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ேமைலச்சிதம்பரம் என்கிற
ேப ர் ம்மணிக்ேகாைவ
ஆசிாியர்: ேகாய த் ர் கந்தசாமி த யார்
Source:
"ேமைலச்சிதம்பரம் என்கிற ேப ர் ம்மணிக்ேகாைவ"
இஃ ேகாய த் ர் வித் வான் கந்தசாமி த யாரவர்களால்
இயற்றப்பட் ேகாய த் ர் கலாநிதி அச்சுக்கூடத்தில்
பதிப்பிக்கப்பட்ட
விஷு வ ஷம் கார்த்திைக மாதம்
1881 வ ஷம்
உ
சிவமயம்
தி ச்சிற்றம்பலம்
ேப ர்

ம்மணிக்ேகாைவ

காப்
ல ேகத் ம்ேப ர் ம்மணிக்ேகாைவக் ெகம
நா லவிவாக்கு வளநல்குமால் –
லகின்
மாலைடந்த பாம்
வ மாற் பட் யாைனமலர்க்
காலைடந் ைகெதா தக் கால்.
ல்
ஆசிாியப்பா
ந் ணர் ெபா ளிய ேசந்தண் ேசாைல
ேசாைலயி னகெமலாம் வா தாம் ெபாய்ைக
ெபாய்ைகயி னயெலலாம் ைதயல ாீட்டம்
ைதயலர் க ங் ைக மா மம் யம்
அம் யங் கண்டதி ெவம்பய ெமய்திப்
பயமிகுத் ைடயவக் கயனிைட ெயாளிப்ப
விைடயிைட வதித நைட ைட மீன்கணங்
கண்ணிைண ேநாக்கி ண்ணனி ெவ வி
விண்ணினிற் பாயவங் கண்ணிய ெபாழில்வயின்
வயின்ெறா ந் தண்ணிறான் யன்றிைட தாக்க ன்
இன்ேறன் மாாி நன் ெபய் மைழெயனப்
ெபய் யர் ைபங்கூ ைழ ற வளர்க்கும்
வளங்ெக பண்ைண விளங்கிய சிறப்பின்
ஓ ர் நிகாிலாப் ேப ர்க் கிைறவ
பதம்ெப ேமைலச் சிதம்பர ேதவ
வாஞ்சித் தைவத ங் காஞ்சிமா நதியாய்

1

3
பிறவாப் ேப ம் இறவாப் ேப ம்
பிறவா ெநறிப்ெபயர் ெபற்றவித் தலத்தி
ைறேவார் தமக்ேக த
ண்ைமக்குப்
பிறவாப் ளிெயா ம் இறவாப் பைனையச்
சான்றாய் நி விய ேதான்றால் ேகண்மதி
பிறந் ழிப் பிறவா திறந் ழி யிறவா
நிற் ழி நில்லா ற்பவக் கட ைட
மறங்கிளர்ந் தியக்கக் கறங்ெகனச் சுழ
ம்
யானா டறியாேமனாட் டவத்தால்
விழியிலா வறியன் கிழியீ ெபற்ெறன
நற்றல மிதில்வரப் ெபற்றன னாதலால்
வாேனார் தமக்கும் வழங்கிடற் காிய
ஞாேனாப ேதச ம் நான்ெபறற் குாித்ேத.

1

ெவண்பா
உாியபல வானவர்தம்
ம் ேவற்
ம்
அாியயனார் தம்
ம் அந்ேதா – ெபாிெதன
ஓ ைர யான்ேவண்ேடன் ஒன்னார் ரம்ெபா த்தான்
ேப ைர யானைடந்த பின்.

2

க த் ைற
பின்னப் ப ம்பல் சமயப் பிராந்தி ெபாிதைலப்ப
என்னப்பன் என்றாய் எனக்குயிர் என்கு ெவன் றைடேவ
பன்னப் ப ம்பல் ெபா ளாகும் ேப ர்ப் பசுபதிைய
ன்னப் ப ம்ெபா ெதல்லாம் ெபாய்யாகி
ந்த ேவ.

3

ஆசிாியப்பா
யாப் ெபா ைளப் ப யா லளப்பி ம்
மக்கைள மாதைர ஒக்கைல அளிப்பி ம்
தள்ளியங் கைவெயலாங் ெகாள்கில னாகி
யயிேர ெகாண்
மியமனார் வந் ழிப்
ைசைகப் க்க பாசிளங் கிளிெயன
நாச்ெசற் ைறய மீச்ெசறி ெவய்தக்
காெலா ைகைய ேமெல த் தியக்க ம்
அவசமாய்க் கிடக்கும் திவசம் வந்தி ேமல்
அஞ்ேசல்; என்பார் யாவ ெரஞ்சா
தளவிலாப் பற்பல வளெமலாம் ம த ன்
ேப ர் ேப ர் ேப ாி ெவனப்
ேபர்ெபற் றிலகிய ாி க் கிைறவ
விச்ைசயா
ெகாள் பச்ைச வல் தாய்
மீக்ெகாளப் படர்த மாக்ெகா ெகாம்ேப
ந யா வன்பின் மலர்த மலேர
பத்தியாம் லத்தில் வித்திய வித்ேத

4
நீேய அஞ்செலன் பாேயல் உய்ேவன்
ேவற்ேறார் ெதய்வங் கூற்ைற ைதத்தைம
நாட் னில் வழங்கக் ேகட்ட மிைலயால்
உலகுயிர்க் கி க்கண் பலெச ங் ெகா ய
காலைனக் காமைன யால காலத்ைத
வன்றிற லடக்கிய நின்றனிச் சரேண
சரெணன வைடந்ேத ைனய
அரணதா ெயைனயாண் டஞ்செலன் றிடற்ேக.

4

ெவண்பா
இடராம் ெப ங்கடைல ேயறிேனாம் ஏறித்
திடராகும் ேப ைரச் ேசர்ந்ேதாம் - அட ம்
ரசம் பல ழங்கு ன்றி ன்கண் ேமவி
அரசம் பலங்கண்ேடா மால்

5

க த் ைற
கண்டன்ன ெமன்ெமாழி ேவலன்ன வாள்விழி நீள்கத த்
தண்டன்ன ெபாற்குறங் காயிைழயாந் தழ ண்ணச் ெசல் ம்
வண்டன்ன ேபைதைய யக்ெகாள்வா யகல்வா னகத்ேத
பண்டன்ன மானவன் காணாத ேப ர்ப் பரம்பரேன.

6

ஆசிாியப்பா
பரம்பர வந் நிரந்தர மமர்த ன்
ஒள்ளிய தாகிய ெவள்ளியங் குன்றிைன
ெயாப்பத் திகழ்ந்ேத யப்ெபயர் தாங்கிய
ெவள்ளியங் கிாி ம் வள்ளி மணாளன்
கற் கினிய ம தக் கிாி ம்
அாியயர் கிாிெயா ெதாிைவதன் கிாிெயன
ஐங்கிாி ந
ட் டங்கு ேப ாிற்
கிட்ட ந் தவ ைடப் பட் மா னிவ ம்
மா னிக் கணந்ெதா ங் ேகா னிப் பனவ ம்
காலவ னாதிய சீல ந் ெதா திடப்
பங்குனி த்திரத் திங்களின் ஞான்
பரசிய ெப ைம யிரசித மன்றத் ள்
ேமனிவந் ேதாங்கிய ஞான பீ ைகயின்
மாண்டகு நடநவில் தாண்டவ ராய
ேதவ ேதவ வ ண் தல்வ
கால கால ஆலமார் களத்த
காம நாச ேசாமவன் யார்க்க
ேலாசன பாவ ேமாசன நீேய
ேயாரால் நீழ லீாி ேயாகியர்க்
கிேயாகிைன ணர்த் ம் ேயாகியா யமர்ந்
கரமலர் காட் ய பரமேயா கத்தில்

5
ற்றி ந் த ளிய வாற்ற ணர்ந் ம்
அந்த ேயாகுசி ைதந்திடல் குறியா
ன்றி
ன்னர்ச் ெசன்றி ம் அ யார்
பா
ம் ஆ
ம் பலெதாழில் ாிகுவர்
நா
னவர்ெசயல் நன் ெகால் யாேன
அகேநாக் கிலேன யாயி மாகச்
சகேநாக் குைடய சழக்கனா த னால்
அந்நிைல ாியா சந்நிதி யைடந் ழிப்
பா ேலன் ஆ ேலன் பரவிேல வைக
கூ ேலன் விம் க் ெகாண்டக மலேர
ண்ெணகிழ்ந்
கிக் கண்ணீர் ெசாாிேயன்
ைகம்மலர் கிழ்த் ெமய்வியர்ப் பைடேயன்
குற்றி ெயன்ன ற்றமர்ந் ைறகுவன்
குற்றமாகக் ெகாள்ளைல அ ைள
ற்ற வழங்குதன் ைறைமெயன் றனக்ேக.

7

ெவண்பா
என்றன் கனவகத்தில் ஏந்தைலயான் கண் ற்ேறன்
உன்றன் ேப ேர ைரெயன்ேறன் – அன்ற ேவ
தாெனன்றான் ெமய்ப்ெபா ைளச் சற் ணர்த்திப் ேபாதிெயன்ேறன்
காெனன்றான் ேபானான் கரந் .

8

க த் ைற
கரவறியாக் கல்விகல் லாதவன் கற்றநல் லவர்க்குத்
தரவறி யாதவன் தள் ண்டவன் சிவசந்நிதிக்கு
வரவறி யாதவ னானா ம் வந் வணங்கினனல்
குரவறியாச் ெசல்வர்வாழ் ேபைர ர ட்ேகா விைலேய.

9

ஆசிாியப்பா
இைலம ேசாைல ளவிைர நா
ெவண்பணி லத்திற் ெசம் க மந்திகள்
ைபந்ேதன் பிழிந் ெபான்னிறப் பலவின்
கனிெயதி ேரந்தக் காய்சினப் ேபைட
க வன் வர தாழ்த்தைம நிைனத் ச்
சிறி ள னியப் ெபாிதகம் வ ந்தித்
திணிந்த ேகாபந் தணிந்திடற் ெபா ட்டா
ஏறிய காத ரங்கிய ெநஞ்செமா
கா ன் மிைசேய தைலைவத் வணங்கு
நல்லன நவிற்றியவ் வல்லைத யகற்றி ம்
ஒப்பிலா வளஞ்ேசர் திப்பியப் ேப ர்
அரச வனத்தி ரசித மன்றத் த்
தட்டமிட் ட ளிய பட் ெயம் ெப ம
பத்த க் ெகய்ப்பினில் ைவத்தி ம் ைவப்ேப

6
யாெனான் ேவண் வ ளேத ய தான்
உண்பன வல்ல
ப்பன வல்ல
காண்பன வல்ல ண்பன வல்ல
ஊர்ந்திடற் குாிய ர்திக ளல்லச்
சார்ந்திடற் குாிய தாவர மல்ல
இம்ைம அம்ைம ம்ைம மலவால்
என்றி மிவற்றி ெனான் மற் றன்ெறன
நீதான் விைழந்த தியாேதா திெயனிற்
ேப ர் ெநஞ்சிற் பிாியா ைறத ம்
சீ ர யா ர யார்க் க யார்
மன்னிய மைனசீத் தகற்றிய
ன்ன ம் பாதத் களதா ல ேவ.

10

ெவண்பா
களாக ெவப்ெபா
ந் ேதாற் மலமா
திகளான மாேச ஞ் ேசரா –வகழார்
பிறவா ெநறிபைடத்த ேப ைர யண்ணிப்
பிறவா ெநறிபைடத்த ேபர்க்கு.

11

க த் ைற
பைடேய தாைனதற் சூழப்பல் ெசல்வம் பைடத் ெவற்றிக்
குைடேய மா
க் ேகாமக னாவதிற் ெகால்ைல ெவள்ைள
விைடேய நம்பிதன் ேப ாி ர் மலேமந் ழ ம்
நைடேய சூகர மாவ சாலநலந் த ேம.

12

ஆசிாியப்பா
நலம்ெப கு
னி நிலம்படர்ந் தன்
ைசயத் திழிந் ைவயேமற் படர்த
ெபான்னி ெயன் ம் ெபா வ நன்னதி
ெசன்னி நாட் ற் ேசர்வதன் ன்னர்ப்
பன்னாட் னி ந் ன்னாற் றிைனெயலாம்
ெவன் தன் கீழ்ப்ப த் தின் யர் ெகாங்கி ம்
வந்தன ெளனச்சிலர் ந்திவந் ைரெசயக்
ெகாங்கு நாட் ற்ேகார் பங்கமீ தாெமனக்
காஞ்சிசூழ் ம ங்குக் காஞ்சிநன் னதிதான்
விைட ைடப் பகவன் சைடயிைன நிகர்த்த
பச்சிம ெவண்குவ ச்சிநின் றிழிந்
ேபாதி வனத்தரன் பாதம் பணிந்
தி வ ள் ைகக்ெகா வ ெபா ெததிர்ந்த
ெபான்னிைய ேநாக்கி ெயன்னிவ
ற்றைன
ெயைனேபா லீசன் றைனப் சித்திைல
ெவள்ளியங் குன்றிைட ள்ளநீ ேயாவைல
அரசக் கானம் பாிசித் தாயைல

7
விய ல ேகார்க்குப் பயனளித் தாயிைல
என்
பாவிதன் ன்ெபாழித் தாயிைல
அகெம ேசாழன் கமளித் தாயிைல
கரத்திற் ெறாங்கிைன கரகத் தடங்கிைன
காக்ைக காறள்ளித் தாக்க வைலந்தைன
சத்தியந் தவறி யித்தலத் தைடந்தைன
ெகாண்ேடான் யரங் கண்ேடாட் ெட த்தைன
நீேயா ெகாங்ெக ந் ய்நிலத் தைடகுைவ
ெயன்னப் ெபா
ழிப் ெபான்னிநா ெணய்தி
ஆண்ைம வி த் க் ேகண்ைம ெகாண்ட ளவளாய்க்
ெகாங்கிற் கா தங்குேசா ணாட் ைடச்
ெசன் பல பயிைர ம் பிற்பட வளித் ந்
தி ம காஞ்சிையப் ெபா வ லாைமயினாற்
சித்
ெவ த்ெதாளித் ற்றனள் ணாிையப்
பர
காஞ்சிவரநதி யாயிைடப்
ெபான்னிைய ெநாய்தாய் ெவந்நிடக் காண்ட ன்
ைவயக மின் ெநாய்யெலன் ேறாதி ம்
அவ்விைட தணந் ெசவ்விதிற் ேபாந்
விாி கழ்ப் ேப ர் பிாியா தமர்ந்ெதனத்
திகழ்த காஞ்சி மகிழ்த கைரயிற்
ேபாதியங்கான் வளராதியம் பகவ
மரகதம் படர்வித்
மப் பிளம்ேப
அன்ப ெரன்
க்கு மின்ப வாாிதிேய
வழக்ெகான் ன்பாற் கிளக்குத ளத
ேதவ ம் கழ்த நாவ ர் நம்பிையத்
ெதாண்ட னிவெனனப் பண் நீ வழக்கிட
ெவ த்தப் ெபாிேயான் ம த்திட விடா
த்த ேவாைலகச் சாத்தைவ காட்
அ ைம பைடத் ெந
சிறந்தைன
ெதாண்டா ெயன்ைனக் ெகாண்ட ளிைலேயற்
ெறாண்டர்தந் ெதாண்டாய்க் ெகாண்ட ெளனேவ
யாேன யிரப்ப ேமேனா ெகாள்கிைல
ேகளார் ேபால வாளா வி ந்தைன
மிக்குயர் நீேயா பக்கவா தி மைல
என்வயின் நினக்ேகா வன்ம மாதிகளிைல
ெயன்ேன காரணம் அதனால்
என்ைன ம் அ ைமெகாள் ெளன்னநின் றிடேல.
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ெவண்பா
என்ேன
ைம யிஃெதல்ேலா ங் காண்மிகள்
தன்னதாம் ேப ர்ச் சைபந ேவ- அன்ேனா
வா மகிழ்ந் தா ெமெம ைதயைனப் பாம்ெபன்னவின்
மா மகிழ்ந் தாட் திேதாவந் .
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8

க த் ைற
வந்தித்தி தினம்வாழ்த் பஞ்சாக்கர மந்திரத்ைதச்
சிந்தித்தி தி ப்ேப ர் வணங்கிச் சிவைன ள்ேள
பந்தித்தி தவிராதின்ன ெசய்யினீ பாவிெநஞ்ேச
ெதாந்தித்தி பவப்ேபார் ெவல்லவாய்த்த ைணெயனக்ேக.
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ஆசிாியப்பா
ைணய பிாியா தைணத ம் பி தம்
ேமனிைத வந்திட யாைனயின் குழாங்கள்
குன்றிைட மதநீர் நின் ெசாாிவன
ஆங்கேத ேபால ேவாங்கு மாடத்
கிற்குலம் வயிற்ைறத் கிற்குலந் தடவத்
வா மைழைய ேயாவா ெபய்வன
இவ்வி நீத்த ம் அவ்வயி ெனான்றாய்க்
கங்ைகைய ய ைன கலந்த ேதய்ப்பத்
தங்கிப் பண்ைணயின் ற ண ேநாக்கி
யாற்றி வளர்த் ப் ேபாற்றிய வளஞ்ேசர்
ம தைவப் பிைடயமர் த தி ப் ேப ர்ப்
பட் த் தலத் ைற பட் ப் ெப ம!
உள்ளத் ள்ேள ற்ேற ம ேத!
கள்ளக் க த்திற் ைகக்குமின் சுைவேய!
ப் வ னத் ம் ஒப்ப
தேல!
யாவ ம் யா ம் யா மா னவேன!
காிபாி யாதிய ாிய ர் திகெளாாீஇக்
காி
ைவத்ேதால் ெதாிய
த்த உஞ்
ெசம்ெபாற் பணிதி ெகாளம்ெபாற் கலெனாாீஇ
என்ெபா சிர ங் ெகாம் மணிந்த உங்
கடல்த ம ைதக் கட ளர்க் கீந்ெதாாீஇக்
கடல்த ங் ெகா ய க விட மயின்ற உந்
ய்ைமத் தலெனாாீ யீமத் தமர்ந்த உம்
உண்கல ெனாாீத்தைல ெவண்கல ென த்த உம்
இன்ன பிற ம் நின்னிைட நிகழ்த ன்
தீயைவ யைனத் ந் யவாம் நினக்குத்
தீக்குணப் பாவிேயன் ெசய ம்
ஏற்குமால் தக ட ெனனவ த் தனேன.
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ெவண்பா
தனதாயகத் தைமத் ச் சாற் திேய ெநஞ்ேச
மனதாம் பைகயடங்கி வாய்க்கு – னேமேலார்
ெசப்பிலக்கா நத்தினைரச் ெசந்ெநறிக்க
ய்க்கவல்ல
பிப்பிலக் கானத்த தவன்ேபர்.
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9
க த் ைற
ேபைரப்பதி ெயன்ெறா காற் ெசா னமன் ேபர்க்கணக்கிற்
ேபைரப்பதியா தகற்றி
ம்மலம் ேபர்த்தவர்தம்
ேபைரப் பதிெயன வாக்கி ம் ேவண் ய ேப த ம்
ேபைரப்பதியிைன ெயாத்தி ேமெகால் பிறபதிேய.
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ஆசிாியப்பா
பதியா நீேய திெப
லகா
மல்ல லம்பண்ைண யிெலல்ைல யிலாத
சராசர ேபதம் விரா ம் பயிெரலாம்
ஆக்கி யளித்தழித் க்கிய ழவினில்
ஒல்ைலப் பழைமத் ெதால்ேல ழவனாய்
உற்றினி தமர்ந் நற்றலப் ேப ர்ப்
பண்ைணேநாக் கி வான் பள்ளனாம் வ ெவா
நண்ணிேய
ெதாழி னடாத்
ேநாக்கி ம்
அைமயாக் காதேலா ைமயாள் தன்ைன ம்
எள்ள லாத பள்ளியாய் வரநிறீஇ
வய ைட நட பயிலப் பயிற்றி ற்
ேப ர்ப் பண்ைணயின் சீர்ெசாலற் பாற்ேற
அத்தகு ேப ர் அமர்த வித்தக!
த்தமிழி லக்கண னெமாழி லவ!
என் யிர்த் தைலவி சின்னஞ் சிறியளாய்த்
ெத ளா விடத் ைனப் ெபா ளாக் ெகாண் லள்
ஐம் லச் சி வர் ெசம்ெபாறிச் சி மியர்
சிற்றினஞ் ேசர்ந் சிற்றிலாட் டயர்ந் ம்
அந்தக் கரணத் ெதாந்தமிட் டா ப்
படர்மனக் குரங்கின் நடனம் ேநாக்கி ஞ்
சகசா லத்ேத யகமகிழ் ெவய்தி
ரண்டர நடந்தனள் ெத ண்ட காைல
அன்னைவ ெயாழித் த் தன்னந்தனியளாய்
நீதரப் ெபற்ற காத லீர்ப்பத்
ன்ெனறி யாகிய பன்ெனறி கடந்
தன் யிர்த் ேதாழியாம் என்ைன ம் அயர்த் ப்
ேப ர் ேகட் ைனப் பின்ெதாடர்ந் ற்றனள்
நீவரத் தாழ்க்கில் ஆவி தாிக்கிலள்
ஆத ன் வந்தவட் ணர்ந்
காதல்ேச ரகத் க் கலத்த ன் கடேன.
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ெவண்பா
கடனாகும் நிற்ேக கைலேசாாின் ைகக்கும்
உடனா பசார ண்ேடா – மடைமேயம்
ேபாதிப் பதியா
ற் ணர்ந்த ங்கவர்வாழ்
ேபாதிப் பதியாய் கல்.
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10

க த் ைற
கலற்ற ேபர்க்குப் கலாகும் ேபைரப் ெபா ப்பன்பிேன
பகலற்ற ேபா சு ஞ்சுட ரம்
ப் பாய்ச்ச க்கும்
இகலற்ற காைல வ த்திளங் கா க்கும் எய்த்தைடந்தாள்
ெநகலற்ற ெநஞ்சு நிைனப்பிற் சு ஞ்சுரம் ேநாிைழேய
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ஆசிாியப்பா
ேநாிைழ காணச் சீரர சம்பலத்
ெதா நட நவிற்றிய தி நட ராய
எள் க் குள்ேள ெயண்ெண ெயாத் யிாி
ள் க் குள்ேள ெயாளித்தி ங் கள்வ
ெசால்ல ம் ெபா ைளச் ெசால்லா ணர்த்த
அன் ைக காட் ய அற் தம்ேபால
இன் ம் உலேகார்க் கியம்பா ணர்த்த
ெவா ைக
பிறந்திறந் ழ ம் பீைழக் குைடந்ேதார்
இம்ெமன விவ்விைட வம்மிெனன் றைழப்ப
க்ைக யைசத் நடத்த வைமத் ம்
ஒ ைக
அங்ஙனம் ேபாந்த வா யிர்த் திரள்கட்
ெகங்க
மச்ச மில்ைல ெயன் ம்
அஞ்சுத ெலாழிக்க ெநஞ்சகத் தைமத் ம்
ஒ ைக
ஐய ெநஞ்சகத் ைவயத்தீேர
இத்திற ற் ஞ் சத்திய ெமன்னற்
கழல்சான் றாக்கித் தழல்ெகாள வைமத்
ெமா ைக
இடர்தவிர்ந் தி ப்ப ெதங்ஙெனன் ெறண்ண ர்
படர்மி னிந்தப் பதநிழல் தாேன
ட் ன் பாற்ெறனக் காட்ட வைமத் ம்
இன்ன வண்ணம் நின்ன ட் குறிப்ைபக்
ைகக்குறிப் பதனான் ெமய்க்குறிப் ணர்த்திய
அக்குறிப் ணர கிற்றிேல னாயினன்
குறிப்பிற் குறிப் ணரா வாயின் உ ப்பி ள்
என்ன பயத்தேவா கண்ெணன ேமேலார்
ெசால்ல ளவாய்க்கண் இல்ேல னாத ற்
பல்சம யக்குழி யில்வி ந் ழல்ேவன்
குழியிைட
ம் விழியிலா மாக்கைளக்
ேகால்ெகா த் தைழப்பேத ேபால்வந் ெதனக்குத்
தி வ ட் ேகால்ெகா த் தீர்த் ன்
அ குற வரப்பணித் தாண்ட
திேய.
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11
ெவண்பா
அ ள்ேசர ேவண் திேரல் வம்மி னஞ்ஞானத்
தி ள்ேசர ேவண் தி ேரெலய்தி – ம வன்மின்
வானக்ேகான் றன்பழிைய மாற்றவல்ல ேப ராம்
ஞானக் ேகா த்தி நகர்க்கு.
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க த் ைற
தகரப் ெபா ேளா நாட் ப் ெபா
நைவய சீர்
மகரப் ெபா
ள வாாிப் ெபா
ம் வளம ந்த
சிகரப் ெபா
டன் யா ஞ் ெசறிந் சிவெனனேவ
யகரப் ெபா
டன் ேப ரமர்ந்த ததிசயேம
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ஆசிாியப்பா
அதிசய வளஞ்ேசர் பதிபல வற்றி ம்
தைலைம பைடத் யர் நிைலைம ைடத்தாய்
ஆ ரண்ணற் க ணடங் காட் ய
ேப ரமர்த பிைற
ப் ெப ம
மாயவன் ேவதவி யாதனாங் காைல
மாையயின் வ யால் வாரணா சியினிற்
ெபாய்ெமாழி பிதற்றிய ன்ைமதீர்த் தவற்குக்
ைகெயா நாைவ ெமாய்ெயன வழங்கிய
ெப ங்க ைணத்திறம் ெபட்பின் ேநாக்கி
அ ங்கதி நல்கும் அரச வனத்தில்
வாத ராயணெனன ம
தன் ெபயெராாீஇ
வரத ராயனாம் வண்ெபயர் நிறீஇத்
ேதசு ேமலாஞ் சிவவிர தங்கைள
மாச ம யார் வழிப மத்தினத்
ெதா நாண் ந்தி ஞற் தல் ேபால
வி நாண் ந்தி யி ந் பவசித்
தாவல் தீர ேவவல்ெசய் தமர்ந்தனன்
அன்னவ ன ய ர கைடப் பி த்ேத
இன்ன ஞ்சிவ விரதங்கள் வந்ெததிர்ப்ப
மாதங் கிழைம யாதித் திதி ன்
இவ்வி நாெளன ெவய்தி நாேள
திவ்விய நாெளனத் ேதர்ந் ெகாண் டா வர்
மாதவப் ெபயாிய மாயவன் ெசய்சிவ
பாதகம் நீக்கிய பண் கண் யா ம்
பலபல பிறவியிற் பாவம் ாிந்தைவ
சிலவல அைவெயலாந் தீர்த்திடற் ெபா ட்டாய்
வந்தினி ற்றனன் ேப ர்
எந்ைத ன் ன யிைண ேயன் ெகா ெளைனேய
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ெவண்பா

12
ெகாள் ம் பிறவியினிற் குப் ற் ழல்வைத ம்
விள் ம் ப யைட ம் ட் ைன ம் – உள் ணர
ஞானேநாக்கம் ெபறலா நா ம் ேப ர்ப்ேபாதிக்
கானேநாக்கப் ெபற்றக் கால்

26

க த் ைற
காெலான் ெவஞ்சமன் ேபாய்விழச் சாய்த்த கான் ைளயாய்
ேவெலான் ைகயைனப் ெபற்ற ேவத ெமனற்குாிய
ெலான் ெசாற்ற மாலயன் ேத
ம் ேநாக்காிதாய்ப்
பாெலான் மாதிைன ைவத்த ேபைரப்பழம் ெபா ேள.
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ஆசிாியப்பா
ெபா ள்ேதர் ேவதப் சுர ராகிய
ம ள்தீர் தில்ைல வனத்தம ரந்தணர்
வா யிரவ
ந் வணங்கிய
ேதவா வழகிய சிற்றம் பலவா
லகிற் சிலதல ள்ளைவக் ெகல்லாந்
திலக மாகத் திகழ்த ேப ர்
மற்ெறத் தலத்தின் மன்ெனனப் ப மா
ெவற்றத் திறெமனில் எவ்ெவத் தலத் ம்
பாதிாி கடம் பனிமலர்ச் சண்பகம்
மாதவி ன்ைன மந்தா ரம்மகிழ்
தில்ைல யிலந்ைத சீர்க்களா ம
வில்லம் நாவல் விரவிய வன்னியாம்
ஒவ்ெவா மரேன ாித்ெதனப் ப மல
திவ்ெவலா மர ம் இயங்கி யமர்ந் ழி
அரசு ெச த்த னரெசனப் ெபயாிய
வரசக் கானம் அவற்றி க் கிலேத
ேப ரரெசனப் ேபசுவ தல்ல
சிற் ரரெசனச்ெசப்ப ம் ப ேமா
காஞ்சிசூழ் ைவப்பாய்க் க த்திற் க தாி
தாஞ்சிவ ராஜ தானியா ைகயினால்
அத்தகு பட் அத்தாணி மிைசயமர்
வித்தக ெவன் ைற விளம்பவந் தைடந்ேதன்
க வழிப் பட் வண் வ வதன் ன்னர்
யா
ன்ப மானைவ ணர்கிேலன்
ஐந்தாண் டளைவயி னைடந்த ன்பம்
அந்ேதா சிறிேத அறிகுவன் அதன்பின்
மலசலத் திரளால் வ பல ேநாயாற்
கைலபயில் திறத்தால் பலவிைனப் பரப்பால்
வ ந்
பசியால் அ ந்தல் ெபா ந்தலால்
தீைமெசய் மனமா திகளால் வாக்கால்
காமக் குேராத ேமாகா திகளாற்

13
பஞ்ச தத்தாற் பல் யிர்த் திரளால்
எஞ்ச ல் கிரகா திகள்ெச மிடக்காற்
ப வம் வளரப் ப வரல் வளர்ந்ேத
இ தைலக் ெகாள்ளி ெய ம்ெபாத் ழன்ேறன்
தாயி மினிய தயாபர நின்பால்
ஆயைவ அைனத் ம் அகற் தற் ெபா ட்
வ ந்திய திறெனலாம் வழாெத த் தியம்ப
வ ந்திறம் இல்ேலன் அைற மா ெறங்ஙன்
ேபசற் கறியாப் பிள்ைளதன் யர ம்
ஆைசப் ெபா
ம் அ ைகயாற் காட்
ெமாழிந்திடா வாேற ேபால
ெமாழிந்திட வறிகிலன் ற் ெமன் ைறேய
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ெவண்பா
ைறேசர் திவாகரனார் ன்னி
க் குண்ேடா
ைற
ைற
ைரயாய் – நிைறமனேம
பச்ைசவல் சுற் ெமா பட் வரப் ெபற்றக்கால்
இச்ைசவல் சுற்றா தினி.

29

க த் ைற
சுற்றாய் மதில் ைடசூழ் ேபைரயான் வந் ேதான் தற்குச்
சற்றாயி மினித்தாழ்க்கில னீங்குச் சகுனம்பல
வற்றா மன்ன ணர்ந் தன ள்ள மகிழ்சிறப்பப்
ெபாற்றா குத் மலர்மாாி ெபய்த
ம்ெபாழிேல

(30)

ேப ர்

ம்மணிக்ேகாைவ

ற்றிற்

