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PREFACE

The three plays published in the following pages, entitled “ MADANA SUNDARA
PRASADA SANTANA VILASAM”, “PANDIA KELI VILASA NATAKAM" and

"PUROORAVA NATAKAM" belong to a type of Tamil operas in vogue in the Tamil

land about & century ago. They appear to be modelled on the Telugu drama called
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Yakshaganas, perfected under the Telugu Kings of Tanjore, in the seventeenth
century. They were popular plays enacted in the court and in villages under the

direction of hereditary teachers and even today they linger here and there, like the
Yakshaganas.

Sri K. V. Jagannathan, the able Editor of Kalaimagal, hæs edited these works for us
with his characteristic ability and thoroughness. His introductory remarks on the

Tamil Drama are invaluable to students of Tamil dramatic literature. We are grateful
to him for the excellent piece of work done by him for the Saraswathi Mahal.

We are grateful to the Government of Madras for the timely financial help given to us
to publish these and other manuscripts in the Saraswathi Mahal.
S. GOPALAN,

Honorary Secretary, Tanjore Maharaja Sarfoji's Saraswathi Mahal Library
Committee, Tanjore
--------------

இத தகதி
மகா

பதி"ைர
உ ள  நாடகக தைச  சரேபாஜியரச சர!வதி

தக சாைலயி

உ ள ஏ&'( )வ*களி

அ0 தியாக இ+1கிற.. 2த

இ+தன. றாவ. நாடக

இர3' சிறியைவ. றாவ. நாடக பைழய

கைத ஒைற த6வியதாத7 ெபாியதாகேவ இ+1க ேவ3'. கைதயி

ெதாட1கெம ெசா வத9:ாிய 2த9 ப:தியிேல 71 பாட க

உ ளன. இ;

200 பா&'களாவ. ேமேல இ+1கேவ3'ெம ேதா9கிற..
ஏெட6.ேவாரா

ேந த பிைழக

பல இவ9றி

இ+ த. அவ9ைற1 கைள.

ஒ6:ப'தி அ*வைரயைற ெச<. அைம. ேள. பல கீ தனக1:
ராகதாள கேள காணபடவி ைல. 2; ள இர3' நாடகக கைத

யைம உைடயன அ ல; லவ க

தாேம ைன. அைமதைவ. றாவ.

நாடகதி கதாநாயகனான ?ரவ ேவத ராண காவியகளி
ெபபவ. ஆகேவ ?ரவ வரலா எBெவ C களி

ெசா ல

எBெவBவா உ ள.
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எபைத ெதா:. 2கDைரயி9 ெகா'தி+1கிேற. ெவBேவறிடகளி

உ ளவ9ைற ஒ+ேசர பா 1:ேபா. ஒ9ைம ேவ9ைமக

ந: லப'

எப. எ க+.. இத நாடக :ைறயாக இ+தாE, இத9: ல C

ெசா ல த: வசன C

கீFதிைச ஏ&' பிரதி C
இத வசன C

எ

ஒ இ அ(சி&' வழ: கிற.. ெசைன1
நிைலயதி

இB வசன C

ஏடாகேவ இ+1கிற..

0 தி யாகேவ உ ள.. ஆகேவ இத நாடகதா

கைதயி பி9ப:தி அத வசன Cலா
ச1கரவ தி கைத எற அத C7

அறிய ெபறாத

ெதாியவ+. இைத ாிைன. +ரவ(

உ ள கைதைய( )+1கமாக 2கDைரயி

ததி+1கிேற. இத நாடக 29 கிைட1கவி ைல ெயப. ஒ+ :ைற; இதி

உ ள கைதையேய ெபா+ளாக1 ெகா3ட இனிய தமிF1 காவியமாகிய +ரவா
சாிைத எப. ஏ&'+வதி

ம.ைர தமிF( சகதி

அத1 காவியதி7+.  2. இராகைவயகாரவ க

இ+தெத ெதாிகிற..
எ'.1 கா&*யி+1:

ெச<G&க

ந ல நைடG காவிய( )ைவG அைமதனவாக உ ளன. அத C

2கDைரயி

ெபா.வாக தமிF நாடக C கைள ப9றிய ெச<திகைளG, இ

கிைட1காம

தககளி

ேபான. தமிF நா&'1: ெபாிய நHட.

உ ள நாடககளி அைமதி ைய ப9றிய ெச<திகைளG

ேச தி+1கிேற. இ  சிறத நாடக இல1கியகெள ெசா வத9

:ாியன அ ல எனி;, தமிF இல1கிய ேபா1: எBவா பட த. எ பைத
அறிய இைவ உதD.

இவ9ைற ஆரா<. அ(சி' பணிைய என1: அளித தைச( சரேபாஜி மன
சர!வதி மகா

ெகா கிேற.
மயிலா0 )
27-11-50

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

தக சாைலயி +1: எ நறியறிைவ ெதாிவி.1

கி. வா. ஜகநாத
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.க/ைர
1.

நாடக0தமி

தமிைழ இய தமிF எ இைசதமிF எ நாடக தமிெழ 
வைகயாக ப:தி+1கிறன . இத ப:, ெதா ெதா&ேட இ+.

வ+கிற.. 2தமிF எ தமிைழ வழ:வ. இத ப:பினா தா. இய

எப. இல1கிய இல1கணக . இைச தமிF எப. இைச1:ாிய

தமிF

இல1கணக, இைச1:ாிய உ+ப* க ஆ:. நாடகதமிF கைத
த6விவ+ Iெத, அஃத லாதன எ இ+வைகப'. நாடக எ

இேபா. நா வழ:ேபா. ெப+பாE கைத த6விவ+ Iைதேய (Drama)
:றிபி'கிேறா. ம9றைத நடன (Dance) எ வழ:கிேறா. சக காலதி
நடனப:திேய ெப+க வள . வதெத ெதாிகிற..
நாடக2 அ1காலதி

வழகிய.. ஆனா

நடனைத ேநா1க அ. சிறிய அளவி

தா நிகFத. எ ெசா ல ேவ3'. சிலபதிகாரதி

அரேக9 காைதயி

மாதவி எ; நடன மா. அரேகறிய ெச<திேய விாிவாக( ெசா ல ெபகிற..

ஆகேவ அேக நடனைத ப9றிய சில ெச<தி க

வ+கிறன. சிலபதிகாரதி

உைரயாசிாியராகிய அ*யா 1: ந லா , அரேக9 காைதயி உைரயி

நாடகதமிF சபதமான பல ெச<திகைள எ'.( ெசா கிறா , சில நாடக தமிF
C களி ெபய க, அவ9றி

உ ள சில Kதிரக அBDைரயிைடேய

காண1 கிைட1கிறன. அBவிட தி

ெச<திக
-----

உ ளன. [$]

கைத த6விவ+ Iைதப9றிG சில

[$] சிலபதிகார, 3:13, உைர பா 1க.
ஆயி; நாடகதமி61: இல1கியமாக பைழய C
கிைட1கவி ைல. சில C க

ஒ இெபா6.

இ+. மைறதி+1கேவ3'. பைழய நாடகக

இேபா. கிைட1காததனா , கைத த6விவ+ I.1க

தமிF நா&*

நைடெபறவி ைலெய நிைன. விட1Iடா.. வடெமாழியிE ஆகிலதிE
பல நாடகக

இல1கிய()ைவ ம7. இ வழ1கி7+. விள: ேபா.,
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தமிழி

மாதிர அதைகய நாடகக

ஆரா<வத9:ாிய விஷயமா:.

இ லாைம1:1 காரண என? இ. ந:

கைலஞ'க
பழகாலதி

இய , இைச, நாடக எ;  தமிழிE வ ல கைலஞ க

பல இ+தன . இய9றமிF வ ல கைலஞ கைள லவெர, இைசயி
வ லவ கைள பாண எ, Iதி

வ லவ கைள1 Iத எ

ெசா வா க . அபிநய பி*. 2கபாவ ேதாற ஆ' ெப3கைள விற7ய

எ வழ:வ . இவ க

அைனவ+ எேபா. ஊ ஊராக ேபா<1 ெகா3ேட

இ+தன . எெகேக உபகாாிக

இ+தா கேளா, அெக லா ெச த

கைலதிறைமைய1 கா&* வதா க . அவ க1: எத நா&*E எத1

காலதிE ெச E உாிைம இ+த..
இத1 கைலஞ க

Iத எபவ நாடக தமிF லவ க . பல சாதியினாிE

Iத இ+தன . [#]வழி வழிேய வத I.லைமைய பா.கா. வதா க .

அரச கைளG ெச வ கைளG I&ட I&டமாக( ெச ேச . Iதா*

பாி) ெப9றா க . திய திய ெச வ கைள ேத*1ெகா3' ெச E வழ1க

அவ களிட இ+ த.. 'ஆ9பைட' எற C வைக ஒ தமிழி

உ3'. அ.

லவ , Iத , பாண ஆகிய கைலஞ கைள பா . ேவெறா+ கைலஞ

ெசா வதாக அைமவ.. "நா இன ஊாி

உ ள இன ெச வைன1க3' எ

திறைமைய ெவளி ப'தி பாி)ெப9ேற. நீG அவைன நா*( ெச வாயானா

பாி) ெபறலா" எ அ(ெச வ இ+1: ஊ+1:( ெச E வழிைய1

கா&'வதாக அC

இ+1:. லவரா9 பைட, பாணரா9பைட,

ெபா+நரா9பைட, விற7. யா9பைட, Iதரா9பைட எ அதைகய

C களி ெபய க

வழ:. பிற ெதாழி7

ஈ'ப&டவ கைள1 க3' இப*(

ெசா வ. வழ1க அ. தமிF1 கைலஞ கைள பா .( ெசா வதாக ம&' ஒ+
மர அைமதி+1 கிற.. இதி7+. Iத 2த7ேயா , கைலநய ேத .

பாிசளி1: வ ள கைள நா*( ெசறனெர, அவ க
ெப9 வாFதனெர ெதாியவ+கிற..
----

[#] ெதா காபிய, றதிைண ந. உைர.

அளித பாிைச
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பாண எேபா தனிேய ஒ+ சாதியின . Iத பல சாதியினராயி; I.
வ லவ . பி9காலதி

ெதாழி7

பாண எற சாதி இ லாம9 ேபாயி9. ேமள,

நாயன 2த7ய இைச1க+விகைள வாசி1: சாதியின இேபா. தமிF நா&*
இ+ப. ேபா , அ1காலதி

இ+தன . Iதா' ம1க

பாண க

Iட

ஒ+ சாதியாக வாழ தைல ப&டன . 'Iதா*க ' எ அவைர

பி9காலதி

வழ: வழ1கைத இ கிராமகளி

காணலா.

நாடக0 தமி 2*
பழகால2த

Iத க

தமிFநா&*

இ+. வதன ; இ இ+1கிறன .

Iதா* ஊதிய ெப9 வாFதன . அவ க

அவ க

ஆ*ய I.1களி

நடனேதா', நாடகக இ+தன. ேவட ைன. ஆ*னா க . அவ க
ஆ*ய I.1க

வா<ெமாழியாகேவ வழகின. Iதி

வழ: வசனைதG,

பாட கைளG பரபைர பரபைரயாக ஆசிாிய மாணா1க+1:1 க9பி.

வதா க . பா . மகிFவ. தா Iதி பய. ப*. மகிFவ. இய தமிF.

ஆகேவ Iைத தனிேய ப*. இவா யா+ இ ைல. வடெமாழி
நாடகக

அவ9றி

அறிவி9 சிறத ம1க

இல1கிய( )ைவG மி:தியாக இ+த.. தனிேய ப*பத9:

ஏ9றைவயாக நாட கக

நா&*

I*ய அரசைவ யிேல நைடெப9றன. ஆத7

உ ள பாமர ம1க

இ+தன. அத நாடகக

நா&' ம1களிட வரவி ைல.

வடெமாழிைய ரP1க2*யா.. எனேவ, ஊ ேதா

உ ள ம1களி இப.1:1 Iத ஆ' I.1க

Iத க

காரணமாயின. தமிF1

நா&*E ள எளிய ம1கைளG அQகின ; வய7

ேவைல ெச<G

ம1க1: இபைத உதவின . ஆத7 அவ கைடய I.1களி

ப*.

மகிFவத9:ாிய ப:திையவிட பா . ேக&' மகி6 ப:திேய அதிக. அத

நாடகக

எ6த படாம , வா<ெமாழியாகேவ நிலவிவதன. நா&' ம1க1:

உாிய இல1கிய எ லா, ஏ&*
அறிேவா. நாேடா* பாட க

காம

நாேடா*யாக வழகி வ+வைத நா

அப* வழகி வ+கிறன. அப*ேய இத

நாடகக Iத களிைடேய வழகின.
நாளைடவி

ெத+1Iதி

இத1 I.1கைள ெத+1I. எ வழகலாயின .
பல நாடககைள பா த கிழவ க

நாடககைள எ6தி ைவ1கவி

எ; இ+1கிறா க . இத

……. அ()1கைல வத பிற:, இத நாடககளி9
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சில அ(ேசறின. விலாசக
நாடகக

2ைறயி

எ, நாடக எ ெபய ெகா3ட பல

இ உ ளன. ெத+1I.1: ஆதாரமான நாடகக

இன

இ+தன எபைத, இத தககைள1 ெகா3' ெதாி.

ெகா ளலா.

நாடக மர"க
இத நாடககளி

எ லா சில மரக

உ3'. க&*ய1 கார உ லாத நாடக

இ ைல. அரச;1:1 க&*ய I ெதாழிEைடயவ அவ. சைபேயா க1:
இனா வர ேபாகிறா எ அறிவி1: கடைம அவைன( சா த.. விநாயக ,

கைலமக , ேமாகினி ராஜ, ேமாகினி எற பாதிரக
நாடககளி

உ1களா

ஆரபதி

ெப+பாலான

வ+வா க . வசன, வி+த, கீ தன எ; 

நாடக அைமG. நாடக 26வ.ேம I9வைககளாக இ+1:

எ ெசா வத9: இ ைல. வி+தக

இைடயிேல நிகFவனவ9ைற(

ெசா வ.3'. இனா இன சபிரம.ட வ+கிறாெர வ+ணி1:

கீ தைனக

உ3'. அத பாதிர ேமைட1: வ+ேபா., க&*ய1கார

அதைகய பாட கைள பா'வா. க&*ய1காரேன எ லாவ9ைறG

சைபேயா க1: அறி2க ெச<. ைவபவ. நிகF(சிகைள( ெசா E

பா&'1க வ+.

கீ தனகைள த+ எ வழ:வ. நாடக சபிரதாய. சி. எ ெசா வ.

உ3'. வசனதிE, வி+ததிE, கீ தனகளிE வழ1:( ெசா9க

பல

அைமதி+1:; நா&' ம1க1: விள: நைடயி , பழ ெமாழிக, ம?உ
ெமாழிக, உலக வழ1: ெதாட க நிரபியி+1:. பாரத விலாச,
ந()ெபா<ைக விலாச, கி+Hண விலாச, 0பாைவ விலாச, க ணராச

விலாச 2த7ய நாடகக

இத வைகைய( சா தனேவ. :றவசி நாடகக

இத நாடக வைகயிேல ேச பத9:ாியனேவ.
 நாடக க
இத தகதி

உ ள  நாடகக ேமேல ெசானப* அைமதனேவ.

'மதன )தர பிரசாத சதான விலாச' எப. அ+ணாசல கவி எபவரா
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இய9ற ெப9ற.. 'பா3*ய ேக

எபவரா

C9றா3*

விலாச நாடக' எப. நாராயண கவி

இய9ற ெப9ற.. இத இர3' நாடகக தைசயி
அரசா3' வத மகா ராH*ர மனராகிய சிவாஜியி

ெசற

வி+பப*ேய இய9ற ெப9றைவ. '?ரவ நாடக' எபைத இய9றியவ

இனா எ ெதாியவி ைல. அத நாடக 29 கிைட1கவி ைல. நாடகதி

29ப:தி மாதிர கிைடதி+1கிற..

இத ேம ெத+1Iைத நிைனR&' வைகயி

அைமதைவ. இவ9றா

அ1கால. ேப() நைடG, வழ1 கக, பழெமாழிக, பழகால

ெபா+ கைள ப9றிய ெச<திக ெதாியவ+கிறன. இனி, இவ9ைற ப9றி

தனி தனிேய ஆரா<ேவா.

2. மதனதர பிரசாத சதான விலாச
மதன )தர பிரசாத சதான விலாச எப., மதன )தேரசராகிய சிவெப+மா

தி+வ+ளா

ெப9ற ம1களி விைளயா&ைட( ெசா E நாடக எ;

ெபா+ைடய.. மதன )தேரசைர1 :ல ெத<வமாக உைடய ேசாழ மன

ஒ+வ;ைடய பி ைளக

நா வ பலவைக விைளயாட கைள( ெச<வ.,

சிவெப+மாைன ப1தி ப3Qவ., ேசாழ மன;ைடய பிரா தைன1:
இணகி இைறவ எ6த+ளி அத பி ைளக1: எ லா நலக
அ+வ.மாகிய ெச<திகைள இநாடக விாிவாக1 I.
இதி

வ+ ேசாேழதிர :றிபி&ட ேசாழ மன ஒ+வென ெகா ள

ேவ3*ய அவசிய இ ைல. யாேர; ஓ அரச எ ெசா வத9: பதிலாக(

ேசாேழதிர எ ெசா 7ைவதி+1கிறா லவ .

ேசாேழதிர பா3*ய, ேசர, ெகா: நா&டரச, ேகரள நா&' மன
எ; நா வ+ைடய த விய நா

வைர மண. நா: த வைர

ெப9றவ. அத நா: த வ+ ேச . விைளயாட ெதாடகின .
2த7

கழ9சி1கா< விைளயா&ைட ெதாடகின . கழ9 சி1கா<கைள ஒ

இர3' ெற Tசி எறி. பி*. ஆ*னா க . அப* ஆ'ேபா. அத

அத எ3க1: ஏ9ற ெபா+ கைள( ெசா 7 பா*னா க . ஒ1:
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ஒேறயாகிய ெத<வைதG, இர3'1:( ச1தி சிவைதG, 1:
திாி திகைளG, நா:1:( ச. ேவதகைளG, ஐ.1: பசவ ணகைளG, ஆ1:( சாதிரகைளG, ஏ61:1 கட

ஏைழG, எ&'1:

தி1கயகைளG, ஒப.1: நவரதின கைளG, ப.1: திைச பைதG
ெசா 7 பா*னா க .
பிற: கழ9சி1கா< ஊச

ேகா&*

எற விைளயா&ைட ஆடலாயின . ஒ+ கழ9சி1காைய1

ைவ. அைத ேவ கழ9சி1 காயினா

ஆ*னா க . அபா

ஏ9றி இத விைளயா&ைட

ப. விைளயாட ெதாடகி ஆைன ப. :திைர ப.

விைள யா*னா க , பைத T)வ. பி*ப.மாக இத ஆ&ட நைடெப9ற..

பி கி&* ப. ஆ*னா க . கி&*யினா

ஒ+வ பைத அ*1க ம9றவ க

அைத எ'. Tசினா க . கி&* ப.1: பி பா3* விைளயா&*

ஈ'ப&டா க . சி ைல Tசி1 காலா

எ9றி விைளயா*னா க . ஒBெவா+ ப:தி

யாக தா3*, 26வ. தா3*னDட ெமா(சி க&*1 ெகா3டா க . இதபி

உ1 ேகா' ஆ*னா க . நாE ைலதா(சி , க3ணா(சி எபவ9ைற பி

ஆ*னா க .
அபா

நா வ+ ேச . ெகாபி த&* பா* விைளயா*னா க ; மதன

)தேர)வரைர கF. பா*னா க .
இப*1 :ழைதக

விைளயா'வைத பா . மகிFத அரச மதன

)தேர)வரைர தியானி., "இத பாலக க1: தீ 1காG ம9ற நலக
அ+ள ேவ3'" எ ேவ3*னா. அவ;ைடய ப1தி1: இரகின மதன

)தேர)வர காம)தாி யபிைகேயா' எ6த+ளினா . அரச ெப+மாைன

.தி. பரவினா. காம )தேர)வாிைய பா ., "தாேய, எக1: தி+வ+
ாிய ேவ3'" எ ேவ3* .திதா. அெப+மா&* இைறவனிட, அத
நா: திர க1: சீ+ ஜய2 ெச வ2 சிதி G திடகாதிர2

தீ 1காG பிற நலக கிைட1:ப* ெச<ய ேவ3'ெம தி+வா<

மல த+ளினா . அப*ேய அரச; அரசிG த வ க எ லா நலக
எ<தி வா6மா சிவெப+மா அ+
இத;ட நாடக 2*கிற..

ெச<தா .
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2த7

அகவ

கணபதி காட நாடக ெதாட:கிற.. பிற: கைத( )+1கைத ஓ

ெதாிவி1கிற.. பா3*ய ேகளீ விலாச நாடகதிE கதா சகிரக அகவ

இ+1கிற.. ஹாி கைதகைள( ெச<பவ க

2த7

கைத 26வைதG ெதாிவி1:

ஒ+ பாடைல பா'வா க . அைத நி?பண எ ெசா வா க

. நதனா

"பழனம+ கைணG" என ெதாட: ெநா3*( சிதி

சாிதிர1 கீ தனதி

ேகாபால கி+Hண பாரதியா நதனா சாிதிர( )+1கைத அைம தி+1கிறா

இவ9ைற இ1 கதாசகிரக நிைனபி1கிற.. இத அகவ7 கைடசியி , இத

நாடக சரேபதிர மன;ைடய :மாரனாகிய சிவாஜி ராேஜதிர உதரDப*
அ+ணாசல கவியா

இய9ற ெப9றெதற ெச<தி ெவளியாகிற..

கதா சகிரகதி பி நாடக ஆரபமாகிற.. க&*ய1 கார வ+கிறா.

க&*ய1கார;ைடய ஆைடயலகாரகைள வி+த ஒ சி. ஒ
ெதாிவி1கிறன. நாடகக

பலவ9றிE க&*ய1கார;ைடய 23டா), க(),

பிர கா&சியளி1:. க&*ய1கார;1: பி விநாயக வ+கிறா . அதபி
நாடகதி நாயகனாகிய ேசாேழதிர மகாராஜ வ+கிறா. த மைனவிமா

நா வ+ எழி

ைமத நா வ+ உடவர அவ வ+வைத இர3' பாட க

ெசா கிறன. அபா

கழ9சி1கா< ஆ'ைகயி

ைமத நா வ+ பலபல விைளயாட கைள ஆ'கிறா க .
ஒ 2த

ப.வைர1: உ ள எ3க1: ஏ9ற

ெபா+ கைள அைம. பா'கிறா க . க லாகா< விைளயா&ைட விைளயா'

ெப3க

இதைகய பா&'1கைள பா'வைத இ காணலா. ெப.ைப

ப+வ ெப3க

பிரபதகளி

ஏ6 கழ:கைள ைவ. ஆ* பா'வா க . உலா எற

ெப.ைபயி வ+ணைனயி

இைத1 காணலா. ஒ 2த

ஏ6வைர1: உ ள ெதாைக ெபா+ கைள அவ க
லவ க

வழ1க. இவ9ைறெய லா நிைனவி

பா'வதாக அைமப.

ைவேத இத நாடக ஆசிாிய

இ ப:திைய பா* யி+1கிறா ேபாE. ெப+பாE ெப3கேள விைளயா'

கழ9சி1கா<, சி E, ெகாபி ஆகிய விைளயா&'1கைள( ேசாழ ைமத க

விைளயா'வதாக ஆசிாிய அைமதி+1கிறா .

விைளயா&ைட ப9றி1 Iறிய பிற: ேசாேழதிர மதன )தேர)வரைர
தியானி1க, அவ எ6த+ளி அ+ ாிG ப:தி வ+கிற..
இத நாடகதி

6 வி+தக, 1 அகவE, ெகா(சக2, 16 சி.க, 4

வசன ப:திக உ ளன.
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3. பாய ேகளி விலாச நாடக
பா3*ய ேகளீ விலாச நாடக எப. பா3*ய த மைனவிேயா' இப
விைளயாட

ாிவைத( ெசா E நாடக எ; ெபா+ைடய.. பா3*ய

த மைனவிேயா' ஒ+ 0காவி9:( ெச அ: ள மல கைளG

பறைவகைளG க3'களிப., அேபா. இர3' ரதின வியாபாாிக

தபா

வ.

இ+த மணிகைளG அணிகைளG கா&ட ேவ3*ய வ9ைற அரச

வா:வ., அபா

நாடகதி

அேக :றி ெசா E 0சாாிக

ெசா ல ப'கிறன.

பா3*ய ெபய இனெத இதி

வ. :றி ெசா வ. இ

:றிபி1கபட வி ைல. 2 உ ள

நாடகைத ேபாலேவ இ.D சாிதிர ெதாட  ள எத பா3*யைனG
:றி1காம

லவ க9பைன யா

அைமத அரசைன நாயகனாக உைடய..

நாடக கதாசகிரக.ட ெதாட:கிற.. கதாசகிரக அகவ7 இதியி

இத

நாடக சிவாஜீர 0பதியி வி+பப* நாராயண கவி இய9றிய ெதற ெச<தி
ெதாியவ+கிற.. சிவாஜி மனைன லவ , ஆழிKF தில: அவனியி9 சிறத,

ேசாழநா டதைன( )க2ட ர1:, சதிர பதியா சா+வ 0ம, எதிைச ேயா+
இைசதி' கீ தியா, ேபாச

:லம. க6ட விளக, வாசவ ைவபவ

மன சிகாமணி, சிதஜ எனேவ ேசயிைழ மாத , நதிேய ெதாட+ நைம யா
அழக, சிதா மணிG ேதவக9 பக2, தியி

நாண லவ க& ெக லா,

ெபா; மணிG ெபா+த1 ெகா'ேத, எநா விஜய எ<தி' தீர,
ெசதி+ மா ப சிவாஜீர 0பதி' எ பாரா&'கிறா .

க&*ய1கார ெவ ளிபிரேபதி 23டா) ைன. நைக. ேபசி மகிF.
வ+கிறா. அவ ஐகராிடதி
எ6த+கிறா .

பிற: மதனனி; அழ:தனி

ப1தி உைடயவ. அபா

இபவிநாயக  தி

அதிக இவ எ ெகா3டா' பா3*ய

மன த மைனவியாகிய ேகரேள திர த விேயா' அரச சைப1:

வ+கிறா. ெந9றியிE உடபிE தி+நீ தாி. த1க அலகாரகட

அவ வ+கிறா. த மைனவிGட 0ேசாைல1:( ெச அ: ள
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கா&சிகைள அவ1:1 கா&'கிறா. இ+வ+ அத1 கா&சிகைள ப9றி

ஒ+வ+1ெகா+வ ேபசி1 ெகா கிறா க .
"மைகய+

மணிேய, இேக பல மரகளி மல கைளG பா . 2 ைல அ+

மடைதய ப ைல ேபால மலர, அத ேவ*1ைகைய1 க3' நி9: ச3பக

மரக

மலேரா' விள: கிறன. உ அழைக பா 1க ேவ3' ெம

உடெப

லா க3ணாகி மயி க

வதன. அனக

ேபால நட. கா&'கிறன" எ மன Iகிறா.
"அரேச, இத 0 ெபாழி
:யி க

மமத ெகாEவி+1ைக ேபா

கான பாட, மயி க

ேகா: 2த7ய மரக

கைளேபா

உ;ைடய நைடைய

மல க

ஆட, வ3'க

விள:கிற..

)+தி மீ&'கிறன. மதாைர,

நிைற., மமத ெகாEவி

வதி+பவ

விள:கிறன. வ3'க :யி7னக ஆQ ெப3Qமாக

இைணதி+1கிறன. ைன மலாிE ள ேதைன ஆ3வ3'க

ஊ&'கிறன. ஆ3:யி

ெபைடக1:

ெப3 :யிE1: பழகைள த. ெகா)கிற..

மகளி+ைடய ேப(ைசேபால ெப3 கிளிக

ேபச, அைத1 ேக&' ஆ3 கிளிக

பாரா&'கிறன" எ அவ மைனவி Iகிறா .

அரச : கிளி ெமாழிையGைடயா<, மா.ளமலாி இதFக
ஒBவாததனா

கிளிக

உ உத&ைட

அவ9ைற1 ேகாதி, உைன ேபால இனிய ெமாழிகைள

உ ள:ளிர ேப) கிறன.
அரசி : மாமரதி

தளி+1கிைடேய சிவத பழ ெதற9 கா9றா

அைசவ., இத

0 ெபாழிலாகிய ெப3 தகைள1 காண ெபா த&*9 பழைத ைவதி+பைத

ேபால ேதாகிற..

அரச : அேதா பா : ேகாக+க
அரசி : இ: ள ெகா*க

உ நகைல ேபால ேதாகிறன.

0ெகா.1கைள( )ம. ெகா3' வைளதி+ப.,

தகைள1 க3' மாத வண:வ. ேபால விள:கிற..
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இBவா ேபசியப*ேய அரச ச3பக, பனீ , 2 ைல, சாதி ஆகிய மல கைள

த மைனவியி Iத7
இதைகய நிைலயி

K&'கிறா.

நவமணிகைளG ஆபரணகைளG வி9 பைன ெச<G

ெச&*மா இ+வ அேக வ+கிறா க . அவ க

அரச;1:1 கா&'கிறா க .

தமிடதி

உ ள ெபா+ கைள

இேக ஒ+ ப:தி வி&' ேபாயி+1க ேவ3'ெம ேதா9கிற.. கதா

சகிரகதி , 'ெச&* இ+வ சிற1கேவ வ., ச&டமா< அ'.( சரக
வைனத, ப(ைசமா மணிக பமரா கக, உ(சித நைகக உய தந9
ெபா+

க, பா3*ய 2பா< ப&சமா< ைவ., ேவ3*ய ெபா+1:

விைல ெசா E ேபா., வணிக இ+வ+ வ  தக ெதாழி7 , .ணிDட ேபச
ெதாடகிய காைல , ேவத மனதி

ேவ3*ய நைகக, காதிர தினக

ைக1 ெகா3ட பி " எ இ ப:திைய ப9றிய ெச<தி வ+ கிற.. ெச&*மா

வ+ைகைய ெதாிவி1: கீ தன.1: பி, அரச ேவ3*ய நைககைள

வா: ெச<திைய ெதாிவி1: ப:தி C7

ேபாயி+1க ேவ3'.

இ ைல. அப:திேய வி&'

ேவ3*ய ஆபரணகைள ெப91 ெகா3ட அரச ெச&*மாைர அ;பிய பி,
:றி ெசா Eகிற 0சாாிக

இ+வ ைகயி

உ'1ைக ஏதி1 ெகா3' அேக

வ+கிறன . உ+மாைல அணி. தி+நீ தாி. உ'1ைக அ*. ெத<வகைள
அைழ. பா*1 :றி ெசா E இய பின அவ க .
2த7

கணபதிைய .தி. பி கைலமகைளG 2+கைனG மீனா&சிையG

ேவ3'கிறன . பிற: 2ைத ைவ.1 :றி பா 1க ெதாட:கிறன . காசி(

ச1கர ஒைற எ6தி, சிக ராசியிேல 2. வி6தா

ந ல :றி ெய 2ைத

ேபா'கிறா ஒ+ 0சாாி. அவ ேக&ட ராசியிேலேய 2. வி6கிற.. இப*

 தடைவ ேபா& ' பா . 22ைறG அேத ராசியிேல வி6தைத1 க3'
ஜய, ஜய எ ெப+மகிF(சி ெகா கிறா. அத மகிF(சிேயா' :றி ெசா ல

ெதாட:கிறா. "அரேச, நா இBDலகி

பல இடக1:( ெச

மனவ+1: பிற+1: மைகமா+1: :றி ெசா 7 அவ க
பாி)கைள வாகி1 ெகா3' வேத. தகைடய 2கதி

வழ:

உ ள :றி கைளG

ேவ :றிகைளG பா . பயகைள அறிேத. தக1: மகல
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நிகF(சிக மைகய உறD ந ம1க& ேப நா&'ாிைமG பிற
ஊதியக விைரவிேல கிைட1:" எ Iறி 2*1கிறா.
:றி பா 1: 0சாாிக

ெதா ெதா&ேட இத நா&*

ேவல எ பைழய C களி

அவ. ெந ைல 2றதி

இ+. வ+கிறா க .

0சாாி வழக ெபவா. 2+கைன வழிப'பவ

இ&'1 க&' பா ப., கழ9சி1காைய1 ெகா3' :றி

பா ப. பைழய கால வழ1கக . இநாடகதி

பா 1: ெச<தி வ+கிற..

0சாாி 2ைத1 ெகா3' :றி

0சாாி :றிபா .( ெசா E நிகF(சி1:பி வாF. வ+கிற.. அதேனா' C

29 ெபகிற.. தைசயி

எ6த+ளிG ள பிரகதீ)வரைரG

பிரகநாயகிையG அB வாF.( சி. :றி1கிற.. ேசாழம3டல2, தைசமா

நக+, ேபாசல:ல2, சிவாஜி மன;, அவ ெசேகா

ெகா* :ைட

2த7யனD, அவ திர ெபௗதிர க, ம+க+, பிற )9றதா+, மதிாி
ததிாி ேசனாபதிக, பிற ஜனக, ச.ரகக வாழேவ3'ெம
லவ வாF.கிறா . ேதசதி

எ ேலா+, ஆனினக, தன தானிய2 ெப+க

ேவ3'ெம வாF.கி+ . 'நா மைறக

வாழி, கவிராஜ க

வாழி' எ

வாFதி நாடகைத நிைற ேவ9கிறா . லவ கவிராஜைர இதியி
வாFதி யி+ப. பாரா&'த9:ாிய..

ைவ.

4. "#ரவ நாடக
இத நாடகதி

2 ெவ3பா1க, 2 அகவ க, 3 வி+தக, 5

க7.ைறக, 4 க3ணிப:திக, 14 சி.க, 13 வசனப:திக
உ ளன. வசன ப:திக

இெதா:தியி

2; ள பா&* க+ைதேய ெசா கிறன.

உ ள றாவ. C

உதிதவ; இதிகாச ராணகளி

?ரவ நாடக. சதிர :லதி

ேபச ெபபவ;மாகிய ?ரவ!

எபவைன ப9றிய. இ.. ?ரவ மன சி9பிரைப எபவைள மண.

வாF1ைகயி

சனீ(சர ;ைடய ெதாட பா

பலவைக .பகைள அைடத

சாித ைத( ெசா வ.. இத நாடக 26வ. கிைட1கவி ைல. 71 பாட கேள
கிைட1கிறன. கைதயி ெப+ப:தி இத பிதா இ+1கேவ3'. இதி

கதாசகிரக இ லாைமயா

கைதயி ேபா1: இனவாறி+1: எ கிைடத
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ப:தியி7+. ெதாி.ெகா ள 2*யவி ைல. இேபா. கிைட1: ப:தியி

Iற ெப வரலா வ+மா:
)+1க

இதிராி நக+1: அதிபதியாகிய ?ரவ( ச1கரவ தி தி1:விசய ெச<.
ஐபதா ேதசெம லா ஒ+ :ைட1 கீF ஆ3'வதா. ஒ+ நா

சிகாதனதி

அவ

நவரதின கிாீட மின அம தி+தா. ேவத 2ழக,

அாிைவய மகள பாட, அதிரத சமரத Kழ, 0Dலக. ஐபதா ேதச
மன+ அ*ெதாழ, அ தர த+ மகாரத+ கவிஞ+ சாேறா+ உட இ+1க,

மகளி உபயசாமைர Tச T9றி+தா. த ஏவலாளனிட த மதிாியாகிய

மதிதரைன அைழ. வர1 க&டைளயி&டா. அவ அBவாேற அைழ. வர,

மதிதர ென; அைம(ச வ. அரசைவயி

அம தா.

இBவா ?ரவ மன சைப I*யி+1:ேபா., இதிர சைபயி

ஊ வசி 0Dலைக ேநா1கி வதா இதிர 0ைச ெச<. அ+

நடனமா'

ெப9ற ேசாமனா

ேகாவிE1: வ. நியம.ட இ+. 0ைச ெச<யலானா . நவ தீ தகைள

நிைன. தியானி. நீரா*, ஆைடயணி. +திரா&ச 03' பசா&சர

மதிரைத ஜபி. தி+நீ9ைற 0சி 0ைச ெச<ய ெதாடகினா . ேத, பா
ஆகியவ9றா

அபிேஷக ெச<., சதன தாி., ம 7ைக, 2 ைல, இ+வா&சி,

வி வ, :ட ம 7ைக, .ளசி ஆகியவ9றா

அ+(சி., Xபதீப ைநேவதிய

ெகா'.( ேசாடேசாபசார 0ைசைய நிைற ேவ9றினா . "சகரா சரண, எற

தயாபரேன சரண, கைக ேவணியா சரண, கடDேள சரண, பிதா , பிைறK*,

ெப+மாேன" எ பலவாறாக .திதா .

இBவா 0ைச ாி.வி&' மீ3' ேதவேலாக.1: ேபா:ேபா. ஓ அ)ர
ஊ வசிைய1 க3' தாவி1 க&*னா. அசிய ஊ வசி, "ம;விஞானா, அபய"

எ Iவி 2ைறயி&டா .

அத1 I1:ரைல1 ேக&ட மதிாி, "யாேரா ஒ+ ெப3 ஆகாயதி

அபயெம

அலகிறா " எ ச1கரவ தியினிட ெதாிவிதா. அைத1 ேக&ட மனவ
மன ெநா. அத1 கணதி

த ேதாி

ஏறி அைத வானெவளியி9 ெசEதி அத
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அ)ரைன எதி தா. அவேனா' ேபா ாி. அவைன1 ெகா ஊ வசிைய

மீ&டா. அபா

அவைள இதிரேலாக.1: அைழ.( ெச இதிர சைபயி

வி& டா. ஊ வசி1: நிகFத ஆபைதG ம;விஞானனாகிய ?ரவமன

ெச<த உபகாரைதG அறித இதிர; பிற ேதவ க, "நீ ெச<த உபகாரைத
எ மறேவா" எ Iறி அவைன வாFதினா க .

?ரவ மன ேதவேலாகைத வி&' த நகர.1: மீேபா. வித ப
ேதசதி வழிேய வதா. அத நா&' அரசனாகிய சதிரேலாசன;1:

தவதினா9 பிறத சி9பிரைப எற அழகிய மக
அவ

மண ப+வ எ<தி யி+தா .

நா: சம!ையகைள எ6தி1 க&*, அவ9றி9: த1க விைடகைள(

ெசா Eபவைரேய மண ாிவதாக உதி 03*+தா . அவ

)யவர நைடெபற அவ

வி+பப*ேய

தைத ஆவன ெச<தா. ஐபதா ேதச. அரச+

வதா க . ?ரவ ச1கரவ திG ெசறா.
சி9பிரைப மன க

I*யி+த சைபயி

நா: சம!ைய கைள ெவளியி&டா

(1) "இ: உ3', அ: உ3' - இ. என?', (2) "இ: இ ைல, அ:
இ ைல - இ. என?', (3) " இ: உ3', அேக இ ைல - இ. என ?", (4)

;

"அேக உ3', இேக இ ைல - இ. என?' எற அத நா: வினா1 க1:

விைட Iற2*யாம

மன க

யாவ+ விழிதா க .

அேபா. ?ரவ ச1கரவ தி விைடIற ெதாடகினா. "2தலாவ. இ:

உ3', அ: உ3' எப. : அ+ததி1: இைணயாகிய மைனவிGட

இ வாFD நட. ஒ+வ;1: இக வாFவிE இப உ3', மைமயிE
இப உ3' எபைத1 :றிப.. இர3டாவ., இ: இ ைல, அ:

இ ைல எப. : சிறிய பறைவைய1 ெகா தி; ேவட;1: பசி

நீகாைமயா
பாவதா

இBDலகதிE இப இ ைல, உயி 1 ெகாைல ெச<த

மைமயிE இப இ ைல எபைத1 :றிப.. றாவ.,

இ:3', அகி ைல : தக

உட1: ேவ3*ய ெசௗகாியகைள( ெச<.

ெகா3', த நலேம ேபணி பிறாிட அ ெச<யாதவ க1: இBDலகி
இப உ3டாகலா; மைமயி

இப இ ைல எறப*. நாகாவ.

அ:3', இகி ைல எப. : த ைகப&ட ெபா+ைள ெய லா தா
Yகராம

பிற 1ேக உதவி வாFபவ இBDலகி

இப ெபறாவி&டாE
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மைமயி

இப அைடவா எறப*" எ நா:1: ஏ9ற விைடகைள(

ச1கரவ தி Iறேவ, யாவ+ மகிFதன . ேதவ மல மாாி ெபாழிதன .

சி9பிரைப1: ?ரவ மன;1: தி+மண நிகFத.. அBவி+வ+

இதிராி1: வ. இ9 வாFதன . இப* வா6 காலதி
க+D9றா . ப. மாத நிைறத பி அவ

மைனவி ம1கட நீதிெநறி தவறாம
வதா.
ஒ+நா

சி9பிரைப

இர3' ஆ3 மகைவ ெப9றா .

?ரவ மன அர) ெசEதி1ெகா3'

மன சதியதர, த மசீல எற இர3' பால+ட;

மைனவிGட; மதிாியாகிய மதிதர 2த7யவ+ட; இ+தேபா., தவதி9
சிறத உபாிசன எற 2னிவ அேக வதா . ெம<யி

கம3டல2 இைடயி

7GாிG 2*யி

தி+நீ ைகயி

சைடG தாித தி+1ேகால .ட

அவ எ6த+ளினா . ச1கரவ தி அவைர வரேவ9, "மாதவா ேபா9றி ேபா9றி,
மா2னி நாதா ேபா9றி, தாைதேய ேபா9றி" எ .தி.( சிகாதனதி

அமரைவ., "அ*ேயனிட ேதவாீ எ6த+ளியத காரண யாேதா?" எ
பணிDட ேக&டா. ":9றம9ற மனேதா' நீதி தவறாம

ெசேகா

ெசE.கிற நி+பேன, நா ெசா வைத1 ேக . ஆதித மகனாகிய சனி,
பிராமண உ+வதி

இேக வ. உைன ெதாட ., உ மைனவி ம1கைள

பிாி. வி'வா. ஆ* மாத 2பதா ேததி ஆதித வாரதி

உைன ெதா&'

.பைத1 ெகா'பா' எ 2னிவ Iறினா . அதைன1 ேக&ட அரச
உ ள கலகாம , "0மியி

ம1களாக பிறதவ க

இைவக1ெக லா அசி

அ6தா

வி'ேமா? பிரமேதவ எ6தியப*ேய யாD 2*G" எ ெசா ல,

அபா

ச1கரவ தி பாவேம சாராதவ3ண மி1க கவனேதா' 0Dலைக ஆ3'

உபாிசன விைடெப91ெகா3' ெசறா .

வதேபா. சனீ(சர பிராமண உ+வதி

ேதாஷதா

கபாலதி

வதா. சகர; பிரமஹதி

பிைZேய9 உ3' )டைலயி

த:ப* ெச<தவ;,

ஆதில எ அலறிய யாைன1: உதவ வத தி+மாைல உறியி
ெச<தவ;, 2+கேவைள1 கா&*

பா

தி+ட(

ேவைக மரமாக நி9க( ெச<தவ;,

லெபா+ளாகிய பர சிவைன பி&'1காக ம3 )ம. பா3*ய 0பாலனா
அ*பட( ெச<தவ;, நீல நிற2ைடயவ;, ராவண சீைதைய தைரேயா'

எ'.( ெச ல( ெச<தவ;மாகிய சனீ(சர ச1கரவ திைய பி*1: ெபா+&'
அBவா வதா. 2னா

உபாிசன ெசான நாளி

அத பிராமண
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வதைத1 க3', சனிெய அறி.ெகா3', 2ேன ெச உபசாி.
வணகி ஆசனதி

இ+1க(ெச<., "இேக எ6த+ளிய காரண என?' எ

அரச ேக&டா. சனி பகவா, "உ3ைம தவறாத ச1கரவ திேய, நா உைன

பி*பதாக இ+1கிேற. பிேல வர&'மா, இளைம1 காலதிேல வர&'மா ?

உ;ைடய வி+ப யா.?" எ வினவினா. ச1கரவ தி அ. ேக&', "தா<
ேபாற அடேன எைன ஒ+ ெபா+&டா< எ3ணி வ. இதைன( ெசான
ஆ3டவேர, ப+வதி

வதா

உ2ைடய க'ைமைய தாக மா&ேட;

இளைமயிேல வத+ க" எ ைதாிய.ட இயபினா. அைத1 ேக&'(
சனிபகவா ெசறா.

சனிய த ேவைலைய( ெச<ய ெதாடகினா. கா&' வில:க

:. பயிைர பாFப'.வதாக1 :* ம1க

நா&*9

வ. மனனிட 2ைறயி&'1

ெகா3டா க . 2ழ காE1: ேமேல ஆைடைய உ'., :Eக நைட நட.,
ெகானி ேபசி1ெகா3' வத :*க , மா; கைலG மைரG 7G

ஆைனG கர*G சிக2 ெச<G ெகா'ைமகைளG, கிளிG கீாிG

கா1ைகக அணிE பயிைர அழிபைதG எ'.( ெசானா க . அரச

அதைன1 ேக&', நா நாைள1: ேவ&ைட1: வ. மி+ககைள அழி1கிேறா"
எ ெசா 7 ய;பினா. அபா
நிைனதவ9ைற ெய லா :றிபினா

மன மதிாிைய அைழ., "எ மனதி
அறியவ ல அைம(சேன, கா&*

7 யாளி சிக மா கர* யாைன மைரக

எ லா தினேதா வ.

நா&*E ள பயிைர தி அழி1கி றனெவ :* ம1க

இ+த

வ.

ெசானா க . கா&'1: ேபா< ேவ&ைடயா* வ+வத9:ாிய ேவ&'வ கைள

வ+ப* 2ர சைறவிபாயாக!" எ க&டைளயி&டா. மதிாி அBவாேற ெச<ய,

அரச ேவ&ைடயாட வ லவ கட ேவ&ைட1: றப&டா. யாைன
பி*பவ , அதைன .ர.பவ , மாைன1 :.பவ , அத ேம
7யி ேம

பா< பவ , ஆ37ைய1 ெகா பவ , கைலமாைனபி*பவ ,

கர*ைய அ*பவ ஆக பலதிறப&ட ேவ&'வ க
கா&*

அைப எ<பவ ,

அரச;ட ெச றா க .

வைல க&*G, ேவ7னாE வாளினாE வில:கைள1 :திG,

ெவ&*G அவ க

ேவ&ைடயா*னா க . இBவா ஒ+நா

26வ.

ேவ&ைடயா*ய பி அரச ேவ&'வ கட நகரைத வதைட., " நாைள1:
ேவ&ைட1:( ெச லேவ3'" எறா. ஆனா

சனி பகவா;ைடய
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சபததாேல உடேன அ(சைத1 ெகா3' மநா

வி&டா.

இர3டாவ. நா
பைகமன க

ெச Eவைத நிதி

ேவ&ைட ேம9 ெச வத9: அசி அரச நிற ெச<திைய

அறிதா க . சமாினி9 பி வாகாத ?ரவ ச1கரவ தி1:

எதிேர வ+வத9: அசியி+த அ பைக மன தக

நா&ைட1 ைகப9றி நகைர( KFதா க . அவ க

பைடகட வ. அத

வ. KF தைத அைம(ச

ச1கரவ தி1:( ெசா 7ய;பி, எ ெச<வெத ேக&' வர( ெசானா.

க&*ய1கார இ( ெச<திைய ?ரவ அரசனிட வ. ெசா ல, அவ ேக&',

"நாைள1 காைலயி

ஆ!தான.1: வ. ெச<ய ேவ3*யைத ப9றி

ெதாிவி1கிேறா என( ெசா வாயாக" எ Iறி அ;பினா.

வா*ய ………. இ+த மனைன1 க3' அவ ;ைடய மைனவியாகிய சி9பிரைப,

'மன+ ம3ட[ க+ வானவ 1: இைறவ; ெம() எ பிராணகாதேர ,
ேதவாீ+ைடய தாமைர மலைர ேபாற தி+2கதி

வா& ட உ3டாக1 காரண

என?' எ ேக&டா . ?ரவ, "சதிரேலாசன;ைடய மகளாகிய

சி9பிரைபேய, ேக . இேறா' இதிராியி ெதாட  நம1: ஒழித.. நைம
அ'தவ க

இேபா. பைகதா க . பிரமேதவ விதித விதி தபா." எ

ெசா ல1 ேக&' அரசி மன ைந. லபலானா . "அரச 1கரேச! எ

ெச<ேவ! பைகமன எதி தா கேள. ஆறி

ஒ+ கடைம ெகா3' ஐபதா

ேதச. அரச க பணி. நி9க பைகம னைர ெவ எ&'தி1கினிE
ெச ெவ9றி ெப9றீ க . ஆரா<(சி மணிக&* நீதி வ6வாம

அர) ாிதீ க .

Tராதி Tர , சிக1 :&* எ கF ெப9றீ க . இேபா. இப* வ.

வி&டேத! நா எ ெச<ேவ ! இ. நா ெச<த பாவதி பயேனா ? 3ணிய
ெச<யாம

இ+ேதேனா? லவ மன ேநா:ப* ெசா

யா+1: என இட ெச<ேதேனா?' எ Iறி வ+தினா .

ெசாேனேனா?

அரச மதிாிைய அைழ., "தமிட உ ள பைட Tர க1: இ.வைர1:
ெகா'1கேவ3*ய சபளேதா' இ; ஆ மாத( சபள2 ேச .1

ெகா'. வி'வாயாக. வ தக க1:1 ெகா'1கேவ3*ய பணைத ெய லா

ெகா'.வி'" எ க&டைளயிட, மதிாிG க&*ய1காரைன1 ெகா3'

அBவ3ணேம ெச<விதா.

21

அரச எ ேலா+1: நிதிைய வழகிய ெப+தைமையG அதனா

யாவ+

அவ;1: .ைணயாக நி9க .ணி தி+பைதG அறித பைகயரச க ,

"இBவளD ந ல மன +1: தீ: ெச<ய நிைனேதாேம! நாைள1: அவைர

ேநேர சதி.( சமாதான ெச<. ெகா ள ேவ3'" எ எ3ணியி+தா க .

ஆனா

சனிபகவா மனவ மனதி9 :தைமயா

தா சாதகமாக இ+த அரச க
அவ களிட அகப&டா
ஒ+வ+ அறியாம

அவ த மட ெச,

யாவ+ இேபா. சதி ெச<ய நிைனதா க .

நைம ஏவலாள களா1கி வி'வா க . அத9: 2 நா

தபி ேபாகேவ3'" எ ெசானா. சி9பிரைப அத9:

உடப&டா . உடேன ச1கரவ திG மைனவி ம1க 

கார+ட  காரராக

மைற. நகைர வி&' றப&'1 ேகா&ைடைய தா3* வதா க . அரச த

2*ைய1 கழ9றிவி&டா. யாவ+ க6தி

அணித தாFவட 2த7ய

அணிகைள1 கழ9றி ைவதா க . அரச; அவ மைனவிG ஆ1ெகா+

பி ைளயாக X1கி1 ெகா3' றப&டா க . தா அரசா3ட நகைரG அதி

இ+த ரத கஜ .ரக பதாதிகைளG பாிஜனகைளG எ லாவிதமான

பா1கியகைளG வி&'( ெசறா க . ஒ அறியா ேபைதய ேபால

ேவதைனGட நகைர நீகி ேபானா க . "சிவெப+மாேன, தீனரZகேன,

உமாபதிேய, தயாபரேன" எ கடDைள நிைன., "2 ெச<த பாவதி பய

இ." எ எ3ணியப*ேய அரச ேதவிGட நடதா. இரவி

அவ க

கா&*

ஆ1: ஒ+ பி ைளயாக X1கி( ெச Eேபா. அவ க

ப'

.யைர1 க3' சனி பகவா அேக ேதாறி ஒ+ பி ைளைய வாகி1ெகா3'
உட வதா ெச E வழிைய1 கா&*1 ெகா3ேட வ. வி*தDட
அவ கைள வி&'( ெசறா.
அேபா. இைள மி:தியா

த பி ைள தா< தைதயைர பா .,

"தைதேய, தாேய, என1: வயி :ைழ. பசி க3ைண மைற1கிற.. உயி

ேச+கிற.. இத பசி தீர ஏதாவ. ஒ+ வழி ெசா லேவ3'" எறா. பி

தாயி 2கைத பா ., "எைன ெப9ற அைனேய, என1: பசி அதிகமாக

இ+1கிற." எ Iறினா.
அைன : பசியாகிறெதறா
அகபடாேத, மகேன.

இத1 க'ைமயான கானகதி

அன
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பி ைள : அன அகபடாெதறா , எ பசிைய ேபா1க என ஆதரD?
அைன : ஆதரD சிவெப+மாைனயறி ேவ ஒ+வ உ3ேடா ? அபா, பசிைய

ெபா.1 ெகா .

பி ைள : ெபா ெபா எறா
வழிைய நா அறிய( ெசா

எப* ெபா.1 ெகா வ.? அத9:ாிய

அமா.

அைன : நா என ெசா வ.? ஆதிசிவ க9பித இத9: யா என ெச<வா ,

ஐயா!

பி ைள : ஐயா ஐயா எறா
த+வா<, தாேய!

அ+பசி நி9:ேமா? சிறி. அன மாகிE சைம.

அைன : அன சைம1க இேக த3ணீ , அாிசி, ெந+, அ' ஆகியைவ

இ ைலேய, ஐயாேவ !

பி ைள : அைனேய, அாிசி இ ைல ெயறா
எ ெச<ேவ !

அைன : பசி தகிதா
ெபாபாயாக!

அ+பசியினா

.*.*1கிேற;

நா ஏ. ெச<ேவ ! இ; அைர நாழிைக

பி ைள : அமா அைர நாழிைக ெபா1கலா:ேமா? எ பசி ஆ9ற 2*யாேத!
அைன : உ பசிைய ஆ9ற உலகைத ர&சி1: கடDளாேல 2*G அறி
எனாேல ஆவ. என ஐயாேவ

பி ைள : ப&*னியினா

இர3' கா. ப1ெக அைட1 கிறனேவ!
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அைன : அைடதா

ஆவ. உ3ேடா ?

அ. உலகைத பைடதவ ெசய , மகேன; எனா

பி ைள : நீ எைன ைவதாE சாி, நா எ .பைத( ெசா கிேற. எ
ைகG காE :ர1:வ7 வா: கிறன அமா.
அைன : ஆல உ3ட சிவபிரா தி+வ+ளா
அறிேயேன!

உ3டான ேகாலேமா இ.? நா

பி ைள : பாலாகிE ெகா'; ெகாச ேசாறாகிE தா; ெவ நீராகிE தா.
அைன : நீ தரலாெமறா

இேக ஆேறா :ளேமா ஒ இ ைலேய !

நட1காத வா ைதகைள( ெசானாேய !

பி ைள : எ 2கைத பாராம , நட1கா. எ ெசா கிறாேய!
அைன : நா பாராவி&டாE ஆரா அ2தராகிய சிவபிரா பாராம
இ+பாேரா? பதறாேத மகேன. ெபா ெபா.

சி9பிரைப, மாைலைய ேபால .வ3'ேபான ம1கைள பா ., 'எக

சீல2

T ெச வ(சிற ேபாக நம1: இப*G ஒ+ கால வதேத!' எெற3ணி
த நாயகைன பா . .ய+9( ெசா லலானா .

நாடக இத;ட அ0 தியாக நி9கிற.. ேமேல ? ரவ அைடத .பக

மீ&' அவ த நகர வத ெச<திG உ ள ப:தி ஏ&*
ேவததி

உ ள ெச<தி

?ரவ ச1கரவ திைய ப9றிய ெச<திக
பலவ9றி

இ ைல.

காணப'கிறன. +1 ேவததி

வட ெமாழி ெத ெமாழி C க

இ மனைனப9றிய ெச<தி

வ+கிற. (1 : 31; 10:95). அேக இவ )1+ெத அ1கினியி ந3ப
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ென ஊ வசியி காதலென இைளயி மகென ெசா ல
ெபகிறா.

வியாச பாரத I ெச<தி
வியாச இய9றிய மகாபாரததி

:+:ல வரலா I இடதி

?ரவ மன

வரலா வ+கிற.. [§] 'விவானாகிய ?ரவ எபவ இைளயினிட பிறதா.

அத இைள அவ;1: மாதாவாகD பிதாவாகD இ+தாெள நா

ேக&*+1கிேறா. பதி ஸ2ர Tபகைள வசப'தின ெபாிய யசஸ ள
?ரவ, தா ம;Hயனாக இ+. ம;Hயர லாத பிராணிகளினா
ஸஹாயமாக ேவ3ட ப&டா.
----

[§] ஆதிப வ, 69. ஆ அதியாய , ம . T. ரா. பதி, ப. 258-9
பரா1ரமதினா

க வெகா3ட அத ?ரவ பிராமண கட ச3ைட

ெச<தா. அவ பிராமண க

கதறிG அவ கைடய ரதினகைள ெய லா

அபஹாிதா. ராஜாேவ! ஸந :மார பிரமேலாகதி7+. வ. அவ;1:(

சா!திரைத ேபாதிதா . அவ அைதG அகீகாி1க வி ைல. பிற:,
ெபா+ளாைச ெகா3டவ; பலதி க வ தினா
அBவரச, ேகாபித மஹ ாிஷிகளினா

விேவக தபினவ;மாகிய

சபி1கப&' உடேன அழி. ேபானா.

அத( ச1கரவ தியானவ ஊ வசிGட ேச ., கத வேலாகதி7+த 
விதமாக பிாி1கப&ட அ1னிகைள( சா!திரப* ய]ஞ ெச<வத9காக1

ெகா3' வதா. அத இைளயி திரனாகிய ?ரவ;1: ஊ வசியினிட

ஆG!, தீமா, அமாவ ஸ+டாG!, வனாG!, சதாG! ஆகிய ஆ :மார க
பிறதா க ' எப. அ ப:தி.

வி*3பாரத 4வ5
தமிழி

வி 7Xரா இய9றிய பாரததி

?ரவைனப9றி வ+ ப:தி வ+மா :

வைள ெந 'சிைல1 கரதின மY அ+

:+:ல( ச+1கதி

ைமத

உைளஎ 6பாி ேதாின உவெதா ணரா
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விைளய +தவ விபின 29 றபிைக விதியா
இைளெய ; ெபய மடவர

ஆயின எப.

(1)

மார காகள எ6வேதா ம.மல 1 காவி

தாரகாபதி த வ அ ைதயைல1 காணா
Tர காம பாணகளி ெம7Dற மயகி

தீர காம2 ெசBவிG மி:ப* திைளதா.

(2)

த; அத ெம 0ைவG ?ரவா விைனத
)தென ;ப* ேதா9வி தன அவ ேதாறி
இதந லெப அழகி; திற; இலகி

மதன ;கைல 2+க; எ;ப* வள தா.

(3)

ெபா+பிைன(சிற காிதவ ர.மைகய+

உ+ப சிெபய ஒ3ெடா* உ+வினி9 சிறதா
த+ெபா ழி9பயி

காைலயி

தானவ காணா

வி+ற1 கவ  ேதகின அவட வி)பி .

(4)

ெகா3' ேபாதE அபயெம +பசி Iவ

அ3ட யாவ+ அசின அவ+ட அ'ேபா
வ3' KF:ழ

அணைக இ மதிமக மக;

நிறத +:ழ

அாிைவைய நிதி வா

மறத +கழ

மனவ ம3மிைச அைண.

க3' ேத நனி கடவின அ)ர ெம< கலக .

றத+ப* ாிதபி ரதர Xதா

அDண

சிறத அெபாட ெதாிைவைய நல ெபற( ேச தா.
மாய ஊ+வி வத+

(5)

(6)

அதமா வயி9றி

ஆG ெவெறா+ ெசமைல அமக அளிதா
ேதG Dபல ேதவ+ மகிழம9 றிவேன
ேமய வ3கF ேவதாி

ேவ வியா

மி1க ேகா. [$]

(7)
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அன நைட அரைபதைன அDணாகவா
திட இைமேயா அர)1காக

2னமவ +ட ெபா+. சிைறமீ&டா
ந:ல. 2த வ அேறா ? [¢]

(8)

----

[$] வி 7பாரத, ஆதிப+வ, :+:ல( ச+1க, 7-13.

[¢] ைஷ. கி+&*ன X.. 28. அரைபெயற. இேக ெத<வ ெப3 எற
ெபா+ைடய.; ஊ வசிைய1 :றி. நிற..
ெச6ைவ7 89வா' பாகவத
பாகவததிE ஒபதாவ. !கததி

?ரவ வரலா வ+கிற.. தமிழி

ெசBைவ(K'வா இய9றிய பாகவ …………பி
மர உைரத அ தியாயதி

9-ஆவ. கத 12-ஆவ. சதிர

?ரவ வரலாைர1: ப:தி [$] வ+மா :

ெப+திற9 தென; ெபயாி னா2ன

தி+திைழ இைளெயன( ெச மைகயா
ம+.றF சாயைல மண. ெப9றன

ெபா+தல வண:ேவ9 ?ர வாைவேய.
------

(1)

[$] பாட , 13 40.
அனவ ந9:ண அறி. நாரத

ெபானக அைடதன கF. பா*ன
மெனழி
.னழ

உ+பசி மகிF. ேக&டன

ெம6கினி9 ேசா . நிறன .

(2)

ம+விய மிதிரா வ+ண எபவ
உ+:த

அறிதவ உைரத சாபதா

தைரமிைச உ+பசி சா . ேநா1கினா

அரசைன அரச; அவைள ேநா1கினா.

(3)
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க3டானா

விய9றா கவினா அ2.க3ணா

உ3டா ேபாE வதா ஒளியிைழயி ெக உயிரா<
த3டாம

உைறதிெயன தாகாிய காதEைர

வி3டா அB Dைர ேக&ட ெம 7யE வி வளா .

(4)

அக3 நில ேவேதநி அழகினல க3டைணய
.கஎழி

மத;ெமா+ ேதாைகG+1 காத7பா

இகெனனி9 ேறாயநனி இ+தவதி னா9கிைடதா<
மைகய யா நினகல ம+வாம

(5)

ஒழிபவேர.

உன வ+ ப )ைவயா உணெவாழி. ெந<ய+தி

நினகல  7ப ென'பக யா இவ3 தி+ப
எெனா'ந ேனய ந க இையத இத யா*ர3'
மனவ க

ேகாடாத ெசேகா ெகா
வாடாம

(6)

மனஎைன மகிF.ைறய1 காத+ேள.
:ாிசிெலன நிலவைரபி

உணDதவ வத இத யாடகவி

ேதடா தி+பி; நீ ேச த .கி

இறிவர

நாடாத நி;+வ நா*; நா தீ :வனா .
எ நய ெமாழிIறி இையெதழி ெச< கிற இ+
:றிெனா' இக

:ற ெகா'சம+9 ட9த

ெவறித+ ேவேலாற விள:மணி ேச யதி

(7)

ேபா

நறித+ ெகாைகயிைண ெஞ2கநல உ3டனேள.

(8)

இனண ேவ. அணி இலகிைழG இபநல
மன2த உ3' ெந) மகிF. ெந' நா

கழிதா

உனிவி) பாரரச உ+பசிைய நீத79ற

ெபானக+ வா ெசBவி ெபா7தில ெத ேறDதலா .
கத+வ அேனா க

(9)

கல.ைறG ந ளிரவி

அத2 ேப யா&ைட அைடதர9ற வBDதE

சிைத மகிF ெச<ேவாைன( சிறதஎறா ஆ&*ைனயா
வ. பி*தா ெகாெலன மடைதய. ேந தனளா .

(10)
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ேதா<.ைறG அBேவத .கிெலாழிய வ ைலஎ6
தா<தவ க

வி&ேட: ஆ'ெகா' ேமDதE

வா<தெதா+ மிறனா
ஏெதழிலா

வைன .கி7

லாேவைத

க3டனள கி+வி)பி ஏகினேள.

(11)

2 ெபா+. 2+.ழ9ெவ3 2கிFநைகய ேக:தE
எ ெபா+தி ைவ1காம

எ6தனெள ெறறிரகி

ெபா ெபா+தி ேபா1கி மிக ல வறி ேயா கெளன
ம ெபா+. ைமய தைன வழகஎவ வ Eநேர .

(12)

ஏ: எ6 ஓடE இ+1: இைற பைதபைத1:
ஓ: ஒளி Y3Q)பா

உ+ெவளிைய1 க3'வ1:

வா: இைட மி ஒளி. வதைனேயா எ வ1:

நீ: உயி மீ3' வ. நிைலதெதன1 ெகறிைச1:

(13)

K&'மல ைன தாFெம )ாி:ழ7 ரலமிF

X&ட அQ காெதாழியி உ<ேயஎ றி+கர2

நீ&*யைண ய.ைன. நிைன.+D கா3கிலனா<

மீ&' எைன1 கரதைனேயா எ உ ள ெம7தி'ேம.

(14)

ெகான) ெகா' ெபான :ைழெபா+த அயி விழிG
மின) கிற ஒ+ ெம 7ைடG ெகாைகGெகா3
ெடென) தா ெகா' ெச றிரகாேம ேபா<1கரத
கென) ெகா3டைனயா
ைமேயா' ஒளிI ேவ

கா&'வரா என1கEேம.

(15)

வாிவிழி2  7ய.

ெம<ேயா அஃ தறாயி விள:கன வாகியேதா
ெபா<ேயா இஃ ெதெறன1: லப'த

இ ைலெய;

ஐேயா மதகைணைய ஆ வில1: வா எ;ேம.
த3கா&*

ேமவ. தய:கிளி கா

உைமேபா

ப3கா&' தீெசாெலழி9 பாைவஎங பக+ெம;
ெவ3கா&' திக

2க ெம 7யைல அனவ

த

(16)
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க3கா&' மாகா

நீ கா&டாத ெதஎ;ேம.

(17)

பா&'வாி வ3'நனி ப*Gமத காிஉன.

ேகா&*ன3ணா ெத6த 2ைல1 காபிைன நீ க3ட .3ேடா
கா&'திநீ ஈெக; கலத பி* கா
0&'மிைழ யா

உைமேபா

நட. ேபா<ெநறி ஏெத;ேம.

காதைள ேந கரதலதா
காதைளயி வாழாிகா

கரதவழி மாமைலவா<1

க3_ேரா கத எ;

மாதளி ேபா9 ெபாலேமனி மயிைலெய: ேத . நைற
மாதளிகா

(18)

எைன ெகாேலா வழகாத வாெற;ேம.

(19)

இன வா வ+திய ?ரவா எ;
மன தா6ேவ

மனவ மகிF.+ பசிைய(

ெசான ஆ3*;1 ெகா+2ைற க3டன ேதா<.
ப; ஆGேவ 2த

இ+ வைர பயதா.

(20)

உைரெச< கிற அB D+பசி ஒ ளிைழ ஒ+நா

அரச எறைன அைடவத9 ெகா+வைக அைறவ
ம+வி யாழின 1 ேக&*ெய ைரதவ

மைறதா

விைரவி அனவா றைடதவ 1 ேக&டன ேவத.

(21)

விைச மனவ ேவ.வ .ைரதE வி+பா
மெச ;:ழ

உ+பசி 2ைல2க மணபா

அ) ட 1கன

தாழிஒ றளிதன அேற.

எச

இறி நீ எழி

மக இய9ெறன இயபி

(22)

ெகா'த அகிய தாழிைய1 ெகாண திட அத 1க3
வி'தி ெத ெகாெல றரச; நகாிைட ேமவ

எ'தியபிய இர3ெட; ஊழியா தாளி
அ'த தாதலா9 க+மவ தவ;ள தைடத.

கமFம ல ெதாைட1 காவல உ+பசி கலபா

(23)
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இைமய வ 1கித ெச<மக இய9வ
உமிFக தி 1கன

என ேபா<,

தாழிைய உ<.1 காணா

(24)

சமிக +பமா தடசிைன அரசவ& க3டா.
க3* +பினி9 க+திய C வழி :ைற.1
ெகா3' வ. ேம

அரணிதா ஆக2 I

ெக3ைட வதட க3ணினா

உபசி கீழா

(25)

அ3ட +கF அரணியா மதி1:ம த3ட.

இ7க மாக அ ெக3ணின கைடய அ ெக6த
7க மா தழ

ெறன பிாிதன ெபா+த

.ல: ேவத2 ெறன பிாிதன ெசா E
நலெகா

(26)

ேவ விG ப9பல ாிதன ந ேலா.

ஆதி யாGக த+மைற :*ைலயா< அட:

ேசாதி மாயவ ஒ+த; கடDளா< .ல:
சாதி ேயா வைக தாகிேய ச.வ :ணதா

(27)

ேபத மாகிய விைனயிறி ஞானேம பிற:.
அாிய ஆதியா Gக ஒழி தாகிர3 டாய

உைரெச< ஊழிவ தைடதலா9 க+ம உ3டாகி
ெபா+வி

ேவ விக

ாித அ ?ரவா எேபா

ம+வி னா உ+ பசி2ைல வா;ல கைடேத.

(28)

ஐய கா' பாகவத
இனி, தமிழி
அ C7

ம9ெறா+ பாகவத உ3'. வரதராைஜயகா எபவ இய9றிய

110 -ஆவதாகிய :+:ல மரபடலதி

காணப'கிற.. அ: ள பாட க

(31- 71 ) பிவ+மா:

அாிைவயாகிய ெசயெலலா ஆண தா< மற.
நி+பனாகிய ெசயெலலா நிகாி

?ரவ மன வரலா

மி உ+வா<

ெதாிகி லா.ந9 த ய ேச . க+ப
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ப+வ மாகிேய ?ரவா விைனபய தனளா .

(1)

அாிைவ யாகிந மகைன பயதபி அறிவா

+ட னாகிய இளமன ைம தீ  திடதா
சாியி லாத தவ கைள1 Iவிேய பழிபி

அரம கிFதிட ேவ அய ேமதைத அைமதா.
:ைறவி

(2)

மாதவ ேகாடக ேமதைத விைளப1

கைறமிட9றர க32னி9 ேறாறிேய காிமா
நிைறய Tர க

த2ட நி+பனா< நிலதி

உைற: வாெயன இளறன1 :ைரதர ேபானா.

(3)

அர வரெகா' ேதகேவ அாிைவய உ+ைவ
தைரயி ஓவிநீ

இபமய Tர க

சார

+ட னாகிய இளமன தன* வணகி
பாிக ாிதிர

ெபா.ளத பதியிைட அைடதா.

(4)

அரச னாகியா3 *ளமன த நக அைடய(

சாியி லாத ?ரவா தைனவள  ெதழி சா
நி+ப ஆ1கிேய 2*1கவி .லகினீ

சிகர

(5)

இரவி ேச பிர தி&டமா ாியிைன ஈதா.
தன ளிதி' ?ரவா ாியினி எ<தி

மதிெய ன1:ைட வயகிட மதன; நாண
விதி திதி' ேவதிய ஆசிக

விளப1

(6)

கதமி லாதர சிய9றிேய களிதி' காைல.
மிதிர வ+ண எேபா வி)ைற ேவா க

தமி

உதம வ*வி மி1கா உ+பசி எழி79 காம

அதிர அடர ெநாேத அவைளதா வாி.1 காம
ஒ.Tாிய2 Tழ ஒ+:ட தைமதா ரேற.

இ+வ Tாியைத ெநா<தி இல:: பதி ஏ9ப(

(7)
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சாியிலா நிமிசா பதா

தவ கெள3 வசி&ட றா;

கைரயிலா உவாி தைன1 கரதிைட அைமேதா றா;
அாியநா மைறக

ஓக அவதாிதா க ளேற.

(8)

ஒ+:ட திர3' ேப+ உதயமா< வயகி ஏக
ெதாிைவய திலக மாய உ+பசி நகி79 ேச .

)ரத C9 ப*யி9 ேறாயா .பT ாியதா TF

விரக ேவதைனயி னாேல மிதிர வ+ண ெசா வா .

(9)

மீன: விழியா< எைம வி+பி உ நகி79 ேச ேத
ஈனமி

அதர ஊற

ஈதிைல அதனா

நீ ேபா<

மானிட ேதவி யாகி வாFதி எ ேபாக
ஊனமி

உ+ப சிேத உப வி& *ப வதா .

(10)

பாிர அர9ற( சதைக மிளி9ற
பாதசா லபத இலக1

கரவைள ஒ7ப ெதா*ைகG தயக1
காசிந9 க7கேம

வயக

இ+தன அைசய1 ெகா*யிைட .வ
இ+கய

விழி:ைழ அடர

வாிமல 1 :ழ

ைம எழி7ைய பழிப

அவனியி உ+பசி அைடதா .

(11)

அ?பியா மதன மனத' மாற

அ+தவ மய எ6 தைலய

?ரவா 2ன வ .+பசி நி9ப
தன+

த வ ெபா9 பா+

)?பியா இவ

வி3 ேதாைகய .தி1:

)ைதெமாழி நாவெளன உளதி

நி?பியா தய ேத அனக சா யகெம<
நிைறய நீ யாெரன உைரபா .

மிதிர வ+ண அைறத சாபதா
ேமதினி அைடதன பழிபி

(12)
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சிதச சமF1: உ+Dைட மன நி
ெசயெலலா நாரத ெசப

விதக நிேதா

அைணயஎ<தினயா

உ+பசி என விற

அரச

எதவ உற நீ இவ3 அைட தைன ெய
றியபிட இலகிைழ அைறவா .

(13)

ெந<ெயன1 :ணவா< ப+:வ மி:த
ேநயமா< வள தி' இர3'

ைமஇள பறைழ1 கா. நீ இ+ளி
மகிFDட அைண:வ தறி

ெவ<யவ கனவி உ'பதி ெயாளியா
வி6மிய கைலயி

ந1கினமா<

.<யவ வியி இ+வ+ காணி

ஒ+Dவ யாெனன( ெசானா .

(14)

ஓவிய ெதழிைல பழிதிட இல:
உ+பசி ெமாழிதிட அத9:1

காவல இைச. ப+திேபா< மைறய1
க:79 கவி; அைணேம

ஆவிG உடE வதித சீ எனேவ
அபதினாயிர ப+வ

பாைவய திலகி பேயாதர அைண ேம9
)ரத C9 பரைவயி9 ப*தா.

(15)

Xயந9 ?ர வா ய த6த

.ைணநகி9 கிாியிைன ம'.

வாயமி தளி. நக1:றி வ:.
வபதா Gத:யி

மயி ேத

னீயன சேகார சேரா+க :0F
இயபி' :ர

ெமாழி தைணேத

ஆGம னவேனா டவைர பயதா
அமர த பதிGைற அணேக.

சதிர த வ சிவைன த6வி

(16)
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தனய க

அவைர பயத

)தர ம7த உ+பசி யண:
.லகிய வியம நாளி

இதிர அைவயி

2ராாி ஊ +வினி

எ6த 0 ெகாபிைன1 காணா

ெகத+ வைர( ெசறவனியி அாிைவ1
கிளியிைன த+திெர ைரதா.

(17)

சசிபதி ெமாழியா9 ெசற கத+வ
தரணியி

தபன ேபா< மைறய

நிசி பர ெத6த க:7 அைணேம
நிகாிலா உ+பசி Gடேன

கசரத .ரக வலமன )ரத1

கலவியி9 களிதி' காைல

விைசயினி9 ெச(ைச பறழிர3 டர9ற
வி3ணிைட ப9றிேய கினரா .

(18)

அயபறF இர3' அர9றிய ஒ7ைய

அண:ேக&டழக தா< உய த

:யதினி வதி. க விைய விைள1:
ெகா9றவ தைன எ3*ைசG

ெசயிதி' மன எ சிவ ேபா

வள த

ெச(ைசைய1 க வ ெகா3 ேடக

பயைதG9 ெறதிரா அ7ெயன இ+தா<
எ ப

இ1கிர த( ெசா

இழிDக

பக தா .

(19)

ஏதிைழ விளப

இைளமக நாதக எ'ேத

ந1கின தினனா< பிெதாட  திடேவ
நகிெலாளி உ+பசி கவினா

மி1க ெபா ஆைட ைனகில ளாகி
ெவ9றைர யாகிபி நட1க

வி1கிரமதா

ஏ:க த+வ

மி அவி மாையயா

விைளதா .

(20)
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மினவி அதனா9 விெவளிGறேவ
ெம 7ய

ெவ9றைர தைன

மனவ பா 1க அரச ந1கினைத
மாவிழி உ+பசி க3ேட

இன7

நி+ப இ+வ ந1கின2

இ+வ+ ேநா1கின எனா(

ெசான ெசா9 ப*யிB வவனிைய ஒ+வி(
)ராைற நகாிைன( ேச தா .

(21)

இ+வ ந1கின2 ெவளி ெச<த ெதனேவ
இயபிவா உ+பசி ஏக

நி+ப ெநா தைல. நிைனவிலா தய .
வி6தவ3 ேதறிேய நிகாி

அாிமலரைணயி9 கா3கில ெவ+வி
அகமைன எகQ ேத*

ம+ற அறிD பறிபட நகாி

ம+ெகலா ேத*ன மயகி.

(22)

ஓவிய உயி ெப9 ெறன நட ெத<தி

உவ&*லா1 க விைய விைளெத

ஆவிG மன2 தனிட தைமய
தினதின அ9த உறேவ

காவிந

விழியா

நைகயினா

கலசெம நகி7னா

0வி ெம ல*யா

ெமாழியா

இைடயா

நைடயினா

உ+1:

ெபா9ெகா* அக வேத எ;.

ய

(23)

பிைற கய வி9 :மிFவைள இலவ

0கேவ< காத

ெபா9 கலச

இய  .*க& ெசவிகவி கத7
அலவஒ3 ணிைணவரா

கமட

ெசய ைர நளின அம த ெகா ெபனேவ
சிறதபி ேசQமி எ ெம< உ

யி இரா ததனா

இபாி உள

ேறா*ேய ேத*னா ஒ ைல.

எ

(24)
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ரவல கலகி( சலதியி9 பிறவா
தியந

அமி ெதன ெபா+தி

இரD ந பகE )ரதC9 )ைவைய
ஈதமி யா3'ளா

எேற

காிபாி இரத .ைததி' ாியி9

கா3கிலா நா&*ைன இகF.

கிாியா இரைல கிள கைற ய*ேச

(25)

கிாியட ப6வைத அைடதா.

வைரயிைட1 காணா ெபாழி7ைட1 காணா
வாவியி ம+கிைட1 காணா

ெவ+விவி3 *ைரவி

எழி7ைய1 க3'

விாிG நீ மீவரா

மைரமல :மிழா ப கய

கமட

காத7

வ 7 நீ ( )ழிெயலா ேநா1கி

அாிைவத உ+ைவ வியினா சினியி9
சிதறின

ெகா ெலன அய தா.

(26)

நிலமிைச அய த நி+ப ேகா ேதறி
நிகாிலா வைரயிட ெத<தி1

கலவியி கனிேய அமி தினி )ைவேய
க'விைன ேய உட9 :யிேர

லவிெச< தகறா<  லவா எனேவ
அெமாழி மைலெதானி கல(

சிைலெய; Yத7 இவ3 உள

எனம

ேத*ேய கா3கிலா தைறவா.

அைண1கவா என யா உைரத ெசா

தாிைவேயா பிறகேலா அறிேய

மணத0 கைணேயா இரத வா

மா2ரசி யாைவG பைகயா<

உைரத

கவிைக

பைண1ைகமா அ+. விளாகனி ேபாேற
பரைவயி 2ளாிெய ெற<G

கைண1:ேந விழியா< வ+தி எ ைர.1

(27)
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(28)

காசினி எகQ திாிதா.
மாறிலா1 :+1க திரதல ெபாழி7
மைகய :ழா ைட Kழ

நா0 :ழலா

உ+பசி அவணி

ந3ணேவ ?ரவா ேநா1கி

ஊறிய களிேபாடவ
உமய

2ன எ<தி

உற அர விழியா

ஈற எாிG மதனைன ேபா

யா

(29)

இறதிடா தைணதி நீ எறா.

மதி)த சிவ ெமாழிதிட1 ேக&ட
வன2ைல உ+பசி யண:

ெபா.மடைதய 1:1 க9ெம< உளேதா
வியிென3 *ைசயிைன ெவ

மதகாி ெவாிநி வ+மான மகளி

மய1கிைன ெவ கிைல எனா(

)ைதத+ ெமாழியா

வ+டெமா ெறா+வி

ேதா<:வ உைனெய றகறா .

(30)

அாிைவய திலகி இைவெயலா அைறேத
அமர த பதியிைன அைடய

விரக ேவைலயி வா< வதிதி' ?ர

வா ஒளி நகரதி ேமவி வ+டெமா

ெறா+வ1 கழிதநா

:+1ேக

திரதனி வய:ேமா ைடயினி9

பாிDட அQக உ+பசி மடைத
பாிர லபிட வதா .

(31)

மைகய திலகி உ+பசி வரE
மனமகிF ?ரவா அவ

த

ெகாைக த உரதி9 :ைழDற1 கம6
::ம1 கலைவக

தகெம

லைணயி

ெகா&*

இ+வேரா +ட

த6விேய )ரத C9 க வி

ேபா
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ெபாகிட அ2த வாயினீ அளி.
ரவல மயகிட ேபானா .

(32)

இ விதF அமி த ஊறைல ப+கி

இைண2ைல இ: த6வி1

கலவிைய விைள. ளகெம< அ+ப1
களிட ேபாக29 ய ேத

உல பயி எழி7 ெபாழிதிட தைழத
ெதா. வியதி' அரச

மலரைண மிைசயி உ+பசி அணைக1
கா3கிலா மாFக E9 றய தா.

(33)

மைகய ெகா+வ அலாியி ெவயிலா
வா*ேய உல தபா தவக

அகிவ தட ப எாிதி' ெசய ேபா
அரச ெம< அனக சா யகதா

ெவகன

ம'ப விரகேவதைனG

ெவ.பேவ ெறா+ ெசய

சிக7

அறியா

2னிவ திரளி+பிடைத(

ேச த* பணிதிைவ அைறவா.

அ+பY3 இைடயா

(34)

உ+பசி எைனேய

அைண.ய வி)பிைன அைடய

ெந+ விரக ேவதைன உளைத
நிைறதிட நகாிைன நீகி

ெபா+பிைண யதி வ7ெயலா ெபாறி
விைய ஆ

திறெமலா அழிேத

க+ர1 கலைவ கமF:ய தவைள1
கலதிட அ+T எறா.

நி+ப ஈ .ைரப ெந'தவ 2னிவ
நிைறமதி 2கமட ைதய ேம

விரக29 றவ 1கீ3 டறெநறி உைர.
வில1கி; தவி கிலா பய.&

சிரமமிF திடேவ உபவ தைம

(35)

39

தீயினா9 )ட ெவாணா த.ேபா9

பரமைன நிைனயா .+பசி ெசயைல
ப9றிைன எ நைகதா .

2வ

(36)

ெச< 2னிவ அரசைன ேநா1கி

ெமாழி:வா இதைல ேயா'

நிைறயநி னா&*

இரதிட வைலேய

நிகாிலா உ+பசி நி ேதா

உவெள ைரப ?ரவா உவேத
உய தி' கபாலைத ஏதி

அற;ற தா ஆ

அவனியி இரப

அாிைவத மயலா

அறிவழி தரச

அைடதன மய7னா

அைலேத.

(37)

அடவிைய ஒ+விேயா கரதி

விாிD கபால ஏதிேய தா ஆ

வளாகதி9 ெசறவ ெவ ளி

வைரGய ப6வ ெத<திய தைலேயா
'ைட.+ பசிமய

த;

அாிய( ெச<வ தறிகிலா அய ேத

அ+தவ பா9 ெசற தைறவா.

தவ க

நீ உைரத ெமாழியினா

)&*ய தைலயிேனா ேடதி

(38)

அவணி9

பவமிலா தில: நா&*னி9 ெச

ப7ெயன ெவ கிேய விைரவி

உவைமயி

ப6வ ெத<திய தைலேயா

'ைட.+ பசிமய

ஒ+வா

திவணிவ தனயா எனEமா 2னிவ
நைகதிைவ விளபE9 றனரா .

நீ அவ3 உைடத கபால ஓ மரமா<
நிவதி' அதனிைன1 கைடய

பா<உதா சனைன எ2னி9 ெகா'வா
எறவ பக திட பாறி ேவ<

(39)

40

உய ப6வ .ைடதி' க*ைஞ
பி)மத மாகிேய விளக

தீGற அஃைத1 கைட.ேத Gவிைன

2னிவ பா9 ெச )&*னனா .

2னிவ ம ெகாண த கன7னா

(40)

மைறைய

ெமாழி. கா மிய மக 2*ப1

கனமணி இல: விமானேம9 கவாி

அைசதிட1 கலெனலா இலக

அனெமன நைடெகா

உ+பசி ?ர

வாவிைன அைகயி அைண.

தினகர நவிைர( ெசயிெதாளி திக6
ேதவ த பதியிைன( ேச தா .

(41)

உ+பசி Gட; வி+ப29 ய த
உப ேகா நக+ைற நி+ப

தி+ெபா7 உரத அழிவிலா பததி9
ேச வென ற+தவ ெசப

அ+ப Y3 இைடயா

க விைய ஒ+வி

அவனியி இழி.ந மதியா9

ெபா+பினி

தவெச< தாியம பததி9

(42)

:தன உலெகலா கF.

பிற 2*க
விHQ ராணதிE ?ரவ ச1கரவ தியி கைத வ+கிற.. அ: ள வரலா

ெப+ பாE ஐயகா பாகவததி

உ ளைத ேபாறேத. பம ராணதிE

ம(ச ராணதிE இ மன கைத உ3'. ம(சராணதி

ேகசி எ; அ)ர ஊ வசிையG அவ

உ ள வரலா9றி

ேதாழியாகிய சிதிரேலைகையG

எ'.( ெச ல, அவைன எதி . வாய வா!திரைத எ<. ெகா அத இர3'
அண:கைளG ?ரவ வி'விதா எற ெச<தி வ+கிற.. ஹாிவசதிE

?ரவைனப9றிய ெச<திக

உ3'.

கதாசாி சாகரதி , ?ரவ ஊ வசிைய அைட. பி .+வி சாபதா
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அவைள பிாி. வ+தி, தி+மாைல ேநா1கி தவ ாி. அவர+ளா
அவைள அைடத தாக ஒ+ வரலா வ+கிற..

வடெமாழி மகாகவியாகிய காளிதாச இய9றிய நாடகக

மீ&'

"வி1கிரேமர வசீய"

எப. ஒ. அ. ?ரவ மனைன1 கதாநாயகனாகD ஊ வசிைய1

கதாநாயகியாகD உைட ய.. ஊ வசிைய எ'.( ெசற அ)ரைன ெவ

அவைள ?ரவ மீ&கிறா. இ+வ+1: காத

ெசறவ

பரத 2னிவ+ைடய சாபதா

வாFகிறா . இைடயி

2கிF1கிற.. ஊ வசி வா;ல:

0Dல: வ. ?ரவ மன;ட

அவைன பிாி. ெகா*G+வாக நி9கிறா . அபா

மீ&'

த உ+ைவ அைட. ?ரவ;ட இ9 வாFகிறா . இBவரலா9ைற நாடக(

)ைவ ம7ய1 காளிதாச நாடக மா1கியி+1கிறா.
தி+1:ற1: பாிெப+மா

எ; லவ எ6திய உைரயி

ஓாிடதி

?ரவைன உதாரணமாக அBDைரயாசிாிய கா&'கிறா . :9ற க*த
அதிகாரதி ,

"ெசய9 பா

எ;

ெச<யா திவறியா ெச வ

உய9பால தறி1 ெக'"

எபத விேசஷ Dைரயி , 'இ. பிற ெபா+ைள வி+பினா

வ+ :9ற

Iறி9; இதனா9 ெக&டா ?ரவா எறவா' எ எ6.கிறா .
இ.வைரயி
ப:திக

எ'.1 கா&*ய C களிE ள ?ரவ ச1கரவ தியி வரலா9

யாD அமன;1: ஊ வசி1: அைமத காதைலப9றிேய

ெசா கிறன. இத ?ரவ நாடகதி

ஊ வசிைய ஓ அ)ர எ'.( ெச ல,

அேபா. அவைடய I1:ரைல1 ேக&', ?ரவ அBவ)ரேனா' ேபா ெச<.

ெகாறா எற ெச<தி மாதிர வ+கிற.. அBவி+வ+1: காத

உ3டான

ெச<தி இதி

இ ைல. ஊ வசிைய அ)ர ைகப9ற அவேனா' ?ரவ

எபவ9றி

காணெப. பி இர3' C க அBவ)ர ெபய ேகசி எ

ெபா+. அவைள மீ&ட ெச<தி, வி 7பாரத, ம(ச ராண, வி1கிரேமா வசிய
Iகிறன.

இத நாடகதி9 ெப+ ப:திG ?ரவ சி9பிரைப எபவைள மண.
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ம1கைள ெப9, சனிபகவா;ைடய ஆ&சி1 :&ப&' . வரலாறாகேவ
இ+1கிற.. இதி9 IறிG ள வரலா9ைற வடெமாழி C
தமிழி

?ரவ சாிைதைய தனிேய Iவ C க

எதிE காணவி ைல.

இர3' உ3'. ஒ ?ரவா

சாிைத எற காவிய, ம9ெறா ?ரவ( ச1கரவ தி கைத எற வசன C

இBவிர3*E ?ரவ( ச1கரவ தி சனியி ஆ&சியி9 ப&' .ய+9ற கைத
விாிவாக அைமதி+1கிற.
"ரவா சாிைத
?ரவா சாிைதெயப. அ(சாகவி ைல. ம.ைர தமிF( சகதி

ஏ&'

பிரதியாக இ+தெத ெதாியவ+கிற.. இத Cைல ப9றிய க&'ைர ஒ 

2. இராகைவயகா அவ க

எ6தியி+1கிறா க ; அ. ெசதமிF' ஆறா ெதா:தி

81-89 ஆ ப1ககளி9 காணெபகிற.

?ரவா சாிைதைய இய9றியவ ெதகாசிைய ஆ3ட வரராம பா3*யன. வாயி9
ெப+ லவரான சிவத கவிராய ம+க ஐய ெப+மா
எபவ . 35 ஆ3'க1: 2 இC

சிவத கவிராய

இய9றெப9ற., இத C

படலக 920 ெச<G&க ெகா3ட..

27

இதி9 காQ வரலா9( )+1கைத  2. இராகைவயகாரவ க

ததி+1கிறா க . அ. வ+மா :

"சதிர ேபர; த;ைடய திர; ஆகிய ?ரவ ச1கரவ தி உலக26வ.
ஒ+ :ைட1கீF ஆ3', ேதவ கணிைகயாகிய உ+ப.ேபாக2 ெப9 பரம

)கியா< வாF. வ+காலதி , சனி பகவா அவைன ெதாடர , அதனாேல,
அர1கரா

நா*ழ. மைனவி ம1கேளா' கா9 ெப+மி*யா

வ+தி 2*வி

ஒ+வைகனிட I7 ேவைல ெச<. த :'ப.ட வசி1: நாளிேல,

அBவணிக அவ மைனவிைய1 கா29 ?ரவ அறியாேத அவைள வக
ேத9றி1 ெகா3' ேபாக அதனா

நா' ேநா1கி( ெச ைகயி

மன2ைட., த ம1க

இ+வ+ட ேவ9

ஓ ஆ9 ெவ ள ச1கரவ திைய இ6.1 ெகா3'

ெச ல த அ+ைம ம1கைளG பிாி., ேவ9 நாடைட. அநா&டரசனா
தி+டென க+த ெப9 மாைக மாகா

வாகப&' 2டவனாகி, பி
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ச1கரவ தியி சகீதைத1 ேக&க ேந த அ நா&' ேவத மக

கா2ற ெப+ :ழபதினிைடேய அவைள மண ண . களி.

அவைன1

வ+காலதி , அநா&டரச த ம+மக ச1கவ தி ெயபைத
ேதவைதகளா

அறி. மகிF. மதிர நா&'1: அவைன அதிபதியா1க ?ரவா

த மைனவிGட அநா&ைட ஆ3' வதன.
ச1கரவ தியா

ஆ9ேறாரதி

விடப&ட ம1க

இ+வைரG வழி(ெசற

இைடய ஒ+வ ெகா3' ெச அட வள .வர, த1க ப+வ

அைடத. அB வி+வ+ அ(ச1கரவ தியிடேம, இனாெரப. ெதாியா.
ேவைலயி

அம . அபிமான ெப9றி+தன . இஙன இ+1க, வணிக

கா291 கவ த ?ரவ மைனவியி சிைற1Iடமாக ந'1கட7
ைவ1கப&*+த மர1கல ஒ+ ெப+)ழ

கா9றா

அைல3' 2*வி

அவ ஆ3'வ+ நகாியி ப1கேத ஒ.க, அ(ெச<திைய ஒ9ற க
அறிவித., அரச தபா
அ மர1கலைத1 காவ

அரச;1:

உ ள இைட(சிவ கைள மி1க ெபா+ட வத

ெச<Gப* அ;ப, அவ க

இரD 26.

உற1கமிறி1 கா. வ+ ேபா., இைளயவ தவைன ேநா1கி1 Iவ.,
பிற சபவ க அ*யி

வ+ ப:தியி9 Iறப'கிறன................'

இதபி ஐயகாரவ க

44 பாட கைள எ'.1 கா&* G ளா க . அைவ

வ+மா :

அன காைலயி
கன

இளவ ம9 றவ றைன ேநா1கி1

பாதிG கழிதன நிற இ1 க:

இன லாகிய .யி
2; காைதக

ாிதிடாவைக இ+பா

உ3ெடனி

ெமாழிெயன ெமாழிதா.

(1)

ேக&ட 2னவ இளநைக 2.நிலா1 கிளர
வா&டமிறிேய ைமதேக

உவாிKF வளாக

நா&* னி9கைத ேக&டைன நமி

நா ப&ட

ஏ&* ;1கடகா1கைத ேக&*ைல இைளேயா<.
ஐய அ1கைத யாயி; உைரதிஎ றைறய

(2)
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ெவ<. தீ . ெம< ெம7Dற உள நனி விம1
ெகா<. ண 1:ழ

அைன த ெசவி.ைள :க

எ<தி ற9சிைல இளவE1 கிைசதன இதைன.
ைமத ேக&*யா

(3)

மதிதி+ மரபிைன வள ேதா

தி தவயி9 ேறாறிய ெபா+வ+ திறலா

உ. ெத3*ைர உலெகலா ஒ+ தனி1 :ைட1கீF
இத மாநக இ+தர சிய9றிய இைறவ.

(4)

ஓவ ஒத சீ வாசவதைதெய ைர1:
0ைவ ெபா9:வ& ெடழி

நல திள2ைல ண ேதா

மாவி ாிதக&*+2க .+பசி மய தீ 

தாவ E9றிட ரதர ெகா'திவ3 அைடேதா.

(5)

த மனதிைட ேவத  திதிட தேதா

நைம யி9பய றிெலா றிைன.ைண நயேதா
ெதாைம யெப+ ேகா&களி ம3டல ெதாட .
விமைல1: ேம

வி3Qல கி;ெசE Tர.

ஆழி மாநில ரதி' நாளி

(6)

அ ெகா+நா

ஏழி ைசதி+ 2னிவர அBவயி எ<தி

தாFDப* சவாிஉ பா

வர( சைமதா

வாழி மனவ என உைர தகவE ம9ேறா.

(7)

2. கறைன ேநா1கிநி ற+தவ 2யல1
க.ெம ன: .ைரதன த அதிகார
வி. கமக ஒ+2ைற வ+ெகன விளப
எ.ெகா

Yக+ திளைமேயா 2.ைமேயா எ<த .

என வினாவE மைனவி பா
வைன மல 1:ழ

(8)

இதிற இயப

இளைமேய வ7ெதன வழக1

கைனகழ9ெபா7 க+கழ

மனவ காாி

2னெம தி தைவ ெமாழிதிட 2.மக அகறா.

(9)
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காாி ேபாயபி வசதமா காலவ தQக

ேவாி யெதாைட யாமல  ெபாழி விர DதE
பாரடகE ந'1: ேபா அர1கன பதியி

ஊரடகE தனதா<1 கவ . ெகா3 'றE.

(10)

ேக&ட மனவ அம 1ெகன எ6தE ெக3ைட
வா&ட டகணா
நா&* எ<.த

ஈ&' ெவபசி யா
அ+ைம ைமத க

சனி ெசய

இ.ெவன ம9ேறா

நெறன ேபாதE ந'ேவ
இ+ தைன யா+ இரக.
ஏ9கஉ3 அ2.ந

(11)

:. ெம

ெறா+. கி9றைல க&*ய ேசாறவிF .தவ

ாி: 29றி+ ேநா1கE 61களா< ெநளிய
த+ மன; விழிவழி ததன தாைர.

(12)

தைனய ெவபசி கா3டE தாி1கல ராகி
.ைனயி னி9 ெச சதிர கிாிபதி .னி

நிைனG மாதிர ெதா+வணி ேகசேந  திடE
அைனய வதனி மைன1கணி அம த+ நாளி .

(13)

.; இதன எ'1கD மனவ .ைணவி
ெசெந

:9றD ஆயின அதி

ஒ+ தினதி

ெபா எனெப ைமத+ பிதாெவா' ேபாத

ம; மா1கல ேத9றின தி+ைவ அB வணிக.

(14)

மீ3' மனவ மைனவிைய எவெணன வினவ
ஆ3' நிறவ கறிட ஆ9றல னாகி

ஈ3*+பேத ப6ெதன மகாெரா' ஏகி1

I3ட நீ ெப+1 காக3 டதகைர :கி.
ஐய மீ இவ3 நிமியா அளவறி திடஎ
ெற<. காைலயி

இ+வ+ ெதாட திட இைறவ

ெவ<தி னெகா+ மதைலைய த+ெவா' T1கி1

(15)
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ைகயி ஓ மக ேவதியB வா9றிைன1 கட..

(16)

திாி. ேபாத அ( ேச<ெதாட  திடEம( ேசைய

வாித ன ெப+ மரெதா' பிைனய மன
2ாித ெத3*ைர ஆ9றிைட இறகE ாி1

க+கட1களி ெறன அB வா9ெறா' கழிதா.

(17)

தைத யாகேவா ஆய அ ெக<திஅ தைனய

சிைத ேநாயற தபாதி ேச திேய வள தா
அத மனவ ெச<திG அைனயா

திற;

எத வாெறன ெதளிDற1 ேக&*ேல இ;.

(18)

ஆய மனவ ஆெரனி9 ?ரவா ஆமா

ேபாய மைகG 3டாீக1ெகா* எபா

திய ெவ.ய 1 கட வி6 ம1கைள ெதாி1கி
வாயி னா9ெசாE மியா ெமன உண தியா

ைமதா.

(19)

இத மா1கைத ந ெப+ கைத என இைளய

ைமத னா 1:ைர . ள ெந1 கழிதE மாத
சத மா2ைல பா

பிதி  ெதா61 ெம< தள D9

இ;யிரா ம1க

Y ஐய எவ3 அைடதா

றத மர1கல தகதி+தா:7 த6தா .

(20)

அனவ; Yைம மற. அகறாேனா
பினி மரதி9 பிணிறD ெப9றீேரா

.; இைடயா :ல ேதாறE நீ ஆனீேரா?

(21)

ேதவா கனியி9 ெறவி&டாத தீ:தைல
ஏமாகதேன கனகாக தாஎனE
ேகாமா க+ைண1 :ாிசி

இ+ேவா+

தாமா ெக6. மணி1கதைவ த ளினா .
ஆ:9றா உ9ற அ+ைமமகா ைரத6வி

(22)
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ஏ:9றா

T:9றா

ஆவி இறதா

பிறதாளா

ேமனி ெவ.9றா

ேகா:9ற ெகாைகயி9 பா

ெவ<.யி தா

ெகா3' ன

ஆ&*னா .

(23)

அைமG ம1கமா< ஆக6த ேபேராைத

ெசைம யி7 த ெசவி.ைளயி9 ேக&டEேம

ெவைம Gட எ<தி வில1கி இைவ யாெவனE

எைம அளித எேமா< எறா இைணயி லா .

(24)

ஊேரF அறிய உலகறிய ெதா3' ாி

தாேர Iதைல த அைனஎன( சா9றினா
ஆேர க வா அநியாய ேமா இதைன

ேபாேர மனவ 2 ெசா ேவ எனகறா.

(25)

அனேத ஆக என அைனவ+ அைன தி+
2னேர காப 2ைறைம அறி யா இரD

கன ேபா கா இ+தா கதிேரா;

இனேதா தைமயிைன1 கா3ப என எ6தா.

(26)

உய ெப+திற எ<திட1 கால ஓ  தவாி

ெவயிெல 6)ட க:ைல .ர.ேம DதE

அய7 ேலா .ைண இறிேய அம 1களதி' ேபா (
ெசயலழிதவ எனெபா7 வகற. திக .
ைவகைற .யி

நீகிேய மனவ மன

ெச<G நிதிய க+மக

யாைவG தி+தி

ெபா<யி லாெந' 3ணிய பதமல ேபா9றி
ைதய

(27)

பாகனா பதGக தாமைர தாF..

(28)

ஒ9ைற வா வைள 2ழகிட( சாமைர உலவ1
ெகா9ற ெவ3:ைட நிழ

தர அதண :6ம1

க9ைற வா :ழ9 கதி 2ைல.வாிதF1 கனிவா<
ெபா9ற தாமைர ெபானனா மகல கல.

(29)
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தாைன ேவத க

மதிர( KF(சியி9 ற1ேகா

வாைன Gமள தறிதி' கணித C

வ ேலா

ஏைன மனவ 2தியவ கடகளி ெற; ேபா

ேபான ெவறிேவ9 ெபா+ந+ ம+கினி9 ெபா9ப.

(30)

தடக ட9ப' வாலKாியெரன தயகி

வி')ட ெபா7 மணிபல :யி9றிவா< விாித
மடக 7பிட தாகிய `டதி மதத

:டைக யி9பட க3ணிேயா *+தன ெகாEவி .

(31)

இைமய வ 1கிைற இவஎன இ+த அB ேவைல
கைமயி

ெநெசா' வணிக வ தவகைட காேபா 1

கைமய ஓதிட அனவ மன;1 கைறய(
சைமG ேவ7னா த+திரா

இவெனன( சா9ற.

(32)

ேவத ைவ1:ழா .<தன வணிக அB ேவத
0த தாமைர ெபாலகழ

நிலபட வணக

பா த மன நீ யாெரன ெநன79 பரைவ

ேச த கப7 ெச&*யா எறிைவ ெதாிதா.

(33)

அ+கலதினி9 ெபா+ெளலா கண1க வ தா<தா
ம+கி

ஓரைற திறதிேல உன1ெகன ைவத

ெப+க லதி;1 கணி26 மணிெயன பிறத

க+க3 ெவ3ணைக( ெச<ய வா< ைபெதா*1 கனி.

(34)

அBவ ணகிைன ெநன79 காவ வ தவ க

ெம<வ+திட ெப9றதா< எ ெபா< விளபி
எBவ உ9ள களிபி ராகிேய எைன

ெநாBD ப* த ளின உ ள. ேநா1கா .
அத வாQத

ஆெரன1 ேக&*ேய

அ*ேய

தைத தாைதத அ*ைமயி வழிவத ைதய
ைமத ராெமனி

அவ+ெம வைகெயன லாமா

(35)
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எத வாெறன1 ேக&ட+
இதிெலா+ ெபா+

எறிைற சினனா .

(36)

உள ெதன எ3ணிேய

மதி:ல மனவ ம9ைற Tரைர1

க.ெமன த+ெகன1 கட9ைற1கேண

(37)

.மணி1 கலமிைச ஒ+வ ேபாயினா.
ெசறா அரச தி+வாைண ெசதE நறாக
ெவறிைளய நபி தைன2த வ
எறா வாி; இவ3 நீக

எறியபி

வரா& சிைலேயதி மனவற 2னானா.

(38)

வதவைன இத வணிக ெப+சிைறைய
ததவ

எ ேறஉைரத தைம உன1: த:ேமா

எதவைக ெசா ெல றிைறேயா வினவ அவ
2த உைர1கி

ெமாழிதி'வ பி எறா.

(39)

எறியப ம9றவ; எைததைன ஈறபிதா
மறறிய1 ெகா3ட வழிவழிேய வத சிைற
அறிG அ நா

எ6. ஆவண2 உ3' )மா

ெபாம+ .3பா+ உ3ேடா என கறா.

(40)

அ. ெபா6 தரச; அன தா:1

எ. ெபய எ.பதி இய வாெயன

நிதிபதி எ; ெபய நீக நிளா
வி.கிாி வி()வ :த ேபெரன .

(41)

தாெய; ைமதைன ேநா1கி தாெயன
நீGைரதி' வைக நிகF. வாெயன
நாயக ெசா வ+ நா க

ேவ3'ேம

ஆயி; ஒ+ வழி அைறய1 ேக&*யா .
ெந'கட

உலக ெம லா ஒ+:ைட நிழ7

(42)
ைவ1க
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மடகலா சனதி ைவ: மணி2* ேவத ேவத

ஒ'க7

கழா தி உதவிய ?ர வாெவ

றடகல ( ெச:1: ைவேவ
சனிெசய லதனா

ஆழிெயா ைடய Tர.

(43)

ஆ தரணிேபா< வன ேபா<( சா .

கனிெமாழி மைன ேபா< தா; ஆ9ெறா' கழி. ேபானா
அைனயவ ைமத யாக

எம9 றைன. Iற

ன விழி ெபாழிய விமி ெபா+மினா  7 னாேன.

(44)

"ரவ7 ச;கரவ'0தி கைத
வசன உ+வதி

கி&டத&ட ஒ+ C9றா3டாக வழ:வ. ?ரவ( ச1கரவ தி

கைத எப.. வி1கிரமாதித கைத , மயி

இராவண கைத எபவ9ைற ேபால

இ.D 'கேழதி லவ இய9றிய'தாக அ(சிட ப&' ள. இேபா.
கிைட1: பதி எ6. பிைழக

ம7ததாக [$]……… ……….. ?ரவ(

ச1கரவ தி கைதைய வியாச 2னிவ பா3டவ க1:1 Iறியதாக 2த7
பாயிர ெசா கிற..
-------

[$] பி. இரதின நாயக ஸ! பதிைப1 கா3க.
 மகாபாரததி

ஆர3யப வதி , காமிய வனதி

இ+த பா3டவ க1:

வியாச Iறியதாக உ ளெத அபாயிரதி9 காண ப'கிற.. அத பி

விாிவாக ?ரவ( ச1கரவ தி கைத அைம. ள.. அத )+1க வ+மா :

ைவவ!தவம; அதிகார ெசEதி வத காலதி
இ+தைமயா

அவ+1: மகேப இ லாம

வசிHட 2னிவ+ைடய அறிDைரயிப* ைமதிரா வ+ண யாக

ெச<தா . அவ+ைடய மைனவி தன1: ெப3 :ழைத பிற1க ேவ3' ெமற

வி+பதா , அத9 ேக9றப* மதிர ஜபி1க ேவ3' ெம ேவ வி நட.
அதணாிட ரகசியமாக( ெசா ல, அவ+ அப*ேய ெச<தா . அத பயனாக
இளாேதவி எற ெப3 :ழைத அத ேவ வியி

உதிதா . அத1 :ழைதைய1

க3' தி+தி ெபறாத ம; மீ&' வசிHட 2னிவாிட வ. ெச<திைய1 Iற,

அவ உ3ைம உண . அெப3 :ழைதைய ஆணாக மாப* ெச<தா . ம;

மிக மன களி. அத1 :ழைத1:( )திGன எ ெபய K&* வள .
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வதா. எ லாவித1 கைலகைளG க9பி. த1க பிராய வதDட
பிரதிHடானர எற நகர.1: அரசனாக 2*K&*னா.
)திGன மன பிரதிHடானரதி

வதேபா., ஒ+ நா

அறெநறி தவறாம

அரசா3'

ேவ&ைட ேம9ெசற வ :மாரவன எற வனைத

அைடதா. அ. அபிைகயி ஆ&சி1: அடகிய வனமாத7 அேக

ேவ&ைடயி ெபா+&' :த அரச; அவ;ட வதவ க அபிைகயி
சாபதா

ெப3Q+வாயின . இத1 I&டதி

ேசராதவ க

இத அதிசய

நிகF(சிைய அறி. நகர.1:( ெச அரச;ைடய மைனவிமா
2த7ேயா+1: ெதாிவிதன .

)திGன, இைளயாக மாறினவ, ெப3Q+ ெவ'த அைம(சைர
ேதாழியராக1 ெகா3' அB வனதி

திாி., த தகியி+த ப ணசாைலைய

அைடதா. த இைளGட கத+வ மண ாி. ?ரவ எ;

திரைன ெப9றா. அவ;1: ேவ3*ய கைலகைள ெய லா க9பி. பிற:

த பிாி. ெசறா. இைள த மக;ட வசிHட 2னிவ ஆசிரமைத

அைட. தக1: ேந தவ9ைற( ெசானா .

அேபா. ைவவ!வத ம;D )திGன ராஜ;ைடய மைனவி மா+ அேக
வ., இைளையG பிறைரG பா . வ+தின . அபா

சிவபிரா தி+வ+ளா

வசிHட 2னிவ

இைள 2த7யவ கைள பைழயப*ேய ஆQ+வ

ெபப*யாக( ெச<தா . "உமாேதவியி சாப ெப9ற வனதி9 :தப*யா

இத நிைல வத.. அைத 29 மா9ற 2*யா.. இைள ஆQ+வ ெப9றாE

மாததி

 நா

ெப3Q+வ ேதா*+பா " எ தி+வா< மல த+ளி

மைறதா. பி )திGன பிரதிHடானர வ. மைனவிமா+ட வாF.

 திர கைள ெப9ெற'தா. அத வ+1 : த நா&*9 ப:
ெகா'. வி&', ெப3 உ+வமாக இ+1ைகயி

தேனா' ேச . ெப9ற ?ரவ

)1: பிரதிH டானரைத அளி. 2* K&*வி&' தவ ெச<G ெபா+&'

வன.1: ஏகினா. ?ரவ தன. ெசளதாிய ஜபல பரா1கிரமதாE )த

Tர த+ :ணகளாE மகா ராஜ )பல&சண2 க`ர2 சதிய2 த+ம2
ராஜநீதிG ஆகிய :ணகளினாE தா ச1கரவ தியா<( சகல

ைவபவகைளG ெப9 ஒ+ தனி1 :ைட நிழ7
தி1:விஜயக

ெசேகா

நடாதி

ெச<., மகாராஜாதி ராஜா1கெள லா தன1:1 கபக
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ெசEதி த ஆ1கிைனயி

இ+1:ப* இைச வி., விஜயசா7யா<

ராஜேபாககைள அ;பவி.1 ெகா3' மகா கீ திGட' வாF. வதா.
ஒ+ சமய இதிரன. அைவயி
ஊ வசி அவ கைள வணகாம

மதிராவ+ண எற ேதவைதக

இ+ததனா , "நீ 0Dலகி

வதேபா.

ெச சில கால

த:வாயாக!' எ சாப வழகின . அேபா. நாரத 2னிவ அேக வ.
0Dலகி

அரசா&சி ெச<.வ+ ?ரவ மனனி சிறைப எ'.ைரதா .

அைத1 ேக&ட ஊ வசி அ மன;ைடய நிைனவாகேவ 0Dலக.1: வ.
சர!வதி நதி1கைரயி

காதி+தா . ?ரவ ச1கரவ தி அேக வ.

ஊ வசிைய1 க3' தைன மண1:ப* வி+பினா. ஊ வசி த வரலா9ைற(

ெசா 7வி&', "எ உைம ஆைடயிறி நா பா 1கிேறேனா அ

உைமவி&' வில:ேவ" எ Iறி அவேனா' )கிதி+தா . ஒ+நா
அரசைன ஆைடயிறி பா 1க ேந தைமயா

அவ

பிாி. ெச லலானா .

அேபா. ?ரவ மிக வ+தேவ, "இ; ஓரா3' கழி. உமிட வ+ேவ"
எ ெசா 7 ேபாயின . அப*ேய ஓரா3' கழி. வ. ?ரவ;ட

இ+. சில திர கைள ஈறா . பிற: ேதவேலாக.1:( ெச ல வி+பியேபா.

மீ3' ?ரவ அவ

பிாிைவ யா9றாம

கத+வ கைள தியானி1க( ெச<., அவ க

வ+தினா. அேபா. ஊ வசி சில
ல தைன அைடயலா எ

ெசா 7 ேபாயின . அப*ேய மன அ1கத+வைர தியானி1க அவ க
அ1கினி !தா7ைய அவனிட ெகா'., இதனா

ஊ வசிைய அைடயலா

ஓ

என1Iறி மைற தன . ?ரவ அத அ1கினி !தா7ைய ெப9 வனதி

திாி. ெகா3*+தா. ஊ வசி வராம9 ேபாகேவ அதைன ஓ இடதி

பா.காபாக ைவ. வி&' பிரதிHடான நகர அைட. த ைமத கட
I* வாழலானா.

விசால நகர எற நகரதி அரசனாகிய ேசாமதத;1: தவ ெச<. ெப9ற

)பதீச எற மக;, ஜய பிரைத எற மக இ+தன . ஜயபிரைத ?ரவ
மன;ைடய அழைகG TரைதG ேக விG9 அவைனேய மண1க

ேவ3'ெமற ேவ&ைகGைடயவளாக இ+தா . அவ1: மணப+வ

எ<தியைத அறித ேசாமதத )யவர.1: ஏ9பா' ெச<தா. அத9: பல

ேதச. மன க - வதி+தா க . ?ரவ ச1கரவ திG வதா. அேபா.
ஜயபிரைதயி சேகாதரனாகிய )பதீச எ; இளவரச அகி+த

அரச கைள பா ., "நா ெசா E இல1 கணகைள உைடய மன யாேரா

அவ+1ேக எ தைக மாைலயி'வா " எ ெசானா. "என
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இல1கணக ?" எ மன க

இBDலகதி

ேபதகளினா

ேக&க அவ ெசா லலானா. "ஓ அரச கேள,

மகா Yபாவ களாகிய தா< தைதகளி மேனா`Hட மதிர
ஆ3 ெப3Q+வமாக( சனி., ெப3ேண ஆணாகி

ெப3ணாகி, ஆQ ெப3Qமா< விளகி வச வி+திகைள( ெச<., மகதான
கீ திகைள அைடத அBவாேண ெப3ணாகிய க+பதி9 பிற., வி+தி
யைட., சதிய த+மாதி சகல சா!திர விதிப* நட., மகா )த Tர பிரதா
சா7யாக( சகல தி1: விஜயகைளG ெச<., ம3டலாதிபதியா< ெப3ைணேய
ேவ3* தவக

ெச<., இரா]யாதிகாரகைளG ெச<. சகல இரா]யாதிபதி

க1: இ+தயாதிபதியான )த Tரனாகிய Kர எவேனா அப*1 ெகாத
TரைதGைடய அரசைன எ சேகாதாி மாைல யி'வா " எ Iற அரச
அைனவ+ ெமௗனமாக இ+தன .

?ரவ( ச1கரவ தி அேபா. எ6. த வரலா9ைற1 Iறேவ, ஜயபிரைத

அவ;1: மாைலயி&டா . இ+வ+1: மிக விமாிைசயாக மண நைடெப9ற..

பி ?ரவ ஜயபிரைதGட த நகர வ. இபமாக வாF. வதா.
ஒ+ நா

சனி பகவா பிராமண ேவட தாகி வ. தைம இனாெர

அறிவி., "நா சகல ஜய2 ெகா3டவ. அேநக கீ திG ளவ. எைன
உதமரான ெபாிேயா க

மிகD ெகா3டா'வா க . ஆனப*யினாேல உ

ம3ைட1: வேத. உமிடதி

வ+கிறத9: இளைம ந லேதா , 2.ைம

ந லேதா? உம1:( சமதியான காலைத( ெசா E" எ ேக&டா . மன

இளைம1 காலதிேலேய வரேவ3'ெம Iற, சனி பகவா மைறதா .
?ரவ;1: ஜயபிரைதயிடமாக இர3' த வ க

நா&*E ள ம1க

தக

பிறதா க . ஒ+ சமய

பயி கைள1 கா&'வில:க

அழிபதாக வ.

2ைறயி&டா க . அ.கா ஜீவஹிைச ெச<தறியாத மன 2த7
கார கைள1 ெகா3' வில:கைள அழி1க( ெச<தா. அவ களா

எ லாவ9ைறG அழி1க 2*யவி ைல. அதனா

ேவ&ைட1

தாேன ேபா< ேவ&ைடயா*

வில:கைள1 ெகா :* ம1களி அ(சைத ேபா1கினா. அவ

உயி 1ெகாைல ாிதேத வியாஜமாக( சனிபகவா த ஆ&சிைய1 கா&ட
ஆரபிதா . அவ+ைடய மாையயா

ேவ9நா&' அரச கெள லா ?ரவ

மன நகரைத 29ைக யி&டன . மன மதிாிைய அைழ.,
ராQவக1-ெக லா 2 சபள ெகா'. வி&'( சிைறயி
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இ+1கப&டவ க1: ெபா1கிஷைத திற. ெகா'1:ப* க&டைளயிட,
அப*ேய மதிாியானவ ச1கரவ திGைடய க&டைளபிரகார சகல

ஜனக1: ெகா'த.ம லாம , பைறயைறவி. வ. ேக&ட ேப+1:

அபாிமிதமா< அளி. ஓ :ைறவி லாம

நடதிவதா. இத( சமாசாரைத1

ேக&' பைக மன கெள லா, "இBவளD ந ல மனைன நமா

ெவ ல

இயலா.. இவ;ட சமாதான ெச<. ெகா ள ேவ3'" எ எ3ணி1
ெகா3*+தன .

அ இரD ?ரவ மன, "இ.கா நம1: அடகியி+த மன க

இேபா. நகைர 29ைக யி&*+1கிறன . இ. ப3ைட விதியி பய.

இேபா. நா நா&ைட வி&'( ெச வேத ந ல.. நா' நம1:1 கிைட1: கால

வ+ேபா. தாேன வ. ேச+" எ த மைனவி யிட ெசா 7

ஆைடயாபரணகைள1 கழ9றி ைவ. ஏைழகைள ேபால1 கைதகைள உ'.
மைனவி ம1கட நகைர வி&' றப&'வி&டா. :ழைதகைள X1க

மா&டாம

X1கி1 ெகா3' ேபா:ேபா. சனீ(சர பகவா ஒ+ பிராமணனாக

வ. ஒ+ :ழைதைய தா வாகி1 ெகா3' நடதா . இரD 26வ.

.ைணயாக வ., வி*G ேபா. ஒ+ நகரைத1 கா&* வி&' ேபா<வி&டா .
அவ க

இடதி

அைத ேநா1கி நட1ைகயி

இைடவழியி

வய க

ந3பகலா<வி&ட.. ேமேல நட1கெவா&டாம

வி6தன . அேக வய களி

நிைறதி+த

அேக கைள.

அவைட நட. ெகா3*+த.. ேவைல ெச<.

ெகா3*+த I7யா&களி தைலவனான ஆனத எபவ அவ கைள
பா . இரகி தக1: வத உணவி
தீ தா. பிற:, "நீக
நகரதி

ஒ+ ப:திைய1 ெகா'. பசி

யா ?" எ ேக&டேபா., "?ரவ( ச1கரவ தியி

கண1ெக6தி1 ெகா3*+ேத. அேக கலகமானப*யா

எ லாவ9ைறG பறி ெகா'.வி&' இப* வ. வி&ேட' எறா மன.
ேக&' இரகிய ெதாழிலாள தைலவ, "நீக
கண1ெக6தலா. எகளா

எகடேன இ+.

ஆன உதவிைய( ெச<ேவா" எ ெசா 7

அவ கைள அைழ.1 ெகா3' ெச ஒ+ T' க&*1 ெகா'. அதி

வா6

ப* ஏ9பா' ெச<தா. ?ரவ மன மைனவி ம1கட கண1: பி ைளயாக

அேக வாF. வதா.
ேசாமாி எ; நகாி

ேசாேமச எற அரச ஆ3'வதா. அத நகாி

இ+த ெப+ ெச வராகிய நவேகா* நாராயண ெச&*யாெரபவ 2பதிர3'
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த மகைளG ெச<.வதா . ஒ+ ெபாிய தி+1:ள ெவ&ட ேவ3' ெம

எ3ணிய ெச&*யா 2ேன ெசான ஆனத எற ெதாழிலாள தைலவைன1
Iபி&' அவனிட அB ேவைலைய ஒபிதா . அவ ேவைல ெச<பவ க1:

ஒBெவா+ ப: I7 ேபசி அேதமாதிாி ஒ+ பைக1 கண1: பி ைள1:
ெகா'1:ப* ஏ9பா' ெச<தா.

:ள ெவ&' ேவைல நட. ெகா3*+த.. சனி பகவா நவேகா*

:. ஆ&*னா . ெச&*யா I7யா&கைள

நாராயணசாமி ெச&*யா மன.

பா ., "இனிேம

நீக

I7 வாக வரேவ3டா. உக

மைனவிமாைர வ.

வாகி1ெகா3' ேபாக( ெசா Eக " எ உதரவி&டா . அத மகளி வ.
I7 வாகியேபா., "கண1: பி ைள மைனவி யா ?" எ ேக&க, அவ க

ஜயபிரைதைய1 கா&*னா க . அவைள1 க3ட ெச&*யா+1: அவ

உ3டாயி9. அ'த நா

அவ

பா

ஆைச

I7வாக வதேபா., உ ேள I7தானிய

இ+1கிறெத, எ'.1 ெகா ப* ெச&*யா ெசானாெர ெசா ல(
ெச<., அவைள ஓ அைறயி
காாிய!த க

அைட1க ஏ9பா' ப3ணினா . அப*ேய

ெச<ய ஜயபிரைத தனிேய அகப&'1 ெகா3டா . த

நிைலைமைய உண . ெகா3ட அவ

)9 29 பா தா . அேக ஒ+

ெப&* இ+பைத1 க3' அத9: ேள :., "நா உ3ைமயான பதினியாக
இ+தா

தீ3*னா

இத ெப&* யாராE திற1க 2*யாம

இ+1கேவ3'. எ கணவ

திற1க ேவ3'ேமயறி, நீாிேல ேபா& டாE ஆGதகளா

ெவ&*னாE ெகடாம

இ+1கேவ3'. எ கணவைர1 காQ ம&'

என1: பசி தாக இ+1க1 Iடா." எ சபத ெச<. அைத *1 ெகா3டா .
பிற: ெச&*யா அைறைய திற. பா 1ைகயி

ஜய பிரைதைய1 காணவி ைல.

திற. கிடத ெப&* *யி+தைத பா . திற1ைகயி

அ. திற1கவி ைல.

ேகாடாி ெகா3' ெவ&*பா . ெப&*1: எBவிதமான பின2 ேநர

வி ைல. ெச&*யா த T&ைட தாேம ெகாதி வி&', "கண1: பி ைள
மைனவி Iைடைய எ'.1 ெகா ள T&'1:

ேபானா . T' தீப9ற அவ

அகப&'( சாபலானா " எற வததிைய பரபினா . Tெட லா ெவ.
சாபரான பிற: பா 1ைகயி

அத ெப&* சிறி. அழிவிறி 2ைன யிE

பளபளபாக இ+த.. இத( ெச<தி அரச காதி

வி6தா

தம1: த3டைன

கிைட1:ெம அசிய ெச&*யா , அத ேபைழைய எ'.1ெகா3'
அதமா தீD1: ேபாகிற கப7
ெப&*ைய1 கட7

ஏறினா . ந'1கட7

கப7

எறி.விடலாெம அைத எ'1ைகயி

ேபா:ேபா.,

உ ேள இ+த
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ஜயபிரைத ேபசலானா
ேபா&டா

: "ஓ ஓ ெச&*யாேர! ஏ ச2திரதிேல ேபா'கிறீ ?

உைம விட ேபாகிறதி ைல. என1: ஒ+ ேநா3'. அ.

2*வத9: ஏழைர வ+ஷ ெச E. அ. ெதாியாம
நிைனதீ . ேநா 2*கிற வைரயி

ெபா லாத நிைன

ஒ+வ 2க பா 1க ெவா3ணாதாைகயா

இப* பிரதி1ைன ெச<.ெகா3ேட. ேநா 2*த காலதிேல ேபைழ தாேன
திற1:" எறா . அைத1 ேக&ட ெச&*யா ேபைழைய1 கட7

அதமா தீD1ேக ெகா3'ேபா<, அேக T' க&* அதி

த ளாம

ேபைழைய

ைவ.வி&' அ: வியாபார ெச<. ெகா3' வாFதா . தினேதா

ேபைழயி

கா. ைவ. () இ+1கிறதா இ ைலயா எ பா . வதா .

கண1: பி ைளயாக இ+த ?ரவ( ச1கரவ தி ெந'ேநரமாகிG த மைனவி

T&'1: வராதைத அறி. விசாாி1ைகயி , "I7 தானியைத எ'.1ெகா ள
ேபானவ

தீயி

ெவ. இறதா . T' சாபலாகிவி&ட .1கதா

ெச&*யா

அதமா தீD1: ேபா<வி&டா " எ ேக வி G9றா. த விதிைய ெநாதப*

இர3' :ழைதகைளG அைழ.1ெகா3' ஒ+ கா&* வழிேய ேபாைகயி
சனியின. ஏவலா

அதிக மைழ ெப<. இைடயி7+த கா&டா9றி

ெவ ள

ெப+கிய.. :ழைதகைள நடதி அைழ. ேபாக 2*யாெதெற3ணி ஒ+

:ழைதைய அகி+த ெச* ஒறி

க&*வி&' ம9ெறா+ :ழைதைய எ'.1

ெகா3' ஆ9ைற தா3* அ1கைர1: ேபானா. அேக ஒ+ ெச*யி

தா

ெகா3'வத :ழைதைய1 க&*வி&', மப*G இ1கைர வ. க&*யி+த

:ழைதைய எ'. வரலாெம ஆ9றி

இறகி வ+ைகயி

தி_ெர

ெவ ள அதிகமாகி அவைன அ*.1ெகா3' ேபாயி9. இBவா சனிபகவா
மன;ைடய மைனவிையG ம1கைளG தனி தனிேய பிாி.வி&டா .
கடDைள நிைன. லபியப*ேய ஆ9றி

அ*.1 ெகா3' ேபாகப&டா

?ரவ( ச1கரவ தி. ெச<தவர எற நகர.1 க+ேக ேபாகிறேபா. அேக

கைரயி

இ+த இைடய க

எ அவ க

அவைன1 க3' கைர , ேய9றி வி&டா க . "நீ யா "?

ேக&க, "நா ஒ+ ேகானாாிட ஆ' ேம<.1 ெகா3*+ேத.

ஆ&'1:&* பிாி. ேபாகேவ ேத*வ. ெவ ளதி

அகப&'1 ெகா3ேட"

எறா. அவ க , தகேளா' இ+. ஆ&'1 :&*கைள ேம<. ப&*யி

ெகா3'வ. அைட.1 காவலாக ப'.1ெகா ள ேவ3'ெம தி&ட

ெச<. அரச;1: ேவ3*ய உணைவ உதவி வதா க .

ஆ9றி இர3' கைரயிE தனி தனிேய க&*யி+த :ழைதக

இ+வைரG
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ஓ ஆ<(சி க3ெட'. வள . வதா . ஐ. வயசான பிற: ைகயி

ேகாைல1

ெகா'. ஆ' ேம<1க( ெசானேபா. அத இர3' பி ைளக, அத1

ேகாைல ைவ.1 ெகா3' வி ெல அெப பாவி. விைளயாடலானா க . அைத1 க3ட ஆ<மக

இவ க

அரச:மார களாக இ+1க

ேவ3'ெம எ3ணி, அவ க1:( சிலப க91 ெகா'1:ப* ஏ9பா'

ெச<தா . அவ க

அத விைதேயா' பைட1கல பயி9சிG ெப9றா க .

ெச<தவரெமற நகரதி

சனிபகவா ஏவலா

ெச<தவ எற அரச ஆ3'வதா. ஒ+நா

சில தி+ட க

அத அரச அர3மைனயி

கனமி&'

அரசியி;ைடய ஆபரண ெப&*ைய தி+*1 ெகா3' ெசறன . தி+*னவ க

ஆபரணகைள ெய லா எ'.1ெகா3' ெப&*ைய மாதிர ஆ&'1

:&*க1:1 காவலாக ப'. Xகி1 ெகா3*+த ?ரவனிட ேபா&'
வி&'( ெசறன . மநா

அ+கி

அரச;ைடய ஏவல தி+ட கைள ேத*வ. ?ரவ

ஆபரண ேபைழைய1 க3' அவைனேய தி+டென இ6.(

ெசறன . அரச 2த7

அவ தி+*யி+1க மா&டா ென ஐG9றாE

ைகG ேபைழGமாக அகப&டைமயா

அவேன தி+டென நி(சய ெச<. ஒ+

ைகையG காைலG வா:ப* க&டைளயி&டா. அய

ெச<G பரேதசிகாவ9 ெச&*யா எபவ அத நகரதி

ஊாி

இ ைல. த2ைடய கப

ஒ அய

நா&டா+1: உதவி

இ+தா . அவ அ

நா&*7+. வ. கைரயிறகி

யி+ததனா , அைத பா 1க ேபாயி+தா . அவ இ+தி+தா
?ரவைன1 காபா9றி யி+பா . ஆனா

ெச&*யாைர( சமயதி9: பயபடாம

எப* யாவ.

சனிபகவா;ைடய ேவைல

ெச<.வி&ட.. ?ரவ மன ஒ+

ைகையG காைலG இழ. .9றா.
ேவதைன தாகமா&டாம

சிவெப+மாைன நிைன. லபி பசா&சரைத

ஜபிதபிற: கைல மகைள மன நிைனதா. கைலமக

ஒ+ 1கைற(சிைய

)ைவG ள உணைவG அ+தினா . வதவ

எபைத1 :றிபா

ேபால அேக வ. அரச;ைடய காய.1: ம+. ேபா&'வி&', மிகD
கைல மக

அறித ?ரவ அவைள .திெச<ய, "எெபா6. நிைனதாE உதவ வ+ேவ;
அசாேத" எ ெசா 7 மைறதா . அவ ைகயிE கா7E இ+த ரண
ஆறிய.; வ7ேய ெதாியவி ைல.
மநா

பரேதசி காவ9 ெச&*யா த ஊ+1: வ. 2த

நா

நிகFத

ெச<திைய1 ேக&' ?ரவ இ+1கிற இட வ. அவைன த3*ைகயி
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ஏ9றி த மாளிைக1:1 ெகா3'ேபா< ந ல மசதி

கிட1க( ெச<தா . "நீ

யா ?" எ ெச&*யா ேக&க ?ரவ, “சில கால கழி. ெதாியவ+" எ
ெசானா. கைல மக

அத உணவி

அ: வ. ?ரவ;1: அ2த+தி வதா . ெச&*யா

ஒ+ ப:திைய வாகி உ3' அத )ைவ மி:திைய அறி.

வியபைடதா .
ஒ+நா

கைலமக

உபாிஷி எ; 2னிவ அேக வ. ேபசி1 ெகா3*+த ேபா.
வழ1கேபா

?ரவ;1: உணD ெகா3'வதா . அவைள

இனாெர ெதாித உபாிஷி எ6. வணகி .திதா . அேபா.,

2டவனாகிய ச1கரவ திG ெச&*யா+ ளகாகிதமா< ஆனத பரவச ரா<
ேதவிைய ேதாதிர ெச<. Iதா* இர3' ைககைளG சிரசிேபாி
ைவ.1ெகா3' நிறா க . கைலமக

?ரவ;1: உணD அளி.வி&'

மைறதா . பரேதசி காவ9 ெச&*யா உபாிஷிைய வணகி, "இத ெபாியா

யா ?" எ ?ரவைனப9றி1 ேக&க, "இ;  ஆ3'க

கழி.

உ3ைம ெதாியவ+. இவ மைனவிG ம1க அேபா. வ. I'வா க .

சகீததி

ெசறா .

இவ+1: ஒபானவ யா+ இ ைல" எ ெசா 7வி&' 2னிவ

இகி+. ெசற உபாிஷி ெய; 2னிவ , ?ரவ;ைடய :மார க

வள+ ஆ<மக

T&'1: ேபா< அவளிட அவ க

இ+வ+

இ+வ+ அரச :மார க

எ ெதாிவி., அவ க1: உபநயன ெச<. பல கைலகைளG க9பிதா .
அபா

அதமா தீD1:( ெச நவேகா* நாராயண ெச&*யாைர1 க3டா .

ெச&*யா அவைர உபசாி. இ+1க( ெச<. ேபசி1 ெகா3*+தா . "நீக
ெசறவிடகளி

ஏேத; .ைம உ3ேடா ?" எ ெச&*யா ேக&க, உபாிஷி

?ரவ( ச1கரவ தியி வரலா9ைற( ெசா 7, ெச<தவர ெம; நகரதி

அவ இ+பைதG ெசா 7 பி விைடெப9 ேபா<வி&டா ,
அ+கி

ேபைழயி

இ+த ஜயபிரைத த நாயக வரலா9ைற1 ேக&' மிகD

.ய+9றாE உயி+ட இ+1கிறா ெரபதி

ஆத

ெப9றா . ெச&*யா+

இனி ந ஊ+1: ேபாேவாெம ெசா.1கட றப&டா . ந'வி

திைச தபி ஒ+ தீவிேல விட அேக இறகி அBவிடதி
அேகேய வியாபார ெச<. வதா .

கப

மாளிைக க&*1 ெகா3'

ெச<தவர. அரசனாகிய ெச<தவ தவ ெச<. ஒேர ெப3ைண ெப9றா.
அவ1: Hப பாசா7 ெய ெபய . அவ

எ லா1 கைலகளிE
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வ லவளாகி( சகீததி

ஒப9றவளாக விளகினா . அவ1: அழகிE

சகீத திறைமயிE சிறத ஒ+வேன மணவாளனாக வரேவ3' எ அரச
வி+பினா. 'அ ெப3ைண ஐபதா ேதச. ராஜா1க வி+பி1 ேக&ட

காலதி

ெச<தவ ரைத ஆகிற ெச<தவ எகிற ராஜா யாதாெமா+வ

சகீததினாேல ப&ட மர தளி 1கD க

உ+கி விழD அதரபட

வரD

பா'கிறாேரா அப* பா*ன ேப+1: எ :மாரதியாகிய Hப பாசா7
மாைலயி'வா ' எ ெசா 7 வி&டா. அப* பா'பவ க
இ லாைமயா
ெச<தா.
ஒ+ நா

யா+

த மக1: ஒ+ கனிமாட க&* ைவ. அவைள அதி

பரேதசிகாவ9 ெச&*யா T&*

சிவ 0ைஜைய 2*.1ெகா3' ைகயி

இ+த ?ரவ( ச1கரவ தி மாைலயி

Tைணைய எ'.1 கடDைள .தி.

பா*னா. அத பா&', கனிமாடதி உபாிைகயி
Hபாசா7யி காதி

வாழ(

வி6த.. அேபா. அவ

ப'தி+த

அணிதி+த ப(ைச1 க

உ+கிய.. அைத1 க3' வியெப<திய அரச:மாாி1: தன1: த1க நாயக

கிைட. வி'வா எற நபி1ைகG காமவிகார2 உ3டாயின. பிற: அத
பா&ைட பா*னவ யாெர ேதாழிைய அ;பி விசாாி. வர( ெச<தா .
தி+டென :9ற சா9றெப91 ைகையG காைலG இழதவேன

பா'கிறாென அறிதா . 2ேப அவைன1 :9றவாளியாக1 ெகா3'வ.
நிதின காலதி

அவ;ைடய ேபரழைக பா தி+தாளாைகயா , அவைனேய

மணபெத இேபா. நி(சய ெச<.ெகா3டா . அ. 2த

அவ1:1

காமவிகார மி:தியாயி9. அவைடய தா< இைத அறி. அரச;1:

ெதாிவி1க, அவ )யவர.1: ஏ9பா' ெச<தா. பல ேதச மன க
ம3டபதி9: வதி+தன . பரேதசிகாவ9 ெச&*யா+ ேவ*1ைக

பா பத9காக ?ரவைனG அைழ.1 ெகா3' ஓ ஓரதி

)யவர

வ.

அம தி+தா . Hப பாசா7 சிவெப+மாைன தியானி.1 ெகா3', "எ

வி+ப நிைறேவற ேவ3'" எ பிரா தி.1 ைகயி7+த மாைலைய Tசி

எறிதா .

அ. ைலயி
தி+*1 கா

உ&கா தி+த ?ரவ( ச1கரவ தியி க6தி

ைகய3டவ க6தி

வி6த..

மாைல வி6தைத1 க3' யாவ+ பல

விதமாக ேபசின . ெச<தவ ராஜ; அவ மைனவிG  (ைசயாகி வி6.

வி&ட ன . Hபபாசா7 ம&' த க+.ப*ேய நிகFத. ப9றி( சேதாஷ

அைடதா .
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அரச அவமான தாக மா&டாம

த9ெகாைல ெச<. ெகா ள ேபானா.

அவ;ைடய :ல:+ அவைன த'., "விதிைய யாரா
அவ கைள1 கா&*
ேகளாம

ெவ ல 2*G?

வி&' வி'" எ Iறினா . யா என ெசா 7G

Hப பாசா7 த கணவ;ட கா&'1: ேபாவதாக உதிGட

Iறினா . பரேதசிகாவ9 ெச&*யா அBவி+வைரG கா&*9 ெகா3' ேபா<

வி&'வதா .
கா&*
அவ

?ரவ ச1கரவ தி1: வழ1கேபா

உணD அ+த1 கைலமக

வதா .

வி)வக+மைன அைழ. அேக மாளிைகG Iட2 ேகார2 அைம1க(

ெச<தா . அதி

?ரவ( ச1கரவ திG Hபாசா7G வாழலானா க . சனீ(சர

பகவா ப9றியி+1: கால 2*வைடத.. அேபா. சனிபகவா அேக வ.

அரச;1: அ+

ைககா

ாிதா . 2 திக கா&சி ெகா'. ?ரவ;1:1

வளர( ெச<., 2பி; அதிகமான ேமனியழைகG காதிையG

ெகா'த+ளி மைறதா க . கைலமக
இப*யி+1க, ைககா

மாளிைக1:
ேகாவி7

வழ1க ேபா

அ2த &* வதா .

இ லாதவ க I :+டாயி+ பவ க அத

ெச தக

:ைற தீ . ெவளி வதா க . கா&*E ள

ெத<விக விள:கிற ெதற ெச<தி எ: பரவிய.. ெச<தவராஜ,

த மக அவ

கணவ; என ஆனா கேளா எற .யரேதா *+தவ,

இத( ெச<தி ேக&' த அைம(ச+ட; மைனவி Gட; அேக ெசறா.

2த7

த மகைளG ம+மகைனG அைடயாள க3' பி*1கவி ைல. அபா

ெதாி. ஆனத1 கட7

?ரவ கா

Fகினா. பரேதசி காவ9 ெச&*யா+ அேக வ.

ைக வள தி+பைத1 க3' இ9றா . அபா

ெச<தவராச

த ஏவலா&கைள1 ெகா3' அேக ஒ+ ெபாிய ப&டண உ3டா1கி அத9:

த ம+மகைனேய அரசனாக 2*யணி. அவ;1: ெத<விக ராஜ எ ெபய
K&*னா. அத திய நகர.1: ெத<Tக ர எற ெபய வழகிய.. பல
நா'களிE அத நகரதி ெப+ைம பரவிய.. ெத<விக ராஜ;1:

Hபபாச71: :ணபதிர எற மக பிறதா.
2 பிரதிHடான நகரதி

பைழய மதிாி ெத<விகரதி

இ+த ேபா. ?ரவ ச1கரவ தியினிட இ+த
ெத<விக விள:வைத1 ேக விG9, த

அரசனாகதா இ+1கேவ3'ெமெற3ணி வ. க3' மகிFதா.

ஆ<மகளிட வள . வத பி ைளக
அரச பைடயி

இ+வ+ ெத<Tக ரதி

ெத<விக

Tர கைள( ேச பதாக1 ேக விG9 அேக வ. ேச தன .

நவேகா* நாராயண ெச&*யா இத அதிசய நகர.1: ேபானா

ேபைழ திற1:
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ெம வதா . வ. ெத<விக நாஜைன வணகி த தவறான 2ய9சிைய(

ெசா 7, ேபைழயி

இ+1: ெப3 ேநா ஆன. ெவளிப'வதாக(

ெசானைத( ெசானா . கைடசியி

கைலமக

எ லாவ9ைறG

ெவளிப'தின . அ ேதவியி க&டைளப*ேய ெத<விக ராஜ, அத

ேபைழைய ெதா&டDட அ. திற. ெகா ளேவ ஜயபிரைத ெவளிேய வதா .
பைடTர களாக இ+த இ+வ+ த :மார எபைத1 கைலமகளா

உண த

தா< தைதய மனமகிFதன . பிரதிHடானரைத 2 ைகப9றிய

பைகயரச க

அேக வ. ச1கரவ திைய பணி. மீ&' நா&ைட

ஏ91ெகா ளேவ3' ெம ேவ3*ன .

?ரவ( ச1கரவ தி த த த வனாகிய சதிய தரைன பிரதிHடான-

ரதி9: அரசனாகD, இர3டா த வனாகிய த+மசீலைன ெத<விகரதி9:
அரசனாகD, Hப பாசா7யி :மாரனாகிய :ணபதிரைன த மாமனா

நகரமாகிய ெச<தவர.1: அரசனாகD 2* K&* வி&' த மைனவிமா+ட
)கமாக வாFதா.
அபா

வன ெச ஊ வசிைய தியானி. 2 ைவதி+த அ1கினி-

!தா7ைய பா 1க, அேக ஓ அரசமர 2ைளதி+தைத1 க3டா.

அதி7+. அரணிகைள எ'.1 கைட. அ1கினிைய உ3டா1கி ேவ விகைள(
ெச<., ஊ வசி வா6 ேதவேலாகைத அைடதா.
ஒ%ைம ேவ%ைமக

இத நாடகதி கதாநாயகனாகிய மனைன ?ரவ( ச1கரவ தி, ?ரவராச,
?ரவ, 0 வமகிபதி, 0 வச1ரவ தி, 0 வ இராச எ ஆசிாிய Iகிறா .

ச1கரவ தி ராச, 0ேலாக ச1கரவ தி மகாராஜா, ச1கரவ தி எ Iவ .
?ரவ!, ?ரவா எ பிற C களி
நீதியி

வ லவனாக இ+தைமயா

இBவரச ெபய வழ:கிற.. ம;

இவைன ம; விஞான எ வழ:வ

(18 - வசன, 39); இ ெபயைர ?ரவ( ச1கரவ தி கைதயிE காணலா.[#]

?ரவ மன ஆ3ட நகர பிரதிHடானர எேற எ லா C க I.
இத நாடக இதிராி எ I. இBவிர3' ெபய கைளG ?ரவ(

ச1கரவ தி கைதயி

காணலா. பிரதிHடான ரதி9ேக இதிராி எற ெபய

ஒ உ3'ேபாE.
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[#] ?ரவ( ச1கரவ தி கைத . ப. 98.
?ரவ;ைடய மைனவியி ெபய வாசவதைத எ ?ரவா சாிைத எ;
காவிய I. ?ரவ( ச1கரவ தி கைத விசாலாகர. அரசனாகிய

ேசாமதத;ைடய :மாாி ஜயபிரைத எைர1:. இத நாடகதிேலா வித ப

ேதச. அரசனாகிய சதிரேலாசன மக

சி9பிரைப எ ெசா E.

சதிரேலாசன எப. ெச<Gேளாைசயி ெபா+&'( சதிரேலாச எ இ
C7

வ+.

?ரவ மன ேதவ கைடய பைகைய ேபா1கி உதவி ெச<தவ எபைத(
சில C க

I. இC7E, "அமர :ைற அகல அ+ கிறவ" (3) எ

வ+வைத1 காணலா.

?ரவ மன, த;1: ஆ3 ெப3ணாக மாறிய இைள எபவ1:
பிறதவ எபைத எ லா C க ெதாிய வி1கிறன. இC

அBவா

ெசா லவி ைல. சிவெப+மா;ைடய :மார எ Iகிற.; "சிைவ அ
I தீற + கிற பால" (3), "உைமயவ
ெசகமல2க எக

பக அ+ளிய மகளாகர

?ரவ .க" (8), "இகித சகர சததி" (37), "அதிைய

உாிதவ திரனாகிய சதிய வா1கிய ெப9ற+ பாி)தென; ச1ரவ தி"
(44) எபவ9ைற1 கா3க.

ஊ வசி சிவபிராைன 0சிதா
அவ

எற ெச<தி இத நாடகதி

0சித தல இதிர 0ைச ெச<த ேசாமனா ேகாயி

தா வ+கிற..

எ இ நாடக

ெசா கிற.. ேசாமநாத ர எற தல ஒ ெசௗராH*ர ரா]யதி
அைதப9றி1 ேக விG9ற ஆசிாிய அதைனேய இதி

:றி தி+தE I'.

ஊ வசிைய அரசனிடதி7+. மீ&ட ெச<தி சில C களி

வ+கிற..

அவைளப9றி( ெசறவ ேகசி எற அ)ர எப. சில C களி
ஊ வசி1: ?ரவ;1: காத

உ3'.

உ ள..

அ+பிய. அBவி+வ+ ஒறி வாF.

பிாித.மாகிய வரலா9ைற இநாடக ஆசிாிய அ*ேயா' வி&'வி&டா . தமிழி

உ ள ?ரவா சாிைத, ?ரவ ச1கரவ தி கைத எற இர3ைடதவிர பிற

C க

யாD இத வரலா9ைறேய விாி.ைர1கிறன. தமிழிE ள காவிய2

வசன CE வரலா9றி ஆரபதி
ெசா கிறன.

?ரவ ஊ வசிைய1 காத7தைத(
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சி9பிரைப தி+மணதி
இ+1கிற.. ஆனா

ச2) Iவ. வசன C7E இத நாடகதிE

வசன C7

?ரவ பிறைப1 :றி1: ச2)

Iறப'கிற.. இத நாடகதிேலா நா: ேவ ச2)க

வ+கிறன.

?ரவ;ைடய மதிாி ெபய மதி தீர எ கைத Iற, இநாடக மதிதர எ
I.

சி9பிரைப1:( சதியதர, த+மசீல எற இர3' :மார க
கைத1: நாடக.1: ெபா.வாக அைமத.. காவியதி

பிறத ெச<தி

ஏமாகத,

கனகாகத எபன அ த வ களி ெபய கெள காணப'கிற..
?ரவ மனனிட சனிபகவா வ+வைத உபாிசன எற 2னிவ 2ேப வ.
Iறின எ இநாடக I; நாரத உைரதா எ காவிய ெசா E.

வசன கைதயி

பி9ப:தியி

உபாிஷி எபவ வ+கிறா . சனி பகவா மனனிட

வ. அவ வி+பைத அறிG ெச<தி வசன கைதயிE நாடகதிE
காணப'கிற.. இப*ேய சனியி `*ததா

நா&*

வனவில:க

பயிைர

அழித., அரச ேவ&ைட1:( ெசற., பைகமன KFத., ெபா1கிஷ
ெபா+ைள பல+1: வழக மன க&டைளயி&ட ., இரவி

 காரேரா'

மைனவி ம1கட றப&ட., சனி பகவா .ைணயாக வத., ம1க
பசியா

ெநாத. ஆகிய ெச<திக

இநாடகதி

இ+பைத ேபாலேவ வசன

கைதயிE உ ளன. ஓ அர1க நகைர வ. அழிததனா

நா&ைடவி&' அகறாென காவிய ெசா E.

மன

இBவா ள ஒ9ைம ேவ9ைமகைள ேநா1:ேபா., இநாடகதி ஆசிாிய

வசன உ+வி

வழ: ?ரவ( ச1கரவ தி கைதையேய ெப+பாE பிப9றி

இதைன இய9றி யி+1க ேவ3'ெம ேதா9கிற.. பி9ப:திG

கிைடதி+தா

இ; ெதளிவாக ெகா3*+1கலா.

"ரவ இய*"
ேவ சில C க

?ரவ மனைன விHQ ப1த எ I. தமிழி

உ ள

வசன கைத அவைன( சிவப1த ென ெசா E. இBவாசிாியேரா அவைன(
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சிவபிரா;ைடய த வனாகேவ ைவ.வி&டா . அவ;ைடய சிவ ப1திைய

பலவைகயி

எ'.1 கா&'கிறா .

"தி அ+ளிய நிதிய பதமதி

பதி Gடேன அ+( சி. பத ெபற
எதிைச G கF ெவ9றி ெபபாி
)த ச1கர வ தி "

எப. மன இய ைப1 Iகிற.. அவ த மைனவி ம1கட நா&ைட

வி&' றப&' ேபா:ேபா.,

"சிவேன தீன ரZகேன - உைமயைண
சிவேன தயாபரேன" (67)

எ உைர.1 ெகா3ேட ேபானா. அவ மைனவியாகிய சி9பிரைபG

சிவப1தி உைடயவேள. த ம1க

இைத விள1:.

"ஆதரD சிவ அ லா

பசியா

வா'ேபா. அவ

I வா ைதக

ஒ+வ+3ேடா "

"ஆதிசிவ க9பைன1 காெரன ெச<வா "

"ேகா7வதி+பா ஆல உ3டவ 1 ெகா+
ேகாலேமா . (70)

இ Cலாசிாிய ஊ வசிையG உபாிசனைரGIட( ைசவ தி+1ேகால.ட
நம1:1 கா&'கிறா . ஊ வசி சிவ 0ைச ெச<G ேபா. தி+நீ9ைறG

+திரா&சைதG அணி. பசா&சரைத( ெசபி1கிறா
ேதவார பா* .தி1கிறா

(11-13.) உபாிசன , 'ெம<யி

கம3டல " (34) உைடயவராகி வ+கிறா .

(10) ; சிவெப+மாைன

தி+நீ ைகயி

சிவப1தனாகிய ?ரவ ெப+Tர; தி1: விஜய ெச<. (3,4), ஐபதா ேதச

மன க தைன ெதாழ வாF பவ (4,13); பிற . ேபா. உபகார
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ெச<G இய
ெசேகா

ைடயவ (8); ஆரா<(சி மணிக&* (58,62), நீதி தவறாம

ஓ(சி வ+கிறவ (41,62); ெசான வா1: தவறாத சதியசீல (32, 44,

46); அறிவி9 சிறதவ (20); ஈைகயிேல உய தவ (63) : எ லா விதியிப*
நட1: எற எ3ண உைடயவ (42,61) : எத .ப வதாE
கலகாதவ (42)
லவ களிடதி

?ரவ;1: அபிமான அதிக. அவ அரசைவ1: வ+ேபா.,

"2தைமயான கவிGசி த+" (4) உட வ+கிறா க . அவ சைபயி , "ஆ) கவி
வ லவ ேசேச' (6) எ ெசா கிறன . அவ;ைடய மைனவியாகிய

சி9பிரைப1: லவ களிட உ ள மதி, அவ

தம1: வத .பகைள

நிைன. லேபா., " பா' லவ மன ேநாக ெசா

(62) எ I வதனா9 லப'.

ெசாேனேனா"

,ற= ேதவார.
இBவாசிாிய இர3*டகளி

தி+1:றைள எ'. ஆ கிறா . அ+ததி1:

இைணயான ெப3Qடேன I*, .ற தா 1: .Bவாதவ 1: இறதா 1:
உதவி வாFதி+பா (ப.70) எ வசனப:தியிE, "எ3ணிேய .ணிக

பிேன எ3Qவதி61ேக எ, க3ணைல மனேத ெச<. " (65) எ

ெச<GளிE இர3' :ற&பா1கைள பதி. ைவதி+1கிறா . ஊ வசி ேதாதிர

ெச<வதாக( )தர தி நாயனா ேதவார பாட

ைற இைணதி+1கிறா .

ஆசிாிய'
இத நாடகைத இய9றியவ ெசற C9றா3*

தைசயி

இ+த மரா&*ய

அரசனாகிய சிவாஜியி ஆதரD ெப9றவ ெர ேதா9கிற.. இத9: 2 உ ள

நாடககளி நைடையேய இதிE காQகிேறா. தைச மரா&*ய

மன க1:( சதிரபதி எற ப&ட உ3'. அத நிைனவிேல தா

இBவாசிாிய ?ரவனிட :*க

2ைறயி' ேபா., "சதிரபதிேய மி+க

வ+வ. கண1ேக இ ைல" (50) எ ெசா வதாக அைமதா ேபாE. ஆசிாிய
இத நாடகைத இய9 ேபா. த2ைடய காலைத மற1கவி ைல எேற
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ேதா9கிற.. ?ரவனிட வ. 2ைறயி' :* ம1க

Iகிறா ;

சில+ைடய ெபய கைள1

"சரவண பி ைள ரா

சதிர பி ைள தாேமா தரபி ைள" (50)
2தேலா வததாக( ெசா 7யி+1கிறா . இத பி ைளமா க

பாீ&சி. வாFத

ராண காலதிலா வாFதி+பா க ? லவ தா பழகிய பி ைளமா கைள
நிைனேத இப* பா* யி+1கிறாெர ேதா9கிற..
யா"
18 த+1க, க3ணிக

இத நாடகதி

அடகிய பாட

வி+தக, 40 வசன ப:தி க இேபா. ள ப:தியி

ஒ (70), 54
உ ளன.

ெப+பாE 2; ள பா&* ெபா+ேள பி உ ள வசன ப:திகளி
காணெபகிற..

வழ;, ெமாழிக .த3யன
இ நாடகதி

வழ1: ெமாழிக, பிற பாைஷ( ெசா9க, சிைதத ெசா9க

பல அகேக காணப'.
வழ1கி

உ ள ெசா9க

: எேப ப&ட, ஏ9ப', ஒ<யார, க3ணா(சி-

யி'த , ெக&*, ேகா&*, சதி , ச2), ச? , சவாாி, ெசா:) , ேசா' , ேசா7,

தா&*க, திராணி, .ாி) , .H *க , ேதாதக, பா1கிசா1கி , ேப&*,
ெபா+.வா , மD) , ெமத , ேம&*ைம, ?&*, வ1கைண, வயண.
சிைதத ெசா9க

: அைட1:., அழி1:., ஆ:., ஆ()., கிழி1:. , ேக&:.,

சாG., ெச<G., .சமர, .*1:., பாG., ர., 0., மிர., 2ழி1:.,
வா:..
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பல இடகளி

ஒ+ைம பைம மயகி வ+கிறன (31, 40, 49, 50, 52, 53,62);

ஓைச :ைறG சில ப:திக

ெச<G& களி

உ3' (32, 55, 65.)

இவ9ைறெய லா ஆராG ெபா6., இதைன இய9றிய லவ ெபாிய C கைள
இய9 இல1கண இல1கிய லைமG கவி திறைமG ெபறாதவராயி;,
பாமர ம1க

உவ1: இைச பாட கைளG வி+தகைளG இய9

இய ைடயவ எப., தமிF நா&*

காவியமாகD கைதயாகD வழ:

?ரவாவி வரலா9ைற நாடகமாக எ6த .ணிதத9: இவ+ைடய ஆ வேம
காரண எப. ெதாிய வ+கிறன.
----------

1. மதன தர பிரசாதசதான விலாச அணாசல கவி

1. கா

(வி+த)

சீ ேமD மதன )த ேர(வ ர த
(தி+D ள1) கி+ைபயினா

ெசயர தாப

தா ேமD கீ திவா ேசாழ ராஜ
சதான பா1கியக

தைழேத ஓ:

ஏ ேமD சாிதிர.1 கப தாக

எநா அ+ ெசG ஈ( வாியா

கா ேமD 2மதேச நாத னான

ெப9ற

கணபதிG ப&ச2ட கா தாேன .
2. கதா சகிரக
(அகவ )

சீரணி ேதாகி தாரணி க6

ெசேகா

ெசE. மகள கர2

ேசாழமகா ராஜ ேதாைக நா

வ+ட

வாFதிட தயவா< மதன ) தாரா
க தனா அ+ளா
------

கன2ட நா:

1. ெசயரதாப - ெவ9றியினா

5

உ3டான கைழ உைடயவ.
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2:3. ேதாைக நா வ - நா: மைனவிமா .
திர உதி. வியினி

5. கன - மதி.

வள .

பால7 ைலகளா பலவிைள யா&*
ேகாலக

க3'ள :ளி திப மாகி

மதன )தர தைம மனமதி9 பதியா<
இத2ட தியானி திைறசிய ேபா.

10

காம)தாிGட கனமதன )தர

0மியி9 கா&சி ெபா+த தேத அ
ரசேன உன1கி கான ந
த+ேவா ேக

வரக

என( சா+வ 0ம

மணி2* வணகி மல 1கர :வி.

15

பணிெத6 ெதற பால க& ெக லா
தீ 1கமா ஆG) திடமான ேதக2

பா கF ேதய) பல ெம() அ2த
:ண2 ந

விைதG :ேபரபா1கியக

மகள கரமா< மணெச<க யாண2
எக

20

பாரபாிய எநா வி+திG

சகல சாரா]ய2 தாரணி தனி

)கைவபவக )பேசாபனக
பாலரா< உம1: பதி ாித

ெச வரா இவ 1:( சிறதரா] யக

25

நிரதர மாக நிைற. வாFதி+1க

வரத+ வாெயன வணகிய ேபா. மதன
)த ேர(வர மகிFதித வரக

இத2ட அ+ளிய இபவி! தாிைப

மனவ மன மணி2* தாிேதா
ேபாசல :லதி

க6ட உதித

ராஜசர ேபதிர ரமணீய பால

30
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சித மகிFத சிவாஜிரா ேஜதிர
உதரDப* உலகி

ஓகிட

35 அ+; சலகவி அட இைசத

35

தி+வள நாடக ெசழி1கேவ வாழி.
---

18. ேதய) - ேதஜ!.

31. ேபாசல :ல: " உ;ேபா சல:ல.1 :ய ெத<வ மாகி " (சரேபதிர 0பால
:றவசி நாடக, 2); ேபா!ேல எப. மாறி இBவா வழ:.

1. க&*ய1கார வ+ைக
(வி+த)

சதமி: மலரணித யஉ லாச

சகல+ ெம( சேப) சம த ேயாக

)தராேச மணிமாைல அணித மா ப
ேசாபிதமா< ஒயிலாக நட1: வாக

ததிரக

மிக அறிேத கீ தி ெப9ேறா

த:த ெவ ளி பிரேபதி வ+ச

ததி2க( ெச வவிநாயக த வாச
------

லாப

சதி ெபக&*ய1கார வ+கி றாேன.

2:32. சரேபதிர - சரேபாஜி மன .

3.ேசாபிதமா< - விள1கமா<. வாக - அழ:ைடயவ
4

(சி.)

ராக : க யாணி - தாள : ஆதி

ப லவி

வதா இேதாக&*ய1 கார
- ெச வ விநாயக

வாச

வள ெப+: தீர.
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அYப லவி

சேதாஷமா<மகிழ(
சகல+ ேமகழ(

சதிர Yத7னி

என திலகமின (வதா)

சரண

ெக3ைட .கிE'.1 ெகா3' சம .டேன
ெக*யான வா ைதக

க

க3ட சர பத1க 03' சிர)தனி
கனக23டா)ைவ.1 ெகா3'

எ3*ைச ேயா+ ேபா9 இப விநாயகைர

ெத3டனி& 'ப1தி ெச<. ஜய.டேன (வ.)
5. விநாயக வ+ைக
(வி+த)

கனகரன 2. நைக காதிதர ேவசிறத க+ைண ேமவி

அனவரத அப+1: வர உதD கி+பாேந திரவிளக

ைனமல 1க9 பகமாைல பாிமளி1க ஆனத ெபா+த நா

இனிய பம பதமிலக( ெச வவிநாயக தி இேதா வ தாேர.
---

4. ெக3ைட .கி

அத&டைலGைடய.

- ெக3ைட1 கைரG ள ேவ&*, ெக*யான -

5. காதி - ஒளி. அனவரத - எெபா6..
6

(சி.)

(ராக : இ.!தானி கமா) - தாள : ஆதி)
ப லவி

ஐகர வதாேர
அYப லவி

சகாி கி+பாகாி தவதினா

ெப9ெற'த
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ச(சிதானதமய நியக யாண:ண (ஐகர )
சரண

த+ண அறிதனபா1:1
க+ைண ெபாழிதிடேவ
ச லாபமா< நட.

உ லாச மா<மகிF. (ஐகர )

---------

7. ேசாேழதிர மகாராஜா வ+ைக

(வி+த)

)தரமி :தநவ ரதின இைழதி&ட
ெசா ணம டமினேவ

கதமண மாைலக ளணித மா பினி ரன
கனக0 ஷணமினேவ

சர2க மைனவிமா ச லாப மாக வர(
ச9ர நா வ+டேன

இரெனன ைவேபாக மாக(ேசா ேழர .ைர
இனிய சைப எ<தி னாேர.

-------------8

(சி. )

(ராக : ேதா* - தாள : ஆதி)
ப லவி

ேசாழரா ேஜதிரவ தாேன
- ேதேவதிரெனன(

ேசாழரா ேஜதிர வ தாேன.
அYப லவி

ஏ6ேலாக2 ெகா3டாட
இபமகள பாட வாழி
எ நாIட
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வளைமச பிரம நாட( (ேசாழ)
சரண

பா3*ய ராஜ

மயிE - ேசர ெப9ற

ப&சமா இப1 :யிE

ேவ3'ெகா ேகர
அன2 - ேகரள ேதச

ேவத மகளா ெசான2
ஈ3* ஆனதமாக

இர3' ப1க2 வரேவ

எழி ைமத நா வ+ட

இைசேயாகி1 கீ திேமவ( (ேசாழ )
----

8. ெகாேகதிர - ெகா: நா&டரச. ஈ3* - I* .
----------

9. கழ9சி1கா<
(சி.)

(ராக : நாதநாம1கிாிைய)

ப லவி

விைளயா'ேவா வா+ - தபிமாேர

விைளயா' ேவா வா+.
அYப லவி

வளைம மி:கழ9சி1

கா<க ைக யி ெகா3'

மகிFெதா இர3ெட
மன. சேதாஷமா< (விைள)
சரண

ஒேற ெத<வமதா இர3' ச1தி சிவமா

ேற2  திகளா நா ெகப. ேவதமா
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அேச பசவ ணமா ஆெம ப. சா!திர
ைமதேர ஏெழப. வளெப ரனாகர

எ&ெடப. அHடகஜ ஒப. நவரன

ப. திைசகளா: ப7த. நாேன ராஜா (விைள)
-------------

9. ரனாகர - கட .
10 கழ9சி1கா< ஊளச

(சி.)

ராக : ேமாகன

ப லவி

ெகழ9சி1கா< ேகா&* ைவ தா'ேவா - ந ல

கீ தி Gடேன இப I'ேவா.
அYப லவி

தைழத ேசாேழதிர
தைனபணி யா க

ேபால

தனிதனி கா<கேளாட
தனிெயா+ காயா

எ9றி1 (கழ9சி1)

சரண

நாE ேப+ கா<கைள
ந'ேவ ேகா&'1:

ைவ.

நாE திைச ேயா+ ெம(ச

நலமா< விஜய ெப91 (கழ9சி1)
------

10. ெகழ9சி1கா< : ேப() வழ1:.

-------

11. ஆைனப. :திைரப.
(சி. )

(ராக : ப.வராளி - தாள ; மி(ர)

74

ப லவி

ஆைனப. :திைரப. விைளயா'
அதிசய ம.பா+ேம.
அYப லவி

தானத மபிர ேசாழராஜ ைமத

சகல :ணசபன ச லாப மாகேவ (ஆைன)
சரண

ஒ+வ 1 ெகா+வ எதி
உ9சாக மா<மகிF.
ஒ+வ எறிதபைத
ஒ+வ ைகயா

பி*.

சாிசம மா<ஜய
தக1:

ேளதாி.(

ச.ராக விைளயா*(

சேதாஷ 0ாி. (ஆைன)

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

11. ச.ராக - சா.ாியேதா'.
12. கி&* ப.
(சி. )

(ராக ; ெசளராH*ர)

ப லவி

ேப ெகா3ட ேசாேழதிர திர+1:
பி ைள ப த*ப. பா+.
அYப லவி

ஏ ெகா3ட ப. தைன
எ'.1கி&*யா
இைளயபி

Tசி

ைளக தாவி

த'1: ப*யா< ேபசி (ேப )

த
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சரண

மனவ பணிதி'

மல பத( ேசாேழதிர
மன. மகிFேத இப
ஆகி0 ாி1கேவ (ேப )

-----------

12. கி&* - பைத அ*1: ேகால.
13. சி E
(சி.)

ராக : மதியமாவதி - தாள: சா]

ப லவி

)தர மானசி ைல ெதா&'1ேகா& *ெலறி.
)கமா< விைளயா'ேவா வா+.
அYப லவி

விைத G ளவிைள
யா&*. தபிமாேர

விைளயாட விைளயாட

ெவ:பிாி யெகா'1: ()தர)
சரண

ஒ3ணானி

சி ெலறி.

ஓ*1கா லா எ9றி

உசிதமா< ெர3டா ணா
நாலா வைர1: ஆ*
வ3ண( சி ேகா&*
வைகயா<(சி

ைலெயறி.

(வா<ெதா+ காலா

நி) ()தர )

ெச&* ெர3 'கட.
சீரா<( ச2திரதி
ஓ&*(சி

ைலஎறி.
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ஓ: மைலGதா3*1 ()தர )

ெக&*யாக நி
ேகக

ஜயெகா ள

ச&டமா< ெமா(சிக&*(

சேதாஷ ெபேவா ()தர)
--------

13. சி E : இத விைளயா&ைட பா3* எ ெசா

வ , ஒ3ணா -

2தலாவ. : வழ1:( ெசா . ெர3டா, இர3டா, ணா : வழ1:( ெசா9க .
ெச&*, ச2திர, மைல இைவ பா3*. யி

ெமா(சி - ஜயிதவ சி லா
------

வைர. ெகா  ஓாிட.

14. உ1 ேகா'
(சி. )

(ராக : மாசி - தாள : சா)
ப லவி

ெச வேர உ1ேகா டா'ேவாேம
அYப லவி

ந விைள யா&*. .

நாெம லா ஆ'ேவா
ச லாப மாகேவ

சேதாஷ Iடேவ (ெச )
சரண

த'1காத வ3ணேம

தா3*ேய 2னேம

எ'. தைனேய

இைசெகா ள நைமேய (ெச )

------

உ ள ஆட விேசஷக

.
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15. நாEைல தா(சி

சி.)

(ராக : ஆனத ைபரவி)
ப லவி

நாE ைலதா(சி நா இேபா தா'ேவா
நைமக

உ3டாகேவ,

அYப லவி

பாE ேத; இனிய
பழரச 2 ேபால

பழகிய மழைல(ெசா9
பாலக (நாE )
சரண

ஒ+ ைல ையவி&'
ஒ+ ைலயி

பா<.

ஒ+வ 1 ெகா+வ 2தி

உ லாச மாகேவ
தி+வ+

நிரபிய

ெச வேர நா இேபா.

ேச . விைளயா'ேவா

ெசகெம லா கழ (நாE )
------

15. தா(சி - ந' நிைலயி

இ+பவ (umpire). ேசாதி. ேத* .

16. க3ணா(சி

(ராக : னாகவராளி - தாள : மிசிர)
ப லவி

க3ணா (சிவிைள யா'ேவா - ந ல
கனமான )டக
அYப வி

ைக I'ேவா.
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அ3ணா நாெமா+
தா(சிைய ேநமி.
அவ+ தரDப*

அகேக ேசாதி.1 (க3ணா )
சரண
ைகயி

அகபடாம

கரதி+ பவ தைம1
க3' பி*தவ 1:1
கணா(சிெபாதி

ெம<யாக ேவெதா&'
தா(சியி 2பாக

மி:த உ9சாகமா<

ேமைம ெபா+தியிட1 (க3ணா )
----------

கரதி+பவ - மைறதி+பவ .
17. ெகாபி
ெகா3டா னா*1ெகா3 டா'வேம கF
பா'வ ேம)ப I'வேம.

ெபானணி மா ப )க?ப - ப1த

0ாி1க இப க&*ைவ.

நனய ெச<G மதன )தரைர

நா*( சதானத நீ'வேம (ெகா3டா)
மகள க யாண ைவபவ ராகிய
மதன )தர ஈ)வரைர
பகய( ெசைகக

I* பணிதிட

பலக ெள லாைக I*'ேம (ெகா3டா)
ஆனத பா71: மதன )தர
ஆ3டவைன .தி ெச<திடேவ
ேவண வரக

அ+ ாி வாாி
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ேமைமG கீ திG ேம த+வா (ெகா3டா)
)தர  தியா மதன )தா

)வாமிைய 0ைச ாிதிடேவ

இதிர ைவபவ மாகிய வாFDக

எ லா த.ர&சிபாேர (ெகா3டா)
-----

17. ெகாபி - :மி. ேவண : ேவ3'மான எபத சிைதD.
18. ேசாேழதிர மதன)தேர)வரைர தியானித

(வி+த)

)தரேச மதன )த ேர(வரேர எக1:( )க23 டாக(
சததிக

அ+

ெச<தீ இவ பால [ைலகளி சர மான

விைதக க3 ேடமகிFேத ஆனத மாயிேனா. ேமைம ெய லா
இத இள பால+1:1 கி+ைப ெச<ய ேவQெமேற இ(சி ேதேன.

---------

18. சரமான சபிரமமான ; நிைறத.
19. மதன )தேர)வர வ+ைக

(வி+த)

பதனா ேசாேழதிர இதயமதி

தியானித ப&ச ெகா3'

சித)தி உ ள ந ல அப இவ என1கி+ைப ெச<. கா1க(
சதிெய; காம )தேர)வாி சேமதரா< தரணி மீதி
நிதியமா வரக
------

தர1 கா&சி ததா இபம. நிைல1க தாேன .

20

(சி. )

(ராக : பியாகடா - தாள : சா]

ப லவி

மகள கர2 ள மதன )தேர)வர
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வதாேர தயவாகேவ.
அYப லவி

பகய 2ககாம )தாி சேமதரா<

ப&சைவ திர&சி1கேவ (மக )
சரண

ேசாேழர 0மனா )2க ப1திைய ெம(சி(
)பெம லா அ+

ெச<யேவ (மகள)

21 ேசாேழதிர மகாராஜ மதன)தேர)வரைர ேதாதிர ெச<த

(சி.

(ராக ; ஸகானா - தாள : ஆதி)
ப லவி

ப1த தயாபரேன - அ*யவைர

ப&சமா< ஆ பவேன .
அYப லவி

உதம மாெயன1

:தவிெச< G ேதவேன
நிதிய மா: இப

நிைறத சதாசிவேன (ப1த)
சரண

சாமி உம. தயவா

- தரணிெம()

ச9ர பா1ய ெப9ேறேன
0மி இத பாலக க

- தீ 1காGசாக

திர ெபள தி+டேன

காமித ெத லா எ6தி1
கன ேயாக வாகளாக(

ேசாமேச கராவர

)பமா< அ+ளேவQ (ப1த)
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(வசன) மதன )தேர)வரராகிய எ;ைடய க தேர! நீ கி+ைப ெச<.
ெகா'த வரதினாேல ச9திர பா1 கியக

ெப9ேற. இத1 :ழைதக

நா வ+ விைள யா'கிற பால [ைலகைள பா . ஆனதமாேன. இவ க

தீ 1காG) திடகாதிர2 அ`Hடக ெப9 திர ெபளதிர பாரபாிய
வா6ப*யா< வரதர ேவQ, )வாமிேய !

------

22. ராஜதிர நா வ+ காம)தேர)வாிைய ேதாதிர ெச<த
(ெகா(சக)

காசினி1: தாயான காம)த ேர(வாிேய

ேத)ெப கீ திG தீ 1காG )திட2 (
வாசவ ேபா

ைவபவ2 வைமமி: ெச<2 2ற

0ைசெச<த எக1: 0 ண அ+

ெச<Tேர.

21. காமிதெத லா - வி+பியெத லா.

22. வாசவ - இதிர.

(வசன) ேலாக மாதாவாகிய காம )தேர)வாி தாேய! அதி ப1திGடேன 0ைச

ெச<த எக1:1 கீ திG தீ 1 காG) திட2 ைவப2 ஜய2 த. எக
மேனா `Hட பிரகார சகல வரக அ+
--------

23 காம )தேர)வாி வா1கிய

(சி.)

(ராக : கமா) - தாள : ஆதி]

ப லவி

சா வ 0ம;1: ச9திர நா வ+1:
சகல வரத+T காதேன .
அYப லவி

சீ+ ெச<2 மி: ெச வ2 சிதிG

ெச<ய ேவQ தாேய!
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திடகாதிர2 தீ 1காG) கீ திG (சா வ)
சரண

நிதிய மகள2 நிைறத சாரா]ய2

ெநச மகிF(சி ெப நீ ைமG பா1கிய2
விைதG திG ேவ3*ய )பக

ேவQ தயாபரேன (சா வ)

ேமைம ெபற அ+

(வசன) அகிலா3டேகா* பிரமா3ட நாயகராகிG, ப1த தயாபரராகிG

விளகா நிற )வாமிேய! இத( ேசாேழதிர சா வ0ம;1: இவ திரராகிய

இத நா வ+1: சீ+, ஜய2, ெச வ2, சிதிG, திட காதிர2,

தீ 1காG), கீ திG, நிதிய மகள2, சாரா]ய2, மகிF(சிG, பா1கிய2,
விைதG, திG, )பேசாபனக எநா ெப+:ப*யா<
வர த. ர&சி1க ேவQ.
-------

24 )வாமி வா1கிய

(சி.)

(ராக : ெச)+&* - தாள : ஆதி )

ப லவி

சா வ0 ேமதிரேன - நியானதமா<(
சதத )க ெபT கேள.
அYப லவி
பா மீதினி

நீக

ப&சமா கவரக

ப3Qப1 தி1:கேதா

பா7 த+ ாிேதா (சா வ)

சரண

நீG உ திர+ நிைறத தீ 1காG)ட

நிைனத சிதிகெள லா ப7. வாFதி+` க
மகள 2 ஜய2 மகிF(சிG கீ திG

வளைம மிக ெப+கி வாFT எ நாேம (சா வ)

(சா வ)
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மகள மா: க யா ணக )பக

பாரபாிய :ல2 வி+தியாகி( (சா வ)

உக

ேநாய9ற வாFD :ைறவ9ற ெச வ2மா<
ேதயெம லா கF ெசேகா

நடதிைவ.( (சா வ)

சகல சாரா]ய2 ரா]யாதி பயக

மிகமிக ேவெப+கி ேமைம தைழதிடேவ (சா வ )
-------

24. சதத - எெபா6..
(வசன) நீ ெச<த ப1தி1: உக. சகல வரக அ+

ாிேதா. நீG உ

மைனவிய+ உ திர+ நிதியானதமா<( சதத )க.டேன தீ 1காG

சா<( சிதிகெள லா ப7., மகள2 ஜய2 மகிF(சிG கீ திG க யாண

)பக :ல வி+தி G ேநாய9ற வாFD :ைறவ9ற ெச வ2மா<( ெச

ேகா

நடதி ைவ., சகல சாரா]ய2 ரா]யாதி பதியக ெப9,

'ஒனல பணிG ப*யா< சேதாஷ.டேன வாFT களாக!
---------

வசன : ஒனல - பைகவ .

)ப.

----------

2. பாய ேகளீவிலாச நாடக - நாராயண கவி

1. கதா சகிரக
(அகவ )

தி+வள ேதாகி( ெசழி. ேம மல க
நமண கம6 ந ல உ தியான
வனமதி

வாச மல எ' ெதாழிலா<

ைனவத9காக ெபானணி மா ப
சிகார ேலால ெச வ மகிபதி

5
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திக ேபா ேல2க சிறதஉ

லாச

மைகய மயலா< மயகிேய ெதாடர
மகள ? மதென; பா3*ய;

ேகரள ேதச.( ):மாாி யா

ேச ைவ ெச<G ைமத+ மைகG

10

வ. 0காைவ வாிைசயா< பா .(
சேதாஷ மாகி ைதயேல இத
0கா வனதி .ைமக

பாெரன

பாகான ேகரள பா திவ மக
க3' மகிF. காதலா< இப
ெகா3'வ3*ன:யி

15

மயி7ன மாக

ெகாசிேய ஆQ ெப3Q I*ட
ெநச மகிF. ெந+கிேய அத
மன;1 கத மா.கா& டபி
நனய மா<மல நா* எ'ேத

20

ஒ+த+1 ெகா+த உக.ேம அணிேத
இ+வ+ இப எ<தி' ேபா.
ேசைவ இ+வ+ சிகாரமாக
மகிபதி எதிேர வா ைதக

ேபசிட(

ெச&* இ+வ சிற1கேவ வ.

25

ச&டமா< அ'.( சரக வைனத
ப(ைசமா மணிக பம ராகக

உ(சித நைகக உய தந9 ெபா+ க
பா3*ய 2பா< ப&சமா< ைவ.

ேவ3*ய ெபா+1: விைல ெசா E ேபா.
வணிக இ+வ+ வ தக ெதாழி7

.ணிDட ேபச ெதாடகிய காைல
ேவத மனதி

ேவ3*ய நைகக

காதிர தினக ைக1ெகா3ட பி

30
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நிைனத :றிக

நிஜெசா 7 நைம

35

அைன. ப71க அ+ 0சாாி

வெததி ேதாறி மனவ றன1:(
சேதா ஷெபற( ச:ன உைரதிட

பா3*யராஜ ப&சமா< இப

03' வாF ேதமகிF ெபா:மி( சாிதிர

40

ஆழிKF தில: அவனியி9 சிறத

ேசாழநா டதைன( )க2ட ர1:
சதிர பதியா சா+வ 0ம

எதிைச ேயா+ இைசதி' கீ தியா
ேபாசல :லம. க6ட விளக

45

வாசவ ைவபவ மன சிகாமணி
சிதஜ எனேவ ேசயிைழ மாத

நதிேய ெதாட+ நைமயா அழக
சிதா மணிG ேதவக9 பக2
தியி

நாண லவ க& ெக லா

50

ெபா; மணிG ெபா+த1 ெகா'ேத
எநா விஜய எ<தி' தீர

ெசதி+ மா ப சிவாஜர 0பதி
இதந

விலாச இயT என

பி ைள ெசா
உ ளதி

மழைலைய ெப9றவ ேக&ேட

இப உ9றிட

55

ேபால

இதமிF1 கவிைத இயபிட1 ேக&'(
சித மகிFவ சீ+ ள கவிக
எபதா

நாரா யணகவி இயபிய.

60 அட அைனவ+ ஆனத 2றேவ.

--------

60

8. மத - மமத. 10. ேச ைவ - ைககாிய ; ேசைவெயபத திாி.
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24. மகிபதி - அரச. 26. சரக

- மாைலக .

34. காதி - ஒளி. 46. வாசவ ைவபவ - இதிரைனேபாற க6ைடயவ.
47. சிததஜ - காம. 48. நதி - வி+பி

50. தி - தி. 52. விஜய - ெவ9றி.
----------

2. க&*ய1கார வ+ைக
(வி+த)

வாசைன ேச ேத .ளி1: மாைல மா ப
மனவ ெம( சேப) ெசயர தாப
ேத)ெப மணியணிக
திக

2கதினி

அணித ேயாக

திலக திக6 ேமாக

ேதசெம: கFபைடேதா ஆ(ய உ ேளா

திகFெவ ளி பிரேமதி வ+ச

0சிதேச இபவிநாயக+1 க

லாப

ாிதி'க&*ய1கார வ+கி றாேன.
---------

ஆ(ய - ஹா!ய.

-------3

(சி.)

ப லவி

க&*ய1 கார; வதாேன - உ லாசமாக1

க&*ய1 கார; வதாேன.
அYப லவி

அHட தி1: ேளா க6
ஐகர ப1தி திக6

சிHட எறிட க6

ேச  ெதாழிலதா< மகி6 (க&*ய1)
சரண
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ந ல வ!திர அணி. - ஆசிய உ3டாக

நைக. ேபசி மகிF. - ெசா ணமிெதன(
ெசா E 23டா) ைன. - நவரனக
ெதா:த நைகக

வைன. - கனமி:த

ெச வென ேறமதி1க( சிற. தியி

மி1க

வ லவ +.தி1க வாச பாிமளி1க1 (க&*ய1)

---------

3. ஐகர - விநாயக .

-----

4. விநாயக வ+ைக
(வி+த)

ம:டரன பிரைபெசா71க ம+மல தா
பாிமளி1க மதியி மி1:

திக62.1 கதி விைள1க( ெச6மல 1க3
1+ைபதைழ1க( ெச வ ேத1க

ெவ:மகிF(சி ய. நிைற1க அைனவ+1:
உவதளி1க மிகேவ கா1க(

)கமி:த வரெகா'1க இபவிநா யக தி
ேசாபி தாேர.
-----

4. பிரைப - ஒளி. ம+ - நமண.
5. (சி. )

(ராக : சாேவாி - தாள ; ஆதி)
ப லவி

இபவிநாயக தி இேதா வதா
- ஆனத பா71:

இபவிநாயக தி இேதா வதா .
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அYப லவி

அப+1 கிற ெச<:ேவ ென

அனவரத2 க+ைணேய ெகா3' (இ )
சரண

நைம )தத+ ெம<ய -- .

நளின ெமறி' ைகய - ேவத
நாகி;&ெபா+

ஓ: ம9த

ேத: ந91+ைப தா: ெம<ெபா+
ெச<மக

-----

2டனிற நய2.ற (இப)

6. பா3*ய ராஜ வ+ைக

(வி+த)

மதனனி; அழ:தனி

வனிைதய க

அதிகனிவ என(சரச

மய ெப+கD

நிதிமி:தி வளைமெப தனதனிவ ெனன நிட
நி+ப 2த லவ கழD

)ைதய2த வசனநய ேகாேள திர த வி
ேசைவெச< ேவா சகிதமா<

இத):ண சரசநய பா3*யேத சாதிபதி
இபசைப எ<தினாேன.
-------

6. தனத - :ேபர. நிட - ெதா:தி.

)ைத அ2த - )ைதயாகிய அமி த.
--------

7. (சி. )
ப லவி

பா3*ய ராஜ; வதாேன
- [லாவிலாச

பா3*யராஜ; வதாேன.
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அYப லவி

ேவ3*ய மைகய க
மிகேமாகி .ெதாட

விஜய சிேராமணியா<

விள: மகளகர (பா3*ய)
சரண

)9 அகி தாி.( ச2தா'
ேசாபித மாக இ1கி
ெந9றியி

வி0தி 0சி - அதி

நிற1கேவ திலக இ&'

க!Xாி

வி!தார மி1க ேமனி
விைழயவி 0தி0சி(

)தசB வாதணி.

ெசா:சாக ேவநட. (ப - ய)
தக உ+மா

இலக - அதி விஜய

தா வாசைன விளக

.க 2தார .லக - ரன நைகக

)தர மாக1 :Eக
சிகார மான ேகர

ேளதிர ெச விமகிF

மைக Gடேன ேசைவ1
கார ப1கதி
------

Kழ (பா3*ய)

7. ச2தா' - வா .

------

8. ராஜா நாயகிைய பா .( ெசா Eத
(ெகா(சக )

2. நைகநைக1: ேமாகனமி ேன என.

சிததி னி9கிைசத ேதேன )ைவ1க+ேப

திதி1: ந வசன ெத ள2ேத இமல 0

ெகா.வாி ேசாைலவள Iறமன ெகா வாேய.
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(வசன)
2. வாிைசேபால தத பதிக

ேசாபி1: ப*யா<, மதகாச ெச<. என1:

ேமாகன ெச<யா நிற எ பிாிய நாயகிேய ! ெகா.1 ெகா.1களா< மல .

அலகாரமா< இ+1கிற இத 0ேசாைலைய பா . ஆனத ெகா வா< ,
ெப3ேண!
---------

விஜயதாம - ெவ9றி மாைல.
வசன : ததபதிக

- ப வாிைசக

9. ராஜா வா1கிய

(சி.) (ராக : நாதநாம1கிாிைய )
ப லவி

மைக சிேராமணிேய - 0ேசாைலயி

வளைமபா க3மணிேய.
அYப லவி

சிகார மாகேவ

ேச த பலத+வி

ெகாகா+ Hபதி
ெகா.1க

மல வ. (மைக )

சரண

2 ைல அ+மாத 2கிFநைக1 ெகாபாகேவ
ெம ல மல தில: விேநாத ேவ*1ைகக3'
ெச வைர ேபாலேவ சிறத ச3பகக
ந ல மல நிைற. ந'வி

விள:மி. (மைக )

ைதயேல உ;ைடய-- அழ:

தைன1கா Qேவா எ

ெம<ெய லா க3ணாகி - மயி

விசிதிர பா அனக

ெச<ய நைட நட. சிற.

பா 1:
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உலாDவ.

.<ய நைடயி7

ேசாபித கா&'. பா (மைக )
(வசன)

!திாீக1ெக லா சிேராரதினேம ! !திாீக ைடய மதகாசைத1 க3'

ஆனத ெகா ளா நிற பிர1கைள ேபால, 2 ைலய+ மல கிறைத
பா ., Hபகளா

0ாி. விள:கிற ச3பககைள பா தாயா?

உ;ைடய அழகான. காQகிற இர3' க3Q1: அடகாெத
ேதக26. க3ணா< மயி க

உைன பா 1கிறைத பா தாயா? உ

நைடைய1 க91ெகா3' அனக
-----

நட1 கிறைத பா தாயா ெப3ேண?

9. ெகா: - வாசைன. 2கிFநைக - ேதா9 சிாி.
10. நாயகி வா1கிய
(ெவ3பா)

ேவதெர லா ெகா3டா' ேவதேர இ(ேசாைல
0த+1க

வாசமல 0தினிதா<( ேச தி+1:

சிகார மான திப( சிதசனா த ெகாEவி

ெபாகமைத1 கா&'மி ேபா..
----------

10. சிதசனா - மமத. ெபாக - அழ:.
11 (சி.)

(ராக : )+&*)
ப லவி
ராஜD

லாசேன ெவ: ெசா:சான.

ரமணிய வன இ.ேவ.
அYப லவி

ஆைச விைள1: மத அர) நட.த9:

92

ேத) ெப9ற அைமத சிறத ெகாEஎனேவ (ராஜ)
சரண

ேகாகில மான. I*1 கான பா'.
ேதாைக மயிலா'. )திவ3' க
மதாைர ேகா: 2த
மமத ெகாEவினி

ேபா'. (ராஜ)

மல த ெகா. நிைற.

வதி+ பவெரன (ராஜ)

(வசன) ராஜ உ லாசேர! இத உதியான வனமான. மமத ெகாEவி

இராநிற சைபேபா , :யி க

பாட, வ3'க

)+தி I&ட, மயி களானைவ

ந தன ெச<ய, மதாைர ேகா: 2தலானைவ மமத ராஜ ேப&*1:1
காதிராநிற உதிேயாக!த கைளேபால அழ: ேசாபி1க, விள:வைத

பா+, எ நாதேன !
----------

11. ேகாகில - :யி . )தி - )+தி. வ3'க

ேபா'.: ஒ+ைம பைம மய1க.

12 (க7.ைற)
ைன மலாினி9 0தா. கி3* ெபாறிவ3' ெப3

தைனG வி&'தா காதி+1 கிற அ( சரம2
வன1 :யி7ன I*1 :லாவி ம+Dம.

தைனG க3' )கதர ேவQ தனபதிேய.
------

12. ெபாறிவ3' -  ளிகைளGைடய வ3'. வன - அழ:. தனபதி :ேபரைன ேபாறவ.

13. (சி.)

(ராக : பிலகாி)
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ப லவி

விைத இைத1 காQேம - 0ேசாைலயி

விைத இைத1 காQேம,
அYப லவி

சதத மேனாரய( சர(ச

லாபமா<

மதகா ச ெச<. ம+D எ நாதேன (விைத )
சரண

ந3ணிேய ைன மல

ந9ேறைன ஆ3வ3'க

ெப3வ3' க1I&*
பிாியாம

காதி+1: (விைத )

ேகாகில ெப3:யி9:1
ேகாதிந9 கனிகைள

பாக 2ட ெகா'. ப&சமா<1 ெகா)கிற (விைத )
மைகய ேப)கிற

வா ைத கைளபயி
தக

கணவ ெம(ச தா ெப3 )க ேப). (விைத)

(வசன)

என1: மேனாரயமா< ஆனதைத தராநிற நாதேன ! இத ைன

0ெகா.1களி

அ+கைள மலர(ெச<., த ெப3 வ3ைட ேத சாபிட(

ெச<., இதர வ3'க

வராம

காவ

கா1 கிற ஆ3 வ3* பிாியைத

பா+க . ஆ3 :யிலான. ந ல பழகைள1 ேகாதி, அத ரசைத ெப3
:யிE1: ஊ&*( சேதாஷப'கிறைதG, ெப3 )கக

!திாீகளிடதிேல

க91ெகா3ட சா. யமான வா ைதகைள த நாயக ேக&' ெம()ப*யா<
ேப)கிறைதG பா 1க ேவQ )வாமி !
-------

13. பாக - ப1:வ. )க - கிளி,
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14. ராஜா வா1கிய
(சி. )

(ராக ; சகராபரண - தாள : ஆதி)

ப லவி

பாரா< நீ )கபாஷிணி - ரன 0ஷணி

பாரா<நீ )கபாஷிணி.
சரண

ேநராக மா.ைளயி
நிைறத Hபக

ரச

நிர உ அதரதி
நிற ஒBவா ததனாேல
Iரான 1கினா
ேகா. )கக

மிக1

ெகாசிG வா ைதக

ேபா

:ளிர ேப) இதைன (பாரா)
(வசன) திBய மா. ய வசன2 ள ெப3ேண ! இத மா. ள Hபக
பாிதமான உ;ைடய அதர.1 :( சமானமாகாததனா , )கக

ேகாதி உ வா ைதகைள ேபா
-------

ரச

1கினாேல

ெகாசி ேப)கிறைத பா தாயா?

14. )கபாஷிணி - கிளி ேபாற ெசா9கைள உைடயா<. அத ரதி உத&*.
15. நாயகி வா1கிய
(சி.)

(ராக : ஆகிாி - தாள: ஆதி

ப லவி

கா2க சிகாரேன - நய:ண
கா2க சிகாரேன .
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சரண

ேதமா தளி+1:

ெசகனி ெதறலா

சீ+ட அைசவ. ெச வ( ேசாைலயாெப3

0மா உைன1காண ெபாத&* னி9கனிைய
ெபாகமா< ைவத. ேபாறி

:.பா+ (கா2க)

(வசன)

கா2க சிகாரேன எ நாதேன! இத மாமரதி

ந'வி+. ெதறலா

தக த&*
-------

கனிகளானைவ தளி+1:

அைச வ., இத( ேசாைலயாகிய ெப3, மாகனிைய

ைவ. உம1:1 காணி1ைக த+கிற. ேபா

விள:கிற..

15. ேத மா - இனிபான கனிகைளGைடய மாமர.
16. ராஜா வா1கிய
சி.)

(ராக : 0ாி க யாணி)
ப லவி

0க+ ேப அன ேம- சிகார

0க+ ேப அனேம .
சரண

ேகாக+ பி Yனியி
ஈேக உ றதனக

I*வ3 *+ப.

ேபாலேவ காQ. (0)

(வசன) எ;ைடய ஆைச1:கத ேமைமயான க+ேப! அனேம! இத1
ேகா1க+பி Yனியி

வ3' இ+1கிற., உ;ைடய !தன பாரக

ேபாலேவ ேசாபிப., பா தாயா?
----------

17. நாயகி வா1கிய
(சி.)
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(ராக: ய.:ல காேபாதி)
ப லவி

த1க எ நாயகேன - [ைலதனி

த1கஎ நாயகேன .
சரண

உ(சித1 க ண; ெம() உைம1க3ேட

உவ.வ தனெச<. வண:மா த ேபாேல
இ(ேசாைல யிலைதக

0ெகாதா ேலவண:

இத ேவ*1ைக பா+ எறன1 கிததா+ (த1க )

(வசன) தா+.வதிேல க ண; ெம()ப*யான எ நாதேன! !திாீக
ேமாகி. வணகி உம1: வதன ெச<கிற. ேபால, இத 0ெகா*களானைவ

Hப1 ெகா.கைள தாகி தைலவணகி நி9கிறைத பா+.
--------

17. லைதக

-------

- ெகா*க . வசன: தா+.வ - ெகா'1: இய .

18. ராஜா வா1கிய
(சி.)

(ராக: மாசி)
ப லவி

0ைவேய ஆனத ெகா வா<

- Hப ைன.

0ைவேய ஆனத ெகா வா<.
அYப லவி
நாவல க

ெகா3டா' ந ல மல எ'.

ஆவEடேன தர அட ேன அணி. (0ைவ )
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சரண

ச3பக Hபமி. - ேதக காதி

தைனG வாசைனG
ப3ட ேன த+வதா

இதைன ெவ:

பZ 2ட ேன அணிவா<
ந3ட ேன பனீரா
ந ல மல தைன
ெப3க

சிேராமணிேய

பிாியமா கைனவா< (0ைவ )
2 ைல அ+பி. - வாசைனயா
ேமாக மைத உ3டா1:.

ெச வமினாேள இதைன1 - Iத7

சிகார மாகமகிFவா<

K*(

ச லாப மாகேவ இத(
சாதி மலைரவைன.
வ 7ேய )பேசாபன
மகளெகா

வா<உக. (0ைவ )

(வசன) 0ைவேய! ெப3க

சிகாமணிேய! நா எ'. த+கிற Hபகளி

இத( ச3பக Hபமான., உ;ைடய ேதக காதி1: உ;ைடய ேதக வாச

ைன1: சமானமா< விள:கிறப*யா , இ. நீேய தாி.1ெகா ள த:த..

இத பனீ  Hப 2 சாதி Hப2 2 ைல Hப2 மி:த

வாசைனயினாேல ேமாகி1க( ெச<கிறன. இைவகைளG அணி. )பேசாபன,
சேதாஷைத ெபவா<, ெப3ேண.
---

18. வ 7ேய - 0ெகா* ேபாறவேள.
19. வணிக வ+ைக

(ெவ3பா)

மாணி1க ப(ைச வயிaாியமணிக

ஆணி தர2 தேநகநைக - ேபணிேய
ெகா3' வி9: ெச&*க

தா ேகாலமணி ெபா நைகக

ெகா3'வதா இபம. I .
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----

19. ஆணிதர2. ம9ற 2.1களி தரைத( ேசாதி1க உதD நாயக 2.

20. (சி.)

(ராக : நாதநாம1கிாிைய)

ப லவி

வைகெதாைக க

ெதாி.

வ தக ெச<ய ந ல

வ தா .

வணிக இ+வ க
அYப லவி

மிகவிைல க

மி:த ேமைம யானரன

ந9பவ ள2 ெகா3' (வைக )

நைகக 2. 2த
சரண

ந லவ!திரக - நானாேதச.
நாகாிக மான ெபா+ க

ெச வ மி:த பா3*ய - 2பினி ைவ .
தீ மான விைலக

வ லைம யினாேல

ேபசிG

வாெதா+ வ 1ெகா+வ

ெசா 7த க ெச&*

ெதாழி நாண யமாக (வைக)
--------

21. :றி ெசா Eகிற 0சாாி வ+ைக

(ெகா(சக )

X)'. ந E+மா

):வி&' ேம ைன.

0ைசGட ேன :றிக

ேபா9றிநித 2 உைர1:

ேதசெம லா ெம(சியிட( சி9'1ைக ைகேயதி
0சாாிக

இ+வ ெபாக2ட வதாேர.
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----

21. X) - ஆைட. ): - ெதா: :ச.

22 (சி.)

(ராக ; சாேவாி )

ப லவி

0சாாி இேதா வதா - ச:ன ெசா E

0சாாி இேதா வதா .
அYப லவி

ேதசம ன+1ெக லா
ேத . :றிக

ெசா 7

0சித ம. ெப9

0ாிபதாகேவ (0சாாி)
சரண

உ+மாைல ):வி&'1 ெகா3'
உ'1ைகG த&*1ெகா3'

தி+நீைற Gதாி. ெத<வகைள(
சிததினி

.தி.

காிகால கைளG

ேத . ச:ன ெசா E
ெடவாபா3*யனா:

கனவா 2பாகேவ (0சாாி)
------

22. 0சித - சிற.
---

23 0சாாி கணபதிைய ேவ3'த

100

(க3ணிக

)

ஆதி விநாயகேன ஐகரேன சிதி த+

ேசாதி ெபா+ளான .பி 2கேதாேன
அபிைகயா

ெப9ெற'த அ9த1 க9பகேம

நபின ேப க1: நைம த+ேவாேன

மதிர.1 : ேள மகாம திரD+வா<

ததிரமா< அHடசிதி தா தரD வ லவேன
சதத2 மகளக

த.ர& சிபவேன

கத;1: த கணபதிேய க9பகேம.
---------

24 0சாாி வாணிைய ேவ3'த
(க3ணி )

காணி1ைக ைவ.1 கர:விேப இேபா.
வாணிேய ந9ச:ன வா1க+ள ேவQமமா.
----------

25 0சாாி 2+கைன ேவ3'த
(க3ணி )

வ ளிெத< வாைன மணவாள ேனஎன.

உ ளதி

---------

நிேற உதிெசா ல ேவQைமயா

26 0சாாி மீனா&சிைய ேவ3'த
(க3ணிக

)

அபா பராச1திேய மீனா&சி- சக
தாதார மானவேள மீனா&சி

இப( ெசா?பியான மீனா&சி. - எக
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இHட ெத<வ ஆனவேள மீனா&சி

ெசா1க+1 க2தமான மீனா&சி - வ.

ெசா லேவQ நிஜமாக மீனா&சி
சி9'1கி

வ. நி மீனா&சி - தாேய

ைகG'1கி

வ. நி மீனா&சி - நிைனத

ெசயமா< நிஜ ெசா லமா மீனா&சி
காாியைத நீ ெசா லமா மீனா&சி

உன*ைம நான லேவா மீனா&சி- எெசா

உதி ப71கேவQ மீனா&சி

வ ளியைம மாமியான மீனா&சி - எற

வா1கி

நி கா1கேவQ மீனா&சி

அரச நிைனத :றி மீனா&சி - என1:

அ9தமா< ேதாறேவQ மீனா&சி
தாமசக

இ லாம

மீனா&சி :றி

தா விளக ேவQமமா மீனா&சி

பா3*ய :மாாிேய மீனா&சி- )ப
ப71கவர தா+மமா மீனா&சி
0சாாி :றிபா த

(வசன) தாேய, மீனா&சி! பா3*ய மகாராஜ நிைனத காாியக
ேதாப*யா< 2ெத'.1 ெகா'1கேவQ தாேய!

என1:

---------

27. (க7.ைற)

அவி தனிE அப 1: நிதிய ஆனத2

ெத ெகா'தி' மீனா&சி ேயஉ தி+வ*ைய

ந அ*யவ 2ெத' ேதbறி நைம ெசா ல
அபா இ ேபாதி

அபயத தா3ேட அ+ைவேய.

(வசன) ராசி(ச1கரதி

2.ேபா&', சிகதிேல 2. வதா

அேட, சிகேம

சிக. எ இHட பிர கார நி(சயமா< உதமமான :றி. தாேய, பரேதவதா
மீனா&சி! எேக இெனா+ 2ெத'.1 ெகா'1க ேவQ.

-----

27. ெத - ைதாிய.
-------
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28 (க7.ைற)
வா1கி

.தி. மனதி

தியானி. வதிபவ

பா1கிய மாகிய மீனா&சி ேயஉ பதாயைத

ேநா1கி கFேத இர3டா வ. 2. Y3ைமயதா<(
சீ1கிர சிதிG3 டாக தயவி ெச<:ைவேய.

(வசன) இேபா. சிகதிேலதா வத. 2.. ச ேவாதம. எேக, தாேய!
ணாதர 21காE 2 ெத'.1 ெகா&*யமா.
--------

29 (க7.ைற)

ைவயக ேதா+ ந9 ேறவ+ மன+ வத (சைன
ெச<ய( )கத+ மீனா&சி ேய உ தி+வ*ைய

ெம<யாக நபிேன றா தர 2. ேமைமயதா<1
ைகேம

பலனா< ப71க(ெச< வா< இப காரணிேய.

(வசன) இேபா. சிகதிேலதா வத. 2.. ஜய தா, ஜயதா.

என1: ேதாற( ெச<தேத நி(சய.
-------

30 0சாாி :றிெசா ல

(க7.ைற)

மனவ ேனஉைம1 க3ட Dடேன மன.தித

எ;ைட இHடமா ெத<வக

ெசா வதி ெகனெவறா

தைம மி:தந9 ச9ர பா1ய தைழதினிதா<

எநா நிதிய ஆனத மான தி ெக<.ெமேற.
----------

31 (அகவ )
ெச வ2 ஜய2 சிறதைவ பவ2
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ந ல அழ: நானில க6

கீ திர தாப2 கிள (சிG ெப9

பா திப னான பா3*ய மகிபேன
ச2திர KFத தாரணி யதனி

சம தா< எ: சசாி திதமா<
மனவ தம1: ம92
அன நைடபயி
நிைனத :றிக

5

ேளா 1:

அாிைவய தம1:

நிலவரமாக

இன.ட ெசா 7 இனி.ட கீ தி
ஓகிட ெவ:மா னக

உ9சாகமா<

10

வாகிய 0சாாி வேத உமிட
உ2ைடய 2கதி

உகதந9 :றிக

ெசைமயா< உமதிHட ெத<வ ஒதாைசG

:லெத<வ பா 1: :ளி தந9 பா ைவG
பலவித1 :றிக பா . நா 2ைத1

15

ைக1ெகா3 ெட'.1 க+.ட பா 1ைகயி
ெம<யதா<1 :றிக

ெவளியதா< ேதாQ.

ேநயமா< ெப3க

நிைறத I&'றD

நாயேன உம1: ந ல )பக
2கவசீ கர2 ேமாகன சிதிG

20

)க2 தீ 1காG) ேசாபன )பக
ச9ர ெபளர பார பாிய2 –

அ9த ேதசாதி பதியலா பக
சீ1கிரமாகேவ சிதி. வாFT

பா1கியவா ேன :றி ப7தி' தாேன.
-----

31: 3. கீ தி - ஈைகயினா

19. நாயேன - தைலவேன.

வ+ கF. பிரதாப - Tர தினா

------

32 வாF.

(சி. )

(ராக: :பகாேபாதி - தாள: சா]

25

வ+ கF.
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ப லவி

வாழி என அ+ T - பிரகதீசேர

வாழி என அ+ T .
அYப லவி

வாழி பிரகநாயகி ம+D சிவசகரா (வாழி)
சரண

வாழி காேவாி நதி வாழி ேசாழம3டல

வாழி தைச மாநக வாழிேபா சல:ல (வாழி)
வாழி சிவாஜீதிர வாழி ெசேகா

நித

வாழி விஜயவஜ வாழி )ேவத சர (வாழி)
வாழி சிவாஜீதிர மகி6 திரெபளதிர
வாழி ம+க நித வாழிப. வ 1கக
வாழி மதிாிததிாிக
வாழி பிறஜனக

வாழிேசனாபதிக

வாழி ச.ரகக

(வாழி)

(வாழி)

வாழிேதசெத ேலா+ வாழி ப)வ 1கக

வாழி தனதானிய வளைம ெச வ ெப+க (வாழி)
வாழிநா மைறக வாழி கவிராஜ க

வாழி மிகமிகேவ வளரஎ நாேம (வாழி)

32. பிரகதீச - தைச இராஜராேஜ)வரதி
பிரகநாயகி - தைசயி

எ6த+ளிG ள ெப+Dைடயா .

எ6த+ளிG ள அபிைக. விஜயவஜ - ெவ9றி1ெகா*.

)ேவதசர - ெவ3ெகா9ற1 :ைட.

)ப.

----------

1. பி ைளயா .தி

(த+) [ராக: .சாவதி]
ப லவி

3. "#ரவ நாடக
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கணபதி ேயசரண - ெசய
மகா கணபதி ேய சரண
அYப லவி

கணபதிேய அ*யா
கதிேய அமி த

:ணபதிேய வ லைப1ெகா+
பதியா< வத+

(கணபதி)

சரண

வானவ பணிேவாேன - 2கி வ3ண

வனமா7 ம+ேகாேன
தீன தயாபரேன
ெசBேவ

சேகாதரேன

ஆைனமா 2கேதாேன

அஞான தவி ேதாேன (கணபதி)
ேகாட. ஏடாக - அத1

ெகாெப6 தாணியாக
நா*வைரG வாேனா
நாம க6 எத

நா' பணிG உைன
நா*ேய கஜ2க (கண)
ந ல வரம+

 திேய - ச1கரவ

நாடகமத கீ திேய
ெச வ() தரன+

ெச வேன அ*யா க

க வி1 ெகா+விதா< எ
கவி1: 2 வத+
-------

(கணபதி)

1. 2கி வ3ண - தி+மா . ெசBேவ
பாரத1 கைதைய ேம+மைலயி
----

- 2+க. ேகாட. - ெகா. வைரG -

எ6திய .
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2. பி ைளயா வ+ைக

(வி+த)
த3ைடக
தா

சில ெகாச

பாிரக

க3டமீ தணித ரன

ஆ ப1

க3* ஒ3 பத1க மின1

ெகா3ைடயி9 பணிெகா

ஈச

:ண2ட ஈற பால

அ3*ேனா தைம1 கா1:

ஆைனமா 2கவ வதா.

-----------

2. பாிரக

- சிலக . ஆ ப - ஒ71க. க3ட க6.. பணி - பா.

-----

3. ச1கரவ தி வ+ைக
(வி+த)

ேம+லD நி மல ேதவிGட ஒ+கண
ேமவி அவ ேளா' உண வா<

ேமவியவB ேவைள தனி ேல அமர I&டம.
ேவவரD க3' நீகி

ஏ+லD அபிைக இBவடவி தனி
இவ மகிF பி ைள இ லா

வ+

தி+பெரன ேவசபி தி&டசிைவ அI 
தீற+

கிறபால

கா+லD மதிளிர ாிநக 1 கதிபதி
க+தல க
களதி

உ

மா<Dறாரண

அமர :ைற அகலவ+

க*மண ெப9றேவாி

கிறவ

தா+லD ய ச1ர மதி1:ைட மா1க+ைண
தா ெசய1 கீ தி ெப9

தைரதி1: விசயம. ெச<Gந9 ?ரவ(
ச1ரவ திG வதன .
----------

107

3. ேம+D - ேம+வி

உலாவிய .

அடவி - கா'. சிைவ - அபிைக. க+தல க

க*மண - மி1க மண. ேவாி ேத .
4 (த+)

(ராக: ப.வராளி)

ப லவி

ச1கரவ தி ராச; வந தான- ?ரவச

ச1கரவ தி ராச;வ தா.
அYப லவி

தி1:விசய ெச<தபதா

ேதசெம லா ஒ+ :ைட1கீF
ப1:வமா< அர) ெச<.

பரநி+ப எதிாி லாத (ச1கர)
சரண

ஆதித எனஒளி க3' - உல:தனி
ஆறி

ஒ+ கடைமG ெகா3'

ேசாதி நவரன என
.ல: கிாீடக
ஆதிமா மைறக

மின

ந3ண

அாிைவய மகள என( (ச1கர)
அதிரத சமரத க

Kழேவ - 0ேலாக

ைதபதா மன அ* தாழேவ
விதவிதமா< அ தராத+

ேமைம மி:த மகாரத க
2தைமயான கவிGசித+

தவ க வர அவ+ட (ச1கர)
ெச1க மணி உபய ெவ3
சாமைரக

Tசேவ - பாவக

ெச<வத9 ெகவ க

- பைகவ க . ரணகள - ேபா 1கள.
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அசி1 Iசேவ - மதிெய;ரகாச
ச1கரைவய அதிகார

உ1கிர பதிெய; மைலயி

வி1ர ர1யாதி 29ற 21கிய( (ச1கர )
--------

4. பரநி+ப - ேவ9றரச .

ஆதித - Kாிய. கடைம - வாி. அதிரத , சமரத , அ த ர , மகாரத - நா வைக
ேத Tர க . கவிGசித - சமயமறி. கவிபா' லேவா . ெச1க மணி - சிவத

மாணி1 க, உபய - இர3' ச1கர ைவய - வ&டமாகிய 0மி. வி1 ர ர1யாதி -

ெவ9றியினா

கFெப9ற.

5. ச1கரவ தி Iத

(வி+த)

க9பைன மி:தி ல:

க&*ய1 காரா ேகளா<

இவிதனிேல எற

இ+தய அறி. நீதி

தபிலா ப*ந ட.

சாதச9 :ணேம உ ள

அ9த மி:த மதிாி

யவைன நீ அைழ. வாரா<.

(வசன) ச1கரவ தி : அேகா, வா+ பி ளா<, க&*ய1காரா ந2ைடய

மனமறி. நட1கிற மதிதர மதிாிைய ந 2ைடய ச2க.1: அைழ. வா+
பி ளா<.

க&*ய1கார : அப*ேய. மகாபா1கிய. ஐயா !வாமி!

சரண, சரணைமயா! 0ேலாக ச1கரவ தி மகா ராஜா ச2க.1: அைழ. வர(

ெசானா , ஐயா !வாமி.
---------

6. மதிாி வ+ைக

(த+) (ராக.........)
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ப லவி

மதிாி வதனேன - மதிதர மதிாி வதனேன.
அYப லவி

மதிாி வதன
ததிர மி:தி'

விைதய தாகிய

இதிர ாி1: (மதிாி)
சரண

தி அ+ளிய

நிதிய பதமதி

பதி Gடேன அ+(
சி. பத ெபற
எதிைசG கழ

ெவ9றி ெப பாி
)த ச1கர

(மதிாி)

வ தி சைபதனி

கைகG .ைபG

திக அணிதி'
சகர உைமயவ

பக அ+ளிய மக ளாகர
ெசக மல2க எக
.க சைபதனி

?ரவ

(மதிாி)

ஆ) கவிவ லவ
ேசேச என2ர

ேசாைசஐ பதா
ேதச ந'கிட

தாச தாசிய உ
லாச கவாிக

Tச ?ரவ

ராச சைபதனி

--------

(மதிாி)
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6. ஆ)கவி - ெகா'த ெச<திகைள ைவ.1ெகா3' உட;1:ட பா' கவி.
ஆ), ம.ர, சிதிர, விதார எற நா வைகG
---

7. ஊ வசி வ+ைக
(வி+த)

வ. ந9 ெகாEவி

0 வ

மகிபதி இ+த நாளி

இதிர சைபயி

எ

இனிைமயா< நடன ஆ'

)தாி ரதினதா

ெதாைகயிலா பணிக

விைதயா< 0மி தனி
------

03'

ெம 7c வசிG வதா .

8. (த+)

ராக: ஆனத ைபரவி
ப லவி
வதன
வதன

ஊ வசிG

வதனேள.

அYப லவி

இதிர ; சைப தனி

நட மா*ய

இகித ம.மி: மகள ேயா1கிய
)தாி எ; ஊ வசி யானவ

ெசா:)ட ேன ெவ: மDச தாகேவ (வத)
8. மD) - ஆடபர.
சரண

க+1: 2கிெலன இல: :ழ7னா

ஒ.
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- பிைற Yத7னா

காவி மலெர; விழியினா

2+1 கித6 ந9 0க9க3'

2க2 கமலம திைணெயன1 ெகா3'
ெச+1: 2ைல:ட ம 7ைக( ெச3'

சிவத கரமத9 கிைணெய. உ3' - என (வத)
அ3ட மகிழேவ நடன ஆ'வ

- சகீத பா'வ

அத வ ண ரசைனG I'வ

க3ட க3டவ பா ேத இப*1

காாி ைகைய நா க3டதி ைலய*

எ3*ைச களிE இவைள ேபால*

என வா<பிர மபைட தான* – என (வத)
-----

8. 2கி

- ேமக, காவி - நீேலா9பல. 2+1: இதF - 2  2+ைக மலைர

ேபாற உத'. கமலம. இைண - தாமைர1: ஒ. அ3ட - ேதவ . காாிைக -

ெப3.
---------

9. ஊ வசி சிவபிராைன 0ைச ெச<த

(வி+த)
0மியி

இதிர தா

0ைசப3ணினமா ேதவ(

சாமிைய 0ைச ப3ணி

தவெச< ேவQ ெமேற

ேசாமனா ேகாவி

தனி

.ாிதமா< வ. ெமத

ேநமமா< அ I .

நிைனDட 0ைச ெச<வா .

(வசன) ஊ வசியானவ

சிவ!தலதி

0ேலாகதிேல ேதேவதிர 0ைச ப3ணிய

வ. 0ைச ெச<கிறா .
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10 (த+)

(ராக : ைபரவி)

ப லவி

சிவைன 0ைச ெச<தாேள - ஊ வசியா
சிவைன 0ைச ெச<தாேள.
சரண

நவதீ தகைள நிைன.
நறா< தியானக

ெச<.

நவமா .கிE'தி

நா*+திராZ 03' (சிவைன)
ஓ நமசிவாயெவேற

உைர. ெவ3 ணீ9ைறG
(உற1) :ைழ தகேக

உதியா கதாி.( (சிவைன )
அட ேத பா

அபிேஷக ம. ெச<.

2த

அழகான சதன

மைதயணி திபமா<( (சிவைன)
ம 7ைக 2 ைல இ+
வா&சியி

வக

ம 7ைக .ளசிG

:ட

வயணமாகேவK&*( (சிவைன)
Xபதீபைத ேவய
)தர மாக ஈ.

ேசாடச உபசார

ெசா:சாக ேவெச<. (சிவைன)
சகரா சரண எற
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தயாபரேன சரண

கைக ேவ ணியாசரண

கடDேள சரணெம (சிவைன)

------

10. நவமா .கி

- திய ஆைட.

வயணமாக - ெபா+தமாக; வழ1:. ேசாடச உப சார - ஆசன, )வாகத,

பாதிய, அ 1கிய, ஆசமனீய, ம.ப 1க, ஆசமன, !நான, ஆைட,
ஆபரண, கத, H ப, Xப, தீப, ைநேவதிய, வதன எற
பதினாவைக உபசாரக .
11. ேதவார
பிதாபிைற K_ெப+

மாேன அ+ளாளா

எதாமற வாேதநிைன1

கிேறமன .ைன

ைவதா< ெப3ைண ெதபா ெவ3ெண<
ந dர+& 'ைறG

அதாஉன1 காளாயினி

அ ேலெனன லாேம.

------12

நாேயபல நா நிைன

பிறி மன .ைன

ேபயா< திாி ெத<ேத ெபற
லாகா அ+

ெப9ேற

ேவயா ெப3ைண ெதபா ெவ3ெண<
ந dர+& 'ைறG

ஆயா உன1 காளாயினி
லாேம.

-----------
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13

மேனமற வாேதநிைன1

கிேறமன .ைன

ெபாேனமணி தாேனவயி

ரேமெபா+ .தி மினா

ெப3ைண ெதபா

ெவ3ெண<

ந dர+& 'ைறG

அேன உன1 காளாயினி
அ ேலெனன லாேம.

---------

11, 12, 13. )தர தி நாயனா அ+ளிய ேதவார பா)ரக .
14 ஊ வசி அபயமிட
(வி+த)

ஊ வசி 0ைச ெச<ேத
உப க

ேலாக.1ேக

ஆவலா< ேபா: ேபாேதா

அ)ரக3 டவைள ேதாி

தாவிேய க&' ேபா.
தவிதவ

ம;வி ஞானா

காவாG அபய ெம

க'கேவ 2ைறயி&டாேள.

--------

14. க'க - விைரவி .
15. மதிாி அரச;1: அறிவித
(வி+த)

ஐபதா ெற; ேதச
ததிபதி யாக வ.

வட அரசா

ச1ர

வ திைய பா . மாி

அபர தனி

ஓ ெப3
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அபயெம றல கிறா

சபனா எ மதிாி

ச1ரவ தி1:( ெசானா .

(வசன) ஐபதா ேதச.1: ச1கரவ தியாகிய ராேஜதிரா! ஏேதா
ஆகாசதிேல ஒ+ ெப3 அபய ெமற I1:ர

----

சத ேக&:ைதயா , )வாமி.

15. வ - வ7ைம. அபர - ஆகாச.
16 ச1கரவ தி அ)ரேனா' ேபா ெச<த

(வி+த)

மதிாி உைரத ேசதி

மனவ ேக&'( சிைத

ெநாேத அ1 கணமா காச

ேநா1கிேய ப9க*.(

)தர மாேத ஏறி

.ாி)ட ேகா மாக

அதர தனி

அத

அ)ரேனா ெடதி தி& டாேன.

(வசன) மதிாி ெசானைத1 ேக&' மகா ேகாப.டேன ப ைல1 க*.,
ஆகாசதி

பற1: ேதேரறி அத அ)ர;ைடய ேதைர மறி.( ச3ைட

ப3Qகிறா .
------

16. .ாி)ட - ேவகேதா' ; வழ1:. அதர - ஆகாச.
17 (த+)

(ராக: ய.:ல காேபாதி)

ப லவி

அ&டா நி லடா அ)ரா
ஆ3ைமக

ெச<யாேத.
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சரண

அத அாிைவ தைனG

விடடா விடடா எனD ெமத
Tக

ேபசாேத

உற வி ைல1 ைகயி

எடடா எடடா வி ைலG எறா<
எ'ேத பா நீேய

இத 1ெகதி ர1

ெதாடடா ெதாடடா எனபதி E1:
ெதாடெதாியாம

சிர.ணி ேத0மியி
-----------

வி6தா. (அடடா)

18. ச1கரவ தி ஊ வசிைய இதிரசைப1:1 ெகா3'ேபா< வி'த

(வி+த)

திற.ட நி+ப றா;

ெச<Gப கார தைன

மற1கிேலா எ ெசா 7
வாசவ மகிFதி&டாேன.

(வசன) அ)ரைன1 ெகா ஊ வசிைய ேதேவதிர சைப யிேல ெகா3' ேபா<

வி&டா . 'ம;விஞான ராசேன , உ2ைடய உபகாரைத ஒ+ நா மறேவா"
எ ேதேவதிர 2தலான ேதவ க
-------

வாFதினா க .

18. வாசவ - இதிர. இத 2 இர3ட*க
19. சி9பிரைபயி நிபதைன

(வி+த)

இைமயவ உலக வி&ேட
இதிர ாிந கா1:

இைமட வ+ம ேபா.
வித பேத ச. ராச
வன

ாி யான .

பிரதியி

இ ைல.

117

மா.சி ரைபG நாE
ச2)க

ெசா E ேபைர

தாமண ண ேவ எறா .
(வசன) ?ரவ ச1கரவ தி இதிர ேலாக வி&' 0ேலா கதி

இதிராி

ப&டண.1: வ+கிற பாைதயி , வித ப ேதசாதிபதியான சதிரேலாசன
தவதிேல பிறத சிரைப நாE ச2)க

மாைல K&'ேவ எறா .

எ6தி1 க&*, ச2) ெசா Eகிற ராசாைவ

------

19 இைமயவ உலக - ேதவேலாக. இைம - விள1க.

ச2) - சம!ைய; ஒ+ வினாைவ1 ெகா'. விைடIற( ெசா Eத .
20. சி9பிரைப வ+ைக
(வி+த)

தி+ெவன 2கமதி ஒளிவிட +வ2
சிைலெயன விழிகடலா1

கரம. 2ளாி Y3ணிைடய. ககனமி
களம. வைளேயதா பாிர

பதெமா7 யிைசகளி க7ெரன
ப3 நி+ப தா

வ+சைப தனி
-----

ரைபயவ

மல மகெளன Dசி
வதனேள.

20. சிைலெயன - வி ைலேபா

விளக 2ளாி - தாமைர. ககனமி - வானதி

ேதா மின . களம. வைள - க6. ச:1: ஒபான.. பாிரத - சிலைப
அணித பாத. மல மக
-----------21. (த+)

[ராக : மதியமாவதி)

ப லவி

- தி+மக .
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அாிைவசிரைபGவ தா
- சிகாரமாக

அாிைவசிரைபGவ தா .

அYப லவி

தி+விள கியவித ப
ேதசாதி ராச மக
சரண

இரவி+

(அாிைவ )

ஓதி இைடயிைழ பாதி

பிரபல ேசாதி ப.மினி சாதி (அாிைவ )

நல:ய ேகா' நைட அன ேப'

இைல எ: ேசா' ரதி இவ& கீ' (அாிைவ )
கைலயினி

வாணி கனிக யாணி

இல:மி திராணி E இவ

திராணி (அாிைவ )

வனிைதக காாி மத;ைட பாாி
மனிதாி
------

நாாி மாெதன1 Iறி (அாிைவ )

21. இரD இ+

ஓதி - Iத

இரவி

உ ள இ+ 1: ஒபான.. இைட இைழ

பாதி - இைட C7ைழயி பாதி1: ஒபான.. நல :ய ேகா' - அழைகGைடய

தன யாைனதத. ேசா' - ஒ. ஈ' - ஒ. திராணி - ஏ9ற.
22 )யவர
(வி+த)

மணாிேவ எ தைத Gடேன ெசானா
மன )ய வரெமா நா&* ைவதி

ெZணமித( ச2ைசஉைர தா வி வாக
ெச<விேப எனDஐபதா ேதச

.ண ெபாிய மனெர லா ெசா ெலாணாத
.ைர0 வ ச1ரவ தி மனம கிF.

மணவாள னாக எ3ணி( ச2) ெசா ல

வதி&டா அவ+மன மகிFதி&டாேர.
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ச1கரவ தி ச2)1: விைட Iத
(வசன) சிரைபயானவ

ெசா ைல1 ேக&'( சதிர ேலாசன .சமர நா&*,

ச2) ெசான ேப+1: விவாக ெச<விேபென ெசா ல, ஐபதா ேதச.

ராச களாE ெசா ெலாணாத ச2ைச ?ரவ ச1கரவ தி ெசா Eகிறா .
--------

23. 2த

ச2)1: விைட

(வி+த)

அகவகக ளப

தாறேத ச. மன

தக ந9 சைபைய பா .(

சா9வா ?ரவ இ:

அ: உ3ெடப.தா

அ+ததி1 கிைணயா ெப3Q

ெபாகமா உதவி வாFத

0தல தனிெல றாேன.

(வசன) அ: உ3' இ: உ3' எப., அ+ததி1: இைணயான

ெப3Qடேன I* , .றதா 1: .B வாதவ 1: இறதா 1: உதவி

வாFதி+பா எறா.
---------

23. இ: உ3' அ: உ3' எறத9: ெபா+

ெசா கிறா அரச.

அ+ததி1: இைணயாகிய மைனவிGட இ வாFD நட. ஒ+வ ;1: இ

மவாFவிE இப உ3'; மைமயிE இப உ3'. ெபாக - மகிF(சி.
24. இர3டாவ. ச2)1: விைட

(வி+த)

மகள சைபe ேகளீ

மாச2 )தைன இ

இகிைல அ: இ ைல

எப. ெசா ேவ ேவட

பகமா< பறைவ தைன

பைத1கேவ ெகா தி
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சகட ப'வா ெனேற
சா9றின சைபயி

தாேன .

(வசன) இ: இ ைல. அ: இ ைல எப., ேவட ப&சிகைள1 ெகா

தி. பேராபகார2 இ லா ம

த வயி91: ப9றாம

சகடப'வா;1: இக பர இ ைல எறா.

-------

வசன: '.றதா 1: .Bவாதவ 1: இறதா 1:, இ வாFவா எபா

.ைண' எப. :ற .

24. இர3டா. ச2): இ: இ ைல, அ: இ ைல எப.. அத9: விைட : ஒ+

ேவட சிறிய பறைவைய1 ெகா திகிறா. அ. அவ பசி1:

ேபாதாைமயாேல இBDலகதிE இப இ ைல; உயி 1ெகாைல ெச<த பாவ
தா

மைமயிE அவ;1: இப இ ைல.

25 றாவ. ச2)1: விைட

(வி+த)

பகய பைடத 0வி
மாத க

சைபைய பா .

இ:3' அேக இ ைல

எப. ெசா ேவ தக

அகேம வள தி கா 1:

அெச< யாேதா 1 ெக

இ:3' பரேமா இ ைல

எனேவ உைரதி& டாேன.

(வசன) இ:3' அகி ைல எப., உலகதிேல தா ேத* தாேன சி.,
எ ளளவாகிE பிற+1: உப கார இ லாதவ;1: பரகதி இ ைல எறா .
---------

25. பகய - பிரமேதவ. அக - உட. பர - மைம வாFD.

றாவ. ச2): இ:3', அகி ைல. விைட: தக

உட1: ேவ3*ய

ெசளகாியகைள( ெச<. ெகா3' த நலேம ேபணி பிறாிட அ
ெச<யாதவ க1:, இB Dலகி
இ ைல.

இப உ3டாகலா; மைமயி

இப
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26 நாகாவ. ச2)1: விைட
(வி+த)

இகித மி:த ேலாக

திைறய வ சைபைய பா .
அேகஉ3 *ேக இ ைல
யாவ. ெசா ேவ ேகளீ
தைகயி ேல அகப&ட

டைத பிற 1 கீ. நறா<

வகண .டேன வாFவா
வா;ல ெக<. வாேன.

(வசன) அ:3' இகி ைல எப., தா கHடப&' ேத*னைத தா
சியாம

எறா .

ந ல சபாதிர.1: ஈ. வாFவா சாG(சிய பதவி ெபவா

---------

26. நாகாவ. ச2) : அ:3', இகி ைல. விைட : த ைகப&ட
ெபா+ைளெய லா தா Yகராம

இப ெபறாவி&டாE மைம யி

பிற 1ேக உதவி வாFபவ, இBDலகி

------

26. வகண - ந&.
27. ச1கரவ தி சி9பிரைபைய மணத

(வி+த)

ச1கரவ தி ெசான

ச2சைத1 ேக&ேட எ&'

தி1:ேளா மகிழ ேதவ
திBயமா மல க

Xவ

வ1கைண யா ரா ச 1:

மண1ேகால ெச<. ந ல

ப1:வ( சிர ைப1:

இப அைடவா.
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ப3ட 2I த ெச<தா .
(வசன)

ச1கரவ தி ராசாவானவ வி+தாதைத( சகல ராசா1க சதிர ேலாசன;
ேக&' மகிF., ேதவ க

0மாாி ெசாாிய, இவ க1: மண1ேகால ெச<.

மாைல K&* 2I த ெச<தா .
--------------

28. சி9பிரைப க+Dத

(வி+த)

சதிர ேலாச ெப9ற

ைதய சி ரைபG ந ல

இதிர ாி1: வேத

இரா(சிய ஆ ேபா.

)தாி யாெப3 ணா
)கி ததா

ெச<

ெகாப மாகி

வதைன Gடேன ப.

மாதமாகிG வதாேள.

(வசன) க யாண ப3ணி1 ெகா3' சகல வாிைச அல கார.டேன
இதிராி ப&டண.1: வ. ரா(சிய பாிபாலன ப3Qகிற நாளமிேல,

தவதினாேல சி ரைப ேதவி க பமாகி ப. மாத2 நிைற. வ+கிறா .
-------

28. )கி த - ந ல ெசய களி பய,
29 (த+)

(ராக..........)

ப லவி

மா. சிரைப வதா

- ப.

மாத2 ெக ப 2டேன கா;
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அYப லவி

0தல கF ?ரவ

ச1கரவ தி ேதவி அ9

தமா< ெம< மிகேவ
தபாமேல க9ேபமி:
சரண

அாிைவயி

ஆயிேழ 2த

உய த
சாதி

அழ: தனிேல இத

அவனி நிைறத ேசாதி
)ாி:ழ9 கிைணய.

ெசா ெலாணார1யாதி
.*ய திைட அன

நைடGைட ெபா9ைட நீதி (மா.)
வாிவிழி மல ெசவி

வைள மதி 2க எ; நா*
வள பிைற Yத ெமாழி
மகிFசீனிர ேமா*

இ+தன 2க
ேதநைட Gத

ளா*

இதெப3 விைதய.

உதி()ழி சதிரேனா* (மா.)
------

29. 2த

சாதி எற. ப.மினி 3ற சாதிைய. .* - உ'1ைக. ெசவி வைள - கா.

வ ைளைய ேபாற..

30 சி9பிரைப இர3' ைமதைர ெபத

(வி+த)

ச1கர வ தி ேதவி

தபா(சிரைபG ந ல

ப1:வ தனி

இர3'

பாலைர ெப9ெற'.

அ1:ழ ைதக ேளாேட
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ஆனத மாக ேவதா

இ1:வலயைத ஆ3ேட
இ+தன

நீதி யாேல.

(வசன) ?ரவ ச1கரவ தி ேதவி சிபிரைப ப1:வ கால திேல இர3'

ஆ3பி ைளகைள ெப9 மகா சேதா ஷ.டேன நீதிவ6வாம
பாிபாலன ப3ணி1 ெகா3*+தா .

ரா(சிய

------

31 ச1கரவ தி மதிாியிட Iறி த ைமதைர அைழபித

(வி+த)

எ;ைட மனம றித

இகித மாி ேகளா<

நனய மாக இத

நா&'ேளா மகிழ தா;

ப3ணிய தவதா
பால க

வத

இர3' ேப க

தைனG இேபா. ெதற
ச2கதி

அைழபி பாேய.

மதிாி க&*ய1காரனிட Iத

(வசன) மதிாி : அேகா வா+ பி ளா<, க&*ய1காரா !
க&*ய1கார: எைனயா !வாமி?

மதிாி: ந2ைடய ?ரவ ச1கரவ தி :மார க

இ+வைரG ச2கதி9:

அைழபி1க உதர வாகியி+1கிற.. சீ1கிரதிேல ேபா< அைழ. வா+ பி ளா<.

------

31. இர3' ேப க

-----

தைனG : ஒ+ைம பைம மய1க,

32 க&*ய1கார ைமதைர அைழத
(வி+த)

வா1கிய தபா( ச1ர
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வ திைம தாச ரண

ேயா1கிய வாகளான

உதமா சரண சரண

பா1கிய ச1ரவ தி
பால க

தைம அைழ.(

சீ1கிர வரேவ ெசானா
தீரேவ வ+: Tேர.

(வசன) ச1கரவ தி மகாராஜா ேதவாீ இ+வைரG ச2 கதி9: அைழ. வர(
ெசா 7 உதரவானப* யினாேல சீ1கிரதிேல வா+ைமயா , !வாமி !

33 பால க

வ+த

(த+) ராக:..............
ப லவி

வதனேர --- ச1கரவ தி

பால க

பால க

வதனேர.

அYப லவி
பால க

வதன ஞால மைதபாி

பாலன ெச<கிற சீல 2ைட இர3' (பால ).
சரண

தக(சிமி1கி ஆட - அ3ண;

தபிய +Iட(

சிகதி :&* ெய |
ெற: பாிமளி1க
பகய தி வத
னக

இலகேவ (பால க )

நவரதின( )&* - பா)ப.
நம. பளபளன
அவனியி

உ ள மன

அவ வ. பணிெச<ய
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ெத<வப1தி மிக ெப9ற

பல சித மகி69ற (பால க )
ெகா3ைடக

அைசதாட - அதி

:()1 :Eகியாட1
க3ட சரமாட

த3ைட சதைகயாட
எ3*ைச க6ர

ச3டஉ த3ட (பால க )
----

33 ஞால - 0மி. சிமி1கி - காதணி.
-----------

34. பால Iத
(வி+த)

தைதேய ேபா9றி ேபா9றி
தாைகேய ேபா9றி ேபா9றி
-------------

verses 35 amd 36 missing !
------------37.

அYப லவி

இ.D மதா

கினிகதி அணிசைட
இகித சகர

சததி ேதவி (வதா )
சரண

சதிரைன ேபா

2க

இலக - ரன இைழத

2.1
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ெகாதள ஓைலG

.லக - உசிதமான

)தர க3ட ெப3
மலக - ெந9றியி

இ&ட

சி.ர க3' ேவ

கலக - ககன அைர

இ. நிகாி

அதி

)தர Yத7னா
சதந

1:தி

GதிகF விைதயா< (வதா )
விழிG கானகதினி
வ3' - அ2தமான

ெமாழிG திBயசீனிக

க3' - உதிெய; நீ (
)ழிG :ய ம 7ைக(
ெச3' - வயிறா

C7

இைழயி பாதி இைடG
உ3' - கட

நீ3ட

எழி7 ெயன திகF
:ழ மிைச சதகி

அழ: நிைறதன
பழகிய நைடயின

பாைவயாிேல ப.மினி
சாதி தரளமணி1

ேகாைவ தகதெக;

ேசாதி - எ ேலா+ க3'
ேசைவ ெச<தி' ர1

யாதி - :ணைத( ெசா ல

யாவராE 2*யா
நீதி - யைதயறி.

ேதவ க

0மாாி

XவD விைசய
பாைவய பாடவி

லாசஉ லாசமா< (வதா )

-----
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37. மதாகினி நதி - கைகயா. சகர சததி - சிவ ெப+மா த வ. மலக -

மயக ேவ
Yத7னா

- ம மத. ககன - ஆகாச. இ. - சதிர.

- ெந9றிைய உைடயவ . சத - அழ:. :ய - தன. வயி ஆ

வயி ஆ7ைல ேபாற.. எமி7 - ேமக. :ழ
அகி

- Iத . க. அகி

எ பவ9றி ைக. விைசய - விதியாதர .

38. உபாிசன வ+ைக

(வி+த)

மாிமதி தர;டேன அேநக மான

ம:டச தன ைடKF தி+1: ேவைள

அதணாி

அதிக+மா மாைய கா

மைவ .ற. தவதி7+ த+ேள ெப9

வத காாிய வ+காாியக ெள லா

அறி. ெசா ல வ லவரா<1 :9றம9ற

சிைதGட அ9தமா< அத ேவைள

தீ 1க2 ள உபாிசன +வ தாேர.

--------

38. ம:டவ தன - 2*Gைட ேவத .
39 (த+)

(ராக........)

ப லவி

2னிவ வதனேர - தேபா
தன+ வதனேர.
அYப லவி

2னிவ வதன

ம;வி1 ஞானேப

அ+ண னிட உபாி

சன+ தயDட (2னிவ )
சரண

ெம<யி

தி+நீ

--

- சதன
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ைகயி

கம3டல

.<ய மன.ட

ஐய தயDட (2னிவ )
இைடயி

7Gாி

உைடG 2*யா.
சைடG மி+.ளா

நைடG வ*Dட (2னிவ )
ெபா<ைய வி&' அ

ெம<ைய வி+பி இB
ைவயைத .ற.

ஐய ஒயிEட (2னிவ )
---------

39. 7Gாி - 7ேதா

மி+.ள நைட - ெமெதற நைட .

40. ச1கரவ தி உபாிசனைர வண:த

(வி+த)

மாதவா ேபா9றி ேபா9றி

மா2னி நாதா ேபா9றி

தாைதேய எ சிமா
சனதினி

அமர ைவ.

ஏ.கா ாியக ளாக

எனிட வதீ )வாமி

ஓ.ெம ற*ப ணி.

உபசார .டேன நிறா .

(வசன) உபாிசனைர( சரண ப3ணி( சிமாசனதி
கி+ைப ெச<. அ*ேய ளிடதி

-----

40. தாைதேய - தைதேய.
41. உபாிசன Iத

வத காாிய ெசா

ைவ., )வாமி! எ ேபாி

அைமயா, )வாமி எறா .
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(வி+த)

தீதிலா மனதி ேனா'

தீ 1கமா<( ெசேகா

கைன

நீதியா<( ெசE. கிற

நி+பேன ெசா ல1 ேகளா<

ஆதித மக உைனெதா&

டாிைவேச< நக நா ெட லா

ேபதிபா உைனG வ.

பிராமண எனD தாேன.

(வசன) அேகா வா+ பி ளா<, ச1கரவ தி ராசேன! நீ நீதி வ6வாம
ெசேகா

நடதினதனாேல நம1:( சேதாஷ ஆ().. இேபா. சனீ)வர

ஆ*மாத 2பதா ேததி ஆதித வாரதி

பிராமண ?பமா< வ. ெதா&',

உ2ைடய ேதவி, பி ைளக , நக , நா' எ லா ஒேறா' ஒைற( ேசராம

அலேகால ப3Qவா , பி ளா<!
-------

41. அாிைவ - மைனவி. ேச< - ம1க . ேபதிபா - ேவ பட( ெச<வா.
42. ச1கரவ தி Iத

(வி+த)

உைரதைத1 ேக&' ராச
உ ள2 கலகாம

தரணியி

ம; தாக

தா

தாபிற திைவக& ெக லா

கைரததா

வி'ேமா அத1

க தனா ஆதி நாளி

வைரத. 2*G எறா
மா2னி தவதி

ேபாதா .

(வசன) ாிஷீ)வர ெசானைத1 ேக&' மன கலகாம
பிற. இத9: தயகினா

ெசா Eவா : "0மியி

சனீ)வர வி'வாேனா? கிரமா அைம1:

இர3'3ேடா ?" எ ெசானைத1 ேக&' ாிஷி ேபானா .
-----
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42. தரணியி

- 0மியி

கைரததா

43. சனீ(சர வ+த

(வி+த)

தவ2னி ேபான பி

ச1கர வ தி ராச

பவக

ேசராத வ3ண

பாாிைன ஆ&சி கா&*1

கவனமா< ரா]ய பார
க&* ஆ

கிற ேபா.

தவபிராமணைன ேபால(

சனீ(சர தா; வதா.

---------

43. பவக

- பாவக .

44 (த+)

(ராக : நாதநாம1கிாிைய)

ப லவி

சனிய பிராமண வதாேர
- பிரபச வச(

சனிய பிராமண வதாேர.
அYப லவி

2னிவ ெசா 7ய

.ணிவ. ராசத
அYபவ2வ

கQகஒ< யார( (சனிய)
சரண

சகர; அத
பகய சிரசைத

Gகி ளி பிரமதி
Gெகா3' ஓ&*னி

- அ6வதா , வைர த. - தைலயி

எ6திய..
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எகி; ேம இர

.3கD )டைலயி
பக அறி. ஊ

எகி; ேமெச< (சனிய)
ஓலமி&டாைனயி
கால அறி. தவ
ல தாகிய

மாலவ றைன
பாEறி தி+டD

ேவலைன அடவியி
ேசாைலயி
ேசா7க

மரெமன(

ெச<க (சனிய)

லைன1 கால1

பாலைன உதி+பி

டாEதர வள 1க1

I71: ம3ணிைன
ேலபி ெயன( )ம.
ேகா7னா

பா3*ய

பால அ*1கD ெச<

நீலவ ணனான (சனிய)
காதகனாகிய பாதக ராவண

ேதாதக ெச<தத ேபைதய ளாகிய

சீைதைய ேத தனி ேலதைர ேயாெட'
ேததன தாகேவ ேபாதைன ெச<த

எதிைச GகF அதிைய உாிதவ
திர னாகிய சதிய வா1கிய

ெப9ற+ பாி )த ென ;ச1ர

வ திைய பி*1க எ தரணியிேல (சனி)
-------

44. பகய - ராேசா .டவிய

- கா&*

ேசா7 க

- ேவைலக . உதாைக

ைக. - வயி9ைற நிரப லபி என - கிைடத. இ. எ . அ3ணி. பால - மன.

ேதாதக - வசக. அதிைய - யாைனைய.
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45 ச1கரவ தி உபசாித

(வி+த)

ேயாக ெசா

நாளி

விர

உ+விைன1 க3' சனிதா

ஆ:ெம ெற3ணி 2 ேபா<

அவ பத பணி. ேபா9றி

வா:

ஆசனதி

ைவ. சார ேதா'

தாகமா< வத வா

தைன உண  தி'ெம றாேர.

(வசன) 2 ாிஷி ெசான நான நாழிைகG பிராமண1 ேகால2 க3'
சனீ()ர எெற3ணி எதி ெகா3' ேபா< நம!காி.( சிமாசனதி
"எனி டதி
------

வதவைன ெசா Eைமயா" எறா .

ைவ.,

45. விர - அதண. சனிதா: ஓைசபிைழ.

46 சனீ(சர ேக&ட

(வி+த)

சதிய வசன தபா(

ச1கர வ தி ேயேக

இதரணியிேல உற

னிட வர ேபா அ லா

உ9றவா 7பதி

தாேன

உமிட வரேவ சித

ஒத. ெசா E ெமேற

உைரதா சனிய றாேன.

(வசன) அேகா வா:. பி ளா<, ச1கரதிேய நா உ மிட.1: பினி
வ., இளைமயி

பி ளா<!

வரேவா? உ2ைடய மன)1:( சமதி யானைத( ெசா E,
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--47. ச1கரவ தி விைட Iத

(வி+த)

தா<பிாியேதா ேட எ

றைன ஒ+ ெபா&ட... காணி
ஆட ெசா ல வத ஆ3ட.. வா ேதவ ேதவா
பினி

வதா

காேக

21யமா இளைம யி9றா
ஏ9ப' எனேவ ராச

இயபினா ைத ய ேதாேட.
(வசன) )வாமி எைன ஒ+ ெபா+&டாத எ3ணி வத க தேன பினி

வதா

தாக மா&ேட. இளைம யினி

கா&' ைமயா, )வாமி !

தாேன வ. உ2ைடய கா&சிைய1

-----

47. ஆ - ெபா+த ஏ9ப' - வ. ேச+T .

----

48. த*க

(வி+த)

வ+ைக

கா&*க பிறேத ராச

சனியன ஏ லாேல

நா&*னி

மி+க வ.

ந9ேசா பயிைர ெய லா

?&*க

ெச<ய ெதேற

ேகா&*க

ெகாக

:*க வதி&டாேர.
-----

48. தா&* க - ைத. :&*க

ெச<த

- ெகா ைள ய*த ; இேக அழித .

135

49 (த+)

ராக........
ப லவி

வதா ேர:*க

வதா ேர:*க

- ராச சைபயி

அYப லவி

சதிர ாிநகாி

இத வைர இலாத
இத மி+கம.

வத வைகஏெத (வதாேர)
சரண

மா; கைலG கா&'
மைரG 7G மாD
ஆைன கர* சிக

அைவெச< .H*க

ெசா ல (வதாேர)

கிளிG பரத கீாி

பி ைளG கா1ைக க
அணிE வேத பயிைர

அழி1: ெதனேவ ெசா ல (வதாேர)
க7க ம.D 2ழ

கா;1: ேமேல க&*1
:Eக நைட நட.

ெகானிேய ேபசி1 ெகா3' (வதாேர)
--------

49. கைல - கைலமா. பா - ேவ  வில),3:, .ஷ*க

அழி1க.: ஒ+ைம பைம மய1க, க7க - ஆைட.
50. :*க

2ைறயி'த

- .Hட( ெசய க
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(வி+த)

சரவண பி ைள ரா

சதிர பி ைள தாேமா

தரபி ைள 2தேலா வ.

தரணியா

ராச 2ேன

சரண எ ற*யி

TF.

சதிர பதிேய மி+க

வ+வ. கண1ேக இ ைல
வ3பயி அழி1: ைத 2,

ச1கரவ தி ேவ&ைட1: வ+வதாக1 Iத
(வசன) :*யானவ க

இ லாத மி+கக

வ. 2ைறயி'வா : ச1கரவ தி ராசா ! ஒ+ நாளிE

வ. நா&ைட அழி1:ைதயா!"

"நா நாைள1: ேவ&ைட1: வ. மி+ககைள( சகாி1கிேறா, பி ளா<!'

---------

50. மி+க: ஒைச1:ைற.
51. திபிட ைவ. கடத
வி+த

மனதனிேல நிைனதெத லா அறிய வ ல
மதிாிேய நீதாேன ெசா ல1 ேகா<

வனதனிேல இ+த யாளி சிக

மாகர* 7யாைன மைரக ெள லா

தினேதா ?&* ெச<. பயிைர ெய லா

திறழி1: ெதபா3 :* வ. ெசானா

வனதனி

ேவ&ைட1னா* ேவ3' ேபைர

வரவைழ1க ெபாிய. 2ழ1ெடாேய.

(வசன) ந2ைடய ேதசவள அறித மதிாிேய! மி+க கைள( சகாி1க
ேவ&ைட1காரைர அைழபி. பயண ேபாி ேபா&' ைவG, பி ளா<!
--------
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52 ச1கரவ தி ேவ&ைட1:( ெச Eத

(த+) (ராக : ...............)
ப லவி

ேவ&ைட1: வாரா - ச1கரவ தி
ேவ&ைட1: வாரா .
அYப லவி

ேவ&ைட1: வ+கிற
தா&*க1 காராி

I&ட உைர1க ஒ3Qேமா (ேவ&ைட1: )
சரண

நா&' பயி கைள1
கா&' மி+கக

வா&* அழி1: ெத

ேறா&ட 2ட வர (ேவ&ைட)
ஆைன பி*பவ

ஆைன .ர.பவ

மாைன1 :.பவ

வாளி வி'பவ (ேவ&ைட )
7ைய பாGமவ

ேபாைத1 கைளGமவ
கைலைய பி*பவ

கர* அ*பவ (ேவ&ைட )
உ+2 வா சில
உத வா சில

ெபா+2 வா சில

ெபா+. வா சில (ேவ&ைட )

------
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52. வாளி - அ. ேபா. - ஆ37 ெபா+.வா - ச3ைடயி'வா .

--------53.

(த+)

[ராக: ................]

ப லவி

ேவ&ைட யா*ய

விசிதிரைதபா -- ச1ரவ தி
ேவ&ைட யா*ய

விசிதிரைதபா .
அYப லவி

நா&' பயிைர1
கா&' மி+கக

I&டமாக வ.

?&* ெச<Gெத (ேவ&ைட )
சரண

ப.கி ப.கி 7G பாGேத
- கர*யி I&ட

பா . பா ெதா+ மி1க( சாGேக

ஒ.கி1 கர*க மிரேத
ஓ* G மத யாைன ரேத

பி.க வைலைய பறி கிழி1:ேத

பிேன ஒ&டகக 2ழி1:ேத (ேவ)
நாE ப1க2 வைலைய1 க&டடா
- கடைப1 :லைத

நக த டா அத மைரைய ெவ&ட டா
ேவE எடடா ைகயதனிேல
மின

ேபாெலாளி வாைள உ+வி&டா

ஆE ம3* ேபா&' தாவிேய
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அத( சிகைத வா&'வாயடா (ேவ&)
54. ச1கரவ தியி ெசய

(வி+த)

ஆ*னா ேவ&ைட தைன
அமர க

நா*ய ரதி

மகிழ தாேன

வ.

நாைளG சவாாி எறா

I*ய சனிய னாேல
ேகா&*க

ெச<ய உ 0

தா*ய சவாாி தைன

அம தினா அேபா தேற.

(வசன) ேதவ க

சேதாஷபட ேவ&ைடயா* பயண .1: வதவ ,

நாைள1:( சவாாி எ ெசானவ , சனீ)வர ேகா&*யினாேல மனதி

பயெகா3' சவாாிைய நிதினா .
-------

54. ர - இராசதானி, சவாாி - ேவ&ைடயி ேம9 பய ண ேபாத . ேகா&* வச( ெசய . 0. - :. எ பத சிைதD. அம தினா - நிதினா .
55 பைகமன ெசய
(வி+த)

சமாினி9 பிவாகாத

ச1கரவ தி ராச

இைமட ைதாியவி&

ெடதி வரா பய. சவாாி

அம தின தறிேத ஐப
தாேத ச. மன

நம1கி. சமய ெமேற

நா&ைடேய ைக1ெகா3டா க .

(வசன) எேப ப&ட ச3ைட சவாாி Gதக1: பய படாத ச1கரவ தி
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ேவ&ைட1: பய. சவாாிைய நிதியைத, ம9ற ேதச. ராசா1க
நா&ைட தக
------

55. சமாினி

ைக1: ளாக1 ெகா3' எதி  பாைளய இறகினா க .

- ேபாாி

சவாாி : ஓைசபிைழ .

56 (த+)

(ராக..............)

ப லவி

I*னாேர ராசா1க ெள லா

I*னா I* னாேர.
அYப லவி

I*னா ெவ9றிமல
K*னா திற1கD
நா*னா ராசா1க

(I*னாேர)

சரண

ேகா&ைடைய 0&*னா

பாைளய - I&*னா

ேவ&ைட1: ேபாகD

பய. - நிதினைத

நா&' மன+ அறி.

ேம&*ைமயாகD வ.

ேப&*க

அறி.

ெச< .ேம அத1

ேகா&ைடைய வா .1ெகா3' (I*னாேர)

தி1:விசயக

ெச<தி' - ச1கரவ 

தி1:( சனீ(

வர எ<தி'

ப1:வ அறித அHட

தி1 ஈ மன : ெமதி .(

சி1:மத நா&ைட ெய லா
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ைக1க+ வச மாதி1ெகா3' (I*னாேர)
---------

57 மதிாி ச1கரவ தி1:( ெச<தி ெசா 7 அ;த
வி+த

அ2தமா ெமாழிகி ைறத

ஆ!தான க&*ய1 கா

நம. ேதசதிE ள

ராசா1க எ லா தேம

சம ெச<ய .ணி. I*
தாெமதி தா க

எேற

இைம1: 2 இத( ேசதி

நி+ப;1 :ைரெய றாேன.

(வசன) மதிாி : அேகா வா+ பி ளா<, க&*ய1காரா!
க&*ய1கார : எைனயா !வாமி!

மதிாி : ந2ைடய ேதசதி

உ ள ராசா1கெள

லா நா&ைட1 ைக1:

ெகா3' நைம பைக. எதி பாைளய இறகியி+1கிறா க
ச1கரவ தி ராசாD1: அறி1ைகயி&' வா+ பி ளா<!
க&*ய1கார: மகா பா1கிய ஐயா, !வாமி!

-----------

57. க&*ய1காரா: ஓைசபிைழ
58 க&*ய1கார அறிவித
(வி+த)

ஆரா<(சி மணிக
அவனியி

க&*

நீதி தைன

ேநராக நட.கிற

நி+பேன ெசா ல1 ேகளீ

ஊரடகE வ ைக1

: ளா1கிராச எ லா

ேநாிட எதி தா எேற

எ

ஆ1கி1
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நி+பேன மாி ெசானா .
(வசன) 0ேலாக ேதேவதிரா! நைம அ'த ராசா1க
ைக1:

எ லா நா&ைட1

ளா1கி1 ெகா3' நைம எதி தா கெள அறி., இ. ேசதி, மதிாி,

ேதவாீ ச2கதி
--------

அறி1ைகயி&' வர( ெசானாைரயா !வாமி!

58. ஆரா<(சிமணி - :ைறயி'வா வ. அ*. அரச ;1: அறிவி1: வ3ண
அர3மைன வாயி7
26..

க&*ைவ1: மணி. அவனியி

- உலகி . அடகE -

--------

59 ச1கரவ தி Iத

(வி+த)

நா9றிைச ேபா9ற வத

ந2ைட( ச2க தனி

வா ைதG( சிதக ளாேல

வைகெப க&*ய1 காரா

சா9றிய ெமாழி1: நாைள(
சதிாினி

வத த9:

ஏ9ற. ெசா ேவா ெமன

இயவா< மாி1 ெகாறா .

(வசன) ச1கரவ தி: அேகா வா+ பி ளா<, க&*ய1 காரா! நாைள1 காலேம
சதிாி

வ. உதரD ெகா'1 கிேறா ெம மதிாி1:( ெசா E பி ளா< !

க&*ய1கார ; மகா பா1கிய ஐய !வாமி !

---------

59. க&*ய1காரா: ஓைசபிைழ. சதி - அரசைவ.

60 சி9பிரைப வினDத

(வி+த)

மன ம3ட [க ேயாக
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வானவ 1 கிைறவ ெம()

எ;ைட பிராண காதா

இயேவ ேக உத

நனாளி ன ேபா

நாகாீக2கதி

மி;

மினE வரேவ ஏ.

விளT ராச ேகாேவ.

(வசன) ெசதாமைர மல ேபாேல இ+1கப&ட 2கார வித வா*யி+1: வைக
ஏ.? ெசா Eைமயா, !வாமி!

------

60. நாகாீக 2கதி

: ஓைசபிைழ .

61 ச1கரவ தி Iத

(வி+த)

சதிர ேலாச ெப9ற

ைதய சி9 பிரைப ேகளா<

இதிர பாிக ம1ேக

இெறாழி தைமய 'ேதா

வெததி  தா நம1:

மலாய விதித பாெத

திய மனதி ேனாேட

உைர1கவ லவாேள.

(வசன) "அேகா வா+ ெப3ேண ! நம1:( சனிய ெச

கால ஆனதனா

நைம அ'தவ பைகதா க . பிரமா விதி பய தபா." எறா . அ.

ேக&'( சி9பிரைப லகிறா .
------

61. மலரய - தாமைர மலாி
62. சி9பிரைப லத

(த+) [ராக: னாகவராளி ]

இ+1: பிரமேதவ.
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ப லவி

அரச 1 கரேச என ெச<ேவ!
அYப லவி
தரணியா

மனவ

தாெமதி தா அதாேல (அரச க)
சரண
ஆறி

ஒ+ கடைம

ெகா3' - விஐப

தாறிE அர) நி9க1

க3'

சீறி' பைகவைர
ெவ - அHட

தி1: விசய ெச<தீ
ப3' (அரச 1)

ஆரா<(சி மணிய.
க&* - நீதி
அைவக
)&*

தபாமேல

Tராதி Tர சிக1
:&* - எ;

ேமைம ெப9 றீேரராசா1க

ெக&* (அரச 1)

3ணிய எப. தவி 
ேதேனா - பா'

லவ மன ேநாக
ெசா

ெசா ேனேனா

ப3ணிய பாவக

தாேனா - இப*

ப7த ெதவ 1:

-

இட ெச< ேதேனா (அரச 1)
------
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63 ச1கரவ தி மதிாியிட Iத

(வி+த)

மதிதர மதாி ேகளா<

மனிய தளக1:

இ.வைர1:தா உ ள

தினிGேமா ரா மாத

.திெபற( சபளக

.ாி)ட ெகா'த இத

பதிதனி

வ தக 1:

பா1கிG ெகா'தி ெடறா .

(வசன) அேகா வா+ மதிாி, மதிதர மதிாி ந2ைடய ப&டணதி

உ ள

ராQவக1:( சபள2, இ; ஆ மாத அதிக( சபள2 ெகா'.(

ெச&* வ தக க1: பா1கியி+தா
-------

ெகா'. வி' பி ளா<!

63. தளக1: - ேசைனக1:. .ாி)ட - விைரவாக
64. மதிாி க&*ய1காரனிட Iத

(வி+த)

க&*ய ெசா ல வ ல

காாிய1 காரா ேகளா<

ப&டண தனி ேலதா

பா1கிசா1 கிக3 டான

ெச&*க

வ தக 1:(

ேசக3* ேபா&' ைவ.1

ெகா&*ய ெசெபா ென லா

ெகா'தி' நிEைவ தாேன.

(வசன) ப&டணதி

உ3டான ெக&* வ தக க

பா1கி சா1கி

வாகி1ெகா3' ேபாக( ேசக3* ேபா&'வா+ பி ளா< !
-------

64. பா1கிசா1கிக : வழ1:. சிEைவ - ெகாதி1கபடா ம

எசி நி9: பண.
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65 ச1கரவ தி நிைனத

(வி+த)

ப3ணிய ச?ைர பா .

பாைளய இற: ராச

மனவ சதி1:

வரவி+ தா சனி யதா

எ3ணிேய .ணிக பிேன

எ3Qவதி61ேக எ

க3ணைல மனேத ெச<.

கனித னிட ேபா<( ெசா வா.

--------

65. எஞ . வி.ைவ. ...

விகா சனிய தா : ஓைச பிைழ. '3ண அ3& ட அணிதபி, எ3Qவ
ெமட: த61:' 3 க

-------

!:

:

. க3ணைல நிைனபைத,

66 ச1கரவ தி சி9பிரைபயிட ெசா Eத

(வி+த)

காத7 யாக வத

கனிசி9 பிரைப ேகளா<

சாதக மான ராச

சதி ெச<ய நிைனதா நைம

ஆதலா

தபி ேபாவ

த9த எனேவ ேக&'(

சாதக ேப க ேளாேட

தாக றப&டாேர.

(வசன) ச1கரவ தி: அேகா வாரா< ெப3ேண , சி9பிரைபேய ! ராசா1க தாேன

நைம பைகதா க . இனி அவ க

2 தபி ேபாக ேவQ ெப3ேண!

நைம ஏவலாளியா<( ெச<வா க . அத9:

சி9பிரைப: மகா பா1கிய ; ஐயா !வாமி !

-----------
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67. ச1கரவ தி மைனவி ம1கட றப&' ேபாத
(த+) (ராக : னாகவராளி)
ப லவி

 கார+ட  கார ரா<1 ேகா&ைட
றதிேல வதாேர.
அYப லவி

தக 2*G ரன

தாFவட 2கழ9றி (காாி)

------

67. தாFவட - மாைல. ேபைதய - அறிவி லாதவ , பல பாவ.
சரண

ேப 1ேகா பி ைளயா<
X1கி1ெகா3' தக

…….. ……….. ……… ………. ( )
ேயா1கிய ெமபைதவி&'
ப&டண ரதகஜ

பாிசன 2ெவ:

பா1கிய ெச வசி

வா1கிய 2தலாக
வி&டக நக

ெவளிேய றப&'
ேவதைன யாகேவ

ேபைதய ேபாலேவ ( )
சிவேன தீனரZகேன
- உைமயைண

சிவேன தயாபரேன
- எைர.1

கவனமா க(ெச<த
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பவமிெத ேற எ3ணி
அவனியா ராச

அவ+ேத விGடேன ( )
-------68.

(வி+த)
இரவினி

கா&*

0 வ

இராச; ேதவி யா+

பரபரட நட1க

பாலைன வாகி1 ெகா3'

காியவ இரவி

பாைத

கா&*ேய வி*. ேபானா

இ+வாி

2னா பி ைள

இைளட ெசா E வாேன.

(வசன) ராசாD சி9பிரைபG இர3' ேப+ கா&'1: ேபாக ,
பி ைளகைளG எ'.1ெகா3'ேபா< வழிவி&', வி*தத பிற: வி&'

ேபானா .
--------

68. காியவ - சனி.
69 பி ைள Iத

(வி+த)

இதிர ாிேத ச.1

கிைறயவ னாக வத

தைதேய எைன ெப9ற

தாேய நீ ெசா ல1 ேகளா<

உதிG :ைழ. க3ணா

(சியி& டாவி ேசா த

ெதத இ பசிG தீர

இத9:ேமா +ைர ெசா

Tேர.
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(வசன) வா+ேகா , எைன ெப9ற ஐயாேவ , அமாேவ ! என1: வயி9

பசியினாேல வயி :ைழ. க3ணா (சியி&' வ+:.. எ பசிைய

தீ+ேகா , தாேய, தகபமாேர !

---------

69. உதி - வயி. க3ணா(சியி&' - க3 விழிக
-------

ந&'1 ெகா3'.

70. அைனைய ேநா1கி பி ைள IதE அைன ேத9தE

(க3ணிக )

பி ைள

அைனேய எைன ெப9ற
அமா பசிெமத
ஆ:. அமா

தாேய - பசிெமத

ஆ:. அமா தாேய.
அைன

ஆ:. பசி எறா

அ+கான கதனி

அன அகபடாேத
மகேன - இேக

அன அகபடாேத மகேன.
பி ைள

அன அகபடாெத
றாெல பசிதன1

காதரெவ ப*(ெசா

வாேய - தாேய ஆதர
ெவப*(ெசா

வாேய.

அைன

ஆதர Dசிவ
அ லா

ஒ+வ+3ேடா

அபா ெபா.1ெகா
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வாேய -- என

தபா ெபா.1ெகா

வாேய.

பி ைள

அபா ெபாெபாெறறா
எப* ெபாப.

அெதன1 கறிய(ெசா E
வாேய - தாேய

அெதன1 கறிய( ெசா E வாேய.
அைன

அறிய( ெசா வ. என
ஆதி சிவ க9பைன1
காெரன ெச<வாைர
யாேவ - இத9

காெரன ெச<வாைரயாேவ.
பி ைள

ஐயா ஐயா எறா

அ+பசி நி9:ேமா
அனமாகிவத+
வாேய - ெகாச

அனமா கிEத+ வாேய.
அைன

அன.1 கிேக க3ணீ
அாிசி ெந+ப'

பைவக மி ைல ஐ
யேவ - அ'

பைவக இ ைல ஐயாேவ.
பி ைள

அாிசி இகி ைல ெயறா
அ+பசி .*1:ேத

அைனேய என ெச<
ேவேன - தாேய
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அைனேய என ெச< ேவேன?
அைன

அ+பசி Gதகிதா

ஏ. ெச< ேவ இன
அைரநாழிைகெபா
பாேய - மகேன

அைர நாழிைகெபா பாேய.
பி ைள

அைர நாழி ைக ெபா1க
லா:ேமா எ பசி

ஆ9ற 2*யாதமா
தாேய - எப.

ஆ9ற 2*யாதமா தாேய.
அைன

ஆ9ற உல:கைன1

காதவ 1 க லாெலனா
ஆவ. என ஐ
யாேவ - எனா

ஆவ. என ஐயாேவ ?
பி ைள

ப&*னி யாகேவ

இப* இ+1கா.

ப1ெக றைட1:த*
தாேய - கா.

ப1ெக றைட1:த* தாேய.
அைன

அைடதா

உலகைத

பைடதா ெசய

எனா

ஆவ.3ேடா எஐ
யாேவ - மகேன
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ஆவ.3ேடா எ ஐ யாேவ?
பி ைள

ைவதாE ெசா Eகிேற
ைகGகா E :ர1:
வ7வா: தமா
தாேய - :ர1:

வ7வா:தமா தாேய.
அைன

ேகா7வ தி+பா

ஆல உ3 டவ 1 ெகா+

ேகாலேமா நா; அறி
ேயேன - ஒ+

ேகாலேமா நா; அறிேயேன.
பி ைள

பாலாகி Eெகாச
ேசாறாகிE ெவ
நீராகி Eத+

வாேய - ெவ

நீராகி Eத+ வாேய .
நீராகி Eதர

ஆேறா :ளேமா இேக
ேபரா வசன ெசா
னாேய - மகேன

ேபரா வசனெசா னாேய.
பி ைள

ேபரா ெதன( ெசா ல
ேநரா 2கம.

பாரா .ைர1கிறா<
தாேய - 2க

பாரா .ைர1கிறா< காேய.

153

அைன

பாரா தி+பாேரா
ஆரா வ2த+

பதறாேத ெபா ெபாைற
யாேவ - மகேன

பதறாேத ெபாெபாைற யாேவ
------

தகிதா

- வ+தினா . ஆ9ற – ெபா1க. :ர1:வ7 வா:த

- பலTனதா

இ6த ; ':ர1 ெகாளி வா:வதாக வழ:வ . ஆல - விட. ேபரா – நடவாத.

----

71. சி9பிரைப கணவைன பா .( ெசா Eத

(வி+த)

பால; பசிைய ெப9

பாிதவி தல கிறா

மாைலைய ேபால வா'

ம1கைள பா ேத எக

சீல2 T ெசெபா

சிறேம ேபாக வத

கால இப*ேயா எ

கணவைன பா .( ெசா வா .

(வசன) சி9பிரைப இர3' பி ைளக பசியா

வா* யைத பா ., "இ

பா1கிய ேபான. அ லா ம , கால இப*G ெச<Gேமா?" எ கணவைன

பா . விசனப'கிறா .
-----

71. T - ெப+ைம.
(பிரதியி
---------

இத9: ேம9ப&ட ஏ'க

இ ைல .)
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GENERAL INTRODUCTION

OF THE MADRAS GOVERNMENT ORIENTAL SERIES

The Government of Madras took up for consideration the question of publication of

the various manuscripts in different languages on subjects like Philosophy, Medicine
and Science etc., early in May 1948. Important manuscript Libraries in the Madras

Presidency were requested to send a list of unpublished manuscripts with them for
favour of being considered by the Government for publication. The Honorary

Secretary of the Tanjore Maharaja Sarfoji's Saraswathi Mahal Lībrary, Tanjore, alone
compiled with this request. This list as well as a similar list of unpublished

manuscripts in the Government Oriental Manuscripts Library, Madras were carefully

examined and a tentative selection of manuscripts suitable for publication was made.
The Government in their Memorandum No. 34913/48-10, Education dated 4-4-1949
constituted an expert committee with the Curator of the Government Oriental

Manuscripts Library, Madras, as the Secretary for the final selection of manuscripts

suitable for printing and for estimating the cost of publications. The following are the
members of the Committee:

The Name of Personnel of the Committee Constituted for Selecting Manuscripts for
Publication.

1. T. M. Narayanaswami Pillai, M.A., B.L.,
2. R. P. Sethu Pillai, B.A., B.L., „

3. C. M. Ramachandra Chettiar, B.A., B.L.,
4. R. Krishnamoorthy (Kalki)

5. Dr. N. Venkataramanayya, M.A., Ph.D.,
6. M. Ramanaja Rao Naidu, M A.,
7. V. Prabhakara Sastri,
8. Ni Venkata Rao,

9. H. Sesha Ayyangar,

10. Masti Venkatesa Ayyangar,
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11. M. Mariappa Bhat, M.A., L.I.,

12. Dr. C. Achyuta Menon, M.A., Ph.D.,
13. Dr. C. Kunban Raja, M.A. D.phil.,

14. Dr. A. Sankaran, X.A., Ph.D., L.T.,
15. P. Rama Sastri,

16. S. K. Ramanatha Sastri,

17. Dr. M. Abdul Haq, M.A., D.phil., (Oxen),
18. Afzal-u-Ulma Hakim Khader Ahamed,
19. P. D. Joshi,

20. S. Gopalan, B.A., B.L.

21. „T. Chandrasekharan, M.A.. L.T.
The members of the Committee formed into Sub-Committees for the various

languages, Sanskrit, Tamil, Teluga, Kannada, Mala yalam, Marathi and Islamic

languages. They met during thə month of May 1949 at Madras and at Tanjore to
examine the manuscripts and make a selection. The recommendations of the

Committee were accepted by the Government in G. O. No. Mis. 2745 Education
dated 31-8–1949 and they decided to call these publications as “MADRAS

GOVERNMENT ORIENTAL SERIES " and appointed the Curator, Government

Oriental Manuscripts Library, Madras-5, as the General Editor of the Publications.

The following manuscripts have been taken up for publication during the current year:
“A” From The Government Oriental Manuscripts Library, Madras
TAMIL

1. KAPPAL SASTRAM 2. ANUBHAVA VAIDYA MURAI
3. ATTANAKOLAHALAM 4. UPADESA KANDAM

5. COLAN PURVA PATTAYAM 6. KONGA DESA RAJAKKAL

7. SIVAJNANA DIPAM 8. SADASIVA RUPAM, with commentary
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TELUGU

1. SANGITA RATHNAKARAMU 2. AUSHADHA YOGAMULU
3. VAIDYA NIGEANTU 4. DHANURVIDYA VILASAMU

5. YOGA DARSANA VISAYAMU 6. KHADGA LAKSHANA SIROMANI
SANSKRIT

1. VISHANARAYANIYAM 2. BHARGAVA NADIKA
3. HARIHARACATURANGAM

4. BRAHMA SUTRA VRITTI-MITAKSHARA

5. NYAYA SIDDHANTHA TATTVAMRUTHAM
MALAYALAM

1. GARBHA CHIKITSA

2. (a) VASTHULAKSHANAM (b) SILPASASTRAM
(c) SILPAVISHAYAM
3. MAHASARAM

4. KANAKKUSARAM 5. KRIYAKRAMAM
KANNADA

1. LOKOPAKARA 2. RATTAMATA

3. DIKSABODHE 4. ASVASASTRAM

5. (a) AUSHADHAGALU (b) VAIDYA VISHAYA
6. SANGITA RATNAKARA 7. SUPA SASTRA
ISLAMIC LANGUAGES

1. JAMIL-AI-ASAYA 2. TIBB-E-FARIDI

2. 3. TAHQUIQ-AL-BUHRAN 4SAFINAT-AL-NAJAT
----------
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'B' From The Tanjore Maharaja Sarfoji's Saraswathi Mahal Library, Tanjore
TAMIL

1. SARABENDRA VAIDYA MURAI (Diabatese)
2. do (Ear, Nose, Throat, Head)

3. KONGANAR SARAKKU VAIPPU

4. TIRUCHITRAMABLA KOVAIAR, with Padavarai
5. SARABENDRA VAIDYA MURAI (Anaemia)
6. TALA SAMUDRAM

7. BHARATA NATYAM

8. (a) PANDIKELI VILASA NATAKAM

(b) PURURAVA CHAKRAVARTI NATAKAM

(c) MADANA SUNDARA VILASA NATAKAM (d) PEROY MACQUEEN'S
COLLECTION in the Madras University Library, of Folklore
9. RAMAYYAN AMMANAI

10. SARABENDRA VAIDYA MURAI (Asthma, ceugh and other lung diseases)
TELUGU

1. KAMANDAKA NITISARAMU

2. TALA DASAPRANAPRADIPIKA

3. (a) RAGHUNATHA NAYAKA ABHYUDAYAMU
(b) RAJAGOPALA VILASAMU

4, RAMAYANAMU by Katta Varadaraja
MARATHI

1. NATYA SASTRA SANGRAHA

2. (a) BOOK OF KNOWLEDGE, VAHI (b) FOLK SONGS

(c) DORA DHARUN VENI PADDHATI (d) ASWAS CHATULA TUMNI
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3. (a) PRATAPASIMHENDRA VIJAYA PRABANDHA
(b) SARABENDRA TIRTHAVALI (C) LAVANI
4. DEVENDRA KORAVANJI
5. BHAKTA VILAS

6. SLOKA BADDHA RAMAYANA
SANSKRIT

1. ASWASASTRA with Tricolour Illustrations
2. RAJAMRIGANKA

3. CHIKITSAMRITASAGARA

4. GITA GOVINDA ABHINAYAM

5. (a) COLA CAMPU (b) SAHENDRA VILASA

6. DHARMAKUTAM-SUNDARA KANDA 7. JATAKA SARA

8. VISHNUTATVANIRNAYA VYAKHYA 9. SANGITA DARPANA
10. BEEJA PALLAVA

It is hoped that the publication of most of the important manus. cripts will be
completed within the next four years.

Some of the manuscripts taken up for publication are represented by single copies in
the Library and consequently the mistakes that are found in them could not be

corrected by com. paring them with other copies. The Editors have, however, tried
their best to suggest correct readings. The wrong readings are given in round

brackets and correct readings have been suggested in square brackets. When

different readings are found, they have been given in the foot note or incorporated in
the text itself.

The Government of Madras have to be thanked for financing the entire scheme of

Pablication although there is a drive for economy in all the departments. My thanks
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are due to the members of the Expert Committee who'spared no pains in select ing
the manuscripts for publication. I have also to thank the various editors, who are

experts in their own field, for readily consenting to edit the manuscripts and see them
through the press. The various Presses that have co-operated in printing the

manuscripts in the best manner possible also deserve my thanks for the patience
exhibited by them in carrying out the corrections made in the proofs.
T. CHANDRASEKHARAN,
General Editor
---------

