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னநாேதவர திச &
னநாதவாமி வவழகி அபா திச
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சிவமய
னநாத வாமி வவழகி அபா திச
பிரட பிர.
-------------1. னநாேதவர திச
யாபாண

நவா!" தி.
தி. க. ேசாம#$தர%லவ பாய .

திசிறபல.
கா%
!"ெமா $வ%& $ல மாகி
'"ல& மீறவ வழகி ேயா*
ச!தமல+, கடெபா- ேன ர,தி
னாக ைள,தசிவ% ெகா'!ைத0 ேபாறி
ெச!தமிழி னிைச1ச றி0பா ேடாத
சி!தி0ேபா+ தீவிைனக தீ+,"% கா%&
ைம!"கர, தி!", ெதா!தி, த!தி
யாைனக ஞானமல+ கா0ப தாேம.

'
திேவா3& மிமாைய 4ணா நா
சிவேமா3& த,"வ3க விட 6
அேவா3& கைலயாதி வட3க மா
அணிேயா3& ம7நா& 8ட3 9
உேவா3க ;ஞ7ல 9ச மீேத
ஒளிேயா3& மைமவ வழகி ேயா*
ேகா3& ெபாழி ேன ர," வா'
னநா ேதவரேர யா= >ச.

ெவளிம; மிட3 &ைடக தா3க
விைரம; மனிலனணி கவாி வா3க
நளிம; ?னலரச பனிநீ+ 4வ
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3

நயம; மட-யம @ைடவா காவ
களிம; தவனிவ ராசி நீட%
கய ம; நயனிவ வழகி ேயா*
ெமாழிம; ?கAேன ர," வா'
னநா ேதவரேர யா= >ச.

2

ச!தணிB மாடகயாA னிவ மீட
தைகயணிB மணிழவ ெந*மா 9ட
வ!தணிB3 க!தவ+ வாி0பC பாட
மைறயணிB மலாினய தாள ேபாட
ெகா!தணி&! தளமடவா+ நடன மாட
ேகாலணிB3 &வைள விழி யழகி 9ட
! தணிB ெபாழிேன ர,"வா'
னநா ேதவரேர யா= >ச.

3

வானக"! "பிழ3க ச3க ேம3க
மCணக4 ாியமிைச%க மைறக ேளா3க
ேதனகம! தாரமல+ மாாி Dச
சீரகெச! தமிA மைறம! திர3க ேபச
ஊனகெந% &கிய யவ+க ளாட
உளகேச ேரா3கார வவி ேயா*
ேமானகைல யFேன ர," வா'
னநா ேதவாேர யா= >ச.

4

வானம3 க3ைகவர நதிநீ+ பனீ+
வரமம ம!திர ாிளநீ+ 9
ஆனம ைம! "ய ரபா லா
அணியம! "கிH*,"% கலக மா
மானம நானம- ேதIைவ சா,தி
மலரம ெச3ைகவ வழகி ேயா*
ேமானனி வர+ெதா' ேன ர,"
னநா ேதவரேர யா= >ச.

ைகம-!த 6மாைல கனக மாைல
கவிம-!த பாமாைல கவின J

5

4

ெநIம-!த ?,த"3 கனிB3 9
நிைரம-!த க+06ர நிைற; கா
ெமIம-!த ெதாCட+&ழா விபி ேய,த
ேவ-ம!த கCணிவ வழகி ேயா*
ெமாIம-!த ெபாழிேன ர," வா'
னநா ேதவரேர யா= >ச.

6

ெபாேன7 மலாிதழி ய7& மாட0
?ாிேய7 சைடயாட நில; மாட
ெகாேன 7 ம%&மணி மாைல யாட
9ேர7 ம'வாட மா@ மாட
மிேன7 "யிைடெம ெகா? மாட
விைடேய7 ந!தித வி?த ராட
ேன7 ?கAேன ர,"வா'
னநா ேதவரேர யா= >ச.

7

ைகேம; மதகரட% களி7 ேமா+பா
கதி+ேம; ட+ெந*ேவ காைள ேயா+பா
ைமேம; கக," வ*க ேனா+பா
வ-ேம; மடDர வரத ேனா+பா
ெமIேம; ,திரப கண,த ேராபா
வி"ேம; Kத-வ வழகி ேயா+பா
ெமாI ேம; ஞான ேன ர," வா'
னநா ேதவரேர யா= >ச. 8

பழிவிர; 0?ர3க ப*,த பா
பைகவிர; த%க மக ெக*,த பா
களிவிர; மதமைலைய Bாி,த பா
ைகவிர; கப@ட ெலாி,த பா
"ளிவிர; க3ைகசைட Jட பா "விர; மிைடயவேளா டாட பா
ெமாழிவிர; ?கAேன ர," வா'
ன நா ேதவரேர யா= >ச. 9

மாணெச சைடLேர யா= >ச

5

வசகெந சைடLேர யா= >ச
ஆச7மா தர3க,தீ ரா= >ச
அடமா தர3க,தீ ரா= >ச
ேதமதி ,தவேர யா= >ச
தீயமதி ,தவேர யா= >ச
$மாி ரெபாழி  ேன ர,"
ன நா ேதவரேர யா= >ச. 10

6வாழி ெபாமாாி ெபாழி!" வாழி
6திகC ைய!ெத'," ெபா-!" வாழி
மாவா'! திக," வள வாழி
வளிெதIவ யாைனமகிA மணாள வாழி
பாவா' மயிவாழி யயா+ வாழி
ைப!தமிA ெபா Mச-ைச0 பதிக வாழி
$வாத வ வவா பிைகB வாழி
ன நா ேதவர வாழி வாழி. 11
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திசிறபல.
----------------2. ( னநாதவாமி வவழகி அபா திச
சி.
சி. பால#ரம)ய* +*க.
+*க.
சிவமய
1. கா%

திவள மில3கா ?ாியிேலா3&
சிலா பநக ப!தனி ேம;
தவள னீர தல,திேல+3கி,
தவ0ெபாியா+ மன," வா'
உவள வவழகி பாக3ெகாCட
உவைமயிலா னநா ேதர+ேம
கவள $ச-ைச கனி!"பாட%
கணபதித னிசரண3 கா0பதாேம.
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2. ஊச
திம-B நாேவத% காகணா
ேச+!தபல சாைககளா! தைழக 6
உம-B பிரண உேம பலைகயாக
ஊச-ேல வாைசமிக ேவக!4Cட
கம-B ைம!"வைக% கிாிைகேத3க
கன3&ழலா !தாியா பாக ேமவ
தம-B ன நா ேதரேர
தைன நிக+ வவாபிைகேய யா=>ச.

3. ஆபாண

,திெனா* ைவர3க ?N0பராக
'நீல பைசேகா ேமதக
சி,திரமா+ பவளெமா* ெக?39ட
ெசறி!தபல வாபரண3க மின
தி,திபைற தவிபைப ரசிேனா*
சி7சின ெம%காள ேபாிDைண
நி,தெமா- னதா ேதரேர
நிமைலவ வாபிைகேய யா= >ச

4. சபா

திமாH நாக@ பா3கிேமவ
சீ+மா"3 கைலமகF நாCெதாடாட
உவள ம3கிதீ வ+,திேய!த
உய+ வாB நப ! தா3கிநிப
இபாH3 கணிைசய+க இைசேயாடாட
இரவிெயா* ச!திர@ வட!தா3க
அேளா3& னநா ேதரேப
அைனவ வாபிைகேய யா=>ச.

5. P ச%ர
பி!"ெவா* %ேகாண ெமCேகாண
பிாியள தசேகாண இரC*ேமவ
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சி!ைதநிைற பனா& ேகாணமாக
சிற!ததள ெமேடா* பதினா7
ெசா!தமி& வி,த3க $76மி
ெசான ைறச %கர,தி
வ!தF னநா ேதரேர
வரதவ வாபிைகேய யா=>ச.

6 தலமஹா,மிய

சீரா இல3ைகவாA மனேர,தி
சிற0?டேன ெவறி?கA D*ெப7
பாரா3 கன நிதிB பலவள
பணிெபா@ பாி!" நக,
தாரா ேதடேன யில3&நாத
சைடக3ைக ய7ேகா* மதியJ*3
காரா ன நா ேதரேர
ெகௗாிவ வாபிைகேய யா=>ச.

7. சபவ

பலசமய வயா+க பரவிேய,த0
பா3கிெனா* மைறேயா+க ேவதேமாத,
தலம;! தமிAேவத கீதபாட%
த&மாத+ தைமமற!" வண%கேபச
நலேமா3& வா,திய3க எ3&மா+0ப
நாடாF மன ரபணிய
வல!திக' னநா ேதரேர
வாமிவ வாபிைகேய யா=>ச.

8. வாழி

ேவதேமாடா கம%க ெள7 வாழி
வி,தகேச ர!தண+க ளா; வாழி
நீத டன ர ச+ெநறி ேயா3கி வாழி
நிைறவணிக+ &லநீதி ெய7 வாழி
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தீதக7, 'ேவா பாவாழி
திடப%தி ெசறிெதாCட+ நாF வாழி
தாதணிB ன நாேதரவாழி
ைதயவ வாபிைகB வாழி வாழி.

9. எசாி%ைக

வவா+விைன தவி&பர ெபாேள ெபசாி%ைக
வவாபிைக வாம!திகA வரதா ெயசாி%ைக
திவா+சைட யாெயைம Bைடயா ெயசாி%ைக
சிவேமதவ தேலா+ நிைன தவா ெயசாி%ைக
ம;பல வயா+ெதா' மைலேய ெயசாி%ைக
மைறயாக நிதிேயத மணிேய ெயசாி%ைக
உவா+&ண நிதிேயஉய+ நிைலேய ெயசாி%ைக
உேவய ெவளிேயெயாளி Bேவ ெயசாீ%ைக.

10. பரா%&

சி,த மிைச Bைறகிற ேதD பா%&
சி!தா மணி%ரக ெசD பரா%&
ந,"ம யா+க விைன தவி+0பாI பரா%&
நாத த பா3கிHைற நலாI பரா%&
,தசிைவ யானெவ3க கேம பரா%&
ெதாHல ேகா+%கF! ேதாகாI பரா%&
ப,தி ெசறி யபள பவாI பரா%&
பாசவிைன ேவர7%& பாவாI பரா%&

11. லா-

அப+பணி அ?தேன அமர+ெதா' சிபாேம
ஆதிB ைம அ0பிைசயா ளகம! ேதேவ
வபாிைட ேசராத வரத?ர லாவர3க த னநக ாீசலா-
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12. ம3கள

ம3கள ம3கள நி,ய ப ம3கள
தி3களணிநாத%& ேதவிவவாபிைக%&
ெபா3&&ண சீல%& ேபா7சிவ ேதவிய+%& ம3க.
ேதவாதி ேதவ%& ேதவ+ ?கA !தாி%&
சிவேலாகநாத%& சிவான!த ேதவிய& ம3க.
ன நக+வாச%& ,திய ேதவிய&
மி@சைடவளH%& மிெகாயாளபிைக%& ம3க.
%தசிவமானவ+%& ேசாதிநிைற ேதவிய&
ம,தமணிநாத%& மா" வவாபிைக%&- ம3கள.
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