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அ1)பதி)& : விேவகான+தா அசக, யா)பாண
--------உ
சிவமய
அணி! ைர - ெவ"பா
ெதா2ட ெதா%ேத த 4ய அெபாழி5
அ2ட &கெகௗாி அைமபா6 - ம2!ம7ைப)
பிைள தமிெச8த ெபமா7 சதாசிவ
வள6சீ வாக வள+ .

“9(லக ,&க% மாேதா:ட தலமகிைம
ெமாழிவதாி ெத7;<த7
,த=>7 ,,ைற ,ழ'கினா7''
(,த=6 த?ிண ைகலாச மா7மிய)
"அமலேக தீசர+ திஞானசப+த
ரா.ர திவா8மல+
த ெச8ேத வார ெப;+தலம தாக>
னத$நிக ராெசாலவலா ''
(ஈழம2டல சதக, ஆசிாிய ம.க.ேவ. இயறிய .)
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திேகதீசர தல விேசட தா6 இ+Bறா2C6, கிைட தகாிய இெப
&ைதய6க - மர& பிறழாதைவக - நம$ கிைட திகி7றன. ஒ7;
திேகதீசர &ராண. மைறய

ெகௗாி நாயகிபிைள தமி. இர2! ஆலய

ச+நிதான தி6 பாராயண ப2ண தக &னித வா8+தைவக. &ராணமகிைம
பறி அத7 ,க(ைரயி காணலா. &ராண ஆசிாிய, பிைள தமி ஆசிாிய
அறி( 48ைமயாE, ஒ%க சீல'களாE பிரசி தமானவகளாயிF தைம
ெவளிகா:டாதவக. அதனா6 அவகளி7 கவி

வ சாம திய $ட



விளகா8 இ+த .

பிைள தமி ஆசிாியாி7 கவி

வ 4 ) பிரப+தெமா7றினா6 சேற

ெவளி)ப:C+தாE, ,%ைமயான ஆற6 பிைள தமிழிேல தா7 தைல
நிமி+

நிகி7ற . பிைள தமிழி7 சிகரமான மீனா:சியைம பிைள தமிழி7

அC1வ:ைட கா:C இத$ ந6லெதா விமாிசன காணலா.

நாவல ெபமா7 மன'$ளிபC, காைரநக, அணாசல)ெப+தைக ஈ7ற
ைசவாசிாிய தைலைம) &த6வ ந பிைள தமி ஆசிாிய. சக
ஆசிாியெர6லா த ஆசிாியெர7; மதி தலா6, அவ ேபராசிாிய. ேபராசிாிய சி.
இ. சதாசிவபிைள அவக, ெகௗாி அைமபா6 ஊெற! த அ7ைப
$ைழ

) பிைள தமி ெச8 , அதைன நமெக6லா வாாிவழ'கி வள7ைம

ெச8திகி7றாக.

அவகளி7 வள7ைம சிற)& வள+

வாவதாக.

பிைள அவகளி7 க2காண, பிைள தமி அ1 வாகனேமறி, ேதவி ச+நிதியி6
அர'ேக;வ  நிகவ

கிைட தகாியெதா ேப;. பிைள அவகளி7

தவ)ேப; இ+தவா; !

கலாசாைல Hதி,
திெந6ேவ>,
23-3-76.
---------------------------------------

சி. கணபதி)பிைள
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பதி#$ைர

இல'ைகயி6 வாகி7ற இ+
ப6லா2!காலமாக மைற+

மகளி7 உயிரைனய தி தல திேகதீசர.
கிட+த இ தல திைன மீ2! ெவளி)ப! த

வ6லவ எவேரா எ7; ஏ'கியிர'கி அ%

மைற+தவ நாவல ெபமா7.

நாவலெபமானி7 கன( நனவாகிவி:ட . ''ேகC6லாத ேகதீசர'', “ெதா2ட
நாெடா;+

திெசய அ ெச8 ேகதீசர'' ஆகிவி:ட .

இ தி தல தி6 எ%+தளியி$ ேகதீசரநாத மீ
4

ப தி மி$+

கிைளவி!

பாC) ேபாறியவ &'$!தீைவ தாயகமாகெகா2ட ேபராசிாிய சி. இ.

சதாசிவ பிைள அவக. இவைர இைளய)பா உபா தியாய எ7ேற எ6ேலா
இனிதாக அைழ)ப. இவ எ'க $ேதவ; ஆசிாிய $ல தீப; எ க2க2ட
ெத8வ.

ேபராசிாிய ப% த மன தி ெதா2ட; ப திெநறி ைகவ+த ப2& மி$ெச6வ;
சிற+த கவிஞ, இவ பழ+தமி B6களி6 பர+த அறி( பைட தவ; ேதா திர
B6களிE சா திர B6களிE ஈ!பா! மிக(,ைடயவ. ெகௗாிநாயகி மீ
ெகா2ட கைரகட+த ப தியினாேல திேகதீசர
பிைள தமி) பிரப+த ஒ7; பாC ,C

 ெகௗாிநாயகி

ளா. இவைடய மாணவ:

சில; ந2பகK, அ7பகK Bைல) பC

 1ைவ தனராயிF அதைன

அேச; வா8)& எளிதி கி:டவி6ைல, இLவா2C6 எ6லா வ6ல
இைறவியி7 திவளா6 BE அசாகி வி:ட . $ேதவாி7 பைழய
மாணவகK, ந2பகK ெபாKதவி &ாி+தைமயினா6 B6 ெபா>(ட7
ெவளிவகிற .

இ+B6 ெவளிவத$) ெபாKதவி &ாி+த ேபர7பகK$ ,த>6 யா7
உள'கல+த ந7றிைய5 வணக ைத5 ெதாிவி

 ெகாகி7ேற7. அ!

BE$ அணி+ ைர வழ'கிய ெச+தமி ,னிவ ப2Cதமணி, சி. கணபதி)பிைள
அவகK$, B>ைன ந7$ 1ைவ

மதி

,க(ைர வழ'கிய இல'ைக)

ப6கைல கழக யா)பாண வளாக தைலவ அறிஞ. உயதி. க. ைகலாசபதி M
A. M. Lit-Phd. அவகK$ ேபராசிாியாி7 வா( வள, $றி
வழ'கிய ப2Cத ,. ஆ;,கனா - அவகK$ BE Mைழ+

 க:!ைர
1ைவ
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ஆரா8சி5ைர வழ'கிய அ7ப வி

வா7 ெபா7. அ. கனகசைப அவகK$

எ உள'கனி+த ந7றி5 வணக, உாியவாக.

இ+B>ைன அசி!'கா6 தி)பாட6கைள எ% ெத% தாக(,
ெசா6ெசா6லாக(, சீசீராக( பC

) பC

 1ைவ$ ேப; தமிேயF$

கிைட த . ெகௗாிநாயகியி7 &க விாி$ இ+B>ைன) பC தவ2ணேம
இகி7ேற7. Bலாசிாியராகிய ேபராசிாிய மீ
அ . B6 ,%வைத5 ஒ,ைறேயF பC

யா7 ெகா2!ள அ7பி7 பாி1
 1ைவ)பவ, இ+B>ைன

அபிராமி அ+தாதி ேபா6 ஆராதைன Bலாக அைம
பணிவான க

 ெகாவ எ7ப

எ7

. இலகிய1ைவ கதி) பC)ேபா$ இ+B6 ந6வி+

அளி$ எ7பதி6 எ:!ைண5 ஐயமி6ைல.

இ+B6 சிற)&ட7 ெவளிவர உ; ைணயாக விள'கிய ந2ப வி

வா7 ெபா7.

அ. கனகசைப அவகK$, ேபர7ப க. சிவராம>'க B. A. அவகK$,
B>ைன விைரவி6 அசி:! உதவிய யா. விேவகான+த அசக அதிப,
ைணயதிப, இ>கித, ெதாழி6&ாி நி&ண அைனவ$ எ மனமா+த ந7றி.

ப தி 1ைவ கனி+த இ ெத8Hக B>ைன அேச; வா8)&, என$ கிைட த
ெபேப;. அLவா8)பிைன ய7&டனளி த $ேதவ ேபராசிாிய உயதி. சி.
இ. சதாசிவபிைளயவகளி7 ெபா7னா திவCகK$ எ7 வணக எ7;
உாி

.

''தமிழக''

சி. ஆ;,க

&'$!தீ(-12

"பதி)பாசிாிய'' , (பைழய மாணவ $%)

5-3-76
----------------------------------%க&ைர

தமிழிேல ெதா2Oறா; வைக) பிரப+த'க உ2ெட7ப. பிரப+த இலகண
வ$க)ப:ட பி7 எ%+த சில வைககK வழ'கி வ+ ளன. இ)பிரப+த'க
அைன

 ''தமிP; ந6Eலக தி$)'' ெபா வானைவ ெயனிF, பலகாலமாக

ஈழேதச தி ெச85 இயறி வ+த &லேவாக ஏற தாழ நாப

வைக)

6

பிரப+த'கைள) பாCயிகி7றன. ஈழ
வளசி5; வ இ+நா:களி6, ஈழ

தமிழிய6 பறிய ஆவ,, ஆ8(
) &லவக பாCயனவாக இ வைர

அறிய)படாத பிரப+த வைகக இனிேம6 ெதாிய வர('P!.

ஏற தாழ நாப

பிரப+த வைகக ஈழ தவரா பாட)ெபறி)பிF

அவ;K சிலேவ ெபாி  சிற)பாக ைகயாள)ப:டன; அ+தாதி, ஊQச6,
கீ தைன, $றவQசி, ேகாைவ, 4 , பK, &ராண, மா7மிய, வி த,
ெவ2பா எ7பன ந+ேதச

) &லவக நாவி6 ந7$ பயி7றைவ. ஊQச6, பK,

&ராண ,த>யவறிேல ஈழ

இயைக<ழ6 $றி)பிட தக பா'கி6 இட

ெபறிகிற . இயைக வணைன, மக வாைக ,ைற, ஒ%கலா;
,த>யவைற MRகமா8 சி திாி)பத$ சிசில இலகிய வCவ'களி7
உவைம)& வா8)பாக உள .

ஈழ

எ%+த பிரப+த'கK, சமய ெதாட&ைடய தல'க பலவறி7

ெபைமைய) பா!வனவறி$ தனியிட,2!. தல&ராண'க ம:!ம7றி
சிறிய உவளவி6 அைம+த ஊQச பாட6க Pட தல'களி7 அைம
ெபைமகைள) ேப1வதி சிற+

விள'$கி7றன. உ2ைமயி6, ப ெதா7பதா

Bறா2CE இ+Bறா2C7 ,தகா>E ஊQச பாடைல ைகயாளாத
ஈழ

) &லவேர இ6ைலெய7; P;த6 மிைகயாகா . இ)பிரப+த'களி6 இட

ெபற தலகா:சிக, பிரேதச வணைனக, ஊ உண(க
,த>யவறினCயாகேவ, கால)ேபாகி6 ேதசிய இலகிய மர& ஒ7; இ+நா:Cேல
பாிணமி

ள

எ7; Pறலா.

திேகாணமைல$ அ2ைமயி6 உள கைரைச எ7F தல தி7 வரலாைற5
மகிைமைய5 விவாி$ திகைரைச) &ராண, கா> கதிேரச ஊQச6,
பாண+ ைற க+தர+தாதி, மா தைள ,

மாாியம7 $றவQசி, கதிரமைல

க+தேவ பதிக,, ேதவபாணி5, ,7ைனநாத 1வாமி நவ தி ,த>ய
பிரப+த'கைள அ'ெகா7; இ'ெகா7றான ,ைறயி6 ேநா$ேவா$, நா:C7
பபல ப$திகK, பதிகK நம

கவிஞகளி7 கவன

ெதளிவா$. ஒகால தி6 நமவ &லெபய+
வா+த மலாயா நா:CEள ேகாயி6க மீ

$:ப:டைம

ெச7; ெப+ெதாைகயினரா8

சில பிரப+த'க யா

ளன.

7

உதாரணமாக, $வாலாலS சிவெபமா7 ஊQச6, ஈ)ேபா த2ணீமைல
வCேவல ,மணிேகாைவ எ7பனவைற கா:டலா.

ஈழ

ேக சிற)பாக(ாிய ைசவசமய தல'க B;$ ேமப:டைவ

இ)பிF, சமய$ரவகளாகிய சப+த 1+தர ேபாறி) பாCய ேகாேணT
வர, ேகதீசர ஆகியன தனிசிற)& வா8+தைவ. இLவி தல'க மீ 
கதிரமைலமீ  பிகால

அ7பக பாCய பFவ6க அன+த.

இ+Bலாசிாிய திேகதீசரநாதமீ

பாமாைல ெதா! த பதகளி6 ஒவ.

ஏலேவ, திேகதீசரநாத கிைளவி!4

எ7F Bைல) பாC5ளா. அ

சிவேநய ெச6வகளி7 சி+ைதைய கவ+ ள .

மர&வழி தமிகவிைத வ>$7றி அகிவ இகால திேல இலகிய இலகண
மர& பிறழா

இயற)ப:ட பிைள தமி) பிரப+த ஒ7; ெவளியிட) ப!வேத

வித+ ைரக ேவ2Cய விேசட நிகசியா$. P+
இய;ேவார

பாகி7, சீாிய B6கைள

வாைக,ைற$, அவத B6களி7 ப2&கK$

ெந'கிய ெதாடபி த6 &லனா$. ேகவிஞான, இைற5ண(
வா8க)ெப;, மர&வழி) பிரப+த'கைள யா$ &லவக ஆ7றவி+தட'கிய
சா7ேறாரா5மி த6 ஆ'கா'$ காணPCயெவா7றா$. 17னாக
$மாரசாமி)&லவ மாணாகரான சி. இ. சதாசிவ பிைளயவக, மதி)&$ாிய
மரெபா7றி7 வாாி1களி6 ஒவரா8 நமிைடேய வா+
Mனி

 கறE, கசடற கபி தEேம உய இல:சிய'க எனெகா2!

வா+
அவர

வபவ. B6கைள

வ+தி$ பிைளயவக, பல வழிகளிE நம
வாைக5 எ%

மதி)பி$ாியவேர.

 இைசபட இய'கி வ+ ளன.

,7ன ெவளிவ+த 4 ) பிரப+த தி காண)ப:ட சிசில அச'க இ+B>ேல
விாி(ெப;ளன. உதாரணமாக, 4

B>ேல ேகதீசர

$) ேபா$ வழியிேல

பாைதயகி6 Hறி$ ,றிக2C)பிைளயாைர வண'கி ஏ$மா;
கிைளைய) பணி$ &லவரவக, பிைள தமிழிேல கா)&) பவ தி6
$ழ+ைதைய கா$மா; ,றிக2C விநாயகைர ேவ2!கி7றா. ,றிக2C,
பாலாவிகைர, ேகதீசர இவறி7 வணைனக BE$ அணி ெச8கி7றன.
பிகால

மர&வழி தமி ெச85 பலவறி காண)ப! வர:சி, 1ைவயற

ெசா6லல'கார, உணசியி7ைம ,த>ய $ைறபா!களி7றி, பா! ெபாேளா!
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'தா7 கல+ ' பா! த7ைம பிைளயவகளிட

 காண)ப!த6

கவனிக தகதா$.

& ைம கவிைதகளாக ெகாள)ப!வனவறி7 சிற)பிய6களி6 ஒ7;, அைவ
,7ேனா ெமாழி ,ைறகளி>+

ேவ;ப:! நிறலா$. அLவிய6& த

& ைமயி7 பாப!வதா$. மர&வழி தமிகவிைதயி7 உயி நாCேய, அ
பழ+தமி ெச85:களி7 சா7றாக அைம+தி தலா$. சதாசிவ பிைளயவ
களி7 பிரப+த திேல ேதவார திவாசக'களி7 சாய6 ம:!ம7றி) &ராண B6க,
பிகால

) பிைள தமி B6க ,த>யவறி7 ெச6வா$ காண)ப!த6

$றி)பிட தகேத. வைக) பவ திE அமாைன) பவ திE ஆசிாியாி7
கவி

வ ஆறEட7 ெசயப!வைத க2! களிகலா; சிலவிட'களிேல $மர

$பர 1வாமிகள

மீனா:சியைம பிைள தமிழி7 நிைன( வராம ேபாகா .

பழ+தமி) பFவ6களி7 பாரபாிய 1ைவ5, இராவண7, ம2ேடாதாி
ஆகிேயா பறிய ஐதிக'கK தல'களி7 ம2 வாசைன5 ேச+

கல+

கவிைத $ கவி7 ெச8கி7றன. &லவரவகளி7 &லைம$ பதி$ கா:டாக
மிளி இ+B6. இலகிய இரசிககK$ இ7 வி+தாக( இல'$கி7ற .
ஈழ

தமி) பதியிலகிய

$ இ)பிரப+த ெபைம) பட தக

ப'களி)பா$.
க. ைகலாசபதி

யா)பாண வளாக,
திெந6ேவ>, 76-4-1
-----------------------------------------உ
திசிறபல

'(%க

ஈழம2டல திேல ேதவார)பாட6 ெபற சிவTதல'க இர2!. ஒ7;
திேகதீசர. மெறா7; ேகாணமாமைல எ7F திாிேகாணமைல.

திேகதீசர தி$ திஞானசப+த 1வாமிக 1+தர9 தி 1வாமிக ஆகிய
இவர

பதிக'க உ2!. மைற+தி+

திேகதீTவர

ம;மலசி ெப;வ

$ வழிபா:Cெகன ெச7றி+த சமய அ'$

தி)பணிசைப தைலவரா8 இ+த சிவமணி ேச. க+ைதயா ைவ தியநாத7
அவக அCேயனிட இ தல ைத) பறி ஏதாவ

பா!பC பணி தாக.
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ந சமயாசாாிய ேமெகா2ட “பாட6 ெநறி"ைய) பி7பறி ந
திேகாயி6கK$) பல பிரப+த'க ேதா7ற6 ேவ2! எ7F
க

ைடேயனாதலா கிைட த ஆைணைய ேமெகா2! என

சி;ைமைய5 பதி) ேபறி7ைமைய5 ேநாகா

திவ

அறிவி7
ைணெகா2!

பாட,ப:ேட7.

எெபமா7 மீ

பிைள தமி பா! வழகாறி7ைமயாE, ெகௗாி

அபிைகயினிட சிறி

ஈ!பா!ைடைமயாE “ெகௗாிநாயகி பிைள தமி'' என

திவ P:ட இதைன எ%தி ,C ேத7.

ப2ைடய பிைள தமிக ேபாலாகா

அQெசாக கபைனகளி7றி

கால திேகப எளியநைடயி6 எ%த எ2ணிேன7. என
நிைறெவ8தியெத7பைத) பC)பவ தீமான

இதைன அசி:! ெவளியிட என
ஆ2!க இ

ேநாக எLவள(

ேக வி:! வி!கிேற7.

ெபாளாதார நிைல இட+தராைமயா பல

ெவளியிட)படாதி+த . என

ெகா2C+த நிைலைம5 க2ட என

, ைம5 ேநா5ட7 ேபாராC

அைம மாணவாி சில எ7

வாநாளிேலேய இதைன ெவளி)ப! த ,7வ+தன. அவகKK வி
சி. ஆ;,க அவக, வி
ைணேயா! என
அேசறி ெவளி)ப!

வா7

வா7 ெபா7. அ. கனகசைப அவகளி7

மாணவ அ7பகளி7 ெபாKதவி ெப; இ)ேபா
கி7றன.

இதைன ஆ$'காைல பிரதிப2ண6, ஆேலாசைன Pற6 ,த>ய உதவியளி த
அ7பகK$, ெபாKதவிய ெபாிேயா$, ெகௗாிநாயகி அளா6
"சகலந7ைமகK ெப$க" என வா தி எ7 மனமா+த ந7றிைய ெதாிவி
ெகாKகி7ேற7.

“நாேயைன த7னCக பா!வி த
தாயான ஈசேக ெச7Uதா8 ேகா
ெகௗாிநாயகி சேமத ேகதீசரநாத7
திவC வாக.

பி,'
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“அ7பக”
&'$!தீ( 20-2-76

சி. இ. சதாசிவபிைள

-------------------------------ெகௗாி நாயகி பிைள தமி - 'ெபா

அணி+ ைர

4. ச)பாணி) பவ,

பதி)&ைர

5. , த) பவ,

,க(ைர

6. வைக) பவ,

B7,க

7. அ&>) பவ,

Bகா)&

8. அமாைன) பவ

அைவயடக

9. நீராட பவ.

1. கா)&) பவ,

10. ஊச பவ,

2. ெச'கீைர) பவ,

11. அQெசா ெபா விளக

3. தாலா:!) பவ,

12. அMப+த

-------------------------------உ -- சிவமய
திசிறபல
திேகதீசர தி#பதிக

ெப2ெணா பாக த பிைறதவ சைடயின
ரைற கழ6 சிலபாக
12ணமாதாி தா!வ பா!வ
ரக+ெதா; மி! பிைச
$2ணலாவ ேதாாிைச யிFழ6பவ
ய த மாேதா:ட
த2ணன2R ேகதீசர மைடபவ
கவிைன யைடயாேவ.
- திஞானசப+த
-------------------------------
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திேகதீசர

 ெகௗாிநாயகி பிைள தமி

உ -- சிவமய
திசிறபல
'கா#$

கா$'ேக தீசர

 ெகௗாிபி ைள தமிைழ

ஆ$ பணியி6 அ த+

- நீகமற

ஐ+ கர ெதா+திவயி ற+திமிளி இ+ ,C
த+தி,க ெத+ைததி தா.

ஆசிாிய வி த
ஓ'கா ர தி Fவாெய7
Fள' ேகாயி6 ெகா2டளி
ஒளிமா ,Cயி லாற;$
ெமாெவ2 பிைற5 ,ட7<C)
பா'கா கர தி ல'$ச,
பாச ,ட7P ம)ெபா7;
ப)பி னிய7ற ேமாதக,
பாி த களிறி7 பதபணிவா
ேத'கா ரளிப2 பயி6ேசாைல
திவா ேகதீ சர தம
ெத8வ $ழ+ைத ெகௗாிெயF+
ேதவி யCேகா தமிமாைல
பா'கா8) பிைள தமிெழ7ன)
பகர) ெபாK ெசQெசா6E
ப2R உதவி கவிைதவள
பா> தக ெவ7ெற7ேற.
----------------------------------அைவயடக
ெசா6E ெபாK 1ைவகவணி
ெசா:ட ெசா:ட ெசவிம!)ேபா
1ர+

கசி+

வக2ணீ

ெசாாிய ெத8வ கவிபா!
ெச6வ ாிக நாயCேய7
ேதவியC ேகா பாமாைல
ெச)ப

ணி+த

ணிெப7ேன!

சி;&7 மதிெகா2டாைச 5+த
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ந6ேலா நைகக கவிபா!
நாF ைகக நாணெமா!
ஞானமி7 றிய ளி7றி
நாறா ெதா ைடய6& ைன+தபிைழ
வ6ேலா ெபா; ேத ெகௗாிதி
மல ேசவCக: $வ+தபல
மணமா ெதாைடய6 &ைனகெவன
வ+திகி7ேற னவரCேய.
----------------------------'*
1. கா#$# பவ
திமா*
திமகK வ+ ைற5 ம;மாபி னாைனெயா2
Cகிாி ச'ேக+தினாைன
ெச'கமல நயன தினாைன யQசனவண
திேமனி யழகி னாைன
மவ+

ளவமணி ைவ$+த வாசைன

வராகெமா! கமடமீன
வாமன, தப

வC(ெகா2 டாைனயC

வ+தி திைறQசி நிபா
பமணி ேகாைவெயா !பாி&ரமி ழறமறி
பாலாவி தீரமா!
பாைவைய ம+தீச பாக,; மைமைய)
பா,த லளி தபைரைய
கமணி க2ட, க2வி+ தா8நில(
க7னிைய க மCயா
கைளகணா யமதி ேகதீ சர தைம
ெகௗாிைய காக ெவ7ேற.
------------------------------------------ைகலாசநாத
மைடயி6 வாைளபாய ெவCெகா ேச6கமீள
ம(ன,ற ம+தி நைனமல
ம(ேதவ தாவள ெபா ப பா5
வளமி$ த ைகைலவ ைரயினி6
வCெகா <லேவE ம%(மாF ேம+
மதைன ய:டவ'கி விழியினா

1.
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வனசபாத மீ மைறக ேளாதி ய'ைக
மலக 4விநி7; வா
பCயி7 ,7வி%+

வா

,Cகதா திைறQ1

பவ அ7பெநQச ,கிநா)
பழ$ நாம ேமா

கிளிக Sைவபாட6

பயில நி7றேசாைல ம;$<
கCெகா இQசி ேயா!ெநCய ேகா&ர'க
ககன,:ட ேவா'$ ெத7றிைச
கயிைல யாயேக

பணி5 மீசர



ெகௗாி மாைனந7$ காகேவ.

2.

--------------------------------------%றிக", விநாயக
ம)ெபா7 ெறாC

)பார த ைத

மாேம) ெபா7ேன: ெட%தி
வ+தி தி+த 9தா:C வயமா
(ைக $ம7 ன,ன
தி)ெபா கயிைல ேசரவி:! சி;மா'
கனிகா8 அகில ெமலா
ேசர( ைக$மா மயிேலா7 ெதளியா
தயர $ரவைர ,7
வி)பி6 வல வ+த

ெபற

ேவழ ,கைன ,றிக2C
ேமவிய Kவிநா யகைன ேவ2C
மல4உ8) பத பணிவா
க)ப றறவ+ த7பெதா%'
கழனி வளQேச பாலாவி
கைரயி ேகதீ சர தம' ெகௗாி
தாைய காக ெவ7ேற.
-------------------------------------கதிகாம ேவலவ
ேவெல !

வி6ெல !

Hர வா$ வாதியா
Hர ேரா! ெச+தி6 வ+
ெவ8ய <ர விற6ப!
தால ெமா த க2ணிேதவ யாைன
ேதாள ைண+

பி7

3.
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அ7ைன வளி ேதனைள+
தளி த ெம7தி ைன)பத
ேமE ,2! காத6 Pற
H; ெகா2! வ+தவி6
ேவட காR றா

மாய

ேவ'ைக யாகி ெம7கிழ
ேகால மாகி மண, வ+த
கதிர காம ேவலவ7
ேகாம ள$ ழ+ைத ெகௗாி
4

Pட நி7; காகேவ.
_________________________
ேதேவ!திர(
திம>

ண)S' கபக நீழ6

ேதவிேயா டாியைண யி+
திேலா தைம வரைப Wவசி ,தல
ேதவக7 னியநட க2!
உம> ெவைள

ாி பிைறேகா:

!ப6ஐ ராவத ேமறி
ஒளிவிாி $>ச ேம+திவி2 ணா2!
ஒ>திைர சீரைல வாயி
பமணி ம$ட <ர' கீ2ட
ப7னி தடைகேவ லவ$)
பாிெசன ேதவ யாைனைய

+த

பாகசா தன7நித பாக
கமணி க2ட ைகைல

ெத7ன

கட(ள ேபாற Hறி$'
காம> ேகதீ சர தினி லைம
ெகௗாிநா யகிைய க2ெணனேவ.
-----------------------------------------திமக
மலய பிற+

மலச+ தைள+

வடபா> ேலா! மிரத
வேவனி6 ேவைள மலேராைன

7;

வனச தி+த திைவ
அைலெகா2ட பா> Fததி கணா
ம,ேதா !தி த ெபாறிைய

5
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அாிெசெபா7 மாபி லமகி7ற மி7ைன
அCயQ ச>

நிைனவா

கைலெகா2ட ேவணி கமெகா7ைற ெகா2ட
கயிலாய பாக ம('
கைறெகா2ட க2ணி நைறெம7 பத தி
கவிபா! ம7ப கனவி6
நிைலெகா2ட ெச6வி நிலமாதி யாக
ெநறிெகா2ட Sத (வா8
நிலவப ர தி ெகௗாி ெகாC$
நிழலா8) &ரக ெவனேவ.

6

-------------------------------------கைலமக
ெவைள கமல ந;ேபாதி6
ேவத7 நாவி ப2பயி6வா
Hைண யிைசயி ைகவலவ
விதி$ ,யிேரா விய திEய
உள+ ெதளி+த பாவாண
உைர$' கவியி ெலாளிசிைறய
ஓதி ம தி லமவாணி
உபய பத'க K7னி!வா
பள

யQ ெசQசா>

பழன ம'கி பாலாவி
பா5 ம;கி ேகதீச
பாக பயிE ப1'கிளிைய
கள $;ப காணாிய
களிெம7 பிைணைய கதிெயைம
கா$ ெகௗாி நாயகிைய
க2ணி7 மணியா8 காகெவ7ேற.
----------------------------------ைக
&ற'கா !ைற5' க!Qசின

)

&ாிெவ' ெகாைலய மட'கெலF
ேபாேர ேறறி , தைலய
&கரா <ல) பைடபாி



$;+தா: ெச'க2 வைளம)&
ேகால மகிட7 சிரமீ

7

16

ெகாQ1Q சத'ைக யCமிதி த
$மாி க7னி பதபணிவா
உ;'கா ழியேகா னா.ர7
உலக ,8ய தமிபாட
ஊழி Wழி வரமK
ஒ)பி6 திேக தீசர தி7
ந;'கா <%+ திேகாவி6
நாத னேள 5வாகி
நைம கா$' ெகௗாியிைன
நாK நாK' காகெவ7ேற.

8.

------------------------------------ச)த மாத
வ+தி

மைறேயாதி மலரC மன'ெகாவா

மேக1வாி நாராயணி
வனிைதெகௗ மாாிவா7 மவி+தி ராணிமற
மாகாளி யபிராமிேயா(!)
அ+தவ ராகிெயன வைமச)த மாததைம
யணிெகாேக தீசர தி6
அைலH1 பாலாவி அய6ேகாவி6 ெகா2டளி
அCய கKமைம
அ+தமி Eயி$ட6 அளி

)ப ாி+ விைன

யா தி) பத'களK
ஆ;ல( சைடமதி கீ;ல( ேகதீச
அKவ மாயவமைல
க+தந; ெம7$ழ க7னிநைம யிைமயா
கா$, க2ணி5லக
காரணி கட+தபாி Sரணி கணபர(
ெகௗாிைய காகெவ7ேற.
--------------------------------,)ப

,ேகாC ேதவ

அளி லா ெநறி ெயா%கி டா மல
அCெதா ழா வ சனனமீ( )
அவல மாகவ விைனக ேநCெநC
தம(; மCய ேமைம5
ெபாள தாக(ள கைண யாலCக
&க% மா;& ண திெய

9
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&+தி நி7;ல( ெச+த ளி)பத
&ராாி ப'கிE; &னிைதைய
கதி ய7பெதா% கயிைல நாதவிழி
களிெகா ள$ல( க7னிைய
க(ாி ெய7Fேமா கைப நாK,ைற
காக க2R2மணி யாகந7($)
இம 

வக எ2வ 1கபதி

ெனாவ ,க R திர
இல$ ப7னிவ உதய <ாியக
எ7F ,)பெதா! 9வேர.

10

கா)&) பவ ,றி;.
--------------------------------------2. ெச-கீைர# பவ
ைமயி:ட ெவா2கணா வைளயி:ட ெச'ைகெகா!
மலாி: CைறQசி நி7;
மானி:ட க2ணிேய வானி:ட வி6>ைன
வகி+தி:ட Mதல ண'ேக
ைபயி:ட நாக,C பணியி:ட ேகதீச
பாகம தி தி யி:!)
பாிதிமதி யன>:ட பாைவயி: !ளமகி
பாைவேய ெய7; பரவ
ெம8யி:ட பணிெகா2! ேமதினி,த &வன
மீதி:ட (யிாி னசா
விழியி:! மறவக விைன&சி) பி தி:!
ேமெனறியி >:ட Cத
ெச8யி:ட ப'கய பத ேதவி ெகௗமாாி
ெச'கீைர யாC யேள
ெச'க2மா Eகாிய த'ைகயா8 வெகௗாி
ெச'கீைர யாC யேள.
---------------------------------ெச'கீைர யாCய ெச'கீைர யாCய
ெத8வ 1ட ெகா%+ேத
ேத=; ெசLவாயி6 அXற நைகதக
ெச'கீைர யாCயேள
வ'க ம>+தகட6 ம;கினி ேகதீச

11.
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வாம தி+
வானாதி Sத

பாிவா6

ம7Fயிக வா(ெபற

வ+தைண5 ம7ப மகிவா6
அ'க ெபாC)பநி7 னாட6க2 டல4வி
அைமவா ெக7ன வா தி
அழP; கனிவாயி ல,4ற , தமிட
ஆCய ெச' கீைரேய
ெச'கமல மலவய ெச+ெந6விைள மா+ைதயி
ெச'கீைர யாCயேள
ெச'க2மா Eகாிய த'ைகயா8 வெகௗாி
ெச'கீைர யாCய ேள.

12

-----------------------------ஆடக சிசைபயி ைலயனC 4கிநி7
ைற+ெதாழி> னடன மாட
அாிபிரம ாி+திரக ள7ைனவா ழியெவ7ன
அமைறக ேளாதி யாட
மாடக த+தியா வாணியிைச ெகா2டாட
ம( சசிSமி னாதி
வானவக மகளிமல மாாிெப8 தCபரவி
ம'கல' Pறி யாட
காடக களிமயி6 கலாப விாி தா!
காம;$ <% மா+ைத
ைகைலயி ேகதீச க2ணி7மணி யாயா!
க7னிேய ெச7னி 4கி
ேசCயக மகி(ற ெத8வ ெகா%+ நீ
ெச'கீைர யாC யேள
ெச'க2மா Eகாிய த'ைகயா8 வெகௗாி
ெச'கீைர யாC யேள.
------------------------------------மாசகல வலகி:! மைன,7றி6 வாசநீ
வ2சா+

ெகா2! ெம%கி

வ2ண) ெபாCெகா2! மலெகா2! ேகாலமி!
ம'ைகய ெரா$ $%மி
ேநசெமா! வ+ தி நீறி:! , தி:!
ெநறியி ெபா:! மி:!
ெநQச தைண

 கவா7மிைச ப! த7ைன

13.
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நீ!வா ெக7; வா த)
பாசம; தீ திைக) பாலாவி யாCவ
பதக பணி+

ேபாற)

பழமைற ,ழ'கிட) ப'கய மல+த7ன
பவளவித நைகய ப
ேதசைட ,க+த+

சிவகாமி மகமாயி

ெச'கீைர யாC யேள
ெச'க2மா Eகாிய த'ைகயா8 வெகௗாி
14

ெச'கீைர யாC யேள.
------------------------------------ெகா2டைல 5ய தவ7 $மர7 தனQசய7
ேகா6க2! பி7F ெம8த
ேகால' $றி

 ெகா!ேபா நிக தி

ெகா%+ மதி சிதற வி6லா6
எ2ேடாளி ைற)பரம னCப:ட ேபாதிF
எயினமக ளா8 $றிQசி
கிைறவைன5 மிகர ேத+திமன ம;கி5
ஏென7றி டா

நி7றா8

வி2!,த லமர விழியிைம கா ள
விதி)பிெனா! பா தி +தா
விைளயாட >ைவசாE மநாC யCபாC
விைரயா மலக ளி:!
ெத2டனி! ெமபிறவி ேசதிக வளஅ7ைன
ெச'கீைர யாC யேள
ெச'க2மா Eகாிய த'ைகயா8 வெகௗாி
15

ெச'கீைர யாC யேள.
--------------------------------------------கால'கி நீநில' காயெமF ைமSத
காரண தாய (ல$
கQச7 பைடக(' கேமக வ2ணனைவ
காக(' ைகைல யாளி
ேமல' கழி திட விதி தவக டைம5
விைனெயா ழி+திட வழி



மீ2! அவதைம யாகி, ெதாழிலதா
விைளயா: டய+

ேவ2!

ேகால' $றிெகா2! ேகாமள (ெகா2!

20

$தைல ெமாழிெகா2! ெமமி
Pர Kள'ெகா2! ேகதீ சர தினி
$Cெகா2! பணி5 மCயா
சீல' கெகா2! ெத8வ திெகாள
ெச'கீைர யாC யேள
ெச'க2மா Eகாிய த'ைகயா8 வெகௗாி
ெச'கீைர யாC யேள.

16

------------------------------------------ச+தம> ெத7ெபாதிைக வ+த$; ,னிேயா!
ச'க தி+த &லேவா
சசி$ல

;ெத7ன த%வி) &ர+தி:ட

தமிெழ7F மார ண'ைக
சி+ைதய Pதர வள

+ தமி)பாட6

ெசழிய7 மCமீதி +
திெசவி ம!

 &ர+தி:ட மைலவ6>

ேதவிேக தீச ர
வ+ பா லாவி நீ ரதிலாC வலமாகி
மலரCக ேபா; ம7ப
மலவி கC+ெதாளி ,தய<ாி யென7ன
மாசி6ெம8Q ஞானமKQ
ெச+தளி) பதவ7ைன சிவெநறி தைழ திட
ெச'கீைர யாC யேள
ெச'க2மா Eகாிய த'ைகயா8 வெகௗாி
ெச'கீைர யாC யேள.
-----------------------------------------ேவ;
பலபல பதக பணி,ைற நிபவ
பழமைற ைப+தமிழி7
பரவ வர+த ப ம பத தி!
பரE; த2ைடெயா>
கலகல ெவ7ெறா> ,ரல நிைன+தி
கழ6க பணி+தி!ெம
கணித மிைக)ப! பிறவி ய; தி
கைண விழிகைடதா
திலக Mதறி மைல த, தமி
சிவம> ேகதீச

17
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திாிநய ன திைட நில(ப 1'ெகாC
ெச'ேகா ெச'கீைர
அலகி Eயி$ல மெணறி ெபறிட
வா!க ெச'கீைர
அளி Fெகா! ெகௗாி யிள'ெகாC
18

யா!க ெச'கீைர.
----------------------------------மலரய ன1த7 மகபதி ம;ள
வாேனா க2டறியா
மலரC ெயமக வைரயி6 மிதி திட
வாC வ+தி!ேமா
அல,ைக ெயா

ள

வாித வாயினி6

அQேச ெல7ெறாகா6
அபய மளி திC6 அணிநைக , தைவ
அவனி 5தி+தி!ேமா
கைல,C ைவ தி! கயிைல மைலகிைற
கதி! க2மணிேய
கசிெவா! , தமி கழறி வ% தி!
கைண ெயனகவா8
அைலயி Eதி தி! மமித ெமாழிெகாC
யா!க ெச'கீைர
அளி Fெகா! ெகௗாி யிள'ெகாC
யா!க ெச'கீைர.
¬¬--------------------------------------கைனெயா> யி:C ககன ,கிெபா
காிய நிற திமா6
களமணி க2டர மழவிைட வி தக
கழ>! கமலமல
விைனவழி ெயா7றற விைரவி >ட+ க2
ெவறிமல ெர7றிடேவ
ெவயி6வி! சகர மளிய ,கண
விழிெகாள நி7றா!
அைனக( ாிெகாC ெயைமயினி ய7ைனய
ரகேற வி:டா:டா( )
அபய மளி தC நிழ6தர வா!க
ெச'ேகா ெச'கீைர

19

22

சிைனெதா; மலெபா> ெசறித மவிய
திம> மாேதா:ட
ெஜயெஜய ெவ7றிட வKட னா!க
20

ெச'ேகா ெச'கீைர.

ெச'கீைர) பவ ,றி;
----------------------------3. தாலா./# பவ
வி2ேணா கான விைசேக:!
‘வி $7ற’ ,ைற ேக:!
ேவைக) பால7 மழைலெமாழி
வி)பி ேக:! மி$+த1ைவ)
ப2ணா தமிழி லபிராமி
ப:ட பா! பாேக:!)
ப2! பழ$ திெசவிெக
பா:!' ேக:க தி(ளேமா!
த2ணா ெபாழி6< திேகதீ
சர தி6 வ+ 7 தாபர(
தவ ேதா ெக6லா+ தாயாகி
சகல ேலாக நாயகியா8
க2ணா ெயமகி' ெக%+தK'
கனிேய தாேலா தாேலேலா
கயிைல கிைறவ ப'கிலம
ெகௗாீ தாேலா தாேலேலா.
-----------------------------------------ெவளி கயிைல மைலெய! த
Hறா ெமா8ப7 இல'ேகச7
ேவக2 மைனம2 ேடாதாி5
வி2ணா அண'கி னேம த)
பைள திமி6ெவ விைடேயறி)
பரனா பாக பாலFட7
பாலாவி யி6வ+ த1ர$
பரேத வைதேய பதபணிவா
உள தில$ ெமாளிமணிேய
உலவா கிழிேய உயேபாத ( )

21
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உசி மல+த ப'கய தி6
ஊ;+ ேதேன &லேவட
கள $;& கைளH:!'
க7னீஇ தாேலா தாேலேலா
கயிைல கிைறவ ப'கிலம
ெகௗாீதாேலா தாேலேலா.

22

----------------------------------------ப'க) பழன ,ைளசா>
பாலா வி தா ய,4:ட)
பவ ெப; வள+ $ைல
பாி

,றி யCேநாகி

க'ைக சCல ேகதீச
கமல பத'க2 டைவேச'
கால பா$ ெம8யCயா
கவிைன கா:! மாேதா:ட
ம'$6 தவழ (யசிகர
மதி6< ேகாவி6 ம+தீச
வாம தி$ மடகிளிேய
மைலம7 வள த மெகா%+ேத
க'$6 பகலெறைம கா$'
க2ேண தாேலா தாேலேலா
கயிைல கிைறவ ப'கிலம
ெகௗாீதாேலா தாேலேலா.
-----------------------------------------ெச'க: &னி; காெரைம
ேசதா பைலேம8+ திைரமீ:!
ெதவி:C) ெப$ பாலாவி
ெதளிநீ ர+தி யயEய+த
ெத'கி7 நிழ> ;யி6ெகாK+
திேக தீச ரQ<+த
ேதH தியினி சிவெதா2ட
ேசரவி ைச$Q சிவநாம
ெபா'$ மகர கடெலா>ேபா
ெபா>ய ேக:!+ தவமாத
ேபாறி யிைச$+ தாலா:!
&ாி+

ேக:$ S'$யிேல

23
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க'ைக ,C த ேகதீச
க2R2 மணிேய தாேலேலா
கயிைல இைறவ ப'கிலம
ெகௗாீதாேலா தாேலேலா.

24

--------------------------------ெசயைல த2டா &ரமம
சினேவ காைள $7ெறறி+த
ெச+தி6 ,க7 ஐ+ கர
ேத( கா தி யாராம6
வய> றிேபா+ தய>6வள
மடS க தி7 $ைலசா8
வா7மீ ென7ன ேசEல(
வளQேச காழி ேவ+தரழ
அயE ற

+ தி,ைல)பா6

அCேய மாைச கனாதாேனா!
அ7னா8 வாழி ேகதீச
அளி7 உேவ தாேலேலா
கயெலா தக7; கைணெபாழி
க2ணா8 தாேலா தாேலேலா
கயிைல கிைறவ ப'கிலம
ெகௗாீ தாேலா தாேலேலா.
------------------------------------ேவ;
மாத இளபிைற Wர,C த
மலசைட ேமவிெயா
ம'ைக தவ+திட அ'க க2!
மன திைட Wட6ெகாளா( )
ஆதரேவாCட ேமவி மகி+தி!
மேம தாேலேலா
ஐயவிழி$ வி+த 1+தாி
ய7ேன தாேலேலா
தாதவி ெகா7ைறக ட&ெச+தி
தைழ தி! மாேதா:ட
தளியிைட ய7றிெயவிழி யிைட5பயி6
தாேய தாேலேலா
சாத6பி ற த>லாத Cத+த

25
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ச'காி தாேலேலா
ச மைற த+தெகௗாி யிள'ெகாC
தாேலா தாேலேலா.

25

----------------------------------அ7ைனயி னி7; பிாி+

கல'கி!

மQசி; பால காி7
ஐவ கல$ற மம உழ+த%
த% பைத$ ,யி($)
இ7ன லகறி யைண தி தாத
மிைறH நாதா+த
ெத6ைல கட+தபரா பைரச'காி
யி7ற ள7ப$ழீஇ)
ப7F நல+திக ெச+தமி ழா>
ப ம பதபாC)
பQசைண யி;யி6 ெக7; பராெவா!
ப7னி யிரகி7றா
த7னிக ாி6ல ள7ைன மேனாகாி
தாேலா தாேலேலா
ச மைற த+த ெகௗாியிள'ெகாC
தாேலா தாேலேலா.
-------------------------------------ஆCய6 நாகெமா டாறணி 5Qசைட
ஐய Mதக2ணி6
அ'கி 5ெகா! வ+ த வ+தி!
மா; வ திைன5
நாC யைண த ைவேயா வாக
நல+திக க+தெனன
நாம9 மி:ெடா ேவல ளி1ர
நா! &ர+திெடன
நீ!ப ற+தைல <ெரா! தானவ
நீ;பட) ெபா
நி7; பணி+த &ர+தர F$வி2
ணீடர ேசாடளி
தாட ேசைய யளி த ப1'ெகாC
தாேலா தாேலேலா
ச மைற த+த ெகௗாி யிள'ெகாC

27
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தாேலா தாேலேலா.
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--------------------------------ெகா2ட ெல,+
$ளி+

,ழ'கி யி2!

ெந!+தாைர

ெகா2! பராபைர நி7க ைண$தி
ெகா2ெடன ேவெபகி
ம2C நிைற+

திைள+தி! வாபவ

மாறி! பாலாவி
மாநதி யா5யி வாழ வளி$
ம'கி ெல%+தளி
அ2டக மாமைற க2டறி யாவC
அ&ய ம'$ெதா%
அ7பரக தி > தி நிர+தர
மா!மேனா7 மணிதா
த2டனி !பணி ெகா2ட ெச8பைர
தாேலா தாேலேலா
ச மைற த+த ெகௗாியிள'ெகாC
தாேலா தாேலேலா.
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---------------------------மால ளி;யி6 ேவைல ெகாதி ெத%
மாலெம! தளா6
ைவயக ேமா!ய வானக ,,யி
வாழவ யி7றபர7
பா>> +தைன யாமறி யா ெச8
பாவவிைன Pற
பா! தராவைக சாCெய மக
பா>பரா பைரேய
நீ> நிர+தாி ேகாமைள யாமைள
நி7மைல ெய7றCயா
நி த, நி7னி ப ம பத+ெதாழ
நீட ெச8தாேய
சா> வள+திக ேக பதிகிைற
தாேலா தாேலேலா
ச மைற த+தா ெகௗாியிள'ெகாC
தாேலா தாேலேலா.
--------------------------------------
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4. ச#பாணி# பவ

காள கெகா2! ககன,கி6 ேமனி7;
க:Cய' ெகா:ட நீல
காசினி வைள தி:ட கடலைல ைகெகா2!
கதி, தின'க ெகா:ட)
பாைள) ப1Sக மட6விாி+

திமலக

பா'காி ெகா:ட வைலநீ)
பாலாவி 5ைற&: $ல'கதQ சிைறெகா2!
ப6>ய' ெகா:ட ம;கி6
தாைழ) ெபா பவிைர நா;ெபா 12ண'க
தலமிைச ெகா:ட ேவா'$+
தநிைரக பலபெலன மணம( மலமாாி
த2ணற விேனா! ெகா:ட
தாள கர'ெகா2! சாகைண ேம6ெகா2!
ச)பாணி ெகா:Cயேள
சயில+த 'ெகௗாி தளிாிளQ ெச'ைகெகா!
31

ச)பாணி ெகா:Cயேள.
-------------------------------------அலகிலா வா7மேகா Cகதம கள(
மைவதைம மைற தழி



அெகா2! காக( ஆக( ,ள'ெகா2!
ஐவைர நி; தி யகில
உலெகலா மாயநீ உ; ைணவி யாயவ
$யமேனா7 மணிச தியா8
ஓ'கிய மேக1வாி உைமசலைச வாணியா8
உடனி7; நடந வி7;
மலமிலா ரறியவ வி+

நாதQச தி

மாசிவ, மாகிய'$
ம7னி! பராச தி மாேதவி நவச தி
வCவா5 நி7றவனிைத
தலெமலா &கதி ேகதீ சர தைம
ச)பாணி ெகா:Cயேள
சயில+த 'ெகௗாி தளிாிளQ ெச'ைகெகா!
ச)பாணி ெகா:Cயேள.
-------------------------------------------
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கபக காநிழ க2ணிைம கா 1ர
களறா மலக 4வ
ககனவ: ட

ல( பலகண, ,7ன:

கதிஉ க2! ேமவ)
ெபா&; &வி தல த7பசிவ சிவெவ7;
S'கர ெம!
ெபா7ேமனி தாளா

நீவ)
தாளா ெதன தாய

ெபாமி5ள ம;கி ேநாவ
ெசாபத ெமலா'கட+ தவாகி நி7றெபா
ேசாதிெப; ,வ மாகி
8யமல ரைணமிைச யிள'$ழ வியாகி
1டகர ெம!

ேமலா+

தபர னட திF ெகா ததிாி &ைடெகா2!
ச)பாணி ெகா:Cயேள
சயில+ த'ெகௗாி தளிாிளQ ெச'ைகெகா!
ச)பாணி ெகா:C யேள.
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------------------------------------ஆடக) ெபா நி7; மபலவ நாதெவா>
யணி,ர1 ெகா:ட ேமலா
அமைறக தவ,னிவ அமர&ைட <ழநி7
றாவல' ெகா:ட வைள
நாCயய6 நி7;$ ம7பக2 ணீ, த
நைறமலக ெகா:ட வ7ைன
நளின தளிகர ெம! தி'$ ச)பாணி
நைக ெகா2! ெகா:Cயேள
மா!றி !Qசா> வய6ம>5 மாேதா:ட
ம7F ேகதீச ர தி7
மைறகெளா! தி,ைறயி ெனா>ெப$ திHதி
ம(மC யாக வாழ
தாட+

கைணெபா> சலசேலாச னவ7ைன

ச)பாணி ெகா:Cயேள
சயில+ த'ெகௗாி தளிாிளQ ெச'ைக ெகா!
ச)பாணி ெகா:Cயேள.
-------------------------------------------பாEததி ெய7ன) பர+ெதா%$ பாலாவி
பா'காி பரத மா!

34
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பா'கிய ெரா!மல பறி
பா6<:C யழ$ பா

ெதா!

ைம

'

ேகாலமயி6 கிைளநா கணவா8 க தி5
$தைலெமாழி ேக:! வ+ 
PC கழ'$ெகா2 டாC5 மகிழ7ைன
P!மி விைன யினாேல
ஞாலவ: ட திெலைம ஞாயி; ,தேகாக
ந>யா

நி7; ந7;

ந6கிட வல+தநளி னகர ெகா2!நீ
ந7$ ச)பாணி ெகா:ேட
சால தயா ெகா2! சாரK ள'ெகா2!
ச)பாணி ெகா:Cயேள
சயில+ த'ெகௗாி தளிாிளQ ெச'ைகெகா!
ச)பாணி ெகா:Cயேள.
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----------------------------------------ேவ;
ம'கி6 உ! த ப:டாைட
வ2ண மகளி ஆயெமா!
ம;கி லாC ம>ன,ற
வள' P+த6 $ைல+தைலய
அ&' $;ேவ (ற திலத
மழி+

ெநறி யணிபிறழ

அ க2 ட7ைன மாெர! ேத
அைண ெதா) பைனயி: டகி த
விபி $%வி ெனா!பி7F
விைளயா: டய ப1'கிளிேய
ெம7ைக விாி

 ச)பாணி

ெம6ல ெகா:C யளாேய
க&' க,$Q ெசQசா>
கைரயி6 வளேக தீசவிழி
க2! களிக ச)பாணி
ெகௗாீ ெகா:C யளாேய.
-------------------------------------ைகயா7 வாச மல4வி
காலா6 வலவ+
க2ணா6 , த, தி

கியி
நி7;

36
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கசி+

கசி+ 7 &கபாC

ெம8யா பணி+

ேவ2! ,7

விைரயா மலெம7 கரெம!
வி2R ம2R' க2!ெதாழ
ெம7ச) பாணி ெகா:டாேய
ஐயா றமெச ெபாேசாதி
யமல னளி Fவாகி
ஆக பகி+த மட)பிCேய
ஆல+ திர:C ய,தெமன
ைகயா த+தி ெயைமகா த
கைறயா க2ட ேகதீச
க2! களிக ச)பாணி
ெகௗாீ ெகா:C யளாேய.
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------------------------------------வா7ெபா8) பிFதா7 ெபா8யாத
வளQசா6 ெபா7னி நா!ைடய
ம7ன னிராச ராச7,த6
வள6 பலாி7 தி)பணியா6
ேத7ெபா8) பி6லா மலகாக
ேதவ லைக ய2மி5ய
திேகா &ர'க $$ல'க
ேத. Hதி மடாலய'க
தா7ெப ;லவி காழியேகா7
தபிரானி7 ேதாழ ,த6
தமிமா ெச6வ பாட6ெகாK
தல தி லம+ தாேயநி7
கா7ெப றில$ பலகர'க
கதி ெய!

 ேகதீச

க2! களிக ச)பாணி
ெகௗாீ ெகா:C யளாேய.
-----------------------------------நைறயி ெபா>5 S+தவிசி7
ந'ைக யிவ பாலாவி
நதியி7 சார6 வாEக தி7
நளின) பாய6 ந!வி தி)
பிைறயி றிக% Mதலண'ேக

38
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பிைள கனிேய ய7றிமவா7
ேபணி வள த ப1'கிளிேய
ெப2ணா யகேம ச)பாணி
,ைறயி &ாிக ெவனேவ2ட
,கி த நைகெகா2 டெகா2!
9வா ,த6H ச)பாணி
,7னி ெகா:C யளாேய
கைறயி ெபா>+

கைணெபா>

க2ணா8 ேகதீ சரநாத
க2! களிக ச)பாணி
ெகௗாீ ெகா:C யளாேய.
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----------------------------------ேவ;
ம7Fைம Sத தி7 வCவான (டல6ைல;
மனமாதி கரண ம6ைல
வ6விைன) பயFகர வைவயா மளி தி:ட
மாம+ தறிதி 5டனா8
,7Fைன யைண+ ள விமல மயகினா6
ேமாகி

நிைன மற+ 

, திநிைல த+தK ெமைம5 மற+தைன
, $ைற( ெபெற மCயா
ப7Fதி ைவ+ெத% ேதாதிவா ெக7;$
பரனா5 மK ,ைமேய
பாலாவி ம;கினி ேகதீ சர தில
பா>க வ+த பைரேய
த7னிகாி லாவ7ைன த2மல ெச'ைகெகா!
ச)பாணி ெகா:C யேள
சகல(ல $பர( ெகௗாிநா யகியினி
ச)பாணி ெகா:C யேள.
-----------------------------------, த) பவ
Hடக

;மாைச ேம>ட விைர+ தி

ேம(பா லாவி யாC
விரத'க ெகா2!தவ ெநறிநி7; ெதா2டெரா!
விரவி) &க+

னாம

ஏடக ெத%தாிய விைசெயா! பயி7றாC
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இகணீ ம6க (ள
எாியிைட) ப:டெம% ெகன(க வலமாகி
ஏ தி

தி த >7றி

நாடக தால7ப ேபானC தி!மி+த
நாயி கைட)ப: டெவ
நாவி+

7னCக பாட) பணி தி:ட

ந6லைள நவில வறிேய
காடக ெதாளிதி ேகதீ சர தைம
கனிவாயி7 , த மேள
ைகைலநா யகபர( ெகௗாிநா யகி5ன
கனிவாயி7 , த மேள.
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-------------------------------------------ம:!ல( ெச'காவி வயEல( வாிவாைள
வாFக2 !!வி Fலவி
மைழ,கி> ெனா!மீK வளFல( மாேதா:ட
மவி)பணி+த வளமா
ப:!ல( மிைடயினா பாைவம2 ேடாதாி
பாி+ பணி ெச8ய வK
பைரேதவி ேகதீச பாக பகி+ ல(
பான றட'க ணைம
எ:!ல( ,வாகி யா(மா8 நி7ற(ைம
இைணயி6 ேகதீச ர தி6
ஏ

மCயா கவிைன தீ திட (ெகா2ட
ஏகநா யகிம ய$

க:!ல( ,யிரைவ கைட ேதற நி71ைவ
கனிவாயி7 , த மேள
ைகைலநா யகபர( ெகௗாிநா யகி5ன
கனிவாயி7 , த மேள.
----------------------------------------ெபா7னில( ெசQசைட) & மதி யணி+தர7
ெபாறா> <:! ம+நா:
&வன'க ள தைன5 மிநாழி ெந6>
&ரகி7ற வ7ைன நி7பா6
அ7னமைல யைவெயலா+ த7னக டடகி5
அழிபசி ெகா$2 ேடாதர7
அலறிட( நனிநாணி யமலத ெசQேசாறி
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னகழியி னளி த வதனா6
ம7Fேக தீசர பணியவ ம7பபசி
வாடா

காக வ7ன

மாமட பலெகா2! வளர Kள'ெகா2ட
மாேதவி மலய ,த6H
க7ன6வய6 <தி ேகதீ சர த7ைன
கனிவாயி7 , த மேள
ைகைலநா யகபர( ெகௗாிநா யகி5ன
கனிவாயி7 , த மேள.
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--------------------------------------அ7;கா ள தியினி ைலயெனா ேவடனி!
மவிW Fக+

தி7றா7;

அைலH1 கட>னிைட வைலHசி னா7;P>
யாளாகி ம21 ம+தா7;
ெச7;ப> ெகாளநி வாணியா8 ெதெவலா
ேதC திாி+த ைல+தா7;
ேதனா ெமாழி)பரைவ பா>ர விைட 4
ெச7; ெச7றைல தEறா7;
ப7றியி Fெகா2! பாZ:C னா7;விற
பா த னாவி6> னCக
ப:!நி7 றானிைவக பாிபவ ெமனெகாளா)
பா>+ ததர , த
க7ைற நாCய &னிறாவினி றமைம
கனிவாயி7 , த மேள
ைகைலநா யகபர( ெகௗாிநா யகி5ன
கனிவாயி7 , த மேள.
----------------------------------காR'க ணறியா

க மன ,ணரா

கா:!வா னி7றி யதனா
காய,ட Fள' கல+ கா: C!ஞான
கதிரவ ெனன திக+
மாRற (யி ெதாைக மயக; தரனCயி6
மவிட) &ாிய வளா6
ம7Fபா லாவியி7 ம;கைண+ த7பசிவ
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வா( ெப ;8யேவ2C)
SR; ெசா.பநிைல நீ'கி தட தமா8)
&கEம K( ெகா2!
ெபா7ேமனி ெகா2!ெம8 ய7பாி றையெகா2!
ெபா&; மிள'$ ழவியா8
காRற மைலவ6> ெகௗமாாி ,$தவ
கனிவாயி7 , த மேள
ைகைலநா யகபர( ெகௗாிநா யகி5ன
கனிவாயி7 , த மேள.
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----------------------------------------ேவ;
மைழகா க!க மதெபாழி5
மணிவா ரண

வதன,ைட

ைம+த7 றன$Q சரவண தி6
வ+த $ழ+ைத ேவலவ$
,ைளகா6 வய> <6ந+
,ழ'$' காழி வ+ தி
,ைல)பா6 ேவ2C ய% ெபற
,கா மலவா8 க(ணிய$
அைழகா

த(' கனிவாயி7

அளா , த மி7;தி
வCேய சரெண7 றலறிநி$
மCேய ெபறநி7 னK2ேடா?
கைழகா மF$ மள7ைன
கனிவா8 , த மளி தேள
ெகளாி தாேய யெளா%$'
கனிவா8 , த மளி தேள.
-----------------------------------------கயிைல ெய!க ெநாி+ மைற
கான பாC யேமநி7
கைண) ெபகா6 அெபற
கட6< இல'ைக யிராவணனா
மயிைல) ெபா( ெம7சாய6
மைனம2 ேடாத ாி$ம
வ2ைம க2!7 னCயிைணக
வா தி வண'கி மலாி!ேவா
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அயிைல) &ற'க2 டெளா%$
மணிேந திர தா8, அ7றரனா
ஆல' $C த ேபா கனி
யதர , த மளாேய6
கயிைல கிைறைய கா)பவரா?
கனிவா8 , த மளி தேள
ெகௗாி தாேயஅ ெளா%$'
கனிவா8 , த மளி தேள.
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--------------------------------------ேவ;
கவா 5தி

விைளேபாக ,2!

களியா6 மய'கி 5னதா
கதா

ன7ப ெரா!ேம விடா

கவிபாC 5ள ,கி)
ெபகா வேமா! பணியா

நி7ற

ெப9ட ேமைம யளா
பிாியா

ணி7; ெபவா( த+

பிரச' ெகாழி

மல

மிபாத நீழ6 தமைம ெயைம
யிடரான ெவா7; ந>யா( )
இனிவாவி ல7பெரா! PC57ற
னிபாத ேபா
ெதளான த+

பர(

சிவகாமி யைம

திவாயி7 , த மேள
சிவனா ாிட தி லமெகௗாி யைம
திவாயி7 , த மேள.
-----------------------------------கQச தள தி லமமாத ேரா!
ககன தல
கமல) பத

மடவா

மல இ:!நி7;

கர,சி ெகா2! பணிய
மQசி ெபா>+த $ழலா ளில'ைக
ம2ேடா தாி$ மளி
மாேதா:ட ம7F ேகதீ சர தி6
வ+தி
ெநQச தி+

நி$ மCயா
களிW:! மைம
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நிலமதி Sத (வா8
நிைலெகா2 டச தி யெகா2! ம2ணி6
நில( $ழ+ைத வCவா8
ெசQெசாக ெகா2ட மழைல ெகா%+
திவாயி7 , த மேள
சிவனா ாிட தி லமெகௗாியைம
49

திவாயி7 , த மேள.
------------------------------------------ஆவாவிெத7ைன ெகா!நQச ெமைம
யலற

ர)ப தCேய

அழிகி7றைமய வரேன யCக
ணபய மCக ணபய
ேசேவறிவ+

ெத;நQசி னி7;

சிறிேயைம யாK கCேத
சிவேன ெய7ேறால மிடநQைச52!
ேதவ கிர'கி யவைர
Pவி ெத:C யபய' ெகா! த
$ழக7 னிட தி லளா8
ேகால'ெகா ளைம ேகதீ சர தி
$Cெகா2ட ேதவி யCக
ேசவி

நி$ மCேயைம யா2!

திவாயி7 , த மேள
சிவனா ாிட தி லமெகௗாி யைம
50

திவாயி7 , த மேள.
---------------------------------------6. வைக# பவ

ெத8வ தமிழி Fட7பிற+த
ெத7கா லைச)ப விறாEைட+
சி+த சி+த மைழெய7;
ேதறா கானமயி6க ெள6லா
ைபயகலா பவிாி

நட

பயி6 த2 டைலக <+ பர
பரனி7 கைண ெயன)பர+த
பாலாவி யி7சா பயி6ேகாவி6
ைவயQ சிறக விட'ெகா2ட

37

மாசி6 மணிேய ேகதீச
வாம பகி+த மைறெகா%+ேத
மழைல கிளிேய வகேவ
ஐய7 கைண 5வான
அ7ைன வக வகேவ
அளா ெகௗாி யC<:C
யாள வக வகேவ.
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----------------------------------------காழி 5தி த சிவஞான
க7;' கமைல நபி5,7
கனி+

கனி+த7 ற,4ற

கழ; பாட6 ேக:டK
நாள7 றி ெவ &7பாட6
நய த6 கடேன நாகமணி
நQ12 C2ட க2டனிட
நாC) பட S'ெகாCேய
வாழி ேகதீ சர,ைடய
மயிேல 5ததி வம,ேத
வளQேச பாலா வி

ைறயி7

மாேன வக மலரCத+
தாK பைழய வCயட7
அCேய' Pட வக2டா8
அளா ெகௗாி யC<:C
யாள வக வகேவ.
------------------------------------ேதனா ேசாைல மாேதா:ட
திேக தீச ர

ைற5+

ெத8வ) பிCேய! ப1'கிளிேய!
சிவனா ,க2 களிகவ
மாேன! யிமவா7 மடமகேள!
மைறநா7 களி த மயிெபைடேய!
ைவய ேபா; பாலாவி
ம'கி6 வள S'ெகாCேய!
ேதனா8 கனியா8 இ7ன,தா8
ெதளி+த அ7ப மனேகாயி
ெற8வ 1டேர வகவிள+
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ெத7ற6 கம%+ திHதி
ஆேன ;ய த ெகாCயாட
அ7ைன வக வகேவ
அளா ெகௗாி யC<:C
53

யாள வக வகேவ.
-------------------------------------ம த' கம%+ தி,Cயி6
வள பிைறைய வகி+ Mத6
மவ) பதி

நைகS)ப

மதிய றி+தமறி ேய+ 
அ த அைண த' கய> தி
அேம ,கமா நிைறமதி52(!)
அளி தி ய+த $ைறமதிெய7
றாட6 கா:ட அவடேன
, த' ெகா!

விைளயா!

,த6H வக நா7$மைற
,தேல வக இசரண
,ைகயா கமல ெமமக



அ த7 ேகதீ சர திFைவ
தாட வக வகேவ
அளா ெகௗாி யC<:C
54

யாள வக வகேவ.
---------------------------------------ெசபQ 1ன

சிறCக

தீ:ட வக ேத7மழைல
ெதவி:ட வக இகர'க
தீ2ட வக பிைறMத>6
ைபெபா றிலக மிடவக
பான6 விழி$ ைமெய%தி)
பாக வக பாலாவி)
பா'க ப1'கா வல+தநைற
ெகா'$2 மலக பறி

ன

$ழ> <:ட வகஅC
ெகாQச வக அ2டெமலா
$ல(' கழ'கா8 எ! தளா6
அ'$ $%, மாய,ட
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னாட வக வகேவ
அளா ெகௗாி யC<:C
55

யாள வக வகேவ.
--------------------------------------மலய

வச7 மகளாகி

வ2ட லாC ,C<C
வள' க7னி தமி&ர+
ம ைர யா2ட மாதரேச
சிைலெயா7 ேற+தி $ற:Sத
ெத8வ) பைடக சா8

ெவயி6

ெச8ய வன6த2 ணில(மி%+
ேத( ,க2 ேண;பட
,ைலெயா7 றிழ+

வ>யிழ+

,7ைன த$ மிழ+ கனி
, த' ெகா!

 ,Cெகா!



9வா ,த6வ காளா$
அைலெயா7 றியேக தீசர தி
னண'ேக வக வகேவ
அளா ெகௗாி யC<:C
யாள வக வகேவ.
---------------------------------------கைண 1ர+

ெபாழியவ

காள ,கிேல! கைறநீல
க2ட7 மகி+

1ைவ தி!ெச'

கேப! கயிைல ெகாளிW:!
தண, மணிேய! கடல,ேத!
சயில தி +த1 ைவ ேதேன!
தவி ப% த ந;'கனிேய!
தளிெம7 பத'கெள ! தாட
வக! வக! ெவனேவ தி
மலாி: !7சீ றCபர(
வ2ண மகளி டனாட
மறி5+ திைரநீ பாலாவி
அ$ வக! அ7ப ய
ரகற வக வகேவ
அளா ெகௗாி யC<:C
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யாள வக வகேவ.
----------------------------------------ெசக சிவ+த ,ைகயவிழ
ேச6க ெவC)ப சிவனCயா
திவா சக தி னிைசபாC
ெச7; ெச7; தீ திைகயி
&$ ,%கி Bெற:!)
ெபா7னா கலச Sாி

)

&ல7க ஒ!கி மகா>'க)
&னித னா$ நீரா:!
ைமக2 ட த அெள7ன
வாாி) ெப$ பாலாவி
ம;கி ைகைல மகிநட7
வாம பகி+த மட)பிCேய
அக &ைன5 ம7பரக
தைம வக வகேவ
அளா ெகௗாி யC<:C
யாள வக வகேவ.
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-------------------------------------ச+தா ெபாதிய தவ,னி$
தமிேத (றவ7 ;ைர தளி
தாைத ேகாதி மைற)ெபாைள
சயில ெதா!< தC+தவயி
ெச+4 ,க7 றைனயளி த
ேதH வக மல)ெபாழி6<
திேக தீச ர தமல7
ெசமா பக

வ!)ப! த

ப+தா ,ைலயி ன,4:C)
பலேகா Cயவா ,யிP:ட
பாச மக7; சிவேபாக
பயில) &ர$ பராபைரேய!
அ+தா மைரயி னண'கினேரா
டாட வக வகேவ
அளா ெகௗாி யC<:C
யாள வக வகேவ.
----------------------------------------
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வி%+தா வ தி ெனா!பணி+
விமி விமி விழிெபாழிநீ
ெவள ெபகி ெவ2ணீறி7
ேமனி நைன)ப விய7க'ைக
ெகா%+தா ெகா7ைற மதி<!'
$ழக ேனா! மமநின
ேகாயி6 வலவ+
$ைழ+

கிமன'

$ைழ+

தமிபாC

ெதா%+தா ள7ப ட7PC
ாிய' கட+த சிவேபாக+
8

நிைன)& மற)&மிலா
1கவா ன+த நிைல ேவ2C

அ%பா லைரயா தாிகவ
அ7ைன வக வகேவ
அளா ெகௗாி யC<:C
60

யாள வக வகேவ.
-----------------------------------------7. அ$0# பவ

மதியேம யQசனீ வாவா( ன'க,ள
ம;ேவா! ?ய, மினிநீ
மாறலா+ ேதயாத வாவைடய லாமிரவி
மானெவாளி ெப; லவலா;
ததிம

ைட+ெதன சQசல ,றா வா7
தனிலா:சி ெப; லவலா;

சாமC யாகள' க திE; மி7ன6க
தவி திட கைண ெகா2!
பதிெயலா &கதி ேகதீ சர தினி
பரமெனா பாதி ெகா2!
பாலாவி ம;கினி பயிEநைட ெகா2!ல(
பாைவ5ட னாட வாரா8
அ ெகா2! ேநாயகE மைல(2! திாியாம
ல&[ யாட வாேவ
அமைறக ளறிவாியஅ7ைனெகௗ ாிெகாCெயா
ட&[ யாட வாேவ.
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---------------------------------------பாக தி+தபர ேமசெசQ சைடமீ
பயிEநி7 னழ$ க2ேடா!
ப2!சி; விதியி:ட சாப+ ெதாைலகேவா!
பா+தK கQச6 க2ேடா!
ஆக

;பிணி யகறேவா மா6 யிE
மைலயாழி வ+த (றேவா!

அறிகிேல ம&[ யைனெகௗாி நாயகி
யைழகிறா ளாட வாேவ
Sக

மலசி+த வய6வாைள தாவி)
&ைட$ நீவளமி $+

ெபா'$பா லாவியி7 &ைடேகாயி6 ெகா2டெவ
&னிதேக தீச பாக
ஆக) பதபணி5 மCய களைம
யபிைகெயா டாட வாேவ
அமைறக ளறிவாிய அ7ைனெகௗ ாிெகாCெயா
ட&[ யாட வாேவ.
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----------------------------------------வானக

லவிF வைளயரா (2C!

மைழ,கி6 மைற$ மதன7
ைவ$$ைட யாயிC7 மைற,த Fதகெணாி
மவி! வ2ண மடவா
பான6விழி ,க,றி பவ ெபய+திட)
படெராளி யழி+

ப!வா8

பாலாவி ம;கினி பயி6வ2ட லாCட)
பைரெகௗாி Pவி நி7றா
ேதF2! வ2!ெசL வழியாட மயிலா!
ேதHதி <+த S'கா
ெசறிநிழ லரைபயெரா ைட+ெதாழி> னாட6&ாி
ெத8வ $ழ+ைத 5டேன
ஆன+த மாகவிைள யாடலா பாடலா
அ&[ யாட வாேவ
அமைறக ளறிவாிய வ7ைனெகௗ ாிெகாCெயா
ட&[ யாட வாேவ.
-------------------------------------, ெதறி திைரகட6 ,ைள ெத%+ ெதாளிH1
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,%மதி $தைல ெமாழியா6
,ளாி கர'ெகா2! வாவா ெவனசிறா
,Cவறா நாள ைழ
க

ெமாழி ேகளா



ககன

லா(வ

கடன7; காசி னி5ள
கதியற பாலெரன ெவ2ணிேட6; ெகௗாியிவ
ைகலாய ப7னி க2டா8!
ப த கK பராபைர சின+திC
பகிர2ட Pட ெம6லா
பTமீ கர)ப!; பைரசிறி

ெவ$K,7

பாலாவி நதிம 'ேக
அ தன Kவாய அைம5ட னயலம+
த&[ யாட வாேவ
அமைறக ளறிவாிய வ7ைனெகௗ ாிெகாCெயா
ட&[ யாட வாேவ.
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---------------------------------------கைலயா6 நிைற+தி:ட க2Rவா ளரவம
ெகௗவிட கா தி $'
கதிரவ Fதிக கர+தி! வாெளாளி
கவி7ெபற கதி ேம
மைலயா6 வலவ+

வ+தைல+ தாE,7

மா1 சிறித கலா கா2
மணிக2ட சைடயிைட மைற+தி+ ெதகால
வா(ெபற ெவ2ணி நி7றா8?
தைலயா6 நட+தாE ,7$ைறக தீரா
த2மதி ேகதீ சர
தலமம+ த7பாிட சகல, ேபாகிய
ைசலமட ம'ைக 5டேன
அைலயா6 வளெபற பாலாவி நதிம'
க&[ யாட வாேவ
அமைறக ளறிவாிய வ7ைனெகௗ ாிெகாCெயா
ட&[ யாட வாேவ.
----------------------------------ம மல கர'ெகா2! மலரC மன'ெகா2!
மைறெகா2! தமி ெகா2!நா
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வழிவழிM மCயெரன வ+ பதி ென2கண,
வ+தி

நிக ேமE

திெகா2! ெம8ய7ப ெதா% க2 ணீெகா2!
ேதா திர மியபி நிக
1தியி7 ,CவிEைற ெகௗாிநா யகி5ன
ைணநாC வக ெவன(
மதிெகா2! ேதரா

மதியேம நீவானி6

மகிெகா2! லாவ7 ,ைறேயா
வானாதி Sத

ம7Fயிெரா !7ைன5

வாவி$ மைம யிவகா2
அ மன' ெகா2!தீ அKவி7 அைம5ட7
அ&[ யாட வாேவ
அமைறக ளறிவாிய அ7ைனெகௗ ாிெகாCெயா
ட&[ யாட வாேவ.
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-----------------------------------ேவ;
உலவா கைலெகா Kவகெடா;
,2!2 !மி% ,ரகமினி
உ7ைன வண'க) ெப;ைவதளி
ெரா த கர'ெகா2 !டனாட
மலவா8 திற+தி' கைழகி7றா,
வாவா வாவ &>ேயநீ
மதிெய7 ெறாேப ெபறைனேய
மதி52 டாயி7 வாவாவா
சிைலயி கைணயி ைகைலவ
ெத8வ கண'க &ற'க2ட
ேதவி ெகௗாி 5டனா!Q
ெசLவி கிைட த6 சிறிேதாநீ
அைலயி ெபா>5 பாலாவி
அழகா ம'கி லாCடவா
அளா ெகௗாி நாயகிெயா
டாட வக அ&>ேய.
-----------------------------------------,+நீ) &ணாி ெயாளி ெத%+த
,%மா மதிேய வாவாவா
,க: பிரானி7 ,Cவள
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ெமா8பி7 றேகா கைல$ைற5
அ+நா: ெபற சாபமைத
அய தி ெகா6ேலா ஆடEக+
தைம ெகௗாி யைழகி7றா
ளாட வா(7 ன'க,ள
பி7ன மகE' கைறயகE
ேபR மCயா உடபிணி5
பிறவி) பிணி5 மாறவைல
பிறழ) பிற% பாலாவி
அ7ன பயி6த2 டைலநீழ
லாட வக அ&>ேய
அளா ெகௗாி நாயகிெயா
டாட வக அ&>ேய.
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----------------------------------ேவ;
,7னேமா ர&ய7 ,Cகாண ெவ2ணிெயா
ேமா:ெடகின மாகி ேம6ேபா8
9த2ட Pட'க ெள6லா' கட+ 
,ர2வ> யழி+

காணா

அ7ன,C யிறவதி ய&[ ய க2
டைழகிறா ளைம வாவா
ஐ+ெதாழி> னாட6&ாி யகிலா2ட நாயகிெயா
ட&[ யாட வாவா
ெச+ெந6வய6 <தி ேகதீ சர தினி
சிவசதி ெகௗாி 5டேன
ேதனம நா2மலக ெகா8 விைள யாடலாQ
சீ;மர வRகி டா( )
அ7ைன,C 5+தவ+ தாடலா பாலாவி
யா; பC+தா டலா
அமர,னி வரபர( கமலவC ேபாறலா
ம&[ யாட வாேவ.
----------------------------------------வானக தா;ெகாள லா>ரவி E;தலா6
மானிட' ெகா2! லவலா6
ம7Fபல கண, ம'கைண தலால+தி
வான ெதாளி+

வரலா6
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நானில ேபாறலா6 நைவ5;+ தகனா
ந7மக னாகி 5றலா6
நா2மதி நமிைறைய ெயா)ைபேயா ெவ7றறிய
நாயகி வர Pவினா
பான த 9 ைற) பாலாவி ம;கினி
ைப+த நிழக ணிைமேயா
பாைவய ெராைட+ெதாழி> னாட6&ாி பைரேயா!
பா7மதீ யாட வாவா
ஆன தி Wரைம யயலம+ தெப;ைவ
அ&[ யாட வாவா
அமர,னி வரபர( கமலவC ேபாறலா
70

ம&[ யாட வாேவ.
-------------------------------------8. அமாைன# பவ

கானா; கQச) ெபா$:!; பிதாமக7
கழ;மைற ேயாைத 5டேன
க%மல ,தி த, தமிவிரக ராதிேயா
க2டதி ,ைறேயா ைத5
ேதேனா! பா6கல+ ெத7னெம8 ய7பெசவி
தி திக நி த ேமா'$
திHதி <%நீ மதி6வாயி6 வானள(
திகேகா &ர'க ேளா'க
வானாட காெணாணா மைற,த >+ வர
மKேக தீச ர தி6
வாமபா கபகி+ த7ப கKமைல
வ6>யா மைளவ ராகீ
ஆனாத அளிெனா! பாலாவி ம;கதனி6
அமாைன யாC யேள
அாிபிரம ரறிவாிய வமலாிட மமெகௗாி
யமாைன யாC யேள.
-------------------------------------கQசமல மீதிF' க மைற ,CவிF'
ைக$வி

$ ம7ப

க2ணிF மறவ க திF' ேகதீச
காணநட மா! மCெய
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ெநQசிF மிதி தாட வ6ைலேயா ம6ல6வள
நீ!ேக தீச ர தி6
நீணாக ேமாாிர2 C7;த' கிழைமயா6
நிதமC பரா( பைரேய
தQச,7 னCெயன தா+ $ ம7பதQ
சQசல ேபாகி ேமலா
சகலேபா க'கKQ சிவபத, மவெபற
த+தK ,ைமச' காீ
அQசெலன வ7ப கபய' ெகா!

நீ

அமாைன யாC யேள
அாிபிரம ரறிவாிய அமலாிட மமெகௗாி
அமாைன யாC யேள.
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------------------------------------------ப2ணா; ெச+தமி) பாடலா ல7ைனநி7
பாதப ம'க பரவி)
ப6Zழி யசி த பலன6ல ேவாேதவ
பதியாகி யி+தி ர7றா7
வி2ணா டளி)ப  ேவத7 பைட)ப 
வி2!தி மகைள ெய8தி
விாிபட) பாய கிட+ ல$ கா)ப 
ெம6>த சிற CெயF'
க2ணா; கமல' க திைட யி தி
கசி+ கவி பாட வதா
காரணி $ழகமைல Sரணி &ரா+தகீ
ெகௗமாாி மாத' கிேய
அ2ணா; சா>வய6 அய6<% மா+ைததனி
லமாைன யாC யேள
அாிபிரம ரறிவாிய அமலாிட அமெகௗாி
அமாைன யாC யேள.
-------------------------------------காெகா2ட க+தர கன6ெகா2ட ெச'கர
கதிமதிய ம'கி ெகா2ட
க2ெகா2ட ,Cயிெலா ெப2ெகா2ட ,மத
காி5ாிைவ ேபாைவ ெகா2ட
ேபாெகா2ட 9விைல <லேவ6 ைகெகா2ட
&ாிசைட) &ராாி சிவனா
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&2ெகா2ட ேமனிெயா &ைடெகா2! ப6ேகாC
&வன'க ெகா2ட (யிக
ேபெகா2ட தFகரண &வனேபா க'களா
ேப;ெகா2 !8ய (7னி)
ேபர Kள'ெகா2ட ெபாியெப மா:Cெய
பிைழெகா2! தாழா

வ+( )

ஆெகா2ட ,Cமீதி லணிெகா2ட பிைறயணி+
தமாைன யாC யேள
அாிபிரம ரறிவாிய அமலாிட அமெகௗாி
74

அமாைன யாC யேள.
-----------------------------------------வQசைர &லேவட மாயவைல யிசிகி
வா%ெநறி யறி( றா
வ6விைன &ாி+ தைன யறியா

நி7கமல

மலரC மன'ெகா ளா
சQசல ெகா2!ல( ,யிகளி றையெகா2!
ச$வி F( ெகா2!
தாணிழ > திய வாவளி தளைம
ச'காி பரா சதிெச'
கQசெம7 மலரC ெகௗமாாி மாத'கி
காமா:சி க'கா தாீ
காளக+ தாிநீ> மாலவ7 த'ைகசிவ
காமிவா ராகி 5ைமேய
அQசெல7 றபய' ெகா! தK ,லக7ைன
அமாைன யாC யேள
அாிபிரம ரறிவாிய அமலாிட
அமாைன யாC யேள.
--------------------------------------------தQச,7 னCெய7; சரணைட5 ம7பதQ
சQசித மல'க ணீகி
சசிதா ன+தநிைல சாரைவ தி!பாத
தாமைர மற)பி7 றிெய
ெநQசி தி)&வன த

வா திகெளலா

நி7னளி னான கறி
நி$ணா ன+தபர ெவளியிேல நானற
நி7மல 1க+த ைவேயா
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பQசியE ெம6லC) பாி&ர மிழறஒ>
பாலாவி ம;கி லா!
பாைவேய வளி$Q சாிம( $மரைன)
பாலெனன H7ற பைரேய
அQசெலன வ7ப கபய' ெகா!

நீ

அமாைன யாC யேள
அாிபிரம ரறிவாிய அமலாிட மம ெகௗாி
அமாைன யாC யேள.
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----------------------------------------ெகா+தவி% ெம7மல P+த ெப ைபயக
ேகாலமி: டதனி னா)ப2
$பமி: டல4வி மணநா; 4பெமா!
ேகாவிென8 தீப மி:!)
ைப+தளி) பதஇ:! வ+தைன &ாி+திட)
பனிமல கர'க ளி:!)
பாலாவி ம;கதனி6 ஆடவ ெக7;பல
பாC) பாி+

நிக

சி+ைதெச8 யாதி திெசவி மடா நீ
ெசயல றி த6 ,ைறேயா
ேதவிச' காிநீ> மாதவ7 சி;த'ைக
சிவகாமி திாிய பகீ
அ+தெம7 மகளிெரா! மாடர' கதனி6வ+
தமாைன யாC யேள
அாிபிரம ரறிவாிய வமலாிட மமெகௗாி
அமாைன யாC யேள.
-----------------------------------ேதனா; கQச தள திF ெம8ய7பா
சி+ைத தள
சிரமீ

மகிட7

மிமேம வைரமீ

மல,7

சீறC ெச%'க ழனியி
பானா; தீ திைக) பாலாவி ம;கினி
ப+தா! ம'ைக யெரா!
பாட>ெனா டமாைன யாC பனி$ேமா?
ப'கய ெச'ைக ேநாேமா?
Sநா; 1ாி$ழ ெபா7னாட மகளிெரா!
ெபா'$ பாலாவி தீர
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&ாி5ைம+ ெதாழிலாய வமாைன யாடவா
Sரணி &ரா+த கீெவ
ளாேன ;ய தபைர யலகிEயி 8யநீ
யமாைன யாC யேள
அாிபிரம ரறிவாிய வமலாிட மமெகௗாி
அமாைன யாC யேள.
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----------------------------------------ெவறிநா; S'$ழ6 விாி+தாட வாRத>6
மி7Fசி+ 4ர மாட
ேவெலா த ெச'கய6 விழிகைடக அள,த
ெவள ெபகி யாட
மறிநா; ெச'கர வனசமல ெகா2டாட
வதனச+ திரF மாட
மைறவான B>ைட ம'கினி லைச+தாட
மணிB &ர'க ளல;
ெநறிநா; சிறC ெய! த7ப ெநQச
நி7றா! சா,2 Cேய
நி7னCக பரவாத ெவமன) பாைறயிF
நி தநி7 றாட வவா8
அறியா

மைறேத! ம7ைனேக தீசர

தமாைன யாC யேள
அாிபிரம ரறிவாிய அமலாிட மமெகௗாி
அமாைன யாC யேள
---------------------------------------காற வாணவ' க7மமா யாமல
க:Cனி7 ெறைம மீ:!
கைணநற \;,7 கமலவC கதிெயன
க ெம8 யறி( த+
சீற நி7னCய ேசைகத+ தவரCக
ேசவி$ ம7& த+
சிவேபாக வா(த+ தCேயைம யாள(+
தி(ள ,2! ெகா6ேலா?
ேபற வ2டேகா Cகெளலா மாகியைவ
ேபணி) &ர$ ,ைமேய
ெபாியநா யகிபரம Fவநா யகி5யிக
ெபறநா யகிS ரணி
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ஆற ெசQசைடயி லழ$ற பிைறயணி+
தமாைன யாC யேள
அாிபிரம ரறிவாிய அமலாிட மமெகௗாி
80

அமாைன யாC யேள.
-----------------------------------------10. நீராட பவ

ேவ;
மல ேத' P+த6 $ைல+தாட
வாிவ2C ன'க கைல+தாட
மகர $ைழக அைச+தாட
மணி, தல'க6 ம'காட
கைல)S ப:! நைன+தாட
கலைவ சா+

கைர+தாட

கல+த வாய ெமா'$மி$
களிெகா2 டாட கர'P)பி
தல ேத பர( ெதா2டபத
தைலெகா2 டாட வாFலேகா
த2க பககா மலெசாாி+
தா8வா ெக7; தளி தாட)
&ல ேத பா5 பாலாவி)
& நீ ராC யKகேவ
ெபா7ன ெபா)பி6 வெகௗாி
& நீ ராC யKகேவ.
----------------------------------சா6பி சிற+த கபிலெனF
தவமா ,னியா6 நீறாய
சகர காக) பகீரதனா
றல
ஏல) பர+

வ+த வா7க'ைக
பC5மவ

கிக, பர, ெகா! தளி
எ2ணி) &ல'க உ%மள
ஏற மைம
கா> பா8+

வழிேகால

வளெபகி

கைரயி றிைரயா6 , ெதா கி
கரவ ;7ற7 னCயர(
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கவிஞ கைம நி7கைண
ேபால) ெப$ பாலாவி)
& நீ ராC யKகேவ
ெபா7ன ெபா)பி6 வெகௗாி
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& நீ ராC யKகேவ.
------------------------------------ேதனா; ெகா7ைற5+ தி'கK மல+தி!
ெசQசடா டவியி7 மவி
ேதவல ேகா!பா ல$ பணி+திட
ெசமா+

திைரக H1

வானாைற ெயா

வாி வ2!ப2 பயி6ேசாைல

மா!ெகா2 டா! ம7ப
மலமாைய க7மெமா! ,டேனா யகறி!
மா:சி5' ெகா2! ெக2ைட
மீனா; ெசQசா> வய6பா5 மைடேதா;
ெவள ெப$ மள
ெவறிநா; ெச'காவி கைளய) பர+ லவி
விைள\:C 5யிக ேபா;
பானா; ெத2Cைர பர+தா! தீ திைக)
பாலாவி யாC யேள
பரமசிவ னKவி6 வெகௗாி ெபா'$நீ)
83

பாலாவி யாC யேள.
------------------------------------மலய தி+த$; ,னி52ண லா6மாய
வ6ல< மாவி Fவா8
வ>ெகா2 டைல தலா6 ம ைர5 கிரவம
வறேவ ெலறித லா6நி7
வல,ற பரமெனா வைலெகா2! Hசலா6
ம+தர மதி த லா6,7
வைச5ற (வேவைல ய7;ெக2 ணீமவி
வ+தா! ம7ப மலேநா8
உலவ) &ாி+ ன
உலகி பர+

கைண) ெபெக7ன
பலகா6

ஊேடறி மா!ைப' Pழ7ைன ெயனவள+
ெதா)பி லாந6 வள'க
பலெப; ெவ2Cைர Mைர

) பட+ ல(

53

பாலாவி யாC யேள
பரமசிவ னKவி6 வெகௗாி ெபா'$நீ
பாலாவி யாC யேள.
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----------------------------------வ+ தி &$ம7ப வ6விைன பிாி+ெத7ன
ம கரமி ைர ெத %ப
வாைளேச6 கய6ெக2ைட மாையக ளக7ேறா!
மா;நிைல யி7றி ேயாட
ந+ ,த லாய(யி நாCநிைல ெக:டலறி
ந>யாண வ தி னகல
நாதா+த .பி57 னைறமல) பதெநQசி
னடமா! மCயா ெர6லா
அ+திெயா! ச+திதின மாC களிகி7ற
அ7னெசய6 க2! க+ேத
அ&ாிய அ7ைனநின தயEற வ7ப$%
அரகர, ழக வளா6
ப+தமற நாெமலா ப2ணிேன ெமாழிய7ைன
பாலாவி யாC யேள
பரமசிவ னKவி6 வெகௗாி ெபா'$நீ)
பாலாவி யாC யேள.
------------------------------------மாெடலா மைறயிெனா> வயெலலா மளெரா>
மைடெயலா நீாி ெனா>யா6
வள,ற மாேதா:ட ம(ெத7 கயிைலயா8
ம7F ேகதீச ர
H! றி!ெப வி)&; வ+ பணி
ெம8ய7ப உள (டேனா8
H:C) ெப'கைண யா:C) பத'க தர
ெவேள ;க+த வரனா
ஆடலா ெசQசைட யணி+தபா கீரதிைய
அ'$ைவ ெத7ன நிலவி
அணிெகா2! , தெமறி யைலெகா2! ெத2ணீ
ரக'ெகா2 !நிைல ெகா2!த7
பாெடலா வழிெகா2ட பரைவநிக ெச+ ைற)
பாலாவி யாC யேள
பரமசிவ னKவி6 வெகௗாி ெபா'$நீ)
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பாலாவி யாC யேள.
----------------------------------------அQசிேட6 ஆ!த க7ைனயி

கைபநதி

ய7;ெத7 ம ைர நகைர
அைலெகா2 டழி தி!

ெமனவ+த ைவைகய7

ைறய7விட வ'$ ெபகி
விQசைல &ர2ெடா%$ க'ைகயா ற7;லகி6
ெம8+ெநறியி6 நி7; பணிவா
விைனெயாழி+

8திெபற விைடேய; ேகதீச

ேமதினியி6 ைவ த ெம7னீ
ெகாQசைல) பாலாவி $ைடயநின தாயெமா!
$;கிமா ம;கி6 வ+
PC களி தாC மா!ற தநிழ
ெகா2டேப ரய( ேபாகி)
பQசி ெபா>+தMைர திைரH1 த2!ைற)
பாலாவி யாC யேள
பரமசிவ னKவி6 வெகௗாி ெபா'$நீ)
பாலாவி யாC வேள.
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----------------------------------------ேவ;
மதிநாற (சி மணிநாக நாற
ம ம த நா; ,Cயா
வலமாக நாE மைறநா; ,+தி
மலநா; ெவைள விைடேம6
திநா; ம7ப 1ைவநா; பாட6
ெதாட ேவதேவா ைத5டேன
1ர4( &]ப மைழW! ம7ைன
ைணயாய வாய மவ
நதிநா; நீ நைறநாற வ+
நைவதீ ம7பி னCயா
நமேவாைத ேயா! பணிமா+ைத ேமய
நகேக

Sைச &ாி5

பதிநா; தீர மணிநாற (+
பாலாவி யாC யேள
பரேமச க2ணி7 மணியான ெகௗாி
பாலாவி யாC யேள.
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-------------------------------------அைலெம7 கர தி லமர &ய தி
னலக2ணி னீல மலாி7
அணி&7 சிாி)பி லைம, தின தி6
அமபைச வ2ண (வி7
நிைலெகா2 &ளி ெனா>வா கில7ைன
நிைனெயா
நிலவி) பர+

நீ! மேபா6

பைரநீ யளி த

நிைறெபா கல தி ன,த
உல$8ய (2! சிவஞான ,ற
(யச2ைப ம7ன னா.
உ;1+ தர7ற னX; பாட6
ஒ>ெபா'க ேவ

மCயா

பல,; நி7ற னளார வா!
பாலாவி யாC யேள
பரேமச க2ணி7 மணியான ெகௗாி
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பாலாவி யாC யேள.
------------------------------------மைழெய7ன வ+

வைரநி7றி ழி+

வலமா8வ ைள+
மனதிெற ளி+

னCயா

மலச+ ெதா கி

வய>& $+

ெபகி

விைளெச+ெந6 க7ன6 விரவி)& ர+
விதிேயா! மா! மCயா
விைனயான ப+த ,டேனாயி ேனா!
விலக

ர+

மலகா

விழிகி7ற ேதனி Fடெனா7றி ஐய
எ%தசி ற+த தமிேபா6
இனிதாகி 57ற னCபா! ம7ப
இதய தி Z; மேபா6
பழக1ைவ$ மிைசேபால ேவா!
பாலாவி யாC யேள
பரேமச க2ணி7 மணியான ெகௗாி
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பாலாவி யாC யேள.
----------------------------------------10. ஊச பவ

56

நிகமா கம'கா6 வி:டமதா8
நீசா திர'க வடமாக
ெநறியி ெபா>+த (பநிடத
ேநெபா பலைக மீதி



தகவா பிரண வ)^ட
தவிசி லம+

ப6Eயி$

சா+த பிறவி) பிணி நீகி
தநி7 னளாQ சிவேபாக
1கவா வளிக வெகா2!
ேசாதி ,க தி7 னைகெகா2!
<% மCயா

திெகா2!

4ய வட'க கர'ெகா2ேட
அகிலா P+த6 அவி+தாட
ஆC யக ெபா7=ச6
அணியா ேகதீ சரெகௗாி
ஆC யக ெபா7=ச6.
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-------------------------------------ெசெபா பத'க சிலபாட
சி;M2 ணிைடயி ப:டாட
திமா பல'க6 , தாட
ெச+தாம ைரக2 ணளாட
வபா $ழ>7 வ2டாட
வா

மCயா மகி+தாட

வர( ேபா$ &ாி+ ழ7;
வா! உயிக வா(ெபற
உப ெபாழிமா மலமாாி
உல$ &ைத)ப ேவா'$மைற
5டனி7 றமிழி ெனா>ெபா>ய
உள தெகா2 !வ+ேதறி
அெபா7 மணியா ^டமம+
தாC யக ெபா7=ச6
அளா ேகதீ சரெகௗாி
ஆC யக ெபா7=ச6.
------------------------------------
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57

ேவ;
மைலயி Eதி தி! மரகத ெம8 தி
மாேத ெசாேகச
ம ைர &ர+திட மணி,C ய7ற
மாேன த2டமிழி7
வைலயிைட ப:ெடா கவிவழி பி7ெசE
மாேலா Fகிைளய
மயிெலன வ+ ய கயிைல மைலகிைற
வாம தமேதH
சிைல Mத6 கய6விழி மதி,க மைரமல
திவC ெய7ன(ள+
ெதாிய ( ெகாK மவC வாகிய
திேவ பாலாவி
அைலெபா தழ$; மணிேக தீசர
தா!க ெபா7=ச6
அரகர ெவா>ெயா! ெகௗாியி ள'ெகாC
யா!க ெபா7=ச6.
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-----------------------------------அமல ாிட

ைற அ,த ெமாழி$யி

லா!க ெபா7=ச6
அK விறிக பவள விதெகாC
யா!க ெபா7=ச6
இமய மைல தி விவிைன பறற
விைணயC த+தK
இைறவி பதபணி யCய ள'ெகாK
ெமழி> யய7றிமா6
அமயமி ெத7;நி னCபர வ தி
நைக5ட =சEக+
தCமல ,7Fற அெளா டம+தினி
தா!க ெபா7=ச6
அமர $லெகாC அமல ெபாெகாC
ஆ!க ெபா7=ச6
அரகர ெவா>ெயா! ெகௗாியிள'ெகாC
யா!க ெபா7=ச6.
-----------------------------------ஏம திய7;நவ மணி$யி றி திக%
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58

ெமழிZQச6 இனிதி ேனறி
இைசயி7வழி நடநவிE மினவர ைபய,7ன
ேர தி

திக வ2ண

தாமைர தவிசிலம திவாணி யி&ற+
தா8வாக ெவ7ன வா தி
தமனிய வட'கைக ெதா:டா:ட அ7பசிவ
ச திசிவ ச தி ெய7ன
மாமைற ப1+தமிழி7 ம'கல பாடவ
மல வதன நைகயப
மயிெலா7; S'ெகாCயி6 வாவிநி7றா ட6ேபா6
ம7பைதக K8ய வளா6
Sமல ேசாைலம> ேகதீ சர தைம
ெபா7=ச6 ஆC யேள
S+தரா8 ேவ+தரழ ,ைல1ர+ தெகௗாி
ெபா7=ச6 ஆC யேள.
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--------------------------------------அத+

நி7னC யக+த+

கைணமல

அாியக: கைடக த+ேத
அQேச ெலன திக% மபயகர மலாிேனா
டாசிெமாழி த+
ெத த+

சி+ைச

ெசமன ெதளி(த+ தCபர(

ெச+தமி) &லைம த+
சீபர( நி7னCய திவC ெதா2டாய
ேசைவ5+ த+

க!(2(!)

இத+த க2ட ெத மிைறயCக மறவாத
இ7பநிைல த+
றினிவ+

பிறவா

க(

னிைணயC) ேபாதினிைட

எ8 சிவ ேபாகமா ெம8)
ெபாத+

ெமைமயாK ேகதீ சர த7ைன

ெபா7=ச6 ஆC யேள
S+தரா8 ேவ+தரழ ,ைல1ர+ தெகௗாி
ெபா7=ச6 ஆC யேள.
------------------------------------------சிைறயா மடகிளிக திHதி ேதா;மல
ெசறிகா வி+

Sைவ

ெசவிவா8 ம!க(ய சிவநாம ேமாதமயி6
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சிவச தி ெய7ன வகவ
மைறேயா! ெச+தமிழி7 ,ைறேயாைத 5யவான
ம2Cல நிைற+

ம>ய

மகவா ெனா!Q1ரக மைழேபால ைவ+தவி7
மலமாாி ெப8

வா த)

பிைறவா Rதகணிள மடமாத ம'கல
ெபா'$1ட ஏ+தி ேய த)
ெப8ெகா2ட >ைடதவ% மி7னெலன வா>)
பிற'$ெபா பலைக ேயறி)
ெபாைறேயா! நி7னளி னிைறேவா! படெராளி)
ெபா7=ச6 ஆC யேள
S+தரா8 ேவ+தரழ ,ைல1ர+த ெகௗாி
ெபா7=ச6 ஆC யேள.
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-----------------------------------------நாமண $+ெத8வ நாம'க ேளாதிய
நாC) பாி+

னCயா

நைறமண$ வ2ண நா2மலக ெகா8 ன
நளினவC 4உ8 வ% த
ேதமண $Q1ைவ ெசெபாக ளைம(ற
ெச+தமி கனி+

ெசா:ட

சிவமண $பாட6 ஓதிேய ெதாிைவய
ெச'கர' ெகா:C வா த
மாமண ெத7ற>ள மாத மதா8Hச
மல,க' ெகா2! ள தி6
ம7Fதி வெகா2! வ+ பணி ய7பசிவ
வா( ெகா2 !8ய(7னி)
Sமண $ெபாழி ேகதீ சர தைம
ெபா7=ச6 ஆC யேள
S+தரா8 ேவ+தரழ ,ைல1ர+ தெகௗாி
ெபா7=ச6 ஆCயேள.
-------------------------------------------ைவயக

யிக1ப ம'கள ெதா!வாழ

மணிWச லாC யேள
வரமள அKவி6 வெகௗாி யைமயணி
மணிWச லாC யேள
ஐயாிட மாயம+ த7பபணி க2!வ+

98

60

தணிWச லாC யேள
அரகர ,ழகிெனா! மCய&ைட யCபரவ
அணிWச லாC யேள
ெம8ைமெப; ைசவெநறி ேவதெநறி வாழெவன
மி7=ச லாC யேள
ெம6லC கீழ7ப சிவேபாக வா(ெபற
மி7=ச லாC யேள
ெபா8+ெநறி யக7;யிக &னித,ற வள7ைன
ெபா7=ச லாC யேள
S+தரா8 ேவ+தரழ ,ைல1ர+ த ெகௗாி
ெபா7=ச லாC யேள.
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---------------------------------------திம( ேகதீ சரவாழ வ+ பணி
சிவெநறி ெச6வவாழ
ெத2ணீ நிைற+ ெபா> பாலாவி வாழ
தி)பணிக வாழேவா'$
அரைன+ ெத% ேதா! மாியமைற யாகம
அணிெகா தி,ைறகவாழ
ஆனின வாழமைற ய+தணக வாழமைழ
யைம(ற) ெப8 வாழ
மவ ைசவெநறி வாழநி7 னCபா!
வ2டமி) &லவவாழ
வளரா ாிய தினா! தமிவாழ (யகைலக
ம($ $ல,வாழ)
ெபாவிைட ேகதீ சர தம நாதெனா!
ெபா7=ச லாCயேள
S+தரா8 ேவ+தரழ ,ைல1ர+ த ெகௗாி
ெபா7=ச லாCயேள.
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ஊச பவ %றி3
திேகதீசர
திசிறபல.
-----------
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ெகௗாிநாயகி பிைள தமி - அ4ெசா ெபா விளக

1. கா#$# பவ
($ழ+ைதைய திமா6 ,த>ய ெத8வ'க காகெவன ேவ2ட6) இ

97றா

மாத நிகசி.)

1. திகிாி - சகர; வராக - ப7றி; கமட - ஆைம; கைளகணா8 - &க>டமா8.
2. வாைள, ேச6 - மீனின'க; Sைவ - நாகணவா8; ெபா ப - ேசாைல; இQசி மதி6; ககன - வா7
3. $வ! - மைலசிகர; 9தா:C – அLைவ; உைக$ - ெசE

.

4. ேகாமள - இளைமயழ$.
5.

ண - S'ெகா

; உப6 - யாைன; பாகசாதன7 -இ+திர7; கா - ேசாைல.

6. மைலய - ெபாதியமைல; ேவ - ம7மத7; உததி - கட6; மி7 - இல$மி;
அபர தி - சிதாகாச.பி.
7. ஓதிம - அ7ன; உபய - இர2!; பிைண - ெப2மா7.
8. மட'க6 - சி'க; மகிட7 – மகிடா1ர7.
9. ஆ தி - ஊ:!வி
10. இம

; உலககாரணி - பிரபQச ேதாற தி$ காரணமானவ.

வக - இர2! ேகாC அ1வினி ேதவக; எ2வ1க -

எ:!ேகாC வ1க; பதிெனாவ ,கR திர- பதிெனா ேகாC
உ திரக; ப7னிவ உதய <ாியக - ப7னி ேகாC <ாிய. ஆக ,)ப
97; ேகாC ேதவக; ேகாC - ,C(.
--------2. ெச-கீைர# பவ
( ஒ காைல மடகி ம;காைல நீ:C இைக597றி தைல நிமி+
ெச'கீைரயைசத6 ேபால ,க அைசய ஆட6. இ

ஐ+தா மாத நிகசி)

11. ைப - பட; பதி - <ாிய7; மதி - ச+திர7; அன6 – ெந)&.
12. அXற - வாWற; வ'க - ேதாணி; வாம – இட)பாக; மா+ைத - மாேதா:ட.
13. மாடக - யாழி7 ,;காணி; த+தி - நர&.
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14. கவா7 - ெதாைட; தீ திைக - தீ த; ேத1 - ஒளி.
15. ெகா2டைல5ய தவ7 - இ+திர7; தனQசய7 - அ1ன7; ேகா6 - அ&;
ேகால - ப7றி.
16. கா6 - கா;; அ'கி - ெந)&; காய - ஆகாய ,த6 எ%

$ைற+

நி7ற .

17. சசி$ல - ச+திர வமிச; ெசழிய7 - மீ7ெகாCேயா7. பா2Cய7
18. பC; - வQசக
19. அகவைர - மனமாகியமைல;

வ- பவள.

20. அக! - வயி;; சிைன - ெகாப;
---------------------------------3. தாலா./# பவ
பவ
(நாவைச

21. வி

) பா:!)பாC) பிைளைய தாலா:!த6; இ

ஏழாமாத நிகசி)

$7ற - சப+த ெச+தமி ,தசீ; ,ைற - ேதவார தி,ைற.

22. பைள - ப த; திமி6 - ஏாி.
23. ப'க - ேச;; பழன - வய6; ,ைளசா> - ,ைள ெந6E; மைலம7 மைலயரச7.
24. &னி; - ஈ7றணிைம- இளைம; மகர - 1றா;
25. ெசயைல - அேசா$; Sக - க,$; காழிேவ+த - சப+த.
26. மாத இளபிைற - அழகிய இளபிைற; ம'ைக -க'காேதவி.
27. மம - மயக; பரா - பாரா:!.
28. பற+தைல - ேபாகள;
30. யாமைள - பைசநிற,ைடயா
---------------------------------4. ச#பாணி# பவ
(ைககைள ேச

 ெகா:!மா; ேவ2!த6 - ஒ7பதாவ

மாத நிகசி )

31. Sக – க,$.
32. பிரமா, வி]R, உ திர7, மேக1ர7, சதாசிவனாகிய பQசக தாகK$
,ைறேய சரTவதி, இல$மி, உைம, மேகTவாி, மேனா7மணி எ7ேபா ச தி
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களாவ.
33. திாி&ைட - திாி&ட தாள
34. ஆடக)ெபா

- ெபா7னபல; சலசேலாசன - ெச+தாமைர ஒ தக2.

35. பாEததி - பாகட6.
36. ஆய - P:ட
39. ந'ைகயிவ - சரTவதி, இல$மி; வாEக - ெவ2மண6;
------------------------------5. % த# பவ
($ழ+ைதைய , த தக என ேவ2ட6 - இ

பதிேனாரா மாத நிகசி )

42. பான6 - க'$வைள; க:! - பாச.
43. அக! - வயி;
45. ெசா.ப நிைல - சிற)& நிைல; தட த - ெபா நிைல.
46. வாரண - யாைன; ந+

- ச'$; க(ணிய - ஞானசப+த; கைழ - க&.

47. அயி6 - ேவ6;
48. பிரச - ேத7; ெத - ஞான.
49. கQச - தாமைர; மQ1 - ,கி6.
----------------------------6. வைக# பவ
($ழ+ைதைய தமிட தி6 வகெவன அைழ த6 - பதி797றா மாத நிகசி)

51. ெத7கா6 - ெத7ற6; இறா6 - ேத7P!; வாம - இட)பாக.
52. காழி - சீகாழி; கமைல - திவா.; நபி - 1+தர.
55. பான6 - $வைள.
56. மலய

வச7 - மலய

வச பா2Cய7

57. வி&த - ேதவ; மதைல - 42.
58. தீ திைக - பாலாவி தீ த; அக - உ திரமணி; வாாி - நீ.
59. ச+
60.

- ச+தன; சயில – கிெரௗQசமைல.

ாிய - 1 தநிைல - நா7காவ நிைல
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----------------------------7. அ$0# பவ
(அ&>ைய $ழ+ைதேயா! விைளயாட வகெவன அைழ த6, பதிைன+தா மாத
நிகசி)

61. ததி - தயி
62. சி;விதி - தக7; பா+த - பா&.
63. மதன7 - ம7மத7; ெசLவழி - ஒப2.
64. ,ளாி - தாமைர; பTமீகர – சாபராத6.
66 1தி - ேவத.
67. உவா - Sரைண.
68. ,+நீ)&ணாி - ச, திர (இெபயெரா:!); த2டைல - ேசாைல; பி7ன தா(; கைற - ம;.
69. அ&ய7 - பிரம7; ேமா! - ெபைம; எகின - அ7ன.
70. நைவ - $ற; பான த -(பா6 + ந த )- ெவ2ச'$; ஆ7 - எ ; ந தி –
விபி;
------------------------------------8. அமாைன# பவ
(பிைளைய ேதாழிக அமாைனயாட ேவ2!வ

-பதிேனழா மாத நிகசி)

71. கா7 - வாசைன; பிதாமக7 - பிரம7; , தமி விரக - ஞானசப+த; ஆனாத $ைறயாத.
72. நீணாக - நீ2டபா&; கிழைம - உாிைம ( ,7ன ேக

எ7F நாக Sசி த

தலமாைகயா6 ஏப:ட உாிைம)
73. விாிபட)பாய6 - விாி+த பட ைத5ைடய பாபைண; வி2ணா! - ேதவலக;
வி2! - திமா6.
74. க+தர - க%

; தF - உட&; கரண – உ:கவி - மன, & தி, சி த,

அக'கார எ7பைவ.
75. ஐ&லேவட - ஐெபாறிவழி) &ல7களாகிய ேவட; உவக.
76. பாி&ர - சில&; $Qசாி – ேதவயாைனயைம;
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77. ெப ைபய - இள ெப2க; நா)ப2 - ந!; ேகா - ப1.
------------------------------9. நீராட பவ
(பிைளைய ேதாழிய ஆ; நீராட ேவ2ட6 - ப ெதா7பதா மாத நிகசி)

81. மகர$ைழக - 1றா மீ7 வCவான ேதா!க; அல'க6 - மாைல.
82. ஏல - ஒ)ப; உ%மள - உழவ ( விைன ெதாைக) கர( - வQசக.
83. ெசQசடாடவி -சிவ+த சைடயாகிய கா!; ெசமா+

- இ;மா+ ; மா! – பக;

84. மலய - ெபாதியமைல; உலவ - நீ'க.
85. பிாி+ெத7ன - வி:! விலகினா ேபால; ம கர - வ2!; ந+
86. H:C - ஒழி

- ச'$.

.

88. நாEமைற நாE,+தி - நா7$ ேவத'கைள ஓ பிரம7 ேதா7;
வி:!Rவி7 உ+திகமல. ெவைளவிைட - வி:!Rவாகிய இடப.
நைரெவேள; - ேதவார.
89. அைலெம7கர தி6 - பாலாவியி7 அைலயாகிய ெம7ைமயான ைகயி6;
அ&ய தினலக2ணி நீலமலாி7 - தாமைர மலேபாலல+த க2ேபா7ற
நீலமலைர5;
அணி&7 சிாி)பிலைம , தின - அழகிய சி;நைக ேபாலைம+த ,

கைள5:

பைச வ2ண( - பைச நிறேமனி)பCவ; &ளி7 ஒ>வாகி6 - பறைவகளி7
ஒ>யாகிய வாைக5; அ7ைன நிைனெயா

- தாேய உ7ைன ஒ)பாக;

ச2ைபம7ன7 - சப+த7.
90. க7ன6 - க&; ஐய எ%த சிற+த தமி - சிறபலவ திகர தா6 எ% Q
சிற)பைம+த திவாசக.
----------------------------------10. ஊச பவ
(ேதாழிய பிைளைய ஊQச>6 ஏறி ைவ
இப ேதாராவ

ஆ!பC ேவ2ட6 -

மாத தி6 நிகவ .)

91. நிகம - ேவத; நிகம'கா6 - ேவத'க கா6களாக; ஆகம வி:டமதா8 ஆகம'க வி:டமாக.
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92. அல'க6 ,

- மாைலயி>ல'$ ,

; வப - வாசைன ெபா+திய; உப

-ேதவ.
93. கவி - கணிக2ண7; மாேலா7 - வி:!R.
95. ஏம - ெபா7; தமனிய - ெபா7; S+தரா8 ேவ+த - சப+த.
97. மகவா7 - இ+திர7; ஐ+த - கபக ,த>ய ஐவைக மர'க; ெகா2ட6 ,கி6.
98. நா2மல - &தியமல; நளின - தாமைர.
--------------------------------------அ5ப!த:
அ5ப!த: : ேபராசிாிய வா& வள%

சிதபர திேல தி$ள ெதா:ட ந6Z ஞான) பிரகாச1வாமிக மரபிேல
அவதாி தவ நாவலெபமா7. 17னாக $மாரசாமி) &லவ நாவலைரயாவி7
மாணவ. அவாிட க6விபயி7; சீல நிரபியவகK இவ இ)ெபா% 
கேறா மன

: களி$ $மணிகளாக) &க%ட7 வா+

ெகா2Cகி7றன. ஒவ திெந6ேவ> ஆசிாிய கலாசாைல) ேபராசிாியராக
இ+தவ, சா7ேறாமாகிய ப2Cதமணி அவக. மறவ ஈழ திெல! த
சில)பதிகார விழாவி6 “ேபராசிாிய'' என)ப:டமளி

பாரா:ட)ப:ட

ெப+தைகயாவ.

இவ தம

இப

நா7கா வயதி6 ேகாலாலS, விேவகான+தா வி தியாலய

நிவாக தி7 அைழ)பி7 ேபாி6 மலாயா ெச7; நாலைர ஆ2!க தமி
ெதா2! &ாி+தவ. மா+த மாணிகமான கா+தியாாி7 ெகாைககைள)
பி7பறி ஒ%$பவ. ஆ'கில அறி( சமய சமரச ேநா$,ளவ. மாணவக
ப2&ட7 வாழ நீ2ட நா:க ஆசிாிய ெதாழி6 &ாி+த எ'களாசிாிய தம
,)ப திர2டா வயதி6 அைம தாயாாி7 கி:Cய ெசா+தமான ,

$மா

அவகளி7 மக த'கமாைவ மண+தவ; சிவ1)பிரமணிய, சிவகாம1+தாி,
பால1)பிரமணிய என) ெபயாிய மகைள) ெபறவ; சமநிைல5ள பைட த
ெதளி(கா:சிய.

இவ$ ைவ திய கனகசைப அவக (ேபரனா) ஆரபகால ஆசிாியராக
வா8 தி+தா. இள'கால க6விைய தாயக தி6 க; ேதறியவ. தம
பதிேனழா வயதி6 பயிற)படாத ஆசிாிய தகைம) பாீ:ைசயி6 சி திெய8தினா.
அ)ெபா%

ைசவாசிாிய கலாசாைலக இகவி6ைல. ெத6>)பைழயி>+த
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மிச7 ஆசிாிய கலாசாைல) &$,க ேதவி6 சி திெய8தி5 கிறிTதவராக ேசர
விபாைமயா6 அச+த)ப ைத இழ+தா. இவர

ெதாட+த ஊக தினாேலேய

ேகா)பா8 ஆசிாிய) பயிசி கலாசாைல ஆரபமான .

ைசவபாிபாலன சைப) பிரசாரகரா8 இ+தவ ந$லாசல &ராண ஆசிாிய,
&லவமாகிய மாதக6 ஏரைபயாிட கீாிமைலயி>+

க6வி பயி7றவ.

அகால தி6 இவ$ க6லC ேவலனாாி7 ந:& வா8 தி+த .
வி

வசிேரா7மணி கேணைசயா அவகKட7 நயிைனயபதியி6 ஆசிாியராக(

இ+தவ. உட7பிற+த ேசாதர சி தா+த ெசம6 கணபதி)பிைள ைவ திய
அவகK ேதச ெதா2ட உ தமமாகிய ப1பதி)பிைள (பரமசிவ)
அவகK இவர

வழிகா:Cகளாவ.

ைசவ ேவளாள பரபைரயிேல வ+த சி7ைனயா அவகேள இவாி7 த+ைதயா.
தாயா ெசமனெச6வி வளியைம அவக. சதாசிவபிைள எ7ப

தா8

த+ைதய இ:ட ெபய. ஊரா இைளய)பா எ7FQ ெச6ல) ெபயரா6 அைழ)ப.
இவைடய அைம தபி அமர கதிகாமபிைளயவகKQ சிற+த ப2பாள.

நேடச கிைள வி!4 , கேணசவி தியாலய வர7 ,ைற, ேகதீசர நாத கிைள
வி! 4 , மீனா:சி 1+தேரச தி\Qச6, எ7F B6கைள இயறி) பாரா:!)
ெபற இவ இ)ெபா%

திேகதீசர

 ெகௗாிநாயகி பிைள தமி எ7F

அாிய Bைல5 பாC5ளா.

சி'க)Sாி>+

தாயக திபி கேணச வி தியாலய தி$ ஆசிாியரானா. வ+த

ெதாடக திேலேய பாரதியாாி7 ேதசிய) பாட6கைள மாணவ ஆசிாிய ம தியி6
பாC கா:C விளகி வ+தவ. சி'க நைட, எ!)பான ெநQச, ஒேர பாைவயி6
,+B; மாணவகைள5 பா$ ெதளி+த க2க, ேதாேளா! வ:C
உறவா! ேகச'க அ தைன5Q ேச+
ேதாற) ெபா>(ட7 கா:சி த+

கதைட தாி

ஆசாFபா$ெவF+

ெகா2C)பா.

“கைனகட6 த2ேச)ப கறறி+தா
ேக2ைம Mனியி6 க& தி7றேற"
எ7ற நாலCயாாி7 அம+த ெச85K$ அ)பCேய அைம+த உவைமயாள.
இ)பிற)பிேல ந6லாசிாியராக) பிற+

வி:ட இவாிட கற மாணவக
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பண திE ப2& இனிெத7ற ெகாைகயின. வ'கால இள ச,தாய ந
ேபராசிாியர

இல:சிய'கைள) பி7ப;வதாக.

''ஜனகா&ாி'', ெஜய+திநக
கிளிெநாசி , 1-3-76

,. ஆ;,க7

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

ஆரா7சி

இல'ைகயிEள திேகதீசர தி6 எ%+தளியி$ ெகௗாியபிைகைய
$ழ+ைதயாக ெகா2! அவமீ

பாட)ெபற

திB6 ெகௗாிநாயகி

பிைள தமி. பவ+ேதா;,ள பா:!க ேவ;ப:ட சீகைள5, ெவLேவ;
ச+த'கைள5' ெகா2டன; ஆெறா%$) ேபா7ற ஓைச5ைடயன. இ+B>6 103
பா:!க உ2!. அவறி6 ஒ7; ெவ2பா; ஏைனயைவ வி த)பாவின ைத
ேச+தன.

''பா த பிற)ப; தி!வா7 யாF,7ைன)பர(வேன” எ7ற திவாசக மணி ஓைச,
பிைள தமி ேகாவி>6 பிரா தைனயி7 ெபா%

ேக:கி7ற . மீள) பிறவா

நிைலயாகிய சாகிராதீத நிைலைய ''எ7ைனயினி அ7ைனய அக!ற வி:டா:டா
அபய அளி

அCதர'' (ெச'.10) எ7ப

கா:!கி7றன. இவறி>+
பாட)ெபறெத7ப

ேபா7ற ப$திக விளகமாக

இ)பிைள)பா:! H!ேபைற கதிேய

ெவளி)பைடயாகி7ற . அயரா அ7பி7 அர7 கழ6

ேபாறியவராத>7, மலாிE ேவதசிரசிE அ7பாள க2ணிE' க திE
நடமா! அ7ைனேய, ''எ7 ெநQசிE மிதி தாடவ6ைலேயா'' (அ.2) எ7;
ஏ'$கி7றா. “மனமைலயி6 மிதி திC7 மலரC வ+தி!ேமா” (ெச'. 9) என
Cகி7றா. ''அரஅர ஒ>ெயா! ெகௗாி இள'ெகாC ஆ!க ெபா7=ச6'' என)
பிைள தமி இ;தி) பவ ைசவாசார மர& ேபாறி ம'களகரமாக) S தி
ெச8ய)ப:Cகி7ற .

கபைனயழ$ேக அழ$ ெச8வனவாக அணிக விள'$கி7றன. அ7பகK$
இ7ப+த இைறவிெகௗாி எ7Fேமா க& (கா).10) என
உவகிக)ப:!ளா. எபிரா:C உவ ,%வ  இனி$ கபாகேவ
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கவிஞரா6 உவக ெச8ய)ப:!ள . ,க:ெச'கபான ேகதீசேக
தி தி$' க:Cகப7ேறா ெகௗாிநாயகி. ச'ககால) &லவகைள) ேபா7;
இ)&லவ இயைகயிEள எழி6 நல7கைள இயைக நவிசியணிெபற
அைம

 கா:C5ளா.

இ+B> ைசவசி தா+த உ2ைம இல$வாக விளக)ப:Cகி7ற .
'ெசாபதெமலா' கட+

அவாகி நி7ற ெபா ேசாதிெப; உவமாகி' (ச). 3)

என)பதியி7 ெசா.ப தட த'க கா:ட)ப!கி7றன. வQச ஐ&ல ேவட மாைய
வைலயிசிகி, வா% ெநறியறியா , சQசல' ெகா2!ல( உயி, (அ. 10) எ7ற
ப$தியி6 ப1வி7 இலகண Pற)ப!கி7ற . காற ஆணவ' க7ம மாையக
(அ. 5) என) பாச'க விாிக)ப!கி7றன. 'பரமசிவ7 அKவி6 வெகௗாி'
(நீரா. 3) நாயகிேய * உயிகளி6 தைய ெகா2! ச$வி7 உ( ெகா2! ' (அ.
10) வகி7றா. 'ம7F ஐSத தி7 உடல6ைல திைவ+ெத% ேதாதி
வாெக7;’ (ச). 10) த ,த6 $வா8 வ+
உபேதச ேக:!, சி+தி

, ெதளி+

உண

கி7ற . $வி7

பாசஞான ப1ஞான'க நீ'க)ெபற உயி,

இகC+ெதாளி உதய<ாிய7 எ7ன மாசி6 ெம8Qஞான (ெச'. 7) விள'கி
ேதா7ற) ெப;; ,)பா% அ; ப1கரணம; சிவகரண,; சிவஞான தா6
'நி$ணான+த பரெவளியிேல நானற நி7மல1க' (அ. 6) ெப;;
சிவேபாக+

8

ாிய'கட+த

(வ. 10) ேபாி7ப) ெபவாவைட5.

மகாம+திரமான ஓ'கார தி6 இ+ேத இ+B6 உதயமாகிய . இ+B>Eள
எ%

க திைவ+ெத% ைத $றி)பன. ெசாக பதி1ைவ ெசா:!வன.

இ+Bெபா ெசெபாைள) பறிய . ெபாKண+

இ+Bைல கபவ

தமிழி7ப Mகவ. ெகௗாிநாயகி எ7F ெத8வ $ழ+ைதைய ஞானக2ணா6
க2! ஐ&ல) ேபாி7ப அMபவ,;வ. திேகதீTவர தி6 பா& மயிE
பைக மற+

இ7&; வாவ

ேபா6 வா+

பிைள தமி எ6ேலா$ இ7ப+ த+

பிறவி) ேபறைடவ. ெகௗாிநாயகி

ஆசிாியாி7 ந6>ய6&கைள அகில

உலக ,%வ  பர)பி நீ!நி7; நிலவ எ6லா வ6ல ெகௗாி ப'க ேகதீசரநாத
திவ பா>)பாராக.

“தமிழக''

ெபா7. அ. கனகசைப
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“ஈழ

) ப தி இலகிய

$

இ)பிரப+த ெபைம) பட தக ப'களி)&”
- அறிஞ, க. ைகலாசபதி
***
“ெபாKண+

இ+Bைல கபவ

தமிழி7ப Mகவ''
வி

வா7, ெபா7. அ. கனகசைப

***
"ப தி நல'கனி+த இ+B6, அபிராமி அ+தாதி
ேபா6 ஆராதைன Bலாக அைம5"
வி

வா7, சி. ஆ;,க

***
Bலாசிாிய..
“ேபராசிாிய சி. இ. சதாசிவபிைள அவக, ெகௗாி அைமபா6 ஊெற! த
அ7ைப $ைழ

) பிைள தமி ெச8 , அதைன நமெக6லா வாாி வழ'கி

வள7ைம ெச8திகிறாக''
- ப2Cதமணி, சி. கணபதி)பிைள
***
“சி'க நைட, எ!)பான ெநQச. ெதளி+தக2க, ேதாேளா! வ:C

உறவா!

ேகச'க ெபா+தி ஆசாFபா$வாF+ ேதாற)ெபா>(ட7 கா:சித+
ெகா2C)பவ எ'க ேபராசிாிய.”
-- ப2Cத. ,. ஆ;,க7
--------------xxxxxxx----------

