
    

    

    

சி�மண�� 	னிசாமி 	தயா� இய�றியசி�மண�� 	னிசாமி 	தயா� இய�றியசி�மண�� 	னிசாமி 	தயா� இய�றியசி�மண�� 	னிசாமி 	தயா� இய�றிய    

தி�வ�ணாமைல தீ��த���மிதி�வ�ணாமைல தீ��த���மிதி�வ�ணாமைல தீ��த���மிதி�வ�ணாமைல தீ��த���மி    

    

tiruvaNNamalai tIrtak kummitiruvaNNamalai tIrtak kummitiruvaNNamalai tIrtak kummitiruvaNNamalai tIrtak kummi    

by ciRumaNavUr municAmi mutaliyArby ciRumaNavUr municAmi mutaliyArby ciRumaNavUr municAmi mutaliyArby ciRumaNavUr municAmi mutaliyAr    

In tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utf----8 format8 format8 format8 format    

 

 

Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:    

Our Sincere thanks go to Tamil Virtual Academy for providing a scanned PDF of this 

work. 

This e-text has been prepared using Google OCR online tool and subsequent proof-

reading of the output file. 

Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, 

Switzerland. 

 

© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998----2021.2021.2021.2021.    

Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 

of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 

Details of Project Madurai are available at the website 

https://www.projectmadurai.org/ 

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact. 

  



2 

 

சி�மண�� 	னிசாமி 	தயா� இய�றியசி�மண�� 	னிசாமி 	தயா� இய�றியசி�மண�� 	னிசாமி 	தயா� இய�றியசி�மண�� 	னிசாமி 	தயா� இய�றிய    

தி�வ�ணாமைல தீ��த���மிதி�வ�ணாமைல தீ��த���மிதி�வ�ணாமைல தீ��த���மிதி�வ�ணாமைல தீ��த���மி    

 

Source:Source:Source:Source:    

தி�வ�ணாமைல தீ�த���மி 

இஃ� சி�மண� �னிசாமி �த�யாரவகளா� இய றிய"ப$% 

தம� ெச'ைன (ைள சிவகாமிவிலாச அ*+�,ட�தி  பதி�க"ப$ட� 

1905 

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

தி�வ�ணாமைல தீ��த���மிதி�வ�ணாமைல தீ��த���மிதி�வ�ணாமைல தீ��த���மிதி�வ�ணாமைல தீ��த���மி    

 

கட./ �ைண 

 

சீத�ஞான* ெச12+டரா3தி� 

        வ�ணாமைலவல மா'மிய�ேபா� 

தீ�தமகிைம ெவளி5ைர�க�திக 

        ழாைன�கவ' பத3�ைணேய.          1 

 

7+ரரா8 மன9களி��� சிவ 

        ெபா'மைல*சா�� :ன�மகிைம 

ேப+வ��க' றா/ேபா றி - ெப� 

        மானி�பாத3 தின3ெதா1ேவ'.          2 

 

அ�ணாமைலவள தீ�தமகிைமயி9 

        காதிேயாட3த ெம%��ைர�க 

.�ணா�ைலயாெம' தாயார�/ப8 

        .�ப�ம றவ �3�ைணேய.          3 

 

7ேலாகவாைச� �ற3த�ரவனா� 

        ேபாதமகாாிஷி ெகௗதம�2 

சாேலாகேவத மைலககளச'னதி 

        சா3தா'ேவ/வி நட�தெவ'ேற.          4 
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அ�கினி�$8ேய ெகௗதம�ம9ேக 

        ஆரணமாாி ெசாாிைகயிேல 

த�கவழ�ள ேவதிய>3தண� 

        த'னி�பிற3தா' வினா8யிேல.          5 

 

பிற3தேவதி யைன"பா�� - ாிஷி 

        ெப�மான�ணாமைல ?*+ரைன 

�ற3தஞான விழிேனா�கிதின� 

        ேதா�திர2ெச@ெயன� ெதா�டளி�தா'.          6 

 

பி'>3த�"ைபக/ ேயெழ%���கி/ளி 

        ேபா$டனர�கினி ��டமதி� 

உ'னிதெச3தி� ேபாேல1ெப�க 

        Bதி�தாேராம அழ�நிற�ேபா�.          7 

 

க�ட3தமாாிஷி ேய�ைர"பாாி3த 

        க'னிைகமாகைள� தா'பா�� 

அ�டபதி�கி நடன�:ாி3திட 

        ஆ�கிைன?3தா மகாாிஷி5�.          8 

 

இ"ப8யாதியி� ெஜனக���ேவத' 

        ெச"பியவா�ேபா �"ப8ேயா 

ஒ":":ராண �ைற"ப8�ேகயி'ன� 

        ஓ�ேவனி9கன� ேக/மனேம.          9 

 

இ3திர தீ�த� 

 

ச3திர'ேம. �8�கட./மைல 

        சா3தகிழ�� �க3தனிேல 

இ3திரதீ�த மி����ெப�ைமயி9 

        ேகெத'�ைர"ேப னத'மகிைம.          10 

 

இ3திரனாேல சைம�த�வாமிர� 

        ேட1லேகா� மதி�தின�� 
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வ3த�ேலாGHகி" பவ3�ைல�தாாினி 

        வா�9க�5க மானிடேர.          11 

 

,%3ைத"7ரண 7ச�திேலயதி� 

        �ளி�ெதா�ைக*சல ��டவத � 

நீ%ெமா�ேகா8 பிர�ம�தி59,ட 

        நீ9�9க�5க மானிடேர.          12 

 

அ�கினி தீ�த� 

 

மாமைறேபா � ம�ணகிாிெய>� 

        மாைலெத'கிழ� காமதிேல 

ேநம2ேசர�கினி தீ�த��ட��ட 

        ேனைமெய'ெசா�Iேவ' மானிடேர.          13 

 

ப9�னிமாத� ெபௗணமிகால�தி� 

        பா�ளஜீவக ளாெரனி>� 

அ9கன�ெச'� �1கி'ம���வ� 

        ஆரா�விள9�ேமா மானிடேர.          14 

 

மி�கதவ�னி ெய1வக/ப�தினி 

        மாகைள�க�ெடா� நாைளயிேல 

அ�கினிேதவ' வி��பவவ'ெப�J 

        ரான+வாைக ெதாி3தனளா�.          15 

 

த'>�மாறிய� க'னியேபாலேவ 

        த�க+�ண வ8ெவ%�� 

வ'னி":�ட ென>9கணவ'றைன 

        வ2சி59,8� கல3தனேன.          16 

 

ம'>யிேபால வ8ெவ%��க : 

        மா றியபாவ மைத��ைல�க 

வ'னிதடாக�தி� GH�ம�காைலயி� 
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        வானவநா% கிைட�தனவா�.          17 

 

எம தீ�த� 

 

எ�8ைசேயா�� வண9�ம�ணாமைல 

        ெத'றிைசப�க ெமா�:னலா� 

ச�டனாதீரெமா' ��டதி�GHகிட� 

        க�டபல'ேகB� மானிடேர.          18 

 

கா�திைகேதா�� பதினாரா�8I� 

        காரணமாக �1கினவ 

சீெப�திேரகேம ெபா'னிறமாெமன 

        சி�தகளி'ன� GH�வரா�.          19 

 

�'ெனா�கால�தி� பிரமாவினா5த� 

        ப$%ெயம>ட� �'றினதா� 

யி'னதிGHகிேய தீ���ெகா�டாென'� 

        ஏ1லக�ேதா�� GH�வரா�.          20 

 

நி�தி தீ�த� 

 

நி�திGைல ந%வைணயி� ந�ல 

        நி�திதீ�தெமா' ��டதிேல 

க�தி�ழிகிேனா ெகா�டம���வ� 

        க$%ைரயாக விள9கி%ேம.          21 

 

ெஜ'மா3திர"பைக தா'வில�9ெகா%� 

        ேசடைன"ேபா'ற விட3�ைல5� 

க'மெம�லா9கட� தா'கட���பல 

        காரண�ெசா�� �8யா�.          22 

 

வ�ண தீ�த� 
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ேமIலக�தவ ேபா �ம�ைணயி' 

        ேம ெக>3தி�கி� வளமி�3த 

பாலவ�ணனா தீ�த��டதி' 

        பா'ைமெய'ெசா�Iேவ' மானிடேர.          23 

 

ந�லம>ெநாி த'>டேனயதி� 

        நாB�1கின ேபகB�� 

வ�லகிரக9க ெளா'ப�ேமவ�� 

        தாெதனேவமைற தாமைர5�.          24 

 

இ'ன�நவ�கிரக ெமா'ப�.� - தன� 

        ேக ற�யர மகலெவ'� 

ப'னிதின3தின� GH�ெத'ேற - பழ 

        மாமைறெசா��%� மானிடேர.          25 

 

வா@. தீ�த� 

 

அ9ேகய%��ள வா@.தீ�தமதி 

        ல':ட'GHகி%� ேபகB�� 

ச9கட�யா.3 �ைல3�அளவ ற 

        சவச.�கிய ெம@�வரா�.          26 

 

�ேபர தீ�த� 

 

ட�திபர.ம� ணாமைலவட�� 

        ப�க��ேபரனா தீ�தமதி� 

க�தி�1கி%� ேபாிட�ெச3தி� 

        க'னி��8யா யி�3தி%வா/.          27 

 

ெச�வ*ெச��� ெசழி�தி%மா3 - தின� 

        ெச@53ெதாழிI� ப��தி%மா� 

வ�ல�ைண5� அ%�தி%மா�கைட 

        வாேனா%,ட ப��தி%மா�.          28 
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அ+வனிேதவ தீ�த� 

 

வடகிழ�ெக'>மீ சானிய�தி�கிேல 

        வள�ெப�மMவினி தீ�தமதி� 

அ%��நி�த�� �ழிகி%�ேபகளி 

        னான3தெம'ெசா�ேவ' மானிடேர.          29 

 

நீ*சசாதிேயா ராயி>ம'னதி 

        நி�த��+�தமா@ GHகிவாி� 

?*+ர'ற'கழ� 7Nவ�ம'றி 

        யி'னகம'னவ னா@பிற"பா'.          30 

 

அகMதிய தீ�த� 

 

இக�தி�தமி1� ெகா���வா�பதி 

        ென�ெபயத9க$� �'னவரா� 

அக�தியமா�னி தீ�தமகிைமயி9 

        கைறய�ேகB� :வியினேர.          31 

 

க'னிெய>�:ர$ டாசிமாத3தனி� 

        காைலயிேலதின� ேவைலயதா@ 

ந'னதிெச'� �1கிலவதமிH 

        நாவலராவகா� மானிடேர.          32 

 

வசி$ட தீ�த� 

 

ெசா�I9�ேபரனா தீ�தம�கினி� 

        (1�வதிOட மகா�னியா� 

வ�லவதீ�தெமா' ��டதி>�ைம 

        வள"பம�ேகB� மானிடேர.          33 

 

கா�தி�3த பிசி மாத�1ைம5� 
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        க9�I�காைல �ழிகிவாி' 

சாMதிர�யாைவ5� பி$ைசெகா%��� 

        சம��ப���ேம மானிடேர.          34 

 

பாவ�1�9 கட�கட"பத'றி 

        பாவலநாவல யாவ���� 

காவலனா��சம�� கிைட��ம� 

        க9ைகயி'மா'மிய� ேபா�மனேன.          35 

 

+"பிரமணிய தீ�த� 

 

ெச9ைகவ8ேவல +"ரம�யர�/ 

        ெச�ைம":ன�சிவ தீ�தமதி� 

த9கி�1� மவெப�ைம*ெசா�I3 

        த'ைமயெத'வச ம�லக�J.          36 

 

வினாயக தீ�த� 

 

தானவராதிய ேபா ��வினாயக 

        த பரG�தி :ன�மகிைம 

வானவ�2ெசா��� காணாெதன*ெசா�ல 

        வ பனா'ெசா��8 ெலா"பி%ேமா.          37 

 

வயிரவ தீ�த� 

 

ைசவமைற�ெகா� காவலரா�சிவ 

        ச9கரனாதி�" பாலகரா� 

ைவரவG�தியி' தீ�தமகிைமைய 

        ைவயக�ேதாெசா�வ த�லக�J.          38 

 

ச3திர(ாிய ேதவ தீ�த� 

 

ச3திர(ாிய ரOடவ+�கB2 
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        ச�தக'னி�த� ம றவ�� 

சி3ைதகளி�� �1கிய தீ�த9க/ 

        ெச"பவேனக�� ட":ற��.          39 

 

தி� நதி 

 

ஒ"பிட�,டா வ�ைணசிவகிாி 

        ேயா9��வட�� திைசதனிேல 

ெச"பவட9கா தி�நதிெய'ெறா� 

        ெச�வநதிக�J மானிடேர.          40 

 

:�ணிய நதி 

 

அ�ணல�ணாமைல ேம �திைசதனி� 

        அ�டகளி'ன�� GHகிவ�� 

:�ணியமாநதி த'ெப�ைமவி/ள" 

        :�தகமா�� கதிசயமா�.          41 

 

ேசயா நதி 

 

வி�டநதி�� வடதிைசத'னிேல 

        வி�%வய'றின� GHகிவ�� 

ப�%ேசயார�/ பா'ைமவிள9கிட 

        பாரதியாB� மய9�வளா�.          42 

 

வானா$%�கிட ெச@தவ+ரைர 

        வாாி+வாிட ேவ�வி%�த 

ேசனாபதிசிவ +"பிரம�ணிய 

        ெச@ய,ேவ�வி$ டைழ�த�வா�.          43 

 

பால+"ரம�ய ேவ�+வாியி3த 

        பா���தவிய மாநதிைய 

சீல�ட'ேச யாெரன"ேபா றிேய 
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        சி�தக/+�தி� தவமி�"பா.          44 

 

சிவெக9ைக 

 

ஈசனாச'னதி த'னி சிவெக9ைக 

        ெய'ெறா�ெத@வ� தி���ளமா� 

மாசிமாத3தனி� GH�ம8யவ 

        மாதவராக" பிற"பனரா�.          45 

 

சி3ைதயில'னதி ெய�ணி8>2Mதான� 

        ெச@தந :�ணிய9 கி$%ெம'� 

அ3தணவி2சய மாமைற5மி3த 

        அ�ணெம�லா2ெசா�I� மானிடேர.          46 

 

ச�கைர தீ�த� 

 

ப8ேயார8யா யள3தமகாவிON 

        ப��பிற"பி' வராகமதி� 

�8வண9கியி3த ச�கைரெபா@ைகயி� 

        GHகிெவ�வர� ெப றனரா�.          47 

 

பிரம தீ�த� 

 

ச�கைர"ெபா@ைகயி' ெத'கிழ�க�ேக 

        சா3தவடபா ெலா�திைசயி� 

மி�கபிரமனா ��%"�ணதீ�த 

        ேம'ைமெய'ெசா�Iேவ' மானிடேர.          48 

 

இ'னமேனகமா3 தீ�தவிேசட9க 

        ெள�ணியளவிட ந�மளேவா 

ெசா'ன*சிவகிாி க�டவ�மினி 

        ெதா�ைல"பிறவி ெய%"ப��ேடா.          49 
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ப*ைசநிற�தா ள8ேபா றி - ெயா� 

        பாகம�ேணச' றா/ேபா றி 

இ*ெசகம'ன' வ�லாளந�9�ண 

        விய ைப*ெசா�Iேவ' மானிடேர.          50 
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