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Source:Source:Source:Source:    

பாக�பிாியா� மாைல. 

இஃ ேவ�ப���� ச�க வி�வா�களிெலா�வ��, சிவக�ைக இராம 

நாத�ரெம�� பய சம!தான வி�வா� சிேலைட$�% பி�&ைவயரவ�க� 

கனி'ட��, சிவக�ைக சம!தான� ச�கீதவி�வா� பி�ம) ெபாிய  

ைவ�திநாைதய� அவ�களி� பிரதம சி'ய�மான சிவதாஸெர�ற ச�-கைர 

பாரதிகளா. பாட$ெப./ தி�ெவ.றி0� ச�கீத ப12ைத நாகர�தின�தி� 

ெபா�3தவியா4 ேவ�ப��� சிேலைட$�% பி�&ைவயாவ�க� 5மார� 

நேடைசயரா4 மைர மீனேலாசனி பிரசி4 பதி$பி-க$ெப.ற. 

விைல கா$பிைர6]                 1924 (ாிஜி!ட�8)                           [அணா 4 

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

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர....    

 

க.பகவிநாயக� ைண, 

இ�மாைல சிவக�ைக� சமீைன�சா�:த தி�வாடாைன-5� ெத.ேக எ<ைம4 

�ர�தி=�ள தி�ெவ.றி0ாி ெல<:த�ளியி�-5� மகாவர$பிரசாதியாகி ) பாக� 

பிாியாெள��� நாம� >1ட அ�ம� மீ, ேவ�ப���� ச�க வி�வா�களி-

ெலா�வ��, சிவக�ைக, இராமநாத�ரெம��  பய ஸம!தான வி�வா� 

சிேலைட$�% பி�&ைவயரவ�க� கனி'ட��, சிவக�ைக சம!தான 

ச�கீதவி�வா� பி�ம) ெபாியைவ�திநாைதயரவ�க� பிரதமசி'ய��, என 

சிறியத:ைதயா�மாகிய சிவதாஸெர�ற ச�-கைர பாரதியவ�களா. 

பாட$ெப./�ள. இ�மாைலய�றி இவ� தி�ெந4ேவ% ஜி4லா ெத�காசி 

உலகநாயகிய�ம� பதிக�, தி�-5.றால�தி ெல<:த�ளியி�-5� ) 

பழநியா1டவ� பதிக�  த%ய பிரப:த�க3மிய.றிA�ளா�. இவ� தன-5 

ம/ைம-க1ெணBத.காிய ெப��ேப/ கிைட-5� ெபா�68$, >ேலாக 

ைகலாசமாகிய மரா�ாியிெல<:த�ளிய ) ேசாம&:தர-கடC� ெசBத 

தி�விைளயாட4கைள- கீ��தன�களாக$ பா2A�ளா�. இவர ச�கீத சாஹி�ய$ 

�லைமைய இவாிய.றிA�ள கீ��தன�களான�5 ெதாியலா�. 

 

சிவக�ைகைய யா1ட )மா:  �வ8கநாதைர ராஜா, இராமநாத�ர�  



ெகாைடவ�ளலாகிய ) பா!கரேசபதி ராஜா, ) தினகரேஸபதி ராஜா 

அவ�களா4, இவ� ந�கபிமானி-க$ பாிசி4க� ெப./�ளா�. ேம=�, ேச.E�, 

சிவகிாி, ஊ./மைல, சி�க�ப62  த%ய ஜமீ:தா�களா=� அபிமானி-க$ ெப./� 

ளா�. ச�கீத சாஹி�ய வ4=நரானவிவ�, பிரப:த�க� ெசBதத�றி�, திாி�, 

யமகமாக� சில வி8கவிக3�, சில சி�திரகவிக3� பா2யி�-கி�றா�. 

அGவி8கவிகளி4 ஊ./மைல� ஜமீ:தா� )மா: இ�தயாலயம�த$ 

ேப:திராவ�க� ேபாி. Hறிய கவிகளி4 இர1ெடா�ெற8�- கா68கி�ேற�. 

 

திாி�. 

விட�கட�கா ெவன$�க=� விழிதன- H:த.5மாி ேம.காம�ேபா� 

ெதாட�கட� காம.சர: தீ��தாளிவைள- க�தல�கெடா ைகயாமாம 

5ட�கட� காவித:ேதB- 5�கழ.காலா Iைரநக�- 5மணாIைர 

மட�கட� கா ரசம தி� �றி� ம�த$ேப:�ர ம�னேரேற. 

 

யமக�. 

வாசியாத வ��ச க� தினி4வ: த8$பதாித 8�தா�ப�ைச 

வாசியாத வ�கா:தி � ப�கயமா ெமன-க4வி வாBவிாி:தா%ைல 

வாசியாத வைர$�ர- 5�கணாமாத வாெபா�மகி <மகா�பா 

வாசியாதவ ேபாதெவன� திம�த$ ேப:தரெவன$ பாவைரவேர, 

 

மாதர�கமா ெவன�ெசா� மாேவக$ப ாி$பவனி வ�த4க18 

மாதர�கமா ற�கமன மி�றியன மி�றிவா 2னா�> 

மாதர�கமா கி3ைவம� த$ேப:திர ெவா�னா�ம ட�க�ெசB 

மாதர�கமா நிக�வா1 மன�களி-க� ேச�ைவெய� க1ம�னேரேற. 

 

இ-கவிநய�க� திாி�, யமக� பா8� வ4=ந�-க�றி ம.றவ�-5- 

கா1டலாிதா5�. ச.ேறற-5ைறய  $ப வ�ட�க65  �ன� இ$ெபாிேயா� 

ேதகவிேயாகமாயின�. இ நி.க, இவ�ட� H2$பழகியவ�க3�, 

எமறவின�க3மாகிய ெத�காசி பி�ம) ச�கர&$ைபய�, ச. நாராயைணய�, ரா.&. 

அ$பா�ைர ஐய�, வ4லநா8 ைக. ரா. சிவராமகி�'ைணய�,  � பராபைர மாைல 

ய�சிய./த.5தவி�ாி:த ஆ1டவென��� ப6ட$ ெபய� >1ட ஆ.  . 

சீனிவாைசய� ஆகிய இவ�களி� �18த%� ேபாிேலேய, இ:Lலாசிாியாி� 

பிரப:த ேவ8கைள� ேத2$பா�-ைகயி4 எ�க� I62. சில பிரதிக3�, 



ெத�காசியி4 ஒ� பிரதிA� கிைட�தன. அைவகைள என சிறிய த:ைதயா�� 

5�Cமாகிய பி�ம) ெசௗ:தரபாரதியவ�க3டனி�: பா��$ பி�ன�  த%4 

பிரப:த�ைத ய�சி8த.5  ய.சி�� சில கனவா�களிட�� ெதாிவி�ேத�. 

ெதாிவி��  ய.சி பய�படா 

 

தபி-ைகயி4 தி�ெவ.றி0ாி. ெசனி�தவ3�, )ேதவியினிட� மி-க 

அ���ளவ3மாகிய ச�கீத ப12ைத நாகர�தின� இத.5� ெசலவா� ெபா�ைள 

நா� த�கிேறென�/ OபாB நா.ப வைர ெகா8�தவினா�. பிற5 

அ�சிடலாேன�. என சிறிய த:ைதயாரவ�களிட��, ெபா�3தவி ெசBத 

நாகர�தின�தினிட�� மி-க ந�றி பாரா68கிேற�. ) ேதவிய�� ெப.றெவ� 

 �ேனா�களி� பிரப:த�கைள ய�சிட� ணி:த ெவனதவாவி� வி��தி தளரா 

ேம�ேம=� வி��தியா�ப2 பராச-தி தி�வ�� பா%-க வனவரத P சி:தி� 

வ:தி-கி�ேற�. &ப�. 

 இ�ஙன�, 

 பி. நேடைசய� 

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

சா���கவிக�சா���கவிக�சா���கவிக�சா���கவிக�....    

 

ேவ�ப���� ச�கவி�வா�களிெலா�வராகிய சாமாைவயெர�ற 

ஆ12ையயாவ�க� 5மார� ெசௗ:தரபாரதியவ�களிய.றிய. 

ெவ1பா. 

 

சீ�ேமCP ேசாைல� தி�ெவ.றி 0ரம�:தா� 

ேப�ேமC பாக� பிாியா�ேம-னா�ேமவ� 

சா�தின�பா மாைலசிவ தாஸென�ற ச�-கைரேவ 

ேள�திட$பா வாணாின ேம. 

 

ேவ�ப��� சிேலைட$�% பி�&ைவயாவ�க� மா$பி�ைளA� 

சC:தாபாரதியி�  த� மாணா-க�மாகிய ேகாவி:தபாரதிகளிய.றியைவ 

 

பாக� பிாியா$ பைரமீ பா2னா� 

ேமாக� பிாியா  தி�&ைவயா� - ேமக: 

தவRமாட நி�ைப� ச�-கைர நாம� 

சிவதாச� மாைல� ெசA�. 

 



க12-5� ேத� - கனிரச�பா4 வான ைத- 

க12-5� மாைல கழறினா - ென12-5� 

ெப.ற�கR$ பாக� பிாியா1ேம. ச�-கைர$ேப 

�.றசிவ தாச �வ:. 

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

பாக�பிாியா� மாைலபாக�பிாியா� மாைலபாக�பிாியா� மாைலபாக�பிாியா� மாைல....    

த�மேம ெஜய�. 

க.பகவிநாயக� ைண. 

கா��கா��கா��கா��....    

சீரா� தி�ெவ.றி 0ரா�: தில�5P ெசகெசனனி 

நீரா� சேரா�க ேந�� பத�ைதநா ெனPசிெல1ணி$ 

பாரா�� ைப:தமிR$ பாமாைல பா2$ பணியவ�� 

காரா� காி க� ெத:ைத கேணச� கழற�ேம, 

 

��������....    

க6டைள-க%�ைற. 

>ேமC க4விAP ெச4வ  மாA3� ேபா.றி8ெமB$ 

பாேமC ஞான � ப�திA: ேத�/ளி பாBமல�$ெபா. 

காேமC மீைகA: த:ேம நாெடா/� கா�தி8மா. 

ேறேமC பாக� பிாியாத வ�ைன ெதாிசனேம.         (1) 

 

H�வாைள ெவ�ற விழியாைள மாநட� ெகா1கெனா8 

ேந�வாைள ெந.றி ெந�$பாைள ேமதி நிசிசரைன 

T�வாைள ெய�� ளி�$பாைள ெய�5 மிவ�மாி 

0�வாைள$ பாக� பிாியாைள$ ேபா./வ ��தமேர.         (2) 

 

பாசா� 5ச�திைய$ ப1பா ாிைட�சிைய$ ப�த�ள� 

ேதசா�P ேசாதி மயமான ெச4விைய� ேத�:பணி 

தாசா� தாச�- க�3 மற�திைய� த�ைதநிக� 

ேதசா�� பாக� பிாியாைள ெய�ைற-5P சி:தி$பேன.         (3) 

 

வாரா வ�ேனாB ம�வா ெவ�ேபB மல��தி�C� 

ேபாரா� தி�C� �ய ற� ெசB5வ� ெபா�கிவள� 

சீரா�P ெச4வ� தி�ெவ.றி 0ர�6 ெச4விமி5 

ேமார�� பாக� பிாியா� பத�ைண ேய�வ�-ேக.         (4) 



 

பாகான ெசா4%ைய$ ப1பா�� வ4%ைய$ பா� தலா� 

ேலாகாதி ய1ட�க� யாைவA� ேபா./�வி ேலாசனிைய 

வாகா�: ேதாைக மயி.சாய லாைள மணிவிள-ைக 

ேயாகாைள$ பாக� பிாியாைள� சி:தி$ப� ேயாகிகேள.         (5) 

 

Uனிய வPச- க��ெதாழி. ேக8 &கமி5ந4 

ேமனியி� ேமவிவ8�ெசB Aேராக� ெவ1 ேமகெவ6ைட 

வானிய4 பVிகளா4 வ�: ேதாஷ� மனம�6சி 

கானிய. பாக� பிாியா ெளனி.ெச=� காவதேம.         (6) 

 

ம1ணா8: ேதவ� வளநா8 மாலய� வா<ல5 

ெம1ணா8 ம1ட�க� யாைவA மீ�றவ ெள1ணிநித� 

க1ணா8 ம�ப� கவைலைய� தீ��- கனி:தவ�த 

 1ணா2 ேமCபா க�பிாி யாெள�  �தமிேய.         (7) 

 

 �ேதவ �-5�  த4வி - க1ணி  5ளிதேந� 

 �தார  �தன� தா�கர ண�கேளா� X�றி�ேம 

ந�தா தவ�த�ைம ந�தா தவ3ய� நாசிைகயி 

ன�தா�� பாக� பிாியா1 மல�$பத� ந��வேம.         (8) 

 

காக� க�ட� றைனநிகரா க��பிைணயாB 

மாக� வைரவள� நாண =றா மதி-கிைணய 

ேநக�  8-கண மாகாத வா/ேபா னீணில�தி. 

பாக� பிாியா6 கிைணெயா� ெதBவ�ைத$ ப�னாிேத.         (9) 

 

ந:தா ெமன$�கR க:தர� தாள2 நா1மலாி4 

ந:தாத ப�திெகா1 ட��சி� நா3� நய-கி�ய� 

ெகா:தா�� க.பக நீழ%� வாRC� 5ல�தி�மி5 

ச:தான� பாக� பிாியாத வ�ைன த� வ:ேத.         (10) 

 

மாேன யைனய விழி�ைண யாளிம வா�றைனய� 

காேனB மலரணி 5:தள� தா�5ைழ- காைடயா� 

ஆேன ெயன$�கR வ1ைம- 5ண ைட யா�தன-5� 



தாேன நிக�ெசா4பா க�பிாி யா�பத: த:தி8ேம.         (11) 

 

மாட�ெகா� ேமைட மணியா டா�ெகாளி� மாமணியி� 

Hட� வய$பாி யா� பிரத�க� H�மதமா 

ஆட� �ன.றடP URதி� ெவ.றி0 ரா�பவ�வி 

ேசட�ெகா� பாக� பிாியா� தினம�� ெசB5வேள.         (12) 

 

>ம� னிைன:தி$ �விையA1 டா-கC� >:தளவ� 

தாம� மகிR: தின:ெதா/� கா-கC: த1மதிெகா� 

வாம� விய:த� ெசBைகைய யா.றC� வாR�ெத�மன� 

ேதெம�� பாக�பிாியா� பலைண ெசBதி8ேம.         (13) 

 

ேமைதய� ேபா./ மபிராமி ேயைழயி� ெவGCைரயா 

மீைத மகா�மழ ைல�ெசாைல� தாBேக6 2னி�திட4ேபா4 

ேகாைத யக.றி மகிRவாB மன�தினி. ெகா1ட��வாB 

Uைத$ �ாிசிவ� பாக� பிாியா� &ட�-ெகா<:ேத.         (14) 

 

ேகாகன க�தி� மாய�� பா4நிற� Hெறகின 

வாகன� ேதவ�� காணாம ேலா�கி வள�:தி8ந4 

ஏகனி� தாரணி ெகா1டா8 ெமB�த�ம ெம���விைட$ 

பாகன6 பாக� பிாியா ள��ெசA� பா-கியேம.         (15) 

 

கPச�தி4 வாRபவ �:தி� மாய�� காம��$ர 

பPச � யாC: ெதாைல:தி8� நாளினி� பாகமம� 

மPெசா�த க1ட னழியா தி�:திட4 வாB�தவ�6 

�PசெமB$ பாக� பிாியா1 ெமாழிய. �தெம�பேர.         (16) 

 

கால�ற� பாச� விரவாம. ேபா./� க�தல�ந� 

ேமலட�: ேதெஜய� ெகா�ளா ெசBதி8 ேமவைவயி� 

பா=ைர- 5Pெசா. றவறா திய./ம� பாெயாளி� � 

Uல�ெகா� பாக� பிாியாத வ�ைன ைண$பதேம.         (17) 

 

ெபா�தா ேந�� விழியா� �ரா:தகி ��கவிேயா� 



கி�தா மான பேயாதர� தா�மன� ெத$ெபா<� 

க�தா� கா / ேநய�தி னா1மி5 காத=ட� 

ஒ�தா� பாக� பிாியா ெளனி.ெச4வ ேமா�கி8ேம.         (18) 

 

கா62=. றா=� கட%=. றா=� க2மண%� 

ேம62=. றா=� விைனயா� ெகாைலஞ� மிகC/ம: 

நா62=. றா=� நிைன-கி னபய நவி�ற�ளசீ 

மா62ெமB$ பாக� பிாியா1 மல�$பத� வாR�மிேன.         (19) 

 

மாZA� மாமல�- க.பக� ேசாைல வளமி5ெபா� 

னாZA நா� க �:தி� மாய�� ந1ண�ெமB 

IZA நா3: தி-5ெமB� ெதா1ட� விய:திட$ெபா. 

ேறாZA� பாக� பிாியா ெளன�ெசா=: ெதா4�விேய.         (20) 

 

கா:தள� ேபாதி �ய�வான ைகயின� காத=/P 

சா:தமி ல�5�ப ேயாதர� தா�ெசய� த�பமதி 

லா�:தி8� வாைக$ப தாைகயி னா�விைட ய1ண=ட� 

ேச�:தி8� பாக� பிாியா தவ6கிைண ெச$பாிேத.         (21) 

 

நாரணி பா�$பதி க4யாணி நா1மல� நா� க�ெசா4 

ஆரணி யான பாரபைர நா3 ம�3ம�ன 

>ரணி ந.றவP ெசBதி8: ெத�ன� �த4விெசக 

காரணி பாக� பிாியா தவெளைன- கா$பவேள.         (22) 

 

வ.றா� ேலா�5� க�ைணயி� வாாிதி வ:த2ைம 

A.றா�- ெகம�ெசய ேலாட�ெசB A�தமி ேயா�கமண�� 

ெச.றா3 ஞானச� ப:த�- 5$பா ெறளி:தC� 

ந.றாBெமB$ பாக� பிாியா� வர:த� நாெடா/ேம.         (23) 

 

க1ேட ெயன$�க<Pெசா4% ேயா�5ெபா. கா�ைபநிக 

ெர1ேடாளி �ய வபிராமி வாமி ெயம�டல� 

வி1ேடா8� வ1ண  ைத�தவ ணாேய� விைன�ெதாைக 

வ1ேடக$ பாக� பிாியா� பத�ைத வண�5வேன.         (24) 



 

ஆர� கடக மணி:தி8P U% யைம$ப�ெமB 

Iரசி� காசனி ேவதா கம��கR ேம�ைமயினா 

ளீர� மி5:தக� காநதி U8 மிைறவென�: 

தீரன. பாக� பிாியா6 கிைண ெதBவP ெச$பாிேத.         (25) 

 

பாசா� 5ச�ட� Uல : தா�கிெமB$ ப�த�மன 

ேமசா�: த�3� க�ணா கடாVியி� ேமதினிேயா� 

மாசா:த: ேதா/�வ: ேதபணி: தான4 வர�க�த�: 

ேதசா�:த பாக� பிாியா ெளன�ெசா=� ெத�ள ேத.         (26) 

 

காதா8 Xச ெலன�ேதா 2ர18ட� கைழநிக�ேதா� 

மீதா8P ேசாதி மி5மணி மாைல விசி�தக�சா� 

Uதா8 மீச� � னாளினி. ேறவ� ெதாழநடPெசB 

ேபாதா8� பாக� பிாியா ெளன�ெசா=� >�5ழ.ேக.         (27) 

 

ஆதிப ராபைர U%த யாபாி யா◌ாணிெபா. 

ேசாதி5 ணாகாி யான:த ேபாதினி UR:தமர� 

ஓதிைம யாசல  .றவ ளீச �வ:தி8ெமB$ 

பாதிந. பாக� பிாியா தவள�� பா%-5ேம.         (28) 

 

காவிய நா� க� ெச$பி8� ேவதா கம�தினிட� 

ேமவிய ெமB$ெபா� ளாBவள�: ேதா�5� விமைல�கR 

நாவிய லா&  தனா. கவிA� நவி�றிடேவ 

ேதவிய� பாக� பிாியா 2�வ�� ெசBதி8ேம.         (29) 

 

நி�பா �ாிமைற ேயா�சிவ தாச னிகR�தணிைய� 

ெச�பாக மாக நிைன:ள� ெகா18 தி��தளியி. 

5�பாக- H8 ம2யா�- 5ைர�த�� H�:ெதளிேய� 

ெவ�பாம. பாக� பிாியா ள�3ெமG ேவைளAேம.         (30) 

 

பாக�பிாியா� மாைலபாக�பிாியா� மாைலபாக�பிாியா� மாைலபாக�பிாியா� மாைல    ��றி����றி����றி����றி��....    

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


