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ச.ேவ.
ேவ. பசாசர எ திய
இவி ெசகராசபிைளயா பிைள தமி

Source:
இவி ெசகராச பிைளயா பிைள தமி
பாயவ: பத ச. ேவ. பசாசர
ெவளி: இளெதாட சைப, கத வாமி ேகாவி, இவி
ெசயா அ#சக, யா பாண, 1988
------------------யாபாண பகைலகழக தமி ைற "த விாி#ைரயாள
கலாநிதி இ.
இ. பால$%தர அவக வழ'கிய மதி(ைர

இல&கிய வைகக எ() வள* பகி ெப+கி& ெகா+&கி(றன. இத(
காரணமாக அத( எணி&ைக&. ஒ+ .றி பிட வைரயைற வ.&க
0யா*ள*. காலேதா) ேதா(றி மைறதன1 பைட&காலதி ேதா(றி
இைட&காலதி2 பயி() இ(றள1 நி4பன1 இைட&காலதி எ5*
த4கால வைர வா5 வைகக6 காண பகி(றன.

பிரபத7க, 96 எ(8 எண பிரபத மரபிய9ேலேய 0த9 அைமகிற*.
பால&கண7கைள:, நிககைள:, பிரபத7கைள: இைண*
ேநா&.ேபா* மா 196 இல&கிய வ வ7க காண பவைத ேபராசிாிய ச.
ேவ.

பிரமணிய ஆரா<* ெவளியிட+&கிறா.

நாடா இல&கியதி9+* ஏல&கிய ஏ4ற ெப4ற பல இல&கிய வவ7க6
காண பகி(றன. உதாரணமாக அமாைன, ஊச, வைள, பத, .மி. சாழ,
ண, உதியா 0த9யவ4ைற& .றி பிடலா.

ெதாகா பிய A) ".ழவி ம+7கி2 கிளவதா.'' எ(8 சி) விைதயி(
ெப+ வள#சியாக வள* பய( த+வேத பிைளதமி இல&கியமா..
*பிைள தமி இல&கிய ந4றா<, ெசவி9தாய 0த9ய மகளி உைரயா
தமிழாத9( இ பா பிைளதமி எ(8 ெபயைர ெப)வதாயி4) எ()
இ பா வடெமாழி 0த9ய ெமாழிகளி இ(ைமயா< தமி ஒ(றி4ேக
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சிறதைமயா 'தமி' எ(8 ெபா* ெபயேர அைடெய*# சிற B
ெபயராயி4) என1 க+ணாலய பாயனா A)வ. இத4. பிைள பா,
பிைள&கவி எ(ற ெபயக60ள.

பிைள தமி இலகண

பாைட தைலவைன& .ழைதயாக பாவைன ெச<* ப* பிாி1களி
ைவ* பாத பிைளதமி இல&கியமா.. இCவில&கிய ஆமகைன&
.றிததாயி( ஆபா4 பிைளதமி எ(), ெபைண பானா ெபபா4
பிைளதமி எ() ெபய ெப), ஆபா4 பிைளதமிழி கா B, ெச7கீைர.
தாலா, ச பாணி, 0த, வாராைன, அB9, சி4றி, சி)ேத, சி)பைற எ(ற
உ) B&கைள அைம* பாத மரB. ேமேல ய ப* உ) B&களி
இ)தியி2ள E()&. பதிலாக அமாைன, கழ7., ஊச எ(ற உ) B&கைள
அைம* பா மரB ெபபா4 பிைளதமி5&.ாியதா.
Bலவ( தா( பாடவத பாைட தைலவைன& .ழைதயாக பாவைன ெச<*
பாேபா* அதைலவன* சாதைன&.ாிய பBக6 ஆ4ற2 .ழைத
ப+வதிேலேய ெபா+தியி+தன என பாவைன ெச<* பாவேத பிைள தமி
இல&கிய ெநறியா.. ெபாிேயா க+விேல தி+1ைடேயாரா இ+ ப எ(ப*
ெபா* நியதி. இ+ மாத கால 0த நா(கா ஆ வைர:ள கால ப.தியி
.ழைதயி( ெசயகைள ப* வைகயாக பிாி* பிைளதமி பாட ப.
அ ப+வ7களி( விள&கைத வ+மா) +&கி& Aறலா:

1. கா B ப+வ - .ழைதைய& கா பா4)ப ெத<வ7கைள ேவட (2 ஆ
மாத)
2. ெச7கீைர ப+வ .ழைத தவ* இ+காகைள: ைககைள: அைச*
ஆவைத பாத ( 5 ஆ மாத)
3. தாலா ப+வ - தா< .ழைதைய ெதா99 பாத ( 8 ஆ மாத)
4. ச பாணி ப+வ - .ழைத ச பாணி ெகாதைல பாத ( 9 ஆ மாத )
5. 0த - .ழைதைய 0த த+மா) ேவத (11 ஆ மாத )
6. வாராைன - .ழைதைய அ+கி வ+மா) அைழ பதாக பாத (12 ஆ
மாத)
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7. அB9 ப+வ - .ழைதேயா விைளயாட வ+ப அB9ைய அைழத (
18 ஆ மாத)
8. சி4றி - சி4றி அைம* விைளயா ெபக தம* சி4றிகைள& .ழைத
சிைதயாதி+&.ப ேவட ( 2 ஆ ஆ )
9. சி)பைற - .ழைதைய# சி)பைற ெகாமா) ேவத { 3 ஆ ஆ ) 10.
10. சி)ேத - .ழைதைய# சி)ேத உ+ விைளயாப ேவத (4 ஆ
ஆ )

யா B:- பிைளதமி பாேபா* ெபா*வாக பஃெறாைட ெவபா, அகவ
வி+த, க9வி+த எ(ற யா Bகளி பாவேத மரபா.. எனி8 எம&.&
கிைட*ள பி(ைளதமி Gக அகவ வி+த பா&களினாேலேய ஆ&க
ெப4)ளன.

ஈழதி பிைளதமி இலகிய

ஈழதி எ5த பிைளதமி இல&கிய7களிேல ஒலாத ஆசி& காலதி(
இ)தியி வாத இவி சி. சி(னதபி Bலவ பாய 'இவி
சிவகாமியைம பிைளதமிேழ' காலதா 04பட* என அறிய& கிட&கி(ற*.
அதைன ெதாட* 19ஆ G4றா ஐ* பிைளதமி Gக
பாட படனவாக அறிகி(ேறா. வசாவிளா( பிரா(JK பிைள எ(பவ
ேய நாத மீ* பாய 'பிைள&கவி', சி) பி தா. அமித97கபிைள பாய
'சாைல விநாயக பிைளதமி, அ# ேவ9 அ. ைவதியநாத# ெசயா பாய
'அ# ேவ9 ெந9யேவாைட அபா பிைளதமி', நL சி. அ B&.யா
பாய 'நL

பிரமணிய பிைளதமி', வைவ ச. வயிதி97க பிைள

பாய 'ெசவ# சநிதி பிைளதமி' எ(பனேவ அCைவ* பிைளதமி
இல&கிய7களா.. இைவ இ() கிைட&.மாறிைல.

இG4றா ஏ4பட ைசவசமய எ5#சி:' ேகாயி Bன+தாரண
நடவ&ைகக6 தலBராண7க பலவ4ைற ேதா4)வி*ளன. அCவைகயி
இ4ைறவைர மா இ+ப*&. ேம4 பட பிைள தமி Gக எ5*ளன.
அவ4ைற வ+மா) வ.*& காடலா.
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ஆ+பா, பிைள
பிைள தமி
1. பா. அ+ணாசல Bலவ - பிைளதமி (1867)
2. வ&ேகாைட - க. சிதபரநாத( - கதிைரேவல பிைள தமி
3. . சி(ன*ைர பிைளதமி (1947)
4. சிவ(க+ணாலய பாயனா - தி+&கதிகாம பிைள தமி (1937)
5. பத 0. கைதயா - மாைவ பிைளதமி (1967)
6. பத வி*வா( க. கி. நடராச( - வாமி பிைளதமி
7. அ+கவி சீ. வி நாசிதபி Bலவ - காைர நக பயிாி&Aட
M

பிரமணிய வாமி பிைளதமி (1987)

8. கவிமணி கி+Nண தாச( - சிதிர0* பிைள&கவி (கிறீKதவ)
9. வ. ேகாவிதபிைள - நL& கத( பிைளதமி

ெப+பா, பிைளதமி
1. அவா< சி(னதபி உபாதியாய - அவா< ேவவிலைத 0*மாாி அைம
பிைளதமி
2. கி. இ. சதாசிவபிைள -- தி+&ேகதீ#சர*& ெகௗாிநாயகி பிைளதமி (1976)
3. வ. சிவராசசி7க - நயிைன நாகPசணியைம பிைளதமி (1977)
4. பத 0. கைதயா - MBவேனKவாி அைம பிைளதமி (1986)
உலகிய சாத பிைளதமி
1. 0. கைதயா - நாவல பிைளதமி (1979)
2. க. த. ஞான பிரகாச - பாரதி பிைளதமி (1983)
3. 0. ெசைலயா - ஈழேகசாி பிைள தமி

இ-லாமிய பிைளதமி
1. அ+வா&கி அ *காதி) Bலவ - காரண பிைளதமி
2. ைத&காசாகிB - ஒ9:லா பிைள தமி

பிைள வவ ெகாட ஐ7கர ெப+மா( மீ*, சரவண ெபா<ைகயி
பாலனா< தவத ச0க ெப+மா( மீ*, .ழைத வெவத உைமயைம
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மீ* பிைளதமி பாத Bலவக6&.& ைகவத கைலயாக&
காண பகி(ற*.

விநாயக வழிபா/

இ*&க மதியி விநாயக வழிபா சிற B4) விள7.கி(ற*. தம* நாளாத
வா&ைகயி ேம4ெகா6 0ய4சிக இைடRறி(றி நிைறேவற ேவ எ(ற
பிராதைன:ட( வழிபட பவேத பிைளயா வழிபாடா.. இத
அ பைடயிேலேய பிைளயா+&. வி&ன விநாயக எ(ற ெபய+
ஏ4பவதாயி4). பிைளயா அவதார ப4றிய கைதக Bராண7களி4
Aற பளன. சிவன* Eத .ழைத பிைளயாராவ ''பிரணவ ெபா+ளா
ெப+தைக ஐ7கர('' எ(ப* ெவ4றி ேவ4ைக. பிைளயாைர வழிப வத
ஒளைவயா ‘விநாயக அகவ' பா மகிதா. ேதவார பாய சமய .ரவக6,
தி+Eல+ பிைளயாைர பா:ளன. பி4கால பிரபத7களி கா B&.ாிய
கட1ளாக பிைளயா பாட பளேதா, தனிதனி பிரபத7க6
பிைளயா மீ* பாட பளன.

ஈழதி2ள பிைளயா தல7களிேல மாமா7ேகKவர பிைளயா, அரசேகசாி
பிைளயா ேகாயிக வரலா4) பழைம மி&கனவா.. இதியாவி சா6&கிய
நா பிரபல ெப4றி+த 'கணபதி' வழிபா வடநா ேநா&கி: தமிழக
ேநா&கி: பர1வதாயி4). பலவ கால 0தலாக தமி நா விநாயக
வழிபா நிைலெப4றி+தைம&.# சி4ப7க சா(றாகி(றன. தமிழகதி
விநாயக பிரம#சாாியாக விள7க, வடநா சிதி, Bதி எ(ற இ+ ேதவியேரா
காண பகி(றா.
விநாயக வழிபா &கிரவார, ச*தி விரத, விநாயக சN விரத எ(பன
மிக0&கியமானைவயா.. விநாயக+&.ாிய Pைச ெபா+களாக ேமாதக ,
அவ, அாிசிமா, க+B, விவ, அ)., வாைழ பழ, ேத7கா< எ(பன
பைட&க பகி(றன. ேத7கா< உைடத விநாயக வழிபா
0த(ைமயானதா.. இத4.# சிவ( திாிBர எாித கைதைய ெதாடB
ப*வ. பிைளயா தம* வல&ெகாைப ஒ*& கய0கா ரைன வைத*
அயவைர& கா பா4றினா.

விநாயக ேதாதிர'க
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விநாயகைர பாவனவாக& காயதிாி மதிர, கேணச பசரதின விநாயக
சகKரநாம, ேவழ0க, விநாயக அNடக, விநாயக கவச, விநாயக அகவ,
விநாயக நா(மணிமாைல, விநாயக அ8Pதி, Eத நாயனா தி+விரைட
மணிமாைல, Eத பிைளயா 0மணி&ேகாைவ, தி+நாைரR விநாயக
இரைடமணிமாைல, 0த9ய இல&கிய7க எ5*ளன. இCவாிைசயி ைவ*
எண பட ேவயேதா இல&கியேம பத ச. ேவ. பசாசர அவக
இவி ெசகராசேசக ர பிைளயா மீ*பாய 'பிைளதமி' பிரபதமா..

பத ச. ேவ பசாசர அவக நாவல கவி பாரபாியதி வத
தமி#சீல. சத&கவி பாடவல Bலவ ெப+மக( அைம& காலமாக அ(னாாி(
கவி*வைத அகில இல7ைக& கப( கழக& கவிைத அர7.களிேல ேக#
ைவத ஆயிர&கண&காேனாாி நா8 ஒ+வ(. Bலவ பசாசர அவகளி(
இல&கிய ஆ&க7களி இ*வைர ‘எழி9,', 'தடைல', சி(னசி) கைதக', 'இ(
வானி ' 0&ேகாட *தி', 'இைவ 0+க( பிைள தமி' எ(பன Gலாக
ெவளிவ*ளன. இத வாிைசயி இ ேபா* 'இவி ெசகராசபிைளயா
பிைளதமி' எ(ற Gைல இவி கத வாமி ேகாயி இளெதாட சைப
ெவளியி+த பாரா&.ாியதா. தமி& கலாசார விதைல ேவ நி4.
இ(ைறய இைளஞகளா இத. G ெவளியிட பத நலேதா
எதிகாலைத& காகி(ற*.

த கவிைததிறதா 'எழி9' Eல சாகிதிய மடல பாிசெப4ற கவிஞ
பசாசர அவக த மாணவ .ழாைத தமி ெநறியி ஆ4) பதிய
ெப+ைம&.ாியவ. ைசவைத S<ைம ெநறியி வள* ேபணிய கிராம7களி
இவி சிற B ெப)வதா.. இ7. ெசகராச ேசகர பிைளயா, பரராசேசகர
பிைளயா, க+ணாகர பிைளயா எ(ற பழைம மி&க E() பிைளயா
ேகாயிக6ள. அவ4) ெசகராசேசகர பிைளயா மீ* பாட படேத
இ பிைளதமி. இதலதி பல அ4Bத7க நிகதன ெவன ஆ(ேறா
A)வ. ஆாிய#ச&கரவதிகளி( தமிழர வட இல7ைகயி நிலவியேபா*
சி7ைக# ெசகராசேசகர ம(னனி( ஆைண ப இ&ேகாயி கட படெதன
அறிய பகிற*.
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அைம&கால அரசிய4 ெகாTர7களா4 ேகாயிகளி அகதிகளாேனாாி(
எணி&ைக அளவிட4காிய*. அவகளி ஒ+வராகிய பத பசாசர
அவக6&., இ&ேகாயி2 Bக9டமாயி4).

பிைளயா இவ+&.& கனவி ேதா(றி இ பிைளதமிைழ பாடைவதா
எ(ற ெச<தி அ+ ெசறிததா.. ப* ப+வ 100 பாட ெகாடதாக
இ பிைளதமி விள7.கி(ற* 'கா B ப+வ ெதாட7.0( ' கணபதி கா&க'
எ(ற கா B பாட4ப.தி:0ள*. கா B ப+வதி சிவ(, பாவதி, க7ைக,
கத(, வி, பிரம(, Uரபதிர, இதிர( 0த9ய ெத<வ7க
*தி&க பகி(றன. அ* ெச7கீைர ப+வ, அ)சீ ஆசிாிய வி+ததா
அைம*ள*. பிைளதமிழி4 ெச7கீைர ப+வ பாவ* மிக1 சி&கலான*
எ(ப. ஆனா பத ச. ேவ. பசாசர அவக பதி# ைவ த*ப
இதைன பாயி+த அவ த சிற B&. எ*&கா.

‘நிைற1 ற+6 தா<ெநேச!
நிமலா ஆக ெச7கீைர!
.ைறக தீெத( ெநசைத&
.ைழதா< ஆக ெச7கீைர!

எனவ+ பாடலகளி( Eல Bலவாி( ப&தி:ண1 பாவைன:
ெவளி பகி(றன.
Eேவத ெநறிவத ெசகராசேசகர( எ பித ேகாயி9 எ5த+ளியி+&.
பிைளயாைர
'ேசB 9வி சி(ன# ெசதமிழி( ெசகராச(
காெகா தளிவா57 க4கேட' தாேலேலா!
என பாத2 ேநா&க4பாலதா..

இல&கிய கதா தா( வா5 சEக# Vழ9( பேவ) நிைல பட
தா&க7களினா2 Sட பகி(றா(; அவ4றினா உத பேட தன*
ஆ&க7கைள ெவளி ப*கி(றா(: பத ச. ேவ. பசாசர அவக6 த
சமகால அரசிய அடகாச7க, ெகாTர7க எ(பவ4ைற: பிைள தமிழி
பாட தவறவிைல எ(பைத Gேலாடதி4 காண&Aயதாக இ+&கி(ற*.
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‘எெதறிதா அநியக
எதைனேயா உ( சிைலக!
இெதறிதா அநியக
எதைனேயா இ(தளிக.’

எனவ+ பாடலக ேம4Aறிய க+ைத ெவளி ப*கி(றன.

இG9( அைட படதிைன விநாயக ஓவிய அழ. ெச<கிற*. G9( உேள
ப* ப+வ7கைள: விள&. வைகயி வைரய பள ேவ,
பி &கர7க, ெதா, ச பாணி ெகா கர7க, 0தமி இதக தள
நைட பாத7க, அ B9, சி4றி, சி)பைற, சி)ேத எ( பன1 பாடக6&.
0(8ைரேபால அைமகி(றன.

நாவல வழி தமி Bலைம: சாகிதிய மடல பாி  ெப4)யத பத
ச. ேவ. பசாசர அவகளி( இத இரடாவ* பிைளதமிழி Bலைம
ேமேலா7கி நி4கி(ற* இG9( Eல பத அவகளிட Bராண&
கைதகளி2ள ஈபா அவ4ைற& கவிைதயிேல த+ கவிதா1ண1, விநாயக
ெப+மா( மீ*ள பதி ேமபா நபி&ைக: மி.* காண பகி(றன
எ(ப* ெதளிவா..

இவி தத பத Bலவ ச. ேவ. பசாசர அவக6&. தமிதாயி(
கடாச, ேம2 ெப+க ேவ பழ. தமிழி ேம2 பல Gக தரேவ.
ஈழ தமி மணி( Bக ேமேலா7க பாடேவ. என வா*கி(ேற(.

கலாநிதி இ. பால தர
சிேரNட தமி விாி1ைரயாள,
5-9-1988
-----------------------

யா பாண பகைல&கழக.
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123ைர
123ைர
சிவமய
ஓ சரவணபவ .க

சசல7கேளா சபல7கேளா கவைலகேளா7 கல&க7கேளா த Vழைல
நா B. மன7க6&. ஆ)த2 ஆனத0 வழ7கி இரசி&.
அ+ெபா91ள ேகாவிக இ() ஈழதி மிக&.ைற1. காரண இ()
ெப+பாலான ேகாவிக ெகாயவகளி( Aடார7க ஆகிவிடைம தா(.

அைன* ஆடவேன எ() இதயPவமாக நபி, அவ( பணிேய உயி
E#சாக& ெகாெடா5கி, அவன+ளாேல கணேதா) ஆனத அ8பவி&.
உதம .+&கமா, த வ)ைமப4றி& கவைல படாம ஆலய அ+
வள ெபா9ேவ தியானமாக# ெசய4ப ஆலய மணிய7க, ஆடவ(
அ+பலேம உைமயானபல எ(ற நபி&ைகயி ெசாதவாவி இைற:வ&க
உைம ேபணி நட&. உதம வழிபேவா, Bகபதவி ஆைசக கலவா* 05&க
05&க உள(பா உ+வான கடட7க வாகனாதிக, இதய7 கலத ேதவார
பாராயண7க A பிராதைனக எ(பன அPவமாக அைமய ெப4ற
சிற Bள சில அ+ளாலய7க6 ஒ()தா( இவி ெசகராசேசகர பிைளயா
ேகாவி.

ஆலய# Vழ9 பிற* வள* ெத(னிதியாவி2 மதி B வண&க0 ெப4)
ஆ(மீக ஒளி பர பிய ச0க வாமியா வழிப 0தியைடத தல-

ச0க வாமிக உதம சீடக6 ஒ+வ+ ' ெபாியண(' 0தலான
சீடகைள த வாாி களாக வி#ெச(றவ+மான தபி0*# வாமியா
வழிப 0தியைடத தல.

ஆலய வாச9 ஆ#சிரம அைம* உைற* அெதாடா4றி# சி*&க
ம9ய ெப4ற கணபதி பிைள# வாமியா வழிப 0திெப4ற தல இைவ#
ெசகராசேசகர விநாயக( ஆலய. உலக ெப+மத7க அைன* ஒ+மி*
ேபா4) தியான வழிபாேட இ0னிவகளி( ப&தி ெவ4றி&. ஏ*வாயி4).
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இ4ைற&. 700 ஆகளி( 0( சி7ைக# ெசகராச ம(னனா நாட ப
வழிபட படெதன ப இCவாலய அநிய ஆ7கிேலய ஆசி&காலதி
ஈழதி2 இதியாவி2 ஒ&க ப& கிடத தமி ைசவ&கவி
கலாசார7க6&. B*யி அளி&க ேபாராய தமி#சி7க ஆ)0கநாவலாி(
அணியிேல ேச* இ4ைற&. 135 ஆக6&. 0(ன இவி9 இCவாலய#
Vழ9 திைண பளி ஒ() ைவ* நடதி# ைசவ பணியா4றிய
பிரமணிய# சடபியா எ(ற மகானி( பரபைரயின தி+. ச7கர பிைள
சி(ன*ைர அவகளா பாிபா9&க ப வ+கிற*.

பக2 படாேடாப7களி2 04றாக Eகி பாைத தவறி அைலகி(றன
இ(ைறய ஈழ* இ*&க - தைம ேபாலேவ கட16 இ+ பா எ(ற
மாறாடதி ஈழதி( ஏராளமான ஆலய7கைள இ*வைர ெவ) பக&களி(,
ெவளி ேவஷ7களி( Vதா கள7களாக அல7ேகால பதி ைவ*ள இத
இ*&களி( Bதி தி+தேவேயா இத# சிறியவனி( Bலைம&. பணிவான
ப&தி&. அ7கீகார வழ7. ெப+7க+ைண ெப+&காேலா, இ4ைற&. நா(.
ஆக6&. 0( எ .லெத<வமான இத விநாயக( எ( கனவி ெவளி ப
ஒ+ க+ைண& கடைளைய பிற பிதா(. அத நாகளி எெப+மா8&. ஒ+
பிரபத பாடேவ, தமிழில&கிய பர பி இ*வைர எ5*ள 96
சி4றில&கிய வைகக6 அ(றி 97ஆவ* வைகயாக Bதியெதா+ இல&கிய
வவிைனஅைம* பாவேத அத B*ைம காரணமாகெவ(றா2
இCவாலய& கீதிைய உலகறிய# ெச<ய உகத வழிெயன நபிேன(. இேத
சிதைனயாக நா( அைல*ெகா+&ைகயி ஓ இர1 கனவி இைவ&
கத( இளெதாட சைப மடதி நா( அமதி+&கிேற(. த( பிரணவ Yப
ெப+ ெபா9ேவா பிைள விநாயக( எ(ெனதிாி நி4கிறா(. "நீ எ( மீ*
பிைளதமிேழ பா,'' எ() கடைளயி நா( ெம<சி9* U* வண7கி
ஏதமி(ெனன மைற* விகிறா(.

''நா( மகிவ*, உள ெநகிவ*, அ+ ெபாழிவ* அயவகளி(
உள Pவமான ெம<ய(பினா மேம' எ() இத ெப+7க+ைண#
ெசயEல ெசாலாம4 ெசா9விடா( பிைள ெப+மா( எ(பேத எ(
சி4றறி1&ெகய விள&கமா.. ''உள&கமலம உதமனா ேவவ*''
எ(றா வாமி விBலானத அக6.
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எனேவ இைறவி வாசிகளான நா ந உள& கமல7கைள பாி தமா&கி அவ(
தி+வகளி சம பி பைதேய ஒேர ேநதி&கடனாக ேமலான தி+ பணியாக&
ெகாேவா.

ேம4ெகா அவ( அவரவ&. ெவளி ப பிற பி&. கடைளகைள
அவரவ நிைறேவ4ற அவேன ேவய வலைமக வழ7.வா(. அவ(.
சிறிேய8&. இட கடைள அவன+ளாேல சில தின7களி பாடாகி சில
வ+ட7களி Gலாகி நிைறேவறி இேதா அ+ உலாைவ ஆரபி*விட*.

இCவாலய பச0க விநாயக வாயி9 ெதா7. திைர#ேசைல வண பட
இG9( அைடைய அல7காி&கிற*. இத எழிேலாவியைத தீய ஓவிய
இவி ேம4. ெசவ( கி+Nண பிைள பிரB. ஓவியாி( தைத: வழிவழி
அயவ+மான தி+. கா. கி+Nணபிைள எ(87 கடட& கைலஞ இ படைத
Bெளா&கா&.வி* உபகாிதா. இCவாலய அயாகளான இவி ேம4.
ேபாேடா கன( Bைக பட& கைலஞக, ெட(சி Bைக பட& கைலஞக
Bைக பட7க உதவின.

இGைல யா பாண ெசயா அ#சகதின அழ.ற அ#சிதவின.
இவி கத வாமி ேகாவி இளெதாடசைப இதைன ெவளியிகிற*.
இG வி4)வ+ பண 05வ* எெப+மா( ேததி+ பணி 0த4கட
நிதியாக வழ7க ப. ேம4.றி பிட சிவ பணியாள+&. இGைல மன0வ*
வா7கி ெபா+6ண* ஓ*ேவா&. விநாயக& கட1ளி( ேமலான இ(ன+
கிவதாக,
வண&க
இவி ேம4.,

அயவ(

இல7ைக , 28-7 88

ச. ேவ, பசாசர
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இவி ெசகராச பிைளயா பிைள தமி
உ : சிவமய
ஓ சரவணபவ .க
கணபதி கா&க!

ஊ)பதி ஒ+ெநசா
உைனஏதி நி(ற எைன
U)பதி எெநசா
மி.ேதத ைவதவேன!
கத( இள ெதாடமட!
கனவி நா( இ+&கி(ேற(!
வெத(0( நீ நி4க
வண7கிவி5 ேத*கிேற(.

“பதிகம ப  பிைள
தமிெழா(ேற பாெட(ேம!''
உதர1 ேபாட7ேக
ஒ+ெநாயி மைறகி(றா<!
ெபா7கிெய5 ஆனத
Bலாி&க ேமனிெயலா,
க7ைகெயழ& கணி நீ
களிெத7. Bரகி(ேற(!
இ7கிைவ ெபா7கமிதா<
எ5த0த உ(Bகைழ
த7கநிக பாகளி
தமிெச<ய த&கவ2
தத+ள ேவ!உ(
ச ைப&கா4 கழ9ைணக
வெதாளிர ேவஎ(
வ(மனமா சி)ேகாவி!
--------------
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1. கா( ப4வ

காண பதிய& களிெந றி&கிைற –
ஆண வ பிணிஅ ப 5&. ெகா
மாணி ஐ7கர வ. ழைதைய –
ஊ ற&கம4 )யிக 6&க+
ஆெண றி&ெகன அைமத அ7.ச
பாணி யா<வர பைடத ஓஉ+
ேப பிைளைய பிசிைன - அரா
P ெமசிவ( கா&க, கா&கேவ!

பிரண வ*தி பிைள யாாிைன
சரவ ண ட ச0 கதைன
வரவ ைழத இ மட லைதேய
Bரத +Bாி Bனித பாவதீ!
காி0 கதவ( க+ைண மி&கவ(
உ+1 சி(னவ( ஒளி+ கீதிய(
காி: +&ெகா6 கண7க ளீசைன
உ+கி நி( )ட( உவ* கா&கேவ!

அ7ைக யா4சிவ( அ() த(சைட
த7. மா)ைவ தB னBர
க7ைக அைமேய! ைகைல யெபாழி
அ7. ாிதேதா அ7க னி&.ைவ
ஐ7க ரதைன - அறி1மி( ப0
இ7ெக ம&கிைச தினி* நகிட
த7. ச4.+ தைன:7 கா&கேவ!
ம7க லதைன மகி* கா&கேவ!

தபி உளவ( சைட அசிடா(!
ெகாB மி(னிட& Aனி நீ.ைழ
*பி நாகர ெதா7. அணைன
கப மா0க& களி4) வளஏ –
ரப(, அ பேமா டவவி +பிைய
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நB ேதவாி( ந91 நீ&.ேவ
நபி! கத நீ நா67 கா&கேவ!

ம வ சிைற வ பபி
ெகா 0மத ெகாB ெபா7கி
. யாைனைய& ெகாட ச7.ைட.
வட ேநமியா( ைவய7 காவல(
வி &க+7 ெகாட ேமனிய(
ப பழ சாப பாB+
ெக மீட& கிள* கா&கேவ!
ெதா ைல7கர4 V* கா&கேவ!

ெப+கிட பிைழ பிரப சஎலா
த+ப ைட பினி தவிர ேவேய
பிரண வ ெபா+ ெப)த ேவேய
க+* ைகெதா5 கர7க ைளதைன!
பிரம ேதவேன! பிைள யாாிவ
வ+: க&க9 மம தீதிட
அ+6 அநிைல அைட: மேம
.+வி ெகா&கிைட& A* கா&கேவ!

கயிைல ய7கிாி& க ததர
‘Bய' என B. தய(B லதிமி
இயெபா 7கிட இடB ாிதவா!
வயிர வாெசக ராச ம(னவ(
தய1 தணளி சத தெசய
இையய நாய இ(த ளிதிக
கய0க த+ ைக&. ழைதைய
நய0 )வைக ந(. கா&கேவ!

Uர பதிரா! Uபி 8&ெகன
தீர ேவவிெச< தீய( த&கைன
ேகார மா<&ெகாைல ெச<த, கத
Uர ைமதேன! விைத ஞானிைய,
ஈர ெநசிேனா ைவ வ*ைற
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ஆர ணதனா அாிய பிைளைய,
வார ணதிள7 க() வளைல,
நார ண4கினி நைறைய ஓபேவ!

உல. யாைவ: ஒ+7க ைலதி
கலக வலப& கஜ0 க(றைன
எ9ய தா&கிேய ஏ) பாகைன
.ல1 A++ பிரண வ7களி
அைலெச வி&.ழ ைவ7க ரதனா<
மல+ மீசைன, வான வ&ெகலா
தைலவ( இதிர( சா* கா&கேவ!
க9: கெதாழ& க கா&கேவ;

ஆதி யதமி& கயி ல&கண
ஓதி ைவதந ஒட மி0னி
ேமைத, விவல( வாதா பியிைண
வாைத :4றழி வித மாதவ(
வாதா பிநி() வெத Eவைர
ேசாதி வா8+# டெகா 6தி
ேவத நாயக( விண வகண
நாத வளைல நய* கா&கேவ;
-----------2. ெச'கீைர ப4வ

"அயா க த பைடெகாட
ஆடவ( மா'ெச< இடெகா()(
அயா Aட7 காதிடேவ
அ7.ச பாச ஏதியவா!
ெநமா பாB# சாப1+
நீ7கி ஆல7 கானிேல
பைடய Pைச தரஏ4 ேறா<!
பேயா பாவ மாகழியி
அைட: சயி4 Pைசெசயி(
அ)தி( ப+ள& ேகடவர
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ெகாைட ேதாேன! ெசகராச&
ேகா(ெச< ேகாயி அமதவேன!
கடமா களி4)& கணபதிேய!
களி ேபா டாடா< ெச7கீைர!
அைம ஆ&கி எம&ெக*1
அளி ேபா<! ஆடா< ெச7கீைர!

பற&.7 காவ, *ளாட
ப.7 காவ, பால0த
நிைற&.7 காவ பிரதைட
நிக*7 காவ தண ெபா7.
ெத)தீ மிதி B 0த4பதி
சிற&. ைவரா& கியஏ*
கறத பாெவ தத0கா!
ைகயா த தைல தமி.ட
மற*( தைலயி4 .டவ+
ம, ெப, ெபா(னி .ைலதவக
திற7கா ெசகரா ச&.+ேவ!
சி)தளி இைவ மாம(னா!
0றபயி ெசவிக ெமா<தைலய
0&கண! ஆடா< ெச7கீைர!
வற7ெகட மாாி வா( ெபாழிய
மகிெத5 தாடா< ெச7கீைர!

ஒCேவா உயி+ பிறவிக6
ஒCேவா ேசாக காவியேம!
எCெவC விதமா ேசாதைனக!
எCெவC விதமா தடைனக!
ஒCவா மல7க E(றிைன:
ஒ&க& ேகா அ:ைதக!
அCைவ தம&. 0தமிைழ
அ+ளி& கவிக ெப4றவேன!
வC17 கள வர ேக.
மடைம தீடா ெதளி1டேன
ெசCவி தான ேநவழியி
ெசவ ேத வழி ேக.
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அC[& கதா அைவ
அரேச! ஆடா< ெச7கீைர!
எCேவ பிற பி வ+ேநா<&.
இ( ம+ தாடா< ெச7கீைர!

ெபா<மா மால பதியினா
Bவிைய ம+ B(ெநறியி
<மா றழி&. உளசிறவா
ஊழ அகா ந9ைவ&
ைகமா ேவேத! ைகநா(.
களி&. மச தனிL(றி
ெந<மா 9ள&. ேமாதக0
ெந+7க ஆடா< ெச7கீைர!
ெம<மா தவெச< பாி த
வி: ெந ( அய&.#
ெச<மா தவேன! வாதாபி
தி+நா ெடா+வி பரேசாதி
ைவவா( காசி Bரத மத
வள ஆடா< ெச7கீைர!
ைகமா ெறணா& க+ைணமைழ&
கணேம ஆடா< ெச7கீைர!

தா9க ேளறி இ(ப7க
தைழயி லறேச மண7ேகா
காலெம லாஉ( மடபதி
கட+ மகிதீ கணபதிேய!
ேசா9க தெத *ணிேவாட#
V#சிக ெச<* கைளதவெர
கா9ைன வாாி தாUழ&
கா நைக&. கதேல!
காலைன# ெசவ பிரBகளா<&
கா9ர \* விலகி
வா9ைன ஒட ந)&கிவி
மகிவிைள யா Bாிபவேன!
பாெலா ேதனா< அ]ற
பாலக ஆடா< ெச7கீைர!
Eலவ! ேவத 050தேல!
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0தேன! ஆடா< ெச7கீைர!

க4றா கா வழிகா
கடைம Bாிதா ஊெரலா
வ4றா இ(ப வள ப.!
வழைம இதைன Bறதளி
04) மாறா< Eதறிஞ
Eட# ெசவ பி( ெச(ேற
அ4றா! ''வாக'' B4றீச
ஆ< ெபா7 கிடக தா7காம
ஒ4ைற& ெகாபா! உதமேன!
ஒளிதா உமி&., Eைட&.!
அ4ைற அ ர( கஜ0கைன
அழி&க பிரண வதினிேல
4ைற# டரா< உதிதவேன
கக ெந .ளிதிடேவ
04ற நிலவா 0கS&கி
0ழதா ளாடா< ெச7கீைர!

இலச பணைத& ேகாவி4கா<
இைறத வள மா - கள
இல&ைக அைடய& ேகாவிகளி
இைறவ( ஏ4கா# ெசயS
மல ெநச மடைமயினா
வத *(ப பலG)!
உல&ைக ெகா கஜ0கைன
ஒ7க வ9ைம அதவேன!
வில&கி உலA ப4ெற(ைன
ேம(ைம உணவி உ<தவேன!
நிைல&க# சா Uக&.ணேம
நிமிட ெதா)ெம( ெநெசலா
நிலதி அம*( நிைன[)
நில1& .ளி#சி மா*கிேற(!
கைல&. இ(ப& கைலயாக
கஜேன ஆக ெச7கீைர!
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றைவ பி&. ேநா&.டேன
S 0ளி9 றா.*
பிறவி வணிக “மணிய'' ேப
பி&க& ேகாவி4 பணிெச<:
சி)ைம அகா ெப+7கீதி#
ெசகரா ச பி ைளயாேர !
உற1 4ற நபெரலா
ஒ+வ4 கிைறவ( தாென(8
ம)வி உைம ஞானைத
வழ7கி ஆட ெப+தைகேய
சி)வ ெவைள உள7க
சி(ன& ைகக ெதானிேல
நிைற14 ற+6 தா<ெநேச!
நிமலா ஆக ெச7கீைர!
.ைறக தீெத( ெநசைத&
.ைழதா< ஆக ெச7கீைர!

"ஊசி& கா* ஒடக7க
ஒ+கா ^ைழத A8
கா &கார( கட1ள
காண த பி: நடவா*'' –
ஏ

ெபாிய( இயபியதா
இத& A4ைற ெம< பி&.

நாச# ெசவ நைடயி()
நம&. ேள:! இத அமா
வாைச ெநச மனமகா
ம வி ெதா57ேகாயி
வாச! கணப தீ#சரதி
ைவதா< தைத ேகாயி!ெசக
ராச( ெதாட அ+Bனேல
எ5தி7 காடா< ெச7கீைர!
வாச P&க மடயி(
ம(னா ! ஆடா< ெச7கீைர!

உ(ைன ஆடா னா< ெப4ற
உைம அைம& கழி1ேடா ?
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உ(ைன ஆடா னா< ெப4ற
உைம அைம& கிழி1ேடா ?
எ(ைன& ெகால வதவேர
இறதா தமேத ைககளினா!
எ(ைன Uத திரடவேர
இழி#தா இழதா அழிதாக!
இ(8 இ(8 உ(காேல
இ)க ப4றி நி(றிேவ(!
ெபா(ைன ெதா5ேத உைனெதா5ேவா
ேபா9 பதி தைனெய6
0(ைன பைழயா! காயாைன
0கதா< ஆடா< ெச7கீைர !
ெத(ன7 கா<க சித)ெமா9
திகவா< ஆடா< ெச7கீைர!
-------------------3. தாலா/ ப4வ

த7க ெதா தடா மைர#ேச&ைக
ெபா7. ந)ப Pவி( பனியிதக
^7கி( .ளி#சி ேநாகா விததா7.
அ7க அைன* அத ணிலா&கதிேரா!
ெகா7.த கதி+7 .ைழ* திரவேவா!
ச7. ெதாைடேயா! தத சைமசிைலேயா!
எ7. 4றி ஏ* இைமயவV
*7கா! இைவ ெதாதவேம! தாேலேலா!!

கனவி வ+வா<! எ( க4க பாட
Bைனவி வ+வா<! அற7கா&. ேபாாி(ப
0ைனவி வ+வா< 05ேவைள ஏ*
எ( நிைனவி வ+வா<! நிமலா! நிைறஞான
ப8வ பயிவா<! நிலவா<& .ளிதிைவ#
ைனயி Pத டேர! சிவ( ேதவ
0னிவ அட 0தயா வ+7கக
கனிய 1ைனயாட& கவளரா< தாேலேலா!!

*ட பிைறக ட+ தி+தத
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ெகாெட7 .க கா ேபாேன! ச&தி:ைன
பேடா அ ர( படா ர(த(ைன
மடமாி ெவல வழிபட ந4Bகேபா
அ7 கீதி ஆயிரமா<& ெகாடவேன!
வ விழிக மய7. அறி*யி9
கெட ப&தி களி பவேன! தாேலேலா!
அட7க ெகலா ஆதியேன தாேலேலா!!

நபாவ ெந  நாி நா<க! மதியி2
ெவபாவ தீ* விUய நி4பவேன!
நப( மகேன! நாத பிரணவேன!
இப வாவி எழிக கேபாக
உப வாவி ஒ பிலா ேபாி(ப
நபி ெதா5ேவா நண அ+6 ஏ
ரபா! எழிலா! எ9வா கனேதாேன!
ெகாெபா( ெறாத .சரேம! தாேலேலா!

சீல மர நிழ9( ெத<Uக உணராத ஆலய த உ4பதி அநிழெல( றறியாத
பாைலெச: தீய பாிவகா ேம(ைமயினா
ேசாைல வனவா5 ககமா கணபதிேய!
காைல பகமாைல க7. ெதா)0(ற(
கா9 அமதி(B காத கனிவி&.
நா2 எழிவாயா! நல0ேத தாேலேலா!
பா9னிேல ஆ பணவேன! தாேலேலா!!

பாவிைல ஆபா ேபா ப(_4)& ெகா+வ தா!
ேதாவிைலபா ேபாாி( ெதாைகேயாமிக! அதனா
சாBைடய ெவலா ச&ைக விைல&கழிய
ேதாவி:) நல ெதாெடலா இC[ாி!
Gக சைர&. G)கிறா சதப*!
நாேவத தாேரா நரP சகரானா!
ேச B9வி சி(ன# ெசதமிழி( ெசகராச(
காெகா தளி வா57 க4கேட! தாேலேலா!!

E() Bரெமாி&க 0&கண( ேபா7காைல
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ஆ(ற மகனா உ( அ+ ெப4றா( எ(பாக!
ஊ(றி உைனெய உதமெந ெசலாேம
ேதா(றி இனிைமபல Sட# ெசகராச&
ேகா(ற( ேகாவி .ெகா டமேவாேன!
ஈ(றா பிரணவ எ(8 பியாைன
ேபா(றா - உைமயா - Pெதா லாடெவ5
ேத(பா யிைசேக# சிாி*ற7. தாேலேலா!

ெபா(ெசவ Pதா ேபா எ2B&கா<
பி(ெச2 ேபைத பாமரக இ(பெச<
உ(ெசாைல த உ2த வழிெச()
*(ப7க ேள4பா! ெதாடரா திவேபா&ைக
இ(ெசாலா ஏ* எ(ற( அ+Bதவ
உ(ப&தி Eகி உ(ெசா வழி# ெச2
ந(னபி& ைகநீ நக வர7ேகேட(!
அ(ப& கினியா! அள0ேத! தாேலேலா!

ந ட பட ந&. நா< சாதேபா
நசத சாபா நேலா&. ேமநாச!
வச பணெச வழிெயலா *(ப எாி!
ெநச ெதளிய நீணிலதா கடாக!
பச& கரவா! பழ ெதா பதியிைவ
மி  அ+ேள! ேம1( அய&.&
கசி& கிலா& கால*7 களவழி
அ  Bனித அ+பவேன! தாேலேலா!

எைனய# )த ஏவி பைடவிேடா
விைனயி( பயைன விைரவி படைவதா<!
உைனநபி நி(ேறா உயி&. ெப+7கா ேப!
கைனகா திைகயி கா&. ெப+ேநா(பி
நிைன: வர7க நிைறதீ:7 க4பகேம!
திைனமா விள&கி( ெசைம ^கேவாேன!
தனிேயா மரநீ த+ேவா< பலேதா B!
விைன ெகா டேர! ேவழ0கா! தாேலேலா!
-------------
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4. சபாணி ப4வ

.ட& .ட ஆைச& .ல7க
.னி* E Bவைர
ப7 ெக பB4 ேறா7கா
பாவ Bவிவாைவ
வி ெவ)ெவ( றா(மா ெசா98
Uர மனதிைல!
ம வடா மலக வனV
வண# சி)ேகாயி
க ைற: க+ைண& கடேல!
கைலக ம9யிைவ
ெதா நிலேவ! ெதா57கா தணீ
ேசா4ைற 0த ேவேட(!
கட பச Bல(க வ2ேச
க+ைண வர7 ேகேப(!
ெகா( ைகக! ெகா(ெற( பழிக
ெகாக ச பாணி!

‘பித(' 'ேபய(' ஏ#

ெப4)

`ைட தீத+ெச<
அத( ைமத! அண காிேய!
அேய( உயிேவட
த! இ(8 த! ஆ(மா
ட+ ெப+ த!
பித ெதளிய# சித ெதளிய
பிைள தமிபாட
ைவத க+ைண வண மறேவ(.
மனதி வசதெச<
விைத Bாிவா<! ேவக தீ பா<!
ெவ)ேத( Bகெழ(ேறா!
ெகா*& ெகாதா<& ெகாய 0ேத!
ெகாக ச பாணி!
ெகா*& ெகாதா<& .விP7 .(ேற!
ெகாக ச பாணி!
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0 பைட த7க E பினி ெச<த
ேமாச எனந5வி
த பிட எ தைரஅர சேபா
ச)&கிட மாடா< நீ!
அ பைட உ(ற( அ7.ச பாச
அழிதிட பழிEைட,
அ பநீ எ(ைன ஆட ேவ!
அமாி ைவேவேத!
ெகா Bநீ Bளிய7 ெகா ெபன நேலா
.வி*( காப4ற
ைவ பவ! எைன: மலந9 வி*
வானிட தர ேவ!
ச ைபய7 காக ச பண7 ெகா
தக ச பாணி!
. ைபயி( நநா( .(றி ெய(ேறா7க&
ெகாக ச பாணி!

ேநா<களி( ைகயி ெநாத எ( கால
G)ப லாயிரநா!
வா<கிழி G) வா*களி
மைறதன ஆயிரநா!
ேப<கைள வாதி பாய பழியி
பிைழப ஆயிரநா!
ஓ<வற ஊ& .ைழதழி கால
உ)பல வாயிரநா!
கா<1) 0யி&.& களிவள7 Aட&
காகதி எ(றைடேத(!
கா<சின அ ர( கஜ0க னட&கி&
கனிதிைம ேயா&க+ளீ!
தா<மன இைவ தணளி ஈச
தக ச பாணி!
ேநா<மல தீெத( ேநாபவ ேபா&க
^னித ச பாணி!

ெப+மைழ கா4) ேபயி மி(ன
பி<திட இர1பக
அரச ேதா) அமத யா&ேகா
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அரமைன அ+ ச7க
வரம+ எளிேயா<! வறியஇ த(னி
மகிதிைவ :ைற:
காி0க அணா! கவி(மைன ேதா)
கனி*ைன 0த9+*
ெப+ைம:7 ெகாடா<! பிைளய7 .+ேவ!
ேபைதெய4 கிர7கியிட
த+மல நீ&கி தணளி ேச*#
சசல தீத+ளி
வ+*ய பிறவி வளகைத 04றி
மகிெதா9 ச பாணி!
இ+கர S&கி இ(ெனா9 A
இைசெதா9 ச பாணி!

அடக Pத அ+7கண தவக
அர(உைம அாிஅயேனா
டய சித அைனயவி ைசயக
அ+தவ ாிசி0னிவ
ெதாடக V5 ட#சி) ேகாயி
கி*ைற ேவழ0கா!
பைட:( சாப ப7க0 நில1
பலெதாைல Sரநி()
தடைன நீ&க தரவர7 ேக.
சாB)7 கணபதிேய!
மய பாவ மைலபி மனா<
மா<திட என&க+ளி
0டக மலாி( 0ெதாளி ைகக
ேமா*க ச பாணி!
வைச பா மதெபாழி ேவழ
மகிெதா9 ச பாணி!

''மடமிைல! வளர வளவிைல!'' எ()
மைடக உைட பவைர
“இடமிைல வளர எ5Bமி( .க!''
எனஇட ெச<பவைர
அயவராக அைடபழி இலா
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அ+மி. கணபதிேய!
"Bடமி ெநசா Bனிதஇ பலவா<
ெபா9திட நீதி+தி
இடபல, நா(வா இ+ பிட ெச<மி(!''
எ80ன *ளமறிேத(:
கடம9 ஞான& களி)ன காக
காசினி ஆளெசா9&
ெகாைடம9 ைகயா .7.ம ேமனி
.ைழெதா9 ச பாணி!
ெபாபட விைனக ெபா91ற இ(ப
ேபாக ச பாணி!

Vதிர மா 4றி மா),
தர அ8பவ7க
Pதிட 9(றி ேபாஅவ நாைள
ெபா(ெச: வைகயினிேல,
ஊைதய ேவட உ2தக V#சி
உதவிட பலவழியி
காதிர உைம கண&கில ெதளிவா<&
கய ேத(! .மி
நாதிக, .றிைவ நாடக& .+&க
நச பத9லா
EதC விைவ 0ததளி இைறவா!
ெமா<Bற# சாவிகேம
மாதிைர ெபா5* மன0ற7ேகேன!
மகித ச பாணி!
ேகா*ன காக .ளிதம தி7ேக
ெகாக ச பாணி!

அ0 ேத அைல*ைல தகைத
அட7கிய அாிஅய(க
அைமெச< சிவ8& க+மகி மகேன!
ஆெவறி# யநலதா
'அெகா' பாேத ஆலய நீதி
அைறபவ அக9லா
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நநிைல யாள ந(மன ெதாட
நணி பதியரேச!
ககம ெகா(ைற& க+7.ர7 கி(வா4
கா<பல ஆைவ&
.2ைற .(ற& .7.ம ேம!நா
ெகாபவ சாணிமச
ெபாயி2 மணி( பியி27 .தீ
P, அ)கி எ5ேவா<!
படபட ெவ(ேற பலதிைச அதிர
பயி2க ச பாணி!

எ(8யி& .யிேர! இ(கனி பிழிேவ!
இைசெதா9 ச பாணி!
ெத(ெமாழி தமிழி( தீ ைவ பாேட!
திகெதா9 ச பாணி!
மி(ம+7 கயா மிகவல வ+ேவா<!
விைழெதா9 ச பாணி!
ெபா(ெபா9 ெகா(ைற Pெபாழி ேலாேன!
ேபாக ச பாணி!
மி(* காாி( மி.மைழ விரத
விெடா9 ச பாணி!
எ(B+ க+ளி( இ+பிைற ததீ
எ5 Bக ச பாணி!
ம(ெசக ராச( வாைஞயி வேதா<!
மகிெதா9 ச பாணி!
*(பெமா( றிலா# கமய ேச&க#
டத ச பாணி!
-----------5. 1த ப4வ

இமயதி பார தைத
எழிவல ம+ பி னாேல
அைம1ற எ5தி ைவத
அணேல! வள ேபா ைசவ
சமயஎ( பவபி ைழ&.
'சத ப' வள&. இ4ைற
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நம8ல கதி உ(ற(
நல+ ஈட ஒ(ேற
எம*யி இல&கா<& ெகாேடா.
இைவயி 0தநா 
கம1)7 ேகாயி ஆத
க4பகா! அட7 ேகா
ைமமி. டவ யி4ேறா<!
Sயேன! அ+வா< 0த!
இைம ப) நாட ேதவ
ஏதேவ அ+வா< 0த!

ஒ+0க ேதா7 ைகக
ஓைர* ெகாடா<! ஐ*
தி+0க ேதா ப*
தி+&கர மி.ேவா<! பைட#
ெச+0க ெதா4ைற& ெகாபா
சிைததவா அ ர( த(ைன!
ஒ+0க மாக எ(ற(
உள0ட வா&.( பாத
க+தி இ(ப நாைள&
கதினி அ+ ெச<வாேயா!
அரசன# ெசகரா ச(ற(
அ7ைகயா நி)வ ப
ெப+க+ Bாி: சி(ன
பிைளேய! அ+வா< 0த!
அ+கம .க கா&.
அணேல! அ+வா< 0த!

ெபா(ெபா9 தில7.7 ெகா(ைற
Pமைழ ெபா9தி + ேபா<!
அ(பாி( உள P&க
ஆயிர அக ெமா< ேபா<!
எ(பணி ெவ4றி எ<த
இ(ன+ எ() ெச<ேவா<!
இ( ைவ ேமாத க7க
இெந<யி வத7. ஓைச
உ(தி+& ேகாயி ெபா7க
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உவ பவா! நகதி +#சி
ந(மைல உ#சி நணி
நால ேகாB ஈசா!
எ(மன நிைற&க தாக
ஈதவா! அ+வா< 0த!
ெத(றமி# ெசகரா ச(ற(
ெத<வேம! அ+வா< 0த!

ெவ பினா4 Pம ர7க
Uதன! P&க இைல
அ ெப+ மா(P ைச&ெக(
ற5தஇ திர(க ளி&க
ஒ ப+ மகதி ய(ற(
ஒகம டலச ாிேதா<!
இ Bவி& கீேதா< அநா
எழிவிாி காவி ாிேத(;
ச ைபய7 காலா! வளி
த5விட& .கைன ைவேதா<!
0 Bாி G(மா ைபயா!
Eஷிக த(னி ஊேதா<!
அ பேன! இைவ Eத
ஐயேன! அ+வா< 0த
ெகா Bஉள ஆ ஆைச&
.ர7கிற அ+ வா< 0த!

*பி&ைக ஈசா! உ(ற(
*பி&ைக மீதி லான
நபி&ைக ஒ(ேற எ(ற(
நலத+ 0த(ைம& ைகயா!
ெவபி&ைக A பி உ(ைன
ேவ *யாி எலா
சB. மாரா! வ*
சதியி *(ப தீ பா<!
தபழி தீ&க நி4ேபா
தசேம! ைகலா யதி
நபனா ேகாயி 0(னா
நேவா<! அயா .&

31

.பி ேதா B& கண
ெகாபவா! இளைம& ேகாேவ!
ெசெபாேன! தாரா< 0த!
ெசகராச! தாரா< 0த!
ேப ஓ மச Pசி
'ெப+பணி' ெச<ேதா ராேல
ஊபட பாேட ேபா*!
ஒயிெலா() ேவடா ைமயா!
ஊவிேட ஓடா தி7ேக
உவ*நீ இ+தா4 ேபா*!
ேவ ெவ ஆ6&காளி
ேமைதக Bாி: சைட
மாத Uர உ(ற(
ம9 ைவ அ+ளா ேதனி
ஓெசா ைவ&கா ைமயா!
உதமா! கதிதீ தி7க
ேநகக E(றா<& ெகாட
நிதேன! இைவ தாேய
Aெக மல7க சாய&
.சரா அ+வா< 0த!

ெவளிய தி+நீ4 றாேல
மிளிக ைகமா ைலயா
ஒளிய ைசவ 0(ேனா
உயதின! இ(ேறா இ7ேக
களினா சாரா யதி(
க+ைணயா ைசவ மீ&க
‘வளக' B.தா ! இத
மாபினா ெகாB ைட*
தளிேய க9: கதி(
ச(னத அட&கி யாட
ெதளிய தம& ேகாேவ!
தி+0ைற கெதா .த
களமி ப&த( நபி
களிதிட அ0* ெகாட
வளேல! அ+வா< 0த!
மழகளி ற+வா< 0த!
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அரச, ஆ4றி( ஓர
ஆபல இட7க ேதா)
பாி1ட( அமேத ப&த
பா9ள நீாி ஆ
ெப+வர அ+6 ஞான
பிைளேய! அ)க Bைல#
ெசா+கிய சாணி த(னி
ேதா(றி: அ+ெச< ேவாேன!
அ+ெமாழி அCைவ ேவட
அளிதவா 0*ைம& ேகால!
பிரமY பேம4 பாதி!
பிறபாதி மனித Yப!
உ+வைம ேவழ ேவதா!
ஊ0த4 ேகாயி ஈசா!
காி0க! அ+வா< 0த!
கதிமதா! அ+வா< 0த!

ச&கர தி+மா 2&.!
சாவயி ரவ4.# Vல!
ஒ&கேவ 0+க 8&.
ஒ+தனி# கடேவ ேபால
வி&கின7 கைள: நி4ேகா
U பா சா7. ச7க!
*&க7க *யர Vழி
ெதாைலக பிணிக ேசாி
உ&.நீ விழிக ேவட
ஓவ ெதைம& கா பா<!
ச&கைர ப+ B ேதனி
சைமதேமா தகதி ேமாக!
0&கணா! ஏைழ ேய4.
0ைனத+ Bாிவா< 0த!
தி&ெகலா வண7.7 கா பி(
திணியா! அ+வா< 0த!

.27கிட ெதாதி ெதா ைப
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.ைழதிட# ெசவியி ர
இல7கி அணிய7 க7க
எழிெபற& .27. வண
நலத+ நடன ெச<தா<!
நைகத அ#சதி ர4.
உைல*ட ேத: சாப
உ)திைன! நைமவ +*
மல7ெகட இைவ மணி
வதநா வாயி( ஈசா!
வில7.க ெகாைம& கசி
ேவ4றய Lக ேதா)
Bலெபய *ைற: ப&த
Bல(ெதா) உைற: ஐயா!
சிலதிக வைலயா<# V#சி
சிைத ெதம& க+வா< 0த.
------6. வ4ைக ப4வ

0தமிழி 0&கனியி
00ரமா பி*ைடயா<!
விைதகளி ேவைலகளி
ேமபேவா ெதா5மிைறவா!
மதகமா மழகளிேற!
ைவத1(ற( ெபயெகாட
சி*மி. ெசகராச
ேசகர( ம(ற7களினா
இதைல0 ைறகைலயி
எ5#சிெபற ைவதவேன!
பதெதா5 உ(ன+ளா
பைட B0த ஐெதாழி2
ஒதியல ஒகர7க
ஓைரதா<& ெகாடவேன!
சதியதி( தி+1+ேவ!
சக7களி&க வாராேயா!
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தீரமி&க *&ைகெவறி#
சனமகிட( தைனயழி&க!
Uரபதி ர&கட1
Uதெவறி த&கனிைன!
Vரப(ம( ஆசி ெகால#
டேவல( எழி0+க(!
Aரகைத அய( தைலைய&
ெகா<தட&க வயிரவனா!
ஊைரநக தைமெயாி
ஊட ர, அறநிழக
ேவைரெயாி ெச<ய ர
Uதஎவ த+வாேயா?
ஈரம4ற கஜ0கைன
இ(ம+ பா ஒ&கவ+
வாரணமா 0கதவேன
மா.ழU வாராேயா!

அழ.மயி க6&கிர7க
அயாக தம&க+ள
பழி*ைணந ப&கிர7க
பதபி ேபா&கிர7க
.ழிபறி B ெகாைலகடத
A*த1 ேவா&கிர7க
வளமி.த வளபல
ம9:மித தாகளிேல
பழவிைனக பயெனாழிய
பழியக2 வழித5வ
அ5பவ+& கிர7கெவன
ஐ*கர( நீெயா+வ(!
எளிைமமன *றவிகளி
இனியஇைச ேத(மைழயி
வழி:அ+ அ(ைனயாி
வாபவேன! வத+ளா<!

எதசில எம(பாச
எதணி* Paலா<
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எதைனேயா சைடகைள
இவி9ேல E8
ெமதஉள எ(ேபா2
ெம<ைமதிக அதண+!
உதமந லயவேர
உைம&கா ேபா அசஎன
நிதெமம& க+6கி(ற
நிைறநில1 தா<நிழேல!
பதிமி. ேவ4bாி(
பணி1மன Pசகாி(
தஅ+ Pைசெப)
*<யவேன வாராேயா
0திநல நகிைவ
E9ைகேய வாராேயா!

எெதறிதா அநியக
எதைனேயா உ(சிைலக!
இெதறிதா அநியக
எதைனேயா இ(தளிக!
விதைனேயா அதைன:
மீெட5ப ைவதவேன!
எெதறிதா இெதறிதா
இ+தஇட ெதாியவிைல!
அதி(8 எதைனேயா
அ4Bத7க இ*ேபால
நடதிேவ( எ(பா(ேபா
நைகP* நமிைவ
இ&கெணலா தீதமத
எ(.+ேவ வாராேயா!
ஒ&கமிலா ஓ7கார
*ெளாளிேய வாராேயா!

"ஆமா7க சாமி'' ெசா2
அச எ#சி .பகளா
சீமா(க பலாி()
சீ! அ*க ! ஆனாக
நாமா&.7 .யேலா
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நலைவக ெசாலஅேசா!
ேகாமா(ந ெசகராச(
ேகாயி9ட7 ெகாடவனி(
Sமா&ைக *ைணெப4ேறா
ெதாடநா! என பா
பாமா&க பணிகா&.
பணவேன! ேபாரா
ேநாமா4றி# கமீ:
^ண+ேள! வாராேயா!
ஓேமா7. ெப+மாேன
ஒகனிேய வாராேயா!

ததிரமா<& கைறேச*#
சைபA& கைரேச&.
விைதமி. வள(ைம
ேமவாத சிறியநா!
ெநாத5ேதா G)0ைற
^ணீய8( அகாண!
ெசதமிழா ேகாேலா#ச
திகசி7ைக தனிலாடா(
தததளி இைவ0த4
சாமிெயன வதவேன!
தத0க# தரேன!
சாத5வா ேனா&.த1
திதிமிேதா தி+நடன
திகச ைப& காலழகா!
வத+ளா< மடபதி
தா ெதாழநா வத+ளா<!

நிமதி: ஆ)த2
நிைறதஉ+ பாதாேல
எமன7க - சசலெச<
இடெரலா ேபாயக2!
அமம எ(ன க!
அ ைவக! ஆனத!
0மத* ேவழ0கா!
0&கால உணாிசிக
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தமாலா னததா(
தைழ&கி(ற காலேபா<
"அமா''எ( றைர:
'அாிசி'களா ஊரழி:
இமாய& க9யினிேல
எழிஞான, உைமகைள
நமைனேயா நயதறிய
நணியி7. வாராேயா!

ஒ7கிஎலா 0ைன Bக6
உளமார நிரதரமா<
அட7கி:(ற( அயிலம
அெநசி( *ய*+வி
தட7க+ைண யா4ேபா&கி
த+பவேன ேபா&கிய7க!
நடமா ைமதா7கி
நா(வ*( சரB&க
அநாளி என&.ேள
ஆகிவள இ(ன0ேத!
தமாறிநா( விய*
தாிசி&க ததவேன!
அெநைச அாித*ய
அ+நிலவா தீதவேன!
நடேபா2 அழ.நைட
நடதி7ேக வாராேயா!

^னிதறிய ^னிதறிய
G) க இ(ப7க
சனிெத5பி ஆனத#
ச(னத7க த+கி(ற
கனிதஅ+ கணபதிேய!
காசினியி உ(ேபால
இனிதெபா+ க4கேடா ?
இ(கனிேத( ச+&கைரேயா?
பனிதசைட பர(ைமத!
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ைபதமிழ# ெசகராச(
ைனதமன பதியினா
ெதாடதளி# ெச டேர!
விைன&கடலா ேமதினிய
ெவ0க7க விழிதபழி
இனி Bாிேயா! எழி0கவா!
எைம ெபா)* வாராேயா!
------------7. அ(6 ப4வ

எ7களிைன இ(B)*
எ7களிைற இ(B)த
இ(ப நிலா அB9வா! வா!
அ7.சபா சந5வ
ஆ:த7க அ4றவனா<
அ(Bடேன அைழ&கி(றா( வா!
இ7ெகமி விஉயிக
ஏ*தளி மடபதி
ஏரபய& ைகயைசதா( வா!
எ7களிைற நடமாட
எளியநீ நைகயாட
இடபழ சாப மற பா(!
ெபா7.சிவ( காத9ைன
ெபா+*வதி சமமானீ
ெபா(னிலேவ ஆடவா வா!
ப7கவி+ நீ&கிெயாளி
பா<#சி :லகி(B)*
பபி இைற சமனானா< வா!
உ7களி+ Uவ1
உளெமலா தைமத+
ஒைமசம அB9வா வா!
ச7கட7க இலாம
தத0க( ைகத5வி#
சாமகிேவா டாடவா! வா!

வானக* Uதியிேல
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மெகாளிைய ெப<*ெச2
வணஎழி அB9வா! வா!
ஞானசி* ேமனியனா
ந7களி) நீ:0+
நெணளிைமயி நிக&கி(றீ!
A8பிைற நீெகா6வா<!
ெகாபி9+ பாதிபிைற
ெகாவா( எ7களிைற:!
வானவிளி பிஎ5கா
மச6+ ம(8ைவ நீ!
ம(8மிைற மச6+1!
ஈன0ற ேத<தைலய
இட0ைன# சாபமதா
எ<*கி(றா< *ேமாதகநீ:
ேதனினிய ச&கைரவா
சதிகபா சி ப+ B
ேச+ேமாத க உைடெத7ேகா
தானதத தான தத
சதநட ஆ நீ
த&கநதி தாளமிவா(!
ஆனத(ைம ஒ4)ைமக
ஆதஇ+ Uமகிேத
ஆடவா அB9வா! வா!
*ேமா* அக = ேமாதக

ேமலவ(நீ வானிெல()!
ேமலவ(ம விணிலவ(
ேம(ைமசம ெகாடவ நீ7க!
சா2நட( இதிர4.#
சதிர( நீ! தத0க(
தா8மிதி ர4கினியவ(!
மாைலெயாளி கி(றவ( நீ!
வண7. ம(ப Vமல
மாைலயிெலா ளிவ( ஐ7கர(!
ேம2பவி த7களிேல
ெவணிலேவ காி0கைன
மிகநிகதா< ஆடவா! வா!
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பாெலனேவ பசியமண
பளபள&. ச(னிதியி
பணவேனா டாடலா! வா!
சீலமி. பாலகரா
சிறதஇள தைல0ைறயி(
சி)கர7க திக திைவ&க
ேவலவன ைடமைனைய
விவ* ப7.றேவ
ேமவிவிைள யாடவா! வா;
பாலகத பணிைசக
பBம+ மடபதி
பாமகி தாடலா! வா!

ேச* மகி காதல&.&
ேத(மைழயா< ஒளிெபாழிவா<
தீ<திவா< பிாிதி+ ேபாைர!
ேசா*பிாி தி+&.மத#
ேசாக6 மண7.லவி#
கி&கஅ+ ெச<:ெம7க ேகா!
ஊதிட4ெக( ெறா+வழிேய
உன&.ளெத ஆடவ4ேகா
உலகெமலா ஞான1லாதா(!
ேநதபழி# சாபம தா
நித நித ேத<*வள
நிமதியி வா1 பைடதா<!
சா*டல ேகாயிெலாேர
சமய05 உ+1டேன
தணளிெச< இ(ப( எ7கேகா!
ஆதபல ேபத00!
அதைன: மறெதம<ய(
அ(பி9ைண தாட அைழதா(!
தீ*ன* சாபெமலா
சீரைடய *ெணனேவ
ெதணிலவா அB9வா வா
A*களி க.ளிர&
Aதிடநீ காண1ேளா
ெகாெசாளியா அB9வா வா!
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ேகாயி2ன& கிைலெவைள&
ெகாப8&ேகா ேகாயிபல!
ெகா(ைற நிழ4 ேகாயி தனிவா!
சாயெலாளி பக9ழ பா<!
சதிர( நீ! ஆைன 0க(
தா7.ெமாளி சதத0தா(!
ஆ:Bவி மானிடவ
அெமாி&க அறிதிட1
அெதாட1 எளிைமயைடதா<!
Sயசிைத ஞானிய+
ெதா(மைற: ேதவ+ேம
ெசாலாிய ம+மெம7க ேகா!
ஆ<பல ேவ4)ைமக
அறிதி+* அ+மிைகயா
அைண*விைள யாட அைழதா(!
ேதயெமலா ஒளிெபாழி*
ெதாிெதா+ நா விழெவ&கா
சி)ைம:ன ெதாழி&கநிைனதா(!
கா:0ன ெதாளியிரவி
கவபய .ைற&.மத&
க+ைணதைன நிைனதைழதா( வா!
நாயகன ெசகராச(
நலசி7ைக நகரமேதா(
நாதளி அB9வா! வா!

ேமாதகேதா டவெபாாிக
E&.வைர உடேவ
0&கணிைற தத+வா(! வா!
ஆதரவா< ஆட&கா
அைண* விைளயாட&ைக
அ+ Bாிவா( அB9வா! வா!
மாத05 * உலவி
மலக& காவ ெச<ேவா<!
வழ7.மிைற சபள0! வா!
ஆதியி தா( ஆடநட
அ7கெமலா *ள நைக
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யாயைட சாப வில&கி&
காத2ட( ஆவணியி(
கச*தி தனி2ைன:
கெதாழி Bணியெம(பா(!
நாத0த 'ஓ' ஒ9யி(
நாயகனா தத0க(
நணீைவ& ேகாயி தனி வா!
ேவதிய&.7 கீதம(றி
ேவதம(றி ேவடம(றி
ேவமன S<ைமேய எ(ேபா(
Pதலேம கீஉலகி4
Bணியக ெந +க
Bாியநட அB9வா! வா!

ேத<த+கி தி+பி வள
சி)ைமத+ சாபமைத
தீ*விேமா சனதரA!
பா<*ைனேய த5வெவன
பாிதவி&. ெபா7கைலக
பாதைட: உ(பய0தா(
ஓ<திடேவ ஆழி:ன
*தவி மாற+வா(
ஒ<ெயனேவ அB9 வா! வா !
ஆ<* தமி Gபல1
ஆ&கிெயழி Gபல1
ஆ(றதமி கா*வளத
தீதமி#சி7 ைகயரச
தி+வாிைச தனி2தித
ெசகராச( ெம<தளியி(க
வா<தமன ப&த .ழா
மயம ேதமகிழ
ைவ&கநட அB9 வா! வா!
ேதா<*மைழ& காதிைகயி
ெதாவிரத ேபணய
ெசா&கநட Bாிதிடவா! வா!
தீதிமிேதா தாளமிட#
ேச*நதி மதள0
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ெச<யநட அB9வா! வா!

அெதாட& க+ளெவன
அைசயாம .*வதா
அைமதஉவ ைமெதாடரா.
பி*ைவத பிைளெய8
ெப+பட ெகாடவனா
ேபைழவயி4 ைற*கரேதா(!
நட*தி+ விைளயாட
நதன7க யா1மிவ(
நலய& காக Bாிேவா(!
எதபணி இ(னிறைவ
எ<தஉல ேகாவண7.
எ7க.+ ஞான0தவ(!
ெகாதமாி யாைதயிேல
.ளி*வர விைல ெயனி
A8பிைற அB9 நீ ஆ!
அ* நட&. உன&ேக
ஆயிரமா வி&கின7க!
ஆடவா அB9வா! வா!
ஒதெவா+ ம+ பதனா
உ+ ெபாிய( கஜ0கைன
ஒ&கிெய9 வாகன7 ெகாேடா(!
விதஅைழ ைபமதி*
வி*ற* வதிவா<
ெவளியஅ B9! உடேனவா!

பாபெமலா தீதய
பவந9ைவ ேபா&.பவ(
பாகனிலா ஆைன 0தவ(!
சாபெமலா தீத+ளி#
ச ப1+ நீ7கிடமா
தண+ெச< கத ெம<ய(!
பாBைன: பாவல&.
பபாி த*தமி
ப.வள உ<த சி7ைகத(
ேகாபரவி ைவததளி
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Aமகி ஆைன0க&
ெகாட2ட( ஆட இ7ேகவா!
நீ ெபாிய( எ(றதிமி
ெநசி+&. எ(றிேலா
நீ) நிைல இதெநாேய!
வா ெபாிய(! தாகவிைத!
வாழிெயன& க#சிய ப(
மாகபில அ+ணகிாியா
P ெபாழியC ைவயய
Bகத ேச&கிழா ேபா(றா
ேபா4) மிைற எ7க களி4ேறா(!
ேகாப0ற 0(.தி*&
ேகாயி9ைட வதி வா<!
ெகா7ெகாளிேச அB9வா! வா!

பநிலா! பவழ நிலா!
பாவிெலெலா ஒளி+நிலா
படெமலா ெப4ற அBc!
டபன பழேபால
Sயெவாளி தா(க+கி#
ேசா*விழ 0(ன வ+வா<!
மடவிP மாைலகைள
மைலமைலயா<# Vடயா
ம7கலமா எ7களிைற! கா
ெதாெட5* தரமா<
*6நட ஆவதா
ெசா&க க நண வ+வா<!
ெகடவக கிட விடா&
கீதெவா9 தைடய&
கீதியேனா டாட வா வா!
ெகாடமட7 கிடவ ர
.பலழி ெவ7காியி(
. *தி& ைக த5வ வா!
ெகா0ழ& ேகாைச ந
ெகாெசா9 யா ஓைச ெயா
ெகாைகநட ஆட வா வா!
படழித இல&கண 
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தாியவளி( பழ7கைதைய
ப4றி:ண தB9வா! வா!
------------8. சி,றி ப4வ

வைசயா ேசா* வாதி ெகா5*
வழிேய தவறாத,
பசியா ெநா*, பணதா மீ*
பாவ நிைனயாத,
அைசயா உ)தி அளி தத
ஆைன 0கேவாேன!
நிசமா< அறேம ெவ2 ஈ4றி!
நிலC வழிெய( ேபா<!
இைசய எ() எ() ெவ4றி
ஈேவா< அறதி4ேக!
திைசக ேதா) ெச()( ேகாயி
திக* ெசகராச(
நைசேயா ைவ நகாி ப
நாைட7 ைகேயாேன!
கச8( Uதி மண9 கெட
கவினி சிைதேயேல!

ெகா(ைற மர7க .ளிP நீழ
ெகா  உUதி
ஒ() ெபா9: ஒளியா மண9
உவைக# சி)ெபக
*(றி& A# ெசா.சா<& .தி#
ட+ சி4றிக
ஒ(றா< பலவா<# ெச<ேதா! இ7ேக
ஓ வ+கி(ற
க()&களிேற! கஜ0 க*&
கயைம அ ரனிைன
அ() சிைததி வாெற சி4றி
அழி&கா த+ெச<க!
ெவ(றி& கரேச! ேவழ ெதழிலா!
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மிதிேய! சிைதேயேல!
உ(ற( உைம ெதாட ெச<த
ஒளி சிைதேயேல!

ஞான எ7. எ7. பரவ
நா6 அ+ேவாேன!
ஈன *(ப *யர தீ&க
ஏத அ+ேவாேன!
A8 வயதி Aட ஆைச
.ைறயா# சடாள
ஏன& Aட ேபாேல நா7க!
எ பழி :ெச<ேயா!
நீந( ெற(ப ம ெச<ேவா!
நிைனேவா! ேபசிேவா!
வா8 மகிழ தமிழ( ஆட
வளமா யா பாண&
ேகான( றைமத ேகாயி இைறேய!
.ழ ேப எசி4றி!
ேத8 பா. ப+ B த+ேவா!
சிைதேய எசி4றி!

Pவி( மிைசந4 ெப4ேறா தாேம
Bதவ& .லெக(ற
தாவி ஞான& க+ைத த*
தபி தைனெவ()
மாவி( கனிைய வா7கி& ெகாட
மைறக கடேதாேன!
யாவ தம&. தா<த ைதயா
ஐ7ைக ஐய(தா(
ேதவ( உலக, ெப4ேறா நம&கா<
ெதளித ெபகநா!
Aவி பா உ(ற( Bகைழ&
A& .தி ெபா(
ேகாவி Uதி மண9 ைவ&.
.4றி .ைலேயேல!
ேசவி B சிலB&காலா
சி4றி சிைதேயேல!
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இ+வ சிவ(க! எ(8 வண
ஏ4ற மி.மீசா!
தி+மா, பிரமா, ேதவ, Pத
சித யாவ&.
ெபாிேயா<! பிரம# சாாி எ(ப!
ெபக இரெட(ப!
ஒ+ேப# ைரேயா உ(ைன இகவா<!
உைனேய ெதா5கி(ேறா!
அரச( தமிழ( ஆ யானா(!
ஆனா அவ(ைவத
அரச( நீேயா எ() அரச(!
ஆள ேவெமைம!
வ+ேவா Pைச ேதா)! உ(ற(
வா* பாேவா!
.+ேவ .ைலேய எ7க சி4றி
.ைலேய! .ைலேயேல! !

மச இைல! ேகாBர மிைல
வண ேதாிைல!
ெகாச மிக1 வாக ன7க!
.ளிP7 காவிைல!
வி  பகேட இைல; அ*ேபா
ேவஷ ந பிைல!
பச இைல பாி: அ+.
ப&தி S<ைம&.!
ெநச Sய நித ெதாடா
நிைற1 நிைற*!
தச த* காதி7 கிைவ
த&ேகா& க+ேவாேன!
பி & கர7க ெப+.( மண9
பிைள விைளயாடா<
ெகாசி ைவ&. .4றி .ைலேய
.4றி .ைலேயேல!

அ4ைற& க4ைற ேவளா ேவைள
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ஆ4)க பசி! ேபா*!
ம4ைற# ெசவ மமைத ெச<:
மா<&. மதிேயாநா!
ச4ைற ெபா5* சகைத மதிேயா
தாேழா எ(ேபாசா
ஒ4ைற& ெகாபா ப4) ப4ைறக
ஓ7கிய ெநேசதா&
ெகா4ற7 ெகாட இைவ& ேகாேவ!
.ழைத ெபகநா
சி4றி ெச<ய ெதாட7. ேபாேத
ேத7கா< உைடேததா&
.4ற7 .ைறக ெபா)த ேவ
.ைலேய நசி4றி!
ெச4ற7 ெகாேள தி+ைவ7கரேன!
சிைதேய நசி4றி!

நீ *வ&கி( நிைர: Aட
நித திாிகி(ேறா!
காமி+க& காக ஊ
களி பா< ^ைழகி(ேறா!
V தண9( டாி Aட#
கமா< நட&கி(ேறா!
ஊ7 கா&. கர7க ஓைர
*ேட *ைண&.எ()(
ேகாட ெதா5ேவா Aற&ேகேபா
.ளிேவா .க4கணா!
A7 .விய மண94 .தி&
A# சி)மியக
நா சி4றி நப( ைமதா
ந9ய# சிைதேயேல!
நாைட& ெகா6தா அதி:தமேன!
ந9ய# சிைதேயேல!

உலக வா<க த0 அதிக
ஊைத ெபா<வா<க!
உலா ெசா2 Bக5 இக1
உைம அ4றைவக!
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நில1# சைடய( ைமத( நீெசா
ெநறியி வாAத
Bலைம :ைடேயா ேபா4றி ெதாழேவ
ெபா9திC விைவயிேல
நலெச< தம+ நறியா! சிவ8
நா தியானெச<
தைலைம இைறவா! ெபாழி: மாாி
சா ெவளதி
ெபா9: மண9 ெபா<யி ெபக
ெபா+தி உ(Uதி
பலவா<# ெச<: சி4றி சிைதேய
பைழயா சிைதேயேல!

ெகா2 பழியி A Bல[
ெகா] நாவி#ைச
ெச2 வழிைய# சி&க வழியா<#
சிைத&.7 களி#ைச
இலா ேம(ைம இயைப எ0
ஈ* கா பவேன!
எலா நந பாிப& .வதி(
ஏ4ற அறிேதநீ
ஒ2 வழியி உத1 பல7க!
உைர ப உ(னய!
கலா நா0 க+தி உ(ைன&
களி ைப நகிைவ
நலா<! எ7க நயமி சி4றி
ந9ய# சிைதேயேல!
செல( சிலB# ச ைப& காலா
சாமீ, சிைதேயேல!
-----------9. சி7பைற ப4வ

ெபாைற கனித ெபா(8+ேவ! இைவ Pமி
Pத0த இைறவேவ! ெசகரா ச(த(
இைற0தேல! ஓெம(8 ஒ9யி( Yபா!
எணிலா அட7க எ5த விேத!
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மைறக. 0தேவாேன! பைறக6&.
மைறேவாேன! மப&த மன7க ெள(8
*ைறக. ெப+நீேர! மனதி மா
*ரதிடேல 0தி&. Eல அ(றி
ெவ) ேபா9& கிாிைய ஆ சார தமா
விவிைல/ ேவமன S<ைம ேமலா<!
பிறவி&. சிைறபடைவ பிைழக நீ&கி
ேபாி(ப 0திநிைல கா`! எ()
பைறெகா பிரசித ேபா பா7கி
பணவேன! ** ெமன பைற 0ழ&கா<!
நிைறநிலேவ! ெநெசலா இனி&. ேதேன
நிமதிேய! * *ெமன பைற0ழ&கா<!

.+தமர நீழ9ேல ஞான ெப4றா
.திைர ெகாள# ெச(றமணி வாச கதா
இ+த ெவைள அரசி( கீ ஞான ெப4றா(
இள*றவி ெகௗதம8! ஆனா இ()
வாிதபன பாைளயினா ஞான ெப4ற
மாேமைத& Aடேதா இைறேய4காைம
ெதாி*மக7 காரதா பழிக ெச<*
தீ:பா! ெவபா! ெசவ7ெகேட
தி+திெம< ஞானைத ெப)வா உ(ற(
சிதைத அறி* நித நட&. ப&தி
ெப+திைம எம&கீத பிைள ேதேவ
ெப+பா(ைம ெசாவ ெதலா சாிெய(ெறணி
வ+* நிைல நா Uழா த+ெச< ேதாேன!
மனசி9&. நாதமணி& ேகாB ரேதா<!
ம+தைனய அ+ளாவ விைனக தீ&.
ைவதியேன! வைகயா பைற 0ழ&கா<!

கவைலகளி4 கழிகி(ற கணெமாC ெவா()
கால(ைக படழி: சா1& கால!
தவ0ைனவி சிவநிைனவி( கழிம கிவி
தைழ&கி(ற சிலெநாேய வா1& கால!
அவல7க கவைலக அைல&.7 கா2
ஆைன0க( உ( நிைனவி Eகி உள
''இைவ S ! இைறதீ&.” எ(றி+&க
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இடநீ&கி எைனயா6 இ(ப ேவேத!
நவமணிக ந(னிதிக Bகேபா4 றக
நயதினி&. நிைலயிலா இ(ப ேவேட(!
சிவனி+&.7 ைகலாய சிலெநா &.
தி+&ைகயா ஔைவயிைன எ* ைவத
ெசவிெபாிய தி+ பிளா< திரP7 ைகயா
சி)பைறைய எ*ஏ* அய பாவ
*ைவபடேவ ** என 0ழ&கா< ஐயா!
Sயதி+& ைகயாேல 0ழ&கா< ஐயா!

ெபா(ெபா+ளி ம7ைகBக பதவி மீ*
ேபாைதமி. ப4) த+ *(ப உைம !
அ(ப+ள ஆ6உ( ேகாவி மீதா
அ ப4) *(பத+ B*ைம கேட(!
மி(பிரைப U தி+ ேமனி தா7.
விநாயகேன! இவி2ைற ேவத விேத!
எ(சிறிய இலதி இ+ேத உ(ைன
ஏ*மி(ப பலேகா எ<* வி ேபா<!
0(B தவ 0னிவெரலா தவதி ஆதா
E&கமி. யாைன B9 கரசி7க
எ(பம9 வன7களிேல! இடேர இைல!
இ(ெறE களி வா5 கர சி7க
மி(ன9 தி+நீ4)& .றிக ேளா
ேவதசிவா கம7க4ற பட ேதா
B(மதிெகா ய4)கி(ற ெகாைம ேகா
Bனிதமிவ& கீ*பைற 0ழ&கா< ஐயா!

காம0த உபைகக ஆ) ெவ(றா
காசினியி ெவளி பைகவ அசி தாவ!
ஆைமெயன ஐெபாறிக அட&. ஆ4ற
அைமதவ&. *(ப7க ெதாைல:! அத#
ேசமநிைல சிதி&. ெவ4றி& ெகலா
ெசகராச ேசகர நி( அ+ேள காலா!
மாம( ெந மாலவ( த( ேநமி மீ.
வண நைக# ைவBாித விகடா! ேபா9#
சாமிகளி( மாயவைல Uழா வண
சமய.ர வெநறிக சா+ வண
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நாமம* ைசவெனன& ெகா, வாேவா
நாயெனன வா5நிைல சாரா வண
ஓெம8ம பிரணவமா Eல நாத
ஓ7கிடேவ பைற0ழ&கா< ஐ* ைகயா!
பாமர ேபா நட&கி(ற பேதா தா0
பBறேவ பைற0ழ&கா< ஐ* ைகயா!

பசகதா மாாிலா Bனித தாேல
பாவவழி பண7.வியா Bனிததாேல
ெந

த மணியத( கா பினாேல
நித நித Pைசெப) பிைளயாேர

ம தவ மைல#சார வன7க ேதா)
வ9ய தவ இய4)ம+ 0னிவ மாாி(
ெந தவ ெசசைடயா( ைமத! அத
நீலமயி வாகனத( அணா ! ெத<வ&
.சரேம! எCெவத வவி எ(ைன
.பிடா 2 அCவC வவி ேதா(றி
மிச+ைள ெபாழிெவெனன அ+ளி நி(ற
ேமலா ஓ நாயகனி விநாய க ேப
பச0கா! பாவிய ந அகைத Eல
ஆணவதீ பா ெபா&. இேயா ைசயா<
விைசமி. பைற ெகா விைளயா ைடயா!
ேவதெவா9 பைறெகா விைளயா ைடயா!

அ(னியக ஆசியிேல உ(ற( ேகாயி
அதமிE ேதா)மி :ட ேவைள
0(னறி*( அயவக கிண4றி மணி
E ைவ&க ஒளிதி+* ேநர நண
உ(னிெய5 தாலய7க மீ Pத
உதமேன! அ ெபா5* இத& ேகாயி
த(னிலைச யாதி+தா தைலைம Eதி!
ததாிய ந)Pைச ைகக A பி#
ெச(னிமிைச& ெகாடயா ஏத அ()
திகப+தி யைட பி+த ெத<வ& ேகாேவ!
தி(8 மன *யரெமலா அய& ேகாட#
சி*ர&ைக தலசிவ&க திக5 ேமனி
த(னிெலலா அ7க0ேம தாள தாட
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த7கிைவ தளிகளி&க பைற 0ழ&கா<
எ(ன தி+& ேகாயி92, 0த வண&க
ஏ4ற+ேவா<! ஏ* சி) பைற0ழ&கா<!

த பாம4 பாவிகைள த: உ(ற(
ச(னத7க அறியாம இ4ைற நாளி
* பா&கி& Aட7க S*( ேகாயி
S&கி:ைன எறிகி(றா அய9 ெபா7.
உ பாழி# ச0திர7க! உரபி ள&க
உாியெதா+ ேநரவ+ எ(றி+ ேபா<!
* பா+ தி+ேமனி இவி ஏத#
டதி+&.7 கணபதிேய நியாய ெசா9
த Bகி(ற *ணிவழிய பாவ7 ேகா
தய7காம Bாிபவக எதி&. எைம
அ ப பா ெபா< வததி பிரசார7க
ஆேள1 இ+ட&கா 0ய4சி 'பி9'
ம பாள வழிமறி&. தத னதா
மட&கெவன 0யேவாக ேதா4. வண
எ பாவ# சதி:ெமைம அழி&கா வண
இ()வைர கா பவேன பைற0 ழ&கா<!

சிர7.க Bைல#சிைத& கவி ெப4ேறா
தி+ வழி# ெசவத Aட ேகாயி
'தி+த' ைவ&. தி+ பணியி *ைண நி(றிட
ேதகெமலா வயிறாக ெப4ற வ&.
சிரதறித ஆகளி( ஊைன& கைள
'ஜி(' பிராதி ம*வைகைய தர7க பாேத
வி+* ைவ&. ேமதினியி ேவடா ெசவ!
ேவய* நீ ெதாி* த+வா< எ()
வர வ5தி ேவெமைன ேபானேறா&ெகலா
மனவட&க பயி4சித+ வ)ைம த*
ெப+7களியா கிளரா(ம இ(ப த*
பிறவிெய8 பிணிதீ&. ம+ேத! மாத
இ+Bமன7 கைரயவ+ எ9ேம ேலாேன!
எமிைவ& ேகா! பைறைய 0ழ&கி ஆடா<!
+ பிைச&. ெதாபதியி *பி&ைகயா!
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**ெமன# சி)பைற0 ழ&கி ஆடா<!

பாெட(றா<! பாகிேற(! ஐய! இத
பாெடலா நீதத பா! ெச(னி
Vெட(றா4 Vேடேனா உ(ற( காக?
*ய தீ&. தி+வெய( தைலேம ைவதா
ஆெட(னா தாேவ( ஆன ததா!
ஆெர(னி4 Bணியேர அ ேப )4றா?
காெடா(றா உலகி ேப< கர யாக&
காசாள க4ேறாக இ+S S<ைம&
ேகெடலா Bாிதா2 ெபா)ைம P
கீதேச ெசகராச( ேகாயி விேட
ஓட4ேக எணாம இ+த எலா
ஓைர* வி5&கா ெம<ைம ப&த
ஏெடா() Pைச&கா< இர7கி அ(ேறா
இ#ெச<தி பர Bதேபா பைற0ழ&கா<
Aெடா() .+விெயன# சிைற ப(ன
A+யிெந சாறிடேவ பைற0ழ&கா<.

