவ�� காமராயா 

எ�ன�ப� சைபவாண� காமராயா - உன�(	) 

      ஏ�ற  #தி ெசா2?ேவ�கா7 காமராயா. 

எ�ற", உ�ைன எாி#தவேர எ�ன�ப� ஆதலா2  #தி ெசா2?ேவ� எ�றப*. 

-------- 

 

[8] [8] [8] [8] ச)திேராபால�பன�ச)திேராபால�பன�ச)திேராபால�பன�ச)திேராபால�பன�    

........ ராக�, ஆதி தாள� 

 

வானி ெல41தி�1த ச1திரேன -  வி 

      மாைத�கா; வ1தா;நீ ச1திரேன 
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ஏென� உன�கி" ச1திரேன - பைக 

      ஏறா" கா7ெபா5 ச1திரேன. 

----------  

 

[9].[9].[9].[9].    

Hரண ேதகமான ச1திரேன - உ�ைன 

      பிைறயா யணி1தேத� ச1திரேன 

விரர� பலவைர+ ச1திரேன - நா� 

      ேவ7*�ெகா@ ேவனினி+ ச1திரேன. 

---------------------------------- 

 

[10] [10] [10] [10] 	யிைல� 	யிைல� 	யிைல� 	யிைல� பழி'த�பழி'த�பழி'த�பழி'த�    

த� - ... ராக�, ஆதி தாள� 

 

ேலாக#தி8 ப*67ேடா ேகாகிலேம - ெம#த 

      R0*கேள� ெச;கிறா; நீ ேகாகிலேம 

காக#தாேல நீவள�1" ேகாகிலேம - இ1த� 

      காவி2 நி�5 லா>கிறா; ேகாகிலேம. 

R0* - "�ப�. 	யி2 த� �0ைடைய அைட கா�க அறியா": காக#தா2 	யி2 

�0ைடக@ ெபாாிகி�றன எ�பைத� 	றிபி0டவா5. 

-------- 

 

[11][11][11][11]    

மாமயலா கிேனனிேபா ேகாகிலேம - ெச�ெபா� 

      மாசைபைய+ ேச�1"ெம�ன ேகாகிலேம 

ஏம சபாபதிைய� ேகாகிலேம - ெம2ல 

      இ)கைழ#" வர�-வா; ேகாகிலேம. 

ஏமசபாபதி - ெபா�ன�பல�: ஏம� - ெபா�. 

--------- 

 

[12] [12] [12] [12] ெத�றைல� பழி'த�ெத�றைல� பழி'த�ெத�றைல� பழி'த�ெத�றைல� பழி'த�    

த� - ...... ராக�, ஆதி தாள� 
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மலய ப�வத#ெத41" 

	ளி�ைம6� 	ண� மற1" 

தழலாக N,றா; ெத�றேல - எ�மீதி8ேபா 

தழலாக வி,றா; ெத�றேல. 

நிைல தாியாம2 மி�னாைர 

அைலயா# தைல ெச;ய 

வ2லேதா உன�கி" ெத�றேல. 

 

மலயப�வத� - ெபாதிைகமைல; த7ைம ெபா�1திய ெத�ற8� பிறபிட�. 

அைலயா#தைல ெச;ய (?) - அைல�க, "� 5#த. 

--------- 

 

[13][13][13][13]    

தா*யிட ேவ7டா� ெம2ல# 

தபிேயா* பிைழஇனி# 

தரம2ல >ன�	# ெத�றேல 

ஆடரவ Hணணிேவா� 

அ�பல வாணெர� மீதி2 

அ�@ ெச;	வா� ெபா5 ெத�றேல. 

தா*யி9த2 - ெகா0*யா9த2. தபிபிைழ எ�ற", அ�பலவ� அணி6� Hணாகிய 

அர>�	� கா�ேற உணவாத8�, ெத�ற?�	 இனி#தரம2ல எ�றவா5. 

---------- 

 

[14] [14] [14] [14] வச)த கால�வச)த கால�வச)த கால�வச)த கால�    

எ7சீ� வி�#த� - ராக� நீலா� ாி 

 

க1தபாி மள)க@ மிக H,) கால� 

க�Sரமா;� 	யி2க@ ->) கால� 

ச1தரநில >தயெம)	1 தா>) கால� 

த7ணளிK� ெசா2	ளிர# தைழ�	) கால� 

ம1தபவ ன�பவனி மகி4) கால� 

மாத� தின ேமமகி�வ ச1த கால� 

,1தர� அ� பலவாண� இ)	 வ1" 

,ரதச� ேபாக�ெசய+ ,கி�	) கால�. 
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��ெச;60களி2, தைலவி, ம�மதF�	ாிய ச1திர�, 	யி2, ெத�ற2 

எ�பவ�ைற பழி#தைம ேபாலேவ, அவன" ம�ேறார)கமாகிய வச1தகால� இ)	 

ெசா2லெப5கிற". ம1தபவன� - ெம�ைமயான கா�5 N,கிற வா6ேதவ�. 

--------- 

 

[15] [15] [15] [15] பா கி வ�த�பா கி வ�த�பா கி வ�த�பா கி வ�த�    

வி�#த� - ராக� கா�ேபாதி 

 

Kலதர பாணி திக� ";யநட ராச� 

வாலசசி Kட�தி� மா 8ைச நா0*2 

பாலைனய மாெமாழிெசா2 பா)கி��" ளா)கி 

ேகாலெமா9 L" க2 ேகாைதவ1 தனேள. 

வால+சி - பாலச1திர�. Kட� - K9பவ�.  8ைச -  8Q�. 

---------- 

 

[16] [16] [16] [16] த� த� த� த� ----    ஆதி தாள�ஆதி தாள�ஆதி தாள�ஆதி தாள�    

ப2லவி 

அ1தர)க பா)கி6� வ1தா@ - ஒ;யார�ட� 

அ1தர)க பா)கி6� வ1தா@. 

 

சரண� 

1. ,1தர நடராச� 

சி1ைத மகி� ம1தார 

�1தா வன)க@ K4� 

அ1த  8ைச நா0*2        (அ1தர)க) 

 

2. வி2லைனய Tத2 மி�னா� 

ெசா2?� வைகயி?@ ளா�கி� 

க2லைனய க�#ைத 

ெவ2? �சித)க@ ெச;6�        (அ1தர)க) 

 

3. காசினியி2 கா�க�க@ 

ேராசமிக+ ெசவியி2 
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ராசிய)க@ ேபசி ெம2ல 

ஆைசவள� ெச;" த>�        (அ1தர)க) 

 

4. 	�ப�ைல மடவா��ேகா� 

அ� ெச; Lதிைக மி�னா� 

அ�பலவாண� நா0*2 

ெசா�  ெசா	,டேன ெம2ல        (அ1தர)க) 

 

ராசிய� - ரகசிய�. Lதிைக - L" ெசா2பவ@, Lதி. ெசா�  - அழ	. 

-------- 

 

[17] [17] [17] [17] பா கி அதி�பேமாகினிைய வினவபா கி அதி�பேமாகினிைய வினவபா கி அதி�பேமாகினிைய வினவபா கி அதி�பேமாகினிைய வினவ, , , , அவ, -�த�அவ, -�த�அவ, -�த�அவ, -�த�    

இ�னிைச - ராக� ப1"வராளி 

 

ெபா�Fக�1த மாமணிேபா2 HTக�1த வ7*ன�ேபா2 

நி�னட�1தி �1தஎைன நீநிைன1த ேத"ைரயா; 

மி�னண)ேக பா)கிேயேக@ வி�, க� நடராச� 

த�ைனU79 க79மய2 தா)க+ சகிேயேன. 

 

இ�னிைச: ராக� எ�ேற ெபா�@ ப9�; அ2ல" தி�மைல ��க� ப@A ஏ9களி2 

க7டப*, க8பா எ�5� ெபா�ளாகலா�. இபாட82 �த8�வாிக@ பா)கி 

-�5; பி1திய வாிக@ அதிJபேமாகினி -�5. 

--------- 

 

[18] [18] [18] [18] த� த� த� த� ----    ஆதி தாள�ஆதி தாள�ஆதி தாள�ஆதி தாள�    

 

1. ேபராைச ெகா7ேட னிேபா மாேன - இ1த 

      ெப7க@ நைக�க ேபைதயா ேனேன 

தீரா மத�கைண� 	@ளா ேனேன - தி2ைல+ 

      சித�பர� மீ" மயலா ேனேன        (ேபரா) 

 

2. இ1 நில#தி2 ஒ� "ைண காேண� - தாதிய� 
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      ஏ" ெசா� னா?� மன Lேண� 

சி�ன வயதி2 "ய� Nேண� - நா� 

      ெச;வ ேத"  ல�ப நாேண�        (ேபரா) 

 

3. இ1த நில>� அதி ேகார� - நா� 

      ஏெதா�5� அறிேய�வி சார� 

ச1தத�  7 ணா	" சாீர� - இ1த+ 

      சமய� "ைண எவ�ஆ தார�        (ேபரா) 

 

4. க)	 8ள)	யி2 ->" - எ�ற� 

      காம விகார1தணி யா" 

ெகா)ைக தனி2 க1த�சகி யா" -  க� 

      ேகால ெபா�ன�பலவ� மீ"        (ேபரா) 

 

மத� கைண - ம�மத� வி9� அ� . மன" ஊேண�: ஊ�ேற�. 

------------ 

 

[19] [19] [19] [19] ./ ெசா�0மா� பா கிைய ேவ1ட�./ ெசா�0மா� பா கிைய ேவ1ட�./ ெசா�0மா� பா கிைய ேவ1ட�./ ெசா�0மா� பா கிைய ேவ1ட�    

தாழிைச - ேதா* ராக� 

 

சிவகாமி மணாள� ச�ேவச� கயிலாச� 

      திாிKலா 6தேம1திய ெசகநாத நேடச� 

தவராச�க@ "திெச; திக� சகலாகம சீல� 

      சைபவாண� எ�றைன ேநாிட சமதானேம  க2வா;. 

எவராகி? �7ேடா உைன� கிைணயாகேவ ெசாலேவ 

      இ"ேவைளயி2 உதவி�கினி எதிரா6ப கார� 

 விமீதினி2 ஒ� ேகா*ெபா� ெபா�@ேந� ெசா2ல லாேமா 

       ைன Lத"  ாிவா;வ�  க�ேச�சகி மாேன. 

ேநாிட - அ�@ ெச;" எதி�பட. சமதான� - சமாதான�. 

 

[பா)கிைய# L" வி9#", அதிJப ேமாகினி அவ@ வரைவ எதி�பா�#தி��கிறா@. 

அ+சமய� 	றி ெசா2?� 	ற#தி வ�கிறா@.) 

--------- 
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[20] [20] [20] [20] 	ற'தி வ�த�	ற'தி வ�த�	ற'தி வ�த�	ற'தி வ�த�    

வ7ண வி�#த� - ராக� கா�ேபாதி, ஆதி தாள� 

 

சா#திர# தாகம ேவத#தி F0 ெபா�@ 

வா�கிய# தாெலா� �தெலன நி�றேதா� 

தா0*க# ேதவம காேதவ ச)கர       -நடராச� 

N�றி�பா ெர�5� அனவய2 K�1தி9� 

பா�கிய# தாலைன ேவா��ம கி�1தி9� 

ேம0*ைம ேச� 8 QெரF மி�சிய       - தி�நா0*2 

ேந�#தி அ� காமணி பலகைற H79ய� 

K0,ம# தா8> ேலகவ சீகர 

ேந�பைம# ேதெவ	 நாகாி காிய       -வனமா" 

மா#திைர� ேகால� 	ற�-ைட ெகா9)ைகயி2 

ஏ�பாி# ேதமட மா�மகி� 	றி க2 

வா�#ைத எ9பா; மா" மகாசைப       - வ1தாேள. 

 

அனவய2 - அ�னவய2; 1 - 19. ேம0*ைம - ேம�ைம. அ�காமணி - 

�#திரா�கமணி. பலகைற - ேசாகி மணி. உ2ேலக� --  ைன1"ைர�	� திற�. 

ெகா9)ைக - ம*#த ைக. 

---------- 

 

[21] [21] [21] [21] 	றவ�சி வ�ணைன	றவ�சி வ�ணைன	றவ�சி வ�ணைன	றவ�சி வ�ணைன    

அகவ2 - ராக� ேகதாரெகௗள� 

 

சகல ேலாேகச� சதாசிவ �#திர� 

,கபல தாயக� ேசாபன சாித� 

த#வர காச� தா7டவராய� 

�#தி ெசாJப� �ராாி�	 ைம#"ன� 

சி�பர ேதவ� சித�பர நாத�        5 

த�பர ேலாக� கா0சி ெசாJப� 

நி#தியநி� வாண� நிற�பல உ�ர� 

ச#திய லIண தாபர மாேனா� 

பத�ச8 வியா�கிர பாதமா �னி�	 

பத� ெபற �#தி பா�கிய மளி#ேதா�        10 
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ம�மத F�	� "�சக F�	� 

ந�ைமயா; �#தி நாெனன# த1ேதா� 

ெதாிசி�க �#தி ஒ�மி# தளிேபா� 

ம�5 ளா9� மாநட ராச� 

எ�5� சைபயி2 எழி2ெபற ந*#ேதா�        15 

தி)க@ ப�னிர79� ம)கள� ெப�ேறா� 

பா� க ழாள� பணிபதி Hஷண� 

நீ� க� ேமக� நீ7டெபா� சைடேயா� 

கால ச)கர� கபாலதர� ைகய� 

Kலதர பாணி ேதாைக6ைம பாக�        20 

கா8� சில�  க8�க8� எனேவ 

ஞால� விள)க நட� ாி1 த�@ேவா� 

	�சித பாத� -�மணி� ெக+ைச 

எ�ச ெலா8�	 எ�5� ந*#ேதா� 

,1தர� ைகயா2 K*நி� றாட+        25 

ெச1தழ2 மானி� ெச)ைக விள)க 

ெவ� 8# ேதாலணி ெம;யி2 "ல)க 

அ�ெபா� சைடமீ த� 8 யாட 

எ7*ைச பிரம� ெவ7தைல மாைல 

அக7*த மா�பி2 அம�1திய லாட 

அரவ பணி	ைழ அதிசய மாக        30 

இரவி பிரைபெயாளி� இ1நில� விள�க+ 

ெச)ைகயி2 அரவ� க)கண Hஷண� 

��கர1 ேதாA� �4"� விள)க# 

ேதகமா# திய1த� தி�நீ றணி1"        35 

ேலாகெம) ெக)	� ஒளிவள1 திகழ� 

க7ட# தி2விட க7ட1 "ல)க� 

	ளி�நைக வதன� ஒளிதிக� ெபறேவ 

��கிய மானேதா� ��க7 விள)க 

அ�பல# தா9� ெச�ெபான� பலவ�        40 

அாியய� �#திர� அமர�க@ �னிவ� 

இ�ள, ர�கA� இ�* க1த�வ� 

கி�னர� ேதவ� கி� �ட�கA� 

மி�னில ேவ1த� இரணிய வ�மF� 

ெதாிசி�க �#தி சீபத1 த1ேதா�        45 
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தி2ைலயி2 வா4� சித�பர ேதவ� 

ெசா2லாி தாயேதா� ,1தர நா0*2 

அதிJப ேமாகினி அவAைட பா)கி 

மதி�க வனிைத மா"ெசா� ெபா�0டா2 

 8ைசயி2 வ1த  னிதமா மா"        50 

கா8னி2 � ர� க8�க8� எனேவ 

ஒல�க மாக ஒளிதிக� ெபறேவ 

ேமகலா பார�� வா	ட� ஒ8�க� 

காதினி2 ஓைல சீதமதி ேநர 

ெநாிதன பார� கிாிேபா லகார�        55 

ச)	 மணி+சர9� அ)கமதி லபணி 

அ�கர மணிெம;யி2 ெல�கா யணி1" 

மா#திைர� ேகா?� ேந�#தியா பி*#" 

	றி�கா ரணேம 	ற�-ைட யதைன 

இ9�கி� ெகா7*ய லட�க# "டேன        60 

விரகம தாகிய திர@மா தி�	ள 

ச�சல1 தீ�	ற வ�சிவ1 தனேள. 

 

தாயக� - த�பவ�. �ராாி - தி�மா2. "�சக� இரணியவ�ம� �த8ேயா� 

வழிப09 ேப5ெப�ேறா�. ஓல�க� - ெகா?�கா0சி. ேநர - ஒ#தி��க. 

----------- 

 

[22 ] [22 ] [22 ] [22 ] நிைர' த�நிைர' த�நிைர' த�நிைர' த�    

 

காண �#திநி� வாண ம�@ெச;கீ� 

வாண� சகல  ராணிக� 

வாண� விசயக2 யாண� அ�பல 

வாண�  8ைசந� னா0*ேல - 

ேலாக வசீகர ேதக ஒளிவள� 

நாக ாீகாிய ேகசாி 

ேயாக விசயவி ேவக விதரணி 

வா	 ாி ெம;யி2 விள)கேவ -        	றவ�சி வ1தா@. 

 

வா	 ாி - ேதாளி2 அணி6� ஆபரண�. 	றவ�சி -	ற ெப7. 

----------- 
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[23][23][23][23]    

ஈச� கயிைலவி லாசவரத� உ2 

லாச மகிைம ர காசக� 

பாச மக2 ெச;வி லாசதி�நட 

ராச� மனமகி� சைபதனி� - 

காத2 வள�மட மா" மனதறி1 

ேதா" பல	றி நீதமா; 

ேபாதைனக@ திரேளாதி வாிைச ெகா@ 

மா" வைக ெசா2வி ேனாதமா;� –        	றவ�சிவ1தா@. 

---------- 

 

[24][24][24][24]    

இ�ப ம�@சக த�ைப உளமகி� 

ந7ப� நிகிலசி த�பர� 

உ�ப� �னிவ�நி த� க� தி� 

அ�பலவ� மகி� சைபதனி2 - 

அ�	 மணிெயா9 மி�க வாிைசயா; 

ப�க மணிக@" ல�கமா; 

ஒ�க பணிெயா� மி�கேவ யணி1 - 

தி�	ளதிெசய மாகேவ -        	றவ�சி வ1தா@. 

 

சகத�ைப - உலகநாயகி. நிகி2 சித�பர� - பிரப�செம2லா� ஆடர)காக>ைடயவ�. 

அ�	மணி - உ�#திரா�கமணி. 

------------ 

 

[25][25][25][25]    

எ7* ைசெகா@பிர மா7ட நாயக� 

	7* X	ல Hஷண� 

ச7ட ேவக># த7ட மாவிட 

க7ட� சைபவாண� நா0*ேல - 

ேந�#தியானேதா� மா#திைர� ேகா2ைகயி2 

வா;#த 	ற�-ைட ஏ�கேவ 

ேச�#"� ெகா9)ைகயி2 ரா�#தைன 6)ைக 
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பா�#" பல	றி ெசா2லேவ -        	றவ�சி வ1தா@. 

 

உ#த7ட - உ�கிரமான. 

---------- 

 

[26] [26] [26] [26] ெவளி'த� ெவளி'த� ெவளி'த� ெவளி'த� ----    ராக� ஆதிதாள�ராக� ஆதிதாள�ராக� ஆதிதாள�ராக� ஆதிதாள�    

ெச�ெசா 8ர�சித ம�,ள ப�சர 

இ�ெசா 8ர�சித மி�சப ர�சி -        வ�சிவ1தா@. 

உலக#தி2 பலவித# தலமி�க நிைலதனி2 

இல	ச� சலமகல  8ைசந� னா0*2 -        வ�சி வ1தா@. 

பாசவி ேமாசன ஈசந ேடசர 

காசவி ராசித ராச சைபதனி2 -        வ�சி வ1தா@. 

லIவி ெதIண க0ெசவி க+சணி 

சி�சைப ெதIக� இ+ைச ெகா@ நா0*2 -        வ�சி வ1தா@. 

 

ம�,ள ப�சர� - அழகிய வ*வ�. விெதIண - வித��கண; ேப+,#திறைம6@ள. 

க0ெச8 - பா� . 

----------- 

 

[27] [27] [27] [27] 	ற'தி வாச� வள� -�த�	ற'தி வாச� வள� -�த�	ற'தி வாச� வள� -�த�	ற'தி வாச� வள� -�த�    

த� 

 

1. தி�ம�>� வாச8" 

      சி�சைபத� வாச8" 

க�ைண6ட� நட� ெச;6� 

      கனக சைப வாச8". 

 

2. ெசகதல#ேதா� ேபா�றி ெச;6� 

      ேதவசைப வாச8" 

அகிலெம2லா� பணி1ேதா)	� - அ�ேம 

      ஆதிசைப வாச8". 

 

3. ரமணியமா; ஒளிவிள)	� 
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      ராசசைப வாச8" 

கமல�கம லாசன� �� 

      க7ணF1ேத ேவ1திரF�. 

 

4. �னிவ�கA� அமா�கA� 

      (வாயிர ேவதிய�� 

அனவரத� பணி1ேதா)	� 

      அ�பலவ� வாச8". 

 

5. காசினியி2 அைனேவா��	� 

      காண�#தி வர�ெபறேவ 

மாசBகா நட�  ாி1" 

      வா�>த>� வாச8". 

 

6. வி�, ெச�ெபா� னா2நிைர#த 

      விபவநவ 	�ப�ட� 

ப�சா0சர ப* விள)	� 

      பரமசைப வாச8". 

 

7. ேகா ரரா கார�ட� 

      ெகா*�க�ப ம7டப�� 

ேசாபன�ேச� மணிெயா8�	� 

      ";யசைப வாச8". 

 

8. தி#திம# தளதாள+ 

      சி�ன�ட� நாக,ர� 

ஒ#"டமா ன)க@ மிக 

      ஓலமி9� வாச8". 

 

9. ,#த ச)கீ த)க ெள�5� 

      ";யேவத பா ராயணமா� 

நி#த க2யாண� விள)	� 

      நி�#தசைப வாச8". 
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10. ேதவேதவ� நடராச� 

      ேதவிசிவகாமி ப)க� 

(வ�தமி�� கிர)கியேதா� 

      ��ய சைப வாச8". 

 

11. சிவராஜ தானி எF� 

      சித�பரமா தல#தி2 

தவராச� பணி1ேதா)	� 

      சைபவாண� வாச8". 

 

வாச2 வள� -5தலாவ", பா09ைட# தைலவாி� வாயி� ெப�ைமைய  ைன1" 

-5த2. கமல� - தி�மா2. கமலாசன� - பிரம�. டமான� - டமார�. சிவராஜதானி - 

சித�பர#தி� ெபய�களி2 ஒ�5. 

---------------- 

 

[28 ] [28 ] [28 ] [28 ] அதி�பேமாகினி 	ற'தியி� 	ல�� வரலா�� வின�த�அதி�பேமாகினி 	ற'தியி� 	ல�� வரலா�� வின�த�அதி�பேமாகினி 	ற'தியி� 	ல�� வரலா�� வின�த�அதி�பேமாகினி 	ற'தியி� 	ல�� வரலா�� வின�த�    

எ4சீ� வி�#த� - ராக� கா�ேபாதி 

 

மாநாக க)ைகநதி தாராள தி)க@�* 

      மாறாம2 எ� � அணிேவா� 

ேமனாக ெம�பணிெகா@ சீரா�� அ�பலவ� 

      Nேறாத வ1த மயிேல 

ேதேன வள�1தெமாழி மாேன விள)	ெமாளி 

      சீரா�� அர�ைபய�க@ ெசா2நீ 

நாேன ெதாி1"ெகாள நீயா�� வ)கிசெம� 

      நாணாம2 நி�5 ைர6ேம. 

 

எ�  - எ?� . நாகெம�பணி - பா�பி� தி�#ெதா79. N5 - சிற . வ)கிச� - 

வ�ச�, 	ல+சிற . 

---------- 

 

[29] [29] [29] [29] 	ற'தி த� 	ல2 சிற�"ைர'த�	ற'தி த� 	ல2 சிற�"ைர'த�	ற'தி த� 	ல2 சிற�"ைர'த�	ற'தி த� 	ல2 சிற�"ைர'த�    

த� - அடதாள� 
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1. எ)க@ 	ல� ெத;வ	ல� அ�ேம - அைத 

      ஈச� நடராச� அறிவ� அ�ேம. 

ெத�கயிைல நா0*னி2வ1 ேதேன - நாேன 

      சி#த�	றி ெசா2	ற#தி எ�ேப� தாேன அ�ேம. 

 

2. காணிHமி �4"� ஆள பிற1ேதா� - ஒ� 

      காசள>� இைறயி5�க மன� ெபா�1ேதா� அ�ேம. 

NB�ேக 6ைழ�	� ேவளா7ைம ேவ7ேடா� - எ�5� 

      ேவைல ெச;வ" ேசா8 எ�றைத# தீ7ேடா�. 

 

3. விசய ென)க@ 	லேவட�  ாி1தா�கா7 - அ1த 

      மி�னாைள� ைகவச� ெகா7டா� கா7 அ�ேம. 

உசிதமான ெத;வ� 	ற+ சாதி - இ1த 

      உலகி2 அதி சய)க@ எ)க@ ேசதி. 

 

4. ஈசF�	� க7 ெகா9#தா� அ1நாளி2 - அவ� 

      எ)க@ 	ல� கா7 வி�த� வாழி அ�ேம. 

மாசBகா� 	றி ெசா2ேவா� அ�ேம - நா)க@ 

      மைலயாள� 	ற#தி ேகA� அ�ேம. 

 

இைறயி5�க - அரசF�	 வாி ெச?#த, க7 ெகா9#தா�. ேவடரான க7ணப�. 

வி�த� - Nர�. 

--------- 

 

[30] [30] [30] [30] 	ற'தியி� மைல வின�த�	ற'தியி� மைல வின�த�	ற'தியி� மைல வின�த�	ற'தியி� மைல வின�த�    

வி�#த� 

 

ஆதி அ1தமா; விள)	� அ�பலவ� நா0*2 

சீத ச1திேராதய� ேபா2 ேச�1த 	ற மாேத 

சாதி வ)கிச ேம6 ைர#தா; தரணிவ@ மாேத 

நீதிாி1த மாம ைலக@ ேந�1"ைர ெச; வாேய. 

------------- 
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[31] [31] [31] [31] 	ற'தி மைலகைள� -�த�	ற'தி மைலகைள� -�த�	ற'தி மைலகைள� -�த�	ற'தி மைலகைள� -�த�    

த� - ச)கராபரண ராக� 

 

1. ச1திரF� KாியF� 

      சகலராசி நவ�ரக�� 

வி1ைதயா; வல� ாிெகா@ 

      வி#தார ேம�மைல. 

 

2. ேம�ைவ+ K�1தி��	� 

      ேமலான ேதா� ஏ4மைல 

காரண சிவ� N�றி��	� 

      கயிைலகிாி கா1தமைல. 

 

3. கா1திவள� சிவகாமி 

      க�னிசிவ� கயிைலமைல 

ேச�1தி�பா� �னிவெர�5 

      சி#ர-ட ப�வத��. 

 

4. சி1"மைல அYடகிாி 

      சி�மா#திாி அ�ணகிாி 

வி1#யமைல ேசஷகிாி 

      ேவதகிாி Zைசல�. 

 

5. ச1தரகிாி வி�#தகிாி 

      ச�ரவாள ப�வத�� 

சி1"ராச� த�னிடமா;+ 

      ேச�1தி��	� பினாகமைல. 

 

6. ெகா)	மைல 	ட	மைல 

      ேகாவ�#தன ப�வத�� 

ேவ)கடா சல �தலா; 

      ேவணமைல ச�சாி#ேத�. 
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7. சி)கார நடராச� 

      ேதவேதவ� நட�ெச;6� 

ெத�கயிைல Z சித�பர� 

      ெதாிசி�க வ1ேதன�ேம. 

 

கா1தமைல - க1தகிாி, ��கFைடய மைல; கயிைலமைலய�ேக 6@ளெத�ப�. 

ேவதகிாி - க4�	�5. வி�#தகிாி - வி�#தாசல�. 

---------- 

 

[32] [32] [32] [32] 	ற'திைய மைலயி0,ள வள  ேக3ட�	ற'திைய மைலயி0,ள வள  ேக3ட�	ற'திைய மைலயி0,ள வள  ேக3ட�	ற'திைய மைலயி0,ள வள  ேக3ட�    

வ7ண வி�#த� - ராக� கா�ேபாதி 

 

�#திக ள�@ெச;வி சி#ரசைபவ� 

      ��கிய மைமெகா@ நடராச� 

நி#திய மகி� ாி வ�#தன  8ைசயி� 

      ல0சண �ைரெச;த 	றமாேத 

இ#தைன வைரக@ ப*#த உ�னதிசய� 

      எ#தைன யி�னமி�ன� அறிவா;நீ 

உ�றேதா� மைலகளி2 உ+சித வைககைள 

      ஒபைன 6டனி)	  க2வாேய. 

-------------- 

 

[33] [33] [33] [33] 	ற'தி சித�பரநாத��	ாிய மைலயி� வள  -�த�	ற'தி சித�பரநாத��	ாிய மைலயி� வள  -�த�	ற'தி சித�பரநாத��	ாிய மைலயி� வள  -�த�	ற'தி சித�பரநாத��	ாிய மைலயி� வள  -�த�    

 

த� 

1. ெதாிசன ேவதி679 திர@ ர#ன ராசி679 

பாிசன ேவதி679 பவள� ெகா*க A79. 

 

2. சிவக)ைக ப*#"ைற6� திக� ச1#யா ம7டப�� 

நவநவமா; ஆயிர�கா2 நாகாிக ம7டப��. 
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3. நா?மகா ேம�ெவF� நா?ேகா  ர)கAேம 

ேகாலநவ ர#னகா1தி ெகா*�க�ப ம7டப��. 

 

4. பா7*நாயக ம7டப�� பா>பிரா கார)கA� 

தா7டவ மாகி�றேதா� சைப ஐ1"� ம�5�@ள 

 

5. த�மசி வாலய#தி2 சகலதி �பணிக@ 

வாிைசவ ள�1தெத)க@ மைல அதி சயம�ேம. 

 

6. காதலர� பலவ��	@ க�Hர விைள>7ட�ேம 

ேபாதரவா; H,கி�ற  F	Hைன உ7ட�ேம. 

 

7. நடராச�� க�பாகிய நவதள வி2வத� 

ெதாட�மல�� ெகா�ைற <�I� ")கமைலயி? சித�. 

 

8. இ+ைசயா� அனவரத ஏமசைப வாண��	 

ப+ைசபா?� பி+சிமல� ப�வத#தி2 உ7ட�ேம. 

 

9. ,1தர நடராச��	# ";ய நரவா கன�� 

ெத1த#தினா2 நி�மி�கேவ திரளான ெகா� 7ட�ேம 

 

10. Nறர�பலவ� தாி�க வியா�ரச�ம� உ7ட�ேம 

-ற அதிசயமான 	றி�சி# ேத�க@ உ7டேம�. 

 

11. ச�  சிவகாமி ப)க� ச+சிதான1த ெசாJப� 

அ�பலவ�� கானவ[" அதிசய ெபா�@கA79. 

 

தாிசன ேவதி - தா�1த >ேலாக)கைள ெபா�னா�கவ2ல ப+சிைல; பாிசன ேவதி - 

அத�கான ம�1". பா7*ய நாயக� - தனிேய யைம1"@ள ��க� ேகாயி2. 

வியா�ரச�ம� -  8#ேதா2. 

---------- 
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[34] [34] [34] [34] 	ற'திைய நா34 வள  ேக3ட�	ற'திைய நா34 வள  ேக3ட�	ற'திைய நா34 வள  ேக3ட�	ற'திைய நா34 வள  ேக3ட�    

தாழிைச - ேதா* ராக� 

 

காரணிசிவ காமிவ2லப� காளி6ட\ டா*ேனா� 

      காலகால ேதவேதவ காம ச)கர க7ணனா� 

ஆரண�பாி Hரண� உாி வாரண� மகா காரண� 

      ஆவ?டன�பலவ� நா0*2 அட�1" வ1தேதா�ேகாைதேய 

பாரமைலயி2 மீதி?சித� பக�1"ைர ெச;த 	றெப7ேண 

      பா�கியசா8 ேயா�கியேம உ�வா�கிேய எ� சிலா�கியேம 

தாரணிதனி2 ேந�ைக�	நீ தாேன,1தர மானநீ 

      ச�சாி#"ள ேதசவா�#ைதக@ தய>டFைர ெச;6ேம. 

------------ 

 

[35] [35] [35] [35] 	ற'தி நா34 வள  -�த�	ற'தி நா34 வள  -�த�	ற'தி நா34 வள  -�த�	ற'தி நா34 வள  -�த�    

அேகா சரசேகாகிலமான அதிJபேமாகினி! 

த� – ராக� .. அடதாள� 

 

1. காசி கா+மீர ேககய பா�சால 

      கா�ேபாச பபர ேதச� 

ேபாச ெசௗராY*ர மாகத -�+சர� 

      *..ைன1த வ+சிர ேதச�. 

 

2. அ)க வ)க� க8யாண� 

      ஆாி அ#திய ேதச� 

ெகா)	 வ)காள சி)கள மரா0*ய 

      ெகா)கண ெத?)காண ேதச�. 

 

3. சி1" ேகரள வா0ட� காத�� 

      சீன1 தீவா1தர ேதச� 

வி1ைத சாAவ கா1தார வ)க� 

      வித�ப� கா�சிர ேதச� 

 



26 

 

4. பா7*ய திராவிட� ஐ�ப#த5 ேதச� 

      பாாி2 ச�சார)க@ ெச;ேத� 

தா7டவ�  ாி1ேதா)	� நேடச�ெபா� 

      சைபகாண வ1ேத� காண�ேம. 

----------- 

 

[36] [36] [36] [36] 	ற'திைய' தல�ெப�ைம ேக3ட�	ற'திைய' தல�ெப�ைம ேக3ட�	ற'திைய' தல�ெப�ைம ேக3ட�	ற'திைய' தல�ெப�ைம ேக3ட�    

வி�#த� 

 

ெவ7ணித� ெத� 8ைச N5 நடராச� 

ந7ணிவள� எ2ைலதிக� நா0*2 வ� மாேன 

ப7Bல> ேதச� பக�1த 	றமாேத 

 7ணிய# தல)களைவ H79ைர ெச;வாேய. 

------------- 

 

[37] [37] [37] [37] 	ற'தி தல க, -�த�	ற'தி தல க, -�த�	ற'தி தல க, -�த�	ற'தி தல க, -�த�    

த� - ராக� ப1"வராளி, அடதாள� 

ப2லவி 

 

 7ணிய# தல� ெசா2ல� ேகளா; - எ�51 

த7ணளி K�தி2ைல+ சைப வ�மாேன  ( 7ணிய) 

சரண� 

 

1. காசி பதாி ேகதார� தி�� 

      காள#தி ேகாக�ண� Z அாி#"வார� 

பா,பத� கா�சி ர� சிவ 

      ப�சநத� ெகௗாி மாQர�  ( 7ணிய) 

 

2. வி�#தாசல� ம#தியா�+,ன� - ச"� 

      ேவதார7ய� ேச" ம28கா�+ ,ன� 

சி#த�ைண6� தி� வன� - ஆJ� 

      தி��க4�	�ற�� 	�பேகாண�  ( 7ணிய) 
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3. ஆயிர# ெதா�ெற)	1 "ல)	� - அ" 

      அ�#த சாம1 த�னில�பல# ெதா9)	� 

மாயி� ஞால#தி 8ல)	� - சைப 

      வாணைர# ெதாிசி#"ட� �#தி விள)	�  ( 7ணிய) 

 

ப�சநத� - தி�ைவயா5. ம#தியா�+சன� - தி�விைட ம�L�. 

------------ 

 

[38] [38] [38] [38] 	ற'திைய' தீ�'த மகிைம ேக3ட�	ற'திைய' தீ�'த மகிைம ேக3ட�	ற'திைய' தீ�'த மகிைம ேக3ட�	ற'திைய' தீ�'த மகிைம ேக3ட�    

அ5சீ� வி�#த� - ராக� சாேவாி 

 

ேபா�றிெகா@ வாமேதவ�  க�நட ராச� ேமவி� 

கா#தி9�  8ைச நா0*2 க�#"ட� வ1த மி�ேன 

பா�#தி91 தல)க@ ��5� பக�1தைன 	றெப7ேணநீ 

தீ�#தமா நதிக ெள2லா� ெதாி1"ைர ெச;	வாேய. 

 

வாமேதவ� - சிவபிரா�; ‘வ7டா� ெகா�ைறயா; வாம ேதவா’ -ேதவார� . 

வாமேதவ� எ�ப" சிவபிரா� ஐ��க)களி2 ஒ�5. 

--------- 

 

[39] [39] [39] [39] 	ற'தி தீ�'த மகிைம -�த�	ற'தி தீ�'த மகிைம -�த�	ற'தி தீ�'த மகிைம -�த�	ற'தி தீ�'த மகிைம -�த�    

த� - ராக� க7டாரவ�, ஆதிதாள� 

 

தீ�#த மகிைம ேகள�ேம 

தீ�#த மகிைம ேக@. 

 

1. தீ�#த மகிைம ேக@ ெப��ப�ற  8Q� 

      ெச�ெபான� பலவ� திக�வள நா0*2 

ேந�#தி யாகவ� 	றவ ெப7ணரேச 

      நியம மாக>ைர ெச;கிேற னிேபா. 

 

2. ெக)ைக மாநதி சர,வதி ய�ைன 
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      ��Yண ேவணி ேகாதாவாி சர6 

")கப# திாிநதி ந�மைத க7டகி 

      ெசா�ண ப#திாிநதி சிலநதி அறிேவ�. 

 

3. உபயகா ேவாி தா�பிர ேவணி 

      உசித வைக பவானி பினாகி 

சபல ேச"மணி �#தா நதி�த2 

      சகலநதி6� அறிேவ�கா ண�ேம. 

 

4. 	பி த�னி2 ம1தாகினி ச#"ட� 

      ேகாதா வாிசல� Hாி�க ேவB� 

க�ப ேகா*�கால� சிவக)ைக நீ�ேவ5 

      கல1தி டாம?� பாி,#த மா	�. 

 

5. சித�பர# தல#தி2 	ளப*# த7ணீ� 

      சிவெக)கா சலேம யதி2 (�கி 

பத1த�� நடராசைர# ெதாிசி�க 

      பாி>ெகா7 *)ேக வ1ேத�கா ண�ேம. 

 

க7டகி - க)ைகயி2 கல�	� ஓ� உபநதி. பினாகி - ெப7ைண. சபலேச" - 

பல1த�� ேச" தீ�#த�. சிவக)ைக - சித�பர� ஆலய#"@ இ��	� சிவ தீ�#த�. 

---------- 

 

[40] [40] [40] [40] 	ற'திைய2 சாதி வழ�க� ேக3ட�	ற'திைய2 சாதி வழ�க� ேக3ட�	ற'திைய2 சாதி வழ�க� ேக3ட�	ற'திைய2 சாதி வழ�க� ேக3ட�    

இ�னிைச - ராக� ப1"வராளி 

 

ெபா)க மானமகா ந1தி வாகன� 

       7டாீக�  8ைச ந� னா0*ேல 

ம)களா கி�தி யாகேவ வ1தேதா� 

      வ�சி ேய	ற மாெதF� அ�னேம 

க)ைக மாநதி தீ�#த �ைர#தெத� 

      கா"� கி�ப மா+," கா7மி�ேன 

உ)க@ சாதி வழ�கேம ேக0கிேற� 

      ஓ" நீஎன� 	சித மாகேவ. 
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------- 

 

[41] [41] [41] [41] 	ற'தி சாதி வழ�க� -�த�	ற'தி சாதி வழ�க� -�த�	ற'தி சாதி வழ�க� -�த�	ற'தி சாதி வழ�க� -�த�    

த� – ராக�, ச�ைப தாள� 

 

சாதி எ)க@ சாதி	ற+ சாதிய* ய�ேம 

நாத�5 சித�பர� நா0*2 வ� மாேன. 

 

1. மாணி�க#தா2 மதிெல9#" மரகத#தா2 L7 நி5#தி 

      வாசைனக@ N,� ச1தன வனபலைக ேச�#" 

ஆணி#தர மாகஆைன� ெகா�பதனா2 ேம;1" 

      அர7மைனக ளாகநா)க@ அைம#"�	* யி�ேபா�. 

 

2. ேதFைலயி2 ேச�#"#திைன தீ0*+சைம# தி9ேவா� 

      ேத�கிைலயி2 பாிமாறி# தின1தின��  சிேபா� 

Hைன மணி+ ச)	வ� காமணி தாிேபா� 

       8#ேதா82 ப9ேபாம�ேம அாிதைழக@ உ9ேபா�. 

 

3. ம)களமா; அ�பலவ� ைம1தென)க@ 	ல#தி2 

      வ@ளிய�ைம ையமகி�1" மண� ாி1 தா�கா7 

எ)க@	ற+ சாதிவ7ைம இ<>லகி2  "ைம 

      இ�னமி�ன� அதிசய)க@ ஏராள� அ�ேம. 

---------- 

 

[42] [42] [42] [42] 	ற'தியி� வி'ைத ேக3ட�	ற'தியி� வி'ைத ேக3ட�	ற'தியி� வி'ைத ேக3ட�	ற'தியி� வி'ைத ேக3ட�    

க8#"ைற - ராக� ைபரவி 

 

சி�சைப 6�5 நட� ாி1 ேதா)	� சித�பர�வா� 

நி+சய ந� 8 Qாி2வ1 தா; ந2ல ேநாிைழேய 

ெம+சிட ��ய�� சாதிக7 டா;	ற மி�னரேச 

உ+சித வி#ைதக@ யாைவ6� ந�றா உைர ெச6ேம. 

---------- 
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[43] [43] [43] [43] 	ற'தி வி'ைதயி� ெப�ைம -�த�	ற'தி வி'ைதயி� ெப�ைம -�த�	ற'தி வி'ைதயி� ெப�ைம -�த�	ற'தி வி'ைதயி� ெப�ைம -�த�    

த�- ராக� �காாி, ஆதி தாள� 

 

சாதிவி#ைத ெசா2ல� ேகள�ேம - எ)க@ 

நாத�ெபா� ன�பலவ� நா0*2வ� மாேன. 

 

1. ேயாகசி# தறி> விசால� - ெகச 

ேகாக�ண� இ1தர சால� - இ1த 

ேலாகவசிய மி1#ர சால� - ��5� 

ஏகாதச பாி0ைச என� கF-ல�. 

 

2. ஆயிர �79பாய K#திர� - பர 

காயரேவச� திரண மா#திர� - ெவ	 

மாயாவிேனாத ெம�வி சி#திர� - பாாி2 

ஆயகைல� கியானிநா னத�கான பா#திர�. 

 

3. ஆதி மனிதசாித வி#ைத - மைற 

ஓ" Hைசக@ கிாியா வி#ைத - சைப 

நாத� தியானேம ேயாக வி#ைத - ெபா�@ 

ேபத ம�றிலறி> பி�மஞான வி#ைத. 

 

4. கால ப�வமறி ேவா)கா7 - எ�ைன 

ேபா82ைல எ�5மி� ேபா)கா7 - இ1த 

ஞால#தி2 கீ�#திெப�ற நா�கா7 - பாாி2 

ேகால�	றி ெசா2வெத)க@ 	லவி#ைததா�கா7. 

 

கசக�ண�, ேகாக�ண� ஆகிய வி#ைதக@. (கச� - யாைன, காண� - கா"; யாைன 

ேபா2 காைத ஆ09த2. ேகா - ப,) உ79 உபாய K#திர� எ�க. திரண மா#திர� - 

"��  ேபால. 

 

வசன� 

அேகா அதி�பேமாகினி! நானறி1த ெகசக�ண� ேகாக�ண� 
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இ1திரசால� அ�கினி#த�ப� சிர#த�ப� ஆகாச கமன� 

காயபிரேவச� வ+சமவாத� வய#த�பன� அதி�ச� அ�சன� ஆக�சன� 

சாிைய கிாிைய ேயாக� ஞான� இைவ �தலான வி#ைதகெள2லா� 

அறிேவன* அ�ேம. 

--------- 

 

[44] [44] [44] [44] 	ற'தி ெசா�ன 	றிக6� ெப7றவாிைச8� வின�த�	ற'தி ெசா�ன 	றிக6� ெப7றவாிைச8� வின�த�	ற'தி ெசா�ன 	றிக6� ெப7றவாிைச8� வின�த�	ற'தி ெசா�ன 	றிக6� ெப7றவாிைச8� வின�த�    

அ5சீ� வி�#த� - ராக� சாேவாி 

 

வ�கண நாத� K4� மாசைப வாண� நா0*2 

மி�ெகா* ேபா? தி#த ெம28ேய 	றெப7ேணநீ 

��	றி யா��	+ ெசா28 ேமாகன வாிைச ெப�றா; 

உ�கனவாிைச எ2லா� உ7ைமயா; உைரெச;வாேய. 

 

வசன� 

அேகா வா�� ெப7ேண 	ற#தி நீ அறி1த வி#ைத ெய2லா� ேக09 மி	தி6� 

ச1ேதாஷமா+,". நீ ��னாேல யா�யா��	� 	றி ெசா28 வாிைசெப�5வ1தா;? 

ெசா2ல* 	ற#தி. 

---------- 

 

[45] [45] [45] [45] 	ற'தி தா� �� ெசா�ன 	றிக6� ெப7ற வாிைச8� -�த�	ற'தி தா� �� ெசா�ன 	றிக6� ெப7ற வாிைச8� -�த�	ற'தி தா� �� ெசா�ன 	றிக6� ெப7ற வாிைச8� -�த�	ற'தி தா� �� ெசா�ன 	றிக6� ெப7ற வாிைச8� -�த�    

 

வசன� 

ஆனா2 ெசா2கிேற� ேகள* அ�ேம. 

ராக� சாேவாி - தாள� ப�சகாதெம0*ய� 

ெசனகமகாராச� மக@ சீைத	றி ேக0க+ 

      ெசயராகவ� தி�மா�  [திரமா�ன� ெக�ேற� 

கனகமணி+ சில� � மா�பி2 க7டசர பத�க� 

      கனமாயவ@ ெவ	மான)க@ க�#தாெயன� களி#தா@. 1 

 

வாணிசர ,வதி எ�ைன மகி�1ேத	றி ேக0க 

      மைறேயா� நாவி2 உைறவாெய�5 வளமா;�	றி ெசா�ேன� 

காணி�ைக# தரமாயி� காதி2 ெகா1த ேளாைல 

      ஆணி#தர மாக என� களி#தா@ மன) களி#ேத�. 2 
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மைலேயா�மக@ உைமயா@ எ�ைன மகி�1ேத	றி ேக0க 

      மாேதவ�த� இடபாகேம வ�)கா7உன� ெக�ேற� 

பலHஷண ெவ	மான)க@ பவள#திர@ ேகாைவ 

      ப0டாைடேம2 ஒ0*யாண�� பாி1ேத என� களி#தா@. 3 

 

அ� விேம2 மடவா��ெக�5� ஆைச�	றி ெசா�ேன� 

      அபிமான� அவ� ெச;ததி2 அ*ேய� மன� மகி�1ேத� 

எ�ப0சமீ தறியாெயன� கீெத2லா� ெபா�ள2லேவ 

      ெச�ெபா�சைப நடராசைர# ெதாிசி#திட வ1ேத�. 4 

 

மைறேயா� - பிரம�. ெகா1தளேவாைல - ஒ� காதணி; ெகா1தள� - மாத� -1த2. 

 

வசன� 

அேகா அதிJப ேமாகினி! நா� ��னாேல சீைத ல0,மி �தலான இ1த ேலாக#தி2 

உ7டான [திாீ சன)கA�ெக2லா� 	றிெசா28 ஆைடயாபரண�� 

சகலHஷண�� வா)கிேன�. அ"ெவ2லா� என�	தவி விேசஷம2ல. அ�பலவாண 

,வாமிைய# ெதாிசி�க ேவBெம�5 வ1ேதன*ய�ேம. 

----------- 

 

[46] [46] [46] [46] அதி�ப ேமாகினி 	ற'திைய� 	றிேக3ட�அதி�ப ேமாகினி 	ற'திைய� 	றிேக3ட�அதி�ப ேமாகினி 	ற'திைய� 	றிேக3ட�அதி�ப ேமாகினி 	ற'திைய� 	றிேக3ட�    

வி�#த� - ராக� சாேவாி 

 

 0பேசாைல க@K� தி2ைல ெபா�சைப வாண� நா0*2 

வி�பன மாக வ1த ெம�	ற மாேத ேகளா; 

க� ள மாத�� ெக2லா� �க�	றி ேரைக பா�#த2 

இப* ேயெசா2 ெல�ைக இல0சண� உைரெச; வாேய. 

 

வசன� 

அேகா வா�� ெப7ேண 	ற#தி! நீ ��னாேல 	றி ெசா28 

வாிைச ெப�5வ1த ெத2லா� ேக09 மி	தி6� ச1ேதாஷமா+,". 

இனி எ� ைக இல0சண� பா�#"+ ெசா2ல* 	ற#தி. 

 

	ற#தி 	றி ெசா2?த2 

ைக இல0சண ெம�ற2ேலா ேக0கிறா;. ஆனா2 ெசா2?கிேற� ேகள*ய�ேம. 
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---- 

 

[47 ] [47 ] [47 ] [47 ] ைக பா��கிற த� ைக பா��கிற த� ைக பா��கிற த� ைக பா��கிற த� ----    ச�ைப தாள�ச�ைப தாள�ச�ைப தாள�ச�ைப தாள�    

 

ைக பா��கிேறன�ேம - ைக கா09+ ெச�ெபா� 

ைக பா��கிேற� கனகசைப வாணர�ளா2  (ைக) 

 

1. உ�ற� காத�சிற � உ@ள) - ைகயி2 நிைற சிவ � 

ஐ1" விர2 சா�1த 	றி - பான1த ம�ேம  (ைக) 

 

2. அ)	0ட ேரைக �த2 ேரைக - அத�க9#த ேம2ேரைக 

ச)கி8 ேபா2 ச�ன பி�ன2 - தானிய ேரைக அ�ேம.  (ைக) 

 

3. கனி0டவிர2 (ைள - அனாமிைகயி2 (�றா 

�ன�கள>� தீ��கா6, - உ7ைம ெசா�ேனன�ேம.  (ைக) 

 

4. ச)கேரைக ச�கரேரைக - ப#மேரைக இ"கா7 

உ�ைகேரைக ெவ	 உ+சித� - உ#த� மீத�ேம  (ைக) 

 

5. �க�கைளயி2 ெல0சண�� �ப#திர7 95 � 

ப	#"ைர#ேத� அ�பலவ� பர> க�ைணயினா2  (ைக) 

அ)	0ட� - ெப�விர2. கனி0டவிர2 - கைடசிவிர2. அனாமிைக - ேமாதிரவிர2. 

 

வசன� 

அேகாவா�� ெப7ேண, ேமாகினி! அ�பலவாண ,வாமி கி�ைபயினாேல6� 

உ� ைக இல0சண� தானியேரைக தனேரைக ச)கேரைக ச�கரேரைக 

ப#மேரைக  #திரேரைக வி#தியாேரைக உ� �க�கைள �ப#திர795 � 

பா��	மிட#தி2, ந�றாக#தாேன யி��	த* அ�ேம. 

-------- 

 

[48] [48] [48] [48] தா� நிைன'த காாிய� ெசா�0மா� 	ற'திைய� ேக3ட�தா� நிைன'த காாிய� ெசா�0மா� 	ற'திைய� ேக3ட�தா� நிைன'த காாிய� ெசா�0மா� 	ற'திைய� ேக3ட�தா� நிைன'த காாிய� ெசா�0மா� 	ற'திைய� ேக3ட�    
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வி�#த� 

 

அ�0பிரளய வாாிதிெபா� ன�பலவ� நா0*2 

ெப��க�ட� வ1"5தி ேப,)	ற மாேத 

உ��க�ட� எ�ைகயி2 உ5ப" உைர#தா; 

க�#ததி2 நிைன#த 	றி க79ைர ெச;வாேய. 

 

வசன� 

அேகா வா�� ெப7ேண, 	ற#தி! நீ எ� ைகயி2 ேரைக பா�#"+ 

ெசா�ன ெத2லா� ேக09 மிக>� ச1ேதாஷமா+,". நா� நிைன#த காாிய� 

இைத இ�ன காாிய� எ�5 ெசா2ல* 	ற#தி. 

----------- 

 

[49] [49] [49] [49] 	ற'தி ெசா�0த�	ற'தி ெசா�0த�	ற'தி ெசா�0த�	ற'தி ெசா�0த�    

ஆனா2 ெசா2?கிேற� ேகள* அ�ேம. 

 

த� 

1. ச1தன) 	)	 ம#திேல ச"ரமாக ெம4கிேய 

த)க ெபா*யி2 ேகால� நிைர#"+ ச)க�ப� ெச;ய ேவBேம. 

 

2. நி#தவி நாயகைன ைவ#"+ சிரசி2ல5	 K0*ேய 

ெம#த# Lப தீபெம9#" ஆல#திகA� ேவBேம. 

 

3. �பழ1ேத� ச��கைர ேமாதக� ைநேவ#திய� 

க�Hர பிரா�#தைனக@ ெச;" க�#தி2 மகி�ேவாேம. 

 

4. ேகா* ெச�ெபா� ேசாம� 0ப� -�1" காணி�ைக ேவB� 

ேசாடேசாப சார�  ாி1" ேதா#திர� ெச;ய ேவBேம. 

 

5. சி�சபாபதி க�ைண எ� சி1ைதயி2 வள�1தி��கேவ 

நி+சய ம"தாேன நீ நிைன#த	றி ெசா2ேவன� ேம. 

----------- 



35 

 

 

[50] [50] [50] [50] 	ற'தி இ9ட ேதவைதைய� பிரா�'தி'த�	ற'தி இ9ட ேதவைதைய� பிரா�'தி'த�	ற'தி இ9ட ேதவைதைய� பிரா�'தி'த�	ற'தி இ9ட ேதவைதைய� பிரா�'தி'த�    

அகவ2 

 

சிவச�  �#திர� சி�பர ேதவ� 

தவராச� ேபா�5� ச)கர உ�கிர� 

சி�பர வி�ப�னா த�பரா ெத�கயிைல 

ச)கரா ப�சா0 சரெச; "ர)கா 

அ�பர 8)கா ஆதிபா� ேசாதி        5 

ச�  சதாசிவா ச"�ேவத ேவ#தியா 

சித�பர ேதவா சிவகாமி ப)கா 

பரம க2யாணா ப�தபாி பாலா 

த�ம ெசாJபா ச+சிதா ன1தா 

சினமய Jபா சி�பர நாதா        10 

காண �#திய�@ கனகசைப வாணா 

நீBல> ெச�சைட நிராகார ேதவா 

அகிலா7ட ேகா* பிரமா7ட நாயகா 

ஈசச� ேவசா சேபச நேடசா 

ம�வள� ேமாகினி மன#தி2 நிைன1த"        15 

ெதாி1" நா� ெசா2ல+ ெசய1த� வாேய. 

 

அ�பர8)க� - ஆகாச8)க�: ப�சHத# தல)க@ ஐ1திF@ சித�பர� ஆகாச� 

எ�ப" அறிய#த�க". 

------------ 

 

[51] [51] [51] [51] 	ற'தி ந�ல 	றி க1டெதன2 ெசா�0த�	ற'தி ந�ல 	றி க1டெதன2 ெசா�0த�	ற'தி ந�ல 	றி க1டெதன2 ெசா�0த�	ற'தி ந�ல 	றி க1டெதன2 ெசா�0த�    

வசன� 

அ�ேம அ�ேம! ந2ல ந2ல 	றி க7ட த*ய�ேம. 

 

த� 

1. வல ற#தி2 ெக>ளி காத2 சிற � - அ1த 

      மாெதா�ைற� 	றி#"+ ெச<வா; ெசா28ப8 � 

இல�கண#தி2 ,பகிரக)க@ உதி � - உ�றFட 

      க7Bமிட# ேதாA� ... #திெச; "* �. 
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2. மனதி2 ெசயமா+,த* அ�ேம - இனி 

      வரவர பா�கிய)க@ மகி�+சி 6ன�க�ேம 

கனவாிைச வள�த* அ�ேம - ெம#த� 

      க7கா0சி வ��ன�	� க2யாண ம�ேம. 

 

இட�க7B� ேதாA� "*#த2 ந2ல ச	ன� எ�ப�: ‘ப286� 

பா)ெகா#திைச#தன, ந2ெலழி2 உ7கB� ஆ9மா2 இடேன’ எ�ப" ஒ� 

க8#ெதாைக பாட2. 

 

வசன� 

	:- அேகா வா�� ெப7ேண, அதிJப ேமாகினி! ந2ல 	றி க7டத*ய�ேம. 

ேமா:- எ�ன 	றி க7ட", ெசா2ல* 	ற#தி. 

	:- அேதா ெத0சண ெக>ளி ெசா2?" . உ ப0சி ஆ+,". ெல�கின#தி2 

,ப� கிரக� உதயமா+,", உ�ற� இட�க7 இட#ேதா@ "*�	". 

ெக�ட� வ0டமி9". ஆனப*யினாேல நீ நிைன#த காாிய)கெள2லா� 

ெசயமா	த*ய�ேம. 

--------- 

 

[52] [52] [52] [52] 	ற'திைய நிைன'த 	றி ேக3ட�	ற'திைய நிைன'த 	றி ேக3ட�	ற'திைய நிைன'த 	றி ேக3ட�	ற'திைய நிைன'த 	றி ேக3ட�    

வி�#த� 

 

அF�கிரக விரா0*தய அ�பலவ� நா0*2 

தனி#தினிய ெத�றFயி� த1த	ற மாேத 

என�	5தி ந2ல	றி எ�றிய2  ைர#தா; 

நிைன#த	றி இ�னெத�5 நீ6ைரெச; வாேய. 

 

விரா0*தய அ�பலவ�: விரா0  �டF�	+ சித�பர� இதய#தான� எ�5 

 ராண)க@ -5�. 

 

வசன� 

ேமா: - அேகா 	ற#தி! ந2ல 	றி க7ட" எ�5 ெசா�னாய2ேலா! நா� இ�ன 

காாிய� நிைன#தி��கிேறென�5 ெதாிய+ ெசா2?� ெப7ேண. 



37 

 

	:- ஆனா2 ெசா2?கிேற� ேகள*ய�ேம. 

-------- 

 

[53] [53] [53] [53] 	ற'தித� மா'திைர�ேகா� ெகா14 	றி ெசா�0த�	ற'தித� மா'திைர�ேகா� ெகா14 	றி ெசா�0த�	ற'தித� மா'திைர�ேகா� ெகா14 	றி ெசா�0த�	ற'தித� மா'திைர�ேகா� ெகா14 	றி ெசா�0த�    

த� - ராக�, அடதாள� 

 

1. அ�@ ெப�ற மா#திைர� ேகா2 அதிசய மா#திைர�ேகா2 

தி�வ�பலவ� த1த வாிைசெவ	 மானம�ேம. 

 

2. உாிைம பி@ைள நிைன#தா2 உதிர#ைத� கா09ம�ேம 

அ�ைம#"ைண நிைன#தா2 இ�ேதா@ -�1தி9ம�ேம. 

 

3. கணவF�	� க4#" கா0*2தன� கிதய� 

	ணமா;� கா09� மா#திைர� ேகா8" ெசா�ேன ன�ேம. 

 

4. -ச ேவ7டா� அ�ேம மா#திைர�ேகா2 இதய#ைத� கா09" 

ஆைச ெயா�வ� ேம2 ேதா�5" அ�பலவ� அ�ளா2. 

 

வசன� 

அேகா அதிJபேமாகினி! எ� ைக மா#திைர�ேகா2 ல0சண� ேகA� ெப7ேண. 

இ" அ�பலவ� த1ததா�	�. பி@ைள எ�றா2 வயி�ைற� கா09�. 

சேகாதரமானா2 ேதாைள� கா09�. கணவF�கானா2 க4#ைத� கா09�. 

ஆைச�கானா2 இதய#ைத� கா09�. உ� இ�தய#ைத� கா09". 

இ�தய#ைத� கா09� ஆனப*யினாேல, ஒ�வ� ேபாிேல ஆைச ெகா7*��கிறா; 

ெப7ேண. 

----------- 

 

[54] [54] [54] [54] அதி�பேமாகினி த� காதல� ேப�� ஊ��அதி�பேமாகினி த� காதல� ேப�� ஊ��அதி�பேமாகினி த� காதல� ேப�� ஊ��அதி�பேமாகினி த� காதல� ேப�� ஊ��    ெசா�0மா� 	ற'திைய� ேக3ட�ெசா�0மா� 	ற'திைய� ேக3ட�ெசா�0மா� 	ற'திைய� ேக3ட�ெசா�0மா� 	ற'திைய� ேக3ட�    

வி�#த� - ராக� சாேவாி 

 

ஏமச ைபயி2 வா4� இய2நட ராச� நா0*2 

வாசமா மைலயி �1" வ�	ற மாேத ேகளா; 
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ேநசமா ெய�, �#தி2 நிைன1தி�1 ேதென� றாெய� 

ஆைசநா யக�ேப� வ7ைம ஆ�1"ைர ெச;	 வாேய. 

ஏமசைப - ெபா�ன�பல�; ஏம� - ெபா�. 

 

வசன� 

ேமா: - அேகா வா�� ெப7ேண, 	ற#தி, நா� ஒ�வ� ேபாி2 ஆைச 

ெகா7ேட ென�றாய2ேலா? 

அ1த ஆைச நாயக� ேப�� ஊ�� ெசா2ல* 	ற#தி. 

 

	:- அப*ேய ெசா2?கிேற�. அ2லாம2 ஒ� ெத;வ#தி� ேப� ெசா2?. 

ேமா: - அ�பலவாண ,வாமி. 

 

	:- ஒ� தல#தி� ேப� ெசா2?. 

ேமா: - சித�பர�. 

 

	:- ஒ� மைலயி� ேப� ெசா2? 

ேமா:- ெத�கயிைல. 

 

	 - ஒ� நதியி� ேப� ெச2?. 

ேமா - க)காநதி. 

 

	 - ஒ� வாகன#தி� ேப� ெசா2?. 

ேமா: - ாிஷபவாகன�. 

 

	: - ஒ� ஆ6த#தி� ேப� ெசா2?. 

ேமா:- திாிKலா6த�. 

 

	: - அ�ேம அ�ேம, உன�	 ஆைச த1த நாயக� ேப�� ஊ�� ந�றாக# தாேன 

ெசா2?ேற�, ேகள* அ�ேம . 

--------- 

 

[55] [55] [55] [55] 	ற'தி ெசா�0த�	ற'தி ெசா�0த�	ற'தி ெசா�0த�	ற'தி ெசா�0த�    

த� - ராக�...... அடதாள� 
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ஆைச த1தவ� ேப�	றி ப"ேக ள�ேம 

ஈச� நட ராச� மகிழிய2 நா0*2வ� மாேன. 

 

1. சிவதல� ெசா2ல+ ெசா�னா2 சித�பரெம�5ைர#தா; 

சிவதல ம" அவ��	 [திரவா ச�ம�ேம. 

 

2. 	வி1தேதா� மைலேக0க� -�1"ெத� கயிைலஎ�றா; 

அவெர�5� நட� ாி1த த"ெச�ெபா� சைபய�ேம. 

 

3. நதியி�ேப� ெசா2ெல�றா2 நதிக)ைக எ�5ைர#தா; 

அ"அவ� சைட�*யி2 அணி1தி9� நதிய�ேம. 

 

4. மதிவாக ன�ெசா2ெல�றா2 பாயிட ப�ெம�றா; 

அதிேலறி வ�வா ெர�5� அவ�கா7 மிக> �ன�ேக. 

 

5. திகழா6த� ெசா2ெல�றா2 திாிKலா 6தெம�றா; 

,கமாக# தாி�	� Kலபாணி காண�ேம. 

 

6.  க�ெத;வ ெபய�ெசா2ெல�றா2 ெபா�ன�பலவாணெர�றா; 

மகிைமேபா அ"அவ��	 வாிைசேப� காண�ேம. 

(ஆைசத1தவ�) 

 

வசன� 

ேமா:- ஆைச த1த நாயக� ேப�� ஊ�) ேக09 மி	தி6� ச1ேதாஷமா+,". 

இ�னெமா� தர� ந�றா;+ ெசா2ல* 	ற#தி. 

	:- ஆனா2 ெசா2?கிேற� ேகள* அ�ேம. 

---------- 

 

[56] [56] [56] [56] அ�பலவாண� அ�, ெச;வாெர�� -�த�அ�பலவாண� அ�, ெச;வாெர�� -�த�அ�பலவாண� அ�, ெச;வாெர�� -�த�அ�பலவாண� அ�, ெச;வாெர�� -�த�    

த� – ராக� …... ஆதிதாள� 
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1. ெத� கயிைல வாசன* அ�ேம 

      சி�சைப நாதன* அ�ேம 

தி)க@ நதி Kடன* அ�ேம 

      ேதவ� நட ராசன* அ�ேம 

 

2. ஆகாச 8)கன* அ�ேம 

      அ�பல வாணன* அ�ேம 

நாகாப ரணன* அ�ேம 

      ந�,7ட க7டன* அ�ேம. 

 

3. <�ஷப ேகதனன* அ�ேம 

      ேவதேவ தா1தன* அ�ேம 

"*யா9) ைகயன* அ�ேம 

      ";யநதி வாணன* அ�ேம. 

 

4. ெகா�ைற மல� மா�பன* அ�ேம 

      	)	ம# தாமன* அ�ேம 

எ�5� நட�  ாிேவான* அ�ேம 

      ஏமசைப வாணன* அ�ேம. 

 

5. ச)கர ச� வ* அ�ேம 

      சா�பசிவ �#ரன* அ�ேம 

சி)கார நடராச� உ�ைன# 

      தி�>ள� மகி�வான* அ�ேம. 

Kட� - K9பவ�. ேகதன� - ெகா*6ைடயவ�. "* - நடராச� ைகயி?@ள 

டம�க�. 

 

வசன� 

அேகா வா�� ெப7ேண, அதிJபேமாகினி, உ� ைக கா09� ெப7ேண ! 

-1 - 2 - 3 - (�5 வ�ஷம2ல, (�5 மாதம2ல, (�5 நாள2ல, (�5 

நாழிைக6ம2ல 

- இேதா (�5 ெநா*�	@ேள �B	 �Bெக�5 வ�கிறார*ய�ேம. 

------- 



41 

 

 

[57] [57] [57] [57] அ�பலவாண� அ�, ெச;த�அ�பலவாண� அ�, ெச;த�அ�பலவாண� அ�, ெச;த�அ�பலவாண� அ�, ெச;த�    

வி�#த� - ராக� சாேவாி 

 

ெத� 8ைச வ1த�@ திக�பர� ச�ேவச� 

ச� சிவ ச)கர சதாசிவ மேகச� 

ச�பிரம திக�பர பர�பர நேடச� 

அ�பலவ� ேமாகினிைய அ� ட� அைண1தா�. 

 

வசன� 

அ�பலவாண ,வாமி6� அதிJப ேமாகினி6� மகி�1தி�1தா�க@. 

---------- 

 

[58] [58] [58] [58] 	ற'திைய� காணாத சி க� ேத< வ�த�	ற'திைய� காணாத சி க� ேத< வ�த�	ற'திைய� காணாத சி க� ேத< வ�த�	ற'திைய� காணாத சி க� ேத< வ�த�    

அ5சீ� வி�#த� - ராக� சாேவாி 

 

ச)	�# தார� H79 ச2லட� க+சி5�கி 

,)	வி0 டா9 கி�ற ,A�கிைக யா*� ெகா79 

வ)கண பா�ைவ பா�#" மாசைப வாண� நா0*2 

சி)கிைய# ேத*� ெகா79 சி)கF� ேதா�றினாேன. 

 

,)	 - ெதா)க2. ,A�கி - பிராணிகைள� 	#தி பி*பத�கான க�வி. வ)கண 

பா�ைவ - காத� பா�ைவ; 'எ� வ)கண+ சி)கிைய� காேண�' எ�ப" 	�றால� 

	றவ�சி. சி)கி - 	ற#தி; சி)க� - 	றவ�. 

--------- 

 

[59] …..[59] …..[59] …..[59] …..ராக� ராக� ராக� ராக� ----    ஆதி தாள�ஆதி தாள�ஆதி தாள�ஆதி தாள�    

 

சி)கF� வ1தாேன - ,1தர+ 

சி)கF� வ1தாேன. 

 

1. உ�ப� �னிவ� ேபா�5� ெச�ெபான� பலவ� நா0*2 
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ெசா� + ெசா	 ,டேன ,1தர+ சி)கF� வ1தாேன 

,1தர+ சி)கF� வ1தாேன. 

 

2. க)கண  ச)க சிவ காமி வ2லப� நா0*2 

ச)	 மணி தாி#"+ ச�பிரம+ சி)கF� வ1தாேன 

ச�பிரம+ சி)கF� வ1தாேன. 

 

3. ச1திர ேசகர� சிவச�  நேடச� நா0*2 

வி1ைத 6ட� நட1" ேவ*�ைக+ சி)கF� வ1தாேன 

ேவ*�ைக+ சி)கF� வ1தாேன. 

 

4. காண �#தி அளி�	� கனக சேபச� நா0*2 

நாணய� ேபசி� ெகா79 ந0டைண+ சி)கF� வ1தாேன 

ந0டைண+ சி)கF� வ1தாேன. 

 

வசன� 

அேகா வா�� பி@ளா; சி)கா! உ� சாதி வ7ைமயாக ஒ� பறைவ பி*#"# தா�� 

பி@ளா;. 

------------ 

 

[60] [60] [60] [60] சி க=�	� பறைவ ேம;வைத2 ெசா�0த�சி க=�	� பறைவ ேம;வைத2 ெசா�0த�சி க=�	� பறைவ ேம;வைத2 ெசா�0த�சி க=�	� பறைவ ேம;வைத2 ெசா�0த�    

த� - ராக� க7டாரவ�, ஆதி தாள� 

 

ேம6" அ;ேய - பறைவ - ேம6" அ;ேய 

அகணித 	ணம1த நடன� 

மகி�  ாி1 த�@ேவா� மாசைப வாண� 

திக�  8ைசயி2 (ேம6" அ;ேய) 

------------ 

 

[61] [61] [61] [61] சி க� பறைவ 	'/த�சி க� பறைவ 	'/த�சி க� பறைவ 	'/த�சி க� பறைவ 	'/த�    

த� - ராக� ேதா*, அடதாள� 
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ேச�" அ;ேய - பறைவக@ - ேச�" அ;ேய 

ஆரணபாி Hரண ெபா�ளா� 

அ�பல வாண� நா0*2  (ேச�") 

 

1. சிற	 	Aைவ கானா) ெகளி5 

      ெதளிவயலதி� ேச�1" ேம6" 

	5)க7ணி ேச�றி விற)கி� 	#தி� 

      	னி1" நிமி�1" ஒ�ைக பா�ேபா�  (ேச�") 

 

2. உ@ளா� 	�வி ெகா�	 மைடயா� 

      ெவ@ள� வ*ய# தாவி2 ேம6" 

ெம@ள ப@ள#தி2 சிலக7ணி 	#தி 

      விலகிேய இ�1 ெதா�ைக பா�ேபா�  (ேச�") 

 

3. 	�	 நம9 ெச)கா2 நாைர 

      	5)க7ணி# தாவி2 இற)கி ேம6" 

திர@ ெந9) க7ணி ஒ�மி�க� 	#தி 

      ெச*மைற விேல ப")கி நி�ேபா�  (ேச�") 

 

4. அ1தர பறைவ க7B�	+ சி�கி+, 

      இ1தர பறைவ க7ணிவி0 ேடா9" 

சி1தாத"�க@ ேச�#" பி*#" 

      �1தாைனயதி2 (0டா 	Aவா  (ேச�") 

 

	Aைவ �த8யன மீ� வைக, உ@ளா� �த8யன, நீைரெயா0* வா4� பறைவ 

வைக. தா> - ப@ள நில�. நம9 - ந�9; நாைர வைக. நாைரயி� கா2 

சிவெப�பைத+ 'ெச)கா2 நாைர' எ�5 	றிபி9� இல�கிய வழ�கா2 

அறியலா�. 	Aவ�: சி)கFைடய ேதாழ�. 

--------- 

 

[62][62][62][62]    

ெக�பா ைரேய ெபா5 ெபா5 

ெக�பாைரேய 
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ெக�பாைரேய ெபா5 ெபா5 

ெசா2?கிேற�. 

 

ெக�பாைரேய - ெக�பாேத அட ஐேய; ெக� த2 - உர#" ேப,த2. 

---------- 

 

[63] [63] [63] [63] சி க� சி கிைய' ேத4த�சி க� சி கிைய' ேத4த�சி க� சி கிைய' ேத4த�சி க� சி கிைய' ேத4த�    

 

ெக�Sரமாக நட� ாி1 ேதா)	� 

அ�பலவாண� அFதினேம மகி� 

ெத� 8ைச நா0*2 ேசரவ1தாளா� 

- சி)கிைய� காணீ�கேளா. 

-------- 

 

[64] [64] [64] [64] த� த� த� த� ----    ராக� ேதா<ராக� ேதா<ராக� ேதா<ராக� ேதா<, , , , அட தாள�அட தாள�அட தாள�அட தாள�    

 

1. ச�  சதாசிவ� L�+ச* �#திர� 

ெச�ெபான� பலவ� மகி� 

ெத� 8ைச வள� நா0*2 

 

அ� � 	றிப@ - இ�ப மளிப@ 

க7பறிவிப@ - க�#ெதா� மிப@ 

- சி)கிைய� காணீ�கேளா 

 

2. த0ச விப0ச ,கி0ச பாி0ைச �# 

ரா0ச மணி1ேத அ0சய வ0ச �# 

ரா0ச� அ�பலவ� நா0*2 - 

அ0சய பா#திர� - ல0சண சி#திர� 

சி0ைச ெசா2 ேந#திர� - ல0ச கள#திர� 

- சி)கிைய� காணீ�கேளா. 

 

பறிவிப@ - த� அழகினா2 பறிபா@ எ�றப*. 
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---------- 

 

[65] [65] [65] [65] சி கிைய� காணா/ வ�)/த�சி கிைய� காணா/ வ�)/த�சி கிைய� காணா/ வ�)/த�சி கிைய� காணா/ வ�)/த�    

 

1. வ2லைம ெசா2 மைலயாள� 	ற#தி காண;ேய - சைப 

      வாணைர எ�5� மன#தி2 மகி� ெகா@வா@ காண;ேய 

தி2ைல+ெச� ெபா�சாமி ெதாிசி�க வ1தா@ காண;ேய - எ)	1 

      ேத*�ெகா79 மிக ஓ*# தய)	ேற ன;ேய. 

 

2. ம�5ளா9� நடராசைர� 	�பிடேவ காண;ேய - எ�ற� 

      மாணி�க� க0*ைய� காண# திய)	ேற ன;ேய 

இ�5 சைப வாச2 நி�5 பணி1தாளாம;ேய - எ�ற� 

      ஏ1திைழைய� கா0*� -�1திட  7ணியம;ேய. 

	Aவ� சி)கைன வின>த2 

அேகா வா�� பி@ளா; சி)கா! உ� சி)கிைய� கா0*# த�கிேற�. அ2லாம2 உ� 

வச#திேல எ�ென�ன உசித�79 ெசா2?� பி@ளா; சி)கா. 

------- 

 

[66] [66] [66] [66] சி க� -�த�சி க� -�த�சி க� -�த�சி க� -�த�    

த� - ராக� ... ஆதிதாள� 

 

1. த7ேசாைலக@ K41தி2ைல+ 

சைபேம>� நடராச��	 

ெவ7 சாமர� Nசேவ ந2ல 

      ெவ7கவாி மி�க# திரA79. 

 

2. ெத�கயிைல ேம> ெம)க@ 

      ெச�ெபா ன�பல வாண��	� 

	)	ம H>� �#"� 

      ேகாைவ�	 நவ ர#ன �79. 

 

3. க�ணா மி�த ரசவாாிதி 

      கனகசைப வாண��	# 
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திரளான ...... த �79 எ�ற� 

      சி)கிைய� கா0*னா2 த�ேவன;ேய. 

	Aவ� சி)கியி��	மிட� கா09த2 

வா�� பி@ளா; சி)கா! அேதா இ��கிறா@ (பா� நீ ேத* வ1த சி)கி) தான;ேய. 

------ 

 

[67] [67] [67] [67] சி க=� சி கி8� உைரயாட�சி க=� சி கி8� உைரயாட�சி க=� சி கி8� உைரயாட�சி க=� சி கி8� உைரயாட�    

த� 

 

எ�றைன மற1" நீ எ)ேக யி�1தா; சி)கி - எ�5� 

உ�றைன நாெனா� நாA� மறபேனா சி)கா. 1 

 

...........................மகி�1ேத� கா7சி)கி ............ 

மகி� ெகா7ெடா� மி#"� க79களி#ேத� கா7சி)கா. 2 

 

கா09� ெகா� ெபா�5 க7ட#தி8�பாேன� சி)கி - இ" 

கா09� ெகா�ப2ல க7ட சரபளி சி)கா. 3 

 

ெந�றியி2 மாெபா* ெம#த# தாி#த ேத� சி)கி - இ" 

ெந�றியி2 ெபா*ய2ல ம�சைண தாி#த" சி)கா. 4 

 

சி)கார� ெகா)ைகயி2 ேச�ைற H,வேத� சி)கி - இ" 

ம)கள�ேச� ெக1த வாைட தாி#த" சி)கா. 5 

 

.................. ந�றாெய1 நாAேம சி)கி - நா� 

மகி�1தி�1" வா�1தி��க ேவB� (கா7) சி)கா. 6 

 

ெபா�ன�பலவ� திக�  8ைச#தி�� ேகாயி2 ேபா�றி 

இ�ன� பலகால� இைச>ட� ேச�1தி�ேபா� சி)கா. 7 

------ 
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[68] [68] [68] [68] வா?'/வா?'/வா?'/வா?'/    

அ5சீ� வி�#த� 

 

ச�பிர மாக ��5� தாரணி எ)	� வாழி 

உ�ப� �னிவ� தா�� ஓ)கி9� ப#த� வாழி 

த7 8 Q�ம கி�+சி ேச�சிவ காமி ப)க� 

அ�பல வாண ெர�5� அ�ப�@ வாழி வாழி. 

ம)கள� 

……………………………....ல வாண��	# 

ெதாி1" தமி� வாசி�க+ ெச2லபி@ைள ேதா�றினாேன. 

மண1த தமி�  8Q�மா நடராச� நா0*2 

........ 1தமி� வாசி�க+ ெச2லபி@ைள ேதா�றினாேன. 

வள1திக�1த  8Q�மா நடராச� நா0*2 

…. ….. …… 

 

(இதFட� எ9 �*கிற"; கைடசியான தனி ஏ0*2 இ பாட2 காண ப9கிற". 

இதி� காணப9� ெச2ல பி@ைள எ�ற ெபய� ஆசிாிய� ெபய� எ7Bவத�-

கி2ைல. ஒ� ேவைள இ" ஏ09�	ாியவ� ெபயராயி�#த2 -9�.) 

 

சித�பர� 	றவ�சிசித�பர� 	றவ�சிசித�பர� 	றவ�சிசித�பர� 	றவ�சி    �7���7���7���7��    

--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------    


