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இ'நில.லக+தி� /லாசிாிய
 உைரயாசிாிய
 ேபாதகாசிாியெர(1பவாி2 சிற'த 

உைரயாசிாியெர(1 காரண!சிற�4� ெபயாிைன5ைடய சிதபர�வாமிக6 

வி�+தைசல 7 8மரேதவ
 உபேதசி+தப9 சகசா1 சமாதியினி28ேபா� 

மயிலான� மைற)க)க�%, அவ
, தம� ஞானாசாாிய�)8+ ெதாிவி)க ஆசாாியா
, 

“அ�பா உன)8பாசனா <
+தி யாவெரன, �வாமி அ9ேய( ம�ைரயி��)8-

ேபா� அ$க2க�ணைம 5பாசைன5டவனாயி�'ேதெனன, ஆதலாலதைன 

ய=விட> ெச(? ெதாி'� ெகா6ெள(? க�டைளயி�ட�ள, இவ� அ�ப9ேய 

ெச(? அைமைய நா9, அ�'தவ 4ாிய அைம ெயளிதி�ர$காைம ேநா)கி 

அவ6 கடா@ ெப? ெபா��9)க� ெவ�பாைவ� பா9ய�ளி அவ6 

கடா@+தினா� தி��ேபா��) ெகA'த�ளின
. இதைன யா$க
ணபரபைர 

யா!சில சா(ேறாரா2 ேக6வி�ப�டவாேற ெயா�வாெறAதி B9'த�. 

~~~~~~~~~~~~ 

""""மீனா�சியைம க�ெவ பாமீனா�சியைம க�ெவ பாமீனா�சியைம க�ெவ பாமீனா�சியைம க�ெவ பா””””    

‘‘‘‘தி��ேபா�	 � சிதபர �வாமிக� அ�ளி� ெச�த�தி��ேபா�	 � சிதபர �வாமிக� அ�ளி� ெச�த�தி��ேபா�	 � சிதபர �வாமிக� அ�ளி� ெச�த�தி��ேபா�	 � சிதபர �வாமிக� அ�ளி� ெச�த�!!!!’’’’    

 

““““கா�#கா�#கா�#கா�#””””    

அ$ைகய28 மா28 அாியெப� மா(இட>ேச
 

அ$ைகய2க� ணைம) கணியேவ - அ$கய+தி( 

மாBக$ெகா6 ேகாமாைன வாC+தி) க�ெவ�பா 

நாBக'� பா%ேவா ந(8. 
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””””க�ெவ பாக�ெவ பாக�ெவ பாக�ெவ பா””””    

 

சீரா� D$கமல+ ெத6ளBேத ேசயிைழேய 

காரா� ேமனி) க�$8யிேல - ஆரா5 

ேவதBத லாகிநி(ற ெம"�ெபா�ேள மி(ெனாளிேய 

ஆதி பராபைரேய அபிைகேய - ேசாதிேய 

அ�டெர�லா ேபா2? அ�ெபா�ேள யாரண$ேக 

எ�திைச)8' தாயான ஈ�வாிேய - ெத�திைரயி� 

வ'தஅB ேதெய(? மாறாம ேலநிைன�பா
 

சி'ைததனி ேல5ைற5> ெச�விேய - அ'தமிலா 

மாேயா( தன)கிைளய வ��ேய மாமயிேலா( 

தாேய பராபைரேய ச$காிேய - Gயெவாளி 

 

ம(1$ கயிலாச மாமயிேல ேம�ெவ1 

ெபா(ன$ கிாி5ைடய D$ெகா9ேய - அ(னேம 

அ�ட8ல ெவ2பா" அம
'தவேள ஆதிஅ'த 

எ�ெட�%' தானா" இ�'தவேள - B�டஎ$8 

அ=ெவA+தா" நி(ற அ�ெபா�ேள ஆரண$ேக 

உ=ெவA+தா" நி(றெதா� உ�ைமேய - எ=ெவA+�' 

தானாகி நி(றெதா� த2பைரேய ெய=.யி
)8 

ஊனாகி நி(றேதா
 உ+தமிேய - ேகானா"� 

ப9யள)க மா�பா
 பதினா(8 ஒ)க 

அ9யவைர Jேட2? அ(னா" - B9விலா  [10] 

 

ஓ$கார+ ��ெபா�ேள உ2றநவ ேகாண+தி� 

ாீ$கார' த(னி� இ��பவேள - பா$கான 

B)ேகாண+ �6ளி�)8 <
+திேய <விர�டா> 

ச�ேகாண+ �6ளி�)8> ச)திேய - மி)க4கC 

எ�ணிர�டா$ ேகா�9� இ��பவேள எ=.யி
)8 

ப�ணிைச'த பா�9( பழெபா�ேள - வி�Mலகி( 

ேம2ப�ட$ *%�வி ேமலாகி நி(றெதா� 

நா2ப+� B)ேகாண நாயகிேய - சீ
�ெப2ற 

ப>ச ேகாண+தி�'த ைப$கிளிேய பா
BA�' 

த>சம� வாகிநி(ற ைதயேல - ெச>ெசா�மைற! 
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ெசா�ேல ெபா�ேள �ைவேய அ?�ைவேய 

எ�லா� 4வி)8 இைறவிேய - ெதா�ைல 

எ?4கைட யாைனதைல எ�ணி� உயி
)8 

உ? ெபா�ளா" அ$க$ 8ண
வா"� - ெப?பயனா" 

ஆறா? த+�வமா" ஐயிர�% வா5வா") 

*றா"+ திைசப+தி( *�டமா"� - ேபறான 

அ>ெசA+தா" எ�ெடA+தா" ஐப+ேதா ர�சரமா"� 

ப>ச வ
ணமா"� ப>ச ேதவைதயா" - வ>சம2ற 

ஆறாதா ர�ெபா�ளா" ஐைய'தா" ஐ<(றா" 

�றான ச)கர+தி( மி(ெனாளியா") - *றா"  [20] 

 

க�விகர ணாதிகளா") ைககல'� நி(ற 

ெபாியெதா� மாைய� பிாிவா" - உாியெதா� 

ேசா+திர+தி2 ச+தமா"+ ெதா)கி2 பாிசமா" 

ேந+திர+தி2 ேப��வா" நீ)கமிலா - நா+தலனி( 

ெம+திரத மா"<)கி( ேம.க'த மா"�பிறவா" 

ம+தபிர ம+த வயிரவியா"! - �+த 

�ாியமதா"� பி(1' �ாியாதீ த+தி( 

அாிய சில ெபா�5 ஆ
�ப+ - ெதாிவாிதா" 

நா%தனி2 ெச(றிர'� ந2ப.ாி ெகா�%ெதா'த 

ஆ%கி(ற பா
�பதிேய அபிைகேய - நா9) 

 

கள$கமற ேவதா( க�4�வ' த(னி2 

பளி$ ெகாளியா" நி(ற பரேம - வளெபறேவ 

க�ணிர�9 16ேள க�ைண+ தி�வ9வா"� 

4�ணியமா" நி(ற�O Dைவேய - ப�ணைம'த 

நாசி Pனிேம� ந%ெவA'த தீபமா" 

ஓைசவி'� நாதா'த+ ��ெபா�ளா" - ேநசBட( 

அ>� Bகமா" அக�டபாி Dரணமா"� 

ப>சD தமான ைப$கிளிேய - க>சமல
� 

பாத மிர�டாகி� ப!ைசநிற' தானாகி 

ஆதிBத லாகிநி(ற அபரேம - தீதிலா  [30] 

 

ெந2றிதனி2 க�ணாகி நி�கள�ப� ெபா�ளா" 

உ2றெவளி யாகிநி(ற .+தமிேய - ப+திநிைர 
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ஆகாய+ தி(ெனாளியா" அ'தர+தி( �பமா" 

ேமகாதி) 86ேள விைளெபா�ளா" - வாகா 

இைடபி$ கைலயா" இர�%)8 எ�டா) 

கைட5> �ழிBைனயா") காலா" - மடலவிC'த 

<லாதா ர+ெதாளியா" Bம� டல$கட'� 

ேமலாதா ர+தி�'த ெவ�மதியா"� - பாQற� 

உ�M> சிவேயாக .+தமிேய ெம"+தவேம 

ப�Mமைற ேவத� பழெபா�ேள - எ�ணாிய 

 

ெம">ஞான வி+ேத விள)ெகாளிேய ெம"!�டேர 

அ>ஞான ேமயக2? அைமேய - ைப'நாக 

D�டசிவ னாாிட+�� D$ெகா9ேய பா$8டேன 

தா�டவமா ட�ப.ாி தாளெமா+தி - ஆ�95ட( 

ஆ%$*+ தா9!சி யமைனப' தா9!சி 

ேத95மா� காணா! சிவச)தி - நா95ைன� 

ேபா2?அ9 யா
க6 விைனேபா)கிேய அ>செல(? 

ேத2?கி(ற அைம �9யிைட!சி - சா2றறிய 

ப!ைச நிற+தி பவள) ெகா9யிைட!சி 

க!ைச� ெபா�Bைல!சி ைகவைள!சி - ெகா!ைச  [40] 

 

மைலயைரய( ெப2ற மைல!சி கைல!சி 

நிைலயறிேவ தா'த நிைல!சி - அைலயாத 

அ(ன நைட!சி ய�மைற!சி யா�9!சி 

க(ன� ெமாழி!சி க�ைண!சி - ப(1தமிC 

வா"!சி சைட!சி வ9.ைடய ம$ைக!சி 

ேப"!சி இளBைல!சி ேபைத!சி - கா"!சியபா� 

ெவ�ெண" ெமாழி!சி ெவளி!சி ெவளியிைட!சி 

அ�M4ர' தீயி�ட அபைட!சி - ந�ணில� 

ெகா�4) 8ைழ!சி 8வைள� ெபா�விழி!சி 

அ�4! சைட!சி சிவகாம!சி - ெம"�பா$ 

 

க��4! சிைல!சி கைல!சி வைல!சி 

ம��4+ தன+திம. ந+தி - ெபா��பிட+தி 

தாம� 4ய+தி சம
+தி த�ம+தி 

நாம! சிவ4ர+தி நாரண+தி - ேதம�.$ 

காரண+தி Dத கண+தி தனபார 
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வாரண+தி அ�டதி)8 மாரண+தி - Dரண+தி 

பாத பாி4ர+தி ப$கய+தி ெச$கர+தி 

ேசாதி மணிநிற+தி ெசா�பன+தி - பாதிமதி 

R%கி(ற ெசா)க�ட( �"ய4�+ ேதாS%+தி) 

கா%தனி� �2றி�)8 காரணிேய – நாடறி5>  [50] 

 

ேசணி!சி ந�ல சி?+ெதா�ட( பி6ைளய?+ 

Gணி!சி ந>சBதா ஊணி!சி - பாணி!சி 

பாசா$8 ச)தி பர+தி ப��பத+தி 

காசாD ேமனி) கனதன+தி - மாசிலா 

அபர+தி ஐ4ல+தி யானெதா� ேவதா'த 

உப�)8 எ�டாத .+தம+தி - ெசெபா(வைள! 

ெச�9!சி ைவைகதனி2 ெச(?ெவ�9 ம��ம'த 

ஒ�ட!சி Dதியணி 5+தள+தி - அ�டதி)8 

மி(ேன விள)ேக விைலயி�லா! சீவர+ன� 

ெபா(ேன நவமணிேய D$கிளிேய - இ(னBேத 

 

மாணி)க வ��ேய மாமரக த�பணிேய 

ஆணி) கனக+ த� ெபா�ேள - மாM2ற 

சி$கார வ��ேய ெசெபா2 சிைலவைள+த 

க$காள2 க(பான க�மணிேய - ம$காத 

ெத"வ) 8ல)ெகாA'ேத ெசப� %ைட+தி�ேவ 

ஐவ�)8' தாயா" அம
'தவேள ெம"ய�)8! 

சி+தி ெகா%)8> சிவான'தி அ(ப�)8 

B+திெகா%) 8>ஞான <
+திேய - எ+திைச)8 

தாயகமா"! RCதா வரச$க மவிள)8' 

Gய�ட
 <(றான R)8மேம - ேவJ(ற  [60] 

 

நி+திலேம க2பகேம நி(மலேம ந(மணிேய 

�+தபாி Dரணிேய �'தாிேய - அ+த�ட( 

வாதா% ம$ைகேய மாம'+ர �பிேய 

ேவதா'தி ேயகமல ெம��யேல - நாதா'த 

மாேய! �வாிேய ம$ைகேய மாமைற)8' 

தாயாகி நி(ற சர�வதிேய - காயா"� 

பA+த பழமா"� பழ+திரத+ தானா" 

BA+தபரா ன'த Bதலா" - எA+�Bத� 
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ஆ?சம ய$கO)86 அ=வவ
)8 ெவ=ேவறா" 

ேவ?பல �ப விக2பமதா") - *றாிதா" 

 

அ$க$8' தானா" அம
'தவேள ஆதிய'த 

எ$ெக$8' தானா" இ�'தவேள - தி$க6Pத� 

அ>�கேம ேதேன யண$ேக யBதெமாழி) 

கி>�கேம பி>�மதி) கி6ைளேய - ெகா>�8யி� 

க(னி திாிR� கபா� சிவகாமி 

ம(1 க.ாி மகமாயி - ெபா(னி( மல
+ 

தாளி ச�ாி ச.'தாிB) க�Mைடய 

காளி பகவதி க$காளி - Gளியா+ 

த)க( தைலய?+த த+�வ+தி த2பர+தி 

அ)கினிைக J
'த அம
)கள+தி - மி)க4கC  [70] 

 

�ரச)தி ேம�விைன வி�லா வைள+தெவா� 

பராச)தி ேவத� பராச)தி - தாரணிக6 

ெகா�டகா ாி!சி)8$ 8'தள+தி மாமதன( 

ச�ைட)கா ாி!சி சகல+தி - ��டமதி! 

ெச>சைட!சி க>�ளி!சி ெசபட+தி க$கண+தி 

ப>சச)தி ெகா'தள+தி ைபபண+தி - அ>சன+தி 

B+�வட) ெகா$ைக!சி B�ைல BகிC நைக!சி 

ப+தரவ
 ெந>சக+தி பாாிட+தி - �+தெவ6ைள 

அ)8 வட+தி அறவள
+தி அ(4ைட!சி 

ெச)க ாிளபிைற!சி ெச�பக+தி - த)கமணி 

 

ஓைல) 8ைழ!சி உபேதச) 8�டல!சி 

மாைல) கA+தி ம.ன+தி - ஞாலெம�லா 

அ)கர+தி ெபா)கண+தி அ�டபகி ர�ட+தி 

B)கண+தி நி�கள+தி ேமா�ச+தி - மி)க4கC 

ஏகா) கர+தி இமய� ப��பத+தி 

நாகாதி D�டசி$க நாத+தி - வாகான 

ப+மா சன+தி பாிமள+தி பாபைண+தி 

க2பா' தர+தி க�நிற+தி - வி2காம 

ேவ9!சி ந�லெதா� மீனவ1) க(?B9 

R9!சி ெகா)கிற8 R9!சி - நா9!சீ
  [80] 
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பாத' தைன+ேத% ப$கய+தி� �2றி�)8 

ேவத( தைலய?+த வி+தக+தி - நீதி4ைன 

பாடக+தி கீத�ர ப'த+தி ெவ6ளிம(?6 

ஆடக+தி *டS)86 ஆதிேய ஏெடதிேர 

ஏ2?வி+� B(சமண
 எ�ணா யிர
கAவி� 

�2றி�)க ைவ+தமைற வி+தகிேய - நா2றிைச5 

ெகா�டாட� ெப2றெதா� ேகாமளேம சாமைளேய 

த�டா மைர+தி�ேவ ைதயேல - ம�டல$க6 

எ$8ெமா+� நி(ற�O ஈ�வாிேய மாம�ைர 

அ$கய2க� நாயகிேய அைமேய – �$க  

 

ஒளிேய ெப�'தி�ேவ ஓதிமேம உ�ைம 

ெவளிேய பர�பிரம வி+ைதேய - அளிேச� 

ெகா'தளக ப'தி) 8யிேல சிவேயாக+ 

ைத'த�ேவ <வ�)8 அ(ைனேய - எ'த( இட
 

அ�ல�விைன ெய�லா அக2றிேய அ>செல(? 

ந�லச. பா)கிய+ைத ந�கிேய - வ�லப+தி( 

ஆ�ம� ர>சி+ர வி+தார ெம(றறிஞ
 

ேப�கி(ற .�ைம� ெப�வா)8 - ேநசBட( 

த'ெத(ைன யா�ெகா�% ச28�வா" எ( அக+தி� 

வ'தி�'� 4+தி மதிெகா%+�! - ச'ததB 

 

நீேய �ைணயாகி நி(றிர�சி அ$கய2க� 

தாேய சரண சர�.  [91] 


