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த�ைச ெவ�ைள
 பி�ைளயா� �றவ�சி 

பதி
பாசிாிய� : �லவ� �. ெசா�க��க�, தமி�
 ப��த� (ஓ� ) 

சர"வதி மகா# $லக�, த�சா%�. 

(1992) விைல : &. 8-00 

த�சா%� சர"வதி மகா# ெவளி'( எ�. 341. 

----- 

$*பதி
� விள�க� �றி
� 

$*ெபய� : த�ைச ெவ�ைள
 பி�ைளயா� �றவ�சி 

பதி
பாசிாிய� : �லவ� �. ெசா�க��க� 

ெவளியி(பவ� : இய��ந�, சர"வதி மகா# 

ெவளி'-( எ� : 341 

ெமாழி : தமி� 

பதி
� : இர�டா� பதி
� 

ெவளி'-( நா� ஜனவாி 1992 

அ2சி-ேடா� : 4 அபிராமி பிாி�ட�5, த�சா%� 

ெபா6� : சி*றில�கிய� 

விைல : &. 8-00 

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

 

இர�டா� பதி�பி� இர�டா� பதி�பி� இர�டா� பதி�பி� இர�டா� பதி�பி� ெவளி��டாள� �க�ைரெவளி��டாள� �க�ைரெவளி��டாள� �க�ைரெவளி��டாள� �க�ைர    

 

'த�ைச ெவ�ைள
 பி�ைளயா� �றவ�சி' எ78� இ9$ைல2 சர"வதிமகா# 

$லக� இ
ேபா: இர�டா� பதி
பாக ெவளியி(கிற:, இ9$#, சர"வதி மகா# 

$லக; தமி�;:ைறைய2 சா�9த 614 (a) எ78� எ�ணிட
 ெப*ற ஓைல2"வ�-

யி�69: எ(;:
 பதி
பி�க
 ெப*றதா��. இ9$�7 பதி
பாசிாிய� �லவ� �. 

ெசா�க��க� அவ�களாவா�. 
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'�றவ�சி இல�கிய�' எ7ற டேனேய நம��; திாி=டராச
ப�கவிராயாி7 

‘தி6��*றால��றவ�சி’ேய மன�க�>7 ேதா7?�. �*றால� �றவ�சியி7 

ெசா#லழ�� ெபா6ளழ�� தமிழில�கிய வரலா*றி# �றி
பி-(2 ெசா#ல; 

த�கைவயா��. �றவ�சி இல�கிய $#களி# ஒ7றான இ;'த�ைச ெவ�ைள
 

பி�ைளயா� �றவ�சி'B� ெசா#லழ�� ெபா6ளழ�� ெகா�ட எளிய இனிய 

பாட#கைள� ெகா�( தனி
ெபா� ட7 திக�கி7ற:. 

 

இ9$# ந(வ� அரசி7 நிதிBதவி ெப*? ெவளியிட
ப(கி7ற:. இ9$C��� 

சர"வதி மகா�7 பிற ெவளி'(கD��� நிதிBதவி ந#கி வ6� ந(வ� அரசி*� 

$லக;தி7 சா�பாக என: ந7றியிைன; ெதாிவி;:� ெகா�கி7ேற7. 

 

இ9$ைல
 ப�ளிய�கிரகார� 4 அபிராமி அ2சக;தின� ந7>ைறயி# 

அ2சி-(�ளன�. அவ�கD�� எ7 பாரா-(க�. 

 

இEவில�கிய $# >த*பதி
பி# ெப*ற வரேவ*ைப இ
பதி
பிC� ெப?� எ7ப: 

தி�ண�. 

 

த�சா%�.          தி. ச�>க ராேஜ5வர7 இ. ஆ. ப., 

31-1-1992          மாவ-ட ஆ-சி; தைலவ� ம*?�  

 இய��ந� (ெபா?
�) 

 சர"வதி மகா# $லக2 ச�க�. 

---------- 

ேவ��ேகா�ேவ��ேகா�ேவ��ேகா�ேவ��ேகா�    

 

க6ைணB�ள�ெகா�ட ந� >7ேனா�க�, அாிய ெபாிய இல�கிய�கைளB�. 

பிறவ*ைறB� பைனேயாைலகளி# எGதி2 "வ�களாக நம��; த9தன�. அைவ, 

ப#ேவ? இட�களி# >ட�கி உ�ளன. "வ�க� பGதைடவத*� >7 சர"வதி 

மகரC�� அ7பளி
பாக� ெகா(;:தவினா#, அைவ ம�கD��
 பய7ப(�. 

மகாC���ெகா(
பத7 Iல�, "வ� த9தவ�கD�, "வ� எGதிேயா6� அழியா
 

�கைழ ெப6ைமசா# சர"வதி மகா# உ�ளள � ெப?வ�. அைவ பதி
பாகி 

வ6மாயி7 "வ� த9தா� ெபய� இட� ெப?வேதா(, அ
பதி
பி# ஐ9: பிரதிகD� 

ெப?வ�. 
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எனேவ, ''நா� ெப*ற ேப? ெப?க இEைவயக�'' எ7ற எ�ண>ைடய 

ந*ப�பாள�க� த�மிட>�ள "வ�கைள2 சர"வதி மகாC��; த9:தவ 

ேவ�(கிேற7. 

         தி. ச�>கராேஜ5வர7, இ. ஆ. ப., 

         மாவ-ட ஆ-சி; தைலவ� ம*?� 

த�சா%�,          இய��ந� (ெபா?
�) 

31-1-92.         சர"வதி மகா# $லக�, த�சா%�. 

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

���ைர���ைர���ைர���ைர    

 

‘த�ைச ெவ�ைள
பி�ைளயா� �றவ�சி' எ78� இ9$# த�சா%� சர"வதி 

மகா# ஏ-(2"வ� எ� 614 (a) எ78� �றி'-ைடBைடய:. பதிேனG 

ஏ(கைளBைடய:. ஏ(க� >*றிC� ெச#�7 வா�
ப-டன. இ9$C�� 

$லாசிாியரா# இட
ப-ட ெபய� இ7னெதன; ெதாியவி#ைலயாயி8�, 

இ9$ைல
 பா:கா;தவ�களா# ‘பி�ைளயா� ேபாி# �றவ�சி’ எ7?�, 

‘��ைளயா� ேபாி# �றவ�சி’ எ7?�, ‘பி�ைளயா� சாி;திர�’ எ7?�, 

‘ெவ�ைள
பி�ைளயா� �றவ�சி' எ7?� ெபய�க� ெகா(�க
ப-�6�கி7றன. 

1925-� ஆ�(, த�ைச , சர"வதி மகா#, தமி� ஏ-(2 "வ�களி7 அ-டவைண 

தயாாி;த, தி6ைவயா?, தமி�� க#Lாி ேபராசிாிய�, உய�தி6. L. உலகநாத பி�ைள 

அவ�களா# இ9$C�� ‘த�ைச ெவ�ைள
பி�ைளயா� �றவ�சி' எ7? ெபய� 

ெகா(�க
ப-�6�கிற:. ஆகேவ இ
ெபய� ெபா6;தெம7? க6திேய 

இ9$C��; ‘த�ைச ெவ�ைள
 பி�ைளயா� �றவ�சி' எ7ற தைல
�� 

ெகா(;:�ேள7. >க
� ஏ( இ#லாததா# இ9$ைல
பா�ய ஆசிாிய� 

ெபய�ெதாியவி#ைல. ஆயி8� இவ6ைடய கால� இ9$�7 இ?தி
பா-டா# 

ஒ6வா? ெதாிய வ6கி7ற:. இ��றவ�சி $ைல
பா� >���� ேபா: இவ�, 

 

“விைசயரா கவ"வாமி ேம7ேமC� வாழி! 

ெம2"தள வா�ேவ�க ேட9திர8� வாழி!” 

 

எ7? =?கி7றா�. இதனா# இவ� கி பி. 1633 - 1673 வைர த�ைசைய ஆ�ட 

விஜயராகவ நாய�க ம7ன� கால;தவ� எ7? ெதாிகி7ற: ‘இ9த ம7ன7 
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கால;தி# ேவ�கேட9திர7 எ7பவ� தளவாயாக இ69தா�' எ7?� ெதாிய 

வ6கி7ற:. இ9$# இல�கண வர���� உ-படாம# இ6�கிற:. ேமC�, 

இ9$�# எ��� பிைழக� ம�9: கிட
பதா# ‘இ9$லாசிாிய� இEவிைறவ7பா# 

ெகா�(�ள ப�தி மீN�9த நிைலயி# பா�யி6;த# ேவ�(�' எ7? க6த 

இடமி6�கிற:. ெச�B� மாறாம# =�யம-�C� பிைழகைள; தி6;த�ெச�: 

எGதியி6�கிேற7. இ��*ற;திைன
 ெபா?
பேதா( ஏைனய இட�களி# 

�*ற�க� காண
ப�8� >*?ண�9ேதா� >னியா: ம7னி
பா�களாக. 

 

‘தா�9ேதா� உய�வ� எ7? மிக உய�9ேதா� தா�வ� எ7?மற� 

O�9ேதா� உைர��� உைரக�டா� மதி#O� கிட9த ெதா#லகழி 

தா�9ேதா� அன9த7 மணி>�ேம# நி7ற7 ?ய�9த மணிவைரைய2 

O�9ேதா� வைரயி7 உதி
பவ7றா- கீ� நி7ற:ேபா�2 Oெழயிேல' 

 

எ7? பிர���கPைல (மாையயி7 உ*ப;திகதி 14) யி# =ற
ப-டப� ஆ�9த 

அகழிB� உய�9த மதிC� ஒ6 நக6�� அரணா��. அEவா? ர�நாத நாய�க 

ம7ன� கால;தி# அைம�க
ப-டதாக� =ற
ப(� த�சா%�� ேகா-ைடB�, 

அகழிB� இ7?� த;த� பழ�ெப6� ப�பிைன� கா-டா நி*கி7றன. 

இEவிய#பிைன� ெகா�ட த�சா%6�� Iலவாயி# (Main gate) கிழ�ேக 

இ6�கி7ற:. பி*கால;ேத தா7, வட�� வாயிC�, பிறவாயி#கD� 

அைம�க
ப-டனவா�. கிழ�� ேநா�கி வாயிலைம;:� ேகா-ைட க-ட
 ��9த 

ெகா*றனா�, >த7 >த�# (எ�காாிய;ைதB� ெதாட��>7) இைறவண�க� 

(பி�ைளயா� வண�க�) ெச�ய
 ��வா7ேவ�� அரச7 ைவணவனான 

காரண;தா# ைசவ உ6வாகிய பி�ைளயா� வழிபா-(��; தைட வ6� என�க6தி, 

அத*�
 பதிலாக, ஒ6 ‘ெவ#ல அ2சிைன' ைவ;: வண�கி; த7 பணியிைன 

ேம*ெகா�டாரா�' இதைனBண�9த அரச7 அதைன அக*ற >ய7றேபா: 

அE 6, இ
ேபா: இ6��� உ6வாக மாறியதாக � அதனா# அத*� ‘ெவ#ல
 

பி�ைளயா�’ எ7? ெபயாி-டதாக �, அ: 'ெவ�ைள
 பி�ைளயா�' எ7? ஆன: 

என ஒ6 க�ண பர�பைர2 ெச�தி இ6�கிற:. 

 

இ9நகாி7 எ#ைலயி# அைம�க
ப-டதா#, இத*� 'எ#ைல
 பி�ைளயா�' எ7? 

ெபயாி-(, அ: கால வழ�கி# ெவ�ைள
 பி�ைளயாராக மாறியதாக � =?வ�. 
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'வ#லைப' எ7ற அ�பிைகேயா( கா-சியளி
பதா# இவ6�� ‘வ#லைப
 

பி�ைளயா�' எ7ற ெபய6�டாயி*?. அ: கால வழ�கி# ‘ெவ�ைள
 பி�ைளயா�' 

எ7றாயி*?, எ7பா6>ள�. பி�ைளயா� ம-(�, க6வைற� கட ளாக� 

கா-சியளி�கிறா�. வ#லைப��� க6வைற உ6வ� இ#ைல. எG9த6D6 

ம-(>ள:. ஆயி8� இ9$லாசிாிய� 17-� பா-�# 

 

''வன�கிளிேய த�ைசெவ�ைள வாரண;தா� நாைள 

வ�ைமயிேல அ"ர�ெப�ைண மண��ண� வா ர�ேம' 

 

எ7? =றியி6
பதா# ெவ�ைள
 பி�ைளயாைர ‘வ#லைப
 பி�ைளயா�' எ7? 

க6தியி6
பதாக; ெதாிகிற:. 

 

“ெவ�ைள� கைலB(;: ெவ�ைள
 பணிQ�( ெவ�ைள� கமல;தி# 

�*றி6
பா�"; "ெவ�மதி O�"; ''ெவ�ணீறா�" என ெற#லா� ெத�வ�க-�
 

ெபய� இ6
ப:ேபால பி�ைளயா�களி#, இவ� ெவ�ைள
 பி�ைளயாராக 

இ6�கிறா� ேபாC�. 

 

'�றவ�சி' எ7ப: ஒ6 சி*றில�கிய�. இதைன� '�ற;தி
பா-(', '�ற�' எ7? 

=?வ�. ‘�Dவ நாடக�' எ7ப:� இEவைகைய2 ேச�9தேத. ெப6�பாC� 

நாடகவ�வி# அைம�க
ப(� இ9$# 96 வைக
 பிரப9த�களி# ஒ7றா��. இ: 

கட ளைரேயா, அரச�கைளேயா, வ�ள#கைளேயா, ெச#வ�கைளேயா பா-(ைட; 

தைலவனாக� ெகா�( பாட
ப(வதா��. தைலவ7 உலா வ6�கா#, அவைன� 

க�( கா>*ற தைலவி காமேநாயா# வா(கிறா�. அ:ேபா: �ற;தி வ9: 

=-(
பா�;:, ''நீ வி6�பிய கணவைன அைடவா�," எ7? =?கிறா�, பி7ன� 

�Dவ7 வ9: �ற;திைய அைழ;:2 ெச#கிறா7. இைவகேள ச*? விாிவாக �, 

"6�கமாக �, இதி# பாட
ெப?�. 

 

'�றவ�சி' எ7பத*� ேந�
ெபா6� �ற
ெப� எ7பதா��. பா-(ைட; 

தைலவ8� தைலவிB� யாராக இ69தேபாதிC� �ற;தியி7 ெசயC�, 
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�றிவைகBேம இ7றியைமயாவிட� ெப?வதா# இத*�� ‘�றவ�சி' என
 

ெபயராயி*? ேபாC�. 

 

�றவ�சி, நாடக வைகைய2ேச�9ததா�� இதைன
 "பலவள�ேச� �றவ�சி 

நாடக;ைத'' எ7? ‘�*றால� �றவ�சிB�,' ‘ெபா6- �றவ�சி நா-ய� �க7றிட' 

எ7?’ ‘அ�;தநாாீச� �றவ�சிB�' =?வதா# அறியலா�. ேமC� கால�ெச7ற 

ெதC��
�லவராகிய ேவRாி பிரபாகர சா5திாி அவ�க�, தாமிய*றிய '"�ாீவ 

விஜய�' எ7ற ெதC�� $�7 >78ைரயி# 'யSகான
பிாிவி7' பிற
� 

>த�யைவகைள� �றி
பி(ைகயி# ''�றவ�ேச'' எ7? �றி
பி-(; அத*� 

விள�க� =?ைகயி# "�றவ ஜாதி வாாி அ�ேச (அ�ேச-அ(�-அ�) (நி6;திய 

விேசஷ>-�றவ�சி) �றவ� இன;தவாி7 அ�; அதாவ: நி6;திய வைக 

�றவ�சியா��” எ7? =?கிறா� (நி6;திய�- நடன�) 

 

�றவ�சி வாிைசயி  பல �றவ�றவ�சி வாிைசயி  பல �றவ�றவ�சி வாிைசயி  பல �றவ�றவ�சி வாிைசயி  பல �றவ�சிக� உ�ளன�சிக� உ�ளன�சிக� உ�ளன�சிக� உ�ளன....    

 

எ�எ�எ�எ�....    �றவ�சியி� ெபய��றவ�சியி� ெபய��றவ�சியி� ெபய��றவ�சியி� ெபய�    ஆசிாிய� ெபய�ஆசிாிய� ெபய�ஆசிாிய� ெபய�ஆசிாிய� ெபய�    

1. தி6��*றால� �றவ�சி திாி=டராச
ப� கவிராய� 

2. ��ேபச� �றவ�சி பாவநாச >த�யா� 

3. சரேப9திர Qபால �றவ�சி நாடக� ெகா-ைடU� சிவ�ெகாG9: 

ேதசிக� 

4. பிரகதீ"வர� �றவ�சி ெகா-ைடU� சிவ�ெகாG9: 

ேதசிக� 

5. தி6வா&� தியாகராச� �றவ�சி ? 

6. த�ைச ெவ�ைள
 பி�ைளயா�  

             �றவ�சி ? 

7. அழக� �றவ�சி ? 

8. ஞான� �றவ�சி �மர�6பர ேதசிக� 

9. ஞான ெர;தின� �றவ�சி W6 >க�ம: 

10. ெப;லெஹ� �றவ�சி த�ைச ேவதநாயக சா5திாியா� 

11. பா��� ெகா(>�� �றவ�சி ? 
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12. தி6மைலயா�டவ� �றவ�சி ? 

13. ந�லமைல� �றவ�சி- வி"வநாத சா5திாியா� 

14. வ�ைண� �றவ�சி வி"வநாத சா5திாியா� 

15. சி*ற�பல��றவ�சி- K.N. த�டபாணி
பி�ைள 

16. ெகா(மY�� �றவ�சி >:�ள;N� ந#ல�ர
ப பி�ைள 

17. ேசாழ� �றவ�சி க�ப� 

18. ேதேவ9திர� �றவ�சி த�ைச சரேபாஜிம7ன� 

19. சஹாஜிராச7 �றவ�சி >;:� கவி 

20. அ�;த நாாீச� �றவ�சி ? 

21. தமிழரசி� �றவ�சி �லவேர? அ. வரத-  

   ந�ைசய
பி�ைள 

22. ெகா�க� �றவ�சி சா. N " ேசாஜி 

23. ெம��ஞான� �றவ�சி >க�ம: 

24. தி6விைட�காழி� �றவ�சி ? 

25. >6க� �றவ�சி ந#ல �ர
ப பி�ைள 

26. ந#ைல நக�� �றவ�சி யா�
பாண� க9த
பி�ைள 

27. ைவ;தி��க� �றவ�சி கணபதி ஐய� 

28. >;தான9த� �றவ�சி ஆ*Z� >;தான9த� 

29. "வாமிமைல� �றவ�சி ? 

30. ெச9தி# �றவ�சி ? 

31. காைர� �றவ�சி யா�
பாண� "
ைபயா 

32. வ6ண�ாி� �றவ�சி மாாி>;:
 பி�ைள 

33. க2ேசாி >த�யா� �றவ�சி இ7ப� கவி 

34. விரா�மைல� �றவ�சி ? 

35. :ேராபைத� �றவ�சி ? 

36. ம6�கா�ாி2 சி*றரச� �றவ�சி ெவறிம�ைகபாக�கவிராய� 

37. சித�பர� �றவ�சி ெச#ல
ப பி�ைள 

38. ெப�ப�ண� க �ட� �றவ�சி ? 

39. தி6
பாைகU�� �றவ�சி ? 
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40. பி�
� விரா-ாி�ேகா  

     >;:�கி6-�ண7 �றவ�சி இ7ப�கவி 

41. ெபா�யாெமாழி 'ச� �றவ�சி சித�பர த;:வ��ைகய7 

42. த;:வ� �றவ�சி >6ேகச ப��த� 

43. �றவ�சி தாேமாதர� கவிராய� 

44. ெட#�� �றவ�சி ? 

45. அனைல;தீ � �றவ�சி ? 

46. நவ பாரத� �றவ�சி ? 

47. ம#வி# �றவ�சி ? 

48. வ�ளி� �றவ�சி ? 

49. ம6த
ப� �றவ�சி ? 

50. க2சா�� �றவ�சி ? 

51. ச9திரேசகர� �றவ�சி ? 

52. கதிைரமைல� �றவ�சி ? 

53. இராஜ ேமாகன� �றவ�சி கிாிராஜ கவி 

54. வாத ஜய� �றவ�சி ? 

55. �றவ�சி (ெதC��) ? 

-------- 

இனி& �ற� எ�ற வாிைசயி  உ�ளனஇனி& �ற� எ�ற வாிைசயி  உ�ளனஇனி& �ற� எ�ற வாிைசயி  உ�ளனஇனி& �ற� எ�ற வாிைசயி  உ�ளன....    

 

1. ம:ைர மீனா-சிய�ைம �ற� �மர�6பர அ�க� 

2. வி:ர� �ற� �கேழ9தி
�லவ� 

3. மி7ெனாளியா� �ற� ? 

4. தி6��6=� மகி�மாற7 பவனி��ற� ? 

5. அ�டெவளி��ற� ? 

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

 

�றவ�சிகளி# 'கால;தா# >*ப-ட:' '�*றால� �றவ�சி' எ7?�, 'பிற' 

�றவ�சிக� இத7 வழி; ேதா7ற#கேள' எ7?� கைல�கள�சிய� =?கிற:. 
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தி6��*றால� �றவ�சி ஆசிாிய� திாி=டராச
ப கவிராய�, கி. பி. 17-ஆ� 

$*றா��7 இ?தியிC� 18-ஆ� $*றா��7 ெதாட�க;திC� வா�9ததாக� 

=?கி7றன�. ெவ�ைள
பி�ைளயா� �றவ�சி ஆசிாிய� கி.பி. 1633 -1673வைர 

த�ைசைய ஆ�ட விசயராகவ ம7னைனB�. அவர: தளவா� 

ேவ�கேட9திரைனB� �றி
பி(வதா#, இ��றவ�சிேய கால;தா# >*ப-ட: 

எனலா�. 

 

ெபாி:� >ய7?� இ9$லாசிாிய� ெபய� காண� கிைட�கவி#ைல. இ9$�7 

>த�ர�( ஏ(க� அத7 உ6வி# >�கா#ப�திையேய ெப*றி6�கி7றன. பி7ன� 

உ�ள ஏ(களி# சி?சி? ப�திக� சிைத9:�ளன. ஏ(க� அைன;:ேம ெச#�7 

வா�
ப-டன. இைவகளி# உ�ள எG;:�கெள#லா� த�க� ஊ�வ�யினா# 

சிைத9:�, மாறிB�, திாி9:�, �ைற9:�, அழி9:�, இட� மாறிB�, ெம�9:� 

ப6;:� காண
ப(கி7றன. இைவகைள ேநா���கா# "ஏெடGத;ெதாியாத ஒ6வ� 

இதைன எGதியி6;த# ேவ�(�'' என;ேதா7?கிற:. இைவகைள2 

சீ�ப(;:வத*� நீ�டகால>�, மி�க உைழ
�� ஆயி*?. விடா>ய*சிேயா( 

உ6வா�கி அ2ேச*ற
ப-ட இ9$�7, Iல;திைன� கா�ேபாேர 

இ;த7ைமயிைன அறி9:ெகா�ள இயC�. இ2ெச�B-களி# ச*?; ெதளிவான: 

13, 14, 15, 24 ஆகிய நா7� பாட#கேள. 

 

இ��றவ�சி; �*றால� �றவ�சி, சரேப9திர Qபால �றவ�சி ேபால#லா: ம:ைர, 

மீனா-சிய�ைம �ற� ேபா7றெதனலா�. தைலவ7 பவனி வ6த# >தலான 

உ?
��க� இதி# காண
படவி#ைல, கட � வா�;: >�9த:� �ற;தி வ9: 

வி(கி7றா�. த78ைடய வரலா?, �ல
ெப6ைம >தலானைவகைள� 

=?கி7றா�. பி7ன� ஒ6 தைலவி��� �றி =?கிறா�. 

 

அEவரலா?: ஒ6 தைலவ7, தைலவிேயா( வா�கி7றா7. அவ�களி7 ெபய�க� 

ெகா(�க
படவி#ைல. பி�ைளயி#லாத காரண;தா# தைலவ7 ம?மண� 

�ாி9:ெகா�( இைளயாDட7 வா�கி7றா7. I;தாைள மாமி >தலாயினா� 

நி9தி�கி7றன�. இEவித இ7ன#கD��-ப-ட தைலவி��� �ற;தி �றி 

ெசா#Cகிறா�. ''த�ைச ெவ�ைள
பி�ைளயா� அ6ளினா# பிாி9த கணவ7 

மீ�(� வர
ெப*? ம�கைள
 ெப?வா�; நி9தி;தவ�க� வாயைட���ப�யாக 

வா�வா�,'' எ7? ெசா#Cகிறா�. ஒEெவா6 ெச�Bளி7 ஈ*ற�யிC�, ெவ�ைள
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பி�ைளயாாி7 �கG� ெசயC� ேபச
ப(கி7றன. இ?தியி# விசயராகவ ம7னைன 

வா�;தி >��கி7றா�. 

 

கால�ெச7ற, த�ைச சர"வதி மகா# எG;தாள� மீ �ழ9ைதேவல7 அவ�க�, 

இதைன�க�(, இதி# ச*?; ெதளிவான 24, 13, 14, 15. ஆகிய 4 பாட#கேளா(� 

>78ைரேயா(�, இர�( ப�க�களி# 1947-ஆ� ஆ�( (ப�தி VI எ� 2.) த�ைச 

சர"வதிமகா# நா*றி�க� மலாி (Journal) # ெவளியி- �6�கிறா�. “இ9$ைல 

>*?� ெவளியி(வத*� அதிகமான >ய*சி ேவ�(�,'' எ7பதைன மன;தி# 

ெகா�( தன: >78ைரயி# “சி7னா-கD� இதைன ெவளியிட � 

க6தியி6�கிேறா�,'' எ7? எGதிB�ளா�. இதைன� க�ட இைறவனாகிய 

ெவ�ைள
பி�ைளயா� "அ7பேன! நீ >த�# ந�மிட� வ9: அதைன ெவளியி(; 

பி7ன� வ6கி7ற என: அ7ப�, �லவ�. �. ெசா�க��க� அதைன உல��� 

ெவளி
ப(;:வா�," எ7? ெசா#�; த�>ைடய தி6வ� நிழ�# அவைர2 

ேச�;:�ெகா�டா� ேபாC�. அவர: �க� நிலவ-(�. 

 

இ9$ைல ஆரா�9: ெவளி
ப(;த, எ#லா� வ#ல இைறவ8ைடய தி6வ6� 

=-(வி;தைம�காக� க*?வ#ல �லவ�கைள வண�கி, இ
பணியிைன2 சிரேம* 

ெகா�Dகிேற7. 

 

த�சா%�,          இ�ஙன�, 

3-9-1962.          லவ� �. ெசா�க��க�, 

         சர"வதிமகா# $# நிைலய� 

__________ 

 

உ - தமி� வா�க. 

த�ைச ெவ�ைள� பி�ைளயா� �றவ�சித�ைச ெவ�ைள� பி�ைளயா� �றவ�சித�ைச ெவ�ைள� பி�ைளயா� �றவ�சித�ைச ெவ�ைள� பி�ைளயா� �றவ�சி    

 

இைற வண&க�இைற வண&க�இைற வண&க�இைற வண&க�    

1. ஆைன >க7 அ6�ெபாழிB� ஆன9த வ#�Bைம பிைறநா? சீர��ைக� 

மாைனBள ெப6 ைடயா� ெசா�கநாய க6�வயி;தீ ச69த�ைச நாயக6� 

ேசாைனமைல� ைகலாய� கனி'7ற ெதா
பார� க-�
பி� ைளயா6� 
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மீனெவ#ேகா ழி�ெகா� ேயா8�மகிழ ெவ�ைள
 பி�ைள  

               �றெமன�� >7னட�கேவ^� 

 

இத7 ெபா6� : ஆைன>க;ைதBைடய பி�ைளயா6�, ஆன9தவ#�யாகிய 

உைமயவD�, சைட >�யிேல விள��கிற I7றா� பிைற2 ச9திரைனB�, சிற9த 

பாத�கைளB�, ைகயிேல மாைனB� உைடய (த�ைச நாயக�) எ7? 

ெசா#ல
ப(கி7ற ெப6 ைடயா6�, ெசா�க��க
ெப6மா8�, ைவ;தியநாத� 

கட D� இைடயறா: ேமக�க� த�கியி6�கி7ற ைகலாயமைலயி# 

�*றி6�கி7ற, இைறவ7 ெப*ற, ெதா
பார�க-�
 பி�ைளயா6�, 

மீ7வ�வ>�ள ேவலா Bத;ைதB�, ேகாழி�ெகா�யிைனB� உைடயவனாகிய 

>6க8�, மகிG�ப�யாக இ9த ெவ�ைள
பி�ைளயா� �றவ�சி�� >7 

நட�கேவ�(�. 

 

"இ9த ெவ�ைள
பி�ைளயா� �றவ�சி இனி: பா�>�ய ேவ�� ஆைன>க7 

>தலான ெத�வ�க� :ைணெச�ய ேவ�(� எ7ற எ�ண;ேதா( இ
பாடைல 

பா�யி6�கி7றா�. 

 

ஆைன�க�ஆைன�க�ஆைன�க�ஆைன�க� :- நகெர�க^� காண
ப(கி7ற பி�ைளயா�. 

ஆன(தவ )ஆன(தவ )ஆன(தவ )ஆன(தவ ) :- த�ைச�� வட�ேக ஓ(கி7ற வி�ணா*றி7 ெத7கைரயி# 

தி6வமி�தகேட"வர6ட7 ேதா*றமளி��� இைறவி. 

ெப*�ைடயா� த�ைச நாயக�ெப*�ைடயா� த�ைச நாயக�ெப*�ைடயா� த�ைச நாயக�ெப*�ைடயா� த�ைச நாயக�: இராசராசனா# க-ட
ப-ட த�ைச
 ெபாிய 

ேகாயி�# எG9த6ளியி6�கி7ற இைறவ7. 

த�ைச நாயக�த�ைச நாயக�த�ைச நாயக�த�ைச நாயக�:- வி�ணா*ற�கைர ஆன9தவ#� சேமத த�ேசச� எனி8� 

ெபா69:� (சரேப9திர �றவ�சி. 53-� பா-�# உ. ேவ. "வாமி நாத ஐய� 

�றி
�ைர) 

ெசா&கநாயக�ெசா&கநாயக�ெசா&கநாயக�ெசா&கநாயக�:- த�ைச க69தி-ைட���, இராச �தியி# ேகாயி# ெகா�(�ள 

மீனா�பிைகேயா( =�ய ேசாம"9தர�, ஐய7�ள� வடகைரயிC� உ�ளா�. 

ைவ,தீச�ைவ,தீச�ைவ,தீச�ைவ,தீச�: த�ைச
 ெபாிய ேகாயிC�� >7னேர க-ட
ப-ட ேகாயி�# 

எG9த6ளியி6�கி7ற க69தி-ைட��� க6ணாI�;தி. இவ� க6��-ட� 

தீ�;ததா# இவ6�� ' க6��-ட� தீ�;த இைறவ7 எ7ற ெபய� உ�(. ஆகேவ 

இவைர;தா7 ைவ;தீசராக� �றி;தி6;த# ேவ�(�. 
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ெதா�பார.க�/� பி�ைளயா�ெதா�பார.க�/� பி�ைளயா�ெதா�பார.க�/� பி�ைளயா�ெதா�பார.க�/� பி�ைளயா�: இவ� த�ைச நாணய�கார2 ெச-�;ெத6வி7 

கிழ�ேக உய�9த இட;தி# எG9த6ளியி6�கி7ற “ெதா
ைப�� ஆர�ேக-ட 

பி�ைளயா�'' 

மீனேவ  ேகாழி& ெகா/ேயா�மீனேவ  ேகாழி& ெகா/ேயா�மீனேவ  ேகாழி& ெகா/ேயா�மீனேவ  ேகாழி& ெகா/ேயா�: த�ைச �றி2சி; ெத6 >6க�. 'மீனேவ#' எ7ப: 

"வ�யி# ‘மீனெவ#' எ7? �றி
பிட
ப-�6�கிற:. ஓைச நய�க6தி இ: 

‘மீனெவ#' எ7ேற பா-டைம
பி# ேச��க
ப-ட:. இனி இ
பா-�C�ள ஏ-�7 

Iல
ப� இ��� கா-ட
 ப-�6�கி7ற:. 

 

>த# ஏ-�7 >த# ப�க� 

- ன>க அ6ெமாழிB மான9தவ#� கயில - தர ெகா�கணி'...... 

- னாம பிைறநா?தீர அ�ததாயெமன தி6 ம மீனெவல களா ெகா�-ைமதா 

- ைனBள ெப? ைடயா ெசா�கநாயக6ந ைக தஞைச ெவ�ைள 

               பி�ைள �றெமன 

- ர ைடய வயிததீசர தஞைச நாயக6ம க� >7னடககேவ^ம, 

     மகிழந ெதாபபாரங க-�
 பி�ைளயா6ங 

 

>த# ஏ-�7 3-� ப�க� 

- லபெப6மாள சிஙகபெப6 மணிகணடப ெப6மாள மினமைல ெவ�கேடசர 

பாரார ெர�நாதப ெப6மாள ஆதிேகசவன >கபபிலாசார
 ெப6மாள 

ஙேகாடைட ெமல ெகாத ணடப ெப6மாள தாழில8� மார நீலகீவரன 

ரளவிதனெம ெபாக�ந தஞலச நரசி�கபெப6மாள... ைள
பிள �ர 

க6>னனடகக ெவ8ம ச ெகாசசிமைல �ட�மைல யா� ாிமைல தளிேல 

-----------  

    

க��ைர& கவிைதக��ைர& கவிைதக��ைர& கவிைதக��ைர& கவிைத    

 

2. ேகாபால
ெப6மா� சி�க
ெப6மா� மணிக�ட
 ெப6மா� 

மி7மைல ெவ�கேடச� ர�நாத
ெப6மா� ஆதிேகசவ
 ெப6மா� 

>க
பிலா? >க
ெப6மா� க6ட�ேகா-ைட ேம# ேகாத�ட
ெப6மா� 

தாழியா7 நீலேமக7 விதனேமேபா��9த�ைச நரசி�க
ெப6மா� 

ஏைனேயா69 த�ைச ெவ�ைள
பி�ைளயா��ற  

              வ�சி��>7னட�கேவ^� 



14 

 

 

(இ-�) >த*பா-�# =றிய ைசவ�கட ள�கேளய7றி ைவணவ� கட ள6� 

ைசவ�கட ளேரா( இ��றவ�சி�� >7 நட�க ேவ�(� எ7பதா�. 

ேகாபால�ெப*மா� ேகாபால�ெப*மா� ேகாபால�ெப*மா� ேகாபால�ெப*மா� :- த�ைச வட��வாயி�7 ெத*ேகB�ள இராசேகாபால"வாமி 

ேகாயி�# உ�ள ெப6மா�. 

சி.க�ெப*மா�சி.க�ெப*மா�சி.க�ெப*மா�சி.க�ெப*மா� :- த�ைச , வி�ணா*ற�கைர, ஆன9தவ#�ய�ம7 ேகாயி�7 

எதிேர எG9த6ளியி6�கி7றா�. 

மணிக�ட�ெப*மா�மணிக�ட�ெப*மா�மணிக�ட�ெப*மா�மணிக�ட�ெப*மா� : - த�ைச கீழ�தி 'ச�2சா வாச#' எ7றைழ�க
ப(� சிற
� 

வாயிC�� எதிேரB�ள நீல மிட*றா7. 

மி�மைல ெவ.கேடச� மி�மைல ெவ.கேடச� மி�மைல ெவ.கேடச� மி�மைல ெவ.கேடச� :- த�ைச ஐய7கைட; ெத6 �க6கி# (தி6
பதியி# 

எG9த6ளிB�ள:ேபால) உய�9த இட;தி# மிக மிக உயரமான உ6வ;தி# 

கா-சியளி��� ெவ�கேடச
ெப6மா�. 

ர�நாத�ெப*மா�ர�நாத�ெப*மா�ர�நாத�ெப*மா�ர�நாத�ெப*மா� :- த�ைச கீழ�ேகா-ைட வாயிC�� ேம*ேகB�ள 

ெகா��ராஜாபாைளய;தி# வட�� ேநா�கி; ேதா7?கி7ற இராம"வாமி 

ெப6மா�. 

ஆதிேகசவ�ெப*மா�ஆதிேகசவ�ெப*மா�ஆதிேகசவ�ெப*மா�ஆதிேகசவ�ெப*மா� :- இவ� >7=றிய ெவ�கேடச
 ெப6மா� ேகாயி�7 

ெத*�; தி62"*றி# எG9த6ளிB�ளா�. 

�க�பிலா2�க�ெப*மா��க�பிலா2�க�ெப*மா��க�பிலா2�க�ெப*மா��க�பிலா2�க�ெப*மா� :- வட�� வாயி�# உ�ள "
பிரமணிய� கட �. 

(த�ைச� ேகா-ைட க-�ய பிற� இ�ேகா-ைட��� கிழ�கிC� வட�கிC� 

ம-(ேம வாச#க� இ69தனவாக �; கிழ��வாயிC��
 பி�ைளயாைர� 

காவலாக �, >6கைன� காவலாக � ைவ;ததாக� =?வ�. 

க*ட.ேகா�ைடக*ட.ேகா�ைடக*ட.ேகா�ைடக*ட.ேகா�ைட: த�சா%6��� க6ட�ேகா-ைட எ7ற ஒ6 ெபய� உ�ெட7ப�. 

இE%� ஒ6 க6ட
 பறைவ உ6வி# அைம�க
ப-டெதன ஒ6 காரண>�, இ9த� 

ேகா-ைட��� ஒ6வ6ேம பா�� க�;: இற9ததி#ைல. அ
ப� இற�க 

ேநாி-டாC�, ெத�வ2 ெசயலாக அவ�க� ேகா-ைட�� ெவளியிேலேய ெச7? 

இற
ப� எ7ற காரண>� =?வ�. 

ேமல ேகாத�ட�ெப*மா�ேமல ேகாத�ட�ெப*மா�ேமல ேகாத�ட�ெப*மா�ேமல ேகாத�ட�ெப*மா�: த�ைச ஐய7 கைட; ெத6வி# உ�ள ெப6மா�. 

ேம*=றிய ர�நாத
 ெப6மா� ேகாயி�7 ேம*ேக இவ� இ6
பதாC�, ெப6மா� 

ேம*� ேநா�கி நி*பதாC� இவ6�� ‘ேமல ேகாத�ட
 ெப6மா�’ என
 

ெபயாி-டா� ேபாC�. 

தாழியா�தாழியா�தாழியா�தாழியா�: த�ைச ேமல�தி, ப�கா6 காமா-சிய�ம7 ேகாயி�7 வட�கி# உ�ள 

கி6_ண7 எனலா�. ‘சகா நாய�க7 �தியி# உ�ள கி6_ண7' எ7? =ற � 

இட>�(. 
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நீலேமக�நீலேமக�நீலேமக�நீலேமக�: >*=றிய வி�ணா*ற�கைர2 சி�க
ெப6மா� ேகாயி�7 ேம*ேக 

�*றி6�கி7ற நீலேமக
ெப6மா�. 

நரசி.க�ெப*மா� நரசி.க�ெப*மா� நரசி.க�ெப*மா� நரசி.க�ெப*மா� : இவ� >*=றிய ெகா�� ராஜாபாைளய� ர�நாத
 

ெப6மாைளேநா�கி அம�9தி6�கி7றா�. இவ� சாி;திர
�க� பைட;தவ�. இவைர� 

�றி;: ஒ6 ெசவிவழி2 ெச�தி =?வதாவ:: இ�ேகாயி�7 தி�ைணயி# 

கைடைவ;தி69த ‘ெப;ததாச�' எ7பவ� ைவணவ
ப*? மி�கவ�. இ9த�கட ைள 

இைடயறா: Qசி;: வ9தாரா�. தி6நாம� தாி;: வ9தவ�கைள�க�ட ட7 

எG9: அவ�கைள வல�வ9: வண�கிவி-(
 பிற�தா7 த7 ெசயைல 

ேம*ெகா�வாரா�. அ:ேக-( அ�கால அரச� அவைர
 பாிகசி�க எ�ணி; தன: 

அரசைவயி# இர�( கGைதகைள� ெகாண�9: ஒ7றி*�; தி6ம� அணிவி;:, 

ம*ெறா7ைற ெவ?� ெந*றிேயா( நி?;தி�ெகா�( ெப;ததாசைர அைழ;: வர2 

ெச�தாரா�. அவ� வ9: தி6ம� தாி;த கGைதயிைன வல�வ9:, விG9: வண�கி 

எG9: அரசர: ஏவC��� கா;தி69தாரா�. 

"இ9த�கGைதயிைன ஏ7 வண�கவி#ைல?'' எ7? ேக-ட அரச6�� “இ: (தி6ம� 

தாி�காத:) உ7ைன ஒ;த கGைத, அ: (தி6ம� தாி;த:) எ7ைன ஒ;த கGைத,'' 

எ7? பதிலளி�கேவ ேகாப� ெகா�ட அரச� இவைர� கGேவ*ற
 பணி;தாரா�. 

 

த�ைச�� ேம*ேக "மா� I7? க# ெதாைலவி# உ�ள ஒ6 ேம-�# இ69த 

கGவ6கி# இவ� அைழ;:2 ெச#ல
ப-டாரா�. இவைர அைழ;:2ெச#C�ேபா: 

இவ� வழிெந(கிC� “நரசி�மா" “நரசி�மா” எ7? இ
ெப6மானி7 ெபயைரேய 

ெசா#��ெகா�( ெச7றாரா�. கGமர;ைத அ^கிய:� கGமர� தீ
ப*றி 

எாி9ததா�. அ:க�ட அரச�, “எ7ைன� ேகாபி�காம# இ�கGமர;ைத எாி;த: 

எ7மீ:�ள இர�க;தினா#தா7,” எ7? ெசா#� இவ� கா#களி# விG9: 

வண�கினாரா�. 

 

ம*?>�ள எ#ேலா6� வண�கினா�களா�. ‘பிரகலாதைன கா;த இைறவ7 

எ7ைனB� அEவழியிேலேய கா
பா*றினா�' எ7? இவ� =றினாரா�. 

இவைர� கGேவ*ற இ69த ப�திையேய இவ6�� இனாமாக வழ�கியதாக� 

=?வ�. இவைர� கGேவ*ற அைம;த ேம( “களிேம(" ஆயி*ெற7ப�. கGைத 

காரணமாக இவ6��� ெகா(�க
ப-ட ேம( "கGைத ேம(" அ: 

'களிேமடாயி*'ெற7பா6>ள�. 
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இ;தைகய ெகா�ய விசன;ைத
 ேபா�கியதா# 'எ;தைகய விசன;ைதB� 

ேபா�கவ#லவ�' என�க6தி இEவிைறவைன ''விதனேம ேபா��9த�ைச நரசி�க
 

ெப6மா�'' எ7? அைடெமாழி ெகா(;தி6�கிறா� ேபாC�, 

 

ஏைனேயா� எ7றதா#, ேமல�தி ெகா�கணீ5வர�, ப�கா6 காமா-சி, ெத*��தி 

காசிவி"வநாத� >தலான எ#லா� கட ளைரB� �றி�க இடமி6�கி7ற:. 

ேம*=�ய இர�( பாட#கD� >G உ6வி# சீ�
ப(;த இயலாத நிைலயிC�ளன. 

இ6
பி8� இய7றவைர சீ�ப(;த
ப-(�ளன. 

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

 

�ற,தி வ*ைக�ற,தி வ*ைக�ற,தி வ*ைக�ற,தி வ*ைக    

 

 3. ெகா2சிமைல �ட�மைல �மாிமைல தனிேல 

         �ற;திமக� �ற;திெய�க� ேகா;திர�கா ண�ேம 

 வ2சிர�ைக ேவட6��; தைலவென�க� �Dவ7 

         வா�"�கி ாீவ�ல� �றவென�க� �Dவ7 

 ப2ைசமயி# வ�ளியிைன ேவல6��; த9தா7 

         பா-�Bட பா-�Bட பா-�Bட பா-� 

 ெம2"�ல னான�ர ாி6வ6�� >7ேனா7 

         ெவ�ைள
 பி�ைள யா��கைழ விாி�கவ9ேத ன�ேம. 

 

(இ-�) அ�ேம! 'ெகா2சிமைல, �ட�மைல, �மாிமைல >தலான மைலகளி# 

வா�கி7ற �ற;தி' எ7? ெசா#ல;த�க இல�கண>ைடய '�ற;தியி7மக� �ற;தி' 

எ7ற �க� ெப*ற: எ�க� வழி>ைறயா��. வ2சிராBத� ேபா7ற வ�ைமமி�க 

ைககைள�ெகா�ட ேவட�க� பல6��� தைலவனாக எ�க� �றவ7 இ6�கிறா7. 

வா�ைய
ேபா7ற �ர�ண>�, "�கிாீவைன
ேபா7ற ப�தி �ண>� ெபா69திய 

�ல;திேல பிற9தவ7; �றவ7 எ7? ெசா#ல�=�ய �Dவ7. ப2ைசமயி# ேபா7ற 

சாயைலB�, இய#ைபB� உைடய வ�ளிய�ைமைய >6க8�� மண� 

�ாிவி;தவ8� அவேன. எ�களி7 ஒ7ப: தைல>ைற�� >9திய பா-�யி7 

கால;தி# �க�9: ேபச
ப-ட �ல;தவனான �ரப;திர7, >6க7 ஆகிய 

இ6வ6��� I;தவனாகிய ெவ�ைள
 பி�ைளயாாி7 �கைழ இ�� நா7 

=றவ9தி6�கிேற7. 
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‘�மாிமைல' எ7ப: '�மாி�ேகா('. அ: கட# ெகா�ெடாழி9த �மாி நா-�# 

இ69த:. இதனா# மைலகெள#லா� இவ� மிக
பழைமயான �ல��ற;தி எ7ப: 

ெபற
ப(�. வா�, "�கிாீவ7>தலாேனா� வா�9த இட� '�மாிமைல' எனி8� 

அைமB�. 'வா� "�கிாீவ �ல�' எ7றதா# மைல
ப�க�களிC� கா(களிC� 

அதிகமாக� காண
ப(� �ர��களி7 தைலவ�கைள��றி;:, அவ�கD�� உாிய 

�ண�கெள#லா� எ�க� தைலவ�கD��� உ�(' எ7ப: ேதா7?கிற:. 

 

பா-�Bட பா-�Bட பா-�Bட பா-� எ7ற: த7ைனB� ேச�;: ஒ7ப: 

தைல>ைறக�. >
பா-�, ெகா�D
பா-�, எ�D
பா-�, உD9:
பா-� 

எ7ப: வழ��. இைவகைளB� கட9: ெச7றதா# இவ�, கால;தா# I;தபா-� 

எ7ப: ேதா7?�. 

�ல�ரனான �ர� இ6வ� (1) ேவடனாக வ9: வ�ளிைய மண9த >6க7 (2) 

�ரப;திர�. 

------  

மைல நா�� ெசா(த மைல3�மைல நா�� ெசா(த மைல3�மைல நா�� ெசா(த மைல3�மைல நா�� ெசா(த மைல3�    42த 42த 42த 42த     

க�ணிக�க�ணிக�க�ணிக�க�ணிக�    

 4. 1) ெவ�ளிமைல இமயகிாி எ�கDட நா( 

      கி�ளிமைல ேநாிமைல எ�கDட நா( 

    2) ப�ளிமைல ெபாதியமைல எ�கDட நா( 

     வ�ளிமைல ச9தனமைல எ�கDட நா( 

    3) ஆைனமைல �திைரமைல எ�கDட நா( 

    ஆரண;தா� மைலகெள#லா� எ�கDட நா( 

    4) மானி7 மைல கட�ைபமைல எ�கDட நா( 

     கானமைல நீலகிாி எ�கDட நா( 

    5) ெசா9தமைல அ6விமைல எ�கDட நா( 

        ேசாணாி ைவைய நதி எ�கDட நா( 

 

(இ-�) ைகலாயமைல, இமயமைல, ேசாழ நா-( மைல, ேநாிமைல, (தி62சிரா
) 

ப�ளிமைல, ெபாதியமைல, வ�ளிமைல, க9த7மைல, ஆைனமைல �திைர மைல, 

பிரா7மைல, மானி7 மைல, கட�ைப மைல, கான மைல, நீலகிாி (மைல) >தலான 



18 

 

எ�கDைடய நா-�# இ6�கி7றன. (ஆகேவ அைவகேள எ�கD�� இ6
பிட�, 

ஆனா#,) எ�கD��2 ெசா9தமான மைல 'அ6விமைல' என
ப(� �*றாலமைல-

யா��. அ: ைவைய நதி பா�கி7ற பா�� நா-டதா��. அ:ம-(ம7றி 

'ேசாணைசல�' என
ப(� தி6வ�ணாமைலB� எ�கள: ெசா9தமைலேயயா�. 

 

'கி�ளி' எ7பா7 ேசாழ7. அவன: நா-�# உ�ள மைல 'கி�ளிமைல' என
ப-ட:. 

ேநாிமைல ேசாணா-( மைலகளி# மிக2 சிற9த:. 

 

'ேநாிெய�க� சிற9தமைலய�ேம', ‘ேநாிமைல ேம*��ைச நிைல�க 

ைவ;ேதாம�ேம,' 'நீ(ம: எ�க� �� தைழ�க ைவ;தத�ேம' (சரேப9திர Qபால 

�றவ�சி (40-6,7) 'அரண;தா� மைல' எ7ற: 'ேவதநாயக7 மைல' எ7பதா�. ேவத 

நாயக7 பிர�மா அ#ல: சிவெப6மா7. 

அதனா# பிரா7மைல, பிரம7 மைல, பிரா� மைல, பரா� மைல, எ7பன ெபா69த 

இட>�(. ('பிரா7 மைலB� சிராமைலB� பிறமைலBம�ேம' - சரேப9திர Qபால 

�றவ�சி) ' ேசாணகிாி எ7ப: 'ேசாணைசல�' என
ப(வ:. 

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

 

நா��வள. 42த நா��வள. 42த நா��வள. 42த நா��வள. 42த     

 

 5. க6��கD� கத�B�ெச� கதி�விாிB நா( 

         காேவாி நீ�வய#க� கைர�ரD� நா( 

 �6�ைபகD� இளநீ6� �ைல ெந6�� நா( 

         ேகா-டக;தி# நிைறமீ7 க� �ழ��கி7ற நா( 

 "6�பின�க� இைச>ழ��� ேசாைலெய�க� நா( 

         தீ9ெத�கி7 பாைளயின� O�9தெத�க� நா( 

 வி6��(�)ெந# >
ேபாக� விைளBெம�க� நா( 

         ெவ�ைள
பி�ைளயா� த�ைச ேமவிய ேசாணா(. 

 

(இ-�) க6��கD�, வாைழகD� ெசழி;: வள6கி7ற நா(. காவிாியா*றி# நீ� 

வய#களி# கைர �ர�( நி*கி7ற ெசழி
��ள நா(. ெத7ைன மர
பாைளகளி# 

�6�ைபகD�, இளநீ6� அட�;தியாக ெந6�கி நிர�பியி6�கி7ற வள
ப� 

ெபா69திய நா(. �ள;தி# மீ7க� மி�தியா# ஒ7ேறாெடா7? ேமாதி� 
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ெகா��6�கி7ற நா(. வ�(க� ஒ��கி7ற ேசாைலக� O�9த நா(. பாைளயி7 

இனமாகிய ெத7ைன, க>�, பைன >த�ய மர�க� O�9தி6�கி7ற நா(. 

வய#களி# ெந# I7?ேபாக� விைளகி7ற நா(. இ;:ைண சிற
� வா�9த நா(, 

ெவ�ைள
பி�ைளயா� த�ைசயி# �*றி6��� சிற
�ைடய ேசாழ நாடா��. 

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

வ�ளி �*க� வழிபா�வ�ளி �*க� வழிபா�வ�ளி �*க� வழிபா�வ�ளி �*க� வழிபா�    

 

 6. தி6
பர��7 ெற-��� ெச7னிமைல, வயL� 

         தி6;தணி"
 பிரமணிய�, சி;தவ#ல �ர>� 

 �6சரென� ேசாைலமைல, �கேன?� பழனி 

         �7ற��� கதி�காம� �7?கG� �7? 

 தி6
பவள மைலசிரா மைலவிராளி மைலB� 

         ெச7?"ைன யா�ெசய வ�ளிைய; ெதாGேவா� 

 த6கவன; தைழB(
ேபா9 தளிைரBேம வி(
ேபா� 

         த�ைசெவ�ைள
 பி�ைளயா�த9 த�பியிைன; ெதாGேவா�. 

 

(இ-�) தி6
பர��7?, எ-���, ெச7னிமைல, வயL�, தி6;தணி, 

"
பிரமணிய(�ர)�, சி;த�வ#ல�ர�, =�2சர�, ேசாைலமைல, >6கேனறி 

�*றி6�கி7ற பழனி, �7ற���, கதி�காம�, தி6�கG��7?, தி6
பவள மைல, 

தி62சிரா
ப�ளி மைல, விரா�மைல, >தலான இட�கD��2ெச7?, 

ஆ�கா�ேகB�ள "ைனகளிC� �ள�களிC� நீரா�வ9: எ�க� �லவிள�காகிய 

வ�ளிய�ைமைய; ெதாGேவா�. தா6காவன;திC�ள தைழகைள ஆைடயாக 

உ(
ேபா�. அத7 தளி�கைள மாைலயாக அணிேவா�. த�ைச 

ெவ�ைள
பி�ைளயாாி7 த�பியாகிய >6கேவைள; ெதாGேவா�. 

 

ேம*=ற
ப-ட மைலக�, ஊ�க� யா � >6க7 �*றி6�கி7ற இட�களா��. 

'ெச7னிமைல' எ7ப: 'ெச7னிமைல', என
ப(� >6க� தல�. வயL� தி6
�க� 

பாட
ெப*ற தல�. "
பிரமணிய�: இ: உ(
பி க�ளி�ேகா-ைட��; ெத7கிழ�� 

40 க# ெதாைலவி# உ�ள இட�. அக;திய� கம�டல;ைத� காக உ6வி# 

விநாயக� கவி�;த: (காேவாி). அகில இ9திய ஆலய வழிகா-�, (ப�க� 135) 

சி;தவ#ல�ர� எ7ப: சி;த�ரமாக இ6��ெமனி7 இதி# >6க7 ேகாயி# 

(பிரசி;தமாக) இ6
பதாக; ெதாியவி#ைல. ேம*=றிய யா � >6க7 தலமாக 
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இ6
பதா# இ: >6க7 பிரசி;திெப*ற 'ச;தி >*ற�' எ7ற ஊராக இ6�கலா� 

என� க6த இடமி6�கிற:. �6சர7 எ7றதைன =�2சர� எ7? எGதியதிC� 

>6க7 �*றி6���, ‘=9தL�' என# ெபா69:�. ேம*க�ட தல�களி# நீரா� 

வ�ளிையB� >6கைனB� ெதாGவதாக� =?கி7றா�. 

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

நகரவாிைச3� ெதாழி5�நகரவாிைச3� ெதாழி5�நகரவாிைச3� ெதாழி5�நகரவாிைச3� ெதாழி5�....    

 

 7. தி#ைலக2சி, காள;தி, தி6வா&�, காசி, 

         தி6வாைன� காவ#, சீ�காழி,தி6� கட%� 

 >#ைலவன�, ெந#ைலவன�, >:�7ற� கG=� 

        IவL�, ெச�கா(, >?வ#தி6
 பன9தா� 

 ம#ைல,தி6 ைவயா?, மாUர�, ெகா?�ைக 

        மைற�கா(, ெவ�கா(, மழபா�, மயிைல 

 வி#ைலவயL7 �Dவ7 ெகா��கைள
 பி�;: 

        ெவ�ைள
 பி�ைளயா�நா-�# வி;:வ9: பிைழ
ேபா�. 

 

(இ-�) சித�பர�, கா�சீ�ர�, தி6�காள;தி தி6வா&�, காசி, தி6வாைன�காவ#, 

சீ�காழி, தி6�கட%�, தி6>#ைலவாயி#, தி6ெந#ேவ�, தி6>:�7ற�, 

(வி6;தாசல�) தி6�கG��7ற�, IவL�, தி62ெச�கா-டா���, தி6ம6க#, 

தி6
பன9தா�, மாம#ல�ர�, தி6ைவயா?, மாUர�, ெகா*ைக, தி6மைற�கா( 

(ேவதாரணிய�), தி6ெவ�கா(, தி6மழபா�, மயிலா
Q� >தலான ஊ�களி7 

அ6கிC�ள வய#களி# உணவ69த வ6கி7ற ெகா��கைள எ�க� �Dவ7 

பி�;:வர, அைவகைள நா�க� (இ9த) ெவ�ைள
 பி�ைளயா6ைடய நா-�# 

வி*?, அத7 ஊதிய;ைத
 ெப*?வ9: பிைழ
ேபா�.' 

 

'ம#ைல' எ7றதைன 'மகாப��ர�' எனலா�. 'வி#ைல' எ7றதைன '4 வி#��;N�' 

எனி8� அைமB�. ஆனா# 'வி#ைல' எ7பத*� 'அ�ைட'அ6கி#' ஈ�( 

சிற
�ைட;:. 'த�க� ெதாழி#களி# ஒ7?ெகா��கைள
 பி�;: வி*ப:' எ7ப:, 

இ9த
 பா-�C� அ(;த பா-�C� =ற
ப(கிற:. இைவ யா � சிவ;தல�க�: 

'ெகா?�ைக' எ7ற ஊ� காைர�கா# அ6கி# உ�ள:. 
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------------ 

நகர வாிைச3� ெதாழி5�நகர வாிைச3� ெதாழி5�நகர வாிைச3� ெதாழி5�நகர வாிைச3� ெதாழி5�    

 

 8. தி6வர�க�, �ட9ைத,க2சி, சி?��U�, உைறU� 

        சீராம வி�ணகர�, ேசைறமைழ ெப�B� 

 அாிேமய வி�ணகர�, ஆத`, ரG9N� 

        ஆ�
பா�, வடம:ைர, அ;தகிாி, ��U�, 

 பரேமய வி�ணகர�, பாவனாச�, �வன�, 

        காமபாத க7ப�ளி, பதாிகா2 சிரம�, 

 �6=�,வய L�கெள��� ெகா��கைள
 பி�;: 

        =றிவி* ேபா9த�ைச� ��சரவ7 நா-�#. 

 

(இ-�) “தி6வர�க�, ��பேகாண�, கா�சீ�ர�, சி?��U�, உைறU�, 

சீராமவி�ணகர�, தி62ேசைற, மைழ மிக
ெப�கி7ற, தி6மா# �*றி6�கி7ற 

வி�ணகர�, ஆத`�, தி6வG9N�, ஆ�
பா�, வடம:ைர, அ;தகிாி, தி6
��U�, 

பரேம2"ர வி�ணகர�, பாவனாச�, தி6�வன�, காமபாதக7ப�ளி, பதிாிகா2சிரம�, 

�6=� >தலான ைவணவ;தல�களிC>�ள வய#களி# ேம�கி7ற 

ெகா��கைளB� பி�;: த�ைச ெவ�ைள
பி�ைளயா� நா-�# வி*ேபா�". 

 

தி*வர.க�தி*வர.க�தி*வர.க�தி*வர.க� - 4ர�க� - நாலாயிர திEய
பிரப9த� - 108 தி6
பதி
 பிரபாவ� 

��பேகாண���பேகாண���பேகாண���பேகாண� - சார�கபாணி, ச�கரபாணி
 ெப6மா� ேகாயி#க�, தி6��ட9ைத, 

கா�சீ6ர� கா�சீ6ர� கா�சீ6ர� கா�சீ6ர� - வரதராஜ
ெப6மா� ேகாயி#, உலகள9தெப6மா� ேகாயி#, தி6%ரக� 

சிவ6)7�சிவ6)7�சிவ6)7�சிவ6)7� - தி62சி?��U� 

உைற7� உைற7� உைற7� உைற7� - நி"ளா�ாி 

சீராமவி�ணகர�சீராமவி�ணகர�சீராமவி�ணகர�சீராமவி�ணகர� - காழி2சீராமவி�ணகர�, சீ�காழி 

ேசைறேசைறேசைறேசைற - ஸார ேS;திர� 

அாிேமயவி�ணகர�அாிேமயவி�ணகர�அாிேமயவி�ணகர�அாிேமயவி�ணகர� - �டமா(=;த� ேகாயி# 

ஆத9�ஆத9�ஆத9�ஆத9� - ஆ�டள��ைமய7 ெப6மா� 

தி*வ:(;�தி*வ:(;�தி*வ:(;�தி*வ:(;� - ஆம6விய
ப7 ேகாவி#, 

ஆ<�பா/ ஆ<�பா/ ஆ<�பா/ ஆ<�பா/ - ேகா�ல� 

வடம=ைரவடம=ைரவடம=ைரவடம=ைர - ேகாவ�;தன� 
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அ,தகிாி அ,தகிாி அ,தகிாி அ,தகிாி - தி6�க2சி- அ;திகிாி 

6)7�6)7�6)7�6)7� - தி6
��U�--(ெகா-டார�கைர) 

பரேமயவி�ணகர�பரேமயவி�ணகர�பரேமயவி�ணகர�பரேமயவி�ணகர� - பரேம2"ரவி�ணகர� 

 

'பாவநாசதீ�;த�' எ7ப: தி6
பதி மைலயி# உள: ஆயி8� பாவநாச�, �வன� 

எ7பதைன2 ேச�;: 'பாபநாச�வன�' என# ெபா69:�. 

பாவனாச6வன�பாவனாச6வன�பாவனாச6வன�பாவனாச6வன� - தி6�வன�, சிவெப6மா7 நரசி�ம;ைத அழி�க2 சரப 

வ�ெவ(;த   இட�. ஆலயவழிகா-� 

காமபாதக�ப�ளிகாமபாதக�ப�ளிகாமபாதக�ப�ளிகாமபாதக�ப�ளி - இE%ாி7 ெபய� விள�க� அறித*கிடமி#ைல. 

பதாிகாசிரம�பதாிகாசிரம�பதாிகாசிரம�பதாிகாசிரம� - ைவணவ;தல� ஆலய வழிகா-� 

�*4� �*4� �*4� �*4� - ஆ�வா� தி6நகாி (நாலாயிர......... பிரபாவ�) 

'�6=� வயL�கெள���' எ7பதைன '�6=� >தலான ஊ�களி7 

வய#கெள���' எ7? ெசா#ல# ெபா69:�. '��சரவ7' எ7ப: யாைன 

>க;ேதா(=�ய பி�ைளயா�. இ
பா-�# காமபாதக7 ப�ளி தவிர பிறெவ#லா� 

ைவணவ;தல�களாகேவ =றிய: ேநா�க;த�க:. 

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

�ற,தி �றி ெசா ல� 6�த �ற,தி �றி ெசா ல� 6�த �ற,தி �றி ெசா ல� 6�த �ற,தி �றி ெசா ல� 6�த     

 

 9. ெகா��மைல, உ;தர�6 ேதசவ�க ேதச�. 

        �மாி>ைன >தலாக� �றிெசா#ேவ ன�ேம 

 ம�கல;ைத I;தி(ைவ; ம�கைளB� ெப?ைவ 

        ம6மக8� ம6மகD� மைனநிைற9: வா�ைவ 

 தி�களணி >க;தாேள ! ேதேனய� "கேம 

        ெசG�பா� க*க�ேட! சீனிெமாழி யாேள 

 வ�கணேம! ெச9தி6ேவ! த�ைசவ6 ெவ�ைள 

        வாரண;தா� வர ெசா#ல வல�ைகதைன� கா-டா�. 

 

(இ-�) "அ�ேம! நா7 ெகா��ேதச�, �6ேதச�, வ�கேதச�, க7னியா�மாி >ைன 

>தலாக எ#லா;ேதச�களிC� உ�ளவ�கD��� �றிெசா#ேவ7. ச9திரைன
 

ேபா7ற அழ��ள >க;ைதBைடயவேள! ேத7 ேபா7? இனிைமயானவேள!! கிளி 

ேபா7றவேள! இனி
பான பா�, க*க�(, சீனி இைவகைள
ேபா7ற ெமாழியிைன 

உைடயவேள! அ7�ைடயாேள! இல��மி ேபா7றவேள!! த�ைசயிேல வா�கி7ற 

ெவ�ைள
 பி�ைளயாாி7 வ6ைகயிைன�=ற உன: வல: ைகயிைன� கா-( 
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அ�ேம! நீ ம�கல;ைத I;தி(வா�. ம�கைளB� ெப?வா�. ம6மக8� ம6மகD� 

மைன நிைறய நீ வா�வா�.'' 

 

''நா7 எ#லா;ேதச>� ெச7? �றி ெசா#பவ�. இ9த ெவ�ைள
 பி�ைளயா� 

நா-�*� வ9: �றி=ற
 ��9ேத7. (உன: வல: ைகைய
 பா�;த மா;திர;தி#) 

நீ நீ�ட நா-க� க-(�கG;தியாக இ6
பா�. ம�கைள
 ெப?வா�. ம6மக7, 

ம6மக�, ேபர
பி�ைளக� �( நிைறய இ6
பா�க�,'' எ7? �ற;தி =?கிறா�. 

'ம�கல;ைத I;தி(ைவ' எ7ற: 'வய: >தி�9தவளாக இ69: கணவேனா( 

வா�வா�' எ7பதா�, ம�கி�ய;ைத எ7ப: ம�கல;ைத என
ப-ட:. 

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

ைகயி� சிற�6& 42த ைகயி� சிற�6& 42த ைகயி� சிற�6& 42த ைகயி� சிற�6& 42த     

 

 10. அ7னமி#ைல எ7னாம லா���மி( >7ைக, 

         அ9தண���
 ப�யாிசி யள��ம� B7ைக 

 இ7னமி7ன� வ6வி69:� கிைடவள6 >7ைக 

         எ9நாD� பி�ைள
பா# வா���ம� B7ைக, 

 ெபா7ைனேய ய�ளிய�ளி யைளBம� B7ைக, 

         ��ணிய;தி ேலெகா(;:
 �க�பைட�� >7ைக 

 க7னிகா தானேம ெச�Bம� உ7ைக 

         கணபதியா� த�ைமேய வ9தைனெச� ைகேய. 

 

(இ-�) "அ�ேம ! எ#ேலா6��� 'ேசா? இ#ைல எ7? ெசா#லாம# ேசாறி(கி7ற 

ைக உன: ைக. அ9தண�கD��
 ப�யாிசி ெகா(�கி7ற ைக உன: ைக. ேமC� 

ேமC� வ6கி7ற வி69தின6�� உணவளி;:, இனி வ6கி7ற வி69தினைர 

எதி�பா��கி7ற ைக உன: ைக. பா�#லா
 பி�ைளகD�� பா# வா��கி7ற ைக 

உன: ைக. �லவ�கD�ெக#லா� ெபா7ைனய�ளி� ெகா(�கி7ற ைக உன:ைக. 

��ணியமான காாிய�கD��; த6ம� ெச�: �க� பைட
ப: உன: ைக. 

க7னிகாதான� ெச�B� இய#பிைன உைடய: உன: ைக. ெவ�ைள
 

பி�ைளயாைர வண��கி7ற ைகB� உன: ைகேயயா��". 
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"அ�ளிய�ளி; த6மெம#லா� ெச�Bமி9த� ைகேய'' எ7ப: ெப;லேக� �றவ�சி. 

ேமC�, தைலவி 'அ7ன தான�' ெச�வா� ; அழகிய த�ணளிைய உைடய 

அைனவ6��� அாிசியி7 Iல� அ7னதான� ெச�வா� எ7பதா�. 

 

"ெச#வி69: ஓ�பி வ6வி69: பா�;தி6
பா� 

ந#வி69: வான; தவ���' (�ற�-86) 

 

இதைனேய இ7னமி7ன� வ6வி69:�கிைடவள6 >7 ைகயாக� =ற
ப-டதா�. 

எ9நாD� பி�ைள
 பா# வா�
ப:; 'ஊரா� பி�ைளைய ஊ-� வள�;தா# த7 

பி�ைள தாேன வள6�' எ7பதாக2 ெசா#ல
ப-ட: ேபாC�, ெபா7ைனயைளத#; 

'�றாக நவ நிதிய� அைளBமி9த� ைகேய’ (�*றால� �றவ�சி, பா-( 28) எ7றா* 

ேபால� =ற
ப-ட:. ��ணிய;திேல ெகா(;:
 �க�பைட�� >7ைக எ7ற:, 

�*றால� �றவ�சி 28� பா-�# ''மைனயற;தா# அற�ெப6�கி; திற� வள���� 

ைகேய'' எ7றதேனா( ஒ
�ேநா�க* பால:. அ;:ட7 ெப;லேக� �றவ�சியி# 

“ெத�D தமி�
 பாவலைர
 பாிசளி��� ைகேய'' எ7றதாC� �க� பைட;த# 

ெபற
ப(�. 

 

இவDைடய ைகைய
 பா�;தமா;திர;தி# ‘இவ� மகராசி' எ7? அறி9த �ற;தி 

'உ7ைக க7னிகாதான� ெச�B�' எ7? =?கிறா�, ஆகேவ “இவD��
 

பி�ைள
ேப? உ�('' எ7? >7னதாகேவ =றிவி(கிறா�. இவD��
 

பி�ைளயி#லா� �ைறயா# கணவ7 இவைள விலகியி6�கிறா7, �ற;தி இ
ப�2 

ெசா7னதா# தைலவி மகி�9தி6;த# ேவ�(�. 

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

�ற,தி ெசய �ற,தி ெசய �ற,தி ெசய �ற,தி ெசய     

 

 11) >ற;தி#ெரா�ப ெந#Cதைன ெமா�(வ9: ைவ;: 

         >7னி69: ேக-கிலைத Iணாக
 ப�9: 

 �ற;திமக� �ற;திெம2ச� �றிெசா#ேவ ன�ேம. 

         ��சா8� க�சா? க�சிவா ர�ேம. 

 சி?�ழ9ைத� கிவ7I;தா7 கா�ைகக;த லறிவா7; 

         ெச�ட�;:2 ெச�ட�;:2 சி�கிகD� பி�
பா7 
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 விற#திற;தி# அர"ெம2"� �ற�பா(9 த�ைச 

         ெவ�ைள
பி�ைள யா�ேக-( ெம2சின�கா ண�ேம. 

 

(இ-�) >ற;தி# ெகா�ச� ெந#ைல� ெகா�( வ9: ைவ;: அத7 >7னாக 

இ69: ேக-டா#, அ9ெந#ைல I7றாக
 பகி�9: எ�க� �ல��ற;தி மக� 

�ற;திேய ெம2"�ப�யாக நா7 �றி =?ேவ7. எ7 �ழ9ைத�� ஐ9தா? 

ேசா*?ட7 ெகா�ச� க�சி ஊ*ற�ேம. என: ைக��ழ9ைத�� I;தவ7 இவ7. 

கா�ைக க;:வைத; ெதாி9: ெகா�வா7. ெச�டால�;த�;:2 சி�கிகைள
 

பி�;:வி(வா7. நா7 வ�ைமயி7 திறைமயினா# பா�ய �றியிைன�ேக-(, 

அரச�க� மகிG�ப�யாக� �ற�பா(கி7ற த�ைசயி# �*றி6�கி7ற 

ெவ�ைள
பி�ைளயா� ெம2சினார�ேம." 

 

“>ற;தி# இ-ட ெந#ைல வ?;:
 பா�;:� �றி =?ேவ7,'' 

           (தி6
பாதிாி
��U�� கல�பக� 74) 

 

>ற;தி# ெந# ேக-ட# (��ேபச� �றவ�சி - 67/2� பா-�# ‘நிைறய >ற;தி# 

ெச9ெந#' எ7? �ற;தி ேக-பதாக� =றியதா#) �ற;திய� இயலா��. ேமC� 

அவ�க� த�க� ைகயி# ஒ6 பி�ைளBட7 (ெப6�பாC�) வ6வ�. அ��ழ9ைதயி7 

ெபயரா# உண  ேக-ப: வழ�க�. ஆகேவ ''��சா8� க�சா? க�சிவார�ேம'' 

எ7றா�. ெந#ைல Iணாக
பகி�9: ெசா#லேவ ">2சிர�ைக ெந#லள9: 

ெகா(வா'' (மீனா-சி �ற�-26) எ7? =றிய:ேபா# =றினா� ேபாC�. ேமC� 

“பா��டேன நிைறநாழி Q�ெகா�ேய ைவ
பா�'' (தி6மைலயா�டவ� �றவ�சி), 

“>;:� ெகா�( வா� நிைறநாழி'' (அ�;தநாாீச� �றவ�சி). எ7பனவாC� 

அறியலா�. 'சி�கி' எ7ற: 'ந�(' எனலா�. ந��ைன2 ெச�டால�;த�;:
 

பி�
ப: வழ�க�. ஆகேவ “சி?பி�ைள ெச�டால�;: ந�( பி�;தா7'' என# 

ெபா69:�. சி�கி
 பறைவ எனி8மா�. 

 

த�சா%� அரச�க� ெம2"�ப�யாக� �ற� பா�னா# அ:, உலக >Gவ:� 

ஏ*�ைட;:' எ7ப:. இவ� கால;தி# ம-(ம#ல; இ
ேபா:� த�ைச ம�க� 

ஏ*?�ெகா�டா# எ#லா ஊ�ம�கD� ஏ*?�ெகா�Dவா�க�. ஆகேவதா7 ''அர" 

ெம2"� �ற�பா(9 த�ைச" எ7றா�. 
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---------------- 

�றி பா�,த �றி பா�,த �றி பா�,த �றி பா�,த ....    

 

 12. உ�ள�ைக ெந*�றியா# ஒ;ைதபட; ெதா-டா� 

        எ�ணிர�( நாைளயிேல உ7கணவ7 வ6வா7 

 வ�ளிய�ைம யாைணெய9த7 �ற�=ைட யாைண 

        மகனாைண, மகளாைண, வல:க�ணி னாைண 

 க�ளமி#ைல எ7னாைண, எ7�றிெபா� யா:, 

        காசிBள ேதசள � ைகக�ட த�ேம 

 ெவ�ளிமைல தனிCைறB� சிவமகனா� ெவ�ைள
 

        பி�ைளயா6 மறிவா�; ேவலவ6 மறிவா�. 

 

(இ-�) உ�ள�ைக ெந#�றியி# நீ எ(;த ெந# ஒ*ைற
பைடயாக இ6
பதா# 

பிாி9தி6�கி7ற உன: கணவ7 இ78� பதினா? நா-களி# வ6வா7. இ: 

உ�ைம. வ�ளி நாயகியி7ேம# ஆைணயாக �, எ7 �ற�=ைடேம# 

ஆைணயாக �, எ7 மக7ேம# ஆைணயாக �, மக�ேம# ஆைணயாக �, என: 

வல: க�ணி7ேம# ஆைணயாக �, க�ளமி#லாம# எ7ேமலாைணயாக � 

ெசா#கிேற7. என: �றிெபா��கா:. உலக;திC�ள எ#லா;ேதச�களிC� எ7 

�றி ைக க�ட:. இதைன� ைகைலமைலயி# வா�கி7ற சிவ8ைடய 

பி�ைளகளாகிய ெவ�ைள
பி�ைளயா6�, ேவலவ6� அறிவா�க�. 

 

ஒ6 சிர�ைக ெந#ைல எ(;: அதைன இர��ர�டாக எ�ணினா�; மீதி ஒ7? 

இ69த:. அ:ேவ ஒ*ைற பட;ெதா-ட:. இத*�� ‘க-(
' பா�;த# எ7? ெபய�. 

இ
ப�
 பா�;:� =?பவ� 'க-(வி2சிய�' என
ப(வ�. இதைன� �?9ெதாைக 

23� பா-டா# அறியலா�. “இ9நாழி ெந#ைலB >�=? ெச�ேதா� =*ைற 

யிர-ைட
பட எ�ணினேபா ெதா*ைற ப-டத�ேம'' (ம:ைர மீனா-சிய�ைம �ற�-

26) ேமC� ‘உதயமான "ள�ெந#C� ஒ*ைற
ப-ட தாதலா#’ (அ6ைண�கல�பக� 

- 50) எ7பதா# அறியலா�. 

 

ஆைணயி-(2 ெசா#Cத# �ற;திய��� மிக2 சாதாரண�. 'காசிBள' எ7றவிட;: 

Iல� ச*? சிைத9:ள:. 
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--------- 

�ற,தி த� �ல�ெப*ைம 42கிறா��ற,தி த� �ல�ெப*ைம 42கிறா��ற,தி த� �ல�ெப*ைம 42கிறா��ற,தி த� �ல�ெப*ைம 42கிறா�    

 

 13. வ�ளிய�ைம தைன�ேக-க மகேதவ 6ைமB� 

        வ9:வ9: நட9தெத�க� வாச�#கா ண�ேம 

 பி�ைளBட பி�ைளகைள ஒ6�ற;தி �(�கி 

        ெப�கDட பி�ைளகைள ஒ6�ற;தி �(�கி 

 அ�ளியவ� அைள9தெய2சி ல;தைனB >�( 

        அவ�க�ைவய யிவ�க�ைவய அ�ப(ேம ய�ேம 

 ெவ�ளிமைல தனிCைறB� சிவமகனா� த�ைச 

        ெவ�ைள
பி�ைள யா�தாைள ேவ�(வ�கா ண�ேம. 

 

(இ-�) “>6க8�� மண��ாிவி�க வ�ளிய�ைமைய
 ெப� ேக-(
 பரமசிவ8�, 

பா�வதிB�, எ�க� வாச�# வ9: வ9: பல>ைற ேக-(2 ெச7றா�க�. (நா�க� 

தரம?;ேதா�) அ
ப�
ப-ட வாச�# நா7 என: பி�ைள வயி*?
 (ேபர
) 

பி�ைளகைள ஒ6 ப�க;தி# அைண;:�ெகா�(, ெப� வயி*?
 பி�ைளகைள 

ஒ6 ப�க;தி# அைண;:�ெகா�(, அ
பி�ைளக� அைள9: எ�சிய எ2சி# 

ேசா*ைறB�( இ6
ேப7. இத*காக என: பி�ைளகD� ெப�கD� எ7ைன 

ைவவதா# எ7ெபய� அ�ப(�, இைவகD�காக நா�க� எ#ேலா6ேம 

ெவ�ளிமைலயி# வா�கி7ற சிவனா� மகனாகிய த�ைச ெவ�ைள
பி�ைளயாாி7 

தி6வ�கைள வண��ேவா�.'' 

 

'ெப�ேக-க
 ப7>ைற நட
பா�க� பி�ைளகைள
 ெப*றவ�க�.’ 

இEவழ��
ப� நட9ததாக� =?கிறா� �ற;தி. ேமC� த7 �(�ப;தி# மக7, 

ம6மக�, மக�, ம6மக7, ேபர
பி�ைளக� எ#ேலா6� மைன நிைறய வா�தைல� 

=?கிறா�. ேபர
பி�ைளகD��2 சCைக ெகா(
ப: பா-�க� இய#�, அ: 

காரணமாக மக7, மக� >தலானவ�களிட� வச  ெப?வ:� வழ�க�. இ: இ�� 

=றேவ��ய காரணெம7னெவனி# ''நா7 (வய: ெச7ற) அ8பவமி�கவ�, என: 

�றி ெபா��கா:'' எ7ப:ேவ. தன: �றியிைன ந�ப ைவ�க இ9த அ8பவ;ைத� 

=றினா� ேபாC�. 

---------- 

�ற,தி ெம<&�றி 4ற �ற,தி ெம<&�றி 4ற �ற,தி ெம<&�றி 4ற �ற,தி ெம<&�றி 4ற     



28 

 

 

 14. வாளி7 விழி ெதா-டாC� ம�களி7? வ6வ� 

        ம�கி�ய9 ெதா-டாC7 ப�கிலவ� வ6வ� 

 தாளிைணக� ெதா-டாC9 தா�தக
ப7 வ6வ� 

        தளி��ைகய: ெதா-டாC9 த�பிமா� வ6வ�, 

 ேதாளிைணக� ெதா-டாC9 ேதாழிமா� வ6வ� 

        ெதா9திெதா� ல9தி��2 ச�ப9திமா� வ6வ�, 

 ேவளிரதி யாயிதனி# ஒ7?ெதா�# த�ைச, 

        ெவ�ைள
பி�ைள யா�வ9: ேம �றி ெசா#வ� 

 

(இ-�) “அ�ேம! உன: வா�ேபா7ற க�கைள; ெதா-டா# (உன���) �ழ9ைதக� 

ேதா7?வா�க�, உன: தா�ைய;ெதா-டா# உன: கணவ� ப�க;தி# வ6வா�, 

கா#கைள; ெதா-டா# உ7 தா� த9ைதய� வ6வா�. தளி�ேபா7ற ைககைள; 

ெதா-டா# உன: த�பிமா� வ6வா�க�, ேதா�கைள; ெதா-டா# உன: 

ேதாழிய�க� வ6வா�க�, வயி*றிைன; ெதா-டா# இ7? மாைலயி# உ7 

�-(��2 ச�ப9திமா�க� வ6வா�க�, ம7மத8டனி6�கி7ற இரதி ேதவிேய! 

இைவகளி# ஏேத8� ஒ7ைற;ெதா-டா# த�ைச ெவ�ைள
பி�ைளயாேரவ9: 

உன�� �றி ெசா#Cவா�. 

 

க�ைண;ெதா-டா# (க�மணிகளாகிய) பி�ைளக� வ6வா� எ7ப: �றிேபாC�. 

இEவாேற பிற மா��: இ: ெம�ெதா-(��றி ெசா#Cகி7ற வழ�க�, உட�பி# 

உ�ள அைடயாள�க�( �றி =றியதாக2 சரேப9திர Qபால�றவ�சி, பா-( 51; 9-

12 =?கிற:. 

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

�ற,தி தைலவியி� �ல ெத<வ.கைள& 42கிறா��ற,தி தைலவியி� �ல ெத<வ.கைள& 42கிறா��ற,தி தைலவியி� �ல ெத<வ.கைள& 42கிறா��ற,தி தைலவியி� �ல ெத<வ.கைள& 42கிறா�    

 

 15. ம�கி�ய� கG;தி:கி# ேக-�றா ள�ேம! 

        மைனயி#வா� ெத�வெமா7? ேதா^த� ய�ேம! 

 எ�க� �ல ெத�வெமா7? ெபா�கெல7� த�ேம! 

        ஊ;:�கா- ட�ைமப� B�ெட7� த�ேம! 

 தி�களணி 'ச�ப� வ69:றா ர�ேம! 

        ெச;தவளா ெயா6;திஎதி� நி*கி7றா ள�ேம? 
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 த�ைகயேர! பி�ைளB2சி� ெக�ைணவா� :ணிதா ! 

        த�ைசெவ�ைள
 பி�ைளயா� தG �றி ெசா#வ� 

 

(இ-�) ''அ�ேம ! உ7 �-(; ெத�வமாகிய ம�கி�ய�காாி தன��2 

ேசைலேக-கிறா�. அ
ப�
ப-ட ெப� ெத�வ� உ7 �-(; ெத�வமாக; 

ேதா7?கிற:. எ�க� �லெத�வமாகிய >6க7=ட இE�-��69:ெகா�( 

தன��
 ெபா�க# ேவ�(ெம7? ேக-கிறா7. ஊ;:�கா-( மாாிய�ைம 

'என��� இE�-�# ஒ6 ப�� உ�(' எ7? ேக-கிறா�. தி�கைளயணி9த 

சிவெப6மா7 தன��� Qைச ேவ�(ெம7? ேக-கிறா�. உ7 �-�# 

இற9:ேபான "ம�கி� ஒ6;தி எதிேர நி*கிறா�. எ7 த�ைகேபா7றவேள! எ7 

பி�ைளB2சி�ெக�ெண� ஊ*?; :ணி ெகா(. த�ைசயிேலB�ள ெவ�ைள
 

பி�ைளயா� உன�� தG �றி ெசா#Cவா�. 

 

>7 பா-�# ெம���றிெசா#ல ஏேத8� ஒ7ைற; ெதா(�ப� ேவ��னா�. 

அதி# அவ� தா�ையேய ெதா-�6;த# ேவ�(�. அதனா# அ:ெகா�( �ற;தி 

�-(; ெத�வ�கைள� =?கிறா�. �-�# உ�ள ெத�வ�கைள மற9: 

அைவகD��
 Qசைன >தலானைவக� ெச�யாத காரண;தா#தா7 இ��ைற 

ஏ*ப-ட:' எ7பதைன மைற>கமாக� =?கிறா�. �-(;ெத�வ�க� 

Qவாைட�காாி, தா��கG;தி, மகமாயி >த�யவ�க�, இவ�கD��
 ப-டாைட 

ைவ;:
 பைட;த# மர�. அதைன; :கி# ேக-டதாக� =றின� ேபாC�. '�-�# 

தா��கG;ேதா( இற9தவ� �-�# ெத�வமாக நி7? கா
ப�' எ7? ெசா#வ�. 

அதைனB� �ற;தி ெசா#Cகிறா�. 

 

'பி�ைளB2சி� ெக�ைணவா� :ணிதா' எ7?=?� மர�, ‘பி�ைளதைல� 

ெகா6கர�� ெய�ேண U*றிட�ேம’ (சரேப9திர�றவ�சி) (பா-( 50;-2) 

எ7றதா# அறியலா�. 'தG  �றி' எ7ற: பிாி9த கணவ7 =(கி7ற �றியா��. 

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

�ற,தி தைலவிைய விய,த �ற,தி தைலவிைய விய,த �ற,தி தைலவிைய விய,த �ற,தி தைலவிைய விய,த ....    

 

 16. க6�பைனய ெமாழியாேள! கG��கG;தாேள !! 

        கா#>ைளக! விழி�வைள!! கமல>க; தாேள !!! 

 "6�பைனய �ழலாேள !! இத�பவள; தாேள !! 

        ேதா�கைழக� >ைலமைலக� :ைடயர�ைப யாேள! 
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 அ6�பைனய நைகயாேள! அ#�#பைட; தாேள! 

        அ�ஞான� �9தமாிய அ�ப:ம; தாேள! 

 வி6��விர ைல�ஞா7�� ெகாGநைன யைனய 

        ெவ�ைள
பி�ைள யா�வர  ேம#வGவா த�ேம. 

 

(இ-�) க6�� ேபா7ற இனிய ெமாழிையBைடயவேள! பா�� மர� ேபா7ற 

கG;ைதBைடயவேள! I�கி#க� ேபா7ற கா#கைளBைடயவேள! �வைள 

மல�ேபா7ற விழிகைளBைடயவேள! தாமைர ேபா7ற >க;ைத உைடயவேள, 

வ�(ேபா7ற க6ைமயான =9தைலBைடயவேள! பவள� ேபா7ற உத(கைள 

உைடயவேள! I�கி# ேபா7ற ேதா�கைளBைடயவேள! மைலக� ேபா7ற 

நகி#கைளBைடயவேள! வாைழமர�க� ேபா7ற :ைடகைள உைடயவேள ! 

அ6��க� ேபா7ற ப*கைள உைடயவேள! (சிற9த) அ#�ைல
 

ெப*றி6�கி7றவேள! அறியாைமயாகிய �திைர அழிB�ப�யாக நட�கி7ற தாமைர 

மல�க� ேபா7ற பாத�கைள
 ெப*றி6�கி7றவேள! உ78ைடய வி6�ப;த�க 

விர#க� ஐ9நா7� (20)� உ7 கணவேனா( ெபா69:�ப�யாக 

ெவ�ைள
பி�ைளயா� வர  தவறா:. 

 

பிற உ?
�கD�� உவைம=றிய ஆசிாிய� அ#�C�� உவைம=றவி#ைல 

எனி8� “அரவி7 பட� ேபா7ற அ#�ைல
 ெப*றவேள'' எனலா�. “�*றரவ#�# 

�னமயிேல ேபாதரா�'' (தி6
பாைவ-11), இ;தைலவி நட���ேபா: எGகி7ற 

ஒ�யா# "அ�ஞான� அழி9த:'' எ7? ெசா#வ:ேபா# இ69ததாக� �றி;: 

“அ�ஞான� �9தமாிய'' எ7றா� ேபாC�. 

 

‘விரைல9நா7�� ெகாG நைனயைணய' எ7ற: ‘இவள: ைகவிர#க� 10� 

கணவன: ைகவிர#க� 10� ெபா69:�ப�யாக; தG த#' எனி8� அைமB�. 

“ெவ�ைள
 பி�ைளயா� வ6வா�, அவ6ைடய க6ைணயினா# நீ உ7 

கணவைனயைடவா�" எ7ப: க6;தா�. இ: >த# I7? பாட#க� மிக � 

சிைத9:�ளன. 

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

�ற,தி தா� வா>&ைக�ப�ட வித�� தைலவியி� நிைல3� 42த �ற,தி தா� வா>&ைக�ப�ட வித�� தைலவியி� நிைல3� 42த �ற,தி தா� வா>&ைக�ப�ட வித�� தைலவியி� நிைல3� 42த �ற,தி தா� வா>&ைக�ப�ட வித�� தைலவியி� நிைல3� 42த     

 

 17. கன��றவ7 ெகா�(வ9: பாிசமி-டா7 ப;:� 

        கGைத��நா7 வா�க
ப-ேட7 காாிைகேய ேகளா�! 
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 என�கிைளயா� வா�க
ப-ட தி6நாC� கGைத 

        யிவ-கிைளயா ள: மி#ைல, எ
ெபாG: வ9தா� 

 உன��ெமா6 ச�கள;தி ஓவியமா� வர � 

        உ7ைனயவ� த�ளிவிட ெந*�றியி* க�ேட7 

 வன�கிளிேய! த�ைசெவ�ைள வாரண;தா� நாைள 

        வ�ைமயிேல அ"ர�ெப�ைண மண��ண�வா ர�ேம! 

 

(இ-�) எ7ைன மண�கவ9த �றவ7 ப;:� கGைதகைள� ெகா�(வ9: 

ெகா(;:
 பாிசமி-டா7. அவ8�� நா7 வா��ைக
ப-ேட7. 

என�கிைளயாளாகிய இர�டாமவ� எ-(�கGைதக� பாிச;தி7 ேபாி# 

வா��ைக
ப-டா�. (ச�கள;திB� நா8மாக வா�9த நாளி#) அவD��� இைளய 

I7றாமவ� ஒ6;தி அ: மி#லாம# எ7 கணவைன அைட9தா�, எ
ெபாG: 

வ9தா�' எ7? ெசா#வத*கி#ைல. 

 

அ�ேம! உன��� ஒ6 ச�கள;தி வ9தா�. அவ� உ7 கணவைன வச
ப(;தி� 

ெகா�( உ7ைன; த�ளி வி-டா�. இதைன நா7 ெந*�றியி# க�ேட7. 

வன�கிளிேய! நாைள ெவ�ைள
 பி�ைளயா� வ�ைமேயா( அ"ர� ெப�ணாகிய 

வ#லைபைய மண� �ாிவா�. 

 

>த�ர�ட�களா# "�றவ�க� கGைதகைள� ெகா(;:
 பாிசமி(த# பழ�கால 

மர�'' எ7ப: ெதாிய வ6கிற:. தைலவியி7 கணவ7 I;தாளிட� பி�ைளயி#லா� 

காரண;தா# அவைள; த�ளிைவ;: வி-(, ம*ெறா6;திைய; தி6மண� �ாி9: 

வாGகிறா7. இைளயாளி7 ைமய�# மய�கிய தைலவ7 I;தாைள மற9: 

வி(கிறா7. தைலவ7 பிாிவா# வ69:� தைலவியி7 நிைலைய; த7 

கைதைய�=றி ஆ*?கிறா� �ற;தி. 

 

இவ� �றிெசா7ன நா� பி�ைளயா� பிற9தநாளாக இ6;த# ேவ�(�. 

ஒEேவாரா�(� விநாயக ச:�;தியி7 ம?நா� பி�ைளயா6��� வ#லைப��� 

தி6மண� நட
ப: வழ�கமாக இ69: வ6கிற:. (இEவழ�க� த�ைச 

ெவ�ைள
பி�ைளயா� ேகாயி�# நைட>ைறயி# இ69: வ6கிற:.) அ"ர� ெப� 

வ#லைபயாக இ6;த# ேவ�(�. ‘வ#லைப' எ7பா� மாீசி >னிவ6���, 

ேதவவ#�ய�ைம��� பிற9தவ�. (விநாயக �ராண� 417� ப�க�. கைடசி 6 

வாிக�) ஆனா# மாீசி >னிவாி7 �த#வ� காசியப�. காசியப6��; திதியி7 

வயி*றி# பிற9தவ�க� அ"ர�க� (கைல�கள�சிய�). அதனா# 'அ"ர��ல;தி# 
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ேதா7றியவ� வ#லைப' எ7றா� ேபாC�. 'வ#லைப’ எ7பா� ெவ�ைள
-

பி�ைளயாாி7 அ�பிைக. இதைன� ��ேபச� �றவ�சி 10�பா-( 3� சரண;தி# 

காணலா�. ‘வ#லைப' எ7பா� Oரப7மனி7 தா�. '>6க8��� Oரப7ம8��� 

ச�ைட ேநாி(�கா# வ#லைப த7 மக8�� உதவியாக ஆயிர�கண�கான 

�ர�கைள
 ெப*?� ெகா(;:� ெகா��69தா�. ேபாாி# கைள;:
ேபான 

>6க7 த7 அ�ணனாகிய பி�ைளயாைர ேவ�ட, அவ� ேப66வ�ெகா�( 

வ#லைபயி7 மக
ேப? வாயிைல; த7 :தி�ைகயா# அைட;தா�. நாண;தா# 

ேதா*ற வ#லைப, பி�ைளயாாி7 அழகி# மய�கி அவைரேய தி6மண� ெச�: 

ெகா�டா� எ7ப�. அத7ப�B� 'வ#லைப அ"ர� ெப�' எ7ப: ெபற
ப(கிற:. 

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

�ற,தி தைலவியி� எதி�கால� 42த �ற,தி தைலவியி� எதி�கால� 42த �ற,தி தைலவியி� எதி�கால� 42த �ற,தி தைலவியி� எதி�கால� 42த     

 

 18. ச�கள;தி வயறைட�க, உ7வயி? திற�க;. 

        தைலவ69த7 ைகவசமா�; தGவிவா�9 தி6�க 

 ம�கைளநீ ெப*ெற(�க மாமிவா யைட�க, 

        ம2சினிமா� ெகாG9த7மா� வா�திறவா தி6�க, 

 ஒ�கவ6 ஓரக;தி மா�கDைன வண�க. 

        ஒ�ெடா�ேய! ம69:�ைட உ7னாைண த6ேவ7 

 ைக��ழ9ைத தன��>ைல "ர��தி#ைல ெயன�� 

        க�சிவா� த�ைசெவ�ைள� கணபதியா� தி6ேவ 

 

(இ-�) த�ைச ெவ�ைள
 பி�ைளயாாி7 ெச#வேம! உன: ச�கள;தி��� 

�ழ9ைதேயயி#ைல, உ7 வயி*றி#தா7 �ழ9ைதக� உ�டா��, (உ7 தைலவ7 

உ78டேன =�) நீ பலகால� வா�வா�. ம�கைள
 ெப*ெற(
பா�, இ:வைர 

உ7ைன� �ைற=றிவ9த மாமியா� வாயைட���ப�யாக �, ம2சினிமா�, 

ெகாG9த7மா� >தலானவ�கD� வா�திறவாதி6�க �, ஓரக;திக� உ7ைன 

வண�க �, ஒ�ெடா�ேய! உன�� ம69: உ6�ைட த6கிேற7; உ7னாைண 

அ: ப����. என�� >ைல
பா# "ர
பதி#ைல ஆகேவ என: ைக��ழ9ைத��� 

ெகா�ச� க�சிஊ*?. 

 

தைலவ7 இைளயாேளா(� சிலகால� இ69: அவD��� �ழ9ைத 

உ�டாகவி#ைல' எ7? தைலவியிட� வ9: ேச6வா7. அதனா# இ:வைர 
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�ைற=றிய 'மாமி, நா;தனா�, ெகாG9த7மா�, ஓரக;திக� எ#ேலா6ைடய வாB� 

அட���ப�யாக ம�கைள
ெப?வா�' எ7றா�. ம69: உ6�ைட ெகா(;த# 

�ற;திய� இய#�, அ: க6;தாி�க2 ெச�Bமா�, 'ம2சினிமா�' எ7ற: நா;தியைர� 

�றி���. 

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

�ற,தி �ற,தி �ற,தி �ற,தி �றி 42த �றி 42த �றி 42த �றி 42த     

 

 19. ெகா��மணி ய��மணி வ�காவி7 மணிB� 

        �-�நாி� ெகா��டேன �ளிச�க-� த6ேவ7 

 ச�கள;தி கீ�விGவா D7ேப2" ேமலா�, 

        ச9தத> நி7கணவ7 உ78டேன வா�வா7 

 ப��வ;தி பாலகனா� பதினா?� ெப?ைவ! 

        பா�கிய>� ெப?ைவயதி# ெப�I7?� ெப?ைவ 

 ைக��ெளா6 ெந#பிைச9: ைகயி#விழ உதி�
ேப7 

         ைகநிைறயி# த�ைசெவ�ைள� கணபதியா� தி6ேவ. 

 

(இ-�) ெகா��மணி, அ��மணி, வ�காமணி ஆகிய மணிகD�, �-� நாி�ெகா��� 

ெகா�( �ளிச� க-� நா7 த6கிேற7. இைவகைள நீ ைவ;தி69தா# உ7 

ச�கள;தி ேப2" கீழா��. உ7 ேப2ைச எ#ேலா6� ேக-பா�க�. எ
ெபாG:� உ7 

கணவ7, உ78டேனேய வா�வா7. ேமC� த�ைச ெவ�ைள
பி�ைளயாாி7 

ெச#வேம! ைக��� ஒ6 ெந#ைல ைவ;:
 பிைச9: ம?ைகயி# விG�ப�யாக 

உதி�
ேப7. அ: ைகநிைறய இ69தா# நீ �த#வ�கைள
 ெப?வா�, I7? 

ெப�கைள
 ெப?வா�; பதினா? வைகயான பா�கிய�கைளB� ெப?வா�. 

 

ெகா��மணி, வ�காமணி, அ��மணி, ��ளநாி�ெகா�� >தலானைவக� இ69தா# 

சில தீைமக� அ^காவா�. ஆகேவ, அ: காரணமாக நல� பிற��� எ7கிறா�. 

ெந#�றி பலவித� உ�(. அதி# ைகயி# ெகா�ச� ெந#ெல(;:� கச�கிய:� அ: 

ெப6கி விG9தா#, ‘ெந# ெப6கிய: ேபால மைன ெப6��' எ7ப: அறி�றி 

ேபாC�. அ
ப� இவ� �றியி# விG9தி6�க ேவ�(�, அதனா# இவ� �றி 

=?�கா# 'பாலகனா� பதினா?� ெப?வா�' எ7கிறா�, பதினா?� ெப?த# 

ஆசிெமாழிேய8�! அ: ேப?க� பதினாைற��றி��ேம தவிர
 பி�ைளக� 
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பதினாற#ல. எனி8� வழ�கி# பதினா?� ெப?த# =?வதா# பாலகனா� 

பதினா?� எ7றா� ேபாC�. 

 

பதினா?வைக2 ெச#வ�க� :-1. �க�, 2, க#வி, 3. வ�, 4. ெவ*றி, 5. ந7 ம�க�, 6. 

ெபா7, 7. ெந#, 8. ந#L�, 9. bக�2சி, 10. அறி , 11. அழ� ,12; ெப6ைம, 13. 

இளைம, 14. :ணி , 15. ேநாயி7ைம, 16. வா�நா�. 

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

த.க� ேவைல3� இ.� வ(த காரண��த.க� ேவைல3� இ.� வ(த காரண��த.க� ேவைல3� இ.� வ(த காரண��த.க� ேவைல3� இ.� வ(த காரண��    

 

 20. இைளயவD� I;தவD� என�கிைளயா ளி6வ� 

        எ���ேபா�� �ற�பா�2 ேசா?ெகா�( வ6ேவா� 

 களவறியா எ7�Dவ7 நா-�ெல��9 திாி9: 

        கGைதகD� ேம�;:�ெகா�(, கறிB�ெகா�( வ6வ7 

 :ளபமணி அர�ேகச� ச7னதியி# வா�ேவா� 

        :ைறபர9த காேவாி நதியா� வ6ேவா� 

 விைளவய#O� த�ைசவள� ெவ�ைள
பி�ைள யா�தா7 

        ேவ�(�ேசா றி(வெர7? வி6�பியி�ேக வ9ேதா�. 

 

(இ-�) இைளயவD� I;தவDமாக நா�க� Iவ6� எ��� ேபா���றி=றி2 

ேசா?ெப*?வ6ேவா�. எ�கDைடய க�ளமறியாத �Dவ7 நாெட#லா� திாி9: 

கGைதகைள ேம�;:�ெகா�( (பறைவகைள ேவ-ைடயா� அவ*றி7) 

கறிைய�ெகா�( வ6வா7. நா�க� இ:வைர தி6வர�க;தி# :ளபமாைல அணி9 

:�ள அர�ேகச� ச9நிதியி# வா�9ேதா�. தின>� காவிாி நதியி# நீரா(ேவா�. 

விைள2ச#க� நிைற9த வய#க� O�9த த�ைசயி# �*றி6�கி7ற ெவ�ைள
 

பி�ைளயா�, நிைற9த உண  ெகா(
பாெர7? ேக�வி
ப-( வி6
ேபா( இ�� 

வ9ேதா�. 

 

>தல�யி7 >த*ப�தி சாியானெபா6� >��ைடயதாக� காண
படவி#ைல, 

'�Dவ7 ேவ-ைடயா(� ெபாG: கGைதகைளB� ேம�;: வ6வா7' என; 

ெதாிகிற:. அ�கால� �Dவ7 இ�கால;தவைன
 ேபால#லாம# 'களவறியாதவ7' 

எ7? =?வதனா# ‘சிற9தவ7' எ7ப: ெபற
ப(கிற:. அவ7 ெபா#லாதவனாக 

இ69தாC� மைனவி த7கணவைன உய�;தி� =?த# மர� அ#லவா? 
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மைல� �ற;திக�தா7 அ��க� நீரா(வ: வழ�கமி#ைல. த�ைச� �ற;தி 

காவிாியா�� கட ைள; ெதாGகிறா�. த�ைசயி7 வள>� பி�ைளயா� அ6D� 

இ?திய�களி# =ற
ப-�6�கி7றன. 

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

 

 

�ற,திய� உண��ற,திய� உண��ற,திய� உண��ற,திய� உண�    

 

 21. வழ�கறி9த ெப6மா�த7 வடமைலயி# வா�ேவா� 

        வாைழ
பழ9 தாைழ
பழ மா�பழ>� கிழ���, 

 பளபளன; த�காளி
 பழமைல
 பழ>�, 

        பாைல
பழ� நாவ#பழ� பன�பழ>9 தி7?, 

 சளசளன
 பன�க�D� சாராய� ��
ேபா� 

        தாைழயிைல� ��ைசக-�� க-�C�( ப(
ேபா� 

 விள��மி#ைல2 "க�ெகா(;: ��:யி#ேவா9 த�ைச 

        ெவ�ைள
பி�ைள யா�ேகாவி# வி69ைதB�( களி
ேபா�. 

 

(இ-�) அ�ேம! (தமி�) வழ�கறி9த ெப6மாளாகிய தி6மா�8ைடய 

வடேவ�கடமைலயி# நா�க� வா�ேவா�. வாைழ
பழ�, தாைழ
பழ�, மா�பழ�, 

கிழ��, ஒளிB�ள த�காளி
பழ�, மைல
பழ�, பாைல
பழ�, நாவ#பழ�, 

பன�பழ� இைவகைள2 சளசளெவன; தி7? பன�க�ைளB�, சாராய;ைதB� 

��
ேபா�. ெத7ன� கீ*றினா# ��ைச ேவ�9: (அத8�) க-��ேல ப(
ேபா�. 

(எ�க� �-�#) விள�கி#ைல. (நா�க� எ�க� கணவ8��2) "க;திைன� 

ெகா(;: �ணாகேவ :யி#ேவா�. த�ைசயி# உ�ள ெவ�ைள
 பி�ைளயா� 

ேகாயி�# இ(கி7ற வி69:2 ேசா*ைறB�( களி;தி6
ேபா�. 

 

வழ�கறி9த ெப6மா�: >7ெபா6 கால;தி# கா�சி
 ப#லவ ம7னனி7 

ேகாப;:�காளாய தி6மழிைசயா�வா� தி6மாைல
 பா�;:, 

 

 "கணிக�ண7 ேபாகC*றா7 காம6Q� க2சி 

 மணிவ�ணா நீகிட�க ேவ�டா- :ணி ைடய 
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 ெச9நா
 �லவ8� ேபாகC*ேற னீB>7 

 ைப9நாக
 பா�"6-�� ெகா�" 

 

எ7?ெசா#ல அத7ப�ேய தி6மா# தி6மழிைசயா�வா� பி7ெச7?விட 

இதைனயறி9த ப#லவராய7 ஆ�வாாிட� ம7னி
�� ேக-கேவ, ஆ�வா� 

ேம*=றிய பாடைல, 

 “கணிக�ண7 ேபா�ெகாழி9தா7 காம6Q� க2சி 

 மணிவ�ணா நீகிட�க ேவ�(� - :ணி ைடய 

 ெச9நா
 �லவ8� ேபா�ெகாழி9ேத7. நீB>7 

 ைப9நாக
 பா�ப(;:� ெகா�'' 

 

எ7? பாடேவ தி6மா# ம?ப�B� ேகாயி�# எG9த6ளியதாக� =?வ�. இதனா# 

தி6மாைல; ‘தமிழறி9த ெப6மா�' எ7?�, 'ெசா7ன வ�ண� ெச�த ெப6மா�’, 

எ7?�, ‘வழ�கறி9த ெப6மா�' எ7?� =?வ�. 

 

'வழ�கறி9த ெப6மா�' எ8�கா# ெப6மா� தமிழிC�ள இய#�வழ��, 

த�திவழ�� ஆகியைவகைள அறி9தி6;த# ேவ�(�. இவ� தமி�
 �லவனி7 பி7 

ெச7றேத இத*�2 சா7றா��. 

 

ேமC� ெப6மா� 'ெசா7னவ�ண� ெச�வா�' எ7பத*�; த�ைசயிC� ஒ6 

ெசவிவழி2ெச�தி உ�(. அதாவ:: த�ைசயி# உ�ள பிரச7ன ெவ�கேடச
 

ெப6மா� ேகாயி�7 வல�வ6� வழியி7 ெத7ப�தியி# உ�ளவ� ஆதிேகசவ
 

ெப6மா�. இவைர
 Qசி;: வ9தா� ஒ6 அ�2சக�. இ9த
 ெப6மாD�� அரச� 

மல�மாைலக� >த�யைவக� Qைச�காக அ8
�வ: உ�(. அEவ
ேபா: அரச� 

தாேனெச7? ெப6மாைள வழிப(வ:� உ�(. ஆனா# தின9ேதா?� 

ெச#வதி#ைல. ஒ6நா� அர�மைனயி�6;: சிற9தமல�க� ெப6மாD�காக 

அ8
ப
ப-�69தன. அ�மல�களி7 சிற
ைப�க�ட அ62சக� அ�மல�கைள; 

த7 காம�கிழ;தியாகிய அ�ேகாயி�7 ேதவதாசி��� ெகா(;:வி-டா�. அவD� 

அதைன� �ழ�# O-��ெகா�டா�. அ7? அரச� ெப6மாைள வழிப(வத*காக
 

�ற
ப-டா�. இதைன அறி9த அ62சக� ேதவதாசியிட� ஓ�வ9: அவ� 

=9த��69: (அரச� ெகா(;த) மல�கைள எ(;:�ெகா�(ேபா� ஒ6த-�ேல 

ைவ;:
 ெப6மாளி7 பிரசாதமாக அளி;தா�. அதைன
 ெப*?�ெகா�ட அரச� 

அ�மல�கைள� க�களி# ஒ*றி� ெகா�ள
 ���கா# அவ*றி# தைலமயி� ஒ7? 

இ6�க�க�டா�. அ:ப*றி அ62சகைர வினவ, அவ� “எ� ெப6மாD��� ேகச� 
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உ�('' எ7? =றிவி-டா�. அரச6� அ(;தவார� வ9: கா^வதாக� =றிவி-(2 

ெச7றா�. அ:>த# அ62சக� ெப6மாைள ேநா�கி; தவ�கிட9தா�. �றி
பி-ட 

நாD� வ9த:. அரச� வ9: பா�;தா�. அவ� க�கD�� ம-(� ெப6மாளி7 ேகச� 

காண
ப-ட:. அ: >த# அ
ெப6மாைள� 'ேகச
ெப6மா�' எ7றன�. அ
ெபய� 

('ேகசி' எ7ற அர�கைன� ெகா7ற) 'ேகசவ
ெப6மா�' எ7றாயி*? எ7ப�. 

இவைரேய ''ஆதிேகசவ
 ெப6மா�'' எ7ப�. இவ� இ
ெபயேரா( இ9$�7 2ஆ� 

பா-�# ேபச
ப(கிறா�. இவ� அ62சக� ெசா7னவ�ண� ெச�தா�. 

தாைழ
பழ�: எ7ப: (க#தாைழ) க*றாைழ வைகைய2 ேச�9த ச
பா;தி
பழமா��. 

இ: தி7பத*�2 "ைவயாயி6���. இ9த2 ச
பா;தி
பழ;ைத
ப*றிய ஒ6 

நா-(
பாட# உ�(. 

 >த# நிைல 

 கா-(� க;தாழ�பழேம உைன ந;தி வ9தனேம 

 இைட நிைல 

 ஏைழக� தி7?வி-டா# இ#லாத ெகா(ைம எ7பா� 

சீமா7க� தி7?வி-டா# ேதக"க ெம7றி(வா�   (கா-(�) 

 

இ2ச
பா;தி
பழ;ைத2 சா
பி(�ேபா: அ
பழ;தி7 உ�ேள இ6��� ந(>�ைள 

எ(;:வி-(2 சா
பிட ேவ�(�. எ(�காம# சா
பி-டா# அ�>� 

ெதா�ைடயிேலேய மா-��ெகா�D�. அதனா# இத*�; ெதா�ைட>� எ7? 

ெபய�. இ: இ9நா-(
பாட�7 இ?தியி# ‘ெதா�ைட>�D 

�;திகி-(;:��கிறா�க� ேவ�ேயாேட (கா-(�)’ எ7?� =ற
ப(கிற:. 

ெச9தாைழயி7 பழ� எனி8� அைமB�. 

 

கிழ��: பலவைக� கிழ��களா��. 

பாைல
பழ�: ேவ
ப�பழ� ேபாலேவ ேதா*ற� இ6���. மிக2 "ைவயாக இ6���. 

இ
பழ;தி# உ�ள ெவ�ைமநிற
 பா# உத-�#ப-டா# உத(க� 

ஒ-��ெகா�D�. ேசாணா-�# மிக அதிக�. இத7 மர� உ?தியான:. 

தாைழ: ெத7ைன (“மட# ெபாி: தாைழ மகி� இனி: க9த�'') ெத7ைனம-ைடயி7 

கீ*? ��ைச��
 பய7ப(வ:. 

'விள�� மி#ைல2 "க�ெகா(;: �� :யி#ேவா�' எ7ற வாி ெதளிவி#ைல. 

வ�9: ெபா6� ெகா�ள
 ப-�6�கி7ற:. 

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

�றியி� ெப*ைம�றியி� ெப*ைம�றியி� ெப*ைம�றியி� ெப*ைம    
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 22. >�கணனா� மைனேதா?� ப�யிர
ப ெர7? 

        I ல�� ெசா7னவெள7 >
பா-� ய�ேம! 

 த�க8�� எ�கிய;தி# தைலேபா� ெத7?, 

        சகமறிய2 ெசா7னவெள7 ச�கள;தி ய�ேம! 

 அ�கினி�� அ�கணேம ைகய?� ெத7? 

        அ��வியி# ெசா7னவெள7 ன7ைனய� ய�ேம! 

 வி�கினமா� ஒ6ெகா�� ஒ�Bெத7? த�ைச 

        ெவ�ைள
பி�ைள யா���ைர;த ெம���ற;தி னாேன! 

 

(இ-�) அ�ேம! >7ெபா6 கால;தி# '>�க�கைளBைடய சிவெப6மா7 பிSாடன 

உ6ேவா( தா6காவன;: இ6�களி7 �-�# பி2ைச ேக-க வ6வா�' எ7? 

I லகிC� ெசா7னவ� எ7 >
பா-�யாவா�. 'த�க8�� யாக;தி# 

தைலய?ப(’ ெம7? உலக� அறிய� =றியவ� எ7 ச�கள;தியாவ�. அேத 

சமய;தி# ‘அ�கினி பகவா8��� ைகய?9:ேபா��' எ7? Q லகி# ெசா7னவ� 

எ7 தாயாவா�. த�ைசயிC�ள ெவ�ைள
 பி�ைளயாாிட� 'உன�� ஒ6 ெகா�� 

ஒ�9: வி(�' எ7? உைர;த உ�ைமயான �ற;தி நாேனயாேவ7. 

இ
பாட�7 I7? வரலா?க� காண�கிட� கி7றன.  

 

>தலாவ: பிSாடன; தி6�ேகால�: 

ேதவதா6வன >னிவ�க� சிவப�தியி#லாராகி ேவ�விையேய ெச�:வ9தன�. 

இதைனயறி9த சிவெப6மா7 தி6மா�7 காமவ#� உ6வினா# அ�>னிவ�களி7 

தவ வ�ைமைய� �ைற�க2 ெச�தேதா( தா8� (ஆைடய*ற உ6ேவா() 

பிSாடனராகி� ைகயி# கபாலேம9தி, இர
பா� ேபால அ�>னிவ�களி7 

இ#ல�கிழ;திய� இ6
பிட� ெச#ல, அவ�க� சிவைன�க�ட மா;திர;தி# த�க� 

த�க� ஆைட ெநகி�9:�, வைளகழ7?�, நாணமழி9:�, ேமாகி;:� க*பிழ9:, 

நா*ப;ெத�ணாயிர� ம�கைள
ெப*றன�. இதைனேய 'சிவெப6மா7 (தா6வன 

>னிவ�களி7) மைன ெதா?� பி2ைசேக-பா�' எ7றா� ேபாC�. 

 

இர�டாவ:: 

த�க7 தைலய?ப-ட:: த�க7 சிவெப6மாைன அவமதி;:2 ெச�ய
 ��9த 

ேவ�விைய �ரப;திர�கட � அழி;: அவ8�� உதவி�ாியவ9த 

ேதவ�கைளெய#லா� ெவ7? த�க8ைடய தைலையB� த�9தா�. பி7ன� 
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சிவெப6மானா# த�க7 ஆ-(�கிடா�; தைலையB� உயிைரB� ெப*றா7. 

 

அ�கினி��� ைகய?ப-ட:: த�க8ைடயேவ�வியி# த�க8�� உதவியாக இ69த 

ேதவ�களி# அ�கினிB� ஒ6வ�. இதைன 

 

"ேசா*?
 பாவக7 ெவ9தன7 O�திைச 

ேவ*?; ேதவ ெரGவ6� ேவவேவ" 

          (த�கயாக
பரணி-577) 

எ7பதாலறியலா�. ேசா*?
பாவக7:அ�கினி;ேதவ7 “த�க7 ேவ�வியி# 

�ரப;திர� அ�கினியி7 கர;ைத அ?;தா�" எ7? =ற
ப(கிற:. 

(சிவபரா�கிரம� ப�. 292) 

 

I7றாவ:: 

பி�ைளயா6�� ஒ6 ெகா�� ஒ�9த:: ேம6 மைலயி# பி�ைளயா� தன: ஒ*ைற� 

ெகா�பிைன ஒ�;:, வியாச >னிவ� ெசா#ல, மகாபாரத;திைன எGதினா�. இதைன, 

 “நீடாழி Bலக;: மைறநாெலா ைட9ெத7? நிைலநி*கேவ 

 வாடாத தவவா�ைம >னிராச7 மாபார த�ெசா7ன நா7 

 ஏடாக வடேம6 ெவ*பாக வ�=ெர G;தாணித7 

 ேகாடாக ெவG:�பி ராைன
 பணி9த7� =�வாமேரா" 

                        (வி#�பாரத�, கட � வா�;: 1) 

எ7பதா# அறியலா�. 

 

இவDைடய உறவின�க� சிவெப6மா7 யாசி�க
ேபாவைதB�, த�க8��; 

தைலய?பட
ேபாவைதB�, அ�கினி��� ைகய?பட
 ேபாவைதB� உல���� 

=றினா�க�. ஆனா# இவ� (ெவ�ைள
) பி�ைளயா6�ேக ேநாி# “உ7 ப# ஒ� 

ப(�" எ7? =றியி6�கிறா�. 

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

����றவ�க� ெப*ைமறவ�க� ெப*ைமறவ�க� ெப*ைமறவ�க� ெப*ைம....    

 

 23. க9த8�� மயி#பி�;:� �(;தவென7 �Dவ7 

        கணபதி��
 ெப62சாளி �(;தவென7 தைமய7 

 அ9தண8� க7ன�பி�; தளி;தவென7 தக
ப7! 
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        அாிதன��� ெக6ட7பி�; தளி;தவென7 மாம7 

 ச9தத� மி�9திடேவ மி6க�ப-சி பி�
ேபா�! 

        த�ைசெவ�ைள
 பி�ைள>த# சகல6��� ெகா(
ேபா�! 

  

 (இ-�) அ�ேம! >6க8�� (ஊ�தியாக) மயிைல
 பி�;:� ெகா(;தவ7 எ7 

கணவனாகிய �Dவ7. பி�ைளயா6�� (ஊ�தியாக) ெப62சாளிைய
 பி�;:� 

ெகா(;தவ7 எ7 அ�ண7. பிர�மா �� (ஊ�தியாக அ7ன;ைத
 பி�;:� 

ெகா(;தவ7 எ7 த9ைத. தி6மாC�� (ஊ�தியாக) க6டைன
 பி�;:� 

ெகா(;தவ7 எ7 மாம7. (இ
ப�யாக நா�க�) எ
ேபா:� மி6க�கைளB� 

ப-சிகைளB� பி�
ேபா�. த�ைசயிேல உ�ள ெவ�ைள
பி�ைளயா� >தலான 

எ#ேலா6��� ெகா(
ேபா�. 

 

ேதவ�களி7 ஊ�திகளாக வில�� பறைவ >த�யைவக� இ6
பதா#, அைவகைள 

அவ�கD��� ெகா(;தவ�கேள தா�க�தா7 எ7? த�க� �ல; ெதாழிைல
 

பய7ப(;தி� =?கிறா�. தா�கேளய7றி; த�க� �றவ�கD� திறைமமி�கவ�க� 

எ7பைத எ(;:� =றினா� ேபாC�. 

 

இ
பா-�# I7? வாிகேள உ�ளன. இைடயி# ஒ6 வாி காண
படவி#ைல. 

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

�றியி� ெப*ைம�றியி� ெப*ைம�றியி� ெப*ைம�றியி� ெப*ைம....    

 

 24. உ9தியிேல ேவதாைவ அாிெப?வ ெர7?, 

        உலகெம��� ெசா7னவெள7 ஓரக;தி ய�ேம! 

 ந9தனிட மைனயி#மா# வள6வா ெர7?, 

        நாடறிய2 ெசா7னவெள7 நா;திய� ய�ேம! 

 ெப9:வா� ெர�நாத� தசரதனா� வயி*றி# 

        பிற
பெர7? ெசா7னவெள7 ேப;திய� ய�ேம 

 வி9தனிட மா:ைமயா� வயி*றிேல த�ைச, 

        ெவ�ைள
பி�ைள ெசனி
பெர7? ெசா7னவெள7 தம�ைக ! 

 

(இ-�) அ�ேம! ''பிரம7 தி6மா�7 உ9தியிேல பிற
பா�'' எ7? உலகி# 

ெசா7னவ� எ7 ஓரக;தியாவா�. தி6மா# க�ணனாக ந9தேகாப8ைடய �-�# 

வள6வாெர7? நாடறிய2 ெசா7னவ� எ7 நா;தியாவா�. “தசரதனா� 
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வயி*றினி7? (மகனாக) இராமபிரா7 பிற
ப�'' எ7? ெசா7னவ� எ7? 

ேப;தியாவா�. இைறவனி7 கிழ;தியாகிய “உைமயவ� வயி*றினி7?� த�ைச 

ெவ�ைள
 பி�ைளயா� பிற
பா�'' எ7? ெசா7னவ� எ7 தம�ைகயாவா�. 

இ
பாட�# தி6மா�7 ெசய#கைள� =?கிறா�. இதிC�ள வரலா?கD� 

I7றா��. 

 

>தலாவ: உ9தியிேல ேவதாைவ அாிெப*ற:: 

உலகைன;ைதB� நீரா# அழி;:வி-(; தி6மா# ஆதிேசட7 மீ: 

ப�ளிெகா�டா�. ம?ப�B� விைளயா-ைட; ெதாட�க எ�ணிய தி6மா# தன: 

உ9தி�கமல;தினி7?� பிர�மாைவ; ேதா*?வி;: ஒ6 �: உலகிைன 

உ�டா��மா? ெச�: அத7Iல� சீவராசிகைள உ�டா�கினா�. பா*கட�# 

பா�பைணயி# ப�ளிெகா�(�ள பர9தாம7 உ9தியினி7?�ேதா7றிய (ச*? 

உயர;தி#) ஒ6 தாமைர மல�மீ: நா7� >க�கேளா( அம�9தி6��� பிர�மாவி7 

ேதா*ற�, இ7?� தி6வர�க� >தலான இட�களி# காண�கிைட�கி7ற:. இ:ேவ 

உ9தியிேல ேவதாைவ அாி ெப*றதா��. 

 

இர�டாவ: ந9த7 மைனயி# மா# வள�9த:: 

ேதவகி��� வ"ேதவ6��� மகவாக� ‘கி6_ண7' எ7ற ெபயேரா( தி6மா# 

அவதாி;தா�. க�சனிடமி69: கா
பா*?�ெபா6-(, வாெனா�யி7 ெசா*ப� 

க�ண7 வா"ேதவரா# ஆய��ல;: ந9தேகாப6ைடய மைன��� 

ெகா�(வர
ப-(, யேசாைத, ந9தேகாப7 >தலானவ�களா# வள��க
ப-டா7. 

 

I7றாவ: ெர�நாத� தசரதனா� வயி*றி# பிற9த:: 

அேயா;திைய ஆ�ட தசரத� தன�� I7? மைனவியாி69:� 

பி�ைள
ேபறி7ைமயா# "ம9திர� ெசா*ப� ாி_யசி6�க மகாிஷிைய�ெகா�( 

�;திரகாேம_� யாக� ெச�: நா7� பி�ைளகைள
ெப*றா�. அவ�களி# 

I;தவனாக; தி6மா# 'இராம7' எ7ற ெபய6ட7 அவதாி;தா�. 

 

இனி மைலயைரய மக� பா�வதியி7 மகவாக; த�ைச ெவ�ைள
பி�ைளயா� 

ேதா7றிய:: 

 

>7ெபா6 கால;ேத சிவெப6மா8� உைமயவD� ைகைலயி# உ�ள 

ந9தவன;ைத� க�(வ6ைகயி# அ���ள சி;திர ம�டப;தி# காத7 
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மட
பி�ேயா( களி? �ண6� ஒ6 சி;திர;ைத� க�ட அEவி6வ6� அதைன 

அ7�=�9: உ*?ேநா�க, >�வி# அ: காரணமாக
 பி�ைளயா� உதி;தா�. 

அதனா# சிவெப6மா8��� உமாேதவி��� பி�ைளயா� பி�ைளயானா�. 

 

'உ9தி' எ7ப: ெகா
Q�' அ: 'ெதா
Q�' என � வழ�க
ப(�. 'ஓரக;தி' எ7ப: 

'ஓ�
ப�' எ7? வழ�கி# உ�ள:. 'ப9:' எ7ப: 'உற ' என
ப(வ:. 'ப9:வா�' 

எ7ப: 'ெப9:வா�' எ7? $�# ேபச
ப-�6�கிற:. 

இ
பாட�னா# 'ெத�வ�க� ேதா7?வத*� >7னதாகேவ த�க� 

�(�ப;தவ�க� �றிெசா#�
 ப�;தி6�கிற:' எ7பதைன� =றி;த7 �ல;ைதB� 

�றிையB� உய�;தி� =?கிறா�. 

--------- 

�ல� ெப*ைம�ல� ெப*ைம�ல� ெப*ைம�ல� ெப*ைம    

 

 25. சீைததைன ெர�நாத� மண��ண�வ ெர7?, 

        ெசகமறிய2 ெசா7னவெள7 சிறியதா ய�ேம! 

 ேகாதமனா� அக�ைகைய� =-��ெகா�வ ெர7?, 

        �வைலய;தி# ெசா7னவெள7 ேகா
பா-� ய�ேம ! 

 காத�ேய B78ைடய க7னியைர நாைள� 

        காைளயா� ஒ6பி�ைள மண��ணர வ6வ7 

 ேவதெமாழி ெபா�;தாC ெம7ெமாழிெபா�யா: 

        ெவ�ைளபி�ைள யாரறிவ�! ேவலவ6 மறிவ�!! 

 

(இ-�) அ�ேம! ''சீைதைய இராம� மண9: ெகா�வா�'' எ7? ஊரறிய2 ெசா7னவ� 

எ7 சிறிய தாயாவா�. “ெகௗதம >னிவ� சாப;தா# க#லாயி69த அக�ைக 

இராம8ைடய பாத� ப-( உயி�ெப*ற ட7 ம?ப�B� அவைள� ெகௗதம 

>னிவ� ேச�;:�ெகா�வ�'' எ7? ஊரறிய2ெசா7னவ� எ7 ெகா�D
பா-� 

யாவா�. (ஆைகயா#) அ7�ைடயவேள! உ78ைடய ெப�ைண ஓ6 காைள 

ேபா7றவ7 வ9: மண� ெகா�வா7. உ?தியாக2 ெசா#கிேற7. ேவதவா�� 

ெபா�;தாC� எ7 �றி ெபா��கா:. இதைன ெவ�ைள
 பி�ைளயா6� அறிவ�. 

ேவலவ6� அறிவா�. 
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சீைததைன ெர�நாத� மண� �ண�9த:: தசரத7 மகனான இராம7, மிதிைல 

ம7ன7 சனக7 மகளான சீைதைய வி#வைள;: மாைலயி-டா�. 

 

ேகாதமனா� அக�ைகதைன� =-��ெகா�ட:: ேகாதம>னிவ� அக�ைகேயா( 

வா�9: வ9தா�. அ:ேபா: ேதேவ9திர7 அக�ைகமீ: ஆைசெகா�( கள  

ெச�தா7. இதைனயறி9த ெகௗதம� இ9திர8��2 சாப� வழ�கியேதா( 

அக�ைகையB� க#லாக2 சபி;தா�. சாபவிேமாசன� ேக-ட அக�ைக�� 'இராம 

பிரானி7 பாத� ப(�ேபா: சாப� நீ���' எ7? =றினா�. அEவாேற இராமபிரா7 

தி6வ� ப-ட மா;திர;தி# சாப� நீ�க
ெப*ற அக�ைகதைன� ெகௗதம� 

ேச�;:�ெகா�டா�. 

 

பி�ைள
ேபறி#லாத தைலவி��� �றிெசா#ல
 ��9த �ற;தி "உன�� ம6மக7 

வ6வா7" எ7? அவள: வ6;த;ைத
 ேபா�கி; த7 �றிைய 

அ8பவ>�ளவ�களான ெவ�ைள
 பி�ைளயா6� ேவலவ6� அறிவா�க� எ7? 

=றி ெம�
பி�கி7றா�. 

இ
பா-�7 I7றாவ: வாி வ�9: ெபா6� ெகா�ள
ப-�6�கிற:. 

--------- 

தா.க� த�ைச வ(த காரண�தா.க� த�ைச வ(த காரண�தா.க� த�ைச வ(த காரண�தா.க� த�ைச வ(த காரண�....    

 

 26. �6விகD� நைரயா8� ெகா��கD� ��"� 

        ேகா-டா89 த-டா8� ேகாழிகD� �யிC�, 

 எ6ைவகD >�ளா8 மா9ைதகD� சி-(�, 

        இன;:டேன நாைரகD� சின;:டேன பி�;:, 

 அாிமீ8 மாராC� வாைளகD� ெகளி?�, 

        ஆைனமீ7 பா�சாC� பாB�பைன மீ8�, 

 விாி>ரC� �றைவகD� அக�ேம 9 த�ைச, 

        ெவ�ைள
பி�ைள யா�நா-�# ேவ-ைடவ9ேதா ம�ேம. 

 

(இ-�) அ�ேம! �6விகைளB�, காக�கைளB�, ெகா��கைளB�, ��"கைளB�, 

ேகா-டா7கைளB�, த-டா7கைளB�, ேகாழிகைளB�, �யி#கைளB�, 

கG�கைளB�, உ�ளா7 �6விகைளB�, ஆ9ைதகைளB�. சி-(��6விகைளB�, 

நாைரகைளB� மி�க ேகாப;ேதா( =-டமாக
 பி�;:�ெகா�(, உGைவ மீ8�, 
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ஆரா மீ8�, வாைள மீ8�, ெகG;தி மீ8�, யாைன ேபா7ற ப6;த மீ7 

எதி�;தாC� சைள�கா: பைன மர;திேலறி
 பா�கி7ற பைனேயறி� ெக�ைட 

மீ8�, விாி9த >ர# மீ8�, �றைவ மீ8� த�கியி6�கி7ற அக� O�9த த�ைச 

ெவ�ைள
 பி�ைளயா6ைடய ேசாழ நா-�# நா�க� ேவ-ைட�� வ9ேதா�. 

 

'நைரயா7' எ7ப: காக�. 'த-டா7' எ7ப: ஒ6 Q2சி. இதைன விைளயா-டாக
 

பி�
ப: வழ�க�. ‘அாி மீ7' எ7ப: உGைவ மீ7, அாி எ7ப: தி6மா#. 

தி6மாலவதார� ம2சாவதார�. அ: உGைவ மீனா��. இ�மீனி7 இதய� ஆ�ைல 

வ�வி# இ6
பைத� காணலா�. 

----------- 

�ற,திய� வா>&ைக�ற,திய� வா>&ைக�ற,திய� வா>&ைக�ற,திய� வா>&ைக....    

 

 27. QைனகD மD��கD மாைமகD >(���, 

        ��ளிமா7 >தைலகD >�ள�ப7றி >யC�, 

 மா8கD� கடமா � மைலயணிC� நாிB�, 

        வ�ெக�B >�ெள�B� வர
ெப�B9 தி�ேபா�, 

 ேத8கD9 திைனமா � கா-(வ�ளி� கிழ���, 

        சி?கிழ�� ேதமாவி7 கனிB>�( "கி
ேபா� 

 மீ8கD� ச��கD� அக�ேம 9 த�ைச 

        ெவ�ைள
பி�ைள யா�நா-�# ேவ-ைடவ9ேதா ம�ேம! 

 

(இ-�) அ�ேம! நா�க� மீ7கD� ச��கD� ேம�கி7ற, அக�O�9த த�ைச 

ெவ�ைள
 பி�ைளயா� நா-�# ேவ-ைட�� வ9ேதா�. ேமC� நா�க� 

QைனகைளB�, அD��கைளB�, ஆைமகைளB�, உ(��கைளB�, ��ளி 

மா7கைளB�, >தைலகைளB�, >�ள�ப7றிகைளB�, >ய#கைளB�, (கைல) 

மா7கைளB�, கா-(
 ப"�கைளB�, மைலயணி#கைளB�, நாிகைளB�, 

ெவ�ெள�கைளB�, >�ெள�கைளB�, வயெல�கைளB� தி7ேபா�. ேத8�, 

திைனமா �, கா-( வ�ளி�கிழ���, சி?கிழ���, ேதமா�கனிB� சா
பி-(2 

"கமாக வா�ேவா�. 
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இ
பா-�7 ெதாட�க;தி# இர�ெடG;:க� இ#ைல. ஆகேவ ‘Qைன' எ7? 

ேச��க
ப-�6�கிற:. “வ�ெக�" எ7ப: ஒ6வைக எ�. 'ேத8�' எ7?� 

=றேவ��ய இட;: எ:ைக ேநா�கி; 'ேத8கD9' எ7? =ற
ப-�6�கிற:. 

அ:ேபாலேவ 'மீ7கD�’ என இ6�கேவ��யவிட;: 'மீ8கD�' எ7?ள:. 

----------- 

 

த.க� ெதாழி த.க� ெதாழி த.க� ெதாழி த.க� ெதாழி ....    

 

 28. நாவி
பி�ைள கீாி
பி�ைள அணி
பி�ைள �றா , 

        நாகணவா�� கீாி
பி�ைள நல;:டேன பி�;:, 

 ேகாைவ� கனியிதழா�! �றி�சி;ேத7 மைல;ேத7, 

        ெகா��;ேத7 சிறிேத8� ����>ேன வ�;:, 

 காவி�கய# விழிமாத� மைனயிேல ெகா(;:, 

        க�D�(, காணாம# Qைன�;தி; தி�ேபா�. 

 தாவி�ைகயா# ெர-ைட
பி�ைள >:கிேல க-�; 

        த�ைசெவ�ைள
 பி�ைளயா� ச;திர;தி C�ேபா�. 

 

(இ-�) ெகாEைவ�கனி ேபா7ற உத(கைளBைடய அ�ேம! க5Nாி 

மா7�-�ையB� கீாி
பி�ைளையB� அணி*பி�ைளையB�, �றாைவB�, 

நாகணவா�
பறைவையB�, கிளி
பி�ைளையB� ப��வமாக
 பி�;:� 

�றி�சி;ேத7, மைல;ேத7, ெகா��;ேத7 ஆகியைவகைள அEவ9த; ேதனீ�க� 

��;:வி(வத*� >7னேம அைவகைள எ(;:; ேதைன வ�;: சிவ9த ெக�ைட 

மீைன
ேபா7ற க�கைளBைடய மாத�க� �-�# ெகா(;:� (கா"ெப*?
 பிற�) 

காணாம# க�D�( Qைனைய� �;தி�ெகா7? அதைன (2சைம;:); தி7ேபா�. 

ேமC� எ�க� இர�( பி�ைளகைளB� ைககளா# தாவி எ(;: >:கிேல க-�� 

ெகா�( த�ைச ெவ�ைள
பி�ைளயாாி7 ச;திர;திேல ேசா? உ�ேபா�. 

 

'நாவி
பி�ைள ' எ7ப: க5Nாிமா7 �-�; “சீ? ேத8� ��;:டேன வ�;:'' 

எ7? Iல;தி# காண
ப(கிற:. ஈ�( ெபா6�படவி#ைல. �ற;தி தா7 

��;ததாக அைம;:�ெகா�டா# உடேன அதைன (��;ததைன) வ�;த# 
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ெபா6;தமி7?. ஆகேவ சிறிேத8� ����>ேன வ�;ெதன� ெகா�ள
ப-ட:. 

I7றா� அ�யி7 பி*ப�திB� நா7கா� அ�B� ெதளிவில:. 

--------- 

6:�?ச�ட� �த)யன ெகா�,த 6:�?ச�ட� �த)யன ெகா�,த 6:�?ச�ட� �த)யன ெகா�,த 6:�?ச�ட� �த)யன ெகா�,த     

 

 29. =ைட>ற� க-�;ெதா�ைப� =(க-�� �Dவ7, 

        ��(மணி2 O(க-�� =றிவி;: வ6வ7, 

 காைடமயி# க தாாி ெகா�டலா7 தாரா� 

        கா-(
ப�ணி� �-�மா7 �-�கD >ன�� 

 வாைடவ6� க5Nாி மி6க�ப-சி பி�;:, 

        ம�ைகயேர �G�ச-ட� சவாி�ெகா;:; த6ேவ7 

 ேமைடதனி �6வ6மா� விைளயா(9 த�ைச 

        ெவ�ைள
பி�ைள யா6டேன மிகவாழி! வாழி! 

 

(இ-�) அ�ேம! எ7 �Dவ7 ��(மணி2O( க-��ெகா�(, ெதா�ைப�=( 

க-��ெகா�(, =ைட >ற�க-(வேதா(, காைட, மயி#, க தாாி, ெகா�டலா7 

�6வி, தாரா, கா-(
ப7றி��-�, மா7�-� இைவகைள�=றி வி*?வ6வ7. 

ம�ைகேய! உன�� நா7 மணமி�க க5Nாி, மி6க�, பறைவக� இைவகைள
 

பி�;:;த6வேதா(, �8�2ச-ட>�, ச ாி�ெகா;:� த6கிேற7. ேமைட மீ: 

காதல�க� இ6வ6மா� விைளயா(� த7ைமBைடய த�ைசயி# ெவ�ைள
 

பி�ைளயா6டேன ம*றவ�கD� மிகமிக வா�வதாக. 

 

'ெதா�ைப�=(' எ7ப: நாியி7 ேதாலா# ெச�ய
ப-ட ைபயா��. இ: (த*கால
 

ப�மா ைபேபால) ேதாளி�69: இ(
�வைர ெதா��வ:. இதைன; 'ெதா�ப7 =(' 

எ7?� =?வ:�(. அ
ப�; 'ெதா�ப�=(' எனி# �றவ�க� ஈ2சம-ைடயினா# 

ெப6� அளவி# ெச�த �தி� ஆ��. சில ப�திகளி# �றவ�க� இதைன2ெச�: 

வி*?வ6வ�. �றவ�க� இ(
பி# ேகாவணேம க-�யி6
ப�. ஆனா# தைலயி# 

ெபாிய தைல
பாைக உ�(. ஒ6வைகயாக அ;தைல
பாைக க-(தைல� 

“��(மணி2 O(ைவ;:� க-(த#'' எ7ப�. ேமைடதனி�6வ6மா� விைளயா( 

தைல ‘ெவ�ைள
பி�ைளயா� வ#லைபேயா( விைளயா(த#' எனி8� அைமB�. 

ெபா:வாக இ
பாட�7 ெபா6� ெதளிவில:. 

------------- 
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வா>,=வா>,=வா>,=வா>,=....    

 

 30. ேகாணாம# வள�ெர�க னாத�ர� வாழி! 

        �6நாத� எ#ல�ம7 �ேரச� வாழி! 

 வாணாD� Qமாைல ரா ;த6� வாழி! 

        ம�டப�க� ேகா�ர�க� மாநக6� வாழி! 

 ேசாணா( மிகவாழி O;திர�க� வாழி! 

        "6தி$ லற$#க� "கமாக வாழி! 

 Qணார மணிமா�ப
 Qைவய�க� வாழி! 

        �க�ெவ�ைள
 பி�ைளயா� QைசகD� வாழி! 

 

(இ-�) அர�க நாத�ர� �ைறவி7றி வள�9: வா�வதாக. (என:) �6நாத� 

வா�வதாக. எ#ைலய�ம8�, �ரப;திர6� வா�வதாக. Qமாைல ரா ;த� நீ�ட 

நா�க� வா�வதாக. ம�டப�க�, ேகா�ர�க�, சிற9த நகர�க� வா�வதாக. ேவத 

$#க�, த�ம $#க� நிைலயாக வா�வதாக. மணிமா��ைடய கணவ�கேளா( 

வா�கி7ற க*��கரசிக� ெந(நா�க� வா�வதாக. �க�ெப*ற ெவ�ைள
 

பி�ைளயா6�� வழ�கமாக நைடெப*? வ6கி7ற Qைசக� நாணாD� வா�வதாக. 

>தல�யினா# இ9$லாசிாியாி7 ஆசிாிய� அர�கநாத�ர� '�ேரச�' எ7?�, 

ஆசிாிய� மைனவி ‘எ#ல�மா�' எ7?� =றலா�. 

 

'எ#ல�ம7' எ7ப: த�சா%� ேகா-ைட��� ெத*��திேயா( ெதாட��ைடய ஒ6 

ெத6வி# உ�ள ேகாயி�# எG9த6ளியி6�கி7ற இைறவி எனலா�. இதைன 

'எ#ைலய�ம7' எ7ப�. இ;ெத6வி*�� ‘எ#ைலய�ம7 ேகாயி# ெத6' எ7? ெபய� 

வழ�கி வ6கி7ற:. 

 

இதனா# ''மிக
 பழ�கால;தி# த�சா%ாி7 கிழ�� எ#ைலயி# காவ# கட ளாக 

இ;ெத�வ� இ69 தி6�க ேவ�(�'' எ7? க6த இடமி6�கிற:. இ; 

ெத�வ;திைன ஜமத�கினி >னிவாி7 மைனவி ேர^ைக எ7பா6>ள�. 

இ;ெத�வ;தி7 உ6வ� மா����� கீ� ெதாியவி#ைல. பாதிமா��, கG;:, தைல 

இைவகேள காண
ப(கி7றன. இE 6வ;தி7 >G;ேதா*ற� இE 6வ;தி7 

பி78�ள சிைலயினா# காண�கிைட� கி7ற:. இதைன
 பர"ராமனி7 தா� 

எ7ப�. 
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Qமாைல ரா ;த�: ெவ�ைள
பி�ைளயா� ேகாயிC��� கிழ�ேக சிறி: Nர;தி# 

'Qமர;தா7 ேகாயி# ெத6' எ7கிற ஒ6 ெத6 இ6�கிற:. அ;ெத6வி7 கீ�
 

ப�தியி# 'Qமர;தா7 ேகாயி#' எ7றைழ�க
ப(� ''Qமாைல ரா ;த7 ேகாயி#'' 

உ�ள:. அ�ேகாயி�# உ�ள இைறவ7 ெபய� ைவ;தியநாத7. இவைர >த# 

பா-�ேலேய �றி
பி-�6�கிறா� ஆசிாிய� கர9ைத� க6ணா"வாமிேயய7றி 

இவைரB� �றி
பிட# ெபா69:�. இ�ேகாயி�# 'Qமாைல ரா ;த�' எ7? ஒ6 

சிைல உள:. அ:ப*றி ம�க� =?வதாவ:: மாணி�கவாசக6�காக இைறவ7 

Qமாைல தாி;:� ெகா�( (அேரபியா நா-(� �திைர�கார7 ேபால) இரா ;த� 

ேவட� �ைன9: ெகா�( நாிகைள
 பாியா�கி� ெகா�( இ�கி69: தா7 

ம:ைரய�பதி��
 �ற
ப-டா�. 

அதனா# தா7 இவ6��
 'Qமாைல ரா ;த�' எ7? ெபய6�டாயி*? எ7ப�. 

 

“மணிமார
 Qைவய�க�'' எ7? Iல;தி# உள:. எ
ப��ெகா�ட ேபாதிC� 

''க-(�கG;திய�" எ7ப: ெபற
ப(�. கைடசி
 ப�தியி# �க� ெவ�ைள
 

QைசகD� வாழி' எ7? இ6�கிற:. ச9த>� ெபா6D� க6தி
 �க� 

ெவ�ைள
பி�ைளயா� QைசகD� வாழி! எ7? அைம�க
ப-�6�கிற:. 

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

வா>,=வா>,=வா>,=வா>,=    

 

 31. விைசயரா கவ"வாமி ேம7ேமC� வாழி! 

        ெம2"தள வா�ேவ�க ேட9திர8� வாழி! 

 திைசயாD9 :ைரம�க� ெவ�ளாள� வாழி! 

        ெச-�ய6� ப-(ைடய7 ெச9தமிG� வாழி! 

 அைசயாத த�சா%� அ-டதி��� வாழி! 

        அற�வாழி சா;திர�க ள?சமய� வாழி! 

 இைசயாக ேவெவ�ைள
 பி�ைளயா� வாழி! 

        இ��ற;ைத� ேக-டவ6� க*றவ6� வாழி! 

 

இத7 ெபா6�: விைசயராகவ நாய�கம7ன� வா�க. அவ� ெம2"கி7ற தளவா� 

ேவ�கேட9திர7 வா�க. எ#லா; தி��கைளB� ஆDகி7ற சி*றரச�க� வா�க. 

ெவ�ளாள�க� அைனவ6� வா�க. ெச-�யா�க� வா�க. ெவ�ப-(ைடயவளான 

கைலமகளி7 ெச9தமி� வா�க. எ7?� மா?படாத த�சா%� எ-(; திைசகD� 

வா�க. த�ம� வா�க. ஆ? சா;திர�க� வா�க. ஆ? சமய�க� வா�க. ெவ�ைள
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பி�ைளயா� �கGட7 வா�க. இ9த� �றவ�சி நாடக;ைத� ேக-டவ�கD� 

க*றவ�கD� வா�க. 

 

'விைசயராகவைனB�, தளவா� ேவ�கேட9திரைனB� வா�க' என வா�;:வதாC�, 

விைசயராகவ நாய�க7 கால;தி# தளவாயாக ேவ�கேட9திர7 உ�ைமயாC� 

இ9$# எGதிய கால� கி. பி. 1633-1673 (இத*�- ப-ட கால�) எனலா�. 2-வ: 

அ� ெதளிவி#ைல. 

 

நள7 சனி பகவானிட� “எ7 வரலா*ைற
 ப�;தவ�கைளB�. ேக-டவ�கைளB� நீ 

ெதாடரலாகா:" எ7? ேக-(� ெகா�ட:ேபால இ9$லாசிாிய�, இ��ற;ைத� 

ேக-டவ�கD�, க*றவ�கD� வாழ-(� எ7? =?கிறா�. த7 ெபயைர� =றாம# 

ம*றவ�கைள வா�;:த# மிக
 ெப69த7ைமயா��. இ9 $லாசிாியாி7 �க� 

வா�க. 

 

'எ#ேலா6� இ7�* றி6�க நிைன
ப:ேவ 

அ#லாம# ேவெறா7 றறிேய7 பராபரேம.’ 

(தாBமானா�) 

தமி> வா>கதமி> வா>கதமி> வா>கதமி> வா>க!!!!    

----------------------------------------------------------------xxxxxxxx------------------------------------------------------------    

 


