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அணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைர    

    
பாபாபாபா. . . . அஅஅஅ. . . . ��சாமி��சாமி��சாமி��சாமி, , , , எ�எ�எ�எ�....ஏஏஏஏ...., , , , எ�எ�எ�எ�....ஃபி�ஃபி�ஃபி�ஃபி�    

தமி0�&ைற,  தி�ேவ1கடவ$ ப�கைல� கழக�, 
தி�பதி. 

 
ஆஆஆஆ$மிக இல�கிய உலகி� உலாவர நிைன�.� மாநில$ (ெஜகதீ"வர$) அவ-க6 
ஒ� சிற த ஓவிய-; ஆ$மிகவாதி. 
 
“ந�ல& ெச9த� ஆ�றீராயி�� அ�ல& ெச9த� ஒ��மி$” எ$�� ச1க 
இல�கிய� :�றிைன நிைனவி� ெகா;( இ�கால மா த-க%�. அறி<�(� 
வைகயி� தமி0 இல�கிய1களி� உ6ள இைறப�தியிைன ெதா.�& இ�ப& 
வரேவ�க� த�க&. 
 
!லாசிாிய-  ‘�$ேனா- க��திைன ெபா$ேன ேபா� ேபா�=’ எ$ற பழெமாழி�. 
ஏ�ப ஆ1கா1. ப;ைட�கால நிக0+சிகைள� ெதா.�&� கா�?@6ளா-. 
 
ஆசிாிய- இல�கிய வரலா�றிைன� .றி�& :=� இட�& இல�கிய�தி� ஆ0 த 
சி தைன@ைடயவராக� ெதாிகிற&. 
 
கைடெயA வ6ள�களான, பாாி, ேபக$, அதியமா$, காாி, ஓாி, ஆ9, ந6ளி 
ஆகிேயா-கள& வ6ள� த$ைமயிைன அழகாக+ சி�தாி�&� கா�(கி$றா-. 
 
தி�மைல தி�பதி, ேதவ"தான�தி� ஒவியராக பணியா�=� டா�ட- மாநில$ 
அவ-க6, தன& ஒவிய� திறைன, தன& பைடபி$ வழிேய ஆ1கா1. 
கா�?யி�ப& அவர& ஆ�றைல ெதளிBப(�&கி$ற&. 
 
ஆ0கடC� கிைட�கி$ற ��& கடD�.+ ெசா தமாவதி�ைல. அத$ சிற�, 
அதைன அணி & அழ. பா-�கி$ற ம�கைள+ ெச$றைடவ&ேபா�, !லாசிாி ய- 
திற�, இEைவயக�தி�. பயைன� த�கி$ற&. 
 
'பா�பறி@� பா�பி$கா�’ எ$�� பழெமாழி நாF�= பாட� வாி :�=�கிண1க 
ஆசிாியாி$ ஆ�ற�, ஆ$மிக� �தCயன ஆ$மிகவாதிக%�ேக �லப(�. 
 
உய-வற உய-நல� உைடயவ- எவராயி�� அவ- ஆ0 த ஆ$மிகவாதி எ$பதைன 
ஆசிாியாி$ !� பக-கி$ற&. 
 
!லாசிாிய-, இல�கிய1களி� உ6ள ஆ$மிக+ சி தைனயிைன, க(� �ய�சி@ட$ 
ேத?ெய(�& !லா�கியி�ப& வரேவ�க�த�க&. 
 
‘இல�கிய�தி� இைற ப�தி’ எ$�� இ !� க��தழ., இல�கிய அழ., ெத9விக 
அழ. �தCயன ெகாGசி� .லB� !லாக உ6ள&. 
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!லாசிாிய-, தி�பர1.$ற�, தி�+சீரைலவா9, தி�+ெச H-, தி�ஆவின$.?, 
தி�ேவரக�, பழ�தி-+ ேசாைல ேபா$ற இட1கைள ப�றி� :=�ேபா& 
ஆ;டவனி$ ஆ$மிக ஆ=கைள (வழிகைள) நா� காண �?கிற&. 
 
ஆ�=பைட !�களி� ப;ைட�கால ம$ன-களி$ ெகாைட, Iர� �தCய 
ப;�கைள� .றி�& அழகாக+ சி�தாி�&� கா�(கி$றா-. 
 
ெப��பாணா�= பைடயி�, காGசி�ர�தி� உ6ள தி�ெவஃகா எ$�� இட�தி� 
இைறவ$ .?ெகா;( உ6ளைத அழகாக+ ��?� கா�(கி$றா-. 
 
!லாசிாிய- தைலவ$, தைலவி, ேதாழி, ேதாழ$ பா�திர1களி$ கடைம@ண-விைன 
தம& பைடபி$ வழிேய அழகாக எ(�&� :=கி$றா-. 
 
ப;ைட� தமிழாி$, ஆ$மிக�, ேபா-�ைற, கடைம, ேபா$றவ�றிைன� 
.றிபி(�ேபா& ஆசிாியாி$ ஆ0 த சி தைனைய� காண �?கி$ற&. 
 
‘யா� ெப�ற இ$ப� ெப=க இEைவயக�’ எ$�� :�=�கிண1க ஆசிாிய- 
இ&ம�(ம�லாம� பல அாிய ஆ$மிக பைட��கைள இEைவயக�தி�. அளி�க 
ேவ;?, ஆ0வா-க6 ேபா�றிய அன தசயனைன பிரா-�தைன ெச9கி$ேற$. 
 
 
இட� : தி�பதி 
நா6:  22-3-1999       பா. அ. ��சாமி 
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எ��ைரஎ��ைரஎ��ைரஎ��ைர    
 
ததததமி0 ெமாழி, இல�கிய வள� ெசறி த ெமாழி. இல�கண வர�� ெகடாத ெமாழி. 
எ$= ேதா$றிய ெத$= அறியவியலாத பைழய ெமாழி. எளிய உ+சாி �6ள 
ெமாழி. இனிைம மி�க ெமாழி. இ� ெமாழியி� பா�டாக அைம த இல�கிய1க%� 
உ;(. K�திர1களாக அைம த !�க%� உ;(. உைரயாக அைம த 
இல�கிய1க%� உ;(. �லவ-க6 த� க��&�கைள பா�(� உைர@� கல & 
எAதிய&� உ;(. 
 
ஒ� நா�?$ இல�கிய�தி� இ� ேத நாகாீக�ைத, ப;பா�?ைன, ெமாழி வள-+சி 
இைவகைள �ாி & ெகா6ள இயD�. நம& நா�?$ இல�கிய�தி� உ6ள 
சிறைப@� -- இைற ப�திைய@� எ�லா !�கைள@� ேத?பி?�& ப?�& 
பா-�& உண�த� இயலா. 
 
எனேவதா$ ‘இல�கிய�தி� இைற ப�தி’ எ�� இ !� வாயிலாக �? தவைர 
எ�லா தமி0 இல�கிய1கைள@� ஆரா9 & ஆர�ப� �த� நிக0 கால� வைர பல 
!�களி� ஆ$ேறா-க%�; சா$ேறா-க%� �லவ- ெப�ம�க%� எ(�திய�பிய� 
.றி�கைள@� உ�= ேநா�கி இ !� வாயிலாக ெதாி தைத@�, �ாி தைத@� 
ம�(� ேச-�&� ேகா-�&� த &6ேள$. 
 
இ& ஓரளB பய$ப(� எ$=�; நம& நா(, நம& ெமாழி, நம& இல�கிய� அத$ 
சிற� இ&ெவன அறி & ெகா6ளலா�. இைற ப�தியி�லா இல�கிய� இ�ைல. 
ேவ=ப�ட சமய1களானாD� ெமாழி வள-+சியிைன@�, அதி� இைற 
ப�தியிைன@� கல ேத த தன-. 
 
‘ஆதி பகவ$ �த�ேற உல.’ எ$�� தி�வ6%வாி$ வா�ேக உ;ைமயா.� 
எ$பைத உண-ேவாமாக. 
 
.ர1. ஒ� கிைளயிC� & நீ1க ேவ;(மாயி$ ம�ெறா� கிைள�.�தா$ தாவி+ 
ெச$= அைட@�; அ�கிைளைய வி�( நீ1.�. ம�ெறா� கிைள இ�ைலெயனி� 
அ�.ர1கா� அ�கிைளயிைன வி�( நீ1க �?வதி�ைல. அEவாேற உலகியC� 
ைவ�த ப�றிைன மன�திைன அதினி$= நீ�க ேவ;(மாயி$, அ�மன�தி�. 
ேவெறா� �கCட� ேவ;(�. ேவெறா�  �கCட� இ�ைலெயனி� அதினி$= 
மன�ைத நீ�கி நி=�தவியலா&. அ�கCடமாக உ6ளவேன இைறவ$. 
இைறவனிட� அ$� நிைற & மன� ெச$= வழி ப�டா�, அவ�ைடய அ�6 
வCயா� உலகியCனி$= மன� நீ�க ெப�= நிைல ெகா6%�. உலகிய� 
ப�றிைன அ=�த�. உ�தமனாகிய இைறவ$ ப�றிைன� ெகா6%த� ேவ;(�. 
இைற ப�றிைன� ெகா6ளா& ப�ற=�கவியலா&. எனேவ, உலக ப�ைற அ=�க 
உ�தம$ ப�ைற� ெகா6%த� ேவ;(� எ$ற உ;ைமயிைன, 
 

““““ப�ப�ப�ப�கககக    ப�றா�றா�ப�றா�றா�ப�றா�றா�ப�றா�றா�    ப�றிைனப�றிைனப�றிைனப�றிைன    அ�ப�ைற�அ�ப�ைற�அ�ப�ைற�அ�ப�ைற�    
ப�க ப� விட��ப�க ப� விட��ப�க ப� விட��ப�க ப� விட��""""    

 
எ$�� மைற ெமாழியா� உண-�&கி$றா- �பா� !லா-. 
 

""""அ�ற�அ�ற�அ�ற�அ�ற�    ப� எனி� உ�ற� ��உயி�ப� எனி� உ�ற� ��உயி�ப� எனி� உ�ற� ��உயி�ப� எனி� உ�ற� ��உயி�    
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ெச�ற� ம�உறி� அ� இைறப�ேறெச�ற� ம�உறி� அ� இைறப�ேறெச�ற� ம�உறி� அ� இைறப�ேறெச�ற� ம�உறி� அ� இைறப�ேற""""    
    

““““ப�றில� ஈச�� ��ற$� நி�றன�ப�றில� ஈச�� ��ற$� நி�றன�ப�றில� ஈச�� ��ற$� நி�றன�ப�றில� ஈச�� ��ற$� நி�றன�    
ப� இைலயா& அவ� ��றி� அட'ேகப� இைலயா& அவ� ��றி� அட'ேகப� இைலயா& அவ� ��றி� அட'ேகப� இைலயா& அவ� ��றி� அட'ேக""""    

 
எ$= தி�பா�ர1களிD� அ�ளி@6ளன-. 
 
ந�மா0வா- ெப�மா$, ப�= அ�ற& எ$�� அளவி� உயி- I( உ�ற& --- உயி- 
வி(தைலயைட த&; ப�= அ�ற அபா$ைம நிைல ெகா;டெத$றா�, அ& 
ப�ற�ற இைறவனி$ ப�றினா� விைள தேத எ$= ெமாழிகி$றா-. 
 
இப? இல�கிய�தி� இைற ப�தியிைன உ6ேள ெச$= Lக- & அறிேவாமாக. 
'யா$ெப�ற இ$ப� இEைவயக� ெப=க’. 
 

---   டா�ட� மாநில
டா�ட� மாநில
டா�ட� மாநில
டா�ட� மாநில
 
----------------------    
    
    
ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�    
    

1. இல�கிய�தி� இைற ப�தி 
2. இல�கண !�க6 
3. தமி0+ ச1க1க6 
4. எ�(� ெதாைக 
5. ப�& பா�( 
6. பதிென; கீ0�கண�. !�க6 
7. ஐ�ெப�1 காபிய� 
8. ஐGசி= காபிய1க6 
9. ைசவ சமய இல�கிய� 
10. ைவணவ இல�கிய� 
11. பிற இல�கிய1க6 
12. தா@மானவ- இைறப�தி 
13. ப�?ன�தா- இைறப�தி 
14. வ6ளலா- இைறப�தி 
15. பாரதியா- இைற ப�தி 
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ெபா�ளட�க விள�க�ெபா�ளட�க விள�க�ெபா�ளட�க விள�க�ெபா�ளட�க விள�க�    
    

1. இல�கிய�தி� இைறப�தி 
2. இல�கண !�க6 : ெதா�காபிய�, ந$F�, ேநமிநாத� 
3. தமி0+ ச1க1க6 : தைல+ ச1க�, இைட+ ச1க�, கைட+ ச1க� 
4. எ�(� ெதாைக : ந�றிைண, .=  ெதாைக, ஐ1.= !=, பதி�= ப�&, 

பாிபாட�, கC�ெதாைக, அக நாF=, �ற நாF=, கைடேயA வ6ள�க6 
5. ப�& பா�( : ஆ�= பைட, தி���. ஆ�=பைட,  தி�பர1.$ற�, 

தி�+சீரைலவா9, தி�ஆவி$.?, தி�ேவரக�, .$=ேதாறாட�, 
பழ�தி-+ேசாைல, ெபா�ந� ஆ�=பைட, சி=பாணா�=பைட, 
ெப��பாணா�= பைட,  ��ைல பா�(, ம&ைர� காGசி, ெந(ந� 
வாைட, .றிGசி பா�(, ப�?ன பாைல, மைலப(கடா� 

6. பதிென; கீ0�கண�. !�க6 : தி��.ற6, நால?யா-, பழெமாழி, 
நா$மணி�க?ைக, திாிக(க�, சி=பGசNல�, �&ெமாழி�காGசி, ஏலாதி, 
ஆசார� ேகாைவ, இ$னா நா�ப&, இனியைவ நா�ப&, கா- நா�ப&, களவழி 
நா�ப&, திைண மாைல !�ைற�ப&, ஐ திைண எAப&, ஐ திைண ஐ�ப&, 
திைண ெமாழி ஐ�ப&, ைக நிைல 

7. ஐ�ெப�1 காபிய� : சிலபதிகார�, மணிேமகைல, சீவகசி தாமணி, 
.;டலேகசி, வைளயாபதி 

8. ஐGசி= காபிய� : Kளாமணி, நீலேகசி, யாேசாதா காவிய�, உதயண.மார 
காவிய�, நாக.மார காவிய� 

9. ைசவ சமய இல�கிய�: தி�ஞானச�ப த-, தி�நாB�கரச-, � தர-, 
மணிவாசக-, தி�Nல-, ேச�கிழா-, தி��க0, க த �ராண�, தி�விைளயாட� 
�ராண� 

10. ைவணவ இல�கிய� : (நாலாயிர திEவிய பிரப த�) ெபா9ைக ஆ0வா-, 
Pத� தா0வா-, ேபயா0வா-, தி�மழிைச ஆ0வா-, ந�மா0வா-, ம&ரகவி 
ஆ0வா-, .லேசகரா0வா-, ெபாியா0வா-, ெதா;டர?ெபா? ஆ0வா-, 
தி�பாணா0வா-, தி�ம1ைக ஆ0வா- 

11. பிற இல�கிய1க6 : வி�Cபாரத�, க�பராமாயண�, உலா, பரணி, கல�பக�, 
பி6ைள� தமி0,.றவGசி, H&,  ெவ�றிேவ�ைக, ஆ�தி+K?, ப�?ன�தா-, 
பாரதியா-, ப6%, ேகாைவ, ந$ெனறி, தா@மானவ-, வ6ளலா- 
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1.   1.   1.   1.   இல�கிய�இல�கிய�இல�கிய�இல�கிய�தி� இைறப�திதி� இைறப�திதி� இைறப�திதி� இைறப�தி    
    
ஒ� நா�?$ ெப�ைமைய அ   நா�?D6ள இல�கிய1கைள� ெகா;(தா$ 
யா�ேம �?B ெச9வா-க6. அைவகைள� ெகா;ேட அ   நா�டவ-�. மதி� 
உ;டா.�. இ�மதிைப� ேத? ைவ�த ெப�ைம தமிழக�&�ேக உாிய&. 
இ$=6ள இல�கிய1க%� இ�லாம� ேபாயி��.மானா� நா� பிற நா�டவ-�.� 
ேக6வி� .றியாக�தா$ நி$றி�ேபா�. இ$=, நா�?� ஏ�ப�?��.� ந�ல 
விழி�ண-+சிேய த�க அறி.றியா.�. அ த அறி.றி�. ஆதாரமாக� திக0வ&� 
வா0 த ெப�ைம�. விள�காக� திக0வ&� இல�கிய1கேள. 
 
உல� நா(கெள�லா� உற�க�தி$ ம?யிேல தவ0 & ெகா;?� தேபா&, தமிழா� 
தமிழின� தைல H�கி நி$றி� த&.  க;டவ- விய�க, ேக�டவ- ம�ள, 
�ைவ�தவைர மகிழ ைவ�த ெப�ைம தமிA�.� தமிழ-�.� உ;(. இ$= உலக 
ேபா��ேக ஆய�தமாகியி��.� சில நா(க6, அ$ைறய நாளி� கா(களாகB�, 
இ�6 பட- த நில1களாகB� கா�சியளி�தன. இEB;ைமைய உலக வரலா�=+ 
�வ?கள நம�. உண-�&கி$றன. 
 
நம& நா�( பழ� இல�கிய �கழிைன, இல�கண அறிவிைன, திறைன, தமி0 ெமாழி 
சிறபிைன, இைற ப�தியிைன எ(�&+ ெசா�D�ேபா& சில��.  இ  நாளி� பழ� 
ெப�ைமகைளேய ெசா�Dத� ேதைவ தானா ? எ$= எ;ண� ேதா$=�. 
 
ஒ� ந�ல .(�ப�தி� பிற த ஓ- இைளஞ$, அவ��. ஏ�ப�ட ச த-ப 
K0நிைலயினா� தீயவனாகி வி(கிறாென$= ைவ�&� ெகா6ேவா�. அேபா& 
அவ��.6ள இழிநிைலைய� காQ� ெபாியவ-க6 எ$ன ெசா�வா-க6 ? 
 
த�R ! நீ ந�ல .(�ப�தி� உதி�தவ$, உ$�ைடய பா�டனா- வா0 த ெப�ைம 
உன�.� ெதாியா&. நீ பிறபத�. �$னதாகேவ அவ- காலமாகி வி�டா-. நீ 
பிற & தவA� ேபா& உ$ த ைத இற தா-. அவ-கெள�லா� அட�கமாக 
வா0 தா-க6 ; ஒA�க+ சீல-களாக� திக0 தா-க6. இ$= உ$னா� அழி�கப(� 
ெச�வ�, அ$= அவ-களா� எப?+ ேச-�கப�டெத$ப& உன�.� ெதாியா&. 
அ�D� பகDமாக உைழ�&+ ேச-�தா-க6. ேச-�த பண�தி�, த�மிட� வ & 
இர தவ-�ெக$= ஒ� ப.திைய ஈ &, மி.திைய� ெகா;( சி�கன�ேதா( 
.(�ப�ைத நட�தினா-க6. ந�லவ- ேபா�=�ப? நட தா-க6. அப?ப�ட 
பர�பைரயி� உ�வாகிய நீ, இ$= உள�ைத உ��.ைலய ைவபேதய$றி, உ$ 
ெபயேரா( உ$ .(�ப ெபயைர@� ெப�ைமைய@� அழி�&� ெகா;(� 
வ�கி$றா9. இ& ந�லத$= ! ஒ$ைற உ$னா� உ�வா�க 
�?யவி�ைலெய$றாD� உ6ளைதயாவ& அழி�காம� இ��க� க�=� ெகா6ள 
ேவ;(�. ஆகேவ, இனியாவ& நீ உ$ .(�ப ெப�ைமைய நிைன�&, அ த 
ெப�ைம�. மாறான தீய பழ�க1கைள வி�( வி( ! இ� த ெப�ைமைய 
நிைலநா�( ! ” எ$பா-. அப? அறிB=�&வ& தவறா ? 
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அ& ேபாலேவ இற த கால�ைத எ;ணி பா-�தா� தா$ நிக0கால�தி$ 
சிறபிைன� க;டறிய �?@�. எனேவ பழ�ெப�ைமைய நிைன�& பா-�க�தா$ 
ேவ;(�. அப? பா-�க� :?ய மனபா1. ஏ�ப�டா� தா$ -- பழ தமிழ- 
ெப�ைமைய பா-�&+ �ைவ�தா� தா$ -- உாிைமயி� ேவ�ைக@�, உ6ள�தி� 
��ெதA+சி@� உதயமாக �?@�. 
 
ெமாழி@� விழி@� ஒ$ெறன� க�தப�ட கால� ஒ$றி� த&. விழியிழ த 
மனித�� ெமாழியிழ த நா(� இ�பைத விட இ�லாமC�பேத சால+ சிற த& 
எ$ற தைலயாய ெகா6ைக, அ�கால�தி� இ� & வ த&. அதனாேலேய அ�கால 
மா தரைனவ��, விழிைய� கா�.� இைமைய ேபால ெமாழிைய பா&கா�& 
வ தன-. 
 
ெமாழி இ�ைலேய� நா� இ�ைல ; ந�மிைடேய உறவி�ைல ; நம�.� 
வில1கின�தி�.� ேவ�=ைம இ�ைல எ$ற ெதளி த உ=திேயா( ச1க� ைவ�&� 
தமிைழ வள-�தன-, இய�றமி0, இைச�தமி0, நாடக� தமி0 எ$= தமிைழ நா%� 
ேபா�றி வள-�தன-. அப? வள-�கப�ட ெமாழிையேய தா�(�.� ெபயராக 
அைம�தன-. இைத�தா$, ‘தமி0 :=� ந�Dலக�’ எ$= ெதா�காபியபாயிர� 
உண-�தி நி�கி$ற&. இத$ ���க ெபயேர 'தமிழக�’ எ$பதா.�. இதைன 'இமி0 
கட� வைரபி� றமிழக மறிய!’ எ$= சிலபதிகார��,  'ச��� தீவி�� டமிழக 
ம�1கி�' எ$= மணிேமகைல@�, ‘இமி0 கட� ேவC� தமிழக� விள1க' எ$= 
பதி�= ப�&� உண-�&�. 
 
தமிழக�&�. எ�ைல வ.�ேதாெர�லா� ‘வட ேவ1கட  ெத$.மாி’ எ$=�, 
‘.ணகட� .மாி .டக� ேவ1கட�’ எ$=�, ‘ேம�கட� கீ0கட�’ எ$=� :றின-. 
 
ெத�ேக .மாிைய@�, கிழ�கிD� ேம�கிD� கட�கைள@� எ�ைலகளாக� .றி�& 
வட�ேக ேவ1கட� எ$= ேவ1கடமைலைய� .றி�&+ சிறபி�தன- எ$பைத 
ம=பத�கி�ைல. 
 
மனிதனிட�ேத உ6ள மன�, எதைன@� ஏ$ ? எத�. ? எEவா= ? எ$= சி தி�.� 
திற$ ெப�ற&. எனேவ, மனித$, த$ேனா( இைண & வா0கி$ற உயி-கைள@�, 
கா�?�, கடC� வா0கி$ற உயி-கைள@� க;(, தன�.� அEBயி-க�.� உ6ள 
ேவ=பா(கைள ஆ9 &ண- &, அEBயி-க�ெக�லா� இ�லா& தன�. ம�(ேம 
வா9�த சிற��கைள� ெதளி &, அ+சீாிய நிைலகைள வழ1கிய�ளிய 
ஆ;டவ��. ந$றி ெசD�த ேவ;?ய& த$ கட$ எ$ற கடைம உண-விைன� 
ெகா6கி$றா$. 
 
க�ணாN-�தியாகிய இைறவ$, ைக�மா= க�தா& மனித உயிாிட�ேத அ$� 
கா�? அ��த1க6 �ாி த�ளினாராயி��, அ� மனித$ அெப�மா��. ந$றி 
ெசD�த� கடைமப�டவனாகி$றா$. தா$ ெப�ற மன உண-வா� ந$றி� 
கட�ண-B ெகா;ட அவ$ அபரமனிட� அ$� ெகா6%கி$றா$. அவ�ைடய 
ந$றி� கட�ண-வினி$= அ த அ$� இைறவைன ேநா�கி ெவளிப(கி$ற&. 
அEவா= ெவளிப(கி$ற அ த அ$பிைனேய ப�தி எ$= ெபாியவ-க6 �க$ 
றன-. அ த அ$� வழிப�ட ெநறிேய ப�தி ெநறி. அ த ப�தி ெநறிேய மனித 
வா0வி$ உய-நிைல அ?பைட ெநறி. 
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இைறவ��. ந$றி ெசD�&வ& எEவா= ? மனித$ த$னிட�&6ள எெபா�ைள 
ஈ & ந$றி ெசD�&வ& ? மனிதனிட�&6ள எெபா�ைள@� இைறவ$ 
விைழபவர�ல-. அெபா�6 இ�விைன சாராத ெப�நிைலயிைன@� ப�ற�ற 
ெப�நிைலயிைன@� உைடயவராவா-. ப�வைக ெபா�6கைள@� பைட�தளி�& 
உய-�திறைன ஆ�(� உ�தம- அ�லேரா அவ- ! எனேவ, அெப�மா��. 
மனித$ அ$� ெச9தD�, அ$�� ெதா;டா�றDேம அவ��. ந$றி ெசD�தலா�. 
 
அவாிட�ேத ெசD�&வ&, மன�தா� அவைர நிைன�தD�, நாவா� அவ- 
தி�ெபயைர நவிDதD�, ெம9யா� அவ- தி�வ?ைய வ;1கி வழிப(தDமா�. 
இதைனேய ப�தி எ$கிேறா�. இனி இல�கிய�தி� இைற ப�திைய� கா;ேபா�. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

2. 2. 2. 2.     இல�கண !�க"இல�கண !�க"இல�கண !�க"இல�கண !�க"    
    
ெதா�கா#பிய�ெதா�கா#பிய�ெதா�கா#பிய�ெதா�கா#பிய�    
 
ததததமி0 ெமாழி�.� தைலயாக விள1.� ஒ�ய-வ�ற ஒ- இல�கண� 
ெதா�காபிய�. இைட+ ச1க !லாக இ�ப& இ�ெதா�காபிய� ஒ$ேற. இதைன 
இய�றியவ- ெதா�காபிய-. இவ- அக�தியர& ப$னி� மாணா�க�6 ஒ�வ-. 
இவர& இய�ெபய- திரண&ரமா�கினி எ$ப-. 
 
ெதா�காபிய�&�. �த� !� அக�தியரா� இய�ற ெப�ற 'அக�திய�’ எ$ப-. 
அக�திய� ப$னீராயிர� ஆ;(க%�. �$ இய�ற ெப�றதாக 
Iர ேசாழிய� எ�� இல�கண !C$ பதி�ைரயி� :ற ெப�=6ள&. 
 
உய-திைண, அஃறிைண எ$�� தமி0 இல�கண பா.பா( ஆாிய� 
�தCயவ�றி� இ�ைல. 
 
நில�தி$ பா.பா(கைள@� அவ�றி$ உாி ெபா�6, க� ெபா�6கைள@�, 
அவ�றி$ ம�கள& ஒA�க1கைள@� :=வ& தமி0 இல�கண� ஒ$ேற. 
 
ெதா�காபிய�&�. உைர எAதிேனா- இள� Pரண-, க�லாட-, ேபராசிாிய-, 
ந+சினா-�கினிய-, ேசனாவைரய- எ$�� ஐவ- ஆவா-க6. 
 
இள�Pரண��, ேபராசிாிய�� எA�ததிகார�, ெசா�லதிகார�, ெபா�ளதிகார� 
எ$�� N$= அதிகார1க%�.� உைர இய�றி@6ளா-க6. க�லாட- எA�&, 
ெசா� இர;(�.� உைர எAதி@6ளா-. ேசனாவைரய- ெசா�லதிகார�&�. 
ம�(� உைர எAதியி��கிறா-. 
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எA�ததிகார�, ெசா�லதிகார�, ெபா�ளதிகார� எ$�� N$= ெப�� பிாிBகைள� 
ெகா;( ஒ- அதிகார�&�. ஒ$ப& இய�களாக ெமா�த� இ�ப�ேதA 
இய�கைள� ெகா;ட& ெதா�காபிய�. 
 
இள�Pரண- உைரயி$ப? ெமா�த� 1595 !� பா�க6 எ$= ெதாிகிற&. 
ந+சினா-�கினிய��, ேபராசிாிய�� எAதிய உைரகைள+ ேச-�& பா-�.�ேபா& 
!�பா�க6 1611 அ�ல& 1612 எ$= ெதாிய வ�கிற&. 
 
எA�ததிகார�, தமி0 எA�&�களி$ இல�கண1கைள விள�கமாக அறிவி�கிற&. 
ெமாழி�. உ= பா.� ஒCகளி$ பிற�. அவ�றி$ இய�� ப�றி இEவதிகார�தி� 
:றப(கிற&. 
 
!� மர�, ெமாழி மர�, பிறபிய�, �ணாிய�, ெதாைக மர�, உ�பிய�, உயி- 
மய1கிய�, �6ளி மய1கிய�, .�றியDகர �ணாிய� என 9 இய�க6 
எA�தில�கண�தி� அட1கி@6ளன. 
 
ெசா�லதிகார�, எA�&�களா� ஆகிய ெசா�களி$ இல�கண1கைள விள1க 
உைர�கி$ற&. இதி� ெசா�களி$ இய���, ெசா�ெறாட- அைம��, ேபா�.� 
ெசா�CD�, ெசா�ெபா�ளிD� ேந�� திாி�க%� :றப�(6ளன. 
 
கிளவியா�க�, ேவ�=ைம இய�, ேவ�=ைம மய1கிய�, விளிமர�, ெபயாிய�, 
விைனயிய�, இைடயிய�, உாியிய�,எ+சவிய� எ$�� ஒ$ப& இய�க6 
ெசா�லதிகார�தி� அட1கி@6ளன. 
 
ெபா�ளதிகார�, ெசா�களா� உண-�தப(� ெபா�6களி$ இல�கண1கைள 
விாி�&ைரப&. அகெபா�6, �றெபா�6 எ$பைவ ெபா�ளதிகார�தி� 
:றப�டைவயா.�. 
 
அகெபா�6 எ$ப&, ம�கள& உ6ள�& உண-+சியாகிய இ$ப அ$பி$ 
வயப�ட .(�ப வா0�ைக ப�றிய&. இ$ப Lக-+சி பிற-�. �லனாகாம�, 
ஒ�வ�� ஒ��தி@� ஆகிய இ�வாி$ உ6ள1க%�. ம�(ேம �லப(வ&. 
�றெபா�6 எ$ப&, அற� ெச9தD�, ெபா�6 ேதடD�, ேபா- �ாிதD� ேபா$ற 
ச�தாய வா0�ைக ப�றிய ெச9திகைள� :=வ&. இவ�றி$ பய$ யாவ-�.� 
உாிய&. இ& ம�றவ-�.� �லனாவ&. எனேவ �ற� எனப�ட&. 
 
ெபா�6 இல�கண� அக�திைணயிய�, �ற�திைணயிய�, களவிய�, ெபா�ளிய�, 
ெம9பா�?ய�, உவம இய�, ெச9@ளிய�, மரபிய� என ஒ$ப& இய�களாக 
அைம &6ள&. 
 
ெதா�காபிய இல�கண !D�. இள�Pரண-, ேபராசிாிய-, ேசனாவைரய-, 
ந+சினா-�கினிய-, க�லாட-, ெத9வ+சிைலயா- ஆய அ=வ- உைர 
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எAதியி��கி$றன-. இவ-க%6 ெதா�காபிய�&�. �Aவ&மாக உைர எAதிய 
இள�Pரணாைர ‘உைரயாசிாிய-’ எ$ேற அைழ�கி$றன-. 
 
தமி0 ெமாழியி� உ6ள எ�லா இல�கண !�க%� ெதா�காபிய�ைத ெபாி&� 
பி$ப�றிேய எAதெப�றைவயா.�. ெதா�காபிய�ைத பி$ப�றிேய ந$F� 
எ$�� இல�கண !� பவண தி �நிவரா� ெச9யப�?��கிற&. இல�கண 
விள�க� எ$ற !� ‘.�?�ெதா�காபிய�’ எ$ேற :ற�த. ததா9 உ6ள&. 
 
இர;டாயிர� ஆ;(க%�. �$�, தமி0ெமாழியி$ ஒCய�, ெசா�வழ�கா=க6, 
அளைவக6, ம�களி$ பிாிBக6, ஆ�சி�ைற, அைம+ச- �தCய அற1:= 
அைவயினாி$ இய��க6, ேபா-�ைறக6, நகர அைம�, சி�ப�, ஓவிய� ேபா$ற 
L;கைலகளி$ சிற�க6, வா0�ைக� ெதாழி�க6, காத� 
மண�ைறக6, தா9�.ல�தி$ ெப�ைமக6, கட� வழி ேபா�.வரB,வாணிக+சிற�, 
உழB�ெதாழிC$ ேம$ைம, நிலஇய�, வானஇய�, உயி-இய� ஆகியவ�ைற 
ப�றிய அறிB, &றவற�தி$ மா;�, ெம9@ண-B, இைறவழிபா( ேபா$ற 
இ$ேனார$ன ப;பா(கைள இ !� வழியாக� காண�?கிற&. 
 
ந���ந���ந���ந���    
    
ெதா�காபிய�ைத எளிதி� க�=ணர இயலா& என� க�திய பவண தி எ$�� 
சமண �னிவ-, ெதா�காபிய�தி$ எA�&, ெசா� ஆகிய இ� அதிகார1கைள@� 
�த� !லாக� ெகா;(, பி�கால இல�கிய வள-+சி�. ஏ�ப �தியவ�ைற@� 
இைண�& எளிதி� க�= அறி@� நிைலயி� ந$F� எ�� இல�கண !ைல+ 
ெச9தா-. 
 
இவ- 700 ஆ;(க%�. �$� வா0 தவ-. இவர& ஊ- சனைக எனப(� 
சனகா�ர� எனB�, த ைதயா- ெபய- ச;மதி மனிவ- எ$=� :=கி$றன-. இவ- 
சமண மத�ைத+ ேச- தவ-. இ !ைல+ ெச9வி�ேதா$ க1க- .?� ேதா$றலாகிய 
சீயக1க$ எ$பவ$. 
 
இ !�, K�திர� என வழ1கப(� !�பா�களா� ஆன&. இ& வழி !ேலயா.�. 
 
இ !C� எA�&, ெசா�, ெபா�6, யா�, அணி எ$�� ஐவைக 
இல�கண�ைத@� பவண தி �னிவ- அைம�தி� தன- எ$=�, பி$ன- ஏேதா 
காரண�தா� சிைத & அழி & ேபா9 இேபா&6ள நிைலயி� எA�&, ெசா� ஆகிய 
இர;( ம�(ேம ந$Fலாக� கிைட�&6ளன எ$=� க�த ேவ;?@6ள&. 462 
!�பா�க6 ெகா;ட&. 
 
இ !�பா�க%6 பல ெதா�காபிய பா�களாகேவ உ6ளன. எA�ததிகார�, 
ெசா�லதிகார� எ�� இ� ெப�� பிாிவாக அைம�&6ளா-. 
 
இவ- கால�தி� வடெமாழி+ ெசா�க6 தமிழி� வழ�கா�=�. வ & வி�டைமயா� 
அவ�ைற விள�க� தனி !�பா�கைள அைம�&�, வழ�கா= ஒழி த ெசா�கைள 
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வில�கி@� இல�கண� வ.�தி��கிறா-. இ !ைல பயிலாதவ- தமி0 �வவராக 
மதி�க படா- எ$ற ஒ$ேற இத$ சிற��.+ சா$றா.�. 
 
ந$FD�. உைர எAதிய ெபாியா-க%6 .றிபி(�ப?யானவ-க6 மயிைல நாத-, 
ச1கர நம+சிவாய �லவ-, இராமாLச� கவிராய-, விசாக ெப�மா6 ஐய-, 
ஆ;? �லவ- �தCேயா- ஆவா-க6. 
 
ேநமிநாத
ேநமிநாத
ேநமிநாத
ேநமிநாத
    
 
இ&B� ெதா�காபிய�ைத �த� !லாக� ெகா;டேத. எA�&, ெசா� ஆகிய 
இர;?�.� சிறிய அளவி� இல�கண� :றப�(6ள&. இத�.+ சி$F� 
எ$=� ெபய- உ;(. 
 
இதைன இய�றியவ- வ+சண தி �னிவாி$ மாணவ- .ணIர ப;?த- எ�� 
சமண �னிவ- ஆவா-. இவ- த� ஆசிாிய- மீ&� ' வ+சண தி மாைல எ�� பாடைல 
ெதா.�&6ளா-. 
 
இவர& ஊ- ெச1க�ப�( மாவ�ட�ைத+ சா- த கள�H- எ$ப-. கள ைதய�பதி 
எ$=� :=வ-. மயிைலயிC� த இ�ப�திர;டாவ& தீ-�த1கராகிய ேநமிநாத- 
ெபயரா� ெச9ய ெப�றதா� இ& ேநமிநாத� எ$= ெபய- ெப�ற&. இத$ கால� 
கி. பி. 12� !�றா;( எ$ப-. திாி�வன ேதவ$ எ�� ெபய- ெகா;ட 
.ேலா�&1க ேசாழ$ கால�தி� இய�றப�ட !� இ&. ந$FD�. ��ப�ட&. 
இதி� உ6ள !�பா�க6 எAப&� ெவ;பா�கேள. 
 
யா�ப��கல
யா�ப��கல
யா�ப��கல
யா�ப��கல
, , , , காாிைககாாிைககாாிைககாாிைக    
    
இர;(ேம அமிதசாகா- எ$�� சமணரா� பாட ெப�றைவயா.�. கால� 11ஆ� 
!�றா;(. இர;(ேம யாபில�கண பயி�சி�.+ சிற த க�விக6. காாிைக, 
உ=பிய�, ெச9@ளி� ஒழிபிய� எ�� பிாிவிைன� ெகா;( 47 !�பா�கைள� 
ெகா;(6ள&. 
 
�டாமணி நிக���டாமணி நிக���டாமணி நிக���டாமணி நிக��    
 
Kடாமணி நிக;( 12 ெதா.திகைள@ைடய&. வி��த பாவா� ெச9யப�ட&. 
ஆ=�க நாவல- பதிபி� 1917 ெச9@�க%�, பைழய பதிபி� 1125 ெச9@�க%� 
உ6ளன. இத$ ஆசிாிய- ம;டல��ட-, சமண மத�ைத+ ேச- தவ-. இவ- ஊ- 
ெதா;ைட நா�ைட+ ேச- த ெப�ம;U-. 
 
�ரேசாழிய
�ரேசாழிய
�ரேசாழிய
�ரேசாழிய
    
    
இத$ ஆசிாிய- ��தமி�திரனா-. இவ- ஊ- ெபா$ப�றி. இவைர ஆதாி�த 
Iரராேச திர ேசாழனி$ ெபயரா� ஆ�கப�ட !� இ&. இதி� :றப�(6ள 
இல�கண� வழ�க�= ேபா9 வி�ட&. 
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ந
பியக� ெபா��ந
பியக� ெபா��ந
பியக� ெபா��ந
பியக� ெபா��    
 
இதி� 252 !�பா�க6 உ6ளன. இEவில�கண�தி�. இல�கியமாக எAதப�டேத 
'தGைச வாண$ ேகாைவ' யா.�. இத$ ஆசிாிய- நா�கவிரா� ந�பி எ�� சமண- 
ஆவா-. 
    
த��யல�கார
த��யல�கார
த��யல�கார
த��யல�கார
    
 
இ& காவிய தாிசன� எ$�� வட!C$ ெமாழி ெபய-பா.�. அணியிய� எ$ற 
ெபய�� உ;(. இ& N$= இய�களாக பிாி�கப�(6ள&. இதி� 125 
!�பா�க6 உ6ளன. இத$ ஆசிாிய- த;? ஆவா-. இவ- க�ப- மக$ 
அ�பிகாபதியி$ மக$ எ$=� ெசா�வ-. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 

 

3. 3. 3. 3. தமி%& சகக"தமி%& சகக"தமி%& சகக"தமி%& சகக"    
 
�+ச1க1களிD� பைட�க ெப�ற பல !�க%6 தமிழ- த� ெச�வமாக 
இ$=6ளைவ கைட+ ச1க !�களி� சிலேவயா.�. இ+ச1க கால�&+ சில 
!�கேள நம& ப;ைட� தமி0 இல�கிய1க6 எ�� ெப�ைம@ட$ நம& 
ெதா$ைம �கைழ இ� ம;Qலகி�. �கAட$ பைற சா�றி� 
ெகா;?��கி$றன. 
 
இ�N$= ச1க1களி$ கால1களி� ப�ேவ= க��& ேவ=பா(க6 காண-
ப(கி$றன. எனி�� கைட+ ச1க கால� கி. �. 200 �த�, கி. பி 250 வைர 
எ$பதைன� தமிழறிஞ�6 ெப��பா$ைமயின- ஒ�� ெகா6கி$றன-. 
 
தைல+ ச1க கால�தி� ேதா$றிய !�க%6 ஒ$ேற�� இ$= காண� 
கிைட�கவி�ைல. 
 
இைட+ ச1க !லாக இ$= இ�ப& ெதா�காபிய� ஒ$ேற. 
 
கைட+ ச1க கால�தி� வா0 த ஏற�.ைறய ஐ!= �லவ-க6 பா?ய ெச9@�கேள 
இ$= ச1க !�களாக நம�.� கிைட�தி�பைவ. அைவ எ�(� ெதாைக, ப�& 
பா�( எ$பன ஆ.�. அைவ ெதாைக ெய$=�, பா�( ெய$=� பி�கால�தவரா� 
ெதா.�க ெப�றன. 
 
N$= ச1க1க6 அைம�& ��தமிைழ வள-�தன- நம& �$ேனா-க6. தைல+ 
ச1க�, இைட+ ச1க�, கைட+ ச1க� எ�� N$= ச1க1க%� பா;?ய 
ம$ன-களா� நி=வ ெப�= ; அைவ இய�, இைச, :�& எ�� N$= தமிைழ@� 
�ைறயாக வள-�தன எ$ப-. 
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தைல  ச�க
 தைல  ச�க
 தைல  ச�க
 தைல  ச�க
 ::::    
 
தைல+ ச1க�ைத நி=வியவ$ கா9சினவAதி எ�� பா;?ய$. 549 �லவ-க6 
தைல+ச1க�திC� & தமி0 ஆரா9 தன-.அவ-க%6 சிவெப�மா$, ��கேவ6, 
�ரGசிV-, �?நாகராய-, நிதியி$ கிழவ$ எ$பவ- ��கியமானவராக+ 
ெசா�லப(கி$றன-. தைல+ ச1க கால�தி� பா?யவாி$ ெதாைக 4440 ஆ.�. 
இதி� தமி0 ஆரா9 த 549 �லவ-க%� அட1.வ-. �த� ச1க�ைத� ெதாட1கிய 
கா9சினவAதி �த� தைல+ ச1க� கா�த� கைடசி ம$னனாக+ ெசா�லப(� 
க(1ேகா$ வைர 89 பா;?ய ம$ன-க6 ச1க�ைத� த� இ$�யிராக ேபா�றி� 
கா�தன-. 
 
இவ-களா� பாட ெப�ற கண�க�ற !�க%6 .றிபிட� த�கைவ பாிபாட�, 
�&நாைர, �& .�., களிாியாவிைர �தCயனவா.�. 
 
இ+ச1க�தி�. இல�கண !லாக இ� த& அக�திய�, இ+ச1க� 4440 ஆ;(க6 
ெத$ம&ைரயி� நிைல ெப�= இ� த&. 
 
இைட  ச�க
இைட  ச�க
இைட  ச�க
இைட  ச�க
    
 
ெவ;ேட-+ ெசழிய$ எ$�� பா;?ய$ கபாட�ர�தி� இைட+ ச1க�ைத 
நி=வினா$. தைல+ ச1க� கடலா� ெகா6ளப�( அழி த பி$, இைட+ ச1க� 
காண ேவ;?ய இ$றியைமயாைமைய எ;ணி ஏ�ப(�திய இ+ச1க�தி� 
தமிழா9 த .றிபிட�த�க �லவ-க6 அக�திய-, ெதா�காபிய-, இ� ைதV-� 
க�1ேகாழி, ேமாசி, ெவ6W-�காபிய$, சி=பா;டர1க$, திைரய$மாற$, 
&வைர�ேகா$, கீர�ைத �தலாேனா- ஆவா-க6. இவ-க6 உ�பட 59 �லவ-க6 
இைட+ ச1க�தி� தமி0 ஆ9 தன-. இவ-க6 உ�பட இைட+ ச1க�தி� பா?ய 
�லவ-க6 3700 ஆ.�. இைட+ ச1க�ைத� கா�த பா;?ய ம$ன-க6 ெவ;ேட-+ 
ெசழிய$ �த� �ட�தி�மாற$ வைர 59 �லவ-க6 ஆவ-. 
 
இைட+ ச1க �லவ-களா� பாட ெப�ற எ;ணிற த !�க%6 கC, .�., 
ெவ;டாளி, வியாழ மாைல அகவ� எ$பைவ .றிபிட� த�கைவ. 
 
இ�கால �லவ-க%�. இல�கணமாக இ� தைவ அக�திய�, ெதா�காபிய� 
எ$பனவா.�. இ+ச1க� 3700 ஆ;( கால� கபாட�ர�தி� தமி0 வள-�த& 
எ$ப-. 
 
கைட  ச�க
கைட  ச�க
கைட  ச�க
கைட  ச�க
    
 
�த� ச1க�, இைட+ ச1க� கடலா� ெகா6ள ப�ட பி$, த�ேபா&6ள ம&ைரயி� 
கைட+ ச1க� காண ெப�ற&. கைட+ச1க� க;ட பா;?ய$ �ட�தி�மாற$. 
இ+ச1க�திC� & தமி0 ஆ9 த �லவ-க6 49 ேப-. அவ-க%6 .றிபிட� 
த. தவ-க6 சி=ேமதாவியா-, ேச த� Pதனா-, அறிBைடயரனா-, 
ெப�1.$=ா-�கிழா-, இள தி�மாற$, ம&ைரயாசிாிய- நல &வனா-, ம&ைர 
இளநாகனா-, கண�காயனா- மகனா- ந�கீரனா- ஆவா-க6. 
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இ+ச1க�தி� இவ-கைள@� ேச-�& 449 ேப- பா? @6ளன-. இவ-களா� பாட 
ெப�றைவ ெந(  ெதாைக நாF=, .� ெதாைக நா�ா=, ந�றிைண நாF=, 
�றநாF=, ஐ1.=!=, பதி�=ப�&, !�ைற�ப& கC, எAப& பாிபாட� 
ேபா$றைவ 
 
இவ-க%�. இல�கணமாயைம தைவ அக�திய�, ெதா�காபிய�. இ+ச1க�ைத� 
கா�த இ=தி பா;?ய ம$ன$ உ�கர ெப�வAதி உ�பட ெதாைக 49 ஆ.�. 
கைட+ ச1க� 1850 ஆ;(க6 தமி0 பணியா�றி@6ள& எ$ப-. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 
4. 4. 4. 4. எ()� ெதாைகஎ()� ெதாைகஎ()� ெதாைகஎ()� ெதாைக    

 
""""நநநந�றிைண�றிைண�றிைண�றிைண, , , , ந�ல �ந�ல �ந�ல �ந�ல �))))ெதாைகெதாைகெதாைகெதாைக, , , , ஐ'�+ஐ'�+ஐ'�+ஐ'�+,,,,    
ஒ-த பதி��ப-�ஒ-த பதி��ப-�ஒ-த பதி��ப-�ஒ-த பதி��ப-�, , , , ஓ'� பாிபாட�ஓ'� பாிபாட�ஓ'� பாிபாட�ஓ'� பாிபாட�,,,,    
க�க�க�க�றறி)தா� ஏ-�� க1ேயா�றறி)தா� ஏ-�� க1ேயா�றறி)தா� ஏ-�� க1ேயா�றறி)தா� ஏ-�� க1ேயா�; ; ; ; அக�அக�அக�அக�, , , , 2ற� எ�2ற� எ�2ற� எ�2ற� எ�    
இ-திற-த எ3�- ெதாைகஇ-திற-த எ3�- ெதாைகஇ-திற-த எ3�- ெதாைகஇ-திற-த எ3�- ெதாைக."."."."    
 

ேமேமேமேம�:றிய பழ� பாட� எ�(� ெதாைக !�களி$ ெபய-கைள� ெதா.�& 
உைர�கி$ற&. இவ�=6 ந�றிைண, .= ெதாைக, ஐ1.=!=, கC�ெதாைக, 
அகநாF= எ$�� ஐ & ெதாைக !�க%� அக ெபா�6 ப�றியைவ. 
 
பதி�=ப�&, �றநாF= எ�� இர;(� �ற ெபா�6 ப�றியைவ. பாிபாட�, 
அக� �ற� எ$�� இ� ெபா�6 ப�றி@� :=கிற&. 
 
ந+றிைணந+றிைணந+றிைணந+றிைண    
 
திைண எ$ப& ஒA�க�. த�றிைணயி� 40 பா�க6 அைம &6ளன. யாB� ஆசிாிய 
பாவா� இய�ற ெப�=6ளன. ஒ$ப& அ? �த� 12 அ? வைர அைம த 
பாட�கைள� ெகா;ட&. 
 
ந�றிைணயி� பா?ய �லவ-களி$ ெதாைக 173 . அ�&ைண@�, 
அகெவாA�க1கைள மிக ந$. விள�.� பாட�க6. யா�� உணரவியலாத 
அக�தி� நிகA� அாிய உண-Bக%�.� ெதளி த வ?வ� ெகா(�.�. L;ைம@�, 
ந$ைம@�, எழிD� வா9 தைவ ந�றிைண பாட�க6. 
 
,-.ெதாைக,-.ெதாைக,-.ெதாைக,-.ெதாைக    
 

நா$. அ? �த� 8 அ? வைர@6ள பாட�கைள� ெகா;டதா� இ& .= ெதாைக 
எ$= பிாி�க ப�ட&. கடB6 வா0�& பாட� உ�பட 
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402 பா�கைள� ெகா;டதா.�. 
 
.= ெதாைகைய� ெதா.பி�தவ$ பா;?ய$ Pாி�ேகா எ$பவ$. பா?ய 
�லவ-க6 206 ேப-. இவ-களா� பாட ெப�ற அரச-க6 அதிக$, அ.ைத, அழிசி, 
ஆ9, எEவி, எழினி, ஓாி, க�?, .�(வ$ ேகாச-, ந$ன$, Pழிய-, ெபாைறய$, 
மைலய$, வி+சி�ேகா �தCேயா- ஆவ-. 
 
இவ-களா� பாட ெப�ற மைலக6 அரைல� .$ற�, எழி�ெசா�C, பற��, 
ெபாதியி� எ$பைவ. இதி� உ6ள ெச9@6க6 ெசா� நய��, ெபா�6 நய�� 
மி. தைவ. இதி� உ6ள உவைமகளாD� சிற த ெசா�ெறாட-களாD� ெபய- 
ெப�ற �லவ-க6 பல-. அனிலா( �$றிலா-, க�ெபா� சி=Lைரயா-, கா�ைக 
பா?னியா-, ந+ெச6ைளயா-, கா�எறி க?ைக யா-, காட$ ��ைலPதனா-, 
.ைப� ேகாழியா-, ெச��ல ெபய� நீரா-, பத?ைவகலா-, மீ$எறி H;?லா-, 
வி�ட.திைரயா- எ$பைவ இதி� பா?ய �லவ-க6 சிலாி$ ெபய-களா.�. 
 

ஐ,-!-ஐ,-!-ஐ,-!-ஐ,-!-    
 
இ !� 3 அ? �த� 6 அ? வைர@6ள 500 ெச9@6கைள� ெகா;ட&. ��ைல, 
.றிGசி, ம�த� ெந9த�, பாைல எ$�� ஐ & திைணகைள@� தனி�தனி != 
ெச9@�களா� ஐ & �லவ-க6 பா?@6ளா-க6. 
 

""""ம4த� ஒர� ேபாகி ெந&த� அ� 6வ�ம4த� ஒர� ேபாகி ெந&த� அ� 6வ�ம4த� ஒர� ேபாகி ெந&த� அ� 6வ�ம4த� ஒர� ேபாகி ெந&த� அ� 6வ�    
க4�' �றி7சி கபில� க4தியக4�' �றி7சி கபில� க4தியக4�' �றி7சி கபில� க4தியக4�' �றி7சி கபில� க4திய    
பாைல ேயாத லாபாைல ேயாத லாபாைல ேயாத லாபாைல ேயாத லா))))ைத பனி��ைல ேபயேனைத பனி��ைல ேபயேனைத பனி��ைல ேபயேனைத பனி��ைல ேபயேன    
+ைலேயா� ஐ'�++ைலேயா� ஐ'�++ைலேயா� ஐ'�++ைலேயா� ஐ'�+."."."."    
 

‘ம�த’� திைணைய ஓர�ேபாகியா- எ�� �லவ�� ; ெந9த� திைணைய அ�Nவ$ 
எ�� �லவ�� ; .றிGசி�திைணைய� கபில$ எ�� �லவ��; பாைல� திைணைய 
ஒதலா ைத எ�� �லவ�� பா?@6ளன-. 
 
இதைன� ெதா.�தவ- :டX- கிழா-, ெதா.பி�தவ- யாைனக�ேச9 
மா தரGேசர� இ��ெபாைற. ஒEெவா� !D� ப�& ப�&+ ெச9@6களாக 
ப.�கப�( ெபயாிடப�(6ளன. .ர�. ப�&, மGைச ப�&, அ$ைன 
ப�&, ெசவிC ப�& எ$றவா= ெபய-க6 இடப�(6ளன. 
 
பதி+-#ப��பதி+-#ப��பதி+-#ப��பதி+-#ப��    
    
ப�& ேசர அரச-கைள ப�றிய பாட�களி$ ெதா.ேப இ !�. ஒEேவா- அரச- 
மீ&� ஒEெவா� �லவ- ப�& பாட�களாக ப�& �லவ-க6, ப�& அரச-க6 மீ& 
!= பாட�கைள பா?@6ளன-. 
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�த� ப�&, இர;டா� ப�&. எ$= ெபயாி�(6ளன-. இவ�=6 �த� ப�&�,  
ப�தா� ப�&� கிைட�கவி�ைல. கிைட�தி�பைவ 2� ப�& �த� ஒ$பதா� ப�& 
வைரேய. 
 
ேசர அரச-களி$ ெகாைட ெப�ைமைய� :=� பாட�க6 ெகா;ட& இ த !�. 
 
பாிபாட�பாிபாட�பாிபாட�பாிபாட�    
 
ஆசிாியபா, ெவ;பா, கCபா, வGசிபா எ�� நா�வைக+ ெச9@%� கல த& 
பாிபாட�. இய�, இைச, :�& எ�� ��தமி0 'நய��’ ஒ�1ேக ெகா;( 
உய-வாக ேபா�றப�ட இத$ பாட�கைள ப;ணைம�& இைச�& வ தன-. 
 
தி�மா�, ��க$, ைவைய ஆகிய ெத9வ1கைள ப�றி அகெபா�%�, 
�றெபா�%� விரவி வர பாட ெப�= பாிபாடC� 13 �லவ-க6 பா?ய 
பாட�க6 உ6ளன. இபாட�க%�. இைச வ.�த வ�� பல- ஆவ-. 
 
ப�ணைம�தவ	க� ப�ணைம�தவ	க� ப�ணைம�தவ	க� ப�ணைம�தவ	க� ::::    

    
ந$னாகனா- (2ஆ� பாட�) 
ெப�டகனா- (3, 4ஆ� பாட�க6) 
ம��&வ$ ந�ல+�தனா- (6,8,10,16,17, 18, 19, 20ஆ� பாட�க6) 
க;ணகனா- (5, 21ஆ� பாட�க6) 
பி�தா ம�த- (7ஆ� பாட�) 
ேகசவனா- (14ஆ� பாட�) 

 
க0�ெதாைகக0�ெதாைகக0�ெதாைகக0�ெதாைக    
 
கCபா எ�� ெபய- ெப�ற ெச9@�க6 !�ைற�ப& ெகா;ட& கC�ெதாைக. 
ஐ & திைணகைள@� தனி�தனிேய ஐ & �லவ-க6 பா?@6ளன-. 
 

""""ெப4'க�'ேகா� பாைல �றி7சி கபில�ெப4'க�'ேகா� பாைல �றி7சி கபில�ெப4'க�'ேகா� பாைல �றி7சி கபில�ெப4'க�'ேகா� பாைல �றி7சி கபில�    
ம4த� இள நாக� ம4த�ம4த� இள நாக� ம4த�ம4த� இள நாக� ம4த�ம4த� இள நாக� ம4த�    --------    அ47ேசாழ�அ47ேசாழ�அ47ேசாழ�அ47ேசாழ�    
ந�:- திர���ைல ந�ல) �வ�ெந&த�ந�:- திர���ைல ந�ல) �வ�ெந&த�ந�:- திர���ைல ந�ல) �வ�ெந&த�ந�:- திர���ைல ந�ல) �வ�ெந&த�    
க�விவலா� க;ட க1க�விவலா� க;ட க1க�விவலா� க;ட க1க�விவலா� க;ட க1""""    
    
பாைல< க1ைய� பா=யவ�பாைல< க1ைய� பா=யவ�பாைல< க1ைய� பா=யவ�பாைல< க1ைய� பா=யவ�----    ெப4'க�'ேகாெப4'க�'ேகாெப4'க�'ேகாெப4'க�'ேகா,,,,    
�றி7சி< க1ைய� பா=யவ��றி7சி< க1ைய� பா=யவ��றி7சி< க1ைய� பா=யவ��றி7சி< க1ைய� பா=யவ�----    கபில�கபில�கபில�கபில�....    
ம4த< க1ைய� பா=யவ�ம4த< க1ைய� பா=யவ�ம4த< க1ைய� பா=யவ�ம4த< க1ைய� பா=யவ�----    ம4தனிள நாகனா�ம4தனிள நாகனா�ம4தனிள நாகனா�ம4தனிள நாகனா�....    
��ைல< க1ைய� பா=யவ���ைல< க1ைய� பா=யவ���ைல< க1ைய� பா=யவ���ைல< க1ைய� பா=யவ�----    நநநந�:-திர��:-திர��:-திர��:-திர�....    
ெந&த� க1ைய� பா=யவ�ெந&த� க1ைய� பா=யவ�ெந&த� க1ைய� பா=யவ�ெந&த� க1ைய� பா=யவ�----    நநநந�ல)�வ��ல)�வ��ல)�வ��ல)�வ�....    
 

பாைலபாைலபாைலபாைல    ::::----  ��ைல நில�� .றிGசி நில�� இய�ைக மாறி, நீ�� நிழDமி$றி 
  அத$  க; ெச�வா-�. மன ந(�க�ைத� த�� வற;ட நிலேம  
  பாைல எனப(�. பாைல நில� ெத9வ� ெகா�றைவ. 



19 

 

ம�த�ம�த�ம�த�ம�த�    ::::----  வயD�, வய� சா- த இட�� ம�த� எனப(�. ம�த நில� ெத9வ� 
  இ திர$. 
�றி7சி �றி7சி �றி7சி �றி7சி ::::----  மைல@�, மைல சா- த இட�� .றிGசி நில� எனப(�. .றிGசி  
  நில� ெத9வ� ��க$. 
��ைல ��ைல ��ைல ��ைல ::::----  கா(�, கா( சா- த ப.தி@� ��ைல நில� எனப(�. ��ைல நில� 
  ெத9வ� தி�மா�. 
ெந&த� ெந&த� ெந&த� ெந&த� ::::----  கடD�, கட� சா- த இட�� ெந9த� எனப(�. ெந9த� நில�  
  ெத9வ� வ�ண$. 
 
அகநா2-அகநா2-அகநா2-அகநா2-    
    
அக ெபா�ைள+ சிறபி�&� :=� நாF= ெச9@�கைள� ெகா;ட&. இதைன� 
ெதா.�தவ- உPாி கிழா$ மகனா- உ��திர$ மா. ெதா.பி�தவ$ உ�கிர 
ெப�வAதி. 
 
13 அ? �த� 32 அ? வைர@6ள ெந?ய ெச9@�க6 ெகா;டைமயா�, இதைன 
ெந( ெதாைக எ$=� வழ1.வ-. 
 
1 �த� 120 வைர@6ள ெச9@�கைள� களி�றி யாைன நிைர எனB�, 121 �த� 300 
வைர@6ள ெச9@�கைள மணிமிைட பவள� எனB�, 301 �த� 400 வைர@6ள 
ெச9@�கைள நி�தில� ேகாைவ எனB� N$= பிாிBகளாக பிாி�&6ளன-. 
 
இதி� 1,3,5,7,9,11 ேபா$ற ஒ�ைறபைட எ;Q6ள ெச9@6க6 பாைல� திைன 
ப�றிய பாட�களா.�. 2,8,12,18 எ$= இர;(� எ�(மாக வ�பைவ .றிGசி� 
திைண ப�றிய பாட�கைள� .றி�.�. 4, 14, 24 எ$= நா$கா� எ;களாக 
வ�பைவ ��ைல� திைணைய� .றி�.� பாட�க6. 6, 16, 26, 36 எ$= ஆறாவ& 
எ;ணாக உ6ளைவ ம�த� திைணைய� .றி�.�. 10, 20, 30 எ$= ப�& ப�தான 
எ;க6 ெந9த� திைணைய� .றி�.�. இEவாறான சிற த அைம� �ைற ேவ= 
எ த !D�.� இ�ைல. 
 
இ !ைல பா?ய �லவ-க6 145 ேப- இதி� 114, 117, 160 ஆகிய எ;Q6ள 
பாட�களி$ ஆசிாிய- ெபய- ெதாியவி�ைல. ஏைனய பாட�கைள பா?யவ-க6 
142 ேப-. 
 

""""ஒ�6� ஐ)� ஏ> ஒ�பா� பாைலஒ�6� ஐ)� ஏ> ஒ�பா� பாைலஒ�6� ஐ)� ஏ> ஒ�பா� பாைலஒ�6� ஐ)� ஏ> ஒ�பா� பாைல    ;;;;    ஒதா�ஒதா�ஒதா�ஒதா�    
நி�றவ�றி� நா�� ெநறி��ைலநி�றவ�றி� நா�� ெநறி��ைலநி�றவ�றி� நா�� ெநறி��ைலநி�றவ�றி� நா�� ெநறி��ைல    ;;;;    அ�றிேயஅ�றிேயஅ�றிேயஅ�றிேய    
ஆறா� ம4த�ஆறா� ம4த�ஆறா� ம4த�ஆறா� ம4த�    ;;;;    அணி ெந&த� ஐஅணி ெந&த� ஐஅணி ெந&த� ஐஅணி ெந&த� ஐ————இர;�இர;�இர;�இர;�    ;;;;    
@றாதைவ �றி7சி< @�@றாதைவ �றி7சி< @�@றாதைவ �றி7சி< @�@றாதைவ �றி7சி< @�."."."."    
    

 
""""பாைல விய� எ�லா� பாைல விய� எ�லா� பாைல விய� எ�லா� பாைல விய� எ�லா� : : : : ப-தா� பனிெந&த�ப-தா� பனிெந&த�ப-தா� பனிெந&த�ப-தா� பனிெந&த�    
நா: நா: நா: நா: நநநநளி��ைல ளி��ைல ளி��ைல ளி��ைல : : : : நாநாநாநா�'கா� ேமைலேயா��'கா� ேமைலேயா��'கா� ேமைலேயா��'கா� ேமைலேயா�    
ேத4� இர;� ேத4� இர;� ேத4� இர;� ேத4� இர;� : : : : எ3� இைறஎ3� இைறஎ3� இைறஎ3� இைற�றி7சி �றி7சி �றி7சி �றி7சி ; ; ; ; ெச)தமிழி�ெச)தமிழி�ெச)தமிழி�ெச)தமிழி�    
ஆ ம4த�ஆ ம4த�ஆ ம4த�ஆ ம4த�    --------    அக�அக�அக�அக�."."."."    
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அகநாF= எ�� இ  ‘ெந( ெதாைக’ கைட+ ச1க கால�ேத ெதா.�க ெப�ற&. 
இத�. பாயிர� எAதியவ$ இைடயள நா�( மண�.?யா$. பா� வ;ண 
ேதவனான வி�வதைரய$ எ$பா$. அகவ� பாவா� அைம த அபாயிர�தா� 
அறியப(வ&: 
 
நிைலெப�ற அறெநறியிைன ேபணி வ தவ-க6, எ�தி�கிD� ெவ�றி@ட$ 
சிறபாக ஆ�சி நடா�தியவ-க%�, .�றேம இ�லாத ெகா6ைகயிைன 
@ைடயவ-க%�, ஆகிய பா;?ய-க6 அவ-க%ைடய அரசைவயிேல அறிB 
.?ெகா;ட அக�திைன@ைட யவ-க%�, வா$ �க0 சா$ேறா-க%� .Aமியி� & 
அ�ைம@ைடய ��தமிழிைன@� ஆ9 & வ தன-. 
 
அEவா= அவ-க6 ஆரா9 &, மிகB� சிற தைவ என� ெதாி த சிறபிைன@ைடய 
தமி0 பாட�க%6, ெந?யவாகி அ?க6 அதிகமாக விள1கிய இ$ப ப.தி யிைன+ 
சா- த இனிய ெபா�6 அைம த பாட�க6 நாF�ைற எ(�& !�கைள ஆரா9 & 
ெசா�D� �லவ- ெப�ம�க6 ெதா.�தன-. 
 
3றநா2-3றநா2-3றநா2-3றநா2-    
    
�றெவாA�க�ைத ப�றி :=� 400 ெச9@�களி$ ெதாைகேய �றநாF= ஆ.�. 
அற�, ெபா�6, I( எ$�� N$= ெபா�6க%� �ற ெபா�ளி� அட1.�. 
இதைன� ெதா.�தவ$, ெதா.பி�தவ$ யா- எ$= ெதாியவி�ைல. இதி�, 
சிவெப�மாைன ப�றி ெப ேதவனா- எ�� �லவ- கடB6 வா0�& 
பா?@6ளா-. 
 
400 பாட�க6 எனி�� 2 பாட�க6 �Aவ&மாக� கிைட�கவி�ைல. 267, 268ஆ� 
ப-ட�க6 ��=� மைற & ேபாயின. 44 பாட�க6 சிைத & கிைட�தி�� கி$றன. 
இதி� 156 �லவ-க6 பா?@6ளன-. இவ-க%6 14ேப- அரச��, அரச .(�ப�ைத+ 
ேச- தவ�� ஆவ-. 15 ெப;பா� �லவ-க%� உ6ளன-. 
 
ஒளைவயா- பா?யைவேய எ;ணி�ைகயி� அதிகமாக  33 பாட�க6 உ6ளன. 
இ !C$ �த� 266 பாட�க%�. பைழய உைர கிைட�&6ள&. 
 
�ற�, �றபா�(, �ற�� நாF= எ$=� இதைன� .றிபி(கி$றன-. அ? 
அளBக6 .ைற த& இEவளB, அதிக� இEவளB எ$= .றிபி�(+ 
ெசா�D�ப?யாக இ�லாம� பாட�க6 சிைத & உ6ளன. 
 
ப;ைடய� தமிழக�தி$ அரசிய� வரலா�ைற@� சNக வரலா�ைற@�, 
அறிB=�&� அாிய க�<லமாக �றநாF= விள1.கிற&. ப;ைட� கால�தி� 
வா0 த ேபரரச-கைள@�, சி�றரச-கைள@�, Iர-கைள@�, Iர வழிபா�( 
�ைறகைள@�, அ�கால+ சNக பழ�க வழ�க1க6 பலவ�ைற@� எ(�திய��� 
பாட�கைள� ெகா;ட& இ� ெதா.திேய. 
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�த� �?ம$ன- Nவைர ப�றிய பாட�க%�, பி$ன- .=நில ம$ன-, ேவளி- 
�தCய சிற�ைடயவ-கைள ப�றிய பாட�க%�, ேபா- பாட�க%� , ைகய= 
நிைல, ந(க�, மகளி- தீபா9த� �தCய ேபா- நிக0+சிக%ட$ ெதாட-�6ள 
பாட�க%� அைம தி��கி$றன. 
 
அரச-�.� பிற-�.� அற நிைலைய எ(�& உைர�.� பாட�க%�, 
பாணா�=பைட, விறCயா�=பைட, �லவரா�=பைட �தCய ஆ�= பைட 
பாட�க%� இைடயிைடேய உ6ளன. 
 
ச1க கால� தமி0 �லவ-க6 ம�க6 வா0வி� அைம த ந�Cய��கைளேய த� 
பாட�களி� பாரா�?னா-க6. தீைம ெச9ேவா- அரச-களாயி��, அGசா& 
அறிBைர :றி அவ-கைள� தி��தினா-க6. ச1க கால�தி$ வரலா�= !லாக� 
திக0வ& இ&. 
 
பலவைக� .(�ப�தின��, ப�வைக� ெதாழிைல+ ெச9தவ�� ெப�� 
�லவ-களா9+ சிற��= இ� தன- எ$ப& ஒளைவயா-, ெவ;ணி�.ய�தியா-, 
கபில-, ெபா$வணிகனா-, ம��&வ$ தாேமாதரனா-, :ல வாணிக$ சீ�தைல+ 
சா�தனா-, ம&ைர� கண�காயனா- மகனா-, ந�கீரனா- ேபா$ற ெபய-களா� 
ெதாி & ெகா6ளலா�. 
 
�றநாF= கைடேயA வ6ள�களி$ �கைழ ேபா�றி� :=கிற&. அவ-க6 பாாி, 
ேபக$, அதியமா$, காாி, ஒாி, ஆ9, ந6ளி எ$ற எAவரா.�. 
 
1111.... பாாிபாாிபாாிபாாி    
 
300 ஊ-க%�.� பற�� மைல�.� உாியவ$ பாாி. அவ$ நா( பற�� நா( 
எனப�ட&. இ�கால�& இராமநாத�ர மாவ�ட�தி�, தி�ப�H- வ�ட�தி� 
பிரா$மைல எ$ற ெபயரா� இ& வழ1கப(கிற&. 
 
வ;(க6 ேதைன உ;ண� ெகா(�.� P�கைள� ேகா;ட �ர�$ைன மர1க6 
ெசறி &6ள ெந(வழியி� பாாி த$ ெசA ேதாி� வ & ெகா;?� தா$. வழியி� 
பாாி த$ ��ைல� ெகா? ஒ$= ப�றி பட-வத�. ஒ� ெகாA ெகா�பி$றி� 
கிட ததைன� க;டா$. அவ$ மன� மிகB� கல1கிய&. த$ ேதைர அ�கி� 
நி=�தி� தவி�.� ��ைல� ெகா?யிைன� H�கி அத$மீ& படரவி�டா$, 
அ1கி� & கா�நைடயாகேவ த$ அர;மைன ேநா�கி நட தா$. ��ைல� 
ெகா?�.� ேதாீ த பாாியி$ �க0 இ த பா- உ6ளளB� �கேழா( வா0 & 
ெகா;?��.�. எனேவதா$ “��ைல�.� ேதாீ த வ6ள�" எ$= பாாிைய 
�க0கி$றன-. 
 
2. 2. 2. 2. ேபேபேபேபக�க�க�க�    
 
ெபாதினி மைலைய@� அதைன+ ��றி@6ள ஊ-கைள@� ஆ;( வ தவ$ ேபக$. 
த�ேபா& பழநிமைல எ$= வழ1க ெப=வ& ப;ைடய ெபாதினி மைலயா.�. 
அ�மைலைய அ(�&6ள ஊ- (தி�) ஆவிந$.?. ஆவி எ$ப& மரபி$ ெபய-. 
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ம�க6 ப(� &$ப�ைத ம�(ம$றி, எ த உயிாின1க6 ப(� &$ப�ைத@� காண 
ெபாறாம� &$ப� &ைட�க உடேன உடேன &?�தவ$ ேபக$. மைழ கால�தி� 
ஒ�நா6 மாைலயி�, வான�தி� திர;?� த க�ேமக�ைத� க;( ஓ- ஆ; மயி� 
மி�க மகி0+சி@ட$ ேதாைக விாி�தா?ய&. ேபக$ அ& .ளிரா� ந(1.வதாக 
எ;ணி மன� இர1கி, த$ உடC� ேபா-�தியி� த விைல@ய- த ப�( 
ேபா-ைவைய எ(�& அ�மயிD�. ேபா-�தி வி� டா$. எனேவ ‘மயிD�. 
ேபா-ைவ த த வ6ள� ேபக$' எ$ற �க0 வ & ைவய� ேபா�=கிற&. 
 
3. 3. 3. 3. அதியமா�அதியமா�அதியமா�அதியமா�    
    
தகUைர� தைலநகராக� ெகா;( ஆ;( வ தவ$ அதியமா$ ெந(மா$ அGசி. 
இ$= த�ம�ாி எ$= அைழ�க ெப=வேத அ$ைறய� தகU- ஆ.�. 
 
கடைல ேநா�கி+ ெச�D� ஆ=க6 ேபால �லவ��, பாண��, ெபா�ந��, 
:�த�மாகிய பாிசில- பல�� அவைன ேநா�கி வ & பாிசி� ெப�=+ ெச$ற 
வ;ண� இ�ப-. 
 
த$ைன @;டாைர நீ;ட கால� வாழ ைவ�.� க�ெந�C� கனிைய 
ஒளைவயா-�. அளி�& ெப�� �க0 ெப�றவ$ அதியமா$. ‘ஒளைவ�. 
ெந�C�கனி அளி�த அதியமா$’ எ$= இவைன அைன�&ல.� பாரா�(கிற&. 
 
ேபாைர வி��பாத �;ணியனான இவ$ ெபா��(, ஒளைவயா- 
ெதா;ைடமானிட� H& ெச$= இ� நா(களிD� அைமதி நிலவ வழி ேகாCனா-. 
ெப�Gேசர� இ�ெபாைறயா� அழிB�றவ$ இவ$. ெபா.�( எழினி எ$பானி$ 
த ைத@� ஆவா$ இவ$. 
 

4. 4. 4. 4. காாிகாாிகாாிகாாி    
 
தி��ேகாவXைர@� அைத+ ��றி@6ள நா�ைட@� ஆ;டவ$ மைலயமா$ 
தி��?�காாி. Iர��, ஈர�� நிைற தவ$. இவ�ைடய .திைரயி$ ெபய�� காாி 
எனப�ட&. 
 
Nேவ த-க%�.� &ைணயாக இ� & அவ-க6 ேபாாி� ெவ�றி ெபற Iர� கா�?, 
யாைன, ேத-, .திைர, ஊ- ஆகியவ�ைற பாி�களாக ெப=வா$. அEவா= 
தன�.� கிைட�த பாி�கைள� தாேன ைவ�&� ெகா6ளாம� த$�ட$ ேச- & 
ேபா- �ாி த பைடIர-க%�.�, ம�=� பாவல-�.�, பாண-�.� வாாி வழ1கி 
வி(வா$. தன�.� கிைட�த .திைரகைள� ேதாிேல P�?� ேதைர பாிசாக� 
ெகா(பதி� ெப�மகி0+சி ெகா6வா$ காாி. 
 
க��ைடய மைனவிைய� தவிர ேவ= ஒ$ைற@� த$ தனி+ ெசா�தாக ைவ�&� 
ெகா6ளாத ெப�மன� பைட�தவ$ எ$= கபில- இவைன �க0 & பா(கிறா-. 
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5. 5. 5. 5. ஓஓஓஓாிாிாிாி    
 
ெகா�C மைலைய+ ேச- த நா�ைட ஆ;( வ தவ$ வ�வி� ஓாி. வி�லா�றC� 
சிற தவ$ ; வ6ள�ற$ைமயி� உய- தவ$. 
 
ஒ��ைற அவ$ வி�ட அ�பான& ஒ- யாைனயி$ உட�ைப� &ைள�& பி$ன- 
ஒ� �Cயி$ வா9�.6ேள Lைழ &, அத$ பி$ன- ஒ� கைலமா$,கா�( ப$றி 
உ(�� ஆகியவ�ைற@� (ஐ & உயிாின1கைள@�) தா�கி� ெகா$ற& எ$=� 
அதனாேலேய அவ$ வ�வி� ஓாி எ�� ேப- ெப�றா$ எ$=� :=வ-. 
 
இரவல-�.� த1க�தா� ெச9த Pைவ@�, ெவ6ளியிைழயிேல நீலமணி�க� 
பதி�&+ ெச9த .வைள மல- ேபா$ற Pைவ@�, பிற அணிகல$கைள@�, யாைன 
கைள@� ெகா(பா$. 
 
தி��?� காாிேயா( தனி�& நி$= ேபாாி�( Iர மரண� அைட தா$ ஓாி. 
 

6. 6. 6. 6. ஆ5ஆ5ஆ5ஆ5    
 
ெபாதிய மைலைய+ K0 த ேவணா�(�.ாியனா9 ஆ9 .?யிC� & ஆ�சி �ாி & 
வ த வ6ள� ஆ9 ஆ;?ர$. ஆ9 அ;?ரைன ஆ9 .?ைய� ேதா�=வி�த 
�த�வ$ என� க�&வ- சில-. 
 
யாைனகைள பாிசாக� ெகா(பதி� ெப�வி�ப� ெகா;டவ$ ஆ9. ‘நிைறய 
யாைனகைள பாிசாக� ெகா(�கிறாேய, உ$ நா�?� ஒ- யாைன ஒேர �ைறயி� 
ப�&� க$=க6 ஈ�ேமா ?’ எ$= இவைன விய & ேக�?��கிறா- �டேமாசியா- 
எD� �லவ-. 
 
ைக�மா= ஏ&� க�தாம� சா$ேறா- ெச$ற வழிேய ெச�வ& த$ கடைம எ$= 
வைரயா& வழ1கிய வ6ளலாக� திக0 தவ$ ஆ9. 
 

7. 7. 7. 7. ந"ளிந"ளிந"ளிந"ளி    
 
ேதா�? மைல�.� தைலவ$ க;Yர� ேகாெப� ந6ளி. அவ$ Iர� கழ� 
அணி தவ$. தைலயி� நீல மணிைய+ K?யி� தா$. மா-பி� ��& மாைலயிைன 
@� ைககளி� கடக� எ�� ஆபரண�ைத@� அணி தி� தவ$. 
 
ஒ��ைற அவ$ கா�?ேல ஒ� �லவைர@�, அவைர+ சா- தவைர@� பசி�த 
நிைலயிேல க;டா$. தாேன ெந�� N�?, மானி$ தைசைய ெந�பிேல யி�( 
ெபா��கி, அவ-க%�.� த தா$. 
 
அவ-க6 பசியாறிய பி$, த$ மா-பிேல கிட த ��& மாைலைய@�, ைகயி� 
அணி தி� த கடக� எ�� ஆபரண�ைத@� �லவ-�. அ$�ட$ ஈ தா$. 



24 

 

அ�லவ- அவ$ ெபயைர@� நா�ைட@� எEவளேவா வ��=�தி� ேக�(� ஏ&� 
ெசா�லாமேல ெச$= வி�டா$. 
 
தா$ உதBவ& ஒ�வ��.� ெதாிய�:டா& எ$ற உய- த உ6ள� ெகா;டவ$ 
க;Yர� ேகாெப� ந6ளி. 
 
தமி0 இல�கிய1களி� ஈைக�த$ைம@ைடய ம$ன-க6, �லவ-க6 பலர& வரலா= 
ஆ1கா1ேக ெதாிய வ தாD� கைடேயA வ6ள�க6 எ$= மிகB� சிற பாக 
இவ-கைளேய .றி�&6ளா-க6. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 
 

5. 5. 5. 5. ப��# பா()ப��# பா()ப��# பா()ப��# பா()    
 

""""�4� ெபா4நரா பாணிர;� ��ைல�4� ெபா4நரா பாணிர;� ��ைல�4� ெபா4நரா பாணிர;� ��ைல�4� ெபா4நரா பாணிர;� ��ைல    
ெப4� வளம�ைர< கா7சிெப4� வளம�ைர< கா7சிெப4� வளம�ைர< கா7சிெப4� வளம�ைர< கா7சி    --------    ம4வினியம4வினியம4வினியம4வினிய    
ேகாலெந� ந�வாைட ேகா� �றி7சிப3=ன�ேகாலெந� ந�வாைட ேகா� �றி7சிப3=ன�ேகாலெந� ந�வாைட ேகா� �றி7சிப3=ன�ேகாலெந� ந�வாைட ேகா� �றி7சிப3=ன�    
பாைல கடா-ெதா�� ப-�பாைல கடா-ெதா�� ப-�பாைல கடா-ெதா�� ப-�பாைல கடா-ெதா�� ப-�."."."."    
 

திதிதிதி���கா�= பைட, ெபா�ந- ஆ�= பைட, சி=பாணா�= பைட, ெப�� 
பாணா�= பைட, ��ைல பா�(, ம&ைர� காGசி, ெந(ந�வாைட, .றிGசி 
பா�(, ப�?னபாைல, மைலப( கடா� ஆகிய ப�& பாட�களி$ ெதா.ேப 
ப�& பா�டா.�. 
 
தி���கா�=பைட, ெந(ந�வாைட எ�� இர;?ைன@� ம&ைர� 
கண�காயனா- மகனா- ந�கீரனா- பா?@6ளா-. ெப�� பாணா�=பைட, 
ப�?னபாைல ஆகிய இர;?ைன@� க?யX- உ��திர1 க;ணனா- 
பா?@6ளா-. ெபா�ந- ஆ�= பைட, ��தாம� க;ணியாரா� பாட ெப�ற&. 
சி=பாணா�= பைட, இைட�கழி நா�( ந�X- ந�த�தனாரா� பாட 
ெப�=6ள&. ��ைல பா�(, காவிாிP�ப�?ன�& ெபா$ வாணிகனா- மகனா- 
நPதனாரா� பாட ெப�ற&. ம&ைர� காGசி, மா1.? ம�தனாரா� பாட 
ெப�=6ள&. .றிGசி பா�(, கபிலரா� பாட ெப�ற&. மைலப( கடா�, இரணிய 
��ட�& ெப�1.$=ா- ெப�1 ெகளசிகனாரா� பாட ெப�ற&. 
 
ப�& பா�(�, எ�(� ெதாைக@� இைட+ச1க கால�& பிற த ‘இர�ைட� 
.ழ ைதக6' எ$= ேபா�=வா-க6 �லவ-க6. தனி�தனியாக அைம த 
பா�(�களிC� த இ த பா�(க6 ப�திைன@� ஒ$றாக� ெதா.�தவ- ெபய- 
நம�.� கிைட�கவி�ைல. 
 
�?@ைட ேவ த-களாகிய ேசர, ேசாழ, பா;?ய-க%6 ேசாழ, பா;?ய 
ம$ன-கைள பா�(ைட� தைலவ-களாக� ெகா;ட பா�(�க6 இப�& 
பா�?� அைம &6ளன. 
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ேசரைன பா�(ைட� தைலவனாக� ெகா;ட& ஒ$=� இ�ைல எனி�� ேசரைர 
ப�றிய .றி��க6 காணப(கி$றன. 
 
ம&ைர� காGசி, ெந(ந� வாைட எ$�� இர;( பா�(�க%� பா;?ய$ 
ெந(Gெசழியைன பா�(ைட� தைலவனாக� ெகா;ட&. 
 
ெபா�ந- ஆ�=பைட, ப�?னபாைல ஆகிய இர;( பா�(�க%�.� ேசாழ$ 
காிகா� ெப�வள�தா$ பா�(ைட� தைலவனாக விள1.கிறா$. 
 
ெபா�ந- ஆ�= பைட� தைலவ$, காிகா� ெப�வள�தாைன ேவறாகB�, 
ப�?னபாைல� தைலவ$, தி�மாவளவைன ேவறாகB� :=ேவா�� உள-. 
 
ஆாிய அரச$ பிரகத�த��.� தமி0+ �ைவைய அறிவி�.� ெபா��(� கபிலரா� 
பாட ெப�ற& .றிGசி பா�(. 
 
��ைல பா�?�. பா�(ைட� தைலவ$ பா;?ய$ ெந(Gெசழிய$, 
 
சி= பாணா�= பைட, ஓ9மானா�( ந�Cய� ேகாடைன� .றி�& பா(கிற&. 
 
ெப�� பாணா�= பைட, ெதா;ைடமா$ இள திைரயைன� .றி�& பா(கிற&. 
 
மைலப(கடா�, ப�.$ற� ேகா�ட�&+ ெச1க; மா�&ேவ6 ந$ன$ேச9 
ந$னைன� .றி�& பா(கிற&. 
 
ப�& பா�?� வ�� பா�(களி$ அ?யளB கீ0 எ�ைல 103 அ?களாகB�, ேம� 
எ�ைல 782 அ?களாகB� உ6ளன. இ த ப�& பா�(�களிD� உ6ளைவ 
ெமா�த� 3552 அ?க6 ஆ.�. 
 
��ைல பா�(, .றிGசி பா�(, ப�?ன பாைல ஆகிய N$=� அக 
ெபா�ைள� :=வன. தி���கா�= பைட, ெபா�ந- ஆ�= பைட, 
சி=பாணா�=பைட, ெப�� பாணா�=பைட, ம&ைர� காGசி, மைலப(கடா� 
எ$பைவ �ற ெபா�6 ப�றியைவ. 
 
ம&ைர� காGசி தவிர ம�றைவ ஆ�= பைட !�களா.�. மைலப(கடா� 
எ$பதைன� :�த- ஆ�=பைட எனB� :=வ-. தி���கா�= பைட�. 
�லவ- ஆ�=பைட எ$ற ெபய�� உ;(. 
 
ெந(ந� வாைட@� அகெபா�6 ப�றியேத; ஆயி�� இபா�?�, 
பா;?ய�ைடய அைடயாள Pவாகிய ேவ�� .றி�கப�?�பதா�, இ& அக 
ெபா�6 பா�( ஆகா& எ$= உைரயாசிாிய- ந+சினா-�கினிய- :றியி��கிறா-. 
 
ஆ+-# பைடஆ+-# பைடஆ+-# பைடஆ+-# பைட    
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ஆ= எ$றா� வழி எ$= ெபா�6. ஆ�= ப(�&த� ஆ�= பைட; 
வழிப(�&த� எ�� ெபா�6ப(�. 
 
கைலஞ$ ஒ�வ$, வ6ள� ஒ�வனிட�தி�.+ ெச$= த$ கைலயா�ற� கா�? 
ெபா�6 ெப�= தி���வா$; ேவ= ஒ� கைலஞ$ த$ கைலயறிB க;( ெபா�6 
த & காபவைர� காணா& கல1கி� கிடபா$. இவ-க6 இ�வ�� ச தி�க 
ேந��ேபா&, ெபா�6 ெப�=� தி���� கைலஞ$, அ&வி$றி� தவி�.� 
கைலஞ��.� திறமறி & வழ1.� வ6ளைல� .றிபி�( வழி :றிய��வா$. 
 
'யா$ இ த வழியாக+ ெச$= இ�தைகய வ6ளைல� க;(, அவனிட�தி� இ$ன 
இ$ன பாி�கைள எ�லா� ெப�ேற$. நீ@� அவைன நா?+ ெச$றா� நிைறய 
பாி�க6 ெப=வா9, எ$= :றி அவைன ஊ�கி அ��வா$. இ&ேவ 
ஆ�=பைடயா.�. 
 
ஆ�=ப(�த ப(ேவா- :�த-, பாண-, ெபா�ந-, விறCய-, �லவ- �தCேயாராக 
உ6ளன-. ஆ�= ப(�&� ேபா& பாண- பாணைர@�, :�த- :�தைர@� 
அ&ேபாலேவ பிற�� ஆ�= ப(�&வதாக அைமப& மர�. 
 
தி�6�, ஆ+-# பைடதி�6�, ஆ+-# பைடதி�6�, ஆ+-# பைடதி�6�, ஆ+-# பைட    
 
இ& 317 அ?கைள� ெகா;ட&. தி�பர1.$ற�தி� எA த�ளி@6ள ��க 
ெப�மாைன� க; .ளிர� க;(, அவ$ இ$ன�ைள ெப�=� தி���� ப�த$ 
ஒ�வ$, த$ எதிாி� வ த ேவ= ஒ- அ?யவைன அெப�மானிட�& ஆ�= 
ப(�தியதாக இய�ற ெப�ற& இ !�. 
 
ம�ற ஆ�= பைடகைள ேபா� இ�ைம வா0வி�. உாிய ெபா�6 ப�றி 
அ�லாம�, ம=ைம வா0வி�. உாிய ேபாி$ப ெபா�6 ப�றியதா9 அைம  
&6ள&. இ& ப�& பா�( !D�. �த� பா�டாக அைம த&. இ& கடB6 
வா0�தாகB� விள1.� ெப�ைம@ைடய&. 
 
ஆ�= ப(�தப(� அ?யா$ காண� த. த இட1களாக� தி�பர1.$ற�, 
தி�+சீரைலவா9 (தி�+ெச H-), தி� ஆவிந$ .? (பழநி மைலயி$ அ?வார�தி� 
உ6ள&), தி�ேவரக� (.�பேகாண�தி�. ேம�கி� உ6ள �வாமி மைல), 
.$=ேதாறாட�, பழ�தி-+ேசாைல(ம&ைர�. அ;ைமயி� உ6ள அழக- ேகாயி�) 
என ஆ= இட1க6 இதி� .றி�க ெப=கி$றன. இவ�ைற பைட I(க6 எ$=� 
:=வ-. .$= ேதாறாட� எ$ப& எ�லா மைலகளிD� ��க ெப�மா$ 
I�றி��தைல� .றி�.�. 
 
பைட I( எ$ப& பைடக6 த1.� இட� எ$ற ெபா�ைள� த��.பைகவ-களாD�, 
பிற சமய�தவ-களாD� ேகாயிD�. ேநர� :?ய இ$ன�கைள� தவி-பத�காக 
அ�கால�& ம$ன-க6 ேகாயி�களி� பைடகைள நி=�தியி� தன- எ$= 
க�&வத�.� இடமி��கிற&. சிற த ெச�வ1கைள+ ேச-�& ைவ�.�. 
க�<ல1களாக� ேகாயி�க6 விள1கியைமயா�, அ�ேகாயி�கைள பைட Iர-க6 
காவ� �ாிய ேந- & பைட I(க6 எ$�� ெபய- ெப�றி��கலா� எ$=� 
அறிஞ-க6 :=கி$றன-. 
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தி�#பர,�ற�தி�#பர,�ற�தி�#பர,�ற�தி�#பர,�ற�    
 
உலக� இ$�=மா=, கடCேல Kாிய$ ேதா$=வைத ேபால, மயி� ஊ-தியி$ 
ேம� ��க$ ேதா$=� இனிய கா�சிைய@�. ெத9வ மகளி- ��கைன ஆ?பா(� 
சிறபிைன@� இ1.� காணலா�. 
 
வ;(க6, ேச= நிைற த வய�க%�ெக�லா� ெச$=, தாமைர மல-களி� ேத$ 
உ;ண �. &, சிைறப�(, ெபாA& �ல�1கா� கதிரவ$ ேதா$ற, தாமைர 
மல-க6 மீ;(� மலர, சிைறப�?� த வ;(க6 ெவளிப�(, ைவகைற 
ேபாதி� மல�� ெந9த� மல-கைள ெந�1கி� ேதைன@;(, பி$ �ைன களி� 
மல�� மல-களி� த1கி இ$னிைச பா(�. 
 
தி�பர1.$ற�தி� காணப(� இ த இனிய இய�ைக� கா�சியி$ வாயிலாக 
நம�. ந�கீரனா- த�� உய- த உ�க��& இ&. 
 
உலகமாகிய ேச�றி� இ$பமாகிய தாமைர மலர அத$க; அவா மி.தியா� 
ஆ$மா�க6 ெச$= சிைறப�( பி$ அவன�ளா� ெவளிப�( மகி0 தி��.� 
எ$ற க��ைத ந�கீரனா- எ(�திய��கிறா-. 
 
தி�&சீரைலவா5 தி�&சீரைலவா5 தி�&சீரைலவா5 தி�&சீரைலவா5 ((((தி�&ெச.8�தி�&ெச.8�தி�&ெச.8�தி�&ெச.8�))))    
 
ெந�றி ப�ட�ேதா( ெபா$னாி மாைல கிட & அைசயB�, மணிக6 மாறி மாறி 
ஒC�கB�, ஆ; யாைனயி$ மீ&, �? தாி�& அழ.ட$ விள1.� ஆ= அழகிய 
�க1க%ட$ ��க$ இ1ேக கா�சி த�கிறா$. 
 
ஆ= �க1க%� ஆ= ெதாழிைல@ைடயன. ஒ� �க�-ஆணவ மலமாகிய 
உலகி�ைள ேபா�.�; ஒ� �க�-அ$ப-த� வா0�&�கைள ஏ�=, இ$��= 
அவ-க%�. வரமளி�.�. 
 
ஒ� �க�-ெம9யறிBைடய அறிஞ- ெச9@� (அ தண-) ேவ6விகைள� கா�.�. 
 
ஒ� �க�-உய- ெபா�ைள த� அ$ப-க%�. உண-�தி+ ச திர$ ேபால எ�லா� 
திைசகளிD� இ$ெனாளி பர��. 
 
ஒ� �க� - ேவ�பைட ெகா;( அ�ர- �தCேயாைர ெவ$=, மற�கள ேவ6வி 
ெச9@�. 
 
ஒ� �க�-.றமக6 வ6ளி@ட$ .லவி மகிA�. 
 
ஆ= �க1க%�.� ஏ�பேவ ப$னி� தி��கர1க%� ெதாழி� �ாிகி$றன. I( 
ேப= அைட@� &றவிக�. ஒ� ைக உய- த&. அத�. இைணயான ம=கர� இ( 
பிேல ைவ�கப�ட&. ெச�ைம நிற ஆைட கிட த ெதாைடயி$ மீ& ஒ� ைக 
இ� த&; ம= ைக அ1.ச� ெசD�திய&; யாைனயி$ கA�தி� க�டப�?��.� 
பாிைச எ�� கயி�ைற ஒ� ைக@�, ேவ�பைடைய ம= ைக@� ப�றியி��தன. ஒ� 
ைக �னிவ-க%�.� த�&வ1கைள உண-�&� ேபா& மா-ேபா( விள1கிய&; ம= 
ைக மா-பி$ மாைலேயா( ேச- & எழி� ேச-�த&. ஒ� ைக களேவ6வி�. ��திைர 
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ெகா(�த&; ம= ைக இனிய ஓைச ெகா(�.� மணிகைள ஒC�த&; ஒ� ைக வா$ 
அரமகளி-�. மண மாைல .�?ய&. 
 
இ நிைலயி� ேதவ-க6 & &பி �ழ1கி க;( களி�க, வா$ வழிெச$= 
தி�+சீரைல வாயி� ெகா6பவ$ ��க$ என� :றப(கிற&. 
 
தி�ஆவிந� ,�தி�ஆவிந� ,�தி�ஆவிந� ,�தி�ஆவிந� ,�    
 
இ& பைட�� ெதாழி� வ�லா$ பிரமைன, ��க$ சிைறப(�தி ைவ�தி� த 
இட�. பிரமைன வி(தைல ெச9வத$ ெபா��(, தி�மா�, உ��திர$, இ திர$, 
�தலாேனா- இ�தி�வாவிந$ .?�.+ ெச$றனரா�. அவ-க6 ெச$ற ேகால� 
சிறபாக� :றப�(6ள&. 
 
தவ�தா� ெமC தவ��, மரBாி தாி�&� காிய மானி$ ேதாைல ேபா-�தவ�மான 
�னிவ-க6 �$ேன ெச$றன-; �ைகயி�� ெம$ைமயான ஆைட உ(�திய யா0 
மீ�(� க த�வ��, மா தளி- ேமனி ெகா;ட க த�வ மகளி�� பி$ேன ெச$றன- 
; தி�மா�, உ��திர$, இ திர$ �தலாேனா- இைடேய ெச$றன- , �ப�& 
��ேகா? ேதவ-க%�, பதிென$ கண1க%� ஒ�1ேக திர;( வி; 
ந�ச�திர1கெளன பிரகாசி�& கா�ெறன ேவகமாக இ?ெயன �ழ�க�ேதா( 
கைடசியி� பி$ ெதாட- & ெச$றன-. அைனவ�� ��கனிட� ேவ;? பிரமைன 
வி(வி�க� தி� ஆவிந$.? ெச$றதான சிற� அத�. உ;(. 
    
தி�ேவரக�தி�ேவரக�தி�ேவரக�தி�ேவரக�    
 
ஓத�, ஓ&வி�த�, ேவ�ட�, ேவ�(வி�த�, ஈத�, ஏ�ற� எ$�� ஆ= ெதாழிைல� 
ெகா;( வாA� இய�பினராகிய அ தண- 48 ஆ;(க6 பிர�ம+சாிய� கா�&, 
ஆகவநீய�, த�கிணா� கினி, கா�க ப�திய� எ�� ��தீைய வள-�&, ஆ= எA�& 
ம திர�ைத ஓதி, மல-� Hவி வழிபட இ1ேக ��க$ மன�வ & ேகாயி� 
ெகா;(6ளா$ எ$ப-. 
 

,�-ேதாறாட�,�-ேதாறாட�,�-ேதாறாட�,�-ேதாறாட�    
 
ஆ= I(க%6 .$= ேதாறாட� எ$ப&, எ�லா மைலகளிD� ��க ெப�மா$ 
ேகாயி� ெகா;(6ளா$ எ$பைத� .றி�கிற&. ��க ெப�மா$ .றிGசி நில� 
ெத9வமாவா$. எனேவ .றிGசி நில�& மைலக6 அைன�&� ஒ� பைட Iடாக� 
ெகா6ள ப�(6ளன. 
 
.றிGசி நில ம�களான .றமகளி-, த�ைம� தைழ களாD�, மல-களாD� ஒபைன 
ெச9& ெகா;( .ரைவ� :�தாட, ெச9ய ேமனி@�, சிவ த ஆைட@�, ப�வைக� 
ேகால�� உைடயவனா9 பிைணமாைன ேபால அழ.ைடய மகளிைர� தAவி� 
ெகா;( ெச$= விைளயா(� இய�பிைன� ெகா;டவ$ ��க$ எ$ப-. 
 
பழ6தி�& ேசாைலபழ6தி�& ேசாைலபழ6தி�& ேசாைலபழ6தி�& ேசாைல    
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இப.தியி� ��க ெப�மா$ அம- தி��.� பலவைக இட1கைள@�, அவைன 
வழிப(� �ைறகைள@� அவ$ அ�6 வழ1.� த$ைமயிைன@�, ெவறி 
யா�(கைள ப�றிய ெச9திகைள@�, பழ�தி-ேசாைல மைலயி$ அ�வி 
வள�ைத@� அறிய �?கிற&. 
 
ெவ; &கி� ெகா?கைள ேபால அைச�& அகிைல+ �ம &, ச தன மர�ைத+ 
சா9�&, N1கிைல ேவேரா( பறி�&, ேதனிறாைல+ சிைத�&, ஆகினி பலா+�ைள 
த$னிட�ேத கல�க, மைலயிD6ள �ர�$ைன மல-க6 உதிர, க�1 .ர1.க6 
ந(1க ெப; யாைன .ளி��ப? அ�வியான& ஒ?� ெகா;?��.� ! 
 
அ த அ�வி, ��&�க6 விைள த யாைன� த த1கைள@�, ெபா$மணி 
�தலானவ�ைற@� �ர�? வ�� வாைழயி$ அ?மர� ஓ?ய, ெத$ைனயி$ இளநீ-� 
.ைல உதிர, அவ�ைற� தா�கி, மிளகி$ காிய ெகா?க6 சாய, மயி�க%�, 
ேகாழிக%� பய & ஒட, ஆ; ப$றிக%�, கர?க%� மைல� .ைகக%�.+ ெச$= 
ப&1க, கா�( எ�&க6 �ழ1க, மைலயி$ உ+சியிC� & ஓைச@ட$ விA� 
அ�வியிைன@�, பழ1க6 ��றின ேசாைலகைள� ெகா;ட&மான மைலயிைன@� 
ெகா;டவ$ ��க$. 
 
அ�வி ��கனி$ அ�6 ெவ6ள�ைத@�, அ�வியி� ப( ெபா�6க6 ��க$ அ�6 
ெவ6ள�தா� கிைட�க ெப=� ந�ேப=கைள@� .றி�கி$றன எ$ப-. 
 
ெபா�ந� ஆ+-# பைடெபா�ந� ஆ+-# பைடெபா�ந� ஆ+-# பைடெபா�ந� ஆ+-# பைட    
 
ெபா�ந- எனப(பவ- ஏ-�கள� பா(ேவா-, ேபா-�கள� பா(ேவா-, பரணி 
பா(ேவா- என பலவைகயின- ஆவ-. 
 
ேசாழ$ காிகா� ெப�வள�தாைன� .றி�&, �ட�தாம� க;ணியாரா� பாட 
ெப�ற&, ெபா�ந- ஆ�=பைட. �ட�தாம� க;ணியாைர ெப;பா� �லவ- 
எ$=� :=வ-. 
 
ேசாழ$ ெவ;ணி பற தைலயி� ெப�ற ெவ�றிைய+ சிறபி�&� :=� 
வைகயி�, அவ$ ெகாைட + சிறைப@� ப�ேவ= ப;�கைள@� அழகாக பா(� 
248 அ?கைள� ெகா;ட& இபாட� ! 
 
ெபா�ந$ ஒ�வ$, ச1க கால+ ேசாழ�6 தைல சிற தவனாக விள1கிய 
காிகா�வளவனிட� ெச$=, பாிசி� ெப�=� தி��பி வ�� வழியி�, வ=ைம@�= 
இ� த ம�ெறா� ெபா�நைன+ ச தி�&, அவைன அ+ேசாழனிட� ஆ�= 
ப(�தியதாக அைம த& இபாட�. 
 
ெபா�ந- எ$பவ- ம�ெறா�வ- ேபால ேவட1 ெகா;( ந?பவ-. இபா�?� 
காணப(� ெபா�ந$ தடாாி எ$�� பைற ெகா�? ேபா-�கள� பா(ேவானாக 
அைம &6ளா$. 
ெவ;ணி எ$�� ஊ-, தGைச மாவ�ட�தி�, நீடாம1கல�தி�. அ�கி� இேபா& 
ேகாயி� ெவ;ணி எ�� ெபயரா� வழ1கப�( வ�கிற&. 
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இ !C� காிகால�ைடய பிற�, அரச உாிைம, Iர�, ெவ;ணி ேபா-�கள�தி� 
அவ$ ேசரைன@� பா;?யைன@� ெவ$ற வரலா=, அவ$ கைலஞ- கைள 
ேபQ� �ைற, ேசாணா�?$ வள�, காவிாி யா�றி$ ெப�ைம �தCயைவ 
:றப(கி$றன. 
 
பாிசி� ெபற வ த ெபா�தDட$ காிகால$ ந;பைன ேபா� பழகினா$ ; 
ெபா�ந�ட$ ெச$ற பா?னி�.� பாி� வழ1கினா$ ; த$ைன இைளஞ$ எ$= 
இக0 த �தியவ-க6 ந�பி�ைக ெபற, நைர �?�& �தியவனாக வ & வழ�.� 
தீ-�தா$ எ$பனB�, ேசாழ நா�?� ஒ� ேவC நில�தி� ஆயிர� கல� ெந� 
விைள த& எ$பனB�, இைச� கைலஞ-க6 த$னிட� விைட ெப�=+ 
ெச�D�ேபா& அரச$ ஏழ? பி$ ெச$= விைடயளி�த� மர�. ஏழ? பி$ ெச�Dத� 
ஏழிைச�. வழிபா( ெச9வத�. அறி.றி எ$=� இ !லா� அறியப(கி$றன. 
 
சி- பாணா+-# பைடசி- பாணா+-# பைடசி- பாணா+-# பைடசி- பாணா+-# பைட    
 
ஓ9 மானா( எ$ப&, தி;?வன� �ைக வ;? நிைலய�திC� & கிழ�ேக உ6ள 
கட�கைரைய அ(�& பரவியி� த ஒ� ெப�� நில பர� எ$ப-. 
 
இைட�கழி நா( எ$ப&, ஓ9மானா�?ைன அ(�&� கடCைன+ சா- த&. 
இைடயிைடேய உப1 கழிக6 அைம &6ள ப.தியா.� ; இ& இட�க நா( என� 
திாி & வழ1க ெப�= வ�கிற&. 
 
சி= பாணா�= பைட, ஓ9 மானா�( ந�Cய� ேகாடைன� .றி�& இைட�கழி 
நா�( ந�X- ந�த�தனாரா� பாட ெப�றதா.�. 
 
பாண-க6--யா0பாண-;  இைசபாண-, ம;ைட பாண- என பல வைகயின-. 
யா0 இைச�.� பாண-, யா0பாண- என ப�டன-. சீறியா0 இைச�.� பாணைன 
ஆ�= ப(�திய& சி=பாணா�=பைட எனப�ட&. இபா�( 269 அ?கைள� 
ெகா;ட&. 
 
ந�Cய� ேகாட$ ஓவிய- .?ைய+ ேச- தவ$. அவ$ நா�?�, கிட1கி�, 
எயி�ப�?ன�, ேவX-, ஆN- ஆகிய ேபZ-க6 இ� தன. 
 
இபா�?� ேசர-, ேசாழ-, பா;?ய- ஆகிய Nேவ த-களி$ சிற�� த$ைமக%�, 
அவ-களி$ தைல நகர1களான வGசி, உைறV-, ம&ைர எ$�� நகர1களி$ 
சிற�� த$ைமக%� .றி�க ெப�= உ6ளன. 
 
ேசர ம$ன$ இமய�தி� வி�ெகா? நா�?ய Iர+ ெச9தி@�, பா;?ய நா�?$ 
��&+ ெச�வ�தி$ சிற��, ேசாழ ம$ன$ H1ெகயி� (ெதா1.� மதி�) எறி த 
ெவ�றி+ ெச9தி@� இபாடC� இய�ப ெப�=6ளன. 
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மயிD�. ேபா-ைவ வழ1கிய ேபக$, ��ைல�.� ேத- ஈ த பாாி, இரவல-�. 
நா(� .திைர@� ந�கிய காாி, கிைட�த�காியதான ஆைட தன�.� கிைட�தி� &� 
அதைன+ சிவெப�மா��.� ெகா(�த ஆ9, ஒளைவயா-�. ெந�C�கனி 
அளி�தஅதியமா$, இ�லற�தா-�. ெப�� ெபா�6 ெகா(�த ந6ளி, :�தா-�. 
நா( ெகா(�த ஓாி ஆகிய கைடேயA வ6ள�களி$ ெகாைட+ சிற�க%� 
இபாடC� :றப�(6ளன. இEவ6ள�க6 எAவாி$ சிற�க%� ஒ$றா9� 
ெகா;?� தவ$ ந�Cய� ேகாட$ எ$= �லவ-க6 அவைன ேபா�=கி$றன-. 
 
ெப�� பாணா+-# பைடெப�� பாணா+-# பைடெப�� பாணா+-# பைடெப�� பாணா+-# பைட    
 
ெதா;ைடமா$ இள திைரயைன� க?யX- உ��திர1க;ணனா- இபா�?� 
ேபா�றியி��கிறா-. இ& 500 அ?கைள� ெகா;ட&. ெபாிய யாழிைன� த� இட 
ப�க�தி� ைவ�& இைசபவ- ெப�� பாண- எனப�டன-. இபா�ைட 
பாணா= எ$=� :=வ-. 
 
பா�(ைட� தைலவ$ ெதா;ைடமா$ இள திைரய�� சிற த �லவ$. 
இள திைரய� எ$�� !ைல இவ$ எAதினா$ எ$ப-. இவன& தைல நகர� 
காGசி�ர�. காGசி�ர�தி� தி�ெவஃகா எ$�� இட�தி� தி�மா� ப6ளி� 
ெகா;?��.� ெச9தி இபா�?� ெதாிய வ�கிற&. பாரத� கைதயி$ .றி�� 
இபாடC� இட� ெப�=6ள&. 
 
ப;ைட� தமி0 ம�களி$ வா0விய� �ைறகைள இபா�?C� & ந$. அறி & 
ெகா6ள �?கிற&. ெவளிநா�?C� & கட�கைர ப�?ன�தி� வ & இற1கிய 
.திைரகைள ப�றிய ெச9திக%�, கடC� ெச�D� மர�கல1க6, கைர உ6ள 
இட�ைத அறி & வ�வத�. உதவி ெச9@� கல1கைர விள�க� பழ1கால�தி� 
இ� த& எ$ற உ;ைம@�, வணிகாிட� �1க� ெப=� வழ�க� அ நாளிD� 
உ;( எ$ப&� இபாடCC� & அறியப(� ��கிய ெச9திகளா.�. 
 
6�ைல# பா()6�ைல# பா()6�ைல# பா()6�ைல# பா()    
 
தைலயால1 கான�&+ ெச�ெவ$ற ெந(Gெசழியைன� காவிாிP ப�?ன�& 
ெபா$ வணிகனா- மகனா- நPதனா- இபா�?� பா?யி��கிறா-. இபா�?ைன 
��ைல எ$=� .றிபி(வ-. 
 
தைலவ$ தைலவிைய பிாி & ெச$றபி$, அவ$ வ�� வைரயி� தைலவி பிாிB� 
&யைர ஆ�றியி��த� ��ைல எனப(�. 
 
தைலவிைய பிாி & ேபா��.+ ெச$ற தைலவ$, ேபா- �?�&� தி��பி 
வ ததைன� க;( ேதாழி �தலாேனா-, த��6 :றிய �ைறயி� இபா�( 
அைம�க ெப�=6ள&. தைலவைன பிாி த தைலவி தைலவ$ வ�� நாைள எதி- 
ேநா�கி விாி+சி எ�� ந�ெசா� ேக�.� பழ�க� அ நாளி� இ� த& எ$ப& 
இபா�டா� ெதாிய வ�கிற&. 
 
விாி+சி எ$ப&, ஒ�வ- தா� நிைன�.� ெசயC$ �?விைன அறிய ேவ;? 
ெந�D� மல�� Hவி ெத9வ�ைத வழிப�(, ஓாிட�தி� நி$=, பிற- தம�.6 
ேபசி� ெகா6%� ந�ெசா�ைல� ேக�பதா.�. பிற- தம�.6 ேபசி� ெகா6%கி$ற 
ேபா& பிற�கிற ெசா� ந�ல ெசா�லாக இ� தா�, த� எ;ண� ைக:(� எ$=�, 
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தீய ெசா�லாக இ� தா�, த� எ;ண� நிைறேவறா& எ$=� �?B ெச9& 
ெகா6வ-. 
 
தமி0 நா�( ேபா- பைடயி� பிற நா�( Iர-க%� ேச- தி� தன-; பாசைறயி� 
Iர மகளி�� பணி �ாி & வ தா-க6. நீைர� ெகா;( கால�ைத அளவி(� நாழிைக 
வ�?ைல� ெகா;( நாழிைக கண�க-க6 அEவேபா& நாழிைகயி$ கண�ைக� 
:றி வ தா-க6. பாசைறயி� நட�.� ெச9திகைள பிற- ெதாி & ெகா6ளாம� 
இ��க ேவ;(� எ$ற விழி�ண-+சிேயா(, ஊைமயராக உ6ள மிேல+ச-கைள� 
காவலாள-களாக ைவ�தி� தா-க6 எ$பன ேபா$ற �ைவயான ெச9திகைள 
��ைலபா�( நம�. எ�ைல யி$றி� த�கிற&. 
 
தைலவி ஏழ(�. மாளிைகயி� இ� தா6 என இ பா�?C� & நா� அறிய 
�?வதா�, பல நிைல மாட1க6 அ�கால�திேலேய தமிழக�தி� இ� தி��கி$றன 
எ$= ெதாிகிற&. வாைள+ ெச�கிய க+சிைன அணி த Iர ம1ைகய-, பாசைறயிேல 
விள�.க6 அைண & ேபாகாதப?� காவ� �ாி தன- எ$= ெதாிவதா� ேபா- 
பைடயிேல ஆ;கேளா( ெப; க%� சாிநிகராக தீர� கா�?ன- எ$= ெதாிகிற&. 
 
தைலபாைக அணி &, ச�ைடயி�(6ள ஒA�க� மி�க ெம9�காபாள-, 
காவலாக+ ��றி� திாி தா-க6 எ$ற .றி� காணப(வதா� அ�கால ம�களி$ 
நாகாிக நிைல நம�. �ாிகிற&! ச�ைட�. ெம9ைப எ$= ெபய- எ$=� 
ெதாிகிற&. ��ைல பா�ேட ப�& பா�?� .ைற த அ?கைள� ெகா;ட பா�( 
ஆ.�. இ& 103 அ?கைள� ெகா;(6ள&. 
 
ம�ைர� கா;சிம�ைர� கா;சிம�ைர� கா;சிம�ைர� கா;சி    
 
தைலயால1கான�& ெச�ெவ$ற ெந(Gெசழிய��. I( ேப= நிமி�த� ப�ேவ= 
நிைலயாைமைய+ ெசா�வத�காக மா1.? ம�தனா- பா?ய பாடேல ம&ைர� 
காGசி. ம�த��. மா1.?� கிழா-, ம&ைர� காGசி �லவ- எ$ற ேவ= 
ெபய-க%� உ;(. 
 
ப�& பா�?� மி. த அ?கைள� ெகா;ட& ம&ைர� காGசிேய. இ& 782 
அ?கைள� ெகா;(6ள&. ச1க கால� தனி+ ெச9@�களி� அளவி� மிக 
ெபாிய&� இ&ேவ. 
 
பா;?ய$ ேபா- ெவ�றியி� மி�க வி�ப� உைடயவனாக வா0 தா$. இவ�� 
தமிழி� சிற த �லைம@ைடயவனாக� திக0 தா$ எ$பத�.+ சா$றாக, 
�றநாF�றி� இவ$ பாட� ஒ$= காண ப(கிற&. 
 
பா;?ய$ ெந(Gெசழியனி$ �$ேனா-களான � நீ- வ?�பல�ப நி$ற 
பா;?ய$, ப�யாகசாைல �&.(மி ெப�வAதி, நில த� தி�வி� பா;?ய$ 
எ$பவ-கைள ப�றிய .றி��க6 ம&ைர� காGசியி� இட� ெப�= 
இ��கி$றன. இபா;?யனி$ ேபரைவயி�தா$ ெதா�காபிய� அர1ேக�ற 
ெப�ற& எ$ப-. 
 
பா;?ய$, பைகவைர ெவ$= ெகாண- த ெபா�6கைள� தன�ெகன ைவ�&� 
ெகா6ளாம�, ந;ப-க%�.� �லவ-க%�.� ஈ தா$ எ$ப-. 
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ம&ைர நகாி� இ� & அக$ற ெத��க6 ஆ=கைள ேபா� விள1கின. நாள1கா? 
(பக� ேநர� கைட) அ�ல1கா? (மாைல ேநர� கைடக6) என இ�வைக� கைட� 
ெத��க6 ம&ைரயி� இ� தன. காைல� கைட� ெத�வி� விழா எ(ப-, 
ெவ�றிைய �லப(�&வா- �தலாயிேனா- க�(� பலவைக� ெகா?க6 காண 
ப(�. அரசைன வா0�&கி$ற Kத- எனப(வா-, அரசைன உற�க�திC� & 
எA�வத�. ப6ளி எA+சி பா(வ-. ப�ேவ= ேகாயி�க6, ெபள�த ப6ளிக6, 
சமண ப6ளிக6 ஆகிய பல சமய வழிபா�( நிைலய1க%� ம&ைரயி� இ� தன. 
ம�க6 தி�பர1.$ற விழா, தி�ேவாண நா6 விழா, ஓண விழா (இேபா& 
ேகரளாவி� ம�(� நைடெப=கிற&), ந$ன$ பிற த நா6 விழா �தCய பல 
விழா�கைள� ெகா;டா? வ தன-. வறியவ-க%�. உணB வழ1க, அற� :0+ 
சாைலக6 ஏ�ப(�த ப�?� தன எ$பன ேபா$ற ெச9திகைள ம&ைர� காGசி 
வாயிலாக நா� அறிய �?கிற&. 
 
எ�லா� கைலகைள@� உண- த ேபரறிஞ-க6 ேசரம$ன- ேபரைவயிேல, 
ஒ$=:? கைல ஆரா9+சிெச9தன- எ$ற .றி�� ம&ைர� காGசியி� காண 
ப(கிற&. 
 
ம&ைரயி� வா0 த ம�களி$ ெபாA&ேபா�. �ைறக%� .றி�க ெப�=6ளன. 
ம&ைர நகர�ைத ப�றிய ஒ� வரலா�= !� எ$= :ற�த. த நிைலயி�, 
‘:ட�றமி0’ எ$ற ெபயராD� இ& அைழ�க ப(கி$ற&. 
 
இதைன இய�றிய மா1.? ம�தனாேர, தமி0 இல�கிய�தி� அரசைவ �லவ- 
எ$= �த$�தC� .றிபிட ெப�றவ- எ$ற ெப�ைம@� அைடகிறா-. 
 
ெந)ந� வாைடெந)ந� வாைடெந)ந� வாைடெந)ந� வாைட    
 
ப�& பா�(6 ஏழாவதாக� திகA� ெந(ந�வாைட, தைலயால1கான�&+ 
ெச�ெவ$ற பா;?ய$ ெந(G ெசழியனி$ ேபரா�ற� மி�க ேபா- ஆ�றCைன+ 
சிறபி�& பாட ெப�ற பா�டா.�. இதைன இய�றியவ- ‘ெந�றி� க;ைண� 
கா�?னாD� .�ற� .�றேம’ எ$= இைறவைன@� எதி-�& வாதி�ட அGசா 
ெநGசின- ந�கீரனா- ஆவா-. ம&ைர� கண�காயனா- மகனா- ந�கீரனா- என 
இவ- அைழ�க ெப=கிறா-. 
 
ெந(ந� வாைட எ$ப& ெந?தாகிய ந�ல வாைட எ$= ெபா�6 ப(�. 
 
தைலவைன பிாி�& வாA� தைலவி�. வாைட� கால�தி$ ஒ� ெபாA& ஒ- ஊழி� 
கால� ேபால ெந?தா9� ேதா$=�. ேபாாி� வி�ப1 ெகா;(  பாசைறயி� 
த1கியி��.� தைலவ��., வாைட�கால� ெவ�றி ெப=வத�. ஏ�ற காலமாக 
இ�பதா� அ& அவ��. ந�வாைடயாக� ேதா$=கிற&. வட�ேகயி� & I�� 
கா�= வாைட�கா�=. இEவா= தைலவி�. ெந?யதாகB� தைலவ��. 
ந�லதாகB� ேதா$=� வாைட ெந(த� வாைட ஆயி�=. 
 
பைகவ$ ேம� ேபா��.+ ெச$ற பா;?ய$ ெந(Gெசழியைன பிாி & வ� &� 
தைலவி�., அவ6 வ��த� நீ1.மா=, அரச$ பைகவைர ெவ$=, விைரவி� 
தி���வத�.� ெகா�றைவைய� &தி�.� ஒ��தி :றியதாக அைம த&. 
ெந(ந�வாைட 188 அ?கைள� ெகா;ட&. 
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இபா�?� .ளி- கால�தி� ம�க%� மா�க%� .ளிரா� வ� தியி��.� 
நிைல@�,தைலவி த1கியி��.� அர;மைனைய ப�றிய ெச9திக%�, 
தைலவியி$ பிாிB� &$ப��, தைலவனி$ பாசைற நிக0+சிக%�, பிறB� 
:றப�(6ளன. 
 
பாசைறயி� த1கிய ேவ த��. பைட� தைலவ$ ேபாாி� �;ப�ட Iர-கைள� 
கா�(கிறா$ ; ந6ளிரவிD� &யிலாம�, ெப� மைழ�.� ஒயாம�, அ �;ப�ட 
Iர-கைள+ ச தி�& அரச$ ஆ=த� :=கிறா$ ; பகலா இரவா என� 
ெதாியாதவா= வான� இ�;?��.� நிைலயி�, பி+சி மல-க6 விாிதைல� க;(, 
அ& அ தி ெபாAேத என ம�க6 அறி தா-க6. அரசியி$ அழ. மி. த 
அர;மைனயி� ேசானக- ெச9த சிற த ேவைலபா( நிைற த பாைவ விள�. 
இ� த&. க�?C$ ேம�:ைரயி� பலவைக வ;ண ஒவிய1க6 எAத 
ெப�றி� தன ; எ$பன ேபா$ற ெச9திகைள ெந(ந� வாைட நிைறய� த�கிற&. 
 
ேபாைர@� காதைல@� ப�றியதாக அைம தி��.� ெந�ந� வாைட, கா(க6 
அட- & மைழ வள� மி. தி� த ப;ைட நா6 தமிழக�தி$ கா�சிைய@�, 
அரச-களி$ அர;மைனைய@�, அத$ உ�ப.திகைள@�, பா;?ய�ைடய 
ெவ�றிைய@�, பா;?மாேதவியி$ ப;�கைள@� சிறபாக விள�.� ெச தமி0� 
க�<லமா.�. 
    
,றி;சி# பா(),றி;சி# பா(),றி;சி# பா(),றி;சி# பா()    
    
ஆாிய அரச$ பிரகத�த$ எ$பவ��.� தமி0+ �ைவைய அறிB=�&வத�., 
.றிGசி� திைண பா(வதி� வ�லவரான கபில- இதைன பா?னா- எ$ப-. ச1க 
இல�கிய1களி� உ6ள .றிGசி� திைண ப�றிய பா�(�களி� இ�.றிGசி 
பா�ேட அ? அளவி� ெபாிய& எனேவ இதைன 'ெப�1.றிGசி” எனB� வழ1.வ-. 
இ& 261 அ?கைள� ெகா;ட&. 
 
தைலவ�� தைலவி@� த��6 எதி-ப�(� காத� வா0�ைக�. உட$ப(தைல� 
.றிGசி ஒA�க� எ$ப-. பிற- அறியாம� களB �ைறயி� பழகி வ�� தைலவியி$ 
காதைல� ேதாழி, வள-�� தா9�.� :=வதாக அைம &6ள பா�( இ&. 
 
தமி0+ �ைவைய அறிய வி��பி, கபிலாி$ இ பா�டா� அக ெபா�6 �ைவைய 
அறிய ெப�ற ஆாிய அரச$ பிரகத�த$ பி$ன- தமிழி� ந$. �லைம ெப�= 
பா?யி��.� ஒ� பாட� .= ெதாைகயி� காணப(கிற&. தைலவி த$ 
ேதாழிகேளா( திைன �ன� கா�க+ ெச$றா6 ; உ+சி ெபாAதி� மைலய�வியி� 
நீரா?னா$ ; அேபா&, அ1. வ த தைலவ$ ஒ�வனி$ ேவ�ைட நா9கைள� 
க;( அவ6 மிகB� அGசினா6 ; தைலவ$ அவ6 அ+ச�ைத ேபா�கினா$ ; 
அEேவைள மத1ெகா;ட யாைன ஒ$= தைலவி மீ& பா9 &வர, தைலவ$ 
யாைனயிடமி� & அவைள� காபா�றினா$. �& ெவ6ள�தி� அவ6 விA & 
த�தளி�த ேபா&� தைலவ$ அவைள நீ-ெப��கினி$= அ6ளி எ(�& 
அைண�&� கைர ேச-�தா$ ; காத� பிற�கிற&. அ$= �த� தைலவ$ 
தைலவிைய� காண அ$றாட� வ & ெகா;?� தா$. அவ$ வ�� வழியி� ேந�� 
இைடV=கைள@�, மண� ெச9& ெகா6வத�.� கால� கட�தைல@� எ;ணி� 
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தைலவி வ� தினா6. எனேவ அவ6 உட� ெமC த&. வள-��தா9, அவ6 
ெமCB�.� ெத9வ தா$, காரண� என அGசினா6. தைலவியி$ ேதாழி, அவ6 
ஒ�வ$பா� காத� வயப�?��.� உ;ைமைய வள-�� தா9�. அறிவி�&� 
த$ கடைமைய+ ெச9தா6. 
 
இEவா= களB� கால�தி� நிகA� பல ெச9திக6 கைதேபால� ெதாடராக 
இபா�?� :றப�(6ளன. .றிGசி நில ம�களி$ பழ�க வழ�க1க6 
இபா�?� :றப�(6ளன. 99 வைக P�க6 இபா�?� :றப�(6ளன. 
ெப;க6, P�களாD�, தளி-களாD� த�ைம அழ. ெச9& ெகா6வ- எ$ப&� 
ெதாிய வ�கிற&. 
 
‘��&, மணி, ெபா$ �தCயவ�றா� ெச9த உய- த அணிகல$ ெக�(வி�டாD�, 
அதைன� தி��தி அைம�& �$ேபால� தி��தி ஆ�கலா�. ஆனா� ப;�� 
ஒA�க�� .ைற தா� �$ேபால� தி��தி அைம�க �னிவ-களாD� ஆகா&’ 
எ$பன ேபா$ற அறிBைரக6 நிைற &6ள& இபா�(. 
 
‘ம�க6 த�த� வி�ப�&�ேக�ப வழிப(� எ�லா� கடB6களி$ உ�வ1க%�, 
உலகி$ நாயகனான ஒேர கடBளி$ ப�ேவ= வ?வ1கேள' எ$ற க��தி� ‘ேவ= 
ப� உ�வி� கடB6' எ$ற ெதாட- இபா�?� வ�கிற&. 
 
ப(�ன# பாைலப(�ன# பாைலப(�ன# பாைலப(�ன# பாைல    
 
ப�?ன� எ$ப& கட�கைரயி� உ6ள ேபZ-க%�ெக�லா� ெபா& ெபய- ஆ.�. 
எனி�� ப�?ன� எ$= அைடெமாழியி$றி� :றினா� அ& காவிாிP� ப�?ன� 
(P��கா-) எ$ற நகர�ைதேய .றி�.�. காவிாிP�ப�?ன�ைத+ சிறபி�& 
பாைல� திைணயி� அைம த பா�டானைமயா� இதைன ப�?ன பாைல 
எ$றன-. இ&, 301 அ?கைள@ைடய&. 
 
பாைல எ$�� ெசா� பிாிB எ$�� ெபா�6 ெகா;ட&. காிகா� ேசாழைன� 
.றி�& க?யX- உ��திர1க;ணனா- பா?யேத இ ப�?ன பாைல. இைத 
பா?னைம�காக �லவ��.+ ேசாழ$ பதினா= !றாயிர� ெபா$ பாிசளி�தா$. 
 
ேசாழ- தைலநகரமாகிய காவிாிP� ப�?ன�தி$ வரலா�= !லாக 
ப�?னபாைல விள1.கிற&. காவிாிP� ப�?ன� கடலா� 
ெகா6ளப�டைமயா�, அ நகர� இேபா& ஒ� சி�=ாராக� காணப(கிற&. 
 
காிகா� ேசாழ$, இளைமயி� சிைறயி� & பைகவைர ெவ$= ஆ�சிைய� 
ைகெகா;ட ெவ�றி+ சிற� இதி� :றப�(ளள&. 
 
ேசாழ நா�?� காடாக இ� த இட1கைள ெவ�? அழி�& நாடாக மா�றி� .?கைள 
வாழ+ ெச9&, .ள1கைள ெவ�?, ப�ேவ= ெச�வ1கைள@� ெப��கி, ெபாிய 
நிைலகைள உைடய மாட1க6 அைம�& உைறVைர விாிBற+ ெச9& ெச1ேகா� 
நடா�திய சிற� இபா�டா� ெதாிகிற&. 
 
காவிாிP� ப�?ன�தி� ெத9வ1க%�. நைடெப=� தி�விழா�க6 .றி�& 
க�டெப�ற ெகா?க%�, விைல ப;ட1கைள அறிவிபத�.� கைடகளி� 
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க�டப�ட ெகா?க%�, பல !�கைள� க�= �லைம@�றவ-க6, பிறேரா( வா& 
ெச9ய� க�தி� க�?ய ெகா?க%� ேவ= பல ெப�1ெகா?க%� பற & 
ெகா;?� தன எ$ப-. 
 
வணிக-க6 இலாப�ைத ெவளிபைடயாக+ ெசா�C ெபா�ைள வி�றன- ; ேவ�= 
ெமாழி ேப�� பல நா�( ம�க%� காவிாிP� ப�?ன�& ம�கேளா( கல & 
இ$��= வா0 தன-; வாணிப ப;ட1க%�ெக�லா� ேசாழ அரச�ைடய �C 
��திைரயி�( ப;ட1களி$ அளB�. ஏ�ப+ �1க� வா1கினா-க6; கட� வழி 
வ த .திைரக%�, தைரவழி வ த மிள. ெபாதிக%�, இமய�திC� & வ த 
ெபா$�� மணிக%�, ெபாதிைக மைலயி� பிற த ச தன�� அகிD�, ெத$கட� 
��&�, கீ0கட� பவள��, க1ைகயா�= ெபா�6க%�, காவிாி வள1க%� 
ஈழநா�( உணB ப;ட1க%�, காழகநா�( Lக- ெபா�6க%�, சீன� �தCய 
நா(களிC� & வ த க�Pர�, பனிநீ-, .1.ம� �தலான ெபா�6க%� நிைற & 
கிட த ெத��கைள� ெகா;( திக0 த& காவிாிP� ப�?ன�. 
 
ெந9த� நில ம�க6 �றாமீனி$ ெகா�ைப மனC� ந�( ெத9வ�ைத வழிப�டன-. 
 
பரதவ- �Aமதி நா�களி� கடC� மீ$ பி?�க+ ெச�லாம�, ஆட� பாட�களி� 
ஈ(ப�( இ$பமாக இ� தன-; ம�க6 தீவிைன நீ1.வத�.� கடC� நீரா?ன- ; 
க��� ஆைலக6 காவிாிP� ப�?ன�தி� இ� தன. காவிாிP� ப�?ன�தி� 
ேசாம .;ட�, Kாிய .;ட� என இர;( ஏாிக6 இ� தன ; (தி�ெவ;கா�?� 
த�ேபா& உ6ள ச திர தீ-�த��, Kாிய தீ-�த�ேம அைவ எ$ப-) எ$பன ேபா$ற 
ெச9திக6 பலவ�ைற ப�?னபாைலயி� காணலா�. 
 

மைல ப)கடா�மைல ப)கடா�மைல ப)கடா�மைல ப)கடா�    
 
இ&, ப� .$ற� ேகா�ட�&+ ெச1க; மா�&ேவ6 ந$ன$ ேச9. ந$னைன 
பா�(ைட� தைலவனாக� ெகா;( இரணிய ��ற�& ெப�1.$=ா- ெப�1 
ெகளசிகனாரா� பாட ெப�றதா.�. 
 
இரணிய ��ட நா( எ$ப& ம&ைர நக��. வட கிழ�ேக உ6ள ஆைன மைல, 
அழக- ேகாயி� �தலான ஊ-கைள� த$னக�ேத ெகா;ட ஒ� ெப� 
நிலபரபா.�. நா�?$ ெப�� பிாிவி�.� ேகா�ட� எ$= ெபய-. ப� .$ற� 
எ$ப& பல மைலகைள� ெகா;ட நா( எ$பைத� .றி�.�. ந$ன�ைடய 
தைலநகர� ெச1க; மா எ$பதா.�. ெச1க;மா இேபா& ெச1க� எ$ற 
ெபயேரா( வட ஆ�கா( மாவ�ட�தி� தி�வ;ணாமைல�. அ�கி� உ6ள&. 
 
ந$னனிட� பாிசி� ெப�= வ த :�த$ ஒ�வ$, ம�ெறா� :�தைன பாிசி� 
ெபற அவனிட� ஆ�= ப(�தியதாக அைம &6ள பாட� இ&. எனேவ இத�.� 
:�த- ஆ�=பைட எ$ற ேவ= ெபய�� உ;(. தமிழி� உ6ள ஆசிாிய 
பாவாலான பா�க%6 அதிக அ?கைள� ெகா;ட பாட� இ&ேவ. இ& 583 
அ?கைள� ெகா;(6ள&. 
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மைலப( கடா� எ$பத�. மைலயி� எA த மத� எ$= ெபா�6. மைல எ$ப& 
யாைனயாக உ�வக� ெச9யப�( யாைனயிட�& உ;டாகி$ற மத� எ$ற 
ெபா�ைள� ெகா;(6ள&. 
 
மத� பி?�த யாைன ேபெராC எA��. அEெவாC, ந$னன& நவிர மைலயி� 
உ;டாகி$ற பல வைக �ழ�க�தி�. உவைமயாக இபா�?� ெசா�ல 
ப�(6ள&. நவிர மைல எ$ப& தி�வ;ணாமைல�. வடேம�ேக திாிKலகிாி, 
ப-வதமைல எ$ற ெபயாி� த�ேபா& வழ1கப�( வ�கிற&. நவிர மைல பல 
.$=கைள� ெகா;ட ஒ� மைல. 
 
ப�ேவ= வழிக6 ஒ$=:(� இட1களி�, அEவழிக6 இ$ன இ$ன ஊ��.+ 
ெச�Dகி$றன எ$�� .றிைப� ெகா;ட க�க6 நடப�?� தன; வழி+ 
ெச�பவ-க6 தா� ெச$ற வழிைய� த� பி$ேன வ�ேவா-�. அறிவிபத�காக, 
ஊக� ��ைல �? & இ(� வழ�க�ைத ேம�ெகா;?� தன-; எ�ைமயி$ 
பாைல� கா9+சி N1கி� .ழாயி$ உ6ேள ஊ�றி� தயி- ேதாய ைவ�.� வழ�க� 
இ� த&. ஆ�(� ேதாCனா� ெச9& வாாினா� ைத�கப�ட ப(�ைக இ� த& 
எ$பன ேபா$ற ெச9திக6 மைலப( கடா� வாயிலாக தம�.� ெதாிய வ�கிற&. 
 
எ�லாி, .ழ�, .=�H��, சி=பைற, சீறியா0, த�ைட, த;Qைம, &?, H��, 
பதைல, ப$றி பாைற பா;?�, ேபாியா0, �ழB �தCய இைச� க�விக6 
இ� தன எ$பைத இபா�?C� & அறிய �?கிற&. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    
6. 6. 6. 6.     பதிென�கீ%� கண�, !�க"பதிென�கீ%� கண�, !�க"பதிென�கீ%� கண�, !�க"பதிென�கீ%� கண�, !�க"    

 
நாநாநாநால?யா-, நா$மணி�க?ைக, இ$னா நா�ப&, இனியைவ நா�ப&, கா- நா�ப&, 
களவழி நா�ப&, திைணமாைல !�ைற�ப&, ஐ திைண எAப&, ஐ  திைண ஐ�ப&, 
திைண ெமாழி ஐ�ப&, தி��.ற6, திாிக(க�, ஆசார�ேகாைவ, பழெமாழி, 
சி=பGசNல�, �&ெமாழி� காGசி, ஏலாதி, ைக நிைல ஆகியைவ பதிென;கீ0� 
கண�. !�களா.�. 
 

தி��,ற"தி��,ற"தி��,ற"தி��,ற"    
 
பதிென;கீ0� கண�. !�களிேலேய மிக+ சிற த& தி��.ற6 எ$ப& 
அைனவ�� அறிவ-. மனித .ல� �Aைம�.மான வா0�ைக வழி �ைறக6 
வ.�&ைர�கப�ட ஓ- அ��த பைட�. 
 
இ !லா� தமி0 ெமாழி�.�, தமி0 ம�க%�.�, தமி0 நா�?�.� உலக �க0 
ஏ�ப�(6ள& எ$ப& உ;ைம. தி��.ற6 எ$ப& அழகிய .ற6 ெவ;பா 
வினாலாகிய !� எ$= ெபா�6ப(�. 
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அற�& பா�, ெபா�� பா�, காம�& பா� எ$ற N$= பிாிBக%ைடய&. 
அற�& பா� 38 அதிகார1 கைள@�, ெபா��பா� 75 அதிகார1கைள@�, 
காம�& பா� 25 அதிகார1கைள@�, ஆக 133 அதிகார1களாக பிாி�கப�(6ள&. 
ஒ- அதிகார�&�. ப�& பாட�களாக ெமா�த� 1330 பாட�கைள@� ெகா; ட& 
.ற6. 
 
ெபா�� பாைல பாிேமலழக-, அரசிய�, அ1கவிய�, ஒழிபிய� என N$றாக 
பிாி�தா-. 
 
மண�.டவ�� பாி ெப�மா%�, அரசிய�, அைம+சிய�, ெபா�ளிய�, ந�பிய�, 
&$பிய�, .?யிய� என ஆறாக பிாி�தன-. 
 
ேபா�கியா-, அரசிய�, அைம+சிய�, அரணியிய�, :ழியிய�, பைடயிய�, ந�பிய�, 
.?யிய� என ஏழாக பிாி�தா- எ$பைத அவ- த� பாடலா� அறிகிேறா�. 
 

""""அரசிய� ஐைய)�அரசிய� ஐைய)�அரசிய� ஐைய)�அரசிய� ஐைய)�, , , , அைமAசிய� ஈைர)�அைமAசிய� ஈைர)�அைமAசிய� ஈைர)�அைமAசிய� ஈைர)�,,,,    
உஉஉஉ4வ� அரணிர;�ஒ� ெறா�@>4வ� அரணிர;�ஒ� ெறா�@>4வ� அரணிர;�ஒ� ெறா�@>4வ� அரணிர;�ஒ� ெறா�@>--------இ4விய�இ4விய�இ4விய�இ4விய�    
தி;பைடதி;பைடதி;பைடதி;பைட, , , , ந32� பதிேன> �=பந32� பதிேன> �=பந32� பதிேன> �=பந32� பதிேன> �=பதி� 6�தி� 6�தி� 6�தி� 6�    
எ; ெபா4B ஏழா� இைவஎ; ெபா4B ஏழா� இைவஎ; ெபா4B ஏழா� இைவஎ; ெபா4B ஏழா� இைவ."."."."    
 

எ$ப& ேபா�கியா- பாட�. 
 

""""ஆ;பா� ஏ> ஆறிர;� ெப;பா� அ�-� அ�2ஆ;பா� ஏ> ஆறிர;� ெப;பா� அ�-� அ�2ஆ;பா� ஏ> ஆறிர;� ெப;பா� அ�-� அ�2ஆ;பா� ஏ> ஆறிர;� ெப;பா� அ�-� அ�2    
C;பா� இ4பா�ஓ� ஆறாகC;பா� இ4பா�ஓ� ஆறாகC;பா� இ4பா�ஓ� ஆறாகC;பா� இ4பா�ஓ� ஆறாக--------    மா;பாயமா;பாயமா;பாயமா;பாய    
காம-தி� ப<கெமா4 6�றாக< க3�ைர-தா�காம-தி� ப<கெமா4 6�றாக< க3�ைர-தா�காம-தி� ப<கெமா4 6�றாக< க3�ைர-தா�காம-தி� ப<கெமா4 6�றாக< க3�ைர-தா�    
நாமநாமநாமநாம-தி� வBDவனா� -தி� வBDவனா� -தி� வBDவனா� -தி� வBDவனா�     ந��ந��ந��ந��."."."."    
 

எ$ப& ேமாசிகீரனா- பாட�.  ஆ;பா� காம� :=வன 7 அதிகார1க%�, 
ெப;பா� காம� :=வன 12 அதிகார1க%�, இ�பா� காம� :=வன ஆ= 
அதிகார1க%� ஆ.�. 
 
தி�வ6%வ- வ6%வ- .ல�ைத+ ேச- தவ- எ$=�, தா9த ைதய- ஆதி, பகவ$ 
எ$=� மைனவியா- வா�கி அ�ைமயா- எ$=� :=கி$றன-. இவ- பிற த ஊ- 
ெச$ைனயி� உ6ள மயிலாP- எ$=�, சில- ம&ைர எ$=�, இவைர ஆதாி�த 
வ6ள� ஏேலல சி1க- எ$ற வணிக- எ$=� பல- பலவிதமாக� :=வ-. 
 
தி�வ6%வ- எ த+ சமய�ைத+ சா- தவ- எ$= ெதளிய �?யாவ;ண� ெபா& 
ேநா�. உைடயவராக� திக0கிறா-. இவ- கி.பி. �த� !�றா;ைட+ ேச- தவ- 
எ$ப-. ஆனா� இர;டாயிர� ஆ;(க%�. �$ வா0 தவ- எ$ேற பல�� 
க�&கி$றன-. 
 
தி�வ6%வ- �A�க �A�க மனித நல� ப�றிேய ெபா& ேநா�.ட$ .ற6 
அைம�தாD�, அ$�, அறிB, ஆ�ற�, ப;� இப? பல .ண1கைள� .றி�& 
ெதளிவாக எAதியி�பி�� இைற ப�திைய@� ��?� கா�ட� தவறினாாி�ைல. 
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1330 .ற�பா�களி� கடB6 வா0�& எ$= 10 பாட�கேள தி�வ6%வ- 
எAதி@6ளா-. இைட இைடேய இைறவைன� .றி�& எAதியி�பி�� அவ- இைற 
வண�கமாகேவ, இைற ப�திைய� .றிபி�ட பாட�க6: 
 

1.  அகர �தல எA�ெத�லா� ஆதி 
 பகவ$ �த�ேற உல.. 
2.  க�றதனா லாய பயென$ெகா� வாலறிவ$ 
 ந�றா6 ெதாழாஅ- எனி$. 
3.  மல-மிைச ஏகினா$ மாண? ேச- தா- 
 நிலமிைச நீ(வா0 வா-. 
4.  ேவ;(த� ேவ;டாைம இலா$ அ? ேச- தா-�. 
 யா;(� இ(�ைப இல. 
5.  இ�6ேச- இ�விைன@� ேசரா இைறவ$ 
 ெபா�6ேச- �க0�ாி தா- மா�(. 
6.  ெபாறிவாயி� ஐ தவி�தா$ ெபா9தீ- ஒA�க 
 ெநறிநி$றா- நீ(வா0 வா-. 
7.  தன�.வைம இ�லாதா$ தா6ேச- தா-� க�லா� 
 மன�கவைல மா�ற� அாி&, 
8.  அறவாழி அ தண$ தா6ேச- தா-� க�லா� 
 பிறவாழி நீ த� அாி&. 
9.  ேகாளி� ெபாறியி� .ணமிலேவ எ;.ண�தா$ 
 தாைள வண1கா� தைல. 
10.  பிறவி ெப�1கட� நீ &வ- நீ தா- 
 இைறவ$ அ?ேசரா தா-. 

 
கடB6 வா0�& எ$= வ�� ப�& பாட�க%ேம இைற ப�திைய� கா�(வ& 
தா$. 
 

1. எA�&�க6 எ�லா� அகர�ைத அ?பைட யாக� ெகா;?��கி$றன. 
அ& ேபால உலக� இைறவைன அ?பைடயாக� ெகா;?��கி$ற&. 
 

2. Hய அறிB வ?வாக விள1.� இைறவ�ைடய ந�ல தி�வ?கைள� 
ெதாழாம� இ�பாரானா�, அவ- க�ற க�வியினா� ஆகிய பய$ 
ஒ$=மி�ைல. 
 

3. அ$பாி$ அகமாகிய மலாி� I�றி��.� இைறவனி$ சிற த தி�வ?கைள 
இைட விடாம� நிைன�கி$றவ- இ$ப உலகி� நிைல�& வா0வா-. 
 

4. வி�� ெவ=� இ�லாத கடBளி$ தி�வ?கைள ெபா� தி 
நிைன�கி$றவ-�. எேபா&� எEவிட�திD� &$ப� இ�ைல. 
 

5. இைறவனி$ உ;ைம �கைழ வி��பி அ$� ெசD�&� ம�களிட� 
அறியாைமயா� விைள@� இ�வைக விைன@� ேச-வதி�ைல. 
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6. ஐ�ெபாறி வாயிலாக பிற�.� ேவ�ைககைள அவி�த இைறவ�ைடய 
ெபா9ய�ற ஒA�க ெநறியி� நி$றவ-, நிைல ெப�ற ந�வா0�ைக வா0வ-. 
 

7. தன�. ஒ�ைம இ�லாத தைலவ�ைடய தி�வ?கைள ெபா� தி 
நிைன�கி$றவ-�. அ�லாம�, ம�றவ-�. மன�கவைலைய மா�ற 
�?யா&. 
 

8. அற�கடலாக விள1.� இைறவனி$ தி�வ?கைள ெபா� தி 
நிைன�கி$றவ-�. அ�லாம� ம�றவ- ெபா�%� இ$ப�மாகிய ம�ற� 
கட�கைள� கட�க �?யா&. 
 

9. ேக�காத ெசவி, பா-�காத க; �தCயனேபா� எ; .ண1கைள உைடய 
இைறவனி$ தி�வ?கைள வண1காதவாி$ தைலக6 பயன�றைவகளா�. 
 

10. இைறவ�ைடய தி�வ?கைள ெபா� தி நிைன�கிறவ- பிறவியாகிய 
ெபாிய கடைல� கட�க �?@�. ம�றவ- கட�க �?யா&. 

 
தி�வ6%வ- இைற ப�திேயா( &வ1கிய தி��.றளி� �த� ப�& பா�?$ 
க��&� இைறவைன ப�றியேத. அவ- எAதிய ம�றைவகளி$ சிற� உலக� 
விய�.� அறிB P-வ த�&வ1க6. அரசி� இ� & அ$றாட வா0வி� அ�ல�ப(� 
ம�க6 வைர அறிய ேவ;?ய அற� உைடய&. ெபா��பாC� அவ- ெதாிவி�.� 
க��&�க6 உலக� உ6ள அளB உணரபட ேவ;?ய ஒ$றா.�. அப?ேய 
காம�&பா� எ$ப& தைலவ�� தைலவி@� ெகா6%� காத�, களB, எதி-பா-�, 
ஏமா�ற�, மன�, .ண�, ஊ(த�, :(த� இப? எ�லாேம ���கமாக, ெதளிவாக, 
அA�தமாக எAதி ஏ�ற� ெப=கிறா-. 
 
.ற%�. உைர க;டவ-க6 ப�& ேப- எ$= ஒ� பழ� பாட� ெதாிவி�கிற&. 
எனி�� ஐவாி$ ெபய-கேள நா� அறிய� கிட�கி$றன. மண�.�வ-. பாிேமலழக-, 
ப�தி, காளி1க-, பாிெப�மா6 எ$பாேர அவ-க6. 
 

நால�யா�நால�யா�நால�யா�நால�யா�    
    
'நாD� இர;(� ெசா�D�. உ=தி’ எ$ப& பழெமாழி. நாD� எ$ப& 
நால?யாைர@�, இர;(� எ$ப& தி��.றைள@� .றி�.�. ‘பழ. தமி0+ ெசா� 
அ�ைம நாCர;?�’ எ$ற பழெமாழி@� நால?யா- சிறைப நவிD�.    
 
நீதி !லான தி��.ற%�. அ(�தப? நால?யாைர+ ெசா�லலா�. நா$. 
அ?களா� ெவ;பாவி�. உாிய இல�கண� ெப�= வ தைமயா� நால?யா- எ$= 
ெபய- ெப�ற&. இத�. ேவளா; ேவத� எ$=� நால? நாF= எ$=� ேவ= 
ெபய-க6 உ;(. நால?யா-, .றிபி�ட ஓ- ஆசிாியரா� பாடப�ட !� அ$=. 
த1க6 நா( பGச�தி� ஆ�ப�டதா� பா;?ய ம$னரா� 8000 சமண �னிவ-க6 
பா&கா�கப�டன-. அவ-க6 த� நா( ெசழி��ற பி$ நா( தி��பின-. 
 
பா;?ய ம$ன$ விைட ெகா(�& அ�பவி�ைல. ம$ன��ேக ெதாியா& 
�னிவ-க6 ஒEெவா�வ�� ஒ� பா�ைட எAதி த� இ��ைகயி� ைவ�&வி�( 
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அரச��ேக ெதாியாம� த� நா�(�.+ ெச$= வி�டன-. அதனா� சீ�றமைட த 
அரச$ அ த ஏ(க6 அைன�ைத@� ைவைக ஆ�றி� எறி@�ப? ஆைணயி�டா$. 
அ த ஏ(க%6 400 பாட�க6 நீாி� எதி- ஏற, அைவ சிற த பாட�களாக அரச$ 
எ;ணி அவ�ைற� ெதா.பி�தா$. இ&ேவ நால?யா- பிற த கைத எ$=� 
:=வ-. 
 
நால?யாைர ெதா.பி�த �லவ- யா- எ$= ெதாியவி�ைல. இத�. �தC� உைர 
க;டவ- ப&மனா- எ$பவ-. அவ- 400 பாட�கைள@� 40 அதிகார1களாக வ.�& 
ஒEேவா- அதிகார�&�.� ப�& பாட�களாக அைம�தி� தன-. 
 
.ற%�. உைர க;டவ-க%6 ஒ�வரான த�ம- இதைன அற�& பா�, காம�& 
பா�, ெபா�� பா� என N$= பிாிவாக பிாி�&, அற�& பாC� &றவறவிய�, 
இ�லறவிய� எ$= இர;( இய�கைள@�, ெபா��பாC� அரச இய�, ந�� 
இய�, ெபா& இய�, பைக இய�, ப�ெநறி இய� எ$=�, காம�& பாC� இ$ப 
இய�, &$ப இய� எ$=� பிாி�தன-. 
 
‘எ; ெப�1.$ற�& எ;ணாயிர� இ�?, ப; ெபா� த பா?ய பா நாF=�’ 
எ$=�, ‘ெவ6ளா; மர��. ேவத�’ என+ சா$ேறா- எ�ேலா�� :? 
எ(�&ைர�த ெசா� ஆ.� நால? நாF=�’ எ$= வ�� தனி பாட�களி$ 
வாிக6.சமண �லவ- பலரா� பாட ெப�ற& நால?யா-. இதி� ஆ1கா1ேக 
இய�ைக@� இைறப�தி@� ேச- &6ள&. 
 

பழெமாழிபழெமாழிபழெமாழிபழெமாழி    
 

400 ெவ;பா�க6 அட1கிய !�. ஒEெவா� ெவ;பாவிD� ஒ� பழெமாழி 
அட1கி@6ள&. இதைன 'பழெமாழி நாF=' எ$=� :=வ-. பழெமாழி எ$ப& 
ஒ� நா�?$ ப;பா�ைட விள�.வதா.�. 
 
இத$ ஆசிாிய- N$=ைற அைரயனா-. அவ- சமண சமய�ைத+ சா- தவ-. கி. பி. 
எ�டா� !�றா;( கால�தவ-. 
 
காிகா� வளவ$, த$ ைகைய ெவ�? உ;ைம நீதிைய உண-�திய ெபா�ைக 
பா;?ய$, �கா- நகர சிற� ப�றிய ெச9திக6, கைடேயA வ6ள�களி$ 
ெகாைட� திறைம@�, த$ மகைன� ேத-� காC� இ�( நீதி வழ1கிய ம�நீதி 
ேசாழைன ப�றிய ெச9தி@�, கAேவ�=த� ேபா$ற ெகா?ய த;டைன ப�றிய 
ெச9தி@� இபழெமாழி ெச9@6க6 வாயிலாக� ெதாிய வ�கி$றன. 
 
இதைன ��தக+ ெச9@6 எ$= :=வ-. இதி� காணப(� பழெமாழிக6 பல 
திற�தைவ. ஒEெவா� ெவ;பாB� அதி� அைம &6ள பழெமாழியி$ விள�கமாக, 
அ த ெவ;பாேவா( க��& �?B�றதாக அைம &6ள&. 
 
பழெமாழிக6 சில : 
 

ஆயிர� கா<ைக<� ஓ� க�ஆயிர� கா<ைக<� ஓ� க�ஆயிர� கா<ைக<� ஓ� க�ஆயிர� கா<ைக<� ஓ� க�....    
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உமி< ��றி< ைக வ4)�வ�உமி< ��றி< ைக வ4)�வ�உமி< ��றி< ைக வ4)�வ�உமி< ��றி< ைக வ4)�வ�....    
தனிமர� காடாத� இ�தனிமர� காடாத� இ�தனிமர� காடாத� இ�தனிமர� காடாத� இ�,,,,    
தீ நாB தி4$ைடயா�<� இ�தீ நாB தி4$ைடயா�<� இ�தீ நாB தி4$ைடயா�<� இ�தீ நாB தி4$ைடயா�<� இ�....    
பா&பேவாபா&பேவாபா&பேவாபா&பேவா    ெவ)நீ4�ெவ)நீ4�ெவ)நீ4�ெவ)நீ4�    தீதீதீதீ    ????    
ெபா4B ெகா�-�< ெகாBளா� இ4Bெபா4B ெகா�-�< ெகாBளா� இ4Bெபா4B ெகா�-�< ெகாBளா� இ4Bெபா4B ெகா�-�< ெகாBளா� இ4B....    
க� ேதF� ேதயா� க� ேதF� ேதயா� க� ேதF� ேதயா� க� ேதF� ேதயா� ெசா�ெசா�ெசா�ெசா�....    

 
இதி� தீய நா�க6 எ$கி$ற &$ப நா�க6 இைற ப�தி உ6ள தி�Bைடயா-�. 
இ�ைல எ$ப& ேபா$றைவக6 காணப(கி$றன. 
    
நா�மணி� க�ைகநா�மணி� க�ைகநா�மணி� க�ைகநா�மணி� க�ைக    
 

நா$மணி� க?ைக எ$பத�. ‘நா$. இர�தின� &;ட1க6’ எ$= ெபா�6. 
ப&மராக�, நீலக�தி, .�வி த�, ேகாவா1. எ$பைவ நா$மணிகளா.�. 
ஒEெவா� ெச9@ளிD� இர�தின� &;ட1க6 ேபா$ற நா$. ெபா�ைள இத$ 
ஆசிாிய- விள�பி நாகனா- :றியி��கிறா-. இவ- ைவணவ சமய�ைத+ ேச- தவ-. 
இதி� பலவைக ெவ;பா�க%�, N$= பிற பா�க%மாக 101 ெச9@6க6 
அட1கி@6ளன. இர;( கடB6 வா0�&+ ெச9@6க6 இ��கி$றன. 
 
ெச9வனB�, ெச9ய� தகாதனB� :றப(� நா$கினா� அைம த இ !� நா$. 
இர�தின� &;ட1களினா� ஆன அணி அணி தவ- உடD�.� த�� அழைக 
ேபா� அைம &6ள&. 
 
திாிக)க�திாிக)க�திாிக)க�திாிக)க�    
 
சி�த ம��&வ நி�ண-க6 வாத�, பி�த�, சிேலாம� ஆகிய N$= நா?களி$ 
நடபிைன ெயா�?ேய உடC� தீைம@�, ந$ைம@� நட�.� எ$ப-. ��., மிள., 
திபிC �தCயன அ�N$= நா?கைள@� சீராக+ ெசய�பட ைவ�கிற& எ$ப-. 
அ&ேபால N$= சிற த க��&�க6 அட1கிய ெச9@�க6 திாிக(க�தி� 
இ��கிற&. 
 

””””உலகி� க�க� உட1�ேநா& மா��உலகி� க�க� உட1�ேநா& மா��உலகி� க�க� உட1�ேநா& மா��உலகி� க�க� உட1�ேநா& மா��;;;;    
அலகி� அகேநா& அக��அலகி� அகேநா& அக��அலகி� அகேநா& அக��அலகி� அகேநா& அக��    --------    நிைலெகாBநிைலெகாBநிைலெகாBநிைலெகாB    
திாிக�க� எ��� திக>தமி>A ச'க�திாிக�க� எ��� திக>தமி>A ச'க�திாிக�க� எ��� திக>தமி>A ச'க�திாிக�க� எ��� திக>தமி>A ச'க�    
ம4$ ந�லாத� ம4)�ம4$ ந�லாத� ம4)�ம4$ ந�லாத� ம4)�ம4$ ந�லாத� ம4)�."."."."    

 
இப? சிற� பாயிர+ ெச9@6 இ !D�.� திாிக(க� எ$= ெபய- வ த 
காரண� ெதாியவ��. இத$ ஆசிாிய- ந�லாதனா-. இவ- ைவணவ-. திாிக(க� 
கடB6 வா0�&ட$ 101 ெச9@6களா.�. 
 
சி- ப;ச =ல�சி- ப;ச =ல�சி- ப;ச =ல�சி- ப;ச =ல�    
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சி= பGச Nல� எ$பத�.+ சிறிய ஐ & ேவ-க6 எ$= ெபா�6. சிறிய ஐ & 
ேவ-க6 எ$= .றி�க ப(பைவ, சி=வA&ைண ேவ-, ெநாிGசி� ேவ-, சி=ம�C 
ேவ-, ெப�ம�C ேவ-, க;ட1க�தாி ேவ- எ$பனவா�. 
 

""""சிறிய வG�ைணேவ�சிறிய வG�ைணேவ�சிறிய வG�ைணேவ�சிறிய வG�ைணேவ�, , , , சி�ென47சி6ல�சி�ென47சி6ல�சி�ென47சி6ல�சி�ென47சி6ல�    
சிம1சிம1சிம1சிம1, , , , க;ட'க-தாி ேவ�க;ட'க-தாி ேவ�க;ட'க-தாி ேவ�க;ட'க-தாி ேவ�----    நறியநறியநறியநறிய    
ெப4ம1ெப4ம1ெப4ம1ெப4ம1, , , , ஓ� ஐ)�� ேபHப� ேநா&தீ�<��ஓ� ஐ)�� ேபHப� ேநா&தீ�<��ஓ� ஐ)�� ேபHப� ேநா&தீ�<��ஓ� ஐ)�� ேபHப� ேநா&தீ�<��    
அாிய சி ப7ச 6ல�அாிய சி ப7ச 6ல�அாிய சி ப7ச 6ல�அாிய சி ப7ச 6ல�."."."."    
 

இ த பாடC� சி= பGச Nல ேவ-கைள நா� அறிய �?கிற&. உட� ேநாைய� 
தீ-பத�., ஐ & ேவ-க%� பய$ப(தைல ேபா�, இ !C$ ெச9@� களிேல 
அைம &6ள ஐ & ஐ & சிற த� க��&�க6 உயி-�. உ=தி தர�த�கனவா9 
உ6ளன. 
 
இதி� I(ேப= அைடத�, &றவற� �தCயைவ ப�றி விள�.கிற&. ேசாதிட�, 
சி�த ம��&வ� �தCயைவக%� எ(�&+ ெசா�லப(கிற&. 
 

""""ம�இவ� ேதாB மா<காய�ம�இவ� ேதாB மா<காய�ம�இவ� ேதாB மா<காய�ம�இவ� ேதாB மா<காய�, , , , மாணா<க� மாநில-��மாணா<க� மாநில-��மாணா<க� மாநில-��மாணா<க� மாநில-��    
ப�லவ� ேநா&நீ<�� பா'கினா� க�லாப�லவ� ேநா&நீ<�� பா'கினா� க�லாப�லவ� ேநா&நீ<�� பா'கினா� க�லாப�லவ� ேநா&நீ<�� பா'கினா� க�லா    
மப7ச� தீ�மைழ< ைகமா< காாியாசா�மப7ச� தீ�மைழ< ைகமா< காாியாசா�மப7ச� தீ�மைழ< ைகமா< காாியாசா�மப7ச� தீ�மைழ< ைகமா< காாியாசா�    
சிப7ச 6ல� ெச& தா�சிப7ச 6ல� ெச& தா�சிப7ச 6ல� ெச& தா�சிப7ச 6ல� ெச& தா�."."."."    

 
இத$ Nல� ஆசிாிய- மா�காயனா- மாணா�க- காாியாசா$ எ$ப& ெதாியவ��. 
இவ- சமண சமய�தவ-. ெகா=�ைக எ�� ஊாி�, எ�டா� !� றா;?$ 
��ப.தியி� வா0 தவ-. 
 
கடB6 வா0�&ட$ 103 ெச9@6 உ6ளன. இதி� 85 �த� 89 பாட� வைர@6ள 5 
பாட�க6 கிைட�கவி�ைல. காாியாசா$ கணிதேமைத ஏலாதி யாசிாிய�ட$ ேச- & 
பயி$றவ-. இவ- ஆ@6 ேவத !�பயி�சி@�, வடெமாழி �லைம@� உ6ளவ- 
எ$ப& இத$ Nல� அறிய �?கிற&. 
 
6�ெமாழி� கா;சி6�ெமாழி� கா;சி6�ெமாழி� கா;சி6�ெமாழி� கா;சி    
 
�&ெமாழி� காGசிைய இ$னிைல� காGசி எ$=� ெசா�வ-. காGசி எ$ப& 
நிைலயாைமைய@ண-�&� ஒA�கமா.�. நிைலயாைமைய@ண-�&கி$ற �& 
ெமாழிக6 ெகா;டேத �&ெமாழி� காGசி. இ& 100 ெச9@�கைள� ெகா;ட&. 
 
சிற த ப�&, அறிB ப�&, பழியா ப�&, &Eவா ப�&, அ�ல ப�&, இ�ைல 
ப�&, ெபா9 ப�&, எளிய ப�&, ந�:- த ப�&, த;டா ப�& எ$ற ெபயாி� 
ப�& ப�&+ ெச9@�கைள உைடய&. ஒEெவா� ெச9@%� ஒEெவா� 
�&ெமாழிைய உ�ெகா;?��.�. இத$ ஆசிாிய- ம&ைர� :டX- கிழா-. 
ஐ1.=!ைற� ெதா.�தவ�� இவ-தா$. 
 
�&ெமாழி� காGசி எ$ப& காGசி� திைணயி$ &ைறக%6 ஒ$=. அறிBைடேயா- 
.�ற� நீ1கி ஆரா@� உலகியD6ள �? த ெபா�ளாகிய அற�, ெபா�6, 
இ$ப1கைள அறிய+ ெச9வ& �&ெமாழி� காGசி. 
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ஏலாதிஏலாதிஏலாதிஏலாதி    
 
ஏலாதி எ$ப& ஏல�கா9 ேபா$ற ஆ=வைக ெபா�6 ேச- த ஒ�வைக� :�( 
ம� &. ஏல�, இலவ1க�, சி=நாவ�P, ��., மிள., திபிC எ$பனவ�ைற 
அளBப? ேச-�& இ�ம� ைத+ ெச9வ-. ஏல� ஒ� ப1., இலவ1கப�ைட 2 
ப1., சி=நாவ�P (நாக ேகசர�) 3 ப1., மிள. 4 ப1., திபிC 5 ப1., ��. 6 
ப1. எ$ற அளவி� ேச-�&� ெகா6வ-. ஆ= ெபா��களா� ஆன ம� & உட� 
ேநாைய� தீ-ப& ேபால, இ !C� உ6ள ெச9@�களி� அட1கி@6ள ஆ= ஆ= 
க��&�க%� உயி��.�ற ேநாைய� கைள@�. 
 
இதி� கடB6 வா0�& நீ1கலாக 80 பாட�க6 அட1கி@6ளன. இத$ ஆசிாிய- 
மா�காயனா- மாணா�க- கணிேமதாவியா- ஆவா-. கணி எ$ற அைடெமாழி 
கணி�த� எ�� ேசாதிட� �தCய ெதாழிைல� .றிபதா� இவ- ேசாதிட அறிB 
நிைற தவ- எ$= ெதாிகிற&. திைணமாைல !�ைற�ப& எ$�� !C$ 
ஆசிாிய�� இவேர. கணிைத ேமைதயா��, காாியாசா�� மா�காயனாாிட� 
ஒ$றாக பயி$றவ-க6. 
 
ஆசார� ேகாைவஆசார� ேகாைவஆசார� ேகாைவஆசார� ேகாைவ    
    
ஆ+சார�-ஒA�க�; ேகாைவ--ெதா.தி. ஆசார� ேகாைவ எ$ப& ஒA�க�தி$ 
ெதா.தி. இ& ஒA�க�தி$ நிைல ப�றிய ெச9திக6. இதைன வடெமாழி ��ர"மி�தி 
எ$பத$ ெமாழி ெபய-பா.�. இத$ Nல� வட!லா.�. 
 
இ& ெபா& அற�ைத@�, உ;ண�, உ(�த� நீராட� ஆகிய மா தாி$ அ$றாட 
வா0�ைக ெநறிகைள@� விள�.கிற&. இத$ ஆசிாிய- ைசவ மத�ைத+ சா- தவ-. 
வ;கய�H- எ�� ஊைர+ சா- தவ- எ$ப&�, ெப�வாயி$ �6ளி எ$�� 
ெபயாின- எ$ப&� இ த+ சிற� பாயிர�தி$ வாயிலாக� ெதாிய வ�கிற&. 
 
!= ெவ;பா�கைள@�, சிற�பாயிர�ைத@� ெகா;ட& இ !�. இ$னிைச 
ெவ;பா, ேநாிைச ெவ;பா, .ற6 ெவ;பா, பஃெறாைட ெவ;பா �தCய 
ெவ;பா வைகெய�லா� இ !C� உ;(. 
 
இைத+ ெச9யலா�, இைத+ ெச9த� :டா& எ$=�; இதனா� இ$ன நல$க6- 
இதனா� இ$ன தீைமக6 எனB�; நீதி ேந-ைம, அற�, இைற ப�தி 
ேபா$றைவகைள இ !C� காணலா�. 
 

இ�னா நா+ப�இ�னா நா+ப�இ�னா நா+ப�இ�னா நா+ப�    
 

இ$னா நா�ப& எ$ப&, இ$னைல� த�� ெபா�6கைள இ$னா எ$= :=� 
ெவ;பா�கைள� ெகா;ட இ !D�. அெபய- வழ1.கிற&. கடB6 வா0�& 
உ�பட 41 ெவ;பா�க6 ெகா;டைவ. 
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கபிலேதவ- இத$ ஆசிாிய-. கபில- அ�ல- எ$பா�� உ;(. கபிலேதவ- எ$ப& 
ஒேர ெபய-. இவ- சமய ெபா& ேநா�.ைடயவ-. 
 
இ$னா எ$றா� &$ப� எ$கி$ற ெபா�ளிேல@�, இனிைமய$=, த.திய$= 
எ$கி$ற ெபா�ளிேலேய வ�கிற&. இபாட�க6 ெச9ய� தகாதைவ எ& எ& 
எ$பைத �லப(�&கிற&. 
 
இனியைவ நா+ப�இனியைவ நா+ப�இனியைவ நா+ப�இனியைவ நா+ப�    
 

இனியைவ எைவேயா அதைனெய(�&�கா�ட இனியைவ நா�ப& எ$�� 40 
ெச9@�க6 இதி� காணப(கிற&. 
 
இத$ ஆசிாிய- ம&ைர� தமிழாசிாிய- மகனா- PதGேச தனா- எ$பவ-. இவர& 
இய�ெபய- எ$=�, த ைதயா- ெபய- Pதனா- எ$=� :=வ-. இத$ 
கால� ஐ தா� !�றா;( ஆ.�. 
 
எ& எ& ந$ைம த�� எ$பைதேய இதி� .றி�&6ளா-. இதனா� இ& இனிதா.� 
எ$பைத ந$. ெதாியலா�. 
 

கா� நா+ப�கா� நா+ப�கா� நா+ப�கா� நா+ப�    
    
அக ெபா�6 ப�றிய !� இ&. கா-கால� ப�றி� :=� தனி !� இ&. 40 
ெச9@�கைள� ெகா;ட&. கா- கால� ��ைல� திைண�.ாிய �த�ெபா�6, 
இத$ ஆசிாிய- ம&ைர க;ண1 :�தனா-. இவ- ஊ- ம&ைர. 
 
க;ண$ எ$ப& இவர& த ைதயா- ெபய-. கா- கால�& வ�ேவ$ எ$= பிாி & 
ெச$ற தைலவ$ வராைம க;(, தைலவி பிாிவா�றாைமயா� வ� &வதாக 
அைம த&. இ& 40 ெவ;பா�கைள� ெகா;ட !� ஆ.�. 
 
களவழி நா+ப�களவழி நா+ப�களவழி நா+ப�களவழி நா+ப�    
 
ேபா-� கால�ைத ப�றிய ெச9@�கைள� ெகா;ட&. 40 ெச9@�கைள� 
ெகா;ட&. இதி� ஒEெவா� இ=திய?@� 'அ�டகள�&’ எ$ேற �?கிற&. 
 
ெபா9ைகயா- இத$ ஆசிாிய-. இவ- ேசர நா�ைட+ ேச- தவ-. ேசர$ 
கைண�காC�� ெபாைற�.�, ேசாழ$ ெச1கணா��.� கAமல� எ$�� 
இட�தி� நிக0 த ேபாாி� ேசாழனிட� ேசர$ சிைறப�டா$. அவைன+ 
சிைறயினி$=� மீ�பத�. ேசாழைன �க0 &, ேசரனி$ ந;ப- ெபா9ைகயா- 
களவழி நா�ப& பா?னா-. 
 
ெபா9ைகயா- இ�வ- இ� தன- எ$=�, அவ-க%6 ஒ�வ-, பி�கால+ 
ேசாழனாகிய தGைச விஜயாலய$ எ$பவன& ேபா-�கள�ைத பா?யேத களவழி 
நா�ப& எ$பா-. 
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திைணமாைல !+ைற�ப�திைணமாைல !+ைற�ப�திைணமாைல !+ைற�ப�திைணமாைல !+ைற�ப�    
 
அகெபா�6 ப�றிய ஐ & திைணகைள@� மாைல ேபா� ெதா(�&� :=� 150 
ெச9@�கைள� ெகா;ட !� இ&. 
 
.றிGசி, ெந9த�, பாைல, ��ைல, ம�த� எ$ற வாிைசயி� நில1கைள அைம�&, 
அதனி$ ஒA�க1கைள� :றப�(6ள&. இத$ ஆசிாிய- கணிேமைதயா-. 
கணிேமைதயா- எ$பவ�� கணிேமதாவியா- எ$பவ�� ஒ�வேர எ$ப-. 
 
ஐ#திைண எ%ப&ஐ#திைண எ%ப&ஐ#திைண எ%ப&ஐ#திைண எ%ப&    
 
இ& அகெபா�6 ப�றிய ஐ & திைணகளிD� ஒEெவா$=� 14 பாட�களாக 70 
பாட�க6 ெப�ற&. அவ�=6 ��ைல� திைணயி� 25, 26 ஆகிய இர;( 
பாட�க%�; ெந9த� திைணயி� 69, 70 பாட�க%�. கிைட�க ெபறவி�ைல. 
 
இத$ ஆசிாிய- Nவாதியா-. இவ- சமண சமய�தவ-. 
 
ஐ.திைண ஐ�ப�ஐ.திைண ஐ�ப�ஐ.திைண ஐ�ப�ஐ.திைண ஐ�ப�    
 
ஐ திைண ஐ�ப&, ஐ & திைணக%ைடய&. ஒEெவா� திைண�.� ப�& ப�&+ 
ெச9@�க6 ெகா;ட&. இத$ ஆசிாிய- மாற� ெபாைறயனா-. 
 

‘‘‘‘ப;2 உBளி நி�ற ெபாியா� பய�ெதாியப;2 உBளி நி�ற ெபாியா� பய�ெதாியப;2 உBளி நி�ற ெபாியா� பய�ெதாியப;2 உBளி நி�ற ெபாியா� பய�ெதாிய    
வ;2Bளி மாற� ெபாைறய� 2ண�-தியா-தவ;2Bளி மாற� ெபாைறய� 2ண�-தியா-தவ;2Bளி மாற� ெபாைறய� 2ண�-தியா-தவ;2Bளி மாற� ெபாைறய� 2ண�-தியா-த    
ஐ)திைண ஐ�ப�� ஆ�வ-தி� ஓஐ)திைண ஐ�ப�� ஆ�வ-தி� ஓஐ)திைண ஐ�ப�� ஆ�வ-தி� ஓஐ)திைண ஐ�ப�� ஆ�வ-தி� ஓதா�தா�தா�தா�    
ெச)தமி> ேசரா தவ�ெச)தமி> ேசரா தவ�ெச)தமி> ேசரா தவ�ெச)தமி> ேசரா தவ�....’’’’    
 

எ$= இ !C$ சிற�பாயிர� :=கிற&. இ !ைல ஆ-வ�ேதா( க�காதவ- 
ெச தமி0 அறிB ெபறாதவ- எ$= சிற� பாயிர� :=கிற&. இவ- ைவதீக 
சமய�தவ- எ$ப-. 
 
திைணெமாழி ஐ�ப�திைணெமாழி ஐ�ப�திைணெமாழி ஐ�ப�திைணெமாழி ஐ�ப�    
 
திைணெமாழி ஐ�ப& எ$= ஐ�ப& ெச9@�கைள@ைடய !� ஒ$= உ;(. 
இதைன இய�றியவ- சா�த ைதயா- மகனா- க;ணGேச தனா-. இவ�� ைவதீக 
சமய�தவ- எ$ப-. 
 
ைக.நிைலைக.நிைலைக.நிைலைக.நிைல    
 
ைக நிைல, ைக- ஒA�க�. ஒ� திைண�. 12 பாட�க%�, 5 திைணக%�. 
60 பாட�க%� ெகா;ட& இ !�. இ !C� பாைல, ��ைல ஆகிய இ� திைண 
களிD� 18 பாட�க6 சிைத & உ6ளன. 
 
7, 8, 14 �த� 17 வைர 20, 26 �த� 35, 38 ஆகிய பாட�க6 சிைத & 
காணப(கி$றன. இத$ ஆசிாிய- மாேறா�க�& �6ளி நா�( ந�X-� 
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காவிதியா- மகனா- ��ல1காடனா- எ$பவ- ஆவா-. காவிதி எ$ப& அரனா� 
அளி�கெப=� ப�டமா.�, 
 
இ$னிைல எ$ப& ெபா9ைகயா- பா?ய&. ம&ைரயாசிாிய- Pதனா- ெதா.�த&. 
கடB6 வா0�& பாரத� பா?ய ெப� ேதவனா- இய�றிய&. அற� 10 ெபா�6 9, 
இ$ப� 12, I( 14 ஆக 45 ெவ;பா� கைள� ெகா;ட&. ைக நிைலயி� 
இ$னிைலைய+ ேச-�ேத :=வ-. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 
7. 7. 7. 7. ஐ�ெப� கா#பிய�ஐ�ெப� கா#பிய�ஐ�ெப� கா#பிய�ஐ�ெப� கா#பிய�    

 
1. 1. 1. 1. சில#பதிகார�சில#பதிகார�சில#பதிகார�சில#பதிகார�    
 
ேசேசேசேசர அரச$ ெச1.�(வனி$ த�பி இள1ேகா எ$பவரா� இய�றப�ட&. 
 
க;ணகி மைல மீதி� &, கணவ$ ேகாவலேனா( வி;ணி� ெச$ற கா�சிைய� 
க;ட .$ற�.ரவ- இள1ேகாவ?க%�. உைர�க, ம&ைர மாநக- க;ணகியா� 
எாி@;டைத ம&ைர� :லவாணிக$ சீ�தைல+ சா�தனா�� இள1ேகாவ?க%�.� 
:றி இ� கைதைய ஒ� காபியமாக எA&மா= ேவ;?ன-. இள1ேகாவ?க6 
க;ணகி, ேகாவல$, மாதவி எ�� Nவ- வரலா�ைற@� இய�, இைச, :�& எ�� 
��தமிழிேல பா?னா-. இதைன ��தமி0� காபிய� எ$=� ேபா�=வ-. 
 
இதி� �கா-� கா;ட�, ம&ைர� கா;ட�, வGசி� கா;ட� எ�� N$= ெப�� 
பிாிBக6 உ6ளன. இ பிாிBகளி� ேசர, ேசாழ, பா;?ய$ Nவரச-களி$ 
ெப�ைமக%� ேபசப(கி$றன. N$= கா;ட1களிD� 30 காைதக6 
அட1கி@6ளன. 
 
�கா-� கா;ட�தி� ம1கல வா0�& பாட� �த� நா(கா; வைர 10 காைதக%�, 
ம&ைர� கா;ட�தி� கா(கா; காைத �த� க�(ைர� காைத வைர 13 
காைதக%�, வGசி� கா;ட�தி� .$ற� .ரைவ �த� வர த� காைத வைர 7 
காைதக%� ஆக 30 காைத க6 அட1கி@6ளன. காைத எ$ப& கா;ட� எ�� 
ெப�� பிாிவி$ உ�பிாிவா.�. 
 
இதி� :ற ெப=� ��கியமான N$= நீதிக6. 
 

1. அரசிய� பிைழ�ேதா-�. அற1:�றா.�. (அரசியC� தவ= 
ெச9கிறவ-கைள அற� கடB6 த;?�.�) 

2. உைரசா� ப�தினிைய உய- ேதா- ஏ�&வ-. (க�பி� சிற த காாிைகயைர 
அறிBைடயவ- ேபா�=வ-) 

3. ஊ0விைன வ & உ��H�(�. (தைலவிதி பய$ ெதாட- & வ & 
பாதி�.�) 
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கைதகைதகைதகைத    
    
�கா- நகர�தி� வணிக .ல�ைத+ ேச- த மாசா�&வ$ மக$ ேகாவல��.�, 
மாநா9க$ மக6 க;ணகி�.� தி�மண� நிக0 &, சில கால� இ$��= 
வா0 தி� தன-. பி$ன- கணிைகய- .ல�ைத+ ேச- த ஆடலழகி மாதவியி$ 
மாைலைய 1008 ெபா� கழG�க6 ெகா(�& வா1கி, அவ6 ஆடC� மய1கி அவ6 
பி$ ெச$=, க;ணகிைய மற தி� தா$ ேகாவல$. 
 
இ திர விழாவி$ேபா& ேகாவல��, மாதவி@� கான� வாி பாட� பாட, அவரவ- 
பா?ய பாடC$ ெபா�6 பிற- ேம� அ$� ெகா;டதாக� ேதா$ற அதனா� 
ேகாவல$ மாதவிைய ெவ=�&� க;ணகிைய அைட தா$. 
 
க;ணகிேயா( �& வா0B ெதாட1க ம&ைர மாநக��.� கB திய?க6 
&ைண@ட$ �றப�( ேபா9, க;ணகியி$ ஒ�ைற+ சில�ைப வி�க, ம&ைர 
Iதிகளி� ெச$றேபா&, ஒ� ெபா�ெகா�லனிட� விைல :ற, அவ�� வி�=� 
த�வதாக� :றி, வGசைனயாகத தா$ கவ- & ெகா;ட அரசியன& சில�ேப இ& 
ெவ$= ெம9பி�&விட எ;ண1 ெகா;(, அரசனிட� ெச$=, ேகாவலைன� 
க6வ$ எ$= ெசா�ல, அரச�� ஆரா9 & பாராம� ‘ேகாவலைன� ெகா$= 
சில�ைப� ெகா;( வா�1க6' எ$= க�டைளயி�( வி�டா$. ேகாவல$ 
ெகாைல@;டா$. 
 
கB தி அ?களா� இைட�.ல ந�லா6 மாதாியிட� அைட�கலமாக விடப�ட 
க;ணகி�. ெச9தி எ�ட அவ6 க(G சீ�ற�&ட$ அரச$ அைவ�.+ ெச$= த$ 
கணவ$ க6வ$ அ�ல$ எ$= த$ கா�சில�பிைன உைட�& அத�6ளி� த 
மாணி�க� க�கைள� கா�ட, தா$ அரசிய� தவறியைமயறி & ம$ன$ "யாேன 
க6வ$ “ எ$= விA & உயி- &ற தா$. அரசனி$ மைனவி@� த$ கணவனி$ 
பாதக1கைள பணி & I0 & தா�� உயி- &ற தா6. அேபா&� சீ�ற� 
தணியாத க;ணகி, த$ இட�ைலைய� தி�கி எறி & ம&ைர நகைரேய எாி�தா6. 
அேபா& ம&ரபதி� ெத9வ� அவ6 �$ ேதா$றிய&. ��பிறவியி� ேகாவல$ 
ச1கம$ எ$பவைன ஒ�ற$ எ$= த$ அரசனிட� �ைறயி$றி� கா�?+ 
ெகா(�&� ெகாைல@;Qமா= ெச9தா$. அ+ச1கம$ மைனவி நீC எ$பா6 
பதினா$. நா�க6 வ� தி மைலமீ& உயி- வி�டைத ேபா$= இவ$ மைனவி@� 
உயி- வி(வா6 எ$ற சாப�ைத@� பிறைப@� க;ணகி�. உண-�திய& அ த� 
ெத9வ�. 
 
க;ணகி ேம�றிைச வாயி� �. &, ைவைக� கைரயி$ வழிேய ெச$= 
தி�+ெச1.$றிைன+ ேச- & ேவ1ைக மர�தி$ அ?யிேல ெச$= நி$றன6. 
பதினா$. நா�க6 கழி த பி$ ேகாவல$ P�ேதாி� வா$ வழிேய வ தா$ 
கணவ�ட$ வா�லக� �. தா6 க;ணகி. 
 
ெச1.�(வ$ மைல வள� காண+ ெச$றா$. .$ற� .ரவ-, ேகாவல$ 
ேதவ-க%ட$ வ &, க;ணகிைய வானக� அைழ�&+ ெச$றைத� :றின-. 
அ1கி� த சா�தனா- க;ணகி வழ�. உைர�தைத@�, ம&ைர தீ@;டைத@� 
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:றினா-. ெச1.�(வ$ ப�தினி� ெத9வமான க;ணகி�.� க�ந�( வழிபட 
எ;ணினா$. 
 
ெச1.�(வ$ வடநா( ெச$றா$; ஆாிய ம$ன- பலைர@� ெவ$றா$; கனக 
விசய-கைள+ சிைற பி?�தா$, இமய�திேல ப�தினி�.� க�D� ெகா;டா$, 
அதைன கனக விசய- தைலயி� ஏ�றினா$; க1ைகயி� அ�க�ைல நீ- பைட ெச9& 
த$ நா( ெகா;( வ தா$. க;ணகி�.+ சிைலயைம�& அப�தினி� கடBைள 
பாரா� ?னா$. 
 
2222.... மணிேமகைலமணிேமகைலமணிேமகைலமணிேமகைல    

 
இத�. மணிேமகைல� &றB எ$ற ெபய�� உ;(. சிலபதிகார�ைத@�, 
மணிேமகைலைய@� இர�ைட� காபிய1க6 எ$=� :=வ-. 
 
இதைன இய�றியவ- ம&ைர� :ல வாணிக$ சீ�தைல+ சா�தனா-. சா�தனா- 
எ$ப& இய�ெபய-. வணிக மரபின-. ெந� �தCய தானிய1கைள (:ல1கைள) 
ம&ைரயி� வி�= வா0 & வ தன-. சில- இவ- சீ�தைல எ$ற ஊாி� பிற தவ- 
எ$=� :=வ-. சில- சீ�தைல எ$= அைம தைம�. ஒ� கைதையேய :=வ-. 
 
சீ�தைல+ சா�தனா- ம&ைர� தமி0+ ச1க �லவராக இ� தேபா&, தமி0+ 
ச1க�தி� அர1ேக�ற�தி$ ெபா��( வ�� !�களி�, பிைழகைள� காQ� ேபா& 
எ�லா� அவ- இ�தைகய பிைழகைள� காQ� ப?யான இழிவான நிைலைம தம�. 
வ & வி�டேத எ$= வ� தி� த� தைலயி� எA�தாணியா� .�தி� ெகா6வாரா� 
அEவா= அ?�க? .�தி� ெகா;ட தனா� அவர& தைல சீ0 ெபா� தியதாக 
இ� ததா�. அ& ப�றிேய சீ�தைல+ சா�தனா- எ�� ெபய- வ ததா�. 
 
சிலபதிகார� கைத நிக0 த கால�தி� சா�தனா- வா0 தவ-. க;ணகி ம&ைரைய 
எாி�த ேபா& அவ- ம&ைரயி� உ6ள ெவ6ளிய�பல�தி� உற1கி� 
ெகா;?� தாரா�. இவ- தா$ இள1ேகா அ?களி$ தைமய$ ெச1.�(வ��.� 
க;ணகி வரலா�ைற உண-�தியவ-. 
 
இவ- கால� 1800 ஆ;(க�. ��ப�ட&. இவ- ெபள�த மத�தி� ெப�� ப�= 
உைடயவ- ; எனி�� ம�ற சமய�தவ�� வி��பி ப?�.� வ;ண� 
இ�காபிய�ைத பைட�தி��கிறா-. இதி� விழாவைற காைத �த� பவ�திற� 
அ=ெகன பாைவ ேநா�ற காைத வைர 30 காைதக6 அட1கி@6ளன. 
 

கைதகைதகைதகைத    ::::    
 
ேகாவல��.� மாதவி�.� பிற தவ6 மணிேமகைல. ேகாவல$ ெகாைல@;டைத 
அறி த மாதவி ெபள�த� &றவியானா6. த$ மக6 மணிேமகைலைய@� தவ வழியி� 
ெசD�தினா6. 
 
ஒ� நா6 மணிேமகைல மல- பறி�.� ெபா��( த$ ேதாழி �மதி@ட$ உவவன� 
ெச$றா6. அ1. உதய.மார$ எ�� அரச .மார$ அவ6 மீ& காத� ெகா;டா$. 
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அவ6 பளி1. ம;டப�திேல ஒளி & ெகா;டா6. பி$ இ திர விழா காணவ த 
மணிேமகலா ெத9வ� அவ6 மணி ப�லவ� தீB�.� ெகா;( ெச�லப�டா6. 
உ�ைவ மா�றி� ெகா6ளB�, வானி� பற�கB�, பசியி$றி இ��கB� மணிேமகலா 
ெத9வ� அவ%�. N$= வர1க6 த த&. 
 
அ�தீவி� மணிேமகைல தீவதிலைக எ�� ெப; ெத9வ�ைத� க;(, அவ6 
ேயாசைனயா� ��த R?ைகைய வண1கி� த$ பழ� பிற�ண-+சிைய ெப�றா6. 
பழ� பிறபி� த$ கணவனாக இ� த இரா.லேன உதய.மாரனாக பிற தா$ 
எ$=� அவ6 உண- தா6. 
 
மணிேமகைல ��த R?ைகைய வண1கியி� த ேபா& அ�த�ரபி எ�� அ�சய 
பா�திர� அவ%�.� கிைட�க ெப�ற&. அதிC� & எ(�க எ(�க உணB 
வள- & ெகா;ேடயி��.�. அ& ஆ��திர$ ைகயி� இ� ததா.�. . 
 
மணிேமகைல அ�த�ரபிேயா( �கா- நக-�. வ தா6. அறவைண அ?கைள+ 
ச தி�& யாB� :றினா6. பசி�ேதா-�. உணB வழ1க, ெத�வி� வ & நி$றா6. 
யாைன� தீ எ�� பசி ேநா9�. வி�+சிக �னிவரா� ஆளா�கப�ட காய ச;?ைக. 
எ$பா6, மா�=�வி� நி$= ெகா;?� த மணிேமகைல �$வ தா6. க��ைடய 
ம1ைக ஆதிைரயினிட� �தC� அ�த�ரபியி� பி+ைச ஏ�ப& நல� எ$= 
காயச;?ைக :றினா6. ஆதிைரயிட� பி+ைச ஏ�ற&� அ�த�ரபியி� உணB 
வள- & ெகா;ேட வ த&. அதிC� & ஒ� பி? அ$ன� இட �னிவாி$ சாப�தா� 
&ய=�=� கிட த காயச;?ைகயி$ யாைன� தீ ேநா9 அறேவ நீ1கி வி�ட&. 
 
மணிேமகைல உலக அறவி எ$�� இட�&�.+ ெச$= பசி�ேதா- பல��.� 
உணB பைட�& வ தா6. அவ6 &றவியாகி வி�டதறி & மன� ெவ&�பிய அவ6 
பா�? சி�திராபதி உதய.மாரேனா( அ1ேக வ தா6. உதய.மார��. 
மணிேமகைல நிைலயாைமைய விள�கினா6. உதய.மார$ அவ6 உ6ள�ைத 
உணர வி�ைல. மணிேமகைல ச�பாபதி எ�� காவ� ெத9வ�தி$ ேகாயிD�.+ 
ெச$= காயச;?ைக வ?வ� ெப�= ெவளி வ & அ$னதான� ெச9& 
ெகா;?� தா6. 
 
காய ச;?ைகைய� ேத?� காவிாிP� ப�?ன� வ த காGசன6 காயச;?ைக 
வ?விC��.� மணிேமகைலைய அவேள எ$= எ;ணிவி�டா$. உதய.மார$ 
அைத அறியா$, ச�பாபதி� ேகாயிD�.� காGசன$ ெச$றி� த அேத ேநர�தி� 
உதய.மார�� அ1ேக ெச$= இ� தா$. த$ மைனவிைய� காதC�.� 
கா�கனாக உதய.மாரைன� தவறாக� க�தி, த$ வாளா� ெவ�? I0�தி 
வி�டா$. உதய.மார$ இறபி�.� காரண� மணிேமகைலேய எ$= க�திய 
ம$ன$ அவைள+ சிைற ெச9தா$. 
 
ெச9தியறி & சி�திராபதி, மாதவி, �தமதி ஆகிேயா- இராசமா ேதவியிட� வ தன-. 
அறவண அ?க%� அரசியி$ �$ வ தா-க6. ��த த�ம�ைத� :றிய&� 
மணிேமகைல வி(வி�கப�டா6. 
 
பி$ன- மணிேமகைல ஆ��திர$ ஆ;ட சாவக நாடைட & அற� ெச9தா6. வGசி 
நக- அைட & க;ணகியி$ ப?ம�ைத வண1கினா6. பல சயவாதிகளி$ 
ெகா6ைககைள ேக�டறி தா6. காGசி�. வ & அறவண அ?களிட� ெபள�த 
த-ம1கைள அறி தா6. இ=தியி� தவ� ேம�ெகா;(, த$ பிறவி� &$ப� 
நீ1.மா= ேநா$பிைன� ைக�ெகா;டா6. 



51 

 

 
3333.... சீவக சி.தாமணிசீவக சி.தாமணிசீவக சி.தாமணிசீவக சி.தாமணி    

 
இ& சமண சமய !லா.�. தமிழி� �த$ �தலாக இல�பக� எ$ற பிாிBக%ைடய& 
இ த !ேல, இல�பக� எ$றா� மாைல எ$= ெபா�6. இ& நாமக6 இல�பக� 
�த� ��தி இல�பக� வைர 13 இல�பக1கைள� ெகா;ட&. இத$ ெச9@�களி$ 
எ;ணி�ைக 2700. 
 
வி��த பாவா� ஆன& இ�காபிய�. இ& சி தி�தவ�ைறெய�லா� த�� 
சி தாமணி எ$�� ெத9வமணிைய ேபாலேவ, �லவ-க6 சி தி�தவ�ைற எ�லா� 
த�தலா� சி தாமணி என ெபய- ெப�ற& எ$ப-. 
 
சீவகைன+ �(கா�?� க &�கட$ க;ெட(�த ேபா& 'சீவ" எ$= அசாீாி 
ஒC�ததா� சீவக$ எ$= கதாநாயக��.�, சீவக சி தாமணி எ$=, 
இ�காபிய�தி�.� ெபய- வ த& எ$ப-. 
 
சீவக$ எ�( ம1ைகய-கைள மண த காரண�தா� இ !D�. மண!� எ$= 
ேவ= ெபய�� வ த& எ$=� :=வ-. 
 
இத$ ஆசிாிய- தி��த�க ேதவ-. ேசாழ- .ல�தி� பிற தவ-. இளைமயி� &றB 
P;டவ-. சமண சமய�ைத+ ேச- தவ-. அ�மத�ைத பர�� ேநா�.டேன 
இ !ைல இய�றினா- எ$ப-. இவர& ஆசிாிய- .மாரேசன- எ$�� �னிவ-. 
இவ- தம& �லைமைய� த� ஆசிாிய-�. எ(�&� கா�(� ெபா��( நாிவி��த� 
எ$�� ெபய- ெகா;ட ஒ� !ைல பா?னா- எ$=� ெசா�லப(கிற&. 
 
கவி+ச�ரவ-�தி க�ப- தா� பா?ய இராம காைத�. ஓ- உ &தலாக இ !ைல 
ேபா�றியி��கிறா- எ$ப& இத$ சிறபா.�. 
 
கைதகைதகைதகைத    
 
ஏமா1கத நா�?$ தைலநக- இராசமா�ர�, அதைன ஆ;டவ$ ச�ச த$. அவ$ 
மைனவி விசைய. ச�ச த$ த$ மைனவியி$ மீ& காத� மி�கவனா9 அரசிய� 
ெபா=பிைன� க�?ய1கார$ எ�� அைம+சனிட� ஒபைட�& இ� தா$. 
 
வGசக அைம+ச$ சமய� பா-�&+ ச�ச தைன� ெகா$= வி�டா$. அ+சமய� 
க�B�றி� த விசைய மயி� ஊ-தியி$ உதவியா� தபி+ ெச$=, ஒ� �(கா�?� 
சீவகைன ெப�றா6. �(கா�?� விசைய யி$ நிைல�. இர1கிய ஒ� ெத9வ�, 
அவள& உயி-� ேதாழி ச;பக மாைல வ?வி� வ & அவ%�. ஆ=த� :றிய&. 
அேபா& அ1. வ த க &�கட$ எ$�� வணிக$ அ த� .ழ ைதைய எ(�&� 
ெகா;( ேபா.� வைர அவ-க6 மைற & ெகா;?��க ேவ;(� எ$= 
அ�ெத9வ� ேயாசைன� :றிய&. 
 
க &�கட$ சீவகைன எ(�&�ெகா;( ேபா9 வள-�தா$. அ+சண தி எ$ற 
ஆசிாியாிட� சீவக$ பல கைலகைள@� க�=� ேத- தா$. பி$ன- ஒ�நா6 
ஆசிாிய- சீவக��. அவன& கைதைய� :றினா-. சீவக$ க�?ய1காரைன 
பழிதீ-�&� ெகா6ள &?யா9� &?�தா$. இைடயி� ேவட-களா� கவ- & 
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ெச�லப�ட ப��கைள மீ�(� த�&, இைடய-.ல� தைலவனாகிய ந தேகா$ 
மக6 ேகாவி ைத எ$பாைள� த$ ந;பனாகிய ப&�க��. மணG ெச9& 
ைவ�தா$. 
 
கா த�வத�ைத எ$ற அரச.மாாி@ட$ இைச ேபாாி� கல & ெகா;( யா0 மீ�? 
பா? அவைள ெவ$= மண & ெகா;டா$. .ணமாைல, �ரமGசா ஆகிய இ�வாி$ 
ந=மண ெபா? ேபா�?யி� சாியான� தீ-� வழ1கி@� மத யாைனயிடமி� & 
காபா�றி@� .ணமாைலைய மண & ெகா;டா$. 
 
பா��� க?யா� இற &ேபான ப&ைமைய உயி-பி�& அவைள மண தா$. 
மீ;(� யா��.� நாண படாம� த$ைன� க;ட&� நாண1 ெகா;ட 
ேகமசாிைய மண தா$. 
 
த$ வி�லா;ைமைய ஏமமா�ர ம$ன��.� கா�? அவ$ அ$ைப ெப�=, 
அவ$ �த�வ-க%�ெக�லா� வி�வி�ைத க�=� த &, அவ$ மக6 கணக 
மாைலைய மண தா$. 
 
இராசமா�ர�தி$ வணிக� ெத�வி�, ஆ?� ெகா; ?� த விமைலைய� க;( 
காதD�= அவைள@� மண தா$, ஆடவைர� காணாமேலேய க$னிமாட� தி� 
வாA� விரத� P;?� த �ரமGசாிைய �தியவ- ேவட�தி� அQகி, இனிைமயாக 
பா?, அவ6 மன�ைத மா�றி மண & ெகா;டா$. பி$� க�?ய1காரைன� 
ெகா$= த$ தாயி$ &ய- &ைட�& இழ த நா�ைட ெப�றா$ சீவக$. 
 
4444.... '�டலேகசி'�டலேகசி'�டலேகசி'�டலேகசி    

 
இத�.� .;டலேகசி வி��த� எ$ற ெபய�� உ;(. இதி� ெசா�D� ெபா�%� 
விள1கா நிைலயி� பல இட1க6 அைம தி�பதா� இதைன அகல�கவி எ$=� 
:=வ-. இதைன இய�றியவ- நா. த�தனா- எ$= சில��, நாத .தனா- எ$= 
சில�� :=கி$றன-. இ !C$ கால� சாியாக� ெதாியவி�ைல. சில��, 
ேமகைல�. பி$ன�� வைளயாபதி, சி தாமணி�. �$ன�� இ !� 
ேதா$றியி��க ேவ;(� எ$= ெதாிகிற&. 
 
.;டலேகசி� காபியமாக 25 ெச9@�க%�, �த� அ?கைள@ைடய&� வி(ப�ட 
அ?கைள@ைடய&மாக நீலேகசி உைரயி� காணப(� 180 ெச9@�க%�, �ற� 
திர�?� காணப(� 19 ெச9@�க%�தா$ .;டல ேகசியி$ ெச9@�களாக� 
கிைட�&6ளன. 
 
சமய Pசலா� இ  !� இEவா= அழி & ேபாயி�= எ$ப-. .;டலேகசியி$ 
வரலா=, பாளி ெமாழியி� எAதப�ட ெபள�த!லாகிய ‘ேதாி காைத’ யிD�, 
த�மபாதா, அ1.�தர நிகாயா எ$�� !�களிD�, ‘நீலேகசி� ெத��(’ எ$�� 
சமண� தமி0 !� உைரயிD� காணப(கிற&. 
 
கைதகைதகைதகைத::::    
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.;டலேகசி இராச கி�க� எ�� நகைர ஆ;( வ த அரசனி$ அைம+ச$ மக6. 
அவ6 அ நகர அரசைவ �ேராகித$ மகைன� காதC�தா6 எ$= ஒ� கைத@;(. 
 
.;டலேகசி ைவசிய வணிக$ மக6 எ$=�, காள$ எ$�� அேத இன�&� 
காைளைய அவ6 காதC�தா6 எ$=� :=வ-. 
 
.;டலேகசி த$ கணவைன மைல@+சியினி$=� த6ளி� ெகா$= வி�டா6. 
 
.;டலேகசி பி$� சமண மத�ைத+ சா- தா6. சமண- இவ6 : தைல� கைள & 
வி�டன-. தைலயி� மீ;(� �ைள�த மயி- ��6 ��ளாக இ� ததா� 
.;டலேகசி எ�� ெபய- ெப�றா6 எ$ப-. 
 
சமண� சா- த .;டலேகசி அ+சமய� ெகா6ைககைள ந$. க�= ெபள�த 
சமய1களாகிய பிறவ�ைற எதி-�& அ+சமய�தவைர வாத�தி� ெவ$= த$ சமய� 
ெகா6ைககைள பரபி வ தா6. அ�கால�தி� வாதி(ேவா- நாவ� மர�ைத ந�( 
வா&�. அைழப& வழ�க�. அப�க� வ த ��த�� அவ- சீட- சாாி ��த�� 
அ நாவ� மர�தி$ வரலா= அறி தன-. சாாி ��த- நாவ� மர�ைத+ சா9�& வாதி� 
.;டலேகசிைய@� ெவ$றா-. அவ%� சாாி ��த- தி�வ?களி� விA & 
சமண�ைத வி(�& ��த ச�ய�ைத+ சா- தா6. ��த ெப�மா$ �$ ெச$= &றB 
ெகா;டா6. அ$றிC� & சமண�ைத@�, ைவதீக�ைத@� H�றி ��த மத�ைத 
ேபா�றி வா0 &, இ=தியி� ��தி ெப�றா6 எ$ப-. 
 
5.5.5.5.    வைளயாபதிவைளயாபதிவைளயாபதிவைளயாபதி    
 
இ !ைல ப�றிய ெதளிவான �Aைமயான வரலா= ஏ&� கிைட�கவி�ைல. 
 
கைத கைத கைத கைத ::::    
 
நவேகா? நாராயண$ ெச�? எ$பவ$ ேவ= சாதி ெப;ைண மண தா$. 
அவைள வி�( நீ1.மா= அவ$ இன�தவ- வ��=�தின-. அதனா� அவ$ 
அவைள நீ�கி வி�டா$. அவைன நீ1கிய நிைலயி� க�B�= இ� த அவ6 ஆ; 
மகைவ ெப�றா6. அ த மக$ த$ தாயிட� உ;ைமயறி &, த$ த ைதயிட� 
ெச$=, தா$ அவ$ மகேன எ$றா$. 
 
த ைத ம=�& வி�டா$. பி$, தாேய அவ$ அவ- மக$ தா$ எ$= காளியி$ 
�$ன- ெம9பி�தா6. அத$ பி$ன- அவைள@� மகைன@� ஏ�=� ெகா;( 
இ�லற� நட�தினா$. இ& தா$ வைளயாபதியி$ கைதயாக+ சிலரா� ெசா�ல 
ப(கிற&. ஆனா� இ� கைத�.+ சா$= ஏ&� கிைட�கவி�ைல. இ�கைதயி$ 
நாயக$ ெபய�� சாியாக அறிய�:டவி�ைல. 
 
.;டலேகசி எ�� ெபயரா� வ த ெபள�த !D�. எதிராக ஒ� சமண- 
வைளயாபதி எ$�� ெப;ைண� காவிய� தைலவியாக� ெகா;( இ  !ைல 
பைட�தி��க� :(� எ$= :=ேவா�� உ;(. 
 
வைளயாபதிைய ெபள�த !� எ$= சில�� சமண !� எ$= சில�� க��&� 
ெதாிவி�கி$றன-. �ற�திர�?� 66 ெச9@�க%�, சிலபதிகார உைரயாசிாிய- 



54 

 

அ?யா-�. ந�லாரா� ேம�ேகாளாக� கா�டப(� 2 ெச9@�க%� வைளயாபதி 
பாட�களாக� க�தப(கி$றன. 
 
இ !C$ கால� கி. பி. ப�தா� !�றா;?$ இைடப.தி எ$=�, 
சீவகசி தாமணி !D�. ��ப�ட& எ$=� க��&�க6 நிலBகி$றன. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    
8. 8. 8. 8. ஐ;சி- கா#பியக"ஐ;சி- கா#பியக"ஐ;சி- கா#பியக"ஐ;சி- கா#பியக"    

 
ஐGசி= காபிய1க6 Kளாமணி, நீலேகசி, யேசாதா காவிய�, நாக .மார காவிய�, 
உதயண .மார காவிய� எ$பைவயா.�. இைவ சமண சமய� ெகா6ைககைள� 
ெகா;ட காபிய1களா.�. 
 
1111.... >ளாமணி>ளாமணி>ளாமணி>ளாமணி    

 
இதைன+ Kடாமணி எ$=� :=வ-. இ& ச��க� எ$ற பிாிBகைள� ெகா;ட&. 
நா�(+ ச��க� �த� ��தி+ ச��க� வைர 12 ச��க1க6 இ�காபிய�தி� 
அட1கி@6ளன. 
 
இத$ ஆசிாிய- ேதாலா ெமாழி� ேதவ-. இ& இவர& இய�ெபய- அ$= எ$ப-. 
 
ந�விைன தீவிைன எ�� இ�விைனக%� நீ1கினா� தா$ பிறவா நிைல ெபற 
�?@� எ$=�, ந�விைனைய ெபா$ வில1. எ$=�. தீவிைனைய இ��� 
வில1. எ$=� இைவ இர;(ேம ஆ$மாைவ பிணிபைவ எ$=� இ !� 
விள�.கிற&. 
    
கைத கைத கைத கைத ::::    
 
ேபாதனமா நகர�ைத பயாபதி எ$�� அரச$ ஆ;( வ தா$. அவ��. இர;( 
.மார-க6. விசய$, திவி�ட$ எ$= அவ-க%�. ெபய-. 
 
வி�யாதர உலக அரசனான �வலனச?, த$ மக6 �ய�பிரைப எ$பவைள� 
திவி�ட��. மண�?�க நிைன�கிறா$. அ+�வக;ட$ எ�� வி�தியாதர 
ேபரரச$ திவி�டைன அட�க ெப�Gசின� ெகா6கிறா$. அாிேக& எ$பவைன+ 
சி1கமாக ெச�D�ப? அவ$ ஆைணயி(கிறா$. அவைன� திவி�ட$ அட�க 
�றப�( ேபாிைர+ச� ேபா(கிறா$. அாிேக& அ+சத�&�. அGசி ஒ� 
�ைழயி� (�தாி�) �. & ெகா6கிறா$. 
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அ��ைழயி� ஏ�கனேவ இ� & ெவளிவ த உ;ைமயான சி1க�ைத� திவி�ட$ 
வாைய பிள & ெகா$= வி(கிறா$. திவி�டனி$ Iர�ைத ெம+சி �ய�பிரைபைய 
மண�?�& ைவ�கி$றன-. 
 
அ+�வக;ட$ ேபா��. �றப(கிறா$, த$ பைடேயா( திவி�ட$, 
அ+�வக;�$ த$ மீ& ெசD�திய உ�ைளயாேலேய அவைன� ெகா6கிறா$. 
 
பி$ன- பயாபதி ஒ� ந�ல நாளி� த$ இ� ைம த-க%�.� �? K�(கிறா$. தா$ 
சமண �னிவ- ஒ�வைர+ சா- & அவ- த� ந�Dைர ேக�(� &றB P;( அ�க$ 
தி�வ? அைட &, உலக� யாB� வி���� Kளாமணியாக� திக0கிறா$. 
 
2222.... நீலேகசிநீலேகசிநீலேகசிநீலேகசி    

 
இத�. நீலேகசி� ெத��( எ$ற ெபய�� உ;(. இ& .;டலேகசி எ$�� 
ெபள�த !D�. எதிராக� ேதா$றிய& எ$ப-. இ& த�ம உைர+ ச��க� �த� 
Pதவாத+ ச��க� வைர 10 ச��க1கைள� ெகா;(6ள&. . 
 
இத$ !லாசிாிய- யா- என அறிய�:டவி�ைல. பிற சமய1கைள@� 
த�&வ1கைள@� சமண ஆசிாிய- வாதி�(+ சமண சமயேம சிற த& எ$= நிைல 
நா�?யதாக இ !� :=கிற&. 
 
அஹி�ைசைய உண-�&� சமணேம எ�லா மத1களிD� உய- த& எ$ப& 
இ !C$ �?B. 
 
3333.... யேசாதா காவிய�யேசாதா காவிய�யேசாதா காவிய�யேசாதா காவிய�    
 
வடெமாழியி� உ6ள உ�தர �ராண�தினி$=� எ(�கப�ட இ�கைதயிைன� 
தமிழி� இய�றியவ- யா- எ$= ெதாியவி�ைல. இ& ஐ & ச��க1கைள� 
ெகா;ட&. வடெமாழி கைத�.� தமிழி� உ6ள கைத�.� சிறி& மா=த� 
ெதாிகிற&. 
    
கைத கைத கைத கைத ::::    
 
ச;டமாாி ேதவி எ�� ெத9வ�&�. வில1.கைள@�, மனித- இ�வைர@� 
பCயிட வி��பினா$ மாாித�த$ எ�� அரச$. அபய�சி எ$ற அ;ணைன@� 
அபயமதி எ$ற த1ைகைய@� பCயிட� தீ-மானி�தா$. அபய�சி அGஞாதவனா9� 
த� பழ� பிறபிைன விள�கினா$. இராச�ர�தரச$ அேசாக��.� ச திரமதி�.� 
ேதா$றியவ$ யேசாதர$. அபயமதிேய �$ பிறவியி� ச திரமதியாக இ� தா6. 
அேசாக$ &றB P;ட கால�& அர�ாிைம ெப�=� த$ மைனவி அமி-தமதிேயா( 
இனிேத ஆ�சி நட�தி வ தா$. அேபா& அமி-தமதி .\ட ேநா9 ெப�ற 
அ\டப1க$ எ�� யாைன பாக$ பா?ய மாளவ பGசம� எ$�� ப;ணினா� 
மன� ெநகி0 & க6ள ந�� ெகா;டவளானா6. அவ$ த$ அ$ைனயிட� ெச$= 
தா$ க;ட தீய கனB ஒ$றிைன+ ெசா�வ& ேபா� த$ மைனவியி$ அடாத 
ெசயைல� .றிபாக உண-�தினா$. அவ6 அைத �ாி & ெகா6ளாம� 
மா�ேகாழிைய+ ச;டமாாி�. பCயி(மா= :றினா6. அவ�� அEவாேற ெச9ய, 
அ& :வி� ெகா;ேட உயி- வி�ட&. அேபா& அத$ ேவதைனைய� க;( மன� 
வ� தி, &றB ெகா6ள வி��பி, த$ மக$ யேசாமிதி�. �? K�?னா$. அேபா& 
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அமி-தமதி அரச��.� அவ$ மக��.� விஷ� ேச-�& வி��& அளி�தா6. 
அவ-க6 இ�வ�� இற தன-. 
 
�$� மா�ேகாழிைய� ெகா$ற தீ+ெசயD�காக மயி�, நா9, ப$றி, க�நாக�, 
ேகாழி �தCய வில1. களாக பிற�க, யேசாமதி அEவி� ேகாழிகைள@�. ெசா�ல, 
அைவ ��வாCயினிட�ேத அபயமதியாகB� அபய �சியாகB� ேதா$றி ம�க� 
கதிைய அைட தன. 
 
மா�ேகாழிைய� ெகா�வத�ேக இEவளB &$ப� எ$றா� மனித உயிைர� 
ெகா�வத�. எEவளB &$ப� ேந�� எ$= எ;ணி பா- எ$= மாாித�த��. 
அபய�சி :ற, அவ$ உடேன உயி- பCைய நி=�தி வி�( அர� &ற தா$. 
�த�த$ எ$�� சமண �னிவைர அைட &, ேநா$பி� & ��தியைட தா$ 
எ$ப-. 
 
4444.... உதயண ,மார காவிய�உதயண ,மார காவிய�உதயண ,மார காவிய�உதயண ,மார காவிய�    

    
இதைன உதயண$ கைத, ெப�1கைத, ெகா1.ேவ; மா�கைத எனB� அைழப-. 
இத$ கதாநாயக$ உதயண$. அவ$ உதய கால�தி� பிற தவ$. எனேவ 
இெபயாிைன ெப�றா$. 
    
இத$ ஆசிாிய- ெகா1.ேவளி- எ$பவ-. இ& ெதாட-நிைல+ ெச9@ளா� 
அைம த&. ஆ= கா;ட1கைள� ெகா;ட&. பல கா;ட1களி� சி�சில அ?க6 
காணபடவி�ைல. 
 
இ�காபிய� தைலவ$ உதயண$ பல கைலகளிD� ேத- தவனாக விள1.கிறா$. 
ேபா- பயி�சி, யா0 மீ�(த�, வில1.ட$ ேப�த�, வான�தி� பற�த�, வாைழ� 
.=�தி� நக�தா� சி�திர1க6 வைரத�, ெப;க%�. வைக வைகயாக+ K�(த� 
ேபா$றைவ அவ$ அறி த கைலக%6 சில. 
 
இ�காபிய�தி� இய திர யாைன எ�� யாைன ெபாறி ப�றி� :றப�(6ள&. 
 
5555.... நாக ,மார காவிய�நாக ,மார காவிய�நாக ,மார காவிய�நாக ,மார காவிய�    

 
இ& ெபயரளவி� ‘நாக .மார காபிய�' எ$= ெசா�லப(கிறேத ஒழிய இத�.ாிய 
!� காணபட வி�ைல. இ�காபியேம இற &ப�ட& எ$ப-. இதைன 
இய�றியவ- யா- எ$ப&�, எ$ன கைதெய$=�:ட ெதாியவி�ைல. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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9. 9. 9. 9. ைசவ சமய இல�கிய�ைசவ சமய இல�கிய�ைசவ சமய இல�கிய�ைசவ சமய இல�கிய�    
 
ைசைசைசைசவ சமய�தி� இைறவ$ அ�ைள அைடவத�.ாிய நா$. சாதன1களாக+ 
சாிைய, கிாிைய, ேயாக�, ஞான� எ�� நா$கிைன+ சா$ேறா- .றிபி�(6ளன-. 
இதைனேய வட !லா- தாச மா-�க�, ச���ர மா-�க�, சக மா-�க�, ச$மா-�க� 
என நா$காக� :=கி$றன-. 
 
ைசவசமய� .ரவ-க6 என ேபா�ற ப(பவ-க6 அப-, ச�ப த-, � தர-, 
மாணி�கவாசக- எ�� நா�வ- ஆவா-க6. ைசவ�ைத+ சா- & ��தி ெப�ற 
அ?யவ-க6 அ=ப�& Nவ- ஆவ-. அவ-கைள நாய$மா-க6 எ$ப-. தி�ஞான 
ச�ப த-, அப-, � தர- எ�� சமய� .ரவ-க6 Nவ- பா?ய ப�தி  பாமாைல 
‘ேதவார�’ எனப(�. இவ-கைள ‘Nவ-�தC' எ$=�, ேதவார� பா?ய Nவ- 
எ$=� அைழப-. 
 
Nவ- பா?ய ேதவார�� மாணி�கவாசகாி$ தி�வாசக��, ஒ$பதி$மாி$ 
தி�விைசபாB�, தி�Nல- தி�ம திர��, ஆலவா@ைடயா- தி��க பா�ர��, 
காைர�கால�ைம, காடவ-ேகா$, ேசரமா$ ெப�மா6 நாயனா-, கபில ேதவ 
நாயனா-, ந�கீர ேதவ நாயனா-, ப�?ன�& பி6ைள, ந�பியா;டா- ந�பி 
�தCேயா- ெதா.�த பாமாைலக%�, ேச�கிழா- இய�றிய ெபாிய �ராண��, 
ப$னி� தி��ைறகளாக வ.�கப�(6ளன. �த� பதிேனா� தி��ைறகைள 
வ.�தவ- ந�பியா;டா- ந�பி ஆவா-. தி�ஞான ச�ப த- ேதவார� 1, 2, 3 
தி��ைறகளா.� தி�நாB�கரச- (அப-) ேதவார� 4, 5, 6 தி��ைற களா.�. 
� தர- ேதவார� ஏழா  தி��ைறயா.�. மணிவாசகாி$ தி�வாசக� எ�டா� 
தி��ைறயா.�. ஒ$பதி$ம- பா?ய தி�விைசபா ஒ$பதா  தி��ைறயா.�. 
 
ஒ$பதி$மாி$ ெபய-க6 :- 
 
தி�மாளிைக� ேதவ-, ேச தனா-, ேசதிராய-, க;டராதி�த-, P &��தி, ந�பி 
காடவந�பி, தி�வாC அ�தனா-, ��ேடா�தம ந�பி, க�<-� ேதவ-, 
ேவனா�ட?க6. 
 
தி�Nலாி$ தி�ம திர� ப�தா  தி��ைறயா.�. 
ப$னி�வாி$ ெபய-க%� பா?யைவ@� :- 
 
தி4வாலவாFைடயா�தி4வாலவாFைடயா�தி4வாலவாFைடயா�தி4வாலவாFைடயா� - தி��க பா�ர�. 
 
காைர<கால�ைமயா�காைர<கால�ைமயா�காைர<கால�ைமயா�காைர<கால�ைமயா� - தி�வால1கா�( N�த தி�பதிக�, தி�விர�ைட 
மணிமாைல,  அ��த� தி�வ தாதி. 
 
க�லாட�க�லாட�க�லாட�க�லாட� - தி��க;ணப ேதவ- தி�மற�. 
 
நநநந<கீர�<கீர�<கீர�<கீர� - தி���கா�= பைட, ைகைல பாதி காள�தி பாதி அ தாதி, காெர�(, 
ெப� ேதவ பாணி, தி�ெவA :�றி��ைக, தி�வலG�ழி ��மணி� ேகாைவ, 
ேகாப பிரசாத�, ேபா�றி� கCெவ;பா, ஈ1ேகா9 மைல  எAப&. 
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கபிலேதவ�கபிலேதவ�கபிலேதவ�கபிலேதவ�  - N�த நாயனா- தி�விர�ைட மணி மாைல, தி�வ தாதி. 
 
பரண�பரண�பரண�பரண� - தி�வ தாதி. 
 
ேசரமா� ெப4மாBேசரமா� ெப4மாBேசரமா� ெப4மாBேசரமா� ெப4மாB    - ெபா$ வ;ண�த தாதி. 
 
ஐய=கB காடவ� ேகா�ஐய=கB காடவ� ேகா�ஐய=கB காடவ� ேகா�ஐய=கB காடவ� ேகா�- ேச�திர� தி�ெவ;பா. 
 
ந�பியா;டா� ந�பிந�பியா;டா� ந�பிந�பியா;டா� ந�பிந�பியா;டா� ந�பி - ஆ%ைடய பி6ைளயா-  தி���மணி� ேகாைவ, 
தி�ேவக�ப�ைடயா- தி�வ தாதி, தி�ெவ�றிV- ஒ� பா ஒ� பஃ&. 
 
அதிரா அ=கBஅதிரா அ=கBஅதிரா அ=கBஅதிரா அ=கB, , , , இள� ெப4மான=கB இள� ெப4மான=கB இள� ெப4மான=கB இள� ெப4மான=கB ((((இ4வ�இ4வ�இ4வ�இ4வ�)))) - N�த பி6ைளயா- 
தி���மணி�ேகாைவ, சிவெப�மா$ தி���மணி� ேகாைவ. 
 
ேச<கிழாாி� ெபாிய ேச<கிழாாி� ெபாிய ேச<கிழாாி� ெபாிய ேச<கிழாாி� ெபாிய 2ராண�2ராண�2ராண�2ராண� - ப$னிர;டா� தி��ைற. 
 
தி�ஞான ச�ப.த�தி�ஞான ச�ப.த�தி�ஞான ச�ப.த�தி�ஞான ச�ப.த�    
 
சீ-காழியிேல அ தண .ல�திேல சிவபாத வி�தய��.� பகவதி அ�ைமயா��.� 
தவ �த�வரா9� ேதா$றியவ-. பா-வதியி$ ஞான பாD;( .ழ ைத 
ப�வ�திேலேய பா(� திற� ெப�றவ-. எனேவ இவ- ஞான� .ழ ைத எ$= 
அைழ�க ெப�றா-. த ைதயாாி$ ேதாளி� அம- & சிவ�தல1க6 பலB� ெச$=, 
ப�தி பாமாைலக6 ெதா(�&, பதினா= வய&�.6ளாகேவ 383 தி�பதிக1களி� 
4147 பாட�கைள பா?னா-. 
 
இவ- தி�மைற� கா�?� ேகாயி� கதவ1க6 N(மா=�, காவிாியா�றி� 
ெசD�&ேவாாி$றி ஓட� ெச�Dமா=�, தி�மயிைலயி� P�பாைவ .ட�தினி$=� 
உயி- ெப�= எAமா=� பா? அ��த1க6 நிக0�தியி��கிறா-. 
 
பா;? நா�?� .ல+சிைறயா- எ�� அைம+ச�� ம1ைகய-�கரசியா- எ�� 
அரசியா��, அரச$ :$ பா;?யைன+ சமண சமய�தினி$=� ைசவ சமய�&�. 
மா�ற ேவ;(� என ஞான ச�ப தைர� த� நா�?�. அைழ�க இவ- அ1.+ 
ெச$= ம$ன$ :$ பா;?ய��. இ� த மாளாத ெவப ேநாைய� 
தி�நீ�றாD�, தீபா�டாD� நீ�கியேதா( அன� வாத�, �ன� வாத1களி� 
சமண-கைள ெவ$= ைசவ சமய�தி$ மா;ைப யாவ�� உண�மா= 
ெச9தி��கிறா-. 
 
இவ- சிவெப�மானிடமி� & ஐ & எA�&�க6 ெபாறி�த ெபா�றாள1க6, ��&+ 
சிவிைக, சிவசி$ன1க6, ஆயிர� ெபா�.ழிக6, ப?�கா� �தCயவ�ைற ெப�ற 
ெப�ைம@ைடயவ-. இவ- கால� கி. பி. 601. �த� 650 வைர எ$ப-. 
 
தி�நாA�கரச�தி�நாA�கரச�தி�நாA�கரச�தி�நாA�கரச� 
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தி��ைனபா? நா�?� தி�வாNாி� �கழனா-�.� மாதினியா-�.� �த�வராக� 
ேதா$றியவ-. இவ-�. ெப�ேறா- இ�ட ெபய- ம�6 நீ�கியா-. இவ-த� 
தம�ைகயா- திலகவதியா- ஆவா-. இவ- தா9 த ைதயாைர யிழ த நிைலயி� தம�. 
ஆதரவாக இ� த தம�ைகயா- திலகவதியாரா� ேபணப�(, க�வியறிB� 
ஊ�டெப�றவராவா-. 
 
பாடC�ர�தி� ெச$= சமண சமய� ப�றி அறி & சமண சமய�ைத+ சா- தா- 
எ$=�, அேபா& இவ-�.� த�ம ேசன- எ�� ெபய- இ� த& எ$=� 
அறிகிேறா�. 
 
இவ- ைசவ�ைத வி(�&+ சமண�ைத+ சா- ததா� மன� வ� திய திலகவதியா- 
தி�வதிைக Iர�டான�&� ேகாயி� ெகா;ட ெப�மாைன இரB� பகD� வண1கி 
ேவ;? வ தைமயா�, சிவெப�மா$ இவ-�.+ Kைல ேநா9 த & பி$ன- 
ஆ�ெகா;டா$ எ$ப-. 
 
சமண�ைத வி(�& மீ;(� ைசவ� சா- த இவைர+ சமண-க6, சமண அரச$ 
மேக திர ப�லவ$ ஆதரB ெகா;( &$�=�தின- எ$=�, இைறவ$ அ�ளா� 
எ�லா� &$ப1களிC� &� மீ;டா- எ$=�, மேக திர ப�லவ�� ைசவ 
சமய�ைத+ சா- &, தி�வதிைகயி� ‘.ண பரதீ+சர�’ எ�� ேகாயி� க�?னா$ 
எ$=� அறிகிேறா�. 
 
இவ- தி�ஞான ச�ப தரா� ‘அபேர!’ எ$= அைழ�.� ேப= ெப�றவ-. இவ- 81 
ஆ;( கால� வா0 தா-. இ�லற�தி� இற1காம� இைறய�6 ெப�றவ- இவ-. 
இவ- பா?@6ள தல1களி$ எ;ணி�ைக 126 ஆ.�. 
 

B.தர�B.தர�B.தர�B.தர�    
 
தி��ைனபா? நா�?� தி�நாவXாி� சைடயனா��.� இைச ஞானிய-�.� 
மகனாக� ேதா$றியவ- � தர-. பா-வதி ேதவியி$ இ� பணி ெப;களாகிய 
அநி திைத, கமCனி எ�� ெப;க6 மீ& இவ- காத� ெகா;டா-. எனேவ 
இ�Nவைர@� ம;Qலகி� பிற�க+ ெச9& இ�லற� ெச9& த�ைம மீ;(� 
அைட@மா= ஆ;டவ$ அ�ளினா$ எ$ப-. 
 
.ழ ைத � தரைர நரசி1க �ைனயதைரய- எ�� அரச- எ(�& வள-�தா-. 
மணப�வ� அைட தBட$, ��H- சட1கவி சிவா+சாாியா- மகைள மண� �ாிய 
ஏ�பாடாயி�=. மணப தC� சிவெப�மா$ கிழ ேவதியரா9� ேதா$றி ஓ- 
ஒைலைய� கா�?+ � தரைர அ?ைமயாக� ெகா;டா-. இEவா= இைறவ$ 
� தரைர� த(�தா� ெகா;டா-. இைறவைன+ � தர- வ$ைமயாக ேபசியதா� 
அவைர ‘இைறவ$ வ$ெறா;ட-’ எ$=� அைழப-. 
 
தி�வாZாி� � தரைர இைறவேன மண�ேகால� ெகா6%மா= :றினா-. 
� தரைர� தம�.� ேதாழ- எ$=� :றினா-. எனேவ � தர- த�பிரா$ ேதாழ- என 
அைழ�க ெப�றா-. 
 
சிவெப�மாைன பா? பல அ��த1கைள நிக0�தி தம& பதிென�டா� வயதி� 
��தி அைட தா-. 
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மணிவாசக�மணிவாசக�மணிவாசக�மணிவாசக�    
 
பா;? நா�?� தி�வாத<ாி� அ தண- .ல�தி� மாணி�க வாசக- ேதா$றினா-. 
இவைர வாத<- அ?க6 எ$=� அைழப-. இவர& இய�ெபய- இ$ன& எ$= 
�லபடவி�ைல. ெத$னவ$ பிரமராய$ எ$ற ப�ட�ேதா( பா;?ய ம$னனி$ 
அைம+சரா9 இ� தா-. இவ��காக இைறவ$ நாிகைள பாிகளா�கி� 
தி�விைளயாட� �ாி தா- எ$ப-. Nதா�? வ தி�காக� :Cயாளாகி இைறவ$ 
பிர�ப? ப�ட& இவ- ெபா��ேட எ$ப-. 
 
இவ- பா?ய பாமாைல தி�வாசக� எனப�ட&. ‘தி�வாசக�&�. உ�கா- ஒ� 
வாசக�&�.� உ�கா-’ எ�� பழெமாழிைய ைவ�& அத$ ேம$ைமைய நா� 
அறி & ெகா6ளலா�. 
 
தி�வாசக� 51 பிாிBகைள@ைடய&. தி�வாசக�ைத ஜி. @. ேபா எ�� ேமனா�( 
அறிஞ- ஆ1கில�தி� ெமாழி ெபய-�&6ளா-. இவ- கால� ப�றி கி. பி. N$றா� 
!�றா;( எ$=�, ஐ தா� !�றா;( எ$=� எ�டா� !�றா;( எ$=� பல 
க��& ேவ= பா(க6 நிலBகி$றன. 
 
தி�=ல�தி�=ல�தி�=ல�தி�=ல�    
 
ப�தா� தி��ைறயான தி�ம திர� பா?யவ- தி�Nல-. தமிழக�தி� வா0 த 
எ;ண�ற சி�த-க%6 �தCட� ெப�றவ- தி�Nல-. இவ- கால�ைத� கி.பி. 
100�.� 900�.� இைடப�ட& எ$ப-. 
 
தி�ம திர� 3000 ெச9@�கைள� ெகா;ட&. எ; வைக சி�திகைள@�, ைசவ 
சி�தா த� க��&� கைள@� :=வ& தி�ம திர�. 
 
‘அ$ேப சிவ�’, ‘ஒ$ேற .ல� ஒ�வேன ேதவ$’ எ$ற க��&� தி�ம திர� 
க��&�கேள. மாயா த�&வ�, மேனா த�&வ�, ஆ$ம த�&வ� �தCயவ�ைற@� 
இ !� விள�.கிற&. இ !� ெபா�6 ��=� க�றவ-�ேகய$றி ம�ைறேயா-�. 
எளிதி� விள1கா த$ைம@6ள&. 
 
ேச�கிழா�ேச�கிழா�ேச�கிழா�ேச�கிழா�    
 

� தர- பா?ய தி��ெதா;ட� ெதாைகைய ந�பியா;டா- ந�பி, தி��ெதா;ட� 
தி�வ தாதியாக பா?னா-. அதைன+ ேச�கிழா- தி��ெதா;ட- �ராண� என 
விாி�& பா?@6ளா-. Nவ- ேதவார1க%�, க�ெவ�(�க%�, தல �ராண1க%� 
இவ-�.� &ைணயாக இ� தன. தி��ெதா;ட- �ராணேம ெபாிய �ராண� 
எனப(கிற&. 
 
இ& 13 ச��க1களி� 4253 பாட�கைள� ெகா;(6ள&. இவர& கால� கி.பி. 1012-
1042 எ$ப-. ேச�கிழா- உ�தம ேசாழ ப�லவராய- எ$�� ப�ட�&ட$ அநபாய+ 
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ேசாழ��. அைம+சராக இ� தா-. இராேச திர ேசாழ$ எ$=� இர;டா� 
.ேலா�&1க$ எ$=� அைழ�கப�டவ$ அநபாய$. 
 
அநபாய+ ேசாழ$ சீவகசி தாமணி காபிய�தி� உ6ள�ைத� ெகா6ைள ெகா(�&+ 
சமணசமய+ சா-�ைடயனாதைல� த(பத�காக, அ=ப�& N$= நாய$மா-களி$ 
கைதைய அ� தமிழிேல அவ��. எ(�& ஓதினா-. பி$� தி�ைலயி� அவ-க6 
வரலா�ைற அழ. தமிழிேல ப�தி+ �ைவ த&�ப வ?�&� த தா-. 
 
இதைன ஒ� ெப�1காபியமாக ேபா�=வா�� உள-. ெபாிய �ராண� தமிழக 
வரலா�ைற@�, கைல, சமய�, தல1க6 �தCயவ�ைற@� ெதளிBற விள�.� 
வரலா�ைற உைடய காபியமாக விள1.கிற& எ$ப-. 
 
ேச�கிழா- ெதா;ைட நா�?� உ6ள .$ற�Hாி� ைசவ ேவளாள- மரபி� 
ேதா$றியவ-. இவ�ைடய இய�ெபய- அ�;ெமாழி� ேதவ-. ேச�கிழா- எ$ப& 
.?ெபய- எ$ப-. 
 
சிவன?யா-க6 வரலா�ைற� தி�ைலயி� இவ- பாட� ெதாட1கியேபா&, 
சிவெப�மாேன 'உலெகலா�’ எ$= அ?ெய(�&� ெகா(�தா- எ$ப-. 
 
ேச�கிழா-, தி��ெதா;ட- �ராண�ைத ஓரா;?� எAதி �?�தா-, அரச$ 
அநபாய+ ேசாழ$ ேச�கிழாைர யாைன மீேத�றி, த$ ைகயா� .ைட பி?�&, 
சாமர� Iசி, நக-வல� ெச9வி�&, நடராச ெப�மா$ �$ !ைல அர1ேக�ற+ 
ெச9தா$. “ெதா;ட- சீ- பரBவா-” எ�� ப�ட ெபய�� வழ1கி+ சிறபி�தா$. 
    
தி�#3க%தி�#3க%தி�#3க%தி�#3க%    
 
தி��க0 அ�ணகிாி நாதரா� இய�ற ெப�ற&. இவ- ஒ� விைல மா&�.� 
ெச�?யா��.� பிற தவ- எ$ப-. இளைமயிேலேய சி�றி$ப�ைத மிகB� வி��பி 
உழ$= ெக�( பி$ன- ��க ெப�மா$ அ�ளா� அவ$ �க0 பா?னா-. 
அபாட�கேள தி��க0. 
 
ச த வி��த�தா� அைம த இ�தி��க0 பா�களி� ெசா�D�, ெபா�%�, 
இைச@�, தாள��, ப�தி@� சிற & திக0கி$ற$. ஆ=பைட I�ைட@�, சித�பர�, 
வ6ளிமைல, தி��கA�.$ற� �தCய தல1கைள@� க�பா- மன��.மா= 
பா?@6ளா-. 
 
தி��க0 தவிர க தர�Pதி, க த- அல1கார� தி� வ.� ேவ� வி��த�, 
உட�:�= வ;ண� �தCயவ�ைற@� இவ- பா?@6ளா-. 
 
க.த 3ராண�க.த 3ராண�க.த 3ராண�க.த 3ராண�    
 
க+சியப சிவா+சாாியாரா� இய�ற ெப�ற& க த �ராண�. ெப��பாD� 
க�டைள� கCபாவா� அைம த இ�ராண�ைத ேநா�கி$ ��கெப�மானி$ 
பிற�, ெப�ைம, �க0 பாட ெப=கி$றன. 
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தி�விைளயாட+ 3ராண�தி�விைளயாட+ 3ராண�தி�விைளயாட+ 3ராண�தி�விைளயாட+ 3ராண�    
 
இ& பரGேசாதி �னிவரா� பாட ெப�ற&. சிவ ெப�மானி$ தி�விைளயாட�கைள 
விள�.� ைசவ இல�கியமாக இ& திக0கிற&, பரGேசாதி �னிவ- ம&ைரயி� 
பிற தவ-. ைசவ சமய�ைத+ சா- தவ-. இவர& ஊ- ேவதாரணிய� எ$பா�� உள-. 
இவ- நாF= ஆ;( கால�&�. �$� வா0 தவ- எ$ப-. 
 
தி�மைல நாய�க$ கால�தி�, இ !� அEவரச$ அைவ�கள�தி� அர1ேக�ற 
ப�ட& எ$ப-. அர1ேக�ற� ெச9தவ$ பரGேசாதி �னிவாி$ மக$ சர�வதி 
ப;டார� எ$ப-. தி�விைளயாட� �ராண� 64 பாட�கைள� ெகா;ட&. 
 
ேவ� பிற �ராண�க�ேவ� பிற �ராண�க�ேவ� பிற �ராண�க�ேவ� பிற �ராண�க�::::    
    
பா=யபா=யபா=யபா=யவவவவ����        +1� ெபய�கB+1� ெபய�கB+1� ெபய�கB+1� ெபய�கB    
நிர�ப அழகிய ேதசிக-    :    ேச& �ராண�, தி�பர1கிாி �ராண�. 
அதிIரராம பா;?ய$ : :-ம �ராண�, இC1க �ராண�, 
 காசி கா;ட�, ைநடத�. 
க+சியப �னிவ- : வினாயக �ராண�, தணிைக �ராண�. 
Iர கவிராய-        : அாி+ச திர �ராண�. 
சிவஞான �னிவ- : காGசி �ராண�. 
சிவபிரகாச- : காள�தி �ராண�. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 
10. 10. 10. 10. ைவணவ இல�கிய� ைவணவ இல�கிய� ைவணவ இல�கிய� ைவணவ இல�கிய� ((((நாலாயிர�நாலாயிர�நாலாயிர�நாலாயிர�))))    

 
வி\Qைவ� கடBளாக வழிப(பவ-க6 ைவணவ-க6 எனப(வ-. வி\Q 
எ$பத�.  ‘நிைறB’ எ$= ெபா�6. 
 
ைவணவ சமய�ைத� தைழ�க+ ெச9தவ-க6 ‘ஆ0வா-க6’ எனப(� ப$னி�வ- 
ஆவ-. அவ-க6 அ�ளிய ப�தி பாமாைலகேள நாலாயிர� திEவிய பிரப த� ஆ.�. 
12 ஆ0வா-க%� பா?யைவ 3776 பாட�க6. தி�வர1க�& அ�தனா- பா?ய 
இராமாLஜ- !�ற தாதிைய@� ேச-�& ‘நாலாயிர� திEவிய பிரப த�’ என� 
ெதா.�&6ளன-. ெதா.�தைம�தவ- ‘நாத�னிக6’ எ$பவ-. இவ- கால� கி.பி. 9 
ஆ� !�றா;(. 
 

ப�னி� ஆ%வா�க"ப�னி� ஆ%வா�க"ப�னி� ஆ%வா�க"ப�னி� ஆ%வா�க"    
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ெபா9ைக ஆ0வா-, Pத�தா0வா-, ேபயா0வா-, தி�மழிைச ஆ0வா-, ந�மா0வா-, 
ம&ரகவி ஆ0வா-, .லேசகர ஆ0வா-, ெபாியா0வா-, ஆ;டா6, ெதா;டர? 
ெபா? ஆ0வா-, தி�பா; ஆ0வா-, தி�ம1ைக ஆ0வா- எனப(வ-. 
 

1111.... ெபா5ைக ஆ%வா�ெபா5ைக ஆ%வா�ெபா5ைக ஆ%வா�ெபா5ைக ஆ%வா�    
 

இவ- காGசீ�ர�தி� தி�ெவஃகா எ$�� பதியி� உ6ள ஒ� ெபா9ைகயி� 
ெபா�றாமைர மலாி� (கி.பி. 7-� !�றா;?�) சி�தா�திாி ஆ;(, ஐபசி� தி1க6 
வள- பிைறயி� ெபா� திய அ�டமி திதியி� ெசEவா9�கிழைம தி�ேவாண 
ந�ச�திர�தி� தி�மாC$ ஐ & பைடகளி� ஒ$றாகிய பாGச ச$னிய� எ$= 
:றப(� தி�+ச1கி$ அ�ச� உைடயவரா9 ெபா9ைக ஆ0வா- அவதாி�தா- 
எ$ப-. 
 
இவ- தி�மாCனிட�& எ$=� ெவ.வான அ$�ைடயவரா9 இல1கினா-. அவ- 
"எ$ அ$� தி�மாைல அQ.  எ$= ெசா�கி$ற&; என& நா அெப�மா�ைடய 
ஆழி ஏ திய ேதாைள ஏ�& என+ ெசா�கி$ற&; எ$ ெசவிக6 அEவிைறவன& 
�கைழ� ேக6 எ$கி$றன; எ$ க;க6 பிற�, இற� இ�லாத அEவிைறவைன� 
கா; எ$= ெசா�கி$றன “ எ$பா-. 
 
தி�மாCன& .ண1கைள@�, ெசய�க�G ெசய�கைள@� ெசா�C வா0�&வா-; 
தி�மாC$ தி�வ?கைள ேபா�றாதா-�. I�?$ப� இ�ைல எ$பா-’. இ1ஙன� 
க;ேடா- அைனவ�� பாரா�? வண1கி ேபா�=� உ;ைம அறிB+ ெச�வரா9 
ெபா9ைகயா- விள1கினா-. 
 
இவரா� பாடப�ட ெப�ைம ெபா� திய நகர1க6; 1. தி�வர1க�, 2. 
தி�வி;ணக-, 3. தி��ேகாவX-, 4. தி�ெவஃகா , 5. தி�ேவ1கட�, 6. தி�பா� 
கட�, 7. பரமபத� �தCய ஊ-க%�, அ1. நிைல ெப�ற இைறவைன@� ஆ.�. 
 

2222.... Cத�தா%வா�Cத�தா%வா�Cத�தா%வா�Cத�தா%வா�    
 

‘ெத;ணீ- வய�ெறா;ைட ந$னா( சா$ேறா�ைட�&’ எ$= ஒளைவயாரா� 
�க0 &ைர�கப�ட ெதா;ைட நா�?� ப�லவ ம$ன-களா� சிற த ஒ� நகர� 
அைம�கப�ட&. அ நகர� ெச$ைன�.� ெத�கி� கட�கைரயி� உளளதா� 
அத�.� ‘கட� ம�ைல’ எ$= ெபயாிடப�ட&. மாம�ல$ என வழ1க ெப�ற 
ப�லவ ம$னனா� ேதா�=வி�கப�ட நகரமாதCனா� அத�. மாம�ல�ர� 
எ$=�, மகாபC�ர� எ$=� ம�களா� ெபயாி�( வழ�கி� வ த&. மாம�லனி$ 
கைல வள�ைத+ சி�ப1களி$ வாயிலாக+ சி�தாி�&, ம�க6 யாவ�� க;( 
களி�.� வ;ண� எழி� அைம த கைல� :டமாக� கா�சி அளி�.� 
இ�மகாபC�ர�தி� தி�மா� சயன� தி��ேகால�தி� எA த�ளி@6ளா-. இைறவ$ 
ஏைன� தி�பதிகளி� பா�பிைனயி� ப6ளி ெகா;?�பா$. ஆனா� இபதியி� 
தல�தி� ப6ளி ெகா;?��கி$றா$. 
 
ஆைகயா�, இபதியிைன� ‘கட� ம�ைல� தல சயன�’ எ$=� ெசா�Dவ-. 
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நரசி�மவ-ம ப�லவனி$ கைல மா;பிைன விள�.� கைல� ேகாயிலாக உ6ள 
இ�மகாபC�ர�தி� ம�Cைக �தாி$ ந(வி� நீேலா�பல மலாி� (கி. பி.7� 
!�றா;?�) சி�தா�திாி ஆ;( ஐபசி� தி1க6 வள-பிைறயி� அைம த நவமி 
திதியி� �த$ கிழைம அ$= அவி�ட ந�ச�திர�தி�, தி�மாC$ ஐ�பைடகளி� 
ஒ$றாகிய ெகளேமாதகி எ$�� கதா@த�தி$ அ�சமா9 Pத�தா0வா- அவதாி�தா- 
எ$ப-. 
 
Pத�தா0வாாி$ மன� தி�மாC$ தி�வ?கைளேய நா?ய&. எனேவ, அவ- 
இEBலக வா0�ைகைய+ சிறி&� வி��பவி�ைல. அவ- மன� ேகாயிC� தி�மைல 
அைம�& அEவிைறவைன ஞானநீ- ெகா;( ஆ�?, அெப�மா$ தி�வ?களி� 
அ$பாகிய மலைர இ�(, எ$=� அவைன ஆராதிபா-. அவ- தி�மாC$ 
தி�வ?க�.+ ெச தமி0பா�களா� ஆயினB� எ$=� வாடாத வள� ெப�ற 
நிைலயி� அைம தனBமாகிய ெசG ெசா�களா� ஆன பாமாைலைய+ சா�தியதா� 
'யாேன ஏ0பிற�� தவ� உைடேய$’ எ$= :=வா-. ‘தி�மாைல+ ெச1க; 
ெந?யாைன எ1க6 ெப�மாைன� ைக:பி வண1க ெப�றதனாC$, யா$ இனி 
ஒ� .ைட கீ0 ம;Qலைக ஆ6வைத@� ேவ;ேட$ ; ேதவ-க�.� ேதவனா9� 
ேதவ�லைக ஆ6வைத@� ேவ;ேட$, எ$= ெசா�Dவா-. அவைர� க;டவ-க6 
இவ- ந�ைம ேபா$ற ம�க� பிறபின- அ�ல- ; ெத9வ பிறபின-’ எ$= 
வண1கி� &திபா-க6. இ1ஙன� க;ேடா- அைனவ�� பாரா�? வண1கி 
ேபா�=� உ;ைம அறிB+ ெச�வரா9 Pத�தா0வா- விள1கினா-. 
 
Pத�தா0வா- பா?ய�ளிய இர;டா� தி� வ தாதியி�, 
 

யாேன தவ�ெச&ேத� ஏ>பிற�2� எ�ெபாG��யாேன தவ�ெச&ேத� ஏ>பிற�2� எ�ெபாG��யாேன தவ�ெச&ேத� ஏ>பிற�2� எ�ெபாG��யாேன தவ�ெச&ேத� ஏ>பிற�2� எ�ெபாG��    
யாேன தவ� உைடேய� எ�ெப4யாேன தவ� உைடேய� எ�ெப4யாேன தவ� உைடேய� எ�ெப4யாேன தவ� உைடேய� எ�ெப4மா�மா�மா�மா�--------யாேனயாேனயாேனயாேன    
இ4)தமி>ந� மாைல இைணய=<ேக ெசா�ேன�இ4)தமி>ந� மாைல இைணய=<ேக ெசா�ேன�இ4)தமி>ந� மாைல இைணய=<ேக ெசா�ேன�இ4)தமி>ந� மாைல இைணய=<ேக ெசா�ேன�    
ெப4)தமிழ� நெப4)தமிழ� நெப4)தமிழ� நெப4)தமிழ� ந�ேல� ெபாி��ேல� ெபாி��ேல� ெபாி��ேல� ெபாி�....””””    
 

எ$�� ெச9@6 ஒ$றா.�. இ+ெச9@ளி$க; அவ- தா� ந�லவராக 
ஆயினைம�. உாிய காரண�ைத� :றி@6ளா-. 
 
இவரா� பாடப�ட ெப�ைம ெபா� திய நகர1க6 : 1. தி�வர1க�, 
2. தGைச, 3. தி��.ட ைத, 4. தி�மாC�Gேசாைலமைல  5. தி��ேகா�?V-, 
6. தி��த;கா�, 7. தி��ேகாவX-, 8. தி��க+சி, 9. தி�பாடக�, 10. தி�நீ-மைல, 
11. தி��கட$ ம�ைல, 12. தி�ேவ1கட�, 13. தி�பா�கட� �தCய ஊ-க%�, 
அ1. நிைல ெப�ற இைறவைன@� ஆ.�. 
 

3333.... ேபயா%வா�ேபயா%வா�ேபயா%வா�ேபயா%வா�    
    

ெதா;ைட நா�?�, ெச$ைனைய+ சா- & சிற & விள1.� ெச�வ-க�.�, 
கைலயறிவி� சிற த அறிஞ-க�.� இ�பிடமாகB� ைசவ ைவணவ-களி$ 
ேகாயி�கைள� த$னக�ேத ெகா;( விள1.� தலமாகB�, ெச�வ-க6 பல- 
P�ெபாழி�கேளா( :?ய ெபாிய ெபாிய மாளிைககைள அைம�&� ெகா;( 
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வா0வத�. வைக@6ள உைறவிடமாகB� விள1.வ& தி�மயிைல எ$�� 
நகரமா.�. 
 
இ�தைகய சீ�� சிற�� ஒ�1கைம த தி�மயிைல எ$�� இ நகர�தி� 
ைவணவ-களி$ தி�� ேகாயிலாக� திகA� ஆதிேகசவ ெப�மா6 ேகாயிC$ தி�� 
கிண�றி� ெசEவ�C மலாி$க; (கி. பி. 7-� !�றா;() சி�தா�திாி ஆ;( 
ஐபசி� தி1க6, வள-பிைறயி� (��ல ப�ச�) ெபா��திய தசமி திதியி� 
வியாழ�கிழைமய$= சதய நாளி� எ�ெப�மானி$ ஐ�பைடக%6 ஒ$றாகிய 
நா தக� எ$�� வாளி$ அ�ச� உைடயவரா9 ேபயா0வா- அவதாி�தா- எ$ப-. 
 
ேபயா0வா- மன� இளைமயிேலேய க�வியி� ெச$= பதி த&. எ�லா 
!�ெபா�6க%� அவ��. இனி& விள1.வனவாயின. அவர& மன� கா த�தி� 
ஊசி ெபா� &வ& ேபால� தி�மாC$ தி�வ?� தாமைரகளி� ெச$= ெபா� தி 
அவ�றிேலேய நிைல�& வி�ட&. அதனா� அவ- எெபாA&� அ� தமி0 
பா�களா� பரம$ �கழிைன பா?பா?, அதனா� களி� மி�கவரா9 ஆ? ஆ?� 
திாிவா-. அவைர� க;டவ-க6, ‘இவ- க�விேலேய ஞானமாகிய தி�Bைடயரா9 
அவதாி�தவ-; இவைர ெம9ஞான+ ெச�வ- எ$= ேபா�=வா-க6 ; இவைர 
வண1கினா� தா� ம�க� பிறைப எ9தியதனா� அைடவத�.ாிய பயைன 
அைடேவா�’ என அவ�ைடய தி�வ?கைள வண1.வா-க6. இEவித� க;ேடா- 
அைனவ�� வண1.� வா9�ைடயவரா9 விள1கினா- ேபயா0வா-. 
 
அவ- பா?ய�ளிய N$றா� தி�வ தாதியி�; 

 
””””ெதா3ட பைட எ3�� ேதாலாத ெவ�றியா�ெதா3ட பைட எ3�� ேதாலாத ெவ�றியா�ெதா3ட பைட எ3�� ேதாலாத ெவ�றியா�ெதா3ட பைட எ3�� ேதாலாத ெவ�றியா�    
அ3ட 2யகர-தா� அ7ஞாஅ3ட 2யகர-தா� அ7ஞாஅ3ட 2யகர-தா� அ7ஞாஅ3ட 2யகர-தா� அ7ஞா����--------�3ட-�<�3ட-�<�3ட-�<�3ட-�<    
ேகாB �தைல �7ச< �றி-ெதG)த ச<கர-தா�ேகாB �தைல �7ச< �றி-ெதG)த ச<கர-தா�ேகாB �தைல �7ச< �றி-ெதG)த ச<கர-தா�ேகாB �தைல �7ச< �றி-ெதG)த ச<கர-தா�    
தாB �தேலதாB �தேலதாB �தேலதாB �தேல    நநநந'க3�A சா�$'க3�A சா�$'க3�A சா�$'க3�A சா�$."."."."    
 

எ$�� பாட� ஒ$=. தி�மாC$ தி�வ?கேள ம�க�. ப�=� ேகாடா.� 
எ$�� க��திைன இபாட� பக-கி$ற&. 
 
இவரா� பாட ெப�ற தல1க6 : 1. தி�வர1க�, 2. தி��.ட ைத, 3. தி�வி;ணக-. 
4. தி�மாC�G ேசாைலமைல, 5. தி��ேகா�?V-, 6. அ�ட �யகர�, 7. 
தி�ேவ%�ைக, 8. தி�பாடக�, 9. தி�ெவஃகா, 10. தி�வ�C�ேகணி, 11. தி�� 
க?ைக, 12. தி�ேவ1கட�, 13. தி�பா�கட�, 14, பரமபத� �தCய ஊ-க%� 
அ1. நிைலெப�ற இைறவைன@� ஆ.�. 
 
�தலா0வா-க6 என ம�களா� ேபா�றி �கழ ப(� ெபா9ைகயா-, Pத�தா-, 
ேபயா- ஆகிய Nவ�� சம கால�தவ-க6. அவ-க6 மா த�ட$ :?யி��த�. மன 
இையயாதவ-களா9, ஒ�வைர ஒ�வ- அறியாம� ஒ�நா6 இ� த ஊாி� ம=நா6 
இராம�, ஊ- ஊரா9+ ெச$= இைறவைன+ ேசவி�&� ெகா;?� தா-க6. 
இவ-க6 இ1ஙன� இ��ைகயி� இைறவ$ இ�Nவைர@� ேச-பி�த� ேவ;(� 
என� தி�Bள� ெகா;(, தி��ேகாவX��.+ ெச�ல ேவ;(� எ$�� 
எ;ண�ைத இ�Nவ��.� உ;டா�கிய�ளினா$ எ$ப-. அதனா� இ�Nவ�� 
தனி�தனியாக� தி��ேகாவX��.+ ெச$= அ�தல�தி� உ6ள தி�மக6 
நாதைன� &தி�தா-க6. 
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உலக�& உயி-கைள உற1க+ ெச9@� ஆ�ற� வா9 த மாைல ெபாA&� வ த&. 
எ1.� இ�6 கவி த&. இ�Nவ�6 ெபா9ைகயா- �த�க; ஒ� ைவணவ�ைடய 
அழகிய இ�ல�ைத அைட &, அEவி�ல�தி$ இைடகழியி� அ த இ�ல�தாாி$ 
இைசB ெப�= ப(�&� ெகா;டா-. பி$� Pத�தா�� ெபா9ைகயா- ப6ளி� 
ெகா;?��.� I�ைட யைட &, ப(�க இட� கிைட�.ேமா என வினவ, 
அதைன+ ெசவிம(�த ெபா9ைகயா- Pத�தாாிட� தா� த1கி@6ள இட�தி� ‘ஒ�வ- 
ப(�கலா�; இ�வ- இ��கலா�’ எ$= :றி அவைர@� அEவிட�தி�. 
எA த�%�ப? அைழ�க, Pத�தா�� அEவாேற ெச�ல அEவி�வ�� அ1. 
அம- தன-. அெபாA& ஆ;டவனி$ அ?யவராகிய ேபயா�� அ1.+ ெச$= 
ப(�&� ெகா6ள இட� ேக�க, ெபா9ைகயா- ேபயாைர ேநா�கி ‘இ1. உ6ள 
இட�தி�, ஒ�வ- ப(�கலா�; இ�வ- இ��கலா�; Nவ- நி�கலா�’ என� :றி 
அவைர@� அைழ�&� ெகா;டா-. எனேவ, �தலா0வா-களாகிய அ�Nவ�� அ1. 
நி�கலாயின-. பி$ன- அவ-க6 ஒ�வைர ஒ�வ- உலாவி உண- & ெகா;(, மி�க 
மகி0+சி@ைடயவ-களா9 உைரயா?� ெகா;?��.� கால�ேத, தி�மாD� 
அவ-க6 நி�.� இட�தி$ இைடயி� அவ-கேளா( தா�� ஒ�வரா9+ ெச$= 
நி$= ெகா;(, அவ-க�. ெந��க�ைத உ;டா�கினா- ; ெவளியிD� ெச�ல 
�?யாத ெப� மைழைய@� உ;டா�கி அ�ளினா-. 
 
இைறவனா� ஏ�ப(�தப�ட ெந��க�திைன ஞான+ �ட- விள�கி$ Nல� அறி த 
ஆ0வா-க6. அவர& அழகிய ேமனிைய அக� க;களா� க;(, த� H9ைம 
ெபா� திய எ;ண�தினா� தி�மாC$ ெத6ளிய இய�பிைன� ெதவி�டாத 
தீ தமிழி� அவனியி� உ6ேளா- உ9@� ெபா��( அ தாதி பாடலாக அறிவி�க� 
ெதாட1கின-. �த�க; ெபா9ைக ஆ0வா-, 
 

““““ைவய� தகளியா வா�கடேல ெந&யாகைவய� தகளியா வா�கடேல ெந&யாகைவய� தகளியா வா�கடேல ெந&யாகைவய� தகளியா வா�கடேல ெந&யாக    
ெவ&ய கதிேரா� விள<காக ெவ&ய கதிேரா� விள<காக ெவ&ய கதிேரா� விள<காக ெவ&ய கதிேரா� விள<காக ----    ெச&யெச&யெச&யெச&ய    
Hடராழி யான=<ேக J3=ேன� ெசா�மாைலHடராழி யான=<ேக J3=ேன� ெசா�மாைலHடராழி யான=<ேக J3=ேன� ெசா�மாைலHடராழி யான=<ேக J3=ேன� ெசா�மாைல....    
இடராழி நீ'�கேவ எ�இடராழி நீ'�கேவ எ�இடராழி நீ'�கேவ எ�இடராழி நீ'�கேவ எ�””””    
 

என� ெதாட1கி, 
""""ஒர=F� சா�ைத-த ஒ;மல�A ேசவ=F�ஒர=F� சா�ைத-த ஒ;மல�A ேசவ=F�ஒர=F� சா�ைத-த ஒ;மல�A ேசவ=F�ஒர=F� சா�ைத-த ஒ;மல�A ேசவ=F�    
ஈர=F� காணலா ெம�ென7ேச ஈர=F� காணலா ெம�ென7ேச ஈர=F� காணலா ெம�ென7ேச ஈர=F� காணலா ெம�ென7ேச ----    ஒர=யி�ஒர=யி�ஒர=யி�ஒர=யி�    
தாயவைன< ேகசதாயவைன< ேகசதாயவைன< ேகசதாயவைன< ேகசவைன- த;�ழா& மாைலேச�வைன- த;�ழா& மாைலேச�வைன- த;�ழா& மாைலேச�வைன- த;�ழா& மாைலேச�    
மாயவைன ேயமன-� ைவமாயவைன ேயமன-� ைவமாயவைன ேயமன-� ைவமாயவைன ேயமன-� ைவ""""    
 

என �?@� != பா�(�கைள� ெகா;ட ஓ- அ தாதிைய பா?ய�ளினா-. 
 
ெபா9ைகயா0வா- �த�க; ஆர�பி�& அ தாதி பா?யதா� இவர& அ தாதி �த� 
தி� அ தாதி என வழ1கப�ட&. 
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பி$�, Pத�தா0வா- இர;டாவதாக இைறவ$ மீ& இர;டா� தி� ஆ தாதி என 
வழ1.� != பாட�கைள, 
 

""""அ�ேப தகளியாஅ�ேப தகளியாஅ�ேப தகளியாஅ�ேப தகளியா    ஆ�வேம ஆ�வேம ஆ�வேம ஆ�வேம ெநெநெநெந&யாக&யாக&யாக&யாக    
இ�24� சி)ைத இ�திாியா இ�24� சி)ைத இ�திாியா இ�24� சி)ைத இ�திாியா இ�24� சி)ைத இ�திாியா ----    ந�24கிந�24கிந�24கிந�24கி    
ஞானA Hட�விள<� ஏ�றிேன� காரண��ஞானA Hட�விள<� ஏ�றிேன� காரண��ஞானA Hட�விள<� ஏ�றிேன� காரண��ஞானA Hட�விள<� ஏ�றிேன� காரண��    
ஞான- தமி>2ாி)த நா�ஞான- தமி>2ாி)த நா�ஞான- தமி>2ாி)த நா�ஞான- தமி>2ாி)த நா�""""    
 

எ$ற பாடைல� &வ�கி, 
 

””””மாேல ெக=ேயாேன க;ணேன மாேல ெக=ேயாேன க;ணேன மாேல ெக=ேயாேன க;ணேன மாேல ெக=ேயாேன க;ணேன ––––    வி;ணவ�<�வி;ணவ�<�வி;ணவ�<�வி;ணவ�<�    
ேமலா ேமலா ேமலா ேமலா விய� �ழா&< க;ணியேன விய� �ழா&< க;ணியேன விய� �ழா&< க;ணியேன விய� �ழா&< க;ணியேன ----    ேமலா�ேமலா�ேமலா�ேமலா�    
விளவி�கா& க�றினா� �>-தவேனவிளவி�கா& க�றினா� �>-தவேனவிளவி�கா& க�றினா� �>-தவேனவிளவி�கா& க�றினா� �>-தவேன----    எ�ற�எ�ற�எ�ற�எ�ற�    
அளவ�றா� யா�ைடய அ�2அளவ�றா� யா�ைடய அ�2அளவ�றா� யா�ைடய அ�2அளவ�றா� யா�ைடய அ�2""""    
    

எ$ற பாடைல இ=தியா�கி அ தாதிைய �?�&6ளா-. 
 
N$றாவதாக ேபயா0வா- அவ-க6 பரமனி$ பா$ைமைய பைற சா�=� பர த 
உ6ள�&ட$, தா� க;ட கா�சிைய �தC�வ- ேபா$ேற அ தாதியாக பாட 
அவா உ6ளவரா9, தி�மாC$ ேகால�ைத� ெதாிவி�.� எ;ண�தவரா9 
�த�க;, 
 

””””தி4<க;ேட� ெபா�ேமனி க;ேட� திகG�தி4<க;ேட� ெபா�ேமனி க;ேட� திகG�தி4<க;ேட� ெபா�ேமனி க;ேட� திகG�தி4<க;ேட� ெபா�ேமனி க;ேட� திகG�    
அ4<க; அணிநிற�� க;ேட�அ4<க; அணிநிற�� க;ேட�அ4<க; அணிநிற�� க;ேட�அ4<க; அணிநிற�� க;ேட�----ெச4<கிள4�ெச4<கிள4�ெச4<கிள4�ெச4<கிள4�    
ெபா�னாழி க;ேட� 2ாிச'க� ைக<க;ேட�ெபா�னாழி க;ேட� 2ாிச'க� ைக<க;ேட�ெபா�னாழி க;ேட� 2ாிச'க� ைக<க;ேட�ெபா�னாழி க;ேட� 2ாிச'க� ைக<க;ேட�    
எ�னாழி வ;ண�பா� இ�எ�னாழி வ;ண�பா� இ�எ�னாழி வ;ண�பா� இ�எ�னாழி வ;ண�பா� இ�""""    
 

எ$= பா? அ தாதியி$ !றாவ& ெச9@ளாக, 
    

””””சா�$ நம<ெக�� ச<ர-தா� த;�ழா&-சா�$ நம<ெக�� ச<ர-தா� த;�ழா&-சா�$ நம<ெக�� ச<ர-தா� த;�ழா&-சா�$ நம<ெக�� ச<ர-தா� த;�ழா&-    
தா�வா> வைரமா�ப� தா��ய'��தா�வா> வைரமா�ப� தா��ய'��தா�வா> வைரமா�ப� தா��ய'��தா�வா> வைரமா�ப� தா��ய'��--------காரா�)தகாரா�)தகாரா�)தகாரா�)த    
வா�அம4� மி�னிைம<�� வ;தா மைரெந�'க;வா�அம4� மி�னிைம<�� வ;தா மைரெந�'க;வா�அம4� மி�னிைம<�� வ;தா மைரெந�'க;வா�அம4� மி�னிைம<�� வ;தா மைரெந�'க;    
ேத� அம4� Cேம� தி4ேத� அம4� Cேம� தி4ேத� அம4� Cேம� தி4ேத� அம4� Cேம� தி4    ““““    
    

எ$ற பாடைல அ தாதியி$ இ=தி+ ெச9@ளாக பர தாமனி$ ப;பிைன பா? 
N$றா தி� அ தாதிைய �?�தா-. 
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இ1ஙன� �தலா0வா-க6 Nவ�� தி��ேகாவXாி� :? பரமைன ேவ;? 
அ தாதி பா?னா-க6. 
 

4. 4. 4. 4. தி�மழிைசயா%வா�தி�மழிைசயா%வா�தி�மழிைசயா%வா�தி�மழிைசயா%வா�    
 
”ெதா;ைட ந$னா( சா$ேறா�ைட�&” எ$= தமிழக� தைழ�க நீதி !� வ.�த 
ஒளைவயாரா� பாரா�ட ெப�ற ெதா;ைட நா�?�, கடD�. ேம�கி� 
காGசீ�ர�தி�.� கிழ�கி� ஒ- தல� உள&. அ& தி�மழிைச எ�� ெபய- ெப�ற&. 
பா-�கவ- எ$�� �னிவ- தி�மாைல� .றி�& "தீ-�க ச�திர யாக�" ெச9@� 
இடமாகB� அைம தி� த&. அ� �னிவர& மைனவியா- க�B�= ப$னிர;( 
தி1க6 கழி�& (கி. பி. 7ஆ� !�றா;() சி�தா�திாி ஆ;( ைத� தி1க6 
ேத9பிைறயி� பிரதைம திதியி� ஞாயி�=� கிழைம அ$= மக ந�ச�திர�தி� 
தி�மாC$ ஆழி அ�சமா9 ைக கா� �தCய உ=��க6 இ�லாத ஒ� பி;ட�ைத 
ெப�ெற(�தா-. பா-�கவ �னிவ�� அவ- மைனவி@மாகிய கனகா1கி எ$�� 
ேதவ மா&� மன வ��த� ெகா;( அபி;ட�ைத ஒ� பிர�� �தாி$ கீேழ 
ேபா�(வி�( ேபானா-களா�. பிற. ஆழிய1ைகயனாகிய தி�மா� தி�மக6 
சேமதரா9 அ1ேக எA த�ளி அபி;ட�ைத அ$�ட$ ேநா�கி அ�6 �ாிய 
அதனா� அபி;ட� ஓ- அழகிய ஆ; மகவா.� உ=��க6 அைமய ெப�ற& 
எ$ப-. 
 

””””சி<ெக� சி�ன<கா� சீ4ைட�பி� க;Kயிரா&சி<ெக� சி�ன<கா� சீ4ைட�பி� க;Kயிரா&சி<ெக� சி�ன<கா� சீ4ைட�பி� க;Kயிரா&சி<ெக� சி�ன<கா� சீ4ைட�பி� க;Kயிரா&    
ஒ<கஉ� பா&)தறிவா� உ;ணிைற)தா�ஒ<கஉ� பா&)தறிவா� உ;ணிைற)தா�ஒ<கஉ� பா&)தறிவா� உ;ணிைற)தா�ஒ<கஉ� பா&)தறிவா� உ;ணிைற)தா�""""    
 

எ$கிறப?ேய, எ�லா அவயவ1க%� அைம த அழ.6ள ஆ; .ழவியாகி அழ� 
ெதாட1கி�=. 
 
இைறவனி$ தி�வ�ளா� உயி- அைமய ெப�= பசி தாக1களி� ஈ(ப�(, ம�க6 
இ�லாத பிர�� �தாி� அA& ெகா;?� த அ�.ழ ைதயி$ �$ எ�ெப�மா$ 
எA த�ளி இவ�ைடய பசி தாக� தீ��ப? அ�6பாC�&வி�(+ ெச$றா-. 
 
அ1. அெபாA& தி�வாள$ எ$ெறா�வ$ பிர�� அ=�க ேபா9, அEவிட�தி� 
இ�.ழ ைதயி$ அA.ரைல� ேக�(� ேத?+ ெச$= அ� .ழ ைதைய� க;( 
மி�க மகி0+சி@ட$ அதைன எ(�&, ெப�ேறா-க6 அ1. ஒ�வ�� 
காணபடாததினா� 'தன�. மகேப= இ�லாத .ைறைய� தீ-�க� க�திய 
இைறவ$ இ�.ழவிைய நம�களி�தா$’ எ$= மகி0+சிேயா( தன& மைனவியான 
ப1கய+ ெச�வியா- ைகயி� ெகா(�& கிைட�த வரலா�ைற@� ெசா$னாரா�. 
 
பா-�கவ �னிவ��.� அவர& மைனவியாகிய கனகா1கி�.� மகனாகி, 
தி�வாள$, ப1கய+ ெச�வி ஆகிய இ�வாி$ ெச�வ ைம தராகி, தி�மழிைச 
எ$�� தல�தி� அவதாி�த காரண�தினா� தி�மழிைசயா0வா- எ$ற 
தி�நாம�ேதா( வள- தா-. 
 
உலக த�&வ1கைள உணர ப�பல சமய1களிD� �. & ஆராய ேவ;(� 
எ$கி$ற க��திைன� ெகா;ட இவ- சா�கிய�, சமண� எ$�� சமய1களி� 
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உ6ள !�கைள ஓதி@ண- தா-. பி$� ைசவ சமய�ைத அைட & சிவ வா�கிய- 
எ$�� தி�நாம�&ட$ ைசவரா9 விள1கி அ+சமய !�கைள ஆரா9 தவாேற 
அவ- பல தல1க%�.+ ெச$= சிவபிராைன+ ேசவி�& வி�(� தி�மயிைலைய 
அைட தா-. அ1. PGேசாைலயி� இ� த ேபயா0வா- சிவ வா�கிய- எ$ற 
ெபய�ட$ ைசவராக விள1.� தி�மழிைச ஆ0வாைர� த(�தா� ெகா6ள 
ேவ;(� எ$�� ேநா�க�&ட$ அவாிட� �த�ெபா�ளா9 விள1கி ��தி நிைல 
அளி�.� �த�வ$ தி�மக6 நாதனாகிய தி�மாேல எ$= நிைலநா�? விள�கினா-. 
இEவா= ைசவராக இ� & ைசவ மத�தி� சிவ வா�கிய- எ$�� ெபய�ட$ 
விள1கிய தி�மழிைசயா0வா��. ேபயா0வா- நாராயணனி$ தி�ம திர�ைத 
�ைறப? உபேதசி�க, தி�மழிைசயா- _ைவணவ- ஆனா-. 
 
பி$� ஆ0வா- த��ைடய தி�வவதார� தலமான தி�மழிைச�. எA த�ளி, 
சா�&ைக�.� தி�ம; ேவ;? க�C+ ேசாதி�த இட�தி� தி�ம; அகபடாம� 
வ� தி &யி� ெகா6ள, அவர& கனவி� தி�ேவ1கடநாத$ எA த�ளி தி�ம; 
உ6ள இட�ைத� .றிபி�(� :றிய�ளினா$. இவ�� அ1ேக தி�ம; க;( 
எ(�& ப$னிர;( தி�நாம� அணி & ெகா;(, 
 

””””ஆல நிழ�கீ> அறெநறிைய நாஆல நிழ�கீ> அறெநறிைய நாஆல நிழ�கீ> அறெநறிைய நாஆல நிழ�கீ> அறெநறிைய நா�வ�<��வ�<��வ�<��வ�<�    
ேமைல Fக-�ைர-தா� ெம&-தவ-ேதா�ேமைல Fக-�ைர-தா� ெம&-தவ-ேதா�ேமைல Fக-�ைர-தா� ெம&-தவ-ேதா�ேமைல Fக-�ைர-தா� ெம&-தவ-ேதா�----ஞால�ஞால�ஞால�ஞால�    
அஅஅஅள)தாைன ஆழி< கிட)தாைன ஆ�ேம�ள)தாைன ஆழி< கிட)தாைன ஆ�ேம�ள)தாைன ஆழி< கிட)தாைன ஆ�ேம�ள)தாைன ஆழி< கிட)தாைன ஆ�ேம�    
வள�)தாைன- தா�வண'� மாவள�)தாைன- தா�வண'� மாவள�)தாைன- தா�வண'� மாவள�)தாைன- தா�வண'� மா""""    
 

என வண1கினா-. 
 
பி$� தி�மழிைசயா0வா-, ைவ. த மாநகைர� தர�த�க ெப�ைம@ைடய 
.�பேகாண� எ$�� தி��.ட ைதயி�, ஏரா- ேகால� திகழ� கிட�.� 
ஆராவ�தைன� க;( &தி�க எ;ண�ைடயவரா9, காGசியினி$=� 
எA த�%�ேபா&, இைடயி� உ6ள ெப��பCV- எ$கி$ற கிராம�தி� ெச$= 
ஒ� தி;ைணயிேலயி� & ேவத� ஒதி� ெகா;?� த அ தண-க6 இவைர� க;( 
‘நா$கா� வ�ண�தினனாகிய இவ$ ேக�.�ப? நா� ேவத� ஒத� :டா&' என 
எ;ணி� தவி-�தி��க, ஆ0வா�� அவ-க6 க��ைத அறி & தி;ைணைய 
வி�?ற1கினா-. மைறய-க6 உடேன ேவத� ஓத� ெதாட1கி, வி�ட இட�& 
வா�கிய� ேதா$றாைமயா� த�(� த(மாற, ஆ0வா�� அைத� க;( .றிபா� 
கா�?ய�ள, பி$� அவ-க%�. வி(ப�ட வா�கிய� ேதா$றி, அவ-க6 
ெதளி &வ & ஆ0வாைர வண1கி, பிைழைய ெபா��த�6க என ேவ;ட 
ப�திசார�� அவ-க%�. பல இ$ெமாழிகைள� :றி விைடெப�=� ெகா;( 
ெச$றா-. 
 
தி��.ட ைத எ$�� .�பேகாண�ைத அைட த ஆ0வா- ஆராவ�தைன ேவ;? 
பி$ தா� அ&வைரயி� பா?ய பா�1கைளெய�லா� காவிாி நீாி� வி�டா-. 
 
அவ�=6 நா$�க$ தி�வ தாதி பா�ர1க%� தி�+ச த வி��த பா�ர1க%� 
எதி-�& வர அவ�ைற எ(�&� ெகா;( ஆராவ�தைன ேவ;? னா-. பிற. 
அEவிர;( !�கைள@� உலக�தி�. உதவி அபதியி� ப�லா;(க6 
எA த�ளியி� தா- எ$= ெசா�லப(கிற&. 
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இ1ஙன� தி�மழிைசயா0வா- அ$ன ஆகார1கைள வி�( கா9 கிழ1.கைள+ 
சிறி& அ�&ெச9&, ெந(1கால� நானில�தி� நா(9@� ந�வழியிைன பா�ர1க6 
Nல� உண-�திய�ளினா- எ$ப-. இவ�ைடய பா�ர1க6 யாB� த�&வ 
ெபா�ைள உண-�&வேதா( ைவ.�த நாதனி$ அ$ைப உ;டா�கி, இய�ைக 
வ�ணைனக6 எழிலாக அைமய ெப�= ெபா��ெசறிB�, மி(�.�, இ$ப�� 
வா9 தனவா9 விள1.கி$றன. 
 
தி�மழிைசயா0வாரா� பாட ெப�ற பாட� தல1க6: 
 
1. தி�வர1க�, 2. அ$பி�, 3. தி�ேப- நக-, 4. .�பேகாண�, 9. கவி�தல�, 6. 
தி��ேகா�?V-, 7.தி��:ட�, 8. தி��.=1.?, 9. தி�பாடக�, 10: தி�<ரக�; 
11 தி�ெவஃகா, 12. தி�ெவEBW-, 13. தி�ேவ1கட�, 14. தி�பா�கட�, 15. 
&வாரைக, 16. பரமபத� ஆகியைவயா.�. 
 

4444.... ந�மா%வா�ந�மா%வா�ந�மா%வா�ந�மா%வா�    
    

ந�மா0வா- அவதாி�த நா( பா;?ய நா(. ஒளைவயாரா� “பா;?யா,  
நி$னா(ைட�& ந�ல தமி0" எ$= ேபா�றிய �க0 வா9 த பா;?ய நா�?� 
தி��.�:ாி� ச&-�த வ�ண�தி� (கி.பி. 9� !�றா;( �த�ப.தியி�) பிரமாதி 
ஆ;( ைவகாசி� தி1க6 ப$னிெர;டா� நா6 வள-பிைறயி�, ெபள-ணமி 
திதியி�, ெவ6ளி�கிழைம அ$= விசாக ந�ச�திர�தி� கடக ல�ன�தி� ேசைன 
�தCக6 அ�சரா9 ந�மா0வா- அவதாி�& அ�ளினா- எ$ப-. 
 
இEவா0வாாி$ ம�ற தி�நாம1க6 காாிமாற$, மாற$, சடேகாப$, பரா1.ச$, 
.�ைக பிரா$, தி��.�:- ந�பி, வ.ளாபரண$, அ�6மாற$, ெத$னர1க$ 
ெபா$ன?, தி�நாI=ைடய பிரா$ எ$பனவா.�. இவ�ைடய த ைதயி$ ெபய- 
ெபா�காாியா-. தாயி$ ெபய- உைடய ந1ைகயா-. ேவளாள- .ல+ ெச�வ-. 
 
பி�கால�தி� ந�மா0வா- தி�வா�கினி$=� ஒAகிய தமி0 அமி0&�, அத$ 
க��&+ �ைவ@ேம அவ��. அெபயைர� த தன. அ$பி� ஆ-வ�ைட யா- 
அைனவ�� அவைர ‘ந� அறிஞ-’, ‘ந�அ$ப-’ எ$= &திபா-க6. அ�தைகய 
சா$றா;ைம� .ண� பைட�தவர& தி�வா�ைக ஒ&� வா9ைப ெப=� எ�லா 
சமய�தா�� அவைர 'ந� சமய�தவ-, ந� சமய�தவ-’, என ேபா�=வ-. 
பாவ$ைம@ைடயவ- அவைர பாவல- எனB�, த�&வ ஆரா9+சியின- அவைர ‘ந� 
த�&வ N-�தி’ எனB� தABவ-. ஒ� சமய�தவ-�ேகா, ஓாின�தவ-�ேகா ம�(� 
உாிைமயாகாம� அைனவ-�.� உாியவ- ஆ.� ேப�றிைன ெப�றா-. 
 
பி�கால�தி� இ�தைன �கழிைன ெப�ற ந�மா0வா- பி6ைள� த$ைமயி� பா� 
உ;ணாமD�, அழாமD�, அைசயாமD�, மல- க;க6 திறவாமD� இ� தைம 
விய�த. ெசயலாகB�, ெப�ேறா-�. எ�ைல கட த வ��த�ைத� த�� 
ெசயலாகBேம இ� த&. 
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அழகிய ந�பி எ$பவ-, தா� இய�றிய�ளிய .� பர�பைர எ$�� !C�, 
ந�மா0வா- ெப�ேறா��. ஏ�ப�ட வ��த�ைத ப�றி� :=� ெச9@�க6 
க�ைல@� ெநகி0வி�&� கைரய+ ெச9வன. 
 
உைடய ந1ைகயா- வ� &தைல� க;ட காாியா- மி�க வ��த� அைட &, அE<- 
தி��ேகாயிD�. எ(�&+ ெச$= இைறவ$ �$ .ழ ைதைய� கிட�தி அத�. 
‘மாற$’ எ$�� தி�நாம�ைத+ K�?, அ ெப�மாைன ேவ;? வண1கி 
ேபா�றி� .ழ ைத�. அ�6 �ாிய ேவ;?னா-க6. 
 
ந�மா0வா- நல� ெப�ற பி$ நீ;ட நா�க6 ேயாக�தி� இ� & வ தா-. 
ம&ரகவியா- ந�மா0வாாி$ அவதார+ சிறைப அறி & ேயாக�திC� & வ த 
ந�மா0வாாிட� ெச$=, பதினா= கைலக%� நிர�பிய மதிெயன ெபாC@� 
தி��க�தினரா9 ேயாக�தி� எA த�ளியி� த ஆ0வாைர அQகி த� இர;( 
ைககைள@� ந$றாக ஒைசெயAமா= த�?னா-. உடேன ஆ0வா- க; திற & 
ம&ரகவியாைர ேநா�கினா-. 
 
ம&ரகவியா- ஆ0வாைர ேநா�கி ”உயிர�றதாகிய இய�ைகயினா� ஆகிய உட�பி� 
அQ வ?வா@6ள ஆ$மா வ & �. தா� எதைன அ�பவி�&�ெகா;( 
எEவிட�தி� இ$ப� உ;ெட$= எ;ணியி��.� ?” எ$ற ெபா�6 அட1கிய, 
"ெச�த�தி$ வயி�றி� சிறிய& பிற தா� எ�ைத� தி$= எ1ேக கிட�.� ?" எ$= 
ேக�டா-. அத�. ஆ0வா-  “அ த உடC$ ெதாட-பினா� ஆ.� �ைவ, ஒளி, ஊ=, 
ஓைச, நா�ற� எ$�� இEைவ தினா� வ�� இ$ப &$ப1கைள அLபவி�&� 
ெகா;( அEவிட�திேலேய இ$��ேற$ ; இைள�ேத$ எ$= ெசா�C� 
ெகா;ேட கிட�.�” எ$ற ெபா�6 அட1.�ப?, ”அ�ைத தி$= அ1ேக கிட�.�” 
எ$= தி�வா9 மல-  த�ளினா-. உடேன ம&ரகவியா- அவ�ைடய தி�வ?களிேல 
த��ைடய �?@ற வண1கி� ைக:பி நி$=, ”அ$�ைட`-, அ?ேயைன 
ஆ�ெகா;ட�6I-” எ$= ேவ;?னா- எ$ப-. 
 
உடேன ந�மா0வா- ம&ரகவியாைர பா-�&, “நா� இைறவைன அ�பவி�தத�. 
ேபா�. Iடாக+ ெசா�D� ெச9@�களா� நீ- பா�ேடாைலைய அல1காிRராக” 
என� தி�வா9 மல- தா-. 
 
ந�மா0வா- தி�வி��த�, தி�வாசிாிய�, ெபாிய தி�வ தாதி, தி�வா9ெமாழி எ�� 
நா$. தமி0 மைறகைள அ�ளினா-. நா$க�6 தி�வி��த�ைத ��. ேவத சார� 
எ$=�, தி�வாசிாிய�ைத ய�- ேவத சார� எ$=�, ெபாிய தி�வ தாதிைய+ சாம 
ேவத சார� எ$=� :=வ-. 
 
உல. உ9ய+ ெசா� மல-களாகிய பாமாைலகளா� பர தாமைன பா?ய 
ந�மா0வா- தி��ளிய?யி� �ப�ேதாரா;( எA த�ளியி� தா-. 
 
ம&ரகவி ஆ0வா- :ட ந�மா0வாைர பதிெனா� ெச9@�களி� �க0 & 
பா?@6ளா-. ஆ0வா-க%6 ந�மா0வாைர அவயவி (உ=பி) எனB� ஏைனய 
ஆ0வா-கைள இவ��. அவயவ1க6 (உ=��க6) எ$=� :=வ-. 
 
1. தி�வி��த� != ெச9@�கைள� ெகா;ட&. 
2. தி�வாசிாிய� ஏA ெச9@�கைள� ெகா;ட&. 
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3. ெபாிய தி� அ தாதி எ;ப�ேதA ெச9@�கைள� ெகா;ட&. 
4. தி�வா9ெமாழி ஆயிர�& !�றிர;( ெச9@�கைள� ெகா;ட&. 
 
ைவணவ-களி$ தமி0 ேவதமாகிய நாலாயிர�&6 �த� N$=� N$றா� 
ஆயிர�&6 ேச-�கப�?��கி$றன. தி�வா9ெமாழி நா$கா� ஆயிரமாக 
அைம�கப�?��கி$ற&. 
 
ந�மா0வா�ைடய பாட�களி� இைற@ண-B அ$� இ$ப� ெபா&ைமயி$ சிற� 
கவிைதயி$ எழி� �தCயன காணப(�. 
 
ந�மா0வாரா� பாட ெப�ற பாட� தல1க6 . 

 
1. தி�வர1க�,  2. தி�ேப- நக-,  3. .�பேகாண�  
4. தி�வி;ணக-,  5. தி��க;ண�ர�,  6. தி�மாC�G ேசாைலமைல  
7. தி�ேமா:-,  8. தி��:-,  9. ஆ0வா- தி�நக-,  
10. தி�வரம1ைக,  11. தி��ளி1.?,  12. தி�ேபைர,  
13. தி�ைவ. த�,  14. வர.ணம1ைக,  15. ெப�1.ள�  
16. தி��.=1.?,  17. தி��ேகாவX-,  18. தி�வன த�ர�,  
19. தி�வ; பாிசார�, 20. தி��கா�கைர,  21. தி�Nழி�கள�,  
22. தி��CV-,  23. தி�+ெச1.$a-,  24. தி� நாவா9,  
25. தி�வ�லவா0,  26. தி�வ; வ;U-,  27. தி�வா�டா=,  
28. தி��க?�தான�,  29. தி�வாற$,  30. தி�ேவ1கட�,  
31. தி�வேயா�தி,  32. &வாரைக,  33. வடம&ைர,  
34. தி�பா�கட�,  35. பரமபத�,  

�தCயனவா.�. 
 

5555.... ம�ர�கவியா%வா�ம�ர�கவியா%வா�ம�ர�கவியா%வா�ம�ர�கவியா%வா�    
 

இவ- பா;?ய நா�?� தி��ேகாW- எ$�� ஊாி� பிராமண- மரபி� 
மணிவிள�கா9 (கி. பி. 9ஆ� !�றா;( ��ப.தியி�, ஈ�வர ஆ;( சி�திைர� 
தி1க6 வள-பிைறயி� ெபா� திய ச&-�தசி திதியி� ெவ6ளி�கிழைமய$= 
சி�திைர ந�ச�திர�தி� _ைவ ேத அ�சரா9 ம&ரகவியா0வா- அவதாி�தா- 
எ$ப-. 
 
இவ- தமி0 ெமாழியிD�, வடெமாழியிD� சிற த �லைம ெப�=, சிற த ஒA�க�, 
தி�மாCட� அ$�, அ�6 �தCயன த�மிட� வா9�க ெப�றவராயி�  தா-. தமி0 
ெமாழியி� ம&ரமான கவிைதகைள பா?ய காரண� ப�றி இவ��. ம&ரகவிராய- 
எ$�� ெபய- அைம &6ள&. 
 
ம&ரகவிராய- �;ணிய பதிக6 எ$�� 1. அேயா�தி, 2. ம&ைர, 3. கைய, 4. காசி, 
5. காGசி, 6. அவ தி, 7. &வாரைக எ$�� ஏA பதி@� ெச$= ேவ;? Pசி�& 
ம=ப?@� அேயா�திைய அைட &, அ1. அ-+சாவதார வ?வா9 
எA த�ளியி��கி$ற இராமபிராைன@�, பிரா�?ைய@� ேசவி�&� தி�வ? 
ெதாA& ெகா;( அ1. வா0 & வ தா-. 
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ஒ� நாளி� இவ- தி��ேகாZ- எெப�மாைன� திைச ேநா�கி� ெதாழ� க�தி� 
ெத$ திைசயி� க; ெசD�திய ெபாA&, அ�திைசயி� வா�ற வள- & விள1கிய 
ஒ� ேபெராளிைய� க;டா-. 
 
அஃ& இ$னெத$றறியாம� ‘கிராம, நகர1க6 எாிகி$றனேவா? கா�(�தீேயா?’ 
என ஐ@�=� திைக�& நி$றா-. இ1ஙனேம இர;( N$= நா�க6 ெதாட- & 
க;டதா� ெப�விய��=, அவ-அதைன� காQ� அவாவினரா9 �றப�( 
அ+ேசாைலைய� .றியாக� ெகா;( ெந(வழி கட�& நட & தி��.�:ைர 
அைட தா-. அEெவாளி அப.தியி� ஆ0வா- Lைழ த&� மைற & வி�ட&. 
 
ம&ரகவியா- அE<ாிD6ளாைர பா-�&, ‘இ1. ஏேத�� சிற த ேசதி உ;டா? ‘ 
என வினவ அவ-க6 ந�மா0வார& வரலா�ைற� :றினா-க6, ம&ர கவிராய- 
அEவரலா�ைற� ேக�(� ேகாயிC�6ேள ெச$= ஆ0வாாி$ அ�ைள ெப�=, 
அவ- அ�� ெசய�கைள பா�ேடாைலயி� எAதினா-. �$� .றி பி�டப? 
ந�மா0வாைரேய பதினா= ெச9@�கைள@� ெகா;ட பாமாைலைய ஒ$றாக 
பா?னா-. அ பாைலயி$ �த� பா ‘க;ணிL; சி=�தா��’ என� ெதாட1.வதா� 
அத�.� 'க;ணிL; சி=�தா��’ எ$ப& ெபயராயி�=. 
 
ம&ரகவி ஆ0வா- தம& ஆசிாியராகிய ந�மா0வா��. பலவைக விழா�கைள@� 
ஆராதைனகைள@� நட�தி வ தேதா(, ஆ0வார& அ� தமி0 மைறகளி$ 
ெபா�6கைள பல�� உண��ப? உைர�&+ சிலகால� எA த�ளியி� &, பி$� 
சி ைத@� ெமாழி@Gெச�லா நிைலயான ேபாி$ப ெப�I�ைட அைட தா-. 
 

7.7.7.7.,லேசகரா%வா�,லேசகரா%வா�,லேசகரா%வா�,லேசகரா%வா�    
 

'ேவழ�ைட�& மைல நா(' எ$= ஒளைவயாரா� பாரா�ட ெப�ற ேசரநா�?ைன+ 
ேசரம$ன-க6 தமிழக�தி$ தைலைம ேவ த-களாக� திக0 & ஆ�சி �ாி & 
வ தா-க6. அ1ஙன� ஆ�சி �ாி த அ+ேசர ம$ன- மரபி� திடவிரத$ எ$பவ$ 
அ$��.� அ�%�.� இ�பிடமானவனாக� ேதா$றினா$. அ�ம$ன$ ெகா�C 
நகைர� தைலநகராக� ெகா;( ஆ�சி ெசD�தி வ தா$. தி�மாCட�& 
அ$�ைடேயானா9, Iர�� ெகாைட@� ஒ�1கைம தவனா9 விள1கினா$. 
 
அEேவ த��. Iரமகனாக .லேசகர- உதி�தா-. .லேசகர- ெகா�C நகாி� (கி. பி. 
8� !�றா;() பராபவ ஆ;( மாசி� தி1க6 வள-பிைறயி� அைம த &வாதசி. 
திதியி� ெவ6ளி�கிழைமய$= �ன-Pச ந�ச�திர�தி� ெகள"&ப அ�சரா9 
அவதாி�தா-  எ$ப-. 
 
இவ- இளைம ப�வ�திேலேய ெத$ெமாழி, வடெமாழி �தCயன ந$. பயி$= 
ம$ன-க�.ாிய யாைன ஏ�ற�, .திைர ஏ�ற�, வி�, வா6 �தCய பைட�கல 
பயி�சி �தCயன க�=� ேத- & ‘இவைர ஒபா�� மி�கா�� இல-’ எ$��ப? 
சிற & விள1கினா-. இவர& த ைதயா�� .லேசகராி$ சீாிய நிைல யிைன� க;( 
இவைர இளவரசரா�கினா-. 
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.லேசகர- தம& த ைதயா��. பி$ நா�?$ ஆ�சி �ைறைய ஏ�=+ சிற த 
�ைறயி� ெச1ேகாேலா+சினா-. இவர& சிறபி� ெபாறாைம அைட த ேசாழ�� 
பா;?ய�� ஒ$= :? ேபா- ெதா(�தன-. அவ-கைள� .லேசகர- ெவ$= 
தமிழக�தி$ ச�ரவ-�தியாக விள1கினா-, 
 
இதைன “ெகா�C நக-�கிைற :ட� ேகாமா$”, “ெகா�C காவல$ மால? �?ேம� 
ேகாலமா� .ல ேசகர$" எ$ற ஆ=, ஏழா� தி�ெமாழியினா� உணரலா�. 
 
பா;?ய ேவ த$, .லேசகரர& ஆ;ைமயி$ திற�ைத விய &, த$ ெச�வ 
�த�விைய அவ��. மண� ெச9& ெகா(�தா$. .லேசகர��.6ள அக ப�=, 
�றப�றிைன நீ�கி அவ��. இைறப�= ெவ.வாகியதா� அவ��. த�&வ� 
விள1கிய&. அவ- த� வா0நா�க6 “ஊமனா- க;ட கனவிD� பAதா9� 
கழி ெதாழி தன" எ$பா-. 
 
“ஆதிNலேம எ$றைழ�த யாைனைய�கா�தவ��, சி�1கி ேபர�& �ளிந- 
ேவ தனாகிய .கைன� தன& ேதாழ$ எ$றைழ�& ‘எ$ த�பி உன& த�பியாவா$’ 
எ$= :றியவ��, அரசைவயி� அரவ�ெகா?ேயானா� அ�லD�= அவதிப�ட 
பாGசாC�. ெபா$ ஆைடக6 அ�ளியவ�மாகிய எ�ெப�மா�ைடய 
அ�Gெசய�கைள எ;ணி ஏ�தா& கழி�த நா�க6 யாB� பிற &� பிறவாத நா�க6 
ஆ.�” எ$பா-; தி�மாைல� க;( களி�.� நா6 எ$ேறா என ஏ1.வா-. 
இதைனேய அவ- தா� பா?ய ெப�மா6 தி�ெமாழியிD� நிைனவி� :=கி$றா-. 
 
பி$ன- இைறவன& நிைனவி� ஈ(ப�ட .லேசகரர& மன�, இைறவன& எழி� 
மி�க காைதைய� ேக�டC� வி�ப� ெகா;ட&. 
 
நாளைடவி� அவர& மன� �Aவ&� அரசி$ ேம� ேபாகா& ைவணவ ப�த-களி$ 
மீ& நா�ட� ெகா;( ந�� ேமேலா1கிய&. அவ-களி$ ந�ைப அழி�க 
அைம+ச-க6 தி�ட� வ.�&, .லேசகர- Pைச ெச9@� ெப�மானிட�&6ள நவமணி 
மாைலைய மைற�& ைவ�தன-. அரச$ அதைனப�றி வினவ ‘ைவணவ-க6 தா$ 
எ(�தி��க ேவ;(�’ எ$= :ற, .லேசகர- அைம+ச-களி$ :�ைற 
ம=�தவரா9, ஒ� .ட�தி� ந�ல பா�� ஒ$ைறயி�(� ெகா;( வர+ ெச9தா-. 
அ11ணேம பா�� ஒ$= .ட�தி� ெகா;( வரப�ட&. .லேசகர- ‘ைவணவ-க6 
எ(�திரா- எ$ப& உ;ைமயானா� இபா�� எ$ைன� ெதாடா&, தீ;டா& 
ஆ.க' என� :றி� .ட�தி�6 ைகையவிட, பா�� தீ;டாமேல இ� த&. பி$�, 
.லேசகர- அபா�பி�. யா&� தீ1. ெச9யாம� அத$ இட� திேலேய ெகா;( 
வி(மா= உ�தரB இ�டா-. 
 
அைம+ச-க6 அரசனிட� தா1க6 ெச9த பிைழைய� :றி ம$னி�.மா= அரசனி$ 
பாதமல-கைள வண1கினா-க6. பி$ன- அரச$ அைம+ச-கைள ேநா�கி ”இEBலக 
வா0வி� என& மன� ஈ(படாம� உ6ள&. இEவர� என�. ேவ;டா�" 
எ$=ைர�&� தம& N�த மக��. �?K�?வி�( அைனவாிட�� விைடெப�=, 
தி�மாC$ அ?யவ-க%ட$ இைறவைன நாBற வா0�தி மகிழலானா-. 
 
இவ- ெபாிய ெப�மாளாகிய இராமனிட�தி� அ$�ைடயவ- ஆதCனா� இவைர 
‘ெப�மா6’ எ$=�, ‘.லேசகர ெப�மா6' எ$=� ைவணவ ெபாியா-க6 
:றலாயின-. 
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இவ- அ�ளிய தி�ெமாழிகளி$ ெதாைக�. 'ெப�மா6 தி�ெமாழி' எ$�� ெபய- 
வழ1கலாயி�=. இவ- அ�ளியைவ ப�&� தி�ெமாழிக6. இர;(, ஐ &, ஆ= 
ஆகிய தி�ெமாழிக6, ப�& ெச9@�கைள�ெகா;ட&. N$றா  தி�ெமாழி ஒ$ப& 
ெச9@�கைள� ெகா;ட&. ஏைனய தி�ெமாழிக6 ஒEெவா$=� பதிேனா= 
ெச9@�க6 ெகா;டைவயா.�. ஆக இவ- அ�ளிய ெச9@�க6 !�= ஐ தா.�. 
 
.லேசகரா0வாரா� பாடப�ட தல1க6: 
 

1. தி�வர1க�, 2. தி��க;ண�ர�, 3. தி�+ சி�திர� :ட�, 4. 
தி�வி�=வ�ேகா(, 5. தி�ேவ1கட�, 6. தி�வேயா�தி, 7. தி�பா�கட� 
�தCயனவா.�. 

 

8. 8. 8. 8. ெபாியா%வாெபாியா%வாெபாியா%வாெபாியா%வா����    
 

பா;?ய நா( ��&� ��தமிA� ெப�றதனா� ெபாCB�= விள1.� நாடாக 
இ� த&. அபா;?ய நா�?� ��H- எ$�� ஊைர அ(�த கா�?� வா0 த 
ேவட- .ல� தைலவ��.�, அவன& மைனவி�.� (ம�C) வி�C, க;ட$ 
எ$�� இ� �த�வ-க6 பிற &, ேவ�ைடயா(வதி� வ�லவ-களாக இ� தா-க6. 
 
ஒ� நா6 வி�C@�, க;ட�� ேவ�ைட�. �றப�(+ ெச$றன-.  க;ட$ 
�Cைய பி$ ெதாட- & ெச$= அ��க6 ஏவிய ெபாA& அ�பி�.� தபிய �C 
க;டைன+ ெகா�லB�, பி$னா� வ த வி�C இ�கா�சிைய� க;( வ� தி 
தி�மாைல எ;ணி அA& ேவ;?யதா� த�பி க;ட$ உயி- ெப�= எA தா$ 
எ$=� பி$ வி�C ெப�G ெச�வ� ெப�றா$ எ$=� அதனா� அவ$ அ த 
இட�தி� தி�மாD�. உய- த ஒ� ேகாயிைல எAபினா$ எ$=� ெசா�வ-. 
 
ேகாயிD� ேகாயிைல+ சா- த Iதிக%� பி$னாளி� அழகிய ஊராயி�=. அ த 
ஊ��ேக வி�C��H- எ$ற ெபய�� அைமய ெப�ற&. அE<ைர+ K0 த 
இட�தி�. ‘ம�C நா(' எ$ற ெபயைர� த$ தாயி$ நிைனவாக வி�C ெபயாிட 
அெபயேர அ நா�?�. வழ1க ெப=வதாயி�=. 
 
வி�C��Hாி� .?ேயறிய மைறயவ-க%6 �. த ப�ட- எ$�� �$ .?மி 
ேசாழிய பிராமண- அவ-க�.�, ப&ம வ�C எ$�� ந1ைக�.� ஓ- ஆ; மகB 
பிற த&. அ த ஆ; மகேவ பி�கால�தி� ேபா�றி �கழப(� ெபாியா0வா- 
ஆவா-. 
 
ெபாியா0வா- _வி�C��Hாி� (கி.பி 9� !�றா;?�) .ேராதன ஆ;( ஆனி� 
தி1க6 வள- பிைறயி� ெபா� திய ஏகாதசி திதியி� ஞாயி= அ$= �வாதி 
ந�ச�திர�தி� க�ட அ�ச�தி� அவதாி�தா- எ$ப-. 
 
இவாி$ ெப�ேறா- இவ��. வி�( சி�த$ எ$ற ெபய- ைவ�&� த�க வயதி� 
க�வி க�பி�& பி$ன-, இவ��.� தி�மாD�.� ெதா;( ெச9ய பணி தன-. 
 
Nதாைதய- ஈ�( ைவ�தி� த ெச�வ�தி� ஒ� ெப��ப1ைக� ெகா;( ேதா�ட� 
அைம�& பலவைக மல-+ ெச?கைள பயிாி�( அ�மல-களா� அழகிய 



76 

 

மாைலகைள� க�?, அபதியி� உ6ள வடெப�1 ேகாயிC$க; எA த�ளியி� த 
தி�மாD�.+ சா-�தி வ�வாராயின-. 
 
அேபா& பா;?ய நா�?� வ�லபேதவ$ எ$�� அரச$ ெச1ேகாேலா+சி 
வ தா$. அவ$ பா;?ய- த� .ல�தி�. ஓ- எழி� மி�க விள�. ேபா$= 
இ� தா$. பல கைலகைள� ேத- தவ$. அவ$ எ�லா &ைறகளிD� சிற & 
விள1கினா$. எனி��, அவ$ அற�கள ேவ6வியிD� மா�சிைம அைடய வழி 
யா& என+ சி தி�&, உ;ைம ெபா�ைள உண-தேல அத�. வழிெய$= �?B 
ெச9தா$. அEவமய� ேவத ேவதா த1கைள� க�ற ெச�வந�பி எ$�� �ேராகித- 
அரசனிட� வர அவைர ேநா�கி அரச$ “அ தமி� இ$ப�ைத எEவா= ெபறலா�?" 
என� ேக�டா$. அத�. ெச�வந�பி ‘ேவத �?வாகிய பர�ெபா�6 இ$ன& 
எ$பைத வி�வா$க6 Nல� நி+சயி�& அEவழியாேல ெபறலா�’ எ$றா-. அரச�� 
‘அ1ஙனேம ஆ.க' எ$றா$. பி$ன- அரச$ தன& அாியைண�. �$�ற�தி� ஒ� 
ேதாரண� க�ப�ைத ந�(, கிழி+சீைரயிேல ெப�� ெபா�.வியைல இ�(, 
அெபா�கிழிைய அ�க�ப�தி� க�?� ெதா1க வி�(, ‘தா� :=� உ;ைம 
ெபா�ளா� இெபா�கிழி தாேன அ= & விA� ப? எவ- ெச9கி$றாேரா.அவ��. 
இெபா�கிழி உாியதா�’ எ$= எ�லா இட1க%�.� பைறயைற�&, Hத-க6 
Nல�� அறிவி�தா$. பல- வ & ெசா� மாாி ெபாழி &� ெபா�கிழி 
அ=படவி�ைல. 
 
வி�(+சி�த- கனவி� ேதா$றி பா;?ய$ அைவ�.+ ெச$= ெபா�கிழி தாேன 
அ=� வ;ண� உ;ைம ெபா�ைள உண-�&�ப? இைறவ$ :ற, இைறவ$ 
பணிைய ேம�ெகா;(, ம=நா6 காைல பா;?யன& நக- ேச- தா-. பா;?ய 
ேவ தனாகிய வ�லபேதவ��, ெச�வந�பி@� வி�(+சி�தைர வரேவ�றன-. வி�( 
சி�தைர� க;ட அரச$ வண1கி “அ�ளி� சிற�ைட`-! த1க6 வ�ைகயா� எ$ 
மன� மகி0+சி@�ற&” எ$= அரசன& அைவயி� சிற தேதா- இ��ைக ஈ & அமர+ 
ெச9தா$. 
 
அெபாA& அ1கி� த �லவ-க6 வி�(+சி�தைர அவமதி�.� �ைறயி� பா-�&, 
“க�றா- அைவயி� ெச$= ஒ$ைற :=தலா� உ;டா.� இழிைவ எ;ணா& 
வ தைம, .��(� க; இ��ைட� க;( அG�ேமா?” எ$= வி�(+சி�தைர� 
.றி�& ஏளன� ெச9தன-. 
 
தி�மாC$ தி�வ�6 ெப�றத$ காரணமாக அைவயி$ இைடயி� வ &, அைவ 
வண�க� :றிய வி�(+சி�த-, ேவத �?வா@6ள உ;ைம ெபா�ைள த� 
ெசா�க6 ெகா;( விள�கBைரயா�றினா-. வி�(+சி�தரா� ஆ�றப�ட 
அEவிள�க1கைள� ேக�டா- பிணி�.� தைகயவா9� ேகளா�� ேவ�ப 
ெமாழிவதாகிய ெசா�களா� அைம த ஆ9BைரயாகB�, அ+ெசா�ைல ெவ�D  
த$ைமயி�லாம�, விAமிய ெபா�6 ெபாதி ததாகB�, உ;ைம ெபா�ைள 
உண-த�. ஏ�றதாகB� இ� த&. உடேன ெபா�கிழி க�?யி� த க�ப� இவ- 
அ�ேக வைள த&. வி�(+ சி�த�� அதைன மகி0Bட$ ெப�=� ெகா;டா-. 
ேவ த��; ெச�வந�பி@�, ஏைனேயா�� வி�(+ சி�தைர வண1கி ேபா�றின-. 
 
ம$ன$ வ�லபேதவ$ ’ப�ட- பிரா$’ எ$�� ப�ட� வழ1கி, ப�ட�& யாைன 
மீ& அவைரேய�றி உலாவர+ ெச9தா-. 
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ம$னாிட��, ெச�வந�பியிட�� விைடெப�=� ெகா;(, வி�C��Hைர 
அைட த வி�(+சி�த- கிழிய=�&� ெகாண- த ெபா$ைன� ெகா;( வட 
ெப�1ேகாயிைல �&பி�& அதைன அ1.6ள தி�மாD�ேக உாியதா�கினா- 
எ$ப-. 
 
பி$� க;ணன& தி�அவதார+ சிறபிைன நா�ப�& நா$. தி�ெமாழிகளாக 
பா?னா-. இவ�றி$ ெமா�த பா�ர1க6. நா��= அ=ப�ெதா$றா.�. 
தி�ப�லா;?$ பா�ர1க6 ப$னிர;( ஆ.�. 
 
ஆக வி�(+ சி�தரா� பாடப�ட பா�ர1க6 எ$�� ெச9@�க6 நா��= 
எAப�& N$= ஆ.�. இவ�ைடய பா�ர1க6 ெபாியா0வா- தி�ெமாழி எ$= 
வழ1கப�(, நாலாயிர திEவிய பிரப த�தி� �த�க; அைம�கப�(6ளன. 
 
வி�(+சி�த- தி�மாைல ப�லா;( பா? வா0�தினைமயா�’ ெபாியா0வா-’ 
எ$= இவைர ைவணவ ெபாியா-க6 :றலாயின-. 
 
இவாி$ ேவ= ெபய-க6 :- 1. ெபாியா0வா-, 2. ப�ட- பிரா$, 3. வி�C��H- 
ேகா$, 4. கிழிய=�தா$, 5. �&ைவ� ேகா$. 
 
இவரா� பாடெப�ற தல1க6 :- 1. தி�வர1க�* 2. தி�ெவ6ளாைற, 3, தி�ேப- 
நக-,4. .�பேகாண�, 5. தி��க;ண�ர�, 6. தி�+சி�திர� :ட�, 7. தி� 
மாC�Gேசாைல மைல, 8. தி��ேகா�?V-, 9. தி�. வி�C��H-, 10. 
தி��.=1.?, 11. தி�ேவ1கட�, 12. தி�வேயா�தி, 13. சாள�கிராம�, 14 வதாியா+ 
சிரம�, 15. தி��க1ைக� கைர க;ட�, 18. &வாரைக, 17. வடம&ைர, 18. 
தி�வா9பா?, 19. தி�பா�கட�, 20. பரமபத� �தCயனவா.�. 
 

9. 9. 9. 9. ஆ�டா"ஆ�டா"ஆ�டா"ஆ�டா"    
 

பா;?ய நா�?� தி�வி�C��Hாி� ெபாியா0வா- இைறவ��. மாைல க�?� 
த�வத�காக அைம�கப�ட ந தவன�தி� &ளசி+ ெச?களி$ அ�ேக (கி.பி.9� 
!�றா;() நள ஆ;( ஆ? மாத� வள- பிைறயி� ச&-�தசி திதியி� ெசEவா9� 
கிழைமய$= Pர ந�ச�திர தி� Pமி பிரா�?யா- அ�சமா9 ெப; .ழ ைத 
ேதா$றிய& எ$ப-. அ1ஙன� அவதாி�த அெப; .ழவிைய ந தவன�தி� பா-�த 
ெபாியா0வா- ெப�1களி�� ெகா;( அெப; .ழ ைதைய தம& மகளாக 
பாவி�&� ேகாைத என ெபயாி�( வள-�கலாயினா-. 
 
தி�மால?யவ-களாக அவதாி�&, ஆ0வா-கெளன+ சிறபி�&� :ற ெப=� 
ப$னி�வ�6 பரமைன ப�தியினாD�, நாயகி பாவ�தினாD� ெசா� மல-களாகிய 
பாமாைலைய+ �ைவபட+ சி�தாி�தேதா( அைமயா&, தாேம நாயகியாக ேவ;(� 
எ�� எ;ண�ேதா(, அர1கைன ஆராதி�&, அவைன நாயகனாகB� 
அைட &9@� ேப= ெப�ற ெச�விேய இ� ேகாைதயாவா6. வி�C��Hரா-, 
ேகாைத எ$�� அெப; .ழவி�. பரம ஞான�ைத ேபாதி�தா-. 
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தன& த ைதேய விய�.�ப? இளைம ெதாட1கி எ�ெப�மா$ ப�றிேய ப�தி 
ெப�ேவ�ைக ெகா;(, அவைனேய தா� மணGெச9& ெகா6ள� க�தி, பரமன& 
ெப�ைமகைளேய எெபாA&� சி தி�த�, &தி�த� �தCயன ெச9& வா0 தா-. 
 
ெபாியா0வா- வட ெப�1 ேகாயிலா��.+ சா-�&த�காக� க�? ைவ�த 
தி�மாைலைய அவாி�லாத கால�& எ(�&� த� .ழCேல தாி�&� ெகா;( 
‘ெப�மா��. நா$ ஒ�& இ��கி$ேறேனா’ என+ சி தி�த� மகி0த� வழ�க�. 
அ�ேதா( சிற த அணிகல$கைள@� அணி &, உய- த ப�டாைடைய உ(�தி� 
த�ைம அல1காி�& அEெவாபைனயழைக� க;ணா?யி� க;(, த ைதயா- 
காணாதவா= மல-மாைலைய� கைள & �$ேபாலேவ ெச;டாக+ ��றி 
P1.டைலயி�6ேள ைவ�& வி(த� அவர& அ$றாட வழ�கமாக� 
ெகா;?� தா-. இதைன அறியாத ஆ0வா- அ�மாைலைய� ெகா;( ெச$= 
இைறவ��.+ சா-�தி வர ெப�மா�� வி��ட$ ஏ�= அ�ளினா- எ$ப-. 
 
இ1ஙன� பல நா�க6 ெச$றபி$ ஒ� நா6 ெவளியி� ெச$ற ஆ0வா- விைரவி� 
I�?�. எA த�ளிய ெபாA&, மல- மாைலைய� ேகாைத K?யி��தைல பா-�& 
ேகாப1 ெகா;( க? &ைர�&, அ$= இைறவ��. மாைல அணிய� ெகாடாம�, 
அ�தி�பணி�. ��(பா( ேந- தத�. மன� வ� தியி� தா-. அ$ைறய நா6 
இரவி� இைறவ$ ஆ0வார& கனவி� வ &, மாைல ெகா;( வராைம�.� 
காரண� அறி & "அவ6 K?� ெகா(�த மாைலேய மணமி. த&, தம& 
உ6ள�தி�. தனி வி�பமான&; ஆதC$ இனி அ� த$ைம�தான மாைலையேய 
நம�.� ெகா;( வ�வா9 “ எ$ற�ளி மைற தன$ எ$ப-. 
 
பி$� &யி� நீ1க ெப�ற வி�(+சி�த- தம& மகளாக வா9�&6ள ேகாைத மல- 
ம1ைகயி$ அவதார� என அறி & அவ%�., "ஆ;டா6’ எ$=�, மாதவ��.ாிய 
மல- மாைலைய� தா� K?� ெகா;( பா-�& மகி0 த பி$ ெகா(�த& காரணமாக, 
‘K?� ெகா(�த நா+சியா-' எ$=� தி�ெபயாி�( அைழ�& வ தா-. 
 
ஆ;டா6 தம& ப�வ� வள� ேதா=� இைற அறிB� ப�திக%� உட$ வள- & 
வர ெப�= தம�. ஏ�ற காதலனாக� க�திய பரம$ மீ& காத� அதிகாி�த வராகி, 
இனி அவைன ஒ� ெநா? ெபாA&� :டா& இ��க �?யா& எ$�1 க��&ட$ 
க;ணன& பிாிைவ ஆ�றாத ஆய- ம1ைகய- ேபால� தா�� ேநா$�ேநா�= உயி- 
தாிபவரா9, அEெவ;ண�ைத� தி�பாைவ, நா+சியா- தி�ெமாழி எ$ற 
திEவிய பிரப த� Nலமாக இைறவனிட�& வி;ணபG ெச9& வா0 தி� தா-. 
 
இ நிைலயி� ெபாியா0வா- ேகாைதயார& தி�மண� ப�றி ேபச� ெதாட1கிய 
ேபா&, ஆ;டா6 ‘மானிடவ-�ெக$= ேப+�ப?� வாழகி�ேல$’ எ$= ெசா�ல, 
ஆ0வா- ‘பி$ைன எ1ஙன� நிக0வ&?’ எ$= ேக�க,  K?� ெகா(�த 
�ட-�ெகா?யா- ’ யா$ ெப�மா%�ேக உாியவளாக இ��கி$ேற$ ‘ 
எ$=ைர�தா-. 
 
பி$� ேகாைதயா- த ைதயாகிய ெபாியா0வாிட� ‘!�ெற�(� தி�பதிகளிD� 
எA த�ளி@6ள இைறவ�ைடய ெப�ைமகைள விள1க எ(�&� :றிய�ள 
ேவ;(�’ என ேவ;ட, அவ�� அEவாேற விாி�&� :றினா-. 
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அ1ஙன� அ�ளி+ ெச9& வ�ைகயி�, ஆ;டா6 வட ம&ைரயி� எA த�ளிய 
க;ணபிரான& வரலா�ைற� ேக�ட&� மயி-சிC-��, தி�ேவ1கட �ைடயான& 
வர$�ைறைய+ ெசவிம(�த ெபாA& �க மல-+சி@�, தி�மாC�Gேசாைல 
மைலயழகர& வ?வழைக அறி த மா�திர�தி� மன மகி0+சி@� ெப�=, தி� 
அர1கநாதன& ெப�ைம ெசவிப�ட Bடேன அளவ�ற இ$பமைட & நி$றா-. 
அவ-க%6 அர1கநாதனிட�ேத மன�ைத+ ெசD�தி, அவ��ேக த�ைம 
மணமகளாக நி+சயி�& அர1கைனேய எெபாA&� எ;ணியி� தா-. 
 
ேகாைதயா��.� தி�வர1கநாத$பா� உ;டான வி�ப மி.திைய அறி த 
ெபாியா0வா-, தம& மகளி$ மன� மகிழ, 
 

""""�டதி�டதி�டதி�டதிைச �=ைய ைவ-�< �ணதிைசபாத� கீ3=ைச �=ைய ைவ-�< �ணதிைசபாத� கீ3=ைச �=ைய ைவ-�< �ணதிைசபாத� கீ3=ைச �=ைய ைவ-�< �ணதிைசபாத� கீ3=    
வடதிைச பி�2 கா3=- ெத�திைச இல'ைகவடதிைச பி�2 கா3=- ெத�திைச இல'ைகவடதிைச பி�2 கா3=- ெத�திைச இல'ைகவடதிைச பி�2 கா3=- ெத�திைச இல'ைக    ேநாேநாேநாேநா<கி<<கி<<கி<<கி<    
கட�நிற< கட$B எ)கட�நிற< கட$B எ)கட�நிற< கட$B எ)கட�நிற< கட$B எ)ைத அரவைண- �யி:�ைத அரவைண- �யி:�ைத அரவைண- �யி:�ைத அரவைண- �யி:�""""    
 

தி�வர1க�தி$ வரலா�றிைன� ெதாிவி�தா-. 
 
ேகாதா ேதவி@� தி�வர1கநாதைன� .றி�&, 
 

””””க�Cர� நாேமா கமல�C நாக�Cர� நாேமா கமல�C நாக�Cர� நாேமா கமல�C நாக�Cர� நாேமா கமல�C நாேமாேமாேமாேமா    
தி4�பவதி4�பவதி4�பவதி4�பவளA ெசLவா& தா� தி-தி- தி4<�ேமாளA ெசLவா& தா� தி-தி- தி4<�ேமாளA ெசLவா& தா� தி-தி- தி4<�ேமாளA ெசLவா& தா� தி-தி- தி4<�ேமா    
ம4� ெபாசி-த மாதவ�ற� வா&HைவF�ம4� ெபாசி-த மாதவ�ற� வா&HைவF�ம4� ெபாசி-த மாதவ�ற� வா&HைவF�ம4� ெபாசி-த மாதவ�ற� வா&HைவF�    நா�ற��நா�ற��நா�ற��நா�ற��    
வி4�2�< ேக3கி�ேற� ெசா�லாழி ெவ;ச'ேகவி4�2�< ேக3கி�ேற� ெசா�லாழி ெவ;ச'ேகவி4�2�< ேக3கி�ேற� ெசா�லாழி ெவ;ச'ேகவி4�2�< ேக3கி�ேற� ெசா�லாழி ெவ;ச'ேக""""    
 

எ$பா-. 
 
பி$� ேகாைத நா+சியா- த� ஆ�றாைமைய� தணி�&� ெகா6ள எ;ணி 
வி�C��Hைர ஆய-பா? யாகB�, அபதியிC� த ெப;கைள@� த�ைம@� 
ஆய-.ல ம1ைகயராகB� வட ெப�1ேகாயிைல ந தேகாப$ மைனயாகB�, அ 
ெப�மாைன� க;ணனாகB� க�தி� தி�பாைவைய பா?ய�ளி பி$� 
பதினா$. தி�ெமாழிகைள பா?ய�ளினா-. இத�. நா+சியா- தி�ெமாழி எ$= 
ெபய-. 
 
ஆ0வா��, 'ந� ெப�மா$ இவைள� க?மண� �ாித� ைக:(ேமா?’ எ$= 
எ;ணியி��ைகயி�, தி�வர1க+ ெச�வ$ ஆ0வார& கனவி� எA த�ளி “உம& 
தி�மகைள� ேகாயிD�. அைழ�&� ெகா;( வா��, அவைள யா� 
ஏ�ேபா� “எ$ற�ளினா-. பி$� தி�வர1கநாத- ேகாயி� பாிவாரமாகி@6ளவ- 
கனவிD� ேதா$றி 'நீI- .ைட, கவாி, வி�&க6 வா�திய1க6 �தCயன பல 
சிற��க%ட$ _வி�C ��&ர��. ேபா9, ஆ0வாாி$ அ�ைம+ ெச�வியாகிய 
ேகாைதைய அவர& த ைதயா�ட$ ந�பா� அைழ�& வ�Iராக’ எ$= 
பணி�த�ளின$. பி$� பா;?ய நா�( வ�லபேதவ$ கனவிD� ேதா$றி “நீ 
பல�ட$ _வி�C��H��.+ ெச$=, ெபாியா0வாாி$ மகளான ேகாைதைய 
��& ப�ல�கி� ஏ�றி ந� தி�வர1க� தி�. அைழ�& வ�வாயாக’ எ$= 
அ�ளினாரா�. 
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அ�கனவி� தி�மண விைனக6 அைன�ைத@� �ைறேய தா� அ$றிரB பலவைக� 
கனBகைள� க;டதாக� ேதாழியிட� :றினாளா�. அ�கனவிைன ப�& 
பாட�களி� அவ- பா?@6ளா-. அவ�=6, 
 

””””ம-தள� ெகா3ட வாிச'க� நி�ாதம-தள� ெகா3ட வாிச'க� நி�ாதம-தள� ெகா3ட வாிச'க� நி�ாதம-தள� ெகா3ட வாிச'க� நி�ாத    
�-�ைட- தாம� நி�-�ைட- தாம� நி�-�ைட- தாம� நி�-�ைட- தாம� நிைரதா>)த ப)த�கீ>ைரதா>)த ப)த�கீ>ைரதா>)த ப)த�கீ>ைரதா>)த ப)த�கீ>    
ைம-�ன� ந�பி ம�Jத� வ)ைம-�ன� ந�பி ம�Jத� வ)ைம-�ன� ந�பி ம�Jத� வ)ைம-�ன� ந�பி ம�Jத� வ)ெத�ைன<ெத�ைன<ெத�ைன<ெத�ைன<    
ைக-ைக-ைக-ைக-தல� ப�ற< கணா<க;ேட� ேதாழிநாதல� ப�ற< கணா<க;ேட� ேதாழிநாதல� ப�ற< கணா<க;ேட� ேதாழிநாதல� ப�ற< கணா<க;ேட� ேதாழிநா����""""    
 

எ$ப&� ஒ$=. 
 
பா;?ய ேவ த$ வ�லபேதவ�� ஏவலாளைர�. ெகா;( வி?ய�காைல�.6 
நகைர அல1காி�& தி�மண விழாவி�. ஏ�பா( ெச9ய இைறவ$ கனவி� 
ெசா$னைத+ ெசா�C ஆ0வா��.� உண-�தினா$. பி$� ேகாயி� பாிவார 
மா த- ப�டநாதைர வண1கி இரB த� கனவி� தி�வர1க�& அமல$ கா�சி 
அளி�&� :றிய ெச9திகைள அறிவி�தன-. 
 
அல1காி�&� ெகா;ட ஆ;டா6 தி�வர1க$ அ�ேக ெச$= எ�ெப�மான& 
தி�ேமனியி$க; மைற & அவைன எ$=� பிாியா& இ�பவளாயினா- எ$ப-. 
 
ஆ0வா�� தி�வி�C��H��.+ ெச$= �$  ேபாலேவ இைறவ��. மாைல 
அணிவிபதி� ஈ(ப�(� ெகா;( எ$ப�ைத & ஆ;(க6 வா0 தி� & 
மைற தா-. 
 
ஆ;டாளா� பாட ெப�ற பாட� தல1க6 1. தி�வர1க�, 2. தி��க;ண�ர�, 3. 
தி�மாC�G ேசாைல மைல, 4. _வி�C��H-, 5. தி�ேவ1கட�, 6. &வாரைக, 7. 
வடம&ைர, 8. தி�வா9பா?, 9. தி�பா�கட� �தCயனவா.�. 
 

10. 10. 10. 10.     ெதா�டர�# ெபா�யா%வா�ெதா�டர�# ெபா�யா%வா�ெதா�டர�# ெபா�யா%வா�ெதா�டர�# ெபா�யா%வா�    
    
ேசாழநா�?� உ6ள தி�ம;ட1 .?யி� (கி. பி. 8-ஆ� !�றா;() பராபவ ஆ;( 
மா-கழி� தி1க6 ேத9 பிைறயி� ெபா� திய ச&-�தசி திதியி� ெசEவா9� 
கிழைமய$=, ேக�ைட ந�ச�திர�தி� வனமாமைலயி$ அ�சரா9 �$ .? மி+ 
ேசாழிய�� ைவணவ�� ஆகிய ைவணவ ேசாழிய��.� ெதா;டர? 
ெபா?யா0வா- அவதாி�த�ளினா-; த ைதயா- இவ��. விபிரநாராயண- எ$ற 
ெபயைர இ�(, உபநயன� �தCய ைவதிக+ ெசய�கைள+ ெச9தா- எ$ப-. 
 
விபிர நாராயண- தி�மண�தி� வி�பம�=, பல தல1க6 ேதா=� ெச$=, 
இைறவைன வண1க எ;ணியவரா9 �த�க; தி�வர1க� ெபாிய ேகாயிைல 
அைட தா-. அ1. ப6ளி ெகா;?��.� அர1கநாதைன+ ேசவி�&, அவர& 
அழகி� ஈ(ப�டவரா9, அ1. மி�க வன�6ள ந தவன�ைத அைம�&, 
ெபாியா0வா- ேபா$= இைறவ��. மாைல க�?� த�� தி�பணிைய 
ேம�ெகா;( அ1ேகேய த1கலானா-. 
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அ�கால�தி� தி�வர1க�&�. வட�கிD6ள உ�தம- ேகாயிC�, மி�க 
அழ.ைடயவளா9� ேதவ ேதவி எ$�� ெபய�ட$ ேதவதாசி .ல�தி� பிற த ஒ� 
ந1ைக தம�ைக@ட$ நடனமாட உைறV��.+ ெச$றா6. ேசாழ$ �$னிைலயி� 
நடனமா? பல பாி�க6 ெப�=� தி���ைகயி� அவ6 விபிர நாராயணர& 
ந தவன�தி$ அழகி� ஈ(ப�டவளா9, அத�.ாியவைன� த$ வயப(�த 
எ;ணினா6. ஆனா�, அவள& தம�ைக த$ த1ைகைய ேநா�கி  'விபிரநாராயண- 
இைற வழிபா�?� ஈ(ப�(6ளா-. ஆதCனா� அவைர உ$ வயப(�த� ஆகா&’, 
எ$றா6. 
 
த1ைகயாகிய ேதவேதவி, ‘அவைன எ$ வய ப(�தாவி?$ உன�. ஆ=மாத� 
அ?ைமயாக இ�ேப$’ என உ=தி :றினா6. பி$� ேதவேதவி தனிேய 
ெம�Cயெதா� ெச1காவி+ ேசைலைய உ(�&, அவைர அ(�&� தி�வ?களி� 
விA & வண1க, அவ- *நீ யா- ?’ எ$றா-. அவ6, ‘நா$ தீவிைனயா� தாசி 
.ல�தி� பிற ேதனாயி�� அ�ெதாழிைல+ ெச9ய உட$படா& ேதவாீர& 
தி�வ?ைய+ சரணைட & உய-B ெபற நா? வ &�ேற$’ எ$றா6. பி$� 
‘ெச?க%�. நீ- ஊ�ற�, Pபறி�த�, மாைல க�(த�, ேசாைலைய பா&கா�த� 
�தCய பணிவிைடகளி� எைத நியமி�தாD� ெச9&வர� கா�தி��கிேற$’ 
எ$றா6. 
 
விபிரநாராயண�� அவள& கபட எ;ண�ைத உணராம� உட$ப�( தா� அ�& 
ெச9& மி. த உணவிைன� ெகா(�&வர, அவ%� அதைன வா1கி உ�ெகா;( 
அ1ேகேய இ� & வ தா6. 
 
பல மாத1க6 கழி த பி$, ஒ� நா6 ெப�மைழ ெபாழி & ெகா;?� த ெபாA&, 
க�ைண உ6ள அவ- அவ6 நைன & வ�தைல பா-�&, உ6ேள வ & நி�.�ப? 
:றினா-. அவ%� அ�கி� வ & தன& ெம$ ெமாழிகளாD�, ேமனி 
மி��கினாD� அவர& மன�ைத� கவ- &, அவைர� த$ வயமா�கி+ சில கால� 
அவ�டனி� &, பி$� ெபா�6 இ�லாத அவைர ெபா�6 ெச9யா& ைகவி�(� 
த$ I�?�.+ ெச$= வி�டா6. 
 
விபிரநாராயண�� அவ6 பிாிைவ ஆ�றாம� அவ6 I�( வாயிC� ெச$= 
தய1கி நி$றா-. ேதவ ேதவி உ6ேள உ6ேள வர+ ெசா$னா6. விபிர நாராயண�� 
உ6ள1.ளி- & உட� Pாி�& உ6ேள ேபா9+ ேச- தா-. 
 
இைறவ$, ேகாயிC� உ6ள ெபா$ வ�?� ஒ$ைற ேதவேதவி�. விபிர-
நாராயண- த ததாக+ ெசா�C� ெகா(�ததாக+ ெசா�வ-. 
 
அEவிரB கழி & ெபாA& வி? த அளவி� ெபா$ வ�?� காணாத ேகாயி� 
காேபா- அதைன அரச��. அறிவி�க, அரச�� அ-+சக-, பாிசாரக- �தலானவ- 
கைள� த;?�& வ��தினா$. பி$ன- ஒ�ற- Nல� ேதவேதவியி$ இ�ல�தி� 
ெபா$வ�?� இ�பைத உண- &, ேதவேதவிைய அைழ�& வினவ, அவ6, 
விபிரநாராயணாி$ ஏவலாளாகிய அழகிய மணவாள தாச$ Nல� 
விபிரநாராயண- இதைன அ�பினா- எ$றா6. 
 
விபிரநாராயண-, 'யா$ ஒ$=� அறிேய$’ எ$=�, ‘தம�. ஏவலாள$ இ�ைல’ 
எனB� ம=�&ைர�தா-. அரச�� களவா?ய ெபா�ைள வா1கினைம�.ாிய 
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அபராத ெபா�ைள@�, ெபா$ வ�?ைல@� ேதவேதவியிடமி� & ெப�= 
ெப�மா%�களி�&, பி$ விபிரநாராயணைர+ சிைறயி� இ�டா$. 
 
அரசன& கனவி� அர1கநாத$ எA த�ளி ‘தாசியிட�&� காத� ெகா;ட 
இEவ தண�ைடய க�ம�ைத� கழி�த�ெபா��( நாேம ெபா$வ�?ைல� 
ெகா;( ேபா9� த & இவைன� த;?பி�ேதா� ; உ;ைமயி� இவ$ 
க6வன�ல$ , H9ைமயாளேன’ எ$= ெதாிவி�க, அரச$ அைம+ச- 
�தலாேனாாிட� அறிவி�&, அெபாAேத விபிரநாராயணைர வி(வி�& உபசாி�& 
அ�பிவி�டா$ எ$ப-. 
 
விபிரநாராயண- தா$ ெச9த .�ற� �ாி & மிகB� வ� தினா-. ெபாிேயா-களிட� 
இபாவ� நீ1க. ேவ;?னா-. ெபாிேயா-க6 ‘பாவ1க6 யாB� நீ1.வத�. ஏ�ற 
பிராய+சி�த� பாகவத-க%ைடய தி�வ?� தீ-�த�ைத உ�ெகா6வேத' எ$= 
:றினா-க6. 
 
விபிரநாராயண�� அ1ஙனேம அதைன ெப�= ப�கி� H9ைமயானா-. 
ைவணவ-க%ைடய தி�வ?�Hளியா9 அவ-க�.� கீ0ப? & அ?ைம P;( ஒAகி 
அதனா� தம�. அ&ேவ ெபயராக அவ-  ”ெதா;டர?ெபா?” எ$= நாம� 
ெப�றா-. 
 
பி$ன- தன& அ�பவ�ைத பிரப த Nலமாக பிற-�. ெதாிவி�க� க�தி 
தி�மாைல, தி�ப6ளி ெயA+சி எ$ற திEவிய பிரப த1கைள அ�ளி+ ெச9& 
உலக�தாைர வா0வி�& ப�லா;(க6 தி�வர1க�தி� வா0 தா-. 
 
ேதவேதவி@� தா$ உ9B ெபற எ;ணி� தன& ெபா�ளைன�ைத@� அர1க��ேக 
உாியதா�கிவி�(, ேகாயிCேல ெமA.த�, ேகாலமி(த� �தCய பணிக6 ெச9& 
த$ வா0நாைள� கழி�தன6. 
 
ெதா;டர? ெபா? ஆ0வா�ைடய பா�ர1க6 யாB� இ$னிைச உைடயனவா9, 
ப�தி+ �ைவ நிைற & ேதனி�� இனிைம பயபனவா9 ெபாCகி$றன. 
 
ெதா;டர? ெபா? ஆ0வாரா� பாட ெப�ற தல1க6 : 1. தி�வர1க�, 2. 
தி�வேயா�தி, 3. தி�பா �கட�. 
 

11.11.11.11.    தி�#பாணா%வா�தி�#பாணா%வா�தி�#பாணா%வா�தி�#பாணா%வா�    
 

“ஊெரனப(வ& உைறV-“ என ேபா�றி �கA� ேசாழ- .ல ேவ த-களி$ தைல 
நகரா.� உற ைதய�பதி சாி�திர�தி� ெப�ைமபட ேபசப�(6ள&. 
ெச�பிய-களி$ ஆ�சியி� சிற��= ெப�ைம ெப�ற தி�BைறVாி� (கி. பி. 8-ஆ� 
!�றா;() &$மதி ஆ;( கா-�திைக மாத� ேத9 பிைறயி� &விதிைய திதியி� 
�த$ கிழைமய$= உேராகிணி ந�ச�திர�தி� தி�மாC$ வ�ஸ�தி$ அ�சமா9 
தி�பாணா0வா- அவதாி�தா- எ$ப-. 
 
அE<- பாண- .ல�& பிற தாெனா�வ$ ெந�பயி- விைள Pமியி$ அ�கி� 
க;டா$. க;ட அளவி� ெப�ேறா- யா�� ப�க�தி� இ�ைல. எனேவ தன& 
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ந�விைன பய$ காரணமாக நாராயண$ தன�. அ�ளி+ ெச9த ெசயேலா என 
மகி0 &, எ(�&+ ெச$= மைனவியிட� அளி�தா$. மைனவி@� த$ மல( தீ- த 
மகி0வி� .ழ ைதைய அ$�ட$ கா�தன6. 
 
தி�மா� அ�ளா� பிற த இவ- தா� �. த .ல�&�. ஏ�ற யா0 பாடC� ேத-+சி 
ெப�=, அதனா� பாண- .ல�தி� சிற��= விள1கினா-. எனேவ 'தி�பாண-’ 
என இவைர அைழ�தன-. தி�பாண- பி$ அர1கநாத��. பாட� தி�� ெதா;( 
ெச9@� எ;ண�தினரா9 �றப�( தா� தா0 த .ல�தி� வள- தவராதலா� 
தி�வர1க�தி� அ?யிட� &ணியாம� ெத$ தி��காவிாியி$ ெத$கைரயி� 
தி��க�&ைற�ெகதிாி� நி$=ெகா;( தி�வர1கநாத ெப�மாைன� .றி�& 
பாட�க6 அ�ளினா-. 
 
ேக�பவ- ெசவி@� மன�� .ளிர, எ�ெப�மா$ தி�B6ள� மகிழ பா?னா-. 
இ1ஙன� நா6ேதா=� ைவகைறயி� தி�பாண- தி�வர1கைன� .றி�& பல 
பாட�கைள� த�ைம மற & ப�தியா� பரவசப�( பா?� ெகா;?�பா-. 
 
தி�வர1கநாதைன ஆராதிபவராகிய உேலாக சார1க �னிவ- எ$பவ- காவிாியி� 
நீரா?� தி�ம; அணி & &ளவமணி மாைல@�, தாமைர மணி மாைல @� கA�தி� 
அணி & ெகா;(, தி�வர1கநாத$ தி�மGசன�தி�. நீ- ெகா;( ெச�ல 
ெபா�.ட�ைத� ைகயிேல தி அ1. வ தா-. எதிாி� இ� த தி�பாணாைர 
'அபா�ெச�’ எ$= :வினா-. தி�பாணா- ெம9மற த நிைலயி� இ� ததா� அ& 
ேக�கவி�ைல. இதனா� ேகாப��ற �னிவ- ஒ� க�ைல எ(�& Iசினா-. அ& 
பாண- ெந�றியி� ப�(� .�தி ெப�க+ ெச9த&. தி�பாண- ெதளிB ெப�= 
�னிவ- எதி-�ற� நி�பைத� க;( மன�� உடD� ந(1கி அEவிட�தினி$= 
விலகி வி�டா-. 
 
அத$ பிற. �னிவ- ெபா�.ட�தி� காவிாியி$ நீைர �க & ெகா;(, 
தி�வர1கநாத$ �$ ெச$றா-. அெபாA& அர1கநாத$ ெந�றியினி$=� .�தி 
ெப�கி வ & ெகா;( இ� த&. இதைன �னிவ�� அ-+சக�� ேகாயி� 
அதிகாாிக%�. அறிவி�க, அவ-க%� இ த+ ெச9திைய அரச��.� :ற 
அைம+ச-க%ட$ அரச$ ஆரா9 &� காரண� காணா& வி�(வி�டன-. 
 
அர1கநாத- உேலாக சார1க�ைடய கனவி� ேதா$றி, ‘�னிவேர நீ ெச$= 
எ��ைடய ந�ல$பராகிய தி�பாணைர இழி.ல�தவ- என� க�தினி-. அ& தவ=. 
இத$ பிராய+சி�தமாக உ$�ைடய ேதா6 மீ& ஏ�றி எ� தி��$� ெகா;( 
வ�வாயாக’ எ$= க�டைளயி�டா-. 
 
�னிவ- அதிகாைலயி� க; விழி�& எA &, கனவி� இைறவ$ இ�ட க�டைளைய 
நிைன�& மிகB� வியபைட தா-. அர1கர& ஆைணைய நிைறேவ�ற எ;ணி 
அ$�ைட ெபாியா- பலைர� த��ட$ வரவைழ�&� ெகா;( பாண- ெப�மா6 
வழ�கமாக நி$= தி�பாட� ெதா;( �ாி@� இட�ைத நா?� களி�ட$ 
ெச$றா-. 
 
பாண- ெப�மாைள அQகிய உேலாக சார1க-, தைலேம� ைககைள� :பி 
���ைற வல� வ &, ம;ணி� கிட & பாண�ைடய தி�வ?கைள வண1கி 
ெயA தா-. பி$� தி�பாணா0வாைர ேநா�கி, 'அ9யா நீ- எ$ேனா( வரேவ;(� 
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எ$= ெப�மா6 அ?ேய��.� க�டைளயி�( அ�ளினா-’ எ$= ெசா$னா-. 
அத�. பாண-  'நீ+சனான அ?ேய$ தி�வர1க ெப�நகைர மிதி�தி(த� 
த.ேமா ?' என+ ெசா�C ம=�தா-. 
 
அத�. �னிவ- ‘ேதவாீ- நீ- மிதி�திட ேவ;டா ; ெப�மா6 க�டைளப? 
அ?ேயன& ேதாளி� ஏறி ய�%�’ எ$= ேவ;?னா-. கடB6 க�டைள எ$= 
ேமD� எ(�&� :றினா-. பி$ன- தி�பாண- த��ைடய உயிைர@�, உடைல@� 
இைறவன& அ?க%�ேக உாியதா�.கிேற$ என நி$றா-. �னிவ- பாணைர� 
ேதாளி� ஏ�றி� ெகா;( ெச$= அர1கநாதன& தி��$ இற�கி வி�டா-. 
 
தி�பாணா0வா- இைறவன& தி�வ? �த� தைல வைரயிD�6ள அழகிய 
அவயவ1கெள�லாவ�ைற@� ஒ$ற$பி$ ஒ$றாக� க; .ளிர பா-�& 
ேசவி�&� களி�தா-. மணவாள�ைடய அழகி� சிற த எ�லா அவயவ1களிட�� 
தா� Lக- த அழைக@� இ$ப�ைத @� உ�க�தா- எ�லா�� Lக- & இ$��= 
உ9ய� தி�B6ள1 ெகா;டா-! அ-1கன& தி�ேமனியழைக+ சிற த ப�& 
பா�(�களா� பா?னா-. அத�. அமலனாதிபிரா$ எ$= ெபய-. 
 
பி$ன- சில கால� ெச$றபி$ ம�க6 பல�1 காQ�ப? தி�பாணா0வா- ெபாிய 
ெப�மா%ைடய தி�மலர?கைளயQகி� கீேழ விA & வண1கி, 
அ�தி�வ?களினிடேம மைற & ேபாி$ப I�ைட அைட தா-. 
 
தி�பாணா0வாரா� பாட ெப�ற தல1க6 : 
1. தி�வர1க�, 2. தி�ேவ1கட�, 3. பரமபத� �தCயனவா.�. 
 

12.12.12.12.    தி�மைகயா%வா�தி�மைகயா%வா�தி�மைகயா%வா�தி�மைகயா%வா�    
    

ேசாழ நா�?$ பல உ�பிாிBகளி� தி�வாC நா( எ$ப&� ஒ$றா.�. அ நா( 
த$னக�ேத பல ஊ-கைள உைடய&. அவ�=6 சிற��= விள1.வ& 
தி��.ைறயX- எ$�� ஊரா.�. இ�தி��.ைறயXாி� ச&-�த வ�ண�தி� 
ஆCநா(ைடயா-�.� அவர& மைனவியாகிய வ�C�தி� எ$�� அ�ைம�.� 
(கி.பி. 8ஆ� !�றா;() நள ஆ;( கா-�திைக� தி1க6 ெபள-ணமி திதியி� 
வியாழ�கிழைமய$= கி��திைக ந�ச�திர�தி� சா-1கெம$�� வி�C$ 
அ�சமா9 அவதாி�தா- தி�ம1ைகஆ0வா-. 
 
இவ��. பி6ைள ப�வ�தி� நீலநிற�த- எ$= ெப�ேறா- தி�ெபய- 
இ�டா-க6. இவ- ேசாழ அரசனிட� பைட� தைலவனாக இ� &, பல ெவ�றிகைள� 
ேத?� த &, ேசாழ நா�?$ ேம$ைமைய எ1.� விள1.�ப? ெச9தா-. அதனா� 
ேசாழ அரச$ இவ- பா� அ$� மி�கவனாகி, இவ��. ஆCநா�ைட 
அளி�&.அத�.� தி�ம1ைக எ$�� பதிைய தைலநகராக அைம�&, இவைர� த$ 
ேசைன� தைலவ-க%$ �த$ைமயானவராக+ ெச9& பரகால$ எ$�� Iர 
ப�ட�ைத@� அளி�தா$. இவ- ஏ=� .திைர�. ஆட�மா எ$= ெபய-. 
 
பி$�, பரகால- எ$�� ப�ட ெபய�ட$ ம1ைக நகர�ைத ஆ�சி�ாி த 
தி�ம1ைக ம$ன-, தி�வா1:ாிD6ள ம��&வ- இ�ல�தி�. எA த�ளி, அவர& 
வள-� ெப;ணாகிய .�தவ�Cைய� தன�.� தி�மண� ெச9&� தரேவ;(� 
எ$= வி;ணபி�தா-. 



85 

 

 
.�தவ�Cயாைர� தம& வா0�ைக� &ைணயா�கி� ெகா;ட தி�ம1ைக 
ம$னராகிய ஆ0வா�� நா6 ேதா=� ஆயிர�ெத�( ைவணவ-க%�. அ$ன� 
அளி�& ஆராதி�தா-. இ1ஙன� நா6ேதா=� நைடெப=� ெச9தி நானில�ேதா- 
அைனவ�� பாரா�?ன-. இ+ெச9தி ேசாழ ேவ தன& ெசவி�.� எ�?ய&. ம1ைக 
நகர ம$ன�� ஆ0வா�மாகிய பரகாலாிடமி� & கப பண� வ�வதி�ைல எ$ற 
ெச9தி@� ம$ன��. அைம+ச-க6 எ(�&ைர�தா-க6. 
 
ேசாழ ம$ன$ ப.தி பண�ைத வா1கிவர ஆ�கைள அ�பினா$. த�வதாக 
ெதாிவி�த ஆ0வா- த�வதாக இ�ைல. அதனா� மீ;(� ஆ�கைள அ�ப 
ஆ0வா- ேகாப� ெகா;( அவ-கைள விர�? அ?�& அ�பினா-. அவ-க%� 
அGசி அ1கி� & அக$=, அரசனிட� நட த நிக0+சிகைள அறிவி�தா-க6. 
பரகால- தன& ஆைணைய மீறியத�காக� ேகாப1 ெகா;ட ேசாழேவ த$, தன& 
ேசனாதிபதிைய அைழ�& பைட@ட$ ெச$= பரகாலைன அ1. பி?�& வ�மா= 
ஏவினா$. 
 
ேசனாதிபதி@� யாைன, .திைர, காலா�க%ட$ ெச$= பரகாலைர வைள�& 
பி?�க பா-�க, ம1ைக ம$ன- .திைரயி$ ேமேலறி� த� பைடக%ட$ வ & 
ஆரவார�&ட$ அவ-க6ேம� விA &, ேசைனகைள ெய�லா� &;?�&� 
&ர�திேயா�? வி�டா-. ேசனாதிபதி@� ெவ�கப�( ஒ? அதைன அரச��.. 
அறிவி�தா$. அரசேன த$ பைட@� பாிவார1க%மாக ேபா��.+ ெச$= 
பரகாலைர+ ��றி வைள�& பி?�தா$. அத�.� அGசாத ஆ0வாாி$ 
ேபா-�திறைமைய அரச$ பா-�& விய தா$. 
 
அரச$ ஆ0வாைர பாரா�?ய&ட$  ‘நீ- ெச9த தவ=கைள எ�லா� மற ேத$. 
அGசாம� வ�க' என அைழ�& Iர�ைத பாரா�?ய&ட$ தர ேவ;?ய 
கபபண�ைத ம�(� தரேவ;(� எனB�, அ&வைரயி� அைம+ச-களி$ 
பா&காவC� பரகால- இ��க ேவ;(� எனB� பணி�தா-. அைம+ச-க%� 
பரகாலைர பி?�&� ெகா;( வ & ஒ� ேதவாலய�தி� சிைற ைவ�தன-. 
 
ஆ0வா- அ த� ேகாயிC� N$= நா�க6 உணவி$றி+ சிைறயி� தா-. ஆ0வார& 
கனவி� இைறவ$ ேதா$றி உம& ப.தி�. ேவ;?ய பண� நா� த�கிேறா�. 
காGசீ�ர�தி�. வா�� எ$றாரா�. எனேவ ஆ0வா-, அைம+ச-களிட� 
'காGசீ�ர�தி� பண� �ைத�& ைவ�கப�(6ள& அ1. வ தா� உ1க6 
ப.திைய� த�கிேற$’ எ$றா-. அைம+ச- %� அரசனிட� ெசா�Cவி�( 
காGசீ�ர� ெச$= ேவகவதி தீர�தி� பண� இ��.� இட�ைத அைடயாள� க;( 
ஆ0வா- Nல� க;ெட(�த பண�ைத ெப�=� ெகா;டதாக+ ெசா�வ-. 
 
அைம+ச- நிக0 த ெச9திைய அரச��. அறிவி�& அரச- �$ கப பண�ைத 
ைவ�தா-. ேவ த$ காGசீ�ர� வரதராஜ ெப�மா6 பண� த த ெச9திைய� ேக�( 
விய��=, இவ- மனித-க%6 ேம�ப�ட ெப�ைம@ைடயவ- எ$= எ;ணி, அவ- 
அளி�த கப பண�ைத� க�<ல�தி� ேச-�காம� ஆ0வாைர அைழ�& அவாிடேம 
த & ைவணவ ெப�ம�க%�. உணவி(வத�ேக ெசலB ெச9யB� எ$றா-. 
 
ஆ0வாாிட� பண� தீ- தபி$ வழிபறி ெகா6ைளய?�&�:ட ைவணவ-க%�. 
உணவளி�& வ தா- எ$=� ெசா�வா-க6. அேபா&:ட இைறவ$ ேநாி� வ & 
உதவியதாகB� ெசா�வ-. 
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இதனாD;டான அ$பினாD�, வியபினாD� இைறவ$ மீ& ஆ0வா-க6 
தி�ெமாழி, தி��.=  தா;ட க�, தி�ெந(  தா;ட�, தி�ெவA� :�றி��ைக, 
சிறிய தி�மட�, ெபாிய தி�மட� எ$கிற ஆ= பிரப த1கைள@� அ�ளி+ ெச9தா-; 
ந�மா0வா- அ�ளி+ ெச9த நா$. ேவத1களி$ சாரமாகிய நா$. 
பிரப த1க%�.� ஆ= அ1கமாக ஆ�, ம&ர�, சி�திர�, வி�தார� எ$கிற நா$. 
விதமான கவிகளா� அ�ளி+ ெச9& சிற��றா-. இதனா� பரகால��. 'நாD 
கவிெப�மா6’ எ$�� ப�ட ெபய- வழ1கலாயி�=. 
 
தி�ம1ைகயா0வா- தி�ெமாழி அ�ளி+ ெச9த தல1க6 ேதா=� ெச$=, ஆ1கா1. 
எA த�ளி@6ள தி�மாைல வண1கி பி$ ேசாழ ம;டல�தி�. எA  த�ளினா-. 
அEவமய� ஆ0வாாி$ சீட-க6, “நாDகவி ெப�மா6 வ தா-! ந� கCய$ வ தா-! 
ஆC நாட- வ தா-! அ�6மாாி வ தா-! ெகா1. மல-� .ழCய- ேவ6 வ தா-! 
ம1ைக ேவ த- வ தா-! பரகால- வ தா-! “ எ$= வி�& :றி+ ெச$றன-. 
 
தி�ம1ைக ஆ0வா- பல தல1க%�.+ ெச$= ேசவி�& தி�வர1க� வ & அ1. 
அர1க$ ேகாயி� பணிகளி� சிற & விள1கினா-. 
 
இவரா� பாட ெப�ற தல1க6: 
 

1. தி� அ�ட�யகர�,  2. தி� அாிேமய வி;ணகர�,  3. தி� அ$பி�,  
4. தி� ஆதF-,  5. தி� இ தW-   6. தி� உைறV-,  
7. தி�<ரக�,  8. தி��க;?V- 9. தி��கர�பF-,  
10. தி��காரக�,  11. தி�� காவள�பா?,   
12. தி��காழி+ சீராம வி;ணகர�, 13. தி��:டX-,  14. தி�+ சாள� கிராம�  
15. தி�+ சி1கேவ6 .$ற�, 16. தி�+ சி�ர :ட�  17. தி�+ சி=�CV-,  
18. தி�+ ெச�ெபா$ ெச9 ேகாயி�, 19. தி��தGைச மாமணி� ேகாயி�,  
20. தி�� தைல+ ச1க நா;மதிய�,  21. தி�� கட$ ம�ைல,  
22. தி�� க?ைக,  23. தி�� க;ண1.?,  24. தி�� க;ண�ர�,  
25. தி�� க;ணம1ைக, 26. தி�� க6வF-,  27. தி�� .ட ைத,  
28. தி�� .=1.?,  29. தி�� :ட�,  30. தி�� ேகா�?V-,  
31. தி�� ேகாவX-  32. தி�நீ-மைல,  33. தி�வர1க�  
34. தி� வி;ணக-  35. தி�விட ெவ ைத  36. தி�வ�C�ேகணி  
37. தி� ெவஃகா  38. தி�ேவ1கட�,  39. தி�நீரக�  

�தCய ஊ-க%� அ1. I�றி��.� இைறவ�� ஆ.�. 
 
ப$னி� ஆ0வா-க6 பா?ய நாலாயிர� திEவிய பிரப த�தி�. ைவணவ 
ஆசிாிய$மா-க6 உைர வ.�தி�பேதா( தாேம !�க%� பைட�&6ளன-. 
 
நாலாயிர திEவிய பிரப த�ைத� ெதா.�த நாத�னிக6 தாேம எAதியைவ நியாய 
த�&வ�; ேயாக ரகசிய� எ$ற !�க6. 
 
12� !�றா;?� ேதா$றிய இராமாLச�� தி��.ைக பிரா$ பி6ளா$, 
பரராசப�ட-, நGசீய-, ெபாிய வா+சா$ பி6ைள, வட�.� தி�Iதி பி6ைள, 
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பி6ைளேலாகாசாாியா-, மணவாள �னிவ-, பி6ைள ெப�மாள9ய1கா- 
�தCேயா�� !�க6 இய�றி ைவணவ ப�தி மா-�க�ைத வள-�தன-. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 
11. 11. 11. 11. பிற இல�கியக"பிற இல�கியக"பிற இல�கியக"பிற இல�கியக"    

    
வி�0 பாரத�வி�0 பாரத�வி�0 பாரத�வி�0 பாரத�    
 

பாரத� கைத ெப� ேதவனா-, ந�லா பி6ைள, வி�C��Hரா0வா- 
ேபா$றவ-களா� இய�ற ெப�ற&. எனி�� வி�Cபாரத�ைதேய எ�லா�� 
வி��பி ேபா�=கி$றன-. ெப;ைணயா�ற1 கைரயி� தி��ைனபா? நா�?� 
சனிVாி� ைவணவ அ தண- .ல�தி� வி�C��Hரா0வா- ேதா$றினா-. 
 
வடெமாழி, ெத$ெமாழி எ�� இர;?D� ந�ல �லைம@ைடயவரா9� 
திக0 தி� தா-. இவ�ைடய ைம த- வர த�வா-. வ�கபைக எ$�� நா�ைட 
யா;ட வரபதி ம$ன- இவைர ஆதாி�தா-. இவ- கால� 15� !�றா;(. 
 
10 ப�வ1கைள� ெகா;ட& பாரத�. அைவக6: ஆதி ப�வ�, சபா ப�வ�, ஆரணிய 
ப�வ�, விரா ப�வ�, உ�திேயாக ப�வ�, I�(ம ப�வ�, &ேராண ப�வ�, க;ண 
ப�வ�, ச�Cய ப�வ�, ெசளதிக ப�வ� ஆ.�. 
 
ஒEெவா� ப�வ�திD� பல ச��க1க6 அட1கி@6ளன. ச��க1க6 எ$ப& சி= 
பிாிவா.�. பாரத�தி� பகவ�கீைத@� அட1கி@6ள&. அ�+�ன��.� அவன& 
ேத-+ சாரதியாக விள1கிய க;ண��.� நட த உைரயாடேல பகவ�கீைத, 
 
த$�ைடய உறவினைர எதி-�& ேபா- ெச9ய� தய1கிய அ�+�ன��.� 
க;ணபரமா�மா த�&வ1கைள விள�கி�:றி அவ��.� ெதளிB உ;டா�கினா-. 
அ த� த�&வ1கைள பகவ� கீைதயி� காணலா�. ேவதா த த�&வ1கைள 
அ?பைடயாக� ெகா;(, பல வைக ேயாக1கைள ப�றி விள�கி� :=� Hய 
!� பகவ� கீைத. 
 
பா;டவ- ஐவ��.�, ெகளரவ- != ேப��.� இைடேய நிக0 த 
ேபாரா�ட1களி� தி�மாC$ அவதாரமான க;ண$,பா;டவ- ப�கமி� & 
நீதிைய நிைல நி=�தினா-. இ& ைவணவ காபியமா.�. 
 
க�ப ராமாயண�க�ப ராமாயண�க�ப ராமாயண�க�ப ராமாயண�    
 
வா�மீகி �னிவ- வடெமாழியி� இய�றிய இராமாயண�ைத கவி+ச�ரவ-�தி க�ப- 
ெச தமிழி� இய�றியி��கிறா-. இ& Nல !� ேபா$ற சிற�ைடய&. 
 
வா�மீகி மனிதனாகேவ கா�?ய இராமைன� க�ப-, தி�மா� அவதார1க%6 
ஒ$றாக ேபா�றி பா?@6ளா-. ஒ�வ��. ஒ��தி எ$ற ேகா�பா�ைட@�, 
ஆ;க%�.� க�� ேவ;(� எ$ற உய- த ெகா6ைகயிைன@�, த ைத ெசா� 
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மி�க ம திரமி�ைல எ$ற த�&வ�ைத@� இ !C� காணலா�. கணவாி$ பி$ 
ெச�வேத க��ைடய ம1ைகய-�கழ. எ$பைத+ சீைத வாயிலாகB�,உட$ பிற த 
பாச�ைத இல�.வ$, பரத$ வாயிலாகB�, எ�.?யி� பிற தாD� அ$பா� உள� 
ஒ$=ப�டா� அைனவ�� உட$பிறேப எ$ற ெகா6ைகைய .க$, அLம$, 
��ாீவ$, Iடண$ வாயிலாகB�, பிற$ மைனவிைய வி��பினா� அழிB நி+சயேம 
எ$பைத இராவண$ NலமாகB� க�ப இராமயண� உண-�&கிற&. 
 
ஆ= கா;ட1கைள� க�ப��, ஏழாவ& கா;டமாகிய உ�தர கா;ட�ைத 
ஒ�ட�:�த�� இய�றியதாக� :=வ-. 
 
இ& தி�வர1க ெபாிய ேகாயிC� அர1ேக�றப�ட&. இ& தவிர, சர�வதி 
அ தாதி, சடேகாப- அ தாதி, ஏெரAப&, .ேலா�&1க$ ேகாைவ �தCய 
வ�ைற@� க�ப- இய�றி@6ளா-. 
 
உலாஉலாஉலாஉலா    
 
அரச$ அ�ல& ஆ;டவ$ உலா வ��ேபா& மகளி�6 ேபைத, ெப&�ைப, ம1ைக, 
மட ைத, அாிைவ, ெதாிைவ, ேபாிள� ெப; எ$�� ஏA ப�வ�தின�� த�த� 
ப�வ�&�.� த. தப? உண-+சி ெகா;( அவ- மீ& காத� ெகா6வ- எ$பைத 
உலா !�க6 Nல� அறிகிேறா�. 
 
இைறவைன� .றி�.�ேபா& ேபாி$ப� காத� எனB�, ம$னைன� .றி�.�ேபா& 
சி�றி$ப� காத� எனB� :=வ-. உலாபா(வதி� சிற த �லவ- ஒ�ட� :�த-. 
அவ- பா?ய வி�கிரம ேசாழ$ உலா, .ேலா�&1க ேசாழ$ உலா, இராசராச 
ேசாழ$ உலா எ$பவ�ைற Nவ- உலா என வழ1.கி$றன-. உலா 
கCெவ;பாவி� பா(வதா.�. 
 
ஆதி உலா (தி��ைகலாய ஞான உலா) ேசரமா$ நாயனா- எAதிய&. 
ஞானவிேனாத$ உலாB�, ெசா�கநாத- உலாB� த�&வராய��; ஆ%ைடய 
பி6ைளயா- தி�உலாைவ ந�பியா;டா- ந�பி@�; ஏகா�பரநாத- உலாைவ 
இர�ைட �லவ��; தி�வாZ- உலாைவ அ தக�கவி Iரராகவ �தCயா��, 
தி��.�றால நாத- உலாைவ திாி:ட கவிராய�� பா?@6ளன-. 
 
ேமD� ச1கர ேசாழ$ உலா, சிவஞான பைலய ேதசிக$ உலா, சிவ ெதA த 
ப�லவராய$ உலா எ$= பல உலா !�க%� உ6ளன. 
 

பரணிபரணிபரணிபரணி    
 
ஆயிர� களி=கைள� (ஆ; யாைன) ெகா$= அழி�& ெவ�றி க;ட மாIரைன 
ேபா�றி பா(வ& பரணி எ$ப-. 
 
இ& கடB6 வா0�&, கைட�திற�,கா( பா?ய&. ேகாயி� பா?ய&, ேதவிைய 
பா?ய&, ேப9கைள பா?ய&. இ திரசால�, இராச பார�பாிய�, ேப9 �ைறபா(, 
அவதார�, காளி�. :ளி :றிய&, ேபா- பா?ய&, கள� பா?ய& எ�� 13 
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உ=��கைள� ெகா;?��.�. பரணிக%6 சிற ததாக ேபா�றப(� 
ெஜய1ெகா;டா- பா?ய கC1க�& பரணியி� �த� .ேலா�&1க ேசாழ$ 
வடகC1க ேபாாி� அன தவ-ம ேசாட1க$ எ$�� ம$னைன ெவ�றி ெகா;ட 
சிற� பாட ெப=கிற&. 
 
கC1க�& பரணியி� :றப(� 'இராச பார�பாிய�’ எ�� ப.தியா� ேசாழ 
அரசனி$ ெதா$ைம வரலா= ந$. ெதாிய வ�கிற&. 
 
கள�ைத பா(� ப.திைய ப?பவ-, ேபா-�கள�ைதேய ேநாி� கா;பைத 
ேபா$ற உண-+சிைய யைடவ- எ$ப& தி;ண�. 
 
ஒ�ட�:�த- இய�றிய த�கயாக பரணியி� த�கன& யாக�ைத Iரப�திர- 
அழிபைத பா(வத$ Nல� இராசராசனி$ ெவ�றி+ சிற��க6 விள�க 
ப(கி$றன. 
 

கல�பக�கல�பக�கல�பக�கல�பக�    
 
பல வைகயான பாB� இன�� கலபத�. இடமாகிய !� ஆதலா� கல�பக� 
எனெபய- ெப�ற&.  கல� + அக�: கல�பக�. 
 
கல�பக1க%6 மிக+ சிற ததாக� க�தப(வ& .மர.�பர- இய�றிய ம&ைர� 
கல�பகேமயா.�. அ(�த நிைலயி� எ;ணப(பைவ அழக- கல�பக�, அர1க- 
கல�பக� எ$பைவயா.�. 
 
ம&ைர� கல�பக�, ம&ைரயி� ேகாயி� ெகா;(6ள ெசா�கநாதைர பா�(ைட� 
தைலவனாக� ெகா;ட&. .மர.�பர- பா?ய ம�ெறா� கல�பக� காசி� கல�பக�.  
அழக- கல�பக� எ�� ைவணவ� கல�பக !� தி�மாைல பா�(ைட� 
தைலவனாக� ெகா;( விள1.கிற&. 
 
கல�பக� 18 உ=�கைள� ெகா;ட&. அைவ �யவ.�, தவ�, வ;( வி(H&, 
அ�மாைன, பா;, மத1கியா-, ைக�கிைள, சி�&, ஊச�, களி, மட�., ஊ-, மற�, 
கால�, தைழ வி��ைர�த�, தைலவியிரக�, ச�பிரத�, ேமக வி(H&. 
 
கல�பக� கவிக6 அ தாதியாக != அைமய ேவ;(� எ$ப-. கல�பக+ 
ெச9@�கைள� ேதவ-�. !=�, �னிவ-�.� ெதா;Qா�ைற &�, அரச-�.� 
ெதா;Q=�, அைம+ச-�. எAப&�, வணிக-�. ஐ�ப&�, ேவளாள-�. 
�ப&மாக இய�ற ேவ;(� எ$=� ெபா&வாக� :=வ-. கல�பக�தி�. 
இல�கண� வ+சண தி மாைல வ.�த&. எ; வைக+ �ைவ@� கல த !ேல 
கல�பக� ஆ.�. 
 
�த� கல�பக� கி.பி. ஒ$பதா� !�றா;?� ெச9ய ெப�ற&. ெத9வ�தி�.ாிய 
கல�பக�, அவ- ேகாயி� ெகா;(6ள தி��தல�தி$ ெபைர@�, அரச-�.ாிய 
கல�பக� அவரவ- ெபயைர@� .றி�& உ6ள&. 
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பி�ைள) தமி*பி�ைள) தமி*பி�ைள) தமி*பி�ைள) தமி*    
 
பி6ைள� தமி0 எ$ப&, த� �த�வைர ஆ;டவ$ கா�& அ�6 �ாிய ேவ;(� 
எ$= பா(வ&�, தாலா�( பா(வ&�, மழைல ேப�மா= H;(வ&�, 
ைகெகா�ட+ ெச9வ&�, ��த� த�மா= ேவ;(வ&�, தள- நைட காணD�, 
நிலாைவ� கா�? அைழப&�, சி�றி� சிைதப&�, சி=ேத- உ��டD�, சி=பைற 
�ழ�கD� �தCய பி6ைளகளி$ விைளயா�( நிக0+சிகைள� க;( உ6ள1 
களி�த� பி6ைள� தமி0 பிரப த1களி� காண ெப=� இ$பமா.�. இதைன 
பி6ைள� கவிெயனB� பி6ைள பா�ெடனB� :=வ-. 
 
இதைன ப�& ப�வ1களாக ப.�&6ளன-. ஆ;பா� பி6ைள� தமி0--கா�, 
ெச1கீைர, தாலா�(, சபாணி, ��த�, வ�ைக, அ��C, சி�றி�, சி=ேத-, 
சி=பைற. 
 
ெப;பா� பி6ைள� தமி0 -- கா�, ெச1கீைர, தாலா�(, சபாணி, ��த�, வ�ைக, 
அ��C, கழ1., அ�மாைன, ஊச�. 
 
பி6ைள� தமி0 �த$ �தலாக ஒ�ட�:�தரா� ெச9யெப�ற& எ$ப-. அ& 
.ேலா�&1க ேசாழ$ பி6ைள� தமி0 ஆ.�. 
 
பி6ைள� தமி0 !�க%6 சிறபாக� க�த ப(வ& .மர.�பரரா� பாடெப�ற 
மீனா�சிய�ைம பி6ைள� தமிேழயா.�. ம�ற பி6ைள� தமி0 !�க6 
��&�.மார�வாமி பி6ைள� தமி0 (.மர.�பர-) அ�தா�பிைக பி6ைள� தமி0 
(சிவஞான �வாமிக6) தி�+ெச H- பி6ைள� தமி0 (பகழி� :�த-), ேச�கிழா- 
பி6ைள� தமி0 (மீனா�சி � தர� பி6ைள), கா திமதிய�ைம பி6ைள� தமி0, 
க�ப$ பி6ைள� தமி0, நபிநாயக பி6ைள� தமி0, ஆ;டவ- பி6ைள� தமி0 
எ$பைவக6 இ��கிற&. 
 

,றவ;சி,றவ;சி,றவ;சி,றவ;சி    
 

.றவGசி நாடக வைகைய+ ேச- த&. .ற�தி பா�(, .றவGசி நாடக�, .றவGசி 
நா�?ய� எனB� :=வ-. 
 
தைலவ$ பவணி வரB, அ& க;( மகளி- கா�ற�, தைலவி வரB, பவணி வ த 
தைலவைன� க;( மய1க�, ச திர$, ெத$ற� �தCயவ�ைற பழி�த�, பா1கி 
தைலவிைய உ�ற& எ$ெனன வினாBத�, தைலவி@�ற& உைர�த�, தைலவைன 
பழி�&� :ற�, தைலவி தைலவைன �க0 & :ற�, தைலவ- H& ேவ;ட�, 
தைலவி தைலவைன அைடயாள1 :ற�, .ற�தி வரB, தைலவி .ற�திைய 
மைலவள� �தCயன வினாBத�. .றி ெசா�C தா$ ெப�ற பாி�கைள� :=த�. 
.ற�தியிட� .றி ேக�ட�, .ற�தி ெத9வ� ெதாA& .றி ேச-�& ந�வரB :ற�, 
தைலவி பாிசி� உதவி விைட எ9த�, .றவ$ வ�த�, ��க6 வ�த�, க;ணி 
.�த�, பறைவ பி?�த�, .றவ$ .ற�திைய வி�ப��=� ேத(த� ஆகிய 
உ=�க6 .றவGசியி� அட1கியி��.�. இவ�=6 .ற�தியி$ ெசய�கேள 
மி. & இ�பதா� .றவGசி எ$= வழ1கின-. 
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.றவGசியி� சிற த& திாி:ட ராசப� கவிராய- இய�றிய .�றால� .றவGசிேய 
எ$ப-. 
 
தி�வாZ-� .றவGசி, அழக- .றவGசி, சரேப திர Pபால .றவGசி, விராC மைல� 
.றவGசி ேபா$றைவக%� உ6ளன. 
 
ப"Dப"Dப"Dப"D    
 

ப6ளி, ப6ள$ எ$ேபாைர ப�றி பாட ெப=வதா� இ& ப6% எனப�ட&. மிக 
எளிைமயான வழ�.+ ெசா�களா� ப6% பாட�க6 பாட ெபற ேவ;(�. ப6% 
!�க%6 சிற ததாக ��:ட� ப6% எ$= .றிப(வ-. 
 
கா�+ ெச9@6, கடB6 வா0�&, ப6ளிய- ஏச�, ப6ளிய- சமாதான� ஆத�, 
வா0�& என பல உ=��கைள @ைடய& ப6%. ப6% பாட�களி$ ச த ஒC 
நய� ெசவி�. இ$ப� அளி�க� :?ய&. இதி� பா�(ைட� தைலவ$ ெபய- 
ம�(ேம .றி�க ெப=�. இ& பா�(ைட� தைலவைன ேபா�=வத$ Nல�, 
நா�( வள�, உழB� ெதாழி� �ாி@� எளியவ- வா0�ைக ேபா$றவ�ைற+ சிற�க� 
:=� !லா.�. 
 
தி�வாZ- ப6%, .�:- ப6%, தி�மைல ப6%, சிவைசல ப6%, வடகைர 
ப6%, ைவசிய ப6%, சீ-காழி ப6%, தி�ைல ப6%, க;Qைட ய�ைம 
ப6%, கதிைர மைல ப6%, பறாைல விநாயக- ப6%, த;?ைக� கனகராய$ 
ப6%, ேச�=ா- ப6%, தி�விைடம�H- ப6%, மா ைத ப6%, 
தி�நீலக;ட$ ப6% ேபா$ற பல ப6% !�க6 ேதா$றி@6ளன. 
 

8�8�8�8�    
 

தைலவ$ தைலவிய�6 விரகதாப�தா� &$�=� ஒ�வ-, த��ைடய நிைலைய� 
ெதாிவி�.�ப? ம�றவ- பா� உய-திைணைய+ சா- தவைரேய��, 
அஃறிைணைய+ சா- தைதேய�� H& வி(விபதாக பா(வ& H& !லா.�. 
இ& கCெவ;பாவா� அைம & இ��.�. 
 
வைசவி( H&, ெந�வி( H&, &கி� வி( H&, தமி0 வி( H& எ$=� உ;(. 
H& வி(�க ேமயி�, கிளி, ேமக�, நாகவா9 �6, ேதாழி, .யி�, ேபைத, ெநG�, 
ெத$ற� இைவகைள@� பய$ப(�தின-. 
 
ேதவார திEவிய பிரப த1களிD� Hதி$ வைகக6 ஆ1கா1. அைம &6ளன. 
கல�பக�, அ தாதி �தCயவ�றி$ இைட இைடேய@� H& அைம�க 
ப�?�பைத� காணலா�. 
 
ேகாைவேகாைவேகாைவேகாைவ    
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அக ெபா�%�.ாிய &ைறகைள அைம�&� ேகாபதனா� ேகாைவ என ெபய- 
ெப�ற&. இ& அக ெபா�� ெச9திகைள� :=வ&. அக ெபா�%�. உாிய 
ஐ திைண நிக0+சிகைள@� :=வதா� இதைன ஐ திைண� ேகாைவ எ$=� 
வழ1.வ-. ேகாைவகைள� க�டைள� கC�&ைறயி� பா(வ-. 
 
ைக�கிைள, களB, வைரB, க�� எ$�� ெப�� பிாிBக%�, ைக�கிைள �தCய 33 
கிளவிக%�, ஒEெவா� கிளவியிD� பல &ைறக%� ேகாைவகளி� காணலா�. 
உ6ள� ஒ�த தைலவ�� தைலவி@� மண� ெகா;( இ�லற� நட &1கா� 
வி� தினைர ேபQத� ேபா$ற வா0வா1. வாA� ெநறியி� ஒA.தைல� 
க�பைன நய�ேதா( எ(�&ைர�& ஒ� ேகாைவயா�கி, க�ேறா-�.� 
ேக�ேடா-�.� இ$ப� பய�.� &6ள� ஒைசயா� அைம த க�டைள� 
கC�&ைற பா�களா� பாடப(வ& ேகாைவ என ப(�. 
 
மாணி�கவாசகாி$ தி�� ேகாைவயா-, பா;?� ேகாைவ, அ�பிகாபதி� ேகாைவ, 
தி�ெவ1ைக� ேகாைவ: ேகாY+சர� ேகாைவ, தGைச வாண$ ேகாைவ ேபா$றைவ 
.றிபிட� த. த ேகாைவ !�களா.�. 
 
தி��ேகாைவயா��, தி�ெவ1ைக� ேகாைவ@�, ேகாY+சர� ேகாைவ@� 
இைறவைனேய பா�(ைட� தைலவனாக� ெகா;(6ளன. அ�பிகாபதி� ேகாைவ 
யாைர@� தைலவனாக� ெகா6ளாம� ேகாைவ நிக0+சிைய ம�(� அறிவி�கி$ற&. 
பிற ேகாைவக6 அரச-கைள@�, வ6ள�கைள@�, பிறைர@� பா�(ைட� 
தைலவ-களாக ஏ�= பா(கி$றன. 
 
ேகாைவகளி� சிற ததாக ேபா�ற ப(வ& தி�+சி�ற�பல� ேகாைவ எ�� தி�� 
ேகாைவயாேர. அத$ சிறைப� க�திேய 'ஆ-' எ�� த.தி ேச-�&6ளன-. 
 

ெவ+றி ேவ+ைகெவ+றி ேவ+ைகெவ+றி ேவ+ைகெவ+றி ேவ+ைக    
 
ந=  ெதாைக எ$ற ேவ= ெபய�� இத�. உ;(. இத$ ஆசிாிய- அதிIரராம 
பா;?ய$. அதிIரராம பா;?ய$ ெகா�ைகைய ஆ;ட �வி ம$னராகB�, கவி 
ம$னராகB� வா0 தவ-. ‘ெவ�றி ேவ�ைக Iர ராம$' எ$ற ெதாடாிD6ள ‘ெவ�றி 
ேவ�ைக’யிைனேய பி�கால�தி� இத$ ெபயராக� ெகா;ட&. 
 
பழ� ெப�� !�களி� அட1கி@6ள நீதிகளி$ சார� இதி� அட1கி@6ள&. 
ந�லனவாகிய ெநறிகைள� ெதா.�&� :=� ‘ந= ெதாைக’ யிC� &, இவ- கால� 
தி� சாதி �ைற தமிழக�தி� �. & வி�ட& எ$= ெதாி & ெகா6ள �?கிற&. 
 
ேவதிய-�கழ., ம$ன-�கழ., வணிக-�கழ., உழவ-�கழ. எ$= ெதாட1.� 
!�பா�க6 இ த உ;ைமைய� ெதளிவா�.கிற&. 
 
அரச-க6, அைம+ச-க6, .?ம�க6 எ$�� பல வைகயின��.� ேதைவயான 
நீதிக6 ஏ�ற உவைமக%ட$ இ !C� :ற ெப�=6ளன. 
 
இதி� சி= பிாிBக%� ெப�� பிாிBக%மாக 41 ெச9@�க6 இட� ெப�= 
இ��கி$றன. இத$ ஆசிாிய- த;டமி0 �லைம@� வடெமாழி அறிB� 
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நிர�பியவ-. இவர& தைமயனா- வர&1க பா;?ய�� தமி0 �லைம@ைடயவேர. 
அதிIரராம- எAதிய ைநடத�, :-ம �ராண�, இC1க �ராண�, காசி கா;ட�, 
வா@ ச1கிைத, தி��க�ைவ அ தாதிக6 �தCயைவ இவ�ைடய �லைமைய 
�லப(�&கி$றன. 
 
இவ�ைடய கால� இ$ைற�. 400 ஆ;(க�. ��ப�ட& எ$ப-. 
 
ந�ெனறிந�ெனறிந�ெனறிந�ெனறி    
 
இதைன இய�றியவ- &ைறம1கல� சிவபிரகாச �னிவ-. ந$ைமைய� த�� 
வழிகைள� :=� !� ந$ெனறி. ெபா�ம�ர� எ$�� ஊாி$ கட�கைர�.+ 
ெச$= அைமதியான KழCC� & இ !ைல ஆ�கியளி�தன- எ$ப-. 
 
இ�ைமயிD� ம=ைமயிD� மா த-�. உ=தி தர� :?ய ெநறிகைள 40 
ெவ;பா�களி$ Nலமாக உைர�&6ளா-. இளவயதின- ப?�&ணர� த. த 
உவமான1க%� உவேமய1க%� ஒEெவா� ெச9@ளிD� காணலா�. 
 
ஏற�.ைறய 300 ஆ;(க�. �$ன- சிவபிரகாச �னிவ- பிற தவ-. 
காGசி�ர�தி� ெதா;ைட ம;டல ேவளாள-�.� .��களாக பணியா�றிய 
.மார�வாமி ேதசிக- எ$பவாி$ தி�மகனா- இவ-, ேவைலய-, க�ைணபிரகாச-, 
ஞானா�பிைக எ�� Nவ�� இவ- உட$ பிற ேதா-. 
 
Iரமா�னிவ- கால�தி� இவ- (1711-1742) வா0 தவ-. இவ- இய�றிய ேவ= 
!�க6 : ேசான ைசல மாைல, தி�+ெச H- நிேரா�டகயமக அ தாதி, தி�ெவ1ைக� 
ேகாைவ, கல�பக�, உலா !�க6, சிவபிரகாச விசாக�, த-�க பாிபாைஷ, சதமணி 
மாைல, நா�வ- நா$மணி மாைல. இவ- த� ஞானாசிாியரான சிவஞான பாைலய 
ேதசிக- மீ& தாலா�(, ெநG� வி( H&, ேவதா த Kடாமணி, பிர�C1க cைல, 
:வ �ராண�, பழமைல அ தாதி,பிdாடன நவமணி மாைல, ெகா+சக� கCபா, 
ெபாிய நாயகிய�ைம வி��த�, ெபாிய நாயகிய�ைம� க�டைள� கC�&ைற. இவ- 
32 ஆ;(கேள வா0 தா-. 
 

ஆ�தி >�ஆ�தி >�ஆ�தி >�ஆ�தி >�    
 
ஆ�தி K? எ$ற ெதாடரா� .றி�கப(பவ- சிவ ெப�மா$. இ !� ஆ�தி K? 
எ$�� �த� .றிைப ெப�= இ�பதா� ஆ�தி K? எ$ேற ெபய- ெப�ற&. 
 
இ !C� கா�+ ெச9@6 நீ1கலாக 109 பா�க6 இட� ெப�=6ளன. ஆ�தி 
K?யிைன@�, ெகா$ைற ேவ த$, N&ைர, ந�வழி, ஞான� .ற6 �தலான !� 
கைள@� இய�றியவ- ஒளைவயா-. ஒளைவயா- எ$ற ெபயாி� தமிழக�தி� பல 
ஒளைவயா-க6 இ� &6ளன-. இ1ேக .றிபி�ட அற !�கைள அ�ளி+ ெச9தவ- 
பி�கால ஒளைவயாேர. இவேர க�ப- கால�தி� வா0 தவ-. 
 
ப�தா� !�றா;?ன-. கைட+ ச1க கால�தி� அதியமானி$ ந;பராக வா0 & 
அவனா� க�� ெந�C�கனி அளி�க ெப�ற ஒளைவயா- இவர�ல-.   ‘அற� ெசய 
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வி���’ �த� ‘ஒர� ெசா�ேல�’ வைர உ6ள எ�லா பா�க%ேம மிகB� 
எளிைமயானைவ. 
 
ெகா�ைற ேவ.த�ெகா�ைற ேவ.த�ெகா�ைற ேவ.த�ெகா�ைற ேவ.த�    
 
ஆ�தி K?ைய இய�றிய ஒளைவயாேர இத$ ஆசிாிய-. ஆ�தி K?யி� இ�பன 
எளிய, ���கமான ெசா�ெறாட-க6. ெகா$ைற ேவ தனி� ச�= நீ;ட 
ெசா�ெறாட-க6 உ6ளன. 
 
இ !C� கா�+ ெச9@6 நீ1கலாக ெமா�த� 91 பா�க6 காணப(கி$றன. 
 
‘அ$ைன@� பிதாB� �$னறி ெத9வ� �த� 'ஓதா-�கி�ைல உண-ெவா( 
ஒA�க�’ வைர@6ள அ�தைன பா�க%ேம க�பவ- எளிதி� ெபா�6 உண�மா= 
உலக வழ�கிD6ள ெசா�களாகேவ அைம &6ளன. 
 
ஒளைவயா- ேமD� எAதிய சில : 
 

""""ஈத�ஈத�ஈத�ஈத�    அற� தீவிைனவி3� ஈ3ட� ெபா4Bஅற� தீவிைனவி3� ஈ3ட� ெபா4Bஅற� தீவிைனவி3� ஈ3ட� ெபா4Bஅற� தீவிைனவி3� ஈ3ட� ெபா4B    எ7ஞா��எ7ஞா��எ7ஞா��எ7ஞா��    
காத� இ4வ� க4- ெதா4மி-காத� இ4வ� க4- ெதா4மி-காத� இ4வ� க4- ெதா4மி-காத� இ4வ� க4- ெதா4மி-((((����))))    --------    ஆதர$ஆதர$ஆதர$ஆதர$    
ப3டேத இ�ப�ப3டேத இ�ப�ப3டேத இ�ப�ப3டேத இ�ப�; ; ; ; பரைன நிைன)பரைன நிைன)பரைன நிைன)பரைன நிைன)((((����) ) ) ) இ�6��இ�6��இ�6��இ�6��    
வி3டேத ேபாி�ப ��வி3டேத ேபாி�ப ��வி3டேத ேபாி�ப ��வி3டேத ேபாி�ப ��””””    

 
வ=ைமயா� வ & யாசி�தவ��. இ�ைல எ;ணாம� ஒ� ெபா�ைள� ெகா(ப& 
அற+ ெசயலா.�. தீயவழிைய வில�கி ந�ல ெநறியி� ேச-பேத ந�ல ெபா�ளா.�. 
எேபா&� அ$பா� இைண த கணவ�� மைனவி@� ஒ�மி�த உ6ள� ெகா;( 
ஒ�வ��ெகா�வ- ஆதரவாக இ�பேத இ$பமா.�. இைறவைன எ;ணி 
ேம�:றப�ட N$றிD� ப�ைற வி(வேத ேபாி$ப�ைத அளி�.� ேமா�ச�ைத 
அைடவத�. வழி யா.�. 
 
த�&வ ஞானியாகிய ஒளைவயா- தம& �?வான ெகா6ைககளாக ெகா?ய&, 
இனிய&, ெபாிய&, அாிய& எ$�� நா$. தைல�களி� நா$. பாட�க6 எAதி 
@6ளா-. அத$ விள�க�: 
 
1. 1. 1. 1. ெகா=ய� ெகா=ய� ெகா=ய� ெகா=ய� ::::    
    
இEBலக�தி� ெகா?ய& எ& எ$= வினவினா�, ஏ0ைமேய அைன�திD� 
ெகா?யதா.�. அைதவிட� ெகா?ய& இளைம ப�வ�திேலேய வ�� ஏ0ைமயா.�, 
அைதவிட� ெகா?ய& தா1கி� ெகா6ள இயலாத ெகா?ய ேநாயா�. அைதவிட� 
ெகா?ய& அ$� இ�லாத ெப;?ைர மைனவியாக ெப�றி��தலா.�. அைதவிட� 
ெகா?ய& அ த ெப;?- இ(� உணைவ உ;பதா.�. 
 
2. 2. 2. 2. இனிய� இனிய� இனிய� இனிய� ::::    
    
ஒபி�லா இனிய& யா& என� ேக�பி$ இனியவ�=6 இனிய& ம�றவ- ெதா�ைல 
இ�லாம� தனிேய இ�பதா.�. அைதவிட இனிய& இைறவைன� ெதாAவ& 
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ஆ.�. அைதவிட இனிய& அறிB6ளவைர+ ேச-தலா.�. அைதவிட இனிய& 
கனவிD� நிைனவிD� அறிஞைர� கா;பதா.�. 
 
3333. . . . ெபாிய� ெபாிய� ெபாிய� ெபாிய� ::::    
    
எ& ெபாிய& எ$= ேக�டா� இEBல�ேம ெபாியதா.�. இ த உலகேமா 
நா$�கனா� பைட�கப�டதா.�; நா$�கேனா தி�மாC$ ெதா�?C� ேதா$றி 
யவ$; தி�மாேலா அைலக6 உைடய கடC� ப6ளி ெகா;டவ$; அ த� கடேலா 
அக�தியாி$ உ6ள1ைகயி� அட1.வதா.�. .=கிய வ?வ�ைடய அக�திய 
�னிவேரா .ட�தி� ேதா$றியவ-; .டேமா சிறிய அளB6ள இEBலக ம;ணா� 
ெச9ய ெப�றதா.�; இEBலகேமா ஆதி ேசடனாகிய பா���.+ �ைமயாவதா.�; 
அபா�ேபா உைமய�ைமயாாி$ விரC� அணி &6ள கைணயா.�; 
உைமய�ைமேயா சிவெப�மானி$ இடப�க�தி� அட1கியவ6; சிவெப�மாேனா 
ெதா;டர& உ6ள�தி� அட1கியி�பவராவ-. எனேவ சிவ� ெதா;டர& ெப�ைம 
ெசா�Dத�. அட1காத ெபாிய& ஆ.�. இைறவைனவிட இைறவைன உ;ைம 
யாக� ெதாAகி$ற ெதா;டேன உய- தவ$ எ$ப& இத$ க��தா.�. 
 
4444.... அாிய�அாிய�அாிய�அாிய�::::    

 
இEBலகி� அாிய& எ$= ேக�டா� ம�க� பிறவி எ(ப& அாிய&. 
 
ம�க� பிறவிைய எ(�தாD� உடC� :ன�, .��(� த$ைம, ெசவி�(� த$ைம 
ஆகியைவ நீ1க பிறப& அாியதா.�. :$, .�(, ெசவி(, ேப( ஆகியைவ நீ1க 
ஒ�வ$ பிற தாD� ஞான�ைத@� க�விைய@� வி���த� அாியதா.�; ேம�க;ட 
இர;ைட@� வி���� ேபா& ஈைக இய�ைப@�, ேநா$ைப@� ேம�ெகா6%த� 
அாியதா.�. அEவிர;ைட@� ம�க6 ெச9வா- எனி$ அவ-கைள ஏ�=� ெகா6ள 
வி;Qலகேம வழிவி(மா�. இ& ஈத� இய�ைப@� ேநா$ைப@� சிறபி�க 
ஒளைவயா- கா�(� உவைமயா.�. 
 

""""தாேயா� அHைவேபா�தாேயா� அHைவேபா�தாேயா� அHைவேபா�தாேயா� அHைவேபா�; ; ; ; த)ைதேயா� க�விேபா�த)ைதேயா� க�விேபா�த)ைதேயா� க�விேபா�த)ைதேயா� க�விேபா�;;;;    
ேசேயா� தா� ெப�ற ேசேயா� தா� ெப�ற ேசேயா� தா� ெப�ற ேசேயா� தா� ெப�ற ெச�வ�ேபா�ெச�வ�ேபா�ெச�வ�ேபா�ெச�வ�ேபா�;;;;----    ஆயவா>$ஆயவா>$ஆயவா>$ஆயவா>$    
உ�றா� உட�ேபா�உ�றா� உட�ேபா�உ�றா� உட�ேபா�உ�றா� உட�ேபா�; ; ; ; உட�பிற�பா& ேதாB வ1ேபா�உட�பிற�பா& ேதாB வ1ேபா�உட�பிற�பா& ேதாB வ1ேபா�உட�பிற�பா& ேதாB வ1ேபா�;;;;    
ெபா� தா1ேயா� எைவF�ேபா�ெபா� தா1ேயா� எைவF�ேபா�ெபா� தா1ேயா� எைவF�ேபா�ெபா� தா1ேயா� எைவF�ேபா�."."."."    

 
அ$�ட$ உணைவ ஊ�(� தா9 மைற த&� அ= �ைவ@ட$ :?ய உணB 
கிைடப& இ�ைலயா.�; த ைத மைற த&� பி$ன- ம�க�.� க�வி பயி�சி 
இ�ைலயா.�; ம�க6 மைற த பி$ ஒ�வ$ ெப�ற ெச�வ� நிைல ெபறாம� 
அழி@�; சிறபாக வாA� வா0�ைக ��ற�தா- மைற த ேபா&நீ1கி வி(�; உட$ 
பிற தவ- இ�லாத ேபா& ப�க� &ைணயாேல வ�கி$ற ேதா6 வ$ைம 
இ�ைலயா.�; மைனவி கA�தி� இ��.� ெபா$னா� ஆன தாC ேபாகி$ற ேபா& 
தாேன ேபானபி$ எ$பேத ஆ.�. 
 
தாேன ேபான பி$ எ$ன உ6ள&? எ�லாேம ேபாயி�= அ�ல& வா0�ைக 
�?B�ற& எ$பேத ஆ.�. ஒளைவயா- பல ேம�ேகாளாக எ(�&+ ெசா�வி 



96 

 

யி�பி�� சில ேம�ேகா6க6 இ&. தமி0 இல�கிய�தி� ஒளைவயா- ப1.� 
சிறபான&, இைற ப�தியி� இவர& ேம�ேகா6க6 ேமD� சிறபானதா.�. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 
12. 12. 12. 12. தாEமானவ� இைற ப�திதாEமானவ� இைற ப�திதாEமானவ� இைற ப�திதாEமானவ� இைற ப�தி    

 
 
எ�� இ4<க உள' ெகா;டா&எ�� இ4<க உள' ெகா;டா&எ�� இ4<க உள' ெகா;டா&எ�� இ4<க உள' ெகா;டா&    

இ�ப- தமிG< கில<கியமா&இ�ப- தமிG< கில<கியமா&இ�ப- தமிG< கில<கியமா&இ�ப- தமிG< கில<கியமா&    
இ�� இ4-த� ெச&கி�றா& இ�� இ4-த� ெச&கி�றா& இ�� இ4-த� ெச&கி�றா& இ�� இ4-த� ெச&கி�றா& !!!!    

இறவா& தமிேழா =4�பா&நீ இறவா& தமிேழா =4�பா&நீ இறவா& தமிேழா =4�பா&நீ இறவா& தமிேழா =4�பா&நீ !!!!    
ஒ� ெபா4ளஃஒ� ெபா4ளஃஒ� ெபா4ளஃஒ� ெபா4ளஃ    தி�பெமனதி�பெமனதி�பெமனதி�பெமன    

உண�)தாஉண�)தாஉண�)தாஉண�)தா& தாF மானவேன & தாF மானவேன & தாF மானவேன & தாF மானவேன !!!!    
நி�ற பர-� மா-திரேமாநி�ற பர-� மா-திரேமாநி�ற பர-� மா-திரேமாநி�ற பர-� மா-திரேமா    

நி�லா இக-�� நி�பா&நீ நி�லா இக-�� நி�பா&நீ நி�லா இக-�� நி�பா&நீ நி�லா இக-�� நி�பா&நீ !!!!    
--பாரதியா- 

 
தாதாதாதா@மான அ?களா- ைசவ சமய�தவ- ஆயி�� பிற சமய1க6 எ�லா� 
இைறவனாகிய கடC� வ & ேச�� நதிகேள எ$= ெதளிவாக உலக- அைனவைர 
@� ‘ேசர வாாீ- ெசக�தீேர" எ$=� ‘எ�ேலா�� இ$��றி��க' எ$=� ெபா& 
சி தைனைய உ6ளட�கிய ேப�6ள� ெகா;டவ-. 
 
பதினாறா� !�றா;?$ இ=தியி� தி�மைற� கா�?� வா0 & வ த ேவளாள 
மரபினராகிய ேக?Cயப பி6ைள�.� ெகஜவ�Cய�ைம�.� திாிசிர�ர� 
இைறய�ளா� ேதா$றியவ-. 
 
இவாி$ த ைதயா- தி�+சி நாய�க- சம"தான�தி� பணி ெச9தைமயா� 
தா@மானவ- வடெமாழி, ெத$ ெமாழி ஆகிய இ� ெமாழியிD� பயிD� வா9� 
ெப�றா-. 
 
ெமளன.�வி$ ஆைண@� தாயி$ ேவ;(ேகா%� இவைர இ�லற� ஏ�.மா= 
ெச9தன. 
 
தைமயனா- சிவ சித�பர� பி6ைள@� சி�ற$ைன மகனா- அ�ைளய�� 
ேவதார;ய�தி�. அைழ�& வ & பி$ ம�(வா- .ழC எ$பவைர மண & 
கனகசபாபதி எ$�� மகைன@� ெப�றா-. அ த அ�ைம ஒாி� ஆ;(களிேலேய 
இற & ேபாக, இவ- ெமளன.� வ�ைகைய எதி-ேநா�கி� கா�தி� தா-. திாிசிர�ர� 
த�சணாN-�தி ச நிதியி� :றிய& ேபா� ெமளன.� தி�மைற� கா�?�. 
எA த�ளி இவர& அதி தீவிர ப�.வ நிைல க;( தி�வ? தீ�ைச அ�ளினா-. அ த 
நா6 ெதா�( &றவியா9 பல �;ணிய� தல1க%�.+ ெச$= இ=தியி� மீ;(� 
இராமநாத�ர� அைட & ஊ��. �ற�ேத அைம த கா�Uரணி� கைரயி� �ளிய 
மர ெபா திேல நி�ைட :? வா0 & வரலாயின-. பி$ன- இராமநாத�ர�ைத 
அ(�த இல��மி�ர P1கா ஒ$றிேல சில கால� த1கி பி$ அ1ேகேய சமாதி 
ஆயின-. 
 
இவ- பாட� இய�பான&, இனிைமயான&. 
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""""நி-தியமா&நி-தியமா&நி-தியமா&நி-தியமா&, , , , நி�மலமா&நி�மலமா&நி�மலமா&நி�மலமா&, , , , நி3களமா&நி3களமா&நி3களமா&நி3களமா&,,,,        நிராமயமா&நிராமயமா&நிராமயமா&நிராமயமா&,,,,    
                                    நிைறவா&நிைறவா&நிைறவா&நிைறவா&, , , , நீ'காAநீ'காAநீ'காAநீ'காA    
H-த�மாH-த�மாH-த�மாH-த�மா&- Mர�மா&A சமீப�மா&- �Fகிைற&- Mர�மா&A சமீப�மா&- �Fகிைற&- Mர�மா&A சமீப�மா&- �Fகிைற&- Mர�மா&A சமீப�மா&- �Fகிைற    

Hடரா&Hடரா&Hடரா&Hடரா&    எ�லா�எ�லா�எ�லா�எ�லா�    
ைவ-தி4)த தாரகமா& ஆன)த மயமாகிைவ-தி4)த தாரகமா& ஆன)த மயமாகிைவ-தி4)த தாரகமா& ஆன)த மயமாகிைவ-தி4)த தாரகமா& ஆன)த மயமாகி    

மனவா< ெக3டாAமனவா< ெக3டாAமனவா< ெக3டாAமனவா< ெக3டாA    
சி-�4வா& நி�றஒ�ைறA Hகார�ப�சி-�4வா& நி�றஒ�ைறA Hகார�ப�சி-�4வா& நி�றஒ�ைறA Hகார�ப�சி-�4வா& நி�றஒ�ைறA Hகார�ப�    ெப4ெவளிையAெப4ெவளிையAெப4ெவளிையAெப4ெவளிையA    
                                        சி)ைத ெச&ேவா�சி)ைத ெச&ேவா�சி)ைத ெச&ேவா�சி)ைத ெச&ேவா�""""    

 
எ$= அைனவ�� க�= உண��ப? ெதளிவாகேவ .றிபி�?��கிறா-. 
 

""""ப)தம� ெம&ஞாப)தம� ெம&ஞாப)தம� ெம&ஞாப)தம� ெம&ஞான மானேமான�ன மானேமான�ன மானேமான�ன மானேமான�    
ப;ெபா�ைற அ4ளிப;ெபா�ைற அ4ளிப;ெபா�ைற அ4ளிப;ெபா�ைற அ4ளி, , , , அ)த� ப;2<ேகதா�அ)த� ப;2<ேகதா�அ)த� ப;2<ேகதா�அ)த� ப;2<ேகதா�    

சி)ைத இ�ைலசி)ைத இ�ைலசி)ைத இ�ைலசி)ைத இ�ைல; ; ; ; நா�எ��� பா�ைமஇ�ைலநா�எ��� பா�ைமஇ�ைலநா�எ��� பா�ைமஇ�ைலநா�எ��� பா�ைமஇ�ைல;;;;    
ேதக�இ�ைலேதக�இ�ைலேதக�இ�ைலேதக�இ�ைல; ; ; ; கால� இ�ைலகால� இ�ைலகால� இ�ைலகால� இ�ைல; ; ; ; தி<�� இ�ைலதி<�� இ�ைலதி<�� இ�ைலதி<�� இ�ைல;;;;    

ெசா)த� இ�ைலெசா)த� இ�ைலெசா)த� இ�ைலெசா)த� இ�ைல; ; ; ; நீ<க� இ�ைலநீ<க� இ�ைலநீ<க� இ�ைலநீ<க� இ�ைல; ; ; ; பிறி�� இ�ைலபிறி�� இ�ைலபிறி�� இ�ைலபிறி�� இ�ைல;;;;    
ெசா�:� இ�ைலெசா�:� இ�ைலெசா�:� இ�ைலெசா�:� இ�ைல; ; ; ; இரா�பகலா� ேதா�ற� இ�ைலஇரா�பகலா� ேதா�ற� இ�ைலஇரா�பகலா� ேதா�ற� இ�ைலஇரா�பகலா� ேதா�ற� இ�ைல;;;;    

அ)த� இ�ைலஅ)த� இ�ைலஅ)த� இ�ைலஅ)த� இ�ைல; ; ; ; ஆதி இ�ைல ஆதி இ�ைல ஆதி இ�ைல ஆதி இ�ைல ; ; ; ; ந�$� இ�ந�$� இ�ந�$� இ�ந�$� இ�ைலைலைலைல;;;;    
அக�� இ�ைல 2ற�� இ�ைலஅக�� இ�ைல 2ற�� இ�ைலஅக�� இ�ைல 2ற�� இ�ைலஅக�� இ�ைல 2ற�� இ�ைல;;;;    அைன-�� இ�ைலஅைன-�� இ�ைலஅைன-�� இ�ைலஅைன-�� இ�ைல""""    

 
எ$= ஏ&� இ�லா மாயவா0ைவ விள�.கிறா-. 
 
தா@மானவ- வா0 த கால�ேத ஞானமா-�க� க-ம மா-�க� ஆகிய த�&வ 
சி தைனக6 விவாத�தி�. உாியனவாக இ� தன. தா@மானவ- இ� மா-�க1க6 
தைன ந$. உண- & இ� மா-�க வாதிக%ட$ விவாத� நிக0�தி@6ள .றி� 
அவ- பாட�. 
 

…………… ……….. …………..…………… ……….. …………..…………… ……….. …………..…………… ……….. …………..    
ைகவ�ய ஞானநீைகவ�ய ஞானநீைகவ�ய ஞானநீைகவ�ய ஞானநீதிதிதிதி    
ந�ேலா� உைர<கிேலாந�ேலா� உைர<கிேலாந�ேலா� உைர<கிேலாந�ேலா� உைர<கிேலா, , , , க�ம��< கிய�எ�க�ம��< கிய�எ�க�ம��< கிய�எ�க�ம��< கிய�எ�    

நா3�ேவ�நா3�ேவ�நா3�ேவ�நா3�ேவ�; ; ; ; க�ம� ஒ4வ�க�ம� ஒ4வ�க�ம� ஒ4வ�க�ம� ஒ4வ�    
நா3=னா ேலாபைழய ஞான��< கிய�எ�நா3=னா ேலாபைழய ஞான��< கிய�எ�நா3=னா ேலாபைழய ஞான��< கிய�எ�நா3=னா ேலாபைழய ஞான��< கிய�எ�    

நவி:ேவ�நவி:ேவ�நவி:ேவ�நவி:ேவ�…………    
    
என இட� ெப=� அ?களி$ வழி அறியலா�. 
 
தமி0 இல�கிய+ சா$ேறா�6 த� பா�(� திற�தா� தா@மான அ?களா- 
ந(நாயகமாக� திக0கிறா-. தன�. �$ வா0 த சா$ேறா-க6 கவிைத@� க��&� 
இவைர ெபாி&� ஆ�ெகா;(6ள&, இவ- பாடC� காணலா�. அEவாேற 
அ?களா��. பி$ அவ- கவிைத� தா�க�தி�. ஆ�ப�ட கவிஞ-கைள@� 
எA�தாள-கைள@� நா� காணலா�. தா@மானவ-�. �$ வா0 த �லைம+ 
சா$ேறா- பாட�க6 ேநாிைடயாகB�, மைற�கமாகB� அ?களா- பாடC� இட� 
ெப�=6ளன. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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13. 13. 13. 13. ப(�ன�தா� இைற ப�திப(�ன�தா� இைற ப�திப(�ன�தா� இைற ப�திப(�ன�தா� இைற ப�தி    

 
அ�ன விசார� அ�ேவஅ�ன விசார� அ�ேவஅ�ன விசார� அ�ேவஅ�ன விசார� அ�ேவ    

விசார� அ� ஒழி)தா�விசார� அ� ஒழி)தா�விசார� அ� ஒழி)தா�விசார� அ� ஒழி)தா�    
ெசா�ன விசார� ெதாைலயாெசா�ன விசார� ெதாைலயாெசா�ன விசார� ெதாைலயாெசா�ன விசார� ெதாைலயா    

விசார விசார விசார விசார நநநந�ேதாைக யைர��ேதாைக யைர��ேதாைக யைர��ேதாைக யைர�    
ப�ன விசார� பலகா�ப�ன விசார� பலகா�ப�ன விசார� பலகா�ப�ன விசார� பலகா�    

விசாரமி� பாவி ெநவிசாரமி� பாவி ெநவிசாரமி� பாவி ெநவிசாரமி� பாவி ெந7H<7H<7H<7H<((((����))))    
எ�ன விசார�ைவ- தா&இைறஎ�ன விசார�ைவ- தா&இைறஎ�ன விசார�ைவ- தா&இைறஎ�ன விசார�ைவ- தா&இைற    

வாகAசி ஏக�பேனவாகAசி ஏக�பேனவாகAசி ஏக�பேனவாகAசி ஏக�பேன....    
 

ெபாெபாெபாெபா9யாகிய ேதக�ைத வள-பத�. ேத(� அ$ன விசாரேம என�. ெப� 
விசாரமாக இ��கிற&. அEவிசார� ஒ�வா= நீ1கினா� ெபா�6ேத? இ$�ற+ 
ெச9@� விசார� நீ1காத விசாரமா.�. அ& ஒழி தா� அழ. வா9 த மயி� ேபாD� 
சாயDைடய ெப;கைள �க0 & ேப�� இ த விசார� பல கால�&� விசாரமா�. 
சி�த சா த� அைடயாத இபாவியி$ மனதி�. எ$ன விசார�திைன ைவ�தா9 
இைறவேன ! 
 

�=சா�)த ம�ன4� ம��B�=சா�)த ம�ன4� ம��B�=சா�)த ம�ன4� ம��B�=சா�)த ம�ன4� ம��B    
ேளா4� �=விெலா4ேளா4� �=விெலா4ேளா4� �=விெலா4ேளா4� �=விெலா4    

பி=சாபி=சாபி=சாபி=சா�ப ரா&ெவ)� ம;ணாவ�ப ரா&ெவ)� ம;ணாவ�ப ரா&ெவ)� ம;ணாவ�ப ரா&ெவ)� ம;ணாவ    
�'க;� பி��மி)த��'க;� பி��மி)த��'க;� பி��மி)த��'க;� பி��மி)த�    

ப=சா�)த வா>ைவ நிைன�பத�ப=சா�)த வா>ைவ நிைன�பத�ப=சா�)த வா>ைவ நிைன�பத�ப=சா�)த வா>ைவ நிைன�பத�    
லா� ெபா�னி� அ�பலவ�லா� ெபா�னி� அ�பலவ�லா� ெபா�னி� அ�பலவ�லா� ெபா�னி� அ�பலவ�    

அ=சா�)� கா�&ய ேவ;�ெம�அ=சா�)� கா�&ய ேவ;�ெம�அ=சா�)� கா�&ய ேவ;�ெம�அ=சா�)� கா�&ய ேவ;�ெம�    
ேறயறி வாாி�ைலேயேறயறி வாாி�ைலேயேறயறி வாாி�ைலேயேறயறி வாாி�ைலேய 
 

�?தாி�த அரச-க%� ம�=� அேதகமான உய- த பதவியி� உ6ளவ-க%� இற & 
�(கா�?� எாிகிற ேபா& ஒ� ைகபி? சா�பலாகி ெவ &, பி$ன- ம;ணா9 
ஆவைத� க;ணா� பா-�தி� &�, ேமD� இEBலகி� வா0வைதேய 
நா(வத�லாம� ெபா$மயமாகிய அ�பல�தி� எA த�ளியி��.� ெப�மா$ 
தி�வ?யிைனயைட & நா� அைனவ�� பிைழ�க ேவ;(ெம$= ெதாி & 
ெகா6வா- இ�ைலேய ! 
 

அ-த�� வா>$� அக-�ம3அ-த�� வா>$� அக-�ம3அ-த�� வா>$� அக-�ம3அ-த�� வா>$� அக-�ம3    
ேடவிழி ய� ெபாGகேடவிழி ய� ெபாGகேடவிழி ய� ெபாGகேடவிழி ய� ெபாGக    

ெம-திய மாத4� �திம3ெம-திய மாத4� �திம3ெம-திய மாத4� �திம3ெம-திய மாத4� �திம3    
ேடவி�மி வி�மியி4ேடவி�மி வி�மியி4ேடவி�மி வி�மியி4ேடவி�மி வி�மியி4    

ைக-தல ேம�ைவ- தGைம)ைக-தல ேம�ைவ- தGைம)ைக-தல ேம�ைவ- தGைம)ைக-தல ேம�ைவ- தGைம)    
த47H� கா�ம3ேடத47H� கா�ம3ேடத47H� கா�ம3ேடத47H� கா�ம3ேட    

ப�றி- ெதாட4� இ4விைனப�றி- ெதாட4� இ4விைனப�றி- ெதாட4� இ4விைனப�றி- ெதாட4� இ4விைன    
2;ணிய2;ணிய2;ணிய2;ணிய    பாவ�ேமபாவ�ேமபாவ�ேமபாவ�ேம....    

 
ஒ�வ$ மைற & வி�டா�, அவ$ ேச-�& ைவ�த ெச�வ�� ேபாக�� 
I�டளவிேலேய நி$= வி(�. க;களி� இ� & நீ- சி த �ல��� ெம�Cய மாத- 
ெத�வாயி� ப?யளவிேலேய நி$= வி(�. ேத�பி� ேத�பி இர;( ைகைள@� 
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தைல ேம� ைவ�&� ெகா;( அA� ம�க%� �(கா( வைரயி� தா$ வ & நி$= 
வி(வ-. &ைணயாக வ�வ& இர;( விைனகளான ந�விைன@� தீவிைன@� தா$. 
 

ஒ�ெற� றி4ெத&வ� உ;ெட�ஒ�ெற� றி4ெத&வ� உ;ெட�ஒ�ெற� றி4ெத&வ� உ;ெட�ஒ�ெற� றி4ெத&வ� உ;ெட�    
றி4உய� ெச�வெம�லா�றி4உய� ெச�வெம�லா�றி4உய� ெச�வெம�லா�றி4உய� ெச�வெம�லா�    

அ�ெற� றி4பசி- ேதா��க�அ�ெற� றி4பசி- ேதா��க�அ�ெற� றி4பசி- ேதா��க�அ�ெற� றி4பசி- ேதா��க�    
பா�க� லற�க32�பா�க� லற�க32�பா�க� லற�க32�பா�க� லற�க32�    

ந�ெற� றி4ந� நீ'காமந�ெற� றி4ந� நீ'காமந�ெற� றி4ந� நீ'காமந�ெற� றி4ந� நீ'காம    
ேலநம< கி3டப=ேலநம< கி3டப=ேலநம< கி3டப=ேலநம< கி3டப=    

எ�ெற� றி4மண ேமஉன<எ�ெற� றி4மண ேமஉன<எ�ெற� றி4மண ேமஉன<எ�ெற� றி4மண ேமஉன<    
ேகஉப ேதசமிேதேகஉப ேதசமிேதேகஉப ேதசமிேதேகஉப ேதசமிேத....    
 

"மனேம! ெத9வமான& ஒ$ெறனேவ எ;ணியி�; அ�ெத9வ� எ நா%� 
உ;ெடனேவ எ;ணியி�. மி. த ெச�வ� அைன�&� நிைலய�றெதன எ;ணி 
யி�. பசி�& வ தவ- �க�ைத பா-�& அ$னமி(. ந�ல த�ம�� ந��� 
ந$ைமெயன எ;ணியி�. ந(B நிைலைமயினி$=� ேகாணாம� நம�. 
��பிறவியி� விதி�தப? கிைட�.� எ$றி� “ இ&ேவ உன�. உபேதசமா.�. 
 

நா�பிள<க� ெபா&Fைர-� நவநிநா�பிள<க� ெபா&Fைர-� நவநிநா�பிள<க� ெபா&Fைர-� நவநிநா�பிள<க� ெபா&Fைர-� நவநிதிய� ேத=திய� ேத=திய� ேத=திய� ேத=    
நலெமா�� அறியாத நாாியைர< @=�நலெமா�� அறியாத நாாியைர< @=�நலெமா�� அறியாத நாாியைர< @=�நலெமா�� அறியாத நாாியைர< @=�    

C�பிள<க எGகி�ற 2�றீச� ேபால�C�பிள<க எGகி�ற 2�றீச� ேபால�C�பிள<க எGகி�ற 2�றீச� ேபால�C�பிள<க எGகி�ற 2�றீச� ேபால�    
2ல2ெலன< கலகெலன� 2த�வ�கைள� ெப��2ல2ெலன< கலகெலன� 2த�வ�கைள� ெப��2ல2ெலன< கலகெலன� 2த�வ�கைள� ெப��2ல2ெலன< கலகெலன� 2த�வ�கைள� ெப��    

கா�பத��� வைகயறி�� ைகவிட$கா�பத��� வைகயறி�� ைகவிட$கா�பத��� வைகயறி�� ைகவிட$கா�பத��� வைகயறி�� ைகவிட$� மா3N�� மா3N�� மா3N�� மா3N�    
கவ3� ெதா�மர-தி�<கி� கா�Oைழ-�<கவ3� ெதா�மர-தி�<கி� கா�Oைழ-�<கவ3� ெதா�மர-தி�<கி� கா�Oைழ-�<கவ3� ெதா�மர-தி�<கி� கா�Oைழ-�<    ெகா;ேடெகா;ேடெகா;ேடெகா;ேட    

ஆ�பதைன� பி=-தைச-த ேப&<�ர'�ேபாலஆ�பதைன� பி=-தைச-த ேப&<�ர'�ேபாலஆ�பதைன� பி=-தைச-த ேப&<�ர'�ேபாலஆ�பதைன� பி=-தைச-த ேப&<�ர'�ேபால    
அக�ப3N� கிட)�ழல அக�ப3N� நீேரஅக�ப3N� கிட)�ழல அக�ப3N� நீேரஅக�ப3N� கிட)�ழல அக�ப3N� நீேரஅக�ப3N� கிட)�ழல அக�ப3N� நீேர!!!!    
 

நாவான& வC எ(�.� அளB�. ெபா9ைய� :றி �திய ெச�வ1கைள+ 
ேச-�& ந$ைம ஒ$=� அ�ற ம1ைகயைர� :? Pமிைய பிளபைத ேபால *�ல 
�ல" எ$=� "கல கல’ எ$=� :�.ரC(மா= ம�கைள ெப�= எ(R-! 
அ�ம�கைள� த. த �ைறயி� காபா�=� வைக@� அறிய மா�Y-க6. இர;( 
பிளவாக பாதி Hர� பிள�கப�( இ� த பைழய மர�தி$ ச திேல காைல 
Lைழ�&� ெகா;( அ த பிளB�. ம�தியி� ைவ�கப�?��.� ஆபிைன 
பி?�திA�.� .ர1. ேபால இ�லற� ெதா�ைலயி� நீ1க6 கிட & வ� &மா= 
அகப�(� ெகா;Y-க6. 
 
இைவக6 ப�?ன�தாாி$ பாட�களி� அவ- .றி�த சில அறெநறிக6. "காத�ற 
ஊசி@� வாரா&. கா; கைட வழி�ேக" இ& ப�?ன�தாாி$ சிறபான இைற 
ப�திைய� .றி�.�. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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14. 14. 14. 14. வ"ளலா� இைற ப�திவ"ளலா� இைற ப�திவ"ளலா� இைற ப�திவ"ளலா� இைற ப�தி    
    
திதிதிதி�வ�� பிரகாச வ6ள� இராமC1க� 1823ஆ� ஆ;( அ�ேடாப- மாத� ஐ தா� 
ேததி சித�பர�ைத அ(�த ம�Hாி� பிற தா-. 
 
இராம9யா சி$ன�ைம த�பதிக%�. இராமC1க� ஆறாவ& பி6ைள. சி$ன�ைம 
ம�Hைர வி�( நீ1கி சி$ன�காவன�ைத அைட & சிறி& கால� வா0 தா-. 
1924ஆ� ஆ;( ெச$ைனயி� த� ம�க%ட$ நிர தரமாக� .?ேயறினா-. 
 
இராமC1க� தன& ஏழாவ& வயதிேலேய அறிவி� சிற & விள1கினா-. 
இைறவனிட� அ$� ெசD�த� ெதாட1கினா-. ந�ெலாA�க+ சீலராக விள1கிய 
இராமC1க� தம& ஒ$பதாவ& வயதிேலேய கவி பா?னா-. ெச$ைன க த� 
ேகா�ட�&�.+ ெச�வா-. க த� ேகா�ட�& ��க$ மீ& பா(வா-. 
 
இவ��. அ$� ெநறியி� ந�பி�ைக உ;(. பண�, .(�ப வா0B இைவகளி� 
சிறி&� ஆைச இ� ததி�ைல. இவ- எAதியைவ, ‘தி�வ��பா' எ$�� ெபயாி� 
ெவளிவர� ெதாட1கின. 
 
இராமC1க- 1858ஆ� ஆ;( வடX- வ தா-. வடXைர அ(�த க�1.ழியி� 
த1கியி� தா-. அேபா& அவ��. வய& நா�ப�& ஐ &. 
 
வடXாி� 1865-ஆ� ஆ;( சமரச ச$மா-�க ச1க�ைத நி=வினா-. 1867இ� 
ச�திய த�ம+ சாைலைய அைம�தா-. த�ம+ சாைலயி� :�ட� ெப�கேவ ப�க�& 
ேம�(�.ப� கிராம�தி� ேபா9 சி�தி வளாக� தி�மாளிைகயி� 1870-ஆ� ஆ;( 
�த� த1கி யி� தா-. 
 
1871-ஆ� ஆ;( ஜனவாி மாத� 25ஆ� நா6 ைத மாத�13-ஆ� நா6 
வியாழ�கிழைம அ$= ைதPச ந$னாளி� வடXாி� தா� க�?ய ச�திய ஞான 
சைபயி� �த$�தலாக அ��ெப�� ேஜாதி தாிசன�ைத� கா�(வி�தா-. 
 
1874-ஆ� ஆ;( ஜனவாி� தி1க6 30ஆ� நா6 ெவ6ளி�கிழைம இரB 12 மணி�. 
சி�தி வளாக� தி�மாளிைகயி� இ� த தம& அைற�.6 �. & கதைவ� 
தி��காபி�(� ெகா;டா-. 
 
இவ- “அ��ெப�G ேஜாதி! தனிெப�� க�ைண!" எ�� மகாம திர�ைத உல.�. 
வழ1கியி��கிறா-. 
 

""""ஒ4ைமFட� நிஒ4ைமFட� நிஒ4ைமFட� நிஒ4ைமFட� நின�தி4 மலர= நிைன<கி�றன�தி4 மலர= நிைன<கி�றன�தி4 மலர= நிைன<கி�றன�தி4 மலர= நிைன<கி�ற    
உ-தம�த� உற$ ேவ;�உ-தம�த� உற$ ேவ;�உ-தம�த� உற$ ேவ;�உ-தம�த� உற$ ேவ;�����!!!!    

உBெளா� ைவ-�� 2றெமா� ேபHவா�உBெளா� ைவ-�� 2றெமா� ேபHவா�உBெளா� ைவ-�� 2றெமா� ேபHவா�உBெளா� ைவ-�� 2றெமா� ேபHவா�    
உற$ கலவாைம ேவ;�� உற$ கலவாைம ேவ;�� உற$ கலவாைம ேவ;�� உற$ கலவாைம ேவ;�� !!!!    

ெப4ைமெப நின�2ெப4ைமெப நின�2ெப4ைமெப நின�2ெப4ைமெப நின�2க> ேபசேவ;��க> ேபசேவ;��க> ேபசேவ;��க> ேபசேவ;��; ; ; ; ெபா&ைமெபா&ைமெபா&ைமெபா&ைம    
ேபசாதி4<க ேவ;�� ேபசாதி4<க ேவ;�� ேபசாதி4<க ேவ;�� ேபசாதி4<க ேவ;�� !!!!    

ெப4ெநறி பி=-ெதாெப4ெநறி பி=-ெதாெப4ெநறி பி=-ெதாெப4ெநறி பி=-ெதாGக ேவ;�� மதமானேப&Gக ேவ;�� மதமானேப&Gக ேவ;�� மதமானேப&Gக ேவ;�� மதமானேப&    
பி=யா தி4<க ேவ;�� பி=யா தி4<க ேவ;�� பி=யா தி4<க ேவ;�� பி=யா தி4<க ேவ;�� !!!!    

ம4$ெப; ணாைசைய மற<கேவ ேவ;�� உைனம4$ெப; ணாைசைய மற<கேவ ேவ;�� உைனம4$ெப; ணாைசைய மற<கேவ ேவ;�� உைனம4$ெப; ணாைசைய மற<கேவ ேவ;�� உைன    
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மறவா தி4<க ேவ;��மறவா தி4<க ேவ;��மறவா தி4<க ேவ;��மறவா தி4<க ேவ;��    !!!!    
மதிேவ;��மதிேவ;��மதிேவ;��மதிேவ;��; ; ; ; நி�க4ைண நிதிேவ;�� நி�க4ைண நிதிேவ;�� நி�க4ைண நிதிேவ;�� நி�க4ைண நிதிேவ;�� ; ; ; ; ேநாய�றேநாய�றேநாய�றேநாய�ற    

வா>வி� வா>வி� வா>வி� வா>வி�     நா�வாழ ேவ;�� நா�வாழ ேவ;�� நா�வாழ ேவ;�� நா�வாழ ேவ;�� !"!"!"!"    
    
இபாடC� இைறவனிட� நம�. எ$ன எ$ன ேவ;(� எ$= ேக�பதி� ஒ� 
�ைறைய� கா;கிேறா�. மன�, வா�., காய� எ$�� N$= க�வி க%� 
ெச�ைமயா9+ ெசய�படேவ;(�. 
 
ந�லைதேய நிைன�&, ந�லைதேய ேபசி, ந�லைதேய ெச9வத�.� இைறய�6 
ேவ;(�. நா� ேம� ெகா;(6ள மத�தி� அ$� இ��க ேவ;(�. மத ெவறி 
இ��க� :டா&. 
 
இ�லற�தி� இ�ேபா- மைனவியிட� அ$ேபா( இ� தா� இ�லற� இனி& 
நைடெப=�. அ&ேவ ஆைசயாக மாறினா� &$ப� த��. இ& இைற வழி பா�?�. 
இைடVறாக அைம@� எ$ப& வ6ளலாாி$ க��&. 
 
வி�&, கா9, கனி �தCயவ�றி� த�&வ வி��தி@� தா& வி��தி@� 
இ�லாதப?யா� இைவகளி� தீைமயி�ைல. இைவகைள �சிபதா� தீவிைன 
உ;டாக மா�டா&. 
 
உ;ைமேய ேப�� உ=தி@6ள� பைட�தி��க ேவ;(�. ெம&வாக ேப�, அ& 
உ$ இரகசிய1கைள பா&கா�.�. ந�ல எ;ண�ேதா( இ�; அ& உ$ 
நட�ைதைய பா&கா�.�, கல & ேயாசைன ெச9; அ& உ$ சி தைனைய 
வளமா�.�. 
 
எேபா&� பய�ேதா( இ��க�:டா&. அத�காக பய� இ�லாமD� 
இ��கலாகா&. எேபா&� மன உ�சாக�ேதா( இ��க ேவ;(�. அG�வ& 
அGசாைம, ெகாைல, ேகாப�, ேசா�ப�,ெபா9ைம, ெபாறாைம, க(Gெசா� �தCய 
தீைமக6 :டா&. 
 
மத� எ$�� ேபயினா� R?�கப�( ேபயா�ட� ஆ(கி$றவ-க6 உ6ளமாகிய 
ம$ற�தி� அறிவாகிய கடB6 நடனமி(வைத� காணமா�டா-க6. 
 
"மரணமிலா ெப�வா0B! ஒ$= உ;ெட$= ந�பி, அத�காக �ய�ேவாமானா� 
மரண�ைத� த6ளி ைவ�.� ஆ�றைலேய�� ெப=வேதா( மீ;(� பிறவாத 
ேபாி$ப�ைத அைடேவா�. இைவ ேபா$றைவக6 தி�அ��பாவி$ Nல� 
வ6ளலா- வாாி வழ1.கிறா-. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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15. 15. 15. 15. பாரதியா� இைற ப�திபாரதியா� இைற ப�திபாரதியா� இைற ப�திபாரதியா� இைற ப�தி    
    
அஅஅஅ;ைம� கால இல�கிய� க-�தா�களி� மகாகவி �ரமணிய பாரதிைய+ 
ேச-�காம� இ !ைல �?�க இயலா&. அ�&ைண வளமி�க, ெபா�6 மி�க கவிைத 
கைள தமி0 ெமாழி�. அவ- த &6ளா-. இவ- கவிைதயி� நா�(ப�=, 
த�&வ1கேளா( மிGசி நி�ப& இைற ப�திேய. ச�தி வழிபா( உ6ள இல�கிய1 
களிேலேய அதிக� காணப(வ& இவ- பாட�களிேலேய. 
 

வரலா-வரலா-வரலா-வரலா-::::    
 
இவ- கால� 1882-1921; ெபய- �ரமணிய$, ெச�ல ெபய- �ைபயா; த ைத : 
சி$னசாமி ஐய-; தா9 : ல��மி அ�மா6 ; பிற த இட� எ�டய�ர�; பிற த ேததி 11-
12-1882 ; சி�திரபா� கா-�திைக 27-- Nல ந�ச�திர�. 
 
ஐ & வய& �?@�$ேப தா9 ல��மி இற & வி�டா-. இர;டைர வ�ட1க6 
கழி�& (1889) த ைத வ6ளிய�மாைள ம=மண� ெச9& ெகா;டா-. தம& 
ம=மண�தி$ேபா& மக$ �ரமணிய��. உபநயன�� ெச9வி�தா-. 
சி�ற$ைன@� �ரமணிய�ட$ அ$ேபா( இ� தா-. 
 
1893 -- பதிெனா� வய& �ரமணிய��. ‘67 -- எ�டய�ர� சம"தான �லவ-க6 
‘பாரதி' (கைலமக6) எ$ற ப�ட� வழ1கின-. 
 
1894-1897 : தி�ெந�ேவC இ &� க�Xாியி� ஐ தா� பார� வைர பயி$றா-. 
 
1897 : பதினாலைர வய& பாரதி�.� 7 வய&+ ெச�ல�மாB�.� தி�மண�. 
 
1898 : த ைத மைற தா-. 
 
1898-1902 - காசி வாச�. சம"கி�த�, இ தி ெமாழி பயிDத�. 
 
1902-1904 : எ�டய�ர� ம$னாி$ ேதாழ- ம&ைர ‘விேவக பாL’ ப�திாிைகயி� 
‘தனிைம இர�க�’ எ$ற �த� பாட� அ+சாகிற&. 
 
1904 : சில கால� ம&ைர ேச&பதி ப6ளி�:ட�தி� தமிழாசிாிய-. 
 
1908 : ‘"வேதச கீத1க6’ எ$ற ெபயாி� �தலாவதாக ��தக வ?வ�தி� 
ெவளியி(த�, 
 
1908 : ‘இ தியா’ ப�திாிைக, பாரதி மீ& அரசா1க� பிறபி�த வார;(, தபி 
�&+ேசாி ேபா9+ ேச�த�. 
 
1909-10 :  �&+ேசாியிC� & ‘இ தியா’ ெவளியிட�, 
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1917 : க;ண$ பா�( �த� பதிைப பரC �. ெந�ைலயப- ெச$ைனயி� 
ெவளியி�டா-. 
 
1918 : நவ�ப- 20 : �&ைவைய வி�( �றப(த�. 
 
1918-20 : கைடய� வாச�. 
 
1919 : மா-+ ெச$ைன�. வ தா-. 
 
1921 : ெசட�ப- 11 இரB (12� ேததி காைல 1.30 மணி�.) தம& 39ஆ� வயதி� 
மைறB. 
 
தன& 39 வய& வா0�ைகயிேலேய இ$= பாரதி மகாகவியாகி உலக� �கA� 
நிைல�. உய- & உ6ளா-. 
 
பாரதி எAதிய பாட�களி� பல இைற ப�திைய எ(�திய��� பாட�க6 உ6ள&. 
அவ�றி� சில : 
    
ப�திப�திப�திப�தி    
    

ப<தியினாப<தியினாப<தியினாப<தியினாேலேலேலேல----    இ)த�இ)த�இ)த�இ)த�    
பாாினி ெல&தி�� ேம�ைமகB ேகளN பாாினி ெல&தி�� ேம�ைமகB ேகளN பாாினி ெல&தி�� ேம�ைமகB ேகளN பாாினி ெல&தி�� ேம�ைமகB ேகளN !!!!    

சி-த' ெதளிF�சி-த' ெதளிF�சி-த' ெதளிF�சி-த' ெதளிF�,,,,----    இ'�இ'�இ'�இ'�    
ெச&ைக யைன-தி:� ெச�ைம பிற)தி��ெச&ைக யைன-தி:� ெச�ைம பிற)தி��ெச&ைக யைன-தி:� ெச�ைம பிற)தி��ெச&ைக யைன-தி:� ெச�ைம பிற)தி��    

வி-ைதகB ேச4�வி-ைதகB ேச4�வி-ைதகB ேச4�வி-ைதகB ேச4�,,,,----    ந�லந�லந�லந�ல    
�ர 4ற$கிைட<���ர 4ற$கிைட<���ர 4ற$கிைட<���ர 4ற$கிைட<��, , , , மன-மன-மன-மன-    

த-தவ �;டா�த-தவ �;டா�த-தவ �;டா�த-தவ �;டா�----    ெநெநெநெந7சி�7சி�7சி�7சி�    
ச7சல� நீ'கி உதி விள'கி��ச7சல� நீ'கி உதி விள'கி��ச7சல� நீ'கி உதி விள'கி��ச7சல� நீ'கி உதி விள'கி��....    

 
ஓ� ச�திஓ� ச�திஓ� ச�திஓ� ச�தி    
 

ெந7H<� நீதிெந7H<� நீதிெந7H<� நீதிெந7H<� நீதிF� ேதாD<F� ேதாD<F� ேதாD<F� ேதாD<� வாD�� வாD�� வாD�� வாD�    
நிைற)த Hட�மணி� C;நிைற)த Hட�மணி� C;நிைற)த Hட�மணி� C;நிைற)த Hட�மணி� C;,,,,    

ப7H<� ேநப7H<� ேநப7H<� ேநப7H<� ேந�பல ��ப'களா��பல ��ப'களா��பல ��ப'களா��பல ��ப'களா�, , , , இவBஇவBஇவBஇவB    
பா�ைவ<� ேந�� ெப4)தீ பா�ைவ<� ேந�� ெப4)தீ பா�ைவ<� ேந�� ெப4)தீ பா�ைவ<� ேந�� ெப4)தீ !!!!    

வ7சைண யி�றி� பைகயி�றிA Jதி�றிவ7சைண யி�றி� பைகயி�றிA Jதி�றிவ7சைண யி�றி� பைகயி�றிA Jதி�றிவ7சைண யி�றி� பைகயி�றிA Jதி�றி    
ைவயக மா)த ெர�லா�ைவயக மா)த ெர�லா�ைவயக மா)த ெர�லா�ைவயக மா)த ெர�லா�,,,,    

த7செம� ேறFைர� P�அவB ேப�த7செம� ேறFைர� P�அவB ேப�த7செம� ேறFைர� P�அவB ேப�த7செம� ேறFைர� P�அவB ேப�,,,,ச<ச<ச<ச<திதிதிதி    
ஓ� ச<தி ஓ� ச<தி ஓ� ச<தி ஓ� ச<தி ! ! ! ! ஓ� ச<திஓ� ச<திஓ� ச<திஓ� ச<தி    ! ! ! ! ஓ� ஓ� ஓ� ஓ� !!!!    

 
6�கா6�கா6�கா6�கா! ! ! ! 6�கா6�கா6�கா6�கா    !!!!    
    

வ4வா& மயிவ4வா& மயிவ4வா& மயிவ4வா& மயி�மீ தினிேல�மீ தினிேல�மீ தினிேல�மீ தினிேல    
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வ=ேவ :டேன வ4வா& வ=ேவ :டேன வ4வா& வ=ேவ :டேன வ4வா& வ=ேவ :டேன வ4வா& !!!!    
த4வா& நல�� தக$� 2கG�த4வா& நல�� தக$� 2கG�த4வா& நல�� தக$� 2கG�த4வா& நல�� தக$� 2கG�    

தவ�� திற�� தன�� கன��தவ�� திற�� தன�� கன��தவ�� திற�� தன�� கன��தவ�� திற�� தன�� கன��    
அ=யா� பலாி' �ளேர அ=யா� பலாி' �ளேர அ=யா� பலாி' �ளேர அ=யா� பலாி' �ளேர !!!!    

அவைர வி�வி- த4Bவா& அவைர வி�வி- த4Bவா& அவைர வி�வி- த4Bவா& அவைர வி�வி- த4Bவா& !!!!    
�=யா மைறயி� �=ேவ அHர��=யா மைறயி� �=ேவ அHர��=யா மைறயி� �=ேவ அHர��=யா மைறயி� �=ேவ அHர�    

�=ேவ க4�� வ=ேவ லவேன�=ேவ க4�� வ=ேவ லவேன�=ேவ க4�� வ=ேவ லவேன�=ேவ க4�� வ=ேவ லவேன!!!!    
 

 
ேகாவி.த� பா()ேகாவி.த� பா()ேகாவி.த� பா()ேகாவி.த� பா()    
    

எ� க;ைண மற)�னி4 க;கைளேயஎ� க;ைண மற)�னி4 க;கைளேயஎ� க;ைண மற)�னி4 க;கைளேயஎ� க;ைண மற)�னி4 க;கைளேய    
எ�னக-எ�னக-எ�னக-எ�னக-தி� இைச-�< ெகா;�தி� இைச-�< ெகா;�தி� இைச-�< ெகா;�தி� இைச-�< ெகா;�    

நி� க;ணா� 2விெய�லா� நீெயனேவநி� க;ணா� 2விெய�லா� நீெயனேவநி� க;ணா� 2விெய�லா� நீெயனேவநி� க;ணா� 2விெய�லா� நீெயனேவ    
நா� க;� நிைற$ ெகா;�நா� க;� நிைற$ ெகா;�நா� க;� நிைற$ ெகா;�நா� க;� நிைற$ ெகா;�    

வ� க;ைம மறதிFட� ேசா�ப��த�வ� க;ைம மறதிFட� ேசா�ப��த�வ� க;ைம மறதிFட� ேசா�ப��த�வ� க;ைம மறதிFட� ேசா�ப��த�    
பாவெமலா� ம=)�பாவெமலா� ம=)�பாவெமலா� ம=)�பாவெமலா� ம=)�, , , , ெந7சி�ெந7சி�ெந7சி�ெந7சி�    

2� க;ேபா& வா>)திடேவ2� க;ேபா& வா>)திடேவ2� க;ேபா& வா>)திடேவ2� க;ேபா& வா>)திடேவ, , , , ேகாவி)தா ேகாவி)தா ேகாவி)தா ேகாவி)தா !!!!    
என<க�த� 2க3� வாேயஎன<க�த� 2க3� வாேயஎன<க�த� 2க3� வாேயஎன<க�த� 2க3� வாேய....    
 

ேமD� க;ண$ பா�(, ��&மாாி, மாகாளியி$ �க0, தி�மக6 பா�(, ெவ6ைள� 
தாமைர, அறிேவ ெத9வ� எ$= பல இைற ப�தி பாட�கைள பா? நிக0கால 
இல�கிய� க-�தாவாகி இைறப�திைய ம�க%�. எ(�&� கா�?ய ெப�ைம 
மகாகவி �ரமணிய பாரதி�. உ;(. 
 

********** 


