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South Indian Education Society's High School 

Brahmanwada Road, Matunga, Bombay-19 

6-2-1950. 

 

நம� ப�ளியி� உய� தமி/� ேபாதனாசிாியராக இ�#1� தி�. நா.பி��மணி அ2ய� 

அவ�களா� இய3ற�ப5ட ெச��� அகவ�, ெவ�கேடச� ெப�மா� அகவ�, 

ேகாமதி அ�ம� ேபாி� ��ப�� ஆகிய 6�கைள� பா�ைவயி-� பா#கிய� 

என#1# கிைட�த�. இ�6� 7�8� ��மணி களாக விள�1கி�றன. 

 

9 பி��மணி அ2ய� ஓ� தமி/� பி�த�. தம� வா/ நாளி� ேந��த இ�ன�கைள;� 

ெபா�5ப-�தா� தமிழ�த வாாிதியி� மித�� ெச�பவ�. ெவ8� தமி<ட� 

நி�8விடா ம� தமி/� ெத2வமாக விள�1� ��க# கட=ளிட�தி>� அதிக 

ப38�ளவ�. இ�த 6�க� காதலாகி# கசி�� க?ணீ� ம�கி எ<த�ப5டைவ-

களா1�. 
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"யாேமாதிய க�வி; ெம2யறி=� 

தாேம ெபற ேவலவ� த�ததனா3 

Aேம� மய�ேபாயற ெம2�*ண�B� 

நாேம னடB� நடBாினிேய " 

 

எC� ெகா�ைக அD�பைடயாக அைம�தி�#1� இ�பாட� கE#1, 

ெபா�ம#களிைடேய அ�*�, ஆதர=� தானாகேவ ஏ3ப-� எ�பத31# 

கிGசி�ேதC� ஐயமி�ைல. 

 

இ�ேபாலேவ இனி;�, தமி<#1� ம#கE#1� ெதா?- ெச2;� திறைமைய;� 

ஊ#க�ைத;� 9மா� பி��மணி அ2ய� அவ�கE#1 எ�லா�வ�ல இைறவ� 

அளி�பாராக. 

 

 பி. வி. பரேம�வர� 

 தைலைம ஆசிாிய� 

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

DAULAT VILLA, 

Vincent Road, Matunga, Bombay 19. 

8th February, 1950. 

 

Sriman T. N. Pichumony Iyer is the senior Tamil Pandit of the South Indian Education 

Society's High School and has been serving in the school for the last 15 years. I am 

connected with the management of the school since 1933. During all these years I 

have known Mr. Iyer as a great Tamil Scholar. He has taken a great deal of interest 

in inculcating a taste for Tamil among South Indians in Bombay and he has been an 

active figure in the organising of the Tamil Sangham in Bombay. He has had his 

share of calamities in life, but he has found time and inclination to write Tamil Poems 

on various themes mainly on religion and philosophy, all in such tender sweet and 

understandable Tamil, He has already completed over 5000 lines, but is publishing a 
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small part-about 800 lines. Tamil is read in every South Indian home throughout the 

world and this publication is bound to find a ready response. 

 

I am happy that the publication of these poems has been undertaken by my good old 

friend Mr. and Mrs Bharat K. S. Iyer who are themselves great patrons o learning. 

 

 K. S. RAMACHANDRA IYER, 

 President, South Indian Association, 

 South Indian Welfare Society High School. 

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

உ 

ெச�திலா?டவ� தி�வD �ைண 

ெச�ைன. 

வரகவிவரகவிவரகவிவரகவி----தி�அதி�அதி�அதி�அ----��ரம#ய பாரதி இ��ரம#ய பாரதி இ��ரம#ய பாரதி இ��ரம#ய பாரதி இய&றிய�ய&றிய�ய&றிய�ய&றிய�....    

கJெவ?பா. 

 

சீரா��த ெச�தி3 சினகர�தி� ேமவிய�� 

ேபரா��த க�தன�5ேப8த=� - ஏரா��த 

ெச�தமிழி� இ�ப� ெசறி�த ெச��ரகவ� 

த�தத�றி� ேசடாசல� தினி�-வ�� 1D 

ெகா?ட�E� ஈச�#1#ேகாதி� அகவெலா�8� 

வி?-மகி/�தி� ப Bட�E�-ெக?ைடய�க? 

ேகாமதிய�ம� ேபாி� ேகாதி� ��ப�ெத�C� 

ேதம�ர�ேதா�திர�� ெச2� வ�தா�-ேநமெநறி 

தவறா� தமிழறிஞ� சா�த1ணசீல� 

சிவேநய�ெச�வ� சிற�பி�-உவ#1� 

மா?பின� பி��மணிய ெனC� ேபேரா� 

ஏ?பிறவி எ2தியத3 ேக2�ததா�-கா?பாிய 

�யபய� க?டா� ெதா�ைல விைனகட�தா� 

ஆய*க/ ெகா?டா� ஆ2�� நல� - ேதா;மிைவ 

- எ�ேலா�ேமாதி இத�றேவ ய�சி5- 

வ�லவ�� வா/��� வள�3றா�- அ�லJலா� 

தா�ப�ய ேநச�தர�தினிைம ெயா�ேற 

ேம�ப�ய ெம�C� விதிக?--A�*வியி� 
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வா<� காமா5சி;� வ�ள� பரதC� 

ஊைழ;�கா?பாினிஉ�ப#க�-வாழிெபற 

வி?ணவ�க� ேபா3றிெசய 

BரவDேவெல-�த அ?ணJ� த?க�ைணயா�. 

 

ெச�ைன - ெபர�A� 15-3-50. 

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

தி�வாள�.தி�.நா. பி��மணி அ2ய� அவ�க� இய3றி;�ள பாட�க� யா=� 

உய��த �ைறயி� அைம� ��ளன. அைவகளி� தமி/ நைட;�, ஆ/�த க����, 

M?ணிய ெபா�E� அவ�ைடய *லைம#1 எ-��# கா5டா1�. இவர� 

6�கைள� தமிழறிஞ�� தமிழக�� ேபா3றி# களி�பதாக! 

* * * 

ேநாிைச ெவ?பா. 

 

வி3பன�#1 ந�ல வி��தாகி� ப3பலவா� 

க3பைன�ேத� வாச� கம/கிற ேத-ந3*வியி� 

கா?ேபா�க� ஏ��� கவிமணியா� பி��மணி 

மா?ேபா டளி�த மல�. 

 

எ�. எ'. ��தேரச அ2ய�, 

தமிழாசிாிய�, ெத�னி�திய உய�தர� ப�ளி, மா��கா. 

8-2-1950. 

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

 

22-1-46 மாைல 6 மணி#1 ந?ப� ஒ�வைர� ச�தி� த>�, அவ�, 'ஏ� �க-

வா5ட��ட� ேதா�8கிறீ�?' என உசாவ, அத31�பதிலாக, 'கவி உ�ள�ைத;�, 

பா அைம#1� திறைன;�, உலக�தி31 எ<�தா >தவ ேவ?-� எ�C� 

அவாைவ;�, மனவJைய;�, அளி�த கட=�, அத3ேக3ற உட�வJைய;� 

கரவJைய;� அளி�தா� இ�ைலேய, எ�பைத எ?ண எ?ண ஏ�1 கி�ேற� ; 

கJ;கவரதனா� க�த� ெம2வJயளி�பாரா?' எ�8 நவி�8, ��கைன ம�னிய 

மன��ட� எ<திய அகவ�, 'ெச��ரகவ�' எ�8 இைச�த இ�பா. 

------------------ 
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பாரத நா5D� ெத�ேகாDயான தி�ெந�ேவJ ஜி�லாவி�, தி�ெந�ேவJயிJ��� 

��ப��7�8 ைம>#க�பா� ெத�கிழ#1திைசயி� கட3கைர ய-���ள� 

தி��ெச��� எC� ��கC#1 க�ததல�.இP Q�, தல�, தீ��த�, ேR�ர� இ� 

7�8 மகிைமைய;� ெகா?-�ள�. ஆலய �க�பி� உ�ள 'க�தவிலாஸ 

ம?டப�, நாழி#Tப�, மண�ேம-, ெகா>ம?டப�, ெமௗன�சாமியா� மட� இைவ 

�#கியமாக# 1றி�பிட�த#க க?ெணழி>�, மன�கவ�� திறC� உைட சித�பர 

தீRித�கைள�ேபா�8, ெச�திலா?டவ� ெதா?D3ெக�ேற ேதா�றி;�ள 

��கனDைமக� '�# காணிய�' எ�8 ஒ�வைக அ�தண�. அவ�க� ப?*�, தமி/ - 

இைச அறி=� ெசா�>#கட�காத�. க�னி�த� இம ய� ஈறாக=�ள 

எ�திற�தாைர;� ெச�திலா?டவ� ேசைவ யி� ஈ-பட�ெச2வதி� இவ�க� ெவ1 

சம��த�. 

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

1. "1. "1. "1. "ெச��ரகவ�ெச��ரகவ�ெச��ரகவ�ெச��ரகவ�""""    

 

ஆ�கJவி-�� அ�தர��2�� 

அகJடெமாளிெச2 ஆதவ� ெபாிேயா� 

ஆடகெமனெவாளி��தழ1 ெச2கைரயி�, 

அாி�ர V�ண அ�ெபாJ மணனிைற 

ேம5Dட�த?ைமயி�, ெம�த=� பா�1ட�  5 

 

அைம�த ஆலய� த�வரதெனன, 

க�மபலைன# க?�� பய#1� 

கJ;க�ெப�மா� க�தெனன� *க/ 

ெச�தி�நாதா! (நி�) ேசவD பணிேவா�# 

கி�ன>�?ேடா ! இைச;ட� ேம=  10 

ெவ�ேவ3ைகயா ! ெவ3றி VD ! 

 

நாழி#Tப�, ேகாயி>�ளைம�த அபிேஷக#Tப�, இவ3றி� ெப�ைம. 

 

ஆழி ய-�த நாழி# Tப� 

ெத�ளிய த?ைம� தீ�*ன� ம-வி� 

*?ணிய� த�ைம பைறதலாேமா ! 
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பாதல�தைம�த பிலவழிேயகி,  15 

 

ஆலய நா�ப? சீல�தைம�த 

தி�மண#ேகால� தி�ம�க�ற� 

அபிேஷக�தி3 க�ைமயி� வா2�த 

A�*ன3 ேகணி *னித ம-வைர, 

ஒ�ெபறி ஓ5ட� ெதா?ைமயினிைய��  20 

 

மாலவ� ம�க� ��கைன நிைன��, 

ெநGச� கனிய ேந��ேத இைறGசி, 

1ைற தவி�#கழேல உரெமன ந�பி, 

தGச� பிாிதிைல வGசமி>ள��# 

ெகGசிேய நி�8, விGசிய பல�தி�,  25 

 

வGச�ெதா- மற� விGசிய Vரைர, 

#ெரௗGச வைரைய# கிள��த ேவJ�, 

மா2�த மாெப� மஹிபேன சரண� ; 

 

“இ�8� நிக<� அதிசய�“ 

 

எ�ேற ஏ��� ஏ�திய கர�தி� 

ேகாாிய வர�க� ேகாதின�1�  30 

 

த?ணளி# கடJ� த�ைமயி� காியா2 

வ5ட�திைய�த வ?ண அகழியி� 

வி-�த வாசக� ேவதாகம�க� 

T8� வைகயி� 1ைறவிலா தைம�த 

ஆலய அக5D� அழ1ற அைம�த  35 

 

அ�ன னீரா-� அகழி நீ�மிைச 

விள�18 மதிசய� விள�ப> மாேமா ! 
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கனி=8 சி�ைதயி� கமல� ெச�வியி�, 

 

"*Yகரணியி� நீராட� ” 

 

ம�க� பாத� ம�னிேய ஓ��� 

*னிதவாவி *5கரணியிைட  40 

 

�யநீராD� �;ைட *ைன��, 

தி�நீறணி�� தி��*க/ சா3றி, 

க�ளமி>ள��# கழிெப�நல�க� 

க�ைணயி� A�த க?ண� க�த� 

இைண யிலழக� இைளய1மர�  45 

 

ேசவD அக��� ெசPவிதா# ெகா?- 

எ?Z� வர�க� ஈா�ெதழ�-கி 

க?ெணழி லாலய# 1ேபர வாச� 

 

“க�த விலாஸ�." 1டாரவாசJ� 1�பர� தியான�.'' 

 

க�த விலாஸ# க?ணிய ம�ற�� 

அ�கணீ� ெப�க அ�க� *ளகிட  50 

 

ெவ�*லெனா-�கி ெவ�ைம தீ��திட 

அ�ைமேய! அ�பா ! அலகிலா அளியி� 

தைலவா ! ெத?ணீ� தலமிைச தா�கிய 

ெச#க� ேமனி ெசGசைடயானி� 

1மர� ! 1கேன ! பரேன ! ககன��  55 

 

இ�� *� மயிJ� ஏறி வ�வா2! 

(எ�) அகெமன� [ட�தம��� ேமவி, 

உண�ெவC� பாச���ள� பிணி��, 

ஐ�*லெனC ெம� அட�கா வில�ைக 
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(உ�) அ�ெளC�திற�தி� அட#கிேய உ2��,  60 

 

பிணி7�* இற�ெபC� [ைடகD��, 

இ��மய#ெகC மி8 ேப2�றி��, 

காமமாதி க-�பிணி மா2��, 

ஆணவ�தலா அ��பைக ெச1��, 

ெபா2�த� இ�னா பயனில ெவ�5D,  65 

 

கசடா� கைள தைன# க�ைணயி� கைள��, 

நல�பிறழாத ேந�ைமேய ஆறா, 

மன#காிேயா�*� மீயற� அரணா, 

த�னலம8�த தைகைம யரணியா, 

நி�பா� ைவ�த ெநGசேம பயனா,  70 

 

தா/ெவா- வா/=� ��ப�மி�ப��, 

பா�1ற ேநா#க� பாிேவ சா�தியா# 

ெகா?- வா/#ைக ேகாடா� ந�கி, 

அற�� ெபா�E�, அறவழி�ப38�, 

உர� 7#க��, உட� நலவள��,  75 

 

ஆ;E மா?ைம;�, அறிெவா- கைல;�, 

ெசழியவ�ளி� ெச<ைமயி� அளி�பா2! 

வDேவ� ��கா ! வாரா2! வாரா2! 

எ�ேற இைச�� ஏ�தி ஏ�தி, 

அகமமகார� அறேவ ெயாழிய,  80 

 

உ�ளிைடெச�8 உ�பைர#கா�த 

மாநிதி ��னிைல 7ல�தான� 

 

7ல'தான மஹிைம, அ��, ேதா�திர�, க�த\ைல வரலா8. 
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ேமவிநி�றா� ேம=ேம ேபர�� ! 

ேகாநவநீத� கனJைட யZகி�, 

ள1மா8ேபா� திைள#1 ெநGச�,  85 

 

பரவசேம38� பாி= கசி��, 

காதலாகி# க?ணீ� ம�கிட, 

உடலGசிJ�#1�, உ3றபவ�தி�, 

சி�தைனயா=� சிைத�� மா;�, 

கழிவிர#க� கDதினி� ேதா2��,  90 

 

���8 *ல�பJ� 7/கி மா/1�, 

அ�5ெப�Gேசாதி! அ?ணாமைலயா ! 

அ�பலவாண� அ�� ெப�� 1மரா ! 

நடனான�த� நிகாி� மதலா2! 

ப�தய�பழ�தி� ��திய ேவ5ைக,  95 

 

'' பழணியா?டவ� வரலா8, ப�தய�பழ�, ��க�ெசய�'' 

 

மி1தி;� உ�த, ம�விேய மயிJ�, 

மீ� 7ேலாக� �-கிேய ம�னி, 

தா, தா' பலெமன�தாதைன வினவ, 

"அ?ண� அக5- அவி#ன க��த�, 

காி�க�, கதி�ேத, க?Z8 கட=ள�,  100 

 

“காி�க�-ெசய� " 

 

அ�ைன த�ைதைய அDபணி�ேத�தி, 

7தறிேவா- 7வல� வ�ேத, 
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“காி�க� ெவ3றி;�, க5-ைர;�'' 

 

பல�ெப3ேறகின�; பாாிைன� பைட��#, 

கா�தழி ெதாழி>ைட க?Zத� 7��தி ! 

உைமெயா�பாக ! உ�ைம நீ�ேத,  105 

 

உ�ப� பாதல� உைரத� உலக�, 

பிறிெதா�8?ேடா? *க\� ! ேகாேவ! 

அக?ட�� நீேய ! அ?ட��ைற;�, 

சராசர� நீேய ! உயி�ட� நீேய ! 

ேதா2�த அறிவி� ேதாின� ம38�  110 

 

நி�னி3 பிாி�� நி31ேமா� ெபா�E� 

கா?பேரா ! Tறா2! ெகா�ைற VD ! 

எனேவ சா3றி ஏகின� பலெமா-," 

 

க�த� �ய�; அ�ைம சமாதான� 

 

எ�ேற இைச�த எ�பிரா� மா3ற�, 

ெசவி# ெகாள, வாD� சா2�த வமய�,  115 

 

அ�ெபா- அ�ைம அைண�� வாாி, 

''ெச�வா ! ெச�மன� சி8கலாேமா ! 

 

பழனி# 1�றம�� ெச2க ! பGசாமி�தேன! என� 

 

"ஒ� பழ� கி5டா� உ�1 மன�தா2! 

எ?ணிக� பல�க� இனிைம# கிையவி� 

தீ�கனி 1<�� திக/ கம/ ெந2ெயா-  120 
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ேதேனா- பா>� த1 ெவ�லெமா- 

தைக;ற வா#கிய திக/ பGசா��த 

இ�ன�த�ெகா- இனிைமயி� 1<�� 

ப#த ேகாDக� பர=வ� உைனேய ! 

ெச#க� நிற�த ெசPேவலைனேய  125 

 

உ�றC#1 இைய�த உர� ெப8� 

திய பழனி# 1�ற� அழ1ற ேமவி, 

 

பழனி ஆ?டவ� ! க3பக�த� ! 

 

பால� ப�வ� பா�மண� மாறா 

ெச2ய வD=�, ெச2ய மன�� 

யா=� �ற�த யதிெயன நி31�  130 

 

ேகாவணா?Dயா� ெகா� தவவD=�, 

ெகா?ேட இல�கி# ேகாD ேகாDயா2 

கரவா அ�பி� கம<� ப#த� 

ேகாாியெவ�லா� க3பக�த�ேபா� 

கனி�� ந�கிேய, கா�த�� ேதவா2,  135 

 

விள#க �8வா2! வாழி! வாழிேய !" 

எ�ேற அ�ைனய� ஏ3றேதா� மா3ற�. 

ப?*ட� பகர� ெப�மகி/ ெகா?டா2! 

யாC��ற� ஏைழ� ேசேய ! 

எ�ைன� பைட�த ஈ சனீயைலேயா?  140 

கா�ப�� கட�, கா காணா2! ேகாேவ ! 

 

அ8�க� அவதார மஹிைம 

 

இைமேயா� �ைறயிட இைய த�=ள�� 

வ�வா�! ஒ�வ�! உ8�ய� தீ��பா�! 

அ�செமாழிமி� ! அ�செமாழிமி� ! 
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எ�ேற அபய� அளி�த எ�பிரா�,  145 

 

இ�பவ�Jயா� இமவா� மகளி�, 

அ3*த� தவ�� ஆ�வ�� அ�*�, 

உைலயா�ப3றி� உ8தி;� க?-, 

அ�Eட� ம�வி அ�ைமைய ஆ?-, 

மதைனெயாி�� மறெமாழி�தி5ேட,  150 

 

ேசாதி� ெபாறியி� ெச<�கன>1��, 

சீ3றமி1�த சீயெமனேவ 

நி31� ேவைள, நிைல�த அ�பி� 

உலக� *ர#1� உைமயா� அ�ைம, 

உ8கவ>டேன அ�கைன யZக,  155 

 

ஞான� ெபாறியி� ஞயம� ேமவி 

சரவண� ெபா2ைகயி� சனனெம-��, 

கா��திைக# க�னிய� க���ட� வள��த, 

அ8�க�தவேன ! அ�E�ேவ ! உ� 

அைட#கல� *1�ேத� ! ஆதர� நீேய !  160 

 

(1) ேதவ� சிைறமீ5ட�, (2) பிரம� ெச�#கக3ற� 

(3) வ�ளிைய# ெகா�ள�, (4) கீர� பிணி நீ#கிய�ள� இைனயன. 

 

(1) வ�ேலா� அர#க� வரபல� திமிாி� 

ெசறிமத� �Z#கி� ஈழ� தைலயினரா2, 

உ�ப� 1ல�ைத ஊ�ட� ெவ�5D, 

வGசின� ெகா?- ெவGசிைற யைட��, 

வா5-த� க?-, விைர�ேத ெபா��,  165 

 

Vர� �தலா� சி8 ெநறி வய�த 
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நி�தைர மா2�� நீDைச ெகா?- 

இைமேயா� த�ைம இ�Gசிைற மீ5D,  170 

 

த�ைத பணி�த த#கேவா� கடைன, 

தக=ட� தீ���� ேதவ�த� �யைர� 

�ணி�த ேதவா! அணி�� நி�ேற 

அர38 ேமைழயி� அ���யேரா5-� 

கட� உனதலேவா? கரவா �ைரயா2! 

 

பிரம� ெச�#ெகாழி�த�, '�வாமிநாத�' ஆத�. 

 

ேவத நாயக�, வாணி நாயக�, 

பிரபGச நாயக�, பிரம� ஓ�நா�,  175 

 

பிரணவ� பிழ�பி� ெபா�ளறியா� 

ஓ�கார�தி�, ஒ?ைம ேதரா 

தய�1� ேவைள திமிர� ெவ�5D, 

அக� காி�ெததி��த அய� அட#க�ற, 

சிைற# ேகா5ட��� திற�டனைட��,  180 

 

பைட�த� ேதவி� பட� ெச�#க8��, 

விாிGச� ெப��ெதாழி� விைரவிேன�தி, 

ைவயக� பைட�ைப ஐயமி�லா#கி, 

ெவ3றிBரனா2 நி3றிய ேபா�, 

க?Zத3 கட=� கைமவ� அ�பி�,  185 

 

விைழ�� வினவ ேவத� ெபா�ைள, 

விள#க �றேவ வைகெபற� சா3றிய, 

�வாமி நாதா ! ��தர வDேவ ! 

வ�ெனGசெனைன வைக;ட ட� �3றிய, 
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விடவரவைனய ெகா-�பிணி அ8�த�,  190 

த?டபாணி;� த1கடனைலேயா ! 

 

"வ�ளிைய# ெகா�ள�" 

 

ஈன�ெதாழிJ� உயி� ெச1��?Z�, 

ேவட�1ல�� வள�தவ� ெச�வி, 

பர? மீதி��� *�தைன ெவ�5D, 

பயி� கா�தJ>� பாிவி�மி#1,  195 

 

திமிர� இ�5-, அGஞான�. பைட�த�, கா�த� அழி�த� - 

பிரம�, விYZ, ��ர� இ� ��ேதவ�ெதாழி�. 

விாிGச� - பிரம�. 

 

பாலCைனேய ப�ல� ெமாழியா�, 

��னி� பரவி ம�வேவ க�தி, 

ேநா#க� பிறழா ெநGசினளாகி 

உ8ேநா�பினளா2 உ3றேவா� தைகைம. 

உ�பா� ைவ�த உ�தவா ெம�சி,  200 

 

வ�ள?ைமெயாடP வ�ளிைய ந�சினா2! 

உ�கழேல�ைண உர� ேவறிைலெயன, 

உ�னி வா<� எ�பா� ஒ��ளி 

உ�ன�� ேம=� உ8நா� எ�ேறா? 

அபயவரதா ! அறவாRி ெகாE�,  205 

 

லRிய வDேவ� லRிய��டேன 

ஏ�ெதழி� ைகயா ! ஏ��ன� பவ�க�, 

ெவ�5- ந3சீலா ! Bரசிகாமணி! 

 

“கீர� பிணி நீ#கிய�ள� 
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சிவCட� ெபா�த ெச�தமி/# கவிஞ�, 

ெப��திற� *லவ� கீரென� ெபயேரா�  210 

 

Bறா�ெபாழி�ேதா� தீரா# 1Yட 

இழிெப� பிணிைய உ� இைணயி�ல�ளி�, 

மா/க ைவ�தா2 உ� மாRிைம எ�ேன ! ! 

 

“ேவ?-ேகா� ' 

 

ஏைழெநGச�� எ<பல பிணி;�, 

மிD;�,மட��, உட>8 நJ=�,  215 

 

மா/கD�த>� மா#கடனைலேயா ! 

அ�பா! ஐயா ! ��பிரமணியா ! 

ஒளி�ேவ3ைகயா ! அ�?�க�ேதாேன ! 

க�தா! 1கேன ! ெச�திலா?டவேன ! 

உ�பத ம�லா� உ8கதியி�ைல  220 

 

கா�ப�� கட� க�ணாநிதிேய ! 

 

"பல��தி" 

 

எ�ேற ேபா3றிD� எழிெலா- ெபா�E�, 

நிைற=� ேந�ைம;� நல�8 ேநா#க��, 

இைசெயா- இ�லற இைணயி� மா?*�, 

ைனயன பல=� இைய�தில�1�ேம !  225 

 

ம�க�, ��க�, அ�க� மகனா�, 

ெச�தி� நாதைன� ேசவி�தி-ேவா�, 

நல� ெப8 வைகயி� நாெடா8� நாேம! 
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கட3கைரய-��# 1ணதிைச ேநா#கி, 

18நைக ெச2ேத உ8மண#ேகால  230 

 

வ�ளி� தாெயா- ேதவேஸைனயா�, 

வி��பி ம�=� Bர�ரதாப�, 

ெச�திலாதிப� ெச2ய *கைழ, 

1#1ட# ெகாDேயா� T�வDேவல�, 

காவDேலால� க?ண�� *கைழ,  235 

 

பராவ�Gெசயேலா�, பாிெவா-� ேக5ேபா�, 

��கா ! ��கா ! ��கா ! எ�ேற, 

ஒ�#கணேமC� ஒதிநி3ேபா�, 

யாவேர யாயிC� அ�னவ� நல�க�, 

நாE� ம�கி, நீட�� TD,  240 

 

இ�ைம ம8ைம, ஈாிட���ேம, 

அர�ைபயினெமன அணி அணியாக# 

1லநல� ெப�கி# T-ந3 ெபய��, 

ஆ?டைகய�E� அளவி க��டனா2, 

மாவளG �ர�� ம�கா இைசெயா-,  245 

 

வா/வ ெர�பத31 ஐயமிைலேய !! 

�ப�!! �ப�!! �ப� !!! 

 

'தி��*க/ பா-� 'க�த விலாஸ ம�ற மஹிைம” 

 

க�தவிலாஸ# கைமவ� எழிJ�, 

வித�தாென�ேன ! வித�ேதா�வேம! 

நா�ப?[ட� ேந�ைமயி� இைய��, 

ஒ3ைற� பளி�க ஒ?கலாலாகி, 
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ஓவிய# கைலஞ� ஓ��ேத வைர�த,  250 

 

பதிென? *ராண� ப�ெப��காைத# 

ேக3ற பட�திர� ஏ3ற நிற�த 

நா3*ைட ம��1� நா� வச�தா�1�, 

�?க� பா>� ��க� ெப�கேவ, 

சி3ப வ�ேலா� சீரா2� ெபாறி�த,  255 

 

சி�திர� ப�ைமயி� சிற�*தாென�ேன ! 

அ�?�க� ெப�மா� ஆ8�க��� ; 

தRிண பாாிச� தைம�த [ட� 

தம���, நாத� 'தி��*க/' கான�, 

ப?Z# 1ாி�த ப�Jைச# க�வி,  260 

 

ஒ��1 TD ஒ�பிலா நாத�, 

ப?பா2 எ<�ப, ப#தியினDயா�, 

அ�ணகிாியா� அ��வா#காய, 

அ��த கீத� ஆ�வேமாDைச��, 

த�ைன மற�ேத தனி� பர�ெபா�ளி�,  265 

 

பரவச�தரா2, ேபர�� விைழ��, 

பா-�காைல, ப�ேகாD உயி�, 

உ�கி� தவி#1� உாியேவார�பி�, 

க��ெதா�மி�ப� பரம� மா5ேட! 

அணி[டGV/ அக�ற ம?டப�,  270 

 

ச�ர அ�பல� சீாிடGெசறி�த, 

மா�ெப��ெதாைகயி� மா�த� 1<ம�, 

கான� ேபானக� க?ணின��தி, 

கனிேப� உவைகயி� கனி�த உ�ள� 
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ப�ைமயா� நயன� பனிநீ� ெப�#க,  275 

 

பரமான�த� பரைவயில மி/��, 

அZவளவாயிC� அைசயா� சிைலயி�, 

ேதா3ற�ைட�தா2� திக<� காRி 

க?ேட களி��# கைட�ேத8வதா� 

ெசா�># கட�1த� சால=� அாிேத !  280 

 

�ப� ! �ப� !! �ப� !!! 

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

 

16 - 30: ஆ�கJ - கட�;. அ�தர� - ஆகாய� ; அாி�ர� - மGச�; 'க�மபல�' - 

'ெச2தீவிைனயி�#க ெத2வ�ைத ெநா�த#கா� எ�8 எ2தவ�ேமா இ�நிதிய� - 

ைவய�� - அ8�பாவ� அறி�� அ�8 இடா�#1 இ�8 ெவ8�பாைன 

ெபா�1ேமா ேம�'- எ�ற ெச2;�1றி#க. 'பாதல�தைம�த பிலவழி'- நாழி# 

Tப�தி31� ஆலய�திC�ளி�#1� Tப�தி31� ஒ�றைரப�லா�1�ர� உ�ள�. 

அத31� பாதல���ள பிலேம வழியா1�. மற� - பல�; வைர - மைல ; 

 

31 - 45: ேகா� - 13ற�. த?ணளி - 1ளி��சி ெபா��திய கி�ைப. 'ெச�த?ைம 

A?- ஒ<கலா� - (1ற�), ெச� மன�தா�, த?ணளியா� - (நளெவ?பா) 

ஒ�பி-க, வ?ண� - அழ1; காி -சாRி; அ?ணனீரா-� அகழி; அ?ணலாகிய 

��கC#1 அபிேஷக நீ�#ெகன அைம�த ேகாயி3கிண8. *5கரணி ெய�ப� 

நாழி#Tப�ைதய-� ��ள�; ப#த� �ய நீரா-� ��த நீ�ைடய�. 

 

46 -60: க�ளமி� உ�ள� - 'திாிகரண��தி'. 'உ�ெளா�8 ைவ��� *றெமா�8 

ேப�வா� உற=கலவாைம ேவ?-�. இராமJ�க �வாமிக�. '*ல�' - ஐ��:- �ைவ, 

ஒளி, ஊ8, ஓைச, நா3ற�. 'ெபாறி' - ஐ��:-ெம2, வா2, க?, 7#1, ெசவி. ெச#க� - 

ெசPவான�.. ககன� -ஆகாச�. *� -பRி. 

 

61 - 75: 'அகெமC� [ட�தம���.... 'உண��சி ய�சாக, உசாவ?Dயாக, *ண��சி�  
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*லைன���A5D, ஊ�கி�றபாக� உண�=ைடயனா1ேம� ேப�கி�றதா1� 

பிற�*', எ�பதேனா-�, 'உட�ெபC� மைனயக��� உ�ளேம தகளியாக, 

மட�ப-� உண�ெந2 அ5D, உயிெரC�திாிமய#கி, இட�ப-� ஞான�தீயா� 

எாிெகாள இ��� ேநா#கி3 கட�பம�காைள தாைத கழலDகாணலாேம', எ�C� 

அ�ப� வா#ேகா-� ஒ�பி-க. 

 

76- 90: '��ப�� இ�ப�� பா�1ற ேநா#க�'-'பாி=� இ-# கZ� பா�1ற 

நீ�1மி�' - இள�ேகாவDக� T3ைற# கவ னி#க. ேகாடா� - பிறழாம�; 'உர�, 

ஊ#க�, ஆ?ைம;�. அளி�பா2'- 'விைச;8 ப�திைன�ேபா� உ�ள� ேவ?Dய 

பDெச>� உர�ேக5ேட�' - பாரதியா�. அகமமகார� - நா�, என� எ�C� 

அக�ப38,*ற�ப38. 

 

91 - 105: அக5-�ேத - ெப�வயி38#கட=�. விநாயக�; அவி#ன க��த� - 

��ப�கைள ெவ�5-� தைலவ�. வி#ேன�வர�. காி�க� யாைன�க�. 

க?Z8 கட=ள� -பிர�யRெத2 வ�க�:- அ�ைன, த�ைத, ஆசா�, �தJேயா�. 

பல� - பழ�. உ�ப�, பாதல�, உைரத� உலக� - வி?, பாதல�, இ� ம?Zலக�. 

 

106 -120: ‘அ?ட�� நீேய.... '�?டகமலேரா� மாேயா� *ர�தர� �த� 

ம3ேறைன அ?ட�� த�13ேறவ� அDைம யா#கி#ெகா?ட அ�மா�'-

தி�விைளயாட3 *ராண� ெச2;�. தீ�கனி 1<ம� .........' - பழணியா?டவC#1, 

பG சா��த�' உக�த� எ�ப� ேத3ற�. 1<�� - T-�. 

 

121-135: மா3ற� - ெசா�. கரவா அ�* -ெம2ய�*. அ�தர�க ப#தி, யதி - �றவி. 

ெச2ய - அழகான. 

 

136- 150: 'மதைனெயாி�� ........ ........ ந�ேலா� எறிசிைலேயா, ந�Cதா�, 

ஒ?க��* வி�ேலா� மலேராவி��*. (சிவ� பிரகாச �வாமிக�). இமவா�மக� . 

பா�வதி. 

 

151 - 165: சீய� - சி�க�. '��க� அவதார�, ஈச��க�தினி�8� ஆ8  
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அன3ெபாறிக� இைணய3ற ேசாதி;ட�, 'காமமாதி அ8 வைக#ெகா-�  

பவ�கைள� ெதாைல#1மா8 ேபால=�, 'அய�, அாி, அர�, கேணச�, ஸதாசிவ�, 

உமாமேகச�' எ�ற 7�� திக� யா=� தாேம எ�8 நவி�வனேபா>� பற��, 

யாவ�� தா�க இயலா நி3ைகயி�, க�ைகயி� சரவண� ெபா2ைகயி� ெச�8 

தவ/�த�' - எ�8 *ராண� அைற;�. ��கC#1, கா�ேகய�, சரவணபவ� 

எ�C� நாம�க� உள. 

 

166 - 180: 'அர38� ஏைழ..... 'பாDேன�, ஆDேன�, ஆD நாD வி��பிேய 

Tவிேன�, உலறிேன�, அலறிேன�, ெம2 சிவி��� இ�ைகT�பி, வி?மாாி என 

எனி�க?மாாி ெப2 யேவ ேவச3றய��ேத�' - தா;மானா� வா#1. 

 

181 - 195 : 'வ�ெனGச� எைன......... - 'இ��* ேந�ெநGச#க� ���பேன� 

எ�னிC�, ைகவி-த� நீதிேயா' - .........வ�... தா;மானவ�. 

 

196 - 210 : ந�சினா2 -வி��பினா2. 

 

211 - 225: Bறா�* - ெச�#1, கீர�: ந#கீர� - ெச�தமி/� *லவ�. 

தி���கா38�பைட' பாDயவ�. தமி/�*லைம#1� Bர� �#1� லRிய *�ட�. 

 

226 - 240: அர�ைப - வாைழ 'வாைழயD வாைழெயன வ�ததி�# T5ட மர*' - 

இராமJ�க �வாமிக�. 

 

251 - 265: நா�ப? - ந-. ஓவிய� - சி�திர�. 'தி��*க/' - அ�ணகிாியா� அ�� 

இைச�பா. ேபானக� - உண=. பரைவ- கட�. 

--------------- 
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2.2.2.2.        அவன!றி ஓ* அ+,� அைசயா� அவன!றி ஓ* அ+,� அைசயா� அவன!றி ஓ* அ+,� அைசயா� அவன!றி ஓ* அ+,� அைசயா� ((((அ�ல� அ�ல� அ�ல� அ�ல� ))))    

''''ேவ�கேடச அகவ�ேவ�கேடச அகவ�ேவ�கேடச அகவ�ேவ�கேடச அகவ�''''    

 

1-3-1946 அ�8 ஓ� அ�ப�, 'ஏதாவ� ஒ� ந�ல விஷய�ைத� ப3றி� தா�க� 

ஆ�கவியாக� பாD# ெகா?- ேபாக=�, நா� அஃதிைன எ<தி#ெகா?- 

ெச�ல=மாக ஆவ>8கிேற�' என நவில, அ�ஙன� ஆ�கவிபா-வ� 

அசா�தியெமன=� எ� சி3றறிவி31� ெப�� �ணி* என=� ெதாி���Tட, 

எ�லா� வ�ேலா� அ�� இ��பி�, அவ� அPவா8 பாட=� வ�லைம த�வா� 

எ�C� உ8தி ெபா�க, அ�னணேம, 

 

'அவன�றி ஓரZ=� அைசயா�' எ�C� �� ெமாழிைய# க��தி3ெகா?-, 

பர�தாமC� ரRக��தC மாய உதயேநாி '9 ேவ�கடாஜலபதி'ைய ��னிைல� 

ப-�தி, அவன�ைள விைழ�� பாDய� ஈதா1�:- 

 

'உதயேநாி' எ�C� திPயதல� தி�ெந�ேவJ ஜி�லாவி� தி�ெந�ேவJ#1 

ஆ8ைம>#1 அ�பா� 1ணபா� 'ெத� தி��பதி' எC� ம8ெபய�ைடய அழகிய 

ேR�ர�' வடேவ� கட�'ம�வி ஏ<மைலயா� பத�பணிய ஆ3ற� அ3ேறா�#1 

அேத பலைனயளி#1� ெப�ைம;ைடய�. இைறவ� ேவ�க 'ேடச�' எ�C� 

நாம�A?- தி�#ேகாவி� ெகா?ெட<� த�ளியி�#1� தி�#ேகாயிைல;ைடய 

இ� சி8தல�. �யதா மிரவ�ணி ஆ3றி� வடகைரயி� உள�. எ?ணி3கிைள 

வா2�த 'ெப�தவைரய�' எC� இ�ல�தா�#1 இைணய3ற வழிப- கட=� 

இPவரதனான ெவ�கடாசலபதி. சி3_ராயிC� நீ�வள� நிலவள� மJ�தஊ� 

உதயேநாி. 

 

‘‘‘‘அவஅவஅவஅவன!றி ஓர+,� அைசயா�ன!றி ஓர+,� அைசயா�ன!றி ஓர+,� அைசயா�ன!றி ஓர+,� அைசயா�' ' ' ' அ�ல� அ�ல� அ�ல� அ�ல� ‘‘‘‘. ேவ�கேடச அகவ�. ேவ�கேடச அகவ�. ேவ�கேடச அகவ�. ேவ�கேடச அகவ�''''    

 

ஈசா ! ஈசா ! இ�=�� ெசயேலா? 

அைட#கலெமன�*1 அDய� ெம2ேசார, 

ஆபத� நிைல#கேவ அழெகலா� மா2��, 

ெவ�ைம;� வ8ைம;� ெவ�ைமயி� பறி#க, 
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யா#ைக;�#ெகட, ஏ3றமா� விைழ=க�  5 

 

எ3றிேமா�� அைலவா2�ப5ட 

���ெபன� சிைத=ற, தீயனேமவி, 

வி��ெபா- ெவ8�*� வைகெயா�றிலவா2, 

வா2�த பிணிக� வJயேவ;38, 

ெம�ைம சிைதய, ேமத1 நல�க�  10 

 

மா/கி#18க, மா?*டனிய38� 

மா#க�ம�க� மா?Dட� ெச2த, 

(நி�) த?ணளியி�ைம த1ேமா ! த1ேமா ! 

சகமைன�திைன;� சைம�தி-ேவாC�, 

கண#கி>யிாின� கா�தி-ேவாC�,  15 

 

க�ம விைன�பய� கD தினி லா2�� 

�#கிெலைடெயன தராதரேமா��� 

த1பலனளி#1� தாைத நீயைலேயா! 

க��ைப;யிெரா- க�JC5ேடைர, 

�தலா =யி�#1� ��னிய அ�ளி�,  20 

 

*�>ணவளி#1� *ன��ழா2 அ?ண�, 

ேவ�கடெவ3பி� ேவ�கேடச�, 

எைனயாளீச� எ� மன��2வா�, 

யா?-� ஒ�*வ� எC ெமண��?ட, 

ஆ�யி�#கவேன அ���ைணெய�ன,  25 

 

அவன�� ேம=� அக�தினனாகி, 

அ�>� பக>� அகலாதZகி, 

அக�ற ெபா3கழ� அக�தனி3 VD, 

அ?ணேல! அாிேய! ஆதி7லேம! 
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அரைன;�கா�த அ��திற உ�ேவ !  30 

 

தி�விைன� தா�1� திகழக� மா�பா! 

ெகௗ'� பதரேன ! காாிைய நீேரா2 ! 

ஆபத� தவி��ேத ஆ�ெப�� ேகாேவ! 

உதய ேநாியா� உய�*க/தல��, 

ந�னீ� வளGV/ நானில நா�ப?,  35 

 

�யம#க� வா/ ��க*ர�தி�, 

வ?ணGசிறிய வைக;ற� சைம�த, 

சி�னG ெசழிய சீ�வள� ஆலய� 

ெதழி� ெச2ேகாேவ! எ�ற� க3பகேம! 

அளவில�பி� அல�ேம� ம�ைக,  40 

 

உவைகயி� ம�=� உ�ப� தாரகேம ! 

*�ேதளி� த� ெபா8�த லா3றா# 

க-�பிணி யக3றிய க?ணனீயைலேயா ! 

எ�ேற நாE� ஏ3றி ஏ3றி 

உ�1� எ�ைன உ�ன�ளரZ�  45 

 

உ2ய ைவ�ப�� உ�கடனைலேயா ! 

ேவ�கடெனனேவ வைகெப8 நாம� 

 

VDயெப�மா ! வடசா� 1�றி� 

உ�சி�தல��, உவைக;டேன 

தி�ெவ<�சி ெகாE� தி�வி� ெகா<ந�  50 

 

வடேவ�கட�தா�, வா/ ந3*ர�தா� 

ஏ<மைலயா�, எ?Dைச ேயா�� 

ஏ�� ந3ெபயரா� ! எ?ண� ம#க� 

ஏ3றி ஏ3றி� ெப3றி- வர�க� 

VD- மளியா� ெச�மல�# ைகயா�,  55 
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ஆ�வ ேமாேட�திய அபய அ'த�, 

ேவ�கட நாதனி� விள�ப�வ�சமா2, 

த�றிைச வதி�� ெத�னவனா?ட 

ெந�விைளநா5D� நா�ப?ணிட��, 

ந�னீேராிக� நா3*ைட V/�த  60 

 

த�னகாி�லா� �ய ெதாழிலா� 

ேவளா? ெதாழிJ� வ?*க/ ெகா?ட 

கரவாெநGசி� ைகதவமறியா� 

ெப�நல��ாி�த ேபைதய ேரைழ 

வா/ சி�னGசிறியேவா� ெசறிதவ� சி3_�  65 

 

உதயேநாியா� உ8ெபய� ெகா?ட 

ேந�*க/ ேநா�பி� ெநறிவள� நல�ைத# 

கா#1� ேதவா� காியமாேலா�, 

க��கட� �யி�ேவா�, க�ைணய�பதி, 

ெத�ேவ�கடெனன� தீ�*க/ இைச�ப,  70 

 

எ�மனமா�வா�, எ�1ல விள#கா2, 

இ�ளக3றி-ேவா�, அ�� �ர�தி-ேவா�, 

ெப�தவைரய� ெப��1ல�கா�ேபா�, 

வி?ணவ� ேகாமா� விைர�ேத ெய�ைன# 

காவா ெதாழியா� ! க�ைண#கடேலா� !  75 

 

1ட�னி கனி�� ெகா�தவேமவிய 

ெச�நிற ெவ3பா� ெச�ைமயி� வா2�த, 

ெப�திய மைலயி� ேபாிட��தி��, 

க-கி�-கி# க?ணக�ேறாD, 

க��ெதா- வள�க� கா/மிக� பர�*�,  80 
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ெபா�னிற வDவா� ேப�மிகவா8, 

தாமி�வ�ணியி�, த1வடகைரயி�, 

காவின� V/�த பாவல� *க<�, 

ப?ணிய பயிாி� *?ணிய� ேம=�, 

ப?ைட�தலமா� பாலா மைடயி�,  85 

 

அ?ைமயி� வா2�த அழகிய சி3_�, 

ெம2�ைமயினா?ட ேமவ� ேதவா ! 

ெம2ய�ப� 1ழா� ெம�த= ேம��� 

ெம�மல�� ெச�வி ம�= மணாளா! 

மாதவேன ! மிக ேமதினி *ர#1�  90 

 

Aபரேன ! �ர� ஊ8 ெவ�5Dய 

ெவ3றியி� வா2�த ச#கர# கர�ேதா2! 

உ�னி உ�னி ம�C நி� பத�க� 

மனமிைசVD# கண�� விடாத 

நாரண நாம� நா�ேதாலா�  100 

 

நாE� பக��� ந�ல�� �ர#1� 

ந3கதி நீெயன நித�� நிைன�� 

விைழ;� க��� ேவறிலதாக 

எ<�ண��சி;ைட ஏைழய�ற�ைன# 

கா�ப�� கட�, காணா2! காணா2!  105 

 

அ�� உனத�றி அZ=� அைசயா�, 

ஆ5-வி#1 ன�லாடக� நீேய ! 

ஆ?Dயாயிர#1� அDய ேன�ற�ைன, 

அZவளவாகி>� (நி�) அளிவய��2��, 

ெநறியனா#1த� ேந�ைமேய ய�ேறா !  110 

 

ப3றிேனC�பத� *கJடமறிேய�, 

பரமைவ1�தா! பா��தC#1தவிய 
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பா?டவ� �ேரைமயர� பாச�பிணி�பி� 

மறG ெச1�தேவா� ம?டல நிதிேய! 

ேகாெவ�றலறிய கஜ�தைன# கா�தா2!  115 

 

வ�ெலயி3றர#க� வ�ெனG�ைடயா� 

இரணிய� பய�த இள�தவமதைல 

பா�மண� மாறா� *?ணிய� ேசய� 

பால �ரஹலா தைன� பாி=ட� *ர�தா2! 

மா3றா�தாயி� மா3ற� ெபாறா�  120 

 

ம�னிய ேப�தவ ��னவ� ��வைன 

ம�C மாதவ �னிவர� ேபா38� 

ேமJட� �2�� மா�*கழளி�தா2! 

ஆ=� மா=� ஆ-� பா�*� 

ம38யி��ள=� ம�1யிாி�ல=�  125 

 

உ�ன�� வJயி� உ2யவிைலேயா ! 

கர�� நி�ேற காவா ெதாழியி� 

க�ணாநிதிெயC� அ��. ெபயெரத3ேகா? 

உ�ள�கனி�ேத உ�கி� தவி#1� 

*�ெமாழியாலைழ ேபைத#கிர�கி 

பாி= கா5-த� பரம ! நி� கடேன !  131 

------- 

16 -30: �#1 - தரா�. 'க��ைப உயி�....... க�JC� சி8ேதைர#1�, க��ைப 

அ?ட�� உயி�#1� *�>ண= அளி��#கா#1� *ன��ழா2#க?ணி அ?ண�' 

- 1ேசேலா பா#கியான�. 

 

'ஆ�யி�#கவேன அ���ைண.. ........ 'எ�மா� இட� ராக� மலரD#1 ஆ5ப-� 

வா/= அாிேத'-தி�வர�க�த�தாதி. 

 

'அக�ற ெபா3கழ� ......... 'உ�*#கில�1 சீர�லா� *#கில�கா� *?ணியேன'-

'ெப�மா� தி�ெமாழி'. 'ஆதி 7லேம' -'ேவழ� �தேலஎன அைழ�ப எ�எ�றா�  
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எ�க51 இைற' - நளெவ?பா. 

 

31 - 45: 'அரைன;�கா�த........ ப�மா�ர� ெவ�5ட அர� ஓேடாDநி�ற கால��, 

ேமாகினி`ப ெம-�� அர#கைன� த-�� சிவைன ைவ1?டபதிகா�த�. *�ேதளீ�, 

உ�ப�, இைமேயா� - ேதவ�. 

 

'ேவ�#டெனனேவ அபய அ'த�' - 'காதJ38�' - ' சா��தவ�#1�, காமிய�ைத� 

சா��தவ�#1�, ேவதைன#T3 ைற�தவி�#1� ேவ�கடேம - தி�ேவ�கடமாைல. 

அழகிய மணவாளதாஸ�. 

 

46 - 65: கரவா ெநGசி� ............... 'ேகாடJலா=�ள��# ேகாதிலDயவ�� 

ேவட�ம�ைக வைரெவ� ேவ�கடேம' -- தி�ேவ�கடமாைல 

 

66 -80: காவாெதாழியா�... ..........'ஒ�>� நி�ைம�த�# காவா� ஒழிவேன ஒழியா� 

உ?ைம' - 1ேசேலாபா#யான�, '1ட�னிகனி��.. பாரதAமி சமநிைலெபறேவ 

க?Zத3கட=� க5டைளயி� ெத�றிைசேமவி ெபாதிைக மைலயி� தவமி���, 

பரம� அ�ளியபDேய தி�மண#ேகால� க?-களி�தவ�, 1ட�னி, 18�னி, என 

நவில�ப-� அக�திய�. ��கன�ளி� 'தமி/' பர�பி இல#கண� யா� ேதா�. 

'பாலாமைட' எ�ப� உதயேநாியி� ெவ1 அ?ைம யி>�ள�. ெந�ேவJ நக�*ர�த 

ெத�பா?D ம�னC#1 மைட�ெப�#1�ேபா� பா� �ர�ததல�. 

 

86 -100 : 'ச#கர#கர�' - ச�1, ச#கர�, கைத, வி� இைவ விYZ A?பைவ. 

 

ெம2ய�ப�1ழா� ........ ஆடக� நீேய''உ�Eவா� உ�ள�தா2, உலகேம��� 

காரக�தா2, கா�வான���வா2, க�வா, ேபராெவ�ெனGசிC�ளா2, ெப�மா� 

உ�தி� வDேய ேபணிேனேன'திPய�ரப�த� - தி�ெந-�தா?டக�. 

 

101 - 115: 'நாரணநாம� நா�ேதாலா�' -'1ல�த��, ெச�வ� த� தி-�, அDயா� 

ப-�யராயின எ�லா� நில�தர� ெச2;�,நீ� வி��ப�E�, அ�ெளா- ெப�நில� 
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அளி#1� பல�த�� ம38�த�தி-�, ெப3றதாயிC� ஆயினெச2;�, நல�த�G 

ெசா�ைல நா� க?-ெகா?ேட�, நாராயணா எ�C� நாம� '- திPய�ரப�த�. 

தி�ம�ைகயா/வா�. 

ேச�வான�தவ�#1�, 

 

'அ�� உனத�றி ........... ைவய��38� ஏன�� உ�வா2 இட�தபிரா�, 

ஞான�பிராைனய�லா�, இ��க3பக� அ�லாதவ�#1�, ம38 எ�லாயவ�# 1�, 

இ�ைல நா�க?ட ந�ல�ேவ' - திPய�ரப�த�, தி�வி�� த�. ந�மா/வா�. 

 

116 -131: *பாச�பிணி�பி�'-தா� ��ெச�வத31�� பா?ட வ�ட� 

அளவளாவியகால��, பார��ேபாைர�தவி�#க சகா ேதவனிட� வழிஉசாவ, ஐவாி� 

இைளஞ�, அPவழிகளி� ஒ� றாக க?ணைன பாச�தா� க5Dவிடேவ?-� 

எ�8 கழற, சகாேதவனி� ெம2யறிைவ� ேசாதி#க� தி�=ள�T��த க? ண�, பல 

`ப�க�கா5ட, இைறவ� 7லவDவ�க?- சகா ேதவ� த� ப#திெய�C� 

பாச�தா� க?ண� கழJைன� பிணி�தா�' - எC� வரலா8 ஈ?- அறிய�த1�. 

 

'��வைன ........ேமJட��2��' ............ உல1# ெக�லா� சிகாமணி ெய�ன 

ேசணி3ேச;ய� பத�தி3ெச�8, *கா விள�கின� அPேவ�த� *க/ளவ� 

*கல3பாலா�'- பாகவத�, ெசPைவ�V-வா�. '��வ� பத�ெப3ற�'. 

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

ேகாமதி அ�ம! ேபாி� ��ப�� ேகாமதி அ�ம! ேபாி� ��ப�� ேகாமதி அ�ம! ேபாி� ��ப�� ேகாமதி அ�ம! ேபாி� ��ப�� ((((வி��த�க/வி��த�க/வி��த�க/வி��த�க/))))    

1. 1. 1. 1. கழிவிர1க�ப��கழிவிர1க�ப��கழிவிர1க�ப��கழிவிர1க�ப��, 2. , 2. , 2. , 2. இனியைவப�� இனியைவப�� இனியைவப�� இனியைவப�� & 3. & 3. & 3. & 3. ேகாமதி அ�ம! ேதா�திர�ப��ேகாமதி அ�ம! ேதா�திர�ப��ேகாமதி அ�ம! ேதா�திர�ப��ேகாமதி அ�ம! ேதா�திர�ப��    

 

�!"ைர�!"ைர�!"ைர�!"ைர    

 

'தி��*ைடம���' எC� சி8 7�� தி�ெந�ேவJ ஜி�லாவி� அ�ைப�தல�ைத 

ய-�� (அ�பாச��திர�) கடைன (க�ைண) நதி தாமிரவ�ணிேயா- கல#1 

மிட�தி�, *டா� ஜூேன�வர� எC� நா8�Aநாத�� ேகாமதி அ�ைம;� 

தி�#ேகாயி� ெகா?ெட<�த�ளியி�#1� ேபராலய�ைத ;ைடய, நா3*ற�� 

நீ�நில�களா3 Vழ�ெப3ற, இ�ெமாழி;� நா�மைற;� கைலெயா- 1ண�� 
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ஒ�கா� Aரணவள��ட� மிளி��த ஊரா1�. எ�7�ேதா� வா/�தஊ�. எ� 

உ�ள� அவா=�ஊ�. இPQ� தலமஹிைமைய�ப3றி தனியாக ஆயிர�� 

638�பதிெனா�8 வாிக� பாD;�ேள�. 

 

இ� ��ப� வி��த�கE� அதிேதவைதயாகிய ேகாமதி அ�ம�ேபாி� 

பாட�ெப3ற�. எ� ஒேர ெப?ணி� மண விைனயி� நிமி�த� எ�b�ேபா��, 

அPவிழா இைடcறி�றி இனி� �Dயேவ?-ெம�8 அ�பாE#1 �ைற�பD அ�� 

சைன �தJய வழிபா- நட�தி ேவ?Dநி�றகால��, அ�ைம யி� அ�ளா� 

அைட�த அ��தமி/ அறிவிைன#ெகா?- அP அதிேதவைதைய அகமகி/�� ஏ�தி 

அகலா அ�� அைடய ேவ?-� எ�C� அவா அரணியாக, அ�ைனயி� தி��� 

னிைலயிேலேய பாDய�. 

 

காமேதC=#1 இைணயாக ந�ேலா� ந��ைறயி� ேகா�� வர�கைள அ�Eட� 

ந�1வதா� 'ேகாமதி' எ�C� தி�நாம� A?ட எ� அ�ைமையநாD பி�J Vனிய� 

�தJய தீரா# 1ைற;ைடேயா� ப�ேலா� நாேடா8�வ�� த�த� 1ைறதீர� ெப38 

அக�வ� இ�8� க?க?டகாRி. 

 

எனேவ அ�ைமயி� பாத�ைத�ப38� அவா உ�த சி8 ேபா/தி� பாDய இP 

வி��த�க�, ெமாழி, ெபா��, யா�த3 1ைறக� பல=ட� இ��த�T-�. 

அவ3றிைன ேமேலா� ஒ�#கி ஏைழேய31 ஆசிTறி, அ�ைமயி� அ�ைள;� 

ெப8வாெர�ப� எளிய� �ணி*. 

 

அைவயட1க�அைவயட1க�அைவயட1க�அைவயட1க�    

 

எ?ெண<�தறிேவா- ப�கைலக� பயி�8ண� 

      க?ணைனய திறைம இ�ேல� 

ப?Zவெமன� �ணி�� பாவின�க� ேகா3ப�ெவ? 

      த?மதிைய� ப38தJ� ேந� 

தி?ண�ட� பி�ைன இ�யா�தெவா� �ணி*ைடேய� 

      க?ணிய�த� அ�ைள நாD 

எ?Zம�ைஹமவதி ெகௗாிதனி� *க/ பரவ 

      ��Cமிக ஆவ� உ�த 

வி�� மன�தாப�கைள உ3ற �ைற,-கைள 

அ�ைமயிட� பCவ� ேத��ேத� 
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*?மன�தி� ெவ�பிணிக� அ�ைன தைன� *கழ�தா� 

      அக>ெமன விைழ�� நி�ேற� 

ப?ணதனி� ெசா31ைறக� ெபா�5 பிைழக� இைனய பல 

          ேதா�றிDC� தைகைம சா�ேறா� 

த?ைமெயா- க?ண�ளி அகதிேய� உ?ைம நிைல 

      ந?ணிடேவ ஆசி Tறீ�. 

 

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. கழிவிர1க�ப��கழிவிர1க�ப��கழிவிர1க�ப��கழிவிர1க�ப��    

 

ஒ�ப3ற நாயகி 1ணநிதி அகிலா?ட 

       பாிA�ண ஞானா�பிேக 

தி#க3ற ஏைழேய� ெநGெசC� ம-வ� 

       கல�கி� தவி#கலாேமா 

ப3ற3ற *னிதனா2 நிYகா�ய சி�தனா2 

        பாவிேய� ஆவெத�ேபா 

�3ற �3றேவ யி�த ேலாகமா மாய�தி� 

      அ<�திேய கிட#கலாேமா 

 

க5ட3ற உ�ள�ைத அட#கிேய உ?ைம நிைல 

       நி8�தேவா வ�ைம இ�ைல. 

எ3றிேய எ3றிேய உ�� Bணாைசக� 

      பளி�க�தி� சாைய ேபால 

ச3ேறC� உ?ைமயில வாகேவ உ?ைமயா� 

      ேமானநிைல அறிய ைவ�பா2 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த�� 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய. 

 

2. ப�b�க� க3றா>� 6�களி� �Dயதா� 

         உ�பாத� விைழ� ே◌தனி�ைல 

ெதா�b�க� பல ேவ38� *னிைதேய உ� மஹிைம 

           ச3ேறC� அறி�ேதனி�ைல 

க�ெனGசனாகிேய க�ம�களா3றிேன� 

        ப1�தறி= உ3ேறனி�ைல 

வ�ெனGசேன� ெச2ைக ந�ல� தீயெதன 

            அறி�தன=� ஓ��ேதனி�ைல. 
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*�ைமயி� ெகாைலகள= காம� ெபா2V�ட� 

           வGசக� தவி��ேதனி�ைல 

வ�ைமயி� ெபா2ைம;� ெம2ெயனேவ ேதா38வேபா� 

      ெச2ைகக� ஒழி�ேதனி�ைல 

க�மமா� இ�பிறவி பாபச#ர�திC� 

          உழ�கிேற� உண= தாரா2 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த�� 

          அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய. 

 

3. கபவாத பி�தெமா- சிேலYமம� உ3ற#கா� 

          யமவாைத தவி��த>?ேடா 

அபவாத� பழிபாவ� பல*ாி�தி-ேவா�#1 

          சிவபாத� ேப8�?ேடா 

மிகவாத ெம�தைன அவனியிைட *ாி�தா>� 

          ெச�>லகி� ெவ�வ�?ேடா 

��வாத *� *லா� *?ணைத மைற�திDC� 

           நா3றம� மைறவ�?ேடா 

 

ஒPவாத வGச�தா� வ�ைம;ட� ஏ2�திDC� 

          பரமனறியாத�?ேடா 

ெச�லா� ெச�லா� ெச�பைவெயலா� இ�1 

          �களாகி B<ம�லா� 

ேதாலாத தி�மா�ப� த�ைக பாக� அரைன 

          ஒளி�� ெமா� க�ம�?ேடா 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த�� 

          அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய. 

 

4. ெப3ற தா2 த�ைதய�� உ3றவ�� �3றவ�� 

          ெப?- *�திர�க� தாC� 

க3றசா�திர� பல=� த�திர�� ம�திர�� 

          ெசா�வ�ைம சா��ய�� 

உ3றேதா� உ�ேயாக� ெபா�ெவ�ளி மணிகேளா- 

          உ3றேப� ஐ�வாிய�� 

ம3றேவா� ெப3ற�� ப�=ட� ைப�க தி�� 

          *ல�கE� கா? வள�கE� 
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ெப3ற ேபெரன#க�தி (இ�) மாய�ரபGச�தி� 

          வா/கி�ற வா/#ைகெய�லா� 

�38� ெவ�கானJ� அைலக?- நீ�ேமா�� 

          கடெலன நீைன�பத�லா� 

உ3றேவா� உ?ைமெயன ந�பிேய ேமாச�தி� 

           ெநGசம� *கவிடாேத 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த�� 

           அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய. 

 

5. ��ப� வ�ெத2தேவ ஓேடாD;� வ�� 

          ேகாமதி கா�பா2 எ�ப� 

இ�ப� வ�ெத2தேவ ெம2� மற�ெத�ளள= 

          நியாய ஸ�க�ம ேமாரா� 

அ�பிலா� இ��க�� இ�ெசா>� இ�றிேய 

          அக�ைதயி� 7/கி நி3பா� 

எ�*�க யா#ைக;� மா/கேவ பிணிேயறி 

          காலபாச� ெதாட�தர 

 

த�Cைர;� ேதா3ற�� 1ழறிேய மய�கி-� 

          ேவைள;� ப38 நீ�கா� 

த� தனய� த�ெப?D� த� ெச�வ� எ�ெற?Z� 

          ெபா2�தைள சிறி�� நீ�கா� 

ெத�ேதய� தைலவேன ேந�வ�தைழ#கிC� 

          சிவநாம உ8தி ேதடா� 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த�� 

          அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய. 

 

6. எ?ணாிய 13ற�க� எ�தைன ெச2ேதேனா 

          இ�தைகய பிறவிேய3க 

ப?ணாிய Aசைனக� ப?Zேவா�# 

          கிைடc8 இ�சக� பல ெசா3ேறேனா 

வி?ணறி;� எ�பதைன மற��ேம திாிகரண� 

          பா/படேவ பவ� ெச2ேதேனா, 

அ�ெனறியி� ஐ�ெபாறிக� ஐ�*ல�க� அவி�திடேவ 
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          அட�கா� ெசலவி5ேடேனா, 

 

அதிகார மமைதயின�# கி�ைசக� பலெசா�J 

          இD��?ைக ெபாிதாயிேன�, 

கதிபா�#கி� வா�1ைழய வயி8வள� �ண�கனி� 

          ெப�ைமயி� அதிகமி�லா�, 

பழிகார� ேபைதேய� �ய அறி=� கயவா/=� 

          ந�>ண�=� ெபறேவ அ�ளா2, 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த��, 

          அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய! 

 

7. எ?ணாத எ?ண�க� ப�ேகாD ம�கிேய 

      *?ணான ெநGசி� ஆேன�; 

ந?ணாத �3ற��, எ?ணாத ப�>ற=� 

      ந�பிேய ேமாச� ேபாேன� ; 

க?ணார#க?-ேம தீைமெயன உண���ேம 

      பாி=டேன வாாிஉ?ேட�; 

வி?ணாக *வன�தி� விைரமல�க� ப�ேகாD, 

      �2ைமைய திக/வி#க=�; 

 

ெகா?ணாத இ�ன��� ேப�நாம� தி��ைறக� 

          எ�தைன எ�தைன கா?கிC�; 

Bணாக நாளழிய ந�வைகக� ஒ�ேறC� 

          கா?கிேல� ��பெமாழிய; 

ஒ?ணாத ஐய�� திாிெபா- மய#க�� 

          ேகாபதாப� ெமாழியேவ; 

கா�ணி சீ�ேம= *ைடம��� கா�த�� 

          அ�ைன காமதி அ�ைமேய! 

 

8. நாெனன� எ�Cேம அக�ப38 *ற�ப38, 

      கிGசி��� அகலவி�ைல; 
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தானிலாவிDேலேயாேகா*ர� B<ெமன, 

      சி8ெபா�ைம க��மாறா2; 

நானிலாவிDேலேயா 1-�பெமா- �ரபGச��, 

          நJ=8ெமன நிைன�தி-�; 

Bணிலா� த3ெப�ைம ஒ-�கிேல� பணி=ெபற, 

      இ�ன� விைள நாவட#கிேல� ; 

 

பானிலா மதியதி� ேத2பிைற;� வள�நிைல;� 

      மாறி மாறி நிக/வேபா�; 

உ?ணிலா இ�ப�க� ��ப�க� ப�ேகாD, 

      நிைலயிலா உ�ள மீ���# 

க?ணிலா� அ�காD Bதிவழி ெச�வேபா�' 

      தி#1 �#கா-� ேவைள; 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த��, 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய ! 

 

9. இனியவ�க� எ�ெசாJC� இ�ெசாலா#ெகா�ளா�, 

      கDயவ�த� கனிெமாழி ம-��ேம ; 

பனிெமாழிய� ெம�Jய� த� ேத�ெபாழி;� ெசா3கைள, 

      ெம2ய�ெதன# ெகா?-ேம; 

நனியி�பெமன ெவாளி�� அர�கமதி� அரசாE�, 

      ெபா2�நிைல �க�38ேம, 

கனியில= கா#1ேமா� அGசிைறயி� ைபG�கமா2 

      மனெமாசிய தாப� ெகா?ேட�; 

 

நிைன;� �க� பலவிC#1� ஊ�8 ேகாலாவெத�லா�, 

      தன ெமாழி�தி�ைலெய�8 ; 

நனவிெனா- கனவி>ேம தன�ேத-� அரணிய�, 

      ெவ�திறJ� பிட��தேவ ; 

மனமாய பிணிேதாய உட�ேதய ெசய� ஓய, 
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      உ� பாத� க�தJ�ேல�; 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த��, 

      அ�ைன ேகாமதி அ�மேய ! 

 

10. பிணி7�� ெம2ேசார ஆவிய� உ�ெள�ேறா, 

      ெவளிெய�ேறா கல�1� ேவைள ; 

அணி��� ெபா�மாைல மா�பின�� ம#கE�, 

      கா#க இயலாத ேவைள ; 

ப���� பவழ�க� ெபா#கிஷ�க� உய�நிைலக�, 

      யா=� ைகவி5ட ேவைள ; 

மனெமா�த ெச2ைககE� ெசா3கE� விைழ=கE� 

      பயனிய ெவ�றான ேவைள ; 

 

இனெமா�த ப?பின� இனியவரா2 நிக/�தவ�, 

      ந5ெபலா� ெபா2#1� ேவைள ; 

உைளேய�� நாெளலா� விழJJ- நீரதா2, 

      பயன8�தி8தி ேவைள ; 

நாெயா��ழ�ேவைன �-மணJ� கா2 ேசைய, 

      க?1ளிர# க?- த=வா2; 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த��, 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய! 

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

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. இனியைவப��இனியைவப��இனியைவப��இனியைவப��    

 

1. ஒ�பாிய நி�நாம� ெச�பJ� இ�ன�த� 

      ஆ2தJ� பிறி��?ேடா 

எ�பிறவி எ-�தா>� நி�னD# ெக�மன� 

      ப3றJ� பய� ேவறிைல 

த�பாி� பவவிைனக� ெதாட�பினி� எ�னேவ 

      க�ம�க� ஆ2�� ெச2ேவா� 

த�பிலா� பரம�ேம� பழிTறி ெநா�த#கா� 
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      பிறவி பயCளதா1ேமா 

 

ஒ�பிலா��யெவ? பாலதி� நீரைத� 

      பிாி#1மா வ�னேமேபா� 

ஒ�பியைற ேவத6� சா�திர� பயி�றத� 

      ஸார�தி� உ?Zக�வா�. 

த�பாம� ஓ���த� ப�கயமா� வா/விைட 

          ப38நீ� ப3றலா#கா� 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த�� 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய. 

 

2. ெவ8�பாைன ெபா�கா� ஒ��ெவ�தழJைடேய 

      பிராணமய அ�னமி�றி 

உ8மனேம அகலாக த�Cண�= அனலாக 

      ஆ�மேன அரணியாக 

ெவ8� யா#ைக அ-ெதாழிJ� சாைலயா2 விள�கேவ 

      இ�தன� கைல நல�மா2 

உ8க�ம� எC�ெபா�� சைமதைல ேநா#கிேய 

      ந-நிைலெயC மக�ைபயா� 

 

திாிகரண ��தியா� பிDெகா?- ஏ�திேய 

      உ8தி;ட� மகி/�� உ?பா�# 

க8மிட�க�, பவெமாழி;�, ேபதி#1� ெநGச�� 

      'வாCபவ ஒளியி� ெதளி;�, 

ெசறி;ப�த�கE� பளி�க�தி� உ8கி�ற 

      �ரதிைமேபா� ேதா�றி ெயாழி;�, 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த�� 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய. 

 

3. சகேம< ம<�திேய ெவ�கட�க� ெபா�கிடேவ 

      வடவா�கா#கினிதனி� 

மிகெவ<G சவாைலயதி� நா�ப?ணி��பிC� 

      நி�பத��ைணயி��பி� 

கதி� எ<�கண�ெபா<தி� மG�ெவா- �ளி� 

      மைற�தி-� பா�ைம ேபாேல பனி;� 



38 

 

உற�த<= �யாின�க� மனெமC� பGசர�தி� 

      இ�#ைகவி5ேடா-� மீளா 

 

அன� ெம<1�#1தJ� அைனயேவ உ�ன�ளி� 

      தாபம� மனைனவா5ட 

மிக�ெதா<� உைனேவ?D ெம�மலாி� பத� நாD 

          எ�மன� விைர;�காைல 

அ<மதைல ெயைனயா?- உ�னD#காளா#கி� 

      பிறவி ேநா2தீ��� ைவ�பா2 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த�� 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய. 

 

4. மனமான ேப2த�ைன ஆ�திறைம ெகா?Dட� 

      திடமான ேநா#1 ேவ?-�. 

சினமான ெகா�ளிய� ைபசாச� அக�38 

      அன�ெகாE�தி-� ேவைளயி� 

கனமான நி�நாம� சத�ைறக� ஓதிட� 

      த?ண�� எாி அவி#க 

இனமான� ெபா8ைம;ற அக�Bய உ8மாக 

      நிண# ெகாதி�பட�1 ம�மா 

 

ெப8மான தவேயாக எ?சி�திக� யா=� 

      ஒ-�1 மனமி�றியி�ைல 

எ?மான� எ?ணிலா எ?ண�க� ப�ேவ8 

      ெசா3ெச2ைக தவி��தி5-ேம 

த�மான� த�க�ம� த�B-கா��ேம 

      த�னிைலயறிய ய��வா2 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த�� 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய. 

 

5. வ8ைமெயC� க-�பிணியி� பாிபவ�� தாப��, 

      எ�*�க உயி� B2#க=�; 

உாிைமெயC� மன�வி38 இர�தெலா- நிழெலனேவ, 

      பி�ெச�8 இத� ேபசிேய; 

த�ெமனிC� வ�நிதிக� அPவிழிவி� சாராத, 
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      ெப��தைகைம ெப8த� ேவ?-�; 

க�மியைர# க�ணெரன# ெகா>பவைர�த�மெரன� 

      த�#18 1ைற1ட�தைர; 

 

அ�ெநறியெரன ேவ3றி அாிய மன�சா�8தைன, 

      ெகா�8 உ2யாைம ேவ?-�; 

ெச8ெமனிC� �திநாவி� ேகாடாைமேயா- ந�, 

      இ�ெமாழியி� உ8தி ேவ?-�; 

உ8வJய� எளியெரC� ேபதமி� ஒ�*ரவி�, 

      த�னல ம8�த� ேவ?-�; 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த��, 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய ! 

 

6. கலநிதி *ல�க�மிக ஆவின� �தலான, 

      எ?ணிதிக� உ உற= ேவ?டா�; 

பவநிதி *ர#1மிக ப�த�க� �3ற��, 

      உய�நிைலயி� ெப�ைம ேவ?டா�; 

ெப�நிதிெயC� இ=ளிமீேதறி வழி,றி, 

      அ�ெனறி அளாவிமி#க; 

பழிநிதி1வி�திடேவ க?ெசவிக� அவியதைய, 

      மா2ேபாJ� ேப8 ேவ?டா�; 

 

இ�நிதி 1ல�ெப�ைம 1ணநீ�� உ2;ெமா�, 

      உ2வைக உபாய� ேவ?டா�; 

இழிவதி;� ெபா21றைள *ற�Tற� இ�7�8� 

      வள�தாிC� ஒ�ப� ேவ?டா�; 

எ�வாிC� சா�றா?ைம 1�றாைமேயா-ந�, 

      ந-நிைலய மன�� தாரா2; 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த��, 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய ! 
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7. பாிெவா- இ-#கZ� பா�1றேவ நீ#கி-�, 

      ப1�தறி= உ8திேவ?-�; 

அாிஅர� அயனாதி ேதவ�க� பால�*, 

      எ#கா>� ெதாடரேவ?-�; 

அாி��யிைர ஊ� உ?- ஊ�ெப�#கா� மிக, 

      இழி*லா� தவி�#க ேவ?-�; 

ெசறியற�க� பலவ38� ெச2ந�றி ெகா�லாைம, 

      ெவ�பைகயி� ஒ�றலா�� 

 

க��தழிய கச-பட உ8இத� *ாி��ேம, 

      அ�ெபா- அளாவ ேவ?-2; 

ெபா2#காி *க�8ேம மாச3ற உ�ளமதி�, 

      க-Gசாப� தவி��த� ேவ?-�; 

ெபா�?ெமாழிக� நீ�கா� அறேவாரைவ# கள�, 

      அகலா� ைவக ேவ?-�; 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த��, 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய! 

 

8. 1ணமில� T5-ற= கனவி>� விைழயா�, 

      மி1ேச2ைம விலகேவ?-�; 

தணெலனேவ அGசிேய பிறமாத� �கேநா#கி, 

      இ�சி�திடாைம ேவ?-�; 

தண���* பல� சா�றா2# ைக�பிD�தி5டேவா�, 

      மடம�ைகத�ைன ம�வி; 

இனமான இ�வா/= இ�நயன ெமா�ப ெநறி, 

      நி�8வற� T5டேவ?-�; 

 

பிணமாக� ேதா�வ3றி� சாயிC� பரதன�ைத, 
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      ேலாYடெமன# ெகா�ள� ேவ?-�; 

கனமான இ�ன� மிக�பல TDமா2�திDC�, 

      ெவ1ளி ெவ�பCவ� ெகா�ளா�; 

தனமான இ�ெசா>� அணிெபாைற;�, 

      இ��க�� உரமாக# ெகா�ள�ேவ?-�; 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த��, 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைனேய! 

 

9. வ8ைமயி>� ேகாடா� ெச�மன� பா�ைமெயா- 

      ெதா�லற� கா#கேவ?-�; 

அ�ைமயா� ந5*1�� அ�லா� த� ெகா< ந5*, 

      எ�8� ேகாடாைம ேவ?-�; 

அ��பா-ட� ��ேனா�ைவ�த ெவா�ெவா? ெபா�ளி� 

      உ8திேகாறாைம ேவ?-�; 

உ8ெநG� ெபா2#கா� வGச� தவி���ேம, 

      ந�லமதி ெகா�ளேவ?-�; 

 

இ��திய� ஐ�1ரவ� ெத2வெம�8�னிேய, 

      *லCறேவ ேபா3றேவ?-�; 

அ��கைலக� க3றிDC� த�#கி�றி யாவ�#1�, 

      பனிெமாழி;� அ�*� ேவ?-�; 

க��தன#க�வியைத� ெப3றா>� ேபாதா�, 

      யாவ�#1 �தவ� ேவ?-�; 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த�� 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைனேய ! 

 

10. உ3றவ�#ெகலா ெமனியனாகிேய ெப3றதன�, 

      க�விெயா- ப?* 75D ; 

ப38 6� பலவ3றி� M5பமைத# க3றேல, 

      மி#க அD�பைடயதாக ; 
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உ3றறி;� M?Zண�= �வ�கE� ஆகேவ, 

      *�ைமெயC� �?ண� ேத2�� ; 

ெச38மற� உ3ற அற� பல �ைமக� க3களா2�, 

      ப?*ற விமானேம3றி ; 

 

ப38டேன ப3றிலனா2 உ3றதவ� பயென�C�, 

      உ8தி உைடக�பனா5D ; 

ெப3றவற� ெபா�ளி�ப� B-ெபறவ1�த வழி, 

      எனநா�1 ெபா��க� T5D ; 

இகபரெம�னீாிட�� இைச;ைடய B5Dைடேய, 

      இ�ன�ளி� வாழேவ?-�? 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த��. 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய ! 

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

3.3. 3.3. 3.3. 3.3. ேதா�திர�ப��ேதா�திர�ப��ேதா�திர�ப��ேதா�திர�ப��    

 

1. பகலவனி� கதிேபால வCதின�� எ<வ�� 

      பசன#கல�கேளா��� 

அக- நிைற ெபா�ளைன��� ஆ#1வ�� உ?Zவ�� 

      உற�1வ�� மாய ெவா�ேற 

பகெடனேவ Mக ப�த மனேம�தி விழி பி��க 

      பவ75ைட �ம�� நி31� 

அகதிெயைன எ-�தா?- நி�ன�ளி� ரஸ75D 

      ேகாதிெனறி ;2�திடாேயா 

 

ஜக�<�� அைனெய�8 ெதா<ேத��� பாைவேய 

      இமயவ� மகி/ ெச�விேய 

மி1� பிணிக� ெம2 B/�த மனெமாசிய உ� கல�க 

      ஆதர� அ3ற இ�நா� 

ெச1வலைம த� �ன� பத�க� �ைண மிக=றேவ 

      ெச�கமல நயன�தா�வா2 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த�� 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய ! 
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தி��*ைடம��� தல மகிைம 

 

2. ெத�1மாிெய�ைலயா� தீ�*ன� யா8 பல 

      ேதா�8 �ய� அசலமா1�; 

ேத�ெமாழியா� ெத� ெமாழியி� கா�விாி#1� விைரெயனேவ, 

      ��ேதய� மகிழ� ெச2த ; 

த�னிகாி� 18�னிவ� தவ� *ாி�� சிவச#தி, 

      மணவழ1 க?டெவ3பா�; 

தனிவ?ண� ப�ெபா�ளி� விைல*லமா� ெத�ற� உைற, 

      ெபாதிய மைலயக5D� ேதா�றி; 

 

கனி�த �தி� ெச<� ெபாழி�க� ப�தல�க� ஊ-�வி, 

      அ�ம��தி� ெச�நிற�தா2; 

தனி�ெபயாி� தா�பரவ�ணி ெயCமண�1 மகி/�தைண#1�, 

      ெதா?ட� வா#க�த� ேபா38�; 

ம�Cதவ� ெச�வ� பல� ஹி�திெப8 மகிைம ;ைட, 

      ப�வள� V/தல�தி�; 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த��, 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய! 

 

தலவரலா8� ��#க� 

 

3. க?Z�னி �னி�திட>� ம?ணினெரலாமிகழ 

      ெவGசாப� தீரேவாD 

வி?ணிைமய� தைலெநGச� ெவ�பிடேவ உைமபாக� 

      பத�த�னி� சர? *1��ேம 

க?Zத>� அ�க?- �ரபிெயா- பி�ேபா�� 

      பராத� Aமி த�னி� 

எ?Z ம�ெநறி கட�� *?யமாகிட# ைக;8 

      தலெம�லா� ேபா3றி வாரா2 
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ப?ணிய �� தவ�பயனா� ெத�ேகாD *னிதநதி 

      அ?ைம உய� ம�த�த�#கீ/ 

*?ணிய க��தைம�த ெதா?ட� த� ெதா?டனா2 

      'வய�*வா2 நா� இ��ேப� 

எ?ணிய க��தி�பD உ�சாப� தீ�ெம� 

      ேறா� *டா�ஜுன வ�ளJ� 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த�� 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய. 

 

தல *ராண� ��#க�- ெதாட��சி --இ�திர� சாப� நீ�கிய�. 

 

4. க�வி�த ேம�ைவ� ெச8�த வ�ரா;த�ேதா�, 

      த�7�8 ம�தவD#கீ/; 

நி�மி�த அரCைரயி� J�க வDவா2�திக<�, 

      7��திெயா� 7�8 க?டா�; 

உ8வி�தக� ெப3றா� ம�Jகாம�யெமா-, 

      *டா�ஜுன�தல ெம2திேய ; 

மலம38 தி�=38 கடைனெயா- தாமிரநீ�, 

      கல#1மிட� நீ�7/கிேய; 

 

மனெமா�� எைனயா?ட நி�தைன நிமலைன, 

      ேய�திேய உய�= ெப3றா�; 

சிைலெயா�� ெசயல38 நிைலய38 நி�ேறைன, 

      ப�த அைலநீ�த அ�ளா2; 

வைரய3ற தவ�ெச�வி வைரயைரயன�Gெச�வி 

      சசிதரைனயைண�த ெச�வி; 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த��, 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய! 

 

ப?டார� ப#தி ேம�பா- 



45 

 

 

5. ெதா�1ல� பணிேய�தி ���பிைர�� ந8#ேதC? 

      அ�றல� மல� மாைலைய; 

ெச�கலா �5ெசறி�த வ�*ெசறி ெகா-�1Dய�, 

      நடமா- ெநறிகடாவி; 

ெகா�கலா மி�ெனாளி;� ேபாிD;� ெப�மைழ;� 

      உர�ைடய ெநGைச வா5ட; 

மீ�கலா 7தறிவி� தா�#Tைட ேய�திேய, 

      ஆ3றி� கைரயZ1�காைல; 

 

வ3கைலயி� ேதா�ேபா��த சடா�Dய� ெகா�ைறய�, 

      ப#த பர�தாம� ஈச�; 

ெசா�கைலயி� �Dவான ேஜாதிய� அ#கண��, 

      ப#த ப?டார ெனதிேர; 

மி#கைலேமா� ெப�ெவ�ளம� கைர*ரள, 

      கட�தலாிதாக� ெச2தா�; 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த��, 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய! 

 

ப?டார��#1 ஈச� அ��ெசய� 

 

6. ெவ�ளமைத# க?டன� வி?டன� ெநGசம�, 

      ெகா?டெப�G ேசாக�தாேல; 

த�ளலா� ெப�ேவக ஒ<#1ைடய யா8தனி�, 

      ேம�ேம>� நீ�ெப1கேவ; 

��ெளலா� தாேளற ெகா-மைழயி� ெம2ந-�க, 

      �ைமதாளா� ��ப�தனா2; 

க�ளமி� உள�தின� தGச� நீெய�றாைன# 

      ைக#T�பி நி3றலானா�; 
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வ�ளேல எ��யர� கா?கிைலேயா ெதா?டனா2, 

      உ�ேஸைவ ேம3ெகா?ேடைன; 

த�ளலழகா1ேமா பி�தேன ய�ளாேய�, 

      அ�தேன ஆவி தா�ேக�; 

எ�C�ைர ேக5-ேம ெசவிசா2�� இட� தீ��ேதா� 

      நாயகிேய கா�யாயனி; 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த��, 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய! 

 

7. மீ�மி#க ெவாளிெச2� ேபா1னைர அைழ�தி-� 

      கா#ைக� ெபா� த�கமாேமா 

ெசா�மி#க ஜால�க� ெச2திDC� த�திர� 

      க?க5D வி�ைதெய�பா� 

திறமி#க யா#ைகயி� பயி3சியி� ேயாகநிைல 

      பல பலேவ கா5Dனா>� 

தவமி#1 உ?ைம;ண� ெம2�ேமான நிைலெய�8 

      *க�பவ� யா�மி�ைல 

 

�ைவமி#க பா�ேபா�8 ெவ?ணிற� கா5DC� 

      ெம� �?ண�பாலதாேமா 

ஒளிமி#க க?ணாD �ைணெகா?- ேநா#கிC� 

      T�விழியி� பா�ைவயாேமா 

தரமி#க ப�வள�க� ெப�கிC� ேபாJேய 

ெம2��ைண உ�பத� அலா� 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த�� 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய! 

 

8. வ�லர#க� ச�பரைன மஹிஷ=�# ெகா?டவைன 

      மா2��ல1 கா�த ேதவி 

ெச�லாி#1� ெசய� ேபாெல� அர#க�தைன 

      மா2�பா2 ேதவி மனம8#1� ெகாDய 1ண 

ெதா�லர#க� ம�ைகடப� �தேலா� ெகா- பிணிக� 

      ஆ3றலா� �ய� �ைட�தா2 

க�ளர#கெனC� வGசமாமாைய ேயா5Dெம2 
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      ஒளியதைன# கா5டா2 ேதவி 

 

அளி*ர#1� ேத� ப�னீ� பா� மGச� சா�� 

      விைரெபா�ளின பிேஷகி�� 

ப�Jற#க� ேம-பல கா-மைல �3றி ந8 

      மல�ேதD# ெகாண��தி5- ந� 

உ�E�#கமி�றிேய Aசைனக� ப3பலேவ 

      *ாி�திDC� பய� யா� கா?? 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த�� 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய ! 

 

9. கJ;க� ெத2வெமன அ?Dேனா�# காதர= ெகா- 

      உட�கா5-� ெச��ரைன 

வJ;1�தி- Vரப� ம��த� ெகாDயரG�� 

      ேவலா;த#ைகயைன 

தலமஹிைம;ைடய பைடB-க� ஆறிC� 

      தி�#ேகாயி� ெகா?டேவைள 

வJ;ைடய மயி�மீ� பற��ேம 7=ல1 

      �3றிேய கனிவிைழ�திட 

 

கனவயிற� பர�ெபா�ளா� தா2 த�ைத மஹிைம உண�� 

      ேத�திேய கனிப3றிட 

சினமட�க மதைல;8 ெகா?- வைர� பழனி;ைற 

      பால��பிரமணியைன 

வர��க� பாைம வ�ளி நாயகைன� பய�தி5ட 

      மாேதவி அ�* வDேவ 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த�� 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய ! 

 

10. ப�னாக Aஷண� க�ைகயி� க�வமைத 

      அட#கிேய சிர� A?டவ� 

எ�னா1ேமா ெவ�8 ஏ�1ப� உயி�கா#க 

      ஆலகால விட�?டவ� 

ெச�தா மன��டேன ெதா?ட�க� பலேகாD 

      வடெமா- ெத�ெமாழியிர?D>� 
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ெசா� நாம� தி�மஹிைம ேதவார �தலான 

631<ம �D ெபா���வா� 

 

ெதா�லாகம�திைடேய சைம�த தி�#ேகாயிJ� 

      தி�ெவ<�சி ெகா?- ேந�வா� 

மணமா��த A�காவி� ம�திதனி� ைவ1வா� 

      நா8� Aநாத� பாவா2 

எ�நாE� உ�னD#ேக அDைமெசய அ��பி�� 

      ��ப�� பா5Dைச�ேத� 

கா�ணீ சீ�ேம= *ைடம��� கா�த�� 

      அ�ைன ேகாமதி அ�ைமேய ! 

 

63பய�. 

 

�ரதி தின�� *னித நீராDேய ேதகமன 

      ��திேயா- தல மம��� 

வாிதிெயா- திாிகரண��2ைமெயா- ஐ�*ல�க� 

      அட#கெமா- �கமல��� 

கரதல�க� T�பி;8 உ�விழிக� ேநா#கி ம�C� 

      அ�ைன;� மன�தி3றா�கி 

கழிவிர#க�ப��ைர�� இனியதா� ப���ேவ?D. 

      ேதா�திர�க� ப��� பாD 

 

ெசழிய��தி '��திகேளா- ேவத�க� *க/கி�ற 

      ெஸௗ�தாி சிவகாமிைய 

உ�நிைன�� ஊC�க உய�ேவ�வி *ாி1ேவா�# 

      18பிணிக� ஏ�மி�ைல 

க�மவிைன ெதாடரா� பவவிைனக� மா2�திடேவ 

ேப8 பல ஹி�தியா1� 

இகபரமிர?Dட�� ப� வள�க� �ர#கேவ 

      ம�களமா2 வா/வா� அ�மா. 

 

ம�கள� 

 

ம�கள� நா�மைற#1� மCெநறி வா<ன�#1� 

ம�கள� ப#திெயா- மனன� ெச2 மா�த�#ெக�லா� 
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ம�கள� ெச�தமி<#1� ம�C6� பலவ3றி31� 

ம�கள� நைமயா� பாைவ ேதவி ேகாமதி#1மாேம. 

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

 


