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ெபாெபாெபாெபா. . . . ெசக�நாத� ெதா
�'ெசக�நாத� ெதா
�'ெசக�நாத� ெதா
�'ெசக�நாத� ெதா
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Source:Source:Source:Source:    

ேவலைண�� 	
�மாாிய�ைம பதிக� 	த�ய பாட�க� 

1. 	
�மாாிய�ம� தி��பதிக� - தி�.க.ேசாம��தர��லவ� அவ�க� 

2. ப!சவிர
தின மாைல - ப#$தமணி, பிர�ம% �. நவநீதகி�(ண 

பாரதியா� அவ�க� 

3. ேதா
திர� -- வி
�வமணி, பிர�ம% சி.கேணைசய� அவ�க� 

பதி�பாசிாிய�: ெபா. ெசக�நாத� 

பதி��ாிைம பதி�பாசிாிய�*ேக உாிய�. 

ெபாியநாயகி பிர�ர� 3. 

விைல ,பா 2-50, 1951 

கைலவாணி அ-சக�. யா.�பாண�. 

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

1. 1. 1. 1. ேவலைண � !��மாாிய"ைம பதிக"ேவலைண � !��மாாிய"ைம பதிக"ேவலைண � !��மாாிய"ைம பதிக"ேவலைண � !��மாாிய"ைம பதிக"    

ஓ� 

பி�ைளயா� வண*க� 

 

ெவ#பா 

சி�ைத களி1ர- ெச2க�ம� ைக1ட 

	
�விைன ேவேரா3 	4றழிய - த�தெமா�7 

ெதா�தி வயி4ேறாைன ��பி*ைக
 8ேயாைன 

வ�தி�ேபா� உ�ள� மல��� 

 

ஏ4�ைட* கட:� வண*க� 

 

ேவலைண�� வாழ விள;<	
� மாாி=ைம 

பாலைண=� பா*க� பதிக	ட� - சாலேவ 

நி�7 பயனா��� நீ� நில
தி� ஓ;கவ�� 

ந�றாக- ெச2வா� நய�� 

----------- 
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மதி�'ைரமதி�'ைரமதி�'ைரமதி�'ைர    

 

ெவ#பா 

	�மணிக� ேச�
�	
� மாாி*<
 ேதா
திர;க� 

ெச2ைம �ற- ெச2தா� ெசகநாத� - இ�ைம யி?� 

அ�ைமயி?� ந�ைமெபற அ-சிய4றி
 த�த இ� 

ெவ�ைம� பிறவிய7� வி
� 

 

 ைசவாசிாிய� கலாசாைல சி. கணபதி�பி�ைள 

தி�ெநேவ� யா.�பாண�. 6-8-51 

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

!க)ைர!க)ைர!க)ைர!க)ைர        (I(I(I(I----" பதி�' " பதி�' " பதி�' " பதி�' ))))    

 

ேவலைண��, யா.�பாண
�*< அ#ைமயி� விள;<� ஏ@தீ: நா3கA� 

“ைலட�" தீைவ- ேச��ததா<�. இ� யா.�பாண� பB$ன
தி� இ��� 

ஏற*<ைறய ஏ@ ைம�வைர ெத�திைச
 ெதாைலவி� உ�ள�. இCDாி� 

கீைழ�பாேல=�ள ெப�;<ள
தி� கைரயிேலதா� ஈேவல ைண� ெப�;<ள� 

	
�மாாிய�ம�" F4றி�*கி�றா�* இCவ�ம� ேமேலதா� இ�பதிக� 	த�ய 

பாட�க� பாட�ெப4றைவ. 

 

ெத2வ
ைத ம*க� வழிப3கி�றன�. ஆனா� அCவ
 ெத2வ
�* ேக4ற 

ந�பாட�கைள- ெசா��, ந4 க�
 �*கைள- ெசா�� வண;<ேவா� – 

வழிப3ேவா� எ�லா� ம�ல�. அ�	ைற ெதாி�� வழிபா3 ெச2வா� சிலாி?� 

சிலேர. இ�I� இ�தவைகயி� யா��, ெசா4பேம?� உபகாரமாயி�
த� 13� 

எ�ப� எம� எ#ண�, 

 

இCவ�ைமயி� ேம4பாட�பBட இ�பதிக� பாட�களி� ைவ
� இ�பாட� 

ஆசிாிய�மா� தம� யா�� - ெசா�- ெபா�� எ�பைவகளி� திற�பாBடா� 

இல*கிய நய;கைள* கி#$ விB$�*கி�றா�க�! அதனா� அைவ அ�ம� ப*தி 

பாவ
ேதா3 இல*கிய இரசிக
ைத=� ெகா3*கவ�லனவாகி�றன. இவ�க� 

ஒCெவா�வ� க#ட க���*கA� பாட�� ேபா*<கA� ஒCெவா� வைக யாக 

அைம���ளன, அவ4ைற அCவCவிட;களிேல க#3ெகா�க. இ�I� இCவ�ம� 
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ப*தி�பாட�கைள* ெகா#ட ஒ� Iலாவேதா3 "ெத2வ� பர:த�" எ�?� 

தமி.
�ைறயி� ஒ� சி7 இல*கிய Iலாக:� அைமவ� ஒ�றா<�, 

 

��பாட�கேளா3 இவ4றி�பி� வ��ேச��த�ள பாட�கைள=� இைவ 

அைன
�*<� அ��பத:ைரைய=� ேச�
� ம7 தி�பி� ெவளியிட 

எ#ணி=�ேளா�. எ�லா வ47*<� நம� ெஜனனDாி4 ேளயி� ெகா#3, நம��, 

ந�	�ேனா�, பி�ேனார�� வழிபாB3*கிர;கி அ���ாி ேவலைண��� 

ெப�;<ள
�� ெபாியநாயகி தைன ெச2 வானாக. ஐ�பாட�க� கிைட
��ள 

ஒ@;கி�ப$ேய ேச�*க�பB3�ளன. இ�பாட�கைள=� இவ4றி� 

ெதாட�பா=�ள பிறபாட�கைள=� பா$
த�த ெபாியா� பா� யா� எ�7� 

ந�றி=ைடேயா�. 

 

ெகா*<வி� வா.ந�� சிவேநய- ெச�வ�மான தி�. <மார�வாமி�பி�ைளயவ�க� 

எம� பாட�கைள� பா�ைவயிB3 இைசயிM� ெபா�விM� தி�
த;க� ெச2� 

த���ளன�. அவ�க� ந�றிைய யா� ந�7 ேபா47��. இ��
தக
ைத இCவள: 

உய��த	ைறயி� அழ<ற அ-சிB3
த�த விேவகான�த அ-�*1ட
தா�* <� எ� 

மனமா��த ந�றிைய- ெசM
�கி�கி�ேற 

 

இ�� ஆ;ேல வி
தியாசாைல  ெபா. ெசக�நாத� 

தி�ெந�ேவ� கிழ*<, யா.�பாண� (Ceylon) 

கர ௵ ஆ$ ௴ 16-� திகதி (2-8-51) 

----------- 

ஓ� 

    

பி�ைளயா� வண	க"பி�ைளயா� வண	க"பி�ைளயா� வண	க"பி�ைளயா� வண	க"    

ஐ�� கர
தைன ஆைன 	க
தைன 

இ�தினிள� பிைற ேபாM ெமயி4றைன 

ந�தி மக�றைன ஞான* ெகா@�திைன 

��தியி� ைவ
த$ ேபா47கி� ேறேன. 

  -- தி�Oல� தி�ம�திர� தி�	ைற 10 

 

சிவெப*மா� வண	க"சிவெப*மா� வண	க"சிவெப*மா� வண	க"சிவெப*மா� வண	க"    

கரவா3� வ�ெந!ச�* (<) அாியாைன* கரவா�பா� 

விரலா3� ெப�மாைன விைடேய7� வி
தகைன 
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அரவாட- சைடதாழ அ;ைகயினி� அன ஏ�தி 

இரவா3� ெப�மாைன எ� மன
ேத ைவ
ேதேன. 

--தி�நா:*கர�நாயனா� ேதவார� தி� மைற 4 தி�*க-சிேயக�ப� 

 

தி*!*க� வண	க"தி*!*க� வண	க"தி*!*க� வண	க"தி*!*க� வண	க"    

உ�ைன ெயாழிய ஒ�வைர =� ந� �கிேல� 

பி�ைன ஒ�வைரயா� பி� ெச�ேக�-ப�னி�ைக* 

ேகால�பா: ேனா� ெகா$யவிைன தீ�
த�A� 

ேவல�பா ெச தி வா.ேவ. 

-- ந*கீர� தி� 	�கா47�பைட தி�	ைற 11 

 

சர+வதி வண	க"சர+வதி வண	க"சர+வதி வண	க"சர+வதி வண	க"    

நா3� ெபா�B�ைவ ெசா4�ைவ ேதா2தர நா4க�=� 

பா3� பணியி 4 பணி
த��வா2 ப;க யாசன
தி4 

13� ப��ெபா4 ெகா$ேய கனதன* <�7ைம�பா4 

கா3� �ம*<� க��ேப சகலக லாவ��ேய. 

-- <மர<�பர� சகல கலாவ�� மாைல 

 

மீனா-சிய"ைம வண	க"மீனா-சிய"ைம வண	க"மீனா-சிய"ைம வண	க"மீனா-சிய"ைம வண	க"    

ப�னி�சீ�க கழிெந$ல$ ஆசிாிய வி�
த� 

"ெதா3*<; கட:B பழ�பாட4 

        �ெ◌ைடயி� பயேன நைறப@
த 

�ைற
தீ� தமிழி ெனா@<ந7! 

        �ைவேய யக�ைத* கிழ;ைகயக.� 

ெத3*<� ெதா@�ப �ள*ேகாயி4 

        ேக47� விள*ேக வள�சிமய 

இமய� ெபா��பி� விைளயா3 

        மினெம� பி$ேய ெயறிதர;க� 

	3*<� �வன; கட��நி�ற 

        ெவா�வ� தி�:� ள
திலழ 

ெகா@க ெவ@தி� பா�
தி�*< 

        	யிேரா வியேம ம�கர�வா2 

ம3*<; <ழ4கா ேட��மிள 

        வ!சி* ெகா$ேய வ�கேவ 

மலய
 �வச� ெப4றெப� 
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        வா.ேவ வ�க வ�கேவ. 

 

இ�பாட� ம�ைர மீனாBசிய�ைம பி�ைள
 தமிழி� வ�ைக� ப�வ
� ெச2=ளாக 

உ�ள�. இதைன� பா$ய வ� <மர<�பர�வாமிக�. இவ� ம�ைர மீனாBசிய�ைம 

பி�ைள
தமி." பா$யிBடைத அCவ�ைமயி� அ�ளா� அறி�த இவ� கால
� 

அரசராகிய தி�மைலநாய*க� அ� பி�ைள
தமிைழ அCவ�ைமயா� ச�னிதியி� 

அர;ேக47 வி
சன� எ�7�, அ�ெபா@� இ�பாடM*<* <மர<� பர� 

ெபா�Aைர*<�-ெபா@� மீனாBசிய�ைமயா� அ* ேகாயி� அ�-சகர� 

ெப#ேபா�7 தி�*ேகால; ெகா#3 அரச� க@
தி���த பணிவட
ைத* கழ4றி* 

<ம�<�பர� க@
தி�B3 மைற�த�ளின� எ�7� இத� வரலா7 17�, 

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

2. 2. 2. 2. ேவலைண � ெப*$
ள��ேவலைண � ெப*$
ள��ேவலைண � ெப*$
ள��ேவலைண � ெப*$
ள��    

!��மாாிய"ம� தி*�பதிக"!��மாாிய"ம� தி*�பதிக"!��மாாிய"ம� தி*�பதிக"!��மாாிய"ம� தி*�பதிக"    

நவா. �நவா. �நவா. �நவா. �, , , , தி*தி*தி*தி*. . . . கககக. . . . ேசாம+�தர�'லவ� பா/ய�ேசாம+�தர�'லவ� பா/ய�ேசாம+�தர�'லவ� பா/ய�ேசாம+�தர�'லவ� பா/ய�    

 

கா�'கா�'கா�'கா�'    

ேதவா�� ேவலைண�� ேச�� ெப�;<ள
� 

மாமாாி ய�ைமபா மாைல ெசால
 8வா�� 

ஐ��கர
 ெதா�திவயி4 ற�திநிற
 தி��	$
 

த�தி	க� பாத! சர#. 

 

ேமத<சீ� ேவலைண�� ேம:� ெப�;<ள
� 

மாதரசி 	
த�ைமமாைலத�� - ஆதரவா2 

ஊனா �யி�* <ைரயாகி நாவிMைற 

மானா� கமலவிழி மா�, 

 

சீ�ேம: ேவலைண��
 ெத2வ� ெப�;<ள
� 

மாமாாி ய�ைமதமி. வ�திடேவ- Rமீதி� ெவ2ய 

விைனயகல ெம2�ெமாழிைய 	�ன�A� 

ஐய� பத�பணி< வா�. 

 

0�0�0�0�    

ெபா�னா� நவமணி ம<ட மில;<� 

        Rரண மதி	க	� 
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ெபா�லா 	�மல ேவரற வ�#மைழ 

        ெபாழி=� தி�விழி=� 

மி�னா� ெபா�னாி மாைல சர�பளி 

        ேம:� மணிமா��� 

ேவ#$ய F=� வரத	 ம!சைல 

        வி3வி* <;கர	� 

பி�?! சைட=� ெபா�ன; <ைழ=� 

        Sதா� பர:ைட=� 

பிரச
 தாமைர ய$=; க#ட�� 

        ெப7மா ெள�நாேளா 

ம�னா� ம;கல வ$வ; ெகா#3ய� 

        ெபாிய <ள�ம�:� 

வ�ன
 �$யிைட க�னி� பி$நைட 

        மரமா ாி
தாேய.  1 

 

அ!�� பலபல பிறவி ெய3
ேத 

        அ�மா அலம�ேத� 

ஆ�
 �யர� நீ��திட ேவறா� 

        அவனி தல
��ளா�. 

ப!� படா� ெப��பா3க� பBேட� 

        பட	$ யாதினிநா� 

பாவ* ெகா3விைன ஓவ* க�ைணெச2 

        பரம தயாநிதிேய 

வி!�� மி$யா4 பிணியா ல$ேய� 

        ெம�வ� மினி	ைறேயா 

ேவத� ெபா�ேள நாத� பாி�ர 

        ெம�மல ர$த�வா2 

வ!சி* ெகா$ேய ெகா!�; கிளிேய 

        ெபாிய <ள�ம�:� 

வ�ன
 �$யிைட க�னி� பி$ நைட 

        மாமா ாி
தாேய.  2 

 

க�ைண* கடேல கட�வ� ம	ேத 

        ய	தி4 கனி�ைவேய 

க;ைக- சைடயவ� ப;கி4 <லவி3 

        க4பக ந4கனிேய 
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இ�ைம* <�ம�� த�ெம2� ெபா�ேள 

        ெய;கைள T�றவேள 

ஏைழ* <4றி3 மி�ன� தவி�
ேத 

        இ�ப நல;காB$* 

க�ைம* <�தன சாமள ேமனி* 

        க�னி* ேகாமளேம 

க�லா நாேய� பிைழக� ெபா7
�� 

        காBசி யளி
த��வா2 

வ�ைம* <யிேல மரகத மயிேல 

        ெபாிய <ள�ம�:� 

வ�ன
 �$யிைட க�னி� பி$ நைட 

        மாமா ாி
தாேய.  3 

 

உ4றா� நீேய உறவின� நீேய 

        உைடயா A�நீேய 

உலக
 ெதா<தி= 	யிாி� ெதா<தி= 

        ெமாCேவா� கால
�� 

ெப47 A� நீ ெப7வா A�நீ 

        ேபணி வள��பவ� நீ 

பிைறயணி ச$ல* கட: ளிட
�� 

        ெபாிய பிராB$ நீ 

ச4ேற ?�ெம2� ப
தி யிலாேத� 

        தவ7 ெபா7
த�� வா2 

த#டமி. நாவல� பா:* கி�ன�� 

        த�த�� ��தாிேய 

ம4ேற சறியா மரகத மைலேய 

        வளமா� ெபாிய<ள� 

ம�:� �$யிைட ெபா�:� பி$ நைட 

        மாமா ாி
தாேய.  4 

 

ெச�னி னா4ேச வ$க� வண;க- 

        ெசவி=� �க.ேகBக
 

தி�விழி =�ற ன�A� ெவ�7� 

        ெதாிசி
 திடநாA� 

ப�னிய ெச�நா :�றி� நாம� 

        பயில- ெச2யகர� 
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பாமல ேரா3 Rமல� Uட� 

        பாத� வல�வரேவ 

த�னிக� நீ7 வ$வி லணி��� 

        தலமதி ேல=�ள- 

ச;காி ேசாதாி மாதவி 

        சா�பவி கா�பனேதா� 

ம�னிய சி�தா மணிேய பிறவி 

        ம��ேத ெபாிய<ள� 

ம�:� �$யிைட ெபா�:� பி$நைட 

        மாமா ாி
தாேய.  5 

 

வ�தி3 வ�விைன ேபா<� வ�விைன 

        ம�வா ேதேய<� 

வ!சைன பி��க� Uனிய மாதிய 

        வாரா பிணிேசரா 

	�திய 	�மல ேவதைன ெயாழி=� 

        ெமாழி=� ெம!ஞான 

Oதறி ேவா;< 	�ைன நிைன
தவ� 

        	�தி= ெம2�வரா� 

இ�தணி =!சைட ந�தாி ேசாதாி 

        யி�ப�� �கவாாி 

ஏகி பினாகி வராகி �ேபாகிT சானி 

        மேனா�மணிேய 

ம�திர ,பிணி காரணி யாரணி 

        ம�:� ெபாிய<ள� 

வ�ன
 �$யிைட க�னி� பி$நைட 

        மாமா ாி
தாேய. 6 

 

ெகா�ைற- சைட	$ யாட* <ளி�மதி 

        யாட* <ைழயாட* 

ேகால
 தி�விழி யாட* <7நைக 

        யாட� �னலாட 

ெவ�றி- Uடக பாடக மா$ட 

        ேமகைல வடமாட 

ேம�பி� தைழெபாதி கரக	 மா$ட 

        விைரயா� கரமாட 



10 

 

எ#$* <;களி பா$ட ெவCவிைன 

        ஏ;கி யிாி�ேதாட 

இ��7 ெதா#ட�க ளா$ட வ��ய� 

        இ�ப �க�த�வா2 

ம�றி4 றி�நட மா$3 ைம;கர 

        மணிேய ெபாிய<ள� 

ம�:� �$யிைட ெபா�:� பி$நைட 

        மாமா ாி
தாேய.  7 

 

வ!சைன � ெபாறாைம 	த4பல 

        மா�ைட ேயா�டேன 

ம�வா க�ன$ யாெரா3 ம�:� 

        வா.ைவ ெயம*க��வா2 

அ!� மவி
தவ� ெந!சினி Vறி3 

        மான� த
ேதேன 

அ�பிைக ��பிைக யாைனைய 

        ய�ற�� ஆT மகமாயி 

க!ச மல�
தி� ெச!ெசா� மணி
தி� 

        க#ணா கிய:�ேவ 

கா!சிகா மாBசி ம�ைரமீ னாBசி 

        காசி விசாலாBசி 

ம!சணி <3மி� பனிமைல மகேள 

        வள�� ெபாிய<ள� 

ம�:� �$யிைட ெபா�:� பி$ நைட 

        மாமா ாி
தாேய.  8 

 

அ�னா2 வ�க அரசி வ�க 

        அ�மா நீவ�க 

ஆறா� சைடயா� 1றா2 வ�க 

        ஆ7 	க�ெபா�ளா� 

எ�னா யகைன
 த�தா2 வ�க 

        இைறவிவ�க மைறேயா�� 

ஈறா2 ந3வா2 	தலா யிையவா2 

        �னியா2 நீவ�க 

	�னா 	த�வி பி�னா 	$வி 

        Oவா ஆன�த 
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ேத வ�க வி
ேத வ�க 

        	��ைர ேயவ�க 

ம�னா �யி�க கி�னா �யிேர 

        வ�க ெபாிய<ள� 

ம�:� �$யிைட ெபா�:� பி$நைட 

        மாமா ாி
தாேய.  9 

 

ெபா�ென? மாமைழ மாத	� மாாி 

        ெபாழி�� ெபா��திடேவ 

Rதல ெம;<� ேநா2மி$ மாறி� 

        ��வா. ெவ2திடேவ 

ம�னிய க#மணி நீ7ப! சா*கர 

        ம�திர� வாழியேவ 

மாமைற யாகம நீதி பர��க 

        மாசன� வாழியேவ 

ப�னி ெதா#ட�க A�னிய ெப4ேற 

        பாிெவா3� வாழியேவ 

பா$ய தமி@� பா3வி
 ேதா�� 

        ப�னா� வாழியேவ. 

ெச�ெந4 கழனிக� �ைடU. ேவலைண 

        ேச�� ெபாிய<ள
 

ேதவிமா மாாி=� வாழிய வாழிய 

        தி�வ�� வாழியேவ.  10 

 

தனிய�க� தனிய�க� தனிய�க� தனிய�க� ((((ேவ1ேவ1ேவ1ேவ1))))    

ப!சா* காிேய சரண! சரண� 

        பாவா2 சரண� Rவா2 சரண� 

ப�மா சனிேய சரண! சரண� 

        பலகா ரணிேய சரண! சரண� 

எ!சா நிதிேய சரண! சரண� 

        இறவா* கதிேய சரண! சரண� 

ஏடா� மனேம சரண! சரண� 

        எ�தா2 சரண� த�தா2 சாண� 

ந!சா� க#ட- ச!சீ வினிேய 

        ந;கா2 சரண� ம;கா2 சரண� 

ந
தா ெவாளிேய சி�தா மணிேய 
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        ந�லா2 சரண� ெபா�லா2 சரண� 

ம!ேச� ெகாைடயா2 எ!சா விைடயா2 

        மாேன ேதேன சரண!சரண� 

ம�:� �$யிைட ெபா�:� பி$நைட 

        மாமா ாி
தா2 சாண! சரண�.  11 

 

அ��ேச� கா!சி
 தி�நகாி� 

        அ�நா� 	�பா னீரற	� 

அ�மா �ாி�கா2 ஏைழெயன* 

        க�ளா தி�
த� விதிவசேமா 

ம��ேச� மைறேயா� ெபாியபவ� 

        மா2
தா ெய�பா ல�ளிைலேயா 

மடநா ைர*க� ற�ளிைனயா� 

        மனித ெனன*<� ன�ளிைலேயா 

இ��ேச� ந!ச� அ��திைனயா� 

        என� பாவ� அ��திைலேயா 

எ7.ேச� ப�றி* <B$கA* 

        கி�பா� ஈ�தா2 என*கிைலேயா 

ம��ேச� பிறவி மா2
 ெதன*< 

        வரமீ ம�:� ெபாிய<ள� 

வாழி 	
� மாாி ய�ைம 

        வாழி வாழி வாழிேய.  12 

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

3. 3. 3. 3. ப2சவிர�தின மாைலப2சவிர�தின மாைலப2சவிர�தின மாைலப2சவிர�தின மாைல    

ப/தமணி கப/தமணி கப/தமணி கப/தமணி க....++++. . . . நவநீதகி*3ண பாரதியா� அவ�க� பா/ய�நவநீதகி*3ண பாரதியா� அவ�க� பா/ய�நவநீதகி*3ண பாரதியா� அவ�க� பா/ய�நவநீதகி*3ண பாரதியா� அவ�க� பா/ய�    

 

நி
யக� யாணிேய நி�பதள பாணிேய 

        ெந!சி� ளக47வி*< 

நீதிேய நீதித� ேசாதிேய ஆதிேய! 

        நீ;காத ேவா;காாிேய 

சி
த; <ளி��தட� �ளி��த�ைம 	தலாய 

        தீராத ெகா$யேநா2க� 

தீர* கைள�திட� தீர� �ாி�த�� 

        ெத2வைவ
 தியநாயகி 

க
�கட� U@லகி� க#க#ட ெத2வேம 

        ைகவ�ய ச!சீவிேய 
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கா�#ய ெவ�ளேம க4Rர தீபேம 

        கலாதீத மானெபா�ேன 

உ
தமீ ாி4பரா ச*திேய 	
தி* 

        ெகா�Oல மானவி
ேத 

ஒ�;<ள வள;<ல: ெப�;<ள மம��த�A 

        ெமா#	
� மாாி=ைமேய.  1 

 

உ�ள
தி ேலக�ள� இ� லாத இ�ெசாM� 

        உய�:<ண- ெச�ைமவா.:� 

உ
தம� இண*க	� க�வி=� ெச�வ	� 

        உ� உபய பாதமலாி� 

ப�ள
தி ேல பா=� ெவ�ள� ெப�*ெகன� 

        பற��F.� த��ெச2=� 

பா*கிய ெமலா;ெகா3
 த�பைர* கா
த வ� 

        ப-ைச�ப�; ெகா#டேல 

ெத�ன
 ெசளி
�வ� ேதறேல ேதற�� 

        தி
தி*< மி�பரசேம 

ெச�தமி.* கி�ைளேய ேகாிைச� R;<யி� 

        தி�நடன மா3மயிேல 

உ�ளிய :வ��த: வ�ளிேயா� வா.வி?* 

        �ைறபதிய தாக:�னி 

ஒ�;<ன வள;கல: ெப�;<ள ைம��த�A 

        ெமா#	
� மாாி=ைமேய.  2 

 

ஈரா றித.ந3வி� இாீ;கார ஓைசயா2 

        இைண��வ� ம�
ர,பி 

ஈற< Oழியி� ஈசநட ன;காண 

        இ�*கி�ற சா�7மாவா2 

ேநரா வர*க�<ல* காெனலா நீறாக 

        நி�ெறாி*<� ெந��ேப 

நில:கட ெல@ந!ச ம	தமா :Bெகா#3 

        நீ�வி�� பளி
தவ�ேள 

ஆராத அ	தேம தீராத ெச�வேம 

        அ�பாி4 ேபர��ெச2 

அ�ைமேய இ�ைமேய ெச�ைமேய ந�ைமெச2 

        அகர:� வானெபா�ேள 
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ஓராத Oவ�*க� 	2யேவ ப$யளி
 

        �லகமா தாவாகினா2 

ஒ�;<ள வள;<ல: ெப�;<ன மம��த�A 

        ெமா#	
� மாாி=ைமேய.  3 

 

காழிவ� மாமழைல வா2மலாி� 	
தமி. 

        கனி�தஞா ன;<ைழ
�* 

க�ைண=ட� அ	8B$ உலெகலா 	2யவ�� 

        கலச* கைட*கணாB$ 

ஆழிைக* ெகா#ட�A நாரணி Rரணி 

        ஆரணி மாத;கிேய 

ஆன�த வ�விேய மாேம� வி��ேய 

        அ4�� மாைபரவி 

வாைழய$ வாைழயா2 அ�ப�க� மரெபலா�. 

        வாழேவ வர;ெகா3�பா2 

மக
�வ
 த
�வ
 �-சியி� ஒளிவி3� 

        ம;காத Uளாமணி 

ஊைழ=� உ�ப*க; கா#ெகன அ�ப�* 

        ,பாய@; காB$ய��ேவா2 

ஒ�;<ள வள*<ல: ெப�;<ள மம��த�A 

        ெமா#	
� மாாி=ைமேய.  4 

 

எைனெய�ளி நைகயா$ இ�ன�ெச2 வார�றி 

        இ;ெகவ� இர;கவ�லா� 

இ
தைன=; க#ணார* க#3ேகB $��தாM 

        ேமைழேய ?ண�-சிெகா�ேள� 

திைனயள: 	னத�ைள- சி�தியா O�கேன� 

        ெச2ந�றி ெகா�7வா.ேவ� 

சிறியேன� எ�றாM! ேசயனா� ெப4றதா2- 

        ெச�விநீ யாதலாேல 

நனவிM; கனவிM� ெவயி�M� நிழ�M� 

        நய�பிM� ெவ7�பிM	� 

ந�தாத சீ�
திைய நானில ெமலா	2ய 

        நாயிேன� நா$ நா$ 

உனத�ைள உ�நிைன� ��கிநா� பாடேவ 

        ஊ
ைதேய4 க���ாி<வா2 
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ஒ�;<ள வள;<ல: ெப�;<ள மம��த�A 

        ெமா#	
� மாாி=ைமேய.  5 

 

ெபா�ன� பல
திைல� R;ெகா$யா� ேவ#3ைக*கா� 

ப�?� ப?வ ல� பக��ேத� -எ�7!சீ�  

ம�?	
� மாாிய�ைம வா.வழி*<� பாதமல� 

எ�?ள
ேத R
தி�*க ஈ;<. 

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

3. 3. 3. 3. ேதா�திர"ேதா�திர"ேதா�திர"ேதா�திர"    

வி��வமணி பிர"ம4 சிவி��வமணி பிர"ம4 சிவி��வமணி பிர"ம4 சிவி��வமணி பிர"ம4 சி. . . . கேணைசய� பா/யைவகேணைசய� பா/யைவகேணைசய� பா/யைவகேணைசய� பா/யைவ    

 

ேவத	ட னாகம
தி� ெம2=ண�: ெப4ற:ய� 

        ேமேலா� வா@� 

சீதமி<� ெபாழி�U@� ெப�;<ள
� 

        ேம:ெமா� ேதவி யான 

தீ�தீ�
� அ�#	
� மாாிய�ைம பாத;க� 

        தின	� ேபா47� 

ஏதமிலா வ$யாைர யி�விைனக� வ��*க 

        இட�ெச2 யாேவ.  1 

 

நாத	த லாகி=ள த
�வ;க டைன*கட�த 

        நாத ேனா3� 

ேபதமிலா �ைறகி�ற பராபைரயி� 

        1றா<� ெபாிய தாேய 

ஓ�	
� மாாிெய? 	
தமிேய 

        =�பாத 	4ேற மமேய 

பாதக;க W�
ெத�ைம யா#3மிக 

        னி�ன�ைளைள� பா�� பாேய.  2 

 

ேவலைண�� தைழ
ேதா;க ேம:	
� 

        மாாிெய? ெம2ைம
 தாேய 

ஆல	7; க#டனா� பாக	7� 

        ேதவிகன த�ச மாேனா2! 

காலனா� ெச=மிட�� தீவிைனயி� 

        ெப���ய�� க$�ேத ெய�ைம- 
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சீல	ட� வாழவ�� �ாிவா=� 

        தி�வ$க� ேபா4றி ேபா4றி.  3 

 

ேவ7 

 

ேதவிேய ேபா4றி ெய;க� ெச�வேம ேபா4றி தீய 

பாவிேய� பிணிக� தீ�*<� பராபைர
 தாேய ேபா4றி 

ஆவியா =டலா2 நி4< ம�ைமேய ேபா4றி ேபா4றி 

ேமவிய ெப�;< எ
� விமைலேய ேபா4றி ேபா4றி  4 

 

பதிக" !த.யவ5றி� வரலா1பதிக" !த.யவ5றி� வரலா1பதிக" !த.யவ5றி� வரலா1பதிக" !த.யவ5றி� வரலா1    

அ7சீ�* கழி? ந$ல$ ஆசிாிய வி�
த� 

 

உ
தமிைய ேவலைணேய ெப�;<ள
த; 

        கைரயி���� உலக� ஓ��� 

	
�மாாி ெயC:ல<� ெதா@ேத
� 

        	த�விதைன 	ைறைம ந$� 

ப
திைமயா4 பா3ெகன
 தமி.நாBேட 

        ெப���லைம� பாி� ெப4ற 

வி
தைர 	ய�7க#3 ேவ#$ேனா� 

        ஆ;கவ�தா� விைழ�த அ�பா�,  5 

 

�
த	த ெமன*கவிக� ெபாழி��வ�� 

        நவா���� �லவ னாய 

வி
தக� க. ேசாம��த ர�பி�ைள 

        நாம
ேதா� விள;<� ேமைத 

தி
தி*க
 தி��பதிக� 	தலா<� 

        ெத�ளமி�த� சிற�பி ேனா3� 

"	
�மாாி இ�ேகB3 	$யைச*க 

        ேவ#3ெமன ெமாழி�ேத த�தா�.  6 

 

க�தேவ�ேகாB டேம2�ேதா;< மாவிBட 

        �ர
தி� வா. க:ணி ய�னா� 

ெச�தமிழி� பலI�க� ெச2தவ�ப# 
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        $தமணியா2
 திக@ மா#பா� 

ந�தாத தமி.வளமா� நவநீத கி�(ணபா 

        ரதியா� நாம� 

த�தனனா� மிகேவா��� ப!சவி 

        ர
தினமாைல த*க வாேற,  7 

 

சி
தெனன 	னிவெனன- சிவேநய- 

        ெச�வெனன
 திக@ மா#பா� 

இ
தமி.நா டைண
�மிக அறி�தெவா� 

        தமி.*கைலஞ� ஏ
� சீரா� 

"வி
� வா� சி. கேணைசய�" ��னாைல* 

        கB3வனி� விள*கி வா.ேவ� 

அ
தைகயா� 	
�மாாி அ�ைமேதா
 திர� 

        ெமாழி�� அளி
தா� ந�ேற.  8 

 

அ#டெமலா� பைட
�*கா
 தனி
�வ� 

        மன�பிலாத ேத:* க�பா� 

ெகா#டெவா� Rைவ
தா� தாளிB3 

        வண;கிவ� <றி�பி� ேமய 

த#டமி.ேத� மீனாBசி 	
�மாாி உய�தைக*<
 

        தமி.ேச� எ��� சல 

ப#டமீ� க#பா�
�� பிைழெபா7
�* 

        க�ைண மிக� பா�� பாேள.  9 

 

தி*�சி5ற"பல"தி*�சி5ற"பல"தி*�சி5ற"பல"தி*�சி5ற"பல"    

பதி�பாசிாிய�பதி�பாசிாிய�பதி�பாசிாிய�பதி�பாசிாிய�: : : : ெபாெபாெபாெபா. . . . ெசக�நாத�ெசக�நாத�ெசக�நாத�ெசக�நாத�    

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

 


