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�ர	க நாயக ேபாி� தி�ஊச�. 

இஃ� - தி� -ச��க �வாமியவகளா� பாைவயிட ப!" 

தி� - � பராயேதசிகரவகள� 

க�வி பிரவாகவ#�$%ட&தி� பதி பி$க ப!ட�. 

இ'வ#�$%ட&�&தைலவ தி� - ப#ைசய ப ெப�மா) நாயக 

*ைள - பா ைபய +தி - 98. 

காள,$தி ௵ ைவயாசி ௴ 

-------------- 
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தா சிற.த�&ததினா0கா�கணா!2& . 

      தனி பவள$ெகா�பதினா0ெகா"	ைக மா!2 

வாசிற.தைவர&தா0 பலைக 3!2 

      வ�ண நவமணிமாைல வய	க#*!2 

ஏசிற.த சி&திர	கெள	5. தீ!2 

      இல5தி� ெபா78ச0 ேசைவ கா!2 

சீ சிற.த மாதவனரா9 :ச� 

      சீர	கநாயகனா◌ா9:ச�.      (1) 

 

அணியணியா=& ேதவக) வ.த2 ெகா�டாட, 

      அ.தரகி7னர க�டரணி.� பாட 

கணிகயக) ெகா>�க&தி0களி&ேதயாட 

      க7னியகளி�ம�	5	கவாிேபாட 

பணி?டேன �னிவெர�லா� பாி.�ேதட 

      ப7னி�வரா@வாக) பத&தினாட 

திணி? ெபA.தி�மாபாவா9:ச� 

      சீர	க நாயகனாரா9:ச�.       (2) 

 

மாமைறேயா மா�னிேவா வ�.தி ேபா0ற 
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      வானவக) 3மாாிமகி@.� B0ற 

ேசம�டைன��ரசCசித$க#சா0ற 

      ெதாிைவயக) தி�வாலCசிற.�மா0ற 

3மகD� 3மகDம�கி� வா@க. 

      ெபா7ன2யிலா@வாக) ெபாE.� தா@க 

ேதம�?	காேவாி# சிற.� *@க 

      சீர	க நாயகனாரா9:ச�.       3 
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      Fக@ெபாிய வ�"வடமாைலயாட 

வ7ன�)ளச.திரவ!ட$5ைடகளாட. 

      மகரமணி$க�2ைகயாமாைலயாட 

ம7Gமணி�2யாட பத$கமாட 

      வா5வலய	கDேமேயா	கியாட 

ெச.ெந�விைள வய� *@.� ெசறி.ேதேயா	5C, 

      சீர	க நாயகனாரா9:ச�.       (4) 

 

இ.திர��வானவ�� வட.ெதா!டா!ட 

      இைறயவ��மைறயவ��வட. ெதா!டா!ட 

ச.திர�� *ாிய�� வட.ெதா!டா!ட 

      தானவ�மான வ�� வட&ெதா!டா!ட 

ெகா.தல�	5ழ7 மடவாவட.ெதா!டா!ட, 

      ேகரகனக  ெபா0பாத	5>	கியாட 

சி.ைதமகி@தி�வர	கரா9 :ச� 

      சீர	க நாயகனாரா9 :ச�.       (5) 

 

ச�மைறைய&தி�வ2யவ7 ற7ைன ெவ7ேறா7, 

      தனியில	ைக ராவணனா தைன,	ெகா7ேறா7, 

அதிசயமா=  பா�டவைர$கா&த I&தி, 

      ஆEைல ேம0ப)ளிெகா�டவாதி I&தி; 

கதிெராளியா=  Fவியள.தக�ைணயாள7, 

      க7னியக) �யி>ாி.தக)ளமாய7, 

ச�ாில	5Cசீர	கரா9:ச� 
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      ஜானகிசீர	கனாரா9 :ச�.       6 

 

வ#சிரமணி&த	கதா0கா�கணா!2 

      ைவர$ேகாேமதக&தா0பலைக 3!2 

ப#ைசெயGமரகத&தா0 ெகா"	ைக நா!2 

      ப��ெபா7னி7 ச	கிEக) வட	க) 3!2 

உ#சிதமா=வானவக) சைம&த Lச� 

      உலகள.தமாயவனா��ைமயாக. 

ெச#ைசயணி மாதவனாரா9 :ச�, 

      சீர	க நாயகனாரா9 :ச�.       (7) 

 

மாமைறைய நவமணியா	கா�களா$கி 

      வM&� மAசா&திர&ைத  பலைகயா$கி 

Bம�?� Fராணமைத$ெகா"	ைகயா$கி 

      ெசா�லாிய பலகைலைய# ச	கிEகளா$கி 

3மகD நிலமகD� ெபா0பாேயா	க 

      ெபா7Gலேகா ெச=தைம&தெபா7னி8ச�, 

ேதம�?வ�"ளபமாைல 3�ட 

      சீர	கநாயகனாரா9 :ச�.       (8) 

 

இ	கிதமாயி.திர��வ.� ேபா0ற 

      இனிைம,)ளவ2யாக) தா@.� ேபா0ற 

�	க�)ள நவசி&த �தி&� ேபா0ற 

      ெசா�>பதிென�கண�. ெதாM�ேபா0ற 

எ	5�)ள வ�ட&ேதாேர0றி ேபா0ற, 

      ஈராAமா@வாகளிண	கி ேபா0ற. 

ெச	க மைலயாDடேனயா9:ச� 

      சீர	க நாயகனாரா9:ச�.       9 

 

மலேம? தி�மகேளா ப$கேமவ 

      வா!டட	கணிலமகேளாப$கேமவ 

நலேம? ப7னிர�டா@வாக) ேபா0ற 

      நாத�னி�தலாேனா வண	கிேய&த 

வலேம?ைம�பைடக) ைகயிேலா	க 
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      மAமாபி0கவP�வாபரணமாட# 

சிைலேம? மல$கர&தாரா9:ச� 

      சீர	கநாயகனாரா9:ச�.       (10) 

 

இைடயினி0Qதா�பர.தானி�.� மி7ன 

      எழி0கர&தி0பCசவா,த	க) மி7ன 

வ2? ெபA.தி�ேமனி வ�ணமி7ன 

      மதிவதன	கி�ைபெயா"மகிழ. �மி7ன 

�2தனிேல �2மாைல �ய	கிமி7ன 

      ெமாழிய மாபி0க?&வ மணி�7ன மி7ன 

திடேம?	காேவாி#சிற.�*M�, 

      சீர	க நாயகனாரா9:ச�.       ( 11) 
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