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சந்திரேசகர கவிராஜபண் தர் அ ளிய
சுப்பிரமணிேதசிகர் நான்மணிமாைல
உ
தி ச்சிற்றம்பலம்
தி க்ைகலாயபரம்பைர ேவதாகமசித்தாந்த
ைசவசமயாசாாிய டமாய் விளங்காநின்றா
தி வாவ
ைற ஆதீனத் மகாசந்நிதானமாகிய
ல
சுப்பிரமணிேதசிகர் நான்மணிமாைல
இஃ தில்ைலயம் ர்ச் சந்திரேசகர கவிராஜபண் தரவர்களால்
இயற்றப்பட் ேமற்ப பண் தரவர்கள் குமாரராகிய
தி.சிவகு நாத த யாரவர்களாற் ெசன்ைனத் தண்ைடயார்ேபட்ைட
இல
மீவிலாஸ அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப்பட்ட .
ஈ வரவ ஷம், ைவகாசிமாதம்
---------காப்
ேநாிைசெவண்பா
தி க்ேகாட் வாழ் ைறைசத் ேதசிகனா ெமங்கள்
தி க்ேகாட் ஞ் சுப்பிரமண்ய ேதவன் - ம க்கழற்கு
நான்மணிப் ெபான்மாைல ெசாலநல்ல பதம
ம்
நான்மணிக்ைகக் குஞ்சரநற் றாள்.
ல்
ேநாிைச ெவண்பா
ேதன்ம
ெகான்ைறச் சிவெப மான் ெபாற்கமலத்
ேதன்ம
நற் ைறைச ேசர்ந்
தி - வான் வியில்
மன்மாக்க க்குயர்ந்த மா டளிப்பெனஞ்ேச
மன்மாக்க ண்மலர்தாள் வாழ்த் .

1

கட்டைளக்க த் ைற.
வாழ்த் ம் வ வந் தி க்கல்வி ெசல்வமிம் மண்ணினல்கும்
ஆழ்த் ம ைமயிற் ேபாின்ப ெவள்ளத் தறங்கைடைய
ழ்த் மைலகட ற்ெபாி தாக விாிபிறப்ைபத்
தாழ்த ந் ைறைசத் தயாசிந் நாதன்ெபாற் றாண்மலேர

2

அ சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம்
தாளாேல ைதத்தவற்குந் தந்தைலயிந்

தனேமற் த் தண்பா ணற்கும்
வாளர்ெவஞ் சிைல டேன ெகா ஞ்சிைலையப்
ரத்ெதறி ம் வன்ைம ேயாற்கும்
மீளாத தைலயளித்தீர் ெவள்ேளற்றீர்
ள்ேளற்ேறா னிரந் ேவண்டத்
தாளாகி ம் தவி யாளா
ைறைச ற்றீர் தையயிற் சிந்ேத

3

நிைலமண் லவாசிாியப்பா
சிந்திைன விந்தமாஞ் சிைலைய மடக்கிய
சிந்தியன் னிவ க் க ளிைன தி வ ள்
அந்திவான் பிைறைய மப்பிைற ெதா வைர
அந்திவான் மைலநல் லாைர ம் மணந்தைன
உந்திையத் தந்தியி ாியிைன கி ைன
உந்தி த் ேதான்
ெயாளிெபறத் தா கிைன
தந்தியி னிைசவல தாபத க்கும்ெவண்
தந்தி ர் சதமகன் றனக்குமன் ற ளிைன
நந்திக் காாினி நாயக ைனயலால்
நந்திக் கார்வய ன ம வ க்ைகமா
குந்தியார் ெபாழில்வயின் மந்திையங் கனிெகா
குந்தியார்ந் தி வளங் குலவிய ைறைசயில்
வந்தியார்க் குந்த வா ளங் ெகாண்டைன
இந்தியப் பைகெத உ மியன் னி வர ள
இந்தீ வரத்திற் கிமகர னாயிைன
ந்தி யைனய லன்மிகு லவாின்
ந்திக் ெகட்டாப் நிதனீ யாத ன்
நந்திய வறி ைட நாயிேனன் றனக்கும்ெவண்
வந்திநா யகர்க்க ணற்பத த வாய்.

4

ேநாிைச ெவண்பா
உதவிற் பதமலைர ெயாப்ப மால் ேபாதன்
பதவிக் க ம்பதிெயன் பாலாம் - மதமார்
ெப ம்பகட்ேடான் ேவதனாி ேப வர்சீற் றங்ெகாள்
க ம்பகட்ேடான் கண் வணங் கும்

5

கட்டைளக்க
வணங்கா
வணங்கா
வணங்கா
வணங்கா

6

த் ைற
ய ம் வந் வணங்கி பா தர்வண்கார்
மதி ேதாய் ைற ைசக்கிைற வந்த கா
யி லகப்பட் ழ ெமனக்கன்ைனேயா
க்கு மற ெயன் ேறநிைன யாயிைழேய

அ சீர்கழிெந லாசிாிய வி த்தம்

ஆயிைழபங் கிைடயன்னப் ெபைடமாைன
யாறணியங் கணற்குத் ெதவ்வன்
ேசயிைழமாப் பதியாதி கிலீ கத்தா
னிறஞ்சிைதயச் ெசய்தா னந்ேதா
ஆயிைழநீ ைறைசயில்வா ழ மைறக்கு
மைரயான வனநன் றன்பாற்
ேபாயிைழநற் ெறாைடவாங்கிப் ேபா வா
ேயா மிைட ரகத் தாேன.
நிைலமண் லவாசிாியப்பா.
ரந்தரன் மானயன் ேபாத னாதிேயார்
வரந்த வாெயன மலர பரவிட
ேவத
ட ம் பா ைக யாகிேய
ெபான்ன யதைனத் தன்
ேமற்ெகாள
பணி னி
னி பதபலர் பழிச்சிட
மணி
னரனீவர் மாதவர் வணங்கிட
மணிெயாளி பாற்சுைவ மலர்மண ெமன்ன ம்
அணி னல் குளிெரனத் தைனயக லாேத
ஒன்றிய வைரமகள் கண் வப் ெபய்த
மன்றின டம் ாி ெயண்ேடாட் பண்ணவன்
கயிைல ெயன் ஞ் சயிலந் தைனெயாாீஇ
இப் வி ெசய்த நற்ெப ந் தவத்தாற்
சுப்பிர மண்ணியத் திப்பியப் ெபயர்ெகா
அப்பிர ெமனைவந் தக்கர வ ைதப்
பவெம ங் ேகாைட பாறிடச் ெசாாிந்ேத
சிவெம ம் பயிர்ெசழீஇச் சிறக்கச் ெசய்தனன்
அவன காணின் னமன காணீர்
அவன்ப மிதிக்கின் னமன்ப மிதிக்கீர்
அவன் ரங் காணின் ம் ரங் காணீர்
அவன் கங் காணின் சிவன் கங் காண் ர்
நல்லவ க்கு மல்லவ க்கும்
இல்ைல ெயன்னச் ெசால்ல வறியான்
ேபாந்தவர்க் க ள்பவன் ெபாற்பதி யாெதனின்
ஆய்ந்த வளம யகன் ன் னாட் னில்
காவிாி கூலமார் காவிாித் ெதன்கமர்
ஓவ பல்வள ேமாங்கிய ேசாைல ம்
வண்டார் ளப ம் வன்ச
வண ம்
அண்டர் த
மன்ன மா ம்
சிந்தா மணி நந்தா நிதி ம்
ஆ ம் ேபாந் ஞ் சீர்ெப நிம்ப ம்
ெதாண்ைட ங் ெகண்ைட ந் ேராண ம் ேவங்ைக ம்
அத்தி மா
த்தம வரகம்
அரம்ைபக் கூட்ட ம் வரம்பில நிைர ம்

7

ஆண் நீர் ெசன்றி ன் ேவண் ன ெப
அப்பதி ேகா த் திப்பதி ெயன்ப

ர்
8

ேநாிைசெவண்பா
என்பணி ம் வன்பணி ேமற்ற மணிப்பணி ம்
என்பணி ங் ெகாண்ட விைறயவேன - மின்ெபா ந் ம்
மாசைடயா காச
மன் ெபாழிற் ைறைசக்
காசைடயா காசைடயா வா .

9

கட்டைளக்க த் ைற
ஆறணி ேவணியர் ெதன் ைற ைசப்பதி யாளெரங்கள்
நீறணி ேமனி நிமலைரச் ேசர்த்தில ேணர்ந்தசந்தச்
ேசெறனத் தீையக் குைழத் த் தனத்தினிற் றீட் மன்ைன
ேவறினி ெயன்ெசயத் தான் ணி யாள்ெசா ெமல் யேர

10

எண்சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
ெமல் நல்லாட் ேகார்பால்ெவள் விைடக்ேகார் பால்ெவம்
விறன்மற க் ேகார்கான்மற் றைரப்பாம் பிற்கும்
ெகால் சி காற்
க்கு ம கால் ேகாதில்
குல னிவன் றனக்கு க்கால் ேகாடீ ரத்தின்
வல்லர வாழ்சிரத்ைத வரந திக்கும்
வழங்கினீர்பிள் ைளமதி ைட
ம்ைம
நல்லவர்கண் மதி ைடய நம்ப ெரன்பர்
நாயிேன னாண்மதியி னாத ெரன்ேபன்

11

நிைலமண் லவாசிாியப்பா
நாத
க்ெகா நாயக மாசிலா
நாதவிப் தல நண்ண ெவண்
சீத மதிக்கைல நீத்தைன ெயாப்ப
ேபாத மதிக்கைல ண்டைன தீ ெசய்
வன்பணி தீர்த்தைன நன்பணி ேயற்றைன
மின்பணி தி த்திைன ெயன்பணி தி த்திைன
மாதவர்க் க ளிைன ேபாதெமற் க ளிைன
நடமி பாியிவர் வடதிைச வா ேமார்
சக்கி த் ேதாழைம தக்கதன் ெறன னாப்
பக்குவ ளதினர் ெதாக்க ற் றி ந்தைன
சூ ெயன் றி ெபயர் நீ ையத் றந்தைன
ல்லாைட நீக்கிைன கல்லாைட க்கிைன
அக்கணி ெயா விைன யக்கணி ம விைன
கயிைல றந்தைன ைறைச ைறந்தைன
அன் ைட ய யர்ேம லன்ைப மளவ
ஓைக மீைக ேமாட்ட மறந்தைன
ஆத ன ேயற் க மைற யறிவ

பாத மளித்த ள் பா ப் பாேய

12

ேநாிைசெவண்பா
பாலாழி ையப்
யின் பால ண வன்றளித்ெதன்
பாலா ழியவிைனயின் பற்ற த்தாய் - ேதாலா
சங்ெக த்தாற் குத்திகிாி தானளித் த் தானவார்
சங்ெக த்தாண் டாய் ைறைச சார்ந் .

13

ெவறிவிலக்கல்
கட்டைளக்க த் ைற
சார்ந்
ைறைசப் பதி ைற நாயகன் றாண்மலைரத்
ேதர்ந் ெகா ெவன் த னிற் றீட் ல டீயவன்ைன
ஓர்ந் பழிவர ன்னா பாலக்கண் டாங்கிையக்ெகாண்
டீர்ந் மயெறற ெவண்ணிய ெவண்ணமிக் ேகைழைமத்ேத

14

அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்
ஏைழய க்கி நிதி மிமயவ க்
கீர
மிையயத்தந்தாய
கூைழயாயி ெமனக்குக்ெகா த்தளிக்கக்
கூடாேதாேகாைவத்தா ம்
தாைழம த்தண் நிைறமாத் ைறைச
காத்திைறெசய்தவக்குன்ேறவன்
கூைழ ாிையவர்தனம்மாற்றிய
யா ளத்திறரகு ெகாள்ேவாேன.

15

ேநாிைசயாசிாியப்பா
ஓராழிெவய்யவ ெனாளிெச
லகினில்
சீரார் ைறைசச் ெச ம்பதி ைறேவாய்
ஐந்த
ற்றி மங்கெமான்றிரண் ம்
உந்
றவி ெயாழிகடெமான்ப ம்
ன்
த
ம் ன்
ம்
ஏன்றேவார்கூத்த மீர
ட்சி ம்
ஓர்ேசதன
ெமா ப
ர்த்த ம்
சீர் ன்றாவியார் சிறந்தவா
ப் ம்
பன்ெனா ப வ ர் பக ேமா யி ம
ெசான்ன ெரான்பான் ேறாம ேதய ம்
ெபான்ெப நிற ைடப் நித
நின்ெபயர் கன்றி நிமலேதசிகேன.

16

ேநாிைசெவண்பா
ேதசிகேன ேதசின் ெகா ந்ேத சிவ ரேன
ஆசிலாத் ெதன் ைறைச யண்ணேல - மாசிலா
நற்பதத்ைத நீதாிேன நாேடெனன் வற் ரத்ைத
நற்பதத்ைத நானைடேவ னன்கு.

17

ெவறிவிலக்கல்
கட்டைளக்க த் ைற
நன்ெசய லாகக் க
நல் லீாிந்த நானிலத்தில்
வன்ெசய லந்தக ைரத் ணி ெகாண் வ த்தெலன்ைனப்
ெபான்ெசய லாக்கிய பாசத்ைதப் ேபாக்கி ம் ங்க க்ைக
மன்ெசய லாந் ைற ைசப்பதி நாயகன் மாைலெயான்ேற.

18

அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்
மாைலயளித்தாெரனக்குமலைரந் ங்
கனல்வில் மதப்பயற்குக்
காைலயளித்ேதர்நாாிகடன் ரசு
மதிக்குைடேயார்கங்குன்மாதற்
ேசைலயளித்தார்ெகா யார்வன்கண்ண
ெரன்கண்ணர்சிவசிவாதங்
காைலயளித்தானாேரற் ைறைசமின்ேன
வழக்கி ேவன்க
வாேய.

19

நிைலமண் லவாசிாியப்பா
க விளங்கூவிளங் கண் க ப் வில்
ெபா விழிெகாங்ைகெசால்
ெவன்ன ம்
நைடயிைடெதாைட தன ங்கள கஞ்ெசவி
பி
கத ெவண்பிைறவைளமைரவைள
பல் தழ்நாசிவாய் பண் ேதா ந்திெவண்
வின்மணி வர்திலம் ழியால்ேவய்மகிழ்
என்னநாாியர்தைம ேயத் ெமன்ேனைழைம
தன்ைனநீக்கிநற் றாளைளத்தாண்டவன்
பிறப்ைப ங்கரப்ைப மறப்ைப ெமா த்திட
அறப்ெபா ளாதிய சிறப் ட றச்ெசய்
வான்கைலப்ெபா ைள ம் வான்றைலப்ெபா ைள ம்
வானிலத்த ைத நானிலத்த ைத ம்
ேவண் னர்க்க ளிட ண் ேய ைறைசயில்
ேபாந்தேதசிக னாந்தி மணியிைனக்
கா ங்கண்ேண ெயாளிெப கண்ணாம்
காணாக்கண்
னீர்ெபாழி ண்ணாம்
அவன் கழ்ேகட்
ஞ்ெசவி லன்ெகா ஞ்ெசவி
அவன் கழ்ேகட் டாச் ெச
வி
ெகவி
அவன்றாள்வணங்குந் தைலேயவண்டைல
அவன்றாள்வணங்காத் தைலேயெவண்டைல
அவன்பணி ாி ங் ைகேயமலர்க்ைக
அவன்பனி ாியாக் ைகேய லக்ைக
அவைனத் திக்கு நாேவ ெசந்நா
அவைனத் திக்கா நாெவ ன்னா
அவைன வலங்ெகா ந் தாேளநற்றாள்

அவைனவலங்ெகாளாத் தாேள ற்றாள்
அவன்பணிக்குத ம் ெபா ேளயறப்ெபா ள்
அவன்பணிக்குதவாப் ெபா ேளமறப்ெபா ள்
அவன்ெபய ன் மனேமநன்மனம்
அவன்ெபய ன்னா மனேமகன்மனம்
ஆரணமாெமன வேநக சாைககளால்
காரணன்ெப ைமையக் கழறி மதனால்
பாணிக்காமற் பனிமலர்ெகா
உய்த்
தாண்மலர் தித் த் தனிப்பதம்ெப கத்
ெதாண்டேரயின்ேற கண் ய் ேர.

20

ேநாிைச ெவண்பா
உய்ய லக யர்தந்ைதப் ேபெராாீஇத்
ய்ய மகன் ேபர்ெகாளீஇச் ேசாதிமிகு-வய்யகத்தில்
வண் ைறைச ேமவிேய மாந்தர்க்க ள் ாிவான்
வண் ைறெசஞ் ேசவ ேய மன் .

21

கட்டைளக்க த் ைற
மன்னித் ைறைச ம விய நாதன் மலர ைய
உன்னித் யிைலத் கிைலத் ெதா ைய ெயா விெயன்றன்
கன்னித்
யிைட யாள்ப ம் பாட் ைனக் கண் லேர
ெபான்னித் ைறப
ங்கு கீர்ெசா ம் ேபாயவர்க்ேக

22

அ சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம்
அவர் கன்றநன்ெமாழியாமாிெயச்சில்
ெகா ேதம்பியறிஞர்ேமன்ைமத்
தவர் க ந் ைறைசயிைறதாண்ம
ெமைனவைரயத் தவறிலாத
எவர் குந் கூறி
ெமட் ைண
மிைசயாதவி ப் ெநஞ்சர்
இவர் ாிந்த ெசயலைனத் மிப் விதப்
பற ணரவியம் ேவேன

23

நிைலமண் லவாசிாியப்பா
இயம்ப நான்மைற நயம்ெபறெவா த்திட
வயம்ெப மி
னி வர ளமகிழ்ந்திட
மதிநதியா ட வானவர்பா ட
நதிபதிய் ெகடத் திெயா மிைகபட
நந்தி ழவ நான் கன்கஞ்ச ம்
கந்தி வராிைச ந்
நாரதர்
ம்
மாடக மன் டன்ைகக்ெகா
உம்பர்கடம்மனம் பம்பரமா ட
இைசத்தி மின்ெனா திைசப் லமன்னிட

யலகன்மிைசவல மிலகியதாணிறீஇக்
கதிர் னாந்தாமைர மதி னாஞ்ெசயெலன
வாமத்தா ள மகிழ்தைலசிறந்திட
வாமத்தாளிைன வானிற் க்கிதித்
ேதாெமன்றா டச் சுவணச்சைபைய ம்
மாமதிமரபினில் வ ராஜேகசரன்
மனப்ப
க்கந் தைனத் ெதறவிடத்தாள்
தைனக்குறண்மிைசநிறீஇச் சாம் ந்தச்சைப
தனகுக்கான்மாற் றதிகெம ம்ப
ேதனமர்கூட ன் மீனவன்காண
வலத்தா க்கிதத் ேதாெமன்றா ட
நலத்தகுெவண்ெபான் னாகியசைபைய ம்
ெகாண் தண் ைறைசயிற் குலவியநாயக
ெதாண்ட ளத்தின்
சிைனயகற்றி
இ ப் ச்சைபயா வி ப் ற் ைறகேவ.

24

ேநாிைசெவண்பா
உைறேயாங்கு ெதன் ைறைச ற்ேற ெனனக்ேகா
உைறேயாங்கு நற்ெபா
ேமாங்கும் - சிைறேயாங்கு
கால் ரங்கா ணாெதாழிேவன் கந்தன் கயிற் ாி ம்
மால் ரங்காணா ெதாழிேவன் மற் .

25

கட்டைளக்க த் ைற
மற்ெறன்ெபா ட வார்மலர்த் தாளின் மற தைனச்
ெசற்ேறன் பாிபவநீக்குத ன்றிச் சி மதியர்
நற்ெறன் ைறைசப் பதி ைறநாயகர் நாகவிைற
பற்ெறன் பணிபணி மான்ம நீத்த ப வத்தேர

26

அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
ப வம்பல்ெசய்தவர்க்கும்பனிமலைரப்
ெபய்தவர்க்கும்பன்பார்மகட்
ப வங்ெகாண்ட
ைறைசப்பதிகரைச
நதிக்கரைசப்பணியவிந்தப்
ப வம்மின்னி மைறபன் ைறெதாிய
வவன ையப்பரவச்ெசான்ன
ப வம்பார்மலர் விப்பழிச்சி மின்
ெனாழிச்சி மின்பவப்பவ்வத்ைத

27

நிலமண் லவாசிாியப்பா
பவ்வம்படப்ைபப நகர்மைலகான்
எவ்வியி ள்ள வின்பமார்ெபா ள்க ம்
ஒன்றிய ைறைச ெயன் ைரபதி ள்
றவரசாகிய ைரய மணியிைன

எந்நிலத்தவ நன்னிதிெயன் ம்
அ ட்கடெலன் ம் வி ப் ட ைரப்பர்
பவக்கடறனக்குத் தவக்கு
னி ம்
மி ெய ம்வைரயிற் க திற
ம்
ஆலயத்தி ட்கு மாைலயாெமாளி ம்
பசிக்கன்றனக்குச் சுசிப் னலா ம்
அவிச்ைசவிடத்திற் கார தா ம்
ேகெட ம்ப வக் ேகாடாியா ம்
காமக்காிக்குத் தாமாியா ம்
உரமார்பாசக் கரவாளமா ம்
அகிபிசிதனக்குக் ககபதியா ம்
ெபாறாைமக க்கு நறாநிம்பமா ம்
சினெம மாிக்குக் கனவன்சிம்
ம்
ஆகத்ேதான்றி வாைகெகாண்
த ன்
எப்ெபா டைம ெமாப்பகடத்தா
ஏ வினாேல ேயைனேயார்ேபால
எல்லவ க்கும் நல்லவெரன்ன
இல்ல
கேல னிந்நிலத்ேதார்க்ேக

28

ேநாிைசெவண்பா
ேதா ைடயான் மால்விைடயன் யன் ைறைச ளன்
ேதா ைடய ெனன்றார் சுகம்ெப வர் - ேதா ைடயக்
கூட லம் பாெலய்தான் ேகால மலர்ப்பதத்ைதக்
கூட லம் பாெலய்தான் கூத் .

29

ெவறிவிலக்கல்
கட்டைளக்க த் ைற
கூத்த லகுய்ய மன்றிற் குனித் த் ைறைச ற்ற
ஆத்த ன லமர் சூட் டத் தீ மணங்குக்ெகா
கூத்தைனக் ெகான் வி ந்தீய வன்ைன குறித்தல்ெகாைல
த்தலல் லாமற் ெபா ெளான் மில்ைலநற் ைவயேர.

30

அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்
வரசுெசய்ய நான்ேவண் ேலன்விண்
வியரசுெசய்யமனம்ெபா ந்திேலைனங்
காவரசுமாவரசுகமலெனன் ங்
க
பதமலர் திக்கக் கண்ணிேனற்கு
நாவரசுபாவளித் ப்பா த்தாண்
நற்க ைண ாிந்த ள்கந ந்ேதன்பில்கி
மாவரசுநிைற ைறைசக்கரேசநாவின்
மன்ன ேதயின்ன ேதமணிேயபாேக

31

நிைலமண் லவாசிாியப்பா.

பாகப்பாைவையப் பண் ற வர்ெசால்
பாகப்பா ெமன் பா மணந்தைன
அாிக்கைணபாித்தைன யாிக்கைணத்தாித்தைன
அாிக்கைணவிாித்ெதன தகப்பைகெயா த்திைல
தி க்கின்மலர்க்கைணத் ெதவ்வைனெயாித்தைன
தி க்கிைன
க்கிெயன் சிந்ைதேநாய்ெச த்திைல
அ மலரளித்தகண் ணர்க
தவிைன
அ மலரளித்ெதன தலமரலகற்றிைல
வந்தைனமாநில மகிழ் றத் ைறைசயில்
வந்தைனெகாண்ெட ண் மன்னிவதிந்திைல
க்கரணங்க மகிழ்
னத ள்
க்கரணஞ்ெசய்
யங்கிடப்ெபற்றிேலன்
ஆண்டவன்ன*** * ய ைமெகாண்ட யைன
ஆண்டவமாக் த ல க க்கழகல
கண்டவன்கரத்தினிக் க ைணெசய்யாவி ன்
கண்டவெரன்றைனக் கணக்கி வார்கேளா
எத்திக்கும் க ழிைறவநீ ைகவி ன்
எத்திக்கும்மிலா ேவைழெயவ்வா ய்ேவன்
ப த்தியல்பவப்பிணி ெயன் ம்வன்பைகப்
ப த்திக்ெகட் யாகியப்பதத்ேதாய்
ந வைனய மிகு க ெவனக் க திேயா
ந வனா ணர்த்திய நலனிலான்ெமாழியிேனா
அறங்கைடக்குதாரண மாக்கெவண்ணிேயா
அறங்கிட ைற ளாக்கநிைனந்ேதர
ஐயெநஞ்சின் னாெமன ன்னிேயா
ஐயம்பின்ன க் க ைமெயன்ேறார்ந்ேதா
ஈந்திைலேபாலெவன்
ன்றி வ ள்
ஈந்திைலேபா மிைணய
தவிேலன்
ேபாந்தி ெகன்னப் க
ம் லேரன்
ேபாந்தவர்க்க
ம் நிதநீயாத ன்
உன்ன காணின் மன் ெமன் ம்மலம்
உன் ெமாளி ன மி ெளனவிாி ேம
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ேநாிைசெவண்பா .
இாி ம் பவப் ணாி ர்ந் ைறைச மன்னா
நாிையப் பாியாக்கு நாதா - அாிபிரமர்
என் ெதா
ன்ன ைய ேயைழய ேயற்கும்
இன் தாி ற்றாழாதினி
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இனிக்குஞ் சுைவத் ைறைசக் கரேசெபான் ெனழிற்சைபயில்
குனிக்குஞ் சிவபர நின்ேகா கனக குலமலெரன்
ெசனிக்குச் சிறப் றின் ெறன்றிைசக்ேகா மகன்ேபாத ன்னத்
தனிக்குஞ் சரமத்தி லன்ேன ெமன்றைனச்சார்கிலேன
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அ சீர்க் கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்
சாராேன வன்மற சாற் லகமணீ
க்ேகாள் சண்டன் விண் ன்
சீரான பவஞ்சுைவ த் திரரறநா
லாெமட் ச் சிறந்த ெமய்யில்
ஏரான
தலயனீக்கி
ேயைனெமயி வ்விவ்வள ம்
ேநராக வல்வில்வன்
டனிறீஇெநறி டேன நிைனந்திட் டார்க்ேக
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நிைலமண் ல வாசிாியப்பா
ேகளா தவர்க்குநீண் மீளாக் கதிய ள்
ேகளா கியபா கிளர்கயிைல ையெயாாீஇ
ஆனிட நீத் நன் மானிட ேமற்றைன
மடத்திைனக் க க்கமின் மடத்தினி
ந்தைன
ேதாலாைட ேபாக்கிெமன்
லாைட க்கிைன
இடத்தாைளநீக்கிமா வலத்தாைளத் க்கிைன
இடத்தாெளன்
ைவயா தி ந்தைன ேபா நீ
நாத ன் ெற த்ைத ம் ேபாதமாற் றியைத ம்
ஓ மண் ணாதி ெயண்
க் கரந்திட்ட ம்
நின்ெபய
ப் க ளன் டன் ெறாித்தன
நீத ேமாதியா னாத ணர்ந்தனன்
வல்
ன்ைற ெமல்
ன்ைற ம்
ல் மிைட
ப் ெபா ந் மிரண்ைட ம்
ெகாண்டவி லச்சிைன மண்டல மறியா
வல்
விகனல் வான்மணி ன்றாம்
ெமல்
கால்ெவளி விளங்கிய மானனாம்
இைட
மதி ன ெலனவிரண்டாகும்
லகுைடயநீ யிைட லகைடந்தைன
ெமய்ப்ப
லவர் விளம் மாயிரத் ள்
ெநய்ப்ப நியாய நீெகாளற்குாித்ேத
ைறெதாிபகவநான் மைற கழ் ைறைசயில்
உைறத சிவபர ேவார்ெமாழிேகண்ேமா
அ த்திெகாண் ட ைவந் ேலாகத்ைத ம்
அ த்தஞ்ெச
ன் ன யாம்பாிச
ேவதிேசர்ந்த விைனயிேனனாகிய
ஓ ேலாகத்ைத ெயாளிர்மாைழயாக்கா
ற்றி மாயிற் குற்ற மியார்மாட்டேதா
உன்ைனத்த ப்பவ லகினி ைலேய.
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ேநாிைசெவண்பா

இைலயைணயன் ேபாதைணய னீாி ேகாட் ம்பன்
மைலயைணய ர்ேவான் மலர் உய்-நிைலயைணந்தார்
அன்மனக்கா வார் ைறைச யண்ண தியாத
வன்மனக்கா வாேனா வட.
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கட்டைளக்க த் ைற
வடத்ைத யணிகரன் வந்தைன ெசய்குவன் வந்ெதைனப்
இடத்ைதயன் மாலாி ேயத்தி மலர்ெகா ெவம்பவத்ைதக்
கடத்ைதய ெவன் பன் னா ந் ெதா ந் ைற ைசக்கரசன்
இடத்ைதய னித்தவன் ெபாற்கழல் ெலன்ற னிதயத்தேவ.
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எ சீர்க்கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்
இைதயச்ெச த்தன்னி ன்பநீர்ேதக்கிேய
ேயதறம சிவதீக்ைகயாம்
இைதெகாண் ெதாளிெசய் நன்ெமாழிெய த் வி
ெயழி ற்றபஞ்சாக்கர
விைதயிட் காமாதிகைளகட் ைசவம்
விைளத் ைறைசப்பதிெச ம்
இைதெயட் விழிேவதன் தெறாட்டவிைமேயார்க
ளிைமேயாைரமறவார்கேள.
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நிைலமண் லவாசிாியப்பா
மறேவன்கனவி மலர ப்ேபாதிைன
நறவார்ெகான்ைற நதிமதிமிலச்சிைன
அழ
ேவற்றைன பழமைலகாத்தைன
ஆட வந்தைன கூடல் குந்தைன
பாலனாயிைன ேகாபாலனாயிைன
நாயகமாயிைன தாயகமாயிைன
கயிைலச்சயிலமார் கண் தெலா வ
கயிைலக்கனிெயனக் கண் றமைறெபா ள்
ெதாித்திடப்பரம ேதசிக ர்த்தமாத்
தாித்தைன ைறைசயிற் றவர்க்க டந்தைன
அ ேயன்மலக்கனலவிந்திடவதிந்தைன
யினிற்றி வ
னிவரச்சூட் ைன
ேசயனாத்திாிந் ழ றீயைனச்சீர ச்
ேசயனாக்ெகாண்டைன தி
ளமகிழ்ந்ேத
ம வாெவன்றைன மார்ச்சாலநியாயமாய்
ம வார்கழற் ைண மகிழ்ந்தளித்தாண்டைன
னர் கழ்ந்தி
ெமாழிெகாண்டநீ
பாவலர்ேபா ேயன் பரைவ ங்ைகக்ெகாள்வாய்
அம்பலவாணன மலர்வா க
ெசம்ெபாற்சிகரத் தினகரம்வா க

சுப்பிரமண்ணிய
ெசப்பி ெமன்

யேதசிகன
வா கசிறந்ேத
ைறைசச் சுப்பிரமண்ணியேதசிகர்
நாண்மணிமாைல ற் ப்ெபற்ற .
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