வ. சு. ெசங்கல்வராய பிள்ைள:
தனிப்பாடல்கள்
வ.த. சுப்பிரமணியன் வரலாற்றின் பிற்ேசர்க்ைக.
அ பந்தம் V.
சரமகவி.
அ சீர

வி த்தம்..

தி த்தணிைகப் ெப மாேன விண்ணப்பம் ஒன் ண் ெசப் கின்ேறன்
அ த்தியிேனா ெடைனவளர்த்ேத ஆதாித்த எந்ைதயிந்த அவனி விட்ேட
தி த்தமதாம் த்தியதாம் நின்சரணஞ் ேசர்ந்தனேரா ெசப்ப ேவண் ம்
ெபா த்தமதாம் ஒ

ணி ந் ேதான்றா

திைகத்ேதங்கிப் லம் கின்ேறன். (1)

ைமயா ங் கண்டத்தர் ைமந்தாநந் தி த்தணிைக மைலயில் வா ம்
ஐயாநின் தி ப் கைழ அன் டேன அச்சி ட்ேட அவனி ள்ேளார்
ெபாய்யான ெநறிநீங்கி ெமய்யான வழிபற் ம் ேபாக்ைகத் தந்த
ெமய்யான ெரந்தந்ைத எங்குற்றார் விளம்பல் ேவண் ம்.

(2)

இந்ேநரம் ஆயிற்றா ஆ
ந் வர என் ேகட்கும்
அந்ேநயச் ெசாற்கள்பல இனிெயன் ேகட்ேபன்நான் அந்ேதா அந்ேதா
தன்ேனயத் தாயிழந்த கன்ெறனேவ தனிேய ந் தளரா நின்ேறன்
உன்ேனயத் தி ப் கெழங் குளேதாஎன்

சா தற்ேகா உம்பர்ச் ெசன்றாய்.

(3)

ெநஞ்ெசல்லாம் ண்ணாேனாம் கண்ெணல்லாம் நீராேனாம் நிைனக்குந் ேதா ம்
எஞ்ெசல்வா எங்குற்றாய் என்ற ேவாம் என்ெசய் ம் இனியாம் என்ேறா
அஞ்ெசால்லாய் உைனக்காண்ப ெதன்றிரங்கி ைநகின்ேறாம் ஆத லால்நீ
ெசஞ்ெசால்லா

திநிைல ஒன்ெறமக்குத் ேதர்ந் ணரச் ெசப்பாய் ெசப்பாய். (4)

ச்சற் ப் ேபச்சற் நீகிடந்த கிடக்ைகையயாம் ன் ந் ேதா ம்
ஆச்சற்ற ெதம்வளெமல் லாமன்ேறா ெடனக்கவன் ம் அத்தன் சீர்த்திப்
பாச்ெசாற்ற தி ப் கேழ எந்நா ஞ் சிந்தைனெசய் பண்ப நின்றன்
ஏச்சற்ற

ெமாழிையக் ேகட்பெதன்ேறா எனக்கவன் ம் ஏங்கு கின்ேறம்.

(5)

த்ேதாம் பைதபைதத்ேதாம் ெசயலழிந்ேதாம் ெநஞ்சம
ளங்கி ஏங்கிக்
க த ப்பக் க த்தழிந்ேதாம் கண்ணாஎன் அண்ணா! மின் காணா ன்னம்
இ யி த்த ெசயெலனேவ இப்ேபா மணிெயன்ன என் ேகட்
ெகா ப
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சில்ெலன் நின டலம் ஆனைதக்கண் ைடேயாஎஞ் ெசல்வா என்ேறம்
கல்ெலன் கதறிய தலமந்ேத இ நனேவா கனேவா என்ேறம்
இல்ெலன்ற இ மாைய எனேவாநீ யிவ் லகம் இகந்தாய் என்ேறம்
அல்ெலன்ற மணிமிடற்ேறான் அ ள் தல்வன் அ ளி ேவா அந்ேதா என்ேறம். (7)
அப்பாநின் ன ளி ேவா ஒ வார்த்ைத ைரயாடா தகன்றா ெயன்ேறம்
இப்பாாில் உண்ைமெநறி நிற்பா ள் உைனப்ேபால்வார் யாேர என்ேறம்
ெமய்ப்ேபாத ெநறிகாட் ந் தி ப் கைழ யச்சி ட்ட ேமேலாய் என்ேறம்
எப்பா

மில்லா

சுக

கண்டவேர என்ேறம் என்ேறம்

(8)

பற் ள்ள அ யர்நிதம் பயி தற்குத் தி ப் கழிற் பரவா திங்கு
மற் ள்ள பாடெலலாம் யாண் ளெதன் ற
கன்பால் வழிேய ேகட் ம்
உற் ள்ள ள்ளப ம பிறப்ேப ம்ெம த்ேத உலகுக் கீேவன்
கற் ள்ள அன்பர்கேள இத

ண்ைம காண்பிெரனக் கடந்தாய் ெகால்ேலா!

(9)

கன்ேன ெமன்ெனஞ்சுங் கைரந்
கத் ேதவாரங் கனிவி ேலா ம்
மன்ேனநின் பத்திெய ங் கட
க்ேகார் கைர ண்ேடா மாசில் லாேதாய்
ெபான்ேனநின் ெமாழிகெளலாம் கேழநின் தி
டலம் தி சான்ேறாய்
என்ேனநின் ன ட்ெப ைம என்ேனநின் குணசீலம் என்ேன என்ேன!

(10)

காற் ள்ள ேபாேதநீ ற்றிக்ெகாள் எ
ைரையக் க தி ேவைல
யாற்றிவ ம் நாளில்ரஜாக் காலெமலாம் சிவதலங்கள் அன்பிற் ெசன்ேற
ேபாற்றிமதி சூ தல விளக்க ல் ெவளியிட்ட பா உன்றன்
ஆற்றலைத என்ெனன்ேற எ த் ைரத் ப் கழ்ேவன்நான் அப்பா அப்பா!

(11)

கட்டைளக் க த் ைற.
தப்பான மார்க்கஞ் ெசேலெனந் தணிைகத் தயாபர க்
ெகாப்பான ெதய்வெமான் றில்ைல யதனா வன் கைழ
எப்பா பட் ம் ெப க்குவ ெனன்ேற யிவ தித்த
அப்பா உைனவிட்
அ சீர

ப்பெதவ் வாேறா அ

திேய.

(12)

வி த்தம்.

இ ேவா ேத த் ேத ெவளி யிட் மகிழ்ந்த தி ப் கழ் ல்
இ ேவா அன்ேபா ெட திெவளி யிட்ட பிரேமாத் தரகாண்டம்
இ ேவா நீயச் ேசற்றிெவளி யிட்ட நீ ர்ப் ராணம
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இ ேவா ஈசன் தலவிளக்கம் யி ேவா
இ ேவா அவ்வா னரம ைர ெயன்

ண்

மான்மிய

ல்.

ந் தான மான்மிய

ல்

(13)

இ ேவா நீேவண் யவண்ணம் எ ந்த ஆ ர்ப் ராண ல்;
இ ேவா உன்ெசால் வழிவந்த எந்ைத வண் ணத்த லா
இ ேவா ஆரல் நாள்ேதா ம் இங்கு நீெசய் தனிப்பாடல்.

(14)

தங்கு கேழாய் உன்ெசால்வழித் தணிைக யமக அந்தாதி
இங்கு வந்த தி ேவேயா இ ேவா தணிைகத் தி ப் கழ் ல்
சங்ைக யறநீ பதிப்பித் த் தந்த தி
த் தரேகாச
மங்ைக மங்க ேளசுாியின் மதித்த பிள்ைளத் தமிழி ேவா!

(15)

-----------------அ பந்தம் VI
சுப்பிரமணியபிள்ைள அவர்கள் இயற்றிய தனிப்பாடல்கள்.
விநாயகர்
[மஞ்சகுப்பம் கைடத்ெத வி

க்கும் விக்கிேனசுரர்ேமற் பா ய .]

ெவண்பா.
ெசல்வக் கணபதிேய சீரளிக்குந் ெதய்வேம
கல்விக் கு
ைணேய கற்பகேம -- நல்லவர்வாழ்
மஞ்சகுப்பந் தன்னில்வனர் மாமணிேய ெயன் ெமங்கள்
ெநஞ்சகத்தி ேல ைறவாய் நீ.

(1)

ெசஞ்சரணந் தந் ஞ் சிறிேயந் தைமயாண் ம்
எஞ்ச லாப் ேபாின்பம் என்ற ள்வாய் - மஞ்ைசவளர்
ேகாேவ அ யர் குைறகள் தவிர்த்த
ம்
ேதேவ அ ஞ்ெசல்வ ேம.

(2)

லமாய் நின்ற
ர்த்திேய க்கணனாம்
ஆலமார் கண்ட ன ள்ேவாேன - சீலமார்
ேபாதத்தாய் என் மன்பர் ேபாற்றிப் பணி ம்ெபாற்
பாதத்தாய் நீகைடக்கண் பார்.
பார்மீதி ெலன்ேபாற் பாிதவித்
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யார்தா னி க்கின்றார் எங்ேகாேவ - சீர்தானம்
இல்லா எனக்கும் இப கத்ெதந் தாயிரங்கிச்
ெசால்லாேயா உய் ந்
அ சீர

ைற.

(4)

வி த்தம்.

யாதியற் ம் ேபா
தற் ெறாழப்ப நம் மிைறயவைன
எழிலார் பாதப்
ேபாதகத் மறவாமற் பத்தி டன் சைனகள்
ாி ந் ெதாண்டர்
தீதகற் ம் ெப மாைனச் சிவெப மான் சிவகாமிச்
ெசல்வன் தன்ைனத்
தா குக்கும் ெபாழிற்றணிைகச் சண் கற்கு த்தவைனச்
சார்ந்
எ சீர

வாழ்வாம்.

(5)

வி த்தம்.

எந்தகா ாியத்ைத எவர்கேள எனி ம்
எ ப்பேரல் இனிதைத
க்க
ந்த ன் ெசந்தா மைரப்பதம் பணிந்ேத
ய க என்றர னார்தாம்
சிந்ைதயில் மகிழ்ந் ெசப்பின தால்நின்
ேசவ ெயன் ம்நான் மறேவன்
ெவந் யர் தீர்த்
ேப ற ள்ெசய்
ேவழமா

கப்ெப

மாேன.

(6)

க வி த்தம்.
வித்ைத அத்தம் வி ம்பிய யாைவ ம்
சித்தி யாக ம் சீ டன் வாழ ம்
த்தி ெயன் நன் ேமாக்ஷ மைடய ம்
அத்தி மா கத் தண்ணைல ேயத் வாம்.

(7)

ஆன இன்பம் அைனத்
ண் டாகுமால்
ஞான ம்பல நன்ைம நன்ெகய் ம்
வான நாடர சாள ம் வந்தி ம்
யாைன மா க ைனப்பணிந் ேதத்தேவ.

(8)

இரக்குந் ேதவர்க் கிரங்கிேயார் மாணியாய்
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அரக்கர் ேகானிடம் எய்தி அவன்ெசயல்
தாிக்ெகா ணாவணஞ் ெசய்த தயாளைனங்
கரக்க ளிற்றிைனக் காப்பக்ெகாள் வாமேரா.

(9)

சிவெப மான்
ேகாயில்.
ஏக னா ல குக்ெக லாெமாாி ைறவ னாயிம வான்மகள்
பாக னாய்ப்பரஞ் ேசாதி யாய்ப்பசும் பால்ெவண் ணீ விளங்கிய
ேதக னாய்ச்சிவ ேலாக னாெயந்த ேதவர் கட்குெமார் ேதவனாய்
ேமாக னாய்மன்

ளா

வான்எங்கள்

தல்வ னாகிய

ர்த்திேய.

(1)

தி ப்பாசூர்.
ெவள்ளந் தங்கிய ெசஞ்சைடயாைன
வி ம்பி வந்த ள் ெசய் ம் ேவதியைன
கள்ளந் தங்கிய ெநஞ்சுைட யார்கள்
கனவி ஞ் சற் ங் காண்பாி யாைன
உள்ளந் தங்கிய அன்பிேனா
கி
ேயா
த்தமர் தைமப் ரப் பாைனப்
பள்ளந் தங்கிய நீ ைடப் பாசூர்ப்
பரம ேயாகிையப் பணிந் ய்ெயன் மனேன.

(2)

தி ப்பழனம்
ேவட னாகிேய வில்ெல த் தாைன
ேவங்ைக யின்னத ளைர
த் தாைன
ட னாந்தக்கன் மகங்ெக த் தாைன
ன்னம் பன்றிக்கு ைலெகா த் தாைன
கூ சுந்தரர் மணந்த த் தாைனக்
கூ ேசரன்பால் கவிவி த் தாைனப்
பாட னாட் யம் ஓய்ந்திடாப் பழனப்
பரம ேயாகிையப் பணிந் ய்ெயன் மனேன.

(3)

சீகாழி
காம ைனக்கண்ணி னாெலாித் தாைனக்
காியி ைனக்கரத்* தா ாித் தாைனச்
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ேசாம ைனத்தி
தாித் தாைனச்
சூர்யைனப் பற்கள் தாம்ெநாித் தாைன
எம* ைனக்கழ லாற்சாித் தாைன
இடர்ெசய் கங்ைகக்குச் சைடவிாித் தாைன
ம ைனச்சிரம் ஒன்ற த் தாைனப்
க யிற் ெசன்

ேபாற்றிஉய் மனேன.

(4)

தி வாலங்கா
ேசாதி யாகிய நல்
வாைனத்
ெதால்ைல ெயல்ைலயில் ய்ைமயி னாைன
நீதி யாகிய ெசந்ெநறி யாைன
நித்தைன நிைர வைளயணி மடந்ைத
பாதி யாகிய பரமைன யன்பர்
பத்தி யாம்வைல யிற்ப வாைன
ஆதி யாகிய அம்ைமயப் பைனத்ெதன்
னாலங் கா ெசன் றைடந் ய்ெயன் மனேன.

(5)

இ ம்பாவனம் [20-11-1896]
ெகா ம்பா தகேம ாி ங் ெகா ேயன்
ப ம்பா கேளா பகர்தற் காிதால்
வி ம்பான் ைமயிெதன் றறிேயன் ெவறிேயன்
இ ம்பா வனம்வா ழிைறேய அ ேள.

(6)

க க்குளம்.[20-11-1896].
ப க்குெளன் ேபாெலா பாவியிைல
இ க்கண் தவிர்த்ெதைன ேயன்ற ளாய்
ெபா க்ெகா ேமனிெயம் ண்ணியேன
க க்குள ேமவிய கற்பகேம.

(7)

தண்டைலநீெணறி.[22-11-1896]
அண்டர் பிரானாி வாட்டாயன்
ெதாண்ைட வந்த ள் ெதால்பதியாம்
தண்டைல நீெணறி சார்ந்திடநம்
பண்ைட விைனகள் பறந்தி ேம.
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தி

சாத்தானம்.[4-12-1896]

க வினிற் பலதரங் கட் ண் கலங்கித்
தி டைனப் ேபாலத் தியங்குெமன் ெநஞ்ேச
ஒ விைசப் பணியி ம் உயர்கதி ெகா க்குந்
தி

சாத் தானேம ெசன்றைடந்

ய்ேய.

(9)

தி க்ேகதாரம். [--4-97]
ேவதா த லாேனார், தாதார் மலர்

ங்

ேகதார ெமனீேர, ஆதாரம தாேம.

(10)

தி வா ர்.
தி வா ர் வா ஞ் சிவேனநின் தாைள
ம வா ர் மாளைவத்த மன்னா--க வா ர்
ழாமற் குன்றன் விைரமலைர நாேயற்குத்
தாழாமற் றந்த ள்வாய் தான்.

(11)

ெபா
தில்ைலக் கரேச தி வால வாயி லமர்ந்த ெசங்க ம்ேப
வல்லத் ெதாளிர்ெசய் மாமணிேய மாற்ேப ைற மணிகண்டா
ெதால்ைலப் பிறவித் தீைமெய ந் ெதாடக்கா லந்ேதா ைறகாணா
அல்லற் கட

லைல ண்

ம் அ ேயற் குன்ேச வ ய ேள.

(12)

அ ேவ சரணம் அ யார்கட் க ேத சரணம் அறிெயாண்ணா
உ ேவ சரணம் உத்தமர்க வப்ேப சரணம் உயர்நால்வர்
கு ேவ சரணம் வானவர்கள் ேகாேவ சரணங் குைறவில்லாத்
தி ேவ சரணம் யாவர்க்குந் ேதேவ சரணஞ் சரணேம.

(13)

வாழ் வந் மன்னவர்கள் ேபால வாழ்ந்ேத யி ந்தா ம்
தாழ் வந் தாித்திரராய்ச் சல்யப் பட்ேட ழன்றா ம்
தாழ்ந்த சைடயான் ஒ வனி தாேள சதமாஞ் ெசல்வெமன
ஆழ்ந்த அறிேவா டவற்பணி ம் அ யார்க் க ேய ன ேயேன.

RangaRakes

(14)

tamilnavarasam.com

9
ஐய ன ைய யைடந்தவர்க ளஞ்சார்கள்
ெவய்ய ெகா ங்காலன் ெவம்பி வ ம்ேபா
ெசய்ய கமலச் சிவன ையச் ேசராதார்
ஐேயா அவர்க ளைட ங் கதியாேதா!

(15)

என்ைன யா ைட யீசைன ெயம்ெப மாைன
தன்ைன ேயநிகர் சங்கர மாமணி தன்ைன
ெபான்ைன ேயெயாத்த ேமனிெயம் ண்ணியன் நிதன்
தன்ைன ேயசரண் அைடவ

தக்கவர் கடேன. [18-10-1897]

(16)

மாணிக்க வாசகைர வாழ்வித்த வல்லவைர
ேபணிப் பணிந் நல்ல ேப ெபறல் எக்காலம்!
பிறவாைம

ம்பிறந்தால் ெபம்மான் சிவைன

மறவாைம

ம்ெபற்

(17)

வா வ ம் எக்காலம்!

நாதா அ யார்கள் நா

(18)

ம் பணிந்ேதத் ம்

ேவதாஇவ் ேவைழ வி ப்ெபய்தல் எக்காலம்!
ெசன்றெதல்லாஞ் ெசல்லச் சிலகால மானா
உன்றன் கழ ைணைய உன்
காலெமலாம்

(19)
ம்

வ ம் எக்காலம்!

ேண கழித் விட்ேடன் ஐயாேவ

சீல டன் உன்ைனயினிச் சிந்திப்ப ெதக்காலம்!
அல்

ம் பக

(20)

(21)

ம் அைலச்சலல்லால் ேவறிைலெயன்

ெதால்ைலெயலாம் நீங்கிச் சுகித்தி ப்ப ெதக்காலம்!

(22)

எண்ணிறந்த நன்ைமகைள என்றனக்குச் ெசய்த ன்றன்
தண்ணளிையப் பா ச் சதாமகிழ்வ ெதக்காலம்!

(23)

சஞ்சலெமல் லாெமாழியச் சம் ேவ உன்றனிடந்
தஞ்செமன யான்வந்
கண்டைதச்ெசால்
ெதாண்டனாய் நின்

RangaRakes
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ெமக்காலம்!
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அல்லற் ப மிவ் வ ேயைன ஐயாநீ
நல்ல நிைலதனிேல நாட் வ

ெமந்நாேளா!

(26)

எண்ணற் க ந் யரால் ஏங்குெமைனக் ைகவி தல்
ண்ணியேமா ஓர்ெசால் கலாய் பராபரேம!

(27)

நீரறியா ெதான் ம் நிகழாதிந் நீணிலத்தில்
ஆரறிவா

ம்மகிைம ஐயா பராபரேம!

என்னஇடர் வந்தா

ம் ஏக்கமிக*

ற்றா

(28)
ம்

உன்ைனநம்பி நானி ப்ப

ண்ைம பராபரேம!

உன்பாத ேம ைணெயன்

ன்ைன யைடந்ேதன்நான்

என்பாவந் தீர்ப்பாய் இைறவா பராபரேம!

(29)

(30)

அன்ைனநீ பிள்ைளநான் ஆண்டவன்நீ நான ேயன்
என்ைனயீ ேடற்றாத ெதன்ேனா பராபரேம!

(31)

என்னெசய்கு ேவெனன் றிரங்கிநிற்கும் என்றனக்குத்
தன்ைனநிக ாில்லாத் தயாபரநீ ஆதர !

(32)

த்திக் ெகா வித்ேத ன் க்ெகல் லாம் ன்ேன
பத்திக் கிலக்ேக பசுபதிேய - எத்திக்கும்
ஆயவேன உன்ைன அைடந்ேதார்க்குப் ெபற்றஅ ந்
தாயவேன நீேய சரண்.

(33)

------------------உமாேதவியார்.
தாேய திாி ர சுந்தாி ேயநின்றன் தாளிைணக்கன்
பாேய உ கி அலர் வி அஞ்ச ெசய்ெதனக்கு
நீேய கதிமற்றி யா ண் நின்மைல ேயயிரக்ஷிப்
பாேய எனஅ

ளாேய பரம்பைர ேயபாிந்ேத.

(1)

சிவசாம் பவிேய சரணஞ் சரணம்
த்ாி ராந் தகிேய சரணஞ் சரணம்
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பவநா சகிேய சரணஞ் சரணம்
பரேமஸ் வாிேய சரணஞ் சரணம்
தவமார் பயேன சரணஞ் சரணம்
ஜகதம் பிைகேய சரணஞ் சரணம்
அவமா ழல்ேவன் தைனயாண் ட ள்வாய்
அ தாம் பிைகேய சரணஞ் சரணம். [23-11-1896]

(2)

-------------------கர்
[* உ க்குறியிட்டன கி த்திைக தினங்களிற் பா ய ேதாத்திரப் பாடல்கள்.]
ெவண்பா.
*அப்பா உைனயன்றி ஆத ர ேவேற
இப்பாாில் யா ண் ெடளிேயற்குச் - ெசப்பாய்
அ ந்தணிைக மாமைலவாழ் ஆ
கத் ேதேவ
வ ந் ெமைன யாதாிக்க வா.
[பிரேஜாத்பத்தி ஆனி 30 தன்கிழைம; மஞ்சகுப்பம். 12 ஜூைல 1871.]

(1)

* ன்பந் தைனெயாழித் த் ெதால்பிறவி ேவர த்ேத
இன்பம் ெபறலாெமன் ெறண்ணிேய - வம் ந் ன்
தாைளநிைன யாநிற்குந் தாசன் தைனயிரங்கி
யாளநிைன யாய்தணிைக யா.
[பிரேஜாத்பத்தி ஆ

26 தன்கிழைம; மஞ்சகுப்பம். 9 ஆகஸ்

1871.]

(2)

ேவறா தர ண்ேடா ேமதினியி ெலன்றனக்குக்
கூறாய் தணிைகவைரக் ெகாற்றவா - நீறாநான்
ேபா ன்ேன ெயன்றனக்குப் ேபாதிப்பாய் 'நின்பதத்ைதத்
தா ன்ேன' ெயன்றிைறஞ்சத் தான்.

(3)

எந்தநாள் என்றன் இடர்யா ந் தீ நாள்
எந்தநாள் இன்பம்வந் ெதய் நாள் - எந்தநாள்
உன்ற ன பாவி உய் நாள் ெதன்றணிைகக்
குன் ைற

ெமன் ைரேய கூ .

(4)

பாவி யிவன் கத்ைதப் பார்க்க ெமாண் ணாெதனேவ
நீவி வ ந்தகுேமா நீதிேயா - ேதவேன
இக்குவல யந்தனிேல எற்குைனயல் லால்ேவ
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திக்குளேதா ெதன்றணிைகச் ேசய்!

(5)

இறப் த ஞ் ெசன்மம் எத்தைனெய ப்ேபன்
சிறப் த ந் ெதன்றணிைகத் ேதவா - ெவ ப் த ம்
இச்ெசன்மம் யா ெமாழித் ெதன் மின் ற் ேறயி க்கும்
அச்ெசன்மம் எற்க ளா யா.

(6)

என்னதான் ெசய்தா ம் ஏைழக் குைனயன்றிப்
பின்ைனயார் ெதன்தணிைகப் ெபம்மாேன - நின்ைனேய
நம்பி யி க்கின்ற நாேயைன ஐய ன்றன்
ெசம்ெபாற்றா

க்காளாச் ெசய்.

(7)

ேபேய க் கார்தணிைகப் ெபம்மாேன - நாேயன் ன்
ெசய்த பவெமல்லாந் தீ ம் ப க்குமின்பம்
எய் ம் ப க்கும

ேள.

(8)

பன்னிபன்னி ெயன்குைறையப் பல்லா யிரந்தரம்நான்
ெசான்னா ந் ெதன்தணிைகத் ேதான்றேல - இன்னாைவப்
ேபாக்கவிைல ெயன்ைன ன் ெபான்னார் தி வ க்கா
ளாக்கவிைல யீதநியா யம்.

(9)

தண்டா மைரயா ந் தண் ளவத் தாரா ம்
ெகாண்டா ந் ெதன்தணிைகக் ேகாமாேன - பண்டாய
ெவவ்விைனயா ேலைழப ம் ேவதைனேநா ெயல்லாமிங்
ெகவ்விதமாத் தீ ம் இயம் .

(10)

இயம்ப
யாத இன்னெலனக் கிட்டாய்
சுயம் ேவ ெதன்தணிைகச் ேசாதி - தியங்கித்
திாிகின்ற எற்குன் தி வா ர ைளப்
ாிகின்ற ெதந்நாள் கல்.

(11)

என்னா தரேவ எனதரேண எந்ைதேய
அன்னாய் தி த்தணிைக அண்ணேல - எந்நாேளா
ஏ*குெமன தின்னெலலாம் இன்பெமன்ப ெதந்நா ண்
டாகு மைதநீ அைற.

(12)

விநா க் ெகா ேகா ெவந் ய ண் ெடன்
ெசானா ந் தகுந் தணிைகத் ேதான்றால் - எனா ங்குப்
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பட்

யவிைல பா ம் அவத்ைதகைளக்

ெகாட் தற்குக் காட்ேடார் குழி.

(13)

அன்றசுர ைரக்ெகான் றமரா வதிகாத்த
ெவன்றிமயி
ர்தணிைக ேவலவா - என்ெறன் ம்
அன்னாயன் னாெயன் ற த
நின் ெமன்றன்
இன்னா ஒழித்திைலயீ ெதன்?

(14)

கா குமரா தல்வா குந்தன்
ம கா தி த்தணிைக வள்ளால் - ஒ கால்
கா எனேவாதி த்திெநறி கூடத்
த வாய் வரெமனக்குத் தான்.

(15)

இன்பம்வ ம் ெநஞ்சதனில் எண்ணியைவ ைககூ ம்
ன்பமக ந்தணிைகத் ேதான்றேல - நின்பதேம
கூ ம யார் குைறயின்றி ேயவாழ்ந்
ம் ெப வாி

ெமய்.

(16)

எந்ேநரந் தீைமையேய எண் ெமன்றன் பாழ்ெநஞ்ேச
எந்ேநரம் நன்ைமையேய ஏெனண்ணாய் - ன்ேன
கனியி க்க நீேயேனா காய்ேவண் கின்றாய்
னி ைனப்பி

த்தி க்கு ேமா.

(17)

ஐய ன ளி ந்தால் ஆகாத ெதான்றிைலமற்
ைறயன ளின்றிெயான் மாகா - ெமய்யி ேவ
ஐயன பற் வேத அல்லெலலாந் தீ மா
ய் மா

ம்ம வா கும்.

(18)

வாணாைள ெயல்லாம் வைகெதாி யாதந்ேதா
ணாச் ெசலவழித் விட்ேடேன - காணாத்
திரவியேம ெதன்தணிைகத் ேதவநிைனப் ேபாற் ம்
வரம ளாய் சித்த மகிழ்ந் .

(19)

மக்க யர் வாகெவ
மாநலங்க ெளான் மிேலன்
எக்கண ம் யான்ப வ தின்னேல - இக்கணேம
வாராய் கி ைப டன் வந்ெதன் பழவிைனகள்
தீராய் தி த்தணிைகச் ேசய்.
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ஐயா ைனயன்றி ஆதர ேவ ண்ேடா
ெமய்யா தி த்தணிைக ேவலவா - ைநயா
தி க்கும் ப ெயனக்குன் இன்ன ள்தா ெனன்
சுரக்கும் ப யி க்குஞ் ெசால்.

(21)

ேநரார் ரெமாித்த நித்தன் தி ப் தல்வா
சீரார் தி த்தணிைகத் ேதசிகா - ராநீ
வாராய் மயிேலறி வந்ேதெயன் வல்விைனையத்
தீராய்நின் சித்தமகிழ்ந் ேத.

(22)

வா தல்வேன ெமாய்ம் ைடய ேவல்
கா
ேதவா தி த்தணிைகத் ேதசிகா - ஒவாத
அன்ேபா ைனவணங்க ஆண்டவேன நீய ளில்
என்ேபாற் பயன்ெபற்றார் யார்?

(23)

வானாட ம் வியில் வாழ்வார்க ம்பணி ந்
ேதனார் ெபாழிற்றணிைகத் ேதசிகா - மானார்
விழியால் மதிமயங்கி ெவய்ய யர்க் காளாய்க்
கழியா ெதைனயிரங்கிக் கா.

(24)

பத்தி ட ேனபணி ம் பத்தர்க்கு த்திெய ஞ்
சித்தித ந் ெதன்தணிைகத் ேதசிகா - பத்திநிைல
இன்னெதன் ேமயறியா ஏைழேய ைனக்காக்க
உன்ன ள ெமன்

கு ேமா?

(25)

நாவார நின் கைழ நா ஞ் ெசா த் திப்ேபன்
ேதவா தி த்தணிைகத் ேதசிகா - வா
உைனேய மிகநம்பி உன்றா ளைட ம்
எைனேயன்

ெகாள்ளா யினி.

(26)

நன்ெனறிகாட் ெடன் ன்ைன நா ம் அ யவைரச்
ெசந்ெநறிேசர்க் குந்தணிைகத் ேதசிகா - அந்ெநறியில்
ஆத ெனா குவதற் காைசப் ப கின்ேறன்
ேகாத ெனைன வந்தாட் ெகாள்.

(27)

சீ ஞ் சிறப்
யர் ெதய் க ந்தி
ம்
ேச ந் தி த்தணிைகத் ேதசிகா - பார்
ங்
ெகாள்ளா த ேயன் குைறக ளைவதீர்த் த்
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தள்ளா த ள் ாிவாய் தான்.

(28)

நா ம் ெபா ள்நல்லார் நம்மதல்ல ெவன்றறிந்ேதார்
ேத ந் தி த்தணிைகத் ேதசிகா - வா ங்
ெகா ேபால ேவ யரால் குன்றிேன னந்ேதா
அ ேயைன யாதாியா யா.

(29)

ஆதார மில்லா தைலேவைன ஆதாித்தல்
தீதா தி த்தணிைகத் ேதசிகா - கூதான
கட் யைணத் தா ம்நீ ைகந வ ேவவிட்ேட
எட்டஇ ந் தா

ம்நீ ேய.

(30)

ேபேயன் ெபாி ம் பிைழகேள ெசய்கின்ேறன்
தீேயன் தி த்தணிைகத் ேதசிகா - நாேய ம்
ன்ைமெயலாந் தீர்ந் ன்றன் ெபான்ன க்கா ளாயி க்கும்
நன்ைமெபறல் எந்நாள் நவில்.

(31)

மாறிவாி ம் லகம் வல்விைனெயல் லாெமன்ேமல்
சீறிவாி ந்தணிைகத் ேதசிகா - ேத ம்வழி
கண்ேட ன நின் கழல்சிக் ெகனப்பி த் க்
ெகாண்ேட உ ம்நற் குணம்.

(32)

எப்ெபா
ம் இன்னலால் ஏைழ ப ம்பா
ெசப்பாி ெதன்தணிைகத் ேதசிகா - இப்பாிேச
கண்ேட ன ேயனிக் காசினியி ேலபிறந்ேத
உண்ேடா சுகம்ேவ

ைர.

(33)

ைநயாம ேலயி க்க நாேயற் கிரங்கிய ள்
ெசய்யாய் தி த்தணிைகத் ேதசிகா - ஐயாேவ
ண்ணிய மாமிந்தப்
லகி ேல னக்குக்
கண்ணிய

மாமிதைனக் காண்.

(34)

வா ந் ேதேன ெபா ேளெயம் ண்ணியேம
ேதவா தி த்தணிைகத் ேதசிகா - நாவாரப்
பாேடேனா நின் கைழப் பத்திேயா ேடவல்ெசயக்
கூேடனா ெதாண்டர் குழாம்.

(35)

கட்டைளக் க த் ைற.
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*ெப வாழ் மக்க ம் ெபண்
ஞ் சுற்ற ம் பின்
ள்ள
தி வா ெமைவ ம் ஸ்திரெமன் நம்பித் திைகக்குமிந்தக்
க வாழ் தன்னிேல ழாம ன்றன் கழ ைணேய
த வா ய ள் ாி வாய்தணி காசல சண் கேன.
[பிரேமா

த வ ஷம் மார்கழி மாதம் 22 ேததி, திங்கட்கிழைம, மஞ்சகுப்பம்.

2 January 1871.
தி த்தணிேகசன் தி வ கேள சரணம். வ.த. சுப்பிரமணியன். ]

(36)

*நீேர ைணயன்றி ேவேற ைணயிந்த நீணிலத்திற்
பாேர ெனா வைர அந்ேதா எனக்குப் பாிபவ ம்
ஆேர இனியா கி ம ளீரழ கார்கடப்பந்
தாேர ைன ந் தணிகா சல ைற சற்கு ேவ.
[பிரேமா

த வ ஷம் ைத மாதம் 19 ேததி, திங்கட் கிழைம,

மஞ்சகுப்பம். 30 January 1871.]

(37)

*மண்ணாைச ெயன்கின்ற மாையயில் ழ்ந் மதிமயங்கி
எண்ணா ைனமறந் ேதயி ந் ேதனினி யாகி ெமன்
அண்ணா ன் றன்ெபான் ன க்கம லம்வந் தைட ம்வண்ணந்
தண்ணா ர ள் ாி யாய்தணி காசல சண் கேன.
[பிரேமா

த வ ஷம் மாசி மாதம் 16 ேததி; ஞாயிற் க்கிழைம.

மஞ்சகுப்பம். 26 February 1871.]

(38)

*வாராத வல்விைன அந்ேதா எனதிடம் வந் மிகப்
ேபாரா கின்ற ேபாேகெனன் கின்ற
ண்ணியேன
தீராத இவ்விைன தீர்ந் ய் மா ன் தி வ ையத்
தாரா ய ள் ாி யாய்தணி காசல சண் கேன.
[பிரேமா

த பங்குனி௴ 13 சனிவாரம்; மஞ்சகுப்பம். 25 March 1871.]

*ேநாயால்
நிைறந்த சாீர ம் ன்தி த்தாள்
ேதாயாத ெநஞ்ச ங் ெகாண் ழல் ேவனிந்தத் ெதால்
மாயா ன ன் றைனவந் தைட நன் மார்க்கமைதத்
தாயா ய ள் ாி வாய்தணி காசல சண் கேன.

(39)

லகில்

[பிரேஜாத்பத்தி௵ சித்திைர 10 ெவள்ளிக்கிழைம; 21 April 1871, சிதம்பரம்.]

(40)

*மைனயாைள மக்கைள மாநிதி தன்ைன மதித் நின்தாள்
நிைனயாமல் என்சி வாழ்நாைள ணில் நிதங்கழிப்ேபன்
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திைனயா மளவன் ம் இல்ேல ெனனி ந் தி வ ள்ெகாண்
ெடைனயாள நீநிைன யாய்தணி காசல ஈசுரேன.
[பிரேஜாத்பத்தி ைவகாசி 7 ெவள்ளிக்கிழைம; - தி த்தணிைக. 19 May 1871.] (41)
*வாவா
க மயில்மீதி ேலேயறி வந்ெதன்றைனக்
காவா ன கழ ைணக் காட்ெகாள் வாெயன் நான்
ஓவா ைரத் ேம உன்ெநஞ் சு கிைல உன்க ைணக்
காவா இ
மழேகா தி த்தணி ஆண்டவேன
[பிரேஜாத்பத்தி௵ ஆனி௴ 3௳ வியாழக்கிழைம;
க க்கம்பட்

குளக்கைர. 15 June 1871.]

(42)

*ஆதார மிந்த அகிலந் தனிெலனக் குன்றனம்ெபாற்
பாதார விந்தம தல்லாமல் ேவறில்ைல பத்தர்ெநஞ்ச
ேமதான மாக்ெகாண்
ற்றி ப் பாய்விைன யால்விைளந்த
தீதா னைதெயாழித் தாள்வாய் தி த்தணித் ேதசிகேன.
[பிரேஜாத்பத்தி ஆவணி 22 ெசவ்வாய்க்கிழைம;
மஞ்சகுப்பம். 5 September 1871.]

(43)

*பல்லா யிரத் க்கு ேமற்பட்ட பாவம் பல ாிந்
ெசால்லா லள படாத் ய ரத்திற் சுழ மிந்த
ெபால்லாத பாவி
ன்றாட் க ைம குந் ய்வேனா
எல்லாஞ் ெசயவல்ல வாதணி ேகச எனதரேச
[ப்ரேஜாத்பத்தி மாசி 6 ெவள்ளிக்கிழைம; மஞ்சகுப்பம்.]
*தி
ாி
வ

கா! அ ேயன் யர் தீரத் தி வ ைளப்
கா! நின்* ெபான்ன க் கன் ைட ேயார்க்கிரங்கி
கா! வந் திடர்தீர்த் தவர்க்கு வரம்பி ன்பந்

த

கா! கும ரா! சண்

(44)

கா! தணி காசலேன.

(45)

*வாதா நின மலர்த்தா ளிைணைய மதியி ேமல்
வாதா உனக்குேமா நின்மகி ைமக்கி சற்
த
வாதா ெகா ைமய தாகுமன் ேறாமற் ேறவர்க்குமிைற
வாதா னவர்கால ேனதணி காசல வானவேன.
(இதன் ெபா ள்.)
எல்ேலா க்கும் இைறவேன! அ ணர்க
(நீ) வந்
தந்

RangaRakes

(அ ேய

க்கு) உன்

க்கு இயமேன! தணிகாசலக்கட ேள!

ைடய மலர்ேபான்ற இரண்

(ரக்ஷிக்கேவண் ம்). மதியி யாகிய ஏைழமீ

தி வ கைள ந்

உனக்குக் கூடவா வா ?
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வா
மற்

ெசய்தல் உன் ெப ைமக்குச் சற் ம் உதவா . ஆ! அ
அைச. தி த்தணிேகசன் தி வ கேள சரணம்.

ெகா ைமயல்லேவா,

[ப்ரேஜாத்பத்தி பங்குனி 30 தன்கிழைம; மஞ்சகுப்பம்.]

(46)

பண்ணி ம் பார்க்க இனிதா ெம ெமாழிப் பாைவயர்தங்
கண்ணி ங் கூந்த
ம்மவர் காமக் கலவியி ம்
எண்ணில்பல் நாள்ெதாைலத் திட்டா யினியா யி ெமெனஞ்ேச
தண்ண

ளான்தணி காசலன் பாதஞ் சரணடேய.

(47)

மண்ணா ைசயில்மக்கள் மாநிதி ஆைசயில் வாங்காிய
ெபண்ணாைச ெயன்கின்ற ேபயா ைசயிேல ெப மகிழ்ச்சி
உண்ணாநின் ேறன்ெமய் ணர்ெவய்தி ேய ய்ய மா ளேதா
அண்ணா அ ள் ாி யாய்தணி காசல ஆர ேத.

(48)

சாமி குமர
க சரவணா சண் க நன்
ேநமிய மால்ம காதணி காசல நின்மலேன
ஆமி தீய தகற்ெறன் ெசால் ம் அறிவி ந் ங்
காம விகாரத்ைத நீக்ககில் ேலெனன்ன கர்மமிேத!

(49)

நல்லா ைனநம் ெமல்லார்க்கு நன்ைமக ணல்கு ைன
யல்லால் ைணசிறி தில்லாத யாெனன தல்லெலல்லாம்
பல்லா யிரந்தரஞ் ெசால்
ஞ் சற் ம் பாிந்திைலநீ
கல்லா

னதகஞ் ெசால்லாய் தி த்தணிக் காவலேன.

கந்தாசற்

ம்நீ

,கந்தா யிைலநின் க ைணெகாண்ெடன்

சிந்தா குலந்தைனச், சிந்தாய் நின
தந்தாண்
ரந்தா

(50)

யர்ந்த ப,தந்தா தணிைக

தி வ ையத்
கெவன்றி

மந்த வ,ரந்தா னளித்திைல ரா த்தேன.

(51)

க வி த்தம்.
*ஆதா ரமிலா அ ேயன் நித ன்
பாதாம் யேம பணியக் ைபெசய்
தீதா னெதாழித் தி ேத சிகேன
ேவத தணிகா சலேவ லவேன.
[பிரேஜாத்பத்தி ரட்டாசி 18 திங்கட்கிழைம மஞ்சகுப்பம். 2nd October 1871.]
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எனதா தரேவ எனதா யிேர
மனத்தார் விமா ையகள்மா ம்வணம்
இனிதா வ ள்ெசய் ெயழில்ேவ லவ ன்
றனதாள் மறேவன் தணிகா சலேன.

(53)

ஏழா லகுங் ெகா ேமா எளிேயன்
பாழான மனம் ப தீ ைமகள்தாம்
வாழா ெயனநீ யினிேய ம்வச*ந்*
தாழா த ள்வாய் தணிகா சலேன.

(54)

மனமா கியேவார் ம ப் மியிேல
சினமா தியவாம் பலதீச் ெச கள்
வனமா வளரா மலளித் த ேயன்
தைனயாண் ட ள்வாய் தணிகா சலேன.

(55)

ேபர*ர தெப ந் யரால் மன ம்
நீரா
குற் ற நின் மலேன
வாரா யினியா கி ம்வந் வரந்
தாராய்

கா தணிகா சலேன.

(56)

நாேன
யர் ந யப் ப
ம்
ஏேனா எனநீ மி ப் பெதெனங்
ேகாேன கு ேவ குலெதய் வேமநீ
தாேன

ைணநந் தணிகா சலேன.

(57)

ஏ க் குேமநீ தளேர ெலன ன்
பாதத் ைதேயபற் ெறனேவ ய ள்வாய்
ஓதற் காிதாம் உபேத சமைதத்
தாைதக் க

ந் தணிகா சலேன.

(58)

உன்ைனப் பணியா தப க் குலகிற்
ெபான்ைனப் வி ைவயைரப் ெபா ளா
என்ைனக் க தச் ெச மிம் ம
ழ்
தன்ைனத் தவிராய் தணிகா சலேன.

(59)

கலங்கும் ெமளிேயன் கனிெவய் திடேவ
இலங்குன் ன ெயன் ற ள்வா யிைறவா
நலங்கள் பலவற் ைற ம்நல் கிேயசஞ்
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சலங்கள் ஒழிக்குந் தணிகா சலேன.

(60)

ஒ வா றகம்ைநந்
கும் மவர் ன்
கு வாய் வ வாய் குைறதீர்த் த ள்வாய்
ெப வாழ் வ
ம் பிறவா நிைலநீ
த வாய் எைனயாள் தணிகா சலேன.

(61)

ெபால்லா தெகா ம் பவேம ாிதற்
கல்லா ெதனகம் அறநன் ெனறியிற்
ெசல்லா தித க் ெகனெசய் குவன்யான்
ெசால்லாய் தணிகா சலசுந் தரேம.

(62)

ேவலா நினதன் பர்கள்ேம ம *
கூலா உைமயாள் ெப குஞ் சரேம
பாலார் ெமாழிமங் ைகயர்பங் கமகா
சீலா தணிகா சலேத சிகேன.

(63)

ஒ ேவ ைல மின் றி ழன் றி ம்யான்
இ ேவ ைல ெமண்
ெகேனா அபயந்
த ேவ ைல
ந் தணிைகப் பதிையக்
க ேவ ைலையெவன் களித் திடேவ.
இதன் ெபா ள்.
வாளா திாித ம் அ ேயன் (ெவல்

தற்காிய) பிறவிக்கடைலெவன் , ேபாின்ப

வாழ்ெவய் ம்ப க்கு 'அஞ்ேசல்' என் அபயமளிக்கும் ேவலா தக் கட ளானவர்
ற்றி க்குந் தி த்தணிகாசலத்ைதக் காைல மாைல ந் தியானிக்ேகேனா !
ேவல் = ேவலா தம்; ஐ = கட ள்.

(64)

ேவ .
உன்ைன யன்றிமற் ேற ைண ெயான்றிலா
என்ைன யிங்ஙன் இட றச் ெசய்ைதேய
அன்ைன ேயயினி யாைர அைடகுவன்
கன்னல் சூழ்தணி காசலக் கர்த்தேன.

(65)

க ம ேநாயைவ யா ங் க கச்ெசய்
தி
கைனத் ெதன்தணி ேகசைன
அாிம கைன அப்பைன ஐயைன
ஒ ம னத் டன் உன்னிநான் உய்வேன.
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அந்த மில் ைய ஆதிையச் ேசாதிைய
எந்ைத ையத்தணி ேகசைன யிப் விப்
பந்த மற் ப் பரகதி ெயய்திடச்
சிந்ைத ெசய்குவன் சின்னஞ் சிறியேன.

(67)

ஐய ேனதணி காசலத் தப்பேன
ெமய்ய ேனயிந்த ேமதினி தன்னிேல
ெசய்ெயா ணாப்ெப ந் தீைமகள் ெசய்தஇவ்
ெவய்ய ேனைன ம் உய்விக்க ேவண் ேம.

(68)

என்ைன வாட் ம்இன் னாைவப் பிற க்குச்
ெசான்ன தாெலார் சுகிர்த ங் கண் ேலன்
உன்ைன ேய ைண ெயன்னநான் உன்னிேனன்
என்ைன யஞ்செலன் பாய்தணி ேகசேன.

(69)

நாத ைனத்தணி காசலம் நண் ெமய்ப்
ேபாத ைனப்ெபா ைளப்ெப ம் ண்யைன
ேவத ைனத்தணி காசல ேம ெபாற்
பாத ைனத்ெதாழப் பா ம்நம் பாவேம.

(70)

அற்பன் நா ன் ன யைட கின்றிேலன்
நிற்பன் நாெனன் ம் நீச நிைலயிேல
தற்பரா நந் தணிைக ெய ம்உயர்
ெவற்ப நாெனவ ெணய் வன்

ட்ைடேய.

(71)

பாவ மான பரைவைய நீந்தியான்
ஆவ லா ன் ன யைடந் ய்வேனா
ேதவர் ேபாற் ந் தி த்தணி மாமைல
ேமவி

ற்றி க் கும்ெவற்றி ேவலேன.

(72)

ஐய ேவாஎன் ற ேத ய தினம்
ைநய ேவாஎைன ஞாலந் தனில்ைவத்தாய்?
ெமய்ய ேவாஎன்றன் ெவவ்விைன தீரஎன்
ெசய்ய ேவாெசப் ெதன்தணி ேகசேன.

(73)

அத்த ேனதணி காசலத் ைதயேன
த்த ேன
காஎன்
கி ம்
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பத்தர் கட்க ள் ெசய்தி

பண்பேன

கர்த்த ேனகைட ேயைன ங் காத்திேட.

(74)

ேதவ ேதவைனத் ெதன்றணி ேகசைனப்
பரவ நாசைனப் பத்தர்கள் ேநசைன
ஆவி ேபான்றஎன் ஐயைன அன்பிலாப்
பாவி ேயன்பணி ேயெனன்ன பாவேம.

(75)

ேவ .
ெபாய்த்தாரணிப் ேபாகந்தனிற் ந்திமிக அ ந்தி
எய்த்ேத ன்றன் ெமய்த்தா க்கா ெளன்றாவேனா அறிேயன்
அத்தாக த யாாிடர் அகற் ம் அ ட்கடேல
சத்தாகிய ெபா ேளதி த் தணிகாசல அ ேத.

(76)

வஞ்சிவி த்தம்
பிணிபா வெமலாம்-ந

கா த ள்ெசய்

தணிகா சலைனப்-பணிவாய் மனேன.

(77)

ெகாச்சகக் க ப்பா.
சஞ்சலங்க ெளண்ணிறந்த தாேல இடர்ப்பட்
ெநஞ்ச ெம ந்திந்த நீணிலத்தில் நிற்குமியான்
தஞ்செமான் ங் காணா ன் தாமைரத்தாள் வந்தைடந்ேதன்
அஞ்செலன்பாய் ெதன்தணிைக யப்பா அைடக்கலேம.

(78)

பண்ணாத பாவெமலாம் பண்ணிேனன் பாழ்ெநஞ்சில்
எண்ணா தனெவல்லாம் எண்ணிேன ேனஅந்ேதா!
அண்ணாநான் உன்ெபான் ன ைய யைடேவேனா
தண்ணார் ெபாழில்சூழ் தணிைகமைல ேவலவேன!

(79)

காமாந்த காரக் கட ல் வி ந்த ேயன்
ஏமாந்ேத அந்ேதா ன் இைணய க ைளம்மறந்ேதன்
நாமார்ந்த என்மன ன் நல்ல ெபற் ய் வதற்
காமா ற ள்தணிைக யம்பதிவாழ் அ
அ சீர்க் கழிெந ல
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எந்ைதேய இைமேயார் ேகாேவ இைறவேன கைறயார் கண்டன்
ைமந்தேன மயில்மீ ேதறி வந்த ள் ாியா நின்ற
கந்தேன கட ேளெயன் கவைலதீர்ந் திடநின் பாதம்
தந்த ள் ாிய ேவண் ந் தணிைகமா மைல

ளாேன.

(81)

அண்ணேல அமரர் ேகாேவ ஆ மா கப்பி ராேன
பண்ணிேலன் அ ந்த வங்கள் பணிகிேலன் நின பாதம்
எண்ணிேலன் உய் மாற்ைற ஏைழேயற் கிரங்கி நீதான்
தண்ண ள் ாிய ேவண் ந் தணிைகமா மைல

ளாேன.

(82)

க ைணவா ாிதிேய ன்றன் கழ ைண பணி ம் அன்பர்
அரணேம! அல்லல் தீர்க்கும் அப்பேன ஒப்பி லாேன!
மரணேம வ
ன் நின்தா மைரப்பதந் தந் காக்க
த ணமீ த ள ேவண் ந் தணிைகமா மைல

ளாேன.

(83)

கஞ்சைனச் சிைறயிற் ேபாட்டாய் கட ளர் சிைறைய மீட்டாய்
ெசஞ்சுடர் ேவ னாேல தீயசூர் தைலச் ெசற்றாய்
அஞ்செலன் பாைரக் காணா தல்ல ல் உழல்ேவ க்குத்
தஞ்சம்நீ ய ள ேவண் ந் தணிைகமா மைல

ளாேன.

(84)

சைன ெசய் ம் ேபா ன் ெபான்ன நிைனந்தி டாமல்
ேயாசைன ேம ம் ேம ம் ஓய்வின்றிச் ெசய்வன் அந்ேதா!
நாசன மைடவ தன்றி நற்கதி ெயய் ேவேனா!
தாசர்கள் வணங்கி ேயத் ந் தணிைகமா மைல

ளாேன.

(85)

வள்ளிெதய் வாைன ெயன் மங்ைகயர் ம
ேநசா!
ள்ளிமா மயி ன் மீேத வந்த ள் ண்ய ர்த்தி!
கள்ளன்நா ெனன்
ன்றன் கழ ைண பணிேய ெனன் ந்
தள்ளிநீ வி ெலன் ெசய்ேவன் தணிைகமா மைல

ளாேன!

(86)

இ க்குநா ளள ம் பாாில் இன்பேம ப கி ெமத்தப்
ெப க்கேவ ேவண் ெமன் ம் ேபய்பி த் தாட்ட அந்தச்
ெச க்கிேல அைலந் ெகட்ேடன் சீர்ப்பட அ ள்ெசய் யாேயா
த க்க

ம் ன

ஞ் சூ ந் தணிைகமா மைல

ளாேன.

(87)

ஆற்ெறாணாத் யர்ெகாண் ேடைழ அைலகிேறன் அவனி தன்னில்
ேதற் வார் ஒ வ ேர ந் ேத
ங் காண கில்ேலன்
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ேபாற் ேவன் பத்தி ேயா ன் ெபான்ன
சாற் வாய் உய்

கைளேய என் ம்

மாற்ைறத் தணிைகமா மைல

ளாேன.

(88)

மாதர்கள் ேமாகந் தன்னில் மயங்கிேய ழ்ந்தி டாமல்
ேபாதநன் ெனறிையப் பற்றிப் ண்ணியந் தைனேய ெசய் ன்
பாதேம கதிெயன் ெறண்ணிப் பத்தியாப் பணி ம் நல்ல
சாதகம் வ வ ெதன்ேறா தணிைகமா மைல

ளாேன.

(89)

பத்தியாய் நா
ன்றன் பதந்தைனப் பணிந்தி டாமல்
பித்தனாய் ஐேயா இந்தப் ேபைதேயன் திாிந் ழன்ேறன்
அத்தேன அ ய ேன ன் அ யிைண யைட ம் அந்தத்
தத் வ ம ள்ெசய் யாேயா தணிைகமா மைல

ளாேன.

(90)

கள்ளத்ைதக் குணமாக் ெகாண்டான் கணிைகயர் ேமாக ெமன் ம்
பள்ளத்தில் ழ்ந்த ேநக பாவங்கள் ெசய்தான் ேம ம்
உள்ளத்தில் அன்ேப யில்லா உேலாபியா ெமன்ேற ெயன்ைனத்
தள்ளத்தான் நிைனக்கின் றாேயா தணிைகமா மைல

ளாேன.

(91)

அன்ைனேய அன்ைன ேபால அ யைர ஆத ாிக்கும்
உன்ைனேய ேத ேவாைன உத்தமச் ெசல்வ ெனன்ேபன்
ெபான்ைனேய மண்ைண ேயெமய்ப் ெபா ெளனத் ேத
டன்
தன்ைனேய ஏைழ என்ேபன் தணிைகமா மைல

ளாேன.

(92)

ேவதைன விைளேவ ெயன் ம் விைளக்கின்ற ெகா ய பாவத்
தீதிைன ெயாழித் விட் ச் சிறியேனன் கைடத்ேத ம்மா
றீெதன அ ள ேவண் ம் எத்திைச தன்னி ம் ந்
தாதிைன

குக்கும்

வார் தணிைகமா மைல

ளாேன.

(93)

ேபய்ேபா ம் ேபைத ேபா ம் பித்தைனப் ேபா ந் ட்ட
நாய்ேபா ம் உழன்ேற ஆ ள் நாெளலாங் கழித்த தல்லால்
ேசய்ேபாலன் ற்ேற ன்றன் தி வ ேசவி ேயைனத்
தாய்ேபால்வந் தாள ேவண் ந் தணிைகமா மைல

ளாேன.

(94)

டனா கியநான் உன்ைன தறி வாளர் ேபாலப்
பாடேவ குதல் ேப ைபங்கிளி யன்னாள் தன்ைனக்
கூடேவ ய கின்ற ெகாள்ைகைய ஒக்கும் அன்ேறா
சா ேவற் கரத்தாய் ஒப்பில் தணிைகமா மைல
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த்ேதநன் மணிேய ஆதி லேம அ ேயற் குற்ற
பற்ேறெயன் பாவ ெமல்லாம் பற்ற த் தி ம ந்ேத
இத்ேதகம் வி
ன் நா ன் இைணய க் கமலஞ் ேசரச்
சற்ேறநீ ய ள்ெசய் யாேயா தணிைகமா மைல

ளாேன.

(96)

விைனக்குைவ பலவா ெலன் ம் ெவந் ய ாிைனேய ெயய் ம்
எனக்குவ ைக
ண் டாக எந்ைதேய அ ள்கூர்ந் ேதெயன்
மனக்கவ ைலகள்யா ம்ேபாம் மார்க்கெமான் ைரத்தி டாேயா
தனக்குவ ைமேய யில்லாத் தணிைகமா மைல

ளாேன.

ேதன்ப
யான்ப
ஊன்ப

கடப்பந் தாராய் ேதவர்கள் தமக்குத் ேதேவ
கின்ற பாட்ைட யா டன் ெசால் ல் தீர்ப்பார்
வ ேபாய் என்றன் உள்ளத்தின் வ ேபா யின்னந்

தான்ப

ேவேனா ெசால்லாய் தணிைகமா மைல

ளாேன.

(97)

(98)

எத்தைன தரந்தான் என்றன் இ க்கைண எ த் ைரப்ேபன்
அத்தேன வாய்ேநா கின்ற ைதயேன என்ன ெசய்ேவன்
பித்தனா னா ம் ெபால்லாப் ேபயனா னானா ந்தான்
சற் நீ ய ெளா ணாேதா தணிைகமா மைல

ளாேன.

(99)

காலத்ைத ணாப் ேபாக்குங் கைடயேனன் எந்த நா ன்
ேகாலத்ைதக் கண் கண்கள் குளிர்வேனா அறிகி ேலேன!
ஞாலத்தி ன்ப தத்ைத ந காம ெலைனச்ெச யிந்த்ர
சாலத்ைத என்ன என்ேபன் தணிைகமா மைல

ளாேன.

(100)

தாித்திரம் ேநாய்ெபால் லாத தன்ைமெயக் கா ெநஞ்ைச
வ த் ந்தீ ராத ெதால்ைல வாய்விட் ச் ெசால்ெலா ணாத
ெப த்தபாழ்ங் கவைல யித்தால் ெப ம்பா ப த ேலெயன்
சாித்திரங் கண்டா யப்பா தணிைகமா மைல

ளாேன.

(101)

அன் டன் என்
ன்ைன அஞ்ச ெசய்ேவார் தங்கள்
ன்பம்யா ைவ ெமா ழிந் சுகத்ைதேய ய ப விப்பர்
இன்பேம நிைறந்த ேமாக்ஷம் என்கின்ற அாிய தா ன்
தன்பதம் அைடவர் திண்ணந் தணிைகமா மைல

ளாேன.

(102)

தி த்தணி மைலயாய் ேபாற்றி ேதவர்கட் கதிபா ேபாற்றி
ப த்தமா மயிலாய் ேபாற்றி பத்தர்கட் க ள்வாய் ேபாற்றி
ஒ த்த ந் ைணயி லாஎன் ஊழ்விைன ேபாக்கி ள்ள
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வ த்த

நீக்கி

ன்றன் மலர

ேசர்த்தி டாேய.

(103)

ேவ .
கண்ேண கண்ணின் மணிேயநற் கனிேய க ம்ேப கசிேதேன
விண்ேணார் ேபாற் ம் ேவலவேன விமலா ேமேலார் ேமலவேன
பண்ேண யைனய ெமாழிவள்ளி பங்கா தணிைகப் பதிவாெழன்
அண்ணா உைனேய வந்தைடந்ேதன் அ ேயன் உய்

மாற ேள.

(104)

மாதா ம்நீ மக்க நீ மற்
ள்ள சுற்ற நீ
யாதா யி ெமற் கீேவா ம் நீேய யன்ேறா இைறயவேன
ேவதா ர சிங்கேம விண்ண ளா ந் தணிைகமைல
நாதா

ைனேய வந்தைடந்ேதன் நாேயன் உய்

மாற ேள.

(105)

ஒப்பா ாில்லா உத்தமேன உம்பர் ேகாேவ உயிர்க்குயிேர
இப்பா ராைச ெய ங்கட ல் ஏைழ ழ்ந்ேத யிட ற் த்
தப்பா நிற்கும் வைகயறிேயன் தஞ்ச மாகுந் தணிைகமைல
அப்பா உைனேய வந்தைடந்ேதன் அ ேயன் உய்

மாற ேள.

(106)

ெபால்லாப் பாவஞ் ெசய்ேதாேம ேபாகும் வழிேய ெதன்றி ந்
ெசால்லாத் யரால் ந ங்கி ன்றன் ைணத் தாட்கமலம் வந்தைடந்
'வல்லாய் அ ேயன் உய்யெவா

மார்க்கம் அ ளாய்' என்றிரந் ம்

நல்லாய் இரங்கா த ெவன்ெகால் நவிலாய் தணிைக நாயகேம.

(107)

அந்ேதா அ ேயன் அல்ல னால் ஆழித்
ம் ேபால பட்
ந்தாள் சரெணன் ேறயைடந் ம் உள்ளம் உ கா தி க்கின்றீர்
எந்தாய் இ
ம் உமக்கழேகா ஏைழக் கிங்கா ைமயன்றிச்
ெசந்ேத ெனா கும்

ஞ்ேசாைல திக ந் தணிைகத் ேதசிகேர.

(108)

கந்தா
கா கண்மணிேய க ைணக் கடேல பலவான
சிந்தா குலத்தால் வ ந் கிேறன் ேதற் வாாிங் ெகா வாிைல
எந்தாய் இன் ம் எத்தைனநாள் ஏங்கி நிற்ேபன் எனக்கின்பந்
தந்தா ெலன்ன குைற ண்ேடா தணிைக வா ந் தற்பரேன.

(109)

இ க்க ேணேமன் ேம ம்வந் ெதய்த லாேல ஏைழேயன்
ந க்க ற் த் திைகப் ற் நாய்ேபா லங்கிங் குழ கிேறன்
தி க்கிட் டலறச் ெச மிந்தத் தீைமக் குழியி னின்ெறன்ைன
எ க்க வல்லா
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ெசய்யா ெதன்ன ெசய்ேதேனா ெசப்ெபா ணாத ெப ந் யரால்
ெநாய்யா யி ந் ெநாந்தனன்யான் ன்றாள் சரண ெமன்றைடந்ேதன்
ஐயா யினியா கி ெமைனநீ ஆண் ெகாள்ள நிைனத்த ள்வாய்
ைமயார் தடங்கண் மடவார்கள் வா ந் தணிைக மைலம ந்ேத.

(111)

பண்ணாப் பாவஞ் ெசய்தெப ம் பாவி நாெனன் றா ம்வந்
தண்ணா என்ைனக் காெவன் ன் அ யில் ழ்ேவ னாகில ட்
கண்ணா ெலன்ைனப் பாராேயா கவைல யைனத் ந் தீராேயா
தண்ணார் ெபாழில்கள் பலசூ ந் தணிைகச் வா ந் தற்பரேன.

(112)

கற் மறிேயன் நின் கழ்நின் கழ க் க ைம யாம்பாக்யம்
ெபற் மறிேயன் நிைனவணங்கும் ெப ஞ்சீ ைடய அன்பர் குழாம்
உற் மறிேயன் உய் வதற் குண்ைம யான ெநறியதைனச்
சற்

மறிேயன் தவிக்கின்ேறன் அ ளாய் தணிைகச் சண் கேன.

(113)

சீகா ழியின்கண் அவதாித்த ேதேவ அ யார் ெசல்வேம
நாகா சலத்தி னி ைற ம் நாதா அாிய நான்மைறையப்
பாகா யினிக்குந் ேதவாரப் பதிக மாகப் பா னவி
சாகா அ ேயன் நின்சரண்என் றைனக்கா தணிைகச் சண் கேன.

(114)

ஐயா அ ேயன் ப ம்பா வ் வகிலந் தனிேல ெயான் ந்தான்
ெமய்யாய்ப் படேவ மாட்டாெதன் விதிவ க்ெகன் ெசய்ேவன்நான்
ைநயா தினியா கி ம்ஏைழ நன்ைம ெயய் ம் ப க்க ள்நீ
ெசய்யா தி த்தல் ஞாயேமா ெசப்பாய் தணிைக அப்பாேவ.

(115)

அன்ைபப் பணியாப் ண்டவர்தம் அகத்தி ைற ம ம ந்ேத
என்ைபப் ெபண்ணா யாக்குவித்த எந்தா ைமயாள் ைமந்தாஎன்
கண்மச் சிரமந்தைனத் தவிர்த்ெதன் கவைலக்கடைலச் சுவற்றி ெயன்றன்
ன்பச் சுைமைய ெயாழித்ெதனக்குச் சுகந்தா தணிைக

கந்தாேய.

(116)

நாேனா ெகா யன் மிகுெகா யன் ஞாலந் தனிெலன் ேபாெலா வர்
தாேனா யில்ைல யில்ைலயி சத்யம் ன்த ைனப்பணியா
ேதேனா ஒதிேபா
க்கின்ேறன் இனிநீ ய ள்ெசய் யாவி
ய்
ேவேனா

ைண ம் ேவ ண்ேடா விைரயார் தணிைக வைரயாேன.

(117)

ெபண்கள் ேமாக வைலதனிேல பித்தாய் வி ந் மயங்கியி
கண்கள் ெகட்டாப் ேபாலமதிக் கண்ெகட் டைலந் கவைலகளாம்
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ண்கள் நிைறந்த ெநஞ்சுைடயிப் ைலேயன் ண்ய னாவேனா
எண்கள் ெகாள்ளாப் ேபாிைறஞ்சும் இைறவா தணிைக

ைறவாேய.

(118)

உன்ைன
வ மாக்கிெயன ள்ளக் ேகாயில் தனி
த்தி
என்ன தி கண் ணா ெகா ன் இ தாள் கைள ம் அலம்பிநிைல
இன்ன ெதனேவ யறியாத இன்ப அன்பா மலர் ய்உன்
தன்ைனத் ெதா நா ெளந்நாேளா சாற்றாய் தணிைக ேயற்றாேய.

(119)

தீராத் யரம் ைவத்தாேய திக்கில் லாத பாவிக்கு
நீராக் கைரந்ேத உ குெமன்றன் ெநஞ்சம் இதைன நிைனயா
ேபராக் ேகாபங் ெகாண் நீ பின் மிந்தப் ேபைதயின்ேமல்
ேபாராச் ெசய்தல் ண்ணியேமா கலாய் தணிைக அகலாேய.

(120)

ஏைழக் குற்ற ைணேயெயன் இைறேய என்றன் ஊழ்ப்பயனால்
வாழ் க் ெகன் நிைனத்ேதெயன் வாணா ெளல்லாம் வைகயின்றிப்
பா க் கிைறத் விட்ேடேன பாவி ேய ம் இனி ன்ெபாற்
றா

க் காளாய் உய்வழிதான் உண்ேடா தணிைகக் குன்ேறாேயா.

(121)

எந்ேந ர நின் னிைணய ைய யிதயந் தனிேல யி த்ேதேனா
எந்ேந ர நின் தி ப் கைழ என்வா யாேல யியம்ேபேனா
எந்ேந ர நின் ன யவ க் ேகவல் ெசய்ேத வாேழேனா
எந்ேந ர மிங் ஙனமி ப்ப ெதன்ேறா தணிைக நின்ேறாேய.

(122)

ஐயா என்றன் அல்லெலலாம் அறிந்ேத யி ந் ம் அழகியேவற்
ைகயா என்ைனக் ைகவிட ன் க ைணக் கழேகா க தாேயா
ெமய்யா ெவய்ய யர்தீர்ந் வி ப்ப ெமய்த இரங்கிய ள்
ெசய்யா வி ல்நான் என்ெசய்ேவன் ெசப்பாய் தணிைக அப்பாேவ.

(123)

பாட அறிேயன் நின்தாைளப் பணி ம் பத்தி ெநறிதனிேல
கூட அறிேயன் தீராத குைறகள் யா ந் தீ ம்வழி
ேதட அறிேயன் திைகக்கின்ேறன் சித்த மிரங்கி ய ளாேயா
ேவடர் மகைள மணம் ாிந்த ேவலா தணிைக ேமலாேன.

(124)

ஓவா தைலக்குங் கவைலயினால் உைடயாய் ெநாந்ேதன் என்ெசய்ேவன்
*பாவா வைரயிற் பாரதமாம் பாவி ப மிப் பாடைனத் ம்
ேதவா நீதான் பார்த்தி ந் ஞ் சித்த மிரங்கா த ெவன்ெகால்
ஆவா இ
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ம் உன்க ைணக் கழேகா தணிைகப் கேழாேன.

(125)
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மீ யாற் பிணியால்* யராேல மிகவாய் ெம ந் ம் உன்னிடம்வந்
தைடயா தி க்கின் ேறேனெயன் அறிைவஎன் ெனன்ற ைறவனியான்
கைடயார் தம்மிற்கைடேயன்நான்க ைணக்ெகங்ஙன்உாித்தாேவன்
உைடயா ய ள்கூர்ந்

ய் ெநறி உைரப்பாய் தணிைகப் ெபா ப்பாேய.

(126)

*பாவா = பாவாக; பாட்டாக; வைரயில் = எ தப் கில்.
ெபான்ேபாெலாளிெசய்ேமனியேன லவர்ேபாற் ம் ண்ணியேன
மின்ேபால் மிளி ம் பாதேன ேவல ேனயிம் ேமதினியில்
என்ேபாற் யரப் ப ேவா ம் இ க்கின் றாேரா நீயலெதன்
தன்பா

ரங்கு வா ண்ேடா சாற்றாய் தணிைக ேயற்றாேய.

(127)

ேவலா அ யர் யர்தீர்க்க ெவற்றி மயில்ேம ேலறிவ
பாலா நின பாதெம ம் ப ம மலைரப் பத்திெயா
லா ராய்ச்சி யில்லாஇந் ைளய ேன ந் ெதாழவ ள்வாய்
ேமலா னவர்கள் பணியவளர் ெவற்பாந் தணிைக நிற்பாேன.

(128)

இைறேய என்றன் இ க்கெணலாம் என் தீர்ப்பா ெயன்ற ேயன்
ைறேய யிட் க் ெகாண்டா ம் ேமான மாநீ யி ப்பதன்றிக்
குைறேய ெதனேவ ேகட் ைலெயன் குைறைய யினியாாிடஞ்ெசால்ேவன்
மைறேய பணி ந் ெதன்தணிைக வைரயா

மா

ைரயாேய.

(129)

வா மாக்கள் தைம லகின் வஞ்ச மாைய ெய ேமார்ேபய்
ஆ ந் யராம் ஆழியிேல அமிழ்த் கிறேத அந்ேதாஇப்
பா ம் ேபைய ேய க்குப் பைடத்தா ேயாநா னறிகிேலன்
மாழ்கு மனத்ேதன் உய்வழிமற்

ண்ேடா தணிைக நின்ேறாேய.

(130)

இன்னல் பலவால் வ ந் கிேறன் என்ைனக் காெவன் ைனயைடந்தால்
இன்னல் தீர்க்கா தைவகைளநீ இன்னம் அதிக மாக்குகின்றாய்
உன்ைனத் தஞ்ச ெமன்றைடேவார்க் குண்டாம் பல மி தாேனா
அன்ைன ெயன்

ம் உனக்கி

ம் அழேகா தணிைகப் கேழாேன.

உன்ைன நம்பி ேனாெரல்லாம் உள்ள கவைல தீ கிறார்
பின் மவர்க ளின்ெபய்தி ெப ைம ேயாேட வா கிறார்
அன்ைன ேயநா ைனயைடந்ெதன் அல்லல்பலகாெல த்
என்ன என் ங் ேகட் ைலயீ ெதன்ேன தணிைக மன்ேனநீ.

(131)

ைரத் ம்
(132)

வரந்தா வரந்தா என்ெறன்ெறன் வா ம் ேநாவ ேவ ைறயிட்
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ரந்தா
கரந்தா

ம் ன் மனமட் ம் இரங்கு கிறேத யிைலயிவண்நீ
ங் க ைணேயா க ைணக் கடேல நான்கலங்கி

யி ந்தா லதனா

னக்கின்பம் என்ேன தணிைகப் ெபான்ேன ெசால்.

(133)

ன் ற் ழ ம் அ ேய ன் ய பாத கமலங்கட்
கன் ற் றழ ன் ெம ேகேபா லகைநந்
கிப் பணிேயேனா
உன்ெபாற் றி த்தாள் ைணெகாண்ேடன் உண்ைமயாக நற்கதிெபற்
றின் ற் றி க்கு மாற ள்ெசய் எந்தாய் தணிைக ைமந்தாேவ.

(134)

ேகாேவ அ யர் குைற தீர்க்கும் குணக்குன்ேறெயங் குலக்ெகா ந்ேத
ேசேவ றீசன் மகிழ்ந்தளித்த ெசல்வக் கனிேய ெசவ்ேவேள
ேபாேவன் வ ேவன் ெபாய் ைரப்ேபன் இங்ஙன் காலம் ேபாக்குேவன்
ேதேவ நா

ம் உய்யஅ ள் ெசய்யாய் தணிைக ஐயாேவ.

(135)

யாேன ேத ெசால்
ம்நீ யா ங் ேகளா த ேபாலத்
தாேன ெமௗனஞ் சாதித்தல் தகுேமா உனக்குத் தகுேமாதான்
ஊேன உ க உள
க உேராமஞ் சி ர்ப்ப அ ேயன்எம்
மாேன உன்ைன வணங்குதற்காம் வரந்தா தணிைக இ ந்தாேய.

(136)

மாேனர் விழியார் வைலப்பட் வனேவ டன்றன் வைலப்பட்ட
மாேன ேபால மதிகலங்கி வ ந் ேவன்மா ளா னெமம்
மாேன உன்றன் மனமிரங்கி வந்தாட் ெகாள்ளா ேயாஎங்ேகா
மாேன வள்ளி மணவாளா ைமந்தா தணிைக எந்தாேய.
த்தி யளிப்பா ெயன்
பத்தி யளிப்பாய் நின்
சித்தி யளிப்பாய் நின

(137)

யர் ண்ய க ம ேம ாியப்
ைடய பாத பத்ம ேமபணியச்
கழ் ெசகத்தி ேலாங்க ேவெசய்வாய்

த்தி யளிப்பாய் காத்தி வாய்

கா தணிைக வ ேகாேவ.

(138)

பாட அறிேயன் தி த்தணிைகப் பரமா உைனயன் பாய்ப்பணியக்
கூட அறிேயன் ெதாண்டர்குழாம் குல ம் இடந்தா ேனெதன்
ேதட அறிேயன் உன தி வ ேய நிஜமாஞ் ெசல்வெமன்
நாட அறிேயன் எவ

ய்ேவன் நாதா நீதா ன ளாேய. [23-11-1896.]

(139)

ேவ
*என்ேபா

டன் என்ேபா

நன்ேபாதம் நாெனய்தி
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ம் ெப ம்பாவி எங்கு மில்ைல
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மின்ேபா ம் இைடமடவார் இ ம ங்கும் ற்றி ப்ப ேவல்ைகக் ெகாண்ேட
அன்ேபேயா
வாகத் தணிைகயினின் ற ள்சுரக்கும் அமரர் ேகாேவ.
[ஏவிளம்பி ஆவணி 6 20-8-1897.]
எ சீர்க்கழி ெந ல

(140)

ஆசிாிய வி த்தம்.

ேவதேன தமிழில் ேவத ண்டாக்கும் விமலேன ெவங்கு ேவந்ேத
ேபாதேன ஞானப் நிதேன ஒப்பில் ண்யேன ெபான்ெனன மிளி ம்
பாதேன பாவப் பிணிக்ெகா ம ந்ேத பாெரலாம் ேபாற் நற் றணிைக
நாதேன யிந்த நாயிேன

ய் ம் நன்ெனறி ேயதைத நவிேல.

(141)

பிள்ைளகள் தமக்ேகார் குைறயி ந் தாற்றம் ெபற்றவ ாிடத்தினிற் ெசன்ேற
உள்ளைத ைரக்க அவாிவர்தம்ைம உவப்பித்த லகினில் ைறைம
வள்ளேல ன்றன் மலர தந்தாள் என் நான்மனங்குைழந்த
ம்
எள்ளளேவ

ம் இரங்கைல தணிைகயிைறவேன ெயம்ெப மாேன.

(142)

ேமாகமாங் கடைலக் கடந்தமா தவத்
நிவரர் ெதா
தேல
ேவகமாச் ெசல் மயி வந் ேத ம் ேவலேன விண்ணவர் ேவந்ேத
ேதகமா ன
ழ்ந் தி
ேன உன்றன் றி வ யைட மாற ளாய்
ஏகேன எவ

மிைறஞ்சுநற் றணிைக யிைறவேன எம்ெப

மாேன.

(143)

அ ம்ெபா ேளெயன் னப்பேன யிந்த அகிலஆ ைசகளைவ யைனத் ம்
ம்ெபன மதித் ன் ய கைளெயட் ைண ேம மறந்திடா திைறஞ்சி
வ ம்ப யான வரந்தைன ய ேயன் தனக்குநீ மகிழ்ந்த ள் ாியாய்
இ ம்பய னளிக்கும் எழில்தி த் தணிைக யிைறவேன எம்ெப

மாேன.

(144)

ன்பேம யி கா ம்ம பவித்ேதன் சுகமினி யாகி மைடய
என்பவெமாழித் ன்இைணய க க்ேக யாளாக்கநீயிரங்காய்
தன்ெபய ேராதித் தன்ன பணி ம் சா க்க க்கு ெட ம்ேப
ாின்பேம யளிக்கும் எழில்தி த் தணிைக யிைறவேன எனம்ெப
எண்சீர்க் கழிெந ல

மாேன.

(145)

யாசிாிய வி த்தம்.

நன்ைம ெயன்பேதா ர வள வில்லா
நா ம் ஐய இஞ் ஞாலத்தின் கண்ேண
ன்ைம ெயன்பேதா ரணிகலம் ண் ப்
ல்ல ாிற்சிறந் ேதெபா கின்ேறன்
இன்ைம ெயன்பேத எைனவிேட ெனன்ேற
என் டன்கு ெகாண்
க் கிறெதன்
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தன்ைம ெயன்பதீ

னக்குைரத் ேதெனன்

தன்ைன யாண்ட ள் தணிைகமன் னவேன.

(146)

* கற் வந்தேதார் ஞான மில்ேலன்
கைடயேன ெனன்றன் காயந்தன் டேன
ெபற் வந்தேதார் நல்லறி வில்ேலன்
ேபைத ேயன்பல பிறவிக ேடா ம்
உற் வந்தேதா ழ்விைன யாேல
உன்ன ம்பிணிக் கன்னமாய் நின்ேறன்
சற் வந் நீ ய ள்ெசயி ய்ேவன்
தணிைக யங்கிாிச் சண் கத் ேதேவ.
[பிரேஜாத்பத்தி ஐப்பசி 15, திங்கட்கிழைம, மஞ்சகுப்பம், 30 October 1871]

(147)

* பத்தி ெயன்பேதா ர வள வில்லாப்
பாவிேய ன்றன் பாதபங் கயத்ைதச்
சித்தந் தன்னிேலா ாிைமப்ெபா தி த்ேதன்
ெசம்ைம ெயான்றிலாத் தீயாிற் றீேயன்.
த்தி ெயன்பதா மதைன ெயண் வ
டவன் ெகாம் ேத க்கவா தலாம்
சித்தம் வந் நீ ய ள்ெசயி ய்ேவன்
தி த்த ணிப்ெபா ப் பமர்ந்தெசவ் ேவேள.
[பிரேஜாத்பத்தி கார்த்திைக 12, ஞாயிற் க்கிழைம,
மஞ்சகுப்பம், 26 November 1871]

(148)

ேவ
ஆவியா யிர்கெடா ம் அமர்ந்தாய் ேபாற்றி
அயனகந்ைத அடக்குவித்த ஐயா ேபாற்றி
தாவாிய கடன ேவ மரமாய் நின்ற
ச ரைன ம் ேவற்பைடயாற் ற ந்தாய் ேபாற்றி
பாவியாிற் ெப ம்பாவி யான இந்த
பதக க்கும் பத்திெநறி ய ள்வாய் ேபாற்றி
ேதவர்சிைற மீட்டெப மாேள ேபாற்றி
தி த்தணிைக மைலயாேன ேபாற்றி ேபாற்றி.

(149)

எத்திைச ம் கழ்பைடத்த இைறேய ேபாற்றி
என் மிைள ேயானாய் இ ப்பாய் ேபாற்றி
த்திதைனத் தரவல்ல ர்த்தீ ேபாற்றி
லகுந் ெதாழநின்ற
கா ேபாற்றி
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பத்திதைன யறியாத பாவி ேயற்குன்
பாதமலர் தந் பணி விப்பாய் ேபாற்றி
சித்தர்மனங் கு ெகாண்ட ேதேவ ேபாற்றி
தி த்தணிைக மைலயாேன ேபாற்றி ேபாற்றி

(150)

கீர்த்தைன.
ெதாப்ைப ைடயநம்
அப்பைனத் தின நி
ைனத்த விைனகள
ைனத் ம ப்பாம்.
1. பல்லவி.
தி த்தணிேய தினம் பணிேய - மனேம
தி த்தணிேய தினம் பணிேய.
சரணங்கள்.
1. ஒ த்த மறியாப் - ெப த்த ெமாழிக்கன்
அ த்த ைரத்தநங் - க த்த ைறத ம்- (தி )
2. ள்ளி மயிைலவிட் - நள்ளி ரவினில்வந்
வள்ளிையத் தி
ன - கள்ள ைறத ம்- (தி )
3. ஆ ெமதிர்க்க ம் - ேபார் ாி ங்ெகா ஞ்
சூரைன ெவன்றஅதி - ர ைறத ம்- (தி )
4. ஒ கா லாிதி

- ம கா என ளம்

உ கா ெசாலஅ ள் -

க

ைறத ம்- (தி )

(151)

2. பல்லவி.
தஞ்சம ள் ஐயா-எனக்குன்
தஞ்சம ள் ஐயா.
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சரணங்கள்.
1. மஞ்சு தவ ந் தணிைக மைலயாய்
ெநஞ்ச
கி நிற்கும் எனக்குன்- (தஞ்சம்)
2. பஞ்சு மிந்தப் பா ப ேமா
என்ெசய் ேவனிவ் ேவைழ ேயற்குன் - (தஞ்சம்)
3. தளர்ந் வந் ன் சரணைடந்ேதன்
உளந்த னில்நான் உவைக ெயய்தத் - (தஞ்சம்)
4. மன

ெநாந்

நிைன யைடந்ேதன்

என

யரம் யா ந் தீரத் - (தஞ்சம்)

(152)

3. பல்லவி.
சும்மா இ க்கலாேமா - மனேம - நாம்
சும்மா இ க்க லாேமா.
அ பல்லவி.
எம்மான் எவ ந் ெதா ம் ெபம்மான் ெப ந்தவர்கள்
தம்மான் தணிைக யமர் அம்மான் என்னாமேல - (சும்மா)
1. ெவம்மாைய தன்னில் சிக்கிேனாம் - அைத
விட் வர என்ன பக்குவ ம்ேவதா - விண்ேணா ரவர்க்குத் தாதா - தணிைகமைல
நாதா - நளினமலர்ப் பாதா என்ேறபணி - (சும்மா)
2. நித்யா னந்தத்ைத மறந்ேதாம் - நாம்
நிஷ்ைட ய ேயாேட றந்ேதாம் நீவா - நிைனக்குெமைனக் காவா - க ைணெசய்
வாவா - வளர்தணிைகத் ேதவா என்ேறசிந்தி - (சும்மா)
3. காலம் ணாகக் கழித்ேதாம் - நாம்
கட ள யாைரப் பழித்ேதாம் -
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கண்யா - கனசுத்தசாட் - குண்யா* - குைறவில் தணிைகப்
ண்யா - கழ்சுப்ர - மண்யா என்ேற வணங்கு - (சும்மா)

(153)

4. பல்லவி.
என்ன ெசய்யலாம் - மனேம - நாம்
என்ன ெசய்யலாம்.
அ பல்லவி.
பன்னி பன்னி மிக பாவங்கள் ெசய்ேதாம்
பரம ன பணி ம் பத்தைர ைவேதாம் -- (என்ன)
சரணங்கள்.
1. ஊழ்விைன ேயபாலப்பட்ட - நமக் - குள்ளநற் குண ங்ெகட்ட
தாழ்ைம யான த்தி நம்ைம தா மாறாச் ெசய்யச் ெசால்ல
சற் ம் ேயாசியாமற்ெசய் தவிக்கின்ேறாம் நற்கதியிற் ெசல்ல -- (என்ன)
2. காமம் ஓங்கி வளர்கின்றேத - நங் - கட ளன் தளர்கின்றேத
கால ேகா விஷம தாமக் காமம் ேவேரா ட வதற்கும்
கட ளன்ைபப் ெபற் ேமாக்ஷ கதியில் என் ம் உ வதற்கும் -- (என்ன)
3.

ஷ்ட ேயாசைனகள் ெதா த்ேதாம் - நாம் - யெநறி யைனத் ம் வி த்ேதாம்
ஷ்டத்தனம் எ ம்ேபய் தைலையச் சுழற்றிக் ெகாண்ேட ஓ தற்கும்
சுப்பிர மண்ணியன் பதத்ைதப் பற்றி சுகத்ைத ெயன் ங் கூ தற்கும் -- (என்ன)
(154)

5. பல்லவி.
தயவாய் நீ யி ப்பாய் - என் தன்ைன - ஆதாிப்பாய்
சரணங்கள்
1. அயன் த லமரர்கள் அ தினம் அ ைமயா
அண்டத் தி ந் வந் ெதண்ட னிட் வணங்கும்
ஐயா - தணி - ைகயா (தயவாய்)
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2. இலகுன த யிைண கைளத்தின ம்பணி
என்ற க்கு ன் சிந்ைத மகிழ்ந்த ள்
ஈசா - தணி - ேகசா - (தயவாய்)
3. மைரமல ரன ன தி வ கைளத்தினம்
வந்தைன ெசய் கின்ற என்ற னிட ஞ் சற்
வாவா - தணிைகத் - ேதவா - (தயவாய்)

(155)

6.பல்லவி.
பத்தி ய ள ேவண் ம் - உன் பாதம் பணிய
பத்தி ய ள ேவண் ம்.
அ பல்லவி.
எத்திைச ம் கழ் த்தி த ந் தணிைக
எந்ைத ெய ங் குகேன - ஈச ன ள் மகேன - (பத்தி)

சரணங்கள்.
1.

த்திெநறி ேயாசற் ம் அறிேயன் - உயர்
நிவர் தவநிைல ங் குறிேயன்
பித்தன் கண்ட ப பிதற் கிேறன் ெவறிேயன்
ேபரா னந்தத் க்ேகா ேபைதமிகு சிறிேயன்
ேபைத யாகி ெமன் தாைதேய என்றன்
மீ கி ைப ெசய்ேத ஆதர வாகேவ - (பத்தி)
2. சத்திய ெநறியிேல நில்ேலன் - உயர்
சற்சனர் கு வி ஞ் ெசல்ேலன்
நித்திய ன் கைழ ேநச டேன ெசால்ேலன்
நீேய கதிெயன் ன்றன் நீள்கழல்கைளப் ல்ேலன்
நீச னாகுெமன்றன் - மாச கலமிகும்
ஆைச டேன உப - ேதசஞ் ெசய் நல்ல - (பத்தி)
3.பஞ்சு ேபால ெமத்த ெநாந் ேபாேனன் - பார்க்கும்
பலர்க்கும் பழிப் க்கா ளாேனன்
தஞ்சமாக ன்றன் தாைளயைடய லாேனன்
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சல் யந் தீராமல் நான் இன்னந்தான் தளர் வாேனன்?
தஞ்ச ெமன்ற என்றன் - ெநஞ்சங் குைறதீர
மஞ்சு தவழ் தணிைக - குஞ்சரேம யிரங்கிப் - (பத்தி)

(156)

7.பல்லவி.
சுத்த மாக் ைகயா - மனைதப் - பாி
சுத்த மாக் ைகயா
அ பல்லவி.
ெவற்றி ாி ம் ேவலன் தணிைக
அத்த ெனன் நித்தம் பணியச் - (சுத்தம்)
சரணங்கள்.
1. பத்தி யான பயிைர வளர்த்
பாவ மான கைளையத் ெதாைலத்
த்தி யான பலைன ெய க்க
க உன்ைனத் ைண ய க்கச் - (சுத்தம்)
2. காம மான காட்ைட யழித் க்
க ைம ெயன் ங் கூட்ைட ெயாழித் க்
கங்குல் பகல்நின் கழ ைணையக்
க திக் காத டன் அைணயச் - (சுத்தம்)
3.

ன்பம் என்பதி யா ந் தீர்ந்
ய நன் ெனறியிற் ேசர்ந்
சுப்ர மண்யேன நின் பாதம்

ெதாழ ம் ெபற ம் வரப்ர சாதம் - (சுத்தம்)

(157)

8.பல்லவி.
ேவலா த ேதவா - இனி
ேமலாயி ங் காவாய்.
அ பல்லவி.
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ஆலாலம் உவந்ேத ண்ட அரனார் ெசல்ல த்ரா
அன்பாய் மலர் வி அ ச்சிப்ேபார் பிாிய மித்ரா.
1. ஆதி பராபர, மான மஹாசிவ,ேதவ பிரான ள்
பால க் பாகர - (ேவலா)
----------------------------------------------------------Image: pic0021_a.jpg Fileid: pic0021_a
2. ஒெவைமக் காெவன, ேதவர்குழாமழ, தாவி அபயந்தந் ,
ஆவி அவர்க்க
ம் -- (ேவலா)
3.அந்தக னார்க்குயிர், ெசாந்தமா
விந்த்ம் பணிய அ ள் -- (ேவலா)
4. ேவதைன யால்மிக, வா

ன் உன்சு, கந்த அ அர,

வ ந் கிற, பாதக னாமிந்த,

பாவிக் கிரங்கிய ள் -- (ேவலா)

(158)

9.பல்லவி.
ேதவ ேதவ தி த்தணி காசலத் ைற
ெசல்வேன எைனயாேன.
அ பல்லவி.
வ ந் ெதாழ நின்ற தல்வேன
ெமாய் குழ ைம யம்ைம தல்வேன
கா என, ஒ கால் மனம்,
உ கா ெசாலத் த வாய் வரம் -- (ேதவ)
சரணங்கள்.
1. காவி விழியர் மயற் கண்ணியி லகப்பட்
சைடயனாய்க் ெகட்ேடேன
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க ைண ெசய்ெதைனக் காத்திரக்ஷி ெயன் ன்
கழ ைண கிட்ேடேன -- (ேதவ)
2. நாவி னா ன்றன் நல்ல தி ப் கைழ
நாயிேனன் திேயேன
நன்ைம ெயன்பைத ந க ஒட்டாப் பவம்
நா ம் விதிேயேன -- (ேதவ)
3. ேசவி யாம ெலன்றன் ெசன்மத்ைத ணாகச்
சிறிேயன் கழித்ேதேன
தி வ ேய சர ெணன் ைன யைடதைலச்
சிாித் ப் பழித்ேதேன -- (ேதவ)
4. தாவியபய ெமன் ன் தாளிைண யைடந்ேதன்
சரவண பவ
கா
த ணமி எனக்குன் சரண ம
தற்குச்
சண் க அாி ம கா-- (ேதவ)

(159)

10. சரணங்கள்.
1. பா காத் ரக்ஷிப்ப ன்கட ெனன்
பன்னிேனன் பலதரேம
பன்னி ம் உன்மனம் இரங்கைல ேயெயன்ன
பண் ேவன் என் ைரேய.
2. தாையப் ேபால என்ைனக் காத்தி வான்தணி
காசலன் என்ேறேன
சற் ேம யிரங்காம
க்கி ெலன்ன
சதியி என்ேபேன.
3. தஞ்ச ெமனக்குத்தணி காசல ைடயெபாற்
றாேள ெயன்ேறேன
தமிய ேனைன ரக்ஷியாமற் ைகவி தல்
தகுேமா எங்ேகாேவ.
4. பிள்ைள தப் ெசயிற் ெபற்றவர் தாமைதப்
ெபாிதா நிைனப்பாேரா
ேபைதேயன் ெசயம் பிைழையமன் னித்தா ன்
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ெப ைமக்குக் குைறவாேமா.
5. கவைலக் கடல்ந வில் கலங்கி நிற்குமிந்தக்
கைடயைனக் காவாேயா
க ைணக் கடெல ம் ெபயைரப் பைடத் ெமைனக்
ைகவிட்

வி வாேயா.

(160)

11. பல்லவி.
தணிேக சைனத்ெதா மனேம-உன்றன்
சல்யெமல்லாந் தீ ஞ் சத்தியம் தினேம.
சரணங்கள்.
1. விமாைய ெபால்லாத அம் -அ
ண்ணிய வான்க ம் ேபாரா ம் லம்
தவியாமல் ஐயைன நம் -அவன்
தாேள தைலக்கணி யாகிய ெகம் -

(தணி)

2. சதமல்ல உலகி ன் னாண் -நீ
சாவா ன் நற்கதி ெப தற்கு ேவண்
இதமா ஐயன்பதம் ண் -பாழ்
இ க்கணாகிய ெப ங் கடைலநீ தாண் -

(தணி)

3. எல்லாம் இவ் லகத்தில் மாயம்-இைத
எண்ணா தி த்தல் ெவகுஅநி யாயம்
கல்ேலா தான் ெசால் ந்தக் காயம்-நங்
க த்தைனக் க தல்நற் கதிர்கா பாயம்-

(தணி)

4. இ ப்ேபா ெமன் ப சுத்த ெபாய்ேய-மற்
றின்ேறா என் ேறாநாம் இறப்ப ெமய்ேய
இரப் ேபார்க்குத் த மங்கள் ெசய்ேய-இந்த
இக க்கம் யாைவ ம் விட் நீ உய்ேய-

(தணி)

5. உலகாைச ெபால்லாத மல் -ஐயன்
உதவியில் லாதைத ெவல்ைவேயா ெசால்
பலகா ந் தணிைகக்குச் ெசல் -அவன்
பதேம ைணெகாண் யாைவ ம் ெவல்
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6. பார்மீதி ெலன்ைனப் ேபால் பாவி-சுற்றிப்
பார்த்தா ெமா வைரக் காேணன் நான்தாவி
நீர்ேமல்
ம்பா ெமன் னாவி-சற் ம்
நிைலயின்றித் தவிக்கின்ற ைதேயாநீ ேமவி-

(தணி)

7. உலகப் ெபா ளின்ேமல் ேநசம்-உனக்
குண்டா யி ந்தா ல ெவகு நாசம்
கலகப் ப்ாியர்சக வாசம்-ஒ
காசுக் குதவா கனமான ேமாசம்-

(தணி)

8. தணி ேகசேன ெமய்யான ேதவன்-அவன்
தாளிைண ேசர்பவ ேனபாக்ய னாவன்
குணமான ேயாக்ய மாவன்-ஓர்
குைறயின்றி ேமாக்ஷ கதிக்கவன் ேபாவன்-

(தணி)

9. மனேம நீ ெபால்லாத ட்டன்-உன்றன்
வசமகப் பட்டல்ேலா இப்ப க் ெகட்ேடன்
னமறிந் தா ைனக் கிட்ேடன்-இனி
ேமாசஞ்ெசய் வாயாகில் உன்ைனநான் விட்ேடன்-

(தணி)

10. ெபால்லாப் வியி
ந் -பா ம்
ெபா ள்ேதட ேவண் மிக ந் திாிந்
எல்லா வித ம் வ ந்தி-ெமத்த
இடர்பட்ேடா ேமயினி ேய ம் ெபா ந்தி-

(தணி)

11. ெபாய்யால் நிைறந்த லகம்-இதில்
ெபா ள் ேதடப் ேபாகில் விைள ங் கலகம்
ெமய்யான ெபான்ேபா லகும்-ஐயன்
ேமலாம்ப தந்ெதா தால்விைன விலகும்-

(தணி)

12. காக்ஷி யளிப்ப பத்தி-நங்
கர்மங்கள் யா ம் ஒழிப்ப பத்தி
ேமாக்ஷ மளிப்ப பத்தி-ஐயன்
ன்ேன களித்திடச் ெசய்வ ம் பத்தி-

(தணி)

13. தீைமெயல் லாம்ேபாவ ெதன் -நாம்
ெசய்தபவ ெமல்லாந் தீர்வ ெமன்
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காமந் ெதாைலவ ம் என் -நங்
கட ள ைய யைடவ ம் என் -

(தணி)

14. சங்கடந் தன்னில்நின் ெற ேவாம்-நாம்
சாமிபா தத்திேல சரெணன் வி ேவாம்
ங்க மலர்ப்பதந் ெதா ேவாம்-எந்
யர்தீர்த்தி ெடன்ேற பலதரம் அ ேவாம்-

(தணி)

15. ஆதர ேவாநமக் கிைலேய-நம
தல்லெலல் லாந்தீ மாேற ெசாைலேய
நீத மெநறி நிைலேய-ெநறியா
நீயி ந் தாெலனக் கிைலேயார்க வைலேய-

(தணி)

16. ன்பங்க ைளவிடத் ணிேவாம்-ஐயன்
ய மலர ையத்தைலக் கணிேவாம்
அன்பாக நா ம் பணிேவாம்-அவன்
அ ைளப்ெபற் ேறேமாக்ஷ ட் னில் தணிேவாம்-

(தணி)

17. ேதகம் அநித்யெமன் ெறண்
-ஐயன்
தி வ மறவாம ேலதியானம் பண்
ேமாகங் ெகா யெதன் ெறண் -ஐயன்
ன்னின்

ேதாத்திரம் பலகாலம் பண்

-

(தணி) (161)

12. ெசங்கல்வராயா-என்
பங்கில் வராயா.
க ைணயங் கடேல-எைன
என் ங் ைகவிடேல. (1)
தணிைகயங் கிாியாய்-எனக்குத்
தண்ண ள் ாியாய். (2)
பன்னி

ைகயா-கண்

பாெரைன ஐயா. (3)
ஆ

மா

கேன -எனக்

க ள் ெசய்யாய் குகேன. (4)
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கைடேயைனப் பாராய்-என்
கவைலையத் தீராய். (5)
கதிர் காம ேவலா-பர
கதிய ள் சீலா. (6)
பரங்கிாி நாதா-எைனக்கண்
பார்க்கலா காதா. (7)
ெசங்ேகாட்
பங்காட்
சண் கத்

ேவலா-நல் ன்

சீலா. (8)
ைரேய-ஞான

தத் வம் உைரேய. (9)
ஆவினன் கு யாய்-என்
அல்லைல

யாய். (10)

குமர ேகாட்டத்தா-என்
குைறைய ஓட்டத்தா. (11)
வள்ளி மணாளா-நீ
வந்ெதைன யாளாய். (12)

(162)

ெபாய் லக மாையதைனப் ேபாக்கிேய ெதன்றணிைக
ஐயன் குமரன் அ

சார்வ ெதந்நாேளா.

வா தல் ேவாேனதி

(163)

காஅாி ம கா

ேதவாதி த் தணிகாசலச் ெசல்வா எச்சாிக்ைக.

(164)

ேவல்.
ன்ப ம த்ெதாழித் த் ெதால்விைன ம் ேபாக்கிப்ேப
ாின்ப ம
மினிதாக-அன் டேன
ேதவர்க ஞ் சித்தர்க ஞ் ெசன்றிைறஞ்சுந் ெதன்றணிைக
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ேமவிநின்ற ேசயின்ைக ேவல்.
மகாவிஷ்

.

ேகாபாலா நின்ைனேய ேகாாிநிதம் ேபாற்றா
மாபாத கஞ்ெசய்ேதாம் மாயத்தால்-ஆபாவம்
ெவய்யநர கக்குழியில் ழாேம தப்பியாம்
உய் ம் வழிெயான்

ைர. (1)

மாயவா ேபாற்றி ேபாற்றி வன்கணர் காண மாட்டாத்
யவா ேபாற்றி ேபாற்றித் ெதாண்டர்கள் தங்க க்கு
ேநயவா ேபாற்றி ேபாற்றி அவர்கள்தம் ெநஞ்சி ெலன் ம்
ேமயவா ேபாற்றி ேபாற்றி விஷ்

ேவ ேபாற்றி ேபாற்றி. (2)

-----------------தி ஞான சம்பந்த சுவாமிகள்.
ஊன சம்பந்த மற் யர் வாகிய
ேமான சம்பந்த ற் ெமாழிவ ம்
வான சம்பந்தம் ெபற் வா ழத்தி
ஞான சம்பந்த னற்றா ளைடவேம.
[தி ஞான சம்பந்த சுவாமிகள் தி நக்ஷத்திரம்-சுக்கில ைவகாசி 16
வியாழக்கிழைம- லநக்ஷத்திரம்.]
ெசன்ைன. / 27 ேம 1869. /வ.த. சுப்பிரமணியன்.
தி

நா க்கரசு சுவாமிகள்.

ேசேவ றீசர்க்குத் திாிகர ணங்களால்
ஆேவ ேபான்றன் டன்ெதாண் யற் ஞ்ெசாற்
ேகாேவ ன்ைனத் ைணக்ெகாள் ேவெனைனக்
காேவ நின்சீர்க் கழ ைணக் கீழ்ைவத்ேத. (1)
தி நா க்கரசு சுவாமிகள் தி நக்ஷத்திரம்-சுக்கில சித்திைர 25
தன்கிழைம-சதய நக்ஷத்திரம்.
ெசன்ைன /ேம 1869. /வ.த. சுப்பிரமணியன்.
க் கரெச ந் தாமைர ேம ைற ங்கவ ந்
ேத க் கரெச மா ஞ் சிறந்தெசல் வங்கட ங்
கா க் கரசுந் ெதா ங்கட ட்குக் கனியைனய
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நா க் கரசுெபாற் றாளிைண ேயெயன்
[தி நா க்கரசு சுவாமிகள் தி

நந் ைணேய. (2)

நக்ஷத்திரம் பிரேமா

த சித்திைர 14,

சதயம், திங்கள்] மஞ்சகுப்பம், / 25-4-1870
ேதவர்க் கிைறவன் சிவெப மான் சிந்ைத மகிழத் ேதவாரப்
பாைவக் கறந்த பசுவைனயார் பரம ைடய ேகாலத்ைதக்
காவிற் சிறந்த ஐயாற்றிற் கண் களித்த ெசல்வர்தி
நா க் கரசர் ெபாற்பாதம் நாெமல் ேலா ம் அைடந் ய்வாம். (3)
சுந்தர

ர்த்தி சுவாமிகள்.

பாவ நாசைனப் பத்தர்கள் ேநசைனத்
ேதவ ேதவன் சிவெனம் மிைறவைனப்
பாைவ பா ர விற்ெசலப் பண் ஞ்சீர்
நாவ

ரர்தாள் நாமைடந்

ய்வேம. (1)

[சுக்கில ஆ 31 ெவள்ளிக்கிழைம சுவாதி நக்ஷத்திரம்சுந்தர ர்த்திநாயனார் தி நக்ஷத்திரம்.]
ெசன்ைன /13 ஆகஸ்ட் 1869. /வ.த. சுப்பிரமணியன்.
இந்திர னாதி யிைமேயார் வியப் றத் தாெனா ெவண்
சிந் ர ேம ம் பாிமிைசச் ேசர மாச்சிறந்ேத
அந்தர ேமெசன் ற ங்கயி லாயத் தைனயைடந்த
சுந்தர ர்த்திெபாற் றாைளயன் ேபா
தித் ய்வேம.
[சுந்தர
ஆ

ர்த்தி சுவாமிகள் தி நக்ஷத்திரம் -பிரேமா

த௵,

21 வியாழக்கிழைம; சுவாதி.]

மஞ்சகுப்பம் /4-8-70 )
மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்.
ஈச ேனகு வாகஎ ந் வந்
தாசி லாஅன்ேபா டாண்ட ளப்ெபற்ற
மாசி லாமணி ேய யர் மாணிக்க
வாச கர ைண நின்தாண் மலர்கேள.
மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் தி நக்ஷத்திரம்-சுக்கில௵
ஆனி 30 திங்கட்கிழைம, மகநக்ஷத்திரம்.
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ெசன்ைன /12 ஜூைல 1869.
ேவணிப் பிராைன விதிேயா டாி ேம ேமவாிய
தா க் கட ைளச் சங்கர ைனச்சம் ைவெயவ ங்
காணப் படாப்ெப மாைனப் பாிமிைசக் காட் வித்த
மாணிக்க வாசகர் ெபாற்றாள் ைணக்ெகாண் வா வேம.
பிரேமா த ஆனி 20; சனிக்கிழைம; மகம்.
மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் தி நக்ஷத்திரம்.வ.த.சு.
தி ெவவ்

ர் / 2-7-70.

சமயகுரவர்.
நீ டேன சண் ைக ம் நின்மலமா ைமந்ெத த் ம்
ேப த ெமன் ேபசுகின்ற-மாறில்
சமயேம உண்ைமெயனத் தாபித்த நால்வர்க்
கைமவேம நாம யா ராய்.
--------------------பிற்ேசர்க்ைக III
தி . வ.சு. ெச. அவர்கள் இயற்றிய தனிப்பாடல்க

ள் சில.

11-1-1916.
தணிமைல ேகாபம் பிறவிையத் தாய்ேபாற் றைலயளிெசய்
தணிமைல நாதன் தி வ
ம் ைன தா ெமாளி
தணிமைல யாைன மகள்மயில் ேசவல் தகுவர்ெநஞ்சுந்
தணிமைல ேவ ஞ் சதா தி ெசய்ெயன் னளிமனேம.
6-7-1916.
சட் விரதந் தமிேய ன ட் க்கக்
குட் யயைனக் ெகா ஞ்சிைறயி-- ட் ஃ
தாெமய்ப் ெபா ெளன் றரற்குபேத சித்தவேன
ேசமப் ெபா
ைரத்தான் ேதர்.
(சட்

விரதம் ஆரம்பித்தேபா ) 19-10-1916.

கா
ஒ கா
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ல கா
இ கா
27-6-1921.
எண்ணம் நிைறேவற ஏரம்பன் பாதமலர்
உண்ணம்பி ஓ ேவ ேனார்.
----------------------------தணிைக நவரத்நமாைல. (காமாைல நீங்க)
பாமாைல சூ ப் பணிேவன் எைனவ த் ங்
காமாைல தீரக் கனிந்த ள்வாய்-- மாைல
என்றாய் ைனய மகிழ்எந்தாய் தணிைகமைல
நின்றாய் உைனேய நிதம்.
நித ம் பணிேவன் உைனப் ேபாற்றி
நீயல் லாமற் பிறெரா வர்
சத
ண்ேடா என்றனக்குச்

1

சாரங் கதிதான் ேவ ண்ேடா?
அத ஞ் ெச ங்கா மாைலெய ம்
அந்ேநாய் தீரத் தி வாக்கால்
இத ண்டாகுஞ் ெசால்ெலான்ைற
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இயம்பாய் தணிைக மைலக்கரேச.
மைலக்கரேசநீ வாழ்காவிச்
சிைலக்கு ேகெனன் ேதகத்ைதக்
கலக்க றச்ெசய் காமாைல

2

ெதாைலக்கும்வி தந்தான் ெசால்லாேயா.
ெசால்லா ேயாஎைனச் சூ ங்காமாைல ேநாய்
நில்லா ேதா ெநறியிஃ தாெமன
நல்லா ேரத் தணிைக நயந்தமர்

3

இல்லா கக்ெகா ெமந்ைத இைறவேன.
எந்ைதேய இைறவேன என் நாெடா ஞ்
சிந்ைதேய தணிைகயிற் ேசர்ப்பன் என் டல்
வந் ேம கூ கா மாைலேநாய் ெதறக்

4

கந்தேன நின்ன ள் காட்ட ேவண் ேம.
காட்ட ேவண் நின் காட்சி ெகாண் நான்
வாட்ட ேவண் ங்கா மாைல ேநாயைத
ஓட்ட ேவண் நா ற்ற தீவிைன

5

பாட்ட றாத்தணிப் பதியில் ேவலவா.
ேவலவா! தணிைக ேம ேவந்தேன! நீலத்ேதாைக
ேமலவா! குர நீபம் ெவட்சிகூ தளவி ப்ப!
மாலவா நீங்க என்கா மாைல ேநாய் நீங்க ன்றன்
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பாலவா ஓங்க உள்ளப் படெராழித் த ள்வாய் ஐயா!
ஐயா உைனயன்றி யார் ைண யிவ்ைவ யகந்தனிேல
ைபயா டரெவ த் தா மயி வர் பன்னிரண்
ைகயா எைனந காமாைல தீரக் கைடக்கணிப்பாய்

7

ெசய்யாய் சிவந்த உைடயாய் தணிைகச் சிவக்ெகா ந்ேத!
ேதேவ தணிைகக் குமரா எைனச்ேச மாைல
ேநாேவ ஒழியச் ெச மார ள் ேநான்ைமக் கீடா
யீேவ ெனைதநான் ைனந்ேதன ேய மன்பர்
பாேவ ற க்கிந் நவரத்தினப் பாவின் மாைல.

8

7-6-1921

9

10-1-1922
1. ேத ம் பிரம னறியாச் சிவன்த ைமந்தேன என் ம்
நா ம யவர்க் ெகன் ம் நன்ைம த பவ ெனன் ம்
பா ம் பாிசுைட ெயன் ன், பத்தர் ெதா குக் குடேம!
ஆ ஞ் சிகண் யி ேலறி ஐயன் வரேவ அைழப்பாய்.
2. னமா டன்
திைனமா
ம்
ைனவா என
விைனபா ேம.
30-7-1922
ன்பம் வாி ம் திவாி ம் மற்ெறந்த
இன்பம் வாி ம் எ வாி ம்-- ன்பி
னறியா இைறவ ன ளி வா ெமன்ேற
ெநறியான மார்க்கத்தி னில்.
ஏேனா ஒ நிமிட ேம ந் தணிைகமைலத்
ேதேனா என
கிச் ெசப்பா --மாேனா
இவ ைடய கண்ெணன்ேற இவ் லகி லந்ேதா
வ கின்றாய் என்ெனஞ்ேச ெசால்.
ண்ேபச்சு ேபச வி ம் ெமன் ெநஞ்ேசநீ
ஊண்ேபச்சு ச்சு ெமாழிகின்ற--மாண்ேபற்ற
திவ் டலம் ெமன்பைதேயார்ந் ெதந்ைத தணிேகசன்
ெசவ்வியபா தாம் யேம ேசர்.
ேபான ெபா ெதல்லாம் ேபாகட் ம் இன்
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ேல ெமழிற்றணிைக ேயந்தைல--வான
நிைலக்கேவ ேவெல த்த நின்மலைனப் ந்தி
நிைலக்கேவ ேபாற்றாய் நிதம்.
4-8-1922.
ெசால்ல வ ேமா ைரேய எனக்க ள்வாய்
ெகால்ல வ ேமமன் கு கிநின்ேற--அல்ல
றவா தைனெசய் யிர்ெகா மவ் ேவைள
இைறவா அ
கவா என் .
தணிமைலெயன் ேறநித்தம் சாற் ேவார் ேகாபம்
தணிமனத்த ராகித் தம -பிணிமைலவர்
ஆதலால் அன் டேன அம்மைலயி னாமங்கள்
ஓதலால் இன்பம் உ ம்.
சின்ேனரம் நின் கைழச் சிந்திக்க யான் யன்றால்
என்ேன என மனம் எங்ெகங்ேகா--ெகான்ேன
திாிந் நிைனமறக்கச் ெசய்கின்ற தீசா
பாிந் தி க்கைடக்கண் பார்.
ஏ குைற ெயனக்குண் ெடம்மான் தி த்தணிைக
நாத ன ளி ந்தால் நானிலத்தில்-- தி
ெப ேவன் சுக ம் ெப ேவ னினிஐ
றேவன் எைத ம் உற.
14-1-1923
சுவாமிக்குத் தம்ேமல் ேகாபம் என்

அம்மா ெசால்லக் ேகாபந் தணியப் பா ய .

என்றாய் ந யச் ெச ேநா யகன்றவ ாின்ப ற
மின்றாழ் ம ப்
க் கண் ம் பிைற ம் விளங்குகயக்
கன்றாம் விநாயகர்ப் ேபாற்றித் தி த்தணி ைகக்குமரன்
தன்றா மைரய க் ேககவி மாைல த குவேன.
1. ெபான்ன க் ேகெதாண் ெசய் ம யார்ெபா ட் ரங்கு
யன்னவர் ெசய்த பிைழெபா த் தா ம்அ ட் றந்தான்
நின்னெதன் ேறார்ந் நிைனேய சர
ெநஞ்சினெரன்
அன்ைன பிைழெபா த் தாளா தி ப்ப தழகல்லேவ.
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2. அழகல்ல ஐயேன ேகாபந் தணியா தமர்வ நீ
மழகன் ெறனி ங் கு நாத னல்லேவா வாழ்பதிதான்
பழகி கந்த தணிைக யலேவா பரசிவனார்
குழக உைனயன்றி உண்ேடா ைணயிக் குவலயத்ேத.
3. ேதேவ தணிைக மைலக்கர ேச ன் தி வ க்ேக
ேவ நிதமணி ெதாண்
ணன்ைன ாிபிைழகள்
யாேவ ெயனி ம் ெபா த்த ளப்பா இைமயவர்தம்
ேகாேவ பிரமைனச் ெசற்ற ள் ெசய்த கு மணிேய.
4. கு மணி கீரன் குைறேகட் டேன குைறதவிர்சுப்
பிரமணி ைகயிழந் தா க் கிரங்கிேய பின்னமில்ைக
த மணி என்றாய் தைல
ேநாையத் தவித்த ள்ெசய்
தி மணி ேய ைன யன்றிப் பிறிெதா திக்கில்ைலேய.
5. திக்கில்ைல ேவேற தணிைகயாய் உன்றன் சினத்தி க்கி
லக்கல்ல நாங்கள் பிைழெபா த் தா தி லங்ைகநகர்ப்
க்கல்லல் ெசய்த தச கற் ெசற்ற யனம ச்
சிக்கல் அைலவாய் பரங்குன் வா ஞ் சிகாமணிேய.
6. மணிேய உைனயலங் காரங்கள் ெசய் மலர் ைனயப்
பணிேய பணியாத் தைலக்ெகாளன் னன்ைன பலதினமாப்
பிணிேய வ த்த ெம ந்திட் ம் உய்வைக ேபச ைல
கணிேய எனநின்ற கற்பக ேமவழி காட் திேய.
7. காட் தி ேநாய்தவிர் மார்க்கெமன்
னன்ைனக்குக் காட் யபின்
ஓட் தி எங்கள் பிணிெயலாம்
பின்னர் உைன ணர்ந்ேத
தாட் தி ெசய்கின்ற பாக்கிய
ெமான்ைறத் தரவிைசந்
ட் தி ேசந்தேன ஏைழேயா
ெநஞ்ைச ன் ெபான்ன க்ேக.
1-7-1923
கடற்கத் தாிக்காய்ேவற் ைகயாவத் திக்கா
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யடற்கத்தர் வாழ்ேவ அ ள்வாய்--விடற்கத்த
ேபத ள காயமிைதப் ேபணித்ேதங் காயர*சம்
த ளங்கி ைர.
(ேவற்ைகயா! வாழ்ேவ! அத்த! ஆயாசம், ைர விடற்கு அ ள்வாய்.)
20-9-1923
எவ்ேவைல யான்ெசய்ய எத்தனங்கள் ெசய்தி
அவ்ேவைல நன்றா யைமயேவ--ெசவ்ேவைலச்
சித்தந் தனி
த்திச் ெசவ்ேவள் பதமலைர
நித்தந் திப்ேப னிைனந் .

ம்

6-10-1923
யார்க்கு மிைறவன் தி ச்ெசாக்க நாத னிடமமர்ந்த
ேசற்க
ைமயா ளரசுெசய் சீ ஞ் சிவ ரம்ேபா
ர்க்கு யர் ம் பிறங்கு ம ைர ஒ நகைரப்
பார்க்கும் பலன்ெபற்ற கண்களின் பாக்கியம் பாக்கியேம.
8-5-1927
சரசுவதி ேதாத்திரம்.
(பள்ளிக

க்கு)

கல்விக் கரசீ குணவதிேய
கற்ேறார் ேபாற் ங் குணநிதிேய
ெவண்டா மைரவாழ் சுந்தாிேய
விளங்கும் ேவத தந்தாிேய
ைவரக் கிாீடம் ைனந்தவேள
ைண ப கம் த்தக ம்
விளங்குங் கரத் வித்தகிேய
ெவள்ைளக் கைலைய
ப்பவேள
ேவண் ங் கைலகள் ெகா ப்பாேள
ெவள்ைளப் பணிேய ண்டவேள
ேவண் ங் கம்பைர யாண்டவேள
ேவதா தேலார் நாவி ைற
ெவள்ைளக் கிளிேய வி ைற
எளிேயம் பாலர் நின்மலர்த்தாள்
என் ம் ேபாற்றித் திக்கின்ேறாம்
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கழக மிதன்கண் வ வாேய
கல்வி நிரம்பத் த வாேய
சரஃச்வதி ேதவி ரணிேய
சரணஞ் சரணஞ் சர னக்ேக.
6-11-1928
1. எத்திக்கும் ேபாற் ெமழிற்றணிைக ேவலவர்க்குத்
தித்திக்கும் பாடல் ெசவிக்களித்த -- த்திக்குச்
ெசாந்த அ ணகிாி மலர்ப் பாதத்ைத
எந்தவித மிைறஞ்சு ேவன்.
பா
ஆ
கூ
நா

ப் பணியச் சுைவத்தமிழ் கூ பதமறிேயன்
ப் பணிய உ காத ெநஞ்ச அவல ள்ேளன்
ப் பணிய அ யவர் கூட்டங் கு ககில்ேலன்
ப் பணியத் தவநிைற யாத நடத்ைதயேன.

2. அ ணகிாி யப்பா அ ணகிாி யப்பா
அ ணகிாி யப்பா அைரேச -- க ைண ாி
என்ன அரற்றி இறங்குவ ேதயல்லா
ெதன்ன தவ மிலன்.
ம ைரைய அ

கும்ேபா

3. அங்க யற்கண் ண த ெமாழியவள்
பங்க யப்பத ெமன் ம் பரவி ம்
ெசங்ைக ெகாண்ட அ யர் தி வ
அங்ைக கூப்பித் ெதா வ ன ேயேன.
அக்கும் ஆைம ம் ண்ட அழகராம்
ெசாக்க நாதர் ைணமலர்ச் ேசவ
ைவக்கு ள்ளத் தவர்மைன வாயிைலத்
திக்கு ேநாக்கித் தின ந் ெதா ேவேன.
28-3-31
பல்லவி

RangaRakes

tamilnavarasam.com

53
ஆதிஓம் ேசாதிஓம்
சந்தத் தமிழ்ச்ெசா ம் அன்பர்
சிந்ைதத் தடத்திற் கு ெகாண்ட -- ஆதி
அ பல்லவி
உந்தன் பாதஞ் சிந்தைன ெசய்ய--ஏதம்
சிந்திட அ ள் ாி--ஆதி
ெசாந்தத் ேதவியவள் ைபம் ன
வாசஞ் ெச ங் குமாி
யாைள மணந்த
காைள
தவர் சித்தந் தித்திக்கும்--ஆதி
சுத்தர்கள் பத்தர்கள் ெமச்சு தி ப் கழ்
ெசப்பி ப்ாியப்ப நிற்குணசதி--ஆதி.
சரணம்
பங்ேக கைனச் சீறிச் சிைறயிட்ட ேவந்தனாம்
பாலகுமர ெனனப் ெபயர்ெபற்ற நஞ்ேசந்தனாம்
ேகாங்ேக விாிமைல வாழ்கின்ற வள்ளிக்குக் காந்த
மனத்திற் கினிய மயிலான்--இவேன
எனதகத்திற் கு ெகா ளயிலான்
இவைனயினி ெகஞ்சிக் கும்பிடல்கதி
ஆத னாதைன நாம் நிதம் ஓ வேம--ஆதிஓம்.

ம்

14-8-1931.
உலகி ள்ளார் ெப ம்பா ம்
உண்ைமப் ெபா ைள உணரா
விலகி நின் ேபய்த்ேதைர
விளங்கும் ஓைட என்பரந்ேதா!
கலக மிதனில் யான் கலங்ேகன்
காண்மீர் சகத்தீர் எனவள்ளி
யிலகு மைலயிற் றவமியற் ம்
எந்தாய் சச்சி தானந்த.
3-3-1932
மாவ

பாடல்

["நன் ைடயாைன" என்
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மாவ காலம் வ கிற காலம் வ மாங்காய்
ஆவ ெசன்ேற ஒ ப வாங்கி அைத உண்டால்
பாெவா நல்ல பண்ண ேசர்ந்த பதேம ேபால்
ேமவி மின்பம் விண்ண ெதாக்கும் வியப்பிேத.
11-3-1932
அகப்ெபா ள்
மல் ேகசுர நீவ வா ெயன்
மல் ைகமலர் மாைலநான் வாங்கிேனன்
நல்ல நாளின் நாயக நீவந்
ல் என்ைனப் ண தல் ேவண் ேம.
28-3-32
சந்தப் கழ்ெசால் தைலவர் சாிைதத் தனிய ைத
இந்தப் வியினர் யா ந் ெதளிதர ஈந்த காண்
கந்தக் கட ள் கழலகத் ேதெகாண் காசினிேயார்
வந்தித் திைசக்கத் திகழ்கி பானந்த வாாியேத.
16-8-32
(மயிைல)
பற்பகல் ெசய்தவப் பண் வாய்ந் தம்
எற்பக ெமங்குேம இன்ப ஊற்ெற ம்
அற்பக ெநஞ்சினர்க் க ள்சு ரந்தி
கற்பக வல் யின் கழல்கள் ேபாற் வாம்.
15-10-32
(

கனார் இயற்றிய ரமண சந்நிதி ைற மீ )

இனித்த பாக்களா ெலங்கள் ரமணைர
தனித்த த்த ெதன் ந் தைகைமயிற்
ெசனித்த ெசன்மமீ ேடறப் கன்றனன்
மனித்த ாிற்றைல மாட்சி
கேன.
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த்தி வித்ைத நிைய ரமணைரப்
பத்தி ெமத்தத் த ம் பதத்ெதா
த்தி யஞ்ெச ந் ேதாத்திரப் பாக்களின்
ெமய்த்தி றத்ைத வியக்கு லகேம.
1-12-1932
ரமண சந்நிதி ைற பற்றி
யாைன
சத்தி ைமயவள் தா ம் ந ங்கிட
அத்தி ாித்தாெனன் ந்தீபற
அவ் ாி ேபார்த்தாெனன் ந்தீபற
அண்ணல்
ஆதி ரமணெனன் ந்தீபற
ஐயன்
ஆர்த் த் கு குெமா ராம்பைலச் ெசற் ாி
மவ் வா
ேபார்த் க் களித்தாெரன் ந்தீபற
தி ரமணெனன் ந்தீபற.
1-12-32
அந்தகன்
அைறகழ ேலாெடதிர் அந்தகற் ெசற்
கைறெக ேவன்மிைச ந்தீபற
காட் க் களித்தாெனன் ந்தீபற
அந்தகற் ெசற்ெறா சூலத்தி லாய்ந்தனன்
ெசற்றியில் அங்கேன ஏற்றனன்
அந்தகற் கந்தக ந்தீபற
ஆதி ரமணெனன் ந்தீபற
பிரமன்
பரத்திைனப் பாரா மமைதப் பிரமன்
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சிரத்திைனக் ெகாய்தாெனன் ந்தீபற
சிட்டன் ரமணெனன் ந்தீபற
சலந்தரன்
சலந்தரைனச் ெசற்ற சக்கரம் மாயன்
வலம்ெபறத் தந்தாெனன் ந்தீபர
வாைக ரமணெனன் ந்தீபற
ைமந்தன்
யாைன
மத்த மதங்கத்தின் ஈ ாி
ய
மதாவளித் தீ ாி
பித்தன் ரமணெனன் ந்தீபற
ேபயி ெனாடா ெயன் ந்தீபற
ேபயாிற் ேபயெனன் ந்தீபற.
இராவணன்
தச கன் தாைழத் தாள் விர ன்றிய
கச கன் தாைதெயன் ந்தீபற
கட ள் ரமணெனன் ந்தீபற
கர்த்தன்
எண்ணிக ராெரன் றி வர் கலாஞ்ெசய
அன்னவர் தம்மிைட ந்தீபற
ஆரழ லாய்நின்றா ந்தீபற.
ெவ த ேசாதி விய
த் ணின்
அ
காண்கில ந்தீபற
அகந்ைத ெதாைலந்தன ரண்ணா மைலைய
உகந் பணிந்தன ந்தீபற
உற்ற தல்வைன உந்தீபற
ரமணைன
குவலயம் யா ங் குைலய எ ந்த
அவைள யடக்கின ந்தீபற
அடல் ேவங்க ேடசுர ந்தீபற
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ஊ க் கலாஞ்ெசய்த காளி டனடம்
ஆ ச் ெசயித்திட்டா ந்தீபற
அடல் ேவங்க ேடசுர ந்தீபற.
23-3-1933
["சூறா ெசட் யார், கந்தசாமி பிள்ைள ஆகிேயார் சாமியார்
நம் நலம் உசாவினார் எனச் ெசால்லக்ேகட் மன ெநகிழ்ந்

பா ய ."]

ெசய்தவ மில்லாச் சிறியைன யிந்தச்
ெசகத்தினி ெலா வெனன் ெறண்ணி
எய்தி மன்பர் தங்கைள அந்த
ஏைழெயவ் வா ள ெனன் ள்
ெபய்தி விைழவில் வின
ன்றன்
ெபட்
நட்பைம சீைரக்
ைகதவ மில்ேலாய் கைடயேன ெனங்ஙன்
கணித்திட வல்லவ னாேவன். 1
உள்ெளலாங் குளி ம் ெசவிெயலா மினிக்கும்
உடெலலாம் சி ர்க்கு ன் ழ்ந்ேத
அள்ளலாம் ேபாலச் சுைவய ெதா கும்
ஆனந்தந் தந்தி ங் ேகட்கித்
ள்ளலாம் ேபாலத் தைனமறப் பித் ச்
ேசாதியின் ெசா ப ங் காட் ம்
ள் யாங் ெகா ேயான் குழெலனா இனிக்கும்
த்த

தாந்தி ப் கைழ 2

ஐயநீ பாட அ யேனன் ேகட்கும்
அந்தநாள் இனிவ ேமாெவன்
ைறயேம ெகாள் ம் அ யேனற் ேகார்ெசால்
அ
தி வள்ளிமா மைலயிற்
ெசய்யனாஞ் சிவந்த ஆைடயன்
கன்
ெசய்யதாட் சிந்ைதயின் மறவா
ெமய்யேன சச்சி தானந்த வள்ளால்
ேம ேநர் தவ தல் ேவாேன. 3
14-4-1933
ேத
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கூ
ஆ

க மான கு நாத குமேரசன்
க ேவெலா விண் ேணார்கள் சிைறமீட்ட
க சாமிபதம் அஞ்ச ெசய் ேவேன.

15-4-1933
கச்சிேய கண் ெதாழக் காத ற்ேறன் கண்ணாளா
பிச்சிேயன் ேபாய்த்ெதா நர் ேபசாேயா - அச்சேமன்
கம்பன் தாிசனத்ைதக் காண்ேபாம் பல ைறநாம்
நம்ெபன் ெமாழிையநீ நன்கு.
21-7-1933
ஆணாக யான்பிறந் ம் அந்ேதா சி கு லாஞ்
சாணாக(ம்) நிற்கத் தவிப் ற் - ணாக
நாட்ேபாக்கி ேனற்கு நலஞ்சார ஈசா ன்
தாட்ேபா திைறஞ்சுவரந் தா.
11-5-1935
தி வள்

வர் ெப ைம

தி க்குற
வில் விசுவ பத்ைதத்
ெதாிதரக் காட் ய தி மால்
ெபா க்ெகன உள்ளம் வியப்ப ெகாள்ளப்
லவர்கட் ெகய்ப்பினில் ைவப்பாய்த்
தி க்குறட் பாெவாவ் ெவான்றி ம் விசுவப்
ெபா ெளலாந் திகழ்தரக் காட் ப்
ெப க்குறச் ெசான்ன வள் வ ேதவர்
ெப ைமதான் ேபசுதற் பாற்ேறா!
31-10-1937
(தி

மீனாட்சிையக் கனவில் கண் )

நித்திையேய! மீனாட்சி! நின்ெபாற் கழ ைணக்ேக
பத்திைய ேயதந் பல்வழிெசல் - த்திையேய
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உன்பால் நிைலநி த்தி ஊன் தற்ேக பா ப்பாய்
என்பாற் கி ைப இனி .
வாழிகும ேரசன மறவாத ெநஞ்சம்
வாய்த்ததவ ர்த்திகி பானந்த வாாி
வாழியவர் உலகினைரத் ெத ட் நல் வழியில்
வாய்ப் றச்ெசால் ெபா ணிைற ம் பிரசங்க மைழகள்
வாழியவர் கட் ைரகள் வாழியவர் ேநாக்கம்
வாழிதி ப் கழ்
ல் வாஞ்ைச ைட ேயார்கள்
வாழிதி ப் கழ த பத்திாிைக வாழி
வாழியைத வாசிப்ேபார் என்ெறன் ம் வாழி.
[தி
க கி பானந்தவாாியார் வி ப்பப்ப 17-3-1939
இவர் பா ய தி ப் கழ தத்தின் வாழ்த் ப்பா]
மங்கல் வரா மகிழ்ந் தி ப் கைழச்
ெசங்கல்வ ராயன் ெதாிந்தளித்தான் - அங்கல்வைர
எங்குங் கு ெகாண்ட எம்மான்
ேகசன்
மங்கலத்தாட் கன் ெசய் மா .
[இவர் தி ப் கழ்

ல்கைள அன்பளிப்பாகக் ெகா க்க

கி.வா.ஜ. அவர்கள் பா ய . 14-2-1939.]
ஒன்றிய உள்ளத் வைகய மீக்கூர
இன் தி ப் கழ் ல் யானளித்ேதன் - என்றன்
குகநாத க்கன் ெகாண்டெமய் யன்பர்
ஜகநாத ஐயர் தமக்கு.
[தி . கி.வா.ஜ. அவர்கள் தம
தி ப் கழ்

இல்லத்திற்கு வந்த ெபா

ல்கைள உவந்தளித் ப் பா ய . 14-2-1939.]

ஆபத் சகாய ர ெயன

ெபால்லா த்

தாபத்ைதத் தீர்த்தல்சர தம். 1
ஆபத் சகாய ர ேய ெதாைலக்குெமன்ெறன்
பாபத் தி க்காம் பழி. 2
ஆபத் சகாய ர ள்வா ர ேயற்கு
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நீபத் ெதாைடய னிைன . 3
ஆபத் சகாய ரகற்றி அ ள்வாெரன்
ேகாபத் தியற்ைக குணம். 4
ஆபத் சகாய ர ேளகாண் ெமய்ஞ்ஞான
தீபத் தி விளக்கின் தீ. 5
ஆபத் சகாய ரகற் வார் காமாதி
ஆபத்திற் சிக்குமவ லம். 6
ஆபத் சகாயைர அன்பால்நீ தீபத்தால்
பத்தால் என் ந்

தி. 7

ஆபத் சகாய அ ட்கடேல! இப்பிறவிச்
ேசாபத்

றாவைகநீ ெசால். 8

ஆபத் சகாயஎம் ஆபச் சகாயஎம்
ஆபத் சகாய அ ள். 9
ஆபத் சகாய அ ேயைனக் கா!

க்கக்

கூபந்தி னின் ங் குறித் . 10
[ஆபத்சகாயர் ேமல் பா ய . 16-2-1940]
ெசந்தமிேழ என் ைடய உயிர்நிைலெயன்
ெறப்ேபா ம் ெசப் ம் உன்றன்
அந்தமிலா ஆர்வத்ைத ஆங்குணர்ந்த
சிவெப மான் அந்த ஆைச
சந்தத ம் நீயைடயத் தமிழ்ச்ெசால்அவன்
தாணீழற் சா ம் என்ற
பந்த ைர க தி ைனத் தன தி
வ ேசரப் பண்ணி னாேன.
ேவணியான் கழ் ல்கள் சங்க ல்
ஆதிபல ேமன்ைம ல்கள்
பாணியா லகில்வர அ ள் ாிந்த
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ெப ங்க ைணப் பண்ப! உன்ைன
ஆணியாந் தமிழ்த்ெதாண் க் ெகன ைரத்ேத
அகமகிழ்ேவாம் அந்த ணாள!
ேபணியாம் கற்றதமிழ் ல்கெளலாம்
நீயிட்ட பிச்ைச யன்ேற.
சித்திர பா விற் சித்திைரத் திங்களில்
ஒத்தசுக்ல பட்சந்திர ேயாதசியில் - த்திெபற்றார்
ெசந்தமிழ்க்ேக ெதாண் ெசய்த தி சாமி நாதமகான்
எந்ைதக க் குன்றத்தி ேல.
[உ.ேவ.சா. ஐயர் பிாி

குறித் ப் பா ய

30-4-1942]

இ ணிைல மிகுந்ேத பிைழபல ெசய்ேதன்
இைவெயலாம் ெபா த் நீ எந்தாய்
அ ணலத் டேன
கிாிப் பாலாம்
பிைகெயன அ யேனன் கனவில்
ெத ணலம் ெபறேவ தி நடங் காட் த்
தி க்ைகெயன் தைலமிைச ைவத்த
க ைணைய எவ்வண் விாித்ெத த் ைரப்ேபன்
கட ேள தணிைகயாண் டவேன.
[ேதவி பாலாம்பிைகையக் கனவில் கண்

பா ய

31-12-1946]

(ேபா க்குறள்)
அ சிைய நீக்கி அ ஞ்சுைவைய

ட்

உ சி த வதாம் உப் . 1
காணாேத

ப்பாட்டன் உண்ெடன்

கா

ம்நீ

நாணாேத ெதய்வத்ைத நா . 2
ெபா ேத உன
ப

ெசய் யா

ைதயெலன் ேறார்ந்
ப .3

(13-12-1947)
[மகாத்மா காந்தி இறந்த ேபா

RangaRakes

பா ய ]

tamilnavarasam.com

62
காந்திமகான் ஈசன் கழ ைணையச் சார்ந் சுக
சாந்தி ற்றார் திண்ணமி தான்.
மனித ட் ெபால்லார் தங்கள் வழியினில் நில்லா தாைரச்
சனிெயனக் ெகாள்வர் பின் ம் சாவ ம் அ ப்ப ரந்ேதா
கனித க ைண ண்ட காந்திையக் ெகான்ற தாேல
நனிநைமக் ெகால்வ ெரன்ேறா நாதநீ அ பி யானாய்!
(31-1-1948)
[கவிராஜ பண் தர் தி . கனகராச ஐயர் பா ய ]
தணிைக நாயகன் பதமலர் அ தினம்
தைலமிைச ைவத்ேதத் ம்
தணிைக நாயகன் அ யவர் தைலமணி
தமிழ்பயில் ெப நாவன்
தணிைக நாயகன் மாைலைய யைமத்திடத்
தன ள மிைசக் ெகாண்டான்
தணிைக நாயகன் அ ளினால் வாழிய
தைரமிைச ெந நாேள.
(9-3-1948)
[வல் மைலச் சுவாமிகள் மீ

பா ய ]

அவ ல் ப க்கத் தாிக்காய்நீ
அஞ்ெசாற் றி த்த மாங்காய்வாய்
சிவ ல் ப யா தவைரக்காய்
சீமா ேனநம் அ ணகிாி
தவ ல் தி அலங்காரம்
சந்தப் கேழா டந்தாதி
பவம்ேவ ர க்கும் தி வகுப்
பாட்
காேயநீ.
(23-11-1949)

[

ரமண மகாிஷி மைறந்தேபா

பா ய ]

அண்ணா மைலயார் அ ள்ேபால இன்றள ம்
கண்ணா ரத மாய்க் காணநின்ற - எண்ணார்
இலங்ெகாளிதான் இன் மைறந்தா ம் என் ம்
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நலங்ெகா க்க உய்ந்தி ேவாம் நாம்.
அண்ணா மைலயில் அற ம் ரமண ேம
விண்ணார் இ சுடர்ேபால் ேமவினரால் இன்றள ம்
கண்ணார் சிவஒளிேபாற் காணக் கிைடக்காமல்
மண்ணாட்ைட விட் மைறந்ததிங் ேகாெராளிேய.
(15-4-1950)
அப்பர் 310-11.
ஆ

கங்கண்ேடன் அயில்ேவல் கண்ேடன்
அம்ெபான் மயில்கண்ேடன் ேசவல் கண்ேடன்
கூ ம யார் குழாத்ைதக் கண்ேடன்
ேகாலக் குறத்தி திற (க)ங் கண்ேடன்
ெப
ர வாகு கண்ேடன்
விண்ணவர்ேகான் ெபற்றதி மகைளக் கண்ேடன்
நா கடப்ப கண்ணி கண்ேடன்
நாதைனஎன் சிந்ைத ள் நான்கண்ட வாேற.
(16-10-1951)
[தி .வி.க. அவர்கைளப் பற்றி பா ய .]
தி .வி.க. ேபச்ேசாட்டச் சீரழகின் ன்னர்
அ விகாள் உம்ேமாட்ட ஆற்றல் - ஒ விதத் ம்
ேநராகா தன்னார் நிகழ்த் ைரக்குக் கார்மைழேய
ேநராம் இ ேவ நிசம்.
(22-9-1953)
[ஈசன் க ைண நிைனந்

பா ய ]

எவ்வா நாேயன் எனதன்ைபக் காட் ேவன்
ெசவ்வான் நிகர்க்குந் தி
வா! - இவ்வா
ெசல்கஎன நீேய ெச த் கின்றாய் நின் கேழ
ெவல்கஇவ் ைவயகத்தின் ேமல்.
(18-6-1954)
ஒ நிமிடம் நான்கவைல உற்றா ம் தாங்கா
த கி ற்ேற தாய்ேபால் அமர்ந் - வ கவைல
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எல்லாம் ஒழித்த
ம் எந்தாய் தணிேகச
கல்லாெமன் ெநஞ்ைசக் கைர.
(20-7-1954)
[அங்குலம் அ

கசம் அைமயப் பா ய ]

சுறவங் ெகா பி மன்மத ேதவின் ைணவிவனக்
குறவங் குலத்தி அ
ம் கசவல் ேகான
ம்
உறெவன் தைலயி ரவினிற் காைலயில் உச்சியிெலன்
றிற ம் பிற ம் எைனத்ெதாட ராவைகக் ேகத் வேன.
(8-3-1955)
-----------------------------------------------------------
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