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நாய�மா� திற� 

ஆகிேயா� : தி�வாள� - தி�. வி. க�யாண ��தரனா� 

இர�டா� பதி�� 

1937 

உாிைம ஆகிேயா�ைடய!. 

விைல அ$ 4. 

சா! அ&�'ட�, இராய�ேப(ைட, ெச�ைன. 

---------- 

�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர    

 

'நாய�மா� ' எ�+� ஒ� சி- க(.ைர 1921-� வ�ட '�ேதசமி/திர�' 

அ0ப�த/!ெகன எ�னா1 எ2த�ப(ட!. அக(.ைர 3த� 3ைற 41 

வ5வாக காைர& சிவன5 யா� தி�'(ட/தா� வி��பியவா- 1922-� ஆ�51 

ெவளியிட�ப(ட!. அ�பதி�பி1 ெப� மா-த1 ஒ�-6 ெச7ய�படவி1ைல. 

 

இ�பதி�பி1 சி8சில மா-த1க9 ெச7ய�ப( .9ளன; 4:; ' நாய�மா� திற�' 

எ�+� தைல��& <(ட�ப(ட!. 

 

48க� சாதி� பைகைம யி�ைம, அ�� சமய மா��, ெதா�5� சிற��, 

நாய�மா� ெகா�ட உ�ைம உ-தி அ6சாைம ஒ2க� =ர� 3த�யன, மக(; 

இ�றியைமயாத ேவ- பல ெச�ெபா�9க9 ��>க ஓத�ப( 5�கி�றன. 

 

தி�/ெதா�ட/ ெதாைக@� இதெனா. ேச�க�ப( 5�கிற!. ெதா�5னிட/! 

ஆ�வ3ைடயா�; இ�41 ெப��!ைண ெச7@�. 

 

25-8-1937 

இராய�ேப(ைட, ெச�ைன         தி�. வி. க�யாண��தர�. 

------------- 
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நாய�மா� திற�நாய�மா� திற�நாய�மா� திற�நாய�மா� திற�    

 

பாய வா�யி� 32வ!� ப�பதி ய5ைம 

ஆய ெவAவைக� ெபா�9கB மவ+ைட� ெபா�9க9 

ேமய விAவண மல !ேவ றி�ெறன Cண��த 

Dய ெம7/தவ/ த5யவ� !ைணய5 ெதா2வா�. 

- க&சிய�ப� 

 

ேதா��வா�ேதா��வா�ேதா��வா�ேதா��வா�    

 

தமிE நா(51 வாE�த கடC9 அ5யவ� இ�வித� ெபயரா1 அைழக�ப.கி�றன�. 

ஒ�- "நாய�மா�'' எ�ப!; ம8ெறா�- "ஆEவா�'' எ�ப!. 3�ைனய! 

சிவன5யவ�;�, பி�ைனய! தி�மால5யவ�;� வழ>க�ப.கி�றன. 

 

ஆ�டவ� அ5; அ�� ெச:/தி/ தைலைம� ேபெற7தினவ� நாய�மா� 

என�ப.வ�. நாய� - தைலவ�. நாய�மா� - தைலவ�. தைலவைன� ேபா8றி/ 

தைலவராயவ� நாய�மாெர�க. நாய�மா� எ�+6 ெசா1�8; ேவ- பல ெபா�9 

'-ேவா�� உள�. ெபா�9 பலப5+� க�/! ஒ�றாக 35@�. 

 

அ�ப��  வ�� அ!பாலவ��அ�ப��  வ�� அ!பாலவ��அ�ப��  வ�� அ!பாலவ��அ�ப��  வ�� அ!பாலவ��    

 

'நாய�மா�'' எ�+� ெபய� “அ-ப/! Gவ�'' எ�+� தி�'(ட/தவ�; வழ>க� 

ப(. வ�வ! தமிE நா(டவ�;/ ெதாி@�. அ-ப/! Gவ� எ�+� ெதாைக 

;றி�ைப க�., அ5யவ� அ-ப/! Gவேர எ�- ேகாடலாகா!. அ-ப/! 

Gவர1லாத ஏைனய பத�� அ5யவேர யாவ�. இAC�ைம , "ப/தரா7� 

பணிவா�க9 எ1லா�;� அ5ேய�", ''அ�பா:� அ5சா��த அ5யா�;� 

அ5ேய�'' எனவIஉ� தி�/ெதா�ட/ெதாைக� ப/தா6 ெச7@ளா1 நனிவிள>;�. 

 

இைறவ� ஒ�வேன. "உல;; ஒ�வனா7 நி�றா7 நீேய" எ�- அ�ப��, "ஒ�ேற 

;ல3� ஒ�வேன ேதவ+�" எ�- தி�Gல�� அ�ளியி�/த1 கா�க. ஒேர 

இைறவ+;� பலவிட>களி1 பலதிற� ெபய�க9 வழ>க� ப.கி�றன. 

ெத�னா(51 இைறவ+; வழ>க�ப.� ெபய� 'சிவ�' எ�ப!. இதைன 
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''ெத�னா.ைடய சிவேன ேபா8றி - எ�நா(டவ�;� இைறவா ேபா8றி " 

எனவIஉ� மாணிகவாசகனா� தி�வாகா1 உண�க. எ�நா(டவ�;� 

இைறவனா@9ள ஒ�வ� தி�வ5; அ�� ெச7ேவா� எ�நா(5:� இ��ப�. 

எ�நா(ட�ப�� அ5யவேரயாவ�. அவரைனவ�� நாய�மா� ;2வி1 

ேச��தவேரயாவ�. பி� வ�� ெத�னா(. மக9, த>க9 நா(51 ேதா�றிய 

நாய�மாேர கடC9 அ5யவெர�-�, ம8ற நா(51 அ5யவ� ேதா�றமா(டா 

ெச�-> ெகா9ளா தி�;மா-, தி�/ெதா�ட/ெதாைக பா5ய ெப�மா� 

''அ�பா:� அ5சா��த அ5 யா�;� அ5ேய�'' எ�- அ�ளின�. ெத�னா(.; 

அ�பா:9ள நா.களி:� அ5யவ�ள� எ�பைத அ/தி�வா; உண�/!கிற!. 

"அ�பா:� அ5சா��த அ5யா�;� அ5ேய� " எ�+� ந�ெமாழி; "Gேவ�த� 

தமிE வழ>;� நா(.க�பா1 3த1வனா� அ5 சா��த 3ைறைமேயா��" எ�- 

ேசகிழா� விாிCைர 'றியி�/த1 ஈ�. உ�ன8பால!. 

 

#$ வழி#$ வழி#$ வழி#$ வழி    

 

அ-பா� 3�ைம நாய�மாைர�ப8றி '-� 3த1 41 தி�/ெதா�ட/ெதாைக ; 

வழி 41. க�பியா�டா� ந�பி தி�வ�தாதி ; சா�� 41 ெபாிய�ராண�. பி� வ�த 

41கB6 சில உள. அ�41கைள நிரேல கிள�தா7�! எ2த��கி�, இஃெதா� 

ெப� 4லாக விாி@�. ஆதலா1 ஒ� சி- க(.ைர அளவாக இ�ெபா�ைள எ� 

சி8றறிவி8 ெக(5யவா- - எ�னா1 இய�றவைர - ��>க எ2த� �;கிேற�. 

 

அ�பி$ ஒ�ைம!பா'அ�பி$ ஒ�ைம!பா'அ�பி$ ஒ�ைம!பா'அ�பி$ ஒ�ைம!பா'    

 

நாய�மா� அ-ப/! Gவ�� தமிE நா(51 ப1ேவ- இட>களி1, ப1ேவ- 

மர�களி1, ப1 ேவ- சாதிகளி1 ேதா�றினவ�. அவ� த�ெதா�.கB� பல 

திற�ப(டைவ. அவ� த�ெதாழி1கB> ேகால>கB� பலதிற�ப(டைவ. நாய�மா� 

இட/தா+�, மரபா+�, சாதியா+�, ெதா�டா+�, ெதாழிலா+�, ேகால/தா+� 

ேவ-ப(டவராயி+�, கடCளிட/தி1 அ�� ெச:/!வதி1 அவெர1லா�� 

ஒ�-ப(டவேர யாவ�. இAவாேற நம! ேதச/தி1 வா2� மக9 பிற�பா:� 

சிற�பா:� பிறவா8றா:� ேவ-ப5+�, ெபா!ஜன ேசைவயி1 ஒ�-ப(டவ�-

களாயி�/ த1 ேவ�.�. கடC9 ேசைவயி1 நாய�மா� ேவ-படா! ஒ�- 

ப(டைமயா�, அவ� =.ேப ெற7தின�. அவ� இ�+� ஆலய>களி1 Nசிக� 
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ப.கி�றன�. அ-ப/! Gவ� விைனC ேதா�->கால/!, அவ� த�ெதாழி1 சாதி 

3த�யன மன/தி1 ேதா�-கி�றனேவா? இ1ைலேய. அவெர1லா�6 சிவன5யா� 

எ�+� ஓெர�ணேம உ9ள/தி1 எ2கிற!. 

 

சாதி!)�ைமசாதி!)�ைமசாதி!)�ைமசாதி!)�ைம    

 

அ-ப/! Gவ� அைனவ�;� ஒேர வித Nைச, விழா, வணக� 3த�யன 

நைடெப-கி�றன. க�ண�பைர ேவடெரன யாவராயி+> கழிகி�றனேரா? 

தி�;றி��/ ெதா�டைர வ�ணாெரன எவராவ! ஒ!;கி�றனேரா? 

தி�நாைள� ேபாவாைர� ப6சமெரன யாராவ! த9Bகி�றனேரா ? 

இவரைனவைர@� இ�+> ேகாயி1களி1 பிராமணர1லேரா Nசிகி�றன�? 

இ�நாய� மாைர� ேபால இ�நா9 வா2� பாரதமகB� ேதசேசைவயி1 ஒ�றிய 

அ�� ெகா9வா�களாயி�, உலக இ�ப� விைரவி1 எளிதி1 கிைட;�. 

 

அ-ப/! Gவ�9 ேவதியாி��தன�; ேவளாளாி��தன� ; சா�ய� இ��தன� ; 

சா�றா� இ��தன�; ப6சம� இ��தன�; பரதவ� இ��தன�; வ�ணா� இ��தன� ; 

ேவட� இ��தன� ; ேவ- பல சாதியா�மி��தன�. இ� ெபாியவ�க9 தா>க9 பிற�த 

சாதியி1 உய�C தாEC க8பி/!ெகா�., தா>க9 ெச7த ேசைவயி1 ஒ�வேரா-

ெடா�வ� மைல�! Nச1 விைள/தா�கேளா? எ1ேலா�� ஆ�மேநய ஒ�ைம� 

பா(51 க(.�ப(. கிட�தன�. அவ� த� வழிவழி வ�த தமிE மக9 இ�ெபா2! 

சாதி�பைகைமயி1 தைலசிற�! விள>;கிறா�க9, எ�ேன கால�! எ�ேன 

ெகா.ைம!! 

 

��தர���தர���தர���தர�    

 

தி�/ெதா�ட/ ெதாைக பா5ய ��தர G�/தி �வாமிக9 ஆதிைசவ பிராமண 

;ல/தி1 பிற�தா� ; நரசி>க 3ைனய� எ�+> ;-நில ம�ன� =(51 வள��தா�; 

பரைவ எ�+� உ�/திய கணிைகைய@�, ச>கி� எ�+� ேவளாள� 

ெப�ைண@� மண�தா�. ��தரG�/தி �வாமிக9 வாEவி1 சாதி���ைம இட� - 

ெப8றேதா? அ���ைம ெநா->;�ட! எ�ேற ெசா1லலா�. 

 



6 

 

தி�நாCகரச�� அ�Nதிய5கB� 

 

தி�நாCகரச� ேவளாள ;ல/தி1 பிற�தவ�. இவைர ;�வாகC� கடCளாகC� 

ெபா�னாகC� ெபா�ளாகC� அ�Nதிய5க9 ேபா8றினா�. அ�Nதிய5க9 பிராமண 

;ல/தி1 ேதா�றியவ�. அ�Nதிய5க9, தி�நாCகர� �வாமிக9பா1 அ�� 

ெகா�., அவைர வரேவ8-� ேபா8றிய 3ைறகைள@�, அவேராடம��! உ�ட 

ேநய/ைத@� அவர! வரலா8றி8 கா�க. 

 

அ!ப�� ச�ப�த��அ!ப�� ச�ப�த��அ!ப�� ச�ப�த��அ!ப�� ச�ப�த��    

 

வயதி1 3தி��த ேவளாளராகிய அ�ப� �வாமிக9, ;ழ�ைத� ப�வ3ைடய 

பிராமணராகிய தி�ஞான ச�ப�த �வாமிகைள க�டCட� பணி�த!�, இவ� 

அவைர "எ� அ�பேர" (த�ைதயேர) எ�- 'விவி2�த!�, அ�ப�, ச�ப�த� 

சிவிைகைய/ தா>கிய!�, அைதயறி�த!� ச�ப�த� அ�ப� தி�வ5யி1 வி2�! 

வண>கிய!�, இ�வ�� ேP/திர யா/திைர ெச7! பல திற ;ல>களி8ேறா�றிய 

நாய�மாாி� மட>களி:� =.களி:� உ�ட. !� தமிE நா(51 

நிகE�தனேவயா�. 

தி�நாCகரச� - ச�ப�த� கால/தி1 அ5யவாிைட& சாதி���ைம ஆக� ெபறேவ-

யி1ைல. "ஆCாி/!/ தி�-ழ:� �ைலயேர+� - க>ைகவா� சைடகர�தா�; 

அ�பராகி1 அவ� க�Q� நா� வண>;> கடCளாேர" எ�ப! அ�ப� தி�வா;. 

'நலமிலராக நலம !�டாக நாட வ� நாடறிகி�ற - ;லமிலராக ;லம !� டாக/ 

தவ�பணி ;ல& சிைற�பாC� - கைலம� கர/த� '' எ�ப! ச�ப�த� தி�வா;. 

 

ேசரமா*� வ+ணா*�ேசரமா*� வ+ணா*�ேசரமா*� வ+ணா*�ேசரமா*� வ+ணா*�    

 

ேசரமா� ெப�மா9 நாயனா� ேசரநா(. ம�ன�. அவ� ஒ�நா9 யாைன ேசைன 

�ைட<ழ நக� வல� வ�தேபா!, அவெரதிேர ஒ� வ�ணா� ெவB/த 

வ5வினனாக� ேபா�தா�. மைழ நீரா1 அவ� தைலமீதி��த உவ�ம� கைர�! 

ஒ2கி அவ� உடைல ெவBக& ெச7த!. அA ெவ�ணிற� தி�நீ- Nசிய ேவட� 

ேபா1 ேசர� ெப�மா+;� �லனாயி8-. ஆன!� ேசர� ெப�மா� யாைன 

வி(5ழி�! வ�ணா� கா�1 வி2�தா�. அவ� அ6சி, "அ5 வ�ணா�' எ�- 

அலறினா�. ம�ன� ”அ5&ேசர�'' எ�- வி2�! வி2�! அவைன வண>கினா�. 
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ம�ன� பிற�ெப>ேக? வ�ணா� பிற�ெப>ேக? ம�ன� சிற�ெப>ேக? வ�ணா� 

சி-ைம எ>ேக? எ1லா� அ��;3� ஓ5ன. 

 

நமிந�தி நமிந�தி நமிந�தி நமிந�தி ----    தி�நீலந-க�தி�நீலந-க�தி�நீலந-க�தி�நீலந-க�    

 

சாதியா1 தீ(. உ�. எ�+> க�/!ெகா�5��த நமிந�திய5கB; கடC9, 

"எ1லா மனித�6 சிவகண>கேள" எ�ற உ�ைமைய அறிC-/தியைத@�, 

அ�தண& ெச1வராகிய தி�நீலநக�, த�மி1ல� ேபா�த தி�நீலக�ட 

யாE�பாண�;/ த� =(5� ந.வ�, ேவதிைகயி� பா>க�, இட�த�! 

உபசாி/தைத@�, ேவ- பல நாய�மா� சாதி ேபத> க�தா!, எ1லாாிட/!6 சமரச 

உண�Cெகா�., அ�ன மி(. வழிப(ட வரலா8ைற@� ெபாிய �ராண/தி8 

பரக கா�க. 

 

சாதி பாரா.டாைமசாதி பாரா.டாைமசாதி பாரா.டாைமசாதி பாரா.டாைம    

 

நாய�மா�கால/தி1 சாதிேபத� இ�கவி1ைல எ�- ெசா1:த1 35யா!. 

அவ�க9 கால/தி1 சாதிேபத� இ��த!. ஆனா1 சாதி ேபத� பாரா(ட�படவி1ைல. 

சாதிேபத> 'டா! எ�- உபேதசி;� த8கால நாகாிக ேதவைத, தா�டவ� �ாி@� 

இ�த ேவைளயி1, சாதி நி�ைத, சாதி� பைகைம, சாதி� Nச1, சாதி '( ட�, சாதி� 

ப8- 3த�ய ெகா.ைமகேள நட� �ாிகி�றன. நாய�மா� கால/தி1 த8கால 

நாகாிக� பரவி யி�கவி1ைல. ஆனா1 அகால/தி1 சாதி ேபத/தா1 நி�ைதயாத1, 

பைகைம யாத1, பிறவாத1 G�. கன�ெறழவி1ைல. அகால� நாகாிக 

காலேமா ? இகால� நாகாிக காலேமா? உ�ைமைய அறிஞ�க9 

ஆரா7வா�களாக. 

 

அ�தண� ெப�மானாகிய ��தரG�/தி �வாமிக9 தி�/ெதா�ட/ ெதாைகயி1 

எ1லா& சாதியாைர@� "அ5யா�;� அ5ேய�'' எ�- வ2/தி யி�கிறா�. 

தி�நாCகர� �வா மிக9, 

 

"சா/தி ர�பல ேப�6 சழக�கா9 

ேகா/தி ர3>;ல 3>ெகா� ெட�ெச7=� 
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பா/தி ர6சிவ ெம�- பணிதிேர1 

மா/திைர;9 அ�B மா8ேபறேர'' 

 

எ�- தி�வா7மல��தி�கிறா�க9. ேவ- பல நாய�மா�� சாதிேபத/ைத 

ம-/ேதாதியி�கிறா�. நாய�மா� கால/தி1 சாதி ேவ8-ைமயி��!�, அைத 

க�தா!, அவ� அ�பி� வழி நி�- ஒ2கிய! ேபால, இகால/!� அவ� த� 

வழி/ேதா�றிய தமிEமக9 சாதியி1 க�/ைத& ெச:/தா!, அ�� ெநறி ப8றி/ 

ெதா�. ெச7ய 3ய1வா�களாக. 

 

அ�) ெநறிஅ�) ெநறிஅ�) ெநறிஅ�) ெநறி    

 

இனி நாய�மா� சமய நிைலைய& சிறி! ஆரா7ேவா�. நாய�மா� அைனவ�� 

ைசவசமயிக9 எ�- சில� 'றிவி.வ�. நாய�மா� எ/தைக� ெபா�9 ெகா�ட 

ைசவசமய/ைத�ப8றி ஒ2கினா� எ�ப! ஆராய/தக!. நாய�மா� கடCைள& 

சிவெம�+� நாம/தா1 வழிப(. வ�தா�. அவ� சிவெம�+6 ெச�ெபா�ைள 

அ�பாக ெகா�டா�; க�டா�. இைத, 

 

"ஈறிலா� பத>க9 யாைவ@> கட�த 

இ�பேம எ�+ைட ய�ேப" 

 

எ�+� தி�வாசக3�, 

 

"அ��6 சிவ3 மிர�ெட�ப� அறிவிலா� 

அ�� சிவமாவ தா� மறிகிலா� 

அ�� சிவமாவ தா� மறி�தபி� 

அ�ேப சிவமா யம��தி�� பாேர'' 

 

எ�+� தி�ம�திர3� வ�@-/!�. 

 

அ�) சமய�அ�) சமய�அ�) சமய�அ�) சமய�    
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அ�பாகிய சிவ/ைத வழிப.6 சமயெநறி ப8றி ஒ2கினவ� ந� நாய�மா� எ�- 

ெதாிகிற!. ைசவ� - சிவச�ப�த� ; சிவ� - அ��; ைசவ சமய�--அ�� சமய�. அ�� 

சமயமாகிய ைசவ சமயேம நாய�மா� ைகெகா�ட!. நாய� மா� கைட�பி5/த 

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

நாய�மா� அ�பா6 சிவ/ைத/ தா7 த�ைத, மைனவி மக9, ந�பராக� 

ேபா8றினா� ; ேகாயிலாக வண>கினா� ; உயி�களாக/ ெதா2தா�; உலகமாக 

வழிப(டா�. இக�/தட>கிய தமிEேவத ெமாழிக9 சில வ�மா-: 

 

 "ஏழிைசயா யிைச�பயனா யி�ன3தா ெய�+ைடயலா 

 ேதாழ+மா7 யா� ெச7@� !ாி�கB ;டனாகி 

 மாைழெயா�க� பாைவைய/த� தா�டாைன ம(5 

 ஏைழேய� பிாி�தி�ேக� எ�னாIாிைறவைனேய" 

 

 "அ�பனீ அ�ைமநீ ஐய+நீ 

        அ��ைடய மாம+ மாமி@நீ 

 ஒ��ைடய மாத� ெமா�ெபா�Bநீ 

        ஒ�;ல36 �8ற3ேமா I�நீ 

 !7�பனC� உ7�பனC� ேதா8-வா7நீ 

        !ைணயாெய� ென6ச� !ற�பி�பா7 நீ 

 இ�ெபா�னீ இ�மணி இ�3/!நீ 

        இைறவனீ ஏS��த ெச1வனீேய '' 

 

 "இ�நிலனா7/ தியாகி நீ� மாகி 

        இயமான னாெயறி@> கா8- மாகி 

 அ�நிைலய தி>களா7 நாயி றாகி 

        ஆகாச மாய(ட G�/தி யாகி� 

 ெப�நல3> ;8ற3� ெப�$� ஆ$� 

        பிற��C� த�3�C� தாேம யாகி 

 ெந�நைலயா யி�றாகி நாைள யாகி 

        நிமி��� சைடய5க9 நி�ற வாேற." 

 

ெநறி-1ாிய �ைறக2ெநறி-1ாிய �ைறக2ெநறி-1ாிய �ைறக2ெநறி-1ாிய �ைறக2    
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நாய�மா� ப8றிய! அ��ெநறி எ�+� ஒ� ெநறியா யி��பி+�, அ�ெநறியி1 பல 

!ைறப8றி அ�னா� =.ேபெற7தின�. சாிைய/ ெதா�. ெச7தா� சில�; 

கிாிைய/ெதா�. ெச7தா� சில�; ேயாகிகளாக வாE�தா� சில�; ஞானிகளாக 

வாE�தா� சில�. சில� பிரமசாாியா யி��தா� ; சில� இ1லற> ெகா�டா�; சில� 

!றவற> ெகா�டா�. சிவேவட�தாி/தா� சில�ள�; தாியாதா� சில�ள�. 

வ�ெறா�ட� சில�; ெம�ெறா�ட� சில�. மலரா1 அ�&சி/தா�3ள�; க1லா1 

அ�&சி/தா�3ள�. இ/ெதா�., ஒ2க�, அ�&சைன 3த�ய 3ைறக9 

பலப(5��பி+�, இைவக(ெக1லா� அ5�பைட அ�� எ�ப! ஈ�. 

க�த8பால!. 

 

மற/ ெதா�.க9 

 

எ�ெநறி நி�-� எAேவட> ெகா�.� ஆ�டவைன வ2/தலா�. ��தர� 

ஆ�டவைன� ெப� ெபா�(./ D!வனாக ெகா�டா�. இய8பைகயா� த� 

மைனவியாைர ஒ� சிவன5யா�;/ தான6 ெச7தா�. க�ண�ப� கடCB;� 

�லா:ணC ஊ(5னா�. (இதி1 ஓ� உ�ைம உ�.. ச>கரா&சாாிய� 3த�ேயா� 

இைத ஆ�5�கிறா�. என! ஆரா7&சி ;றி��ைர ெகா�ட ெபாிய �ராண� 

பதி�பி1 க�ண�ப� �ராண� பா�க). ச�ேட�ர� சிவNைசயி� ெபா�(./ த� 

த�ைதயா� காைல ெவ(5னா�. சி-/ெதா�ட� பி9ைளைய ெகா�றா�. ேகா( 

��யா� �8ற/தாைர ெகாைல ெச7தா�. இ& ெசய1கB6 சிவ/ெதா�டாகேவ 

பாவிக�ப(டன. காரண� அ�ேபயா;�. "அரன5 க�ப� ெச7@� பாவ3� 

அறமதா;�'' எ�றா� பி� வ�தா��. எ&ெசய1 ெகா�.�, எ/ெதா�. ெச7!� 

நி(காமிய க�ம/ைத வள�கலா�. 

 

அ�� ெநறியி� அறி;றிக9 

 

நாய�மா� வரலா8ைற ஊ�றி ஆரா@மிட/!, அவ� த� வரலா8றினி�-� சமய 

ஒ2க/தி� அறி;றிக9 �லனா;�. அAவறி ;றிக9 பல. அைவ உ�ைம, உ-தி, 

அ6சாைம, ஒ2க�, =ர� 3த�யன. உ�ைம@9ள இட/தி1 எ1லா 

ந1�ய1�கB� அ����. எ1லாவ8றி8;� அ5�பைட உ�ைம. எ1லா 

அற>க(;� தாயக� உ�ைம எ�- அற 41க9 3ழ>;கி�றன. 
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ெபா7யாைம ெபா7யாைம ஆ8றி� அற�பிற 

ெச7யாைம ெச7யாைம ந�- " 

 

எ�றா� தி�வ9Bவ��. 

 

உ+ைம �த�யனஉ+ைம �த�யனஉ+ைம �த�யனஉ+ைம �த�யன    

 

அ-பா� 3�ைம நாய�மா� சாித>களி1 ேபா�!9ள உ�ைம, உ-தி, அ6சாைம, 

ஒ2க�, =ர� 3த�யன எ�-� அறெநறிைய வி���� மக(; ேவ�ட8 

பாலனவா�. ப�ைட கால/தி1 இைவக9 மகளி� உயிரணியா யி��தன. 

இ�ெபா2! உடலணிக9 மி; உயி மணிக9 அழி�தன. அதனா1 நா. !�ப 

கட�1 =E�! கிடகிற!. நா(ைட/ !�ப கட�னி�-� இ�ப கைரயி1 

ஏ8-வி;� நாவா7க9 உ�ைம , உ-தி, அ6சாைம, ஒ2க�, =ர� 

3த�யனவா�. இைவகைள வ��-/!� நாய�மா� வரலா8ைற ஓ!வதா1 

நா(.;� உயி�;� இ�ப> ேத.வதா;�. ஏற;ைறய எ1லா நாய�மா�� 

உ�ைம, உ-தி, அ6சாைம, ஒ2க�, =ர� 3த�யவ8றி8; ஊ8றா@9ள ஓ� 

அறெநறிப8றி ஒ2கினவேர யாவ�. ஈ�.& சில ;றி��கைள எ./! கா(.கிேற�. 

 

எ'��-கா.'க2எ'��-கா.'க2எ'��-கா.'க2எ'��-கா.'க2    

 

தி�நீலக�ட நாயனா� எ�பவ� சித�பர/தி���தவ�. அவ� ;யவ� ;ல/தி1 

பிற�தவ�. அ�ெபாியா� அ5யவ�கB;/ தி�ேவா.வைன�! ெகா.;� 

தி�/ெதா�. ெச7! வ�தவ�. அவ� சி8றி�ப/!ைறயி1 எளியரா7� பர/ைதபா1 

அைண�! ந�ணினா� எனக�தி, அவ� த� மைனவியா� 'தீ�. =ராயி� 

எ�ைம/ தி�நீலக�ட�' எ�- 'றினா�. அ!ேக(ட நாயனா�, ''நீ 'எ�ைம' எ�- 

ப�ைம ெமாழியா1 'றினைமயா1, உ�ைன@� உ�னினமாகிய ேவ- 

ெப�கைள@� மன/தி:� இனி/ தீ�.வதி1ைல" எ�- உ-திெச7! ெகா�டா�. 

தா� ெச7! ெகா�ட உ-தி வழிேய நாயனா� ஒ2கினா�. ஒேர இ1ல/தி1 உைற@� 

மைனவிைய மன/தி:� தீ�டா! வா2வ! அாிேதா எளிேதா எ�பைத அ�ப�க9 

சி�தி/த1 ேவ�.�. இ/தைக மனC-தி@ைடய மகள1லேவா பாரதமாதா 

வயி8றி1 உதி/த1 ேவ�.�? 
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காவிாி�N� ப(5ன/தி1 இய8பைகயா� எ�பவ� ஒ�வ� இ��தன�. அவர! விரத� 

எவ� எைத ேக(பி+� இ1ைல எ�னா! வழ>;வ!. அவ�ைடய 

மேனாநிைலைய கடC9 ேசாதிக ேவ�5, ஓர5யவ� ேவட�தா>கி, அவ� த� =. 

ேச��!, ”நா� ஒ�- நா5 0� இ1ல� ேபா> ேதா�'' எ�றா�. நாயனா�, 

''அஃெத�பா1 உள தாயி� ெகா.�ேப�'' எ�றா�. சிவன5யா�, "உ� மைனவி 

ேவ�.�'' எ�- ேக(டா�. நாயனா� மன>ேகாணா! த� இ1லகிழ/தியாைர 

வழ>கினா�. இ&ெசய1 எவேர ெச7யவ1லா� ! இ! ெசய8க�6 ெச7ைகய�ேறா ? 

தா� ஏ8ற விரத/!; எAவழியி:> ேக. ேநராவ�ண� கா/!ெகா�ட 

உ�ைம நிைலைய@�, உ-தி பிறழாைமைய@�, எவ�;� அ6சாைமைய@� 

எ�ென�- வ�ணி�ப!? இய8பைக ேபால விர த>காகவ1ல �த1வ�சா1லேவா 

பாரதமாதாவி� வயி8றி1 ேதா�ற1 ேவ�.� ? 

 

தி�ேகாவUாி1 ஓ� உ�ைமயாளாி��தா�. அவ� ெம7�ெபா�9 நாயனா� 

எ�பவ�. அவ� தி�ேகாவUைர ஆ�ட ம�ன�9 ஒ�வ�. ெம7�ெபா�9 

நாயனா� ஆ(சியி1 நகர 32!� உ�ைம கைட� பி5/ெதா2;� அறமணேம 

கமE�! ெகா�5��த!. அவ� ஆ(சியி1 ெபாறாைம ெகா�ட 3/தநாத� 

எ�பவ� ப�3ைற ெம7�ெபா�9 நாயனாேரா. எதி�/!/ ேதா1வி@8றா�. 

35வி1 3/தநாத�, "சிவன5யா� ேவட�தா>கி ெம7�ெபா�ைள வ6சைனயா1 

ெகா1ல1 ேவ�.�" எ�- எ�ணி, உட1 32வ!� தி�நீ- Nசி, தைலயி1 

சைட�ைன�!, உைடவா9 மைறக� ெப8றி ��த ஒ� �/தக கவளிேய�தி, ைம 

ெபாதிக விள;� ேபால மன/தி+( க-��ெகா�., ெபா7ேவட� தா>கி 

நாயனா� அர�மைன 0ைழ�தா� தி�ட�. எ1லா� ப5கைள@> கட�!, கைடசி� 

ப5 வாயி1 காவலனாகிய த/த� எ�பா� த�ைன/ த./!� சிவன5யா� எ�+� 

உாிைம ெகா�., ம�ன� !யி1 அைற;& ெச�றா�. அரச� அவைன க�ட!� 

எ2�! வண>கி இ�க& ெச7தா�. பைகவ�, "ெம7�ெபா�ேள! சிவபிரா� அ�ளிய 

ஓ� ஆகம/ைத உன; உபேதசிக இ>; வ�ேத�. உ� மைனவி இ>ேக 

யி�/தலாகா!. எனேகா� உய�Vட� அைம� பாயாக. நீ கீேழயி��! யா� 

ெசா1வைத ேக(ட1 ேவ�.�" எ�றா�. உ�ைம கைட�பி5/ ெ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�. அ�ெபா2!, இரகமிலா 

அரக� �/தக ெம.�ப! ேபால� ைபயி���த உைடவாைள எ./! 
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ெம7�ெபா�ைள ;/தினா�. இர/த ெவ9ள� ெப�கி8-. அAவிட/திேலேய மன� 

ைவ/தி��த த/த� ஓ5வ�! 3/தநாதைன ெகா1ல/ ெதாட>கினா�. அA 

ேவைளயி1 ெம7�ெபா�9 நாயனா� சின38றனேரா? 3/தநாத� மீ! வ�ம> 

ெகா�ட னேரா? 3/தநாதைன ெகா1:மா- த/தைன ஏவினேரா? பி�ைன எ�ன 

ெச7தன�? இர/த6 ேசார நில/தி1 வி2� ெம7�ெபா�ளா�, வாேளா>கி நி8;� 

த/தைன ேநாகி, "த/தா! இவ� ந�மவ�'' எ�- நீ�ட ைகயா1 த./!, "ஊரவ 

ரா:�, ம8றவரா:� இ�ெபாியா�; எAவித/ தீ>;� ேநராதவா- பா!கா/!, 

இவைர ெகா. ேபா7 நகர/!க�பா1 வி./! வ�வாயாக'' எ�- ஆைண த�தா�. 

த/த+� ம�ன� ஆைண�ப5ேய ெச7தா�. "3/தநாத� எAவித இைட W-மி�றி 

நகர/ைத வி(ேடகினா�" எ�ற ெச7தி நாயனா� ெசவிெக(5ய பி�னேர அவர! 

உயி� சிவபத மைட�த!. த�ைம ெகா�ற பாவியி� உயி�;� தீ>; ெச7யாத 

அ�தணைர ஈ�ற நா. நம! தமிE நா.. ெம7� ெபா�9 ேபா�ற பல ெம7� 

ெபா�9க9 இAேவைள ந�தா7 வயி8றி1 பிற/த1 ேவ�.�. 

 

தி�நாCகரச� வரலா- தமிEநா(டவ�; எ�; ெதாி@�. அவ�, அவ� த� 

தமைகயாராகிய திலகவதியாரா1 ஞான தீைக ெச7விக� ெப8ற பி�ன�/ 

D7ைம ெப8- ஆ�டவ� அ5யவரானா�. ஆ�டவ� அ5யவ� எ�பத8; 

அறி;றிக9 பல உ�.. அைவகB9 சிற�தன இர�.. ஒ�- உ�ைம 

கைட�பி5/த1 ; ம8ெறா�- அ&ச� அறியாைம. உ�ைம@9ள விட/தி1 

அ6சாைம யி�;�. இஃ!9ள விட/தி1 அஃதி�;�. தி�நாCகரசாிட/ தி1 

இAவிர�.6 சிற�! விள>கின. 

 

 “ெம7�ைமயா� உழைவ& ெச7! 

        வி��ெப+� வி/ைத வி/தி� 

 ெபா7ைமயா> கைளைய வா>கி� 

        ெபாைறெய+� நீைர� பா7&சி/ 

 த�ைம@� ேநாகி க�. 

        தகெவ+� ேவ� யி(.& 

 ெச�ைம@9 நி8ப ராகி8 

        சிவகதி விைள@ ம�ேற " 

 

 “ெபா7ய6சி வா7ைமக9 ேபசி� 

 �கE�ாி� தா�க�9 ெச7@� 

 ஐய6சி ன��ற/ தா+� 
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 ஆIரம��த அ�மாேன'' 

 

இைவ தி�நாCகரச� தி�வா;க9. இைவகளா1 அவ� கைட�பி5/த உ�ைம 

ெநறி விள>;கிற!. 

 

தி�நாCகரசைர ஒ-க நிைன�!, அவைர அைழ/! வ�மா- ம�ன� 

அைம&சைர ஏவியேபா!, அவ� சிறி!� அ&ச> ெகா9ளா!, ஒ� பதிக� பா5னா�. 

அ�பதிக� அ6ராைம; உைற@ளாக நி8ப!. அ�பதிக�பாகB9 சில வ�மா-: 

 

 "நாமா�;> ;5ய1ேலா� நமைன ய6ேசா� 

        நாக/தி �ட��பேடா� நடைல யி1ேலா� 

 ஏமா�ேபா� பிணியறிேயா� பணிேவா ம1ேலா� 

        இ�பேம ெய�நாB� !�ப மி1ைல 

 தாமா�;> ;5ய1லா/ த�ைம யான 

        ச>கா� ந8 ச>கெவ� ;ைழேயா� காதி8 

 ேகாமா8ேக நாெம�-� மீளா ஆளா7 

        ெகா7�மல�&ேச வ5யிைணேய ;-கி ேனாேம” 

 

 "அக�டேம இடமாக ஊ�க9 ேதா-� 

        அ(.�பா� இ(.�பா� விலகா� ஐய� 

 �க�டமா� அ�பல>க9 Nமி ேதவி 

        @ட� கிட�தா8 �ர(டா9 ெபா7 ய�- ெம7ேய 

 இக:ைடய விைட@ைடயா� எ�- ெகா�டா� 

        இனிேய !> ;ைறவிேலா� இட�க9 தீ��ேதா� 

 !கி:./!� ெபா�N�. திாிவா� ெசா1:6 

        ெசா8ேக(க கடேவாேமா !ாிச8 ேறாேம'' 

 

 "வாரா�ட ெகா>ைகய�ேச� மைனயி8 ேசேரா� 

        மாேதவா மாேதவா எ�- வாE/தி நீரா�ட 

 �ேராதாய� ஆட� ெப8ேறா� 

        நீறணி@> ேகாலேம நிகழ� ெப8ேறா� 

 காரா�ட மைழேபால க�ணீ� ேசார 

        க�மனேம ந�மனமா கைரய� ெப8ேறா� 

 பாரா�. பகேடறி வ�வா� ெசா1:� 
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        பணிேக(க கடேவாேமா ப8ற8 ேறாேம'' 

 

 "எ�- நா� யாவ�;� இைடேவா ம1ேலா� 

        இ�நில/தி1 எமெகதிரா வா� மி1ைல 

 ெச�- நா� சி-ெத7வ� ேச�ேவா ம1ேலா� 

        சிவெப�மா� தி�வ5ேய ேசா� ெப8ேறா� 

 ஒ�றினா8 ;ைற@ைடேயா ம1ேலா ம�ேற 

        உ-பிணியா� ெசறெலாழி�தி( ேடா5� ேபானா� 

 ெபா�றினா� தைலமாைல யணி�த ெச�னி� 

        ��ணியைன ந�ணிய ��ணிய/! ேளாேம'' 

 

 "சைட@ைடயா� ச>க ;ைழேயா� காத� 

        சா�ப:� பா��� அணி�த ேமனி 

 விைட@ைடயா� ேவ>ைக அத�ேம லாைட 

        ெவ9ளிேபா8 �9ளி@ைழ மா� ேதா1 சா��த 

 உைட@ைடயா� ந�ைம @ைடயா� க�Q� 

        உ�ேமா. ம8- 3ளரா7 நி�ற 

 பைட@ைடயா� பணிேக(;� பணிேயா ம1ேலா� 

        பாசமற =�� ப5ேயா நாேம" 

 

அ6சாைம திகழ& �வாமிக9 அ�ளிய பாக9 இ�+� பல உ�.. அைவகளி1 

இர�ெடா�- வ�மா-: 

 

"அ6�வ! யாெதா�- மி1ைல 

அ6ச வ�வ! மி1ைல" 

 

 "ம�பா தல��; மா1கட1 G5ம8 ேற2ல;� 

 வி�பா1 திைசெக( 5��ட� =ழி+ ம6ச1ெந6ேச 

 தி�பா1 நமெகா�- க�ேடா� தி��பா திாி��� W� 

 க�பாC ெந8றி கடC( �டரா� கழ�ைணேய" 

 

 "வான� !ள>கிெல� ம�க�ப மாகிெல� மா1வைர 

 தான� !ள>கி/ தைலத. மாறிெல� த�கட:� @� 

 மீன� ப5ெல� விாி�ட� =ழிெல� ேவைல ந6�� 
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 Xனெமா� றி1லா ஒ�வ+ கா(ப(ட உ/தம�ேக" 

 

இ�பாகைள உ8- ேநாகினா1 நாவாச� நிைல ந�; �லனா;�. 

 

ப1லவ�, �வாமிகைள நீ8றைறயி1 நி-/திய ேபா!�, ந6<(5 வ6சி/தேபா!�, 

மிதி;மா- யாைனைய/ D�5ய ேபா!�, க1ேலா. பிணி/! கட�ெலறி�த 

ேபா!�, அ5க9 ெதற1கைள ெய1லா� தா>கி� ெபா-/! ெகா�5��!, 

எACயி�;� தீ>; ெச7யாத அற/ைத கைட�பி5/ ெதா2கினா�. உ�ைம @� 

அ6சாைம@� மல��!9ள ெந6சி1 ெபா-ைம@�, மா8றாாிட/!� அ�� 

ெசாாித:�, எACயி�;/ தீ>; ெச7யாைம@� நிலCத1 இய1�. இAவிய1�-

ைடயவேர =ரராவ�. இA =ர� பி9ைளக9 நம! பாத க�ட/தி1 

ேதா�-வா�களாக. 

 

நாய�பா� உ�ைம@ைடயவராத��, அவ� ஒ2க/ைத உயிாி+� ஓ�பி வ�தா�; 

அவ� ைவராகிய/ைத& சாதி;� ஆ�மசதி ெப8றி��தா�. ஒ�வ+ைடய வாEC 

அவன! ஒ2க/ைதேய ெபா-/! நி8கிற!. ஒ2க மி1லாதவ� உயிாி1லாதவ�. 

ஒ2கமி1லா மா�த� நைட� பிண>களாவ�. ஒ2க/தி� ேம�ைம உணரா! 

வாEபவ� மனித� பிறவி தா>கினவனாகா�. நாய�மா� அைனவ�� உயி� 

விளக/!; ஆதாரமான ஒ2க/ைத உயிாி+� ஓ�பினைமயா�, அவ� 

ெசய8க�6 ெசய1கைள மிக எளிதி1 ெச7!, ெபற8க�� ேப-கைள� ெப8றா�. 

 

ஒ2க6 சிற�தெத�பைத அறிC-/!� நாய�மா� வரலா-க9 பல இ�கி�றன. 

ஈ�. ஒ�வ� ஒ2க நிைல ;றி/த1 சா:�. த�பிரா� ேதாழெர�+6 ��தரG�/தி 

�வாமிக9 வரலா8றி1 ஒ2க/தி� ேம�ைம உ9ள>ைக ெந1�கனிேபா1 

விள>;கிற!. ��தரG�/தி �வாமிக9 இ1லற/தி���! கடCைள� ேபா8றினவ� ; 

கடC9 வாயிலாக/ தா� ேவ�.� ெபா� ெபா�9 ெப� 3த�யவ8ைற� 

ெப8றவ�; கடCB; ந�பெரன� ேபா8ற� ப(டவ�; ��>க'றி� ��தரG�/தி 

�வாமிக9 தா� வி��பியவா- கடCைள ஏவ1ெகா�டவ� எ�- 'றலா�. 

ஆ�டவைனேய ேதாழராக ெகா�ட ஒ�வ� த� ெப�ைமைய எ�ென�- இய�� 

வ!? இ/!ைண& சிற�� வா7�த ��தரG�/தி �வாமிக9 ஒ� 3ைற 'றிய உ-தி 

ெமாழியினி�-� பிறE�தைத காரணமாகெகா�. கடC9 அவ�ைடய க�க9 

இர�ைட@� பி.>கி வி(டா�. கடC9 அ�பர! ந(ைப� பா�கி:� அவர! 

ஒ2க நீதிையேய சிற�பாக ெகா9வ�. 
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��தரG�/தி �வாமிக9 ெதா�ைட நா(./ தி��பதிகைள/ ெதா2! 

தி�ெவா8றிW� ேச��த ேபா!, அ>ேக இைறவ+;� �(ப/ ெதா�. ெச7! 

ெகா�5��த ச>கி�யா� எ�பவைர க�. காத:8-, அவைர/ தா� மண� �ாிய 

வி��பி/ த�ேதாழராகிய ஆ�டவைன வழக� ேபால ேக(டா�. பரைவயாைர 

3�ன�& �வாமிகB; மண6 ெச7வி/த சிவெப�மா� ச>கி�யாைர@� அவ�; 

அளிக இைச�தன�. ஆனா1 கடC9 ச>கி�யாைர ெகா�., ”ம8ெறா� மைனவி 

வா2� தி�வாI�; மீ�.6 ெச1ேல�'' எ�ற உ-திெமாழிைய� ப�ைம நிைற�த 

மகிழ மர/த5யி1 ��தர� வாயிலாக வா>;வி/தா�. ��தர� தா>'றிய 

உ-திெமாழி�ப5 சில நா9 ச>கி�யாேரா. தி�ெவா8றிWாி1 வாE�தா�. ஒ�நா9 

��தர�;/ தி�வாI� நிைனC ேதா� றி/ தி�வாI�;& ெச1ல� �ற�ப(./ 

தி�ெவா8றிW� எ1ைல கட�தா� ; கட�த!� அவ�ைடய இர�. க�கB� 

ப(டன. எ� ெச7வா�! 

 

��தர� ஆ�டவேனா. தா� ந(�ாிைம ெகா�டைமயா�, தா� எ� ெசயி+� 

கடC9 ம�னி/!வி.வா� எ�- க�தின� ேபா:�! இைறவ+; ேவ�.வ! 

ஒ2க�. ��தரG�/தி ச/திய� தவறியப5யா1, கடC9 அவ�;� பாட> 

க8பி/தா�. கடCைள/ ேதாழராக ெகா�., அவ� வாயிலாக எ1லா 

இ�ப>கைள@� 0க��! வ�த ��தரG�/தி, ஒ� 3ைற ஒேர ;8ற6 ெச7தத8; 

கடC9 அவைர ம�னியா! ஒ-/தாெரனி�, காைல 3த1 மாைல வைர - வாEநா9 

32!� - ெபா7ேய நிைன�!, ெபா7ேய ேபசி, ெபா7ேய ெச7! வாEேவார! 

பி�ைனய கதி எAவாறாேமா? கடC9 நீதி வ5வாக விள>;பவ�. அவ� ந.நிைல 

பிறழா! நீதி �ாிேவா�. ��தர� ந�பெர�- அவ� ெச7த தவ-த:; அவைர 

கடC9 ம�னி/! வி(டாேரா ? 

 

��தரG�/தி �வாமிக9 ஒ2க/தி� ேம�ைம @ண��! அ�- 3த1 கடCைள� 

பா.�ேபாெத1லா� 'கடC9 ஒ2கமயமாயி��பவ�' எ�+> ;றி��விள>க 

ஓதிெகா�. வ�தா�. அ/ தி��பாட1கB9 சில வ�மா-: 

 

 "அ2; ெம7ெகா.� தி�வ5 யைட�ேத� 

        அ!Cநா� பட�பால ெதா�றானா1 

 பி2ைக வாாி@� பா1 ெகா9வ 5ேக9 
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        பிைழ�ப னாகி:� தி�வ5� பிைழேய� 

 வழகி =ழி+� தி��ெபய ர1லா1 

        ம8- நானறி ேய�ம- மா8ற� 

 ஒ2க ெவ�க$ ெகா�ம�� !ைரயா7 

        ஒ8றிW ெர+� ஊ�ைற வாேன'' 

 

 "மாைன ேநாகிய� க�வைல� ப(. 

        வ��தி யா+8ற வ1விைன க6சி/ 

 ேதைன யா5ய ெகா�ைறயி னா@� 

        சீல 3>;ண 36சி�தி யாேத 

 நா+ மி/தைன ேவ�.வ த5ேய� 

        உயிெரா. நரக/த2� தாைம 

 ஊன 39ளன தீ�/த�9 ெச7யா7 

        ஒ8றிW ெர+� ஊ�ைற வாேன " 

 

 “வி�பணி� ேத/!� ேவதிய� மாத� 

        ெவ�விட ேவழெமா� -ாி/தா7 

 ெச�பக& ேசாைல <Eதி� 31ைல 

        வாயிலா7 ேதவ� த� மாேச 

 த�ெபாழி ெலா8றி மாநக �ைடயா7 

        ச>கி� காஎ� க� ெகா�ட 

 ப�பாி� ன5ேய� ப. !ய� கைளயா7 

        பா�பதா பா6 �டேர'' 

 

 “ெச7விைனெயா� றறியாேத� தி�வ5ேய சாெண�- 

 ெபா7ய5ேய� பிைழ/தி5+� ெபா-/திட நீ ேவ�டாேவா 

 ைபயாவாவி> கி��தாேயா எ�ன� பாி�ெத�ைன 

 உ7யவ�9 ெச7யவ1லா� உேளா�ேபாகீ ெச�றாேன." 

 

 "ஆல� தா+க� த3! ெச7தாைன 

        ஆதிைய அமர� ெதா2ேத/!6 

 சீல� தா� ெபாி! மைடயாைன& 

        சி�தி� பாரவ� சி�ைத@ளாைன 

 ஏல வா�;ழ லாBைம ந>ைக 
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        எ�- ேம/தி வழிபட� ெப8ற 

 கால காலைன க�ப ென�மாைன 

        காண க�ண5 ேய� ெப8ற வாேற'' 

 

 ";ைறவிலா நிைறேவ ;ண;�ேற 

        '/தேன ;ைழகா !ைடயாேன 

 உறவிேல� உைனய�றி ம8ற5ேய� 

        ஒ� பிைழ ெபா-/தா �ழிC�ேடா 

 சிைறவ� டா�ெபாழி1 <E தி� வாI�& 

        ெச�ெபாேன தி�வா வ. !ைற@9 

 அறவேன ெயைன அ6செல� றநாரா 

        யாெரன ;றவமர�கேளேற” 

 

கடC9 த�டைன எ�ப! இரக/தா1 நிகEவ!. ெச7த ;8ற/ைத @ண��!, அ! 

;றி/! கசி�! கசி�!�கி அ2ேவா�; கடC9 உடேன அ�9 ெச7வ�. ��தர� 

அ2! அ2! க�கைள� ெப8றன�. ��தர� வரலா8றா1 ஒ2க/தி� வி2�ப� 

விள>;த1 கா�க. 

 

ெச�/!ைண நாயனா� எ�பவ� தி�வாIாி1 கமலாலய/தி1 �(ப/ தி�/ெதா�. 

ெச7! ெகா�5��தேபா!, கழ8சி>க நாயனா��, அவ� த� மைனவியா�� �வாமி 

தாிசன> ெச7! 3� பி�னாக/ தி�ேகாயி1 வல� வ�தன�. அ�ைமயா� 

�(பம�டப/!; ெவளிேய கிட�த ஒ� Nைவெய./! ேமா�தன�. அ! க�ட 

ெச�/!ைணயா�, கழ8சி>க� மைனவியா� Gைக அ-/தன�. ேசா��! வி2�த 

ேதவியார! அ2ைக ேக(ட கழ8சி>க நாயனா�, ஆ�.� ேபா�!, நிகE�த 

ெச7திைய விசாாி/!, 3த�1 மலைர/ ெதா(ட! கரமாதலா1 அைத/ !ணி/த1 

ேவ�.ெம�- ேதவியா� கர/ைத/ தாேம ெகா7தா�. கழ8சி>க� ஒ� ம�ன�; 

ெச�/ !ைணயா� ஒ� ேவளாள�. இ�வ�� ெதா�ட�. மலைர 3க�தவ� ம�ன� 

மைனவியா� எ�- அ6சி& ெச�/!ைணயா� அவைர/ த�5யா! வி./தனேரா? 

நீதி; ம�ன� மைனவி யானாெல�ன ? ம8றவ� மைனவியானாெல�ன ? 

கழ8சி>க� 'தா� ம�ன�' எ�+� இ-மா�பா1 த� மைனவியா� Gைகய-/த 

ெதா�டைர/ த�5/தாேரா த� மைனவியா� சிவாலய/தி1 சிவபிரா+;ாிய 

Nைவ/ ெதா(டேத ;8ற� எ�- த� மைனவியாாி� கர/ைத/ தாேம !�5/தா�. 
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த�டைன ெகா.ைமயா யி�கலா�. இ�வ�� நீதி ஒ2க/ த�ம/தி1 

பிறழவி1ைல ெய�பைதேய ஈ�. க�!த1 

ேவ�.�. 

 

ெப+மணிக2ெப+மணிக2ெப+மணிக2ெப+மணிக2    

 

நாய�மா�9 ெப�மகB 3ள�. காைரகா ல�ைமயா� ம>ைகய� கரசியா� 

இAவி�வ� ெப�ைம வ�ணிக8பால த�-. காைரகா ல�ைமயா� அ��� 

அறிC� நிர�ப� ெப8-�, அைவயி1லா நாயகேனா. கல�! இ1லற� நடா/தி, 

அவ� மன/!கிைசய ஒ2கி வ�தா�. அ�ைமயா� தி�வ�ளா1 மா�பழ� 

ெப8றைத க�., நாயக� "இ! ெத7வ� '' எ�- எ�ணி� பா�5 நா(.;& 

ெச�றா�. ெச�ற நாயகைன மறவா! காைரகா ல�ைமயா� மன/தி1 ேபா8றிேய 

வ�தன�. பிாி�த நாயக� பா�5 நா(51 ேவெறா� மாதிைன மண� �ாி�!, 

பி9ைள ெப8-, அ�பி9ைள; 3த1 மைனவியாாி� ெபயைர&<(5, அ�ைம 

யாைர ;ல ெத7வமாக/ ெதா2! வ�தா�. சில நா9 கழி/! அ�ைமயா� 

உறவினேரா. ந> நாயக� பதி;& ெச�- த� வ�ைகைய அவ+;/ 

ெதாிவி/தன�. அவ� இர�டா� மைனவி மகேளா. ேபா�!, அ�ைமயா� 

தி�வ5யி1 வி2�! வண>கினா�. அவ� ெசய1 க�ட அ�ைமயா�, ''இவ� 

ெபா�(. ஓ�பிய இ� �லா1 உட1 எ8-;'' எ�- உதறினா�. உதறின!� 

அ�ைமயா� ேப7 வ5வ� ெப8றா�. அ�ைமயா� க1வி நிைல@�, ஞான நிைல@� 

வ�ணைன ெக(டா தன. அ/!ைண க1விஞான� ெப8றி��!� நாயக� 

பிாி@ம(.� தா� அவைன வி./!� பிாியாம:�, தம! நிைலைய எைனேயா�;� 

�ல�ப./தாம:� வாE�! வ�தைத இகால� ெப� மக9 உ8- ேநாகி உ7/ 

!ணர1 ேவ�.�. அ�ைமயாாி� த/!வ ஞான� �லைம கீE வ�� (அ�ைமயா� 

அ�ளி&ெச7த) சில பாகளா1 ந�; �லனா;�. 

 

 "இட�கைள யாேர+� எமகிர>கா ேர+� 

 பட� ெநறிபணியாேர+� -- �ட��வி1 

 எ�பரா ேகால/ ெதாியா. ெம�மானா� 

 க�பறா ெத�ன6 சவ�;" 

 

 "இைறவேன எACயி�� ேதா8-வி�பா� ேதா8றி 

 இைறவேன Y�5றக6 ெச7வா� - இைறவேன 
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 எ�தா ெயனவிர>;� எ>க9 ேம1 ெவ�!யர� 

 வ�தா ல!மா8- வா�'' 

 

 ”அறிவா+� தாேன அறிவி�பா� தாேன 

 அறிவா7 அறிகி�றா� தாேன - அறிகி�ற 

 ெம7�ெபா�B� தாேன விாி�ட��பா ராகாச� 

 அ�ெபா�B� தாேன யவ�.'' 

 

 "அ�-� தி�C�வ> காணாேத ஆ(ப(ேட� 

 இ�-� தி�C�வ> கா�கிேல� - எ�-�தா� 

 எAC�ேவா� ந�பிரா� எ�பா�க( ெக�+ைரேக� 

 எAC�ேவா நி�+�வ ேம!'' 

 

இ�பாக9 அ�ைமயாாி� உ-தி நிைலைய உண�/!�. 

 

ம>ைகய�கரசியா�, நி�றசீ� ெந.மாற� எ�+� '� பா�5ய� மைனவியா�. 

'� பா�5ய� ைசவசமய� வி./!& சமண சமய த2வினா�. அரச� எAவழி 

அAவழி ;5க9. ம!ைரமா நகர� சமண சமய/தா1 Gட�ப( 5��த!. ேகாயி1 

NைசகB;� 3(. ேந��த!. ம>ைகய�கரசியா�;& ைசவ சமய/தி1 ப8-�.. 

"நாயக� ெச1:� வழி நா3� ெச1லலா�'' எ�ற எ�ண� நாயகியா�; உ� 

டாகவி1ைல. நாயக� ேவ- சமய� த2வினைம யா�, அவைன வி./! அ�ைமயா� 

பிாியC மி1ைல; அவ� ெகா�ட சமய/ைத/ த2வC மி1ைல. அ�ைமயா� 

நாயகேனா. வாE�!, அவ� வி��ப�ப5 நட�!வ�தா�. நாயகைன@� பதிைய @� 

தி�/த ேவ�.ெம�+� மனெவ2&சி அ�ைமயாைர வி(டகலவி1ைல. 

ம>ைகய�கரசியா� 3ய8சியா1 தி�ஞான ச�ப�த �வாமிக9 ம!ைர ெக2�த�ளி, 

ைசவ சமய/ைத நிைல நி-/தி, அரச� 3த�ய பலைர& ைசவ சமய� த2Cமா- 

ெச7தன�. இAவளவி8;> காரண� ம>ைகய�கரசியாேர யாவ�. இவ� த� =ர& 

ெசயைல எ�ென�- '-வ!? 

 

இ�ெபா2! நம! ேதச/தி1 அ�� ெநறி அ�கியி�கிற!. அைத மீ�.� ேதச/தி1 

திைலெப-/த� பல ம>ைகய�கரசிக9 ேதைவ. ஆ�மக9 ேம1 நா(. நா/திக 

மயக/தி1 உற>கி+�, தா7மா�க9 அவ�கைள/ த(5 எ2�பி& �ேதச ஞான 
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பாைதயி1 நட;மா- ெச7த1 ேவ�.�. ெப� மக9 மன>ெகா�டா1 

விேதசிய� ஒழி�!, �ேதசிய� வள� ேதா>;� எ�பதி8 ச�ேதகமி1ைல. நாய�மா� 

ெச7! வ�த தி�/ெதா�58;� ெபாி!� நாயகிமா� !ைண ெச7தன�. 

ெப�மகளி� உதவி யி�றி எகாாிய36 சி/திெபறா!. ம>ைகய�கரசியா� 

ஒ�வ� உைழ�பி1லாவி5� ைசவசமய ெம>ேக ? சிவன5யா� எ>ேக ? ஆத லா1 

ெப�மக9 உைழ�� இ�றியைமயாத!. 

 

5ர�5ர�5ர�5ர�    

 

கடC9 அ5யவ� எ�பவெர1லா> ேகாைழக9 எ�-�, அவ� த� ெநறியி1 =ர� 

இ1ைல எ�-� இகால/!& சில� ேப�வ!�.. இவரைனவ�� அ5யவ� 

வரலா8ைற ஊ�றி ஆராயாமேல வாயி1 வ�தவா- ேப�கிறா�. நாய�மா� 

வரலா8றி1 =ர6 ெசறி�! கிட/த1 ெவ9ளிைடமைல. க�ண�ப� அ�ப�; 

ேபா�ப�. அவ� த�ெதாழி1 எ�ன? ேவ(ைட யா.வ!! ேகாைழ ேவ(ைட 

யா.வேரா? க�ண�ப� ேவ(ைட/ திற� ெபாிய�ராண/தி1 ந�; வ�ணிக� 

ப(5�கிற!. எறிப/த� க�Zாி1 வாE�த ஒ� சிவன5யா�. அவ� சிவகாமி 

யா�டாாி� �(ப/ ெதா�.; ஊ- ெச7த ப(ட/! யாைனைய =சி எறி�தா�. 

பிைழ ெச7த யாைன - ம�ன� யாைன - ப(ட/! யாைன - எ�- எறிப/த� 

அ6சினேரா? ஒ� யாைனைய ம2வா1 எறி�! =E/திய! =ரமா? ேகாழைமயா ? 

அறிஞ�க9 உ�+வா�களாக. 

 

ஏனாதி நாத நாயனா� எ�பவ� ஒ� =ர�. சில�ப 'ட� அைம/! வா9 வி/ைத 

பயி8-வி�ப! அவ� த�ெதாழி1. வா9 வி/ைத பயி8-வி/த ஒ�வ� அ5யவரா 

யி��தைம க�த/ தக!. ம8-� பல நாய�மார! =ர/ திற>கைள ஈ�. விாிகி� 

க(.ைர ெப�;�. அைவகைள� ெபாிய �ராண/தி8 கா�க. 

 

நாய�மா� =ர�, இகைல அ5�பைடயாக ெகா�டத�-. இகைல 

அ5�பைடயாக ெகா�ெட2வ! =ரமாகா!. =ர/தின5யி1 அ�� - ஈர� - 

இரக� - ஊ�த1 ேவ�.�. எறிப/த�, ம�னாிட� அ��ைர 'றிய!�, ஏனாதிநாத 

நாயனா�, அதி<ரைன 3த� 3ைற �ற3!கிட& ெச7!, பி�ேன அவ� 

அ5யவனா7 3க>கா(5ய ேபா!, தாேம அ�பா1 தைலசா7/! ெகா./த!� 
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�ல�ப./!வ ெத�ைன ? இைவ, நாய�மா� ஈர ெந6சினெம�பைத ய1லேவா 

�ல�ப./!கி�றன ? 

 

 "ஆர> க�5ைக ஆைட@> க�ைதேய 

 பார� ஈச� பணியல ெதா�றிலா� 

 ஈர அ�பின� யா!> ;ைறவிலா� 

 =ர� எ�னா1 விள��� தைகயேதா " 

          - ெபாிய�ராண� 

 

இ�வா�இ�வா�இ�வா�இ�வா�    

 

நாய�மா�, உ�ைம - உ-தி - அ6சாைம ஒ2க� - =ர� 3த�யவ8ைற 

கா/!வ�த ;றி��க9 பலபட கிடகி�றன. விாிC ெபாிய�ராண/தி8 கா�க. 

நாய�மா� தா� ெகா�ட =ர ைவராகிய� 38-�ெப-ம(.� உயிைர@� 

ெபா�ளாக மதியா! உைழ/! வ�தைத ேநய�க9 கவனி�பா�களாக. நாய�மா� 

க�ைண� பி.>கி@�, க2/ைத ய-/!�, ைகைய யைற/!�, தைலைய ெயாி/!�, 

வயி8ைற கீறி@�, பி9ைளைய ய-/!�, ேவ- பல ெசய8க�6 ெசய1கைள& 

ெச7!� தம! =ர ைவராகிய/ைத& சாதி/தன�. ைவராகிய/ைத& சாதி;� 

ெபா�(. ம�ைண யிழகலா�; ெபா�ைனயிழகலா�; ெப�ைணயிழகலா�; 

உடைல@� ஒழிகலா�; உயிைர@� ஒழிகலா�. பிற உயி�;/ தீ>; ெச7யா! 

தியாக/!; உ(ப.வேத அறெவா2க�. பிற�;/ தீ>; <Eவி/! ஒ�வ� வாழ 

வி���வ! அற ெநறியாகா!. ைவராகிய ெநறிைய வள�;� அறிவா8ற1 

ெப-வத8; நாய�மா� சாித>க9 உ- !ைண ெச7@�. 

 

நாய�மா� சாி த>கைள வாசி�பதனா:�, அவ� த� தி�நாம>கைள ஓ!வதனா:�, 

அவர! தி�வா;கைள� பாராயண6 ெச7வதனா:�. அவைர� Nசி�பதனா:�, 

உ�ைம சிற�!, உ-தி, அ6சாைம, ஒ2க�, =ர� 3த�யன அ����. மனித� 

எைத நிைனகிறாேனா, எைத�ப8றி� ேப�கிறாேனா, அவ� அதன த� வ�ணமாக 

மா-கிறா�. இAC�ைம உண��த 3�ேனா�க9, மக9 அறிC உலகா@ 

தமத/தி1 ேதாயாதவா- கா;� ெபா�(.& ச�தியா வ�தன�, ேP/திர யா/திைர, 
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ஆ�மா�/த Nைச, ேவதேமாத1, �ராண> ேக(ட1 3த�ய ஞான 3ைறகைள 

ேகா�னா�க9. 

இ�ெபா2! நம! நா(. க1வி அ�கினைமயா1 நா/திக� ெப�;கிற!. ஆதலா1 

இ�நாளி1 "நாய�மா� திற�" நா(.; எ1லா வழியி:� பய� ப.வதாக. 

நாய�மா� திற/ைத� ேபா8றி, அவ� த> ;ண>கைள� ெப-வ!, பழ� தமிE 

நா(ைட மீ�.� பைட�பதா;�. 

 

சேகாதாிகேள! சேகாதர�கேள! நாய�மாைர மறவா! ேபா8->க9; அவ� த� 

பாட1கைள ஓ!>க9 ; நீ>க9 அவ� ஆ=�க9 ; அவைர� ேபால& ெசய8க�6 

ெசய1கைள& ெச7=�க9. 

 

 ”தி1ைலவா ழ�தணேர 3தலாக& சீ�பைட/த ேபா8றி 

 ெதா1ைலயதா� தி�/ெதா�ட/ ெதாைகய5யா� பத� 

 ஒ1ைலயவ� �ராணகைத @லகறிய விாி/ !ைர/த 

 ெச1வம� ;�ற/D� ேசகிழா ர5 ேபா8றி " 

          - உமாபதி சிவா&சாாியா� 

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

��தர ��தி �வாமிக2��தர ��தி �வாமிக2��தர ��தி �வாமிக2��தர ��தி �வாமிக2    

அ�ளி8ெச�த தி��ெதா+ட� ெதாைகஅ�ளி8ெச�த தி��ெதா+ட� ெதாைகஅ�ளி8ெச�த தி��ெதா+ட� ெதாைகஅ�ளி8ெச�த தி��ெதா+ட� ெதாைக    

 

ப� - ெகா1� ெகௗவாண� 

தி�&சி8ற�பல� 

 

தி1ைலவாE அ�தண�த� அ5யா�;� அ5ேய� 

       தி�நீல க�ட/! ;யவனா� க5ேய� 

இ1ைலேய எ�னாத இய8பைக;� அ5ேய� 

       இைளயா�ற� ;5மாற� அ5யா�;� அ5ேய� 

ெவ1:மா மிகவ1ல ெம7�ெபா�B க5ேய� 

       விாிெபாழி1<E ;�ைறயா� விற�மி�ட� க5ேய� 

அ1�ெம� 31ைலய�தா� அம�நீதி க5ேய� 

       ஆIர� ஆIாி1 அ�மா+ காேள.  (1) 

 

இைலம��த ேவ1ந�பி எறிப/த� க5ேய� 

       எனாதி நாத�ற� அ5யா�;� அ5ேய� 
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கைலம��த சீ�ந�பி க�ண��ப க5ேய� 

       கடZாி8 கலய�ற� அ5யா�;� அ5ேய� 

மைலம��த ேதா9வ9ள1 மானக6 சாற� 

       எ6சாத வா(டாய� அ5யா�;� அ5ேய� 

அைலம��த �ன1ம>ைக ஆனாய� க5ேய� 

       ஆIர� ஆIாி1 அ�மா+ காேள.  (2) 

 

”3�ைமயா1 உலகா�ட G�/தி;� அ5ேய� 

       3�க+;� உ�/திர ப�பதி;� அ5ேய� 

ெச�ைமேய தி�நாைள� ேபாவா�;� அ5ேய� 

       தி�;றி��/ ெதா�ட�த� அ5யா�;� அ5ேய� 

ெம7�ைமேய தி�ேமனி வழிபடா நி8க 

       ெவ;�ெட2�த தாைத தா9 ம2வினா1 எறி�த 

அமைமயா� அ5&ச�5� ெப�மா+ க5ேய� 

       ஆIர� ஆIாி1 அ�மா+ காேள”  (3) 

 

”தி�நி�ற ெச�ைமேய ெச�ைமயா ெகா�ட 

       தி�நாC கைரய�ற� அ5யா�;� அ5ேய� 

ெப�ந�பி ;ல&சிைறத� அ5யா�;� அ5ேய� 

       ெப�மிழைல ;-�ப�;� ேபயா�;� அ5ேய� 

ஒ�ந�பி அ�Nதி அ5யா�;� அ5ேய� 

       ஒ��ன1 <E சா/தம>ைக நீலநக� க5ேய� 

அ�ந�பி நமிந�தி அ5யா�;� அ5ேய� 

       ஆIர� ஆIாி1 அ�மா+ காேள.”  (4) 

 

வ�பறா வாிவ�. மணநாற மல�� 

       ம!மல� ந8 ெகா�ைறயா� அ5யலா8 ேபணா 

எ�பிரா� ச�ப�த� அ5யா�;� அ5ேய� 

       ஏய�ேகா� க�காம� அ5யா�;� அ5ேய� 

ந�பிரா� தி�Gல� அ5யா�;� அ5ேய� 

       நா(டமி; த�5;� G�க�;� அ5ேய� 

அ�பரா� ேசாமாசி மாற+;� அ5ேய� 

       ஆIர� ஆIாி1 அ�மா+ காேள.  (5) 
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வா�ெகா�ட வன3ைலயா9 உைமப>க� கழேல 

       மறவா! க1ெலறி�த சாகிய�;� அ5ேய� 

சீ�ெகா�ட �கEவ9ள1 சிற���;� அ5ேய� 

       ெச>கா(ட> ;5ேமய சி-/ெதா�ட� க5ேய� 

கா�ெகா�ட ெகாைடகழறி8றறிவா�;� அ5ேய� 

       கட8காழி கண நாத� அ5யா�;� அ5ேய� 

ஆ�ெகா�ட ேவ8'8ற� கள�ைதேகா� அ5ேய� 

       ஆIர� ஆIாி1 அ�மா+ காேள.  (6) 

 

ெபா7ய5ைம யி1லாத �லவ�;� அ5ேய� 

       ெபாழி8க�Z�/ !6சிய �கE&ேசாழ� க5ேய� 

ெம7ய5யா� நரசி>க 3ைனயைரய� க5ேய� 

       விாிதிைர <E கட1நாைக அதிப/த� க5ேய� 

ைகத5�த வாிசிைலயா� க�க�ப� க�ய� 

       கழ8ச/தி விாி6ைசய�ேகா� அ5யா�;� அ5ேய� 

ஐய5க9 காடவ�ேகா� அ5யா�;� அ5ேய� 

       ஆIர� ஆIாி1 அ�மா+ காேள.  (7) 

 

கைறக�ட� கழல5ேய கா��ெகா� 5��த 

       கண��1ல ந�பி;> காாி;� அ5ேய� 

நிைறெகா�ட சி�ைதயா1 ெந1ேவ� ெவ�ற 

       நி�றசீ� ெந.மாற� அ5யா�;� அ5ேய� 

!ைறெகா�ட ெச�பவள� இ�ளக8-6 ேசாதி 

       ெதா�மயிைல வாயிலா� அ5யா�;� அ5ேய� 

அைறெகா�ட ேவ1ந�பி 3ைனய.வா� க5ேய� 

       ஆIர� ஆIாி1 அ�மா+ காேள.  (8) 

 

கட1 <E�த உலெகலா> காகி�ற ெப�மா� 

       காடவ�ேகா� கழ8சி>க� அ5யா�;� அ5ேய� 

மட1 <E�த தா�ந�பி இட>கழி;� த6ைச 

       ம�னவனா6 ெச�/!ைண த� அ5யா�;� அ5ேய� 

�ைட<E�த ��யத9ேம1 அரவாட ஆ5� அ5ேய� 

       ெபா�ன5ேக மன�ைவ/த �கE/!ைண;� 

அட1 <E�த ேவ1ந�பி ேகா(��;� அ5ேய� . 

       ஆIர� ஆIாி1 அ�மா+ காேள.  (9) 
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ப/தரா7� பணிவா�க9 எ1லா�;� அ5ேய� 

       பாமைனேய பா.வா� அ5யா�;� அ5ேய� 

சி/த/ைத& சிவ�பாேல ைவ/தா�;� அ5ேய� 

       தி�வாI�� பிற�தா�க9 எ1லா�;� அ5ேய� 

3�ேபா!� தி�ேமனி தீ�.வா� க5ேய� 

       32நீ- Nசிய 3னிவ�;� அ5ேய� 

அ�பா:� அ5&சா��த அ5யா�;� அ5ேய� 

       ஆIர� ஆIாி1 அ�மா+ காேள.  (10) 

 

ம�னியசீ� மைறநாவ� நி�றZ�� Nச1 

       வாிவைளயா9 மானி;� ேநச+;� அ5ேய� 

ெத�னவனா7 உலகா�ட ெச>கணனா� க5ேய� 

       தி�நீல க�ட/!� பாணனா� க5ேய� 

எ�னவனா� அரன5ேய அைட�தி(ட சைடய� 

       இைசஞானி காதல� தி�நாவ U�ேகா� 

அ�னவனா� ஆIர� அ5ைமேக( .வ�பா� 

       ஆIாி1 அ�மா+ க�பரா வாேர.  (11) 

 

தி�8சி�ற�பல�தி�8சி�ற�பல�தி�8சி�ற�பல�தி�8சி�ற�பல�    

--------------------xxxxxxxxxxxxxxxx------------------------    

 

 

 


