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லாசிாிய பறி...
பறி...

இ$லாசிாிய ேகாைவ, கவியர . நேடச கட அவக தி . மாரசாமி!
கட, தி மதி அ&க1மா ஆகிய த1பதிய ! :தமகவாக 1901ஆ1 ஆப&னி உதிர ந2னாளி# பிற$தா. ப&னி உதிரதி# பிற$தைமயா# நேடச2
என ெபயாி3- ெப=ேறா மகி$தன.

இளவயதிேலேய த$ைதைய இழ$த இவ த1 தா>மாமனி2 ைதய# நிைலயதி#
காஜாெதாைள எ-!1 சி?வனாக வா!ைகைய ெதாட&கினா. =பிறவி
0ணிய1 இ $தைமயா# ேவ3ைடகார20@ாி# சமாதி ெகா( !1 தவதி
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அA!7 சாமிகளி2 தி !கேணா!க1 இவபா# விA$த . அA!7சாமிக
இவ ! தமிழி2ப1, சிவபதி, தி ைறபய2 ஆகியவ=ைற ஊ3(னா.

பளபாைளய1 ைவயா0ாிபிைள எ2C1 சா2ேறா, சி?வ2 நேடசC!
இய#பாகேவ இ $த தமிழறிவிைன இல!கண!க#வி அளி

ேமD1 வளதா.

ேப* சா$த%&க தி மடதி# தமிழறிஞக சமய7 சா2ேறாக A1
சவியாச2மா!க ச&கைத அறிக1 ெச>

ைவதா. ேகாைவ நீதிம2றதி#

சிரFதாராக பணியா=றிய பிைள :ல1 வழ!கறிஞ சிலாிட1 எAதராக
பணி0ாிG1 வா>0 நேடசனா !! கி3(ய . நேடசனா ம ைரதமி7ச&க1
நட 1 பாலப(த ேதவிD1 பி2ன, ெச2ைன ப#கைல!கழக ப(த
ேதவிD1 த#வபி# ேதறி நகராைம உயநிைல பளியி#
தமிழாசிாியரானா.

சவியா ச2மா!க ச&கதி2 வழிேய சிரவண0ர1 ெகௗமார மடாலயதி2
 :திG1 ெகா&! க7சியப மாகிய தவதி

க$தசாமி வாமிகளி2

அ20! உாியரானா. வாமிக இவ ! வியா வாக விள&கினா.
நேடசனா ச$ததமி! கவியாக விள!க1 ெப=றா. பி2 நாளி#, ேகாைவ
தமி7ச&கதாரா# 'கவியர' எC1 ப3ட1 அளி!க ெப=றா.

நகராைம பளியி2 ஆசிாிய பணியி% $

ஓ> ெப=ற பி2 தவதி

சா$த%&க அ(களா தமி!க#)ாியி# ஆசிாியராக1 த#வராக1 சிலகால1
பணியா=றினா. ம ைரயாதீன1 தவதி
ெதாைடமடல-வாதீன1 சீலதி

ேசாம$தர பரமா7சாாிய வாமிக,

ஞானபிரகாச வாமிக ஆகிய

ெபாிேயா ட2 ெந &கிய ந30!ாியராக விள&கினா.

1972ஆ1 ஆ- ைவகாசி விசாகத2? அ1பலவாண தி வ( அைடயெப=றா.
--------ஆசி!ைர
தவதி

மர
மர பர வாமிக,
வாமிக, சிரைவயாதீன கத

கவியர தி மி. . நேடச கட ஐயா அவக த2 ெசா$த ய=சியிேலேய
தமி க=? ந#ல ேபாதாசிாியராக, கவிஞராக, ஆ>வாளராக உய$

தமிபணி

0ாி$த தைகசா2ற சா2ேறா ஆவா. அவ இைறய2பி# இைணய=றவராக
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தவறாத சிவ5ைச7 ெச#வராக விள&கினா. ச=?1 வா>ப=ற நிைலயி# மிக!
கJடப3- வடெமாழிைய பயி2? அ1ெமாழியிD1 0லைம ெப=றா. த1ைம
ெபா?தவைரயி# ைசவ சிதா$த! ெகாைகயி# அைச!க(யாம# ஆழ&கா#
ப3( $ 1, சிவெப மானி2 அ(யவகளாக விள&கிய அ வித1 த%ய
பிறசமய ஆசிாியகளி2 வடெமாழி #கைளG1 மி$த ஈ-பா3ேடா- :லதி=
இைணயாக தமிழி# ெமாழிெபய ளா. கவியர அவகளி2 நியாய!
களLசிய1, அப ேதவார திறனா>1 தமி7ைசவ இல!கிய ஆ>வி= மிக7
சிற$த க வி #களா1.
தி . நேடசகட ஐயா அவக ந1 ஆதீனதி2 இரடாவ

 மகா

ச$நிதான&களிட1 தமி#க பலவ=ைற பாட&ேக3டா. ஆசிாியாி2
பைட0! மாணவ சிற0பாயிர1 அளித# எ2C1 மர0 ப=றி7 வாமிகளி2
பல #கM!! கவியர சா=?!கவி அளி ளா. அNவாேற தி . கட
ஐயா அவகளி2 பைட0கM!1 வாமிக சா=?!கவிக அ ளிGளா.
த1பா# தமிக=க வ$த சிலைர7 வாமிக கவியர அவகளிட1 ஆ=?ப-தினா எ2பதி% $ேத அவைர7 வாமிக எ$த அள மதிதி $தா எ2பைத
அறியலா1.

கவியர அவகளி2 பைட0கைள தமி7 சி=றில!கிய வைகக, ெமாழி
ெபய0க, இைச பாட#க, ஆ> #க உைரக என வைகப-தலா1.
சி=றில!கிய&கM எ3- பிைளதமிக, ஒ
தாலா3-, ஒ

கல1பக1, இ

@ க, ஒ

தி பளிெயA7சி, சில பதிக&க த%யன அட&1.

அ $தமிழாகர ! தி பா# வழ&கி ேவதெநறிG1 மிைசவ ைறG1
தைழேதா&க ெச>த அ2ைன சீகாழி தி நிைலநாயகி. அதாைய7 ேசயாக! க தி
அத தமிழா# ெகாLகிறா ந1 கவியர ஐயா அவக. இபிைளதமிைழ
ப(!1 ேபா

ஆ&கா& ெபாிய 0ராண ெதாடகM1, மீனா3சிய1ைம

பிைளதமி வாிகM1 நிைனவி# நிழலா-1.

அ ைமயான இ$த பிைளதமி ைல றி0ைரேயா- சிறபாக பதிபி 
த$தி பவ லாசிாிய ஆகிய கவியர ஐயா அவகளி2 ைம$த 1 ேப*
தவதி

சா$த%&க அ(களா தமி!க#)ாியி2 ேமனா த#வ 1 ஆகிய

ைனவ. ேகா. ந.  !மாரசாமி அவக. ேபராசிாிய அவக ஆ$தக2ற
தமி 0லைமG1 இைச0லைமG1 வா>$தவக. ைசவ7ெச$ெநறியி#
ஆழ&கா#ப3டவக. ேக3டா பிணி!1 ெசா=ெபாழிவாள. வடெமாழி அறி1
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வா>!கெப=றவக. இத2ைமக யா1 இ!றி0ைரயி# ெதளிவாக
0லப-கி2றன. இைறவிைய ேபா=?1 இனிைமமி!க பிைளதமிகளி2
வாிைசயி# இ$த D1 ஓ உய$த இடைத ெப=?ள . இைறய2பக
ம3-ம2றி தமி இல!கிய7 ைவஞகM1 க=? மகிழேவ(ய இைத
அைனவ 1 ேநசி 1 வாசி 1 மகிழ விைழகிேறா1.

கவியர அவகளி2 எ3- பிைள தமி #க இேபா

பதிபாகி2றன.

இ$#க தி மி. நேடச!கட ஐயா அவகளி2 அ $தவ 0த#வி தி மதி.
ந. அ&கய=கணி அவகளி2 0ணிய ெபா MதவிGட2
ெவளியிடப-கி2றன. ேபா=?தD!ாிய சிரைவயாதீன1 தவதி

கஜ5ைச7

$தர வாமிக அவகளி2 ெசய=காிய ெசயலாகிய கஜ5ைசயி2 ெவளிவிழா
நிைன மலகளாக இைவ மலவ

மிக ெபா தமான . தமிெமாழியி2 ஆ(

அசல&கைள ந2 அறி$ ெகாள இதைகய #கைள அைனவ 1 ப( 
பா!க ேவ-1 என விைழகிேறா1.
---------------அணி%&ைர:
அணி%&ைர: 'ைனவ.
'ைனவ. ந. இரா.
இரா. ெச)னிய*பனா,
ெச)னிய*பனா,
தைலவ,
தைலவ, மணிவாசக அ +பணி ம)ற,,
ம)ற,, ேப-,
ேப-, ேகாைவ - 10.

0வியர ப&கயதா2 0ர$தர2 ேபா=?கி2ற
0விபாக1 உைமபாக2 0கபா-1 தி ைறயி2
ெசவிபர1 இைசGண$ேதா2 ெசA$தமிழி2 திறண$ேதா2
கவியர நேடசனா கழல(ைய! க தி  வா1

1

ம&ைகய! கரசிேம# மாபான பிைளதமி
க&ைகய= பேதசி கனி க2 பிைளதமி
த&ைகய2 எ3(!( தகவான பிைளதமி
அ&ைகய2 பழனியா( அணிமயி# வி-@

2

தி நிைல நாயகி திற1ேப1 பிைளதமி
ெப நிைல க$தசாமி ேபேபா=?1 பிைளதமி
ஒ நிைல தி (யா உயெநL வி-@
த நிைல ேப*ாி2 தரமான கல1பக1

பதியா>

ைணமாைல பா&கான பிைளதமி

3

6

ததியா> பைடதளித தடமிழி2 கவியர
ெதாதியா> ெவளி!ெகாண 1 ேதா2ற# மர பர
மிதியா> இவபாத1 ேம#ைவ

சிரைவநக! க$தசாமி சீர(ைய

வண& ேம

4

திதி-ேவா2

அரைவயணி ெப1மானி2 அ(வண&1 ெப $தவேதா2
இரைவநிக மலேமா3-1 இனியதமி! கவியர
கரைவமன1 இ#லாத க=றறி$த ெப 10லவ2

5

ேகாைவநக! கவியர ெகாடெகாைக மாறாதா2
ஆைவநிக அA!சாமி அ $தவ 7 சா சாமி
காைவநிக இராமான$தகழல( க  ?ேவா2
ஏைவநிக விழிGைடய எ1ம2ைன அ ெப=ேறா2
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ெபா2னிற1 த 1ைசவ ெவணீ? ம&கா
5!க மணிக அணிக
0ைலெகாைல மய!க1 நீஒழிக ம2CயிைரG2
ேபால20 ெகா-ேபா=?க
ம2Cசிவ பதைர பாகவத த1ைமயர2
மாெலன மதி!கநீ@>
மலாி3- வழிபா- ெச>தபி2ேன Gண
வாயி-க, ெத>வநாம1
உ2னி-க, எேபா 1 உ வவழி பா-ெசய#
ஒழிய=க தீய1ப#
; உறெலாழிக! இைறவன  உைனேத( வ 1...
(தவதி

க$தசாமி வாமிக பிைளதமி)

எ2?  நாத க$தசாமி வாமிக Qறியதாக!கவியர பா(Gளா.

1. ைசவ ெவணீ? ம&காம# 5த#, 2. உ திரா!கமணி அணித#, 3. 0ைல,
ெகாைல, ம

த%யவ=ைற நீ!த#, 4. ம2Cயிைர த2Cயி ேபா# ேபா=ற#,

5. சிவன(யாகைள7 சிவனாகேவ மதி 1 தி மால(யாகைள தி மாெலனேவ
மதி 1 வரேவ=? மலாி3- வழிபா- ெச>தபி2 உண உRத#. 6. ெத>வ
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நாமமாகிய ம$திரைத மறவா

கணித#. 7. சிவ5ைச ெச>த#, 8. சி=றின1

ேசராதி த# ஆகியவ=ைற ேம=ெகாடா# தி வ  ேத( வ 1 எ2? வாமிக
உபேதசிததாக! QறிGளா. கவியர வா!ைகயி# இவ=ைற =றிDமாக
பி2ப=றி வா$தவராவ.

கவியர தா1 பா(ய #களி# தவதி

சா சாமி, தவதி

ஆகிேயாைர உாியவிட&களி# 0க$
வி-@தி# விநாயக காைப அ-

க$தசாமி வாமி

பாரா3(Gளா. பழனியாடவ மயி#
"தLசெமன அLசெலC1 சா  நாத2”

எ2? ச= நாத வண!கதி# ேபா=றி 0க$ ளா. “எம

தா(ைய!

ெகாத(ைம ெகாட  சா ” எ2 %CM1 றிபி3-ளா. தவதி
சா சாமிக மீ

நவமணி மாைல எ2? ஒ

வி-@தி# வியா 

தனிபCவைலG1 பா(Gளா. மயி#

தியி# க$த7வாமி க ணாகர7சாமி, க$த7வாமி

தமப7சாமி எ2? க  ைரதா. தவதி
அ1ைம! கவிஞ2 எ&க 

க$தசாமி வாமி பிைளதமிழி#,

அ ளா கவி ச=ணேம

ஆன க$தசாமி எ2?1

“எAபிற01 வழிய(ேய1, இய=?1 தவதா# இ&ெக>தி, இைணயிலாட#
0ாி$த M1 எ$தா>" எ2?1 " ேவ க$தசாமி!ண! 2ேற" எ2?1 “சிரைவ!
க$த ேதசிகேன" எ2?1 “அC5திய   க$தசாமி” எ2?1 பலவாறாக
பா(Gளா. “ெசய $தர7சாமி நின

வழிவாழேவ" எ2? வாதிG1 உளா.

கவியர அவக பாரா3(0க$த ம=ெறா
வாமிக ஆவா. அவமீ

ெநL வி-@

றவியா தவதி

எ2ற எளிய பCவைல பா(Gளா.

கவியர அவக பா(ய த# இல!கிய1 இ ேவ.

“பிறவி ெப &கடைல நீ$தெலC1 ெப3ேப
உறவி! வலயேத உைம ேதாணியா1 ச=ரவ2 ேதா2?வ

தி (

றவிேதா#
எ!கால1 அவ=

காணிய எ$நா"

எ2? ஏ&கிய கவியர!

“அாிய 0ல2 ஐ$ 1 அவிதா ணமா1
ெபாிய மைலேம# நி2? ெப=றியா - ெபாிய
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சைட( S(ய தவராச ஆவா"

ஆகிய ஞானிைய! கடா.

"தி வ( எ1ெச2னிமிைச7 S3(ய M1
தி ( எ2ேறதி7 சிரேம# - கரமலக S(னா”

“மா=ற இயலா மனதி ைள மா=றிெயாளி
ஏ=?1 பததாமைர இைணG1 - ேநா=ற
தவபயனா# கேட2"

எ2? தி ( வாமிகளி2 ெப ைமயிைன த1 (ேம# ைவ 
பாரா3(Gளா.

1. தவதி

தி ( வாமிக, 2. தவதி

க$தசாமி வாமிக, 3. தவதி

சா

வாமிக ஆகிய ெப $ றவியகைள ம3-1 பா(யவ கவியர ஆவா.

“மானிடைர பாடாத வண1 பணிய(யேன2 இடைர
பா3ைட ெயாழி

ஏ#"

எ2? ேப*! கல1பகதி# பா(Gளா.

"நா!ெகா- மானிட1 பாேட2” எ2?1 "எ2 நாவி# இ2 கவியா2 ஒ வ!1
ெகா-!கிேல2” எ2?1 "மானிடைர பாடாம# மாதவைன ஏ மி2” எ2?1
ஆவாகQறியைத ேபா# மானிட1 பாடாத மா!கவிஞ கவியர.

"வ1பறா வாிவ- மண1 நாறமல 1
ம மல ந# ெகா2ைறயா2 அ(யலா# ேபணா
எ1பிரா2 ச1ப$த2”
ேபால1

“ெபா>1ைம யாளைர பாடாேத எ$ைத 0க) பா-மி2 0லTகா”
எ2ற ந1பியா*ைர ேபால1
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"ேதாைகேம# உல1 க$த2, ட! கரதி !1 ெவ=றி
வாைகேய தம! ேவைல வண&வெதம! ேவைல"
எ2ற ைசவ எ#லப நாவல ேபால1 வா$த ெப &கவிஞ கவியர.

இல! உைடய

இல!கிய1, தமி இல!கிய1 பலவைகப-1. ெதா#காபியதி#

அ&கத7 ெச>G, ஆ=?பைட, ஊெரா- ேதா=ற1 (உலா), கபைடநிைல,
களவழி, ரைவபா3-, ழவி ம &கிC1 கிழவதா1, (பிைளதமி),
ைக!கிைள, ைகய?நிைல, ெகா(நிைல,

யிெலைட நிைல (பளிெயA7சி,

பாிபாட# பிசி, 0றநிைல வா , ெப ம&கல1,  ெமாழி, விள!நிைல,
ெவறியா3- த%ய இல!கிய வைகக காணெப?கி2றன. அவ=?
பிைளதமி ஒ2?.

ெதா#காபிய1 ெபா ளதிகாரதி# 0றதிைண இய%# வ 1 பாடாதிைண
பாடெப?1 தைலமக2 ெப ைம Q?வதா1. “ழவி ம &கிC1 கிழவதா1"
எ2ற =பாவி=, த$ைதயாிடத2றி ஒ தி&களி# ழவிைய ப=றி! கட
கா!க எ2? Q?தலாC1, பாரா3-மிட 7 ெச&கீைரG1, தாD1, சபாணிG1,
த1, வரைரதD1, அ10%G1, சி=றிD1, சி?ேத 1 சி?பைறG1
எனெபயாி3- வழ&தலாC1” எ2? ந7சினா!கினிய விள!க1 த$ ளா.
பிைளதமிA! அ!கால

இ!க ேத அ(பைட ஆதாரமா1.

ஆவாகளி# ெபாியாவா கண2ேம# பா(ய பிைள தமிA!ாிய ப வ
அைமபி2 பாட#கேள பிைளதமிழி2 ேதா=றமா1. ேச!கிழா ெப மா2
ெபாிய 0ராணதி# தி ஞானச1ப$தைர ப=றி பா-1ேபா

கா0, தாலா3-,

ெச&கீைர, சபாணி, வ ைக, சி?ேத, சி=றி# த%ய ப வ&க அைமய
பா(Gளா. ேச!கிழா ெப மா2 காலதவரான கவி7ச!கரவதி ஒ3ட!Qத
பா(ய ேலா &க2 பிைளதமிேழ த# பிைளதமிழா1. ஆபா=
பிைளதமி, ெபபா=பிைளதமி என பிைளதமி இ வைகப-1.
ஆபா= பிைளதமி 1. கா0, 2. ெச&கீைர, 3. தா#, 4. சபாணி, 5. த1, 6.
வ ைக, 7. அ10%, 8. சி?பைற, 9. சி=றி#, 10. சி?ேத எ2ற ப  ப வ&கைள
உைடய . ெபபா= பிைளதமி சி?பைற, சி=றி#, சி?ேத ஆகிய
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ப வ&கM! பதிலாக அ1மாைன, ஊச#, நீரா3- ஆகிய ப வ&கைள!
ெகா( !1. த# ஏA ப வ&கM1 இ பா= பிைளதமிA!1 ெபா வாக
அைம$தி !1. ப  ப வ&கM1 கழிெந(# ஆசிாிய வி த&களா#
ப வ ! ப ப  பாடலாக அைம$தி !1. பி=காலதி# ேதா2றிய
பா3(ய# இல!கண #க பிைளதமிA! இல!கண1 வ ளன.

சி=றில!கிய&க பா-1 0லவகைள “விதாரகவி" எ2? Q?வ
பைடபைத! கா3(D1 சி=றில!கிய1 பைடப

மர0. காபிய1

க(னமா1. காபியதி#

நிககைள! Q3(! ைற ! ெகாளலா1. கைதமா$தகM!ேக=ப
பாட#கைள அைம ! ெகாளலா1. சி=றில!கிய&களி# அNவா? ெச>ய
இயலா . அ 1 பிைளதமிழி# க3-பா3-! அட&கிேய பாட ேவ-1.
அ10% ப வதி# சாம1, ேபத1, தான1, தட1 ஆகிய நா2 உபாய&க
வ மா? பா-த# ேவ-1. ஆதலா# "பிைள தமிA! அ10% 0%" எ2ற மர0
ஏ=ப3ட .

கவியர . நேடச கட அவக பிைளதமிகM 1. வாமிநாத2
பிைளதமி, 2. எ3(!(  க2 பிைளதமி, 3. தவதி

க$தசாமி வாமி

பிைளதமி ஆகியைவ ஆபா= பிைளதமிழா1. 1. ம&ைகய!கரசியா
பிைளதமி, 2.

ைணமாைலய1ைம பிைளதமி, 3. தி நிைலநாயகி

பிைளதமி ஆகியைவ ெபபா=பிைளதமிழா1.

"ெசா2னய1 ெபா நய1 அணிநல1
க=பைனயா7 ெசா#லா நி2ற
ந2னய1 ெதாைடநய1 வன0நய
1பிறி

நா3டா நி=1

எ$நய1 சி=சிலேவ பிற!கைமG1
நி=கைம$த எ#லா1 எணி#
ப2னய1 உணெபா2C7 சாமிமகி
பா! நின

பா3- ஏ=றாேம"

எ2? மகாவி வா2 மீனா3சி $தர1 பிைள அவக ெபா2C7சாமி
ேதவைர பாரா3(Gளா.
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1. ெசா#நய1, 2. ெபா நய1, 3. க=பைன நய1, 4. ெதாைடநய1, 5. வன0 நய1
ஆகியைவ 0லவகM!7 சி=சிலேவ அைமG1 எ2? QறிGளா. கவியர
அவக பாட#களி# எ#லா நய&கM1 அைம$தி பைத! காணலா1.

வாமிநாத2 பிைளதமி! கா0 த=பாட%ேலேய 5ேம, பாேம, ேதேம,
தாேம எ2? எ ைகெதாைட அைம$தி பைத! காணலா1. - "ஞானபாேம
தி ைறகெளC1 அத ஒடமி பணவக” எ2? தி ைற
ஆசிாியகைள பாரா3(Gளா.

"சார%=ேபா>7சி?, றவமக37 சலாமிட= ஏ!க?மரைன”
எ2? மீனா3சிய1ம2 பிைளதமிழிD1

Qேன? மதிUத= ெத>வ!றெப
றிபறி$

அ கைண$ 2

=ேறவ# ெச>ய! கைட!க பணி!ெகன!
ைறயிர$தவ ெதாைடவா>
ேதV? கிளவி! வாWறி நி2றவ2
எ2?  !மாரவாமி பிைளதமிழிD1 மர பர வாமிக பா(யைத
மனதி# வா&கி! ெகாட கவியர அவக

"ஏம  ைப$திைன! காவ#0ாி மா2மகளி2
இலவா> ெமாழிய திC!
ஏ!க=? நி=கி2ற இய#பி2”
எ2? கா01 ப வதி# பா(Gளா. அ ணகிாிநாத தி 0கைழ

"சீம 1 அ ணகிாிவா>மல$ த 0திய
ெத>வதமி7 ச$தமா
ெச1பாைவ மிகவிைழ$

உள1உ   மைல ெசNேவ”

எ2? பாரா3(Gளா.

பாைவ எ2ற ெசா#ைல7 ெச1பாைவ (ெச1ைமயான பாட#) தி பாைவ (தி மக)
ஆடா=பா(ய தி பாைவ எ2ற :2? ெபா ளி# பா(Gளா.
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“ப3ட பிரா2 ேகாைத” எ2ற ெதாட! ப3டபிரா2 தவபயனா> உதித
ேகாைத எ2? ெபா  விள!க1 ெச>

பா(Gளா.

“வா! த#வி மகிந2 அ மைறயி2
ெகாA$தி2 ெபா ளறியா
ைமயினா= 3( ய Lசிைறயி# ைவத
மல!ைக  ேகா2”
எ2? பா(ய

பைடேபா2, அக$ைதGைரப மைறயாதி எAெத2?

"உக$த பிரணவதி# உைம - 0க2றிைலயா#
சி3( ெதாழிலதைன7 ெச>வெத&ங2 எ2? ன1
3(7 சிைறயி $ 1 ேகாமாேன”
எ2ற க$த க%ெவபா பதிைய நிைனY3-கி2ற .

பிரமைன! 3(7 சிைறயி3ட ெச>திைய தாலப வதிD1,
"ெபாிய ெபா  இஃ

எ2? உணரா2 பிைள எனேவ எளிய அ

பிரம2தி!வா>  திெப க! க!வாயா!கி
அாிய சிைறயி# ைவ "
எ2? நைக7ைவ ேதா2ற பா(Gளா.

ந!கீர பா(ய தி  கா=?பைடயி# Qறெப?1 ஆ? பைடT-களி#
தி ேவரக1 ப=றி! க 

ேவ?பா- உ-. ந7சினா!கினிய மைல நா3-

உளேதாபதி எ2? றிதா. அ ணகிாிநாத தி 0கழி# ேசாழநா3-7
வாமிமைலேய தி ேவரக1 எ2? பா(னா. ஆதலா# வாமிமைலேய தி ேவரக1
எ2? அைனவ 1 பா(ன.

“இ :2? எ>திய இய#பினி2 வழாஅ
இ வ7 3(ய ப#ேவ? ெதா#(
அ?நா2 இர3( இளைம ந#யாஆறினி= கழிபிய அற2 நவி#ெகாைக
:2?வைக! றித தீ7 ெச#வ
இ பிற பாள ெபாAதறி$

Uவல.....

விைரG? ந?மல ஏ$தி ெபாி வ$

13

ஏரக

உைறதD1 உாிய2”

எ2பன தி  கா=?பைடயி2 ெதாடக.

“இ :2? எ>திய இய#0 பிறழா

தீ

எC1 ெச#வ1 ஓ101 இய#பா
இ வைர7 3-ப# ேவ?(யா அகைவ
இ ப

நா2 இர3(

அ நா2 மைறெநறி பயி2ற ேபர$தணக
அாிய ந?மலக @வி
அ2ேபா- ெதாழ உக$

ஏரகதமகி2ற ஆ?க2”

எ2? கவியர தி  கா=?பைடெதாடகைள ெபா  விள!க1
ெச> ளா.

“அ(ேயC!1 ஐய2 எ1  சா
ஓ தி வாெறAேத"
எ2?  நாத சா வாமிக ஆெறA

ம$திர1 உபேதசதைத!

றிபி3-ளா.

வாமிநாத2 பிைளதமி, எ3(!(  க2 பிைளதமி,
ம&ைகய!கரசியா பிைளதமி ஆகிய :2றிD1 கா0 ப வதி#
தமிெத>வைத பா(Gளா. ேபராசிாிய $தர1பிைள தா2 த2 த%#
மேனா2மணியதி# தமிதா> வா  பா(னா. பிைளதமிழி# யா 1
தமிதாையபாடவி#ைல. கவியர அவக பிைளதமி தைலம!கைள
தமி ெத>வ1, கா!மா? பா(Gளா.

1. உலகி# உயிக ேதா2றிய ேபா

உட2 ேதா2றிய ெமாழி.

2. எ2ைற!1 விள&கிேதா2?1 ெமாழி எ2? ள ெத2றமி - க1ப.
3. ஒA&கான இல!கண மரைப உைடயெமாழி.
4. ஓ த= எளிதானெமாழி.
5. நாகாிக ம!க பயிD1 உயவான ெமாழி.
6. உலகம!கM! ெபா மைறயாகிய தி !றைள த$தெமாழி.
7. சிவெப மா2, தி மா#, சதி, கணபதி,  க2 ஆகிேயா வி 101 ெமாழி.
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8. தைலவா> மதைலமீ3ட ெமாழி.
9. ெகா(ய விடைதG1 அதா!1 ெமாழி - எ2? வாமிநாத2 பிைளதமிழி#
தமிழி2 ெப ைமகைள பாரா3(Gளா.

1. திாி0ர1 எாித விாிசைட இைறவ ச&க0லவேரா- இ $

ஆ>$த

ெப ைமGைடய .
2. அNவிைறவ2 ெச>த இைறயனா களவிய# எ2ற அகெபா 
இல!கணைதGைடய .
3. அாிய ெபா க எ#லா1 அட&கிய தி !றளாகிய ேவதைதGைடய .
4. மணிவாசகாி2 தி வாசகைத உைடய .
5.ேவதாகம&களி2 ெபா ைள எளிதி# உண 1 ைசவ சிதா$த #கைள
உைடய .
6. உய$த ேதவக வி 101 பாட#கைள பா-1 0லவகM! அதமா>
பய2 த வ .
7.ேப லகி# எ2ைற!1 அழியாத

- எ2? எ3(!(  க2 பிைள தமிழி#

கவியர அவக தமிழி2 ெப ைமகைளபாரா3(Gளா.

திாி0ர1 எாித விாிசைட!கட எ2? இைறயனா களவிய%D1

"கRத= ெப &கடM1 கழகேமா டம$
பRற ெதாி$

ஆ>$த இப$தமி"

எ2? பா(Gளா.

1. அ மைறகளா# உணவாிய தி வ(க தி வா* Tதியி# $தர
ெச$தமிA!காக பரைவயா ஊச# தீ!க பலகா# நட$தன.
2. தி மகMட2 தி மா# ப-!ைகைய7  3(!ெகா- அ(யரான கணிகண2
பி2 ெச2றா.
3. எ1ெமாழி!1 இ#லாத ெப ைமெப? ெச$தமி - எ2? ம&ைகய!கரசியா
பிைளதமிழி# தமிழி2 ெப ைமகைள பாரா3(Gளா.

"ஐவைக எC1 5த1 ஆதிைய வ  , அதC
அசரசர ேபதமான
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யாைவG1 வ

ந#லறிைவG1 வ மைற

ஆதிைலG1 வ 7
ைசவதலா1 அளவி# சமய1 வ ..."
எ2? தாGமானவாமிக பா(யைத,

“ஐவைக எC1 5த1 ஆதிைய வ

அதC

அசரசர ேபதமான
யாைவG1 வ

மைறயாதிG1 வ தைன எ1

ஐயம=? அைவ ஓதேவா"
எ2? ெச&கீைர ப வதி# எ-தா-ளா.

கவியர அவக தி வாசகதி# மிக ஈ-பா- உைடயவக. தா1 பா(ய #களி#
மணிவாசகைரG1 அவத1 தி வாசகைதG1 மன க பாரா3(Gளா.

"நானாஎ2 உளமா ஞான&க ஆ எ2ைன யா அறிவா
வாேனா பிரா2 எ2ைன ஆ(ேல2"
எ2ப

மணிவாசக வா!.

“நானா எ2 உளமி தானா ைளத சில
ஞான&களா எ2ைனG1
நா2 எ2? உணதியவ யா உ1ப த1பிரா2
ஞாலதி2 ேமல ளினா#
தானாக வ$

தைய ெச>திலா2 எனி# எ2?

த1ைமGண ெபாிய"
எ2? மணிவாசகைர 'த1ைமGண' ெபாிய எ2? பாரா3(Gளா.

“அவஞான ெநறிக நவநவமாக அைறகி2ற
அறிஞம% க%Gலகிேல"
பயனி#லாத Tணான அறி வழிகைளேய 0தி

0திதாக! க=பி ! Q?1

அறிஞமி!க க%Gலக1 த=கால உலைக7 3(Gளா. அவக Q?கி2ற
தவறான வழி! எ1ைடய உள1 ெச#Dமா? பசிதாD1 சி&க1 0#தி2Cமா?
எ2? உ?திபா3ைட பா(Gளா.
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“அவக ெமாழி தவ?ெநறி எம ளேத?மா
அாிேய? 0#தி2Cேமா”
த2ேம# ந%G1 பசிெபாிதாயிC1 02ேமயதா1 0%

(70)

எ2ற பழெமாழிபாடைல விள!க1 ெச> ளா.

தவெநறிைய ேம=ெகாளாவி3டாD1 சிறபி#லாத சா#பி#லாத வழி
ெச#ேவா!காக உைழ!க மா3ேடா1. சாிைய, கிாிைய த%ய ெநறிகைள இகழ
மா3ேடா1. உ2 அ(யா சாைப எ!காலதிD1 இகழ மா3ேடா1.

“தவஞான ெநறி பயில கி=றிேல1 ஆயிC1
சா#பிலா ெநறிGைழேய1
சாிைய கிாியாதி இகேழ1 உ2 அ(யா அ(ய
சாைப ஒ காD1 இகேழ1”
எ2? த1 ெகாைககைள பா(ய கவியர அவக.

“உயஆகமதி2 (வாக ெம>கடனி
உல>ய வா>மல$த
சிவஞான ேபாதைற அU5தி ைகவரெவா
ெச&கீைர ஆ(ய ேள"
எ2?  கெப மானிட1 சிவஞானேபாத அU5தி ேவ-1 ைற உளைத!
கனிவி!1 உயஞான7 ெச>தியா1.

சபாணி ப வ1 "ப2மா!க ெல#லா1" என ெதாட&1 பாட%D1
பயன=றைவகைள நீ!கி, ெபா ைள ஆரா>$ , தீய ெநறி நீ&கி அறவழி நி2?
0ணிய வழியி# அழிவி#லாத ெச#வைத ஈ3(, @யெதா- நிைல ைகவ$
இரட2ற த அ விதநிைலைய! ெகாட ச2மா!க வழிைய ேம=ெகாட
ெதாட!! லெத>வேம (38) எ2?த1 ெகாைகபி(ைப ஆழமாக!
கா3(Gளா.

“பதிG1 பபாச1 உண$ேதா பக 1 ஞான! கைலழ&க
பAதில(யா சிவ5ைச பயிD1 மணிநாழ&க எ2?1
0திய தமிழி2

ைறழ&க 0லவ0க எ&கR1 ழ&க...
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ழ!கிய க சி?பைறேய”

எ2பன ைசவசிதா$ததி2 பாD1 சிவ5ைசயி2 பாD1 தமிழி2பாD1 கவியர
அவக ெகா( $த ஆரா!காதD! காதாரமா1.

தமிழி2 இனிைம சைபகெள#லா1
சா$தநிைலைம சி$ைதெய#லா1 (94)
எ2ற ெதாடக எதைகய ஆழமான ெபா Mைடயன.

“காதலாகி! கசி$

கணீ  ம#கி

ஓ வாதைம ந2ெனறி! உ>ப
ேவத நா2கிC1 ெம>ெபா ளாவ
நாத2 நாம1 நம7சி வாயேவ"
எ2ற தி ஞானச1ப$த பாடD! ெபா  Q?ைறயி# எ3(!( க2
பிைளதமி!கா0ப வதி#

“ேவத நா2கி2 ெம>ெபா ளா> T3(2 ெநறிைய விள!வதா>
விள10 மைறக3 அரசாகி விR1 மR1 எRவதா>!
காத லாகி ேயா பவ கட#ேந பிறவிகட வதா>!
கைடேய2 உள 1 பயி#கி2ற கட எA

ஐ$ "

எ2? பா(Gளா.

“தி த 0வன&க ஈ2றெபா= பாைவ தி ைலபா#
அ $தி7 சரவண 5$ெதா3(# ஏறி அ?வெகா&ைக
வி 1பி! கடலழ! 2றழ7 Sரழ வி1மியA1
 $ைத! றிLசி! கிழவென2? ஓ 1 வலயேம"
எ2ப

அ ணகிாியாாி2 க$தரல&கார பாட#.

"தி $த 0வன&க ஈ2றவத2
தி மா ைலG- அக& ளி$
திைரவாாி திேச சரவணதி#
ெசNவி 5$ெதா3(%# அம$
ம $தி%னிய அ?வைல

5

6
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மா$த வி 1பி வாாியழ
வாேனா பைகயா1 Sரரழ
மாய1 ெப த 2றமழ
வான1 வி 1பி பைடத மாையயழ
வி1மிவி1மியA& ழ$தா>”
எ2? தால ப வதி# அல&கார பாடைல அல&கார1 ெச> ளா.

ப#வைக தா வி2 உயி!ட# ேபா=பல
ெசா#லா# ெபா 3 இடனாக உணவினி2
வ#ேலா அணிெபற7 ெச>வன ெச>G (268)
எ2? பவண$தி னிவ ெச>GM!7 ெச1ைமயான இல!கணைத
இய=றிGளா.

இ2? பாட# இய=?ேவா பாட#களி# இதைகய இய#0கைள! காப

அாி .

“ெசLெசா# ஒ2?1 இ#லாம#
சீ 1 க3-1 ேசராம#
சிற$த ெபா M1 பயவாம#
ெசNேவ ச$தி ெபா $தாம#
ெநLச1 கவ 1 அணியி2றி
நிைற$த 0லைம இ#ேலாக
ேந$த வா? கீ?1பா
நிகர யா1ெச> சி=றி#ல1"
எ2? சி=றி# ப வதி# ெச1ைமயான ெசா=களி#லாம# சீ 1 தைளG1 ேசராம#,
சிற$த ெபா M1 இ#லாம#, இல!கண7 ச$திக ெபா $தாம# உள1கவ 1
ெச>G3ாிய அணிக இ#லாம# 0லைமயி#லாதவக பா-1 பாட#க ேபா2ற
எ1 சி=றி# எ2? சி?மியக Q?வதாக அைம$ ள க=பைனதிற1 ைவ
மகிழத!க .

தவதி

க$தசாமி வாமிக பிைளதமிழி#  ப!தி மிக7சிறபாக

அைம$ ள ,

கா0 ப வதி#
“1ைம 0ன#ேச கட#ப கி
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:2? தமிழி2 மைழெபாழி$
கி#ேதா> வி$த மைலயிெனாவிைனயி2 மைலயட!கி7
ெச1ைம ெநறி!

ைணயாகி

தீயெநறிைய @ெதாழி 
திகA1 ?மா னிேய! சீ
ேசஇ ராமா ந$தா"
எ2ற பாட%# அகதிய ெப ைமகைள! Qறி அகதியேர இராமான$த  வாக
வ$

விள&வதாக பா(Gளா.

ஊழிWழி உய கயிைல ஓ&க# (தாலப வ1 4) எ2ற பாட%# ஊழிேதா[ழி
=?1 உய ெபா2 ெநா(தா2மைல எ2ற ெதாட ! ெபா  க-ளா.

"ஞான அ ணகிாி நாத2
நவி2ற ச$ததி 0கபா7
ெசவியா ரத திC! ேக=ப7
சீராய தாளமிடெவன....
 ேவ! க$தசாமி! ண!
2ேற ெகா3-க! சபாணி"

3

எ2? அ ணகிாிநாதாி2 தி 0க பாட#கைள 0க$

அபாட%2

ச$ததி=ேக=ப தாள1 ேபா-த# ேபால7 சபாணி ெகா3-க எ2? பா(Gளா.

"காாி3ட ஆணவ! க வைறயி# அறிவ=ற
கணி#லா! ழவிைய ேபா#
க3-- இ $த எைம ெவளியி#வி3-...”
எ2றதாGமானவாமிபாட# ெதாடைர ேமக1

"காரா ணவமா1 இ 3 சிைறயி#
கணி# லாம# கிட$ேதாைம!
கல$

மாயா உலகைத!

காண! க-ெச>தா>"
எ2? வ ைக ப வதி# பா(Gளா.

"ஐ10ல ேவடாி2 அய$தைன வள$ெதன”
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எ2ற சிவஞானேபாத ெதாட !,

“ஐ$

ெபாலாத 0ல7சி?ேவட

அைலபிC அைலயாேம" (சி?ேத 4)
எ2? ெபா  விள!க1 பாட%# 0லபடபா(Gளா.

ம&ைகய!கரசியா பிைளதமி த# பாட%# ம&ைகய!கரசியா
தி ஞானச1ப$தைர ம ைர!கைழத காரணைத! Qறி தி ஞானச1ப$தைர
ஞானச1ப$த சிவSாிய2 எ2? பா(Gளா.

“ெபா&தி

ெவணீ=றி2 ஒளிபரவ, அமணவி 

ெபா2ற அ(யவக இதய
ேபாதவிழ ஞானச1ப$த சிவSாிய2
0கம ைர 0கவைழத
ம&ைகய!கரசிைய வளவேகா2 பாைவைய
வாிவைள!ைக1மானிைய
வAதியக (தைழய வ$த அ ளதைத
வா 1 எ2தமி தைழயேவ!”
எ2ற பாட%# 1. தி நீ=றி2 ெவைமயான ஒளிபரவ1, 2. அமணராகிய இ 
ெகட1, 3. அ(யவ உளதாமைர விாிய1 ம ைர! தி ஞானச1ப$த சிவ
Sாியைன அைழதவ ம&ைகய!கரசியா எ2? பா(யதி# ேதவாரதி# வ 1 1.
ம&ைகய!கரசி, 2. வளவேகா2பாைவ 3. வாிவைள! ைக1மானி ஆகிய
ெதாடகைள! ெகாேட பா3-ைட தைலவிைய பாரா3(ய பா& விய$
ேபா=?த=ாிய . பா( மாேதவி ப&கய7 ெச#வி எ2? பி2 வ 1
பாட#களிD1 ேதவார ெதாடகைள! ெகாேட பாரா3(Gளா.

“ம$திரமாவ

நீ? வானவ ேமல

நீ?”

எ2ற தி நீ=? பதிகதி# Qறெப?1 தி நீ=றி2 ெப ைமக AவைதG1

"5சமிக இனியதா> 0ணிய1 த வதா>
ெபா>யாத மைற0கவதா>
ேபாதமி விபதா> ஏத1 அக#விபதா>
0தி தி! விதா>
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ேநசமி விபதா> ஆைசைய அ?பதா>
ெநLசவி  நீ!கிரவியா>
ெந=றி! ெகாரணியா> தி வாலவா> த#வ2
நீ=றி2 ஒளிேபா=ற# ெச>வா1”
எ2? ெதா

விள!க1 ெச> ளா. அேத பாட%#

“ேதமி த1 ச$தன ேத>ைவG1
தி நீ? மாபணி$ேத
சிவன(க (மீ

மலவிதெகா("

எ2? பிைளதமிதைலவிைய! றிபி3-ளா.

"தி2தா வட1 ச$தன! ழ101
நீ?$த2 மாபினி# ய&க
பதியா கி2ற பா( மாேதவி"
எ2ற தி ஞானச1ப$தவா!ேக அNவா? பாட அ(பைட ஆயி=?.

பிைளதமிழி# பலவிட&களி# பா(நா3(# ைசவ1 தைழ!க7 ெச>த ,
பா(யC! இனிைம த$த , ெவணீ=ெறாளி பரபிய ,
அ&கய=கண1ைம தி ெதா- ெச>த
ெகாட

அ(யாகளிடதி# அ20

த%யவ=ைற விாிவாக பா(Gளா.

அகர1 ஆயிர1 அ$தண! கியிெல2
சிகர1 ஆயிர1 ெச>

(!கிெல2

பக 1 ஞானி பகD பல !
நிகாிைல எ2ப
எ2ப

நி7சய$ தாேன (1860)

தி ம$திரபாட#.

“அகரெமா

றாயிர1 ெச>

அ$தண! ஈவ

ேவவிபயி#

எனிC1

ஆலய1 சிகர1 உளவாக ஒ றா
யிர1ெச>வ

எனிC1 அரனா

நிகர?ெபா2 அ(மலக அகமலாி# ைவேத 1
நியதிதவறாத ெதாட
நீபசி! ஒ ேவைள உண த வதC!
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நிகாி#ைல எ2பேதா$ "
அகர1 - அ!கிரகி க1, இ2ைறய வழ!கி# அ!கிரகார1.

1. அ$தண! ஆயிர!கண!கான உய$த T-கைள த வைத!கா3(D1, 2.
ேகா0ர ட2 Q(ய ேகாயி#க ஆயிர!கண!கி# அைமபைத!கா3(D1
சிவஞானி!பக# உண அளிப

உய$த அறி7ெசய# எ2ப

க 

பக 1

ஞானி எ2? தி :ல றிபி3டா. இைறவ2 தி வ(தாமைரகைள உளமாகிய
தாமைர மலாி# ைவ  ேபா=?1 நியதி தவறாத ெதாட எ2? ஞானி!
விள!க1 த$ ளா.

நீராட= ப வதி# “கட1 ெபாழிக3 சி? விழி!1” என ெதாட&1 பாட%#
ைவைய நதி!1 சிவெப மாC!1 சிேலைடயாக1 “மாகமாமைல” என
ெதாட&1 பாட%# ைவைய நதி!1 உமாேதவி!1 சிேலைடயாக1 பா(ய
நிற1 கவியரசி2 பாவைம!1 க தா=றைல!கவிCற!கா3-கி2ற .

"0க%வ

தமிவிரக 0கம ைர நகாிைறவி

ெபா2Vச# ஆ(ய ேள"
எ2ற மட1 பிைளதமிA! மடமா> அைம$ ள .

தி 7ழிய# எ2ற தலதி# T=றி $
ைணமாைலய1ைமயி2 மீ

அ 0ாிG1 அ த

பாடெப=ற

ைணமாைலய1ைம

பிைளதமிழா1. சிற$த ெப &கவிஞ ஒ வ 2ேப 1. கா0 ப வ1, 2.
ெச&கீைர ப வ1, 3. தாலப வ1, 4. சபாணிப வ1, 5. தப வ1 ஆகிய
ப வ&கைள Aவ மா> வ ைக ப வதி# த# ஆ?பாட#கMமா>
பா(யி $தா. அைவ ெசா=ெசறி1 ெபா 3ெசறி1 உைடயன. தி !ேகாயி#
அ2பகM1 அற&காவல 1, நிவாகதின 1 ேவட எLசிய பதிகைள!
கவியர அவக பா( நிைற ெச> ளா.

1. கயிைலயி# மைலமகளா>, 2. காசியி# விசாலா3சியா>, 3. க2னியாமாியி=
க2னிபகவதியா>, 4. தி#ைலயி# சிவகாமியா>, 5. காLசியி# காமா3சியா>, 6.
தி ேதாணி0ரதி# ெபாிய நாயகியா>, 7. அவிநாசியி# க ணா1பிைகயா>, 8.
ேப*ாி# மரகதமா> எ&ெக&1 இைறவC!ேக=ற ைறயி# மணியி2 ஒளிேபா#
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அம$த

ைண மாைலய1ைமேய வ$த க எ2? வ ைக ப வதி#

பா(Gளா.

இ2? ஒ% நாடா!களி# பலதல&கைள! றிபி3- அ&ள அ1ைமயி2
ெபயகைள! றி  பா-1 இைச பாட#க பல வ$ ளன. ஐ1ப
ஆ-கM! 2ேப பிைளதமிழி# அNவா? பா(ய கவியர அவகளி2
கவிதிறைத எ2ென2ப ? தி !கயிைலயி# ெதாட&கி7 ேப*ாி# நிைற
ெச> ளா.

"தைல

>தேச> நாவ)ர2

பணியி# நமC>!க வ 0! ெகாளியி2
அ(ேய&க பணிெகா க ணா1பிைக”
எ2? க ணா1பிைகேம# உள ப!திைய ெவளிப-திGளா.

“இைறவனம பாிசிC!ேக=ற ப(யா>
மணியி2 ஒளிேபால அம

ைணாமாைல அ1ைமேய”

எ2? ெபா2Vச# ப வதிD1 தாதா2மியைத பா(Gளா.

“எ&ேகC1 யாதாகி பிற$தி(C1 த2ன(யா!
இ&ேகெய2 ற 0ாிG1 எ1ெப மா2 எ ேதறி!
ெகா&ேகG1 மல7ேசாைல! ளிபிரம 0ர ைறG1
ச&ேகெயா ெதாளிேமனி7 ச&கர2த2 த2ைமகேள”
ம=?1 எ2ப

தி ஞானச1ப$த ேதவார பாட#.

“எ&ேகC1 யாதா> பிற$தி(C1
அ(யாக இட =ற ேபாதிர&கி
இ&ேக என7ெசா#% 2 நி=ப2
இைறவ2 எC1 எ&க தமிவிரக2 ெமாழி” (54)
எ2? அபாடைல பாரா3( பா(Gளா.

வ ைகப வ1, அ-த பாட%#
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“பிரமா0ர வ 1 ஒ சி?வ2 அ ெப ெநறிதமி ெச>விதா>”
எ2?1 பா(Gளா.

அ10%ப வதி# த#பாட%# தி நா!கரச !1 ச$திரC!1
சிேலைடயாக1 இரடா1 பாட%# தி ஞானச1ப$த !1 ச$திரC!1
சிேலைடயாக1 பா(ய திற1, ெசா#லா3சி த%யன அ10% ப வ1 கவியர
அவகM! எளிைமயாக வ வைத!காணலா1.

1.மர பர பா(ய மீனா3சிய1ைம பிைளதமி
2. கவிராச ப(த ெமாழிெபயத ச$தாிய லகாி
3.அபிராம ப3ட பா(ய அபிராமிய$தாதி
4. ேபா*7 சித1பர வாமிக பா(ய மீனா3சிய1ைம க%ெவபா
ஆகிய அ 3பாட#கைள பா-ேவா மனதி# நிைன$த வரைத உதகி2ற
தி 7ழிய# அ2ைனேய ெபா2Vச# ஆ(ய ேள எ2? அ 3 பாட#கைள
பா(ய பாவலக பா&கிைனபாரா3(Gளா.

1. எ2 உளேம1 தமி விரக2 உல>யமைற பா(னா2.
2. உ2 நாவாய ட காளேமக0லவ கவிமைழ ெமாழி$தா. இவ=ைற
அ(ேய2 அறிேவ2, ேபகி2ற ெசா=க எ#லா1 உ2Cைடய தி வ ேள எ2?
உய$த #க Q?1, ஆதலா#,

“என

கவிG1

0ணிய1 ெபற உ2 தி 7ெசவிம-

அ1ைம

ெபா2Vச# ஆ(ய ேள”
எ2? நிைற ெச> ள

இபிைளதமிழி2 தனி7 சிறபா1.

தி நிைலநாயகி பிைளதமி ெதாட!க பாடேல
"தி மாப2 தலான ேதவக வண&1பர
சிவேன மகாேதவ2”
எ2? ெதாட&கிற .
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"தி மாப2 தலான ேதவ!ெகலா1 மைறேயா2 சிவேன ஆெரம2?
ஒ வா>ைம மைறகைர$த

உைம "

எ2? ேப* 0ராணதி# க7சியப னிவ பா(யைத எ-தா- விள!கL
ெச> ளா.

"5வார ம%ெபா>ைக யி2கைரயி2 நி2றAேத
5ர இள&ழ$ைத
ேபானக ெமன7 சகல கைலஞான அதிைன
ெபா=கிண ேமாடளி 
ேதவார1 அ!ழவி ேயாத மணவாளெனாதிகேதா-ைட7 ெசவியி2 வா>
ேத!கிய  உலக2ைன”
எ2பதி# ந1பியாடா ந1பி ேச!கிழா ெப மா2, சிவபிரகாச ஆகிேயா
பா(யவ=ைற7  !கித$

பா(ய பா2ைம பா வ(!1 ேம2ைமைய!

கா3-கி2ற .

“ஆG1 அறி1 கட$த அரC!
தாG1 மகM1ந# தார1 ஆேம" (1178)
எ2? தி :லQறினா.

எ1ெப மா2 இமவா2மக3
த2Cைட! ேகவ2 மக2 தகப2
தைமய2 எ1 ஐய2 (207)
எ2? மணிவாசக பா(னா.

உலகைத பைட!க7சிவ1 சதிGமான ேபா
கணவனாகி2றா2. சதி த வதி% $
ஆகி2றா2. சிவத வதி% $
த%# ேதா2றிய

சதி!7 சிவ1

சதாசிவ1 ேதா2?வதா# மக2

சதி ேதா2?வதா# தகப2 ஆகி2றா2.

சிவத வ1, பி2ேதா2?வ

சதி த வ1 ஆதலா#

சதி!7 சிவ1 தைமய2 ஆகி2றா2 இவ=ைறெய#லா1 க தி=ெகாகவியர அவக
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ஆMமைற-ேயாலமி3- இ2ன1 அறியாதவ!
அ2ைன மக மைன தம!ைக
ஆகமமாகி உயிராகி (6)
எ2? கா0 ப வதி# பா(Gளா. மர பர அபிராமப3ட ஆகிேயா 1
சதிைய7 சிவதி= தாயாக1, தம!ைகயாக1, மைனவியாக1 மகளாக1
பா(Gளன. ேபராசிய தி !ேகாைவயா உைரயி# த வைறயி# விள!க1
ெச> ளா.

ெச&கீைரப வதி# ெச&கீைர ஆ-க எ2பத= பலவாறாக ெபா  Q?வ
உ-. ெச1ைம+நீ - என! ெகா- ெச1ைமயானெசா# எ2பதி# எ ைக
ேமாைன எ 1 இ#லாத ெதாைடைய7 ெச$ெதாைட எ2பைத ேபால எNவித
ெபா M1 பலவாத ெசா#ைல7 ெச&கீைர எ2ப

ம&கல வழ! என! ெகாவ

ஒ ைற. ெச&கீைர7 ெச(ேபால தைலைய இ 0ற1 அைசதா-த# ெச&கீைர
ஆ-த# என ெபா  ெகாவ

ம=ெறா

ைற.

1. அ(யராகிய எ1ைம தா> வயி=றி# பிற!க7 ெச>வாயா?
2. இனிவ 1 பிற0!களி#

2ப&கைள த$

தடைன த வாயா?

3. மய!1 ஐ1ெபாறிக வழியிேல உழல7 ெச>வாயா?
4. ெப, ெபா2, ம எ2ற :வாைசயி#

20? வாயா?

5. உ2தி வ( பர1 அ2பி#லாதவ Q3டதி# ேச$

உ2ைனமற!க7

ெச>வாயா? –
எ2ற வினா!கM!பதி# Q?வா> எ2றேபா
ெச&கீைர ஆ-க எ2? ேக3ப

இ#ைல எ2? தைலயைச 7

கவியர அவகளி2 மிக7 சிற$த க=பைனயா1.

"நீதிைய 0ாி$ ெமாழிக எC1 வினா! எதி
நிகதி மைறவிைட வி-த# ேபா#
ெச&கீைர ஆ(ய ேள"
எ2ப

பாட= பதி.

சீவகசி$தாமணி ணமாைலயா இல1பாகதி# ணெபா(யி# வ 1
ேபா3(யி# ணமாைலயா, ரமLசாியா ஆகிேயா ணெபா(கைள @வி
வி3டா2 சீவக2. ரமLசாியா ண ெபா(க தீயன ஆக%2 வ-க
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உணவி#ைல. ணமாைலயாண1 ந#லன ஆக%2 வ-க வி 1பி
உடன எ2ற ெச>தி வ கிற .

"@வி2 நிலேம# விடா
ழ2?

வாிவ-க

>!1 ண1”

எ2? கவியர அவக நீராட= ப வதி# பா(Gளா. அேத பாட%# " கி#
கா10 ேநதிர&க” எ2? பா(Gளா. “கா1பிெனா- ேநதிர&க த$த ள
ேவ-1” எ2? $தர:தி நாயனா பா(யதி# கா10 ேநதிர&க ப3வைகயா1. தி வாசகதி# "கா1பணிமி2 உல!ைக எ#லா1” எ2? வ கி2ற .
ஆவா பாட#களிD1 கா10 ேநதிர1 ப3-வைக எ2? வ கி2ற . வழ!க=ற
பைழய ெசா=கைள! க7சியப னிவ மீ-1 பாட#களி# ைவ  பா(Gளா.
கவியர அவகM1 வழ!க=ற கா10 ேநதிர1 எ2ற ெசா=கைள பாட%#
ைவ  பா(Gளா. ெசா#நய1 கவிநய1, க=பைனநய1, ச$த!ழி0,
2ேனா ெமாழிெபா ைள ெபா2ேன ேபா# ேபா=ற# ஆகியன நிைற$த கைல
ெப3டக1 கவியர அவகளி2 பிைளதமி #க.
-----------லறி'க,

பிைளதமி எ2ப

தமி சி=றில!கிய வைககளி# ஒ2?. இ

ஆபா=

பிைளதமி எ2?ம ெபபா= பிைளதமி எ2?1 இ வைகப-1. கா0,
ெச&கீைர, தா#, சபாணி, த1, வ ைக, எ2பன இ பா= பிைளதமிA!1
ெபா  ப வ&க. சி=றி#, சி?பைற, சி?ேத எ2பன ஆபா=பிைள
தமிA!7 சிறபான ப வ&க; அNவாேற, அ1மாைன, ஊச#, நீராட# எ2பன
ெபபா= பிைளதமிA!ேக உாியன.

பிறிேதாாிடதி# இ$லாசிாிய கவியர அவக தம!
தி நிைலநாயகியிடதி# அைம$தி !1 வி பைத ெதாிவி ளா.
"தி ஞானச1ப$த ெப $தைகயா!1 அ(ேயC!1 உள இையைப
நிைன!$ேதா?1 எ2 உள1 விய01 மகி1 எ>தி 5ாி!கி2ற . எ2 ஆ2ம
நாயக தி நிைலநாயகி சேமத பிர1ம0ாீவர. அ(ேய2 5ைச ெதா(ைன
ஏ=?! ெகாM&காைல தீ3சா :தி தி ைறயி= கயி? சாதி தி ள1
பாத ெபாAத, "கர1ன1 மலரா= 0ன2மல @விேய கல$ேத மி2” எ2?
ெதாட&1 தி ஞானச1ப$த அ ளிய தி பிரம0ர தி பா3-! கிைடத .
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அதனா# பிரம0ாீவரேர எ2 ஆ2மநாயக ஆனா.” அதனா# பிர1ம0ாீவர ட2
தி நிைலநாயகிG1 நாேதா?1 வழிபட=ாியராயினா.
1970 கவியர அவக த1 நபகளாகிய ைசவதி வாளக ெச2னியப
கட, சி.. கணாயிர1, க 0சாமி! கட ஆகிய
சிவ5சா ர$தரகMட2 தலயாதிைர ேம=ெகாடா. சீகாழி வ$தேபா , தி .
சி.. கணாயிர1 அவக தி நிைல நாயகிய1ம2 மீ

பிைளதமி #

இ#ைல, அ!ைறைய! கவியர அவக தீ!கேவ-1 என பணிதாக.
அNேவ-ேகாளி2ப( பாடப3ட

இ$#. இ$த வரலா? பாயிர1 3ஆவ

ெச>Gளி# அைம$ ள .

கவியர அவக த1 வாநாளி2 பி=காலதி# பா(ய இ$# அ7ேசறவி#ைல.
ைகெயAதி# இ $த ேநா3- 0தக1 சில இட&களி# கைறயானா#
அாி0( $த . ெதளிவாகெதாியவராத பதிக 0ளிகளிடப3-ளன.
ெபா வாக! கடளைர பா3-ைட ெத>வமாக பாடெப?1
பிைளதமிகளி# ப வ ! ப  பாட#க இ !1. இ$த பிைள
தமிழி# வ ைக ப வ1 ப2னி

ெச>Gகளா# அைம$ ள .

பதி*.ைர

தவதி . கஜ5ைச7 $தரவாமிக தமிழா> ைமயதி2 சாபி# 08-6-2011
அ2? ெத>வதி . ப. . சி2னசாமி!கட அவகளி2 நிைன
அற!க3டைளயி2 நா2கா1 ஆ- விழாவி# "கவியர அவகளி2  க
இல!கிய&க” எC1 தைலபி# சிரைவ ஆதீனகத தவதி

மர பர

வாமிகளி2 2னிைலயி# உைரயா=?1 ேப? கி3(ய . அNைரயி2ேபா
கவியர அவகM! சிரைவ ஆதீன1 இரடா1  மகா ச$நிதான&களிட1
இ $த ேகைம இட1 ெப=ற .

ந2றிGைர வழ&கிய ஆதீன!கவிஞ தி . ப. ெவ. நாகராஜ2 அவக கவியரவி2
பைட0!கெள#லாவ=ைறG1 திர3( ெவளியிட ேவ-1 எ2ற த1 விைழவிைன
ெவளிப-தினா. வா ைர வழ&கிய ஆதீனகத, 0லவாி2 விைழவிைன7
ெசய#ப-த தி ள1 ப=றி ஆைண பிறபிதாக. ச$நிதான&களி2
தி வாைணயி2 வண1 இ$#க ெவளிவ கி2றன.
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த%# அைன

#கைளG1 திர3( ஒேர 0தகமாக ெவளியி-1

எணமி $த . 0தக1 ெபாிதாக1 கனமாக1 இ $தா# ப(பத= ேதாதாக
இரா . எனேவ தனிதனி லாக ெவளிவ கி2ற . இ$த வாிைசயி#,
1. பழநியாடவ மயி#வி-@ .
2. தடாக1 தி (வாமிக ெநLவி-@
3. தி ேப*! கல1பக1.
4. எ3((  க2 பிைளதமி.
5. தி ேவரக1 சாமிநாத2 பிைளதமி
6. ம&ைகய!கரசியா பிைளதமி
7. தி 7ழிய#

ைணமாைலய1ம2 பிைளதமி.

8. சீகாழி தி நிைலநாயகி பிைளதமி.
9. தவதி

க$தசாமி வாமிக பிைளதமி ஆகிய #க ெவளி வ கி2றன.

கவியர அவகளி2 =றா- 2002# நிைற=ற . அவ ைடய அ2பி=ாிய
தைலைம மாணா!க 1 எ2Cைடய ெப மதிபி=ாிய 0லைமமி!க ப# ைற
அறிஞ 1 நப மாகிய சிதா$த ஞான சரவதி ைனவ ந. இரா.
ெச2னியபனா அவக கவியர அவகளி2 =றா- விழாவிைன நடத
ேவ-1, அவ ைடய #கைள திர3( பதிபி!க ேவ-1 என பலைற
வ%G?தினாக. #கைள பதிபி!1 ய=சியிைனG1 ேம=ெகாடாக.
அவக அளி ள அணி$ ைர இNெவளி,3(ைன7 சிறபி!கி2ற .

இ$#களி2 ெவளி,3(ைன ஊ!வித தி !கயிலாய பர1பைர
தி ேப*ராதீன1 தவதி

சா$த%&க இராமசாமி அ(களா அவகளி2

தி வ(கM! ந2றி கல$த வண!கைத ெதாிவி ! ெகாகி2ேற2.

இ$#கைள அ7ேச=றி ெவளி!ெகாணர தி ள1 பா%த சிரைவயாதீன1
தவதி

மர பர வாமிகளி2 தி வ(கM! எ2 வண!க1.

இ1ய=சியி# எ#லாவிததிD1,

ைணநி2ற சிரைவயாதீன! கவிஞ,

ெப 10லவ தி மி ப. ெவ. நாகராஜ2 அவகM!1, அணி$ ைர வழ&கி7
சிறபித ேபராசிாிய தி மி. ைனவ ந. இரா. ெச2னியபனா அவகM!1
ந2ைறயி# அ7சி3- வழ&கிய ெசௗமி அ7சக உாிைமயாள ேத.
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தி ஞானச1ப$த2 அவகM!1 எ2 உள&கனி$த ந2றிைய ெதாிவி !
ெகாகி2ேற2.
- பதிபாசிாிய
------------தி நிைலநாயகி பிைளதமி
உ
சிவமய1
தி 7சி=ற1பல1

விநாயக வண/க,

தி மாப2 தலான ேதவக வண&பர
சிவேன மகாேதவன7
சிவனா ெப $ேதவி ேயமகா ேதவியவ
திகமைறயி2 தெலAதா1
ெப மா மத!களி? பி(யிC

வா>த$த

பிைளேய பிைளயாெர2
ேப!ாிய ென2?லக ேமதி-வி நாயக2
பிரசமல ர(பரவா1
வ மா

யி!காிய மாதா தவதிைமய

மைலயி2மக எ2?மிளைம
மாறாத கிழவி0வ ேனைசதி

மா#த&ைக

மாகட2 மித$தேதாணி
ெப மா 0ரதிலம ெப1மா Cயி ைண
ெபாியதி

நிைலநாயகி

பிாியற மழைலெமாழி ெகா-சிறிய CவDமி
பிைள தமிதைழயேவ.
________
எ&கல ெத>வமா$ தி நிைல7 ெச#வி0க
ஏதநா2 கவனாD1
எயி2:2 ெறாிதக ைம$ ைடய னாD:
வி க! ரவனாD1
ெபா&கட Dலைக7 ம$ததைல யாயிர
0யகம2 னவனாDேம
ேபாகா

மைறயாD மாகா ெதன0லவ

0க#வைத யறி$

நாேய2

1
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ம&கைலைய வா>வ$த வாெசா#% மகிழெம2
மழைலெமாழி யிதைனயவட2
வைளவா ெசவிெகாM ெம2ற ணி வாD1
வAதிேன2 இ ேமைதேயா
த&கமா தமிழ2? த ? நைட!ழவி
த2றமி ெழன ெதாி$
சா2றக# வி7ெச#வ ேர2?ெகா வாெர2ற
2

ைதாிய மி $தவாேற.
_______
விணா

ேம சீ! கணா யிர2ேச

விள&சீ7 ெச2னியப2
விரகிரண விரணிய க பசா மியிெனாெம>ய2பிேனத வ ெச>
பணா ெமாழிதி

நிைல7ெச#வி ேகாயி%=

பதிெயா- பரவிேயதி
பா(ைவ கியேபா

தலவ2 கனிெவா-

பணிதபணி ேய2ற(ேயேன2
எணார நாெடா? நிைனேத

தி வ(

யிைண7ேசற விபCவைல
எ2னாவி னி2ற

ளிைசதப( ேயாதிேன2

ஏைழய(யாக ெசா#D1
தணா தமி!ைற க தாம ேல=ப2
தமிநாடC!1 மைலய2
தைலவ= ேமய2றி வைலய= மகளா>
3

தவபய2 அளித லாேல.
______
0
1. கா*.* ப வ,

தி மா0
5வார ம%ெபா>ைக யி2கைரயி னி2றAத
5ர விள&ழ$ைத
ேபானக ெமன7சகல கைலஞான அதிைன
ெபா=கிண ேமாடளி 
ேதவார ம!ழவி ேயாதமண வாளெனாதிகேதா-ைட7 ெசவியி2வா>
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ேத!கிய  உலக2ைன யானபிர மா0ர
தி நிைலைய யினி கா!க
பாவார ேவா ெமா

பாவலன ேதவலா=

பாபைண யி-!கிவழிேபா1
பசிய கி# பாடவ சகாய2 தனLசய2
பாிநட

Lசாரதி

நாவார நாராய ணாெவ2ற சி?ந1பி
நடைலெகட ெவா @ணிேல
நரசி&க மா>வ$
ந#லதி

கனகCயி டDட
4

மகணாதேன.

_____

சிவெப மா)
ெப ெவ கககன நதிெயா ளி ெயனவைமதி
ெபறெவாிைய நிகசைடயி2 மிைசேய யட!கினா
பிரம2மக னி-சபத வ%ைமயற நிைலைமெகபிைறகைலக வளரய (மீ
ெபாியல யிகட
பிறவில

ைவ ளா

த#வனிைல 0ாிG1விைன

பயCத ெமனேவ மதிதேப

பிைணயி2விழி மைனவியக விரதமழி றெவளி
ெபாி ெகா- வி-ய லகைனேம# மிதி ளா

ப ைவ ய விைழ வி0தைல ைலயவிாி
பரைவெயA காளவிட மடரா

ைக!கேணா

பழகளவி C?கனிைய நிகரற வ 0ாி
பாிைடயா அ நி? களேம க? ளா
பாிதிமதி வல1வ ெபா2 மைலசிைலய ெவதைலய
பணிகயிற அாிகைணய 0ரேம ெபா(தசீ
பரபவ பிணிகைளவ வரதசிர 0ரத#வ
ப மமல ாிைணய(க மல@> வA வா1

 விாி ெபாழி#கெடா?  மைறக பசியகிளி
ெமாழியகி# தவAமிள ந?மா பAதேத2
தி கனி கிழியவழி ம ரரச மிைலயி2வழி
ளாிமல மிைசயிழிய மைற# விதிதவா
 மர மகெவாிைய வளெச>பதி ய விெதன
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ெமாழியவதி சயம வ மைறேயா மிதY
திைவய கனிய(சி# ந?ெந>பய ச ெசய
ைறயி2வ 1 அதிதிகைள யினிேத 0ர!:

அ ெப

கியகட% னைலகமதி யிரவிUைர

அைலய- நிைரககய ெலனேவ மித!நா
அமர0க ெலனவைடய விாிசிைறய சிலபறைவ
அட#  கி2 உக(வி னினிேத ம!:
அயனாிய மலெகாடர ன(மலக ளCதின
மக கி வழிப-ெச> பிரமா 0ரதிேல
ய ளிC

ெவா-மம

ெமம ெதாA லெமAத

வாியவழ கியதி நி ைலைய நீடளி!கேவ.

5

______

விநாயக
அட%2மி ேகாதட ெந(யகி Dளதி#
அதிசய மிப வாழ
ஆழிைய வயி=றினி லட!? னிகம
டலநீைர யாகடல2
விைடயவ ன 7சைன! காைவத கா=ற
ெவ1ைம ெயாழிய! கவித
விகடகட தடம  ைப&ைக! களி=றினி
விைரமல7 சரணிைனவா1
0ைடதA மகழிந- லகினிைற யலகிலா
ெபா வள ெமலாநிைற$
ெபாழிGமத வாரண தாரண ெதா%ெபாழி=
03கெளா- தி!நிைறய!
கட%ன- விலகல நிகேதாணி 0ரேம
கRத= கட மகிழ!
காத#0ைன மாதமைன மா3சிமி தி நிைல!
க=பரசிைய!கா!கேவ.
_________

' க)
ச$த ெபாதியி= ?னி!1

6
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தைழத வா=கீ ெப னி!1
தார ெபா ைள த$த
சாமி த$தி மகக 10
ெகா$ ! Q$த= றவளி!
ெகா(!! ெகாAெகா1 ெபம!கிய
மர ெப மா2 சரணமல
Lசி! கணி$

வ$திபா1

வ$தி! காளா& Q%!
வா>த வத1 ெபா2ேனா&க#
மகஎN யி!1 க ைணதா>
வளமா ெகா7ைச மணிவிள!
சி$தி பா! ெத>வமணி
சிறிேய2 5ைச ெசG$ெத>வ1
சீரா திர$ தாிெய2C1
ெச#வி த2ைன! காதிடேவ.

7

_________

' க)
5$தளி! க=பகL ரபிசி$தாமணி
ெபால2ெகா( யிைட7சித=
ேபாக&க ேபாக 0ர$தர ெனாளி$திட
0ேதளி த1ைமெய#லா1
வா$திவ

மீ2கவத# தலான இழிெதாழி#க

வா&வ2 க3Sரைன
வ%யசி& கைனயாைன வதனைன! ெகா2?ர
வாழவ  ேசையநிைனவா1
கா$ ெமாளி மாணி!க ேம>$த மாளிைகதைல!
கைலமதி யணி$ ெந=றி!
காப($ தவிெராளி7 Sல$ தாி வி
கலவிநி2 ெற1ைமயாM1
ஏ$த2! கணிைறவ உ வநிைன வி!கி2ற
ஏேம சீகாழிவா
இைறவிமர கதநிற! ழவிதி

நிைலத2ைன

யினி கா த கெவனேவ.
__________

8
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ச+ைடய*ப
ஒ0ரவி னா#வ & ேகெட2னி லஃெதா வ2
உடDயிைர வி=?&ெகாள
D?ெம2? தி வM வ2ெசா2ன வா>ெமாழி!
?தா ரணமதாக
த0வைக ெச0சன2 உைரமீறி :வ(ம
தானLெச> மாவ%!7
சதிெச>த ெந-மா% Cட#கீறி ெயா காிய
ச3ைடயணி பவைனநிைனவா1
எ0வன 1விA& கியெவள மீததனி#
எA$ ல ேதாணிமீதி#
ஏறிமீ காமனா கிதா னட 1பதி
யி $ யி! ேகவCடC=
?ப# யி!த க=பரசி சகசனனி
 திGப வன1வாகிளி
@யவா கமவிபின ேமவிய மWாிதிர
9

$தாி தைன!கா!கேவ.
_________

மாசாத
ேவைலய தைதவி0 த!த ேமாகினி
விடைதUக அர2மகிAமா
Tழிவா> யத தி ெப=ற பாலக2
வி-ைவ விைடபாகைன!
ேகாலெவ$ தாெய2 றைழ ! லாவிந=
ேகாகனக மகைள ைறெய2
Q?வ ெதனதிைக தி2ன$ ேதறாத
ழவிவ$ தினி கா!க
ஆDமைற ேயாலமி3 (2னமறி யாதவ!
க2ைனமக மைனதம!ைக
ஆகமக மாகிGயி ராகிெயா

கண1வி3

டகலாத பரேதவைத
சீலமைற வாணபயி# ேவதவிைச ேசாைலபயி#
சி?கிைள 5ைவேத 1
சிர0ர தரனிட 0றம- திலந=
றி நிைலய நாயகிையேய.

10
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___________

தி ஞானச,ப%த
ேபாைதயா ெபா=கிண வதைம தரட
ெபா2ேமனி ந2மகவிைன
ேபாதென- மாDன ேநடாிய சிவைனயி
ெபா ெள2? 3-பவைன
ஓ 0ல வாணமல வாைதயற ேவத&க
ெளாடமிழி2 விடனிைய
உயT- ெப மா? தி மண ந)மண
=றவ! த ைவ
தீைதயா சமணி  சிைத!க வ பாCைவ
தி 

மான: $

தி&கள& ழவிைய தி ஞானச1ப$த
ேதசிகைன அLச%பா1
ேவதெநறி யாகம வித&கெபா% சீகாழி
வியனகாி ல(யதைழய
T=றி $ த ெச>திர $தாிைய ேய ெம2
11

ெம2றமி! கவிதைழயேவ.
_________

பிரமேதவ)
ம நிைல ப$ ழா> படைலமணி மாபென2
மல $தி வ$தைன யஃதா#
மகனாைவ ெய2?0க# மா=ற1 ெபாறாதரைன
வ$தி

வரமைட$தி&

ெகா நிைலய த2றிெயா2 ப பிற பவC!
ட1பிைன யளி ததி
உைடயாைள மைனவியா> த$த

மலாலவ=

ணவா> மைணயி3-1
ெப நிைல தன!ள

கா3(யி? மா$தசீ

பிரமன2ெபா- கா!கேவ
……………………………….
……………………………….
தி நிைலெய C1ெபய! ாியவைள யரமகளி
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ெச&ைகவைள காேதாைலG1
ேச$ வா ழ!க ைண Q$ நLடபர
12

சிவCயி ைணவி தைனேய.
____________

ேதேவ%திர)
தா20ர$ தி-நா3டர1ைபய ழ=பைக
தைககிைல ேயா3( இைடயி2
சமமா1 மி2ைனGதறி! ெகா&ைகெயா- ெபா*உ1
சயில&க சிைறய?
மீ20ற$ த விழிய நைடைய பழிதமத
ேவழதி2  கிேலறி
மிைகதணி தளிெச>G மதிபதி 0ர$தர2
விழிையயிைம ேபா=கா!கேவ
கா20ர$ தி-மா2 வய=தி திடவய=
கைரயா- ம$திகிைளேம#
க-க! தி!க! கிைளேத2 தM1பிநீ!
கேண தி!கவாைள
வா20ர! க=பக தாசிர 0ரம 
13

ம&ைகதிர $தாிையேய.
_______

தி மக
ம$தர ம ர க&கயி றாெந- வாாிதி தாழிெயன
வா%ெப $ ைண யாக மதிெதA வைவ ய தைன
அ$தர ந#வி $தாக வகதி னம$
ஆக தடமல ேமவி7 சி?வ

ர$தி-மா#

மகலா மககா!க

$தர மதிதனி# த2ைன7 டவல விழியாக
>ய கைல!ெகா( யிடவிழி யாக
சி$ ர வானன கணபதி ையத
சீகாழிபதி வாதி

2னிய மைலமகைள7

ெத>வ மடபி(ைய7

நிைலைய7 ெசNவ2 கா!ெகனேவ.

___________

கைலமக
ெவைள ெந3ேட டவி வாி

14
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வி 101 பிைள7  1பாப
Tடா மலாி % $ பழ
ேவத தலா& கைலவிாி 
பிைள ெமாழியா வாசிபா2
பிரம னா1 எ2னா1
பிாியா

ைறவா சரணமல

ேபணி பணி$

திெச>வா1

M மாிண1 எழி=பாைவ
ெதாட 1 அ2ன& கவிCநைட
வM1 ......... யிைட Uட!க1
………………………….
ெகாள வளி!1 வள2ைம!
ெகா7ைச திர$ தாிய1ைம
ழக2 ேமனி ைழவித
ெகா&ைக! ெகா1ைப 0ர!ெகனேவ.

15

______________

&/கா பரேமவாி
ெந-& கடD-த 0வியா1ெச>7 ெசழிதயி
நிைரAவைதG ழ!1
நீக 1 ெபா=ேகா3- நீலகிாி நிகேமதி
ெநLச$

R!க றேவ

க-&கணர வாிேய? நாண! கிரமி!க
கவிCைள7 சி&க ேமறி
க3கதி னாெலாி$ த1ேமதி தைலமீ
கா#ைவத பாைவ கா!க
ஒ-&கிய ள மைற யவ2மீ
=றமற %Gெம

பாச1T

ைமG1

உ ளைத ேசவ( ெப ைம தனதாகிG1
உ=றேக வ=களித
ெகா-&ைழ! காிதி

நிைலயாயி ெச#விவ

ைரகட# மித$த ேதாணி!
ெகா=றநக

=?வா ப7ைசமயி ற2ைன!

றி!ெகா- கா!மாேற.
___________
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2. ெச2கீைர* ப வ,

 ளளக அளிகளப நிைர வM Uத%த
@மணி7 3(யைசய7
டமகர ைழதிவM1 வைளவா ெசவிவைர
ேதா>விழி! கய#க பாய
ம ம  சபகதி2 ளநிக நாசி
மணிபவள வாையெதாட
மைரமலைர ெயாதக மடல திள?வ#
மகர$த ெமத திர!
 மணியி2 வடைட மணிGமிைட யிைடப&
ெகா(ெய2னேவ Uட&க!
ெகாAவட வா%னிைல ேபா#வயி? சிறிேத
ைழ$திட தாளி ெனா2?
தி வமர 2னைவ ெதா2?பி2 நீ3(ெயா
ெச&கீைர யா( ய ேள
சீகாழி ேமதி

நிைலய$ தரவ#%

ெச&கீைர யா( ய ேள.
____________

இ2C2 அ(யெரைம ய2ைனய வயி=றளறி#
இ ெம2? 0கவி-ைவேயா?
எRத= காிய ய பணிெவளி வ பிற
ெப2றத டைனயி-ைவேயா!
ம2னிநி2 ெறைமமாறி மாறிமய# ெச>ெபாறிக
வழியிேல ழ#விைபேயா?
மாதெபா2 மெண2ற ேவடைணக Tடா
வ$

ய ெசயவி-ைவேயா?

நி2மல தாபர ம2Cம2 பிலAவி#
நி2?ைன மறபிைபேயா?
நீதைய 0ாி$ ெமாழி ெகC1வினா !ெகதி
நிகதிமைற விைடவி-த#ேபா=
ெச2னியி

0றமைச ெத2னெவ2ன2ைனெயா
ெச&கீைர யா(ய ேள!

சீகாழி ேமதி

நிைலய$ தரவ#%
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ெச&கீைர யா(ய ேள!!
________________

அ2றமர Aவினிைட ெச2ெறா

10ந3

டவரக$ ைதையயழித
ஆ=ற#மி மாடைகG ெனா 0ற தா2ெகாேலா
அவன 3 ணநீேயா!
எ2?தி யாைமமாி யாைமமல மி#லாைம
ெய2பன1 மிய#ெகாேலா?
எணில சராசர$ த1ைம,2?யிகM!
கினியகதி த Tெகா#ேலா?
ம2றினிைட நி2?ெவளி க-ெதாA வா!க 
வழ&வ

- ெகா#ேலா?

வாவிபி ேராெவன வினாவிேனா1 விதிவிைட
வழ&தி

கமைசேத

ெத2ற% %ள1பசிய ெகா(ெய2ன அ1ைமெயா
ெச&கீைர யா(ய ேள!
சீகாழி ேமதி

நிைலய$ தரவ#%

ெச&கீைர யா(ய ேள!!
___________

அ$தாம ைரெபா>ைக யி2கைரயி# நீயளி
த ளத பவ ளவா>
அ மைற7 சி?வ2A

ண0லவ னாகியர

னாிய0க பரவினைமG1
ெகா$தா அல&கனி1 ப2ர மி ெகா-&
QைனG1 நிமிதி G>ய!
ெகா-கA வாவமண

ட#கAவி னைவயாக!

ெகா-Lசமாி# ெவ2ற சய1
வ$தாக காணமயி லா0ாியி லதிெயழி#
மகளா! விததிற1
ம=?1ப# ெவ=றிகைள யறிஞ0க ழ!ேக3ம%Gவைக யா#தி ேதா
ெச$தாமைர!கணி ேனா!க#ேபா ெல1ம2ைன
ெச&கீைர யா(ய ேள!
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சீகாழி ேமதி

நிைலய$ தரவ#%

ெச&கீைர யா(ய ேள!!

20

_____________________

அ#ல2மி சா வா க20த ன க2த
லானவிழி சமயதவ
அ விைன பயCத த#வைன ம?!மீ
மாLசக தா1பிரமெம2
0#லறிவ சி?ெத>வ ெநறியாள மைற(0
0க#0னித வ விதந2
ேபாதமறி யாதபல ேபைதயக 0க#வா
ேபாகசிவ வாகமதா#
ந#லறி கா3(ெவ2 றி$நகர  0லவ
நா3-0ல ைம வச1
நடராச ன ேம மாபதி7 சிவன$த
நாளிலா திைரவிழாவி#
தி#ைலயி Dயதெவ= றி!ெகா(G ெமா!கெவா
ெச&கீைர யா( ய ேள!
சீகாழி ேமதி

நிைலய$ தரவ#%

ெச&கீைர யா( ய ேள!
________

ேவ?
தமர ெந-&கட லமளி

யி2றவ

த&கா>! ெச15ஏ
தளி( ெகாடவ கைலமக ெள2பவ
த1பா ல2பாேள
அமர நல1ெபற மகிட னிற$திட
வ2ேபா ெவ2றாேள
அ(ய ாி-1ைபக ெகடெவளி வ$த 
த$தா ெள$தாேய
மாி பய&காி சமாி நிர$தாி
ெகா&கா ைப&ேகாதா>
ெகாAந ாிட1பாி டனம கி2ற
ண15 R$ேதாகா>
சிமய ெந-&கிாி 0த#வி யைச$ெதா
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ெச&ேகா ெச&கீைர!
சிர0ர மி20? தி நிைல ய1பிைக
ெச&ேகா ெச&கீைர!!

22

________________

சிவெமன ெவா

திகRவ D1ெபா 

உ2பா# நி2ேறதா2
திகெப

ைம$ெதாழி# ெசயவல த2றி

யக2றா ெல&ேகதா2
திவMவ ெத2ற
G1பா

மைறெசாD1 ந2றிவி

$தாேய

ெசய#பட ந2கதி ெபற Mக$
பத15வி2 பா#ேச
நவமணி ெயா2றிய ைழக ச$திர
C$தா1 ந2காட
நைகநில 1ெபா% தரவித ெச1பவ
ள1ேபா லLேசர7
சிவசம ய1ெபா% சிர0ர நி2றவ
ெச&ேகா ெச&கீைர!
திாி0ர $தாி தி நிைல ய1பிைக
ெச&ேகா ெச&கீைர!!
_________

ேவ?
ஆதர மி1பாண நீலகட ெபாிய
யாழினிைச மீ3-கி2றா
அ2னவ மைனப2னி ெச2னிய லெபா2னி
யா ட2 ஓ கி2றா
ேவதமத யாைனதி

ஞானச1 ப$ததமி

விரகபா# கமA1வாயா#
விணவக Mணத நணநா ண1ப
மிழ=?கி2றா; கணத
நாதர

ண$திட ழெவா%! கி2றன,

நய$ ர நரகணி2றா;
நாரதம கானாதி னிவக$ தி வதிர
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நயனமிைமயா தைம$தா;
சீதரசா ேகாதாிெய லா மகி Qரெவா
ெச&கீைர யா(ய ேள!
சீகாழி ேமயதிர $தாிபர1பைரெயா
24

ெச&கீைர யா(ய ேள!!
__________

ேவ?
ஆயிர ெவா( ைகபட வரவர
சாய பதLச%G1
அ$தண ந2ல1 வ$

தவ$தன

ெம2?ெகா ெவ10%G1
ேமய நட10ாி வா

நய$திட

ெவ10யக2 றைலேம#
வி$த பத&தி ெகாடவ

1பாி

ெவா2றி மகி$திடேவ
தாெயன வ2? 0ர$த  ேமைன
தட$தன 1ெபாிய
தடவைர யரச2 விய20ய 10ாி
தவ நிைற$திடேவ
ேசய ந?1பத1 ைவ

நடதவ

ெச&ேகா ெச&கீைர!
திாி0ர $தாி தி நிைல ய1பிைக
ெச&ேகா ெச&கீைர!!
___________

ேவ?
ேதாிரவி G1பானி லாமதிய 1பா
ேசணிD- 1பாவிேய
ேசதிைர ெயறி$ேத GலாUைரக ெள2றாக
ேதவ ல1 5ேம
வாாிதி கல$ேத கேலால நிைற$ேத
வலாாியய C15ைவேபா#
மாயC மிC$ேதவ ரா மய# ெகாேடசி
வாயநம ெவ2ேறகிேய
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ஊாிதைன ய2ேறாத ேவ?மிட ெம&ேகெய
னாைமெகா ப&காெவனா
ஓ(யர ெண2ேற0 காGமி ட&ேகா(
WழிG1 அமி$தாதY
ஆக%மி த$ேதெகா ேதாணி0ர ப&காமி2
ஆ(ய  ெச&கீைரேய!
ஆரண2 மி15ைச ேபRநக ரLேசெபா2
26

ஆ(ய  ெச&கீைரேய!!
______________
3. தால*ப வ,

அத கிாியி# ம$ேதக அழிய! கதிவா ளா2ெவ2ற
ஆதி த2ேபா> மைற$தன2ந# ல$த ணாள ச$திெச>தா
சித ெமா &1 அரன(யா சிவாய ெவ2? சி$தி 
தியானிதி $தா தி ைறக ெசபி ெதாட களிQ$தா
பதி பரவ7 சிவ2ேகாயி= பராத 5ைச நைடெப?மா#,
பாD -2ற2 பசிதீ$

பாட# ேக3- @யபரா

சதி Gைமேய தி நிைலேய தாேலா தாேலா தாேலேலா!
சைபைப1ெபா= ெபபாவா> தாேலா தாேலா தாேலேலா!
__________

பரைவ திைரயி லரவைணேம=
ைபய

யி2றா C2றைமய2

ப ைம பா&கி யறமறவா
பபா மைனயி= ?யி#கி2றா;
கர= றவிைச த$திாியா
கைலஞ மனதி= ?Lசினளா#;
கறைவ ப& க2?கM1
க3-& ெகா3( Dற&கினவா#;
மர1 ெகா(G1 0ளின1
ம=ற யி 1 ெசயலட&கி
மற$

த1ைம நிதிைரைய
ம வி பரம கமா$த;

சர வதிேய தி நிைலேய
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தாேலா தாேலா தாேலேலா!
சைப ைப1ெபா= ெபபாவா>
தாேலா தாேலா தாேலேலா!

28

_________

கLச பளி ெபைடேயாகளிவ -ற&1, பறைவயின1
காம ெபைடG1 LகM1
கல!க! ட1ைப யினி ற&1
ெகாL& கிளிG1 5ைவகM1
ழற லட&கி! Q3-ற&1
ர& ெம& ெகா10களி=
Q( Gற&1 தைலெமாழி
பLச பிதெம2 பதபாவா>
பாரா3-$தா> கமய&1
பா( பா(7 ேச(ய 1
ைபய வாவி தயகி2றா
தLச ம M$ தி நிைலேய
தாேலா தாேலா தாேலேலா!
சைப ைப1ெபா= ெபபாவா>
தாேலா தாேலா தாேலேலா!!
______________

கட கைதேவடாநீல
கட2 கைதெசா ெல2றா>!!
க&ைக சைடேம= கர$தகைத,
கண ெபைண! கல$தகைத
விேடா1; ஊட# ெகாடா>ெகா#;
விழிக சிவ$தா> இைம!கி#லா>;
விமல! கினிய மைன!கிழதி
விள1பி D2ைன யல ேடா?
வ- ெமா>!1 பிறமலக
மல$த தட$தா மைரதடேம
மாேத வ2பா வதிபதிேய;
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மைறG1 இத=7 சா2றாேம
ெகாட னிவா ?கவிமய!
ெகா(ேய தாேலா தாேலேலா!
ளி5& காழி தி நிைல5&
ெகா1ேப தாேலா தாேலேலா!

30

____________

ம ர வாகீ வாிெய2ேறா1
மலவா> மழைல ெயாழியாயா#
மா: ேக வாியாகி
மணிேய சிறிேத

யிலாேயா

திெகா கய=கணாெள2?
றிேத மிர பகDற&கா>
வைள! கணா ெய2றாD1
Qடா>

யி%N விரெவ#லா1

ப ம விழியா ெய2றி2ேன
பக$ேதா மிர விழி:(
பாவா>! @வா> திறவாம#
ப3ேட ைணயினி Dற&கேவ
ச ர மைறேச சைபநக
தைலT தாேலா தாேலேலா!
ச1ப$த! பாலளித
தாேய தாேலா தாேலேலா!
_________

ைமயா த&க ணிைமதிற$தா#
ைவய$ ேதா2?1 விழிதி $தா#
வாA1 இைமபி2 மைறGெமன
மனதி# நிைன$ேத Gற&காேயா!
ெச>யா ேகவ2

யி2?மி$த7

ெசகைத யளித# ெதாி$திைலேயா
ெச&ேகா லரசி2 ஒளிேயெய
தீ&1 வாரா திற&கா!1
ெபா>யா மைறேயா இரபா!கி
ேபாத ேபாெத2 னாேவ-1
ெபா க ளைன 1 ெபாழிவாவா
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0க% 0ர$த ெபா2ெகா(ேய
ெச>யா பர$ தி நிைலெயL
ெச#T தாேலா தாேலேலா!
ெசகதட&க ளீ2றளி!1
32

தி ேவ தாேலா தாேலேலா!!
__________

ேவ?
ஆதிG ம$த மான பர1ெபா 
ஆனவ ப&கினி2 ஆயாேள,
ஆ யி

>$தி- மாறவ ஐ$ெதாழி#

ஆய நல1ெபற ேவேநவா>,
யாதவ ெகாெடாெதா ேகால மத2ப(
ேயGட2 நி2றவ ேள@ேயா>,
யாைன க2சிகி வாகனC1பாி
ேவா- வண&கி- மாதாேவ
காதி% ல&கிய ேதா-ெகா ட10%
காR1 வித10ாி யாேவாநா
காத% னி2கழ# பா-ெமா ர$தண
காதர &கைள சீராேள;
சாத# பிற$திட ேலாய மண&கம
தாளிைண த$தவ தாேலேலா!
தாவ? சைபயி# வாதிர$தாி
சாமைள ெம2யி# தாேலேலா!!
___________

ேவ?
0லாியி# அல$தெச& கமலெமன நி2விழி
ெபா%க -ளமல$ேதா1
5ைவகிளி யாழ= ேபாலவிைச மழைலெமாழி
0க#வா ெசவிளி$ேதா1
கலகெலன மLசீர ரல நைடபயிDநி2
கமலசர ணழகேடா1
கரமலாி2 ெம2பாைவ ைவ

விைளயாடD&
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க-நைக ெகாடன1ந?1
ெபால2மணி பாசன 510ன2 மLசன1
0ாி$ ெபா= ப3--தி
5ணணி$ த விழியி2 ைமெயAதி Uத%னி=
ெபா3-மி3-!கெடன1
சலசநிக விழி யிD மழைகG& காRமா
தாேலல தாேலலேவ!
ச மைறக பரதி

நிைலமர கதெபேண

தாேலல தாேலலேவ!!

34

__________

காாி 1 ெபாழி#S$த க7சி: @ாிெல&
காம!ேகா3 டமி !க!
காசியினி ல2ன5 ரணியா Gயி!ெகலா&
ைக7ேசா? யாமளி!க
ஊாி-1 பி7ைசGைட தைலயிேல= ெற2ெகாேலா
ஒ2னல பழி!கெவ&ேகா2
உழ#வ ெதனவிழிமல ாிைம!காம ேலகவைல
G=?ற& காதி $தா>
பாாினி லவ2ெசய= காரண மறி$திட
ப-வேதா 0லனட!கி
பதக ளிர$ - திெப? மா?ந1
பரமC மிரபாெனன
தாரணியி2 :ல

ைரதா வ $த=க

தாேலல தாேலலேவ!
ச மைறக பரதி

நிைலமரக தெபேண

தாேலல தாேலலேவ!
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______________________

கட%ெனA மதA வ மமர

!கீ$

க-விட மிட=றி# ைவதா
க1பமா வாிமா ேமெகாளா ேரமா
கடமா T

தமா?

அ-ெவ>ய பணியார ேமம$ தமர !
கணிபணிக ளார1 ைவதா

49

அ2?ெம2 ?$தம! ெகா2?1ைவ தாாிைலந1
மாியமண வாள எ2ேற
பட#விசன1 உலேகாப காாிGR நLச1
பா&கி னதா1, ஏ?
பாியா நாிGமவ ேர?விைட ேயதA
ைப&கவிைட பரவப-1
தடவிமய மயி#கவைல Gற#சிற ப#லேவா
தாேலல தாேலலேவ!
ச மைறக பரதி

நிைலமரக தெபேண

தாேலல தாேலலேவ!
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___________
4. ச*பாணி* ப வ,

மணாதி நாத( வானத

வமைவ

ம தC கரணயி 1
வ$ தி தி-மா? ம2றா( ைகயதனி#
ம2Cதம

கழ&க

பணார வமரனி வரவிதி யாதரக
பாடவவ ஆ-மாட=
பாணி! மாறி2றி ய&ைகயி= றாள1
பாி$ ெகா3 -வைதேய>ப!
கிணார மானெமாழி யரமகளி பரந2
ேகளிவிழி  க%ப!
கிDகிெலன வினவைளக நரலவிர லாழிமணி
ேககிளர வ&ைகேசப
தணார யெபாழி= 0க%நக ரமத#வி
சபாணி ெகா3(ய ேள!
சகதல ெமலாத தி நிைல7 ெச#விெயா
சபாணி ெகா3(ய ேள!!
__________

வான$

மணிசி$த நிலெவ2? தவைள

மலவா> விாி$தபிரம
வாவிதனி நி2ற1ைம யபா ெவன7ெசபி
மலவா> திற$தைழத
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கான$தனய உக ெவ2னைல யதீ$த
கணிய7 சி?வC2ற2
கணவனிைச ய ைவ யதினி னிைசபவி
கா 1ெநL& ளிரேவ
ஆன$த மா>Uக$ தாியபழ மைறGெமா
பாேமாவித= ெக2?ெகா
டதிசய தா=கர& ெகா3(! திதெலன
அ1ெபாCல கறியாதவ
தான$த ைழதசீ 0க%நக ரமத#வி
சபாணி ெகா3(ய ேள!
சகதல ெமலாத தி நிைல7 ெச#விெயா
38

சபாணி ெகா3(ய ேள!
____________

உணாம# ந#Dைட G-!கா மேலGைழ
ெதாெபா  ெதா ைவபா
ஒ சில, சிேலா ட= ?திேய கதிெய2
?ளதி# திடதராகி
பணாத வ!கிரம 1பணி G- பாவிெயன வாAகி2றா;
பகாி %திறளா ரRகா

ேபாமின

பாெல2ற க=றேலேபா#
மேணா சிற!கவற மீைகெயா 0ரவினா#
வெபா  பய2ப-தி
வானெமதி ெகாளவா வாெரலா

1வ க

வ ெக2 றைழத#ேபால
தணா தட1பைண 0க%நக ரமத#வி
சபாணி ெகா3(ய ேள!
சகதல ெமலாத தி நிைல7 ெச#விெயா
சபாணி ெகா3(ய ேள!!
__________

ெபணின# லவளாய ேபரற7 ெச#விெய1
ெப மா2 தி !க ைணயா=
ேபமா கமA 1 வினவிஅவ 5ைசயி2

39

51

ெப ைமதைன மிகமதி
மணினா க->ய ஐவைக7 சதிG1
மல!ைக திைரகளாதி
வAவா திய=?சிவ 5ைசயிைட ெயாகர
மலதாள1 :2ெற2ன1
பணின# %ைசTைண யாெழன! ரெலா%
பரபிேயா தி-ேபாதினி=
பா&காக இ-தாள வைகெய2ன &கட=
பவளய க=?1
தணிலா1 பைணமி 0க%நக ரமத#வி
சபாணி ெகா3(ய ேள!
சகதல ெமலாத தி நிைல7 ெச#விெயா
சபாணி ெகா3(ய ேள!!
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_______

பிரமென- மா#0ர$ தரனாதி யமர 2
ெபா=பாத \(ைகன
ெப விைலய மணி(யி2 மிைசைவத வLச%
பிற&கT$ ேத காைல
அரC2ன ரRகவர வாியைணயி னி2ெறA$
தவைனவர ேவ=மாநீ
அவசர ப-1ேவைல (கள( யிட?ெம2
றரமகளி ெர7சாி!க
பரவச ப-மமர அறியா கிடப2
பவளவா யாDரபி
படபட ெதAமா? ைகத3- மாெறன
ப&கய7 ெச&ைகமலரா#
சரவதி பரெமா 0க%நக ரமத#வி
சபாணி ெகா3(ய ேள!
சகதல ெமலாத தி நிைல7 ெச#விெயா
சபாணி ெகா3(ய ேள!!
_______

ேவ?
அரனா ரழ=க ெணAெபாறிக
ஆ?& ழ$ைத வ(வாகி
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ஆட# 0ாிகா= சரவணதி#
அைட$ேத வ(ெவா2 ற?க&க
ரவா 0ய&க ஆறிரெகாள பாிவா லைண!&ைக
ெகா&ைக யத& கற$@3(!
ளி$

 ைக தட&ைக

விரவா வர லம(ய
ெவ=0 ெபா(ய மகரெநேவைல வற ேவைலய 
ேவைல Gக$

நீM&ைக

ரைவ ேகா!& ைகமலரா=
ெகா3(ய க சபாணி!
ெகா7ைச பதிவா ப7ைசமயி#
ெகா3(ய ளா> சபாணி!!

42

____________

ெசா!க ெப மா2 தி ேமனி
ெதா3ேட பணிக தி  &ைக
ெதா2னா ளவ2க :(,அைவ
ேசாதி ெய2? ெதளி!&ைக
ெமா!கி! கAதி# நி2றவிட1
த#வ= கத மா!&ைக
 க ென2ற  மணிேச
ளாி மலாி= கிளெச&ைக
ெந! M க7 சிவ5ைச
நியம மாக நிக &ைக
ெநLசி= ெகா&ைக தA1ெபA1ப
நிைறகா த%னா= தA&ைக
ெகா!கி2றளிைர ெயா!&ைக
ெகாேட ெகா3-க சபாணி!
ெகா7ைச பதிவா ப7ைசமயி#
ெகா3( ய ளா> சபாணி!!
____________

ேவ?
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எதாD மி!கெபா
யி=ேசா?

ைளேத( ைவத#ைவ

>த#, மயலா#

இ!கா ெமாழி7ாி ழ=ேபைத ய!தவி
இ7சா வழி7ழ#வதா>,
ைவேத யளி ல கழிதா த=பகவ
ைன@ற#, ெபா>0கலேல,
ம3டாத#, ப=பல யி!ேகாற# உ=றமைட
ய7ேசர# வி3ெடாழியேவ,
பதான ந=றவக ப=றான ெம>ெபா 
பகதாைச, நிதமணமா
ப=5 0ன=ெகா- வAதாைச, ச=சன
பழ!காைச ைவ யெவனா7
சதான 0திைய யளிதாM தமிெயா
சபாணி ெகா3(ய ேள!
ததா> அ 3(

நிைலதா> மல!ைகெகா-

சபாணி ெகா3(ய ேள!
___________

விதார ெந3(ம கிாி!ேகா னிய=?தவ
சி=கான ந=0த#விேய
வி7சா ெநறிபர ெம>7சாத க!ள1
வி பான சிதி ய ேவா>
சதான வதிட1 வி பான சி=பைர
சகதாதி யி7ைச ெசயலா
சதீ, எM!ெகைண ெயனபா பத ?
சமதீ, பரபிரமேம,
தார ெமா>த வகலதீ; கைல!கட2
ைல7சீ, வA ம(யா
ெமா>பாச ம=?க வ?தா2 அசிபைட
ைன7S# கரதிDைடயா>;
ததா தனதெவன ஒதா வைள!ைகெகாசபாணி ெகா3(ய ேள!
ததா ய 3(

நிைலதா> மல!ைகெகா-
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சபாணி ெகா3(ய ேள!
____________

இபாாி னி=ப ெவன7சார ம=றைவ
0சிேத பிற!க(ைமயா>
இ3டா பணிபல விய=றா வைலபெமைனபாச ம7சமறேவ
அபா ெவனபாி ைவேத யைழத
க 3பாைவ யி=பவெமலா1
அ=ேறக ெம>ெபா

Mைரேத சிரதில

ைமபாத1 ைவத ெப மா2
ெசபான ெபா=கமல1 ெந=சா? மி!ககைழ
ெச>பா# ெபாழி=கேச
சிதாட# மி!கபழ னி7சா

ச=

ளேத திதி! மேத
தபா

திய( ய!ேக யளி!ைம

சபாணி ெகா3(ய ேள!
ததா> அ 3(

நிைலதா> மல!ைகெகா46

சபாணி ெகா3(ய ேள!!
_________
5. 'த*ப வ,

எ#ைல யி#லா கமமைறெய2
றிய101 ெபாிய க Yல
திய#ேச 0லவ ைவ தவ
எ-!க! ைறயா ெப நிதிேய,
ெதா#ைல Gயிரா1 பாதியிைட
ெதாைலயா பதி நீபா>7$
ெதாட ழவ! கி 1ேபாக1
ேதா=றி யளி!1 ெபா=ெகா(ேய;
இ#ைல ெய2னா திரபா !
கிர1 பகD1 வி $தளி!1
இய#பா! ெக2?& ைறவரா
ெத2? லவா ெபா=கிழிேய
#ைல நைகேச தி வாயி2

55

த$ த க தேம!
$நீ மித$த ேதாணி0ர
த#T த$ த கேவ!!

47

________

கத! கத! கட#வயி?
கல&கி! ழ1ப! கைட$ெத- !
கள ேதவ ைவயத&
கவ$  -Lசா வாரானா
த பித னி2கணவ2
-நL-L சாவானா1
Sழி னி$த வதிசய$தா2
ேதா2ற= ேக
பதி

பா=கட%#

தி படவரவ

பாய= ?யிD1 பமணிநி2
பவள7 ெசNவா> ப-மத1
ப 1 விரேக எனவிய$
த பரவ ப-கனிவா>
த$ த க தேம!
$நீ மித$த ேதாணி0ர
த#T த$ த கேவ!!
_________

பாக மாக! கவிபா(
பரச! க#வி வலமி#ைல;
பதி யி#ைல, ெபா>ெம>ைய
பதா ராய பAதி#லா
ஊக மி#ைல, ெயன!கவல
ேவடா லகீ, உைமசரண
=றா ல20 :கC$தா2
உலக1 ேபா=?& கவியாவா2,
ஆக லாேன

மிென2C

மா2ேறா ெமாழி!7 சா2றாG2
அ ளா பLச சதிபா(

48
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அவ=? ? ைவ!கவியா#
:க2 0கA$ தி ?வ2
த$ த க தேம!
$நீ மித$த ேதாணி0ர
த#T த$ த கேவ!!
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_______

ெப  மதவா ரணக 
பிைள க ! ைகயிA 
பி(  ழ1ேபா3 ைடயவிவ2
ெபாிய :!க ெனனநைக!க
அ ைம த1பி யவ2க&க
ஆ?& கக ள?:2?
மண ெனணி7 சளிபி(தா#
அ$ேதா

2ப மதிகெமன

இ வ கலக மி3-வ$த&
கிவைன பாெர2 ?ைரதிடேவ,
எ2ற னாைன! இளLசி&க!
ெம2ேற ெகாLசி னிவக=றி
  கமவா> ?வ# ெச>வா>
த$ த க தேம!
$நீ மித$த ேதாணி0ர
த#T த$ த கேவ!!
_________

தி $

தவLெச>

ைனய ைம7

ெச#வி யா!ெகா மைலயர1
சீரா3 (தா ரா3(மகி
ெச#வ தா>ேம ைன!ெகா(G1
அ $ 1 விடைத அ ெசG1
அ2பி= ெபாிய மகிந 2
அ ைம 0த#வ ராயமத
யாைன கC ம?கC
ெபா $தி! கரதி லமகிளிG1
5ைவ பறA1 ெப=றைமயா#
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02ைம ேய1 ெபறவிைழ$ேதா1
ெபா=பா 5&க= பக!ெகா1ேப
 $

நிகநி2 மணி?வ#

த$ த க தேம!
$நீ மித$த ேதாணி0ர
51

த#T! த க தேம!!
______________________
ேவ?
ேகாதி2ம% யி!? மி-!கRற =?க
ெகாடதி 

ேவேட1

ளிககி2 மிட?றி படமட% னிைடநி2?
திதிய 

ேவேட1

ஏதமிக ேமாதிெயா2 ேறாெடா2? ராெயாிG1
இய#ேவயி2 

ேவேட1

இ2னDற வாிப-L ெச$ெந= கதிகRதி
எ#ெலாளி 

ேவேட1

ேவதியக ளாதி! தப வி2ப#%2
விைளேசாதி 

ேவேட1

மீனத லானவிழி சாதித

த1

ேவேட1 ட7சைட யி2ேம#
பாதிமதி ைவதபர தாிட =றபைர
பனிவாயி2 த ம ேள!
ப2னி

தி ெபய பைடதபதி ம2Cைம
52

பவளவா> த ம ேள!
_________

க கட ெல=?திைர யி=கைர ய-தெந=
கழனியி= கமலமலேம#
கத?ட வைளவயி ?ைள$தீ2ற

ைளய-&

கதிநில  ேவடா,
மதமத !கிரகாி!ெகாைல பயி=றிய
ம பிெனாளி  ேவடா,
வ2ப2றி யறியாத வ2ப2றி வா>!கைடயி#
வளத$த  ேவடா,
விதக கவி!ாிசி# Tைரகவி ராச2நா

58

ெம7ைவ மி!கவ(சி#
T?தவ மகளாகி வாரணா சிபயண1
ெவ=றிெபற வி3டவைனேய
பதக மனதளி விள!கற ைவதட
பனிவாயி2 தம ேள!
ப2னி

ெபயபதியி# ம2Cைம ெசா2னமயி#

பவளவா> தம ேள!!

53

__________

ெசLெசா2மைற யி2னமிவ2 இ2னென2
றறியாத சிவCலக >ய ெவ2ன
தி மால ய2ேறட ந-ேவ ைள 7
ெசALேசாதி யா>நி2 ற@உ1
வLசநL ச$தைன யட!கிவா ேனா >ய
மணிமிட= ேறைவ த@உ1
வ%யதிாி 0ரெமாிய நைகெச>த@உ1 கைழவி#
மதனCட# ெபா(ெச> த@உ1
கLச2 சிர&ெகா>

&காிய மாDாி!

கLக ட=ேபா த@உ1
காலைன Gைதத  மாதிTர7ெசய#க
க=பக! ைகமலரம
பLசவ2 ன!கிளி! ேகாதிைவ! &கிைள
பனிவாயி2 தம ேள!
ப2னி

ெபயபதியி# ம2Cைம ெசா2னமயி#

பவளவா> தம ேள!!
_________

ேதா-ம% 0டாிக ேன-மல ெகாடர2
ெதாடா ய 7சிதY
SரC! கLமக வா2தவ மி $தY
ேதாணியி2 மித$தY
மா-ம% விேணாக 0கலா :னிவ2
ம7சக$ த1ேபா!:
ம2Cெபா2 னLசிர 0ர15$த ரா>0றவ1
வளசைப ெவ& நக
T-ம% ய2பெப? கAமல$ ேதாணி0ர1
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59

ெம7ெபய ப2னிரைட
ெம>0ளக ெம>திGள  கிவிழி நீெபாழிய
ெம>ய2ப Q-மிைசயா=
பா-ெதா? வ$த ெச> தி நிைல ப7ைசமயி#
பனிவாயி2 தம ேள!
பாரதி சேராைசசசி பணிெகாட மாேதவி
55

பவளவா> தம ேள!!
___________

கழிசின தா=பா= டைதGைத த$ைதயி2
காைலெவ3 (யச(ெய!
காDமர னி மா% யதா= களிதிட!
கட2 0த#வேரேனா
விைழவிழ லாகாம# அவ2வாய ெம#%ைல
விA!க  5ரசகல1
ேமபா 2வாயி னி=ெகா- 0த#வக
வி 0நிைற ேவறவ வா>
ெமாழிெய2ற கிைளெவளி வ மா? கா3(த
A!ேகாைவ யதகனிவா>
?க#த %ழிபி2றி வளபவள ெம2ெகா(
விைள$தகனிெயாத

வவா>

பழமைற மிழ=?கிளி! கிLக வ 1பைனய
பனிவாயி2 தம ேள!
பாரதி சேராைசசசி மாதெதாA பாவதிG2
56

பவளவா> தம ேள!!
______________
6. வ ைக* ப வ,

ேவதம

ளாகம 0ராண விதிகாசத#

விவிதகைல ேயாதியறிேய2
விதிைறயி ேலாதினவ நி?விGைர ெச>கி2ற
ெம>ெபா ைள வினவியறிேய2
ஆதிGைன நாதெரா- மாகம விதிப(
ய 7சைன யிய=றியறிேய2;
ஐ$ெதA தாதிதி

ம$திர ெத 

60

ளட!கி7ெசபி

மறிேய2;

ேபைதமதி ேயன(ேய னானாD 2ன 3
ேப?ெபற ேவவிைழ$ேத2;
பிைழகணி தாD>G1 வழிேய

மாதவி

ேபயேன2வாழ ெவா கா#
மாதபிர மா0ர தி நிைல7 ெச#வியிவ
வ$த க வ$த கேவ!
மைலயைரய2 மர0ெப

மகிைமGற வ 0த#வி

வ$த க வ$த கேவ!!

57

_____________

உளமான ேகாயி%%

திGைன வழிபா

-ஞ=றயா C=ற வாைச
உ2Cள மறி$தத2 ேறாவ1ைம யேபாதில
ஒ2றிரேடா விைளதைட
சளமான சி$தைன வ$ வ$ திைடேய
ச%பிைன விைள! ம$ேதா
சகெமலா லவமன ேமா-ெமா ாிைமெபாA
சLசலமி லாதைமGேமா?
தளமா மல!ெகா- ன 7சைன! கமாிC$
த$திர$ த-மா?ேம
தமியேன ெனNவித

>ேவ னி2ன 3

சலதிப( மா? விழி2
வளமான ேவR0ர ேமதி

நிைலய1ைம

வ$த க வ$த கேவ!
மைலயைரய2 மர0ெப

மகிைமGற வ 0த#வி

வ$த க வ$த கேவ!!
____________

ஊனமி மாணவ மி விைனG மாையGெம
ெனா2னலக,

2Cபலவா>

உ=றபல வி2ன#விைள ெகா=றவக டைமேயவி
ஒழியாம ெலைனவைள$ேத
மானமில வானபல விழிெதாழி= ெச>வி
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61

வ2கைம ெசயெம%$ேத2,
ம=?ெமா

ப=றி1ைம ம?ைம! மறிேய2

வ $தD= ேற2சரRன!
கானெவைன யLசெல2 ெறேபா தைட!கல
மளித ைவ? ய கி#ைவெத2
னறியாைம நீ!கிGய தி ஞான வ ண
வளிைப? அ ர2ெகா-ைமயா#
வானவக 0க#01 0க%நக ரமத#வி
வ$த க வ$த கேவ!
மைலயைரய2 மர0மி மகிைமGற வ 0த#வி
வ$த க வ$த கேவ!!
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___________

02கம% G1பிறவி யி2கெணளி ய2பெபா $ ய 0க2றி-மேதா
ெபா#லா& ெச>தைவக ெள#லா& கண!கிட
ேபாேமா 0ராண வைகக
ந2ண மிழ$ பல வ2ெசய# 0ாி$தவக
நரகிD?

யெமாழிவைத

நா2ேக3- ேளCள ந-&கிற த1ைமேய
நனவிD& கனவிDேம
த2கெண ணபர சிவ2றைன யிைணதெவ$
தாேய ெவ2ற மேம
தா&பவ நீபிைழ ெபா?த  தயாபாி
ச திG2 சரணைட$ேத2
வ2கம% ெவ&

வண&திர $தாி

வ$த க வ$த கேவ!
மைலயைரய2 மர0மி மகிைமGற வ 0த#வி
வ$த க வ$த கேவ!!
__________

காமசி$ தாமணி 0ல1பி- சில1பிெனாகணிைகமக

ற தலா&

காவிய! கைதகளினி ேயா த= கிைசவிேலா1
காசினியி# மாசில(யா

60

62

ஆமள நி2றி  ெதா(னி2 றி2பவ2
பாியெசௗ பா!யமா$த
அ7சாிைத G1பரம னாட#கM ேமா கவி
தாமி த1 விைழவ தாேனா1;
5மிவி பாதல1 ேபாGழ2 றி-ெந-1
ெபா#லாத பிறவிநீ$த
0ைணயாக 2ன( ேபா த$ தாளவி
0வனA

&ெகா கட2ேம#

வாமெவா ேடாணியி2 மித$தநக ரமத#வி
வ$த க வ$த கேவ!
மைலயைரய2 மர0மி ெப ைமெபற வ த#வி
வ$த க வ$த கேவ!!
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____________

ேவ?
ேவ$த ராமணி (ெயாராயிர
ேம தகட லாைடS
ேமதினி! லமாைத ய கி#
:(வNவிய ெவ>யனா1
ேச$த ெபா=கண2 ெநLகீறிய
ெச&க ெவைள வராகமா#
ேச$
ெச>

த0ன லா(ய7சைன
பாவ1 வில!கிய

தீ$த மாமல வாவி ேம#கைர
ேச$த க=பக வ#%ேய
சிறியேன2 றைழநீ

ேம=ற 

ெச>ய தி நிைல நாயகீ
மா$த ணீெபாழி= 5$த ரா>நக
வா>$த 5&யி# வ கேவ!
வா& ேம வி ேல$

சா1பவி

வ க ச&காி வ கேவ!!
_______

பரசிவ ேனாெடா

பிாிவற ேமவிய

பகவதி ேயபழ மைறெயலா1

62

63

பAதற ேவாதிய னிவர @மன1
ப ம நிலாவிய ெவகினேம,
கரவில தாகிய கரதல வாமைன
கமைல லாற வ ெச>வா>
க

ெதா ேறைழெய ளெநகி மாெறA
கதிவி- மாதவ ஒளியினா>

ரகைட வாாிதி ய R ேபாதவ
டC

மாறி Gண1ந2மா#

 ைவயி2 ேமாதிட டலற Tர
ைணெகா- வாவ

ெப கிய

வர0ர மாகிய சிர0ர ேமவிய
மரகத மாமயி# வ கேவ!
மனமணி மாளிைக ெயாளிமணி தீபிைக
த நிைல மாதிவ வ கேவ

63

_____________

வA? ெநறிபல ம%கட Dலகினி%#
மலம? ெநறிெபற லாிெதனா
வரநதி த%ய 0ன2A கிGமர2
வதிபதி பலபல ெதாAெதழா 
A? பலனி வரெரா- A ட#
மயிெகA னியர சRகிேய
 ெமாழி ய ெகன வழிபட அரனவ
ைறவர மைற( 0ைரெசயா
A ம றிைவமைற யி மல மி விைன
த%ய ைவயினிய# ெமாழிெசயா
(மிைச ய(மல நி?வி மலமற
Aப ரமக ம M:
கAமல வளநக ெகAவிய தி நிைல
கதிதர ெவம 2 வ கேவ!
கணிய ழவிG அத ததிெபாதி
கலசைல யிைறவி வ கேவ!
_________

கறைவ மன

ளிர ைறெச>

64

64

கரவி2 மCவி2 மரபினா2
கனக ல சலதி Gல
கல 0கெகா ளளியினா2
அற மற மிைணயி# சிபியி2
அ ளி Cய ெதாியேவ
அமர பதிG ெமாியி னிைறG1
அட#ெகா கA 0றமா>
ற ெபாிய ததிசி Gமி
ெதாடர லாி

ெபாிெதனா

ைலயி லவைன யிவெசய விைற
ெதாைலவி# க ைண 0ாிவதா1
0றவ நகர மம

மமல

0னித மைனவி வ கேவ!
ெபாைறG நிைறG ெமAதவாிய
ெபா% ைடைய வ கேவ!!
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________

அ வா G வா ய  1
ஆகி மைற, றறியாத
ஐய2 ெபா2ம2 றினிலா-1
அ ைம யறியா! காளிசின$
தி கா7 சி?ெசா# ெசா#%யவ
தீைம தீர வழிப-:;
தி மா# பததி2 மிதி0ட
ெச&கணரவ1 02கணற!
க மா மிட=ற2 கழ#பரவி!
காய& காய& கழிதY
க

வாத1 வ?ைமபிணி
கவைல தீ!L சிவனகரா1

ெப மா மகிைம! காழிநக
பிரா3( வ க வ கேவ!
பிற&க லரச2 ெப=றமட
பி(ேய வ க வ கேவ!!
_____________

66

65

பைப

ற$த யாதவக

ப(ம! கபில= பிைழதைமயா#
பA

ேபாகா வவ2சாப

பயனா> ைளத சைபயினா#
மவி3 -ல$த வைககட
மல!க $த2 ற2ைனGமN
வ%ய சைப யா%ற0
வ$

ேசரா வண&க தி

எக3 பிரம2 தடமா(
எேதா3 பரைன பணி$ேததி
யிைசேயா -$த2 ேசாதி0க
ஏ=ற வர1ெப= றிடவ M1
சைப நகவா தி நிைலெய$
தாேய வ க வ கேவ!
சயிலா திபC! யிரைனய
தனேய வ க வ கேவ!!
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_______

ந7 பா10! க7ைசயரா>
நெவ தைலயி= ப%ேத$
நானா விதமா& கிறிேபசி
ந#லா

ள& கவ$ெத&1

பி7ைச! ேக1 ெப 1பித2
பிாியா

டேன திாிேபைத;

ேப7சி 1ப! சதிமைல
ெபசி= றிைட7சி ெய2றாD1
அ7ச$ தீ! மா(7சி
அ$நா வைல7சி ேதா0ண$த
அ$த ணாள2 ெபா2Cட%#
யா 1 ெவ?!க வ$தைட$த
ம7ச! ெகா7ைச மா=றியY
மகிச& காிேய வ கேவ!
மகிைம திர$ தாிய1ேம
வ க வ க வ கேவ!!
________
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7. அ,.3*ப வ,

விாிGநீ! வலய& களிQர வாெனறி
விள&ேதா ணியிDதிதா>
விமலக மணியாக ேமவிைன யி 3படல1
T3-பா னீ=ெறாளியிைன
பாிவினா= ேறவார வ பா %தைன
பா(ய ல10ர$தா>
பAதிலா7 சிவசிகா மணிGமா ெய&கச1
ப$த

விைனநிகதியா#

ாிசிலா Mைடயபி ைள!க2றி னதீ$த
ளிக ைண யாD2ைனG1
Qவினா ேமதி ெயனி=ெபாிய ேபெறளி
Q-வா> நீ(யாம#
அரசமா மைலயி2மக ளானபர ேதவைதெயா
ட10]யாடவாேவ!
அாியசிர 0ரேம தி நிைலய நாயகிெயா
69

ட10% யாடவாேவ!!
________

எM! ெளெண>ேபா ெல&1 பர$தபர2
இட க ணாயி $தா>
எ1பரம சைட(! கணியாகி னாயிைறவி
யி-Uத= றிலகமானா>
ெகாைள! கவி2ெப  கரசரண கிரா>!
லாவினா> ேதாழிேயாைரகட% லதமய மாெயA$ தாய2ைன
ெகாDவம

மைணGமானா>

ெவளத சீதைமய னிதய

வ$தைன

ெவடரைன யிவபிண&
ேவைளயி= றி வ( பாிச1 ெப=றைனயி
விதற ெவலாநிைன$ேத
அளி!ெகா ேபரழகி ய2பா லைழதன
அ10] ஆடவாேவ!
அாியசிர 0ரம  தி நிைலய நாயகிெயா
ட10% யாடவாேவ!!
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________

ேகாண&கி யாகி7சி# கைலம$ ேதமாத
Qசிநி2 ேறசவ வா>,
ெகா(யிைடய சிலசாண 2மீ

Tசிட!

ெகா-ம? -வளவா>,
ஊணி& கிலாதிரவி G-வளவா>,
ஊெதா? லாவியைலவா>,
உ2ைனெயா

ேவ$தென2 ?லேகா ெமாழி$தி-

ைர!றி பிைனGணரா>,
காR& ழ$ைதத ெலவ ைன மதியா
கயவெனன# க திடாேயா
காிசிைவெய லாெமாழிைவ ெயா ெநா(யி ெல1ம1ைம
க3கைட பாைவப(ேன
ஆைணயா வ!& கட!கவாி யாMட2
அ10] யாடவாேவ!
அாியசிர 0ரம  தி நிைலய நாயகிெயா
ட10% யாடவாேவ!!
________

த?கணம Cரறிய ைதெச> ெப மான(க
த&கட Yாி2மைறேயா2
சமயெநறி நி2றவபி ராமிப3 ட!க2?
தைழெசவிய ைழெயா2றினா#
ம?வகD மதிையவ

விதவ M2ைனG

மதிதைழதா ளி 2
மாதவ ேபறா1 வாி2வயி? நிைறய
மா$தலா1 ெசவியதமா
உ?ைவய :வதமி Aணலா& கRைடய2
உ=றசி= ற1பலதா2
ஒ ஞா னபCவ# ேதரலா& Qதகவி
Gைரபரணி தைனUகரலா1
அ?சமய த#விய

ள2ன5 ரணியிCட2

அ10] யாடவாேவ!
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அாியசிர 0ரம  தி நிைலய நாயகிெயா
ட10]யாடவாேவ!!
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_______________________

ச3டகைல ெய3ெட3-1 வ2னிகM1 வ#லசீ7
சைப! வரவLசிேய
தகைலக ளீெர3- ளா2ேசாைல மைறவிேல
தாெனா & கிதிாிகிறா2
3டனவ2 ெவ&  மி&ள வத=ள1
வடன2 காழிெய2றா#
R!? கிறா2சிவ ெதா-வல கணநாத
@>ைம! நாRகி2றா2
ம3(ெலாளி ஞானச1 ப$த2மா ன&கமான மழி$ததானா2
மா நீ ேபைததைன ம2னி!க ெவ2றியா1
ம2றா( யா=?விேதா1
அ3(-த D2ைனயாி த2?வ# ேலெய&க
அ1பிைகெயா டாடவாேவ!
அாியசிர 0ரம  தி நிைலய நாயகிெயா
ட10% யாடவாேவ!!
_______

ேவ?
ேச$ேத யறியா மல7ெச&ைக7
சிவனா தா$ தி மாD1
திைசமா கC மி$திரC$
ேதவ பிற

ளமாவ&

Q$ேத யிவக3 றிபறி$
=ேற வ#ெசய! காதி $தா;
ேகால வைள!ைக ேயா7சிGைன!
Qவ ெப=றா>; இேப?
ேந$த ேபாேத வ$ 2ற2
நிர0 நீ&கி G>கடா>;
நிைலயி2 றைலG மடமதிேய
நீ( தா=பி2 ேக-?வா>
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ஆ$த க ைண தி நிைலேயா
டாட வாரா ய10%ேய!
அழகா 0க%! கிைறவிெயாேட
ஆடவாரா ய10%ேய!!
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_________

மைலயி Dதிதீ இ T 1
வபா Dததி வள$தீமா#
மகிA$ த&ைக மகவானீ
மாேத வ&க மகி$தி $தீ
ைலவி லத :3(Gயி!
Aைவ வள\; காம2ற2
ைடேம ேலா&க

ைண0ாிT

ல மிவ=றா Dைனயைழதா
நிைலைம யா>$தா %வெச1ெபா2
நீG1 க 1ெபா2 னாத%னா#
நி2றா நிைலைம எணிGய
நீ( யாம# ஓேடா(
அலகி# க ைண தி நிைலேயா
டாட வாவா வ10%ேய!
அழகா 0க%! கரசிGட2
ஆட வாவா அ10%ேய!!
__________

ேகாைண மதிேய ?ய%2
Qேட கயைம! வலயதி2
ல பதிேய கயேநாேயா>
 ைவ பிைழத ெகா(ேயாேன
காண= காகா> வினிைட
கடா= பிற$த இரடா1நா
க3ட1 பல1 ப3டவரா=
கச$

ேபச ப-வாயா#

TR! ேகனி பிறவியினி
ேம2ைம ேவ(2 ேவR0ர1
ேமவி= பாவ ேமாசனமா1
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T-1 ெபறலா ேமைனமக
ஆைண! கிண&கி தி நிைலேயா
டாட வாரா ய10%ேய!
அழகா 0க%! கரசிGட2
ஆட வாவா வ10%ேய!!
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_________

க?த காலCைர

ைதத

கமல மலதா ளிவள கா
க( 0ர&க ெபா(யாக!
கனவி= பி(த திவகர&கா
ெவறித மலேரா2 வி-சிவ2
வி 1பி 0ாிவ திவபணிகா
விழிபி னிைமபி Cலகெமலா1
விாி  ெதாப திவள கா
மறி!க3 ( & கைலமகM1
வாத %வக மல!கைடகா
வாெவ2 றைழ 1 பாணிதா>
மதிேயா இ ெவ2 மதியேம
அ?த மல@ தி நிைலேயா
டாட வாரா ய10%ேய!
அகில 0வேன வாிGட2
ஆட வாரா ய10%ேய!!
___________

பி(த வி#ேலா ெம2க 10
பிரச மலேரா ஐ&கைணக
ெப மா ெனா பா %7சி?மா2
பிைழதா ெலா?பா ேளாஎ2ேன#,
த(த மதிய த!கனிைழ
தவ? க தி த(த
த2ைம யறியா யிவனிைவ
தா&க வ#லா ராாிவதா
பி(த ததிசி

வாச2

ெபாிய றிய னிதேலா
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பிைழத வமர

?1\ைழ

ெபய!க பிறரா2 ($தேதா
அ(த கமல தி நிைலேயா
டாட வாவா வ10%ேய!
அகில0வேன வாிGட2
78

ஆடவாவா வ10%ேய!!
____________________________
8. அ,மாைன* ப வ,

உல? கவிபா1 விேயாமேம ேகசமா>
ஒ(ைசக ெளேடாMமா>
ஓதாிய ேப
ள

வ னானெப

மைனGன

ஞ=றல2றி

இலகிாி யாவிதியி2 வAவாம ேல0ற
தினிD1வழி பா(ய=ற#
ஏ>$ நி திலெவைள ய3சைதக @மா
ெற2ன1 03பாLச%
கலகெலன ெவவைள க%பவ& ைக7ெசA&
கமல&ெகா (-தெலன&
ககன$ திைசகML ெச2?கீ வரெந-&
கடDல1 விைலெபறாத
அலகி#நில ெவாளிT மதியநிக திரத
அ1மாைன யா(ய ேள!
அழநிைற பிரம0ர ம தி

நிைலய1ைம

ய1மாைன யா(ய ேள!!
_______

வ$ெதாரர வி$தனிவ வழிப3டர2 கழ#க
மாவர1 ெப=?>$ததா#
ம=ைறய ட மல வாேவா 1 ஆவெமாவழிபா- ெச>யேவ(
ப$திப$ தியி2வ$

ேசவ 1 ேபாவ 1

பயி#கி2ற காரணதா#
படசிைறய ெவள2ன மான1வி ணி2மீ
பலபல விய&மாேபா#
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வி$ைதயர வி$ைதகைல மகளி$தி ராணிெதாA
விமைலG2 ெச&ைகமலரா#
விகசித ெவெளாளிெகA ப  திைழதெப
விைலயஅ1 மாைனTசி
அ$தத ன-வாகி ெய&நிைற கி2றபைர
அ1மாைன யா(ய ேள!
அழநிைற பிரம0ர ம தி

நிைலய1ைம
80

ய1மாைன யா( ய ேள!!
_________

மாதவ ய2?ெப

வாெப? த!கனர2

மகிைமமதி யா ெச>த
மகதினி %ளிதப Dதிதிட ெப=றனெனா
வகதி பாிதி, ெயா வ2
ஏதில ெனன!க3 கைட7சாைட கா3(வ
% 30& கணனானா2
இைதயறி$ தLசிம= ைறயவினக பதி2ம 1
எம!மி
பாதப

ேநராதர2

ம1பணி$

> ெமன விவவ$

பரமைன பரவிமீM1
ப(ெயன ப மரா கதினிய ல1மாைன
ப&கய7 ெச&ைகமலரா#
ஆதரவி னாெல&க விழிககளி ெகாMமா
ற1மாைன யா(ய ேள!
அழநிைற பிரம0ர ம தி

நிைலய1ைம

ய1மாைன யா( ய ேள!!
__________

விடத டாமைரயி2 ம ட வெடன
விள&நி2 பாதமலாி2
வி1பர மான$த ம Uக$ ததகவி
விMமபி ராமப3ட2
தடைன உறாமல1 மாைசநா விமீ
தமதி Gதி!மா?
தைழெசவி! ைழT க ைணநா யகியிCL
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சரணமைட 0லவ >ய!
ெகா-மதி Tேவ1 எ1மிட மதி!ெக2ன
ைறெவ2? ேத=ற#ேபால!
ெகாடலன $தள திளமதி! ழவிGைன
ேகாமள 5&ெகா1பேர
அடமள Lெச2? மீளெவா ணிதில
த1மாைன யா( ய ேள!
அழநிைற பிரம0ர ம தி

நிைலய1ைம
82

ய1மாைன யா( ய ேள!!
___________

க1பவள த$திைய! ெகா-வாிைய யாிைய!
கரதா Dாி

ெவ1ைம!

கதிைரமைற கிெலன ேபா - தாெபாிய
கLக ெமனதாிதா
வி1பவள ெவ1பக2 கபறிதா ம=ெறா
ெவ1பாிதி ப#Dதிதா
விதிதைலயி ெலா2ைறநக Uதியினா= கிளினா
விற2மற% தைனGைததா
எ1பவள வணெர2 றிைறவபிர தாப&க
ஏதியைவ ெய&லவ
எ2?>த# ேபாலநீ ளிமயமைல த 0த#வி
ஏமகமல7 ெசA&ைக
அ1பவள வானவிழி வி1பவ தாீபவள
அ1மாைன யா(ய ேள!
அழநிைற பிரம0ர ம தி

நிைலய1ைம

அ1மாைன யா(ய ேள!!
______________

ேவ?
தி&க3 சைடயா2 (!க&ைக7
ெசAநீ ர(ேம# வாபதனா#
ெசழி

ெம2ேம# வளபசிய

ெத>வ மல!க= பக!ெகா(ேய
ெபா& ன

பசியநிற1

0வன ெம#லா1 படவெதன
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ெபா=ைக யம$

ெமாழிக=?

ேபா1 பிைள! கிைளெயன!
ெகா& Q$த லாமகைவ!
ெகாL1 பாட# விLைசயக
Q3ட1 ெபாி 1 பாரா3-1
ெகா7ைச பதியா>, பLேசாதி
அ&க3 களி! மாற ளா#
ஆ(ய க வ1மாைன!
அ1ெபா= சைப தி நிைலேய
ஆ(ய க வ1மாைன!!
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____________________________
ேதனா கமல! கரதலதி=
ேச$

ெச1ைம ெயாளிதாகி

தி மா பிட

நிதிலதா=

றிவM1 தவள ெவாளியினதா>,
மீனா கணி2 ஒளியாேல
விாி$த வைள நிறததா>,
ேமனி ெயாளியா= பைமயதா>,
விவித மாகி! கைலமகளா>
வானா மதிெவ ணிறமலாி2
ம&ைக யாகி7 ெச1ைமநிற1,
மைலயி2 மகளா> பைமநிற1,
ம2C ைனேந ெதளிபளி&கி2
ஆனா வ ேச தி நிைலேய
ஆ( ய க வ1மாைன!
அ1ெபா= சைப ெபபாவா>
ஆ( ய க வ1மைனேய!!
_____________

ேவ?
வான

Lர Qனம

மதிய

&கைல

!காக

வா-த# கட த!கல ய&க
வழ&த D1ேபால
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ஊனம

1பல யிக பசி ய

ஓவிட ந#ல2ன
உைட வழ&த D1ேபா ல!ைகயி#
ஒெடா( ெயா%ெச>ய
ேதனம ெகா2ைறய வாரண வாசி
திகபதி யதில2ன$
தினத 1பாி 5ரணி நாரணி
ேச( யெரா- Q(
ஆனன மலர தி நிைல நாயகி
ஆ-க வ1மாைன!
ஆதி த=ெகா

பாதியளிதவ

ஆ-க வ1மாைன!
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__________

திககA மலநக ெதாAபவ மலவி 
ேசணக# வ ேபால7
சிவன( யவரணி ெபா(நில ெவாளிெய2
(ைசபர த#ேபால
சகதல தவிய மணிவயி ?ைமநின
சவிபர த#ேபால
த?கண மைனGைத பதமல விறெலாளி
தைழ

வ ேபால

மகபதி மணிெயாளி தரள ரகமணி
வைககர மலTசி
மலமக கைலமக சசிமக விழிமல
மலரெம> ய(யாத1
அகமல நிகசிர 0ரமம தி நிைல
ஆ-க வ1மாைன!
ஆதி த=ெகா

பாதியளிதவ

ஆ-க வ1மாைன!!
________

நாவினி# ைவ!கம

$தா> ேநா>தவி

நாம ெவAதL1
நாவல பா(ய காவிாி ந20ன#
நா-1 க!கைடயி#

87

76

பாவிய நீாி# மித$தி- ேதாணி0
ர1த# ப2னி ேப
ப2Cப ழ1பதி G1ெபானி நதிG1
பதிந- வமமைலG1
வா மைறபதி G$திாி Sல
மAபைட G$ (G1
ம விாி ெகா2ைறG1 மா#விைட யாகிய
வாCய ெகா(Gமிைச
ஆவ% னால( யாபல பா(ட
வா-க வ1மைனேய!
ஆதி த=ெகா

பாதி யளிதவ
88

ஆ-க வ1மைனேய!!
________________
9. நீராட ப வ,

பணா$த வாிவ- ரDநி ன?&ேகச
பாசதி ெனா-பாசிG1
பாG1வாி விழிெயா- க &கயD மிதழிெனாபவள1 ைகவைளGட2
மணார வ திைர7 ச&க1 ெகா&ைகெயாவைனமிA1 உறெகாவ வி $ ெததிெகாM மாெறன! Q(Gட2
ம வவி2 சா?வழிG&
கணா$த ெச&கைழ7 சிைலமல! கைணகைள!
ைக!ெகா- ெச1ைமநிற&
கலவிய& சபாச ேம$தி7 சில1ப(
க%!க2 கா3சிம வி
விணா$த ேசாைலவழி வ கி2ற காேவாி
ெவளநீ ரா(ய ேள!
ேவR0ர ேமபிர மீச யி நாயகீ
ெவளநீ ரா(ய ேள!!
____________

@வினில ேம#விழ விடா வாி வ-க
ழ2?

>!L ணெமா>
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ாிழ லர1ைபயக ம மலக ளி$ராணி
கி#கா10 ேநதிர&க
காவிக வாசதா1 5லாதி ச$தன&
க@ாிமா னி2மத1
கைலயி2மக ளரதன1 பவளத னவமணி!
கல2மலாி2 மகேள$தி நி2
றாவ%2 ஏவ#வழி நி=கிறா, ெபா2ன2ன1
ஆெமன வைச$ ெச2ேற
அாியமல ேவ>$ ச$ தன$தி நீகைலக
ஆ$ ெவ வைளயணி$
ேமவிெயழி# மாெதெரன ேவா(வ

காேவாி

ெவளநீ ரா(ய ேள!
ேவR0ர ேமபிர மீச யி நாயகீ
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ெவளநீ ரா(ய ேள!!
______________

மாைலநA வ!காிய ழ#சாிய ந?Uத#
மணதசி$ @ரமழிய
வாக

மயிைலநிக விழிகெச& கயலாக

வா>ெவைள ெந>தலாக
பாைலநிக  ர தினவட1 பி2Cற
ப நகி= சா$ததிர
பவளநிற த#வெனா- ேபாி2ப வாாிதி
ப(வெதன, யைசயமா1
ேகாலவைர யி=பிற$ தகி#ச$ தன&காி!
ெகா10மயி %றவயிர&
ளித மரகத& லமணிக பிறட2
ெகா&ெபா CLம$
ேவைலமண வாளெனா- Qடவ

ெபா2னியி2

ெவளநீ ரா(ய ேள!
ேவR0ர ேமபிர மீசCயி நாயகீ
ெவளநீ ரா(ய ேள!!
_______________

Q$தD! கிைணQ? ைசவல தி2A!
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ைலயUத# வைளவினிைணயா&
ெகா(யர ேணனெவ ெகா10விலகிட,வாி!
Qவிழி! கிைண யா&கய#
பா>$ பல திைசேயாட, வா>!கிைண ெசா#த1
பய&ெகா- ந-ந-&க,
ப&கய கதிC! கLசி!க ணீவிட
ப#த மைலெமா ண
ஏ$ ெகா& ைக!கிைண ெயCLச!ர வாள&க
இாிய, இைட நிகெகா(ெயலா1
இைடய, பி(யைனய ெவ2ன1ைம இைளயெரா
(னி 0

நீம$

ேம$தைகய ெபா2ெகாழி தா வ

காேவாி

ெவளநீ ரா(ய ேள!
ேவR0ர ேமபிர மீச யி நாயகி
92

ெவளநீ ரா(ய ேள!!
___________

லமைல! கரெம> தவமளி தி-ப&
ெகா1ேப, கலாபமயிேல
ெகா(யிைட7 சசிமல! ெகா(கைல! ெகா(ெதாA&
லெத>வ மானைமேய
ெகாைலமத! காிம  ெபா கைல! ளிமதி!
Qனிள1 பிைறயதாக!
ெகா(யின1 படசைட! Q3டமா க!வைள
ெகாடல& கடமாக,
மைலமத! களி?ெச& க30% 0ளிமா2
வயவாி ம$ ேமனி
வணெமா ெபா2னாக வ தலா# எ1மண#
வ(கா3 (-வதாகி
விைலமதி பாியநவ மணிG$

காவிாியி2

ெவளநீ ரா(ய ேள!
ேவR0ர ேமபிர மீச யி நாயகீ
ெவளநீ ரா(ய ேள!!
____________
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ேவ?
ஏ$

மி ெவ பிைறம பி2
இப&க ேமG1 தசார#

இ &க3 வைள 5Lைனக
இல&L ைசய மைலபிற$
கா$

மணிG1 ெச1ெபா2C1
க#ேலா ல!ைக தலேம$தி!

கைரேம# விைழவா ெகாளTசி!
க(ய ேகாைட தைன ர$
ேச$த ைகைப& வைள!க3
சிறிய ம & Dழதிய $
திேடா Mழவ த&A1
ெச&ைக ெகா3( வரேவ=ப
ேபா$

0வன1 0ர$த M1
ெபா2னி 0 நீ ரா-கேவ!

ெபா=பா 0க% தி நிைலேய
0 நீ ரா( ய Mகேவ!!
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_____________

வாச 0னD ந?151
வ2னி கர$ைத Qவிள1
மணிG  L ச$தன1
மைலயி னகிD ம=றைவG1
T தர&க! கரேம$தி
விமல ன(யா
விைனைய

ர$

ட2ேமவி
ெம>ளி$

மி2ேபா= சைட7ெச1 ெபா2ேமனி!
காைச மிட=ெற& கRதலா
க ைண G வா> T=றி !1
கவினா பதிக ெதா?Lெச2?
காலா# வலLெச> த(யவேபா#
5ைச 0ாிG$ ெதாடா=?1
ெபா2னி 0 நீ ரா-கேவ!
ெபா=பா 0க% தி நிைலேய
0 நீ ரா( ய Mகேவ!!
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___________

அணாி ந7 ப=பா1ேப
யணியா! ெகாட கைறமிட=றா!
காவி யான @விமயி#
அைனயா>, பவள வாயனேம
ணாி ேயா& ேசாைலமயி=
ேறாைக ேபால மட#விாி$
S=பா1 ெப2ன! க !ெகாேதா2றி நிமி$

சா2றவேபா#

வண L சா% கைழக
ம  ம த நிலெம#லா1
ைவய1 ெபா%ய பலவள1
வழ&கி பா>$

மி10ன#ேபா>

0ணாி தைனG1 0னிதLெச>
ெபா2னி 0 நீ ரா-கேவ!
ெபா=பா 0க% தி நிைலேய
0 நீ ரா( ய Mகேவ!!
____________

இயD$ ெத>வ தமினிவ2
ஏ$

1ப தி $தநதி

இபமா கவ2 கவி விட
இ மா நிலதி= பா>$தநதி
யD$ தவதி$ திர2ைவத
ெமா>5L ேசாைல பா>$தநதி
!க3 ெப மா2 பதிபல1
2னி மல@> பரநதி
பயிD$ ெதாட2 பணிதப(
பணிபா>! கிட$
ப ைம நட$

 கைலப

பி2ெறாடர

பைம தமிபி2 ெச#க ைண
0யD ந-வ3 பயிDநதி
ெபா2னி நதிநீ ரா-கேவ!
ெபா=பா 0க% தி நிைலேய
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0 நீ ரா( ய Mகேவ!!
__________

சின$ ெதNவ மிைகதணித
ெச&க3 ேசாழ2 சிவபாத
ேசக ர2சீரநபாய2
ெச&ேகா2 மCவா திய0ரப
நைன!க= பகநா -1பாிைட
நணி யி $ $ தாழவள
நா2 பயC$ த ேசாழ
ந2னா டளி!L ெசவி%யா>
மன ெமD101 பணிGமணி
மாேத !7 சாதெவன
வளவ2 ைவத மணியார1
வAைவ! காவி லர=கணி$த
0னல1 ெபா2னி தி நதியி2
0 நீ ரா( ய Mகேவ!
ெபா=பா 0க% தி நிைலேய
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0 நீ ரா(ய கேவ!!
_______
10. ஊச ப வ,

ஒெளாளி ப திப2 னி வைரG1
நா2கா> உ 3( திர3(யைனய
ஓ&ெகாளி பவள திர3கா# நி?திெவ
ெளாளிவயிர வி3டமி3-
ெதெளாளிய நிலவிாி நிதில! ேகாைவயா#
ேச வட1 நவரதின
திபலைக ேகாதழ திககி2ற
Yச%# தினமிைழ பவC விேல
நளி ! கி2றப( அ(யாித ய!கமல
ந-விலம மடவ2னேம
நாDமைற யானவிபி னதிD?
ேதாைகேய ந?விைர! ழ%ன?கா=
0ெளா%! க!,ைகயி# வைளெயா%! க,
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ப1 ெபா2Cச லா(ய ேள!
510க% ேயா1பியம தி நிைல7 ெச#விேய
99

ெபா2Vச லா(ய ேள.
_______

ந2னிதி லதிர பதிதெபா= கா%2மிைச
நளிவயிர வி3டமி3நாD$ திர3டரள நீவட& ேகா மண
நா?ம# %ைகபரபி
அ2னதி2 வ(வா யைம$தபல
ைகயிேலறி யாகாய மீ லாவ,
அரமகளி நி2[!க ெம2னைக ய 1பஎ1
ம1ைமநீ யா-ேதா=ற1
2னெம1 பரம2( காணாத ெவெளகின1
2னியி பதியிேனா=?
=?நி2 ன ெப=? மீ-(
க(ட ய=சி! மா?ேபால
ெபா2ெனாத 5ைல! க2ன2ெமாழி மைலவ#%
ெபா2Vச லா(ய ேள!
510க% ேயா1பியம தி நிைல7 ெச#விேய
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ெபா2Vச லா(ய ேள!!
_______

மணி#வள இளமதிய1 அைனயச1 ப$த=2
மணவாள உமகி$
வழ&கினைத ெயாத

ப$த

நீழ%# விமானநிக ேப*ச%#
கெணாளி ெவறி!கெவறி ெச1மணிக மி!கவணி
கலC வ மிைசயணி$
கதிரவப னி வநவ மணியா>!
யி2கவி2 கனகிாீ ட&கவி
விRநில CLெச2? வ மா ?ைகதாட
ெவளத ேவைலந-ேவ
விதித %ேயாதா& மLசேம#
அ1ைமநீ ேமவியம ெச1ைமகா3ட
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0ணியர லாெதாழ! கிைடயாத ேசவ(ைய
ெபா2Cச லா(ய ேள!
510க% ேயா1பிவள தி நிைல7 ெச#விேய
ெபா2Vச லா(ய ேள!!!
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_______

ப&கய அ 1பைனய ெகா&ைகயிைண
த&1 ப&ெகா( ம &லாட
ைப$ெதாைடய ேலா-க க1பாைள
யனேகச பாசமா ட!ழ2மிைச!
ெகா&க $

&க $

1பியின மாட!

ெகாA&ெகா( 0 வமாட!
ைழயாட வத2மீ

தாகய

லாடெவ& ேகா2மன :சலாட
எ&கR மி $ வ

ெதாடA நி2க ைண

ெய2C1 ெவளதிலா(
இ கக ெப=றபய ென2?விழி
ெசாாிமாாி ஏ$ மா பதிலாட
ெபா&ெபா( 5ததழ# ேமனியவ காத2மயி#
ெபா2Vச லா(ய ேள!
510க% ேயா1பிவள தி நிைல7 ெச#விேய
ெபா2Vசலா(ய ேள!!
_______

ஓ&கிய மல7ேசாைல யி=ச$த ன!ெகா1ப
உ=றமணி Wசேலறி
ஊ3(யன ெவாடளி7 ெசயைல7
ேசவ( Gைத$தா- ேதா?மஃ
ேத&கம அரத7 ெசA15 ம%$த 
ேசெகா2ைற மீ @வ#
தீவிழி

த2ைன மரனா!

மரைன7 ெசயிபய# ெச>ைககா3ட
மா&யி= றீ&கிளவி மயில2ன வி2சாய#
மடவ2ன ம2னநைடயா>
ம ரகவி வாணமி( ெபா(பட
வளி!கி2ற வா2ரபிேய தியா1
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5&கமைல ேகாயிலா! (ெகாேச வ(யரசி
ெபா2Vச லா(ய ேள!
510க% ேயா1பிவள தி நிைல7 ெச#விேய
ெபா2Vச லா(ய ேள!!
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_______

காமிளி பணமாயி ர&ெகாஅர
வி2சிர! கணம ம ணி2மீ
க=பைனயி2 வAவாம ெலாAபவ
ேமலான கதியதி= 0 மா?$
ேதம% வாCலக ெம>திமி ேபாக$
திைளதவ 1 விைனயி2(வி#
ெச2?கீ உலக? மா?1,
அைவ ேதவிநி2 தி வ 3 ெசயெல2ப@உ1
மாப- மதிய $ ெதளியெவன
எ2ன1ைம மRமணி Wசேலறி
வானவ 1 மணவ 1 வாத மலTத,
அ மைறநா21 வ#லவா>ைம
5ரக ெநLசிெலாளி மாணி!க தீபேம
ெபா2Vச லா(ய ேள!
510க% ேயா1பிவள தி நிைல7 ெச#விேய
ெபா2Vச லா(ய ேள!!
_______

 மர கதநீல1 இரவிெயாளி மணிைவர
ய#விழிைய யைனயமணிG1
$ ேகா ேமதெமா- 03பரா
க1பவள ெமாழிGநவ மணியி2ற
சிதிரந# )ச#ேம லம ன ெதழிD 
திகமணிக ெடா?மிலத#
ெசகதல ெமலாம  யிாிCள
மலமிைச ேதவிநீ ெச#ல#கா3ட
உதமிG2 ேமனியி % $தழ ெப?மணிG
உ?Sழ Dளைவெயலா1
ஒ2றிG

வ&கா3ட# எைவG2
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ஒ2றிவா வ ணத
0தத ெமாதசிவ சதிதிாி 0ைரய1ைம
ெபா2Vச லா(ய ேள!
510க% ேயா1பிவள தி நிைல7 ெச#விேய
ெபா2Vச லா(ய ேள!!
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_______

உ2ைனெயாழி யரபரம சிவெம2ப
ளெத2ன உ2னியைத ம3-$ெதாழ
D=றபிர மரனிவ C=றபிர
ம1பிற! ?தலா காெத2னேவ
ம2னியர ெனா-பாக ம விGள பரசிைவG2
மலர( @மலரா#
மலரவ2 ?ளவ2 மகவா2
த=மகி மகிைமயா ெயாணிமவா2
ெத2னவ2 பரதல ம2னவ2
லய7 ெச2?மகவான எளிைம
சி$தி

மலவாணி யி$திைர

த=பர ேச(யக பாடத1
02ைனெசாாி ெம2கழி மி&காழி ேமயைம
ெபா2Vச லா(ய ேள!!
510க% ேயா1பிவள தி நிைல7 ெச#விேய
ெபா2Vச லா(ய ேள!!
_______

எ1ப1 பி 3பிறவி யைலயாழி ேயறயா2
இ?க பி(த 0ைணயா1
இ2ர= கிகிணி சில1பல1 01பத
திைணயி# ச1ப$த னிவ2
அ1ப10 திைர!கட= சிைலேதாணி யாகஅைண
அரதி

நாவ)ர2

அ2பினா %2பமா மாணி!க வாசகைன
யாதிய  ெமாழிவி0தக
ெச1ப10 ெத2றமி தி ைறக பேணாசிவபத ேரா 1இைசG1
ெத>வமைற ல%ைதயா யிரநாம1
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அாிேய? ேதவிமா2 மியதல1
ெபா1ெபா1 ெபCLச& ெம&கR1 ழ&கிட
ெபா2Vச லா(ய ேள!
510க% ேயா1பிவள தி நிைல7ெச#விேய
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ெபா2Vச லா(ய ேள!!
_______

ம%கட= 0வியி#மைற யாகம த=கைலக
ைவதிக7 ைசவம2ன ளா3சி வாக,
மைழ வளதவி வாக,
விைமேயா ெபா%ற
ெபா%ற 5ரக ேவவிவா க7சிவ2
5ைசக வழா

வாக,

5சைன! தகN வியநீ? த கி2ற
0னிதவா னிைரக வாக,
ந%ெச> மற7ெசய# மற$ ம2 பைதெயலா1
ந#லறி ெப=? வாக
ஞாலமிைச Gயிெரலா1 வாகஅர
ன(யா( நாேடா? ேமா&கி வாக
ெபா%Gல !ெகலா த#வியா கியேதவி
ெபா2Vச ல(ய ேள!
510க% ேயா1பிவள தி நிைல7 ெச#விேய
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ெபா2Vச லா(ய ேள!!

தி நிைல நாயகிய,ைம பிைளதமி 'றி5.
'றி5.
______
றி*.ைர

1. தி மாப2 - தி மா#; மகாேதவ2 - ெப $ேதவ2; மகாேதவி - ெப $ேதவி;
அவக பிைளயாகிய விநாயகேர :தபிைளயா. கிழவி - உைடயா. வய
தி$தவ. மழைலெமாழியா# சி?வ2 Uவ#வதா# இ$# பிைளதமி
ஆயி=?.
2. ரவ2 - ராமாைல யணி$தவ2;  நாத2. 0யக ம2னவ2 - ஆதிேசட2.
ேபாகா

- (யா . ம&கைல - சவம&கைள எ2C1 ெபய ைடயா.
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3. கணாயிர2 - இ$திர2. ெச2னியப2 - தைலயி# க&ைக தாிேதானாகிய
சிவெப மா2. இரணிய க 0சாமி - பிரம2. இெதாடக கணாயிர1,
ெச2னியப2, க 0சாமி எ2C1 அ2பகைளG1 றிபா# உண 1.
தமிநாட2 - பா(ய2. மைலயி2 தைலவ2 - பவதராஜ2. வைலய2 - ெந>த#
நில தைலவ2. வைலய=1 மகளான வரலா=றிைன தி விைளயாட# வைலTசின படலதி= காக.
4. ஒ பாவல2 - தி மழிைசயாவா. தனLச> - அ 7ன2. சி?ந1பி எ2ற .
பிரகலாதைன.
5. ககன நதி - ஆகாயக&ைக. பிரம2 மக2 இ- சபத வழி - த!க2 இ3ட சாபதி2
வ%ைம. த#வ2 இ#ைல, விைனேய பய2 த 1 எ2பா, தா கவன னிவக.
வி0த - ேதவக. களவி2 உ கனி - களாபழ1.
6. ேகாதட ெந(ய கி# - இராம2. ஆகடல2 - ேதேவ$திர2. விைடயவ2 சிவெப மா2. வாரண1 - யாைன. ஆரண1 - ேவத1.
7. ஆ#கீெப னி - த3சிணா:தி. தார1 - பிரணவ1. த$திமக க 10 ெத>வயாைன!! க 10 ேபா2றவ2. வ$தி! ஆளா1 Q% - ம ைர பி3வாணி7சி! ஆளாக வ$த Q%யா
9. உசன2 - க!கிரா7சாாி. மீகாம2 - கப# ஓ3-1 மாDமி.  தி உபவன1 ேவதமாகிய 5Lேசாைல. ஆகம விபின1 - ஆகம1 ஆகிய ெபாழி#. மWாி ெபமயி#.
10. ேமாகினியாகிய தி மா# ஈ2றதா# சாதC! தி மா# தா> ஆவா. வி- விJR. உைமைய எ1தா> என1 விைடபாகைன எ$தா> என1 சாத2
அைழபா2. ேகாகனக மக - தி மக. உமாேதவி சிவC! தா> மக மைனவி
தம!ைக உட# உள1 உயி ஆகிய எ#லாமா> இ !கிறா.
12. ம

- வாசைன. படைல - மாைல. பிரம2, த2ைன மகென2? தி மா#

Qறியைத ெபா?!காதவனாகி7 ெச>த ெசய#கQறப-கி2றன. தி மா%2
ப  பிறவிகைளG1 பிரம2 பைட  ெப ைமG=றா2. கட# உைடயா கடலாகிய ஆைடயணி$த நிலமக. ைக1ெப( ைகவைளயைலG1
காேதாைலையG1 அணியா.
13. இ$திர2 ஆ3சி ெச>G1 நா- விRலக1. அதி# வாA1 மகளி அர1ைபய.
அவகMைடய அவயவ&கM! பைகயாகிய கி# த%யவ=ைற அவ2
அட!கியாM1 வித1 Qறப3ட .
இ$திர2, கைண இைம காப

ேபால திாி0ர$தாிைய! கா!க என இைய!க.

மிைக - ெச !. 0ர$தர2 - இ$திர2.
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15. ெவைள ஏ- - ெவடாமைர இத, எAதாத ஓைல. அாிண1 - மா2. ெகா7ைச சீகாழி. அாிண1 த%யைவ பாைவ த%யவ=ைற ெப?மா? அளிபவளாகிய
ெகா10 எ2க.
16. உலகேம வய#. உயிகேள பயி. மகிடாரேன எ ைம. ேமதி - எ ைம.
க-&கநர அாி ேய? - ேகாபமி!க ககைளGைடய நரசி&க1. க3க1 - வா.
எமைன உைதத ெப ைம இைறவன

இடபாக ள அ1ைம!ேக உாிய .

தி நிைல ஆயி - தி நிைலய1ைம. ெச#வி - சகலெசௗபா!கியவதி. வ ைர கட# வளைம மி!க 1 ஒ%ப 1 ஆகிய கட#.
17. அளிகளப நிைர - வ-! Lசிகளி2 Q3ட1. ெசவிவைரேதா> விழி - காதள
நீட கக. ள1 - அ 10. ?வ# மகர$த1 - 02சிாிபாகிய 5$தா மிைட ெந &கிய. Uத இத - ெந=றியாகிய தாமைர இத.
18. வயிேற அள? - நரக1. மைறவிைட - எதிமைறயாகிய விைட. அஃதாவ
'இ#ைல ' எ2ப .
19. இதி# ேகேனாபநிடதி# காR1 ெச>தி ஒ2? Qறப-கிற

ஒ காலதி#

அரகைள ெவ2ற ரக Aமி, இNெவ=றி!! காரணமானவ யா? யாேன
எ2? ஒNெவா வ 1 ெச !கி! Qறி! கலா>தேபா

அவாிைட7 சிவெப மா2

ேதா2றி அவ ெச !ைக அழிதா2. விதிவிைட - 'ஆ1' எ2ற விைட.
20. இ$தபா3(# ச1ப$த ! அ1ைம அளித தி ைலபா%2 சிற0!
Qறப-கிற . தாமைர ெபா>ைக - சீகாழியி# உள பிர1ம தீத1. அ மைற7
சி?வ2 - தி ஞானச1ப$த. நி1ப2 - பா(ய2. கAவா அமண உட# சமணக உடைல! கAவமா3டாக. கAவிைனைவயாக - கAவி2ேம#
ஏறியைவயாக. அதி - எD10. ேதா ேநா!க# - ெவ=றி ெப=றவ த1 ேதா
ேநா!கி மகிவ.
21. சா வாக2 - உலகாயத2. அ க2 - சமண2. க#வி திறைமயா# ெவ2றவக
ெகா( பி(த# மர0. உமாபதி சிவா7சாாியா ஒராதிைர நாளி# தி#ைலயி#
ெகா(!கவி பா(! ெகா(Gயதினா.
22. தமர1 - ஒ%. ெச1 5 ஏ தளி - சிவ$த தாமைர 5வாகிய அழகிய ேகாயி#.
23. சிவ1 சதிேயா- ேச$தால2றி ஐ$ெதாழி# ெச>யமா3டா . திவள# அைசத#. ந2 திவி - ந#ல வாCலக1. பா - மRலக1. பத1 5வி2 பா#ேச தி வ(ைய 5மியி2 ேம# ைவபாயாக. ைழக ச$திர2 - ைழைய அணி$த
கமாகிய ச$திர2. அ1 ேசர - அழ உடாக.
26. சீகாழி!ாிய ேதாணி0ர1, 0க%, பிரம0ர1 எ2ற ெபயகளி2 காரண1
இபாடலா# விள&1. உ- - விமீ2. 5 - 5ேலாக1. வாாிதி - கட#. க(#)ேலால1
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- அைல. வலாாி - இ$திர2. 5ைவ - காயாமல. இதைன அ2? - இதைன அ#லாம#.
அர - 0க%ட1. ஆரண2 - பிரமா.
27. அதகிாி - Sாிய2 மைறG1 மைல. ம$ேதக - Sாிய2 உதி!1 ேபா 1
மைறG1 ேபா 1 அவைன த-  ேபா 0ாிG1 ஒ வைக அர Q3ட1.
பராத 5ைச - உலக ந2ைம!காக தி !ேகாயி#களி# நைடெப?1 5ைச. சைப
- சீகாழி.
28. பரைவ திைர - கடலைல. ப ைம பா&கி - தி மகளாகிய ேச(. த$திாியா Tைணைய ைவதி பவ.
29. கLச பளி - தாமைர ப-!ைக. எ - கர(. பL அ0 இத ெம2 பத1 ெச1பL! ழ10 5சிய 1 ந2ைம த வ 1 ெம#%ய 1 ஆகிய தி வ(. ஆவி
- ெகா3டாவி வி3-.
30. எ2றா>! - எ2? ெசா2னவளாகிய உன!. கண ெப - கணனாகிய
ெப, ேமாகினி. ஒ

தடாகதி# பிற மலாின&க பல மல$தி $தாD1 அ

தாமைர தடாக1 எ2ேற Qறப-வ

ேபால! க&ைகG1 ேமாகினிG1

இைறவைன! கல$தாD1 அவ2 பாவதி பதி எ2?தா2 Qறப-வா2. ஆதலா#
ஊட ேவடா.
31. வாகீவாி எ2ேறா1. அத=ேக=ப நிைறய ேபகி2றைன. :ேகவாி
எ2ேறா1. அத=ேக=ப நீ மனமாக ேவ-1. மீனா3சி எ2ற ெபய !ேக=ப
இர1 பகD1 உற&காம# இ !கி2றைன ேபாD1? (வைள! கணா> எ2றா#
இரவிD1 க வியா> ேபாD1. ப ம விழியா> எ2ேறா1. அத=ேக=ப இ$த
இரவி# க:(

யி#வாயாக.

32. அ1ைம உற&காம# இ பத=! காரண&க Qறப3டன. தி மா#
அறி யி# ெகா- இ $ேத காவ# ெதாழி# ெச>கி2றா2. அரச2 உற&கினாD1
அவன

ஒளிேய உலகைத! கா!1. இதி# 0க% நக வாவாாி2 ஈைக திற1

Qறப3ட .
34. மLசீர1 - சில10. சலச1 - தாமைர.
35. அ1ைமேய நி2கணவ2 இர$ பைத! க தி வ $த=க. அவன

அ7ெசய#

த2 அ(யாக உ>வத=காகேவ என ஆ=?வி . க7சி :@ - காLசீ0ர1
ஒ2னல - பைகவ, 0ற7சமயதவ.
பர$ ல ெக#லா1 பைடத பிராைன
இர$ ணி ெய2பக ெள=?! கிர!1
நிர$த மாக நிைனG ம(யா
இர$ - த2கழ# எ3ட7ெச>தாேன (தி ம$திர1 - 1885)
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36. சிவெப மான

ெசய#கைள எணி வ $தி, அ1ைம

யிலாதி !கி2றா

எ2? க திய ெசவி%ய அவM! ேத?த# Q?த#. க1பமா - யாைன. அாிமா திைர. ஏமா - பிற பழி!1ப(. கட1 ஆ - ஆ2 ஏ=ைற வாகனமாக! ெகாெசD வா. பணி ஆர1 - பா1பாகிய மாைல. உலேகாபகாாிக நLசிைன
GடாD1 அவ! அ

அதமா1. அவக நாியி2 ேம# ஏறினாD1 அ

திைரயா1. விைட ஏ தA விைட - தி மா#.
37. Qத பிரா2 ைக தம க ழ!கதா# பைட0 ெதாழி# நைடெப?கிற .
ஆர1 ச$தன மர1.
38. வான$

- வா2 ந$ , ெவைமயான ச&. கர&ெகா3(! திதெலன7

சபாணி ெகா3(ய ேள என இையG1. ெபா2Cலகி# தான1 நைடெப?வதி#ைல.
அைழத காண$தனய - அைழதகா# ந1தனய - அைழதெபாA

ந1 0த#வேன.

40. தாள1 :2? எ2ன1 தாள வைக எ2ன1 சபாணி ெகா3(ய ேள என
இையG1.
41. ேதவி, எ#லா ேதவராD1 வண&கப-பவ. த2கணவ2 வ 1ேபா
ஆசனதி% $

எA$

2 ெச2?வரேவ=கிறா. அேபா

வண&கி விA$

கிட!1 ேதவகைள! ைகத3( எAபி எ7சாி!கிறா.
42. மகர ெந- ேவைல - றாமீ2 உலா& கட#. ேவைல அ  ேவைல - ேவ%ைன
வழ&1 ேவைளயி#.
43. ெமா!த# - உRத#. அ1ைமயி2 ைக ப3டதா# ஆலகால விட1
அதாயி=?.  கைன 'அ1ைப!! ைகதல ரன1' எ2றா அ ணகிாிநாத.
ெகா!கி2 தளி - மா$தளி.
44. ெதாழி# Qறப3ட . ம3- ஆத# - ம

அ $த#. இபாட%# ம!க

தவி!க ேவ-வன1 ெச>ய ேவ-வன1 Qறப3டன.
45. சதான வதிட1 - சதான வF விட1. எளிC எெண>ேபால எ#லா
உலக 1 நிைற$தவேள. அகலதீ - மா0ைடயவேள. கைல!கட2 ைல7சீ க#வியாகிய கட# நிைற$த ைலயா. அ1ைமயி2 ைலபா# க#விமயமான
அசிபைட - வா. S# - Sல1.
46. உயிகைள ப எ2பத=! காரண1 Qறப3ட . ஞான

பழநி சா

வாமிகளின  Qறப3ட .
48. அ -1 ேதவ சாகி2றவரானா. நL-1 சிவ2 சாவாதவனாவா2.
அத= ஏ

அவ2 அ1ைமயி2 தி வா> ஊறைல Uக$த ேவ. அ1ைமேய தி மா#

உ வாக பா=கட%# பளி ெகா-ளா2.
49. :ககவி பா(ய
02னைக.

:கபLசசதி. அவ=? ஒ2? ம$தFமித சதக1. ?வ# -
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50. க ! ைக –

தி!ைக.

52. ப#ேவ?  !கைள பழித . இ! - க 10. =? க - =றிய கR.
ேவ> - :&கி#.
53. ஏைனய த&கM!! =ற1 Qறியவா?. டவைள - ட1 ேபா2ற ச&.
வ20 அ2றி அறியாத - ர3-7 ெசயைல அ#லாம# ேவ? அறியாத. மன தளி மனமாகிய ேகாயி#. ெசா2னமயி# - ெபா2மயி#
54. கLச2 - பிரம2. கLக1 - ச3ைட. அ1ைம த2 கிளி பிைள!7 சிவ2
0ககைள! க=பித

Qறப3ட .

56. விைழ - வி ப1. விழ# ஆகாம# - Tணாகதப(. அவ2 ..... அ வா> சிவன

வாயி% $

தா15லைதG1 க 5ர

R!கைளG1, அ1ைம, த2

வாயி# ஏ=?7 ைவ , பி2 அவ=ைற த1 0த#வாிகளி2 வாயி# 0மா?
ஊ3-கி2ற தி வா>. அ வா> - விைனெதாைக. ேகாைவ பழைதG1
அதைதG1 ஒத கனிவா>.
57. விவிதகைல - பலவைக! கைலக. மாத - தாேய. ஒ கா# வ$த க என
இையG1.
58. சள1 - சLசல1. தள1 - இத. சலதி ப(மா? - கட%# Aமா?. விழி2
வ$த க என இையG1.
59. ஒ2னலக - பைகவக. இ2ன# விைள ெகா=றவக -

2ப1

விளவிபதி# சமதக.
60. 0க2றி-மேதா - ெசா#D1 அளவினேதா. நனவிD1 கனவிDேம உள1
ந-&கிற

என இையG1. ெவ&

- யம2.

61. சீவகசி$தாமணி சிலபதிகார1 மணிேமகைல த%ய காவிய&க. இ2ப அ20 இ2ப மயமான பதி. கவிதாமி த1 - கவிைதகளாகிய அமித1. அ(ேபா

த$தாள

வ$த க என இையG1.
62. ேவ$

அரா - பா10 அரச2, ஆதிேசட2. ஆதிேசடன

ஆயிர$தைலயிD1

உலாபவM1 கடலாைடG-தவM1 ஆகிய 5மிேதவிைய. அ$த! கடலாைடயா#
:(! கவ$

ெச2ற இரணியா3ச2. தி மா# பிரமதீததி# ளி ,

இரணியா!கைன! ெகா2ற பாவ1 தீதா. த நீ மா ெபாழி# - ளி$த நீட
மாLேசாைல.
63. எகின1 - அ2னபறைவ. இய#வ

கரவாத ைகையGைடயா மைனயி#

எேபா 1 தி மக வாவ. ஆதவ ஒளி - Sாிய ஒளி. ேதவ அத1
உR1ேபா

தாC1 ேவ=?  ெகா- அவ ட2 உடேபா , தி மா%2

 ைவயா# ெவ3-டதாகிய ராவி2 தைல பிரம0ரதி# அரைன
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வழிப3->$த . அதனா# பிரம0ர1 சிர0ர1 ஆயி=?. வாாிதி அ
உ()ண1 - உடதா#. ந2மா# - ந#ல தி மா#. ஈர

- கடல .

ைண ெகா- வாவ

ெப கிய சிர1 என இையG1.
64. சீகாழி!! கAமல1 எ2C1 ெபய வ$த காரண1 இபாட%#
Qறப3-ள . வரநதி - க&ைக. உட# மயி ெகA னி - உேராமச னிவ.
மைற(0 - ேவதா$த நி7சய1. ஆணவ1 க2ம1 மாைய எ2பனவ=றி2
இல!கண&கைள உேராமச த%ய னிவகM! இைறவ2 உபேதசிதா2.

65. சீகாழி! 0றவ1 எ2C1 ெபய வ$த காரண1 Qறப3ட . கறைவ! ைற
ெச>தவ2 மC ேவ$த2. சிபியி2 வரலா? ெபா $தியி த# காக. அமரபதி இ$திர2. எாியி2 இைற - அ!கினி ேதவ2. 0ற - 0றா. சிபியி2 க ைண ததீ
னிவாி2 க ைணயிD1 ெபாி .
66. சீகாழி எ2ற ெபய வ$த காரண1 Qறப3ட . சின$தி கா - ேகாபதா# மன1
மா?ப3-. ெச&க அரவ1 - காளிய2 எ2C1 பா10. காய1 - உட10, 0.
67. சைப எ2ற ெபய வ$த காரண1 Qறப3ட . யாதவக - கணன
லமாகிய ய

லதவக. சைப - ஒ வைக 0#. ப(ம1 - தவ1. பிரம2 தட1 -

பிரம தீத1. சயிலாதிப2 - பவத ராச2.
68. ெகா7ைச எ2ற ெபய வ$த காரண1 Qறப3ட . கிறி - நைக7ைவ ேப7.
ந#லா - மகளி. பலசாதி ெபயக ெதானி!கிற . அ$தணாள2 - பராசர னிவ.
ம7ச! ெகா7ைச - மீனின
69. இ

நா=ற1.

சாேமாபாய1. ச$திரC!1 தி ஞானச1ப$த !1 சிேலைட.

ச$திரC! ெபா : வலய1 - நீேலா=பல1. வா2ெநறி - ஆகாயவழி.
ேதாணியி2 - ேதாணிைய ேபால. ச$திர2 சிவெப மான

இட

கணாக

உளவ2. பா# நீ=? ஒளியிைன - ெவளிய தி நீ? ேபா2ற ஒளிைய உைடயா>.
ேதஆர - ேதவக உண. ச$திர2 பா(ய ல ! த#வ2. சிவன
தைலயி# ஆபரணமாக உளவ2.
தி ஞான ச1ப$த ! ெபா : வலய1 - மRலக1. சிவெப மாC!!
கமணிேபால. பா#ேபாD1 தி நீ=றி2 ஒளி. ேதவார1 ஆகிய அ . பா(ய
லைத! காபா=றிய . ைசவ சமயதவகM!7 சிகாமணி.
70. சாேமாபாய1. அ1பிைகயி2 ைககா#களிDள நக&கM!7 ச$திர2
ஒபாவா2. தி மகெளா- பா=கட%# ச$திர2 ேதா2றினா2. ச$திரமடலதி#
அ1பிைக T=றி !கி2றா. தி மா%2 இதயதினி2? ச$திர2 பிற$தா2. ஊட#
தீ!க7 சிவபிரா2 ேதவிைய வண&1ேபா
தி வ(ைய தீ-கிற .

அவ2 தைலயிDள பிைற அவள
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71. ேபேதாபாய1 - ச$திரC!ள ைறக Qறப-கி2றன. ேகாண&கி வைள$த உட1பின2. --ைப!கார2. ச$திரைன ேநா!கி எ விைன Tசி
மகளி 1பி-வ. Sாிய2 உ- எLசிய மி7சிேல இரவி2 இ . அதைனேய
ச$திர2 உகிறா2. ச$திரC! ராஜாெவ2ப

ஒ ெபய. அ

றி0ெமாழியா#

இரேவா2. பி7ைச!கார2 எனெபா ப-1. கயவ2 - கயேநாயாள1. கீமக2.
க3பாைவ ப(2 காிெசலா1 ஒழிைவ என இைய!க.
72. த?க நம2 உர1 - அLசாைமGைடய எமன

மா0. கRைடயா2 -

கRைடய வளலா. சி=றி1பலதா2 - சி=ற1பல நா(க. Qத கவி ஒ3ட!Qத.
73. தேடாபாய1. ச3டகைல எ3ெட3- - ெசபமான கைலக அ?ப
வ2னிக - பிரசாாிக. கிளிக. ெவ&

நா2.

- ெகா(யனான  . காழி - பா10, சீகாழி.

கணநாத2 எ2ற ெபய ச$திரைனG1 கணநாத நாயனாைரG1 றி!1. மான1 விமான1. ச$திரC! ெவளி விமான1. ச1ப$த !   ப#ல!. மான1 மாியாைத, அபிமான1. வ#ேல - விைரவாக.
74. ேபத தான தேடாபாய&க. சிவனா யாைரG1 1பி3டறியாத
ைகையGைடயவ. நிர0 - வ?ைம,

2ப&க. மடமதி - 3டா, அழகிய மதி.

75. சாேமாேபேதாபாய1. ச$திர2 உதயகிாியிD1 அ1ைம இமயமைலயிD1
உதிதவக. ச$திர2 மா#த&ைக மகவானா2. ைகமக - ைக!ழ$ைத. அ1ைம
மா#த2 த&ைகயானா. அ&க1 - தைல, உட10. ச$திர2 மாேதவன
தைலயி% $தா2. அ1ைம அவர

உட1பி# ஒ பாகதி% $தா. ச$திரC1

அ1ைமGல! அத1 அளிபவக. ச$திர2 காமC!! ைடயானவ2.
அ1ைம காமன

ைட (ஆ3சி) ஓ&க அ Mகி2றா. க 1ெபா2 - இ 10.

76. ேகாைணமதி - ெக3ட 0திஉைடயவ2, வைள$த ச$திர2. கயைம!
வலயதி2 பதி - நீ நிைலயிDள வைளகளி2 தைலவ2, கயவ Aவ!
தைலவ2. 

- அமாவாைச. ச தியி= பிைற - நாலா1 பிைற. கடவ

20?வ என நாலா1 பிைற இகழப-1.
77. தேடாபாய1. க?த - சின$த. சிவன

இட

பாத1 இட!ைகG1

அ1பிைகGைடயன. ெவறித - மணமி!க. உலகமான

அ1பிைக விழிபி2

உதி!1. இைமபி2 மறிG1. அ1பிைகயி2 வல!கணி# இல!மிG1
இட!கணி# சரவதிG1 இ !கி2றன. மதிேயா இ
இ7ெசய#. அ?த மல

- அறிைடைமேயா

ஊ - கAமலநக.

78. தேடாபாய1. த(த மதிய த!க2 - Uணறிவி#லாத த!க2. இைழ தவ? ெச>த தவ?.
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79. உலக! கவி0 - விேயாம1 எ2பன ஆகாயதி2 ெபயக.
80. அரவி$த2 - பிரம2. அ2னமான1. அ2னபறைவ யாகிய வாகன1. வி$ைத வி$தியமைல தைலவியாகிய

!ைக. அரவி$ைத - தி மக. விகசித1 - ேபெராளி.

81. மக1 - ேவவி. இளித - இக7சியாக7 சிாித. ப#Dதி$த Sாிய2 5ஷா.
கணிழ$த Sாிய2 பக2. இனக - Sாியக.
82. $தள1 - Q$த#. நிதில1 -  .
83. க1ப வள த$தி - அைசG1 இய#0ைடய அ#ல

தறியி= க3டப-1 ெபாிய

யாைன. ெகா-வாி - 0%. சிவ2 ேம= ேபாத யாைனேதா# Sாியைன மைறத
க கி# ேபா% $த . வி1ப வள - ஒளியி2 வள1 உைடய. பிரதாப1 - ெவ=றி
0க. அ

ெச$நிறெம2ப - ஏமகமல1 - ெபா=றாமைர. அ10 அ(N)வள ஆனவிழி -

அ1பின

அளவாG#ல க. வி1ப அதாீ - ெகாNைவ! கனியைனய

உத3(ைனGைடயவேள.
84. பசிய நிற1 படவெதன, கிைளெயன. அ&க களி!மா? அ1மாைன
ஆ(ய க என இையG1. கிைள - கிளி.
85. திவM1 - பிரகாசி!1. தவள1 - ெவைம. விவிதமாகி - ப#ேவ? நிறததாகி.
பளி& அ1மாைன ெவணிற1 ெப=?! கைலமகளாகிG1 ெச$நிற1 ெப=?
தி மகளாகிG1 பைம நிற1 ெப=? மைலமகளாகிG1 தன!ெகன ஒ

நிற1

இ#லாதவனாக இ $ 1 :2? நிறமாகி2ற அ1ைமைய ஒ!1.
86. வாரணவாசி - காசிநக. அ&ேக அ2ன1 அளிபவ - அ2ன5ரனி.
87. சவி - ஒளி. அ1ைம!7 ெச$நிற1 உ-. த?க நமைன - இர!கம=ற
இயமைன. மகபதி மணி - நீலமணி. உரகமணி - நாகரதின1. அ(யாக உள1
சிர0ரதி= உவைம.
88. தசா&க1 Qறப3ட . பதி ந- அம மைல எனப-வ

தி ேதாணி!ேகாவி#.

89. ேகசபாச1 - Q$த= க=ைற. மி - நீ ெமா!க. க ஆ$த ெச&கைழ கR!க ெபா $திய ெச&க 10. ெவளதிD1 அ1 ச1 (தைப0#D1
பாச1 (பாசிG1) உ-. அ1ைமயி2 ைகயிD1 அ&ச1 பாச1 உ-.
சில10 அ( க%!க - மைலயி2 அ(யி# ஒ%!க, சில10 தி வ(களி# ஒ%!க.
90. ந#ல ெபா=ணைத விணி# @வினா# அ
வ-க ெமா>

நிலதி# விA 2னேர

உ- வி-1 எ2ப. @வி2 - @வினா#.

கி# கா10

ேநதிர&க எ2பன ப3டாைட வைகக. அ2ன1 என7 ெச2? நீரா(ய க என
இையG1. காவி - ம$ .
91. மயிைல - ஒ வைக மீ2. ேபாி2ப வாாிதியி= ப(வெதன ெவள நீரா(ய ேள
என இையG1. சி$@ர1 - &ம திலக1. சா$த1 - ச$தன1. நீராட%# நிகவன
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கலவியி# நிகவன ேபா2றைவ. கட# ேநா!கி7 ெச#D1 காவிாி, கணவ2 மைன
ேநா!கி7 ெச#D1 காாிைக ேபாD1.
92. ைசவல1 - நீபாசி. ஏன1 - ப2றி. பய1 - அ7ச1. நீ. கணீ - க நீ. க நீ.
ப#த1 - பலவாகிய த1, ப# ேபா2ற த1. இைடய - ேதா=க. இைளய ேதாழிய. ஆ$

- நிைற$ .

93. ெவளதி=1 சிவC!1 சிேலைட சசி - இ$திராணி. மல!ெகா( - தி மக.
கைல!ெகா( - சரவதி. ஒ

கைலைய உைடய பிைற எ2க. ெகாட# அ1 கட1

- ேமக1 ேபா2ற கA . வயவாி - வ%ைம ெபா $திய சி&க1.
94. இப&க - யாைனக. இ &க3 வைள - காிய க ேபா2ற வைள.
க#ேலால! ைக - அைலயாகிய ைக. ேச$த ைக - சிவ$த ைக.
95. தர&க! கர1 - அைலயாகிய ைக. விைனைய

ர$

- த2 நீாி# ளிபவாி2

தீவிைனகைள ஒ3(. காைசமிட? - காயா15 ேபா2ற கA . காலா# கா#வா>களா#.
96. அணாி - ேமலண1.

ணாி - 5&ெகா !க. வண 1 - வண&1. சா% -

ெந=பயி.
97. காவிாியா=றி2 ெப ைம Qறப3ட . இபமாகவ2 - விநாயக2.
தி மழிைசயாவா வரலா? Qறப3ட . பணிபா> - பா10 ப-!ைக.
தி வர&கதி# காவிாி ந-வ தி மா# பளி ெகா-ளா2.
98. ஆரL சாதிய ேசாழ2 வரலா? Qறப3ட . மன - அ! மணி. பணி - பா10.
வAைவ! கா - ஆைன!கா.
99. ப தி - Sாிய. நிதில1 -  . ந - ந-வி#. விபின1 - கா-. அ?கா=0 வ-.
100. நளி - ெபாிய. நாD1 - ெதா&1. தரள1 -  . எகின1 - அ2னபறைவ.
பிரம2. 2னி - அைட$ .
101. ெவறி!க - Q1ப(. யி2 - இைழ!கப3ட. விதி - பிரம2. மLச1 - சதாசிவ
மயமான ப-!ைக.
102. ேகசபாச1 - ழ=க=ைற. ெகா& அ $ 1 - ேதைன உR1. எ&ேகா2 சிவெப மா2.
103. ெசயைல - அேசாகமர1. அரத1 - ெச$நிற1 சிவெப மா2 காமைன தீழிவி
எாிதா2. அதனா# காம2 மர2 ஆனா2. Fமர2 - கணி= காணபடாம#
நிைன!கப-பவ2. மர2 - Fமர2 எ2பத2 த=பவ1. அர2 - சிவ2. வா2ரபி காமேதC. அ1பிைகயி2 தி வ( தாமைரயி# தியாகிய தி மக
(யி !கிறா. அேசாக மர1 காமC!1 ெகா2ைற மர1 சிவC!1 ஒ0.
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104. கா - மாணி!க1. பண1 - பட1. க=பைன - #க விதித விதி ைற.
மRமணி - சாைணயி# தீ3(ய ரதின1. மல Tத ெபா2Vசலா(ய ேள
என இையG1.
105. இரவிெயாளி மணி - ப மராக1. ய#விழிையயைனய மணி - ைவ_ாிய1.
அ1ைம எ#லாயி M1 இ !கி2றா. எ#லாயி 1 அவM இ !கி2றன.
106. பிரமர னிவ - பி &கி னிவ. பிரம1 - மய!க1. அறியாைம. எ#லா
ேதவ 1 அ1ைமயி2 தி வ(யிேல (பட வண&கி! கிடதலா# அவள(யி#
@1 மல அேதவத1 (மிைச @விய

ேபாலாகி2ற . அதைகய

அாியவளாக இ $ 1 பா(ய2 த%யவ ! எளியவ ஆனா.
107. ப10 இ  பிறவி - பரவிய இ  மயமான பிறவி. அ1 ப10 - நீ மி$த. ெச1
ப10 - ெச1ைம நிைற$த.
108. 5ரக - அ$தண. கNவிய1 - பா# த%ய ஆைன$ . ம2பைதக - மனித!
Q3ட1.

--------------xxx
--------------xxx----------xxx-----------

