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SourceSourceSourceSource::::    

�ேமைல� சித�பரமாகிய தி��ேப�� ப�ைச நாயகியா �ச� 

ேகாய���� வி��வா� மகா--� --� -�, 

க�தசாமி �த�யாரவ�களா� இய!ற�ப#$, 

தி�சிர%ர� தமி&�ெச�வ� அ�)*+ட�தி! பதி�பி*க�ப#ட�. 

ந�தன வ� ஆவணி மாத� 

இைவ இ�0லாசிாிய� 1மார� மகா--� --� -�, 

)�பிரமணிய �த�யாரவ�களா� பதி�பி*க�ப#ட�. 

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

உ  :  சிவமய�. 

தி��சி!ற�பல�. 

 

கா��கா��கா��கா��....    

சீ�3�த ப#4வினாயக�தா5 ேபா!றி� 

      சிவ)�ரம6ய�பத� சிர�தி!ேபா!றி 

நா�3�த ந�பியா�ர��ேபா!றி 

      நாவி7*1 ம�னர4 நளின� ேபா!றி 

ஏ�3�த சீகாழி*கிைறைய� ேபா!றி 

      எழி�வாத ;ர4களிைண�தா5 ேபா!றி� 

பா�3�த ப�ைசநாயகியா�மீ� 

     பா$வா<செலா� ப���தாேன. 

  

��������----ஊச�ஊச�ஊச�ஊச�....    

தி�ம�= ேவதாகம>க5 வாழ� 

     தி�நீ? ைம�ெத@��A சிற��வாழ* 

1�ம�= ெமBய4யா� +#ட�வாழ* 

     ேகாதிலா� தமி&ேவத> 1லவிவாழ 

=�ம�= ம*கமணி Cய���வாழ 

      =லகைன��A சிவசமய ேமா>கிவாழ� 

ெத�ம�= ேபைரநக�� ப#4நாத� 

      ேதவிப�ைச நாயகியாரா4 �ச� .      (1) 
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��பாலாழியி! பால� உBய�3ைச 

     �!றியமா� மா�பக�தா# டய��தா!ேபால� 

ெபா�பயிE� ர�நமணி ம6டப�ேத 

     ெபா!பில1A சி!ப0! %லவ�ெசB� 

மி�பயிE நவர�ந கசிதமாக 

     விள>கியெபா� Fச�ைடG! றி��� 

ெத�ேப�� நக�*கிைறவ� ப#4நாத� 

     ேதவிப�ைச நாயகியா ரா4 �ச�.       (2) 

 

ம>கல ேசாபனமிய�ப� ேதவமாத� 

     வா&�திைச�ப* கி�னரகி� %�டமாத� 

த>1நடன� %ாிய வர�ைபமாத� 

     சாமைரக5 %ைடயிர#ட� ேச4மாத� 

ெச>கமைல ெவ6கமைல வட�ெதா#டா#ட� 

     ெசயெசயெவ� றி�திராணி வட�ெதா#டா#ட� 

தி>கடவ� மதி!ேப��� ப#4நாத� 

     ேதவிப�ைச நாயகியா ரா4�ச�.      (3) 

 

ச�திரைன ெவ�றில1 வதனமாட� 

      தடெந$>க6 ெணா$ெசவி கடா�ேபாராட 

எ�த=ல1� த�மா �ைலCமாட 

      இ�ைல%6 ெட�ேறா� மிய�ைடCமாட� 

ப�தம?� த�ண�1� பத>களாட� 

      பல�னிவ� ெகா6டா4� பா4யாட� 

ெச�தி�வா& ேபைரநக�� ப#4நாத� 

     ேதவிப�ைச நாயகியா ரா4�ச�.      (4) 

 

ேசா4ைணேச� சிர�பணியி� ெதாைககளா��ப� 

      ேதாளணிC மா�பணிC� �வ�றியா��ப� 

Hடக�� வா�வைளC> கர�திலா��ப� 

      �Bய ேமகைல காAசி ம�>கிலா��ப� 

பாடக� 0%ர�� பத�திலா��ப� 

     ப��யA ச>கீதெவா� பரவியா��ப� 

ேதடாிய %க&�ேப��� ப#4நாத� 
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      ேதவிப�ைச நாயகியா ரா4�ச�.      (5) 

 

நைடம�C� வ�ெறா6ட�* க�ளேவ64 

     ந6ப�ட ென6பயிE� விைளயா#டாேல 

�ைடம�C> கைடசியரா =�=மாறி 

     �ைள�தப) ெந!பயிாி� �4ைய�ப!றி 

ெகாைடம�C� அற�வள��த தி�*ைகயாேல 

      ேகாத!ற நட=ெதாழி� 1யி!றாநி�ற 

மைடம�C� வய!ேப��* கரசியான 

     மரகதவ� ��தாயா ரா4�ச�.     (6) 

 

சீதரைன� பா�பாக� சபி�தவா?� 

     சிைலமதைன Cடலழிய� சபி�தவா?� 

தாைதத*க� மகAசிைதய� ெதாி�தவா?� 

     தா�கைன மயிடைன�ச> காி�தவா?� 

3தல�மீ தல��ப ைட�தவா?� 

     ேபா�தவழி மீ#$மைவ �ைட�தவா?� 

வாதமற*க# 4ய�க#4 ய>க5+ற 

     மரகதவ��� தாயா ரா4�ச�.      (7) 

 

��சக�� ேபணியற� வள��தசீ�� 

     <வ�*1> 1ண�பிற�பாB �4�தசீ�� 

அ�சமற அபயகரம�IA சீ�� 

     அ�>கால� த�%�வா னைழ�தசீ�� 

ெகா�ைசமக� பா4ட�பா� ெகா$�தசீ�� 

     ெகா@ந7ட� ெச�பாதி ெகா6டசீ�� 

ம�சவிழி மடமாத� பா4யாட 

     மரகதவ��� தாயாரா4 �ச�.      (8) 

 

பண…)ைவ மனித��க� ப6J�ேப�� 

     பற�பி!றவ�ேதா�*ேக ந6J� ேப�� 

தணலாிய பவேமாக� நீ*1�ேப�� 

     தவமிய!றி! சிறி�ெபாிதா* 1�ேப�� 

�ணிவில�*1A சிவஞான>ெகா $*1�ேப�� 

     )மதி�த�ய� பவ�>ெக$* 1�ேப�� 
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மணிெகாழி*1� தி�*காAசி நதிவாB�ேப�� 

     மரகதவ� ��தாயா ரா4�ச�      (9) 

 

ேதைனநிக� ப6ெமாழியா ரா4�ச� 

     ெத�ேபைர நக�ைடயா ரா4�ச� 

ேசைனம� தி�=ைடயா ரா4�ச� 

     சிவகாம )�தாியா ரா4�ச� 

ஆைன�க! ெகா�தாயா ரா4�ச� 

     ஆ?�க� தி��தாயா ரா4�ச� 

மாைனம�# 4யவிழியா ரா4�ச� 

     மரகதவ� ��தாயா ரா4�ச�.      (10) 
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