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சுப்ரமணிய சுவாமிகள் அ ளிய
தி ப்ேப ர் பதிற் ப்பத்தந்தாதி
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தி ப்ேப ர் பதிற் ப்பத்தந்தாதி.
இ
தலத்தில் வசிக்கும் அ பத்
ன் நாயன்மார் தி ப்பணி
ல
சுப்பிரமணிய சுவாமிகளால் இயற்றப்ெபற்
ேகாய த் ர்:
மான் சிவ.மாணிக்கசுந்தரஞ் ெசட் யாரவரகளால்
ேகாய த் ர்: நேடசர் அச்சுயந்திரசாைலயில் பதிப்பிக்கப்பட்ட .
1916
---------------உ
சிவமயம்.
தி ச்சிற்றம்பலம்.
சாத் கவிகள்.
தி சிர ரம் வரகேனர் வித்வான்
இயற்றியைவ.

மத் ேசா.

ரபத்திரபிள்ைளயவர்கள்

அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
த்த‡ விணர் மலர்த் டைவ ைட

த்த தி க்காஞ்சிப் னித தீர்த்த,

மீத்தவ ம் யல்ெபயல்ைச ட்டா ம் வறப்பின்றி விைளயச்ெசய்கள்,
காத்தைமயப் ப ந்தவர் தீக் கன்மெமாழித் தாள்கின்ற கடப்பா ற்ேற
நீத்த லா ெதாளிேரா ர் தி வா ர் மைற ழக்கு நிைறேப ேர
‡ இணர் -

ங்ெகாத் ,

ெசால்லா

ெமா கலமத் தலமதைனச் சூழ்ந்தா ஞ் சூழா நின்ற,

ெவல்லா ஞ் சுகமா

1

மியல்பா

நலனா

மல்லா ங் குழற்பச்ைச நாயகியா ாிடனா

மிைமயத் தா ,
மணியா ங்கம்,

வில்லா ம் பிைறயா ெமைமயாட்ெகாள் ப யா ம் விமலனார்க்ேக
ெகாங்குவள நாட் ன ப் பாைளயத்தில் ேவளாளர் குலத்திற் ேறான்றித்,
ங்க ற வில்லறமாத்
வங்கதைனத் றந்

ைறப ந்

சிலகாலந்

ைனந்ேதயம்மா,

றந்தானாகி யித்தலத்தி ல பான் ம்ைம,

2

3
ெபாங்குதி த் ெதாண்டர த் ெதாண் சிவ
எத் ைண ம் ப த்தா
த்திெயா

ைச ேம ாியாநின்ேற

ெமவ்ெவவர்† ேந ற்றா

காலத் ம் ேபாகாெதன்

3

ெமன்ேனசாதிப்,

ைரக்குெமாழி ெபா ந்

மா ,

வித்தகவில் லறந் ைடத்ெதா\ண் றவறத்ைதப் பைடத் மிவண் விளக்க மாகக்,
ைகத்தலத்தா ரவலர்க்குத் தன்குலமீ ெதன நனி காட் க்ெகாண்ேட
† ேநய் - ேநயம்

4

தன்னிகாி லா ைற ஞ் சுப்ரமண்ய சாமிெய
கன்னிக ம் வனமன ங் கைரந்

ஞ் சான்ேறானன்பாற்,

கப் னல்ெப கக் கண்

ன்பந்,

ன்னியகற் கண் ேபாற்ச க்கைரேபா லமிர் ேபாற் சுைவயார் ெதன்ெசான்,
மன்னியபாட்
இலக்கிய

யன் ைறேய பதிற் ப்பத்தந்தாதிவழங்கினானால்

மிலக்கண

நலக்குெமா

சித்தாந்த சாத்திர

கலக்கமற விந்
யலக்க
த்தி

ெம த்தா

ந் த க்கெமன வியம்

மிைனத்ெதனேவ நன்குகாண்பார்,

ன்ெபா ள்விர்த் க் காண் ெவனிற் காண்பா ரன்றி,

த்ைதயப்பா டகற் தற்கு மைவ ணர்வார்க்காகுமன்ேற
பய

5

தவ

ைளத்தபவக் கைளகட்

6

ட் ல்லாமற்,

பத்திெய ம் பயிர்தைழய ேவண் ெமனிற்பலவா பகர்தெலன்ேன,
நித்தியேமார் ைறேய மிந் ைலப்ப த்தா ெநஞ்சமீேத
சத்தியமாய் நிைனந்தா
த்தமிழின்

ைறேபாய்

ெலத்தைனேய ேபாி ந்

ஞ் ெசயவற்ற

தன்ெப ைம சாற்

மாேற.

7

க்குைறயா ளர்களிந்த ந்நீர் ைவப்பி,
மவர்க த்தி

ணத்தனவர் தமி வர் த ளத்திந்
ைல

த் தாம ைமயா க்க,

ல் ெசய்கெவன வைமத்திட்டாேன,

ெலாத்தவிந்

ற்ெகா

வைமயிட் க் காட்டதெலற் குசிதமன்ேற.

ஓதம்*பவிந்

ைல ெய தாத ெவ த்ைதயிட் ேடா

தலத்ேதார்க் குதவினனாெலழிற் ேகாய த்

8

வமாக்கிப்,

ாிற்ேபாந்

வா ,

ேமதைகயி ராம ங்கச் ெசட் யார் தவப்பயனாய் விளங்கா நின்ற,
மாதர் ‡ ைல ேமலணி ம் மாணிக்கசுந்தரனாம் வணிகன்றாேன
‡

ைல -

ல்ைல இைடக்குைற

9

4
ெவண்பா
ெமாழியிற் றமிழிைறயின் க்கண்ண னன்பின்
வழியிற்கண் ணப்பன்சீர் வாய்கல் - விைழயேவ
தந்தானஞ் சுப்ரமண்ய சாமி பதிற் ப்பத்
தந்தாதி யிஃத ைம யால்.

10

_____
ேகாய த் ர் காேல தைலைமத் தமிழ்ப்பண் தர்
மத் அ. கந்தசாமிப்பிள்ைளயவர்கள் இயற்றியைவ
அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
எல்ைலயிப் வனம் த்த வின்ன ள் வ வப் பச்ைச
வல் ெயம் பிராட் க் ெகன் வாய்த்தபட் சன்றாட்ேக
ெயால்ைலயி லார்வந் ண்ட தித்தவன்
வமான
ெசால்ைலேய மலராக் ெகாண்

ெதாைடெதா த் தணிந்தான்மாேதா

1

அன்ெபலா மர க்காக்கி ய நிதி யவன்றந் தாெனன்
றின் லா ம பான் ம்ைம யிைறயவர்க் காக்கிச்சிந்ைத
ெயன்ெபாலா மணிேய ெயன்ன விைடயறாத் தியானமாக்கி,
வன்ெபலாங் க ந்த சுப்ரமண்யநற் சாமிதாேன.

2

அகங்களி
ம்பக் கண்க ள விநீர்த் தாைர வார
கமலர்ந் டல் ாிக்க
க்கரங்கூப்ப ெவன்
ெநகெவைன யைனய கல்லா ெநஞ்ச ங் குைழக்கு ெமன்றாற்
றகுதியிங் கி ேபாற் பத்தி தைழத்த ெதான் ைரக்கற் பாற்ேறா

3

ெவண்பா.
அண் வ ம்ப ேபைர யாதாிக்கு நற்ேபைரக்
ெகாண்
க்கும்ேபைரக் குகன்ேபைரக்--ெகாண்டெவங்க
டன்ேனாில் சாமிதமிழ் சாற் ம் பதிற் ப்பத்
ெதன்ேன யைமந்த வியல் .

4

--------தி ப்ேப ர் ஸ்தானீகம் பி ம்ம

இராமசாமிச் சிவாச்சாாியாரவர்கள் இயற்றிய

அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்

5
மண்ணிைடநால் விரனிற்கும் வான்ேப ர்த் தி த்தளியில் வயங்காநின்ற,
தண்ணில
ைனேவாற்குப் பதிற் ப்பத்தந்தாதி தமிழாற்றந்தா,
ண்ணிைற மன்ைபெயல்லா யிர்களிடத் ஞ்ெச த்
ாிைமவாய்ந்த
கண்ணியனாஞ் சுப்ரமண்ய சாமிெய

ெமனக்கினிய கண்ேபால்வாேன.

1

------தி ப்ேப ர் சாந்த ங்க சுவாமிகள் மடாலயம்
ல
சிதம்பரெமஞ்ஞான சிவாச்சாாிய சுவாமிகள் இயற்றிய .
எ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
தி வளர்ெதய்வத் தீம் னற்காஞ்சி ம ங்குைற ெச ம்ெபாழிற் ேபாதித்,
த வளர் ேப ர்த் தளியினி லமர்ந்ததற்பான் பட் நாயகன்ேமற்,
கு வ ள் ெபற் த்

றவைடந்த யார்க் கு பணிச் சுப்பிரமணியன்,

ம வளர் பதிற் ப்பத்தந் தாதிப் பாமா ைகவைனத் தனன்மாேதா.

1

------------சிவமயம். - தி ச்சிற்றம்பலம்.
தி ப்ேப ர் பதிற் ப்பத்தந்தாதி.
காப் .
ெவண்பா.
பார்பர ம் ேப ர்ப் பதிற் ப்பத் தந்தாதி
சீர்பரவச் ெசய்யவ ள் ெசய் மா - ேலர்பர
ெமட் க் குணத்ெதம்மா னீன்ற விப கத் ப்
பட் க்க ேணசன் பதம்.
ல்
தி

ற் றி க்கு மணிமார்பத் தி மா றனக்குந் திைச கற்குந்,

த

ற்றி க்குஞ் ‡சதமகற்குந் தைலைம யளித்தா டனி தல்வன்,

ம

ற் றி க்கு மலர்க்கூந்தன் மகைன யிடப்பால் ைவத் வந்த,
நீற் றி க்குந் தி ப்ேபைர ைறவா ெனன்
ைறவாேன.

‡ சதமகன் - இந்திரன்

1

6
வாேன

தலீ ேர லகும் வ ந்தா தளித்த மைலமா

தாேன த வக் குைழந்தெவா

தனிமா

தேல தி ப்ேப ர்த்,

ேதேன கட் த் திரவியேம திைரயிற் பிறவாத் ெதள்ள ேத,
யாேன சரண ெமனவைடந்ேத ன ள்வாய ளிற் ெபாியாேன
ெபாியாெரனேவ மால்பிரமன் பிணக்குண்

க ப் ேப

2

கா,

லாிதா மழலாய்த் தாேனெயன் றறிவித்த தவர்பாண் யன் ன்னர்ப்,
பாியாய் நாிக டைமயன்பர் பழங்க ணகற்றப் பணித்தி தற்,
குாியார் ேபைர

தல்வெரைன

உாியான் ைலநா யி

வந்தா

தற்கு

ாியாேர.

ங்கைடயா ெமா ேவ ெனைன

3
வந்தாள,

† வாியானறிந்தார் தமக்கறிதற்கைடயார் தங்கட்ெகஞ்ஞான் ந்,
ெதாியான் ேபாதி வனத் ைற ஞ் சிந்தாமணிேதங் க க்ைக ைன,
ாியா தீதப் பழம்ெபா ைளத் ேதாய்வார் பவத்திற் ேறாயாேர.
† அறிந்ேதார் தமக்கறிதற்காியான், என்றார், ஒ கால் தன்ைன ணர்ந்தார்
கட்குச் சித்தவி த்தி சு ங்குதலான் மீட் ம் உணர்கற்காிதாக ன்.
ேதாயா தி ந்ைதந் ெதாழி யற் ந்
ேலாயா

ழன்ேற

சைலெயாத்

மாயா தவேம யைலந்த

ய்

த்ேதனரேச

ேயாெயளிேயன்ெறாடர்பவத்தி,
ெநறிேயான் ெறா சிறி ,
ைனநா னைடவதற்குத்,

தாயா ய ள்ெசய் பசுங்ெகா ேசர் த ேவ ேபைரத் தற்பரேன
பரேன

யர்கூர் க க்குழியிற் பன்னா ளைலந்

கரேன ேகாட் ச் ச

5

பாிதவிக்கக்,

கனார் கணித்ெதன்றைலயி ன்

ெமா ,

@ ரேன ெய த்ைதப் ெபாறித்தி தற்குன்னிற் னற்க
வரேன ய ளக தி ்ேப ர் வாழ்ேவ ெயனக்கிப் ப மீேத
@உரேனெய த்

4

ெம த்தாம்,

- உரன்-எய்-எ த்

6

ப யிற் பலவாம் ெபா ணைசயாற் படாிந் திாிய வழிமன ,
ப

ற் றனந்ேதாற் பவத் ழ

ப

ற்

ப

ற் றி மா றியற் தியால் பாிந்

ன

ம் பாழ்ெவவ் விைனகள் படராமல்,

ெதா ம்பாற்றிப் பதியக் கதியிற்றி வ ேள,
ேபைரப் பதியாேன

பதிேய பர
யர் ேபாகிப் ைபந்தா கஞ்சூழ் தி ப்ேப ர்,
நதிேயய் ேவணிப்பரம்ெபா ேள நாதா நின தளிர் கழைலத்

7

7
திேய ாியார் பசிந ய

யர்கூர்ந் தில்லத் ெதா

ழன்

கதிேய யிலராய்ப் ப ேயற்குங் கனமார் ேபெரான்

ைடயாேர

8

ேப ாிலகு நவமணிேய பிறவிப் பிணிக்ேகா ர ம ந்ேத
யா ர கட் கி நிதிேய யன்ேப
வா மண்ணாேவா
நீ
லகு கட
நிற்கு லக பந்தெமலாங்
கா

லகு மின்ெனனேவ காணவ ள்வாய்ெப மாேன

9

ெப மா ெனன ந் தி ப்ேப ர்ப் ெபம்மா ெனன ம் பிறங்கல்வ ,
ெமா மான்ம

ம் பரென ன

ள்ள

கித்

திப்ேபார்க்குத்,

தி மா லயனிந் திரன் தலாந்ேதவர் பத ங் கடந்தபதந்,
த மா லந்த குணங்ககுறிக டணந்த விமலப் ெப ம்ெபா ேள

10

ேவ .
ெபாிய தீஞ்சுைதக் கட ைட ெய விடப் பிணிப்பினா லயன் றாைத,
காிய ேமனிய னாய்நின கழ

றக் க ெமனமகிழ்ந் தன்ேனாற்,

குாிய ேதவி‡நா ணிறீஇய நின்மிட ணர்த் ேம லெகல்லாந்,
ெதாிய நின்ன ட் றத்ைதயா ரளவிடச் ெசய்வர்ேப ைரயந்ேதேவ
‡ நாண் - மங்கலசூத்திரம்

11

ேதவேதவைன ைமெயா பாகைனசிந்தைன ாிகிற்ேபார்
பாவ ற்றி ம் பறித்த ள் ேபைரயம் பதி ைற ெப
மாைன ேமவ லாெரயில் ெபா த்தெவண் ணைகயைனவிைழெவா
யாவ ராயி
அைலெந

ம் பவம்பல ெவ த்ெத த் தலக்க
ங்கடற்

ற் றைலவாேர

ம் ேபா ல ேயேன னளவிலாப் பவத்

நிைலயி லாதைல யா நின் றி வ

வணங்காதார்,
12

ேட,

நீழைல ய ளாேம,

ைலய னாெமனப் றக்கணித்த கற்றி ற் ேபாந்ெதைன ய ள்கிற்பா,
ாிைலயி ம் வி மீ யர் ேபைரயி

லகுெமம் ெப மாேன

13

மானி ேனாக்கெவாண் மதி தன் மடந்ைதமார்வனப்பிேலமயலான்,
ன னாயி நின்கழ ைறஞ்சுத ேலய்ந்தனன ள்வாேய,
பானி லாவணி சைடயேன பசுங்ெகா பாகேன யர்ைபங்க
ணானி ேனர்ெகா

யாய ட்ேபைரவாழாதியந் தமிலாேன

14

8

அந்தி வண்ணேன யவிர்மதி சைடமிைச யணிந்த ள்தி ப்ேப ,
ெரந்ைதேயநிைன யிைடயறா

ள்கிேயத் ெத க்கலா நிைலத்தாெமன்,

சிந்ைதயவ்வணஞ் ெசய்திட வ யேனா ெச மலர்த் தவிசின்ேமன்,
ந்ைத நான் ைற தியவ னிச்ெசயல்

மா றறிேயேன

15

அறிவ றப்ெபாதி யாணவத் ெதாடாினால் யாெனன ெதனேவையம்,
ெபாறிவ ழிப் லன் ெறா

ளம் குதெமய்ப் ண்ணிய

ெநறிேயா ாீஇ ழ னீசேனற் குனத
ெபறவ

ேநயேம

ணர்ேபாத,

ெநஞ்சம்,

ள் ாி ேபைரயம் பதி ைற ேபர ட் ெப மாேன

16

மாைனேயார்கரத்ேதந்திய வள்ளைல மதிநதிச்சைடயாைனத்
ேதைன யாரமிர் தத்திைன யின்ன ட் ெசல்வைனத்தி ப்ேப ர்க்,
ேகாைன நாண்மலர் ெகாய்

சைனெசயக் குறித்திலா தவேமயிவ்,

ைன ேயாம் தற் குலகினின்மறஞ்ெசறிந் ள்ளநா
உைழயி

டனி

குழியி ைடப்ப

ர்குறித் ேதகுேவா

ைழத்ேதேன.

ணர்விலா தவ

ற்ற,

மா ேபால் ேபைரயங்குழகேன நினதாைள,

ெயாழிவி லா றப் ேபாந்தவ ெனாண்ெடா த் தடக்ைகவா
ெமாழிம டந்ைதய ராதரப் பரைவயில்
ய வன்பவத்ெதாடர்வழி

ழ்ந்தியான்

ைறவ

தற்ேறெமன்,

வேனா

18

கிழ்த்தநின் ெறா ம்பாற்றிப்,

ப ய நின்பத மலர்வயிற் ப கவான்பத
ய ய

17

பசுந்ேதைன,

க்க ள் ெசயத்தகும் ப வமீ த கேள காியீந்த,

#ம ய ணிந்த ள் ேபைரயில் ேமவிய மாசிலா மணிேயேயா
#வன்பவத்ெதாடர்
மண்ண கழந் ம் வான்
ெவண்ண

ய, ெவனக், கூட் க. ம -ேபார்ைவ.
வ ஞ் சுற்றி

பண்ணி
ேவ

மாலயன் குறித்திட்ட,

ற்றிலா திகல்வ குைறந்தனெரன்னி

கண்ண கன்றேப ைரயினிைனக்கண்

19

றீஇத்

மிையந்ேதைழ,

திக்க ேமனாளிற்,

ற்றிய ெமய்த்தவம் நன் காண் பா மால் விைடயாேன

20

9

பா $மால் விைடயாேன பரம்பரேனபசுபதிேய பண்ணார்ேபைர,
ேமயமா தவப்பயேன.& விைனெயாழிக்குங்கு மணிேய ேமவிநின்ைன,
ேநயமாய்ப் பரவிய

ெணறிேம

மறிவிலனாய் நிைலயில்லாத,

மாயமாஞ் சகத்தி

வாழ்வதைன மதித்த ேயன் வ ந் ேகேனா 21

$ மால் - விட்
,, எனேவ மால்விைடயான் என்ற ,
பண் த்ெதாைகயாமா ணர்க.
& விைன-ஈண் , தீச்ெசயல்.

21

வ ந்திய ந் தவம் ாிேவார் மலர்ந்தவித யாம் யத்ைத ம வியின்ப,
ம ந்தவ ள் ேசவ ெயன் னகத்
தி ந் கதி

றப் பணித்த ளி ையயாவின்ேன,

றக்காட் த்தீவிைனக ளறேவாட் ச் சிலம்பிலம்ைமக்,

க ந் ைணேய ேபைர ைற யம்மாேன ய ேய
வா றநின் கழ்வாழ்த்தி மலர்

விக் கரங்குவித்

க் க ள்ெசய்வாேய
வணங்கி ேயத்தி,

ேநயமாய் நின்ெப ைம நிைனந் நிைனந் ெதன ள்ள ெநகிழ்ந்
பாயவிழிப் ன

குத் ப் பர ெமா

பணியல

ேமயபர சிவேமயான் வி ம் கிேலன் சிறி ெமா

22

நா

ம்,

பகாிற் ேபைர,
ேவ பாேட

23

ேவறாக விைனேயைன விட்டைனேயற் ெகட்டைலேவன் ெவய்யமாைய,
மாறாக ெவைனத்தன
நீறாக மணிந்த

வசமாக்கிம ள்ெப க்கி வ த்த வந்ேதா,

நின்மலேன ய ள்கூ

ெநறிதா மாேதார்,

கூறாக ைவத்ததி ப் ேபைரயரேச நின்ைனக் கு கி ேனற்ேக
கு ைமெசறி #குரம்ைபதைன ேயாம் மேத ெபா ளாகக்குறித்ெதந் நா

24
ஞ்,

சி ைம
ெதாழி யற் ஞ் சிற்றினத்ைதச் ேசரா ன் றி த்தாண்ேமவி,
ந ைமநிைற தி ப்ேப ர் நாயகேம சுகமைட ம் நாட்டம் ைவத்ேதன்
வ ைமெகட விக்கணேம வந்த ளிச்சிந்ைதம ம
ர்ப்பாேய
# குரம்ைப - ேதகம்.

25

தீர்க்த ள்வாய் திறன்மாயா $திமிரெமலா மகன்றிடநின்றி க்கண்ணாேல,
பார்த்த ள்வாய் பாிவாகப்ப

ேமற்சற் கு வாகிப் பதெமன் ெசன்னி,

ேசர்த்த ள்வாய் சித்தாந்த த்திெநறி ேசரவ ள் ெசய்ேதெயன்ைனக்,
காத்த ள் வாய்க ைணமலர்கற்பகேம தி ப்ேப ர்கண் ளாேன

10
$ திமிரம் - இ ள்.

26

கண்ணதைனப் பறித் ன

கழற்கமலத் த ச்சைனெசய்காிய ேமக,

வண்ணனன் தனக்கிரங்கி மாற்றலைரத் ெத மாழி வழங்கு மந்தி,
வண்ணநின தி வ க்கண் மலர்
வண்ணமேத யானா

வியிைறஞ்சாத வழக்ேக ெயன்றன்,

ம் வந்த ள்வாய் தி ப்ேப ர் ம ந்தன்னாேன

27

அன்ைனயப்பா ெவன்றைழத்ெத மம்ைமதி த் தனஞானவ த ண் ,
ெசான்னயப்பா மைறப்ெபா ைளத் ெதாகுத்த ட்பா ெமாழிகாழித் ேதான்றலார்த,
மின்னிைசப்பா விைனக்ேகட்க விைசந்ததி ப் ேபைரயப்பா விைனந் வா
ெமன்ைன @யப்பா

ேடற்ெறன் றிரந் ைரக்கும் ன்ெமாழிக்கு மிரங்குவாேயா

@ அப்பா- இரக்கக்குறிப் .

28

இரக்கேம யியற்ைகவ வாகெவாளிர் பரம்ெபா ெளன்றியம்ப வந்நாள்,
காிக்கு வி நாைரமத காிநாிகாகஞ்சிலந்திகான மஞ்ைஞ,
குரக்ெக ம் ேகாம்பி &யச ெமா நாகம் ேபாற்றவ ள் ெகா த்தெதய்வ,
ம க்குல தி ப்ேபைரவள்ளானிற்ெறாழ த்தி வாய்க்குநதாேன
& அசம - ஆ .
வாய்ைமெநறி யறியா

29
#மற்கடத்ைத ெயாத்தைலந் மனேம நா

தீைமெசறி ையம் லைனச் ேசர்ந்

நைசச்ேசறைளந்

ந்

தியங்காதந்தத்,

மைற ந ெதாடர்வாிய ெதாலேபைரச்ேசாதிய த்ெதாண்

ண்ேட,

யாைமெயன வகமடங்கி யஞ்ெச த்தி னைட ணர்ந்தீண் டமர்வாயன்ேற 30
# மற்கடம் - குரங்கு.

30

ேவ
அன்றலர்ெசாாிந்ேதா னழ

தல் விழியாலழிய

§dமளி ளம ெப க

நின்றைனச் &&சிைலயா ெலறிந்தவன் கதிேமனிற்க ம் ாிந்ததன் ெபன்ப,
ெதான் கா ணின்பாற் குைறயிரந் ேதைழ
ெவன்ப

ய்ந்ெநறிக்குத க ைவயா,

மஃேத ேபாதிமா னத்தி லங்ெகழிற் fறளியிலார்பவேன 31

§ அளி அன் , && -

31

பவங்கெளண் ணிலவாய்ப் ப யி ற் பவித் ப்பதிதேனார் பவத்தி ம் பாிவாய்த்
தவங்கைளப் ாிந் ன் கரணபங் கயத்ைதச் சார்ந்திடா லகிைன மதித்ேத

11
gயவந்தனிலைலந்ேத னத்தேன கண்பார்த் த
பலத்தினவந்த

ப் ேபைரயம்

பரமா நந்தெமய்ஞ் ஞான நடம் ாிந் த

நாயகேன

32

நாயகன் பச்ைச நாயகிக் ெகா பா னல்கிய னிதன்மாலயற்குத்,
தாயகன் ேபைரச் சங்கர ெனைவக்குந் தண்ண ள் ெகாழித்தி ந் தைலவன்,
யெபாற் சரணப் ைணபி த் திந்தத் ெதால்பவக் கடல்கட வா ,
நீெயேன வாளாநின்றைன ேபைத ெநஞ்சேம ெயன்ெசய நிைனந்ேத
ேத

லா மிதழித் ெதாைடயலார் சுைட ந் தி த்தகு விசித வா

த

33
,

நானவார் கூந்தற் ெறய்வமங்ைகயர்நாணாட் ய கண்ட மிைமய,
மீனவாங் கண்ணி த வியெசய்ய ேமனி ம் விளங்கவம் ேபாதிக்
கானவா ெமா வன் விைரந்ெதன
ஆவலாற் றி ைவந் ெத த்திய
விநின் றி த்தா ெடா
பாவினா னின

ள

ள்ளங் கலந்தனன் கழியவாணவேம
ணர்ந்ேத யன்ெபா
கித்

34

மலர்பறித்த யிற்

ைணவிழி களிற் னல் ெசாாிந் ,

பண்ெபலாமைமயப்பா ேல ெனன்னி

ெமளிேய,

ேனாவ ல் யரங் ெகடவ ள் ேபைர த்தமா நித்தியப்ெபா ேள

35

நித்தியப் ெபா ைள நின்மல விளக்ைக நிைனபவர் ெநஞ்ைசவிட் டகலாத்,
தத் வங்கடந்த ெமய்த்தவ மணிையச்சச்சி தாநந்தநல் வ ைவக்,
ைகத்தல மமர்ந்த ெநல் யங் கனிேபாற் கண்

றக் காண்ட

ைவத்தெபாற் குவிய ெலன்ன ெமய்ஞ்ஞானம் வாய்த்த
வனிைதயர் நைச ங் குழவிேம லார்
கைனகட

லகிற் ெபறற்க

ந்ேத ,

ேபாதிமாவனத்ேத

36

மண்மைன $ெவ க்ைகேமல் விைழ ங்,

மக்கள்காயம ெத த்

ள்

ன்றிப்,

னிதெமய் ய யார் சிவசிவ ெவன்னப் ேபாற் ெமம்ேபாதிமாவனத் ப்,
பனிமதி ேவணிப் பரமைனப் பணியாப் பாவிக ளைடதல்பாழ்நரேக
$ெவ க்ைக - ெசல்வம்

37

ேகவல நிைலயின் மலவி
யாவலாய்ச் சகலந் தனி
ேமவரப் ாிந்
வாவ

ளிைடயிற் கிடந்தபல் பசுக்கைள ெய த்ேத,
டல் காண மாதியவளித் நற் சுத்த,

ட் ைன

த ெமய்ப்ெபா ள ைகப்ெபா ளாக,

க திற் ேபாதிசூழ் ேபைர யம்பதி யைடவர்ேம லவேர.

38

12
வைரயிலார் பசிய மரகத வல்

ம கிய கற்பகத் த ேவ

கைரயிலாப் ெபாிய க ைணயங் கடேல காமைனக் காய்ந்த கண் மணிேய,
யைரயிலா டரவம் ைனக் க ளரேசய யவற் ெகளிய ெனன் ன ,
விைர லா மலர்த்தா ளைடந்தனன் விைனைய
ட்

யாள்ேபைர விண்ணவேன

39

ேபைரயம் பதியிற் ேகாயில்ெகாண் டமர்ந்த பிஞ்ஞகா சாதகப் பறைவ,
காைரேய நா ஞ் சக்கரவாகங் கதிாிளந்திங்கைள நா ம்,
வாரணி

ைலயார் தங்கைளக் காம மயக்கிேனர் நா வர் வழங்கு,

நீரைர வறிஞர் நா வ ர ேய னா த னின்ன ள் விைளேவ

40

ேவ
விைனயி ைனப்ெபாசித் ெதாழி நாள்
மிவ் டலந்
தைனநி ைலத்ெதனச் சலன ற் றயர்ந்தி ந தமிேய
ைனநி ைனந் ைநந்
குெமய்
வலன் றேவார்
நிைனெவ னக்க ள் ாிதி ப் ேபைரநின் மலேன
மலம
லம
தலம

விய மனெம மற்கட ைமந்
விடப் ந்திைதந் ன்ன ெபா நதா
ெமைன யஞ்செலன் ற ள் ாி ேபைரத்

தலம

விய சச்சிதா நந்ததற் பரேன

பரம வற்ெகைனப் ரப்ப

41

42

ெவனத்தினம் பணி ந்

தரமி லாதயர் சழக்கேன ெனன்னி ந் தனி ##நால்
கரன யிற்கரக் கந்தேவ டந்ைதயம் ேபைர
யாென னக்க ணலநதர வஞ்சுவா னலேன
## நால்கரன்

ங்குகின்ற ைகயன் - விநாயகக் கட ள்.

43

வான நாட ம் நாட ம் ேபாதிமன் றிடத்தின்
ஞான நாடக நவிற் நின் நைகமல ர ைய
யீன நாட ந் தி வ ள் ெசய்தியிவ் லகத்
ைன நா த ெலாழிந் யர் கதிமிைச

றேவ

44

உ த ய்த்தலா தியெவலா ன்ன
ட்டப்
ெப த லன்றியிப் ேபைதேயன் ெபறத்தகுந் தரேமா
சி த கவிேனன் சிந்ைதநின் சீர மலாி
னி

மாற ள் ேபைரவாழ் நித்யதத்

வேன

45

13

$தத்ைதெமன்ெமாழிப்பாைவயர் தைமயைடந்தவர்ெவண்
த்த வாணைக யிைடவ
றல்வாய் கந்
பித்த ேமவி ண் ணிழிதைகப் ெப ம் ைல யைரேய
ெயாத்த ைலந்திடா த
ப் ேபைர த் தமேன
$தத்ைத - கிளி.

46

உத்த மத்தனி கெலனப் ேபைரவா ெழாளிையப்
த்த கத்தினி ெல தி நாவினாற் கன் ஞ்
சித்த மீ ற வ த்தி ஞ் சிந்தைன ாியா
ெரத்த லத்திைட ேமவி

#மிைசயிலா தவேர

# இைசயிலாதவர் - கழ் இல்லாதவர்.

47

இைசய ளி ர னமலர் ெகாய் ெபான் ன யின்
மிைசய ணிந் ளங் குைழந் ெமய் சி ர்த்தி விழிநீர்
கசிய நந்தி ப் ேபைரயங் கட ைளச் ேசர
நைசயில் மா

டப் பவத்தி

நாய்ப்பவ நலேம

48

நலந்த னிற்றிகழ் நாக ம் நாட ம் ேபைரத்
தலந்த னிற்சிவ சங்கரன் றாெடாழ றணந்
நிலந்த னிற்பல ெதய்வத ேநய ற் றைலவார்
*பலந்த விர்த்திளங் கா

ம் பண் ேவய்ந் தவேர

*பலம் - பழம்.
ேவைய

49

திப்பல் பசுக்கைள விைரந்த ப் ப த்

$மாைய மாப்பசுத் தன்ைன மலர ப் ப த் ந்
தாைய ேநர்தி ப் ேபைரயஞ் சாமியிப்
த்த
நாைய மிகழாத ள் வான ணலேம
$மாைய - மாப்பசு - தி மால்,

50

ேவ
வானாதி ையந்
தங்க ளாகி மைறநா ேமவி ணரா
ஞானா விலாச மயமாகி யன்பர் நாட்டத் திலங்கு மணிேய
ேதனா ேபாதி வனமீ தமர்ந்த சிவேம விைரந் சிறிேய
னா

மிந்த

டலா

ன்ன

ைனேம

பாய

ைரேய

51

14
உைரயற்ற ேமான றேவா

ளத்தி ெலாளிர்கின்றேசாதிவ ேவ,

ைரயற்ற ேபாத மயமாய் நிைறந்த ெபா ளான ேபைர யமலா,
தைர ற்ற ேபாக நிைலயிற் கிடந்

தளர் ற்ற ேபைத நின ,

கைரயற்ற வின்ப நிைற ற்றபாத கமலத்ைத நாடவ ேள

52

அ ளத்தனாதி ாி ேம மீச னைனயாகி ேயன த
கு ைளக்கிரங்கி ைலதந்த தந்ைத குறியற்ற வாதி தல்வ
னி ைளப்ெப க்குமிகலாணவாதியிைடயிற்கிடந் சுழ
ம ளிற் றவிக்க வ ேயைன விட்ட வைகெயன் ெகாேல

மறிேயன்

53

அறிேவ ப த்த கனிேய யினித்த வ ேத வ த்த ம ரச்,
ெசறிேவ தற்க ணழலா ெலாித்த சிவேம க ப் வி ைய,
மறிேவய் கரத்த யர்ேபைர யத்த வனசத்ைத ெயாத்த கழைலக்
குறிேவ

பட்

நமன் ேம

காைல Xகுைறேகா ளிலாம ல ேள

X குைறேகாள் - இரத்தல்
அறெமன்ப

ள்ள மதிேல

ெபறெவன்

ெமான்

நிறெமான்
றெவன்

54
தித்

மயலார் தமக்க

ம்,

மளியாத ேபைத ேபைரப் பதிக்கணிைறநின்,

ன்னி ெநகுமன் பிலாத சிறிேயைனயாள நிைனயா,
மிஃ

பைகெயன் ெமன்

ணராத ஞான றேவ

உ மா தரத்ேதா ைனேய வ த்
ளேம யளிக்க
ெவாழியா ெதா மா தவத்தி னிைலேதர ெவற்ெகார்
ேவ யளிக்க விைனயா, ம வாைத யற்

வி மா

55

ற
ற்ற

மதிேய தைழக்க வ ைளப், ெப மா றளிக்கவ ண்ேமனி
ெகாண்

ேபைரக்க

ற்ற ெப மா

56

ெப மா ெவ த்த மிைசேயறி வட்ட நிலேம ரக்குமரேன
ம மா மகத்ைத யைடேவ யியற்றி யமேரச ற்ற வள ந்,
தி மார்ப ற்ற ெவா சீ ம் ேவத
சீர்களானெவைவ ங்.
+க மா

ாித்த ெவா ேபைர யத்தன யார்கணிப்ப திைல

+க மா - பாைன

57

இைலகாய் கிழங்கு னேலய ந்தி யிகேனயமின்றிெந ய
மைலேம ென ங்கு

ைழ

யற்

வளர்மா தவத்தி னைட ,

15
நிைலேய நிைனக்கிெலா ேபா தளிக்கு$ நிகர்ேபைரயத்த னிடமன்,
பிைலேய ெல த்த பவேம வியர்த்த ெமனேவ யிைசக்கு மைறேய
$ நிகர் - ஒளி,
மைறயா கமத்தி
ளிைறேபா

58
ைரேய வகுத்த வழிேய வ த்தியி தா,

ளத்தி னிைடேய யி த்த விைலேய

ற்ற ெவளிேயன்,

குைறேய யிரத்த றைனேய குறித்த ைலேயல் குணிப்ப ெதவேர,
கைறேய களத்தி

ைறேபைர யத்த கனிேவா

அ ேள குறித்த வ வாகு ெமன்ன வ
ெபா ேள

யிர்க்கு

ரங்கி ய ேள

ல்க ேளா

59

ாிய,

யிராய் நிைறந்த னிதா விக்க ண ேயன்,

ம ேள யளிக்கு ெமா மாய வஞ்சமதிேல வ ந்தன் மரேபா,
ெத ேள விளக்கி

யர்ேபைர ேமர்ய சிவேம ெச

த்

ன ேள

60

ேவ
அ ம்ெபறெலான் ேறைழக் ககப்பட்ட தப்ெபாிய
வ ம்ப ேயா வாக்கு மன ங் கடந்த ெவா
ெப ம்ெபா ணா மந்தன்ைனப் ேபசி யர் க்கட்
க ம் தி ப் ேப ர்க் கனகா லயம் கேவ

61

ேவைல லைக விைரந் சுற்றி ேயா
ம்பன்
ைலப் ப த்தாிய ண்ணறி ேம கி
ேமைலச் சிதம்பரத்தின் ேமய பரமனி
காைலப் பி யாைரக் ைகப்பி க்கு மாணவேம

62

ஆைணயி ேவனினக்ேக யாட்ெசய் ந் ெகாண்டெனனக்
காணிற் றி ப்ேபைரக் கண்ேண ெயளிேயைன
மாணார் நின மலர க்கட் ட் விட்டா
லாணவங்ெகாண் ெடன்

மைலந்

ஏேனா கைடக்க ணிைற ஞ் ெச

திாிேயேன

63

த்தாமன்

$ேமேனாக்க மிட்டாய் விைரந் தி ப் ேப ாில்
வாேனார் ெமாழிேகட் வந்தமத ைனப்ெபா ப்ப
தாேனாய் நினக்குலகி லன் ெசய வந்ேதற்ேக
$ ேமேனாக்கமி தல் - பாரா கமாயி த்தல்.

64

16
வந்தித் திைலேபாதி மாவனத்ெதம் மான ையச்
சிந்தித் திைலநா ஞ் ெசன்றா லயஞ்சூழ்ந்
ந்தித் ெதா ம்பின் ைறயறியா டெநஞ்ேச
சந்தித் தடாினமன் றண்டகர்க்ெகன் ெசய்வாேய

65

என்ெசய்வல் ேபைர யிைறவா ெவன ெசாந்தப்
ன்ெசய்ைக யாரப் குந் ெவட் ேயர்தி த்தி
மின்ெசய்த பத்திப் பயிர்விைளக்கும் ேவளாண்ைம
ெயன்ெசய்ைக ெயன்றார் கிைலேயற் ‡பிைழப்பதற்ேக
‡ பிைழப்பதற்ெகன்ெசய்வெலனக் கூட் க.

66

பிைழேய ாிந்தைலந் ேபய்ேபாலப்
லக
ம் பலச்சரக்ைக ட்ைடகட் க் ெகாண் வந்
விைழபைடந்ேதனின்ைனெயைன விட் விைரவிற்ெசலவாய்க்
கழிவெதவன் ேபைரக் கதிர்மணிகள் விற்ேறாேன

67

விற் ண் ெமான்ைற விைளத் ண் ெமய்யறியார்க்
குற்ற ைம யாக ைழத்
ண் ம் வாழாமன்
ற் நின
த்ெதாண் லார்ந்தெவைனப்
பற் ங்ெகால் ேபைரப் பரமபவச் சங்கி ேய

68

சங்கக் குைழ ஞ் சைடேமற் சலமக ந்
திங்கட் ெகா ந் த் தி க்கரத்தின் மான்ம
ந்
ங்கெவண் ணீ
ைதந்தவ ட் ேகால மாய்த்
தங்கின ெனெனஞ்சில் தனிப்ேப ர்த் தற்பரேன

69

பாிந் ன் விைழவின் ப நடக்கும் பண்பின்க
ணிாிந்தெநஞ்சத் தார் ன்பெமய் தல் ெமய்யாெமனேவ
ெதாிந்திடேவா நந்தித் தி த்ேத ெவழில்வதனஞ்
சாிந் விழச் ெசய்தாய் தனிப்ேபைர வாழ்வாேய
சில *** நந்திவதனஞ்சாிந் விழச் ெசய்த சாிதம், ேப ர்ப் ராணம்
பள் ப்படலத்தா ணரப்ப ம்.
ேவ
வாயிற் ைலெசறி
நாயிற் கைடப
மாயத் தவர்ெகா

ட ற் சுழ

தீெயற் குனத

க மற ெநறிேம ,
ணலேம ெபறவரம் நல்காேய,

ஞாயிற் ெபா ப

மாேற நைக ாி மாேதேவ,

70

17
தாயிற் க ைணய ேனயிப் விெதா
ேகாேவ ய ணிைற கடேலகுணம
ேதேவ ெச மைற

ைற ெயங்ேகாேவ

வா தைனகளின்

யர் கதியார் தரவ

71

குன்ேற மன்றிைடநடமா ந்

ேம வியபர சிவேம தவர்ெதா

ேவ டைன த
னாேவ ைன

தண்ேப ைரயி

ட் ண்

ைமபாகா,

ழித

ட,

ளரேச ேபைரயி லம்மாேன

72

மானா ெவழின்மத ேவேள வடதிைச மகேன வளர்த ேவெயன் ,
ேதனார் கவிபல ல

மியிைட ெச

ேநானா நிதியினர் மீேத கல்க ர்

ங் கு ெநா

மீயாத,

ங்கட் ெக விைழ

யர்ேபைர,

ஞான கரைன யைமத்ேதார் கவிதைன நவில் ர் த $மத ைனத்தாேன
$அதைனெயன்ற வி ம்பிய ெதா ெபா ைள எத்தைகயரானா
என்றதற்குப் ண்ணியபாவச் ெசயலைன ைடயவரானா
ெமனப்ெபா ள்ப

ம்,

மாறறிக.

தானா கியபர சிவேம

73

த்ெதாழில் த மா றயனாி யானா ம்,

வனா யனல் னல் மண்கா லா ம் வயங்கும் ேபாதிவனத்தாேன,
ேமனாள்விைனெகட நானா னிலமிைச ேமவிப் பலவிைன ாியாேத,
யானா நினத

யற்ெக பணி ாி த மா ற

ேவதத்தைடவ

திையயாேவ

74

நிைல ங் கு கினர் விைழ #ெபத் தைகயவ ரானா

,

ேமதற்குாியவ ெரனநின் சிரமிைச மிளி ஞ் சகரைர ய்வித்த,
$ேவாகப் ன # ைற மைனையப் ணர்மதி ணர்வித்திட நிைன
ேபதப்ப வ ெமன்ேன ேபைரயி லீசா வி நில நரர் தாேம

ணராேத,

$ ஒகப் னல் - கங்ைக; # இைறைனப் ணர்மதி - சந்திரன்
ேமகந் தவ ப ாிைசேம லைடயி
யாகங் கு கி ெபாளித்தா

ம் வியனா னில

75

ழன்ேறா ,

ஞ்சிறி தள ந் க மன் விடானன்றிப்,

&பாகம் ெப வ மிைல
நிைல ப யப் பழமல நமரங்கா,
ேளகன் ேபாதி வனத்தானிைணய ெயய்தீர் விைரவினி ய் ேர
& பழமலம் பாகம் ெப வ

மிைலெயனக்கூட் க

|| ஏட் ல்வைரந்தெவ த்தா நின்ைன யிைறஞ்சற்ெகண்
தீட் யகல்

ென த்தாமவ்வழிேசர்ந்ேதார்க் கி திற

76
ப காின்பந்,
ம்பற்றார்க்,

18
ேகாட் ய நீாி ென த்தாெமன்ன ணர்ந்ேத ெதா ெமா சிறிேயற்கு,
ட் யல் காட்டாய் ேபாதிவனத்ெதாளிர் டாஞானவிளக்ேகேயா
|| ஏட் ென த்
நீாிென த்

- சிறி

நாழினழிவ , கல்

ென த்

அழியாத .

உடேனயழிவ .

விளைவத் ெதறெவா

77

கன்றா ெலற்றிய ேமேலான் காண நி த்தஞ்ெசய்,

தளவக் கு நைக பாகா வ ேகள் சா ம் §பிறவா ெநறி ற் ,
மளவில் @கம்பைலெகாள்ளா ெதன்

மைடந்தின் பார்தர

கர்வானில்,

விளவற் கந்ெநறி ய ள் வாெயன்ன வியம் ங் கூற் வியப்பாேம 78
§ பிறவாெநறி - ேப ர்ப் பாியாய நாமங்களிெனான் .
@ கம்பைல -

க்கம்

ேமனி தளர்ந்தி

78

கால்ைக யயர்ந்தி

நானில மீ தளா

நடந்தி

விழிக ளி ண்ெடா

ேகா

ன்றி,

நாளளி * ந் தி *நாடாமன்,

ேமனிைல நின்றற னார்ெதாழி லாளிகண் ேமவி
நானி னைடக்கல ெமன்னி
ேம

வைரச்சிைல ேகா

$யீ

ெநறிக்கைடயாெரயின்

கா

வனத்தி

மன்ைறயி ெலம்மா ேன,

மாதி ேரசர்வி ைரந்

யதற்ெகா

நயந்த ண்ேம

79

விைடதைன யத்திரமாக்ெகாண்ேடா,

ன்ைற ெமங்க டயாபரெனேமனாள்,

ேமார்நடனம் ாி சலச மலர்ப்பத ேனேப ர்க்,

கா றழ் சுந்தரேனயளி யாய்நின தன்பர்கள் ைகக்ெகா
$ அைடயாெரயின்

ன்ைற

மீ ெநறிக் ெகனக்கூட்

ம்வாழ்விைனேய 80
க்க.

80

ேவ
வாழ்ைவ ன்னி வ ந்தி மதியிலா
ேதழ்ப வத்தி னிடர்ப்ப ேமைழேயன்
றாழ்வ கன் ன் சரண்டைனச் சார்ந்தி ஞ்
சூழ்

ெசாற்ற ள் ேபைரயஞ் ேசாதிேய

81

ேசாதி ன்ன த் ெதாண்டர்க்குத் ெதாண் ெசய்
நீதிேயார்ந்தந் ெநறிநின் றிடாத ெவன்
தீதி யா ங் கைளந்த ள் ெசய்க நற்
ேபாதி மாவன ேமவிய ண்யேன
ண்ணி யத்தி ப் ேபைரப் னிதைன

82

19
நண்ணி வாழ்த் த னன்ெனறி யன்றியிம்
மண்ணிற் பற்பல ெதய்வதம் வாழ்த்தல் ெசம்
ண்ணி லீ

ன்ெனறி நா ேன

83

நா மார ளாநந்த நாடக
மா நின்கழற் கன் ெசய் வார்தைமக்
கூ மா குறித்த ள் ேபைரவாழ்
ேகா

வார் ெசவி சூ ய வள்ளேல

84

வள்ள ேலநின் மலர க் கன்ெபன
ள்ளத்
ல தாயி
ன்ன ள்
ெவள்ளத்
ம் ேவட்ைக ெயாழிந்திேல
ெனள்ளி டாத ள் ேபைரயி ெலந்ைதேய
எந்ைத யாெயைன யீன்ற

85

டா மாய்ச்

சிந்ைத யாகுலந் தீர்த்த ள் #ேதசியாய்
வந் ேபைரயில் வாழ்பட் நாயக
ெனந்த ேவைள

ெமன்

ள் ளி ப்பேன 86

# ேதசி - குரவன்.

86

இ த ைலக்க ெணறி
மிந்தன
ம வி நாப்பண் வ ந் ெம ம்ெபனத்
தைரயின் மீ தவித்திட ன்றிேய
ெபாி

வந்த ள் ேபைரப் பரமேன

87

பரம ேனநின் பழவ யாெரா ந்
தரமி லாெவைன ந்த த் தாண் நற்
$றிரம ளித்த ள் ெசய்யெபான் ேமனியி
லரவ மார்த்திட்ட ேபைரெய மண்ணேல
$ திரம் - கதி.

88

அண்ண ைலப் ர ன் மழெலழப்
பண் ம் ெவண்ணைகப் ேபைரப் பரமைன
நண்ண லாத ன் னயைன யாைரேய
ெயண்ணில் ேம

மியம்ப

மின்னேல

இன்னன் ேமவி யிடர்ப்பட ேலைழேய
ெனன்ன ன்றல நீயறி யாதல

89

20
&பன் ேபைரப் பதிவள ாீசேன
ன் வாெயாழிந் திப்பவ ேமாடேவ
& பன்

தல் -

தித்தல்

90

ேவ
இ
தல் 98-வ ெசய் ளி ரண்டாவத யி தி வைர ம்
ஸ்தல ராணக் கைதகள் யா மைமந் கிடந்தைம காண்க.
ஓட்ெடழவா நந்தெவள்ளந் த ம்பி ள்ள
வந் நாரதேனத் ெமா வாேபாற்றி,
வாட் மல பந்தமற நிைனந் கால வன்வழிபட்
ட ச்சித்த வள்ளால் ேபாற்றி,
நாட்டவிதிப்ப ாிெமாழிைய நயந் ேமவி
நளிர்காமேத ெதா நாதா ேபாற்றி,
ேகாட்டமிலாச் சுரர்பசுவின் கன்றா லீந்த
குளப்பிெனழிற் சுவடணிந்த குழகாேபாற்றி
ேபாற்றிெந
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மானடனங் காண்பான் ேவண்டப் ெபா

வ ேகா னியரகப் ாிந்தாய் ேபாற்றி,
விற்றி ந்த வயன்பட்
னிவனாக ேவத ைற
ெதாிந்திடச்ெசய் விமலாேபாற்றி,
நாற்றிைசக்க ண ள் விரவப்ேபா திமன் ண்ஞானநா
டகநவிற் நம்பாேபாற்றி,
பாற்றாிய வ ெக தா னவரால் வாேனார்
பயமைடயா தாண்டெவழிற்பரேன ேபாற்றி
பரசி

கைனம தச் சிலம்பிற் ேறவர் பாதகச்சூர்

ேபாழியப்பணித்தாய்ேபாற்றி,
விரசுெகா ஞ்சுமதிெப ம்பாவம் ட்
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ன்

டாத

சிவேலாகத் ய்த்தாய்ேபாற்றி,
அரெசா வன் சுவதன மாற்றிமக்க ளானனமார்
தரச்ெசய்த வ ேகள் ேபாற்றி,
சுரர்பதிேம வியசாப ெமாழிந்
ன்ேபாற்
ைதேபாக
வி

கர்ந்திடச்ெசய்

காிகாற்கிள் ளிையேம

ைரேய ேபாற்றி
ற்ற ேதாலாத

ெகாைலப்பழிையத் ெதாைலத்தாய்ேபாற்றி,
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ம வியநம் வன்ெறாண்டப் ெப மான் காண
வயன்மள்ள னாய்ந த்தவரதாேபாற்றி,
க வினிகந் தி தில்ைல மைறேயார் காணக் கவின்றி ச்
சிற்றம்பலத்ைதக் கண்டாய்ேபாற்றி,
தி விளங்கு காஞ்சிநதி தன்ைனப்ேபாக்கி
ேதவர்விடத்தாலயர்
தீர் கண்

தீர்த்தாய் ேபாற்றி
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ற் றாியபல விம்மிதங்கள்

ெசறிந்திலகக் ெகாண்டபர சிவேமேபாற்றி,
ேயார்விலனாய் மாப்பதிெயன் ைரத்த வியாதற்
குற்றெப ங் குற்றமைத ெயாழித்தாய் ேபாற்றி,
யார்வ டன் விசுவாமித் திரனிைறஞ்சு மதற்கிரங்கி
வரங்கள்பல வளித்தாய்ேபாற்றி,
ேபர்ர்வியமற் குறதரசு நிைலெபற் றாளப்
ெப ஞ்சூெழான் றாக்கியெவம் பிராேனேபாற்றி
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பிாிவிலனாய்த் ெதாழேவதன் காஞ்சித் தீர்த்தம் ேப ாின்
ெபற்றி றத் ெதாித்தாய்ேபாற்றி.
பாிவிெனா ெகளாிதவ நிைலசர் திக்கப் பலேகள்விக்
கிைறபயக்கப் பணித்தாய் ேபாற்றி,
ெதாி ற
ைமதன்பா லன்பி யாங்கு தி மணஞ்ெசய்
த ளியெவந் ேதேவ ேபாற்றி,
ாிவிசய ேவலவற்குத் ெதய்வ யாைன

க்களிதன்

மணஞ் சூட் ம் ண்யா ேபாற்றி
ண்னியெமய்த் தவக்குசத்
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வசனார் ேவட்ட த்திரப்

ேபறளித்தவ ட் னிதா ேபாற்றி,
நண் ெதா ேநாய் கன் பணிகள்ெசய்

நற்குலேச

கர ய்தல் நயந்தாய் ேபாற்றி,
வண்ணம திாிகால வளவன் மாட் வந்த
ெசயிர த்தாண்ட மணிேயேபாற்றி,
ெயண்ணாிய பேதச ைமயாண் ேமவி யிைடயறாக்
களிப்ெபய்த விைசத்தாய் ேபாற்றி
ேபாற் ெமா

தி நீற்

ேமட் ப்

தி ைனந்தவர்கள்

ேவண் வன குப்பாய் ேபாற்றி,
ேதற்றி ளம் விேசட ைசகள்ெசய் வார்க்குச்

97

22
சித்தி த்தி யைனத் ம ள் ெசல்வா ேபாற்றி,
கூற் வைன ைதத்ததி த் தாளின்மீ குல மைறச்
சிலம்பணிந்த குழகா ேபாற்றி,
ஏற் வாிக் ெகா
யர்த்த ெயந்தாய் ேபாற்றி
ெயழிற்ேபைரப் பதிய மர்ந்த ேவந்தால் ேபாற்றி
ஏந் ெமா

மரக்கலமாய்ப் பவநீ
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மி ம்பிறவிச்

சாகரத்ைத கந்ேத ேயறித்,
ேதந் ளவ மாலவற்குந் ெதாித ேறாற்றாத் ேதங்கமலப்
ேபாதனநின் றி த்தாண்மீ ,
ேபாந்த ேய னலேமவ வ ேள கூ ம் ேபாெதந்தப்
ேபா ணரப் கல்வா ையயா,
பாந்தண்
மீதணிந்த சிவேன ேபைரப் பரம்பரேன
பசுபதிேய பவளக் குன்ேற
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குன்றெமறிந் தவனிலத் ங் கு சப் த்ேதள் குல ெமா
நிலத் ெமழிற் ேகாபா லன்றா,
னின் வதி த நிலத் ம் வ ணப் த்ேத ெண நிலத்
ஞ் ெசல்வ மறவிட்ேடகி,
மன்றினடம் ாிகின்ற ெப மா ள்ள மகிழ்ந்ெதந்தத்
தலத்தி ஞ் சீர்வாய்ந்த ெதன் ,
ெசன்றைட ந்தி ப்ேப ரைடந்திவ் ேவைழ ேசர்வாிய
வவன்க ைணத்தி ப்ெபற் ேறேன
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___________________
தி ப்ேப ர் பதிற் ப்பத்தந்தாதி

ற் ம்.

