வ. அழகியெசா கநாத பி ைள இயறிய

"திெநேவ காதிமதியைம பி ைளதமி"
ைளதமி"

tirunelvEli kAntimatiyammai piLLaittamiz
by nellai azakiyacokkanAta piLLai
In tamil script, unicode/utfunicode/utf-8 format

Acknowledgements:

Our Sincere thanks go to Mr. Kambapaadasekaran @ E. Sankaran of Tirunelveli for providing
a printed copy of this work along with permission to publish the e-version as part of Project
Madurai collections. .
We thank Mrs. Meenakshi Balaganesh for her assistance in the preparation of the soft copy of
this work.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 19981998-2020.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
https://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2

திெநேவ தசந
தசந வ. அழகியெசா கநாத பி ைள

இயறிய "திெநேவ காதிமதியைம பி ைளதமி"
ைளதமி"
Source:

திெநேவ த சந
வ. அழகியெசாகநாத பிைள இயறிய
"திெநேவ
காதிமதியைம பிைளதமி"
பதி பாசிாிய! : கபபாதேசகர!, ஆதீன சமய பர #ன , ெநைல.
&'() தி. பாகபிாியா மாத கழகதி! 87-ஆ ஆ+, நிைற- விழாமல
ெவளியி.ேடா

:

கப! இலகிய ப+ைண;

பி.டா#ரதம! ேகாயி ெத, திெநேவ நக
க.ஆ. 1130

,

- 627 006.

விைளநில 171

வ1வ 2046௵ அலவ! 25௴ மா!றைல 10.8.2015
பிைளதமி கள2சிய- 1
-------

ஓ

திெநேவ கா திமதியைம பிைளதமி - அபணி
இராசராசேசாழ , நாத4னிக, உ. ேவ. சாமிநாத ஐய , 4. ரா. அணாசலகவிராய
#.பரதெச.)யா தி4ைறைய, தி6வியபிரபதைத, கா பிய7கைள,
சிறிலகிய7கைள, ெச ேப.)8, ப.ேடாைலயி9, அ சி., ைபதமி
ெசவ7கைள உலகி( அளித சா!ேறா இவ க திவ)க1(
'ைறைச ஆதீன 23வ' ( மகாசநிதான சிவ பிரகாசேதசிக ; திக
அவ கஆைணயி.டப) இ<ைல பதி பி' ப)மகலமாக பைடகி!ேற!.
-----------

கபபாத ேசகர! (எ) E. ச7கர!

,

3

திெநேவ தசந
தசந வ. அழகியெசா கநாத
பி ைள இயறிய

திெநேவ காதிமதியைம பி ைளதமி

விநாயக வண க
கா =த 4மத கயமா 4கதின!
கன

ல-ணைன பி)'

கவள>க வாயின! தவளெவா+ கி#ாி
கவிென? தாணி யதனா
ேபா =த பாரத கைதயிைன

சிகரவட

=தர ெத?'நி# ண!
#வியின 4த!ைமயி =ைச#ாி@7 கட-
ெபாபத2 ெச!னி #ைனவா
வா =த ெம!4ைல க-ாிெய+ ணா!கற
வள  'லைக வாழைவ(
மல நீல 47(4த மலநிக 4க+ணி
மைலயரச! ஈ!றவ
பா =த ெச2சைட

பவளவைர

என;7கி

அ)யி வத1 ெநைல
அனவரத ப7கில> தினம- காதிமதி
அைமதமி ழழ(ெபறேவ!

வண க
கனித ெப7கைண ம- பதிெனாகர
கணபதிைய

அனவரத47

கத  ெபDபயன னத' ஒ!ெறன

(1)

4

கைடயேன! தைன@மகெவ!
றினி'ெப றைமயி வள ' ப) பி'
இகெதா, பர' இ!ப
எFதவ 1பேதச 4த-ச (வான
எைததா சிைதெசFவா
(னிசிைல எனகிாி எ,தெப மா!ைமய
G 'ட Gறளி ப
ெகா+,ம ெறாபாதி தனி8த னவயவ
ேகால7 (றி பவாய
பனிமதி (ழவிவிட வைளம(ட யா')
பண பாத கமட4தலா
பல#ைன திடக+, மகிெநைல வ)வைம
ைபதமி கவிதைழயேவ

அைவயட க
மணி(ல- கதர தநவரத

மனமகிழ

வள ெநைல வ)வைம த!
வாடா

தல தமல

ன த7கம?

வைகய

வா (ழ கா.)ட தி
திணி(ல- ேதாவ?தி மகளாய நாைளயி
ெசறிநிப மல Hட லா
Fவத ெசதமி #லவ பக ப9வபல

ெற

திகத திவ) (
பணி(ல- ெமFய!# சிறி'மி லாெவன'
பாமாைல யிைன

விபி

பறி #ைனத #ாிதி,வ '+ெடன

(2)

5

பர-வத ெகாைம @ேற!
அணி(ல- மலயமா வைர4க, தனினில-
அமலமா

4னி4த ெசா

அ)யவ க அைனேவா ம6வ+ண ேம@வ'
ஆ.ெகாள ேவ+,ம! ேற

(3)

1. கா பவ
தி மா
திம- மா பைன காிய4கி வ+ணைன
ெசதாமைர க+ணைன
திைச4க! தைதைய தசரத (மாரைன
ேத'ழா யணியலாைன
((ல பா+டவ சகாயைன 4(தைன
Gராழி ய7ைகயாைன
G மாவ தாரைன பாகட! மிைச பளி
ெகா+டவைன ய2ச

பா

அமைற ெபாளி!4) வானவைள வானவ 
ரசிைய ச)ல4) மீ'

க

அDபதாயிர வட மணி4)Iம 'லைக
+டவ! ப7கினாைள

யா

ெபாைநய 'ைற கம? ெநைலவ) வாைள
#க'ெதா? ம!பரக மா
=7ேகாயி (ல- காதிமதி த!ைன
#ரதள ேவ+,ெம!ேற.

(1)

6

சிவபிரா
மD(ெதாD விைலகGறி வைளெயா,ெச வணிகரா4!
ம'ைரயிைட ேதா!றிெயா வ+ைமைய கா.)ன
மதைன

ய, விரத ேம வைர@ெமா சிைலயதாக

வைளதெசF #ராதக ைகயி!ம? &கின
@?ைவ உைடயேதா 9 ைடய மழவிைடய ேவJ

வாி

வனமதனி ேவ+டவள க+Jத கா.சிய
மணிெகாமர கதகலாப மயி வ (மரேவைள
மதகாிைய

Kதவரெரா மி!ென காதிேயா

டDகிதழி யிறகராெவ ணிலெவாளிDெந)யேவணி
யமலாி நா!(வ ைர4க தீ தன
 கJ(ேமன மகிழவம ெபாகிாீ)

அலறிய

அகநிைனவ

தாபகழி 4!னளிதா. ெகாவ

அமர 4னி வர கபாட மறிகதற விைரவிலா,
ணிம- தா

ம

!9ெமF Gதன

ரசைப ம

ெப( தவளநீD 4?தணி@ மணேமனி

அ

அனவரத =7கழக ெச!னிைவ ேத'வா
இD(4ைல யினைளநீல நிற4ைடய ெகா)ையநீ,
எ?#விைய K!ற1 ம!ைனைய Hெகா+;
இன4மி நிதி@நாண -த-கர மலாினாைள
இ,திலக வாFதபிைற ந!9த கீறி!மீ'
இல((D ெவய ைவேதாய நடநவி84 ைமையK)
இமயமைல

ேவதன க!னிைய ேதகறா

இனியதமி ம'ரவாாி அ4த4ற கைணயாைள
எமதறிவி ஆ தகிளி த!ைனம. LDவாF
நDமல ெகா (ழ னாைள இ(ைழெயா)க ெசFேவ !

7

நயனெவழி
நளினமல

ேலா7(சிD ெப+ணிைன =ததா

ரைணயி! மீ'வளமி மகளி ேபண

நைகபயி8 மா7(யிைல வி+ணவ  ேகறM
ந,வி8D சிகாிநீள மள-க4 ெகா)யவாைள
நனிவய ! ேமF'க) '!9நேறா  பி! ேம
ந(மணிெகா டைலக+ேமா' ெபாைநவ திெநேவ
நகாிஉைற காதிமதி அைமைய காகேவ

(2)

சதி விநாயக
அ+ட மளாவி7 கா'ைட கீ திேயா
ன7(ச பாசவ! ேறாகளி ேச 'ளா
ைன7கர! ;)க தாவற &(ேகா!
அபக ேமனிய! சீ ெபற சீறமா
ச+ைடயி ேன ெப ேதா!4க G தேதா
ததம தால, தீர!மி ேகறி
ச7கர னானத! றாைதெம சாறG
சதிவி நாயக! றாகைள ேபாDவா
ெம+)ைச ேயா ெதா? தாFதைன சா.சியா
ெய7கJ ேமவிநி! றாைள@. ேட(ேப
ாி!பநி லா-ெச2 ேசாதிைய பாகளா
ெல!Dவ ழா'வ ேதெதா, ேததி N
ெதா+ட க பா!மி( பாசைவ தா.ெகாணீ
'!Dைம யாைள ெம! =ைவைய ேகா.)றா
ெதா7கிய ேவFவன2 Hபதி ேககவா
Iதர நீ,ைப ேதாைகைய காகேவ

(3)

8

 க கட
மதிவா சைட பரம ரபா லைன I)ைக
மணியா பணி ப ைகயதா
மயிவா கனதிவ 4ேகாைன விெபா @
வயிரா
வனசா

@த( ெமழிலா

தனதிவி! மணவாள 9(ெமா

மேகாைன 4க+ வைரேந
மதமா

4ககட- ளிைளேயாைன 4தமிழி!
வ ேயாைன 4ைத யைனநீ

ெகாதிவாாி

ெயாதநிற மறமாெதா டதிமக
(யமீதைண' மகிசீ

ெகா1மா றிர.)ப, #யேவைள ெவறிெகா,
((Gெவ ெனா பி (ேக
ெகா)யா -ய தவைன வ)ேவ ெல,த-ண
(லேவ ரDத வைனேயா
(Dமா 4னிக1 4மா மைல(மர
(நாத ைன பணி(வா
அதி வா! 4கி(ைற@ ெள9ேவF வனதிெலம
தைனயான
டமரா

சதி தைனநீ

திப கெசF க-மா ாிைய ெபாவி
லவா ாிைய ெப ணரசா

அழியாத

சிபைரைய @ைமயா தைன #ாிைச

யணியா

-,( மியேபா

டவி ேகா #ரெதா(தி @Dேகா யி8(ளினி
தம ேபாைத ைய ேபா ைநமா
நதியாைள

4தண

கதியாைள

யிகெதன

9

நவிவாF ெமாழிகி ளிையநா
நலேம- ெவபிைறவ ன'மா தவ பயைன
நைடேயாதி

மைத யிளநீ

ந(தாள ெமாதில( 4ைலயாைள 4தைனய
நைகயாைள

ெநFத (ழ!ேம

நளி தா 4)'ல- வ)வா யிைய சிறி'
ந யா தளித ளேவ

(4)

நாக
#ேள Dய தெமF #கேழ Dைகதைக
#லேவD க?4. பைட
ேபாேரD ச7காி (ெதாD ெதா!ைமயி
ெபாறிேயD சிைற வ+டறா
கேளD கமல ெபா(.ேடD வாைக
ெகா,கவி ேனD4ல களி'
கைலேயD மைற4ழ கிைசேயD திைச4க
கட-+4! னி!D காக
4ேளD Gவிள7 கனியினி கிேளD
4ைலயர ைபய களி ப
4கிேலD #னித!ைக 4கிேலD சிரசி!க+
4)ேயற அ-ணேரறா
வேளD Hர தி)ேய றி)திட !
வ)ேயD அயிெலறிேதா
மயிேலD மிளமதைல ம)ேயறி விைளயாட
மகி ெநைல வ)வாைளேய

(5)

10

ேதேவதிர
(லவைர (ைலதிட சிைறயாி@ வ!றிற
( சா @த தடைக
(ாிசிைல கயவிழி ெபாசிைல கவி9த
(மாி யயிராணி ெகா7ைக
கலைவய7 (7(ம ேசறா, மா பைன
கபக காவி நீழ
காவலைன

யாயிர7 க+ணில( வ+ணெமF

கட-ைள கதிநி பா
Iல-ெவ+ )ைர4க. ெட?ஞாயி D சியி
ேறா!ற8ெமா ரா ழி யேத 
'ரகதெமா ேர?மணி ேமைடயி ெசமணி
Iட ெராளியினா சிவ ப
வலவனல

மரக+, ந(வெதன மD(ெதாD
வைள@மி? மணி ெயறி(

வளம- ெநைலய பலவாண களிGD
வ)ைவ #ரகெவ!ேற

தி மக
ெச'வ ாிததி மடைதைய கிளியிவ
சிதசைன K!ற தாைய
திைரயாழி

ததெபா ெகா)யிைன பஃறைல

ேசடா

தனத! ேமா

ைப'ழாF நDமண7 கமத2 சீற)
பாைவைய =வி8ய ெச
ப'ம ெபா(.)8ைற ந7ைகைய ெச6வ

(6)

11

பழெபா ளிைன பரIவா
அதாிைய யபிராம Iதாிைய ெநைலநக
ரபிைகைய @ப ரரைச
அ!னநைட பயி8ெமழி! மி!ைனெயாளி கி+ண4ைல
ய4ைத @ைமயாைள நீல
கதர விபிய விதிைன யதவ
கர7(வி ' பரா -7
கழ8ைடய க-ாிைய காதிமதியைமைய
காதளேவ +,ெம!ேற

கைலமக
கதிேரா! எ9ேப ர சக!ைம
கடனீ ப)தி. டாயிரெபா
ைகயா றின4 திற( ெவளி
கதவ கமலா லய'ெம+க.
பதிநா

வக' Nறி(
பவள ெச?தா. ைப7Gத
ப)க நிற ெப+ பாைவதைன
பாவா பரவி பணி('மா

(தியா மகிG ர!பள
G.) வள பI7கிளிைய
ேகாலா

கல7ெகா+ டமைற =7

ெகாபி (ல-7 ேகாகிலைத
மதி Hசிகாி திெநைல
வ)ைவ ய)யா மலதிமிர
மாற -தய2 ெச@7 காதி

(7)
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மதிைய #ரக வகெவ!ேற

(8)

 ைக
அபரம த!க+ விைசெகா+ ெடகின
ெவ+பறைவ யாகிெய? ம#யத
யேவF 4த சைட யா மடவியி

காி

ெபா @ மல கம பததினாைள
வபவி? வனமாைல 'யவ ேதா.(ாிசி!
ம- நீ கட8,த
மாதணிம

தாணிந, மணியா( ெநைல நக

வ)வாயிைய #ரக
ெதாபத நிைல#ற ச+டெனா, 4+டைன
'கைன யிரத Qசா
Iரைனம றாகா Iரைனய, 4தைல
H ெய+ ேடாளி @ப
(பவகி ர#கி மட7க

4க.

(மாாிெபா க2சவா வி
(டதிைச ேகாயி() ெகா+ட பராசதி
(7(ம நிற ெசவிேய

ப

வ

நீறிக மதத க?ேவறவ விதகணா
ேந)ெய? ம ெபா?' பா8த- சதிையயா
ேனறிவ மணி(யிைல ேவயிைட @திெதைமயா
ளீசாிட

4றவ) வாயிைய யளிதிடேவ

நாறிண மல ெதாைடய H,ம(ட ெதழிேச

(9)
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நா  வIக1. ேனாாி ம'வாீ
ராறிக

லக பதி ேனா வைக @திரேர
யா(மிவ 4 பெதா, ;வைர வ?''ேம

(10)

 பவ றி

கா

2. ெசகீைர ப வ
உப ேபா றிமய பிற7க8D ேமா தட
ெதா+கமல மலாி! மிைச க+
Jெற, ' சிேமா த!பினீ ரா.)நீ
ெறா,நில கா # மி.,
பபணி >த(ெவ+ மணி I.) சாதி வி
பட தைல

பணி

திதி

ெள9 வ சிர(ைழெசவி ெபாதிவைள,

பளப

ப,மிட றணிபல- மி.
டபவள வைளகடக 4! ைக கிண7கவி.
டைரவட

மணி' பாத

தணிசில பி.,4ைல ய4&.) ேமைன@
ளட7கா மகி சி ேயா,2
ெசபவள வாயி!4 தா,ெமா ைப7கிைள
ெச7கீைர யா) யேள
திவ1 ெநைலநக வ)-ைடய காதிமதி
ெச7கீைர யா) யேள

(1)

ைமகணிைண யிகைண வழிதர திேமனி
வள பI பிரைப Nச
மா #ெகா, ெமல தவதய

சியின?'
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வ+(4த நிக வாF மல 
திகமிதி! மிகவா ெமனமிக- நபயி8
மி!னிள7 (தைலெமாழி ேக.
ெட!னம ெவ!னம வி!ன2ெசா
!ன2ெசா ெல!Dைன ெபேறா க1
பக4D ெசவி ய வ'நி! Dவைகய
பரைவயிட

;க ெமFைம

பத களபய வரதமவி ெச7ைக@
பாதப7 கய4 ;!றி
ெசக நிற மணி4) யைச'விைள யா,மயி
ெச7கீைர யா) யேள
திவள ெநைலநக வ)-ைடய காதிமதி
ெச7கீைர யா) யேள.
கனகம ேமபய னளி பத லாபிறிெதா
கட-ள! ற!ெற!னேவ
க'4 ளகைத கிையத தீ மகெமா!D
க)தினி #ாிேவா க பா
பனகவைண யாைனேமா கினியா

வப)

பணிதவ த ேநா!பழி'
பகர எழி(ல- ேவடமி. டவ மப!னிய த 4!ன ேரகி
அனகநிைற

(!றியணி வைளகைல@ நாJ
ட! அக!றிட ெசF' மதேவ

ள7கமழி @ப) விழி'மகி வா
கட7காத மய விைள'
தினகர

ெர9(ைழ காெதா, ெபா7க+ணி

(2)
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ெச7கீைர யா) யேள
திவள ெநைலநக வ)-ைடய காதிமதி
ெச7கீைர யா) யேள

(3)

ககனG டதினிமி (,மி ெபா பிைன
கைனகட

8+ மதி னிDவி

க,ெவா?( 'ைளெயயி றணிமணி

றைல

பஃ

க.ெசவிய ரா பிணி'
சிகரேகா

வதன கவிைகய! மதி ப
சின ெத? தீ விடைத

ேதவF வா!Iவண வட= தர ெபா
சிைலகர ென, தயில8
தகரவா ைப7(ழ றாFநினா 'ள2
சகி #றா ெதாவைளைக
தாமைரக

ளா!மிட றளவினி ெபய வ

தைகைமசா
அகனிலா

ல4த மாகி

-வைக= தா,ெபணரசியினி
தா)ய ெச7கீைரேய

அறவள  தகில #ரத1 ெநைலவ)
வா)ய ெச7கீைரேய

ேவ!
ம7ைக @ைமநி! ன.காதி மதி ேப 
கினிதா

ெமன(றிேதா

வாேனா வ?'7 கைணவிழி
மா9 தைகவாF தைமநிைனேதா

(4)
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க7ைக மிைலேதா! மன4ெவ
கவி!ேறாF கைடவா ளியெதனேவா
கடH ?லகி! (வலய ேப கதி
வச7கா. ,தெபா.ேடா
ெச7ைக (வி பா கவி Iைவயி ெசேத!
நிைற@2 சீ விைழேதா
ெச?மா மணிேம கைலம)ேதாF சிDதா.
(மர 9வ #றேவா
அ7ைக தனி!ைம (வைள ெகா+டாF
ஆ) யளாF ெச7கீைர
அளிG ெநைல கரசிமகி
தா) யளாF ெச7கீைர
4டமD க4ெகழி யினக ,ழவள
;Iத டேதாD
4ழெவா ெயனெவ+ )ைரயி னின7
கைர ேமாதவ

ள2ேச

#டவியி! வ+, ெச?2சல சதல
ேபாத( ெசேதறல
ேபாத

அதி அட திைச யிசிதி
ேபா8 &த

மிடெக? மாவி (யிபா டகவி!
ேம-ப Iேதாைக
மிகந!றாட வர7(ற சீ ெகா,
ேமவள த+ேசாைல
அட தி ெநைல

பதிவள

ைமயவ

ஆ,க ெச7கீைர

(5)
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அைமத #7கவ த?- Iம7கைல
ஆ,க ெச7கீைர

(6)

4கல 4' ெகா+ைட (87கிட
ேமா நி மி தாட
4த தெகன -றவ 4!பிள
;ரல வி தாட
கரமல ெகா.,# வெகன ேவ+,ந
காத!மி (தாட
கைலமதி ெயன

ெவாளி வயிர (ைழயி

காதி ைசதாட
விாிகதி

மிெபா I.) <தபிைற
மீ'கி டதாட

விைலயD நவமணி வட4த ய-ர
ேமவிய
வைரவட

ைசதாட

ெமா,மணி <#ர மா)ட
ஆ,க ெச7கீைர

அைமத #7கவ த?- Iம7கைல
ஆ,கெச7கீைர
NI கதி பிைற வாJத (D
ேவ ைவதி கதாட
ேமனிெசF ப ெசாளி மாதிர ெம.)9
ேம8வி ாிதாட
வாIகிைய

சிைலநாண

ெதன #ைன

வா மய ெகா+டாட
மாமயி

ட' 4காIர ெனாத

(7)
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மகாரத தி+டாட
ேதI பர ெப? மாத 4தபல
ேசணி8 வதாட
ேசட

ெனளிதிட நீடகி லெதாைக
ேசரவ

ைசதாட

வாI தவி ெதைம யா1ைட @தமி
ஆ,க ெச7கீைர
ஆFமைற நறவ ேவFவன 4றவ
ஆ,க ெச7கீைர

(8)

வா!ற மா+பத ;!D# தாபிர
ம!ேற நி!றா,
வரத

ாிடதம

மரகத

ெமFதி

ம7காF ெபா7காழி
தா!ற மி!ெகா) ேதாF'ள ைப
#ய த7காF க7கா@
தைசப, ேவெகா, நிசிசர ராவி
த)தா ,2ேசைய
ஈ!றைன ெயைமநீ யா+ட #ாிவாF
எ!ேபா '!ேபாட
விகபர

Iகவ 'த-ந லைம யிைச
தாF ைபதா

ேத!ற வைரவா ேகா!றவ மதலாF
ெச7ேகா ெச7கீைர
திக?ேம ய)யவ #கவ) -ைடயவ!
ெச7ேகா ெச7கீைர

(9)
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உாிைமயி! அசலம! ம-த! மைனெயா,
உFேதா ெம!றாட
-ளம

கவைலய

ெதாழித ! 4னிவர

உ!சீ ெகா+டாட
அாியய! 4த ன

பதநிழ

லெனன

அ7ேக வதாட
அளி4ர சததள மலாி மகளி
அ!பா நி!றாட
விாித (வலய அணித ெபைம
விைழேதா க+டாட
மிடDைம பட தர ெந,4) நதிெயா,
வி+ேச ாிதார
திாி#ர தகனைர நிகரைம வன-ைம
ெச7ேகா ெச7கீைர
திக?ேம ய)யவ #கவ) -ைடயவ
ெச7ேகா ெச7கீைர.

ெச கீைர பவ றி
3. தால ப வ
இைணயா

,தெகா! ெறா6வாநீ ெய,த
விைளயா. ெட9திG

திைசய பசி@ றவ ேபா!மி கிர7கி
ேய7கி மிக(ைழவாF
கைணயா

டயிக+ணீ ேசார கதறி
காைக உறிய.

கபி னைனமா விைரெத, ப க+,

(10)
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ம)மீ தி'விமி
'ைணயா டக ைப திகைல4ைல
Iைவ' 4கபா  தகமகி'
'வ வாF G.) மழைலெகா2சி
ேசாதி
அைணயா

மணி = ெதா.) ெபா!

ைடயி!ேம விழிவள
ெப+ ண4ேத தாேலா தாேலேலா

அல ைப7 Gத காதிமதி
யேம தாேலா தாேலேலா
கள

பினி

(1)

ெகா பளி(மித கமல7
கைள பா7 கைளகெளன

)த7 ெகறி@7 கைடசிய க. கயக

க

பிறகி!றதி க7கா
பள பயக வி ெபFதி ப7ைக
நீ.டவவ வைளைக
ப7ேக க7ெகா+ ெடா'க-ட!
பலவா

யினெவ! Dவ ேபா7கி

ெமள கவ வா! ெதாட7(த8
ெவ1 றிர7( மிடெறா யா!
ெம!ேகாகிலெம7 (றெவன ேமH
ேநாகி ெவறியய சீ
அள பழன ெநேவ  கரேச
தாேலா தாேலேலா

அல ைப7 Gத காதிமதி
யேம தாேலா தாேலேலா

(2)
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ேகாட

றவி சீ ெச?2ேசாைல (Dவா
வைளைய (ழவிெயன
ெகா+, #ைனசி றாைடம!னி (ளி நீ '
ரா.) கவானிதி

பாட வாி = 4ளாியித பIேத!
எ,' வாF#க.)
பாிெதா கைலைவ 'லவிநனி பாரா.
,பத ம)கிடதி
ஊட! மடவா ெவDெதறிய ெவாளி ப!
மணிேகா தணி'ெகா2சி
உற7கா @ற7கா ெயனதாலா. ,ைர'
மழைல சிDமிய மி
காட #ாி@தி ெநைலகணிேய
தாேலா தாேலேலா

அல ைப7 Gத காதிமதி யேம
தாேலா தாேலேலா

ககன 'லவலா லாறமத7 காலா
றாக கா.,தலா
க+ணீ த'ப மவலைர க)'
சா, த!ைமயினா!
மிகெமF கைம யாDைளைக விைனயா
Dபி ெய9 ெபயரா
விய7ேகா ,றலா! ம'கரப வித'
தமி! ேவழெமலா
தகமி கிய8 ெதாட 4!னி சா த7
கவறி! க-.Iவ.,

(3)
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தான

ம,' தைரெபாதி@ ச#
கனியி கிடெதாளி சீ

ரக!ைம ெபழிலா ேவJவன தண7ேக
தாேலா தாேலேலா

வல ைப7Gத காதிமதி யேம
தாேலா தாேலேலா

(4)

பாI ெறாளி7 கரதின ெச
பவள ச)லா டவிய8D
பால

பிைறமீ

'ர7கிடத ப!றி

ம ைப ெபாதிமைல
யரச #'மா வள ' 4தா
ட2ெசா கனிவாF 4Dவனில
வைட' மதியி பைட'விைள
யா, மல ைக யார4ேத
பிரச ப'மா டக ேபா(.) ேபவாF
பணில

4மிமணிைய

பிற7(7 கெவ! றயி 'மட
ெபைடேயா

திம4 றைட கிட(2

சரசி றிவா தமிெநைல தவேம
தாேலா தாேலேலா

தம வள (7 காதிமதி யேம
தாேலா தாேலேலா

ேவ!
அளD ம ' கயெச) நாD

(5)
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மல தட ;,தியா
தறIவ றி பா சைடெபாதி
யாதளி
திளநைக

யDகா ெகா,'ைவயா

மடவிய 4கநிக

மதிய

மில7கி லக7(வியா
திைழெயா, #ைழபட 4.ெபா
ததா ளிறின 4றாைசயா
'ளந பனியி ககாத லாி4
ெனா!ற ென!D மல 
ெதாளிெமF ய)யவ ாிதயச ேராக
ெவா!மல மாளிைகவா
வெம! 4ைகனைக யரெசகி

தள

ன ெபைட தாேலா தாேலேலா
ச'மைற #கேவF வனவ)
-ைமேய தாேலா தாேலேலா
க+ம

ேதாைக

மSர 4வ ப

ககன திைடபர-7
கம2 சதைன வைளத ற
பககன8மி க.டDக.
)+மத ேவழ நிமி த 'திைக
ெசயி ெததி தீ+டவ
திவிட வரெவன

விIட

ெவவி ய
திைசவில

கி ெசநீ

வி+ம ேசாைலயி! மதிக
பாFத ! Nகனி சிதியேத!
ெவள7 கவாியி! ம)ெசாாி

(6)
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பாெலா, விரவி விய! ெபா @
த+மல

வாவிெகா

ெணைல கினியவ

தாேலா தாேலேலா

ச'மைற #கேவF வனவ) -ைமேய
தாேலா தாேலேலா

(7)

இததிைர ெய9மா 4ரெசா
ெகா,= ேவேவா ேவ ேபாரா
ைடத ல)யா (?ெவன
நிககா ேவடா

ேபாேதாடா

ரமி'ற பலபா மைழெசாாி
தரநீ டாேலா

னா நீ ேதா

யணி4) திகமா வைரபட
ெகா)ேய யாT மாேன வாF
(மிமிைச மறிேச விழிெபா
(ைழசா ேகாதாF வானாவா
(லவழி படவா மயிெல9
மியலாF ேகாடா ேமேலா H
தமி4னி தவேந ெபாைநந
னதியாF தாேலா தாேலேலா
ச'மைற #கேவF வனவ) -ைமேய
தாேலா தாேலேலா

சீல தய!மல ேமவி #ாிெதாழி
சீ ேக டாகாேம
தீெயா 'மிவிட வாFெம ைதய!
விைள தீதா மாறாேம

(8)
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ேயால திைரகட! ேம . டகிலம
&றா ;காேம
Sச கரநைர ேவழ (ாிசிவி
U வா ேவாயாேம
ேகால தனி4' ேவத ப9வக
ேகாதா மாயாேம

ேகாப பிணிதவி வா ெமF தவெவ
ேகாV டாடாேம
சால திவ ேச க. கமயி
றாேலா தாேலேலா

தாவ Dயெந ேவ

பதி@ைம

தாேலா தாேலேலா

ெதாதி தைழ'ள ததிைய 4!ெபD
ேதாகாF தாேலேலா
ெதா+டேரா ,ப க 1பர
-திாி H

தாேலேலா

ைவதிக ெவ!றவ '+றிம
ய7ெகாக யாணீ தாேலேலா
வ#வ ந7க ெளா7(த
-ெபா' வாK தாேலேலா
மதிர வி2ைச நிைறத
Iம7கல வாேவ தாேலேலா
ம2சிவ ம!ற மி7(ற
மி!ெறா? மாமீ தாேலேலா
ததிர ந!ப வ7கைழ
யி! #ைட சா வாF தாேலேலா

(9)
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த+கதி வி2I 4க7ெகா
பI7கிளி தாேலா தாேலேலா

(10)

தால பவ றி
4. சபாணி ப வ
எ+(ல- மமர மல மைழெகா.ட - நனிெகா.ட
மி,'.ட மயட!4தேலா
ாிக8ள பைறெகா.ட ெவ!றிநம ெத!Dசசி
யி!ப4( ெகாைமெகா.ட
க+(ல- ெமFய! #ய7ெகா.ட
வ-ணம7 ைகய ெச7ைக ெகா7ைகெகா.ட
கனெதFவ மைறேயா ரகெதா மக2ெசF@
கனவிலா

(திக ெகா.ட

தி+(ல- மாசிாிய =ைசமட
ெம7கJ2 ேசம கல7கெகா.ட
ேதவால

ய7களி லண7கின ெபா!

மைனகளி றிவிழ ேபாிெகா.ட
த+(ல- நி+கைட க+கைண
ெகா.டெவா ச பாணிெகா.)யேள
சா வா Wச த மிடதினி தம தப)
ச பாணிெகா.)யேள
ைப7கதி பிற7(நி! றிேமனி யழைகநனி
பாரா.) 4திம!பி
பணி@ெமF தவநில- கவிராச ப+)த!
பாட கிர7கிேமனா.

(1)
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ெபா7கமி( பாிெசன காசி கவ!ெச8
ேபா&

#றதவ!ற!

#தவியி ேறா!# தனிதிவணிெரனி!
#றெதா., வவெல!னா
வ7கவ னிையதிட -ட!ெச!D
சிறி'நீ7 காத)சி ல.).,ேமா
ராவண திக+ டவாமிக விளகியவ
ணைமயி #ைன@மத
த7கமய மணிவைள #ல#நி! ெச7ைகயா
ச பாணி ெகா.)யேள
சா வா Wச த மிடதினி தம தெகா)
ச பாணிெகா.)யேள
#'மல

ேசாைணம' வா (ழ
சசி4த ெபா!9லக மி!னனா த

=7கள 'Dநா ணளிதவி #தவ 'யி
ெபாவிேபா தமளிெய!D
வி'ெவா, கதி கட-+ ேமனா.
டைடப.ட ெவ2சிைற சாைலெய!D
மிக-ெந (கிய) ெதா?4?வ
ல!#ைடய ெமFய)ய ைப@ளகல
க'வபய வரத4 றவிக கித2ெச?7
கமலமல நிதியெம!D7
கனி@ெம! (தைள பI7கிைள பயிற7
கவினா (டைபெய!ற2
ச'மைறகேளா . )ைற2I7ைக ெகா+)!ெறா
ச பாணி ெகா.)யேள

(2)
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சா வா Wச த மிடதினி தம தெகா)
ச பாணி ெகா.)யேள

(3)

தைறெதா, #ைழைக கடா7கவி ப ப+)
சாியெவா+ கி+கிணியணி
தாளி கிடதினி தலபவல 4றிவ
றா!வ4! 4'ெமாைற
பிைறம பிப4க ெதாமக ெகா?(தீ
பிரச #'கனித
ேபரம  க.கட-+ மதா கினி Iைம
பிற7(ெபா சைட ெயைதைய
நிைறத4 ள!பினி =சி
த சைன நிக#ாி ைதெத?தி
னிைல@ண  தாி'#ாி தவ4தி 
திநாழி ெநெகா+ேட -ல(4Fவா!
(ைறவிெல+ ணா7கற வள தைக
4கிதைம ெகா.)ய ச பாணிேய
ெகாலாத விரத மி( ெநேவ வ)வைம
ெகா.)ய ச பாணிேய

நீலைம (வைளமல ேமவன காதேபாF
ேந கவி@ மதிசயேபா
ேநமியி கய ன2 சா தேபா 8ண-த க ெசவி மா

நீெரா

சாலைம தைகயளிக

ெள9மக டைமெயதி

த?வேபா பைழய <ேலா

(4)
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ைதயலா க+(ட7 ைக(வைம ெய!பைத
தா9ண  தி,4ைறைமேபா!
மாலைம தநிழ கட-+மிக விைழ@நீ
வ?திமகளாகி வள நா+
மழைல பI7(தைல வாF சகிய பலேரா)
வ'வதைணய வவ த7
ேகாலைம க+#ைத தா,மி ைகெகா+,
ெகா.)ய ச பாணிேய
ெகாலாத விரத மி( ெநேவ வ)வைம
ெகா.)ய ச பாணிேய

ேவ!
க!றா  திட =! கரதாெபா
கலச

4ைலயா ெதா(தா,7

கழ7க மைனப ெதழ8ெவ+ைம
களிறா ததீ7 கவளமிைவ
ெய!றா வதி ெபாி&ச ,நீ
#ைழைக யிைனநீ.ட
ெவழிைல தவா பறைவயின
ெமறி@7 கவ+க ெலனவிாிய
மி!றா ெபால7ெகா ள7க!4)
வி+ேணா

நகாி தைனயளவி

வியனா மணிப பல(யி!D
ெமFெவ பினநா Jறமிளி ெசF
(!றா ெநைல பதிவ)ேவ ெகா.)
யளாF ச பாணி

(5)
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ெகாழி(7 கைண விழி(யிேல
ெகா.) யளாF ச பாணி

(6)

ேவ!
ெச?மதி மணமா தமி தாபணி
சீாிய

நைலயாேம

தி>த (D ெவய ைவ 'ளி
தணி திலகம தழியாேம

ெதா?ெமா நாவ தமி(
(2ெசவி ெதா,(ைழ 'வளாேம
ெதானிெசF தில7ெகழி லாடக
4!ைக Hடக ெநறியாேம
வி?மைற நவிலற 4D வள தைக
ெமவிர க!றாேம
மி!னிைட ெம -ற வளரள கதட
மிஞி

றிக #ாியாேம

(?மிய மணி4) யிமெவ ப+மக
ெகா.,க ச பாணி
(ளி சீ லகைழ வனவா சிபைர
ெகா.,க ச பாணி
இ)நா ண

பிளி

றி,மா ைசகளி

ெற.ெடா, ைப ேசட
நிையபா

ர Iைம @தியா 4ெபா?

திபI ைமதா(
வ)வா 4.ைட@ ளாிேயா ,றவ+

(7)
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ம.டவி ைக பாண
மதேவ ெபா#ட ெபா)யா கதழ
ைவ'ள க.பால
4)ேச ெபாபத @கவா ைவெதா?
4த ெபற H,
4தேல ைமகட ைடநீ ,Dவி+
4.ெடா ககாய
ெகா)ேயா ைந ெசD மயிலா
@றவ ெகா.,க ச பாணி
(ளி சி லகைழ வனவா சிபைர
ெகா.,க ச பாணி
தீயிெலா ெதா+ட! வியாதர ச!#ைட
ெச #ைர த பா'
ேச+மதி ெய!ெறழ ேவா (ைழ
ய!ெறறி ெசக நிறதாயி
ேவயி

ல7கி ேதாவ) வபிைக
ெவபிம ய சார!
ேமய

பI7ெகா) யாயிர ெம+ெபD
மிக பண சீ ெகா

பாயி

8ற7(ைவ ேபாக 'ரதாி
ப Iதி ர Hல
பாதி@ட பக லாத Iம7கைல
பத கதாய

ேகாயி ெகா17க

யாண

ச-தாி

ெகா.,க ச பாணி
ேகாமள

மி2Iெந ேவ யம தவ

(8)
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ெகா.,க ச பாணி

(9)

ேவ!
ெபா&+க+ வெவFய வாிநா+ேகா
ளடெசFத #.சரப ெமF பாதிேய
#கதா7( ெபாைசவ மகேவ7கி
யழவைல #தா4த ளிதா1வா
யகீ+) மனநகி மிகேவ+)
மைலெபF@ ம#த க+ 4ேறJவா
யட பரத ணீக ைமய ணி7கி
விடெவ8 மகரம ணிதீபேம
4ேகFத 4ைகெமௗவ நிைர
வாFத நகம( 4ெதாழி!4 தேறவிேய
4ைடசா த பவவல லDமா+#
ெபறெவஃ( 4தண ெமFெசாதிேய
(கா த விைகயி லறேமா7க
நிகெசவி ெகா.)ய ச பாணிேய
(ளீ =த+ வயெனைல வள காதி
மதிவ ெகா.)ய ச பாணிேய

சபாணி பவ றி

5.

த பவ

இD( நகில தண கின ைக
யித ப7 கயேத மல (விய
வி,ைப ெப(7 ெகா,பழிேச
ாிகவ ள-ண விெளா'7க
மDவி (தைல ெமாழிய4த மா'7

(10)
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கிளிமீ

த?காD

ம @ மிேந மியபறைவ மான
4ைலக+ ேமேனாக
நDெம! மல &F #கெதா?பி!
நேலா கணமா7 கட!4ழ7க
4ைலதீ

ேமைன

யாதிய வாF நளி ேச

தாப! மல தர #!
4Dவ நில- றவி கனிவாF
4த தக 4தேம
4த ண ேவF 4த #ண
4ேத 4த தகேவ
வ)ேவ (மர னைமயிக+
வள நி! Dைடக. (ைடகத
மண4 தாிவா ளினிDணியா
வதன

வழ( (ைடதேச

ெகா)ேவ (ைட4 ெதாதக!
ெகா,ேவ விைய ெச றி,Nர!
(ல ெபா கழகா ைட(ைம@7
ெகாழித+ ண.க. (ைடகய!4
தி)ேவ ைலயி! #! 4ைடகம?
ெமழி( சணிவா சைட(ைடபா
Q!4 திகிG க8ழ!மயி
Y க சிைத@ மிவைறமைற
4)ேவ+ ,Dமியா விைழேயநி!
4த தக 4தேம
4த ண ேவF 4த #ண 4ேத

(1)
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4த தகேவ
ைக(2 சலதி #ன

(2)

பி க8

4'ேவ Dைமெபா'7
க,2H கரதி! உலைவ4த7
கனம+ அககா கர-ப,
ைம(2 சரவா! ம பிட'
வ4'வா ெபதிழி@
வள = கத4 தட பக., வாைள
திரளா ேகாைழ@D
ெவF(2 Iாிவா ரண2 ெசாாித
விய!4தின2ேச றிைடபிற?
ேவைக சிைல4 தாைலயிைட
Nணா ெநாD7( மிைடதDகா!
ெமாF(7 (ழலாF நி!றிவாF
4த தக 4தேம
4த ண ேவF 4த #ண
4ேத 4த தகேவ
விளாி I# 4ரலளக மி!னா
கள4 'ளெவன<
விாி

ப

த!றி ெபDமாD விள7(

வித4 வின-கிேல
கிளாி (றெச2 சா 4த7
கிறிவா@ழவ ெதா,பக.,
கிைளகா 'ைவ ப ேக,ப,7
கிாிேகா மகணி! பதேபாவா!

(3)
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வளாி ைசயிெசF தவ7கதி வன&
ெடாதா V!றி நி!D
வ)(! க+ணீட!ப7க
மாறா'றக+ டகமிைட@
4ளாி ெச?4 'ய வ!D!
4த தக 4தேம
4த ண ேவF 4த #ண
4ேத 4த தகேவ

(4)

ஐவாF மானி ன7ைக4' ஆவி!
எயிறி லவி4'
மடG ,பி லைம@4' மணிம2
Iகநீ க?தி!4'
ைமவாF 4கிக ெபF@4'
வாி H 4தைல வழ7(4'
மD பலவா வ((4' மனதா
சிறி' மதி பனேவா
ெமFவாF க+; ெகா,ெசவியி!
விடய

மைதநீ தவ க1

ேவF4 தவ த வாF4த வி#7
ெகா)ேய மிககைண
ெசFவாF விைனக ெகாFவாFநி!
றிவா 4ததகேவ
திகசீ ெநைல கினியபI
ேதேன

4த தகேவ

(5)
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ேவ!
ஊெனா?( க?4. பைடகர தைதெயா,
உய கயிைல மாவைரயி!மீ
ெதா+கமல ம7ைகய க ெவ+கவா
காலைச 'பயபா ாிச4நிப
காெனா?( Gத றிெலாதைம
4தேறவ கணிைகய ந) பேமவி
காத னிைச' ெபா கடகமி. டவி
ெச?7 ைகதல தினிதிேன'
வாெனா?( #தமிதி! ம'ர7
கனிெதா?( மழைல பI7கிளி(
வளவா ய4த #க.)மகி =தண
வ+(4த மலாினி!D
ேதெனா?( வ'ேபா8 ெம!ெசா
பயிDநி! ெசFயவாF 4தமேள
சி'= 'ைற(லவ வதகா
திமதிநி! ெசFயவாF 4த4ேள
கதல தைம(ட (ழப சவ.)
கைற ப, திறெப4ர
கா  றைளதி.ட நிகள 'க.பட
க'தறி ெயதிநிழைல
ெபா'க. கைடயன 8('
தடகி#ாிேகா ,ய தியதி கா
#ைடெயழ தைழ'ைண ெசவியிர.
)கைட #ன  கடா7கவிதி.

(6)

37

,4ற தர பிளிD ெவ)(ர !
அ+ட4க ,2ெசவி, படெவ2சின
'டனத. ) பைன ெபாZஉ7கர
நிமி தலகி 8பவா! றவைல ப
ெதவில ெதFவமல கமெநைல
Sாிைறவி ெசFயவாF 4தமேள
சி'= 'ைற(லவ வதகா
திமதிநி! ெசFயவாF 4தமேள

(7)

ேவ!
ெவறி @ற பணி சிதச! இ(வி
விைதெப ற #ாிவாF
மிைத வி பி ெனன(4
னபிைன மிக கபகேம
வற! மரதி9 ந.ெபா சDமி
ம.)க4 (DகாF
ம ச வினைத வன' 4,கிய
ைமகண ன ெபைடேய
ெசற மி(ெத ைமத( வெசD
ெசக நிறதவேள
ெச ப 4தமி ழிகனி -D
சி(ெமா ழிகிளிேய
4D கைழக Jதிதவ பதினி
4தம ளிதேள
4க Jைட(யி ெலாத வன பின
4தம ளிதேள

(8)

38

ேவ!
ெவறி @ற பணி சிதா னி(வி
விைதெப ற #ாிவாF
மிைத வி பி ெனன(4 னபிைன
மிக கபகேம
வற! மரதி9 ண.ெபா சDமி!
ம.)க+4 (DகாF
ம ச வினைத வன' 4,கிய
ைமகண ன ெபைடேய
ெசற மி(ெத ைமத( வெசD
ெசக நிறதவேன
ெச ப 4தமிழிகனி -D
சி(ெமாழிகளிேய
4D கைழக Jதிதவ பதினி
4தமளிதேள
4க Jைட(யி ெலாத வன பின+
4தமளிதேள

ேவ!
ப'ம9க! றாிய சித
பயிெப+4த தகேவ
ப)Dைட ச+ டைன4)(
ப'ைம4த தகேவ
அ'லெமFெதா+ )ன மனெதா!
றமைல4த தகேவ

(9)
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அறவள (7 கரதலத!
பரசி

4த தகேவ

('(லெத7 கணிந)(7
()ைல4த தகேவ
(லவைர #7 கவ!வள (7
(ழவி4த தகேவ
ச'மைறகி+ கிணியணி ெச2
சரணி4த தகேவ
தமிெகாழி( கைழவனதி!
றைலவி4த தகேவ

த பவ றி
6. வாராைன ப வ
எ!D மழிவ ெறாளி நல ேவ.)ள2
Hாிய க ளிவன
திைணவா ெசவி பா லைடதிடேபா!
றில7(7 (ைழக ளைசதாட
'!D மணி ெபா கைலசிறி' 'வள
மைலேந 4ைல ெபாைற(2
I# 4ழ7(7 க7Gத Iைம(
தள சி றிைடெயன ெசா!
மி!D! ப'க+ )ர7(த !
மிழD2 சத7ைக பதெபய '
ேமேலா வ?த கனவைரேபா!
ளி தா பிரதா விதிததி

மி

ம!D ளிைறவ டனா, மயிேல

(10)
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வக வகேவ
வைரமா வன' திெநைல வ)ேவ
வக வகேவ

(1)

சிைலெயா தவிவா Jதவரபி
ெசறிேவ வகற வகமண
சிறி ைழத. ,Jதரள சிDேசா
ெறம( தரவக
நிைலைய தநி! 9ட!4?'
நிைற& 'ைடக வகவிைர
நீாி (ளி பா. )டவக ெந,7க.
கணிைம

யிடவக

விைலெய திைச( அட7கா' மிளி
ெபாபணி =.)ட வக
மிகெவ! ம)மீ தித4த விைழவி
பக வகவிய!
மைலய தமிேக. ,ளமகி? வாேவ
வக வகேவ
வைரமா வன' திெநைல வ)ேவ
வக வகேவ
த+ைம ெபா வா! மணிவான தாி(
மியபா சலதியிைட
சா தைகயா வைளேகா.டா
றனிெச#தைன தத னா
ெவ+ைம ப)வ தாபட மீ!க
ளாைக கிைளமாக

(2)
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விதி ப Nெர+ கைலNI வியனா
லரவ

ேம டலா

உ+ைம பட8 றாாிைள ெயா'
கலாேப ரலவென!D
உறலா

ல4த ெபகமதா ெலா+

சீ மதிய 4ற?ெம9
வ+ைம ெபாைந 'ைறயா, மட
ேவாதிமேம

வகேவ

வைரமா வன' திெநைல வ)ேவ
வக வகேவ
கைலைய

(3)

வைளத பிைறேகா.ைட7 கரேதா!
'ைணவ! தைனேநாகி

கவி!ேதா◌ாF 4கமா D!9வி
காJ நிமித7 கழDெகன
ெகாைலைய

வைளத ெந,7கதி ேவ
(கேவ நைமK! றவ உவைக

ெகாழி ப ெவாமி ெத!ைன4த7
ெகா+, விைளயா ,தெகன8
மைலைய

வைளத கணவெரா, மகிG 
திைளய மதைலதைன

வாாி

ெய,' ம)யிைவதி6
வாறி!Dண ேத ெமன ேபசி

தைலைய

வைள' 4தமி,2 சயில
(யிேல வகேவ

சா

பதிவா காதிமதி தாேய
வக வகேவ

(4)

42

வாரா

திதா னிநா9! வ)ேவ
விழி( ைமெய?ேத!
மதிவா >த( திலகமிேட! மணியா
இைழத பணி#ைனேய!

ேபரா

தரதி ெனா,பழக ேபேச!
சிறி' 4கபாேர!
பிற7( 4ைல பா னி&.ேட! பிாிய
4டெனா கைலயி ைவ'

ேதரா Nதி வள7கா.ேட! ெசFய
கனிவாF 4தமிேட!
திக? மணிெதா. ) ேலறி திக+
வளர சீரா.ேட!
தாரா இமவா! தடமா பி றவ?7
(ழதாF வகேவ
சா

பதிவா காதிமதி தாேய
வக வகேவ

ேவ!
4ெதாழி கட-ள க ;வ ( 4 ப'
4ேகா) ேதவ க.(
4தி Iைவ கைலவாணி Qடமிவ ச7கர
4னி(7 (னி(7கைழ
சிதசைன ெவ!Dள தேபாதன  (#க
சீகாழி
திகழமா

வரத9(

வாைசைய =ரைண தினெமன

(5)
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ெச #ெமா ெதா+ட9(7
ைகதல 4கித4 தாைரயி Dதிெசா87
கவிராஜ
கழறாிய

ப+)(

ேபர. கட!மைட திறதப)

கைடேய( உத-கைண
ைவதளி எ!ெற!D மறவாைம தவ+ண
மணிநிற பி)வகேவ
வ+டமி ?ட7(ல- ெத!றகம ெநேவ
வள காதிமதி வகேவ

(6)

உரவ2ச மத9டைல யடைல#ாி சிவேயாகி
உ!றாளி Nதிைற2ச
ஒ பா 'ைத ப சடாடவியி! மல நி!
Dதி தமக ரத>+L
அரவ2 ச

பெவ7 கணிவிழ -யி த;
சனில>த லழைல;.ட

அதழ ((ம # ய4' ப.டணி
யத# ெய?'சீற
பிரவ2ச மாெலாழி பவ க1. பரெசா,
பிற7(பிைண க+, ெவகா
பிாிய4ட! வெகன வைழ(நி! விழி'ைண
ேபரழ

கி9(ெளாகி

வரவ2ச 4Dவ!மி கல (4த மல ேபா8
வாF பI7 கிளிவகேவ
வ+டமி ?ட!(ல- ெத!ற கம ெநேவ
வள காதிமதி வகேவ

(7)
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ேவ!
பவதாாி 4தவிேணா க பர-ேமைன #தவிேய
ப)யிவா? 4யி களாய பயி கணா, ெமழி ேய
இவ ேதட வாிய பாக இைச@மாைச மைனவிேய
இைடவிடா' 'திெசFவா த மிதயேம- 4தவிேய
அவவாத ரறிெயாணாத அமலஞான ெசாபிேய
அறிவினா9 விழிகளா8 மயிவதாமி னமிதேம ,
மவலா 4! ெவ1றாத வ ைமKய வகேவ
வளைம

நீ, திெநேவ வள (மாாி வகேவ

(8)

ம+ெபணிதிய ெம!DIழ8 வபி!4யல வகேவ
வ'ெதா?ேம ய!ப கவைல ம7கியிதய 4கேவ
ச+ைப 4னிவ! ெவ!றகயவ த2ெசா வ ைம ககேவ
சதவைரெகா (பனைனய ச7கமகிைம ெபகேவ
ந+பி #'ைம '!D4டைல ந#நிைலைம திகேவ
ந2சவிைன ஞெதா!மைற ெசான! றி!மன' ெசாகேவ
ப+#ம- ெதா+ட பல ெகா ப+ைடய4' பகேவ
ைபத+ ைமயினி! நி!ற 4தவ ப7கி!விம ைலவகேவ
உலைவயயி8 மணிெகாளபணிக1ைடயவகவகேவ
உட ! ம- #?தியழெகா ெடா?கவக வகேவ
இல-தளர 4திமண விதழிவக வகேவ
எ?தலாிய Iதிபர- மிைறவிவக வகேவ
அலகிபவ4 விைரவிெலாழித லளவக வகேவ
அ)ய க ைய யிகைல4னி@ மமைலவக வகேவ
மலயமைனய

விமய4த- மதைலவக வகேவ

(9)
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மDவிகைழயி! 4தவ தைலவி வகவக வகேவ

(10)

வாராைன பவ றி
7. அ #$ ப வ
4கவி? 4+டக ெச?மலைர ெயா+)
4க ெச6வி யாெலா,கி
4ய8D பலகைல நிைறதாைச யிளிைன
4கிேம ெனறியிெனFதி
ெப(த+ (வலய = பநில -ெறம'
ெபமா னிட7கணாகி
பிறிதிைணயி #லவைன யளி'மீ! இனமிக
பிற?மைல மீ'வேதா
உெக? பககட-+ மைறதர விள7ெகாளிெயா
,லவியிைச வ)வேமா7கி
@!ெபய ற ெப Dனகிைண ெயன பல
ேமா'த ! உவைகமி2சி
அகிவ ெக!றைழ கி!றவிவ ப+பறி
த#

யாடவாேவ

ஆFததமி ெநைலவள காதிமதி வ @ட
ன#Y யாடவாேவ
ெசவிைய 'ைணெயன ேகாடலா சிலேபா'
சி7கதி ேலறிவரலா
ேசயதா7 கதைன விபலா ைபதைக
சிைனமா8ட! ேதா!றலா
கவிமா னதிவ மா+#ம -ெறாளி

(1)
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கலாநிதி

ெயனதிகவதா

கைமய7 (றமாைன ைவதாள லால!ப
கனிய4 தததலா
பவித த2சேகா ரக ெயா'7க
பய(மி! னவ+ைமயா
பசியகதி வி,தலா! இ!ப+ெப னைமெயா,
பக வத கிைசவா(மா
அவிைழ தய க7 Gத பிரா.)@ட!
அ#

யாடவாேவ

ஆFததமி ெநைலவள காதிமதி வ @ட!
அ#Y யாடவாேவ
ெசைம@D கணவ த7 கனவிழி சிI-ண
திர+4ைல பால'2
ெசவி ய இலாரல ேதவியைர ேயவ 
சித' ந.#ைவேதா
ெகாைம4ைல ேமைனயினி 'த-ைம நாகைன
திவா திைரகடெலன

ெகா

GDநி! அ!ைனமி காதாி (ெப7
ெகாைகைய மன7(றிேதா
4ைம@ல (#கழ 4தி நல #ைனபா+)
4த!ைமெபற வரI#ாிவா!
ேமா யணி @தின '!மரபி! மதைலயா
4ைற@ண  ேதாவைழதா
அைமயி! Iைமைய ஒளித1 அைம@ட!
அ#Y யாடவாேவ
ஆFததமி ெநைலவள காதிமதி வ @ட!

(2)

47

அ#Y யாடவாேவ

(3)

நீ@ெமா Iடராைவ ெயனி9மிவ ெள7ெக7(
நிலவ. Iடராயினா
நிைறகைலக பதினாDனகறிஞ ெதா!T
நிக'கைல எ.ெட.,மி
ேக@மிவ 1( மாததிேலாெரா கா
டபதி ேலறிவவாF
எைதேவF 4தெரா, எ ேபா' இடபதி
ஏறியிவ பவனிவவா
ேத@ெவ+ ேமனிெகா, தானவ  க2IDைவ
ெச6வியிவ த!கர'
சிDவ9 அவ ெகம! என(ல- வா9யி,
திர4த பகரைன'
ஆ@மைவ யலா' நி(மிவ உளமகி
அ#Y யாடவாேவ
ஆFதமி ெநைலவள காதிமதி வ @ட
அ#Y யாடவாேவ
ெச7கதி 4! நி!ெனாளி ம?7( இவ அவ9ட
திகெழாளி

ம?7க ெசFவா

ேச 'பல ேகா1ைன H?ெமா ேகா1மிவ
சீர)ய 4!9 அJகா
வ7க4ற ெவளிய வன ப! நீ இவெள+ணி!
மாDய பIெபா! அைனயா
மாததி ஒநா IகெபDைவ இவெள!D
வள Iகானத வ)வா

(4)
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ச7கர! உைனதாளி னாலைர தா! இவ
சர+பணி ேதவ #ாிவா!
தனிம+ டலத!நீ இவ1ல கைனைத@
ததசிD ப+) @ைடயா
அ7கர நிமி 'ைன அைழ பதாி தலேவா
#Y யாடவாேவ

அ

ஆFததமி ெநைலவள காதிமதி வ @ட!
அ#Y யாடவாேவ

(5)

சDநீ ஒத9வி வா(ைவ அலா'யி 
த9ெவலா வாழவறியாF
தனியாய

கடக தாி பாாீF அலாதி தைக

கடக அ7ைகதாியாF
மDநீ ெயாமா9 ளாயலா திவேபா8
வதனதி இமானிலாF
ம!9ெமா வாயாப 8கல' மிகநா
வாயாப! மகிழநடவாF
பD( பமெதா!றி நிபாF அலாத!ப
பல(ப ;,நிலாF
பாிவினி! (ைறவிைன கதா தைழகி!ற ப
+#ன ததி.டம!ேறா
வDமிைழ ெயாதில( சிறிைட மட பி)ேயா,
அ#Y யாடவாேவ
ஆFததமி ெநைலவள காதிமதி வ @ட!
அ#Y யாடவாேவ

(6)
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ேவ!
பி)' தின47 கடப)' ெபவா
9லக நதி(ைட'
ெபற பயனியா 'ைர(ரவ பிைழத
பழி@ பிற7ெகயிறா
க)' ெகா,பா #மி'ய7 கைற@7
கயேரா

க4தனி ெபா

மல தடேதாF தைமம2ச. கா #.

க

பகி கழிதி,ேம
ப)' ப)' #க!D ெம+ணி பாராF
ஒச ேற9மதி
பைடயா-ன( மதிெய9ேப பக த
ெதவேரா

பலநா1

அ)' பா8 #க.,வேரா ஆட
வாராF அ# ேய
அேவF வனெத அரசி@ட! ஆட
ராF அ# ேய.

வா

ெசாற லாிய பழபாட Iதி
ெபாேளஈ  'ள'ணிவா
Iேவத 4னிகா லைனகட' Iகெப
றிட  தலமலேவா
ெகாற மி(மா ற7கைரயி ெகா)தா
இகேலா உட9றேபாF
ேகாைத

இவ=7 கழDைணயி (ல-மி

னதி G)டலா

(7)
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கற தமிநா வலாிைசேத! களி
'+)டலா அறவள த
ைகயா அைழ ப தறிதிைலேயா
க# தி!ன G @+ேடா
அற மி'ேபா வாF பாிதா ஆட
வாராF அ# ேய
அேவF வனெத அரசி@ட!
ஆடவாராF அ# ேய

(8)

ேவ!
தா ம ேதாெபD தானவ ராயி
சாேடா

பைடயா

ெவ

தா1ைத யா த ! நீசைட வா@D
சா ேபா கி!றிைலேயா
G மற வாெகா1! மா'ல! மா4)
Gறா அ!ெறா நா
G9ட ேதFதர லா!ெம வான'
Gறா உ+,ெகாேலா
ஏ மயி ேலமயி ேலயினி ேதாாிற கீயா
ெய!பவ ேபா
ஏசD தாயிவ நீவர நா,த
ஏேதா
வா

நி!தவேம

ம =+4ைல யாாிக வாாினி
வாவா

அ# ேய

வா9ய ேவFவன வாக) வாளிட
வாவா

அ# ேய

ேவ!

(9)
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இல(ாி ைமயினிவ மகிதர இ'வைர
யி7ேக வதிைலயா
இனிெயா சிறி'ள ெவ(14! 4த!மக
ெவ!ேறா '7காிதா!
உல-D உைனெயா கவளம ெதனெவளி
'+டா எ!ெசF(வாF
உதயேனா

)கர மலாிைட #ைதபட

உ+ேடா இ!Dெகாேலா
அலகD #கெபD சிDமக! அயிெறா)
அேதா எ7கைடவாF
அகெவளி தனிெலவ! எவJற நிைனயி9
அ7கா கி!றிலேளா
மல தைல @லகிைன ய+மைல மகெளதி
வதா ட# ேய
வளம

கைழவன

வ)-ைட யவளிட

வதா ட# ேய

அ  பவ றி
8. அ மாைன
மாைன ப வ
இரசித

வில7கெலா 'லவியம ராபதி
கிைறமகிழ

வவாரண

இகக'- உைகக ெளன பய ேதாடெவளி
திப நி! Dப தாவி
பிரசமல

ைரதவி விைளயா, மதிபல
பி(ேத7 கனிகெளன-.

ெப

மித திக7 ைகநீ.) 4யலெமF

(10)
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பிரணவ ெபா @ ேவத
சிரசினி ந)தி,நி! 4கமதிைய ேவ.ெட?2
ேசதாப மாத Iறி
திாிவ' க, பநி! ெச7ைகய ப7கய
ேதவியைர

ேமவிமீ1

அரசிள பாிதிக ெளன ப' ராகமணி
அமாைன யா)யேள
அழகா த திெநைல மகிகாதி மதிவ
அமாைன யா)யேள

(1)

ேசாதிமி( அகள7க நி!4க மதி பா7க
Hதிைட யறாதிைம(
'Fயெவ+ தாரைக கணமெதன வாடக
Hடக ெச7ைகவனச
ேபாதினி! றிளநிலா ெவளிமணி 'ளிN
ெபாெபனவ மல த!ேனா,
ேபாDெமா தாFவயி! உதி'வா கயிரவ
=ைவய ெர9த7ைகய 
ேகாதினிய

கணவ!வ ைக(ள மகி
ெததி ெகா,Dப சாிதைழத

(F ப கதிதினி ெத?பத பிைளெவ
ேளாதிம திரளெதனநீ
டாதிச 'வசார அைனயெவ+ ணிதில
தமாைன யா)யேள
அழகா த திெநைல மகிகாதி மதிவ
அமாைன யா)யேள

(2)
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ம+,மல

மணமல

தியைகமண ம தநி!

வா (ழ கிைணயாெம9
வ  ளிைன பாதி மதி>த கைணெதா.,
வைள#வ விசமாிநீ
க+ட'+ டபல ப,தி@ அவறிைன
க'க தாடேலF ப
ெயாி' உன தாைசேம ெகா+,வள

காமைன

கைழவன சிவேயாகிபா
ெவ+டரள 4Dவெலா, அைமநீ &'(
வி,(யிக ெள!னநி!ைக
ெம! கமல மல மீ' பகா பற'நனி
N?மD காநிக ப
அ+ட4 அக+ட4 நிைறதா, வாFநீல
அமாைன யா)யேள
அழகா த திெநைல மகிகாதி மதிவல
மாைன யா)யேள

அ

ெவ2H. ,டபாிதி ேயாராழி யேத
விசிதவா #ரவிேய?
ேமைலநிலமீதி றைழதட இள#ெல9
விைழெவா)த நாவைளக
ெச2H., வாரண #.ெகா) பி)'லெச6ேவ1 ைமவா கட
ெசய4ரச ேவ1த ; திகைள ேந)
திைக' திாித8'
ப2H., ெமல)

பாைவயாி

லாடைல

பழ(ெமாழி வ?-றாம

(3)
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பக தைல ெகா,க+, ெகாளெவ
திைச@ பIபிரைப Nசேமைன
ய2H., மணமல  ேகாைதநீ மரகத
தமாைன யா)யேள
அழகா த திெநைல மகிகாதி மதிவ
அமாைன யா)யேள

(4)

இநசி (7கதி  தரளவ மைனெபா!
னிைழதவ மைனெசநிற
தில(மின மணி(யி றமைனெயா
நீலதிய7(ம மைனமரகத
தணமணி யமைனயி6 ைவ' ெதா('
ெவ+ டாமைர ப9வலா.)
தாகண7 க,ெதாழி 8திாி மேய Iவாி
தனிமேனா! மணியாெமன
நிணயி (ெபயாி! ஐவைக சதிக1
நி!பா 8திெதா,7கா
நிபெரன ஆரண நிக'; 'ைரநிைல
நிDதிட கா.,ெநறிேபா
அணவிக சிதமல

ெச7ைகமைல ம7ைகநீ

அமாைன யா)யேள
அழகா த திெநைல மகிகாதி மதிவல
அமாைன யா)யேள

ேவ!
பாட கைலவா ணி@தி- பல(

(5)
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ேறவ #ாிதிட பி!
பட (2 சினேந ெமFய)யா ப+பி!
அளவி பயனனத
Nட ெபா,த தகைண மீன
தட7க+ இம7(
ெவ7கா ளிமந சி.படல மிைட@
தனிக தர ெபமா!
ஊட கலக தனிவிைலநா 9னெக!
ெற?தி ஒ ப4ைவ
'த-7 கிரய சாதன ெபா! ேனாைல
(ைழெதா. டைலதா.ட
ஆட ெகா)ெந ேவ @ைம ஆ)
அளா யமாைன
அறெம+ ணா!( வள தெசவி
ஆ) அளா யமாைன
ெகா7கா (வைள விழியாட ெகா)ேந
ெசவி ெபா (ைழயாட
(ளி 4 தார 4ைலயிளநீ (87
கியாட (னி#வ
ைப7கா 4க7க இைணதாட
பாதி

மதிவாJதவரபி

பனிேவ வாட கனிவாயி ப)(
தமிநி! றாடெவழி
ச7கா தட7ைக 'ைணயாட தைழைச
வல =7 (ழபிடாி
த!னி சாி' சாிதாட தனிேவF

(6)
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வன' தைலவ மகி
அ7கா

ேமனி

யைசதாட ஆ)
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தைழ@ #லவாிைச
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அமைன யா,கேவ
அைல ெபா(ழ ெநைல பதி@ைம
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வியனா மதி ெபா வினா
ேத!ம- க.=ைவ ெய!பினி வதலா
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பரைவேயா, ச7கமி'

(2)

60

=தல #கதரந ஆZர ாி(லெபாைநநீ ரா)யேள
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ெமத பய ப. டமிதிட ெக+ைடைம
பய ப. இயகளவைள ெடயிறிற
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வடவயி ராணிெபா!ைம
வளராி

சன I+ண மாதிய நD7கலைவ

வ.)!4! ேனதவாேனா◌ா
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உ1தளைவ யாகி 4நீ
உ+டதமி 4னிநீ ைம க+,Iர நதிநீைர
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ெபா!னா ெநைல வ)-ைடயா
ெபாைந #'நீ ரா,கேவ
விாி@ 4பய பாாிச4 ேமவி
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இனிதி றாிசி திடவி #வதி
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