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இ�0லாசிாிய� உட� க!றவராகிய மா _ள- �. M. V. மீனா3ி'�தர �த	யா� 

அவ�களா� இய!ற�ப)ட�. 

 

அ4சீ�
கழிெந�ல�யாசிாியவி��த#. 

சீ�7�த க!பகவி நாயக�த# ெப�ைம ைய8#சிற� பி�மி
9� 

பா�7�த சி:கார ேவலவ�த# ெப�ைமைய8# பாவா! பாட
, 

கா�7�த தி�வ�	
 ேகணி
ேகா� க�ெணனேவ க�� கி�ற, 

ஏ�7�த இ��வா 	பப
த ஜனசைபயா� இனி� ேவ�ட. 

 

ச�தத�= சிவெப�மா� றி�வ�ேய >க�க�த சாமி த�பா�, 

வ��தி��� தி� சி!ற# பலவென?# நாவல�பா� மகி��� க!4 , 

'�தர=ேச� ேகாைவநக�
 கணியாகி விள:9கி�ற '�ர ம�ய�, 

இ�திராதி ேதவ�ேம விய
9மா றிைவயினிதா யிய!றி னாேன. 

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

உ 

சிவமய#, 
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கா�$ கா�$ கா�$ கா�$ ---- ெவ�பா. 

விைரெசறி8= ேசாைல விள:க�	
 ேகணி 

யரசி�யி! க!பகைவ: கரைன�- பரசி*ந! 

ெச�தமிழி� மாைலதைன  ெச�>த!க@ யாைன�க� 

க�தமி9 ெச=சரேண கா�>. 

 

%� %� %� %� –––– அ4சீ�
 கழிெந�ல� யாசிாியவி��த#. 

 

ஒ�றிய ேக%வி ேமேலா �ண�விB# உ4தி யாC# 

��றிய ேவத� �%D# �வ
கிலா நின� பாத# 

ந�றம ர�	
 ேகணி ந�லக! பகேம எ�ேன! 

க�4சி! றறிேவ# சி�னா) கால� ேத�ண �மாேற.       (1) 

 

இ�#பி ?:க�ய ெந=ேசா# இ@Cல க�தி� வா�
ைக, 

வி�#பி ேயதிாிேவா# நி�ைன ெயா�கண# விைழத 	�ேலா#, 

அ�#> க%மதிேக� அ�	
 ேகணிைய: கரேன! நி�ற� 

க�#பி ?மினிய பாத: கா)�� ?F�ேதா ம�ேற.       (2) 

 

��?வா� க�ம �!றி; ெமாழிகி லா�ெசய� தவி��தி; 

எ�ன�
 க�ண� ��னா% இய#>த� ெப!ற G��தி! 

ம�? சீர�	
 ேகணி வளர ரச� யி!றா� 

ெவ�ன ��ன �D# வி
கிேன  'ரெவைம
 கா�பாேய       (3) 

 

நாBைக 8ைடய வ%ளா� ந�றம ர�	
 ேகணி, 

ேயBக! பகமா# பி%ைள யாெர?# எழி!ேப� ெகா�ேடாF, 

நாBமா �கைன
 9)*# நாத!9 G�ேதாF! எ#ைம  

சாலவா� வளி��
 கா��  சரணளி� த�% ெசFவாேய.       (4) 

 

அ=சிேய யமர ேராட வாாிட� விைள�த ேவழ, 
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ெவ=சின �க�ேதா� ற�ைன H��திய வி
ன G��தி 

ம=சிவ ர�	
 ேகணி யரசி� க!பகேம! ம�?#, 

ெச=சர� வழ:கி ெய:க% சி4ைமக% ேபா
9 வாேய.       (5) 

 

ஆறம� சைடெய# ம�ண� அளி�த ைவ:கர ேனய�	�, 

ேபறம� ேகணி வாJ# ெபாிய க!பக ேமம:ைக, 

சாறவ� �தலா# வி�ேணா�
 9#பய� ெகா*�ைப யானா�, 

சீற� ேய�
 9!ற ெசFவ� மாிய தாேமா.       (6) 

 

எJபவ
 கட�H� யா�� னி�ன�) 9ாிய ர�ேலா# 

வJவிேனா# எ�4 நீ�த� மரபேதா வ��தி வா*# 

9ழவிேம ல�ேறா வ�ைன
 94பாி வா9: ேகால 

மழகிய அ�	
 ேகணி யரச�� த�வா# ேதேவ!       (7) 

 

எ)ெடாணா வ�வ� ெத�ைத யிய#>ேமா ெரJ��) ேடா�றி
, 

கி)�ய ைவ�� ைகய ெக�மிய வ�	
 ேகணி�, 

ப)�ன வாசி� கீ�
 க!பக ெம?# வி
கிேனச 

ஒ)�ய பிறவி ெவ#ைம ேயா�ட வ�% ெசFவாேய.       (8) 

 

ஒ�பதா ெம�ேபா ெல�?% நா? �ைரேய ேம	 

*�பத ெமா�நா ேள?# உF�திட ேவ�த� ெசFேய 

எ�ெபா�) கைலவ தாேன� இனிய�) பா�ைவ ந�காF, 

ெபா�ெப� க�	
 ேகணி� ெபா�	� க!பகமா மா�ேதேவ!       (9) 

 

ப�திைய 8ைடய வ�ப� பாெலைம யி��தி� பாச, 

��திைய யளி�பா� இ�பா� ��ைனய ெதாழிய G)ைட, 

ெம�தேம லாகா வ�ண# H*த� த�ள� ேவ�*#, 

அ�தியாF அ�	
 ேகணி யரச� யம��த ேதேவ.       (10) 

-------------------- 
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கா�>. 

தி�வ�	
 ேகணியி�வா� சி:கார ேவல� 

இ�பத�ைத ெய�? ளி��தி- ம�ைவ�� 

ெபா!பக�பா ேபா!ற� >கலா# அரச�யி! 

க!பக�� யாைன கழ�, 

 

0� - எ�சீ�
கழிெக�ல�யாசிாிய வி��த#. 

 

சீ�7�த தி�வ�	
 ேகணி யி�வா� 

      சி:கார ேவலெர?= சிற�த ேதவி� 

ஏ�7�த தி��பதமா: க�#ைப� ேதைன 

      யி?யெதா� க!க�ைட ெயழி�ெகா% பாைல 

நா�7�த மன�தினராF ந#பி
 ெகா%ளி�. 

      நல�ற	@ Cலகதனி� வா��� பி�ன�
 

கா�7�த வானக�ேத கவி�ெப! ேறா:கி
 

      கல��9க ன�H)�� வா�வா ர�ேற. (1) 

 

தி�வ�	
 ேகணிெயன  சிற�த ேப�ெகா% 

      திக�பதியி! சி:கார ேவல� எ�4# 

ம�ம�	 ேபாBமி� ம:ைக மா�க% 

      மகி��தைண8# மா�பின�தீ விழியா ல�நா% 

ஒ�வ�	
 கைனயழி�தா� இள=ேசF பாத# 

      ஒ�கணேம எனி?மன# ைவ�� வாழி� 

ம�வ�	: கிவ�கெணன� ெத�பா� ம�ைன 

      ம4
க=ெசF தி*ம�த மயிேலா� றாேன. (2) 

 

ேகால�4 தி�வ�	
 ேகணி ெய�?# 

      9லCதி� நகரதனி� வா�சி: கார 

ேவலவ��� அயெனா�நா% அக�ைத ெகா%ள 

      மி
கவைத ய4�தி*வா� ேவத வாFைம  

சீலெவJ� �ைரேக)*  சிைறயி ��தி  

      சிவெப�மா! 9பேதச= ெசFதா� அ�ன 



6 

 

பால�பத ெமம���
 கணியாF நாD# 

      பாிCடேன கா
9மைவ பகாி� மாேதா. (3) 

 

வி�ணவ�
 கிட�ெசயேல வி�#பி வா��த 

      விழ!Kைர� ெதாைல�த�த� ேதவ� த#ைம 

��னி��த 9�ேய!றி  சிைறெதா ைல�த 

      ��னவேன! தி�வ�	
 ேகணி யா4 

ெச�னி8ைட  சி:கார ேவலாF! எ#ைம  

      ெச#ைமயிலா �ட!றிந	� திட�ெசF பாச# 

ம�Lலகி! பிறவிெசய� மா!றி நி�ற� 

      ம�?பத மளி�தனின
 காிேதா வ�ேற. (4) 

 

இ#ைமயி? ம#ைமயி? மி�ப ெமF�# 

      இ�மலரா� ேநா
9மளி� ��ற� பாத# 

�#ைமெப4 கால�ெம# �ண�வி� ேமC# 

      �த�வரெமா� றைதவிடேவ ெறா�4# ேவ�ேடா# 

அ#ைமெயன வைன��யி� மளி��
 கா
9# 

      ஆ4�க �ைடயவேன! ய�ளா� ேவேள! 

ெச#ைமெப4 தி�வ�	
 ேகணி வாJ= 

      சி:கார ேவலவனா= சிற�த ேதேவ (5) 

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

வாழி. 

ஏ�ம�வ� 	
ேகணி
 க!ப க�தி� 

      இைணய�க% வா�க>க�  ைசவ# வா�க 

சீ�ம�C= சி:கார� பத:க% வா�க 

      தி�நீ4 ம
கர� மணி8# வா�க 

பா�ம�C மிவ�பணிெசF இ�� பால 

      ப
தசன சைபயாரா ம�யா� வா�க 

கா�ம�C க�ைண8ைட யர'# வா�க 

      க�Lதலா ர�பெரலா# வா�க மாேதா. 
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