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மீனா�சி�	தர நாடா�மீனா�சி�	தர நாடா�மீனா�சி�	தர நாடா�மீனா�சி�	தர நாடா�    

பா�ய மா��� ேவல�ப� காவ�� சி	�பா�ய மா��� ேவல�ப� காவ�� சி	�பா�ய மா��� ேவல�ப� காவ�� சி	�பா�ய மா��� ேவல�ப� காவ�� சி	�    

 
Source: Source: Source: Source:     
மீனா�சி�	தர நாடா� பா�ய  
"மா��� ேவல�ப� காவ�� சி	�" 
பதி�பாசிாிய�க� 
�	த� காளி & பாிமள� �	த� 
ெவளி!" 
சி.கா. அ. ெபா. வ#ரேவ$, ேப%ரா�சி& தைலவ�, ஆ)�ப�� 
93, கைட *தி, ஆ)�ப�� - 625 512 
உாிைம பதி,, -த�பதி�. : ஏ�ர$ 2003  
அ�சா1க� : ேஹமமாலா சி)�ேக�, சிவகாசி 
--------- 
பைடய$:  
கால3ெச4ற சி. கா. அ. ெபா46�சாமி நாடா�,  
டா1ட� அ.காளிய�ப4 ஆகிேயா� நிைன,17 
------------ 

அணி��ைர அணி��ைர அணி��ைர அணி��ைர : : : : 	ைனவ� இரா	ைனவ� இரா	ைனவ� இரா	ைனவ� இரா....தி�	�க�தி�	�க�தி�	�க�தி�	�க�    
 
பா$, ச	தன�, ப4னீ� -த8ய வழிபா�"17ாிய ெபா:�கைள1 காவ�யி$ 
ைவ&�& ேதாளி$ �ம	� -:க4 ேகாயி$க;17 ஆ�1ெகா)" ெச$<�ேபா� 
பா�1ெகா)" ெச$வத�காக இய�ற�ெப�ற இைச� பாட$க� காவ�� சி	�� 
பாட$க�. ஆ"வத�7 ஏ�ற வைகயி$ பலவைக& தாளநைடகளி$ 
அைம	தி:�பதா$ அவ�ைற நாடக& தமி> (நா��ய&�17ாிய தமி>� பாட$) 
எ4ப� ெபா:	��. 
 
சி	�� பாட$களி4 அ�க� எ)சீ� -த$ இ:ப&� நா47 சீ�வைரயி$ 
ெப�றனவா@ உ�ளன. அவ�றி$ மா��� ேவல�ப� காவ�� சி	�� பாட$க� 
எ)சீர�களா$ இய4��ளன. 
 
சி	�� பா1க� க)ணிகளாக நட17�. 

எ)B� இர)ட� எ�ைக ஒ4றி4  
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க)ணி எ4� க:த� ப"ேம 
(சி	��பாவிய$, D�பா 33) 

எ4பதா$ சி	�களி4 க)ணிக� இர)ட� ஓெர�ைக ெப�� நட17�. 
 

நால� ெப�� நட17� க)ணிF� 
ஓர�1 க)ணிF� உளெவன ெமாழி�  
(சி	��பாவிய$, D�பா 34) 

எ4றப� நா4க�க� ஓெர�ைக ெப��வ:� க)ணிக;� சி�பா4ைம வ:�. 
அத4ப� மா��� ேவல�ப� காவ�� சி	தி$ வ:வன அைன&�� நால�1 
க)ணிக�. நா4க�F� ஓெர�ைக ெப��வ	��ளன. 
 
காவ�� சி	�களி4 சீ�க� -�ைம (திசிர�), நா4ைம (ச�சிர�), ஐ�ைம (க)ட�), 
எHைம (மிசிர�) என அைமF�. இ1காவ�� சி	தி4 சீ�க� அைன&�� -�ைம 
நைடயி$ அைம	��ளன. ஒIேவார�F� இைடயி$ தனி�ெசா$ ெப���ள�. 
 
இ���� 	�இ���� 	�இ���� 	�இ���� 	�, , , , பி� ப�திக� சிைத��றன ேபா��பி� ப�திக� சிைத��றன ேபா��பி� ப�திக� சிைத��றன ேபா��பி� ப�திக� சிைத��றன ேபா��. . . . இைட ப!ட இைட ப!ட இைட ப!ட இைட ப!ட 25252525    பாட"கேள பாட"கேள பாட"கேள பாட"கேள 
இதி" உ�ளனஇதி" உ�ளனஇதி" உ�ளனஇதி" உ�ளன. . . . அவ�றி<� -த� க)ணியி$ -4னிர)ட�கைள1 காணவி$ைல. 
இ�தியி$ உ�ள 25ஆ� க)ணிF� 7ளகமா@ (ஒ: விைன ெகா�;� பல 
பாட$களி$ ஒ4றா@) உ�ள�. எனேவ D$ -Hவ�� எ&தைன1 க)ணிகளா$ 
இய4ற� எ4ப� ெதாியவி$ைல. 
 
"தாமைர மல�களிைடேய அ$8 மல�வ� ேபா4ற� எ4 D$" எ4� J�� 
அைவயட1க� பாட<�, ம	தி பலா�பழ&ைத ம&தளமாக அ�17� எ46� இனிய 
வ:ணைன� பாட<� �ைவ பய�பன. க��., ெச	ெந$, ந	தன� ேசாைல, அ1க�, 
ெத�ளிய, விர7, த	தி -த8ய சீாிய ெச@F� ெசா�கைள இைடயிைடேய 
மிைட	தி:�ப� ஆசிாிய�த� அக4ற இல1கிய� பயி�சிைய1 கா�"கிற�. 
 
இ	D8$ ஆKகாKேக காண�ப"� ந�. (10), அவ8Kக� (15), Lைள ெமா1கி"� 
(16), வ:தி�ப� (17), த:�பல *@	த (20) -த8ய ெசா$லா�சிகளி4 ெபா:� 
ெதளிவாகவி$ைல . இவ�றி$ ஏ" ெபய�&ெதHதிேயாரா$ மா�பா"க� 
ஏ�ப��:1கலா�. 
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சி	�� பாட$க� இைச� பாட$க�. அவ�றி<� காவ�� சி	தி4 பலவைகயான  
ெம�"க� தமிழனி4 நா� நர�.கைள உ<1க1J�ய ம)ணி4 மண� *�பைவ. 
காவ�� சி	�கைள� சிற�பாக� பைட&� வழிகா��யவ� ெச4னி7ள� 
அ)ணாமைல ெர��யா�. அவ� Dைல� பி4ப�றி ஏராளமான காவ�� சி	�க� 
எH	��ளன. அைவ அைன&�� -:க4 .க> பா"வனேவ. இவ�றி4 
இைசநய&தி$ ஈ"ப�ட தமிழ�க� எ	த மத&தவ�களாயி:	தா<� மன&ைத� பறி 
ெகா"1கிறா�க�. இ�லாமிய�களா$ -:க4ேம$ காவ�� சி	� பாட-�யா�. 
எனி6� காவ�� சி	� பாடாம$ அவ�களா$ இ:1க-�யவி$ைல . எனேவ அேத 
அைம�பி$ Nவ�� சி	� பா�யி:1கிறா�க�. 
 
காவ�� சி	தி4 யா�பில1கண� வ:மா�: 
 

க	தைன வழிபட1 காவ� எ"�ேபா�  
பா� ஆட� பய4ப"� பாடலா@  
நாடக& தமிழி4 நயமி7 வைகயா@  
எIவைக அ�யி6� எIவைக நைடயி6�  
தனி�ெசா<� இைய.� நனிமிக� ெப��& 
ெதாைடநய� சா4ற நைடFைட& தாகி 
-"கிய$ அ�கைள இைடயிைட ஏ���  
சி	� வைககளி� சிற�.ற நட�ப�  
காவ�� சி	ெதன1 க:த� ப"ேம  
(சி	��பாவிய$. D�பா 47) 

 
நா�"�.ற இல1கிய&தி4 ெச�ைம சா4ற வ�வமான காவ�� சி	� Dைல 
அ�சிய�றி ெவளியி"� ேபராசிாிய�க� �	த� காளி, பாிமள� �	த� ஆகிேயாாி4 
-ய�சிைய� பாரா�"கிேற4. 
 
இ	த மா��� ேவல�ப� காவ�� சி	� -�ைம நைடயா$ நட�ப�. அதைன& தாள� 
ேபா�"� ெபா:	திய ப)ணி$ பா�, அத4 ெசா�ெபா:� இைசநலKகைள& 
�@&� மகி>ேவாமாக. 
--------------  
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பதி %ைரபதி %ைரபதி %ைரபதி %ைர    
 
வ�ளி1 கிழKைக அக>	ெத"1க� பளிய�க� நில&ைத& ேதா)"�ேபா� �ய�. 
L�&தியாக& ேதா4றிய மா��� ேவல�ப� 7�ெகா)"�ள ேகாயி$ இ4� 
ல�ச1கண1கான ம1க� வ	� வழிப"� தலமாக விளKகி வ:கிற�. இI ேவல�ப� 
மீ� மீனா�சி�	தர நாடா� பா�ய காவ�� சி	� L4� தைல-ைறகளாக எKக� 
*��$ ஓைல��வ�யாக இ:	� இ�ேபா� அ�ேச�கிற�. 
 
இ	D84 ஆசிாிய� மீனா�சி�	தர நாடாாி4 ச	ததியினைர& ேத�1 க)டறிய 
இயலாததா$ அவர� வரலா�ைற அறிய-�யவி$ைல . ஏ�"� பிரதியி$ "சி4ன� 
��ப� ப)டார� மக4 -னியா)�� ப)டார&தி4 பிரதி” எ4� 
7றி�பிட�ப��:1கிற�. அவர� ச	ததியினைரF� ேத�1 க)டறிய இயலவி$ைல . 
ஆனா$ D84 ெதாட1க&தி$ 7றி�பிட�ப"� 'காளிய�ப தயாள4'' எ4பவ� எ4 
த	ைதயாாி4 பா�டனாராத$ ேவ)"�. அவ� Dலாசிாியாி4 .ரவலரா@ 
விளKகியி:1கிறா�. எனேவ, இ	D$ ப&ெதா4பதா� D�றா)�4 பி�ப7தியி$ 
ேதா4றியெதன ஒ:வா� உ@&�ணரலா�. க)டமO� ஜமீ4தா� ப�றி D8$ 
வ:� 7றி�.� இைதேய வ8F�&�கிற�. 
 
இ	Dைல� பதி�பி17� பணியி$ வழிகா��யாக இ:	�, அணி	�ைரF� 
வழKகிFதவிய ெபாியவ� -ைனவ� இரா. தி:-:க4 அவ�க;17 எ4 மனமா�	த 
ந4றிைய& ெதாிவி&�1 ெகா�கிேற4. 
 
ஏ" ெபய�&ெதHதி& த	த தி:. ெசா.சா	த8Kக� (மாவ�ட& ெதா$8ய$ அ<வல�, 
ெதா$8ய$ �ைற, ம�ைர), அைத� சாிபா�&�தவிய -ைனவ� தி. நடராச4 
(தைலவ�, �வ�யிய$ �ைற, ம�ைர காமராச� ப$கைல1கழக�, ம�ைர), த1க 
ஆேலாசைனகைள அIவ�ேபா� வழKகிய ேபரா. ெச. ேபா&திெர�� (ஓ@, ெப�ற 
ேபராசிாிய�, அெமாி1க4 க$Qாி, ம�ைர), அ�ைட உ�பட -H DைலF� 
வ�வைம&த ந)ப� பா., .ைக�படKகைள எ"&�தவிய தி:. இரா.ெச	தி$, 
கணினி� பிரதிைய& தயா� ெச@த தாR கணினி ைமய�, Dைல அ�சி�ட ேஹமமாலா 
சி)�ேக� ஆகிய அைனவ:17� எ4 உளமா�	த ந4றிகைள& ெதாிவி&�1 
ெகா�;கிேற4. 
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எKக� பி�ைளக� காேரா4 காளி, நீேரா4 காளி ஆகிேயாாி4 பிற�ைப ஒ�� 
இ	Dைல� பதி�பி�பதா@ மா��� ேவல�பாிட� ேந�	�ெகா)ேடா�. பி�ைளக� 
பிற	� ஓரா)" நிைற,�� -4ேப இ	D$ ெவளிவ:வ� மி7	த மனநிைறைவ& 
த:கிற�. 
 
ம�ைர             �	த� காளி 
ஏ�ர$ 5, 2003 
------------------  

மா��� ேவல�ப� காவ�� சி	�மா��� ேவல�ப� காவ�� சி	�மா��� ேவல�ப� காவ�� சி	�மா��� ேவல�ப� காவ�� சி	�    

 
கா %கா %கா %கா %    
சி4ன1 7ழ	ைதக�ேபா$ - பாதசர� 
   ெச3சில�.� .ல�ப  
-4னாகேவ ேதா4றி - நி&த-� 
   -&தமிேழ த:வா@ 
 
அைவயட'க�அைவயட'க�அைவயட'க�அைவயட'க�    
ப3சவ� Sத4ம:க4 - த4ேம$ 
        ப)பாFைர தமி>17 
மி3�.க>� ெபாிேயா� - ெசா�7�ற� 
        விைனF� றி:	தா<�  
க3ச மல:டேன - அ$8 
        கல	�ேம N&த�ேபா$  
ெச3ெசா$ ெமாழி1 கவிஞ� - மனதி$ 
        திற-��1 கா&தி"*� 
 
ெபா4ம� தKகிநி4ற - ஆ)� 
        .ர	தனி$ வா>	தி:17� 
ந4ைமவா> ச&ாிய7ல� - சா4ேறா�க� 
        நாடா�க� வKகிச&தி$  
த4மவா4 காளிய�ப - தயாள4 
        ற4ைனயி� சி	� ெசா$ேவ4 
ப4ைம Fைர&�வி�டா - ரதனா$ 
        பா�ேன4 U�ேனேன 
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ெசா�பன� த4னி$வ	� - ேவல�ப� 
        �	தர1 காவ�ைய 
எ�ப�F� எ"�V� - எ4� தி: 
        நீ�தைன ெந�றிதனி$  
ெம@�.ற& தானணி	� - அேனக 
        விதவிதமா மயி84  
ஒ�.� ெசா4னப� - ப1த�க� 
        உ)ைம மனதிெல)ணி 
 
விரதமி:	� ெகா)" - சி&திைர 
        விளKகி"� தீ�&தமதி$ 
பரத -ைற�ப�171 - காவ�17� 
        பா$கற	� கலச�  
நிைற,� றபிேஷக� - ெச@� 
        ெந"மைன �&திெச@� 
7ைறவற1 க�Nர� - சா�பிராணி 
        ெகா"&� ெம@ய4.ைவ&� 
 
வ�ளலா� இராம8Kக - �வாமி 
        மட	தனி$ *�றி:17�  
ெத�ளிய அ4ன1ெகா� - விநாயக4 
        ேசவ�ைய& ெதாH�...... 
...... ஆ)�ப��1 7ள&தி$ - மா��� 
        அ�பைன1 காணீேரா? 
 
எ$ைல வன&�டேன - விைசF� 
        ேனகிேய எ&திைசF� 
வ$லைமயா@� பற	� - நீதிFட4 
        வாH� பறைவகளி$ 
ந$ல அறி,ைடய - தி:1கள� 
        ஞான1 கHகினேம  
-$ைலய� ப��வழி - மா��� 
        -:கைன1 காணீேரா? 
 
வா@&த திறKகள4றி - நீதிFட4 
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        வாH� பறைவ1க3சி  
ரா&திாி1 காலமதி$ - வயி��17 
        ந4றா@ இைரேத"�  
சா&திர -ைறைய - எ1கால-� 
        தா6ைர17 மாகைத  
ேகா&தQ&� வழிேய - மா���1 
        7மரைன1 காணீேரா? 
 
ஒ�.ட4 வா>பறைவ - ப�சிக� 
        உலெகK7� தா4 பற	�  
ந�.ட4தா4 ேம@	� - 7�பி17 
        ந4றா@ இைரெய"17� 
த�பித� ெச@யாத - பறைவைய& 
        தா1கி"� வ$ேலதா4  
7�பா�ப�� வழிேய - மா���1 
        7மரைன1 காணீேரா? 
 
ம��ெபாழி த4னில&தி$ - ெவ�ளா)ைம 
        மகாராச4 தா6H�  
விைத�.க� ெச@� - அதி$ 
        விைள	த ெவ�ளா)ைமகைள  
க��ெபா"தா4 ேம@	� - வ:கி4ற 
        கான1 7யி8னKகா�  
.��ப��� பாைதவழி - மா���� 
        Nமைன1 காணீேரா? 
 
க:�.க� ெச	ெந$க;� - மா���1 
        கா$வா@ நீேராைடக;� 
ந�மண� ேசாைலெதா�� - கம>	தி"� 
        ந	தன� ேசாைலெயK7� 
த:�.க> ெப�ேறாKகி - ேம@	�வி) 
        தாவிய அ4னKகேள 
7:�ப�ப��� பாைத - மா���1 
        7மரைன1 காணீேரா? 
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வி$8.&Sரா>வா� - விள�பிய 
        ேம<ய� பாரத&தி$  
வ$லைம *மைனF� - சம�ெச@� 
        வாச84 -4னிH1க 
ந$ல7ல த:ம� - நியாயமா@ 
        ந$7K கா)டாமி:க�  
ெந$8 மர&��ப�� - வழியதி$ 
        ேநயைன1 காணீேரா? 
 
அ1க-� கா�க;� - சி1ெகனேவ 
        ஆதரவா@& ேத�  
ம1க;� ெப)�:� - ��ற-� 
        வா>, பைட&ேதாK7�  
தி1ெகK7� ெகா)டா"� - ச1க�மா 
        ேதவிேகாயி� கிளிேய 
ச1க�மா ப�� - மா���� 
        சாமிைய1 காணீேரா? 
 
தவவ� சீைதய�மா� - Rதன	தனி$ 
        தாவிேய ெகா&திவி�" 
அவ8Kக மானெத4� - ெப:மா� 
        அைட1கலேம .7	� 
கவைலெகா) ேடKகியழ� - பாதிெமாழி 
        க)ெகா)ட காகேமநீ  
சிவ8Kக� ப��வழி - மா���� 
        ெச$வைன1 காணீேரா? 
 
அர��ேய ஆ1ரமி&�1 - கதி�ெகா)" 
        அகிலெம$லா� பற	�  
விர��ேய ப�சிகைள1 - ெகாXர 
        விர7ட4 தான�&�  
-ர�"& தனKக� - ப)ணி&தைல 
        Lைளெமா1கி"� ராசாளி 
கர�"�ப��� பாைத - மா���1 
        க	தைன1 காணீேரா? 
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இளகிய ல��மண6� - இராம� சீைத 
        எழி$ ெப�� ப�ணசாைல  
வழைமFட னி:1க - ராவண4 
        வ:தி�ப� மாாீச4 
7ைழெவா" ெசா�ணமய� - ர3சிதK 
        ெகா)டா"� மானினேம  
அழகா.ாி� பாைத - மா��� 
        அ�பைன1 காணீேரா? 
 
-�ப&� -1ேகா�& - ேதவ� 
        -னிவ�க� கி�.:ட�  
அ�.�� அரவணிF� - கயிைல 
        அர4 உைம மா$ அய6�  
ஒ�.�� ஒ:-கமா@& - தீ�&தKக� 
        உக	�ேம யா"கி4ற  
ெத�ப&�� ப��வழி - மா���� 
        ெச$வைன1 காணீேரா? 
 
7ளி�வன� ேசாைலக;� - ெச)பக� 
        ெகாH	�ட4 பாாிஜாத� 
களி�க;� யாளி சிKக� - ப:&தி"� 
        கா�டாைன ஒ�டக-�  
�ளி�வன� N3ேசாைல - கமH� 
        �க	தந� .YபKகேள 
தளி�வன&� ஓைடவழி - மா���� 
        சாமிைய1 காணீேரா? 
 
வி:�.�� அ-தளி17� - மா��� 
        ேவல� கி:ைப ெப��&  
த:�பல *@	தைகயா4 - க)ட� 
        ஜமீ4கிாி -4ேனா� 
7றி�பா@ வரமளி&� - -4ம)டப1 
        ேகாவி8$ *�றி:17�  
க:�பசாமி ேகாவி$ - மா���1 
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        க	தைன1 க)ேடேன 
------------------- 
 
 
 


