
    

    

    

க�ட�� ��	ராைமயா எ�தியக�ட�� ��	ராைமயா எ�தியக�ட�� ��	ராைமயா எ�தியக�ட�� ��	ராைமயா எ�திய    

ேவதா�த� ��மிேவதா�த� ��மிேவதா�த� ��மிேவதா�த� ��மி    

    

vEtAntak kummivEtAntak kummivEtAntak kummivEtAntak kummi    

by kaNTanUr mutturAmaiyAby kaNTanUr mutturAmaiyAby kaNTanUr mutturAmaiyAby kaNTanUr mutturAmaiyA    

In Tamil script, unicode/utfIn Tamil script, unicode/utfIn Tamil script, unicode/utfIn Tamil script, unicode/utf----8 format8 format8 format8 format    

 

 

Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:    

Our Sincere thanks go to Tamil Virtual Academy for providing a scanned PDF of this 

work. 

The e-text has been generated using Google OCR and subsequent editing and 

proof-reading. 

Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, 

Switzerland. 

 

© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998----2022.2022.2022.2022.    

Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 

of electronic texts of Tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 

Details of Project Madurai are available at the website 

https://www.projectmadurai.org/ 

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact. 

  



2 

 

க�ட��க�ட��க�ட��க�ட��, , , , நாநாநாநா. . . . ெபெபெபெப....நாநாநாநா. . . . ����. . . . ���ராைமயா���ராைமயா���ராைமயா���ராைமயா    
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Source:Source:Source:Source:    

ேவதா�த� �	மி. 

சா�ைக ேவதா�தமட	 பிரமவி�தியா பிரசாரண சைப� காாியதாிசி 

க�ட��, நா. ெப.நா. �. ���ராைமயா அவ�களா� இய�ற ெப�" 

ேதவேகா#ைட ''எ%ேட# பிர&� 

அ'சிடலான�. 

1920 

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

ேவதா�த� ��மிேவதா�த� ��மிேவதா�த� ��மிேவதா�த� ��மி    

கட�� �திகட�� �திகட�� �திகட�� �தி    

 

1. ெச�தமி பா*"	 ேவதா� த��	மி 

சிற +டேன மிக  பா,த��  

ப�த	 க�"ம	 வ-னிவி நாயகா 

பாதா	+ய��ைன கா பாேம. 

 

2. /த� மீதி *ய�வா னமிக  

ெபா�பாவ��வி தமா�	 

ேவதா� த��	 மிைள	பிட ஷ��க 

ேவலா2 த-பத3 கா பாேம. 

 

3. ந�றவ�ேதா4ண� ேவதா�த� �	மி பா 

நாத�டேனரா	 பா, த��	 

ப�"விட ேடா��க45 ெகா�றவா 6ச� 

பாதா	 +ய��ைன கா பாேம. 

 

4. அ4ைம  பத3க ளைம��ய� �	மிைய 

அ-+ட ேனந-� பா, த��� 

இ4பா�ைல நாயகி பாதா	+ ய��ைண 

சி�தி�� வா7�தி- ேற�தினேன 
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5. கா�ட�காி3கா	 ேவதா�த� �	பிைய� 

களி +டேன நா	 பா, த�� 

ஆ�டவ ைகவிள3கி, ���ரா 

ேபா- நி4வ9 கா பாேம. 

 

6. ேகாதிலா ேவதா�த� �	மிைய  பா9ட 

ேகாவிதா� த-னி ேல2ைற2: 

சாத�கணானெபாிேயா� தி4வ9 

தி �றி��நி- ேற�தினேன. 

 

7. எகேம வர�� வித�த� வா�கிய	 

எ,�ேதாதி� �	மிைய  பா,த�� 

நால;3 க��4 பாதா	 +ய��ைண 

நாேடா"	 வா7�தி நி- ேற�தினேன. 

 

��������....    

 

8. ேவதா�த <*�க திகாாி ��தாப 

ேவதைன நீ3கேவ யாைச ெகா�, 

சாகன மா- �	 ைட�ேத �4விேனா	 

சா��தவ னாம9. வான  ெப�ேயா ! 

 

9. தி4�� த4கிய மானவி ப�9னி� 

ெச ப4� தி4�� எ-= ம� 

>4�க: சாதி சாதி> வகத	 

ேதா-றா தவ�� நி�திய மா	 

 

10. ஒ4:>சாதி விசாதி >வாத	 

உ5ள தி4சிய மா�	 ெபா45 

ேத4	 ெபாA� அச�திய மாெம-" 

ெதளிவ� ேவமி�	 ஞான ெப�ேண! 

 



4 

 

11. அ�தியா ேராப	 அபவாத ெம-ப� 

ஆராC� தறிகி-ற +�தியினா� 

சி�த� �"ப�த ேமாD� ெதாிவ� 

சீரான ேவதா�த	 ஞான  ெப�ேண 

 

12. ச��சி� தான�த நி�திய /ாண� 

தானான வ%� வா� மைத  

+�தியினா*ண�� தி-ப�� �-ப�	 

ெபா4�தாேதா- ேவதா�திஞான ெப�ேகா! 

 

13. ேதஹாதி களி�பி மான3க5 ைவ பேத 

தீ��கமா  ப�றி, ப�த	 தா	 

ேமாக மத	 மான	 வி,வேத 

��திெய-ெற�9ை◌ ஞான ெப�ேன 

 

14. திாி+9 ய�றனி ட�கனி ேலய3� 

திக7கி-ற காவிேய தாென- ெறணி' 

சாியா2 ண��தைத� கா�ப�ேவ 2�ற 

தர��வ மாவ� ஞான  ெப�ேண ! 

 

15. ப:ச ேகாச�தி- ப� ைப2 ண��த3� 

பா� ப� ெவமி� ஞான கதா	 

உ:>	 ப9��ைடராம� றிாிவ� 

உ�தம ம�ல9 ஞான  ெப�ேண ! 

 

16. அவ�தா� திரய��: சாயிநாென-பைத 

அறியாம வி4�தவ: ஞான� தினா� 

+வன�தி ேலபலவாக  +ல	+	 

+ல ப�ைத�ேகளாேதஞான ெப�ேண 

 

17. ேவதா�த <3கதி காாிதானி�ெலன 

விேவக மி�லா� விள	பி,வா� 

நாதனா4ைர� தி#ட அ�வழி' ெச�லாதா� 

நவி*வ தாம9 ஞான  ெப�ேண ! 



5 

 

 

18. ெமCயிைன  ெபாCயிைன ெமCயா2ைர�தி,	 

ேவதா�த <;ைவ  ேபா-ற ெதா4 

ஐய�த வி��த45 ஆன�த <�ேவ" 

அவனியி ேலத9 ஞான  ெப�ேண ! 

 

19. க�பைன யான >க�தைன��	 

காரண மானேதா� வ%� விேல 

ெசா�பன	 ேபாலேவ ேதா-றி- தாகேவ 

�ணி�� ெகா5ள9 ஞான  ெப�ேண 

 

20. அரவதாC� கயிற� ேதா-"த� ேபாலேவ 

அ�� விதமா: ெசாIபமேத 

திரமா�: சக�தாC� ேதா�"வ தாெமன' 

சி�ைதயி� ெகா5ள9 ஞான ெப�ேண 

 

21. ெபா-=	 பணியாC� ேதா-"	 ேபாலேவ 

ெபா4ேளா >க�தாC� ேதா�� த3தி 

ந-னய மாகா' சகம� ேவேற 

நா,த� ெகா-ற-" ஞான ெப�ேண 

 

22 வா��	 வ��� ெபா#92 ெம#டாத 

வ%�வி- த-ைமைய 2ணரவ த�� 

பா�கிய மானேல கா�த நா ல-றிேய 

பகாேவா� <ேல� ஞான  ெப�ேண! 

 

23. விவ��த ப#ச	 எ-ப� ேவாவ� 

ேவதா�த ப#சேம யா� மாஇ 

பல�ைத ெயாழி��ம  ப#ச�ைத  பா� பேர 

ப#ச�தி- ேமலா�	 ஞான ெப�ேண 

 

24. ஆைனைய� க�டவ� �4டைர  ேபாலேவ 

அறியாத சமயிக ளா3� 4ட� 
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ஊனிைன' ச�திய மாக�க�டாேரா 

ெறவிைன வி#9, ஞான  ெப�ேண ! 

 

25. ஏகா-ம ப#ச	 யாெத- றறியா� 

இய3கி,	 ப�வைக' சீவ ெரா, 

ேமாகாதிய�சி�கி �ய3கா தி4 ப� 

��தி��மா��கமா	 ஞான ெப�ேண! 

 

26. மாமைற Lறி,	 மாவா�கிய3களி- 

மகிைம 2ணராத மா�க5 பல� 

ேநம	 தி�லாத <�பல பா���ேம 

நிரய��� காளாவா� ஞான ெப�ேண 

 

27. ஞான��� � ப�தி சாதன மாய�லா� 

நவி*	 பா��தி� ேக� விைல 

ஆனா*	 ஓ�ப#ச	 பத��தி ப�தியா� ! 

ஆத* ��ட9 ஞான  ெப�ேண ! 

 

28. அ��வி த	 விசி#டா��வி தேமா 

டவனியி� "வித மாவ த-றி 

ம�ற ந��ந� N�திர பா9ய	 

வழ3கேவ யி�ேல9 ஞான  ெப�ேண! 

 

29. >�தா� விதசி� தா�த ைசவ மாC' 

ெசா�*த� �ய��த <�களிைல 

வி�ைதபதி னா-கி� ெசா�லாத ைத ப�றி 

ேமOறா� ெபாிேயா�க5 ஞான  ெப�ேண! 

 

30. சீவ�க# க4ளாேல ேவதா�த ப#சேம 

சி�தா�த மாெமன� ேத" த�� 

நாவினா ேலதி4� ேதவார வாசக	 

நவி-றன ென-ெற�ேணஞான ெப�ேண 
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31. வ4ண�தினி�*ய� ச3கரா சாாிய� 

ைவதிக ைசவேர யான ேதா, 

நி4ணய மானவ��வி த�திைன 

நிைலயா#9னார9 ஞான  ெப�ேண ! 

 

32. சி�தா�த ரானேவா� மாயா வாதிக5 

ெச +வ தாவெத- ெற�ணி 9ேலா 

��தியி� �	�த*�ெட- "ைர�தி,	 

P��க ெவறியா�	 ஞான  ெப�ேன ! 

 

33. தர�ள நா�வைக' சாதிக5 த	�ைட' 

சாதி��� த�கவா3 க4	 �ட- 

பிரம� ண��தவ- பிராமண னாெமன  

ேபசி, ந-��க5 ஞான  ெப�ேண! 

 

34. 6ரைச ேவா4	 வி4	+ வ��ய� 

ேவதா�த சா%திர மாவைத� தா- 

பாாினி� ேவெறா-ைற  பா��திடாேசயவ� 

ப�ப� காண9 ஞான  ெப�ேண ! 

 

35. அ�� விதேம அாிபிர மாதியா	 

அ�ண* ைடயேதா� நி'சய ெம- 

"�த	 மான <�கQ ைர ப�	 

உ�ைமெய- ெற�ண9 ஞான ெப�ேண 

 

36. >4தி ேயா,�தியRபவ வாயிலாC' 

ெசா�வைத� ேக#ெடவ� ெசா-னா*	 

க4திேய நாம�த வழியி� நட ப� 

காாிய மாம9 ஞான  ெப�ேண ! 

 

37. ஞானச	 ப�த- நாவி=� கரச- 

ம�வாத S� ெப4 மா= ட-றா 

னானேதா� >�தா- ைவதிக ைசவேர 

யாவெர- ெற��9 ஞான ெப�ேண 
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38. ைவதிக ைசவ ராமவ� நா�வைர 

மதியிலா' சமயிக5 த	�டேன 

ஐதிக மாகO ைர ப� ேவாமிக 

அவல மதிய9 ஞான  ெப�ேண ! 

 

39. அாிபிர பாதி யா=4 ெவா-ெற-" 

அறியாமேலயல வாறாக  

ெபா4ளறி யா'சில /ாிய4ைர ப� 

ெபா�லா3ேக யாம9 ஞான ெப�ேண! 

 

49. அ�தண�� ேகமைற ெசா�த ெம- நகம	 

அைற�தி, வா�கிய� ெத5ளி தாக 

>�தர P��திைய ைவதிக ரலெரன' 

ெசா�*வ ெத	மதி ஞான  ெப�ேண! 

 

41. நா�வ45 Pவ�ந�  ராமண ராகO	 

நா�வ� �4/ைஜ நய�தி, த� 

ேம�வ4 பமண ைர�ெகா, ெசCவ� 

ேவதவி தியா�	 ஞான  ெப�ேண ! 

 

42. ஆதிைச வெர-பேதா ர�+த சாதியா� 

அ�ண*��  /ைஜ ெசCய வ�க5 

நீதிமைற2ட- ஆகம நாறைன 

ேநராக� ெகா5Qவ� ஞான ெப�ேண! 

 

43. ைசவெர=ேமா� சாதியி� ைலபல 

சாதி யாள4: ைசவ ெர-ேற 

உCவ த�காக உைர பாதனத 

உ�ைம ெதாி�தி, ஞான  ெப�ேண! 

 

44 பதிப> பாச  ப� ைப2 ண��தவ- 

பாாினி� ைசவனா ெம-றி, வா� 
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விதி2ண ரா'ைசவ னவ-ைசவ னாவ� 

ேவட�ைத  /�ட-ேறா ஞான ெப�ேண! 

 

45. ைவதிக ைசவ னாவ� தா=ய� 

ம3க5 சா%திர� ேத�'சியினா� 

ஐதிக ெமCைய 2ண��தவனாெம-" 

அக�தினி�ெகா5ள9 ஞான ெப�ேண 

 

46. மாய=�� மி� ேநயன9 2ய� 

ம3ைக 2ைம�க� Lலன9 

சாய�க#� மி� Uயன9 மிக� 

ெதா�ட�க# ேகய45 த4வ ன9 

 

47. சிவைன யாியய- காணார 9யவ- 

ேதவாதி ேதவேன யாவ ன9 

பவ�ைத ய9யா4� ெகாழி பவ னாமவ- 

ப3கய� தாளிைண' N#9, ேவா	. 

 

48. ேமேலா 4க��ந� ேமேலான9 யவ- 

ெமCயினி *ைமபாதி யாள ன9 

சாேலாக சாமீப	 த4வான 9யவ- 

ச3கா நாம�தாி�தான9. 

 

ேவ". 

 

49. எ�ேலா��� ேமலா	 இைறவ ன9யவ- 

இ3கித மான ெசா Iபன9 

ந�ேலா� மன�தி* தி பா ன9யவ- 

நாட� �ாி�தான நாதன9 - அவ- 

பாட� �ாி�தான ப�ப ன9. 

 

50. மதிைய' சிரகி� தாி�தா ன9யவ- 

ம3ைக மீனா#சி� �ாிய ன9 

நதிைய' சிரசி� ைவ�தா ன9யவ- 
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நாிைய  பாியா��	 நாதன9 - அவ- 

காி��4விைய� கா�தான9 

 

51. ேவத�தி =#ெபா4 ளானான9யவ- 

ேமவினா�� கி-ப	 விைள பான9 

சீதள� தி3க5 �க��க� 6�சி�த	 

ேத��� �	மிய923க9 - அவைன 

ஓ��� �	மி ய923க9. 

 

52. ேவத ேமா�வ ேத�� க9 - மி� 

ேவ5வி23 ேக5வி2 ேம��க9 

ேபாத� த4ந3 கடOைள ேயா��� 

+க7�� �	மி ய923க9 - அக	 

மகி7�� �	மி ய923க9 

 

53. ஐ�� ெதாழி*�� ேமா� இைறவன9யவ- 

அ4ளினா� ேவத	 அைற�தான9 

ப�தமக�"	 பரமன9 யவ- 

பா	 பிர	ம மான ெசாIபன9 - அV 

வா	ெப" ேவா��ேகா 44வன9. 

 

54. த-ைன ெயாழி�தவ��ெக-ன �ைறயவ- 

ச�சி�தான�தமா யாவா னா9 

�-ைன விைனகைள ெயாழி பன9 மல	 

Pடாம� �	மிய923க9--+ல- 

Lடாம� �	மி ய923க9. 

 

55. ஆ3கார மியாO மக*மா, நம 

த�ண�ேம ல-+ ைவ�தி4�தா� 

ஓ3கார� �5ெளாளி��5ளி4� ேதய3� 

உக�� �	மி ய923க5 - அக	 

ெநகி7�� �	மி யாய3க	. 

 

56. சிலேம பரெம- றா�ம9 யிைத' 
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சா�திர மறியாதா� ெதாியார9 

பவ�ைத ெயாழி�தவ� பா� பத9 யல� 

பா� பேத 2ய��த ஞானம9 - விைல 

தீ� பேத 2ய��த தீரம9. 

 

ேவதா�த� ��மி ��றி�!ேவதா�த� ��மி ��றி�!ேவதா�த� ��மி ��றி�!ேவதா�த� ��மி ��றி�!....    

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


