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மதரா�, எ�. சி. ேகா!ட� அ#சிய$திரசாைலயி� பதி�பி&க�ெப�ற�. 

17-18 காள(திய�ப )த*+தி மதரா� எ�.சி. 
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2) ச�ரகிாிமைலயிெல,$த�ளிய -$தரமகா*.க -வாமிேபாி� பதிக. 

தி��ேபா�� �. ேகாபா� நாயக� அவ�களா�றம� 

மதறா�, எ�. சி. ேகா!ட� அ#சிய$திரசாைலயி� பதி�பி&க�ெப�ற�. 

17-18 காள(திய�ப )த*+தி, மதறா� எ�.சி. 1914 

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

1111----    மீனா	சியம� பதிகமீனா	சியம� பதிகமீனா	சியம� பதிகமீனா	சியம� பதிக....    

உ 

சிவமய. 

ேநாிைச - ெவ/பா. 

ெபா�பாரம/ டப012 ெபா�றாமைர& கைரவா2 

க�பகேந� சி(தி& கணபதிேய வி�பன0ேச� 

அ�4தந மீனா	சி யைமதன& கி�ப)ற 

ந�பதிக பாடவர ந�5. 

 

எ,சீ�&கழிெந�ல� இர	ைடயாசிாிய வி�(த 

8மி�வள ாீேர, பதினா9 4வன) 

      ேபா�றிேய ெதா,� பணி: 

ெபா�னளின பாத). கனிவா: வதன) 

      ெபா�4 நயன� பா�ைவ: 

சாமிகண பதிதைன� ெப�;-ைவ ய)�ம� 

      ட�னிய விசால வ�<$ 

தவராஜ� 4விராஜ� கவிராஜ� ேபாினி� 

      றய<ேச ரைபயா� த) 

ேநமிமா கிற)�ற மரகதெசா �ப) 
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      நிைற<ட� பிரச� னமா> 

ேநசைவ( ெத$த�)� ேறா�; ெசௗபா&கியமீ 

      நி(தியக� யாணி :ைமேய 

வாமிமத� மாமிசிவ காமியபி ராமி:� 

      ைம$தனா ெயைனயா @வா> 

ம�வமி�த காமா	சி பதிவிரைத விசாலா	சி 

      ம�ைர நக� மீனா	சிேய.   (1) 

 

மாைலச$( ரார0 சர�பளி பத&கைவ 

      AாியB க�-	 �: 

ெமௗ*மணி ம5ட 4லா&5C& 5(தி� 

      ம.கி* ய)0 சிமி&கி 

ஒைலநவ மணிவிசிாி )�5�ப	 ட.காைற 

      :ய�க. கண) ேமாதிர 

ஒ	�யா ணெம	E பாடக$த/ ைடெகா9 

      ெசா*கி/ கிணி#சாி ைகயா� 

ேசைலயிர வி&ைக மணி$�ெச. 5.5ம( 

      திலதமி	E விசி(ர மா># 

ெசகேஜாதி யாக#ெசா *&க#சி ற�4�ற 

      திFவிய 5ணசி$ தாமணி 

வாைலயG H*திாி 1*கி� பா*:� 

      ைம$தனா ெமைனயா @வா> 

ம�வமி�த காமா	சி பதிவிரைத விசாலா	சி 

      ம�ைர நக� மீனா	சிேய.   (2) 

 

பாடலபி நயகீத ேதவதாசி க!வ$� 

      பரதநட ன4ாி வ� 

பதிென	E வா(திய )ழ&க) வ�டேமா� 

      பனிர/E தி�வி ழா<0 

ேசாடேசா பசார ைநேவ(திய மக(�வ)0 

      -&ர வார#ேச ைவ:$ 

ேதா(திர0 ெச>த�ப� ெகா/டா� நி�ப�$ 

      �வாதசா$த �தல ெமG 

ஆடல;ப( �நா�5 4ாிதிாி Hடலா 

      ஆலா	சி யா#ேச( திர) 

ஐ$�மா பாதகவி ேமாசன0 ெச>யிர/ 
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      டா;தீ�( த(தி� வள) 

மாடமா ளிைகHட ேகா4ரவி ேசட) 

      ைம$தனா� ெசா�ல ெவளிேதா 

ம�வமி�த காமா	சி பதிவிரைத விசாலா	சி 

      ம�ைர நக� மீனா	சிேய   (3) 

 

ேகாமளம தாக<& கிர�பா/ �ய�றைன& 

      ெகா0சிம� மீதி� ைவ(� 

ெகா.ைகயி நிாி(தி� பதானபா ல)த. 

      ெகாE(த பா�பதி வராகி 

சாமள நிற�ப�ம நாபனீ சேகாதாீ 

      சாKன த#சைப தனி� 

ச�த-ர தாளெமாE �(ரGட னி�(தமிE 

      ச(திமா த.கி ெகௗாி 

யாமைள சம�த)$ தானான ேலாகநா 

      யகிமகிட ச.கா ாிநீ 

வளவிட& Hடாத வ;ப(� நா�கைல 

      யானவி(ைதக @ண�$த 

மாமணி சிகாமணி சிேரா�மணி மேனா�மணி:� 

      ைம$தனா ெமைனயா @வா> 

ம�வமி�த காமா	சி பதிவிரைத விசாலா	சி 

      ம�ைர நக� மீனா	சிேய.   (4) 

 

ஆாிேசா ழ�ேசர G&5ேம லானமல 

      ய(�வச� வள� 4(ாியா 

யா.கார ))ைல( தடாதைக மகA2 

      வாயல. கி�த ேசா�ைன( 

ேதாி�மீ ேதறிரத கஜ�ர கபதா 

      திகெளG0 ேசைன :டேன 

தி&5வி ஜய0ெச>� ப	டாபி ேஷகமா># 

      ெச.ேகா� ெச9(தி நா@ 

பாாினி� ெகா/டாட ரா#யபாி பாலன 

      ப/கி�ற ராேஜ� வாி 

பரமசிவ ெசா&கநாத& கட<! பாாியா>� 

      ப&கமதி �&5 மணிேய 

பாாிசிவ நாாி:ப காாியதி காாி:� 
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      ைம$தனா ெமைனயா @வா> 

ம�வமி�த காமா	சி பதிவிரைத விசாலா	சி 

      ம�ைர நக� மீனா	சிேய.   (5) 

 

த$ைததா>& 5�4(ர னாக#ச னி(�வி( 

      தரணி தனிேல பிற$� 

தவ2$த� நட$�விைள யாட(ெத ாி$தபி� 

      சனிெச>த ெகாEைம தாேனா 

வி$ைதயா> வ�ைமபிணி Kைடேநா> யMகிG 

      விடமான விைலமா தைர 

ேமவியதி9 பிரப0ச வா2&ைக யதி9 

      ெம*$த 5�பர ேதவதா 

சி$தைன யிலாம9 ெபாிேயா ாிட(தி� 

      சிேனகித0 ெச>� க�னி 

ெச�வ�ெபா �!கைள( ேதடாம� +ணா 

      ெச9(திேன னி�வ ைரயினி 

வ$தமி� ெதா$தரைவ ெர$தவிதி )$ெதாைல:� 

      ைம$தைன :க$தா @வா> 

ம�வமி�த காமா	சி பதிவிரைத விசாலா	சி 

      ம�ைர நக� மீனா	சிேய.   (6) 

 

ெஜ�மி(த நா!)த� ெகா/Eைம யமணி 

      ெச�வ(ைத யானறி கிேல� 

ேத�$தவி� ப�ன�ச பாஷைண க!ெச>� 

      ெச$தமி2 )த�க� கிேல� 

உ�ம(த மா>ெக	ட மிOடாிO டப/ணி 

      :ப0ச பாத க(தி� 

ஒ�5�ற மாகி90 ெச>திேர� மனதார 

      ஊ2விைன� பயென� னேமா 

ம�க(தி னா�வ$த ��ப(ைத )�ெச>த 

      கைதகா ரண ேபாலேவ 

விடமி� லாமனி� னிட)ைர( ேதெனன� 

      க*தைன யக�; மமா 

ம�)(த மி2&க! -கி�த(ைத: வள�(ததா 

      ைம$தனா ெமைனயா @வா> 

ம�வமி�த காமா	சி பதிவிரைத விசாலா	சி 
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      ம�ைர நக� மீனா	சிேய.   (7) 

 

அ0சிட நE&கட& க�ப�வி	 ெட,காத 

      மாதார மி�றி ேயா� 

அைலயி� ;�4ேபா 9ைலவாயி� ெம,ெகன 

      வைல$��5 பாவைன யதா>( 

த0ச ேவறி�லாம 9�னைட& கலெமன( 

      த�காறிF ேவைள ெய�; 

ச�னிதா ன$தனி� றாப$த மாகிய 

      சாி(திர விாி(� ைர(�. 

ெகா0சமா வதிர&க மி�லாத ெத�னபிைழ 

      5�றெம� ேறாைக யமைல 

5தி(தபைர நீ*யயி ராணியா பாசா. 

      5ச(தியா கி9)ைன விேட� 

வ0சம� ென0சினி� ெபா0சாேத ப0ைச:� 

      ைம$தனா ெமைனயா @வா> 

ம�வமி�த காமா	சி பதிவிரைத விசாலா	சி 

      ம�ைர நக� மீனா	சிேய   (8) 

 

பி�*வ0 சைனேயவ� 1னிய 8த� 

      பிசா-)னி ெயதி� வராம� 

பிரமி(தி சரணெம� ேறாட< ேமமனா� 

      பிராணபய மி�லா ம9 

ச�*ய0 ச#சர< ச(ராதி க!ேகா� 

      சனி&க* யMகா ம90 

ச0சலா வ�ைதபிணி விசனம� றாம90 

      ச�சன�க ளிகழா ம9 

ெம�*ைம :ட�மன நிைன(த� ைகHட< 

      மி&கி�ைப ெச>வி&ஞா பன 

வினவிேன னி�;)த ெல�ைற& 5ர	சி&க 

      ேவ/E)& க/ணி ேதவி 

வ�*பிர ப�*ய# ெச�*ெய� ற�*:� 

      ைம$தனா ெமைனயா @வா> 

ம�வமி�த காமா	சி பதிவிரைத விசாலா	சி 

      ம�ைர நக� மீனா	சிேய.   (9) 
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மாேம< நிகரான நவநிதி 5ேபரனிட 

      வா2<ேபா ெல�ற ன&5, 

ம	டட. காதநிதி யOைட� வாிய) 

      வ!ளெலன ேவR ைக:0, 

சகமதி *க�பர சாதனெஜ� மசாப�*ய 

      தமி2 சம�கி�த S�க@0, 

சதிரான சாேலாக சாமீப சா�ப 

      சா:#ய பதவிய �<0, 

-கமா5 மி5சகல சாரா#ய ேபாக0 

      -கி(� நீAழி வா2க# 

-பேசாப ன�பதிக மாயி�ர ப$த$ 

      �தி(ேத� வர.ெகாE(�, 

மகிைமதிக ழகமகிழ மிகவி5� சமய)� 

      ைம$தனா ெமைனயா @வா> 

ம�வமி�த காமா	சி பதிவிரைத விசாலா	சி 

      ம�ைர நக� மீனா	சிேய   (10) 

 

மீனா	சியம� பதிக - )�றி�; 

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

2. 2. 2. 2. ��தரமகா��க �வாமிேபாி� பதிக��தரமகா��க �வாமிேபாி� பதிக��தரமகா��க �வாமிேபாி� பதிக��தரமகா��க �வாமிேபாி� பதிக....    

உ 

கட<! �ைண. 

 

க�வாகி அ�ைனத� வயி�றினி9தி(� 

      க��ைபயி� க	E/Eயா� 

காலம�தி.களீ ைர$�)� வானபி� 

      காசினியிேல :தி(� 

உ�வாகிவ$தபி� வய�பதி னா;ெச� 

      ேறாரறி< கி	டாமேல 

<	�னிலக�ப	ட ப	சிேபா ேலகவைல 

      :�ற�ைம மிகெம*$� 

சி;வ�டேனேச�&ைக யா9�ைன நாடாம� 

      றிாி$�வி	 ெட�ெத>வேம 

ெசனனவ�ெம�; மனேயாசி&5 ேதெய�ன 
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      ெச>5ேவ ென�ைனயா@ 

த�ம5ணநீத -$தரமகா *.கம�! 

      தரேவ/E மி�சமயேம 

த.5ச�ர.கிாியி ல.கிவள� �.கேம 

      ச$தனமகா *.கேம.   (1) 

 

C&5Bனிெய�ற5� Kட(தி� நி(தியமா> 

      )த�வன� தைனவண.கி 

)�ெச>ததவபத( தா9நி� ன�ளா9 

      )&கியமா> மனைதநா	�( 

தா&கிேயசிவேயாக வாசிதைன Tத# 

      சதான$தி வி$�வாசி 

த.5ெம�ேறெய.க! 5ப)னி நாயனா� 

      தா�ெமாழி$ தி	டப�யா� 

பா�&கலாெம�ற தி�ேம*#ைச ைவ(�ன� 

      பாதமைத யாநபிேன� 

பரம5�சாமி:� ன�ைமயி# சி(த(ைத 

      பா*(� ெய$தG&5# 

சா&கிரைதயாகநி� பா&யமா ேமானம�! 

      தரேவ/E மி�சமயேம 

த.5ச�ர.கிாியி ல.கிவள� �.கேம 

      ச$தனமகா *.கேம.   (2) 

 

பரைவய�12$திE$ தரணிதனி ல�ைமயா� 

      ப	டசள ெம(த</E 

பாவிமாபாவிெய� ேபா9மிF <லகினி� 

      பா�&கேவ ெறா�வ�/ேடா 

நரெசனனமாக� பிற$� மறிவைதவி	E 

      நா>ேபா� றிாி$தைல$ேத� 

கா>&5ெமா�4க,/ ெடன&5ம� 4கழி�ைல 

      நாயிG. கைட&ெக	டநா� 

�ைரயானCலநE வைனமீதி ெல�ப<0 

      ேசாதியா> நி�றில.50 

ெசா�பேம)(தித� ம�பேம நி�பத$ 

      �ைணெய�; உைனயைட$ேத� 

சரமாறிவ�கி�ற நிைலயறிய ேமானம�! 
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      தரேவ/E மி�சமயேம 

த.5ச�ர.கிாியி ல.கிவள� �.கேம 

      ச$தனமகா *.கேம.   (3) 

 

பாியாசமாக இF <லேகா�ந ைக(ெதைன 

      பாவிெய� ேறசினா9 

ப/Eஊ2விைனய� ெதாட�$ெத ைனப�றிேய 

      ப.க� பE(தினா9 

மாியாைதயி�லாம ல�ைன -�ற(தா�க! 

      ைவதா9 மைடயென�; 

வாராத��ப.க! வ$தா9 ெம�க�ம 

      வசெம�; மைசவி�றிேய 

5றியாயி��பத� ேகமெமாE ேநம). 

      Hறவாி தானதச). 

Hறிெயைன யா	ெகா!ள ேவMெம�ேறயி�ைக 

      H�பி:ைன வ$தைட$ேத� 

சாியாெமன&5எ� றைனயறிய ேமானம�! 

      தரேவ/E மி�சமயேம 

த.5ச�ர.கிாியி ல.கிவள� �.கேம 

      ச$தன மகா*.கேம.   (4) 

 

ஈெய;பாைன)த ெல/ப(� நா�5S 

      றாயிர0 சீவ<யி� 

இனெமலாெமா�; 5ைறயாமேல தனதாக 

      எ�லா பிற$திற$� 

ேத>வா5பிைறேபால( ேத>$தபி� ேமலான 

      ெசனனெமG மானிடமதா># 

ெச�மி(�அதனி9 ெப/ெசனன நீ&கியா� 

      ெசனனம� வா>�பிற$� 

தீ>வானH�5�E நீ&கியறி வாகநி� 

      ெசயெலG அ�ளினாேல 

ெச�மி(தஅ�ைமதைன வ�மி(தி ராமெல� 

      ெசனனம� ஈேடறேவ 

தா>ேபாெலன&5நீ தயவாக ேமானம�! 

      தரேவ/E மி�சமயேம 

த.5ச�ர.கிாியி ல.கிவள� �.கேம 
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      ச$தனமகா *.கேம.   (5) 

 

க�விகரணாதிைய யக�றி)� ெச>ததவ 

      க�ம$தைன �ர(தி& 

கா�ெகா/Eவாசிைய ேம�ெகா/ ெட,�பிேய 

      க�வாள ம.கி8	�� 

4�வநEம(தியி� ப�திமதி ெயா(�� 

      ெபா�$தேவ ெயா�;ேச�(� 

ேபாகி�றநா�கைலபா2 ேபாகாம ெல�ப< 

      8ரணமா :!ளி�(தி 

இ�விைனயக�றேவ மனநE நி;(திேய 

      எபிரானி� ன�ளினா� 

இ�ப(ேதாராயிர( த;S; த�ைன: 

      ஏகெவளி த�னிேல(த 

ச�வபாி8ரண# -$தரேன ேமானம�! 

      தரேவ/E மி�சமயேம 

த.5ச�ர.கிாியி ல.கிவள� �.கேம 

      ச$தனமகா *.கேம.   (6) 

 

ஆதாரமாறினி லைம(தஅ# சரமதைன 

      ய�4H�$ த�!4ாிய< 

அபரமதானபர ெவளியிேலா ர#சர( 

      த�ைமதைன ய�!4ாிய< 

வாதாகெய�னிட வழ&காE க�விதைன 

      மா	Eத� க�!4ாிய< 

மதிெப�5மOடா.க மா�&கம� சி(தி&க 

      ெமௗனநிைல ய�!4ாிய< 

ேவதாவிதி(தவிதி த�ைன& கட$திட< 

      ெம0ஞான ம�! 4ாிய< 

ேவ/�ேனனி�ன�ைம யா/E பனிெர/E 

      ெம>ய�ெதா,� கதியைடயேவ 

காதாெயன&5நி� பாதெமG ேமானம�! 

      தரேவ/E மி�சமயேம 

த.5ச�ர.கிாியி ல.கிவள��.கேம 

      ச$தனமகா *.கேம.   (7) 
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வ0சகநம�றன& க0சாதி �&கநE 

      வைனவ�னி ய�!4ாிய< 

வ�லைபகேணச�வள� பதியி�நா* த@ைடய 

      மணிம$திர ம�!4ாிய< 

வி0ைசயா9தி(ெத,$ த0சாம� வ�வாசி 

      விபரமைத ய�! 4ாிய< 

ேமெல,$ேத)	E கா�தைன ெய	�னா� 

      ெவ�க	� ய�!4ாிய< 

ப0சவ�க!பதிைய& கட$த பர(தி� 

      பர(தினிைல ய�!4ாிய< 

பரம5�நா ெதெனா� பாதாரவி$தேம 

      பதியாக வ�!4ாிய< 

த0செமன நபிேன ன0செலன ேமானம�! 

      தரேவ/E மி�சமயேம 

த.5ச�ர.கிாியி ல.கிவள� �.கேம 

      ச$தன மகா*.கேம.   (8) 

 

1�)தலானெபா> கள<வ0ச ைனகேளாE 

      ��4(தி வி	Eவிட< 

��#சன�தைம&க/டா� ந#சர< தாென�; 

      Wர(தி ேலா�விட< 

ஏ�யி�களானா9 ம�Gயிேர த�Gயிெர� 

      ெற/ணிேய யிர.கிவிட< 

இகமீதி9!ளபல யி#ைசதைன யகமீதி 

      ெல/ணா தி�$�விட< 

தீ�ைடயமா>ைக ��ப.கைள& கனவி90 

      ேசரா தி�$�விட< 

சிவசிவாச�ரகிாி ேதசிகாநி( த)� 

      ெதாிசைனக! க/Eெகாள< 

தா�தசவா><நிைல யறிய< ேமானம�! 

      தரேவ/E மி�சமயேம 

த.5ச �ர.கிாியி ல.கிவள� �.கேம 

      ச$தன மகா*.கேம.   (9) 

 

ஆதியாபிரமெமாE ச(திசிவ வாழிவ� 

      லைபெயாE கேணச�வாழி 
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அாிஅய�வாழி ெல	-மிவாழி சர�வதி 

      யைமெபா� ன�:வாழி 

நீதி5�வாழிெய� -$தரம கா*.க 

      ேநயமா> நா@வாழி 

நி(தியான$தபதி ென/ேப�க! வாழிந� 

      நிைலயான சி(தாவாழி 

ேவதநா�வாழி Xரா;சா� திரவாழி 

      மி&காக ம.க!வாழி 

வியாசெனாEச(தாிஷி வா�மீக� -க�1த� 

      வி0ைச)னி ேவா�வாழி 

மாதவ�க!வாழி சிவன�யா�த ேபாதன�க! 

      மாமல�( தா@வாழி 

ம/ட �யைரதீ�&க ெதா/டெனைன :.கா&க 

      வ$த�! மகா*.கேம.   (10) 

 

)�றி�;. 

~~~~~~~~ 

 


