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-------From "Classified Catalogue of Tamil Printed Books by John Murdoch, 1865
p.191: Manmatan Oppari. Lamentation for Manmata, the Hindu Cupid, destroyed
by fire from the frontal eye of Siva.
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அA இத*ேபால
அம0த தி6வாB
ஆன8ைல பெலாளிB
ஆAேல ேபாேல அம0த தி6வயி
அபாயி அைம0த தி6ேமனி
அ%ட:ைம கல0த
அ6ககைள ெசாLமDயா
அ5கேன ெயன5 கணவா.

க<சமல ர<சிதைன
கனத சிர ெகாDத
காலக3ட Q@பா

பிரம

கபால ைகயிதனிேல
க$க வ0த2ட
க5காதரனா6 கபாலேத ெய$,
கா(தேன நிைகயிேல மகாவிஷ.4
க6ேமக நீலவாண
காாியமா ெநறி
கமல0தைன கீாி
கபாலமைத ெராபிவி.$
கட27தைன ெர.சி,
கமலாய ெம3$
க6ைண தி6நாமமி.$
கபட87ள மகாவி@.$4 நாபி
கபாலதி )றி6 
கனி மகாெல.மி த
க6விL திெத0த
க.8, அ5கசேன
க ைச கனிB மாத( தேம
க<ச மல( வாளிெதா.$
கனி தைன மயகி
க$ேமாகம0 தாெனப
கனி உேம சி0ைதவயி,
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காத ெகா3ேட
= கல0, நிதிைர ெசDத, ேபால
க.டழகா ஒ0த 8க
கதிேராைன க3ட
கமலேபால தா வா
கல5கி தி6ேமனி ெயலா
கைல மாறி நிபாென
காமேன ெயன5 கணவா.

ெப3க7 சிேராமணிேய
ெப3க7

ல 0ேத

ெப3க7 சிகாமணிேய
ெய5க?

நாயகேம

ெப3க7 வலக3ேண நீ
ெப3 (5) கிளிேய அன
ேபைட நவமணிேய
ேபைத க0தயிேல
வள( ெபைறேய
ெச5கமல ெப3ேண
நவெரதின ேபைழேய
சீனி பிலரக கனிேய
ேபாீ ச மரகனிேய
ெப3மாைன Qபாியா7
ெபெத$த ந யிேல
ேபரான க0த:
ெபறேப யினனகிைச0த
ெப3ணன5ேக ெசாLேறன5ேக7
ேபரான ஆேராகிய%ரதி
நவெரதின ெபாிய சிமாசனதி (சிமாசன)
ெப6ைமBட தானி6க
ேபD%க?ம0 ெதDவசைப
ேபரான இ0திர6
பிணிய4கா ேதவ(க?
பிரமா2ம 0தா =யிலமான ;தரவி.$
பிாிய8ட அைழதா(
ெப3ேண நா:னிடதி
ேபாக 2ைட வா5கவ0ேத
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ெப3ணண5ேக ெயைரதா(
ெப6மா மகனா6.

மகாவி@.$4 Q3ெட$த
மைறேயா பைடத
%வி வயபிெகா3ட வாசக(
ம34  வி34  .
மதைனெய ேப( பைட,
வாண மணிக6ேப
வாிவிலா தா வைள,
வ3டதினா ணாணி ெதா.$
மலாபா4 ெதா.டதினா
மகாேதவ(க7 ெயைன
வDயகேதா( த5க7
மாதாக7 சி0ைத
மதிமய5கி ேமாக
மயலதைன ெயபி
ம5ைகBட =
மகிைமB7ள ஒதவி0, வ0, கல0,
மக7 தைன பயி3$
மனமகி7 சியாக வா7க
பயிேறதி ைவய,
மாயா%ாி நகாி
மரகத ஊ<சA ேம
மாணிக ெமைதயி.$
மலAைக 8ைல மல( விாி, தா பரபி
மலா ெமைத மீதி60, வ3ைமயதிகார
மாரண ெசLதி ைவய,
மனமகி7 சியாக
வா*0,3$ யி6ைகயிேல
வானவ( ேலாகமதி
வா0 ேதவ(க7
வானவராேச0திரனா ெயைன
வரவைழதாெர3$
வ(ண மணி ;த( மன( மினி ஓவ0,
வா6மDயா ெய3$ ெசாA
வ60தி அைழத2ட
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மா,

ெசாAவாேறென3$

ஒனிடதி வ0ேத 2டவா5கி
வானேலாக ேபாவத
ம5ைகரதி ேதவிய6.

20

யி0தபயாக
ேயேலாக மதிA6கிற
சீவெச0,கி ச0,பயள0,
யிப8ட பாகடA
ேய0திைழயா7 ெல.மி
யி6தயதி ைவDதைண,
யிப8ட ப7ளிெகா7?
ேயேவஷ, க3மணிB
யி ேவள தா:ைர 
யிைத ெகா.$ (ேக.$) Q@பாித
மி6தயதி வ0,தித
யிப (யிப) ரதியா7 தன
இ69சி கா சி
யி6ெசவியி நான,
யி6தி ைவயத பாவிைனேபால
யிப மற0,
யி6தய5க7 தா கல5கி
யினி 6ைன தபி
யிற ரதி I( ைச ேபாயி
ெய0திாி0, ேய, ெசாவா7
யிமின ேசாதியாD ெய5 
நிைற0த Q@பரேன
ெய தகபா
யிதைன நாைள இலாத
யிவவா(ைத ெயன5கணவ
மமத: இைறகி உைரததினா
ெயன காரணேமா
ெயன  ெதாியவிைல
ெய மதராசனிட
யி தி68கைத
ேயாி.$தா பா(தா
Q@பரனா( த மக?.
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நமணி ெபாமணி
நாகெரதின சீகெரதின
நமணி ேகாேமதக
நல 8,பவள நப ைச
நீலெரதின யிப
நவெரதின ேமனிB7ள
நகாி %திர:
ந<3ட மகாA5கா்
நாத:ட வயிதி
நறாக வ0,தித
நாயகிேய உ0தனிட
நலமாD மனமகிள0,
நமன ,தா ப$தி
நாவிடாD ெகா$தா
நலமாக இ0திரசைப
நாேபாயி வ6வென3$
நய87ள மமதேவ7
நயமாD உைரத2ட
நாராச ம5கா சி
ந$ ெசவியி வி.ட, ேபால
ரதியா7 அைதேக.$
ந$5கி மமத 2ள,
ந5ைகயணி ேவணிய(
நாதேன ஒ ேசாதிைனேயா
நானறிேய ெய அவ7
ந ரைணய, ரதியா? ம3ணி வி?0,
நாராயிண மக:
நாயகிேய தாென$,
ந மா(பிதா நைணய,
நறாயி6 ெசவியி
ந 

ைவD;த

நாயகி ேசாப0 ெதளி0,
நகி3 ெட0,
நாயகனா( 8கைத ரதியா?ம0தா பா(,
நலதயயா ெயன5 கணவா
நா:ைரக ேக? ெமறா7
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ந5ைக ரதிேதவிய6.

அைலகட 8ரேசா
அபர ெயனபைடேயா
வைல க6% விL
அD0, மல(பாண ைவயத
ஆைசBட எ$,
ஆதிIல ேதவைரB
அ@.ட தி  பாலைரB
அவனிB7ேளா(கைளB
ஆ.ய பபர ேபா
ஆ. ைவD, நானி60,
ஆ3ைம ெசL,கிற
ஆளழக( சிதசேன நீ(
ஆ7ைம அசவாியதா
அ3டமதி ேபாறெமறா7
அ ெசண வி.$0த
ஆேராகியா %ரதி
அர ெச5ேகா ெசLதி
அ2னி தனிA60,
அதிேமாக ம5ைகய( த
நவ(பைத ெயாத
அழ 7ளா் மைனயி
அழ

Pைல ெசLதி

அேனக விதமாக
அ5கேச ஒ மன,
அேனக ச0ேதாஷ,ட ேதவராயாச ஒ0த:
அ4கா ெதா6 நா? (னா)
ஆன0த மமதேன நீ(
அ3டமதில ேபாக
அடவல ஆைகயினா
அனரதி ஒ மனவி
அயா7 உைரத ெசாைல
அைதத$, வி3$லகி
அ5கசேன ேபானிெயறா
உனகவடம <ெசD, ைவDபா(
ஆ3டவேன, மி0த ெமாழி
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அறிவாD, நீ ேபான2ட உனா7ைமB
அJவிடதி அ42 நடவா,
அ5கசேன ெயைரதா7
அனரதி ேதவிய6.

ரதி தக

மாம ேகாபால ெபத
மதிகாத ப ைச கேல
மா(த? நீலகேல
மா(பிA$ வயிர கேல
மய5காேத த நின2
மனவேன ேக?ெம3$
ம5ைக BைரகLறா7
மைக ேபாD தாமைரயி
நாLேவத 8த மாம:
மகாசிவ ெய தகப
மனதிLபேதச< ெசDதாரா அைத
மனதிேல எ3ணி பாராம
மதியாமல ேபவ,
மணவாளா ஞாயமல
ம5ைக ெசாைல த.டாேத
ம9 கவடமாய
மதராசேன உைமB0தா
மகாேதவ(க7 அைழதாெர3$
ம,87ள ாிஷிமா(க7
மா சாியமாD அைழதா
மய5கி அைர 7ளாக
மாளிைகேய வி.ேடகி
ம5ைகயெரா யி5ேகவி.$
மற0, மன கல5கி
ம5கலமாD ேபாறெமறா
மைன 8த பதாேவ
ம5ைக த$ப,3ேடா ெயைன
மறக மன வ6ேமா
மாமா மDயழேக
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மயி$ம5 க3ணழேக
மலாகாவி பலழேக
மாணிக 8தழேக
ம ச, க3ணழேக
ம5ைகய(  ெபா.டழேக
மல(காவி பலழேக
மகாசிதிர Sபழேக
மயிலாள பிைறயழேக
மனதில கவன சேத
மனதிைலBம0ேதாணைலேயா
மன,

சாLடேன மணிேய திரவிேய

மற% ெர3$ நானறிேய
மகாசிவ ெய தகப
ப9ெசD தீவைனகி
மனெவ க ஞாயமிைல
மமதேன ெய3$ ெசாA
மா,7ள த5கேம
மணிெரதின 8,ளிேவெய
மாயமக மமத6
வாறைத த$,ைரதா7
ம5ைக ரதி ேதவிய6.

8%ரைத தாெனாிதா(
Iக தைலயதா(
87றி மல( Tாியைன
8பலைல Iளி ெசயிதா(
I கயிலகி
ேமாடணமாயி தாெனாதா(
8க3ண வாசகேதா
8 தைலைய கி7ளிவி.டா(
8பாததா நமைன
I(ைசபடேவ Bைததா(
8னா கனகசைபேமா நடனமி.டா(
I(திெய: ெய தகப
8கணணழ 7ளவேர நீ(
ேமாடணமாD ேபவ,
8ைறயல கா3 ெயன<சாமி
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I(க87ள ெயன5 கணவா.

25

வாமன வதார எ$,
மா2Aேய பாதாளதி
மாறா சிைறயி ைவD,,
வளமாணா ைம0த: தானலேவா
வாள ரறாேன: (வாளTறேன:)
வ0த Tரைர ெசDத
மாதவனா( ெபெத$த
மதைளB நானலேவா
மதி ராமனாக வ0,
வாளா சிற

திறத

வ7ள மக நானலேவா
ம5ைகய க%(9)தேம
மன, கிைச0தவேள
மாணிக, ெவாளிேவ
ம5ைக, ெரதினேம
மய5காேத ெய3$ ைரதா(
ம5ைக ரதி ேதவிய(
மமத6

அ3ணளவி.

ம ச வதாரமெப$,
மரனான5

8 ெகா$த

மாயமக நானலேவா
வலாைம யாயி பிற0,
மகாேம6 ெய கடL
ம34 8தகா தா5 
வரத மகனலேவா
வராக அபதாரெம$,
மகில தலைத ெகா3$ வ0த ன ச
வாலா மாயமக நானலேவா
மட5க Uறகப நிவ0த யிரணியேன
மா(ைப %ள0த ைவD 0த
மக நானலேவா
ம5ைகய( கபிகா்
ேசமயில சாய பினளவி
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மா, ரதி ேதவியேர.

27

Qேர ேலாக ேய6 %கைடயா 8த
Qசானியன6தி ெயமனிறவியி0,
ெய3ைசகி பாலக6 ேயக
ெவளி அக3ட யி%வி தராதா(
ேயைரேயா( 8னி ாிஷிக7
ெய.$ மானாக
ெயவைக ேதாத8ட
நாவைக ேயானிக?
ெய3ைசைய ம 
யிதமா மதெகளி6
Qச மலரய: ெய ச( கினர(
ேயகாெதசி 6திரா7
யிய% அ6சனமய ெயலா
சிவா,ம ெயலா
பரபிரம ெய:ைடய
யிகைணயா யிப ச0ேதாஷ8ட
யில5கி மிகவாவ, ெயலா
அாி0தி60,
ேய5கி கல5 வெத ேய0திைழேய
யி சனதி யி0திரரைப ேபாயிவாெர
யி6தயம5 கல5காம
யி60தி$ ெய ெரதினேம
Qச தி6மகேள
யினிதான சகைரேய
யிப ட(மணிேய (Tடாமணிேய, டாமணிேய)
யின கிைச0த நாயகிேய
ெய3$ மிகதா:ைரதா(
ேயகவாண நீெற$த
ெயளிழக7 மமத6
யிப8ட அ0ேநர.

கபகேம ெமDெபா6ேள
க6ைண கடல8ேத
கட27 ம6மகேன
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கா(வ3ண நீெற$த
க3ேண மணிவிளேக
காசினிய( காச87ேளா(
கபிைன ெசா=டா (ேசாைல=டா)
கட27 பதிகி ேமலாய
கன ெப6 ஆேராகியா%ர
க.ைள ெசL,கிற
க0த( கி6பாகரேன ெய
க34

க3மணிேய

காத() திரவியேம
கAயாண சி5காரா
கைலக7 %ராணெமலா
கதறி0த காவலேன
கனியாக7 ரைபயாக7
கனகமணி

பகதி

கைணய, ேமாகமி$
க9ர வாசகேம
க0த பாிமள5க7
கல0தைனB ெமDேயாேன
கா0தமதி வதன
கா(வ3ண %திரேன
க. க6% அ8ேத
காம கள<சியேம
க6,க0த ெரதினேம
க5க4 க.ெயைன
கயிபித க3ணாளா
காாீய நீ( ெசாவெதலா
கபைல உ7ள, தா
காாிைகயா7 நா பாவி
க.டழகா உைமவி.$
கண ேபாதி60தாகா
கைலபிாி0த மாேபாL
க3ணிழ0த ஆவின ேபா
க$வ தைன பிாி0த
கானக, அ3ைல ேபால
கன2 க3ட உஊளைமைய ேபா
கயவாவி வி.ட
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கானமயிலன ேபா
கல5கி பாிதவி 
காாிய ெமலா0 த5க7
க6தில ெதாிதி60,
கபக நா$தனி
காதA ேபாயி வாேரென3$
க6()தாக ெசாவெதனா
காரண0தா ெசாLெம3$
கனி ரதிேதவி
கனமாD உைரகLதா7
க.டழக மமத( .
---------

சிவமய

ேதச அபதா 6திேக.$
திைசனா5

மதிாிேகா3

சதகிாி தீ2 தீவா0திற
தி6ேகாண அ3டபி3ட
ெசகதனவி பாதாள அதி
ேச0தி6  தி6ேவைல க3ட மசினமய
அ3டேகால5களில ேச0தி6 
சீவெச0, ேதவ( 8த 8னிேவா(
சிதிவி, யாத6ட தீ(க87ள
சதிாிஷி ேதவ(க?கரச
தி5க7 தினகர:<ெசDய
மலேரா கடவ7
திைசெய.$ பாலக6
சிம 8த மி6க
சிற

பறைவ ேசட

திைசகளிேச

7ள

ஆ, மாகாளதீெற-ெற3
T(ன ெசகதல, மானி.ட5க7
திJவிய ேதாத ேம ெசபியி
நாேயானி சகல சீவச0, கெளலா
ெசDயிேய ெய:ைடய

29

24

தி6ைக மல(கைணயா
ெசழி, கி,
ெசபாக (சிறபாக) வா*0தி6 
அ<ேசதியைள தானறி0,
ெதாியாதவ7 ேபாேல ேதவிரதிேய
Bன, சிதம5 கல5 வ ெதெசDய
8க வா$வேத சிவச5கர மகேள
சிவபாதமான ெப3ேண
ெசெபா சிைலB6ேவ
சிேராமணிேய ெரதினேமெய
ேதவிரதியாேள ெதய5காேத ெய3$
உைரதா( ெதD)க மமத6.

த,வ விதகேம
த:(ேவ உதமேன
ச0திமதி யாகி
சாபிரா சிய நீ 9ணா
த3ைம நய ணேம
சரசPைல ெபா6ேள
சாரச விஷசனேம
சா0தமி  ர<சிதேம
தத பாிெபாேன
தனேரைக கDேயாேன
தேகா(
தன

மிகவேன

நாேன நிகராயி

தா: ப ைச Sெபாேன
தாரா நைட ஒயிேல
சகைல கைல வலவேன
ச

ராB த தேன

தரணிெயலா ஆ?
தக,

ைடேயாேன

சசி ைடய 67ேளாேன
தயாள ெபா6?தமேன
த.டா3ைம B7ேளாேன
தா5க7 ெசான வரைத ெயலா
சாிதிர5 காணா3டவேன
ச3ம ேபா,ைம பிாி0,

30
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தனி, ப$0,ய(
தணA ெமக, ேபால
தாயிலா பி7ைளக7 ேபால
த3ணீாிலா பயி(ேபால
தாமைரயி நீ(ேபாL0
தளபி பாிதவி,
த2தாD ப.$ழL0
த3ைம ெயலா மறி0,
தானவ( சைப ேபாேரென
சLதாக ெசாLவ,
தா(மமலெவ ைரதா7
சதாசிவனாத மக?.
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----------லப

ஆசார ேலால
அரகர பதி
அன0த ஒயில
அ@.ட திைச கீ(தி ெபேதா
அைர Uமைற அறி0ேதா
அD0, க3ைணBைடேயா
ஆராய0த ெத7ள8(ேதா
அண5க ராேச0திரனா( அழ 
அறி2க? அ% செபல8
அசகிேய ெய0த:ட
ஆவி நிைன0, ெநா0,
அகினி ேபால ப,த
ஆ சியேரெய ெசாAய, பிர3ட8தா7
அனரதி ேதவிய6.

ஒ3ணலைர ெவ3ண,ைர
ஒளி2யரா்0த ப ைச வ3ண
ஓதறிய கீ(தி ெபேதா
ஓத கட 8ரேசா
ஓைல 9வா7 பைடேதா
உலகேதா( யாவைரB

32
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ஒ5கைண ெதா$ேபா
உலகள0த ாீ3டத
உதம நாத மதைன
உ, நிைன0ெதனாவி
ஒைலயில ெமக,ேபால உ6 த
ஓசகிேய ெய3$
ஒ5

பிர3டதா7

உதமியா7 அ3ணவி.

33

ச0தன ேசாைலைய வி.$
சபிர ட ம<சனவி.$
வி0ைத ரதிைய வி.$
)ாியமாD ேபான
விமல மதராச:

ெயனா

விப, வ0, ேந0,த
ெமAயேர தாதிகளா.
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--------------ஒபாாி

சீவி 8த ெகா3ைட
சி

பட

ைல0,

ெசJவா யித7 ேபாேல
ெச5க6ைப விவைள,
சி(6) ணாணி(:) த0தியி.$
ம5ைகயேர ---- ெபாற பாவாண (%ாியவிைல)
சிவ மாாி அதவ(
நீ மய5கி அவாென
ம5ைகரதி ெப3ணரேச.

ெகாற 8கி வ3ண
ேகாபால த மகேன
அ3ட8னி ேதவரேற
அ6ைகயாD ெபா
அழ 7ள மமத6
ஆதிசிவனா( ெநறி க3ணாேல

1
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நிமலக3ட Qபரனா(
பதி ெயாிதாேரா
ப5ெகாேய தாதிகளா.

2

வாிைச,ைர மகேன
மயிெல% மமதேன உ
அ6% தி6ேமனிெய5 
ஆணிெபா ேரகமDயா
காLம< ெச0தாமைரேபால
ைகB ெச0தாமைர ேபால
ஆ$ன பாைப அதா(க7
ேதவ(க7 சார5கபாணி அDய
சா ச தி68ேய.

3

அவி மன ராசாேவ
அ,(6) பA(ளீ) Iறா(க7
மாயமக7 0திாிேய
வன, தாA வா5 னா(க7
அவர3ணா பளி(A) ெகா3டா(க7
நீயி5ேக பளி (A) ெகா3ணீ(கேளா
மாயா%ாி நகாி
மத: ரதிB ேபால
வாள0, 36பெம3$
மனமகி7 சியாD இ60ேத
மன(ண)ேகால வ0,த
வ3ணமணி தாதிகளா.

சத சாகர ெபா5கி
சகல %வன5க7 ெயலா
யி(Q)67 IேபானாL
ச0திர6 Tாிய6
தா மைற0, ேபானாL
வதாத பா((ற) கடA
வா?கிற ஒ மாம
வயி 0த 67ள ம.$
ஒண

,ைணயான மத

4
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யி0திர சைப ேபான பி%
ேதவ(க7 க3$
ெதாிசின5க7 க3$
தீயிெலாி0த, ேபால
கா4த சீவெரதின தாதிகளா.

5

அ3ட ேகாலா ேகால, 7ளாக
ஆமிர ெத.ட3ட
அறV தி6வதினாL %வன
அன0த கிைள %ர8
அபான த,வ8 ஆதிவி0த னாத8ட
அழ

ச0திர6 Tாிய6

அ3ட சராசரைத
அட5கLேம தா பைடதா(
ஆதிபராசதி அன நிழ சாய
அழ

நைட உைடயா7

அழகி அனரதி ேதவியேர.

6

அ5க8ேத த5க8ேத
அாிய மதன 8ேத
சி5கார வA 8ேத
சிேராமணிேய நீ(ேக?
மாைல ெகா?0ேத
மான0 ,ளிேர ெச3பகேம
வாைட ெபா (ேபா.) நட,
ெவ5கிடனா( க3மணிேய
ஆைசமய ெகா3ட ெபண5க7
ஆறைள, ேபானாேரா
ஆ7ைம B7ள மமதேர. ..

வ(3ண(வறன) மணி9.
வ<ச மல( கயிA.$
ேசாரன கிளியாேள
ேதாைக மயேர
ெசாLேர ன5ேக7

7
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மான,ட0த மான, ேபால
மயிலாேள யி5ேக வி.$
காெலா0த மான, ேபால
கல5கி தவிகிேறேன
க.டளகா ெயன5 கணவா.

8

அயிவரளி கDயாேல :
அம0த சிவ ேமேல
அD0, கைண ெதா$க
ஆளழக ேபானாேர
ஆதிசிவ ெய தகப
அனலாD எாிதாேரா
ஆ சியேர ெயன ெசDேவ ெய3$
அ  பிர3டதா7
அனரதி ேதவிய6.

9

உ சித<ேச( ஆளிெபா5கி
உலகெம0 தாAேல ேம
ஓ மகாவி@.$4
உற5கி யி60தாL
ஒ மாமி ெல.மி ெபெத$த
நி(() மதராச:
அ ச வ6வதிைல
அள

ரதி மயிேல.

அ42 மைலயாகி
அ@.ட ேகச ேதா7
மாதி ெகா3டாL
அ3ட பி3ட சராசர5க7
அைச0, வி0,
அனவ(ேவா( ம0தாL
ஆளழக மமத6
அம6 வ6வதிைல
ஆரண5ேக ெய3$ ெசாA
அன ரதியா?
ஆதர2 ெசாலLறா7

10
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அ6ைமB7ள தாதிய(க7.

11

காட சாைல மாேன
கானக, ெப3 மாேன
கா$ க, கான
க0தனி வி.$
க3ணி க.$ பாவிைனேபால ேதவ(க7
ஆைசவைல

7ளகப.$ ெகா3$

அரேம கைண ெதா$,
அன பதி ெவ0தாேரா
ஆ3ைமB7ள மமத6ேமெய3$
அ  பிர3டதா7
அன ரதி ேதவிய6.

12

ச0தன ேசாைலயிேல
சபி =ட ஊ<சAபேம
வி0ைதBட ன5=
விைளயா ெமைதயி ேம :
அ0தர5க ம0தனி
அம0தி60த மமத:
அழகான ;த( வ0,
அைழ, ெகா3$ ேபான2ட
ஆதிசிவ ேமேல அ65கைணக7 ெதா.டாேரா
ஆ சியேர தாதிகளா.

13

அ< சிர7ள ஆதிசிவன ேபாி
ஆளழக மமத6
ஆகாத ேதவ(க7 ெசாேக.$
அ65கைணக7 தா ெதா$க
அேபா ஆதிசிவனா6
(அ6)அபா அதவ(
அகினி ேபால தாெனாிக
அலாி விள(ழ) க3டெந
ஆணைமB7ள தாதிகளா.
-------

14

31

தக

ம0தாைர 9 
மகிள மகிள 9 ேசாைலயிேல
ெச0தாைழ 9 
சிற0த 8ள<ேசாைலயிேல
ெச5க3 மடவேனா
சீ(ெப6  வா:வேனா
8னிவ( க(க?) தாைசபல (க?காைச)
8ய

மகராச

ேதவ(க? காைசபல
தீ(  மகராச
தி

விைசய ெசL, மகராச

ஆைசெயலா =
யம0தி6  ம3டபதி
ெசற(சிற) ெபலா5 =
ெசற0(சிற0) தி6  ம3டபதி
ெசற(சிற)பாயி அல5காி,
ேகாேமதகதாேல

,கால தானி6தி

மாணிக ;ணி6தி
வயிர வைள(ல) பரபி
வ சிர தாேல கைத ெகா3$
ேம<(ெம)ச வச0த மணிம3டபதி
வாகா யல5காி,
வாணிதவாணி விாி,க.
மகரேத6 ேதாரண5க7
வாிைச பிரனா.
;4  ;4
;3டா மணிவிள
,ல5கி ெயாளி கா.ட
க65 யிக7 ெளலா
காம ப2னி(வ) ெசால
க6ைத B6தாியா(
கனிய( கலா பாி 
ேராகிணி ).$

ச0திர

ேனாகி நடப, ேபால
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யி0திராணி பக
ேதேவ0திர நடப, ேபால
ெதDவாைன ).$
ெசJேவ7 நடப, ேபால
மா, அர3பைளகி வ0தா(
கா3 மமத6.

15

அ0த%ரதி
ஆளழக ேச0, ெயைன
பல கால Pைல ெசD, :
ப$தி6  பதாேவ
ப, ெசாLம0 ;,வ(க7
பா5 7ளனா6த6 (நாரத6)
ெகா3டைள தகறந னகா
8A..... (ேகால) தாதிகளா.

16

ெயைன அ<க ேபால வளத
அ6ைமB7ள தாதிகளா
ஆயமக மமதனா(
அ3டதில ேபானபி%
ஆகாத ெசாபன5க7
அ65கிளியா7 க3டந
அA 8ேத தாதிகளா.

17

க<ச மல(வாணி தனி
கனமான ெபா@ப(%@ப)ெமலா
காிக7 ேபால 6ள
க3டந தாதிகளா.

ஆதிதேன ேபா விள5 
அளகாபாியி
அனபதி ேவ ெத
அ0தண(க7 ெயலா6
அ3டதி Aலாம
அைல ைல0, நிக2 நா(னா)
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33

ஆரண5 (ற) க3டந
அ65கிளிேய தாதிகளா.

19

ைவயி 3ட தனி
மர யமக க. ைவDத
மாளிைக தனி
வAக7 தா விக
ம5ைக ரதி க3டந
ம5ைகயேர தாதிகளா.

20

ஆேராகியா %ரதி
அம0த பிரமாைலய5க7
அன பதி ேவ ெத
அ0தண(க7 ெயேலா6
அDேயா சிவேனெய
அ,வர க3டநெய
அ5க87ள தாதிகளா.

21

ேகால87ள நீலமத
ெகா3$ ச3ைட ெசDயயிேல
நீல 8ளி கண5க7 ெயலா
ெந6ெபாிய க3டந
ேநாிைளேய தாதிகளா.

22

அவ( அ த மலெர$,
ஆன பரேம@பர ேம
கா,ம.$ விவா5கி
நாணி யி?ைகயிேல
ைகயி விL ேசாறாவி.$(ற)
க3ெபாாியி தா கிளபி
கதாி விள க3டந
காம ெரதின தாதிகளா.

ெத7 ளI(த 9.
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34

ேதச, ப ைச ெயலா
திறமாகதா ேப
கி7ைளக? அ சாணியி
கிளபி விள க3டந
கிளி ெமாளிேய தாதிகளா.

24

வன,ல ப ேமD0,
வைக தபி ஒவ0,
கிணதில தவாி விள க3டந
கிளிெமாளிேய தாதிகளா.

25

கா2 தைன ேமய0த
கவைல ப2 தைன
க$விச5க7 தீற
க.டழகி க3டந.

26

உதெதா6 வ.டமைல
உ63$ வி?0தா ேபால
சிதிர ராச மமதனா( 8
சிதறி விள க3டந
ேத ெமாளிேய தாதிகளா.

27

ேகாவிெர.ன கிாிமைலைய
ெகாைடயாD பிதி6
ேகாவி0த த மக: .
ெகாLவி6  ேகா%ரதி
ேகாைடயி வி0,
ஆப, வ0, ெத
அதிA6  ெகாைம(ெபா)ெயலா
அDேயா சிவைனெய
அ,வர க3டந ெய
அ5க87ள தாதிகளா.

அல5கார ேமைடயி ேம
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35

அெபாமணி ஊ<சA ேம
ஆய மக மமத6
அசைன ப<சைளயி
அயி0, மல( பரபி
ஆளழக ேச0தி6க
அ65கிளியா7 க3டந
ஆ7ைமB7ள தாதிகளா.

29

,34வேனா ேவ$வேனா
,பாகி தாென$,
Tடக, அப,ேபால
,, பிர3$
ள3$விள க3டந
ேதாைகயேர தாதிகளா.

30

அ0த அதிசயேத
அறி0,வர ேவ4ெம3$
அதா7 ரதிேதவி
அேபா அகாேத ெய3$
தாதிமா( ெபண5க7 (ெப3க7) ெயலலா
ஆதர2 ெசானா(க7
அனரதி ேதவியா .

31

காசினி 7 வா
கண,7ள சீவெச0,
கனக 8 பிரமா2
கபி, ேபாடயிேல
கலகம0 ,ளி2
க38ளி% நிதிைரB
காDபிற பிற%
கட0தவ(க7 த7?வேரா |
தபரேச ெய5க?ட
காமரதி ேதவியேர.

அ0த விதிராச ெசயித
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36

விபரம0 ெதாியாம .
ெமA0, தவிக வ0த
விபரெமனா ெவ
விசாாிக ேபாவம
விசாலா.சி வா5கள
அ0த மதிராச ெசயித
மகிைம யறியாம
மயகி தவிக வ0த
மகிைம ெயனா ெப3ணரேச.

33

நாசி ந$Nணியி
நாலா அ5 லதி - அ0த
நடன %ாிBகிணட
நாதன< ெசய ெயபேயா
நாமாிேயா ெப3ணரேச.

34

அ0த ெமாழி ேக.$
ஆரண5

ேய, ெசாவா7

அலாேவ தாதிகளா
அபாக ெசாLேறன5ேக7
யிைனகி ேயபன ெய:யிேர
ேய0திைழேய தாதிகளா.

35

பதாேவ ேதா,(ெதா)
ப, விலயி6பதிைல
மனவேன ேதா,
ம3ணி யி6பதிைல
ம5ைகயேர தாதிகளா.

36

மபன ெய:யிைர
மயிAய ேமாகனேம ெய3$
மய5கி அகLறா7
ம5ைக ரதி ேதவிய6.

37

37

காமவA ேநமவA
காதவA ேகாைதவA
வாமவA SபவA
வ சிரவA ப ைசவAெயன
ேசாமவளேம 0தரெப3
0திரேம
அA 8ேத சாய8ேத
அம 8ேத ெபாமி 8ேத
அ6ைமB7ள மமத6

ெயனா

அப@ைத வ0, ேந0,த
ஆரண5

தாதிகளா.
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சிவமய

நீ5க7 ேசர பிறபி$5க7
ஆாிய )ாிய
ஆபரண சி5கிய
ேமாதிர ைகயளகி
86காய ெச5கமல
நீ5க7 ேசர பிறப$5க7 ெய
ஆ சிமா( ெப3களாெய
தி6க?, Uவா5க.

ெசவி சிவகாமி
சீ67ள மீனா.சி
அA 8ேத ெச3பகேம
அபிராமி ப ைச 8ேத
ேமாகன ெப3ணாேள
ஆ சி க6பாயி அ8(தவA
அகிலா3ட ம ச கமலா சி
ம6தாயி ெச5கமல
யி ைசB7ள தாதிகளா
ெயன6ேக வா5கள

39

38

அ அன நட சியேர
அரசாயி நாக கனி
கனியளகி காதாயி ெச5கமல
ெபானி அலேமL
ெபாமி சி5கி ராமாயி
ெயன6ேக வா5கள

ம5கிய ெபா5கிய
வ27ள சி5கிய
=0தலளகிய

<சாயி

த<சாயி ெபா5 தெய
திேரக ெபா6க
8 =$திைலெய
ேசா.$ ெப3$களா
யிைச<சா$ வ(3$)களா
யிபவைள ,3$களா
யிளவைழ த3$களா
ெசபக9 ெச3$களா ெய3$
ேதமி அகLறா7
ேதெமாழியா7 ெப3 ரதிB.

40

ேதவ( சைப ேபாயி
ெதாிசி, வாேரெனற
சிதசேவ7 மமத6
தீபதி ெவ0தாேரா
ேதெமாழிேய தாதிகளா.

41

ஆயிரம5 க34ைடய
ஆதி சிவன ேபாி
அழ 7ள மமத6
அ6ம5 கைணகெளயி தாேரா
ஆதி சிவ ெய தகப
அனலாD ெயாிதாேரா
ஆ சியேர தாதிகளா.

42

39

பரமசிவ ெய தகப
பா(த வசி6
பா(க 8ேபாகாம
ப ச87ள ேதவெரலா .
பா(தீப மமத(
பாிவாக ;,வி.$
பா5காD அைழதாேர
ப5கிளிைய தாதிகளா.

43

ெதயிவ ேலாக ஆ?
ேதவ(க? அேபா,
திற87ள ;தரவி.$
தீ(க87ள மமதைன
சீராயைழ, ெதயிவ சைபேபாயி
சிவேம கைண ெதா$க
ேசதிக7 ெசானாேரா
அவ( ேசதிகைள ேக.$
தி6கைணக7 தா ெதா$க
சிவ:ைடய க3ணாேல
தீயா ெயாிதாேரா
ேதெமாழிேய தாதிகளா.

44

அேபா, தாதிய6
அபாக ேய, ெசாவா7
அன ப5கிளிேய
அ8(த

ணவாசகேம

ஆ சியேர ெசாLேறன5ேக7
அழ 7ள மமத6
அம6($) வர ேபாறதிைல
அகாேத ெய3$
ஆதர2 ெசாலLறா7
அ5க87ள தாதியரா.

நீ5க7 ெயனதா
ெசானாL ேயபன
ெய:யிேர மனவனெளவி.$
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40

ம3ணி A6பதிைல
ஆ3டவேன வி.$
அயாளி6பதிைல
யி:வ( கா4ெம3$
ேய5கி யகLறா7
ேய0திைழயா7 ெப3 ரதியா7.
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பா(பதியா7 ெபெத$த
ப ச87ள ெப3ரதிB
பரேதசிய7 ேபாேல
பா5காD கல5கி
ப$பா7 ெய0திாிபா7
பாரா.ட தாதிகளா
ப ைச ப5கிளிேய
பாேராேயா ெவ ெசாவா7
பாகாத ேபானாகா
பாவிகளா ெய3$ ெசாவா7
பயிதிய ெகா3டவ7 ேபால
பா5கா யல5காிதா7
ப ச87ள ெப3 ரதிB.
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