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ேகாைத நா�	சியா தாலா��
     

கா��
சீரா��த ேகாைதய�ேம� சிற�பாக� தாலா�ட�
பாேரா� �கழநித� பாடேவ ேவ�ெம��
காரா�த ெத�� ைவ! க"ண� தி$!ேகாய%�
ஏரா��த ேசைனய�ேகா� இைணய)*+ கா�பாேம.
ெத�� ைவ வ%�,சி�த� தி$வ)ைய நா�ெதா- 
இ�ப.ட� தாலா�, இைச*டேன யா�/ற�
ெத+க.0 மாவாைழ சிற�ேதா+0� சீர+க�
ந� ெப$மா1 பாத� நம!ேக  ைணயாேம.
��
சீரா��த ேகாய%�க23 சிற�பான ேகா�ர.�
காரா��த ேமைடக2+ க3சமல� வாவ%க2�
மி�னா� மண%ம0ட� வ%ள+க வல+கி$தமா5�
ெபா�னாேல தா�ெச5த ெபா6ேகாய%� த�னழ0�
ேகா�ர�  7�னத.+ ெகா,+ைக நவமண%*� 5
தா��ர� தரசிைல*3 ச�தன� தி$�ேத$�
ஆராதன� தழ0� அ�மைறேயா� ம�திர.�
ேவத மைறேயா$ ேம�ைம� தவ�ேதா$+
கீத .ைறயாேல கீ��தன+க1 தா.ழ+க�
பாவல�க1 பாமாைல பா) மண%வ"ணைன 10
ஆவலா5� ேபா6றி அ:தின.� தா� தி!க!
க;< .ைலமாத� கவ%க1 பல�பாட
அ;<தனா� ச+க� அழகா5� ெதான=வ%ள+க�
தி�தி*ட� வ >ைண ெசக.- � தா�ேக�க
ம�தள .ழ+க மண%*� அ�த� தவ%?டேன 15
உ�தம� வ >தி உலாவ%ேய தா� வ%ள+க
ேபAைக*� எ!காள� ப%�� ேசக") .த�
CAைக நாத� Cேலாக� தா� .ழ+க�
 ��$7� நாரத$�  5ய 0ழெல,� ;
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அ"ட�க1 �ர�தர:� அழ0 மலெர,� �
ெதா"ட�க2� எ")ைச*� ெதா-  பண%�ேத�த
வ",க2� பாட மய%லின+க1 தாமாட�
ெதா"ட�க2� பா)� ெதா-  பண%�ேத�த�
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ெச��ெந, வ >திய%ேல தி$வா5 ெமாழி வ%ள+க 30
அ�ன� நைடபய%ல அ$ைவ மடெல-த;
ெச�ெந� 0ைலெசாAய; ெச+0வைள தா�மலர!
க$�� கலகெலன! க3ச மல�வ%A!க;
<$�� 0ழFத� ேதாைக மய%�வ%A!க
மா+கன=க1 D+க ம�தி 0திெகா1ள 35
ேத�0ட+க1 வ%�மி; ெசழி�  வழி�ேதாட;
ெச�ெந� வ%ைளய; ெசக.- � தா�ெசழி!க!
க�ன� வ%ைளய! க.கமர� தா�ெசழி!க
ெவ��லிக1 பா* மாேம$ சிகர�தி�
அ��லிைய! கவளெம��  �ப% வழி மறி!0� 40
.�மாA ெப5  .-; ச�பா� தா�வ%ைளய!
க�மா5க1 தா�ெப$கி! கவ%+கில மழி�ேதாட
வாைழய%ைட ப-�  வ$!ைக� பலா�ப-� �
தாைழ*� ப-� � தைலயாேல தா�ெசாAய�
��ைன*� மலர� �ன�ேத கிள=/வ 45
அ�ன.� ேப<� அழகான ெத�� ைவ
தைலய$வ% பா*� தட3EG�த .!0ள.�
மைலய$வ% பா*� வய� EG�த ெத�� ைவ�
பவள.ட� வ;சிர� ப;ைச மரகத.�
தவளெமாள= .� � தா�ெகாழி!0� ெத�� ைவ 50
காவண+க1 ேமவ%! கதிேரா� தைனமைற!0�
Cவண+க1 EG�  � ைம மண+கம-�
ெத�ைன மட�வ%Aய; ெச+க$�� .�த>ன�
��ைன .கிGவ%Aய� � ைவ வன�தன=ேல
சீரா$ ெம+க1வ%�, சி�த� ந�தவனமதன=� 55
இள� ளசி .�ைல ஏகமா5� தா:�ைவ� 
ைவ�த பய%�க2!0 வளரேவ ந>�பா5;சி
உ;சிதமா5� பய%�க1ெச5  உவ�தி$!0� ேவைளய%ேல
Cமிவ%", ேக�க� �கGெப$0 வ%�,சி�த�
Cமிவ%"ட தல�பா�� � ேபானா�கா" அHேவைள 60
ஆ)� தி$�Cர�தி� அழகான  ளசிய%�கீG
நா) *தி�த நாயகிைய; ெசா�னாரா�
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அ�ேபா  வ%�,சி�த� அல�மகைள� தாென,� ;
ெச�ப.ட� க"ேண தி$வா5 மல��த$1வ >�
அ5யா உம!க)ேய� அ$ைம மகளா!0 65
ெம5யா��த தாயா� ேம�ைம�  ளசி எ�றா1
அ�ேப;<! ேக�, அவ$� பரவசமா5;
ெச�ப.ட� ெப"ேண�தி� தி$!ேகாய%� தா��0� 
�0�  மண%வ"ண� ெபா�ன)!கீG� ெப"ைணவ%�,
ஊ��  வ%ைளயா) உலாவ%ேய தா�திAய 70
ெப"ெகாண��த வ%�,சி�த� ெப�மாைன� தாேனா!கி
ெப"வ�த காரணெம� ெப�மாேன ெசா�?ெம�றா�
அ�ேபா  மண%வ"ண� அழகான ெப"�ன!0;
ெச�ப.ட� வ�த தி$!ேகாைத நாயகியா�
எ�� ேப$மி�, எ,� ! 0ழ�ைததைன 75
உ�த� மைன!ேக உவ� தா� ெச�?ெம�றா�
ெசா�னெமாழி த�பாம� <�தAைய� தாென,� !
க�ன� ெமாழி வ%ரைச! ைகய%ேலதா� ெகா,!க
அ�ேபா  வ%ரைசய$� அ. .ைல தா�ெகா,!க;
ெச�ப.ட� ெதா�)லிேல சீரா5 வளரவ%�, 80
மாண%!க+ க�) வய%ரமிைட க�)
ஆண%�ெபா� னா�ெச5த வ"ண; சி�ெதா�)�
ேபண% *ன!0� ப%ரம� வ%,த�தா�
மாண%!கேம தாேலேலா ம+ைகேய தாேலேலா
அ�னேம ேதேன அழேக அ$மய%ேல 85
ெசா�னேம! மாேன! ேதாைகயேர தாேலேலா
ெபா�ேன! �னமய%ேல! C+0ய%ேல! மா��ள=ேர!
மி�ேன! வ%ள!ெகாள=ேய! ேவதேம! தாேலேலா,
ப%1ைளக2� இ�லாத ெபAயாGவா� த�மாவ�
ப%1ைளவ%டா5 த>��த ெப"ணரேச தாேலேலா! 90
மல) வ%ரைசெய�� ைவயக�ேதா� ெசா�ன
மல,தைன� த>��த ம+ைகயேர தாேலேலா!
Cவன+க1 E-� � ைவ� �Aதன=ேல
காவன�தி� வ� தி�த க�ன=யைர; ெசா�னாரா�
க"ேணெய� க"மண%ேய! க6பகேம ெத1ள.ேத! 95
ெப"ேண! தி$மகேள! ேபைதயேர! தாேலேலா!
மாேன! 0ய%லினேம! வ")னேம! தா$ேவ!
ேதேன! மதனாப% ேடகேம! ெத1ள.ேத!
வாேனா� பண%*� மரகதேம! மாமகேள!
எ� இ,!க" ந>+க ஈ+0வ�த ெத1ள.ேத! 100
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Cமல�க1 E-� C+கா வன� தி�த
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அ3< வயதி� அவன=ய%� வ� தி� �
ப%3சா5� ப-�த ெப"ண.ேத தாேலேலா!
எ�ைத த�ைத ெய�� ய%ய���ெபA யாGவா�!0 115
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உலகள�த மாய� உக� மண� �ணர
ேதவாதி ேதவ�க1 ெதள=�ெத,�த ெத1ள.ேதா! 120
ெசா�ைல நிைலய%�ட <�தரரா� ஆGவா�!0;
ெச�வ� ெப"ணா5 வ�த தி$மகைள; ெசா�னாரா�
நாரணைன வ%�,ெவ�� ந��ெம+க ளாGவா�!0!
காரணமா5 வ� தி�த க6பக�ைத; ெசா�னாரா�
உ1ள .$கி ஊசலி,� ப�ட$!0� 125
ப%1ைளவ%டா5 த>��த ெப"ணரேச தாேலேலா!
பாகவத வ��த� பா,ெம+க ளாGவா�!0�
தாகவ%டா5 த>��த த+கேம தாேலேலா!
ெத�� ைவ வா-� தி$வ%�, சி�த:!0
அ��டேன வ� தி�த அ�னேம! தாேலேலா! 130
சா�திர+க1 ஓ � ச��$ட ராGவா�!0�
ேதா�திர+க1 ெச5   ல+க வ�த க"மண%ேய!
வாைழக23 EG� ைவ வா-ெம+க ளாGவா�!0
ஏைழயா5 வ� தி�த ஏ�திைழேய! தாேலேலா!
க�ன�க23 EG� ைவ கா!0ெம+க ளாGவா�!0� 135
ப�:தமிG எ�னா2� பாடந�ல நாயகேமா!
ப�லா", பா,� ப�ட�ப%ரா னாGவா�!0
ந�றாக வ� தி�த நாயகிைய; ெசா�னாரா�
எ�தாக� த>��  ேவேழ- தைல.ைற!0�
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அ�மாைல த1ள= அழகான C!ெகாண�� 
ந�மாைல ெகா", நா.ம!0; சா�தவ�ேத�
எ��ெசா�ல, மண%வ"ண� இ�பமா5� தா�ேக�,,
ந�றாக வாGவாேர நா:ம!0; ெசா�?கி�ேற� 160
உ�மக2� C;E) ஒ$!கா� நிழ�பா�� 
ப%�� கைள�  ெப�)ய%ேல C ைவ�பா1
அ�மாைல த�ைன ஆGவா� ந> ெர,� வ� 
இ�மாைல சா�தி ய%$�த> A வைர!0�
இ��.த� Cேலாக ெம�லா$� தாமறிய 165
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ேகாைத 0ழ�E)! ெகாண�வ >� நம!0நித�
கீதேம ள�ேதா,� கீ��தன+க1 த�ேனா,�
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ெச��வ�த மாள=ைகய%� சிற�பா ய%$� நித�
ந>ரா�) மய%� .)�  ெந,ேவ6க" ைமெய-தி;
சீரா�)! ேகாைதயைர; சிற�பா5 வள�!ைகய%ேல
ஊரா� உற.ைறயா� உ6றா�க1 ெப6ேறா�க1 175
சீரான வாGவாைர; சிற�பாக� ெப"ேக�க
அ�ேபா  வ%�,சி�த� அ�பான ேகாைதயைர;
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ெச�ப.ட� ம)ய%� ைவ� � தி$மாைலதா� ெகா,� 
உன!0க�த ப%1ைள!0 உக�ேத மல�E)
மைன!கா வலென�� மகிG�ேத�தி வா-� எ�றா� 180
அHவா��ைத ேக�, அழகான ேகாைதய$�
ெசHவான வா��ைதெய�� தி$�ப%ேய தா:ைர�பா1
ைவய� �கழ5யா மான=டவ� பதிெய��!
உ5*� ெப$மா1 உய�ேசாைல மைலயழக�
இவ�க1 பதிய�றி இர"டா� பதிய%�ைல 185
அவ�க1 தைம�தா.� அ:�ப%ேய ைவ*ெம�றா�
இHவா��ைத ேக�, இன�ேதா�க ெள�ேலா$�
ெசHவான வ)ேத)� ேதச�ேத ேபானா�க1
ேபான7ட� வ%�,சி�த� ��ைன �னமய%ேல
ஞான.ட� வ� தி�த நாயகிைய; ெசா�னாரா� 190
ஒ�ப%�லாேநா�� உக� தா ேன6கெவ��
மண%வ"ண ைன�ேத) மன!க$�ைத யவ�!0ைர� �
பண%ெச5த வ%$ கைள� பாA�பா5� தா�ேக�க
மகிG�  மண%வ"ண� மகிG�  மைறேயா�!0�
�கG� தா� உ�தர7 ப%Aயமா5� தா�ெகா,!க 195
உ�தர7 வா+கி உலெக�லா� தா�நிைறய
நி�தேமா� ேநா�� ேந��தியா5� தா�0ள=� 
மாயவைன ேநா!கி வ�தி மலெர,� 
மாயவைன� ேபா6றி மண��ணர ேவ�ெம��
மா�கழி ந>ரா) மகிG�  தி$�பாைவ 200
சீ�க1 0ைறயாம� சிற�பாக� தா�பா)
பா)� பைறெகா", பரம:!0� Cமாைல
E)! ெகா,�  ெதா-  நிைன�தி$!க
மாயவ:� வாரா�மல� மாைலக2� தாராம�
ஆய�.க+ கா�டாம� ஆ$ம:�பாம� 205
இ�ப); ெச5தப%ைழ ேயெத�� நானறிேய�
ெச��+க1 ேதாழியேர! தி+க1.க! க�ன=யேர,
ேதாழிய$� தா.ைர�பா�  5யவட ேவ+கடவ�
ஆழி*ட� வ�  அழகா5 மண��ண�வா�
எ��ெசா�ல! ேகாைதய$ மிதய+ 0ைழ�  நித� 210
அ�றி� 0ய%�ேமக+க1 அர+க$!0� D வ%�டா�,
D வ%�,[�] வாராம�  5யவட ேவ+கடவ�
எதிA$�  ெகா"டா� இன=ேம� மன3சகிேய�
எ�� மன�ெநா�  இ$!க நித+ ேகாைதய$�
ெச��வ�  ேதாழிய�க1 ெச�பேவ யாGவா�!0 215
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அ;ேசதி ேக�, ஆGவா� ந,ந,+கி;
ெச��வ�  ப%1ைளவ%டா5 த>��த தி$மக�0
ம�ற?3 ெச5யாம� ைவ�தி$�தா� ேமாச�வ$�
எ�� தி$மகைள எ,� ; சிவ%ைகைவ� ;
ெச�� தி$வர+க� ேசவ%!க ேவ�ெம�� 220
ந�லநா1 பா��  நட�  தி$வர+க�
எ�ைல*+ கி�) இ$�  ெத� காவ%Aய%�
ந>ரா�ட3 ெச5  ெநா)�ேபாதி� ெசப.3ெச5 
சீரா�ட வ�  தி$மகைள� தா�ேதட
ப�ல!கி� காணாம� ைப�ெதா)*+ காணாம� 225
எ�ேலா$+ காணாம� எ�மகைள யாெர,�தா�
நி�� மன�ெநா�  நா6றிைச*� தா�ேத);
ெச�� தி$வர+க� தி$!ேகாய%� தா��0� 
ஒ$மைனயா 2டேனேய உலகள�த மாயவ:�
தி$மகைள� தாென,�  ெச+க"மா� ெகா"ெடாள=�தா5 230
எ�� ெசா�ல வாGவா$ மிர+கி� தி$வர+க�
ெச��+கைளய� தி$வ)ைய� தா�ெதா-வ >�
அ�ேபா  ேகாைதய$� அர+க� ம)ையவ%�,
எ�ேபா  ைமய Aைணய)ைய� தா�ெதா-வா�
வாG�திேய அ5ய� மகிG�  மக1தன!0� 235
வாG�தி ெய,�  மகிG�  வர+க$!0�
வாழி.த� பா) ம+கள.� தா�பா)
ஆழிந>� வ"ண அழகா5 மண��ண�வா5
எ�� ெசா�லி யாGவா$� இ�பமா5 அர+க�தைம
ம�ற�ெச5ய வா$ைமயா மணவாளா ெவ��ைர�தா� 240
ப+0ன= மாத� பவ�ணைமய%� உ�திர�தி�
அ+0ர3 ெச5  அழகா5 மண��ணர
வா$ைமயா ெவ�� மகிG�ேத�தி யர+கைர*�
சீரண%�த ேகாைதைய*3 சிற�பாக� தானைழ!க
அ�ேபா  ந�ெப$மா1 ஆGவாைர வ%ைடெகா,�  245
த�பாம� நா�வ$ேவ� சீ�ேகாைத த�ேனா,�
எ��ெசா�ல ஆGவா$� ஏகினா� வ%�லி��D�
ெச��தி$ மாள=ைகய%� சிற�பாக� தான=$� 
ேகாைதய�!0 ம�ற� ேகாலமா5; ெச5யெவ��
சீைதய�!0 ம�ற� சிற�பாக; ெச5யெவ�� 250
ஓைலெய-தி உலெக�லா மாள:�ப%
க$�ப%னா� கா�நி��தி! க6பக�தா� ப�தலி�,
க$�ப%ன=ைட வாைழ க�)! க3சமல� ெதா+கவ%�,
C!க1 ெகாண��  C�ப�த� தா�ேபா�,
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மா+கன=க1 D!கி வ$!ைக� பலாD!கி� 255
ேத+கன=க1 D!கி; சிற�பா யல+கA� 
ேமள.ட� ம�தள. .ரச.� தான)!க!
காள.ட� நாத<ர� கல�  பAமாற
வானவ�க1 மல�Dவ% வ�  அ)பண%ய!
கானவ�க1 C!ெகா5  கல�  பண%�ேத�த, 260
இ�திர:� எ")ைச*� இைற3சி மல�Dவ;
ச�திர:3 EAய:� சாமைரக1 தா�ேபாட
இர�னமண% யாசன.� இர�தின! க�பள=*�
சி�ரமண% ம"டப.� ெச�ெபா� 0ற,க2�,
ஆGவா� கிைள*� அயேலா�கிைள ெய�ேலா$� 265
ஆGவா� தி$மகைள அ�பாக� ேபா6றவ�தா�
Dப+ கமழ� ெதா"ட�க2� தா�பாட
த>ப�  ல+க� தி$ைவண ேவாA$!க
ேவத�  ல+க ேம�ேம?3 சா�திர+க1
கீத .ைர!க! கீ��தன+க1 தா.ழ+க, 270
வா�தியா� ��ெல,�  மைறக1 பலேவாதி�,
Cரண 0�ப.த� ெபா6கலச� தா:�ைவ� 
நாரணைன� ேபா6றி நா�மைறக1 தாேமாத
இ�ப)!0 வாGவா$ ெம�ேலா$+ கா�தி$�தா�
ச6�$ட� வாராம� தாமதமா5� தாமி$!க, 275
ெகா6ற��1 ேளறிர+க� ெகா)ய வன+கட� 
ெவ6றி; ச+0 ஊதி வ%�லி��D� த�ன=�வ� 
மணவாள ராகி மணவைறய%� தான=$� 
மண3ெச5*� ேவைளக", மைறேயா�!0� தன+ெகா,�தா�
ஆைட.த லாபரண� அண%.ைல� பா6ப<!க1 280
0ைட.த� தான+ ெகா,�  நிைற�தப%��
ம�திர! ேகா) *,�  மணமாைல
அ�தA E�) அழகான ேகாைதய�!0
ம�தள+ ெகா�ட வAச+க� நி�Pத
.� ைட� தாம� நிைரதாG�த ப�தலி�கீG 285
ைக�தல� ப6றி! கல�  ெப$மா2�
ஆGவா$� ந>�வா�!க அழகான ைகேய�தி
ஆGவா� தி$மகைள அழகாக� தா�வா+கி
ம�ற?3 ெச5  மகிG�  ம வ�!க�
க�ற? .", கழி� ேம வா+கி$�தா� 290
அ!கின= வள��  அழகா யல+கA� 
வா5ந�லா� ந�ல மைறேயாதி ம�திர�தா�,
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ப3சிைல நாண� ப,�  பAதிைவ� 
ஓம+க1 ெச5  ஒ$!கா?� ந>�Dவ%
கா< பண+க1 கல� தா ன+ ெகா,�  295
த>வல3 ெச5  தி$�ப% மைனய%�வ� 
இ�ைம!0 ேமேழG ப%றவ%!0� ப��தாவா5
ந�ைம *ைடயவ� நாராயண� ந�ப%
ெச�ைம *ைடய தி$!ைகயா� தா1ப6றி
அ�மி மிதி�  அ$�ததி*� தா�பா��  300
அA.த� அ;<த� அ+ைகேம?� ைகைவ� �
ெபாA .க�  ப�ப ேபா6றி மைறேயாைர
அ�சைதக1 வா+கி அர+க� மணவைறய%�
ப�ச.டன=$�  பா!கிைல*� தா�ேபா�,!
ேகாைத*ட� /)! 0+0ம; ச�பர�தி� 305
சீைத*ட� /); சிற�பாக� தான=$�தா�
அ;ேசதி ேக�, ஆGவா� மனமகிG� 
இ;ேசதி ைவபவ+க1 எ+0+ கிைடயா 
எ�� ெபAயாGவா� இளகி மனமகிG� 
0�� 0ைடெய,�த ேகாைன மகிG� நித�, 310
வாழி.த� பா) ம+கள.� தா�பா)
ஆழி.த� பா) ஆGவா$� ேபா6றி நி�றா�
வா-� � ைவநக� மாமைறேயா� தா�வாழி!
ஆழிநிைற வ"ண�.த� ஆGவா�க1 தா�வாழி!
ேகாைதய$� வாழி! ேகாய%�க2� தா�வாழி! 315
சீைதய$� வாழி! ெசக.- � தா�வாழி!

ேகாைத நா	சியா தாலா�� ��றி��.
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�� �றி��:

�வ��லி��	
� வா�த ைவணவ ஆவா�கள�� ஒ�வரான 
ெப
யாவா
� வள��� �த�வ�யான ஆ டா" எ�$ அைழ'க�ப() 
ேகாைத நா,-சியா
� வரலா/றிைன 316 ெச,1" அ2க3" எ(�4' 
5$கிற4 இ�7�. கா��- ெச,1" தி�வர8க�தி� ேகாய�� 
ெகா ("ள அர8கநாத� ெப�மா" ம:4 பாட�ப;("ள4. இ�7� 
ஆசி
ய� ெபய� ெத
யவ��ைல.

*********

ஜ�வா ��தகாலய� வழ����� உலக� 
இ�த இைணயதள�தி�,500 '<) ேம/ப;ட 7�க" மி� 
7�களா'க�ப;(இலவசமாக வைலய�ற'<மா$ ைவ'க�ப;("ள4. 

அைன�4) இலவசமாக கிைட'<). க;டண) ஏ4) இ�ைல.

ேம��, தா�க� வ����� ��தக�கைள இைணயதள� வாய�லாக ெபற, 

4000  ��� ேம��ப ட தமி" ��தக�க� ஒேர இட�தி�. 

website    :- http://www.noolulagam.com

e-mail      :- ccare@noolulagam.com

address   :- Jeeva Puthakalayam,
                4th floor,
                Srinivasa Complex,

Mohanur Road,
Namakkal – 637001,
Tamilnadu,
India. 
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