
தி��ெப���ைறய� மாண��கவாசக� அ�ள�ய
தி��ப�ள�ெய��சி

சி��றி��:-

   மாண��கவாசக	 கைடப���த� ஞான ச�மா	�க�. ந� சிர ந�வ�� 
இ���� இைறவைன� க � ெகா"வ�� அ$த இைறவைன� %ல 
உட�(ட� வா)� ேபா� அ+பவ�ப�� ஞான ச�மா	�க�.
      ஞான ச�மா	�க�தி� இ$த %ல உட�(, மைற$த,ட� அ$த 
உட�(�� உைடயவ	 ெப.ற இைறய+பவ/� மைற$� ேபா0வ���.
      ந� சிரந�வ�� இ���� இைறவைன ஞான ச�மா	�க�தி� 1லமாக 
மாண��கவாசக	 க � அ+பவ��தவ	. சிரந�வ�� இைறவ� எ)$த�ள4 
இ���� இட� தி�ெப�$�ைற. இ5�தா� மாண��கவாசக6� ஆ�மா 
இைற ஒள4 ெப.ற�. அவ�ைடய %ல உடேலா� இைறவைன 
அ+பவ��த�� அவ	 சிரந�வ�� இ���� தி�ெப�$ �ைறய��தா�.

      மாண��கவாசக	 தா� ெப.ற இைற அ+பவ�ைத�தா� தி�ப"ள4 
எ)9சிபாட�கள4� ெசா�லிய���கிறா	. இத.� (ற9 சா�றாக இ���� 
ஞான ஆலய$தா� தி�ெப�$�ைற. இேபா� அ� ஆ,ைடயா	 ேகாய�� 
எ�: ெபய6� வழ5க ப�கிற�.
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தி��ெப���ைறய� மாண��கவாசக� அ�ள�ய
தி��ப�ள�ெய��சி (சிவ�)

ேபா�றிெய	 வா�த லாகிய ெபா�ேள!
    �ல��த�; ��கழ� கிைண�ைண மல�ெகா��
ஏ�றிநி	 தி�க! ெதம"க�# மல�$
    எழி&நைக ெகா��நி	 தி�வ' ெதா(ேகா$
ேச�றித�" கமல�க# மல��த� வய&*�
    தி�+ெப�� �ைற,ைற சிவெப� மாேன!
ஏ�.ய� ெகா',ைட யா0எைன ,ைடயா0
    எ$ெப� மா	ப#ள1 எ(�த� ளாேய! 1

அ�ண�இ� திர	திைச அ5கின	 இ�#ேபா0
    அக	ற� உதய$நி	 மல�!தி� க!தி	
க�ைணய7	 *8ய	 எழஎழ, நயன"
    க'மல� மலரம�. அ�ணல� க�ணா$
திர#நிைற அ�#பத$ ர&வன இைவேயா�
    தி�+ெப�� �ைற,ைற சிவெப� மாேன!
அ�#நிதி தரவ�$ ஆன�த மைலேய
    அைலகட ேல! ப#ள1 எ(�த� ளாேய! 2

:வ7ன ��;ய7&; :வ7ன ேகாழி
    ;�;க# இய$ப7ன; இய$ப7ன ச�க$;
ஓவ7ன தாரைக ஒள1ெயாள1 உதய!�
    ஓ�+ப� கி	ற� வ7�+ெபா� நம";!
ேதவ! ந� ெசறிகழ& தாள1ைண கா>டா0!
    தி�+ெப�� �ைற,ைற சிவெப� மாேன!
யாவ�$ அறிவ8 யா0எம" ெகள1யா0!
    எ$ெப� மா	! ப#ள1 எ(�த� ளாேய! 3

இ	ன1ைச வ ?ைணய�, யாழின�, ஒ�பா&;
    இ�"ெகா� ேதா!திர$ இய$ப7ன� ஒ�பா&;
�	ன1ய ப7ைணமல�" ைகய7ன�, ஒ�பா&;
    ெதா(ைகய�, அ(ைகய�, �வ#ைகய� ஒ�பா&;
ெச	ன1ய7& அ@சலி :+ப7ன�, ஒ�பா&;
    தி�+ெப�� �ைற,ைற சிவெப� மாேன!
எ	ைன,$ ஆ��ெகா� '	ன�# �8,$
    எ$ெப� மா	! ப#ள1 எ(�த� ளாேய! 4
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�த�க# ேதா.$நி	 றா0என1	 அ&லா&
    ேபா"கில	 வரவ7ல	 எனநிைன+ �லேவா�
கீத�க# பா�த& ஆ�த& அ&லா&
    ேக>டறி ேயா$ உைன" க�டறி வாைரB
சீத�ெகா# வய&தி�+ ெப���ைற ம	னா!
    சி�தைன" ;$அ8 யா0! எ�க# 	வ��
ஏத�க# அ.!ெத$ைம ஆ�ட�# �8,$
    எ$ெப� மா	! ப#ள1 எ(�த� ளாேய! 5

ப+பற வ ?>'��� உண�$நி	 அ'யா�
    ப�தைன வ�த.! தா� அவ� பல�$
ைம+ப. க�ண7ய�; மாCட! திய&ப7	
    வண�;கி	 றா�அண� கி	மண வாளா!
ெச+�. கமல�க# மல�$த� வய&*�
    தி�+ெப�� �ைற,ைற சிவெப� மாேன!
இ+ப7ற+� அ.!�எைம ஆ�ட�# �8,$
    எ$ெப� மா	ப#ள1 எ(�த� ளாேய! 6

அ�பழB Dைவெயன அெதன அறித�;
    அ8ெதன எள1ெதன அமர�$ அறியா�
இ�அவ	 தி�E�; இவ	அவ	; எனேவ
    எ�கைள ஆ��ெகா�� இ�ெக(�த�F$
ம�வள� ெபாழி&*� தி�உ!தர ேகாச
    ம�ைக,# ளா0! தி�+ ெப���ைற ம	னா
எ�எைம+ பண7ெகாF$ ஆற� ேக>ேபா$;
    எ$ெப� மா	ப#ள1 எ(�த� ளாேய! 7

�திய த&ந� இ.தி,$ ஆனா0;
    Gவ�$ அறிகில� யாவ�ம� றறிவா�?
ப�தைண வ7ரலி,$ ந?,$நி	 ன'யா�
    பழ�;'& ெதா.$எ(� த�ள1ய பரேன!
ெச�தழ& �ைரதி� ேமன1,� கா>'!
    தி�+ெப�� �ைற,ைற ேகாய7H$ கா>',
அ�தண	 ஆவ�$ கா>'வ� தா�டா0
    ஆர ேத! ப#ள1 எ(�த� ளாேய! 8

வ7�ணக! ேதவ�$ ந�ணE$ மா>டா
    வ7(+ெபா� ேள!உ	 ெதா(+ப' ேயா�க#
ம�ணக! ேதவ�� வாழBெச0 தாேன!
    வ�தி�+ ெப���ைற யா0! வழி ய'ேயா$
க�ணக! ேதநி	. கள1த� ேதேன!
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    கடல ேத! க�$ ேபவ7�$ ப'யா�
எ�ணக! தா0! உல ;";ய7 ரானா0!
    எ$ெப� மா	ப#ள1 எ(�த� ளாேய! 9

�வன1ய7& ேபா0+ப7ற வாைமய7	 நா#நா$
    ேபா";கி	 ேறா$அவ ேமஇ�த+ �மி
சிவC0ய" ெகா#கி	ற வாெற	. ேநா"கி!
    தி�+ெப�� �ைற,ைற வா0தி� மாலா$
அவ	வ7�+ ெப0தE$ மலரவ	 ஆைச+
    படE$நி	 னல��தெம0" க�ைண,$ ந?,$
அவன1ய7& �;�ெதைம ஆ>ெகா#ள வ&லா0!
    ஆர ேதப#ள1 எ(�த� ளாேய. 10

*****

ெதா�டர�� ெபா�யா�வா� அ�ள�ய
தி��ப�ள�ெய��சி (வ���)

கதிரவ	 ;ணதிைசB சிகர$வ� தைண�தா	
    கனவ7� ளக	ற� காைலய$ ெபா(தா0,
ம�வ78� ெதா(கின மாமல ெர&லா$
    வானவ ரரச�க# வ��வ� த?�',
எதி�திைச நிைற�தன 8வெரா�$ �;�த
    இ��கள1� ற?>ட$ ப7'ெயா� ரD$,
அதி�தலி லைலகட& ேபா	.ள ெத�;$
    அர�க!த$மா! ப#ள1 ெய(�த� ளாேய! 1

ெகா(�ெகா' &ைலய7	 ெகா(மல ரணவ7"
    :��த� ;ணதிைச மா�த மி�ேவா,
எ(�தன மலரைண+ ப#ள1ெகா# ள	ன$
    ஈ	பன1 நைன�தத$ இ�@சிற ;தறி,
வ7(�கிய தைலய7	 ப7ல$�ைர ேப�வா0
    ெவ#ெளய7 .றவத	 வ7ட!திC" கC�கி,
அ(�கிய ஆைனய7 ன���ய� ெக�!த
    அர�க!த$மா! ப#ள1 ெய(�த� ளாேய! 2

Dடெராள1 பர�தன *�திைச ெய&லா$
    �	ன1ய தாரைக மி	ெனாள1 D��கி,
படெராள1 பD!தன	 பன1மதி ய7வேனா
    பாய7� ளக	ற� ைப$ெபாழி& ககி	,
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மடலிைட" கீறிவ� பாைளக# நாற
    ைவகைற :��த� மா�த மி�ேவா,
அட ெலாள1 திக�த� திகி8ய� தட"ைக
    அர�க!த$மா! ப#ள1 ெய(�த� ளாேய! 3

ேம>'ள ேமதிக# தைளவ7� மாய�
    ேவ0�;ழ ேலாைச,$ வ7ைடமண7" ;ரH$,
ஈ>'ய இைசதிைச பர�தன வயH#
    இ8�தன க�$ப7ன$ இல�ைகய� ;ல!ைத
வா>'ய வ8சிைல வானவ ேரேற!
    மான1 ேவ#வ7ைய" கா!�, அவ ப7ரத$
ஆ>'ய அ�திற& அேயா!திெய$ மரேச!
    அர�க!த$மா! ப#ள1 ெய(�த� ளாேய! 4

�ல$ப7ன �>கF$ �$ெபாழி& கள1	வா0
    ேபாய7�." க�;& �;�த� �ல8,
கல�த� ;ணதிைச" கைனகட லரவ$
    கள1வ�� மிழ�றிய கல$பக$ �ைன�த,
அல�கல� ெதாைடய&ெகா� ட'ய7ைண பண7வா	
    அமர�க# �;�தன ராதலி ல$மா
இல�ைகய� ேகா	வழி பா�ெச0 ேகாய7&
    எ$ெப�மா	! ப#ள1 ெய(�த� ளாேய! 5

இரவ7ய� மண7ெந�� ேதெரா� மிவேரா?
    இைறயவ� பதிெனா� வ7ைடய� மிவேரா?
ம�வ7ய மய7லின ன.க ன1வேனா?
    ம�த�$ வD"கF$ வ��வ� த?�',
�ரவ7ேயா டாடH$ பாடH$ ேத�$
    ;மரத� ட$�;� த?�'ய ெவ#ள$,
அ�வைர யைனயநி	 ேகாய7&	 ன1வேரா?
    அர�க!த$மா! ப#ள1 ெய(�த� ளாேய! 6

அ�தர! தமர�க# :>ட�க ள1ைவேயா?
    அ��தவ ன1வ�$ ம�த� மிவேரா?
இ�திர னாைன,$ தாC$வ� திவேனா?
    எ$ெப� மாC	 ேகாய7லி	 வாச&,
D�தர� ெந�"கவ7B சாதர� J"க
    இய"க�$ மய�கின� தி�வ' ெதா(வா	,
அ�தர$ பா8ட மி&ைலம� றி�ேவா?
    அர�க!த$மா! ப#ள1 ெய(�த� ளாேய! 7

வ$பவ7� வானவ� வா,ைற வழ�க
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    மாநிதி கப7ைலெயா� க�ணா' தலா,
எ$ெப� மா	ப' ம"கல$ கா�ட�;
    ஏ�பன வாய7ன ெகா��ந	 ன1வ�,
�$�� நாரத� �;�தன 8வேரா?
    ேதா	றின ன1ரவ7,$ �ல�ெகாள1 பர+ப7,
அ$பர தல!தி&நி	 றக&கி	ற தி�#ேபா0
    அர�க!த$மா! ப#ள1 ெய(�த� ளாேய! 8

ஏதமி& த�5ைம ெய"க$ம! தள1ேய
    யா�;ழ& ழவேமா 'ைசதிைச ெக(மி,
கீத�க# பா'ன� கி	னர� ெக�ட�
    க�த� வரவ� க�;H ெள&லா$,
மாதவ� வானவ� சாரண 8ய"க�
    சி!த�$ மய�கின� தி�வ' ெதா(வா	,
ஆதலி லவ�";நா ேளால"க ம�ள
    அர�க!த$மா! ப#ள1 ெய(�த� ளாேய! 9

க'மல�" கமல�க# மல��தன இைவேயா?
    கதிரவ	 கைனகட& ைள!தன	 இவேனா?
�'ய7ைட யா�க8 ;ழ&ப7ழி� �தறி!
    �கிH�! ேதறின� *��ன லர�கா,
ெதாைடெயா!த �ளவ$ :ைட,$, ெபாலி��
    ேதா	றிய ேதா#ெகா�ட ர'+ெபா'ெய	C$
அ'யைன, அள1யென	 ற�ள1,	 ன'யா�";
    ஆ>ப�! தா0! ப#ள1 ெய(�த� ளாேய! 10 
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ஆசி�ய� �றி
�:-

மாண��கவாசக	 ைசவ சமய நா��ரவ	க�� ஒ�வராவ	. ��ைனய 
�வ�� ேதவார� பா�ய���க இவ	 பா�ய � களாவன: தி�வாசக��, 
தி��ேகாைவயா�மா��. இவ	 9 ஆ� ��றா%�  வர�ண பா%�ய� 
கால'ைத( ேச	)தவ	. இவ	 பா�ய பாட க� "தி�வாசக�" என 
அைழ�க.ப/கி�றன. ப�தி( 0ைவ1�, மனைத உ���� த�ைம1� 
ெகா%ட தி�வாசக. பாட க�, தமிழி  சிற)த இல�கிய4கள5� வ6ைசய�  
ைவ'7 எ%ண.ப/கி�ற7.

*********

ஜ�வா ��தகாலய� வழ����� உலக� 
இ)த இைணயதள'தி ,500 ��� ேம�ப8ட � க� மி� � களா�க.ப8/
இலவசமாக வைலய�ற��மா9 ைவ�க.ப8/�ள7. அைன'7� இலவசமாக 
கிைட���. க8டண� ஏ7� இ ைல.

ேம��, தா�க� வ����� ��தக�கைள இைணயதள� வாய�லாக ெபற, 4000  

 �� ேம!
ப"ட தமி$ ��தக�க� ஒேர இட�தி'. 

website    :- http://www.noolulagam.com

e-mail      :- ccare@noolulagam.com

address   :- Jeeva Puthakalayam,
                4th floor,
                Srinivasa Complex,

Mohanur Road,
Namakkal – 637001,
Tamilnadu,
India. 
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