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Source:Source:Source:Source:    

த�ைச ெப�	ைடயா மாைல. 

மகாமேகாபா�தியாய டா�ட ேவ. சாமிநாைதய அவக� மாணா�க�� ஒ�வ��, 

��ைன� பால பாடசாைல� பாிேசாதக�மான திராவிட கவிமணி  

ேவ. �� ஸாமி ஐய எ�. ஏ., எ$. %. அவகளி� ைம'த(� மாணா�க(�,  

கா'தி அ%க� பி�ைள�தமி), அ�ப *வாமிக� பி�ைள�தமி) இவ,றி� 

ஆசிாிய�மாகிய �. ேகா. இராம� இய,றிய  

இத� பதி�0ாிைம யா�1� உாிய . 

ெவ,றிேவ$ பவ பிர3, த�சா4. 

1949.   இலவச ெவளி56. 

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

தைச ெப��ைடயா� மாைலதைச ெப��ைடயா� மாைலதைச ெப��ைடயா� மாைலதைச ெப��ைடயா� மாைல    

    

சிற���பாயிர�சிற���பாயிர�சிற���பாயிர�சிற���பாயிர�....    

1. 0 �ேகா7ைட அரச க$8ாி� தைலைம� தமிழாசிாிய 

பிரம: கவிராஜப<%த N. கனகராஜ ஐய 

 

      பிறவிக� பல�� பிற'  ந� றிய,=� 

      ெப�'தவ� பயெனன� தமிழி� 

ெப�ைமைய உண�� பிற�பிைன� பைட� � 

      ெப�'தைக� 0லவத> கவிைத 

உ=நல� கனி?� *ைவநய'  வ�1� 

      உ�ளேம ெபா�'திய ஒ�வ� 

உயவற உய'த தமி)�ெப�� 0லவ 

      உவ'தெம@� தமிழமா ணவக� 

அறமA அர>க நாதமா 0ர�தி$ 

      அ'தண 1ல��  ஸாமி 

ஐயனா� 0லவ� ெப=�சி= மதைல 

      அ�7கவி ேகாத<ட ராம� 

ெபறல�' தனிBசீ பிற>ெகழி, ற�ைச� 

      ெப�	ைட யவ�ெகா� மாைல 
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ெப�1ம� ெபாDக� தமி)மண> கமழ� 

      பிைண�தன� 0லவேபா, =றேவ. 

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

2. ெச�ைன, தணிைகமணி, இராEபகF உய தி�. 

V. S. ெச>க$வராய பி�ைள M. A. : 

 

த�ைசவா ழரனா ெப�	ைட யாத� 

      தா<மல ெநகி)'திடா வ<ண� 

ெந�சினி A��திB ெச'தமி)� பா�க� 

      ேநயேமா 6ைர�தன� தமி)G$ 

ெச�சேவ க,ற தி�வள ெச$வ� 

      சிவநிைற �� ஸா மி�ேப 

அ�ெசாலா� அறிஞ� அளி�த ேகாத<ட 

      ராமநா ம�கவி அரேச. 

 

3. ஆசிாிய த'ைதயா திராவிட� கவிமணி பிரம: 

ேவ. �� ஸாமி ஐய எ�. ஏ., எ$.%.  

 

Iத<ட ேகாள ெம$லா� ெமா@�0ற அ�ளி, சிற�1� 

தீத<ட கி$லா� த�ைச� தி��ெப�	ைடயா பாத 

மீத<6 தமி)�பா மாைல ேவ@'தன� விைழ'ெத� ைம'த� 

ேகாத<ட ராம நாம� 1ண மி1 சீட� ஆ@'ேத. 

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

���ைர���ைர���ைர���ைர    

 

1. இ'G$ I இராஜராஜ ேசாழனா$ க7ட�ெப,ற இராேஜ*வர� எ�(� த�ைச� 

ெபாிய ேகாவிA$ …….. ெப�	ைடயாமீ  30  தி� பா�ெகா<ட . சிவபிரா(�1 

11-2- 49 இ$ (ைத ெவ�ளி வார�) ........... பதி�பக�தா நட�திய ச'தன�கா�0 

விழாவி$ அர>ேக,றிய . அ�ேபா  0 �ேகா7ைட மகாராஜா காேலJ 

தமி)�ேபராசிய கவிராஜப<%த பிரம: N. கனகராஜ ஐய B.O.L., அவக� 

தைலைம தா>கின. இ�கவிகைள 15-10-48இ$ 1�பேகாண� : ச>கராசாாிய 

*வாமிக� ேக7ட�ளினாக�. இBசி= Gைல அ�னா தி�வ%களி$ 

அ�பி�கி�ேற�. 
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காைலயிள� பாிதிெயன� க��திலக இ��தீ�  

ேவைலய� ெதனஅ�K� விமலச> கர1�ேவ! 

பாைலமகி) ெப�	ைடயா பா$அ�பா, பால�எ�பா 

மாைலயிைத ேய,ற�ளி வளக�ைண வழ>1கேவ. 

 

2. இ� ெபாியேகாவி$ அ,0தB சி,பநல� L<ட . இத� ஒEெவா� உ=�பி� 

அைம�0� அழ1� க<ைண?� க��ைத?� ஒ�>ேக கவகி�றன. ேகாவிA� 

பர�0� ேகா0ர�தி� உய	� I�திகளி� எழிM� ெபாA	� இைணய,றன. 

இ�ேகாயி$, 1000 ஆ<6 க<டதாயி(�, இ�= தா� க<டேதா என, அ�தைன 

தி7ப N7ப ஒ7ப��ள . 

 

3. ைசவ� தி��ைறயி$ இ�தல� க�4�ேதவ அ�ளிய தி�விைச�பா� ெப,ற . 

ெகா7ைடOB சிவ�ெகாD'  ேதசிக எ�(� ெப�� 0லவரா$ *மா 200 

ஆ<6கK�1 �� ஒ� அாிய உலா	� ெப,=ள . 

 

4. இதைன அ�பண� ஏ,ற அ%கK�1�, எளிேயைன� தமி)� ைறயி$ 

ஆ,=�ப6�த எ'ைதயா��1� சிறிேய� ெப�வண�க� Q=கி�ேற�. பாயிர� 

அளி�த ெபாிேயாகK�1� ந�றி பககி�ேற�. இதைன அBேச,றி?� 

அர>ேக,றி?� உதவிய த�ைச ெவ,றிேவ, பதி�பக�தா�1� எ� ந�றி 

உாியதா1�. 

 

5. ெப�	ைடயா தி�வ�� ேப�லெக>1� ெப�1க. 

 

அர>கநாத0ர� )       இ>ஙன�, 

11--2-49. ) 

ேகாவி$ ; 2ைவ�0 - ேசமநிதி. 

----------------- 
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கா��கா��கா��கா��::::    

விநாயக  தி ; ேநாிைச ெவ<பா . 

 

த�ைச� ெப�	ைடயா� க�பினா, 

.......... .... மாைல ெச�பேவ - ஏரா�� 

கணபதி தா� ெச�னிமிைசB ேச�கி�ேற� . 

ந$ல� தகேம நய' . 

 

அைவயட�க�; கA வி��த�. 

 

க>ைகெவ< பிைற�% S6> க<Tத$ 

அ>10$ எ��கரா அணித$ கா<டலா, 

ெபா>1சீ ரா�றவ 0க)'த பா�கேளா(6) 

இ>ெகளி ேயனிைவ இய�ப லாயிேன�. 

 

1�வண�க�; வ�சி வி��த�. 

ைம'த� இ'G$ வள�ற, க'த� U* கவிமணி 

எ'ைத பாத இைணமல, சி'ைத ய�0 ெச@ெவேன. 

 

��������;;;;    

எDசீ வி��த�. 

 

தி�	ைட யவேன* ேவதேன* ம,ைற� 

      ேதவேர* ேத%? மறியா 

உ�	ைடயவேன ! ஒ�பிலா மணிேய ! 

      உ�தம உள�தினி, றிகD� 

அ�	ைடயவேன! அ�மைற ய'த�( ) 

      அணிதிக) ஆதிேய! காி�ேதா, 

ெப�	ைடயவேன! ெப�வள� த�ைச� 

      பிற>1 சீ� ெப�	ைட யவேன.        1 
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கா* ேசராைச க�� மி� 1றேவ 

      க>ைக வா சைடயிைட �%�1� 

ேதசேன! நி�ைனB சி'ைதயி$ ெமாழியி$ 

      ெசயAனி, சி'தியா தி�'ேத�; 

நீசேன� நாேய� நிைன�பெதா� றி$ேல�; 

      நி�ைனேய நிைன�தி6 வ<ண� 

ஈசேன க�ைண வழ>1தி த�ைச 

      எழி$தளி�[1] ெப�	ைட யவேன!        2 

[1]எழி$ தளி - எDBசி?�ள ேகாவி$ 

 

கதிெயன நி�ைன� க<Tதா$! நாேய� 

      கண�ெம� க��தினி, க�ேத�; 

விதியினா$ ெநா'  ெவ�பவ� தD'தி 

      U)கி�ேற�; விைரவினி ல��வா@; 

நிதிய= ம�ப� ெக@�பினி$ [2]ைவ�பா 

      நீட�� மைழெபாழி க>ைக 

மதி?ைடB சைடயா@! மணிகிள த�ைச 

      மாநக� ெப�	ைட யவேன!        3 

[2]ைவ�0 - ேசமநிதி. 

 

ெப<ெணா� பாக �ைடயேன! ேசாதி! 

      பி�ஞகா! பிற�பிW! நி�ைன 

ந<Tத, கான ந$வழி யறிேய� 

      நாதேன! நல�ட� நா$வ 

ப<Tற� பா6� பா�பல 	ைடயா@! 

      பா�பிைன யைர�கைச�  வ�1� 

அ<ணேல! அ%ேய, க�Kக; த�ைச 

      ஆதிேய! ெப�	ைட யவேன! "        4 

 

உ�KைடB சகட� ேபா�றதா� பிற�பி$ 

      உ�<6�< 6ழ$கி�ேற� நாேய�; 

ம�Kைட மன�  மா*ேச வா)	 

      மதி�1மிE ெவளியைன� க<ட� 
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இ�Kைட யரேன! ஒளிமய மான 

      ஈசேன! ேதசேன! உ�ள�( ) 

அ�ெளா6� ஆ�வா@ அ%யைன�த�ைச 

      அம' ளா@! ெப�	ைட யவேன !        5 

 

[*]க��தேன 	லக காரண! நி�சீ 

      கனவி( நிைன�திட, கறிேய�; 

நி��தேன! ம�=�; நில	த< க�ைண 

      நிமலேன! ேநயேமா> க�ப 

1க��தேன! மD	> கனM>ைக ஏ'தீ! 

      கா6சா ெவ<ெபா% L*� 

[2]தி��தேன! சிறிேய, க�Kக; த�ைச� 

      தி�நக� ெப�	ைட யவேன!        6 

[*]க�தா; [1க��திA��பவ�; [2]தி��த�ைடய�; தீ�த(மா�. 

 

ச>கர! ச�0! ச�திேயா பாக! 

      சதாசிவ! சBசிதா ன'த! 

அ>கண! உலக� எ>கT �ைடயாக 

      அாிபிர மாதிய �தேலா 

இ>க% பணி' � ஏவA$ நி,ப 

      இ�ன�� 0ாித$ேபா$ மயேல 

ெபா>ெகளி ேயைன� 0ர'த��; த�ைச� 

      0ராாிேய! ெப�	ைட யவேன!        7 

 

��தேந �=வ, பவளவா@� க�>க< 

      ெமா@1ழ$ மாதபா$ UD� 

சி�தேம ?ைடேய� ெச@வெதா� றறிேய� 

      சீல� ஞான� மி$ேல� 

பி�தேன� ேபேய� பிைழ0ாி நாேய� 

      ேபைதேய� பிைழ�தி6 வ<ண� 

அ�தேன! ெபாழிவா@ அ��மைழ; த�ைச 

      அணிநக� ெப�	ைட யவேன!        8 
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தனி�ெப�> க�ைண! அ�7 ெப��ேசாதி! 

      தா<டவ மா%ட வ$லா@! 

பணி�ெபா�� பைரய� பாைவைய வாம 

      பாக�தி Aனி ற� ெகா<டா@! 

இனி� பிறவாத இ�>கதி நாேய� 

      எ@திடB ெச@தி%� இதனி� 

இனி�0=� ேப= ேவெறேதா? த�ைச 

      இல>க�7 ெப�	ைட யவேன!        9 

 

ெந�ச ெமா�ெற<ண வா@கர� பிறிதா� 

      நீசனா� மாசிேன� றைனநீ 

அ�செல� ற�பா$ ஆதாி� த��வா@; 

      அ�ைமயி$ அ�பனி$ மி�கா@! 

எ�சA$ [1]திைசக� எலா� ெப�	ைடயா@! 

      இைணயிலா� ேகா0ர எழிலா 

த�ைசய� பதியி$ வி�ைசய' தளியி, 

      சாதி�� ெப�	ைட யவேன!        10 

      [1]திைசகைள உைடயா@ உைடயவ� - திக�பர�; 

 

இ' வா) சைடயா@! திாிதைல� பைடயா@! 

      ஏ,=ய ெகா%யிைன ?ைடயா@! 

[2]க'  ேபராைன� களி,=ாி ?ைடயா@! 

      க	ாிைய யிட�தினி  ைடயா@! 

è3]வ' நீ தீம< வி<T� 	ைடயா@! 

      ைமதிக) க<டேம Mைடயா@! 

எ'ைதேய! எளிேய (@? மாற��வா@; 

      எழி,ற�ைச� ெப�	ைட யவேன!        11 

[2]க'  - க76�தறி; [3]வ'  - கா,=; ப�சLத>கK� Qறி?ள . 

 

யாென( மக'ைத எ�மன மகல 

      இ,ைறநா Kைனநிைன� ககிேல�; 

மாென(� விழியா� Q=ளா@! எ�(� 

      மAத� ைமயைல� தவி�ேத 
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நாென(� ெபா�K� நீஎ(� ெபா�K� 

      நைவயற ஒ�ெறன உண�தி 

ஊென(� உட$ேம, காத$ தீ�த��வா@; 

      உயத�ைச� ெப�	ைட யவேன!        12 

 

ஆதி? நீேய; அ�மைற நா�கி� 

      அ'த�� அ��த�� நீேய; 

ேசாதி? நீேய; *டெராளி நீேய; 

      Fயவ ெசா,ெபா�� நீேய; 

நீதி? நீேய; நிைல�ெபா�� நீேய; 

      நி�பத� என�1= கதிேய; 

மாதிட� அம�� பாதிேய! த�ைச 

      மணி�த, ெப�	ைட யவேன!        13 

 

ஆ*சி� திரேம யாதிநா, கவியா$ 

      அ�7%ற� பா%ேன� நாேய�; 

மா*மி� ேகா>1� மாதரா ம<ெபா� 

      ைமய$ தீ'  @?மா ற��வா@; 

[1]Fெசன� 0A�ேதா லைர�கணி ஐய! 

      Fயவ! ெதா�மைற யாதி! 

ேத*மி� ேகா>1� இ�சிS) த�ைச� 

      தி�நக� ெப�	ைட யவேன!        14 

      [1]F* - ஆைட; 

 

உ�ைன யி>கி�றி ஒ�வைர நாேய� 

      உைரயினி$ உள�தினி$ ெசயA, 

ப�னிேட� க�ேத� பணி'திேட� எ�=� 

      பரமேன! திாி0ரா' தகேன; 

க�னிேயா பாக �ைடயேன! க>ைக 

      கவி�சைட �%�த�� கணேன! 

எ�ைனேயா ெபா�ளா ஆ<ட��; த�ைச 

      [2]எ'ைதயா@! ெப�	ைட யவேன!        15 
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[2]எ'ைதயா@ - எ'ைதயானவேன! ஆ@ - தா?மா�. 

 

ேகாவ8 1ட'ைத தி��1ட வாயி$ 

      ேகால�கா ெகா6�% ேகாயி$ 

நாவ8 நாைக நனிப�ளி காY 

      ந�னில� நாைரO Qட$ 

[1]Iவ8 ேசைற ஆ�பY காழி 

      � 1�ற ெமனBெசாA நாK� 

ஆவ8 தரயா� ேபா,றிட� பணியா@; 

      அணித�ைச� ெப�	ைட யவேன!        16 

[1]Iவ8 - ேதவார ைவ�0� தல�. ஏைனய பாட,றல>க�; 

 

ஆலேம யைனய தீவிைன� கைடேய� 

      அ�ெசD� த�0ட ேனா � 

சீலேம யி$ேல�; சிற�ெபா�= மி$ேல�; 

      திற�ப6 சி'ைத?� இ$ேல�; 

ஓலேம இ76� உயபத� பணி'ேத�; 

      உ=கதி கா7%நீ அ��வா@; 

[2]பாலேம ெலாளி�> க<ணேன! த�ைச� 

      பரமேன! ெப�	ைட யவேன!        17 

[2]. பால� - ெந,றி. 

 

கா?மா 0லனா, க76T> கைடேய� 

      கடெல(� பவவிைன அறேவ 

ேத?மா =ன  தி�வ% பணி'ேத�; 

      தி��தேன! க��தேன! உ=� � 

பா?மா� அ>ைக� ப,றிய பரேன! 

      ைபயர வைர�கைச� தவேன! 

தா?மா@� த'ைத யா	மா@ அ��வா@; 

      த�ைசவா) ெப�	ைட யவேன!        18 

 

நாடக அர>கா� நானில' த�னி$ 
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      நா�பவ விைனயினா, ப,ப$ 

ேவடேம 0ைன'  மிகமிக இைள�ேத�; 

      ேவ<%ேல� ம=பிற� ைபய! 

ஆடக அர>க� தா%6� அ�த! 

      அைம?மீ ெதன�கர� தம�தி 

[3]Uடக� அ�ளி$ உ@1ேவ�; த�ைச 

      U=ைட� ெப�	ைட யவேன!        19 

[3]Uடக� - வி6தைல இட�. நாடக I�தியிட� ந%�த இைள�0� Qறிய நய� 

கா<க. 

 

ம<ணிெல� பிறவி வ�சேன� உறி(� 

      வD� நி� மலர% எளிேய� 

எ<ணிெல� ெபாD � இ��1மா ற��வா@; 

      இ��1மா மைறயறி கி$லா 

அ<ணேல! ஆதி அ'தேம இ$லா@! 

      அாியெச' தமிழினி, றவD� 

ப<ணேன! ேசாதீ! பரமேன! த�ைச� 

      பதிவள ெப�	ைட யவேன!  20 

 

அ இ  உ ெவ� றியாவ�� அறியா 

      அ�பேன! ஒ�பிலா மணிேய! 

[1]வி நதி �%யா விமலேன! ேவத 

      [2]ேவ�தியா! Uணேன, க��வா@; 

க ெமன� க� � அ�பத� உள� � 

      கதித� க�ைணவா ாிதிேய! 

ப மந, பாத� பணி'தன� த�ைச 

      பதியம ெப�	ைட யவேன!        21 

[1]ச'திர�;   [2] அறிய�த�கவ! 

 

ப'தைன தீ'  பவ�கட$ கட'  

      3ப�சவ பா)விைள யா7ைட 

நி'தைன 0ாிய நின ெவ< ணீ= 

      நித�ெம� ெம@யினி, LசB 
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சி'தைன ெயன�1� சி'தைனயாகB 

      ெச�0வ நி�0க ழாக 

வ'ெதன� க��வா@; வளநக� த�ைச 

      வரதேன! ெப�	ைட யவேன!        22 

[3]ப�சவ-ஐ�0ல�க�. 

 

ெச'ெநM� க��0� ெசழி�0ற ஓ>1� 

      ெச�னிய நாடம ேசாதீ! 

உ�னM� கழேல உவ�ப � ெசயேல 

      உவ'த( தின�ெம� நாவா, 

ப�னM� 0கேழ யா�ப%� க��வா@; 

      பா(த< மதி*ட� க<ணா! 

ெந�னM� இ�=� நாைள? மாBசீ 

      நீ�த�ைச� ெப�	ைட யவேன!        23 

 

மி�னிக வா)ைவ வி��பிேய நாேய� 

      ேவதைன பலபல அைட'ேத 

உ�னி� பாத� ஓலெம� றைட'ேத�; 

      உவ'த�� 0ாிக;ஐ> கர�த� 

ப�னி� 0ய�த� இ�வைர� பய'த 

      ப�வைர� க�னிேயா பாகா! 

ெபா�னிந� நா7%, 0க)மி1 த�ைச� 

      0ாிவள ெப�	ைட யவேன!        24 

 

ச>கி��0ைலயி, கா@'ெதன ெவளிய 

      சா�ப$ெம@ Lசி6� ச�L! 

அ>கி?� மD	� அ>ைகயி$ ஏ'தீ! 

      அ%யேன� பணி'தன� அ��வா@; 

எ>கி�� கி�றா அ%யவ எ�(� 

      எ<ணேம ெகா<6நீ அவத� 

ப>கி�� கி�றா@; பரமேன! த�ைச� 

      பதிதிக) ெப�	ைட யவேன!        25 
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த�ச�� சரண�; ஆ<ட�� த�வா@; 

      தாTேவ! தமி)ெமாழி� ப<ைப 

எ�சA$ சீ�தி� 1=�னி� க�K� 

      எ�பிரா�! தமி)நல� அறியா 

ம�சேன� அ'த ெமாழிநய �ண�� 

      வண�அ��; வா(ய மாட� 

த�ைசயி$ இராஜ ராஜஈB சர� � 

      தைழ�ெதாளி ெப�	ைட யவேன!        26 

 

மரணெஜ� ம>க� மா,=ேப ாி�ப 

      வழிெயன� க�ளேவ அ�தா! 

சரண�உ� சரண� எனஉைன அைட'ேத�; 

      சா�றேப ர%யவ� 1த	� 

க�ைணய' த�ேவ! க<Tத லரேச! 

      கTவிலா� காமெச> க��ேப! 

அ�ணந� னிற�ேச அ<ணேல த�ைச 

      அணிநக� ெப�	ைட யவேன!        27 

 

வ�சிேயா பாைல மகி)பவ! அ	ண 

      மா�த$ ���1ேச@� 1�'ைத 

அ�*ெவE விைனநீ�க�திைய ஈ'த 

      அரச!ஆ$ ேத�க%� 1ரவ! 

பி�*ெவ< பிைறBெச� சடாடவி� ெப�ம! 

      பிைழ�1மா =�பத� பணி'ேத�; 

வி�ைசய SD� இ�சிS) த�ைச 

      விைழ'த�� ெப�	ைட யவேன!        28 

 

ேபா,றிச> கரேன ேபா,றிெய� அரேன! 

      ேபா,றிெவ< பிைறயணி பரேன! 

ேபா,றிமா$ ேவத� ேபா'தறி ெவா<ணா� 

      0கல% �%?ைட யவேன! 

ேபா,றிெவE அ	ண ��0ர� எாி�த 

      0�னைக; ேபா,றி எ�ஞா�=� 

ேபா,றிநி� அலகி$ தி�வ��; த�ைச� 
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      0னிதேன! ெப�	 ைட யவேன!        29 

 

ேபா,றி�� கணேன! ேபா,றிஅ> கணேன! 

      ேபா,றிஏ Dல1ெம< 1ணேன! 

ேபா,றிேவ, கரேன! 0ரெமாி அரேன! 

      ேபா,றிெவ� விைடயிவ பரேன! 

ேபா,றிநா� மைற?� 0கெழாணாB சிவேன! 

      ேபா,றிஆ$ அ%?ைற தவேன! 

ேபா,றிநி� பதமா� 0 மல; த�ைச� 

      0ாிவ� ெப�	ைட யவேன!        30 

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

 

கவி 27-$ த� அர* க��0 என	�, 28-$ வ�சி பாைல மகி) மா ���1 1�'  

அ�தி ஈ'  அர* ஆ$ ேத�1 1ரவ� என 12 மர�ெபய�� அடவி என� கா6� 

ெதானி�த$ கா<க. 

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

 


