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Source:Source:Source:Source:    

இ�வி� ெசகராச� பி�ைளயா� பி�ைள� தமி� 

பா�யவ�: ப��த� ச. ேவ. ப�சா�சர� 

ெவளி��: இள�ெதா�ட� சைப, க�த வாமி ேகாவி�, இ�வி� 

ெச��யா� அ#சக�, யா��பாண�, 1988 

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

யா��பாண� ப�கைல�கழக� தமி�� ைற "�த விாி#ைரயாள�யா��பாண� ப�கைல�கழக� தமி�� ைற "�த விாி#ைரயாள�யா��பாண� ப�கைல�கழக� தமி�� ைற "�த விாி#ைரயாள�யா��பாண� ப�கைல�கழக� தமி�� ைற "�த விாி#ைரயாள�    

கலாநிதி இகலாநிதி இகலாநிதி இகலாநிதி இ....    பால$%தர� அவ�க� வழ'கிய மதி�(ைரபால$%தர� அவ�க� வழ'கிய மதி�(ைரபால$%தர� அவ�க� வழ'கிய மதி�(ைரபால$%தர� அவ�க� வழ'கிய மதி�(ைர    

 

இல&கிய வைகக� எ()� வள��* ப�கி� ெப+கி& ெகா��+&கி(றன. இத( 

காரணமாக அத( எ�ணி&ைக&. ஒ+ .றி�பி�ட வைரயைற வ.&க 

0�யா*�ள*. கால�ேதா)� ேதா(றி மைற�தன1� ப�ைட&கால�தி� ேதா(றி 

இைட&கால�தி2� பயி() இ(றள1� நி4பன1� இைட&கால�தி� எ5�* 

த4கால� வைர வா5� வைகக6� காண�ப�கி(றன. 

 

பிரப�த7க�, 96 எ(8� எ�ண� பிரப�த மரபிய9ேலேய 0த9� அைமகிற*. 

பா��ல&கண7கைள:�, நிக��கைள:�, பிரப�த7கைள:� இைண�* 

ேநா&.�ேபா*  மா� 196 இல&கிய வ� வ7க� காண�ப�வைத� ேபராசிாிய� ச. 

ேவ.  �பிரமணிய� ஆரா<�* ெவளியி�ட+&கிறா�. 

 

நா�டா� இல&கிய�தி9+�* ஏ��ல&கிய ஏ4ற� ெப4ற பல இல&கிய வ�வ7க6� 

காண� ப�கி(றன. உதாரணமாக அ�மாைன, ஊச�, வ�ைள, ப�த�, .�மி. சாழ�, 

 �ண�, உ�தியா� 0த9யவ4ைற& .றி�பிடலா�. 

 

ெதா�கா�பிய� A)� ".ழவி ம+7கி2� கிளவதா.�'' எ(8� சி) விைதயி( 

ெப+ வள�#சியாக வள��* பய( த+வேத பி�ைள�தமி� இல&கியமா.�. 

*பி�ைள� தமி� இல&கிய� ந4றா<, ெசவி9�தாய� 0த9ய மகளி� உைரயா�� 

தமிழாத9( இ�பா�� பி�ைள�தமி� எ(8� ெபயைர� ெப)வதாயி4) எ()� 

இ�பா�� வடெமாழி 0த9ய ெமாழிகளி� இ(ைமயா<� தமி� ஒ(றி4ேக 
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சிற�தைமயா� 'தமி�' எ(8� ெபா*�ெபயேர அைடெய��*# சிற�B� 

ெபயராயி4) என1� க+ணாலய பா��யனா� A)வ�. இத4.� பி�ைள� பா��, 

பி�ைள&கவி எ(ற ெபய�க60ள. 

 

பி�ைள� தமி� இல�கண�பி�ைள� தமி� இல�கண�பி�ைள� தமி� இல�கண�பி�ைள� தமி� இல�கண�    

 

பா��ைட� தைலவைன& .ழ�ைதயாக� பாவைன ெச<* ப�*� பிாி1களி� 

ைவ�*� பா�த� பி�ைள�தமி� இல&கியமா.�. இCவில&கிய� ஆ�மகைன& 

.றி�ததாயி( ஆ�பா4 பி�ைள�தமி� எ()�, ெப�ைண� பா�னா� ெப�பா4 

பி�ைள�தமி� எ()� ெபய� ெப)�, ஆ�பா4 பி�ைள�தமிழி� கா�B, ெச7கீைர. 

தாலா��, ச�பாணி, 0�த�, வாராைன, அ�B9, சி4றி�, சி)ேத�, சி)பைற எ(ற 

உ)�B&கைள அைம�*� பா�த� மரB. ேமேல  ��ய ப�* உ)�B&களி� 

இ)தியி2�ள E()&.� பதிலாக அ�மாைன, கழ7., ஊச� எ(ற உ)�B&கைள 

அைம�*� பா�� மரB ெப�பா4 பி�ைள�தமி5&.ாியதா.� 

Bலவ( தா( பாடவ�த பா��ைட� தைலவைன& .ழ�ைதயாக� பாவைன ெச<* 

பா��ேபா* அ�தைலவன* சாதைன&.ாிய ப�Bக6� ஆ4ற2� .ழ�ைத� 

ப+வ�திேலேய ெபா+�தியி+�தன என� பாவைன ெச<* பா�வேத பி�ைள� தமி� 

இல&கிய ெநறியா.�. ெபாிேயா� க+விேல தி+1ைடேயாரா� இ+�ப� எ(ப*� 

ெபா* நியதி. இ+ மாத கால� 0த� நா(கா� ஆ�� வைர:�ள கால�ப.தியி� 

.ழ�ைதயி( ெசய�கைள� ப�* வைகயாக� பிாி�*� பி�ைள�தமி� பாட�ப��. 

அ�ப+வ7களி( விள&க�ைத வ+மா)  +&கி& Aறலா�: 

 

1. கா�B� ப+வ� - .ழ�ைதைய& கா�பா4)�ப� ெத<வ7கைள ேவ�ட� (2 ஆ� 

மாத�) 

2. ெச7கீைர� ப+வ� .ழ�ைத தவ��* இ+கா�கைள:� ைககைள:� அைச�* 

ஆ�வைத� பா�த� ( 5 ஆ� மாத�) 

3. தாலா��� ப+வ� - தா< .ழ�ைதைய� ெதா��99��� பா�த� ( 8 ஆ� மாத�) 

4. ச�பாணி� ப+வ� - .ழ�ைத ச�பாணி ெகா��தைல� பா�த� ( 9 ஆ� மாத� ) 

5. 0�த� - .ழ�ைதைய 0�த� த+மா) ேவ��த� (11 ஆ� மாத� ) 

6. வாராைன - .ழ�ைதைய அ+கி� வ+மா) அைழ�பதாக� பா�த� (12 ஆ� 

மாத�) 
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7. அ�B9� ப+வ� - .ழ�ைதேயா� விைளயாட வ+�ப� அ�B9ைய அைழ�த� ( 

18 ஆ� மாத�) 

8. சி4றி� - சி4றி� அைம�* விைளயா�� ெப�க� தம* சி4றி�கைள& .ழ�ைத 

சிைதயாதி+&.�ப� ேவ�ட� ( 2 ஆ� ஆ�� ) 

9. சி)பைற - .ழ�ைதைய# சி)பைற ெகா��மா) ேவ��த� { 3 ஆ� ஆ�� ) 10. 

10. சி)ேத� - .ழ�ைதைய# சி)ேத� உ+�� விைளயா��ப� ேவ��த� (4 ஆ� 

ஆ�� ) 

 

யா�B:- பி�ைள�தமி� பா��ேபா* ெபா*வாக� பஃெறாைட ெவ�பா, அகவ� 

வி+�த�, க9வி+�த� எ(ற யா�Bகளி� பா�வேத மரபா.�. எனி8� எம&.& 

கிைட�*�ள பி(ைள�தமி� G�க� அகவ� வி+�த�பா&களினாேலேய ஆ&க� 

ெப4)�ளன. 

 

ஈழ�தி� பி�ைள�தமி� இல�கிய�ஈழ�தி� பி�ைள�தமி� இல�கிய�ஈழ�தி� பி�ைள�தமி� இல�கிய�ஈழ�தி� பி�ைள�தமி� இல�கிய�    

 

ஈழ�தி� எ5�த பி�ைள�தமி� இல&கிய7களிேல ஒ�லா�த� ஆ�சி& கால�தி( 

இ)தியி� வா��த இ�வி� சி. சி(ன�த�பி� Bலவ� பா�ய 'இ�வி� 

சிவகாமிய�ைம பி�ைள�தமிேழ' கால�தா� 04ப�ட* என அறிய& கிட&கி(ற*. 

அதைன� ெதாட��* 19ஆ� G4றா��� ஐ�* பி�ைள�தமி� G�க� 

பாட�ப�டனவாக அறிகி(ேறா�. வசாவிளா( பிரா(JK பி�ைள எ(பவ� 

ேய நாத� மீ* பா�ய 'பி�ைள&கவி', சி)�பி�� தா. அமி�த97க�பி�ைள பா�ய 

'சாைல விநாயக� பி�ைள�தமி�, அ# ேவ9 அ. ைவ�தியநாத# ெச��யா� பா�ய 

'அ# ேவ9 ெந�9யேவாைட அ�பா� பி�ைள�தமி�', ந�L� சி. அ�B&.��யா� 

பா�ய 'ந�L�  �பிரமணிய� பி�ைள�தமி�', வ�ைவ ச. வயி�தி97க பி�ைள 

பா�ய 'ெச�வ# ச�நிதி� பி�ைள�தமி�' எ(பனேவ அCைவ�* பி�ைள�தமி� 

இல&கிய7களா.�. இைவ இ() கிைட&.மாறி�ைல. 

 

இ�G4றா��� ஏ4ப�ட ைசவசமய எ5#சி:�' ேகாயி� Bன+�தாரண 

நடவ�&ைகக6� தலBராண7க� பலவ4ைற� ேதா4)வி�*�ளன. அCவைகயி� 

இ4ைறவைர  மா� இ+ப*&.� ேம4 ப�ட பி�ைள� தமி� G�க� எ5�*�ளன. 

அவ4ைற வ+மா) வ.�*& கா�டலா�. 
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ஆ+பா, பி�ைளஆ+பா, பி�ைளஆ+பா, பி�ைளஆ+பா, பி�ைள� தமி�� தமி�� தமி�� தமி�    

1. பா. அ+ணாசல�Bலவ� - பி�ைள�தமி� (1867) 

2. வ��&ேகா�ைட - க. சித�பரநாத( - கதிைரேவல� பி�ைள� தமி� 

3.  . சி(ன�*ைர பி�ைள�தமி� (1947) 

4. சிவ(க+ணாலய பா��யனா� - தி+&கதி�காம�பி�ைள� தமி� (1937) 

5. ப��த� 0. க�ைதயா - மாைவ�பி�ைள�தமி� (1967) 

6. ப��த� வி�*வா( க. கி. நடராச( -  வாமி பி�ைள�தமி� 

7. அ+�கவி சீ. வி நாசி�த�பி� Bலவ� - காைர நக� பயிாி&Aட� 

M �பிரமணிய வாமி பி�ைள�தமி� (1987) 

8. கவிமணி கி+Nண தாச( - சி�திர0�*� பி�ைள&கவி (கிறீKதவ�) 

9. வ. ேகாவி�தபி�ைள - ந�L�& க�த( பி�ைள�தமி� 

 

ெப+பா, பி�ைள�தமி�ெப+பா, பி�ைள�தமி�ெப+பா, பி�ைள�தமி�ெப+பா, பி�ைள�தமி�    

1. அ�வா< சி(ன�த�பி உபா�தியாய� - அ�வா< ேவவில�ைத 0�*மாாி அ�ைம 

பி�ைள�தமி� 

2. கி. இ. சதாசிவ�பி�ைள -- தி+&ேகதீ#சர�*& ெகௗாிநாயகி பி�ைள�தமி� (1976) 

3. வ. சிவராசசி7க� - நயிைன நாகPசணிய�ைம பி�ைள�தமி� (1977) 

4. ப��த� 0. க�ைதயா - MBவேனKவாி அ�ைம பி�ைள�தமி� (1986) 

உலகிய� சா��த பி�ைள�தமி� 

1. 0. க�ைதயா - நாவல� பி�ைள�தமி� (1979) 

2. க. த. ஞான�பிரகாச� - பாரதி பி�ைள�தமி� (1983) 

3. 0. ெச�ைலயா - ஈழேகசாி பி�ைள� தமி� 

 

இ-லாமிய பி�ைள�தமி�இ-லாமிய பி�ைள�தமி�இ-லாமிய பி�ைள�தமி�இ-லாமிய பி�ைள�தமி�    

1. அ+�வா&கி அ�*�காதி)�Bலவ� - காரண� பி�ைள�தமி� 

2. ைத&காசாகிB - ஒ9:�லா பி�ைள� தமி� 

 

பி�ைள வ�வ� ெகா�ட ஐ7கர� ெப+மா( மீ*�, சரவண�ெபா<ைகயி� 

பாலனா<� தவ��த ச�0க�ெப+மா( மீ*�, .ழ�ைத வ�ெவ��த உைமய�ைம 
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மீ*� பி�ைள�தமி� பா�த� Bலவ�க6&.& ைகவ�த கைலயாக& 

காண�ப�கி(ற*. 

 

விநாயக� வழிபா/விநாயக� வழிபா/விநாயக� வழிபா/விநாயக� வழிபா/    

 

இ�*&க� ம�தியி� விநாயக� வழிபா� சிற�B4) விள7.கி(ற*. தம* நாளா�த 

வா�&ைகயி� ேம4ெகா�6� 0ய4சிக� இைடRறி(றி நிைறேவற ேவ��� எ(ற 

பிரா��தைன:ட( வழிபட�ப�வேத பி�ைளயா� வழிபாடா.�. இ�த 

அ��பைடயிேலேய பி�ைளயா+&. வி&ன விநாயக� எ(ற ெபய+� 

ஏ4ப�வதாயி4). பி�ைளயா� அவதார� ப4றிய கைதக� Bராண7களி4 

Aற�ப���ளன. சிவன* E�த .ழ�ைத பி�ைளயாராவ� ''பிரணவ� ெபா+ளா� 

ெப+�தைக ஐ7கர('' எ(ப* ெவ4றி ேவ4ைக. பி�ைளயாைர வழிப�� வ�த 

ஒளைவயா� ‘விநாயக� அகவ�' பா� மகி��தா�. ேதவார� பா�ய சமய .ரவ�க6�, 

தி+Eல+� பி�ைளயாைர� பா�:�ளன�. பி4கால� பிரப�த7களி� கா�B&.ாிய 

கட1ளாக� பி�ைளயா� பாட�ப���ளேதா�, தனி�தனி� பிரப�த7க6� 

பி�ைளயா� மீ* பாட�ப���ளன. 

 

ஈழ�தி2�ள பி�ைளயா� தல7களிேல மாமா7ேகKவர� பி�ைளயா�, அரசேகசாி� 

பி�ைளயா� ேகாயி�க� வரலா4)� பழைம மி&கனவா.�. இ�தியாவி� சா6&கிய 

நா��� பிரபல� ெப4றி+�த 'கணபதி' வழிபா� வடநா� ேநா&கி:� தமிழக� 

ேநா&கி:� பர1வதாயி4). ப�லவ� கால� 0தலாக� தமி� நா��� விநாயக� 

வழிபா� நிைலெப4றி+�தைம&.# சி4ப7க� சா(றாகி(றன. தமிழக�தி� 

விநாயக� பிரம#சாாியாக விள7க, வடநா��� சி�தி, B�தி எ(ற இ+ ேதவியேரா� 

காண�ப�கி(றா�. 

விநாயக வழிபா���  &கிரவார�, ச*��தி விரத�, விநாயக சN� விரத� எ(பன 

மிக0&கியமானைவயா.�. விநாயக+&.ாிய Pைச� ெபா+�களாக ேமாதக� , 

அவ�, அாிசிமா, க+�B, வி�வ�, அ)., வாைழ�பழ�, ேத7கா< எ(பன 

பைட&க�ப�கி(றன. ேத7கா< உைட�த� விநாயக� வழிபா��� 

0த(ைமயானதா.�. இத4.# சிவ( திாிBர� எாி�த கைதைய� ெதாட�B 

ப��*வ�. பி�ைளயா� தம* வல&ெகா�ைப ஒ��*& கய0கா ரைன வைத�* 

அ�யவைர& கா�பா4றினா�. 

 

விநாயக ேதா�திர'க�விநாயக ேதா�திர'க�விநாயக ேதா�திர'க�விநாயக ேதா�திர'க�    
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விநாயகைர� பா�வனவாக& காய�திாி ம�திர�, கேணச ப�சர�தின� விநாயக 

சகKரநாம�, ேவழ0க�, விநாயக� அNடக�, விநாயக கவச�, விநாயக� அகவ�, 

விநாயக� நா(மணிமாைல, விநாயக� அ8Pதி, E�த நாயனா� தி+விர�ைட 

மணிமாைல, E�த பி�ைளயா� 0�மணி&ேகாைவ, தி+நாைரR� விநாயக� 

இர�ைடமணிமாைல, 0த9ய இல&கிய7க� எ5�*�ளன. இCவாிைசயி� ைவ�* 

எ�ண�பட ேவ��யேதா� இல&கியேம ப��த� ச. ேவ. ப�சா�சர� அவ�க� 

இ�வி� ெசகராசேசக ர� பி�ைளயா� மீ*பா�ய 'பி�ைள�தமி�' பிரப�தமா.�. 

 

ப��த� ச. ேவ ப�சா�சர� அவ�க� நாவல� க�வி� பார�பாிய�தி� வ�த 

தமி�#சீல�. ச�த&கவி பாடவ�ல Bலவ� ெப+மக( அ�ைம& காலமாக அ(னாாி( 

கவி�*வ�ைத அகில இல7ைக& க�ப( கழக& கவிைத அர7.களிேல ேக��# 

 ைவ�த ஆயிர&கண&காேனாாி� நா8� ஒ+வ(. Bலவ� ப�சா�சர� அவ�களி( 

இல&கிய ஆ&க7களி� இ*வைர ‘எழி9,', 'த�டைல', சி(ன�சி) கைதக�', 'இ( 

வானி� ' 0&ேகா�ட� *தி', 'இ�ைவ 0+க( பி�ைள� தமி�' எ(பன Gலாக 

ெவளிவ�*�ளன. இ�த வாிைசயி� இ�ேபா* 'இ�வி� ெசகராசபி�ைளயா� 

பி�ைள�தமி�' எ(ற Gைல இ�வி� க�த வாமி ேகாயி� இள�ெதா�ட� சைப 

ெவளியி��+�த� பாரா��&.ாியதா.� தமி�& கலாசார வி�தைல ேவ�� நி4.� 

இ(ைறய இைளஞ�களா� இ�த. G� ெவளியிட�ப�த� ந�லேதா� 

எதி�கால�ைத& கா��கி(ற*. 

 

த� கவிைத�திற�தா� 'எழி9' Eல� சாகி�திய ம�டல� பாிசெப4ற கவிஞ� 

ப�சா�சர� அவ�க� த� மாணவ� .ழா�ைத� தமி� ெநறியி� ஆ4)�ப��திய 

ெப+ைம&.ாியவ�. ைசவ�ைத� S<ைம ெநறியி� வள��*� ேபணிய கிராம7களி� 

இ�வி� சிற�B� ெப)வதா.�. இ7. ெசகராச ேசகர� பி�ைளயா�, பரராசேசகர� 

பி�ைளயா�, க+ணாகர�பி�ைளயா� எ(ற பழைம மி&க E() பி�ைளயா� 

ேகாயி�க6ள. அவ4)� ெசகராசேசகர� பி�ைளயா� மீ* பாட�ப�டேத 

இ�பி�ைள�தமி�. இ�தல�தி� பல அ4Bத7க� நிக��தன ெவன ஆ(ேறா� 

A)வ�. ஆாிய#ச&கரவ��திகளி( தமிழர  வட இல7ைகயி� நிலவியேபா* 

சி7ைக# ெசகராசேசகர ம(னனி( ஆைண�ப� இ&ேகாயி� க�ட�ப�டெதன 

அறிய�ப�கிற*. 
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அ�ைம&கால அரசிய4 ெகாTர7களா4 ேகாயி�களி� அகதிகளாேனாாி( 

எ�ணி&ைக அளவிட4காிய*. அவ�களி� ஒ+வராகிய ப��த� ப�சா�சர� 

அவ�க6&., இ&ேகாயி2� Bக9டமாயி4). 

 

பி�ைளயா� இவ+&.& கனவி� ேதா(றி இ�பி�ைள�தமிைழ� பாடைவ�தா� 

எ(ற ெச<தி அ+� ெசறி�ததா.�. ப�*�ப+வ� 100 பாட� ெகா�டதாக 

இ�பி�ைள�தமி� விள7.கி(ற* 'கா�B� ப+வ� ெதாட7.0( ' கணபதி கா&க' 

எ(ற கா�B� பாட4ப.தி:0�ள*. கா�B� ப+வ�தி� சிவ(, பா�வதி, க7ைக, 

க�த(, வி���, பிரம(, Uரப�திர�, இ�திர( 0த9ய ெத<வ7க� 

*தி&க�ப�கி(றன. அ��* ெச7கீைர�ப+வ�, அ)சீ� ஆசிாிய வி+�த�தா� 

அைம�*�ள*. பி�ைள�தமிழி4 ெச7கீைர�ப+வ� பா�வ* மிக1� சி&கலான* 

எ(ப�. ஆனா� ப��த� ச. ேவ. ப�சா�சர� அவ�க� ப�தி# ைவ த*�ப 

இதைன� பா�யி+�த� அவ� த� சிற�B&. எ��*&கா��. 

 

‘நிைற1� ற+6� தா<ெந�ேச! 

நிமலா ஆ�க ெச7கீைர! 

.ைறக� தீ��ெத( ெந�ச�ைத& 

.ைழ�தா< ஆ�க ெச7கீைர! 

 

எனவ+� பாடல�களி( Eல� Bலவாி( ப&தி:ண�1� பாவைன:� 

ெவளி�ப�கி(றன. 

Eேவ�த� ெநறிவ�த ெசகராசேசகர( எ��பி�த ேகாயி9� எ5�த+ளியி+&.� 

பி�ைளயாைர 

'ேச�B 9வி� சி(ன# ெச�தமிழி( ெசகராச( 

கா�ெகா� தளிவா57 க4க�ேட' தாேலேலா! 

என� பா�த2� ேநா&க4பாலதா.�. 

 

இல&கிய க��தா தா( வா5� சEக# Vழ9( ப�ேவ) நிைல�ப�ட 

தா&க7களினா2� S�ட� ப�கி(றா(; அவ4றினா� உ�த�ப�ேட தன* 

ஆ&க7கைள ெவளி�ப��*கி(றா(: ப��த� ச. ேவ. ப�சா�சர� அவ�க6� த� 

சமகால அரசிய� அ�டகாச7க�, ெகாTர7க� எ(பவ4ைற:� பி�ைள� தமிழி� 

பாட� தவறவி�ைல எ(பைத Gேலா�ட�தி4 காண&A�யதாக இ+&கி(ற*. 
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‘எ��ெதறி�தா� அ�நிய�க� 

எ�தைனேயா உ( சிைலக�! 

இ��ெதறி�தா� அ�நிய�க� 

எ�தைனேயா இ(தளிக�.’ 

 

எனவ+� பாடல�க� ேம4Aறிய க+�ைத ெவளி�ப��*கி(றன. 

 

இ�G9( அ�ைட�பட�திைன விநாயக� ஓவிய� அழ. ெச<கிற*. G9( உ�ேள 

ப�*� ப+வ7கைள:� விள&.� வைகயி� வைரய�ப���ள ேவ�, 

பி� &கர7க�, ெதா���, ச�பாணி ெகா��� கர7க�, 0�தமி�� இத�க� தள� 

நைட� பாத7க�, அ�B9, சி4றி�, சி)பைற, சி)ேத� எ( பன1� பாட�க6&. 

0(8ைரேபால அைமகி(றன. 

 

நாவல� வழி� தமி�� Bலைம:� சாகி�திய ம�டல� பாி � ெப4)ய��த ப��த� 

ச. ேவ. ப�சா�சர� அவ�களி( இ�த இர�டாவ* பி�ைள�தமிழி� Bலைம 

ேமேலா7கி நி4கி(ற* இ�G9( Eல� ப��த� அவ�களிட� Bராண& 

கைதகளி2�ள ஈ�பா�� அவ4ைற& கவிைதயிேல த+� கவிதா1ண�1�, விநாயக� 

ெப+மா( மீ*�ள ப�தி ேம�பா�� ந�பி&ைக:� மி.�* காண� ப�கி(றன 

எ(ப* ெதளிவா.�. 

 

இ�வி� த�த ப��த� Bலவ� ச. ேவ. ப�சா�சர� அவ�க6&.� தமி��தாயி( 

கடா�ச�, ேம2� ெப+க ேவ��� பழ. தமிழி� ேம2� பல G�க� தரேவ���. 

ஈழ� தமி� ம�ணி( Bக� ேமேலா7க� பாடேவ���. என வா��*கி(ேற(. 

 

           கலாநிதி இ. பால �தர� 

           சிேரNட தமி� விாி1ைரயாள�, 

5-9-1988            யா��பாண� ப�கைல&கழக�.  

----------------------- 
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123123123123ைரைரைரைர    

சிவமய� 

ஓ� சரவணபவ .க 

 

ச�சல7கேளா�� சபல7கேளா�� கவைலகேளா�7 கல&க7கேளா�� த� Vழைல 

நா��B.� மன7க6&. ஆ)த2� ஆன�த0� வழ7கி இர�சி&.� 

அ+�ெபா91�ள ேகாவி�க� இ() ஈழ�தி� மிக&.ைற1. காரண� இ() 

ெப+�பாலான ேகாவி�க� ெகா�யவ�களி( Aடார7க� ஆகிவி�டைம தா(. 

 

அைன�*� ஆ�டவேன எ() இதயP�வமாக ந�பி, அவ( பணிேய உயி� 

E#சாக& ெகா�ெடா5கி, அவன+ளாேல கண�ேதா)� ஆன�த� அ8பவி&.� 

உ�தம .+&க�மா�, த� வ)ைமப4றி& கவைல�படாம� ஆலய அ+� 

வள�ெபா9ேவ தியானமாக# ெசய4ப�� ஆலய மணிய7க�, ஆ�டவ( 

அ+�பலேம உ�ைமயானபல� எ(ற ந�பி&ைகயி� ெசா�தவா�வி� இைற:வ&க 

உ�ைம ேபணி நட&.� உ�தம வழிப�ேவா�, Bக�பதவி ஆைசக� கலவா* 05&க 

05&க உ�ள(பா� உ+வான க�டட7க� வாகனாதிக�, இதய7 கல�த ேதவார 

பாராயண7க� A��� பிரா��தைனக� எ(பன அP�வமாக அைமய� ெப4ற 

சிற�B�ள சில அ+ளாலய7க6� ஒ()தா( இ�வி� ெசகராசேசகர� பி�ைளயா� 

ேகாவி�. 

 

ஆலய# Vழ9� பிற�* வள��* ெத(னி�தியாவி2� மதி�B� வண&க0� ெப4) 

ஆ(மீக ஒளி பர�பிய ச�0க�  வாமியா� வழிப�� 0�தியைட�த தல�- 

 

ச�0க�  வாமிக� உ�தம சீட�க6� ஒ+வ+� ' ெபாிய�ண(' 0தலான 

சீட�கைள� த� வாாி களாக வி��#ெச(றவ+மான த�பி0�*#  வாமியா� 

வழிப�� 0�தியைட�த தல�. 

 

ஆலய வாச9� ஆ#சிரம� அைம�* உைற�* அ��ெதா�டா4றி# சி�*&க� 

ம9ய� ெப4ற கணபதி�பி�ைள#  வாமியா� வழிப�� 0�திெப4ற தல� இ�ைவ# 

ெசகராசேசகர விநாயக( ஆலய�. உலக� ெப+மத7க� அைன�*� ஒ+மி�*� 

ேபா4)� தியான வழிபாேட இ�0னிவ�களி( ப&தி ெவ4றி&.� ஏ*வாயி4). 
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இ4ைற&. 700 ஆ��களி( 0( சி7ைக# ெசகராச ம(னனா� நா�ட�ப�� 

வழிபட�ப�டெதன�ப�� இCவாலய� அ�நிய ஆ7கிேலய ஆ�சி&கால�தி� 

ஈழ�தி2� இ�தியாவி2� ஒ�&க�ப��& கிட�த தமி� ைசவ&க�வி 

கலாசார7க6&.� B�*யி� அளி&க� ேபாரா�ய தமி�#சி7க� ஆ)0கநாவலாி( 

அணியிேல ேச��* இ4ைற&. 135 ஆ��க6&. 0(ன� இ�வி9� இCவாலய# 

Vழ9� தி�ைண� ப�ளி ஒ() ைவ�* நட�தி# ைசவ�பணியா4றிய 

 �பிரமணிய# ச�ட�பியா� எ(ற மகானி( பர�பைரயின� தி+. ச7கர�பி�ைள 

சி(ன�*ைர அவ�களா� பாிபா9&க�ப�� வ+கிற*. 

 

பக��2� படாேடாப7களி2� 04றாக E�கி� பாைத தவறி அைலகி(றன� 

இ(ைறய ஈழ�* இ�*&க� - த�ைம�ேபாலேவ கட16� இ+�பா� எ(ற 

மாறா�ட�தி� ஈழ�தி( ஏராளமான ஆலய7கைள இ*வைர ெவ)� பக��&களி(, 

ெவளி ேவஷ7களி( Vதா� கள7களாக அல7ேகால�ப��தி ைவ�*�ள இ�த 

இ�*&களி( B�தி தி+�தேவ��ேயா இ�த# சிறியவனி( Bலைம&.� பணிவான 

ப&தி&.� அ7கீகார� வழ7.� ெப+7க+ைண� ெப+&காேலா, இ4ைற&. நா(. 

ஆ��க6&. 0( எ� .லெத<வமான இ�த விநாயக( எ( கனவி� ெவளி�ப�� 

ஒ+ க+ைண& க�டைளைய� பிற�பி�தா(. அ�த நா�களி� எ�ெப+மா8&. ஒ+ 

பிரப�த� பாடேவ���, தமிழில&கிய� பர�பி� இ*வைர எ5�*�ள 96 

சி4றில&கிய வைகக6� அ(றி 97ஆவ* வைகயாக� Bதியெதா+ இல&கிய 

வ�விைனஅைம�*� பா�வேத அ�த� B*ைம காரணமாகெவ(றா2� 

இCவாலய& கீ��திைய உலகறிய# ெச<ய உக�த வழிெயன ந�பிேன(. இேத 

சி�தைனயாக நா( அைல�*ெகா��+&ைகயி� ஓ� இர1 கனவி� இ�ைவ& 

க�த( இள�ெதா�ட� சைப மட�தி� நா( அம��தி+&கிேற(. த( பிரணவ Yப� 

ெப+� ெபா9ேவா� பி�ைள விநாயக( எ(ெனதிாி� நி4கிறா(. "நீ எ( மீ* 

பி�ைள�தமிேழ பா�,'' எ() க�டைளயி�� நா( ெம<சி9��* U��* வண7கி 

ஏ�தமி(ெனன மைற�* வி�கிறா(. 

 

''நா( மகி�வ*�, உ�ள� ெநகி�வ*�, அ+� ெபாழிவ*� அ�யவ�களி( 

உள�P�வமான ெம<ய(பினா� ம��ேம' எ() இ�த� ெப+7க+ைண# 

ெசய�Eல� ெசா�லாம4 ெசா�9வி�டா( பி�ைள�ெப+மா( எ(பேத எ( 

சி4றறி1&ெக��ய விள&கமா.�. ''உ�ள&கமலம� உ�தமனா� ேவ��வ*'' 

எ(றா�  வாமி விBலான�த அ�க6�. 
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எனேவ இைறவி வாசிகளான நா� ந� உ�ள& கமல7கைள� பாி �தமா&கி அவ( 

தி+வ�களி� சம��பி�பைதேய ஒேர ேந��தி&கடனாக ேமலான தி+�பணியாக& 

ெகா�ேவா�. 

 

ேம4ெகா�� அவ( அவரவ�&. ெவளி�ப��� பிற�பி&.� க�டைளகைள 

அவரவ� நிைறேவ4ற அவேன ேவ��ய வ�லைமக� வழ7.வா(. அவ(. 

சிறிேய8&. இ�ட க�டைள அவன+ளாேல சில தின7களி� பா�டாகி சில 

வ+ட7களி� Gலாகி நிைறேவறி இேதா அ+� உலாைவ ஆர�பி�*வி�ட*. 

 

இCவாலய� ப�ச0க விநாயக� வாயி9� ெதா7.� திைர#ேசைல வ�ண�பட� 

இ�G9( அ�ைடைய அல7காி&கிற*. இ�த எழிேலாவிய�ைத� தீ��ய ஓவிய� 

இ�வி� ேம4. ெச�வ( கி+Nண பி�ைள பிரB. ஓவியாி( த�ைத:� வழிவழி 

அ�யவ+மான தி+. கா. கி+Nணபி�ைள எ(87 க�டட& கைலஞ� இ�பட�ைத� 

Bெளா&கா&.வி�* உபகாி�தா�. இCவாலய அ�யா�களான இ�வி� ேம4. 

ேபா�ேடா கன( Bைக�பட& கைலஞ�க�, ெட(சி Bைக�பட& கைலஞ�க� 

Bைக�பட7க� உதவின�. 

 

இ�Gைல யா��பாண� ெச��யா� அ#சக�தின� அழ.ற அ#சி��தவின�. 

இ�வி� க�த வாமி ேகாவி� இள�ெதா�ட�சைப இதைன ெவளியி�கிற*. 

இ�G� வி4)வ+� பண� 05வ*� எ�ெப+மா( ேத��தி+�பணி 0த4க�ட 

நிதியாக வழ7க�ப��. ேம4.றி�பி�ட சிவ�பணியாள+&.� இ�Gைல மன0வ�* 

வா7கி� ெபா+6ண��* ஓ*ேவா�&.� விநாயக& கட1ளி( ேமலான இ(ன+� 

கி��வதாக, 

வண&க� 

இ�வி� ேம4.,            அ�யவ( 

இல7ைக , 28-7 88            ச. ேவ, ப�சா�சர� 

------------------------------ 
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இ�வி� ெசகராச� பி�ைளயா� பி�ைள� தமி�இ�வி� ெசகராச� பி�ைளயா� பி�ைள� தமி�இ�வி� ெசகராச� பி�ைளயா� பி�ைள� தமி�இ�வி� ெசகராச� பி�ைளயா� பி�ைள� தமி�    

உ : சிவமய� 

ஓ� சரவணபவ .க 

கணபதி கா&க! 

 

ஊ)ப�தி ஒ+ெந�சா� 

          உைனஏ�தி நி(ற எைன 

U)ப�தி எ�ெந�சா� 

          மி.�ேத�த ைவ�தவேன! 

க�த( இள� ெதா�ட�மட�! 

          கனவி� நா( இ+&கி(ேற(! 

வ�ெத(0( நீ நி4க 

          வண7கிவி5� ேத�*கிேற(. 

 

“ப�திகம� ப � பி�ைள� 

          தமிெழா(ேற பாெட(ேம�!'' 

உ�தர1 ேபா�ட7ேக 

          ஒ+ெநா�யி� மைறகி(றா<! 

ெபா7கிெய5� ஆன�த� 

          B�லாி&க ேமனிெய�லா�, 

க7ைகெயழ& க�ணி� நீ� 

          களி�ெத7.� Bர�கி(ேற(! 

இ7கி�ைவ� ெபா7கமி�தா< 

          எ5�த0த� உ(Bகைழ 

த7கநிக� பா��களி� 

          தமி�ெச<ய� த&கவ2 

த�த+ள ேவ���!உ( 

          ச�ைப&கா4 கழ9ைணக� 

வ�ெதாளிர ேவ���எ( 

          வ(மனமா� சி)ேகாவி�! 

-------------- 
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1. 1. 1. 1. கா�(� ப4வ�கா�(� ப4வ�கா�(� ப4வ�கா�(� ப4வ�    

 

காண ப�திய& களிெந றி&கிைற – 

          ஆண வ�பிணிஅ�ப 5&. ெகா� 

மாணி ஐ7கர வ�. ழ�ைதைய – 

          ஊ� ற&கம4 )யி�க 6&க+� 

ஆெண றி&ெகன அைம�த அ7.ச 

          பாணி யா<வர� பைட�த ஓ�உ+ 

ேப� பி�ைளைய பி�சிைன - அரா 

          P� ெம�சிவ( கா&க, கா&கேவ! 

 

பிரண வ�*தி பி�ைள யாாிைன 

          சரவ ண� ட� ச�0 க�தைன 

வரவ ைழ�த இ� ம�ட ல�ைதேய 

          Bர�த +�Bாி Bனித பா�வதீ! 

காி0 க�தவ( க+ைண மி&கவ( 

          உ+1 சி(னவ( ஒளி+ கீ��திய( 

காி: +&ெகா�6� கண7க ளீசைன 

          உ+கி நி( )ட( உவ�* கா&கேவ! 

 

அ7ைக யா4சிவ( அ() த(சைட 

          த7. மா)ைவ த�B ன�Bர� 

க7ைக அ�ைமேய! ைகைல ய�ெபாழி� 

          அ7. ாி�தேதா� அ7க னி&.ைவ 

ஐ7க ர�தைன - அறி1மி( ப0� 

          இ7ெக ம&கிைச� தினி* ந�கிட� 

த7. ச4.+ தைன:7 கா&கேவ! 

          ம7க ல�தைன மகி��* கா&கேவ! 

 

த�பி உ�ளவ( ச�ைட அ�சிடா(! 

          ெகா�B மி(னிட& Aனி நீ�.ைழ 

*�பி நா�கர� ெதா7.� அ�ணைன 

          க�ப மா0க& களி4) வ�ள�ஏ – 

ர�ப(, அ�பேமா டவ�வி +�பிைய 
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          ந�B ேதவாி( ந91 நீ&.ேவ� 

ந�பி! க�த நீ நா67 கா&கேவ! 

 

ம��� வ� சிைற வ�� ப�பி�� 

          ெகா�� 0�மத� ெகா�B ெபா7கி�� 

.�� யாைனைய& ெகா�ட ச7.ைட. 

          வ�ட ேநமியா( ைவய7 காவல( 

வி�� �&க+7 ெகா�ட� ேமனிய( 

          ப�� ��பழ� சாப� பா�B+ 

ெக�� மீ��ட& கிள��* கா&கேவ! 

          ெதா�� ைல7கர4 V��* கா&கேவ! 

 

ெப+கிட� பிைழ பிரப� ச�எலா� 

          த+ப ைட�பினி� தவிர� ேவ��ேய 

பிரண வ�ெபா+� ெப)த� ேவ��ேய 

          க+* ைகெதா5 கர7க ைள�தைன! 

பிரம ேதவேன! பி�ைள யாாிவ� 

          வ+: க&க9 ம�ம� தீ��திட 

அ+6� அ�நிைல அைட:� ம��ேம 

          .+வி ெகா&கிைட& A��* கா&கேவ! 

 

கயிைல ய7கிாி& க�� த�தர 

          ‘Bய�' என�B.� தய(B ல�திமி� 

இய�ெபா �7கிட இட�B ாி�தவா! 

          வயிர வாெசக ராச ம(னவ( 

தய1 த�ணளி ச�த த�ெசய 

          இையய நா��ய இ(த ளி�திக� 

கய0க� த+� ைக&. ழ�ைதைய 

          நய0 )�வைக ந(. கா&கேவ! 

 

Uர ப�திரா! U�பி 8&ெகன� 

          தீர ேவ�விெச< தீய( த&கைன 

ேகார மா<&ெகாைல ெச<த, க��த� 

          Uர ைம�தேன! வி�ைத ஞானிைய, 

ஈர ெந�சிேனா ��ைவ வ�*ைற 
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          ஆர ண�தனா� அாிய பி�ைளைய, 

வார ண�திள7 க() வ�ளைல, 

          நார ண4கினி நைறைய ஓ�பேவ! 

 

உல. யாைவ:� ஒ+7க ைல�தி�� 

          கலக வ�லப& கஜ0 க(றைன 

எ9ய தா&கிேய ஏ)� பாகைன 

          .ல1 A++� பிரண வ7களி� 

அைலெச வி&.ழ ைவ7க ர�தனா< 

          மல+ மீசைன, வான வ�&ெகலா� 

தைலவ( இ�திர( சா��* கா&கேவ! 

          க9: க�ெதாழ& க�� கா&கேவ; 

 

ஆதி ய�தமி�& க�யி ல&கண� 

          ஓதி ைவ�தந� ஒ�ட மி�0னி 

ேமைத, வி�வல( வாதா பியிைண 

          வாைத :4றழி வி�த மாதவ( 

வாதா பிநி() வ�ெத� E�வைர 

          ேசாதி வா8+#  ட�ெகா 6�தி�� 

ேவத நாயக( வி�ண வ�கண 

          நாத வ�ளைல நய�* கா&கேவ; 

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

2. 2. 2. 2. ெச'கீைர� ப4வ�ெச'கீைர� ப4வ�ெச'கீைர� ப4வ�ெச'கீைர� ப4வ�    

 

"அ�யா� க� த� பைடெகா�ட 

          ஆ�டவ( மா�'ெச< இட�ெகா()( 

அ�யா� A�ட7 கா�திடேவ 

          அ7.ச பாச� ஏ�தியவா! 

ெந�மா� பா�B# சாப1+ 

          நீ7கி ஆல7 கா��னிேல 

பைடய� Pைச தரஏ4 ேறா<! 

          ப�ேயா� பாவ� மா�கழியி� 

அைட:� ச��யி4 Pைசெசயி( 

          அ)�தி( ப+ள& ேக�டவர� 
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ெகாைட�� ேதாேன! ெசகராச& 

          ேகா(ெச< ேகாயி� அம��தவேன! 

கடமா� களி4)& கணபதிேய! 

          களி�ேபா டாடா< ெச7கீைர! 

அ�ைம ஆ&கி எம&ெக*1� 

          அளி�ேபா<! ஆடா< ெச7கீைர! 

 

பற&.7 காவ�, *�ளா�ட� 

          ப�.7 காவ�, பால0த� 

நிைற&.7 காவ� பிரத�ைட 

          நிக��*7 காவ� தண� ெபா7.� 

ெத)�தீ மிதி�B 0த4ப�தி 

          சிற&.� ைவரா& கிய�ஏ�*� 

கற�த பா�ெவ� த�த0கா! 

          ைகயா� த� தைல தமி�.�ட 

மற�*( தைலயி4 .�டவ+� 

          ம�, ெப�, ெபா(னி� .ைல�தவ�க� 

திற7கா� ெசகரா ச&.+ேவ! 

          சி)தளி இ�ைவ மாம(னா! 

0ற�பயி� ெசவிக� ெமா<�தைலய 

          0&கண! ஆடா< ெச7கீைர! 

வற7ெகட மாாி வா( ெபாழிய 

          மகி��ெத5� தாடா< ெச7கீைர! 

 

ஒCேவா� உயி+� பிறவிக6� 

          ஒCேவா� ேசாக காவியேம! 

எCெவC விதமா� ேசாதைனக�! 

          எCெவC விதமா� த�டைனக�! 

ஒCவா மல7க� E(றிைன:� 

          ஒ�&க& ேகா� அ�:ைதக�! 

அCைவ தம&. 0�தமிைழ 

          அ+ளி& கவிக� ெப4றவேன! 

வC17 க�ள� வர� ேக�.� 

          மடைம தீ�டா� ெதளி1டேன 

ெசCவி தான ேந�வழியி� 

          ெச�வ� ேத�� வழி ேக�.� 
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அC[& க�தா� அ���ைவ 

          அரேச! ஆடா< ெச7கீைர! 

எCேவ� பிற�பி� வ+ேநா<&.� 

          இ( ம+� தாடா< ெச7கீைர! 

 

ெபா<�மா மால� ப�தியினா� 

          Bவிைய ம+��� B(ெநறியி� 

�<�மா றழி&.� உள�சிறவா� 

          ஊழ� அ�கா ந�9�ைவ& 

ைக�மா ேவ�ேத! ைகநா(.� 

          களி&.� ம�ச� தனிL(றி 

ெந<�மா 9ள&.� ேமாதக0� 

          ெந+7க ஆடா< ெச7கீைர! 

ெம<�மா தவ�ெச< பாி �த� 

          வி�:� ெந� ( அ�ய�&.# 

ெச<�மா தவேன! வாதாபி� 

          தி+நா ெடா+வி� பர�ேசாதி 

ைவவா( கா�சி Bர�த ம��த 

          வ�ள� ஆடா< ெச7கீைர! 

ைக�மா ெற�ணா& க+ைணமைழ& 

          கணேம ஆடா< ெச7கீைர! 

 

தா9க ேளறி இ(ப7க� 

          தைழயி� லற�ேச� மண7ேகா� 

காலெம லா�உ( ம�டப�தி� 

          க�ட+� மகி��தீ கணபதிேய! 

ேசா9க� த�ெத� *ணிேவா�ட# 

          V�#சிக� ெச<* கைள�தவெர� 

கா9ைன வாாி� தா�Uழ& 

          கா�� நைக&.� க��தேல! 

காலைன# ெச�வ� பிரBகளா<& 

          கா9ர� \�* வி��லகி� 

வா9ைன ஒ�ட ந)&கிவி�� 

          மகி�விைள யா��� Bாிபவேன! 

பாெலா� ேதனா< அ�]ற� 

          பாலக ஆடா< ெச7கீைர! 

Eலவ! ேவத 050தேல! 
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          0�தேன! ஆடா< ெச7கீைர! 

 

க4றா� கா��� வழிகா  

          கடைம Bாி�தா� ஊெர�லா� 

வ4றா இ(ப வள� ப�.�! 

          வழைம இதைன� Bற�த�ளி 

04)� மாறா< Eதறிஞ� 

          Eட# ெச�வ� பி( ெச(ேற 

அ4றா�! ''வா�க�'' B4றீச� 

          ஆ<�ெபா7 கிட�க� தா7காம� 

ஒ4ைற& ெகா�பா! உ�தமேன! 

          ஒளி�தா� உமி&.�, Eைட&.�! 

அ4ைற அ ர( கஜ0கைன 

          அழி&க� பிரண வ�தினிேல 

 4ைற#  டரா< உதி�தவேன 

          க�க� ெந�  .ளி��திடேவ 

04ற� நிலவா� 0க�S&கி 

          0ழ�தா ளாடா< ெச7கீைர! 

 

இல�ச� பண�ைத& ேகாவி4கா< 

          இைற�த வ�ள� மா� - க�ள 

இல&ைக அைடய& ேகாவி�களி� 

          இைறவ( ஏ4கா# ெசய�S��� 

மல�� ெந�ச� மடைமயினா� 

          வ�த *(ப� பலG)! 

உல&ைக ெகா�� கஜ0கைன 

          ஒ�7க வ9ைம அ��தவேன! 

வில&கி உலA�� ப4ெற(ைன 

          ேம(ைம உண�வி� உ<�தவேன! 

நிைல&க# சா� Uக&.ணேம 

          நிமிட� ெதா)ெம( ெந�ெச�லா� 

நில�தி� அம��*( நிைன[)� 

          நில1& .ளி�#சி மா�*கிேற(! 

கைல&.� இ(ப& கைலயாக 

          கஜேன ஆ�க ெச7கீைர! 
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 றைவ� பி�&.� ேநா&.டேன 

          S��� 0�ளி9 றா�.�*� 

பிறவி வணிக� “மணிய�'' ேப� 

          பி�&க& ேகாவி4 பணிெச<:� 

சி)ைம அ�கா� ெப+7கீ��தி# 

          ெசகரா ச�பி� ைளயாேர ! 

உற1  4ற� ந�பெரலா� 

          ஒ+வ4 கிைறவ( தாென(8� 

ம)வி� உ�ைம ஞான�ைத 

          வழ7கி ஆ�ட ெப+�தைகேய 

சி)வ� ெவ�ைள உ�ள7க� 

          சி(ன& ைகக� ெதா��னிேல 

நிைற14 ற+6� தா<ெந�ேச! 

          நிமலா ஆ�க ெச7கீைர! 

.ைறக� தீ��ெத( ெந�ச�ைத& 

          .ைழ�தா< ஆ�க ெச7கீைர! 

 

"ஊசி& கா*� ஒ�டக7க� 

          ஒ+கா� ^ைழத� A��8� 

கா &கார( கட1ள� 

          காண� த�பி:� நடவா*'' – 

ஏ � ெபாிய( இய�பியதா� 

          இ�த& A4ைற ெம<�பி&.� 

நாச# ெச�வ� நைடயி() 

          நம&.� ேள:�! இ�த அமா 

வாைச ெந�ச� மனம�கா 

          ம��� வி��� ெதா57ேகாயி� 

வாச! கணப தீ#சர�தி� 

          ைவ�தா< த�ைத ேகாயி�!ெசக 

ராச( ெதா�ட அ+�Bனேல 

          எ5�தி7 காடா< ெச7கீைர! 

வாச� P&க� ம�ட�யி( 

          ம(னா ! ஆடா< ெச7கீைர! 

 

உ(ைன ஆ�டா னா<� ெப4ற 

          உ�ைம அ�ைம& கழி1�ேடா ? 
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உ(ைன ஆ�டா னா<�ெப4ற 

          உ�ைம அ�ைம& கிழி1�ேடா ? 

எ(ைன& ெகா�ல வ�தவேர 

          இற�தா� தமேத ைககளினா�! 

எ(ைன U��த� திர�டவேர 

          இழி#தா� இழ�தா� அழி�தா�க�! 

இ(8� இ(8� உ(காேல 

          இ)க� ப4றி நி(றி�ேவ(! 

ெபா(ைன� ெதா5ேத உைன�ெதா5ேவா� 

          ேபா9� ப�தி தைனெய�6� 

0(ைன� பைழயா! கா�யாைன 

          0க�தா< ஆடா< ெச7கீைர ! 

ெத(ன7 கா<க� சித)ெமா9� 

          திக�வா< ஆடா< ெச7கீைர! 

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

3. 3. 3. 3. தாலா�/� ப4வ�தாலா�/� ப4வ�தாலா�/� ப4வ�தாலா�/� ப4வ�    

 

த7க� ெதா��� த�டா மைர#ேச&ைக 

          ெபா7.� ந)�ப� Pவி( பனியித�க� 

^7கி( .ளி�#சி ேநாகா வித�தா7.� 

          அ7க� அைன�*� அ�த� ணிலா&கதிேரா! 

ெகா7.�த� கதி+7 .ைழ�* திர�வ�ேவா! 

          ச7.� ெதாைடேயா! த�த� சைமசிைலேயா! 

எ7.�  4றி ஏ�*� இைமயவ�V� 

          *7கா! இ�ைவ� ெதா�தவேம! தாேலேலா!! 

 

கனவி� வ+வா<! எ( க4க��� பாட� 

          Bைனவி� வ+வா<! அற7கா&.� ேபாாி(ப 

0ைனவி� வ+வா< 05ேவைள ஏ�*� 

          எ( நிைனவி� வ+வா<! நிமலா! நிைறஞான� 

ப8வ� பயி�வா<! நிலவா<& .ளி��தி�ைவ# 

           ைனயி� P�த டேர! சிவ( ேதவ� 

0னிவ� அ�ட� 0த�யா வ+7க�க� 

          கனிய 1ைனயா�ட& க�வளரா< தாேலேலா!! 

 

*�ட� பிைறக�  ட+� தி+�த�த� 
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          ெகா�ெட7 .�க� கா�ேபாேன! ச&தி:ைன� 

ப�ேடா� அ ர( ப�டா  ர(த(ைன 

          ம�டமாி� ெவ�ல வழிப�ட ந4Bக�ேபா� 

அ��7 கீ��தி ஆயிரமா<& ெகா�டவேன! 

          வ�� விழிக� மய7.� அறி*யி9� 

க�ெட� ப&தி களி�பவேன! தாேலேலா! 

அ�ட7க� ெக�லா� ஆதியேன தாேலேலா!! 

 

ந�பாவ ெந� � நாி நா<க�! ம�தியி2� 

          ெவ�பாவ� தீ��* வி�Uய நி4பவேன! 

ந�ப( மகேன! நாத� பிரணவேன! 

          இ�ப� வா�வி� எழி�க�  கேபாக� 

உ�ப� வா�வி� ஒ�பி�லா� ேபாி(ப� 

          ந�பி� ெதா5ேவா� ந�ண அ+6� ஏ 

ர�பா! எழிலா! எ9வா கன�ேதாேன! 

          ெகா�ெபா( ெறா��த .�சரேம! தாேலேலா! 

 

சீல மர நிழ9( ெத<Uக� உணராத - 

          ஆலய� த� உ4ப�தி அ�நிழெல( றறியாத 

பாைலெச:� தீய� பாிவ�கா ேம(ைமயினா� 

          ேசாைல வன�வா5� ககமா� கணபதிேய! 

காைல பக�மாைல க7.� ெதா)0(ற( 

          கா9� அம��தி(B� காத� கனிவி&.� 

நா2� எழி�வாயா! ந�ல0ேத தாேலேலா! 

          பா9னிேல ஆ�� ப�ணவேன! தாேலேலா!! 

 

பா�விைல ஆபா��ேபா� ப(_4)& ெகா+வ� தா�! 

          ேதா�விைலபா�� ேபாாி( ெதாைகேயாமிக! அதனா� 

சா�Bைடய ெவ�லா� ச&ைக விைல&கழிய� 

          ேதா�வி:)� ந�ல ெதா�ெட�லா� இC[ாி�! 

G�க� சைர&. G)கிறா� சத�ப�*! 

          நா�ேவத� தாேரா நர�P சகரானா�! 

ேச� B9வி� சி(ன# ெச�தமிழி( ெசகராச( 

          கா�ெகா� தளி வா57 க4க�ேட! தாேலேலா!! 

 

E() Bரெமாி&க 0&க�ண( ேபா7காைல 



23 

 

          ஆ(ற மகனா� உ( அ+� ெப4றா( எ(பா�க�! 

ஊ(றி உைனெய��� உ�தம�ெந� ெச�லாேம 

          ேதா(றி இனிைமபல S�ட# ெசகராச& 

ேகா(ற( ேகாவி� .�ெகா� டம�ேவாேன! 

          ஈ(றா� பிரணவ� எ(8� பி�யாைன 

ேபா(றா� - உைமயா� - P�ெதா�� லா�டெவ5� 

          ேத(பா யிைசேக��# சிாி�*ற7. தாேலேலா! 

 

 

ெபா(ெச�வ� P�தா� ேபா�� எ2�B&கா< 

          பி(ெச�2� ேபைத� பாமர�க� இ(ப�ெச< 

உ(ெசா�ைல� த�� உ2�த� வழிெச() 

          *(ப7க ேள4பா�! ெதாடரா திவ�ேபா&ைக 

இ(ெசா�லா� ஏ�*� எ(ற( அ+�Bத�வ� 

          உ(ப&தி E�கி உ(ெசா� வழி# ெச�2� 

ந(ன�பி& ைகநீ ந�க வர7ேக�ேட(! 

          அ(ப�& கினியா! அ�ள0ேத! தாேலேலா! 

 

ந� �ட ப�ட� ந&.� நா< சாத�ேபா� 

          ந�ச�த� சா�பா� ந�ேலா�&. ேமநாச�! 

வ�ச� பண�ெச� வழிெய�லா� *(ப எாி! 

          ெந�ச� ெதளிய நீணில�தா� க�டா�க�! 

ப�ச& கரவா! பழ� ெதா� பதியி�ைவ 

          மி� � அ+ேள! ேம1( அ�ய�&.& 

க�சி& கி�லா& கால�*7 க�ளவழி 

          அ� � Bனித� அ+�பவேன! தாேலேலா! 

 

எைனய#  )�த ஏவி� பைடவி�ேடா� 

          விைனயி( பயைன விைரவி� படைவ�தா<! 

உைனந�பி நி(ேறா� உயி�&.� ெப+7கா�ேப! 

          கைனகா�� திைகயி� கா&.� ெப+ேநா(பி� 

நிைன:� வர7க� நிைற�தீ:7 க4பகேம! 

          திைனமா விள&கி( ெச�ைம ^க�ேவாேன! 

தனிேயா� மர�நீ த+ேவா< பலேதா�B! 

          விைன ெகா�  டேர! ேவழ0கா! தாேலேலா! 

------------- 
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4. 4. 4. 4. ச�பாணி� ப4வ�ச�பாணி� ப4வ�ச�பாணி� ப4வ�ச�பாணி� ப4வ�    

 

.�ட& .�ட ஆைச& .ல7க� 

          .னி�* E�Bவைர 

ப��7 ெக��� ப�B4 ேறா7கா� 

          பாவ� Bவிவா�ைவ 

வி�� ெவ)ெவ( றா(மா ெசா98� 

          Uர� மன�தி�ைல! 

ம��� வ�டா� மல�க� வன�V� 

          வ�ண# சி)ேகாயி� 

க��� �ைற:� க+ைண& கடேல! 

          கைலக� ம9யி�ைவ� 

ெதா��� நிலேவ! ெதா57கா� த�ணீ� 

          ேசா4ைற 0த� ேவ�ேட(! 

க�ட� ப�ச� Bல(க� வ2ேச� 

          க+ைண வர7 ேக�ேப(! 

ெகா��( ைகக�! ெகா(ெற( பழிக� 

          ெகா��க ச�பாணி! 

 

‘பி�த(' 'ேபய(' ஏ# � ெப4)� 

          `ைட தீ��த+�ெச< 

அ�த( ைம�த! அ�ண� காிேய! 

          அ�ேய( உயி�ேவ�ட� 

 �த�! இ(8�  �த�! ஆ(மா 

           ட+� ெப+� �த�! 

பி�த� ெதளிய# சி�த� ெதளிய� 

          பி�ைள� தமி�பாட 

ைவ�த க+ைண வ�ண� மறேவ(. 

          மனதி� வச�த�ெச< 

வி�ைத Bாிவா<! ேவக� தீ��பா<! 

          ெவ)�ேத( Bகெழ(ேறா! 

ெகா�*& ெகா�தா<& ெகா��ய 0�ேத! 

          ெகா��க ச�பாணி! 

ெகா�*& ெகா�தா<& .விP7 .(ேற! 

          ெகா��க ச�பாணி! 
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0�பைட த7க� E�பினி� ெச<த 

          ேமாச� எனந5வி� 

த�பிட எ��� தைரஅர ச�ேபா� 

          ச)&கிட மா�டா< நீ! 

அ�பைட உ(ற( அ7.ச பாச� 

          அழி�திட� பழிEைட, 

அ�பநீ எ(ைன ஆ��ட ேவ���! 

          அமாி� ைவேவ�ேத! 

ெகா�Bநீ Bளிய7 ெகா�ெபன ந�ேலா� 

          .வி�*( கா�ப4ற 

ைவ�பவ! எைன:� மல�ந9 வி�* 

          வானிட� தர ேவ���! 

ச�ைபய7 கா�க� ச�பண7 ெகா��� 

          த��க ச�பாணி! 

.�ைபயி( ந�நா( .(றி ெய(ேறா7க& 

          ெகா��க ச�பாணி! 

 

ேநா<களி( ைகயி� ெநா�த எ( கால� 

          G)ப� லாயிர�நா�! 

வா<கிழி G) வா*களி�� 

          மைற�தன ஆயிர�நா�! 

ேப<கைள வா��தி� பா�ய பழியி� 

          பிைழப�� ஆயிர�நா�! 

ஓ<வற ஊ�& .ைழ�தழி கால� 

          உ)பல வாயிர�நா�! 

கா<1) 0யி�&.& களிவள7 A�ட& 

          கா�கதி எ(றைட�ேத(! 

கா<சின அ ர( கஜ0க னட&கி& 

          கனி�திைம ேயா�&க+ளீ! 

தா<மன இ�ைவ� த�ணளி ஈச 

          த��க ச�பாணி! 

ேநா<மல� தீ��ெத( ேநாபவ� ேபா&க 

          ^னி�த� ச�பாணி! 

 

ெப+மைழ கா4)� ேபயி� மி(ன� 

          பி<�திட இர1பக� 

அரச� ேதா)� அம��த� யா�&ேகா 
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          அர�மைன அ+� ச7க� 

வரம+� எளிேயா<! வறியஇ� த(னி� 

          மகி��தி�ைவ :ைற:� 

காி0க அ�ணா�! கவி(மைன ேதா)� 

          கனி�*ைன 0த9+�*� 

ெப+ைம:7 ெகா�டா<! பி�ைளய7 .+ேவ! 

          ேபைதெய4 கிர7கியிட� 

த+மல� நீ&கி� த�ணளி ேச��*# 

          ச�சல� தீ��த+ளி 

வ+*ய�� பிறவி வள�கைத 04றி 

          மகி��ெதா9 ச�பாணி! 

இ+கர� S&கி இ(ெனா9 A�� 

          இைச�ெதா9 ச�பாணி! 

 

அ�ட�க� Pத அ+7கண� தவ�க� 

          அர(உைம அாிஅயேனா 

ட��ய சி�த� அைனயவி� ைசய�க� 

          அ+�தவ ாிசி0னிவ� 

ெதா�ட�க� V5�  ட�#சி) ேகாயி� 

           கி�*ைற ேவழ0கா! 

ப�ைட:( சாப� ப7க0� நில1� 

          பலெதாைல Sரநி()� 

த�டைன நீ&க� தரவர7 ேக�.� 

          சா�B)7 கணபதிேய! 

ம��ய பாவ மைலபி� ம�னா< 

          மா<�திட என&க+ளி 

0�டக மலாி( 0�ெதாளி� ைகக� 

          ேமா*க ச�பாணி! 

வ��ைச பா�� மத�ெபாழி ேவழ� 

          மகி��ெதா9 ச�பாணி! 

 

''மடமிைல! வளர வளவிைல!'' எ() 

          ம�ைடக� உைட�பவைர 

“இடமிைல வளர எ5�Bமி( .�க�!'' 

          எனஇட� ெச<பவைர 

அ�யவராக அைடபழி இ�லா 
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          அ+�மி. கணபதிேய! 

"Bடமி�� ெந�சா� Bனிதஇ� பலவா<� 

          ெபா9�திட நீ�தி+�தி 

இட�பல, நா(வா� இ+�பிட� ெச<மி(!'' 

          எ80ன *ளமறி�ேத(: 

கடம9 ஞான& களி)ன கா�க� 

          காசினி ஆள�ெசா�9& 

ெகாைடம9 ைகயா� .7.ம ேமனி 

          .ைழ�ெதா9 ச�பாணி! 

ெபா�பட விைனக� ெபா91ற இ(ப� 

          ேபா�க ச�பாணி! 

 

V�திர மா�  4றி� மா), 

           �தர அ8பவ7க� 

P�திட 9(றி� ேபா�அவ நாைள� 

          ெபா(ெச:� வைகயினிேல, 

ஊ�ைதய� ேவட உ2�த�க� V�#சி 

          உதவிட� பலவழியி� 

கா�திர உ�ைம கண&கில ெதளிவா<& 

          க��ய�� ேத(! .�மி 

நா�திக�, .றிைவ நாடக& .+&க� 

          ந�ச� ப�த9லா 

E�தC வி�ைவ 0த�தளி இைறவா! 

          ெமா<�Bற# சா�விகேம 

மா�திைர� ெபா5*� மன0ற7ேகேன! 

          மகி��த� ச�பாணி! 

ேகா�*ன கா�க� .ளி��தம�� தி7ேக 

          ெகா��க ச�பாணி! 

 

அ�0� ேத� அைல�*ைல� தக�ைத 

          அட7கிய அாிஅய(க� 

அ�ைமெச< சிவ8& க+மகி� மகேன! 

          ஆ�ெவறி#  யநல�தா� 

'அ�ெகா�' பா��ேத ஆலய நீதி 

          அைறபவ� அ�க9லா 
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ந�நிைல யாள� ந(மன� ெதா�ட� 

          ந�ணி�� பதியரேச! 

க�கம� ெகா(ைற& க+7.ர7 கி(வா4 

          கா<பல ஆ��ைவ& 

.�2ைற .(ற& .7.ம ேம!நா� 

          ெகா�பவ� சாணிம�ச� 

ெபா�யி2� ம�ணி( பி�யி27 .�தீ 

          P, அ)கி� எ5ேவா<! 

படபட ெவ(ேற பலதிைச அதிர� 

          பயி2க ச�பாணி! 

 

எ(8யி�& .யிேர! இ(கனி� பிழிேவ! 

          இைச�ெதா9 ச�பாணி! 

ெத(ெமாழி� தமிழி( தீ� ைவ� பா�ேட! 

          திக��ெதா9 ச�பாணி! 

மி(ம+7 க�யா� மிகவல� வ+ேவா<! 

          விைழ�ெதா9 ச�பாணி! 

ெபா(ெபா9 ெகா(ைற� P�ெபாழி ேலாேன! 

          ேபா�க ச�பாணி! 

மி(*� காாி( மி.மைழ விரத� 

          வி�ெடா9 ச�பாணி! 

எ(B+ க+ளி( இ+பிைற� த�தீ 

          எ5�Bக ச�பாணி! 

ம(ெசக ராச( வா�ைஞயி� வ�ேதா<! 

          மகி��ெதா9 ச�பாணி! 

*(பெமா( றி�லா#  கமய� ேச�&க# 

           ட��த� ச�பாணி! 

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

5. 5. 5. 5. 1�த� ப4வ�1�த� ப4வ�1�த� ப4வ�1�த� ப4வ�    

 

இமய�தி� பார த�ைத 

          எழி�வல ம+�பி னாேல 

அைம1ற எ5தி ைவ�த 

          அ�ணேல! வள��ேபா� ைசவ 

சமய�எ( பவ�பி ைழ&.� 

          'ச�த��ப�' வள�&.� இ4ைற 
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நம8ல க�தி� உ(ற( 

          ந�ல+� ஈ�ட� ஒ(ேற 

எம*யி� இல&கா<& ெகா�ேடா�. 

          இ�ைவயி� 0த�நா� ��� 

கம�1)7 ேகாயி� ஆ��த 

          க4பகா! அ�ட7 ேகா� 

 ைமமி.�  ட�வ யி4ேறா<! 

          Sயேன! அ+�வா< 0�த�! 

இைம�ப) நா�ட� ேதவ� 

          ஏ�தேவ அ+�வா< 0�த�! 

 

ஒ+0க� ேதா�7 ைகக� 

          ஓைர�* ெகா�டா<! ஐ�* 

தி+0க� ேதா�� ப�*� 

          தி+&கர� மி.ேவா<! ப�ைட# 

ெச+0க� ெதா4ைற& ெகா�பா� 

          சிைத�தவா அ ர( த(ைன! 

ஒ+0க மாக எ(ற( 

          உள0ட� வா&.( பாத� 

க+தி�� இ(ப நாைள& 

          க�தினி� அ+� ெச<வாேயா! 

அரசன# ெசகரா ச(ற( 

          அ7ைகயா� நி)வ� ப��� 

ெப+க+� Bாி:� சி(ன� 

          பி�ைளேய! அ+�வா< 0�த�! 

அ+கம� .�க� கா&.� 

          அ�ணேல! அ+�வா< 0�த�! 

 

ெபா(ெபா9� தில7.7 ெகா(ைற� 

          Pமைழ� ெபா9�தி +�ேபா<! 

அ(பாி( உ�ள� P&க� 

          ஆயிர� அ�க� ெமா<�ேபா<! 

எ(பணி ெவ4றி எ<த 

          இ(ன+� எ()� ெச<ேவா<! 

இ( ைவ ேமாத க7க� 

          இ�ெந<யி� வத7.� ஓைச 

உ(தி+& ேகாயி� ெபா7க 



30 

 

          உவ�பவா! நக��தி +#சி 

ந(மைல உ#சி ந�ணி 

          நா�ல ேகா�B� ஈசா! 

எ(மன� நிைற&க� தா�க� 

          ஈ�தவா! அ+�வா< 0�த�! 

ெத(றமி�# ெசகரா ச(ற( 

          ெத<வேம! அ+�வா< 0�த�! 

 

ெவ�பினா4 Pம ர7க� 

          U�தன! P&க� இ�ைல 

அ�ெப+ மா(P ைச&ெக( 

          ற5தஇ� திர(க ளி&க 

ஒ�ப+ மக�தி ய(ற( 

          ஒ�கம� டல�ச ாி�ேதா<! 

இ�Bவி& கீ�ேதா< அ�நா� 

          எழி�விாி காவி ாி�ேத(; 

ச�ைபய7 காலா! வ�ளி 

          த5விட& .கைன ைவ�ேதா<! 

0�Bாி G(மா� ைபயா! 

          E�ஷிக� த(னி� ஊ��ேதா<! 

அ�பேன! இ�ைவ E�த 

          ஐயேன! அ+�வா< 0�த� 

ெகா�Bஉள� ஆ��� ஆைச& 

          .ர7கிற அ+� வா< 0�த�! 

 

*�பி&ைக ஈசா! உ(ற( 

          *�பி&ைக மீதி லான 

ந�பி&ைக ஒ(ேற எ(ற( 

          நல�த+ 0த(ைம& ைகயா�! 

ெவ�பி&ைக A�பி உ(ைன 

          ேவ���� *யாி� எ�லா� 

ச�B. மாரா! வ�* 

          ச�தியி� *(ப� தீ��பா<! 

த�பழி தீ�&க நி4ேபா� 

          த�சேம! ைகலா ய�தி� 

ந�பனா� ேகாயி� 0(னா� 

          ந��ேவா<! அ�யா� .��& 
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.�பி�� ேதா�B& க�ண� 

          ெகா�பவா! இளைம& ேகாேவ! 

ெச�ெபாேன! தாரா< 0�த�! 

          ெசகராச! தாரா< 0�த�! 

ேப� ஓ�� ம�ச� Pசி� 

          'ெப+�பணி' ெச<ேதா ராேல 

ஊ�ப�ட பாேட ேபா*�! 

          ஒயிெலா()� ேவ�டா ைமயா! 

ஊ�வி�ேட ஓடா தி7ேக 

          உவ�*நீ இ+�தா4 ேபா*�! 

ேவ� ெவ�� ஆ6&காளி� 

          ேமைதக� Bாி:� ச�ைட 

மா�த��� Uர� உ(ற( 

          ம9 ைவ அ+ளா� ேதனி� 

ஓ�ெசா���  ைவ&கா ைமயா�! 

          உ�தமா! கதி�தீ தி7க� 

ேந�க�க� E(றா<& ெகா�ட 

          நி�தேன! இ�ைவ� தாேய 

A�ெக�� மல7க� சாய& 

          .�சரா அ+�வா< 0�த�! 

 

ெவ�ளிய தி+நீ4 றாேல 

          மிளி�க�� ைகமா ைலயா� 

ஒ�ளிய ைசவ� 0(ேனா� 

          உய��தின�! இ(ேறா இ7ேக 

க�ளினா� சாரா ய�தி( 

          க+ைணயா� ைசவ� மீ&க 

‘வ�ள�க�' B.�தா� ! இ�த 

          மா�பினா� ெகா�B ைட�*� 

த�ளிேய க9: க�தி( 

          ச(னத� அட&கி யா�ட 

ெத�ளிய த�ம& ேகாேவ! 

          தி+0ைற க�ெதா .�த 

க�ளமி� ப&த( ந�பி 

          களி�திட அ0* ெகா�ட 

வ�ளேல! அ+�வா< 0�த�! 

          மழகளி ற+�வா< 0�த�! 
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அரச�, ஆ4றி( ஓர� 

          ஆ�பல இட7க� ேதா)� 

பாி1ட( அம��ேத ப&த� 

          பா9ள நீாி� ஆ�� 

ெப+வர� அ+6� ஞான� 

          பி�ைளேய! அ)க� B�ைல# 

ெசா+கிய சாணி த(னி� 

          ேதா(றி:� அ+�ெச< ேவாேன! 

அ+�ெமாழி அCைவ ேவ�ட 

          அளி�தவா 0*ைம& ேகால�! 

பிர�மY ப�ேம4 பாதி! 

          பிறபாதி மனித Yப�! 

உ+வைம ேவழ ேவ�தா! 

          ஊ�0த4 ேகாயி� ஈசா! 

காி0க! அ+�வா< 0�த�! 

          கதி�மதா! அ+�வா< 0�த�! 

 

ச&கர� தி+மா 2&.! 

          சா�வயி ரவ4.# Vல�! 

ஒ&கேவ 0+க 8&. 

          ஒ+தனி# கட�ேவ� ேபால 

வி&கின7 கைள:� நி4ேகா 

          U பா சா7. ச7க�! 

*&க7க� *யர� Vழி� 

          ெதா�ைலக� பிணிக� ேசாி� 

உ&.நீ� விழிக� ேவ�ட 

          ஓ�வ� ெத�ைம& கா�பா<! 

ச�&கைர ப+�B� ேதனி� 

          சைம�தேமா தக�தி� ேமாக! 

0&கணா! ஏைழ ேய4.� 

          0ைன�த+� Bாிவா< 0�த�! 

தி&ெகலா� வண7.7 கா�பி( 

          தி�ணியா! அ+�வா< 0�த�! 

 

.27கிட� ெதா�தி ெதா�ைப 
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          .ைழ�திட# ெசவியி ர��� 

இல7கி�� அணிய7 க7க� 

          எழி�ெபற& .27.� வ�ண� 

நல�த+ நடன� ெச<தா<! 

          நைக�த அ#ச�தி ர4.� 

உைல�*ட� ேத:� சாப� 

          உ)�திைன! நைமவ +�*� 

மல7ெகட இ�ைவ ம�ணி� 

          வ�தநா� வாயி( ஈசா! 

வில7.க� ெகா�ைம& க�சி 

          ேவ4றய L�க� ேதா)� 

Bல�ெபய�� *ைற:� ப&த� 

          Bல(ெதா)� உைற:� ஐயா! 

சில�திக� வைலயா<# V�#சி 

          சிைத� ெதம& க+�வா< 0�த�. 

------- 

6. 6. 6. 6. வ4ைக� ப4வ�வ4ைக� ப4வ�வ4ைக� ப4வ�வ4ைக� ப4வ�    

 

0�தமிழி� 0&கனியி� 

          0�0ரமா� பி�*ைடயா<! 

வி�ைதகளி� ேவைலகளி� 

          ேம�ப�ேவா� ெதா5மிைறவா! 

ம�தகமா மழகளிேற! 

          ைவ�த1(ற( ெபய�ெகா�ட 

சி�*மி. ெசகராச 

          ேசகர( ம(ற7களினா� 

இ�தைல0 ைறகைலயி� 

          எ5#சிெபற ைவ�தவேன! 

ப�த�ெதா5� உ(ன+ளா� 

          பைட�B0த� ஐ�ெதாழி2� 

ஒ�தியல ஒ�கர7க� 

          ஓைர�தா<& ெகா�டவேன! 

ச�திய�தி( தி+1+ேவ! 

          சக7களி&க வாராேயா! 
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தீரமி&க *�&ைகெவறி# 

          சனமகிட( தைனயழி&க! 

Uரப�தி ர&கட1� 

          U��தெவறி� த&கனிைன! 

Vரப(ம( ஆ�சி ெகால# 

           ட�ேவல( எழி�0+க(! 

Aரக�ைத அய( தைலைய& 

          ெகா<தட&க வயிரவனா�! 

ஊைரநக� த�ைமெயாி 

          ஊ�ட ர�, அறநிழ�க� 

ேவைரெயாி ெச<ய ர� 

          U��தஎவ�� த+வாேயா? 

ஈரம4ற கஜ0கைன 

          இ(ம+�பா� ஒ�&கவ+ 

வாரணமா 0க�தவேன 

          மா�.ழU வாராேயா! 

 

அழ.மயி� க6&கிர7க 

          அ�யா�க� தம&க+ள 

பழி�*ைணந� ப�&கிர7க� 

          ப�த�பி�� ேபா�&கிர7க 

.ழிபறி�B ெகாைலகட�த� 

          A�*த1 ேவா�&கிர7க 

வளமி.�த வ�ள�பல� 

          ம9:மி�த தா�களிேல 

பழவிைனக� பயெனாழிய 

          பழியக2� வழித5வ 

அ5பவ+& கிர7கெவன 

          ஐ�*கர( நீெயா+வ(! 

எளிைமமன� *றவிகளி� 

          இனியஇைச� ேத(மைழயி� 

வழி:�அ+� அ(ைனயாி� 

          வா�பவேன! வ�த+ளா<! 

 

எ�த�சில� எம(பாச� 

          எ��தணி�* Paலா< 
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எ�தைனேயா ச�ைடகைள 

          இ�வி9ேல E���8� 

ெம�தஉள� எ(ேபா2� 

          ெம<�ைமதிக� அ�தண+�! 

உ�தமந� ல�யவேர 

          உைம&கா�ேபா� அ�ச�என 

நி�தெமம& க+6கி(ற 

          நிைறநில1� தா<நிழேல! 

ப�திமி.� ேவ4bாி( 

          பணி1மன� Pசகாி( 

 �தஅ+� Pைசெப)� 

          *<யவேன வாராேயா 

0�திநல� ந�கி�ைவ 

          E9ைகேய வாராேயா! 

 

எ��ெதறி�தா� அ�நிய�க� 

          எ�தைனேயா உ(சிைலக�! 

இ��ெதறி�தா� அ�நிய�க� 

          எ�தைனேயா இ(தளிக�! 

வி��தைனேயா அ�தைன:� 

          மீ�ெட5�ப ைவ�தவேன! 

எ��ெதறி�தா� இ��ெதறி�தா� 

          இ+�தஇட� ெதாியவி�ைல! 

அ��தி(8� எ�தைனேயா 

          அ4Bத7க� இ*ேபால 

நட�தி�ேவ( எ(பா(ேபா� 

          நைகP�* ந�மி�ைவ 

இ�&கெணலா� தீ��தம��த 

          எ(.+ேவ வாராேயா! 

ஒ�&கமிலா ஓ7கார� 

          *�ெளாளிேய வாராேயா! 

 

"ஆமா7க சாமி'' ெசா�2� 

          அச� எ#சி� .�ப�களா� 

சீமா(க� பலாி() 

          சீ! அ*க� ! ஆனா�க� 

நாமா�&.7 .�ய�ேலா� 
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          ந�லைவக� ெசாலஅ�ேசா�! 

ேகாமா(ந� ெசகராச( 

          ேகாயி9ட7 ெகா�டவனி( 

Sமா&ைக� *ைணெப4ேறா� 

          ெதா�ட�நா�! என�பா�� 

பாமா�&க� பணிகா&.� 

          ப�ணவேன! ேபாரா�� 

ேநாமா4றி#  கமீ:� 

          ^�ண+ேள! வாராேயா! 

ஓேமா7.� ெப+மாேன 

          ஒ�கனிேய வாராேயா! 

 

த�திரமா<& கைறேச��*# 

          சைபA��& கைரேச�&.� 

வி�ைதமி.� வ�ள(ைம 

          ேமவாத சிறிய�நா�! 

ெநா�த5ேதா� G)0ைற 

          ^�ணீய8( அ�காண! 

ெச�தமிழா� ேகாேலா#ச� 

          திக�சி7ைக தனிலா�டா( 

த�ததளி இ�ைவ0த4 

          சாமிெயன வ�தவேன! 

த�த0க#  �தரேன! 

          சா��த5வா ேனா�&.த1� 

தி�திமிேதா� தி+நடன� 

          திக�ச�ைப& காலழகா! 

வ�த+ளா< ம�டப�தி� 

          தா� ெதாழநா� வ�த+ளா<! 

 

நி�மதி:� ஆ)த2� 

          நிைற�தஉ+� பா��தாேல 

எ�மன7க� - ச�சல�ெச< 

          இடெர�லா� ேபாயக2�! 

அ�ம�ம எ(ன க�! 

          அ� ைவக�! ஆன�த�! 

0�மத�* ேவழ0கா! 

          0&கால� உண�ாிசிக� 
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த�மாலா ன�த�தா( 

          தைழ&கி(ற கால�ேபா< 

"அ�மா''எ( றைர:��� 

          'அாிசி'களா� ஊரழி:� 

இ�மாய& க9யினிேல 

          எழி�ஞான�, உ�ைமகைள 

ந�மைனேயா� நய�தறிய 

          ந�ணியி7. வாராேயா! 

 

ஒ�7கிஎலா 0ைன�Bக6� 

          உளமார நிர�தரமா< 

அட7கி:(ற( அ�யிலம� 

          அ�ெந�சி( *ய�*+வி� 

தட7க+ைண யா4ேபா&கி� 

          த+பவேன ேபா&கிய7க�! 

நடமா��  ைமதா7கி 

          நா(வ�*( சர�B&க 

அ�நாளி� என&.�ேள 

          ஆகிவள� இ(ன0ேத! 

த�மாறிநா( விய�* 

          தாிசி&க� த�தவேன! 

அ�ெந�ைச அாி�த*ய� 

          அ+�நிலவா� தீ��தவேன! 

நட�ேபா2� அழ.நைட 

          நட�தி7ேக வாராேயா! 

 

^னி�தறிய ^னி�தறிய 

          G) க� இ(ப7க� 

சனி�ெத5�பி ஆன�த# 

          ச(னத7க� த+கி(ற 

கனி�தஅ+� கணபதிேய! 

          காசினியி� உ(ேபால 

இனி�தெபா+� க4க�ேடா ? 

          இ(கனிேத( ச+&கைரேயா? 

பனி�தசைட� பர(ைம�த! 
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          ைப�தமிழ# ெசகராச( 

 ைன�தமன� ப�தியினா� 

          ெதா�டதளி# ெச� டேர! 

விைன&கடலா� ேமதினிய� 

          ெவ�0க7க� விழி�தபழி 

இனி�Bாிேயா�! எழி�0கவா! 

          எைம�ெபா)�* வாராேயா! 

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

7. 7. 7. 7. அ�(6� ப4வ�அ�(6� ப4வ�அ�(6� ப4வ�அ�(6� ப4வ�    

 

எ7களிைன இ(B)�*� 

          எ7களிைற இ(B)�த 

          இ(ப நிலா அ�B9வா! வா! 

அ7.சபா ச�ந5வ 

          ஆ:த7க� அ4றவனா< 

          அ(Bடேன அைழ&கி(றா( வா! 

இ7ெகமி� வி�உயி�க� 

          ஏ�*தளி ம�டப�தி� 

          ஏரபய& ைகயைச�தா( வா! 

எ7களிைற நடமாட 

          எ�ளியநீ நைகயாட 

          இ�டபழ� சாப� மற�பா(! 

ெபா7.சிவ( காத9ைன� 

          ெபா+�*வதி� சமமானீ� 

          ெபா(னிலேவ ஆ�டவா வா! 

ப7கவி+� நீ&கிெயாளி 

          பா<#சி :லகி(B)�*� 

          ப�பி� இைற சமனானா< வா! 

உ7களி+ U�வ�1� 

          உ�ளெமலா� த�ைமத+� 

          ஒ�ைமசம� அ�B9வா வா! 

ச7கட7க� இ�லாம� 

          த�த0க( ைகத5வி# 

          சா�மகி�ேவா டா�டவா! வா! 

 

வானக�* Uதியிேல 
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          ம�ெகாளிைய� ெப<*ெச�2� 

          வ�ணஎழி� அ�B9வா! வா! 

ஞானசி�* ேமனியனா� 

          ந7களி)� நீ:0+ 

          ந�ெணளிைமயி� நிக�&கி(றீ�! 

A8பிைற நீெகா6வா<! 

          ெகா�பி9+ பாதிபிைற 

          ெகா���வா( எ7களிைற:�! 

வானவிளி� பி�எ5கா� 

          ம�ச6+ ம(8ைவ நீ! 

          ம(8மிைற ம�ச6+1�! 

ஈன0ற� ேத<�தைலய 

          இ�ட0ைன# சாபமதா� 

          எ<*கி(றா< *ேமாதக�நீ:� 

ேதனினிய ச�&கைரவா 

          ச�திக�பா சி�ப+�B 

          ேச+ேமாத க� உைட�ெத7ேகா 

தானத�த தான த�த 

          ச�தநட� ஆ� நீ� 

          த&கந�தி தாளமி�வா(! 

ஆனத(ைம ஒ4)ைமக� 

          ஆ��தஇ+ U�மகி��ேத 

          ஆ�டவா அ�B9வா! வா! 

*ேமா*� அக� = ேமாதக� 

 

ேமலவ(நீ வானிெல()�! 

          ேமலவ(ம� வி�ணிலவ( 

          ேம(ைமசம� ெகா�டவ� நீ7க�! 

சா2ந�ட( இ�திர4.# 

          ச�திர( நீ! த�த0க( 

          தா8மி�தி ர4கினியவ(! 

மாைலெயாளி� கி(றவ( நீ! 

          வண7. ம(ப� V��மல� 

          மாைலயிெலா ளி�வ( ஐ7கர(! 

ேம2�ப�வி த7களிேல 

          ெவ�ணிலேவ காி0கைன 

          மிகநிக��தா< ஆ�டவா! வா! 
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பாெலனேவ பசியமண� 

          பளபள&.� ச(னிதியி� 

          ப�ணவேனா டா�டலா�! வா! 

சீலமி. பாலகரா� 

          சிற�தஇள� தைல0ைறயி( 

          சி)கர7க� திக�� தி�ைவ&க� 

ேவலவன� ைடமைனைய 

          வி��வ�* ப7.றேவ 

          ேமவிவிைள யா�டவா! வா; 

பாலக�த� ப�ணிைசக� 

          ப�Bம+� ம�டப�தி� 

          பா�மகி�� தா�டலா�! வா! 

 

ேச��* மகி� காதல�&.& 

          ேத(மைழயா< ஒளிெபாழிவா< 

          தீ<�தி�வா< பிாி�தி+�ேபாைர! 

ேசா��*பிாி� தி+&.ம�த# 

          ேசா�க6� மண7.லவி# 

           கி&கஅ+� ெச<:ெம7க� ேகா! 

ஊ��திட4ெக( ெறா+வழிேய 

          உன&.ளெத� ஆ�டவ4ேகா 

          உலகெமலா� ஞான1லா�தா(! 

ேந��தபழி# சாபம தா� 

          நி�த நி�த� ேத<�*வள� 

          நி�மதியி� வா�1 பைட�தா<! 

சா��*டல ேகாயிெலாேர 

          சமய�05 உ+1டேன 

          த�ணளிெச< இ(ப( எ7க�ேகா! 

ஆ��தபல ேபத0�0�! 

          அ�தைன:� மற�ெதம<ய( 

          அ(பி9ைண� தாட அைழ�தா(! 

தீ��*ன* சாபெமலா� 

          சீரைடய� *�ெணனேவ 

          ெத�ணிலவா� அ�B9வா வா 

A��*களி க�.ளிர& 

          A�திட�நீ� காண1ேளா� 

          ெகா�ெசாளியா� அ�B9வா வா! 
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ேகாயி2ன& கி�ைலெவ�ைள& 

          ெகா�ப8&ேகா ேகாயி�பல! 

          ெகா(ைற நிழ4 ேகாயி� தனி�வா! 

சாயெலாளி பக9ழ�பா<! 

          ச�திர( நீ! ஆைன 0க( 

          தா7.ெமாளி ச�தத0�தா(! 

ஆ:�Bவி மானிடவ� 

          அெமாி&க� அறி�திட1� 

          அ�ெதாட1� எளிைமயைட�தா<! 

Sயசி�ைத ஞானிய+� 

          ெதா(மைற:� ேதவ+ேம 

          ெசா�லாிய ம+மெம7க� ேகா! 

ஆ<பல ேவ4)ைமக� 

          அறி�தி+�*� அ+�மிைகயா� 

          அைண�*விைள யாட அைழ�தா(! 

ேதயெமலா� ஒளிெபாழி�*� 

          ெதாி�ெதா+ நா� விழெவ�&கா� 

          சி)ைம:ன ெதாழி&கநிைன�தா(! 

கா:0ன ெதாளியிரவி� 

          க�வ�பய� .ைற&.ம�த& 

          க+ைணதைன நிைன�தைழ�தா( வா! 

நாயகன� ெசகராச( 

          ந�லசி7ைக நகரம��ேதா( 

          நா��தளி அ�B9வா! வா! 

 

ேமாதக�ேதா டவ�ெபாாிக� 

          E&.வைர உ��டேவ 

          0&கணிைற த�த+�வா(! வா! 

ஆதரவா< ஆ�ட&கா� 

          அைண�* விைளயா�ட&ைக 

          அ+� Bாிவா( அ�B9வா! வா! 

மாத05 *� உலவி 

          ம��லக& காவ� ெச<ேவா<! 

          வழ7.மிைற ச�பள0�! வா! 

ஆதியி� தா( ஆடநட� 

          அ7கெம�லா� *�ள நைக 
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          யா�யைட சாப� வில&கி& 

காத2ட( ஆவணியி( 

          க�ச*��தி தனி2ைன:� 

          க��ெதாழி� B�ணியெம(பா(! 

நாத0த� 'ஓ�' ஒ9யி( 

          நாயகனா� த�த0க( 

          ந�ணீ�ைவ& ேகாயி� தனி� வா! 

ேவதிய�&.7 கீதம(றி 

          ேவதம(றி ேவடம(றி 

          ேவ���மன� S<ைமேய எ(ேபா( 

Pதல�ேம� கீ�உலகி4 

          B�ணிய�க� ெந� +க� 

          Bாியநட� அ�B9வா! வா! 

 

ேத<�த+கி� தி+�பி வள� 

          சி)ைமத+� சாபமைத� 

          தீ��*விேமா சன�தர�A��! 

பா<�*ைனேய த5வெவன� 

          பாிதவி&.� ெபா7கைலக� 

          பா��தைட:� உ(பய0�தா( 

ஓ<�திடேவ ஆழி:ன 

          *�த�வி� மாற+�வா( 

          ஒ<ெயனேவ அ�B9 வா! வா ! 

ஆ<�* தமி� G�பல1� 

          ஆ&கிெயழி� G�பல1� 

          ஆ(றதமி� கா�*வள��த 

தீ�தமி�#சி7 ைகயரச� 

          தி+வாிைச தனி2தி�த 

          ெசகராச( ெம<�தளியி(க� 

வா<�தமன� ப&த� .ழா� 

          ம��யம�� ேதமகிழ 

          ைவ&கநட� அ�B9 வா! வா! 

ேதா<�*மைழ& கா��திைகயி� 

          ெதா�விரத� ேபண�ய� 

          ெசா&கநட� Bாி�திடவா! வா! 

தீ�திமிேதா� தாளமிட# 

          ேச��*ந�தி ம�தள0� 



43 

 

          ெச<யநட� அ�B9வா! வா! 

 

அ��ெதா�ட�& க+ளெவன 

          அைசயாம� .�*வதா� 

          அைம�தஉவ ைம�ெதாடரா.� 

பி��*ைவ�த பி�ைளெய8� 

          ெப+�ப�ட� ெகா�டவனா� 

          ேபைழவயி4 ைற�*கர�ேதா(! 

நட�*தி+ விைளயாட� 

          ந��தன7க� யா1மிவ( 

          ந�ல�ய�& காக�Bாிேவா(! 

எ��தபணி இ(னிறைவ 

          எ<தஉல ேகா�வண7.� 

          எ7க�.+ ஞான0த�வ(! 

ெகா��தமாி யாைதயிேல 

          .ளி��*வர வி�ைல ெயனி� 

          A8பிைற அ�B9 நீ ஆ�! 

அ��* நட&.� உன&ேக 

          ஆயிரமா� வி&கின7க�! 

          ஆ�டவா அ�B9வா! வா! 

ஒ��தெவா+ ம+�பதனா� 

          உ+�ெபாிய( கஜ0கைன 

          ஒ�&கிெய9 வாகன7 ெகா�ேடா(! 

வி��தஅைழ� ைபமதி�* 

          வி�*ற�* வ�தி�வா< 

          ெவ�ளியஅ� B9! உடேனவா! 

 

பாபெமலா� தீ��த�ய� 

          பவந9ைவ� ேபா&.பவ( 

          பாகனிலா ஆைன 0த�வ(! 

சாபெமலா� தீ��த+ளி# 

          ச��ப1+ நீ7கிடமா� 

          த�ண+�ெச< க��த� ெம<ய(! 

பாBைன:� பாவல�&.� 

          ப�பாி  த�*தமி� 

          ப�.வள� உ<�த சி7ைகத( 

ேகாபரவி ைவ�ததளி 
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          A�மகி� ஆைன0க& 

          ெகா�ட2ட( ஆட இ7ேகவா! 

நீ ெபாிய( எ(றதிமி� 

          ெந�சி+&.� எ(றி�ேலா 

          நீ) நிைல இ�தெநா�ேய! 

வா ெபாிய(! தாகவிைத! 

          வாழிெயன& க#சிய�ப( 

          மா�கபில� அ+ணகிாியா� 

P ெபாழியC ைவய�ய�� 

          Bக��த ேச&கிழா� ேபா(றா� 

          ேபா4) மிைற எ7க� களி4ேறா(! 

ேகாப0ற 0(.தி�*& 

          ேகாயி9ைட வ�தி� வா<! 

          ெகா7ெகாளிேச� அ�B9வா! வா! 

 

ப��நிலா! பவழ நிலா! 

          பாவிெல�ெலா� ஒளி+நிலா� 

          ப�டெமலா� ெப4ற அ�Bc! 

 �டபன� பழ�ேபால� 

          Sயெவாளி தா(க+கி# 

          ேசா��*விழ 0(ன� வ+வா<! 

ம�டவி�P மாைலகைள 

          மைலமைலயா<# V�ட�யா� 

          ம7கலமா� எ7களிைற! கா� 

ெதா�ெட5�*  �தரமா<� 

          *�6நட� ஆ�வதா� 

          ெசா�&க க� ந�ண வ+வா<! 

ெக�டவ�க� கி�ட விடா& 

          கீதெவா9� த�ைடய�& 

          கீ��தியேனா டா�ட வா வா! 

ெகா�டமட7 கிடவ ர� 

          .�பலழி ெவ7காியி( 

          .�� *தி& ைக த5வ வா! 

ெகா��0ழ& ேகாைச ந� 

          ெகா�ெசா9 யா� ஓைச ெயா� 

          ெகா�ைகநட� ஆ�ட வா வா! 

ப�டழி�த இல&கண  � 
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          தாியவளி( பழ7கைதைய� 

          ப4றி:ண�� த�B9வா! வா! 

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

8. 8. 8. 8. சி,றி� ப4வ�சி,றி� ப4வ�சி,றி� ப4வ�சி,றி� ப4வ�    

 

வைசயா� ேசா��*� வா��தி� ெகா5�*� 

          வழிேய தவறாத, 

பசியா� ெநா�*�, பண�தா� மீ�*� 

          பாவ� நிைனயாத, 

அைசயா உ)தி அ�ளி� த�த 

          ஆைன 0கேவாேன! 

நிசமா< அறேம ெவ�2� ஈ4றி�! 

          நி�லC வழிெய( ேபா<! 

இைசய எ()� எ()� ெவ4றி 

          ஈேவா< அற�தி4ேக! 

திைசக� ேதா)� ெச()( ேகாயி� 

          திக��* ெசகராச( 

நைசேயா ��ைவ நகாி� ப�� 

          நா�ைட7 ைகேயாேன! 

கச8( Uதி மண9� க�ெட� 

          கவினி� சிைதேயேல! 

 

ெகா(ைற மர7க� .ளி�P நீழ� 

          ெகா� � உ�Uதி 

ஒ()� ெபா9:� ஒளியா� மண9� 

          உவைக# சி)ெப�க� 

*(றி& A�# ெசா.சா<& .�தி# 

           ட+� சி4றி�க� 

ஒ(றா<� பலவா<# ெச<ேதா�! இ7ேக 

          ஓ� வ+கி(ற 

க()&களிேற! கஜ0 க�*& 

          கயைம அ ரனிைன 

அ() சிைத�தி வாெற� சி4றி� 

          அழி&கா த+�ெச<க! 

ெவ(றி& கரேச! ேவழ� ெதழிலா! 
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          மிதிேய�! சிைதேயேல! 

உ(ற( உ�ைம� ெதா�ட� ெச<த 

          ஒ�ளி� சிைதேயேல! 

 

ஞான� எ7.� எ7.� பரவ 

          நா6� அ+�ேவாேன! 

ஈன� *(ப� *யர� தீ�&க 

          ஏ�த அ+�ேவாேன! 

A8� வயதி� Aட ஆைச 

          .ைறயா# ச�டாள 

ஏன& A�ட� ேபாேல� நா7க�! 

          எ�பழி :�ெச<ேயா�! 

நீந( ெற(ப ம��� ெச<ேவா�! 

          நிைனேவா�! ேபசி�ேவா�! 

வா8� மகிழ� தமிழ( ஆ�ட 

          வளமா� யா��பாண& 

ேகான( றைம�த ேகாயி� இைறேய! 

          .ழ�ேப� எ�சி4றி�! 

ேத8� பா.� ப+�B� த+ேவா�! 

          சிைதேய� எ�சி4றி�! 

 

Pவி( மிைசந4 ெப4ேறா� தாேம 

          Bத�வ�& .லெக(ற 

தாவி� ஞான& க+�ைத� த�* 

          த�பி தைனெவ() 

மாவி( கனிைய வா7கி& ெகா�ட 

          மைறக� கட�ேதாேன! 

யாவ� தம&.� தா<த� ைதயா� 

          ஐ7ைக ஐய(தா( 

ேதவ( உலக�, ெப4ேறா� நம&கா<� 

          ெதளி�த ெப�க�நா�! 

Aவி� பா� உ(ற( Bகைழ& 

          A�& .�தி�ெபா( 

ேகாவி� Uதி மண9� ைவ&.� 

          .4றி� .ைலேயேல! 

ேசவி� B��� சில�B&காலா� 

          சி4றி� சிைதேயேல! 
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இ+வ� சிவ(க�! எ(8� வ�ண� 

          ஏ4ற� மி.மீசா! 

தி+மா�, பிரமா, ேதவ�, Pத� 

          சி�த� யாவ�&.� 

ெபாிேயா<! பிரம# சாாி எ(ப�! 

          ெப�க� இர�ெட(ப�! 

ஒ+ேப#  ைரேயா� உ(ைன இக�வா<! 

          உைனேய ெதா5கி(ேறா�! 

அரச( தமிழ( ஆ�� யானா(! 

          ஆனா� அவ(ைவ�த 

அரச( நீேயா எ()� அரச(! 

          ஆள� ேவ��ெமைம! 

வ+ேவா� Pைச ேதா)�! உ(ற( 

          வா��*� பா��ேவா�! 

.+ேவ .ைலேய� எ7க� சி4றி� 

          .ைலேய�! .ைலேயேல! ! 

 

ம�ச� இ�ைல! ேகாBர மி�ைல 

          வ�ண� ேதாி�ைல! 

ெகா�ச� மிக1� வாக ன7க�! 

          .ளி�P7 காவி�ைல! 

வி� � பக�ேட இ�ைல; அ*ேபா� 

          ேவஷ� ந��பி�ைல! 

ப�ச� இ�ைல பாி:� அ+�. 

          ப&தி S<ைம&.! 

ெந�ச� Sய� நி�த� ெதா�டா� 

          நிைற1 நிைற�*��! 

த�ச� த�* கா�தி7 கி�ைவ� 

          த&ேகா�& க+�ேவாேன! 

பி� & கர7க� ெப+.( மண9� 

          பி�ைள விைளயா�டா< 

ெகா�சி ைவ&.� .4றி� .ைலேய� 

          .4றி� .ைலேயேல! 

 

அ4ைற& க4ைற ேவளா ேவைள 
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          ஆ4)க பசி! ேபா*�! 

ம4ைற# ெச�வ� மமைத ெச<:� 

          மா<&.� மதிேயா�நா�! 

ச4ைற� ெபா5*� சக�ைத மதிேயா� 

          தாேழா� எ(ேபா�சா� 

ஒ4ைற& ெகா�பா ப4)� ப4ைறக� 

          ஓ7கிய ெந�ேச�தா& 

ெகா4ற7 ெகா�ட இ�ைவ& ேகாேவ! 

          .ழ�ைத� ெப�க�நா� 

சி4றி� ெச<ய� ெதாட7.� ேபாேத 

          ேத7கா< உைட�ேத�தா& 

.4ற7 .ைறக� ெபா)�த� ேவ��� 

          .ைலேய� ந�சி4றி�! 

ெச4ற7 ெகா�ேள� தி+ைவ7கரேன! 

          சிைதேய� ந�சி4றி�! 

 

நீ��� *வ&கி( நிைர:� Aட 

          நி�த� திாிகி(ேறா�! 

கா��மி+க& கா�க� ஊ�� 

          களி�பா< ^ைழகி(ேறா�! 

V��� தண9(  டாி� Aட# 

           கமா< நட&கி(ேறா�! 

ஊ��7 கா&.� கர7க� ஓைர� 

          *�ேட *ைண&.எ()( 

ேகா�ட� ெதா5ேவா� Aற&ேக�ேபா� 

          .ளி�ேவா� .க4க�ணா! 

A��7 .விய� மண94 .�தி& 

          A�# சி)மிய�க� 

நா��� சி4றி� ந�ப( ைம�தா 

          ந9ய# சிைதேயேல! 

நா�ைட& ெகா6�தா அதி:�தமேன! 

          ந9ய# சிைதேயேல! 

 

உலக வா<க� த�0� அதிக� 

          ஊ�ைத� ெபா<வா<க�! 

உலா� ெசா�2� Bக5� இக�1� 

          உ�ைம அ4றைவக�! 
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நில1# சைடய( ைம�த( நீெசா� 

          ெநறியி� வா�A��த 

Bலைம :ைடேயா� ேபா4றி� ெதாழேவ 

          ெபா9�திC வி�ைவயிேல 

நல�ெச< தம+� நறியா! சிவ8� 

          நா�� தியான�ெச< 

தைலைம இைறவா! ெபாழி:� மாாி 

          சா�� ெவ�ள�தி� 

ெபா9:� மண9� ெபா<யி� ெப�க� 

          ெபா+�தி உ(Uதி� 

பலவா<# ெச<:� சி4றி� சிைதேய� 

          பைழயா சிைதேயேல! 

 

ெகா�2� பழியி� A��� Bல[� 

          ெகா�]� நாவி#ைச 

ெச�2� வழிைய# சி&க� வழியா<# 

          சிைத&.7 க�ளி#ைச 

இ�லா ேம(ைம இய�ைப எ�0� 

          ஈ�* கா�பவேன! 

எ�லா� ந�ந� பாிப& .வ�தி( 

          ஏ4ற� அறி�ேதநீ 

ஒ�2� வழியி� உத1� பல7க�! 

          உைர�ப� உ(ன�ய�! 

க�லா நா0� க+தி� உ(ைன& 

          களி�ைப ந�கி�ைவ 

ந�லா<! எ7க� நயமி� சி4றி� 

          ந9ய# சிைதேயேல! 

ச�ெல( சில�B# ச�ைப& காலா� 

          சாமீ, சிைதேயேல! 

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

9. 9. 9. 9. சி7பைற� ப4வ�சி7பைற� ப4வ�சி7பைற� ப4வ�சி7பைற� ப4வ�    

 

ெபாைற கனி�த ெபா(8+ேவ! இ�ைவ� Pமி 

          P�த0த� இைறவ�ேவ! ெசகரா ச(த( 

இைற0தேல! ஓெம(8� ஒ9யி( Yபா! 

          எ�ணி�லா அ�ட7க� எ5�த வி�ேத! 
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மைறக�. 0த�ேவாேன! பைறக6&.� 

          மைறேவாேன! ம�ப&த� மன7க ெள(8� 

*ைறக�.� ெப+நீேர! மன�தி� மா  

          *ர�திடேல 0�தி&. Eல� அ(றி 

ெவ)� ேபா9& கிாிைய ஆ சார� த�மா� 

          வி�வி�ைல/ ேவ���மன� S<ைம ேமலா<! 

பிறவி&.� சிைறபடைவ பிைழக� நீ&கி� 

          ேபாி(ப 0�திநிைல கா�`�! எ() 

பைறெகா��� பிரசி�த� ேபா�� பா7கி� 

          ப�ணவேன! *�* ெமன� பைற 0ழ&கா<! 

நிைறநிலேவ! ெந�ெச�லா� இனி&.� ேதேன 

          நி�மதிேய! *� *ெமன� பைற0ழ&கா<! 

 

.+�தமர நீழ9ேல ஞான� ெப4றா� 

          .திைர ெகாள# ெச(றமணி வாச க�தா� 

இ+�த ெவ�ைள அரசி( கீ� ஞான� ெப4றா( 

          இள�*றவி ெகௗதம8�! ஆனா� இ() 

வாி�தபன� பாைளயினா� ஞான� ெப4ற 

          மாேமைத& A�ட�ேதா� இைறேய4காைம 

ெதாி�*மக7 கார�தா� பழிக� ெச<* 

          தீ:�பா�! ெவ���பா�! ெச�வ7ெக�ேட 

தி+�தி�ெம< ஞான�ைத� ெப)வா� உ(ற( 

          சி�த�ைத அறி�* நித� நட&.� ப&தி� 

ெப+�தி�ைம எம&கீ�த பி�ைள� ேதேவ 

          ெப+�பா(ைம ெசா�வ ெதலா� சாிெய(ெற�ணி 

வ+�* நிைல நா� Uழா த+�ெச< ேதாேன! 

          மன�சி9�&.� நாதமணி& ேகாB ர�ேதா<! 

ம+�தைனய அ+ளா�வ� விைனக� தீ�&.� 

          ைவ�தியேன! வ�ைகயா� பைற 0ழ&கா<! 

 

கவைலகளி4 கழிகி(ற கணெமாC ெவா()� 

          கால(ைக� ப�டழி:� சா1& கால�! 

தவ0ைனவி� சிவநிைனவி( கழிம கி�வி� 

          தைழ&கி(ற சிலெநா�ேய வா�1& கால�! 

அவல7க� கவைலக� அைல&.7 கா2� 

          ஆைன0க( உ( நிைனவி� E�கி உ�ள� 

''இைவ S ! இைறதீ�&.�” எ(றி+&க 
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          இட�நீ&கி எைனயா6� இ(ப ேவ�ேத! 

நவமணிக� ந(னிதிக� Bக�ேபா4 ற�க� 

          நய�தினி&.� நிைலயி�லா இ(ப� ேவ�ேட(! 

சிவனி+&.7 ைகலாய� சிலெநா �&.� 

          தி+&ைகயா� ஔைவயிைன எ��* ைவ�த 

ெசவிெபாிய தி+�பி�ளா< திர�P7 ைகயா� 

          சி)பைறைய எ��*ஏ�*� அ�ய� பாவ� 

*ைவபடேவ *�*� என 0ழ&கா< ஐயா! 

          Sயதி+& ைகயாேல 0ழ&கா< ஐயா! 

 

ெபா(ெபா+ளி� ம7ைகBக� பதவி மீ* 

          ேபாைதமி.� ப4) த+� *(ப� உ�ைம ! 

அ(ப+ள� ஆ6�உ( ேகாவி� மீதா� 

          அ�ப4)� *(ப�த+� B*ைம க�ேட(! 

மி(பிரைப U தி+ ேமனி தா7.� 

          விநாயகேன! இ�வி2ைற ேவத வி�ேத! 

எ(சிறிய இ�ல�தி� இ+�ேத உ(ைன 

          ஏ�*மி(ப� பலேகா� எ<* வி�ேபா<! 

0(B தவ 0னிவெரலா� தவ�தி� ஆ��தா� 

          E�&கமி. யாைன B9 கர�சி7க� 

எ(பம9 வன7களிேல! இடேர இ�ைல! 

          இ(ெற�E� களி� வா5� கர� சி7க� 

மி(ன9�� தி+நீ4)& .றிக ேளா�� 

          ேவதசிவா கம7க4ற ப�ட� ேதா�� 

B(மதிெகா� �ய4)கி(ற ெகா�ைம ேகா� 

          Bனிதமிவ�& கீ�*பைற 0ழ&கா< ஐயா! 

 

காம0த� உ�பைகக� ஆ)� ெவ(றா� 

          காசினியி� ெவளி�பைகவ� அ�சி� தா�வ�! 

ஆைமெயன ஐ�ெபாறிக� அட&.� ஆ4ற� 

          அைம�தவ�&.� *(ப7க� ெதாைல:�! அ�த# 

ேசமநிைல சி�தி&.� ெவ4றி& ெக�லா� 

          ெசகராச ேசகர நி( அ+ேள காலா�! 

மாம( ெந� மாலவ( த( ேநமி மீ�.� 

          வ�ண� நைக#  ைவBாி�த விகடா! ேபா9# 

சாமிகளி( மாயவைல Uழா வ�ண� 

          சமய.ர வ�ெநறிக� சா+� வ�ண� 
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நாமம* ைசவெனன& ெகா���, வா�ேவா 

          நாயெனன வா5நிைல சாரா வ�ண� 

ஓெம8ம� பிரணவமா� Eல நாத� 

          ஓ7கிடேவ பைற0ழ&கா< ஐ�* ைகயா! 

பாமர� ேபா� நட&கி(ற ப��ேதா� தா0� 

          ப�Bறேவ பைற0ழ&கா< ஐ�* ைகயா! 

 

ப�சக��தா மாாி�லா� Bனித� தாேல 

          பாவவழி� பண7.வியா� Bனித�தாேல 

ெந�   �த மணிய�த( கா�பினாேல 

          நி�த நி�த� Pைசெப)� பி�ைளயாேர 

ம� தவ� மைல#சார� வன7க� ேதா)� 

          வ9ய தவ� இய4)ம+� 0னிவ� மாாி( 

ெந�  தவ� ெச�சைடயா( ைம�த! அ�த 

          நீலமயி� வாகன�த( அ�ணா ! ெத<வ& 

.�சரேம! எCெவ�த வ�வி� எ(ைன 

          .�பி�டா 2� அCவC வ�வி� ேதா(றி 

மி�ச+ைள� ெபாழிெவெனன அ+ளி நி(ற 

          ேமலா� ஓ� நாயகனி� விநாய க�ேப�� 

ப�ச0கா! பாவிய� ந� அக�ைத Eல 

          ஆணவ�தீ� பா� ெபா�&.� இ�ேயா ைசயா< 

வி�ைசமி.� பைற ெகா�� விைளயா ைடயா! 

          ேவதெவா9� பைறெகா�� விைளயா ைடயா! 

 

அ(னிய�க� ஆ�சியிேல உ(ற( ேகாயி� 

          அ�தமிE� ேதா)மி� :�ட ேவைள 

0(னறி�*( அ�யவ�க� கிண4றி� ம�ணி� 

          E� ைவ&க ஒளி�தி+�* ேநர� ந�ண 

உ(னிெய5� தாலய7க� மீ��� P�த 

          உ�தமேன! அ�ெபா5*� இ�த& ேகாயி� 

த(னிலைச யாதி+�தா� தைலைம E��தி! 

          த�தாிய ந)�Pைச ைகக� A�பி# 

ெச(னிமிைச& ெகா�ட�யா� ஏ�த அ()� 

          திக�ப+�தி யைட�பி+�த ெத<வ& ேகாேவ! 

தி(8 மன� *யரெம�லா� அ�ய�& ேகா�ட# 

          சி�*ர&ைக� தல�சிவ&க� திக5� ேமனி 

த(னிெலலா அ7க0ேம தாள� தாட 
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          த7கி�ைவ� தளிகளி&க� பைற 0ழ&கா< 

எ(ன தி+& ேகாயி92�, 0த� வண&க� 

          ஏ4ற+�ேவா<! ஏ�* சி) பைற0ழ&கா<! 

 

த�பாம4 பாவிகைள� த�:� உ(ற( 

          ச(னத7க� அறியாம� இ4ைற நாளி� 

*�பா&கி& A�ட7க� S��*( ேகாயி� 

          S&கி:ைன எறிகி(றா� அய9� ெபா7.� 

உ� பாழி# ச0�திர7க�! உர�பி ள&க 

          உாியெதா+ ேநர�வ+� எ(றி+�ேபா<! 

*�பா+� தி+ேமனி இ�வி� ஏ�த# 

           ட��தி+&.7 கணபதிேய நியாய� ெசா�9� 

த�Bகி(ற *ணிவழிய� பாவ7 ேகா� 

          தய7காம� Bாிபவ�க� எதி�&.� எ�ைம 

அ�ப�பா ெபா< வத�தி� பிரசார7க� 

          ஆேள1� இ+�ட�&கா� 0ய4சி 'பி�9' 

ம�பாள� வழிமறி&.� த��த ன�தா� 

          மட&கெவன 0ய�ேவா�க� ேதா4.� வ�ண� 

எ�பாவ# சதி:ெமைம அழி&கா வ�ண� 

          இ()வைர கா�பவேன பைற0 ழ&கா<! 

 

சிர7.க� Bைல#சி�ைத& க�வி ெப4ேறா� 

          தி+�� வழி# ெச�வ�த� A�ட� ேகாயி� 

'தி+�த' ைவ&.� தி+�பணியி� *ைண நி(றி�ட 

          ேதகெமலா� வயிறாக� ெப4ற வ�&. 

சிர�தறி�த ஆ�களி( ஊைன& க�ைள 

          'ஜி(' பிரா�தி ம*வைகைய� தர7க� பா��ேத 

வி+�* ைவ&.� ேமதினியி� ேவ�டா� ெச�வ�! 

          ேவ��ய* நீ ெதாி�* த+வா< எ() 

வர� வ5�தி ேவ��ெமைன� ேபானேறா�&ெக�லா� 

          மனவட&க� பயி4சித+� வ)ைம த�*� 

ெப+7களியா� கிளரா(ம இ(ப� த�* 

          பிறவிெய8� பிணிதீ�&.� ம+�ேத! மா�த� 

இ+�Bமன7 கைரயவ+ எ9ேம ேலாேன! 

          எ�மி�ைவ& ேகா! பைறைய 0ழ&கி ஆடா<! 

 +� பிைச&.� ெதா�பதியி� *�பி&ைகயா! 
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          *�*ெமன# சி)பைற0 ழ&கி ஆடா<! 

 

பாெட(றா<! பா�கிேற(! ஐய! இ�த� 

          பா�ெட�லா� நீத�த பா��! ெச(னி 

Vெட(றா4 Vேடேனா உ(ற( கா�க�? 

          *ய� தீ�&.� தி+வ�ெய( தைலேம� ைவ�தா� 

ஆெட(னா தா��ேவ( ஆன� த�தா�! 

          ஆெர(னி4 B�ணியேர அ�ேப )4றா�? 

காெடா(றா� உலகி� ேப< கர� யாக& 

          காசாள� க4ேறா�க� இ+�S�� S<ைம& 

ேகெட�லா� Bாி�தா2� ெபா)ைம P�� 

          கீத�ேச� ெசகராச( ேகாயி� வி�ேட 

ஓட4ேக எ�ணாம� இ+�த� எ�லா� 

          ஓைர�* வி5&கா� ெம<�ைம� ப&த� 

ஏெடா()� Pைச&கா< இர7கி அ(ேறா 

          இ#ெச<தி பர�Bத�ேபா� பைற0ழ&கா< 

Aெடா()� .+விெயன# சிைற�ப��(ன� 

          A+யி�ெந� சாறிடேவ பைற0ழ&கா<. 

 

 


