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ேகாள� பதிக
 

 
1. ேவ�� ேதாளி ப�க விட��ட க�ட மிக ந�ல வ �ைண தடவி 

மாச� தி�க� க�ைக �� ேம� அணி�� எ உளேம "#�த அதனா� 

ஞாயி� தி�க� ெச(வா) "த வியாழ ெவ�ளி சனி பா+பிர�-+ உடேன 

ஆச� ந�ல ந�ல அைவ ந�ல ந�ல அ�யாரவ/0# மிகேவ! 

 

ெபா��: 

(எ+ெப3மா) 5�கி� ேபாற ேதாளிைன உைடய உைமயவ70# த 

உட+பினி� பாக+ ெகா-8தவ. ஆலகால விட8ைத உயி/கைள0 கா0#+ 

ெபா3:- அ3�தி தி30க;8தினி� தா�கியவ. இனிைமயான இைசைய எ;="+ 

வ �ைணைய வாசி8�0ெகா�- (இ30#+ அவ) கள�கமி�லாத பிைறைய�+ 

க�ைகைய�+ த தி3�� ேம� அணி�� ெகா�-, எ உள+ �;வ�+ 

நிைற�� காண=ப-வதா� (அதாவ� நா சிவசி�ைதயி� இ3=பதா�) ?@ய, 

ச�திர, ெச(வா), "த, #3, A0கிர, சனி, மB�+ பா+பாகிய ரா# - ேக� 

எD+ ஒப� ேகா�க7+ ஒ3 #Bற�+ இ�லாதைவயாக (எ ேபாற) 

சிவன�யா30# எ�+ மிக மிக ந�லைதேய ெச)�+! 
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2. எெபா- ெகா+ெபா(-) ஆைம இைவ மா/பில�க எ3ேதறி ஏைழ�டேன 

ெபாெபாதி ம8தமாைல "ன� ?� வ�ெத உளேம "#�த அதனா� 

ஒபெதா- ஒெறா- ஏ; பதிென:ெடா- ஆ�+ உடனாய நா�களைவ தா+ 

அெபா- ந�லந�ல அைவ ந�லந�ல அ�யாரவ/0# மிகேவ! 

 

ெபா��: 

தி3மாலி வாமன, பறி, G/ம அவதார�களி ஆணவ8ைத அட0கி 

அணி��நிB#+, எH+", ெகா+", ஆைம ஓ- �தலானைவ த தி3மா/பி� 

விள�க, உைமயவ7ட எ3தி ேம� ஏறி ,ெபாேபாெலாளி3+ 

ஊம8ைதமல/களாலான மாைலத@8�, தைலயி� க�ைகயணி�� எ உ�ள8ேத 

நிைற�ததா�,ஒபதாவ� வி�மீனா) வ3+ ஆயி�ய+; ஒபேதா- ஒ� - 

ப8தாவ� வி�மீனான மக+; ஒபெதா- ஏ; - பதினாறாவ� வி�மீனான 

விசாக+; பதிென:டாவ� வி�மீனான ேக:ைட; ஆறாவ� வி�மீனான 

தி3வாதிைர; �தலான பயண8திB# வில0க=ப:ட நா:க� எ�லா�+, 

சிவன�யா/ மீ� அெபா- அவ/0# எ�+ ந�லைதேய ெச)�+! 
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3. உ3வள/ பவளேமனி ஒளி ந�றணி�� உைமெயா-+ ெவ�ைள விைட ேம� 

�3கல/ ெகாைற தி�க� ��ேம� அணி�ெத உளேம "#�த அதனா� 

தி3மக� கைலயM/தி ெசயமா� Nமி திைச ெத)வமான பலO+ 

அ3ெநதி ந�ல ந�ல அைவ ந�ல ந�ல அ�யா/ அவ/0# மிகேவ. 

 

ெபா��: 

பவள+ ேபாற சிவ�த தி3ேமனியி� ஒளி ெபா3�திய ெவ�ண�Bைற 

அணி��, சிவெப3மா உைமய+ைமயாேரா- ெவ�ைள எ3திமீ� ஏறி வ��, 

அழ# ெபா3�திய ெகாைறைய�+ ச�திரைன�+ த ��ேம� அணி�� 

சிவெப3மா, உைமய+ைமயாேரா- ெவ�ைள எ3திமீ� ஏறி வ�� எ 

உ�ள8�� "#�� த�கி��ளா. அதனா�, இல0#மி, கைலகைள வாகனமாக0 

ெகா�ட கைலமக�, ெவBறி8ெத)வமான �/0ைக, Nமா�, திைச8 ெத)வ�க� 

ஆன பல3+ அ@ய ெச�வ+ ேபால நைம அளி=ப/. அ�யவ/க70# மிக 

ந�லைதேய ெச)வ/. 
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4. மதிPத� ம�ைகேயா- வடபாலி3�� மைறேயா�+ எ�க� பரம 

நதிெயா- ெகாைற மாைல ��ேமலணி�ெத உளேம "#�த அதனா� 

ெகாதி�� கால அ�கி நமேனா- Mத/ ெகா-ேநா)க� ஆன பலO+ 

அதி#ண ந�ல ந�ல அைவ ந�ல ந�ல அ�யாரவ/0# மிகேவ. 

 

ெபா��: 

பிைறேபாற ெநBறிைய உைடய உைமய+ைமயாேரா- ஆலமர8திகீR 

இ3�� (வட+ - ஆலமர+) ேவத�கைள அ3ளிய எ�க� பரம, க�ைகநதிைய�+ 

ெகாைறமாைலைய�+ ��ேம� அணி�� எ உ�ள8�� "#�� 

த�கி��ளா. அதனா�, ஆ8திர�ைடயதான கால+, அ0கினி, யம, யமMத/, 

ெகா�ய ேநா)க� எ�லா+ மிக ந�ல #ண�ைடயன ஆகி ந�லனேவ ெச)�+. 

அ�யவ/க70# மிகO+ ந�லனேவ ெச)�+. 

 



 

 

Kolaru Pathigam 

Lyrics & Meaning in Tamil 

www.Penmai.com 

www.Penmai.com   6 

 

5. நSசணி க�ட எ�ைத மடவா� தேனா-+ விைடேய�+ ந�க� பரம 

�Sசி3� வனி ெகாைற ��ேமலணி�ெத உளேம "#�த அதனா� 

ெவSசின அOணேரா-+ உ3மி��+ மிD+ மிைகயான Nதமைவ�+ 

அSசி-+ ந�ல ந�ல அைவ ந�ல ந�ல அ�யாரவ/0# மிகேவ. 

 

ெபா��: 

விட8ைத0 க;8தி� அணி�த ந�லக�டD+, எ த�ைத�+, 

உைமய+ைமயாேரா- இடப8திேம� ஏறி வ3+ ந+ பர+ெபா3� ஆகிய 

சிவெப3மா, அட/�� க�8த வனிமலைர�+, ெகாைற மலைர�+ த 

��ேம� அணி�� எ உ�ள8�� "#�� த�கி��ளா. அதனா�, ெகா�ய 

சின8ைத உைடய அAர/க�, �ழ�#கிற இ�, மின�, �ப�த3+ பSசNத�க� 

�தலானைவெய�லா+ (ந+ைம0 க�-) அSசி ந�லனேவ ெச)�+. 

அ�யவ/க70# மிக ந�லனேவ ெச)�+. 
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6. வா�வ@ அதளதாைட வ@ேகாவண8த/ மடவா� தேனா-+ உடனா) 

நா�மல/ வனி ெகாைற நதி ?� வ�ெத உளேம "#�த அதனா� 

ேகாள@ உ;ைவேயா- ெகாைலயாைன ேகழ� ெகா-நாகேமா- கர� 

ஆள@ ந�ல ந�ல அைவ ந�ல ந�ல அ�யாரவ/0# மிகேவ 

 

ெபா��: 

ஒளி�+ வ@�+ ெபா3�திய "லி8ேதா� ஆைட�+(வா� - வ@ - அத� - 

அ� - ஆைட; அத� - "லி8ேதா�), வ@�� க:�ய ேகாவண�+ அணி�+ 

சிவெப3மா அறல/�த மல/க�, வனி இைல, ெகாைற=N, க�ைக நதி 

ஆகியவBைற8 த ��ேம� ?�, உைமய+ைமயாேரா-+ வ�� எ உ�ள8�� 

"#�� த�கி��ளா. அதனா�, ெகா�H+ வலிய "லி(ேகாள@ உ;ைவ), 

ெகாைலயாைன, பறி(ேகழ�), ெகா�ய பா+", கர�, சி�க+ஆகியன ந�லனேவ 

ெச)�+. அ�யவ/க70# மிக ந�லனேவ ெச)�+. 
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7. ெச=பிள �ைல நம�ைக ஒ3 பாகமாக விைடேய� ெச�வனைடவா/ 

ஒ=பிள மதி�+ அ="+ ��ேம� அணி�ெத உளேம "#�த அதனா� 

ெவ=ெபா- #ளி3+ வாத+ மிைகயான பி8�+ விைனயான வ�� நலியா 

அ=ப� ந�ல ந�ல அைவ ந�ல ந�ல அ�யாரவ/0# மிகேவ. 

 

ெபா��: 

ெச+" ேபாற இள�தன�கைள உைடய உைமயவைள8 த தி3ேமனியி� 

ஒ3 பாகமாக0 ெகா�-, இடப8திேம� ஏறிவ3+ ெச�வனாகிய சிவெப3மா 

தைன அைட�த அழகிய பிைறTச�திரைன�+, க�ைகைய�+ த ��ேம� 

அணி�தவனா), எ உ�ள8�� "#�� த�கி��ளா. அதனா�, கா)Tச�(Aர+), 

#ளி/கா)Tச�, வாத+, மி#�த பி8த+ , அவBறா� வ3வன �தலான �ப�க� 

ந+ைம வ�� அைடயா. அ=ப� அைவ ந�லனேவ ெச)�+. அ�யவ/க70# 

அைவ ந�லனேவ ெச)�+. 
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8. ேவ�பட விழி ெச)� அ� விைடேம� இ3�� மடவா� தேனா-+ உடனா) 

வா�மதி வனி ெகாைற மல/?� வ�ெத உளேம "#�த அதனா� 

ஏRகட� ?R இல�ைக அைரய தேனா-+ இடரான வ�� நலியா 

ஆRகட� ந�ல ந�ல அைவ ந�ல ந�ல அ�யாரவ/0# மிகேவ. 

 

ெபா��: 

அ� மமத அழி�+ப� ெநBறி0க�ைண8 திற�� எ@8த 

சிவெப3மா, இடப8திேம� உைமய+ைமயாேரா- உடனா) இ3��, த 

��ேம� ஒளி ெபா3�திய பிைறTச�திர, வனி இைல, ெகாைற மல/ 

ஆகியனவBைறT ?� வ�� எ உ�ள8�� "#�� த�கி��ளா. அதனா�, ஏR 

கட�களா� ?ழ=ப:ட இல�ைகயி மன ஆன இராவண (பிறமைன 

நா�யதாேலBப:ட�) ேபாற இட/க7+ வ�� ந+ைம8 �"�8தா. ஆழமான 

கடH+ நம0# ந�லனேவ ெச)�+. அ�யவ/க70# அைவ ந�லனேவ ெச)�+. 
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9. பல பல ேவடமா#+ பர நா@ பாக பAேவ�+ எ�க� பரம 

சலமகேளா- எ30# �� ேம� அணி�ெத உளேம "#�த அதனா� 

மல/மிைசேயாD+ மாH+ மைறேயா- ேதவ/ வ3காலமான பலO+ 

அைலகட� ேம3 ந�ல அைவ ந�ல ந�ல அ�யாரவ/0# மிகேவ 

 

ெபா��: 

ப�ேவ� ேகால�க� ெகா�கிற பர+ெபா3� ஆகிறவD+, மாெதா3பாகD+, 

எ3திேம� ஏறிவ3+ எ�க� பரமDமாகிய சிவெப3மா, த ��ேம� க�ைக, 

எ30கமல/ ஆகியவBைற அணி�� வ�� எ உ�ள8�� "#�� த�கி��ளா. 

அதனா�, தாமைரமல/ேம� உைற�+ பிரம, தி3மா�, ேவத�க�, ேதவ/க� 

ஆகிேயா3+, எதி/கால+, அைல�ைடய கட�, ேம3�தலான மைலக� 

ஆகியைவ�+ நம0# ந�லனேவ ெச)வ/. அ�யவ/க70# அைவ மிகO+ 

ந�லனேவ ெச)�+. 
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10. ெகா8தல/ #ழலிேயா- விசயB# ந�# #ணமாய ேவட விகி/த 

ம8த�+ மதி�(+)நாக+ ��ேமலணி�ெத உளேம "#�த அதனா� 

"8தெராடமைண வாதி� அழிவி0#+ அ�ண� தி3ந�� ெச+ைம திடேம 

அ8த# ந�ல ந�ல அைவ ந�ல ந�ல அ�யாரவ/0# மிகேவ! 

 

ெபா��: 

G�தலி� மல/0ெகா8�க� அணி�த உைமய+ைமயாேரா- ேவட வ�வி� 

ெச� அ3TAனD0# அ3�"@�த தைம ெகா�ட சிவெப3மா, த 

��ேம� ஊம8ைத மல/, பிைறTச�திர, பா+" ஆகியவBைற அணி�� வ�� எ 

உ�ள8�� "#�� த�கி��ளா. அதனா�, "8த/கைள�+ சமண/கைள�+ 

ஈசனி தி3ந�� வாதி� ேதாBேறாடT ெச)�+. அத ெப3ைம நிTசயேம. 

எ�லா+ அ=ப�T சிற�த ந�லனவBைறேய ெச)�+. அைவ மிகO+ ந�லனேவ 

ெச)�+. 
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11. ேதனம/ ெபாழி� ெகா� ஆைல விைள ெச�ெந� �னி வள/ெச+ெபா 

எ�#+ திகழ 

நா�க ஆதியாய பிரமா"ர8� மைறஞான ஞான �னிவ 

தாD� ேகா7+ நா7+ அ�யாைர வ�� நலியாத வ�ண+ உைர ெச) 

ஆன ெசா� மாைல ஓ�+ அ�யா/க� வானி� அரசா�வ/ ஆைண நமேத. 

 

ெபா��: 

ேத நிைற�த N�கா0கைள0 ெகா�ட�+, க3+"+(ஆைல), விைளகிற 

ெச�ெந�H+ நிைற���ள�+, ெபா ேபா� ஒளி/வ�+, நா�க (வழிப:ட) 

காரண8தா� பிரமா"ர+ எற ஊ@� ேதாறி அபரஞான+ பரஞான+ ஆகிய இ3 

வைக ஞான�கைள�+ உண/�த ஞானச+ப�தனாகிய யா, தாேம வ�� 

ச+பவி0#+ நவ0கிரக�க�, நா� ந:ச8திர+, ேபாறன எ�லா+ அ�யவைர வ�� 

வ38தாதவா� பா�ய இ=பதிக8ைத ஓ�+ அ�யவ/க� வாDலகி� அரA "@வ/. 

இ� நம� ஆைண. 

 


