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ல ேசாமதரநாயகரவகள மாணாக ,
ெச

ைன ேவதாகேமாத ைசவசிதாத சைபய#யவ$ ஒவ

ஐேகா' அ)ேல*ைசயி* கிளா+ ஆகிய
அ. ேசாமதர
ெச

த-யாரவகளா. இய/ற)ப*ட.

ைன: கலாரநாகர அ12டதி/ பதி)பிக)ப*ட,

1904.

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

ல நாயக அவக$ ெஜனன தின .
ேநாிைச ெவபா.
சீரா யராபவவா ெடாசி5க தீேததி
நாரா ாிராம-5க நாயக/+ -- ேமரா

ம மணிய

ைம+த வ)பயனா லாதனனா/

ெச மலா6 தரனா ேத.
சிவசா71சிய

/ற திந*சதிர .

க*டைள க-ைற.
சாவாி மாசிந/ ேறதிப
ேலவாி

/பிைற நா

ெனா

றினி/ சாசனி

கினி ைல பைத ெத

ேபவாி 8/றி/ பிற5கிய நாளினி/ ேபமதியா

வயதி/

னாவாி ேசாமந/ தர வாடைக யா#னேன.
---------

சிவமய . தி1சி/ற பல .
9ஞாநஸ பத+)ேயா நம:
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மணிேகாைவ
மணிேகாைவ.
ைவ.

ேசாமதர

கா.
கா.

ேநாிைச ெவபா.

ைமெபாழி ேதாதிைக

/றிநா/ பாத5ெகா

ெட ைமயா$ ேபாதகைத ேயெமா -

மாவானா

மாவானா

மாவானா

மாவா

மாவானா

>ைண.

=சித

மணி+

வழிப' கட?$ வணக ,
க*டைள க-ைற
கழலாத வி

ன/ பவகட னீதி கதிகைரேச

தழலாத வி

ப மைட+ந/ ெற)பெம

ழலாத ஞான கட

றார$வா

க ேதாதி ேதாணிெசாாி

7ழலாத ெத@வ) Aயெல

Bளக ெலாளி ம

ேநாிைச யாசிாிய)பா.

மாமணி நிதில ேமாடாி ப')
ேபரைல

ட5கா) ெபநில மக*+1

மளகாி

CDA வ5கா திைறகள

சிதிர) படாெமன ெவாநி

றவி

>பய

ெறாி)பிய க$ேகா* ெச ம

நீ)பற

பா/ற) ேபா@/ றார

ம6 ெஞம.ெபாறி) A

வா யைட)பா

டடா ைற+ தகைம ெயா*ட?
>ட

னஞா

ெறாவ ென

னிக தாிெச

D /ற களி/ பயனிெல

றைறவ க')ப?6 சிைலவா$ கா*#1

சிைல+A வைளெகாளீஇ) பாிதிகர மடகி
ய6 தாிேதா ரகில Aர+

மிைறய$ ெபறீஇய ெவாமா. யாெனன)
பEஇ) ெபய.சிற+
வானா) ெபவள

பவைர பைட

வ*க ாி

றி

>மிய +> ப Fக$ GHதிலகி

தைலெகா' நி/ற-/ றைரமக* கணியி/
ெறாைடயா நி

ற ெதாைடயா மாேதா

ேற.
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வதனனி

கனி/ ெபா-நல1 ெச

ெயனவ நகாி/ றி?ட

ைன

மாய

ேனா/>> வரதி/ ற ெபய ெதனேவ
ட த -ல+மி நாரண Aாிெயன1
சக6ெசாI6 Gைள தனி)ெப
றீதமி Eத

#A6 சிற)ப

பாதியி/

வாதெம@ ய#ய ரக5களீஇ1 ெசழி)ப1
சமய சதான த+பர) ெபைம

மாயி ஞால5 கவினிய ேவா5க)

ெபா5க B5கினாி/ Aறதின மய5க
தJ றி

ைம மாசி

ைம நிைற?

தனிைம யதிK*ப மக/சி

தலான

சிற)பிய னிைல76 * சதேன 7தி
7த

விதென

ெறாL

> ப*ட

ெபாவிய னிைல75 ெகாளீஇைய தா/>

ெமா த றிவ* ெடளிகட/ ேறா@ெதா
>வB 'மிD ெமாைமய தாக-/
ற

மல5 +ைமத/ கமத ெத

ற

னக ெராாீஇ கழிவிட க6சி

ற5

கவன# ெபறீஇய ெவாெந'5 கண
யர?கீH ெகா' +றிெகாM

ேயாகி/

கிட)ப தனிைமயி/ கிளவா ெண'5க*
=வின ேந'A Aாி?ேந ெகாமா
ர#கைட வ மறியா ஞ/ற-/
ைகயற ?றீஇ யி
ப

னா ராக)

னா* பாித5 காிதினி/ பயத

வ மைன திைரவிழ கரெம' யதி
ெந6சினி/ றாகி ெந*'யி) ெபறி
விர5க ேல@)ப வைலமறி ல A

வளிைத N5+ பா/கட ன'வ*
ெடாைலவி ன.லமிHத ேதா

றிய மான

க5+ழ/ ெசOவா@ ெவ$வைள ெகா#வயி
னி பேகா
ேதா

A>பய ெனலாதிர ெட

றி ) ெபாளி

>ணிப விளகி

ன

ெய ைமெநறி) ப' மி5+ மணியா6
ேசாம தரநி

ெறா.AகH வாHக
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ைவதிக ைசவ
மற

வழ5கிேயா@ வாHக

Aறெதாழா வ$ளிேயா@ வாHக

தா+ பம1 ெச5ேகH1 சீர#
பணிநி/ ேக*+
ெவ
ெய

பாிெசா

ெனனி/ ைசவ சிதாத

Bம ெத@வ

ேனா

ைம

D)ெபா$ சிவேம

ெறம +ண நி

?ைற) ெப

>ம

> மகலா

Bப ேதச

(1)

சிற)ப வாழ1 ெச@ மதி யேள.
ேநாிைச ெவபா
அளி

றி யவித மாராேத ெய

>

ெசா - -ள>த

ெபாளி.லா ம/ைறயவ A

வதரா ?@ய வவதாித ந/ேசாம
தரா L

(2)

>ைம ெசா..

க*டைள க-ைற.

ெசா/ெபா ள/பக. ெபா/பணி ெய

B ெதாடபைவ7

மி/றிைவ யி/றிட ந/ெபா ெம@நிைல ேய
A/ற ெவ

ெறைம

/றிய வாணவ ேமா*ெட')ப1

ெச/றிய ேசாமந/ தர நி

ன* ெச ைமெய

நிைலம#ல வாசிாிய)பா
எ

ைன ெயா த ெலனநிைன ணரா
ைன 7ைடைம75 +ணி7ெம

சிவசம ெமா'ச5 கிராத மாயா

ேறாதி1

வாத) ெபாளிைவ பாறேம/ கா*#
தனி த. சிவெமன ததந6 ெச.வ

ப.வைக மதநிைல ெய.லா மிDெகன

ெம@நிைல நி>திய ெவ.ல திறேலா
ய*# விைனெயா) பளா@நி பாததி
ைன மல ேமவிய ெசOவியி/ ெப>
ம

ேற -

ெசா.வ
ெவ

ெறன வ)பினி/ Aக

ைம நி

ற ேசாம தர

ைற ேக*க ெசOவியி

ணிப'

ற #

ற

மாேதா

Q/ற லாைடைத Eஇ)

ேன.

(3)

6

ேபெயன ?? ெபறீஇக ஞாளி
கவத கா-னி னிலெதா>

ேபா

ப/றிற தி*'1 ெசா/பல கா*#)
பவர

க

மMற) Aலதி

ம.I மான 5 கழீஇ ைணைக

நீ*#7 நிர பா) ெபமி# 7றிB
மல)AD நாயி/ கி*#ேவ சாியி

ேனாரறி ?Rஉ தாவி/ ேசறிB

மிற)பா மலக ெணைனற வாிB
மீளா ேநாயி
ெமா

மாழா ப#B

றிர ெட

>

>மைவ ெய

ப.Iைர) பிணகி/ ெசJஇய னி

ற

>

வ$சிறி ணரா ெதளிலா மாக$
ெபா@நிைல ேகாடா சமய # நி
மைற # தழீஇய ெபறல6 ைசவ
சிதாத ந

னிைல ப/றியா

தி+ நிைலயெதா
ய

னதி5 காிெதனி ல

ற

ெச மா

>ற)Aாி வேவ
னவ த*+

ந.Iைழ />) Aறெத ெவறித
மி1சிலா ம  ந1சி7 பிறவி
பணிைன >தலா

பிறவி

(4)

ெற/ேக.

ேநாிைச ெவபா
எ/றிB

ப/றி

றி ேயல#யா ந/ப/>)

ெப/றவசீ ேரா5க) Aாிெபாிேயா@ - சி/றறிேவ

Lல6சா ேபாதி/ கவிெய
சீலதி ேனதறிேவ

ெச)A.

/றியா

(5)

க*டைள க-ைற

ெச)பன ெகா5ைக 7ைமஞான ெத$ளமி டெச.வ
ெரா)பின *# வாரமி தாெம ெமாணணலா
ப)பிய சீ1 தரநி

றி க

ப/றி நி

ம/ெறா ெத@வ நிைன+வ ேராசிவ ம
நிைலம#ல வாசிாிய)பா.
ம

றினி ன#+ மைற1சில

ேபதி

ேறா

றியி5ேக.

(6)
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க-1 ைம யாககீ பல)பல திற+6
சி>ெநறி1 ெசலவி னவல) படாேம

சிவேம மைற த ெலனவ* ெசய-/
கா*#ய நி

ற வரத தாசா

ன)பய தீகித னி)ேபாH த
ேவா ?றீஇ ேதா
ைசவ

றிய றழ1

பாரெமன தவா ெமா)பி

ெற@வ6 சிவெமன ெதளி)பா ெதளி)பா
ெம

றந/ Gைள ெகாெடம வ ெம

>/றைவ க2* 'ணதிைன ெபாிேயா@
ம

ெறாழி லவ/றி னீC/ றமத

வ)ெப

பதி7 மத

ெபய ெகாேம

யி+றி ெதளா) ப/றல சி.ேலா
ேவ> காரண

சிவ)ெப த

விாிெதாழி தனேர
ைம யிலகிய

/ெச@

நீல கடனா பா#ய ெதளி

ைகயி ென.-ய5 கனிெயன) ெப பய
கா*#ய நி

ற Gைளய

பதியி

னியாவ மதிக விதநி

Bவ5

காெடா>5 காெடா> மியாகசி யாேர
நி

க5 காமா ேவ>ம ளேரா

ெமாழிகளா

ெபறல திவந. லமிHத

ெசவிவா யாக) பகிய வா
ெர.லா1 சமய
ெமா

ேறா

ெமOெவ ெத@வ

ெறன ?ேலாக நி

ற நீைமயி/

சி/றய5 கா ெமா)ெபன ம'

+ழ>த ல'த சமரச6 ெசா.வேரா
வ5ஙன

ைரத க5+ழி கணக

வUஉ1ெசறி பவ) பாடI மீர>

ெத@வ) பாகM திறதினி ெலா)ெபன
திவ* பாெவன1 ெச)Aவ ெகா.ேலா
ெவனம> ைர க5+ழி பாக$

க+ழி) பாெவன ெதாிதெவ5 +ரவ
வவ

ற

ைமன னறியா) Aைரக$

பித/றிய ெமாழிக* கச பிர தாய

நிரசன ெதாட6ஞா னதிமிரபா/ கர
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Lக வாத விவ
ேபெகாண

சநிெயன)

VI மிய/றி யழித

சீல  தவ  தி?ெம@ 7ண?
நி/ேச +ந+ நாெடா>

ெபக

வளி+ெம@6 ஞான1 ெச மா. கயக
ணி

றப. வாைள ெவ#பட கிள

விமீ

வ*கா மா> சித

ெமாசிகேம/ ேசற

கைல தாஅ@)

=க தாவி ேன/ெறதி ப/ற

ெந/>A கிடத ெகா ைமய வரத

கிகைட தாதன பழ5களாH) ப'க
+#ெகாM த மி/ பட)பட ககெர
றர/றி' Kண.க டைலமீ க6ச

வல நற ெவளளி) AD? டா5+
ந/ெபா- ?Rஉ6 ெச
ெபா@யறி வாட A
Iைர7

ெபாM

ைனயி/ சி.ேலா

ைமயி னி

னிய

ண ெகா$ளாேம

யிD)பைவ விைள விD)பமW வி

விசித வ-யி/ பசிேதா கான

றி

லலரா ெகாெடன) பக#ய ெவ/>ைர
AகH/ றைல கல5கின மாேதா
ெம மவ ந.விைன நி
ெபாகமி

றைன கா*ட)

ற#) Aலவக$ AகHேவா@

த ைம 7ைடய தைலவைன யிரடற

Cடேல ேபெறன விளகிய Aலதி/
ெச ெபா$ Aாிவா
ேநாிைச ெவபா

ெம@ேய வி'தியிB
ைலேயாநா

தியில ெத

ேசதன ெம@ேய.

(7)

)ெபாM ேமலதனா

பிமெமன லாகாேத - ெபா@ெயனிேலா
றிைலேய

சதியேம தரநீ தா.

க*டைள க-ைற

னழிவா ப/பலெம@1

நீதா சிவைத நிைன)பி தவாAற நீசமத)

(8)

9

ேபதா வி=தி75 க#7

ேபW

ெபவணியா

நாதா பிரச5க ேபாதா மதி1தர நாயகேன
ேவதா தக)ப

ெபாதழியா நி

ற

ெம@)ெபறிேன.

(9)

இைண+ற ளாசிாிய)பா
ெப>கவி6 ஞால

ெப>கவி6 ஞால

மாயிர5 கவதா/ பண ைட யர

ப ேவதB ெமாெப5 +?

மாI ேமாதிம ேத? ெதாியா
மாHகி யகைதயி

மா' ேமகா

வாதரா@) ேபத ?லகா யதரா@

ம

தீைமேய ெகர' திய5கின நி/க)
ப#யைவ பைட) பாிவார
மைற # ேகாயி
தி)பிய

ம

/ற

னிC/ றி

பDத ைசவசி தாத

?ைம) ெபாெளலா ெமா5+ற கா*#
வாதிய ேகாடைம ம>ைர தத
நாயக V.கைள ந
வ

னைவ த

*

கினி/ ெப>க

சில1சில நாதிக ெத>)பன வ

ேற

பல)பல ைவணவ

ேற

மாயா வாத ம#)பன சிலேவ

பா/>வ வ

சமய சதான தாரா5 +ரவ
ரெமாழி விள+வ வ

ேற பலேவ

சிதாத மா*சி ெதளி)பன சிலேவ
ய#யவ ேம

ைமக ளைறவன பலேவ

ைசவ நிைதகைள தக)பன வளவில
வாக- Bலகீ
கலகல மிழ/>

பX ெலாாீஇ

ஞான X.பயிI மாவ5 ெகாமி
வள ய ர

னைவ ெகாதிற வாவ

ேசாம தர
ெவ

ற

ெறா

V

மாேதா

ப ெதளிக விய.Aண ேதாேர.

ேநாிைச ெவபா

ஓராத வவித ெகாெபாைள ேயாைரத

(10)

10

ேவராெம@ கடசிவ ெனைதயிைன) - பாரா
தவ/பழித நிைதய> தா
லவ/களி தா

>திதா னீX

.

 தர

க*டைள க-ைற
தர ேகசவ

ேகாயி-/ பாசட ெசா

வதர க5ைகத வாமன
தர

பாத ததி

ேவணியி ேன/றி'

வரந6

றி யாளேர.

நிைலம#ல வாசிாிய)பா

உ$ள ேபாகா தி.ல வாரா
ெத

ப தாத க*'ைர யாக-/

ெற@வ) Aலைம ைகவ கிைடத

சிதாத) ெபாைள +றி)பி/ பகத
)பா லா

லக

கிளத- னாB

ெட

>

ைமேய ய

ய/ெகா ெபா*ட ேதா

ேற

றா த

ேற

ேப@ேத) பிறக ெமனின) பிறக
மாத மாக வறிதிசி ேனாேர
ய5ஙன

ண

ெப*A வாயா

ச/கா ாிய  தரண ராேம
ச1சிதா னதென
CG மண

றி'+றி ெகாட

தலா

வாதிய

ரணி கயி/றி னரேவ ேபால)

பிரம ைழ7யி சகபர ேதா

ற-/

ெபா@ெயன +ழறி) ெபாசி தாத
)ெபா$ பிைழேய விதம ெத

த5ேகா ள விதமா ெம

>

>

மலைகயி/ +ழறிய ெபாளிலா ெவ>X/
கவித Nடண நிகிர க ெமன

/ெபய வா@த வினாவிைட +தக

வாத விப6சினி Nலவா Nல6
சிதாத =டண6 ச

மாக ேபாத

ெவபா) ேபாத) பிரகா சிைசெயா'
பிரம தவ நிZபண

ைமயிலா

பாவ ெதாட?ைவ

யதர மாககி யழிதவ னீய

தலா)

(11)

(12)

11

பலX -ய/றி யைவயினி லடகிய
ெதேளா

யாெரன1 ெச)Aக AலC

ெசா.ல

ெச

ம.ல

மா ஞால ேத@> Aகேழா
ைன1 Gைளயா

பதிேயா

சிவத வதி/ ெசறீஇகிட தவிேவா
ஞான ச பத வ$ளற

றிவ#)

பமமல கா*சி தி?ள தாவிய

+ரவ கா5கா5+ ேகாயி. வ+ேதா
தவமதி/ சிறத சிவஞான ேபாத

ேசாம தரெனன கா+ ம

ேனா

னி.வழி யிOவழி யி.ைலயா ெலவ
@வ

(13)

ெப/றி ெம@ ைம1 ைசவேம.

ேநாிைச ெவபா

ைசவெம5ேக நா.வர* சாெப5ேக ெம@கட

ைதவிகX ெல5ேகெய6 சாதனெம5 -- ைகவைரெவ

றா தி ெய5ேகயி5 கேதாந6 ேசாமதர
னா தி வதிலேர லா.
க*டைள க-ைற

ஆவா ெவாேசாம தர
ேறவா மவ

பா#ந

னாடளிதா

றைன) ேபா/றி'6 Gைளயி/ ெச மலவ

னாவா ெலாச மடல மா#ைண யி

தாவா தவிாிய சிதாத) ேபரர சாதனேன.
ேநாிைசயாசிாிய)பா

சாதி' மாகம தத ெவைதயி
னவா னன* ெபாி பய
ேதா

(14)

றி +களா ெசா

ெபற

மாதி ைசவ

ெராெப மகிைம7 திவ ளாள)
ெபதைக நா.வத ெப/றி7

பிற?5

ெகாMவிட வதவ பிரபாவ மகிைம
ெயBX/ க' த ம
ெகளணிய ெபமா

Qக

சமெணா' Aத

மாயா வாத மிரணிய க)ப

ைவணவ ெம

B மதவிப மழித

றிநவி

(15)

12

பரசமய ேகாளாி யிய

த லான

பாவின மிலகிய நாவல) ெபமா
சிவஞா ன)பா ேறாிய வதனா
ன)பா
ற

மண5கமH ெம@)பா/ றைலவ

ன$ ெபறீஇய வதண1 ெச@7ளி

னதாதி ேபா/றிய சிதா சனேதா@

Aற1சமய ெநறிெயB6 சிதியா வித

கிலகா யித கலகமி. Aலவ

ேவம திாிெயB மிைவயி 2ட
ம

னார ணிதா மாேதா*ட L

ெமைத

>

கணி னில5+Rஉ நீைமயி

னரெனன வவி மாிேத யதி

ெனாசா ெசறீஇ) Aலவாிைச மிக-

ன+றி Aணத ெவா)பி.லா) பதியி/
A1ச நிதியா

யேதா5+ சினகர

மமத# ெதாDவா க$விைள வளி
த

றி

கனி/ ெபா-7 திேகா

விெவாளி ெய

ன ெதாிகிய ++1

சலச5 கDநீ ர+நி

ேற

மி1ைச7 ெதாழிIமா மிமைன யவAற
மி)ப Cைரயி/ றரணி7தி த
வழியா வா/ற/ சிகிமீ தில5+

ன

பரனவ னளி னவதாி >கைல
/ற ெதாி

#ப Aர+

ெமாளி)ேப ாிரட BAேச ரயி

மக

ெவBமிைற ெபயேரா னிைணயில ேக$விய
னவ

றைன 7றD மாாிய ேசாம

தர வயி
கதர ெம

வயி

ெறா.சைப ைவ

ன) ேபாதக6 ெச@த

ைதேயா@ நி

ைன

/ற கேடா

ேவதாத ெதளிவா ெம@நிைல
தான

றி ெவ>மத6 சாரா திைசவேர.

ேநாிைச ெவபா

ைசவதா@ Lதா@ சாிதா@ Aறமக

ைகைவதா யாவதா யாாியா@ - ெம@ைவதா@
சிதா@ ெபாியா@ திவா@ந/ ேசாமதர

(16)

13

(17)

வதா ெவனெக5 க$.
க*டைள க-ைற
அ[

மைறசிவ வாகம

ேபாலந மாாியர)

ெபா[ ெலம+ய ததத னால* ேபாதரலா/

ெற[ லைவெயன காட- னீர> ெத@வ ைற

ய[ ெலன1ெசாI6 Gேசாம தர வாடைகேய.
அ#மறி ம#ல வாசிாிய)பா.
ைக7ைட வில5+ காிமா ெவா
தைகைம) பிரணவ1 சாமி
யாட ளாாிய ப

(18)

ேற

னவேன

னி ேவாேர

தகந/ ெற@வ6 ச5கர ெனாவேன
தைகய

ய.வதி5 காணவ தைளேய

யாடைக ெய

பவ

ேசாம தரேன

ேயல$ ெப>வதி5 ெக மேனா கடேன.
இ

(19)

னிைச ெவபா.

கடIலகி. வாHபயB5 க/றவைர1 ேச?
திடவா7 ளாபயB திவாயி னாபயB

ெசா.வைரயா த பயB மாபயB6 ேசாமதர
ந.Iைடயா@ நி

ேனாகி னா .

(20)

க*டைள க-ைற

நாம6 நாம6ெச@ நாம +றிைவ நாணரகி/
காம6 ராதிர Aத சமண
ேதாம6 C*# வி'திக #
பாம6 தர

த/கலகீ

ப1 ைவயதி/

ெச@த X.கைள) பாதி'ேம.

நிைலம#ல வாசிாிய)பா

பார> திய/றிய ப.Iவ 2வ

றBேவ வாHைக1 சீR மதவட

னனிநிர) A/ேறா னாயிB மிமமிக)
A.ெல னதி யிைடதீ ெஞ-75

(21)

14

க.லா) ெபாவ ேனர +றி)பி
னி.லன பைடக?

வ.ல னய5ெகD

?லக கவியா மாமைழ 7ைறகா
திய-

ேவ>றீஇ கய5கழி

ளி7

ேவனி லாயிB ைளகா ல.-யி

னைடகளி னீழ/ கதிேகா*' நைத

ேய/>ட னிளவைள யவ/ைற) பக/க#
2*'நீ ேரறி +ல?த பைணGH
கைவய

பதியா

றண கதிாி

வா@மணி /றி மதிய ேநெர
மாபி/ >ய.வ மகிப
ராயிB

ற

ன

Bயி

ேவ'ந களி+5 கைண

மாயி6 சீதியி ேனபிற ாி.ேலா
றடமிH

/ெபா டZஉ6 சிதாத

ெமBமிைவ ேபா/றிய வளா
வ$ள ெலைனய

ெகாைடயி

ெவ$கி கர+

தராபதி1 ேச பதிமகா நிப

ற

னைவ யக ம>மத வாதிக$

வாயட5கி 7லர ைவதிக ைசவ

சிதாத ?ைம திறமைழ ெபாழீஇ
நி

றிட ேவதB

பரசமய ேகாளாி

ெயB ேப) ப*ட ெம'தைழ திடேவ
யதி நாமெம ைமயனா5 ெகளணிய
ெம@ெத@ வ+ மிளிவ க'
A.ேல

ைவ) Aாிவ பவம

கWத/ ெபமா ன.ல ளைட

மணி.வா ெழ மவ தண ளைடய
ேவாதிய ேதவா ர

த/ ெபாிய

Aராண மி>தியா) Aக.ப

னிர'

தி ைற +ாிய திவ* பாெவB6
சீ)ெபய க5+ழி1 சிறிேயா னிராம
-5க னிறேதா னவ
ைவதின I/ற த

பா ட/+

ைமய ெத

வா5+ள Aலவ மரசB

ன

விய

ைவதிக ைசவ சிதாத சட
மாத ெம

B

ேபாிட ெகாட

ைவய ைவயேகா ெவ@யக$ சி.ேலா

15

நி

மா ணவெரன ெவளிவ />

ெபா@த ப*ட5க$ ெபாதி7 தி ைற
திவ* பாெவB
ேதவார

தலா ேவா மைவகி5

ேக/கா ெவ
நி

ெபயாிைவ சிறத

> மிழி)பிய நி

பைக யவரா

ேபா-1 ைசவெரா'

ேச பழிபவ) ப*டா நி
Bைம மாணாகெர
நி
ய

றா

ற

>/றவ யாவ

ெமாழி ேபா/றி 7ைற+ந ர

னவ பி

B

@ய வி6ஞா

ேற

>

ந.ல மதிைய ெயா.ைலயி னளி)பா@
ெவ.பவ ாி

றி விள5கிய திறேலா@

ெச.லா1 சீதி ேக$விய ேசாம
தர ென

B

ெபயாிய

ந.ேலா@ ச/+ நாத ம
ேநாிைச ெவபா
ம

B மெமாழியா வா@மல

ெசா
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ன
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திவா கிைனயிேவா ெச)A.
க*டைள க-ைற
ெச)A

ெபா$ெவ> ேத/கா) ெபா$வயி/ ெச

)A5 க)Aர ெவாெபா டா ெமா
ப)A

பக*'ைர CH1 சிவாதிகய வ மணியி

ெனா)A

ெபாM

உதம கWவ ?>வனா விைத
க)பமா
வாமேத

வாச வ')படா) ெபாிேயா

னிவ

பி+மா மகதி/

சி>விதி ெக பர னியலைவ ெதளித
த-ேனா சா/றிய சாப

ெபாி மைலக) பிறத மாBட
கதிைரய

பதி7

>ைரேத

ைரேசாம தர ?தமேன.

இைண+ற ளாசிாிய)பா

ததீசி

ெற

திைரேச ேகாண 

ற சில
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திேக தீ1சர) பதி7
நிதிெயB

மவிாிய ெபா

A1ச

பய கதிகாம தல

னக ரா' சீகாழி

ைரதி) பதிக ேதா>

வியக)

ெப/றரா வணனா/ Qைழப* டர

னார ளதனா/ ேகாறிய விராமன
=ைச ேசவி/ Aாிதில ென

ற

ற

மாமய ெகாழிக 2ேரச விசய
ப5க

மிராம தவ தீபிைக

யாபா ச ெமா' வா6சன ராம
ைவபவ ப5க
ெச@தெத

மிராம

=ைச

ற?6 ைசவ1 Gளா

மணி7 தத பணிேயா
சிவ

யாவ

பர னலெனன1 சிலபா சடா

+ைரத காைலயி

மைற)ெபா$ கா*#)

பரத வ)பிர காசிைக

வாியX -ைழத வாிேயா ேனவ
ேமைல) பாக தாத ேதசிக

தாதா1 சாாி யிகDைர யைவகி
ராமா யண1 Gசிகா ப5க

மிய/றி 7ணவளித ேவேரா

யாவ

மைற # பான ?பநிட த5க
ெள.லா6 ைசவெம
க

னிகா ேதவி Aராண

றிலகின

5கைறயி.

விபாீத ஞான வில+ மாபாச
ஞான நிேராத
ன

னவ

நவி

Gைள)

ெபா/Aைட) பதியி

யாவ

ேறா

யாவ

ெம@1சிட ேதா

றி

நிதI ஞான =ைசெச@ தா/>
விதக

ேசாம தர

ெனன)ெபய ெகாட கனதின ன

ேற.
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றபிர பாவெமா' ேநதி -ெய

மறவாத நாமா வளி76ெச@ தா7@
பிறவா ெநறிெயனேக ேப.
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க*டைள க-ைற. (கி$ைளவி' N.)
ேபக ெவ5+ைற பிதக$ ேபாலவ
லாக ேவ#) பித/>கி

பி

னல5க

றா ளி5ங னா/>வயா

காக எத வைள75 கழல தைலவி ெச@ைக
மாகம ேவ*டன ெள

றிைண)Q ந.ல மாகேம.

ேநாிைச யாசிாிய)பா

கமளி ைசவ1 க ெபறா ட/>

பசி)பிணி மி+ேதா

ைகயல கழீஇ)

ேப@ேத ேதா/ற5 கடா5 கதி/பசி
கழி)பிய நிைன ெப/>ண1 ெச
ெகா

றா5

>5 ேகாடா ைலமா டா5+

மணி7 மகளி
Lதி7

பைனய') ெபைவ7

ய? மதி)A6 சிற)A

ெப>ேவ ெம

> ேவட ேகா*ப*ட

மாவி/ A$ளி னீைடய C'

மிழிஞ பலமாM மலமர. +றி
கா மதெமன க.வியா கழித

மா ேகாெளன வைமயா ெராகிய
ேவ மதெமன ெவ மேனா ாிழித
ேவ மததவ ேரமா/ற5க$

பல)பல ெபா@கM6 சிததைட 7ைம
யிலகி விளகெம

றிய/றிய +ேவ

சிவபா ர மிய) பிரதாி சிநி7

ெமாபா ரததி B*ச5 கிரக 6

சிவவி சாிB/ கட தீபிைக7
)ேபாத ச வா த ெமB XI
பிரமவK =தி7

ேபசிய +ேவ

ஞான தீப5க ணவி/றிய

த.ேவா@

மைற # ?/ற ைகவலய க1
சிறி

மாயா வாதம

ெற

>

ெபX. கா*#) பிற5கைவ தவேன
சிதாத ேசகர6 ெச@தசீ ாியேன

சிவ1ெசா/ ெறளி?ைர யிய/>G ாியேன
ேபாத விளக6 ெசா/றேந ாியேன
பரமத ப5க வினாவிைட ேவத
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சமரச கடனெமா' பிரம தாிசினி
சிதாத ேபாதம ேவத சிவாகம)

பிரமா ணியமிைவ யMமா ாியேன

ெபகைள க.வி பயி/>வி தி'த
ன

ற

ெற

> ம>)A நவி/றிய

ெபா # Aணத Aலவ ேரேற

சிவதவ சிதா மணிெச76 ெச.வ

மவத வதி னைலயா த ெபா

ளிைவெயன வளித ெபநில ேவதா
னியாயாக கரமணி ச*டய த)பண
மிைவ த லான X/றி

ேம/ப'

ேசாமதர சாதிர ெம

ன

வறிஞ ெகாடாட வளிய திேவ
சமய வாத தடா ேகெடன)

ெபாளிலா ப5க$ ேபா+வ ெத

ன

வந* ெப.லா மா@)ப மஃெதன)
ெப6/ றைத) பிைழ)ப தஃெத
C5கி$ ப# N5கி 85+)
Aலவெர

ன

றிேதா ரழியிைவ நிைன

ெகா$ளா வி*') ேப/றா ம
வைவெயலா

ெபா@ெய

ேனா

றறி சிதாத

ெம@)ெபா$ விளகி) ெபா@)ெபா ெட>உ

ெத@)பிலா ைவ)பி ெனா)பிய நி
A*கர) ப*ட வான) ேபைற
+மிழி ய

ேறா@

ன ெபா+*' Cழிய

க பிட தைலய மா1ெசவி +> ய
I$வைள $ளி 7ல ப. ேபா/Aற
மத வாதிக ட5கM* ேபெரா-

ெச@7 மா)பாி) ெபாழிய வா5கா5
+@வர1 ெசJஇ ைக மா) A+
ேகா*#B5 ைகயிB

வா-B5 கா-B

Xழிலா* டதிB6 சிைத)ப ேநர

வடகி யவமத ெத>த நி/ேபா.

ெவவ5 க#ேல மினிய ம யாேர
தவதினி$

ைளத சர

வ*ெபாி ேயா@நி

Aகழள) பிலேவ.
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ேநாிைச ெவபா

அள)பிலா வாதியக ள மெவன ேவ5கி

ளக மன5ெகா$ள ல5க - விளகம

க' சிரளக ?ைம)ெபா$ நா*'
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க' மதியழக க'
க*டைள க-ைற.
கடன6 தர நி

றைன) ேபா/ெசய க'மிேல5

கடன6 சார$ கா*'வ த ைம75 க'மிேல5
கடன6 ேசர$ ேச+ர ேவாைர75 க'மிேல5
கடன

ெபமணி/ கடன தாெமா
ேசாமதர

>5 க#லேர.

மணிேகாைவ
----------

றி.
றி.
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