
    

    

    

அ�பிகாபதி காத	 கா
பிய�அ�பிகாபதி காத	 கா
பிய�அ�பிகாபதி காத	 கா
பிய�அ�பிகாபதி காத	 கா
பிய�    

((((அ�ெசா� ெபா��ட�அ�ெசா� ெபா��ட�அ�ெசா� ெபா��ட�அ�ெசா� ெபா��ட�))))    

ஆசிாிய� ஆசிாிய� ஆசிாிய� ஆசிாிய� : : : : ��தர ச��கனா���தர ச��கனா���தர ச��கனா���தர ச��கனா�    

    

    

ampikApati kAppiyamampikApati kAppiyamampikApati kAppiyamampikApati kAppiyam    

by cuntara caNmukanArby cuntara caNmukanArby cuntara caNmukanArby cuntara caNmukanAr    

In tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utf----8 format8 format8 format8 format    

 

Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:    

Our Sincere thanks go to Tamil Virtual Academy for providing a scanned PDF of this 

work. 

This e-text has been prepared using Google OCR online tool and subsequent proof-

reading of the output file. 

Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, 

Switzerland. 

 

© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998----2021.2021.2021.2021.    

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 

 

அ�பிகாபதி அ�பிகாபதி அ�பிகாபதி அ�பிகாபதி ----    காத	 கா
பிய�காத	 கா
பிய�காத	 கா
பிய�காத	 கா
பிய�    

((((அ�ெசா� ெபா��ட�அ�ெசா� ெபா��ட�அ�ெசா� ெபா��ட�அ�ெசா� ெபா��ட�))))    

ஆசிாிய� ஆசிாிய� ஆசிாிய� ஆசிாிய� : : : : ��தர ச��கனா���தர ச��கனா���தர ச��கனா���தர ச��கனா�    

 

Source: Source: Source: Source:     

அ�பிகாபதி காத	 கா
பிய� அ�பிகாபதி காத	 கா
பிய� அ�பிகாபதி காத	 கா
பிய� அ�பிகாபதி காத	 கா
பிய�     

((((அ�ெசா� ெபா��ட�அ�ெசா� ெபா��ட�அ�ெசா� ெபா��ட�அ�ெசா� ெபா��ட�) ) ) )  

ஆசிாிய� :   'அகராதி�கைல' ஆசிாிய� இய�கவி ��தர ச��கனா�  

தமி�� ேபராசிாிய�, ���ேசாி -11.  

கிைட��மிட  : தி!ெந$ேவ%, ெத&னி�திய ைசவசி(தா�த )�பதி��� கழக , 

%மிெட+, 79, பிரகாச  சாைல, ெச&ைன -1.  

1982  

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

��தர ச��கனா� ��தர ச��கனா� ��தர ச��கனா� ��தர ச��கனா�         (1982) (1982) (1982) (1982)     

�றி�� : ஆசிாிய� ��தர ச��கனாாி& ஒ��த$ இ&றி, இ�த 'அ பிகாபதி காத$ 

கா�பிய ' )%$ அைம��.ள கைத� ேபா�ைக அ0�பைடயாக� ெகா�1 யா!  

கைதேயா நாடகேமா எ3�தேலா, நாடக  ந0(தேலா அ$ல� திைரேயாவிய  

(சினிமா) எ1(தேலா அறேவ 4டா�. ம�5 , இ�த� கா�பிய(தி$ உ.ள 

ப�திகைளேயா அ$ல� க!(��கைளேயா, ஆசிாியாி& ஒ��த$ இ&றி, யா!  த  

)%$ த �ைடயனேபா$ இைண(�� ெகா.ளலாகா�. இல�கிய ஆரா8�சி 

யாள�க., த  ஆ89�காக, இ�)� க!(��கைளேயா அ$ல� ப�திகைளேயா 

ஆசிாியாி& ெபய� �றி(� எ1(�� கா+டலா .  

 

அ�ப� அ�சக , ெச&ைன - 600001.  

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

கா
பிய ஆசிாியாி� க�கா
பிய ஆசிாியாி� க�கா
பிய ஆசிாியாி� க�கா
பிய ஆசிாியாி� க���ைர��ைர��ைர��ைர    

 

இர+ைட� கா�பிய:க. :  

 

இர+ைட� கா�பிய:க. என�ப1  சில�பதிகார�  மணிேமகைல;  தமி�� 

கா�பிய:க+�. மிக9  சிற�தனவாக� ேபா�ற�ெப5கி&றன. )� கைதயிைன( 

ெதா�(�� 45  ’பதிக ' எ&<  ப�தி;  ��ப� காைதக=  இவ�றி$ உ.ளன; 

)$ நைட, அ�கால(��ேக�ப ஓரள9 க0னமாக உ.ள�. மணிேமகைல 

ஆசிாிய�பாவா$ ஆன�; சில பி$ ஆசிாிய(தினிைடேய ேவறின�பா�க=  
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உைரநைட;  விரவி;.ளன. இ�த இர+ைட� கா�பிய:களி$, ந ப(தகாத - 

தணி�ைக (Censor) ெச8ய ேவ�0ய - பல ெச8திக. உ.ளன; சமய  பர��  

ேநா�க  இத��� காரணமாயி!�கலா . எ�ப0ேயா , இைவ சால9  பாரா+ட� 

ெப5கி&றன.  

 

கான மயிலாட :  

 

கான மயி$ ஆ0யைத� க�ட வா&ேகாழி தா<  ஆ0யைத�ேபா$, யா<  

'அ பிகாபதி காத$ கா�பிய ' எ&<  இ�த )ைல எ3தலாேன&. இதி? , பதிக  

- வா�(�� ப�தி - ��ப� காைதக. ஆகியைவ �ைறேய உள.  

 

கைத� சீ�தி!(த  :  

 

பல )$களி$ உ.ள கைத� ப�திக. ந ப(த�கனவா யி$ைல; ெசவிவழி� 

ெச8திைய( தவிர( த�க சா&றி$ைல. அ பிகாபதி வரலா5  இத�� விதிவில�� 

அ&5. எனேவ, அ பிகாபதி வரலா�றி$ ேபாதிய சீ�தி!(த  ெச8�, ஓரள ேவ<  

ப�(தறி9��� ெபா!�த யா& )%ைன யா( �.ேள&.  

 

)$நைட :  

 

என� )$ எளிய நைடயின�. எளிய உலக வழ��� ெசா�க. சில9  திைச� 

ெசா�க. சில9  )%$ கல��.ளன. அாிய ெசா�க. சில9  இய�ைகயாகேவ 

இட  ெபற( தவறவி$ைல.  

 

என� கா�பிய  ஆசிாிய� பாவா$ ஆன�. சில இட:களி$ ேவறின� பா�க=  

இைடயிைடேய விரவி;.ளன.  

 

ெபய�� காரண  :  

 

மணிேமகைல என வழ:க�ெப5  கா�பிய(தி�� ஆசிாிய� சா(தனா� இ+ட ெபய� 

'மணிேமகைல �ற9' எ&பதா� . இ� ேபாலேவ யா& என� )?�� ’அ பிகாபதி 

காத$' எ&<  ெபய� A+0ேன&. 'அ பிகாபதி' எ&5 ம+1ேமா அ$ல� 

’அ பிகாபதி காத$' எ&5 ம+1ேமா யா& ெபய� A+0 யி! பி&, உைரநைடயி$ 

ஆரா8�சி )$க. பல எ3தியி!��  எ&னா$ எ3த�ெப�5.ள இ�)?  ஓ� 

ஆ89 உைரநைட )லாகேவ இ!��  எ&5 )%& ெபயைர அறி�தவ�க. 

எ�ண� 41 . இ�த� �ழ�ப நிைலைய� ேபா�கேவ, ’அ பிகாபதி காத$ 

கா�பிய ' என� ெபய� A+0ேன&.  
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�&ேன� ெமாழி :  

 

"�&ேனா� ெமாழிெபா!ேள ய&றி யவ�ெமாழி;   

ெபா&ேன ேபா$ ேபா�5வ "            (ந&B$ - 9)  

 

எ&பத�� ஏ�ப, �&ேனா� )$களி?.ள சில ப�திகைள� ெபய� �றி�பி+1 

எ1(� இ�)%$ ைகயா�1.ேள&. �ற.க. சில �3�  தர�ெப�5.ளன. 

ேவ5 ச:க )$க. சிலவ�றினி&5  சில அ0க. எ1(�� பய&ப1(த� 

ெப�5.ளன.  

 

இ�)%$ தர�ெப�5.ள தனி(தனி� பாட$க=. "இ+டட0 ேநாக'', "ச�ேற ப!(த 

தனேம'' - எ&<  இர�1 பாட$கைள( தவிர, ம�றைவ எ& ெசா�த� க�பைன� 

பாட$கேள .  

 

ப0�பிைனக. :  

 

ம�களின  அறி�� பி&ப�றேவ�0ய ப0�பிைனக. பல, இ� )%$ 

அறி�க�ப1(த� ெப�5.ளன. இ�த� ப0�பிைனகைள� பி&ப�றி& பய& 

ெப5வ� உ5தி. இ� ப0�பிைனக. அைம��.ள ப�திகைள, பி�கால(தி$, 

பாட)$ �3வின�, பாட )$களி$ ேச�(�� பய<5(தலா .  

 

உைரநைட �&<ைர :  

 

இஃ� ெச8;. )லா யி!�பி< , எ&னா$ ெச8;+ ப�திக. பி&னா$ நிர ப 

எ3த�ெப�றி!(த%&, உைர நைட;  கல�ததாக இ!�கேவ�1  என� க!திேய, 

இ�த �&<ைரைய உைரநைடயி$ எ3தலாேன&.  

 

உட$ நிைல :  

 

Eைள� க+0 (Brain Tumour), உடைல இய��வத�� மிக9  இ&றியைமயாததான 

'பி+Fடாி �ர�பி' (Pituitary Gland) ஒ3:காக இய:காைம ஆகியவ�றா$ ேசா�9, 

கைள��, ெசயல�ற நிைல, தைலவ%, மய�க , க� திற�� பா��க வியலாைம 

�த%ய ெதா$ைலக. என�� எ�ேபா�  உ�1. இ� கா�பிய(ைத( ெதாட:கி 

�0�பத��., இைடயிைடேய, ெசயல�ற நிைல;  மய�க�  பல�ைற 

ஏ�ப+ட��1. ��றி?  ெசயல�5� ேபா��&ேப அ$ல� இற�� ெந!:� 
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�&ேப, இ�கா�பிய(ைத எ�ப0யாவ� விைர�� �0(�விடேவ�1 ெமன� 

க!தி� க�ைண E0�ெகா�ேட விைர�� விைர�� எ3தி )ைல ஒ!வா5 

�0(�.ேள&. எ& �1 ப(தின!  உறவின�க=  ந�ப�க=  ’ஒ&5  

எ3தேவ�டா ' என� பல�ைற மறி(�( த1(�  எ�ப0ேயா எ3தி 

�0(�வி+ேட&. உட$ நிைல ந&றாயி!�தி!�பி&, இ&<  ஆர அமர எ�ணி 

இ�)%ைன யா(தி!�கலா .  

 

இய�கவி :  

 

இ�)%$ என� ெபய!�� �& 'இய�கவி' எ&<  ப+ட(ைத� ேச�(�.ேள&. 

1951 ஆ  ஆ�1 ���ேசாி� க$வி� கழக(தி& ெவ.ளி விழாவி& ேபா�, எ&னா$ 

எ3தி அர:ேக�ற  ெச8ய�ெப�ற 'ெச�தமி� ஆ�5�பைட' எ&<  )ைல� 

பாரா+0 நாவல� ச. ேசாம��தர பாரதியாரா$ பாி��ைர�க�ெப�ற இ�த 'இய�கவி' 

எ&<  ப+ட , ��ைவ� க$வி� கழக(தா$ என�� அளி�க�ெப�ற�. இத��� 

சா&றாக, பாரதியாாி& பாி��ைர� பாடைல;  கழக(தி& சிற��� ப+டமளி��� 

சா&றிதைழ;  பி&னா$ ேச�(�.ேள&. யா& இ�வைர;  ேவ5 எ�த )%?  

இதைன� பய&ப1(தி� ெகா�டதி$ைலயாத%& இ:ேக இதைன( 

ெதாிவி�கலாேன&. கா�பியமா யி!(த%&, இ�த� பைழய ப+ட(ைத இ�)%$ 

பய&ப1(தி;.ேள&.  

 

அ!G ெசா� ெபா!. :  

 

ேபாதிய அள9 இல�கிய� பயி�சி யி$லாதா!  ெபா!. �ாி�� ப0�பத�� உத9  

வைகயி$, யாேன, அ!Gெசா�க+�� ெபா!. த��.ேள&. சில இட:களி$ 

ெதாட� விள�க�  �3 அ0களி& விள�க�  தர�ெப�றி!�� .  

 

ந&றி;ைர :  

 

இ� )%ைன ந&�ைறயி$ அ�ேச�றி ெவளியி+1 வி�பைன� ெபா5�ைப;  

ஏ�5� ெகா�ட - தமி� வள���  தைகைமசா$ ைசவ சி(தா�த )�பதி��� 

கழக(தின��� மிக9  ந&றி ெச?(�கிேற&.  

 

��தர சண�க&  

------------------ 
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''''''''ெச�தமி  ஆ�!
 பைடெச�தமி  ஆ�!
 பைடெச�தமி  ஆ�!
 பைடெச�தமி  ஆ�!
 பைட''''''''    

 

சிற
#
 பாயிர� சிற
#
 பாயிர� சிற
#
 பாயிர� சிற
#
 பாயிர�  

ேபராசிாிய�, நீதிவாதி, நாவல�, இளைச� கிழா� ,  

உய�தி! ச. ேசாம ��தர பாரதியா�, M. A., B. L. அவ�க. அ!ளிய�:  

 

''�ைத இய�கவி ��தர ச��க�  

��ைவ� பாவல� �தி� �ைன��ள  

அ�ல� ெச�தமி� ஆ�5� பைட 'ெவ�  

ம�ர மா� தமி� வா8ைம� கவிைதயா ;  

ச�ர  வா8�த� தமிெழா1  வா�கேவ.''  

 

�றி�� : �ைத - அமி��. அ�ல  - இைணயி&ைம . ம�ர கவி - ஆ�, ம�ர , 

சி(திர , வி(தார  என� கவி நா&� வைக;. ஒ&5.  

நாவல�, ச. ேசாம��தர பாரதி  

(ைகெயா�ப )  

 

�றி�� : 'அ பிகாபதி காத$ கா�பிய ' )%& ஆசிாிய� ��தர ச��கனா!�� 

அளி�க, 'இய�கவி' எ& <  சிற��� ப+ட  நாவல� ச. ேசாம��தர பாரதியாரா$ 

பாி��ைர�க� ெப�ற� எ&பத��� சா&றாக ேம?.ள ப�தி தர�ெப�5.ள�. 

ஆசிாிய!�� இ�த� ப+ட(ைத� ���ேசாி க$வி� கழக  அளி(தைத அறிவி��  

’சிற��� ப+டமளி��� சா&றித�' அ1(த ப�க(தி$ தர� ெப�5.ள�.  

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

க	வி% கழக�க	வி% கழக�க	வி% கழக�க	வி% கழக�, , , , #�'ேசாி சிற
#
 ப)டமளி
#' சா�றித  #�'ேசாி சிற
#
 ப)டமளி
#' சா�றித  #�'ேசாி சிற
#
 ப)டமளி
#' சா�றித  #�'ேசாி சிற
#
 ப)டமளி
#' சா�றித      

 

���ேசாியி$ 1951ஆ  ஆ�1 நைடெப�ற ��ைவ� க$வி� கழக(தி& ெவ.ளி 

விழா� ெகா�டா+ட(தி$ அர:ேக�ற  ெச8ய�ெப�ற ெச�தமி� ஆ�5� பைட 

எ&<  சீாிய ெச8;. )%& ஆசிாியராகிய �லவ� ��தர ச��கன� அவ�களி& 

கவி வ&ைமைய� பாரா+0, ேபராசிாிய� நாவல� ச. ேசாம��தர பாரதியா�, M. A., 

B.L. அவ�களா$ A+ட� ெப�ற "இய�கவி" எ&<  சிற��� ப+ட  ��தர 

ச��கனா!�� வழ:க� ெப�றத�� இ� சா&றிதழா� .  

 

���ேசாி    (ைகெயா�ப )                   ரா. ேதசிக& (ரா. ேதசிக&)  

கர-ஆனி 1951                     அைம�ச� , க$வி� கழக .  

------------  
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ெபா�ளட%க� ெபா�ளட%க� ெபா�ளட%க� ெபா�ளட%க�  

  கால�  கைத மா�த!   

 பதிக   

 வா�(�� ப�தி  

 1. நா1 நக� நல: 45 காைத  

 2. காதல� கா+சி� காைத  

   3. அரச& அ பிகாபதிைய அைழ(த காைத  

 4. க ப� மகைன� க0�த காைத  

 5. அைம�ச� மகனி& A��சி� காைத  

 6. தாரைக அமராவதிெயா1 A��த காைத  

 7. அ பிகாபதி�� மட$ வ�த காைத  

   8. அைம�ச& �1 ெபா1 A��த காைத  

 9. காதல� உைரயா1 காைத  

 10. அைம�ச& அரசெனா1 A��த காைத  

 11. அரச<  அைம�ச<  ஆ89 ெச8த காைத  

 12. அரச& அைம�சைன அைழ(த காைத  

 13. காதல� பாரா+1� காைத  

 14. அமராவதி ெப�ேறாெரா1 அளவளாவிய காைத  

   15. க ப!  ந�ப!  உலா� ேபா�த காைத  

 16. காதல�க. களி��Hஉ  காைத  

 17 அ பிகாபதி��� க�ணனா� அறி95(திய காைத  

 18. காதல�க. கல�� மகி��த காைத  

 19. ேவ�த& ஊரல� உண��த காைத  

 20. ேவ�த& �லேவா��� வி!�� ெச8 காைத 

 21. அ பிகாபதி��� க பாி& அறி9Hஉ� காைத  

   22. ஆர� J�சா$ அரச& ஆ89 ெச8த காைத  

 23. அ பிகாபதிைய� ெகா$ல அரச& A��த காைத  

 24. க+1( தறி கவி பா0( த�த காைத  

 25. அ பிகாபதி;  சி ம<  அம� �ாி�த காைத 

 26. அ பிகாபதி கட9. பாட$ பா0ய காைத  

 27. அ பிகாபதி சிைறயி$ அைட�ப+ட காைத  

 28. கட9. வழிபா+1� காைத  

 29. அைனவ!  ஆ�றா� அர�றிய காைத  

 30. அமராவதி மண�த அ!ைம� காைத   
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----------- 

கால�� கைத மா�த��கால�� கைத மா�த��கால�� கைத மா�த��கால�� கைத மா�த��    

 

கைத நிக��த கால :  

 

அ பிகாபதி காத$ கா�பிய� கைத நட�த கால , அ பிகாபதியி& த�ைதயாகிய 

க பாி& கால  எ&பதி$ ஐயமி$ைல. க பாி& கால  ப�றி இ!ேவ5 க!(��க. 

உ.ளன. க ப� கி. பி. ஒ&பதா  )�றா�0ன� என ஒ! சாரா! , கி.பி. 

ப&னிர�டா  )�றா�0ன� என ம�ெறா! சாரா!  45கி& றன�. இவ�5., 

க ப� கி. பி. ப&னிர�டா  )�றா�0ன� எ&<  க!(ேத சாியான�. இத�� 

உாிய சா&5க. வ!மா5 :  

 

க ப� ேசாழ நா+0ன�; ேசாழ ம&னாி& அைவ�கள� �லைம( ெதாட�� 

உைடயவ�; ேசாழ ம&ன� Eவாி& அைவ�கள� �லவரா;  ஆசா<மா;  இ!�த 

ெப!  �லவ� ஒ+ட� 4(தேரா1 �ர�பா+1( ெதாட�� ெகா�0!�தவ� ; த  

மக& அ பிகாபதிைய� ேசாழ& ெகா&றதா?  பிற காரண:களா?  ேசாழ 

ம&னைன� பைக(��ெகா�1 ேசாழ நா+ைட L+1 ெவளிேயறியவ�.  

 

ேம�4றிய ெச8திகைள அ0�பைடயாக� ெகா�1 காM:கா$, க ப� கி. பி. 

ப&னிர�டா  )�றா�0ன� எ&<  க!(� வ?�ெப5 . ஆனா$, சில�, 

க ப!  ஒ+ட� 4(த!  ஒ! கால(தவர$ல� - அ பிகாபதி க ப� மக& அ$ல& - 

எ&ெற$லா  45வ�. இ� சாிய&5. க பைர;  4(தைர;  ெதாட��5(தி;  

க பெரா1 அ பிகாபதிைய( ெதாட��5(தி;  பல நிக��சிக. 4ற�ப1கி&றன. 

"அ.ளாம$ �ைறயா�; இ$லாம$ பிற�கா�'' எ&<  ��ெமாழி )�5�� )5 

உ�ைம யி$லாவி0<  ெப! பா?  ஏ�5�ெகா.ள( த�கேத. எனேவ, க ப!  

4(த!  ஒ! கால(தவேர. மைறமைல அ0களா�, ரா. பி. ேச��பி.ைள, ரா. 

இராகைவய:கா� �த%ய தமி� ஆரா8�சி அறிஞ�களி& க!(�, க ப� 

ப&னிர�டா  )�றா�0ன� எ&பேத.  

 

ஒ+ட� 4(த�, வி�கிரம ேசாழ& (கி.பி. 1120-1135) இர�டா: �ேலா(�:க& 

(1136-1150), இர�டா  இராச ராச& (1151-1163) ஆகிய E&5 ேசாழ���  

அைவ�கள� �லவரா யி!�தவ� ; இ Eவ� ேம?  'உலா' பா0யவ�. இ�த உலா 

)$க. E&5  ''Eவ� உலா'' எ&<  ெபயரா$ வழ:க� ெப5 . இ�த� 

ெச8திைய அ0�பைடயாக� ெகா�1 ேநா��:கா$, 4(த!  அவ� 

கால(தவராகிய க ப!  கி. பி. ப&னிர�டா  )�றா�0ன� எ&ப� ெதளி95 .  
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'க ப!  4(த!  ஒ! கால(தவ� அ$ல�; எனேவ, க ப� கி. பி. ஒ&பதா  

)�றா�0னேர' எ&பவாி& க!(�� க பைர;  4(தைர;  கால(தா$ 

பிாி(�வி0< , க ப� ஒ&பதா  )�றா�0னராகா�. இத�� உாிய சா&றாவ� :  

 

க ப� ேசாழ அரேசா1 ெதாட�� ெகா�0!�தா� எ&பைத;  இ5தியி$ �ர�பா1 

ெகா�1 ேசாழ நா+ைட வி+1 ெவளிேயறினா� எ&பைத;  ெப! பா?  - பல!  

ஒ(�� ெகா.கி&றன�. க ப� ெதாட�� ெகா�0!�த ேசாழ& ேபரரசனாக(தா& 

இ!�தி!�க ேவ�1 . எனேவ, க ப� ஒ&பதா  )�றா�0ன� என� 4ற 

வியலா�. ஏெனனி$, கி. பி. ஒ&பதா  )�றா�0$ ேசாழ அர� இ!��  இட  

ெதாியாம$ எ:ேகா ஒ! Eைலயி$ ஒ�:கி� கிட�த�. கி. பி. 879 - 897ஆ  ஆ�1� 

கால(தவனாகிய அபராசித ப$லவ& கால  வைர ேசாழநா1 ப$லவ அரசி& கீ� 

இ!�த�. ஒ&பதா  )�றா�0& பி�ப�திைய� ேச��தவனாகிய விசயாலய� 

ேசாழ& (கி.பி. 850-870) ப$லவ���� க�ப  க+0 ஒ! சி�றரசனா8 உைறF�� 

ப�தியி$ ஒ1:கி� கிட�தா&. அ�ேபா� தGைச� ப�திைய �(தைரய� மரபின� 

ஆ�1 வ�தன�. நாளைடவி$, விசயாலய� ேசாழ& �(தைரயைர ெவ&5 தGைச� 

ப�திைய� ைக�ப�றினா&.  

 

விசயாலய<��� பிற� அவ& மகனாகிய �தலா  ஆதி(த� ேசாழ& (கி.பி. 871-907) 

ப0�ப0யாக� ப$லவைர ெவ&5, ேசாழ நா+ைட;  ெதா�ைட நா+ைட;  

த&<ைடயன வா�கி� ெகா�டா&. இவ<��� பல ஆ�1க+�� பி&னா$, 

�தலா  இராசராச& (985-1014) கால(தி$ தா& ேசாழ அர� மிக� ெபாிய 

வ$லரசாக( திகழ( ெதாட:கிய�. இ�, �&றா  இராேச�திர� ேசாழ& (1247-1279) 

கால  வைர;  நிைல( தி!��, பி&ன� L��சி;�5� பா�0யரா$ ப�ற� ப+ட�. 

இ�த� ெச8திகளி& அ0�பைடயி$ ஒ! �0� கா�பா  :  

 

இ5தி� ப$லவனாகிய அபராசித& 897ஆ  ஆ�1வைர ப$லவ நா+ைட;  ேசாழ 

நா+ைட;  ஆ�0!�கிறா&. அபராசித ப$லவைன� ெகா&ற �தலா  ஆதி(த 

ேசாழ& 907ஆ  ஆ�1வைர ஆ�0!�கிறா&. எனேவ, ேசாழ� ேபரர� பி� 

கால(தி$ மீ�1  உ!வாக( ெதாட:கிய கால  கி.பி. 897ஆ  ஆ�1��  907ஆ  

ஆ�1��  இைட�ப+ட ப(தா�1� கால(���.ேளயா� . இ�த� கால� 

கணி�� சிறி� �& பி&னாக9  இ!�கலா . இ�த அ0�பைடயி$ ேநா��:கா$, 

ேசாழ அரேசா1 ெபாிய ெதாட�� ெகா�0!�த க ப� ேசாழ அர� ஒ1:கி� கிட�த 

ஒ&பதா  )�றா�0$ வா��தவராக( ேதா&றவி$ைல. ஆனா$, ேசாழ அர� 

சி�றரசா யி!�தா?  அர� அர�தாேன? - ஏ& அ�கால(தி$ வா��தி!�க� 

4டா�? -- எ&5 சில� வினவலா . ம�ற வரலா�5� A�நிைலகைள;  பா��க 

ேவ�1ேம ! க ப!��  ஒ+ட� 4(த!��  இைடேய ெதாட��� கைதக. பல 
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ெசா$ல�ப1வைத அOவள9 எளிதாக� �ற�கணி(�விட �0யா�. க ப� வரலா5 

�3வைத;  4��� ேநா��:கா$, அவ�, ேபரர�� ேசாழ� கால(தவராகேவ 

ெத&ப1கிறா�.  

 

ஆனா$, க ப� ஒ&பதா  )�றா�0ன� எ&<  ெகா.ைகயின� சில�, ஒ&பதா  

)�றா�0& இ5தியி?  ப(தா   )�றா�0& ெதாட�க(தி?  (கி.பி. 871-907) 

அரசா�ட ஆதி(த� ேசாழ& கால(தி$ க ப� வா��தா�; அதனா$ அவ�, ஆதி(த� 

ேசாழ<�� ந&றி ெதாிவி��  �ைறயி$, த  )%$, இராம<ைடய �&ேனா� 

'Aாிய �ல(தி$ வ�தவ�க. எ&பைத அறிவி��  இட(தி$,  

 

"ஆதி(த& �ல �த$வ& ம<விைன யா� அறியாதா�'' [$] 

 

எ&5 பா0 ஆதி(த& ெபயைர� �+0;.ளா� எ&5 45வ�. ஆதி(த& எ&பத��� 

'Aாிய&' எ&ற ெபா!. உ�1. க ப� ஆதி(த� ேசாழைன நிைன9 4ராம$, 

இய�ைகயாக 'ஆதி(த&' எ&5 4றியி!�க� 4டாதா? அ$ல� த  த�ைதயி& 

ெபயராகிய 'ஆதி(த&' எ&பைத( த�ைதயி& நிைனவாக( த  )%$ ெப8தி!�க� 

4டாதா? எனேவ, இ� ெபா!(தமான சா&5 ஆகா�.  

-----------  

[$] பால கா�ட  - வரலா�5� படல  - 3 ஆ  பா - ம�ேர பதி��.  

 

ம�5 , இ� ெகா.ைகயினரா$, க ப� ஒ&பதா  )�றா�0ன� எ&பத�� 

அ0�பைட� சா&றாக எ1(��கா+ட� ப1கி&ற,  

 

"எ�ணிய சகா(த  எ�P�ேறழி& ேம$ சைடய. வா�9  

ந�ணிய ெவ�ெண8 ந$Q� த&னிேல க ப நாட&  

ப�ணிய இராம காைத ப:�னி அ(த நாளி$  

க�ணிய அர:க� �&ேன கவியர: ேக�றி னேன"  

 

எ&<  ஊ� ேப� ெதாியாத (அநாமேதய�) பாட?��, சில க பராமாயண ஓைல� 

�வ0களி& ஈ�றி$ காண�ப1கிற பி& வ!  பாட$ பதி$ இ!�� . அ� பாட$:  

 

"ஆவி& ெகாைட�சகர� ஆயிர(� Sெறாழி(�(  

ேதவ& தி!ெவ3�T� ர&னா+1 - EவQ��  

சீரா� �ணாதி(த& ேச8 அைமய� பா0னா&  

காரா�கா �(த& கைத"  
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எ&பதா� . (சகர� ஆயிர(� )5 ஒழி(� - ப&னிர�டா  )�றா�1 ; �ண 

ஆதி(த& ேச8 - க ப� ; கா�(த& - இராம&.) இ� பாட$, க ப� ப&னிர�டா  

)�றா�0ன� எ&<  க!(�ைடய�.  

 

ம�ெறா! சா&5 : - ேசாழ நா+ைட வி+1 ெவளிேயறிய க ப�, இ5தியாக� 

பா�0ய நா1 அைட�� இய�ைக எ8தியத�� �&, (ெதா�ைடநா1 என�ப1  

ப$லவ நா1 ேசாழ� ைக�� மாறியதா$ அ:ேக த:காம$) ஆ�திர அரசனாகிய 

ஓர:க$ நா+1� பிரதாப!(திரனிட  ெச&5 சிறி� கால  த:கியி!�ததாக ஒ! 

வரலா5 4ற�ப1கிற�. இ�த� பிரதாப !(திர<  ஒ+ட� 4(தரா$ உலா� 

பாட�ெப�ற ேசாழ ம&ன�க=  ப&னிர�டா  )�றா�0ன� என� சில 

க$ெவ+1க. 45கி&றன. பிரதாப !(திரேனா1 ெதாட�� ெகா�ட க ப!  

இ�கால(தவேர. எனேவ, க ப� மக& அ பிகாபதி வரலா5 நிக��த கால�  

ப&னிர�டா  )� றா�ேட எ&ப� ெசா$லாமேல விள:� .  

 

கைத நிக�(த இட  :  

 

�தலா  இராசராச<��� பி& அவ& மக& �தலா  இராேச�திர ேசாழ& தைல 

நகைர( தGைசயி%!�� க:ைக ெகா�ட ேசாழ�ர(��� மா�றிவி+டதா? , 

அவ<��� பி& ஆ�ட ேசாழ�க=  க:ைகெகா�ட ேசாழ�ர(ைதேய 

தைலநகராக� ெகா�டதா? , அ பிகாபதி வரலா5 நிக��த இட  க:ைகெகா�ட 

ேசாழ�ர  எனலா .  

 

கைத மா�த�க. :  

 

க ப� மக& அ பிகாபதியா$ காத%�க�ெப�ற அமராவதி எ&பவ., இர�டா  

�ேலா(�:க� ேசாழ ம&னனி& மகளாக இ!�கலா  என ஒ!வா5 க!த�ப1கிற�;  

க பேரா1 ெதாட��ைடய ஒ+ட�4(த�, இ  ம&ன<�� அைவ�கள� �லவரா8 

இ!�தேதா1 தமி� க�பி(த ஆசானாக9  திக��தா� எ&5 ெசா$ல�ப1கிற�.  

 

அ பிகாபதி - அமராவதி காத$ வரலா�5� ப�தி இ�த� ேசாழ ம&ன& வரலா�றி$ 

�றி�பிட�படவி$ைலேய என� சில� எ�ணலா . அரச�க+� மைனவிய� பல!  

ம�க. பல!  இ!�ப� இய�ைக. ம�க=. ஒOெவா!வாி& வா��ைகைய� 

ப�றி;  ம&னாி& வரலா�றி$ ேச��கேவ�1ெமனி& அத�� எ$ைலேய 

இ$லாம� ேபா� . ேபரரச& ஒ!வன� வரலாறாகிய ெப!:கட%$, அவ& மக. 

ஒ!(தியி& காத$ வரலா5 ஒ! �ளியா� . எனேவ, இ�த� காத$ வரலா�ைற 

ம&னாி& வரலா�றி$ எதி�பா��பத� கி$ைல.  
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அ பிகாபதி காத$ கா�பிய(தி$ இட  ெப�5.ள கைத மா�த!. (கதா 

பா(திர:க=.) ஒ! சிலாி& ெபய�க. உ�ைமயான வரலா�றி$ உ.ளனவா� . 

ேவ5 சிலாி& ெபய�க., கா�பிய ஆசிாிய� இ+ட க�பைன� ெபய�களா� . 

கா�பிய� கைத மா�த�களி& ெபய�க. வ!மா5:  

 

 �ேலா(�:க& - ேசாழ ம&ன&, அமராவதியி& த�ைத.  

 ேசாழமாேதவி - �ேலா(�:கனி& மைனவி.  

 அமராவதி (அம!) - ேசாழ& மக., கா�பிய( தைலவி.  

 கி.ளி - ேசாழ& மக&.  

 க ப� - பாேவ�த�, அ பிகாபதியி& த�ைத.  

 க�பக( தா�சி- க பாி& மைனவி.  

 அ பிகாபதி (அ பி) - க ப� மக&, கா�பிய( தைலவ&.  

 காவிாி - க ப� மக..  

 க�ண னா� - க பாி& ந�ப�.  

 காடவ& - ேசாழனி& அைம�ச&.  

 கம% - காடவனி& மைனவி.  

 சி ம& - காடவனி& மக&, பைட( தைலவ!. ஒ!வ&.  

 தாரைக - காடவ& மக., அமராவதியி& ேதாழி.  

 ஒ+ட�4(த� - ேசாழனி& அைவ�கள� �லவ� - ஆசா&.  

 ��ைபயா - ஒ! வGசக� �லவ&.  

 ம�5  பல�.  

 

ேமேல �றி�பி+1.ள கைத மா�த� ெபய�க=., கி.ளி, க�பக( தா�சி, 

க�ணனா�, காடவ&, கம% , சி ம&, தாரைக, ��ைபயா ஆகியைவ க�பைன� 

ெபய�களா . கா�பிய(தி$, அ பிகாபதி எ&<  ெபய� 'அ பி' என9 , அமராவதி 

எ&<  ெபய� 'அம!' என9 , சில இட:களி$ யா�� அைமதி�காக� �!:க( 

தர�ப+0!�� .  

 

(�றி�� : க ப%& கால� கணி�� ப�றிய க!(� ேவ�5ைம�காக ஒ!வ�� 

ெகா!வ� கச�பைடய லாகா�.)  

------------------  
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அ�பிகாபதி காத	 கா
பிய�அ�பிகாபதி காத	 கா
பிய�அ�பிகாபதி காத	 கா
பிய�அ�பிகாபதி காத	 கா
பிய�    

        

பதிக� பதிக� பதிக� பதிக�     

((((கைத ெபாதி பா),கைத ெபாதி பா),கைத ெபாதி பா),கைத ெபாதி பா),) ) ) )     

 

உலக  பர�த ஒ�டமி� ெமாழியி$  

இல�  கா�பிய  ஒ&றீ ெகனேவ  

ைப�தமி� வள���  பரைவசா� ���ேசாி�  

ெச�தமி�� �ரவல� சி:கார �மேரசனா�  

T�ட, அ�த( ெதா�0ைன நிைற(திட                 5 

ேவ�0 �ய&5, விய&றமி� ெமாழியி$  

ஈ�1 �க�சா$ இராம காைதைய  

விாி�த )லா8 விள�கி ய!ளிய  

பர�த சீ!5 பாேவ�தாி& ேவ�தரா8  

விள:கி( திக��த L5சா$ க ப�    10 

இல:கிட� பய�த இ&றமி�� �லவ&,  

ெசா�ேபா� �ாிவதி$ ேசாரா( திறேலா&,  

ம�ேபா� �ாி;  மற(தி?  விறேலா&,  

காத$ பாவ$ காத� கைலஞ& ,  

ஓத இனி(தி1  உயாிய )லா   15 

'அ பிகாபதி ேகாைவ' அ!ளிய ெச$வனா   

அ பிகா பதிவர லா�றிைன ஆ8�ேத ,  

நா1 நகாி& நல:45 காைத;   

காதல� கா+சி� காைத;  அரச&  

அ பிகா பதிைய அைழ(த காைத;                  20 

க ப� மகைன� க0�த காைத;   

அைம�ச� மகனி& A��சி� காைத;   

தாரைக அமராவதி ெயா1 A��த காைத;   

அ பிகா பதி�� மட$ வ�த காைத;   

அைம�ச� �1 ெபா1 A��த காைத;                        25 

காதல� உைரயா1 காைத தா<   

அைம�ச& அரசெனா1 A��த காைத;   

அரச<  அைம�ச<  ஆ89ெச8த காைத;   

அரச& அைம�சைன அைழ(த காைத;   

காதல� பாரா+1� காைத;  அமராவதி              30 

ெப�ேறா ேராடள வளாவிய காைத;   

க ப!  ந�ப!  உலா�ேபா�த காைத;   

காதல� களி��Hஉ  காைத;  அ பிகா  
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பதி��� க�ணனா� அறி95(திய காைத;   

காதல�க. கல�� மகி��த காைத;               35 

ேவ�த& ஊரல� உண��த காைத;   

ேவ�த& �லேவா��� வி!�� ெச8 காைத;   

அ பிகா பதி��� க பாி& அறி9Hஉ�  

காைத;  ஆர� J�சா$ அரச&  

ஆ89 ெச8த காைத;  அ பிகா       40 

பதிைய� ெகா$ல அரச& A��த  

காைத;  க+1( தறிகவி பா0(  

த�த காைத;  அ பிகா பதி;   

சி ம<  அம��ாி�த காைத;  அ பிகாபதி  

கட9+ பாட$ பா0ய காைத;                  45 

அ பிகாபதி சிைறயி$ அைடப+ட காைத;   

கட9. வழிபா+1� காைத தா<   

அைனவ!  ஆ�றா தர�றிய காைத;   

அமராவதி மண(த அ!ைம� காைத;   

எ&<  ��பா& இனிய ப�தியி$         50 

ப&ன வாிய ப&னல  ெகழீ இய  

ெச�தமி� வள���  சீ�மி� ��ைவ�  

��தர ச��க&, �ைவ நய  பய��   

அ�தமி�� �லவ& 'அ பிகாபதி காத$'  

எ&<  கா�பிய  இனிய �த$ )லா8             55 

ம&< தமிழி$ மகி��தளி( தனேன.  

---------    

 

2. இல�  - விள:� ; ஒ&றீ ெகனேவ - ஒ&5 ஈக எனேவ - ஒ&5 இய�றி( த!க 

எ&5.  

3. பரைவசா� - கட�கைரைய� சா��த.  

4. �ரவல� - கா�பாள�, சி:கார �மேரசனா� - ���ேசாியி$, இ� Tலாசிாிய� பல 

)$கைள எ3�மா5 T�0;  ெபா!=தவி �ாி��  பல )$க. ெவளிவர� 

ெச8த �ரவல�.  

7. ஈ�1 - மி��த. இராம காைத - இராம& வரலா5 (இராமாயண  ).  

9. பாேவ�தாி& ேவ�த� - கவி� ச�கரவ�(தி.  

10. L5 - சிற��.  

11. இல:கிட - விள:க; பய�த - ெப�ற.  

12. திறேலா& - திறைமசா%.  

13: விறேலா& - ெவ�றிய&.  
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14. காத$ பாவ$ - காத$ பா1வதி$ வ$ல.  

16. அ பிகாபதி ேகாைவ - அ பிகாபதி த& ெபயரா$ எ3திய ஒ! )$.  

25. �1  ெபா1 - �1 ப(தா!ட&.  

31. அளவணாவிய - கல�� மகி��� ேபசிய.  

50. ��பா& - ��ப�. 

 51. ப&ன அாிய - ெசா$வத�� அாிய ; ப&னல  - பல நல:க.; ெகழீஇய - மி��த 

(அளெபைட)  

53. பய��  - த!கி&ற. 54. அ�தமி� - அ தமி� - அழகிய தமி�; அ�தமி�� �லவ& 

அ பிகாபதி என� ெகா.க.  

56. ம&<  திைல(த.  

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

வா ��
 ப-திவா ��
 ப-திவா ��
 ப-திவா ��
 ப-தி    

 

தமி  வா �� தமி  வா �� தமி  வா �� தமி  வா ��     

 

"தமிழாி& ெப!ைம சா�5   

         தனி�ெப!G சா&றா8 நி&5  

இமி�கட$ உலக ெம:�   

         இைசயிைன� பர�பி ேயா:�   

அமி�தேம! ம�க+ கா��   

           ஆ!யி� ம!�ேத ேதேன!  

தமிெழ<  ஒ�பி$ தாேய!  

             தைழ(� நீ எ&5  வாழி!''  (1) 

 

”ெமாழித �. E(த �த$ ெமாழிேய! அ1(த  

             ெமாழிக. பல9   

அழி9ற9  அழியா அ&ைனெமாழியா8 அம��ேத  

       அாிய �ழவி  

ெமாழிக. பல ஈ��  E�பி$லா� �மாிேய!  

            �தி��த உலக  

ெமாழிக+� ேவ��ெசா$ �தலளி(த �(தமி�  

            ெமாழிேய வா�கேவ''   (2) 

 

"வ.=வைன உலகி� கீ�த  

         வளமா��த தி!ேவ ேதேவ!  

அ.ளி�ெகா. அமி�த நய(ைத  

        அளி(தி1ப$ கைலயி& அ&னா8!  

உ.ள(ைத ஊைன உ!�கி  
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            உ.ெளாளிைய� ெப!��ேப ெராளிேய!  

வ.ளலா8 ந� ப&B$ வழ:�   

          வ�டமிேழ வளெமா1 வா�கேவ!"   (3) 

 

---------- 

�த$ பா+1 : 2. இமி� கட$ - ஒ%��  கட$ ; இைச - பத  : உலக( தமி�' எ&<  

�க3ட& ஓ:�த$. 3. ம�க+ கா��  - ம�கைள� கா�கி&ற.  

இர�டா  பா+1: 1. அ1(த - தமிைழ அ1(�( ேதா&றிய. 2. �ழவி - �ழ�ைத. 

E&றா  பா+1 : 2. அ&னா8 - அ&ைனேய.  

--------- 

 

தமி  அறிஞ� வா ��தமி  அறிஞ� வா ��தமி  அறிஞ� வா ��தமி  அறிஞ� வா ��    

 

 ''Eவாயிர  ஆ�டா8 ெமாழிக. பல வ��  

           ��5ைக யி+1  

Eவாத க&னி ெமாழியான தமிைழ  

           �0�க �ய&5 ,  

ஓவாேத உஞ�றி உயாிய ெச� தமிைழ  

           உயி�ேபா� கா(��  

சாவா� நிைலஇய சா&ேறா� த  ந��க�  

         சா$ெபா1 வா�கேவ!''           (4) 

 

உலக
 ெபா� வா �� உலக
 ெபா� வா �� உலக
 ெபா� வா �� உலக
 ெபா� வா ��     

 

"உலக  வ5ைம;  பிணி; மி&றி  

            ஓ:கி வா�க!  

உலக  பைக;  ேபா! மிலாேம  

        ஒ&றி வா�க !  

உலக  எ�த( தீ:� மிலாேத  

            உய��� வா�க!  

உலக  நல�  வள�  ெப�ேற  

          உவ�� வா�கேவ!''                    (5) 

 

---------- 

3. ஊைன - உட ைப. 4. ந�ப&B$ - ந$ல பல )$க..  
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நா�கா� பா), நா�கா� பா), நா�கா� பா), நா�கா� பா), :::: 2. Eவாத - ��ைம அைடயாத . 3. ஓவாேத - விடாம$ 

(ெதாட���) ; உஞ�றி - �ய&5 உைழ(�. 4. நிைலஇய - நிைல(த (அளெபைட); 

சா$ெபா1 - சிற�ெபா1�  

ஐ�தா� பா),ஐ�தா� பா),ஐ�தா� பா),ஐ�தா� பா),:::: 4. உவ�� - மகி���.  

---------- 

1. 1. 1. 1. நா, நக� நல23! காைதநா, நக� நல23! காைதநா, நக� நல23! காைதநா, நக� நல23! காைத    

 

[ேசாழ நா+1 வள ]  

உலெகலா  அள�த ஒ�டமி�� ெச ெமாழி  

�ல9  இனிைம 4� தமிழக(தி$  

நீ�வள  நிலவள  ெந$வள  நிைற��  

ஊ�வள  �0வள  ஒ!:ேக சா&5  

ேசா5ைட( ெத&<  ேசாழந& னா+0&            5 

L5ைட� �க�தா& விள ப� பா�ேறா!  

 

(ெப!ம�களா$ ெப!ைம)  

 

த&னைட உயிாிைன( தகவா8� கா�ப�  

ம&ன& கடெனன மதி(� மகி��� த&  

ெபா&<ட$ ஈ�� �றவிைன� �ர�த  

ம&னவ& சிபியி& மரபின� நா1;                10 

இ�திர விழாவிைன இ! �க�� �காாி$  

ெச�தமி� மண�க� சிற�ெபா1 ெதாட:கிேயா&  

T:ெகயி$ எறி�த ெதா0(ேதா+ ெச பிய&,  

L:�ேதா. அ9ணைர ெவ&றவ& நா1;  

ஒ&ேற உயிெர<  உ�ைமைய நா+ட�     15 

க&றிைன யிழ�த கறைவயி& க�ணீ�  

காண� ெபாறாத� க&றிைன� ெகா&றத&  

நாணமி$ மகைன ந��கி மா8(தவ&,  

அரச விைனஞ!  அ! ெப!G ெச$வ!   

வாிைசயா8� காண வ�� நி$ ம�கைள      20 

உைரெசய உ.ேள விடாதவிO 9லகி$  

யாரா யி<Gசாி எ&னிட  வ!ெகன  

ஆரா8�சி மணிக+0 ஆ�ட நா1;  

வ%ய இமய வாைக A0�  

�%ைய யதனி� ெபாறி(த �கேழா&,               25 

இைளய& ேவ�தென& ெற.ளிய ெபாியாி&  
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உளம� நிைற9ற உ.ேள ேபா��  

�தியவ� �ைரய �0மயி� J�1  

�திய ேகால  �ைன�ேத இ!வாி&  

வழ�க� தீ�(த காிகா$ வளவ&  30 

இ3�கமி& றா�ட இ! ெப! நா1;  

க��� கட J�ட இ(ெத8வ ம$ல�  

ெபா��ைட( ெத8வ  யா:க� 0லெமன�  

க9�தி ய0க. கழறிய தாக  

இள:ேகா வ0க. ஏ(திய ந:ைக ,  35 

கன$ ெதறி ெசா�களா$ க1வழ� கா0�  

கணவ& கள:க  கைள�த கள(தி,  

பாெரலா  ப(தினி வண�க  பரவ�  

காரண மாய கட9+ க�ணகி;  

மணிேம கைலயி& ைகயி$ ம&னிய  40 

அ�த �ரபியி$ �த&�த லாக  

அ�த  வளர அ�த  இ+டவ.,  

கணவ& ம0�ததா8� காதா$ ம1(த�   

தண%$ ��க தைகசா$ ஆதிைர;  

கயவ& ஒ!வ& ைகயைச( தைழ�க   45 

அயலவ& உள(தி$ அக�ப+ ேடெனன  

மயலா8 L��த மா��5 ம!தி;  

�(தமி�( தி!மண  �0�� �&ேப  

அ(ைத மகனா  அ&�5 த!   

த(தைன� �ண��ததா8( த&ேம$ சா+0ய    50 

 

ெபா$லா� ெபா8;ைர ெபாறாஅ� வாணா.  

எ$லா  க&னிைம ஏ�ற விசாைக;  

ேச�றி$ �ைள(த ெச�தா மைரயா8  

ேவசியாG சி�பியி$ விைள�த �(தா8  

இ5தி வைர;  இ!நிதி� ேகாவல&  55 

ஒ!வ& தைனேய உள(தி$ வாி(�  

ம!விய க��5 மட�ைத மாதவி;  

வதி;  J �கா� வளவ& மகனா   

உதய �மரைன உதறி எறி�ேதா.,  

மா��க�� சா(தனா� மா��ட& யா(த  60 

கா�பிய( தைலவியா  கவி&மணி ேமகைல;  

த&<5 கணவேன த&ைன( ெத8வமா8  
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உ&னி வண:க, உட$ தைச உதறி�  

க&னி( தமிழி$ கட9. )$பல  

க&னலா8 வழ:கிய காைர�கா ல ைமயா�;  65 

ேதனைன இைசயா$ தீ�தமி� பர�பிய  

ஞானச  ப�தனா  ந�றமி� மதைல ;  

Jேவ� தைன;  ெபா!+ப1( தாத  

பாேவ�த& ைப�தமி�� பரைவ கட�தவ&,  

ெபாிய க பA( திரேமா என� ேபச  70 

அாிய பா�பல ஆயிர  ஈ�ேதா&,  

க ப& L+1� க+1( தறி;   

கவிபா1  எ&<  கவி&சீ� ெப�றவ&,  

க$வியி� ெபாிய கைலஞ& க ப& ;  

ச:கர& ெப�ற சைடய&, வளெமலா   75 

ம:கா� வழ:கி ம�கைள� கா(தலா$  

த:க. ெபா5�ைப( த+0� கழி(�(  

தி$ைல( ெத8வ  தி!நட  பயி?   

காவிாி ந1வ� கா��கி$ �யி?   

எ&<  �கழிைன ஏ�றவ&, இல:ைக  80 

இ&ன ?�றேபா தாிசி ஈ�தவ&,  

கால: காலமா8� கவிஞ& க பைன�  

சால9  �ர�த சைடய�ப வ.ள$;  

Eவ!லா த�த E(த ெப!மக&,  

யாவ!  அதி!  யாண�� கவிஞ&,  85 

ெவ+0� ேபசி ெவ&றி1  �லவ&,  

ஒ+ட� 4(தனா  உய�பா ேவ�த&;  

ம&னா உலகி$ ம&<த$ �றி(த  

இ&னப$ ேலாைர;  ஈ&ற ந& னா1.  

 

(காவிாி வள  )  

 

�டகி$ பிற�� �ளி�க& னட(தி$  90 

அைடேவ வள��� பி& அாியேசா ணா+0$  

வா��ைக� ப+1 வளம� ெப!�கி  

வா��ைக பல���  வ�(�( த��  

நீரைல� ைககளா$ ெந1:கைர� �ழவிைய  

ஆர( த3வி அமி�த  வழ:கி�  95 

கயலா  க�களா$ கனி9ட& ேநா�கி  
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வயெலலா  வள�த! வ�டQ� ஊ+0  

L+1 ம�கைள வி! �� தா8ேபா$  

நா+1 ம�கைள நல�ட& ேபணி  

உட ெபலா  �!தி ஓ1த$ �ைரய  100 

இடெமலா  நீைர நிர�பி இய:�   

காவிாி( தா8வள  கண�கி லட:�ேமா?  

Jவிாி மணGசா$ ெபாழி$க. கைரெயலா ;  

ேகா:க  ம!த  �ரவ  கட �  

ேவ:ைக வா�ைம விளாபலா ெத:�மா  105 

�!�த  இலவ  ெகா&ைற வ�ள   

நர�த  பாதிாி நாக  தி$ைலேவ8  

நாவ$ வ&னி ந5:ெகா8யா மா�ைள  

Jவர ச(தி �&ைன 4விள   

ஆர  ஆ(தி அரசா$ ஆ�றி&  110 

ஓர  வி�Mற ஓ:கி( ேதா&5மா$;  

க! � வயெலன� க!�  ெந$வய$  

வி! �: க�ெகன விள:�: க! �  

ெத:கி& வ0வமா8( ெதாி;: க��  

ெதா:�  �ைலக. �&னிய வாைழ  115 

ெவ�றிைல அக(தி விரவிய ேதா+ட   

ெவ�றிட  இைலெயன விாி�த கழனி,  

ெந$%& கைளயா8 நி�பன வய%$  

அ$% தாமைர ஆ ப$ �வைள,   

உ�(த மலெரா1 உழவ� க+0ேய  120 

அக(தி� கீைரயா$ அைட��  நீ�மைட,  

இ&ன ப$வள  இைணேசாணா+0&  

ம&னிய தைலநக�, வட�ல ெவ�றியா$  

க:ைக ெகா�ட ேசாழ �ரெமன  

எ:�  ேபாய இைசமிக� ெப�ற�;  125 

இ:கத& �கைழ இய ப$ ஒ�Mேமா !  

 

 (நக� வள )  

 

அர�மைன நிக��சிைய அOவG ஞா&5  

திர��ைன� �ணி$ ெகா1 ெத!+1  �ரெசா%,  

கனிெவா1 வழிப1: கட9+ ேகாயி%$  

இனிைமயா யிைச��  இய:க. எ3�ெபா%,  130 
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ெசா�ேபா�� �லவ� A3மா8 9ைரெயா%,  

ம�ேபா� பயி?  மறவாி& இ0ெயா%,  

வி�ேபா� பழ�  Lர� வி1�ெபா%,  

ெந�ேபா� �வி�ேபா� நிக�(�  ெந+ெடா%,  

க! பி& பிழிைவ� கன$ ெகா1 கா8�சி  135 

வி! �  ெவ$லமா8 விைள�பவ� விைனெயா% ,  

சி5மிய� ெச8;  சி�றி$ ஆ+ெடா% ,  

சிறா�விைள யா1  சி5ேத� இ3�ெபா%,  

மைடயி$ ேச$க. பாய ம:ைகய�  

�ைட;G �ைனைய� 40� �ழ�ெபா%,  140 

ேகாழி சிவ$J� ெகா3தக� எதிாிைய  

Lழ� ெச8� ெவ&றி1 ேபாாிைன  

L3 மழவாி& வி�ண தி� ெவ0ெயா%,  

பாட$ ெவ&றி பழகியா� ெவ&றி  

ஆட$ ெவ&றி ஆ+ட ெவ&றி  145 

ஓட$ ெவ&றி ெகா.ேவா� உழ�ெகா%  

விழா�பல அய�ேவா� Lதியி$ ெவளியி$  

�ழாமா8� 40� �ல9  �3ெவா%,  

வணிக� ச�ைதயி$ வா:�ேவா� வி�ேபா�  

அMகி� ெபா!.கைள அள��  ஆ��ெபா%,  150 

ெதா�(த உணைவ( ெதா$�க� மரபின�  

ப�(�� பலேரா 1�M  ப�ெபா%  

இ&னப$ ேலாைதக. இைய�� மய:க  

ம&னிய �0ெயலா  மகி�ெவா1 வா3மா$.  

ந&ன� நலவள  நனிதவ ந�ணிய  155 

ெபா&னக�� �கெழலா  �க?த$ அாிேத!  

---------  

 

அ�ெசா� ெபா�4 அ�ெசா� ெபா�4 அ�ெசா� ெபா�4 அ�ெசா� ெபா�4 ::::    

 9. �ற9 - �றா; 13. எயி$ - ேகா+ைட ேதா0 - Lரவலய ; ெச பிய& - ேசாழ& ;  

14. அ9ண� - அர� க�. 16. கறைவ - ப�.   28. �ைரய - ஒ�ப.  

31. இ3�க  - ��ற . 34. கழ5த$ - ெசா$?த$.  

37. கள(தி - இ$லா. . 40. ம&<த$ - ெபா!�� த$.  

43. ம1(த$ - உ+��த$ ; ேக+ட$ . 44. தண$ - ெந!��.  

51. வாணா. - வா3  நா.. 54. ேவசி - விைலமக&. 57. மட�ைத - ெப�.  

60. யா(த - இய�றிய. 65. க&ன$ - க! �. 67. மதைல - சி5 பி.ைள .  
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69. பரைவ - கட$.  78. தி$ைல( ெத8வ  - நடராச� .  

79. காவிாி ந1வ� - தி! வர:க  ; கா��கி$ - தி!மா$.  

81. இ&ன$ - �&ப . 85. யாண� - ��ைம, வளைம. 

 91. அைடேவ - �ைறேய ; ேசாணா1 - ேசாழநா1. 94. �ழவி - �ழ�ைத .  

100. �!தி - இர(த .  103. ெபாழி$ - ேசாைல. 104 - 110. மர வைகக..  

105. ெத:� - ெத&ைன. 106. வ�ள  - மகிழ மர .  

107. நர�த  - நார(ைத ; ேவ8 - E:கி$. 109. 4விள  - வி$வ .  

113. க�� - பா�� மர . 122. ேசாணா1 - ேசாழ நா1. 123. வட�ல  - வடநா1.  

126. இய �த$ - 45த$ ; ஒ�Mேமா - �0;ேமா. 127. ஞா&5 - ெபா3�.  

128. �ணி$ - �5�த0 ; ெகா1 - ெகா�1; ெத!+1  - ெதாிவி�� .  

130. இய:க. - வா(திய:க. 135. பிழி9 - சா5. 139. ேச$ - மீ& .  

141. சிவ$ - க9தாாி; J� - காைட ; தக� - ஆ+1� கடா.  

143. L3 மழவ� - வி! �  Lர�. 145. ஆட$ - நடன ; ஆ+ட  - விைளயா+1.  

146. உழ��த$ - �ழ�பி எ3��த$. 147. அய�த$ - ெகா�டா1த$.  

148. �ழா  4+ட . 150. ஆ��� - ஆரவார . 153. ஓைத - ஓைச.  

154. வா3மா$ வா3  + ஆ$; ஆ$ - அைச. 155. ந&ன� - ந&ைம ; நனிதவ மிகமிக.  

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

2. 2. 2. 2. காதல� கா)சி% காைதகாதல� கா)சி% காைதகாதல� கா)சி% காைதகாதல� கா)சி% காைத    

 

தைலநக ரதனி$ த&ேன ாி$லா�  

ெகாைலேவ� �ேலா(�:க ேசாழ& ேகாயி%&  

நிலா�� ற(� நி&5 கீேழ  

உலா9 ேவாைர உ�5 ேநா��வா.  

அரச& மகளா  அமராவதிெய<   5 

உைரசா$ க�பி& உயாிய க&னி  

பா:கிய� ப$ேலா� பா:�ற மி&னி;  

ஆ:கவ. �கமதி அமி�ைத� ெபாழி;மா$.  

 

(அமராவதியி& ேதா�ற )  

 

க!ைம ெம&ைம க!தி1  நீ+சி  

�!=  வைள9 ெசால(த�  ெசறி9  10 

ஐ பா$ த�தி;  அைம�� க� ேடாைர  

வ பா U���  வசிய� 4�த$,  

மற%;  அGச மா�பைட ெவ$?   
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மறவ� த ைம;  மய��  பிைற Sத$,  

கா�த  இ! ைப� கவ!த$ ேநர�  15 

கா��  காைளய�� க+01: க�க.,  

பவள உவைம ப�5ேமா வா8�ேக!  

அவள� க&ன  அழ&5 மி&< ,  

ப(தியா யைம�� பளி�ெசாளி Lசி  

�(ைத� பழி��  �5வ$ ெவ�ணைக ,  20 

இடம� சிறிேத ஈ�த�  ெபாிய  

மட�3 திைன;  மட��ேவா� மான  

எ+0� பா��க இடGசிறி தளேவ  

வி+ட மா�பி& விய%ட  �3ைம;   

த+0� ெகா�ட தளதள �ைலக.,  25 

இ&ன ெத< ப0 இைடேய இ&ைமயா$  

மி&னிைட �0யிைட ெம$%ய ெகா0யிைட  

எ&<  இைவதா  இ$ெபா!+ �வைமயா ;  

அரசிைல ஆ%ைல அ$�?� ெகா�ேபா?  

உைரெசய ஒ$லா ெதா!வ ரா<ேம.  30 

ேவ8��5 இல�கண  விள��வ ேதா.க.,  

கா�த. இல�கண  கா+1வ ைகக.,  

�ைட�� வாைழ ேதா�ப �5தி,  

நைட�� ந$ ல&ன  சாய�� ந&மயி$  

அைடேவ அ0களி& ெம&ைம� கனி�ச   35 

அைம95 உவைம யாெமன அைறவ�  

அமரா வதிைய அறியா� உளறலா ;  

நமரவ. அழைக நவிலெவா� ணாேத!  

 

(நிலாவி& ேதா�ற )  

 

ைவய  �+ட வ&பழி �ைட�க  

ெவ8ேயா& த&ெகா1 ெவ8யி$ அட�க�  40 

ைபய மாைல� ெபா3� பட��தபி&  

பைடபல Aழ� பாரா. ேவ�த&  

நைடேபா ட$ேபா$ தாரைக ந195  

த�ணிய தி:க. தகதக ஒளிைய  

ம�ணி$ பர�பி இ!+பைக மா8(��  45 
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காதல�� பிாி�ேதா� கவ&5 வாட  

ேமத� ெபா%9ட& மிளி��த� வி�ணி$.  

ெவ�ணிலா L�மO ேவைள த&னி$  

ந�ணினா& அOவழி நட�� ெம$ல  

க ப� மகனா  க$வியி$ வ$லனா   50 

அ பிகா பதிெய<  ஆ�ைம( ேதா&ற$.  

 

(அ பிகாபதியி& ேதா�ற )  

 

ெகா8� �!�ட �Gசிய& தைலயி$,  

ெச8�ைவ( தாெலன( திர.வைர( ேதாளின&,  

அ1பைட தா:�  அக&ற மா�ப&,  

ெதா1�ழ: கா$வைர ெதா:�: ைகயின&,  55 

கா�ைதய�� கவ!  கனி�த க�ணின&,  

ஏ�ெதழி$ மி�க இைளஞ& இைசவல&,  

நய<ைட இ&ெசால&, ந$லத& ெபயரா$  

பய<ைட அ பிகா பதிேகாைவ' எ&<   

விய<5 )$ த�� விள:�  �லவ&,  60 

ஓத$ வ$ல உயாிேயா& எனி<   

காத$ கைலஞ& க+0ள: காைள  

 

(காதல� காண$)  

ேம&மா ட(தி$ ேமனி மி<�கி(  

ேத&ெமாழி நி&றைத( ெதாிய� க�டன&;  

�!வ வி$%& �ற�ப1 க�கைண  65 

உ!வ உள(ைத உைரெதா1( தனேன:  

"�ல9  தாரைக� �3விைட மி&<   

நிலேவ நிலேவ நீகீ� இற:கி  

வ!ைக த!ைவேயா வாரா ெய&னி&  

அ!கி$ யா&வ� தழைக� ப!கேவா ?  70 

மா�ற  எ&ெகா$ மய��த$ �ைறேயா?  

4�றமா8 எ&ைன� ெகா$ல$ த�ேமா?''  

எ&றன&; அமராவதியி& எதிாி$  

நி&றன& சிைல ேபா$ ெந+1யி�� ெபறி�ேத  
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(ேக+ட அமராவதியி& நிைல) 

 

ேக+ட அமராவதி கிள��சி ;�றன.,  75 

நா+ட� தி!�பின., நாணி� �னி�தன.;  

ெபா&னிற( தி!�க  ெச�நிற மாய�;  

�தியவ& உள(தி$ �கேந��த ெத�ணி  

மதிய� கல:கி மா�கி L��த ன..  

ேதாழிய� கவ&றன�; ேசாழைன� க�டன�;  80 

வாழிய� ேவ�ெதன வண�க  ெச?(தின�;  

நட�த� 4றின� நா(த3 த3�க.  

கிட�த மகைள� கி.ளி க�டன&;  

வி0�த�  இத�ேகா� வி09 கா�பென&  

றட:கா� சின(தி� க0ைம� ப+டன&;  85 

மகைள� க&னி மாட( �8(ேத  

அகலா� கா�க ஆவன �ாி�தன&.  

ேசாழமா ேதவி ேசா��� வ!�தி  

வாழி மகெளன வண:கின. ெத8வ .  

 

(அைம�ச� மகளி& காத$)  

 

அமரா வதிைய அகலா� பா:கி  90 

அைம�ச� மகளா  அழ� 'தாரைக'  

எ&<  ெபயாின. எதி�பாராேம  

�&னிய காதலா$ �ய!ற லானா.;  

அ பிகா பதியி& அழகி$ மய:கி  

95 வ பா8 அவ&பா$ ைவ(தன. நா+ட  ;  95 

'அவேன எ&றன� கைம�த காதல&  

அவைன அ0ேய& அைட�ேத தீ�வ$'  

எ&ேற A=ைர இய பி ஊ� �யி$  

ஒ&5  ெகாளாேம உயி�(தன. ெந0ேத.  

கிண5 ெவ+ட� Jத  கிள��த  100 

கைதேய யாகி� க ப� மக& தைல  

விதிேய ெய&ன வி0�த� சனியேன!  

----------  

 

2. ேகாயி$ - அர�மைன. 7. பா:கிய� - ேதாழிமா� ; பா:� - ய�க .  
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10. ெசறி9 - அட�(தி. 11. ஐ பா$ - 4�த%& ஐ�� த&ைம .  

12. ஈ�(த$ - இ3(த$. 13. மற% - எம&. 14. Sத$ - ெந�றி.  

15. ேநர - ஒ�ப. 19. ப(தி - வாிைச. 20. �5வ$ - சிாி��.  

22. மான - ஒ�ப. 24. விய$ - அகல . 27. �0 - உ1�ைக.  

29. அ$�$ - ெப��றி. 30. ஒ$லா� - �0யா�.  

32. கா�த. - ைக ேபா&ற ஒ!வைக மல�.  

35. அனி�ச  - ெம$%ய ஒ!வைக மல�. 39. ைவய  - Jமி.  

40 - ெவ8ேயா& - ஞாயி5. 41. ைபய - ெம$ல. 43. தாரைக - ந+ச(திர .  

46. கவ&5 - கவைல�ப+1. 47. மிளி��த� - விள:கிய�.  

51. ேதா&ற$ - ஆ�க=. சிற�ேதா&. 52. �Gசி - தைலமய�  

53. வைர - மைல. 56. கா�ைதய� - ெப�க.. 57. எழி$ - அழ�.  

60 - விய& - ேம&ைம . 63. ேமனி - உட �. 64. ேத& ெமாழி - அமராவதி.  

65. கைண - அ �.    71. மா�ற  - பதி$. 72. 4�ற  - எம&.  

74. ெந+1 யி��� எறித$ - ெப!E�� வி1த$. 79. மா�கி - மய:கி.  

80. கவ&றன� - கவைல�ப+டன�. 83. கி.ளி - ேசாழ&.  

97. தீ�வ$ - தீ�ேவ&. 98. A=ைர = சபதெமாழி; �யி$ - T�க .  

100. கிள��த - எ3�த  

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

3. 3. 3. 3. அரச� அ�பிகாபதிைய அைழ�த காைதஅரச� அ�பிகாபதிைய அைழ�த காைதஅரச� அ�பிகாபதிைய அைழ�த காைதஅரச� அ�பிகாபதிைய அைழ�த காைத    

 

(ஞாயி5 ேதா�ற )  

 

தி!9ைட வியனக�( ெத!�களி& காவ%$  

ஒ!வ� மாறம� ெறா!வ� வ!ைக ேபா$  

மதிய  மைறய , ம5நா. வி0ய%$  

சிைதய அைமதி ெசறி�தி1  ஒ%களா   

பழவைக ேதட� பற��  �.ெளா%,  5 

உழவ� ஏ�ெகா1 உழ��  ஓைத,  

பாட  ப0��  ப.ளி� சிறாெரா%,  

மாட  ேகாலGெச8 ம:ைகய� எ3�ெபா%,  

காரா வி&பா$ கற�ெபா% இ&ன  

ஆரா ஒ%யிைட அல�கதி� ஞாயி5  10 

பாேரா� உவ�க� பரைவயி� ேறா&றின&.  
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(ம&ன& நடவ0�ைக)  

 

க ப� மகைன� க0தி& ெகாண�தி�  

எ&ேற ஆ+கைள ஏவி ய<�பி  

அரச& சினெமா1 அாியைண அம��தன&.  

அரச ஆைணைய அறி�த க ப�  15 

மகைன அைழ�பதி& மாய  எ&னேவா!  

�க35 மக&ற& �லைமைய ெம�சி  

வி!� வழ:க வி! பின& ெகா$ேலா !  

ெபாிதா  ப+ட  ெபற�ெச8 வாேனா  

எ&5த  மைனயிட  இனி�க� ேபசி  20 

ந&5 ந&ெறன நனிமகி� 9�ேற  

அ பிகா பதிைய அ!கி$ அைழ(�,  

த பி ! ம&னனி& த�க வி!�ைப�  

சிற�க ஏ�றிட� ெச&5வா எ&றன&.  

பற�க� சிற�க. பைட�க� ெபறாைமயா$  25 

அ பி காபதி அர�மைன ேநா�கி  

விைரவா8 நட�தன& ேவ�த& மகைள(  

தரேவ த�ெமன( தவறா ெய�ணின&;  

காம ேநா8��� க!தி1  க�ணிைல  

ஆம� ஆ&ேறா� அைற�த உ�ைமேய!  30 

 

 (அ பிகாபதி வண:கி� 45த$)  

 

ேவ�த� ேவ�ேத ெவ$க S  ெகா�ற   

தீ�தமி�� �லேவா� திற�ெதாி� தவைர�  

ேபா�றி1  உம� �க�சா$ ப��  

சா�5த� காிேதா சா?ெம& வண�க   

ஏ�ற!. ெக&றன&. எ3�தன& ம&ன&  35 

 

(அ பிகாபதி�� அரச& 45த$)  

�%��� பிற�த Jைன� �+0ேய  

அாிமா ெப�ற அ�ப நாிேய  

க ப� மகனா நீ காம� ெப+டகேம  

வ ப� ேபேய வா$�ைழ நாேய  

�லவ ன$லனீ �&�லா$ வி! �   40 

�ைலயேன யாைவ நீ �க&றி1 ேக+பைத  

ேந�ைறய இரவி$ நிக��த ெத&னேவா?  
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மா�றா ��ைமைய மைற�கா �ைர(தி1  

அமரா வதிைய அைழ(தைன யாேம  

எமரா: கி!�தி0& எ&னவா  உ& தைல?  45 

 

��ற  ஒ��தி ெகாைல�கள  ெச$?தி  

ம�5நி& ெசய�� மா�5 ேவறிைல  

ம�றவ� மகைள மதிமிக மய:கி�  

ப�5ேவா�� கிஃெதா! ப0�பிைன யாெமன  

இைறயவ& �ழ�கிய இ0ெயா% ேக+ேட  50 

அைற�வ& மா�ற  அ பிகா பதிதா&;  

 

(அ பிகாபதியி& பதி$)  

 

வா�க ம&னவ வள�க S  ேபர!. !  

தா�கிேற& தைல S  தா.களி$ அ0ேய&;  

ெவ�ணிலா Lசிய ேவைள Lதியி$  

எ�ணிேன& இய�ைகயி& எழிைல� ப�றி  55 

'நிலா நிலா ஓ0வா நி$லாம$ ஓ0வா'  

எ&5 நிலாைவ அைழ�ப திய�ைகேய  

அ&ேறா ஆ�டவா! அOவா ர0ேய&  

'நிலேவ நிலேவ நீ கீ� இற:கி  

வ!ைக த!ெகன வா8வி+ டைழ(ேத&  60 

இ!ைக 4��ேவ& இதி$ பிைழ யாெதன,  

 

(ேசாழ& வினவ$)  

�ல9  தாரைக� �3விைட மி&<   

நிலேவ நிலேவ' எ&5 நீ விளி(தைன  

அைம�ச� மக. ெபய� தாரைக யா�   

இைமயா  தாரைக, எ& மக. க�ணா ;  65 

எனேவ,  

தாரைக த&ெனா1 த:கிநி& றி!�த     

காாிைக அமரா வதிைய� க!திேய  

நிலேவ நிலேவ நீவா' எ&றைன  

பல9  ேப�வா8 பக�பதி$ இத�ெகன,  

 

(அ பிகாபதியி& அ1(த பதி$)  
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தாரைக யி&ெபா!. வி�மீ& தாேன?  70 

தாரைக ந1வ� த�மதி யி!�பதா8�  

பா!. �லேவா� பா1த$ இய$ேப!  

சா&5 ேவ�1ேமா சா�5வ& சா$ :  

'ப&மீ& ந1வ� பா$மதி ேபால'  

எ&ப� சி5பாணா�5� பைடய0;  75 

'ப&மீ& ந1வ� தி:க. ேபால9 ,  

எ&ப� ம�ைர� காGசி ய0யா ;  

'நா.மீ& விராய ேகா.மீ& ேபால'  

எ&ப� ப+0ன� பாைல� ப�தியா ; 

 'ப&மீ& நா�ப� தி:க. ேபால'  80 

எ&ப� பதி�5� ப(�� பாவ0;  

'ப&மீ& நா�ப� தி:க. ேபால9 ,' 

'மீ& நா� ப�விாி கதி�ெவ� தி:களி&'  

எ&பன �றநாB�5� ப�திக. ;  

'மீ& A� �ளி� மாமதி( ேதா�ற  ஒ(ேத  85 

எ&ப� சீவக சி�தா மணிய0  

இ&னண  பல�பல இய பலா  எ&ன,  

 

(அரச& அ1(� வினவ$)  

 

'வ!ைக த!ைவேயா வாரா ெய&னி&  

அ!கி$ யா&வ� தழைக� ப!கேவா'  

எ&றைன இத&ெபா!. யாேதா இய �தி!  90 

எ&றைன ஏ8(த$ இனிெயா$ லாேத !  

அ �% வராெதனி& அதைன நா  அைடவ�  

ந �த� �ாியேதா நவி?தி விைடெயன,  

 

 (அ பிகாபதியி& அ1(த பதி$)  

 

த�டமி� )$க=. பி.ைள( தமிெழ<   

ஒ�டமி� )ெலா& 5ளைத நீ� அறிL�  95 

அ �%� ப!வெமா& றதனி$ உ�டா   

அ �% வ!கெவ& றதைன அைழ�ப�  
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அ �% வராெதனி& அதைன ஒ5�பதா8�  

ைப�தமி�� �லேவா� பா1த$ இய�ைக  

ந�த  �ய�சியா$ ந�Mத$ அாிெதனி$  100 

ஒ5�ப ெதOவா ெறா$? ? எனேவ,  

ஒ5�பதா8� 4ற$ ஒ!விைள யா+ேட  

அ�ப0 ேயயா& அதைன அைடவதா8�  

ெச�பிய � ெமா! சி5விைள யா+ேட  

ெச&5 தி:கைள� ேச�திற& இ&றிைல  105 

எ&ேறா வரலா  யாரறி வாாிைத !  

இ��வி �ர��  ஏ�தேல எ&பா$  

த��� கண��� ேபா1த$ த�ேமா?  

வண�க  ெகா�றவ ! வள�க S  ெச:ேகா$!  

இண�கமா ெயன�� ந$விைட ஈெகன,  110 

 

 (அரச& அ பிகாபதிைய அ<��த$)  

 

ேசாழ& ேநா�கினா& ெசா$?த$ அறியா&  

ஏழைம ெகா�ட இளGசி5 �லவ&  

ேவழ  ேவ:ைகைய ெவ&ற� மான  

எ&ைன� ேப�சா$ ஏ8(� ெவ&றன&  

பி&ன� யா<  ேபசெவா& றிைலெயன  115 

ம&னவ& மனம� ம5கி  

இ&ேன ெச$?தி எ&ற<� பினேன.  

-------- 

5. �. - பறைவ. 7. அ�கால(தி$ ைவகைறயிேலேய மாணா� க� ஆசிாியாி& 

L+0��� ெச&5 ப0�ப� வழ�க . 8. மாட  - L1. 11. பரைவ - கட$.  

12. க0தி& - விைரவி$ ; ெகாண�தி� - ெகா�1 வ!க.  

18. வி! பின& ெகா$ேலா - வி! பினா& ேபா? . 20. மைன - மைனவி.  

30. அைறத$ - ெசா$?த$. 37. அாிமா - சி:க . 88. ெப+ டக  - ெப+0.  

41. �ைலய& - கீ�மக&.   50. இைறயவ& - அரச&. 53. தா. - கா$.  

58. ஆ�ட வ& - அரச&. 63. விளி(தைன - அைழ(தா8.  

65. இைம - க� இைம. 67. காாிைக - ெப�. 69. பக� - ெசா$?வா8.  

73. சா�5வ& - ெசா$?ேவ&; சால - மி�தியாக.  

78. நா.மீ& - ந+ச(திர ; ேகா.மீ& - நிலா . 92. அ �% - நிலா.  
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98. ஒ5(த$ - த�0(த$. 104. ெச��த$ - ெசா$?த$. 107. ஏ�த$ - உய��த 

ஆடவ� (அரச�). 109. ெகா�றவ& - அரச&. 113. ேவழ  - யாைன ; ேவ:ைக - �%. 

116. ம5கி - மய:கி 117. இ&ேன - இ�ெபா3ேத.  

--------   

4. 4. 4. 4. க�ப� மகைன% க5�த காைதக�ப� மகைன% க5�த காைதக�ப� மகைன% க5�த காைதக�ப� மகைன% க5�த காைத    

 

க ப� த மைன� க�பக( தா�சிபா$  

அ பிகா பதிதன� கரச& ெசய(த�   

சிற�� �றி(�� ெச�ப இ!வ!   

இற�ப மகி�9� றி!�த ேவைள,  

க�ேபா$ வள�(தத  காதல� ப�றிேயா�   5 

ந�ப� வ�� நட�த� 4றினா�.  

ேக+ட க ப� கிள��� மகைன  

வா+டேவ ம&ன& வ � ெச8�ளா&  

அ பி காபதி அ�ப3�கிலாதவ&  

ந பலா  அவ&பா$ நைவேய யிரா�   10 

கால  வ!:கா$ க�ணG சாேம  

காலனா  ேசாழைன� க0�ேத தீ�வ$  

எ&ேற சின:ெகா� 0!�க� ேசாழைன  

ெவ&ற மக<  L1வ� தனனா$.  

நட�தைத விடா அேம நவி?க எ&ேற   15 

அைட�த மகைன அ�பா வினவினா�.  

அ பி காபதி அைன(�: 4ற�  

க ப� ேசா��� காத$ மகேன  

வ � ெச8� வ��ள தறி��  

ெவ பி யவ�� விள ப ?�றா� :   20 

ெகா�றவ& த&னிட  �5 பா8� ேபசி  

ெவ�றி ெப�றைன விய�தன& நி&றிற&;  

ஆயி<: �0மக& அரச& மகைள( 

 தாயி<  சிற�பா8� ேபா�றேல த�ெமன,  

 

(அ பிகாபதி 4ற$)  

 

மராமர  மா8(த மாெப! மறவனா    25 

இராம&, சீைத எ<மிவ� �றி(��  

''க�ெணா1 க�ணிைண கOவி ஒ&ைறெயா&  

5�ண9  நிைலெபறா �ண�9  ஒ&றிட  
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அ�ண?  ேநா�கினா& அவ=  ேநா�கினா. "  

எ&னேவ பா0ய எ�ைதேய! காத�   30 

ேகாைவ பா0ேயா& ெகா�றவ& பய�த  

பாைவைய வி! ப%$ ப3� யாெதன,  

 

(ப ப� 45த$)  

 

இராம& சீைத இ!வ!  ம!9  

விரா9  இ!ெப! ேவ�த� மரபின�  

ஆத%& அ�ண?  அவ=: ெகா�ட   35 

காதேலா சிற�ததா8� கணி�க� ெப�ற�.  

நா அேமா Jசைன நட(�  ஓ�ச�;  

ஆஅேமா ஓ�ச�� கரச� உற9தா& ?  

க�ற நி& த:ைக காவிாி த&னிட   

அ�றமா ெயா!வ& அடாதன ெச8யி&   40 

நின��� ெச�ற  ேநரா ேதா9ைர!  

தன�� நீதி தனி , பிற�� ெகா&ேறா ?  

அரச ��ற  ெச8ய அரசனா$  

�ைறயக ைவயிேல ெகா$ல� ப1வா8  

எனெவா! கணிய& எ&ேறா ெமாழி�த�   45 

நிைனவி!�கி&ற� நீவிழி� பாயி!  

எனேவ க ப� இய பிய காைல,  

 

 (க ப� மைனவி �5�கி+1� 45த$)  

க�பக( தா�சி க0தவ� �5கி  

ெபா��5 கணிய� �லவ& ஒ!வ&  

அ பி காபதி� ககைவ )உ5   50 

ந � Lெரன நவி&றன& ஒ!நா.;  

எ&மக& இ!) றியா�1க. வா�வென&  

றி&�க( �டேன இய ப� க ப�  

�&�5வ?ட& �க$வா� மக��:  

 

(க ப� அ பிகாபதி��� 45த$)  

 

ந&ேற ;ன�� ந&மண  நட(த   55 

எ&ேறா �ய&ேற& இண:க வி$ைல நீ.  

அழ�  �லைம;  அைம�த நி���  
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பழகி ேயா� பல� பய�த ெப�ைண(  

தரேவ வி! பின�; த!�ேகா 0ைச9  

தரேவ யி$ைல நீ த�கேதா நி&ெசய$?   60 

அ மா& மக=ளா. அ(ைத மக=ளா.  

இ மா நில(தி$ இனியவ� பல!ள�;  

தி!வள� ஒ!(திைய( ேத��� நம�  

தி!வ3� Tாி$ தி!மண  �0�கலா   

விைரவி?& வி!�ப  யாெதன விள ெபன,   65 

 

(அ பிகாபதியி& விைட)  

 

நம�பய� தளி��  ந:ைகய� ேவ�ேட&  

அமரா வதிேய ஆ!யி�� காத%  

நலவழி நா1  ந$ேலா� ந1வ�  

�லவழி ேவ�5ைம �5�கிட ெவா$?ேமா?  

'ஒ&ேற �ல ெம<  உய�தி! ம�திர    70 

ந&ேற நவி&5ளா� ந�றி! Eல�;  

'சா(தி ர பல ேப�  சழ�க�கா.  

ேகா(திர�  �ல�: ெகா�ெட& ெச8L�?'  

எ&ப� அ�பாி& ஏ�ற  மி�வினா;  

"சாதி�ல  பிற�ெப&<  �ழி�ப+1( த1மா5    75 

ஆதமி%' எ&ப� அ!�தி! வாசக ;  

"ேவ�5ைம ெதாி�த நா�பா ?.=   

கீ��பா$ ஒ!வ& க�பி&  

ேம�பா ெலா!வ<  அவ&க+ ப1 ெமன  

�ற(திேலா� அரச� �லவேன �க&5ளா&;   80 

க$வியி� சிற�த நா  க!தி0& ேமேலா ;  

"'பிற�ெபா��  எ$லா உயி���  சிற�ெபாOவா  

ெச8ெதாழி$ ேவ�5ைம யா&" எ& ப��ற.;  

ந ெதாழி$ ந&B$ ந$கி1  ந�ெறாழி$;  

ெச�தமி� வ$ல நா  சிற�த �ல(ேதா ;   85 

எ�ைதேய நீயிைவ எ$லா  அறிைவேய!  

அமரா வதி;  அரச& மகளா ,  

அ பிகா பதி;  அரச& மகனா ;  

Jவர ச&மக. Jைவ அமராவதி,  
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பாவர ச&மக& பாவல& அ பிகாபதி.   90 

காவல& ெபயேரா க0தி$ மைற;   

பாவல& ெபயேரா பாாி$ நிைல(தி1   

ஆத%& அ0ேய& அமராவதிைய�  

காத%� பதிேல க!தி& பிைழயிைல ;  

ஆவ� எ�ைதேய அறி�ேத ெசா$கிேற&   95 

சாவ� வாி<  சாிேய! எ&ற  

மகன� மா�ற  ம1(த க ப�  

 

(க ப� மகைன� க0த$)  

 

அகம� மா�கி அதி��சி ;�றா�;  

'ஒ&ேற �ல 'ெம<  உய��ேதா� ெகா.ைகைய  

ந&ேற ேவ�த& நய�க ேவ�1ேம!   100 

'விர?� ேக�ற L�க ' எ&ப,  

'வர9� ேக�ற வா�' ெவன ெமாழிய;  

அவரவ� த�தி� கைம�தேத வா��ைக  

�டவ& ெகா �( ேத& ெபற �ய&ற  

மடைம ேபா&றேத ைம�தநி& ெசயெலன�   105 

க ப� மகைன� க0��ைர( தாரேரா.  

 

---------    

4. இற�ப - மிக9 . 5. காதல& - மக&. 7. கிள��� - உண��சி ெய3��.  

10. நைவ - ��ற . 11. க�ணG�த$ - அG�த$. 12. கால& - எம&.  

15. நவி?த$ - ெசா$?த$. 31. பய�த - ெப�ற. 32. பாைவ - ெப�.  

33. ம!9 - ச ப�த . 37. ஓ�ச� - காளி ேகாயி$ Jசைன நட(�  �ல(தவ�.  

40. அ�ற  - அழி9, மைற9. 41. ெச�ற  - சின .   44. அகைவ - வய� ;  

45. கணிய& - ேசாதிட&. 48. அவ� - அOவிட . 50. த!�� - இ5மா��.  

72. சழ�க� - ஒ3:கிலாதா� , மடேவா�. 74. ஏ�ற  - உய�9. 76. ஆத  - அ&�.  

80. �ற  - �றநாB5 எ&<  )$; அரச� �லவ& - பா�0ய& ஆாிய�பைட 

கட�த ெந1Gெசழிய&. 89. Jைவ - ெப�.  

90. காவா& - அரச&; க0தி$ - விைரவி$. 97.  மா�ற  - பதி$.  

98. மா��த$ - மய:�த$. 100. நய(த$ - நயமா8 வி!  �த$.  

101. எ&ப - எ&5 ெசா$?வ�. 102. ெமாழிப - ெமாழி வா�க..  

------------ 
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5. 5. 5. 5. அைம'ச� மகனி� 6 'சி% காைதஅைம'ச� மகனி� 6 'சி% காைதஅைம'ச� மகனி� 6 'சி% காைதஅைம'ச� மகனி� 6 'சி% காைத    

 

ேசாழ<� கைம�ச& A��சிவ$ காடவ&  

ஆழமா8� A��தா& அக(�. சிலேவ.  

காடவ& ைம�த& கள9ள� சி ம&  

ஈ0$ பைடகளி& தைலவ!. ஒ!வ&.  

ப$லவ� மரபின� இவ�க., ப�பி$   5 

ந$லவ ர$ல� நயவGச நாிக..  

அமரா வதிைய ம!மகளா�க  

அைம�ச& க!தின&; அ&றி;  த&மக.  

தாரைகைய அ பிகா பதி��( தரேவ  

ஓரக மாக உ.ளின& A��ேத .   10 

த�ைதயி& உள(�. த:கிய வி!�ைப  

ைம�த<  மக=  அறி�� மகி��தன�.  

ம&ன& மகைள மண�க� சி ம<   

எ�ணி யிட� த!G A��சியி$ இற:கின&.  

அ பிகா பதிைய� கணவனா யைடய  15 

 ந பிேய தாரைக நாெளலா  ேநா�றன..  

 

 (சி ம& தாரைகெயா1 A�த$)  

 

அ&�( த:கா8 அ பிகா பதி��ைன  

இ&�ட& தரேவ இைச��ேளா  யாேம.  

அ பி காபதி அமரா வதியா   

ெகா �( ேத&ெபற� ெகா�1ளா& ேவணவா.   20 

அவனினி யவைள அறமற� தாேல  

இவM& தி!மண  இனிதா8 நைடெப5 .  

அவைள மண�கயா& ஆவ$ ெகா�1ேள&.  

இ!ெப!� தி!மண  இைசவா8 நிைற9ற  

ஒ! ெப!G A��சி உன�கறி வி�ப$ :   25 

இ&5 �& னிர9 நீ ஏ�திைழ யவ. பா$  

ெச&5ைர யாட$ ெச8� ெகா�0!.  

�5�ேக வ�தியா& �ழ�பி ந  அ&ைன  

இற��  நிைலயி$ இ!�பதா8� 4றி  

உ&ைன உடேன ஏெகன உைர�ேப&;   30 

அ&ைனேய எ&5 நீ அலறி� �ைட(ேத  

ஓ0ய பி& பியா& உைரெதா1( தவைள  

நா0 வ�தைத நயெமா 1ைர(ேத  

என� T�0%$ எளிதா8� சி�கி  
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எைனயவ. மண�க இைசய� ெச8ேவ&   35 

பி&ைன ெய$லா  ேபசி� ெகா.ளலா   

எ&னேவ சி ம& த:ைக� கிய ப,  

அ&ன வாேற அவ. ெச& றி!�க,  

சி ம& க&னி மாட  ெச&5  

வி மி ந0(� விள ப ?�றா& :   40 

த:ைகேய ந�தா8 தா:ெகாணா� பிணிவர  

ம:கி விைரவி$ ம0;  நிைலயி$  

உ.ளா. உடேன ஓ1 நீ எ&ன,  

த.ைளேய ெய&5 தாரைக ஓ0ட,  

நமனா8 அ&ைன� க1(தைத நவி$ெகன   45 

அமராவதி யGசி அவைன வினவ,  

அமர ஒ��த$ அவ<  ேக+க,  

அமரலா  எ&ேற அவ=  உட&பட ,  

 

(சி ம& 4ற$)  

மாரைட� ெப&<  மா=  பிணியி$  

சீ!ைட அ&ைன சி�கின. எ&ன,   50 

 

(அமராவதி வினவ$)  

த:ைக ேயா0;  தனிெயா! மகனீ�  

இ:ேக யி&<  இ!�ப ேதெனன,  

 

(சி ம&)  

ம:கல  சா&ற ம:ைக ;ைன�ேபா$  

எ:ெகலா  ேத0<  எவ!  இலேர!  

இ:� நி&ெனா1 இ!�பி& அ&ைனயா$   55 

த:கிய கவைல தாேன பற�தி1   

இ:�( த:கிய காரண  இ�ெவன,  

 

(அமராவதி)  

தாயா� இற��� த5வா யாகி$  

ேசயா  நீரவ� ேசரேல �ைறெயன,  

 

(சி ம&)  
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'இ1�க� வ!:கா$ ந�க'ெவ& ப��ற.   60 

இ1�க� வாிேன இனியவ� த ெமா1  

ந1�க மி&றி நைக(�ைர யாட$  

இ1�கM� கி1�க� ஈதலா மாத%&  

நி&ெனா1 சிறி� ெநகி���ைர யாடேவ  

இ&<  இவணியா& இ!�ப தாெமன,   65 

 

(அமராவதி )  

அ&ைனயி& நிைலைய அறேவ மற��  

பி&ைனேவ ெற&ன ேபச 9ளெதன,  

 

(சி ம&)  

அ&ைன ெயா!கா$ மாளி& அத&பி&  

எ&ைன� �ர�பவ� யாெரன அறிேய&  

'தா8��� பி&ன�( தார ' எ&ப ெவ&  70 

தா8��� பி&னெர& தாரமா8 வ!பவ�  

யா அேரா எ&ப தறிேய& யாெனன,  

 

(அமராவதி )  

தா8��� பி&ன�( தார  எ&கிறீ�  

தா8��யி� ேபானபி& தார  ேதடலா   

75 ேபா8�க� ட&ைனைய� ெபா5�ெபா1 கா�ெகன  75 

 

(சி ம&)  

அ&ைனயி� சிற�தா8 அமராவதி நீ;  

உ&ைன �த%$ ஓ �த$ எ&கட&;  

அ பிகா பதிநாி அ&ெறா! நா=ைன  

வ �� கி3(த தறி�� வ!�திேன&  

கயவனா8 நி��� கள:க  ெச8தவ�  80 

நயவG சகைன ந��கி1 ேவெனன,  

 

(அமராவதி) 

ஆ1 நைனவதா8 அ3  ஓ நா8 ேபா$  

ேக1 A3S  கிளவி ;.ளேத;  

ெப�கைள வ ��கி3��  ேப0ய�  

எ�க. மி�தி, இதைனயி& றறிகிேற&;  85 
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கயவ�� �லகி$ கண�ேக யி$ைல  

நயவG சக �ாி நாிக. பல9.  

ந:ைகய� �&ேன வா$�ைழ நா8க.  

இ:�ள வா5ேபா$ எ:�  உளெவன,  

 

(சி ம&)  

நின� ேப�ெச& ெநGைச ;5(�   90 

என� க!(ைத எ1(திய  �வ%யா& :  

அயலவ� ெப�ைண அ பிகா பதிேபா$  

மய$ ெகா� டைழ��  வ&�ைற ம5�ப$. 

உ.ள  நனிகல� �ட&ப1 மாைதேய  

த.ளா ேத�ேப& த�கேத யிஃெதன,  95 

 

 (அமராவதி)  

உத9  வாைழயி$ ஊசிேய� ற$ேபா$  

இதைன ெய&பா$ இய �: �றி�ேகா.  

அதைன ஒ$ைல அறிவி� Vெரன,  

 

(சி ம&)  

ேசாழ� மரபி� ேறா&றிைன நீேய  

ேதாழைம� ப$லவ� �ல(தியா& ேதா&றிேன&  100 

அரச மரபின ர$லேமா நா அேம!  

உைரெசய( தய�கேம& உன�கியா& கணவனா8  

வர�ெச8 நீ;  வழிவ�� பாெயன,  

 

(அமராவதி)  

ப$லவ� �ல�தா& ப+1� ேபானேத,  

ந$ல த&5நி& நயவG சக9ைர.  105 

அரசிள: �மர& அ$லேன நீ;  !  

பர�  எ�த  பைட(தைலவ ன&ேறா ?  

பாரா. ேவ�த���� பைடஞ� அ0ைமேய!  

ஓரா ேதேதா உள5கி& றைன நீ;  

தா8��� பிணிெயன( த:ைகைய� பிாி(தைன;  110 

நா8�� நனி;. ந&றி;  உன�கிைல  

உ�ட L+0� கிர�டக  ெச;�ைன�  

க�டா$ எ�ைத காலனா8 மா5வா�  

உயி�ேவ� 1திேய$ ஒ$ைல ஓ01  
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மயிாிைழ தவறி<  மா=வா8 எ&ன,  115 

 

(ேசாழமா ேதவி;  அைம�ச& மைனவி கம%;  ஆ:� வ!த$)  

அமராவதி அ&ைன அரசமா ேதவி;   

அமரா� சி மனி& அ&ைன கம%;   

அமரா வதிைய� காணவ: கைட�தன�.  

 

(அமராவதி சி மைன� க0த$)  

சி ம நி& ன&ைன ெசறி�த மகி�ெவா1  

ெச ைமயா யி!�பைத� சிறி� காணீ!  120 

உன� வGசக  ஊரறி ஒ&றா ;  

இன�  இ:கா இ!�கிறா8 மடேவா8?  

எனேவ க0�தபி&, இ�பா$ த&ைன  

அைட�தத& அ&ைனைய, கம%ைய ேநா�கி  

நட�தைத� 4றேவ, ந3வின& சி ம&.  125 

 

(கம%யி& ேவ�1ேகா.)  

கம% அமராவதி கா%$ வி3�ேத  

அமளி ெசயாதிைத அட�கிட ேவ�1வ$;  

ம&ன� அறியிென& மக& தைல உ!= ;  

அ&ைனமா ேதவிேய! அமரா வதிேய!  

சி மைன� கா(த$ உ  சிற�தேப ர!ெளன,  130 

சி மைன� ெபா5(ததா8� ெச�பின� இ!வ! .  

வி மிய கம%யி& ேவதைன �ைற�தேத.  

ஆ:�நி& றக&றபி& அலம!: கம%  

தா:ெகாணா( �யெரா1 த&மைன ஏகி�  

கணவ& காடவ� க�1 நட�தைத  135 

உண9 ெகா.ைகயி$ உைர(தன. அGசிேய.  

 

----------    

10. ஓரக  - ம�றவ� ெவ5�க( தா& ம+1  வி! �  மன .  

14. இட� - �&ப . 20. ேவணவா - ேபராைச. 21. அற - ��றி? .  

26. ஏ�திைழ - அணி J�ட அமராவதி. 44. த.ைள - தா8.  

45. நம& - எம&.   59. ேச8 - �ழ�ைத, பி.ைள; அவ� - அOவிட  .  

60. இ1�க� - �&ப .   65. இவ� - இOவிட .  

70. தார  - மைனவி. 77. ஓ �த$ - ேபணி�கா(த$ . கிளவி - ேப��.  
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93. மய$ - காமமய�க . 96. வாைழ - வாைழ�பழ . 98. ஒ$ைல - விைரவி$ . 107. 

பர�த$ - ேபா�5த$. 109. ஓரா� - ஆ8� தறியாம$ . 113. எ�ைத - எ  த�ைத .  

117. அமரா - ெபா!�தாத. 119. ெசறி�த - மி��த.  

122. இன�  - இ&ன�  (இைட��ைற). 127. அமளி - ஆரவார , ஆ��பாி��.  

133. அலம!த$ - கல:�த$.  

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

6. 6. 6. 6. தாரைக அமராவதிெயா, 6 �த காைததாரைக அமராவதிெயா, 6 �த காைததாரைக அமராவதிெயா, 6 �த காைததாரைக அமராவதிெயா, 6 �த காைத    

 

அ பிகா பதிைய அைடய வி! பிய  

தாரைக ;&னி( தன��. A��தா. :  

அவைன� கா�ட$ ேவ�1மாயி&  

அவ& க&னி மாட  அ0�க0 அைடய�  

ெச8தேல ந&5 ; சீாிேயா& அ:க�  5 

எ8த$ ேவ�0& அமராவதி யிைச9  

தர�ெசய ேவ�1ம( தைலவிேய யவைன  

வர�ெச; மா5 வழிெசய ேவ�1 .  

அ பிகா பதியி& அளவி$ �லைமைய  

ந ப� ெசயினம ராவதி நய�பா.  10 

எ&5 A��ேத ஏகிய தாரைக  

அமராவதியி& அ0பணி� தி+ெட&  

 

(தாரைக 4ற$)  

தைமய& இைழ(த தவ�ைற ெய�ணி  

அைமதி யிலா அேம அலம! வ%யா&  

ெபா5(த!. ெக&5 ெபா8யா8 ேவ�ட�  15 

ெபா5(ததா யவ=  �கல( தாரைக  

அ பிகா பதியி& அழ�  அறி9   

உ ப!  ெப�றில�; உய��ல( தவைர�  

காண நா  ெப�ற� க!தின� ேபேற;  

மாண நா  அவைர மகி��தி: கைழ(�(  20 

தமிழி& �ைவைய( தர�ெசய� ெபறிேன  

அமி�த மா�தின ராேவா  எ&ன,  

 

(அமராவதி 4ற$)  

அ பி காபதி அயலவ� ெப�ைண  

வ �� கி3(த வGசக ன$லேனா?  

அவைனயி: கைழ�பைத அறியி& எ�ைத  25 
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அவெனா1 ந ைம;  அO9ல க<��வா�.  

�5 � ெச8த ெகா0யவ& அவைனயா&  

வி! �த$ ெச8ேய& ெவ5�கி& ேறெனன,  

 

(தாரைக)  

ஆடவ� சிற�தேவா� அழகிைய� காணி&  

ேப0ய ர$லேரா ெபற�ய லாவி0&?  30 

த:க� சிைலயா  தைலவிேய உ&றைன(  

த:க� ெச8தா� தம�ள� தனிேல.  

நி&ைன ெநGசி$ நி5விய ஒ!வைர�  

ெகா&ேன பழி(தேல �5 � ெச8தலா .  

அவைர மண�க அைழ�க ேவ�டா;  35 

அவர� �லைமைய அ!�த அைழ�ேபா .  

"நவிெறா5  )$ நய  ேபா?  பயிெறா5   

ப��ைட யாள� ெதாட�� " எ& ப��ற..  

அ பிகா பதிைய அைழ(�ைர யா0&  

இ ப� இ!ேபாி&ப�  எ8தலா .  40 

ேகாைவ பா0ய 4�மதி� �லவைர  

பாைவ நீ யைழ(�� பாரா+ட ேவ�1மா$.  

S�ைத யவைர Sட:க� ெச8தா� ;  

எ�ைதேயா அவைர ஏ(�த$ ெச8வ�.  

ம&ன� ெச8த மாணா� பிைழ��  45 

ந&ன� மா�5 நா  ெசய$ கடெனன,  

 

(அமராவதி)  

எ�ைதயி& ெசயைல ஏத �ைட(ெதன  

ெநா�� நீ 4ற%& ேநா�க  யாெதன,  

 

(தாரைக)  

நிலவைர யதனி$ நீ.�க� ெப�ற 

�லவைர� ேபா�5த$ �ரவல� கடெனன  50 

நல�ற� க�றைத நனிமற� தைனேயா?  

அரச� அழியி<  அ!�தமி�� �லேவா�  

ஒ! ெசா+1� �!தி உ.ள வைரயி?   

உயி�த�� கா�ப� உய�தமி� எ&ேற  

அய�வி& 5ண��த அதியமா& ஒளைவ��  55 

உயி�த! ெந$% உவ�தளி( தானேரா ;  

காத% ேநா��  கைட�கணி$ ெசா�கி�  
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காத$ பணி�ாி காதல& மான,  

ேமாசி கீர�� �&ெனா! ேசர&  

Lசின& விசிறி விய&றமி� வி!�பா$ ;  60 

4ட$ ெகா�றவ& �ைற9 ெச8ததா$  

வா0 வ�டமி�� �லவ& இைட�காட&  

நீ1 ம�ைரயி& நீ:கேவ, சிவ<   

ேதவி த&ெனா1 தி!நக� நீ:கி  

இைட�கா ட&பி& ஏகின& எ&ப�;  65 

காGசி� ப$லவ& கணிக�ணைன விர+ட  

அவ&ற& தைலவ� மழிைச யா�வா!   

அவ& பி& ெச&றைத அறி�த மாலவ&  

ெச�தமி� ஆ�வா� பி&ேன ெச&றன& ;  

அ�தமி�� �லேவா� ெப!ைம யைன(�   70 

ந�த  நாவா$ நவிலெவா� ணாேத !  

ஆத%& �லவ� அ பிகா பதிைய�  

காதேலா டைழ(�� கனி��ைர யா0&  

ம&ன� பிைழ�� மா�5 ம!�தா   

எ&னேவ தாரைக இய ப, அமராவதி  75 

ஆழ எ�ணின. ; அ பிகா பதிைய(  

ேதாழைம ெகா.ள( �வ:கின. ெநGசி$.  

 

(அமராவதி 4ற$)  

எவ!  அறியா இட�தனி$ இரவி$  

அவ�வ! ைகதர ஆவன ெச8�வ .  

ம&ன!  அMகா மைறவிட  உ1(�   80 

க&னி மாட� க.ள�கா� பைறேய.  

பி&ன�� ேப�வ  ெப� ைப நீ உற:ெகன�  

ெகா�றவ& பாைவ 4றிட( தாரைக  

ெவ�றி ;யி��� வி+டன. ெபாிேத!  

கைர�பா� கைர�பி& க$?: கைர;ெம&  85 

5ைர�பேதா� வைகயி$ உ�ைம ேபா?ேம !  

 

-------- 

2. உ&னி - எ�ணி 5. சீாிேயா& - சிற�தவ& ; அ:க� - அOவிட . 6. எ8த$ - 

அைடத$. 16. �கல - ெசா$ல. 18. உ ப� - ேதவ� ; �ல(தவ� - அறிஞ�.  

20. மாண - சிற��ற . 22. மா��த$ - உ+ ெகா.ள$.  
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26. அO 9ல� - ேம?லக  . 34. ெகா&ேன - Lேண . 40. இ ப� - இO9லக  ; இ! 

ேபாி&ப  - இ ைம யி&ப�  ம5ைம யி&ப�  42. ேவ�1மா$ - ஆ$ - ஆைச.  

43. S�ைத - உ  த�ைத ; Sட:�த$ - �வள$, வ!�த$. 44. ஏ(�த$ - ேபா�5த$.  

45. மாணா - சிற�பி$லாத   47. ஏத  - ��ற . 49. நிலவைர - J9லக .  

50 �ரவல� - கா�பா�5பவ� (அரச�) .  

59. ேமாசிகீர& - ஒ! தமி�� �லவ� ; ேசர& - ேசரமா& தகW� எறி�த ெப!Gேசர$ 

இ! ெபாைற எ& <  ம&ன&. 61. 4ட$ - ம�ைர.  

63. நீ1 - ெந1:கால  நிைல ;ைடைம.  

66. கணிக�ண& - தி!மழிைசயா�வாாி& அ0யவன. 68. மாலவ& - தி!மா$.  

73. காத$ - அ&�. 82. ெப� ைப - ெப�. 84. உயி��� - E��.  

---------- 

7. 7. 7. 7. அ�பிகாபதி%- மட	 வ�த காைதஅ�பிகாபதி%- மட	 வ�த காைதஅ�பிகாபதி%- மட	 வ�த காைதஅ�பிகாபதி%- மட	 வ�த காைத    

 

L+1�� ற(� ெவளியி$ ஒ!நா.  

பா+ெடா& றிைச(த ப0ய  பிகாபதி  

நி&ற ேவைளயி$ நீ. �ழ$ ஒ!(தி  

ெச&ற: கமராவதி ேச��க ஏவியதா8�  

4றி ெயா!மட$ ெகா1(�� ேபா�தன..  5 

அ பிகா பதித& அைற��. ெச&5  

மகி��சி ேயா1 மடைல� ப0(�ள   

ெநகி��சி ;�றன& நீடவா 9டேன  

ப0(தன& மீ�1  ப0(தன& ேம? ;  

�0(தன& ெநGச  �.ளின& �தி(தன&. 10 

 "அ�ைற ந.ளிரவி$ ஆ! மறியாேம  

��றைர� க&னி மாட� ெபா� பாி$  

காண வி! �வ$ கால( ேதாடவ�  

மாண வ!ெகன " மட%$ இ!�தைத�  

ப0(�� ப0(�� பரபர� ெப8தின&  15 

அ1(�� ெச8வ தறியா தா0ன&.  

ஞாயிேற ஒ$ைல மைறெகன நவி&றன&  

காாி!. க0தி$ வ!ெகன� கைர�தன&  

இ&ன�  ெம$ல இய:கலா ேமாெவன�  

க&ன$ வ+0ைல� க0�� ெகா�டன&  20 

எ&ன உைடயணி� ேதகலா , அவ+ேக  

எ&ன நிற9ைட இனி��ெம& ெற�ணின&;  

�த%$ ேப�த$ ெமா8�ழ$ ந:ைகயா?  

�த%$ வழ:�  �(த  எவர�  
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அைழ�� வி1(த அவேள �த& �த$  25 

�ைழ�ெபா1 த3வி� ெகாGச ேவ�1மா$;  

இ$ைல யி$ைல ஏ�திைழ ���த$  

ந$ல த&5 நாேன �தலா.  

எ&ெறலா  எ&னேவா எ�ணி� �ழ5வா& :  

ஞாயி5 ந��ேபா$ ெம$ல நக�வேதா !  30 

தீய!  இ&னண  தீைம ெச8 யாேர!  

ந�பக$ நம�� நா& ெச8 ெக1திெய&?  

வ&பகலாக வள!மா$ ெந0ேத;  

மாைல ெச8;  மாைல வ��   

காைல ஏ8�ப� கா$ெகா� 1.ளேத!  35 

அ�பா ! இ!=  அைட�ததி� ேபா�தா&!  

எ�ேபா� ந.ளி!. எ8�ேமா அறிேய&;  

ஓேகா ஊெரா% ஒ1:கி வி+டேத  

ஆகா ந.ளிரா ஆமா  இஃெதன  

இ&ன பித�றிேயா& இ! ேப ரர�மைன�  40 

க&னி மாட� காவிைன ேநா�கி  

ெந0ய நக� �3 �ற:�  ேநர   

க0� பற�தன& கா$களா  சிறகா$.  

ஊ��கா வல��ழ$ ஊெதா% ெயா!சா�  

4��ப$ நா8க. �ைர�ெபா% ெயா!சா�;  45 

இ&ன வ&றி எ:கM  அைமதி  

�&ன� க&னி மாட( ேதா+ட   

அைட�தன& ஒ!வ!  அறியா வ�ண   

நட�தன& ெம$ல ந5மல�� காவி<..  

�தியவ னாத%& ெபா� ப�� �.ேள  50 

எ�வழி எ:ேக யாைர� கா�ப�  

எ&ப தறியா� ஏ�த$ திைக(தா&.  

இ&ப  ந$�  இனியவ� ெபாழி%&  

சிற�� �3�  ெச��த$ எளிேதா?  

மற�ப! பய<5 மரவைக ப�பல  55 

ேதனி<  இனிய தீ:கனி பய��  

வா<ற ேவா:கி வய:கி நி��மா$.  

இய�ைகயி& அைற4வைல ஏ�5ெவ& றா�ேபா$  

ெசய�ைகயா யைம(த ெச8�&5 ஒ! சா�;  

இGஞா ல(தி$ இ!+ெகா! ெவ�றியா8  60 

ெசGஞா யி�ெறாளி சிறி�  �காத  

அGெச  மர:களி& அட�ெசறி ெவா!சா�;  

ேவ:ைகயி& ேதாைல விாி(�ைவ( தாெலன�  
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பா:�5 ப&மல�� பர�ப� ம5சா�;  

க&னி ேவ �  காைள அர�   65 

ம&< காதல� மய:கினா� ேபால�  

பி&< கிைளகளா  ைககளா� பிைண��  

�&னி யி!��  ேதா�ற  ஒ!பா$;  

ெகா3நேரா 0ைண�த �ல�ெப� நிகர�  

ெகா3ெகா � ��றிய ெகா0வைக ெயா!பா$;  70 

காதல�� பிாி�ேதா� கவ&5 வாட9   

சாதைல யவ���� சா�5த$ ேபால9   

அ&றி� ேபைட;  ேசவ?  அைண�ேத  

ஒ&றி ெய3��  உ!�ெகா% ம5பா$;  

ப$வைக மல��ெகா0 பரவிய வாவியி$  75 

சி$வைக மல�க. சிாி�பா8� சிாி�� ;  

அக%த� �வி��தா  அய�9� றி!�த  

பகெலலா  த ைம� பா�(�� சிாி(த  

தாமைர �வி�� த!�கட: கிடேவ  

ஏம  இலாேம இ!�தவO விரவி$,  80 

அ$%;  ெந8த?  ஆ ப?  மல��ேத  

எ.ளி மைரைய இ&பமா8� சிாி�� ;  

பர(ைதய� பலெரா1 பயி&ேற அழி;   

க!(ேத யி$லா� கயவேர ேபால,  

பக%$ மல!  ப$வைக மல�கைள  85 

அகலா தி!�ேத அ!�ேத& உறிGசி  

இரவி$ ெவOேவ றின(� மல�களி$  

ம!9க. வ!�தி மய:�  நிமி5க..  

க&னி மாட� காவக  ஆ=   

க&னிய�� ெகதி���� க+சிக. பல9. ;  90 

ஆட%$ ேதா�ற அணிமயி$ ஒ! பைக  

பாட%$ ேதா�ற ப��யி$ ம5பைக  

நைடயி$ ேதா�ற அ&ன  நனிபைக  

நா+ட  ேதா�ற நOவிக. க1 பைக  

�க(தி��( தாமைர ��5  ேதா�றேத  95 

க�M��( ேதா�ற� க!:�வைள யா�   

ைக��( ேதா�ற� கா�த. ஐயெம&!  

ேதா+� E:கி$ ேதா�ற� பழ:கைத  

இ&னப$ க+சிக., கா+சிகளிைடேய  

க&னிய� ஆ=ம� காவி& ஒ!பா$  100 

��கா 0+ட �3நிலா ஒ&5  
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��க� க�டன& Jாி�� ெகா�டன&;  

அமரா வதிேய அO9! ெவ&5  

நிைன�� காவிைட நி&றன& சிைலேபா$.  

�னி�த தைலெயா1 �5கி� றO9!.  105 

அமரா வதிெய& றைழ(தன& ெம$ல;  

அ பிகா பதிெய& றைழ(தவO 9!வ   

அவைன� க+0 யைண(�� ெகா�ட�.  

அவெனதி� பாரா ததி��சி ;�றன&.  

ந:ைகய� நாண  நனிமிக உைடைமயி$  110 

இ:ஙன  �த%$ த3வ$ இய$பிைல  

எ:ஙன  இ�ெப� எ&ைன( த3வின.  

எ&ப தறிேய&; இவள� ெச8ைக  

ம&பைத ;லகி& மாறா ;ளெதன  

எ�ணி�� கா+ைட எ1(தன& ெம$ல;  115 

க�ணி தாரைக நி�க� க�டன&.  

சீய ேவ+ைடயி$ சி5 நாி சி�கேவ  

கா;ம  பிகாபதி கன&5 க0வா& :  

அமராவதி ெபயரா$ அைழ�� வி1(�  

நம& ேபா$ இ:ஙன  நட�� ெகா�டைன  120 

தரமினீ தாரைக ய$ைலேயா? இ&ெனா!  

தரமிO வா5 தவ5ெச8 ய�க.  

நாிமா வைலயி$ அாிமா வி3மா?  

கய?5� T�0%$ களி5 சி��மா?  

தாரைக க�ணியி$ த1�கி விேழனியா&;  125 

அரசிள: �மாி அமரா வதிையேய  

�ர� �ழ:கயா& �0�ேப& தி!மண  ;  

ஒ$ைல யிவணி& ேறா01 மாய�  

க.ளி யினிெய& க�ணி$ பட�க;  

ந$லத& றி�ெவன நனிக0� �ைர(தா&.  130 

க&னி தாரைக கனிெவா1 ெமாழிவா. :  

ெபா&னி� சிற�த �லவ ேரேற  

எ&ைன� ைகவிடா ேத�க ேவ�1வ$  

தானாவ!� தி!ைவ( தாளா$ உைத�பதா?  

மானா  அமராவதி ம&ன& மகளா   135 

கானைல நீெரன� க!�த$ அறிேவா?  

எ+டா� கனி��� ெகா+டாவி வி1வதா?  

தி+டமா ;ம��( ெதாிவி� ப%யா&  

அரச �மாி அறேவ S ைம�  
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பரச %&றி� பழி�ப தறிU� !  140 

''அ பி காபதி அயலவ� ெப�ணிட   

வ � ெச8;  வGசஓ நாயா ;  

�5 � ெச8த ெகா0யவ& அவைன  

வி! �த$ ெச8ேய& ெவ5�பா %யாெனன  

அமராவதி எ&னிட  அறிவி(த ��ைம .  145 

அ! ெப!  �லவ� அ பிகா பதிைய  

வி! பா வி0< , அவ� த  விய&றமி�  

அறிைவ� �ைவ�க அைழ(த$ கடெனன  

அ0ேய& பாி��ைர( தவைள( தி!(திேன&;  

�0யிைட யவ=ைம( ெதாைல��  மற%யா ;  150 

எனேவ எ&ைன ஏ�V� எ&5தீ  

விைன ேபா$ தாளி$ L��தன. ப�றிேய.  

அGஞா& ற:கேணா� அாிைவ வ�தன.  

ெசGஞா யி5�& ெச�தா மைரேபா$  

அ பிகா பதி�& அகமிக மல���  155 

ந பிேய வண�க  ந$வர ெவ&றபி&,  

த�0: க. �& தாமைர மான�  

க�1தா ரைகைய� கவி& �க  �வி��  

எ&ன0 பித�றினா8 எ&ைனேய& ஏசினா8?  

க&னி மாட  கட�� நீ காவி<.  160 

��கைத� க�0யா& �ல�படா ெதவ���   

��கன& ஈ�1 நீ �க&றைவ யைன(�   

பி&ேன மைற�� ேப�ற� ேக+டன&.  

எ&ேன நி&ெசய$! எ&ைன;  அவைர;   

ெகா&ேன ஏ8(தைன �.ள நாி நீ!  165 

'த&ைனேய த&விைன தகி�� ' எ&ப;  

இ&ேன யிவணி& ேற�தி எ&றா.  

அவேள அமரா வதியா  அாிைவ.  

�வ=: ெகா0ெயன( ெதா3� தாரைக  

ெபா5(த!. ெக&றவ. ெபா&ன0 L��தா..  170 

ெவ5(தவ. விைரவி$ ெச$ெகன விர+ட�  

ைக�ெக+ 0ய� வா8�ெக+டா�ள   

ைத��  �யெரா1 தாரைக ேபா�தன..  

அமரா வதி;  அ பிகா பதி;   

அைமெவா1 சி5ெபா3 தைசயா� நி&றபி&  175 

அ பி காபதி யவைள ேநா�கி  

ந பேவா தாரைக நவி&றைத ெய&ன,  
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 (அமராவதி 45த$)  

அமரா வதியவ� க&�ட& 45வா. :  

Sதலா � ைம ெநா8ெவா1 ைவ�  

�த%$ ெவ5(த� ��5  உ�ைம .  180 

பி&ன� உ  �லைமயி& ெப�றி யறி�த�   

ந&ன�� பழக ந�சிேன& எ&ன,  

 

(அ பிகாபதி )  

ந��த$ எ&ப� ந+ெபா1 நி��ேமா?  

ெம��  காதலா8 ேம?  வள!ேமா ?  

அ�ச மி&றிைத யறிவி� பாெயன,  185 

 

(அமராவதி)  

ந+பா  ெமா��. நாைள காதலா8�  

ெப+ெபா1 மல��� ெப!மண  L�மி�  

காவக  வ�� கால  நீ�ட�;  

காவல� காணி& க1��ய� ேந! ;  

நாைள U�0ேத ந.ளி!. ெசறி;   190 

ேவைள வ!ெகன ேவ�0 மைற�தன..  

வறிஞ& ெப�ற ைவ�பிழ� தாெலன  

அறிஞ& அ பிகாபதி அய��� ெச& றனேன  

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

3. �ழ$ - 4�த$. 5. மட$ - க0த . 11. அ�ைற - அ& ைறய; ந.ளிர9 - ந1 இர9. 

12. ��றைர - �$ தைர; ெபா� ப� - ேசாைல. 18. கைர�தன& - அைழ(தன&.  

20. க&ன$ வ+0$ - ேநர  அறிவி��  க!வி (க0கார ).  

29. �ழ5வா& - �ழ பி� �ள5வா&. 30. ந�� - ந(ைத 32. நம& - எம&.  

34. மாைல - மய�க(ைத ; மாைல - மாைல ேநர . 35. ஏ8�ப - ேபால; கா$ 

ெகா.=த$ - அ3�த நிைல(த$. 41. கா - ேசாைல. 47. �&ன - ெபா!�த.  

50. ெபா� ப� - ேசாைல. 52. ஏ�த$ - அ பிகாபதி.  

57. வய:கி - விள:கி. 58. அைற4வ$ - சவா$. 59. ஒ! சா� - ஒ! ப�க .  

60. ஞால  - Jமி, உலக  ; இ!+ெகா! - இ!=�� ஒ!.  

62. அGெச  - அ ெச  - அழகிய ெச ைமயான . 63. ேவ:ைக - �%.  

64. பா:� - ந$%ய$�. 65. ேவ � - ேவ�ப மர  ; அர� - அரசமர .  

69. ெகா3ந� - கணவ�. 72. சா�5 த$ - அறிவி(த$.  
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73. அ&றி$ - ஆM  ெப�M  இைணபிாி யாத ஒ!வைக� பறைவ இன .  

75. வாவி - �ள . 78. சிாி(த - பாிகசி(த. 80. ஏம  - இ&ப .  

81. ெந8த$ ஒ!வைக நீ��J. 82. மைர - தாமைர (�த� �ைற); சிாி(தன - 

பாிகசி(தன. 83. பர(ைதய� - விைல மகளி�. 88. க. - ேத& ஞிமி5 - வ�1.  

90. எதி���� க+சிக. - எதி�� க+சிக.. 94. நா+ட  - பா�ைவ; நOவிக. - மா&க.. 

97. கா�த. - னக ேபா&ற ஒ!வைக மல�; ஐய  எ& - ச�ேதக  எ&ன.  

98. ேதா+� - ேதா=�� .  

114. ம&பைத - ம�க. சEக . 117. சீய  - சி:க . 118. கன&5 - சின��.  

121. தரமினி - தர  இ$லாத நீ, 124. களி5 - ஆ�யாைன.  

134. தி! - இல��மி. 135. மானா  - மா& ேபா&றவளாகிய.  

136. கான$ - ெவ8யி%$ நீ� ேபா$ ெதாி;  ஒ!வைக ஒளியைல.  

150. �0யிைட - உ1�ைக ேபா&ற இ1��; மற% - எம&  

153. அGஞா&5 - அ�ெபா3� ; அாிைவ - ெப�. 158. கவி& -அழ� .  

163. ேப� - வ!(த . 167. ஏ�தி - ெச$வா8.  

179. Sதலா� - க!தா� ; ெநா89 - எளிைம. 181. ெப�றி - இய$�, த&ைம.  

182. ந�சிேன& - வி! பிேன&.  

186. ெமா��. - அ! �, ெமா+1. 187. ெப+� - அ&�. ஆைச , வி!�ப .  

188. காவக  - ேசாைல. 192. ைவ�� - நிதி.  

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

8. 8. 8. 8. அைம'ச� அைம'ச� அைம'ச� அைம'ச� -,�ெபா, 6 �த காைத-,�ெபா, 6 �த காைத-,�ெபா, 6 �த காைத-,�ெபா, 6 �த காைத    

 

த&மக& பைடஞாி& தைலவ னாகிய  

சி மேனா டமரா வதிைய� ேச�(�  

ந&மண  வ$ேல நட(த வி! பிய  

காடவ& த&மைன கம% 4றிய  

வாட ைவ��  வ&ெசய$ ஓ��தன&;  5 

ஈ0$ எ& மக& சி மைன இழி(ேத  

ஓட� ெச8வதா ஒ!(தி! அவேள  

நாட� ெச8ேவ& நய�� சி மைன ;  

அ பிகா பதியO வமரா வதிைய  

ந �த$ மற�� நயெமா ெட&மக.  10 

தாரைக த&ைன( த� மண  �ாி��  

சீர� ெப�5� சிற��ட& வாழ  

ஆவன A�வென& ைறயமி$ ெல�ண   

ேமவ� A=ைர ேம�ெகா� டன&பி&  

சி மைன யைழ(�� ெச��வா& : ைம�த!  15 
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ந மைன அமராவதி ந�ண� ெச8ேவ& 

 உம� தி!மண  ஒ$ைல நைடெப5   

நம� T�0%& ந3வ இய?ேமா?  

க&னி மாட� காவி& ப�க   

இ&ெனா! �ைற நீ ஏ�த$ ேவ�டா.  20 

ேவ�தேன நி&ைன வி! பி மகைள  

ஈ�திட� ெச8ேவ&; இனிய ந  தாரைக  

அ பிகா பதிைய அைடய� ெச8ேவ& ;  

ந � Lெரன நவி&ற ேவைளயி$,  

 

(கம% வ!த$)  

கம% வ�� கணவ� �ைர�பா. :  25 

ஞம%யி& ஞாெலன ஞயேம யி&றி;   

ெப�மணி ெய&5 ெப+� ெசயா�   

க�மணி தாரைக கல:க� க0��ைர(�  

அ பிகாபதி ெந!ந$ அலற� ெச8ததா8(  

தாரைக எ&னிட  தனி(�� 4றின..  30 

யார� ெபா5�ப� மறிவிைன யாெதன  

ெவ�த ��ணி$ ேவ%ைன� பா8�ச  

ெநா�த 9ள(தனா8 ெநா0(�� 45வா& :  

 

(காடவ& 45த$)  

எ�த  ம�க. இ!வ!  காத$  

த�த �யரா$ தவ நனி வா1வ�.  35 

இவ�தைம ஏ8(ேத இழி9 ெச8த  

அவ�தைம� ெச�கி& எ.ெளன ஆ+1வ$  

சி ம<� கமரா வதியா  சி5�கி;   

தாரைக� க பிகா பதியா  த!�க<   

கிைட(தி$ ேர<  கிட�க ஒ!பா$;  40 

மைட( தைல� கயெலன மா+1வ� ஒ! நா..  

இ ைமயி$ இ!வ!  மண�ப ேத�?  

அ ைமயி$ ஒ!கா$ ஆகலா  இவ�மண   

எ&5த& ம�க. மைனயிட  இய பி�  

ெச&றன& எ3�� சின(ெதா1 ெவளிேய.  45 

க&னி மாட� காவி� கினி நீ  

�&ன� ெக&ேற த�ைத ெசா$%<   

சி ம& அதைன� ெசவியி� ெகா.ளா&;  

எ மேனா� இ&னத� ெக&5  அGசா� ;  
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தா&கனி யா தைத( த0யா ல0(ேத  50 

யா&கனி வி�ேப& எ&5 ந  பினேன.  

அவ& த பி அ:கத&' எ<மா� ேபால  

அவ&பி& பிற�த அாிைவ தாரைக;   

அ பிகா பதிைய அைடதைல உ5தியா8  

ந பி யி!�தன. நாெளதி� பா�(ேத .  55 

 

------- 

3. வ$ேல - விைரவி$ . 4. த&மைன - த& மைனவி.  

16. ந  மைன - ந  L1. 17. ஒ$ைல - விைரவி$.  

26. ஞம% - நா8 ; ஞர$ - ஒ% (�ைர(த$ ); ஞய  - நய  29. ெந!ந$ - ேந�5.  

31. மறிவிைன - பதி?��� ெச8;  ெசய$. 35. தவ நனி - மிக மிக.  

38. சி5�கி - சிறிய �ண  பைட(தவ., சி5 ெப�.  

39. த!�க& - இ5மா�� உைடயவ&. 40. கிட� ஒ! பா$ - கிட�க+1  ஒ! ப�க . 

42. இ ைம - இ� பிற�� 43. அ ைம - ம5 பிற�� ; ஒ! கா$ - ஒ! ேவைள .  

47. �&ன�க - ெச$லாேத. 49. எ மேனா� - எ ைம� ேபா&றல�.  

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

9. 9. 9. 9. காதல� உைரயா, காைதகாதல� உைரயா, காைதகாதல� உைரயா, காைதகாதல� உைரயா, காைத    

 

ம5நா., ந1விரா ம&ன& மகைள  

இ5க( த39  எ�ண அைலயி$  

த(தளி( த பிகாபதி தன��. ேபகவா& :  

இ(தைன நா.வைர எ�தேவா� ெப�ைண;   

ெதா+ட� மி$ைல ேதாய �(த   5 

இ+ட� மி$ைலெய& மா�பி$ �ைலக.  

ப+ட� மி$ைல பவ. இத� �ைவ(  

தி+ட� மி$ைல; இ&றிரா எ$லா   

ெபா8(த %&றி� �ல�வத& �&ேன  

�8(த$ நிக3 ; Tெமாழி யி&ைக�  10 

ப�5  ேபாதியா& பத�ற  உ5வேனா!  

ம�றவ. க&ன மா:கனி �ைவ�பேனா!  

மா�ெபா1 மா�� மய:�  ேபாதவ.  

4��ைல� ெகா பா$ �(�� ப1வேனா!  

''பாெலா1 ேத&கல� த�ேற பனிெமாழி  15 

வாெலயி Hறிய நீ� " எ& ப��ற. ;  

ஞா?  உத+ைட உறிG� ஞா&5  
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பா?  ேத<  ப!� ேவேனா!  

த3வி� பிைண�� தைரயி$ �ர. ைகயி$  

ந3வி ;ைடக. நக��� வி3ேமா !  20 

எ&5 மறியா இ&ப� �ைனயி$  

இ&5 �ளி(தியா& ஏ5வ ேனாகைர !  

எ&ெறலா  ப�பல எ�ணிய  பிகாபதி  

தயிாிைட ம(தா8� �ழ&5 தவி��   

உயிெரா1 ெச&ேற உாிய ேநர(தி$  25 

க&னி மாட� காவிைன யைட��  

க&னி வ!  வைர கா(� நி&றன&.  

அ:கG ஞா&றவ& அமரா வதியா   

த:க ேமனியா. தள�நைட யி+1  

வ�தைத� க�ட�  வ!க' எ&றன&.  30 

ெச�தமி�( ேத&ெமாழி ெச8தன. வண�க .  

அ:க� ஓாிட  அம��த ன� இ!வ!   

எ:கM  அைமதி இவ!=  அைமதிேய!  

ஒ!வ� மாறிம� ெறா!வைர ேநா�கிேய  

இ!வ!  மாறிமாறி இதய  எ8தின�.  35 

அதி�தேல யிலாத அ பிகா பதிைய எ 

தி�பாரா அதி��சிெயா& ெறதி�ேநா� கி�ேற.  

க+ெசவி ��தலா? காவல� வ!ைகயா?  

உ+க%& ெபா!+1ேவ அளவா ? இைலயிைல.  

அமரா வதிைய அ பி காபதி  40 

அம!' எ&ேற அைழ(த ப0ய�  

பாைவயி& ைகைய� ப�ற �ய&றன&. 

 'ஆ' ெவன அலறிேய அம!' ம5(தன..  

அலறிய காரண  அைறெகன ந பி  

உலறிய ெநGெசா1 வினவ, உைர�பா..  45 

 

 (அமராவதி 45த$)  

அ பி ' எைன�ெபா5( த!ள ேவ�1வ$  

இ ப� இ!வ!  இைண�த �5தி  

ம5ைம;  இைணேவா  மா�ற  ேவறிைல  

ெபா5ைம� ப�ைப நா  ேபா�ற ேவ�1மா$  

கிண�5 நீைர� ெகா.=ேமா ெவ.ள ?  50 

இ!மன  ஒ&றா யிைண�த ேபாதி<   

தி!மண  �0(�ட$ தீ�டேல ந&ெறன,  

 



53 

 

(அ பிகாபதி)  

எ ெமாழி யி?மிலா அக�ெபா!. இல�கண  

 ந ெமாழி ெப�றைத நனிமற� தைனேயா?  

கள9 �&னதா8� க��� பி&னதா8  55 

அள9 ெச8� ந  அக�ெபா!. 45 .  

களவி� ெப�றி1  காத� �ைவயிைன�  

�ல9 க�பி� ெப5த$ 41ேமா?  

எ&றவ& வினவ, இ&ெமாழி வி1�பா..  

 

(அமராவதி)  

'�ண��சி பழ�த$ ேவ�டா உண��சிதா&  60 

ந+பா: கிழைம த! " எ&ப� �ற..  

உண��சி ெயா&ேற உ!�க  த!மா$ 

�ண��சி ெச8தி0& ேபா8வி1  ஆ�வ   

எ+0 யி!�பிேன எ3�சி;  இ!��   

கி+0 வி0ேனா கிள��சி ம:கி1   65 

க+0( த3விேனா கவ��சி;  �ைற�தி1 .  

பழக� பழக� பா?  �ளி��ெம&  

றழகா8� ெபாிேயா� அைற�தேதா ாீெரன,  

 

(இ பிகாபதி)  

�ண��சி பழ�த$ ேவ�1ேமா, ெபா!��   

உண��சி ேபா�ெம& 5ைர(� வ.=வ�  70 

ந+�� கில�கண  நவி&5ளா�; காத$  

ெப+�� கிஃ� ேபதா8 ெபா!��ேமா?  

காம(�� பா%$ களவிய$ ப�தியி$  

'�ண��சி மகி�த$' எ<�தைல� �.ள�;  

களவி� �ண��� மகி��த காதல&  75 

அளவி$ �ைவயிைன அைட�� ெமாழிவதா8�  

�ற+பா ட$சில 4றினா� வ.=வ�  

�ற.க=  உைரக=  45வ$ �ைறேய!  

 

(�ற.)  

"ேவ+ட ெபா3தி& அைவயைவ ேபா?ேம  

ேதா+டா� க��பினா. ேதா.''  80 
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(உைர)  

''J� A0ய 4�தைல ;ைடய இவ. ேதா.க. எO  

ெவ�ேபா� எOெவ� ெபா!ைள வி! பிேனாேமா அOவ�  

ேபா� அOவ� ெபா!.க. ேபாலேவ இ&�5(தி�  

ெகா�ேடயி!�� ''.  

 

(�ற.)  

''உ5ேதா5 உயி�தளி��ப( தீ�டலா$ ேபைத��  82 

அமி�தி& இய&றன ேதா.''  83 

 

(உைர)  

"ேமேல ப1�ேதா5  எ& உயி� தைழ�� ப0  

தீ�1வதனாேல, இ� ெப�M��( ேதா.க., அமி�  

த(தினா$ ஆ�க�ப+0!�க ேவ�1 '  

 

(�ற.)  

அறிேதா5 அறியாைம க�ட�றா$ காம   85 

ெசறிேதா5G ேசயிைழ மா+1".  

 

(உைர)  

''பல கைலகைள அறிய அறிய இ&<  அறியாத  

ைவேய மி�தி என உண�வ�ேபா$, சிவ�த அணிக.  

J�ட இவைள( த3வ( த3வ, இவளிட  ெபறேவ�0ய  

இ&ப:க. இ&<  உ.ளைம அறிய�ப1 .''  

 

அதா அ&5,  

ேதர( ேதர( தி(தி��  தமி� ேபா$  88 

ஆர ஆர அமி�தா  இவள�  

சீரா� வாெயன� சிற�பா8� காதல&  90 

பாரா+0யதா8� பா0ன& ஒ!கவி.  

வ.=வ  �த%ய வா8ெமாழி அறிதிேயா?  

ெகா.ள� ெகா.ள� 4�வ� காம   

பழக� பழக� �ளி�ப� ஆ&பா$  95 

பழக� பழக� காம(�� பாேலா  

இனி(த வாேற இ!��  எ&ப;  
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Sனி(�ண� ேவா��ேக S+ப  ெதாி;மா ;  

எனேவ இ!வ!  இ&ப  �8�பதி$  

இனிேயா� தைட;  இ$ைல ெய&ன,  

 

 (அமராவதி)  

அ&ன� சாிெபா5( த!=க அ பி!  100 

ம&ன& மகளியா& மான  ெபாிதா$,  

இ&<  சி&னா. த.ளி இைணயலா .  

ந ைம� ெக1�க நயவG சக!ள�;  

சி ம& எ&னிட  ெச8�ளா& வ �;  

S ைம( தாரைக ேநாக� ெச8�ளா..  105 

இ&ன இ!வ�� ேக�ற பாட   

�&ன�� க�பி�க �ய?�  எ&ன,  

ந&ன� ஆெகன ந பி நவி$,  

ஆ�டO வி!வ!  ஆவன A��தபி&  

ஈ�1 மீ�1  இ!வ!  வ��  110 

கா�1 ெம&5 க+0ன� நைடைய.  

இலவ: கா(ேத ஏமா�த கி.ைள ேபா$  

�லவ& அ பிகாபதி ேபாக ேந��தேத.  

பட��திட� காம  பா8��  க!ேவ.  

ெதாட��தத& �ய�சியி$ ேதா$வி க�டதா$  115 

க!�� வி$ைல;  கைணமல� கைள;   

ெவ5�ெபா1 கீேழ Lசி ெயறி�தனேன.  

 

--------- 

7 இத� - உத1.      9. �ல�வ� - வி0வ�.  

10. �8(த$ - அ<பவி(த$ : Tெமாழி - Tய ெமாழி ேப�  அமராவதி  

15. பனி ெமாழி - �ளி�த ெமாழி ேப�  ெப�. 16, வா$ எயி5 - ெவ� ப$.  

17. ஞா?  - ெதா:� ; ஞா&5 - ெபா3�.  

28. அGஞா&5 - அ�ேபா�. 31. ேத&ெமாழி - அமராவதி. 38. க+ெசவி - பா �.  

39. உ+க$ - அG�த$, ெபா!+1 - காரண . 41. அம! - அமராவதி.  

45. உலறிய - ேகாப� �றி� �� ெகா�ட 48. அ பி - அ பிகாபதி.  

47. இ ப� - இO9லக .  

55. கள9 - கள9� �ண��சி, க�� - மண�தபி& �ண��சி.  

59. இ&ெமாழி - அமராவதி. கிழைம - உாிைம,  
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68. அைற� த� ஓாி- ெசா$%யி!�பைத ஆ8��ண�க. 72. ேபதா8 - ெப�ேண .  

87. அதா அ&5 - அ�வ$லாம? . 88. ேதர( ேதர - ஆராய ஆராய.  

89 ஆர ஆர - அ<பவி�க அ<பவி�க. 93. 4�வ� - மி�வ�.  

94. ஆ&பா$ - ப�வி&பா$. 97. Sனி(� - 4���.  

111. கா�1  - கா�ேபா ; க+0ன� நைடைய - நைடைய� க+0னா - ெச&றன�. 

112. இலவ  - இலவ  பG�� கா8 , கி.ைள - கிளி . 114. க!ேவ. - ம&மத& .  

116. க!�� - க! � ; கைண - அ �.  

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

10. 10. 10. 10. அைம'ச� அரசெனா, 6 �த காைதஅைம'ச� அரசெனா, 6 �த காைதஅைம'ச� அரசெனா, 6 �த காைதஅைம'ச� அரசெனா, 6 �த காைத    

 

அ பிகா பதி;  அமராவதி;   

ெகா �  ��றிய ெகா0;  ஏ8�ப�  

க&னி மாட� காவி<. மைறவா8(  

�&னி� கல�பதா8( தாரைக T�ற�  

காடவ& ேக+1� கன&5, காத$  5 

ேவ1வ& அ பிகா பதிைய L�(�வ&  

எ&5 A=ைர( ேதகின& அர�மைள;  

ெவ&றி ேவ?ைட ேவ�தைன� க�1  

தாரைக த�த தகவைல� ெப!�கி  

ஓர உைர(ேத உண��சிைய� கிளறின&.  10 

 

(ம&ன& உைர�த$)  

ம&ன& ேக+1 மா�றா& அ பிகாபதி  

இ&<  உயிேரா0!�பைத� ெபாேற எ&;  

�&ன� அவ�த  �ய�க  ஆ8�த  

பி&னேர இ!வ!  ெகாைல ெசய� ெப5வ�.  

காடவ! எ& மக. கள:க  இலா தா.  15 

ஆடவ& ஒ!வ� க0ைம� படா அ.  

ெகா&ேன அவ. ேம$ ��ற  சா+1த$  

எ&ைன வா+1மா$ எ&னினி� ெச8�வ$!  

எதைன� சா&றா8 ஏ�5 நா  ��5   

இதைள ந �த$ இய?  எ&ன,  20 

 

(காடவ& 45த$)  

அ�ணேல S மக. அமராவதிைய�  

க�ைண யிைமேபா� கா��  எ&மக. 

ெசா&னேத சா&5 A=ைர� ேபனியா&;  
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மா+சி ;5  S  மகளி& ெசயைல�  

கா+சி யளைவயி� க�ேட 4றின..  25 

ஐய  உளேத$ ஆ89ெச8 தி1ேவா ;  

ைவய  உற:�  ேவைள வ�த�   

ைபய� க&னி மாட� காவி<.  

இ&5 ந.ளிரா இ!வ!  ெச$ேவா ;  

ந&5 கா�ேபா  நட�பைத ெய&ன,  30 

 

(ேவ�த& விள��த$)  

ந$ல�, ெச8ேவா  , நாேம ஆ8ேவா ;  

இ$ல�  உ.ள�  இ&றிரா விள:கி1 .  

தாரைக ெமாழி�த� தவறா யி!�பி<   

நீரைத ெம8ெயன நி5வேவ �ய?L�  

�ய�சி ேதா�பி& �3�ெப!  பழி���  35 

ெபா5�� நீ!�  ெபா$லா மக=ேம!  

தாரைக தைலெயா1 Sம� தைல;   

பாரக மீ� பைதபைத( �!=   

இ�த ஆைனைய ஏ�ப தாக�  

ெச�தமி� ஆைணயா8� ெச�பி1 Lெரன,  40 

 

(காடவ& கழற$)  

எ&மக. தாரைக இ$லா� பழிS   

ெபா&மக. மீ� ெபா!(தி� 4உறா..  

தமி�மீ தாைண தமிழ� மீ தாைண  

இமி�கட$ உலகி& இைறமீ தாைண  

ெச&5 நா  இ&றிரா� ெச8�வ  ஆ89.  45 

க&5� தவ5 காண விைலெயனி&  

விைரவிெல� தைலகைள L�(த ேவ�டா;  

அைர�ைற ஆ8ேவா அ$ல$ த!மா$;  

ேம?G சி&�ைற ேமவி ஆ8வ ;  

ஏ?G சா&5க. எ+டா வாயி&  50 

கால& ைக��� க0ெதைம� ேச��ெகன,  

 

(ேவ�த& ெசய$)  

அர�ெச8 தவைர ஆய ேவ�1ேம$  

அர�மைன வி+1 நீ� அகல$ ேவ�டா;  

எ:கM  எவெரா1  யா�G Aழா  
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தி:கேண எ&ேனா 0!(த$ ேவ�1மா$  55 

எ&ேற ஆைணயி+0!(திய பி&ன�,  

க&னி மாட� காவைல �1�கின&;  

அமராவதி எ:�  அகலா தி!�க(  

தமைர நி5வி( தாரைக தன தக   

ெச$ல� ெச8தன&; ெச$ல$ த�தி1   60 

வ$%!. வ!ைகைய வ%ய ேநா� கினேன.  

 

-----------   

 2. ஏ8�ப - ேபால . 10. ஓர - உணர. 13. �ய�க  - �ண��சி .  

25. கா+சியளைவ - ேநாி$ க�1 அள�� தீ�மானி�ப� . 26. ஐய  - ச�ேதக .  

27. ைவய  - உலக  - உலக(தா� . 34. நி5 வேவ - நிைலநா+டேவ.  

38. பாரக  - தைர. 44. இைற - கட9.. 46. க&5  - சின: ெகா.ள(த�க .  

48. அ$ல$ - �&ப . 50. ஏ?  - ஏ�க� 40ய . 52. அர� ெச8� - காவ$ ெச8�. 

50. தய� - த ைம� ேச��தவ�. 60. ெச$ல$ - �&ப .  

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

11. 11. 11. 11. அரச7� அைம'ச7� ஆ89 ெச8த காைதஅரச7� அைம'ச7� ஆ89 ெச8த காைதஅரச7� அைம'ச7� ஆ89 ெச8த காைதஅரச7� அைம'ச7� ஆ89 ெச8த காைத    

 

ந.ளிரா ேவைள ந�ண ஐய   

ெகா.=  அைம�ச<  ெகா�றவ& ேசாழ<   

�தியேர8 மா�5� ேகால  �ைன��  

பதி;  கால0 ஒ%;  படாம$  

க&னி மாட� காவக� ப�க$  5 

ந�ணின� மிக9  ெம$ல நட�ேத.  

ஆ:ெகா! �தைர அைம�ச& கா+0  

ஈ:� நா  மைறவா யி!�கலா ெம&5  

�றி�பா ;ண�(த� ெகா�றவ& அவெனா!  

ம5�ேபாயி&றி மைற�தி!� தனேள.  10 

�ட�கி %!�ேதா� உ!வ  �5�க  

வட�கி %!�ெதா! வ0வ  வ�த�.  

இர�1  ேபா�(�  ��கா0+1   

மிர�1 மிர�1 ெம$ல நட�தன.  

க�க. ம+1  காண( ெதாிய(  15 

த�டைல ேநா�கி( தைரயி$ நக��தன.  

ெந!:கிய நிைலயி$ நி&ற ேபா�  

ம!:�5 அைம�ச& ம&னைன ேநா�கி,  
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(அைம�க. 45த$)  

அ0ேய& 4றிய அைன(�  உ.ள  

ப0ேய நட�பைத� பாாீ� இனி;ெம�  20 

தைலக. உ!ள( த�ேமா 4றீ�  

தைலதைள( தா�(தி வண:�வ$ எ&ன  

 

 (அரச& 45த$)  

அைம�சேர எைன�ெபா5( த!.க ெகா&ேன  

Sைம�சிறி தள9  ேநாேக& என�  

மா+சிைய எ&மக. மா8��G ெசயைல�  25 

கா+சி யளைவயி� க�டன& யா< ;  

நீ+சியா யிவ� ெசய$ நிகழ வி1வேனா ?  

ெந!:�  இவ�த  நிைலைய� காணி&  

ஒ!:�ட ?டேலா ெடா&5வ� ேபா? !  

அ பி காபதி அமரா வதிைய(  30 

ெதா1�& அவைன( ெதாைல�க ேவ�1மா$;  

வி1ெமைன யவைன ெவ+01 ேவென<   

க1Gெசா$ ம1(த காடவ& 45வா&:  

 

(அைம�ச& 45த$)  

அ பி காபதி அமராவதி ;டைல(  

ெதா1த?  ெபாறாஅதீ� ேதா8�தைத ந பி0&  35 

அ1(த?  ெச8L� அடாத அவைன.  

இ&<G சிறி� ெபா5(தீ� 0!�ேபா ;  

அ&னவ� இ!வ!  அைண(�� ெகா.ளி&  

�&<ட$ உற9 ெகா�ட� ��5   

உ�ைம ெயன நா  உணரலா ெம&ன,  40 

அ�ைமயி$ காதல� அMகியேபா�  

அமரா வதிெயன ஆM! விளி(தபி&  

அ பிகா பதிெயன� ெப�M! அைழ�கேவ  

உ!வ  இர�1  ஒ&றி யைண(�  

ம!வ� க�டன� ம&ன<  அைம�ச< .  45 

கா8�த மா1 க �பா8� தா�ேபா$  

வா8�த வா8�ைப வ3வ விடா அேம  

அG� மணி(�ளி ேநர  ஆகி;   

அG�த %&றி அைண(ேத யி!�கேவ,  

மG�5 ம&ன& மான  ெபாறாஅனா8�  50 

பழி(த ப0ேய பா8�தவ� தைலயி&  
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இ3(��� கா+ைட எறி�தன& கீேழ.  

அைம�ச� ம�க. அ�ண<  த:ைக;   

அைம(த சிைலேபா$ ஆ:�நி& றி!�தன�.  

அ�ணா ' எ&ேற அலறினா. தாரைக;  55 

'த:ைகேய' எ&5 தவி(தன& சி ம&.  

ேதள� ெகா+0ய தி!டைன� ேபால9   

ஆ1 தி!0ய க.ளி ஆர9   

இ!வ!  ெபாிேயா� இ!வைர� க�ட�   

அ!வ!( தGசி அ3தன� ேத பி.  60 

நா0 தள���ட$ ந1:க நாெணா1  

காடவ& க�1 த& தைல கவி�(தன&;  

Eட!  இ�பழி E�டெதO வாெறன(  

ேத0ன& ெபா!+1; ெதாியா� திைக(தன.;  

ம&னைன( ெதா3தன&; மானமீ� 4ர  65 

எ&ன ெச8ேவ& எ&5 ேத பின&.  

அ3வதா சிாி�பதா? அறியா அரச&  

த3வியைம�சைன( தணி9 ெச8தன&.  

 

(அரச& 45த$)  

அைண�� �&ேப அவ�த  உறைவ(  

�ணி�க �ய&ேற& �ணி9 ெபறாஅநீ�  70 

த1(தீ� அதனா$ த3வின� இ!வ! ;  

த1�கா தி!�பி& த:ைக;  அ�ண<   

ந1�கா தைண(த$ நட�திரா ெத&ன,  

 

(அைம�ச& 45த$)  

ெபா5(த!. ெக&5 ெபா&ன0 பணி��ள   

க5(த காடவ& க��வா& க1விைன :  75 

Aேதா வ$ல A��சிேயா ம�5  

 ஏேதா இதனி$ இ!�ப �5தி.  

இத��� காரண  எவெரன ஆ8�ேத  

வத�க ேவ�1மO வGசகைரெயன  

 

(ம&ன& 45த$)  

ெநGசக  இவ��� ேநாிய தாயி&  80 

வGசக� விாி(த வைலயி$ L��தேத&?  

தவ5 ெச8ததி$ த�க ப:கிைன  
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இவ�க=  ஏ�5ள� எ&ப �5தி.  

ைகயி$ ெவ�ெண8� க+0 யி!�க  

ெந8யி� கைலவேத& நிைன(�� பாாீ�!  85 

இவைர வி+1வி+ ேட8(த வGசக�  

எவெரன ஆ8வ ெத�5� ேகாாீ�!  

இவைர வினவிேன எ$லா  �ல�ப1   

எ&5 ம&ன& எ1(�ைர( தன&பி&  

நி&ற சி மைன ேநா�கி நீயிவ�  90 

வ�த வரலா5 வைகயா ;ைரெயன,  

ெநா�த சி ம& Sவ?வ& நிக��தைத :  

 

(சி ம& 45த$ )  

இ&5 மாைல, அமராவதி ஈ�தா.  

எ&5 4றி எ&னிட  ஒ!(தி  

மடெலா& றீ�� மைற�தன.; பி& பியா&  95 

மடைல� பிாி(� மகி�ெவா1 ப0(ேத& :  

"மறவ ேரேற ைம��ைட� சி ம  

உற9 ெகாளயா& உ.ள� �0�ப$;  

�&ன� S ெமா1 �ரணிய� தவெறன�  

பி&ன� உண��ேத& பிைழெபா5( த!.க.  100 

இனி;ைம� கணவரா ேய�5� ெகா.ள  

நனிமிக வி! �வ$ இ&5 ந1விரா  

ஒ!வ! மறியா� உடல� ேபா�(�  

வ!வ� காவல� அறியா வ�ண   

க&னி மாட� காவக  வாிேன  105 

எ&ைன� காணலா  யானவ� இ!�ேப& –  

எ&பதா8 மட%$ இ!�க� ப0(ேத  

இ&பமா யிOவிட  எ8திேன& எ&றா&.  

 

(ேவ(த& தாரைகைய வினவ$)  

தாரைக� �ழ�தா8 தனியா8 இOவிட   

யா! மறியா தியா:ஙன  வ�தைன?  110 

45 ெக&ன� ெகா�றவ& வினவ(  

தாரைக 45வா. த3த3��டேன :  

 

 (தாரைக 45த$)  

அ பி காபதி அளி(தா ெர&5  

ந ப� ெச8� ந�பக$ ஒ!(தி  
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த�தா. ஒ!மட$ தனி(�� ப0(ேத&.  115 

"ெச�தமி�( ேதேன ெச3 ப�  ெபா&ேன!  

தாரைகயி� சிற�த தாரைக� க�ேண !  

ஓர %லாதியா& ஒ!�ைற ;&ைன  

ைவதைத ;ள(தி$ ைவ(�� ெகா&ேன  

 

ைபத$ ெகாள�க பாவா8 நி&ைன(  120 

தண��  எ�ண  தவெறன உண��ேத&  

மண�க வி! �வ$ மா�ற  இனியிைல.  

இ&5 ந1விரா எவ!  அறியாேம  

ஒ&ற உடைல உைடயா$ ேபா�(��  

க&னி மாட� காவக  வ!க!  125 

எ&ைன அ:கேண எளிதா8� ெபறலா   

எனவ  மட%$ எ3தியி!�ததா$  

மனமகி�� தீ�1 ம&னின& எ&றா..  

 

(ேவ�த& வினவ$)  

அமராவதி ெய&5  அ பிகாபதி ெய&5   

ஒ!வைர ெயா!வ� விளி(த �ரலா$  130 

ஒ!வைர ெயா!வ� உணரா� ெவறியி$  

இ!வ!  இ5க( த3விய ேதெனன  

ெவ!வ ேவ�த& வினவி மட�க ,  

 

(அ�ண<  த:ைக;  அறிவி(த$) 

 ெகா3தி� �ரைல மா�றி� �ல9மா  

ெற3தி யி!�ததா$ இ!ேவ5 �ர%$  135 

மா�றி� ேபசவி  மா�ற  ேந��ததா8�  

சா�றி யி!வ!  சா8�தன� தைரயி$.  

திைனைய விைத(தவ� திைனேய ய5�ப�  

விைனைய விைத(தவ� விைனையேய அ5(தன�.  

 

(ம&ன& ெசய$)  

ம&ன& இ!வ!  மைன;ற� ெச8�  140 

பி&ன�� காடவ& பித�றிய தட�கி  

நாைள யர�மைன ந�Mக எ&றவ&  

ேதாைள( த+ட(, �வ�1 காடவ& 

 தாைள( ெதா3த: கி!�� தண�தனேன.  
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------------- 

3. ஏ8 - ேபா&ற 5. ப�க$ - ப�க . 11. �ட�� - ேம��.  

16. த�டைல - ேசாைல. 18. ம!:� - ப�க .  

29. ஒ&5வ� ேபா?  - ெபா!�தி� �ண�வ� ேபா? . 33. ம1(த - ேக+ட.  

35. ேதா8த$ - �ண�த$. 36. அ1த$ - ெகா$?  த$.  

42. விளி(த$ - அைம(த$. 45. ம!வ - த3வ.  

46. க � - க பி$ - க ப: ெகா$ைலயி$  

50. மG� - ைம�� - வ%ைம. 51. தைலயி& - தைலயி%!��. - 58. ஆர9  - 

ேபால9 . 61. நாெணா1 - நாண(�ட&. 64. ெபா!+1 - காரண .  

65. மி�4ர - அதிக�பட. 68. தணி9 - ஆ5த$ . 74. உன  - உ.ள  - மன . 

75. க1விைன - நGைச . 87. ஓர� - உண��� பா��க9 .  

92. Sவ?வ& - ெசா$?வா&.  

97. ஏேற - சி:கேம; ைப�� - வ%ைம. 99. �ரணிய� - மா5 ப+ட�.  

117. தாரைகயி� சிற�த - ந+ச(திர:களி<  சிற�த 119. ெகா&ேன - Lேண .  

120. ைபத$ - �&ப ; பாவா8 - ெப�ேண . 121. தண( தO - பிாி(த$ .  

122. மா�ற  - மா5க$ . 14. ஒ&ற - ெபா!�த. 128. ம&னின& - அைட�ேத&.  

130. விளி(த - அைழ(த. 133. ெவ!வ அGச.  

134. ெகா3தி - (இய�ைக�� மா5க�) சிதறி. 137. சா�றி - ெசா$%.  

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

12. 12. 12. 12. அரச� அைம'சைன அைழ�த காைதஅரச� அைம'சைன அைழ�த காைதஅரச� அைம'சைன அைழ�த காைதஅரச� அைம'சைன அைழ�த காைத    

 

த&<5 ம�களா  தாரைக;  சி ம<   

இ&ன?  இழி9  ஏ��  வ�ண   

அமரா வதி;  அ பிகா பதி;   

ஓ��� தி+ட  உளவா8( தீ+0�  

ேச��� �ாி�த ெசயேல யிஃதா ;      5 

பழி��� பழியா& வா:�வ& பா��ெகன  

அழி�ண� காடவ அைம�ச& A���ழி  

அரச& அைழ�பதா8 ஆ.வ� �ைர�ப  

உைரெசய ஒ&றிைல ஓ0 வ!வென&  

றைம�ச& ேவ�தைன அைட�� வண:க,     10 

அைம�சைன ேநா�கி அரச& அைறவா& :  

 

(அரச& 4ற$)  

க&னி மாட� காவக� த&னி$  

�&னிரா� க�ட� ��5  எ�Mக.  
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தாரைக அ பிகா பதிைய அைடய9   

சி ம& அமராவதிைய� ேசர9                15 

உள(தி$ வாி(த� உ�ைம ெய&பைத�  

கள(தி$ நி&ேற க�டன  நாேம.  

அ�ண<  த:ைக;  அைண(�� �ைவ(த�  

வி�M5 விய�பா  ; விள �தி மா�ற   

இ!வ!  இ:ஙன  இய�றிய இழிெசய$              20 

ஒ!வ( த�க� ஓ��� கா�ெகன,  

 

(அைம�ச& 4ற$)  

ெபா ைமெய& ம�க. ; ெபா!(தமா8� பி&னா$  

ெபா ம லா+ட  �ாி��ளா� எவேரா;  

அவைர� சிைறயி$ அைட�க ேவ�1மா$;  

தவெற& ம�க. த பா$ இைலெயன,              25 

 

(அரச& 4ற$)  

ெபா ம லா+ட  எவேரா �ாித$  

ந �ைட ஒ��த$ இலா� நட��ேமா?  

நம� ��ற�  ஏ�றேல ந&றா .  

"ஏதிலா� ��ற  ேபா$ த ��ற  கா�கி�பி&  

தீ��ேடா '' எ&<  தி!��ற. கா�ெக& ,          30 

 

(அைம�ச& )  

எ8தவ� இ!�க அ ைப ேநாவதா?  

ெச8தவ� இ!�கெவ& ம�கைள� சீறி&  

உ8த$ யா:ஙன  உைர(த!. ெக&ன,  

 

(அரச&)  

காவக  வ! ப0 க�டவ� அைழ�பி&  

ேசவக� த ைம;  ெச ைமயா8 ஏ8(ேத        35 

உ மி! ம�க. உறலா ேமாவவ�?  

ந மி! வ!ேம நம��. ேப�ேவா .  

ம�ைண( தி&ெகன ம�றவ� 4றி&  

உ�Mவ ேராம� உ �ைட ம�க.  

எாியி$ வி3 ப0 ஏவி<  ம�க.               40 

எாியி$ மகி��சியா யிற:�வ ேராெசா? ?  
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'ெசா$?வா� ெசா$%<  ேக+பவ�� கறி9தா&  

இ$லா� ேபானேத&' எ&ப� பழெமாழி.  

பிற�ெபா!. வி! ப$ ெப! பிைழ ய&ேறா?  

திற$பைட மறவ& தீ�ெசய$ �ாிவேதா!             45 

நா+ைட� கா��  ந�பைட( தைலவ&  

L+0?  ந�ெபய� எ1�க ேவ�1ேம!  

ேவ%ேய பயிைர ேம8வ� �ைறேயா?  

உ�ட L+0� கிர�டக  ெச8வேதா !  

க&னி தாரைக காாிரா ந1வ�             50 

க&னி மாட� காவக  ெச$வதா!  

எனேவ சி ம& தாரைக ெய&<   

இ!வ� பா?  இ! பிைழ ;ளதா$;  

அறி9 ெகா=(தி நீ� அவ� தைம( தி!(�L�  

எ&5 4றி இ&ெனா! நா. நா           55 

ெச&5 காவக  ெச8�வ  ஆ89  

ேபா8வ! ெக&5 �ரவல& 4ற,  

நா8ேபா$ �ைழ�� ந3வின& அைம�சேன.  

 

------ 

2. இ&ன$ - �&ப . 4. ஓ��� - ஆரா8��. 16. வாி(த� - மண�க எ�ணிய�.  

19. விள �தி - ெசா$?வா8; மா�ற  - பதி$ .  

21. ஒ!வ(த�க� - நீ�கேவ�0ய�.  

23. ெபா மலா+ட  - பி&னா$ மைறவாயி!�� ெகா�1 . கயி�றா$ 

ெபா ைமகைள இய:க� ெச8;  ஒ!வைக ஆ+ட  .  

29. ஏதிலா� - அயலா�. 35. ஏ8(� - ஏமா�றி.  

36. அவ& - ஆO விட .     45. திற$ - திறைம.  

49. இர�ட க  - இர�1 மன  - ெவளியி$ ஒ!மன , உ.ேள ஒ!மன ; 

ந பி�ைக� ேக1. 50. காாிரா - காிய இர9  

54. அறி9 ெகா=(�த$ - அறி9 �க+1த$  

57. �ரவல& - அரச&.  

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

13. 13. 13. 13. காதல� பாரா),% காைதகாதல� பாரா),% காைதகாதல� பாரா),% காைதகாதல� பாரா),% காைத....    

 

அாிைவய� ஆ�ைமைய அவா9  வ�ண   

ெதாி95  ேபெரழி$ திக��� சிாி��   

அமரா வதித& அக(�. எ�ணின. :  
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இ&றிரா� கா�பதா ய பிகா பதியிட   

அ&5 நா. �றி(ேத& அOவண  இ&றிரா       5 

ேசவக� எவ!  சிறி�  அறியாேம  

காவக  ேபா�� கா�ட$ ேவ�1மா$.  

அ&ெற& ைகைய அவ� ெதாட �ய&றா�  

ெகா&றா� ேபால� 4வி அலறிேன&.  

அதனா$ அவ� �க  க5(த தறி�ேத&             10 

�தனா. �ய�சியி$ ��5  ேதா�றா�.  

எ&ைன� �றி(தவ� எ&ன நிைன�பேரா!  

த&ைன ஏ8��  தாடைக எ&பேரா!  

'ஆைச கா+0 ேமாச  ெச8த$'  

எ&<  பழெமாழி இத��� ெபா!��ேம.              15 

ேமா�க� �ைழயனி� சா(தி<  �ரணா8  

ேநா�க� �ைழ;  வி!�ெத<  S�ைமைய  

ேநா�கிேல& அவைர ேநாக� ெச8ேத&.  

ந�றமி� அறிஞைர நான& ேற8(த�  

��ற  ��ற  ெபாிய ��றேம!                  20 

இ&5யா& அவ� ெதாட இைசவ� உ5தி.  

அ&5யா& ம5(ததா$ அவெரைன �த%$  

ெதா1த$ ெச8யா� ேதா$வி� கG�வ�.  

ெக1த$ ஒ&றிைல கி+0யா& ெதா1ேவ&.  

ஆம�! �த%$ அவைர யா&ெதா0&                 25 

கா�கி ெய&5 க!� வாேரா?  

அ+0 யி&றி அவைரயா& �$%&  

க+0 அைண(�� க&னG �ைவ�பேரா!  

க&ன(தி$ �(த  கடகட ' எ&றவ�  

எ�ணி�ைக யி&றி ஈ��ெகா� 0!�பேரா!          30 

க&ன: க0(�� காய�� டா�கி&  

எ&ன0 காய  எ&ெற& அ&ைன  

வினவி0& யா&பதி$ எ&ன வி1�பேனா.  

நிைன95: காைலெய& ெநGச  ந1:� .  

அ�சார �(த  அளி�கேவா யா< ?         35 

எ�சா�� மி&றி எ:ஙன  இய:�ேவ&  

அ�ச: ெகா.கிேற& அைன(�  எ�ணி.  

இதேழா 0த� �ைவ( தி&பY� 5றிGசி&  

இத�தா& சிைதயி& எ&ன ெச8�ேவ&.  

அைண�ைகயி$ �ைலக. ஆடவ� ஒ!வாி&                40 

பிணி��  மா�பி$ பிைணபட$ ெகா1ைம!  

�வ�மணி J�டெவ& Tய மா�பி$  
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அவ�ைக ப0ென& அைர;யி� ேபா8வி1 ;  

உ5��ற9 ெகா=:கா$ உைடய� விலக  

உ5��( ெதாியேவ உயி� �3 ேதகி1 .             45 

ெப�ணா8� பிற�� V0ழ� பதனி<   

ம�ணா8 ம0�� ம��த$ ந&ேற.  

எனி<  ஆM  ெப�M  இைண��  

நனியி$ வா��ைக நட(�த$ மரேப.  

இத�கியா& விதிவில� கி$ைல யாத%&          50 

�த�க� கணவைர( ேத�த$ �ைறேய  

அத��( த�கவ� அ பிகா பதிேய.  

எத��  அவைர இ&5�8( தறிேவ&.  

எ&ன உைடயிைன இ&5யா& அணிவ�?  

ெபா&னி& இைழ )$ ெபாதி�தெபா� �ைடைவ     55 

மி&ன நட�கி& ேமனியி$ அஃ�  

'ெமாரெமார' எ&5 �M�M( தி1ேம;  

ைகவைள அணியி& க+0 அைண�ைகயி$  

'கலகல' ஒ%�பா$ கா+0� ெகா1(தி1  ;  

ேமகைல J+0 ெம$ல நட�ேப           60 

னாகி?  அதெனாவி அறிய� ெச8தி1 ;  

கா%$ சில � க+0 நட�கி&  

ஓலமி+ Wெரலா  உணர� ெச8தி1 ;  

அணி;  ஆைட;  எளிைமயா8 அணியிேன  

�ணிெவா1 இ&ப� �8(� வரலா ;         65 

எ&ெறலா  எ�ணி ஏ�ப அணி��  

�&ற ந.ளிர9 �ணி�� ெச&றன..  

காவக( �.ேள காதல& �&ேன  

Tவக( �டேன ேதா&ற� க�டன..  

வண�க  ெச8தன.; வ!க எ&றன&.          70 

இண�கமா யி!வ!  இனியேதா� இலGசியி&  

கைரயி லம��� கல��ைர யா0ன�.  

தைரயி$ ஊ&றிய த&வல� ைகயி$  

ெந!Gசி�.ெளா&5 ேந!ற( ைத(தைத  

வ!�தின. ேபால வனிைத கா+0               75 

அ பிகா பதிைய அக�ற� ெசா&னா..  

 

(அ பிகாபதி)  

நின�ைக யா& ெதாட$ ேநாிய த&5  

மணம� நிக35: காைல மகி���  
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இைணயா8� ைகைய இ5க� பி0�ேப&;  

க&னி ெயா!(தியி& ைகைய( ெதா1த$         80 

உ&னி& ெதாி;  உக�த த&ெறன;  

எ&ைன� ெபா5�க எ&றவ& இய ப,  

 

(அமராவதி)  

அமரா வதிதா& அய��� 45வா. :  

அ&ெற& ைகைய அறிஞரா  நீவி�  

 ந&றா8� ப�ற �யல நானைத(    85 

த1(தைத ெய�ணி( தய:�கி& றீேரா?  

அ1(த� ேபாக; அ1(த� கா�ப .  

க&னியா யி!��: காைல ஆடவ�  

எ&ைன( ெதா1த$ ஏ�ற த&ெறன  

நாண 9ண�ெவா1 நட��ெகா� ேடனியா&          90 

காண வ�த காத$ ரா�ைம� ��பட�  

ெச8தைத� ெபா5(த!. ெக&5  

ப�பட ேவ�0ன. ப(தினி� பாைவ.  

 

(அ பிகாபதி)  

அ&5 நீ ம5(தைத அக(தி$ எ�ணி  

இ&5யா& வ!��வ$ எ&5 வ!�தி நீ     95 

ஆ5த$ என�ேக அளி�க எ�ணியி   

மா5த$ ெச8� மகிழ� ெச8கிறா8.  

உ�ைமயி$ ஆடவ� உ&ைன( தீ�டைல(  

தி�ைமயா8 ெவ5�பைத( ெதாி��ெகா� ேடனியா&;  

எனேவ எ+0 யி!�பேத ந&ெறன      100 

நிைனவி$ ெகா�ேட& நீெயைன� ெபா5�ெகன,  

 

 (அமராவதி)  

உ�ைம நீவி� உைர�பன யா9   

ெப�ைம� க�பா$ ேப�� ேறனியா&;  

இ&ெற& உடைலேய ஈ�ேத& உம�ேக  

ஒ&றி ெய&ெனா1 உவைக ெகா. Lெரன,      105 

 

(அ பிகாபதி )  

அ பி காபதி அ1(� ெமாழிவா& :  
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அமராவதி ஒ&5ன� கறிவி� ேபனியா&  

உ&ைன� �றி(� நீ ஒ&5  அறியா8  

ந&ன� நின�� நானறி வி�ேப&:  

ம&ன� மகணீ மா�ேப ரழகி நீ      110 

ந�ப� பதைன நைகயணி யா8�ெகா.  

சி�பி ெச��கா� ெச ெபா� சிைல நீ  

கட$�ளி( ெத1�கா� க+டாணி �(� நீ  

அட?5 �ர:க  அகழா ைவர  நீ  

வதிய �!க& வள��கா( தமி� நீ     115 

ெபாதியி� பிறவா� �க�மி� ெத&ற$ நீ  

Jவிைட( ேதா&றா� ெபா&னிற( ேத&நீ  

நாவிைட( ேதா&றா நய��  பாநீ  

மய?ைட( ேதவ� ம1�கா அமி�� நீ  

வய%ைட விைளயா வளவிய க! � நீ        120 

�ழ%ைட( ேதா&றா� �ளி��த இைசநீ  

எழி?ைட மலாி& எழாத மண  நீ  

ெசா$லா தைத;  ெசா$?  கி.ைள நீ  

�.ளா திய:�  Tய மா& நீ  

வி�ணிைட( ேதா&றா விய(த� நில9 நீ     125 

ம�ணிைட �ைளயா அனி�ச மல� நீ  

மலைர� கச��த$ மா�பா கா�  

மலைர� பா�(ேத மகிழ ேவ�1மா$.  

உன�ட$ கச�கேலா உட?ற9 ெகா.ளேலா  

என�ள  மடைமெய& ெற�ண$ ெச8;ேம.      130 

வாடா� வ!�தா� வ�ண( தி!ேமனி  

ஆடா தைசயா தைமதியா யழகா8 க 

�க. உ5நிைல� க�ணா0� ேபைழயி$  

உ�க� உ&ைன உ.ேள ைவ(��  

கா+சி� ெபா!ளா8� காண� ெச8வேத   135 

மா+சி ;.ள ம�க+ ப�பா .  

அ(�ைண உடலைம� பழகா8 வா8(�ள  

வி(தக� கைலகளி& விய&க! Yல  நீ  

உ&ைன� க�1க� 1.ள  �ைவ(தேல  

எ&ைன வினவி& ஏ�றதா  எ&ன,      140 

 

(அமராவதி)  

அமரா வதியவ� கைறய ?�றா. :  

இ(�ைண� �க��சி ஏலா ெத��  

வி(ைத கா+0 ேவ0�ைக ெச8கிறீ�  

எ&ைன( ெதா1த$ இயலா தாயி&  
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பி&ன�� ேப�வ  பிாி�� ெச$வ ;     145 

வனிைத ெயா!(தி வ%�� வி! பி;   

இனி� நயவா ெத1(ெதறி�� வி+Z�  

இ�த மான  எ&ைன� ெகா$?மா$  

எ�த உயிேரா 0னியா& வா�ேவ&?  

த�ெகாைல ெயா&5 தவிரவிO 9லகி$     150 

எ�� வழிேவ றி$ைலெய& றைறய,  

 

 (அ பிகாபதி)  

அ&5ைன யா&ெதாட அறேவ ம5(தைன  

ெச&றியா& த�ெகாைல ெச8�ெகா� ேடனா?  

இ!வ!  ஒ!வரா8 இைண��ேளா ; எனேவ,  

ஒ!வைர ெயா!வ� உள�ற� ெபா5�ப ;      155 

நி&ைன( ெதாட�� நீ�ட நா. இ$ைல;  

இ&ேன மண(தி� ேக�ற� ெதாட:�வ   

எ&ற  பிகாபதி இனிேத ேத�ற,  

 

(அமராவதி)  

ந&றி வண�க  நா& ேபா8 வ!கிேற&  

 நி&றினி யி!�பி& ேந1வ� எ&ைன;      160 

அ1(த �3நிலா நாளிவ� அைடவ   

எ1(�� ேப�வ  ம�றைவ ெய$லா   

எ&றம ராவதி ஏ�ப ெமாழி��,  

 

(மன(தி��.)  

ந&5 நட�� ெகா�டா� நானவ�  

ப�ைப� ெபாி�  பாரா+1 கி&ேற&.    165 

க�ட�  காத$ ெகா�ட�  பிாிெவன,  

ஆ1 மா1க. அாி�� தீ��த�   

ஓ0 வி1த$ ஒ�ப, மா�த!.  

எவ. கிைட( தா?  இ&ப� �8(தபி&  

அவ. நனி வ!�த அக&5 மைற�தி1      170 

கயவ� ேபா&றவ ர$லெர& காதல�  

நய�5 ஒ3�க  ந�ணிய எ&ற&  

காதல� ெதாடாெத& க�பிைன� கா(தா�  

ஓத%� சிற�த� ஒ3�க ம&ேறா ?  
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�&ன� அவைரயா& ம5(� ெமாழி�ததா$     175 

பி&ன� ம3�பி( ெதா1  வண  ேபசிேன&;  

உ�ைமயி$ அவெரைன( ெதா1த� ெகா!�பேட&  

ந&ைமயா8 �0�த� ந0(த நாடக .  

ெப�ேறா� அறியா� பிைழப1 வழியி$  

ம�றவ� ஒ!வைர மைறவா8� �ண�த$      180 

எ(திற( தா<  ஏ�கெவா$ லாெதன  

எ(திற( தா!  எ�Mத$ 41 .  

�த%$ தவறா  �ைறயி$ ஒ3கிேயா�  

அத�தா& எ&5  அOவா ேறயா .  

விைள;  பயி� நிைல �ைளயிேல ெதாி;ேம      185 

எ&றவ� எ�ணலா  ! எ& ெசய$ ந&ேற!  

எ&5 த& உள(�. எ�ணிய வா5  

நி&றவ. ந பியி& நிைனவக லாேம  

ெச&றன. மாட  ேச��தைட� தனேள.  

ந&ெறன ந பி;  நட�தன& ெவளிேய.      190 

இ&5  ேதா$விேய இனி��வி$ ேலா�ேக.  

 

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

1. அாிைவய� - ெப�க.; அவா9த$ - வி! �த$. 2. ேபெர நி$ - ேபரழ�.  

3. அக  - மன . 16. அனி�ச  - ேமா�தாேல வா1  ஒ!வைக மல�.  

27. அ+0 - தைட ; �$%& - த3வினா$  

38. இத� - உத1, இ&ப ஊ�5 - உத+0$ ஊறி� கசி;  இ&ப அமி�த .  

40. ஆடவ� - ஆ�.  

41. பிணி��  - த3வி� க+01  : பிைணபட$ - இ5�கமா8 இைணத$.  

42. �வ�மணி - பவளமணி. 46. V1 - ெப!ைம.  

49. நனி - மிக; இ$வா��ைக - �1 ப வா��ைக . 51. ேத�த$ - ேத��ெத1(த$.  

53. �ய(த$ - அ<பவி(த$.  

60. ேமகைல - ெபா&னா$ ெச8ய� ெப�5� ��றி?  பணிக. ெதா:க ஒ!வைக 

ஒ% ெச8;  ஒ+0யாண ' எ&<  இ1�� அணி.  

63. ஓலமி1த$ - �ைற வி+1 ஒ%(த$. 67. த&ற - ெபா!�த.  

69. Tவக  - T8ைமயான பன . 71. இலGசி - �ள .  75. வனிைத - ெப�.  

81. உ&னி& - நிைன(�� பா�(தா$; உக�த� - வி! ப( த�க�.  

87. அ1(த� - நட�� ேபான�; அ1(த� - அ1(� நட�க வி!�ப�.  

103. ேப�ற$ - கல:�த$, மய:�த$ 105. உவைக - மகி��சி.  

114. அட$ - வ%ைம. 116. ெபாதியி$ - ெபாதியமைல.  
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119. மப$ - ஆைச மய�க ; ம1�கா - அ!�தாத  

122. மலாி& - மலாி%!��.    123. கி.ைள - கிளி .  

133. க�க. - �வார:க. ; உ5 - ெபா!�திய; ேபைழ - ெப+0; நிைல�ேபைழ - 

அலமாாி.  

133. �3�  கா�5�காக( �வார:க. உ.ள க�ணா0 அலமாாி.  

134. உ� க� - ைம;�ட (ைம Jசிய) க�.  

138. வி(தக  - விய�� , அறி9: க!Yல  - ெபா�கிஷ .  

142. ஏலா� - ச�கா�; ெபா!�தா� ; எ�� - என��.  

151. அைறய - அறிவி�க .  

157. பண(தி�� - தி!மண(தி��. 160. ேந1வ� - ேத1வ�  

167. அாி�� - உண��சி ேவ+ைக ; அாி(த$.  

166. ெகா�ட�  - �ண��சி ெகா�டபி&.  

171. கயவ� - கீ�ம�க..  177. ஒ!�பேட& - உட&பட மா+ேட&.  

181. எ(திற( தா<  - எ�த வைகயி?  ; ஒ$லா� - �0யா�.  

183-184. ஒ3கி ேயா� அத� - நட�� ெகா�டன� ெச$?  வழி; அத� - வழி.  

188. ந பி - அ பிகாபதி.  

191. இனி�� வி$ேலா& - இனி��  க! ைப வி$லாக உைடய ம&மத&.  

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

14. 14. 14. 14. அமராவதி ெப�ேறாெரா, அளவளாவிய காைதஅமராவதி ெப�ேறாெரா, அளவளாவிய காைதஅமராவதி ெப�ேறாெரா, அளவளாவிய காைதஅமராவதி ெப�ேறாெரா, அளவளாவிய காைத    

 

பர�  ப$�க�� பாரா. ேசாழ  

அரச<  அரசி;  அமராவதிைய�  

க&னி மாட  ெச&5 காண  

எ�ணி� ப&மல� எ1(�� ேபா��  

அ!ைம மக=� க&ெபா1 A+0�      5 

ெப!ைம;  வள�  ெப5ெகன வா�(தின�.  

அ ைம ய�பரா  ெத8வ  அ1(ததா8  

அமரா வதித& அாியெப� ேறாைர(  

த�க இ!மணி( தவிசி$ இ!(தி  

ஒ�க இ!வாி& ஒ�டா. வண:கி�       10 

ப!��  பழ�  பா?� ேத<   

வி!�ெபா Z�� விசிறி நி&றா..  

ெகா�றவ& மகைள� �5 பா8 வினவின& :  

அமரா வதி! உன� க&� மி�தி  

அ மா மீதா அ�பா மீதா      15 

எ&ற ேவ�த� கி5�பா. வினாவிைட : 
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ந&5 த�தா8! நானா அ�ணனா  

உ ெப! வி!�பி� �ாியவ� யாெரன,  

 

(அரச&)  

ம�க. மீ� ம1(த அ&ேபா  

ஒ�க ஒ! நிக� சமெனன உைர�ப,      20 

 

(அமராவதி)  

ெப�ேறா� மீதியா& ெகா�ட ெப+பி?   

ம�ேறா� ேவ�5ைம ம!����  இைலெயன,  

ெப�ேறா� இ!வ!  ெப!நைக �ாி�தன�.  

ம&ன& உடேன மகைள ேநா�கி  

இ&ன$ தீ���  இனிய யாழிைன      25 

இ&ேன எ1(� நீ இைசயிைன( ெதா1(�  

மிழ�றி ஒ!பா ெம$ல� பா1தி  

அழ�சி தீர ஆ��தி1 ேவாெமன,  

அ&ைன;  வி! பி ஆ�வமா8� ேக+க,  

மி&ெனாளி ேமனியா. ேமத� யாழிைன      30 

மீ+0 நர பி$ ெம$%ய விர$கைள  

ஓ+0 இனியபா ஒ&5 ந$�வா. :  

 

எ1��  

 

"ெத8வ�  ேவ5  உ�ேடா -  

       ெப�ேறாாி<  ெபாிய  

ெத8வ�  ேவ5  உ�ேடா  

 

உட& எ1��  

 

உ8;  வழியறி�ேத உயி���யிரா8� கா(��  

ெப8;  வழி ெதாி�ேத ேபர&பிைன� ெபாழி;   

ெத8வ�  ேவ5  உ�ேடா  

ெப�ேறாாி<  ெபாிய     (ெத8வ�  )  

 

(1) அ$?  பக?ேம அயரா� க� விழி(ேத                 40 

ெச$ல$ பாரா� ேசயிைன� கா(ேத  

ந$ல மகவா8 நல�ற உ!வா��   

ெத8வ�  ேவ5  உ�ேடா    
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         ெப�ேறாாி<  ெபாிய  (ெத8வ� )  

 

 (2) �ழ�ைதயி& ேமனியி$ ெகா�ெகா&5 ெமா8�கி<     45 

தைழ�தத  க�ணி$ �. ைத(ததா8 ெநா�தி+ேட 

 �ைழ��ள  விசிறிைக� ெகா�ேட விசிறி1   

ெத8வ�  ேவ5  உ�ேடா     

          ெப�ேறாாி<  ெபாிய (ெத8வ� )  

 

(3) மகவி& நல(��காக ம!�� தா<�1     50 

தகவா8� ப(திய�  தா& பி0(ேத வ!�தி  

மகவி& ேநா8 ேபா�கி மகி��� ெகாGசி1   

ெத8வ�  ேவ5  உ�ேடா  

          ெப�ேறாாி<  ெபாிய ெத8வ�   

 

(4) �ழவியி& ெம8தீ�0� �=�=' என மகி���             55 

மழைல ெமாழி ேக+1  ம�க. பிைச�த��1   

�ழைல;  அமி�ைத;  �ைறவா8� க!தி1   

ெத8வ�  ேவ5  உ�ேடா  

          ெப�ேறாாி<  ெபாிய (ெத8வ�  )  

 

(5) அைவயதிேல ��தி அமர� ெச8திடேவ            60 

நைவய5 ந�க$விைய ந$கி �&ேன�றிேய  

�விெய$லா  பி.ைளயி& �க�மண�க� ெச8தி1   

ெத8வ�  ேவ5  உ�ேடா  

            ெப�ேறாாி<  ெபாிய (ெத8வ� )  

 

(6)  ம�க. மகி3  வ�ண  மணம� ெச8வி(ேத            65 

மி�க ந$ லற:கைள ேமதினியி$ �ாிய ைவ(ேத  

ம�க ெள<  ெபய��ேக மா�ெபா!. தர�ெச8;   

ெத8வ�  ேவ5  உ�ேடா  

             ெப�ேறாாி<  ெபாிய  

           ெத8வ�  ேவ5  உ�ேடா .''            70 

எ&ற பாவிைன இனி�க� பா0ன..  

இைசைய� �ைவ(த பி& இனியத  மக+ேக  

இைசைய� ேச�(�� ெப�ேறா� இ!வ!   

வா�(திய பி&ன�, வைகயா8 நைக�பி$  

ஆ�(த எ�ணி அரச& 45வா& :      75 

அமரா வதிநீ அறியா� பி.ைளயா8  

அ3தேபா ெதலா�& அ&ைன தாலா+1  
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அ3� பா1வா. ; அத�� நீ அGசி  

அ&ைனேய பா1த$ அறேவ ேவ�டா  

எ&ைன அைமதியா8 இ!�க வி+01;            80 

பாட$ இ&றிேய ப1(�யா& உற:�ேவ& ;  

ஓட� ெசயாேத உன�பா+ டாெலன  

அ&ைன� �ைர�பா8; அ(�ைண இனிைமயா8  

உ&ைன( தாலா+0 உற:கைவ� பாெளன  

ெமாழி�� ம&ன& �0(திட, அைனவ!      85 

வி3�� வி3�� ெவ0நைக �ாி�தன�.  

 

(அ&ைன 4ற$)  

எ&5  ேக% எ&பா$ ெச8தேல  

உ&ற& த�ைத� �ாிய வழ�க   

எ&5 மாேதவி இய பிய பி&ன�,  

இ&ப  இ&ப  இ&ப  அத&பி&      90 

�&ப  �&ப  �&ப  எ&<   

உ�ைமைய ேவ�த& உைர�பவ& ேபால(  

தி�ைமயா8 உ.ள  திற�� ேப�வா&:  

அமரா வதிேய அ&ெறா! நாளிரா  

சி ம<  தாரைக� சி5�கி;  வ��     95 

ந �ைட� க&னி மாட� காவி<.  

ஒ!வைர ெயா!வ� மாறி ஓ��ேத  

இ!வ!  ஒ!வரா8 இ5க( த3வின�;  

அஃ�& தி!விைள யாடலாெமன  

அறி�ேத&; இ�ெசய$ ஆ�5த$ �ைறேயா?     100 

ெதாி�திட� காரண  ேத��� 4ெறன,  

 

(அமராவதி )  

சி ம& ஓாிரா வ�� ெச8தைத  

வி ம� 4றி, விள��  சா&றா8  

அ&ைனைய� கா+0ட, அவ=  சி மனி&  

அ&ைனெயா1 க�டதா8 அறிவி( தனேள.      105 

பா?��: காவலா8� Jைன��  ேதாழியா   

தாரைக ெயா3�  தர�  ந&றிைல; எனேவ,  

த�ைதேய! சி ம<  தாரைக� சனிய<   

ெவ�� ெவ� ப ேவ0�ைக ெச8ேத&  

எ�தா8! இதி$ பிைழ இ!�பி& ெபா5�ெகன,     110 
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(அரச&)  

அரச& 45வா& : அஃ� கிட�க !  

அ பிகா பதி;  அமரா வதி;   

உட?ற9 ெகா�டன� எ&பதா8� சி$ேலா�  

�ட?ற� 45வ ��ைமேயா ெசா$ெலன,  

 

 

 (அமராவதி)  

எ�தா8! ெப! பழி இத�ெக& ெச8�வ$;      115 

அ�த அ பிகா பதியி& உடைல  

எ&<ட$ ெதா+ட� இ$லேவ யி$ைல;  

எ&<ைட� ெப�ேறா� ஆைணெய& றிய ப,  

 

(அரச&)  

உட$ெதா+ டதி$ைல உ.ள  ெதா+டேதா?  

ம�க. மகிழ மணGெச8 வி�பதா8�            120 

பா0ய பா�ெபா!. யாேதா பகெரன,  

 

 (அமராவதி அ&ைனைய ேநா�கி)  

பார மா அ�பாைவ எ&5 பச�பினா..  

 

(அரசி) �ழ�ைத யி&ேம$ ��ற  எதாவ�  

அ3�த� கா�ப� அழேகா நம�ெகன  

அ&ைன க0யேவ அரச& சிாி(தன&.      125 

பி&ன� இ!வ!  ெபாி�  வா�(தி�  

க&னி மாட  கட�� ெச& றனேர.  

 

---------- 

1. பர�  - ேபா�ற( த�க.  

7. அ ைமய�பரா  ெத8வ  - உைமெயா! பாக  ெகா�ட சிவ&.  

9. தவி� - இ!�ைக . 10. ஒ�க  - ஒ! ேசர ; ஒ�டா. - ஒ� தா. - விள:�  தி!வ0.  

11. ப!�� - ��திாி� ப!��, வா�ைம� ப!�� ேபா&ற ப!�� வைக.  

13. ெகா� றவ& - அரச&.  
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16. இ!�பா. - பதி$ 45வா& ; வினா விைட - ம5 ேக.வி வாயிலாக( த!  

விைட - விைடயாக வின9வ�.  

19. ம1(த - மி��.ள . 21. ெப+� - அ&�. 26. இ&ேன - இ�ேபாேத.  

27. மிழ�5த$ - ெம$ெலன ஒ% எ3�ப$.  

28. அழ�சி - ெவ ைம ; ஆ��திட$ - அ<பவி(த$ .  

30. மி&ெனாளி ேமனியா. - அமராவதி ; ேமத� - ேம&ைமயான.  

40. அ$ - இர9. 41. ெச$ல$ - �&ப . 47. உள  - மன .  

50. மக9 - �ழ�ைத . 55 �ழவி - �ழ�ைத .  

56. மழைல ெமாழி - �ழ�ைதயி& நிர பாத ெகாG�  ேப��  

57. �ழ$ - �$ லா: �ழ$. 60. அைவ - சைப. 61. நைவ - ��ற .  

62. �வி - Jமி.      66. ேமதினி - உலக . 67. மா& ெபா!. - சிற�த அ�(த .  

73. இைச - �க�. 74. நைக�� - சிாி��.      79. அறேவ - ��றி? .  

80.   ெவ0 நைக - ெவ0�ப� ேபா&ற ெப!G சிாி��.  

97. ஓ��� - உண��� . 110. எ�தா8 - எ  த�ைதேய.  

114 கட& உற - உ.ள  �1 ப0.  

115. ெச8�வ$ - ெச8ேவ&. 121. பா� ெபா!. - பா+0& ெபா!..  

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

15. 15. 15. 15. க�ப�� ந�ப �� உலா
 ேபா�த காைதக�ப�� ந�ப �� உலா
 ேபா�த காைதக�ப�� ந�ப �� உலா
 ேபா�த காைதக�ப�� ந�ப �� உலா
 ேபா�த காைத    

 

அ பிகா பதியி& அழிெசய$ எ�ணி�  

க ப� ஒ!நா. பி�பக$ கவ&5  

L+0$ ேசா�ேவா 0!�த ேவைள,  

ஈ+ட! நிதிெயன இ! �க�� ப�பின�  

க பாி& ந�ப� க�ண னா� வ�தா�.      5 

ந�ப� இ!வ!  நனிமகி� 9�ேற  

எ&�  உ!க இ5க� �$%  

ஒ!வைர ெயா!வ� உள:ெகாள( த3வின�.  

க பாி& ேதா�ற  ந�ப� ேநா�கினா�;  

�க(தி$ ெதளிவிைல �த$ த� ெக&ெனன          10 

அக(தி$ உ.ளைத அவ� நனி வினவினா�.  

 

(க ப�)  

அ பிகா பதியி& அடா� ெசய$ நிைன(�  

ந�பேர உ.ள  நனிமிக வ!��வ$  

திற�த ெவளிமைன( தி�ைணயி$ ப1�கிறா&  

மைற�� வி1கிறா& ைமயி!. ந.ளிரா      15 
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இதைன� ெபா5�க எ&னா$ இய?ேமா?  

மத&கைண ெதா1(� மய��வா& ேபா? !  

இதனா$ கவ$கிேற& எ&றா� க ப�.  

 

(ந�ப �)  

பசி(தா$ உண9 �சி�க( த!ேவா   

நசி(தா$ உட � ந$�ேவா  ம!��     20 

தி!மண  �0�கி& தீ!  கவைல  

ஒ!மன மாக உ ேமா ெடா(��  

ப�ெபா1 வா�வா& பா!  எ&5  

ந�ப� 4ற, நவி$வா� க ப� :  

 

(க ப�)  

தி!மண  �0�பதா8( ெதாிவி( � மவ&      25 

ம5மன( ேதா1 மா�ற  வி1(�(  

திாிமன( ேதா1 திாிகிறா& எ&ன,  

 

(ந�ப�)  

க! � தி&ன� 4%யா ! க0மண   

வி! பிய ெப�ெணா1 �0�ெகன விள ப  

 

(க ப�)  

அரச& மகளா  அமராவதிைய       30 

�ரச  �ழ:க �0(தி1 எ&கிறா&.  

நட�ப தாவி�? ந�பேர உைர�ெகன  

வி1�ப ஒ!வினா, விய�தா� ந�ப�.  

அ&ன ேவைள க�பக( தா�சி  

ப�ணிய( ேதா1 ப!��  பா?           35 

உ�ண� ெகா1�க உ�டன� இ!வ! .  

பி&ன�� க ப� V1சா$ ந�பைர  

உலாவ அைழ�க, இ!வ!  உ.ள   

�லாவ நட�தன� �டதிைச ேநா�கி.  

தா8L ேட�  ���ெப� தாெனன.     40 

ஆ895 )$கைள ஆசானிட(��  

பாட: ேக+டபி& ப.ளியி& L+0��  

ஓ1  இைளஞாி& உவ�ெபா% ேக+டன�;  

பானிைன� T+1  ப��5 தா8ேபா$  
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ஆனின  க&றிைன அக(�. நிைன��      45 

காெனன� பா%ைன� கா&5 ெகா�ேட  

ம�ைதயி னி&5  மைனைய ேநா�கி�  

ப�தி ப�தியா8 வ!வைத� பா�(தன�;  

க ப!  க�ண!  கா8�� க!கி  

ெவ பி வி1வ� ெவ8யி%$ எ&5      50 

ம�� பரவி ம�தார  ேபா+டதா$  

த�பி ெவயி%& த�ெணன நட�தன�;  

ஊாி& பா:க� உ.ளேதா� ெபா� பாி$  

நீாி& கைரயி$ நி&றன� இ!வ! ;  

 ஓ1  ஓைட நீ� ஒ%�க �ழெவன ,     55 

பா1�. Jைவ பர�ப இைசயிைன,  

ஆ1  மயி%& ஆ+ட  �ைவ(தன�.  

க ப� ந�பைர ேநா�கி� கழ5வா�; இஃ�.  

அ&னேமா மGைஞேயா ஆ1வ தாக  

�&ைன� �லேவா� ெமாழி��ள ெச8திேய.               60 

ஏ(�  'மணிேமகைல எ&<  )%$  

4(தா+ ெடா&5 4ற�ப+ 1ளதா$ :  

"�ழ%ைச � பி ெகா=(தி� கா+ட  

மழைல வ�0ன  ந$%யா� ெச8ய  

மயிலா டர:கி& ம�தி கா�பனக�  

எ&5 சா(தனா� இனி�க எ3தினா�.        65 

ந&றO வாேற நட��ள தி:கM ;  

பா+1  �ழ9மா  ப�க இைசக.  

ஆ+1� ேக�ப அைம�தன கா�ெகன ,  

 

(ந�ப�)  

ம�தி கா�பதா8 மணிேமகைல 45          70 

இ�த ஆ+ட  காMநா  இ!ேவ�   

ம�தி கேளாெவன ம�றவ� வினவ,  

'கலகல' நைக�� கா&ேற இ!வ!   

அலகிலா உவைக ஆழி;. ஆ��த ன�.  

 

(க ப�)  

இய�ைக� கா+சியி$ இ&�Hஉ  க ப�,      75 

ெசய�ைகயி$ இ�நிைல சிறி�  அைம;ேமா?  
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கட9. பைட�பி& க�பைன ந மா$  

ெதாடேவா உலைக( ேதா�றேவா இய?ேமா?  

எ&5 க ப� இய ப, ந�ப�,  

 ந&5 ந&5 நீவி� நவி$வ�!       80 

உலைகேய& கட9. உ�டா�க ேவ�1 ?  

அலகி$ உயி�கைள ஆ��த$ எத�ேகா?  

எ&5 வினவ, இ5�பா� க ப� :  

உயி�க. உ8ய உலக  பைட(தா�  

ெசயி�தீ� ெபா!.க=  ெசOவிதி& அ!ளினா�.           85 

ந$விைன யா�றி& ந$L1 ெபறலா   

அ$விைன �ாியி& அளேற கிைட�� ;  

எ&ற க ப�� கினிய ந�ப�,  

உயி�க. உ8ய உலக  எத��?  

உயி� தைம� பைட(ததா ல&ேறா உலக      90 

ேவ�0 ;.ள�; ேவ�1ேமா உயி�க.?  

உயி�கைள உலகி� க<��வ ேதேனா?  

உயி�கைள அவ� த  �டனி!( தலாேம !  

அைனவ!  L1ேப றைடய� ெச8ய  

 நிைனயி& கட9. ேந�(தியா8 �0�கலா ;     95 

எ&5 ெமாழிய, இ5�பா� க ப�. ெத8வ   

ெதாழா அ!  தீவிைன யாள!   

எ8த$ L1ேப ெற:ஙன ? ெசா$ெகன,  

 

(ந�ப �)  

தாயி& பாைல( தா& ெப5 த���  

ேச;  ைகF+1 ெச8ய ேவ�1ேமா?      100 

எ$லா  வ$லவ� எ ெப! மாெனன  

எ$லா!  உள5வ திய�ைகயா8 வி+ட�  

எ$லா  வ$ல இைறவ� உலகி$  

சி$ேலா� தீவிைன ெச8ய ைவ�பேத&?  

எ$லா!  ந$விைன இய�ற� ெசயலாேம!      105 

"உலக  யாைவ;  தா�ள வா�க?   

நிைலெபா5(த?  நீ�க?  நீ:கலா  

அலகிலா விைளயா+ 1ைடயா� அவ�''  

எ&5 S  இராம காைத )%$  

ந&றா8� பா0 ைவ(�ளீ�; ந$ல�!      110 
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ஆ�கிய உலைக அழி(த$ ஏேனா?  

அழி��  ெபா!ைள ஆ��த$ எத�ேகா?  

ேவ�டா உலகி$ ேவ�டா உயி�கைள  

ேவ�டா ேதபைட( தி!(த$ ேவ�டா .  

இளைம;  யா�ைக;  எ&5  நி$லா     115 

வளைம ேயா1 வா�9  நி$லா�  

ஒOேவா� உயி!  வா��ைகயி$ பWஉ   

அOவ( �& பி� களேவ யி$ைல  

கானைல நீெரன� க!தி( தவறா8  

மானின  ஓ1த$ மான மா�த!       120 

இ&ப  ேத0 எ&5  அைலவ�  

இ&ப  கானைல ஏ8�ப தா�   

�&பேம வா��ைக �3வ�  ேதா8வ�  

இத�கா கட9. எ$லா  பைட(தா� ?  

�த�க� இத�� �தல� ெமாழிெகன�     125 

க�ண னா� வினவ� க ப� 45வா� :  

கட9. ெசய%$ கா�கிறீ� நைவக. ;  

கட9. ந பக� க!(�� ேடாெவன,  

இைறவ� எ:ேக& எ�ப0 யி!�கிறா�?  

இைறவ� ஒ!வ� இ!�ப�  உ�ைமேயா ?      130 

அைறவிேரா அவ� தா  இ!��  இட(ைத?  

கா+1 Lேரா காM  ப0ெயன�  

கா+டமா8� க�ண னா� கழற, க ப�,  

ெப�ேறாாி&றி� பி.ைளக. ஏ�?  

க�ேறாாி&றி� க$வி )$ ஏ�?          135 

க+1ேவா ாிலா� க+டட  ஏ�?  

ந+1வ� இலா� நா+0ய  ஏ�?  

ெந8ேவா� இலாேம ெநச9ைட ஏ�?  

ெச8ேவா� இலாேம ெசய�ைகக. ஏ�?  

எனேவ,  

கட9. இ&றி� காசினி ஏ�?                 140 

�ைகயா$ ெந!�ைப� �ாி�� ெகாள$ேபா$  

காM  உலகா$ கட9ைள ந பேல  

மாM  ெசயலா  மா�ற  இைலெயன,  

ேக+ட க�ணனா� கிள(�வா� ேம?  :  
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ஒ&றி&றி ம�ெறா& றி$ைலெய& Vேர$     145 

ந&ெற& வினாவி�� நவி?தி� ந$விைட  

இைறவ� எ:ஙன  இய&5 ேதா&றினா�?  

ஒ!வ!  இலாதவ� உ�டான ெத�ப0?  

இைறவ� தாேம ேதா&றினா� எ&னி&,  

�ைறேய உலக�  உயி�க=  �கி�(�(     150 

தாேம ேதா&றின எ&னி& தகாேதா?  

எ&ற ந�ப�� கி5�பா� க ப� :  

க�ணனாேரநீ� க!தெவா& 5ளதா$;  

தி�ணிய உம��( ேத��த விைடதர$  

ஒ�ணா �ம�ெகா& 5ைர�ப$ ேக�மி&!     155 

"ந பிேனா��� நடராசா ந பாதா��� எமராசா” 

எ&<  பழெமாழி எ:�  வழ:�வ�  

இ&<  அறிUேரா? ஏனி( தைடவிைட?  

எ&ற க ப�� கி5�பா� ந�ப�.  

விைளயா+ டாயிைத வினவிேன& க பேர!      160 

உைளயா தீ!ள  இ&<ெமா& 5ைர�ப$  

அ பிகா பதிெயைன அ1(ேத ஒ!நா.  

ந பக  ம5�பவ& ேபால ந0(திைத  

வ பா8 வினவின&; வா8 வா ளாேம,  

க பைர� ேக+1� கழ5ேவ& விைடெயன     165 

அ பி காபதி� க&5யா& அைற�ேத&  

அத&விைள ேவயிஃ த&றிம� றிைலெயன,  

அத&பி& இ!வ!  அவணி& றக&ேற  

இ$ல  ேநா�கி ஏகிய ேபா�  

ப$வைக நிக��சிக. பா�(�� ேபா�தன� :     170 

ப$% பா:க�� ப1ெதா5  பரவி  

ந$லேத யா�க எ&5 நவி&5  

ெம$%ய$ ந$லா� மி&விள� ேக�றின�;  

ஞாயி5 ெம$ல ந3விய ஞா&5  

ேகாயி?� ��சில� � பிட� ேபா�தா�;       175 

ெதாழிலக� த&னி$ ெதாழிைல �0(தபி&  

எழி?ற ம�ண ஏகின� சிலேர;  

அ! ெபா!. வி��  அ:கா0 ேநா�கி�  

ெபா!.பல வா:க� ேபாயின� சி$ேலா�;   

ேவைல �0(தபி& வி! பி� �0�க  180 

மாைல ம��கைட ம&னின� சிலேர;  
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ப$வைக அர:கி$ பா:�5 கைலதைம  

ந$வைக �ைவ�க ந�ணின� சி$ேலா�;  

க ப!  ந�ப!  கா+சிக. க�ேட  

இ&�Hஉ  உள(ெதா1 ஏகின� இ$லேம    185 

 

--------- 

2. கவ&5 - கவைல�ப+1 4. ஈ+ட! - ேத1த�� அாிய.  

7 எ&� - எ? �; �$% - அைண(� . 10. �த$ - காரண .  

15, ைமயி!. - காிய இ!..   

17. மத& - ம&மத& ; கைண - மய��  பலராகிய அ �.  

20. நசி(தா$ - ெக+டா$.   26. ம5மன  - ம5��  உ.ள  ; மா�ற  - பதி$.  

28. க0மண  - தி!மண .  

35. ப�ணிய  - இனி�� அ�ப வைக. 39. �டதிைச - ேம��.  

41. ஆசா& - ஆசிாிய� .  

42. பவளியி& - ப.ளி�4ட(தி%!��. 44. பானிைன�� - பா$ நிைன��.  

45. ஆனின  - ப� இன . 46. கா& - நீ�வ!: �ழா8; கா&5 - ெசார��.  

47. ம�ைத - ம�ைதெவளி. 48. ப�தி ப�தியா8 - வாிைச வாிைசயா8.  

52 ெவயி%& - ெவ8யி% %!��; த�ெண& - �ளி��சியாக,  

55. �ழ9 - ம(தள . 56. Jைவ - பா1  பறைவ.  

58. கழ5வா� - ெசா$?வா�. 59. மGைஞ - மயி$ .  

61.   ஏ(�  - ேபா�5 .   62. க(தா+1 - நடன .  

63. � பி - வ�1. 65. அர:� - கைல நிகழிட .  

69. ஆ+1 - ஆ+ட . 73. கா&5 - ெவளி�ப1(தி. 

74. அலகிலா - அளவி$லாத; ஆழி - கட$. ேக. ெசயி� - ��ற .  

86. L1 - ேமா+ச .  

87. அ$விைன - ந$விைன அ$லாத தீவிைன; அள5 - நரக .  

100. ைகF+1 - இலGச . 109. இராம கைத - இராமா பண .  

118. �&� - �&ப . 122. ஏ8�ப � - ஒ�ப�. 125. �த$ - காரண .  

127. நைவக. - ��ற:க.. 128. ந பக  - ந  பி�ைக.  

133. கா+டமா8 - உைற�பா8. 137. ந+1வ� - நடன  க�5(த!பவ�.  

140. காசினி - உலக . 143. மாM  - சிற� �ைடய; மா�ற  - மா5த$.  

144. கிள(�வா� - ெசா$?வா�  

147. இய&5 - இயல� 40யதாகி - �0ய� 40யதாகி.  
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150. �கி�(� - உ�டா�கி. 155. ஓ�ணா� - �0யா�; ேக�மி& - ேக=:க.. 

161. உைளயாதீ� - ேநாகாதீ�; உள  - உ.ள . 164. வாளாேம - ேபசாம$.  

168. அவணி&5 - அ:கி!��.   169. ஏகியேபா� - ெச&றேபா� .  

171. ப1ெதா5  - ஒ%��� ேதா5  ; பரவி - கட9ைள( �தி(�.  

173. ெம$%ய$ ந$லா� - ெம&ைம( த&ைம;ைடய மகளி� : மி& விள�� - 

ஒளித!  விள��.  

177. ம�ண - ஒ�பைன (அல:கார ) ெச8� ெகா.ள .  

178. அ:கா0 - கைட(ெத! .  

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

16. 16. 16. 16. காதல�க4 களி
#:உ� காைதகாதல�க4 களி
#:உ� காைதகாதல�க4 களி
#:உ� காைதகாதல�க4 களி
#:உ� காைத    

 

உ!��  ஞாயி5 ஓ0 மைற�தபி&  

இ!+�� சிறி�  இடேம தராேம 

 உ1�க. Aழ உயாிய வானி$  

மி1�கா8 �3நிலா ேமதினி மி<��   

ப!வ நாள� பளி�ெசன வ�த�.          5 

இ&றிரா காதல� இ!வ!  இைணவ�  

எ&5 தாரைக இய ப அறி�த  

காடவ& ம&னைன� க�1 4றிட  

ஓ0ன&; ெச8தி ஓதின& ெசவியி$.  

ந.ளிரா இ!வ!  நட�பைத யறிய�       10 

க.=5  கவி&மல� களி�ெபா1 காணிய  

�.=5  J:கா� �ற�பட லாயின�.  

அமரா வதிதா& அ பிகா பதி�� �&  

அ�நா. வ!மா றறிவி( தி!�ததா$  

ெபா&னாளதிேல �ற�ப+டனரவ�   15 

எ�நா =மிலா இ&ப� களி�ெபா1;  

ஒ3:�ற ேமனி ஒ�பைன ெச8�  

�ழ:�  நகெரா% ��5  அட:கிட�  

ப&ன வாிய ப$வள  ப3நிய  

க&னி மாட� காவகG சா��தன�.     20 

க&னி வண:க� காைள வ!ெகன,  

ப�ைச� J படா  பர�பிய ெத&ன�  

ப�ைச� �&ேம$ ப&மல� பரவிய  

ெத&ற$ L�  தி!விட  ஒ&றி$  

அ&றிலா யி!வ!  அம��தன� ெந!:கி            25 

எ&ன ேப�த$? யா��த$ ெதாட:�த$?  
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எ&ன அறியா தி!�ைகயி$ சி5ேபா�  

அைமதி ஆ�டபி& அக(�ேள நைக(தன�.  

காைள ேநா�கி& கனிெமாழி �னிவா.;  

அணியிைழ ேநா�கி& அ பி' �னிவா&.            30 

இ�த நாடக  இனி� �0�தபி&,  

உ�த எ3�சி, ஒ!வைர ெயா!வ�  

எதிெரதிராக ஏறி+1 நைக(தன�.  

�திெரா&5 ேபாட� �லவ& A��தா& 

ேம?  கீ3  மாறி மாறி�       35 

சால ேநா�கினா& சா$ெபா1 ேபசினா& 

; வி�ணி$ உ.ள� ம�ணி$ வ�தி1   

ம�ணி$ உ.ள� வி�M� ேககி1   

எ&ன விய�ேபா எ&5 ெமாழி�தா&.  

�ாிய வி$ைல நீ� �க?வ ெத&ேற         40 

அாிைவ 4றிட , அ பி விள��வா& :  

வி�ணி$ க�ட ெவ�ணிலா வதைன  

ம�ணி$ கா�கிேற&; ம�றO ெவ�ணிலா  

வி�ணிேல மீ�1  விள:க� கா�கிேற&  

எ&5 4றிட , ஏ�திைழ வின9வா. :           45 

வி�ணி?  ம�ணி?  எ�த ெவ�ணிலா  

ந�M  மாறி மாறி நவி$ெகன,  

 

(அ பிகாபதி)  

வி�ைண ேநா��  ேவைள நி&�க   

க�ணி$ ெதாி;  உ& கவி& �க  ேநா�கி&  

ெவ�ணிலா ெதாி;மிO விய�ைப எ&ெசா$        50 

எ&னேவ, ெம$%ைட இைன�தன. ேபால  

எ& �க  மதிைய ஏ8�ப உளெதன  

எ& �க  பழி(தனி� எ&ெச8 ேவெனன,  

உ& �க  பழி(ததா8 உைர�பெதO வாெறன ,  

வி�M5 தி:களி$ விய&கைற ;.ள�       55 

எ&<5 �க(தி$ கள:க  எ&ெனன,  

�ாியா �ைர(ேத& ெபா5(த!. �ாிெகன,  

இ!வ!  ’கலகல' எ&5 நைக(தபி&,  

ெபா!வ!  எழிலா. �&னைக �ாி�ேத  

பக�ெபா3 தாயி& பகலவ& தைன S                60 
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�க(தி� ெகா�பா8 ெமாழி�தி1 ேவெனன,  

 

(அ பிகாபதி)  

அ:ஙன மாயி& அ1கதி� ஞாயி5   

தி:களா  த�கதி� தா<  திாி�ேத  

ஒ&றி ெந!:கி ஓாிட� த&னி$  

�&றி யி!�பதா8� ெசா$லலா  எ&ன,         65 

 

(அமராவதி)  

இ!ேவ5 கதி�க=  இைய�திைண� தி!�பேதா  

ஒ!ேபா�  இைலெயன ஒ�ெடா0 உைர�க,  

 

(அ பிகாபதி)  

இ�ேபா தியா& ந  இள:ேகா இய�றிய  

ம�ேபா ைதத!  மா��5 )லா   

சில�பதி கார� ெச8;+ ப�தி      70 

ஒ%�பெத& காதி$ உண! கி&ேற&.  

ெபா!வ!: ேகாவல<  ெபா��5 க�ணகி;   

இ!ேவ5 கதி�ேபா$ இைண�ததா  ெபா!ளி$  

"�தி�கட$ ஞால �3வ�  விள��   

கதி�ஒ!: கி!�த கா+சி ேபால'',           75 

எ&றவ� கா+சி இ$ெபா!. உவைமயா8(  

�&றிய நிைலைய( �ள�கினா� இள:ேகா  

அ&றவ� தைம� ேபா$ இ&5 நா  அMகி  

ஒ&றி ;ேளாெமன அ பி உைர(திட ,  

 

(அமராவதி )  

ஒ�பி$ க�ணகி ேகாவல& ஒ��    80 

ஒ��ைம நம�ேகா ஒ&5  ேவ�டா  

�ைறயக ைவயிேல ெகா$ல� ப+ட  

�ைற;ைட� ேகாவல& �5வர லா�ெறா1  

இைளய வயதி$ இ ப� நீ(த  

கைள;5 க�ணகி கைத;  அறி�தேத     85 

உைள;  ெநGச  அவ� தைம உ.ளி&.  

ஒ!�ப1  வா��ைகயி$ ஒ&றா தவ�தா   

உ!�படா ெதாழி�த� உலகறி ெச8தியா .  

நா�  அவ� ேபா$ ந1வக ைவயிேல  

ேதாமி$ ந �யி� ெதாைலய� ெச8வேமா           90 
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எ&பைத எ�ணி& எ&<ள  ந1:� ;  

ம&பைத ;லகினா  ம&னி வா��ேத  

இ&ப  எ8�வ  எ&றவ. இய பிட,  

 

(அ பிகாபதி)  

உ�ைம நீ ;ைர�ப� ��5  உ�ைம  

அ�ைமயி$ அழிவிைல அ&றிலா யிைணேவா       95 

�3நிலா நிகர அகைவ �3வ�   

�3வா�9 வா�வ  எ&றவ& ெமாழி�திட,  

 

(அமராவதி )  

ெச&ற �3நிலா நாளி$, ேச�வ   

எ&5 சிறி�  எ�ணிேனா ம$ேலா   

இ�த �3நிலா நாளி$ ஈ�1      100 

வ�� ேச��தன  வாழ( �0�கிேறா   

அ1(த �3நிலா நா+�. அ1�பைத  

எ1(� ெமாழிய எவரா$ இய? ?  

நைம�ேபா$ இ(த� �3 நிலா நாளி$  

அைழ�பா8� பலப+ டறி9 ெப�ேறா�,     105 

இ&5 வ�த�  அேத நிலா இ$ைலேயா?  

அ&5 வ�த�  இேத நிலா அ$லவா?  

எ&5 பா1ேவா� எ(�ைண ேயாேரா?  

எ&5 J:�ழ$ இய ப, அ பி,  

ந&5, 45ேவ& நாெனா! மா�கைத :       110 

�றநாBெற<  �ற�ெபா!. )%$  

மற%;  இர:கி ம!=  வ�ண   

பாாி மகளி� பா0;.ள  

ேநாி$ ஒ!பா ெநGைச ய.=மா$;  

த�ைத பாாிைய( தா�கி� ெகா&5       115 

ைம��5 பற � மைலைய;  ப�றி  

ெவ�திற$ ேவ�5 ேவ�த� ெவ&றபி&  

வ�த �3நிலா நாளி$ வ!�தி  

ெநா�தவ� பா0ய S�பா வ!க:  

"அ�ைற( தி:க. அOெவ�ணிலவி&       120 

எ�ைத;  உைடேய ெம:�&5  பிற�ெகாளா�  

இ�ைற( தி:க. இOெவ�ணிலவி&  

ெவ&ெறறி �ரசி& ேவ�தெர   
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�&5  ெகா�டா�யா  எ�ைத;  இலேம''  

எ&ப� அ�பா ; இதைன எ�ணி&          125 

ம&பைத �3�  மா��  மாேதா!  

எ&றறி வி�க, எழி�ெறா0 45வா. :  

�&ன� வ�த �3நிலா நாளி$  

ந&ன� வா��த பாாியி& நாாிய�  

பி&ன� வ�த ெப! நிலா நாளி$            130 

இ&ன ?�ற இOவர லா�றிைன  

இ&ெனா! �ைறெய� கிய ப$ ேவ�டா.  

இ&ைறய �3நிலா நாளி$ இ!ேவ�   

ஒ&றி உ.ள  உவ��ட& இ!�பி< ,  

அ1(த �3நிலா நா+�. அ$ல$          135 

அ1(� வி1ேமாெவன அG�வ$ யாெனன  

எ1(� ெமாழிய, ஏ�த$ 45வா& :  

ெகாGசி� �லவ ேவ�0ய ேநர   

அGச ேவ�டா அதைன ெய�ணி;  

அ1(த �3நிலா அ1��  நாளி$              140 

வி1(தி1 வாயிO வியலர� மைனைய ;  

எ&<ைட இ!�பிட  எ�ேவா அ:க�  

நி&ைன;  காணலா  நிைனவி$ ெகா.ெகன  

 

(அமராவதி)  

இத& ெபா!. எ&ெனன எழி$ ெமாழி உசாவ,  

 

(அ பிகாபதி)  

அ1(த �3 நிலா நா+�., ஆமா ,      145 

ெகா1(தி1 வா!ைன� ெகா�றவ& என��;  

நம� தி!மண  ந&ன� �0�தபி&  

எமதிட( திேலேய இ!�ைப நீ ெய&ன,  

 

(அமராவதி)  

எ�ைத ;ம�ேக எைன(த! வாெரன  

எ�த வைகயி$ இய �கி& றீெரன          150 

 

(அ பிகாபதி)  

த!மா5 ெச8ய( த�தி;� ெட&னிட   
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வ!மா 5ைன�ெசய வழிவைக உ�ெடன,  

 

(அமராவதி) தி!மண  �0�தி0& தீ! ந  கவைல  

ெப!மண  Lச� V15  வா�ெவன,  

 ந பி, ஆ:கவ. நயககெவா& 5ைர�பா&:             155 

ஒ!தி!� �றளி& உ�ைமைய� ெக1�கிறா8 :  

 

"நீ:கி& ெதHஉ  �5�:கா$ த�ெண&<   

தீயா�1� ெப�றா. இவ. '' எ&ப� �ற..  

இத& ெபா!. த&ைன இய ப� ேகணீ.  

 ''(உலகிய?�� மாறாக) வி+1 நீ:கினா$ �1வ�         160 

கி+ட ெந!:கினா$ �ளி�வ� மாகிய (காம() தீைய  

இவ. எ:�� ெப�றாேளா?''  

எ&ப� ெபா!ளா ; இத�� மாறாக  

யா<ைன� �5கி யி!��: காைலேய  

நீெயைன� �1கிறா8! ெந!:கி& �1வ�  

உலக உ�ைமெய& <ட ெபலா  ெகாதி��மா$;  

இ�தா& காம( தீேயா எ&னேவா!     165 

இ�ேபா தாெதன எைன��1  தி:க= :  

விலகி யி!�ேபா��� ெவ�ப� த�தி1   

�லவி மகி�ேவா���� �ளி��சி ந$கி1   

எ&பதா8 இல�கிய ஏ+0$ ப0(�ேள&  

தி&பதா ;.ள� தி:கேளா எ&ைன!        170 

க+0( த3வி& காம( தீ��ட�  

எ+0 வில�ெம& ெற�M வ%யா&  

எ&ற  பிகாபதி இய பிய ேவைளயி$,  

ெவ0ெயா% ேயாெவன ெவ!=  வ�ண   

தி1ெம<  ேபெரா% திZெரன� ேக+கேவ,      175 

அGசி அமராவதி அதி��சி;� ெற3�தா.;  

மG�5 அ பி;  ம!�ேட எ3�தா&.  

அமரா வதித& அ�ச  நீ�க9   

அ பி அவ=5 அ�ச  ேபா�க9   

எ�ணின� ஒ!மி( தி5க( த3வ;                    180 

அ�ண?  �$%னா& அவ=  �$%னா..  

�&ன�� �$%ேயா� யாெரன ெமாழிவ�  

ஒ�ணா த:ஙன  ஒ&றி( த3வின�.  

பி&ன� அறி�தன� ேபெரா% யாெதன :  
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ெத:க: காெயா&5 திZெரன வி3�ேத      185 

அ:ஙன  அவ�தைம அ��5( தியதா$.  

ெத:�த! த3வ$ தி(தி�க( தி(தி�க  

அ:� நி& றகலா தைண(ேத யி!�தன�;  

இதேழா 0த��ைவ( தி��வி மற�தன�;  

இதழினி& றிதைழ இ3(�� பிாி(ேத     190 

அக(�5 ஆவ$ அட:க அவள�  

�க(�� க&ன  �3வ�  அ பி  

�(த மாாிைய �கிலா8� ெபாழி�தா&.  

ெம(த9  நாணிய மி&னிைட ேவ�1வா. :  

க&ன  கOவாதீ� கா+0� ெகா1(தி1 ;    195 

இ&ன�  �(த  ஈத$ ேவ�டா ;  

அள9 மீறி& அமி��  நGசா   

உளவா8 நாைள உ�ணா �5க  

அ பியி& �ண��சி ேவ+ைக அறிகிேற&  

� பிA� இ�கா ேதா8த$ ேவ�டா      200 

க&னி மாட� க.ள� கா�பைற  

�&னி நாைள ேதா8வ  நாேம  

எ&5 4றி இல:கிைழ வ%��  

க!மி ைகயி& கா�பறி( தா�ேபா$  

அ!ைமயி& த&<ட$ அ பியி& பிாி(��     205 

ெச&5 வ!வதா8� ெச�பி விைடெபற,  

ந&5 ந&ெறன ந பி;  ேபா�தன&.  

�ைரய5 காதல�� �$ல� ெச8த  

அைர�ைற ெவ&றிேயா டக&றன& காம< .  

காதல� இ!வ!  களி�ெபா1 ெச&றபி&    210 

A�5 அைம�ெசா1 ேசாழ& வ�தன&  

ேசாைல �3�  ��றி� ��றி  

ேவைலேத 1ேவா� ேபா$ Lணா8 அைல�தன�  

நீ�ட ேநர  ேந0( திாி��   

கா�ட$ இ&றி� க0�தன& ேசாழ&;     215 

எ&<ைட மக. ேம$ ஏ�றிைன L�பழி  

உ&ைன ந �த$ ஒ�ணா தினிெயன  

ம&ன& க0�திட , மய:கினா& காடவ&;  

இGசி தி&ற இ!:�ர: காயினா&  

அGசி ம&னனி& அ0யிைண பணி�தா&.     220 

க&னி;  காைள;  காடவ& ேபா+ட  

T�0%$ விழாம$ �.ளி மைற�ததா$  

ேவ�டா ெவ5�ெபா1 ேவ�த& ெச&றன&  
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ைமய இரவி$ ம&ன� வ��  

ைபய ேவ9 பா��பதா$, அமராவதி      225 

�&னிர வதனி$ வ! ப0 ெமாழி�ததா$  

ந&ன� அ பி ந�ணின& அ:ஙேன;  

காதல� இ!வ!  �&னிரா� களி(��  

ேபாத$ ெச8தன� Jாி��டேன.  

அவ�தா  ெச&றபி& ந1விரா வதனி$     230 

இவ�தா  வ�ததா$ ஏமா� தனேர.  

"க.ள& ெபாியனா? கா�பா& ெபாியனா? 

"க.ளேன ெபாிய& எ&றி� கா+1ேம!  

 

---------- 

2. இ!+� - இ!=��. 3. உ1�க. - ந+ச(திர:க..  

4. ேமதினி - J9லக . 5. ப!வ  - ெபள�ணமி . 

6. இ&றிரா - இ&5 இர9. 11. க. - ேத& ; காணிய - கா�பத�காக.  

12. �. - வ�1. J�களி$ ேத& காண வ�1க. ெச$? ).  

18. ப&னவாிய - ெசா$?த�� அாிய ; பழநிய - �தி��� நிைற�த.  

22. J படா  - J�கைள�ேபா$ இைழ பி&னி;.ள விாி��( �ணி.  

23. �னேம$ - �$%& ேம$. 28. அக(�ேள - மன(தி��..  

29, 30. கனிெமாழி, அணியிைழ - அமராவதி. 32. உ�� - த.ள, ேம�பட.  

34. �தி� - �ாியாத ��ைம. 40. �க?வ� - ெசா$வ�.  

45. ஏ�திைழ - அமராவதி.  

51. ெம$விைட - அமராவ�; இைன�தன& - வ!�தின..  

52. ஏ8�ப - ஒ�ப , 55. விய&கைற - ெபாிய க5��� கைற.  

59. ெபா!வ!  - ஒ�� ெசா$ல �0யாத. 60. பகலவ& - ஞாயி5.  

62. அ1கதி� - �1  ஞாயி5.  

63. தி:க. - நிலா: த�கதி� - �ளி��த ேகா. ; திாி�� - நிைலமாறி.  

67. ஒ�ெடா0 - அமராவதி.  

75. கத� ஒ!:� இ!�த - இ! கதி�க=  ஒ&5 ேச��தி!�த  

76. இ$ ெபா!. உலைம - இ$லாத ெபா!ைள உவமி(த$.  

77. �ள�கினா� - விள�கினா� . 82. அகைவ - வய�.  

84. இ ப� - இ& 9லக  , 85. கைள - �க�கைள.  

86. உைள;  - வ!�� , உ. னி& - நிைன(தா$. 90. ேதா  - ��ற .  

92. ம&பைத - ம�க. சEக  ; உலகினா  - உலகி$ நா .  



92 

 

96. நிகர - ஒ�ப. 104. �3நிலா நா. - ெபௗ�ணமி.  

105. ப+டறி9 - அ<பவ . 109 J:�ழ$ - அமராவதி.  

111. �ற� ெபா!. - காத$ வா��ைகயா  அக�ெபா!=��� �ற பான ம�ற 

ஊ��ைக நிைல. 112. மற% - எம& ; ம!=த$ - மிர=த$, பய:�த$.  

114. ேநாி$ - ேந� இ$ - ஒ�பி$லாத.  

116. ைம�� - தி�ைம , வ%ைம. 117. ெவ�திற$ - ெகா0ய வ%ைம.  

120. �3�  - அ�த மாத(� �3நிலா நாளி$ . 121. எ�ைத - எ  த�ைத.  

122. �3�  - இ�த மாத(� �3நிலா நாளி$; தி:க. - மாத .  

126. மா��  - மய:�  ; மாேதா �&னிைல யைச.  

127. எழி$ ெதா0 - அமராவதி. 129. நாாிய� - மகளி� .  

130. ெப!நிலா - �3நிலா . 132. எ�� - என��.  

137. ஏ�த$ - அ பிகாபதி.  

141. வய$ - ெபாிய . அக&ற. 142. அ:கண - அO பட .  

144. எழி$ ெமாழி - அமராவதி; உசாவ - ேக+க. 146. ெகா�றவ& - அரசன.  

148. இ!�ைப - இ!�பா8. 154. ெப!மண  - ெபாிய �க�மண .  

159. ேகணி - ேக.. 166. தி:க=  - ச�திர<  .  

174. ெவ!=த$ - ம!=த$ , அG�த$. 177. மG� - வ%ைம,  

180. �3�  - ஒ!ேசர இ5�கமா8( த3வ எ�ணின�.  

181. �$?த$ - அைண(த$.  

185. ெத:க: கா8 - ேத:கா8.  

187. ெத:� த! த3வ$ - ேத:காயா$ ேந��த த3வ$ .  

189. இத� - உத1 ; �வி - J9லக  192. அ பி - அ பிகாபதி.  

193. மாாி மைழ ; �கி$ - ேமக  . 184 மி&னிைட - அமராவதி.  

199. ேவ+ைக - அவா. 200. � பி - வ�1 ேதா8த$ - �ண�த$ .  

201. கா�பைற - பா�கா�பான அைற. 208. இல:கிைழ - அமராவதி.  

204. ைகயி& - ைகயி%!��.  

205. அ பியி& - அ பிகாபதியினிடமி!��.  

208. �ைரய5 காதல� - மாச�ற T8ைமயான காத$ ெகா�டவ�கைள ; �$ல� 

ெச8த - ஒ!வைரெயா!வ� த3வ�ெச8த.  

208. காம& - ம&மத&. 211. அைம�� - அைம�ச&.  

219. இ!: �ர:� - ெபாிய �ர:�. 224. ைமய இர9 - ந1 இர9.  

225. ைபய - ெம.ள ; ேவ9 - உள9, ஒ�5.  

226. �&னிர9 - இரவி& ��ப�தி (இர9 �மா� 10 மணி��.).  
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227. அ:ஙேன - அ$ வாேற. 232. �3�  - ஒ! பழெமாழி.  

---------- 

17. 17. 17. 17. அ�பிகாபதி%-% க�ண அறி9அ�பிகாபதி%-% க�ண அறி9அ�பிகாபதி%-% க�ண அறி9அ�பிகாபதி%-% க�ண அறி9!�திய காைத!�திய காைத!�திய காைத!�திய காைத    

 

அ1(த நா. பி�பக$ அளவளாவி மகிழ�  

க ப� இ$ல  க�ணனா� ேபா�தா�  

L+0$ உைரயா0 வி+ட பி&ன�,  

ஏ+ைட ைவ(�, ெவளிேய ஏகலா   

எ&5 க ப� இய ப, இ!வ!      5 

�&5 மாமர( ேதா�ைப ேநா�கி�  

ெச&5ெகா� 0!�தன� ெத!வி$ ேச��ேத.  

ஆ:ெகா! களிமக& அவ� தைம ேநா�கி�  

பா:கிலா ெமாழிபல பகர லானா&.  

க ப ர0கா. க.ளி& ெப!ைமைய    10 

வ பா8� பழி�பவ� வாழ விய?ேமா?  

க.ேள உண9! க.ேள உயி! !  

க.ேள உலக  ! க.ேள ெத8வ�  !  

ஈ� ம5�பவ� எ&ெனா1 �ணி��  

வா� ெச8ய வ!வ� ெகா$ேலா !     15 

தி!��ற. த&ைன( திாிபற� ப0(�ேள&  

தி!வ. =வரதி$ ெதாியா �ளறினா�.  

ப0�� ேவ5 பழ�க  ேவறா   

ந0��� ேபா�ேமா நைட�ைற ேவ�1ேம  

ஒ!�ளி� க.ைள உவ�� �ைவ�பி&       20 

ம5�ளி ேக+V�; ம5ப0 ம5ப0  

மா�தி மகி�L� மா�ெபா1 திக�L�;  

வா�தி எ1(�� சா�தி' ெப5L�  

இ�ேபா� கா$கேள இ(தைர ப1மா$;  

த�பா� கலய  தா:கி� �0(தி0&         25 

தட �ர. வ�0யி& த&ைம மான  

உட � �3�  உ!=  தைரயி$  

திட பட� 45வ$ ெதாி�� ெகா�மி&.  

ேமா+ச  ேவ�0& E�கி� க.ளி$  

நீ�ச$ அ0�பி& நி�சய  கிைட�� .     30 

எ&னிட  பாட  இனி�ேக+ Vேரா  

எ&ைன ஆசானா8 ஏ�5� ெகா.Lேரா?  

க ப� L+1� க+1( தறி;   

கவிபா1  எ&5 கைத�ப� உலேகா�.  
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க.=� கட9ளி& க!ைண கிைட(தி0&     35 

ப.= பா1  பா���  ெபா!ெளலா .  

வGச மிலா எ& வளமா� பாட$ உ   

ெநGைச ய.=  நீரைத� ேக+V� :  

"இ�ேபா த!�திேன& ஈ�தி& க.ெளா1  

பைனயி& க.=   

த�பிலா( ெத:கி& க.ேள தா.கைள     40 

      வண:�கி&ேற&  

அ�பேன ஆ+1� கறிேய அ&�5  

           ஆறா மீேன  

எ�ெபா3 � ைம� கா�ேப& இறா$ ெபா0  

          எ பிராேன"  

ஒ!பா+ 1ைர(ேத& ஒ�பிலா� க பேர  

ம5பா+ 1ேவ�டா ; ம�விைன அ!�தி&  

ராமா யண�கவி ரா+சச� நீ!   45 

கீமா யணெமா&5 கி1கிெடன� பா1L�!  

இர�1 க ப!  இர�1 ந�ப!   

மிர�1 மிர�ெட& ேமனிைய ேநா��வி�;  

நீ:க. நா$வ!  நி$லா� ெச$வைத  

நா:க. இ!வ!  நனித1( தி1ேவா ;             50 

எ&5 �5�ேக இடறி L��த  

ப&றி� பயைல� பா�(�ெந+1யி�(��  

க ப!  ந�ப!  கவ&றன� ெபாி� ;  

வ ப� பய%ட  வா8 ெகா1( திலேர.  

 "களி(தாைன� காரண  கா+1த$ கீ�நீ��     55 

�ளி(தாைன( தீ(�ாீ இய�5" எ& ப��ற.  

�0யா$ �0��க� ெகா$ல� ப1த?   

மி0வ� �5த?  ேமனி ெக1த?   

இ&னபிற தீ:�க. எ$லா  அ1(த?   

உ&<த$ இலேரா உலக� �0ய� !     60 

�0ய& ஒ!வ& �0�கா� ேபா��  

�0(�ள பிறாி& ெகா1ைம பாராேனா!  

எ&ெறலா  ந�ப� இ!வ!  ேபசி�  

ெச&றன� மாமர� ெசறிவிைன ேநா�கி;  

அOவிட  அைட�த�  அம��தன� ஓாிட  ;  65 

ெசOவிதி& க ப� ெச�பலானா�:  

ந�பேர உ ைம நானி: கைழ(த�  

ப�ப5 அ பிகா பதியி& ெசயைல  

அறிவி( � மிட  அவ&�ைற யைன(�   
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ெதாிவி( தவைன( தி!(த� ெசய�ேக.     70 

நாெடா5  இ�கா ந�ணி )$ எ3�   

V15  வழ�க  ெபாி��� டவ�ேக.  

அவ&வாி& யாேனா அக&5 வி1வ$.  

இவணவ& த:கி யி!��: காைல  

அரச& மகளா  அமராவதிைய     75 

வி! பா ேதெயன விள �க அவ�ேக.  

உம� திற�ள உைரயா$ எ& மக&  

அமரா வதிைய அறேவ மற�க�  

ெச8த$ ேவ�1  ; ெச8யா ெதாழியி&  

உ8த$ இ$ைல உ5தியா8� 45 ;      80 

எ&5 ெசா$%�ெகா� 0!��  ேவைள  

அ பி காபதி அ!ேக வ!வைத�  

க ப� க�1 க+0னா� நைடைய.  

க�ணனா� அம���ள காவிட  அ பி  

ந�ணி வண�க  நவி&றம�� தனேன.     85 

ெபாியவ� க�ணனா� ேப��( ெதா1(தா�;  

உாிய �ைறயி$ உட$ நல  உசாவினா�;  

எ&ன )$ இ�ெபா3 ெத3� கிறாெயன  

�&ன�� ப�பல ேபசி �0(��  

பி&ன�� �றி(த ேப�ைச எ1(தா�;     90 

அ பி ! ஒ&5ன� கறிவி�க வி! �வ$;  

ந பிெய& உைரைய ந&� ேக+க.  

ம�ணாைச ெப�ணாைச ெபா&னாைச எ&<   

தி�ணிய ஆைசக. ேத!: காைல�  

ெப�ணாைச எ&ப� ெபாி�: ெகா0ய�.      95 

க&னி ெயா!(திைய� களவி� �ண�தேலா  

பிற&மைன விைழ�� ெப�டாட$ �ாிதேலா  

அறனிைல எ&பைத அறி�ைவ நீேய!  

எ&5 க�ணனா� இய பிய ேபாேத,  

ந&5 நவி&றீ� ! நானில  T�ற�            100 

பிறனி$ விைழவ�  ெப�டாட$ ெச8வ�   

அறனிைல எ&பைத அறிேவ&; ஆயி&,  

க&னி ெயா!(திைய� காத%� பதிேல  

எ&ன தவெறன இைளஞ& கடாவ,  

 

(க�ண B�)  

ெப�ேறா� அறியா� க&னி� ெப�ைண      105 
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ம�றவ� ெக1(த$ மாெப!: ��றமா .  

இதனா$,  

இ!ெப!: �0��  ஏலா� பழிவ!   

மர�  அ&றி� மா��  அ&ெறன�  

க�ண னா� கழற� காைள 45வா& :  

அ�ணேல ந�தமி� அக�ெபா!. இல�கண       110 

எ�த ெமாழியி?  இ$லா ஒ&றா .  

இ�த அக�ெபா!. இல�கண  45 :  

காதல� களவி� கா�ட?  �ண�த?   

ஏதிலா� அறியா� இ$ல  வி+1(  

தண�� ெச&5 தாேம தமியரா8      115 

மண�� ெகா.ள?  மர� வழிெய< .  

இல�கிய  க�டத� கில�கண  எ&ப.  

அள�க லாகா அக�ெபா!. இல�கிய   

தமிழி$ உ.ளைம தகவா யறிL�.  

தமி�மர பி&ப0 த�க க&னிைய�           120 

காத%� பதி?  களவி� �ண�வி?   

ஏத மிைலெயன இய ப, க�ண னா�,  

க&னி( தமிைழ� க�5ேள& யா<   

ெசா&ன யா9  ேசாரா தறிேவ&;  

ெதா$கா� பியெம<  ெதா$ெப! )%$      125 

ஒ$கா� க!(ெதா& 5.ளைம உைர�ப$:  

"நாடக வழ�கி<  உலகிய$ வழ�கி<   

பாட$ சா&ற �லெனறி வழ�க "  

எ&<ேமா� ப�திய� )%$ இ!�பதா .  

க&னிைய� களவி� கா�ட?  �ண�த?      130 

உ�ைமயா8 நைடெப5  உலகிய$ அ&5.  

நாடக வழ�ெகன நவி?  அ�)$  

நாடக வழ�� நைட�ைற� ெகாO9ேமா? ம�5 ,  

காத$ எ&ப� க!த� பா�5  

காத$ வா��ைக காணி& விய�பா       135 

காதல� ப$ேலா� க�டன� ேதா$வி  

காதல� சிலேர க�டன� ெவ�றி;  

இ�த ெவ�றி;  எதி�பா ராததா   

எ�த� காத?  ஏ�க( த�ேமா?  

அழைக அ0�பைட யாக� ெகா�1     140 

விைழ�வ� காதல� ஒ!வைர ெயா!வ�.  

ஈ&றவ� ேத�ேவா எதி�கால வா�வி��  

ஆ&ற அ0�பைட யாக அைம; .  
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இ�த S+ப  இைளஞ� அறியாேம  

ெசா�த வா�ைவ� ேசா�9ற� ெச8வதா?      145 

காத$ எ&ப� க0மண  �ாி�தபி&  

ேபாத$ �ாி�தி1  ெபா!(தமா  சா&5ள  

எ&ைன மடவா� ஏசி<  ஏ�க  

எ&<ைட� க!(ைத இய �வ$ யாேன :  

ெகா3ந& ெச$வனா8� ெகா3(தி!� தாேல      150 

வி3ம  ெபறலா  ேவ+டவ. த&னிட .  

த& தா8 L+0<  த�தி �ைற��  

ெநா�த கணவைன ெநா8 ைமயா8 நட(�   

ேதா�5 மகளிாி& ெதாைக பல ; ம�5 ,  

மாமனா� L+0$ ம�0 யி+ேட      155 

ஏம  ெபHஉ  ஏைழ� கணவைர�  

காம  ெச8யா� க�டப0 நடா(�   

வாம� ெப�0ாி& வைக�ேகா� அளவிைல  

இைவெயலா  அறிைவேயா எ&ன, அ பி,  

இைவெயலா  எ&னிட  இய �  ேநா�கிைன     160 

நைவயிலா தி&ேன நவி?தி� எ&ன,  

ேவ�த& மகைள வி! ப$ அவ&�0  

மா�த& தன�� மா��ைட( தா�ேமா?  

ம&ன� �0யி$ மகைள� ெகா1(தேல  

ம&ன�� �ாிய மரபா  அறிமதி!     165 

ேசாழ& மகைள� ��றி�ெகா� 0!(த$  

ஏழைம� �லவ� ேகலா� ெசயலா ;  

அமராவதிைய நீ அவாவி( திாித$  

நமரா$ ஒ�ப( த�கேதா நவி?தி!  

ஏணி ைவ�பி<  எ+டா( ெதாைலவி$      170 

மாணிைழ ;.ளா.; ம�5 , உ& ெசய$  

ெமா+ைட( தைலைய;  �ழ:கா$ தைன;   

க+0 �0�பைத� க1��  ெசயலா .  

உவ�ச� �ல(தி$ ேதா&றிய உன�கி�  

அவ�ெசா$ லா�  அக&றி1 அவைள.     175 

ெபா!�தா� காத$ �ாிவ� மடைம தி!�தி  

;ள(ைத( தி!��க ம5பா$.  

அர�மைன வா3  அவைள நீ மண�கி&  

அர�மைன ஏவ$ ஆளா8 வி1வா8  

�ர�மிக ேந!  ��5  உண�மதி      180 

எ&5 ந$ லறி9ைர இய ப� ேக+டபி&,  

அ பி காபதி த&க!( தைறவா& :  
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என��  அவ+�  இைட;. காத$  

தன�� ந$ ெலா�பி( தைரயி$ இ$ைல  

ெத8வ� காதெல  ெதாட�� ெதாிL�     185 

ெத8வமா8 எைனயவ. ேத��� வண:�வ.  

அவைள மண�கி& அர�மைன யாளா8  

அவணிேர& யா< ; அவ=  அ:கிரா..  

இராம� இ!��  இடமேயா( தியாமா$;  

நா<ள இடேம அவ=ள ந$%ட      190 

நா&ெச?  வழிேய ந$லா. வ!வா.;  

உவ�ச� �ல(த<  உலைக ேயா �   

தவ�ெப!: �ல(த=  தாமா8 இைண�த�  

உலகவர லா�றிேலா� உய��த இட  ெப5 ;  

அலகி$ ம�க. அைறவெர: கைதைய!      195 

�$%ய எ ைம� ேபா��க �ய$வ�  

க$%$ நா� உாி�பைத� க1�ப தா� .  

காத$ காத$ காத$ இைலேய$  

சாத$ சாத$ சாத$ எ&பேத  

எ&<ைட �ழ�க  எ&றன& அ பி.      200 

உ&ைனயா& தி!(�த$ ஒ$?ேமா வா�ெகன  

ந&ன� வா�(தி நட�தா� அவேர.  

உற:� ேவாைனேய எ3�ப ஒ$?  ;  

உற:�ேவா& ேபால ந0��  ஒ!வைன�  

பிற:க� ெச8த$ ெபாி�  அாிதேரா .       205 

 

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

8. களிமக& - க. �0ய&. 9. பா:� - ந�ப��.  

22 மா�தி - அ!�தி, உ�1.  

26. தட  �ர. - வழி தவறிய. 34. கைத�ப� - கைதயன  பா�க..  

39. ஈ�� - ஈ�ச மர . 42. இறா$ - இறா.  

52. பய$ - சி5மக&, கீ�மக& ; ெந+1யி�(த$ - ெப!E�ெசறி த$.  

53. கவ&றன� - கவைல�ப+டன�.  

55-56. �றளி& உைர: க.=�1 மய:கினவ<��� பல காரண:க. கா+0 அறி9 

�க+1 த$, நீாி& அ0யி$ E�கியவைன எாி;  விள�கா$ �!வி( ேத1த$ 

ேபா&றதா .  

57. �0��க� - �1 ப� �க�. 58. மி0 - வ5ைம.  

60. உ&<த$ - க!�த$. 64. மாமர� ெசறி9 - மாமர  அட��த ேதா��.  
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71. இ�கா - இ�த� ேசாைல. 72. V15  - ெப!ைம ெபா!�திய .  

80. உ8த$ - பிைழ(த$. 84. காவிட  - ேசாைலயி$ �றி� பி+ட இட .  

87. உசா9த$ - ேக+டறித$.  

97. �3�  - பிற& மைனவிைய வி! பி� ெப�டா+0 யா��த$.  

100. நானில  - உலக .  

104. கடாவ - வினவ. 107. ஏலா - ஏ�க �0யாத.  

110. அக�ெபா!. - காத$ �ைற. 114. ஏதிலா� - அயலா�.  

115. தண�� - பிாி�� ; தமியரா8 - தாேம தனி(தவரா8.  

122. ஏத  - தவ5. 126. ஒ$கா - �ைறவி$லாத.  

141. விைழதவ� - வி! �வ�. 142. ஈ&றவ� - ெப�ேறா�.  

143. ஆ&ற - சிற�த. 148. மடவா� - ெப�0� .  

150. ெகா3 ந& - கணவ&. 151. வி3ம  - உய�9; ேவ+டவ. - மைனவி.  

153. ெநா8 ைமயா8 - சி5ைமயா8, அ�பமா8.  

154. ேதா  -   ��ற .  

156. ஏம  - பா�கா��. 157. காம  - வி!�ப . 158. வாம  - தீய �ண .  

161. நைவ - தவ5; இ&ேன - இ�ேபாேத.  

162-163. �0மா�த& - �0 மக&. 168. அவாவி - வி! பி.  

169. நம� - ந மவ�. 171. மாணிைழ - அமராவதி.  

173. க1��  - ஓ�� . 175. அவ�ெசா$ - பழி�ெசா$.  

180. �ர� - மா5 பா1.  

184. ஒ�பி( தைரயி$ - ஒ�� இ(தைரயி$ ; தைர - J9லக .  

188. அவ� - அ:க. 191. ந$லா. - அமராவதி.  

182. ஓ �  - கா�� . 193 தவ�ெப!: �ல(த$ - மிக உய��த அரச�ல(கா..  

196 �$%ய - இைண�த; ேபா��க - பிள�க, பிாி�க.  

197. க1�ப� - ஒ� ப�. 203. ஒ$?  - இய? . �0; .  

205. பிற:க� ெச8 வ� - (எ3�பி() ெதளி9 ெபற�ெச8வ�;  அாிதேரா - அாி� 

அேரா; அேரா - அைச�ெசா$.  

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

18. 18. 18. 18. காதல�க4 கல�� மகி �த காைதகாதல�க4 கல�� மகி �த காைதகாதல�க4 கல�� மகி �த காைதகாதல�க4 கல�� மகி �த காைத    

 

இ&ப இரைவ எதி�பா�( தி!�த  

அ பி காபதி� கான ந� ப& ேபா$  

த:க  உ!�கிய த+ேட8 ஞாயி5  

தி:க. வ!�& திக3  �டபா$  
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ம:கி மைற�தா&; மாைல;  கழி�த�.      5 

�&னிர விேலேய ��5  உ�ணாேம  

க&னி மாட� காவக  வ!ெகன�  

4றி;  அ பி� �ழக& வராைமயா$  

மாறி மாறி வ!�திைச ேநா�கி�  

ெப�0!+ சிற�த ெப� ைப அமராவதி     10 

வ�ட$ அய��த வள பல ெகழீஇய  

த�டைல த&னி$ தனியா8( தவி(ேத  

உள(�. ப�பல உ&ன லானா.:  

காவக  வ!ைகயி$ காவல� பி0(��  

காவல& எ�ைதபா$ க+0� ெச&றனேரா!     15 

ம&ன& த&னிட  மா+0� ெகா�டவ�  

எ&ன ப1வாேரா! ஏைழெய& ெச8ேவ&!  

அ&ேற �ய:க அவாவிய அவைர  

இ&5 வ!மா றிய பி ய<�பிேன&.  

வா8��  எ&ேற வ�த அவ���            20 

வா8�ெக+0ய� வ3�கி L��தேத.  

ஒ!ேவைள,  

மைற�தி!� ெத&ைன மய:க ைவ(�(  

திற�ெதாி� தி:க� திZெரன வ!வேரா?  

களியா+ டய!  கயவ� ேநர  

விைளயா+ டய!  Lணேரா யா� !          25 

எ&5 நிைன(ேத ஏ:கி( தவி(தா.  

ெச&5 ப$ பா:க!  ெச மைல( ேத0னா.  

ஆ+டன(திைய( ேத0ய ஆதி ம�திேபா$.  

அGஞா&5,  

காவல& ஒ!வ& கG�க உைடெயா1  

காவக( �.ேள க1கி வ!வைத�     30 

க�டன. உ.ள  கல:கி அ�ச:  

ெகா�டன.; அவ&வ!  �றி�ேகா. யாெதன�  

க�0ல.; அ பிைய� காவல& ேவ�திட   

ெகா�1ேபா8 வி+டைத� 4றி எ&ைன  

விழி�பைட ய�ெசய ேவ�0வ� தன& ெகாேலா!     35 

பழி�ேபா 0யானினி பாாினி$ வா�வேதா !  

ஒ!ேவைள,  

எ&க� பழி�க இவ& வ! கிறாேனா!  

என�பல எ�ணி யி!�ைகயி$ அவள�  

நிைன�� ேபாலேவ ெந0தவ& உைர(தா& :  

அ பி காபதி அர�மைன� ெபாழி��        40 
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 வ�தைத� க�ட வ%;5 S�ைத  

சி�ைத சின�� சிைறயி$ அைட(தா�  

இதைன� 4றேவ இவணியா& வ�ேத&  

மத& ெசய$ அவைர மா+0ய ெத&ன,  

அமரா வதிேக+ டவனிட  உைர�பா. :      45 

க&னி ெயா!(திபா$ காம: ெகா�ட  

அ&ன வைன�சிைற அைட(த� ந&ேற!  

இ&<  ேக+க! இ�ேபா தா�;  

ெகாைலெச8 ��ற  அவ& ேம� �ம(தி  

தைலெகா8 வ�ேவ த�க ஒ5�பா            50 

எ&றவ. இய ப, இ!வ!  ேச��ேத  

ஒ&றி நைக(� உவைக ;�றன�.  

அ பி காபதி அ�த உ!வி$  

வ�தைத ந:ைக வைகயா யறி�தன.;  

அ�த� கணேம அவளறி� �ளாெளன          55 

எ�த விதேமா ஏ�த?  அறி�தா&  

இ!வ!  ஒ&றி இளி(தன�; இத&பி&,  

ம!95  உள(ெதா1 மகி��சியி$ திைள(�  

ேவ5 ேகால  ேவ8�தத& காரண   

45 ெக&5 �ளி� ெமாழி வினவ,      60 

அ பி காபதி அைறய ?�றா&:  

க&னி மாட� காவக� பா:க�  

எ&ைன� க�ட ஏவலா. ஒ!வ&,  

ேவ�தனி& காவல� தவிர ேவ5  

மா�த� இOவிட  ம&னலா காெதன      65 

ேவ�த& ஆைண வி1(�. ளைமயா$  

இOவிட  வராேத எ&5 விர+டேவ,  

அOவிட  வி+0யா& அறி�த காவல&  

ஒ!வ& L1 ேபா8 உைடெயலா  ெப�5  

ம!வின& ஈ�1 ம&னாி& ஆ.ேபா$;     70 

இ�தா& நட�த கைதெயன இய பினா&.  

எ�வா யி<Gசாி, இனியி! ேவ�   

க&னி மாட� க.ள� கா�பைற  

த&ைன யைடய( த�க வழியி�  

எ&5 4றி இனிய ந பிைய     75 

அ.ளி� ப!�  அழ�5 ந:ைக  

உ.=� கைழ(�� ெச&றன. உவ�ேத.  

இ�த அைறயி<. எவ!  வாரா�;  
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எ�த நிக��சி ஈ�1 நட�பி<   

ெவளியி$ ெதாியா விதமா8 அைம(�ள�.     80 

ஒளி;  வளி;ேம உ+�க விய?   

எ&5 ெமாழி�ேதா� இ!�ைகயி$ அம�(தினா..  

ந&றிO வைறெயன ந பி விய�தன&;  

தி�ணிய தைர;  திக3  �வ!   

வ�ண வ�ண� பளி:�� க�களா$     85 

ம�ணி ;.ளைத மகி�ெவா1 க�டன&;  

வ�ண ஓவிய:க. வா3  சிைலக.  

ஓ:�  அழ�ைட ஒ�பைன� ெபா!.க.  

ஆ:கா:� க�ேட ஆ��� �ைவ(தபி&,  

ேத�� )�கா$ தி�ணிதி& �யி�றி,     90 

ஆ�கிய ஆர� பலைகேம$ பர�பி  

ெம&ைமயா� இலவ ெம(ைத விாி(��  

ப&மல� Tவி� பர�பிய க+0%$  

அ பிகா பதிைய அமராவதி அம�(தி�  

சி�5�0 வைகபல ெசOவிதி& ஊ+0    95 

��5  பதெமா1 �தி��தப$ கனிவைக  

க�1  ேத<  கல�த பாெலா1  

உ�ட� கீ��க� 1வைக ;�றன..  

இ!வி!� ��ட ஏ�த$ பி&ன�,  

இ! இ! அைசயா தி�ப0 ேயயி!     100 

எ&5 ந:ைகபா$ இய ப, ம�றத&  

காரண: 45ெகன� காத% வினவ,  

ஆரண: ேக;& னழகிய பளி:��  

க&ன(தி$ எ& �க  கா�கிேற னாத%&  

இ&<  அைசயா தி!�தி1! ம�5 ,      105 

பா:�ள பளி:�� க�க. தம�ேக  

ஈ:� நி& க&ன  ஈ;  ேபெராளி ;  

அேதா9ள �(தா$ ஆயெதா: க�ேக  

இேதா9& ப�க. இல:ெகாளி ஈ�தி1 ;  

ஈ:�ள பவள� சிைல��& இத�க.      110 

ஓ:� ெச�நிற ஒளிைய மி��� ;  

யா:ஙன  ெமாழிவ�& நல:க. யாைவ;   

எ&றவ& 4ற, ஏ�திைழ நாணி,  

இ(த� கி�டைல இனியா& ெபாேற எ& ;  

வி(ைதயா ;.ள� விள ��  க�பைன;     115 
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எ&5 ெமாழிய இ!வ!  நைக(தபி&,  

ஆ:ெகா! ப�க$ அைம95 யாழிைன  

L:� �கேழா& வி!�ெபா1 க�டைத�  

க�1 கனிெமாழி பாட� க!தின.;  

எ(த� ��ற�  இ$லா யாழிைன      120 

ெம(ெத<  ைகயா$ ெம$ல எ1(��  

கா�தைள ெவ&ற ைகவிர$ த மா$  

ஏ�திைச யாழி& நர பிைன இய�கி�  

ப�ண$ பாிவ+டைண�த லாய  

 எ�வைக( ெதாழிலா$ இைசயிைன எ3�பி�     125 

ப�வைக� ��ற  படா அம$ பா1வா. :  

 

(1) ெப�0 ராக� பிற�த வேர நனி  

      ெபாிய ேப5 ெப�றவ ராவா�  

ம�0ணி ஞால  மா��ற ேவ;ய�  

        ம�கைள� ெப�5( த!பவ� யாேரா?  

க�0<  இனிய க�மணி ம�கைள�  

         க+0� கா(� வள��பவ� யாேரா?  

ம�0ய ேநா8��( தா ம!� ��1  130 

      ம�க+ � ந�பா$ ஊ+1ேவா� யாேரா?  

 

(2)  இர�பவ�� �ணவிைன இ&�க( �டேன  

       ஈ�தி+ டவ� பசி இாி�பவ� அவ�தா .  

நிர��  அ&ெபா1 நி(த  ெகா3நாி&  

         நீ.�க� கா(� நி�பவ� அவேர!  

கர�பிலா உள(ெதா1 வி!�ைத� க�ேட  

        களி�ெபா1 பணிவிைட ெச8பவ� அவேர!  

�ர�பவ� உலைக� Jாி��டேன  

       Jைவய ேரெயனி$ ெபா!(த  ஆேம!   

 

(3) கணவாி&பசி க�M5  ேபாெதலா       135 

    காிசன( தாயா8� காணலா  அவைர;  

கணவ�� ��பிணி க�01: காைல  

       க�ணா  ம!(�வ( தாதி;  ஆவா�;  

கணவாி& உ.ள  கல:�  ேபாெதலா   

      க!(�ைர வழ:�  அைம�ச! மாவா�;  

கணவாி& பிைழ காண� ெபாறாஅேம  

      க0�தி1  க$வி ஆசா& அவேர!  
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(4) ம:ைகய ாி&றி ம�றவ� ஆடவ�  

        மாநில� த&னி$ வா�வ ேத�?  

ந:ைகய� காத?� ேக:கி� கிட�ேத            140 

      ந�றவ  �ாிபவ� ந பிய ராவா� ; 

ெகா:ைகய� பி&ேன �லவி( திாி�ேத  

         �ைழ�� நி�பவ� �மர� தாேம!  

ந:ைகய�� க0ைம ஆவா� எ&ேற  

         நவில 9�த�  ஆடவ� தைமேய!  

 

(5) ெப�பிற�ேப ெப!ைமய தா�   

     ேப�:கா$ பிறிெதா�பி$ைல  

ெப�ணி&பேம ேபாி& பமா�   

       பிறெவ$லா  பிைணயா � ேமா?  

ெப�ணழேக ேபரழ கா�             145 

         பிறிெதா&5  பிைணயா காேத  

ெப�M�ேகா� இைண4 ெற&னி&  

        ெப�ெணா!(திேய ேபாிைண யாவேள!  

 

எ&5பா 0�ெகா� 0!��  ேபாேத  

ந&5& பாெவன ந பியா� வா:கி�  

ெகா&றா� ேபால� �5 பா8� பா1வா& :  

 

(1) ஆடவாி&றி அாிைவய� வா�வ�       150 

          அாிதா  எ&ப� அறி�த உ�ைம  

ஈ0லா� காைளய� இ$லா வி0ேனா  

     இ! ெப!� ெதாழி$க. இைழ�பவ� யாேரா?  

V15 கைலதைம� பி.ைளக. ந&�  

      ெப�றிட� ெச8;  ெபாியவ� யாேரா?  

கா15  வைர;  காாிைக யாைர�  

          க�ைண யிைமேபா$ கா�பவ� அவேர!  

 

(2)அாிைவய� பி&ேன அலைகயா8� ��றி  

         அைலபவ� ஆடவ� அைனவ!  அ$ல�  

ெதாி9றி& காம  ெதாிைவய� தம��   155 

         ெதவி+டா ஒ&ெறன( ெதாி�வ� யா!   

அறி9றி& மான  அக&5 வி1ெமன  

         ஆ+0ய� காம  அக(�. ைவ�ப�  
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அாிைவய� ேபாலேவ ஆ�க=  க�ைப  

         அ!ைமயா8� ேபா�றி ஆ.பவ� அ$லேரா?  

 

(3) பாைவய� இ&பேம பாாி$ ெபாிெதன�  

        பச��த$ ெவ�5� பக+1� ேப�சா   

Jைவய� இ&பி<  J9ல கதனி$  

        ேபா�ற� ெப5வ� �க�சா$ தமிேழ!  

நாவினா$ தமிைழ நயமறி� ேதாதிேயா�          160 

     ந:ைகய� யாைர;  நாட மா+டா�  

வாவி நீ� இ!�க வற+1� கானைல  

     வO9ேவா� வ0(த மடேவா ர$லேரா?  

 

எ&5 பா0�ெகா� 0!��  ேபாேத  

ந&5 S  பாெவன ந:ைக 45வா.:  

தமி��ெப! )$கைள( தகவா8� க�ேற  

அமி�தா  �ைவயிைன அறி�தீ� அதனா$         165 

வற+1� கானெலன ைவதீ� எைன; ;  

�ர+1� பா�க. �னி9ற� ெச8தன  

இனிெயைன( தீ�1த$ இ மி;  ேவ�டா;  

நனி;  தமிைழேய ந&� �ைவ�V�!  

என அவ. ஊட, எழிேலா& 45வா& :       170 

4ட$ அறியாேம ஊட$ ெகா�டா8;  

நீட விட%ைத நி�கழ க&5;  

�றளி?.ள �த�பா 4ெறன,  

ம5தைல யி&றி ம:ைக 45வா. :  

"அகர �தல எ3(ெத$லா  ஆதி            175 

பகவ& �த�ேற உல�''  

எ&றவ. 4ற, இ5தி;  4ெறன,  

இ5திைய நீேர இய �க எ&ன,  

"ஊ1த$ காம(தி�� இ&ப  அத�கி&ப   

40 �ய:க� ெபறி&''             180 

எ&ப� இ5தி� �றளா ; இத&ெபா!.  

அ&�ட& 4ெறன அ பி வினவ,  

அ&�ைட நீேர அறிவி� Vெரன,  

இ&�ட& ெபா!ைள இனி� 45வா&;  

 ''ஊ1வ� காம(தி��� ேபாி&ப ; பி& த3வி�     185 
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�ணர�ெப�றா$, அஃ�, அ� ேபாி&ப(தி�� மிக9   

ேபாி&ப மா� .''  

 

எ&ப� இத& ெபா!. எ&5 ெமாழி��,  

ஊட$ தீ��தேதா? உ�பா$ இ!ேவ�   

4ட$ த�ேமா எ&றவ& 4ற,  

வாட$ ெகா�ட வனிைத உடேன  

E0 வாைய �5வ$ J(தா..           190 

அ பி அத&பி& அவ. ம0 ப1(தா&;  

அ பியி& தைலைய அவ. த& ைகயா$  

அைண(�� ெகா�டா.; அத&பி& எ&ன!  

இைண(த நிைலயி$ இ!ெப!: காத$  

அ&றி$ �.ெளன அக9ண� 9�த     195 

ஒ&றி �ய:கின� உலைக மற�தன�;  

ம�9� ஞிமிெறன மய:கி( திைள(ேத  

இ�வைர யறியா இ&ப� �ைவயிைன  

�த& �த$ க�டன� �த%ர வினிேல.  

�ைவக�ட Jைன ேசா பி இ!��மா?           200 

அ1(�( ெதாட�வதா8 அறிவி( த பி  

வி1(ேத அOவிட  விைட ெகா� டனேன  

�னி�� ெச8� ெகா1:கைண ெதா1(த  

இனி�� வி$ேலா& இ&5 ெவ& றனேன!  

 

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

3. ஏ8 - ேபா&ற. 4. �டபா$ - ேம��.  

8. �ழக& - அழக&, இைளஞ&. 10. ெப� ைப - ெப�.  

11. வ�ட$ - ெப� களி& விைளயா+1; அய�த$ - விைளயா1த$ ; ெகழீ இய - 

நிைற�த .  12. த�டைல - ேசாைல.  

15. காவல& - அரச&; எ�ைத - எ  த�ைத. 18. �ய:க - �ணர.  

20. வா8��  - ைக41 .  

24. ேநா - ேபால. 27. ெச ம$ - சிற�ேதானாகிய அ பிகா பதி.  

28. �3�  - ேசாழ இளவரசியாகிய ஆதி ம�தி எ&பவ.. த& கணவ<  ேசர 

இளவரச<மாகிய ஆ+டன(தி எ&பவ&. காவிாி யி$ E�கியேபா� அவைன( 

ேத0யதாக வரலா5 45 . அG. சா&5. அ�ேபா�.  

29. கG�க உைட : ச+ைட ேபா+ட சீ!ைட. 30. க1கி - விைர��.  

33. காவல& - ேசவக& ; ேவ�� - ேவ�த&.  
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35. ெகாேலா - ெகா$ + ஓ = ஐய� ெபா!. த!  இைட� ெசா�க..  

41. S�ைத - உ  த�ைத. 44. மத& - ம&மத&.  

50. ஒ5�� - த�டைன. 56. ஏ�த$ - அ பிகாபதி.  

59. ேவ8த$ - அணித$, JMத$. 60. �ளி� ெமாழி - அமராவதி.  

65. ம&ன$ - ெபா!��த$ (வ!த$). 72. இ!ேவ�  - இ!வ! .  

81. ஒளி - ெவளி�ச ; வளி - கா�5. 86. ம�ணி - ஒ�பைன (அல:காி(�) ெச8�.  

88. ஒ�பைன� ெபா!.க. - அல:கார� ெபா!.க..  

90. ேத��, )�� - மரவைகக. ; �யி�றி - - (க+0ைல�) ெச8�.  

91. ஆர�பலைக - ச�தன� பலைக. 97. - க�1 - க�க�1.  

99. ஏ�த$ - அ பிகாபதி.  

108. ெதா:க$ - மாைல. 109. இல:�ஒளி - விள:�  ஒளி.  

110. இத�க. - உத1க.. 113. ஏ�திைழ - அமராவதி.  

118. L:� - மி��த. 119. கனிெமாழி - அமராவதி.  

124. ப�ண $, பாி வ+டைண - இைச�கைல� ெசய$வைகக..  

126. படா அம$ - உ�டா காதப0 (உயிரளெபைட)  

128. ம�0ணி - ம� திணி. 129. க�0<  - க�க�0< .  

131. இாி�பவ� - ேபா��பவ� . 132. ெகா3ந� - கணவ�.  

133. கர�� - மைற��. 134. Jைவய� - ெப�க..  

135. காிசன  - அ&�, அ�கைற. 136. தாதி - ெசவி%( தா8.  

138. ஆசா& - �!, ஆசிாிய&. 140. ந பியா - ஆ�க ..  

141. ெகா:ைகய� - ெப�க.. 144. பிைண - ஒ�� .  

146 இைண - ஒ��. 148. ந பி - அ பிகாபதி. 151. இைழ�பவ� - ெச8பவ�.  

153. கா1 - �1கா1; காாிைகயா� - ெப�க.. 154. அலைக - ேப8.  

155. ெதாிைவய� - ெப�க..  

156. ஆ+0யா� - ெப�க.. 161. வாவி - �ள  ; வO9ேவா� - ப�5ேவா�; வ0(த - 

வ0க+0ய; மடேவா� - மைடய� . 167. �னி9 - சின .  

170. ஊட$ - ேபா%யான சி5 சின  ெகா.ள$; எழிேலா& - அ பிகாபதி.  

171. கட$ - �ண�த$. 172. நி�� - நின��.  

174. ம5தைல - ம5��.  

187. உ�பா$ - இனிேம$ . 190. �5வ$ J(தா. - �& �5வ$ ெச8தா..  

195. அ&றி$ �. - அ&றி$ பறைவ. 197. ம� - ேத&; மிமி5 - வ�1 .  

203. �னி�� ெச8� - (வி$ைல) வைள(த$ ெச8�; ெகா1: கைண - ெகா0ய மல� 

அ �. 204. இனி�� வி$ேலா& - இனி��  க! ைப வி$லாக உைடய ம&மத&.  
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----------- 

19. 19. 19. 19. ேவ�த� ஊரல� உண��த காைதேவ�த� ஊரல� உண��த காைதேவ�த� ஊரல� உண��த காைதேவ�த� ஊரல� உண��த காைத    

 

� பி;  மல!மா8( ெதாட��� �8��   

அ பிகாபதி ப�றி;  அமராவதி �றி(�   

வ பல� நகாி$ வழ:�வ தாக  

ஒ�றரா$ அறி�ேத உ�ைம காண�  

ெகா�றவ& மா5 ேகால  J�1          5 

நகர ம5கி$ நக��கா வலைர  

நிகர� ��ற நிைன�� ேபா�தா&.  

ெம8�கா வலைர மி�க ெதாைலவி$  

எ8�கா� வ! ப0 ஏவி( தாேனா�  

உழவ& ேபா$ உ!வ  J�1          10 

கிழவ& ேநர� கி1கி1 ந1�க:  

ெகா�1 ைகயி$ ேகாைல ஊ&றி�  

ெகா�1 நட�ைகயி$, �5�கிேலா� பி(த&  

வ�� நி&5 வழிைய மறி(தன& ;    

த�ணீ� இையயா( தாமைர மான(          15 

த�ணீ� நைனயா( தாைன ��றிேயா&,  

இைழெயன� �.ளி;  எ&�  அணி�தவ&,  

தைழ;  ேவ!  க+0ய தார&,  

த�ணீ� காணா( தைலய&, உடெலலா   

ம�ைண� Jசிேயா&, மர(த ேதா%ன&,            20 

அ3வா& சிாி�பா& அ0ய5 மர  ேபா$  

வி3வா& எ3வா& ெவ��1 ேப�வா&  

அ பிகா பதி;  அமராவதி;   

காத%� பதாக� காதா$ ேக+1(  

த&ைன அ பிகா பதிெயன� சா�5 ேவா&       25 

த&<5 நிழைல அமராவதி யா�கிேயா&;  

நிலெவாளியிேல த& நிழைல ேநா�கி�  

பலபல காத$ உைரக. பக�வா& ;  

என� க�ேண இனிய க� மணிேய  

கனிேய ேதேன க&னேல க�ேட              30 

அழகி� சிற�த அமரா வதிேய!  

அழக& இேதாL� ட பிகா பதி;ேள&.  

வா8திற வாேயா வ!(தேமா எ&ேம$!  

நா8ேபா$ நின�� நா&பணி �ாிேவ&  

எ&ைன மண�க எ&ன தைடேயா     35 
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உ&ைன( த3வ உட&ப1 வாேயா?  

யா& ைக யைச�பி& நீ;  அைச�ைப  

யா&ெச8 வனெவலா  நீ;  ெச8�ைவ.  

வா8திற வா� வாளா இ!�பேத&?  

ேநா8 ெச8யாேத Sவ?தி வாயா$;               40 

எ&5 4றி இ5க( த&னிழ$ ந 

&ேற த3வி ந�� மகி�வா&;  

தானணி �.ளி தைழ ெகா. தாாிைன�  

Jணணி எனேவ J+1வா& நிழ��;  

நம� மண  நிக� ந&னா. யாேதா?     45 

உன� க!(ைத உைர ெயன வின9வா& ;  

இ&னண  �ழறிேயா&, இைறவனா  கிழவைன  

ந&ன� ேநா�கி நலமி$ கிள(�வா& :  

ெபாிU� எ&ற& ெப+�5 காத%  

இாியா ெத&ைன ஈ�1ளா. பாாீ�!                50 

ேசாழ& மகளா  அமராவதிெயா1  

ேதாழைம ெகா�ேட& ேதா$வி க�ேட&.  

வா8 திற� ேத�  வைகயா8� ேபசா.  

மா89ற எ&ைன மய��த$ ெச8வா..  

இவைள மண�க ஏ�ற ேதா�வழி          55 

�வ=  என��� ெசா�றி1 Lெரன  

ேவ�தனா  கிழவனி& கா$களி$ L��தன&;  

கா��  உள(தனா8� க?��தன& கதறி.  

ேசாழ& ேநா�கி� ேசா��� கா%$  

L3  பி(தைன விர+0ேம� ெச$வா&.     60 

வழியிேலா� மைனயி$ கணவ<  மைனவி;   

இழிவா8( தம��. ஏசி� ேப�வ� :  

ேநர  கழி(� நிசியி$ வ�தத&  

காரண  மைனவி கணவைன� ேக+க,  

 

(கணவ& 4ற$)  

உன த! கிேலேய உ+கா�� தி!�க       65 

அமரா வதிெய<  அழகிேயா நீெயன,  

 

(மைனவி 4ற$)  

அ பிகா பதிெய<  அழக& நீதா&  

என� ப�க%$ இ!�பா ேயாெவன  
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அ பிகா பதிைய;  அமரா வதிைய;   

இ!வ!  இைண(�� ேப�  இழி9ைர        70 

 

க5வ� ெச8த� காவல& உள(ைத.  

ஆ:� நி& றக&றவ& அ�பா� ெச&றன&.  

ஆ:ெகா! L+0$ அக�ைட யாைன�  

பா:�5 மைனவி ப�ெபா1 வின9வா.:  

 

(மைனவி Lனவ$)  

ந�த  மக+� நாயக& பா�(�     75 

வ�தைன ; மணமக& வளெம�ப0ெயன,  

 

(கணவ& 4ற$)  

மக=� ேக�ற மணாள& அவேன.  

அ பிகா பதி;  அமரா வதி;   

ேபா&ற இைண��� ெபா!(த  உளெத&,  

 

(ம&ன& ெசய$)  

நகர ம5கி$ நட�பன ெவ$லா             80 

நிகாி$ ேவ�த& நி&5நி& றறி�தபி&,  

ஊெரலா  ேபரல� பரவி;.ள�  

பாெரலா  எ& �க� பாழா8� ேபான�  

ஆவ� A��தியா& அ பிகா பதிைய�  

சாவ� ெச8வேத சால ந&ெறன        85 

எ�ணி ம&ன& இ! ேப ரர�மைன  

ந�ணி அமளியி$ ைந�� சா8��, ' 

'மயி� நீ�பி& வாழா� கவாிமா அ&னா�  

உயி� நீ�ப� மான  வாி&" எ& ப� �ற. ;  

எ&<யி� ஏனி<  ஏகவி$ைலெயன(      90 

த&<ட$ உ5�ெபலா  தா�வா8 ேநா�கினேன  

 

----------- 

தைல�� : அல� - பர9  பழி� ெசா$. 1. � பி - வ�1.  

3. வ பல� - வ � அல� - வ பான அல� ; வழ:�வ� - பலரா?  ேபச�ப1வ�.  

5. ெகா�றவ& - அரச&. 6. ம5� - ெத! . 7. நிகர - ேபால .  

9. எ8�கா� - இைள�கா�, சைள�கா�. 11. ேநர - ேபால.  



111 

 

13. பி(த& - ைப(திய�கார&. 15. இையயா - ஓ+டாத. 16. தாைன - �ணி .  

17. இைழ - அணிகல  , எ&� - எ? � . 18. தார& - மாைலய& .  

20. மர(த - உண��சிய�ற  

22. ெவ��1 - சின��. 25. சா�5ேவா& - ெசா$?பவ&.  

30. க&ன$ - க! � ; க�1 - க�க�1. 37. அைச�ைப - அைச�பா8.  

39. வாளா - வா8 ேபசாம$. 40. Sவ?தி - ெசா$? வா8.  

42. ந�� - சிாி(�. 43. தாாிைன - மாைலைய.  

44. J�ணி - JM  அணிகல .  

47. �ழறிேயா& - �ளறினவ& ; இைறவ& - அரச&.  

48. நலமி$ - ந$லத$லாத ேப���க. ; கிள(�வா& - ேப� வா&.  

49. ெப+� - அ&�. 50. இாியா� - பிாியா� . 56. ெசா�றி1L� - ெசா$?L� .  

58. கா��  - எாி;  ; க?��தன& - அ3தா&.  

63. நிசி - (ந1) இர9.  

71. க5வ - சின�க; காவல& - ம&ன&. 73. அக�ைட யா& - கணவ&.  

74. பா:� - ந$%ய$�. 75. நாயக& - கணவ& (மா�பி.ைள).  

77. மணாள& - கணவ& (மா�பி.ைள 80. ம5� - ெத!.  

81. நிகாி$ - ஒ�பி$லாத. 82 ேபரல� - ெப!  பழி� ெசா$.  

85. சால - மிக9 . 87. அமளி - ப1�ைக .  

88. கவாிமா கவாிமா எ&<  ஒ!வைக வில:�.  

90. எனி<  - எ& இ<  - ஏ& இ&<  (இைட� �ைற).  

-----------  

20. 20. 20. 20. ேவ�த� #லேவா�%- வி��� ெச8 காைதேவ�த� #லேவா�%- வி��� ெச8 காைதேவ�த� #லேவா�%- வி��� ெச8 காைதேவ�த� #லேவா�%- வி��� ெச8 காைத    

 

அரச& அைம�சைன அைழ(�� 45வா& :  

அ பிகாபதி �றி(�  அமராவதி ப�றி;   

ஊாி$ வ பல� உைர�க�ப1வைத  

ேநாி$ ேக+1 ேந�றிரா அறி�ேத&  

அ பிகா பதி;  அமரா வதி;                5 

� பி;  J9மா8( ெதாட��� �8�பதா8  

ந ப� சா&5 ந மிட  இ$ைல.  

ப&�ைற ெச&5 ேவ9 பா�(�   

ந&�ைற யாெய& மக=  நட�பதா8  

அறி��ேளா  ஆத%& அவ�த  களைவ(      10 

ெதாி�� ெகா.ள( தி+ட  யாெதன,  

அைம�ச& ெமாழிவா& : அல!ள ��ைம ;  
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நைம� சா�� �நி��  நா+பழி தீர(  

தி+ட  ஒ&5 ெதாிவி� ேபனியா&;  

எ+1� ப�க?  இைசய� ேபாய              15 

இ�த நக!ள இ&றமி�� �லேவா�  

ந�த  அர�மைன ந�ணி உய��த  

வி!�ெதா& ற!�த ேவ�0 யவ��ேக  

சிற�த அைழ�பிைன� ெசOவிதி& வி1�ேபா .  

வி!�தி$ பைட�பவ� வி! ��  மகேள !            20 

அ!��  ேபா�தி$ அைனவ���  ந1வ�  

அ பிகா பதி;  அமராவதி;   

நட�� ெகா.=  நைட�ைற க�1   

�0�த �0பிைன �ைறேய ெச8யலா   

எ&றறி வி�க, ஏ�5 ம&ன&                 25 

ந&5 S  தி+ட  நட(தி1 ேவா  நா ;  

ெச�தமி�� �லேவா���� சீ�சா$ அைழ�பிைன  

இ�த ேநரேம இனித<� பி1ெகன ,  

க ப� �தலா  கைலவ$ �லவெரா1  

அ பிகா பதி��  அைழ��� ெச&ற�.               30 

உாிய ேநர(தி$ உாிய இட(திைன  

அாிய �லவ� அைனவ!  அைட�தன�.  

அம��த ப��ைட அமரா வதிதா&  

அம��தைன வ���  அ�� பைட�பவ..  

அைம�த ஊ�வைக அள�க� பாலேவா?          35 

தயிாி& ப�ச0, தக95 மா:கா8�  

ப�ச0, ந$ல பாக$ ப�ச0,  

இGசி� ப�ச0, இல�ைத� ப�ச0,  

ெவ$ல�கா8� ப�ச0, ெவ:காய� ப�ச0 ;  

மா:கா8 ஊ5கா8, மாணாி ெந$%       40 

ஊ5 கா8, எ? மி�ச  ஊ5கா8,  

நர�த  ஊ5கா8, ந$%Gசி ஊ5கா8,  

ேதா�� ெந$%( �வ=5  ஊ5கா8;  

கா��ேப யி&றி உவ���ம+ 1மி+ட  

�வ��� மாவ1, �வ+0ய வாைழ�J ;        45 

இGசி( �ைவய$, இனிய ேத:கா8(  

�ைவய$, ெகா(த ம$%( �ைவய$,  

கறிேவ�பிைல( �ைவய$, �தினா( �ைவய$,  

தி!வா+ சியிைல( ெதவி+டா( �ைவய$, 
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ெவ$ல: கல�த ேவ�ப J( �ைவய$,             50 

ப!��( �ைவயெலா1 ப$வைக( �ைவய$;  

ெகாழீஇய ப$வைக� கா8களி& 4+1;  

ப$ேவ5 கா8களா$ பத�5  அவிய$;  

அாிய$ வைகபல, ெபாாிய$ வைகபல ,  

வ5வ$ வைகபல , வைகவைக� சீவ$;       55 

வா�ைம� ப!��, வ&சார� ப!��,  

��திாி� ப!�பி& �தி��தெந8 வ5வ$;  

அ�பள , அாிய �5�� வ�ற$,  

ப�பள , காசி வ�ற$, பத�5  

��1வ� றெலா1 4�ப$ வ5வ$;           60 

பய5� ��ட$ வைகக. பலவா ;  

ப$வைக� ப�ணிய , ப$ேவ ற�ப ,  

Jசனி ெவ$ல  J(த இனி��,  

எ.= !�ைட, எ!�க: ெகா3�க+ைட,  

பா$ ெகா3� க+ைட, ப!��� ெகா3�க+ைட,           65  

ெபாாிவிள உ!�ைட , J பா$ க+0,  

இனி�� ெந8 ;!�ைட , இ&�ைவ� க+0,  

இனி��� கி�ட$ , இ&னபிற இனி��க.;  

தி!� �5��, ெதவி+டா( ேத& �ழ$;  

உ=(த  வைடெயா1 கடைல வைடவைக,       70 

வாைழ;  உ!ைள;  ைவ(த வைடவைக,  

தயிாி$ ஊறிய தள தள ெம�வைட,  

ேமா��� ழ பி$ E�கிய வைடவைக,  

ப$ேவ5 சா�றி$ ஊறிய ப$வைட ;  

ேதனாயினி��  ேதமா: கனிவைக          75 

ேதனி$ ஊறிய தீ பலா� �ைளவைக,  

வாழ ைவ��  வாைழ� கனிவைக,  

மா�ைள, ெகா8யா மகி�விளா, அ&னாசி,  

ப�பளி, �லா பழ , பய& த!  கி�சி% ,  

ேபாீ�� ேபாில�ைத, ெப!:ெகா0 ��திாி;     80 

ெவ$ல� ெபா:க$, ெவ�ெபா:க$, ேசா5,  

ேத:கா8� �3�க$ , ெதவி+1 ெந8 Eர$,  
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மிள�� ெசா&றி, ப$ �ழ � மிதைவ,  

�ளிய  �&க , எ?மி�ச அமைல,  

தயி!  ெவ�ெண;  த� �  அயினி;          85 

அ�கார அ0சி$, அாிய ெகா �(ேத&;  

�(�!�� ெந8;5 ���ப!��� கைடய$  

ெவ�ைட;  அ&னாசி;  விர9ேமா�� �ழ �  

ெபாாி(த �ழ �, �ளியி1 �ழ �,  

ப!��� �ழ � , ப$கார� �ழ �,        90 

வ�ற$ �ழ ெபா1 வைகவைக� �ழ �க.;  

ெகா(தம$%� சா5, ெகா0மிள�� சா5,  

எ?மி�சG சா5, இ&�ளி� சா5,  

ப$வைக� பழ:களி& ப&னிற� சா5;  

பா$ேத& பாயச , ப!��� பாயச ,     95 

ெதவி+டா தினி��  ேத:கா8� பாயச ,  

ேசமியா� பாயச , சOவாிசி� பாயச ;  

ைத(தி:க. நிலா நிற  தா& மிக� ெகா�ட  

க(தியா$ ெவ+1  க+0 யா�தயி�;   

இ&னப$ வைகய: இனி��, �ளி��,        100 

ைக��, உவ���, கா���, �வ��பா   

அ5வைக� �ைவக=  அைம�த உ�0;  

உ�ட$, தி&ற$, உறிGச$, ப!க$  

எ&<  நா$வைக இைய�தY� ெபா!.க.  

ம&<  மைலெயன ம�0 யி!�தன.        105 

மி�க நீள�  மி��த அகல�   

த�கவா யைம�த தைலவாைழ இைலக.  

பர�பி உ�0க. பைட�க� ப+டன;  

உ�0ேயா 0ைலயி$ ஒ!நீ. கர�0;   

க�டவ� அத��� காரண  வினவ,        110 

இைலக. ெபாிதா யி!(த%& எ+0  

யி!��  ெபா!.க. எ+டா வாத%&  

கர�0யா %3(�� களி�ெபா 1�ணலா   

எ&<  ேநா�ெகா1 இைலயி$ கர�0  

ைவ�க� ப+டதா8 வளவ& 4ற,       115 

எ+டா தாயி& எ3�ெத3� ேதகி  

எ1(�வ� ��ணலா  எ&5 க ப�  

அ1(�� 4ற அைனவ!  நைக(தன�.  
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நீ�ட வாிைசயா8 நீ.�க�� �லேவா�  

ஆ�1 ந�ணி அம��தன� மகி���;    120 

க ப� ப�க%$ கவி&மி� �லவ&  

அ பி காபதி அம��தி!� தனேன.  

அமரா வதிவ� தைனவ!  உ�ண�  

பைட(�� ெகா�ேட பாி9ட& ெச&றா..  

அ1(�ள �லேவா� அைனவ!  தைல�ெகா!       125 

பாட$ இய�றி� பாடேவ� 1ெமன(  

ேதட!  �க�சா$ ேவ�த& ெதாிவி�க,  

ஒOெவா! �லவ!  ஒOெவா! பாட$  

ெசOவிதி& பா0ன�; ெசறி�த வாிைசயி$  

அ பிகா பதி�ைற அ1(த ேபா�தி$        130 

அமராவதி இய�ைகயா8 அவ��� பைட(தா..  

அ�ேபா த பிகாபதி அ!ைமயா8� பா1வா&:  

"இ+ட0 ேநாக எ1(த0 ெகா��ளி�க  

வ+0$ �ம�� ம!:கைசய ......''  

எ&5பா 0�ெகா� 0!��  ேபாேத       135 

க ப� வயி5 கல:கலா யி�5;  

அ பி காபதி அமரா வதிேம$  

காத$ பா1வதா8� க!திய க ப�  

சாத$ ேந�வ� சால உ5தி  

எனமிக அGசி , இ!�த A� நிைலைய            140 

நனிமிக மா�ற நா0 �0�ைகயி$,  

"ெகா+0� கிழ:ேகா ெகா+0� கிழ:�  

ெகா+0� கிழ:� வா:க வி$ைலேயா  

எ&5 ெப�ெணா!(தி இ! ெப!� ெத!வி$  

ெச&5 4வியைத� ெசவியி$ ம1(ேத         145 

அ பியி& பாடைல அ1(�� பா1வா� : 

 ................................ ............"ெகா+0�  

கிழ:ேகா கிழ:ெக&5 45வா. நாவி$  

வழ:ேகாைத ைவய  ெப5 .''  

எ&5 ெவ� பாைவ இனி� �0(தா�.  

�3�பா டைல;  ��5  ேநா�கி&,          150 

"இ+ட0 ேநாக எ1(த0 ெகா��ளி�க  

வ+0$ �ம�� ம!:கைசய - ெகா+0�  

கிழ:ேகா கிழ:ெக&5 45வா. நாவி$  

வழ:ேகாைத ைவய  ெப5 .''  

எ&ேற அைம; ; இதனா$, அ பி         155 
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ந&ேற பா0ன& ந:ைகேவ ெறா!(திைய  

எ&<: க!(த: கினி �! வான�.  

நாடக  நட�பைத ந&� ேவ�த<   

காடவ& தா<  கவனி�க லாயின�.  

அ பிகாபதி ேநா�கி?  அமராவதி ேநா�கி?      160 

��ைம யி!�ததா8� �ல�ப+ட தவ��ேக.  

வி!�� �0�தபி& ெவ�றிைல( தா Jல   

அ!�த அைனவ���  அளி�க� ெப�றபி&,  

ஆைட அணிகல& அ! ெபா!. பல9   

நாடறி �லேவா��� ந$க� ப+டன.     165 

க ப!  அ பி;  தவிர, ம�றவ�  

இ ப� நீ:க விைட;  ஈ�ேத  

அைம�ேசா 0!�த அரச& கடா9வா& :  

க பேர ! உ மக& கவிபா1: காைல  

வ பா8 மறி(� நீ� வழிதி!� பியேத&?     170 

இதிெலா! மைறெபா!. இ!�ப �ண�கிேற&  

பதி%த� ெக&ன பக!L� எ&ன,  

க ப� மா�கி� கழற லானா�:  

அவ<  யா<  இைண�ேத அைம(த  

நைவயி$ ஒ!பா நானி$ மதனி$          175 

இல:கிட ேவ�1ெம& ெற�ணிேன னதனா$  

நல:கிள� பாடைல நாேன �0(ேத&  

எ&5 4றிட , இைசயா& ேவ�த& ;  

காம ெவறிய& க.ள� ெசயல&  

அ பி காபதி அமரா வதிைய�         180 

க!திேய அ�த� கவிபாட லானா& ;  

�!தி� ப�றா$ �5�கி+1 நீவி�  

அதைன மைற�க அவைன( ெதாட��தீ�  

எ&5 4றி, இ�பா$ அ பிைய�  

க&றி ேநா�கி� காய லானா&:             185 

அ பிகா பதி நீ அமராவதிைய�  

�றி(ேத ெசா�கைள� ெகா+0னா ய&ேறா?  

ம5(ேத உ�ைமைய மைற�கா �ைரெயன,  

அ பி காபதி அGசா தைறவா& :  

ேவ�ேத வண�க  ! வி!��ண விைனயா&        190 

மா��  ேபாெத& அ&ைனயி& மா��  

நிைன9 வரேவ ெந0� �க��ேத&.  

அ&ைனயி& அ&ைப அவ�பா1: காைல  

எ&ைன மறி(தி+ ெட�ைத ெதாட��தா�  
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இத�கியா& யா� ெச8ேவ& எ&ன,     195 

எத��  ஏ�ற இைறதர �ய$கிறா8  

த�ைத;& பாடைல( த1�கா தி!�பி&  

எ�த வைகயி$ இைத �0� பாெயன  

ேவ�த& வினவ, வி1�பா& அ பி:  

அமரா வதிெய� க�� பைட�ைகயி$     200 

அமர ேநா�கிெய& அ&ைனைய� ேபால  

உண9 பைட�கிறா8 எ&றியா& உைர�க�  

பாட$ ெதா1(ேத& பாடேவா �3�பா?  

இேதா !  

''இ+ட0 ேநாக எ1(த0 ெகா��ளி�க  

வ+0$ �ம�� ம!:கைசய - அ+ட          205 

அ5�ைவF� ந$கி1ெம& அ&ைன� க1(�&  

ந5�ைவF� ெப�றி1ேவ& நா&.''  

எ&ப� �3�பா ; இத&ெபா!. அறிL�  

எ&ன ��ற  இதி?ள ெத&ன,  

ம&ன& மய:கி மா�ற: 4றா&.      210 

அ பியி& பாட$ அ�பா வயி�றி$  

இ&பா$ வா��க� ெப!E� ெசறி�தா�.  

இ&<  அ பி இைறயவ� கிய �வா&:  

அ1(த ப0ெய& அ&ைனைய ைவ�ேபா ;  

எ1(�� ெகா.ேவா  இனிய S  மகைளேய!     215 

ப$வைக உணைவ;  பரவிய பல���   

ந$வைக யாக ந:ைக ெயா!(திேய  

வ+0$ �ம�� வழ:�த$ ெச8யி&  

இ+ட0 ேநாவ�  இ1��  ஒ0வ�   

இய�ைகேய யதனா$ இர:கி� பாட?       220 

இய�ைகேய; இதி$ பிைழ எ&ன உளெதன,  

அ�பா ! எனேவ அரச& அதிர,  

அ�பா வ!ெகன� க பைர அைழ(தா&;  

இ�பா$ இ!வ!  விைடெப�ேறக,  

ெவ�பா$ வத:கி ேவ�� ெச&றனேன.     225 

"ெசால$வ$ல& ேசா�வில& அGசா& அவைன  

இக$ெவ$ல$ யா���  அாி�''  

எ<:�ற+ க பிகாபதி இல�கிய  ஆவேன.  
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---------- 

13. நா+பழி - ெந1 நாளா8 இ!�� வ!  பழி.  

15. ப�க$ - திைச ; இைச - �க�. இைசய� ேபாய - �க� பரவிய .  

20. பைட�பவ� - பாிமா5பவ�.  

33. அம��த - அைமதியான . 34. அம��� - வி! பி .  

35 ஊ� - உண9 ; அள�க� பாலேவா - அளவி1  த&ைமயினேவா?  

42. நர�த  - நார(ைத. 52 ெகாழீஇய - ெகா3(த, வளமான.  

60. 4� - மி��த 63. �3�  - இ�கால(�� காசி அ$வா ' ேபா&ற�.  

64. எ!�க: ெகா3�க+ைட - எ!�க:கா8 வ0வ(தி$ ெச8;  ெகா3�க+ைட.  

66. J பா$ க+0 - பா$ ேகாவா' ேபா& ற�.  

67. இ&�ைவ�க+0 - இ�கால 'ேக�' ேபா&ற�.  

68. இனி��� கி�ட$ - இ�கால ெசா]ஜி' ேபா&ற�.  

71. வாைழ - வாைழ�கா8, உ!ைள - உ!ைள�கிழ:�; �3�  - இ�கால ப]ஜி  

வைக.  

82-86. �3�க$, Eா$, ெசா&றி, மிதைவ, �&க , அமைல அயினி , அ0சி$ - இைவ 

ேசா5' எ&<  ெபா!. உைடயன. 86. அ�கார  - ச��கைர.  

88. விர9 - கல�த. 91. வ�ற$ - க( தாி�கா8, அவைர, ெகா(தவைர, ��ைட , 

��க:கா8, மண( த�காளி, ெவ�ைட �த%ய கா8கைள� பத  ெச8� காய ைவ(த 

வ�ற$ வைக. 92-93. சா5 - ரச வைக. 98. ைத( தி:க. - ைத மாத .  

101. ைக�� - கச��; உவ��� - உ�� ; கா��� - உைற��.  

104. ஊ� ெபா!.க. - உண9 வைகக.. 115. உளவ& - ேசாழ&.  

124. பைட(��ெகா�ேட - பாிமாறி� ெகா�ேட ; பாி9 - அ&�.  

129. ெசறி�த – ெந!:கிய. 

152. வ+0$ - பா(திர  ; ம!:� - இ1��  

154. இைத - ஓைச; ைவய  - J9லக .  

167. இ ப� - இOவிட(தி%!��. 168. கடா9வா& - வின9 வா&  

173. மா�கி - மய:கி. 175. நைவ - ��ற . 176. இல: இட - விள:கிட ,  

177. நல  கிள� - நல  மி��த . 178. இைசயா& - ஒ(�� ெகா.ளா&.  

182. �!தி� ப�5 - இர(த பாச .  

185. க&றி - சின��; கா8த$ - �1ெசா$ 4ற$.  

193. அவ� - அOவிட  . 194. மறி(த$ - �5�கி+1( த1(த$; எ�ைத - எ  த�ைத . 

196. இைற - பதி$. 199. வி1� பா& - பதி$ 45வா&.  

200. எ�� - என�� . 201. அமர - அைமதியாக. 205. அ+ட - சைம(த.  
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206. அ&ைன� க1(�& அ&ைன�� அ1(� உ&.  

207. ந5�ைவ - ந&மண��ைவ. 210, மா�ற  - ம5பதி$.  

211. அ�பா - த�ைத க ப�.  

213. இைறயவ& - அரச&. 216. பரவிய - பரவி அம��தி!�த.  

222. அ�பா - அ�பாடா , ஐேயா; அதிர - அதி��சியைடய .  

223. அ�பா - த�ைதேய. 224. இ�பா$ - இத& பிற� ; இ!வ !  - க ப!  

அ பிகாபதி; . 225. ெவ�பா$ - (உ.ள�) ெகாதி�பா$ .  

227. இக$ - பைக, எதி���. 228. இல�கிய  - ஏ�ற எ1(��கா+1.  

--------- 

 

21. 21. 21. 21. அ�பிகாபதி%-%அ�பிகாபதி%-%அ�பிகாபதி%-%அ�பிகாபதி%-%    க�பாி� அறி9:உ% காைதக�பாி� அறி9:உ% காைதக�பாி� அறி9:உ% காைதக�பாி� அறி9:உ% காைத    

 

ம5நா. க ப� மக�� மைனயி$  

அறி9ைர அளி(�( தி!(த லானா�.  

அ பிகா பதிேய வ!ெகன அைழ(�(  

த ப� க%ேல தக9ற அம�(தி  

ெந&ன$ ம&னனி& நிைறவி!� ததனி$            5 

எ&ன �ாி�தா8! ஏ��ேமா நம�ேக?  

மி&<வ எ$லா  ெபா&ன$ல த பி!  

அமரா வதிைய அறேவ மற�தி1  

நம!. ஒ!(திைய ந&மண  �ாி��ெகா..  

எ$லா� ெப�ணிட�  இ!��  உ5��க.       10 

எ$லா  ஒ(தன இைத நீ உண�மதி.  

இரவி$ இவளவ. எ&ற ேவ�5ைம  

அறேவ யி$ைல அறிதியி� S+ப .  

ெச�ப� 4டா� ெச8தி யிதைன;   

த�பி$ �ல(ெதா1 தர பிாி( �ண!        15 

ப�(தறி 9ைடய பாவல னாத%&  

ெதா�(தி: �ன��( ேதா&ற� ெசா$கிேற&.  

ேமனி மி<�கி$ ஏமா�� மய:க.  

மான மிலா� ெசய$ ; மகேன ஓ�தி!  

இ!பதா  அகைவயி$ இ!��  ஒ!(தி     20 

அ5பதா  ஆ�0?  அOவா றி!�பேளா?  

அணிெபற� சா(தனா� அ!ளி;.ள  

மணிேம கைலெய<  மா��5 கா�பிய   

ப0(�ளா8 அதிெலா! நிக��சி பக�ேவ& :  

உதய �மரனா  ஒ3:கிலா� ேசாழ         25 
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ம&ன& மக&றா& மணிேம கைலயா   

ெப�ணி& அழகி$ ேப��5 �ய:க  

வி! பி� காம ெவறிெகா� டைல�தா&.  

க! பி<  இனியவ� க&னியி& ேதாழி  

�தமதி ெய&பா. ெசா$?வா. அறி9ைர     30 

மதிமய: கி+ட ம&ன& மக�ேக!  

இைளய அரேச இய �வ& ேகணீ!  

அைலய ேவ�டா அவைள வி! பி .  

கா�ைக� ேகயிைர யாகி� கழிவதா   

யா�ைகயி& இழி9 யா�  அறியா8.     35 

''விைனயி& வ�த� விைன��விைள வாய�  

�ைனவன நீ:கி$ �லா$ �ற( தி1வ�  

E��விளி 9ைடய� தீ�பிணி யி!�ைக  

ப�றி& ப�றிட  ��ற� ெகா.கல   

��றட: கரவி& ெச�ற� ேச��ைக ....''      40 

எ&5 �தமதி இய �வ தாக�  

க ப� கழறி�ெகா� 0!��: காைல,  

அ பி �5�கி+ டைறய லானா&.  

அ�பா நி5(�க அத&ேம$ எ�ச   

த�பா ம%யா& தகவா8( ெதாட�ேவ&:     45 

”அவல� கவைல ைகயா ற3:க$  

தவலா உ.ள  த&பா$ உைடய�  

ம�க. யா�ைக யி�ெவன 9ண���  

மி�ேகா8 இதைன� �றமறி� பாரா8"  

எ&5 �தமதி இய பினா. அ&ேறா ?      50 

ந&றா யிதைன நா<  அறி�வ$.  

ேமகைல �ற9 ேம�ெகா� டதனா$  

ஆக$ ஒ�Mேமா அவ. ேம$ காத$?  

அதனா$ �தமதி அரச& மக�ெகா!  

விதமா8� 4றி விர+0 வி+டா..      55 

அமரா வதிேயா அ&ன. அ$லேள;  

தரமா8 எ&ைன( தா& மிக� க!�வா..  

வ&ைமயா8 ஒ!(திைய வ � ெசய$ தகா�.  

எ&ேம� காதலா8 இ!��  ஒ!(திைய  

மண�கயா& வி! �த$ மா��ைட� ெசயேல     60 

தண�கநீ� �ய$வ� த�தி யாேமா?  

எ&ற  பிகாபதி இய ப, க ப�,  

ந&5& ேப�� ! நம� த�திெயா1  

ஒ&றிய ந:ைக ஒ!(திபா$ காத$  
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ெகா.ளைல ஏ�5� ெகா.ளலா  ஒ!கா$;    65 

உ.ளி& மைலெயா1 ஒO9ேமா ம1தா&!  

ேவ�த� த�திேயா விய&மைல ; வா��0  

மா�த� த�திேயா ம1ேபா$ தா��த�.  

எ+டா� பழம� இனி�கா ெதனவி1  

கி+டா� ெபா!+கா� கீ��பட$ அறிேவா ?            70 

எனேவ அவைள மண�கலா  எ&பைத  

நிைனவி& அக�றிேன நீ;89 ெபறலா   

�ள�� �& ெசயலா$ ெதா$ைல யைட��  

விள�கி$ L��த வி+0லா காேத  

உ&ற& த:ைகபா$ ஒ!வ& வ�ேத     75 

ஒ&5த$ இ$லா உைரெதா1( தி0ேன  

உன��� ெப!Gசின  உ5வ �5தி.  

தன�� வ!வ� தா& பிற�� ெக&5   

நிைன�க ேவ�1  ெந0 திைத ;ண�ெகன,  

 

(காவிாி 45த$)  

க ப� மகளா  காவிாி� ெபயரா.     80 

இ ப� வ�� இய �வா. ஒ&5:  

எ�தா8 ெந!ந$ வி!��� ேககினீ�  

எ�தா8 தா<  ெவளி�ெச& றி!�தா.  

அ�த ேவைளயா& தனியா8 அம��ேத  

சிற�த �ற. )$ ெசOவிதி& ஓதிேன&.    85 

திற�த L+0$ ெத!நா8 Sைழ�தெதன  

அ�ேபா திைளய அரசா  கி.ளி  

த�பா  �ைறயி$ தனி(� வ�ேத  

எ&ைன� ெக1�க எ�ணி �ய&றா&.  

ம&ன& மகைன ம5(தியா& க0ய,     90 

உ&<ைட அ�ண& ஒOவா �ைறயி$  

எ&<ைட( த:ைக அமராவதிைய  

வி! �  ேபாதியா& நி&ைன வி! �த$  

ெப! பழி யாேமா ேப�க எ&ன,  

உ&<ைட( த:ைக;  உ5தியா8 வி! பி&     95 

எ&<ைட அ�ண& காத$ இையவதா ;  

யாேனா காத$ யா�  ெகா.ேள&  

Lணா8 எ&ைன நீ வி! �த$ தகாெதன  

எ1(தியா& ெமாழியேவ, இ&ெனா! நாளிவ�  

அ1(தி1 ேவென& றவ<  ஏகினா&.     100 



122 

 

எ&5 4ற, இைன�தா� க ப�.  

எ.ளெவ& த:ைகேயா 0ைணய �ய&ற  

கி.ளியி& தைலைய� கி.=வ& யாெனன  

அ பி சின(ேதா டைறய , க ப�,  

உன�கிO ேவைள யி!��  உண�வவ&     105 

தன��  இ!��ெம& றறிதேல த�கதா   

எ&5 4ற, இய �வா& அ பி:  

எ�ைதேய ந�த  இைறயவ னிட  ேபா8,  

எ�த வைகேய< , என��� ெப�தர  

இைசய� ெச8வ� ஏ�ற ெசயலா      110 

வைசயி%O வழியி$ வா�9 ெப5ேவ&;  

�ய$L ெர&5 ெமாழிய , வG ஞா&5  

அயேல அ பியி& அ&ைன வ��  

கணவைர ேவ�0� கழற லானா..  

மணவிைன �0�க ம5�ப ேதேனா?     115 

அரசிள: �மர& அாியந  மகளிட   

உைரெச8 �ளாெனனி& உ�றவ& த:ைகைய  

ந மக& மண�ப�  நைடெப5G ெசயெலன  

எ&மன  எ�M  ; எ3�� ெச&5 நீ�  

ம&ன& மகைள மண  ேபசி வ!க     120 

எ&னேவ, க ப� எ1(� ெமாழிவா� :  

கி.ளி ந  மக. ேம$ கிGச�  காத$  

ெகா.=த$ இல&க� பழி(தேல �றி�ேகா.;  

ம�9�ட ேதனீ மலாி& நீ:கி1 ;  

 இ�9  அ&னேத; இ&ப� �8(தபி&    125 

ெம�வா8 ந39வா& மீளா& பிறேக  

எ&பைத யறிL� எ&5 ெமாழிய,  

 

(க ப� மைனவி 4ற$)  

ம&பைத யறிய மண�0( தைலேய  

வி! �வ& யா<  L�பழி தன�கிட   

 த! ப0 யா&விேட& த�கைத� ெச8ெகன,     130 

 

(க ப� 4ற$)  

ம&ன& ேசாழைன, மர� �ைறயி$,  

க&ன$ ெமாழிைய� களி�ெபா1 த!ெகன�  
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ேக+1� பா��ேப&; கி+டா தாயி&  

ேத+ட  வி1(�( தி! �வ$ ந மைன  

வா+ட  ேவ�டாெவன வழ:கினா� மா�றேம.     135 

 

----------- 

தைல�� : அறி9Hஉ - அறி9ைர 45த$. 1. மக�� - மக<��.  

5. ெந&ன$ - ேந�5. 9. நம!. - ந மவ!..  

11. உண�மதி - மதி - �&னிைல அைச. 15. �ல  - �லைம.  

20. அகைல -வய�.  

25. உதய�மர& - ேசாழ இளவரச&. 27. ேப��5 - மய:கி; �ய:க - �ணர.  

32 ேகணீ ேக. நீ . 35. யா�ைக - உட �.  

37. �ைன வன - அணி�தி!��  ஆைட அணிகல  �த%யன. �லா$ - மாமிச( 

ேதா$; �ற(தி1வ� - ெவளி�கா+1வ�; ந5மண� ெபா!.க. �ைனயாவி0& 

�லா$ நா�ற  L�வ� எ&5  ெபா!. ெகா.ளலா .  

38. விளி9 - சா9. 40. ��றட:கர9 - ��றி?.ள பா � ; ெச�ற  - சின  ; ேச��ைக - 

இ!�பிட . 44. அ�பா - த�ைதேய; எ�ச  - மீதி.  

46. அவல  - �&ப நிைல ; ைகயா5 - ெசயல�ற நிைல ; அ3:க$ - அ3ைக.  

47. தவலா - நீ:காத. 49. மி�ேகா8 - ேமலானவேன ; �றமறி� பாரா8 - உட ைப, 

உ.ளி!�பைவ ெவளி யி?  ெவளியி%!�பைவ உ.ேள;  மா5 ப0 

தி!�பி�பா��பா8. 52. ேமகைல - மணிேமகைல.  

57 தமரா8 - த மவரா8. 61. தண�க - பிாி�க. 65. ஒ!கா$ - ஒ! ேவைள.  

66. உ.ளி& - நிைன(�� பா�� கி& ; ஒ$9ேமா - ஒ��ேமா .  

67-68. �0மா�த� - �0ம�க..  

73. �ள��  - கல��கி&ற. 74. வி+0$ - ஒ!வைக� J�சி  

76. ஒ&5த$ - ெபா!��த$ . 82. எ�தா8 - எ  த�ைதேய; ெந!ந$ - ேந�5.  

83. எ�தா8 - எ  அ&ைன. 87. கி.ளி - ேசாழ இளவரச&.  

91. ஒOவா - ெபா!�தாத.  

99. இவ� - இOவிட . 101. இைன�தா� - வ!�தினா�.  

102. எ.ள - (பல! ) இக3 ப0 ; இைணய - �ணர.  

108. இைறயவ& - ம&ன&. 111. வைசயி%O - வைசஇ$ இOவழி - வைச - பழி.  

112. அGஞா&5 - அ�ேபா�. 113. அயேல - ப�க(தி$.  

117. உனர ெச8�ளா& (எ&ென&னேவா) ேபசி� ெச&5.ளா&. 

122. கிGச�  - ெகாGச� .  

123. �றி�ேகா. - ேநா�க . 124. ம� - ேத&. 128. ம&பைத - ம�க. �3 .  



124 

 

132. க&ன$ ெமாழி - அமராவதி. 134. ேத+ட  - ேபரவா.  

135. மா�ற  - பதி$.  

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

22. 22. 22. 22. ஆர
 ='சா	 அரச� ஆ89 ெச8த காைதஆர
 ='சா	 அரச� ஆ89 ெச8த காைதஆர
 ='சா	 அரச� ஆ89 ெச8த காைதஆர
 ='சா	 அரச� ஆ89 ெச8த காைத    

 

ம&ன& அைம�சைன ம5ப0 அைழ(ேத  

எ&ன உளவா$ இவ�த  களைவ  

அறிய விய?ெம& றைம�சேர ஒ!வழி  

ெதாிய� 45மி& ெத.ளிதி& எ&ன,  

காடவ& ஒ!வழி க�1 45வா&.              5 

நாட!  �லவ� ந$லைவ ெயா&5  

ெவ+0� 4றி ெவ$?  அறிஞரா   

ஒ+ட� 4(தாி& உயாிய தைலைமயி$  

4+0( தி!��ற. 40 ஆய  

நா+ட: ெகா�டதா8 நவி&றைன வைர;     10 

ெசா�ெபாழி வா�ற� ெசா$?வ  ; க பாி&  

அ��5 மக��  அைழ�� வி1�ேபா ;  

அைனவ!  அம��த பி& அவ� தம� கார   

நைனய� Jசி ந$வர9 45வ ;  

அமராவதியிட  அாிய தி!��ற.             15 

ப0ெயா& 5ளதா8� பக��த  பிகாபதிைய  

ெநா0யி$ ெச&5 )$ ெப�5 வ!ெகன  

அ<��வ  ; அவ&ெச%& அ:ேக இ!வ!   

அைண�ப�  ெச8யலா ; அதனா$ ஆர   

மா�பி$ கைல�� மா�ப� றி!�பி&  20 

ேத�வ  அவ�த  தி!+0ைன ந&ெகன,  

அரசனO வாேற அைன(�  ெச8தபி&,  

மைற )$ ப0ெய& மக. பா$ உ.ள�;  

அ பிகா பதி நீ அவளிட  ேபா��  

எ பிரா& �ற.ப0 ெகாண!மா ேறவின&     25 

எ&5 4றி இைணயிலா வதைன  

ந&ேற ெப�5 வ!ெகன நவி$,  

அ பி காபதி அOவிட  ெபய��தா&.  

ந பேவ யி$ைல ந:ைகத& க�கைள  

� பிட� ேபான ெத8வ  �5�ேக வ�தெதன     30 

எதி�பாரா� கா+சியா$ இ!வ!  அைண(ததா$  

அ பியி& ஆர� J�ச� அழி�த�.  
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தி!��ற. த! ப0 ெதாிவி�கேவயவ.  

ஒ! �ற. தா<  இ$ைலெய& 5ைர�க,  

விய�த அ பி ேவ(தைவ ெச&றா&.     35 

நய�த ந�ப� ஒ!வ� ந�ணினா�;  

அ பிகா பதிைய ஆர( த3வினா�;  

சால அழி�த� ச�தன� J��.  

ேம? , ேவ�த& ேமனி� J�சா$  

களவிைன யறிவ� க0னமா யி�5.     40 

ெகாளேவ ெச&5  �ற.ப0 யிைலெயன�  

4றின. S மக. எ&றவ& 4றினா&.  

அத&பி& அரச& அைவ நைட ெப5ெகன�  

பதமா8� பக��� த& பாைவைய அைட�தா&.  

அவள� மா�பி& ஆைட ேமேல     45 

�வ=ற� சா�� ேதா8�தி!� பதைன�  

க�1 சா�� வ�த காரண   

வி�1 விள �க எ&5 வினவ,  

ேதாழி வ�� ேம$ �ணியி& மீேத  

ேக35 சா�திைன� ேகளி�ைக யாக�      50 

Jசின. எ&றவ. �கல, ேவ�த&,  

ஆசி?& ேதாழி ஆM! வ(தி$  

வ பா8 வ�தனேளா? வனிைத யவ. ெபய�  

அ பிகா பதிேயா? அறிவிலா� ேபதா8?  

ஈரமி$ அ பிகாபதி இOவிட  வ�ேத     55 

ஆர மா�பா$ அைண(தன& உ&ைன;  

அதனா$ ஆைட அைட�த தி�நிைல;  

இதைனெயா� �ைவேயா இ$ெலன ம5�ைபேயா!  

�ல(ைத� ெக1��: ேகாடாி யானா8  

உள(தி$ எ&ன உ5தி உன��?         60 

�%��� பிற�த Jைன எ&5   

அாிமா ெப�ற நாிமா எ&5   

அ பிகா பதிைய அ&5 ைவேத&  

ந ப வியலா ந:ைக ;&ைன;   

இ&றேத விதமா8 இழி9 ப1(தி  65 

ஏசி;  எ&ன பய<5  ! இழி�த  

ேவசி;& �க(தி$ விழி�ப�  தீெதன  

நம& ேபா$ நவி&5 ந1:க� ெச8தன&.  

அமரா வதிதா& அ3� ெகா�ேட  

எ�ைதேய எ& பிைழ ெபா5(த!. ெக&5    70 
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த�ைதயி& தா.கைள( தா��� ப�றினா..  

உ�ற  பா பிைன உத5த$ மான�  

ப�றிய மகைள� பைத�க( த.ளி,  

இைற�க விய?  எளிதா8 எைத;   

ெபா5�க$ அாிெதன� �க&5 மக+� ,     75 

பி&வ!மா5 ேப�� ெற�ணினா&:  

�&ெசய$ இதைன� ெபாேற எ& சிறி�   

கள9� �ண��சிைய� க�1 பி0(ேத&  

உள95 அைம�ச���  உைர�க ேவ�டா.  

உ�ைம� களைவ உண��தி0& காடவ&     80 

த&மக& றன��  க+ட( தய:�வா&.  

அ பிகா பதிைய� ெகா&றபி& அ1(ேத  

அமரா வதிைய அைம�ச& மக��  

மணம� �0(� மான  மீ+கலா ;  

இ<Gெசய� பால எ(தைன ேயா9ள    85 

எ&ேற ம&ன& எ�ணி( தனதக   

ெச&ெறா! �ற.ப0 சீரா8� ெகாண��ேத  

அர:க  ேபா�� த& அாியைண அம��தா&.  

�ர:க  அக��� �ட�த! ைவர   

ெகாண�வா� ேபால� �றளி<+ ��கO        90 

வM9. அைம��ள ஆ�க% ஏைழ;   

திற�� வி+1( திற?5 �லேவா�  

சிற�த �ைறயி$ திறனா89 ெச8வைத�  

க�1 ம&ன& கைரயிலா� களி��  

ெகா�டவ& ேபால� 4��� ேக+டன&.     95 

ம+0$ �ைவ;5 மா�பா8 வி&பி&  

ப+0 ம&ற  பா:�ற( ெதாட:கின�;  

அைனவ!  பிாி�திர� டணியா8 அம��தன�;  

தி!��ற. ெதளி�த அற )$ எ&ப�   

 தி!��ற. ெதளிநய இல�கிய  எ&ப�      100 

இர�1ேப ரணியின� எ1(�ள தைல�பா   

அர�ெச;  �ற.கைள அவரவ�4றி(  

த(த  ெகா.ைகைய( தகெவா1 நா+0ன�.  

ெமா(த� ேப��  �0�த�  தி!��ற.  

இல�கிய நயG ெசறி இ&னற )ெலன     105 

விள�கி� 4(த� விள பினா� �0பிைன.  

ம&ன& ேக+1 மகிழா� மகி��தன&  

த&ெனG சிேல �. ைத(�� ெகா� 0!�பதா$,  

பி&ன�� ேபரைவ பிாி�� கைல�த�.  
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மான  ேபானைத ம&ன& அறி�ததா$      110 

ஊன ��ற ஒ.ளிைழ ைந��  

ேபானமா ன(ைத� ெபா!�த மீ+�   

சிற�தேதா� வழிைய( ேத0ன. உள(�ேள  

கற�தபா$ ஆ&�ைல� கா �� ேக5ேமா!  

 

-------- 

4. ெத.ளிதி& - ெதளிவாக. 6. ந$லைவ - ந$ல சைப.  

12. அ��� - அ&� ெபா!�திய . 13. ஆர  - ச�தன� �ழ �.  

16. ப0 - மீரதி. 20. மா�ப�5 - அழக�5 (கைல��).  

21. ேதாவ  - ெதளிவா8( ெதாி�� ெகா.ேவா .  

22. அைன(�  ெச8த$ - அ பிகாபதி உ+பட� �லவ�க+� அைழ�� வி1(த$, 

ஒ+ட� 4(த� தைலைமயி$ தி!��ற. ேபரைவ க+1த$, அைனவ� மா�பி?  

ச�தன� �ழ � Jசி வரேவ�ற$ ஆகிய அைன(�  ெச8த$.  

23. மைற)$ ப0 - தமி� மைறயாகிய தி!��ற. பிரதி .  

25. எ பிரா& - எ  தைலவனாகிய ம&ன&. 35. ேவ(தைவ - அரச சைப.  

38. சால - மிக9 . 41. ெகா.ேவ - தி!��ற. பிரதிைய� ெப�5� ெகா�1வர.  

43. அைவ - சைப. 44. பாைவ - அமராவதி.  

46. சா�� - ச�தன� சா�� 48 வி�1 - மன  திற��.  

50. ேக� - நிற  ; ேகளி�ைக - விைளயா+1, ேவ0�ைக. 51. �கல - ெசா$ல .  

52. ஆசி?& - ஆ� இ$ உ& ; ��ற  இ$லாத உ&<ைடய . ஆ� - ��ற .  

55. ஈரமி$ - ஈர  இ$லாத; ஈர  - �ளி��சி, ப�� 67. ேவசி - விைலமக..  

68. நம& - எம&.  

79. உன9 - த�திர . 81 க+ட - மண�0�க. 85. இ<  - இ&< .  

86. தன� அக  - தன� அர�மைனயி& உ.ளிட .  

88. அர:க  - சைப. 89. அக��� - ேதா�0. 90. ��கO - ��� அ- ���� அ�த  

91. அM9. - �றளாகிய அM9��. ; ஆ�க% - கட$.  

92. திற$ உ5 - திறைம மி�க. 93. திறனா89 - தரமான நய:கைள எ1(�� 4றி 

ஆ89 ெச8த$, விமாிசன  ெச8த$.  

96 ம+0$ - ம+1 இ$ - அளவி$லாத; மா�பா89 - மா�� ஆ89 - சிற�த 

ஆரா8�சி.  

97. ப+0 ம&ற  - வா� ெச8;  ேப�சர:க . 98. அணி - க+சி.  

102. அர�ெச;  - த(த  க!(��� வ&ைமF+1கி&ற.  

105 இ&னற )$ - இனிய அற )$.  



128 

 

108. ெநGசிேல �. ைத(த$ - மகள� மான  பறிேபான ெச8தி உ.ள(ைத 

உ5(�த$ 111. ஊன  - �ைற9; ஒ.ளிைழ - அமராவதி.  

114. ஆ& - ப�;   �ைல� கா � - பா$ ம0� கா �  

---------- 

23. 23. 23. 23. அ�பிகாபதிைய% ெகா	ல அரச� அ�பிகாபதிைய% ெகா	ல அரச� அ�பிகாபதிைய% ெகா	ல அரச� அ�பிகாபதிைய% ெகா	ல அரச�     6 �த காைத6 �த காைத6 �த காைத6 �த காைத    

 

அ1(த நா. அரச<  அைம�ச<  A��சி  

ெதா1(தன�; ம&ன& �யெரா1 45வா&:  

அைம�சேர அ பிகா பதிைய� ெகா&ேற  

அமரா வதிைய S  அ!மக� கீய  

எ1(தன& �09 ; எ&மக. க��    5 

வி1(தவ. அ$ல. L5ைட� க�பின..  

அ பிகா பதிதா& அவைள யைடய  

ந பி �ய$வதா$ நம<ல ேக�வா&;  

உம� க!(ைத உைர(தி1 Lெரன,  

உம� க!(ேத ஒ�பிலா ஏைழ           10 

அ0யவ& க!(�  ஆ� ; அ&றி; ,  

�0மக னாமியா& ெகா�றவ& க!(ைத  

ம5(த$ வ$லேனா ? மா�ற  இைலெயன  

இ5(தன& விைட;  இழி�ண வைம�ச&;  

உ.=� �.ேள ஒ�பிலா உவைக     15 

ெகா.=  மன(ெதா1 ெகா�றவ� பணி�தா&.  

சிவJ சைனயி$ கர0 விட$ேபா$  

க ப� வ�� காவல� ெறா3தா�.  

இ பாிG ஞா&5நீ� எ8திய காரண   

45மி& எ&5 ெகா�றவ& கடாவ,            20 

ம:கல விைனயிைன மகி�ெவா1 4ற  

இ:� வ�தன& இய �வ& அதைன :  

யா<ெம& மைனவி;  எ மக. தன�ேக  

உ மக. அமரா வதிைய உவ��  

மணம� �0�க மனம� ெகா�டதா$   25 

மண  ேபச வ��ேள& மா�ற  யாெதன�  

�ண ெப5 க ப� 4றிட , ேவ�த&,  

'கடகட' எ&5 க1ைமயா8 நைக(��  

'�+�ட' பதி?  ெசா$ல ?�றா& :  

யாைன;  Jைன;  யா:ஙன  ஒ�� ?        30  

Lெணன� 45வ$ உம� வி!�ப .  
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அ1�பேதா உம�கி� ஆாிட  ேக+கிறீ�?  

�ைட�ப� தன��( Tய ப+1�  

�Gசமா ேவ�1 ? ெகாதி�கிற �.ள .  

நGசமா8 வ�ெதைன நாண� ெச8கிறீ�.        35 

மா�பிலா� �லவேர மர� யா�   

கா�ப தி$ைலேயா க�E0� ெகா�ேட  

எ�9  ேபசலா  எ&ப� �ைறேயா ?  

இ�9  மறிவி� ெக+டாத ேதேனா?  

க(தாி� காைய� கைடயி$ ெகாள$ேபா$         40 

இ(ைத;  நிைன(திேரா இய$பிலா� �லவேர !  

ம&ன ெரா1�0 ம�க. ஒ�பேரா?  

ம&ன� �ல(ெதா1 ம&ன� �லேம  

ெகா�1 ெகா1�ப� மரெபன� ெகா.L�.  

எனேவ எ:�ல  ஏ�கலா  எ&5      45 

கன9: காணீ� க1கி� ெச$ெகன  

விர+0;  க ப� விடா� ேவ�1வா� :  

திர+0 S: க!(ைத( ெதாிவி(� வி+Z�  

என� க!(ைத இய �வ& ேக�மி& :  

இனிேத ஒ!வ<  ஒ!(தி;  இைண�த பி&       50 

சாதிேயா சமயேமா சா+1த$ த�ேமா!  

நீதி ெய&ெனனி& நிைல(த காதலைர  

ஒ&5 வி�பேத யா�மிஃ �5தி  

எ&5 4ற, இய �வா& ேவ�த& :  

உம��� பி(த  தைல�ேகறி;.ள தா8     55 

எம��( ேதா&5மா$; எ&ன ெமாழிவ�!  

அ பிகா பதி;  அமரா வதி;   

இைணயிலா� காதல� எ&5 ெபா8 �=கி  

இைணயிலா இ!வைர இைண�க �ய$வ�  

க1  ெப!: ��றமா ; கழ5ேவ& உம��;      60 

�1Gெசா$ இனி;  ெசாலாதீ� எ&றிட,  

ெச�தமி�� �லவ� ெச��வா� அவ�ேக:  

இ�த மண(தி� கிைசUராயி&  

ந�த  ம�க. நம<ல ெக8�த$  

தி�ண  எ&5 ெதாி�ேத உம�ெக&     65 

எ�ண� த&ைன எ1(�ைர( ேதனியா&;  

�&ன  உண��� �0�V� தி!மண   

பி&ன� இவணியா& ேபசெவா& றிைலெயன.  
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(அரச&)  

எ�ணி;ைர�ேப&; இனிநீ� ந�த    

வி!�தின� வி1தியி$ த:கி யி!�பி&,       70 

ெபா!�த ஆ8�� ெபா!(த  பா�(�(  

ெதாி�தபி& உ ைம( ேத0 யைழ(�  

�09 45வ$ �னியா� ெச&ெமன�  

காவல& உைர�ப , க ப� ெச&றபி&,  

அர�மைன ஆசா& ஒ+ட� 4(த�       75 

வரவைழ�க� ெப�றா� வா�(தி யம��தா�.  

அரச& எ3�ேத ஆசா� ெறா3�  

உைரெசய லானா& : உ ைமயி: கைழ(த  

ேநா�க: 45வ$ S�ணிதி& ேக�மி&.  

ஆ�கமி$ �லவ& அ பி காபதி  80 

அமரா வதிைய அைடய நிைன�கிறா&;  

க ப� வ�� க&னிைய� ேக+1ளா�;  

வ பா  இத�� வழிெயா&5 45ெகன,  

ஒ+ட� 4(த� உைர�க லானா�.  

க ப� மகேனா கைவ��த வாதவ&,     85 

காத$ கைலஞ&, காம ெவறிய&,  

காத$ பா+ேட கைத�பா& எ&5 ;  

அக�ெபா!. த3வா� பாட$ ஆ��   

உக�பிலா னாத%& உம�ெகா& 5ைர�ப$ :  

அ பிைக யி&ேம$ அக�ெபா!. த3வா�         90 

ெச ெபா!. சிற�க அைம(�� ெசOவிதி&  

பாட$ )5 பா0( தாிேன  

நாட!: க&னிைய ந$கி1 ேவெனன�  

க ப�� �ைர�பி& கைத;  �0�தி1 ;  

ந பிெய& 4�ைற நயமா8� ெசய$ப0&       95 

அ பி காபதி அறேவ ேதா�பென&  

ெறா+ட� 4(த� உைர(ேத கியபி&,  

காடவ& எ3�� காவல� �ைர�பா& :  

ஈ0$ க&னிைய� ெகா.ள எ�ணி&  

அ பி காபதி அக�ெபா!. த3வா�        100 

அ பிைகயி& ேம$ )5பா ஆ�கி(  

த!வா& எ&னி$ த!ேவ& க&னிைய;  

ம!வி0& அக�ெபா!. மா8�ேப& அவைன;  

எ&5 க ப� பா$ எ1(�� 45ெகன,  
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அரசனO வாேற க பைர அைழ(ேத         105 

உைர ெசய� க ப!  ஒ�பிய வ�ேபா$  

அ பி காபதி அக�ெபா!. த3வா�  

எ�ெபா!. ேம?  இய�5வா& பாட$;  

)5 பாட$ எ&ப� ெநா8 ைம;  

)றா யிர�  ெநா0யி$ இய�5வா&.      110 

கய�� நீ�ச$ க�பி�க ேவ�1ேமா?  

�ய�� விைர9 �0யாத ஒ&ேறா ?  

எ�ேபா� ெத ைம அைழ�கி& றீேரா  

அ�ேபா� தவெனா1 அைடவ& ஈ�ெடன�  

�லவ� �க&5 ேபாயின� தமதக .      115 

ந&றி  �09 நாெனா&5 45ேவ&  

எ&5 காதி$ எ&னேவா ஓதி�  

ெச&றன& காடவ& சிாி(த �க(ெதா1  

அரச& அத&பி& அக(�. ெச&றா&.  

அரசி க�ேட அவனிட  ெமாழிவா. :            120 

அாியந: �ழ�ைத அமராவதிைய�  

ெபாி�  ைவ� ேப�ற� ெச8திரா .  

இ!வ� உ.ள�  இைண�தபி& அவ�தைம  

ம!வ� ெச8வேத மா��ைட( தா� .  

அய�9 ெகாள�கிதி$ அM9  தைடயிைல.      125 

உய�9தா� ெவா&5  ஓரா தவ��(  

தி!மண  ெச8தேல தி!9ைட� ெசயலா .  

இ!மன  ஒ&றி இையவேத மணெமன(  

தி!95 ந$லா. ெதாிவி(� ேவ�ட,  

பலசர��� காரைன� ைப(திய  பி0(தா�ேபா$        130 

பலெச8திக=  படாதன ப1(த  

ஆ�க பா��கலா ' எனேவ� தைற�ேத  

ஏகின& தனியிட  எ1�க ஓ8ேவ.  

 

---------- 

4. அ!மக�� ஈய - அ!ைமயான மக<�� மண�0�க.  

6. L5 - ெப!ைம, ெபா%9 . 13. மா�ற  - மா5த$ .  

16. ெகா�ற வ& - அரசைன. 18. காவல& - அரசைன.  

21. ம:கல விைன - தி! மண  ப�றிய ெச8தி.  

25. மணம� - தி!மண ; மனம� - உ.ள(தி$. 25. ச� ற  - பதி$ .  

46. காணீ� - கணாதீ� : க1கி - விைர�� .  
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67. �&ன  - �&னதாக.  

73. �னியா� - சின�கா� ெச&  என - ெச$?L� எ&5.  

77. ஆசா�ெறா3� ஆசாைன( ெதா3�.  

80. ஆ�க  - வள��சி, �&ேன�ற . 85. கைவ ேதைவ, ேவைல.  

89. உக�பிலா& - வி!�ப  இ$லாதவ&. 95. 4�ைற - ேப�ைச .  

96. அறேவ - ��றி? . 103. ம!வி0& - கல�தா$.  

109. ெநா8 ைம - சி5 அள9. 111. கய�� - மீ<��.  

112. �ய�� - �ய?��. 131. படாதன - பட�0யாத பா1.  

132. ேவ�� - ேவ�த&.  

--------- 

24. 24. 24. 24. க),� தறி கவி பா5� த�த காைதக),� தறி கவி பா5� த�த காைதக),� தறி கவி பா5� த�த காைதக),� தறி கவி பா5� த�த காைத    

 

அ பிகாபதி ஒ!நா. அக(தி$ அம��ேத  

அ ெபா!. பா�பல ஆ8�த காைல,  

உ�ைம� �லவ& நா& எ&5ைர( ெதா!வ&  

அ�ைமயி$ வ�ேத அம��� ெகா�டன&.  

அ பிகாபதி அவைன ேநா�கி    5 

நீயா� நி&ெபய� எ&ெனன வினவ,  

உ.ளேத உைர��  உ�ைம� �லவனா&;  

ெகா.=வ� எ& ெபய� '��ைபயா' எ&5.  

க ப� L+1� க+1( தறி;   

கவிபா1  எ&5 கழற� ேக+1ேள&        10 

ஆகேவ உ மிட  அாியபா� ெப�5�  

ேபாகேவ வ��ேள& எ&றவ& �கல,  

உ�ைம� �லவென& 5ைர�கி& றாேய  

உ�ைம� பா�சில உைரெயன, அவ< ,  

ெவ�ைம� பா�சில விள ப லானா&:          15 

 

(��ைபயா)  

(1) ''பா�காவ� க�:கா8, பழமாவ� கனியா ,  

நா�காவ� நர பிலாத�, நா8வா$ நிமிரா�,  

வா�காவ� வா8 திற�பி& வ��ேபெரா% ெச8; ,  

E�காவ� க�களி& கீ� �க(தினிேல ெதாி; .''  
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ஆகா ஆகா ! உ�ைம உ�ைமெயன         20 

அ பிகா பதிெசா$ , அத&ேம$ பா1வா&:  

 

(��ைபயா)  

(2) "க�1தா& இனி��: க�டா8,  

        கா0 தா& �ளி:�: க�டா8,  

��ைடதா& கச��: க�டா8,  

         ��ணா  �ேவ�: க�டா8,  

��1தா& உ!=: க�டா8,  

          �ைடமைழ த1��: க�டா8,  

வ�1 ேத& �0��: க�டா8,          25 

         வாைடதா& ந1��: க�டா8. 

 

''அ பி காபதி அவைன� பா�(��  

பேலபேல உ�ைம ! பாெடன� பா1வா& :  

 

(��ைபயா)  

(3) "பா+0;: கிழவி யாவா., பா�பா �மாி யாவா.,  

பா+ட<  கிழவனாவா&, ைபய<  �மர னாவா&,  

ேச+ட<  அ�ணனாவா&, சி5வ<  த பியாவா&         30 

நா+1ேளா� இவ�றி$ த�� நவிலேவ �0யா த&ேறா ?"  

 

எ&5 பாடேவ, இய �வா& அ பி:  

ந&5 ந&5 நயமி� பா�க. ;  

��ைபயா! ஒ&5 45வ& ேகளா8  

த�பா� பா1 வாேயா த!வைத ?          35 

��ப&' எ&பைத �த�ெசாலா� ெகா�1   

�0(தி+டா&' எ&பைத ஈறா� ெகா�1   

வ0(தி1 ஒ!பா வளமா8 எ&ன,  

அ&னவ& அதைன அ:ஙேன ஏ�ேற  

எ�ணி� சி5ேபா� திய�றி� பா1வா& :     40 

 

 

(��ைபயா)  
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��ப<: �தி(ேத 3�தா& ேகாழி 49: காைல,  

அ�பேமா 0+0% ேதாைச அைன(ைத;  அ��கி�பி&ன�  

உ��மா ெபா:க$ உ3(த  வைடைய;  ஒ!ைக பா�(ேத  

���ற� �னி�� ��டா& 4ைழ;  �0(தி+ டாேன.'  

 

எனேவ பா0ட , இைசமாாி ெபாழி�ேத       45 

உைனயா& வி! �வ$ உன�ெக� ேவ�1   

விள ெபன அ பி வினவ, ��ைபயா,  

வள ெபற ஒ!பா வழ:�க பா0;  

'ஒ!மக&' எ&பைத ஒ&றாG ெசாலாக9   

'க(தி' எ&பைத� கைட�ெசா$ லாக9     50 

அைம(ேத ஒ!பா அளி(தி1 ெக&ன,  

இைம(தி1 �&ன� அ பி இைச�பா& :  

 

(அ பிகாபதி)  

"ஒ!மக& ஈ+0 ;.ள உய� ெபா!ளதனி� ப:�  

ெத!மக& ேக+கா& ப�றா& தி!டைன( தவிர, தாயா�  

த!மக& ம+1  ப:� தாெவன( த!வா& ெதா$ைல        55 

ஒ!வயி றதிேல பிற�த உறவவ& கா+1: க(தி.''  

எ&ேற அ பி இைச(திட, ��ைபயா,  

ந&5 S  பாெவன நவி$வா& ேம?  :  

காத$ கைலஞ� நீெர<  கவி& �க�  

ேபாத$ ெச8த� ����� இடெமலா ;        60 

அக�ெபா!. பாட$ ஆ�க%$ நீவி�  

மிக�ெப!� ேத��சி ேமவிேயா� எ&5  

பல!  ப&ன� ப&�ைற ேக+டதா$  

மல!  எ&<ள  மகி��சி� ெப!�கா$.  

அக�ெபா!. �ைவ நனி அைம�த ஒ!பா       65 

உக��ற இய�றி உத9ெகன ேவ�ட,  

ஓைல ெயா&றி$ அ பி எ3�: காைல,  

��ைபயா க!(ெதா1 த1(ேத,  

இ�த ஓைலயி$ எ3தா� யா& ெகா1  

வ�தவிO ேவாைலயி$ வைரL� எ&5       70 

அணி;5 ஓைல ந5�ெகா& றளி(தா&. அதிேல,  

இனிய அக�ெபா!. பாெவா& றிய�றி�  

கனி9ட& அ பி ைகயி$ ெகா1�க,  
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அ ெபா!. அைம�த அக�பா ேநா�கி,  

க ப� L+1� க+1(தறி த�த       75 

காத$ கவிநனி ந&ெறன� கழறி�  

ேபாத$ ெச8தன& ெபா8 ைம� �லவ&.  

ெபா8யா  �லவைன உ�ைம� �லவென&  

ைறேயா உைர(த� காிய உவைம  

ஓரா �லக வழ�கி& மரபிேல  80 

காரா1 ெவ.ளாெடன� கழற� ப1தேல.  

 

-------- 

2. அ ெபா!. - அழகிய சிற�த க!(�. 15. ெவ�ைம கஎளிைம.  

22. க�1 - க�க�1. 25. வாைட - வாைட�கா�5.  

30. ேச+ட& - E(த பி.ைள. 38. வ0(தி1 - ேத��� பா1.  

45. இைச மாாி - �க�மைழ. 54-55. தாயா� த!மக& - உட& பிற�தவ&.  

56. உறவவ& - உற9 அவ&. 63. ப&ன - ெசா$ல.  

66. உக�� - மகி�9. 68-70. ெகா1 வ�த - ெகா�1வ�த  

71. ஓைல ந5�� - அழகாக ந5�கிய ஓைல. 81. காரா1 - க5�� இ1.  

-------- 

25. 25. 25. 25. அ�பிகாபதி>� சி�ம7� அம� #ாி�த காைதஅ�பிகாபதி>� சி�ம7� அம� #ாி�த காைதஅ�பிகாபதி>� சி�ம7� அம� #ாி�த காைதஅ�பிகாபதி>� சி�ம7� அம� #ாி�த காைத    

 

��ைபயா 9��� பாட$ ெகா1(தபி&  

த�பா �நா=  தா& ெச& ெற3�   

மாமர( ேதா�பி& ைமய  அைட��  

பாமர ! �க� ைப�தமி�� �லவ&  

அ பி காபதி அம��ெத3 தலானா&.    5 

அ மா� ேதா�பிைன அ! பைட( தைலவ&  

சி ம<G ேச��� ெச�தமி� எ3�   

அ பிைய வ �� கைழ�க லானா&:  

�லவேர ெபா3� ேபா�க அைமதி  

நில9மிO விட(ைத நீரைட� தீேரா!          10 

''நா8 ெக+ட ேக+1�� மா நிழலா'' எ&ப;  

நா8தனி& சிற�த ந$லவ ராத%&  

உம�கி� ேசாைல உாியேத யா� .  

நம��. ேப�வ  நாெனா&5 ேக+ப$ :  

�ளிய: ெகா பிைன� பி0(தா� ேபால      15 

எளியரா  நீவி� இ�நா+ டரசனி&  

அ!ைம மகளா  அமரா வதிைய(  
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தி!மண: ெகா.ள( தி!9ள: ெகா�டதா8�  

ெசவிம1( ேதனியா& ெச��வ ��ைமேயா ?  

கவிம1 �லவேர கழ5L� இைறெயன,          20 

அ பி காபதி அவ�ைற வி1�பா&.  

வ � ெச8ய வ��ளீ� எ&னிட   

எ& மண  ப�றி ஏ& நீ� கவ$கிறீ�?  

ந&மண  �ாிய ந�பாைச ெகா�ேட  

அமரா வதிைய அைட�� நீவி�            25 

E��ைட ப+ட �3�கைத அறிேவ&  

நா�கி$ நர பிலா� க�ட� நவி$வேதா?  

ேபா��ேவ றி$ெலனி& ேபாL� S மைன  

நா8நிக� உம�கி  மா நிழ$ ந&றிைல;  

ேபா8வி1  இவ�L� ெபா3�ேபா� காதீ�         30 

எ&றிட , சி ம& இய �வா& சின��:  

ெவ&றிட எ&ைன வி! �கி& றாேயா?  

வி+1� ெக�ைடைய விரா$பி0( தா�ேபா$  

ஒ+1ற 9வி1( �ம�ேக லாத  

ம&ன& மகைள மண�க வி! ப   35 

எ&ன ெகா3��ன� ெக&பைத யறிேய&.  

''உ.=வ ெத$லா  உய�9.ள$ ம�ற�  

த.ளி<  த.ளாைம நீ�(�" எ<: �றைள�  

பி&ப� 5திேயா ேபதா8 உன��(  

�&ப� த!மவ. ேதாதிைல உண�ெகன,      40 

 

(அ பிகாபதி )  

"கான �யெல8த அ பினி$ யாைன  

பிைழ(தேவ$ ஏ�த$ இனி�' எ<: �றைள  

அக(�. ெகா�ேட ஆ�5தி ேயா ெசய$?  

மக(�. ��க சனிெயன வ�தா8  

அக(ைத( தி!(ெதன அ பி க0ய,            45 

 

(சி ம&)  

ெகா�றவ& உ&ைன� ெகா$வ �5தி  

ம�ற� வைர;  வாழ வி1வேத&?  

� ைப வி+1� ெகா ைப� பி0�பேதா?  

ெகா�றவ& உ&ைன� ெகா$? �&ேப  
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ந�றவ� உல��� நாேன அ<��ேவ&      50 

எ&ற சி ம& எ1(தா& க(திைய;  

அ பியி& அகலேம �றியா யா�கி  

ெவ �G சின(ெதா1 Lசினா& அதைன.  

அ பித& ஓைல� க+டா$ அதைன(  

த1(� L�(தி( தானைத ஒ$ேல    55 

எ1(�� சி ம& எதி�(� வ!�&  

ப�க%$ உ.ள பா�:கிண�5��.  

��கிட எறி�தா&. ேபா��ேவ றிலாத  

சி ம& வ�� ெச�தமி�� �லவைன  

 வி ம( T�கி� கிண�றி$ Lசிேயா�     60 

பாைறைய� ேபா+1� பதமா8� ெகா$ல  

Lெறா1 �ய?�&, அ பி ெவளிேய  

ஏறி வ�� சி மைன எ1(ேத  

பா�:கிண றதனி$ பதற எறி�தா&.  

L��தவ& கிண�றி$ ெவ5�த� ணீ!    65 

இலாைமயா$ வ$ேல ஏறிவ� தி+டா&;  

ெவலாம$ நி&ைனயா& L1 தி! ேப&;  

தாைன( தைலவைன( தமி�ெமாழி� �லவனீ  

ஏைனேயா� ேபால எ�ணி ெவ$ல  

�ய$வ� ��5  �+டா. தனமா .     70 

பைடயி& தைலவைன� பைக(�� ெகா�1  

தைடயிலா� வாழ( த�ேமா நின�ேக?  

எ&றவ& 4ற, இய �வா& �லவ& :  

 

(அ பிகாபதி )  

"வி$ேல !ழவ� பைகெகாளி<  ெகா.ள�க  

ெசா$ேல !ழவ� பைக'" எ<: �றைள       75 

அறியா ேயா நீ? அழி�� ேபாக  

ெவறிேயா ெட&ைன ெவ$ல �ய$கிறா8  

எ&ற அ பி�� எதி�விைட த!வா& :  

 

(சி ம&)  

ெசா$லா$ எ&ைன நீ �=வா8 ெவ$லலா   

ம$லா$ ெவ$ல மா+டா8 எ&5ண�   80 

 

எ&ற சி ம�ேக இ!�பா& அ பி:  
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அ பி : ம�ேபா !மியா& மாண� க�5ேள&  

        நி�ெபா! தி&ேன நி�கா ேதா+1ேவாெனன,  

சி ம& : ம�ேபா� �ாி��ைன ம0ய� ெச8ேவ&  

        எ�ெபா! �&னா$ ெவ$ல இயலாெதன,            85 

அ: சராச�த& நீ எ<  எ�ணேமா உன��?  

சி : ெவ&றவைன L�(திய Lம ேனா நீ?  

அ : க�ணைன ெவ$ல� க ச& அ<�பிய  

       ம$ல ெரன9ைன மாணெவ� Mதிேயா?  

சி : க சனி& ம$லைர� ெகா&ற க�ணேனா நீ?    90 

அ : ம$%$ வ$ல வாண அ9ணேனா நீ?  

சி : ம$%$ அவைன மா8(தக� ணேனா நீ?  

அ : அாியம$ வ$ல ஆE� ம$லேனா நீ  

சி : ெபா!தவ� ெகா&ற ேபா�ைவ�ேகா� கி.ளிேயா நீ  

என மாறி மாறி இ!வ!  வினவின�.    95 

சி மைன� ேபாலேவ ெச�நா� �லவ<   

இ மி;  �ைற�தில& இ! ெப! ம$%$;  

இளைம யிேலேய இ�ேபா�� பயி�சிைய  

வளமா8� ெப�றவ& வ$லைம ;�றவ&;  

வ$ேல எ�ணி வ$ேல �0��           100 

ந$ல ெசய�றிற& ந�ண� ெப�றவ&;  

த&ன  பி�ைகெயா1 தகவா8( �ணி9   

ம&ன� ெப�றவ&; ம�ேபா�� �ாிய  

இ&னபிற த�திக. எ$லா  உைடயவ&.  

இவைன� சி ம& T�கி எறிய,        105 

அவைன அ பி;  அ:ஙேன ெச8தா&;  

ஒ!வைர ெயா!வ� உயேர T�கி  

எறிவ�  L�வ�  எ3வ� மாயின�;  

அ0பல ேபா+1 L1 க+0�  

பி0பல ேபா+1� ெப! ேபா� �ாி�தன�;         110 

�(�வ� இட5வ� ���ற� கீேழ  

ெபா(ெதன L�வ�; ெபா!�ெகன எ3��  

க+0� �ர.வ�; ைககா$ �5��வ�.  

ஒ!கா$ அ பி ஒழிவ�ேபா$ ேதா&5   

ம5கா$ சி ம& மா.வ�ேபா$ ெதாி; .     115 

ெவ�றி யா��ெகன விள  ெபாணா வைகயி$  

ெவ�றி( தி!மக. வி1விெடன' மா5வா..  
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அ�க  ப�க  ஆ1மா1 ேம8�பவ�,  

ஒ�க வய%$ உ3ெதாழி$ �ாிபவ�  

அைனவ!  வ�தவ� அம��ாி க1  ேபா�    120 

�ைனதைன� ��றி ெமா8(�� ெகா�டன�;  

சி ம& அ பிைய� ெசறி�க �ய%&  

ஐேயா ஐேயாெவ& றல5வ� அைனவ! ;  

அ பிசி  மைன�கீ� அ0��: காைல  

ந பி ெவ$க ந பி வா�ெகன         125 

வளமா8 அ பிைய வா�(�வ� அைனவ! ;  

உளமதி$ அ�ச�  உவைக;  மாறி1 .  

இ5தியி$ சி மைன ஏ�த$ L�(தி  

உ5தியா8 மா�பி$ ஒ!கா$ ஊ&றிம�  

ெறா!கா லாலவ& ைககைள உதறி(     130 

த&ைக களாலவ& தைலைய;  காைல;   

வ&ைமயா8 இ5�கி வைள(� ��ைக  

�றி�க �ய$ைகயி$ �&<ேளா� பல!   

�5�ேக வ�� � பி+1( த1(திட,  

அ பி T�கி� ���ற ஆ�(த            135 

சி மனி& இர�1 ேதா.க=  ேசர  

ம�ணிேல பதியவா8 ம�ைண� கOவ,  

நின� ெவ�றி நிைல(� வி+ட�  

என� ேதா$விைய ஏ�கிேற& யாெனன�  

சி ம& பணிய, ெச�ற  நீ:கி           140 

அ பிகாபதி அவைன அைண(�� ெகா�டன&.  

ந �  ந�ப& ேபா$ ந0(�� சி ம&  

ெவ �  உள(ெதா1 விைர�� ெச& றனேன.  

வள ெபற அ பிகாபதி வா�ெகன ஆ:�ேளா�  

விள பிய ேபெரா% வி�ைண� பிள�தேத!         145 

 

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

11. எ&ப - எ&ப� . 19. ெசவி ம1(� - காதா$ ேக+1.  

20. கவி ம1 - கவிவ&ைம மி��த, 21. இைற - பதி$ .  

23. கவ$ கிறீ� - கவைல�ப1கிறீ�.  

33. ெக�ைட - ெக�ைடமீ& ; விரா$ - விரா$ மீ& ; ெக�ைட மீனி<  விரா$ 

மீ& சிற�ததாக� ெசா$ல�ப1 . 37. உ.=வ� - எ�Mவ�; உ.ள$ - எ�Mக. 

38. த.ளி<  - தவறி<  . 39. ேபதா8 - அறிவி%ேய.  

41. அ பினி$ - அ ைப� கா+0 ? .  
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44. மக(�. ��க சனி - மக ந+ச(திர(��� உாிய Lடாகிய சி ம(���. சனி 

ெபய��� வ�� �கி& ெக1தியா . 45. அக(ைத - மன(ைத .  

48. � � - கயி5. 50. ந�றவ� உல� - ேமா+ச .  

52 அகல  - மா��. 55. ஒ$ேல - விைரவி$. 62. Lெறா1 - ேவக( ேதா1.  

66. வ$ேல - விைரவி$. 67. ெவலாம$ - ெவ$லாம$. 68. தாைன - ேசைன.  

74. வி$ ஏ� உழவ� - வி$ வைல Lர�. 75. ெசா$ ஏ� உழவ� - ெசா$ வ$ல �லவ�  

80. ம$லா$ - ம�ேபாரா$ 81. இ5�பா& - விைட ெசா$?வா&.  

83. நி�ெபா!� - நி&ைன� ெபா!�; இ&ேன - இ�ேபாேத.  

85. எ� ெபா!� - எ&ைன� ெபா!�. 91. அ9ண& - அர�க&.  

94. ெபா! தவ� ெகா&ற - ெபா!� அவைன� ெகா&ற.  

86-94: சரா ச�த& எ&பவைன ம�ேபாாி$ Lம& ெவ&றா& ; க ச& அ<�பிய 

ம$லைர� க�ண& (கி!_ண&) ெவ&றா& ; வாண& எ&<  அர�கைன 

(வாணா�ரைன) ம�ேபாாி$ க�ண& ெவ&றா&; ப�1 தமி� நா+0$, ேசாழ& 

ேபா�ைவ� ேகா� ெப!ந�கி.ளி எ&<  ம&ன&, ��காவ$ நா+1 ஆE� 

ம$லைன ம�ேபாாி$ ெவ&5 ெகா&றா& எ&ப� �றநாB�5 வரலா5.  

96. ெச�நா� �லவ& - அ பிகாபதி. 100. வ$ேல - விைர��.  

101. ெசய�றிற& - ெசய$ திற& . 106. அ:ஙேன - அOவாேற  

112. ெபா!�ெகன - (விைர9� �றி��) விைரவாக . 114. ஒ! கா$ - ஒ!�ைற. 

 115. ம5கா$ - ம5�ைற.  

117. வி1விெடன - (விைர9� �றி�� ) விைர�� விைர��. 119. ஒ�க - ஒ!மி�க. 

120. அவ� - அOவிட . 122. ெசறி�க - அழி�க , ெகா$ல.  

125. ந பி - அ பிகாபதி. 128. இ5தியி$ - �0வி$; ஏ�த$ - அ பிகாபதி.  

133. �&<ேளா� - �&ேன உ.ள பா�ைவயாள�க..  

140. ெச�ற  - சின .  

---------- 

26. 26. 26. 26. அ�பிகாபதி கட94 பாட	 பா5ய காைதஅ�பிகாபதி கட94 பாட	 பா5ய காைதஅ�பிகாபதி கட94 பாட	 பா5ய காைதஅ�பிகாபதி கட94 பாட	 பா5ய காைத    

 

அக�ெபா!. சி�றி&ப� க!(தM வள9   

�க�ெபறா தாிய ேபாி&ப  ெபா!�த  

ஈறி$ அ பிைக இைறவி மீ�  

)5 பாட$ S�மா� Sைழ�ல  

L5ட& �லேவா� விய�க இய�றி�     5 

பல!  ேக+க� பா0ேன உ.ள   

மலர அமரா வதிைய மண�கலா ;  

சி�றி&ப� க!(� சிறி� கல�கி<   
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ம�றிO 9லைக மற�கேவ� 1ெமன�  

ெகா�றவ& �றி(த நா. �5க� க பெரா1      10 

அ பி காபதி அரசைவ ேநா�கி�  

ேபாைக யிேலவழி� ேபா�க� இ!வ!., 

 'ேபாகேவ�டா ெவன ஒ!வ& �க$ ,  

அ பி அவைன ேநா�க, அவ&றா&  

உ ைம ேநா�கியா& உைர(திேல& எ&ன,       15 

அ பி அத&பி& அரசைவ அைட�தா&.  

ெச �ல மா�த!  ெசறி�தன� அைவயி$.  

அரச& வ�� த& அாியைண யம��தா&.  

பரச� பல! , பாவிய� றலாெமன  

அரச& ஆைண அறிவி�க� ெப�ற�.         20 

அணிெப5  பாட$ அ பி காபதி  

இனிைம� ப�ேணா 0ைச�க( ெதாட:கின&.  

ேவ�த& த1(� விள ப லானா&:  

மா�த இைசைய ம5�க வி$ைல;  

இனிய )5பா எ3தி �த%$        25 

கனிெவா1 எ&னிட  கா+0ட$ ேவ�1 ;  

ம�றத& பி&னேர மாணைவ ேக+1�  

ெசா�றிற  ெபா!ெளா1 �ைவ�க� பாடலா   

எ&ேற இய ப, இனிெதன அ பி  

ந&ேற ஓைல ந5��க. எ1(ேத         30 

இைறமீ தினியபா எ3த லானா&.  

ம&ன& அைத;  ம5(� நி5(தி  

இ&ன ஓைலயி$ எ3த ேவ�டா ;  

எ&னிடமO ேவாைலக. ஈெகன� ெப�றபி&  

ந&னாிO ேவாைலயி$ நல�ற எ3ெதன(       35 

த&னிட மி!�த தால ேவாைலைய  

�&<ற நீ+0 �ைற�ேபா டளி(தா&.  

வா:கி அ பி வளவிய க!(ெதா1  

பா:�ற ஒOெவா! பாடலா8 எ3தி  

ஈ��ெகா� 0!�தா& இைறயவ& த&னிட .       40 

ேபா�த �லவ�க. Jாி(� மகி��தன�.  

��பக$ கா��  ஐ ப�  �0(தபி&  

பி�பக$ ஐ ப� V1ற �0(� )$  

ெகா1(தபி& அைவயி$ ெகா�றவ& 45வா&:  

இ&5 )� ெறா!பா எ3தி� கைள(ததா$   45 

ெச&5 நாைள சிற�ெபா1 வ��  
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ஈ:�ேளா� ேக+க இைச�பா8 எ&ன,  

ஆ:கO வாேற அ பி ம5நா.  

ஓ:�5  ேபரைவ� �வ�ெபா1 வ�தா&  

)�ெறா! பா�க. அட:கிய )%ைன       50 

ஏ�ற ம&ன& எ1(�� ெகா1(தா&.  

இ!ைகயா$ அ பி இைறGசி வா:கி  

உ!க� பா0ன& ஒOெவா&றாக ;  

கா��  ெதா�P�ெறா&ப� கவிக=   

மா��க ேழா1 பா0 ம�ேறா�       55 

ஈ�5� பாடைல இைச�க( ெதாட:கினா&;  

ேவ�5� பாட$ விரவ� க�டா&.  

''ச�ேற ப!(த தனேம �?:க( தரளவட  "  

எ&ற� பாட%& �தல0 யி!�த�.  

இ�தL� 5�பா இவணியா& எ3தி(      60 

த�த த&5; தவறா8 இதிேல  

ேச�(�ைவ( �.ளன� சிறி�  ஒOேவ&.  

சீ�(திேயா ெட&பா ெச��வ& ேக�மி&:  

 

"இ ைமயி$ ஒ!தா8 ஈ&றேவா� மகைவ;   

          �ர(த$ எளிதிைல;  

� ைம ;லைக;  �கி�வி( ேதா �        65 

       �3�த$ ேதவி நீ!  

அ ைமேய! உ&ற& அ!. �3 திய �   

          ஆ�ற$ இ$ேல&;  

ெவ ைம� சாவிைன வில�கி� கா�ெகன  

         ேவ�1 ேவேன.''  

 

எ&பதி� )%& இ5தி� பா ; சி�  

றி&ப  விரவா தி!��மி� பாடைல  

ம&பைத� �லேவா� ம5�க ெவா�Mேமா        70 

எ&பதா ய பி இய பி ம5(தா&.  

ம&னவ& அவைன அறேவ ம5(ேத  

இ&னவ& பாடேல இஃெதன� 4றி�  

"ச�ேற ப!(த தனேம'' எ&<மி�  

பாடைல �த%$ பா0� கா+ெடன,     75 

பாடலானா. அ பிய� பாடைல : 

 ''ச�ேற ப!(த தனேம �?:க( தரளவட   
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��ேற யைசய� �ைழF சலாட( �வ�ெகா. ெசOவா8  

ந�ேற& ஒ3க நடன சி:கார நைடயழகி&  

ெபா�ேற� இ!�க( தைலயல: கார  �ற�ப+டேத"    80 

எ&5 �0�க, இைறயவ& 45வா& :  

இ5தி யி�பா இவெர3 தியேத  

உ5தி 45ேவ& உ�ைம உ�ைம!  

இ�த� பா�சி� றி&பேம உைட(திைத  

எ�த� �லவ!  ம5�க விய?ேமா?        85 

கட9+ பாெவா1 காம: கல�தவ�  

ெதாட9� த�ேமா Tயெவ& மகைள.  

ெகாைலெயா5� பிவ���� ெகா1�க( �ணிகிேற&  

இைலம5� பிதனி$ எ&5 4ற,  

 

(அ பிகாபதி) 

இ�பா இவணியா& எ3திய த&ெறன      90 

அ�பா$ மீ�1  அ பி ம5�க,  

 

(அரச& ெசய$)  

''ச�ேற ப!(த தனேம" எ&<   

பா+டைம� �.ள பைனேயாைல யதைன�  

கா+0 அைவயி$, ைகெய3( �னேத;  

இ�த� பா9ள ஓைல நின�            95 

ெசா�த ஓைல யி$ெலன� ெசா$கிேற&;  

ேந�5 நீ ெகாண��த ெந+ேடாைல பைழய�  

ஈ�5� பா9ள இஃேதா அழகி�.  

கா��� பாெவா1 ெதா�P� ெறா&ப�  

யா��  )றா  யா��  எ3திய         100 

ஓைலக. அைன(�  ஒ(தி!( தைல நீ  

சால9  ேநா�கி� சா�5வா8 உ�ைம  

எ&ேற அ பிைய இைறயவ& கடாவ,  

 

(அ பிகாபதி)  

ஈ�5� பாவி: ெக3திய ேவாைல  

ேந�றி: கிைறயவ� ேந��தீ� தேதயா ;        105 

இதி?. ைகெய3( ெதனேத ; ம�5   

எதி$ A �ளெதன இய �வ& ேக�மி&:  

அரச!  அைம�ச!  ஆர� A��ேத  
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உைரெசய ெவா�ணா வGச  ஒ&றிைன  

என� தைலயி$ ஏ�றி� க+0ன�;          110 

இனி� விள��வ$ இ�ெப!G A��சிைய :  

��ைபயா' எ<  ெபய� 4றி� ெகா�1   

உ�ைம� �லவென& 5ைர(�� ெகா�1   

ஒ!வ& எ& மைன ஒ!நா. வ��  

ம!9  அக�ெபா!. பாெவா&5 மா��ற         115 

எ3தி( த!ெகன எ&ைன ேவ�0னா&;  

எ3�  ஓைல;  ஈ�தா& அவேன.  

எ3தி( த!வதா8 இைச�ேத& யா< .  

அவ&வ!  ேபா�தி$ அக$ெத! ��ற(�  

எவேனா வ!கிறா& எ&5 நி& றி!�ேத&;           120 

வ�0 ெயா&றிேலா� வனிைத யம���  

ெகா�1 ேபானைத� 4��� ேநா�கிேன& ;  

வ�0 �?:கிய ேபாெதலா  வனிைதயி&  

த�டரள மாைல;  தன:க=  �ைழக=   

�?:கி யைச�� ெகா�ேட யி!�தன.        125 

நல:கிள� அல:கார( தைலையய� ந:ைக  

ெவளியி$ நீ+0 ேவ0�ைக பா�(தா. ;  

ெநளி;  அவ. தைல ெநGசி$ பதி�த�.  

உ.ேள வ�த�  உ�ைம� �லவனா   

க.ள<  வ�தக� கவிெயா&5 ேக+டா&.        130 

உளமதி$ பதி�த ஒ�பி$ கா+சிைய  

வள�ற� பாடலா8 வ0(ேத& அஃதிேதா ;  

"ச�ேற ப!(த தனேம �?:க( தரளவட   

��ேற யைசய� �ைழF சலாட( �வ�ெகா. ெசOவா8  

ந�ேற& ஒ3க நடன சி:கார நைடயழகி&        135 

ெபா�ேற� இ!�க( தைலயல: கார  �ற�ப+டேத"  

எ&5 பா0 ஈ�ேத& அவ��.  

ந&ெறன வா:கி நைடைய� க+0னா&.  

அரச� ெச8த A��சி அஃெதன  

உைரெசய ேவ�1ேமா 9�ைம யிஃேத.           140 

ஈ:கியா& எ3தி ஈ�த )றா   

பா:�5 பாட%& ஓைலைய� கிழி(தன�;  

ஆ:கியா& எ3திய அக�பா அைம�த  

ஓைல�� ைபயாவா$ உவ�� ெப�ேற  

ஈ�5� பாடலா8 இைண(�( த�தன� :        145 

மா�றிதி$ ேவறிைல ம5�கெவா� ணாேத.  

இ&<  ந�சா& றிய �வ& ேக�மி&:  
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S�ணிதி& இய�றிய )றா  பாட%$  

எ&<ைட ேவ�1ேகா. இ!�க� காணலா .  

ெதா�P� ெறா&ப� ெதாட�பா ட$களி$          150 

அ&ைனயி& மி��க� அறிவி( தி5தியி$,  

உலகி$ ஒ!தா8 ஒ!மக விைனேய  

இலகிட வள��க இயலா நிைலயி$  

� ைம ;லைக;  �&னி&5 கா��   

அ ைம யி& �க� அைன(�  எ&னா$    155 

ெச ைமயா8� ெச�ப ெவா$லா ெத&ப�   

ெகா�றவ& எ&ைன� ெகா$?வ தாக(  

ெத�ெறன விள:க( ெதாிவி( தி!�பதா$  

ெவ ைம� சாவிைன வில�கி ய!.ெகன  

அ ைமைய ேவ�0 யி!�ப�  அைமய        160 

)றா  பாடைல S�ணிதி& இய�றிேன&,  

ஈறா  அதைனயி& ெனா!�ைற இைச�ேப&  

 

"இ ைமயி$ ஒ!தா8 ஈ&றேவா� மகைவ;   

       �ர(த$ எளிதிைல  

� ைம ;லைக;  �கி�வி( ேதா �   

           �3�த$ ேதவி நீ!  

அ ைமேய உ&ற& அ!. �3 திய �       165 

          ஆ�ற$ இ$ேல&  

ெவ ைம� சாவிைன வில�கி� கா�ெகன  

         ேவ�1 ேவேன''.  

எ&<மி� பாட%$ ஈ:�ள A� நிைல  

�&னி யி!�ப� ேதா&ற� காணலா ;  

இ&<ேமா� �றி��  இய ப உ.ள�!  

ெதா�P� ெறா&ப� Tயபா� கெளா1       170 

)றா  பாவி��  வாிைசெய� )5  

மாறா தைம�க மற�க வி$ைலயா&. 

 'ச�ேற ப!(த தனேம' எ< பா  

உ�றவிO ேவாைலயி$ )ெற<  எ�M!  

இ$ைல ெய&பைத இய ப� கடவ&;        175 

ந$லவி� ெச8தி நவி?G சா&5;  

ஆகேவ எ&பா அக�ெபா!. இலாத�.  

சாகேவ எ&னிட  ெச8;  சழ��  

ெகா1ைம யான� ; 4�(த மதியினீ�  

ந19 நிைலெயா1 நவி$L� தீ��ெபன       180 
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அ பி ேவ�ட, அரச& 45வா& :  

ெவ பி யி&<  ேவ�1த$ ேவ�டா.  

விைர�� �0��  ேவணவா உ�த  

வைர�ெத� �றி�க மற�தைன தீேய.  

ஒ! ெபா8 மைற�க ஒ&ப� ெபா8யா?       185 

ஒ!தைல ெகாைலெயா5� �ன��� ெகா1(த�;  

தீ��� ேவறிைல �0�த தீ��பி�;  

ஆ��பாி( த3வதா$ ஆவெதா& றி$ைல  

எ&5 4ற, க ப� இைறGசி,  

ெகாைலெயா5� ெப&ப� ெகா0ய தீ��� ;         190 

இைலெய& மக&பா$ எ�த� ��ற� ;  

இ!�பி<  அவைன என�கா� ெபா5(�  

ெவ5�பிலா த<��க எ&5 ேவ�ட,  

க�பழி�க �ய&ற காம� ��றேமா  

ெவ�பி<  ெபாிய� ெவ5��� �ாிய�;       195 

எனேவ எ&ைன ஏ8�க� சிறி�   

கன9கா ணாதீ� க�0� ேபயி�  

எ&ற ம&னைன எதி�(தில� க ப�.  

ம&ற  அம��த மாெப!  �லவரா   

ஒ+ட� 4(த� ேவ�த� �ைர�பா�:           200 

ம+0லா� �க3ைட ம&ன ேரேற!  

அ பி காபதி அ!�தமி�� �லவ&  

ந பலா  அவனா$ ந�றமி� வள�வைத;  

ம5(த$ இயலா மா�பிேத யவைன�  

ெபா5(�� ெகா.ள� ேபா� மான�;      205 

Lணா8� ெகா$லைல வி1(ேத யவ��  

வாணா. ஒ5�� வழ:கலா  எ&றா�.  

அரச& நி&ேற ஆசா� ெறா3�,  

பர�  ெபாியேர! பாவல& எ&பதா$  

��ற வாளிைய� ெகா$லா� வி1த$       210 

உ�றெவ& னா+சி� �க�த த&றா$;  

இ�த( தீ��ேப இ5தி யான�;  

வ�ெதைன மறி�கா தீெரன வண:கி,  

அ:ேக யாரவ� அைடக இ:ெகன(  

த:கேள வலைர( த+0 யைழ(ேத,      215 

அ பிகா பதிைய வில:கி+ டைழ(��  

ெச&ேற அைட�V� சிைறயி$ இ&ேன!  

எ&றாைண யி+ேட இய �வா& ேம?  :  
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நாைள ம5நா+� ம5நா. பி�பக$  

ேவைள தவறாதிO ெவறியைன வ$ேல       220 

T�கி வி+1( ெதாைல�ெகன� ெசா$%  

ேநா�கா தியாைர;  ெநா0யி$ ெச&றனேன.  

 

---------- 

3. ஈறி$ - ஈ5 இ$ - அழிவி$லாத.  

4. S�மா� Sைழ�ல  - S+பமான மா+சிைம;.ள 4ாிய அறி9.  

12-13. வழி�ேபா�க� இ!வ!. ஒ!வ& 'ேபாக ேவ�டா ' என� �கல - எ&5 

ெகா�1 ெபா!. கா�க.  

17. ெச �ல மா�த� - ெச ைமயான அறிஞ�க. ; ெசறி�தன� - நிைற�தன�.  

19. பரச - ேபா�ற.  

24. மா�த - Sகர. 27. மாணைவ - சிற�த சைப. 28. ெசா� றிற  - ெசா$திற .  

31. இைற - ெத8வ . 33. இ&ன - (உ� னிட  உ.ள) இ�த.  

36. தால ஓைல - பைனேயாைல. 42. கா�� - கா���பா+1; ஐ ப� - �த$ ஐ ப� 

பாட$க..  

48. ஆ: கOவாேற - ஆ:�� 4ற�ப+ட அOவிதேம.  

52. இைறGசி - ெதா3� . 57. விரவ - கல�தி!�க. 60. இவ� - இOவிட .  

63. சீ�(தி - �க�. 64. இ ைம - இO வலக , இ�பிற��; �ர(த$ - கா(த$.  

65. � ைம - E&5 �கி�வி(� - ேதா�5வி(�. 67. ெவ ைம - ெகா1ைம.  

73. இ&னவ& - இ�த அ பிகாபதியி& .  

77. தன  - �ைல; தா. வட  - �(� மாைல.  

78. ��ேற - ெந!:கி; �ைழ - காதணி; ஊசலாட - ஊGசலாட ; �வ� - பவள நிற . 

88. ஒ5�� - த�டைன.  

100. யா�� - பா+1. 108. ஆர- ெபா!�த.  

115. ம!9  அக� ெபா!. - அக� ெபா!. க!(�( தயவிய.  

119. அக$ - அக&ற, விசாலமான . 121. வனிைத - ெப�.  

130. வ�தக�கவி - வ�� அக�கவி; அக� கவி - அக� ெபா!. க!(� அைம�த 

பாட$ . 143. ஆ:� - அ:ேக எ& L+0$ அக�பா - சி�றி&ப� பாட$ .  

153. இலகிட - விள�க�ற. 158. ெத�ெறன - ெதளிவாக .  

162. ஈறா  அதைன - கைடசி� பா+டாகிய அதைன. 168. �&னி - ெபா!�தி.  

174. எ�M! - எ� வ0வ .  

178. சழ�� - கீழான த&ைம . 183. ேவணவா - ேபராைச : உ�த - ெச?(த.  

184. வைர�� எ� �றி�க - எ3தி எ� �றி�Vட. 186. ஒ!தைல - உ5தி.  
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192. என�கா - என�காக. 195. ெவ� பி<  - மைலயி<  .  

199. ம&ற  - அரச சைப. 201. ஏேதா  ஆ� சி:கேம.  

204. மா�பிேத - மா�� இேத - அ பிகாபதி சைபயி$ உ�ைமைய நிைலநா+0ய 

ெப!ைமயாகிய இ�ேவ. (அ$ல�) தமி� வள���  �லவ& அவ& எ&<  

சிற�பாகிய இ�ேவ. 207. வாணா. ஒ5�� - ஆ;. த�டைன.  

209. பர�  - ேபா�ற� �ாிய. 215. த+0 - ைகயா$ த+0 அ$ல� வ+ட மணி� 

கல(ைத� �5�த0யா$ த+0. 217. இ&ேன - இ� ேபாேத.  

220. வ$ேல - விைர��.  

221. ெதாைல�ெகன - ெதாைல�க என - ெதாைல�Vராக எ&5.  

----------- 

27. 27. 27. 27. அ�பிகாபதி சிைறயி	 அைடப)ட காைதஅ�பிகாபதி சிைறயி	 அைடப)ட காைதஅ�பிகாபதி சிைறயி	 அைடப)ட காைதஅ�பிகாபதி சிைறயி	 அைடப)ட காைத    

 

சிைறதனி$ அைடப+ட ெச�தமி�� �லவ&  

சிைறயிைன யிழ�த சி5�. ளானா& ;  

அ0ைம ெய&பத& அடாத ெபா!=   

உாிைம ெய&பத& உயாிய விைல;   

ப+டறி� �ண��தா& ; பறைவைய� 4�1.   5 

வி+டைட� ேபாைர ெவ5�க லானா&;  

ப0மிைச ;.ள ப$வைக உயி�களி&  

அ0ைம( தைள;  அகல ேவ�1மி�  

ெகா1ைம� கிடேம ெகா1(தலா காெத<   

வி1தைல ;ண�வா$ Lெறா1 ெபா!�யி�         10 

வி1தைல� ெச8த ெவ�றி மறவாி&  

அ0தைம( த&<ைட அக(ேத ெதா3தா&;  

த&னல( தி�கா( தைரயி$ உ.ள  

ப&னல  ஈ;  ப$வைக வில:கிைன�  

பழ�கி வ!(தி� பய&ப1( தி�ெகா=   15 

சழ�கைர� ெசா�களா$ சா0னா& க0��.  

ம�கைள ம�கேள மா1 ேபா$ வ!(தி�  

க�க� �!தி க1ைமயா8 நட(�   

ஆ�டா& அ0ைம எ&<  அடா�ைற  

ேவ�டா ெவ&5 ெவ5�க லானா& ;         20 

சிைறயினி$ ���� ெச$ல$ உ�றத&  

�ைறயிைன எ�ணி;  45வா& அக(�. :  

"ெப!ைம��  ஏைன� சி5ைம��  த(த   

க!மேம க+டைள� க$' எ& ப��ற. ;  

"யா�  ஊேர யாவ!  ேகளி�   25 
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தீ�  ந&5  பிற� தர வாரா"  

எ&ப� �றநாB� றி! ெப!: க!(திைத  

ம&பைத ;ணாி& மாேச யிரா�.  

யாைன ெகா3(தா$ யா:�ள ம�ைண;   

தாேன வாாி( தைலயி$ ேபா+01 !           30 

யாேன காரண  என� நிைல�ேக. 

'�றி��( த��த இராமசர ' எ&ப�;  

�ைற�� மீறி �யல$ த�கேதா?  

ம&ன& மகைள மண�க வி! பிய�  

எ&<ைட� ��றேம இதிைலய  இ$ைல.       35 

எ�ைத என�ெக1( திய பினா� அறி9ைர  

சி�ைதயி$ அதைன� சிறி�  ெகா�0ேல&;  

�திைரைய( தி!0� ெகா�1 ேபானபி&  

ெகா+டைக J+1  ெகா.ைகய ராேன&.  

ப+டாேல ெதாி;  ப�(�ண ரா��ேக.       40 

உலக மா�த�� �ைர�ேப& ஒ&5 :  

கலக  விைள��  காத$ ேவ�டா.  

ேமனி யழகி& மி<�கா$ அழி��  

ேபானவ� அளைவ� �கல ெவா� ணா�.  

ெகா.=: காத$ ெகா.=மா ெவ�றிெயன  45 

உ.ளி� பா��க ேவ�1  உண��ேத.  

காத$ ெகா.ளி<  க0மண  �ாி; �&  

தீ�ட$ உற9 ெகா.=த$ ெதாிL�.  

உட?ற9 ெகா�டபி& உறவின� மண(ைத(  

திட�ட& ம5(தா$ ெதாி9 ேவறிைல.        50 

காத%$ ேதா$வி க�1 Lேண  

சாத$ எ&ப� சாியிைல சிறி�  ;  

ஒ!வைர� �ண��தபி& உவைர வி+1ம�  

ெறா!வைர� �ண�த$ ஒ3:கிைல ; இதனா$,  

ஆ1 மா1 ேபா&றவ ராேவா     55 

V15 ம�களா8� பி(தெவா� ணாேத.  

ெபா!�தா� காத$ ெபா$லா: �ைட(�  

ெபா!�திய மணேம �க��சி� �ாிய�.  

எ&ேற ப�பல எ�ணி யி!�ைகயி$,  

க ப!  அ&ைன க�பக( தா�சி;         60 

ெவ பி ெவ� �  த:ைக காவிாி;   

அரச& இைசெவா1 அ பிைய� காண�  

காிசன( ேதா1 காவ� சிைற��.  

��கன� அ பிைய� க�1 ெபா!மின�  
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 ��க� வி�ணி$ ெபா!மிய ேபெரா%.      65 

உ ப� உல�� கியா�  வ!வெமன�  

க ப� அ பிைய� க+0� �ர�டா�.  

க�பக( தா�சி க�ணீ� ெசாாி��  

அ��5 மகேன அ பிகா பதிேய  

க�ேண மணிேய க&னேல க�ேட!        70 

எ&ேன எைமவி+ ேட�கி& றைனேயா!  

உ&ைன� பிாி�திO 9லகி$ வா�வேனா?  

எ&ேற அர�றி எ�ணிலா �(த   

�க(தி$ ம+1மா உட � �3�   

உ�(தக� ணீெரா1 ஒ!:ேக ெபாழி�தா..   75 

த:ைக காவிாிேயா தைமயைன ேநா�கி  

இ:�ேற& அ�ணா ! இனியவO 9ல��  

�&ெனா1 யா<  உ5ேவ ென&5  

ப&னி� பல�பல ைககைள� ப�றி�  

க�ணி$ ஒ(தி� ெகா�1 கைர�தா..      80 

அ பி காபதி அ3ைகைய நி5(தி  

அவ�தம� கா5த$ அைறய லானா&:  

ெவ��ள  ெநா�� Lாி+ ட`உ   

த�ைதேய தாேய த:ைகேய அழா அதீ�.  

ேகா0 யா�டா8� 40ேனா ம$ேலா ;       85 

40 நா  நா$வ!  �லவிய கால   

அ�ைமயி$ ஒ! சில ஆ�1 கேளயா .  

உ�ைமயி$ வாணா. ஒ!சிறி ேதயா .  

)றா�1 �&ைனய இடெம� Sத?மி&  

)றா�1 பி&ைனய இடெம� Sவ?மி&;   90 

இைடயி$ 40ேனா  இைடயி$ பிாிகிேறா   

நைட�ைற ேயயி� நம�கா� �திதிைல.  

உயிரழி வதி$ைல உட ேப யழி;   

உயிர� பிாித$ எ&பேத உ�ைம .  

உயிாிலா உட ைப ஒ!வ!  வி! பா�.    95 

உற�க  எ&ப� உயிாிலாைம ேபா&றேத  

உற�க  சிறிய இற�ெபன உைர�கலா .  

உற�கேம உ�ைமயி$ சி�றி&ப மா� ;  

இற�ேப நனிேபாி&ப மா� .  

பிற�ப ��ேட$ இற��  உ�1;        100 

பிற�ெப1( த�ேம இற��� ெதாட:� .  

பிற��  இற��  ஒ! நாணய(தி&  

இ!ப� க:க. ேபா&றைவ எனலா .  

அ&ைன;  த:ைக;  அறியா தி!�கலா ;  
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அ�பா அறியாத வ$ல இைவெயலா ;         105 

ஒ�பா திவ�ைற ம5�க ெவா� ணா�.  

ந:�1  ப(தி$ நா& �த� பிாி��  

அ:�� ெச$கிேற& அ3ைக யித�ேக&?  

இ:கி!�த பி&ேன எ$லா!  வ!L�.  

பயி�சி�� �&யா& ஏ�க� ப1கிேற&     110 

பயி�சி �0(� நீ� பாாி� பிாிL�.  

அயQ!�ேகா அய$ நா+0�ேகா  

உய�ெச& றியா<  உ.ளதா� ெகா�மி&;  

�ள�க மிலா� ந  TயL ேட�மி&;  

விள�க  இத��ேம$ ேவ�டா எ&ேற      115 

அ பி காபதி, அழாத3 �ைர(தா&.  

காவல� வ�� க ப!. ளி+ட  

Eவ� த ைம;  �ய&5 ெவளிேய�றின�.  

தி! பி( தி! பி� பா�(�� ெகா�ேட  

அ! �க� ணீ!ட& அைனவ!  பிாி�தன�  120 

40ேனா� பிாி�தா$ 4ற ேவ�1ேமா !  

நா0 தள��ேத நட�தன� மைன�ேக.  

அரச& அ&றிரா அர� ேவைலயா8�  

பர�தGைச��� பயண மானதா$  

அ&ைனயி& �ைணேயா டமரா வதி;        125 

�&னின. சிைறைய ; ெதா3தா. அ பிைய.  

அ&ைன ெவளிேய அம��தி!� ததனா$  

க&னி த&<5 காதல <டேன  

எ&ன9  ேபச இய$வதா யி�5.  

காதல� இ!வ!  க+0( த3வின�         130 

சாதைல எ�ணி� சா8(தன� க�ணீ�.  

 

(அ பிகாபதி)  

எ&<ைட �0வி� கிைனகிேற ன$ேல&!  

உ&<ைட வா�ைவ உ!��ைல( தத�ேக  

பைத�கிேற& எ&ேற அ பி பக��திட,  

 

(அமராவதி)  

வைத�க� ெச8�ைம ம&ன� வ!(த      135 

யாேன காரண  யா� ெச8ேவ& !  

ேதனா யினி(த அ&5 ெதாிகிேல&  

Lணா ; �யி� விலக� ெச8�ேள&  
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ெபா5(த!. ெக&5 Jைவ பணிய,  

 

(அ பிகாபதி)  

ம5(� ெமாழிவா& அ பி ம�ேற!       140 

நி&ைன �த%$ நிலாவி� க�ேட  

எ&ைன மற�த� எ&�� றேமயா ;  

என� ெச8ைகயா ல&ேறா இ:ஙன   

நின�. ள(தி$ நிக��த� மா�ற  ;  

உன� ��ற  ஒ&5 மி$ைல          145 

என� ��றேம எ$லா  எ&ன,  

 

(அமராவதி)  

அம!' அதைன அ5(� ெமாழிவா. !  

அமர ஆயி&, அாிைவய� ஆ�கைள  

மய��  அளவி$ ம�Mத$ தகா�.  

விய�க ம:ைகய� ேவ0�ைக� ெபா!ேளா !             150 

வ�ண மலெரன வ0வ  �ைனவதா$  

க�M5  ஆடவ� கல�க: ெகா.வ�.  

விைலமக. ேபா$ L+1� ெப�க.  

அைலத$ த�ேமா ஆ�கைள மய�கி!  

மல�க. வ�0னா$ மகர�த� ேச��ைகயா     155 

கலவி ெப�5� க!�ெகா1 கா8�கவO  

வ�0ைன மய�க வ�ண�  மண�   

ெகா�0!�ப�ேபா$ �1 ப� ெப�க=   

தக+1� ேசைல;  த:க நைகக=   

பக+டா யணிவ� ப�பா காேத.      160 

அ:ஙன ேமயா& அணி�� மய�க  

இ:ஙன  நீவி� ஏமா�� ேபானீ�; எனேவ ��ற  எ&பா$ உ.ள�;  

நிைனவி$ இதைன நி5(�க உலக .  

உ ைம� பிாி�தி: ெகா!ேபா �மிேர&        165 

உ ைம ;லைகயா& உ5வ �5தி;  

எ&ெறலா  பித�றி ஏ�திைழ ைந�தா..  

ெவளியி %!�தவ. அ&ைன விளி�க,  

ஒளி9 மைறவி&றி உ.ள� திற�ேத  

இ!வ!  ேபசின�; இ5தி �(த         170 

ஒ!வ!� ெகா!வ� ஓயா� ெபாழி�தன�.  

பா�:கிண� 5.ேள பா �க+ கிைடேய  
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L��த �டவ& ேமனி&5 L���  

ெசா+1� ேதைன� �ைவ(த$ ேபா&ற�  

க+0 �(தமி� காதல� ெகா1�பேத!       175 

காவல� வரேவ கதைவ� J+ட  

ஆவதா �கெவ& றலறி� பிாி�தனேர.  

��பக$ ெச8வ� பி�பக$ உ5 " எ<   

ெபா��5 ��ெமாழி ெபா8யா � ேமா !  

 

-----  

2. சிைறதைன - இற�ைகயிைன ; சி5 �. - சிறிய பறைவ.  

5. ப+டறி�� - அ<பவி(�. 7. ப0 - J9ல� . 8. தைள - வில:�,  

10. ெபா!� - ேபாாி+1. 11. வி1தைல� ெச8த - வி+ட. 13. தைர - J9ல� .  

14. ப&னல  - பல ந&ைமக.. 16. சழ�க� - கீ� ம�க.. 18. �!தி - இர(த .  

21. ெச$ல$ - �&ப .  

24. க!ம  - ெசய$ ; க+டைள� க$ - உைர க$.  

28. ம& பைத - மனித ச�தாய  ; மா� - ��ற . 32. �றி - இல��.  

46. உ.ளி - எ�ணி . 47. க0 மண  - தி!மண .  

48. உட$ உற9 - �ண��சி.  

50. ெதாி9 - ேத��� ெச8;  ெசய$. 53. உவைர - அ&ன வைர.  

56. V(த$ - ெப!ைம ேப�த$. 63. காிசன  - அ&�.  

64. ெபா!மின� - ேத பி ய3தன�. 66. உ ப� உல� - ேதவ� உலக .  

69. அ�� - அ&�. 73. அர�றி - அ3�.  

75. உ�(த - சி�திய ; ஒ!:ேக - ஒ! ேசர.  

80. கைர�தா. - அ3தா.. 83. Lாிட$ - அ3  ஒ%� �றி��.  

89. Sத?மி& - க!தி� பா!:க.. 90. Sவ?மி& - ெசா$?:க..  

111. பாாி� - பாாி& - J9லகி%!��.  

113. உய - பிைழ� பத�காக, வா��ைக நட(�வத�காக.  

114. �ள�க  - ந1�க , அதி��சி. 124. பர� தGைச - ேபா�5த�� உாிய தGசாY� 

131. சா8(தன� - (�ட(தி%!�� சா8�ப� ேபா$) நிைறய� ெகா+0ன�.  

132. இைனகிேற& - வ!��கிேற& 137. அ&5 - அ& ைர��, அ�த நா..  

139. Jைவ - அமராவதி. 141. நிலாவி$ - நிலெவாளியி$ .  

144. மா�ற  - (காத$ ெகா�ட மா5த$). 147. அ5(� - ெவ+0, ம5(�.  

148. அமர - அைமதியாக. 149. ம�Mத$ - அல:கார  ெச8த$.  

156. க!� ெகா1 - க! (க��ப  ) ெகா�1.  

159. தக+1� ேசைல - (ெபா&னிைழ ெந8த) தக1 ேபா&ற ேசைல.  
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166. உ ைம �ல� - அ�த உலக  , ேம?லக . 167. ஏ�திைழ - அமராவதி.  

168. ெவளியி%!�தவ. - ெவளியி%!�� அவ=ைடய ; விளி�க - அைழ�க.  

173. ேமனி&5 - ேமேல நீ+0�ெகா�0!��  மர� ெகா பி$ உ.ள 

ேதனைடயி%!��.  

176. காவல� - காவலாளிக.. 179. ெபா��5 - அழகான, ேந�(தியான .  

----- 

28. 28. 28. 28. கட94 வழிபா),% காைதகட94 வழிபா),% காைதகட94 வழிபா),% காைதகட94 வழிபா),% காைத    

 

அ பிகா பதிைய( T�கி%+ டழி�க  

இ&<  இ!நா. இ!��  நிைலயி$,  

கட9. Jசைன கனிெவா1 �ாி��  

விடேவ�1 ம பிைய ெவGசிைறயி னி&ெறன  

ேவ�தைன� க�1 ேவ�1  ேநா�ெகா1   5 

தீ�தமி�� க ப� தி+ட� தீ+0  

மல�வழி பா1 மா��ற( ெதாட:கினா�;  

மல� )� ெற+1 மண(ெதா1 ெகாண��தா�;  

)�ெற+1� கட9+ 0!�ெபய� Sவ&5  

)�ெற+1 மல�தைம ேநா&� ெகா. உள(ெதா1         10 

ஈச& ேமனியி$ இ+1� ெபாிய  

Jசைன ய&ெபா1 �ாிய லானா�:  

 

()�ெற+1( தி!�ெபய�க.)  

உலக  யாைவ;  உளவா�கிேனா8 ேபா�றி 

 உலக  யா9  நிைல நி5(�ேவா8 ேபா�றி  

ஆதி பகவனா  ஐயா ேபா�றி           15 

வாலறி 9ைடய வ.ளா$ ேபா�றி  

மல�மிைச ஏகிய மா�பிேனா8 ேபா�றி  

ேவ�1த$ ேவ�டாைம யிலாேதா8 ேபா�றி  

இ!விைன ேசரா இைறவா ேபா�றி  

ெபாறிவாயி$ ஐ�தவி(த �லவேன ேபா�றி    20 

தன��வைம யி$லா( த�ணிேயா8 ேபா�றி  

அறவாழி அ�தண அ�ணேல ேபா�றி  

எ��ண  இைய�த ஏ�தேல ேபா�றி  

எ:�  மிளி��ேத இ!�ேபா8 ேபா�றி  

எ$லா  ெச8ய வ$ேலா8 ேபா�றி           25 

யா�  அறி�த எ�தா8 ேபா�றி  

த&வய  உைடய தைகேயா8 ேபா�றி  

T8ைம நிைற�த ெதா$ேலா8 ேபா�றி  
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இய�ைக உண�9ைட எ பிரா& ேபா�றி  

��5  உண��த �த$வா ேபா�றி         30 

இய$பா8� க+1க. இாி�ேதா8 ேபா�றி  

ேபர! =ைடய ெபாிேயா8 ேபா�றி  

�0வி$ ஆ�ற$ உைடேயா8 ேபா�றி  

வர பி$ இ&ப  வா8(ேதா8 ேபா�றி  

உய�வற உய� நல  உைடேயா8 ேபா�றி      35 

மய�வற மதிநல  அ!.ேவா8 ேபா�றி  

பிற�பிைன அ5(தி1  ெபாிேயா8 ேபா�றி  

ஆராத இ&ப  அ!.ேவா8 ேபா�றி  

எ�ணிற� ெத$ைல யிலாேதா8 ேபா�றி  

இ$லா இடேம இ$ேலா8 ேபா�றி         40 

தாயி� சிற�த த&ைமேயா8 வண�க   

மாச�ற ஒளியா8 மல��ேதா8 வண�க   

அ&ப!� க&பனா8 அ!=ேவா8 வண�க   

ேநா�காிய S�ணிய ெபா!ேள வண�க   

ேபா��  வர9  இலாேதா8 வண�க     45 

அ&ைனயி� சிற�த அமி�தேம வண�க   

அைன(� Sக�வா;  அைம�ேதா8 வண�க   

ப$?யி ெர$லா  பயி&ேறா8 வண�க   

வ$%!. ஓ+ட வ$ேலா8 வண�க   

அ&� வைலயி$ அக�ப1ேவா8 வண�க             50 

ெசா�பத: கட�த ெதா$ேலா8 வண�க   

அMவி<. அMவா8 அைம�ேதா8 வண�க   

இய ப!  ெப!ைம இைய�ேதா8 வண�க   

அாியதி$ அாிய அ!ைமேயா8 வண�க   

ம!விெய� ெபா!=  வள��ேபா8 வண�க          55 

)?ண� 9ணரா S�ணிேயா8 வண�க   

ேமெலா1 கீழா8 விாி�ேதா8 வண�க   

ேதா�ற�  �09  இ$ேலா8 வண�க   

அ�ச� தவி���  அ!ேளா8 வண�க   

ெதா$ைல( �&ப  �ைட�ேபா8 வண�க       60 

எ8�பினி$ ைவ�பா8 இ!�ேபா8 வண�க   

Jவி$ மண  ேபா$ ெபா%ேவா8 வண�க   

விறகி$ தீேபா$ விள:�ேவா8 வண�க   

பா%$ ெந8ேபா$ ப1ேவா8 வண�க   

ஒ�பிலா மணிேபா$ உய��ேதா8 வண�க .     65 

மணியி$ ஒளியா8 ம&னிேயா8 வண�க   

மாசி$ Lைணேந� மா�பிேனா8 வண�க   

மாைல மதிய மாேனா8 வண�க   

L� ெத&றலா8 விள:�ேவா8 வண�க   
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L:கிள ேவனிலா8 விைள�ேதா8 வண�க       70 

வ�டைற ெபா8ைகயா8 வய:�ேவா8 வண�க   

அ ைம ய�பனா8 அைம�ேதா8 ேபா�றி  

அ&பி$ விைள�த அமி�ேத ேபா�றி  

எ&ெபலா  உ!��  இ&பேம ேபா�றி  

வானாகி நி&ற வ%ைமேயா8 ேபா�றி          75 

காலா யி!��: கட9ேள ேபா�றி  

ெந!�பா ;.ள ெந0ேயா8 ேபா�றி  

நீரா ெய:�  நிைற�ேதா8 ேபா�றி  

ம�ணா யைம�த ம&னா ேபா�றி  

ஊனா8 உயிரா8 உ�ேறா8 ேபா�றி       80 

விாிமல�� காவா8 விள:�ேவா8 ேபா�றி  

பய&மர மாகி� ப3(ேதா8 ேபா�றி  

ம!�தா  மரமா8 ம&னிேனா8 ேபா�றி  

உதவி1  ஊ!ணி ேபா&ேறா8 ேபா�றி  

ேகாைடைய( தணி��  �ளி�மரேம ேபா�றி        85 

ெவ8யி%$ நிழலா8 விள:�ேவா8 ேபா�றி  

உயி!� �யிரா8 உ�5ேளா8 ேபா�றி  

உ.ள( �.ேள ஒளி(�ேளா8 ேபா�றி  

�(ெதாழி$ �ாி;  �த$வா ேபா�றி  

�றிGசி மைலயா8� �ல9ேவா8 வண�க          90 

�$ைல� காடா8 �கி�(ேதா8 வண�க   

ம!த நாடா8 ம&னிேயா8 வண�க   

ெந8த$ நிலமா8 நில9ேவா8 வண�க   

க!�கி$ மைழயா: கட9ேள வண�க    

பரைவயா: கடலா8� பர�ேதா8 வண�க             95 

உ!வா8 அ!வா8 உ�ேறா8 வண�க   

ெபறல!  ெப! ெபய� ெப�ேறா8 வண�க   

மண�த! மலரா8 மல��ேதா8 வண�க   

இனி��: கனியா8 இல:�ேவா8 வண�க   

ப!�  நீரா8� பய�ேபா8 வண�க        100 

உ�M  உணவா8 உ�ேறா8 வண�க   

வ5ைம ேபா��  வளேம வண�க   

விைனயிைன வில��  விறேலா8 வண�க   

பைகயிைன( தவி���  ப�பிேனா8 வண�க   

அைன(� ந&ைம;  ஆேனா8 வண�க             105 

ஒ3:கிலா ேதாைர ஒ5�ேபா8 வண�க   

அ! ெப! ெமாழிகளா8 அைம�ேதா8 வண�க   

நய�த! )$களா8 நய�ேபா8 வண�க   

பய& த!  பா�களா8� பய�ேபா8 வண�க   
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 ஏழிைச தாமா8 இல:�ேவா8 வண�க       110 

இைசயி& பயனா8 இைய�ேதா8 வண�க   

ஒளித! ஞாயிறா8 ஒளி�ேவா8 ேபா�றி  

ஞாயி� ெறாளியா8 ந�ணிேயா8 ேபா�றி  

நிலவி& ஒளியா8 நிக�ேவா8 ேபா�றி  

வி�மீ& தாமா8 விள:�ேவா8 ேபா�றி         115 

அளவி$ ேகா.களா8 ஆேனா8 ேபா�றி  

இய�ைக� ெபா!ளா8 இ!�ேபா8 ேபா�றி  

ெசய�ைக கட�த ெச$வா ேபா�றி  

கால: கட�த கட9ேள ேபா�றி  

�லவைர� �ர��  �லவேன ேபா�றி       120 

எ&5 க ப� இைறGச, அவ�த   

உ�றா� உறவின� உள(தி$ அ&�5  

��ற(�� ெப�0� அைனவ!G A��ேத  

��ற(தி$ 40 �& நிலா ஒளியி$,  

அ பிகா பதியி& ஆ!யி� கா�ெகன     125 

அ பிைக �தலா  அாிய கட9ளைர  

ேவ�ட லாயின� விழா ந& ெக1(ேத.  

ஈ�டO விழா�சிற� பிய �த$ எளிேதா?  

ம:ைகய� எ3வ� மாறி� பா0  

அ:ைக ேகா(ேத ஆ1வ� �ரைவ :            130 

 

(அ பிைகமீ� பாட$)  

(1) "�மாிெயா1 இமய வைர ெகா$பைடெயா1 ெச&றி+ேட  

விமைலெய<: கய�க�ணி ெவ&றன. கா� எ& ேதாழி.  

ெவ&றி0ேன ைகைலமைல L�5ள சிவ& எதிாினிேல  

�&றியேத& �ைழ�தி+டேத& 4றி1வா8  பதி$ ேதாழி.  

�&றி0<  �ைழ�தி0<  ேகா&ம�ைர நகாினிேல    135 

ெவ&றவ+ேக �& Jசைன விள:கி1வா8  இைத( ேதாழீ.  

�&Jசைன ெப5கி&ற �த$வியவ. அ பிகாபதி  

த& Jசைன ெப�றிட9  த�கவவ� கா(தி1க!''  

 

(2) "உலகி& �த� ெப�ணரசி ஒ!(திைய நீ அறிவாேயா?  

உலகி& �த� ெப�ணரசா8 உ�றவைள உைர(தி1 நீ.   140 

அ:கய�க� ண ைம �த$ அரசிெய&ேற அறி�தி1வா8.  

அ:கய�க� ண ைமதைன அாியசிவ& மண�ததனா$  

அவ�தைமேய அரசெரன அைற�திடேல �ைறயா� .  

அவ� தைமேய மண�தி0<  ஆ�டவள: கய�கணிேய.  
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உலகா�ட அ:கய�க� உைமய ைம த�ண!ளா$          145 

அலகி$ �க�( தமி���லவ& அ பிகாபதி ைய�கா�க!"  

 

(3) "க�சியிேல காமா+சி கனிெவா1�� ப(திர�1  

ெம��மற  ெச8ததைன ேமதினிேயா� அறியாேரா?  

ெம��மற  ெச8தி0<  ேமதினிேயா� சிவ&றைனேய  

ந��கி&றா� �த$வெரன நானிய ப ேவ�1ேமாZ ?     150 

இ(தைரேயா� சிவ&றைனேய ஏ�றி0<  �&னவரா8�  

ச(தியி&றி� சிவெனா&5  சாதி�க �0;ேமாZ.  

ச(தியவ. அ!.ெச8� சா$�டேன வ�ண(தமி��  

பி(�5வ  பிகாபதியி& V1யிைர� கா(தி1க!"  

 

(சிவ& மீ� பாட$)  

(4)" ம�ைரயிேல சிவெப!மா& ம&<தமி��        155 

          �லவெரா1 ம&னி நீ1  

ம�ர(தமி� ஆ8�தி+ட மா�பிைன நீ  

          அறிைவேயாZ மாேன ந&� !  

�லவ!ட& ஆ8�த வ� �லவ� மணி  

           கீரனாைர� ெபாறாஅ� ெகா1ைம  

நில9 ெந�றி� க�ணினா$ ெநாி(தி+ட  

         ேதன0 ெசா$ நீ% அதைன !  

ெநாி( தி0<  கீரனாைர, நீ1தமி��  

          �லவராய நீ.�க� ெப�ற  

அாியவிைட� காட�பி& அக&றைத நீ            160 

         அறியாேயா அைறவா8 ேதாழீ !  

தமி�வ$%ைட� காட�பி& தண�� ெச&ற  

             எ ெப!மா& த�ைம ேமய  

தமி�வ$ல  பிகாபதிேம$ த�ண!.ெச8  

           �யி� மீ+1( த!க நம�ேக''.  

 

(5) ''மைற� கா+0$ கத9 Eட மைறஞான  

          ச ப�த� மா�� சா&ற  

மைற(தமி�பா 0ய9டேன ம&<சிவ&  

          E0+டா� மாேத கதைவ.  

ெசா$ ேவ�த� திற�� ப0 ெசா$%�பா           165 

           பலபா0;  �!�க அ!ளி  

ந$வைகயா8( திற�காம$ நாழிதா�(திய  

           ேதேனா நீ நவி$வா8 ேதாழீ !  

நாழி தா�(த� காரண�தா& நாவரச�  
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           பா�க. தைம நய�� சால  

ஆழியி<  அளவ�ற ஆ�வ:ெகா�  

          0!�தைமேய அ&ேறா ேதாழீ?  

நாவரச� பா�களிேல நய:க�ட  

     சிவ�கட9. ந�த  தமி�வ$  

பாவரச& அ பிகாபதி பா��ைவ�க9    170 

            தி!வ!+க� பா�(�� கா�கேவ!  

 

(6)  "உலகி?. உயி�கெளலா  உ8; ப0  

          ந ெப!மா& உ.ள( �.ேள  

அலகில!. ெகா�0+ேட ஆ+ெகா.வ  

       தறிவாேயா அாிைவ நீேய?  

அலகில!. ெச?(�பவ� அ0யவாி&  

         அ!மகைவ அாி�ேத உ�M  க 

றியா�கி� பைட�� ப0 கடாவியதி&  

             காரண(ைத� கழ5 வாேயா?  

 

கறியா�கி� பைட(த பி&ன�� கனி9டேன   175 

          அ  மகைவ� கா��  ேநா�கா$  

மறி;யி�த� ெதழ�ெச8த மா�பிைன நீ  

            அறியாேயா மகேள யி&<  !  

அ மகைவ� கா(தி+ட அ!+ சிவ&றா&  

        அ �லவ� க ப� ெப!மா&  

த மகவா  அ பிகாபதி த&<ைடந$  

          ?யி�மீ+1( த!க நம�ேக !"  

 

(தி!மா$மீ�)  

(7) "கா(த� கட9ளா  மா%& கழ$க. த ைம� �க��ேத  

ஏ(தி வண:கி� �ரைவ இனிதா 01ேவா  பா0 !   180 

கா(த� கட9 ெள&னி& க!த! இராமனாகி�  

பிற�த பிறவியி$ த&ைனேய ேபண வ!�திய ேதேனா?  

பிற�த பிறவி� ேக�ப� ெப!மா& ேகால  J�1  

சிற�த ந0�ைப ;லகி$ ெச8தி+ டாெர& றறிவா8!  

கா��: கட9ளாய காிய ெச ம$ கனிெவா1   182 

கா��மா ற பிகா பதிைய� கழ%ைண ேபா�5 ேவாேம!''  

 

(8) "க�ணனா8� பிற�ெப1(�� காசினி �ர�த காிய  

வ�ண& தி!வ0 மலைர வ3(�த$ ந:கட னாேம !  
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கா��  மாலா: கட9. க�ணனா  பிறவி த�ணி$  

ேபா���( �ைணயா8 நி&ற ெபா$லா: ேகேனா �க$வா8!  190 

ேபாாி$ அ���ன& றன��� ெபா!வி$ �ைணயா8 நி&ற�  

பாாி$ அைனவ!  ஒ&ெற<  பா&ைமைய� பர�� த�ேக .  

க�ணனா8� பிற�தி+ 0�த� காசினி கா(த ெச ம$  

தி�ண& அ பிகா பதிைய( தீைம யி&றி� கா�கேவ!''  

 

 (9)"க�சியி$ ேகாயி$ ெகா�1 காசினி �ர�� மாைல   195 

ந�சி யிைணய0 பரவி நா�ெதா3 தி1வ  நா= .  

க�சியி$ கணிக� ண&றைன� காவல& ப$லவ& க0�ேத  

அ��5( தியக� றியேத& அைறக அ��ைற யாேமா?  

 

அக&றிட, மழிைச யா�வா� அவ& பி& ெச&றிட( தி!மா$ 

அக&ற ஆ�வா� பி&ேன அக&ற தறியா ேயாநீ!   200 

ெவ பிய ஆ�வா� அ!=  விய& தமிழி&பி& ெச&ேறா&  

அ பிகா பதியி& தமி��கா அவைன;  அ!ெளா1 கா�கேவ  

 

(�!க& மீ�)  

(10) "அர�கைர ெவ&ேற ந$ல  

         அ&பைர� கா(த �!கா!  

உ!�கமா8� பா0ய கீரனி&  

         உயிாிைன� �ர�த �லவா !  

ம5�கமி$ காத$ வ.ளிைய   205 

      மண�த காத$ ம&னா!  

இர�கமி$ ேசாழைன( தி!(தி  

         இனியவ  பிகாபதி கா�கேவ !  

 

எ&5 பா0;  �ரைவ யா0;   

ம&றா0 ேவ�0ன� ம&< கட9ளைர ;  

ப$வைக உ�0 பைடய$ ெச8�  

ந$வைக விழாவிைன நடா(தின� சிற�ெபா1.   210 

ம&னைன� காண ம5நா+ காைல  

ெபா&னைன �லவ� க ப� ேபா�தா� ;  

அ பிகா பதியி& ஆ!யி� அ!.ெகன  

ெவ பி� �ல பி ேவ�0னா� ேவ�தைன.  

 

(அரச&)  

215 ஒ!வைர யி�ேபா �யி�பிைழ� க�ெசயி&   215 
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வ!வ� ம�ற ��றவாளிக= ;  

அைனவ���  வி1தைல அளி�கி&, பி&ன�  

எைனெயவ� மதி�ப� ? எ&னா  தீ���?  

எ&5 ம&ன& எ1(� ெமாழிய,  

 

(க ப�)  

அ&ைன தமி��கா அ! பணி �ாி;    220 

எ&<5 மக<� கீயி& வி1தைல  

ம&னைர( தமி� மாநில  ேபா�5   

எ&5 4றி இைறGசி� க ப�  

மகன� உயி��கா ம&றா0� பா�(தா�.  

�கேன வாி<  4றிய� மா�ேற&   225 

எ&5ைர(� ேவ�த& எ3�� ெச& றனேன  

"�ழவதி� ேவ�தனி& அர�மைன �+ைட  

உழவாி& அ மிைய உைட�� " எ<ெமாழி  

உ�ைம யாெமன உண��த க ப�  

ந&ைம ெபறாஅேம நைட தள�� ேதகிணேர.   230 

 

------- 

3. Jசைன - வழிபா1. 7. மல� வழிபா1 - அ��சைன.  

3. T�ெற+1� கட9. தி!� ெபய� - கட9ளி& )�ெற+1( தி!� ெபய�க. ; 

Sவ&5 - ெசா$%. 16. வா$ அறி9 - Tய அறி9  

24. மிளி��� - ஒளி Lசி. 31. க+1க. - பாச:க.; இாி: ேதா8 - நீ:கினவேன.  

34. வர � இ$ - அளவி$லாத. 35. உய�9 அற - த&னி<  உய�9 இ$லாதப0.  

36. மய�9 - மய� க . 49. வ$%!. - அறியாைம, அGஞான .  

61. எ8�பினி$ ைவ�� - இைள(த ஏழைமயி$ கிைட(த �ைத ய$.  

64. ப1ேவா8 - ேதா&5ேவா8 65. மணி - ஒ&பா& மணி க., இர(தின:க.. 

71. வ�1 அைற - வ�1 ஒ%�கி&ற. 74. எ&� - எ? �. 76. கா$ - கா�5  

95. பரைவ - பர�த நீ�, கட$. 96. அ! - உ!வ  இ$லா த�.  

99. இல:�ேவா8 - விள:� ேவா8. 100. பய�ேபா8 - பய& அளி�ேபா8,  

116. ேகா.க. - கிரக:க..  

124. �& நிலா ஒளி - இரவி& �& ேநர(தி$ உ.ள நிலா ெவளி�ச .  

127. விழா எ1(த$ - விழா ெச8த$.  

129. எ3வ� - ஏ3 ேப� ; மாறி�பா1த$ - ஒ! வ� ஒ&5 ெசா$ல. அைத ஒ+0ேயா 

ெவ+0ேயா இ&ெனா!வ� இ&ெனா&5 ெசா$ல, இOவா5 மாறி மாறி� பா1த$. 
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130. அ:ைக - அழகிய ைக; �ரைவ - ெப�க. எ3வ� ைகேகா(�, வ�த ெசா� கேள 

வ! ப0 மாறி மாறி� பா0 ஆ1  ஒ!வைக� 4(�.  

136. ெவ&றவ+ேக - ெவ&ற அ:கய�க�ணி�ேக ; ம�ைரயி$ சிவ<�� �& 

அ பிைக�ேக �த$ Jசைன நைடெப5 .  

137 138. அ பிகாபதித& - அ பிகாபதியி<ைடய ; த�கவவ� - த�க  

அவ& - த��த அவ<ைடய . 147. க�சி - காGசி�ர . 

148. ெம�� மற  - ெம��  அற  ; ேமதினிேயா� - உலக(தா�.  

155. நீ1 - நீ�ட கால . 157. கீரனாைர - ந�கீரைர; ெபாறா அ� - ெபா5�காம$. 

160. அாிய இைட�காட� ; இைட�காட� ஒ! �லவ�.  

161. தண�� ெச&ற - பிாி�� ெச&ற : ேமய - ெபா!� திய; பா�0ய& 

�ற�கணி(ததா$ ெவளிேயறிய இைட�காட!ட& சிவ<  ெச&றாரா .  

164. மைற( தமி� - ேவதமா  தமி�, ேதவார .  

165. ெசா$ேவ�த� - தி!நா9�கரச� ; �!�க ; விைர��.  

168. ஆழியி<  - கட%< . தி!மைற� கா+0ேல �றி�பி+ட ஓ� அைறயி& 

கதைவ( திற�� ப0 நா9�கரச� பா0யதாக9 , E1 ப0 ஞானச ப�த� 

பா0யதாக9  �ராண வரலா5 45   

173. அ0யவ� - சி5( ெதா�ட�. அ! மக9 - அாிய பி.ைள சி5( ெதா�டாி& 

மக&. 174. பைட�� ப0 - பாிமா5 ப0.  

176. மகேள - ெப�ேண . 177-178. க ப� ெப!மா& த  - க ப� ெப!மா<ைடய .  

179. மா$ - தி!மா$. 182. ேப� - கா(�� ெகா.ள. 187. காசினி - உலக .  

190. ேபா���( �ைணயா8 நி�ற$ - பாரத� ேபாாி$ பா�டவ���( 

�ைணயாயி!�த� ; ேபாாி$ அ���ன<��( �ைணயா8 நி&5 ேதேரா+0ய�. 

191-192. எ$லா உயி�க=  ஒ(தைவேய ; இ&னா� இனியா� எ&5 பாராம$ ேபா� 

�ாி எ&5 க�ண& அ���ன<�� அறி95(தினா�.  

196. ந�சி - வி! பி .  

197. கணி க�ண& - தி!மழிைசயா�வாாி& அ0யவ& ; காவல& ப$லவ& - 

ப$லவ ம&ன&.  

199. அக&றிட - கணிக�ண& க�சிைய வி+1 நீ:க; அவ& பி& - கணிக�ண& 

பி&ேன ; ப$லவ ம&னனா$ விர+ட� ப+1 அக&ற கணிக�ண& பி&ேன ெச&ற 

தி!மழிைசயா�வாாி& பி&ேன தி!மா?  ெச&5 வி+டாரா .  

201 ெவ பிய - கணிக�ணனி& பிாிவா$ ெவ பி வ!�திய.  

204. தி! �!கா�5�பைட பா0ய ந�கீர& ; ெகா$ல வ�த Jத(ைத� ெகா&5 

கீரைன �!க& கா(தாரா . 205. ம5�க  - மா5பா1 ; காத$ ம&னனாகிய �!க& 

காத$ கைலஞனாகிய அ பிகாபதிைய� கா(த$ கடைமயா� .  

212. ெபா&னைன - ெபா& அைன - ேபா& ேபா&ற.  
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225. �க& - �!க&. 227. �ழவதி� - �ழ9 அதி� - �ழஷ எ&<  இய  (வா(திய ) 

�ழ:�கி&ற. 227. �+ைட - ேகாழி �+ைட .  

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

29.29.29.29.    அைனவ�� ஆ�றா� அர�றிய காைதஅைனவ�� ஆ�றா� அர�றிய காைதஅைனவ�� ஆ�றா� அர�றிய காைதஅைனவ�� ஆ�றா� அர�றிய காைத    

 

�றி(த ேநர(தி$ ெகாைல�ாி மா�க.  

வ!(தி ய பிைய வ%�� ெகா1ேபா8  

T�கி%+ேட உயிர� ெதாைல�த  

யா�ைகைய� ெகாண��ேத யா!: காM   

5 ேமைட ெயா&றி$ ெம$ல ைவ(தன�.  5 

ஓைட நீ�ேபா$ உ�(�� க�ணீ�  

ம�க. ப$ேலா� மா8�த �லவைன  

ஒ�க விளி(த ஓைத பர�த  

ஓத ஒ%ைய ஒ1:க� ெச8த�.  

10 Lத ?�ற �லவனி& விய&�க�  10 

வா�க வா�ெகன வா�(திய வாயா$  

L�க ேவ�தனி& வி3��க� எ&றன�.  

 

(அ&ைனயி& அர�ற$)  

அ:ேக அ பியி& அ&ைன வ�ேத  

எ:ேக எ:ேக எ&மக& எ:ேக?  

இ:ேக உளாேனா இ:ேக உளாேனா?  15 

இ:ேக உளாெனனி& இனிய பா�ைவ  

எ:ேக எ:ேக? எ&ற& க�மணி  

இ:ேக உளாெனனி& இனிய ெசா�க.  

எ:ேக எ:ேக? எ&மக& அ பி  

இ:ேக உளாெனனி& இ&�& �5வ$  20 

எ:ேக எ:ேக? எ&மக& ஒ!கா$  

இற��வி+ டனேனா? எ ைம வி+1(  

�ற��வி+டனேனா? TT இ$ைல.  

எ&மக� கிற�ேபா இ�ேபா� தி$ைல  

எ&மக� ககைவ இ!) றா� .  25 

க�மணி ப1(�� க�Mற: �கி&றா&;  

உ�ைம யிஃேத! உற:கி விழி(தபி&  

எ&ைன� கா�பா& எ&ேனா1 ேப�வா&  

எ&ைன( த39வா& இ&�( தீவா&.  

எ3�தி! மகேன இ&<மா உற�க ?  30 
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கழி�த� ெபா3� க0மைன ெச$ேவா .  

அ1(� வைர�த அாிய )%ைன  

�0(திட ேவ�1ேம! �&ன  �ற�ப1.  

ப1(ேத யி!�ப� ப3தா  உட�ேக.  

இேதா க�களி$ ஈ�க. ெமா8(தி1   35 

இேதா ெசவிகைள எ5 �க. க0(தி1   

க�வ%� காேதா? கா�ேநா காேதா?  

அ&ைனயா& இ&ேன அவ�ைற அக�5ேவ&;  

ைகைய நீ+1� காைல உய�(�க;  

ைபய எ3�� பா��க எ&ைன.  40 

ஐேயா க�மணி அ�ப0ேய கிட�கிறா&.  

ெம8ேயா கா�பெத& ெம8ய� ந1:�மா$;  

ெபா8ேயா ஒ!கா$ ; �ாிய வி$ைலேய!  

ெகா8ய உயிைர� ெகா$?  ஒ5��  

வGச ம&ன& வழ:கினா& எ&பைத  45 

ெநGசமி� ேபாேத நிைன�க( ெதாட:�மா$.  

மா�டெவ& மகேன மா�டைன ேயா நீ  

ஈ�0னி என�ேக எ&ன ேவைல? 

 நின� ேபாிட(ைத நிர��ேவா� யாேரா?  

என�யி ாிைன;  இ+1� ெச&றி1;  50 

எ&ெறலா  �ல பி இனிய அ&ைன  

த&<ட$ �3�  தனய& உட$ேம$  

இ&னா ெதறி�ேத இழ�தன. நிைன9.  

 

(க பாி& கல�க )  

க�0� கா+சிைய� க ப� கல�க:  

ெகா�1 �ழறி� 45வா� ப�பல :  55 

ந$ல காாியG ெச8தைன ந V!  

ெபா$லா உலகி$ ேபா�  வா�ெவன  

நி$லா தி:ேக நீயக& றைனேயா?  

தவல!� ெதா$ேக.வி( த&ைம ;ைடயா�  

இக%ல� எஃ�ைடயா� த �+ �ழீஇ  60 

நக%& இனிதாயி� கா�ப  அக$வான(�  

உ ப� உைறவா� பதி" ெய<  நால0�  

ெச பா உ�ைமைய� சிற�க ஆய  

அ பிகா பதிேய அ!�தமி�� �லவேன  

உ ப� உல�� ேககி;. ளாேயா? அ$ல�,  65 

இ ப� ம+0$ இ&றமி� பர��த$  
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ேபாதா ெத&5 �லவ� உலக  

மீேத ெச&5 ேம&ைம ;றேவ  

அ:�ேளா� ஆர அ!�தி மகிழ�  

ெபா:� தமி�(ேத& ெபாழிகி& றைனேயா?  70 

தமிழி& வள��சிைய( தைடெச;: கைடய!   

தமி�க� ேறாைர( தா�(�  மைடய!   

இ:�. ளைமைய இ மி;  ெபாறாஅேம  

அ:� ெச& றைனேயா? அறிேய& மகேன! அ$ல�,  

'வா�க நிர�தர  வா�க தமி�ெமாழி  75 

வாழிய வாழிய ேவ! 

 வான  அள�த� அைன(�  அள�தி1   

வ�ெமாழி வாழிய ேவ!  

ஏ�கட$ ைவ�பி<  த&மண  Lசி  

இைசெகா�1 வாழிய ேவ!  80 

வா�க தமி�ெமாழி வா�க தமி�ெமாழி  

வா�க தமி�ெமாழி ேய!  

வான  அறி�த� அைன(�  அறி��  

வள�ெமாழி வாழிய ேவ!''  

எ&ெறலா  பி&வ!  �லவ�க. இைச�கலா ;  85 

ந&றவ� ெமாழிெயன நானில  ந ப  

இ&ேற வானி$ இ&றமி� பர�ப�  

ெச&ற தள�க� ெச8கி& றைனேயா!  

உ ப� இ!�� நீ உய� தமி� வள�(தி1  

இ ப� இ!�தியா& இ&றமி� வள��ேப&; நி�க,  90 

�%பசி( தி0ேன �$தி& னாேம  

வ%;5 களி�ைறேய வOவ �ய? ;  

ப&னல� க&னிய� ப$ேலா� இ!�க  

ம&ன& மகைளேய மண�க வி! பிைன! 

''உ.=வ ெத$லா  உய�9.ள$ ம�ற�  95 

த.ளி<  த.ளாைம நீ�(�" எ<  த�தி  

ெகா.=  நின� �றி�ேகா. ேதா�பி<   

உன� மற�ெசய$ உலக வரலா�றி$  

இனி� த�க இட ெபற$ உ5தி;  

எ&5க� ணீெரா1 இைன�த க ப�  100 

நி&றத& கவைலைய நீ இட விடா அேம  

திைசமா�ற  ெச8� தி!�பினா� உள(ைத.  

இைசமி� �லவ�� கிஃேத யழகா .  

ெவளியி$ கா+டா வி0<  ேவதைன  

உளிெயன� ெபாளி�தி1  உள(ைத உ.ேள!  105 
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"அ&பி��  உ�ேடா அைட���தா� ஆ�வல�  

�&கணீ� Jச$ த!  என$ ெபா8ேயா !  

 

(�லவ�களி& ெபா!ம$)  

உயிர� பிாி�த அ பியி& உடைல  

உயாிய �லேவா� உ�5� A��த ன�;  

ெபா!மி( ேத பி� �ல பிய ேபெரா%  110 

உ!ெமன, வி�மீ& உதிர எ3�த�.  

பல!  ப�பல பகர லாயின�:  

மல!  ேபா�ேத மா8�த �லவேன !  

யாெமைத� ேக+பி<  எ3தி( த!வா8.  

ஆெம<  �&ேன அலகி$ பா�க.  115 

த�ைதைய� ேபாலேவ த�தி1  �லைம  

ைம��ைட அறிஞேன மா�1 ேபாதிேயா!  

����ைற 9ைடய �&னணி� பாவல!  

��ைமைய ெவ&5 �&ேன ெச&றைன.  

ெச ெபா!. ெசறி தமி�� சீ� நல  Sகர  120 

உ ப� உலகின� உைனயைழ( தனேரா!  

வள!� தமிைழ வள��க நிைன�ேபா$  

தளரா �ஞ�5  தைகைமய� பி&பியா�?  

ெவ�கல� கைடயி$ ேவழ  ��கா�ேபா$  

ந�பைம �லவ� ந1வணீ ேபா��  125 

�ாி�பி$ நைக��ைவ ெமாழிகைள ;தி�(��  

சிாி�� ெவ0யிைன� சிதற ெவ0�பா8.  

உ&ேனா 0!�பி& ஓ1: கால   

ெகா&ேன யாகா� �றிெயா1 கழி; .  

எ&ேன! பிாி��ைன எOவா றி!�ேபா !  130 

இனிய9& த�ைத� கீம� ெச8ைக  

தனிெயா! மகனீ தகவா8� ெசயா�,  

S�ைத ;ன�� ெநா�� ெச; ப0  

இ�த உலகினி& ேறகிைன �ைறேயா?  

எ&5ைன� கா�ேபா  எ:�ைன� கா�ேபா   135 

எ&5 பல!  இைன�� ெபா!மின�.  

உைலவி$ �க35 அ பியி& உட$ ேம$  

மைலேபா$ மலரணி மாைலக. �வி�தன.  

மற�க ெவா�ணா மா��5 �ைறயி$  

சிற�க ஈம� ெச8ைக �0�தபி&,  140 
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(காவிாியி& நிைல)  

க ப!  க�பக( தா�சி;  கவ&5  

ந ம! மகளிவ� ந�ணா தேதேனா?  

�&ேன ெச$கிேறா  கத9க. E0�  

பி&ேன வ!ெகன� ேபைத� �ைர(ேதா ;  

எ&ேன காவிாி இவ�வரா� காரண   145 

எ&பைத யறிய ஏகின� விைர��;  

�&�5உ  உள(ெதா1 �!வின� L+ைட,  

காவிாி எ:கM  காண வி$ைல.  

Jவிாி க!:�ழ$ ேபான ெத:ெகன  

அய��� நா�கா%யி$ அமர� ெச$ைகயி$  150 

உய�நிைல� பலைகேம$ ஒ!மட$ கிட�த�.  

மடைல� க ப� மய�ெகா1 ப0(தா�;  

மட%$ காவிாி வைர�த� வ!க :  

அ&ைனேய! அ�பா! அ�ணைன� காண  

�&னா$ ெச$கிேறா  கத9க. E0�  155 

பி&னா$ வ!ெகன� பிாி�� �& ெச&றனி�.  

ெச&ற பி& பியா& ெச$ல ேலா1  

க&றி� கதவிைன E0ய காைல,  

��ெதா! நாளிவ� �ைறயிலா �ைறயி$  

வ�தவிள வரசனா  வ �ைட� கி.ளி  160 

வ�ெதைன வ%�� வ �� கி3(தா&.  

அவ��( �ைணயா8 ஆ+க. இ!வ�  

அவெனா1 வ�ேத அ!கி$ நி&றன�.  

கி.ளி ெய&ைன� கி.= கீைரயா8  

உ.ளி அவ&ற& உண��சி� கிைரயா8  165 

ஆ�க �ய&றா&; அவ&றைன ெவளிேய  

ேபா�க �ய&றியா& �கல லாேன&:  

�றாைவ� கா�க� ெபா&னா� உடைல  

மறாஅ� த�த ம&ன& சிபி; ,  

க&றிைன� ெகா&ற காத$ மகைன�  170 

ெகா&ற வ(ேத�� காலா$ ெகா&ற  

ம&< �க35 ம<நீதி ேசாழ< ,  

இைளய& எ&ேற எ.ளிய �திேயா�  

உைளத$ இ&றி உவ�ேபா ேட�க  

�தியவ� ேகால  �ய&5 J�1  175 

பதிய( தீ��� பக��த ம&னனா   

காிகா$ வளவ<  ேதா&றி� கா(த  
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மரபி$ வ��  மா�ேப யிலாேதா8!  

�0கைள� கா��  ெகா�றவ& மகனி�  

ப0 ெசய$ �ைறேயா? பழிேய� காேம  180 

அக&றி1 இவணி&5, அர�மைன ஏெகன�  

�க&றைத� ேகளாதவ& �கல லானா& :  

எ&<5 த:ைக அமரா வதிபா$  

நி&<5 தைமய& நிைன(தைத �0(ததா$  

நி&ைனயா& வி! �த$ நீதி யாெமன  185 

எ&ைன ெந!:கி இ3�க லானா&;  

பி&ைனயா& 4��ர$ எ3�பேவ, ேபைத  

ம+0 யா+களி& �ைண ெகாெட& வாைய�  

ெக+0யா யைட(�� கீேழ கிட(தினா&;  

நிைன(தைத �0(தா& ெநGச  இலாதா&.  190 

எைனயவ& வி+ேட எ3�� ெச$ைகயி$  

இ:ேக ;.ள இ!��( த0ெகா1  

ம:கா த�த மைடய& தைலைய(  

தா��( தா�ெகன( தா�கிேன& ; தைலைய(  

T�க வியலா�, �!தி ேதாய(  195 

த.ளா0 நட�� ெத!வி$ தைரயிேல  

நி$லா� L��� ெந+1ட$ கிட(தி�  

ெசா$லா� மா�டா& ேசாழ& மகேன.  

க�பழி�க� ப+ட கள:க  ெபாறாதியா&  

ெபா��5 தைமயைன� பா��க9  ேபாகா�  200 

த�ெகாைல ெச8� ெகா.ள( தைல�ப+ேட&.  

நீவி� அறியவி� நீ�ட மடைல  

ேவவ ெநGச  விைர�� வைர�ேத&.  

அதிர ேவ�டா ! அைறயி$ க ப:  

�தி!� �.ேள �தி(� மா.ேவ&.  205 

மடைல� ப0(� மய:கா �.ள   

திடமா8� �தி���. ேத0 எ&ைன  

எ1(ேத எ$லா ஈம� ெசய$க=   

�0(� நீவி� �&ேபா$ வா�L�"  

எ&ற  மட%$ எ3தி யி!�தைத�  210 

�&றி ;.ள: ெகாதி(�� ப0(தபி&,  

�திாி %!�� �மாிைய எ1(ேத  

எதிாி$ கிட(தி இய ெபாணா( �யெரா1   

அைலகட$ �! ெபன ஆைலவா8� க! ெபன  

நிைலெகா. ளாத ெநGெசா1: கல:கி�  215 

ெப�ேறா ாி!வ!  ேப�ற லாயின� ;  
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ப�ேறா1 வள�(த பாைவ காவிாிேம$  

L��� �ர�1 வி மி ய3தன�;  

ஆ��த �யரைத ஆ�றா� மய:கின�;  

'ப+ட காேல ப+01 ; அ�ேபா$  220 

ெக+ட �0ேய ெக+01 " எ< ப0  

இ0ேம$ இ0விழ ஏ:கி� �ல பின�.  

�0ைய� ேச��ேதா� �5கி ய:ேக  

ஆ5த$ 4றி அவ�தைம( ேத�றி  

L5ட& மா�ட ெவ�றி மகைள  225 

அட�க  ெச8தன�. அத& பி& க ப�  

கட�க எ�ணினா� காவிாி நா+ைட ;  

ம�கைள யிழ�த மய�க  தாளாேம  

த�கத  மைனயா. க�பக( தா�சிெயா1  

��கன� பா�0ய� �ல(தி <.ேள.  230 

க ப� மகைள� க�பழி( தி+ட  

வ �� ெசயலா$ வறிேத மா�ட  

த மக& கி.ளியி& தைகயிலா� ெசய��  

வி மி� ேசாழ<  ேதவி;  விய�(�  

வ!�தி யர�றின�; வ!வேரா மா�டவ�?  235 

தி!��ேமா உலகமி( தீைமக. க�1ேம?  

அைனவ!  ஆ�றா தர�றிய ெகா1ைமைய  

நிைன95: காைல ெநGச  ந1:�ேம !  

---------    

 

2. ெகா1 ேபா8 ெகா�1ேபா8. 4. யா�ைக - உட �.  

8. ஓ�க விளி(த ஓைத - ஒ! ேசர அைழ(�� 4விய ஒ%.  

9. ஓத  - கட$ . 10. Lத$ - இற(த$. 12. வி3��க� - சிற�த �க�.  

25. எ&மக�� அகைவ - எ& மக<�� வய�. 29. இ& �(� - இனிய �(த .  

32. அ1(� வைர�த - ெதாட��� எ3திய. 38. இ&ேன - இ�ேபாேத.  

40. பா��க - பா�� பாயாக. 47. மா�ட எ& மகேன - மா+சிைம (சிற�� ) உைடய 

எ& மகேன ; மா�டைனேயா - இற�தைனேயா.  

52. தனய& - மக&. 53. இ&னா� - �&��5 55. �ழறி - �ளறி, �ழ பி .  

55. ந V - அ பிகாபதிேய. 59. தவ$ அ!  - ��ற  இ$லாத,  

60 இக$ - பைக; எஃ� - �லைம வ&ைம ; �ழீஇ - 40. 61. நக%& - மகி�வைத� 

கா+0? . 62. உ ப� உைறவா� பதி - ேதவ� உலக ; நால0 - நால0யா� எ&<  

)$. இ�த நால0யா�� பாட%& க!(தாவ� : உய��த �லவ�க. பல� 40( தமி� 
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ஆரா8�� ெப5  மகி��சிைய� கா+0?  சிற�த மகி��சி ேதவ� உலக(தி$ 

கிைட��மாயி& அ:�� ெச$லலா ; அ:ேக கிைட�ப� அாி�.  

63. ெச பா - ெச ைமயான நால0யா�� பாட$.  

66. இ ப� ம+0$ - இO9லகி$ ம+1 . 67. �லவ� உலக  - ேதவ� உலக . 

69. ஆர - நிைறய. 75-84. ��பிரமணிய பாரதியா� பாட$ இOவா5 பி&வ!ேவா� 

பாடலாெமன �& 4+0ேய க ப� க�பைன ெச8�.ளதாக� க�பைன 

ெச8ய�ப+1.ள� 88. ெச&றஃ� - ெச&5 அஃ� - ெச&5 அ(தமி� ெமாழி. 

 92. களி5 - யாைன 93. ப&னல  - பல ந&ைமக., பல சிற��க..  

95-96: �ற.. 100. இைன�த - வ!�திய. 101. நீ இட விடா அேம - நீள விடாம$ 

(உயிரள ெபைடக.). 106. அைட��  தா� - அைட��  தா��பா. ; ஆ�வல� - 

அ&�ைடயவ�.  

107 �&கணீ� - சி5 க�ணீ ேர; Jச$ த!  - ஆரவார�ப1(தி அறி வி(�வி1  

(�ற.). 111. உ!ெமன - இ0ெயன ; வி�மீ& - ந+ச(திர:க..  

116-117. �லைம ைம�� - �லைம யா�ற$.  

118. ��� �ைற9 - சி5 ப!வ(திேலேய மி�க அறி9ைடைம  

123. உஞ�5த$ - �ய&5 உைழ(த$ 126. �ாி�� ெக1திய�ற  

129. ெகா&ேன - Lேண ; �றி - �றி�ேகா.... 131. சம� ெச8ைக - இ1கா+0$ 

ெச8;  இ5தி� க!ம . 133.  S�ைத - S  த�ைத. 137. உைல9 இ$ - அழிவி$லாத  

141 கவ&5 - கவைல;�5.  

144. ேபைத - ெப�. 149 க!:�ழ$ - காவிாி . 151. உய�நிைல� பலைக - ேமைச ; 

மட$ - க0த . 157. ெச$ல$ - �& ப . 158 க&றி - ைந��.  

159. �ைறயிலா �ைறயி$ - ஒ3: இ$லா வைகயி$ . 105. உ.ளி - நிைன(�.  

189. மறாஅ� - ம5� கா� (அளெபைட)  

170. காத$ - அ&�. 174. உைளத$ - வ!��த$.  

179-180. மகனி�ப0 - மக& இ�ப0 - மக& இOவிதமா8.  

182. ேகளாதவ& - ேகளா� அவ&. 184. தைமய& - அ�ண &.  

187. ேபைத - அறிவி% 188. ம+0யா+க. - மதியிலா ஆ+க. ; �ைண ெகா1 - 

�ைண ெகா�1. 192. இ!��( த0ெகா1 - இ! �( த0 ெகா�1.  

193. ம:கா� - மன  பி&னிடாம$ 

204-205. க ப: �தி� - க � ெகா+0;.ள ெதா ைப ; க �� �தி!��. �தி(தா$, 

�ைக ம�ணி$ �ைதவ� ேபால, உட � �திாி& அ0��� ேபா8வி1 ; தைல�� 

ேம$ க � இ!�பதா$ E�� விட �0யாம$ இற�� ேந! .  

216. ேப�ற$ - மய:�த$. 217. பாைவ - ெப�.  

223. �0ைய� ேச��ேதா� - �1 ப(ைத� சா��த உ�றா� உறவின� ந�ப�க..  



171 

 

225. L5ட& - Lர� ெப!ைம;ட&. 227. காவிாி நா1 - ேசாழ நா1.  

230. பா�0ய��ல  - பா�0ய நா1. 235. அர�றின� - அ3தன�.  

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

30. 30. 30. 30. அமராவதி மண�த அ�ைம% காைதஅமராவதி மண�த அ�ைம% காைதஅமராவதி மண�த அ�ைம% காைதஅமராவதி மண�த அ�ைம% காைத    

 

ேவ�த& த&<5 ேதவிபா$ விள �வா& :  

மா�த� ந�த  மகைள� ப�றி  

ஒ3�க மிலாெளன உண! �&ன� இ 

3�க  வராேம இனிய தி!மண   

சி ம& றன��� ெச8� ெகா1�ேபா  ;   5 

சி ம& அம!ைவ( தி!மண: ெகா.ள�  

க!�வ ��ைம காடவ<  ஒ��வா&;  

த!தி நி& ஒ��த$ தகவா ெய&ன,  

 

(ேசாழமா ேதவி)  

ந மக& கி.ளி நம<ல ெக8தின&  

வி மி நா  வ!��மிO ேவைள த&னி$   10 

மகள� மணேமா மகி��சி� �ாியதா?  

�கள� ந பா$ ேதா&5வ �5தி;  

சி&னா. ெச&றபி& ெச8யலா  தி!மண   

எ&னேவ ேதவி எ1(� ெமாழிய,  

 

(ேசாழ&)  

மகைன யிழ�த மா(�ய� மற�கேவ   15 

மகளி& தி!மண  மாண( ெதாட:�வ$  

இ�ேபா� ெசா$?& இதய� க!(ைத(  

த�பா� ேக+ப$ எ&றவ& சா�ற,  

(ேதவி)  

உம� வி!�பேம உ�றெவ& வி!�ப�   

அம!ைவ அவ<� களி(த$ ந&ேற!   20 

எத��  மகைள;  இைச9ேக+01ேவா   

எ&றவ. 4ற, இ!வ!  ெச&5  

க&5  மகைள� க�1 ேப�வ� :  

�&ன� அ&ைன ெமாழிவா. அவளிட  ;  

உ&ைன� சி ம<� �வ�ேபா டளி�க   25 

எ�Mவ  உ&ற& இைச9 யாெதன,  
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ம&ன<  அ:ஙேன மகைள வினவ,  

ெப�ேறா� வி!�பேம ேபைதெய& வி!�ப�   

ம�5நா& இத�� ம5�� ெசா$ேல&  

எ&றவ. ெமாழிய, இ!வ!  மகைள   30 

ந&ெறன வா�(தி நனி மகி�� தனேர.  

அரச& அத&பி& அைம�சைன அைழ(ேத  

உைரெச8வா& : அைம�சேர உ�த  மக�ேக  

எ&மக. அமரா வதிைய இனிேத  

ந&மண  �0�க நா& நனி வி! �வ$;   35 

உம� க!(� யாெதன உைர�ெகன,  

உம� க!(ைத ஒ!ேபா�  மேறஎ&  

எ&மக& சி ம<  இைதவி!  �கி&றா&  

ந&மண  ஒ$ேல நைடெபற� ெச8�வ   

எ&றவ& ஒ��த$ ஈ�திட, ேவ�தனா$   40 

தி!மண நா=  ெதாிவி�க� ப+ட�;  

அர�மைன மணவிழா அணிெபற லான�.  

பழம� ந3வி� பா%$ வி3�ததா8  

விழெவா1 காடவ& L1 ெச&5  

இ�தந� ெச8திைய இய பினா& மக��;   45 

ைம�த& இ�ெசவி ம1(� மகி��தா&.  

வாைழ�கனி ேவ�டா வ&�ர: ��ேடா?  

ஏைழயி& இ$ல  இைறயவ& தி!மக.  

வாழ வ!வ� வரேவ�க� பாலேத  

எ&றவ& �1 ப  இ&பி$ திைள(த�.   50 

அரச& ஆைணயா$ ஆைனமீ தம���  

�ரசைற மா�த� ET� ம�க+�(  

தி!மண� ெச8திைய( ெதாிவி(� வ�தன�.  

வியனக� ம�க. விழாவணி J�1  

மய&ெச8 த�ேபா$ மாட  ���கின�;   55 

ெத!�க. 41  திற�த ெவளிெயலா   

பர�க �(�� ப�த� ேவ8�தன�;  

மல�வைக( ேதாரண  மாவிைல( ேதாரண   

ெத:கி& ஓைல திக3  ேதாரண   

�(�( ேதாரண  �த%ய ப$வைக(   60 

ேதாரண  எ:�  ெதா:க வி+டன�.  

மணவிழா� ப�தாி?  மாட( T�களி?   

வாைழ க�ெகா1 வ�பைன ெத:கி&  

கா8��ைல பல9  க+ட( ெதா:கின.  

வGசி;  க! �  வாைழ மர:க=    65 
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மGச=  T�களி$ ம&ன� க+0ன�.  

ப$வைக மல��ெகா0 பரவி( ேதா&றின.  

ந$லவ� வ�தி0& ந$வர ெவ&5   

அ$லவ� வ�தி0& அக$L ெர&5   

ெசா$?த$ ேபால� �ழ&றி1  கா�றி$   70 

�&<  பி&<மா8 �ைறேய ஆ0  

வ�ண( �ணி�ெகா0 வைகபல பற�தன.  

அர�மைன �&ன!  அ!நக� ம5கி?   

ம&ற: களி?  மாட: களி?   

பழமண$ நீ�கி� ��மண$ பர�பின�.   75 

ம:கல� �ட:க. மணிெபாதி விள��க.  

எ:கM  காண இல:கின ெபா%ேவா1  

வ�ண ஓவிய  வைகவைக� சிைலக.  

L�Mலைக மிG�  வித(தி$ விள:கின.  

வாயி$ களி?. வைளவி$ ஆ&ேறா�   80 

வா8ெமாழி ப�பல வைரய�ப+ 0!�தன.  

ம:கல இய:களி& மா�ேப ெரா%க.  

எ:கM: ேக+க இைச�க� ெப�றன.  

ெபா:�  ம:கல  எ:�  ெபா%�த�.  

தி!�ேகாயி$க. தி!விழா� ெகா�டன   85 

க$வி� 4ட:க. கைலவிழா நட(தின  

அறிஞ� ம&ற:க. ஆ89ைர வழ:கின  

வறிஞ�� �ண9 வழ:க� ப+ட�.  

சிைற;ேளா� வி1தைல ெச8ய� ப+டன�  

மைறவ$ ேலா� தி! �ைறக. ஓதின�   90 

கைலவ$ ேலா�ப$ கைலவி!� தளி(தன�  

அைலயைலயா8 ம�க. அயQ� களினி&5  

தைலநக��� வ�� த:க லாயின�.  

ைம�த!  மகளி!  மகி��� ��றின�;  

ைம��ைட மா�த� மாவிைள யா+1க.   95 

மகி�ெவா1 நட(தின�; ம�க. அைனவ!   

�க35 வ�ண உைடெயா1 ெபா%�தன�.  

ஒ&பா& மணிகளா$ ஒளிெபற� �யி�றிய  

இ&ப அணிகைள ஏ�ப� J�1  

ம:ைகய� பல!  மகி��சியி$ திைள(தன�.   100 

ம:கல மணவிழா நைடெப5  மணிைய  

எ:�. ேளா!  எதி�பா�( தி!�தன�.  

இ:ஙன  எ:�  இ&ப� A� நிைல  

த:கி யி!�தைத( த�திசா$ �லவ!   

எ:ஙன  ��5  இய ப விய? !   105 
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(சி�மனி& ெசய$ நிைலைம )  

 

மணமக& சி மேனா மகி��சியி$ ஆ��தா&  

மண�ட& த&ைன ம�ணி� ெகா�டா&  

ஒ! ேதா. இ!ேதா. ஆக9  உ�ற  

இ!ேதா. நா&�ேதா ளாக9  எ�ணினா&;  

அ�ப<� �வா�9 வ�தி0& அM9    110 

ெவ8யிேலா மைழேயா விரவா ைமயி!.  

இரவி ?:�ைட ஏ�தி� ெசல$ேபா$  

இனி��க. பல�பல எ$லா� தம��   

�ைன��ட& மண(தி& �&ேன வழ:கினா&;  

ெவ0க. பலவைக ெவ0�க� ெச8தா&   115 

�0�ைன விழா�ேபா$ �&னி� 45வா&:  

அரச �மாாி எ&பத�காக  

அமரா வதிையயா& அைடய வி! பிேல&;  

ம�றவ. இைணயிலா வன�� ம&ன�  

ெப�5. ளைம�ேக ெபாி�  வி! பிேன&.   120 

அமரா வதிேந� அழகி ெயா!(திைய  

அமர மண��  ஆ�மக ேன த&  

பிறவி� பயைன� ெப�றவ&; ம�றவ�  

பிறவி ெய1(த� ெப!G�ைம ; கிட�க.  

இரேவ யி&<மா இ!�கி& றைன நீ!   125 

வி0�த�  தி!மண  விைரவி$ நைடெப5   

கட�தி1 ஒ$ேல! க0மண  எம�� � 

0�தி1  நாைள யிரேவ �த%ர9  

க1:கதி� ேதா&ற� கா(தி!�கி&ற�;  

அ1�ைன விைரவி$ அகலா யாயி&.   130 

இ�ேபா� வ$ேல ஏ� �த %ரவா  அ 

�ேபா தகலா தம��தி1 நிைலயா8!  

இ�ேபா� ஞாயி�5� கிட:ெகா1 உடேன  

எ&5 ெகGசி இரைவ ேவ�0னா&  

�&5 மகி�வா$ �.ளி( தா�0னா&.   135 

ஒ�Mத$ உ!வ  தீ+0ய ஓவிய(  

த&ைன மகி�9 த� ப� பா��பா&;  

நாைள ேநாி$ ந:ைகைய� பா���:  

காைல அழைக� களி(�� ப!கலா   

எ&ேறா விய(ைத இ1வா& ைப��.,   140 
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ஒ&5  ஆவ$ உ�த மீ�1   

ஓவிய  எ1(தைத உவ�� ேநா��வா&  

காவிய  இவெளன� கைர�� �க�வா&.  

இ:ஙன  களி(திவ& இ!�க ஒ!பா$;  

ம:ைகயி& நிைலைம ம�5 வ!க :    145 

 

(அமராவதிைய அணிெச8த$)  

 

மண நா. �&னா. இர9 மணமக.  

அமரா வதிதன� கணிெபற நல:கிட  

ஒ�பைன� கைலவ$ ெலா!சில மகளி�  

ெச�பமா8 ஒ�பைன ெச8ய லாயின�.  

�க(தி$ மGச. �&ன�� Jசின�.   150 

அக(ைத எOவா றழ� ெச8வ� ?  

க! பா � தி:கைள� கவி�த ெத&ன  

க!:�ழ$ �க(ைத� கவி��ெகா� 0!�க,  

பி&ேன ெதா:�: 4�தைல� பி&னி  

�&ன  ஒ!(தி ��கி$ வி+0ட ,   155 

காியக+ ெசவிைய� கல�� ெவ.ைள  

அரவ ெமா&5ந& கைண(தி!( தேல ேபா$  

ெவ.ைள மல�கைள� பி&னலா8 L�கி�  

4�த� பி&ன$ேம$ �யி�றினா. ஒ!(தி ;  

��றர9 க�கிய ெபா&மணி மான   160 

ெந�றி� �+0ைய நீள வி+டன�;  

காாி!. ந1வ� கதி�வி1 மி&ெனன  

ேந!ற உ�ச� தைலயி$ நி&றிட  

சீ!5 வி$ைல ெசOவேன ெச!கின�.  

அைரநிலா ந1வ� அைம�த கைறேபா$   165 

�ைரயிலா ெந�றியி$ ெபா+1 ைவ(தன�;  

அழ�� கழ� ெசய$ேபா$ காிய  

விழிகளி$ க!ைம விள:க( தீ+0ன� ;  

��திாி� ெகா+ைட ேபா$ �&ேன �ட�விட  

���ேம$ ைவர E��(தி யி+டன�;   170 

E��ேம %+டதா$ E�கி& இைட��வ�  

E�� ேம$ மி�சின  ��த� ெகா�1  

ேநா�கி� ெபாறாைமயா$ ெநா�தி1  எ&5  

�(�� பிலா�கிைன E�கிைட� �வாி$  

ெதா(தி� கீேழ ெதா:கிட� ெச8தன�;   175 
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க�க+ கணிகல& க�ேணா+ட மா�ேபா$  

ெவ�ப$ த ைம விள��  அணிகல&  

�(ைத எ.ளி �கி���  �5வேல எ 

&5 ெசா$% இனிதைவ அட�கின�;  

இத�க. வாளா இ!��மா எ&ன?   180 

இத�களி$ ெச:�ழ � இ&<  இ+1�  

பவள(ைத Lேண பழி�க� ெச8தன�;  

ேக+டேல ெசவிக+ கணிெயன� கிள�பி&  

ேக+�மா ெசவிக.? ேகளா� ெசவிகளி$  

ேதா1க. பதி(�( ெதா:க?  கீேழ   185 

ஆ0ட� ெச8தன� ; அவ�றி& ேமேல  

மா+ட$ எ<மணிமாண நீ+0  

மா+0;  மாணா� ெசவிகளி$ ம&ன�  

ெகா��  ெபா91  �ைறயிலா� ேகா(தன�;  

ேதாளி?  மா�பி?  ெதா8யி$ எ3தின�;   190 

ஆர� �ட:களி$ ஆர�சா� த�பின�;  

அட:கா �ைலகைள அட:க� ெச8ய  

இட:ெகா. க�சிைன இ5�கி� க+0ன� ;  

J+1 ேம$ J+1 J+1த$ ேபால�  

J+0ய க��ேம$ J+0ன� கG�க ;   195 

ப+டா  J�சி ேபா$ பளபள(� மி&<   

ப+0$ ெபா&னிைழ பதி(�� ெகா0மல�  

வ�ண  பலவைக வா8�த �டைவைய  

ந�M. ளாைடேம$ நய�பா ;1(தின�;  

தைலைய;  உடைல;  த�க பாலமா8   200 

இைண��: க3(திைன ஏமா�ற விய?ேமா?  

க3(தி$ அ+0ைக கவி&ெபற அணி�தன�;  

மா�பி?  மாைல�� ம+ேட யி$ைல;  

"க$லாதா& ெசா�கா �5த$ �ைலயிர�1   

இ$லாதா. ெப�கா�� ற�5 எ& ப� �ற. ;   205 

ெப�M�� எ1�பிைன� ேபணி( த�தி1   

வ�ண �ைலேம$ வைகவைக யான  

மணிமாைலகெளா1 மல�மாைலக=   

அணிெபற அைம(ேத அகமிக மகி��தன�;  

இ$ைலேயா உ�ேடா இைடெய<  ஐய    210 

இ$ைலயா மாேற இ1�பி$ ேமகைலயா   

ஒ+0 யாண  ஒ+ட� J+0ன�;  
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அ�ேபா த:ேக அ!கி$ நி&ற  

இ1�பி$ ம0�� வி3�த ஒ!(திைய�  

கா+0 யிவ+� ேமகைல க+ட   215 

ஐ ப� ெபா&ெச$ வா�  எ&றன� ; பி&ன�,  

பைகவைர ெவ$?  பைடஞ� ேதா.களி$  

வைகெபற அணிமற வலய  ேபால  

மல��கைண ெதா1��  மாரைன ெவ$ல  

ேவ;5 ேதா.களி$ L�கிய ைத�ேபா$   220 

கா;  ஒளி;5 கடக  J+0ன�;  

வண�க�  வரேவ��  வ!வி!� ேதா ப?   

இண�கமா8� �ாி;  இ!ைக தம���  

ேப�  வாயா8� ெப!��ைண �ாி;   

மாசி$ வ�ண வைளய$ வைகபல   225 

கலகெலன� ேபச� ைககளி$ மா+0ன�;  

ேமாதிர விர$க., ேமாதிர விரெல<   

ேப�தா& ெபாிய ேபரா , ஆனா$  

ேமாதிர  இைலெயன �M�M�கா வா5  

ேமாதிர விர$களி$ �3�  மணிெபாதி   230 

கைணயாழிகைள� கவி<ற� ெச!கின�;  

கa�கa� கaெர<  க$ெலா% , காைள  

இைளஞைர வில�க எ�சாி�� மா5  

வைள95 சில �க. வனிைதயி& கா$களி$  

ஒளிெபற� J+0 உவைக ;�றன�;   235 

�&ன�� J�ட அணிக. �3ைத;   

பி&ன�� ெபய�(திO வா5 �(த   

�திய கல:கைள� J+0ன� ெபா%ேவா1 ;  

�ைமயா$ க3(� ேசா�95  வ�ண   

அைமவா8� 4�த%$ அட�மல� ெச!கின�;   240 

இ&<  எ$லா  இனி� �0(��  

க&ன  தடவி� க�ேண5 �ாி(தன�.  

தி!மண மகி��சியா$ தி!மக. உட �  

ெப!மள9 ப!(�� ெபாியதா8 வி+டதா$  

அணிக. இ5�க  ஆயின எ&5   245 

�ணி9ட& ஒ!(தி ெசா$ல, ேதாழிய�  

நனிமிக நைக�க, நாண: ெகா�ட  

மணமக. உத+0$ மல��த� �&னைக.  

அணிக. யா9  அமரா வதி�� ந$  

லணிெச8 திலேவ; அவைள அைட�ததா$   250 
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அணிகேள ��5  அணிெப� றனேவ!  

ேமனி மி<:க ேமளதாள(ெதா1  

மாேன� விழிய� ம:ைகய� ப$ேலா�  

அமரா வதிதன� கழகா8 நல:கி1   

மரபிைன( ெதாட:கி மகி��� நட(தின�.   255 

நல:கி1  ேபா� ந:ைக ெயா!(தி  

இல:கி1 மணமகைள இ&�ட& ேநா�கி,  

ப$லா�1 கால  பாாி$ வா�க!  

நி$லா உலகி$ நி&ெபய� நி�க!  

உ&ற& இ$வா��ைக உய�9 ெப5க!   260 

எ&5 வா�(த, இ&ெனா! ம:ைக,  

நி$லா உலகி$ ெபய� நி�க எ&ப�  

உயி�நி$லா வி0<  உ& ெபய� நிைல��   

எ&5 ெபா!.ப1 , இ�ந& றி$ைல;  

இ$ வா��ைக' எ&ப� இ$லா வா��ைக'   265 

எ&<  ெபா!ைள;  ஈ; மாத%&  

இ&<  இOவா றிய பா ேதெயன�  

ெசா&னபி& ஆெமன� ெசா�றன� ம�றவ�;  

�&னிய ெசயெலலா  �0(தபி&, ஒ!(தி,  

க0மண  ஆனபி& காதல� ேச�வா8   270 

அ0ைமயா  எைமயினி அறேவ பிாிவா8  

மணமக& ெப�ற மாதவ  எம�கிைல  

என�4 றியைத ஏ�கா தவ. ேபா$  

அமரா வதிதைல யைச�க, அைனவ!   

உ�0 ெகா�ேட உற:க� ேபாயின�.   275 

ெப�0� அக&றபி& ேப�� றமராவதி  

க.ள� கா�பைற ���� கதவிைன  

ெம.ள� கா�பி+1, ேமனியி$ J+0ய  

ஒ.ளிய Jெணலா  உதறி எறி�தா..  

280 அ பிகாபதி ெகாைல;� டழி�த பி&ன�   280 

அமராவதி ேகாயி%& அகலலா  எ&ேற  

ம&ன� ஐய  மன(�. ெகா�1  

க&னி மாட� காவைல �1�கிட  

இாி;  கால  எதி�பா�( தி!�ைகயி$  

285 வைர;  ெச8தி வரேவ மண�க   285 

இைசயி& ஐய  இராேம யாவ!   

அைசவி&றி ேவைலயி$ ஆ�வ� அGஞா&5  

அர�மைன வி+ேட அகலலா  எ&ேற  

திற&மிக( தீ+0ய தி+ட� ப0ேய  
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அர�மைன நீ(ேத அகல லானா. :   290 

கா�பைற யினி&5 க0நக� ெவளிேய  

கா�ெபா1 ெச$ல� க.ள� �!:ைக  

வழிெயா& 5.ள தO வழியா8 விள��  

வழிகா+ட� ெச&றO வழிைய� கட��  

ெவளிேய ேபா�� விள�ெகா1 நிலவி&   295 

�ைணெகா1, அ பியி& அட�க  �&னிய   

மைனயி$ நா+0ய மற�க$ மீேத  

அ பிகா பதி ெபய� ெபாறி(�ள அைடயாள   

ந ப� ெச8யவ� ந1கைல( த3வி  

ெவ பி ெவ� பி வி மி� �ல �வா.:   300 

 

(1) " அ பிகாபதி ேகாைவU�த அ�ணேல அ�ேத  

           அ�தமிைழ வள�(தி+ட அறிஞ ேரேற!  

க பெர&ன ப1வாேரா கல:� வாேரா  

           கனி9ைடய S�தாயா� கத5 வாேரா!  

உ ப!ல கைட�தி+ட உய��த ேதேவ  

             உைம� பிாி��  உ�1களி( �யி�வா� ேவேனா!  

ந பி;ைம� ெகா&ற ��ற  நாேன ஏ�ேப&  

           நமனா8வ� �ைம�0(ேத& நா<8 ேவேனா?''  

 

(2) "இ&5 �3 நிலா நாளா  எ:ேக ;.ளீ�?  

           எ:ஙன யா& உைமயைடேவ& இய � Lேரா?  

ெச&ற �3 நிலா நாளி$ ேச��தி!�ேதா   

                ெச&றி1L� எைனவி+ெடன� சிறி�  ேதேர&  

அ&5 ெசா&னீ� நா  பிாி�தி+ டகல மா+ேடா   

             அ&றி$ ேபா$ இைணபிாியா தைணேவா  எ&ேற!  

ஒ&றிய ந$ ?யி� பிாி�த உட$ தாேன&  

                ஒ!பிறவி யி?ெமன�ேக உ8ேவ யி$ைல.''  

 

(3) ேகாவலைன� க�ணகிைய� �றி�பி+ ெடா��  

         4றி+Z� உடேனயா& �5�கி+ 1ைர(ேத&:  

ேகாவல<  க�ணகி;  �ைறயக ைவயிேல   310 

          4�5வனா$ ெகால�ப+1� 4டா ெதாழி�தா�  

நாவதனா$ அவ� த ைம நம�ெகா�பாக  

           நவிலேவ�டா எ&5 ம�� ந&� ெசா&ேன&;  

காவதனி$ ேபசி+ட கா+சி எ&ற&  

            க��&ேன நி&றிடேவ கல:� கி&ேற&.''  
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(4) ''அ�த �3 நிலா நாளி$ ஆ!யி�( த�ைத  

               அ!பற � மைலயினிேல அம��தி!�தா�  

இ�த �3 நிலா நாளி$ எ�ைத;  மைல;   

            இழ��வி+ேடா  எ& ெச8ேவா  எ&5 4றி  

ெநா�தபாாி மகளி�கைத SMகி( ேத���   315 

           Sவ&றி+Z� அ�ேபாேத ெநா�� ெகா�ேட&  

இ�தவ! மகளி� ேபா$ என� வா�9   

         இ&ன?��. ளாகி1ேமா எ&ைற ;�ேற.''  

 

(5) ''அ1(த �3 நிலா நாளி$ அர�மைன வி+ேட  

          அக&றி1வா8 ஐயமி$ைல; அத��� பி&பியா&  

அ1(தி1ந$ %ட  நீ;  அைடவா ெய&ேற  

           அ&ற:ேக எ&னிட  நீ� அைற�த ேபா�  

வி1(தி1மிO 9ைரயி& ெபா!. விள:ககி$ேல&  

         விாி(�ைர�V� எ&ேறயா& வினவிய காைல,  

எ1(�ைர(தீ� மண�தி1ேவா  எ&ற ெச8தி;   320 

          இ�த�3 நிலா நாளி$ இைண�ேத வி+ேட&.''  

 

(ேவ5)  

(6) " அ!�தினிய பாவமி�த  ஆ�கி1 ந$  

         ல:ைக எ:ேக?  

வி!�தளி(த ேபா� கவி வி!�தளி(த  

           விய&வா ெய:ேக?  

இ!�தினிய �(த:க. ஈ�தி1ந$  

             %த�க. எ:ேக?  

ெபா!�திடேவ இ5கைண(�� �$%யவ&  

            ெபா&மா� ெப:ேக?"  

 

(7)   "உ.ளி!�தி: ெக3��வர ஒ$லாேதா  

           ஒ! ெசா$ 4றீ�?  

ப.=�பா யா�மீ+0� பா0டவா  

           பக!  வ�ேத !  

க.ளி!��  மல��ற�ேத& கத5வ�  

          காதி$ வி3மா?  

எ.ள!ப& �(த:க. ஈ�தி1ேவ&  
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            எ3�� வாாீ�!''  

 

(ேவ5)  

(8) "எ&ன ��ற  ெச8ேதனியா& ஏனி�த வாளாைம  

        எ3�� 4றீ� !  

ம&ன�மக. எ<:கச�பா? ம�ெற&ைன நிைனவினி&5  330 

           மற�தி+ Zேரா?  

க&னி(தமிழி$ ேபசி� கல�தி:ேக களி(திடேவ  

             க0ய வாாீ�!  

இ&<�தமி�� பணிக=ள இய�றி+ேட வள�(தபி&ன�  

             ஏ� ேவாேம!''  

 

(9) "ெச$வ�தா  வறியவைர ேசரெவா+டா� எ<Gெச8தி  

           ெசOவ னறி�ேதா   

ெகா$வதவ� �றி, மண�� ெகா.ள வ!  ஏைழயைர�  

             ெகாைலெயா 5�பா$ ;  

ெசா$வ�தா& ெபா�9ைடைம ெசா�த வா�வி$ வ! ேபா�  335 

             ேசா��� ேபாவா�  

ெவ$வெதOவா றி&னவைர ெவ5  ேப�சா$ இய&றி1ேமா? 

              ெவ$வ� �ர+சிேய!''  

 

(ேவ5)  

(10) " உலக  எ கைத உண��� சால  

           உ�றா ரா8��  

கலக  இ&றி� காத$ ெகா.ள�  

          க�5� ெகா.க!  

அலகா8� காத$ அக(தி$ ம+1   

        அ! ப ேவ�1 ;  

மலைர� ேபால மண�த பி&ேப  340 

         மல�த$ ந&ேற .''  

 

எ&ெறலா  பித�றி ஏ:கி ைந��  

�&றிய காதலைர( ெதாடர எ�ணி�  

ெகா�1 வ�த ெகா0ய நGைச  

உ�0� ெபா$லா உலைக நீ(�,  

தண�தவ� உயிைர( த&<யி� மண�க  345 
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அைண�த க$ைல ஆ!ட$ மண�க  

இைண�தன. இOவண  இனியகா தலெரா1.  

L1ேப ெறனேவ விள ப� ெப�றி1   

ஈ0லா ஒ!ேப றி!�ப ��ேட$ ,  

அ பிகா பதி;  அமரா வதி;   350 

இ�த உலைகவி+ ேடகிய பி&ன�  

அ�த L1ேப றைடத$ உ5திேய!  

 

-----------     

1. ேதவி - மைனவியாகிய ேசாழ மாேதவி.  

4. இ3�க  - இழி9.         6. அம! - அமராவதி.  

12. �க. அ� ; �க. - ��ற  : அ� - ப�தி� ெபா!. வி�தி.  

16. மாண - சிற��ற :   

18. ேக+ப$ - ேக+ேப& ; எ&றவ& - எ&5 அவ& ; சா�ற - ெசா$ல.  

23. க&5த$ - வ!��த$, மன  �3:�த$,              28. ேபைத - ெப�.  

37. மேறஎ& - ம5�ேக& (அளெபைட).          44. விழ9 - மகி��சி .  

48. இைறயவ& - ம&ன&.          50. இ&� - இ&ப .  

55. மய& - ெத8வ( த�ச&, ெத8வ விைனஞ&.  

57. ப�த� ேவ8�தன� - ப�த$ ேபா+டன�.       59. ெத:� - ெத&ைன.  

62. மாட  - மாளிைக 63. க�� - பா��.         65. வGசி - ஒ!வைக மல�� ெகா0.  

69. அOலவ� - ந$லவ� அ$லாதவ�; அக$L� - நீ:�Lராக.  

73. ம5� - ெத! .          76. ெபாதி - பதி(த.          82. இய:க. - வா(திய:க..  

95. ைம��ைட மா�த� - வ%ைம;ைடய விைளயா+1 Lர�க..  

98. ஒ&பா& மணிக. - நவ ர(தின:க. ; �யி�றிய - ெச8த.  

101. நைடெப5  மணி - நைடெப5  மணிேநர .         107. மன �ட& - ந5மண� 

ெபா!.க=ட&; ம�ணி� ெகா�டா& - அல: காி(�� ெகா�டா&.  

110. அM9  - சிறி� . 111. விரவா - கல�காத (இ$லாத); ைம இ!. - காிய இர9.  

116. �&னி - க!தி .       119. ம�றவ. - ம�றப0 அவ. ; வன�� - அழ� .  

121. ேந� - ேபா&ற. 122. அமர - வி! ப.       124. கிட�க - அ� கிட� க+1 .  

127. ஒ$ேல - விைரவா8.           128. �த$ இர9 - மணம�க. �த$ �தலாக உட$ 

உற9 ெகா.=  இர9. 129. க1:கதி� - ஞாயி5, 130. அ1  - அழி��   

131. வ$ேல - விைரவி$ 132. �த%ரவி& ேபா� நீ:கா� நிைலயா8 இ!+டாகேவ 

த:கிவி1 135. �&5 - மி��த. 136. ஓ�Mத$ - அமராவதி. 123 கைர�� - உ!கி. 

145 ம:ைக - அமராவதி; ம�5 வ!க - அ1(த தாக வ!வதா�க.  
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147. நல:� - தி!மண(��� �& ெச8;  ஒ!வைக� சட:�.  

148. ஒ�பைன� கைல - அல:கார� கைல. 152. தி:க. - ச�திர&.  

153. க!:�ழ$ - காிய 4�த$. 156-157. க+ெசவி , அர  - பா � .  

158. வி�கி - க+0 ; பி&ன$ - சைட. 159. �யி� தினா. - பதி(தா&.  

160. ��றர9 - ��5� பா �. 161. ப+0 - ஓரணி. 164. வி$ைல - வ+டமாக உ.ள 

ஓரணி. 165. அைர நிலா - பாதி நிலா (பிைற); கைற - கள:க . 166. �ைர - �ைற. 

168. க!ைம - காிய ைம. 171. E�கி& இைட� �வ� - E� இ& இ! �ைளக+ 

கிைடேய த1��� �வ� ேபா$ இ!��  ப�தி.  

172. உலகிய%$, ேகாபி�பவைர, E�� ேம$ ேகாப(ைத ைவ(�� 

ெகா�0!�கிறா� எ&ப� மர� ; அ�ேபா$ E�கி& இைட��வ�, E��ேம$ 

ேகாப  ெகா�1.ள� எ<  மர�� ெபா!= . E�கி& ேம$ ப�தியி$ E��(தி 

யி+டதா$ அத& ேம$ ேகாப  ெகா� 1.ள� எ&<  ெபா!=  உ.ளைம 

கா�க. 174. பிலா�� E�கிைட� �ரணி. 180. இத� - உத1  

185. ேதா1 - காதணி ெதா:க$ - ெதா:க+டா& எ&<  அணி.  

188. மாணா - மா�� ெபறாத. 189. ெகா��, ெபா91 - காதணி வைகக..  

190. ெதா8 யி$ - ேகால . 191. ஆர� �ட:க. - ச�தன மர(தா$ ெச8த �ட  

ேபா&ற நிற�ைடய �ைலக.; ஆர� சா�� - ச�தன� சா��.  

192. அட:கா�ைல - ச+ைட��. அட:காத �ைல ; அட:க� ெச8த$ - க�சா$ 

க+0 அட:க�ெச8த$ ; திமிைர அட:க� ெச8 த$ எ&<  �றி��  கா�க.  

193. க�� - �ைலைய� க+1  உ. ச+ைட.  

195. கG�க  - க��ேம$ அணி;  ேம$ ச+ைட.  

196. ந�M.ளாைட - ந� உ. ஆைட - ெபா!�திய உ. பாவாைட.  

203. ம+1 - அள9. 206. எ1�� - எ1�பான ேதா�ற� ெபா%9.  

210. இைட - இ1�� . 212. ஒ+0யாண  - இ1�� அணி.  

218. மறவலய  - பைட Lர�க. ேதாளி$ அணிவ�  

219. மல��கைண - காம மய�க�த!  மல�. அ � : மார& - ம&மத&  

220. ேவ;5 - E:கி$ ேபா&ற ; L��த$ - க+1த$.  

221. கா;  ஒளி - L�கி&ற ஒளி ; கடக  - ேதா. அணி.  

222- 226. வ!  வி!�தினாிட  ேபச �0யாத ைகக. ேப�வ� ேபால வைள ய$க. 

ஒ% ெச8�, ைகக+�� ேப�  வாடா8 உ.ளனவா .  

230. மணி ெபாதி - ஒ&ப� மணிக=  பதி(த. 231. கைண வாழி - ேமாதிர .  

232. க$ெலா% - சில ���. உ.ள பர$ க�களி& ஓைச.  

240. அட� மல� - J�க�ைற .  
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242. க�ேண5 - க� தி!_0 ; க�ேண5 �ாி(த$ - வயதான ஒ!(தி த& இ! 

ைககளா$ அமராவதியி& இ! க&ன:கைள;  தடவி, அ�த� ைககைள( த& இ! 

க&ன:களி? , ம0(� ைவ(�, ஒ% உ�டா�மா5 விர$ கைள இர+ைட �ாி(த$ 

; இOவா5 ெச8தா$ க�ேண5 கழி;மா .  

243. தி!மக. - அமராவ�. 251. அணி ெப�றன - அழ� ெப� றன.  

253. மாேன� - மா& ேநா - மா& விழிைய ஒ(த.  

257. இல:கி1 - அழ� விள:�கி&ற. 259. நி$லா உல� - நிைலயி$லாத உலக .  

267. இ&<  இனி; , இனி ேம?  . 268. ெசா�றண� - ெசா&னா�க..  

269. �&னிய ெசயெலலா  - ெச+ய� க!திய சட:�க. யா9 .  

270. காதல� - காதல& - காதலைன, கணவைன  

271. அறேவ பிாிவா8 - நாைளயி%!�� ��5  பிாி�� வி1வா:க.  

275. உ�0 - உண9.  276. ேப��5 - மதி மய:கி.  

278. கா�� இ+1 - தா��பா. ேபா+1.  

279. ஒ.ளிய - ஒணி L� கி&ற ; J� எலா  - அணிக. எ$லாவ�ைற;  .  

281. ேகாயி%& அர�மைனயினி&5 . 284. இாி;  கால -பிாி( ஓ1  கால(ைச . 

285. வைர;  ெச8தி - தி!மண� ெச8தி; வைரத$ - மண(த&  

287. அைச9 இ&றி - ேசா�9 இ$லாம$ ; ேவைலயி$ - தி!மண ேவைலயி$ .  

290. நீ(� - �ற��, பிாி��. 292. கா�ெபா1 - பா� கா�ேபா1 . �!:ைக வழி - 

�ர:க வழி. 296. �ைணெகா1 - �ைண� ெகா�1; அட�க  - சமாதி; �&னி - 

அைட�� : �&னி க  - த&னி அ  - �&னி அ�த  

297. மைன - சமாதி;.ள நில� ப�தி; மற�க$ - இற�தவாி& அட�க(தி& ேம$ 

ந1  Lர ந1க$.  

208. க1 க$%$. இற�தவாி& ெபயைர� ெபாறி(� ைவ�ப� மர�.  

301. அ பிகாபதி ேகாைவ - அ பிகாபதி இய�றிய ஓ� அக�ெபா!. )$.  

304. ந பி - ஆ� ம�க=+ சிற�தவ&; நம& - எம&.  

305. �3நிலா நா. - ெபள�ணமி நா.. 300. ேதேர& - அறிேய&.  

310. �ைற அகைவ - �ைற வய�. 312. காவதனி$ - ேசாைலயி$ .  

316. இ&ன$ - �&ப . 318. அ&5 அ:ேக - அ&றிர9 அ�ேசாைலயி$  

319. வி1(தி1  - ெசா$?கி&ற. 321. அ!�தினிய - அ!�த இனிய 

 (அ - ெதா�(த$ விகார  ); பா அமி�த  - பா+டா கிய அமி��.  

322. கவி வி!�� - பா+டாகிய வி!��. 323. இத�க. - உத1க..  

324. இ5கைண(� - இ5க அைண(�; �$ %ய - த�விய; வ& - வ%ைம;.ள ; 

ெபா& மா�� - அழகிய மா��. 325. ஒ$லாேதா - �0யாேதா?  
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326. ப.=�பா - ப.= எ& <  ஒ! வைக )$ பா+1; பக!  - ெசா$Lராக.  

327. க. - ேத& . 328. எ.ள அ!ப& - இகழ வியலாத பல (இனிைமயான பல).  

329 வாளாைம - ேபசாைம (ெமௗன ). 331. க0ய - விைர��.  

333. ெசOவ& - ந&றாக.  

334. �றி - �றி�ேகா. ெகாைல ஒ5�� - ெகாைல( த�டைன.  

339. அலகா8 - அளவா8 : அக(தி$ - மன(தி$  

344. உ�0� ெபா$லா - உ�1 இ ெபா$லா - சா� பி+1 இ�த� ெபா$லாத ; நீ(� 

- வி+1 நீ:கி.  

345. தண�தவ� - பிாி�த காதல� , அ பிகாபதி ; மண�க - 4ட, ேசர. ''மண(த$ 

41த$' எ&ப� ேச�த& திவாகர நிக�1 )�பா .  

346. ஆ!ட$ - அாிய உட �. 348. L1 ேப5 - ேமா+ச  அைட;  ேப5.  

349. ேப5 - பா�கிய .  

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

 

((((வா �� ெவ�பாவா �� ெவ�பாவா �� ெவ�பாவா �� ெவ�பா) ) ) )     

 

"��தர ச��கனி& ெசா$ேலா வியமான  

ெச�தமி� ந&Bலா  சீர  பிகாபதி  

காத$ விள�கி1  கா�பிய  இ&பமா8  

ஓ�ேவா� வா�க உய���.''  

 

ெசா$ேலாவியமான கா�பிய  - ந&Bலா  கா�பிய  - அ பிகாபதி காத$ 

விள�கி1  கா�பிய .  

1. ெசா$ ஓவிய  - ெசா� களா$ வைர�த சி(திர .  

2. ந&B$ - ந$ல )$.           4. ஓ�ேவா� - க�பவ�.  

---------- 


