
மாண��கவாசக	 இய�றிய
தி�ெவ�பாைவ

தி�ெவ�பாைவ எ�ப மாண��கவாசக� தி�வ�ணாமைலைய 
த�சி���ேபா பாட� ெப�ற. சிவ���  தி� ெதா�! "�வைதேய 
வரமாக� ேக$கிற தி�ெவ�பாைவ.

தி�ெவ�பாைவ��% சிற�பாக வ�ள'�வ "எ�பாவா(" எ��� 
ெதாட�ெமாழி. அத� இ�ப பாட,கள-.� பா$/� இ0திய�, வ�வதா, 
அேவ இத��� ெபயரா( அைம1த.

சிவச�திய�� அ�$ெசயைல2�, நவச�திக4 ஒ�0ேச�1 சிவெப�மாைன  
தி�ப� தி�ெவ�பாைவய�� த வமா��. மேனா�மண�, ச�வ 7ததமண� 
பல�ப�ரதமன-, பலவ�கரண�, கலவ�கரண�, காள-, ெரள தி�, ேச$ைட, வாைம 
எ�ற ஒ�ப ச�திகள-� ஏவலா, ப�ரப9ச கா�ய� நைடெப0�. இதைன 
உண�1 ேநா�பேத பாைவ ேநா�பா��.

ெப�க4 ேநா�" ேநா�க% ெச,.�ேபா ;'�பவைள எ<�"� கா$சி 
தி�ெவ�பாைவய�, வ�கி�ற. ஆதி2� அ1த>� இ,லா அ�$ெப�9 
ேசாதி, சிவேலாக�, தி,ைல% சி�ற�பல  ஈச�, அ த�, ஆன1த� 
அ>த�, வ��@�� ஒ� ம�1, ேவத வ�<�ெபா�4, சிவ�, >�ைன� 
பழ�, தAயா!� B த� எ�0 பலவா0 இைறவைன� �றி � பா/ நAரா/ 
சிவெப�மான-ட� அ/யா�க4 ேவ�!வைத 'தி�ெவ�பாைவ' வ�ள��கிற.
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மாண��கவாசக	 இய�றிய
தி�ெவ�பாைவ

     

ஆதி�� அ�த	� இ�லா அ��ெப��
      ேசாதிைய யா�பாட� ேக�ேட�� வா�தட�க�
மாேத வள�திேயா வ ெசவ!ேயா நி ெசவ!தா 
      மாேதவ வா#கழ�க� வா%&தியவா%&ெதாலிேபா'
வ!திவா'� ேக�ட(ேம வ!�மிவ!�மி ெம'�மற�*
      ேபாதா# அமள+ய! ேம� நி ,� -ர�/�ங 
ஏேத2� ஆகா� கிட�தா� எ ேனஎ ேன
      ஈேத எ�ேதாழி ப6ேசேலா ெர�பாவா'. 1
பாச� பர�ேசாதி� ெக பா' இரா7பக�நா�
      ேப8�ேபா ெத7ேபாதி7 ேபாதா# அமள+�ேக
ேநச	� ைவ&தைனேயா ேந6ைழயா' ேந6ைழய9#
      சீசி இைவ�� சிலேவா வ!ைளயா/
ஏ8மிட� ஈேதா வ!�ேணா#க� ஏ&*த<=�
      >8 மல#7பாத� த�த�ள வ�த�?�
ேதச  சிவேலாக  தி�ைல@சி< ற�பல&*�
      ஈசனா#� க பா#யா� ஆேரேலா ெர�பாவா'. 2
	&த ன ெவ�ணைகயா' 	 வ�ெததிெரA�ெத 
      அ&த  ஆன�த  அ	தென  ற�Bறி&
தி&தி�க7 ேப8வா' வ�*� கைட திறவா'
      ப&*ைடய9# ஈச  பழ அ/ய9# பா�=ைடய9#
-&த/ேயா� - ைமதC#&தா�ெகா�டா<ெபா�லாேதா
      எ&ேதாநி  அ -ைடைம எ�ேலா� அறிேயாேமா
சி&த� அழகியா# பாடாேரா ந�சிவைன
      இ&தைன�� ேவ�D� எம�ேகேலா ெர�பாவா'. 3
ஒ�நி& திலநைகயா' இ ன� -ல#�தி ேறா
      வ�ண� கிள+ெமாழியா# எ�லா�� வ�தாேரா
எ�ண!�ெகா D�ளவா ெசா�(ேகா� அFவளG�
      க�ைண& *ய! றவேம கால&ைத7 ேபா�காேத
வ!�H� ெகா�ம��ைத ேவத வ!A7ெபா�ைள�
      க�H� கின+யாைன7 பா/� கசி�*�ள�
உ�ெந�= நி ,�க யா�மா�ேடா � நCேயவ�(*)
      எ�ண!� =ைறய!� *ய!ேலேலா ெர�பாவா'. 4
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மாலறியா நா 	க2� காணா மைலய!ைனநா�
      ேபாலறிேவா ெம ,�ள ெபா�க�க ேளேப8�
பாJ, ேத வா'7 ப/றC கைட திறவா'
      ஞாலேம வ!�ேண ப!றேவ அறிவ6யா 
ேகால	� ந�ைமஆ� ெகா�ட�ள+� ேகாதா�D�
      சீல	� பா/@ சிவேன சிவேன எ (,)
ஓலமி/2� உணரா' உணரா'கா�
      ஏல� =ழலி ப6ேசேலா ெர�பாவா'. 5
மாேனநC ெந னைல நாைளவ� *�கைள
      நாேன எA7-வ  எ ற(� நாணாேம
ேபான திைசபகரா' இ ன� -ல#�தி ேறா
      வாேன நிலேன ப!றேவ அறிவ6யா 
தாேனவ� ெத�ைம& தைலயள+&தா� ெகா�ட�?�
      வா வா# கழ�பா/ வ�ேதா#�=  வா'திறவா'
ஊேன உ�கா' உன�ேக உ,� எம�=�
      ஏேனா#�=� த�ேகாைன7 பாேடேலா ெர�பாவா'. 6
அ ேன இைவ�� சிலேவா பல அமர#
      உ ன< க6யா  ஒ�வ  இ��சீரா 
சி ன�க� ேக�ப@ சிவென ேற வா'திற7பா'
      ெத னாஎ  னா	 ன� தCேச# ெமAெகா7பா'
எ னாைன எ னைரய  இ ன	ெத  ெற�ேலா	�
      ெசா ேனா�ேக� ெவFேவறாய! ன�*ய!(திேயா
வ ென�ச7 ேபைதய#ேபா� வாளா கிட&தியா�
      எ ேன *ய!லி  ப6ேசேலா ெர�பாவா'. 7
ேகாழி சில�ப@ சில�-� =�ெக�=�
      ஏழி� இய�ப இய�-�ெவ� ச�ெக�=�
ேகழி� பர�ேசாதி ேகழி� பர�க�ைண
      ேகழி� வ!A7ெபா��க� பா/ேனா� ேக�/ைலேயா
வாழிய9 ெத ன உற�கேமா வா'திறவா'
      ஆழியா  அ -ைடைம யாமா,� இFவாேறா
ஊழி 	த�வனா' நி ற ஒ�வைன
      ஏைழப� காளைனேய பாேடேலா ெர�பவா'. 8
	 ைன7 பழ�ெபா��= 	 ைன7 பழ�ெபா�ேள
      ப! ைன7 -*ைம�=� ேப#&*ம7 ெப<றியேன
உ ைன7 ப!ரானாக7 ெப<ற உ  சீர/ேயா�
      உ ன/யா# தா�பண!ேவா� ஆ�கவ#�ேக பா�காேவா�
அ னவேர எ�கணவ ராவா# அவ# உக�*
      ெசா ன ப6ேச ெதாA�பா'7 பண!ெச'ேவா�
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இ ன வைகேய எம�ெக�ேகா  ந�=திேய�
      எ ன =ைற� மிேலாேமேலா ெர�பாவா'. 9
பாதாள� ஏழி2�கீ% ெசா<கழிG பாதமல#
      ேபாதா# -ைன	/�� எ�லா7 ெபா��	/ேவ
ேபைத ஒ�பா� தி�ேமன+ ஒ ற�ல 
      ேவத	த� வ!�ேணா�� ம�H� *தி&தா(�
ஓதஉலவா ஒ�ேதாழ  ெதா�ட�ள 
      ேகாதி� =ல&தர ற  ேகாய!<ப!ணா7 ப!�ைளகா�
ஏதவ ஊ# ஏதவ ேப# ஆ�<றா# ஆரயலா#
      ஏதவைன7 பாD� ப6ேசேலா ெர�பாவா'. 10
ெமா'யா# தட�ெபா'ைக -�= 	ேகெர ன�
      ைகயா� =ைட�* =ைட�* உ  கழ�பா/
ஐயா வழிய/ேயா� வா%�ேதா�கா� ஆரழ�ேபா�
      ெச'யாெவ� ண Cறா/ ெச�வா சி,ம��=�
ைமயா# தட�க� மட�ைத மணவாளா
      ஐயாநC ஆ�ெகா� ட�?� வ!ைளயா�/ 
உ'வா#க� உ'�� வைகெய�லா� உ'�ெதாழி�ேதா�
      எ'யாம� கா7பா' எைமேயேலா ெர�பாவா'. 11
ஆ#&த ப!றவ!& *ய#ெகடநா� ஆ#&தாD�
      தC#&த ந< றி�ைல@ சி<ற�பல&ேத தCயாD�
>&த  இF வா2� =வலய	� எ�ேலா	�
      கா&*� பைட&*� கர�*� வ!ைளயா/
வா#&ைத�� ேபசி வைளசில�ப வா#கைலக�
      ஆ#7பரவ� ெச'ய அண!=ழ�ேம� வ�டா#7ப7
O&திகA� ெபா'ைக =ைட�*ைடயா  ெபா<பாத�
      ஏ&தி இ��8ைனநC ராேடேலா ெர�பாவா'. 12
ைப�=வைள� கா#மலரா� ெச�கமல7 ைப�ேபாதா�
      அ�க� =�கின&தா� ப! 2� அரவ&தா�
த�க� மல�கAG வா#வ�* சா#தலினா�
      எ�க� ப!ரா�/�� எ�ேகா2� ேபா றிைச�த
ெபா�= மDவ!� -க7பா'�* பா'�*ந�
      ச�க� சில�ப@ சில�- கல�தா#7ப�
ெகா�ைகக� ெபா�க� =ைட�� -ன�ெபா�க7
      ப�கய7 O�-ன�பா'� தாேடேலா ெர�பாவா'. 13
காதா# =ைழயாட7 ைப�O� கலனாட�
      ேகாைத =ழலாட வ�/  =ழாமாட@
சீத7 -னலா/@ சி<ற� பல�பா/
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      ேவத7 ெபா��பா/ அ7ெபா�ளா மாபா/@
ேசாதி திற�பா/@ P%ெகா ைற& தா#பா/
      ஆதி திற�பா/ அ�தமா மாபா/7
ேபதி&* ந�ைம வள#&ெதD&த ெப'வைளத 
      பாத& திற�பா/ ஆேடேலா ெர�பாவா'. 14
ஓெரா�கா� எ�ெப�மா  எ ெற ேற ந�ெப�மா 
      சீெரா�கா� வாேயாவா� சி&த� கள+>ர
நCெரா�கா� ஓவா ெநD�தாைர க�பன+7ப7
      பாெரா�கா� வ�தைனயா� வ!�ேணாைர& தா  பண!யா�
ேபரைரய< கி�ஙேன ப!&ெதா�வ ராமா,�
      ஆெரா�வ# இFவ�ண� ஆ�ெகா�?� வ!&தக#தா�
வா��வ7 O�	ைலய9# வாயார நா�பா/
      ஏ��வ7 O�-ன�பா'� தாேடேலா ெர�பாவா'. 15
	 ன+� கடைல@ 8��கி எA�*ைடயா�
      எ ன& திக%�ெத�ைம ஆ?ைடயா ள+�/ைடய! 
மி ன+7 ெபாலி�ெத� ப!ரா�/ தி�வ/ேம�
      ெபா ன� சில�ப!< சில�ப!& தி�7-�வ�
எ ன@ சிைல=லவ! ந�த�ைம ஆ?ைடயா�
      த ன+< ப!6வ!லா எ�ேகாமா  அ ப#�=
	 ன+ அவ�நம�= 	  8ர�=� இ ன�ேள
      எ ன7 ெபாழியா' மைழேயேலா ெர�பாவா'. 16
ெச�க ணவ பா� திைச	க பா� ேதவ#க�பா�
      எ�=� இலாதேதா# இ ப�ந� பாலதா�
ெகா�=� க��=ழலி ந�த�ைம� ேகாதா�/
      இ�=ந� இ�ல�க� ேதா,� எA�த�ள+@
ெச�கமல7 ெபா<பாத� த�த�?� ேசவகைன
      அ�க� அரைச அ/ேயா�க� கார	ைத
ந�க� ெப�மாைன7 பா/ நல�திகழ7
      ப�கய7 O�-ன�பா'� தாேடேலா ெர�பாவா'. 17
அ�ணா மைலயா  அ/�கமல� ெச றிைற�8�
      வ!�ேணா# 	/ய!  மண!&ெதாைகவ C ற<றா< ேபா�
க�ணா# இரவ! கதி#வ�* கா#கர7ப&
      த�ணா# ஒள+மA�கி& தாரைகக� தாமகல7
ெப�ணாகி ஆணா' அலியா'7 ப!ற�ெகாள+ேச#
      வ!�ணாகி ம�ணாகி இ&தைன�� ேவறாகி�
க�ணா ர	த	மா' நி றா  கழ�பா/7
      ெப�ேண இ7 O�-ன�பா'� தாேடேலா ெர�பாவா'. 18
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உ�ைகய!< ப!�ைள உன�ேக அைட�கலெம (,)
      அ�க7 பழ�ெசா� -*�=�எ� அ@ச&தா�
எ�க� ெப�மா  உன�ெகா  ,ைர7ேபா� ேக�
      எ�ெகா�ைக நி ன ப ர�லா#ேதா� ேசர<க
எ�ைக உன�க�லா ெத7பண!�� ெச'ய<க
      க�=� பகெல�க� ம<ெறா ,� காண<க
இ�கி7 ப6ேச எம�ெக�ேகா  ந�=திேய�
      எ�ெகழிெல  ஞாய! ெறம�ேகேலா ெர�பாவா'. 19
ேபா<றி அ�?கநி  ஆதியா� பாதமல#
      ேபா<றி அ�?கநி  அ�தமா� ெச�தள+#க�
ேபா<றிஎ� லாஉய!#�=� ேதா<றமா� ெபா<பாத�
      ேபா<றிஎ� லாஉய!#�=� ேபாகமா� O�கழ�க�
ேபா<றிஎ� லாஉய!#�=� ஈறா� இைணய/க�
      ேபா<றிமா� நா 	க2� காணாத -�ட6க�
ேபா<றியா� உ'யஆ� ெகா�ட�?� ெபா மல#க�
      ேபா<றியா� மா#கழிநC ராேடேலா ெர�பாவா'. 20 
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ஆசி�ய� �றி
�:-

மாண��கவாசக	 ம�ைர�� அ�கி��ள தி�வாத��� ப�ற�தா	. இதனா� 
இவ���� தி�வாத�ர	 எ ற ெபய�# உ%&.மாண��கவாசக	 ைசவ சமய 
நா(�ரவ	க)� ஒ�வராவ	. இவ�  +�களான தி�வாசக,#, 
தி��ேகாைவயா�# ைசவ�தி�,ைறக� ப ன.ர%/0� எ1டா# 
தி�,ைறயாக ைவ�க3ப1&�ளன. தி�வ%ணாமைலய�� இவ	 பா/ய 
பாட�கேள தி�ெவ#பாைவ என3ப&கி றன. இ3பாட�கள.� த ைன ஒ� 
ெப%ணாக3 பாவ��� மா	கழி மாத� காைலய�� சிவைன� �றி��3 
பா&வ� ேபா� பா/6�ளா	.  இவ	 9 ஆ# +(றா%/� வர�ண பா%/ய  
கால�ைத8 ேச	�தவ	. 

*********

ஜ�வா ��தகாலய� வழ����� உலக� 
இ�த இைணயதள�தி�,500 ��# ேம(ப1ட +�க� மி  +�களா�க3ப1&
இலவசமாக வைலய�ற��மா9 ைவ�க3ப1&�ள�. அைன��# இலவசமாக 
கிைட��#. க1டண# ஏ�# 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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