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உ 

கட() �ைண - சிவமய� 

 

�மி 

சி'திவிநாயக சி�பரேம ெய-த. 

      சி'த'திேலா/கிய த�பரேம 

�'தி$வி'தா �த�பரேம ச�� 

      �.னட�பா0ஞான$ 2சரேம.        1 

 

அ2#தைலயா3$ க2சாேன வ4 

      ம2#தைல$க4 ள2சாேன 

ெகா2#�பைரயிள/ 2சரேம எ-த. 

      %ட'�ைணயி4 ஷ7�கேம.        2 

 

மா�ர$காேவாி தீ�'தமகிைமைய 

      ம7டல/காண (ைர�பத� 

தாயா�வாணி சர9வதி�.வ-� 

      த-தி!வா)ந�ல ெச-தமிேழ.       3 

 

ஆயிர'திய� <�ேகா=தீ�'த� 

      ஆதிகயிலாய ெக/ைக>ட. 

ஓதியகிேரதா >க-தனிேல இ-த 

      உலைக'தி4வல2 ெச0தி!மா�.        4 
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ெச.ற>க/கேளா� @.றிAேம இ-த 

      ேதச'�ஜீவ நதிகெள�லா� 

ஒ.றா0'திர7! �லாமதியி �-த 

      உலைக'தி4வல2 ெச0தி!மா�.        5 

 

ஆதிைகலாச ெக/காபவானித. 

      ஆைனேசைனபாி வார�ட. 

ஓ��லக'� ஜீவநதி>ட. 

      ஒ/கி$லா(- �லாமதியா�.        6 

 

ேதவமாதமி� அ�பசியாமிதி� 

ேதவெர�லா�வ-� @Eவரா� 

@வ4���ப'தி �$ேகா=ேதவ4� 

ேமா சமா/கா சி' �லா�F$கா�.        7 

 

மா�ரநாத� தி4வ4ளா� ெஜல 

      ம7டலக/ைக$ காேவாியிேல 

ேநயமாக�பதி ென டா�ெப4$ 

      நிைற-�வாரைத� பா4/க=.        8 

 

ெத0வைகலாய� வி =ர/கி ய�ம. 

      ேதவநதிெய�லா- தா.�Fகி 

�0யமா�ர$ காேவாியி4கைர 

      �ல/கிவாரைத� பா4/க=.       9 

 

ஈச�ைகலாய� வி =ர/கி ய�ம. 

      HேரFநதி>- தா.�Fகி 

ேநசமா0$காேவாி கைர>�Iர7=ட 

      ெந4/கிவாரைத� பா4/க=.       10 

 

க/ைகய�ைன சர9வதிந�மைத 

      கி4Jைணேகாதாவாி சி-�நதி 

�/கப'ைர �த� ெய/ெக//காேவாி 
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      �ல/கிவாரைத� பா4/க=.       11 

 

ஆதி$காேவாி மக'�வ'ைத இ/ 

      யாரா� ெசா�� �=வா� 

ேவதியராதி>- ெத�பமி ! இேதா 

      ேவத�ப=$கிறா� பா4/க=.       12 

 

த��ைப>ம சைத ச-தன�/ க�ம 

      தாைர$ெக)Kமல� ம2சKட. 

வி�பனேவதிய� ம-திரேமாதிட 

      ெவ)ளமிைற$றா� பா4/க=.        13 

 

காேவாிகைர த.னி� வ-�ேமL�வ$ 

      க�மவிேமாசன2 ெச0வத� 

@ேவFதைல�ைற பி��$க) ேபைர>� 

      �ைன-� ெசா�கிறா� பா4/க=.       14 

 

த7ணீ�$கைரதனி� ம"#க = ைகயி� 

      த��ைப>ம சைத ெய)Kமி ! 

I7ணியேவதிய� ம-திரேமாதிய 

      ெபா4ைமய4ைமைய� பா4/க=.        15 

 

காேவாிெக/ைகயி� தீராதபாவ/க) 

      காசி$�ேபானாA மி�ைலெய.� 

L(லகாK மரச4ம$கK� 

      ேபாயி�Fறா� பா4/க=.       16 

 

எ7ணிமதி$க �=யா� ெஜன� 

      ெய-ெத-த�ேரா ெதாியா� 

த7ணீ�'திவைல மிக'ெதாி$க �/கி 

      தைலைய �Fகிறா� பா4/க=.        17 

 

எ)K$கிட�7ேடா ெப7ணரேச �ைக 
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      ெய'தைன$ேகா=ேயா க7ணரேச 

வ)ளலாமா�ர நாத�மக'�வ�, 

      ைவயக���� மிக�ெபாிேத.        18 

 

ேதவேகா ைட�த� ப !$ேகா ைட யதி. 

      ெத.கைரம ட$ ள�I�த� 

ேதவைசலெந� ேவ�தி4"ெச-M� 

      ெத0வ9தல'�� பலெஜன��.        19 

 

சி/ைகசிேலாென ! M'�$=$கைர 

      ெத.ம�ைர�பர/ .ற�த� 

எ/�)ளெஜன� காேவாி$கைர 

      ெய.றாெல.ன மக'�வேமா.       20 

 

கைட�F$ெக.� கைட�பி=யா0வ-�� 

      கால-தவறி$ க7ணீ�ெசாாி-த 

�டவ3$காக �ட�F$7டா$கி 

      ேமா ச/ெகா!'த$ காேவாிய=.        21 

 

அ.னேமகாேவாி ெத.Iற�பாரேதா 

      அர7மைன'ேதா டெம. ேறவிள/� 

இ.ன�-த2சா�� ம.ன.!�ப'தா� 

      யிற/கி@E� ப='�ைறயா�.        22 

 

நிைல$ெகா7ணா� ப='�ைறயா� ெவ 

      நீள$காேவாி �த�கைரயா� 

தைல$காேவாிைய� பா4�ெப7ேண யி/ேக 

      த/கிெவெஜன� �/கிறா�.        23 

 

வ�லாளம.ன. ப='�ைறயா மி/ேக 

      வ�னல ச2ெஜன� �/வரா� 

எ)ளள(மன$ க)ளமி�லாம.ன� 

      ெய'தைன$ேகா=ேயா பா4/க=.        24 
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ேசர32ேசாழ3� பா7=ய3� அவ� 

      ெச.றபிறகா7ட ம.னவ4� 

MராMர�� அ2ச� ! வ-� 

      �ட�-��F� ப='�ைறயா�.       25 

 

தி4மைலநாயக� ெசா$க�/கம.ன. 

      ேத='�லாமதி ��ப�(� 

த4ம2ெசழி$க$ ெகா=மர�நா =ேய 

      தவ/க) ெச0த ப='�ைறயா�.        26 

 

எ'தைன ெஜ.ம' தவ�பயேனா நம$ 

      கி'தைன$கா சி கிைட'தத= 

அ'தன4ைள நிைன'�$காேவாியி� 

      ஆரஅமர' தைல�F.        27 

 

தைலைய�Fகி மயிரா�� ந�ல 

      ேத/கா>2Nட3� Lவா/ 

நிைலயா0$ேகாIர வாச�ேல ெஜன 

      ெந4$க�வா/கிநீ >) Oைழ-�.        28 

 

ந-திைய�-திேய க7!$ெகா)K உ)ேள 

      நா.மணிேமைடயி� வ-�தி�A 

வி-ைதெக7டாமணி நாக#ரேமள 

      ேவதகீத'தி� ெசவிேநா$.        29 

 

அ�Iற2ச.னிதி �.ேனநி�A ெத0வ 

      அ�"சக�பாத� வண/கி$ெகா)K 

க�Lர-ேத/கா0 மல��பழ-த சைண 

      ைகயி�ெகா!'�ெந0 தீபமி!.        30 

 

ைகைய�ெபாதி'�(. வா0ெபாதி'� மன 

      க7ைணய7ணல= ேம�பதி'� 

�0யமன'தினா ைலயன=மல� 
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      ேதா'திர2ெச0வேத பா'திரமா�.        31 

 

அ�பா�#-தர� ச�ப-த�மாணி$க� 

      ஆதிைசவமர பாசா.க) 

ெச�பியேதவார� பா#ர�ப7ெசா�� 

      ேதா'திர2ெச0றா� பா4/க=.        32 

 

அக'திய�ேதவார� ப7ணிைச>� �-தி 

      ஆதிதி4@ல� ம-திர�� 

ெஜக'�ள.பா�க) மா�ரநாதைன 

      ேசவி'�நி�கிறா� பா4/க=.        33 

 

��றிA�ப$த� �ைற�ப=ேய ேகாயி� 

      @லவ�உ�சவ� யாவைர>� 

#�றிேசவி'�� பசியா� வ-� 

      ேசாைலயி� -தி யிைள�பா�.        34 

 

பா$ெவ�றிைல' தான4-�பல 

      கார�பழவைக @ ைடக ! 

ேநா$2ெசன/க) �ைணபி='� ெப7ேண 

      நீ>மி4�பிட2 ெச.றம4.        35 

 

அக'திய�த-த தமிEவாEக ைசவ 

ஆாிய�நா�வ� பத�வாEக 

      ெஜக'தி�ெபாிேயா� சிறிேயாாியாவ4� 

      ெசழி'�வாEகேவ �மிய=.        36 

 

ப டண-த.னி� சிலமதிNனிய� 

      பா"சிேசா"சிெய.� பா!வதா� 

வி டசி� <ைல' தி4�பயாெனா4 

      ேவ=$ைகயாக' �ட/கினேத.        37 

 

�.ன2சிலநாளா0� பா!வைத� ப�றி 
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      ����ண�-தாென. ெற7ணாதீ� 

இ.ன2சிறிேய. சி�மண���னி 

      ெய.பா3ள4� பிைழெபா4�P�.        38 

 

�லாகாேவாி�மி ��றி���லாகாேவாி�மி ��றி���லாகாேவாி�மி ��றி���லாகாேவாி�மி ��றி��    

************************************* 

காேவாிய�ம� �மிகாேவாிய�ம� �மிகாேவாிய�ம� �மிகாேவாிய�ம� �மி....    

 

ெஜய�ப4வ- த.னி�வ-� அ�ம. 

      தாேன>�ப'தி யானவளா� 

ெந��மர'தி.கீE மகாவிJQபி�மா 

      நிைன$கஉட.வ-� னி.றவளா�.        39 

 

பி�மேதவ4ட. க.னிைகயா� அ�ம. 

      பி�மாதிேதாஷ/க) தீ�'தவளா� 

அ�ப'தாயிர/ேகா= தீ�'த'ேதாட�ம. 

      அட�-�வாரைத� பா4/க=.        40 

 

பழனித.னிேல வ-தி4-� அ�ம. 

      பழனிநதியி� 9நான2ெச0� 

பழனி�4கைர$ க7!ெதாிசி'�� 

      ப$தி>ட. வாரா) பா4/க=.        41 

 

ம�ைரத.னிேல வ-திற/கி அ�ம. 

      மல�தாமைரயி� 9நான2ெச0� 

மாயெசா$ேகசைர$ க7!ெதாிசி'� 

      மகிE-�வாரைத� பா4/க=.        42 

 

�பேகாண'திேல வ-திற/கி அ�ம. 

      ெகா=யபாப� நிவ�'திப7ணி 

�பகேஜ-திரைன$ க7!ெதாிசி'� 

      ெகா-தளி'�வாரா) பா4/க=.        43 
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மா�ர-த.னி� வ-திற/கி அ�ம. 

      மேக9வரைர� Lைசப7ணி 

மாய�/ேகசைர$ க7! ெதாிசி'� 

      மா சி>ட.வாரா) பா4/க=.        44 

 

ப2சன-த.னி� வ-திற/கி அ�ம. 

      பாவ/கெள�லா� நிவ�'திெச0� 

ப2சகேஜ-திரைன$ க7!ெதாிசி'� 

      பாைவயிேதாவாரா) பா4/க=.        45 

 

சித�பர-தனி� வ-திற/கி அ�ம. 

      சிவக/ைகயி� 9நான2ெச0� 

சபாநாதைர$ க7!ெதாிசி'� 

      ச ட�ட.வாரா) பா4/க=.        46 

 

கா2சிIர-த.னி� வ-திற/கி அ�ம. 

      க�பாநதியி� 9நான2ெச0� 

ஏகா�பரநாத ைர$க7!ெதாிசி'� 

      இ�ெபாFேதவாரா) பா4/க=.        47 
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