
  

  

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTrraannssllaattiioonn  PPrroojjeecctt::  CCllaassssiiccaall  TTaammiill  TTeexxttss  

AApppplliiccaattiioonnss  aarree  iinnvviitteedd  ffrroomm  eexxppeerrttss  iinn  ttrraannssllaattiioonn  

CCeennttrraall  IInnssttiittuuttee  ooff  CCllaassssiiccaall  TTaammiill  iiss  aann  aauuttoonnoommoouuss  iinnssttiittuuttiioonn  ffuunnccttiioonniinngg  uunnddeerr  tthhee  

MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa..  TTaakkiinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  hhiissttoorryy  pprriioorr  ttoo  tthhee  ssiixxtthh  

cceennttuurryy  AA..DD  aass  tthhee  ffiirrsstt  pphhaassee  ooff  tthhee  CCllaassssiiccaall  aaggee  ooff  TTaammiill  llaanngguuaaggee,,  lliitteerraattuurree,,  ccuullttuurree  aanndd  

cciivviilliizzaattiioonn,,  tthhee  IInnssttiittuuttee  hhaass  mmaappppeedd  oouutt  vvaarriioouuss  ppllaannss  ttoo  pprreesseerrvvee  aanndd  ssaaffeegguuaarrdd  tthhee  iinnvvaalluuaabbllee  

ttrreeaassuurree  ooff  tthhee  lliitteerraarryy  CCoommppoossiittiioonnss  aanndd  ootthheerr  ssoocciiaall  aanndd  CCuullttuurraall  ddooccuummeennttss  iinn  TTaammiill..  OOnnee  ooff  

iittss  tteenn  mmaajjoorr  pprroojjeeccttss  iiss  ttoo  bbrriinngg  oouutt  ttrraannssllaattiioonnss  ooff  ffoorrttyy  ––  oonnee  aanncciieenntt  TTaammiill  CCllaassssiiccss  iinnttoo  

EEnngglliisshh  aanndd  ootthheerr  mmaajjoorr  llaanngguuaaggeess  ooff  tthhee  wwoorrlldd  aass  wweellll  aass  iinnttoo  SSaannsskkrriitt  aanndd  ootthheerr  lleeaaddiinngg  IInnddiiaann  

llaanngguuaaggeess..  

EEaacchh  ttrraannssllaattiioonn  aanntthhoollooggyy  wwiillll  ccoonnssiisstt  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  TTaammiill  tteexxtt,,  iittss  ttrraannsslliitteerraattiioonn  iinn  tthhee  

RRoommaann  ssccrriipptt,,  aanndd  iittss  ttrraannssllaattiioonn  iinn  tthhee  ttaarrggeett  llaanngguuaaggee  bbeessiiddeess  aa  ccrriittiiccaall  iinnttrroodduuccttiioonn,,  aa  gglloossssaarryy  

aanndd  aann  IInnddeexx..  

SSeevveerraall  ssuucchh  aanntthhoollooggiieess  hhaavvee  bbeeeenn  aallrreeaaddyy  bbrroouugghhtt  oouutt  bbyy  CCIICCTT  aanndd  aarree  bbeeiinngg  wweellll  

rreecceeiivveedd  hheerree  aanndd  aabbrrooaadd..  BBuutt  mmaannyy  mmoorree  aarree  iinn  tthhee  ppiippeelliinnee..  TThhee  tteexxttss  aanndd  tthhee  ttaarrggeett  llaanngguuaaggeess  

ttoo  bbee  ttaakkeenn  uupp  iimmmmeeddiiaatteellyy  aarree  lliisstteedd  bbeellooww::    

11..  HHiinnddii  

11..  CCiillaappppaattiikkāārraamm  

22..  MMaaṇṇiimmēēkkaallaaii  

33..  MMuuttttooḷḷḷḷāāyyiirraamm  

44..  II33aaiiyyaa44āārr  KKaaḷḷaavviiyyaall  

22..  KKaannnnaaddaa  

11..  PPaattii44eeṇṇ  KKīī88kkkkaaṇṇaakkkkuu  ((eexxcceeppttiinngg  

TTiirruukkkkuu33aaḷḷ))  

22..  CCiillaappppaattiikkāārraamm  

33..  MMaaṇṇiimmēēkkaallaaii  

44..  MMuuttttooḷḷḷḷāāyyiirraamm  

55..  II33aaiiyyaa44āārr  KKaaḷḷaavviiyyaall

  

  

  



33..  MMaallaayyaallaamm  

11..  TToollkkāāppppiiyyaamm  ((eexxcceeppttiinngg  tthhee  ffiirrsstt  ttwwoo  

ppaarrttss  ““EE88uuttttuu””  aanndd  ““CCooll””))  

22..  NNaa3333iiṇṇaaii  

33..  KKuu33uunnttookkaaii  

44..  AAii??kkuu33uunnūū33uu  

55..  PPaattii3333uuppppaattttuu  

66..  PPaarriippāāṭṭaall  

77..  KKaalliittttookkaaii  

88..  PPuu33aannāā44ūū33uu  

99..  PPaattttuuppppāāṭṭṭṭuu  

1100..  PPaattii44eeṇṇ  KKīī88kkkkaaṇṇaakkkkuu  ((eexxcceeppttiinngg  

TTiirruukkkkuu33aaḷḷ))  

1111..  MMuuttttooḷḷḷḷāāyyiirraamm    

1122..  II33aaiiyyaa44āārr  KKaaḷḷaavviiyyaall  ((iinncclluuddiinngg  tthhee  

CCoommmmeennttaarryy))    

1133..  CCiillaappppaattiikkāārraamm  

1144..  MMaaṇṇiimmēēkkaallaaii  

44..  SSaannsskkrriitt  

11..  TToollkkāāppppiiyyaamm  

22..  NNaa3333iiṇṇaaii  

33..  KKuu33uunnttookkaaii  

44..  AAii??kkuu33uunnūū33uu  

55..  PPaattii3333uuppppaattttuu  

66..  PPaarriippāāṭṭaall  

77..  KKaalliittttookkaaii  

88..  AAkkaannāā44ūū33uu  

99..  PPuu33aannāā44ūū33uu  

1100..  PPaattttuuppppāāṭṭṭṭuu  

1111..  PPaattii44eeṇṇ  KKīī88kkkkaaṇṇaakkkkuu  ((eexxcceeppttiinngg  

TTiirruukkkkuu33aaḷḷ))    

1122..  CCiillaappppaattiikkāārraamm  

1133..  MMaaṇṇiimmēēkkaallaaii  

1144..  MMuuttttooḷḷḷḷāāyyiirraamm  

1155..  II33aaiiyyaa44āārr  KKaaḷḷaavviiyyaall

55..  TTeelluugguu  

11..  TToollkkāāppppiiyyaamm    

22..  PPaattii44eeṇṇ  KKīī88kkkkaaṇṇaakkkkuu  ((eexxcceeppttiinngg  

TTiirruukkkkuu33aaḷḷ))    

33..  CCiillaappppaattiikkāārraamm  

44..  MMaaṇṇiimmēēkkaallaaii  

55..  MMuuttttooḷḷḷḷāāyyiirraamm  

66..  II33aaiiyyaa44āārr  KKaaḷḷaavviiyyaall

RRuulleess  aanndd  RReegguullaattiioonnss    

��  TThhee  pprroojjeecctt  iiss  ttoo  bbee  ccoommpplleetteedd    iinn  oonnee  yyeeaarr..  

��  TThhee    ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ttoo  bbee  ggiivveenn  bbyy  tthhee  IInnssttiittuuttee  ffoorr  eevveerryy  wwoorrkk  iiss  RRss..  22..55..  LLaakkhh  

((RRuuppeeeess  TTwwoo  llaakkhh  aanndd  ffiiffttyy  tthhoouussaanndd  oonnllyy))..  FFoorr  tthhee  PPaattii44eeṇṇ  KKīī88kkkkaaṇṇaakkkkuu  tteexxttss,,  tthhee  ttoottaall  

aammoouunntt  iiss  RRss..  55  LLaakkhh  ((RRuuppeeeess  FFiivvee  LLaakkhh  oonnllyy))..  FFoorr  tthhee  II33aaiiyyaa44āārr  KKaaḷḷaavviiyyaall,,  iitt  iiss  RRss..  11  

LLaakkhh    ((RRuuppeeeess  OOnnee  LLaakkhh  oonnllyy)),,  FFoorr  tthhee  MMaallaayyaallaamm  ttrraannssllaattiioonn  ooff  TToollkkāāppppiiyyaamm,,  iitt  iiss  RRss..  11  

llaakkhh  ((RRuuppeeeess  OOnnee  LLaakkhh  oonnllyy))  

��  AAllll  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  ssppeecciiaalliisseedd  iinn  ttrraannssllaattiioonn  aarree  wweellccoommee  ttoo  sseenndd  tthheeiirr  aapppplliiccaattiioonnss..  



��  TThhoossee  wwhhoo  aarree  eemmppllooyyeedd  hhaavvee  ttoo  rroouuttee  tthheeiirr  aapppplliiccaattiioonnss  tthhrroouugghh  pprrooppeerr  cchhaannnneell..  

��  UUnneemmppllooyyeedd  iinnddiivviidduuaallss  hhaavvee  ttoo  sseenndd  tthheeiirr  aapppplliiccaattiioonnss  tthhrroouugghh  ssoommee  ggoovveerrnnmmeenntt  

IInnssttiittuuttiioonn//NNGGOO..    

��  TTrraannssllaattoorrss  wwiillll  bbee  sseelleecctteedd  bbyy  aann  eexxppeerrtt  ccoommmmiitttteeee  ccoonnssttiittuutteedd  bbyy  CCIICCTT..  AApppplliiccaattiioonnss  

wwiillll  bbee  iinnvviitteedd  ttoo  mmaakkee  tthheeiirr  pprreesseennttaattiioonnss  bbeeffoorree  tthhee  CCoommmmiitttteeee..    

��  AApppplliiccaattiioonnss  ffrroomm  nnoonn--ggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  sshhoouulldd  iinncclluuddee  aa  xxeerrooxx  ccooppyy  ooff  tthhee  

wweebbppaaggee  rreeggiisstteerreedd  iinn  wwwwww..nnggoo..iinnddiiaa..ggoovv..iinn..  TThheeyy  sshhoouulldd  aallssoo  eenncclloossee  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  

aauuddiitt  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  llaasstt  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn..    

��  IIff  tthhee  aapppplliiccaanntt  iiss  aa  sscchhoollaarr  iinn  TTaammiill,,  hhee  sshhoouulldd  eenncclloossee  aa  ddooccuummeennttaarryy  eevviiddeennccee  ttoo  tthhaatt  

eeffffeecctt..    

��  IIff  tthhee  ttrraannssllaattoorr  ddooeessnn’’tt  ppoosssseessss  aa  ssoouunndd  kknnoowwlleeddggee  ooff  TTaammiill,,  hhee  mmaayy  hhaavvee  tthhee  aassssiissttaannccee  

ooff  aa  TTaammiill  sscchhoollaarr  wwhhoossee  aacccceeppttaannccee  aanndd  bbiioo--ddaattaa  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  sseenntt..  

��  SSuucchh  aassssiissttaannttss  aarree  nnoott  eelliiggiibbllee  ffoorr  aannyy  rreemmuunneerraattiioonn  bbyy  tthhee  IInnssttiittuuttee..  

��  TThhee  ttrraannssllaattiioonn  hhaass  ttoo  bbee  sseenntt  oonnllyy  bbyy  AArriiaall  UUnniiccooddee  MMSS..    

��  TThhee  ttrraannssllaattiioonn  ooff  tthhee  eexxcceerrpptt  ffrroomm  tthhee  mmooddeell  tteexxtt  ggiivveenn  sshhoouulldd  bbee  sseenntt  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn..    

��  CCIICCTT  wwiillll  ccoonndduucctt  ttwwoo  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  EEvvaalluuaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  

TTrraannssllaattiioonn..    

��  CCIICCTT  wwiillll  hhaavvee  tthhee  eexxcclluussiivvee  rriigghhtt  ttoo  tthhee  ttrraannssllaatteedd  tteexxtt  aanndd  iittss  ppuubblliiccaattiioonn..  

��  OOrrddeerrss  wwiillll  bbee  iissssuueedd  ttoo  tthhee  sseelleecctteedd  aapppplliiccaannttss  bbyy  CCIICCTT  aass  ppeerr  iittss  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss..    

��  IIff  tthhee  ccoommpplleetteedd  ttrraannssllaattiioonn  iiss  nnoott  sseenntt  bbeeffoorree  tthhee  dduuee  ddaattee,,  tthhee  ttrraannssllaattoorr  hhaass  ttoo  rreettuurrnn  tthhee  

mmoonneeyy  ppaaiidd  wwiitthh  iinntteerreesstt..    

��  TThhee  aapppplliiccaattiioonn  ggiivveenn  bbeellooww  mmaayy  bbee  dduullyy  ffiilllleedd  iinn  aanndd  sseenntt  bbyy  ppoosstt  ttoo  TThhee  DDiirreeccttoorr,,  

CCeennttrraall  IInnssttiittuuttee  ooff  CCllaassssiiccaall  TTaammiill,,  IIRRTT  CCaammppuuss,,  110000--FFeeeett  RRooaadd,,  TTaarraammaannii,,  

CChheennnnaaii  ––  660000  111133,,    oorr  bbyy  eemmaaiill  ttoo  ccllaassssiiccaallttrraannssllaattiioonn@@cciicctt..iinn,,  oonn  oorr  bbeeffoorree  

1188..0066..22002211  

��  FFoorr  mmoorree  ddeettaaiillss,,  pplleeaassee  vviissiitt  oouurr  wweebbssiittee  wwwwww..cciicctt..iinn      

PPrrooff..  RR..  CChhaannddrraasseekkaarraann  

DDiirreeccttoorr  

CCeennttrraall  IInnssttiittuuttee  ooff  CCllaassssiiccaall  TTaammiill,,  CChheennnnaaii  

  

  



  

  

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
          AApppplliiccaattiioonn  ffoorr  TTrraannssllaattiioonn  PPrroojjeecctt  ffoorr  CCllaassssiiccaall  TTaammiill  TTeexxttss  

11..  

NNaammee  ooff  tthhee  aapppplliiccaanntt  iinn  

EEnngglliisshh  

  

MMootthheerr  TToonngguuee      

22..  DDaattee  ooff  bbiirrtthh  &&  AAggee    

33..  QQuuaalliiffiiccaattiioonn        

44..    DDeessiiggnnaattiioonn      

55..    DDaattee  ooff  JJooiinniinngg      

66..  CCuurrrreenntt  ppoossiittiioonn      

77..    TToottaall  EExxppeerriieennccee      

88..  

OOffffiiccee  AAddddrreessss    

  ((wwiitthh  PPhhoonnee  NNuummbbeerr))    

    

  

RReessiiddeennttiiaall  AAddddrreessss  

  ((wwiitthh  PPhhoonnee  NNuummbbeerr))  

  

  

99..  MMoobbiillee  NNuummbbeerr    

1100..  EE--mmaaiill  AAddddrreessss    

1111..  

  

  

  

  

AAddddrreessss  ooff    tthhee  IInnssttiittuuttiioonn    

tthhrroouugghh  wwhhiicchh  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  

iiss  rroouutteedd    

  

**  IIff  rreeggiisstteerreedd  NNGGOO  ggiivvee  IIDD  

NNoo..  

 

Photo 



1122..  

TTaarrggeett  llaanngguuaaggee    
  

  TTiittllee  ooff  tthhee  TTeexxtt  ttoo  bbee  

TTrraannssllaatteedd      

1133..    

ii))  DDeettaaiillss  ooff  ttrraannssllaattiioonnss  ddoonnee  

eeaarrlliieerr    

iiii))  DDeettaaiillss  ooff  ppuubblliiccaattiioonnss  

rreellaattiinngg  ttoo  ttrraannssllaattiioonn  ddoonnee  

eeaarrlliieerr  

iiiiii))  TTrraannssllaattiioonn  eexxppeerriieennccee    

  

  

**RReeggiissttrraattiioonn  oonn  OOnnlliinnee  iiss  mmaannddaattoorryy  aass  ppeerr  GGOOII  gguuiiddeelliinneess..  

DDaattee::    

PPllaaccee::    

                  SSiiggnnaattuurree  ooff  tthhee  aapppplliiccaanntt    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Sample of  translation  

TTaammiill  TTeexxtt    

றிய கரறிய கர   நி றநி ற   ேவேவ     

‘‘யாயா’’  எஎ   சிைனமிைசசிைனமிைச,,  உைரயைசஉைரயைச   கிளவிகிளவி ,,  

ஆவயிஆவயி   வ உவ உ   மகரமகர   ஊ ேதஊ ேத..  ((ெதாெதா ..  எஎ ..  ெமாழிமரெமாழிமர ..  11..))  

TTrraannsslliitteerraattiioonn    

kkuu3333iiyyaalliikkaarraamm  nnii3333aall  vvēēṇṇṭṭuumm    

‘‘yyāā’’  ee44  ccii44aaiimmiiccaaii,,  uurraaiiyyaaccaaiikk  kkiiḷḷaavviikkkkuu,,  

āāvvaayyii44  vvaarrūūuumm  mmaakkaarraamm  ūūrrnnttēē    

TTrraannssllaattiioonn  

The shortened /i/ abides 
Clustering with /m/ 
Before the segment called ya$ of the empty morpheme miya$  
In forms (of verbs) that attention invite. 

     (Tranlatation by Dr. V. Murugan)  

TTaammiill  TTeexxtt    

ஆரஆர   தா ததா த  அணிகிளிஅணிகிளி   மா பிமா பி   

தா ேதாதா ேதா   தட ைகதட ைக   தைகமாதைகமா   வ திவ தி  

வ ைலவ ைல  ம றம ற  நீநயநீநய   தளி ததளி த   

ேத றாேத றா   ெப மெப ம  ெபா ேயெபா ேய  எஎ   

கா சினகா சின   தவிராதவிரா   கட ஊகட ஊ   எ தஎ த   

ஞாயிஞாயி   அைனையஅைனைய  நிநி   பைகவபைகவ   

தி கதி க   அைனையஅைனைய  எ மஎ ம  ேனா ேகேனா ேக  (( றநாறநா ..  5599))  

பா யவபா யவ ::  ம ைரம ைர   லவாணிகலவாணிக   சீ தைலசீ தைல   சா தனாசா தனா   

பாட ப ேடாபாட ப ேடா ::  பா யபா ய   சி திரமாடசி திரமாட   சியசிய  ந மாறந மாற   

திைணதிைண::  பாடாபாடா ..  ைறைற::  ைவநிைலைவநிைல..  

TTrraannsslliitteerraattiioonn  

āārraamm  ttāā88nnttaa  aaṇṇiikkiiḷḷiirr  mmāārrppii44  

ttāāḷḷttōōyy  ttaaṭṭaakkkkaaiitt  ttaakkaaiimmāāṇṇ  vvaa88uuttii  

vvaallllaaii  mmaa4433aa  nnīīnnaayyaann  ttaaḷḷiittttaall  



ttēē3333āāyy  ppeerruummaa  ppooyyyyēē  ee4433uumm  

kkāāyyccii44aamm  ttaavviirrāāttuu  kkaaṭṭaallūūrrppuu  ee88uuttaarruumm  

ññāāyyii33uu  aa44aaiiyyaaii  nnii44  ppaakkaaiivvaarrkkkkuutt  

ttii??kkaaḷḷ  aa44aaiiyyaaii  eemmmmaa  44ōōrrkkkkēē  ((ppuu33aannāā44ūū33uu..  5599))  

PPāāṭṭiiyyaavvaarr::  mmaattuurraaiikk  kkūūllaavvāāṇṇiikkaa44  ccīīttttaallaaiicc  ccāāttttaa44āārr  

ppāāṭṭaappppaaṭṭṭṭōō44::  ppāāṇṇṭṭiiyyaa44  cciittttiirraammāāṭṭaattttuutt  ttuuññcciiyyaa  nnaa44mmāā33aa44  

ttiiṇṇaaii::  ppāāṭṭāāṇṇ..  ttuu33aaii::  ppūūvvaaiinniillaaii..  

TTrraannssllaattiioonn    

OOhh  KKiinngg  VVaalluuttii  wwiitthh  bbrreeaasstt  

OOff  ssttiirrrriinngg  bbeeaauuttyy  wwiitthh  fflloowweerr--ggaarrllaannddss  

AAnndd  llaarrggee  hhaannddss  ttoouucchhiinngg  yyoouurr  kknneeeess!!  

IInnddeeeedd  yyoouu  eexxcceell  iinn  ggiivviinngg  ggiiffttss  

WWiitthh  lloovvee;;  LLoorrdd,,  yyoouu  rreecckkoonn  nnoott  

FFaallsseehhooooddss  uutttteerreedd  ((ttoo  ggeett  ggiiffttss))..  

TToo  yyoouurr  eenneemmiieess  yyoouu  

LLooookk  lliikkee  tthhee  ssuunn  wwhhiicchh  

RRiisseess  uunnffaaiilliinnggllyy  wwiitthh  bbuurrnniinngg  

FFeerroocciittyy  oovveerr  tthhee  sseeaa;;  

TToo  tthhoossee  lliikkee  uuss,,  iinnddeeeedd  

YYoouu  llooookk  lliikkee  tthhee  mmoooonn  

(Tranlatation by SS..MM..  PPoonnnniiaahh))  

  

  

  

  

  

  



MMooddeell  tteexxttss      

ெதா கா பியெதா கா பிய   

11..  றிய கரறிய கர   நி றநி ற   ேவேவ     

‘‘யாயா’’  எஎ   சிைனமிைசசிைனமிைச,,  உைரயைசஉைரயைச   கிளவிகிளவி ,,  

ஆவயிஆவயி   வ உவ உ   மகரமகர   ஊ ேதஊ ேத  ((ெதாெதா ..  எஎ ..  ெமாழிமரெமாழிமர ..  11..))  

22..    இைசஇைச  ெமாழிெமாழி  வயிவயி   நிநி   இைசஇைச  நிைறநிைற   

ெந ெடெந ெட   இ பஇ ப   ஒ தஒ த  ெற ேதெற ேத  ((ெதாெதா ..  எஎ ..  ெமாழிமரெமாழிமர ..  88))  

33..  ளிளி  இ திஇ தி   உயிஉயி   இஇ   கிளவிகிளவி   

ெசா யெசா ய  அ லஅ ல  ஏைனயஏைனய  எ லாஎ லா ,,  

ேதேத   காைலகாைல,,  உ ெபாஉ ெபா   சிவணிசிவணி,,  

சாாிையசாாிைய  நிைலநிைல   கட பாகட பா   இலேவஇலேவ  ((ெதாெதா ..  எஎ ..  உ பியஉ பிய ..  3300))  

44..  இய ெபயஇய ெபய   கிளவிகிளவி   ெபயெபய   கிளவிகிளவி   

விைனவிைன   ஒஒ   இயஇய   காலகால   ேதா றிேதா றி ,,  

ெபயெபய   கிளவிகிளவி  படபட   கிளவாகிளவா ;;  

இய ெபயஇய ெபய   வழியவழிய’’  எ மனாஎ மனா   லவலவ   ((ெதாெதா ..  ெசாெசா ..  கிளவிகிளவி..  3388))  

55..  மி கதமி கத   ம கிம கி   விைன ெசாவிைன ெசா   ,,  

அஅ   பப   றி தறி த  விைன தவிைன த   கிளவிகிளவி,,  

ெச வெச வ   இ வழிஇ வழி,,  நிகநிக   காலகால   

ெமெம   ெபறெபற   ேதாேதா   ெபாெபா   ஆ ேமஆ ேம  ((ெதாெதா ..  ெசாெசா ..  விைனவிைன..  4455))  

66..  ‘‘ெபாெபா   ஆஆ   உஉ   வரவர   ேதா றிேதா றி  

வ விவ வி   ஆகியஆகிய  றற   கா டகா ட ,,  

ஊரஊர   சாசா   ெசெச   ேதயேதய   

ஆ வஆ வ  ெந செமாெந செமா   ெச பியெச பிய  வழியிவழியி ,,  

ண ேதாண ேதா   பா கிபா கி   ண தண த  ெந செமாெந செமா   

அழிஅழி   எதிஎதி   றிறி  வி பிவி பி ,,  ஆ கஆ க   

தாதா   நிைலநிைல  கக   த பித பி   வி பிவி பி   

ேசேச   நிைலநிைல   அக ேறாஅக ேறா   ெசலவிெசலவி   வரவிவரவி ,,    



க ேடாக ேடா   ெமாழிதெமாழித   க டக ட ’’  எ பஎ ப..  ((ெதாெதா ..  ெபாெபா ..  அகஅக ..  4400))  

77..  திதி ,,  ேவனிேவனி ,,  எஎ   இஇ   பாசைறபாசைற   

காதகாத   ஒ றிஒ றி   க ணியக ணிய  வைகயிவைகயி ;;  

ஏேராஏேரா   களவழிகளவழி  அ றிஅ றி,,  களவழிகளவழி   

ேதேராேதேரா   ேதா றியேதா றிய  ெவ றிெவ றி ;;  ேதேராேதேரா   

ெவ றெவ ற  ேகாமாேகாமா   ேதேத   ரைவரைவ ;;  

ஒ றியஒ றிய  மரபிமரபி   பி ேதபி ேத   ரைவரைவ ;;  

ெபெப   பைகபைக  தாதா   ேவ னாேவ னா ,,  

அஅ   பைகபைக  தாதா   ஆ றலாஆ றலா ,,  

லாலா  வா ைகவா ைக  வ லாவ லா   ப கப க ;;  

ஒ லாஒ லா   நாணநாண,,  ெபாியவெபாியவ   க ணிக ணி   

ெசா யெசா ய  வைகயிவைகயி   ஒ ெறாஒ ெறா   ணண ,,  

ெதாெதா   உயிஉயி   வழ கியவழ கிய  அவி ப யாஅவி ப யா ;;  

ஒ லாஒ லா   இடவயிஇடவயி   யய  பா கிபா கி ;;  

பக னாபக னா   ஆவினாஆவினா   

கக   தத   சிற பிசிற பி   சா ேறாசா ேறா   ப கப க ;;  

கக   மைனமைன  நீ தநீ த  பா கபா க ;;  

எஎ   வைகவைக  த யத ய  அைவயக தாஅைவயக தா ;;  

கக   அைமஅைம  ஒ கஒ க   க ைமயாக ைமயா ;;  

இைடஇைட  இஇ   வவ   கக   ெகாைடைமயாெகாைடைமயா ;;  

பிைழ ேதாபிைழ ேதா   தாதா   காவலாகாவலா ;;  

ெபா ெளாெபா ெளா   ண தண த  ப க தாப க தா ;;  

அ ெளாஅ ெளா   ண தண த  அக சியாஅக சியா ;;  

காமகாம   நீ தநீ த  பா னாபா னா ;;  --  எஎ   

இஇ   பாபா   ப டப ட  ஒ பதிஒ பதி   ைற ேதைற ேத  ((ெதாெதா ..  ெபாெபா ..  றற ..  2211))  

88..  கக   என ப வஎன ப வ   கரணெமாகரணெமா   ணரணர,,  

ெகாளெகாள   உஉாிாி  மரபிமரபி   கிழவகிழவ   கிழ திையகிழ திைய,,  

ெகாைடெகாைட   உாிஉாி  மரபிேனாமரபிேனா   ெகா பெகா ப,,  ெகா வ ேவெகா வ ேவ  ((ெதாெதா ..  ெபாெபா ..  கக ..  11))  



99..  ‘‘பாபா ,,  உைரஉைர,,  ேலேல,,  வா ெமாழிவா ெமாழி,,  பிசிேயபிசிேய,,  

அ கதஅ கத ,,  ெசாெசா ,,  அஅ   ஏஏ   நிலநில ,,  

வவ   கக   வவ   தத   ெபாழிெபாழி   வைர பிவைர பி   

நாநா   ெபயெபய   எ ைலஎ ைல  அக தவஅக தவ   வழவழ   

யா பியா பி   வழியவழிய ’’  எ மனாஎ மனா   லவலவ   ((ெதாெதா ..  ெபாெபா ..  ெசெச ..  7788))  

1100..  ேபைடேபைட ,,  ெபைடெபைட ,,  ெப ைடெப ைட ,,  ெபெப ,,  

,,  நாநா ,,  கடைமகடைம ,,  அளஅள ,,  

ம திம தி ,,  பாபா ,,  பிைணபிைண ,,  பிணபிண ,,  

அ தஅ த   சா றசா ற  பி ெயாபி ெயா   ெப ேணெப ேண  ((ெதாெதா ..  ெபாெபா ..  மரமர ..  33))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ந றிைணந றிைண  

கானகான   அஅ   சிசி   கடகட   ேமேம   பரதவபரதவ     

நீநீ   நிறநிற   ைனைன   ெகாெகா   நிழநிழ   அைசஇஅைசஇ   

தத   ெபெப   பர பிபர பி   ஒஒ   பதபத   ேநா கிேநா கி    

அஅ   கக   அாிஅாி   வைலவைல  உணஉண   ைறவெனாைறவெனா   

அலேரஅலேர  அ ைனஅ ைன  அறியிஅறியி   இவஇவ   உைறஉைற  வா ைகவா ைக    

அாியஅாிய  ஆஆ   நமநம   எனஎன   றிறி   

ெகாெகா   ெச வ ெகாெச வ ெகா   ேதாழிேதாழி  உமணஉமண     

ெவெவ   கக   உ பிஉ பி   ெகா ைளெகா ைள  சா றிசா றி   

ககணண  நிைரநிைர  கிளகிள   ெநெந   ெநறிெநறி   சகடசகட     

மணமண   மம   உரஉர   ஓைசஓைச  கழனிகழனி     

கக   காகா   ெவெவ     ெவ உெவ உ     

இஇ   கழிகழி   ேச பிேச பி   தத   உைறவிஉைறவி   ஊ ேகஊ ேக..  ((44))  

லவலவ ::  அ வனாஅ வனா     

திைணதிைண::  ெந தெந த ;;  ::  ேதாழிேதாழி    

  விள கவிள க ::  தைலவதைலவ   சிைற ற தானாகசிைற ற தானாக  ேதாழிேதாழி  அலஅல   அ சஅ ச   ேதா றேதா ற   ெசாெசா   

வைரவைர   கடாயகடாய ..  

நிலநில   நீநீ   ஆஆரர   றற   ைழ பைழ ப    

அகஅக   வாவா   ைபைப   ைனைன   பயிபயி   கா யா பகா யா ப     

றவறவ   ெகா றெகா ற  ைறைற   ெகாெகா   நைறநைற   பவபவ     

நந   காகா   ஆரஆர   வனவன  அைக பஅைக ப   

ெபெப   ெபயெபய   ெபாழி தெபாழி த  ெதாழிலெதாழில  எழிஎழி     

ெதெத   ஏஏ   இரஇர   அ சிரஅ சிர   காைலகாைல     

அாிேதஅாிேத  காதலகாதல   பிாிதபிாித   இஇ   ெசெச     

இைளயஇைளய   த உத உ   வாைடெயாவாைடெயா     

மயமய   இதஇத   மைழமைழ   கக   பய தபய த  ேதேத..  ((55))  

  



லவலவ ::  ெப கிழாெப கிழா   

திைணதிைண::  றி சிறி சி;;  ::  ேதாழிேதாழி    

  விள கவிள க ::  தைலவதைலவ   ெசலெசல   றிறி   அறிஅறி   ேவ ப டேவ ப ட  தைலவிதைலவி   ேதாழிேதாழி  

ெசா யெசா ய ..  

ைடைட  நனநன   தைலதைல   ைனைன  நீநீ   ம கம க   

ெபெப   வைரவைர  அ கஅ க   அ விஅ வி  ஆ பஆ ப     

கக   அைலஅைல   இழிதஇழித   கக   வரவர   காகா   யாயா     

கைழகைழ  மாமா   நீ தநீ த   காகா   அைலஅைல  ஆ பஆ ப     

தழதழ   ரர   ஏெறாஏெறா   ழ கிழ கி  வானவான     

இ ேனஇ ேன  ெப யெப ய  மி மாமி மா   ேதாழிேதாழி    

ெவ ெணெவ ெண   அ தியஅ திய  வாிவாி  தத   யாைனயாைன    

தத   நந   சில பிசில பி       

சிறியிைலசிறியிைல   ச தினச தின  வாவா   ெபெப   கா ேடகா ேட  ((77))  

லவலவ ::  ந ெவ ளியாந ெவ ளியா     

திைணதிைண::  பாைலபாைல;;  ::  ேதாழிேதாழி    

  விள கவிள க ::  ப டப ட  பி ைறபி ைற  வைரயாவைரயா   கிழேவாகிழேவா   ெநெந   இைடஇைட   கழிகழி   

ெபா வயிெபா வயி   பிாியபிாிய  ஆ றாளாயஆ றாளாய  தைலவிதைலவி   ேதாழிேதாழி  ெசா யெசா ய ..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ெதாைகெதாைக  

ெச களெச கள   பட ெகாபட ெகா   அ ணஅ ண   ேத தேத த    

ெச ேகாெச ேகா   அ பிஅ பி   ெச ேகாெச ேகா   யாைனயாைன   

கழகழ   ெதாெதா   ேசஎேசஎ   றற     

திதி   விவி   ைலைல   கா த ேடகா த ேட..  ((11))  

லவலவ ::    தி ேதாளாதி ேதாளா   

திைணதிைண::  றி சிறி சி;;  ::  ேதாழிேதாழி    

  விள கவிள க ::  பா கியபா கிய   ட ைதட ைத  வி பியவி பிய  தைலமகதைலமக   ெச கா தெச கா த   ைவைவ   

ைக ைறயாகைக ைறயாக   ெகாெகா   ேதாழியி பாேதாழியி பா   த ைறத ைற  றியவழிறியவழி  அவஅவ ,,  ‘‘இஃஇஃ   எமஎம   

மைலயிடமைலயிட   உ ளதாதஉ ளதாத   இதைனஇதைன  ேவ ேடேவ ேட ””  எஎ   மம   றியறிய ..  

அ ெகாஅ ெகா   ேதாழிேதாழி  காமகாம  ேநாேயேநாேய    

வதிவதி   றற   இ னிழஇ னிழ   ைனைன    

உைடதிைரஉைடதிைர   திவைலதிவைல  அஅ   தீநீதீநீ     

ெம லெம ல   ல பல ப   பிாி ெதனபிாி ெதன     

ப தப த   உ கஉ க   பாெடாபாெடா   லாேவலாேவ..  ((55))  

லவலவ ::  நாிெவநாிெவ   உ தைலயாஉ தைலயா   

திைணதிைண::  ெந தெந த ;;  ::  தைலவிதைலவி    

  விள கவிள க ::  பிாிவா றாைமயாபிாிவா றாைமயா   தைலவிதைலவி  வ தைலயறிவ தைலயறி   கவைல றகவைல ற  

ேதாழிேதாழி   அவஅவ ,,  த க கத க க   யிலாைமையயிலாைமைய  உணஉண   வாயிலாகவாயிலாக   காமேநாயிகாமேநாயி   

ெகா ைமையெகா ைமைய   றியறிய ..  

யாயா   ஆகியேளஆகியேள  விழவிழ   தலாதலா   

பயபய   ேபாேபா   இஇணணரர  ைப தாைப தா   ப இயப இய     

உழவஉழவ   வா கியவா கிய  கமகம   ெம சிைனெம சிைன     

கா சிகா சி  ரர   ெகா ைமெகா ைம    

கர தனகர தன   ஆகஆக   நாணியநாணிய  வ ேமவ ேம..  ((1100))  

லவலவ ::  ஓர ேபாகியாஓர ேபாகியா     

திைணதிைண::  பாைலபாைல;;  ::  ேதாழிேதாழி    



  விள கவிள க ::  பர ைதயிபர ைதயி   பிாி தபிாி த  தைலவதைலவ   மீ வமீ வ   வாயிவாயி   ேவ யவிடேவ யவிட   

ேதாழிேதாழி,,  ‘‘‘‘ஏஏ   ேகாட தகாதேகாட தகாத  ெகா ைமையெகா ைமைய  உைடயனாயிஉைடயனாயி   அதைனஅதைன  

மன ெகா ளாமமன ெகா ளாம ,,  க ெபா க திக ெபா க தி   சிற பினாசிற பினா   தைலவதைலவ   ெகா ைமையெகா ைமைய  மைறமைற   

அவஅவ   நா பநா ப   தைலவிதைலவி  தாேனதாேன  அவைனஅவைன  ஏ ெகா ளஏ ெகா ள  வ கி றாவ கி றா ’’’’  எஎ   

றியறிய ..    

இ திணிஇ திணி   த னத ன  ஈ தஈ த   ெகா நிழெகா நிழ     

நில விநில வி   த னத ன  ெவ மணெவ மண   ஒ சிைறஒ சிைற     

க ேகாக ேகா   ைனைன   ெபாழிெபாழி   ல பல ப    

இஇ   வாராவாரா   வ உவ உ     

ப மீப மீ   ேவ டேவ ட   ெத ைனயெத ைனய   திமிேலதிமிேல..  ((112233))  

லவலவ ::  ஐஐ   டவனாடவனா   

திைணதிைண::  ெந தெந த ;;  ::  ேதாழிேதாழி      

  விள கவிள க ::  தைலவதைலவ   பகபக   வவ   மைறமைற   நி கநி க,,  ““தைலவதைலவ   இஇ   

பாணி பாராயிபாணி பாராயி   நந   தைமய மாதைமய மா   மீ ேவ ைடயினிமீ ேவ ைடயினி   தி பிதி பி  வ வாராதவ வாராத   

அவஅவ   ந ைமந ைம   கா டலாிகா டலாி ;;  இ ெபா ேதஇ ெபா ேத  வ வாராயிவ வாராயி   ந றாந றா ””  எஎ   கக   

ேதா றேதா ற   ேதாழிேதாழி  தைலவிதைலவி   றியறிய ..  

பைண ேதாபைண ேதா   மகமக   பாைவபாைவ  ைதஇைதஇ     

ப சாப சா   ப ளப ள     ம றிவம றிவ     

உ ெதஉ ெத   வன ைலவன ைல  ஒளிெபறஒளிெபற  எ தியஎ திய    

ெதா பிெதா பி   கா ேபாகா ேபா   அறிதஅறித   அறியாஅறியா     

ைற ைடைற ைட  யரசயரச   ெச ேகாெச ேகா   அைவயஅைவய     

தியா றதியா ற   கடவிகடவி   யா காயா கா  வ ெகாவ ெகா     

ெபாிெபாி   ேபைதேபைத  ம றம ற    

அளிேதாஅளிேதா  தாதாேனயிேனயி   வ கவ க   ஊேரஊேர..  ((227766))  

லவலவ ::  ேகாழிேகாழி   ெகா றனாெகா றனா   

திைணதிைண::  றி சிறி சி;;  ::  தைலவதைலவ     



  விள கவிள க ::    ேதாழியேதாழிய   ேச ப த ப டவிடேச ப த ப டவிட   தைலவதைலவ ,,  ““இனிஇனி  மடமட   ஏறிஏறி   

சா ேறாரறியசா ேறாரறிய  வழ ைரவழ ைர   தைலவிையதைலவிைய  மண ாிேவமண ாிேவ ””  எஎ   ேதாழிேதாழி  அறி பஅறி ப   

னிைலனிைல   றெமாழியாகறெமாழியாக   றியறிய ..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ஐஐ   

வாழிவாழி  ஆதஆத   வாழிவாழி  அவினிஅவினி  

பாபா   பபலல  ஊ கஊ க!!  பக பலபக பல  சிற கசிற க  

எஎனன  ேவ ேடாேளேவ ேடாேள  யாேயயாேய  யாேமயாேம  

வி தியவி திய  உழவஉழவ   ெந ேலாெந ேலா   ெபயெபய   

  கக   ஊரஊர   தத   மைனமைன  

வா ைகவா ைக  ெபா கெபா க  எஎனன  ேவ ேடேமேவ ேடேம..  ((33))  

லவலவ ::  ஓர ேபாகியாஓர ேபாகியா   

திைணதிைண::  ம தம த ;;  ::  ேதாழிேதாழி    

  விள கவிள க ::  ற ெதா க திேலற ெதா க திேல  ெந நாெளா கிெந நாெளா கி,,  ‘‘இஇ   தகாதகா ’’  எனஎன   ெதளி தெதளி த  

மன தனாமன தனா   மீமீ   தைலவிேயாதைலவிேயா   ஒ காஒ கா  நி றநி ற  தைலமகதைலமக   ேதாழிேயாேதாழிேயா   

ெசா லாெசா லா ,,  ‘‘யாயா   அ வாெறா கஅ வாெறா க  நீயிநீயி   நிைன தநிைன த  திறதிற   யாயா ??’’  எ றாஎ றா   அவஅவ   

ெசா யெசா ய ..  

  அ ைனஅ ைன  வாழிேவவாழிேவ   ட ைனட ைன  உ காஉ கா   

ஏ ெகாஏ ெகா   பாசபாச   பாியஊபாியஊ   இழிஇழி   

ெந தெந த   மய கிமய கி  வ தவ த   நி மகநி மக   

ேபாேபா   உ கஉ க   மாீஇயமாீஇய  

ேநா மேநா ம   தாகியதாகிய  ெகா கெகா க   ேதேரேதேர..  ((110011))  

லவலவ ::  அ வனாஅ வனா     

திைணதிைண::  ெந தெந த ;;  ::  ேதாழிேதாழி    

  விள கவிள க ::  அற ெதாஅற ெதா   நி றபி னநி றபி ன   வைரத ெபாவைரத ெபா   பிாி தபிாி த  தைலமகதைலமக   

வைரேவாவைரேவா   தவழிதவழி   ேதாழிேதாழி  ெசவிெசவி   காகா   ெசா யெசா ய ..  

    ந வந வ   மாஅமாஅ   கிகி   உதிஉதி தத  

ஈ தஈ த   ெப வெப வ   பாைலயிபாைலயி   றவறவ   

உைறஉைற   ஆஆ யியி   ெதாெதா   சாரசார   

மீமிைசமீமிைச  ந னாந னா   டவ வாிடவ வாி     

யா யியா யி   வா தவா த     அ னாஅ னா ..  ((221133))  



லவலவ ::  கபிலகபில ..  

திைணதிைண::  றி சிறி சி;;  ::  தைலமகதைலமக     

  விள கவிள க ::  ‘‘வைரெவா வ தைலவைரெவா வ தைல   ணி தாணி தா ’’  எ பஎ ப   ேதாழிேதாழி  ற ேக டற ேக ட  

தைலமகதைலமக   ெசா யெசா ய ..  

  களிகளி   பி தழீஇபி தழீஇ   பிறபிற  லல   படராபடரா   

  பசிதினபசிதின  வவ   ைபதைபத   றற   

  ட ெதாட ெதா   மகமக   இைனயஇைனய  

  எைன பஎைன பயய   ெச ேமாெச ேமா  விடைலநிவிடைலநி   ெசலேவெசலேவ..  ((330055))  

லவலவ ::  ஓதலா ைதயாஓதலா ைதயா   

திைணதிைண::  பாைலபாைல;;  ::  ேதாழிேதாழி    

  விள கவிள க ::  உட ேபாஉட ேபா   ஒழிவிஒழிவி   தனிதனி   ெச லெல றெச லெல ற  தைலமகதைலமக   

ேதாழிேதாழி  றியறிய ..    

  மறியிைடமறியிைட   ப தப த  மா பிைணமா பிைண  ேபாலேபால   

  த வத வ  ன வன வ   னாகனாக  நந   

  மினிமினி   ம ற வாம ற வா  கிட ைககிட ைக  னிவி றினிவி றி  

  நீனிறநீனிற  வியலகவியலக   கைவஇயகைவஇய  

    பப   ெபறலெபறல   ைர ேதைர ேத..  ((440011))  

லவலவ ::  ேபயனாேபயனா   

திைணதிைண::  ைலைல;;  ::  ெசவிெசவி     

  விள கவிள க ::  க மைனக மைன   ெச வ தெச வ த  ெசவிெசவி   உவ தஉவ த  உ ள தளாஉ ள தளா   ந றாந றா   

ெசா யெசா ய ..    

  

  

  

  

  

  

  



பதி பபதி ப   

மாமா  ஆஆ யய  லல   நாநா சிசி   ஆஆடாடா  

கடாகடா  அஅ   ெச னியெச னிய  க கக க   யாைனயாைன    

இனஇன   பர தபர த  லல   வளவள   பரபர   அஅறியாறியா  

நிநி   பைடஞபைடஞ   ேச தேச த  ம றம ற   க ைதக ைத  ேபாகிேபாகி  

நீநீ  உட ேறாஉட ேறா   மம   எஎயியி   ேதாேதா   ைவயாைவயா      

க காக கா   ஒஒ றற   ட சிறட சிற   உஉ   

பப   பிசிபிசி   ஒஒ   அஅழழ   ஆஆ யய  ம கிம கி   

ஆ டைலஆ டைல  வழவழ   காகா   உஉணண   கக   ெநறிெநறி  

ைனைன  அஅகக   ெபெப   பாபா   ஆஆகக  ம னியம னிய  

உஉ   உஉறற   இஇரர   ரசிரசி   ெபெப   மைலமைல      

வைரவைர  இஇழிழி  அஅ வியிவியி   ஒஒளி ெகாளி ெகா   ட கட க   

கக   பாிபாி   கதகத   சிறசிற   அஅைக பைக ப  நீநீ  

ெநெந   ேதேத   ஓஓ யய  பிறபிற   அஅகக   ததைலைல  நாேடநாேட  ((2255))  

ைறைற  --  வ சி ைறவ சி ைற   பாடா பாபாடா பா   

வ ணவ ண   --  ஒ வ ணஒ வ ண   ெசா சீ வ ணெசா சீ வ ண ..    

  --  ெசெச ,,  வ சிவ சி ..    

ெபயெபய   --  கா ணகா ண   க ெநறிக ெநறி    

வலவல   பப   ரசிரசி   வாவா   வாவா   ெகா றெகா ற   

ெபாலெபால     ேவ தேவ த   பல திபல தி   அஅ மம  

அஅறற   கைரகைர   வய கியவய கிய  நாவிநாவி   பிற கியபிற கிய  

உைரசாஉைரசா   ேவ விேவ வி  தத  ேக விேக வி  

  அ தணஅ தண   அஅ   ககலல   ஏஏ பப  நீநீ   பப     

இஇ   ேசேச   ஆஆ யய  மமணண   மம   றற   

களிகளி   நிைலநிைல  ைணஇயைணஇய  தாதா   அஅ   தைக பிதைக பி   

ற சிைறற சிைற  வயிாியவயிாிய   காணிகாணி   வ ேலவ ேல  

எஃஎஃ   பைடபைட  அஅ தத  ெகாெகா   வவ   ரவிரவி  



அலஅல   பாபா   இஇைழைழ  அஅணிணி   ஈஈ   எஎனன    

ஆனாஆனா   ெகா ைகையெகா ைகைய  ஆஆதத   அஅ   வயிவயி   

மாமா  இஇ   வி பிவி பி   ப மீப மீ   ஒஒளிளி  ெகடெகட  

ஞாயிஞாயி   ேதா றியாேதா றியா   மா றாமா றா   

உஉ   ரர   சிைத தசிைத த  நிநி   ேநாேநா   தாதா   வா திவா தி   

காகா   வ திசிவ திசி   ககழழ   ெதாெதா   அஅ ணண     

ைமைம  பப   மலமல   கழிகழி  மல தமல த  ெந தெந த   

இதஇத   வனவன   உஉ றற  ேதா றெமாேதா றெமா   உஉய தய த  

மைழயிமைழயி   ெபெப   பயபய   ெபாழிதிெபாழிதி  அஅதனாதனா   

பசி ைடபசி ைட  ஒஒ கைலகைல  ஒஒாீஇயாீஇய  

  இைசஇைச  ேமேம   ேதா றேதா ற   நிநி   பாசைறயாேனபாசைறயாேன..  ((6644))  

ைறைற  ––  கா சிகா சி  வாவா ..    

வ ணவ ண   ––  ஒ வ ணஒ வ ண ,,    --  ெசெச   

ெபயெபய   --  உைரசாஉைரசா   ேவ விேவ வி  

ெகா மணெகா மண   ப டப ட  ெந ெமாழிெந ெமாழி  ஒஒ கெலாகெலா   

ப தப த   ெபயாியெபயாிய  ேபேப   இஇைசைச    

ககடட   அஅறிறி  மரபிமரபி   ைகைக  வவ   பாணபாண!!  

ெதெத   ககடட   தெமாதெமா   நந   கலகல   ெப ைவெப ைவ  

  ெகாெகா   பைடபைட  ெதாியெதாிய  ெவெவ   ெகாெகா   ட கட க    

வயவய   கதிகதி   வயிெராவயிெரா   வல ாிவல ாி  ஆஆ பப   

பப   களிகளி   இஇனன  நிைரநிைர  லல   ெபயெபய   இஇய வரய வர    

  அம கஅம க   அஅைம தைம த  அஅவிவி   நிணநிண   பர பிபர பி   

உஉ   சிைறசிைற  எஎ ைவைவ  திதி  ஆஆரர   

தைலதைல  மிமி   எஎ சியசிய  ஆஆ   மம   பெமாபெமா    

உஉ   இஇ   ேப மகேப மக   கவைலகவைல  கவ றகவ ற  

நா டநா ட   நந கக   ப ெசப ெச   ெகாெகா   

நாநா   இஇணண   ெகா ைறெகா ைற  ெவெவ   ேபாேபா   க ணியக ணிய   

வாவா   கக   ெபாறி தெபாறி த  மாமா   வாிவாி  யா ைகயயா ைகய   



ெநறிெநறி  பப   ம பிம பி   இஇ கக   ாிெயாாிெயா     

வைளவைள  தைலதைல  மா தமா த  தாதா   கக   பாசவபாசவ   

எஃஎஃ   ஆஆ   உஉனன   க பக ப  ெமெம   சிைதசிைத   

சாசா   எஎழிழி   மைற தமைற த  சா ேறாசா ேறா   ெப மகெப மக   

மல தமல த  கா தகா த   மாறாமாறா   ஊஊதியதிய  

கக   பைறபைற   பிபி    நைச தாநைச தா  அஅ       

பைறபைற  பப   அஅழிழி   பா காபா கா   ெநெந வைரவைர   

கக   உஉயய   ேநாிேநாி   ெபா நெபா ந   

ெச வெச வ   ேகாமாேகாமா   பா ைனபா ைன  ெச ேனெச ேன..  ((6677))  

ைறைற  --  பாணா பைடபாணா பைட  

வ ணவ ண   ––  ஒ வ ணஒ வ ண ,,    --  ெசெச   

ெபயெபய   --  ெவ ேபாெவ ேபா   க ணிக ணி    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



பாிபாடபாிபாட   

திைரதிைர  இஇ   பனி ெபௗவபனி ெபௗவ   ெச விதாெச விதா  அஅறற  கக   

உஉரர  உஉ   உடஉட   ஆ பஆ ப  ஊஊ   ெபாைறெபாைற  ெகா ளாெகா ளா   

கைரகைர  உைடஉைட  ளெமனளெமன   கழகழ   வாவா   வயிவயி   அழிஅழி   

வைரவைரவைரவைர  ெதா தெதா த  வயவய   ெவெவ   அ விஅ வி    

இரஇர   இஇ   பகலாகபகலாக  இடஇட   அாிஅாி   ெசலெசல   எ னாஎ னா     

வலவல   இரஇர   ரசிரசி   ெத னவெத னவ   உ ளியஉ ளிய    

நிலநில   உஉறற  நிமிநிமி   தாைனதாைன  ெநெந   நிைரநிைர  நிவநிவ   அ னஅ ன    

ெபயலாெபயலா   ெபாெபா   ெப னெப ன   பலந தபலந த  

நலநல   ந தந த  நாநா   அணிஅணி  ந தந த  லல   ந தந த  

வ தவ த   ைவையைவைய   னன ..  

நளிநளி  இஇ   ேசாைலேசாைல  நர தநர த   தாஅதாஅ   

ஒளிஒளி   சிைனசிைன  ேவ ைகேவ ைக  விாி தவிாி த  இணஇண   உதிரெலாஉதிரெலா   

ளியிளியி   உழ தஉழ த  ேதாேதா   அஅ   சிைமசிைம  ெதாெதா     

வளிவளி  வாவா   சிைனயசிைனய  மாமரமாமர   ேவேவ   கீகீ   

உய ழிஉய ழி  உ ளனஉ ளன  பய பிைடபய பிைட   பர பிபர பி  

உழவஉழவ   களிகளி  கக  ழழ   பைணபைண  ரலரல  

ஆடஆட   அறியாஅறியா  அாிைவஅாிைவ  ேபாலேபால   

ஊடஊட   அறியாஅறியா  உவைகயஉவைகய   ேபாலேபால   

ேவேவ   வழிவழி  நடநட ,,  தாதா   தைடதைட  ெபாெபா   

விதிவிதி  ஆ றாஆ றா   ஆ கியஆ கிய  ெமெம   கலைவகலைவ  ேபாலேபால     

ெபாெபா   நா றநா ற   உ உஉ உ   கரகர     நா றநா ற     

ெச கி ேறெச கி ேற  ெசெச   னன ..  

கவி தகவி த  னன   கயகய   தத   க நீக நீ     

அவி தஅவி த  மலமல   மீ ெறனமீ ெறன  ஒ சாஒ சா   

மாதமாத   மடந லாமடந லா   மணமண   எ தியஎ திய    

பாைவபாைவ  சிைத தசிைத த   எஎனன  அஅழழ  ஒ சாஒ சா     



அகவயஅகவய   இஇளள  ெநெந   அாிகாஅாிகா       

ெதாெதா   னன   பர ெதனபர ெதன   படபட  ஒ சாஒ சா   

ஓதஓத   றியறிய   ஊஊ   எஎனன  ஒ சாஒ சா   

காகா     அ றஅ ற   வாவா   எஎனன  ஒ சாஒ சா   

பா வாபா வா   பா கபா க   ெகா ெடனெகா ெடன  

ஆ வாஆ வா   ேசாிேசாி  அைட ெதனஅைட ெதன   

கழனிகழனி  வவ   காகா   ேகா ெதனேகா ெதன   

பபழழனன  வாைளவாைள  பாைளபாைள  உ ெடனஉ ெடன  

விவி   இஇ   லல   ேமேம   ஆயி ெறனஆயி ெறன  

உண தஉண த  உணராஉணரா  ஒஒ   இைழஇைழ  மாதைரமாதைர     

ண தியண திய  இ சஇ ச   ெப க திெப க தி   ைனைன     

சிைனசிைன  வளவள   வாைளயிவாைளயி   கிைளயகிைளய   ெகழீஇெகழீஇ   

பபழழனன  உழவஉழவ   பாபா   னன   பர தபர த   

இஇ   வைரவைர  ைர மாைர மா   இ கைரஇ கைர  ஏமஏம   

வைரவைர  ைரைர  உ விஉ வி   ைரைர  பபலல  மம   

  ேவேவ   ெபாழிெபாழி   பரபர   

ைனைன   ஆ வாஆ வா   ஆஆ   ேகாைதயேகாைதய   

அலஅல   தத   தாரவதாரவ   காதிகாதி     

தளிதளி   ெசாீஇெசாீஇ  க ணிக ணி  பறிபறி   

ைகவைளைகவைள  ஆழிஆழி  ெதா யகெதா யக   ைனைன  கிகி   

ேமகைலேமகைல  கா சிகா சி  வா வலயவா வலய   

எஎ லாலா   கவகவ   இய பி றாஇய பி றா   ெத னவெத னவ     

ஒ னாஒ னா   உைட லஉைட ல   க றாக றா   மா அ டமா அ ட    

தாைனயாதாைனயா   ைவையைவைய  வனவன ..  

ாி தாி த  தைகயினாதைகயினா   யாயா   ஆ வாஆ வா     

ரர   னன   வவ   மலமல   க கக க     

அைம தனஅைம தன  ஆ கஆ க   அவஅவ   ஒ திஒ தி    

ைகைக  ைதஇயைதஇய  வைளவைள    



ஏ கஏ க   நாணாநாணா   க பிக பி   அைணஅைண  ெமெம   ேதாேதா     

ேபா கிேபா கி   சிைற பி தாசிைற பி தா   ஓஓ   ெபாெபா   அஅ   ெகாெகா     

பாிபாி   அவைளஅவைள   ைக பிைணைக பிைண  நீ வாநீ வா   பா வாபா வா   

இஇ   ஈஈ   வவ   ஒஒ   ைமைம  விளவிள   கக   ஒளியாஒளியா     

ெச ைமெச ைம     னன   ெசெச   இ ளாயி ேறஇ ளாயி ேற  

ைவையைவைய   ெபெப   வவ ..  

வி பியவி பிய  ஈரணிஈரணி  ெமெம   ஈரஈர   தீரதீர   

  ஆஆ     நறாநறா  ஏ தினாஏ தினா   கக   ெந தெந த   

ேபேப   மகிமகி   ெசெச   ெபெப   நறாநறா   ேபணியேவேபணியேவ  

  நறாநறா  ஆ தவஆ தவ   கக ..  

கக   இயஇய   கக   ஏ திஏ தி   காாிைககாாிைக  நீநீ   ேநா கிைனேநா கிைன     

பாபா   ஆதாிஆதாி   பபலல  பாடபாட  அ பாஅ பா     

ேபணாேபணா   ஒ திஒ தி  ேப றேப ற  ஆயிைடஆயிைட  

எ ைனஎ ைன  வ வவ வ   எனஎன   எஎ ,,  இைனயாஇைனயா  

நந   ெஞமெஞம   மா பமா ப   ந றந ற  ந ணிந ணி   

சிைகசிைக  கிட தகிட த  ஊடஊட   ெச கெச க   ேசேச   ஊஊரர  

வைகவைக  ெதாட தெதாட த  ஆடஆட   ந லவந லவ   தத     

பைகபைக  ெதாடெதாட   ேகாைதேகாைத  பாி உபாி உ  நனிெவநனிெவ   

யாயா   ஆஆ   ேமனிேமனி  அணிஅணி  க டக ட  தத   அ பஅ ப     

ேசேச   ஆஆ   ேமனிேமனி  தி நிலதி நில   உ பஉ ப   சிரசிர   மிதிமிதி   

தீ விலதாகதீ விலதாக   ெச றாெச றா   ெச னெச ன     

ஊ டஊ ட   ஆ கைடஆ கைட..  

ாிாி  நரநர   இஇ   ெகாைளெகாைள   கக   பாைலபாைல  ஏஏ     

எ உஎ உ   ணண   யாயா   இைசஇைச   டட     

ழழ   அளஅள   நி பநி ப  ழழ   எஎ   ஆ பஆ ப  

மம   மகளிமகளி   ெச னியெச னிய   ஆடஆட   ெதாட கெதாட க   

ெபாெபா   இழிஇழி  வாவா   னன   ெபாெபா   அஃஅஃ     

உஉ   இஇ   ேச தேச த  ழ கழ க   ைரைர     



தி ம ததி ம த  ைறைற  ேசேச   ன கன க   பாபா     

தாமதாம   தைலதைல  ைனைன  ேபஎேபஎ   நீநீ   ைவையைவைய  

நி பயநி பய   பாபா   விவி   ஏமா கஏமா க      

நிநி   பப   நீ காைமநீ காைம  இஇ   ண ெதனேவண ெதனேவ..  ((77))  

லவலவ ::  ைமேயாடைமேயாட   ேகாவனாேகாவனா     

திைணதிைண::  ம தம த   

::  ேதாழிேதாழி    

  விள கவிள க ::  தைலமகதைலமக   தைலமகேளாதைலமகேளா   னலா னாெனனனலா னாெனன   ேகேக   இ றஇ ற  

ெசவி தாெசவி தா   ேதாழிையேதாழிைய  நீ களா யநீ களா ய  னலணியி பனலணியி ப   ெக றாெக றா   அ னலணிஅ னலணி  

யி பயி ப   ப ேவப ேவ   வைக ப டவைக ப ட  இ பஇ ப   தைலமகதைலமக   காத ைமகாத ைம   றிறி  எஎ   

இ தஇ த  நீரணியி பநீரணியி ப   ெப கயாெம றெப கயாெம ற ..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



க ெதாைகக ெதாைக  

இஇ   ெந ேவெந ேவ   ேபாலேபால  ெகாைலவெகாைலவ     

ெகா மரெகா மர   ேத தாேத தா   ப ைகப ைக  நிைர தநிைர த    

க நைவக நைவ  ஆஆ   ஆஆ   அ ைனஅ ைன  றிறி  

உட நீஉட நீ   ேவ டேவ ட  உடஉட   உயஉய   யாைனயாைன    

க தாக தா   பதிபதி   ஆஆ   ைகைக  ெதற பெதற ப     

ெவறிநிைரெவறிநிைர  ேவறாகேவறாக   சாசா   சாரசார   ஓஓ   

ெநறிெநறி  மய றமய ற  நிர பாநிர பா  நீநீ   அ தஅ த     

சிசி   நனிநனி  நீநீ  சிசி  ஏ பிஏ பி   அஅ     

ந தந த   நீநீ   ெபா வயிெபா வயி   ெச ேவாெச ேவா     

உர ைடஉர ைட  உ ள ைதஉ ள ைத  ெசெச   ெபாெபா   றியறிய    

வளைமயாவளைமயா   ஆஆ   ெபாெபா   இஇ   எ பாஎ பா   

இளைமஇளைம   காமகாம   நி பாணிநி பாணி  நி லாநி லா      

இைட ைலஇைட ைல   ேகாைதேகாைத  ைழயைழய  யய     

ைறநாைறநா   கழிதகழித   உறாஅைமஉறாஅைம   கா ைடகா ைட      

கைடகைட  நாநா   இஇ   எஎ   அறி தாஅறி தா   இ ைலஇ ைல   

ேபா றாேபா றா   ெப மெப ம  நீநீ  காமகாம   க படக பட    

ேவ ைமேவ ைம   ெகாெகா   ெபாெபா   வயிவயி   ேபா வாேபா வா   

றற     மற தாேராமற தாேரா   ஓராஅஓராஅ     

மா ைமமா ைம   ெகா டெகா ட  வழிவழி..  ((1122))  

லவலவ ::  பாைலபா யபாைலபா ய  ெப க ேகாெப க ேகா    

திைணதிைண::  பாைலபாைல;;  ::  ேதாழிேதாழி     

  விள கவிள க ::  தைலமகனாதைலமகனா   பிாி ண த ப டபிாி ண த ப ட  ேதாழிேதாழி  கா டகா ட   க ைமக ைம   

தைலவியதைலவிய   ெம ைமெம ைம   ““நாளநாள   சி ைமசி ைம   இளைமயத ைமஇளைமயத ைம   தாளா ப கதாளா ப க   

த தியதைமத தியதைம   அ பினதகலஅ பினதகல   அக சியத ைமஅக சியத ைம ””  றிறி   ெசலவ வி தெசலவ வி த ..    

கயமலகயமல   உ க ணாஉ க ணா   காணாகாணா   ஒ வஒ வ     

வயமாவயமா   அ ேதஅ ேத வாவா   ேபாலேபால   ெதாைடெதாைட  மா டமா ட    



க ணியக ணிய   வி லவி ல   வவ   எ ைனஎ ைன  ேநாேநா   

ன தின தி   கா தகா த   அ லஅ ல   தாதா   உ றஉ ற    

ேநாேநா   உைர க லாஉைர க லா   ெபய மெபய ம   ப நாப நா   

பாய ெபேறஎபாய ெபேறஎ   படபட   அவ வயிஅவ வயி   

ேசேய மேசேய ம   யாயா   யய   உழ ேபஉழ ேப   ஆயிைடஆயிைட     

க நிக நி   தத   ஆ றாஆ றா   அவனாயிஅவனாயி   

ெபெப   அஅ   உைர தஉைர த   நம காயிநம காயி   இ ன உஇ ன உ     

காணாகாணா   கழிதகழித   உஉ   எஎ   ஒ நாஒ நா   எஎ     

ேதாேதா   ெநகிெநகி   உ றஉ ற  யராயரா   ணிதணித   ஓஓ     

நாநா   இ ைமஇ ைம  ெச ேதெச ேத   ந தாந தா   ஏனஏன     

இன கிளியாஇன கிளியா   கக   ஓஓ   னன   அயஅய     

ஊசஊச   ஊஊ   ஆஆடட  ஒஒ   ஞாஞா   வ தாைனவ தாைன    

ஐஐயய  சிறிசிறி   எ ைனஎ ைன  ஊ கிஊ கி  எனஎன   றற   

ைதயாைதயா   நந   எஎ   அவஅவ   ஊ கஊ க   ைகெநகிைகெநகி   

ெபா யாகெபா யாக  ேதேத   அவஅவ   மா பிமா பி   வாயாவாயா   ெசெச     

ஒ ெயனஒ ெயன  ஆ ேகஆ ேக  எ தனஎ தன   ெகா டாெகா டா   ேமேம     

ெமெம   அறியாேதஅறியாேத   ேபாேபா   கிட ேதகிட ேத   மம   ஆயிைடஆயிைட    

ெமெம   அறிஅறி   ஏஏ   எ ேவனாயிஎ ேவனாயி   மம   ஒ ெயனஒ ெயன    

ஒ ழாஒ ழா   ெச கெச க  என றிஎன றி  வி ப பிவி ப பி     

அ கஅ க   உைடயஉைடய   அவஅவ ..  ((3377))  

லவலவ ::  கபிலகபில   

திைணதிைண::  றி சிறி சி;;  ::  ேதாழிேதாழி  ..  

  விள கவிள க ::  ““நா றநா ற   ேதா றேதா ற   ஒ கஒ க   உஉ   ெச விைனெச விைன  மைற பிமைற பி   

ெசலவிெசலவி   பயி விபயி வி   ண சிண சி  எதி பாஎதி பா   வ உவ உ   உண சிஉண சி  ஏழிஏழி   

உண தஉண த  பி ைறபி ைற””   த ைனத ைன  அவஅவ   மைறயாைமமைறயாைம  காரணமாககாரணமாக  ““ெம யிெம யி   

ெபா யிெபா யி   வழிநிைலவழிநிைல  பிைழயாபிைழயா   ப ேவப ேவ   கவ ெபாகவ ெபா   நா ட தாநா ட தா ””  தைலமகதைலமக   

ேதாழிேதாழி  றியறிய ..  

  நலநல   மிகமிக  ந தியந திய  நநயய  வவ   ததடட  ெமெம   ேதாேதா     



அலமரஅலமர   அமஅம   உஉ   கக   அஅ   ந லாந லா   நீநீ  உறீஇஉறீஇ    

உலமரஉலமர   உயஉய   ேநாேநா   உஉ   ஆஆ   உைரஉைர   ெசெச ;;    

ேபேப   ஏ றாஏ றா   ேபாலேபால    நிநி   வில வாவில வா     

யாயா   எ லாஎ லா  நி ைனநி ைன  அறி தஅறி த   உஉ   இஇ   வழிவழி;;  

தளிதளி   இயாஇயா   எஎ   அறிதஅறித   ேவேவ   பைகபைக  அ சாஅ சா     

  இனஇன   ஆயஆய   மகேனமகேன   மம   யாயா ;;  

ஒஒ   மம ;;    

  இனஇன   ஆயைனஆயைன  நீநீ  ஆயிஆயி   டட       

நந   இனஇன   ஆயஆய   எமஎம ;;  

எ லாஎ லா    

நி ெனாநி ெனா   ெசாெசா   ஏதேமாஏதேமா  இ ைலஇ ைல  மம ;;    

ஏதஏத   அஅ   எ ைலஎ ைல  வ வாவ வா   விவி ;;  

விேடவிேட ,,    

உட பஉட ப   நீ பாநீ பா   கிளவிகிளவி  மடமட   பப   

ெம யெம ய  ஆதஆத   அறியிஅறியி   ெம யாெம யா   

நிநி   ெமாழிெமாழி  ெகாெகா ,,யாேனாயாேனா  வி ேவவி ேவ   மம   எஎ   ெமாழிெமாழி  ெகாெகா   

எஎ   ெந செந ச   ஏவஏவ   ெசயிெசயி ;;  

ெநெந   ஏவஏவ   ெச யாெச யா   எஎனன  நி றாநி றா   எ சியஎ சிய    

காதகாத   ெகாெகா   காமகாம   கல றகல ற  ஏதிலாஏதிலா     

ெபாெபா   ெமாழிெமாழி  ேத வேத வ   எஎ   

ெதளி ேதெதளி ேத   ெதாிெதாி  இழாஇழா   யாயா ;;  

பப   காகா   யாயா   காகா   யாயா   அவிஅவி   மணமண   தத   ெபாழிெபாழி   

அ கஅ க   அகஅக   அைறஅைற  ஆயெமாஆயெமா   ஆஆ   

ைலைல  ெதாெதா   சிசி  ேவேவ   எ ைலஎ ைல    

இரஇர   உ றஉ ற   இஇ   கழி பிகழி பி  அரஅர   உஉ     

உ மிஉ மி   அதிஅதி   ரர   ேபாேபா   ெபாெபா   ரர     

நந   ஏஏ   நாநா   உடஉட   நி றனநி றன    

பப   ஆஆ   இஇனன  நிைரநிைர  நாநா   உடஉட   ெசல ேகெசல ேக..  ((111133))  



லவலவ ::  ேசாழேசாழ   ந திரந திர   

திைணதிைண::  ைலைல;;  ::  தைலமகதைலமக   ..  

  விள கவிள க ::  விைனவலபா கிவிைனவலபா கி   தைலவிையதைலவிைய  ஆ றிைடஆ றிைட   கக   அவைளஅவைள  

விைனவலபா கிவிைனவலபா கி   தைலவதைலவ   வில கிவில கி  அவேளாஅவேளா   சிறிசிறி   றியவழிறியவழி  அவஅவ   டட  

உட ப டாளாகஉட ப டாளாக  அவஅவ   றியறிய ..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



அகநாஅகநா   

தத   பசபச   இவஇவ   ேதாேதா     

அக மைலஅக மைல  இ பிஇ பி   ஆ ெகாஆ ெகா   அ தஅ த    

பைணஎழிபைணஎழி   அழியஅழிய  வாவா   நாநா     

நிைனவநிைனவ   மா அவமா அவ   பப   எஎ   ஓவாஓவா     

இைனயஇைனய   வாழிவாழி  ேதாழிேதாழி  ண வண வ     

இல ேகாஇல ேகா   ஆ ெதாஆ ெதா   ெநகிழெநகிழ   ெபா ாிெபா ாி     

அல தைலஅல தைல  ெஞைமயெஞைமய   அத அைடஅத அைட   தி ததி த    

மா வைரமா வைர   சீசீ   ம பம ப   மா கமா க     

ேகா வேகா வ   ஏ ைறஏ ைற  ஓைசஓைச  ஓ மாஓ மா   

தி திதி தி   ெகா டெகா ட  அ பினஅ பின   ேநா சிைலேநா சிைல      

எ தஎ த   இாீஇஇாீஇ  இட ெதாஇட ெதா   பட தபட த     

கீ பகீ ப   தாரதார   உ ணாஉ ணா  ேம சிைனேம சிைன     

பழபழ   ேபாேபா   ேச றேச ற  தீ ழதீ ழ   உணீஇயஉணீஇய    

க ேகாக ேகா   இ ைபஇ ைப  ஊஊ     

ெப ைகெப ைக  எ கிஎ கி   ர இறர இற   ேதாேரேதாேர..  ((117711))  

லவலவ ::  க லாடனாக லாடனா     

திைணதிைண::  பாைலபாைல;;  ::  ேதாழிேதாழி    

  விள கவிள க ::  தைலமகதைலமக   பிாிவி கபிாிவி க   ேவ ப டேவ ப ட  தைலமகைளதைலமகைள   ேதாழிேதாழி  

வ றீஇயவ றீஇய ..  

    நைகநீநைகநீ  ேகாளாேகாளா   ேதாழிேதாழி  அ கஅ க     

வயநாவயநா   எறிஎறி   வ பறவ பற   தழீஇதழீஇ  

இைளயஇைளய   எ தஎ த   மட கிமட கி   கிைளெயாகிைளெயா     

நா ைலநா ைல   பிணவபிணவ   ெசா யெசா ய   காகா   ஒழிஒழி   

அ ைழஅ ைழ  கக   ஆ றிஆ றி   நி றநி ற      

த கத க   ப றிப றி  ேநா கிேநா கி   கானவகானவ     

கினகின   ெதா தெதா த  வாவா   பகழிபகழி    

மைடெசலமைடெசல   பி தபி த   பைடெசலபைடெசல   ெச லாெச லா   



அ வழிஅ வழி  வில எவில எ   ெப விறெப விற   ேபாேபா   எஎனன  

எ யாஎ யா   ெபயெபய   றற  நாடநாட     

ெசறிஅாிெசறிஅாி   ட கட க   பாீஇபாீஇ   ாிஅவிாிஅவி     

ஏ வஏ வ   ெமா பிெமா பி   ேசாேசா   மாைலமாைல  

ஏ இமிஏ இமி   கயி றிகயி றி   எழி வஎழி வ   ய வரய வர    

இ வஇ வ   நி ேறாநி ேறா   க டனக டன   அ ைனஅ ைன  

வ ேலவ ேல  எ கஎ க   ேநா கிேநா கி  

ந ைலந ைல  மம   எஎனன  ந உந உ   ெபயெபய   ேதாேளேதாேள..  ((224488))  

லவலவ ::  கபிலகபில   

திைணதிைண::  றி சிறி சி;;  ::  ேதாழிேதாழி    

  விள கவிள க ::  இர றிஇர றி   சிைற றமாகசிைற றமாக   தைலமகதைலமக   ெசா வாளாெசா வாளா   

தைலமகதைலமக   ேக பேக ப   ேதாழிேதாழி  ெசா யெசா ய ..  

    மாதிரமாதிர   ைதயைதய   பாஅபாஅ   காகா     

ஏ ைடஏ ைட   ெப மைழெப மைழ  ெபாழி ெதனெபாழி ெதன  அவ ேதாஅவ ேதா     

ஆ களஆ கள   பைறயிபைறயி   வாி ணவாி ண   கற ககற க  

ஆ ெபாஆ ெபா   அவி இைழஅவி இைழ  கிகி  ய னய ன    

நீ ணநீ ண   ெகா ைறெகா ைற  கவி ெபறகவி ெபற   கா டகா ட       

ட ைரட ைர  ேதா றிேதா றி   த தைலத தைல   ெகாளாஅெகாளாஅ    

ைலைல  இ லெமாஇ லெமா   மலரமலர   க லக ல    

ப வாப வா   ைப ைனைப ைன  மா ணமா ண  ம ரம ர   

கா ெதாடகா ெதாட   கி ேறகி ேற  காைலகாைல  காதலகாதல   

ெவ சினெவ சின  ேவ தேவ த   விய ெபவிய ெப   பாசைறபாசைற      

ெவ றிெவ றி  ேவ ைகெயாேவ ைகெயா   நந   உ ளாஉ ளா     

யா ெசயா ெச   வாவா   ெகாெகா   ேதாழிேதாழி  ேநாதகேநாதக   

ெகாைல றிெகாைல றி   த னத ன  மாைலமாைல    

ைனதைனத   ேபா திேபா தி   நீ தேலாநீ தேலா  அாிேதஅாிேத..  ((336644))  

லவலவ ::  ம ைரம ைர  ம த கிம த கிழாழா   மகனாமகனா   ெப க ணனாெப க ணனா   

திைணதிைண::  ைலைல;;  ::  தைலமகதைலமக   

  விள கவிள க ::  ப வ க டழி தப வ க டழி த  தைலமகதைலமக   ேதாழிேதாழி   ெசா யெசா ய   



றநாறநா   

ஆரஆர   தா ததா த  அணிகிளிஅணிகிளி   மா பிமா பி   

தா ேதாதா ேதா   தட ைகதட ைக   தைகமாதைகமா   வ திவ தி  

வ ைலவ ைல  ம றம ற  நீநயநீநய   தளி ததளி த   

ேத றாேத றா   ெப மெப ம  ெபா ேயெபா ேய  எஎ   

கா சினகா சின   தவிராதவிரா   கட ஊகட ஊ   எ தஎ த   

ஞாயிஞாயி   அைனையஅைனைய  நிநி   பைகவபைகவ   

தி கதி க   அைனையஅைனைய  எ மஎ ம  ேனா ேகேனா ேக..  ((5599))  

பா யவபா யவ ::  ம ைரம ைர   லவாணிகலவாணிக   சீ தைலசீ தைல   சா தனாசா தனா   

பாட ப ேடாபாட ப ேடா ::  பா யபா ய   சி திரமாடசி திரமாட   சியசிய  ந மாறந மாற   

திைணதிைண::  பாடாபாடா ..  ைறைற::  ைவநிைலைவநிைல..  

ம பைதம பைத  கா நிகா நி   ைரைமைரைம  ேநா காேநா கா   

அ கஅ க   மாறியமாறிய  அறனிஅறனி   கா சிகா சிெயாெயா   

மம  ேனா மேனா ம   இைனயஇைனய   ஆயிஆயி   

எ மேனாஎ மேனா   இவஇவ   பிறவலபிறவல   மாேதாமாேதா  

ெசயி தீெசயி தீ   ெகா ைகெகா ைக  எ ெவஎ ெவ   காதகாத   

உயி சிறிஉயி சிறி   உைடயஉைடய   ஆயிஆயி   எ வயிஎ வயி   

உ ளாஉ ளா   இ தேலாஇ தேலா  அாிேதஅாிேத  அதனாஅதனா   

அறனிஅறனி   றற   திறனிதிறனி   ணியணிய   

பிறனாபிறனா  யின ெகாயின ெகா   இறீஇயஇறீஇய   எஎ   உயிஉயி   எஎனன  

வவ   சி ைமயசி ைமய   பல லபல ல   உைறஉைற   

இ கஇ க   மைனேயாமைனேயா   தீாியதீாிய  இ நிைலஇ நிைல  

வி ேதவி ேத   வாழியவாழிய   சிசி   உ காஉ கா   

அஅவவலல  ெந செமாெந செமா   ெச வெச வ   நிநி   க ேதாக ேதா   

அ கஅ க   ைனயரைனயர   ேபாலேபால   

ெப ைகெப ைக  ய றஎய றஎ   லல   ற ேதற ேத..  ((221100))  

  



பா யவபா யவ ::  ெபெப   கிழாகிழா   

பாட ப ேடாபாட ப ேடா ::  ேசரமாேசரமா   ட ேகாட ேகா   ேசரேசர   இ ெபாைறஇ ெபாைற  

திைணதிைண::  பாடாபாடா ::  ைறைற::  பாிசிபாிசி   கடாநிைலகடாநிைல  

ஏஏ   பர தபர த  வயவய   நீநீ   பர தபர த  ெச விெச வி   

ெநெந   ம தம த  மைனமைன   ெபாெபா   ம தம த  ம கிம கி   

ப வப வ   ஆஆ   ப மலப மல   காவிகாவி   

ெந ேவெந ேவ   ஆதஆத   ேபா ைதேபா ைத  அ னஅ ன  

ெப சீெப சீ   அ ெகாஅ ெகா   யேளயேள  க சிைனக சிைன  

ேவேவ   ஆஆ   ேபா ைதேபா ைத     

மைல தமைல த  ெச னியெச னிய   அணி தஅணி த  வி லவி ல   

ெகா றெகா ற  ேவ தேவ த   வவாிாி   த தகத தக  

வண காவண கா   ஈ வஈ வ   அ லஅ ல     வவ   ேதாேதா   

பிணபிண   கதிகதி   கழனிகழனி  நா பநா ப   ஏஏ   

உண கலஉண கல   ஆழியிஆழியி   ேதாேதா   

ஓ எயிஓ எயி   ம னம ன   ஒ மடஒ மட  மகேளமகேள..  ((333388))  

பா யவபா யவ ::    கிழாகிழா   மகனாமகனா   

திைணதிைண::  கா சிகா சி;;  ைறைற::  மக பாமக பா   கா சிகா சி  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ப பாப பா   

ைவ திைவ தி  ெபா தெபா த  வ வாவ வா   வாி தவாி த   

வாடாவாடா  மாைலமாைல  ஓைடெயாஓைடெயா   ய வரய வர   

ப மணிப மணி  இரஇர   ம கிம கி   க நைடக நைட       

றற   அ னஅ ன  மா றமா ற   ெமா பிெமா பி   

கா கிளகா கிள   த னத ன  ேவழேவழ  ேம ெகாேம ெகா   

ஐேவஐேவ   உ விஉ வி   ெச விைனெச விைன  றியறிய  

ெயாெயா   விள கியவிள கிய  ர மிர மி   தி மணிதி மணி  

மி உறமி உற   இைம பிஇைம பி   ெச னிெச னி   ெபா பெபா ப  

நைகதாநைகதா   ய வ உய வ உ   வைகயைமவைகயைம  ெபால ைழெபால ைழ  

ேச விளேச விள   இய ைகஇய ைக  வா மதிவா மதி  கைவஇகைவஇ  

அகலாஅகலா  மீனிமீனி   அவி வனஅவி வன  இைம பஇைம ப  ((தி கா பைடதி கா பைட,,  7788--8888))  

ஓஓ   திைரதிைர  வியவிய   பர பிபர பி   

ஒஒ   நீநீ   வரவர   பாகபாக   

ேதேத     உயஉய   சிைமயசிைமய  

மைலமைல  நாறியநாறிய  வியவிய   ஞாலஞால   

வவலல  மாதிர தாமாதிர தா   வளிவளி  ெகா பெகா ப  

வியவிய  னா மீனா மீ  ெனறிெனறி  ஒ கஒ க   

பகபக   ெசெச   ெசெச   ஞாயிஞாயி   

இரஇர   ெசெச   ெவெவ   தி கதி க   

ைமைம  தீதீ   கிளகிள   விள கவிள க  

மைழெதாழிமைழெதாழி   உஉததவவ  மாதிரமாதிர   ெகா கெகா க     

ெதாெதா பிபி   ஆயிரஆயிர   வி தியவி திய   விைளயவிைளய  

நிலநில   மரமர   பய எதிபய எதி   ந தந த  

ேநாேநா  யிகயிக   ேநாேநா   விள கவிள க  

ேமதகேமதக  மிகமிக   ெபா தெபா த  

ஓஓ   நிைலநிைல  வயவய   களிகளி   



கக   த டாத டா   க கிக கி   பப   

உஉ   த டாத டா  மி வளமி வள   தாதா   

உயஉய   ாிமாிம  விவி   ெத விெத வி   

ெபாெபா   யறியாயறியா  வா ெமாழிவா ெமாழி  யாயா   

கக   நிைற தநிைற த  ந மா தந மா த  ெராெரா   ((ம ைர கா சிம ைர கா சி  11--2200))  

தி மைழதி மைழ  தைலஇயதைலஇய  இ ணிறஇ ணிற  வி பிவி பி   

வி ணதிவி ணதி   இமிழிைசஇமிழிைச  க பக ப   ப ணைமப ணைம   

தி வாதி வா   விசி தவிசி த  ழெவாழெவா  டா ளிடா ளி  

  றற  விள கடவிள கட   பாபா   

மி னிமி னி     அணி தைழஅணி தைழ   ேகா ெடாேகா ெடா   

க ணிைடக ணிைட  வி தவி த  களி யிகளி யி   பிபி   

இளி பயிஇளி பயி   இமிஇமி   பரபர   ெபாெபா   

விளி பவிளி ப   கவகவ   தீ ழதீ ழ   ைதஇைதஇ  

ந நிந நி   றிைசறிைச   அாி ரஅாி ர   த ைடத ைட  

க கவக கவ   ெபாெபா   வ வாவ வா   எ லாிஎ லாி    

ெநா தெநா த   பாணியபாணிய  பதைலபதைல   பிறபிற   

கா ேகாகா ேகா   பலவிபலவி   கா ணகா ண   க பக ப  

ேந சீேந சீ   கிகி   காயகாய  கல ைபயிகல ைபயி   

க கக க   ெத தெத த  க ணகக ணக   சில பிசில பி   

ப ைவப ைவ   த னத ன  பாைறபாைற  ம கிம கி   

எ நிஎ நி   த னத ன  இ டஇ ட   சி ெநறிசி ெநறி  

ெதா தெதா த  வாளியவாளிய   ைண ணைண ண   கானவகானவ   

இ கஇ க   ெச யாெச யா  திய நதிய ந   இயஇய   

அ கஅ க   மீமிைசமீமிைச  அ பஅ ப   ேபணாேபணா   

இ ரஇ ர  நிவ பிநிவ பி   இய ெகாஇய ெகா   ெடா கிெடா கி  ((மைலப கடாமைலப கடா ,,  11--2200))  

  

  



பதிெனபதிென   கீ கணகீ கண   

நைரநைர  வவ   எஎ   எ ணிஎ ணி  நந   அறிவாளஅறிவாள   

ழவியிட ேதழவியிட ேத  ற தாற தா   ைரைர  தீராதீரா    

ம னாம னா  இளைமஇளைம  மகி தாேரமகி தாேர  ேகாேகா   ஊ றிஊ றி  

இ னாஇ னா   எ தி பாஎ தி பா   ((நால யாநால யா ,,  1111))  

க மக ம   ெசெச   மா கமா க   க விக வி  ஒ கியஒ கிய  

ம மம ம   ெகாெகா   மாைலமாைல  மலமல   ஆஆ     ெதா பாெதா பா   

ைகைக  மாைலமாைல  இஇ   க தாக தா   ைணைண  இ லாஇ லா   

இஇ  மாைலமாைல  எஎ   ெச வெச வ   எஎ   ((நால யாநால யா ,,  339933))  

ம கம க   அ றிஅ றி  னினி  த காத கா   ஆயஆய          
ெபா ம கெபா ம க   ெபா லாெபா லா  ஒ கஒ க   அஅ   மம             

றற     ெகாெகா   அ விஅ வி  நந   நாடநாட              

ம றம ற   ைமயைமய   ேச தேச த   ((பழெமாழிபழெமாழி  நாநா ,,  112200))  

தத   பயபய   காைரகாைர   சா தசா த   தாதா   பயவாபயவா  

நந   பயபய   கா வி ககா வி க   றற   பிபி   பயவாபயவா   

றற   பிறபிற   ேமேம   உைர தஉைர த   --  இஇ     

ெத ெறனெத ெறன   இ லாஇ லா   ெதாழிெதாழி   ((திாிகதிாிக ,,  5544))  

ஆ றஆ ற   இஇலாதாலாதா   பி தபி த  பைடபைடஇஇ னானா  

நா றநா ற   இஇலாதலாத  மலாிமலாி   அஅழழ இஇ னானா  

ேத றேத ற   இஇலாதாலாதா   ணிணி இஇ னானா  வா கி னாவா கி னா  

மா றமா ற   அஅறியாறியா   உஉைரைர..  ((இ னாஇ னா  நா பநா ப ,,  77))  

சி றாசி றா   உஉைடயாைடயா   பைட கலபைட கல  மா இனிேதமா இனிேத  

ந டாந டா   உஉைடயாைடயா   பைகயா ைமபைகயா ைம  இனிேதஇனிேத  

எ ைணஎ ைண   ஆ றஆ ற  இனி எ பஇனி எ ப  பா பபா ப   

க றாக றா  உஉைடயாைடயா   விவி ..  ((இனியைவஇனியைவ  நா பநா ப ,,  3388))  



ெகா ைலெகா ைல   ன தன த  அகி மஅகி ம   க பாக பா   

வானிவானி   அ விஅ வி  த பத ப   கவினியகவினிய  

நாடநாட   நய ைடயநய ைடய   எ பதனாஎ பதனா   நீ பிநீ பி   

வாடவாட   மற தனமற தன  ேதாேதா   ((ஐ திைணஐ திைண  எ பஎ ப ,,  1144))  

பாைலபாைல  வாவா   வில காவில கா   ெச பாைவெச பாைவ  

பாபா   மயமய   (( ))  ஏஏ   பிற பாகிபிற பாகி  --  எ பாஎ பா   

ெம ெபாெம ெபா   ேதறாேதறா   ெவளிஒராெவளிஒரா   யா ைடயா ைட   

ெபா பாைலெபா பாைல  உ வாஉ வா   ேபாேபா   ((இ னிைலஇ னிைல,,  4400))  

ெச வெச வ   தர ேவதர ேவ   ெச றநெச றந   காதலகாதல   

வ ேலவ ேல  வ தவ த  ெறளி தாெறளி தா   வய கிழாவய கிழா   

ைலைல  யில ெகயியில ெகயி  றீனறீன  ந த காந த கா   

ெம லெம ல  வினியவினிய  நந   ((கா நா பகா நா ப ,,  1144))  

எ வாஎ வா   ேமாேமா   வயவவயவ   ணி தி டணி தி ட  

ைகவாயிைகவாயி   ெகா ெட தெகா ெட த  ெச ெசவிெச ெசவி   ேசவேசவ  

ைலவாைலவா   வயநாகவயநாக   க விக வி  வி பிவவி பிவ   

ெச வாெச வா  வண திவண தி   ேறாேறா   னனாடனனாட   

ெற வைரெற வைர  ய டய ட  களகள   ((களவழிகளவழி  நா பநா ப ,,  2266))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



சில பதிகாரசில பதிகார   

ெந ேயாெந ேயா   றற   ெதா ேயாெதா ேயா   ெபௗவெபௗவ   

  தமி வரதமி வர   அஅ தத  த னத ன   நந னானா   

  மாடமாட  ம ைரம ைர   ஆஆ   உஉற ைதற ைத   

  க ெகக ெக   வ சிவ சி   ஒஒ னன   காகா   

அஅைரைர   றி தறி த  உஉைரசாைரசா   சிற பிசிற பி   

  ம னம ன   மாரமார   மகி ைணமகி ைண  ஆஆகியகிய  

  இஇ இஇளள  ேவனிேவனி   வ தனவ தன   இஇவவ எஎனன  

  வவளள ெகெக   ெபாதியிெபாதியி   மா னிமா னி  பய தபய த  

  இஇள காள கா   தத   இஇைச தனைச தன   ஆஆதத   

  மமககரர  ெவ ெகாெவ ெகா   ைம தைம த   ேசைனேசைன  

  கக அஅ   ேகாலேகால   ெகாெகா   எஎ பப   ேபாேபா   

  ெகா மிைடெகா மிைட  ேசாைலேசாைல   யிேலாயிேலா   எஎ   

  பைடபைட   ப ேவாப ேவா   பணிெமாழிபணிெமாழி  றற  

  மமடட அஅவிவி   கானகான   கட விைளகட விைள  யாயா   

  ேகாவலேகாவல   ஊஊடட   டாடா   ஏஏகியகிய  

  மாமலமாமல   ெந கெந க   மாதவிமாதவி  வி பிவி பி  

  வா றவா ற  நிவ தநிவ த  ேமேம நிநிைலைல  ம கிம கி   

  ேவனிேவனி   ப ளிப ளி  ஏஏறிறி  மாமா இஇைழைழ    

((சில பதிகாரசில பதிகார ,,  கா கா டகா கா ட ,,  ேவனி காைதேவனி காைத,,  11--1111))  

ஆ ெபாஆ ெபா   னாி சிலனாி சில   டகடக   ேமகைலேமகைல   ஆஆ பப  வா பவா ப  

மாய ெசமாய ெச   வாள ணவாள ண   ழழ  ந ைகந ைக  மர கா ேமமர கா ேம   வாளமைலவாளமைல  யாயா   ேபாேபா   

மாய ெசமாய ெச   வாள ணவாள ண   ழழ  ந ைகந ைக  மர கா ேமமர கா ேம   வாளமைலவாளமைல  யா மாயியா மாயி   

காயாமல ேமனிகாயாமல ேமனி  ேய திேய தி  வாேனாவாேனா   ைகெபைகெப   மல மாாிமல மாாி  காகா   ேபாேபா ;;  

உ ைடஉ ைட   சீசீ   ெரா மகெரா மக   ஆனிஆனிைரெகா ளைரெகா ள  உஉ றற  காைலகாைல  

ெவ சிெவ சி  மல ைனயமல ைனய  ெவ வாெவ வா  ழ திழ தி   ேவேவ   ேபாேபா   

ெவ சிெவ சி  மல ைனயமல ைனய  ெவ வாெவ வா  ழ திழ தி   ேவேவ   ேவேவ   



க சிக சி   காாிகாாி  க யக ய  ர ைசர ைச   காகா   ேபாேபா   

க விைலக விைல  யாயா   ம பம ப   ெபாறாமறவெபாறாமறவ   ைகவிைகவி   ஏஏ திதி   

  வழி படரவழி படர   லாலா   நிைரக திநிைரக தி   ேபாேபா   ேபாேபா   

  வழி படரவழி படர   லாலா   நிைரக திநிைரக தி   ேபாேபா   காைலகாைல   

ெகாெகா   ெகா ெயெகா ெய   ெகா றைவெகா றைவ   ெகா மரெகா மர   ெச ேபாெச ேபா   

((சில பதிகாரசில பதிகார ,,  ம ைர கா டம ைர கா ட ,,  ேவ வேவ வ  வாிவாி,,  உைர பா மைடஉைர பா மைட))  

நில தநில த   தி விதி வி   நிநிழ வாழ வா   ேநமிேநமி  

கடகட     ெகௗாியெகௗாிய   ெப சீெப சீ   

ேகாேகா   ெச ைமெச ைம   ைடயிைடயி   தத ைமைம   

ேவேவ   ெகா றெகா ற   விள கியவிள கிய  ெகா ைகெகா ைக   

பதிெயபதிெய   வறியாவறியா   ப ேமப ேம   ப டப ட  

ம ைரம ைர    மாநகமாநக   க டாக டா   

அஅற தற த   ெந சிெந சி   அஅறேவாறேவா   ப கியப கிய  

ற சிைறற சிைற    ெபாழி டெபாழி ட     

தீ தீதீ தீ   ம ைரம ைர   ெத னவெத னவ   ெகா றெகா ற   

மாதவமாதவ   தாதா   ேகாவலேகாவல   ழிழி   

தா நீதா நீ   ேவேவ   தைல ெசதைல ெச   கானகான   

நா மைறநா மைற  றியறிய  நல ாிநல ாி  ெகா ைகெகா ைக  

மாமைறமாமைற  த வத வ   மாடலமாடல   எஎ ேபாேபா   

மாதவமாதவ  னிவனிவ   மைலவலமைலவல   ெகாெகா   

மாியமாிய   ெப ைறெப ைற  ெகா ைகயிெகா ைகயி   பப   

தம ததம த   ெபய ேவாெபய ேவா   தாதா ெபாழிெபாழி  லா கலா க   

வ ெசவ ெச   வ தவ த   வா யவா ய   நீ கநீ க   

க திக தி  இஇடவயிடவயி   ேதாேதா   தத ைனைன   

ேகாவலேகாவல   ெசெச   ேசவேசவ   வண கவண க    

((சில பதிகாரசில பதிகார ,,  ம ைர கா டம ைர கா ட ,,  அைட கல காைதஅைட கல காைத,,  11--1199))  

  



மணிேமகைலமணிேமகைல  

    நாவநாவ   ஓ கியஓ கிய  மாமா  ெபெப   தீவிதீவி   

காவகாவ   ெத வதெத வத   ேதவ ேகாேதவ ேகா   எ தஎ த  

தீவகதீவக   சா திசா தி  ெச தெச த   நந   நாநா   

மணிேமகைலெயாமணிேமகைலெயா   மாதவிமாதவி  வாராவாரா   

தணியாதணியா   பப   தைல தைலதைல தைல  ேமேம   வவரர  

சி திராசி திரா  பதிதாபதிதா   ெச லெச ல   உஉ   இர கிஇர கி   

த தாித தாி  ெநெந   கக   தத   மகமக   ேதாழிேதாழி  

வய தவய த  மாைலையமாைலைய  வ கவ க  எனஎன   உஉ   

பயபய   ெகெக   மாமா  நகநக   அலஅல   எஎ   உைரஉைர  எஎனன  

வய தவய த  மாைலமாைல   மாதவிமாதவி  றவிறவி       

அயஅய ,,  ெமெம   வா யவா ய  அழிவினஅழிவின   ஆதஆத   

மணிேமமணிேம  கைலெயாகைலெயா   மாதவிமாதவி  இ தஇ த  

அணிஅணி  மலமல   ம டபம டப   அகவயிஅகவயி   ெச இெச இ  

ஆ யஆ ய  சாயசாய   ஆஆ   இைழஇைழ  மட ைதமட ைத  

வா யவா ய  ேமனிேமனி  கக   உளஉள   வ திவ தி   

ெபாெபா   ேநேந   அைனயாஅைனயா !!  தத   ேகளாேகளா !!  

உ ேனாஉ ேனா   இஇ   ஊஊ   உ றஉ ற   ஒஒ   உ ெகாஉ ெகா   

ேவ தியேவ திய   ெபா வியெபா விய   எஎ   இஇ   திறதிற   

  பாபா     ணிணி   

பப   யாயா   கரணகரண   பாைடபாைட   பாடபாட     

((மணிேமகைலமணிேமகைல,,  ஊரலஊரல   உைர தஉைர த  காைதகாைத,,  11--2200))  

    ஆஆ   அவஅவ   ஒஒ   நாநா   அ பலஅ பல   ைகைக   

  ெகாெகா   ந லாந லா   தத   ேகளாேகளா   

மாாிமாாி  ந நாந நா   வவ   இஇ   மய கமய க   

ஆஆ   இைடஇைட  உழ ேதாஉழ ேதா   அ பலஅ பல   மாீஇமாீஇ   

யி ேவாயி ேவா   த ைனத ைன   ெதா தனெதா தன   ஏ திஏ தி  



வயிவயி   காகா   ெப பசிெப பசி  மைலமைல   எ றஎ ற   

ஏஏ   அ லஅ ல   ேவேவ   இ ேலாஇ ேலா   

ஆ வஆ வ   காணாகாணா   ஆஆ   அஞஅஞ   எ தஎ த  

ேகேகளிளி   மாேதாமாேதா  ெக கநிெக கநி   தீதீ   எஎனன  

யாவயாவ   ஏஏ   இ கைலஇ கைல  நியமநியம       

ேதவிேதவி  சி தாசி தா  விளவிள   ேதா றிேதா றி  

ஏடாஏடா  அழியஅழிய   எஎ   இஇ   ெகா ளாெகா ளா   

நாநா   வறவற   ாிாி   இஇ   ஓஓ   வறவற   ராரா   

வா நவா ந   ைகஅகைகஅக   வ தவ த   அ லஅ ல   

தாதா   ெதாைலெதாைல   இ லாஇ லா   தைகைமயதைகைமய   எ ேறஎ ேற  

தத   ைகைக   பா திரபா திர   அவஅவ   ைகைக   ெகா தெகா த   

சி தாேதவிசி தாேதவி  ெச கைலெச கைல  நியமநியம   

ந தாந தா  விள ேகவிள ேக  நாமிைசநாமிைச   பாவாபாவா   

வாேனாவாேனா   தைலவிதைலவி  ம ேணாம ேணா   த வித வி  

ஏேனாஏேனா   உ றஉ ற  இடஇட   கைளவாகைளவா   எஎனன    

((மணிேமகைலமணிேமகைல,,  பா திரமரபா திரமர   றியறிய  காைதகாைத,,  11--2200))  

    ஆஆ   தாயேராதாயேரா   அறவணஅறவண   ேதேத   

வாவா   விவி   தாைனதாைன  வானவவானவ   வ சியிவ சியி   

ேவேவ   ம னம ன   உழிைஞஉழிைஞ  ெவெவ   பைடபைட   

ேபாேபா   றற   றியறிய  றற   கடகட   

ைகைக   பிபி   மைனவளமைனவள   ேதாைகயேதாைகய   

கக   ழழ   கழீஇயகழீஇய  கலைவகலைவ  நீநீ   

எ திரஎ திர  வாவியிவாவியி   இைளஞஇைளஞ   மகளிமகளி   

தத   தமிதமி   ஆ யஆ ய  சாசா   கழிகழி  நீநீ   

விவி  காவலகாவல   தத   ணியணிய  நந   நாநா   

சிவிறிசிவிறி   ெகாெகா   சிதசித   விைரவிைர  நீநீ     

ேமைலேமைல  மாதவமாதவ   பாதபாத   விளவிள   

சீலசீல  உபாசகஉபாசக   ெச ைகெச ைக  நந   நீநீ   



அறஅற   ெசெச   மா கமா க   அகிஅகி   தத   ைகைக   

நிைற தநிைற த  ப தப த   தத   வாவா   நீநீ   

உஉ   ரர   உறாமஉறாம   க தக த  உ தியினாஉ தியினா   

ெசறிெசறி   அைர ேபாஅைர ேபா   தத   ெச மைனெச மைன  நீநீ   

எஎ   இஇ   நீேரநீேர  எஎ   பா தபா த   

க றியக றிய  கராகரா   இட கஇட க   மீ கமீ க   

ஒ றியஒ றிய  லல   ஒழிஒழி  உட பினஉட பின  ஆகிஆகி  

தாமைரதாமைர  வைளவைள  க நீக நீ   ஆ பஆ ப     ((மணிேமகைலமணிேமகைல,,  க சிமாநகக சிமாநக   கக  காைதகாைத,,  11--2200))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ெதா ளாயிரெதா ளாயிர   

ெகா மதிெகா மதி   பா தி றபா தி ற  ேகாேகா   அஅரசரச   

யிடறியிடறி   ேத தேத த  நகநக   --  பிபி   

ெபா லாைமெபா லாைம  நாணிநாணி   ற கைடற கைட  நி றேதநி றேத  

க லா ேதாக லா ேதா   கி ளிகி ளி  களிகளி ..  ((2233))  

எலாஅஎலாஅ  மட பி ேயமட பி ேய  ெய டெய ட   ேகாமாேகாமா   

லாஅலாஅ  ென ந ேவென ந ேவ   மாறமாற  --  லாஅ காலாஅ கா   

ைபயைபய  நட கநட க   ேத றாயாேத றாயா  னி ெப ைமனி ெப ைம  

ையயையய   ப வப வ  ைடைட ..  ((5500))  

கட றாைனகட றாைன   ேகாைதையேகாைதைய   கா ெகாடாகா ெகாடா   ணிணி   

அஅைட தாைட தா   அஅனி கதவனி கதவ   அஅ ைனைன  --  அஅைட ேமைட ேம   

ஆஆயிைழயாயிைழயா   எஎ ைனைன  அஅவ ேமவ ேம   எஎ ைர பாைர பா   

வாவா   அஅைட ேமாைட ேமா  தாதா ..  ((8800))  

யாயா   ஊஊடட   தாதா உஉண தண த  யாயா உஉணராணரா  வி டத பிவி டத பி   

தா ஊதா ஊடட  யா ண தயா ண த   தாதா உஉணராணரா   ––  ேத ஊேத ஊ   

ெகா தாெகா தா   வ திவ தி  ளி சாளி சா   தணியகலதணியகல   

எஎ தாதா  திரா கழி ததிரா கழி த  வாவா ..  ((110088))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



இைறயனாஇைறயனா   களவியகளவிய     

ஆ ஙனஆ ஙன   ண தண த  கிழேவாகிழேவா   தத வயிவயி   

பா கபா க  ேனாாிேனாாி   றிறி  தைல ெப ததைல ெப த     

பா கிலபா கில   ததமிேயாமிேயா   இஇட தைலட தைல   படபட   எஎ   

ஆஆ கக  இஇர ேடர ேட  தைல ெபயதைல ெபய   மரேபமரேப..  ((33))  

களவிகளவி   ததவி சிவி சி  கா மிகிகா மிகி   உஉாி ேதாி ேத  

வைரவிைடவைரவிைட  ைவ தைவ த  காைலகாைல  யானயான..  ((1166))  

காமகாம   மி கமி க  கழிபடகழிபட   கிளவிகிளவி   

காகா   சிைறமி கசிைறமி க  ைகயைகய   கிளவிகிளவி   

ஆஆ பாபா   றற  அஅ சச   கிளவிகிளவி   

இஇரவிரவி   பகபக   நீவநீவ கக  எஎ றற   

கிழேவாகிழேவா   தத ைனைன  வாரவார   எஎ றற   

தத   ைகயாைகயா   எஎ திதி   கிளவிகிளவி   

அஅ னன  மரபிமரபி   பிறபிற   ெதாைகஇெதாைகஇ   

த ைனத ைன  அஅழி தழி த  கிளவிகிளவி  எஎ லாலா   

வைரதவைரத   ேவ ைகேவ ைக   ெபா ளெபா ள  எஎ பப..  ((3300))  

நில ெபயநில ெபய   உஉைறைற   நிைலயியநிைலயிய   ம கிம கி   

கள ைறகள ைற  கிளவிகிளவி  ேதா வேதா வ   ஆஆயியி   

திதிைணநிைலைணநிைல   ெபய ேகாெபய ேகா   கிழவகிழவ   வைரயாவைரயா ..  ((5511))  

திைணேயதிைணேய  ைகேகாைகேகா   ேறேற  ேக ேபாேக ேபா   

இஇடேனடேன  காலகால   எஎ சச   ெம பாெம பா   

பயேனபயேன  ேகாெளேகாெள   றா கறா க   ப ேதப ேத  

அஅகைனகைன   திைணதிைண   உஉைர தைர த   ஆஆேறேற..  ((5566))  

  

  


