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தி த்தணிேகசன்
சிவமயம்

ைண.

க ைர
ல

சச்சிதாநந்த சுவாமிகளின் (வள்ளிமைலத் தி ப் கழ் சுவாமிகள்)

வி ப்பத்தின் ப 1957-ம் ஆண் ல் மஞ்ைஞப் (மயில்) பாட் ம் ம ைரவாசி
தி ப் கழ் அலர்ேமலம்ைமயார் வி ப்பத்தின்ப ேவல் பாட் ம் ேசவற் பாட் ம்
1933-ம் ஆண் ல் என

தந்ைதயார் தணிைகமணி, டாக்டர் வ.சு. ெசங்கல்வராயப்

பிள்ைள M.A.,D.Litt. அவர்களால் இயற்றப்பட்டைவ.
------------------உ
கணபதி ைண
தி த்தணிேகசன்

ைண

1. மஞ்ைஞப் பாட்
ஆ

மயிேல! நிர்த்தம் ஆ மயிேல! - தணிைக
ஆற க நாதன் வர ஆ மயிேல!
பா ம யார் பரவ ஆ மயிேல! - சம்
பந்தன்வர என்றன்

னம் ஆ மயிேல!

1

3
தணிைகமைலத்ேதவன்வர ஆ மயிேல! - தமிழ்
தத்திம் தித்திம் தத்திெமன ஆ மயிேல!
பணி ெமைனக் காத் வர ஆ மயிேல! - பரன்
பாலகுகன் ஏறிவர ஆ

மயிேல!

2

நீல மயிேல! மந்த்ர ப மயிேல! - நிதம்
நித்தன் அத்தன் ஏறிவ சித்ர மயிேல!
ேகால மயிேல! நீேய ஓல மயிேல! - அண்ட
கூட

ேதா னவி ேசட மயிேல!

3

ங்க மயிேல! நாகபந்த மயிேல! - சிைகச்
சூட் மயிேல கவைல ேயாட் மயிேல!
ெவங்கண் மயிேல! கந்தர் தங்கு மயிேல!-அன்பன்
ெவற்றி ெபற வந் த

ெகாற்ற மயிேல!

4

ேநச மயிேல! அரன் ைச உைமேய- திகழ்
நின்
வங் ெகாண் ெசய்தாள் ன்னம் மயிேல!
ஆைச மயிேல! எங்கள் அ ணகிாியாம்-அன்பர்
அன்றைழக்க வந்

நின்றாய் ஆதிமயிேல!

5

வாைக மயிேல! மணி நாக மயிேல! - மைல
மா த நாதனமர் ேசாதி மயிேல!
ேதாைக மயிேல! த ேமாக மயிேல! -சுகச்
சுத்த நிைல இன்னெதனச் ெசால்

மயிேல!

6

ேதவாதி ேதவ ெனன் றா மயிேல - தி ச்
ெசங்ெகாட் ேவலெனன் றா மயிேல!
சாவாப்ர சாதந்தந் தா மயிேல!-தனத்
தந்தான தானெவன் றா

மயிேல!

7

ேவலா விசாக என்றா மயிேல! - மைல
ேவந்தா குமார என்றா மயிேல!
பாலா விேநாத என்றா மயிேல!-மலர்ப்
பாதா குேகச என்றா

மயிேல!

தத்திெமன நிர்த்தமி பச்ைச மயிேல!-குக
சண் கைன என் ன் வரப்பண்
மயிேல!

8

4
சத்திமயில் வ ர மயில் சண்ட மயிேல! - தனித்
தங்க மயில்

ங்க மயில் எங்கள் மயிேல!

9

ெசம்ெபான் மயிேல! சித்ரைபம்ெபான் மயிேல!-தி ச்
ெசந்தின் மயிேல! பரங் குன்றின் மயிேல!
அம்ெபான் மயிேல! எங்கள் நம்பன் மயிேல! - பணி
அஞ்சு மயிேல1 நீேய தஞ்ச மயிேல!

10

வள்ளி மணவாள என்ேற ஆ மயிேல! - வான
மங்ைக பங்க ங்க என்ேற ஆ மயிேல!
ெகாள் நல மின்னெதனக் காட் மயிேல! - ேகாழிக்
ெகா க்கரத் த் ேதவன ள் கூட்
ஆ

தி ப்பதியாெனன் றா

மயிேல!

11

மயிேல!-ெமய்

யன்ப க்குக் கதியாெனன் றா மயிேல1
ேவ கதி யில்ைல ெயன்ேற ஆ மயிேல!-எங்கள்
ேவல ேவல ேவல என்ேற ஆ மயிேல.

12

அந்த மயிேல! ஆநந்த மயிேல! - சச்சி
தானந்தன் பாட நடம் ஆ மயிேல!
சந்த மயிேல! எங்கள் கந்தர் மயிேல! - பிர
சண்ட மயிேல! சிைகக் ெகாண்ைட மயிேல!

13

வாசுகி எ த் த வண்ண மயிேல! - ெதய்வ
வள்ளிமைல நாதன்வரப் பண்
மயிேல!
ஆசுகவி பா
ைன ஓதமயிேல! - வரம்
ஆதாித் த் தந்த

நீதி மயிேல!

14

ேகா நம கார னக் கா மயிேல! - ேகா க்
ேகா நம கார னக் கா மயிேல!
பா
ைனப் ேபாற் கின்ேறன் ஆ மயிேல! - ஆ ப்
பா ப் பா ப்ேபாற் கின்ேறன் ஆ

மயிேல!

15

எப்ேபா ம் ேபாற்றி ெசய்ேவன் எங்கள் மயிேல! - என்ைன
ஏமனிடங் காட்டாேத எங்கள் மயிேல!
ப்ேபா ம் ைஜ ெசய்ேவன் எங்கள் மயிேல! - தி
கன ள் கூட் ைவப்பாய் எங்கள் மயிேல!
**************
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5
ேவ
உ

மயி

ந்

ைண

ேவல் பாட்
தானன தானன
தானன தானன தானதனா
தானன தானன
தானன தானன தான தனா
கைலயி ேல உச்சி ேவைளயிேல க
ேவலயி ேல என்

மாைலயிேல

ெசப்பிடத் தீ நம் ெவவ்விைனேய.

1

சாத்திர ேமாதிெலன் தீர்த்தங்க ளா ெலன் தான ேமா?
ேதாத்திர ேமாதிநம் ேவலவர் ேவைலத் ெதாழார் விைனேய.

2

ேவேல எனத் தி யாேத மனத் யர் ேவதைனயி
னாேல தினத்தினம் ஏேனா அலமரல் ஞாலத் ளீர்?
ேவ

மயி

3

நிைனந்தவர் தந் யர் ேவர ேம

பாெலன் நிறக்கதி ேரான் னம் நின்ற பனிெயனேவ.

4

ரேவல் தாைரேவல் ெவற்றிேவல் ெகாற்றேவல் மின்னயில் ேவல்
தீரேவல் என்

தின ம் பணிந்திடத் தீங்க ேம.

எங்கள்ேவல் தங்கேவல்

5

ங்கேவல் ெசங்ைகேவல் என்றிடேவ

எங்குமி லாதேதார் இன்பநம் பாலதாம் இஃதறிமின்.

6

குன்ற ெமறிந்தேவல் என் ம் ெப ந் ைண கும்பி ேவாம்
இன் நம் ெவவ்விைனக் குன்ற ெமறிந்திட இன்
குன்றஞ்ெசய் மாையயில்

ைணயாம்.

ரைரக் காத்தேவல் ெகாட்கும்விைனக்

குன்றஞ்ெசய் மாையயில் நின்ெறைனக் காத்தி ம் கூாிைலேவல்.
சாகரத் ேதநின்

7

8

ரைர மீட்டேவல் சார்பிறவிச்

சாகரத் ேதநின் ம் என்ைன

மீட்

ந் தங்க ைவேவல்.

9

6
ெவற்றிேவல் கந்தேன என்
குற்ற

தைனப்பணி

ரவாகுக்

பற்ெறன மற்ெறனக் கும்ம ள் ஒண்சுடர்ேவல்.

10

ப திலா அன்பர்தம் நாவிற் ெபாறிப்பப் பலனளிக்கும்
எ

ேகா லாக அைமந்தி ம்எங்கள் இைறவன் ைகேவல்.

உண்ணா
கண்ணா

நிற்பவர்க் ெகன் ந்

11

ைணெசய் ஒ வ க்ேக

யிற்றடங் காண்பதற் குற்ற க வி ெசவ்ேவல்.

12

உக்கிர பாண் யற் காகக் கடைல உறிஞ்ச ைவேவல்
நிக்கிர கஞ்ெச ம் என்றன் பவெம

ம் நீள்கடைல.

13

வள்ளி விழிக்கு நிகெரன லாகும்ைவ ேவெலனேவ
உள்ளி உைரத்த உவைமப் ெபா ைள உணர்பவர் யார்?

14

ேதவர் சிைற ம் பிறவிச் சிைற ஞ் சிைதக்கும் ைவேவல்
வர் பணிதணி காசல ேம

தல்வர் ைகேவல்.

15

கீரைனக் காத்தேவல் சூரைனத் தீர்த்தேவல் கிட் வ
மாரைனத் தீத்தவர் ைமந்தர் தி க்ைகேவல் வ ர ைவேவல்.
ஞாயி ெறாளிவட வாக்னி ஒளி டன் நண்
பா

ெமாளி ம் ஒளிப்ப ஒளி ங்க்

ஏமன் வ ஞ்சம யத்
ேசமந் த வ

ேவெலன்

16

நிலா

பாகரன்ேவல்.

17

க்கண்ணர் இைணய ேபாற்
ணர்ந்தைதச் ெசப்பி ேவாம்.

18

வாட்டத்தி ேல மன ஏக்கத்தி ேல தனி மார்க்கத்திேல
நாட்டத்தி ேல அயில் நாடப் ெப ந் ைண நண்ணி ேம.
சந்தப் கழ்ெசால் அ ண கிாிக்குச் சதா

ைணேவல்

இந்தப் வியிெலன் ேறயறிந் ேதயைத ஏத்தி ேவாம்.
ஆனந்த மாகத் தி ப் கழ் பா
தானந்தர் ெநஞ்சிற் கு ெகாண்

ம் ஆ

19

20

சச்சி

க்குெமம் அண்ணல் ைகேவல்.

21

7
ேசாதிேவல் நீதிேவல் என்

தி த்தணிச் சுப்ரமண்ய

ஆதிேவல் தன்ைனநாம் ஆைசெயா ேட நிதம் அன் ெசய் ேவாம்.
சத்திேவல் சத்திேவல் சத்திேவல் என்

சதா உைரத்ேத

பத்திேயா ேடத்தப் பரகதி நிச்சயம் பா ளீேர.
ேவ

க் கபயஞ்ெசவ் ேவ

ேவ

க் கபயெமன் ேற தி ெசய்

ேவ

மயி

ஞ் ேசவ

ந்

22

23

க் கபயம் விளங்குமயில்
விைனய ப்பாம்.

24

ைண.

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

ேவற் பாட்
ஆைன க வற்கிைளய வள்ளல் கரச்ேசவல்!
அ யார்விைன ெபா ப த்தி அ ள் சுரக்குஞ் ேசவல்!
ேதைனெவன்ற தி ப் கழ் ெசால் அ ணகிாி ேபாற் ஞ்
ெசச்ைச
ச்சிெயாளிர் ெதய்வ
ச் ேசவல்!
மாைனெவன்ற மடேநாக்கி வள்ளிையப் ேபால் வ ய
மகிழ்ச்சி டன் கிாிராஜர் ைகப்பி த்த ேசவல்.
ஊைனவளர் அஞ்ஞானம் உைடயவர்கள் காணா
ஓண்பவளச் ெசஞ்ச லர் ைமந்தர் தி ச்ேசவல்.

1

ேசவெலன் ங் ேகாழிெயன் ந் தணிைக மைலத்ேதவர்
தி க்கரத் வாரணேம என்
ைனப் ெபாற்றி.
ஆவ டன் காைல நிதம் நீகூ ந் ேதா ம்
அப்ப
ைகய என ஆர்வ டன் எ ந்ேத.
ேதவாிடர் தீர்த்த குக ஷண் கனார் பாதஞ்
சிந்தைனெசய் ெநஞ்செமனக் ேகன ள மாட்டாய்?
கூவ இ ள் ஒழிகின்ற சூ
ுமத்ைதக் கண்ேடன்
கூறி ைனப் கழாமல் இனியி க்க மாட்ேடன்.
காேல ஆ தமாகப் பைடத்தி

ெசஞ்ேசவல்!

கர்மவிைனக் குன்றி த்ேத எனக்க ள ேவண் ம்;
நாேலயாம் ேவதங்கள் பாதங்கள் ேபாற் ம்
நம்பர் தி வ மறவா ெநஞ்ச ள ேவண் ம்.
தாேலேலா எனப் பா த் தாலாட் ம் அ வர்
தந்த ைல ண்ட
ம் ைமந்த எனக் கூறி.

2

8
மாேலயாந் ேதவ க்கு ேமலாய ேவேலான்
மலர க்ேக ஆட்ெசய் ந் ெதாண்ட ள ேவண் ம்.

3

காரணந்தன் காாியந்தன் சகல ேம தானாங்
கந்தபிரான் எந்ைதபிரான் தி க்கரத் ச் ேசவல்!
வாரணத் மங்ைகமண வாளர்தணி ேகசர்
வாராய் ேபதாெயனேவ எைனயாள்வா ேராெசால்!
ஆரணத்தின்
யி ைற கு நாதர் ெசந்தில்
அதிபரவர் அ ேயன் ன் வ நா
ண்ேடா?
ரணத்திற் ரணமாம் ெமய்ப்ெபா ைளக் காட் ப்
லப்படேவ எனக்க

ம் நா

ள ேதாெசால்!

4

ெகாக்க ேகா ேகா ெவன்ேற உண்ைமெய த் ேதா ங்
குக்குடேம! சிற்சுகேம! பிறவியி ள் நீங்கிச்
சிக்கறேவ ெமய்ஞ்ஞான சூாியனாஞ் ேசேயான்
ெதாிசனத்ைத யான்ெபறேவ வரெவா காற் கூவாய்!
தக்கதறி யா ன்றன் ேதக சி கண்ேட
தம வயிற் றடக்குகின்றார் மாந்தர்பல ரந்ேதா
பக்குவத்ைதக் கண்ேடா ள் நாதநிைல கண்ேட
பரவிெநஞ்சத் தடக்கி ைனப் ேபாின்பஞ் சார்வார்.
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ேகாழிெயன் பா
ைனக் கும்பிட்ேடன் கண்டாய்
குமேரசர் தணிேகசர் என் ன் வரக் கூவாய்!
வாழிெயன் வாழ்த்தி ைனப் ேபாற் கின்ேறன் கண்டாய்
வள்ளிமைலச் ெசல்வரவர் என் ன்வரக் கூவாய்!
காழியன் ைகச் ேசவெலன்ேற திக்கின்ேறன் கண்டாய்
கதிர்ேவலர் மயிேலறி என் ன்வரக் கூவாய்!
ஏழிைசயின் பயேன ெயன் ேறத் கின்ேறன் கண்டாய்
எங்க

யிர்த் தைலவரவர் என் ன்வரக் கூவாய்!

6

உ ெகாறித்த உன பிர தாபத்ைதக் கூறி
ஓயா வாயார உன் கைழப் பாேடன்!
ம க்கெணா யாைனக்கு வந் த மாேயான்
ம மகனார் ெசங்கரத்தில் தங்கிெயாளிர் ேசவல்!
த க்கவாி தாமிந்த விைனப்பவமாஞ் சுழியில்
த மாறித் தவிக்கின்ற என்ைன ங்கண் பார்த்ேத.
எ ்க னக் காிேதாெசால் எந்ைத
ேகசர்
எழிற்கரத்தில் விளங்குகின்ற இன்ப

ச் ேசவல்!
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அங்கெமலா
கநவ நவமான இைசயில்
அைமந்த ண கிாியார்ெசால் தி ப் கைழ நா
பங்கமகற் றட்யார்கள் இன்ப டன் ேகட்கப்
பா சச்சி தாநந்தன் மனக்ேகாயி லதன்கண்
ங்க டன் ெபா கின்ற ெசஞ்சூட் ச் ேசவல்!
சூல டன் தண்ேடந்தி நமன்வ ங்கா லத்ேத
இங்குளன்யான் அஞ்சாேத எனக்கூறி என் ன்
எங்கள் ைர சாமிதணி ேகசர்வரக் கூவாய்.
*************
ேவ

மயி

ம் ேசவ

ம்

ைண.

ம்
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