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1937
உாிைம ஆ கிேயாைடய!.
விைல அ$ 4.
சா! அ& 'ட , இராயேப(ைட, ெசைன.
---------கைர

'நாயமா ' எ+

ஒ சி- க(.ைர 1921-

வட 'ேதசமி/திர'

அ0பத/! ெகன எனா1 எ2தப(ட!. அ க(.ைர 3த 3ைற 41
வ5வாக காைர& சிவன5 யா தி '(ட/தா வி பியவா- 1922-

ஆ51

ெவளியிடப(ட!. அபதிபி1 ெப மா-த1 ஒ-6 ெச7யபடவி1ைல.

இபதிபி1 சி8சில மா-த1க9 ெச7யப( .9ளன; 4: ; ' நாயமா திற '
எ+ தைல& <(டப(ட!.

48க சாதி பைகைம யிைம, அ சமய மா, ெதா5 சிற,
நாயமா ெகாட உைம உ-தி அ6சாைம ஒ2 க =ர

3தயன, ம க(;

இறியைமயாத ேவ- பல ெச ெபா9க9 >க ஓதப( 5 கிறன.

தி/ெதாட/ ெதாைக@

இதெனா. ேச கப( 5 கிற!. ெதா5னிட/!

ஆவ3ைடயா ; இ41 ெப!ைண ெச7@ .

25-8-1937
இராயேப(ைட, ெசைன
-------------

தி. வி. கயாணதர.
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நாயமா திற

பாய வாயி 32வ! பபதி ய5ைம
ஆய ெவAவைக ெபா9கB மவ+ைட ெபா9க9
ேமய விAவண மல !ேவ றிெறன Cணத
Dய ெம7/தவ/ த5யவ !ைணய5 ெதா2வா .
- க&சியப

ேதாவா

தமிE நா(51 வாEத கடC9 அ5யவ இவித ெபயரா1 அைழ கப.கிறன.
ஒ- "நாயமா'' எப!; ம8ெறா- "ஆEவா'' எப!. 3ைனய!
சிவன5யவ ; , பிைனய! திமால5யவ ;

வழ>கப.கிறன.

ஆடவ அ5 ; அ ெச:/தி/ தைலைம ேபெற7தினவ நாயமா
எனப.வ. நாய - தைலவ. நாயமா - தைலவ. தைலவைன ேபா8றி/
தைலவராயவ நாயமாெரக. நாயமா எ+6 ெசா18; ேவ- பல ெபா9
'-ேவா

அப

உள. ெபா9 பலப5+

வ

க/! ஒறாக 35@ .

அ!பாலவ

'நாயமா'' எ+

ெபய “அ-ப/! Gவ'' எ+ தி '(ட/தவ ; வழ>க

ப(. வவ! தமிE நா(டவ ;/ ெதாி@ . அ-ப/! Gவ எ+ ெதாைக
;றிைப க., அ5யவ அ-ப/! Gவேர எ- ேகாடலாகா!. அ-ப/!
Gவர1லாத ஏைனய ப த
பணிவாக9 எ1லா ;

அ5யவேர யாவ. இACைம , "ப/தரா7

அ5ேய", ''அபா:

அ5சாத அ5யா ;

அ5ேய'' எனவIஉ தி/ெதாட/ெதாைக ப/தா6 ெச7@ளா1 நனிவிள>; .

இைறவ ஒவேன. "உல; ; ஒவனா7 நிறா7 நீேய" எ- அப , "ஒேற
;ல3

ஒவேன ேதவ+ " எ- திGல

அளியி/த1 காக. ஒேர

இைறவ+ ; பலவிட>களி1 பலதிற ெபயக9 வழ>க ப.கிறன.
ெதனா(51 இைறவ+ ; வழ>கப.

ெபய 'சிவ ' எப!. இதைன
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''ெதனா.ைடய சிவேன ேபா8றி - எநா(டவ ;
எனவIஉ

இைறவா ேபா8றி "

மாணி கவாசகனா திவா கா1 உணக. எநா(டவ ;

இைறவனா@9ள ஒவ திவ5 ; அ ெச7ேவா எநா(5:
எநா(டப

அ5யவேரயாவ. அவரைனவ

இப.

நாயமா ;2வி1

ேசதவேரயாவ. பி வ ெதனா(. ம க9, த>க9 நா(51 ேதாறிய
நாயமாேர கடC9 அ5யவெர- , ம8ற நா(51 அ5யவ ேதாறமா(டா
ெச-> ெகா9ளா தி ;மா-, தி/ெதாட/ெதாைக பா5ய ெபமா
''அபா:

அ5சாத அ5 யா ; அ5ேய'' எ- அளின. ெதனா(. ;

அபா:9ள நா.களி:
"அபா:

அ5யவள எபைத அ/திவா ; உண/!கிற!.

அ5சாத அ5யா ;

தமிE வழ>;

அ5ேய " எ+

நெமாழி ; "Gேவத

நா(. கபா1 3த1வனா அ5 சாத 3ைறைமேயா " எ-

ேச கிழா விாிCைர 'றியி/த1 ஈ. உன8பால!.

#$ வழி

அ-பா 3 ைம நாயமாைரப8றி '-

3த1 41 தி/ெதாட/ெதாைக ;

வழி 41. க பியாடா ந பி திவதாதி ; சா 41 ெபாியராண . பி வத
41கB6 சில உள. அ41கைள நிரேல கிளதா7! எ2தகி, இஃெதா
ெப 4லாக விாி@ . ஆதலா1 ஒ சி- க(.ைர அளவாக இெபாைள எ
சி8றறிவி8 ெக(5யவா- - எனா1 இயறவைர - >க எ2த ;கிேற.

அபி$ ஒ ைம!பா'

நாயமா அ-ப/! Gவ

தமிE நா(51 ப1ேவ- இட>களி1, ப1ேவ-

மரகளி1, ப1 ேவ- சாதிகளி1 ேதாறினவ. அவ தெதா.கB
திறப(டைவ. அவ தெதாழி1கB> ேகால>கB

பல

பலதிறப(டைவ. நாயமா

இட/தா+ , மரபா+ , சாதியா+ , ெதாடா+ , ெதாழிலா+ , ேகால/தா+
ேவ-ப(டவராயி+ , கடCளிட/தி1 அ ெச:/!வதி1 அவெர1லா
ஒ-ப(டவேர யாவ. இAவாேற நம! ேதச/தி1 வா2
சிறபா:

பிறவா8றா:

ம க9 பிறபா:

ேவ-ப5+ , ெபா!ஜன ேசைவயி1 ஒ-ப(டவ-

களாயி/ த1 ேவ. . கடC9 ேசைவயி1 நாயமா ேவ-படா! ஒப(டைமயா, அவ =.ேப ெற7தின. அவ இ+

ஆலய>களி1 Nசி க
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ப.கிறன. அ-ப/! Gவ விைனC ேதா->கால/!, அவ தெதாழி1 சாதி
3தயன மன/தி1 ேதா-கிறனேவா? இ1ைலேய. அவெர1லா6 சிவன5யா
எ+

ஓெரணேம உ9ள/தி1 எ2கிற!.

சாதி!)ைம

அ-ப/! Gவ அைனவ ;

ஒேர வித Nைச, விழா, வண க

3தயன

நைடெப-கிறன. கணபைர ேவடெரன யாவராயி+> கழி கிறனேரா?
தி ;றி/ ெதாடைர வணாெரன எவராவ! ஒ! ;கிறனேரா?
திநாைள ேபாவாைர ப6சமெரன யாராவ! த9Bகிறனேரா ?
இவரைனவைர@

இ+> ேகாயி1களி1 பிராமணர1லேரா Nசி கிறன?

இநாய மாைர ேபால இநா9 வா2

பாரதம கB

ேதசேசைவயி1 ஒறிய

அ ெகா9வாகளாயி, உலக இப

விைரவி1 எளிதி1 கிைட ; .

அ-ப/! Gவ9 ேவதியாிதன; ேவளாளாிதன ; சாய இதன ;
சாறா இதன; ப6சம இதன; பரதவ இதன; வணா இதன ;
ேவட இதன ; ேவ- பல சாதியாமிதன. இ ெபாியவக9 தா>க9 பிறத
சாதியி1 உயC தாEC க8பி/! ெகா., தா>க9 ெச7த ேசைவயி1 ஒவேராெடாவ மைல! Nச1 விைள/தாகேளா? எ1ேலா

ஆமேநய ஒைம

பா(51 க(.ப(. கிடதன. அவ த வழிவழி வத தமிE ம க9 இெபா2!
சாதிபைகைமயி1 தைலசிற! விள>;கிறாக9, எேன கால ! எேன
ெகா.ைம!!

தர

தி/ெதாட/ ெதாைக பா5ய தர G/தி வாமிக9 ஆதிைசவ பிராமண
;ல/தி1 பிறதா ; நரசி>க 3ைனய எ+> ;-நில மன =(51 வளதா;
பரைவ எ+
ெபைண@

உ/திய கணிைகைய@ , ச>கி எ+

ேவளாள

மணதா. தரG/தி வாமிக9 வாEவி1 சாதிைம இட

ெப8றேதா? அைம ெநா->;ட! எேற ெசா1லலா .

-
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திநாC கரச

அNதிய5கB

திநாC கரச ேவளாள ;ல/தி1 பிறதவ. இவைர ;வாகC கடCளாகC
ெபானாகC

ெபாளாகC

அNதிய5க9 ேபா8றினா. அNதிய5க9 பிராமண

;ல/தி1 ேதாறியவ. அNதிய5க9, திநாC கர வாமிக9பா1 அ
ெகா., அவைர வரேவ8- ேபா8றிய 3ைறகைள@ , அவேராடம! உட
ேநய/ைத@ அவர! வரலா8றி8 காக.

அ!ப

ச பத

வயதி1 3தித ேவளாளராகிய அப வாமிக9, ;ழைத பவ3ைடய
பிராமணராகிய திஞான ச பத வாமிகைள கடCட பணித! , இவ
அவைர "எ அபேர" (தைதயேர) எ- 'விவி2த! , அப, ச பத
சிவிைகைய/ தா>கிய! , அைதயறித! ச பத அப திவ5யி1 வி2!
வண>கிய! , இவ

ேP/திர யா/திைர ெச7! பல திற ;ல>களி8ேறாறிய

நாயமாாி மட>களி:

=.களி:

உட. !

தமிE நா(51

நிகEதனேவயா .
திநாC கரச - ச பத கால/தி1 அ5யவாிைட& சாதிைம ஆ க ெபறேவயி1ைல. "ஆCாி/!/ தி-ழ:
அபராகி1 அவ கQ நா

ைலயேர+

- க>ைகவா சைட கரதா ;

வண>;> கடCளாேர" எப! அப திவா ;.

'நலமிலராக நலம !டாக நாட வ நாடறிகிற - ;லமிலராக ;லம ! டாக/
தவ பணி ;ல& சிைறபாC

- கைலம கர/த '' எப! ச பத திவா ;.

ேசரமா* வ+ணா*

ேசரமா ெபமா9 நாயனா ேசரநா(. மன. அவ ஒநா9 யாைன ேசைன
ைட<ழ நக வல

வதேபா!, அவெரதிேர ஒ வணா ெவB/த

வ5வினனாக ேபாதா. மைழ நீரா1 அவ தைலமீதித உவம கைர!
ஒ2கி அவ உடைல ெவB க& ெச7த!. அA ெவணிற
ேபா1 ேசர ெபமா+ ; லனாயி8-. ஆன!

திநீ- Nசிய ேவட

ேசர ெபமா யாைன

வி(5ழி! வணா கா1 வி2தா. அவ அ6சி, "அ5 வணா' எஅலறினா. மன ”அ5&ேசர'' எ- வி2! வி2! அவைன வண>கினா.
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மன பிறெப>ேக? வணா பிறெப>ேக? மன சிறெப>ேக? வணா
சி-ைம எ>ேக? எ1லா

அ ;3 ஓ5ன.

நமிநதி - தி நீலந-க

சாதியா1 தீ(. உ. எ+> க/! ெகா5த நமிநதிய5கB ; கடC9,
"எ1லா மனித6 சிவகண>கேள" எற உைமைய அறிC-/தியைத@ ,
அதண& ெச1வராகிய திநீலந க, த மி1ல

ேபாத திநீலகட

யாEபாண ;/ த =(5 ந.வ, ேவதிைகயி பா>க, இடத!
உபசாி/தைத@ , ேவ- பல நாயமா சாதி ேபத> கதா!, எ1லாாிட/!6 சமரச
உணCெகா., அன மி(. வழிப(ட வரலா8ைற@

ெபாிய ராண/தி8

பர க காக.

சாதி பாரா.டாைம

நாயமாகால/தி1 சாதிேபத
அவக9 கால/தி1 சாதிேபத

இ கவி1ைல எ- ெசா1:த1 35யா!.
இத!. ஆனா1 சாதி ேபத

சாதிேபத> 'டா! எ- உபேதசி ;

பாரா(டபடவி1ைல.

த8கால நாகாிக ேதவைத, தாடவ

ாி@

இத ேவைளயி1, சாதி நிைத, சாதி பைகைம, சாதி Nச1, சாதி '( ட , சாதி
ப8- 3தய ெகா.ைமகேள நட
நாகாிக

ாிகிறன. நாயமா கால/தி1 த8கால

பரவி யி கவி1ைல. ஆனா1 அ கால/தி1 சாதி ேபத/தா1 நிைதயாத1,

பைகைம யாத1, பிறவாத1 G. கனெறழவி1ைல. அ கால நாகாிக
காலேமா ? இ கால நாகாிக காலேமா? உைமைய அறிஞக9
ஆரா7வாகளாக.

அதண ெபமானாகிய தரG/தி வாமிக9 தி/ெதாட/ ெதாைகயி1
எ1லா& சாதியாைர@

"அ5யா ;

அ5ேய'' எ- வ2/தி யி கிறா.

திநாC கர வா மிக9,

"சா/தி ர பல ேப6 சழ ககா9
ேகா/தி ர3>;ல 3>ெகா ெடெச7=
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பா/தி ர6சிவ ெம- பணிதிேர1
மா/திைர ;9 அB மா8ேபறேர''

எ- திவா7மலதி கிறாக9. ேவ- பல நாயமா

சாதிேபத/ைத

ம-/ேதாதியி கிறா. நாயமா கால/தி1 சாதி ேவ8-ைமயி! , அைத
கதா!, அவ அபி வழி நி- ஒ2கிய! ேபால, இ கால/! அவ த
வழி/ேதாறிய தமிEம க9 சாதியி1 க/ைத& ெச:/தா!, அ ெநறி ப8றி/
ெதா. ெச7ய 3ய1வாகளாக.

அ) ெநறி

இனி நாயமா சமய நிைலைய& சிறி! ஆரா7ேவா . நாயமா அைனவ
ைசவசமயிக9 எ- சில 'றிவி.வ. நாயமா எ/தைக ெபா9 ெகாட
ைசவசமய/ைதப8றி ஒ2கினா எப! ஆராய/த க!. நாயமா கடCைள&
சிவெம+

நாம/தா1 வழிப(. வதா. அவ சிவெம+6 ெச ெபாைள

அபாக ெகாடா; கடா. இைத,

"ஈறிலா பத>க9 யாைவ@> கடத
இபேம எ+ைட யேப"

எ+ திவாசக3 ,

"அ6 சிவ3 மிரெடப அறிவிலா
அ சிவமாவ தா மறிகிலா
அ சிவமாவ தா மறிதபி
அேப சிவமா யமதி பாேர''

எ+ திமதிர3

அ) சமய

வ@-/! .
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அபாகிய சிவ/ைத வழிப.6 சமயெநறி ப8றி ஒ2கினவ ந
ெதாிகிற!. ைசவ - சிவச பத

; சிவ

நாயமா எ-

- அ; ைசவ சமய --அ சமய . அ

சமயமாகிய ைசவ சமயேம நாயமா ைக ெகாட!. நாய மா கைடபி5/த
ைசவ

சாதி& ைசவம- ; மட& ைசவம- ; ேவட& ைசவம-. சிவ/தி நிைல

நாயமா அபா6 சிவ/ைத/ தா7 தைத, மைனவி ம க9, நபராக
ேபா8றினா ; ேகாயிலாக வண>கினா ; உயிகளாக/ ெதா2தா; உலகமாக
வழிப(டா. இ க/தட>கிய தமிEேவத ெமாழிக9 சில வமா-:

"ஏழிைசயா யிைசபயனா யின3தா ெய+ைடயலா
ேதாழ+மா7 யா ெச7@ !ாிகB ;டனாகி
மாைழெயாக பாைவைய/த தாடாைன ம(5
ஏைழேய பிாிதி ேக எனாIாிைறவைனேய"

"அபனீ அ ைமநீ ஐய+நீ
அைடய மாம+ மாமி@நீ
ஒைடய மாத ெமாெபாBநீ
ஒ;ல36 8ற3ேமா Iநீ
!7பனC

உ7பனC

ேதா8-வா7நீ

!ைணயாெய ென6ச !றபிபா7 நீ
இெபானீ இ மணி இ 3/!நீ
இைறவனீ ஏSத ெச1வனீேய ''

"இநிலனா7/ தியாகி நீ மாகி
இயமான னாெயறி@> கா8- மாகி
அநிைலய தி>களா7 நாயி றாகி
ஆகாச மாய(ட G/தி யாகி
ெபநல3> ;8ற3 ெப$

ஆ$

பிறC த 3C தாேம யாகி
ெநநைலயா யிறாகி நாைள யாகி
நிமி சைடய5க9 நிற வாேற."

ெநறி-1ாிய ைறக2
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நாயமா ப8றிய! அெநறி எ+

ஒ ெநறியா யிபி+ , அெநறியி1 பல

!ைறப8றி அனா =.ேபெற7தின. சாிைய/ ெதா. ெச7தா சில;
கிாிைய/ெதா. ெச7தா சில; ேயாகிகளாக வாEதா சில; ஞானிகளாக
வாEதா சில. சில பிரமசாாியா யிதா ; சில இ1லற> ெகாடா; சில
!றவற> ெகாடா. சிவேவடதாி/தா சிலள; தாியாதா சிலள.
வெறாட சில; ெமெறாட சில. மலரா1 அ&சி/தா3ள; க1லா1
அ&சி/தா3ள. இ/ெதா., ஒ2 க , அ&சைன 3தய 3ைறக9
பலப(5பி+ , இைவக(ெக1லா

அ5பைட அ எப! ஈ.

கத8பால!.

மற/ ெதா.க9

எெநறி நி-

எAேவட> ெகா.

ஆடவைன வ2/தலா . தர

ஆடவைன ெப ெபா(./ D!வனாக ெகாடா. இய8பைகயா த
மைனவியாைர ஒ சிவன5யா ;/ தான6 ெச7தா. கணப கடCB ;
லா:ணC ஊ(5னா. (இதி1 ஓ உைம உ.. ச>கரா&சாாிய 3தேயா
இைத ஆ5 கிறா. என! ஆரா7&சி ;றிைர ெகாட ெபாிய ராண
பதிபி1 கணப ராண

பா க). சேடர சிவNைசயி ெபா(./ த

தைதயா காைல ெவ(5னா. சி-/ெதாட பி9ைளைய ெகாறா. ேகா(
யா 8ற/தாைர ெகாைல ெச7தா. இ& ெசய1கB6 சிவ/ெதாடாகேவ
பாவி கப(டன. காரண

அேபயா; . "அரன5 கப ெச7@

பாவ3

அறமதா; '' எறா பி வதா . எ&ெசய1 ெகா. , எ/ெதா. ெச7!
நி(காமிய கம/ைத வள கலா .

அ ெநறியி அறி;றிக9

நாயமா வரலா8ைற ஊறி ஆரா@மிட/!, அவ த

வரலா8றினி-

சமய

ஒ2 க/தி அறி;றிக9 லனா; . அAவறி ;றிக9 பல. அைவ உைம, உ-தி,
அ6சாைம, ஒ2 க , =ர
ந1ய1கB

3தயன. உைம@9ள இட/தி1 எ1லா

அ  . எ1லாவ8றி8; அ5பைட உைம. எ1லா

அற>க(; தாயக உைம எ- அற 41க9 3ழ>;கிறன.
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ெபா7யாைம ெபா7யாைம ஆ8றி அற பிற
ெச7யாைம ெச7யாைம ந- "

எறா திவ9Bவ .

உ+ைம தயன

அ-பா 3 ைம நாயமா சாித>களி1 ேபா!9ள உைம, உ-தி, அ6சாைம,
ஒ2 க , =ர

3தயன எ-

அறெநறிைய வி 

ம க(; ேவட8

பாலனவா . பைட கால/தி1 இைவக9 ம களி உயிரணியா யிதன.
இெபா2! உடலணிக9 மி ; உயி மணிக9 அழிதன. அதனா1 நா. !ப
கட1 =E! கிட கிற!. நா(ைட/ !ப கடனிஏ8-வி ;

நாவா7க9 உைம , உ-தி, அ6சாைம, ஒ2 க , =ர

3தயனவா . இைவகைள வ-/!
நா(. ;

இப கைரயி1

நாயமா வரலா8ைற ஓ!வதா1

உயி ; இப> ேத.வதா; . ஏற ;ைறய எ1லா நாயமா

உைம, உ-தி, அ6சாைம, ஒ2 க , =ர 3தயவ8றி8; ஊ8றா@9ள ஓ
அறெநறிப8றி ஒ2கினவேர யாவ. ஈ.& சில ;றிகைள எ./! கா(.கிேற.

எ'-கா.'க2

திநீலகட நாயனா எபவ சித பர/திதவ. அவ ;யவ ;ல/தி1
பிறதவ. அெபாியா அ5யவகB ;/ திேவா.வைன! ெகா. ;
தி/ெதா. ெச7! வதவ. அவ சி8றிப/!ைறயி1 எளியரா7 பர/ைதபா1
அைண! நணினா என கதி, அவ த மைனவியா 'தீ. =ராயி
எ ைம/ திநீலகட ' எ- 'றினா. அ!ேக(ட நாயனா, ''நீ 'எ ைம' எபைம ெமாழியா1 'றினைமயா1, உைன@
ெபகைள@
தா

மன/தி:

உனினமாகிய ேவ-

இனி/ தீ.வதி1ைல" எ- உ-திெச7! ெகாடா.

ெச7! ெகாட உ-தி வழிேய நாயனா ஒ2கினா. ஒேர இ1ல/தி1 உைற@

மைனவிைய மன/தி: தீடா! வா2வ! அாிேதா எளிேதா எபைத அபக9
சிதி/த1 ேவ. . இ/தைக மனC-தி@ைடய ம கள1லேவா பாரதமாதா
வயி8றி1 உதி/த1 ேவ. ?
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காவிாிN

ப(5ன/தி1 இய8பைகயா எபவ ஒவ இதன. அவர! விரத

எவ எைத ேக(பி+

இ1ைல எனா! வழ>;வ!. அவைடய

மேனாநிைலைய கடC9 ேசாதி க ேவ5, ஓர5யவ ேவடதா>கி, அவ த
ேச!, ”நா

ஒ- நா5 0

இ1ல

=.

ேபா> ேதா '' எறா. நாயனா,

''அஃெதபா1 உள தாயி ெகா.ேப'' எறா. சிவன5யா, "உ மைனவி
ேவ. '' எ- ேக(டா. நாயனா மன>ேகாணா! த

இ1ல கிழ/தியாைர

வழ>கினா. இ&ெசய1 எவேர ெச7யவ1லா ! இ! ெசய8க6 ெச7ைகயேறா ?
தா

ஏ8ற விரத/! ; எAவழியி:> ேக. ேநராவண

உைம நிைலைய@ , உ-தி பிறழாைமைய@ , எவ ;

கா/! ெகாட
அ6சாைமைய@

எென- வணிப!? இய8பைக ேபால விர த>கா கவ1ல த1வசா1லேவா
பாரதமாதாவி வயி8றி1 ேதாற1 ேவ.

?

தி ேகாவUாி1 ஓ உைமயாளாிதா. அவ ெம7ெபா9 நாயனா
எபவ. அவ தி ேகாவUைர ஆட மன9 ஒவ. ெம7ெபா9
நாயனா ஆ(சியி1 நகர 32!

உைம கைட பி5/ெதா2; அறமணேம

கமE! ெகா5த!. அவ ஆ(சியி1 ெபாறாைம ெகாட 3/தநாத
எபவ ப3ைற ெம7ெபா9 நாயனாேரா. எதி/!/ ேதா1வி@8றா.
35வி1 3/தநாத, "சிவன5யா ேவடதா>கி ெம7ெபாைள வ6சைனயா1
ெகா1ல1 ேவ. " எ- எணி, உட1 32வ!

திநீ- Nசி, தைலயி1

சைடைன!, உைடவா9 மைற க ெப8றி த ஒ /தக கவளிேயதி, ைம
ெபாதிக விள ; ேபால மன/தி+( க- ெகா., ெபா7ேவட தா>கி
நாயனா அரமைன 0ைழதா திட. எ1லா ப5கைள@> கட!, கைடசி
ப5 வாயி1 காவலனாகிய த/த எபா தைன/ த./! சிவன5யா எ+
உாிைம ெகா., மன !யி1 அைற ;& ெசறா. அரச அவைன கட!
எ2! வண>கி இ க& ெச7தா. பைகவ, "ெம7ெபாேள! சிவபிரா அளிய
ஓ ஆகம/ைத உன ; உபேதசி க இ>; வேத. உ மைனவி இ>ேக
யி/தலாகா!. என ேகா உயVட அைம பாயாக. நீ கீேழயி! யா
ெசா1வைத ேக(ட1 ேவ. " எறா. உைம கைடபி5/ ெதா2;
நாயனா, பாவி ெசா8ப5 மைனவிைய ெவளிேய ெச1:மா- க(டைள யி(.,
Vடமைம/!, அதிேல வ6சகைன யி க&ெச7!, தா> கீேழயி! உபேதச/ைத&
ெசவி ம. க ேபராவ1 ெகா. அவைன வண>கினா. அெபா2!, இர கமிலா
அர க /தக ெம.ப! ேபால ைபயித உைடவாைள எ./!
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ெம7ெபாைள ;/தினா. இர/த ெவ9ள

ெபகி8-. அAவிட/திேலேய மன

ைவ/தித த/த ஓ5வ! 3/தநாதைன ெகா1ல/ ெதாட>கினா. அA
ேவைளயி1 ெம7ெபா9 நாயனா சின38றனேரா? 3/தநாத மீ! வம>
ெகாட னேரா? 3/தநாதைன ெகா1:மா- த/தைன ஏவினேரா? பிைன என
ெச7தன? இர/த6 ேசார நில/தி1 வி2

ெம7ெபாளா, வாேளா>கி நி8;

த/தைன ேநா கி, "த/தா! இவ ந மவ'' எ- நீட ைகயா1 த./!, "ஊரவ
ரா: , ம8றவரா:

இெபாியா ; எAவித/ தீ>; ேநராதவா- பா!கா/!,

இவைர ெகா. ேபா7 நகர/! கபா1 வி./! வவாயாக'' எ- ஆைண ததா.
த/த+ மன ஆைணப5ேய ெச7தா. "3/தநாத எAவித இைட W-மிறி
நகர/ைத வி(ேடகினா" எற ெச7தி நாயனா ெசவி ெக(5ய பினேர அவர!
உயி சிவபத மைடத!. த ைம ெகாற பாவியி உயி ; தீ>; ெச7யாத
அதணைர ஈற நா. நம! தமிE நா.. ெம7 ெபா9 ேபாற பல ெம7
ெபா9க9 இAேவைள நதா7 வயி8றி1 பிற/த1 ேவ. .

திநாC கரச வரலா- தமிEநா(டவ ; எ; ெதாி@ . அவ, அவ த
தம ைகயாராகிய திலகவதியாரா1 ஞான தீ ைக ெச7வி க ெப8ற பின/
D7ைம ெப8- ஆடவ அ5யவரானா. ஆடவ அ5யவ எபத8;
அறி;றிக9 பல உ.. அைவகB9 சிறதன இர.. ஒ- உைம
கைடபி5/த1 ; ம8ெறா- அ&ச

அறியாைம. உைம@9ள விட/தி1

அ6சாைம யி ; . இஃ!9ள விட/தி1 அஃதி ; . திநாC கரசாிட/ தி1
இAவிர.6 சிற! விள>கின.

“ெம7 ைமயா உழைவ& ெச7!
விெப+

வி/ைத வி/தி

ெபா7ைமயா> கைளைய வா>கி
ெபாைறெய+ நீைர பா7&சி/
த ைம@ ேநா கி க.
தகெவ+

ேவ யி(.&

ெச ைம@9 நி8ப ராகி8
சிவகதி விைள@ மேற "

“ெபா7ய6சி வா7ைமக9 ேபசி
கEாி தா க9 ெச7@
ஐய6சி னற/ தா+
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ஆIரமத அ மாேன''

இைவ திநாC கரச திவா ;க9. இைவகளா1 அவ கைடபி5/த உைம
ெநறி விள>;கிற!.

திநாC கரசைர ஒ- க நிைன!, அவைர அைழ/! வமா- மன
அைம&சைர ஏவியேபா!, அவ சிறி!
அபதிக

அ&ச> ெகா9ளா!, ஒ பதிக

பா5னா.

அ6ராைம ; உைற@ளாக நி8ப!. அபதிகபா கB9 சில வமா-:

"நாமா ;> ;5ய1ேலா

நமைன ய6ேசா

நாக/தி டபேடா

நடைல யி1ேலா

ஏமாேபா

பிணியறிேயா

பணிேவா ம1ேலா

இபேம ெயநாB !ப மி1ைல
தாமா ;> ;5ய1லா/ தைம யான
ச>கா ந8 ச>கெவ ;ைழேயா காதி8
ேகாமா8ேக நாெம- மீளா ஆளா7
ெகா7 மல&ேச வ5யிைணேய ;-கி ேனாேம”

"அகடேம இடமாக ஊக9 ேதாஅ(.பா இ(.பா வில கா ஐய
கடமா

அ பல>க9 Nமி ேதவி

@ட கிடதா8 ர(டா9 ெபா7 ய- ெம7ேய
இக:ைடய விைட@ைடயா எ- ெகாடா
இனிேய !> ;ைறவிேலா

இடக9 தீேதா

!கி:./! ெபாN. திாிவா ெசா1:6
ெசா8ேக(க கடேவாேமா !ாிச8 ேறாேம''

"வாராட ெகா>ைகயேச மைனயி8 ேசேரா
மாேதவா மாேதவா எ- வாE/தி நீராட
ேராதாய

ஆட ெப8ேறா

நீறணி@> ேகாலேம நிகழ ெப8ேறா
காராட மைழேபால கணீ ேசார
கமனேம நமனமா கைரய ெப8ேறா
பாரா. பகேடறி வவா ெசா1:

15

பணிேக(க கடேவாேமா ப8ற8 ேறாேம''

"எ- நா

யாவ ; இைடேவா ம1ேலா

இநில/தி1 எம ெகதிரா வா மி1ைல
ெச- நா

சி-ெத7வ

ேசேவா ம1ேலா

சிவெபமா திவ5ேய ேசா ெப8ேறா
ஒறினா8 ;ைற@ைடேயா ம1ேலா மேற
உ-பிணியா ெசறெலாழிதி( ேடா5 ேபானா
ெபாறினா தைலமாைல யணித ெசனி
ணியைன நணிய ணிய/! ேளாேம''

"சைட@ைடயா ச>க ;ைழேயா காத
சா ப:

பா  அணித ேமனி

விைட@ைடயா ேவ>ைக அதேம லாைட
ெவ9ளிேபா8 9ளி@ைழ மா ேதா1 சாத
உைட@ைடயா ந ைம @ைடயா கQ
உ ேமா. ம8- 3ளரா7 நிற
பைட@ைடயா பணிேக(;
பாசமற =

பணிேயா ம1ேலா

ப5ேயா நாேம"

அ6சாைம திகழ& வாமிக9 அளிய பா க9 இ+

பல உ.. அைவகளி1

இரெடா- வமா-:

"அ6வ! யாெதா- மி1ைல
அ6ச வவ! மி1ைல"

"மபா தல  ; மா1கட1 G5ம8 ேற2ல;
விபா1 திைசெக( 5ட =ழி+ ம6ச1ெந6ேச
திபா1 நம ெகா- கேடா திபா திாி W
கபாC ெந8றி கடC( டரா கழைணேய"

"வான !ள>கிெல மக ப மாகிெல மா1வைர
தான !ள>கி/ தைலத. மாறிெல தகட:
மீன

@

ப5ெல விாிட =ழிெல ேவைல ந6
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Xனெமா றி1லா ஒவ+ கா(ப(ட உ/தம ேக"

இபா கைள உ8- ேநா கினா1 நாவாச நிைல ந; லனா; .

ப1லவ, வாமிகைள நீ8றைறயி1 நி-/திய ேபா! , ந6<(5 வ6சி/தேபா! ,
மிதி ;மா- யாைனைய/ D5ய ேபா! , க1ேலா. பிணி/! கடெலறித
ேபா! , அ5க9 ெதற1கைள ெய1லா தா>கி ெபா-/! ெகா5!,
எACயி ; தீ>; ெச7யாத அற/ைத கைடபி5/ ெதா2கினா. உைம @
அ6சாைம@

மல!9ள ெந6சி1 ெபா-ைம@ , மா8றாாிட/! அ

ெசாாித: , எACயி ;/ தீ>; ெச7யாைம@

நிலCத1 இய1. இAவிய1-

ைடயவேர =ரராவ. இA =ர பி9ைளக9 நம! பாத கட/தி1
ேதா-வாகளாக.

நாயபா உைம@ைடயவராத, அவ ஒ2 க/ைத உயிாி+
அவ ைவரா கிய/ைத& சாதி ;

ஓ பி வதா;

ஆமச தி ெப8றிதா. ஒவ+ைடய வாEC

அவன! ஒ2 க/ைதேய ெபா-/! நி8கிற!. ஒ2 க மி1லாதவ உயிாி1லாதவ.
ஒ2 கமி1லா மாத நைட பிண>களாவ. ஒ2 க/தி ேமைம உணரா!
வாEபவ மனித பிறவி தா>கினவனாகா. நாயமா அைனவ உயி
விள க/! ; ஆதாரமான ஒ2 க/ைத உயிாி+

ஓ பினைமயா, அவ

ெசய8க6 ெசய1கைள மிக எளிதி1 ெச7!, ெபற8க

ஒ2 க6 சிறதெதபைத அறிC-/!

ேப-கைள ெப8றா.

நாயமா வரலா-க9 பல இ கிறன.

ஈ. ஒவ ஒ2 க நிைல ;றி/த1 சா: . த பிரா ேதாழெர+6 தரG/தி
வாமிக9 வரலா8றி1 ஒ2 க/தி ேமைம உ9ள>ைக ெந1 கனிேபா1
விள>;கிற!. தரG/தி வாமிக9 இ1லற/தி! கடCைள ேபா8றினவ ;
கடC9 வாயிலாக/ தா ேவ.

ெபா ெபா9 ெப 3தயவ8ைற

ெப8றவ; கடCB ; நபெரன ேபா8ற ப(டவ; >க 'றி தரG/தி
வி பியவா- கடCைள ஏவ1ெகாடவ எ- 'றலா .

வாமிக9 தா

ஆடவைனேய ேதாழராக ெகாட ஒவ த ெபைமைய எென- இய 
வ!? இ/!ைண& சிற வா7த தரG/தி வாமிக9 ஒ 3ைற 'றிய உ-தி
ெமாழியினிஇரைட@

பிறEதைத காரணமாக ெகா. கடC9 அவைடய கக9

பி.>கி வி(டா. கடC9 அபர! ந(ைப பா கி:

ஒ2 க நீதிையேய சிறபாக ெகா9வ.

அவர!
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தரG/தி வாமிக9 ெதாைட நா(./ திபதிகைள/ ெதா2!
திெவா8றிW ேசத ேபா!, அ>ேக இைறவ+ ; (ப/ ெதா. ெச7!
ெகா5த ச>கியா எபவைர க. காத:8-, அவைர/ தா மண
வி பி/ தேதாழராகிய ஆடவைன வழ க

ாிய

ேபால ேக(டா. பரைவயாைர

3ன& வாமிகB ; மண6 ெச7வி/த சிவெபமா ச>கியாைர@

அவ ;

அளி க இைசதன. ஆனா1 கடC9 ச>கியாைர ெகா., ”ம8ெறா மைனவி
வா2 திவாI ; மீ.6 ெச1ேல'' எற உ-திெமாழிைய பைம நிைறத
மகிழ மர/த5யி1 தர வாயிலாக வா>;வி/தா. தர தா>'றிய
உ-திெமாழிப5 சில நா9 ச>கியாேரா. திெவா8றிWாி1 வாEதா. ஒநா9
தர ;/ திவாI நிைனC ேதா றி/ திவாI ;& ெச1ல றப(./
திெவா8றிW எ1ைல கடதா ; கடத!

அவைடய இர. ககB

ப(டன. எ ெச7வா!

தர ஆடவேனா. தா

ந(ாிைம ெகாடைமயா, தா எ ெசயி+

கடC9 மனி/!வி.வா எ- கதின ேபா: ! இைறவ+ ; ேவ.வ!
ஒ2 க . தரG/தி ச/திய தவறியப5யா1, கடC9 அவ ; பாட>
க8பி/தா. கடCைள/ ேதாழராக ெகா., அவ வாயிலாக எ1லா
இப>கைள@

0க! வத தரG/தி, ஒ 3ைற ஒேர ;8ற6 ெச7தத8;

கடC9 அவைர மனியா! ஒ-/தாெரனி, காைல 3த1 மாைல வைர - வாEநா9
32! - ெபா7ேய நிைன!, ெபா7ேய ேபசி, ெபா7ேய ெச7! வாEேவார!
பிைனய கதி எAவாறாேமா? கடC9 நீதி வ5வாக விள>;பவ. அவ ந.நிைல
பிறழா! நீதி ாிேவா. தர நபெர- அவ ெச7த தவ-த: ; அவைர
கடC9 மனி/! வி(டாேரா ?

தரG/தி வாமிக9 ஒ2 க/தி ேமைம @ண! அ- 3த1 கடCைள
பா. ேபாெத1லா

'கடC9 ஒ2 கமயமாயிபவ' எ+> ;றிவிள>க

ஓதி ெகா. வதா. அ/ திபாட1கB9 சில வமா-:

"அ2 ; ெம7ெகா. திவ5 யைடேத
அ!Cநா படபால ெதாறானா1
பி2 ைக வாாி@ பா1 ெகா9வ 5ேக9

18

பிைழப னாகி: திவ5 பிைழேய
வழ கி =ழி+ திெபய ர1லா1
ம8- நானறி ேயம- மா8ற
ஒ2 க ெவக$ ெகாம !ைரயா7
ஒ8றிW ெர+

ஊைற வாேன''

"மாைன ேநா கிய கவைல ப(.
வதி யா+8ற வ1விைன க6சி/
ேதைன யா5ய ெகாைறயி னா@
சீல 3>;ண 36சிதி யாேத
நா+ மி/தைன ேவ.வ த5ேய
உயிெரா. நரக/த2 தாைம
ஊன 39ளன தீ/த9 ெச7யா7
ஒ8றிW ெர+

ஊைற வாேன "

“விபணி ேத/! ேவதிய மாத
ெவவிட ேவழெமா -ாி/தா7
ெசபக& ேசாைல <Eதி 31ைல
வாயிலா7 ேதவ த

மாேச

தெபாழி ெலா8றி மாநக ைடயா7
ச>கி காஎ க ெகாட
பபாி ன5ேய ப. !ய கைளயா7
பாபதா பா6 டேர''

“ெச7விைனெயா றறியாேத திவ5ேய சாெணெபா7ய5ேய பிைழ/தி5+

ெபா-/திட நீ ேவடாேவா

ைபயாவாவி> கிதாேயா என பாிெதைன
உ7யவ9 ெச7யவ1லா உேளா ேபாகீ ெசறாேன."

"ஆல தா+க த3! ெச7தாைன
ஆதிைய அமர ெதா2ேத/!6
சீல தா ெபாி! மைடயாைன&
சிதி பாரவ சிைத@ளாைன
ஏல வா;ழ லாBைம ந>ைக
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எ- ேம/தி வழிபட ெப8ற
கால காலைன க ப ென மாைன
காண கண5 ேய ெப8ற வாேற''

";ைறவிலா நிைறேவ ;ண ;ேற
'/தேன ;ைழ கா !ைடயாேன
உறவிேல உைனயறி ம8ற5ேய
ஒ பிைழ ெபா-/தா ழிCேடா
சிைறவ டாெபாழி1 <E தி வாI&
ெச ெபாேன திவா வ. !ைற@9
அறவேன ெயைன அ6செல றநாரா
யாெரன ;றவமரகேளேற”

கடC9 தடைன எப! இர க/தா1 நிகEவ!. ெச7த ;8ற/ைத @ண!, அ!
;றி/! கசி! கசி!கி அ2ேவா ; கடC9 உடேன அ9 ெச7வ. தர
அ2! அ2! ககைள ெப8றன. தர வரலா8றா1 ஒ2 க/தி வி2ப
விள>;த1 காக.

ெச/!ைண நாயனா எபவ திவாIாி1 கமலாலய/தி1 (ப/ தி/ெதா.
ெச7! ெகா5தேபா!, கழ8சி>க நாயனா , அவ த
தாிசன> ெச7! 3 பினாக/ தி ேகாயி1 வல

மைனவியா

வாமி

வதன. அ ைமயா

(பமடப/! ; ெவளிேய கிடத ஒ Nைவெய./! ேமாதன. அ! கட
ெச/!ைணயா, கழ8சி>க மைனவியா G ைக அ-/தன. ேசா! வி2த
ேதவியார! அ2ைக ேக(ட கழ8சி>க நாயனா, ஆ. ேபா!, நிகEத
ெச7திைய விசாாி/!, 3த1 மலைர/ ெதா(ட! கரமாதலா1 அைத/ !ணி/த1
ேவ.ெம- ேதவியா கர/ைத/ தாேம ெகா7தா. கழ8சி>க ஒ மன;
ெச/ !ைணயா ஒ ேவளாள. இவ ெதாட. மலைர 3கதவ மன
மைனவியா எ- அ6சி& ெச/!ைணயா அவைர/ த5யா! வி./தனேரா?
நீதி ; மன மைனவி யானாெலன ? ம8றவ மைனவியானாெலன ?
கழ8சி>க 'தா மன' எ+

இ-மாபா1 த

மைனவியா G ைகய-/த

ெதாடைர/ த5/தாேரா த மைனவியா சிவாலய/தி1 சிவபிரா+ ;ாிய
Nைவ/ ெதா(டேத ;8ற

எ- த மைனவியாாி கர/ைத/ தாேம !5/தா.
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தடைன ெகா.ைமயா யி கலா . இவ

நீதி ஒ2 க/ தம/தி1

பிறழவி1ைல ெயபைதேய ஈ. க!த1
ேவ. .

ெப+மணிக2

நாயமா9 ெபம கB 3ள. காைர கா ல ைமயா ம>ைகய கரசியா
இAவிவ ெபைம வணி க8பால த-. காைர கா ல ைமயா அ
அறிC

நிர ப ெப8- , அைவயி1லா நாயகேனா. கல! இ1லற

நடா/தி,

அவ மன/! கிைசய ஒ2கி வதா. அ ைமயா திவளா1 மா பழ
ெப8றைத க., நாயக "இ! ெத7வ

'' எ- எணி பா5 நா(. ;&

ெசறா. ெசற நாயகைன மறவா! காைர கா ல ைமயா மன/தி1 ேபா8றிேய
வதன. பிாித நாயக பா5 நா(51 ேவெறா மாதிைன மண

ாி!,

பி9ைள ெப8-, அபி9ைள ; 3த1 மைனவியாாி ெபயைர&<(5, அ ைம
யாைர ;ல ெத7வமாக/ ெதா2! வதா. சில நா9 கழி/! அ ைமயா
உறவினேரா. ந> நாயக பதி ;& ெச- த
ெதாிவி/தன. அவ இரடா

வைகைய அவ+ ;/

மைனவி ம கேளா. ேபா!, அ ைமயா

திவ5யி1 வி2! வண>கினா. அவ ெசய1 கட அ ைமயா, ''இவ
ெபா(. ஓ பிய இ லா1 உட1 எ8- ;'' எ- உதறினா. உதறின!
அ ைமயா ேப7 வ5வ

ெப8றா. அ ைமயா க1வி நிைல@ , ஞான நிைல@

வணைன ெக(டா தன. அ/!ைண க1விஞான
பிாி@ம(.

தா

லப./தாம:

ெப8றி!

நாயக

அவைன வி./! பிாியாம: , தம! நிைலைய எைனேயா ;
வாE! வதைத இ கால ெப ம க9 உ8- ேநா கி உ7/

!ணர1 ேவ. . அ ைமயாாி த/!வ ஞான லைம கீE வ
அளி&ெச7த) சில பா களா1 ந; லனா; .

"இடகைள யாேர+ எம கிர>கா ேர+
பட ெநறிபணியாேர+

-- டவி1

எபரா ேகால/ ெதாியா. ெம மானா
கபறா ெதன6 சவ ;"

"இைறவேன எACயி ேதா8-விபா ேதா8றி
இைறவேன Y5ற க6 ெச7வா - இைறவேன

(அ ைமயா
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எதா ெயனவிர>;

எ>க9 ேம1 ெவ!யர

வதா ல!மா8- வா''

”அறிவா+ தாேன அறிவிபா தாேன
அறிவா7 அறிகிறா தாேன - அறிகிற
ெம7ெபாB தாேன விாிடபா ராகாச
அெபாB தாேன யவ.''

"அ- திCவ> காணாேத ஆ(ப(ேட
இ- திCவ> காகிேல - எ-தா
எACேவா ந பிரா எபாக( ெக+ைர ேக
எACேவா நி+வ ேம!''

இபா க9 அ ைமயாாி உ-தி நிைலைய உண/! .

ம>ைகய கரசியா, நிறசீ ெந.மாற எ+
' பா5ய ைசவசமய

' பா5ய மைனவியா.

வி./!& சமண சமய த2வினா. அரச எAவழி

அAவழி ;5க9. ம!ைரமா நகர

சமண சமய/தா1 Gடப( 5த!. ேகாயி1

NைசகB ; 3(. ேநத!. ம>ைகய கரசியா ;& ைசவ சமய/தி1 ப8-..
"நாயக ெச1:

வழி நா3

ெச1லலா '' எற எண

நாயகியா ; உ

டாகவி1ைல. நாயக ேவ- சமய த2வினைம யா, அவைன வி./! அ ைமயா
பிாியC மி1ைல; அவ ெகாட சமய/ைத/ த2வC மி1ைல. அ ைமயா
நாயகேனா. வாE!, அவ விபப5 நட!வதா. நாயகைன@
தி/த ேவ.ெம+

பதிைய @

மனெவ2&சி அ ைமயாைர வி(டகலவி1ைல.

ம>ைகய கரசியா 3ய8சியா1 திஞான ச பத வாமிக9 ம!ைர ெக2தளி,
ைசவ சமய/ைத நிைல நி-/தி, அரச 3தய பலைர& ைசவ சமய த2Cமாெச7தன. இAவளவி8;> காரண ம>ைகய கரசியாேர யாவ. இவ த

=ர&

ெசயைல எென- '-வ!?

இெபா2! நம! ேதச/தி1 அ ெநறி அகியி கிற!. அைத மீ.

ேதச/தி1

திைலெப-/த பல ம>ைகய கரசிக9 ேதைவ. ஆம க9 ேம1 நா(. நா/திக
மய க/தி1 உற>கி+ , தா7மாக9 அவகைள/ த(5 எ2பி& ேதச ஞான
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பாைதயி1 நட ;மா- ெச7த1 ேவ. . ெப ம க9 மன>ெகாடா1
விேதசிய

ஒழி!, ேதசிய

வள ேதா>; எபதி8 சேதகமி1ைல. நாயமா

ெச7! வத தி/ெதா58; ெபாி!

நாயகிமா !ைண ெச7தன.

ெபம களி உதவி யிறி எ காாிய36 சி/திெபறா!. ம>ைகய கரசியா
ஒவ உைழபி1லாவி5 ைசவசமய ெம>ேக ? சிவன5யா எ>ேக ? ஆத லா1
ெபம க9 உைழ இறியைமயாத!.

5ர

கடC9 அ5யவ எபவெர1லா> ேகாைழக9 எ- , அவ த
இ1ைல எ-

இ கால/!& சில ேபவ!.. இவரைனவ

ெநறியி1 =ர
அ5யவ

வரலா8ைற ஊறி ஆராயாமேல வாயி1 வதவா- ேபகிறா. நாயமா
வரலா8றி1 =ர6 ெசறி! கிட/த1 ெவ9ளிைடமைல. கணப அப;
ேபாப. அவ தெதாழி1 என? ேவ(ைட யா.வ!! ேகாைழ ேவ(ைட
யா.வேரா? கணப ேவ(ைட/ திற

ெபாியராண/தி1 ந; வணி க

ப(5 கிற!. எறிப/த கZாி1 வாEத ஒ சிவன5யா. அவ சிவகாமி
யாடாாி (ப/ ெதா. ; ஊ- ெச7த ப(ட/! யாைனைய =சி எறிதா.
பிைழ ெச7த யாைன - மன யாைன - ப(ட/! யாைன - எ- எறிப/த
அ6சினேரா? ஒ யாைனைய ம2வா1 எறி! =E/திய! =ரமா? ேகாழைமயா ?
அறிஞக9 உ+வாகளாக.

ஏனாதி நாத நாயனா எபவ ஒ =ர. சில ப 'ட

அைம/! வா9 வி/ைத

பயி8-விப! அவ தெதாழி1. வா9 வி/ைத பயி8-வி/த ஒவ அ5யவரா
யிதைம கத/ த க!. ம8-

பல நாயமார! =ர/ திற>கைள ஈ. விாி கி

க(.ைர ெப; . அைவகைள ெபாிய ராண/தி8 காக.

நாயமா =ர , இகைல அ5பைடயாக ெகாடத-. இகைல
அ5பைடயாக ெகாெட2வ! =ரமாகா!. =ர/தின5யி1 அ - ஈர இர க

- ஊத1 ேவ. . எறிப/த, மனாிட

அைர 'றிய! , ஏனாதிநாத

நாயனா, அதி<ரைன 3த 3ைற ற3!கிட& ெச7!, பிேன அவ
அ5யவனா7 3க>கா(5ய ேபா!, தாேம அபா1 தைலசா7/! ெகா./த!
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லப./!வ ெதைன ? இைவ, நாயமா ஈர ெந6சினெமபைத ய1லேவா
லப./!கிறன ?

"ஆர> க5ைக ஆைட@> கைதேய
பார

ஈச பணியல ெதாறிலா

ஈர அபின யா!> ;ைறவிலா
=ர

எனா1 விள  தைகயேதா "
- ெபாியராண

இவா

நாயமா, உைம - உ-தி - அ6சாைம ஒ2 க - =ர

3தயவ8ைற

கா/!வத ;றிக9 பலபட கிட கிறன. விாிC ெபாியராண/தி8 காக.
நாயமா தா

ெகாட =ர ைவரா கிய

38-ெப-ம(.

உயிைர@

ெபாளாக மதியா! உைழ/! வதைத ேநயக9 கவனிபாகளாக. நாயமா
கைண பி.>கி@ , க2/ைத ய-/! , ைகைய யைற/! , தைலைய ெயாி/! ,
வயி8ைற கீறி@ , பி9ைளைய ய-/! , ேவ- பல ெசய8க6 ெசய1கைள&
ெச7!

தம! =ர ைவரா கிய/ைத& சாதி/தன. ைவரா கிய/ைத& சாதி ;

ெபா(. மைண யிழ கலா ; ெபாைனயிழ கலா ; ெபைணயிழ கலா ;
உடைல@

ஒழி கலா ; உயிைர@

ஒழி கலா . பிற உயி ;/ தீ>; ெச7யா!

தியாக/! ; உ(ப.வேத அறெவா2 க . பிற ;/ தீ>; <Eவி/! ஒவ வாழ
வி வ! அற ெநறியாகா!. ைவரா கிய ெநறிைய வள ; அறிவா8ற1
ெப-வத8; நாயமா சாித>க9 உ- !ைண ெச7@ .

நாயமா சாி த>கைள வாசிபதனா: , அவ த திநாம>கைள ஓ!வதனா: ,
அவர! திவா ;கைள பாராயண6 ெச7வதனா: . அவைர Nசிபதனா: ,
உைம சிற!, உ-தி, அ6சாைம, ஒ2 க , =ர

3தயன அ  . மனித

எைத நிைன கிறாேனா, எைதப8றி ேபகிறாேனா, அவ அதன த வணமாக
மா-கிறா. இACைம உணத 3ேனாக9, ம க9 அறிC உலகா@
தமத/தி1 ேதாயாதவா- கா ; ெபா(.& சதியா வதன , ேP/திர யா/திைர,
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ஆமா/த Nைச, ேவதேமாத1, ராண> ேக(ட1 3தய ஞான 3ைறகைள
ேகானாக9.
இெபா2! நம! நா(. க1வி அகினைமயா1 நா/திக ெப;கிற!. ஆதலா1
இநாளி1 "நாயமா திற " நா(. ; எ1லா வழியி:

பய ப.வதாக.

நாயமா திற/ைத ேபா8றி, அவ த> ;ண>கைள ெப-வ!, பழ தமிE
நா(ைட மீ.

பைடபதா; .

சேகாதாிகேள! சேகாதரகேள! நாயமாைர மறவா! ேபா8->க9; அவ த
பாட1கைள ஓ!>க9 ; நீ>க9 அவ ஆ=க9 ; அவைர ேபால& ெசய8க6
ெசய1கைள& ெச7=க9.

”தி1ைலவா ழதணேர 3தலாக& சீபைட/த ேபா8றி
ெதா1ைலயதா தி/ெதாட/ ெதாைகய5யா பத
ஒ1ைலயவ ராணகைத @லகறிய விாி/ !ைர/த
ெச1வம ;ற/D ேச கிழா ர5 ேபா8றி "
- உமாபதி சிவா&சாாியா
--------------தர

தி வாமிக2

அ ளி8ெசத தி ெதா+ட ெதாைக

ப - ெகா1 ெகௗவாண
தி&சி8ற பல

தி1ைலவாE அதணத

அ5யா ;

அ5ேய

திநீல கட/! ;யவனா க5ேய
இ1ைலேய எனாத இய8பைக ;

அ5ேய

இைளயாற ;5மாற அ5யா ; அ5ேய
ெவ1:மா மிகவ1ல ெம7ெபாB க5ேய
விாிெபாழி1<E ;ைறயா விறமிட க5ேய
அ1ெம 31ைலயதா அமநீதி க5ேய
ஆIர ஆIாி1 அ மா+ காேள.

இைலமத ேவ1ந பி எறிப/த க5ேய
எனாதி நாதற அ5யா ;

அ5ேய

(1)
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கைலமத சீந பி கணப க5ேய
கடZாி8 கலயற அ5யா ;

அ5ேய

மைலமத ேதா9வ9ள1 மான க6 சாற
எ6சாத வா(டாய அ5யா ;

அ5ேய

அைலமத ன1ம>ைக ஆனாய க5ேய
(2)

ஆIர ஆIாி1 அ மா+ காேள.

”3 ைமயா1 உலகாட G/தி ; அ5ேய
3க+ ; உ/திர பபதி ;

அ5ேய

ெச ைமேய திநாைள ேபாவா ;

அ5ேய

தி ;றி/ ெதாடத

அ5யா ; அ5ேய

ெம7 ைமேய திேமனி வழிபடா நி8க
ெவ;ெட2த தாைத தா9 ம2வினா1 எறித
அமைமயா அ5&ச5 ெபமா+ க5ேய
(3)

ஆIர ஆIாி1 அ மா+ காேள”

”திநிற ெச ைமேய ெச ைமயா ெகாட
திநாC கைரயற அ5யா ;
ெபந பி ;ல&சிைறத அ5யா ;
ெபமிழைல ;- ப ;

அ5ேய

அ5ேய

ேபயா ; அ5ேய

ஒந பி அNதி அ5யா ; அ5ேய
ஒன1 <E சா/தம>ைக நீலந க க5ேய
அந பி நமிநதி அ5யா ; அ5ேய
ஆIர ஆIாி1 அ மா+ காேள.”

(4)

வ பறா வாிவ. மணநாற மல
ம!மல ந8 ெகாைறயா அ5யலா8 ேபணா
எ பிரா ச பத அ5யா ;

அ5ேய

ஏயேகா க காம அ5யா ; அ5ேய
ந பிரா திGல அ5யா ;
நா(டமி; த5 ;

அ5ேய

G க ;

அ பரா ேசாமாசி மாற+ ;

அ5ேய

அ5ேய

ஆIர ஆIாி1 அ மா+ காேள.

(5)
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வாெகாட வன3ைலயா9 உைமப>க கழேல
மறவா! க1ெலறித சா கிய ;

அ5ேய

சீெகாட கEவ9ள1 சிற ;

அ5ேய

ெச>கா(ட> ;5ேமய சி-/ெதாட க5ேய
காெகாட ெகாைட கழறி8றறிவா ; அ5ேய
கட8காழி கண நாத அ5யா ; அ5ேய
ஆெகாட ேவ8'8ற களைத ேகா அ5ேய
(6)

ஆIர ஆIாி1 அ மா+ காேள.

ெபா7ய5ைம யி1லாத லவ ;

அ5ேய

ெபாழி8கZ/ !6சிய கE&ேசாழ க5ேய
ெம7ய5யா நரசி>க 3ைனயைரய க5ேய
விாிதிைர <E கட1நாைக அதிப/த க5ேய
ைகத5த வாிசிைலயா க க ப கய
கழ8ச/தி விாி6ைசயேகா அ5யா ;
ஐய5க9 காடவேகா அ5யா ;

அ5ேய

அ5ேய
(7)

ஆIர ஆIாி1 அ மா+ காேள.

கைற கட கழல5ேய கா ெகா 5த
கண 1ல ந பி ;> காாி ;

அ5ேய

நிைற ெகாட சிைதயா1 ெந1ேவ ெவற
நிறசீ ெந.மாற அ5யா ;
!ைற ெகாட ெச பவள

அ5ேய

இளக8-6 ேசாதி

ெதாமயிைல வாயிலா அ5யா ; அ5ேய
அைற ெகாட ேவ1ந பி 3ைனய.வா க5ேய
ஆIர ஆIாி1 அ மா+ காேள.

(8)

கட1 <Eத உலெகலா> கா கிற ெபமா
காடவேகா கழ8சி>க அ5யா ; அ5ேய
மட1 <Eத தாந பி இட>கழி ; த6ைச
மனவனா6 ெச/!ைண த அ5யா ;

அ5ேய

ைட<Eத யத9ேம1 அரவாட ஆ5 அ5ேய
ெபான5 ேக மன ைவ/த கE/!ைண ;
அட1 <Eத ேவ1ந பி ேகா( ;
ஆIர ஆIாி1 அ மா+ காேள.

அ5ேய .
(9)
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ப/தரா7 பணிவாக9 எ1லா ;

அ5ேய

பாமைனேய பா.வா அ5யா ; அ5ேய
சி/த/ைத& சிவபாேல ைவ/தா ; அ5ேய
திவாI பிறதாக9 எ1லா ; அ5ேய
3ேபா! திேமனி தீ.வா க5ேய
32நீ- Nசிய 3னிவ ;
அபா:

அ5ேய

அ5&சாத அ5யா ; அ5ேய

ஆIர ஆIாி1 அ மா+ காேள.

(10)

மனியசீ மைறநாவ நிறZ Nச1
வாிவைளயா9 மானி ;

ேநச+ ; அ5ேய

ெதனவனா7 உலகாட ெச>கணனா க5ேய
திநீல கட/! பாணனா க5ேய
எனவனா

அரன5ேய அைடதி(ட சைடய

இைசஞானி காதல திநாவ U ேகா
அனவனா

ஆIர அ5ைமேக( .வபா

ஆIாி1 அ மா+ கபரா வாேர.

தி 8சிற பல
-----xxxx
-----xxxx-----xxxx------

(11)

