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தி�வா�� ைவ
தியநாத ேதசிக� இய�றியதி�வா�� ைவ
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 தமி�பி�ைள
 தமி�    

 

Source:Source:Source:Source:    

மயில� � �	க� பிைள� தமி�. 

இஃ� இல�கணவிள�க ஆசிாிய� 

தி	வா�� ைவ�தியநாத ேதசிக� அவ�களா! அ	ளி"ெச$த�. 

�ம� ஞான இராஜதானியான இனா� 

ெபா�ைமயபாைளய� தி	�ைகலாய பர�பைர 

ெபாியமட� சிவக*சி ம+ராசல நிவாஸ 

யதீ.வர க��தரான மயில� ேதவ.தான� 

ஆதீன பர�பைர த�மக��த�வ� இனா/தா� 

எம ஆதீன� 18-வ� 1	2��தியாக விள3கிய	4� 

�ல�சிவஞான பாைலய5வாமிக ெவளி6ட	ளிய�. 

க7 5036 - 8வவா9: இடபமதி 

விைல அணா 2.]                            [18-5-35 

ெஜகநாத� 8�ைவ. 

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

�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர....    

�	க� �ைண 

 

தமிழி! உள ப!வைக= பிரப/த3க4 பிைள�கவி எ�ப�� ஒ�றா1�. இஃ� 

ஆ9பா@ பிைள�கவி ெப9பா@ பிைள�கவி ெயன இ	வைக��. 

 

"1ழ7னி� யாழினி� எ�ப த�ம�க 

மழைல"ெசா@ ேகளா தவ�'' 

 

"கட/த ஞானிA� கட=பேரா ம�க ேம@ காத!'' எனB� ம�க மனமறி/த மாெப	� 

பாவலரா� வ4வ= ெப	/தைகயா	�, பிற	� Cறாநி@ப�. எனேவ மழைல" 

ெசா@ேக6: மகி�த!ேபால, இைற, அவன	6ச�தி, அவன	 ெப@D 

�@றBண�/த 2தறிவாள� ஆகிய இைனயைர த� விைழவி� மி1தியா! 

மதைலயாக�ெகா9:, அ�பி� ெப	ைம, அ	9மி1தி, Eயமனநிைல �த7ய 

இ�ேனார�ன 8கF� பிறBமாகிய ெப	ைமகைள� களிஞ� உலகியேலா: ஒ=ப� 
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Cறி மகி�தG� மகி�வி�தG� ெதா!7ய! ெநறியா1�. இHவாD தா� 

ெகா9டைம�ேக@ப= பிைள�கவி�1, கா=8, ெச3கீைர, தாலா6:, ச=பாணி, 

��த�, வாராைன, அ�87 ஆகிய எF ப	வ3க4� ெபா�ெவனB� ஆ9பாலா��1 

சிDபைற, சி@றி!, சிDேத�=ப	வ3க4�, ெப9பாலா��1 கழ31, அ�மைன, 

ஊச! ப	வ3க4� சிற=பின எனB�, இHவா@றா� உD=பாக= ப��= ப	வ3க 

ெகா9: CDத! மரெபனB3CDவ�. 

 

இHவ9ணேம இ=பிைள�கவி ெபா�ம8ர� �ல� சிவஞான பாைலய 5வாமிக 

ஆதீன�தி@16ப6ட மயில� �	கைன=8க�/� ேபா@Dவதா1�. இ/Jலாசிாிய� 

இல�கண விள�க� இய@றிய ைவ�தியநாத ேதசிகராவா�. ேசாழநா6Kேல 

ச=தவிட3க ேL�திர3களி! ஒ�றாகிய தி	வா�ாி! அபிேடக�தா� 1ல�தி! 

வ�மீகநாத ேதசிகாி� ைம/தனாக� ேதா�றியவ�. ெதா!கா=பிய� �த7ய 

இல�கண3கைளA� ச3க" சா�ேறா� இல�கிய3கைளA� ந�1 க@றவ�. 

பK�கா5=8லவ�, சதாசிவேதசிக�, ஒ=பிலாமணிேதசிக�, தி	ேவ3கடநாத� 

�த7ேயாாி� ஆசிாியராவ�. ந!M�=8ராண�, வா6ேபா�கி=8ராண� �த7ய 

8ராண3க4�, பாசவைத=பரணி, தி	வா��= ப�மணிமாைல �த7ய பல சிD 

J!க4� இய@றியவ�. அ/தக�கவி Nரராகவ�த7யாரா! 8க�/� 

பாட=ெப@றவ�. ெபா�ம8ர� சிவஞான பாைலய.வாமிக மீ� பாசவைத= பரணி 

பாK" ச�மான� ெப@றவ�. 

 

இவ� கால� கி. பி. பதிேனழா� J@றா9ெட�ப. இHவாதீன�� இர9டாவ� 

ப6ட��" 5வாமிக கால��= 8லவ� ெப	/தைகயாக விள3கிய �ைறம3கல� 

சிவ=பிரகாச .வாமிக மன�வ/� அ	ளிAள J!களி� க	���கைள ஏ@ற 

இட3களி! அழகாக எ:�தா4கி�றா�. ச3க இல�கிய� க	��கைள= 

பலவிட3களி! சிறி�� மாDபடா� எ:��= ேபா@D/ திற� விய�க@பாலதா1�. 

 

அ�றிA� இ/J7! ஒHெவா	 ப	வ�� �த@ ெச$AளிG� சிவஞான 

பாைலய.வாமிகைள= 8க�/� CD� பா�ைமயினி�D இHவாதீன�தி! 

ைவ�தி	/த அ�பி� ெப	�1= 8லனாகி�ற�. கால நிைல�ேக@ப= பல 

வடெசா@ெறாட�க இ/J7! ம!கி� கிட=பிP� ெச$Aநய* சிறி�3 1�றா� 

கட!மைட திற/தா@ ேபா�D ெசHவிதாக� CD� நைட க@ேபா� உள�ைத� 

ெகாைள ெகா4/ தர�தனவாத7�, கவிஞ� Q9ைமயறி/� ேபா@றி 

மகி�வாராக. 
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இ3ஙன� 

�	க=ெப	மானா� தி	வK வா�க. 

Aவ வா9: 

இடபமதி. 

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

மயில� ��க� பி�ைள
 தமி�மயில� ��க� பி�ைள
 தமி�மயில� ��க� பி�ைள
 தமி�மயில� ��க� பி�ைள
 தமி�....    

உ 

1கமய�. 

�ல� சிவஞானபாலய ச@1	ேவ நம: 

 

கணபதி கா !கணபதி கா !கணபதி கா !கணபதி கா !....    

ெவ9பா 

சீ�பயிேலா� ேம@பிைள" ெச/தமிைழ� CDத@1= 

பா�மய!S� வ!விைனக பாறேவ- ேவா�ம	=8 

ேநரான ��க9T மி/�சைட ேம@றாி�த 

காராைன மா�க�ேதா� கா=8. 

 

1111.... கா !  ப�வ�கா !  ப�வ�கா !  ப�வ�கா !  ப�வ�....    

 

கணபதி 

உள3 களி�ெத/ைத வா�சைட� கான� 

      �லாவி� �ைள�ைக நீ6K 

Aய� க@பக�தைழ �றி��� கB6சார 

      M�வ9 ேடா�கி ேவணி 

 

ெவள/ திைள��= பK/தாK வ!லைபயி� 

      விய��ைல� ேகா: ழ�1� 

விகடகட தட1�ப நடன1* சிதசரண 

      ேவழ�ைத ய*ச 7=பா� 

 

பள� 81�8ன ெலன�1ற மட�ெகாK= 

      ைப/ெதாK= ேபைத நனியி@ 

பாயாத ேவ3ைகயா$ நீழ!ெச$ தவகனி= 

      பவளவா +ற! ப	க 
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கள3 ெகா43கிழ� ேகாலேம@ ெகா9:நீ 

      கா6:ெகன ேவ6: நி@1� 

க/தைன" ச/தன" ேசாைலS� மயிைல� 

      கட�பைன� கா�க ெவ�ேற.  1 

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

 

�	க�. 

ப*S6: ப�ம�� ப�ம�� நீல�� 

      நீேலா@ பல3 கிழி�த 

ைப/ேதா6: வைளA மண/த 1*சாிைய= 

      ப53ெகாK� 1றமா திைன" 

 

ெச*S6: ேசவல3 ெகாKையெயா	 ெநாKயிெல9 

      Kைசெயலா* SF மயிைல" 

ெசHேவைல யணிெகா9ட ேவலைன= பணிவேத 

      தின�ேவைல யாகி நி@பா� 

 

பி*S6: மதிய� நைற+6: ம�த�� 

      பிைன+6: க3ைக யாD� 

ெப6U6: பாசD1 �6U6: ேப�வா$= 

      ெப	�பா/த 4ட னணி/த 

 

ந*S6: மணிமிட@ றா�மகிழ Bைமமா� 

      ந@ெகா3ைக ய� தா6டநீ 

ணைக+6: மணிமயிைல வா��	க ைன=பரB 

      ந/தமி�� கவி தைழயேவ.  2 

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

 

ெந:மா!. 

ேவD. 

சீ�ெகா9ட 8க�மயிைல" ெச!வைன� கா3ைகயைன" 

      சிவஞான ேதசிகனா� சி/ைத 1Kெகா9: 

ேவ�ெகா9ட ேவலவைன ஞாலெமலா மீ�ற 

      ெவ@பரசி த/தக/த ேவைளெய�D� 8ர�க= 

ேபா�ெகா9ட மா!யாைன வாசவP� 1தவி 
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      8�தம�� ப	�கா�கி= ெபாழிகதி�மர மணிA/ 

தா�ெகா9ட க	3C/த@ ெச$ய தி	மா�/ 

      தன�ெகன� ெகா9டயைன A/தித/த ெந:மாேல.  3 

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

 

சிவெப	மா�. 

ேவD. 

இக7ய: கத�Dகி மனமிDகி ெயதி�1D1 

மவைன�: கியசரண ப3கய� ேதா6Kன 

ாிளநிலB ெபாழிமதிA வாிAடல ரBநதிA� 

மிகழிெகாK யDெகாடணி ெச*சைட� கா6Kன� 

இைமயவ	 �னிவர	 ெமவ	�வழி வழிெமாழிA 

ெமFதாிய பழமைறெய P�8க�= பா6Kன 

ாிளகியி	 விழிய	வி ெசாாியெவா	 பணிAFைவ 

யினி�ெதாF தகமகிF ம�பல� C�தின� 

 

8க!பிறி� மிைலயபய மைபயெமன வFதF� 

ெபா	மவிட மிைசவ�ெச$ ��பைர� கா�தவ� 

8கFமK யவாிட�க9 �F�ம: பவரநக� 

8னித�மF வலரமல� ெவ9ெபாK= U"சின� 

8ளகெமறி தரவிமைல களபவள ாிள�ைலக 

8ண	மP பவ	ரக க3கண� கா=பின� 

8தியசத தளவனச மிைசயவP மவைனய	 

8யGமறி Bறவாிய ந�பைர= ேபா@D�� 

 

அக	ெவா: தகரநைற யளவளக ெவயின�1ல 

*வாிைவ�ைல ய�ெதாF1 ம�8ய� E��தைன 

யவனி�F வ�ெநாKயி! வ	கலப மயி!கடB 

மD�கைன AD�ைணைய வ9கதி�" ேச=பைன 

யளி1மிறி AF�மட! வழிAம� Qகர�ைக 

யவிFம	 வம7த	 கட�பல�" S6டைன 

யDவ�தன தடெமாF1 ம�ரமி1 ம�தமினி 

தயிG�	 கைனA	1 ம�ப	� கா�தைன 

 

மகாசல நிதி1Dக வ5ர�1ல பதிமDக 
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ம�ைகயயி! சிறி�பணி ெகா9டைக� ேக�=பைன 

ம�ைரயினி ெலா	பPவ ெனறி�ைறயி PDெபா	ைள 

மரபிPண� மதிவலைன ய�பர� கா=பைன 

வ1ளமிைட கமழ�1 ளமலரமண மிைச1லவி 

வள�பழநி யரைசAய� ெச/தி7@ ேச�=பைன 

வ	ைட1தி ெகாளமணிக சிதறிெவயி! வி:1:மி 

மயிைலமைல தைழயவ	 க/தைன� கா�கேவ.        4 

 

*பா-�. அாிைவ �கி� �ைலயின� ெதாF1 

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

 

பா�வதி. 

நீ:மா யிரேகாK ம9ட� ம9ட�தி 

                 னிலBநவ க9ட ைவ=8� 

ேநமி=ெபா 	=8�வட ேகாத9ட சிகர� 

                 ெந6:ததி A�ேபா� றநி� 

 

னா:நா யகனாட ேலா$/தபி� மீளB 

                 மைவெயலா ம31 ாி=ப 

வ	ெபாழி கைட�க9ைவ� த	8ாிA ம�ைனதைன 

                 யாதிபைர ைய=பரB வா� 

 

ேக:மீ ன�மடா �வாப6: வ6டா� 

                 கி6Kன�� க�த 2றி 

ெக�Vர �@றாD �கம	வி மணிெவயி! 

                 கிள�ேவைல ைய=பி ண3கி 

 

ேயா:நா வா$�1ெம6 டாதிப3 க�படா 

                 ெதாளி��தி யா�ெப@றி 

Bய�மயிைல மைலவ/த வான/த வாாிைய 

                 Aைர�1	3 கவித ைழயேவ.        5 

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

 

பிரம� - வயிரவ� - இ/திர�. 



8 

 

வாியளி யின31Fமி ேயடவி�� திைசபாட 

                 வாிைசெபD பாிசி ெலனேவ 

வாச= ெபா16:= ெபால�க6K ேய/�ெமா	 

வனசV ட�தி லயைன= 

 

8ாிAரக க3கண பணாமணிக திைசெயலா� 

8�ெவயி ெலறி�தா Gெம$ 

ேபா��தக* 5கமி	 ெளறி�1�வயி ரவைன= 

8ர/தரைன ேய@றி நி@பா� 

 

இ	சிைற விறி��� 1வி��= 8ைட��தர 

ெம�கியிD மா/� ெச*S6 

ெடழி!ெப@ற ெச�னிசிறி ேதகவி� தி	ளகல 

விரவிதைன வரவ ைழ�1� 

 

ஒ	�வச மீ�யர� தாட�மயி! கடவிவ	 

��ப�ேச னாதி பதிைய 

ேயா31மயி லாசல �க/த கா3ேகயைன 

Aைர�1க3 கவித ைழயேவ.        6 

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

 

Sாிய� 

அளி	6 படல3 கிழி��வி6 ெடறிAேமா 

ராயிர3 கிரண� Nசி 

யாழிவ6 ட*SF ேநமிவ6 ட31லB 

மவனிெந: வ6ட ெம!லா� 

 

வளெம� கமல3க ெபாறியவி�� தளி1ல� 

வா$ம:= ப=ப 5/ேத� 

மட@கைட �D�1ைட/ ெதாFகBைத ய*ெசA� 

வானிரவி ைய�� தி=பா� 

 

உளெந� 1	கியி	 வழிையA மைட��ம@ 

ெறா	வழியி ைன�தி ற/ேத 

ேவா3கார மீெதழ ெவF=பியா தார3க 
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ேளாராைற A3க ட/� 

 

ெத48� த�ED மான/த வாாிதி 

திைள�திைதய கமல மலர� 

ெத�மயில மைலவ/த க/தேவ ைள=பரB 

ெச/தமி�� கவித ைழயேவ.        7 

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

ேவD. 

���ைக. 

 

நய1ண விலாச" ெச	�கினா! 

      ந7Aமல ேரைவ� �ர�1ேமா� 

ெசயவனிைத தாைள= பழி"சிேய 

      தின� �KSK" ெசழி��ேம 

அயிைல ெந:மாைவ= பிள�கேவ 

      ய	ளிவி: வாைள� த	�கிேய 

மயிலமைல வாழ� களி=பினா! 

      வ	�	க ேவைள= 8ர�கேவ.        8 

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

 

ச=த மாத�க. 

நிலனிட/ெதா	 ெகா�பினி@ ேச��தவ 

நிலவணி/த க	31ழ@ ேகா@ெறாK 

நிைலெபD�பK ய9டைர� கா=பவ 

நிமல���8 பத�ெபய�� தா��தவ 

இல1ப3கய வி*ைசந@ பா�=பனி 

இனித	/ த�த/தர@ ேக@றவ 

இக!ெபா	3கணி ெவ9காி� ேகா�கிளி 

யிைனஞ�த* சரண3கைள= ேபா@D�� 

அலகிG�ப	 ��ப�ெபா@ கா�க4 

மகிலவ9ட� ெம9Kைச� ேதா�க4� 

அாிA�9டக வ�8ய� ேதா6டP 

மரBெவ�87 க9டெம$� C�தP� 

அைலA�/� தட3கட@ C6ட�� 

வரமி1/த னிட/தனி@ ேபா@பைட 
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மகென:�பதி க9:ய� கா6Kய 

மயிைலவ/த கட�பைன� கா�கேவ.        9 

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

1ேபர� – �=ப�� 2வ� – ஐயனா�. 

 

ேவD. 

கத7� கனிA* ச��கைர A*ெச3 

க�ன@ ெபாழிபாG� 

க	ைணயி ன	ெச$ திைவேபா ல"5ைவ 

கனித/ தினிதாேய 

ம�ாி� த�ெதாF 1�பK ந�ேம! 

வKதமி� பா:ெகன 

வர�த வியமயி ைல�கிாி ேவைள 

மகி�/�8ர/ த	வா� 

1தைல� கிளவி� தி	மா த*ெசா@ 

ெகாKமதி லளைகய�ேகா� 

ெகாKயணி ேத	� விமான�� விைடA3 

ெகா@ற� ெபறX	� 

அதி�ெபா@ கழ!8ைன ேதவ�க ணா!வைக 

யா�பதி ெனா	2வ� 

அகில� மகில சராசர �3கா� 

த	8ாி ைவயPேம.        10 

 

கா=8=ப	வ� �@றி@D. 

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

2. 2. 2. 2. ெச#கீைர ப�வ�ெச#கீைர ப�வ�ெச#கீைர ப�வ�ெச#கீைர ப�வ�....    

 

பா�மாாி ெப$�ட! வழி/ெத�ன நீ@ெறாளி 

         பF�தெச� ேமனி ெய�மா� 

ப3ேக	 க�கர3 C=பிநி� ேற�தG� 

         பாிBைவ� த�ன வ��1� 

 

வா�மாாி ெபா$=பிP� ெபா$யாத காேவாி 

         மாநதி ெகாண�/� த/த 
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மலயமா தவP�1 மவனிவ6 ட�தட	� 

         வ�க7� ேகாைட தணிய� 

 

தா�மாாி ெப$த�ன நிதிமாாி ெப$Aமி	 

         தாமைர" ெச3ைக யாளி 

தயவாளி சிவஞான ேதசிக�� 1�பழ* 

         ச��மைற= ெபா	வி ாி��� 

 

ேத�மாாி ெப$ெத�ன Bைர�த1	 ேதசிகா 

         ெச3கீைர யாK ய	ேள 

ெத� மயிைல தைழயவ	 ேசனாப தி�தைலவ 

         ெச3கீைர யாK ய	ேள        1 

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

 

ைவயமீ ேரFெமா	 ெகாKயி!வல மாகவ	 

         வாைக8ைன ேதாைக யாட 

வ!ல5ர� வா1விட மாடவல மா:நி� 

         வாரண� �வச மாட= 

 

ைபயரா ெநளிய= பத�ெபய�� 13காி= 

         ப	மணி� ெக9ைட பாட= 

ப@றிேய D/தக�� தி	18ாி ேகா6K@ 

         ப5�ெபா னலகாட வனச� 

 

ைகயி!ேவ லமராட வைரவட� ைம�பைட� 

         கலPமினி தாட Qத7@ 

க6:ெமா	 ெபா@56K யாடவா ட�கனக 

         19டல3 காதி லாட 

 

ெச$யவா$ மழைலயமி� Eற�மா� பாடநீ 

         ெச3கீைர யாK ய	ேள 

ெத�மயிைல தைழயவ	 ேசனாப தி�தைலவ 

         ெச3கீைர யாK ய	ேள.        2 

------------------------ 
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ைவ�க� தகாெத�D மதியாத 1லேவட� 

         மதகாி ப	=8 வா3கி 

வ�கா னிD�தி�க Kைலேவ$/� வளிதைன 

         ைவ�தவித ன3க ேடாD� 

 

ஒ�க= பK/�N� கிளிகK/ தவதிாி/ 

         ேதா7: 8ன3க ேடாD� 

உள2ச வாடவ� னவYச லா6டய	 

         �ய�மர" Sழ ேறாD� 

 

ப�க�தி! வ	ெம�ன கா9பெரன ேவாK= 

         ப�3கி= ெபா��ப� ேதாD� 

பாைவயவ 8ன!ப	1 ைப*5ைன யிட/ெதாD� 

         ப!காG ேமநட/� 

 

ெச�க" சிவ/தவி	 சரணார வி/தேன 

         ெச3கீைர யாK ய	ேள 

ெத�மயிைல தைழயவ	 ேசனா பதி�தைலவ 

         ெச3கீைர யாK ய	ேள.        3 

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

ேவD. 

 

�3கமா! வைர8ைரA மயிராவ த=பக: 

         ��Pகா ன*ெச லாம@ 

5ர�சிைற� Cட�8 காம!வி9 டலெமலா/ 

         Eளிப6 டழிB றாம@ 

 

ெகா3ைகயா 	/த	� தறிAணா த�த�3 

         ெகாைளேபா காம 7/தர� 

1�பி6: நி!லாம! யி/�ராணி ம3கல� 

         1லர�ன பணிவி டாம@ 

 

ச3கேமா 76டதிர ேம76ட வ!ல5ர� 

         சமாி6ட ெவ3க ள��� 
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தா	கா Sரெனா: கிரB*ச கிாிையெநாK 

         தக���வ	 ெக�D ப�ம" 

 

ெச3ைகேவ! பணிெகா9ட வணிெகா9ட ேசவகா 

         ெச3கீைர யாK ய	ேள 

ெத�மயிைல தைழயவ	 ேசனாபதி� தைலவ 

         ெச3கீைர யாK ய	ேள.        4 

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

 

மானாக ெம6K� பணாமணி பF3கமா! 

         வைரமா�மி� மணிம F3க 

வானமணி மாSர வரைசெதாD ேமக6: 

         ம�தமா! யாைன ெய6: 

 

மானா� ��மத� ெபாழிA� கB619 

         டைட=ப= 8ைட�ெத@ றிநீ 

ட�8ரா சிகேளF� வ@றி�1 ழ�8பட 

         வBண�1ல மடமா தரா� 

 

ஊனாட! ேவ@க9 8ைத=ப� ெகா:*சம 

         	ழ/ெததி ெரF/த Sர 

Pள�� 8லரவா$ 8லர�க ��8லர 

         Bலக�F ��ப ர/� 

 

ேசனாப ராக/ திைள=பவம� ெபா	�	க 

         ெச3கீைர யாK ய	ேள 

ெத�பயிைல தைழயவ	 ேசனாபதி� தைலவ 

         ெச3கீைர யாK ய	ேள.        5 

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

 

ேவD. 

எ��ைட வ!விைன யி	கட Gடேனா 

         ெரFகட G*5வற 

Zறி 7:�ைப ெயP31வ ேடெனதி 
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         ாிக!1வ :/தகர 

 

��மல ேவ	ட னட!8ாி ெவ*S� 

         �தெலவ 	�ெபா	� 

�ாி8	 வ�கைட சிறி� 1னி�� 

         �னி/த: ச3�ராம 

 

ந�மிP மிவனதி க�ெமன வளிC� 

         நளினப த��ைணக 

நமெவன வினி� வண3கி மைற=ெபா	 

         நவி!ெகன Bபேதச� 

 

ைத��க P�க	 ளD�க 1	பர 

         னா:க ெச3கீைர 

யணித	 மயிைலயி! வ	�	 க�1க 

         னா:க ெச3கீைர        6 

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

 

ேசாதி த	3கன க�தி	 நா:* 

         5ர	* 5ர�பதிA/ 

�ளவ மண3கம� 8ய�F தாP/ 

         �ைளநா ள=ப�ம= 

 

ேபாதி! வ	*ச� ரானன P/திக� 

         8ாிJ! �னிவர	� 

Uதல �ெமF பாதல ��ப: 

         8�க9 ணைவதீர= 

 

பாதி சிவ/ெகா	 பாதிA ெம�ன= 

         ப"ெசன வி"ைசAட� 

பவள� கிாிைய� �வள= ெபா	� 

         ப1/� கல/த	4� 

 

ஆதி பர�பைர ய	ளிய ச9�க 

         னா:க ெச3கீைர 
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யணித	 மயிைலயி! வ	�	 க�1க 

         னா:க ெச3கீைர.        7 

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

 

நDமல� 1:மி வகி�/� 8ைன/� 

         நல/திக� வி�ேத� 

நான ெந$Uசி மணி"சிD 56K 

         நய/� தாி�ேத� 

 

மிDகிய காத7 P�ைனய ேழெலன 

         வினிதி னைண�ேத� 

மில1ெபா னைரவட ைம�பைட யார 

         ெம:�தணி த/ேத�� 

 

மDவி� மணி"சிD த9ைட சத3ைக 

         வைன/� பணி/ேத� 

வ9ப� ம�ெதா	 ெதா6K லைச�தி	 

         வ	�ைல ய�த	4 

 

மDவ	 ம�ைனய ரைனவ	 மகி�வர 

         வா:க ெச3கீைர 

யணித	 மயிைலயி! வ	�	 க�1க 

         னா:க ெச3கீைர.        8 

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

Two songs from Sengeerai and 6 from Taal are missing as some pages are missing. 

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

3. 3. 3. 3. தால ப�வ�தால ப�வ�தால ப�வ�தால ப�வ�    

 

உ	வ� தனதட வமர மட/ைதய 

         ெராளிமணி நிைரவாாி 

Aய�சிக ர/தவ� மாைல ெவ ள	வியி 

         [: பK/தாட" 

 

ெச	வி� ெதாழி!பயி! வனசர ம3ைகய� 
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         ெச3கனி வா$ெவளிர" 

ேச!ெபா	 விழிக சிவ=ப" 5ரநதி 

         ெச�D 1ைட/தாட= 

 

ப	வ= ப5�6 8றவ9 கனித	 

         பலவி ென:*சிைனயி@ 

ைப�ெபா@ கரவில ைத=பட ர��ண� 

         பசிய கறி�ெகாKக 

 

ட	வி@ பட	 மயிைல� கிாியா$ 

         தாேலா தாேலேலா 

சமரவி பாடன 1மர சடானன 

         தாேலா தாேலேலா.        7 

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

 

EB/ �ளிமைழ ெபாழிக	 ேமக* 

         Sழ மத�கGழி 

ெசாாிகாி யாெமன வானி� மட3க! 

         �ட�/� கள=ெபா�4 

 

மாB� பனச�� வாைழA மீ�ய� 

         வைழA/ தைழ"சார! 

வழியி@ 1ழியி� வ/� ப�3கி 

         வதி�/�வி9 ணிைடேமட 

 

ேமB� ெபாFதி	 கா!க ணிமி���கி� 

         வி6டழ! விழி5ழல 

ெவ�87 வாைல �D�கி யK�தட! 

         ெவHவா ய3கா/� 

 

தாB3 1வ:ய� மயிைல� கிாியா$ 

         தாேலா தாேலேலா 

சமரவி பாடன 1மர சடானன 

         தாேலா தாேலேலா.        8 

--------------------------- 
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ேவD 

அFதF� க9க பிைச/ேத 

         ேயா�ேபா ேதா�ேபாகா 

லைனமKயி 	/� மகி�/ேத 

         பா!வா ேயாேடதா 

 

ெனFதாிய தி3க �க�பா 

         ராேந ராேயேபா 

ாிப�க னைண/� வழி/ேத 

         ேசா�பா லாராேம 

 

1ழ7ைசைய ெவ�D ெசF�பா 

         ேகாேட மாறாேய 

1லவிவK ெகா9ட ப5/ேத 

         ேனேபா லானாேத 

 

மழைலெமாழி ெகா*5 1ழ/தா$ 

         தாேலா தாேலேலா 

மயிலமைல வ/த கட�பா 

         தாேலா தாேலேலா.        9 

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

 

அலகி! 8க� ெகா9: சிற/தா$ 

         ேவறா யாகாேம 

யகிலBல ெக31� நிைற/தா$ 

         நாவா ேலாதாேம 

 

பலகைல ெதாி/� பக�/தா$ 

         மீE� மாலாேல 

பழிய� 1லம3ைக 8ண�/தா 

         ேயா�நா9 மாறாேம 

 

கலச�னி ய�ைப Aக/தா$ 

         நீ�S� பா�ேமேல 



18 

 

கBணிய� விள3க மகி�/தா$ 

         வாளா மீளாேம 

 

மலரயைன ய*ச மைல�தா$ 

         தாேலா தாேலேலா 

மயிலமைல வ/த கட�பா 

         தாேலா தாேலேலா.        10 

 

தால=ப	வ� �@றி@D. 

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

4. 4. 4. 4. ச பாணி  ப�வ�ச பாணி  ப�வ�ச பாணி  ப�வ�ச பாணி  ப�வ�....    

 

இ/திர� கனிவ/� வ/தைன 8ாி/த�பி 

         ென�னா4 மலர ெவ�ன 

வி/தீ வர*5ைன� த/தி வர�ெப@ற 

         விைசெபD தி	�த ணியிP 

 

ம/தர� ெதா:சிகர ெவா	பர3 1�றிP 

         மைலவா யிP*சி ற/த 

வாவின3 1KயிP ேமாக/ த�னிP 

         ம	விபா$ 1�ற/ ெதாD� 

 

சி/�ர/ திாிேசாைல மைலயிP மயிைலய* 

         ெச�ெபா�மா! வைரய க��* 

சிவஞான ேதசிக� சி/ைதயிP ெமளியேன� 

         ேச��த தமி�மாைல தனிG* 

 

ச/தத31K ெகா9: பணிெகா9ட வ	ளாள 

         ச=பாணி ெகா6K ய	ேள 

சமரபிணி �கவலவ 1மரசர வண�	க 

         ச=பாணி ெகா6K ய	ேள.        1 

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

 

வானவ	 மி/�ராணி �ைலபாய மட!வி9ட 
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         ம/தார மாைல கமF 

மணிமா�பி னி/�ராதி யதிபதிக ளைனவ	 

         மகி�/� மல�மாாி ெகா6ட� 

 

கானம	 மி	ேளாதி யரமாத� ெகா3ைகயி@ 

         க@8� கலைவ ெகா6ட� 

கல�1மாி யாவல3 ெகா6டவF த1விய� 

         க	3க9 மைழமாாி ெகா6ட 

 

ஆனம	� ேவ!�ைன �ைள�தவழி ேயயBண 

         	ர��ர மி1வா 1B 

ெமாF1ெச3 1	திநீ� ெகா6டJ றாயிர� 

         ெதா�பதிம ெரா:பா ாிட� 

 

தாைன�F �3ெகா�ைம ெகா6டமயி ல"சயில 

         ச=பாணி ெகா6K ய	ேள 

சமரபிணி �கவலவ 1மரசர வண�	க 

         ச=பாணி ெகா6K ய	ேள.        2 

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

 

�னிேவ பைட�தம� �ட31வ! ல5ர�பைட 

         ��1த/ ேதா6ெட :=ப 

�ளிதிைர� கட!ப53 1	திமா னதிபா$/� 

         �@D� ெப	� ெக:=ப 

 

பனிேவ$ நிக��தேகா6 ப9ண�ப ண�தியிக! 

         பயி!1ரைவ யா6ெட :=ப 

பாகசா தனனாட! ேவ!ெகாK ெய:=ப= 

         பழ*5	தி தைலெய :=ப 

 

வினிேம னம�ேகா ாி:�க9T மி!ைலெயன 

         விைமயவ�க வா��ெத :=ப 

ெவதிேரD Sர��த லBண�மணி ெமௗ7பா 

         ாிடெம:= ப�க ள��� 
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தனிேவ ெல:�தைக ெகா:மயி! மைலயதிப 

         ச=பாணி ெகா6K ய	ேள 

சமரபிணி �கவலவ 1மரசர வண�	க 

         ச=பாணி ெகா6K ய	ேள.        3 

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

 

ெவ9டா மைர�தவள ெவளிம9 டபேமB 

         ெம!7யைல நாவி! ைவ�த 

ேவதியைன ேவத�K ேவா�ெகன ேவாதியவ� 

         ெவ9ணைவ� 1:மி ெபயர� 

 

க9டா� நைக=ப= 8ைட=பத@ ெகா	�ைற 

         கவி��� 1வி�ெதா 	�ைற 

காவ@ றிைன=8ன ம	3ெக$தி ெய$திய 

         க:�பசி தணி=ப வ�ேபா! 

 

வ9டா: ெகா/தளக ப/தா: 1றமாதி� 

         வாெயயி@ ]ற ேல$=ப 

வா�1ெச/ ேதேனா: பசியதிைன மாவி@1 

         வா+றி ேயவி ாி�த 

 

த9டாம ைர�ைகெகா: மயிலமைல யதிபேன 

         ச=பாணி ெகா6K ய	ேள 

சமரபிணி �கவலவ 1மரசர வண�	க 

         ச=பாணி ெகா6K ய	ேள.        4 

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

 

ந/�ெபா	 களமதி னD*சா/� UசிA 

         நா6டம* சன ெமFதிA 

ந!ெகன" சிBக�பிK��வ" சிர�க"சி 

         னைகமணி �K"ச வி���� 

 

ப/�ெபா	 மிள�1ள தனA1ள� வ	KA� 

         பணி��த வடமணி/�� 
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பாதசா ல�திெனா: கி9கிணி தி	�திA� 

         ைப/E5 தைனெந கி���� 

 

இ/�Qத 7@றிலத மி6:ர� தின"56K 

         ெயழி!ெபற� E�கி யி6: 

மினமல� 8ைன/�வாி வ9ேடா"சி A3காத 

         ெலயின�1ல மாதி� 8ற� 

 

த/�மகி� ப�னி	ைக ெகா:மயில மைலயதிப 

         ச=பாணி ெகா6K ய	ேள 

சமரபிணி �கவலவ 1மரசர வண�	க 

         ச=பாணி ெகா6K ய	ேள.        5 

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

 

ேவD 

த9டமி� விரக� பரெனா: வா�ெச$ 

         ச3க� தமி�நி8ண� 

சகல கலாதர னிைறவ Pைர�1ைர 

         த/த	 ந�கீர� 

 

ெகா9ட ெலன"ச/ த�தமி� மாாிெப$ 

         ெகா@றவ ன	ணகிாி� 

ேகாமா ென9Kைச யாBெந :�8க� 

         ெகா9டவ	6 ெச/ேத� 

 

அ9ட� ெதள�ெதா: ��கனி +ற 

         லளவிவ K�ெத�ன 

வணிெபD கவிதர மா7ைக நீப� 

         தல�மா 7ைகயிPட� 

 

ெகா9டணி ப�னி	 ெபா@8ய Uதர 

         ெகா6:க ச=பாணி 

1�1ட ேகதன மயில நிேகதன 

         ெகா6:க ச=பாணி.        6 

------------------------------ 
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த*ெசன வKெதாF மKய� கி	பாகர 

         த@பத ேகமல	6 

ச�திய 1ேணாதய நி�திய நிராமய 

         சகலக லாநி8ண 

 

வ*சிP மாறிP ெம6KP 2�றிP 

         ைம�ப� ெதா�றிPேம 

வறிA நிர/தர 8னித 8ர/தர 

         வ�ல �ர/தாிக 

 

ம*ெசன மாாி ெபாழி/� திவாகர� 

         வKவா ெயாளிN5� 

வானவ� ேதனம� ெபா@பம� க@பக 

         ம*சாி S:ெமா	 

 

1*சாி வ!லப வ!7 மேனாகர 

         ெகா6:க ச=பாணி 

1�1ட ேககன மயில நிேகதன 

         ெகா6:க ச=பாணி.        7 

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

 

அமரவ னாமய வ5ரம ேனாபய 

         வகிலத யாசீல 

வபயவ ேராதய வ5ரநி ரா1ல 

         வனகநி ராதார 

 

சமரசி காவல வ�லம காெபல 

         ச�ரநி ராகர 

த	ணச டாதர தைனயB மா5த 

         சதமக னாதார 

 

பமரவி யா1ல சைனநி திேராதக 

         பேரா திேராதான 

பரம1 ணாலய வ	8ாி ^ைலய 
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         பரகதி தானான 

 

1மரகி	 பாகர திமிரதி லாகர 

         ெகா6:க ச=பாணி 

1�1ட ேகாதன மயில நிேகதன 

         ெகா6:க ச=பாணி.        8 

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

 

ேவD. 

மணமல ைர3கைண ெயா	மத ன�8ைட 

         ைம��ன� ��ேதவ 

வரெமன வ�றைள யய�விட வ�ற	 

         ைவ�தி: ந@சீல 

 

நிணம7 ெவ�பைட யBண� பய3கர 

         ெந6டயி ென6_ர 

நிலBல ெக3கT ெநாKயி! வல3ெகா4 

         நி��த மயி@பாக 

 

விணரவி� சி/�ர விைரகம F/ெதாைட 

         யி@ெபா7 ெபா@ேறாள 

ெவயின� த	31ல மடவர! ச/தத 

         மி"ைசெகா ெபா@பாள 

 

1ணதர ச3கர 1	பர ர*சித 

         ெகா6:க ச=பாணி 

1மர நிர/தர மயிைல பய3கர 

         ெகா6:க ச=பாணி.       9 

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

 

அ	ைண நிற�ெபD �	க சB/தர 

         வ�தைக ெம$=ேபாத 

வ	ைண பர3கிாி பழநி Aக/த	 

         வ@8த வி�சார 



24 

 

 

க	ைண வழி/ெதாF கD�க ப3கய 

         க@பக ந@றாம 

கBாித ன�ெபாழி ய�தம 	/திய 

         க6டழ 1=பால 

 

பரவிய B�ப�க பைகெகட ம9டம� 

         ப@றிய ம@ேபார 

பைழய ெதாF�பின னிவெனன வ/த	 

         ப�மப த�ேதவ 

 

1ரவம ண3கம� வைரெபா	 தி98ய 

         ெகா6:க ச=பாணி 

1மர நிர/தர மயில பய3கர 

         ெகா6:க ச=பாணி.        10 

 

ச=பாணி=ப	வ� �@றி@D. 

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

5. 5. 5. 5. �
த ப�வ��
த ப�வ��
த ப�வ��
த ப�வ�....    

 

ஊனாD க=8வா யி=பி�� �=8D 

         ��பற	 ��த� யாளி 

Aகிாினா MDப:� ேவ$��த ெமாிக�B 

         �ரக�வா$ ��த மால/ 

 

தானாD மதி��த மDB9 K	�1* 

         சல*சல/ த	��த�/ 

தாளதா மைர��த ��ப3க ெம$�மைவ 

         தாெமைவA� பா�வி 	�ேப/ 

 

ேதனாD ச/தன= UனாD ேசாைலS� 

         ெத�மயிைல தைழய வ/� 

சிவஞான ேதசிக@ ேகா�ெமா	 ெமாழிAட� 

         ெச!விAைம யவ தி	�ைல 
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பானாD ெச31�த வ�த" ெசF3கனி= 

         பவளவா$ ��த ம	ேள 

ப	திெவயி! வி:ப53 1	திவK ேவலவா 

         பவளவா$ ��த ம	ேள.       1 

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

 

க"5லா மிைண�ைல 5ர/தபா ல�E6: 

         கா��திைக தன�ெகா 	�கா@ 

கமல= பணி�ெதா6K 76டேழ ெலனேதா6: 

         க3ைகந3 ைக�ெகா 	�கா 

 

7"ைசயா 7ளெவநீ� வா���த� P�தாிய 

         ெமா�திZ ர�8 ல��தி 

யி	நில� கா=பணி/ �"சி�1 ெந$Uசி 

         ெயாிமணி" 56K க6K" 

 

ெச"ைசமா 7ைக8ைன/ தாக�தைண� ெத3க 

         ெச!வேம யி	க9 மணிேய 

ெதள�த ேமெயன" சீரா6: பனிவைர" 

         ெச!வவ� ைன�ெகா 	�கா@ 

 

ப"ைசேம@ கார31 லாBமயி ைல"சயில 

         பவளவா$ ��தம	ேள 

ப	தி ெவயி! வி:ப53 1	திவK ேவலவா 

         பவளவா$ ��தம	ேள.       2 

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

 

ஆ7�1 ம�பினா! வளிதன தடேம/தி 

         யைசAமிைட ெயா	க ேணா�க 

வவளKயி! வ�பர G	�தாம 7	க9க 

         டா�பா��� ��ன ட=ப 

 

ேவ7�1 மதயாைன ெவ9ேகா: ந6டதிைன 
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         விைளெகா!ைல ெயா	க ேணா�க 

ேவைளெயா	 க9பா��க ெவா	க9ேவ டைரேநா�க 

         விழிெமாழிவ தி	க9 வினவ� 

 

ேகா7�1 ம�ர2 ரதர/ �K=ப� 

         1றி=பேவா ாி	க9 வார� 

1�ப= படா�ைல= 8ளகேநா� க�கைல 

         1ைல/தெதா	 விழிபா�� �மா 

 

பா7�1 மகமகிF �	கமயி ல"சயில 

         பவளவா$ ��த ம	ேள 

ப	திெவயி! வி:ப53 1	திவK ேவலவா 

         பவளவா$ ��த ம	ேள       3 

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

 

ேகாட!கம� சார@ ெகாK"சிய� சில�பிெனதி� 

         CB1ர ெலா	ெச வியினா 

1�Dதவ ழ	விெயா7 ெயா	ெசவியி னா@களிD 

         1ளிD1ர ெலா	ெச வியினா 

 

லாட!மயி! க�Bமிைச ெயா	ெசவியி னாGFைவ 

         யா�=பரவ ெமா	ெச வியினா 

லட!ேவட ாிரைலயா�= ெபா	ெசவியி னா@கவ 

         ணதி�=8ம@ ெறா	ெச வியினா 

 

ேலாடெலன ேயா��ைற ெயா	ெசவியி னா!Nைண 

         ெயா	ெசவியி னா�=8 ன/ேதா 

ேறாலெமன ெவா	ெசவியி னா!�	கி ய�தமா 

         ெமா	ெசவியி னா!வ ளித� 

 

பாடெலா	 ெசவியினா ேல@1மயி ல"சயில 

         பவளவா$ ��த ம	ேள 

ப	திெவயி! வி:ப53 1	திவK ேவலவா 

         பவளவா$ ��த ம	ேள        4 

------------------------------ 
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ேவD. 

வழிA� ப5/ேத� ெப$ததிைன 

         மாவி@ ேக�க� ெதா	1ற�தி 

வைள�ைக யதனி! வா3காம! 

         மைலயர� �ைலயா டர"5ர/ேத 

 

ெபாழிAமிரத ம� த	ேவா� 

         8�=U3 கா/த 8ைனயாம@ 

ெபா�U� தல�/த க@பக=U� 

         ேபா� 8ைனேவா மிைவய!லா@ 

 

1ழிA� வழிA� திாி/�கவி 

         Cறி� கவிைத ெகாளாம@ 

ேகாடா �ன�ேக ெதாF�88ாி 

         ேகாமா� வயி�திய னாதன�பா! 

 

ெமாழிA� தமிF �ன�கணிேவா 

         �த!வா ��த/ த	கேவ 

�1/த� ம	கா மயிலமைல 

         �	கா ��த/ த	கேவ       6 

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

 

5@D3 கடG� 1லகிாிA* 

         SF ேநமி= ெப	வைரA* 

5டரா தபP� நிசாசரP* 

         ெசா!G� ேவத� ெதா1திக4� 

 

ப@D* சமய ெநறியாD� 

         பா�நீ� �தலா ைம�Uத= 

பர=8 மைடA3 கதிநா�1� 

         பாச� திைரய� ெமF�ைத/�� 

 

ம@D மாறா தார�ட� 

         வழிக ளாD/ த��வ�தி� 
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வைகயா றாD மா�மாB� 

         வ1�த கால ெமா	2�D� 

 

�@D� கல/�� கலவாத 

         �த!வா ��த/ த	கேவ 

�1/த� ம	கா மயிலமைல 

         �	கா ��த/ த	கேவ        7 

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

 

பF�த ேநச வKய�ெசF� 

         பாேல ம�ர= ப5/ேதேன 

பாேக ேயாைக த	ம�ேத 

         பலவி� வK�த ெகாF3கனிேய 

 

எF�த வாிய ேபெராளிேய 

         வா�ேவ E9டா மணிவிள�ேக 

மாறா� க	ைண ெப	�காேற 

         மன�3 கட/த 5ேகாதயேம 

 

யF�த �ைடய 1ண�1�ேற 

         ய	ேவ A	ேவ ய	B	ேவ 

யக9டா கார சி�மயேம 

         யழியா வி�ப மேசாததிேய 

 

�F�த ேசாதி யிள3கதிாி� 

         �ைனேய ��த/ த	கேவ 

�1/த� ம	கா பயிலமைல 

         �	கா ��த/ த	கேவ        8 

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

 

ேவD 

கனிைய ய��ட னளவி ேயனவ� 

         கவிைத ெசாலவ	 ைவ�தவா 

ககன தைலநிைல 81த ெவா	வழி 
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         கடB Tத!விழி ெப@றவா 

 

வினிய தமிெழா: சகல கைலக4 

         ெமளிதி Pதவிய வி�தகா 

ெவன� மனமதி� ம	வி யPதின 

         மினிதி Pைறத	 ம@8தா 

 

பனிெவ9 மதிரவி யவனி 8னலன! 

         பவன� ெவளிAயி� ெம$=பரா 

பைழய ம�ைரயி� மணியி� விைலெதாி 

         பவ�க 1லபதி வ��தகா 

 

வனிைத பைரசிைவ மதைல ெயனவ	 

         ைம/த பணிமணி ��தேம 

மயில மைலவ	 �	க வாிதி	 

         ம	க பணிமணி ��தேம.        9 

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

 

த1வ� வயிெறாி தவழ வட!8ாி 

         சமர வயி!வி: ெகா@றவா 

சனக� �த7ய �னிவ� தவநிைல 

         தைழய விைழBெச$ ெம$�தவா 

 

8க7 நகாியி� ம�ர கவிெபாழி 

         8காி! கBணிய வி@பனா 

8லB கம�கைண ெமயின� 1லமக 

         8ளக �ைல8ண� உ�தமா 

 

தி1தி தி1திதி தி1தி ெசககண 

         ெசகண ெவPமயி னி��தகா 

திமிர தினகர நிகர திாி8ர 

         தகன� 8ைன8னி த"சடா 

          

ம1ட மணிெயன னிலB பகAக 

         வனக பணிமணி ��தேம 
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மயில மைலவ	 �	க வாிதி	. 

ம	க பணிமணி ��தேம                10 

 

��த= ப	வ� �@றி@D. 

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

6. 6. 6. 6. வாராைன  ப�வ�வாராைன  ப�வ�வாராைன  ப�வ�வாராைன  ப�வ�....    

 

பாட@ க	�8 1ைட/தா:� 

         ப�ம� தவிசி னா��கைன= 

ப9ைட" 5	தி= ெபா	வினவி= 

         பகரா னாக நைர�1:மி 

 

Sட� �டேன தகர�K 

         �ள3க= 8ைட��" சிைற=81�தி� 

ெதா!ைல� ேதவ ெரா	2வ� 

         ெதாF� ேவ9ட வி:�த	ளி 

 

நாட@ காிய மைற�தைல 

         ந�ப� ேக6ப Bைர�தபK 

ஞால� 81/� சிற/தசிவ 

         ஞானி Aணர �ைறவிாி�� 

 

2ட" சமய� பிண�கமற 

         ெமாழி/தா$ வ	க வ	கேவ 

�F� மயிலா சல�க/த 

         �	கா வ	க வ	கேவ.        1 

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

 

சக�* சக2� றிைவAள 

         சராச ர3க ெள��ைணA/ 

தைழ�ேத ய	�ப வ	U�� 

         தாவா ேதய3 கனி/தினிதி 

 

னிக�� பர� மைவெய$த 
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         ெவ�D நீ3கா BD�ைணயா 

யிைதய கமல/ தனிG�விழி 

         யி	தா மைர=ேபா திPமகலா 

          

தக�� 8ற� மாகிநிைற 

         ய�ைன �க�தி ெனா:தாைத 

ைய/� �க� மலரBன 

         த	4@ றி	/த வாDதி	 

 

�க� மலர ெவம�1ல 

         �தேல வ	க வ	கேவ 

�F� மயிலா சல�க/த 

         �	கா வ	க வ	கேவ.        2 

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

 

ேவாி= 8�=U மல�மாாி 

         வி9ேணா� ெசாாிய வ!ல5ர� 

விழிநீ� ெபாழிய வழிெமாழி/� 

         விாி*ச� �தேலா ரKவண3க 

 

வாாி� தல�� பாதல�� 

         வான� தல� மன31ளிர 

ம/தா கினிவா�� ெத:=பவா 

         மகளி� ப!லா9 Kனிதிைச=ப 

 

ேசாாி" 5ட�ேவ! ெவயி!விட"ெச* 

         S6:" ேசவ@ ெகாKயாட� 

E9டா விள�1� விள�கKயி@ 

         ேறா�D� நீல= பிழ�8ெமன 

 

2ாி� கலாப மயி@கடB 

         �த!வா வ	க வ	கேவ 

�F� மயிவா சல�1/த 

         �	கா வ	க வ	கேவ.        3 

---------------------------- 
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இைள�த ம	31 Gைமமட/ைத 

         யி	ைக� தல"ெச� ப�ம�� 

ெமறிநீ�� க3கா நதியக�� 

         ெமF/த ெசF�U* சரவண��� 

 

வைள�த ேம	" சிைலயாளி 

         வய31� பால ேலாசன��� 

ம�ர� ெபாழிA ம	ணகிாி 

         வா�கி னிட�� மவனினிதி@ 

 

றிைள�த வPU தியிPமைற" 

         சிர�� மழியா" சிதாந/த" 

ெச/ேத� பரைவ� கடலக��* 

         சிறிேய� சி/ைக" சிலாதல�� 

 

�ைள�த பவள விள3கிைளயி� 

         �ைளேய வ	க வ	கேவ 

�F� மயிலா சல�1/த 

         �	கா வ	க வ	கேவ.        4 

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

 

5@D� பாைவ Aலகெமா	 

         �களி ேன/தி ெயறி/தா:/ 

�ளப நD/தா�" Sகர�ேபா� 

         ெதாைலயா= ெபா	� பறி�தி6:� 

 

ெகா@ற� பறைவ ெகா:வ/� 

         ெகாF�த மா�பி� ெவ9ேகா:3 

ேகாமா� 1Kல" சKல�K� 

         1ழவி மதிய= பனி�ேகா:/ 

 

ெத@D �ரக மிைதெயனவா$ 

         திற=ப" ேச��� ம�வகல� 

தி	�ப= பிாி�� மிHவ9ண/ 
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         ெச3ைக= ப�ம� தல3ெகா6K 

 

�@D� விைளயா6 டய	மிள 

�ைகேய வ	க வ	கேவ 

�F� பயிலா சல�க/த 

�	கா வ	க வ	கேவ        5 

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

 

மDவி ெலா	வா9 �க3கதி�க 

         வழ3கி ஞால� தி	மா@ற 

வண3கி ேய@D மா�வல��1 

         வர3க ெளா	வா9 �க3ெகா:=ப 

 

BDதி 8ாிய/ தண�ேவவி 

         ேயா�=ப ெபா	வா9 �கமதிேபா 

ெலாழி/த ெபா	ேள �றநாK 

         ெயா	வா9 �கெம9 Kைசவிள�க" 

 

ெசDன� மKய �D�கிெயா	 

         திக�வா9 �க*ெச3 கள�ேவ6ப" 

சிDQ9 ம	31@ 1ரவர!1@ 

         ெச!வி ெயா:வா9 �கெமா�D 

 

�Dவ ல	�ப வி	�8மD 

         �கவா வ	க வ	கேவ 

�F� மயிலா சல�க/த 

         �	கா வ	க வ	கேவ        6 

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

 

நைக�தா� �Kவா னவ��ெகா	ைக 

         ந!கி ேய/த ெவா	ைகA�க� 

நய/� தFவ ெவா	ைக�கி 

         ைல*ேச� 1ற3கி� மிைசயைசப= 
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பைக�தா� �ைனய3 1செமா	ைக 

         பாி��� கடவ வி	கர/ேதா@ 

பா�ேதா ெடஃ1 வல/திாி=ப 

         பாணி ெயா�D மா�பில3க 

 

வைக�தா ெரா:ைக ெயா�றிைசய 

         வா�ேம@ DKேயாெடா	 ைகெகா6ட 

பணிெயா� றிர6ட ெவா	ைகமைழ 

         வழ3க ெவா	1* சாி�1மண 

 

�ைக�தா ெரா	ைக S6டமகி� 

         ெமா$�பா வ	க வ	கேவ 

�F� மயிலா சல�க/த 

         �	கா வ	க வ	கேவ.        7 

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

 

களாி 81/த வBண� 1ல3 

         கைள/தா$ வ	க வ	கேவ 

கான� 1ற�தி மண� 8ண�/த 

         கட�பா வ	க வ	கேவ 

 

விள� வாிவ9 :F/ தாம 

         ேவலா வ	க வ	கேவ 

வி9ணா டாள வமர� சிைற 

         மீ6டா$ வ	க வ	கேவ 

 

தளிாி ெலதி�நி� ெறைம= 8ர�1� 

         தைலவா வ	க வ	கேவ 

ச/த� தமி�பா :த@1 வர/ 

         த/தா$ வ	க வ	கேவ 

 

�ளாி யைனய வாD தி	 

         �	கா வ	க வ	கேவ 

�F� மயிலா சல� க/த 

         �	கா வ	க வ	கேவ.        8 
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-------------------------- 

 

ேவD. 

விதB �ரக� நதிA மிைடசைட 

         விைடய ெனா	மக� வ	கேவ 

விைனயி� வ7ெகட வ	ப� னி	விழி 

         விரக னி	பம� வ	கேவ 

 

1தைல ய��1 மதைல கைலெதாி 

         1ாிசி லதிசய� வ	கேவ 

1ழல னட!8ாி தகர ெனழி!ெபD 

         1மர 1	பர� வ	கேவ 

 

ப�ம மல�மிைச யவைன யி:சிைற 

         பணிய வி:பவ� வ	கேவ 

பழிய� 1லமட வனிைத தனகிாி 

         பKA மழகின� வ	கேவ 

 

ம�ைக யயி!ெகா: 8Fதி படெவா	 

         வைரைய ெயாிபவ� வ	கேவ 

மயிைல ெந:மைல யதிப னாிதி	 

         ம	க னD�க� வ	கேவ.        9 

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

 

அதி	 மைலகட! கதற ெவா	�ைற 

         யயிைல வி:பவ� வ	கேவ 

யமர� சிைறவிட வ5ர� 1ைறபட 

         வமாி ன:பவ� வ	கேவ 

 

�தி	 ெமா	கிழ B	வ ெனா	மழ 

         �	க ெனPமவ� வ	கேவ 

�F�� வழிவழி ெயைமA மKைமெகா9 

         �த!வ Bைமமக� வ	கேவ 
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ெயதி	� யமபட� மறிய மயி�மிைச 

         யிைசய வ	பவ� வ	கேவ 

யினிய கடைலெய ளயிGமிப�க 

         னிைளய வட!8ாி வ	கேவ 

 

ம�ர கவி8ைன த	ப� னி	8ய� 

         வனச Aத8த� வ	கேவ  

மயிG ெந:மைல யதிப னாிதி	 

         ம	க னD�க� வ	கேவ.        10 

 

வாராைன= ப	வ� �@றி@D. 

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

7. 7. 7. 7. அ�!' ப�வ�அ�!' ப�வ�அ�!' ப�வ�அ�!' ப�வ�....    

 

ஒ	பர� பரP�1 ெமாழிெயா� Dைர�ததைன 

         ெயா	நா!வ 	�1 ைர�� 

B@றெதா	 வடநிழG க/�ைறதி நீெய�ன 

         ேயாதிேயா த=ப ரைவநீ� 

 

ப	11� ேபாதய �னி�1�� தமிைழA� 

         பா7�� மைலய� �நீ 

ப�னி	வ 	�கிைச� தம	ெகன ேவபணி 

         பணி��= பணி=பா ெரலா� 

 

ெத	4மா! பாலாிய அ6டமா சி�திA* 

         சி�மயா ந/த நிைலA� 

ேத	ெம9 ெண9கைலA ந9Tவ9 ண/த/� 

         சிவஞான ேதசி ேக/திர@ 

 

க	5ர/ �தவியவ Pைனவரவ ைழ�தன 

         ன�8^ யாட வரேவ 

யணிெப@ற பயிைலவ	 �	கசர வணடவேனா 

         ட�8^ யாட வரேவ.        1 

----------------------------- 
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மீ�லா மமர	� க�தநீ AதBவா$ 

         ெவ$யேவ ேல/தி யிவP 

ேம76: வ!ல5ர� ெகாைளெகா9 :9ணாம! 

         ெவ�றிெகா9 ட�த ளி=பா 

 

னீதிலா னீA3 கலாதர ெனம�கினிய 

         விவP3 கலாத ர�கா9 

எ�பிரா� ம1டமணி நீயிவP மவP� 

         கிர�னS ட=பி ரைபகா9 

 

காதலா னீAமல� காவி� 1க/தவ� 

         க3ைகந3 ைக�1 மிைமய 

க�னி�1 மகவா னிவP/ தி	�தணி� 

         காவி� 1க/த வ�கா 

 

ணாதலா 7வP�1 நிகராைவ நீயிவேனா 

         ட�8^ யாட வரேவ 

யணிெப@ற மயிைலவ	 �	கசர வணபவேனா 

         ட�8^ யாட வரேவ       2 

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

 

ஓைகயா 731வ/ தைனயாகி P�Pைடய 

         ெவாழியாத விரெவா ழி=ப 

[�ைல= ெபா31கன ெல�னெந: 2"ெசறி/ 

         �ரகெனயி ]�ற வ	நா 

 

ேடாைகயா ல�B/ �ர=பP� PடG@ற 

         �கைளA/ �கப :=ப� 

S!ெகா9ட ேதனிறா ெலனவிவ� மைல�1றவ� 

         ெதாடராம G/த :=ப� 

 

வாைகயா! வைரம�� ந6:ந: தறியாக 

         ைவயாம G$A� வ9ண 

ம�ைகமா �லP� 1ைர�த@1� வ!லவ� 
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         ம@றவர ��ெபற Gமா 

 

மாைகயா! வ	வேத க	ம�வK ேவலPட 

         ன�8^ யாட வரேவ 

யணிெப@ற மயிைலவ	 �	கசர வணபவேனா 

         ட�8^ யாட வரேவ.        3 

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

 

நானாG கைலதன� கதிபநீ யிவP@ற 

         நானாக ைல�1 மதிப� 

நளிந3க 1வியநீ வ	ைவயிவ னமர��க 

         நளிந3க மலர வ	வா 

 

[னாG �டல�� மDB9 :ன�ெகம 

         �யி��1�யி ரா1 மிவP� 

ெகா	மDB மி�றா1 ம�றிA� Cெரயி@ 

         Dரக�ைன வ/� ெதாட	/ 

 

ேதனாG நீப" ெசF/ெதாிய லானிவ� 

         சிகிவாக ன3கா ணG/ 

திைசதிைச �றி/ேதா: மாைகயா னீெய3க 

         ெச!வP� கிைணய! லகா 

 

ணானாG� வ	கெவன Bைனயைழ� தனனிவேனா 

         ட�8^ யாட வரேவ 

யணிெப@ற மயிைலவ	 �	கசர வணபவேனா 

         ட�8^ யாட வரேவ        4 

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

 

ெச$யநிற �ைடயS6 டாி1ர@கர லாAத" 

         ேசவல3 ெகாKவி 5�பி@ 

சி/�ெவ9 ெபாாிெயன� தாரா கண3கைள" 

         சிதற� ெகாறி�1 ம�னா 
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ெணா$யமதி யா�ைனA J�கிய� Qக�த@1 

         ேநா�கிP ேநா�1 ம�றி 

ெநாKயிPன ெதாளிெகட= ப	திைய� CBெகன 

         QவGவ� ம	ைம ய�றா! 

 

ெவ$யகத ெழாிக�வ நீA@ பவி�தி6ட 

         ேவைலவ6 ட=8 ணாிேம! 

ெவ3கால த9ட� ந:3கி�� 8கல*5� 

         ேவ!வி:= பிP�வி :�1 

 

ைமயனிவ� ெவ14�� வ	வேத காாிய� 

         அ�8^ யாட வரேவ 

அணிெப@ற மயிைலவ	 �	கசர வணபவேனா 

         ட�8^ யாட வரேவ        5 

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

 

இ/திர ன!ைலநீ நாபிய� ேபாதினி 

         7	/�லக மீேர ைழA 

மீ�றநா� �கன!ைல ய�னவைன AதவிAைன 

         ெயறிகட! கைட/த ஞா�D 

 

ம/�ரகிாி ம�ெதன நிD�தி:/ தறியாக 

         வா5கி பிணி�தி F�த 

மாலவP மைலயிவைன ெயா	ெமாழி வினாவிய 

         மகேதவ ன!ைல நீேயா� 

 

ச/திர P�ைனயி" ச3�ராம ேவலவ� 

         ற9K=ப த	ைம ய�றா! 

ச/தத� ம3களா காரமா கியா/ 

         தம�1வழி ப6ெடா F1வா 

 

ன/தர� திாிவேனா ெவனவரவ ைழ�தன 

         ன�8^ யாட வரேவ 

யணிெப@ற மயிைலவ	 �	கசர வணபவேனா 

         ட�8^ யாட வரேவ.        6 
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--------------------------- 

 

��னவ� கடைலெபாாி யவ!�திைர ெய49ைட 

         ��கனி� 1ைவ ச��கைர 

��கிய மேகாதர� Uதர� ெபா	ேவழ 

         �கவ�வி� கினெம ைவ�1 

 

ம�னவ P�ைனெவ* சாபமி6 ட�த�ைன 

         மா@Dத@ கி�ன �/தா� 

மா6டா� 8விெயலா3 க98ைத= ப�ககன 

         வ6ட� தைல/� திாிவா 

 

யி�னவ� பி�னவ ென�ப�� ெதாிைவநீ 

         யி	2�D வதன ெம$� 

ெம3க1ல மதைல�1 நி�மீ� ேகாப�வாி 

         ெனவேர த:�க வ!லா 

 

ர�னவைவ ெச$வதிவ P�க	ைம ய�Dகா 

         ண�8^ யாடவரேவ 

யணிெப@ற மயிைலவ	 �	கசர வணபவேனா 

         ட�8^ யாட வரேவ        7 

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

 

ெகா9டெதா	 மDவி�றி நிைறவி�றி னா4ேம 

         1ைறவி�றி வாள ராவி� 

Cெரயி D1�1�ெவ3 காளC ட�தினா@ 

         1ைல1ைல/ �ைலவ த�றி 

 

ம9டல�� வி9டல� மிரெவாழிய ெதாழியாத 

         மலதிமிர படல� ெதா:� 

வ!7	ைள A/�ர/ த:வெதா	 மதிபிறி� 

         வரவைழ= பிPம ைழ=ப� 

 

89டாிக ைன"சிைறயி 76:ெந6 :ததிA� 
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         U"ச�ர வாள கிாிA� 

8ரதகன 	�ரேகா த9டேவ த9ட�� 

         8திதினவ க9ட ைவ=8� 

 

அ9ட� மக9ட�/ தரB�வ! லவனிவேனா 

         ட�8^ யாட வரேவ 

யணிெப@ற மயிைலவ	 �	கசர வணபவேனா 

         ட�8^ யாட வரேவ.       8 

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

 

ேவD 

கைலெய லா�ண� நி8ண ன@றமி� 

         க	ைனத/ த	1மர ேவ 

கமல ேயானித� �K8 ைட�தி: 

         காதல� 1க னிகாிலா 

 

னிலவ வாயித� ஒ	1 ற�தித 

         னி	த ன3களி� �F1ேவா 

னிரவி யாயிர �KA தி�ெதன 

         ெவழி! ெப	/தி	 B	வினா 

 

Pைலவிலா ெதF 8விய ளி�த	 

         4ைம பர�பைர ய	ளேவா 

Pததிேபா 7	 ெகளி� ைம�கட 

         ெமாF1 ைம3கர னிளவலா� 

 

மைலக ணாயக� வரவைழ� தன� 

         வ	க வ�87 வ	கேவ 

மயிைல ேவலவ� வரவ ைழ�தன� 

         வ	க வ�87 வ	கேவ        9 

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

 

தடம ேகாததி கதர ம�ெதறி 

         த	க 	�8ய! ம	கேன� 
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சலதி ேயாெடF த1வ ைம�கட 

         றKய வ/த	9 �	கேவ 

 

ளிடப ேககன PதB 8�திர 

         ெனளிய ன�ைபA மகிFேவா 

னிைசவ லா��தி 8ைனA� வி�தக 

         ெனதிாி! ெவ�றிெகா ளட7னா� 

 

கடக மாமணி ெவயிெல றி�தி: 

         கனக வ98ய Pல1S� 

கலப மாமயி� மிைசA தி�தி: 

         கதிரவ� ெபா	 திைர1லா� 

 

வடப கீரதி மகன ைழ�தன� 

         வ	க வ�87 வ	கேவ 

மயிைல ேவலவ� வரவ ைழ�தன� 

         வ	க வ�87 வ	கேவ.        10 

 

அ�87=ப	வ� �@றி@D. 

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

8. 8. 8. 8. சி(பைற  ப�வ�சி(பைற  ப�வ�சி(பைற  ப�வ�சி(பைற  ப�வ�....    

 

உ/தா யிர3கிரண ேகாடாP ேகாKரவி 

         Aைதய*ெச$ தாG மகலா 

�@றவா ணவதிமிர படல�F வ��ைடய 

         Bைடதிைர திைர�� ேமாதி= 

 

பி/தா� கைரெபா	* சலராசி A*சிD1 

         ெப@றியி@ ெப	1 சனன= 

பிைழவ@ற �@றவி3 1ன�க	 ணா=ரவாக� 

         ெப	�கா$ நிைற=ப வான 

 

ம/தா கினி�1Kல ம1ட ேகாaர� 

         வண3க Bண�வி�த வா$ைம 
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மBனெமாழி யாGைர� ெத3க சிவஞானித� 

         மணிெமௗ7 மீ� ைவ�த 

 

ெச/தா மைர�ைக� தல*சிவ= Uரநீ 

         சிDபைற �ழ�கி ய	ேள 

ெச�ெபா� மயிைல�கிாி Aக/த வKேவலவா 

         சிDபைற �ழ�கி ய	ேள.        1 

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

 

ெகா3கவி� ப5/�ண� விாி/தக@ பகநிழ@ 

         ேகாமக� விைழவி னணிA3 

1	மணி யிைழ�த�K ேயாவி/�ர நீல� 

         1வ6:வள� பவள மைலேயா 

 

ைப3கய! 1தி��க4 மீரெந6 ேடாைடயி@ 

         பாசைடயி னிைடம ல�/த 

ப3கய= ேபாேதா தட3க9வள� மாயவ� 

         பாரவைர மா�பி� மணிேயா 

 

ச3ெகறி தா3க� க	3கட� �க6ெடF/ 

         த	ண வ	ண= பிரைபC� 

த	ப	தி ேயாெவன= ெபா	�வி	 தி6ட5ர� 

         சமாி6: ��கி6 டேபா� 

 

ெச3கள �ழ�கியதி� மயிேலD ேசவகா 

         சிDபைற �ழ�கி ய	ேள 

ெச�ெபா� மயிைல�கிாி Aக/தவK ேவலவா 

         சிDபைற �ழ�கி ய	ேள.        2 

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

 

ம/தார ந/தா வன�தி@1 மததாைர 

         மயி]�கி யி6ட ெத�ன 

வழிAமா! யாைன�1 மழிBவ/ ெத$தாம� 

         ைம/தP/ �*5 றாம@ 
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ச/தா: மணிமா�பி ெலா	வான காத! 

         தரைவ�த தி	ம ட/ைத 

தாியலா ாி!ல�8 காமெலா	 நா��க� 

         தைளய�மண வா6K ெகா6K 

 

ந/தாம! வாPல1 பா�ப6: விளியாம! 

         ந7Bப6 ட*சி யி/�ர� 

ந:ந:3 காமGயி� த/த	ளி யி/�ராணி 

         நயனார வி/த3 கணீ� 

 

சி/தாம� ம3கி7ய/ த/�ர6 சி�தவா 

         சிDபைற �ழ�கி ய	ேள 

ெச�ெபா�மயி ைல�கிாி Aக/தவK ேவலவா 

         சிDபைற �ழ�கி ய	ேள.        3 

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

 

Uவல3 1:மிS� கா/தள� க9ணியி� 

         8ைட1லவி வளியி ன3க 

ெபா�மா� மீதணி கட=பமா 7ைகAFைவ� 

         ெபாறிவ9K Pட�� ழ3க 

 

நாவல� ெபா�னினி@ 8ைன/தகி9 கிணிநாக 

         நைகமணி 1யி�ற த9ைட 

ஞால�வி@ 1*சிD சில�8ெபா@ கழ7ெனா: 

         நளினபத Aக� ழ3க 

 

Eவல� பைனயவாி விழியரா மட/ைதமா� 

         Eயவா�� ெதா7� ழ3க" 

5	திெகா: பரவமர� �தி�ழ3 க=ப5/ 

         ேதாைகேம கார� �ட� 

 

ேசவல3 ெகாK�ழ3 க"ெச3ைக ெகா9:நீ 

         சிDபைற �ழ�கி ய	ேள 

ெச�ெபா�மயி ைல�கிாி Aக/தவK ேவலவா 
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         சிDபைற �ழ�கி ய	ேள.        4 

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

 

ெபா3கிவழி யினியபா@ கட!வயிD S@ெகா9: 

         ெபாழி1ட� 8ைரெச 	�த@ 

8ாிம	= ெப	ைமபா$ தG�ெவ	� ெகா9:U� 

         ெபா$ைகயி ெனF/� Uக� 

 

த3கTD ெச�பF� காAதிர வா7னா 

         லK��மா3 கனிக ளிடறி 

யளிA�ப லா=பழ3 கீ9:தா ைழ�1ைல 

         யைல��வாி வாைள பாய 

 

ப3கய �D�1ைடA மடவிதட வி=8திய 

         பானல3 கா:ழ�க= பழன" 

ெசF*சா7 ேவ7ய3 க�னெலா: 

         பக7ைல யர�ைப சா$��" 

 

ெச3கய! 1தி�ெதF �ழ31பா 7�கிைறவ 

         சிDபைற �ழ�கி ய	ேள 

ெச�ெபா�மயி ைல�கிாி Aக/தவK ேவலவா 

         சிDபைற �ழ�கி ய	ேள       5 

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

 

மிைசத	 5ைவ�க	� பாைலயா டரவ�� 

         ேவைலபா$ மகர ேம$=ப 

ேவாிபா ேயாைடயி� ேமதிபா$ தமர�� 

         ெவைளவா$ மள மகளீ 

 

ாிைசதர ந:31ரைவ யி:�ழனி A3கழனி 

         ெயதி	ற= 8னேலாைதA 

மீ:சா� ேபா�பல வழி��ைவ நீ�கிெந! 

         ேல@Dப9 Kகளி ெனா7A 
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மைசQசி Qசி=ப�ம3 ைகயைரயா டவ�க9மன 

         மய	மணி �ழவி னா�=8 

ம/தண�க ேவவியம ைலA�விழா� க�பைலA 

         ம9டேகா ள� மளாவி 

 

திைசதிைச �ழ�கமி1 ெதா9aர நாடாள 

         சிDபைற �ழ�கி ய	ேள 

ெச�ெபா� மயி ைல�கிாி Aக/தவK ேவலவா 

         சிDபைற �ழ�கி ய	ேள.        6 

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

 

வாைனA/ ெதாடனிவ/ த9டேகா ளைகயளB 

         வ*ச�கிர B*ச கிாியி� 

மாயாத மாயP� ெப	�ழ� க��� 

         மத�பாA மBண நீல 

 

வாைனயி� �ழ�க�/ திைசநாக ெம6:ெம6 

         ட6டநா கம� ெம6: 

மதி��ழ� க/தணிய ெவ��ழ� க*ெசA 

         ம5ரேக சாி� ழ�1/ 

 

தாைனA3 கட!1ளிர நா9ச3க மா�=ப" 

         சம��கள ெமதி�/த ெவ$ய 

தDக6 ெகா:3ெகாைல" S��ழ� க�நீ: 

         தானவ 1ல�� வ/த 

 

ேசைனயி� �ழ�க� மட3கநீ ெச3ைகெகா: 

         சிDபைற �ழ�கி ய	ேள 

ெச�ெபா�மயி ைல�கிாி Aக/தவK ேவலவா 

         சிDபைற �ழ�கி ய	ேள.        7 

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

 

கானாD ெசHவித�� ேகாட!கம� ெநாி5ாி 

         க	31ழ@ க@ைற சாிய 



47 

 

காளக ப/த�மிைச மிைசவ9: 5ழலவா� 

         கனனா வத3க சறிய 

 

ஆனாD வKகைண விழி�கைடக 8ைடெபயர 

         Bபயதன பார ேம	 

ெவாளியார வடமாட வா:ெதாD மா:ெதாD 

         ெமா	ம	3 கிGமி ர3க 

 

வா[D படBய	� ேவ$த/த நி�தில� 

         மணி�க வணி!ைவ� ெதறி/� 

வைள1ர@ ெச/திைன= ைப�8ைன� திதெணறி 

         வளிபK கைள ேயா�=8� 

 

ேத[D மழைல�1 வா+றி நி�றவா 

         சிDபைற �ழ�கி ய	ேள 

ெச�ெபா�மயி ைல�கிாி Aக/தவK ேவலவா 

         சிDபைற �ழ�கி ய	ேள.        8 

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

 

ேவD. 

தனபதி மகபதி பதிAட� வ	யிர 

         த	ெமா	 வி�தகேன 

தமிெழா: வடகைல ெயைவயைவ யைவெதாி 

         சகல சன=ாியேன 

 

பனக	 �லக	 மமர	� வழிப: 

         பதAக சி@கனேன 

பறிதைல யமணைர ந:கF �ைனயி: 

         பலகவி வி@பனேன 

 

மனகதி யதனிP மி1கதி ெபDெபாறி 

         மயி!வ	 ம@8தேன 

வரமK யவ�ெபற வ	9மைழ ெபாழித	 

         வைச�க� தினேன 
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தினகர ெசயதா திாி8ைர ய	பவ 

         சிDபைற ெகா6:கேவ 

திைசதிைச யKெதாழ மயிைலயி Gைறபவ 

         சிDபைற ெகா6:கேவ.       9 

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

 

1றமட மகளி	 தன தட �Fகிய 

         1ணம7 ெபா@8யேன 

1Dகல� வயிெறாி தவ�Bற �ைனபயி! 

         1ைரகட! வி6டவேன 

 

மற7த� விற!ெகட வKயவ� பய�விட 

         வ	ெமா	 ெகா@றவேன. 

வரகவி ெசாGமவ� தைமயிட� ெசAமவ� 

         மரைப யழி=பவேன 

 

ADதிெயா டKயிைண பணிபவ� �ய��F 

         ெதாழிய ெவாழி=பவேன 

AயிாிP ம�திP மினியவ ெனனமன 

         �	1ன� க@பகேம 

 

திறGைட யBணைர ெயதி�ெபா	 த:பவ 

         சிDபைற ெகா6:கேவ 

திைசதிைச யKெதாழ மயிைலயி Gைறபவ 

         சிDபைற ெகா6:கேவ.        10 

 

சிDபைற= ப	வ� �@றி@D. 

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

9. 9. 9. 9. சி�றி� ப�வ�சி�றி� ப�வ�சி�றி� ப�வ�சி�றி� ப�வ�....    

 

இHவா றறிவ ேதாவ!ல 

         வி�ப ��ப மைவய!ல 

விர9ேடா வ!ல ெவா�Dமல 

         யி	4ம!ல ெவாளிய!ல 
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�Hவா றறிம9 டலம!ல 

         2ல=ப 1திய� வ!ல 

�Kைவ� ப�ெதா� ெற6டாD 

         2�ைற/ திவ@றா� ெமாழிவத!ல 

 

ெசHவா றறிA மறிவ!ல 

         ேதேக/ திய� ம!லெவன" 

ெச�D ெச�ேற யTவTவி@ 

         ேற�/� ேத�/� சிவஞானி 

 

யHவா ரறிA* சீறKயா 

         லKேய* சி@றி லழிேயேல 

யனகா மயிைல� கிாி�	கா 

         வKேய* சி@றி லழிேயேல.        1 

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

 

CD* ச��மா மைறயைன��3 

         19ட 7னிA மாறாறா$� 

ேகாத� த��வ ராசிக4� 

         ெகாKயபாச� திரய3 க4ட� 

 

ேவD� 8கல� �வாவாD� 

         விைள/த வி�ப NேடF 

ேமB ம6ட சி�திக4� 

         விய�ச� திகேளா ெரா�பாP/ 

 

ேதD* சா�கிர 5வ=ன�த@ 

         றிைசக ப�� ெம6ெட6டா$� 

ெதாி/த கைலஞா ன�*சைமய" 

         சிG�13 கட/தர தார3க 

 

ளாD3 கட/த சீரKயா 

         லKேய* சி@றி லழிேயேல 

வனகா மயிைல� கிாி�	கா 
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         வKேய* சி@றி லழிேயேல        2 

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

 

1�ேபா தயமா �னிெமௗ7 

         1லர�ன மதாெயா	 ��க6 

ேகாமா� மணிெப@ றி	மா�பி@ 

         1லB* சா�U நதவணியா$= 

 

ைப�ேபா தக�ேதா� Sடமணி= 

         ப3ேக 	கமா$" ச3காழி 

பைட�த �1/த� ற/ெதாளிற= 

         ப�மரா கவ3 கதமா 

 

ெய�ேபா லKய� த3க4�1 

         மி/திரா திப��1� வானவ��1 

ெம!ைல ேபாய" ச��மைற�1 

         ெமவ��1� 8கலா யி	�1�ன 

 

த�ேபா 	க�தா சிவ=Uர 

         வKேய* சி@றி லழிேயேல 

யனகா மயிைல� கிாி�	கா 

         வKேய* சி@றி லழிேயேல       3 

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

 

பார �ன�ேக ெயன=பணி/� 

         பத89 டாிக/ தன�ேக@ற 

பணிக பலB மினிதா@றி= 

         பசியி� வ	/தா வைகவிைர/� 

 

ேநர மிகB* ெச� றெதன 

         நி�D ெச3ைக விரெனாி�� 

நிைலA3 கதB மி!லாத 

         நிைலசா ல6K@ ெறாழி!8ாிA� 
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தார ெமனயா ம	கைன/� 

         சைம�த சிDேசா Dன�கி6:" 

ச/தனாதி ெகா:� ெதம� 

         த	ண வ	 தனதட�தி 

 

னாரவட� ெம:� தணிேவா 

         மKேய* சி@றி லழிேயேல 

யனகா மயிைல� கிாி�	கா 

         வKேய* சி@றி லழிேயேல.        4 

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

 

ெகாKய கயமா �கன5ர 

         1ல3க Sழ N@றி	�13 

ெகாKநீ9 மாயா 8ாிய!ல 

         1ைம�13 �ரB*ச கிாிய!ல 

 

மKவி லட�"S� ெபா	மட3க! 

         வதன� திளவ GடPைறA 

மாக3 கிழி�� வளாி*சி 

         வ*ச மேக/திர 8ாிய!ல 

 

ெவாKவி! பாிவா ெலF�ைறA 

         �ன�ேக யKைம� ெதாழி!U9ேட 

�ைனேய ய�றி� கனவிG�ேவ 

         ெறா�D நிைனேய �ைலெப$த 

 

வKசி! பத�பா�� திழி"5�ன 

         மKேய* சி@றி லழிேயேல 

யனகா மயிைல� கிாி�	கா 

         வKேய* சி@றி லழிேயேல.        5 

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

 

நிைனய வாிய ெவா	1Kைல 

         நிமிட� தளவி@ பலேகாK 
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நி@ப நி!லா தBமாக 

         நி!ல ெதா1�� நிலBலகி� 

 

�ைனய ெந:3கா! ெகா:�தி	ைக 

         26K Nணா த9டந: 

2ாி விட3க மினிெதாF�கி 

         �ாியா= பFவ9 கழிநிைற�� 

 

வைனய நாK நாKெயP 

         மணிவா� கயிD பிணி�திD�கி 

மயி��ேதா! ேவ$/� 5வ��தைசயி� 

         ைவ�ைத� ெபாறி"சா ளர�வ1�த 

 

வைனய சி@றி ல�வ�றா 

         லKேய* சி@றி லழிேயேல 

யனகா மயிைல� கிாி�	கா 

         வKேய* சி@றி லழிேயேல.        6 

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

 

ம�B9 டDகா ல*சிைறய 

         வாிவ9 Kனேம ழிைசமிழ@D 

மணி"S ழிய�ெகா9 ைடயிெனம� 

         மாைலபாி ய�தா� வ�றி 

 

வி�B நாT ெமாளி�க�தி� 

         மீ� நறிய சிவறிநீ� 

Nசி� �ர/தா ய	�ப�ைல 

         ெம7�ேத யார வட3ெகா9டா$ 

 

க�B மிைடயி@ சி@றாைட 

         கவ�/தா$ சிலைக� க98ைத=ப� 

ைகக பிK=ப" சிலசிலவா@ற 

         கF�தி� �F�தி Aகி�ைவ�தா 

 

ய�B� ெபாD�ேத மீ�ெபாேற 
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         மKேய* சி@றி லழிேயேல 

யனகா மயிைல� கிாி�	கா 

         வKேய* சி@றி லழிேயேல.       7 

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

 

ஒ�D காத G@றவ�ேபா 

         Gக/ேத ெய3க ளடனாK 

ெயாளிெவ9 டரள வாிசிவிைர/ 

         �KP வாாி� ெகா:த/�* 

 

ெச�D சாக ெமனநீல" 

         ெசFமா மணிக ேச��தி6:� 

திைள�1 மிளB= ெபனவ"சிர" 

         சி�ன/ ெதா1��� த/த:�� 

 

ந�D 8ாிA� ெபா@பி��க 

         நய3ெகா9 �திைர ெயன�ெகா:�� 

ந!ல வாேற பாி/தKசி 

         னா3க ளைம�1 �ன*சிைத�தா 

 

ய�D ேபால வி�Dெபாேற 

         மKேய* சி@றி லழிேயேல 

யனகா மயிைல� கிாி�	கா 

         வKேய* சி@றி லழிேயேல.        8 

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

 

��ைன" 5	தி நா�கிP�1 

         �கநா� 1ைடய ெவா	வP�1 

�1/த� றன�1 ெம6டாத 

         �த!வ ேனயா னாGெம�ன 

 

B�ைன= பய/த தாைதத�ைன 

         ெயா	வா றTகி ெயா�1ைற 

Bள ெத!லா மறியவிாி� 
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         �ைர=ேப மவ� ேக6 :றானாகி! 

 

மி�ைன= ெபா	வ வK�த5ட� 

         ேவலா Bன�1 ��னவனா� 

ேவழ �கP� 1ண���ேவா 

         மீ6: �ைறயி6 :�Pைடய 

 

வ�ைன� 1ைர=ேபா மினியைமேய 

         மKேய* சி@றி லழிேயேல 

யனகா மயிைல� கிாி�	கா 

         வKேய* சி@றி லழிேயேல.       9 

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

 

ஊரா� ெப	N Kைழ�13கா 

         P��� னவைன� ெதாFதிைழ=ப� 

உக/� சிDN Kயாமிைழ=பி 

         Pன� சரண/ ெதாFதிைழ=ேபா/ 

 

ேதரா ய�B ெமா	1ற=8� 

         சிDமி மி"சி@ றிைனமாநீ 

தி�ற தைனயா மினியறிய� 

         ெத$வ யாைன தன�1ைர=ேப� 

 

ேபரா யிர3க ெப@றபிரா� 

         ெப@ற பிைள யானாெல�: 

ெபாிய விைமய= ேபரா6K 

         ெப@ற ெப	வா� வானாெல� 

 

ஆரா னாெல னினி=ெபாேற 

         மKேய* சி@றி லழிேயேல 

யனகா மயிைல� கிாி�	கா 

         வKேய* சி@றி லழிேயேல        10 

 

சி@றி@ ப	வ� �@றி@D. 
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-------------------------------- 
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10. 10. 10. 10. சி(ேத� ப�வ�சி(ேத� ப�வ�சி(ேத� ப�வ�சி(ேத� ப�வ�    

 

ெதா�கி6 ெடதி�/தம� ெதாட3கிநி	 பக��த@ 

         Sர�ெவ3 காம னாதி 

ெதா!ைல=ப ழ�பைகைய யிதயரண களமதி@ 

         Sைறயி6 டாட 76: 

 

ெந�கி6ட விழ�6K ெவ6Kெவ6 K"ச3க 

         நிைரநிைர �ழ�க வ*ஞ 

ேனரா� ��கி6: நி�றிட= 8	1K 

         ெநறி=பினா! வாைக ெகா9: 

 

8�கி6ட �=8வன வ6ட�தி P3க	ைண 

         ெபாழிெசய� த�ப� நா6K= 

ேபாதக� சிவஞான ேதசிக� ��மத� 

         ெபாழிA�ேவ ழ3க க6:/ 

 

தி�ெக6: ஞானச� கரெமா� D	6Kநீ 

         சிDேத 		6K ய	ேள 

ெத�மயில மைலவாழ வ/தக	 ணாகரா 

         சிDேத 		6K ய	ேள.        1 

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

 

காிசி�திர காய�வ! GளிகரK 8ளி� 

         கைவ�ேகா6: மானி 	�ைப� 

கா"சி� தி	�கியி6 டனம	= பிரைலA: 

         க9aர வாதி ெவ	வ= 

 

8ாிசி�திர மயி!கடவி ேவ6டேம@ ெகா9: 8க� 

         ெபா�ைமயிP� விைள யாடவி= 

8விAேளா ரைனவ	3 க9:ெதாழ வ/�6 

         81/�வா� B@ற ேகால� 

 

பாிசி�த வளவி!ேவ தி�1மா� 1ளிைகயி@ 
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         பாெரலா� 8னித மா�1� 

பாதப3 ேக	க" சதாசிவ" சிவஞானி 

         ப3கய� க9க 1ளிர� 

 

ெதாிசி� �ள�கமல மலரவ	 ைவ�தவ� 

         சிDேத 		6K ய	ேள 

ெத�மயி! மைலவாழ வ/தக	 ணாகரா 

         சிDேத 		6K ய	ேள.        2 

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

 

ேமட�ைத Aளி6ட ராசிெயா: 8சனி6ட 

         மி�கB: ராசி Aதிர 

ெவயி!வி6 ெடறி�1�ரவி ம9டல� ெவ	�ெகாள 

         ெவ9K3க ண:ந :3க 

 

Cட�திாி Cட�தி Pடன9ட Cட�3 

         1=8ர" ச�கர வாள� 

1�ற�3 கி:கிெடன வாயிர3 1:மிவட 

         ேகாத9ட சிகர மிKய 

 

வாட@ ெகாைல�கள� தமரா: தானலா� 

         தமரா யிர3க வ/த 

மாடெவ* SரP ம*சிேய ெந*Sச 

         லாடவிைச ெகா9: ெகா�தி" 

 

ேசட=ப ணாடவிவ ண�1சிகி ரதவலவ 

         சிDேத 		6K ய	ேள 

ெத�மயில மைலவாழ வ/தக	 ணாகரா 

         சிDேத 		6K ய	ேள        3 

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

 

கதற�க 	3கட@ ேசDபட ேவA9: 

         ககனவ6 ட�ெத F/த 

காளேம க�1ல� மீள� 1ம6K� 
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         கைன�ெதகி ெர:=ப Bடல 

 

�தற= பைக�தBண� ந:ந:3 க�கிரண 

         ேமாராயி ர3க N5 

�ைகயா தப�கடB 4/தி3க9 ம9டல� 

         �டP:� கணரா சிA� 

 

பதற� தைல�தைல கிட/தி	6 படல� 

         பறி�ெதறி/ ெதாளி பர=8� 

பலெவD3 ைகர�ன ப/திெயன வா�மD1 

         பட�1=ைப சி@றKயினா@ 

 

சிதற� கிைள�ெத�� ேசவ@ப தாைகயா$ 

         சிDேத 		6K ய	ேள 

ெத�மயில மைலவாழ வ/தக	 ணாகரா 

         சிDேத 		6K ய	ேள.        4 

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

 

�*ேசாாி க9விழி� தா:மா யிரேகாK. 

         �9ட�9 ட�க வ/த* 

ெசாாிேசாாி A9டாட வ9டா: க@பக� 

         ெதாைடSK வ/� Nர� 

 

ந*ேசாாி யி�ெவ�ன நைகயாட மிைகயாட 

         நாக=ப ணாெமௗ 7A� 

நானில� ெநDெநெறன ெநளிய�ர B*சகிாி 

         நகர� கராசல �க� 

 

ந*ேசாாி விழிக�க மி�கேவ த9ட� 

         ம9ட�� ெபாதிெர றி=ப 

வ�8ரா சிகள*5 D�ெகாள �D�ெகயி@ 

         ற:Sர னாவி A9: 

 

ெச*ேசாாி க�கிெயதி ேர��2 வK ேவல 

         சிDேத 		6K ய	ேள 
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ெத� மயி! பாைலவா� வ/தக	ணாகார 

         சிDேத 		6K ய	ேள.       5 

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

 

பாேவ/த� பாB�1 நிைலயா� 1வலய� 

         ப@றாெத ன=பர/� 

பாதாள ேம@றB� ேவதாள �@றB� 

         ப	கB3 1ைற படா� 

 

மாேவ/த� ெச31	தி யாDபா$/ ேதாேரF 

         மகரா லய*சி வ=ப 

வாசி�9 ட�பட �9K�த ேதாவ6ட� 

         வ6டவா ைமபி� மித=ப 

 

ேகாேவ/த ர5ரவ� 1லேவ/த� ப:பிண� 

         1�D1� றாக Nழ� 

Cளியாட= ப�திர காளியாட= ப53 

1ட�மாைல S:� வKேவ@ 

 

ேறேவ/�ர ேலாகா6 சாபரண ரணதீர 

         சிDேத 		6K ய	ேள 

ெத�மயில மைலவாழ வ/தக	ணாகா 

         சிDேத 		6K ய	ேள.        6 

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

 

ச/திர� பலேவD தாராக ண3கS� 

         தரவிமா ன�� லாவ" 

சவிெப@ற ரவி8ரவி ேய�U6K ேயெந:/ 

         தமனிய� ேத�ெச G�த 

 

�/தர� ெபா	விைடA ைக=பமா ேயா�க	ட 

         2ாிவா கனந ட�த 

�ளாி= ெபா16டய� 8Yர �=ப�� 

         ��ேகாK ேதவ� வா��த 
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இ/திர� ெபா@பைமய ர�ைபய� மணி�கவாி 

         யி	8ைட யிர6ட ெவா@ைற 

பிளநிலா மதிவ6ட ெவ91ைட 1வி=பN 

         ாி	ம	= 8=ெபா 	=8 

 

சி/�3 க@பகா டவிகடவி வல�வர" 

         சிDேத 		6K ய	ேள 

ெத� மயில மைலவாழ வ/தக	 ணாகரா 

         சிDேத 		6K ய	ேள.       7 

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

 

ைமAலா ேமகப/ திAமி/� ேரைகA� 

                 வாாீச �3கா விA� 

வKயி6ட வ�த�3 1�த�/ தவள�� 

                 வார�F மணிU சG/ 

 

�$யU க��ேவA� யாFெம� கா/த	4* 

                 5க�9ட �*5 	�8/ 

�ைணய	� 8டனD� பதெனாF1 க3ைகநிைற 

                 ��Pதிைர 5ாிய� மி�P= 

 

ைபயரா வாைழெஞ9 Kளவரா! �ைலப/� 

                 பவளநிைர ��த மா� 

ப*S6: மிலவ� மண/த�ன நைடவா$�� 

                 ைப�ெபா ேனாவிய நிக��1� 

 

ெத$வயா ைன�1ெமா	 வளி�1 மணவாள 

                 சிDேத 		6K ய	ேள 

ெத�மயில மைலவாழ வ/தக	 ணாகர 

                 சிDேத 		6K ய	ேள.       8 

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

 

ேவD. 
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பலகைல A/தைழ ேவ$த வி5�பைற 

                 ப6டா� காவாழ= 

பக�ம9 Kலெமா: வி9டல மீெதF 

                 பணிம9Kல நிலவ� 

 

கலக மி:�பைக நிசிசர� சால 

                 கட3கட� கிைளயகல� 

க3கா நதிAட னிைமயம ட�ெகாK 

                 க9:க ளி�தாட 

 

வலகி! சராசர� யாைவA ம7Bற 

                 வாரண நிைலெய$த 

வறா ெல6:� திைசெய6 KPமக 

                 வாயிர பலேகாK 

 

Aலகெம லா�வள ர"5ட� ேவல 

                 P	6:க சிDேதேர 

Aய�மயி ைல�கிாி வ/த	 க/த 

                 P	6:க சிDேதேர.       9 

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

 

அைபய ெமன�ேத வைர2 வைரவைர 

                 யாைச8 ர=பவைர 

ய/தண� ��தீ �@ற� தா�கி 

                 யைம�த	 பிறவா�ய 

 

வைபைய யில�ைதைய த/� நிர/தர� 

                 வ/தைன ெசAம�ப� 

ம�ாி� த�ெதாFக= 8ாிகவிவ	 

                 வரகவி னாவல�த* 

 

சைபப1 த=8ாி த9ணளி ெச$� 

                 தட3க9 ெபாழிக	ைண 

தைனA� மறியா �ைனA3 1றியா� 

                 தமிேய� �Kமீ�� 
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உபய பத��ைண ைவ�த கி	பாகர 

                 B	6:க சிDேதேர 

Bய�மயி ைல�கிாி வ/த	 க/த 

                 P	6:க சிDேதேர.        10 

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

சி(ேத� ப�வ� ��றிசி(ேத� ப�வ� ��றிசி(ேத� ப�வ� ��றிசி(ேத� ப�வ� ��றி�(�(�(�(....    

��க� பி�ைள)கவி ��றி�(��க� பி�ைள)கவி ��றி�(��க� பி�ைள)கவி ��றி�(��க� பி�ைள)கவி ��றி�(....    

ேவGமயிG� �ைண. 

சிவஞான பாலய ேதசிக� றி	வK வா�க. 


