
    

    

வ�ண� திர	
வ�ண� திர	
வ�ண� திர	
வ�ண� திர	
    

((((பதி�பாசிாிய�பதி�பாசிாிய�பதி�பாசிாிய�பதி�பாசிாிய�: : : : தி�தி�தி�தி�. . . . திதிதிதி. . . . ேவேவேவேவ. . . . ேகாபால�ய�ேகாபால�ய�ேகாபால�ய�ேகாபால�ய�))))    

    

vaNNat tiraTTuvaNNat tiraTTuvaNNat tiraTTuvaNNat tiraTTu    

edited by T.V. Gopala Iyeredited by T.V. Gopala Iyeredited by T.V. Gopala Iyeredited by T.V. Gopala Iyer    

In Tamil script, unicode/utfIn Tamil script, unicode/utfIn Tamil script, unicode/utfIn Tamil script, unicode/utf----8 format8 format8 format8 format    

 

 

Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:    

Our Sincere thanks go to Tamil Virtual Academy for providing a scanned PDF of this 

work and to 

Dr. Meenakshi Balaganesh, Bangalore, India for her assistance in the preparation of 

this work for publication. 

Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, 

Switzerland. 

 

© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998----2022.2022.2022.2022.    

Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 

of electronic texts of Tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 

Details of Project Madurai are available at the website 

https://www.projectmadurai.org/ 

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact. 

  



2 

 

வ�ண� திர	
வ�ண� திர	
வ�ண� திர	
வ�ண� திர	
    

((((பதி�பாசிாிய�பதி�பாசிாிய�பதி�பாசிாிய�பதி�பாசிாிய�: : : : தி�தி�தி�தி�. . . . திதிதிதி. . . . ேவேவேவேவ. . . . ேகாபால�ய�ேகாபால�ய�ேகாபால�ய�ேகாபால�ய�))))    

 

Source:Source:Source:Source:    

வ�ண� திர	
 

பதி�பாசிாிய�: தி�. தி. ேவ. ேகாபால�ய�, M.A., B.O.L. 

�த�வ� (ஓ��) அரச� க��ாி, தி�ைவயா�. 

த�சா�� மகாராஜா சரேபாஜியி" 

சர#வதி மகா� $லக%, த�சா��. 

2007] [விைல : &. 50-00 

த�சா�� சர#வதி மகா� ெவளி)	
 எ�: 128 

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

��பதி�� விள�க� �றி����பதி�� விள�க� �றி����பதி�� விள�க� �றி����பதி�� விள�க� �றி��    

$+ெபய� : வ�ண�திர	
 

பதி�பாசிாிய� : தி�. தி. ேவ. ேகாபால�ய� 

ெவளியி
பவ� : இய-.ந�, சர#வதி மகா� $லக%, த�சா��.  

ெவளி)	
 எ� : 128 ெமாழி : தமி0 

ப1க2 : 1000 எ3�4 :12 

அ5சி	ேடா� : சர#வதி மகா� $லக% ப-க7க2 : 152 

பதி�8 : இர�டா% பதி�8 ெவளி)	
 நா2 : ஜூ", 2007 

ெபா�2 : இல-கிய% விைல : &.50-00 

8�தக-க	
 : ெம:;த அ	ைட 

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

ெவளி�	டாள�  க!ைரெவளி�	டாள�  க!ைரெவளி�	டாள�  க!ைரெவளி�	டாள�  க!ைர    

 

த�ைசயி� அைம;4 தரணி �3ைம-.% அறிவி" ெச�வ�ைத அ2ளி� 

த;4ெகா�1�-.% அ�%ெப�% நி�வன% சர#வதி மகா� $லகமா.%. 

#வ1களி" க��லமாக�%, ப"ெமாழி $�களி" ஆ�� ைமயமாக�%, திக3% 

சர#வதி மகா� $லக% ஆ+றிவ�% ெதா�
 அள�பாிய4. 

 

இ;$லக�தி" �-கிய ேநா-க% இல-கிய%, இல-கண%, ம��4வ%, ேசாதிட%,  
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சி+ப% ேபா"ற அாிய #வ1கைள� பதி�பி�4 அ5# $லா-கி ம-க	.� பய"பட5 

ெச�தேலயா.%. 

 

வ�ண�திர	
 எ@% இ;$� 1969� ��தமி0�4ைற �ைற ேபாகிய வி�தக�% 

தி�ைவயா� அரச� க��ாி �"னா2 �த�வ�மான தி�. தி. ேவ. ேகாபால�ய� 

அவ�களா� பதி�பி-க�ப	ட4. த+ேபா4 இர�டா% பதி�பாக மல�கிற4. 

 

இ;$லக�தி� உ2ள எ�. 619, எ%. 702, எ%. 620(ஏ) & (பி), 692 (ஏ) & (பி) ம+�% 

எ%. 694 (பி) ஆகிய #வ1களி" அ1�பைடயி� பதி�பி-க�ப	
2ள4. 

இ�பதி�பாசிாிய� இ;$:� 'பா' எ"பத+. உாிய விள-க�%, வைககB% Cறி 

அவ+றி+கான அ�ைமயான ெபா��ைம5 ெசறிைவ எ
�4-கா	1D2ளா�க2. 

ஆசிாிய�பா அகவ� ஓைசD%, ெவ�பா ெச�ப� ஓைசD%, க:�பா 42ள� 

ஓைசD%, வ�சி�பா E7க� ஓைசD% உைடயனவா� அைமத� ேவ�
% எ"ற 

மர8 வழி-க��ைதD%, ெதா�கா�பிய�தி� Cற�ப
% ெச�D2 உ��8 ��ப�4 

நா"க@2 சிற�8ைடயன இ�ப�தா� எ"ற க��4% அவ+�2 இ�தியி� 

Cற�ப	
2ள4. உ��8 வ�ண% எ"பதா.% என�%, உ��8 வ�ண% 

$+�-.% ேம+ப	டன எ"� Cற�ப	டாF% ெதா�கா�பியனா� வ�ண�ைத 

இ�ப4 வைகயாகேவ ப.�42ளா� என�% உ�திப
�திD2ளா�. அவ+றி+கான 

இல-கண விள-க�ைத சா"�ட" விள-கிD2ளா�. 

 

இGவ�ண7கB2 சில இைறவ" ெபயராF%, பல ெப�நில-கிழா�க2 ெபயராF% 

அைம;42ளன. இ;$� அறிஞ� உலகி� ெபாி4% வரேவ+க�ப	ட ஒ"றா.%. 

 

இ;$� ெவளிவர நிதி உதவி ந�கிய ந
வ� அர#-.%, நி�வாக அFவல� ம+�% 

ெவளி)	
 ேமலாள� (ெபா��8) தி�. சாமி. சிவஞான% அவ�கB-.%, இ;$� 

கணினி அ5சி� ெவளிவர கணினி பிாிவி� பணி8ாி;த அைனவ�-.% என4 

பாரா	
த�கைள� ெதாிவி�4-ெகா2கிேற". 

 

த�சா��        ந. ��4-க��ப", 

28-6-2007        மாவ	ட ஆ	சி�தைலவ� (ெபா.), 

       ம+�% இய-.ந�, சர#வதி மகா� $லக%. 

-------------------------------------- 
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 க!ைர க!ைர க!ைர க!ைர....    

 

இல-கண5 ெசறி�% இல-கிய வள@% சா"� இ"�வைர நைட�ைறயி� இல7கி 

வ�% ெதா"ைம வா�;த ெமாழி தமி0 ெமாழியா.%. இத" க� வைரய�ப	ட 

ெச�Dைள எ3வைகயாக ந% �"ேனா� பிாி�4� ெபயாி	டன�. அைவ பா	
, 

உைர, $�, வா�ெமாழி, பிசி, �4ெசா�, அ7கத% எ"பன. இ5 ெச�திைய, 

 

'பா	
ைர $ேல வா�ெமாழி பிசிேய 

அ7கத% �4ெசாேலா டGேவ0 நில�4% 

வ�8க0 Jவ� த�ெபாழி� வைர�பி" 

நா+ெபய ெர�ைல யக�தவ� வழ7.% 

யா�பி" வழிய ெத"மனா� 8லவ�’ 

எ"ற ெதா�கா�பிய5 ெச�Dளிய� $+பா விள-.%. 

 

இவ+�2, �த:� #	ட�ப	
2ள பா5 ெச�ய2 ஒ"ேற அ1வைரயைற Dைடய4; 

ஏைன அ�வைக5 ெச�DB-.% அ1வைரயைற இ"�. இதைன, 

 

'எ3 நில� ெத3;த ெச�D	 ெடாியி" 

அ1வைர யி�லன ஆெறன ெமாழிப' 

‘அைவதா%, 

$: னான உைரயி னான 

ெநா1ெயா
 8ண�;த பிசியி னான 

ஏ4 Lத:ய �4ெமாழி யான 

மைறெமாழி கிள;த ம;திர� தான 

C+றிைட ைவ�த .றி�பி னான’ 

என அGவிய� .றி�பி
%. இவ+றி" விாிவான இல-கண% ெதா�கா�பிய�4	 

காண�ப
%. 

 

இவ+றி@2B% பா எ"ற ஓைச த"னக�4 அைமய நில�வ4 பா	டா.%. 

ேச	8ல�4 ஒ�வ" எ3�4% ெசா�F% ெதாியாம� பாட% ஓ47கா� அவ" 

ஓ4கி"றதைன இ"ன4 என விக+பி�4 உண�த+. ஏ4வாய பர;4 ப	
5 

ெச�வேதா� ஓைச� ெதா.திேய பா எ"பதா.% எ"ப4 ப�ைடய உைரயாசிாிய� 

க��4. 
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இ�தைகய பாட�க2 ெதாட-க�தி� ஆசிாிய%, ெவ�பா என இ� வைகயினவாக 

இ�;தன. பி" ஆசிாிய நைடயினதாகிய வ�சிD%, ெவ�பா நைடயினதாகிய க:D% 

பாடF2 ேசர� பா	1" ெதாைக நா"காயி+�. அ
�4, ெவ�பா, ஆசிாிய% எ"ற 

இர�
% விரவி அைமD% ம�	பா�%, நா�வைக� பா-கB% விரவி அைமD% 

பாிபாடF% ேச�-க�பட� பாவி" ெதாைக ஆ� எ"� வைரய�-க� ப	ட4. 

படேவ, பா-க2 ப�ைட- கால�தி� ஆசிாிய%, ெவ�பா, வ�சி, க:, ம�	பா, 

பாிபாட� என ஆ� வைகயினவா� இல7கின. இவ+றி" இல-கண% எ�லா% 

ெதா�கா�பிய�தி� விாிவாக- Cற�ப	
2ள4. 

 

இ;த� பா-களி� அக�திைண ப+றி� ேப#% உாிைம க:, பாிபாட� எ"ற இர�
 

பாட�கB-ேக மி.திD% உ�
. ஏைனய பாட�க2 அக�திைண-ேக 

உாிைமDைடயன எ"ற நிைலைய வி
�4, அக% 8ற% எ"ற இர�ைடD% விள-கி5 

ெச�Fவவாயின. 

 

நாளைடவி� இ�பாட�கB-.- Cற�ப	ட வைரயைறைய மீறிD% கவிைதக2 

ெவளி�ப	டனவாக, அைவ யா�பி@% ெபா�ளி@% ேவ+�ைமDைடய ெகா5சக ஒ� 

ேபா. எ"ற ெபயரா" சா"ேறா� உ2ள�4 இட% ெப+றன. 

 

பி+கால இல-கண $�களி� Cற�ப	ட ெவ�ெச;4ைற, .ற	டாழிைச, 

ெவ�டாழிைச, ெவ2ெளா�தாழிைச. ெவ�
ைற, ெவளி வி��த%, ஆசிாிய� 

தாழிைச, ஆசிாிய�4ைற, ஆசிாிய வி��த%, க:�தாழிைச, க:�4ைற, க: வி��த%, 

வ�சி�தாழிைச, வ�சி�4ைற, வ�சி வி��த% ேபா�வன நிர%பிய இல-கண�தன 

அ"ைமயா" அ7ஙன% ெபயாி
த� ெபா�;4வத"� எ"ப4 ந5சினா�-கினிய� 

�த:ய சா"ேறா� த% க��தா.% எனி@%, இ-கால�4 அ%�ைறேய வழ-கி� 

ப�கி வ;42ள4. 

 

பி+கால�தி� அ�வைக� பா-களா� தனி நிைல ெதாட�நிைல5ெச�D2 எ34% மர8 

.ைற;4 வரேவ, பாவின7கB-ேக வா��8� ப�.வதாயி+�. ஆகேவ, பி+கால� 

ெதாட�நிைல5ெச�D2 பல பாவின7களாேலேய வைரய�ப
வனவாயின. 

சி�கா�பிய% எ"� Cற�ப
% பிரப;த7களிF% இ%�ைறேய ைகயாள�-



6 

 

ப
வதாயி+�. பாவின% ஒGெவா"ற" க�O% வைக பலவாக- 

கிைள�பனவாயின. கவிஞ� த% க+பைன வள@-ேக+ப அைம-க�ப	ட இ�தைகய 

பாவின7களி" ஓைச நய%, ெபா�ளாழ% இைவ க�
 மகி0� ெகா2B% ம-க2 

இவ+றி+. என� தனிேய யா�பில-கண% ேவ�
வத"� எ"�% உ2ள7 

ெகா2வாராயின�. ஆயி@% பா	
 எ"பத+. ஓைச இ"றியைமயாத4 எ"ற 

க��தி� அ"� �த� இ"� வைர மா�த� எ4�% ஏ+ப	1ல4. 

 

ஆசிாிய�பா அகவ� ஓைசD%, ெவ�பா ெச�ப� ஓைசD%, க:�பா 42ள� 

ஓைசD%, வ�சி�பா E7க� ஓைசD% உைடயனவா� அைமத� ேவ�
% - எ"ற 

க��4 இ"�வைர ஏ+�-ெகா2ள�ப	
 வ�கிற4. ெவ�பா இன�தி� 

ெவ�டைளD%, ஆசிாிய�பா இன�தி� ஆசிாிய�தைளD%, க:�பா இன�தி� 

க:�தைளD%, வ�சி�பா இன�தி� வ�சி�தைளD% அைமத� ேவ�
% எ"ற 

யா�8ற� இ"ைமயா�, இ� பாவின7களி� இGேவாைசகைள- கா�ப4 

அ�4ைண எளிைமDைட�த"�. எனேவ, ஓைசகளி" C�பா
களாகிய 

வ�ண7கேள இவ+றி� ெகா2ள�ப
வனவாயின. 

 

'வழ7கிய� ம�7கி" வைக�பட நிைல இ� 

பரவF% 8க05சிD% க�திய பா7கி@% 

�"ேனா� Cறிய .றி�பி@% ெச;4ைற 

வ�ண� ப.தி வைரவி"� ஆ7ேக' 

 

எ"ற ெதா�கா�பிய� 8ற�திைணயிய� $+பாவினா� தைலவ" ஒ�வைன 

வா0�தி� 8க3% இட�4%, சா"ேறா� .றி�8கைள விள-கி5 ெசா�Fமிட�4% 

இைச�4ைற-. உாிய வ�ண7க2 அைமய�பா
த� ஏ+ற4 எ"ப4 

ெபற�ப
கிற4. 

 

ெதா�கா�பிய5 ெச�Dளிய:� Cற�ப	
2ள ெச�DB��8 ��ப�4 நா"க@2 

சிற�பாக அைம;தி��பன இ�ப�தாறா.%. அவ+�2, இ�தியி� Cற�ப	
2ள 

உ��8 வ�ண% எ"பதா.%. வ�ண% எ"ப4 ச;த ேவ�பா
, வ�ண% $� 

வைக�ப
% என�%, $+�-. ேம+ப	ட பல வைக�ப
% என�% பி"@2ேளா� 

வ.�4- ெகா�டன� எனி@%, அவ+றி" C�பா
கெள�லா% த%மக�தட7க� 

ெதா�கா�பியனா� வ�ண�ைத இ�ப4 வைகயாகேவ ப.�4 விள-.கிறா�. 



7 

 

 

'வ�ண; தாேம நாைல; ெத"ப ' 

அைவதா%, 

பாஅ வ�ண% தா அ வ�ண% 

வ�:ைச வ�ண% ெம�:ைச வ�ண% 

இைய8 வ�ண% அளெபைட வ�ண% 

ெந
�சீ� வ�ண% .��சீ� வ�ண% 

சி�திர வ�ண% ந:8 வ�ண% 

அக�பா	
 வ�ண% 8ற�பா	
 வ�ண% 

ஒ3. வ�ண% ஒ&உ வ�ண% 

எ�O வ�ண% அைக�8 வ�ண% 

E7க� வ�ண% ஏ;த� வ�ண% 

உ�	
 வ�ண% �
. வ�ண% எ"� 

ஆ7கன% ெமாழிப அறி;திசி ேனாேர' 

எ"பன ெதா�கா�பிய $+பா-க2. 

 

இGவ�ணவைக இல-கண�ைத5 #�7க- கா�பா%. 

1. பா அ வ�ண% எ"ப4 ெசா+கைளேய சீ�களாக- ெகா�
 ெப�%பா"ைமD% 

இல-கண $:� வ�% அ1யி" ஓைசயா.%. 

(உ - %) 'வடேவ7கட% ெத".மாி '- எ"ப4. 

2. தாஅ வ�ண% எ"ப4 �த+ சீாீF% J"றா% சீாிF% எ4ைக ெப+� வ�% 

நா+சீர1யி" ஓைசயா.%. 

(உ - %) 'உலக% உவ�ப வலேன�8 திாித�' எ"ப4. 

3. வ�:ைச வ�ண% எ"ப4 வ�ெல3�4 மி-. வ�% அ1யி� அைமD% 

ஓைசயா.%. 

(உ - %) '�	டா5 சிற�பி" ப	1ன% ெபறி@%'- எ"ப4. 

4. ெம�:ைச வ�ண% எ"ப4 ெம�ெல3�4 மி-. வ�% அ1யி� அைமD% 

ஓைசயா.%. 

(உ - %) 'ெபா"னி" அ"ன 8"ைன L� தா4' எ"ப4. 

5. இைய8 வ�ண% எ"ப4 இைடெய3�4 மி-. வ�% அ1யி� அைமD% 

ஒைசயா.%. 

(உ - %) 'விரவலரா� வா0வாைர ெவ�வா ெயாழி வா�' - எ"ப4. 
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6. அளெபைட வ�ண% எ"ப4 அளெபைட எ3�4� பலவாக வ�% அ1யி� 

அைமD% ஓைசயா.%, 

(உ - % ) 'ேதஎ" தாஅ0 Pஉ7 கா அ'- எ"ப4. 

7. ெந
�சீ� வ�ண% எ"ப4 ெந	ெட3�4� பலவாக வ�% அ1யி� அைமD% 

ஓைசயா.% 

(உ - %) 'மாவா ராேத மாவா ராேத'- எ"ப4. 

8. .��சீ� வ�ண% எ"ப4 .+ெற3�4� பலவாக வ�% அ1யி� அைமD% 

ஓைசயா.%. 

(உ - %) '.ர7.ைள� ெபா:;த ெகா�#வ+ 8ரவி' எ"ப4. 

9. சி�திர வ�ண% எ"ப4 ெந	ெட3�4% .+ெற3�4% பயி"�வ�% அ1யி� 

அைமD% ஓைசயா.%. 

(உ - %) 'சார� நாட நீவர லாேற'- எ"ப4. 

10. ந:8 வ�ண% எ"ப4 ஆ�த எ3�4� பயி"� வ�% அ1யி� அைமD% 

ஓைசயா.%. 

(உ - %) 'அஃகாைம ெச�வ�தி+ கியாெதனி" ெவஃகாைம - எ"ப4. 

11. அக�பா	
 வ�ண% எ"ப4 ெச�D2 ஈ+ற1ைய� ெபா4வாக �1�4- 

கா	
% ஈ+றைச �1யா4, ஏகார% ஒழி;த ஏைனய உயிரா@%, ெசா� இ�தியி� 

வ�% உாிைம உைடய ஒ+றா@% �1D% ெச�D2 ஈ+ற1யி� அைமD% ஓைசயா.%. 

(உ - %) 'தவ0பைவ தா�% அவ+ேறா ர"ன' எ"ப4, ஏகாரம�லாத உயிரா" �1;த 

ஈ+ற1, 

'ேபாயினா" ஆ�ைடயா" ேபான%’ - எ"ப4 ஒ+றா" �1;த ஈ+ற1. 

12. 8ற�பா	
 வ�ண% எ"ப4 ெச�Dளி" இைடயி� உ2ள அ1 ெச�Dளி" 

ஈ+ற1 ேபால ஏகார�தா" �1D% வழி அGவ1யி� அைமD% ஓைசயா.%. 

(உ-%) 'இ"னா ைவக� வாரா �"ேன' - எ"ற 8றநாS+�� பாட:" இைடய1, 

ெச�Dளி" ஈ+ற1 ேபால ஏகார�தா" �1வதா.%. 

13. ஒ3. வ�ண% எ"ப4 சீ�களி� ஓைசயி� ஏ+ற� தா0� ஏ+படாத வைகயி� 

ஒ�ப1�தாகிய ஓைச சிவO% சீ�கைள- ெகா�ட அ1யி� அைமD% ஓைசயா.%. 

(உ - % ) ‘அ%ம வாழி ேதாழி காதல�' - எ"ப4 

14. ஒ&உ வ�ண% எ"ப4 அ1யி" சீ�களிF2ள ெசா+க2 ெபா�2 �+�தலா�, 

ெபா�2 நிர%8வத+.� பிறவ15 ெசா+கைள அவாவா4 அைமD% அ1யி" 

ஓைசயா.%. 
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(உ-%) 'மைறயல ராகி ம"ற� தஃேத' - என இைடய1 பிறவ15 ெசா+கைள அவாவா4 

த" ெபா�2 நிர%பி வ�வ4. 

15. எ�O வ�ண% எ"ப4 அ1யிF2ள ெசா+க2 ஒ"ேறா
 ஒ"� 

எ�ண�ப
% வைகயி� அைமD% அ1யி" ஓைசயா.%. 

(உ - %) 'ந"ன" ஏ+ைற ந�%P� அ�தி' எ"ப4. 

16. அைக�8 வ�ணமாவ4 ெச�Dள1யி� ஒ�வழி ெந	ெட3�4� பயி"�% 

ஒ�வழி- .+ெற3�4� பயி"�% வ�தலா" அ��த��4 ஓைச உ�டாக 

அைமD% அ1யி" ஓைசயா.%. 

(உ – %) ‘வாரா ராயி@% வாி@% அவ� நம-.’ – எ"ப4. 

17. E7க� வ�ண% எ"ப4 வ�சி�பாவிைன� ேபால� த"னிட�45 சீ�க2 

E7க� ஓைச�பட� தனி�தனிேய ஒ:�4 வ�% அ1யி� அைமD% ஓைசயா.%. 

(உ - %) 'யா�ட� தா@ண��த யா@ணரா வி	ட த"பி"’ - எ"ப4. 

18. ஏ;த� வ�ணமாவ4 ஒ� ெசா�ேல த"னக�4� பலகாF% வ�% அ1யி� 

அைமD% ஓைசயா.%. 

(உ- %) 'வ�சிேய" வ�சிேய" எ"�ைர�4% வ�சி�தா"’ - எ"ப4. 

19. உ�	
 வ�ண% எ"ப4 சீ�களி" ஓைச உ�	15 ெசா�ல�ப	ட அைமD% 

அராக அ1யி" ஓைசயா.%. 

(உ-%) 'எாிD� உறழ இலவ% மல�' - எ"ப4. 

20. �
. வ�ண% எ"ப4 நா+சீாி" மி-கதா�� த"க� அராக% ெதாட�;4வர 

அைமD% அ1யி" ஓைசயா.%. 

(உ - %) 'ெநறியறி ெசறி.றி 8ாிதிாி பறியா அறிவைன �;4றீஇ’ - எ"ப4. 

இ7ஙன% ஓைசக2 பலவா� அைமவனவ+ைற L	பமாக அறி;4 வாிைச�ப
�தி 

இGவாிைசயி" மி-. ஓைச விக+ப% வாரா4 எ"ற க��தா" ெதா�கா�பியனா� 

'வ�ண; தாேம நாைல; ெத"ப' எ"� வைரய��4� ேபாயினா�. 

 

க:�பா நா". வைக�4. அவ+�2 ஒ�தாழிைச- க: எ"ப4% ஒ"� அத" 

C�களி� ஒ"� வ�ணக ஒ�தாழிைச ஆ.%. வ�ணக ஒ�தாழிைசயாவ4 அராக% 

இைடயி	
 வ�% அ%ேபாதர7க ஒ�தாழிைசயி" விாி எ"� பி+கால இல-கண 

ஆசிாிய� C�வ4 �"னவ� க��ெதா
 �ரOவ4 ஒ"� ஆத:" வ�ணி�4� 

பா
% ஒ�தாழிைச- க:ேய வ�ணக ஒ�தாழிைசயா.% எ"ப4 ேபராசிாிய�, 

ந5சினா�-கினிய� �த:ய ப�ைட உைரயாசிாிய� த% க��தா.% இதைன ேநா-க 

வ�ணி�4� பா
% பாட� வ�ணக% எ"� ெபய� ெப�த� உள7ெகாள�த-க4. 
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இ7ஙன% ெச�திகைள வ�ணி�4� பா
வேதா
 ச;த ேவ�பா
களாகிய 

வ�ண7கB% இைடவிரவி வ�தலா� ஓைச நய% மி.வதாத:", பி+கால�தா� 

பல�% இ�தைகய பாட�கைள இய+�வதிF% Lக�வதிFேம ெபாி4% நா	ட7 

ெகா2வாராயின�. ெபா�ளி"ப�ைதேய ெபாிெதன- க�தி அத"க�ேணேய 

ஈ
பா	ைட மி.�4வ;த ப�ைடயா� ேபாலா4, பி+கால�தவ� ெபா�ளி" 

ப�தி@% ெசவி5#ைவைய உட@-.ட" ந�.வதான ெசா�:"ப�ைதேய ெபாி4% 

விைழ;தா� ஆத:", பி+கால- கவிஞ� பல�% ெசா�லணிகளாகிய மட-., திாி8 

ஆகியன மிக�% பயி"� வ�% பாட�கைளேய பா
வாராயின� 

 

ப�ைட� ெப�7கா�பிய7களி� ெபா�ளி"பேம �த:ட% ெபற�%, 

இைடயிைடேய பலவைக5 ச;த7க2 விராய பாட�க2 சிலவாகேவ இ��தைல- 

கா�கி"ேறா%. ஆனா� பி+கால5 சி+றில-கிய7களி� ச;தேம �த:ட% 

ெப�வதாகேவ, அவ+றி� ச;த இ"ப% க�தி வடெசா+கB% ஆாிய ெசா+கB% 

மி.திD% பயி�வனவாயின. ப"னிர�டா% $+றா�1னராகிய ஒ	ட-C�த� 

கால�திேலேய இ;நிைல தமி0� பாட�களி� ஏ+ப	1��தைல- கா�கி"ேறா%. 

அவ� இய+றிய த-கயாக� பரணி எ"ற $:F2ள 

 

'ச4ரா னன@% ச-ரா Dத@% 

ச;�ரா திய�% இ;�ரா திப�% 

ம4ரா 8ாிவா தறிவா ெமனேம� 

வரவ; தன"ைவ திகவா ரணேம'- என�%, 

'பாக னக7.ைழ வி�த பவி�ர பேயாதாித" 

ேகாக னக7கன க�சத ேகா1 ெகா
�தனேவ'- 

என�%, 

 

‘எ�ைல நாயக ராச ராச 8ேரச ாீச ாித+ெக@% 

ெதா�ைல நா"மைற நி+க ம+ெறா� ேக2வி ேவ2வி 

ெதாட7கிேய '--- என�% வ�% பாட�கைள ேநா-.க. 

பதிைன;தா% $+றா�1னராகிய வி�:8�Eரா� அ�ணகிாியா� ஆகியவ� 

கால�ேத ச;த-கவிக2 T�ெப+� விள7.வவாயின. அ�ணகிாியா� பாட:� 

��க" ஈ
ப	ட ெச�தி ெச�டல7கார� வ�ண�தி� 'அ�ணகிாி தமி3க;த 
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ெகா�டேல' எ"� ��க" பரவ�ப
மிட�தி� .றி�பிட�ப	
2ள4. இ-கால�ேத 

சி� பிரப;த7களி� ‘ப� ச;தமாைல' எ"ற $F% த-க இட% ெப�வதாயி+�. 

 

17, 18-ஆ% $+றா�
களி� வா0;த சி� 8லவ�க2 த�த% வழிப
 ெத�வ7க2 

ெபயராF%, த%ைம யாதாி�த வ2ள�க2 ெபயராF% வ�ண- கவிக2 பா
வாராக, 

��கிய அக�ெபா�2 கரண விேசட7கைள� பலவாக விாி�45 சி+றி"ப ேவ	ைக 

மீEர� பாட� ெதாட7கின�. .+றால- .றவ�சி, �-Cட+ப2B �த:யவ+றி� 

ச;த� பாட�க2 சிவணிய அக�ெபா�	 ெச�திகB%, விற:வி
 E4, 

வ�ண.லாதி�த" மட� �த:யவ+றி� ச;த இ"ப�ேதா
 கரண விேசட7க2 

ப+றிய பல ெச�திகB% ப�க அைம;தி��பைத- கா�க. ெச"ற $+றா�1" 

ெதாட-க�தி� ��கதாச� �த:ேயா� வ�ண� பாட�க2 பல பா1D2ளன�. 

 

இ-கவிஞ�கைள�ேபால வள7க2 பல ெபா4ள� பா
% ஆ+ற:�லாத பி2ைள- 

கவிஞ�க2 ச;த% விரவிய வ�ண% எ"ற ெச�D2கைள யா�4, வ2ள�கைள 

ய�மி, அவ�த% ெகாைட வள7 ெகா�
 வா0வாராயின�. இ�பாட�க2 பல 

ச;த7கேளா
 ெச�திகைள வ�ணி�4� பா
தலா" வ�ண7க2 என� ெபய� 

ெப�வனவாயின, வ�ண யா�8 எ"ற வைரயைற யி"ைமயி", இவ+ைற வ�சிய1 

க:ய1 விரவிய ஆசிாிய யா�பிேலேய வைரத� எளிைம�4. த�ைச சரேபாசி ம"ன� 

கால�தி� ெப�% 8க0ெப+�, இ"�% சிற�8ட" நிலவிவ�% சரUவதி மகா� $� 

நிைலய�தி�, ‘வ�ண�திர	
’ எ"ற ெபயாி� உ2ள J"� #வ1களி� வ�ண� 

பாட�க2 இ�ப�திர�
 உ2ளன. பிைழ ெபா4ள எ3த� ப	ட அைவ பல 

இட7களி� சிைத;4%, சில இட7களி� ெசா� வி
ப	
% ப1ெய
-க�% 

இட��பா
ைடயனவா� இ�;தைமயா�, அவ+றி� 17 வ�ண7க2 16 

ஆ�
கB-. �" காகித�தி� ெபய��ெத3த�ப	டன. ஏைனய அ�ைமயி� 

ப1ெய
-க�ப	டன. அைவ அைம;தவாேற அவ+ைற ெவளியி1" அ5ெச�ைக 

எGவா+றா@% தமி3-.5 ெச�D% பணியாகா4 எ"ற உ2ள�தா", 

ெப�%பா"ைமயவான பிைழகைள� தி��திD%, வி
ப	ட எ3�4கைள ஊக�தா" 

ஓ�;4 வைர;4% ஓரா+றா" உ�வா-கி எ" சி+றறிவி+ ெக	1ய வைகயா� 

பதி�பி-.% நிைலயி� உத�% �ய+சிைய ேம+ெகா�
2ேள". 

 

இGவ�ண7கB2 சில இைறவ� ெபயரா" இல7.வன. பல ெப�நில-கிழவ� 

ெபயரா" அைம;42ளன. இைறவ� த% வ�ணைன சிற�பாக அைம;42ள4. ெப� 



12 

 

நில-கிழவ�களி" ப�8கB% ெசய�கB% க+பைன கட;4 ேபச�ப
கி"றன. 

சித%பர%, ேச4 ஆகிய தல வ�ணைனக2 பர-க� ேபச�ப
கி"றன. இராமாவதார5 

ெச�தி ெதாட�பாக5 #	ட�ப	
2ள4. சில இட7களி� காண�ப
% ச-தி 

உபாசக�களாகிய க	.1ய� த% C+�5 #ைவ மி-க4. பா	
ைட� தைலவ�கைள- 

கவிஞ� ெத�வ7கேளா
 ஒ�பி	
� ேப#% இட7கB%, பா	
ைட� தைலவ�கைள- 

கா-.மா� ெத�வ7கைள� ேபா+�% இட7கB% ப1�பவ�-.� ெப�வி�;தா.%. 

ேவளா�.15 சிற�8 வரலா+�ட" .றி-க�ப
கிற4. தைலவ�களி" Tர%, 

ெகாைட ப+றி� பாட�ப	ட ப.திக2 பலவா.%. ெப�%பா"ைமயான பாட�களி" 

பி+ப.தி மகளி� ப+றிேய அைம;42ள4. இனி, இவ+றி� சிலவ+ைற 

ேநா-.ேவா%. 

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

சிவெப�மா$ ப�றிய வ�ணைனசிவெப�மா$ ப�றிய வ�ணைனசிவெப�மா$ ப�றிய வ�ணைனசிவெப�மா$ ப�றிய வ�ணைன....    

 

#நாத#வாமி வ�ண�தி� சிவெப�மா" - பிரம" தி�மா�, இ;திர" �த:ய 

ேதவ�கB-. அாியவ�, பிைற5ச;திரேனா
 எ�-. �த:ய மல�கைள அணிபவ�, 

பா�வதிைய� பாகமாக உைடயவ�, �வ� ேதவார�ைத வி�%8பவ�, மணிவாசகைர 

உ2ளி	ட 64 அ1யா�கB-.% அ�2பா:�தவ�, இடப- ெகா1யின� எ"ற 

ெச�திக2 

 

இ�-கான ேவத�த� வ.�ேதா@% 

ஆ:னி� �" உதி�ேதா@% 

மாத�வினி+ கா�� ேவா@% 

ம+��2ள ேதவ�கB% 

ந5சிெந
 மாதவ% இய+றிD% அறியாதவ�; 

�ய�ேம� பாதிDட� C@% மாமதிD% 

எ�-ெகா
 தாதகிD% ம��ேதனி" CவிைளD% 

�1�ேதா�; ேவறா% ��8ர% நீெறழ 

விழி�த விழியா�; இமய% எ"@% 

மைல-கினிய காத: த"னிடமான சிவனா�; 

இய+பாவி� Jவ� ெமாழி தமி0-காத� C�பரம�; 

நிைன�பா�க2 நீ2மதியி� வி��ேபா 
லா�% 

உ�தம விலாச�; இ���ப ெதா
 நா�வ� 
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கதி��தி ெபறேவ அ�2 ெச� அ1யா�வச�; 

ஆ
ெகா1 இடபெமன ேம�7 கரனா�. 

எ"ற ப.தியி� Cற�ப	
2ளன. 

 

ெந�ைல நாத� வ�ண�தி� சிவெப�மா" எ�லாமாகி நி+.% ப����% 

எ�லாவ+�2B% அ;த�யாமியா� நி+.% சி+���% ஒேரசமய�தி� உைடயவ�, 

திாி8ர�ைத நைக�4 எாி�தவ�, இடபவாகன�, விட��ட க�ட�. க�ண�ப�-. 

அ�2 ெச�தவ�, காலகால�, C�தராகி விள7.� ெச�திக2 

 

ஒளிD மாகி உ�B மாகி 

இ�B மாய ேநமி ேவ� 

ெவ+8 மாகி வ	ட மாகிேய 

பகF மாகி இர� மா� 

மதிD மாகி ஒளிD மா� 

நாக% எ	
 மாகி ம+ற 

நாக% எ	
 மாகிேய 

உடF மாகி உயி� மா� 

அறி�% ஞான ெவளிD மா� 

ேவத வி�4 மாகி Jவ� 

ஆதி ேத�% ஆகிேய 

எைவயினி� நிைற;4 லா�% சிவனா�; 

உரக நாணி வைரவி� லாெயா� 

�.;த" தா@% பகழியா� 

மா8ர�ைத நீ ெறழ�ப� 

நைக நைக�த ஈசனா�: 

விைடயி ேல� பரமனா�; 

மிட� நீல நிற�2ளா�, கான 

க�4 ேவட" எ5சிேல ெபாசி�த 

வாயினா�, உைழ உலாவி வ�ைகயா�, 

மற: உைத ெச�வா�, Tரப�திர 

காளி ெவ	கி நட-கேவ 

ந1�த தாளினா�; 

அ�.ட" தி7க2 W
 சைடயா�: 

எ"ற அ1களி� Cற�ப	
2ளன. 
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சிவெப�மா" க7ைக W1, காி� ேதா� உாியா�, ேதவார% உக�பவ�, மைறகB-.% 

அ�பாலா�, ஆல% உ�டவ�, பத�ச: வியா-கிரபாத� ஆகிய �னிவரரா� 

வண7க� ெப+றவ�, அ1யவைர� 8ர�பவ�, திாி8ர ச7காாி, மதனைன எாி�தவ�, 

பா�வதி பாக�, கயிைல மைலவாச� எ"ற ெச�திக2 .மார சா%8வ" ப+றிய 

வ�ண�தி�, 

 

8னேல தி�%பிய சைட தனி� ம�சன� 

Eய நீ ரா
 87கவ�; மதெம@% 

Eய அ�வி ெபா7.% .�சர� 

ேதாலா� T� க�#க�! 8: 

அ;தண� அரச� #;தர� ெச;தமி0� 

பாவல� பா அல� T� தி�8ய�; 

மைறக2 தா�% ம�ட அாியவ� 

8விய ட7கF% உயி�ெப �%ப1- 

க�ட ம	ேட ஆலால% உ�டவ�; 

உைமDட" மாலய" வண7.% அ�ைண� 

பதி-ேக வா0வா� இ�;தவ�; 8: பத�ச: 

�னிெதா3% தி�வ% பல�ேத ேச� வானவ�; 

ெபா"ெனாளி தவ3% இரவிேபா� ஒளியவ�; 

அ@தி ன;ெதா3% அ1யா� த7கைள 

ைம;தைர� ேபாலேவ தா� க;தவ�; 

��8ர% ெபா1பட �னி;தவ�; 

ஐ7கைண� ேபா�ேவைள- கா�;4 ெவ"றவ�; 

சிர7க B%எாி கர7கB% ம7ைகயி" 

C�% வளர- கயிைலமீ 4ைறவா�; 

அ�ண ம�டல% அளவி
% காவின�: 

எ"ற அ1களி� வ�ணி-க�ப	
2ளன. 
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தியாகராச� வ�ண�தி�, சிவெப�மா" - �#.;த" ெகா�டா
% ெப�மா", 

நாதகீத ந��தன% வ�லவ�, ேசாமாசி மாற�-. அ�2 ெச�தவ�, #;தர� பாட� 

உக;4 ஆட� மற;தவ�, தியாேகச� எ"ற ெச�திக2 

 

ேமலா�% இ;திர� ேதவனா� �#.;த" 

வி�:ெகா� டாடவ�% ஆதி�ெப�மா2; 

ஓெர3 இட7கB-.% ஈச�J வ�%�" 

உ2ளறி; ேதாதாிய ேகாவி+ ெப�மா2; 

ேவதா விய;திட� Yடமீ தினி:�;4 

ெம�யைச; தா1ய விேநாத� ெப�மா2; 

க%பி-கா தழகிய ெப�மா2Tணா 

மத7க ந+கீத நாத% நிர%ப 

வி2B; ேத"தாைர விதரண� ெப�மா2; 

ேசாமாசி ய"பாிட% அ�2Cர ேவவ;4 

ெசா�வி�; தா%�திய ேகாயி+ ெப�மா2; 

ஓவா4 வ;த8� ெதாளி�தாளி� விள7.% 

ெவ2ளிெபா" P�1
% ஆைன� ெப�மா2; 

த�ைட-கா� அரவ� ெப�மா2, ஆலால 

#;தர+கா ஆட� மற;தவ� ேபால 

வில7. �;தி� Tதி� ெப�மா2; 

ெத�வசி7 காதன� தியாக� ெப�மா2: 

எ"� அறிவி-க�ப	
2ளன. 

 

தி��ெப�;4ைறயா" வ�ண�தி� சிவெப�மா" 

 

'ெகாழி�தி
7 கதி�Tசிய 

ம3�ெப�% பைடயா�' என�%, 

'ெபா�திைர� தட7கட :ட�4ற7கிய 

திட�ெதா
7 ெகாைலேய �ைடயா� ' என�%, 

'ச4�மைற� ெப�% பாிேயா
 அதி� 
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நாி� ெப�% பைடயா�' - என�% .றி�பிட� ப
கிறா�. ர.நாத நாய-க� 

வ�ண�தி� ேம+Cறிய ெச�திகேளா
, சிவெப�மா" - ப�திர�த" விசி�திர" 

எ"ற அ1யவ�-. அ�ளியவ�, இராமபிரா@ைடய ேதாஷ% தவி��தவ� ஆகிய 

ெச�திக2 

 

ப�தி ர�த" விசி�திர" எ"ன� 

ப�திர� அ�5சைன 8ாிதாளின�; வள� 

காசிநக�- கதிக% ேச4� தலெம@% 

தல�தி" க�ேண நி�தF% உைறேவா�; 

ேம"ைம-க� மட-ெகா1 மி-க ப�வதவ�� 

தனிதவ- கனிD� தமிDட" வா0பவ�; 

இராமநா யகைர உ+ற ேதாஷ% 

ஆய4 �347 ெகடேவ அ�ளிேனா�: 

எ"� விள-க�ப	
2ளன. 

 

ெசா-கநாத #வாமி வ�ண�தி� காண�ப
% சிவெப�மா" ப+றிய வ�ணைன ச;த 

இ"ப% மி-க4. 

 

கரட மதகாி உாிைவ உைடயவ�, 

கயிைல மைலநிக� தவள விைடயின�, 

க+ைற வா�சைட அ�த ரானவ�, 

க�8 ேவ�ெசறி ��த�, Pரண�, 

ம��% இரசத சைபD2 மதி.ல 

வ3தி மகி0தர நடன% இ
பவ�, 

ம	
 லா�� க
-ைக தாதகி 

ம�த% ஆறிைவ ைவ�த ேவணிய�, 

கனக வைரயின�, பனக அைரயின�, 

கம3% அ�கின�, கத3% மறியின�, 

க+ப% நீட� ப�4 நாெல@% 

கைல-. நாயக5 ெசா-க நாயக�: 

எ"ற ப.திைய ேநா-.க. 
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த�ைச நாயக" வ�ண�தி� காண�ப
% சிவெப�மா" வ�ணைனD% சால 

அழகி4. 

 

அன7க" ேம�விழி ேநா-. கி"றவ�, 

பனக Pஷண�, C�4 க;தவ�, 

க7ைக தாதகி தி7க2 Cவிைள 

ெகா"ைற வா�சைட யா�,ெந 
7கட 

காியி" மீ4ாி ேபா��த ச7கர� 

நடன மாய1 E-. கி"றவ�, 

47க மா"ம3 அ7ைக மீதினி� 

விள7.% Wல கபால க7கண�, 

அாி# ராதிப� ேபா+ற �;தி� 

மணைவ மாநக� T+றி �;தவ�, 

ந7ைக ேயா�தி� ம7ைக நாயகி 

ப7கனா� சிவ ராம :7கனா� - எ"ப4 அ�ப.தி. 

 

சிவெப�மாைன�ப+றிய அாிய வ�ணைனக2 அைம;தி��ப4 ேபாலேவ, 

பா�வதிைய�ப+றிய அாிய வ�ணைனகB% உள, அவ+�2 சிலவ+ைற 

ேநா-.வா%. 

 

இராமநாத #வாமி வ�ண�தி�, பா�வதி – 

 

பகவதி, நி�யக� யாணி, ச7காி, 

வயிரவி, உ-ரமா காளி, அ;தாி 

உல. கி
கிெடன மயிட"தி� �1யினிைட 

நடமி
7 க�ாி நாக Pஷணி, 

சரUவதி இல-.மி ேதவி .%பி
 

இ�சர ண�தி, எறிW:, ச�டகி, 

பதறி அலைக சிலகதற ஏைன 

உலகி� உதறி எறிD% ஒ�ெப�% 

Pத வாகனி, ப�வத வ��தனி, 

ஆதி #;தாி, அ@பவி, உ�தமி, 
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நாக க7கணி அ�ண ெவயிெலா3. 

த�ண வ1வழகி, க�ைண� தி�உ�வி: 

எ"� பல சிற�8� ெபய�களா� 8கழ�ப
கிறா2. 

 

ச;திரமதி வ�ண�தி� பா�வதி எ�லாமா� இ�-.% ெச�திD%, எ�லா�-.% 

அ�2 ெச�D% திற@%, 

 

பகிர�ட நவக�ட 8வன7கB% அைன�Eழி 

க��ப�% அ�-காதி �5#ட�ெம� 1ைசதா�% 

எ�பணிD% எ�.வ
% எ	டாத ெபா+.வ
 

ெந	டாழி வ	ட�% ஓைர; திைனD% 

�ய"றன� அறி;தன�% எ�ேதவ� ��ெதாழிF% 

��ேதவ� க+பித�% யாைவD மாகிDைறவா2; 

அமர� பணிதிாி ய%பிைக, ச�;தாி, 

அ�	பா� ஈபவ2, ெபா�	பா� அளி�பவ2, 

8ர;தாி, #ம7க:, ப#7ெகா1 �1�பவ2, 

நிைன�த4 �1�பவ2, மைல-.மாி, #;தாி, 

மத7கி, சிவச7காி , அன;தசய ன�தா�, 

க5சியி� க5சாைல உ�தமி:-- எ"ற ெதாட�களி� விவாி-க�ப	
2ளன. 

 

 

தி��ெப�; 4ைறயான வ�ண�தி� காண�ப
% களிய� C+றி� - அவ�களா� 

Pசைன ெச�ய�ப
% ேதவி, 

 

அ�2ெப �%பாி Pரணி, உ��தி
% 

சி7காரணி, அற;தி, .7.ம நிற�தி, 

ச7காி, அ�2ெப �7கி� பா:னி, 

மா:னி, வைரெப �7க� ணாகாி, 

திைச ெப�%.ண சாகாி; 

வரதி	 ட;தாி, .ர�தி, #;தாி, 

வண-க �7கைல மத7கனி, ேயாகினி, 
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அாி-. உக;த சேகாதாி, 

அ�;4ய ர;த
 ேபாதாி, 

திாிநய ன�தி, கி�#க வன�தி; 

ப�சமி, அளி�த ட7க� மேய#வர 

ஈ#வாி, அயிராமி - எ"� ேதா�திர% ெச�ய� ப
கிறா2. 

 

ெசா-கநாத #வாமி வ�ண�தி" ெதாட-க�தி� காண�ப
% பா�வதி ேதா�திர% 

ச;த இ"ப% மி-க4. 

 

க�4% அ1யவ� 4யர4 ெகடவ� 

கமைல, பாி8ர சரணி, காியவ2, 

க5# லா�ைல ப5ைச நாரணி, 

க+ற நாவல� ெசா+ற Pரணி, 

உரக கணபண% ெநளிய மணி�1 

உத� மயி�மிைச ம�� .கைனD%, 

ஒ+ைற யாைன ம��பி னாைனD%, 

உ+ற மகி0ெவா
 ெப+ற நாயகி, 

க�ாி, திாி8ைர, க"னி உைமயவ2, 

கமல மல�மக2 பர� மைலமக2, 

க+ப காடவி உ+ற வாகன� 

க��42 ேம�� கய+க� நாயகி, 

விமல பதமல�- கமல% நிைன.வா%: 

எ"ப4 அ�ப.தி. 

ெசா-கநாத #வாமி வ�ண�தி� களிய�க2 ேதவிைய, 

 

அாிைவ, திாி8ைர, வயிாி, பயிரவி 

அமைல, சயமக2, .மாி, பகவதி, 

அ�திர ேலாசனி, 4�-ைக, யாமைள 

ப�திர காளி - என� ேபா+�கி"றன�. 
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வராககிாி5 சி"ைனய" வ�ண�தி� ேதவி, 

அகள�தி, சகள�தி, கவச-தி, சமய�தி, 

வ�லபி, ஆயி, சதான;தி, மாயி, 

கலாத;தாி, மா:னி, மாத7கி, W:கபா:, 

எ"� .றி�பிட�ப
கிறா2. 

 

இனி, அ%பிைக பாலனாகிய ��க�ெப�மா" ப+றிய ெச�திகைள ேநா-.ேவா%. 

ெசGேவB-.� ப5ைச நிற�ைத இைண�45 #ைவ-க வி�%8கிறா� ெச�டல7கார 

வ�ண�4 ஆசிாிய�; 

 

ப5ைசமா� ம�கா, ப5ைசமா" மதலா� 

ப5ைசமா மயி� வ�% Tரா, 

ப5ைசமா� வைரயி" வ2ளி ப7காளா, 

ப5ைச ேவ2 தன-. ைம�4னேன – 

எ"� ��க� ெப�மாைன விளி-கிறா�. 

 

��க�ெப�மா" உக;த�ளிD2ள தி��தல7களி" ப	1ய� 

ஏரக%, பழநி, ேவ7C ெரா
, க5சி 

எ�க�, மா[ர%, ஐயா�% 

இைடம� E�%, தி�� பர7 ."ற%, 

எ	1யS� தி��தணிD% 

பாரக% 8க3% ெச;தி�, ேவதவன% 

பரா� ெச7 ேகா	1F% ேமவி – 

எ"ற பாட+ ப.தியி� உ2ள4 

 

��க@ைடய தி�நாம7க2 பல 

க;தேன, ��கா, கட%பேன, .மரா, 

க5சிள �ைல- .ற வ2ளி 

கணவேன, பழநி- கட�ேள ஏரக%, 

கதி�காம% வாழ நி"றவேன, 

ெச;தேன, ெச;தி+ கிைறவேன, ேவ\� 
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ெசழி-க வ;த�2 ேவேள, 

அ�யேன, ம[ர ��ைதயா – 

எ"ற ப.தியி� காண�ப
கி"றன. 

 

சரவண பவேன, .ரவணி 8யேன 

த�ைடயா� சரண ப7கயேன, 

ச��க� தவேன, ஞான ேதசிகேன 

ச7கர" உக;த�2 மகேன 

ம�� ெத�வாைன� பிராண நாயகேன 

வ2ளி ப7காளேன .கேன' – 

எ"�% ��க� ெப�மா" விளி-க� ெப�கிறா". அவ" அமர� நாயக", .ாிசி�, 

அ�ணகிாி தமி3க;த ெகா�ட�, ம�ட]#வர", எ%பிரா" ேவ\� 

ைவ�தியநாத" ஈ"ற�2 மதைல, ��4 ேவலவ" எ"�% சிற�பி-க�ப
கிறா". 

 

வராககிாி5 சி"ைனய" வ�ண�தி� ��க� ெப�மா" Wரைன அழி�4 அமரைர- 

கா�த திற% ேபச�ப
கிற4. 

 

கபா: மகைன, ப"னி�ைக5 ச��கைன 

சரவண�42 மணிைய, 

பணிவத+. ைவ�பான ேதைவ, 

வானவ� ேம�வ;த தானவ� ேபா�.�க 

மாயவ1 வா� நி"ற Wர@%மாள 

அயிைல� 8றெம
�4� பாைல� தனிநட�தி 

அமர�-. உயிரளி�த க��தாைவ, ஓ4% 

ஆரண சார7க2, ஆகம சார7க2, 

Pரணமா நி"ற சரவணேவைள, 

விசால சிவகிாி யாைன. – 

எ"� அ�ப.தி .றி�பி
கிற4. 
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ெச�டல7கார" த"@ைடய உட+ பிணிகெள�லா% நீ7கி $�வய4 வா0வத+. 

��க�ெப�மா" தி�வ�2 �"னி+க ேவ�
% எ"� கவி பலப1யாக� 4தி-.% 

பாட�க2 பல. 

 

தி�மா:" சிற�8% வ�ண7க2 பலவ+றி� Cற�ப	
2ள4. தி�மா� காளி7க" 

மீ4 நட%8ாிபவ�, ச��ப சயன�, ேவOகான% ெச�பவ� பிரமைன� ேதா+றிய 

உ;திய�, பா�டவ�-.� E4 ெச"றவ�, க�ட- ெகா1யின�, க��4வ% அணி;த 

மா�பின� ஆகிய ெச�திக2 ேவ7கேட#வர வ�ண�தி�, 

 

பா;தனி" ேம� நட%8ாி பாதச-கிர� 

பரமனா�� பணா�1 நாக ெம�ைத 

மீதி� உற7. மாதவ�; ப#நிைற 

சா�;4 பி"ேன ெதாட�;தி
 �சிெகா�ட 

ேவO ஓ4 கி"றவ�; நா"�க� 

பிரமா �டேன �ைள�த தாமைர 

நாபி வ	டமீ தலம;த காரண�; நாரண�; 

#.மார�; அ;தர� அ�தானவ�; 

பா�டவ� E4 ெச"றவ�; ெகா1ஏ� – 

வதான பறைவய�; T#க��4வ 

மாமணி த7.% மா�பின�; ேகாபால� 

அ1பர�% ெந1யமா� – 

எ"ற அ1களி� .றி�பிட� ப	
2ளன. 

 

ெவ2ைள5 ெச	1யா� வ�ண�தி� தி�மா� ேதவேதவரா� அறி4யி� நீ7கி 

அ1யவ�-. எளியரா� அழேக வ1ெவ
�தவரா� இல7.% ெச�தி: 

 

ெவ"றிேச� ப4ம மல�-.2 

ேவத@% உய� �- கணா@ட" 

அமர�-. நாத@% ெந
வாேனா�% 

ெபா"வைர மீேதறி நி"� 

மைறேவேற வ.�4% ேநச உ2ள� 

த-கேபாதி� ஒ�பி� ஆதர�தி" 

வ�கி"ற அ�பேன கி�ைப அக�தேன 
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அைலகட F-.ேள விழி4யி� 

சீரான ெச7கமல மாதரா� 

உற7.கி"ற பராபர�; ேவO%ெபா34 

4யில+ ெகா�4 நீ
% சமாதியழி�4 

ேம�வ�பவ�; ைவய�4- காரண� 

அ1யவ�-.� தா% எளியவ�, சீராகநிவ;த 

ேகாபால� ெம"ப4ம பாதார வி;த%; 

உடல% .வைள�8	ப மாைலேயா 

மல�க2 சி;தி ம�விய ெசGேவ2 

மி-க தாகிய ர	சாதிக" உல. 

8க� ஓத� Eெந
 வ�ணேன. 

எ"ற அ1களி� 8கல�ப
கி"ற4. 

 

இராமாவதார சிற�8 இராமநாத#வாமி வ�ண�தி�, 

 

வனச மல��ெபா: சீைத எ"�ெ◌� 

தி�மகைள- ெகா
ேபாய இல7ைகயி" 

அ#ர" அவ@ைட� தைலமக" ந
மக2 

இைளயவ ெனா
பல ேகா15 ேசைனக2 

�34% அ��ேத எதிாி
 .%பக" 

னைனD% வைத�4 Tடண" தனியர# 

நி�வி ேயெயா� சனகி சிைறவிட 

மகாசலதி த"ைன ஆதி நாைளயி� 

மைலெகா� டைட�த�2 ேச4ப;தன 

ர.பதி ம"ன" ஆைணயி" வண7கிய – 

எ"ற ப.தியி� #	ட�ப
கிற4. 

 

இராம:7க#வாமி வ�ண% என�ப
% #நாத#வாமி வ�ண�தி�, இராம@ைடய 

சிற�8, 

 

எழி+பால னாகம@ உதி�த ேதேவா, 

தனி வி�
� ேதேனா, 

தாடைகைய வைத�ேத, 
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நலேவ2வி �+றி ஒ�மா4 

க�ல4 சா-கி வி�ைல �றி�4 

மல�மாைத உய�மண% ேம� இராம" 

வல-கா��க% EணிDட" நக�வி
�4 

ஆ�Cடம4 விராதைனD% அழி�4 

ஊ
 கானக�4 அர-கி நாசி 

கர" ம-கெளா
 மாைன 

வயி+றி� தைலெகா2 வாைன 

மராஅ மரெனா
 வா:ைய மாள-.ைல�4 

கட� அைட�ேத Tயா� அணிெமா� 

.ல�ேதா
% மாள�1 அ
�ேதா@% ேமவ 

ம+�% உய�8	பக 

விமான� ெதா
% நக�8-. 

�1 W1 வள� இராகேவ #வர" 

எ"� .றி-க�ப	
2ள4. 

 

சீர7கநாத� வ�ண % �3வ4% இராமைன� பர�வதா� இராமாயண5 #�-கமாக 

உ2ள4. 

 

Tரராகவ �த:யா� வ�ண�தி� ேபரா+ற� ெபா�;திய இராவணைன அவ" 

மரேபா
 அழி�4� தி�மா� ேதவ�-. அ�2 ெச�த திற%, 

 

ஆதி உ��திரனா� கயிலாச ெவ+ைப 

�"னா2 அ1ேயா டழி�த அசல8ய" 

Tர வி-கிரம ராவேண #வர", 

வாரண% எ	
ட" ெபாரம�� ெபா1ய 

மணிநீல வ5சிர% ேமேல அ3�திய 

மா�8 த7கிய ேசாாி ஆெறழ, 

ஆதவ@- கிைணயா� அபிேஷக% ைவ�த 

மகாம. டாடவி� திர2Eளி படேவ, 

#ேரச� அ�தைன ேப�% ேப�ற, 

வாளி ெதா	ட சாப ெந
மா�; - 

எ"� #	ட�ப	
2ள4. 

 



25 

 

ெச�டல7கார� வ�ண�தி� தி�மா� நரசி7கமா� இரணியைன அழி�ததிற%, 

ேகாவ��தன கிாிைய- .ைடயாக- கவி0�ததிற% ஆகியைவ விாி�4- 

Cற�ப	
2ளன. 

 

சக�ர	சக" எ"ற க�ைண- கடேல, 

அந;த சயன�திைட விள7.% ச-ரபாணி, 

தி�1றலா� நரசி7கமா� இையD% ப1ேய 

வா"�	1 நிமி�% ெப�;Eணி� உதி�4டேன 

�;4�ர O+ற இரணிய" த"@ைடய 

மணிந+ .டைல� பி
7கிேய மி. 

ர�த பான �ட"பசி யாறிய 

ெச7க� மாதவ" ெச7கனி வாயின", 

அ%பிைக ேசாதர", அ7கச" தாைத, 

சிகர- கிாியிைன- கன�த மைழயி� 

கவிைக ேபா"� #ரபி-கிட� 4ற;த 

ஒ�ைக5 சகாய�, சி;4ர ேநச�, 

�.;த� �ராாி, இராைசயி� எ%ெப�மா"; - 

எ"ற ப.திைய ேநா-.க. 

 

ேவளா� �&' சிற��ேவளா� �&' சிற��ேவளா� �&' சிற��ேவளா� �&' சிற��    

 

Wளாமணி வ�ண%, Tரராகவ �த:யா� வ�ண% ஆகியவ+றி� ேவளா� .15 

சிற�8 விள-க�ப	
2ள4. பைழயS� நீ: எ"ற ேபயினா� ெப�O�வி� 

ெதாடர�ப	
� தி�வால7 கா
வ;த ெச	1ைய அG��� தைலம-களாகிய 

ேவளாள� எ3பதி"ம� அ�ெப�ேணா
 இையவி�4 அவளா� அவ" உயி�-. 

ஏத% நிக0;தா� தா�% தீ-.ளி�4 உயி� நீ�பாராக உ�திCறி� பி" அவளா� 

அGவணிக" இற-கேவ, ெசா�:யெசா� மாறா4 அGெவ3பதி"ம�% உயி� நீ�4 

அழியா�8க0 அளி�த .ல% ேவளா� .லேம. க"னிெயா��தி இைறவ" 

ச;நிதி�" தைலவ" ஒ�வைன மண;தாளாக, அ5ெச�திைய அறியாத ஊரவ� பி" 

அவ2 க��+ற ஞா"� அவைள இழி�4� ேபசினாராக� த" E�ைமைய� ெத�வ� 

திற7கா	1 ெம��பி�த அ;ந�லா2 பிற;த4% ேவளா� .லேம. தம-. உ�ண 

உணவி�லாத நிைலயிF%, மாாி-கால�4 இரவிைட வ;த வி�;தினைர 

உ�பி�த+. இ�ளிைட5 ெச"� மைழ நீரா� ஒ47கிய ெந"�ைளகைள 
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வாாிவ;4 ப-.வ% ெச�வி�4 உண� அ�;4வத+. ஆவன ெச�த இைளயா" 

.1மாறனாைர� பய;த4% அ;த ேவளா�.லேம. வ;த 8லவ� மன% மகி3மா� 

அவ�-.� பாிசி� ந�.வத+. வா��8 இ�லாம� உயி� தா7கி இ��பதனி@% 

உயிைர நீ�தேல ேமலான4 எ"� உ	ெகா�
 ெகா1ய நாக% வா0;த 8+றிேல 

ைகையவி	ட அளவிேல அ;த நாக% ந�கிய உயாிய மணிைய� ெப+�� 8லவ�-.� 

பாிசி� அளி�த காள�திவ2ள� ேதா"றிய .ல�% ேவளா�.லேமயா% - எ"ற 

ெச�திக2 

 

‘கா
 த�பி வ;த, பாவி5ெச	1 த"பி" நீ: 

C1 வ;4 மா�பிைன� பிள;4வி	ட 

பழிைய- க3�த+ ெக3ப4 உ�தம� 

ெந��பினி� �3கிேய இைசப ைட�4%, 

ஒ�ப�4 மாதமான க��பச7ைக ந7ைக 

மா4 கள7க% பறி�4� 

பா�ெகாதி� ெத3;த ேசாறிட� 4ணி;4%, 

வய� ெந+ெபற �ைள�த �ைனயி+ 

சில திர	1 அ�தளி� 4பசாி�4%, 

வள� 8+றிேல ைககாண ைவ-க 

வ�ச வாெளயி+� ந�# சீறிெய3 

சிற;த காளமா நாகமி;த ைவயக�ைத 

விைலெப+ற நவர�நமணி 

ைக-.ளிட �+�%, உைரெப+ற மர8' - என�%, 

'ஆழி உைட�த4 ேபால மைழCர 

ெந	1�2வா� �ைள வாாி வி�தகனா� 

தம-க�2 பைட�த ெம��ஞான Pஷண"' 

என�% வ�% ப.திகைள- கா�க 

 

'நதி.ேலச" கமைல நராதிப"' என�%, 

நதி.ல" த�ைச நாயக"' - என�%, 

‘க7ைக.ல மீதி:ைச நா	
கி"ற வாாிதி’- 

என�% ேவளா� .ல�தவ� க7ைக- .ல�தவ� என சிற�பி-க�ப
தைலD% 

ேநா-.க. 
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இனி, நா	
வள", நகரவள" ப+றி இGவ�ண7க2 C�வனவ+றி� சிலவ+ைற 

ேநா-.ேவா%. 

 

காாிய-.ள;ைத எ"ற ஊாிேல கய�மீ"க2, .வைள மல�;த வாவிக2, ப2ள7க2, 

அவ+றி� .ளி-.% மகளி� த%மயி��1, .ள�தி" நீேரா
கா�, சி�#ைன, வய�க2 

ஆகிய இவ+றி� .தி�4 ஓ7கி� பாைளயி� ெசறி;த ெத"ன7 .ைலக2, வாைழ 

க�%8 இவ+ைற� தா-கி நீாி� கைளயாக ஓ1வ�வனவ+றி� 8.;4 மைடயிF% 

அய+8ற�% த�தி-.தி-.% எ"ற க+பைன #ைவமி-க4. இ�தைகய க+பைனக2 

பல பி+கால� பி2ைள�தமி0 �த:ய பிரப;த7களி� காண�ப
வனவா.%. 

 

'காவி ெமா	டல�;த கா�வழி- .ர%பி" 

வாவியி�, பர;தேகணியி�, கணமாத� 

ஓதியி�, மீ4அகி+ .ைட.ள�தி" 

வழியி�, சி� #ைன-.2, வய:�, 

கய� .தி�4 �றிப
 நாளி 

ேகர- .�%ைப� பாைளயி�, தைத;த 

தாைழயி�, #க;த வாைழயி�, க�%பி�, 

உைடப	ட 8ன:	ட கைளத�தி 

மைடத�தி அய�த�தி உய�த�தி T# 

காாிய- .ள;ைத ஊாினி� '- எ"ற சைடய�ப" வ�ண� ப.திைய ேநா-.க. 

 

கா�சிமாநகர வன�8 ெவ2ைள5 ெச	1யா� வ�ண�தி� கீ0-க�டவா� 

.றி�பிட�ப	
2ள4. 

 

'க+ப காடவிைய நிக��த ேசாைலD% 

நைற ெகா	
 தாமைரமல� ெமா��த 

வாவிD%, நிைறவான ெச7க3நீ� 

ஓைடD%, தரள% T�� ெம"கைழD%, 

ெந�:யி" ெபா+கா�% வ	டநிழ லளாவிய 

எ	
வா" உயர�% எ	
% 

ேகா8ர�%, மதி� பிரகார�% 

ந�வாேனா� ெப�%பதிைய 
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ேநா-.% எ"� உல.ேளா� நாB% 

வ;4ைரக2 ெச�ய� த-கதான 

 

க5சி நீடளைக நக�-.2 வா0ேவா"' - எ"ற இ�ப.தியி� கா�சி நகைர5 #+றி5 

ேசாைலகB%, மல�வாவிகB%, க�%8 வய�கB% அைம;4 விள7கிய திற@%, 

ஊாி� ெந�:மர5 ேசாைலகB%, ேதவ� த% தைல நகைர நிக�-.% எ"� C�% 

அளவிலைம;த ேகா8ர�% பிராகார�% ெகா�ட தி�-ேகாயி� �த:ய 

க	1ட7கB% விள7கிய ெச�திD% விவாி-க�ப	
2ளன. 

 

சா�தSாி�, ச7கின7க2 வாைழம45 ேச� நிர%பிய வய:ேல இ�;தகாைல, 

பழ7க2 �தி�;4 வய:� உதி�;த காரண�தா� அைவ வ�;தி மண� ேம	1ைன 

எ�தி, அ
�தி�;த தாமைரைய அைட;4 அத" க� ��திைன ஈனேவ 

ஈ"றணிைமDைடய ெபைட5 ச7க7கைள நீ7.% மனமி"றி ஆ�ச7க7க2 

அவ+�ட" 4யி� ெகா�டன எ"ற ெச�தி Wளாமணி வ�ண�தி� 

#	ட�ப	
2ள4. 

 

'தா+றிேல வாைழம4 ஆ+றிேல 

பாைளDதி� ேச+றிேல ேச� 

ேசயக� வய: ன�ேக ந;4 க�வி" 

பழ �தி�;4 உைளய ெநா;4 அய:" 

ந;தின% அன;தர% உைல;4 

மண� W0 ேம	1ேல எ+றி 

அய� ெகா1 W0 அலேர	1ேலேயறி 

அரவி;த �கேம� தரள% 

ெசாாிந;4 த"ெபைட ெம"ேம� 

ேபாகா4 இைட ெகா�
 4யி�C� சா�தS�' 

எ"ற ப.திைய ேநா-.க. 

 

ெச�டல7கார� வ�ண�தி� - இராைசமா நகாி� ப#�% 8:D% பைகெயாழி;4 

ஒேர 4ைறயி� நீ�ப�.% ேந��திைய- காணலா%. மகளி� சாயF-. ஒ�பான 

ஆ�மயி� அவ�கைள�ேபா� தா" நைட க+க இயலா4 இர7கி நி+.% கா	சிD% 

காண�ப
%; காவிாியி� ெப�க2 நீரா
% ேபா4 அவ�க2 க�கB-.% ெக�ைட 

மீ@-.% வாைள மீ@-.% ேவ+�ைம காண இயலா4 கா�ேபா� ம�Bவ�; 
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.ள7கைள5 #+றிF% வளவய�கைள- காணலா%; .ள-கைரகளி� உ2ள ச�பக 

மர7களி� 84மல�க2 பல நாேடா�% ேதா"றேவ வ�
க2 அவ+றி� ெமா��4 

ந�மண�ைத எ7.% பர�8% எ"ற ெச�திகைள, 

 

அ�ேக 8:க2 க�
% #ரபி-கண% 

ஓர�ைட யதனி� 8ன�L க�;4 

பைகச+ றிலாம� வ7கண மாக�%, 

மி.% ெபா4 மாத� நட;தி
 நைடைய- 

க�
ட" ேதாைகய4 க+றிட இர7க�%; 

ம
வி+ கைலகைள;4 �3கி- .ல�% 

ெப�க2 விழிD+� வாைளய7கிதா� 

இ�ெக�ைட யிதாெலன�� #ழ� காவிாி, 

ெபா"ெபாழி; ேத�% வய�க2 #+றிய 

தட7க2 மிைசயி" 8திய ச�பக% 

ெம��த� வின7க2 ெமா��4 T#% 

வ" 4வாரபதி -- 

எ"� ெச�டல7கார� வ�ண% .றி�தைல ேநா-.க. 

 

இGவ�ண7களி" பா	
ைட� தைலவராக அைம;த ம-க2 ெப�%பாF% 

ேவளா� .ல�தினேர. அவ�க2 உழ��ெதாழிலா� நா	ைட� பா4கா�4 வ;த 

ெச�தி 

 

'ேத&�% சகராச� ெச7ேகா� 

உ3-ேகா:" ெசயலா� கா-.% '- 

எ"ற ெதாடரா� அறியலா%. அவ�க2 

 

ேதனா� ெமாழிD% உபசார வா-.% திகழறி�%, நானா கைலவ�ல சீல�% 

உைடயவரா�� தீ	
% தமி3-. ஒ� ேத@வாகி ந+ெற" றமிைழ� பாரா	1 

வாழேவ, அவ�கைள உல.-. நாயகராகேவ 8லவ� ெப�ம-க2 மதி�பாராயின�. 

த�ைசயி� வா0;4வ;த வ2ளலாகிய இராமநாத", 

 

வ�சி நாயக%, ெமாழிக2 ச�-கைர 
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ம4ர நாயக%, ம� நிைற 

வ%ச நாயக%, �;4 சி;ைதயி� 

ைமய� நாயக%, ரதியிF% 

மி�# நாயக% எ"� ப�சைண 

ேமவி மி�4ர� ேபசிய 

வி�4 நாயக%, #ரத நாயக%, 

வி;ைத நாயக%, மாமைற5 

ெச�ெசா� நாயக% வாணி த�டமி0 

சிற;த ந+கமைல நாயக%, 

தீன ர	ைச8ாி 83க Pப"அ�2 

ெச�வ நாயக ேயாகேன, 

த�ைச நாயக ராச" ெம5சவ� 

ெசா-க நாயக", நித%8க0 

த�மநீ
 8க0 ராமநாத" மகி0 

த�ைச நாயக மகியேன ' - எ"� பாரா	ட� ப
வைத ேநா-.க. 

 

ஈத� இைசபட வா0த� அ4வ�ல4 

ஊதிய% இ�ைல உயி�-. - என�%, 

உைர�பா� உைர�பைவ எ�லா% இர�பா�-ெகா" 

றீவா� ேம� நி+.% 8க0 - என�% 

 

ந". அறி;த இ� ெப�நில-கிழவ�க2 8லவ� பா
% 8க3ைடயரா� வா0வைதேய 

வா0வாக நிைன�4� 8லவைர ஆதாி�4 அவ�த% பாமாைல W1யவா+ைற 

ேநா-.ேவா% 

 

சைடய�ப" எ"ற வ2ள�, 

 

பாாி #ரவி �கி� ேபாலேவ, 

நீரைல�தர7க வாாியி� 4ைள;4 

பாகைர� 4ற;4 ேவOைவ�பிள;4 

விகடகரட ம�தக- காிைய� 8லவ�-. 

வாிைசபட அளி-.% உலக�தியாகி, 
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யாெதா��த� ந%பிேனாைர ைவ�தி�;4 

ஆதாி�4 வ;தவா� ெச�8ெம"� 

மி1ைய� ெபா1 ப
�4 

அதிக- ெகாைட ெகா
�த வ2ள� – 

எ"� ேபா+ற�ப
கிறா" 

 

ெவ2ைள5 ெச	1 எ"ற வ2ள�, 

 

ெம5# பாட�க2 ெசா�:ேய தர 

ைவ.% 8லைமேயா� பாட� 

ெகா�
, பண%, மா
, ஆைட, 

ெச% ெபா"மணி அ"ன% ெகா
�4 

வாாி இ5ைச உத�% நட-ைகயா" நில- 

க��ப% நீ1ய ெச�வ", ஒ+ைறமா�வைர 

கட�வாெனா
 தி7க2, ரவி, P 

மாறி@% ெபா�Dைரயா", ெபாிய 

ெச�வ�தி� .ேபர" - எ"� #	ட�ப
கிறா". 

 

Wளாமணி எ"ற வ2ள�, 

 

அ�1னவ� ச�சல% அழி�4 அவ� 

ெப�% ெபா�2; அ�;தவ� உ�% ெபா�2; 

மி�ட� இ1ேய� அைனயா"; 

ஆ4ல� ேசமநிதி - எ"� சிற�பி-க�ப
கிறா". 

 

த�ைச நாயக% எ"ற ெச�டல7கார வ2ள�, 

 

ஐ;த��%, ெசாாி�கிF%, பாாிD7, கா 

ாிD7, .மண", வானவ� த% 

ச;திர@%, காம@%, ேதேவ;திர@%, 

அக�திய@% த�ம" தா@%, 
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8;திD7,க" ன@7C15, ெச�டல7கா 

ர"ெனனேவ ெபா�;தி ஒ"றா�� 

ெத" தமிழா� மி1தவி�-.; தியாகனிட 

மா�வ;4 ெசனி�தா ர"ேற 

எ"� Pைவ நிைல எ"ற 8ற;4ைற- அைம�4� பாட� ப	1��தைல ேநா-.க. 

 

இ�தைகய வ2ள�க2 ப�லா�
 வா0த� ேவ�
% எ"� 8லவ� ெப�ம-க2 த% 

வழிப
 ெத�வ7கைள மன��கி ேவ�1யனவாக அைம;தி�-.% பாட�கB% 

பலவா.%. ஒ"றிர�
 ேநா-.ேவா%. 

 

ெச�சிைலேவ ெள7க2 தியாக" .மார" ெச37கமல 

வ�சிய� ேமாகன" ெச�டல7காரைன வா0�திய"8 

ெந�சினி� எ�ணி ம4ரா8ாி-க5சி ெந�ைல தி�ைல 

எ�சிய காசி இராேம5 சர�திF% ேவ�
வேம - என�%, 

 

அ�யேன ம[ர ��ைதயா அ1ேய" 

ெச�8 வி�ண�ப% ஒ"�ளதா� 

ைப;தமி0 #ைவ�4த� தியாகPபதி ெச�வ 

பாலைன வா0 சீவகைன 

பசி�தவ�- க"ன% பகிரவ; தவைன� 

பரராச� ேகாளாிைய 

உ" தைன- கனவிF% மற;திடாதவைன 

உய�8க05 ெச�டல7 காரைன 

உட+பிணி தவி�;4 வய4 $றி�-க 

உள�த�2 உக;4 கா�த�ேள - என�%, 

மணைவ� பதிவா0 ஈசேன ஞானேதசிகேன 

இத%ெப� ராமநாத நாயகேன 

இய%8% வி�ண�ப% ஒ"�ளதா� 

திற% ெப� 83க" உத� க�சமைல 

சிற;த த�டாDத" �;4 சகமகி0 

ஆ��க மகிபால" தியாக ராச" 

சேகாதரைன வரமி. க7கா.ல 

வசிகரைன மாரைன� த�ைச நாயகைன 

வய4 $றி�-க5 ெச�வ�% தைழ-க 

மனம4 மகி0;ேத இனி4கா� த�ேள – 
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என�%, வ�% ப.திகைள ேநா-.க. 

 

இGவ2ள�க2 க+ேறாைர ஆதாி�தேதா
 அைமயாம� தா�% க�வியி� 4ைற 

ேபாயினாராகி விள7கிய ெச�தி 

 

ெதாிதமி0 ஆ#கவி வ�லேபைர 

இ�ப-க�% இ��தி ம4ர5ெசா� $�க2 

பலCற5 ெசா�:, அதி� ந+ெபா�2 ெபறேவ 

ெச�8% உலாைவ-, ேகாைவைய, வளமட�, 

Eதபாணிகைள உதவி, அ"ெபா
 

இ��திய4 ம	டலா4, 

மைறேயா� ெச�பிய தி�ஞான-கைல 

வட$� பல $� அக�ேத இைச 

ெதாிமடமாத� நடன விேநாத பரத�4ட" 

இல-கண% உைர�4, ேலாக�திைசயா� 

��தமி0 ெதளிய� ெதாி;ேத, ெபா�2 

திரளாக� த;தி
 தியாக- க��கி� – 

எ"� ேசாழக" வ�ண% C�வ4 ேநா-.க. 

 

இ�தைகய ெகாைடவ2ள�க2 Tர�திF% சிற;4 விள7கிய ெச�திையD% இG 

வ�ண7க2 வாயிலாக அறியலா%. Tர�% ஈர�% ஒ�ேசர அைம;த இGவ2ள�க2 

தி�மா:" அவதாரமாகேவ ேபா+ற�ப
கி"றன� 

 

பா:@% ெம"ெசா� .யி:@ ெம"ெமாழி� பாைவ ந�லா2 

ேம:@7காம5 சர;ைத-. ேமவட ேவ7கட�4% 

பா:@% ேவைல ந
விF% பா%பிF% மாதிர�4% 

ேகா:@% க�
யி�வா� அழகாப2ளி ெகா�டவேன – 

எ"ற ெச�டல7கார� வ�ண�பாடைல ேநா-.க. 

 

இGவ2ள�களி" Tர�ைத5 ச+�விள7க- கா�பா%. 

 

ெவ2ைள5ெச	1 த" Tர�தா� 

'ெத�	ட� ேதரா தாியல� காேடற�%, 
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கட�க2 ேமேலற�%, கணமைல மீேதற�%, 

ெபா�4 ெவ�பவ"' - என�%, 

 

ேசாழக" த" ஆ�ைமயா�, 

'அைலDட" ஆ�கட�ேபால ெவ.பைட C	1, 

இ1ெயா�த .ர�#	1 வ�4	ட 

அரச� திரளாக- .திைரேமேல 

க	1னசிைலவா2 ப	டய% யாைன-ேகாடற, 

ந
�ட� மா�8கிழிபட, Jைள சிதறி� 

தைல த1ய, ஒ�ர�தமாாி நதிேயாட-, 

க3.க2 ஆட- ெகா1 நட%ஆட 

பிணமாட- களிக2 சில�பலவாட, 

வயிரவி ஆட, அலைக� திர2களி�ப, 

மாப�திரகாளி திாிWல�4ட" நடமாட�, 

தசரத ராம+ கிைணயாக� ேபா�தனி� 

ெவ"� மானிடவ� பணிய மீ2ேவா"' - என�%, 

 

இராமநாத#வாமி வ�ண�தி� Cற�ப
% இர.நாத" 

'ம�த� 4F-க� மரா	ட� சி7கள� 

நி�த�க2 ஒ	1ய� க� நட� ெகா7கண� 

வ
க� .டகெரா
 ெந1ய 

ம.ட�1, அ�	 பதDகள 

ராசேகசாி எ3ப4 ல	ச 

Tர� ம�1ய 8ைக இலகிய 

பிரைமயா� மய7கி, அைடயல� 

ெகா1மதி� இ1பட, நடவிய 

திாி சக�ைதD% அழி ஆைணயா� 

ஒ�வனாக Tர ல-.மி 

உதவி த7கிய ர..லபதி – 

என�% ேபா+ற� ப
தைல ேநா-.க. 
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இனி, க	.1ய�களாகிய ச-தி உபாசக�க2 ஊ@% க2B% உக;4 அவ+ைற� 

ப-.வ% ெச�D% �ைறப+றி� பலவாக- C5ச:	
� ேப#% ெச�திக2 இர�
 

வ�ண7களி� இட%ெப+�2ளன. அவ+�2 ஒ�சில ேநா-.ேவா%. 

 

ச;திரமதி வ�ண�தி� 

அ;தண�, �#�ைடய�, காைலயி� �3-காடா 

Pதக�க2, க3-காணி ெமா	ைடய�க2, ெகா�ட 

விரத% பிைழD�% கதிெப�% பிைழயினி�, 

களி�பி� ந1�ேத, �ழ-கிவி
 யாமி
 

Pைச எளிேத' ---ெகா7கணைர- கைள.வ%, 

ெகா3�பா
 அவி�தைத எம-கீர� #	
ைவ, 

.ற7கதி� ந��ெச� சைதஎ F%ப4 

தவிர உம-ேக, தைல-கறி உம-ேக, 

க	பாைனேய ஊறிய சா1 தைனேய 

ெக�1களி� ெமா�
 ெகா
; நிர%பம4ைவ�8ாி; 

�-க� அறவாி� Eப% இ	
ைவ; 

கரண ம+றேதா� சிவ�தியான% ��தி த�ேம' 

எ"� C�% க	.1ய� C+�%, ெசா-கநாத #வாமி வ�ண�தி�, க	.1ய� C�%, 

 

'ப�திர காளிைய மி-கPசைன ெச� 

மைனைய ெம3கி
; கத: தைன ந
; 

ம�த யாைன �க�த� பரவைல; 

அாிசி ந�லவ� இைலயி ேலயி
; 

திரள �4பைட கறிய �4பைட; 

கறிக2 ெபாறிய�க2 ச
தியி�, சைம; 

.�வி ெபாாி; கய� க3வி அவி; 

ெகா-. நாF வித�திேல ெபாாி; 

.	1 எ3 4வ	1ேய பைட; 

மகிைம Dளஎ: அதைன உாி; ெபாாி: 

ெகா3� பி�லாத உவ	
 மீைன 
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எ
�4 Tசி- .ள�தி ேலஎறி; 

.
ைவ தனி� ம4 ஒ�வ� Lக�வ�; 

திமில .மில�% இ
வ�. பி"8 

.தி�ப�, ஓ1 இைள�ப� T0வ�; 

.�-க2 மா�க2 ெசவி	1 ேலய1; 

உ�சி உ2ளகறி பதன%, ெவ.மண%, 

இ�1 மகெனா� தி�ட", அவனிF% 

இைளய பய� வF�தி�ட", ம4ெவனி� 

எ5சி� வா�வ�, #+�% ஓ
வ�' 

�த:ய C+�% ��கிய நைக விைள�பனவா%. 

 

பர�ைத ெயா��திைய- C1� ேபாி"ப மைட;த தைலவ" தா" ெப+ற இ"ப% 

நிைன-.;ெதா�% #ைவ த�வதாக- C�% பாட� சில ேநா-.வா%. 

 

'ெகா�4 லா� .வைளய; தாாினா" 

.ாிசிலா" 83கா5சி த;த�2 

ந+�லா� கமைல நராதிப" 

நளினமா� த�ைச நாயக" ெவ+பனா� 

��4 மா1- கரதா டன7கேள 

�ழ7க- .%ப�ைல யாைன- ேகா
க2 

ைத�4 மா�பி� அ3;த அவ� ெச�த 

சரச% எ�ப1� தானா" மற�பேத' 

'கனக" ேம�ைவ ேந�க� ணாகர" 

கமைலவா0 83கா5சி #தாகர" 

சகல க�வி அறிD% தயாபர" 

த�ைச நாயக" மா�வைர� ைதயலா� 

நக% அ3;த அைண�4�� தா1ய 

நய�தி ேல,சல ராசி-க� ட7ஙேன 

#க ெமன-. ம	ேடா உன-கிைலேயா 

ெசா�லடா எ"ற ெசா�மற வாதேத' - �த:யன. 

 

தைலவி வ�1ைன� தைலவனிட% E4வி
% பாடைல ேநா-.ேவா% , 
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ேசவினி� ஏ�%பிரா" சைட� தி7கB% ெத"றF;த� 

மாவினி� C�% .யிF% .ழF% வ��தெவ"ைன 

நாவினி� ெசா�F% வைச-.% ேந�;ேதென"� நா�மல��P7 

காவினி� வ�1ன7கா2 ெசா�F% ெச�டல7கார @-ேக 

எ"ற இ�பாட:� தைலவி, தா" தி7க2, ெத"ற�, .யி�, .ழ�, அ"ைன 

க
�ெசா� எ"பனவ+றா� வ�;4% நிைலைய� தைலவ@-.� Eத@�பி 

அறிவி-க �ய"றைம #	ட�ப	
2ள4. 

 

ம-க2 ெப�%பாF% 8லவ�-.� ெபா�2 ெகா
-க- C#வ�, ஆனா� 

ேவைசய�-ேக த% ெபா�ைள வாாி வழ7.வ� எ"ற ெச�திைய, 

 

ெதா
-கி- ெகா�
 மிதிய1ேம� நட�பா�க2, 

தமிழ�- க�ள� 4ணி;தா� ைகைய 

ந
-கி- ெகா�
 ெகா
�பா�க2; ேவசிய�-ேக 

ெகா
-கேவ ைவ�பா� க�_� - எ"ற பாட+ப.தி #	
கிற4. 

 

'ெச�வ�4� பயேன ஈத�' எ"றி�-.% வ2ள�க2 நா	1� சிலேர. இல� கா�த 

கிளிேபால� ெபா�ைள� பா��4-ெகா�ேட. அதைன Lக�;4 8க0ெபறாம�, 

இற�பா� பல� எ"� C�% கவிஞ�, ச;தன% Pசி5 ெச"ற கயவ" ஒ�வ" பி" 

கவிஞ" ஒ�வ" ெச�ல, 'எ" ச;தன மண�ைத- களவாடேவ எ" பி" வ;தா�; 

அத+காக உ"ைன த�1-க�ேபாகிேற"; த�டைன ேவ�டா எ"றா� எ"ைன- 

.%பி	
 ம"னி�8-ேக	
 ஓ1�ேபா;' எ"� கவிஞனிட% அவ" Cறினா"; 

அ�தைகேயாேர நா	1� பல�' எ"� C�கிறா�. 

 

'கலைவேயா மணி�8ய�தா" ெச�டல7கார 

      ைன�ேபா� க+ேறா�- கீயா� 

இலைலேய கிளிகா�த ப1யி�-க 

      ைவ�பவ�-. இைசD�டாேமா 

கலைவேய� ைகTச5 ெச�ச;தன� 

      P5ெச"� சா�வ ெத"பி" 

.லைவேய எைன-ேகாற� நீ என- 
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      .%பிெட@% வ%ப�.ண% C�7காேல' 

எ"ப4 அ�பாட�, 

 

கவிஞ� த% வ2ளலாகிய ெச�டல7கார@-. ம"மதைனD% ச;திரைனD% 

உவைமCற வி�%8கிறா�, ஆனா� ம"மத@-ேகா உ�வமி�ைல வ2ளF-ேகா 

அழகிய வ1வ��
. ச;திர" பைகயாகிய Wாிய@-.� 8ற7கா	1 ஓ
பவ" 

ஆனா� வ2ளேலா 8ற7கா	
தைல- கனவிF% நிைனயா", ஆத:" வ2ளF-. 

இவ�கைள உவமி�ப4 யா7கன% எ"� திைக-கிறா�. 

'பாமன�-.� த�7.ாிசி� ெச�டல7கா 

      ர�ெப�மா2 ப#;4 ழா��P; 

தாம@-. நிக�தியாக� ப"பால+. 

      நிகெரவைர5 சா+� ேவா%கா� 

காம@-. நிகெர"றா� காம@-ேக 

      அ�வேதக%; க�தா நி"ற 

ேசாம@-. நிகெர"றா� இனம�லா� 

      8ற7ெகா
-க� 4ணி;தி டாேன ' - எ"ப4 அ�பாட�. 

 

அ%மாைன எ"ப4 மகளி� பா1யா
% ஒ� விைளயா	
. அ7ஙன% அ%மாைன 

ஆ
பவ�2 ஒ��தி ெச�டல7கார" க+பகமர�ைத ஒ�பவ" எ"� C�கிறா2. 

க+பகமரேமா ேவ�1யவ�-. ேவ�1யைத- ெகா
�ப4. எ�லாவ+ைறD% 

பிற�-. வாாி வழ7கிவி	ட ெபாிேயாைனேய தியாகி எ"� C�வ�. 

ெச�டல7காரைன� தியாகி எ"� அைழ-கி"றன�. க+பகமர% ேபால 

வாாிவழ7.% அவைன� 'தியாகி' எ"ற ெபயரா� அைழ�ப4 ெபா�;4ேமா எ"� 

வினவினா2 அ
�தவ2. எ�லாவ+ைறD% தியாக% ெச�4 வி	டவ" எ"ற க��தி� 

அ�ெபய� ஏ+படவி�ைல. தியாக�ப" மக" ஆத:" தியாகி என 

வழ7க�ப
கிறா" எ"றா2 �தலாமவ2. 

 

'இ;த உலகினி� ெச�டல7கார" 

#;தர�ேச� ஐ;த�வா�� ேதா"றின" கா� அ%மாைன 

#;தர�ேச� ஐ;த�வா�� ேதா"றினென"� :வைன5 

ெச;தமிேழா� தியாகி என5 ெச�8வேரா அ%மாைன 

தியாக" மகென"றா� ெச�பாேரா அ%மாைன '-- எ"ப4 அ�பாட�. 
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தி�மா:" தி�வவதாரமான ெச�டல7காரனிட% ஈ
ப	ட ெப�ெணா��தி அவ" 

நிைனவி� மய7கி- கிட-கி�2. ேதாழி - �"8 அ1யவளான திெரௗபதி-.5 ேசைல 

வள�மா� அ�2 ெச�4 கா�த ெப�மா" இ"� இGவ1யவB-. மாைல 

(மய-க�ைத) வள��4� 4ய� ெச�வ4 எ"ேனா என விய-கிறா2. 

 

‘ேவைலதனி� 4யி� மற;ேத இராைசயி�வா0 

ேகாபால"ெம�� தாளாள" பரமசீல" 

அ"ன;த� தியாக" ெச�டல7கார" 

தன4 ெச�ைக பாாீ�, 

பாைலம"@% கனிைய அ�;தா4 

இர7.ேவா�- கிர7கா" பாிேவா
 

ேசைல�ன% வள��த4ேபா� இவ2மாைல 

இ"ன% இ"ன% வள�-கி"றாேன! -- எ"ற பாடைல ேநா-.க. 

 

ெப�களி" 4ைட வாைழ�த�1ைனD% இைட சி7க�திைனD%, �ைல 

யாைன-ேகா	1ைனD%, தைலமயி� கவாியிைனD%, பிடாி க;திைனD%, �க% 

தாமைரையD%, க� க�விைளயிைனD%, J-கான4 .மிழ%PைவD% ஒ�பன 

எ"ப4 ெகா�
 தைலவ" தா" க�ட ந7ைக ந�லாைள அ+8தமாக 

உ�வகி-கிறா". இர�
 வாைழ மர7களி" ேம� ஒ� சி7க%, அத"ேம� இர�
 

யாைனக2, �4கி" ேம� கவாிமா", அத"ேம� க	
�தறி, அதி� ஒ�மல�;த 

தாமைர அதனிைடேய க�விைள, அ-க�விைள .மிழ% Pவி" ேம� உலா�% நிைல 

இவ+ைற� தைலவியிட% தா" க�டானாகக 

.றி�பி
கிறா". 

 

'ெச�டல7கார Pபதி தமி0.லாவி வள� 

கனகமா� வைரயி� ராமா 

சிேவத இ�வாைழ மீதிெலா� சி7க%நி"ற 

தி@சி" ேம�ம�த வாரண% 

இர�
 நி"ற4 சீ��திற"எ"? �4கி" ேம� 

Tசிேயகவாி தானணி;த ெதா�க;4 

க;தினி" மல�;தேதா� ெம�:த0- கமல% 

உ+பல% ஒ� .மிழி" மீ4 உலா%பாிசி�;தேத' - 

எ"ப4 அ�பாட+ப.தி. 
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தா" மிக அ�ைமயாக வள��தமக2 தன-.-.றி�பா� Cட உண��தாம�, 

அயலா" ஒ�வனிட% ெதாட�8 ெகா�
 அவ" ந	ேப ெபாிெத"� அவ@டேன 

பாைல நில�தி� உட"ேபா-.� ேபாயினைத அறி;த ெசவி:�தா� த" மகBைடய 

ெம"ைம�த"ைமையD%, பாைல நில�தி@ைடய க
ைமையD%, த"ன;தனிேய 

கவனி�பா� அ+ற நிைலயி� இ�-க-C1ய நிைலையD% நிைன�4� 

8ல%பினாளாக அைம;42ள பாட+ப.தி ெந�சிைன உ�-.வதா.%. 

 

நாகாிக� ெப�மா2 நரவா கன�ெப�மா" 

நயினா� அளி�த .மார" ந+.ணசீல" 

��தமி0 T� ராகவ"ஆ2 வைரேம� 

ேவத" விதி�த4ேவா தைலேம� எ3�தி4ேவா 

விைனேய" ஒ��தித" மா4க+Pர 

Eளி ெம�ைத ெபாறாத சீற1 

பாைல தனி+ெசFேமா பாேல ெகாதி�ெத3ேம 

விடா�ெகா
 பாகித05 ெசGவா� க�.ேம 

ேவன� பற�பைத நீெரனேவ திைக�தி
ேம 

க
ேவனி� ெவ�8% இலாதி�-க �%நிழ� 

ச+றிைலேய தி�மல�5 ேசாைலகB% #+றிைலேய 

#ைனயாட ெவ+பிைலேய #ைனயா1 வி	ெடதி� 

C
 த+ெகா� ேதா
ம+ றிைலேய 

ஓதி �1�பவரா� ம4மாைல #+�வரா� 

அ�Eற� ப5சிள நீ�ெகா
� திதமான 

ச�-கைர ேயாடளவிய பான% அளி�பவரா� 

பனிநீ� ெதளி�பவரா� ப"னீ� ெதளி�த 

சவா4 ெமா��த ப_ர% அ�8வரா� 

உலாவிய ஊச:� ைவ�பவரா� இ�தா2 

பி1�பவரா� இ�தா2 பி1�திதமாக 

நி�திைரதா" வ��4வ ராெர" மாதிைன 

ஒ�நாB% வி	டகலா5 ெசா+கிளி 

ஓலமி	 ட3ேத தயா�ள தாைய 

நிைன;தனேளா தமெரா 
ைர�தனேளா இவ2 தா" 

நிைன;தறியாத 8�தியிதா� சைம�தாேரா 

�"னாளினி� ஊழி விதி�ப1 ேயாஒ� 

மாத�- கிய�ேபா அயலா" ஒ��த" 

உபாய மி	ெடா� ேபைதைக- ெகா
ேபானா" - 
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எ"ற ப.தி கா�க.  இGவ�ண7களி� நடனமாத�த% ஏ�% எழிF% இயF% 

ெசயF% அ�B% ம�B% பலவாக விள-க�ப	
2ளன. அைவ அGவGவிட7களி� 

ேநா-கி மகிழ+பால வாத:" இ%�க�ைரயக�4 அைவ .றி-க�ெபறவி�ைல. 

 

இ�தைகய வ�ண�திர	
 எ"ற ெதா.�8 $:ைன அ5சி
வதா�, சில 

$+றா�
களி" �" தமி0ம-களி" உ2ள�ைத- கவ�;த இ�பாட�கைள 

ேநா-.த� ேவ�
% எ"� எ�ண��% தமிழ"ப�-. இ4 நல வி�;தா.% எ"� 

த�ைச சர#வதி மகா:" இ;நா2 ெகௗரவ- காாியதாிசி தி�வாள� 

க;தசாமி�பி2ைளயவ�க2 க�தினாராக, அவ�த% அ"8 ஆைணைய5 சிரேமற 

ெகா�
 எ" சி+றறிவி+ ெக	1ய வைகயி� இ;$ைல� பதி�பி-.% 

கட�பா	1ேன". 

 

.+ற7 கைள;4 .ைறெப�4 வாசி�த� 

க+றறி;த மா;த� கட". 

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

வ�ண�திர	
 வ�ண�திர	
 வ�ண�திர	
 வ�ண�திர	
 ----    ெபா�ளட�க(ெபா�ளட�க(ெபா�ளட�க(ெபா�ளட�க(    

1. �க�ைர …  14. Tர�ப நாய-க" வ�ண% 

2. சைடய�ப" வ�ண% 15. aர7கநாத� வ�ண% 

3. ேவ7கேட#வர" வ�ண% 16. தி��ெப�;4ைறயா" வ�ண  

4. ெவ2ைள5 ெச	1யா� வ�ண% 17. சித%பேர#வர� வ�ண% 

5. வி	டலராய5 ேசாழக" வ�ண% 18. இர. நாத நாய-க" வ�ண% 

6. இராம நாத#வாமி வ�ண% 19. ெசா-க நாத#வாமி வ�ண% 

7. இராம:7க#வாமி வ�ண% 20. வராக-கிாி5 சி"ைனய" வ�ண% 

8. Wளாமணி வ�ண% 21. Tரராகவ �த:யா� வ�ண% 

9. ெந�ைல நாத� வ�ண% 22. த�ைச நாயக" வ�ண% 

10. ெச%ைப இைளயா" வ�ண% 23. ெச�டல7கார" வ�ண% 

11. ச;திரமதி வ�ண% 24. 8ராண வரலா+� விள-க% 

12. .மாரசா%8வ" வ�ண% 25. அ��ெசா+ ெபா�2 

13. தியாகராச� வ�ண%  

---------------------------------------------- 
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ேவ�
ேகா)ேவ�
ேகா)ேவ�
ேகா)ேவ�
ேகா)    

 

க�ைணD2ள7ெகா�ட ந% �"ேனா�க2 அாிய ெபாிய இல-கிய7கைளD%, 

பிறவ+ைறD% பைன ஓைலகளி� எ3தி5 #வ1களாக நம-.� த;தன�. அைவ 

ப�ேவ� இட7களி� �ட7கி உ2ளன. #வ1க2 ப3தைடவத+.�" சர#வதி 

மகாF-. அ"பளி�பாக- ெகா
�4தவினா�, அைவ ம-கB-.� பய"ப
%. 

மகாF-.- ெகா
�பத" Jல%, #வ1 த;தவ�கB%, #வ1 எ3திேயா�% 

அழியா�8கைழ, ெப�ைமசா� சர#வதி மகா� உ2ளள�% ெப�வ�. அைவ 

பதி�பாகி வ�மாயி" #வ1 த;தா� ெபய� இட% ெப�வேதா
, அ�பதி�பி� ஐ;4 

பிரதிகB% ெப�வ�. 

எனேவ, நா% ெப+ற ேப� ெப�க இGைவயக% எ"ற எ�ண�ைடய 

ந+ப�பாள�க2 த%மிட�2ள #வ1கைள5 சர#வதி மகாF-.� த;4தவ 

ேவ�
கிேற". 

 

 மாவ	ட ஆ	சி�தைலவ� ம+�%  

 இய-.ந�, சர#வதி மகா� $லக%. 

த�சா�� , சர#வதி மகா� $லக%. 

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

1. 1. 1. 1. சைடய�ப$ வ�ண(சைடய�ப$ வ�ண(சைடய�ப$ வ�ண(சைடய�ப$ வ�ண(....    

ெத�வப�திெத�வப�திெத�வப�திெத�வப�தி    

 

நீ
வி+ க�%8 மாரைன- க1;4 

மானிட� பிரப�ச மாையைய� 4ற;த 

கார ண�திெனா
 நி�தசிவ ப-தித� 

த+பர வU4ைவ மன�தி :��தி 

ேயாகசாதைன-கிைச;4% ஆசன� தி�;4% 

தா"வ3�4% அ"ப� பால�2 8ாி;4 

ம"ப�தி ெப�மா� ச�4வ% அளி�த 

சிவ#�த சமய�ைத நிைலயி	ட ேதவ" 

நீாினி� ெகா3;4 ேசாதிெம�- ெகா3;4 

Tழியி+ ெபா:;4 வா0சிவ- ெகா3�தி" 

இ�ப�ம சரண�ைத இதய�தி� இ��திெயா� 

ெபா+.ைட நீழ+கீ0 உலக�ைத ஆB% 
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ெகாைட� திற(ெகாைட� திற(ெகாைட� திற(ெகாைட� திற(    

 

வ2ள� பாாி #ரவி�கி� ேபாலேவ 

நீரைல� தர7க வாாியி� 4ைள;4 

பாகைர� 4ற;4 ேவOைவ� பிள;4 

விகடகட ம�தக- காிைய� 8லவ�-. 

வாிைச�பட அளி-.% உலக� தியாகி 

யாெதா��த� ந%பி ேனாைர ைவ�தி�;4 

ஆதாி�4 வ;தவா� ெச�8% எ"� 

மி1ைய� ெபா1ப
�தி அதிக- ெகாைடெகா
�த 

மனித� தனமி.;த ரண #�தTர" 

தி�-.ட;ைத மாய �-.% இ;4 

நாத�-.% ம7ைக பாக�-. ெம"ேற 

கிரம� ப1�திற% நட�4ெமா� சி	ட" 

நைக�ப
% உF�த� மன�தி+ ேகாடாி 

கவி யா4ர% Tடவ� நாதமா� 

 

ேவளா� �ல' சிற��ேவளா� �ல' சிற��ேவளா� �ல' சிற��ேவளா� �ல' சிற��    

 

கா
 த�பிவ;த பாவி ெச	1த" பி" 

நீ: C1வ;4 மா�பிைன� பிள;தி	ட 

பழிைய- க3�த+. எ3ப4 உ�தம� 

ெந��பினி� �3கிேய இைசப ைட�4% 

ஒ�ப�4 மாதமான க��ப ச7ைகமா4 

கள7க% பறி�4� பா�ெகாதி� ெத3;த 

ேசாறிட� 4ணி;4% ெந+ெபற விைத�த 

�ைளயி+ சிலதிர	1 அ�தி	 
பசாி�4% 

சாி;4வள� 8+றிேல ைககாண ைவ-க 

வ�ச வாெளயி+� ந�# சீறிெய3 

சிற;த காளயா ச��ப% இ;த 

ைவயக�ைத வி�ெப+ற ர�நமணி ைக-.ளிட 

�+��ைர ெப+ற மரபி+ பிரகாசேன! 

எ�ல Pப" அ�ளிய .மரேவ2! 

 

�ழ+ைத,� வள$�ழ+ைத,� வள$�ழ+ைத,� வள$�ழ+ைத,� வள$    
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காவிம	 டல�;த கா�வழி- .ர%பி" 

வரவியி" பர;த ேகணியி� கணமாத� 

ஓதியி� மீதகி� .ைட. ள�தி" 

வழியி� சி�# ைன-.2 வய:� 

கய�க2 .தி�4 �றிப
 நாளி 

ேகர- .�%ைப பாைனயி� தைத;த 

தாைழயி� #க;த வாைழயி� க�%பி� 

உைடப	ட 8ன:	ட கைடத�தி மைடத�தி 

அய�த�தி உய�த�4% காாிய- .ள;ைத 

ஊாினி� த7கி நீாிF+ பல7க2 

ேவ�ப�தி வ�
#+� ெதாைடெப+ற தட ெவ+பி" 

இட�+ற ெகாைடக+ற சைடய�ப Pப" 

 

மடவா� சிற��மடவா� சிற��மடவா� சிற��மடவா� சிற��    

 

எ�ைல ேம� கிாியி�மட மாதரா� 

ஆடக- ெகா
7ைக ேமைடயி� .ளி�;த 

சாளர� பளி7. வாசைல� திற;4 

நிலவி� பளபள�த ெம�ைதயி� இ��திெயா3கி 

83. ெமா��த களப5 சவா4 

Pசி ெம�8ைன;4 ேபா4ெம� திமி�;4 

ேவ�ம�- ெகா3;4 P�1� தி�;த 

ேவைள ெவ+றிைல களி�பிள� க+Pர% 

விளி�4 �ைறயி+ #�2க 1�4% 

ம4ாி�த பாகி" ஆைலயி+ க�%8 

ேகாதற5 ெசாாி;த சாெறன 

சிவ;த ேதெனன- .ழ%பி" உமி0 

ச�-கைர ப3�த பலவி+ #ைளெயன5 

ெசGவித0�ப1 ரசி-.% அ�த�தி" ஊற� 

ெம�வி டா�ெகட �ைற�ைற ேச�திேய 

 

கரண விேசட(கரண விேசட(கரண விேசட(கரண விேசட(    

 

ஆ�ப� திர�
 மாைட ெப+ற 

ச;திரகைல உதவி யி	ட ெச%ெபா" 
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ஆைடைய- கைள;4 த3வ- 

கலக ல�தமணி வ5சிரமைட ைகவைள 

�	ட ஒ1ப	
 ெநாிபட Tழ 

ஓதி ம�4ட" 8றாமயி� #�%8 

காைட- .-.ட7க ெளா
8	 .ல7க2 

வைரயி" .ரேலா ெட	
வைக உ	.ா� 

ெதானி�ப மிட�ட" Wழ ெல3�ப 

இைடஅ+ப ேரைக யாெமன� 8ண�;தஓ 

வகா;த ெத"றி
 தாளிைண5 சில%8 

ேகாெவன� 8ல%ப உயி� ெசா�-கவழி 

ெப+ற ெதனேவ இ5சக% உைர�ப 

ஒ�வா-ெகா
 ��திதர ஒ�பிலாத 

ெத�வ ேலாகெமன உ�.T� உ7க2 

ஊச:	ட ெகா�ைட ேமெலழ5 சாி;4 

மா�க�ைத ம�#ேபா� மைற�த ெத"� 

க
ைம-. அைரெநா1- .2அ% மயிைர� 

தனிெயா 4-கி ஒ�ைக- .ழ� 

�1;த நவசி�ர ]ைல யாவ�-. 

இய%8 ேவா%என- கைர;4 

Wைறப	ட ெக�# மாற ைல�ப 

வி�#�க வ	ட�% அ��4 

வடெவ+ ைபD%த	1 யி�.�4 

�ைலைத�4 �4.- .ேளற 

ஓைல ெகா�பணி;த காதிைன நய;4 

ஆவி வி	ட ம�ட]கைர� பிண7. 

நயன-கைட சிவ�ப ெவ.ப+ .றிஅ3;த 

மழைலக2 .த	1 ெமாழித	
 மாற 

ெவ2ள வாாிவய� அைலயி� J0கிேய 

ஊற:� சிற;த நீெரன 

ெபாதி;த தாென� த4%8 

மான1- .ள%பி" அ�த- கட� 

.தி�த திவைல� 4ளி ெதறி�ப 

ஒ�வ�-. ஒ�வ� சி�த% இத�+ற 

ேபாக மாெமன� திர�ட மா�8% 

ேமாக� த3;4 பா�ைவ சா+ற அ7. 

கரண�+� மறி;த அவச7 கைள�த 

கைளைய� ெதளிய வி	
 நிைனவற� 
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4யி� விழி�4 மிதிப	 
லா�% 

ஓதிைய- கர7களா� �1�த வி0;த 

ேசைல #+றி ம�சன ேமைடவி	 1ற7கி 

ெவளி�+ற மOகி� த"�ைல ெவ+பி" 

அணிெயா-க நகமி	ட .றிைத�த ெதனெவ	கி 

நாண இGவிகார% அமளிமற வாதேத. 

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

2222. . . . ேவ-கேட.வர� வ�ண(ேவ-கேட.வர� வ�ண(ேவ-கேட.வர� வ�ண(ேவ-கேட.வர� வ�ண(    

தி�மா/ சிற��தி�மா/ சிற��தி�மா/ சிற��தி�மா/ சிற��    

 

ெச-கிண தா7கிண ெச.ெச;தாி ெயனஒ� 

பா;தளி"ேம� நட%8ாி பாத ச-கிர 

பாணி பணா�1 நாக ெம�ைத 

மீதி� உற7. மாதவ� ப#நிைர 

சா�;4 பிேனெதாட�; தி
�சி ெகா�ட 

ேவOஓ4 கி"றவ� நா"�க� 

பிரமா �டேன �ைள�த தாமைர 

நாபி வ	டமீ தலம;த காரண� 

நாரண� #.மார� #;தர� �ரஹாி 

பா�டவ� E4 ெச"றவ� ெகா1ேய� 

பறைவய� பாெசாளி Tசி விள7கி
 

க��4வ மாமணி த7. மா�பின� 

ேகாபா ல�அ1 பர� ெந1யமா� 

 

அரச$ தி�மா/ அவதார( எ$ப2அரச$ தி�மா/ அவதார( எ$ப2அரச$ தி�மா/ அவதார( எ$ப2அரச$ தி�மா/ அவதார( எ$ப2    

 

திர2பாி P�ெடா� ேகா1 �"ெசல 

மதகாி பா7கினி� ஆயி ர�ெசல 

$� ல	ச பாதசன% ஏக 

வான% ம	
% Eளி எ3%ப 

யாைனக2 பிட�மிைச ஓ7. டமார 

ப;திக2 அ1மிைச ஓ7கி அ�ட 

கடாக% ம	
% ஓைச கலாவ 

ம�த ளாதிக2 ேமளா திDட" 

C1 �ழ7க ஒளிதிக0 வதன 

தாமைர மல�மக2 தா�டவ மாட 
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இ7கிவ" ஆதி வி	
O ேவாெவன 

ேலாக ர	சக" நா
வா வன�தி" 

ெகா1தைன- ெகா�ட ம�ட லாதிப" 

ேமேலா� க2கவி பழ.� ெசவியினா" 

 

அ�தாணி' சிற��அ�தாணி' சிற��அ�தாணி' சிற��அ�தாணி' சிற��    

 

வளமக த�சலா% ெச�வ ேதா�8ற% 

பிற�பி ற�சலா% ெச�வ ேதா�8ற% 

சீன� ஒ	1ய� ேசர� மராட� 

.5ச ராதியா� க��த� காணேவ 

ஒ��க% ெவ.�க மா7ெகாF ேவைள 

க�டவ� அவரவ� ேவ�
காாி ய7கைள 

வாச:+ பிரதானிக� அறிவி�ப ேதா�8ற% 

நாF தி-.ேம ெவ.வி;ைத யானவ� 

மணி�1 ேவ;த� .ழா%ெந �7கிய 

சJக; த"னி� ப7கிைன மீறிய 

பாைளய- காரைர�தா" ஆைணயி" அட-கி 

 

ேவ-கேட.வர$ ெப�ைமேவ-கேட.வர$ ெப�ைமேவ-கேட.வர$ ெப�ைமேவ-கேட.வர$ ெப�ைம    

 

யாண�5 சி7க% ஆனவ" அவ�த% 

நிைலைம யழி-.� தைலைம யாள" 

மயி:ய� ெபாைறமி" னா� க;தி
 

மி�கமத% சா�;ேத அளா� தி�8ய" 

ெப�நிதிய மா�அள கா8ாி-.2 ேம� 

.ேபர@-. ேமF% மி.;த வா0வின" 

அதிசய மா�ச4� ேவத% வ;த 

பிர81க மான ெப�மாைள ய"4ைண 

பிராண வU4 வான சேகாதர� 

பிரதாப" ேகார உ-கிர மதவ:C� 

பிரச�ட ராகவ" வளவய� W0;த 

ெத"மாைற வ;த�2 தி�ேவ7கட நாைதய"த� 

சீ�ெப+ றினமாய ேயாக8�ர னானவ" 

ராஜலc மீகர" ேவ7கேட #வர" 

மகேம� நிைல.ல�% அதிபதி யி"ேம� 



48 

 

 

தைலவியி$ மன நிைல4( க�பைன4(தைலவியி$ மன நிைல4( க�பைன4(தைலவியி$ மன நிைல4( க�பைன4(தைலவியி$ மன நிைல4( க�பைன4(    

 

�கமதி கா�கி@ேம 

எ3%பசிய4 தீ�;தி
ேம 

Lட7கிைடேயா ந�லாகேமா 

�ைலேயா ரவி-ைகேயா 

�கேமா கைட-கேணா 

#கெம" ெசா�ேவ"தா" 

ர�னமணி யிைழ�த கா;தியிS 1ல7கிய 

நவமணி ஊ�ச:ேல யி�;தவ� 

Eளி ெம�ைத ேமலவ� நானளி-.% 

ேமாகன ம1யிேல பிரமி�த வர1 

மய7. ேதமன% �4கிைட P7.ழ� 

ேசார வ;4ேம� ஒ�வர4 எ"னிைட5 

சா�;4 ெகா2வா� 

 

தைலவியி$ ெசய/களாக� தைலவ$ 56வனதைலவியி$ ெசய/களாக� தைலவ$ 56வனதைலவியி$ ெசய/களாக� தைலவ$ 56வனதைலவியி$ ெசய/களாக� தைலவ$ 56வன    

 

ெச%ெபானி" ேமாதிர- ைகயா� 

�ைலேம� அைண�ப2 காெலா
 கா� 

பிைண�ப2 ேசைல .ைல;4 ேபாமவ2 

ேதS�% அ�த மிைச- .�தேம 

�ைனDகி� பாய விய;4 சாீர% 

எ7கO% ெவ.8ள கா7கித மாமவ2 

ெகா;தள ஓைலயி	ட காதினி� நாைவயி	
 

அ@பவ �ைற�ேபா2 தி��பா�ைவ யி	ேட 

எ" ஆவிைய உ�ப2 மீள�% 

ம1மிைச T0�4- ெகா2வா2 

மகி0;தி
 சாதைனகளா� ேவைளஎன மய-கினா� 

T
ேபா என5#%மா சி�ச�ைட யா.வ2 

�3தி F%நர ணாB% உ%மிடேம 

.1ேபான எ"ற" இதய% ேமலா% 

பலநா ளறி;4ைமேய க��திேல ெகா�ட 

எ"ைனஏ" கவடாக நிைன-கிறீ� உ%ைமேய 

எ�ணி வ;த எ"ைன மய-.த� 
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ெகா�ச ேம@% இனிவர யா4 

 

இ$ப' சிற��இ$ப' சிற��இ$ப' சிற��இ$ப' சிற��    

 

8லவியிைட- கலவிேய 

#கநிைல ேதா"�மா� களிதர னாக5 

ெச�த ேபா4 ட%8சி ] ெரன- 

ைகேயாைச பளீாி5ைச ேபால5 ெச�4 

ேத"#ைவ ேபால இர7கிய .ர:
 

நா .ழறேவ .ர�கB% 

Cஎ னேவா .ர ல4கீ எனேவா 

.ர�த
 மாற- .ர�வி;ைத யான4 

41யிைட ேத%பிய ேதா. F7கிய 

�ைலஇ� மா;த4ேவா 

கனக� தி�வா� �க�திேல .�ேவ� 

ேதா"றி வழிவேதா 

இ�க� ெகாளாதெப� 

வாேர� 8னக�ைல இள�ேமா 

4ைடயி லணி;த மணிவைள 

ெகா�
 க1ெயன� இ7கிதேமா 

ேமாகன� ெப�ேண இைடதனி 

எனேவ யா"எ" ெசா�ேவ" இனி 

வி
வி
 T�பழி ேயா�வ �;திள" 

இ�க� ேதா�;4 தட% நிமி�; த7கேன 

எ3�பினீ� இ7ஙேன அ3;4வ ளாேம 

மி.;த பாெலன ேவநய; 4இனிய 

#கவைகக ெள�லா% T�ேம 

8ற7ெகா
 திைணக ெள�லா% T�ேம 

மய7கிய ஏகசி�தமா� இ�ேப� கB-.ேம 

சாிேபாக தி	டமாக அைம;த ]ைலக2 

Pேலாக% �34ேம விைல எ34ேம. 

------------------ 
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3. 3. 3. 3. ெவ)ைள' ெச	&யா� வ�ண(ெவ)ைள' ெச	&யா� வ�ண(ெவ)ைள' ெச	&யா� வ�ண(ெவ)ைள' ெச	&யா� வ�ண(    

 

  

 

தி�மா/ சிற��தி�மா/ சிற��தி�மா/ சிற��தி�மா/ சிற��    

 

ெவ+றிேச� ப4ம மல�-.2 ேவத@% 

உய��- கணா@ட" அமர�-. நாத@% 

ெந
வாேனா�% ெபா"வைரமீ ேதறி நி"�ேம 

மைறேவேற வ.�4% ேநச% உ"ன� 

த-க ேபாதி� ஒ�பி�லா தர�தி" 

வ�கி"ற அ�பேன கி�ைப அக�தேன 

அைலகடF- .2ேள விழி4யி� சீரான5 

ெச7கமல மாதரா� உற7.% பராபர� 

ேவ�
% ெபா34 4யில+ ெகா�4 

நீ
மி5 சமாதி அகல- கFழ" 

ேம�வ� பவ�ைவ யக�4- காரண� 

அ1யவ�- ெகளியவ� சீராக சிவ;த 

ேகாபால� ெம"ப4% பாதார வி;த% 

உடல% .வைள� 8	ப மாைலேயா 

மல�க2 சி;தி ம�விய ெசGேவ2 

மி-க தாகிய ர	சா திகெனன 

உல. 8க� ஓத� Eெந
 வ�ணேன 

 

ெவ)ைள' ெச	&யா� �ணநல$க)ெவ)ைள' ெச	&யா� �ணநல$க)ெவ)ைள' ெச	&யா� �ணநல$க)ெவ)ைள' ெச	&யா� �ணநல$க)    

 

ெம5# பாட�க2 ெசா�:ேய தா%ைவ.% 

8லைம ேயா�பாட� ெகா
பண மா
ஆைட 

ெச%ெபா" மாாி அ"ன% ெகா
�4 

வாாி இ5ைச உத�% நட-ைக யா"நில- 

க��ப%நீ 1யெச�வ" ஒ+ைற மா�வைர 

கட�வாெனா
 தி7க2 ரவிP மாறி@% 

ெபா�Dைரயா" ெபாிய ெச�வ�தி+ 

.ேபர" ெவ+8 மாேதா 
ைற8ய" 

எ	
 மாதிர�% வைள�தமா 8கழி" 

ந+.ண5 சயநிதி ேமலான 

ெம" 4ளவமா� ெபா"வல7ைக ம"னனா% 

மாெவ@% பிர8ட க�வி-.5 ெசா�ேசட" 
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ராச� பணி சி7கமி
 ெகா1ெகா2மா� 

க;தனா% எனேவ உலக� 42ேளா� 

பணிD% க�ைண� திவாகர னாவா" 

 

ெவ�றி' சிற��ெவ�றி' சிற��ெவ�றி' சிற��ெவ�றி' சிற��    

 

எதிாி	ட ேதா�தாி யல�கா ேடற�% 

கட�க� ேமேலற�% கணமைல மீேதற�% 

ெபா�4 வ�ல ச-கிர பாணி 

ைவ�த காணிெகா� ெட3ல	ச ேம�வணிக% 

நட�திேய ெப�பவ" நி+.%ேந� நிைறயின" 

மாபால� எ"�வள� Pபால� த%சைபயி� 

ஓ�வளைம ெகா�டவ� ெசா�ல� த-க 

பாாி-க5 #லா�ைல மகளி� காணா 

மட:� அ3�திேய விரகி� எ
-.% 

ம�வள% பி"@ள தீயாத வ�டதி�% 

மா�பணி எ"� வ�தியா ேக#ர" 

ெபாிய ெச�வ�தி+ பலகல-.% பிரதாப" 

வாாி சமணி ச7கநிதி அைனயேவ2 

 

கா8சியி$ சிற��கா8சியி$ சிற��கா8சியி$ சிற��கா8சியி$ சிற��    

 

க+ப காடவிைய நிக��த ேசாைலD% 

நைற ெகா	
 தாமைர மல�ெமா��த 

வாவிD% நிைறP வானெச37 க3நீ� 

ஓைடD% தரள% T�� ெம"கைழD% 

ெந�:யி" ெபா+கா�% வ	டநிழ� அளாவிய 

எ	
வா" உயா�% எ	
ேகா 8ர�% 

மதி�பிர கார�%ந� வாேனா� ெப�%பதிைய 

ேந�-.% எ"ேற உல.ேளா� நாB% 

வ;4ைரக2 ெச�ய� த-க தான 

க5சிநீ டளைக நக�-.2 வா0;த 

இ��15 ெச	1தா" உதவிய 8�திர" 

சத�கி� சீராம னி"ெசா� ெபறவா0 

ேசாம ன7க2 உலகா� Pப" 

ெவ+றி8ைன ெவ2ைள5 ெச	1ய ராய" 
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வா0ேசாபன கனக- ."�வைர பி"வா0 

 

மகளி� சிற��( காண விேசட (மகளி� சிற��( காண விேசட (மகளி� சிற��( காண விேசட (மகளி� சிற��( காண விேசட (    

 

த�ைதயா� ேகா: மைலயி+ ப1வ� 

ஆரமா� 8ைடயைர� ேபணா� மல�ைற 

�-கியமா னா�உைர நாட�% ந7ைக 

8விேம லான ெப�களி� உ�வா� 

விள7.% அரசி ச"னைல� த	1 

நீ
 சி�திர ேமைடயி" நிலவி 

சி�திர மாமணி ெசறிஉ� பாிைகயி� 

த�பற5 ேசர� தளவிய வாய 

நீ
 ப�சைணயி னாேல விள7.% 

தனிT டா.% அ%ெபா" மணிெவ2ளி- 

க	1� மீ4 த	பமா% ந�மல� 

ெம�ைதேம� அ�கி� இ��ப2 ஆ�83ைக 

இ"8ண இைற�ப" Pவணி.ழ� தாேன 

வைன;தி
வ" ஆ.�ெசா� ெசா�Fவ2 

பாேக அ�;தி
வ2 கலவி�ப+றி வாயி� 

ஓ�#�ைள ெம"� இனி4 த�.வ2 

ச	டமா� இனி4 ப
�ப2 ஓ��சி 

ம
�ப" கரண �ைறக2 பிைண�ப2 

வாயித0 ெகா	டா கரண ெவ"றி 

வ2ைள ேநர ேவெகா� 1
வ" 

C�வாய நக% பதிய ைமய�45சி 

மீ4 ைவ�ப2 வர�வைளக2 ஒ:-கேவ 

கரெமா
 க	1வா2 �ைலெகா
 .�4வா2 

மீபித0 மா�4 ெம"��சி தானா.% 

எ"�ஓ� 4ளி5சா� ஆயிர% ெபா" விைல 

எ"�% ஈவ2 ச��ப%ேப� உடைல 

வைள�ப2 பா�என4 உயி� ைம�4னா 

உன4 ந�ல�ைத யா�மக2 எ"ைன 

ேவறாக நிைன;தினி விடாேதகா� 

மி.;த ச%ேபாக5 சய%ெப�.% 

எ"ைன� 8�ல- கி	
 சாமி 

உன-ேக ஓர1ைம எ"றக2 வின2இவேள 

எ�திேய உபாி இய+ைகயா� ெதாழிைல 
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நட�தடா �ைலைய இ�-கடா 

��திேய சி�-கடா களிகாம% 

ேநேர இ�;48ாி நாவாF% உ;தி 

அைணேமேல கிட�தி அைணயடா 

�ைல �கட4 ேவ4 க	டடா 

.ைல �ழ-கடா 8ளக% எ3�படா 

இ4 ந�ல தி	டமாயி+ ேறெயன5 

சிO7கி@� சிO7.வா2 சால�% ெச�.வா2 

Cசாம� வ%8ெமாழி க2ள� ேப5சி� 

கரண�ைற சிலத�8ேத உபாி ெசF�திேய 

சமரச% ெமா��த ேபா4ைர ெச�வைத 

நைகயாட விள%8வ2 தீரா4 அ;த�தி� 

ெச�ய� தி	டமான ப1யா� �1மிைச 

ைவ�பேள .யி�மயி� .-கி� காைடகளி" 

மி-க தாகிய கரண�தி� ேதா�;4 

ெப�% ெபா34% ைமயேல 8க"றி
வ2 

கலவி-.� பிரதான% அக"றிட 

எ�சி கரண� ைதேய 8ாி.வ2 

த�திேய ல.ெவா
 ேமேல கிட;தி
வ2 

கலவி-. ேந�வல% எ"றி
வ2 ம�F- 

க	
வ2 இ	டமா� இ�வ�% ஒ�த 

கடFகேவா ேகாசல திகேளா நா�% 

ெப�.க ேவதா @%வி1; தெதன� 

ெத�வ மதன" 8	ப வாளி 

தா@% அாிெத"� நிைன;4 மகி3ேம. 

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

4. 4. 4. 4. வி	டலராய' ேசாழக$ வ�ண(வி	டலராய' ேசாழக$ வ�ண(வி	டலராய' ேசாழக$ வ�ண(வி	டலராய' ேசாழக$ வ�ண(....    

 

  

 

ேசாழக$ க/வி4( ெகாைட4(ேசாழக$ க/வி4( ெகாைட4(ேசாழக$ க/வி4( ெகாைட4(ேசாழக$ க/வி4( ெகாைட4(    

 

ெதாிதமி0 ஆ# கவிவ�ல ேபைர 

இ�ப-க�% இ��தி ம4ர5ெசா� $�க2 

சிலCற5 ெசா:யதி� ந+ெபா�2 ெபறேவ 

ெச�8% உலாைவ- ேகாைவைய வளமட� 

Eதபா ணிகB% உதவி ய"ெபா
 

இ��திய4 ம	டலா4 மைறேயா� ெச�பிய 

தி�ஞான- கைல$� ப"S� அக�திைச 
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ெதாிமட மாத� நடனவிேநா த�4ட" 

இல-கண% உைர�4 ேலாக� திைசயா� 

��தமி0 ெதளிய� ெதாி;ேத ெபா�ைள 

திரளாக� த;தி
 தியாக- கா��கி� 

க�ட நாரண திலத மாயிேனா" 

 

ெவ�றி' சிற��ெவ�றி' சிற��ெவ�றி' சிற��ெவ�றி' சிற��    

 

அைலDைட- கட�ேபா� ெவ.பைட C	1 

இ1ெயா�த .ர�க2 #	1வ� 4	ட 

அரச� திரளாக- .திைரேம� க	1ய 

சிைலவா2 ப	டய% யாைன- ேகாடற 

ந
�ட� மா�8 கிழிபட5 சிதறி� 

தைலத1ய ஏ. உதிர நதியாட- 

க3.க2 ஆட- ெகா1நட மாட� 

பிணமாட- களிக2 சிலபல வாட 

வயிரவியாட அலைக� திர2 களி�ப 

மகப�திர காளிதிாி Wல�4ட" நடமாட� 

தசரதரா ம+கிைண யாக� ேபா�தனி� 

ெவ"� மானிட� பணிய மீ2ேவா" 

ெபா�சிைல Tர� வ
க� க�நட� 

4Bவ� பாிைச #+�% 4ைரம-க2 

ேசைன8ைட Wழ5 சிவிைகக2 Wழ 

வலமாக ேவழ� திர2க2 Wழ� 

தாைரக2 ��
 மலாாி தவி�.ழ� 

நாத#ர% த%மி� �ழ-க வ�கி"ற 

ெக	1ய ேமள% �தல� பலவைக 

ேசவி� திட�ைன ரா��த� Wழ� 

பாடக� C�4 வ�லவ� Wழ 

மைறயவ� Wழ விள7கி� தளதள�த 

�ைலவ	ட மாத� ெபானினா� வி�4க2 

திரளாக- ெகா
வர இல-.மி ேசர� 

பாாினி� 47க மாதவ% ம��வா� 

 

�க9யி$ சிற���க9யி$ சிற���க9யி$ சிற���க9யி$ சிற��    
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84மதி T�.ல யிளநீ�க2 திரள� 

ெத"ைன மர�ைதD% ஒ1�4� 

8ன� ஓைட-.ளி� விைளயா15 

ெசறி8ய� ஏறி�தவ0 Pக% பாைளக2 

காத% வ�மண% Tச 

ெந+கதிாி" ��ைத இைர-ெகா�தி நாைர 

ெப�வாைழ� பழமட� Tழ 

க�. இளமாவி+ கனிேசர ைல-ேக 

ெசாாி8வ ைனயி� உலக வி�தரான 

வாிைச� 8க:ெவ+பி� வ�ச	ைட நாத� 

83கா ர5ெசாாி இ�தா ைளD% 

வழிப
ேவா" வி	டலாரய5 ேசாழ" 

அ%ெபா" மாமணி வைரயி" மீதிேல 

 

மகளி� சிற��மகளி� சிற��மகளி� சிற��மகளி� சிற��    

 

ெச%ெபா" மணி ஒளிேய 

ம"மத@-. �1ைவ-க வ� 

சி�திரேம ெபா"மணிேய 

இ5சக அ+8த மடவா�- கரேச 

��ேதநவ ஊ�வசிேய 

ெத�வி காதிேய எ"@யி�- .யிேர 

உயிரள;த .ணேம எ"@டேல 

�-கனி ரதிேய ச�-கைர உ�ேவ 

8�த�ேத ந+கா�க வசிகரேம 

நலேம வ1வாய உ�வேம 

எ" மன�தி� .1யி�-க 

வ�த�ைதேய க�மணிேய 

வ5சிர மணிேய க+8ர மணேம 

மாணி-க மணிேய ச-க ர�தல 

ம�ட:க� �1யி� அபிேஷகேம 

 

தைலவ$ தா$ ெச�ய வி�(�( ெதா�
க)தைலவ$ தா$ ெச�ய வி�(�( ெதா�
க)தைலவ$ தா$ ெச�ய வி�(�( ெதா�
க)தைலவ$ தா$ ெச�ய வி�(�( ெதா�
க)    

 

மல�தரேவா ைகவைள ைபயம1 

யி	
 வ	
வ% அட�பம4 க	டேவா 
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என4 ம1ேம� ைவ�4ட" உறவா1� 

தின%வா� ��திெகாளேவா 

��தாகிய அர�மைன வாச� ெதா3%ந� 

மணிய�4ைற ெசF�திட வ;த 

மானியலேவா ெகா�பிைன 

இ�கா 4-கிட ேவாெபா+ பாடக% 

மணிவிர� ேநாவவ வ�மி� தாளி� 

இடேவா 4ைட�4 Lத�ெபா	 1டேவா 

அ�ேக கி	1வ;4 ேகாதி- .ழ� 

ெசா�ேகா ெந+றியி� அ�E� நாம�ைத� 

தீ	டேவா அ�ேக #ழ� 

.�சாய மைர-கவாி Tசேவா 

 

ேவ�
ேகா:(  &!(ேவ�
ேகா:(  &!(ேவ�
ேகா:(  &!(ேவ�
ேகா:(  &!(    

 

இ�ப4 ேகா1 Dக%ஒ� நாைளயி� 

விரக ேவதைன எ�ப1� ெபா�-கலா.% 

எதி�வா ைர�ெபா� தனபா ர�தினி� 

எைனவா0வி� த�ளீ� ேகாமள 

இதழக� ெதா�4ளி சா� தைரயி� 

Tழாம� சி�க- கீறிெவ+ றிைலம1�4 

வாயி ெலா
பாதி5 #�2அ1ேய @-ெகன 

எ"�% உதT� எ�தைனநா ைள-காகிF% 

என4யி� வா0� நவரச ேமாக% 

இ�வ�-.% இைலேயா ஒ�ெம�ைத மீதி� 

இத�+ற பணவிைட பா:-கி@% இைமேயா� 

ெசா�-க ேலாக� ேதவ�% ேபா"�நா" 

மன�4ய� ஆ�ேவ" 

எ3திய சாயம4 ெவளிறாம� 

எ3ப�ெதா� ெபா"@-. வரவி	ட ேசைலஇ
 

Eவ	ட அ�.:ேல ேநாி	ட அதனி� 

இைழயாக� தவேம ெப+ேற னிைலேய 

அ1ைமD மாக எ3%எ" ஓைல 

அ1ைம- ெகா2B�ம-. இ48�தி காO% 

அ1ேய" இ�ெபா34 அறியாம+ ெச�தன 

நீ�ெபா�% இ4 ஏ"? விசார% இ4ஏ"? 

உபாயேம உணர5 ெசா�]� ெவ��பி" 
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விரக�தி� ெம:D% எளிேய@-. உ�ெதாழி�நீ� 

க+பிD% இ�ைலயாகி� பிைனேத ச�ேதஇைல 

ம"னிேய மடெல3தி ஊரேவா 

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

5. 5. 5. 5. இராமநாத .வாமிேபாி/ வ�ண(இராமநாத .வாமிேபாி/ வ�ண(இராமநாத .வாமிேபாி/ வ�ண(இராமநாத .வாமிேபாி/ வ�ண(....    

 

பா�வதியி$ சிற��பா�வதியி$ சிற��பா�வதியி$ சிற��பா�வதியி$ சிற��    

 

பகவ" நி�ய க�யாணி ச7காி 

வயிரவி உ-ரமா காளி அ;தாி 

உல. கி
கிெடன மயிட"தி� �1யினிைட 

நடமி
% க�ாி நாகPஷணி 

சர#வதி ல-.மி ேதவி .%பி
 

இ� சரண�தி எறிW: க�டகி 

பதறி அலைகசில கதறி ஏைன 

உலகி" உதறி எறிD% ஒ�ெப�% 

Pத வாகனி ப�வத வ��தனி 

ஆதி #;தாி அ@பவி உ�தமி 

நாக க7கணி அ�ணெவயி ெலா3. 

த�ண வ1வழகி க�ைண� தி���வி 

ேதவி ெயா�ப7 கிFைற நாதனா� 

 

சிவெப�மா$ சிற��சிவெப�மா$ சிற��சிவெப�மா$ சிற��சிவெப�மா$ சிற��    

 

பக
 நட�திய கால" ெந�சினி� 

மிதியா மறி�த�2 பாத ப7கய� 

மத@% அவ@ைட சிைலD% எாியினி� 

அழல விசி�% பால ேலாசன� 

அ�4 பிற-.% �"ேன க�7கட� 

வயி� கிழி�ெத3% ஆல% உ�டவ� 

சனக� �த:ன� பரவவட த�வி� 

உைறD% பாம� ஞானம�2 சவித� 

பவள இத3-.2 ெவ�Jர� ெகா�
 

�"னைட யல��� 8ர%எாி க�டவ� 

ம
வி� �3கி அழகிய ச;நிதியி� 

வ�பவ� ெச�D% பாவ ேமாசன� 
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வாசமி. ேசாபன- ெகா"ைற மாைலய� 

 

இர�நாத$ சிற��இர�நாத$ சிற��இர�நாத$ சிற��இர�நாத$ சிற��    

 

ம�த� 4�-க� மராட� சி7கள� 

நி�த� ஒ	1ய� க�நட� ெகா7கண� 

வ
க� .டகெரா
 ெந1ய ம.ட�1 

அ�	பத Dகள இராச ேகசாி 

எ3ப4 ல	ச Tர� ம�1ய 

8ைகயிலகிய பிரைமயா� மய7கி அைடயல 

ெகா1மதி� இ1பட நடவிய 

திாிசக� ைதD%அழி ஆைணயா� 

ஒ�வனாக Tர ல-.மி 

உதவி த7கிய இரணிய க��ப 

தான% ெச�D% நரபதி கசபதி 

அ#வபதி ர..லபதி ர.நாத Pபதி 

ேதசா திபதி ந%8மி. தாளினா� 

 

இராமநாத .வாமி சிற��இராமநாத .வாமி சிற��இராமநாத .வாமி சிற��இராமநாத .வாமி சிற��    

 

வனச மல��ெபா: சீைத எ"ெறா� 

தி�மக ைள-ெகா
 ேபாய இல7ைகயி" 

அ#ர" அவ@ைட� தைலமக" ந
மக" 

இைளயவ ெனா
பல ேகா15 ேசைனக2 

�34% அ��4 எதிாி
 .%பக" 

னைனD% வைத�4 Tடண" தனியர# 

நி�வி ேயெயா� சனகி சிைறவிட 

மகாசலதி த"ைன ஆதி நாைளயி� 

மைலெகா� டைட�த�2 ேச4 ப;தன 

ர.பதி ம"ன" ஆைணயி" வண7கிய 

ெபா3தி� மன%உ�கி அதிகவர% உதவ- 

க�ைண ெமாழிவாத ராம நாயக� 

 

தைலவியி$ சிற��தைலவியி$ சிற��தைலவியி$ சிற��தைலவியி$ சிற��    

 

வா0� ெப�ெச% ெபா"வைர மாதரா2 
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பி�திைக� 8dப விமான ம�ச�% 

ந�மல� ெம�ைதD% $�வித ஒ�பைனD% 

ஒ�7. இல.மண அைறயி� வ�வா2 

கலவ மயிைல� ேபால உல�வா2 

சாிைக ரவி-ைக D2ேள பிற7கிய 

�ைலகளி� எ�தைன ேசாபன% இல7.வா2 

#வ
 ந
விெலாளி பளீ�ப ளீெரன 

எாிD% வயிர%விைல $�ேகா 1�ெபா" 

விசிறி #ழ+றிய ேகால�% ைகயி� 

அழ. பய-.4 பாவிசி; ைதயவ2 

இைடயழ கிF%அவ Bைடயழகி F%இ� 

4ைடயழ கிF%ைமய� மீ� ேதமன% 

ேவ� ெமா�ெப� தைனD% நா
ேமா 

 

விரக க�பைன4( கரணவிேசட (விரக க�பைன4( கரணவிேசட (விரக க�பைன4( கரணவிேசட (விரக க�பைன4( கரணவிேசட (    

 

விரக% என-கைம யாம� �;திைய 

வ:ய இ3�4 �"ேன சிO7கிஎ" 

ம1யி� வி3வ2 8ைனசலைவ உைடயி� 

ெவளியி� ெதாிD% மிகேராம ேரைகக2 

அவைளெந�7 ைகயிேலா தமிதமி தைளய��4 

அ�கி� வாெவன அணிஅத ர7ெகா
 

�ைலயி" �ைனயி"ேம� ெந�
 ெந�ெடன 

மழைல ெமாழியிைட விடா4 ேப#வா2 

வி
வி
 ச+ெறன ேமேல எ3%8வா2 

உபாி ெதா
�ேத அ7ஙேன இர7.வா2 

அமளி மிைச�4வள இைடயி� இைடயி� 

ஒ�கலக மி
வ2 உறவாக மீள�% 

ேமாகமி4 க�டதி�ைல ராமேன 

�கமதியி+ .�ேவ� அ�%பி 

அழ. ெசனி�த ெத�விக% என5ெசா� 

உட� �34% உயி�8ளக% எறி�ப 

ெம2ள என4 ெசவியி" Lனிைய 

நாவி" நீ�வா2 க1தட ம�தியிைட 

ந
7.% மணிைய அைச-.% ேபாதினி� 

கனி;ேத அதனி� அ�த% ஒ3கிவர 

உைலவி�அ" ெபா3.க� உ�கி உ�கி 
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ெவ.தாப% மீற�% �1வி� வல-ைக 

பளீெர@% ெபா34 உடைல இள-க 

Tாிய% இழ;4% இட4 ைகயி" 

�4. தடவிஎைன வ:ய வ�வ2இனி 

ஏ4தாமத% மாமதன" ச�ைடநி� Eளிேய 

ேபா. ேபாெகன� ேதாளி� நீ
% 

ெம".ர� க�கி� எ3�8வ2 பாத 

த�ைடக2 ஒ:கதற இைடமி.தி பதற 

வாிவைளக2 சிதற ெவ.Pச லா
வ2 

க1ன� 8ண�5சியி� மகி0;தி� 4ைடைய 

மல��4வ2 ேபாக% வ;த4 சமய% 

இ4சமய% உன4வச% என4 உயி� பதனெமன 

ெமாழிவளான ேவைளயி� �ைலைய ய�-கி�"ேன 

பதி;த4 Dபாி நக-.றி ேகா1D�
 

ஒ�மன4 மகி0�ெப� இரதிD% மத@ெமன 

ம�விகைல விசிறி5 சாிேயாக மா�வ�% 

காம ரசைன ெந�ச%மற வாதேத. 

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

6. 6. 6. 6. இராம9-க .வாமி ேபாி/ வ�ண(இராம9-க .வாமி ேபாி/ வ�ண(இராம9-க .வாமி ேபாி/ வ�ண(இராம9-க .வாமி ேபாி/ வ�ண(....    

 

இ
-கான ேவத�த� வ��ேதா@% 

ஆ:னி��" @தி�ேதா@% 

மாத�வி+ கா��ேவா@% 

ம+��2ள ேதவ�கB% 

ந5சி ெந
மாதவ% இய+றிD% அறியாதவ� 

�ய�ேம�% பாதிDட� C@% மாமதிD% 

எ�-ெகா
 தாதகிD% ம��ேதனி" CவிCD% 

�1�ேதா� ேவறா% ��8ர% நீெறழ 

விழி�த விழியா� இமய ெம"@% 

மைல-கினிய காத:த" இடமான சிவனா� 

இய+பரவி� Jவ�ெமாழி தமி0-காத� C�பரம� 

நிைன�பா�க2 நீ2மதியி� வி��ேபா
 உல�% 

உ�தம விலாச�இ� ��பெதா
 நா�வ� 

கதி��தி ெபறேவ அ�2ெச� அ1யா�வச� 

ஆ
ெகா1 இடபெமன ேம�7 கரனா� 
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இராம;ைடய சிற��இராம;ைடய சிற��இராம;ைடய சிற��இராம;ைடய சிற��    

 

எழி+பால னாகம@ �தி�த ேதேவா 

தனிவி�
� ேதேவா தாடைகைய 

வைத�ேத நலேவ2வி �+றி ஒ�மா4 

க�ல4 வா-கி வி�ைல �றி�4 

மல�மாைத உய�மண ேம�% இராம" 

வல-கா��க% EணிDட" நகைர வி
�4 

ஆ� Cடம4 விராதைனD% அழி�ேத 

ஊ
 கானக�4 அர-கி நாசிகர" 

ம-கெளா
 மாைன வயி+றி+றைல ெகா2வாைன 

மராஅ மரெனா
 வா:D% மாள- 

.ைல�4அைல அைட�ேத Tயா� அணிெமா� 

.ல�ேதா
% மாள�1 அ
�ேதா@% ேமவ� 

ப+��ய� 8	பக விமான% நக�8-. 

�1W1 வள�% ர.ராக ேவச" 

வ�வழி யி� அ1 W
% பரனா% 

#நாதெனன இ�;ேதா" நீ
 ரவி.ல" 

 

<சயர�நாத$ ெவ�றி' சிற��<சயர�நாத$ ெவ�றி' சிற��<சயர�நாத$ ெவ�றி' சிற��<சயர�நாத$ ெவ�றி' சிற��    

 

வ3மன மாகத� 4F-காண� ேசாழ� 

வ
க� மரா	ட� .டக�த� க�நாட� 

வடதிைச ேம� ராச�ெபா� பைடெயா
 

இைற�சி� பணிெவா
 பணியா திபல 

.வி�ேத சலாமி	
 �ைறேயா பாராெயன 

அ�2C� .ாிசி� த@வா0 கிாீ1 

மணி-காவி� நீ
ெகா1 வி�O- ேகற 

.லா� நறவல� ேம�வி�4 ெப+ற 

4ைறரா வல�க2 ெப+ற நீதி 

நிைன;4பதி விசய ர.நாத+ ெறா3வா� 

 

இர�நாத$ ெச�த தி��பணி' சிற��இர�நாத$ ெச�த தி��பணி' சிற��இர�நாத$ ெச�த தி��பணி' சிற��இர�நாத$ ெச�த தி��பணி' சிற��    

 

மாக� ெதா
ேம இகFமணி- ேகா8ர�% 

விதிநிைற தி��ேத�% ேநம%ைவ� ெதா�வ� 
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காO�" ��தித�% மாச;நிதி உைடேயா" 

அழகான ேசாைப உவ�பாக ஏ�%ஒ� 

ெப�5சாளி வாகன% �தலாக அவர4 

வாகன7 கைள�+ றா-.7 காைள 

ெத+. �கமாகிய வி��ப� நீ
 

வானவ� மதி�தீர% பைட�த சீ��தியா" 

 

தைலவியி$ நல;( கரண விேசட (தைலவியி$ நல;( கரண விேசட (தைலவியி$ நல;( கரண விேசட (தைலவியி$ நல;( கரண விேசட (    

 

ேவள4 உ"ம�த தாைன யாயவ" 

ெவ	க% ஏனடா உட�. ைல�4 

�ைறமட% ேவறா நா� 

தி�-கா னெதா� கரண வித�தா" 

T� 8:யிைன� ேபால ேவநல 

ேபாக% மி-க அயிராணி மைலயி� 

தி�வனா2 உரக% ப+பிணிக2 ேபாF% 

அதிசய% நா1 நா1 உ+�� 

பாிபாைஷ யாF% ெநா15ெசா: னாF% 

சாமி ேபசி
வ2 ேமF- காகேவ 

அ"8ைட யவளா�5 ெசா�Fவ2 வா�4ைட இ
-.வ2 

நீபதல% எ5சாி-ைக சாமி எனேவ 

ச%ேபாகிேயா அல4 கச�பாசிேயா 

கலவி ெவ��தா�க2 ேபால 

உ5சி மிைசெயா� .	
- .	1 

இ�$ :ைட4வள5 சயன% 

எ3$� ப1�தா2; தனமதி� இைசயேவ 

ப1;தி
% அளைவ அைண.தி� ேதா1 

ஓ
ம	 டதனிேல அவச�+ றதனிேல 

கைள�ைப ஓ	1ேய மார" 

இரதி �த�மட வா�அ� சிடேவ 

ப:�பான ேதா�கலவி 8�:�க% �ாி�ேதனா 

நாபி �+�% Lனிநா ெகா
#ைவ�ேத 

வடநீ2 மணி#ைவ� த�.� 4ழாவி 

இ�ெசவி நாவி" நீவி 

எ
�பான ேதா�நிைல- ேக#ாீ ெரன�% 

உைர�ேத" அக%Jல �த�உவ� பான 

தான ேம+றின" உடேன ப�கேவ 
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களிD மாகிஉய� ெக-க: ெகா2வா2 

உ�.ேவ" ஓைகெயா
 பலரக ணெமன- 

.ர�ெகா
� தா2விடா ம�ஆவி உதி��தாேள 

நாவிர. ெபற- ேகாழிCவ ெவ+றி 

அமளியி@% அ+8த% இ4எ" 

ஆ4ர�தி @டேன உபாிவிைள யா
சாமி 

தவள% ம��% #கேம ச%பிரமேம. 

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

7. 7. 7. 7. =ளாமணிேபாி/ வ�ண(=ளாமணிேபாி/ வ�ண(=ளாமணிேபாி/ வ�ண(=ளாமணிேபாி/ வ�ண(....    

 

=ளாமணியி$ சிற��=ளாமணியி$ சிற��=ளாமணியி$ சிற��=ளாமணியி$ சிற��    

 

ஆ	சியா� நாFபைட மா	சியா� 

வா0� ெப� கா	சியா� நீ	சிெப�% அ7ைகயா� 

Pம7ைக சயம7ைக கைலம7ைக நிலம7ைக 

அ�2ம7ைக வ1ெவ7.% நிைறேவா" 

ஆ-க மா�அ�2 வா-கினா" நிைறேவா" 

ஏ-கமா� வா
 பிணிக�ட வரத" 

அ�செலன வ;திைதய ச�சல% ஒழி�தவ" 

அ�;4ய� தண;தவ" வழ-. ெகாைடயா" 

ஆ�-. மாதர� அறி�ேளா�-. நாதனவ" 

பாைவமா�- கிலாேமாகன #;தர மதேவ2 

அ�1னவ� ச�சல% அைட�4அவ� 

ெப�%ெபா�2 அ�;தவ� உ�%ெபா�2 

மி�ட� இ1ேய� அைனயா" 

ஆ4ல� ேசமநிதி நீதிமா" 

தாததனா தான தனதா 

தாததனா தானெவ@% 

இ"ப இைசபரவ வ�
பல 

உகள ம�: இர�த .றி�சி�ர� 

ெச7. வைளயா2 அைடயா� ெவ�வ 

T-.வா2 T#விைச பா-கவ� மான 

.லதிலக2 ச;தன கத%பமதி� 

.7.ம% நான�ட" தவழ� த�8வியி� 

வா3பல ம7ைகய� தம-.� 8யேவ2 

தா-கினா� ஆர�த ேநா-கினா" மா4ாிய 

வா-கினா" ெந
ெமாழிC� ச;திர நா;தக 
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4ர;தர" ச�;தர" 8ர;தர" எ"ற8கழா" 

தான% மாறாத ெகாைடவள ைமயா". 

 

சா�த>� சிற��சா�த>� சிற��சா�த>� சிற��சா�த>� சிற��    

 

தா+றிேல வாைழம4 ஆ+றிேல பாைலDதி� 

ேச+றிேல ேசயக� வய: ன�ேக 

ந;4க�வி" பழ�தி�; 4ைனய ேந�;4 

அய:� ந;தின% அன;தர% உைல;4 

மண�W0 ேம	1ேல எ+றியய� ெகா1W0 

அலேர	1 ேலஏறி அரவி;த �கேம� 

தரள% ெசாாிந;4 த�ெபைட ேம"ேம� 

ேபாகா4 இைட ெகா�
 4யி�C� சா�தS� 

அதிபதி பாட�மா நாடாB ேகா�த� 

Wளா மணிெய@% க�ைணமா� க7ைக 

47க வழியா" 4ைணவ" வ�டமி0 

காதல" உக;4 அ1ைம வா0க. 

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

8. 8. 8. 8. ெந/ைல நாத� ேபாி/ வ�ண(ெந/ைல நாத� ேபாி/ வ�ண(ெந/ைல நாத� ேபாி/ வ�ண(ெந/ைல நாத� ேபாி/ வ�ண(    

 

சிவெபசிவெபசிவெபசிவெப�மா$ சிற���மா$ சிற���மா$ சிற���மா$ சிற��    

 

ஒளிDமாகி அ�Bமாகி இ�Bமாய ெவளிDமா� 

ேநமி ெவ+8 மாகிவ	ட மாகிேய 

பகFமாகி இர�மா� மதிDமாகி ஒளிDமா� 

நாகெம	
 மாகம+ற நாகெம	
 மாகிேய 

உடFமாகி உயி�மா� அறி�%ஞான ெவளிDமா� 

ேவதவி�4 மாகிJவ� ஆதிேத�% ஆகிேய 

ஏனைவயி� நிைற;4லா� சிவனா� 

உரகநாணி வைரவி� லா�ஒ� 

�.;த"தா@% பகழியா� 

மா8ர�ைத நீெறழ�ப� 

நைகநைக�த ஈசனா� 

விைடயிேல� பரமனா� மிட�நீல நிற�2ளா� 

கானக�4 ேவட" எ5சிேல ெபாசி�த 

வாயினா� உைழDலாவி வ�ைகயா� 
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மற: உைதெச�வா� Tரப�திர காளி 

ெவ	கிேய நட-கேவ ந1�த தாளினா� 

அ�.ட" தி7க2 W
% சைடயா� 

ெதாிைவ யா�% பாதியா� 

 

வாைள மீ$ உக:த/ ப�றிய வ�ணைனவாைள மீ$ உக:த/ ப�றிய வ�ணைனவாைள மீ$ உக:த/ ப�றிய வ�ணைனவாைள மீ$ உக:த/ ப�றிய வ�ணைன    

 

வாைள வைலக2 Yறி உ;திேய 

தாமைர� தடாக% �	டேவ 

.ழ%8% நீாி" ம
வினி� 

J0கி ஒளியினா� இைசக2 பா
% 

அணிெய லா%இைச ஏ+ப சாதி 

ப-கிரா ெத3�ப நீ
 தாள5 சி 

�ெந� லான வயெல லா;த% 

ேவ: யதிர வா%மீ 4
-க2 

ேபால ��தேம ெசாாி;த ேகாட� 

வய�மைட வர%பி S
 த2ளிேய 

ெசறிய நீாி� J0கிேய 

கைரயி� ஏறி அளவிேல 

ேபாயளாய ேமக�தி" வாைள �	1 

வி�7கத: �றியேவ க�க%பாைள சிதறேவ 

வால1�4 வரைள தாவிேய .தி�த 

வாவிW0 தி�ெந� ேவ: இைறவனா� 

காிய ேவழ உாியினா� கவி0-கேவ 

கழி�த ேவயி" ��த ராயினா� 

வ1�ைடய ம7ைக ப7க� வைரயி" ேம� 

 

தைலவியி$ வ�ணைனதைலவியி$ வ�ணைனதைலவியி$ வ�ணைனதைலவியி$ வ�ணைன    

 

�ளாி ேம�% அாிைவேய களப]ைல வனிைதேய 

மதன ராச க�பேம ம��படாத 

பரமா ன;தேம கைடய�படாத பவளேம 

வ
�படாத வயிரேம நீல ர�தினேம 

விைல�படாத வ5சிர மாைலேய ��த 

ரசைனேய ம4ர சார வசைனேய 

காம@-.% ேமாக�+ற ேமாகன�ர தாபேம 
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பாிமள வச;த மாத� அரேச 

��. ேசாைப அதரேமா தாளேரைக ��வேலா 

சி�ெபா	
ட" நாமமி	ட 

வா. ெந+றி சாபேம ேவைள 

இக:ேய கலக ேவைள �
கிேய 

Pச:	
 மாயமி	ட அ;த சாைலேயா 

�ைலகளீ
 கவசேமா கரணTர ம.டேமா 

ேகாமள க%Yர ச-ரவாள வ	டேம�ேவா 

4வBமிைட வ�சிேயா 

எளியேபைர அறிகி]� விரகதாப% ஒழிய]� 

 

தைலவ$ வி�(பியனதைலவ$ வி�(பியனதைலவ$ வி�(பியனதைலவ$ வி�(பியன    

 

ேமனி #+ற�% நி+க 

ஆலவ	ட% Tசேவா அளகபார% வகிரேவா 

அ�ல4 பாத; தடவேவா 

பாதர	ைச #ம-கேவா அட�ப% ஏகேவா 

ைகயா� வைளயிடேவா அ1ைமஓைல எ3தேவா 

 

ேவ�
ேகா)ேவ�
ேகா)ேவ�
ேகா)ேவ�
ேகா)    

 

ேகாப% வி	
 வார ப	சமா� 

அைண�4 வா3T� 

திைனயள�% ெந�சி� இர-க மிைலேயா 

எதிாிலாத மமைதேயா மதனராச� சFைகேயா 

Pதல�தி ேலெயா��த� ேக2விய+ற வாசிேயா 

ெபா34T3% அள�ேம மதிDலா� ெபா3திேல 

யாெனா��தேன தனி�திரா 

�3-கவாட வா1ேய விசார% இ
வேன 

இ4எ"ன மாயேமா ஆதாரமா 

நீாி�-க நானி�-க நா"வ�;த� நியாயேமா 

இனி எ3தி ம"றி� ஊ�வ" மடேல. 

------------------ 
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9. 9. 9. 9. ெச(ைப இைளயா$ வ�ண(ெச(ைப இைளயா$ வ�ண(ெச(ைப இைளயா$ வ�ண(ெச(ைப இைளயா$ வ�ண(    

 

இைளயா$ ப�� நல$க)இைளயா$ ப�� நல$க)இைளயா$ ப�� நல$க)இைளயா$ ப�� நல$க)    

 

வ5சிரமா மணி�திர2 ேகா1 

#+�றேவ அ3�4 கிாீடேமா 

வ1.ைழ அணிபணி நவிாி 

��
 �ர#யா0 ம�தள% ேபாிைக 

ேடால- �ழ-ெக3 ேபாி சி�திர 

நாத #ர�% ெசறிய- கணநிைர 

.ைடெகா1 .திைரேத� மண�8ய மரைல 

ச	ைட W15 சிலராகிய 8லவ� 

ேபாதர அகல� 4வைகD� சகல 

கைலவல 8லவ" கவியக% மகிழ� 

ேபர�2 ேச�4�ய ச7க நிதிவா0 தரணிதர" 

ம�த நாக�தி" தீ�ெபா� ேகா	1ைன5 

சயி�பவ" விக1த தவள மதி-.ைட 

நிலாெவ றி�பேவ நி�த% உலா� 

ெக+சித ேமாக ச�4 வேவ2 

�3�த இராவி�2 உகள 

உதய கிரண உதய" வைரயி� 

விச� ேநமி- கிாிேந� மயிலாய 

ெவ+பினிேல உதி�ெத3 ஞாயி� வல%வ�% 

8டவி தைனெயா� .ைடதனி நி��ேவா" 

உ2ள� த"பி" உபகார% அகலா 

வி5#வ &ப5 ச-கர பாணி 

அ5# த"மா க��4வ மா�பின" 

உலகி� மரகதக க+ைற மிைடயமிைச 

நிைறDமி0 ப�தி ம.டக ேகாயி� 

பாிP ரண-.ட மாளி ைக-க� 

திறைம யானசாி மதகவி க�ேலால� 

திகிாிமா மரகத- கிாியா% 

வி	
Oேலா என�தம� Cற5 

ச-தி விநாயக� பிரம� ேவ2மா 

�னிவ�க2 ஐவ� நிைரெச�த 8கழினா" 

��ைல ெவ�டரள மாைல அணிேவா" 

ெவ+றிெப�% மா�ப" உ+பன மான 
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ச+பன பாைஷ வி+பன" அைடயல� 

பைடக2 உைடய வ
க� க�நட� 

ெந1ய உ�தா ெத-கிண ப5சிம 

�7.ண பா:னி" ம"னவ� 8க3% 

இயலணி நி8ண"மா� ெம5#% உதார" 

உ5சித ேயாசைன- .5சாி யானவ" 

ப5ைச- .மர" அ1யாி� எளியவ" 

வ:யவாி� வ:யவ" இGவவனி ஆ2வ2ள� 

ெச%ெபா" ேம� கிாியி"வா� 

ப5சிள% ெபா��பி� ஒல மி	ட 

.ேராதன ைம-கட� சா
க
 விடெமா
 

ெகாைலதைன� பயிF% அயி�க2 LைழD8 

மாய- கைணபாய மய-.ற வி3;தவ� 

அ-கிரம கால" உ-கிரம வாளி உடF�வ 

ெவ�வ அமாி� ெபா�4ேதா� திரமாக 

சி+றா ச�பத �+றவ� தி��8ண� 

திைறெகா2B% வள�% ெபாிய தன�% 

மதன கைலD% வா0பவ" வைரேம� 

 

தைலவிய� சிற��தைலவிய� சிற��தைலவிய� சிற��தைலவிய� சிற��    

 

வ2ைளய7 .ைழயி� ேமா4% விழி)� 

ப�தி ெசய-கா �ற+ெகளி தான 

சி�திர ேமாகன- கிளிெயனேவ 

வசீகரண�% ரசிக கிரண� 

பிரச"ன வதன�% ெமா-கிள நீைர 

ஒ�பா� மாம��8 என வி�4 அைம;த 

கனபவள� பாிமள� தனி��. ஒ3கிேய 

ப	டாைடைய� பலகாF �
�தழ கரன 

சி+றி ைட $� 4வள இல.�% 

களப மாாி தவழ விைசயமா� 

ெவ�ய .%ப% எனவிாி அழகா� 

வாாிW0 உலக� தல% இ5 ைசெகா2 

பார�தி" தரளவட� தனபார% அைசய 

எ38வன% விைலெபற எ34திலத LதF% 

அறித+. ஆைசஉம- .ள4ேப ாி�தனி 

ெபா�%பைட T1ரவி கிரண அ�ண% 
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உல�மவ� சததள நளினேமா கைரயி� 

 

தைலவ$ ெச�ய விைழ4+ ெதா�
தைலவ$ ெச�ய விைழ4+ ெதா�
தைலவ$ ெச�ய விைழ4+ ெதா�
தைலவ$ ெச�ய விைழ4+ ெதா�
    

 

நா�ம ல�-.ழ� தா"8ைன; தி
ேவ" 

நல�ததி� ஓேவ" ஊ�வசிேய அனனைட 

ெகா�
 வா0வ4 வி_� 

ைமய�ெகா2 தாப% நிைன)� 

ைக5சிைல மாரைன� பிறேக வர5ெசா�T� 

ேபார5 ெசா�FT� இ4-க� மமல 

ஏ4 4யர% எனநீ� வினவி� 

இனிைம யி�யா" ெம�திய Pவினி� 

பிரகாசேம ெம�ைத யதிேல வ;4டேன 

அைர8ைன D7கைல ெநகிழ மகிழ 

இ�வ� மன4% ஒ�மன தாக- 

களிCர ந+கனி சீனி ச�-கைர 

பா�வா�தர �திர அதர 

அ�4 ப�கி உ�கி ம�விேய 

உ�ய �%ெசா� எ"�%எ" ஆைணேய. 

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

10. 10. 10. 10. ச+திரமதி வ�ண(ச+திரமதி வ�ண(ச+திரமதி வ�ண(ச+திரமதி வ�ண(....    

 

பா�வதியி$ சிற��பா�வதியி$ சிற��பா�வதியி$ சிற��பா�வதியி$ சிற��    

 

பகிர�ட நவக�ட 8வன7கB% அைன�Eழி 

க��ப�% அ�-காதி �5#ட�ெம� 1ைசதா�% 

எ�பணிD% எ�.வ
% எ	டாத ெபா+.வ
 

ெக	டாழி வ	ட�% ஓைர; திைணD% 

�ய"றன� அறி;தண�% எ�ேதவ� ��ெதாழிF% 

��ேதவ� க+பித�% யாைவD மாகிஉைறவா� 

அமர� பணிதிாி ய%பிைக ச�;தாி 

அ�	பா� ஈபவ2 ெபா�	பா� அளி�பவ2 

8ர;தாி #ம7க: ப#7ெகா1 �1�பவ2 

நிைன�த4 �1�பவ2 மைல-.மாி #;தாி 

மத7கி சிவச7காி அந;தசய ன�தா� 

க5சியி� க5சாைல உ�தமி 
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சேரா�க பாத% நிைனேவா" 

 

தைலவ$ சிற��தைலவ$ சிற��தைலவ$ சிற��தைலவ$ சிற��    

 

த�டமி0� பர�பி� அக�% 

8ற� ெம"றி� வைக�தாய கவிகைள� 

ப�O மவ�த7 க�ைணவ7 கிசபதி 

ச-கிரா Dத�தைலவ� #-கிேரா தய7க�மி.% 

அழகா� தாக%வர5 ச7ெகா
 சல�சல% 

வல%8ாி இட%8ாி இட�ேத இ�-.% 

வளமட� தாமைர- .2அாி ம�
% 

மாநக� ம�டல% ம�-ெகட விள-கிய 

த@-ேகா� உைட-.ாிசி� ச;திரமதி இ;திர+.% 

அாிய பாைவைய ஈ7. வி��பா� 

ெவ+றி �கி�ெகாள- C� களியேரா% 

 

க	�&ய� 5�6க	�&ய� 5�6க	�&ய� 5�6க	�&ய� 5�6    

 

.�டலமி
% ெகா�ைடயி
% ம�ைடய� ெகா1-ேகா� 

பி1�பவ� .ண-ேகட� எ�ெபா34% �".
மி 

அ;தண� �#�ைடய� காைலயி� �3-காடா 

Pகத�க2 க3-காணி ெமா	ைடய�க2 ெகா�ட 

விரத% பிைழD�% கதிெப�% பிைழயினி� 

களி�பி� ந1�ேத �ழ-கிவி
 யாமி
 

Pைச எளிேத ெகா7கணைர- கைள.வ% 

கறி�க; தைனேயா� :1�த�ைள ��தா� 

சைம�4வி
 ந%பா4 க%பாிசி ெவ;த4 

பத;தனி� இற-கா தி�-கி� ��கி�ேபா% 

இற-கிவி
 மைற�ைற ைம�ப1 ம;திர% 

அள;தி
 கட;தனி� அற-காய வ1�தைத 

மர-கா ெல
� தளவி
 வாவா 

ஒ�வாைள சைமய� ேசாஇனி-.% 8ளிD% 

இ	
�ேத" ேபா"றினிய .ழ%பி
 

ெகா3�பா
 அவி�தைத எம-கீர� #	
ைவ 

.ற7கதி� ந��ெச� சைத எF%ப4 

தவிர உம-ேக தைல-கறி உம-ேக 
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.ட�ெபாாி பலகி; 4�வ� கி%8�ட� 

தி"பவைர இ7ெகா� 8ற�ேத இ��தி
 

க	பாைனேய ஊறிய கா1 தைனேய 

ெக�1களி� ெமா�
 ெகா
 

ெமா;ைதயி� ெமா�
 ெகா
விாி� ேத.� 

த-கைணைவ த�டனி
 .%பி
 கம�டல% 

நிர%பம4 ைவ�8ாி �-க� அறவாி� 

Eப% இ	
ைவ #க;த�வ� அ"றிஉைம 

ப�சமி பத%பர�ைவ கரண ம+றேதா� 

சிவ�தியான% ��தி த�ேம 

  

சிவெப�மா$ சிற��சிவெப�மா$ சிற��சிவெப�மா$ சிற��சிவெப�மா$ சிற��    

 

8னேல தி�%பிய சைடதனி� ம�சன� 

Eயநீ ரா
 87கவ� மதெம@% 

Eய அ�வி ெபா7. .�சர� 

ேதாலா� வி� க�#க� 8க: 

அ;தண� அரச� #;தர� ெச;தமி0� 

பாவல� பா அல�T� தி�8ய� 

மைறக2 தா�% ம�ட அாியவ� 

8வி அ ட7கF% உயி�ெப �%ப1- 

க�ட ம	ேட ஆலால% உ�டவ� 

உைமDட" மாலய" வண7.% அ�ைண� 

பதி-ேக வா0வா� இ�;தவ� 8:பத�ச: 

�னிெதா3% தி�வ% பல�ேதேச� வானவ� 

ெபா"ெனாளி தவ3% இரவிேபா� ஒளியவ� 

அ@தி ன;ெதா3% அ1ய� த7கைள 

ைம;தைர� ேபாலேவ தா� க;தவ� 

��8ர% ெபா1பட �னி;தவ� 

ஐ7கைண� ேபா�ேவைள- கா�;4 ெவ"றவ� 

சிர7க B%எாி கர7கB% ம7ைகயி" 

C�% வளர- கயிைலமீ 4ைறவா� 

.ளி� ச�பக- கா�ேட 

நிர%பிய அ�த5 ச;திர நிலேவ 

தட7கா4 தவ0;தி
% அ�ைண ய%பதி 

ம�� ச7கர� அ�தெவ+ பானா� 

ஆறணி;தவ� வைரயி� ேம�கி"ற வனச 
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ம7ைகமா� சிற�8% தைலவ" வி��8% 

 

அ�ைண மைலம7ைக வன�8% ெசயF% 

ம�டப மட�திற;த மட;ைதைய- காணீேரா 

நிர;தர% மழைல வ�
க2 #+�% 

க�7.ழ� ம7ைகைய� தள�;தஎ" மன�தி� 

அ�4 .�த ெப4%ைபைய- காணீேரா 

ெசா�F� ெசா�மட ந�லா�க Bடேன 

ம�டல% அைசயவ;4 கழ7ெக
� தாடாேரா 

ெச37கைல இைடஒசி; திட�%வைள ெநாி;திட�% 

ெசா�ல� 8-கா� களாியி� எ@%ப1� 

ப�ாி ெகா�டவ� ப;த1� தாடாேரா 

பிாி;தவ� இதனி� மீள வாிேலா 

கனதன7 களி�இள. .7.ம% Pேசேனா 

சில%ப1 வ�1 அ�சன% எ3தி 

நி"� �க;தைன- காேணேனா 

மண�ெசறி காிய .;தள மயி�வ.;4 

நிைன;4 க�%ெபா
 காேணேனா 

ெதாட�;தி
 கைலயி ன7கேளா ெட"ைன 

நிைன;தவ� எ"ெசா:� ேபானாேரா 

ெதாிைவய� தி.தி. த-கேதா திதித-கேதா 

திைசகண7 கண7க ேதா%தீத-க ேதாதி-க 

எ@%ப1 தமாி-.% Tர�ர ெசா�த 

நவக�ட ேலாக தாள�திேல 

ெகா	
 ேமள�திேல ச-ர வாள�திேல 

 

அழக$ ெப�ற ெவ�றி' சிற��க)அழக$ ெப�ற ெவ�றி' சிற��க)அழக$ ெப�ற ெவ�றி' சிற��க)அழக$ ெப�ற ெவ�றி' சிற��க)    

 

உ��4வ� க�ட� அணிெச�கி- கன"� 

பரச-கிர ேசைன சித�%ப1- கட%ைபயம� 

ெவ"றTர தீர�தினா� மி-க Wர�தினா� 

ெவ+றிேச� வி-கிரம ஆதி�த னான 

தி�1ற� ஆ2Tர" அழக" Tரேவ2 

சிகர�ெபா" ேம�கிாி ெயா�த ேமைடதிக0 

ெவ�.ைட விள7.% மணி�"றி" மீ4 



73 

 

ேசவி-.% ஈழ�தா� க:7க� மகத� 

சீன�த� பார-க� ேசர� ெச%பிய� 

வரவி	ட நீலமணி ��4மாைல- க��ல% 

ெபா"@ல கத@ைட வா0�-. ேநெரா-க 

நாB-. நா2மி-க வா0சன மான�தினா� 

ெப�%8ய� வைரள	
% எ3திைச எ	
% 

ம�டல�% வ;4 8க3% பிரதான சீல�தினா� 

மி-க தான�தினா� வி�ைத தீர�தினா� 

மி-கதான ச7கர" .மா" ம�கனான 

நி�த�க2 C1 வரவி	ட வாசி 

.ல�% கவாி .�ச% வைள�"ைக 

ஆழி ேகால- கபாய5 ச	ைட 

4�ப	டா வ5சிர ேசாைப .லாவி	ட 

ெபால7. ைட�4ைர ெகா2ளா4 கவிசி�ர 

மாக வ�%வி� ைசய�8க� ஏ-க+� 

இைடநடவி வ;4 மாடமா க�4 

ேமக�ர தாப�ைத ேநெரா-க வா0வி-.% 

வால� தியாக ச;ததி 

.�ப�தி யான சிவப�தி .ண�% 

ேபரற�% இ"ெசா� ெநறிD% ெபா�யா4 

ேகாத+ற நீதி�பிர த�ப�தி னா�மி-க 

ேகாமள- கடாமி-க யாைனயி" மீதிேல 

வ�மாற ென"ன ம4ைர மீதிேல 

 

சா(�வ$ அற'ெசய/க)சா(�வ$ அற'ெசய/க)சா(�வ$ அற'ெசய/க)சா(�வ$ அற'ெசய/க)    

 

.�ெசா-க நாத� �1ைவ�த ேபா4 

.யிF% ெவ�டரள% மி�#வயி ர%ெபா" 

மாணி- க-ெகா1 Pச-கிர வாள% 

பிைறவா" வ	டேம� வ	டமா� இ	டமான 

க�#க7க2 ஈச+. நீ
பாி வ	ட% 

ஆைட அ�E� பாிக ல7கB% 

ெபா"னா� ஆழி- ைகயா� மி-க 

காணி-ைக பா:-.% மாவி-ரமா தி�தனான 

ம;திாி நைடக+ற ேபா4 ெகாைடகனக 

.லச7 கர"விள7க வ�ைம;த னான 

மாத�-. ேமாகி-.% ேவெளா�த ேகால� 
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பிரதாப- ேகாமாற .மார சா%8வ" 

 

தைலவியி$ சிற��தைலவியி$ சிற��தைலவியி$ சிற��தைலவியி$ சிற��    

 

Tறான க�ைவ வளநா
 W0மகர 

க�ேலால சலதி� தட�4 வள�% 

கமல-ைக வரம7ைக ேபாF% மாத�-. 

எ�லா% மி-க &ப� ெப�ேண 

சி�திர% மைல-கவ� லார� ெப�ேண 

அன7க@% இரசி-.% இரதி பர�ெப�ேண 

ெபா"ென34% திலத% இ;4Lத� 

இ;திர மாைலநக� லார-க	 ெப�ேண 

�;4%ேமா கன�ெப�ேண ப4மராக மணிெப�ேன 

ம	
வா� க�%பினி� வ1யி	ட ேதனி� 

அ�த�தி� ேமனிவ1 வ7ெகா
 சைம�த 

ந7ைகேய ெப�மா ணி-கேம வ5சிர 

கரண�ெப� ேணக	1 மாைட� ெப�ேண 

பர�% பாத% ெநா;திட �%நீ 

கா:� வ�வ4 எ"ன நீதிேயா 

 

தைலவ$ ெச�ய வி�(�( ெதா�
க)தைலவ$ ெச�ய வி�(�( ெதா�
க)தைலவ$ ெச�ய வி�(�( ெதா�
க)தைலவ$ ெச�ய வி�(�( ெதா�
க)    

 

மல�ெம�ைத மீ4 சயன�திேல வா�மல�� 

ப�ச1 நட;த விதன7 க�_� 

வாச%பட� ப"னீ� தடவேவா 

ெபா+ப _ர�ைத மா�பக�தி� ஒ+றேவா 

நில;தனி� அ1ைவ�த ேபா4எ"�1 ைவ-கவ�% 

�"னழ.% பி"னழ.% க�ேட எதி�ெகா�
 

ேபணி ஆல�தி ேசவி-கேவா இ	ட 

ேவைல-ேகா� ஆய�தமா� நி+கவ�வ த"றிD% 

வடமி	ட நீல �கவ	ட% மீறி 

வள�7 களப- .%பமத- ெகா7ைகயான 

மாம�த யாைன-ேகா� மா��த னாகி 

�கபடா% இடேவா இடேவா ெசா�F% 

ெசா�F% ஏேத4 பணிவிைடக2 ஏ�T� 
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கரண விேசட(கரண விேசட(கரண விேசட(கரண விேசட(    

 

அ�த5 ெசா�ேலாைச ெமாழித2 ளாட 

அரவி" பட%ஒ47கி அ�த7க2 பாய 

இக�தி� ேமவி- .லாவி5 சமாளி�4 

ேநர% வள�;4 ேவ�அ�%பிட 

இத% ஓ-க, �ைற#+றி இ�ச7 கிைட�ழ7க 

ஒ�ச7கி ேலாைச ராககதி ேலயி	ட 

தாள�திேல ஒ	1 யாண�திேல �ழ7கிட 

அ@பவ�தி னாF% அளக% 8ைடசாி;4 

சாிD%ெபா" சகலா�4 வார�தி" ஒளி-.% 

நாளி	ட ேகளி-ைக ைகயா� வண7கி
 

மானா�க2 �ைறைமயி4 காOேம 

அக:	ட வாசைன� பி5சி மாைல 

அகல�சாி ய5சாி;த சாிெகா�ைட வா.% 

ஆழி5 சேகார�ைத ேவ�ெதா	ட பாண�ைத 

ஆல�ைத நீல�ைத ேம�% அ�சன 

விரக கபாட வழிக+ றதிF% 

விழிெகா� ெடறியி"ப விர.� கவ
% 

ேசவ1 யைடவா� மி-க ேகால5 

சலாாி-. ேம:	ட Pவி	ட ேசைலD% 

தணிஅ�ண பரவரள நைக��4 வாD% 

அழ.% களிமி.;4% இ�;4 வா
% 

ஆைச� படாமி-க ேபா-.% 

ேமாகி-.% ஆ�-.% ேமாகி-.% $�ம�7.% 

ஈேர3 8விD% அர#%விைல ேபா.ேம. 

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

12121212    தியாகராச� வ�ண(தியாகராச� வ�ண(தியாகராச� வ�ண(தியாகராச� வ�ண(....    

 

தியாேகச� சிற��தியாேகச� சிற��தியாேகச� சிற��தியாேகச� சிற��    

 

ேமலா�% இ;திர� ேதவனா� �#.;த" 

வி�:ெகா� டாடவ�% ஆதி� ெப�மா2 

ஓெர3 இட7கB-. ஈச� Jவ��" 

உ2ளறி;4 ஓதாிய ேகாவி+ ெப�மா2 

ேவதா விய;திட� Yடமீதி னி:�;4 
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ெம�யைச; தா1ய விேநாத� ெப�மா2 

க%பி-கா தழகிய ெப�மா2 Tணா 

மத7க ந+கீ� நாத% நிர%ப 

வி2B; ேத"தாைர விதரண� ெப�மா2 

ேசாமாசி ய"பாிட% அ�2Cர ேவவ;4 

ெசா�வி�; தா%�திய ேகாயி+ ெப�மா2 

ஓவர4 வ;த1� ெதாளி�தாளி� விள7. 

ெவ2ளிெபா" P�1
% ஆைன� ெப�மா2 

த�ைட-கா� அரவ� ெப�மா2 ஆலால 

#;தர+கா ஆட� மற;தவ� ேபால 

வில7. �;தி� Tதி� ெப�மா" 

காலா� மர7களி+ கர� கா�ைற 

82ெளா
� W0கமைல வாவி� ெப�மா2 

W0த� டைல5 #ர8ாி வச;த 

ந"னல% பானெலா� மாைல� ெப�மா2 

அ;தி� ேபாதி� அ�ைம� ெப�மா2 

ஆடாத Eமணி தாவிட விள7கின 

அைவயி"C ைரயி�வி
 பாக+ ெப�மா2 

சீரா
 ப7.னி� ேதவேதவ� க�ட 

ெத�வசி7 காதன� தியாக� ெப�மா2 

தீராத அழகாய Tதிவி ட7க� 

அ�:ய7 ேகாைத மணவாள ெப�மா2 

 

ம;நீதி' ேசாழ$ ெசய/ம;நீதி' ேசாழ$ ெசய/ம;நீதி' ேசாழ$ ெசய/ம;நீதி' ேசாழ$ ெசய/    

 

பாலாய இள%பாி� ேத�உ�ைள [
 

இள7க"� ைபயவ; ேதா1� ேபாகி 

அபாய� படேவ ஆஆ எ"@% 

8னி+றா த"னா� அண7. ெகா2B% 

அGவிய� ேசறF% ம"ன" ைம;த" 

பிைழெப ாிெதனா எாியி� ம�
 

ப�லவ% ேபாF% ெம:� தீ�தடவ 

அ;த� பா
தா" அறிய� படேவ 

பாவ% அழிD% ெப�வழி- கான 

காாிய% எ"� பலவித7 C�% 

கிைளசீறி� ப#ேவ ேபால� தா@% 

ைம;தைன� ேதாி� ஊ�வ" எ"� 



77 

 

82வில" காதி 4"ப� படேவ 

க"றிழ;4 பா�மீ4 க�களி+ பாைவேபா� 

அ3கி"ற ப#�ட" தா@% அணிTதி- 

ெகதிேரேபா� வ;தி� தீர1 ெதா	ெட3 

வரஆதவ" தைன�ேபாF% ேமனிைய அ;த 

வ"ைளய" காைத மணிமா�ைப- கணியான 

நீரா
 க�கைள� பால ேரைகைய� 

Pசிய ெந�இள7 ேகாவி" �1யிைன 

.றியான வாடா �க;தைன5 சா@ 

மான% அள;த ம�லல; ேதாைள 

இ�தாைள- கிட;த தி�Tதி- கி	ேட 

ேத��ைள- கிடேவ வா��ப� ெசாாி;திட 

கா4 பால% விழிம�ைட வ�Fர% 

C�பட மாைல- .ட�ேபா� ேவறாய 

நில7ெகாள5 ேசாாி ேசார அைர�4 

ெம�யிர� டாக ஊ�;த4 வா.% 

மாபாத க;தைன- காO% வா@ளா� 

நி"� வாS 
லவிD% தா�% 

மகி0வாைர� தம�ேபால அ"8+ேற தாமாக 

... அபயேன ..... 

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

13. 13. 13. 13. <ர�ப நாய�க$ ேபாி/ வ�ண(<ர�ப நாய�க$ ேபாி/ வ�ண(<ர�ப நாய�க$ ேபாி/ வ�ண(<ர�ப நாய�க$ ேபாி/ வ�ண(....    

 

<ர�ப$ ெகாைட4( ஏைனய ப��க:(<ர�ப$ ெகாைட4( ஏைனய ப��க:(<ர�ப$ ெகாைட4( ஏைனய ப��க:(<ர�ப$ ெகாைட4( ஏைனய ப��க:(    

 

ேதாதிம ததிேதா திமித திமிேதா 

திமத திமிேதா திமித திமிேதா 

கி	ட7 கிணேதா தாதி��திேதா - என- 

க�தா� �1�தைல� தா"ைவ-.% 

தா2அ தி�-.% ேகா2அ தி�-.% 

.ரமா Eளி ெமா��திடேவ 

41�தி
 வாளி ஒ�ெபன 

மி-க4 மி-க4 வாைட5 

ச7கிராம5 சி7கார�தி" பாிய� 

ஏ� ம�டல� பிரகாசமானா� 

Wர" ெவ+றி உதார" 
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உ�தம மான ச+.ண 

சீல" ைம-கட� W0தி-.% 

பார ��4% ேசாதி-.% 

8கழா" ேமாகன� தி�மா4 

ல	#மி ஞான ல	#மி 

Tர ல	#மி Jவ�-.% 

Pமி�ெபா" பாைவ-.% ெப�மா2 

ேசாப ன-கவி வாண�-.� 

தாைன சி�திர5 சாமைர� 

திர2E வட%P வாைட 

��4% பா:-.% 8கழா" 

Tர� த�
ைக� பிரதாப ேவ:னா" 

ேபைர5 ெச�பி
 ேம�ம ற�பைட 

விடா ேதா1- காேடறி ஒளி�திட 

ேமக ச�சா ர�தி� கா�ைவ-.% 

பாிேத� ஆடக� திைரசீன" க	1ட 

நீ
 ச+பன பாைஷ க+றவ� 

ஆ1� ப�பா1- ெகா�டா1- .%பிடேவ 

Tர�-. அதிTர" ��தமி0 மாற"இ� 

8விேம� நட�திய Tதி� 

ெத"கா சி-.2 கதிேரச�- .�சாியா� 

மாநில% 8ர-க அ�2 C�%மா� 

ேம�திைச- க�நாட �-.% 

மலாட �-.% விராட �-.% 

மிலாட �-.% ேசர+.% ேசாழ+.% 

நீ2க ட+8வி ஆB% ஒ	1ய 

ராச க��ப விபாட ம�தக 

யாைன-.; தாைன-.� ேசைன-.% ெப�மா2 

TராதிகB-. Tர" வி-கிரம தீர" 

வி5#வ .மார" கி�	1ன Tர�ப" 

பார- க%Yர� தி�8யேவ2 

 

மகளி� வ�ணைனமகளி� வ�ணைனமகளி� வ�ணைனமகளி� வ�ணைன    

 

வா0� ெகா�ட ேசாபன �ைடய 

மாத�- கரேச க��8 வி�ேவ2 

தாி�தசிகா மணி-ெகா� மாணி-க% ேபாF% 
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சி7கார� ெப�ெகா1ேய ெமாழி-.யிேல அன�ெபைடேய 

என-.ள தாப�4 வியாேமாகி- .%நாம5 

ச%ேபாக5 ெச;தி�ேவ வானவ�-க� ேத4ைள-க 

ஒ�ணாத நி�திலேம அைழ�ெதைன வா0வி-.% 

ேதாைக5 ெச�சா ய+ைப7 கிளிேய 

மாணி-க நவரா�ன மான &பேம 

வ
�பிளேவா வாி-கயேலா 

மட�பிைணேயா விழி-கைடக2 

வாB-.% காளி-.% ேசF-.� சாிேயாேத" 

வ�-ைககேளா ச�-கைரேயா 

மட-கிளிேபா Fைர�ப4 

ேத@-.% பாF-.% சீனி-.� சாிேயா 

மா4ைள- கனிேயா ��-கிதேழா நி"கனிவா� 

மணி�4ைட வாைழ� த�ேடா சி+ப�ேச� 

ந+ப7 கயேமா நி"தா2 இைணக2 

இ��பிட% நீல வானேமா ஆதவ+. 

அழகான ெபா+கம லாலய� பதிேயா 

�க�பிர ைபயா� ஆதி�த" ேபா�வா� 

உ;தி வ	ட% காம5ெச� #ழிேயா 

ெந	1�ேளா மைழ�8யேலா 

மயி+ெப ைடேயா மல�-.ழ� பாைள5 

ெச;ேத" ைவ-.% Pக�த� டைலேயா 

ஆனெச� பிைணேயா ப�வதேமா 

மணி-.டேமா �ைல-.வேட 

 

தைலவ$ ேவ�
ேகா)தைலவ$ ேவ�
ேகா)தைலவ$ ேவ�
ேகா)தைலவ$ ேவ�
ேகா)    

 

வன-ெகா%ேபா ந+பல ேதா+�% ப7கயேமா 

நீ�கட; திைள� தவிடா� தீரேவ ஆல 

வ	ட% Tசேவா ெந+றிேவ� 4ைட�திடேவா 

அட�ப% தா7கி� பி"ேச வி�ேத 

அ"பாக- .%பிடேவா மல��பனிநீ� ெதளி�திடேவா 

என-ெகா� வா�ைம ெச�பி1� 

வா���த% ேசர5 சி;தாம� சி;தி
ேமா 

ஆைன-க	 1யநாேண வா�த
 மா� 

சி+றிைட ேபால இைண�ேத" தாவி� 

த%பாக% ேசர அ"பாக- ெகா�டைணT� 
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இ4ம7 ைகய�-. நீதி காOேம. 

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

14. 14. 14. 14. சீர-க நாத� வ�ண(சீர-க நாத� வ�ண(சீர-க நாத� வ�ண(சீர-க நாத� வ�ண(....    

 

பிாி!� 2யரா/ வ�+2( தைலவி 5�6பிாி!� 2யரா/ வ�+2( தைலவி 5�6பிாி!� 2யரா/ வ�+2( தைலவி 5�6பிாி!� 2யரா/ வ�+2( தைலவி 5�6    

 

தாதவி0 #�%பி" நாணான 

சிைல ெகா�ட ேவ2 

சரயக% வைள;தேத ராமா ராமா 

வாகன�% ெவ;4 நீறாக 

உலெக7.% ேவறாக 

மத" ெவ;தேதா ராமா ராமா 

தாமைர அ�%8 ேநரான 

�ைல ெவ%8ேத 

ஆ�யி� ெவ4%8ேத ராமா ராமா 

வ"னியா% எனேவ சாளர ம�7கிேல 

ஓ1வ� ெத"ற:� வாOத� பச;தேத ராமா ராமா 

பாதியிரவி� கட� �ழ7.ேத 

ேகாகில% இர7.ேத ராமா ராமா 

தாலமிைசேய ேசவFைற அ"றி�வா� 

ஓ�திைல எ"ெச�ேவ" ராமா ராமா 

அ"னமா நைடயா� 

காதள� ெகா�டவ1 வாகிய க�7கணா� 

வா�ைம த�8ேத ராமா ராமா 

ஆயவ�இ� ெச7ைகயாேல 

ெசறி�ததா� ேமகைல சாி;தேதா ராமா ராமா 

காவிமல ர%8ேச� பாவிஇ� க�க2 

நீராழியி� �;4ேத ராமா ராமா 

8"ைனமா மல�Wழ 

தாரைக� ப;திேபா� மா:ைக சாி;தேத ராமா ராமா 

ப#7களப% ெபா�லா தா�வட�% ெபா�லா 

ஆைச அற�% ெபா�லா ராமா◌ாரமா 

காத�கைர க�1ேல" ேவ�4ைற வி�1ேல" 

நீரைணவ ெத;தநா2 ராமா ராமா 

எ"ைன நீ ம�வா� 
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இராமாவதார' சிற��இராமாவதார' சிற��இராமாவதார' சிற��இராமாவதார' சிற��    

 

ேகாநக� ேவ;தனாக மாதவ% �ய"றதா� 

ேகாசல% மகி0;தசீ ராமா ராமா 

ஆழிவைள ந�#பா� வாளாவ த%பிமா� 

ஆக உக;தசீ ராமா ராமா 

ேகாசிக" வி�%பேவ 

தாடைக வத�ெச�ேத 

ேவ2வியா� நட;தசீ ராமாராமா 

ந�O பாைலயிேல 

காத:� .
%ப மாதரா மா�சிைல 

வ�சியா2 ேகால�ற வ;தசீ ராமாராமா 

சாப�% வண7கேவ மாம@% வி�%பேவ 

சானகி மகி0;தசீ ராமாராமா 

ெப�ைணமா நதியி"வா� மாதெரழி� ெகா�டேப� 

மயலற�த" 4�டேம வாளியா லாி;தசீ ராமா ராமா 

மா@ள% மய7கேவ மா@�� ெகா�ட 

மாாீசைனD% ெவ"றசீ ராமா ராமா 

வா:ைய �னி;4ேபா� வானர; த7களா� 

வாாிகைர க�டசீ ராமா ராமா 

ம"ற�ரா வணனா� மாைல8ைன கி"றேதா2 

மா�ெபா
 பிள;4தா� வாைகபணி;த சீ ராமா ராமா 

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

15. 15. 15. 15. தி��ெப�+2தி��ெப�+2தி��ெப�+2தி��ெப�+2ைறயா$ வ�ண(ைறயா$ வ�ண(ைறயா$ வ�ண(ைறயா$ வ�ண(....    

 

சிவெப�மா$ சிற��சிவெப�மா$ சிற��சிவெப�மா$ சிற��சிவெப�மா$ சிற��    

 

.��4 வ;த� வா�விட% 

அ��4 க;தரனா� 

8ண�;த ப#7ெகா1 இட�8ற% சாிெகாள� 

ப.�தி
 பாதியினா� 

வி+ெபாறி 8ண��தி
ேவா� சி�மறி� தட7கரனா� 

உயி�பைட� தட7கF �ைட�4 ைட;தைவ 

84-கி 
;ெதாழி லாதியினா� 

கதிெகா
� தி
�சிவனா� 

அத2 உ
�த ச7கரனா� 
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கட�.1�தி
% கத0எாி�தி
% 

கதி�ெபா1� தில-கிய ேசாதியினா� 

சமாி� அட�கா� Wல தாாி 

ெகாதி�தி 
7கதி� Tசிய 

ம3�ெப�% பைடயா� 

ப
ெகா ைல5சம" ெபா�நிைல5 சின;தைல 

.ைல�4 ைத�தி
 ேசவகனா� 

கம0எ�- ெகா
;தைல W1ய 

க
-ைகய; ெதாைடயா� 

மன�தி ைழ�த அ"ெபா
% வா0�தி 

அ"ப�க2 வ3�4 ெதா�ட�க2 

அக�தட-கிய பாவகனா� 

�ைள. ��த ெவ�பிைற ெயாடழ. 

உ��த ெச�சைடயா� 

8க0ெகா�ட ெப�%பணி விைட�தி ற%8ாி 

.றி�ப றி;தவ� நாவகனா� 

விழியதி ேர� காம"ெச�- க�%ப1 

யாைவD% ��-.% அ7கணனா� 

ெபா�திைர� தட7கட� இட�4� த7கிய 

திட�ெதா 
7ெகாைல ேய� ைடயா� 

கைரெதா.� தி
%பல ேதைவD% 

வ.�த ெகா7கணனா� 

தைல#ழி� ெத37கன� விழி�த ட7கF% 

அழி�த ணி;தி
 நீ� ைடயா� 

தி
-கி
%பட வாளரவ% 

எ
�த க7கணனா� 

ஒ:சிைல� ெத3;4 அைலமைல�4 ெவ�1ைர 

திைர�4 ம�
ெவ2 ளா� ைடயா� 

நீைர5 ச:யா மல�ேவ ணியினா� 

சிாி�த �%8ர% நீெறழ 

எாி�தி
% எாியா� 

பலதிைச� தல7கB% அைச�த ல%பிய 

தி�5சி ல%பணி தாBைடயா� 

ச4�மைற� ெப�%பாி ேயாடதி� 

நாி�ெப�% பைடயா� 

விட%T; திற7.னி சிைல�தி ற%ெபற 

வைள�தி 
;திணி ேதாB ைடயா� 
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நிைறெப �;தட% 8ைடW3% 

சிவ8ர� தல%பிாியா� 

உய�சி ற�பைட; ெதா�மல�- .�;4ைற 

தி��ெப�; 4ைறஆ Bைடகா யகர1 

பா1 யா1வ� களியேரா% 

 

உைமயவ) சிற��உைமயவ) சிற��உைமயவ) சிற��உைமயவ) சிற��    

 

அ�2ெப �%பாி Pரணி உ��தி
% 

சி7காரணி அற�தி .7.ம நிற�தி 

ச7காி அ�2ெப �7கி� பா:னி 

மா:னி வைரெப �7க� ணாகாி 

திைச ெப�7 .ணசாகாி 

வாதி	 ட;தாி .ர�தி #;தாி 

வண-க �7கைல மத7கனி ேயாகினி 

அாி-. க;த சேகாதாி 

அ�;4ய ர;த
 ேபாதாி 

திாிநய ன�தி கி�#க வன�தி 

ப�சமி அளி�த ட7க� மேய#வர 

ஈ#வாி அபிராமி Pைச தனிேல 

 

களிய�க) நிைலகளிய�க) நிைலகளிய�க) நிைலகளிய�க) நிைல    

 

அட-க�% சிவPைசD% பட�8ற7கB% ஆ2பவ� 

E-கி ைச;தி
 ம4-. ட7கைள 

அ
-கி D�
 வாழறி யா�உைர 

ெசபி-.% ம;திரெமா
 தவி-.% அ;தண� 

ஆனவ� திய-க�� சிலமய-க �%பல 

பய-.% ம4ரஊ� அறியா� இவரா� 

ெப�%பிற வாசிக2 என�4 ற;த 

ச"னாசிக2 வ+ற� ப"றி யிைற5சி 

தி"றதி� வ;தி
% �னிவர� அறியா 

�4கதி T
 ேச�வ4 எளிேதா 

உ��ெப�7 க�வா
க2 

ெகா3�தி
7 சிைனயா
க2 

ஒ��த� ப7கல உ��த� அ;தண� 
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ெப��த ச7கமா 

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

16. 16. 16. 16. சித(பேர.வர�சித(பேர.வர�சித(பேர.வர�சித(பேர.வர�    வ�ண(வ�ண(வ�ண(வ�ண(....    

 

மழ னிவ$ ெசய/மழ னிவ$ ெசய/மழ னிவ$ ெசய/மழ னிவ$ ெசய/    

 

கயிைல மைலயினி� இ�1ய� த7கிய 

தா�க வன�4 மீதி ேலெயா� 

மழ�னி வ"ந+ கதியைட D%ப1 

ேபா4வா� எனேவ பிதாைவ �"ன1 

ெதா34 அ�ச: ெச�ய அவ@% 

சிவ�தா ன�42 ஆ�யி�- ேகா1 

யான4 ெபாிய சித%பர� தலெமன 

ெச"றதிேல சிவாகம Pைசநீ ெச�ய 

அறி�த�% சிவபர கதிD; த�ேம 

ேபா4வா� எனேவ பிதாைவ விைடெசா�: 

வ;4பல அடவி கட;4 ெபா"னான 

தாமைர வாவி J0கி அயேல 

க�ைண 8ாி;4 எதி�வட நீழ� 

த7கிய Jல நாயக� Pைசேய 

ெச�4 .டதிைச D7.ல வி
வைக- 

க�டதி ேலDேமா� சிவPைச யானபி" 

ம4மல� வ�
க2 வி1வள ��1
% 

யா�% ஓாி" காெணா ணாவிழி 

 

இைறவ$ அ�)இைறவ$ அ�)இைறவ$ அ�)இைறவ$ அ�)    

 

பனியி� மரேம� மிைடகா� ந3�% 

கவ
ாிய ெகா%8க ளாேம�ந" றாெமன 

ேயாக வானவ� விைடமிைச வ;4 

பலவித விழிகB% ெவ%8: ேபாலேவ 

வள�கா�ைக யா%ப1 அ�ளி மைற;தபி" 

அதைன யறி;த தாைத யானவ� 

ஓ4வா� எ"ெனா� �த�வ ெப�விைன 

 

மழ னி தி�மண(மழ னி தி�மண(மழ னி தி�மண(மழ னி தி�மண(    
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வ4ைவ வி�%8க எனேவ பிதா�ைர 

மாெறாணா மFமவ2 உ;திய கணவ�பி" 

வ;த�2 மாதைர விவாக� ெச�4 

 

வர னி அவதார(வர னி அவதார(வர னி அவதார(வர னி அவதார(    

 

வர�னி எ"பவ� ஒ�வ� பிற;தவ� 

பா:� எ�தி� தாக ேமெகா
�4 

அாிய Eயவ� எவ�% மகி0;திட 

ஈச� பா:னி ஏ. நீெயன 

இைறவ� கா7ெகா
 தடவி- கட:� 

உவ�8� பாைல ஏவிய நாளி� 

ேயாகேமா டவ�% இ�;தபி" இ�1 

பத;தம தாகேவ ைம;தைன ஏவி 

ேவெறா� வ1�ெகா
 தா�% வரேவ 

 

அபிசார ேவ)விஅபிசார ேவ)விஅபிசார ேவ)விஅபிசார ேவ)வி    

 

மயிெல@% ம7ைகய� இ
ப: சி�திட 

ஆைட ேபா�அபி மான ேமெகட 

இ�1க2 கா�டF% இவ�ம�2 ெகா�ட 

கபா: படஎன ேவ2விேய ெச�4 

வரவி
 ெவ%8: யதைன அட�;4 

பசா#ட ேனDட" ஆ1 வ�மா" 

அதைன அைண�ேத �யலக" த"ைன 

ெநளி;தி
 மா� விற ழ+ெறாழி� 

ஆறி
% ம;திர% சில%பிைட ேபாடேவ 

ேசாக மாதவ� அவ�அ க�ட�% 

அதிர நட�ெச�4 மாத ரா�இவ� 

ேவஷ% மாறிய வ1ைவ உண�;4 

8:�னிD% இ�;திட மாயனா�தைல நாளிேல 

உ"பாத% நிைன;தவ� 4யி�வ ெதாழி;திட 

மா4 நாக�% ஈ4 தீெதன 

வசன% ெமாழி;தபி" வி�%பிட ேநசமா� 
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 னிவ� தவ( னிவ� தவ( னிவ� தவ( னிவ� தவ(    

 

இனிநீ D%ஏ. எனேவ ெமாழி;திட 

அணிகயி ைலயி"மீ தி�அவ� ேபா�வா0� 

அதிக� ெச�4 தவ# 8ாி;திட 

சாத" ேவத &ப மாயின 

அ�ைம யறி;4த" உ�வ4 ெகா2ள 

நா�% ஆட வியாழP ச;தனி� 

வ�க எ"றF% ம�: ஒ
7. 

நீD% நரக 4வாரேம� நம4 

உ3ைவ தவ�ெச�த வனம4 த7கிட 

ஏ. வாெயன ஏகி ேயஒ� 

8:ைய இைற�சF% இவ�% இைற�சிட 

இ4ெவ லாமவ� Cடேவ ெகா�: 

இ�வ�% அ"ப4 ஒ�வ ெர@%ப1 

வா3% நாைனயி ேலதிாி ஆயிர% 

மைறயவ� அ7ெகா� பணித7 ேகாவா% 

நாரத� வி�Oேளா� வழ7கிய ச7கினி� 

மகர.%ப கா�த ேவதிய�-. அவிசிட 

உைமயவ2 .%பிட5 #ைவெப� 4%8� 

Cட நாரத� பா1 ஆடF% 

 

சிவனா� நடன(சிவனா� நடன(சிவனா� நடன(சிவனா� நடன(    

 

உலகபதி னாF% உ�யேவ ெவயி�வி
% 

கனமகர வ1வ ெந
7.ைழ யாட 

மா"ம3 வாட அ�கி ேனா
% 

சி�பி ைறயிேனா 
�சைட யாட 

மா#ண% ஆட ஆயிர% ம.ட 

ப�மணி ச�ச:யா ஒ��" ெசா"ன 

நாளி ேலநட% ஆ1 ேயஒ� 

க�ாிேயா 
%பாி பவ%தீ ர�8ாி;4 

இ4எ4 காரண% ேவO% ஓெதன 

வானவ� தா7கB% நடமிட F%நி" 

Pைச யாயின நீெகா2 வாெயன 

இ�வ�� ெசா�ல Jசிய கண7கB% 

விேராத மாயவ� கால கால�% 
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மித�ட" நதிD%, அ�ளிய பி"ன� 

ேக1லவ� எ�லா% சா#வத ேமனியாக� 

4ற;தவ� தவ# 8ாி;தவ� ஏக 

 

அரச �மர$ வ�ைகஅரச �மர$ வ�ைகஅரச �மர$ வ�ைகஅரச �மர$ வ�ைக    

 

நாளறி யாம� ேவ
வ" வழிவிட 

வ;48ல �னிவ@% அ"8ற நீD% 

ராச .மர" ஆெமன வினவி 

அம�கால மதிேல வாேன விள%பிட 

வ;தைன அ�7கண நாத ேரெகா
 

வா�%நீ ேராைட வனச இல�சியி� 

�3கி எ3;திட ேமனி ஆடக% 

ஆவ ேவஇனி இரணிய� ெபயாின" 

அகமகி0;4 #வாமி ஆ
த� காOேம 

நீD% வலன4 க�1ட5 சிரம4 

ெகா�1�வ� ேமவிய ஏவ ேலெச�4 

உ3ைவ மகி0;திட நித%பயி� வாெயன 

மாய னா�ெப�% இ5சிவ :7க�% 

அ�ளி�" வ;தவ� ேபாயி னாாினி 

வர�னிேவா ெரனவிவ� இத�� ெசா�: 

உவைக 8ாி;தி
 நாளிேல ேகாட 

ேதச" மாள�% மழகளி� ேபா;த4 

 

அரச �மா$  &=	
( தி��பணி4(அரச �மா$  &=	
( தி��பணி4(அரச �மா$  &=	
( தி��பணி4(அரச �மா$  &=	
( தி��பணி4(    

 

�18ைன கி"ற4 ேபால ேவதைன 

ஆக மீள�% விைரய நட;4 

த"நக ாி8.% தபிேஷக மா�1 

மீள�% ெப�% அளவி� ேவ2வியி� �"னா2 

அவிெராளி ம�டப% ம4மல� ��டக 

ேவத னாெரா
 ேபான ேவதிய� 

அைனவைரD% பக�க�
 விரத7 ெகா
ேபா;4 

நா2ஒ� ேபாதி� ஆடவ� அவ�களி� 

ஒ"ெறன அறியா5 ச7கர� ேப�ெசால 

ந%பா� Pப@% அற�% ெநகி0;தபி" 
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அமர�க2 ப�1ைச;த ஆ�ேபா% இக:ெனாேட 

இனஉதய ெம"ன� Pதல� தமனிய 

சைபய4 க�ேட உைரகா ெணாணாத 

ேவத-கைட சி�தி� ம;திர% எ3திய 

அ%பல% அ"ன4 ஆகேவ ெச�4 

ேகா1- ேகாயிF% விரத.� ட7கB% 

விரதி மட7கB% ஏ3 மாநில 

மாட Cட�% இ�1ய �;தவ 

வனச அ�%8பயி� ஆசிரம�% T# 

ேகா8ர அகர�% அ;தண� சிகர�% 

ம;திர ேவ2விD% யாக சாைலD%. 

 

அ&யவ� ெசய/அ&யவ� ெசய/அ&யவ� ெசய/அ&யவ� ெசய/    

 

மட�%ெம� ய1ய� அரஹர எ"ப� 

�திர விள%8வ� பா1 ஆ
வ� 

ேவத% ஓ4வ� சிவைன வண7.வ� 

ப:த� ம;திர மாைல ஓ4வ� 

நீ� P#வ� இ�ெதாழி� அ"றிD% 

அதிர நட;திட மாத% எற 

விழாஅ அள� வரத@% அ"8ட" 

அ1ைம 8ாி;தன� யாவ ராயி@% 

ேமவி ேனா�ெப�% மல�ல ெக"ப4% 

மலாிD% கயிைலD மா�5சிவ ேலாகமான4 

இைவகB% அ"றிD% மைறக2 அறி;த 

பலேகா1 ஆகம% ஓலேம இ
மளவி� 

சித%பர பா% பால ேலாசன 

Wலபாணி பரகசாதன நாக Pஷண 

ேபெயா
 ஆ1ய Pத நாதனா� 

அ"ைன அ%ைம ஆன அ�ேள. 

-------------------- 
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17. 17. 17. 17. ர�நாத நாய�க$ வ�ண(ர�நாத நாய�க$ வ�ண(ர�நாத நாய�க$ வ�ண(ர�நாத நாய�க$ வ�ண(....    

 

சிவெப�மா$ சிற��சிவெப�மா$ சிற��சிவெப�மா$ சிற��சிவெப�மா$ சிற��    

 

வ7கா ர-கிாி சி7 ர�ெதா� 

ச7கா ர5சிைல வ1வா�ஓ� ைக-.2 

வைள�ெதா� ைக-கைண ��8ர% ெவ�ெபழ 

வி
வா� மிைச5ெச% பாதி-ெகா� ெவ�பாதி� 

பிைறச% பாதித ெதா��1 W1ன� 

ப�தி ர�த" விசி�திர" எ"ன� 

ப�திர� அ�5சைன 8ாிதா ளின�வள� 

காசிநக�- கதிக% ேச4� தலெம@% 

தல�தி" க�ேண நி�தF% உைறேவா� 

ேம"ைம-க� மட-ெகா1 மி-க ப�வதவ�� 

தனி தவ- கனிஉ� தமிDட" வா0பவ� 

ராம நாயகைர உ+ற ேதாஷ% 

ஆய4 �347 ெகடேவ அ�ளிேனா� 

 

இர�இர�இர�இர�நாத$ சிற��நாத$ சிற��நாத$ சிற��நாத$ சிற��    

 

ேபரணி க	டழிய� பாித	 டழிய- 

காிப	 
�ள5 சம�ெபா� ேதபைக 

ெகா�டாைர� தைல-ெகா�ட கள�தி� .தி�தா1� 

பயிரவி ேபDண��த� தல�தினி லான 

ப:யி	
 ரண-ெகா1 க	1ய ரணேகசாி 

ேமக வா�.ழ� ெவ+றிேவ2 

ெச%பா க�ெதா
 ெசா%பாக- .யி� 

ப�பாட5 ெச�வெதா� பால மயில 

வ	ட மணி5சிைற ந1�தி
 க	டைள 

ரச-களி பா�அளி ெகா�டாட� பலவி" 

ேகால5#ைள ெபா"ேபால� ெப�வ4 ஒ�பா� 

ப5ைச மட+க� .5சி 4ளி-.% 

ெவ���த% உ.�ப4 ஒ�பா� வள�ெச; 

ேத"ைவ�த ப#7கா� அ�ெளா
 ைவ�ெதன� 

ேதைவ�4ைர� தளவா� த�சி�தச" ��தமி0 

வி�4வ சனதைத வைள�ேத அ�2ெச� 
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இர. நாயக" மாநில% #+�% 

 

தைலவி நிைல4( கரண விேசட (தைலவி நிைல4( கரண விேசட (தைலவி நிைல4( கரண விேசட (தைலவி நிைல4( கரண விேசட (    

 

ச7கீ த-கிளி வ;தா2 

ச+ேற ஒ�கி நி"றா2 

உ�பாிைக யி"ேம� அவைள 

ஒ�பைன யி	
ஒ� க	கைட 

வி	டவ2 மா�பி� எ3;ேத 

.�4 மத%பா� ெவ+ைப 

விைர;ேத ெதா	டபி" உடேன 

ேம�விழ ைவ�த4% வா��பிள கி+சில 

ெசா�F2 எ5சி� உ.�த4% அ7ஙேன 

இத0த; தா2இ� ப1உ� ேடாப� 

ப
கிற4 எ"றா2 ெச�ப1 ேபாலேவ 

ேம� ��த% அணி;தி
 ெதாைட-.2 எ
�4 

கைல-.2 எ
�4 �ைல-.2 அைண�ெதா�ைக 

பளீெர@% ஓைசேபாF% கைன�4 ம�டேவ 

சி5சி:� 8ற�% காைட- .ரF% 

ெபைட-.யி� மயிேலா டணி.-கி� இன�ெதா
 

.-.ட ெமா�4-கா ெலழேவமன 4�ேசார- 

.ழF� ேசார� 4கிF% ேசார� 

பரவச மா�உ2 உ�-கி உ�-கி 

மணி�ெதாைட ஒ-கேவ ம"மத னாெலா� 

ச;ேதாஷ% வ;ேதறி5 ச"னத% ேபச� 

8ளகித மா%ஒ: ைக�ெதாைட பி5சி 

ம�-கம0 க;த% Tசிட 

ேமைட மீ4ல� ச�பிர ம�சேம 

இ7ேக சி+றிைட அ7ேகா சி+றிைட 

எ7ேக ப+றிட% ஏறி� பதறி� 

4வள� 4வள- கதறி� பாி8ர% 

ஓ:ட �"ேபா கி�த4 பி"ேபாகி�த4 

ச%ேபா கி�த4 ஒ�வர4 த3வி� 

8ணர� 8ணர� 84நல மாகி 

இர�டா க�4யி� ஒ"� கி�தய� 

ஒ"றா கி�த� �ைறயாக உ+ற 

அவச- கைளநி-திைர ெம�ைதயி� வரேவ 
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ஆைச மீறிய �ய-கி� அ"றி�ேபா� 

த%பாக� ெதாழி� #ைவயாக� ெபா�மி� 

பா�ைவ மய-கி மய-கி ம�	1 

ம�	1 மன�தய ைவ�திைற ெகாளேவ 

அ�த% ேபால- க�தி- ெகா�
 

உ2ள� தட�ெத3 சலராசி அைன�4% 

ஒ�வ�- ெகா�வ� அதிக� படேவ 

இ5ைச ெகா2ள5 ெச�த 

#க] ைம-ெகதி� உலகி� உ�ேடா 

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

18. 18. 18. 18. ெசா�கநாத .வாமி வ�ண(ெசா�கநாத .வாமி வ�ண(ெசா�கநாத .வாமி வ�ண(ெசா�கநாத .வாமி வ�ண(....    

 

பா�வதி சிற��பா�வதி சிற��பா�வதி சிற��பா�வதி சிற��    

 

க�4% அ1யவ� 4யர4 ெகடவ� 

கமைல பாி8ர சரணி திாி8ைர 

க5# லா�ைல ப5ைச நாரணி 

க+ற நாவல� ெசா+ற Pரணி 

உரக கணபண% ெநளிய மணி�1 

உத� மயி�மிைச ம�� .கைனD% 

ஒ+ைற யாைன ம��பி னாைனD% 

உ+ற லா0ெவா
 ெப+ற நாயகி 

க�ாி திாி8ைர க"னி உைமயவ2 

கமல மல�மக2 பர� மைலமக2 

க+ப காடவி உ+ற வானவ� 

க��42 ேம�� கய+க� நாயகி 

விமல பதமலா- கமல% நிைன.வா% 

 

சிவெபசிவெபசிவெபசிவெப�மா$ சிற���மா$ சிற���மா$ சிற���மா$ சிற��    

 

கரட மதகாி உாிைய உைடயின� 

கயிைல மைலநிக� தவள விைடயின� 

க+ைற வா�சைட அ�த ரானவ� 

க�8 ேவ�ெசறி ��த� Pரண� 

ம��% இரசத சைபD2 மதி.ல 

வ3தி மகி0தர நடன% இ
பவ� 
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ம	
 லா�� க
-ைக தாதகி 

ம�த% ஆறிைவ ைவ�த ேவணிய� 

கனக வைரயின� பனக அைரயின� 

கம�% அ�கின� கத3% மறியின� 

க+ப% நீட� ப�4 நாெல@% 

கைல-. நாயக5 ெசா-க நாயக� 

Cட� நகாினி" ேம� களியேர%. 

 

களிய���� ெதாிவி�தைவகளிய���� ெதாிவி�தைவகளிய���� ெதாிவி�தைவகளிய���� ெதாிவி�தைவ    

 

அாிைவ திாி8ைர வயிாி பயிரவி 

அமைல சயமக2 .மாி பகவதி 

அ�திர ேலாசனி 4�-ைக யாமைள 

ப�திர காளிைய மி-க Pைசெச� 

மைனைய ெம3கி
; கத: தைனந
; 

ம�த யாைன �க�த� பரவைவ; 

இவ+ைற ேய�" நிர�ப ேவ�
%ந� 

அாிசி ந�லவ� இைலயி ேலயி
; 

திரள �4பைட; கறிய �4பைட: 

ஆ.% அ�பெமா
 $� மி-கேவ 

பைடஅ�ப ேனஇைவ 4�-க ேவOெமன 

மா�னி வா�க2 ேசர வ��ேன 

அயிைர ெபா1, சி� பயிைர ெபா1 

Jர� அவியி:
, 8ளிைய5 ெசறியவி
 

மிள. அ�பேமயி
, Jள5 W
ைவ, 

எாி�பி ேனா
 8ளி�8% ஊறைவ 

கறிக2 ெபாாிய�க2 ச
தி யி�சைம 

ம[ர%க3. தைலயவி; .�தி தைனவ� 

கய-கி டாையய�� E� கல�திேல 

எாியி	
 ேவகைவ; அ�ைத இனிவ1 

8திய �ைனஇ1 அதைனஒ�ப1 ம4வெதனவ1 

அ�ைத நீெவ. #�த மாகைவ 

நாF .ட�தி�வி
 சா1தனி� மீளவ1 

.�வி ெபாாி; கய� க3விஅாி 



93 

 

�ய� .�கஅாி ெபாாிஅாிசி மிளகி
 

ெகா-. நாF வித�தி ேலெபாாி 

.	1 ஏ3 4வ	1ேய பைட 

மகிைம Dளஎ: அதைன உாிெபாாி 

பய� ெபாாி ெகளி� உBைவெபாாி 

அைவம	
 ேமாசில �	ைட காைட 

மண-க ேவந� ெந�-. ேளெபாாி 

.றைவ அவி,8ளி மிள. மி
,சி� 

ெகாதிய வி
ம4 பிற. கிளறி
, 

ெகா3�பி� லாத உவ	
 மீைன 

எ
�4 Tசி- .ள�திேல எறி 

சரைள மீெனா
 Cளி ெபாாியடா 

.
ைவ தனி� ம4ைவ ஒ�வ� Lக�வ� 

திமில .மில�% இ
வ� பி"8 

.தி�ப� ஓ1 இைள�ப�, T0வ�. 

.�-க2 மா�க2 ெசவி	1 ேலய1 

உ�சி உ2ளகறி பதன% ெவ.மண% 

உறியி� அமண�க2 தி�ட வ�வ�க2 

ஒ�பி லாஒ� ச	1 மீைனD% 

உயரேவ உறி ைவ�4 J1ைவ 

.
ைவ தைளஉைட சைடைய ேயஇ3 

சில� .ழைலஇ3 சில� 8டைவஉாி 

ெவ.ெகா	ட கார�க2 அ+ப� Tண� 

ெகா3�ப� C1 மி.;த வாட�க2 

தாத�க2 யா�% வாராம� அ1யடா 

இ�1 மகெனா� தி�ட" அவனி@% 

இைணய பய� வF�தி�ட" ம4ெவனி� 

எ5சி� வா�வ� #+�% ஓ
வ� 

கரகா ணியவ� 8�த ரானவ� 

நறிய கறிகB% அ�4% ஒ�.ட% 

நற�% இ�ளைற அதனி� J1ைவ 

ெந��த ேகாழி அவி�த சா� 

நம-. ேவO% இ��4 J1ைவ 

இடறி Tழி@% ம4வி� T0வ�க2 

எவைர வில-.வ4, இவ�க2 மைடய�க2 

என-. ேவ�
% உன-. ேவ�
% 
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என-ைக Tசி அ1�ப� ேவதிய� 

ேசாழிய� ெபா�லாதவ� சீ�வ� எ"றறி 

இகF% மைறயவ� இ�வ� .
மிD% 

இ�க �1ஒ� த1ைய எ
பைட 

இய-. வா�எதி� தி	
வ� ைகெநறி�ப� 

ேமைல மைட5ச" னாசிக2 த%ைம- 

க�க வ�; ெபா1 திமிாி- கிளாி
 

க
க அைதயி
 8ட�மி
 சிவ 

க+ப மாவ4 4��திடா உட� 

அ+பமா� வி
% அ�யேன 

எளிய தலஇ4 களிய� மகிைமைய 

எவ�க2 அறிவ� கட�2 மய% இெத". 

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

19. 19. 19. 19. வராககிாி' சி$ைனய$ வ�ண(வராககிாி' சி$ைனய$ வ�ண(வராககிாி' சி$ைனய$ வ�ண(வராககிாி' சி$ைனய$ வ�ண(....    

 

 �க� ெப�மா$ சிற�� �க� ெப�மா$ சிற�� �க� ெப�மா$ சிற�� �க� ெப�மா$ சிற��    

 

அகள�தி சகள�தி கவச�தி சைமய�தி 

வ�லபி ஆயி. சதாந;தி மாயி 

கலாத;தாி மா:னி மாத7கி W:கபா: 

மகைன� ப"னி�ைக5 ச��கைன5 சரவண�42 

மணிைய� பணிவத+. ைவ�பான ேதைவ 

வானவ� ேம� வ;த தானவ� ேபா�.�க 

மாயவ1 வா�நி"ற Wர@% மாள 

அயிைல� 8றெம
�4� பாைல தனிநட�தி 

அமர�-. உயிரளி�த க��தாைவ ஓ4% 

ஆரண சார7க2 ஆகம சார7க2 

Pரணமா நி"ற காரண ேவைள 

விசால சிவகிாி யாைன� பர�வா� 

 

<ரசி$ைனய$ சிற��<ரசி$ைனய$ சிற��<ரசி$ைனய$ சிற��<ரசி$ைனய$ சிற��    

 

அரச�-. நிகேரா�த 4ைரம-க2 8ைட#+ற 

விைசய- ெகா1பி1-.% ேபாதிலாைன மீேதறி 

எதிாி	ட வைரெவ	1 �4கி	ட வைரவி	ட 
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ச�டமா �தமா� மி�ட�பைட ஓட 

�ாிப	
 அைடப	
 மதிெலா-க இ1ப	
� 

திைசDல� விேராதியைர- க�தி� ெபா�தமா� 

மகத�தா� நிைரயி	ட நவர�ன ெமா
ம-கா� 

4Bவ� திைரயி	ட ர�னாபி ேஷகமாக- 

க:7க� ெத:7க� வா�-.%சா மைரேகா1 

கவட�தா� வரவி	ட கனெரா-க ெமா
ெகா5சி 

.டக�தி ெனா
ப	ட த	சிண ேதச% 

ஈழ% மலாட% க"னட% க�யாண% 

ம.டம"ன� எ�லா�% வ;4தா2 ெதா3திடேவ 

ம.ட�ெதா
 ெந�-கிய ம.ட� திரBதி�% 

ர�னமணி .�ைபயி� ஒ4-.%ெபா+ Cடேம� 

வாரா தவரா� .%பிடா தவரா� 

ெபா"ெகாடா தவரா� எ"�மா கத�Cற� 

தனிDல. ஆB% 8க0ெகா2 ேவா"4ர-க5 

சில�4ற-க- காி4ர-க5 ச-கிர ம@வான 

ம"@% நிதிய வி�தியா விேநாத" 

வா4ெசா� பிரச�ட ேகாவிய� ம�வா 

மி�ட" மாாி� ேம�வ;த பாைளய- 

கார" மிக�பணி;4 சJக�தி� ம4ரக% 

அளி�த நிைர-.2 விைலயி	
 நிைலயி	ட 

சரச .ணேலால" வாைழ, பலாம�ச2 

Pக�ெதா
 தாைழ நற��ட ேசாைலயி� 

மழைல- கிளிப
-.% பழனி- கதிப"மி-க 

தனல	#மி மி.;த ��தார மா�ப" 

வராக- கிாிெய"@% ேம�- கிாியி"வா� 

�க%வி	 1த0விாி�4 ��ைல- ெகா1பர�பி 

�கிFட" .1யி�-.% உ�தியான மீதி� 

 

தைலவியி$ சிற��( கரண வைக4(தைலவியி$ சிற��( கரண வைக4(தைலவியி$ சிற��( கரண வைக4(தைலவியி$ சிற��( கரண வைக4(    

 

வனேமா கினிேயா இ"ப சாகரேமா 

அர%ைப ேதாழைமேய எ"�மா மய�Cர 

அழ.- கழெகன�ெத2 ள�4- க�ெதன� 

ெபா+பாைவ ெபா�லா இடமா.% ெபா"ேமைட 

ேம�வ�வ2 ராச தயவா� நி"ேற 

உல�வ2 மீ2வ2 ��வ+ .றிவிைள�ப2 
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8�வ5 சிைலவைள�ப2 இ�க� தைளெதா
�ப2 

�-கா 1டாம� J
வ2 ஓ�ெச7ைக 

தாெவன எ;ெந�ச% �ரச%வி	 டதிரேவ 

�ைற ெவ+றிைல ம1�த#�2 க+8ர% மண-க 

உட� நிைறய� 8ள. ஒ4-கி உ+சாகமா 

நான�ல ேவாக�ச% தீய�ல ேவாவ�
 

ேத@�ண வாெவ"ப2 வாயிதழி Sற� 

ப�க� ப�க இ5ைச ெப�க� 

ெப�க வி5ைச சி�க5 சி�க 

உ+ற ப	டாைட ேசா�;4 4வ2வ2 

ேவதைன பாெர"ப2 ேசாதைன பாெர"ப2 

மீ#ர% ஆெர"ப2 Wதள வான�ைல 

ெவ+பி� விர� ைவ�4 ெந�ட- .மி041�ப2 

இ�ேப�- ைகவிர� ெநாி�ப2 ��தாடஎ" 

ஆவிD% நீெர"ப2 ஆக�% நீெர"ப2 

பாவிசாீர% சி]ாி
% உேராம% சி:�-.% 

ம"மத Yட% அதைன அைணயேவ 

ெதாைட ெகா
�ப2 �ைலயி� கதி�ெசF�தி� 

த3�வேமா எ"ப2 காமவிடா� எ"ன 

லாகிாிேயா
 ஓ1- கரண� ெதாழில
�ப2 

அதர� ெதா
#ைவ ெகா�ட அளவி� 

க3. சேகார% காைட8றா அ"றி� 

�தலா D2ள ஒ:க2 ஒ�8ற% 

.மிழி .மி0-.% ஒ�8ற% அகF% 

உ+சாக மா.% விேநாத7க2 Tைணயி� 

நாத7க2 அயர �+�% விடா4 

ஒ:-.% காம Tைண� ெதாழி:னா2 

கனக ச�பிர ம�ச% மி-க 

அைணயி� ெப�-கா� ஒ�ெபனேவ ேபாக 

வாசைன ெச"� ேயாசைன அள-கேவ 

உவ�ப2 உவாி�ெதாழி� �1�ப2 ஒ�பான 

ேபா4 ேபா4% ஐயா எ"ப2 

நா@% விேட"வ�சி தா@% விேடென"� 

C1ய ]ைலயி� ஒ�வ�-ெகா�வ� மி5ச% 

ஒ�வ�- ெகா�வ� ப	ச% 

ஒ�வ�- ெகா�வ� உ5ச% 

ஒ�பாளேத ைசேயாக�% மாம;தர ேபாக�% 
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இ;த வாOதளா2 த;தேபாக ச�லாப 

உ�லாச% மறேவ" எ�ேபா4ேம, 

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

20. 20. 20. 20. <ரராகவ  த9யா� வ�ண(<ரராகவ  த9யா� வ�ண(<ரராகவ  த9யா� வ�ண(<ரராகவ  த9யா� வ�ண(....    

 

இராகவ$ சிற��இராகவ$ சிற��இராகவ$ சிற��இராகவ$ சிற��    

 

ஆதி உ��திரனா� ைகலாச ெவ+ைப 

�"னா2 அ1ேயா ெட
�த அசல8ய" 

Tர வி-ரம ராவேண #வர" 

வாரண% எ	
ட" ெபாரம�� ெபா1ய 

மணிநீல வ5சிர% ேமேல அ3�திய 

மா�8 த7கிய ேசாாி ஆெறழ 

ஆதவ@- கிைணயா� அபிேஷக% ைவ�த 

மகாம. டாடவி� திர2Eளி படேவ 

#ேரச� அ�தைன ேப�% ேப�ற 

வாளி ெதா	ட சாப ெந
மா� 

ஆழி Dைட�த4 ேபால மைழCர 

ெந	1�2 வா��ைள வாாி வி�தகனா� 

தம-க�4 பைட�த ெம�ஞான Pஷண" 

வானதி ெப+ற ெசGேவ2 .க" 

ேநாிெவ+ 8ைடேயா" மத"ேபா� நி�த 

க�யாண" உ�தம" 8�தி விசால" 

ஆனா ஆ#கவி� 8லேவா� க:தீர 

நி�த மாமணி ஆழிச	 ைடகபா� 

சர�ப2ளி ஆைட ெபா+.ைட வாசி 

ெபாியதன% தா�ெவன T# ெகாைடயா" 

நாத" அளி�தி
% உதார" ேதசின" 

ைக-கிைள பா1- க	டைள யாகேவ 

அளிபா1 உ�-க வி2B தாமைர 

வாாி உவ	ெடறி ேத"வய� பாய 

மைட�தைல மீ4 த�தி- .தி�தி
 

வாைள தாவிட" ஆ.7 .வைள- 

.ளேம� �4W� ெவ1�திட நவமா 

மணி-கதி� T#% ��த% நிலாெவன� 

பக�நில வா�மணி வாவி #+�% 
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பா:ைய;த யாண� நாFகவி� ெப�மா2 

நவதா ரண�ெப�மா" எனேவ திைச-கிைச 

ேபாய ைட;தி
 காவிய� 8லவ�க2 

பா1ய மாைவ நகர� ெப�மா2 

ம4Wதன� ெப�மா2 ம@நீதியி+ ெக3� 

ெப�வா0� ெப+றி
 Pமி பாலக" 

நாகாிக� ெப�மா2 நரவா கன�ெப�மா2 

நயினா ரளி�த .மார" ந+.ணசீல" 

��தமி0 Tர ராகவ"ஆ2 வைரேம�. 

 

மக	 ேபா�கிய ெசவி9�தா� �மக	 ேபா�கிய ெசவி9�தா� �மக	 ேபா�கிய ெசவி9�தா� �மக	 ேபா�கிய ெசவி9�தா� �ல(பிய2ல(பிய2ல(பிய2ல(பிய2    

 

ேவத" விதி�த4ேவா தைலேம� எ3�தி4ேவா 

விைனேய" ஒ��தித" மா4 க+Pர 

Eளி ெம�ைத ெபறாத சீற1 

பாைல தனி+ெசFேமா பாேல ெகாதி�ெத3ேம 

பாேல ெகாதி�ெதா� தாெள
�4 ஒ�தாளி� 

ைவ�தி
 ேமமக2 தி�ேமனி ெவயி+ப
ேம 

தழ�ேவைட உ+றி
ேம ெவயி�ேமனி ப
%ேபா4 

சி+றிைடேபா� இைள�தி
ேம 

விடா�ெகா
 பாகித05 ெசGவா� க�.ேம 

ேவன� பற�பைத நீெரனேவ திைக�தி
ேம 

அ
ேவனி� ெவ�ப% இலாதி�-க �%நிழ� 

ச+றிைலேய தி�மல�5 ேசாைலகB% #+றிைலேய 

#ைனயாட ெவ+பிைலேய #ைனயா1 வி	ெடதி� 

C
 த+ெகா� ேதா
ம+ றிைலேய 

நிலாமணிேமைட �க�பிைலேய விைளயாட ��திைலேய 

விைளயா1 வி	ட�ேத ெபாசி-க�%ேவ� தி-கிைலேய 

எ"மயி� தாக�+ற ேநர% அ7ஙேன 

ஓதி �1�பவரா� ம4மாைல #+�வரா� 

அ�Eற� ப5சிள நீ�ெகா
� தினமான 

ச�-கைரேயா டளவிய பான% அளி�பவரர� 

பனிநீ� ெதளி�பவரா� ப"னீ� ெதளி�த 

சவா4 ெமா��த ப_ர% அ�8வாரா� 

உலாவிய ஊச:� ைவ�பவரா� இ�தா2 

பி1�பவரா� இ�தா2 பி1�தித மாக 

நி�திைரதா" வ��4வ ராெர" மாதிைன 
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தா"வ ள��த Pைவ Dடேன 

ஓதிம% இ�ப1� தனிேய கிட-.மேதா 

ஒ�நாB% வி	டகலா5 ெசா+கிளி 

ஓலமி	 ட3ேத ; தயா�ள தாைய 

நிைன�தனேளா தமெரா 
ைர�தனேளா இவ2தா" 

நிைன;தறி யாத 8�தியிதா� சைம�தனேரா 

�"னாளினி� ஊழி விதி�ப1 ேயாஒ� 

மாத�- கிய�ேபா அயலா" ஒ��த" 

உபாய மி	ெடா
 ேபைதைக- ெகா
ேபான 

பாதக% ஏெதன5 ெசா�Fவா� பிறேர, 

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

21. 21. 21. 21. த8ைச நாயக$ பி)ைள வ�ண(த8ைச நாயக$ பி)ைள வ�ண(த8ைச நாயக$ பி)ைள வ�ண(த8ைச நாயக$ பி)ைள வ�ண(....    

 

சிவெப�மா$ சிறசிவெப�மா$ சிறசிவெப�மா$ சிறசிவெப�மா$ சிற��������    

 

அனக" ேம�விழி ேநா-. நி"றவ� 

பனக Pஷண� C�4 க;தவ� 

க7ைக தாதகி தி7க2 Cவிைள 

ெகா"ைற வா�சைட யா� ெந
7கட 

காியி" மீ4ாி ேபா��த ச7கர� 

நடன மா	1 E-. நி"றவ� 

47க மா"ம3 அ7ைக மீதினி� 

விள7.% Wல கபால க7கண� 

அாி# ராதிய� ேபா+ற �;தி� 

மணைவ மாநக� T+றி �;தவ� 

ந7ைக ேயா�தி� ம7ைக நாயகி 

ப7க னா�சிவ ராம :7கைர 

அ%ெபானி� பாத மல�4தி ெச�ேவா" 

 

த8ைச நாயக$ ெப�ைமத8ைச நாயக$ ெப�ைமத8ைச நாயக$ ெப�ைமத8ைச நாயக$ ெப�ைம    

 

அாிய பாவல� ஆ�-.% ெவ%பசி 

தணிய ேவத� வாய7 கிர7கிD% 

ந�பி னாFத �;த யாநிதி 

இ;திர தா�� மாகி D;தின% 
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இரவ ேலா�க: மா+� கி"றவ" 

உலெக லாமினி ேத+� கி"றவ" 

வ;தி யாவ� ெம;த நாB% 

வண7க ேவெகா3 மீ4 ெகா�
ய� 

அவனி மீதிைச நா	
 த;திாி 

.வைள மா:ைக W	
 தி�8ய" 

ஆன ெபா"ெமாழி ெந
%ப தாைக 

அ"� ேம�வி ேலறி வைர;தவ" 

ஐ;த� வா%ெநறி வள� ேவேள. 

 

கனக மா�வைர ேபால� ெபாழி;4ந� 

அறிஞ� ஆ�யி� கா-க வ;தவ" 

ம�
% ஆ0கட� #�1 ேயயி� 

ச;திர Wாிய� யாதி @;திக0 

ம4ர பாஷித வா-கி ர�
ைர 

பக�. லாெநறி வா��த வ"றிைச 

எ7. ேம8க0 க7ைக மாநதி 

வ7கிச ேம��% ஆன வ"ெபா
 

க�த லா��பணி J�-க" அ7கச" 

வ1வி னா�ெவ. தீரக" இ"ெசா� 

ெமாழி;4 நாB% அைட;த ேப�க2 

தள�;தி டாவைக ேய8ாி; த�2 

 

கமைலயி$ வ�ணைனகமைலயி$ வ�ணைனகமைலயி$ வ�ணைனகமைலயி$ வ�ணைன    

 

க�சமைல நாத" மகி0இைளய மாைல- 

க�. வாைழக ளீ	ட �%84 

மல�க2 W0பல ேதா	ட �;திைச 

ெகா�ட TதிD% அ�ட ேகாள�% 

அன;த சாளர- ேகா8 ர7கB% 

மடமி னா�8ன லா	ட �;தமி0 

அறிஞ� மாதவ� C	ட �7கன 

ப;தி யாக மி.;த சாைலD% 

ம�ட லாதிப� வாச �%பயி�, 

 

கமைல வாB�  கா'சி த+த�)கமைல வாB�  கா'சி த+த�)கமைல வாB�  கா'சி த+த�)கமைல வாB�  கா'சி த+த�)    
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#�க னாகிய பா-கிய ச;ததி 

ெச�ெசா� மாெமாழி வி�# சீ�ெப� 

த�ைச நாயக" Pப" அ"8ள 

க7.� தவ0ேசாைல மணிவைர யி"ேம� 

வனச மா4 வி�ணா	 டர%ைபய� 

வ1� ேபா�ரதி ேபால� 4ல7.% 

மன7க2 ேபா:� ெகா7ைக யாைன 

.F7க ேவெயாயி லா�ந ட;ெதா� 

சிகர ேமைடயி� வா��8ட" கமகெமன 

வாசைன கா	
 ப�சைன ம�ச% 

மீெதா� வ�சி யாெளதி� வ;4ேம 

ெகாFவா யி�;தன" வ:யேவ மய�P	1 

ெந�ச�% உ�க Tைணக2 மீ	1D% 

சிலசி;4 ராக5 #ர7க2 பா1D% 

ம;த காச� ேம8 ாி;தன2 

அ7க% நா�மா� விரக% மி.தியா�, 

 

ம�வ ேவதய வா��ப #7கிளி 

மிைசக2 ேகால�% வா��ைத ெகா�சின2 

ெச�சG வா4 கத%ப பாணித% 

ச;த னாதி ப"னீ� கல;4ட� 

.ளிர ேவபாி வா��தி மி�;தன2 

இனி4 சீவிய பா-. ட"#�2 

ெம"ற ஊற� க�%8 காண4 

சி;தி ேலா�4ளி ேகா1� ெபா"ெப�% 

ம4 வாயித0 J	1 அ7ெகா� 

#ரத லாகிாி ஏ+� கி"றன2 

ெச%ெபா னாைட கைள;த ேபா4 

சிO7கி யாதர வாயி ண7கின2; 

 

வ�1னிய மாமலாி� உைறத� ேபால 

என4 காம விடா�-கி த%ெபற� 

ப:த மா��1 ேம�க ர7ெகா
 

T�ட தாடன �%ப ளீெரன 

வ�
 காைடக2 ேசவ� வ�ெபைட 

ெநா18 றாமயி� ெப	ைட- க3க4% 
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எ"ன ேவ.ர� ஆ+றி
% ெபா3தி� 

எ;த ]ைலD% அ;த ேவைளயி� 

இ;த ]ைல ெயாGவா ெத@%ப1 

யிைணயி� லாத ெவ.ேதா� திர7க2 

ெச�த உைரயா:4 ெவ+றி ெய"றன2 

த;த ேரைக அ3;த எ"@கி� 

ெகா7ைக P	1 யேதெத ாி;தன2 

இ"ப நலமீறி வ�மள வதனிேல, 

 

இ�கி ஏ�ெகா1 ேபா+� வ�1ைட 

பதற ேவயி� தா	சி ல%8% 

�ழ7க ேவயி� ெச7ைக வா�வைள 

D7க ]ெரன ேவ8 ல%பிட 

இைணவி டாதினி யா5# எ"�பி" 

உபாி ]ைலயி னா+8 ண�;4ட 

F�சி ]ெரன மி�சி ேயய� 

த7. Yெரன ேவெய 3;4ள% 

இளக ேமனிD% ேவ��ப ெம"ப� 

வச� மாயி� ேவா�-. மி7.யி� 

ஒ"ற தாெமன �;4 ேபாக�% 

அ"றி� ேபைட எனேவ கல;தைத 

எ"�% மறவா4 உ�.% மன�ேம. 

 

கர சேரா�க" க7கா. ேலாதய" 

கமக வா083 கா5சி மகிபதி 

வா# தாகர" மா�த�ைச நாயக" 

மகிப" வா3வள நா	1� வ�சியா� 

சரச ெம�தைனD� லாச ெம�தைன 

சாைட எ�தைன C1- .லாவிய 

வித7க2 எ�தைன ேவ1-ைக காOேம. 

 

அ
�த ேப�-க�2 மா�83 கா5சிெசா� 

அ�த ேபானக- கமைல நராதிப" 

வ1�த ெச;தமி0 ேச�த�ைச நாயக" 

மகிப" வா3%வள நா	1� வ�சியா� 

ெகா
�த ேமாக� ��லாச� பா�ைவD% 
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ெகா7ைக யாைன .F7க நட;த4% 

உ
�த ஆைடD% ைகT5ச% க�டக� 

ஒ�ெபா34% உற7கா4 எ"ப4 காOேம. 

 

ெகா�4 லா� .வலய; தாாினா" 

.�சி லா"83 கா5சி பாலக" 

ந+� லா� கமைல நராதிப" 

நளிய மா�த�ைச நாயக" ெவ+பனா� 

��த மா1- கரதா ட7கேள 

�ழ7க- .%ப�ைல யாைன- ேகா
க2 

ைத�4 மா�பி� அ3;த அவ�ெச�த 

சரச% எ�ப1� தானா" மற�பேத. 

 

கனக" ேம�ைவ ேந�க� ணாகர" 

கமைல வா083 கா5சி #தாகர" 

சகல க�வி அறிD% தயாபர" 

த�ைச நாயக" மா�வைர� ைதயலா� 

நக% அ3;த அைண�4 ��தா1ய 

நய�திேல சல ராசி-க� ட7கேன 

#கெமன-. ம	ேடா உன-கி� ைலேயா 

ெசா�லடா எ"ற ெசா�மற வாதேத. 

 

ம"@சீ� 83கா5சி தவ�தினா� 

வ;த க�சமைல நாத" ேசாதர" 

ந"ன லா�பணி ஆ&� நராதிப" 

நதி.ல" த�ைச நாயக" ெவ+பனா� 

ச"ைன ேபசி- க�கா	1 அைழ�த4% 

சரச ]ைலக2 பாரா	
 வி�த4% 

இ"ன% இ"ன% நிைன�தி
% ேபாெத�லா% 

இய7கி ெந�ச% மய7.4 காOேம. 

 

நதி. ேலச" கமைல நராதிப" 

ந%8 ேச�83 கா5சி #தாகர" 

அதிக ேயாக% ெப�த�ைச நாயக" 

அ%ெபா" ெவ+பி� அதிேமாக வ�சியா� 

8திய ச;தன� P5#7 ைகT5#%ேம� 
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8ைன�� தார�% வி�தார �க�மா% 

மதிD% க�
 மன-க� ச"னத% 

வ;4 வ;4 மய7.4 காOேம. 

 

பா: ேலதிைச பா�-.% 8கழினா" 

ப�8 ேச�83 கா5சித" பாலக" 

தாாி ேலெச7 .வைள தாி�தமா� 

த�ைச நாயக" த�கம லா8ாி 

ஊாி ேலவ� 
ைறமல�- காவிேல 

ஒ��தி த7கி உலாவிய ெசGவிள 

நீாி ேலக� நீல விழியிேல 

நி�த% எ"ற" நிைனேவா1 நி"றேத. 

 

கவள- காிDாி ேபா��தி
 நதியவ� 

கனக மணைவ- கட� ள1ேபா+� 

ெச7ைக மா�கி� கமைல� பதிவள� 

83கா5சி ய"பினா� வ�மதி [கி 

.வைள� ெதாைடந� மல� W	
தி� 8யாசல" 

நிலைவ� ெபா�நைக மடவா�- கன7க" 

ஆகிய .ணவ" ர�தின மி"ெனறி 

வா��த த�ைச நாயக" ம�வானா�; 

ஏவல� இ�ப1- க+பித வா��ைத 

மீ�
% ேப#வா�, ஒ�வ�- ெகா�வைர 

விைனயிைன J	1 எ;த நா2ெதா�% 

இவைன இ�ப1 அர�மைன ேய+றி 

அ%ப லாதிக2 ெச�ய லா.ேமா 

அவைள� ெபா�ெபா� எனநீ ம�	1 

அ7ைக யா��த� அ1ப	ட 4ற�ைற 

பா�-க இர�
 கா4�" ன�ப	ட4 

இனிெய"ன ரா5சிய7 கேளெசா�F% மடவிேர, 

 

க7ைக.ல மீதி:ைச நா	
கி"ற வாாிதி 

ெத"கமைல ேம� 83 கா5சித;த மாநிதி 

க�சமைல நாத"மகி0 வா��தி
� சேகாதர" எ@மா�; 

ெச7.வைள மாைலயணி W	
கி"ற மா�பின" 
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ந%பினவ� மாக: மா+�கி"ற கா��கி� 

ெச�ெசா� ெமாழி நாவல� ேபா+�த�ைச நாயக" ம�வானா�; 

 

த7கிெயா
 நாழிைக T	1 :7கிரா2 

�3வ%பி யிவ2ேதாதகி ேந+� �;தா நா2வைர 

ச7ைகயற ேவெயைன வா�-. வ;த ேதசின2 

வி1ய: ேலப7கள% ஈேத4 இனிஉைன 

நா-காி;4 ேபா
ேவ" எ"�சில ேபசின2 

சா	சி D�
கா ணிவ2ப� ப
வாேளா 

இவைள� பா��தி�;த ேப�ெசா�F% மட]ேர 

 

ேவ&�% ஆFத�% வி3ெதனேவ 

உன4 த;ைத ேம"ைம யான 

ேப&�தா" விள7கமி. ெப�7கிைளD% 

தைழ-க வ;த ேபர" நீகா� 

ேத&�% சகராச� ெச7ேகாைல 

உ3-ேகா:" ெசயலா� கா-.% 

ஆ&�வா0 83கா5சி அளி�த த�ைச 

நாயகேம அன7க ேவேள 

 

மண7களிேல பல #க;த வாசமினிேத 

ெத"றறிD% ஆ� ேபால- 

.ண7களிேல அவரவ�த%: .லமறிD% 

இனிய க7கா .ல�ேதா" நீகா� 

இண7கியந� லறிவாள�- கிர7.83 

கா5சித�% இனிய மாேல 

அண7.பயி� கமைலயி�வா0 அாியத�ைச 

நாயகேம அண7க ேவேள. 

 

ேதனா� ெமாழிD% உபசார வா-.% திகழறி�% 

ஆனா� ஒ�வ� உன-கிைண ேயாஅ�2 ேச�மணைல 

மானா பிராம ென@% 83 கா5சி வர�தி� வ;த 

நானா கைலவ�ல சீலா உய�த�ைச நாயகேம. 

 

தீ	
� தமி3-ெகா� ேத@ வாகிந+ ெற" தமி0பா 

ரா	
; திக083 கா5சிைம;த ரறிவா ள�த%பா� 
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ேக	
% ப1�4% ெகா
�4மி� பாாினி� கீ��திதைன 

நா	
7 கமைல� பதிேமவிய த�ைச நாயகேம. 

 

ேவ�
த/ேவ�
த/ேவ�
த/ேவ�
த/    

அரவ Pஷணேன திாி8 ரா;தகேன 

அ7ைகயி� உைழம3 ேவ;4% அ�ணேல 

வள�தி� ம7ைக நாயகி ையயணி 

ெசறிபாக% ைவ�தவேன இரவவ�- .யிேர 

மணைவ ய�பதி வாழீசேன ஞான 

ேதசிகேன இத%ெப� ராமநாத நாயகேன 

இய%8% வி�ண� ப%ஒ" �ளதா� 

திறமி. 83க" உத� க�சமைல 

சிற;த த�டாDத" �;4 சகமகி0 

ஆ��க மதிபால" தியாக ராச" 

சேகாதாைன வரமி. க7கா.ல 

வசிகரைன மாரைன� த�ைச நாயகைன 

வய4 $றி�-க5 ெச�வ�; தைழ-க 

மனம4 மகி0;ேத இனி4 வ;த�ேள 

 

தாழிைசதாழிைசதாழிைசதாழிைச    

 

ம;த ராசல% நிக��த மா�கமைல 

வ;த Eய 83கா5சி ேவ2 

ைம;த னாகி வள�த�ைச நாயக% 

மகிப" ெவ+பி� அபா�சி யா� 

க;த மாமல� சிற;த ெம�ைதயி� 

இ��தி வாயித0 அ��திேய 

கனதன- .வ
 வ�1 எ"8ளிைச- 

க7. ெல"� மிடராகேவ 

உ;தி மீதி லதர�தி னாெல3தி 

வி;ைத யா.கர ண�தினா� 

உட�வ ைள�4 மதன� மைன- .ெளா� 

விரல3�தி மல� வ�1ேய 

இ;தி ராணி பாிப; தன7கெளா
 

இடப ]ைல ெயா
 C1ேய 

இ�வ �-.மன% ஒ�ைமD+ற #க 

]ைல எ"� மற வாதேத. 
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காசி ேச4 பாிய;த �;4திெச� 

க7ைக ய7.ல வேராதய" 

கமைல வ;த 83கா5சி அதிப"ஒ� 

காவி ய;ெதாைடய� மா�பினா" 

மாசி லாத 8க0ெப+ற க�சமைல 

நாத Pப"மகி0 ேசாதர" 

ம�# ேபாFத� த�ைச நாயக" 

மகிப" வ;4ம� வாதநா2 

T# ெத"றF% வி# ச;தர@% 

ேவD% அ"றிF% அன7க@% 

ேவைல ெவ%�ர# மாைல ய%ெபா34 

Tைண யின%.யி :ன7கB% 

ஓைச மீ��ய� ேசமணி� ெதானிD% 

ேநசமா� நித% வ��தேவ 

உளெம:;4 மக2 4ய��; தைகைம 

ஒ�வ� ச+�மறி யா�கேள. 

வ�சி நாயக% ம�நிைற 

வ%ச நாயக% �;4 சி;ைதயி� 

ைமய� நாயக% ரதியிF% 

மி�# நாயக% எ"� ப�சைண 

ேமவி மி�Eர� ேபசிய 

விரத நாயக% #ரத நாயக% 

வி;ைத நாயக% மாமைற5 

ெச�ெசா� நாயக% வாணி த�டமி0 

சிற;த ந+கமைல நாயக% 

தீன ர	ைட8ாி 83க Pபன�2 

ெச�வ நாயக ேயாகேன 

த�ைச நாயக ராச" ெம5சவ� 

ெசா-க நாயக" நித% 8க0 

த�ம நீ
8ய ராம நாத"மகி0 

த�ைச நாயக மகிபேன. 

 

ஆ4 ல�-.%வ� யாச க+.% அறி 

வாள �-.% நிதி உத�கா� 

ஆ	சி யா�நதி .ல�தி� வ;த83 

கா5சி த;த ம@ நீதிமா� 
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ேமதி னி-.ளிைச நீ
 க�சமைல 

நாத@-. இைளய விைசயேவ2 

வி�# நீதிெப� த�ைச நாயக" 

விள7. மா�வேலர மட;ைதயா� 

சாதைன� ெதாழி�க2 ேபாலேவ மத" 

ச%பிரம� ெதாழி:� மி�சிேய 

சார% ெகா
�தல� ெம�ைத மீதிெலா
 

த�ைத ேபாலமணி இதைழேய 

ேகாதி ��தமி
 ேபாதினி� சிரசி� 

மீதி ல7ககர தாடன% 

.�தமி	 ட�த நிைலெய3�பிய4 

ேகா1� ெபா"ெப�% எ" ஆைணேய, 

 

ம4ர ��தமி ழறி;4 க+றகைல 

வாண�-.த� மணைவயா" 

மாற ென7க2 83கா5சி த;த�2 

.மர" இ7கித மேனாகர" 

விதர ண�திெலா
 .�� னி-.நிக� 

ப4ம ல	#மி விலாசமா� 

வி�# நீதிெப� த�ைச நாயக 

விேவக" மா�வைர மட;ைதயா� 

.தைல ஒ�தெமாழி கFழ இ"பமி. 

.ர�க ெள	
% அயராமேல 

.�.� எ"பமி. வாைடெம" 83. 

கமகம எ"ப மல� ம�சேம� ............. 

அதர ச�-கைர அளி�4� த3விய 

அாிய இ"பெம" அக�தி �"�ேம. 

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

22. 22. 22. 22. ெச�டல-கார� வ�ண(ெச�டல-கார� வ�ண(ெச�டல-கார� வ�ண(ெச�டல-கார� வ�ண(....    

 

ெச�டல-கார$ சிற��ெச�டல-கார$ சிற��ெச�டல-கார$ சிற��ெச�டல-கார$ சிற��    

 

சக�ர	சக" எ"ற க�ைண- கடேல 

அந;த சயன�திைட விள7.% ச-ரபாணி 

தி�1றலா� நரசி7கமா� இையD% ப1ேய 

வா"�	1 நிமி�% ெப�;Eணி� உதி�4டேன 
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�;4�ர O+ற இரணிய" த"@ைடய 

மணிந+ .டைல� பி
7கி ேயமி. 

ர�த பான �ட" பசி யாறிய 

ெச7க� மாதவ" ெச7கனி வாயின2 

அ%பிைக ேசாதர" அ7கச" தாைத 

சிகர- கிாியிைன- கன�த மைழயி� 

கவிைக ேபா"�#ர பி-கிட� 4ற;த 

ஒ�ைக5 சகாய� சி;4ர ேநச� 

�.;த� �ராாி இராைசயி� எ%ெப�மா" 

ம��% ெச3;த ர7க- கட:ைட 

அ�ைம Dடேன பணிய வ�வா� 

திைசக2 எ	1@% உய�;த வாிைச� 

E4வ� த7க2 வாயி� பர�கி"ற 

ந+8�தி [கி சி%8ைள ேந�வ1வ% 

ெகா�
 ேமவல� ெவ�டைல மீ4 

பத%ெபா�% பாிசா� இ-க: Dக�தி� 

த�ம8� திரைன வி�#கிர ண�8ய" 

ச7கர" அதிக5 சர7.னி க;த" 

ேநய� அக;தனி� இலாத சய;த�% 

மகாம@ என�தின% ெதா3தி
% வி+பன" 

4ர;தர" ம@ஷ� தனமி.;த தீர" 

இல-.மி ெபா�;4% சJக� தினேன 

T�ெத" 8விவா0� இ"ன% பி"றாதா" 

இ;திர தா� வி@;திற% PO% 

அ4ல" எனேவ தைகைம ெப�ேவா" 

மகிைம பர��% அ�7கைல- கவிஞ� 

த7க2 தமி3- .பசார7க2 ெசா: 

ர�தின மாைலவ� பாியாைட க�1ைக 

Pஷண �%பைட� த�B% அல7கார" 

�கி�ெபா�� தி1@% சி;4 ரவிெத+ 

ெகழி@% அ%ெபா" மைல4ற; தி1@% 

இர�
 ெமாழிெச� பிடாத J�ேதா" 

விசி�திர Tாிய" இ7கித மாமணி 

ெகா�ச:� நாவின� ந�பிண7 காத 

வளைம� பிர8 ெதளி;தகைல க+றவ" 

�ய"� வனிைத� திர2ெதாட�; தி	ேட 

கவனி-.% ேமாக ம;திர கலாதர 
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ச;திர னாகிய ச%பிரம சீவக" 

த;திர% த7.ம" இரவல� பாாி 

 

இராைச நக�வள$இராைச நக�வள$இராைச நக�வள$இராைச நக�வள$    

 

அ�ேக 8:க2 க�
% #ரபி-கண% 

ஓர�ைட யதனி� 8ன�L க�;4 

பைகச+ றிலாம� வ7கண மாக�% 

மி.%ெபா4 மாத� நட;தி
 நைடைய- 

க�
ட" ேதாைகய4 க+றிட இர7க�% 

ம
வி+ கைலகைள;4 �3கி- .ல�% 

ெப�க2 விழிD+� வாைள ய7கிதா� 

இ�ெக�ைட யிதாெலன ��#ழ� காவிாி 

ெபா"ெபா:; ேத�% வய�க2 #+றிய 

தட7க2 மிைசயி" 8திய ச�பக% 

ெம��த� வின7க2 ெமா��4 T#% 

வ�
 வராபதி வ;த 8திய�க2 

Lக�;த�2 மாநிதி ெச�டல7 கார" 

இனிய 8கேழ அணிD% வைரவா� 

 

மகளி� வமகளி� வமகளி� வமகளி� வ�ணைன4( ெசயC(�ணைன4( ெசயC(�ணைன4( ெசயC(�ணைன4( ெசயC(    

 

சகல ல	சண அர%ைப ந�ப�மினி 

மட;ைத ப�வ� பிர�ட வ�சி 

மல�ெம�ைத மீ4 #க;தமா யி�;ெதைன 

ேவ�விழி ெகா�
 மாFற5 ெச�4 

ர�சித% ேபசி ம�:ைக� ெதாைடெகா
�4 

ம�ைவ- .ழ�வ.�45 ெச�கி� 83கைள;4 

களப5 சவா4 வ�டணி பாணியி� 

�க;த பி"ன�� ேதெனயி� ஊ�% 

ெச37கனி5 ேசாதியி" வளநிைல ெகா�ட 

சி;ைதெயா" றாகிம��% அ@Cல எழி�நலேம 

4ைணெவ+8 ந.தன7க2 இைட-கனி� ெபா7.% 

அளவி� பதமறி;4 �;4 ெதா
த+. 

உளேம�% அ"8ட" ேம�வி3 கி"றன2 

ஆவ� அைடD% கா�க ெந�சி" 
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இ;தி ராணி அாிைவ-. ேமF% 

மாத�- கர# வி�ட விரக� 

பிரைபயி� நி"� .ைழய5 சாீர% 

அ"8ள னதெனா
 த3�லா கிாிD% 

ெதாியாம� நயன% இத7C� வ"ெதாழி:� 

அ;த5 சமய�தி� �ழ7..ர� எ	டதி� 

4%8� நாரத னா�திக0 வா�க2 

அ�;த� ேச�வ2 இவ2ெப�; தி�வணி 

வள�% அதிேநய% உளதிற ேமDற 

கைம-.- கைமD% ெச�வைகயி+ 8லவிD% 

த"மன�தி� தய�ெமா"றி இதமி-க ேவைள 

ஒ�ெடா1 யா�பத% உ�1
 ேநர% 

எ"ப4 பா�ைவ இ
%8ல" ேபால 

மழைல5 சி�சத7ைக அலமர ஒ:யவி�4 

வி;ைதயி4 ��தயர நீவ�ச மிலா4 

அ�2சி ற;தி
 87கவ #வாமி 

எ@%ப1- காாி இய%பி
% ேபா4 

ஒ�வ�- ெகா�வ� ெபா7க 

ஒ�வ�- ெகா�வ� அ;த% 

ஒ�வ�- ெகா�வ� த�ச% 

இத@	 பிரயாச% உ�
; விடாம� 

ெந�7க�ேம த3�7கயி லா.8ாி; தி
�ேசா
 

க�ைண அகலாம� இத�ளதா� உட:� 

8ளக�%ப உபாி- கிாிைய வி�%பி 

மதன� பயைல ெவ"�% உவைக 

பிறவாக �;தியேதா� ச;த7ெகா
 பா
வ2 

நீ
 W
வ2 ப;தய% ேபா
ெமன 

ெம5சி
வ2 சி;4 ெநா1யி+ ெசாFவ2 

ெகா�சி இக:- ெகாBவ2 இ;த 

�ைற�� த7ெகா
 ரசமிக இ"றலேவா 

#க% இ"றளேவா கதிேவக% இ"றளேவா 

சாமி எ"� அல7கார% உள� வ�ப2 

விைள;த #�பிரன சி;4என ேவநிைற;4 

#கநி� திைரயாகி ஒ� க�கைள 

ேவைட ெதளி;தி
 ேவா�க2 பர%பைர 

ஆக நிவ;த ச%ேபாக- கலவி 

தைனேய அய�வி"றி- ெகாழி-.% நி�தில� 
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பாலாழி ஓைச-.% ெகா7ைக- .7.ம- 

.யிF-.% மன�#ழி-.% ேபைத- கிர7கி 

அைனயதி" ேதாளிைண-. இண7.; 4ைரயவ� 

எ
�45 #லாவி வழி-.� சா;4% 

சவா4% கத%ப�% வாாி� Pசி 

வள�; தட%8ய� ெசழி-.7 கீ��தி 

தாேன ம��% தியாக�ப" ெச�வேன 

எ7க2 ெச�டல7 காரேன. 

 

நீ
% ெச7ைக5 சிைலமாற" எ�தவாளிD% 

      நீ
% அயி� #	ட 

W
% ேதாைக ெபா��பேள ேதாளில7.% 

      வாைக மல� ெகா
�தியா� 

பா
% ெச;தமி0� பாவல�- க�2ப�மமா 

      நிதிேய ெச37 கீ��திைய� 

ேத
;47க ெள@; தியாகP பதிெச�வேன 

      எ7க2 ெச�டல7 காரேன 

 

க�1�-.% ெமாழிD% பவளவ� களியி�-.% 

      அதர�% உ2ளவ� 

ெகா�1�-.% 4யர% தவி��4நீ சா�த+.- 

      .ளி�;த நா2 பா��திரா� 

வ�1�-.% ெபாழி�W3% இராைசயி� வா3� 

      ெசா� கமலவ�: மா�பின" 

ெச�1�-.7 கர�தா" பத%பணி ெச�வேன 

      எ7க2 ெச�டல7 காரேன 

 

க�டாைச ெகா�டவ ெளா��தி நி"8யமீ4 

      கா�+ற மாெதா��தி 

காமாக ம�4- .ட"ப	ட ேதா�க"னி 

      க� காி�தவ2 ஒ��தி 

ெப�டான ேதா�ம7ைக E4வி	 
ைனவ;4 

      ேப#வ4% ஓ�கந%8 

ெப�கB- காக5ெச" ெறா��தியா ெனா�பாவி 

      ேபதேமா தார@�பா� 
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வ�டா�% ��ைலய; தாமேன தியாக�ப" 

      ைம;தேன .ணசீலேன 

ப�ணா� ெபா+பத� த"8ைவ� த@தின% 

      வண7.% இ7கித நீதேன 

ெச�டா
% பாிந.ல! ந�லவ� மகிபதி 

      தின%தின% ெம5#தீரா 

ெத"னிராைச வாழவ� ெச�டல7 காரேன 

      சகதல� பர-யாதிேய 

 

க�வி-கதிப" கவிைத- கிைச;தவ" 

      க"னிய�க2 மதன &ப" 

க+றவ�- க@Cல" உ+றவ�- .பகாாி 

      காசினி- ெகா� Pஷண" 

ெச�வ�தி+ .ேபர" கண-கிேல நி8ண" 

      சய�த%ப% நா	ட வ�லா" 

சீராைச வளநக�- ெகா�திவாகரேன 

      ெசக%8க0வ 4ைனயலேவா. 

 

��ைல-.% வாைக-.% வா��த8யTமேன 

      ��தமி3- க@ Cலேன 

��டக� தி�வதன ச�ட� �ரச�டேன 

      ெமாழிD�ன% அறியவலேன 

ெசா�F-.% வா�ைம-.% நீதிஅாி5 ச;திரேன 

      47கச7 கீதேலாலா 

#;தர வச;தேன ெச�டல7 காரேன 

      ராசேசகர ராசேன. 

 

நாேன இனிD"ைன ேவ�
வதி�ைல நளினமல�� 

ேதேன கபாட% வ;4திற வா�திற வாவி1ேலா 

வாேன றைனய இரவி .லாதிப" வாச�வ;தா� 

தாேன திற-.நி" ைகயிதழாகிய தாமைரேய. 

 

ச7காழி ஏ;திய மா�Tர ராகவ" ச;நிதி-ேக 

ச7கா ாிய�ெசால� ேபாயி �;ேத"வா ேர�க;தா� 

ம7காத ெச�வ� மீேட+ற�%ெப� வா0�;த;தா� 

சி7கார மாயி�; ேத"பி"ைன ேவ� சிF-கிைலேய. 
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பா:F% ெம"ெசா� .யி:@ ெம"ெமாழி� பாைவந�லா2 

ேம:@7 காம5 சர;ைத-. ேமவட ேவ7கட�4� 

பா:@%ேவைல ந
விF% பா%பிF% மாதிர�4% 

ேகா:@% க�
யி� வாயழ காப2ளி ெகா�டவேன. 

 

வா
கிறா2 நி"மாைலயா� வ7க- .யிெலா"� 

ேத
கிறா2 அ�;தி யாகேர நா1ேய 

அன7க" அ%8 ெசாாிவி�4 அனைல- 

ெகா�
 விசிற ெவ%பி மன4 

ெநா;4 கைலயிழ;த மா"ெகா7ைகயி+ பதி�த 

சிலநக- .றிD% ெகா7ைகவா�� பதி�த 

ப+.றி D7.ர :னி+ற F-.% 

ெச7ைகயி" ெச�1 னால1� த4�% 

க�வி5 சிO7கிேய ம1பி1� த4�% 

ேதவாீ� இத@-. இண7கிய வைகD% 

ேச1ய� ெசா�ல அறி;ேத" காணீ� 

ப7கய� த"ன தியாக Pப" 

பாலேன க�ட ேகதனேன 

ப5ைசமா� பத�தி� இ5ைசயா னவேன 

ப�கைல ெதாிD% ம�ல� வளவேன 

இ7கித- .ணேன ச7கீத� பிாியேன 

இரவ ல�-க�2 #.ண நிதிேய 

எ�த�% �.;த5 ெச�டல7 கார 

இராைச அறாத பதிவேரா தயேன. 

 

ஊ�% உலக�% ெகா�டாட� த�டமி ேழா�-.த�% 

சீ�% ெகாைடD% ெசக�தி F�ேடாெச3 நீ�திர�ட 

கா�% ப4ம�% ேந�காாி பாாிD7 காசினியி� 

ஆ�% இைணயி�லா5 ெச�டல7கார ென"ைனய@-ேக 

 

4ைரராச" ராைசயி� ெச�டல7கார" 4ர;தர"மா� 

பாராச� க�பமி
% பாத" தியாக�ப" பால"வி�#% 

உைரராச� த7க	 .த�%பி ராெனா"ன லா�க2சி7க% 

வரராைச ம"ன� பத%பணி ேவா"8க0 வா0�44ேம. 
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ெச�சிைலேவ ெள7க2 தியாக" .மார" ெச37கமல 

வ�சிய� ேமாகன" ெச�டல7 காரைன வா0�திய"8 

ெந�சினி� எ�ணி ம4ரா 8ாி-க5சி ெந�ைலதி�ைல 

எ�சிய காசி இராேம5 சா�திF% ேவ�
வேம. 

 

ேசவினி� ஏ�% பிரா"சைட� தி7கB% ெத"றF;த� 

மாவினி� C�% .யிF% .ழF% வ��தவ"ைன 

நாவினி+ ெசா�F% வைச-.% ேந�;ேதென"� நா�மல��P7 

காவினி� வ�1ன7 கா2ெசாF% ெச�டல% கார@-ேக. 

 

வாைள-. வாைள எதி�-கி"ற ராைச வள%பதியா" 

காைள-. ேந�நைட5 ெச�டல7 கார" ெசா� க+றவ�-. 

நாைள-.� பி2ைள-ெக" ெற�ணா" ெபா�ைள நாB�+ற 

ேவைள-. வாாி� த�வாென"ைனய" விதரணேம. 

 

ேசாமைன ராைச வள%பதி யாைன� 4ர;தரைன 

வாமைன தியாக�ப" ைம;தைன வாச ம����ைல� 

தாமைன ம"ன� தைலவைன� தாரணி வா0மயி+ேக 

ஏமகன எ�ணாத நா2க2 எைவD% பயனிலேவ. 

 

வி�ண�ப(வி�ண�ப(வி�ண�ப(வி�ண�ப(    

 

க;தேன ��கா கட%பேன .மரா 

க5சின �ைல-.ற வ2ளி 

கணவேன பழநி- கட�ேள ஏரக% 

கதி�காம% வாழ நி"றவேன 

ெச;தேன ெச;தி+ கிைறவேன ேவ\� 

ெசழி-க வ;த�2 ேவேள 

அ�யேன ம[� ��ைதயா அ1ேய" 

ெச�8வி� ண�ப% ஒ"�ளதா� 

ைப;தமி0 #ைவ�4த� தியாகPபதி ெச�வ 

பாலைன வா0சீவகைன 

பசி�தவ�- க"ன% பகிர வ;தவைன� 

பரராச� ேகாளாிைய 

உ;தைன- கனவிF% மற;திடா தாைன 

உய�8க05 ெச�டல7 காரைன 
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உட+பிணி தவி�;4 வய4 $றி�-க உ 

ள�த� Bக;4 கா� த�ேள. 

ஏரக% பழநி ேவ7C ெரா
-க5சி 

எ�க� மா[ர% ஐயா�% 

இைடம� E�% தி��பர7."ற% 

எ	1யS� தி��தணிD% 

பாரக% 8க3% ெச;தி� ேவதவன% 

பரா�ெச7 ேகா	1F% ேமவி� 

பைழைம யாகேவ வா3% ��ைதயா 

பக�% வி�ண�ப% ஒ"�ளதா� 

நீரக% ெபா�;4% தாமைரேய நித% 

நிக0�திய மல� �க�தினைன 

நி"ைனேய ெத�வ% எ"�நிைன� பவைன 

நி" கைத ேக	.% இ7கிதைன 

ஊரக% ராைச எனஇ�; தவைன 

உய�8க05 ெச�டல7காரைன 

உட+பிணி தவி�;4 வய4$ றி�-க 

உள�த� Bக;4 கா� த�ேள. 

 

ப5ைசமா� ம�கா ப5ைசமா" மதலா� 

ப5ைசமா மயி� வ�% Tரா 

ப5ைசமா� வைரயி" வ2ளி ப7காளா 

ப5ைசேவ2 தன-. ைம�4னேன 

ெச5ைசமா மல�% கா;தB% கட%8% 

தி�8ய� தணி;த ேசவகேன 

ெச�வேன ேவ\� ��ைதயா அ1ேய" 

ெச�8வி� ண�ப% ஒ"�ளதா� 

வ5சிர ேதக" க�டேக தன�தா" 

வ2ளலா� தியாகP பால" 

ைம;தைன ராைசவள நக�ைட யாைன 

ம��% ��ைல� ெதாைடயாைன 

உ5சித ந;தேகா பாலவ7 கிசைன 

உய�8க05 ெச�டல7 காரைன 

உட+பிணி தவி�;4 வய4 $றி�-க 

உள�த� Bக;4 கா� த�ேள. 

சரவண பவேன .ரவணி 8யேன 

த�ைடயா� சரணப7 கயேன 
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ச��க� தவேன ஞானேத சிகேன 

ச7கர" உக;த�2 மகேன 

ம�� ெத�வாைன �ராணநா யகேன 

வ2ளி ப7காளேன .கேன 

வ3�4% வி�ண�ப ெமா"�ளதா� 

த��% ேமக�% ஒ�8� தளி�-கரைன 

ச;தத% உைனநிைன� பவைன 

த"@யி� ேபால ம"@யி�- கிர7.% 

த�மைன ஒ�ெசா�வா சகைன 

உ�வி: நாண ஓ7. ம"மதேன 

ஓ7கிய ெச�டல7 காரைன 

உட+பிணி தவி��4 வய4 $றி�-க 

உள�த�2 உக;4கா� த�ேள. 

 

.%பமா �னி-. ��தமி 3ைர�த 

.மரேன அமர� நாயகேன 

.ாிசிேல அ�ண கிாிதமி 3க;த 

ெகா�டேல ம�ட] #ரேன 

எ%பிரா" ேவ\� ைவ�திய நாத" 

ஈ"ற�2 மதைலயா னவேன 

எ"ைனயா2 பரேன ��4ேவ லவேன 

எளிேய" வி�ண�ப% ஒ"�ளதா� 

அ%8ராசி இ�க� வள�;த மாைல�ேபா� 

அ"8ள ந%பியா னவைன 

அ�ெச3� திைனD% ஆெற3� திைனD% 

ஆ�;4 த�4வ% அறிD% 

உ%ப� ெகா�டா
% ராைசயா திபைன 

உ5சித" ெச�டல7 காரைன 

உட+பிணி தவி�;4 வய4 $றி�-க 

உள�த� Bக;4 கா� த�ேள. 

 

அ(மாைனஅ(மாைனஅ(மாைனஅ(மாைன    

 

இ;த உலகினி� ெச�டல7 கார" 

#;தர�ேச� ஐ;த�வா�� ேதா"றின"கா� அ%மாைன 

#;தர�ேச� ஐ;த�வா�� ேதா"றினென" றா:வைன5 

ெச;தமிேழா� தியாகிஎன5 ெச�8வேரா அ%மாைன 
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தியாக" மகென"றா� ெச�பாேரா அ%மாைன 

 

ெதா
-கி-ெகா�
 மிதிய1ேம� நட�பா�க2 

தமிழ�- க�ள� 4ணி;தா� ைகைய 

ந
-கி-ெகா�
 ெகா
�பா�க2 ேவசிய�-ேக 

ெகா
-கேவ ைவ�பா� க�_� 

அ
-கி-ெகா�ட ெச;தமி 3-க�2 தியாக" 

ெச�டல7 கார"ேபா� ஊெர�லா% 

எ
-கி-ெகா�
 திாி;தாF% 8லவ�-. 

ந�ல உண� எ�தி டாேத. 

 

கலைவேய� மணி�8ய�தா" ெச�டல7கா 

ரைன�ேபால- க+ேறா�- கீயா� 

இலைவேய கிளிகா�த ப1யி�-க 

ைவ�பவ�- கிைசD� டாேமா 

கலைவேய� ைகTச5 ெச�ச;தன� 

P5ெச"� சா�வ ெத"பி" 

.லைவேய ெயைன-ேகாற�நீ என-.%பிெட@% 

வ%ப�.ண% C�7 காேல. 

 

பரமன�-.� த�7.ாிசி� ெச�டல7கா 

ர�ெப�மா2 ப#;4 ழா��P7 

காம@-. நிக�தியாக� ப"பால+. 

நிகெரவைர5 சா+� ேவா%கா� 

காம@-. நிகெர"றா� காம@-ேக 

அ�வேதக% க�தாநி"ற 

ேசாம@-. நிகெர"றா� இனம�லா� 

8ற7ெகா
-க� 4ணி;திடாேன. 

ஐ;த��% ெசாாி�கிF% பாாிD7கா 

ாிD7.மண" வரனவ�த% 

ச;திர@% காம@;ேத ேவ;திர@% 

அக�திய@% த�ம" தா@% 

8;திD7க" ன@7C15 ெச�டல7கா 

ர"ெனனேவ ெபா�;தி ஒ"றா�5 

ெச;தமிழா� மி1தவி�-.; தியாகனிட 

மா�வ;4 ெசனி�தா ர"ேற 
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ேவைலதனி� 4யி�மற;ேத இராைசயி�வா0 

ேகாபால"ெம�� தாளாள" பரமசீல" 

அ"ன;த� தியாக" ெச�டல7 கார"தன4 

ெச�ைகபாாீ�. பாைலம" @7களிைய 

அ�;தா4 இர7.ேவா�- கிர7கா" 

பாிேவா
 ேசைல�ன% வள��த4 ேபா� 

இவ2மாைல இ"னமி"ன% வள�-கி"றாேன. 

 

நா"J"றி ெலா�ராசி ெகா1ய தாக 

நாக%வைள சாகரேம ேபாி யாக- 

.யி�காள% ஊத-காம" வைள�4� 

ெபா�% வைக-. இர7கா வாேற ெசா�லா� 

பா�ேம� ெத"ராைச� தியாக" நீள 

பய�தி+. நீெயன� பக�7 கீ��தி 

ேதமாவி" கனிரச%ேபா� ெபாழிD� ேசாைல5 

ெச�டல7 காரேன சிற;த மாேல. 

 

ேவாி த7.% ஓைட வா0ந�Tதி ெப�க2 

Tதி மாேமைட ேகா8 ர7க2 

ேசாிராைச ேம�வி+பன காாிபாாி வலாாி 

ஐ;த�வான ெச�டல7கார Pப" 

ேநாிவா Dலாவி நி"ற க"னிய�ைக ேவOதாழ 

ஓைசசி;த இைச நF7கி யாடேவ 

Pைர Pைரய4 ேமF% ேமF% சாமிஎனேவ 

ேபாக]ைல ேம� ]ைல�ெப�க2 ேகா1ேகா1ேய 

ராைச ேம�4ைர ராச Pஷண" ராசச;திர" 

#.மா�க2 ெம5சிய விேதய" 

மான அ�திரவிழி மாத� இ5ைச8ைன மா�பினா" 

ேச4ப�ய;த% இைசDல� ச7கநிதி 

ெச�டல7கார Pபதி தமி0 .லாவிவள� 

கனகமா� வைரயி� ராமா 

சிேவத இ�வாைழ மீதிெலா� சி7க% நி"ற 

தி@சி"ேம� ம�த வாரண% 

இர�
 நி"ற4 சீ��திற" எ" �4.ேம� 

Tசிேய கவாி தாளணி;த ெதா�க;4 

க;தினி� மல�;த ேதா� ெம�:த0- 
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கமல% உ+பல% ஒ� .மிழி" மீ4 

உலா%பாி சி�;தேத. 

Pபால� வா0�தி� 8க3% ெநறிநீதி- 

ேகாபால" த"ெப�ைம Cறேவ - மாபாாி" 

வ�ண மதிW
% மாேதவ" ெந+றி- 

க�ண" களி+��க" கா�8. 

 

ம	டா� பிரமர�தா� அ5#தா 

ைம-ேகால� 8யலான ேமனியா 

ம�தகாி- கிடைர�தவி��பெதா� 

ச-கர- கர�தா� ச�பக% ேபா� 

ைவ�த ரச�4ளவ� தாைர�8ைனவி�த 

ராைச நகர- ெகா+றவா அர-க" 

தைலப�4% விழ-கைண கவிய� ெதா
-.% 

காேன ச7கிராம ராமா 

ைம�ப ர;த க�மட� பாைவ� 

தி�ைவ5 ேசர� ெப+ற வானவா 

வ+கைல க	1 வன�தி� நட�பவா 

ெம��4வைர� பதிவ;த சி7காரா 

உ"பத மலைர மனதி� நிைன-.மவ" 

ம+ேபா ைர�8ாி வ
க� ப	
விழ- 

காF% ெந+றிD% வாD% மா�ப�% 

8யெவ+ 8%அற 

.திைர, பைட�தகாி ச�சல7 காண 

ெம�5ேசா ாி�8ன ைல�ேப� ெமா��4 

ம�
%ஓாி திரள நாD ேமDண 

ெவ	1ய ெபா+றைல அலைக-. உணவிட 

ெகா1�திர" வா"பற; ேதற 

ைவ�தேகா� ஓ1;4 விட�தா ைன�திர2 

ெக	ேடாட- கைணேய ெதா
�தி	ட 

வ5சிர ம"தைன ஒ�தவ"; வி�தக" 

அரச� மன�தி� இ1ேபாF% 87கவ" 

சைடவாசமாைல 8ைனD% ெந1யமா� 

ந	டா� ந	பின" க+ேறா� ம+ேறா� 

ெகா	டார�தி� ேவ�1ய தா7ெகாள- 

பர;த மட-ெகா1 ஒ-.% மாத�க2 

இ5ைச யா�% சார� 8ற�Wழ 
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��தா வ�தி இர�தின ஆல�தி 

பக� தீவ	1ெகா2 மாத ரர�சில� 

�5சக% ெம5சிய ப5ைச� 8ரவிேந� 

பாிெகா	ப மதகாி D%8ற% Wழ 

நானாவித� ெதாைட ய�பா� ஒளி.லவ 

ேசற+ கிைசயேவ மணிெமா��த சிவிைக 

தனி�வ�% சி�தச" ம4ரச� சீவி 

தியாக Pப" உத� .மரேவ2 

அ5W� கடகாி ஒ�பவ� தீவிய 

மிட+றி னா�ெதானி ஓைச TதிD% 

ம	
லா% 8	ப% மல�;த ெபாழி�கB% 

ஓைட- காிகB% ேசைன� திர2கB% 

க+ேறா �-கிைச நீதிேயெசா� 

வி�ைதD% வி�ைதய �-க�2 க�ைணD% 

�5சக% ெம5சிய ெச�டல7 கார� 

வா3% மா�வைர யி�வ� வனிைதயா� 

 

மகளி� வன��( கரண விேசட (மகளி� வன��( கரண விேசட (மகளி� வன��( கரண விேசட (மகளி� வன��( கரண விேசட (    

 

க	டாணி� தரள�ெதாைட ெய@%ப� 

க+Pர- கனிவாயினா2 

மதிைய ஒ�த �க�தின2 ச�-கைர 

�-கனி ந"னய% ேபO% பா�ைவ 

ெபா+ேகா வ�தளி ைர5ேச� ெம�ைத 

ைவ�தா2 8	ப ந�வா ச%ெபற 

ெவ	
- களி�பி" பிள� த�வி�4 

விதி�தி
 ச;தன% C
க+ Pர�ைத 

உட�Pசி- .ழ+Pைவ� பாி�ட" W
வா2 

க+றகல வி-கைல ைய5ெசா: அதர% 

��-. Lத+.றி தி7க2 எ"ேறாத 

T�Eாி ய7ெகா ெட3தி மகி0வா2 

ைக�தாள�ைத நிக��ேத உ5சியி� ைவ�தா2 

ப+பல ஓைச ேயெபற �+�% 

நக-.றி ைவ�ப2 க3�ைத வைள�ப2 

இத0தைன ெம"� தி"ேற எ"ைன 

ெம��பா� க	1 அைண�ப2 ச+� 

நைக�பா2 8	.ர� C�வா2 கைலச+� 
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ெநகி0�பா2 அகல விழி�பா2 ெந�-.வா2 

ைககைட ய�ெதானி மி�சி
% ேபா4 

க-ேகா :	
விழி� பா�ைவ- .2ெளைன 

ேத�வி�பா2 .லவிேய 

க1தி� கரண�ைத நிைன�ப2 நட�4வ2 

ெகா5ைச ெமாழி-.யி� இ7கித% ேபசி 

ேமF% ேமெலன ெமாழிவ2 பழகி� 

ப	டாைட-கைல ெம�-காம சலதி-ேக தைலேதாயேவ 

ச�வி5 ச�வி� ெதாைடெம�த ெந�-.வ2 

சரச]ைலயி� ெநகி0�ப2 இய7கB% 

ேபசி விரககாம மயைல� ேபால- 

கலவி- ேகD+ றைனயா% படஇனி 

உ5சித% எ�தைன உ+பன% எ�தைன 

ெகாசித% எ�தைன அ"8�%ேபா4 

இ"ப%பட5 சாதி-க உன-கா� ஒ�பவ� 

இ5சா ப�திய% ஆ.ேமஇ4 

வ5சிர% வி	ெடாளி� க5சிள வ	ட 

�ைல�தட �%பதி; ேதற ேவOேமா 

உபாி ெச�ெமாழி ேக	ப4 ப�தா4 

இ�ப1 எ�தாக5 ெச�வ4 இ�பா� 

இ�ப1� ேபா
ேபாெடன இ5ைச உைர�பா2 

சம��த" எ"ன5 ெசா�: எ�4வா" 

மன% த�4வா2; அ"றிF% ேபால 

ஒ�தன ஏ+8ற வி	டா2 ெம�ைத 

நைன�தா2 ப+.றி காண நாOவா2 

ெபா+சாி ைக�4கி ைல-ைக யி
-கின" 

ைம-.ழ ைல5ெசா�. கி"ற ப�ெபா
 

ப5ேசாைல5 #�ைள- காதி :	டன2 

ெம��தா ப�திைன ஆ+றேவ மணி�+ற% 

அதி�திாிய5 #க%ெப+ றளி�த ப	ச%எ" 

அ"8� ேதாைகேதைரேய வி
க14 சிலதேன. 

 

வாB�2வாB�2வாB�2வாB�2    

இள%பிைற ேந;Lத� ெச7கமல �க%வாழி 

ராைச ம"ன" தி�வ1� தாமைர 

உள%ெப�நா� ேவதிய�க2 வாழி வாழி 

உய���ைல நில%வாழி உற�% வாழி 
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.ள%ெப�ெசா� மடமாத� வாழிவாழி 

.வைள��ைல� ெதாைடவாழி ெகாழி-.7 கீ��தி 

வள%ெப� ெச�டல7 கார" 8வியி"மீ4 

ைம;த� பதினா� ேப�% வாழி. 

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

பி�ேச��ைகபி�ேச��ைகபி�ேச��ைகபி�ேச��ைக....    

 

இG வ�ண7களி� வ�ணி-க�ப
% கட�ள�ப+றிய 8ராண இதிகாச வரலா�கB% 

இ"றியைமயாதன சிலவ+ைற�ப+றிய .றி�8க2 இத"க� காண�ெப�%. 

 

சைடய�ப$ வ�ண(சைடய�ப$ வ�ண(சைடய�ப$ வ�ண(சைடய�ப$ வ�ண(    

 

ம$மதைன எாி�தைமம$மதைன எாி�தைமம$மதைன எாி�தைமம$மதைன எாி�தைம    

 

த-க" மகளாக� ேதா"றிய பராச-தி த-க" ெச�த யாக�தி� பாிபவ�ப	
 

இற;தாளாக� பி" சிவெப�மா" கயிைல மைலயி� தவ�தி� இ�;தேபா4 பராச-தி 

இமவா@ைடய மகளாக� ேதா"றி5 சிவெப�மாைன அைடத+ ெபா�	
� தவ� 

ெச�வாளாயின2. 

 

இத+கிைடேய Wரப"ம" �த:ய அர-க�த% ெகா
�ெசய� மி.;ததாக5 

சிவெப�மா" இமவா" மகளான பா�வதிைய மண;தபி" பிற-.% 8த�வனான 

��கனா� தா" தம-. உ�� ஏ+ப
% எ"பைத� பிரம" வாயிலாக உண�;த 

இ;திர" ம"மதைன வரவைழ�4 அவைன� ெபாி4% 8க0;4 பா�வதியி" 

தி�மண% விைரவி� நிக0த� ேவ�
% எ"பத+காக5 சிவெப�மா@ைடய 

தவ�ைத- கைல�த� ேவ�
% எ"� காரண7கேளா
 விள-கி ம"மதைன- 

கயிைலமைல-. அ@�பிைவ�தா". 

 

ம"மத@% த" த.தி ஓரா4, இ;திர@ைடய 8க3ைரயா� மதியிழ;4 

கயிைலமைலைய அைட;4 சிவெப�மா" மீ4 த" க�%8 வி�::�;4 

மல�-கைண வி
-க ஒ��ப	டானாக� த% தவ7 .ைலவதைன உ	ெகா�ட 

சிவெப�மா" த% �-க�கைளD% திற;4 ேநா-கினாராக, அவ�த% ெந+றி- 

க�ணி:�;4 8ற�ப	ட தீ�பிழ%பி+. இைரயாகி ம"மத" சா%பராயின". அவ" 

மைனவியாகிய இரதி எ"ற க+பரசி பலவா� 8ல%பி இைறவைன ேவ�1னாளாக 

அவ2 ஒ��தி-. ம	
% உ�வ7கா	1 உலகி+. அ7கமி�லாதவனாக ம"மத" 

நடமா
கிறா" எ"ப4. 
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--------------- 

ேவ-கேட.வர� வ�ண(ேவ-கேட.வர� வ�ண(ேவ-கேட.வர� வ�ண(ேவ-கேட.வர� வ�ண(    

    

காளிய$ மீ2 நடமிட/காளிய$ மீ2 நடமிட/காளிய$ மீ2 நடமிட/காளிய$ மீ2 நடமிட/    

 

ஒ��தி மகனா�� பிற;4 ஓாிரவி� ஒ��தி மகனாக ஒளி�4 வள�;த க�ண" 

இைட-.ல5 சி�வேரா
 ஆனிைரகைள- கானக�தி+. ஓ	15ெச"� அவ+ைற� 

8ல�தைல� 8�லா��தி அைல�தைல நீ&	1� ேபணி வ�வானாயினா". 

ேகா.ல�ைத ய
�4 ய�ைனயா� ஓ1ய4. அGவா+றி" ம
 ஒ"றி� காளீய" 

எ"ற ெகா1ய நாக% த" கிைளேயா
 வா0வதாயி+�. அ%ம
விைன ெந�7கிய 

உயி�க2 யா�% ம1;தன. இ5 ெச�தி அறி;த க�ண" ம
விைன ஒ	1 இ�;த 

மர% ஒ"றி� ஏறி ம
வி� .தி�4 நீைர- கல-கினானாக, அதைன� ெபா�4 

ெவ.�ட காளீய க�ண" உட:ைன5 #+றி-ெகா�டதாக- க�ண" த" 

ஆ+றலா� த"ைன வி
வி�4-ெகா�
 காளீய" பட7களி� அ1ைவ�4- C�தா1 

அத" ெச�-கிைன அட-க பி" க�ைணயா� அதைன- ெகா�லா4 ேவ+றிட% 

ெச"� உயி� பிைழ-.மா� வி
�தா" எ"ப4. 

 

தி�மா/ க!�2வ( ெப�றைமதி�மா/ க!�2வ( ெப�றைமதி�மா/ க!�2வ( ெப�றைமதி�மா/ க!�2வ( ெப�றைம    

 

அ%ைமய�ப�-.5 சா�த�ப	ட P ஒ"றிைன� ெப+� வ;த 4�வாச� எ"ற 

�னிவ� யாைன மீ4 இவ�;4 #+�லா வ;த இ;திர@-. அைத வழ7கினாராக, 

இ;திர" அத" அ�ைம உணரா4 தா" ஏறிவ;த யாைனயி" பிடாியி� அதைன 

ைவ�தானாக, யாைன அதைன எ
�4 கீேழ எறி;4 காலா� 4ைக�ததாக, 

அ4க�
 ெவ.�ட 4�வாச� இ	ட சாப�தா� இ;திர" ெச�வ7க2 யா�% 

பா+கட:� 8-. ஒ
7கின. இ;திர" த" தவ+�-. வ�;தி� தி�மாைல வழிப	
 

ேவ�1னானாக, அவ� பா+கடைல- கைடD% வழியிைன அறி���தினா�; 

பா+கடைல- கைட;தா� அ�த�% கிைட-.% எ"பைதD% .றி�பி	டா�. அ�த% 

கிைட-.% எ"ற ெச�தியறி;4 அ#ர�கB% ப7. ெகா2ள வ;தன�. ம;தர 

மைலைய ம�தாக�% வா#கி எ"ற பா%பிைன நாணாக�% ெகா�
 பா+கடைல- 

கைடய �+ப
ைகயி� ேதவ�க2 வா#கியி" வா�8ற�% அர-க�க2 தைல�8ற�% 

நி+பாராயின�. ம;தர% கட:� அ3;தேவ, தி�மா� ஆைம வ1ெவ
�4 

அ%மைலைய� த% �4கி� தா7கி அஃ4 அ3;தா4 கா�தா�. எ�ேலா�% 

பா+கடைல- கைட;தாராக, அதி:�;4 ெவளி�ப	ட ஆலகால விட% உலைகேய 
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மய-க� ெதாட7க5 சிவெப�மா" அதைன உ	ெகா�
 த% க3�தளவிேலேய 

அதைன இ��தி நீலக�ட� ஆயினா�. 

 

பா+கட::�;4 ெவளிவ;த தி�மகைள மண;த தி�மா� அதி:�;ேத ெவளி�ப	ட 

க��4வ மணிைய� த% மா�பிலணி;தா�. இ;திர" பா+கட::�;4 ெவளி�ப	ட 

பல அ�% ெபா�2கேளா
 தி�மா:" தி�வ�ளா� அ�த�ைதD% ெப+றா" 

எ"ப4. 

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

இராமநாத.வாமி ேபாி/ வ�ண(இராமநாத.வாமி ேபாி/ வ�ண(இராமநாத.வாமி ேபாி/ வ�ண(இராமநாத.வாமி ேபாி/ வ�ண(    

 

மயிடைன வைத�தைமமயிடைன வைத�தைமமயிடைன வைத�தைமமயிடைன வைத�தைம    

 

எ�ைம�தைலைய உைடய அர-கனான மயிட" எ"பா" பல�-.% 4யர% 

விைள�தானாக. எ�ேலா�% பராச-தியி" தி�வ1களி� வி3;4 க�ணீ� 

வ1�தாராக� பராச-தி ஆளி வாகன�4 ஏறி வா2 ஏ;தி மயிடேனா
 ெபா�4 

அவைன ெவ	1 T0�தி உலகி+. இட�கைள;தா2. இ5 ெச�தி, 

 

'Jவிைல ெந
ேவ� ஆதி வானவ" 

இடம�7. ஒளி-.% இமய- கிழவி 

தனி-க� விள7.% Lத+பிைற ேமேலா� 

மிைக�பிைற க4�பி+ W1 வைள-ைகயி" 

வா2 பி1�4 ஆளி ேயறி� தானவ" 

மாள- க
% ேபா� கட;த .மாி 

Jவா ெம�ல1� தி� நிழ� 

வாழி கா-க இ% மல�தைல உலேக' 

 

எ"ற பழ% பாடலா@% அறிய�ப
%. 

 

காலைன� கா�+தைமகாலைன� கா�+தைமகாலைன� கா�+தைமகாலைன� கா�+தைம    

 

மி�க�
 எ"ற ெப�;தவ �னிவ� சிவெப�மாைன ேவ�1� பதினாறா�
 எ"� 

வா0நா2 வைரய�-க� ெப+ற மகைன� ெப+றாராக, மா�-க�ேடய" எ"@% 

ெபயாிய அ%மக@% த" வயதிைன உண�;4 சிவெப�மாைன வழிப
வதி� 

ஈ
ப	டவனா�5 சிவ�தல7க2 பல�% ெச"� வழிப	
 வ;தானாக� த" வா0நா2 
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�1Dம"� தி�-கட�ாி� இைறவ" ச;நிதியி:�;த அவ@யிைர அைழ�ேதக- 

கால" வரேவ, த" தவ வ:ைமயா� கால" வர�ண�;4 அ�சி இைறவைன� 

த3வி- ெகா2ளேவ, சிவெப�மாேனா
 ேச��4- கால பாச�ைத இ	
 எம" 

மா�-க�ேடயைன இ3-கேவ, சிவெப�மா" ேகாப7ெகா�
 த% இட-காலா� 

எமைன உ;தி எறி;4 மா�-க�ேடய@-. அழியாவர% அ�ளி�பி" தவ+ைற 

உண�;4 வழிப	ட எம@-.% 8�4யி� அளி�4 அவைன5 ெசய+பட வி
�தா� 

எ"ப4. 

 

திாி�ர( அழி�தைமதிாி�ர( அழி�தைமதிாி�ர( அழி�தைமதிாி�ர( அழி�தைம    

 

வி�D"மா:, கமலா	ச", தாரகா	ச" எ"ற அர-க� Jவ� க
;தவ% 8ாி;4 அத" 

பயனாக� ேபரா+ற� ெப+�� ெபா", ெவ2ளி, இ�%8 இவ+றாலாய J"� 

ேகா	ைடகைள அைம�4-ெகா�
 வானெவளியி� ேபா;4 பல�-.% இட� 

விைள�தாராக, அ�4யா% ெபாறாத ேதவ� இ�1ய� �தலாயினா� சிவெப�மானிட% 

ேவ�1னாராக5 சிவெப�மா" அ�திாி8ர அர-க�கைளD% அழி�பத+. ஆய�த 

மானா�. 

 

Pமிைய� ேதராக�%, Wாிய ச;திரைர� ேத� உ�ைளகளாக�%, நா". 

ேவத7கைளD% .திைரகளாக�%, பிரமைன� ேத��பாகனாக�%, ேம�மைலைய 

வி�லாக�%, வா#கி எ"ற பா%ைப வி� நாணாக�%, தி�மாைல அ%பாக�%, 

அ-னிைய அ%பி" Lனியாக�%, ேதவ�க2 ஏைனேயாைர உபகரண7களாக�% 

ெகா�டாராக, ந%மால�லேவா இவ� ேபாாி
% ஆ+ற� ெப+�2ளா� எ"� ேதவ� 

நிைன�தாராக, அவ� நிைன�பி" அறியாைமைய உண�;த சிவெப�மா" 

8"��வ� ெச�ய, அ%��வ:னி"�% ேதா"றிய தீ�பிழ%8 திாி8ர�ைத 

அர-கேரா
 எாி�4 உலைக- கா�த4 எ"ப4. இ5ெச�தி பாிபாட� எ"ற பழ;தமி0 

$:�, 

 

'ஆதி அ;தண" அறி;4 பாிெகாBவ 

ேவத% மாP� ைவய� ேத&�;4 

நாக% நாணா மைலவி� லாக 

Jவைக ஆெரயி� ஓரழ� அ%பி" �ளிய 

மாதிர% அழ� எ�4' 
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எ"ற ப.தியி� #	ட�ப	
2ள4. 

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

இராம9-க .வாமி வ�ண(இராம9-க .வாமி வ�ண(இராம9-க .வாமி வ�ண(இராம9-க .வாமி வ�ண(    

 

தி�மா/ ஆ9ைலயி/ 2யிCத/தி�மா/ ஆ9ைலயி/ 2யிCத/தி�மா/ ஆ9ைலயி/ 2யிCத/தி�மா/ ஆ9ைலயி/ 2யிCத/    

 

உலக7க2 யாவ+ைறD% கா�த+ெறாழி� P�ட தி�மா� ஊழியி�தியி� 

உயி�கB-. ந:� வாராத வைகயி� உலக7க2 யாவ+ைறD% வி37கி5 சிறிய 

வ1� ெகா�
 ப5சிள% பாலகனாக ஓ� ஆ:ைலயி� 4யி� ெகா2Bகிறா� எ"ப4. 

 

'ப2ளி யா:ைல ஏ3ல.% ெகா2B% 

வ2ள� வ� வயி+�� ெப�மா" 

உ2B2 ஆரறிவா� அவ"ற" 

க2ளமாய மன-க��ேத' 

 

எ"ற தி�வா� ெமாழிைய ேநா-.க. 

 

அ&யவ� அ6ப�2 நா/வ�அ&யவ� அ6ப�2 நா/வ�அ&யவ� அ6ப�2 நா/வ�அ&யவ� அ6ப�2 நா/வ�    

 

சிவன1யா�க2 நாய"மா� என�ப
வ�. தி�ெதா�ட�ெதாைகயி� தனிய1யா� 

அ�ப�4 Jவ�% ெதாைகய1யா� ஒ"பதி"ம�% .றி-க�ப	
2ளன�. அத"க� 

மணிவாசக� ெபய� இட% ெபறவி�ைல. அத" காரண% அவ� 

தி��ெதா�ட�ெதாைக பா1ய #;தர�-.� பி+ப	டவ� ஆவ� எ"ப4. அவைரD% 

உட" ேச�-க அ1யவ� ெதாைக 64 ஆயி+�. இGவ�ண�தி� மாணி-க 

வாசகைரD% ேச��4 நாய"மா� ெதாைக அ�ப�4 நா"காக5 #	ட�ப	
2ள4 

எ"ப4. 

-------------------- 
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ெந/ைலநாத� ேபாி/ வ�ண(ெந/ைலநாத� ேபாி/ வ�ண(ெந/ைலநாத� ேபாி/ வ�ண(ெந/ைலநாத� ேபாி/ வ�ண(    

 

க�ண�ப� க�ண�ப� க�ண�ப� க�ண�ப� எ'சி/ மிைச+தைமஎ'சி/ மிைச+தைமஎ'சி/ மிைச+தைமஎ'சி/ மிைச+தைம    

 

காள�தி மைலயி� க"னி ேவ	ைட-.5 ெச"ற தி�ணனா� ப"றி ஒ"றைன� 

4ர�தி5ெச"� அதைன வாளா� ெவ	1 T0�தியபி", நீ� ேவ	ைகD+� நாண" 

எ"பா@ட" ெபா"�க:யா+�-.5 ெச"� அ�ைமயி� க�ட காள�தி 

மைலமீ4 ஏறி ஆ�
 மைலம�;தா� இல7கிய .
மி� ேதவைர-க�
, அவாிட% 

த%ைமD% மற;4 காத� C�;4, அவ� உ�பத+காக� தா%ெவ	1 T0�திய 

ப"றியிைற5சிைய� ப-.வ�ப
�தி� த% நாவினா� #ைவ�4 ந�ல ப.திகைள� 

ெதா.�4 அவ�-. அ��பணி�தாராக அ"8 ேவ�
% சிவெப�மா" அவ� தம-. 

உண� அ��திய ஐ;4 நா2கB% அவ� #ைவ பா��4 அளி�த எ5சிலாகிய 

இைற5சிைய� Eய உணவாக- ெகா�
 உ	ெகா�டா� எ"ப4. 

 

'ெவ�யகன� பத7ெகா2ள ெவ;4ளேதா எ@ம"பா� 

ைநDமன� தினிைமயினி� ைநயமிக ெம"றிடலா� 

ெச�Dமைற ேவ2விேயா� �"8த�; தி�;தவியி� 

எ�D%வாி5 சிைலயவ"தா" இ	டஊ" என-கினிய' 

 

எ"� சிவேகாசாியா� எ"ற �னிவ� கனவி� சிவெப�மா" உைர�தாராக5 

ேச-கிழா� ெப�மா" அ�ளி5 ெச�தைம ேநா-.க. 

 

சிவெப�மா$ மா$ தாி�தைமசிவெப�மா$ மா$ தாி�தைமசிவெப�மா$ மா$ தாி�தைமசிவெப�மா$ மா$ தாி�தைம    

 

தா�க வன�4 இ�1ய� த% தவ�தா� ெச�-கி- க�ம7கேள பய" தரவ�லன 

என�%, இைறவ" அ�2 ேவ�டா என�% உ	ெகா�
 ெப�ேவ2வி ெயா"ைற� 

ெதாட7கின�. அ�ெபா34 சிவெப�மா" பி5ைசேய+��O% இைளயவ" 

வ1வி� அவ�த% இைல-.1�கைள அOகினாராக அவ� த% மைனவிமா� அவ� 

வ1வழகி� மய7கி அவ� பி" உண� த�% காரண7கா	1� ேபா4வாராயின�. 

�னிவர� ேவ2வி- Cட�ைத� தி�மா� அழகிய ந7ைக வ1வி� அOகினாராக, 

�னிவர� அ;ந7ைக அழகி� மய7கி த% ேவ2விைய வி
�4 அ;ந7ைகைய� 

ெதாட�வாராயின�. அ-கானக�தி" ஒ� ப.தியி� ஆடவனாக வ;த சிவெப�மா" 

�னிவ� மைனவிமா� த%ைம5 Wழ�%, ெப�ணாக வ;த தி�மா� �னிவர� த%ைம5 
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Wழ�% ச;தி�த அளவி� கட�ள� இ�வ�% மைறய �னிவர�% அவ�த% 

மைனவிமா�% ஒ�வைர ஒ�வ� ச;தி-.% நிைல ஏ+பட, �னிவர� த% மன�ைத- 

.ைல�த தி�மா:ட% ெவ.ளி ெகா2ளா4, த% மைனவிமா� மன7கவ�;த 

சிவெப�மாைன ெவ.�
 அவைர அழி�பத+காக அபிசார ேவ2விெயா"� 

நிக0�தினாராக, அதனி"�% 8ற�ப	
 த%ைம அழி-க வ;த மானிைன5 

சிவெப�மா" கர�தி� ஏ+றா�; ெவ.�
 வ;த பா%8கைள அணிகல"களாக� 

P�டா�; ம3விைன- ைகயி� ஏ+றா�; யாைனைய- ெகா"� அத" ேதாைல 

ேமலாைடயாக� P�டா�; 8:யிைன- ெகா"� அத" ேதாைல இைடயி� 

ஆைடயாக அணி;தா� எ"ப4. 

 

காளி ஆட9/ ேதா�றைமகாளி ஆட9/ ேதா�றைமகாளி ஆட9/ ேதா�றைமகாளி ஆட9/ ேதா�றைம    

 

ஆடவாி@% மகளிேர ஆட:� வ�லவ� எ"ற ெபா4 ேநா-க�தா" காளி த.திைய 

மி.தியாக- க�தி5 ெச�-கியி�;தாளாக, 'ஆறா
 சைட �1ேயா
% அனலா
 

மல�-கர�ேதா
% இமய�பாைவ Cறா
 தி���ேவா
% C�தா
% .ண�ைடய' 

சிவெப�மா" அ-காளிேயா
 நடனமாடைல ேம+ெகா�
 அவ2 ெவ	கி� ேதா+� 

நி+.மா� ஊ��4வ நடனமா1னா� எ"ப4. 

 

காளியாட- கனFமி0 க�Oத� 

மீளியா
த� பா�ேம 

மீளியாட� விய;தவ2 ேதா+ெறன- 

Cளிபா1- .னி�ப4% பா�ேம - 

 

எ"ற .மர.�பர அ1களா� பாடைலேநா-.க. 

 

தி-க) =
த/தி-க) =
த/தி-க) =
த/தி-க) =
த/    

 

ச;திர" த-க@ைடய மகளி� இ�ப�ெதா�வைர மண;தா"; அவ� எ�லாாிட�% 

ஒ�ப� பாி�கா	டா4 உேராகிணியிட% கழிெப�7 காதலனாக இ�-கேவ, ம+ற 

மைனவிமா� த% த;ைதயிட% �ைறயி	டாராக அவ@% ச;திர" கைல .ைற;4 ஒளி 

ம37கி யி�மா� சபி�தா". த" கைலக2 .ைற;4 வ;தைம உண�;4 த" 

சாப�தி" 4யர% நீ7.மா� இர	ைட- கைலயள� தா" .ைற;4 வ;த நிைலயி� 

ச;திர" சிவெப�மா" தி�வ1யி� வி3;4 அபய% ேவ�ட5 சிவெப�மா" 
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இர	ைட- கைலDைடய எ;திரைன� த% தைலமீ4 தா7கி- கா�4� 

ெப�ைம�ப
�தினா� எ"ப4. 

 

பிைற Lத� வ�ண மாகி"� அ�பிைற 

பதிென� கண�% ஏ�த�% ப
ேம' – 

 

எ"ற 8றநாS+�- கட�2 வா0�4� ப.திைய ேநா-.க. 

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

�மார சா(�வ$ வ�ண(�மார சா(�வ$ வ�ண(�மார சா(�வ$ வ�ண(�மார சா(�வ$ வ�ண(    

 

சிவெப�மா$ க-ைக =
த/சிவெப�மா$ க-ைக =
த/சிவெப�மா$ க-ைக =
த/சிவெப�மா$ க-ைக =
த/    

 

சகர" எ"ற Wாிய.ல ம"னனி" 8த�வ� த% த;ைதயா� ெச�த பாிேவ2வி- 

.திைர பாதல உலக�4- கபில�னிவ� த% தவ-.1:" அ�கி� க	ட�ப	1�;த4 

க�தி, அதைன அவ� ெசயலாக- ெகா�
 அவைர ெவ.�
 அவ� ேகாப�தி+. 

ஆளாகி5 சா%பராயினாக, அவ� த% ஆ"மா உ�வத+. அ%மரபி� ேதா"றிய 

பகீரத" எ"ற ம"ன", அவ� த% சா%பைர- க7ைக நீாி� கைர�4 அவ�-. 

உ�தியளி-க- க7ைகைய- .றி�4 ேவ�1�தவ% ெச�தானாக- க
விைசயி� 

ெவளி�ப	ட ஆகாய க7ைக உலக�ைத அழி�4 விடாதவா� சிவெப�மா" 

அதைன� த% சைடயி� ஏ+�� தா7கி5 சிறிதளவினதாக இG�லகி+.� பய" த�% 

வைகயி� ெவளிவி	டா� எ"ப4. 

 

சிவெப�மா$ ம-ைகபாக� ஆயினைமசிவெப�மா$ ம-ைகபாக� ஆயினைமசிவெப�மா$ ம-ைகபாக� ஆயினைமசிவெப�மா$ ம-ைகபாக� ஆயினைம    

 

சிவெப�மா" பா�வதிDட" கயிைல மைலயி� T+றி�;தாராக, அவைர வழிபட 

வ;த பி�7கி எ"ற �னிவ� ெப�ணாகிய பா�வதிைய வண7க மனமி"றி வ�1" 

வ1ெவ
�4 இ�வ�-.% இைட�ப	ட ெவளிவழி� ேபா;4 சிவெப�மாைன 

மா�திர% வல% ெச�ததா�, அ%ைமயி" அ�ைள இழ;த அவ� க1தி� வ:ைமய+� 

வ�
�வா�� தைரயி� கிட;தாராக5 சிவெப�மா" அவ� தவ+ைற ம"னி�4� 

பா�வதி-.� த% உட:" இதய% இ�-.% சிற�பினதாகிய இட�பாக% 

�3வைதD% வழ7கி, ந%மேனா�-. அ%ைமய�பரா� ஓ��வினரா� அ�2 ெச�4 

வ�கிறா� எ"ப4. 

-------------- 
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தியாகராச� வ�ண(தியாகராச� வ�ண(தியாகராச� வ�ண(தியாகராச� வ�ண(    

 

சிவெப�மா$ ேசாமாசிமாற��� அ�ளியைமசிவெப�மா$ ேசாமாசிமாற��� அ�ளியைமசிவெப�மா$ ேசாமாசிமாற��� அ�ளியைமசிவெப�மா$ ேசாமாசிமாற��� அ�ளியைம    

 

அ%ப� எ"ற ஊாினரான மாறனா� எ"ற அ;தண� ேசாமயாக% பல ெச�தவ� 

ஆத:" ேசாமயாஜி எ"� சிற�பி-க�ப	டவராவ�. அவ� தமிழி� ேசாமாசிமாறனா� 

எ"� வழ7க�ப
வாராவ�. அவ� வ"ெறா�ட� எ"ற சிற�8� ெபய�ைடய 

#;தர�ைடய ந�ப�; சிவன1யா� யாவராயி@% வழிப	
 உபசாி�பவ�. யாக7க2 

பல ெச�D% அ;தணராயி@% சாதி, .ல%, பிற�ெப"@% #ழி�ப	
� த
மாறாத 

அ"82ள% பைட�த அவ�-.5 சிவெப�மா" ேபாி"ப T
 அ�ளினா� எ"ப4 

தி��ெதா�ட�8ராண5 ெச�தி. 

 

அவ� யாக�ெச�4 ெகா�1�;தேபா4 சிவெப�மா" தா% .றவ� ேவட�திF%, 

பா�வதியா� .ற�தி ேவட�திF%, ��க� ெப�மா@% விநாயக�% .ற5சி�வ� 

ேவட�திF%, ேவத7க2 ேவ	ைட நா�க2 ேவட�திFமாக வர, உ�ைமDண�;த 

ேசாமாசிமாறனா� ஆ�1�;த அ;தண� பல�ைடய எ�ண�தி+. மாறாக அ-.ற- 

.
%ப�தாைர உபசாி�4 இைறவ" தி�வ�B-. இல-காகி நாய"மா�2 

ஒ�வெரன�ப
% சிற�8+றா� எ"ப4 நைட�ைறயி� வழ7க�ப
% வரலா�. 

 

சிவெப�மா$ .+தர�கா ஆட/ மற+தைமசிவெப�மா$ .+தர�கா ஆட/ மற+தைமசிவெப�மா$ .+தர�கா ஆட/ மற+தைமசிவெப�மா$ .+தர�கா ஆட/ மற+தைம    

 

சிவெப�மா@ைடய நிழF�வா�- கயிைலயி� அO-க�ெதா�
 ெச�4 வ;த 

ஆலால#;தர� இG�லகி+.� தி��ெதா�ட�ெதாைக அ�2 ெச�ய� 

தி�நாவ�ாி� அவதாி�தாராக5 சிவெப�மா" அவைர� த
�தா	 ெகா�டா�. 

 

#;தர� சிவ�தல யா�திைர ெதாட7கி� தி�ைலய% அைட;4 சிவெப�மாைன 

வழிப	டேபா4 

 

ஐ;4 ேபரறி�% க�கேள ெகா2ள 

      அள�ப�7 கரண7க2 நா".% 

சி;ைதேய யாக- .ணெமா� J"�% 

      தி�;4சா� 4விகேம யாக 

இ;4வா0 சைடயா" ஆ
மா ன;த 

      எ�ைலயி� தனி�ெப�7 C�தி" 
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வ;த ேபாி"ப ெவ2ள�4	 1ைன�4 

      மாறிலா மகி05சியி" மல�;தா�. 

 

அ�தைகய #;தரைர5 ேசரமா" ெப�மா2 நாயன�-. அறி�க% ெச�4ைவ-க� 

தி��2ள% ெகா�டா� சிவெப�மா". ேசரமா" சிவெப�மா" அ�ளாைண ஏ+� 

அர# ெசF�தி வ;தா�. அவ� நா2ேதா�% த% Pைசயி"ேபா4 சிவெப�மா@ைடய 

பாத5 சில%ேபாைசயிைன- ேக	.% ேப� ெப+றவ�. ஒ�நா2 அGேவாைச ேகளா4 

ேபாகேவ, ேசரமா" தா% ெப�;தவ� ெச�4வி	டாராக- க�தி உைடவாளிைன 

உ�வி உயி�4ற-க� 8.ைகயி� சிவெப�மா@ைடய சில%ேபாைச ேக	க 

அைமதிD+� சிவெப�மா" ேசரமா@-. அசாீாியாக5 ெசா�:யைத5 ேச-கிழா� 

ெப�மா", 

 

'எ"ற ெபா3தி� இைறவ� தா% 

      எதி�நி" ற�ளா ெத3%ஒ:யா� 

ம"றி னிைடந7 C�தாட� 

      வ;4 வண7கி வ"ெறா�ட" 

ஒ"�% உண�வா� நைம�ேபா+றி 

      உைரேச� பதிக% பா
தலா� 

நி"� ேக	
 வர�தா0�ேதா% 

      எ"றா� அவைர நிைன�பி�பா�' 

 

எ"� அ�Bவதா�, #;தர+காக5 சிவெப�மா" ஆட� மற;தாராக- C�% திற% 

உணர�ப	டவா�. 

 

சிவெப�மா$ தியாக�ெப�மா$ ஆவ2சிவெப�மா$ தியாக�ெப�மா$ ஆவ2சிவெப�மா$ தியாக�ெப�மா$ ஆவ2சிவெப�மா$ தியாக�ெப�மா$ ஆவ2    

 

உலக% �3வைதD% தி�மாF-.%, ெச�வ�ைத- .ேபர@-.%, T	
லக�ைத 

அ1யா�-.%, உட:� பாதிைய� பராச-தி-.% வழ7கியதா� சிவெப�மா" 

தியாக� ெப�மா" ஆயினா�. 

 

ைவய% �3வ4% உ34�ண 

      வ�லா+ களி�4 நவநிதிD% 

ைகயி ெலா�வ+ களி�ெதம-ேக 

      கதிT டளி�ேதா� க"னிைக-. 
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ெம�யி� ஒ�C றளி�தனரா� 

      விமல� கமல� தியாகெர"ப4 

ஐய� இவ�-ேக த. �கம" 

      அ"� 8க3% அ"றாேம – 

 

எ"ற .மர.�பர� பாடைல ேநா-.க. 

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

சீர-கநாத� வ�ண(சீர-கநாத� வ�ண(சீர-கநாத� வ�ண(சீர-கநாத� வ�ண(    

 

இராமாவதார' ெச�திஇராமாவதார' ெச�திஇராமாவதார' ெச�திஇராமாவதார' ெச�தி    

 

தசரத" வசி	டாிட% 'பிறிெதா� .ைறயிைல எ+பி" ைவயக% -- ம�.�% 

எ"பேதா� ம�-க% உ�
' எ"� தன-.� பி" நா	1ைன5 ெசGவேன ஆ2வா� 

ஒ�வ� இ�லாம� ேபாவாேர எ"� வ�;தினானாக, வசி	ட� Cறியவா� பாி 

ேவ2விD% பி" மக�ெப� ேவ2விD% ெச�ய அ%மன; Eயவ@-. ம-க2 நா�வ� 

ேதா"றின�. 

 

இராவண" �த:ய அர-க�களா� வ�;திய ேதவ� �தலாயிேனா� பா+கட:� 

ப2ளிெகா2B% பரம" தி��"ன�5 ெச"� க�ணீ� வ1�தாராக, அவ� 4யர% 

நீ-.வத+. ஒ��ப	ட தி�மா� 

 

மசாத% அைனயவ� வர�% வா0�ேமா� 

நிசரத- கைணகளா� நீ� ெச�ய யா% 

கசரத� 4ரகமா- கடல" காவல" 

தசரத" மதைலயா� வ�4% தாரணி 

வைளெயா
 திகிாிD% வடைவ தீதற 

விைளத� க
�ைட விாிெகா2 பாயF% 

இைளய�க2 எ"ற1 பரவ ஏகியா% 

வைளமதி� அேயா�திD2 வ�4% எ"றன" 

 

எ"� க%ப� அ�ளி5 ெச�தைத ஒ	1� பா�சச"னிய�தி" அ%சமாக5 ச��-க@%, 

#த�சன�தி" அ%சமாக� பரத@%, ஆதிேசடனி" அ%சமாக இல-.வ@% 

அவதாி�தன� எ"ப4. 
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எ�ைலயி� நாண% எ�தி யாவ�-.% நைகவ; ெத�தப 

8�:ய பழியிேனா
% இ;திர" ேபாய பி"ைற 

ெம�:ய லாைள ேநா-கி விைலமக ளைனய நீD% 

க�:ய லாதி ெய"றா" க�7கலா� ம�7. T0வா2 

 

பிைழ�தன ெபா��த ெல"�% ெபாியவ� கடேன எ"ப 

அழ+ற� கட� ள"னா� �1வித+ க�B ெக"ன� 

தைழ�4வ� 1மி�; த�டா�� தசரத ராம ென"பா" 

கழ+�க2 க4வ இ;த- க�F�� தவி�தி எ"றா" 

 

எ"பதைன ஒ	1 அக:ைக க�லாகி�பி" இராம" தி�வ1 ப	ட அளவி� க�F�� 

தவி�;தா2 எ"�% Cறியவா�. 

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

தி��ெப�+2ைறயா$ வ�ண(தி��ெப�+2ைறயா$ வ�ண(தி��ெப�+2ைறயா$ வ�ண(தி��ெப�+2ைறயா$ வ�ண(    

 

சிவெப�மா$ தி�மாைல இடபமாக� ெகா):த/சிவெப�மா$ தி�மாைல இடபமாக� ெகா):த/சிவெப�மா$ தி�மாைல இடபமாக� ெகா):த/சிவெப�மா$ தி�மாைல இடபமாக� ெகா):த/    

 

‘ெபா�திைர� தட7 கட:ட�4ற7கிய திட� ெதா
7 ெகாைல ஏ�ைடயா�' எ"ப4 

அGவ�ண� பாட:" அ1. 

 

'கடகாிD% பாிமா�% ேத�%உக; ேதறாேத 

இடப%உக; ேதறியவா� என-கறிய இய%ேப1 

தடமதி�க2 அைவJ"�% தழெலாி�த அ;நாளி� 

இடபமா�� தா7கினா" தி�மா�கா� சாழேலா 

 

எ"ற தி�வாசக� பாடைல ேநா-க� திாி8ர ச7கார�ைத ஒ	1�தி�மா� 

சிவெப�மா@-. அறேம வ1வாக உைட காைளவாகனமாக அைம;த ெச�தி 

உணர�ப
வதா�, பா+கட:� ேயாகநி�திைர ெச�D% தி�மாேல 

சிவெப�மா@-.ாிய வாகனமாகிய காைள ஆயின ெச�தி இGவ�ண�தி� 

#	ட�ப	
2ள4. 

 

சிவெப�மா$ நீறசிவெப�மா$ நீறசிவெப�மா$ நீறசிவெப�மா$ நீறணித/ணித/ணித/ணித/    
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பல ச7கார7கB% ெச�4 ேபா� ெவ+றியி� சிற;4, இற;ேதா� சா%பைல� Pசி5 

சிவெப�மா" ப�டர7க- C�திைன ஆ1ய ெச�தி, 

 

'ம�டம� பலகட;4 ம4ைகயா� நீறணி;4 

ப�டர7க% ஆ
7கா� பைணெயழி� அைணெம"ேறா2 

வ�டர+�7 C;தலா2 வள�E-.� த�வாேளா 

 

எ"ற க:�ெதாைக- கட�2 வா0�4� பாடலா" அறிய� ப
% எ"ப4. 

 

நாி பாியாத/நாி பாியாத/நாி பாியாத/நாி பாியாத/    

 

.திைர வா7கி வ�வத+காக� பா�1யனிட% ெபா" ெப+�5 ெச"ற ெத"னவ" 

பிரமராயரா% வாத�ர� அ5ெச�வ�ைத� தி��ெப�;4ைற� தி�-ேகாயி� 

தி��பணி-.5 ெசலவி	
, வறிேத பா�1யைன அOகி, இைறவ" உ2ளி�;4 

ஊ-கேவ, ஆவணி Jல�த"� .திைரக2 வ�% எ"� Cறினாராக, இைறவ" 

அ"� கானக�4 நாிகைள ெய�லா% .திைரகளா-கி அரசனிட% ஒ�பைட�45 

ெச"ற ெச�தி, 

 

'நாிைய- .திைர� பாியா-கி ஞாலெம�லா% நிக0வி�4� 

ெபாிய ெத"ன" ம4ைரெயலா% பி5சேச+�% ெப�; 4ைறயா"' 

என�%, 

 

'அாிெயா
 பிரம+ கறிவறி ெயா�ணா" 

நாிைய- .திைர யா-கிய ந"ைமD%' 

 

என�% வ�% தி�வாசக� ப.திகைள ேநா-கி அறிய�ப
%. 

-------------- 
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ர�நாத நாய�க$ வ�ண(ர�நாத நாய�க$ வ�ண(ர�நாத நாய�க$ வ�ண(ர�நாத நாய�க$ வ�ண(    

 

இராம ேதாஷ( தவி��தைமஇராம ேதாஷ( தவி��தைமஇராம ேதாஷ( தவி��தைமஇராம ேதாஷ( தவி��தைம    

 

பிற" மைனவிைய வி�%பி அவைள வ:ய5 சிைறெச�த ெகா
7 .+ற�தி+காக 

இராவணைன இராம" அழி�தைம ேநாிய ெசய� எனி@%, அ;தணனாகிய 

அவைன- ெகா"றதனா� பிரமக�தி ேதாஷ% ஏ+பட-C
% எ"� க�திய இராம" 

இராேம#வர�ைத அைட;4 சிவ:7க% ஒ"றிைன� பிரதி	ைட ெச�4 Pசி�4- 

க3வா� ேத1னா" எ"ப4, இராமனா� பிரதி	ைட ெச�ய�ப	ட இைறவ" 

இராமநாத" எ"ற ெபயேரா
 வழிபட�ப
கிறா" எ"ப4% உள7 ெகாள� த-கன, 

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

ெசா�கநாத.வாமி வ�ண(ெசா�கநாத.வாமி வ�ண(ெசா�கநாத.வாமி வ�ண(ெசா�கநாத.வாமி வ�ண(    

 

விநாயக$ ஒ�ைற ம��பின$ ஆத/விநாயக$ ஒ�ைற ம��பின$ ஆத/விநாயக$ ஒ�ைற ம��பின$ ஆத/விநாயக$ ஒ�ைற ம��பின$ ஆத/    

 

உலகிF2ேளா�-.5 ெசா�ெலாணா� தீ7. பல ெச�4 வ;தவ@%, ெப�; தவ 

வ:ைம உைடயவ@%, யாைன�தைல உைடயவ@% ஆகிய கய�கா#ரைன அOகி 

அவேனா
 ேபா� ெச�ய �+ப	ட விநாயக� ெப�மா" த" ம��8கB2 ஒ"றிைன 

ஒ1�4 அவேனா
 ேபாாி	
 அவைன அழி�தா" எ"ப4. அ%ம��பிைனேய 

விநாயக�ெப�மா" எ3�தாணியாக- ெகா�
 ேம�மைலயி� பாரத% எ3தினா" 

எ"ற வரலா�, 

 

நீடாழி உலக�4 மைற நாெலா
 ஐ;ெத"� நிைல நி+கேவ 

வாடாத தவவா�ைம �னி ராசராச" மாபாரத� ெசா"னநா2 

ஏடாக வடேம� ெவ+பாக அ7Cெர3�தாணி த" 

ேகாடாக எ34% பிராைன� பணி;த"8 C�வாமேரா – 

 

எ"ற பாடலா" அறிய�ப
% 

 

சிவெப�மா$ ெவ)ளிய(பல�2 ஆ
த/சிவெப�மா$ ெவ)ளிய(பல�2 ஆ
த/சிவெப�மா$ ெவ)ளிய(பல�2 ஆ
த/சிவெப�மா$ ெவ)ளிய(பல�2 ஆ
த/    
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கயிைலயி� T+றி�;த சிவெப�மா" #;தரபா�1யனா�� தடாதைக� பிரா	1ைய 

மண;4 பா�1ய நா	ைட ஆ�டபி", பா�1ய" ஒ�வ" த%ைம ேவ�1- 

ெகா2ளேவ, தி�ைலயி� ெபா"ன%பல�தி� நடன% ஆ1ய4ேபால ம4ைரயிF2ள 

ெவ2ளிய%பல�திF% நடனமாட மன7ெகா�
, தி�ைலயி� இட-காைல� E-கி 

ஆ1ய4 ேபாலா4 ம4ைரயி� வல-காைல� E-கி ஆ1ன வரலா�, தி�விைளயாட+ 

8ராண�4- கா�மாறி ஆ1ய படல�தா� அறிய�ப
% எ"ப4. 

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

வராககிாி' சி$ைனய$ வ�ண(வராககிாி' சி$ைனய$ வ�ண(வராககிாி' சி$ைனய$ வ�ண(வராககிாி' சி$ைனய$ வ�ண(    

 

 �க� ெப�மா$ =ரைன வைத�தைம �க� ெப�மா$ =ரைன வைத�தைம �க� ெப�மா$ =ரைன வைத�தைம �க� ெப�மா$ =ரைன வைத�தைம    

 

Wரப4ம@% அவ" இன�தவரான அ#ர� பல�% க
;தவ% 8ாி;4 அத" பயனாக� 

ேபரா+றF% ெப�வர7கB% ெப+�� ேதவ� பலைரD% சிைற ெச�4 

J�லக7கைளD% அ1�ப
�தி� ெப�வா0� நட�தினாராக, அ#ர� ெச�த 4ய� 

ெபாறாத ேதவ� �த:ேயா� சிவெப�மாைன ேவ�ட அவ� அ�ளா� அவதாி�த 

��க� ெப�மா" அ�ண� ெச�த மாய7கைள எ�லா% அழி�4 அவ�கேளா
 ேபா� 

ெச�4 அவ�கைளD% அவ� தைலவனான Wரப4மைனD% அழி�4 அவ�கைள 

ந+கதி அைடய5 ெச�தா2 எ"ப4 க;த8ராண5 ெச�தி.  

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

<ரராகவ  த9யா� வ�ண(<ரராகவ  த9யா� வ�ண(<ரராகவ  த9யா� வ�ண(<ரராகவ  த9யா� வ�ண(    

 

இராவண$ கயிைலமகைய� ெபய��தைமஇராவண$ கயிைலமகைய� ெபய��தைமஇராவண$ கயிைலமகைய� ெபய��தைமஇராவண$ கயிைலமகைய� ெபய��தைம    

 

தவ�தா" ேம%ப	
� ெப�வர�% ெப�வா0�% பைட�த இராவண" தி-.விசய% 

ெச�ய� ெதாட7கினானாக, வட�8ற�தி� இைட[றாக- .�-ேக இ�;த கயிைல 

மைலைய அ1ேயா
 ெபய��ெத
�பத+. �+படேவ, அதைன அறி;த 

சிவெப�மா" ேசவ1-ெகா3;தா� அ%மைலயிைன அ3�த, மைல-. அ1யி� 

சி-.�ட இராவண" ேபேராலமி	
� த" இைசவ"ைமயா� சாம ேவத�ைத� 

பா15 சிவெப�மாைன மகி0வி�4 அவ� அ�ளா� ச;திரகாச% எ"ற ம;திரவா2 

ெப+� அ"� �த� சிற;த சிவன1யா�2 ஒ�வனாயினா" எ"ப4. 

 

இராவண" கயிைலைய� ெபய��த ெச�தி, 
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'இமயவி� வா7கிய ஈ��சைட அ;தண" 

உைமயம�; 4ய�மைல இ�;தன னாக 

ஐயி� தைலயி" அர-க� ேகாமா" 

ெதா1ெபா: தட-ைகயி" கீ0�8.� த%மைல 

எ
-க� ெச�லா4 உழ�பவ" ேபால' 

 

எ"ற க:�ெதாைக� ப.தியா@% உணர�ப
%. 

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

அ�8ெசா� ெபா�)அ�8ெசா� ெபா�)அ�8ெசா� ெபா�)அ�8ெசா� ெபா�)....    

 

அகர� - பா�	பன�ேசாி அவச� - த�னிைல மற�த� 

அகள�தி - கள�கம�ற வ��ைடயவ�;  அ விய� – வ!சக� 

             "#$ட%ைடயவ� அளகபார� - ெப#க� '(த� 

அசல� - அைசவி�லாத), மைல அற�தி - த*ம வ�வானவ� 

அட	ப� - ெவ�றிைல	ைப அ+, -ஒ* வைக	.�அன�க� ம�மத� 

அடவி - கா/ அ�பேரைக சிறிய ேகா/ 

அன(த� - பா�., ஆதிேசட� 

அைடயவ� - பைகவ� ஆடக� - ெபா� 

அ#டகடாக� -உலக வ2ட� ஆதவ� - 3ாிய� 

அதர� - உத/ ஆ)ர� -வ*�த� 

அத� - ேதா� ஆயி - தா4 

அ)ல� - ஒ	பி�லாதவ� ஆலவ2ட� - விசிறி 

அபிமான� - ெச*5,, வி*	ப� ஆழி - கட�, ச�, (ச�*5க�) 

அபிேஷக� - கிாீட� ஆனிைர - ப85'2ட� 

அமைல - கள�கம�றவ� இக� - மா+பா/ 

அயிைர - ஒ* வைக மீ� இ�கித� - ,றி	. 

அரவ� - ஓைச, பா�. இரசத� - ெவ�ளி 

அர� - பா�., பத!ச: ;னி, இல5,வ� இர2சக� - கா	பா�+பவ� 

அாி - வ#/, சி�க�, தி*மா�, '+ ெச4, பைக இரவி - 3ாிய� 

அ*ைண - அ#ணாமைல எ�ற ஊ� இ*�ய� - ;னிவ� 

அ*�தி -வி*	ப� இரவி ,லாதிப� -3ாிய ,ல�ேதா�ற� 

அ*வேதக� - வ�வி�லாத உட� இல!சி - ,ள� 

அலைக - ேப4 ஈழ� - சி�கள� தீ� 

அல�பிய - ஒ:�த  

  

உ�சித� – ேம�ப2ட)  

உ/5க� - வி# மீ�க�  

உ�தர� - விைட, பிற,  
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உபாி – மி,தியான) உ�பல� - ,வைள மல�  

உ	பாிைக – ேம�மா� உ�பன� - உ#ைம, ேம�பா/, க�வி  

உ�ப� - ேதவ�, ேம� எ�) - ஏமா�+த� 

உாி - ேதாைல நீ5, எாி	. - எாி�ச� 

உாிைவ – ேதா� ஏம� - பா)காவ� த*பவ� 

உரக� – பா�. ஐ�கைண - ம�மதDைடய ஐ() வைக,  

உரகநாணி - பா�. ஆகிய வி�நா#              மலர�., 

உ%�த� – ேபராைச5கார� ஒயி� - அழ,, அல�கார� 

உைழ - ப5க�, மா� ஓத� - ெவ�ள	ெப*5, 

 ஓதிம� -அ�ன	பறைவ. 

 

 

க5ேகா� – ஒ:5,றி	. கயிலா, - ைகைய	பி��)� F5,த�  

க�, – ப5க� கரசேரா*க� - ைககளாகிய தாமைரGைடயவ�

  

க!8க� – ச2ைட கரட� –மத�  

கட� – யாைன5க)	. க*தலா� – பைகவ�  

க/5ைக – ெகா�ைற	H க�லார� – ,வைள	H  

கத: - வாைழ  க�ேலால� – அைல  

கதI� – விைர� கJ5காணி - உல5ைக, ேசா�ேபறி  

கதிேரச� - 3ாியD5,� தைலவனாகிய இைறவ� க+வி - ேகாபி�) 

க(தர� – கJ�) கனகவைர - ேம*மைல 

க() – க2/�தறி கனெரா5க� - மி5க ெச�வ� 

கப/ – வ!சக� காாி - ஒ*வ�ள�, காி5,*வி 

கபா: - ம#ைடேயா2ைட ஏ(தியவ� காவி - ,வைள	H 

கமைல – தி*வாK� காளேவட� - காியேவட� (க#ண	ப�) 

கைம – ெபா+ைம கி!8க� - இல� 

 

கி*பா:னி - க*ைண ெச4பவ� ,ள� - ெவ�ல�, நீ� நிைல  

,ணபா� – கீI	.ற� ,ளி�த� - LI,த�, உ�பா4த�  

,(தள�- '(த� ,ற�, - )ைட 

,ர�தி – தைலவி ,+;னி - அக�திய� 

,ர�. – ெச4கைர 'D�மதி - வைள(த பிைற�ச(திர� 

,ரமா - ,ள�.கைளயிைடய ,திைர ேகதன�- ெகா� 

,ேராதன� – ேகாப� ெகாசித� - உ�சித� 

,ேலாதய� - ,ல�தி� உதி�தவ� ெகா2டார� - தானிய5 கள!சிய� 
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ெகா2ப – 8ழல ேகாட� - ெவ�ைள ெந2�, ெவ#கா(த� 

ெகா�5ேகா� – வைள(தேகா� ேகாமள� - அழ, 

ெகா��திர� - கா5ைக5 '2ட� ேகா� - ெச�ேகா� 

ெகா/�ைக - M2�� ெவளி	ப5க� ேகாளாி - ெகா�%� சி�க� 

ேகாணிலா - வைள(த பிைற  

 

ச5கர�தல� - வ2டமான உலக� ச*வி - ெந*�கி 

சகலா�) – ப2டாைட சேரா*க� - தாமைர 

சகள�தி – மாயாவ�வ;ைடயவ� சலதி - கட� 

ச�கிராம� – ச#ைட சலா� - வழிபா/ 

ச�கீதேலால� -இைசயி� ஈ/ப/பவ� சலாாி - ெவ,மதி த() 

ச/தி – விைர� சவித� - பிரகாச� உைடயவ� 

ச�ைக – ஐய� ச�னத� - ேகாப�, வி*	., ஆேவச� 

ச#ட	ரச#ட� –மி,ேவக;ைடயவ� ச�ைன - ஏளன�ெசா� 

ச#டமா*த� –.ய�கா�+ ச�மான� - பாிசி� 

சதான(தி - எ	ெபாJ)� மகிIவாயி*	பவ� சா8வத� - நிைலயான) 

ச�பிரம� - உட� அைச�த� சாD - ;ழ�கா� 

ச�ேபாகி – அDபவி	பவ� சாய� - ஐ�ெபாறியாD� "க*� ெம�ைம 

சமரராி - ேபாாி� அழி	பவ� சாளர� - ச�ன� 

சம� – இயம� சி$�கி - சி+ேகாப� ெகா#/ 

சயன� –ப/5ைக சி() - கட�, ஒ*வைக	பா2/ 

ச*	ப� – பா�. சி�.� - ஒ* ெப*�பறைவ 

சரச,ணேலால� - எ�ேலாாிட;�  சிவிைக - ப�ல5, 

          எளிைமயா4	 பழ,பவ� சிேவத� - ெவ�ைள 

 

8தாகர� - க*ட�, ச(திர� ெச	ப� - மாயவி�ைத 

8;க� –இ�;க� ேச) - அைண 

8ரதலாகிாி – இ�பமய5க� ேசமணி - மா2�� கJ�)மணி 

8ரபி - ப8 – காமேதD ேச4 - ;*க� 

8*� – ெவ�றிைல ேசவக� - Mர� 

8ேரச� - ேதவ�கN5,� தைலவ� ேசாபன� - மகிI�சி த*� ெசய� 

8லாவி - 8ழ�+, 8�றி வ() ேசாம� - ச(திர� 

3லதாாி - 3ல� ஏ(தியவ� ைசேயாக� - '2ட� 

 

த!ச� – ப�+5ேகா/ தாக� – ேவ2ைக  

த#டைல – ேசாைல தாடன� - த2/த� 
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த�ைத – கிளி தாதகி - ஆ�திமர�  

தமனிய� – ெபா� தாத� - ேவைல5கார� 

தமி – தனியா4 தாப� - ேவ2ைக 

தாியல� – பைகவ� தா* - க�பகமர� 

த%5, – மாய�ெசய� தால� - நா5, 

தவள� – ெவ#ைம திகிாி - ச5கர�, பரத� 

தவன� - ஆைச, ெவ	ப� தி2ட(தாி - உ+தியானவ� 

தD5ேகா� – அ�. திமி�த� - ேத4�)5ெகா�Nத� 

திமில,மில� –ஒ:5,றி	. திமிாி - ஒ*வைக இைச5க*வி 

 

திாி3ல� – ;�தைல�3ல�  ெதாைட- மாைல  

திாிநயன�தி - L�+ க#கைள உைடயவ� ெதாைடயலா� -மாைலைய அணி(தவ� 

திாி.ைர – பா�வதி நடவிய - ெச%�திய 

திாிய�பிைக - L�+க#கைள உைடயவ� ந�. - வி*�. 

தி*5, - க#, மா+பா/ நவிாி - ஒ* இைச5க*வி 

தி*சக� - L�+ உலக� ந�னலா� - ந#ணலா� - பைகவ� 

திவாகர� – 3ாிய� நாக� - மைல, பா�. 

)�க� - F4ைம, ெவ�றி நா(தக� - வா� 

)#ட� – L5, நாவி - கOFாிமா�, .J,	Hைன 

)	ப2டா – ப2டாைட நாவகனா� - நாவிைன உைடயவ� 

)ர(தர� ஆ�ற%ைடயவ� நாளிேகர� - ேத�கா4 

)ாிய� - 8�தநிைல, 8ம�த� நான� - கOFாி 

ேதசின� – ஒளிGைடயவ� நி*த� - அர5க�, அரச� 

ேதைவ – இராேம8வர� நீபதல� - காரணமான இட� 

 

ப5கிரா) – பிள�ப2�ரா) ப�ய(த� - எ�ைலவைர 

ப�கய� – தாமைர பரராச� - ேவ�றரச� 

ப�சிம� – ேம�,�திைச பாிம� - ,திைர� ேசவக� 

பPர� – ச(தன� பாிவ2ட� - ஆைட - தைலயி� அணிவ) 

பணவிைட – சி+நி+�தலள� ப:த� - பய�ப/த� 

பணா;� - பட�கைள உைடய தைல பனகவைர - பா�ைப உ/�திய இைட 

பதன� - ப�திர�, ஜா5கிரைத பாகசாதன� - ப5,வ� ெப�றவ� 

ப�மாசன� - தாமைரயாகிய இ*	பிட� பாணித� - க�க#/ 

பதாைக – ெகா� பால� - ெந�றி 

ப)ம� – தாமைர பாலேரைக - ெந�றியி%�ள ேகா/ 

பயி� – பழ, பாலேலாசன� -ெந�றி5க#ண� 
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பாவக� - இய�., F4ைம .க: - சீ�காழி எ�ற ஊ�  

பான� – ,வைள	H .�கவ� – Fயவ�  

பிரச#ட� – Mர;ைடயவ� .யரசல� ேதா�களாகிய மைலைய  

பிரதாப� – சீ��தி             உைடயவ�  

பிரதான� - இ�றியைமயாத ெபா*� .: - வியா5கிரபாத ;னி  

பிர.�க� – பிர.�த�ைம .னி�+ - ஈ�றணிைமGைடய ப8  

பிரைப – ஒளி Hகக� - Hமியி� 8�+ேவா�  

பிரமர� – வ#/ Hக� – பா5,  

பிரைம – மய5க� Hஷண� – ஆபரண�  

பிரயாச� – உைழ	. ைபரவி - அ�பிைக 

பிர�ட� – இளைம ெபால�,ைட - ெபா�னாலாகிய ,ைட 

பிற�,த� விள�,த� ெபௗாிக� - ,ேபர� 

பி�றாதா� – பி�னிடாதவ�  

 

மகர� – ;தைல மா8ண� – பா�.  

மட� - க�த�, இதI மாைட ெபா� 

மைட�ச�னாசி - நீ�மைடயி%�ள ஒ*வைகமீ� மாத* - க�பகமர� 

ம�த� - ஊம�த� H மாதிர� - திைச 

மத�கனி ஆட� வ�லவ� மா)ாிய� - ெம�ைம 

மத�கி – காளி மா.ர� - திாி.ர� 

ம)ரபாஷித� இ�ெசா� ேப8பவ� மாயி - )�5ைக 

ம(தகாச� – .�சிாி	. மார� - ம�மத� 

மய� – மய5க� மா:னி -மாைலைய அணி(தவ� 

மSர� – மயி� மா��த� - யாைன	பாக� 

மறி - ஆ/, மா� இவ�றி� ,2� மாற� - பா#�ய� 

ம�ல� – வள� மான� - ெப*ைம 

ம�ற� - வாசைன தி*மண� மானாபிராம� - மான�தா� அழ,ைடயவ� 

மானி - ெப*ைம உைடயவ� ;(தி – ;�ப2/  

மி�)ர� – ந2. ;ராாி -தி*மா� 

மி*கமத� - கOFாி, .D, , ச வா) ;*, ேசாைப - ;� ;*�ைக	Hவி� ெச(நிற  

   அழ, 

மீ8ர� – ேம�ப/த� ;+வ� - சிாி	., ப� 

;க;ாி�த� - ெவ+5க� ெச4த� Lசிய - ெமா4�த 

;,(த� – தி*மா� Lர� - சிாி	. 

;8#ட� –கீIம5க� ைம�)ன� - விைளயா/த�,ாியவ� 

;#டக� - தாமைர, கழி;�ளி ேமாகன� - கவ��சி 
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ெமௗ: – கிாீட� 

 

ரா��த� - ஆ�ற%ைடய Mர� வாவி – ,ள�  

ல, - எளிைம, ெநா4�ைம வானதி - ஆகாச க�ைக  

லாகிாி – மய5க� விகட� –ேவ�5ைக  

வ�க� –ப�	பிைன விக�த -ேவ�5ைக ெச4G� 

வ�சிரம� - வ�சிர� ஏ(திய இ(திர� விசி+த� - M8த�, ெசாாித� 

வ2/வ� - ஒ* சி+வைக	 ைப வி�8வ� – உலக�  

வடத* – க�லாலமர� வி#/ – தி*மா�  

வ#/ -ேதனீ, வைளய� விதரண� – அழ,  

வயி�+�தைலய� -கவ(த� எ�ற அர5க� விதன� – மன�)ய�  

வர� – ேம�பா/ விபாட� - அ�., பிள�த� 

வ*5ைக – சிற(தபலா வியாேமாக� - மிக வ*()த� 

வ�லபி – ஆ�ற%ைடயவ� வி*�த� - ேம�ப2டவ� 

வJ�)த� –வழிப/த� விலாச� -விைளயா2/ைடயவ� 

வJமன� - தீைமயி� ஈ/ப2ட மன� வி�பன� - ஆ�ற%ைடயவ� 

வைள - ச�, – ச�*5க� Mயா� -பைகய� 

வ�கைல – மர�ாி வா*தி- கட� 

வனச� –தாமைர M+� - ேவ+ப/�, ெப*ைமG+� 

வாாி – கட� ேவ) - ஒ�தட� 

******************************* 


