
ந�தி� கல	பக	

     இ� �� ��றா
 ந�திவ�ம� ம�� பாட�ெப�றதா�
. இ� ஏைனய 
கல
ப�கைள� ேபா� அ�லா� ஒ$ வரலா�& �லாக வ'ள��கிற�. 

இ� �ைல பா(யவ� யாெர�& ெத)யவ'�ைல. இ� �லிைன� பா(ய 
கால
 ஆய'ர
 ஆ+,-� .�ப/டதா�
. ஆகேவ இ�ேவ 
கல
பக�க0-ெக�லா
 .த�ைமயான� என- ெகா2ளலா
.
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ந�தி� கல	பக	
    

த�சிற��� பாய�ர�
கட�� வா���

ப��ைளயா�
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
��ைம� �வன� �
த�ற �த�வ�ேயா�� வ�ைட�பாக
அ�ைம த�க ��த� என அைழ�ப ஆ�ேக சிறிதக!
த�மி ��த� ெகாளேநா%கி& ச'ேற நைக%(� ேவழ�க
ெச�ைம �ள) மல+�தா, எ� ெசன- மிைசய�' �ைனவாேம.

சிவெப%மா'
தர� ெகா(சக� கலி�பா
ெபா��பைரய மட�பாைவ �ண+�ைலய� �க�ைத�த
ெந����வ� ெவள-யாக ந�றண�0த வைர மா+ப!
ப���ரைச மதயாைன� ப�லவ+ேகா ந0தி%(�
தி��ெப�க அ�1கநி ெச
மல+&ேச வ2ெதாழேவ.

தி%மா)
வ*சி��ைற
க)ய� �ன�வ��
அ)ய� மல+பத�
உ�கி நிைனபவ+
ெப�ைம ெப!வேர.

கைலமக� +தலிய கட�ள�க�
ேந$ைச ெவ-பா
தி�வாண� ைய%(�ைவ� ெத�ன-ைய� ேபா'ற�
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த�வாண� ஆ4ைம இைற சா��-உ�வாண�
ஐ�கரைன& ச�கரைன ஆ!�க� ேதா உைமைய�
ப�கி�ைவ� பா+%கி�ைல பவ�.

.):-

மய/கிைச� ெகா(சக� கலி�பா
தர�
ம4டலமா7 அ�பரமா7 மா�தமா7 வா+�னலா7
ஒ49டரா7 ஒள-எ:� ஓ�உ�வ� <!�வ
ைமவ2ேவா வைளவ2ேவா மரகத�தி திக=வ2ேவா
ெச>வ2ேவா ெபாவ2ேவா சிவேன நி தி�ேமன-;
அ�வைரய� அக�(ைழய அன� அ�� ெத)0த?ண+
ெபா�மதி�க, அைவ<!� ெபா!வ��த �ன-த'(�
(�மண�ேச+ அண��!வ' (ல%க�ைக நதிபாய�
தி��2ைய% ெகா��தா'(� ெச�பாக� திற�ப�'ேற;

இலெகாள-ய <வ�ைலேவ� இைறவாநி ன-ய'கய�ைல%
(லகி)@� அ�மைற@� (ள-+வ�9��� வறிதாக
அைலகதி+ேவ' பைடந0தி அவன-நா ராயண இ>
?ல(ைடயா தி��2@� உ,ள�ேம உவ0தைனேய.

அராக�
ெச
மல+ Aைதத� ெத)கைண மதனனA
எழி� உட� ெபா2பட எ)த� Bதலிைன;
அ�வைர அ2எழ ��கிய அ?ணனA
ஒ�பA �2இற ஒ�வ�ர� நி!வ�ைன.

தாழிைச
வ �சிைகய�' ெகாைற@� ெவ,ெள�%(� வ�ரா7�ெதா��த
வாசிைகய� ஊேடெவ4 மதி%ெகா
0ைத& ெசா�கிைனேய
பா7�லிய� :)யைச�த பல�,ள-� ப2வெமலா�
ஆய�ரவா7 க��க&ைச அழ� உமிழ அைச�தைனேய;

ேசா+மத�த வா+(�தி ேசாைனந� ெரன�Aள-�ப
ஏ+மத�த க)உ)ைவ ஏகாச மிEடைனேய.

திைசந��க� ேதாறி'! ந� உ4ட திற�நFச�.
உய�+ந��க� ேதாறி'! ந� உைத�த ெவ�G'ற�. 
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+(சீ� ஓர! எ23 அ�ேபாதர/க�
அைன�Aலகி� ப�ற��� ந�;
அைன�Aலகி� இற��� ந�;
அைன�Aலகி� Aப�� ந�;
அைன�Aலகி� இப�� ந�;
வாேனா+%(� தாைத@� ந�;
வ0ேதா+%(� த0ைத@� ந�;
ஏேனா+%(� தைலவ:� ந�;
எ>?ய�+%(� இைறவ:� ந�.

இ%சீ� ஓர! எ23 அ�ேபாதர/க�
ஊழி ந�; உல( ந�;
உ�?� ந�; அ�?� ந�;
ஆழி ந�; அ�த� ந�;
அற�� ந�; மற�� ந�;
தன-&ெசா�
என ஆ�(

ேந$ைச ஆசி$ய( 5$தக�
ஒ�ெப�� கட?, நி' பர?A� எ�ேகா
ம�ைல ேவ0த மய�ைல காவல
ப�லவ+ ேதாற� ைப0தா+ ந0தி
வடவைர அள?� ெதெபாதி அள?�
வ�ைட@ட ம�கல வ�சய�� நட�ப
ஒ�ெப�0 தன-%(ைட ந�ழ�
அர9 வ �'றி�%க அ�1க எனேவ. 1

தைலவ� 6��
ேந$ைச ெவ-பா
எனேத கைலவைள@� எனேத மன+
சினேவ! ெச0தன-%ேகா� ந0தி - இனேவழ�
ேகாம!கி� சீ)% (�%ேகாEைட ெவறா��
Iம!கி� ேபாகா� ெபா
A. 2

கி�ைளவ�3 7�
க2டைள� கலி��ைற
ெபா
Aக4 டா7 அதி+ கிறA ேபாகந� ெபா7ய'ெக!�
ெதா
Aெகா4 ேட எ! ெசா�Jக4 டா7ெதா�ைல K�வர��
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�
Aக4 டா ந0தி ம�ைலய� கான� �த�வ:%(�
ப
Aக4 டாய�ைத� ேபா7�பக+ வா7சிைற� ைப�(�ேக. 3

ேதாழி 6��: தைலவைன ேவ-ட)
எ-சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
(�(தி+� பன-%ெகாதி�கி% Gக� க�('
    (ள-+திவைல ேதா70ெத
0த ந!0த4 வாைட
அ�(பன- சிதறவர வF9 வாைள
    அFசலFச ெல!ைர�தா லழிவA4ேடா
தி�(சின% கட%கள-'!& ெச�ேகா� ந0தி
    ெதனவ+ேகா த(!�ப�' ெச! L=0த
9)ைகவ�ைன� பைகஞ+ உட� A4டமாக�
    Aய�Jண+0த வ�லா4ைம� ெதா4ைட ேவ0ேத. 4

ெவ�றி +ரச( சிற��
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
ெதா4ைட ேவ0த ேசாேணாடெதா� ந�+ அல�க� �0ந���
ெகா4ட ேவ0த+ ேகான0தி ெகா'ற வாய�� �'ற�ேத
வ�4டேவ0த+ த0நா�� வ �ர� தி�? ெம�ேகாைன%
க4டேவ0த+ ெகா4மிக, எ:� கன-% க�வாேய. 5

ெசவ�லி தைலவ��9� 6ற)
எ:சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
க�வா ய�ரEட வைளவ��ம மன+ கழ�Lட அ�க4 ம!ேக
அ�வா+ ம��ப� னய�ரா வத�தி அ�ேபா+ ெச7 ந0தி வ�ேம
ெகா�வா+ �ன�A ந(வா+ பைட%க4 மடவா )ைட%(, மனேம
வ�வா ய��%(� மகேளஇ� �றி� மண�ஊச� ஆட� மறேவ. 6

ேதா� வ9��
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
மறமத க)திைச நி!வ�ன மண�நைக யவ+மன� ந(வன
வ�றலர ச+க, மன� ெநகி=வன வ�ைரமல+ கள-�ைல ெபா�வன
திறJைட யனெதாைட �க=வன திகெழாள- யன�க= தைதவன
ந!மல ரண�யண� �2யன நயபர நினதி�� �யமேத. 7

தைலவ� வாைட�9 வ%;�த)
கலிவ�%�த�
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�ய�கள-' Iைவமா+ ெபா�( ெகா�ைகய�
நய�ெகாள� த(�க= ந0தி க&சிL=
கய�கள-� க2மல+ Aழாவ�% கா�க+
பய�ெகாள� �(0தA ப�வ வாைடேய. 8

தைலவ� இர/க)
எ:சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
வாைட ேநாக வ �9 மா� அ� மார வாள- N?மா�
ஆட� ஓத� ஆ+%( மர� எ ஆவ� கா%க வ�லேனா
ஏ� லா? மாைல ேச) ராச ம�ைல ந0திேதா,
G2னால ல+வ ராAெகா�( வ��� ேகாைதேய! 9

தைலவ' த' ெந*ெசா3 கிள�த)
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
ேகாைத ேசா)� ேசா+ ெகா�ைக வ��மி� வ��� (!�!வ'
ேசாதி ெவ1%கி� ெவ1ம��கி� Aவள- ந�@� Aவ,க4டா7
காA ெந�ேவ' பைடந0தி க4ட க&சி வளநாE�
மாத )வேரா �!கிறா7 வாழி ம'ெற மடெநFேச! 10

ேதாழி 6��
அ�சீ��கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
ெநFசா(ல �'றிங ேனெமலிய
    நிலவ�கதி+ ந�ெள) யா7வ�)ய�
AFசாநய ன�ேதா� ெசா�மிவE
    க�ளாெதாழி கிறA ெதா4ைடெகாேலா
ெசFசாலி வய'பட+ காவ�)L=
    தி�நா�ைட ந0தி சின%கலிய�
ெவFசாய� மைற�த தன-%(ைடயா
    வ�ைடம4ெபாறி ஓைல வ�ேட�வ��ேக. 11

த' ம'ன' மா-ைப பைடவ <ர' எ3�திய��த)
க2டைள�கலி��ைற
வ��தி+ெகா� ேலாவள நா�ைட வ �ரரச'( �ன-!
இ�தி+ெகா� ேலாப4 2!%(0 த�ைறெய) கான� A�ைம
அ�தி+ெகா� ேலாதிற� ந0திஎ� ேகானய� ராவத�தி�
ப�தி+ெகா� ேலாபைட மன �ெர னா��க, பாவைனேய. 12
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கா� வர� க-ட ேதாழி, தைலவ�ைய ஆ���ப3��த)
வ*சி வ�%�த�
வைனவா+(ழ� ேவண�@� வாைடகண �+
நைனவா+ AகிJமிைவ நா1மிரா
வ�ைனவா+கழ� ந0திவ� ேட�வ��கி
கைனவா+�ர ெசா�தA கா+ அதி+ேவ. 13

யாைன மற� க-ேடா� 6��
தர� ெகா(சக� கலி�பா
அதி+(ரல மண�ெந�0ேத+ அவன-நா ரணகள-'றி
கதிெராள-ய ெவ4ம���% கனவய�ர� ெசறி0ததா�
மAைரெகாேலா வ��லி%ேகா நக)ெகாேலா மாள-ைக சா70A
எதிெரதிேர ெகடநிற ெத>P+ ெகா� அறிேயாமா�. 14

ந;தி ம'ன' தி%வ!( சிற��
ேந$ைச ெவ-பா
ஓம மைறவாண+ ஒ4ெபா' கழ�ேவ0த+
தாம �2%கண�0த தாள-��� - ேகாம!கி�
பாவ2%கீ=� ப�யாைன� ப�லவ+ேகா ந0தித
ேசவ2%கீ=% காணலா� ெச!. 15

யாைன மற� க-ேடா� 6��
க2டைள� கலி��ைற
ெசறFசி ேம'ெச�க4 ேவழ� சிவ�ப& சில+ திைக�ப
அ!� சின�தா+ இனம!�தா+ ேபாJ� அஃதஃேத
(றFெச7 ேதா, ந0தி நாEட� (றி(�% ேகாEைடய�ேம'
ெசறFச� பEடெத� லா�ப�� மா'றல+ தி4பதிேய. 16

ந;தி ம'ன' வ <ர�
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
பதிெதா! �ய�ெபாழி த�மண� பைணத� ப�மண� பகராெந�
கதி+ெதா( வ��ன� கைரெபா� திழித� காவ�) வளநாடா!
நிதித� கவ�ைக@� நிலமக, உ)ைம@� இைவய�ைவ உைடந0தி!
மதிய�லி அரச+நி மலர2 பண�கில+ வானக� ஆ,வாேர. 17

தைலவ', மடேலற� �ண�த)
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கலி வ�%�த�
ஆE(லா� கட'பைட அவன- நாரண
ேதாE(லா� மAமல+� ெதா4ைட வா7&சிய+
வாE(லா� க4ண�னா� வைள�த ம�ம+ேநா7
மREகலா� மட� ைகய�� வ�ர?� ஆகிேல. 18

ேதாழி, தைலவைன இய�பழி�த)
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
வ�ரவாத மனெரலா� வ�4ேணற ெவ,ளா'! ெவ(4ேடா 
ெதா4ைட%
இரவாத ப)ெச�லா� இர0ேத'!� பாைவமR+ எ�லR + வாைட
வரவாைத உ'றி�0A வ�0Aவா+ பல+ எ!� வாழி வாழி
பரவாைத ந0திெச�ேகா� இAவாகி� அAபா+%(� ப)9 நேற. 19

தைலவ' இர�� 9றிய>3 இைடய>2!னா) வ%;த)
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
ந!� ெந2 தாயவ�+ கிறதிரா
    நலிகிறA மா�த சாலெமன%(
எறின-ல ெவ:� இள�ப�ைற@�
    எ)ேயெசா) கிற தியாAெச7ேகா
அறி0நில� ஏ
� அள0தப�ரா
    அடJ%ரம ேகாப அட�கல+ேபா�
இெற:ய�+ அனவ, ெகா�ைகைய வ�E
    ெட�ங Aய��கிறன ஏைழயேன. 20

வா���
வ*சி��ைற
ஏைழ மா+Aைண
வாழி ந0தித4
ந�ழ� ெவ4(ைட
ஊழி நி'கேவ. 21

தைலமகள?' வ%�த� க-ட ெசவ�லி 6��
எ:சீ�கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
நி'க மனவ+ நிர0த ெவ4(ைட மிைட0த ந�,கைட ெந�0தைக
வ�'ெகா, ந�Bத� மட0ைத மா+மிக �ய�( ேதாளவன- நாரண

 Noolulagam / www.noolulagam.com / Page 8 of 31 

 Nandhi Kalambagam 

www.noolulagam.com
http://www.noolulagam.com


ந'ெகா, வா+மதி' க&சி ந0தி நல�ெகா, அனவ அல�க� ேம�
ஒ'க� எமக, உைரெச7 ேதா?ல கள-�ப இ�திற உைர�திேட. 22

பா-: க-ேடா� 6��
இைண�9ற� ஆசி$ய�பா
உைரவர� ப�க0த உய+�க=� ப�லவ
அரச+ ேகாமா அ�ேபா+ ந0தி
மாெவ, ளா'! ேமவல+% கட0த
ெச�ேவ Jய+? பா2ன ெகா�ேலா
ெந�ந� Aண�யைர& 9'றி� 5
பர� திற�ப� தனா� ப�கைட�
தி)0த பாண ந!0தா+ ெப'!%
காஅ+ தள-+�த கான% ெகாைறய�
�A�I� ெபாலகல அண�0A
வ�ள�ெகாள- ஆனன இ�ேபாA 10
இள�கள- யாைன எ��தமிைச யேன. 23

இயலிட� 6ற) : தைலவ' 6��
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
அன மடமய�ைல ஆள- மதயாைன ந0தி வறிேயா+
ெசான ெபா�, ந�( வ,ள� ெதா(ந�ர ெதா4ைட வளநாE�
அன நைடயாைள அ�(� ெப)யாைள அ�ைக அக�வா
மிைன ெமலிவாைள Kலி இைடயாைள ேந+வ மய�ேல. 24

தைலவ' த' ெந*ெசா3 கிள�த)
எ-சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
மய��க4டா� மய�J%ேக வ�0தி யா�ேக
    மா க4டா� மைன%ேக வா2 மாத+
(ய�'க4டா' (ய�J%ேக (ைழதி ஆகி
    ெகா�F9ர�ேபா% ெகாழிெநFேச! Gடாமன+
எய�� ெகா4டா ம�ைலய�ேகா ந0தி ேவ0த
    இக�ெகா4டா+ இ��கட�I+ வ�9��%ேக'றி
அய�� ெகா4டா காவ�)நாE டன�ேபைட
    அதிசய�%(� நைடயாைர அகல K'ேற. 25

ந;தி ம'ன' வ <ர( சிற��
கலி வ�%�த�
K'க ட'�ல வ:ைர ெவ4திைர
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நா'க ட'ெகா� நாயக ந0தித
ேகா'க ைட��� வ0A2% (0Aைண
ேவ'க ட'பைட ேவ0த+த� வ �ரேம. 26

இ��� அ�
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
வ �ர த�ர ந� வ�றலவ�+ கF9க ெவறியS+& ெச�ெவேறா
ஆ+வ மா?ள� நிறவ+ அப ம'றவெப�� கைடநிற
ேசர ேசாழ�� ெதன�� வட�ல� தரச�� திைறத0த
வ �ர மாமத க)ய�ைவ ப)ய�ைவ இரவல+ கவ+வாேர. 27

உட' ேபா�கறி;� ெசவ�லி வ%;த)
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
கவ)& ெச0ெந' காடண� ேசாைல% காவ�) வளநாட
(ம)% ெகா4க க�ைக மணாள (ைரகழ� வ�ற� ந0தி
அம)� ெத,ளா' றFசிய ெநFச� தரச+க, திர,ேபா(�
இவ)% கான� ேதகிய வாெற எழி� நைக இவேனாேட. 28

ஊச)
எ-சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
ஓட)%க4 மடந�லR + ஆடாேமா ஊச�
    உ�த)ய� பEடாட ஆடாேமா ஊச�
ஆடக�I4 மினாட ஆடாேமா ஊச�
    அ�ெமமல+% (ழ�ச)ய ஆடாேமா ஊச�
Gடல+%(� ெத,ளா'றி� வ�4ண�ள-& ெச7த
    ேகா�'ற� பைடந0தி (வலயமா+� தா4ட
காடவ'( �ேதாற� ைகேவைல� பா2%
    காFசி�ர ��பா2 ஆடாேமா ஊச�. 29

ெசவ�லி 6��
கலி வ�%�த�
ஊச� மற0தாJ� ஒ4கழ� அ�மாைன
வ �ச� மற0தாJ� ெம�லிய� எேபைத
Iச� இல�கிைல ேவ� ெபா'கழ� ந0திநின
பாசிைல அ0ெதா4ைட அ�லA பாடாேள. 30

ந;தி ம'னன?' அர-மைன( சிற��
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ேந$ைச ெவ-பா
பா2ய நாவலேரா ேவ0தேரா ப��ரவ��
பT2ய� மாகள-'றா+ ப�&ச�தா+ - Gடா+
பைடயா! சாய� பைழயா! ெவறா
கைடயா! ேபா0தா+ கல0A. 31

தைலவ' தைலவ�ய�' நல��ைன;�ைர�த)
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
கல�ெகா, அல�க� ேவ� ந0தி க&சி நாEேடா  நவகழ�
�ல�ெகா ெளாள-ய ந�ேலா+%(� �க�கி ேறா+'(� ெபானார�
நல�ெகா, �!வ� �கFசா7�A நாணாநி! ெம�லேவ
வ�ல�க� ைவ�த மிேனா%கி ேமJ�4ேடா வ�ைனேய'ேக. 32

தைலவ' சிைற��ற�தானாக� ேதாழி, தைலவ�ைய 
இ�ெசறி�பறி���த)

க2டைள� கலி��ைற
வ�ைனய� சில�ப ப)?� இவ, த ெமலி? ெமI0
திைன@� வ�ைள0தA வாழித மR!ெத, ளா'!ந,ளா+
�ைன@ம ேறக �ன-0தப� ரா�ைனய�' ெப�0ேத
வைன@� வடேவ� கட�தா+த4 சாரலி வா+�னேம. 33

ேதாழி, ெசவ�லி�9 அற�ெதா3 நி�ற)
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
�ன�A நிற ேவ�ைகேம� �ைக0ெத 
0த ஆைனய�
சின�ைத அெறா ழி�தைக& சிைல%ைக வ �ர+ த�ரேமா
மன�A, நிற ெவFசின� மைல�த� க4ட தி+0தமா
வன�த கற தி+0தேதா ந0தி ம�ைல ஆ+�பேத. 34

தைலவ� 6��
எ-சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
ஆ+%கிற கடேலாத� ஆ+%(� ஆ!�
    அைசகிற இள0ெதற� அைச@� ஆ!�
G+%கிற இளமதிய� G+%(� ஆ!�
    காணலா� (�%ேகாEைட (!காமன+
ேபா+%கிற �க+�க�A% (ள-�த வாள-
    Iதல�A வ2�பல�ப� I4ட வ��ேலா
பா+%ெகா! ெச0தன-%ேகா� ைப0தா+ ந0தி
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    ப�லவ+ேகா த4ண�,யா� பைட�த ஞாேற. 35

தைலவ' சிைற��றமாக� ேதாழி ெசறி�பறி���த)
கலி வ�%�த�
ஞாற ெவ,ள�வ� இ�வ� எ�க, ெபா
ேதாற� வ0தி2� ெசா�Jமி ஒ49ட+
ேபாற மனவ ந0தித Iதர�A
ஈற ேவ�ைக இ��கண�& L=&சிேய. 36

ம'ன' உலா� க-ட தைலவ� 6��
அ�சீ�� கழி ெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
Lழிவமத யாைனய� ப�ட+ப� 9வ2ைவ 9வE2கீ=
வாழி இ0நில மனவ+வ0 த:தின� இைறFசிய வ�%க4ேடா �
ஆழி மனவ அைனய+ ஆ7&சிய+ அ��கய�ற ற2பEட
பாழி மென�0 ேதா,வ�% க42ல� ப�லவ பக+வாேய. 37

ேதாழி 6��
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
பகர�ெகா, ெந�0திவைல பன-வ�9�ப��
    பறி�ெதறிய� ப4� �0ந�+
மகர�ெகா, ெந��Gல வைரதி)�த
    மாெலப+ மன+ யாைன
சிகர�க, ேபாம2ய� ெத,ளா'!%
    க4சிவ0தா ெதன ெதா42
நகர�ைக� ப��தப�ரா ந0திநர
    பதிபண�ேகா ந�க, ேகாேவ. 38

இ��� அ�
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
ந�க,ேகா� ெதா4ைட ேவ0த
    நாமேவ� மன+% ெக�லா�
த�க,ேகா ன�க நாட
    ச0திர (ல�ப�ர காச
தி�க,ேபா' (ைடய� ந�ழ�
    ெச7யேகா� ெசJ�A� எப+
எ�க,ேகா� வைளக, நி�லா
    வ�ப)த� இ�0தவாேற. 39
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இ��� அ�
க2டைள� கலி��ைற
ஆறா வ�றல� ேபா+வைம யாலம+ ஆ2ய�பா�
பாறா+ கள-'!ய+ ப�லவ+ ேகான0தி ம�ைலயறி%
Gறா, இவள-ள� ெகா�ைக அவவள+ ெதா4ைடய�லா�
நாறா திவ, தி� ேமன-@� நாெமெகா� நாVவேத. 40

எ:சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
நாணா தி�தி� மடவா+ ��நி
    நெபா' கழலிைண ெதா
தா)�
Iணா க�ெதாள-+ ெபாலனா க&ெச7த
    �Aெம ெதா4ைடய த�ளாேய
வாணா ைள&9ள- கள-யா ைன�பைட
    வயேவ லைடயல+ (லகாலா
ேகாணா ைம%ெகா�(ைற@4 ேடா ?ைர
    ெகா�கா நினA ெச�ேகாேல. 41

எ-சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
ெச�ேகா� வைள%ைக இவ1� Aவ4�
    ெசறியாைம வாட எழிலா+
அ�ேகா� வைள%ைக இைளயா+ இழ�ப
    அரசா,வ ெதன வைகேயா
த�ேகா� வைள�த திக=ேசர+ ேசாழ+
    தமி= மன+ நிற நிலேம�
ெவ�ேகா� நிமி+�த வைர@� சிவ0த
    வ�ற� ந0தி ேமெமாழி ைவேய. 42

தைலவ', கா�க-3 பாகெனா3 கிள�த)
கலிநிைல��ைற
ெமாழியா+ ெதா4ைட� பமல+ �'!� ெத�வ0A
வ�ழியா, எ!� ேமன- ெவ1�Aற ெமலிவாேள
ஒழியா வ4ைக� த4ண�, ந0தித ஊ+மEேடா
வழியா� தமர% கட� வE ட�ெதா� வ4ேகாேவ. 43

தைலவ� இர/க) : நிலைவ ெவ���ைர�த)
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
ஒ�ேகாமக ந0தி உற0ைதய+ேகா
    உய+ந�,வல ய�Aய+ வாைளவைள
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(�ேகா� வய'பட+ காவ�)ய��
    (ல?��ய� க4� �கா+மணலி�
ெப�ேகா� ெந��கழி L=மய�ைல�
    ெப�மானA ேபரண� ந�,�2ேம�
த�ேகாைத நிைன0தய+ ேவெமலிய�
    தழ�வ �9வ ேதா(ள-+ மாமதிேய. 44

ேதாழி 6�� : த' ெந*ெசா3 6றிய�
எ-சீ�� கழிெந!ல! ஆசிரய வ�%�த�
மதிய� எ)ெசா)@� மாைலய� மாைல
    மற0A� �லராA க�(ெலலா� க�(�
கதி+ெச7 அண�வ4� கா0தார� பாட%
    கள-வ4� �(0Aல?� காலமா� கால�
பதிய� வள+0தந!0 ெதா4ைடய�ேகா ந0தி
    ப�லவ+%( ேநராத பாைவய+த� பாைவ
வ�திய� வ�ைள?க4 2யாமி��ப த�லா�
    வ�ைனம'!� உ4ேடா ந� ெம�ேலாதி மாEேட. 45

தைலவ� 6�� : ெவறிவ�ல�க) ப�றி வ�ள��த)
தர� ெகா(சக� கலி�பா
மாEடாேத இ�தைனநா, மா�ந0தி வாவைர�ேதா,
பாEடாேத ம�ைலய+ ேகா ப)யாைன� ப�&9வ�
காEடாேத ைகைத� ெபாழிJல?� காவ�)ந�+
ஆEடாேத ைவ�ெதைன ஆய�ர�F ெச7த�ேர. 46

பா/க' தைலவைன வ�ய�த)
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
ெச7ய வா7மிக% க)யக4 வன�ைல ெசறி0தி! ம��('ெகா��
ஐய சால?� அவ�)ைழ அ�(ல� மAமல+% (ழெலறா�
ெவ7ய ெவ�பவ� யாத(F சரந0தி வ �ரவ இவைன� ேபா7
ைநய நாமிவ நக)ைக ெதா
தில� ந��ய�+ அளவேற. 47

தைலவ', தைலவ�ய�' க-ணய; �ைர�த)
க2டைள� கலி��ைற
அள?க4 டா' (ட� ைக�Aைண ேபாJ� அரச+�(�
வள?க4 டா ந0தி மாேனாதய ைவய� தன-மகி=
தள?க4 டாலன ெவ4ணைக யா�தமிேய னA,ள�
கள?க4 டா+�க� A%க4க ளாய கய'(லேம. 48

 Noolulagam / www.noolulagam.com / Page 14 of 31 

 Nandhi Kalambagam 

www.noolulagam.com
http://www.noolulagam.com


பா23ைட� தைலவ' ெப%ைம 6ற)
எ-சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
(லமர�� ஒ>வாA பய�!வ0த
    (2�ெதாழிJ� ெகா,பைடய� (ைற@� ெகா'ற&
சிலஅள?F சி0தியா� ெத>வ+ ேதய�
    ெத,ளா'றி� ெச�ெவற ெச�ேகா� ந0தி
�லஅரைச� �ற�க4ட �க=ேச+ ேகாேவ
    Iவலய� தன-'க)யா7 நிற மனா
ெசாலவ)ய தி�நாம� உன%ேக அ�லா�
    ெசா�ஒ�வ+% கிைச@ேமா ெதா4ைட% ேகாேவ. 49

ேதாழி, தைலவ�ய�' நிைல கிள�த)
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
ேகாேவ மாைல மாைலய+% ேகாேவ ேவ4�� நிலேவாக4
ேகாேவ மாைல மாைலயA ெகா4டா+ (!( மாறறிேய
ேகாேவ மாைல ந�, �2யா+ ெகா'ற ந0தி க&சி@ளா+
ேகாேவ மாைல உ,1� எ�க, ேகாேவ க�ப+ ஆனாேர. 50

இ��� அ�
எ:சீ�கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
ஆகி�க மாைம அண�ெக�க ேமன- அல)�க ஆ�� அயேலா+
ேபாகி�க ச�( �றகி�க ேச) ெபா��ண) ச�( வைளெம
நாகிட! கான� வளமய�ைல யாள- நயபர:� எ�க, அளேவ
ஏெகா2 யனாக இைவய�ைய@� வFசி இன-@லகி� வா=வ Aளேதா. 51

தைலவ', தைலவ�ய�' இைட(சி�ைமைய வ�ய�த)
ேந$ைச ெவ-பா
உளேம ெகா2ம�� (42�ைல என-�
இள�ைலக, எ>வா றி�%(� - கிள-ெராள-ய
ெத,ள-ைலேவ' க4ண�னா, ெத,ளா'றி� ெவறேகா
தமய�ைல அனா, தன%(. 52

தைலவ' �ற�ெதா:�க�ைத� தைலவ� 6றி வ%;த)
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
தன%()ய எெகா�ைக தா பய0த
    மழகள-'!% கா%கி� தபா�
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என%()ய வைரமா+ப� எ�ைகய+%ேக
    ஆ%கினா இக�ேவ� மன+
சின%க)@� பா7மா?0 ெத,ளா'றி�
    சி0Aவ��த ெச�ேகா� ந0தி
மன%கின-யா அவன-Eட வழ%கேறா
    வழ%கி0த ைவய� தா+%ேக. 53

பா/கி 6��
எ:சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
தா+வE ட%கிள- ம�?F ெசா'பக+
    தள)ைட ைதய� வFசி%கி!
ஏ+வE ட�தின- மதிெவ, ள-%(ைட
    ெகா2ெத றாலA ப
தேறா
ேபா+வE ட&சிைல உைடவா, ப'றிய
    ெபா�கட� ம�ைல� �ரவலேன!
பா+வE ட�தன- மதயா ைன�பைட
    உைடயா7! ப�லவ+ அடேலேற! 54

இ��� அ�
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
அடேல! வல�Aய+ ைவ�தப�ரா
    அடJ%ரம ேகாப அட�கல+தா�
மடேலறிட வாைக �ைன0தப�ரா
    வடேவ�கட நா�ைட மன+ப�ரா
ெபைடேய! ெந��கழி L=மய�ைல�
    ெப�மானA ேபர�, ந�,�2ேம�
மிடேலறிய ேகாைத நிைன0தய+வா,
    ெமலிய�தழ� வ �9இ� மாமதிேய. 55

தைலவ�, ேவன?� ப%வ/க-3 வ%;�த)
எ-சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
மல+&Lழ� அம+0தின-ய வ4டா+%(� கால�
    வ)%(ய��க, மாவ�லிள0 தள-+ேகாA� கால�
சில+%ெக�லா� ெச
0ெதற� அ�தள-%(� கால�
    த�வ�ைனேய' க�ெதற� த�வ �9� கால�
பல+%ெக�லா� ேகா ந0தி பமாட% க&சி�
    பன-%க4ணா+ ப���த� பா+�தா�� கால�
அல+%ெக�லா� ஐ�கைணேவ, அல+N'!� கால�
    அக!ேபா னவ+ந�ைம அய+0Aவ�Eட கால�. 56
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ேதாழி 6��
கலி வ�%�த�
காலவ�ைன வாண+பய�� காவ�)ந� நாடா
ஞாலெமா� ேகாலி நடா?�க= ந0தி
ந�லமய�� ேகாைதய�வ, நின�,ெப றாேள�
ேகாலவைள ேகாடலிA மன+�க ழேற. 57

தைலவ', ைகBைற மலைர ஏ�ப��த)
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
�ரவல ந0தி எ�க, ெபான-ந னாE� மன
வரமய�� ேபா'! சாய� வா, Bத' ேச2 காV�
(ரவல+ ெபாழிலி' ேகால% ேகாE2ைட ய��ைல ஆகி�
இரவல+ மல+க, எ�(� இ�ைலேயா ந�( ேவேன. 58

தைலவ� இர/க)
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
ந�(� ந0திய�0 நான-ல� காவல
    மாரேவ, நள-+��த�
ம�( ெவ4(ைட� ப�லவ+
    ேகாள) ம�லல� தி4ேதா, ேம�
ெம�( ெதா4ைட@� த0த�,
    கிலவ�ைட மண�ெய�� வ�2யாத
அ�லி ேனா��ெவ4 தி�கள- ெனா��ள
    உ7வைக அறிேயேன. 59

தைலவ', தைலவ�ய�' உ���நல� �ைன;�ைர�த)
எ-சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
அற� ெப�(� தன-&ெச�ேகா� மாய ெதா4ைட
    அ�கன-ேபா� சிவ0Aதி� �க�A� I�A
மறி0Aளேத பவளவா7 ம��கி� ஆ��
    வ�லிய�ைட மண��!வ� ��A& சால
ெநறி0Aளேத க��(ழல� (வைள க4க,
    ெந2யேவ7 ெதா2யேதா, ேந+0A ெவ�ைம
ெசறி0Aளேவ �ைலசிைலேய ��வ� ஆகி
    அவ+ந�ைம& சி0ைதேநா7 தி��தினாேர. 60

பா23ைட� தைலவ' வ <ர( சிற��
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இைண�9ற� ஆசி$ய�பா
தி�வ� ெச�ைம@� நிலமக, உ)ைம@�
ெபாAவ�றி ஆ4ட ெபால�I4 ப�லவ!
ேதா, Aைண ஆக மாெவ, ளா'!
ேமவல+% கட0த அ4ணா� ந0திநி
தி�வ� ெந��க4 சிவ%(� ஆகி 5
ெச�ந+ ேச�� பதிசிவ% (�ேம
நிற�கிள+ ��வ� A2%கி நிகழ�
இைறFசா மன+% கிட0A2% (�ேம
ைமய�� வா1ைற கழி%( மாகி
அட�கா+ ெப42+ 10
I4�ைல ��த� I4கழி%(�ேம
க�வா7 ேபா�வைள அதிர நிெனா�
ம�வா மன+ மன� A2% (�ேம
மாமத யாைன ப4ண�
உதிர ம:நி எதி+மைல0 ேதா+%ேக. 15 61

ெசவ�லி�தாD 6��
ேந$ைச ெவ-பா
ஓராேத எமகைள& ெசான �ேர ெதா4ைடேம�
ேபராைச ைவ%(� ப�ராயேமா - ேநராதா+
ஆவலியா� ெகா4ட அகஞால� அ�தைன@�
ேதா,வலியா� ெகா4ட Aய%(. 62

பா/கி ெசவ�லி�9 அற�ெதா3 நி�ற)
க2டைள� கலி��ைற
Aய%(வ�� தாAய�� வா�(வ�� தாAய�� வ��திவைன
வய%(வ�� தா:,ள� வFசைன யாமல+% காவக�A
�ய%(வ�� தாAகி� வா�(வ�� தா�ன நிறிவைள
மய%(வ�� தான0தி மாேனா தயென! வE2�பேன. 63

ச�ப�ரத�
எ-சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
வEடேற ந�+ இதைன மிக?� கா4மி
    ம'ைற%ைக ெகாE2ேன மாவ�வ��ெதா!
இEடேற பழ�ப
�ப�� A4ண% கா4மி
    இைவய�ல ச�ப�ரத� இகலி� ெத,ளா'!
அEடேற ெபா!�வைக �ன-0த ந0தி
    அவன-நா ராயணபா ரா1� ேகாமா
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(Eடேற மைழந�ைர% (ட�ைக ெகா4�
    (ைரகடைல% (2%கிேற (2%கிேறேன. 64

தைலவ� இர/க)
க2டைள� கலி��ைற
(ட%(ைட ேவ0தெத னா�ைடமன (ண%கிெனா�
வட%(ைட யாந0தி மாேனா தயன-0த ைவயெம�லா�
பட%(ைட ஏ0திய ப�லவ தெனா�� பாரறிய�
Aட%(ைட யாைரய� லா'9� ேமாவ�& 9ட+�ப�ைறேய. 65

ேதாழி 6��
கலி வ�%�த�
ப�ைறதவ= ெசFசைட� ப�ற�க� நாரண
அைறகழ� �2�தவ அவன- நாரண
நைறெக
 ெதா4ைடேயா ெதா4ைட க4டப�
இைறெக
 ச�(ய�+ இவ1% கீ0தேத. 66

தைலவ' சிைற��ற�தானாக�, ேதாழி ெசறி�பறி���த)
கலி வ�%�த�
ஈகிறA �ன��திைன யா��பதி �(நா,
ஆகிறA ப�வ�இன- யா(�வைக அறிேய
வா=கிறெதா+ �க=ந0தித வடேவ�கடமைலவா7�
ேத7கிறெதா+ உ�வ�ெதா� தி)வாரA திறேம. 67

ம'ன' வ <ர�ைத� பைடவ <ர' பக�த)
எ:சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
திைறய��மி அறி மதி�வ��மி B�க,
    ெச�ெவாழிய ெவ�க4 �ரச�
அைறவ��மி இ0த அவன-தன-� எ�(�
    அவ:ைடய ெதா4ைட அரேச
நிைறவ��மி ந0தி கழ��(மி உ�க,
    ெந��2க, வ0A நிகழ�
Aைறவ��மி அறி உைறபதிய க!
    ெதா
மி அல A70த� அ)ேத. 68

தைலவ' தைலவ�ய�' ேபரழைக வ�ய;�ைர�த)
கலி வ�%�த�
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அ)பய�� ெந�நாEட� தFசன� �
NE2�
�)(ழ� மடமாைன� ேபாதர வ�Eடாரா�
நரபதி எ:�ந0தி நமய� லா�)ய��
உ�?ைட இவ, தாய+% (லெகா� பைக@4ேடா . 69

மத/கியா�
தர� ெகா(சக� கலி�பா
பைகய�றி பா+கா%(� ப�லவ+ேகா ெச�ேகாலி
நைக@�வா4 ைம@�பா2 நறா�� மத�கி%(�
தைக@�B4 ண�ைடயதிர� தனபார� அவ'ேறா�
மிைகெயா��கா �இ%G� திைனவ�ல%க ேவ4டாேவா. 70

ெசவ�லி ந�றாD�9 அற�ெதா3 நி�ற)
கலிநிைல��ைற
ேவ4டா+ எ4V� ேவ0த+ ப�ரா'ேக ெம7ய�
I4டா, ந�கா7 அறிவ, எறா� ெபா�லாேதா
<4டா+ ெத,ளா' !,ேள <=க �ன-வாறி
மR4டா ந0தி%( எமக, ேதா'(� ெவ4ச�ேக. 71

தைலவ� இர/க)
ெவ-3ைற
ெவ4ச� (ற�(� வ�யமாத+ �'ற�A வ�2யேவவா
வ4ச� ெகாலி�ப மடவா+க, வ�ைளயா� ம�ைல ேவ0த
த4ெச�ேகா� ந0தி தன-%(ைட%கீ= வாழா)
க4சி� �ள-யாேநா7 யாேமா கடேவாேம. 72

இ��� அ�
கலி வ�%�த�
கட'Gதி+ ெமா7�த கழி�ெப4ைண நாைர
மட'G! ேதா! மலிம�ைல க�(�
அட'G� சாேவ அைமயா தவ+ைவ
திட'G! ேவ:% ேகதாவ� உ4ேடா . 73

ேதாழி 6��
எ-சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
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உ42ைரய� ெச�க
ந�+ இலFசி மாேட
    ஒ4 ெபாழிலி� ச4பக�தா+ தடவ� ஒ2�
த4டைலய�� I�க�க� பாைள தாவ��
    தமி=ெதற� �(0Aல?� த4ேசா ணாடா!
வ�4ெடா�தி4 கி)யள?� வ �ர� ெச�J�
    வ�ேட�வ��(! ந�கட?� வ �தி ேதா!�
தி4ட!க4 மா�ெதா
த பாைவ மா+%(&
    ெச�ேகால அ�ைலேயா ந�ெச� பEேட. 74

ேதாழி, தைலவ�ய�' உ��� நலைன எ:�த) அ$ெதன)
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
பEட ேவ0த+த� Iெணா�� பாைவமா+
    நா4ெந�� ெத,ளா'றி�
வEட ெவFசிைல நாண�ட% கழி�தவ
    ம�ைலய� மய�லனா,
வ�Eட G0தJ� வ�ழி@�ந �!வJ�
    Bத�மிைச இ�ேகால�
இEட ெபாE2ேனா 2ள�ைல� ேபா(��
    எ
த?� ஆகாேத. 75

கலி நிைல��ைற
ஆகாAேபாக மய��வ�ைன� தகற லவைக
ேபாகாத ச�( அ�ளா+ எற ேபாAவ4ேடா
...... ....... ...... ...... ....... ...... .......
...... ....... ...... ...... ....... ...... ....... 76

ேதாழி, தைலவ�ய�' நிைலக-3 வ%;திBைர�த)
க2டைள� கலி��ைற
காவ� அன0த� எ��தா மதைக% க��ெப��தா
ேமவ� யள0த வன��(0 தான-ன- ேவEடFெச7வா
ஆவ� அன0த�4 ேடா உய�+ தாவ�E டகJ�ேன
ேதவ�ய� ந0தி%க� காேரா2& ெச7(வ+ வ�4ண�பேம. 77

மற�
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
அ�ெபா! வ��ெலா2த� நா4 அ!த�
    நாகிழிவ அைச0ேத எேறா
வ�ெபா! (ழலாைள மண�ேபசி
    வரவ���தா+ மன+ Nத+
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ெச�ெபாெச7 மண�மாட� ெத,ளா'றி�
    ந0திபத� ேசரா+ ஆைன%
ெகா�பேறா ந�(2லி� (!�காJ�
    ெந�வைள@� (ன-0A பாேர. 78

ெசவ�லி, த'ைன ெநா;�ைர�த)
அ�சீர! ஆசி$ய வ�%�த�
பாைவய+ ப)0A தா�(� பன-மல+ ெசறி0த ெச0தி�
ேகாைவேய7 ந0தி கா%(� (ள-+ெபாழி� க&சி அனா,
Iைவய� ப0A� த0A ��லினா, எைன எேன
மாவ�ய� கான� ேபா0த தறிகிேல மதிய�ேலேன. 79

ேதாழி 6��
அ�சீர! ஆசி$ய வ�%�த�
ந�4டதா� க�(� எ�(� நிைற0ததா� வாைட ெபா�கி
<4டதா� மதிய� ேனாேட �ய�(தா+ வழ�(� ெத,ளா'
ஈ42னா+ ப)@� ேத�� இ�ைக ெவெறா�ைக ேவழ�
N42னா ந0தி இ0த� ெதா4ைடநா�ைடய ேகாேவ. 80

ந�றாD இர/க)
ெவ-3ைற
ேகால%ெகா2 அனவ+ ந�,ெச!வ��
    (!0ேதவழி ெகா4ட ல��(வைள
காைல�ெபா
 திென
 கன-ய+த�
    க4ண�ப2 காE2� க&சிய�வா7
மால�ெத, ளாெறறி0த மாேனா
    தய (ைட%கீ=
ஞால�ேதா ெடா�தேத நாெப'ற
    ந!�ெகா�ேப. 82

ேதாழி 6��
எ-சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
ெகா��ய+ வாைம நாக� எதி+வ0த
    ந0தி (லவ �ர+ ஆக� அழிய�
த�ப�ய+ எ4ண ெம�லா� ப
தாக
    ெவற தைலமான வ �ர Aவச
ெச�ப�ய+ ெதன+ ேசர ெரதி+வ0A
    மாய& ெச�ெவற பா) �2ேம�
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வ��ய+ெதா4ைட காV� மடமாத+
    த�ைக வைளெகா4ட ெதன வலேம. 83

தைலவன� சிற��
9ற�ெவ-ெச;�ைற
வல�வ� திகி)@� இட�வ� பண�ல��
    மைழதவ= ெகா2ேபால%
(லமய�� பாைவ@� எறிகட� வ2வ��
    இைவஇைவ ெகா4டாேய. 84

ேதாழி 6��
கலி வ�%�த�
ெகா4ட� உ!�ெபாழி� வ42ன மாமண�
வ4ட� இ��கட� ம�ைலகா வலேன!
ப4ைட மராமர� எ7தப� லவேன!
ெதா4ைட ஒ'!வ, இவ, ேதா, வைளேய. 85

தைலவ� த' ேதாழிய�கைள� பா���� 6ற)
ேந$ைச ெவ-பா
ேதாளா ெமலியாேம ஆ=கடலா� ேசாராேம
வாளா ெபறலாேம வாய'ற�+ - ேகளாதா+
(Fசர�க, சாய% (�%ேகாEைட அ�தைன@�
அFசர�க, ஆ+�தா அ�,. 86

ேதாழி 6��
அ�சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
அ�ளான ெத�ைகய+%ேக அனாெய
    றிய�ப��ெம� கன- ெசFெசா�
ெத�ளாேம� ந�(ந0தி ெத,ளா'றி�
    ெபா�தேபா+ தன-� அ0நா,
இ�ளான மதக)@� பா7மா?�
    இரத��ெகா4 ெடதி+0தா+ த��
ம�ளாேம நகட�I+ வாேனற
    வைள0Aெவற மன+ ஏேற. 87

இ��� அ�
அ�சீர! ஆசி$ய வ�%�த�
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ஏ!பாய வ�ைளவ��த ெத�லா� வா+%(� (ம%ெகா�ைக
வ �! பாய% ெகா�%கிற வ�டைல யா+ேகா எகிற�+
மா! பாய� பைடமன+ மா?�ேத�� ெத,ளா'றி�
ஆ! பாய& சிவ0தேதா ள-ைணகா வ�)நா டா,வாேன. 88

இ��� அ�
கலி வ�%�த�
ஆய+ வா7%(ழ' கா'!! கிறில,
ஏ@ மா�(ய�' ெகைனெகா� ஆவேத
ேதய� ஆ+�க=� ேதசப4 டா)த
பாய� ேம�வர� பா+�Aநி றா1%ேக. 89

தைலவ� 6�� : ��ெளா3 �கல)
க2டைள� கலி��ைற
Aள?க4 டா7ெப! கிறில� ெசறின-& ெசா�லவ�ல
அள?க4 டா7வ0த தாதிக4 டாயட� ேவழ�4ட
வ�ைள?க4 டாலன ேமன-க4 டா7வ�ற� மாரெச7த
கள?க4 டா7ந0தி ம�ைலய� கான' கட'க��ேள. 90

ம'ன' மாைலய�' மா-�
ேந$ைச ெவ-பா
எைனயா ேன�க=0ேத எனாேத எ��வ�%(�
மன+ேகா ந0தி வரA�க-ெபா�2ய�
ேம�வ��� ெதா4ைட வ�ைரநா!� இன�� எ
கா�வ��� ேச2ய+த� ைக. 91

தைலவ' தைலவ�ய�' இைடைய வ�ய�த)
ேந$ைச ெவ-பா
ைக%(டமி ர4�� கன%(� ப%(ட��
�%(ட�� ெகா4டா� �றியாேத - மி%க�க=
ேவ7%கா'றி னா�வ�ள�(� வ �ரந0தி மாகி)ய��
ஈ%கா'!%(() ஆ'றா இைட. 92

ந;திய�' ெகாைட� ெப%ைம
ேந$ைச ெவ-பா
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இ0த� �வ�ய�� இரவல�4 ெடபெத�லா�
அ0த% (�தேம அ�லேவா - ந0தி
தட�ைக�I பாலேம� த4ேகாைவ பா2
அட�க�I பாலரா னா+. 93

ந;திய�' நா2!) +��( சிற��
க2டைள� கலி��ைற
அ2வ�ள% (�Aகி� ஆைட வ�ள%(� அரச+ப0தி�
ப�2வ�ள% (�எ�க, ஊரா+வ�ள�(� ெப���கழா�
ப2வ�ள% (�ந0தி எ�ேகா ெப��பைட வ �E�% ெக�லா�
வ�2வ�ள% (�இA ேவநா�க, I4பA� ெவ4��தேம. 94

ந;திம'ன' வ%ைக( சிற��
ேந$ைச ெவ-பா
ஏம வைரசலி%(� ஏழாழி @�கல�(�
காம வய�) கள�க!%(� - ேசாம
வ�ந0தி யான�A மானாைர வ�E��
ெபா�ந0தி ேபா0த ெபா
A. 95

ந;திம'ன' வ <ர�
க2டைள� கலி��ைற
ஊ�� அரவ�� தாமைர% கா�� உய+வன��
ேத�� உைட�ெதப+ சீறாத நா,ந0தி சீறியப��
ஊ�� அரவ�� தாமைர% கா�� உய+வன ��
ேத�� உைட�ெதப ேரெத>வ+ வா
� ெச
�பதிேய. 96

தைலவ' த' ேத��பாகE�9� கழற)
க2டைள� கலி��ைற
தி��ேத+ �க=ந0தி ேதசப4டா) ெத,ளாைற ெவ'ப��
ம��ேத+ (ழலி%(% கா+�0A மாகி ம(டர�ன�
ப)�ேத�� பா(ம� ெகபEட ேவாெவ! ப�கய%ைக
ெந)�ேத வய�'றி�ைவ� ேதநி'ப ேளவFசி ெநF9ல+0ேத. 97

தைலவ� கா��ப%வ/க-3 வ%;�த)
எ-சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
சிவைன �
A� மறவாத சி0ைதயா
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    ெசய� உற? தவ�ராத ந0தி W+%
(வைள மல) மAவா�� வ4�கா,
    (மிழி 9ழிய�� வ�ைளயா� A�ப�ேய!
அவன- மைழெப7 (ள-+கால� வ0தேத
    அவ�� அவதி ெசானநா1� வ0தேத
கவைல ெப)A பழிகார+ வ0திலா+
    கணவ+ உற? கைதயா7 �20தேத. 98

ந;தி ம'ன' மாைல( சிற��
ேந$ைச ெவ-பா
ெதாட+0A பல+ இர0த ெதா4ைடய0தா+ நா�க,
நட0த வழிக, ெதா!� நா!� - பட+0த
மைலகடா� பEடைனய மா�யாைன ந0தி
�ைலகடா� பEடைசயா �. 99

தைலவ� வ%;த)
தர� ெகா(சக� கலி�பா
ந�ஆவ� ந�ெகா
ந+ பாலதா ந�ெகா
ந+
த�ஆவ� ந�பால தா(� தைகைமய�னா�
ெச�மாைல ந0தி சி!(2நாE டனேம!
த�ஆவ� தா�ைடய+ அ�லேர சாகாேம. 100

கால�
எ-சீ�� கழிெந!ல! ஆசிரய வ�%�த�
ம�ைகய+க4 �ன�ெபாழிய மைழெபாழி@� கால�
    மாரேவ, சிைல(ன-%க மய��(ன-%(� கால�
ெகா�ைகக1� ெகாைறக1� ெபாெசாறி@�கால�
    ேகாகனக நைக ��ைல �ைகநைக%(� கால�
ெச�ைக�கி� அைனயெகாைட& ெச�ெபாெப7 ேமக�
    தியாகிெய: ந0திய�, ேசராத கால�
அ�(ய��� இட�(டJ� ஆனமைழ% கால�
    அவெரா�வ+ நாெமா�வ+ ஆனெகா�� கால�. 101

இ��� அ�
எ-சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
அைனய�� ேதாழிய�� அட+0Aெபா�� கால�
    ஆன-ேபா7 ஆ2வைர ஆவண�ய� கால�
�ைனக1� ப�&சிக1� த�கள-ம கி=0A
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    ெபா'பவள வா7திற0A I&ெசாறி@� கால�
ெச0ெந�வய' (�கினFL= க&சிவள நாட
    தியாகிெய:� ந0திதட0 ேதா,ேசரா% கால�
எைனயவ அறமற0A ேபானாேர ேதாழி!
    இள0தைலக4 ேடநில? ப�ள0ெத)@� கால�. 102

தைலவ� பாணைர� பழி��ைர�த)
ேந$ைச ெவ-பா
ஈE2 �க=ந0தி பாண! ந� எ�ைகய+ த�
வ �E2�0A பாட வ�2வள?� - காE2ல
�
ேபெயறா, அைன ப�ற+ந)ெய றா+ேதாழி
நாெயறா, ந�ெயேற நா. 103

ெசவ�லி இர/9த)
க2டைள�கலி��ைற
ேகாEைட இ2�தக= (றா%கி% (றக= ஆ%கி� ெத>வ+
நாEைட மிதி%(� கடா%கள-' றாந0தி நாE2 ன-�ெபா
ேதாEைட மிதி�த0த� ேதாEX� பா70A 9�, அளக%
காEைட மிதி%(� கய'க4ண� ேயா9ர� கா�ைவ�பேத. 104

தைலவ� வ%;த)
ேந$ைச ெவ-பா
ெச0தழலி சா'ைற� ப�ழி0A ெச
Fசீத&
ச0தனெம றாேரா தடவ�னா+- ைப0தமிைழ
ஆ7கிற ேகாந0தி ஆக� த
வாம�
ேவகிற பாவ�ேய ெம7. 105

பாலைன� பழி�த)
க2டைள� கலி��ைற
சதிராக ந0தி பரதைன% G2ய ைதயலைர
எதிரா%கி எைன இள0தைல ஆ%கிெய அ�கெம�லா�
அதிரா%கி� N9� அ
%கா%கி அ�க� அ� கா2%கிEட
பதரா%கி எைன@� ப'றாம� ஆ%கிய பாலகேன. 106

ேமகவ�37�
ேந$ைச ெவ-பா
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ஓ�கிற ேமக�கா,! ஓடாத ேத)� ெவ!�
G� வ�(ெத!! G!�க, - நா2ேய
ந0தி&சீ ராம:ைட ந�நக)� ந�Bதைல&
ச0தி&சீ+ ஆமாகி� தா. 107

நிலைவ� பழி�த)
தர� ெகா(சக� கலி�பா
ம4ெணலா� உ7ய மைழேபா� வழ�(கர�
த4Vலா மாைல� தமி=ந0தி ந�நாE2�
ெப4ண�லா ஊ)� ப�ற0தாைர� ேபாலவ��
ெவ4ண�லா ேவய�0த ேவக�ன% காகாேத. 108

ந;திம'ன' ெகாைட( சிற��
ேந$ைச ெவ-பா
ெச7ய கமல� தி�?%( �ப�ற0த
ைதய� உற? தவ�+0ேதாேம - ைவய�
மண%(� ெப���கழா மானபர ந0தி
இண%க� ப�ற0தநா, இ!. 109

ைகய�நிைல
எ:சீ�� கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
வா:! மதிைய அைட0தA வதன�
    மறிகட� �(0தA கீ+�தி
கா:! �லிைய அைட0தA வ �ர�
    க'பக� அைட0தA கர�க,
ேத:! மலரா, அ)ய�ட� �(0தா,
    ெச0தழ� அைட0தA ேதக�
நா:� எகலி@� எ>வ�ட� �(ேவ�
    ந0திேய ந0தயா பரேன.

[இ� பாட� ேவ! 9வ2கள-� சில ேவ!பா�க1ட கீ=% க4டவா! 
காண�ப�கிறA]

வா:ைற மதிய�� �%க A தEப�
    மறிகட� �%கA ெப�ைம
கா:ைற �லிய�' �%கA சீ'ற�
    க'பக� �%கA ெகாைடக,
ேத:ைற மலரா, அ)ய�ட� �(0தா,
    ெச0தழ� �%கA ேமன-
யா:ெம கலி@� எ>வ�ட� �(ேவா�
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    ந0திேய எ�ைதப� ராேன. 110

தைலவ', தைலவ�ய�' உ���நலைன� �க�த)
க2டைள� கலி��ைற
வாY�� ெம�ைல வா+�ைதக4 X�� மதி�க�தி�
ேவY�� ேமன- வ�ய தள-+ ஊ�� வ�சய:%(�
ேதY�� மா�ந0தி ேதசப4 டா)ெத, ளாைற ெவ'ப��
காY+ (ழலி%(% காதள P�� கைட%க4கேள. 111

மிைக� பாட)க�
ேந$ைச ெவ-பா
ஊைர& 9�ேமா உலக� தைன&9�ேமா
யாைர& 9�ேமா அறிகிேல -ேநேர
ெபா���வEட மான�ைல� Iைவயேர இ0த
ெந���வEட மான நிலா. 1

வ*சி வ�%�த�
�ர� ப'றிய ேபா+வ�ைட ேயான�ளா�
வர� ெப'ற?� ம'!ள வ�Fைசக1�
உர� ெப'றன ஆவன உ4ைமயனா
சர�ப'றிய சாப� வ��0தைனேய. 2

அ�சீ��கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
க4ெணபA மிைலேயெமாழி வாெயபA மிைலேய
    காெதபA மிைலேயஇA கால0த ன-னைடேவா
ந4V�பைன ேயாைல&9� ளரசறி� �கேமா
    ந4ணாவ� Nதா?ைன வ�4ணாE2ைட வ��ேவ
ப4V��ல ெவE��திைச ேயக�பல வாணா
    பாப�திற ேலான0தித மறேவா+ கள-ட�ேத
ெப4ெண பவ வைய%கிழி Nத ெசவ� அறடா
    ெப4V�கிைட யாதி�ெகா� ம4V� கிைடயாேத. 3

எ-சீ��கழிெந!ல! ஆசி$ய வ�%�த�
ப�வ �கிெல
0A மைழெபாழி@� கால�
    ப4�றவா% கியெத7வ� பைகயா%(� கால�
வ�வ+ வ�வ+ எ! வழிபா+%(� கால�
    வ�வ�ைனேய தன-ய��0A வா�ெமா� கால�
ஒ�வ+நம% (4ைம ெசாலி உைரயாத கால�
    ஊ�ற�க ந�மி�க4 உற�காத கால�
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இ�வைர@� இ0நில�வ�E டழி%கிற கால�
    இராசமன ந0திேதா, ேசராத கால�. 4

ேந$ைச ெவ-பா
இ���
த �4ண�'( இ�ம�0ேதா அேறா
அ�0Aயர� த�+%(� அைனேய - ெப���லவ+
தகலிைய� த�+%(� தமிழாகர ந0தி
எகலிைய� த�+�பா ன-ல. 5 
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��அைம��:-

ந�தி� கல	பக	 தமிழி உ�வான கல	பக இல�கிய�கள� ஒ��. இ� 
பலவ ம�ன� ந�திவ�மைன� �றி �! பாட!ப#ட�.

ேசாேமச� &�ெமாழி ெவ(பா எ�*	 + ந�தி� கல	பக தா 
ந�திவ�ம பலவ� மா(டதாக� ,�	. ந�திவ�மன�ட	 இ��� 
அரைச� கவ�	 ேநா�கி அவன� த	ப/யா ஒ0��ெச1ய!ப#2 அற	 
பா2த எ�*	 &ைறய/ இ!பாடக3 பாட!ப#டன எ�ப� சிலர� 
க� �. இதைன ம� ��,�வா�	 உ3ளன�.  

*********

ஜ	வா �தகாலய� வழ����� உலக� 
இ�த இைணயதள தி,500 ��	 ேம5ப#ட +க3 மி� 
+களா�க!ப#2இலவசமாக வைலய/ற��மா� ைவ�க!ப#23ள�. 

அைன �	 இலவசமாக கிைட��	. க#டண	 ஏ�	 இைல.

ே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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