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அணிைர
பா.
பா. அ. சாமி,
சாமி, எ.
எ.ஏ., எ.
எ.ஃபி
தமி0&ைற, தி ேவ1கடவ$ பகைல கழக,
தி
பதி.

ஆ$மிக இலகிய உலகி உலாவர நிைன. மாநில$ (ெஜகதீ"வர$) அவ-க6
ஒ

சிற த ஓவிய-; ஆ$மிகவாதி.

“நல& ெச9த ஆறீராயி அல& ெச9த ஒமி$” எ$ ச1க
இலகிய :றிைன நிைனவி ெகா;( இகால மா த-க%. அறி<(
வைகயி தமி0 இலகிய1களி உ6ள இைறபதியிைன ெதா.& இ
ப&
வரேவக தக&.
!லாசிாிய- ‘$ேனா- க திைன ெபா$ேன ேபா ேபா=’ எ$ற பழெமாழி.
ஏப ஆ1கா1. ப;ைடகால நிக0+சிகைள ெதா.& கா?@6ளா-.
ஆசிாிய- இலகிய வரலாறிைன .றி& := இட& இலகியதி ஆ0 த
சி தைன@ைடயவராக ெதாிகிற&.
கைடெயA வ6ளகளான, பாாி, ேபக$, அதியமா$, காாி, ஓாி, ஆ9, ந6ளி
ஆகிேயா-கள& வ6ள த$ைமயிைன அழகாக+ சிதாி& கா(கி$றா-.
தி மைல தி
பதி, ேதவ"தானதி ஒவியராக பணியா= டாட- மாநில$
அவ-க6, தன& ஒவிய திறைன, தன& பைட பி$ வழிேய ஆ1கா1.
கா?யி
ப& அவர& ஆறைல ெதளிBப(&கி$ற&.
ஆ0கடC கிைடகி$ற & கடD.+ ெசா தமாவதிைல. அத$ சிற ,
அதைன அணி & அழ. பா-கி$ற மகைள+ ெச$றைடவ&ேபா, !லாசிாி யதிற, இEைவயகதி. பயைன த கி$ற&.
'பாபறி@ பாபி$கா’ எ$ பழெமாழி நாF= பாட வாி :=கிண1க
ஆசிாியாி$ ஆற, ஆ$மிக தCயன ஆ$மிகவாதிக%ேக ல ப(.
உய-வற உய-நல உைடயவ- எவராயி அவ- ஆ0 த ஆ$மிகவாதி எ$பதைன
ஆசிாியாி$ ! பக-கி$ற&.
!லாசிாிய-, இலகிய1களி உ6ள ஆ$மிக+ சி தைனயிைன, க( யசி@ட$
ேத?ெய(& !லாகியி
ப& வரேவகதக&.
‘இலகியதி இைற பதி’ எ$ இ ! க தழ., இலகிய அழ., ெத9விக
அழ. தCயன ெகாGசி .லB !லாக உ6ள&.
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!லாசிாிய-, தி
பர1.$ற, தி +சீரைலவா9, தி +ெச H-, தி ஆவின$.?,
தி ேவரக, பழதி-+ ேசாைல ேபா$ற இட1கைள பறி :=ேபா&
ஆ;டவனி$ ஆ$மிக ஆ=கைள (வழிகைள) நா காண ?கிற&.
ஆ= பைட !களி ப;ைடகால ம$ன-களி$ ெகாைட, Iர தCய
ப;கைள .றி& அழகாக+ சிதாி& கா(கி$றா-.
ெப பாணா= பைடயி, காGசிரதி உ6ள தி ெவஃகா எ$ இடதி
இைறவ$ .?ெகா;( உ6ளைத அழகாக+ ? கா(கி$றா-.
!லாசிாிய- தைலவ$, தைலவி, ேதாழி, ேதாழ$ பாதிர1களி$ கடைம@ண-விைன
தம& பைட பி$ வழிேய அழகாக எ(& :=கி$றா-.
ப;ைட தமிழாி$, ஆ$மிக, ேபா-ைற, கடைம, ேபா$றவறிைன
.றி பி(ேபா& ஆசிாியாி$ ஆ0 த சி தைனைய காண ?கி$ற&.
‘யா ெபற இ$ப ெப=க இEைவயக’ எ$ :=கிண1க ஆசிாியஇ&ம(மலாம பல அாிய ஆ$மிக பைட கைள இEைவயகதி. அளிக
ேவ;?, ஆ0வா-க6 ேபாறிய அன தசயனைன பிரா-தைன ெச9கி$ேற$.
இட : தி
பதி
நா6: 22-3-1999

பா. அ. சாமி
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எைர

தமி0 ெமாழி, இலகிய வள ெசறி த ெமாழி. இலகண வர ெகடாத ெமாழி.
எ$= ேதா$றிய ெத$= அறியவியலாத பைழய ெமாழி. எளிய உ+சாி 6ள
ெமாழி. இனிைம மிக ெமாழி. இ ெமாழியி பாடாக அைம த இலகிய1க%
உ;(. Kதிர1களாக அைம த !க% உ;(. உைரயாக அைம த
இலகிய1க% உ;(. லவ-க6 த க &கைள பா( உைர@ கல &
எAதிய& உ;(.
ஒ நா?$ இலகியதி இ ேத நாகாீகைத, ப;பா?ைன, ெமாழி வள-+சி
இைவகைள ாி & ெகா6ள இயD. நம& நா?$ இலகியதி உ6ள
சிற ைப@ -- இைற பதிைய@ எலா !கைள@ ேத? பி?& ப?&
பா-& உண த இயலா.
எனேவதா$ ‘இலகியதி இைற பதி’ எ இ ! வாயிலாக ? தவைர
எலா தமி0 இலகிய1கைள@ ஆரா9 & ஆரப த நிக0 கால வைர பல
!களி ஆ$ேறா-க%; சா$ேறா-க% லவ- ெப மக% எ(தியபிய
.றி கைள@ உ= ேநாகி இ ! வாயிலாக ெதாி தைத@, ாி தைத@
ம( ேச-& ேகா-& த &6ேள$.
இ& ஓரளB பய$ப( எ$=; நம& நா(, நம& ெமாழி, நம& இலகிய அத$
சிற  இ&ெவன அறி & ெகா6ளலா. இைற பதியிலா இலகிய இைல.
ேவ=பட சமய1களானாD ெமாழி வள-+சியிைன@, அதி இைற
பதியிைன@ கல ேத த தன-.
‘ஆதி பகவ$ தேற உல.’ எ$ தி வ6%வாி$ வாேக உ;ைமயா.
எ$பைத உண-ேவாமாக.
.ர1. ஒ கிைளயிC & நீ1க ேவ;(மாயி$ மெறா கிைள.தா$ தாவி+
ெச$= அைட@; அகிைளைய வி( நீ1.. மெறா கிைள இைலெயனி
அ.ர1கா அகிைளயிைன வி( நீ1க ?வதிைல. அEவாேற உலகியC
ைவத பறிைன மனதிைன அதினி$= நீக ேவ;(மாயி$, அமனதி.
ேவெறா கCட ேவ;(. ேவெறா கCட இைலெயனி அதினி$=
மனைத நீகி நி=தவியலா&. அ கCடமாக உ6ளவேன இைறவ$.
இைறவனிட அ$ நிைற & மன ெச$= வழி படா, அவைடய அ 6
வCயா உலகியCனி$= மன நீக ெப= நிைல ெகா6%. உலகிய
பறிைன அ=த. உதமனாகிய இைறவ$ பறிைன ெகா6%த ேவ;(.
இைற பறிைன ெகா6ளா& பற=கவியலா&. எனேவ, உலக பைற அ=க
உதம$ பைற ெகா6%த ேவ;( எ$ற உ;ைமயிைன,
“ப
ப

க ப றா றா ப றிைன அப ைற
கப
விட "
"

எ$ மைற ெமாழியா உண-&கி$றா-  பா !லா-.
"அ ற ப

எனி

உ ற உயி
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ெச ற மஉறி

அ

இைறப ேற"
ேற"

“ப றில ஈச  ற$ நிறன
இைலயா& அவ  றி அட'ேக"
ப
அட'ேக"
எ$= தி

பார1களிD அ ளி@6ளன-.

நமா0வா- ெப மா$, ப= அற& எ$ அளவி உயி- I( உற& --- உயிவி(தைலயைட த&; ப= அற அ பா$ைம நிைல ெகா;டெத$றா, அ&
பறற இைறவனி$ பறினா விைள தேத எ$= ெமாழிகி$றா-.
இ ப? இலகியதி இைற பதியிைன உ6ேள ெச$= Lக- & அறிேவாமாக.
'யா$ெபற இ$ப இEைவயக ெப=க’.
----------------------

---

டாட மாநில

ெபாளடக
1. இலகியதி இைற பதி
2. இலகண !க6
3. தமி0+ ச1க1க6

4. எ( ெதாைக
5. ப& பா(

6. பதிென; கீ0கண. !க6

7. ஐெப 1 கா பிய

8. ஐGசி= கா பிய1க6

9. ைசவ சமய இலகிய
10. ைவணவ இலகிய
11. பிற இலகிய1க6

12. தா@மானவ- இைறபதி

13. ப?னதா- இைறபதி

14. வ6ளலா- இைறபதி

15. பாரதியா- இைற பதி
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ெபாளடக விளக
1. இலகியதி இைறபதி

2. இலகண !க6 : ெதாகா பிய, ந$F, ேநமிநாத

3. தமி0+ ச1க1க6 : தைல+ ச1க, இைட+ ச1க, கைட+ ச1க

4. எ( ெதாைக : நறிைண, .= ெதாைக, ஐ1.= !=, பதி= ப&,

பாிபாட, கCெதாைக, அக நாF=, ற நாF=, கைடேயA வ6ளக6

5. ப& பா( : ஆ= பைட, தி  . ஆ= பைட, தி

பர1.$ற,

தி +சீரைலவா9, தி ஆவி$.?, தி ேவரக, .$=ேதாறாட,

பழதி-+ேசாைல, ெபா ந ஆ= பைட, சி=பாணா= பைட,

ெப பாணா= பைட, ைல பா(, ம&ைர காGசி, ெந(ந
வாைட, .றிGசி பா(, ப?ன பாைல, மைலப(கடா

6. பதிென; கீ0கண. !க6 : தி .ற6, நால?யா-, பழெமாழி,

நா$மணிக?ைக, திாிக(க, சி=பGசNல, &ெமாழிகாGசி, ஏலாதி,

ஆசார ேகாைவ, இ$னா நாப&, இனியைவ நாப&, கா- நாப&, களவழி
நாப&, திைண மாைல !ைறப&, ஐ திைண எAப&, ஐ திைண ஐப&,

திைண ெமாழி ஐப&, ைக நிைல

7. ஐெப 1 கா பிய : சில பதிகார, மணிேமகைல, சீவகசி தாமணி,
.;டலேகசி, வைளயாபதி

8. ஐGசி= கா பிய : Kளாமணி, நீலேகசி, யாேசாதா காவிய, உதயண.மார
காவிய, நாக.மார காவிய

9. ைசவ சமய இலகிய: தி ஞானசப த-, தி நாBகரச-,  தர-,
மணிவாசக-, தி Nல-, ேசகிழா-, தி

ராண

க0, க த ராண, தி விைளயாட

10. ைவணவ இலகிய : (நாலாயிர திEவிய பிரப த) ெபா9ைக ஆ0வா-,
Pத தா0வா-, ேபயா0வா-, தி மழிைச ஆ0வா-, நமா0வா-, ம&ரகவி

ஆ0வா-, .லேசகரா0வா-, ெபாியா0வா-, ெதா;டர? ெபா? ஆ0வா-,

தி

பாணா0வா-, தி ம1ைக ஆ0வா-

11. பிற இலகிய1க6 : விCபாரத, கபராமாயண, உலா, பரணி, கலபக,
பி6ைள தமி0,.றவGசி, H&, ெவறிேவைக, ஆதி+K?, ப?னதா-,

பாரதியா-, ப6%, ேகாைவ, ந$ெனறி, தா@மானவ-, வ6ளலா-
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1. இலகியதி
இலகியதி இைறபதி
ஒ நா?$ ெப ைமைய அ நா?D6ள இலகிய1கைள ெகா;(தா$
யா ேம ?B ெச9வா-க6. அைவகைள ெகா;ேட அ நாடவ-. மதி 
உ;டா.. இமதி ைப ேத? ைவத ெப ைம தமிழக&ேக உாிய&.
இ$=6ள இலகிய1க% இலாம ேபாயி .மானா நா பிற நாடவ-.
ேக6வி .றியாகதா$ நி$றி

ேபா. இ$=, நா? ஏப? . நல

விழி ண-+சிேய தக அறி.றியா.. அ த அறி.றி. ஆதாரமாக திக0வ&
வா0 த ெப ைம. விளகாக திக0வ& இலகிய1கேள.
உல நா(கெளலா உறகதி$ ம?யிேல தவ0 & ெகா;?

தமிழின தைல Hகி நி$றி

தேபா&, தமிழா

த&. க;டவ- வியக, ேகடவ- ம ள,

ைவதவைர மகிழ ைவத ெப ைம தமிA. தமிழ-. உ;(. இ$= உலக

ேபா ேக ஆயதமாகியி . சில நா(க6, அ$ைறய நாளி கா(களாகB,

இ 6 பட- த நில1களாகB காசியளிதன. இEB;ைமைய உலக வரலா=+
வ?கள நம. உண-&கி$றன.
நம& நா( பழ இலகிய கழிைன, இலகண அறிவிைன, திறைன, தமி0 ெமாழி

சிற பிைன, இைற பதியிைன எ(&+ ெசாDேபா& சில . இ நாளி பழ
ெப ைமகைளேய ெசாDத ேதைவ தானா ? எ$= எ;ண ேதா$=.

ஒ நல .(பதி பிற த ஓ- இைளஞ$, அவ. ஏபட ச த- ப
K0நிைலயினா தீயவனாகி வி(கிறாென$= ைவ& ெகா6ேவா. அ ேபா&
அவ.6ள இழிநிைலைய காQ ெபாியவ-க6 எ$ன ெசாவா-க6 ?
தR ! நீ நல .(பதி உதிதவ$, உ$ைடய பாடனா- வா0 த ெப ைம
உன. ெதாியா&. நீ பிற பத. $னதாகேவ அவ- காலமாகி விடா-. நீ
பிற & தவA ேபா& உ$ த ைத இற தா-. அவ-கெளலா அடகமாக
வா0 தா-க6 ; ஒAக+ சீல-களாக திக0 தா-க6. இ$= உ$னா அழிக ப(
ெசவ, அ$= அவ-களா எ ப?+ ேச-க படெத$ப& உன. ெதாியா&.
அD பகDமாக உைழ&+ ேச-தா-க6. ேச-த பணதி, தமிட வ &
இர தவ-ெக$= ஒ ப.திைய ஈ &, மி.திைய ெகா;( சிகனேதா(
.(பைத நடதினா-க6. நலவ- ேபா=ப? நட தா-க6. அ ப? பட
பரபைரயி உ வாகிய நீ, இ$= உளைத உ .ைலய ைவ பேதய$றி, உ$
ெபயேரா( உ$ .(ப ெபயைர@ ெப ைமைய@ அழி& ெகா;(
வ கி$றா9. இ& நலத$= ! ஒ$ைற உ$னா உ வாக
?யவிைலெய$றாD உ6ளைதயாவ& அழிகாம இ க க= ெகா6ள
ேவ;(. ஆகேவ, இனியாவ& நீ உ$ .(ப ெப ைமைய நிைன&, அ த
ெப ைம. மாறான தீய பழக1கைள வி( வி( ! இ த ெப ைமைய
நிைலநா( ! ” எ$பா-. அ ப? அறிB=&வ& தவறா ?
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அ& ேபாலேவ இற த காலைத எ;ணி பா-தா தா$ நிக0காலதி$
சிற பிைன க;டறிய ?@. எனேவ பழெப ைமைய நிைன& பா-கதா$
ேவ;(. அ ப? பா-க :?ய மன பா1. ஏபடா தா$ -- பழ தமிழெப ைமைய பா-&+ ைவதா தா$ -- உாிைமயி ேவைக@, உ6ளதி
ெதA+சி@ உதயமாக ?@.
ெமாழி@ விழி@ ஒ$ெறன க த பட கால ஒ$றி த&. விழியிழ த
மனித ெமாழியிழ த நா( இ
பைத விட இலாமC
பேத சால+ சிற த&
எ$ற தைலயாய ெகா6ைக, அகாலதி இ & வ த&. அதனாேலேய அகால
மா தரைனவ , விழிைய கா. இைமைய ேபால ெமாழிைய பா&கா&
வ தன-.
ெமாழி இைலேய நா இைல ; நமிைடேய உறவிைல ; நம.
வில1கினதி. ேவ=ைம இைல எ$ற ெதளி த உ=திேயா( ச1க ைவ&
தமிைழ வள-தன-, இயறமி0, இைசதமி0, நாடக தமி0 எ$= தமிைழ நா%
ேபாறி வள-தன-. அ ப? வள-க பட ெமாழிையேய தா(. ெபயராக
அைமதன-. இைததா$, ‘தமி0 := நDலக’ எ$= ெதாகா பிய பாயிர
உண-தி நிகி$ற&. இத$  க ெபயேர 'தமிழக’ எ$பதா.. இதைன 'இமி0
கட வைர பி றமிழக மறிய!’ எ$= சில பதிகார, 'ச தீவி டமிழக
ம 1கி' எ$= மணிேமகைல@, ‘இமி0 கட ேவC தமிழக விள1க' எ$=
பதி= ப& உண-&.
தமிழக&. எைல வ.ேதாெரலா ‘வட ேவ1கட ெத$.மாி’ எ$=,
‘.ணகட .மாி .டக ேவ1கட’ எ$=, ‘ேமகட கீ0கட’ எ$= :றின-.
ெதேக .மாிைய@, கிழகிD ேமகிD கடகைள@ எைலகளாக .றி&
வடேக ேவ1கட எ$= ேவ1கடமைலைய .றி&+ சிற பிதன- எ$பைத
ம= பதகிைல.
மனிதனிடேத உ6ள மன, எதைன@ ஏ$ ? எத. ? எEவா= ? எ$= சி தி.
திற$ ெபற&. எனேவ, மனித$, த$ேனா( இைண & வா0கி$ற உயி-கைள@,
கா?, கடC வா0கி$ற உயி-கைள@ க;(, தன. அEBயி-க. உ6ள
ேவ=பா(கைள ஆ9 &ண- &, அEBயி-கெகலா இலா& தன. ம(ேம
வா9த சிற கைள ெதளி &, அ+சீாிய நிைலகைள வழ1கிய ளிய
ஆ;டவ. ந$றி ெசDத ேவ;?ய& த$ கட$ எ$ற கடைம உண-விைன
ெகா6கி$றா$.
க ணாN-தியாகிய இைறவ$, ைகமா= க தா& மனித உயிாிடேத அ$
கா? அத1க6 ாி த ளினாராயி, அ மனித$ அ ெப மா. ந$றி
ெசDத கடைம படவனாகி$றா$. தா$ ெபற மன உண-வா ந$றி
கடண-B ெகா;ட அவ$ அ பரமனிட அ$ ெகா6%கி$றா$. அவைடய
ந$றி கடண-வினி$= அ த அ$ இைறவைன ேநாகி ெவளி ப(கி$ற&.
அEவா= ெவளி ப(கி$ற அ த அ$பிைனேய பதி எ$= ெபாியவ-க6 க$
றன-. அ த அ$ வழி பட ெநறிேய பதி ெநறி. அ த பதி ெநறிேய மனித
வா0வி$ உய-நிைல அ? பைட ெநறி.

10

இைறவ. ந$றி ெசD&வ& எEவா= ? மனித$ த$னிட&6ள எ ெபா ைள
ஈ & ந$றி ெசD&வ& ? மனிதனிட&6ள எ ெபா ைள@ இைறவ$
விைழபவரல-. அ ெபா 6 இ விைன சாராத ெப நிைலயிைன@ பறற
ெப நிைலயிைன@ உைடயவராவா-. பவைக ெபா 6கைள@ பைடதளி&
உய-திறைன ஆ( உதம- அலேரா அவ- ! எனேவ, அ ெப மா.
மனித$ அ$ ெச9தD, அ$ ெதா;டாறDேம அவ . ந$றி ெசDதலா.
அவாிடேத ெசD&வ&, மனதா அவைர நிைனதD, நாவா அவதி
ெபயைர நவிDதD, ெம9யா அவ- தி வ?ைய வ;1கி வழிப(தDமா.
இதைனேய பதி எ$கிேறா. இனி இலகியதி இைற பதிைய கா;ேபா.

______________________________________
2. இலகண !க"
ெதாகா#பிய

தமி0 ெமாழி. தைலயாக விள1. ஒ

ய-வற ஒ- இலகண
ெதாகா பிய. இைட+ ச1க !லாக இ
ப& இெதாகா பிய ஒ$ேற. இதைன
இயறியவ- ெதாகா பிய-. இவ- அகதியர& ப$னி மாணாக 6 ஒ வ-.
இவர& இயெபய- திரண&ரமாகினி எ$ப-.
ெதாகா பிய&. த ! அகதியரா இயற ெபற 'அகதிய’ எ$ப-.
அகதிய ப$னீராயிர ஆ;(க%. $ இயற ெபறதாக
Iர ேசாழிய எ இலகண !C$ பதி ைரயி :ற ெப=6ள&.
உய-திைண, அஃறிைண எ$ தமி0 இலகண பா.பா( ஆாிய
தCயவறி இைல.
நிலதி$ பா.பா(கைள@ அவறி$ உாி ெபா 6, க
ெபா 6கைள@,
அவறி$ மகள& ஒAக1கைள@ :=வ& தமி0 இலகண ஒ$ேற.
ெதாகா பிய&. உைர எAதிேனா- இள Pரண-, கலாட-, ேபராசிாிய-,
ந+சினா-கினிய-, ேசனாவைரய- எ$ ஐவ- ஆவா-க6.
இளPரண , ேபராசிாிய  எAததிகார, ெசாலதிகார, ெபா ளதிகார
எ$ N$= அதிகார1க%. உைர இயறி@6ளா-க6. கலாட- எA&,
ெசா இர;(. உைர எAதி@6ளா-. ேசனாவைரய- ெசாலதிகார&.
ம( உைர எAதியி கிறா-.

11

எAததிகார, ெசாலதிகார, ெபா ளதிகார எ$ N$= ெப  பிாிBகைள
ெகா;( ஒ- அதிகார&. ஒ$ப& இயகளாக ெமாத இ பேதA
இயகைள ெகா;ட& ெதாகா பிய.
இளPரண- உைரயி$ப? ெமாத 1595 ! பாக6 எ$= ெதாிகிற&.
ந+சினா-கினிய , ேபராசிாிய  எAதிய உைரகைள+ ேச-& பா-.ேபா&
!பாக6 1611 அல& 1612 எ$= ெதாிய வ கிற&.
எAததிகார, தமி0 எA&களி$ இலகண1கைள விளகமாக அறிவிகிற&.
ெமாழி. உ= பா. ஒCகளி$ பிற . அவறி$ இய பறி இEவதிகாரதி
:ற ப(கிற&.
! மர, ெமாழி மர, பிற பிய, ணாிய, ெதாைக மர, உ பிய, உயிமய1கிய, 6ளி மய1கிய, .றியDகர ணாிய என 9 இயக6
எAதிலகணதி அட1கி@6ளன.
ெசாலதிகார, எA&களா ஆகிய ெசாகளி$ இலகண1கைள விள1க
உைரகி$ற&. இதி ெசாகளி$ இய, ெசாெறாட- அைம , ேபா.
ெசாCD, ெசாெபா ளிD ேந  திாிக% :ற ப(6ளன.
கிளவியாக, ேவ=ைம இய, ேவ=ைம மய1கிய, விளிமர, ெபயாிய,
விைனயிய, இைடயிய, உாியிய,எ+சவிய எ$ ஒ$ப& இயக6
ெசாலதிகாரதி அட1கி@6ளன.
ெபா ளதிகார, ெசாகளா உண-த ப( ெபா 6களி$ இலகண1கைள
விாி&ைர ப&. அக ெபா 6, ற ெபா 6 எ$பைவ ெபா ளதிகாரதி
:ற படைவயா..
அக ெபா 6 எ$ப&, மகள& உ6ள& உண-+சியாகிய இ$ப அ$பி$
வய பட .(ப வா0ைக பறிய&. இ$ப Lக-+சி பிற-. லனாகாம,
ஒ வ ஒ தி@ ஆகிய இ வாி$ உ6ள1க%. ம(ேம ல ப(வ&.
ற ெபா 6 எ$ப&, அற ெச9தD, ெபா 6 ேதடD, ேபா- ாிதD ேபா$ற
சதாய வா0ைக பறிய ெச9திகைள :=வ&. இவறி$ பய$ யாவ-.
உாிய&. இ& மறவ-. லனாவ&. எனேவ ற என பட&.
ெபா 6 இலகண அகதிைணயிய, றதிைணயிய, களவிய, ெபா ளிய,
ெம9 பா?ய, உவம இய, ெச9@ளிய, மரபிய என ஒ$ப& இயகளாக
அைம &6ள&.
ெதாகா பிய இலகண !D. இளPரண-, ேபராசிாிய-, ேசனாவைரய-,
ந+சினா-கினிய-, கலாட-, ெத9வ+சிைலயா- ஆய அ=வ- உைர
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எAதியி கி$றன-. இவ-க%6 ெதாகா பிய&. Aவ&மாக உைர எAதிய
இளPரணாைர ‘உைரயாசிாிய-’ எ$ேற அைழகி$றன-.
தமி0 ெமாழியி உ6ள எலா இலகண !க% ெதாகா பியைத ெபாி&
பி$பறிேய எAத ெபறைவயா.. ெதாகா பியைத பி$பறிேய ந$F
எ$ இலகண ! பவண தி நிவரா ெச9ய ப? கிற&. இலகண
விளக எ$ற ! ‘.?ெதாகா பிய’ எ$ேற :றத. ததா9 உ6ள&.
இர;டாயிர ஆ;(க%. $, தமி0ெமாழியி$ ஒCய, ெசாவழகா=க6,
அளைவக6, மகளி$ பிாிBக6, ஆசிைற, அைம+ச- தCய அற1:=
அைவயினாி$ இயக6, ேபா-ைறக6, நகர அைம , சிப, ஓவிய ேபா$ற
L;கைலகளி$ சிற க6, வா0ைக ெதாழிக6, காத
மணைறக6, தா9.லதி$ ெப ைமக6, கட வழி ேபா.வரB,வாணிக+சிற ,
உழBெதாழிC$ ேம$ைம, நிலஇய, வானஇய, உயி-இய ஆகியவைற
பறிய அறிB, &றவறதி$ மா;, ெம9@ண-B, இைறவழிபா( ேபா$ற
இ$ேனார$ன ப;பா(கைள இ ! வழியாக காண?கிற&.

ந
ெதாகா பியைத எளிதி க=ணர இயலா& என க திய பவண தி எ$
சமண னிவ-, ெதாகா பியதி$ எA&, ெசா ஆகிய இ அதிகார1கைள@
த !லாக ெகா;(, பிகால இலகிய வள-+சி. ஏப தியவைற@
இைண& எளிதி க= அறி@ நிைலயி ந$F எ இலகண !ைல+
ெச9தா-.
இவ- 700 ஆ;(க%. $ வா0 தவ-. இவர& ஊ- சனைக என ப(
சனகார எனB, த ைதயா- ெபய- ச;மதி மனிவ- எ$= :=கி$றன-. இவசமண மதைத+ ேச- தவ-. இ !ைல+ ெச9விேதா$ க1க- .? ேதா$றலாகிய
சீயக1க$ எ$பவ$.
இ !, Kதிர என வழ1க ப( !பாகளா ஆன&. இ& வழி !ேலயா..
இ !C எA&, ெசா, ெபா 6, யா , அணி எ$ ஐவைக
இலகணைத@ பவண தி னிவ- அைமதி தன- எ$=, பி$ன- ஏேதா
காரணதா சிைத & அழி & ேபா9 இ ேபா&6ள நிைலயி எA&, ெசா ஆகிய
இர;( ம(ேம ந$Fலாக கிைட&6ளன எ$= க த ேவ;?@6ள&. 462
!பாக6 ெகா;ட&.
இ !பாக%6 பல ெதாகா பிய பாகளாகேவ உ6ளன. எAததிகார,
ெசாலதிகார எ இ ெப  பிாிவாக அைம&6ளா-.
இவ- காலதி வடெமாழி+ ெசாக6 தமிழி வழகா=. வ & விடைமயா
அவைற விளக தனி !பாகைள அைம&, வழகா= ஒழி த ெசாகைள
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விலகி@ இலகண வ.தி கிறா-. இ !ைல பயிலாதவ- தமி0 வவராக
மதிக படா- எ$ற ஒ$ேற இத$ சிற .+ சா$றா..
ந$FD. உைர எAதிய ெபாியா-க%6 .றி பி(ப?யானவ-க6 மயிைல நாத-,
ச1கர நம+சிவாய லவ-, இராமாLச கவிராய-, விசாக ெப மா6 ஐய-,
ஆ;? லவ- தCேயா- ஆவா-க6.

ேநமிநாத
இ&B ெதாகா பியைத த !லாக ெகா;டேத. எA&, ெசா ஆகிய
இர;?. சிறிய அளவி இலகண :ற ப(6ள&. இத.+ சி$F
எ$= ெபய- உ;(.
இதைன இயறியவ- வ+சண தி னிவாி$ மாணவ- .ணIர ப;?த- எ
சமண னிவ- ஆவா-. இவ- த ஆசிாிய- மீ& ' வ+சண தி மாைல எ பாடைல
ெதா.&6ளா-.
இவர& ஊ- ெச1கப( மாவடைத+ சா- த களH- எ$ப-. கள ைதயபதி
எ$= :=வ-. மயிைலயிC த இ பதிர;டாவ& தீ-த1கராகிய ேநமிநாதெபயரா ெச9ய ெபறதா இ& ேநமிநாத எ$= ெபய- ெபற&. இத$ கால
கி. பி. 12 !றா;( எ$ப-. திாிவன ேதவ$ எ ெபய- ெகா;ட
.ேலா&1க ேசாழ$ காலதி இயற பட ! இ&. ந$FD. பட&.
இதி உ6ள !பாக6 எAப& ெவ;பாகேள.

யா பகல , காாிைக
இர;(ேம அமிதசாகா- எ$ சமணரா பாட ெபறைவயா.. கால 11ஆ
!றா;(. இர;(ேம யா பிலகண பயிசி.+ சிற த க விக6. காாிைக,
உ= பிய, ெச9@ளி ஒழிபிய எ பிாிவிைன ெகா;( 47 !பாகைள
ெகா;(6ள&.

டாமணி நிக
Kடாமணி நிக;( 12 ெதா.திகைள@ைடய&. வி த பாவா ெச9ய பட&.
ஆ=க நாவல- பதி பி 1917 ெச9@க%, பைழய பதி பி 1125 ெச9@க%
உ6ளன. இத$ ஆசிாிய- ம;டல ட-, சமண மதைத+ ேச- தவ-. இவ- ஊெதா;ைட நாைட+ ேச- த ெப ம;U-.

ரேசாழிய
இத$ ஆசிாிய- தமிதிரனா-. இவ- ஊ- ெபா$பறி. இவைர ஆதாித
Iரராேச திர ேசாழனி$ ெபயரா ஆக பட ! இ&. இதி :ற ப(6ள
இலகண வழக= ேபா9 விட&.

14

ந பியக ெபா
இதி 252 !பாக6 உ6ளன. இEவிலகணதி. இலகியமாக எAத படேத
'தGைச வாண$ ேகாைவ' யா.. இத$ ஆசிாிய- நாகவிரா நபி எ சமணஆவா-.

தயலகார
இ& காவிய தாிசன எ$ வட!C$ ெமாழி ெபய- பா.. அணியிய எ$ற
ெபய  உ;(. இ& N$= இயகளாக பிாிக ப(6ள&. இதி 125
!பாக6 உ6ளன. இத$ ஆசிாிய- த;? ஆவா-. இவ- கப- மக$
அபிகாபதியி$ மக$ எ$= ெசாவ-.

______________________________________
3. தமி%& ச க க"
+ச1க1களிD பைடக ெபற பல !க%6 தமிழ- த ெசவமாக
இ$=6ளைவ கைட+ ச1க !களி சிலேவயா.. இ+ச1க கால&+ சில
!கேள நம& ப;ைட தமி0 இலகிய1க6 எ ெப ைம@ட$ நம&
ெதா$ைம கைழ இ ம;Qலகி. கAட$ பைற சாறி
ெகா;? கி$றன.
இN$= ச1க1களி$ கால1களி பேவ= க & ேவ=பா(க6 காண ப(கி$றன. எனி கைட+ ச1க கால கி. . 200 த, கி. பி 250 வைர
எ$பதைன தமிழறிஞ 6 ெப பா$ைமயின- ஒ  ெகா6கி$றன-.
தைல+ ச1க காலதி ேதா$றிய !க%6 ஒ$ேற இ$= காண
கிைடகவிைல.
இைட+ ச1க !லாக இ$= இ

ப& ெதாகா பிய ஒ$ேற.

கைட+ ச1க காலதி வா0 த ஏற.ைறய ஐ!= லவ-க6 பா?ய ெச9@கேள
இ$= ச1க !களாக நம. கிைடதி
பைவ. அைவ எ( ெதாைக, ப&
பா( எ$பன ஆ.. அைவ ெதாைக ெய$=, பா( ெய$= பிகாலதவரா
ெதா.க ெபறன.
N$= ச1க1க6 அைம& தமிைழ வள-தன- நம& $ேனா-க6. தைல+
ச1க, இைட+ ச1க, கைட+ ச1க எ N$= ச1க1க% பா;?ய
ம$ன-களா நி=வ ெப= ; அைவ இய, இைச, :& எ N$= தமிைழ@
ைறயாக வள-தன எ$ப-.
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தைல சக :
தைல+ ச1கைத நி=வியவ$ கா9சினவAதி எ பா;?ய$. 549 லவ-க6
தைல+ச1கதிC & தமி0 ஆரா9 தன-.அவ-க%6 சிவெப மா$,  கேவ6,
ரGசிV-, ?நாகராய-, நிதியி$ கிழவ$ எ$பவ- கியமானவராக+
ெசால ப(கி$றன-. தைல+ ச1க காலதி பா?யவாி$ ெதாைக 4440 ஆ..
இதி தமி0 ஆரா9 த 549 லவ-க% அட1.வ-. த ச1கைத ெதாட1கிய
கா9சினவAதி த தைல+ ச1க காத கைடசி ம$னனாக+ ெசால ப(
க(1ேகா$ வைர 89 பா;?ய ம$ன-க6 ச1கைத த இ$யிராக ேபாறி
காதன-.
இவ-களா பாட ெபற கணகற !க%6 .றி பிட தகைவ பாிபாட,
&நாைர, & . ., களிாியாவிைர தCயனவா..
இ+ச1கதி. இலகண !லாக இ த& அகதிய, இ+ச1க 4440 ஆ;(க6
ெத$ம&ைரயி நிைல ெப= இ த&.

இைட சக
ெவ;ேட-+ ெசழிய$ எ$ பா;?ய$ கபாடரதி இைட+ ச1கைத
நி=வினா$. தைல+ ச1க கடலா ெகா6ள ப( அழி த பி$, இைட+ ச1க
காண ேவ;?ய இ$றியைமயாைமைய எ;ணி ஏப(திய இ+ச1கதி
தமிழா9 த .றி பிடதக லவ-க6 அகதிய-, ெதாகா பிய-, இ ைதV-
க 1ேகாழி, ேமாசி, ெவ6W-கா பிய$, சி=பா;டர1க$, திைரய$மாற$,
&வைரேகா$, கீரைத தலாேனா- ஆவா-க6. இவ-க6 உபட 59 லவ-க6
இைட+ ச1கதி தமி0 ஆ9 தன-. இவ-க6 உபட இைட+ ச1கதி பா?ய
லவ-க6 3700 ஆ.. இைட+ ச1கைத காத பா;?ய ம$ன-க6 ெவ;ேட-+
ெசழிய$ த டதி மாற$ வைர 59 லவ-க6 ஆவ-.
இைட+ ச1க லவ-களா பாட ெபற எ;ணிற த !க%6 கC, . .,
ெவ;டாளி, வியாழ மாைல அகவ எ$பைவ .றி பிட தகைவ.
இகால லவ-க%. இலகணமாக இ தைவ அகதிய, ெதாகா பிய
எ$பனவா.. இ+ச1க 3700 ஆ;( கால கபாடரதி தமி0 வள-த&
எ$ப-.

கைட சக
த ச1க, இைட+ ச1க கடலா ெகா6ள பட பி$, தேபா&6ள ம&ைரயி
கைட+ ச1க காண ெபற&. கைட+ச1க க;ட பா;?ய$ டதி மாற$.
இ+ச1கதிC & தமி0 ஆ9 த லவ-க6 49 ேப-. அவ-க%6 .றி பிட
த. தவ-க6 சி=ேமதாவியா-, ேச த Pதனா-, அறிBைடயரனா-,
ெப 1.$=ா-கிழா-, இள தி மாற$, ம&ைரயாசிாிய- நல &வனா-, ம&ைர
இளநாகனா-, கணகாயனா- மகனா- நகீரனா- ஆவா-க6.
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இ+ச1கதி இவ-கைள@ ேச-& 449 ேப- பா? @6ளன-. இவ-களா பாட
ெபறைவ ெந( ெதாைக நாF=, . ெதாைக நாா=, நறிைண நாF=,
றநாF=, ஐ1.=!=, பதி= ப&, !ைறப& கC, எAப& பாிபாட
ேபா$றைவ
இவ-க%. இலகணமாயைம தைவ அகதிய, ெதாகா பிய. இ+ச1கைத
காத இ=தி பா;?ய ம$ன$ உகர ெப வAதி உபட ெதாைக 49 ஆ..
கைட+ ச1க 1850 ஆ;(க6 தமி0 பணியாறி@6ள& எ$ப-.

________________________________________
4. எ() ெதாைக
"ந றிைண,
றிைண, ந ல  )ெதாைக,
ெதாைக, ஐ' + ,
ஒ-த பதி
ப-,
ப-, ஓ' பாிபாட ,
க றறி)தா ஏ- க1ேயா;
க1ேயா; அக,
அக, 2ற எ
இ-திற-த எ3- ெதாைக."
ெதாைக."

ேம:றிய பழ பாட எ( ெதாைக !களி$ ெபய-கைள ெதா.&

உைரகி$ற&. இவ=6 நறிைண, .= ெதாைக, ஐ1.=!=, கCெதாைக,
அகநாF= எ$ ஐ & ெதாைக !க% அக ெபா 6 பறியைவ.
பதி= ப&, றநாF= எ இர;( ற ெபா 6 பறியைவ. பாிபாட,
அக ற எ$ இ ெபா 6 பறி@ :=கிற&.

ந+றிைண
திைண எ$ப& ஒAக. தறிைணயி 40 பாக6 அைம &6ளன. யாB ஆசிாிய
பாவா இயற ெப=6ளன. ஒ$ப& அ? த 12 அ? வைர அைம த
பாடகைள ெகா;ட&.
நறிைணயி பா?ய லவ-களி$ ெதாைக 173 . அ&ைண@,
அகெவாAக1கைள மிக ந$. விள. பாடக6. யா  உணரவியலாத
அகதி நிகA அாிய உண-Bக%. ெதளி த வ?வ ெகா(.. L;ைம@,
ந$ைம@, எழிD வா9 தைவ நறிைண பாடக6.

,-.ெதாைக
நா$. அ? த 8 அ? வைர@6ள பாடகைள ெகா;டதா இ& .= ெதாைக
எ$= பிாிக பட&. கடB6 வா0& பாட உபட
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402 பாகைள ெகா;டதா..
.= ெதாைகைய ெதா. பிதவ$ பா;?ய$ Pாிேகா எ$பவ$. பா?ய
லவ-க6 206 ேப-. இவ-களா பாட ெபற அரச-க6 அதிக$, அ.ைத, அழிசி,
ஆ9, எEவி, எழினி, ஓாி, க?, .(வ$ ேகாச-, ந$ன$, Pழிய-, ெபாைறய$,
மைலய$, வி+சிேகா தCேயா- ஆவ-.
இவ-களா பாட ெபற மைலக6 அரைல .$ற, எழிெசாC, பற,
ெபாதியி எ$பைவ. இதி உ6ள ெச9@6க6 ெசா நய, ெபா 6 நய
மி. தைவ. இதி உ6ள உவைமகளாD சிற த ெசாெறாட-களாD ெபயெபற லவ-க6 பல-. அனிலா( $றிலா-, கெபா சி=Lைரயா-, காைக
பா?னியா-, ந+ெச6ைளயா-, காஎறி க?ைக யா-, காட$ ைல Pதனா-,
. ைப ேகாழியா-, ெசல ெபய நீரா-, பத?ைவகலா-, மீ$எறி H;?லா-,
விட.திைரயா- எ$பைவ இதி பா?ய லவ-க6 சிலாி$ ெபய-களா..

ஐ ,-!இ ! 3 அ? த 6 அ? வைர@6ள 500 ெச9@6கைள ெகா;ட&. ைல,
.றிGசி, ம த ெந9த, பாைல எ$ ஐ & திைணகைள@ தனிதனி !=
ெச9@களா ஐ & லவ-க6 பா?@6ளா-க6.
"ம4த ஒர ேபாகி ெந&த அ 6வ
க4' றி7சி கபில க4திய
பாைல ேயாத லா)
லா)ைத பனி ைல ேபயேன
+ைலேயா ஐ' + ."
‘ம த’ திைணைய ஓரேபாகியா- எ லவ  ; ெந9த திைணைய அNவ$
எ லவ  ; .றிGசிதிைணைய கபில$ எ லவ ; பாைல திைணைய
ஒதலா ைத எ லவ  பா?@6ளன-.
இதைன ெதா.தவ- :டX- கிழா-, ெதா. பிதவ- யாைனகேச9
மா தரGேசர இ ெபாைற. ஒEெவா !D ப& ப&+ ெச9@6களாக
ப.க ப( ெபயாிட ப(6ளன. .ர. ப&, மGைச ப&, அ$ைன
ப&, ெசவிC ப& எ$றவா= ெபய-க6 இட ப(6ளன.

பதி+-#ப
ப& ேசர அரச-கைள பறிய பாடகளி$ ெதா. ேப இ !. ஒEேவா- அரசமீ& ஒEெவா லவ- ப& பாடகளாக ப& லவ-க6, ப& அரச-க6 மீ&
!= பாடகைள பா?@6ளன-.
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த ப&, இர;டா ப&. எ$= ெபயாி(6ளன-. இவ=6 த ப&,
பதா ப& கிைடகவிைல. கிைடதி
பைவ 2 ப& த ஒ$பதா ப&
வைரேய.
ேசர அரச-களி$ ெகாைட ெப ைமைய := பாடக6 ெகா;ட& இ த !.

பாிபாட
ஆசிாிய பா, ெவ;பா, கC பா, வGசி பா எ நாவைக+ ெச9@% கல த&
பாிபாட. இய, இைச, :& எ தமி0 'நய’ ஒ 1ேக ெகா;(
உய-வாக ேபாற பட இத$ பாடகைள ப;ணைம& இைச& வ தன-.
தி மா,  க$, ைவைய ஆகிய ெத9வ1கைள பறி அக ெபா %,
ற ெபா % விரவி வர பாட ெப= பாிபாடC 13 லவ-க6 பா?ய
பாடக6 உ6ளன. இ பாடக%. இைச வ.த வ  பல- ஆவ-.

பணைமதவ க

:

ந$னாகனா- (2ஆ பாட)
ெபடகனா- (3, 4ஆ பாடக6)
ம &வ$ நல+தனா- (6,8,10,16,17, 18, 19, 20ஆ பாடக6)
க;ணகனா- (5, 21ஆ பாடக6)
பிதா மத- (7ஆ பாட)
ேகசவனா- (14ஆ பாட)

க0ெதாைக
கC பா எ ெபய- ெபற ெச9@க6 !ைறப& ெகா;ட& கCெதாைக.
ஐ & திைணகைள@ தனிதனிேய ஐ & லவ-க6 பா?@6ளன-.
"ெப4'க'ேகா பாைல றி7சி கபில
ம4த இள நாக ம4த -- அ47ேசாழ
ந :- திர ைல ந ல) வெந&த
க விவலா க;ட க1"
க1"
பாைல< க1ைய பா=யவபா=யவ- ெப4'க'ேகா,
ெப4'க'ேகா,
றி7சி< க1ைய பா=யவபா=யவ- கபில.
கபில.
ம4த< க1ைய பா=யவபா=யவ- ம4தனிள நாகனா.
நாகனா.
 ைல< க1ைய பா=யவபா=யவ- ந :-திர.
:-திர.
ெந&த க1ைய பா=யவபா=யவ- ந ல)வ.
ல)வ.

பாைல :-

ைல நில .றிGசி நில இயைக மாறி, நீ  நிழDமி$றி
அத$ க; ெசவா-. மன ந(கைத த  வற;ட நிலேம
பாைல என ப(. பாைல நில ெத9வ ெகாறைவ.
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மத :றி7சி : ைல :ெந&த

:-

வயD, வய சா- த இட ம த என ப(. ம த நில ெத9வ
இ திர$.
மைல@, மைல சா- த இட .றிGசி நில என ப(. .றிGசி
நில ெத9வ  க$.
கா(, கா( சா- த ப.தி@ ைல நில என ப(. ைல நில
ெத9வ தி மா.
கடD, கட சா- த இட ெந9த என ப(. ெந9த நில
ெத9வ வ ண$.

அகநா2அக ெபா ைள+ சிற பி& := நாF= ெச9@கைள ெகா;ட&. இதைன
ெதா.தவ- உ Pாி கிழா$ மகனா- உ திர$ மா. ெதா. பிதவ$ உகிர
ெப வAதி.
13 அ? த 32 அ? வைர@6ள ெந?ய ெச9@க6 ெகா;டைமயா, இதைன
ெந( ெதாைக எ$= வழ1.வ-.
1 த 120 வைர@6ள ெச9@கைள களிறி யாைன நிைர எனB, 121 த 300
வைர@6ள ெச9@கைள மணிமிைட பவள எனB, 301 த 400 வைர@6ள
ெச9@கைள நிதில ேகாைவ எனB N$= பிாிBகளாக பிாி&6ளன-.
இதி 1,3,5,7,9,11 ேபா$ற ஒைற பைட எ;Q6ள ெச9@6க6 பாைல திைன
பறிய பாடகளா.. 2,8,12,18 எ$= இர;( எ(மாக வ பைவ .றிGசி
திைண பறிய பாடகைள .றி.. 4, 14, 24 எ$= நா$கா எ;களாக
வ பைவ ைல திைணைய .றி. பாடக6. 6, 16, 26, 36 எ$= ஆறாவ&
எ;ணாக உ6ளைவ ம த திைணைய .றி.. 10, 20, 30 எ$= ப& பதான
எ;க6 ெந9த திைணைய .றி.. இEவாறான சிற த அைம  ைற ேவ=
எ த !D. இைல.
இ !ைல பா?ய லவ-க6 145 ேப- இதி 114, 117, 160 ஆகிய எ;Q6ள
பாடகளி$ ஆசிாிய- ெபய- ெதாியவிைல. ஏைனய பாடகைள பா?யவ-க6
142 ேப-.
"ஒ 6 ஐ) ஏ> ஒபா பாைல ; ஒதா
நிறவ றி நா ெநறி ைல ; அறிேய
ஆறா ம4த ; அணி ெந&த ஐ—
ஐ—இர; ;
@றாதைவ றி7சி< @
."
"பாைல விய எ லா : ப-தா பனிெந&த
நா: நளி ைல : நா'கா
நா'கா ேமைலேயா
ேத4 இர; : எ3 இைறறி7சி
இைறறி7சி ; ெச)தமிழி
ஆ ம4த -- அக."
அக."
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அகநாF= எ இ ‘ெந( ெதாைக’ கைட+ ச1க காலேத ெதா.க ெபற&.
இத. பாயிர எAதியவ$ இைடயள நா( மண.?யா$. பா வ;ண
ேதவனான விவதைரய$ எ$பா$. அகவ பாவா அைம த அ பாயிரதா
அறிய ப(வ&:
நிைலெபற அறெநறியிைன ேபணி வ தவ-க6, எதிகிD ெவறி@ட$
சிற பாக ஆசி நடாதியவ-க%, .றேம இலாத ெகா6ைகயிைன
@ைடயவ-க%, ஆகிய பா;?ய-க6 அவ-க%ைடய அரசைவயிேல அறிB
.?ெகா;ட அகதிைன@ைட யவ-க%, வா$ க0 சா$ேறா-க% .Aமியி
அ ைம@ைடய தமிழிைன@ ஆ9 & வ தன-.

&

அEவா= அவ-க6 ஆரா9 &, மிகB சிற தைவ என ெதாி த சிற பிைன@ைடய
தமி0 பாடக%6, ெந?யவாகி அ?க6 அதிகமாக விள1கிய இ$ப ப.தி யிைன+
சா- த இனிய ெபா 6 அைம த பாடக6 நாFைற எ(& !கைள ஆரா9 &
ெசாD லவ- ெப மக6 ெதா.தன-.

3றநா2றெவாAகைத பறி := 400 ெச9@களி$ ெதாைகேய றநாF= ஆ..
அற, ெபா 6, I( எ$ N$= ெபா 6க% ற ெபா ளி அட1..
இதைன ெதா.தவ$, ெதா. பிதவ$ யா- எ$= ெதாியவிைல. இதி,
சிவெப மாைன பறி ெப ேதவனா- எ லவ- கடB6 வா0&
பா?@6ளா-.
400 பாடக6 எனி 2 பாடக6 Aவ&மாக கிைடகவிைல. 267, 268ஆ
ப-டக6 = மைற & ேபாயின. 44 பாடக6 சிைத & கிைடதி  கி$றன.
இதி 156 லவ-க6 பா?@6ளன-. இவ-க%6 14ேப- அரச , அரச .(பைத+
ேச- தவ  ஆவ-. 15 ெப;பா லவ-க% உ6ளன-.
ஒளைவயா- பா?யைவேய எ;ணிைகயி அதிகமாக 33 பாடக6 உ6ளன.
இ !C$ த 266 பாடக%. பைழய உைர கிைட&6ள&.
ற, ற பா(, ற நாF= எ$= இதைன .றி பி(கி$றன-. அ?
அளBக6 .ைற த& இEவளB, அதிக இEவளB எ$= .றி பி(+
ெசாDப?யாக இலாம பாடக6 சிைத & உ6ளன.
ப;ைடய தமிழகதி$ அரசிய வரலாைற@ சNக வரலாைற@,
அறிB=& அாிய க <லமாக றநாF= விள1.கிற&. ப;ைட காலதி
வா0 த ேபரரச-கைள@, சிறரச-கைள@, Iர-கைள@, Iர வழிபா(
ைறகைள@, அகால+ சNக பழக வழக1க6 பலவைற@ எ(திய
பாடகைள ெகா;ட& இ ெதா.திேய.
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த ?ம$ன- Nவைர பறிய பாடக%, பி$ன- .=நில ம$ன-, ேவளிதCய சிற ைடயவ-கைள பறிய பாடக%, ேபா- பாடக% , ைகய=
நிைல, ந(க, மகளி- தீ பா9த தCய ேபா- நிக0+சிக%ட$ ெதாட-6ள
பாடக% அைம தி கி$றன.
அரச-. பிற-. அற நிைலைய எ(& உைர. பாடக%,
பாணா= பைட, விறCயா= பைட, லவரா= பைட தCய ஆ= பைட
பாடக% இைடயிைடேய உ6ளன.
ச1க கால தமி0 லவ-க6 மக6 வா0வி அைம த நCயகைளேய த
பாடகளி பாரா?னா-க6. தீைம ெச9ேவா- அரச-களாயி, அGசா&
அறிBைர :றி அவ-கைள தி தினா-க6. ச1க காலதி$ வரலா= !லாக
திக0வ& இ&.
பலவைக .(பதின , பவைக ெதாழிைல+ ெச9தவ  ெப 
லவ-களா9+ சிற = இ தன- எ$ப& ஒளைவயா-, ெவ;ணி.யதியா-,
கபில-, ெபா$வணிகனா-, ம &வ$ தாேமாதரனா-, :ல வாணிக$ சீதைல+
சாதனா-, ம&ைர கணகாயனா- மகனா-, நகீரனா- ேபா$ற ெபய-களா
ெதாி & ெகா6ளலா.
றநாF= கைடேயA வ6ளகளி$ கைழ ேபாறி :=கிற&. அவ-க6 பாாி,
ேபக$, அதியமா$, காாி, ஒாி, ஆ9, ந6ளி எ$ற எAவரா..

1. பாாி
300 ஊ-க%. பற மைல. உாியவ$ பாாி. அவ$ நா( பற நா(
என பட&. இகால& இராமநாதர மாவடதி, தி
பH- வடதி
பிரா$மைல எ$ற ெபயரா இ& வழ1க ப(கிற&.
வ;(க6 ேதைன உ;ண ெகா(. Pகைள ேகா;ட ர$ைன மர1க6
ெசறி &6ள ெந(வழியி பாாி த$ ெசA ேதாி வ & ெகா;? தா$. வழியி
பாாி த$ ைல ெகா? ஒ$= பறி பட-வத. ஒ ெகாA ெகாபி$றி
கிட ததைன க;டா$. அவ$ மன மிகB கல1கிய&. த$ ேதைர அ கி
நி=தி தவி. ைல ெகா?யிைன Hகி அத$மீ& படரவிடா$,
அ1கி & காநைடயாகேவ த$ அர;மைன ேநாகி நட தா$. ைல
ெகா?. ேதாீ த பாாியி$ க0 இ த பா- உ6ளளB கேழா( வா0 &
ெகா;? .. எனேவதா$ “ைல. ேதாீ த வ6ள" எ$= பாாிைய
க0கி$றன-.

2. ேபக
ேபக
ெபாதினி மைலைய@ அதைன+ றி@6ள ஊ-கைள@ ஆ;( வ தவ$ ேபக$.
தேபா& பழநிமைல எ$= வழ1க ெப=வ& ப;ைடய ெபாதினி மைலயா..
அமைலைய அ(&6ள ஊ- (தி ) ஆவிந$.?. ஆவி எ$ப& மரபி$ ெபய-.
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மக6 ப( &$பைத ம(ம$றி, எ த உயிாின1க6 ப( &$பைத@ காண
ெபாறாம &$ப &ைடக உடேன உடேன &?தவ$ ேபக$. மைழ காலதி
ஒ நா6 மாைலயி, வானதி திர;? த க ேமகைத க;( ஓ- ஆ; மயி
மிக மகி0+சி@ட$ ேதாைக விாிதா?ய&. ேபக$ அ& .ளிரா ந(1.வதாக
எ;ணி மன இர1கி, த$ உடC ேபா-தியி த விைல@ய- த ப(
ேபா-ைவைய எ(& அமயிD. ேபா-தி வி டா$. எனேவ ‘மயிD.
ேபா-ைவ த த வ6ள ேபக$' எ$ற க0 வ & ைவய ேபா=கிற&.

3. அதியமா
தகUைர தைலநகராக ெகா;( ஆ;( வ தவ$ அதியமா$ ெந(மா$ அGசி.
இ$= த மாி எ$= அைழக ெப=வேத அ$ைறய தகU- ஆ..
கடைல ேநாகி+ ெசD ஆ=க6 ேபால லவ , பாண , ெபா ந ,
:த மாகிய பாிசில- பல  அவைன ேநாகி வ & பாிசி ெப=+ ெச$ற
வ;ண இ
ப-.
த$ைன @;டாைர நீ;ட கால வாழ ைவ. க ெநC கனிைய
ஒளைவயா-. அளி& ெப  க0 ெபறவ$ அதியமா$. ‘ஒளைவ.
ெநCகனி அளித அதியமா$’ எ$= இவைன அைன&ல. பாரா(கிற&.
ேபாைர வி பாத ;ணியனான இவ$ ெபா (, ஒளைவயாெதா;ைடமானிட H& ெச$= இ நா(களிD அைமதி நிலவ வழி ேகாCனா-.
ெப Gேசர இ
ெபாைறயா அழிBறவ$ இவ$. ெபா.( எழினி எ$பானி$
த ைத@ ஆவா$ இவ$.

4. காாி
தி ேகாவXைர@ அைத+ றி@6ள நாைட@ ஆ;டவ$ மைலயமா$
தி ?காாி. Iர, ஈர நிைற தவ$. இவைடய .திைரயி$ ெபய  காாி
என பட&.
Nேவ த-க%. &ைணயாக இ & அவ-க6 ேபாாி ெவறி ெபற Iர கா?,
யாைன, ேத-, .திைர, ஊ- ஆகியவைற பாிகளாக ெப=வா$. அEவா=
தன. கிைடத பாிகைள தாேன ைவ& ெகா6ளாம த$ட$ ேச- &
ேபா- ாி த பைடIர-க%., ம= பாவல-., பாண-. வாாி வழ1கி
வி(வா$. தன. கிைடத .திைரகைள ேதாிேல P? ேதைர பாிசாக
ெகா( பதி ெப மகி0+சி ெகா6வா$ காாி.
கைடய மைனவிைய தவிர ேவ= ஒ$ைற@ த$ தனி+ ெசாதாக ைவ&
ெகா6ளாத ெப மன பைடதவ$ எ$= கபில- இவைன க0 & பா(கிறா-.
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5. ஓாி
ெகாC மைலைய+ ேச- த நாைட ஆ;( வ தவ$ வவி ஓாி. விலாறC
சிற தவ$ ; வ6ளற$ைமயி உய- தவ$.
ஒ ைற அவ$ விட அபான& ஒ- யாைனயி$ உடைப &ைள& பி$னஒ Cயி$ வா9.6ேள Lைழ &, அத$ பி$ன- ஒ கைலமா$,கா( ப$றி
உ( ஆகியவைற@ (ஐ & உயிாின1கைள@) தாகி ெகா$ற& எ$=
அதனாேலேய அவ$ வவி ஓாி எ ேப- ெபறா$ எ$= :=வ-.
இரவல-. த1கதா ெச9த Pைவ@, ெவ6ளியிைழயிேல நீலமணிக
பதி&+ ெச9த .வைள மல- ேபா$ற Pைவ@, பிற அணிகல$கைள@, யாைன
கைள@ ெகா( பா$.
தி ? காாிேயா( தனி& நி$= ேபாாி( Iர மரண அைட தா$ ஓாி.

6. ஆ5
ெபாதிய மைலைய+ K0 த ேவணா(.ாியனா9 ஆ9 .?யிC & ஆசி ாி &
வ த வ6ள ஆ9 ஆ;?ர$. ஆ9 அ;?ரைன ஆ9 .?ைய ேதா=வித
தவ$ என க &வ- சில-.
யாைனகைள பாிசாக ெகா( பதி ெப வி
ப ெகா;டவ$ ஆ9. ‘நிைறய
யாைனகைள பாிசாக ெகா(கிறாேய, உ$ நா? ஒ- யாைன ஒேர ைறயி
ப& க$=க6 ஈேமா ?’ எ$= இவைன விய & ேக? கிறா- டேமாசியாஎD லவ-.
ைகமா= ஏ& க தாம சா$ேறா- ெச$ற வழிேய ெசவ& த$ கடைம எ$=
வைரயா& வழ1கிய வ6ளலாக திக0 தவ$ ஆ9.

7. ந"ளி
ேதா? மைல. தைலவ$ க;Yர ேகா ெப ந6ளி. அவ$ Iர கழ
அணி தவ$. தைலயி நீல மணிைய+ K?யி தா$. மா-பி & மாைலயிைன
@ ைககளி கடக எ ஆபரணைத@ அணி தி தவ$.
ஒ ைற அவ$ கா?ேல ஒ லவைர@, அவைர+ சா- தவைர@ பசித
நிைலயிேல க;டா$. தாேன ெந
 N?, மானி$ தைசைய ெந
பிேல யி(
ெபாகி, அவ-க%. த தா$.
அவ-க6 பசியாறிய பி$, த$ மா-பிேல கிட த & மாைலைய@, ைகயி
அணி தி த கடக எ ஆபரணைத@ லவ-. அ$ட$ ஈ தா$.
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அ லவ- அவ$ ெபயைர@ நாைட@ எEவளேவா வ=தி ேக( ஏ&
ெசாலாமேல ெச$= விடா$.
தா$ உதBவ& ஒ வ . ெதாிய:டா& எ$ற உய- த உ6ள ெகா;டவ$
க;Yர ேகா ெப ந6ளி.
தமி0 இலகிய1களி ஈைகத$ைம@ைடய ம$ன-க6, லவ-க6 பலர& வரலா=
ஆ1கா1ேக ெதாிய வ தாD கைடேயA வ6ளக6 எ$= மிகB சிற பாக
இவ-கைளேய .றி&6ளா-க6.

_____________________________________
5. ப# பா()
"4 ெபா4நரா பாணிர;  ைல
ெப4 வளமைர< கா7சி -- ம4வினிய
ேகாலெந ந வாைட ேகா றி7சிப3=ன
பாைல கடா-ெதா ப-."
ப-."

தி  கா= பைட, ெபா ந- ஆ= பைட, சி=பாணா= பைட, ெப 

பாணா= பைட, ைல பா(, ம&ைர காGசி, ெந(நவாைட, .றிGசி
பா(, ப?ன பாைல, மைலப( கடா ஆகிய ப& பாடகளி$ ெதா. ேப
ப& பாடா..
தி  கா= பைட, ெந(நவாைட எ இர;?ைன@ ம&ைர
கணகாயனா- மகனா- நகீரனா- பா?@6ளா-. ெப  பாணா= பைட,
ப?ன பாைல ஆகிய இர;?ைன@ க?யX- உ திர1 க;ணனாபா?@6ளா-. ெபா ந- ஆ= பைட, தாம க;ணியாரா பாட ெபற&.
சி=பாணா= பைட, இைடகழி நா( நX- நததனாரா பாட
ெப=6ள&. ைல பா(, காவிாி Pப?ன& ெபா$ வாணிகனா- மகனாந Pதனாரா பாட ெபற&. ம&ைர காGசி, மா1.? ம தனாரா பாட
ெப=6ள&. .றிGசி பா(, கபிலரா பாட ெபற&. மைலப( கடா, இரணிய
ட& ெப 1.$=ா- ெப 1 ெகளசிகனாரா பாட ெபற&.
ப& பா(, எ( ெதாைக@ இைட+ச1க கால& பிற த ‘இரைட
.ழ ைதக6' எ$= ேபா=வா-க6 லவ-க6. தனிதனியாக அைம த
பா(களிC த இ த பா(க6 பதிைன@ ஒ$றாக ெதா.தவ- ெபயநம. கிைடகவிைல.
?@ைட ேவ த-களாகிய ேசர, ேசாழ, பா;?ய-க%6 ேசாழ, பா;?ய
ம$ன-கைள பா(ைட தைலவ-களாக ெகா;ட பா(க6 இ ப&
பா? அைம &6ளன.
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ேசரைன பா(ைட தைலவனாக ெகா;ட& ஒ$= இைல எனி ேசரைர
பறிய .றி க6 காண ப(கி$றன.
ம&ைர காGசி, ெந(ந வாைட எ$ இர;( பா(க% பா;?ய$
ெந(Gெசழியைன பா(ைட தைலவனாக ெகா;ட&.
ெபா ந- ஆ= பைட, ப?ன பாைல ஆகிய இர;( பா(க%. ேசாழ$
காிகா ெப வளதா$ பா(ைட தைலவனாக விள1.கிறா$.
ெபா ந- ஆ= பைட தைலவ$, காிகா ெப வளதாைன ேவறாகB,
ப?ன பாைல தைலவ$, தி மாவளவைன ேவறாகB :=ேவா  உள-.
ஆாிய அரச$ பிரகதத. தமி0+ ைவைய அறிவி. ெபா ( கபிலரா
பாட ெபற& .றிGசி பா(.
ைல பா?. பா(ைட தைலவ$ பா;?ய$ ெந(Gெசழிய$,
சி= பாணா= பைட, ஓ9மானா( நCய ேகாடைன .றி& பா(கிற&.
ெப  பாணா= பைட, ெதா;ைடமா$ இள திைரயைன .றி& பா(கிற&.
மைலப(கடா, ப.$ற ேகாட&+ ெச1க; மா&ேவ6 ந$ன$ேச9
ந$னைன .றி& பா(கிற&.
ப& பா? வ  பா(களி$ அ?யளB கீ0 எைல 103 அ?களாகB, ேம
எைல 782 அ?களாகB உ6ளன. இ த ப& பா(களிD உ6ளைவ
ெமாத 3552 அ?க6 ஆ..
ைல பா(, .றிGசி பா(, ப?ன பாைல ஆகிய N$= அக
ெபா ைள :=வன. தி  கா= பைட, ெபா ந- ஆ= பைட,
சி=பாணா= பைட, ெப  பாணா= பைட, ம&ைர காGசி, மைலப(கடா
எ$பைவ ற ெபா 6 பறியைவ.
ம&ைர காGசி தவிர மறைவ ஆ= பைட !களா.. மைலப(கடா
எ$பதைன :த- ஆ= பைட எனB :=வ-. தி  கா= பைட.
லவ- ஆ= பைட எ$ற ெபய  உ;(.
ெந(ந வாைட@ அக ெபா 6 பறியேத; ஆயி இ பா?,
பா;?ய ைடய அைடயாள Pவாகிய ேவ .றிக ப?
பதா, இ& அக
ெபா 6 பா( ஆகா& எ$= உைரயாசிாிய- ந+சினா-கினிய- :றியி கிறா-.

ஆ+-# பைட
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ஆ= எ$றா வழி எ$= ெபா 6. ஆ= ப(&த ஆ= பைட;
வழி ப(&த எ ெபா 6ப(.
கைலஞ$ ஒ வ$, வ6ள ஒ வனிடதி.+ ெச$= த$ கைலயாற கா?
ெபா 6 ெப= தி வா$; ேவ= ஒ கைலஞ$ த$ கைலயறிB க;( ெபா 6
த & கா பவைர காணா& கல1கி கிட பா$. இவ-க6 இ வ  ச திக
ேந ேபா&, ெபா 6 ெப= தி  கைலஞ$, அ&வி$றி தவி.
கைலஞ. திறமறி & வழ1. வ6ளைல .றி பி( வழி :றிய வா$.
'யா$ இ த வழியாக+ ெச$= இதைகய வ6ளைல க;(, அவனிடதி இ$ன
இ$ன பாிகைள எலா ெபேற$. நீ@ அவைன நா?+ ெச$றா நிைறய
பாிக6 ெப=வா9, எ$= :றி அவைன ஊகி அ வா$. இ&ேவ
ஆ= பைடயா..
ஆ= ப(த ப(ேவா- :த-, பாண-, ெபா ந-, விறCய-, லவ- தCேயாராக
உ6ளன-. ஆ= ப(& ேபா& பாண- பாணைர@, :த- :தைர@
அ&ேபாலேவ பிற  ஆ= ப(&வதாக அைம ப& மர.

தி6, ஆ+-# பைட
இ& 317 அ?கைள ெகா;ட&. தி
பர1.$றதி எA த ளி@6ள  க
ெப மாைன க; .ளிர க;(, அவ$ இ$ன ைள ெப= தி  பத$
ஒ வ$, த$ எதிாி வ த ேவ= ஒ- அ?யவைன அ ெப மானிட& ஆ=
ப(தியதாக இயற ெபற& இ !.
மற ஆ= பைடகைள ேபா இைம வா0வி. உாிய ெபா 6 பறி
அலாம, ம=ைம வா0வி. உாிய ேபாி$ப ெபா 6 பறியதா9 அைம
&6ள&. இ& ப& பா( !D. த பாடாக அைம த&. இ& கடB6
வா0தாகB விள1. ெப ைம@ைடய&.
ஆ= ப(த ப( அ?யா$ காண த. த இட1களாக தி
பர1.$ற,
தி +சீரைலவா9 (தி +ெச H-), தி ஆவிந$ .? (பழநி மைலயி$ அ?வாரதி
உ6ள&), தி ேவரக (.பேகாணதி. ேமகி உ6ள வாமி மைல),
.$=ேதாறாட, பழதி-+ேசாைல(ம&ைர. அ;ைமயி உ6ள அழக- ேகாயி)
என ஆ= இட1க6 இதி .றிக ெப=கி$றன. இவைற பைட I(க6 எ$=
:=வ-. .$= ேதாறாட எ$ப& எலா மைலகளிD  க ெப மா$
Iறி தைல .றி..
பைட I( எ$ப& பைடக6 த1. இட எ$ற ெபா ைள த .பைகவ-களாD,
பிற சமயதவ-களாD ேகாயிD. ேநர :?ய இ$னகைள தவி- பதகாக
அகால& ம$ன-க6 ேகாயிகளி பைடகைள நி=தியி தன- எ$=
க &வத. இடமி கிற&. சிற த ெசவ1கைள+ ேச-& ைவ..
க <ல1களாக ேகாயிக6 விள1கியைமயா, அேகாயிகைள பைட Iர-க6
காவ ாிய ேந- & பைட I(க6 எ$ ெபய- ெபறி கலா எ$=
அறிஞ-க6 :=கி$றன-.
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தி#பர ,ற
உலக இ$=மா=, கடCேல Kாிய$ ேதா$=வைத ேபால, மயி ஊ-தியி$
ேம  க$ ேதா$= இனிய காசிைய@. ெத9வ மகளி-  கைன ஆ? பா(
சிற பிைன@ இ1. காணலா.
வ;(க6, ேச= நிைற த வயக%ெகலா ெச$=, தாமைர மல-களி ேத$
உ;ண . &, சிைற ப(, ெபாA& ல 1கா கதிரவ$ ேதா$ற, தாமைர
மல-க6 மீ;( மலர, சிைற ப? த வ;(க6 ெவளி ப(, ைவகைற
ேபாதி மல  ெந9த மல-கைள ெந 1கி ேதைன@;(, பி$ ைன களி
மல  மல-களி த1கி இ$னிைச பா(.
தி
பர1.$றதி காண ப( இ த இனிய இயைக காசியி$ வாயிலாக
நம. நகீரனா- த  உய- த உக & இ&.
உலகமாகிய ேசறி இ$பமாகிய தாமைர மலர அத$க; அவா மி.தியா
ஆ$மாக6 ெச$= சிைற ப( பி$ அவன ளா ெவளி ப( மகி0 தி .
எ$ற க ைத நகீரனா- எ(தியகிறா-.

தி&சீரைலவா5 (தி&ெச.8)
தி&ெச.8)
ெநறி படேதா( ெபா$னாி மாைல கிட & அைசயB, மணிக6 மாறி மாறி
ஒCகB, ஆ; யாைனயி$ மீ&, ? தாி& அழ.ட$ விள1. ஆ= அழகிய
க1க%ட$  க$ இ1ேக காசி த கிறா$.
ஆ= க1க% ஆ= ெதாழிைல@ைடயன. ஒ க-ஆணவ மலமாகிய
உலகி ைள ேபா.; ஒ க-அ$ப-த வா0&கைள ஏ=, இ$=
அவ-க%. வரமளி..
ஒ

க-ெம9யறிBைடய அறிஞ- ெச9@ (அ தண-) ேவ6விகைள கா..

ஒ க-உய- ெபா ைள த அ$ப-க%. உண-தி+ ச திர$ ேபால எலா
திைசகளிD இ$ெனாளி பர .
ஒ க - ேவபைட ெகா;( அர- தCேயாைர ெவ$=, மறகள ேவ6வி
ெச9@.
ஒ

க-.றமக6 வ6ளி@ட$ .லவி மகிA.

ஆ= க1க%. ஏபேவ ப$னி தி கர1க% ெதாழி ாிகி$றன. I(
ேப= அைட@ &றவிக. ஒ ைக உய- த&. அத. இைணயான ம=கர இ(
பிேல ைவக பட&. ெசைம நிற ஆைட கிட த ெதாைடயி$ மீ& ஒ ைக
இ த&; ம= ைக அ1.ச ெசDதிய&; யாைனயி$ கAதி கட ப? .
பாிைச எ கயிைற ஒ ைக@, ேவபைடைய ம= ைக@ பறியி தன. ஒ
ைக னிவ-க%. த&வ1கைள உண-& ேபா& மா-ேபா( விள1கிய&; ம=
ைக மா-பி$ மாைலேயா( ேச- & எழி ேச-த&. ஒ ைக களேவ6வி. திைர
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ெகா(த&; ம= ைக இனிய ஓைச ெகா(. மணிகைள ஒCத&; ஒ
அரமகளி-. மண மாைல .?ய&.

ைக வா$

இ நிைலயி ேதவ-க6 & &பி ழ1கி க;( களிக, வா$ வழிெச$=
தி +சீரைல வாயி ெகா6பவ$  க$ என :ற ப(கிற&.

திஆவிந ,
இ& பைட  ெதாழி வலா$ பிரமைன,  க$ சிைற ப(தி ைவதி த
இட. பிரமைன வி(தைல ெச9வத$ ெபா (, தி மா, உ திர$, இ திர$,
தலாேனா- இதி வாவிந$ .?.+ ெச$றனரா. அவ-க6 ெச$ற ேகால
சிற பாக :ற ப(6ள&.
தவதா ெமC தவ , மரBாி தாி& காிய மானி$ ேதாைல ேபா-தவ மான
னிவ-க6 $ேன ெச$றன-; ைகயி ெம$ைமயான ஆைட உ(திய யா0
மீ( க த வ , மா தளி- ேமனி ெகா;ட க த வ மகளி  பி$ேன ெச$றன; தி மா, உ திர$, இ திர$ தலாேனா- இைடேய ெச$றன- ,  ப&
ேகா? ேதவ-க%, பதிென$ கண1க% ஒ 1ேக திர;( வி;
நசதிர1கெளன பிரகாசி& காெறன ேவகமாக இ?ெயன ழகேதா(
கைடசியி பி$ ெதாட- & ெச$றன-. அைனவ   கனிட ேவ;? பிரமைன
வி(விக தி ஆவிந$.? ெச$றதான சிற  அத. உ;(.

திேவரக
ஓத, ஓ&வித, ேவட, ேவ(வித, ஈத, ஏற எ$ ஆ= ெதாழிைல
ெகா;( வாA இயபினராகிய அ தண- 48 ஆ;(க6 பிரம+சாிய கா&,
ஆகவநீய, தகிணா கினி, கா க பதிய எ தீைய வள-&, ஆ= எA&
ம திரைத ஓதி, மல- Hவி வழிபட இ1ேக  க$ மனவ & ேகாயி
ெகா;(6ளா$ எ$ப-.

,-ேதாறாட
ஆ= I(க%6 .$= ேதாறாட எ$ப&, எலா மைலகளிD  க ெப மா$
ேகாயி ெகா;(6ளா$ எ$பைத .றிகிற&.  க ெப மா$ .றிGசி நில
ெத9வமாவா$. எனேவ .றிGசி நில& மைலக6 அைன& ஒ பைட Iடாக
ெகா6ள ப(6ளன.
.றிGசி நில மகளான .றமகளி-, தைம தைழ களாD, மல-களாD ஒ பைன
ெச9& ெகா;( .ரைவ :தாட, ெச9ய ேமனி@, சிவ த ஆைட@, பவைக
ேகால உைடயவனா9 பிைணமாைன ேபால அழ.ைடய மகளிைர தAவி
ெகா;( ெச$= விைளயா( இயபிைன ெகா;டவ$  க$ எ$ப-.

பழ6தி& ேசாைல
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இ ப.தியி  க ெப மா$ அம- தி . பலவைக இட1கைள@, அவைன
வழிப( ைறகைள@ அவ$ அ 6 வழ1. த$ைமயிைன@, ெவறி
யா(கைள பறிய ெச9திகைள@, பழதி-ேசாைல மைலயி$ அ வி
வளைத@ அறிய ?கிற&.
ெவ; &கி ெகா?கைள ேபால அைச& அகிைல+ ம &, ச தன மரைத+
சா9&, N1கிைல ேவேரா( பறி&, ேதனிறாைல+ சிைத&, ஆகினி பலா+ைள
த$னிடேத கலக, மைலயிD6ள ர$ைன மல-க6 உதிர, க 1 .ர1.க6
ந(1க ெப; யாைன .ளி ப? அ வியான& ஒ? ெகா;? . !
அ த அ வி, &க6 விைள த யாைன த த1கைள@, ெபா$மணி
தலானவைற@ ர? வ  வாைழயி$ அ?மர ஓ?ய, ெத$ைனயி$ இளநீ-
.ைல உதிர, அவைற தாகி, மிளகி$ காிய ெகா?க6 சாய, மயிக%,
ேகாழிக% பய & ஒட, ஆ; ப$றிக%, கர?க% மைல .ைகக%.+ ெச$=
ப&1க, கா( எ &க6 ழ1க, மைலயி$ உ+சியிC & ஓைச@ட$ விA
அ வியிைன@, பழ1க6 றின ேசாைலகைள ெகா;ட&மான மைலயிைன@
ெகா;டவ$  க$.
அ வி  கனி$ அ 6 ெவ6ளைத@, அ வியி ப( ெபா 6க6  க$ அ 6
ெவ6ளதா கிைடக ெப= நேப=கைள@ .றிகி$றன எ$ப-.

ெபாந ஆ+-# பைட
ெபா ந- என ப(பவ- ஏ-கள பா(ேவா-, ேபா-கள பா(ேவா-, பரணி
பா(ேவா- என பலவைகயின- ஆவ-.
ேசாழ$ காிகா ெப வளதாைன .றி&, டதாம க;ணியாரா பாட
ெபற&, ெபா ந- ஆ= பைட. டதாம க;ணியாைர ெப;பா லவஎ$= :=வ-.
ேசாழ$ ெவ;ணி பற தைலயி ெபற ெவறிைய+ சிற பி& :=
வைகயி, அவ$ ெகாைட + சிற ைப@ பேவ= ப;கைள@ அழகாக பா(
248 அ?கைள ெகா;ட& இ பாட !
ெபா ந$ ஒ வ$, ச1க கால+ ேசாழ 6 தைல சிற தவனாக விள1கிய
காிகாவளவனிட ெச$=, பாிசி ெப= தி பி வ  வழியி, வ=ைம@=
இ த மெறா ெபா நைன+ ச தி&, அவைன அ+ேசாழனிட ஆ=
ப(தியதாக அைம த& இ பாட.
ெபா ந- எ$பவ- மெறா வ- ேபால ேவட1 ெகா;( ந? பவ-. இ பா?
காண ப( ெபா ந$ தடாாி எ$ பைற ெகா? ேபா-கள பா(ேவானாக
அைம &6ளா$.
ெவ;ணி எ$ ஊ-, தGைச மாவடதி, நீடாம1கலதி. அ கி இ ேபா&
ேகாயி ெவ;ணி எ ெபயரா வழ1க ப( வ கிற&.
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இ !C காிகாலைடய பிற , அரச உாிைம, Iர, ெவ;ணி ேபா-களதி
அவ$ ேசரைன@ பா;?யைன@ ெவ$ற வரலா=, அவ$ கைலஞ- கைள
ேபQ ைற, ேசாணா?$ வள, காவிாி யாறி$ ெப ைம தCயைவ
:ற ப(கி$றன.
பாிசி ெபற வ த ெபா தDட$ காிகால$ ந;பைன ேபா பழகினா$ ;
ெபா நட$ ெச$ற பா?னி. பாி வழ1கினா$ ; த$ைன இைளஞ$ எ$=
இக0 த தியவ-க6 நபிைக ெபற, நைர ?& தியவனாக வ & வழ.
தீ-தா$ எ$பனB, ேசாழ நா? ஒ ேவC நிலதி ஆயிர கல ெந
விைள த& எ$பனB, இைச கைலஞ-க6 த$னிட விைட ெப=+
ெசDேபா& அரச$ ஏழ? பி$ ெச$= விைடயளித மர. ஏழ? பி$ ெசDத
ஏழிைச. வழிபா( ெச9வத. அறி.றி எ$= இ !லா அறிய ப(கி$றன.

சி- பாணா+-# பைட
ஓ9 மானா( எ$ப&, தி;?வன ைக வ;? நிைலயதிC & கிழேக உ6ள
கடகைரைய அ(& பரவியி த ஒ ெப  நில பர  எ$ப-.
இைடகழி நா( எ$ப&, ஓ9மானா?ைன அ(& கடCைன+ சா- த&.
இைடயிைடேய உ ப1 கழிக6 அைம &6ள ப.தியா. ; இ& இடக நா( என
திாி & வழ1க ெப= வ கிற&.
சி= பாணா= பைட, ஓ9 மானா( நCய ேகாடைன .றி& இைடகழி
நா( நX- நததனாரா பாட ெபறதா..
பாண-க6--யா0 பாண-; இைச பாண-, ம;ைட பாண- என பல வைகயின-.
யா0 இைச. பாண-, யா0 பாண- என படன-. சீறியா0 இைச. பாணைன
ஆ= ப(திய& சி=பாணா= பைட என பட&. இ பா( 269 அ?கைள
ெகா;ட&.
நCய ேகாட$ ஓவிய- .?ைய+ ேச- தவ$. அவ$ நா?, கிட1கி,
எயிப?ன, ேவX-, ஆN- ஆகிய ேபZ-க6 இ தன.
இ பா? ேசர-, ேசாழ-, பா;?ய- ஆகிய Nேவ த-களி$ சிற  த$ைமக%,
அவ-களி$ தைல நகர1களான வGசி, உைறV-, ம&ைர எ$ நகர1களி$
சிற  த$ைமக% .றிக ெப= உ6ளன.
ேசர ம$ன$ இமயதி விெகா? நா?ய Iர+ ெச9தி@, பா;?ய நா?$
&+ ெசவதி$ சிற , ேசாழ ம$ன$ H1ெகயி (ெதா1. மதி) எறி த
ெவறி+ ெச9தி@ இ பாடC இயப ெப=6ளன.
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மயிD. ேபா-ைவ வழ1கிய ேபக$, ைல. ேத- ஈ த பாாி, இரவல-.
நா( .திைர@ நகிய காாி, கிைடதகாியதான ஆைட தன. கிைடதி &
அதைன+ சிவெப மா. ெகா(த ஆ9, ஒளைவயா-. ெநCகனி
அளிதஅதியமா$, இலறதா-. ெப  ெபா 6 ெகா(த ந6ளி, :தா-.
நா( ெகா(த ஓாி ஆகிய கைடேயA வ6ளகளி$ ெகாைட+ சிற க%
இ பாடC :ற ப(6ளன. இEவ6ளக6 எAவாி$ சிற க% ஒ$றா9
ெகா;? தவ$ நCய ேகாட$ எ$= லவ-க6 அவைன ேபா=கி$றன-.

ெப பாணா+-# பைட
ெதா;ைடமா$ இள திைரயைன க?யX- உ திர1க;ணனா- இ பா?
ேபாறியி கிறா-. இ& 500 அ?கைள ெகா;ட&. ெபாிய யாழிைன த இட
பகதி ைவ& இைச பவ- ெப  பாண- என படன-. இ பாைட
பாணா= எ$= :=வ-.
பா(ைட தைலவ$ ெதா;ைடமா$ இள திைரய சிற த லவ$.
இள திைரய எ$ !ைல இவ$ எAதினா$ எ$ப-. இவன& தைல நகர
காGசிர. காGசிரதி தி ெவஃகா எ$ இடதி தி மா ப6ளி
ெகா;? . ெச9தி இ பா? ெதாிய வ கிற&. பாரத கைதயி$ .றி 
இ பாடC இட ெப=6ள&.
ப;ைட தமி0 மகளி$ வா0விய ைறகைள இ பா?C & ந$. அறி &
ெகா6ள ?கிற&. ெவளிநா?C & கடகைர ப?னதி வ & இற1கிய
.திைரகைள பறிய ெச9திக%, கடC ெசD மரகல1க6, கைர உ6ள
இடைத அறி & வ வத. உதவி ெச9@ கல1கைர விளக பழ1காலதி
இ த& எ$ற உ;ைம@, வணிகாிட 1க ெப= வழக அ நாளிD
உ;( எ$ப& இ பாடCC & அறிய ப( கிய ெச9திகளா..

6ைல# பா()
தைலயால1 கான&+ ெச ெவ$ற ெந(Gெசழியைன காவிாி P ப?ன&
ெபா$ வணிகனா- மகனா- ந Pதனா- இ பா? பா?யி கிறா-. இ பா?ைன
ைல எ$= .றி பி(வ-.
தைலவ$ தைலவிைய பிாி & ெச$றபி$, அவ$ வ  வைரயி தைலவி பிாிB
&யைர ஆறியி த ைல என ப(.
தைலவிைய பிாி & ேபா .+ ெச$ற தைலவ$, ேபா- ?& தி பி
வ ததைன க;( ேதாழி தலாேனா-, த6 :றிய ைறயி இ பா(
அைமக ெப=6ள&. தைலவைன பிாி த தைலவி தைலவ$ வ  நாைள எதிேநாகி விாி+சி எ நெசா ேக. பழக அ நாளி இ த& எ$ப&
இ பாடா ெதாிய வ கிற&.
விாி+சி எ$ப&, ஒ வ- தா நிைன. ெசயC$ ?விைன அறிய ேவ;?
ெநD மல  Hவி ெத9வைத வழிப(, ஓாிடதி நி$=, பிற- தம.6
ேபசி ெகா6% நெசாைல ேகபதா.. பிற- தம.6 ேபசி ெகா6%கி$ற
ேபா& பிறகிற ெசா நல ெசாலாக இ தா, த எ;ண ைக:( எ$=,
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தீய ெசாலாக இ
ெகா6வ-.

தா, த எ;ண நிைறேவறா& எ$= ?B ெச9&

தமி0 நா( ேபா- பைடயி பிற நா( Iர-க% ேச- தி தன-; பாசைறயி
Iர மகளி  பணி ாி & வ தா-க6. நீைர ெகா;( காலைத அளவி( நாழிைக
வ?ைல ெகா;( நாழிைக கணக-க6 அEவ ேபா& நாழிைகயி$ கணைக
:றி வ தா-க6. பாசைறயி நட. ெச9திகைள பிற- ெதாி & ெகா6ளாம
இ க ேவ;( எ$ற விழி ண-+சிேயா(, ஊைமயராக உ6ள மிேல+ச-கைள
காவலாள-களாக ைவதி தா-க6 எ$பன ேபா$ற ைவயான ெச9திகைள
ைல பா( நம. எைல யி$றி த கிற&.
தைலவி ஏழ(. மாளிைகயி இ தா6 என இ பா?C & நா அறிய
?வதா, பல நிைல மாட1க6 அகாலதிேலேய தமிழகதி இ தி கி$றன
எ$= ெதாிகிற&. வாைள+ ெச கிய க+சிைன அணி த Iர ம1ைகய-, பாசைறயிேல
விள.க6 அைண & ேபாகாதப? காவ ாி தன- எ$= ெதாிவதா ேபாபைடயிேல ஆ;கேளா( ெப; க% சாிநிகராக தீர கா?ன- எ$= ெதாிகிற&.
தைல பாைக அணி &, சைடயி(6ள ஒAக மிக ெம9கா பாள-,
காவலாக+ றி திாி தா-க6 எ$ற .றி  காண ப(வதா அகால மகளி$
நாகாிக நிைல நம. ாிகிற&! சைட. ெம9 ைப எ$= ெபய- எ$=
ெதாிகிற&. ைல பாேட ப& பா? .ைற த அ?கைள ெகா;ட பா(
ஆ.. இ& 103 அ?கைள ெகா;(6ள&.

மைர கா;சி
தைலயால1கான& ெச ெவ$ற ெந(Gெசழிய. I( ேப= நிமித பேவ=
நிைலயாைமைய+ ெசாவதகாக மா1.? ம தனா- பா?ய பாடேல ம&ைர
காGசி. ம த. மா1.? கிழா-, ம&ைர காGசி லவ- எ$ற ேவ=
ெபய-க% உ;(.
ப& பா? மி. த அ?கைள ெகா;ட& ம&ைர காGசிேய. இ& 782
அ?கைள ெகா;(6ள&. ச1க கால தனி+ ெச9@களி அளவி மிக
ெபாிய& இ&ேவ.
பா;?ய$ ேபா- ெவறியி மிக வி
ப உைடயவனாக வா0 தா$. இவ
தமிழி சிற த லைம@ைடயவனாக திக0 தா$ எ$பத.+ சா$றாக,
றநாFறி இவ$ பாட ஒ$= காண ப(கிற&.
பா;?ய$ ெந(Gெசழியனி$ $ேனா-களான  நீ- வ?பலப நி$ற
பா;?ய$, பயாகசாைல &.(மி ெப வAதி, நில த தி வி பா;?ய$
எ$பவ-கைள பறிய .றி க6 ம&ைர காGசியி இட ெப=
இ கி$றன. இ பா;?யனி$ ேபரைவயிதா$ ெதாகா பிய அர1ேகற
ெபற& எ$ப-.
பா;?ய$, பைகவைர ெவ$= ெகாண- த ெபா 6கைள தனெகன ைவ&
ெகா6ளாம, ந;ப-க%. லவ-க%. ஈ தா$ எ$ப-.
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ம&ைர நகாி இ & அக$ற ெத க6 ஆ=கைள ேபா விள1கின. நாள1கா?
(பக ேநர கைட) அல1கா? (மாைல ேநர கைடக6) என இ வைக கைட
ெத க6 ம&ைரயி இ தன. காைல கைட ெத வி விழா எ( ப-,
ெவறிைய ல ப(&வா- தலாயிேனா- க( பலவைக ெகா?க6 காண
ப(. அரசைன வா0&கி$ற Kத- என ப(வா-, அரசைன உறகதிC &
எA வத. ப6ளி எA+சி பா(வ-. பேவ= ேகாயிக6, ெபளத ப6ளிக6,
சமண ப6ளிக6 ஆகிய பல சமய வழிபா( நிைலய1க% ம&ைரயி இ தன.
மக6 தி
பர1.$ற விழா, தி ேவாண நா6 விழா, ஓண விழா (இ ேபா&
ேகரளாவி ம( நைடெப=கிற&), ந$ன$ பிற த நா6 விழா தCய பல
விழாகைள ெகா;டா? வ தன-. வறியவ-க%. உணB வழ1க, அற :0+
சாைலக6 ஏப(த ப? தன எ$பன ேபா$ற ெச9திகைள ம&ைர காGசி
வாயிலாக நா அறிய ?கிற&.
எலா கைலகைள@ உண- த ேபரறிஞ-க6 ேசரம$ன- ேபரைவயிேல,
ஒ$=:? கைல ஆரா9+சிெச9தன- எ$ற .றி  ம&ைர காGசியி காண
ப(கிற&.
ம&ைரயி வா0 த மகளி$ ெபாA&ேபா. ைறக% .றிக ெப=6ளன.
ம&ைர நகரைத பறிய ஒ வரலா= ! எ$= :றத. த நிைலயி,
‘:டறமி0’ எ$ற ெபயராD இ& அைழக ப(கி$ற&.
இதைன இயறிய மா1.? ம தனாேர, தமி0 இலகியதி அரசைவ லவஎ$= த$தC .றி பிட ெபறவ- எ$ற ெப ைம@ அைடகிறா-.

ெந)ந வாைட
ப& பா(6 ஏழாவதாக திகA ெந(நவாைட, தைலயால1கான&+
ெச ெவ$ற பா;?ய$ ெந(G ெசழியனி$ ேபராற மிக ேபா- ஆறCைன+
சிற பி& பாட ெபற பாடா.. இதைன இயறியவ- ‘ெநறி க;ைண
கா?னாD .ற .றேம’ எ$= இைறவைன@ எதி-& வாதிட அGசா
ெநGசின- நகீரனா- ஆவா-. ம&ைர கணகாயனா- மகனா- நகீரனா- என
இவ- அைழக ெப=கிறா-.
ெந(ந வாைட எ$ப& ெந?தாகிய நல வாைட எ$= ெபா 6 ப(.
தைலவைன பிாி& வாA தைலவி. வாைட காலதி$ ஒ ெபாA& ஒ- ஊழி
கால ேபால ெந?தா9 ேதா$=. ேபாாி வி
ப1 ெகா;( பாசைறயி
த1கியி . தைலவ., வாைடகால ெவறி ெப=வத. ஏற காலமாக
இ
பதா அ& அவ. நவாைடயாக ேதா$=கிற&. வடேகயி & I
கா= வாைடகா=. இEவா= தைலவி. ெந?யதாகB தைலவ.
நலதாகB ேதா$= வாைட ெந(த வாைட ஆயி=.
பைகவ$ ேம ேபா .+ ெச$ற பா;?ய$ ெந(Gெசழியைன பிாி & வ
தைலவி., அவ6 வ த நீ1.மா=, அரச$ பைகவைர ெவ$=, விைரவி
தி வத. ெகாறைவைய &தி. ஒ தி :றியதாக அைம த&.
ெந(நவாைட 188 அ?கைள ெகா;ட&.

&
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இ பா? .ளி- காலதி மக% மாக% .ளிரா வ தியி .
நிைல@,தைலவி த1கியி . அர;மைனைய பறிய ெச9திக%,
தைலவியி$ பிாிB &$ப, தைலவனி$ பாசைற நிக0+சிக%, பிறB
:ற ப(6ளன.
பாசைறயி த1கிய ேவ த. பைட தைலவ$ ேபாாி ;பட Iர-கைள
கா(கிறா$ ; ந6ளிரவிD &யிலாம, ெப மைழ. ஒயாம, அ ;பட
Iர-கைள+ ச தி& அரச$ ஆ=த :=கிறா$ ; பகலா இரவா என
ெதாியாதவா= வான இ ;? . நிைலயி, பி+சி மல-க6 விாிதைல க;(,
அ& அ தி ெபாAேத என மக6 அறி தா-க6. அரசியி$ அழ. மி. த
அர;மைனயி ேசானக- ெச9த சிற த ேவைல பா( நிைற த பாைவ விள.
இ த&. க?C$ ேம:ைரயி பலவைக வ;ண ஒவிய1க6 எAத
ெபறி தன ; எ$பன ேபா$ற ெச9திகைள ெந(ந வாைட நிைறய த கிற&.
ேபாைர@ காதைல@ பறியதாக அைம தி . ெநந வாைட, கா(க6
அட- & மைழ வள மி. தி த ப;ைட நா6 தமிழகதி$ காசிைய@,
அரச-களி$ அர;மைனைய@, அத$ உப.திகைள@, பா;?யைடய
ெவறிைய@, பா;?மாேதவியி$ ப;கைள@ சிற பாக விள. ெச தமி0
க <லமா..

,றி;சி# பா()
ஆாிய அரச$ பிரகதத$ எ$பவ. தமி0+ ைவைய அறிB=&வத.,
.றிGசி திைண பா(வதி வலவரான கபில- இதைன பா?னா- எ$ப-. ச1க
இலகிய1களி உ6ள .றிGசி திைண பறிய பா(களி இ.றிGசி
பாேட அ? அளவி ெபாிய& எனேவ இதைன 'ெப 1.றிGசி” எனB வழ1.வ-.
இ& 261 அ?கைள ெகா;ட&.
தைலவ தைலவி@ த6 எதி- ப( காத வா0ைக. உட$ப(தைல
.றிGசி ஒAக எ$ப-. பிற- அறியாம களB ைறயி பழகி வ  தைலவியி$
காதைல ேதாழி, வள-  தா9. :=வதாக அைம &6ள பா( இ&.
தமி0+ ைவைய அறிய வி பி, கபிலாி$ இ பாடா அக ெபா 6 ைவைய
அறிய ெபற ஆாிய அரச$ பிரகதத$ பி$ன- தமிழி ந$. லைம ெப=
பா?யி . ஒ பாட .= ெதாைகயி காண ப(கிற&. தைலவி த$
ேதாழிகேளா( திைன ன காக+ ெச$றா6 ; உ+சி ெபாAதி மைலய வியி
நீரா?னா$ ; அ ேபா&, அ1. வ த தைலவ$ ஒ வனி$ ேவைட நா9கைள
க;( அவ6 மிகB அGசினா6 ; தைலவ$ அவ6 அ+சைத ேபாகினா$ ;
அEேவைள மத1ெகா;ட யாைன ஒ$= தைலவி மீ& பா9 &வர, தைலவ$
யாைனயிடமி & அவைள கா பாறினா$. & ெவ6ளதி அவ6 விA &
ததளித ேபா& தைலவ$ அவைள நீ- ெப கினி$= அ6ளி எ(&
அைண& கைர ேச-தா$ ; காத பிறகிற&. அ$= த தைலவ$
தைலவிைய காண அ$றாட வ & ெகா;? தா$. அவ$ வ  வழியி ேந 
இைடV=கைள@, மண ெச9& ெகா6வத. கால கடதைல@ எ;ணி

35

தைலவி வ தினா6. எனேவ அவ6 உட ெமC த&. வள- தா9, அவ6
ெமCB. ெத9வ தா$, காரண என அGசினா6. தைலவியி$ ேதாழி, அவ6
ஒ வ$பா காத வய ப? . உ;ைமைய வள-  தா9. அறிவி&
த$ கடைமைய+ ெச9தா6.
இEவா= களB காலதி நிகA பல ெச9திக6 கைதேபால ெதாடராக
இ பா? :ற ப(6ளன. .றிGசி நில மகளி$ பழக வழக1க6
இ பா? :ற ப(6ளன. 99 வைக Pக6 இ பா? :ற ப(6ளன.
ெப;க6, PகளாD, தளி-களாD தைம அழ. ெச9& ெகா6வ- எ$ப&
ெதாிய வ கிற&.
‘&, மணி, ெபா$ தCயவறா ெச9த உய- த அணிகல$ ெக(விடாD,
அதைன தி தி அைம& $ேபால தி தி ஆகலா. ஆனா ப;
ஒAக .ைற தா $ேபால தி தி அைமக னிவ-களாD ஆகா&’
எ$பன ேபா$ற அறிBைரக6 நிைற &6ள& இ பா(.
‘மக6 தத வி
ப&ேகப வழிப( எலா கடB6களி$ உ வ1க%,
உலகி$ நாயகனான ஒேர கடBளி$ பேவ= வ?வ1கேள' எ$ற க தி ‘ேவ=
ப உ வி கடB6' எ$ற ெதாட- இ பா? வ கிற&.

ப( ன# பாைல
ப?ன எ$ப& கடகைரயி உ6ள ேபZ-க%ெகலா ெபா& ெபய- ஆ..
எனி ப?ன எ$= அைடெமாழியி$றி :றினா அ& காவிாி P ப?ன
(Pகா-) எ$ற நகரைதேய .றி.. காவிாி Pப?னைத+ சிற பி&
பாைல திைணயி அைம த பாடானைமயா இதைன ப?ன பாைல
எ$றன-. இ&, 301 அ?கைள@ைடய&.
பாைல எ$ ெசா பிாிB எ$ ெபா 6 ெகா;ட&. காிகா ேசாழைன
.றி& க?யX- உ திர1க;ணனா- பா?யேத இ ப?ன பாைல. இைத
பா?னைமகாக லவ .+ ேசாழ$ பதினா= !றாயிர ெபா$ பாிசளிதா$.
ேசாழ- தைலநகரமாகிய காவிாி P ப?னதி$ வரலா= !லாக
ப?ன பாைல விள1.கிற&. காவிாி P ப?ன கடலா
ெகா6ள படைமயா, அ நகர இ ேபா& ஒ சி=ாராக காண ப(கிற&.
காிகா ேசாழ$, இளைமயி சிைறயி & பைகவைர ெவ$= ஆசிைய
ைகெகா;ட ெவறி+ சிற  இதி :ற ப(ளள&.
ேசாழ நா? காடாக இ த இட1கைள ெவ? அழி& நாடாக மாறி .?கைள
வாழ+ ெச9&, .ள1கைள ெவ?, பேவ= ெசவ1கைள@ ெப கி, ெபாிய
நிைலகைள உைடய மாட1க6 அைம& உைறVைர விாிBற+ ெச9& ெச1ேகா
நடாதிய சிற  இ பாடா ெதாிகிற&.
காவிாி P ப?னதி ெத9வ1க%. நைடெப= தி விழாக6 .றி&
கட ெபற ெகா?க%, விைல ப;ட1கைள அறிவி பத. கைடகளி
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கட பட ெகா?க%, பல !கைள க= லைம@றவ-க6, பிறேரா( வா&
ெச9ய க தி க?ய ெகா?க% ேவ= பல ெப 1ெகா?க% பற &
ெகா;? தன எ$ப-.
வணிக-க6 இலாபைத ெவளி பைடயாக+ ெசாC ெபா ைள விறன- ; ேவ=
ெமாழி ேப பல நா( மக% காவிாி P ப?ன& மகேளா( கல &
இ$= வா0 தன-; வாணிப ப;ட1க%ெகலா ேசாழ அரசைடய C
திைரயி( ப;ட1களி$ அளB. ஏப+ 1க வா1கினா-க6; கட வழி
வ த .திைரக%, தைரவழி வ த மிள. ெபாதிக%, இமயதிC & வ த
ெபா$ மணிக%, ெபாதிைக மைலயி பிற த ச தன அகிD, ெத$கட
&, கீ0கட பவள, க1ைகயா= ெபா 6க%, காவிாி வள1க%
ஈழநா( உணB ப;ட1க%, காழகநா( Lக- ெபா 6க%, சீன தCய
நா(களிC & வ த கPர, பனிநீ-, .1.ம தலான ெபா 6க% நிைற &
கிட த ெத கைள ெகா;( திக0 த& காவிாி P ப?ன.
ெந9த நில மக6 றாமீனி$ ெகாைப மனC ந( ெத9வைத வழிபடன-.
பரதவ- Aமதி நாகளி கடC மீ$ பி?க+ ெசலாம, ஆட பாடகளி
ஈ(ப( இ$பமாக இ தன-; மக6 தீவிைன நீ1.வத. கடC நீரா?ன- ;
க  ஆைலக6 காவிாி P ப?னதி இ தன. காவிாி P ப?னதி
ேசாம .;ட, Kாிய .;ட என இர;( ஏாிக6 இ தன ; (தி ெவ;கா?
தேபா& உ6ள ச திர தீ-த, Kாிய தீ-தேம அைவ எ$ப-) எ$பன ேபா$ற
ெச9திக6 பலவைற ப?ன பாைலயி காணலா.

மைல ப)கடா
இ&, ப .$ற ேகாட&+ ெச1க; மா&ேவ6 ந$ன$ ேச9. ந$னைன
பா(ைட தைலவனாக ெகா;( இரணிய ற& ெப 1.$=ா- ெப 1
ெகளசிகனாரா பாட ெபறதா..
இரணிய ட நா( எ$ப& ம&ைர நக . வட கிழேக உ6ள ஆைன மைல,
அழக- ேகாயி தலான ஊ-கைள த$னகேத ெகா;ட ஒ ெப
நில பர பா.. நா?$ ெப  பிாிவி. ேகாட எ$= ெபய-. ப .$ற
எ$ப& பல மைலகைள ெகா;ட நா( எ$பைத .றி.. ந$னைடய
தைலநகர ெச1க; மா எ$பதா.. ெச1க;மா இ ேபா& ெச1க எ$ற
ெபயேரா( வட ஆகா( மாவடதி தி வ;ணாமைல. அ கி உ6ள&.
ந$னனிட பாிசி ெப= வ த :த$ ஒ வ$, மெறா :தைன பாிசி
ெபற அவனிட ஆ= ப(தியதாக அைம &6ள பாட இ&. எனேவ இத.
:த- ஆ= பைட எ$ற ேவ= ெபய  உ;(. தமிழி உ6ள ஆசிாிய
பாவாலான பாக%6 அதிக அ?கைள ெகா;ட பாட இ&ேவ. இ& 583
அ?கைள ெகா;(6ள&.
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மைலப( கடா எ$பத. மைலயி எA த மத எ$= ெபா 6. மைல எ$ப&
யாைனயாக உ வக ெச9ய ப( யாைனயிட& உ;டாகி$ற மத எ$ற
ெபா ைள ெகா;(6ள&.
மத பி?த யாைன ேபெராC எA . அEெவாC, ந$னன& நவிர மைலயி
உ;டாகி$ற பல வைக ழகதி. உவைமயாக இ பா? ெசால
ப(6ள&. நவிர மைல எ$ப& தி வ;ணாமைல. வடேமேக திாிKலகிாி,
ப-வதமைல எ$ற ெபயாி தேபா& வழ1க ப( வ கிற&. நவிர மைல பல
.$=கைள ெகா;ட ஒ மைல.
பேவ= வழிக6 ஒ$=:( இட1களி, அEவழிக6 இ$ன இ$ன ஊ .+
ெசDகி$றன எ$ .றி ைப ெகா;ட கக6 நட ப? தன; வழி+
ெசபவ-க6 தா ெச$ற வழிைய த பி$ேன வ ேவா-. அறிவி பதகாக,
ஊக ைல ? & இ( வழகைத ேமெகா;? தன-; எ ைமயி$
பாைல கா9+சி N1கி .ழாயி$ உ6ேள ஊறி தயி- ேதாய ைவ. வழக
இ த&. ஆ( ேதாCனா ெச9& வாாினா ைதக பட ப(ைக இ த&
எ$பன ேபா$ற ெச9திக6 மைலப( கடா வாயிலாக தம. ெதாிய வ கிற&.
எலாி, .ழ, .=H, சி=பைற, சீறியா0, தைட, த;Qைம, &?, H,
பதைல, ப$றி பாைற பா;?, ேபாியா0, ழB தCய இைச க விக6
இ தன எ$பைத இ பா?C & அறிய ?கிற&.

_____________________________________
6. பதிென

கீ% கண, !க"

நால?யா-, நா$மணிக?ைக, இ$னா நாப&, இனியைவ நாப&, கா- நாப&,

களவழி நாப&, திைணமாைல !ைறப&, ஐ திைண எAப&, ஐ திைண ஐப&,
திைண ெமாழி ஐப&, தி .ற6, திாிக(க, ஆசாரேகாைவ, பழெமாழி,
சி=பGசNல, &ெமாழி காGசி, ஏலாதி, ைக நிைல ஆகியைவ பதிென;கீ0
கண. !களா..

தி,ற"
பதிென;கீ0 கண. !களிேலேய மிக+ சிற த& தி .ற6 எ$ப&
அைனவ  அறிவ-. மனித .ல Aைம.மான வா0ைக வழி ைறக6
வ.&ைரக பட ஓ- அத பைட .
இ !லா தமி0 ெமாழி., தமி0 மக%., தமி0 நா?. உலக க0
ஏப(6ள& எ$ப& உ;ைம. தி .ற6 எ$ப& அழகிய .ற6 ெவ;பா
வினாலாகிய ! எ$= ெபா 6ப(.
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அற& பா, ெபா  பா, காம& பா எ$ற N$= பிாிBக%ைடய&.
அற& பா 38 அதிகார1 கைள@, ெபா பா 75 அதிகார1கைள@,
காம& பா 25 அதிகார1கைள@, ஆக 133 அதிகார1களாக பிாிக ப(6ள&.
ஒ- அதிகார&. ப& பாடகளாக ெமாத 1330 பாடகைள@ ெகா; ட&
.ற6.
ெபா  பாைல பாிேமலழக-, அரசிய, அ1கவிய, ஒழிபிய என N$றாக
பிாிதா-.
மண.டவ  பாி ெப மா%, அரசிய, அைம+சிய, ெபா ளிய, நபிய,
&$பிய, .?யிய என ஆறாக பிாிதன-.
ேபாகியா-, அரசிய, அைம+சிய, அரணியிய, :ழியிய, பைடயிய, நபிய,
.?யிய என ஏழாக பிாிதா- எ$பைத அவ- த பாடலா அறிகிேறா.
"அரசிய ஐைய),
ஐைய), அைமAசிய ஈைர),
ஈைர),
உ4வ அரணிர;ஒ ெறா@>ெறா@>--இ4விய
தி;பைட,
தி;பைட, ந32 பதிேன> =பதி
=பதி 6
எ; ெபா4B ஏழா இைவ."
இைவ."
எ$ப& ேபாகியா- பாட.
"ஆ;பா ஏ> ஆறிர; ெப;பா அ- அ2
C;பா இ4பா ஓ ஆறாகஆறாக-- மா;பாய
காம-தி ப<கெமா4 6றாக< க3ைர-தா
நாம-தி
நாம-தி வBDவனா ந."
ந."
எ$ப& ேமாசிகீரனா- பாட. ஆ;பா காம :=வன 7 அதிகார1க%,
ெப;பா காம :=வன 12 அதிகார1க%, இ பா காம :=வன ஆ=
அதிகார1க% ஆ..
தி வ6%வ- வ6%வ- .லைத+ ேச- தவ- எ$=, தா9த ைதய- ஆதி, பகவ$
எ$= மைனவியா- வாகி அைமயா- எ$= :=கி$றன-. இவ- பிற த ஊெச$ைனயி உ6ள மயிலா P- எ$=, சில- ம&ைர எ$=, இவைர ஆதாித
வ6ள ஏேலல சி1க- எ$ற வணிக- எ$= பல- பலவிதமாக :=வ-.
தி வ6%வ- எ த+ சமயைத+ சா- தவ- எ$= ெதளிய ?யாவ;ண ெபா&
ேநா. உைடயவராக திக0கிறா-. இவ- கி.பி. த !றா;ைட+ ேச- தவஎ$ப-. ஆனா இர;டாயிர ஆ;(க%. $ வா0 தவ- எ$ேற பல 
க &கி$றன-.
தி வ6%வ- Aக Aக மனித நல பறிேய ெபா& ேநா.ட$ .ற6
அைமதாD, அ$, அறிB, ஆற, ப; இ ப? பல .ண1கைள .றி&
ெதளிவாக எAதியி
பி இைற பதிைய@ ? காட தவறினாாிைல.
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1330 .றபாகளி கடB6 வா0& எ$= 10 பாடகேள தி வ6%வஎAதி@6ளா-. இைட இைடேய இைறவைன .றி& எAதியி
பி அவ- இைற
வணகமாகேவ, இைற பதிைய .றி பிட பாடக6:
1.

அகர தல எAெதலா ஆதி
பகவ$ தேற உல..
2.
கறதனா லாய பயென$ெகா வாலறிவ$
நறா6 ெதாழாஅ- எனி$.
3.
மல-மிைச ஏகினா$ மாண? ேச- தாநிலமிைச நீ(வா0 வா-.
4.
ேவ;(த ேவ;டாைம இலா$ அ? ேச- தா-.
யா;( இ(ைப இல.
5.
இ 6ேச- இ விைன@ ேசரா இைறவ$
ெபா 6ேச- க0ாி தா- மா(.
6.
ெபாறிவாயி ஐ தவிதா$ ெபா9தீ- ஒAக
ெநறிநி$றா- நீ(வா0 வா-.
7.
தன.வைம இலாதா$ தா6ேச- தா- கலா
மனகவைல மாற அாி&,
8.
அறவாழி அ தண$ தா6ேச- தா- கலா
பிறவாழி நீ த அாி&.
9.
ேகாளி ெபாறியி .ணமிலேவ எ;.ணதா$
தாைள வண1கா தைல.
10. பிறவி ெப 1கட நீ &வ- நீ தாஇைறவ$ அ?ேசரா தா-.
கடB6 வா0& எ$= வ  ப& பாடக%ேம இைற பதிைய கா(வ&
தா$.
1. எA&க6 எலா அகரைத அ? பைட யாக ெகா;? கி$றன.
அ& ேபால உலக இைறவைன அ? பைடயாக ெகா;? கி$ற&.
2. Hய அறிB வ?வாக விள1. இைறவைடய நல தி வ?கைள
ெதாழாம இ
பாரானா, அவ- கற கவியினா ஆகிய பய$
ஒ$=மிைல.
3. அ$பாி$ அகமாகிய மலாி Iறி . இைறவனி$ சிற த தி வ?கைள
இைட விடாம நிைனகி$றவ- இ$ப உலகி நிைல& வா0வா-.
4. வி
 ெவ=  இலாத கடBளி$ தி வ?கைள ெபா தி
நிைனகி$றவ-. எ ேபா& எEவிடதிD &$ப இைல.
5. இைறவனி$ உ;ைம கைழ வி பி அ$ ெசD& மகளிட
அறியாைமயா விைள@ இ வைக விைன@ ேச-வதிைல.
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6. ஐெபாறி வாயிலாக பிற. ேவைககைள அவித இைறவைடய
ெபா9யற ஒAக ெநறியி நி$றவ-, நிைல ெபற நவா0ைக வா0வ-.
7. தன. ஒ ைம இலாத தைலவைடய தி வ?கைள ெபா தி
நிைனகி$றவ-. அலாம, மறவ-. மனகவைலைய மாற
?யா&.
8. அறகடலாக விள1. இைறவனி$ தி வ?கைள ெபா தி
நிைனகி$றவ-. அலாம மறவ- ெபா % இ$பமாகிய மற
கடகைள கடக ?யா&.
9. ேககாத ெசவி, பா-காத க; தCயனேபா எ; .ண1கைள உைடய
இைறவனி$ தி வ?கைள வண1காதவாி$ தைலக6 பயனறைவகளா.
10. இைறவைடய தி வ?கைள ெபா தி நிைனகிறவ- பிறவியாகிய
ெபாிய கடைல கடக ?@. மறவ- கடக ?யா&.
தி வ6%வ- இைற பதிேயா( &வ1கிய தி .றளி த ப& பா?$
க & இைறவைன பறியேத. அவ- எAதிய மறைவகளி$ சிற  உலக
விய. அறிB P-வ த&வ1க6. அரசி இ & அ$றாட வா0வி அலப(
மக6 வைர அறிய ேவ;?ய அற உைடய&. ெபா பாC அவ- ெதாிவி.
க &க6 உலக உ6ள அளB உணர பட ேவ;?ய ஒ$றா.. அ ப?ேய
காம& பா எ$ப& தைலவ தைலவி@ ெகா6% காத, களB, எதி-பா- ,
ஏமாற, மன, .ண, ஊ(த, :(த இ ப? எலாேம  கமாக, ெதளிவாக,
அAதமாக எAதி ஏற ெப=கிறா-.
.ற%. உைர க;டவ-க6 ப& ேப- எ$= ஒ பழ பாட ெதாிவிகிற&.
எனி ஐவாி$ ெபய-கேள நா அறிய கிடகி$றன. மண.வ-. பாிேமலழக-,
ப தி, காளி1க-, பாி ெப மா6 எ$பாேர அவ-க6.

நால யா
'நாD இர;( ெசாD. உ=தி’ எ$ப& பழெமாழி. நாD எ$ப&
நால?யாைர@, இர;( எ$ப& தி .றைள@ .றி.. ‘பழ. தமி0+ ெசா
அ ைம நாCர;?’ எ$ற பழெமாழி@ நால?யா- சிற ைப நவிD.
நீதி !லான தி .ற%. அ(தப? நால?யாைர+ ெசாலலா. நா$.
அ?களா ெவ;பாவி. உாிய இலகண ெப= வ தைமயா நால?யா- எ$=
ெபய- ெபற&. இத. ேவளா; ேவத எ$= நால? நாF= எ$= ேவ=
ெபய-க6 உ;(. நால?யா-, .றி பிட ஓ- ஆசிாியரா பாட பட ! அ$=.
த1க6 நா( பGசதி ஆபடதா பா;?ய ம$னரா 8000 சமண னிவ-க6
பா&காக படன-. அவ-க6 த நா( ெசழி ற பி$ நா( தி பின-.
பா;?ய ம$ன$ விைட ெகா(& அ பவிைல. ம$னேக ெதாியா&
னிவ-க6 ஒEெவா வ  ஒ பாைட எAதி த இ ைகயி ைவ&வி(
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அரசேக ெதாியாம த நா(.+ ெச$= விடன-. அதனா சீறமைட த
அரச$ அ த ஏ(க6 அைனைத@ ைவைக ஆறி எறி@ப? ஆைணயிடா$.
அ த ஏ(க%6 400 பாடக6 நீாி எதி- ஏற, அைவ சிற த பாடகளாக அரச$
எ;ணி அவைற ெதா. பிதா$. இ&ேவ நால?யா- பிற த கைத எ$=
:=வ-.
நால?யாைர ெதா. பித லவ- யா- எ$= ெதாியவிைல. இத. தC உைர
க;டவ- ப&மனா- எ$பவ-. அவ- 400 பாடகைள@ 40 அதிகார1களாக வ.&
ஒEேவா- அதிகார&. ப& பாடகளாக அைமதி தன-.
.ற%. உைர க;டவ-க%6 ஒ வரான த ம- இதைன அற& பா, காம&
பா, ெபா  பா என N$= பிாிவாக பிாி&, அற& பாC &றவறவிய,
இலறவிய எ$= இர;( இயகைள@, ெபா பாC அரச இய, ந
இய, ெபா& இய, பைக இய, பெநறி இய எ$=, காம& பாC இ$ப
இய, &$ப இய எ$= பிாிதன-.
‘எ; ெப 1.$ற& எ;ணாயிர இ ?, ப; ெபா த பா?ய பா நாF=’
எ$=, ‘ெவ6ளா; மர. ேவத’ என+ சா$ேறா- எேலா  :?
எ(&ைரத ெசா ஆ. நால? நாF=’ எ$= வ  தனி பாடகளி$
வாிக6.சமண லவ- பலரா பாட ெபற& நால?யா-. இதி ஆ1கா1ேக
இயைக@ இைறபதி@ ேச- &6ள&.

பழெமாழி
400 ெவ;பாக6 அட1கிய !. ஒEெவா ெவ;பாவிD ஒ பழெமாழி
அட1கி@6ள&. இதைன 'பழெமாழி நாF=' எ$= :=வ-. பழெமாழி எ$ப&
ஒ நா?$ ப;பாைட விள.வதா..
இத$ ஆசிாிய- N$=ைற அைரயனா-. அவ- சமண சமயைத+ சா- தவ-. கி. பி.
எடா !றா;( காலதவ-.
காிகா வளவ$, த$ ைகைய ெவ? உ;ைம நீதிைய உண-திய ெபாைக
பா;?ய$, கா- நகர சிற  பறிய ெச9திக6, கைடேயA வ6ளகளி$
ெகாைட திறைம@, த$ மகைன ேத- காC இ( நீதி வழ1கிய மநீதி
ேசாழைன பறிய ெச9தி@, கAேவ=த ேபா$ற ெகா?ய த;டைன பறிய
ெச9தி@ இ பழெமாழி ெச9@6க6 வாயிலாக ெதாிய வ கி$றன.
இதைன தக+ ெச9@6 எ$= :=வ-. இதி காண ப( பழெமாழிக6 பல
திறதைவ. ஒEெவா ெவ;பாB அதி அைம &6ள பழெமாழியி$ விளகமாக,
அ த ெவ;பாேவா( க & ?Bறதாக அைம &6ள&.
பழெமாழிக6 சில :
ஆயிர கா<ைக< ஓ க .
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உமி<  றி< ைக வ4)வ.
வ4)வ.
தனிமர காடாத இ ,
தீ நாB தி4$ைடயா< இ .
பா&பேவா ெவ)நீ4 தீ ?
ெபா4B ெகா-< ெகாBளா இ4B.
இ4B.
க ேதF ேதயா ெசா .
இதி தீய நாக6 எ$கி$ற &$ப நாக6 இைற பதி உ6ள தி Bைடயா-.
இைல எ$ப& ேபா$றைவக6 காண ப(கி$றன.

நாமணி க ைக
நா$மணி க?ைக எ$பத. ‘நா$. இரதின &;ட1க6’ எ$= ெபா 6.
ப&மராக, நீலகதி, . வி த, ேகாவா1. எ$பைவ நா$மணிகளா..
ஒEெவா ெச9@ளிD இரதின &;ட1க6 ேபா$ற நா$. ெபா ைள இத$
ஆசிாிய- விளபி நாகனா- :றியி கிறா-. இவ- ைவணவ சமயைத+ ேச- தவ-.
இதி பலவைக ெவ;பாக%, N$= பிற பாக%மாக 101 ெச9@6க6
அட1கி@6ளன. இர;( கடB6 வா0&+ ெச9@6க6 இ கி$றன.
ெச9வனB, ெச9ய தகாதனB :ற ப( நா$கினா அைம த இ ! நா$.
இரதின &;ட1களினா ஆன அணி அணி தவ- உடD. த  அழைக
ேபா அைம &6ள&.

திாிக)க
சித ம &வ நிண-க6 வாத, பித, சிேலாம ஆகிய N$= நா?களி$
நட பிைன ெயா?ேய உடC தீைம@, ந$ைம@ நட. எ$ப-. ., மிள.,
தி பிC தCயன அN$= நா?கைள@ சீராக+ ெசயபட ைவகிற& எ$ப-.
அ&ேபால N$= சிற த க &க6 அட1கிய ெச9@க6 திாிக(கதி
இ கிற&.
”உலகி கக உட1ேநா& மா
;
;
அலகி அகேநா& அக
 -- நிைலெகாB
திாிகக எ திக>தமி>A ச'க
ம4$ ந லாத ம4)."
ம4)."
இ ப? சிற  பாயிர+ ெச9@6 இ !D. திாிக(க எ$= ெபய- வ த
காரண ெதாியவ . இத$ ஆசிாிய- நலாதனா-. இவ- ைவணவ-. திாிக(க
கடB6 வா0&ட$ 101 ெச9@6களா..

சி- ப;ச =ல
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சி= பGச Nல எ$பத.+ சிறிய ஐ & ேவ-க6 எ$= ெபா 6. சிறிய ஐ &
ேவ-க6 எ$= .றிக ப(பைவ, சி=வA&ைண ேவ-, ெநாிGசி ேவ-, சி=மC
ேவ-, ெப மC ேவ-, க;ட1கதாி ேவ- எ$பனவா.
"சிறிய வGைணேவ,
வGைணேவ, சிென47சி6ல
சி ம1,
ம1, க;ட'க-தாி ேவேவ- நறிய
ெப4ம1,
ெப4ம1, ஓ ஐ) ேபHப ேநா&தீ<
அாிய சி ப7ச 6ல."
6ல."
இ த பாடC சி= பGச Nல ேவ-கைள நா அறிய ?கிற&. உட ேநாைய
தீ- பத., ஐ & ேவ-க% பய$ப(தைல ேபா, இ !C$ ெச9@ களிேல
அைம &6ள ஐ & ஐ & சிற த க &க6 உயி-. உ=தி தரதகனவா9
உ6ளன.
இதி I(ேப= அைடத, &றவற தCயைவ பறி விள.கிற&. ேசாதிட,
சித ம &வ தCயைவக% எ(&+ ெசால ப(கிற&.
"ம
ப
ம
சி

இவ ேதாB மா<காய,
மா<காய, மாணா<க மாநில-
லவ ேநா&நீ< பா'கினா க லா
ப7ச தீமைழ< ைகமா< காாியாசா
ப7ச 6ல ெச& தா."
தா."

இத$ Nல ஆசிாிய- மாகாயனா- மாணாக- காாியாசா$ எ$ப& ெதாியவ .
இவ- சமண சமயதவ-. ெகா=ைக எ ஊாி, எடா ! றா;?$
ப.தியி வா0 தவ-.
கடB6 வா0&ட$ 103 ெச9@6 உ6ளன. இதி 85 த 89 பாட வைர@6ள 5
பாடக6 கிைடகவிைல. காாியாசா$ கணிதேமைத ஏலாதி யாசிாிய ட$ ேச- &
பயி$றவ-. இவ- ஆ@6 ேவத !பயிசி@, வடெமாழி லைம@ உ6ளவஎ$ப& இத$ Nல அறிய ?கிற&.

6ெமாழி கா;சி
&ெமாழி காGசிைய இ$னிைல காGசி எ$= ெசாவ-. காGசி எ$ப&
நிைலயாைமைய@ண-& ஒAகமா.. நிைலயாைமைய@ண-&கி$ற &
ெமாழிக6 ெகா;டேத &ெமாழி காGசி. இ& 100 ெச9@கைள ெகா;ட&.
சிற த ப&, அறிB ப&, பழியா ப&, &Eவா ப&, அல ப&, இைல
ப&, ெபா9 ப&, எளிய ப&, ந:- த ப&, த;டா ப& எ$ற ெபயாி
ப& ப&+ ெச9@கைள உைடய&. ஒEெவா ெச9@% ஒEெவா
&ெமாழிைய உெகா;? .. இத$ ஆசிாிய- ம&ைர :டX- கிழா-.
ஐ1.=!ைற ெதா.தவ  இவ-தா$.
&ெமாழி காGசி எ$ப& காGசி திைணயி$ &ைறக%6 ஒ$=. அறிBைடேயா.ற நீ1கி ஆரா@ உலகியD6ள ? த ெபா ளாகிய அற, ெபா 6,
இ$ப1கைள அறிய+ ெச9வ& &ெமாழி காGசி.
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ஏலாதி
ஏலாதி எ$ப& ஏலகா9 ேபா$ற ஆ=வைக ெபா 6 ேச- த ஒ வைக :(
ம &. ஏல, இலவ1க, சி=நாவP, ., மிள., தி பிC எ$பனவைற
அளB ப? ேச-& இம ைத+ ெச9வ-. ஏல ஒ ப1., இலவ1க பைட 2
ப1., சி=நாவP (நாக ேகசர) 3 ப1., மிள. 4 ப1., தி பிC 5 ப1., . 6
ப1. எ$ற அளவி ேச-& ெகா6வ-. ஆ= ெபா களா ஆன ம & உட
ேநாைய தீ- ப& ேபால, இ !C உ6ள ெச9@களி அட1கி@6ள ஆ= ஆ=
க &க% உயி .ற ேநாைய கைள@.
இதி கடB6 வா0& நீ1கலாக 80 பாடக6 அட1கி@6ளன. இத$ ஆசிாியமாகாயனா- மாணாக- கணிேமதாவியா- ஆவா-. கணி எ$ற அைடெமாழி
கணித எ ேசாதிட தCய ெதாழிைல .றி பதா இவ- ேசாதிட அறிB
நிைற தவ- எ$= ெதாிகிற&. திைணமாைல !ைறப& எ$ !C$
ஆசிாிய  இவேர. கணிைத ேமைதயா , காாியாசா மாகாயனாாிட
ஒ$றாக பயி$றவ-க6.

ஆசார ேகாைவ
ஆ+சார-ஒAக; ேகாைவ--ெதா.தி. ஆசார ேகாைவ எ$ப& ஒAகதி$
ெதா.தி. இ& ஒAகதி$ நிைல பறிய ெச9திக6. இதைன வடெமாழி ர"மி தி
எ$பத$ ெமாழி ெபய- பா.. இத$ Nல வட!லா..
இ& ெபா& அறைத@, உ;ண, உ(த நீராட ஆகிய மா தாி$ அ$றாட
வா0ைக ெநறிகைள@ விள.கிற&. இத$ ஆசிாிய- ைசவ மதைத+ சா- தவ-.
வ;கயH- எ ஊைர+ சா- தவ- எ$ப&, ெப வாயி$ 6ளி எ$
ெபயாின- எ$ப& இ த+ சிற  பாயிரதி$ வாயிலாக ெதாிய வ கிற&.
!= ெவ;பாகைள@, சிற  பாயிரைத@ ெகா;ட& இ !. இ$னிைச
ெவ;பா, ேநாிைச ெவ;பா, .ற6 ெவ;பா, பஃெறாைட ெவ;பா தCய
ெவ;பா வைகெயலா இ !C உ;(.
இைத+ ெச9யலா, இைத+ ெச9த :டா& எ$=; இதனா இ$ன நல$க6இதனா இ$ன தீைமக6 எனB; நீதி ேந-ைம, அற, இைற பதி
ேபா$றைவகைள இ !C காணலா.

இனா நா+ப
இ$னா நாப& எ$ப&, இ$னைல த  ெபா 6கைள இ$னா எ$= :=
ெவ;பாகைள ெகா;ட இ !D. அ ெபய- வழ1.கிற&. கடB6 வா0&
உபட 41 ெவ;பாக6 ெகா;டைவ.
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கபிலேதவ- இத$ ஆசிாிய-. கபில- அல- எ$பா  உ;(. கபிலேதவ- எ$ப&
ஒேர ெபய-. இவ- சமய ெபா& ேநா.ைடயவ-.
இ$னா எ$றா &$ப எ$கி$ற ெபா ளிேல@, இனிைமய$=, த.திய$=
எ$கி$ற ெபா ளிேலேய வ கிற&. இ பாடக6 ெச9ய தகாதைவ எ& எ&
எ$பைத ல ப(&கிற&.

இனியைவ நா+ப
இனியைவ எைவேயா அதைனெய(&காட இனியைவ நாப& எ$ 40
ெச9@க6 இதி காண ப(கிற&.
இத$ ஆசிாிய- ம&ைர தமிழாசிாிய- மகனா- PதGேச தனா- எ$பவ-. இவர&
இயெபய- எ$=, த ைதயா- ெபய- Pதனா- எ$= :=வ-. இத$
கால ஐ தா !றா;( ஆ..
எ& எ& ந$ைம த  எ$பைதேய இதி .றி&6ளா-. இதனா இ& இனிதா.
எ$பைத ந$. ெதாியலா.

கா நா+ப
அக ெபா 6 பறிய ! இ&. கா-கால பறி := தனி ! இ&. 40
ெச9@கைள ெகா;ட&. கா- கால ைல திைண.ாிய தெபா 6,
இத$ ஆசிாிய- ம&ைர க;ண1 :தனா-. இவ- ஊ- ம&ைர.
க;ண$ எ$ப& இவர& த ைதயா- ெபய-. கா- கால& வ ேவ$ எ$= பிாி &
ெச$ற தைலவ$ வராைம க;(, தைலவி பிாிவாறாைமயா வ &வதாக
அைம த&. இ& 40 ெவ;பாகைள ெகா;ட ! ஆ..

களவழி நா+ப
ேபா- காலைத பறிய ெச9@கைள ெகா;ட&. 40 ெச9@கைள
ெகா;ட&. இதி ஒEெவா இ=திய?@ 'அடகள&’ எ$ேற ?கிற&.
ெபா9ைகயா- இத$ ஆசிாிய-. இவ- ேசர நாைட+ ேச- தவ-. ேசர$
கைணகாC  ெபாைற., ேசாழ$ ெச1கணா. கAமல எ$
இடதி நிக0 த ேபாாி ேசாழனிட ேசர$ சிைற படா$. அவைன+
சிைறயினி$= மீபத. ேசாழைன க0 &, ேசரனி$ ந;ப- ெபா9ைகயாகளவழி நாப& பா?னா-.
ெபா9ைகயா- இ வ- இ தன- எ$=, அவ-க%6 ஒ வ-, பிகால+
ேசாழனாகிய தGைச விஜயாலய$ எ$பவன& ேபா-களைத பா?யேத களவழி
நாப& எ$பா-.
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திைணமாைல !+ைறப
அக ெபா 6 பறிய ஐ & திைணகைள@ மாைல ேபா ெதா(& := 150
ெச9@கைள ெகா;ட ! இ&.
.றிGசி, ெந9த, பாைல, ைல, ம த எ$ற வாிைசயி நில1கைள அைம&,
அதனி$ ஒAக1கைள :ற ப(6ள&. இத$ ஆசிாிய- கணிேமைதயா-.
கணிேமைதயா- எ$பவ  கணிேமதாவியா- எ$பவ  ஒ வேர எ$ப-.

ஐ#திைண எ%ப&
இ& அக ெபா 6 பறிய ஐ & திைணகளிD ஒEெவா$= 14 பாடகளாக 70
பாடக6 ெபற&. அவ=6 ைல திைணயி 25, 26 ஆகிய இர;(
பாடக%; ெந9த திைணயி 69, 70 பாடக%. கிைடக ெபறவிைல.
இத$ ஆசிாிய- Nவாதியா-. இவ- சமண சமயதவ-.

ஐ.திைண ஐப
ஐ திைண ஐப&, ஐ & திைணக%ைடய&. ஒEெவா திைண. ப& ப&+
ெச9@க6 ெகா;ட&. இத$ ஆசிாிய- மாற ெபாைறயனா-.
‘ப;2 உBளி நிற ெபாியா பயெதாிய
வ;2Bளி மாற ெபாைறய 2ண-தியா-த
ஐ)திைண ஐப ஆவ-தி ஓதா
ஓதா
ெச)தமி> ேசரா தவ.
தவ.’
எ$= இ !C$ சிற  பாயிர :=கிற&. இ !ைல ஆ-வேதா( ககாதவெச தமி0 அறிB ெபறாதவ- எ$= சிற  பாயிர :=கிற&. இவ- ைவதீக
சமயதவ- எ$ப-.

திைணெமாழி ஐப
திைணெமாழி ஐப& எ$= ஐப& ெச9@கைள@ைடய ! ஒ$= உ;(.
இதைன இயறியவ- சாத ைதயா- மகனா- க;ணGேச தனா-. இவ  ைவதீக
சமயதவ- எ$ப-.

ைக.நிைல
ைக நிைல, ைக- ஒAக. ஒ திைண. 12 பாடக%, 5 திைணக%.
60 பாடக% ெகா;ட& இ !. இ !C பாைல, ைல ஆகிய இ திைண
களிD 18 பாடக6 சிைத & உ6ளன.
7, 8, 14 த 17 வைர 20, 26 த 35, 38 ஆகிய பாடக6 சிைத &
காண ப(கி$றன. இத$ ஆசிாிய- மாேறாக& 6ளி நா( நX-
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காவிதியா- மகனா- ல1காடனா- எ$பவ- ஆவா-. காவிதி எ$ப& அரனா
அளிக ெப= படமா.,
இ$னிைல எ$ப& ெபா9ைகயா- பா?ய&. ம&ைரயாசிாிய- Pதனா- ெதா.த&.
கடB6 வா0& பாரத பா?ய ெப ேதவனா- இயறிய&. அற 10 ெபா 6 9,
இ$ப 12, I( 14 ஆக 45 ெவ;பா கைள ெகா;ட&. ைக நிைலயி
இ$னிைலைய+ ேச-ேத :=வ-.

_____________________________________
7. ஐெப

கா#பிய

1. சில#பதிகார
ேசர அரச$ ெச1.(வனி$ தபி இள1ேகா எ$பவரா இயற பட&.
க;ணகி மைல மீதி &, கணவ$ ேகாவலேனா( வி;ணி ெச$ற காசிைய
க;ட .$ற.ரவ- இள1ேகாவ?க%. உைரக, ம&ைர மாநக- க;ணகியா
எாி@;டைத ம&ைர :லவாணிக$ சீதைல+ சாதனா  இள1ேகாவ?க%.
:றி இ கைதைய ஒ கா பியமாக எA&மா= ேவ;?ன-. இள1ேகாவ?க6
க;ணகி, ேகாவல$, மாதவி எ Nவ- வரலாைற@ இய, இைச, :& எ
தமிழிேல பா?னா-. இதைன தமி0 கா பிய எ$= ேபா=வ-.
இதி கா- கா;ட, ம&ைர கா;ட, வGசி கா;ட எ N$= ெப 
பிாிBக6 உ6ளன. இ பிாிBகளி ேசர, ேசாழ, பா;?ய$ Nவரச-களி$
ெப ைமக% ேபச ப(கி$றன. N$= கா;ட1களிD 30 காைதக6
அட1கி@6ளன.
கா- கா;டதி ம1கல வா0& பாட த நா(கா; வைர 10 காைதக%,
ம&ைர கா;டதி கா(கா; காைத த க(ைர காைத வைர 13
காைதக%, வGசி கா;டதி .$ற .ரைவ த வர த காைத வைர 7
காைதக% ஆக 30 காைத க6 அட1கி@6ளன. காைத எ$ப& கா;ட எ
ெப  பிாிவி$ உபிாிவா..
இதி :ற ெப= கியமான N$= நீதிக6.
1. அரசிய பிைழேதா-. அற1:றா.. (அரசியC தவ=
ெச9கிறவ-கைள அற கடB6 த;?.)
2. உைரசா பதினிைய உய- ேதா- ஏ&வ-. (கபி சிற த காாிைகயைர
அறிBைடயவ- ேபா=வ-)
3. ஊ0விைன வ & உ H(. (தைலவிதி பய$ ெதாட- & வ &
பாதி.)
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கைத
கா- நகரதி வணிக .லைத+ ேச- த மாசா&வ$ மக$ ேகாவல.,
மாநா9க$ மக6 க;ணகி. தி மண நிக0 &, சில கால இ$=
வா0 தி தன-. பி$ன- கணிைகய- .லைத+ ேச- த ஆடலழகி மாதவியி$
மாைலைய 1008 ெபா கழGக6 ெகா(& வா1கி, அவ6 ஆடC மய1கி அவ6
பி$ ெச$=, க;ணகிைய மற தி தா$ ேகாவல$.
இ திர விழாவி$ேபா& ேகாவல, மாதவி@ கான வாி பாட பாட, அவரவபா?ய பாடC$ ெபா 6 பிற- ேம அ$ ெகா;டதாக ேதா$ற அதனா
ேகாவல$ மாதவிைய ெவ=& க;ணகிைய அைட தா$.
க;ணகிேயா( & வா0B ெதாட1க ம&ைர மாநக . கB திய?க6
&ைண@ட$ ற ப( ேபா9, க;ணகியி$ ஒைற+ சிலைப விக, ம&ைர
Iதிகளி ெச$றேபா&, ஒ ெபாெகாலனிட விைல :ற, அவ வி=
த வதாக :றி, வGசைனயாகத தா$ கவ- & ெகா;ட அரசியன& சிலேப இ&
ெவ$= ெம9 பி&விட எ;ண1 ெகா;(, அரசனிட ெச$=, ேகாவலைன
க6வ$ எ$= ெசால, அரச ஆரா9 & பாராம ‘ேகாவலைன ெகா$=
சிலைப ெகா;( வா 1க6' எ$= கடைளயி( விடா$. ேகாவல$
ெகாைல@;டா$.
கB தி அ?களா இைட.ல நலா6 மாதாியிட அைடகலமாக விட பட
க;ணகி. ெச9தி எட அவ6 க(G சீற&ட$ அரச$ அைவ.+ ெச$= த$
கணவ$ க6வ$ அல$ எ$= த$ காசிலபிைன உைட& அத6ளி த
மாணிக ககைள காட, தா$ அரசிய தவறியைமயறி & ம$ன$ "யாேன
க6வ$ “ எ$= விA & உயி- &ற தா$. அரசனி$ மைனவி@ த$ கணவனி$
பாதக1கைள பணி & I0 & தா உயி- &ற தா6. அ ேபா& சீற
தணியாத க;ணகி, த$ இடைலைய தி கி எறி & ம&ைர நகைரேய எாிதா6.
அ ேபா& ம&ரபதி ெத9வ அவ6 $ ேதா$றிய&. பிறவியி ேகாவல$
ச1கம$ எ$பவைன ஒற$ எ$= த$ அரசனிட ைறயி$றி கா?+
ெகா(& ெகாைல@;Qமா= ெச9தா$. அ+ச1கம$ மைனவி நீC எ$பா6
பதினா$. நாக6 வ தி மைலமீ& உயி- விடைத ேபா$= இவ$ மைனவி@
உயி- வி(வா6 எ$ற சாபைத@ பிற ைப@ க;ணகி. உண-திய& அ த
ெத9வ.
க;ணகி ேமறிைச வாயி . &, ைவைக கைரயி$ வழிேய ெச$=
தி +ெச1.$றிைன+ ேச- & ேவ1ைக மரதி$ அ?யிேல ெச$= நி$றன6.
பதினா$. நாக6 கழி த பி$ ேகாவல$ Pேதாி வா$ வழிேய வ தா$
கணவட$ வாலக . தா6 க;ணகி.
ெச1.(வ$ மைல வள காண+ ெச$றா$. .$ற .ரவ-, ேகாவல$
ேதவ-க%ட$ வ &, க;ணகிைய வானக அைழ&+ ெச$றைத :றின-.
அ1கி த சாதனா- க;ணகி வழ. உைரதைத@, ம&ைர தீ@;டைத@
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:றினா-. ெச1.(வ$ பதினி ெத9வமான க;ணகி. கந( வழிபட
எ;ணினா$.
ெச1.(வ$ வடநா( ெச$றா$; ஆாிய ம$ன- பலைர@ ெவ$றா$; கனக
விசய-கைள+ சிைற பி?தா$, இமயதிேல பதினி. கD ெகா;டா$,
அதைன கனக விசய- தைலயி ஏறினா$; க1ைகயி அகைல நீ- பைட ெச9&
த$ நா( ெகா;( வ தா$. க;ணகி.+ சிைலயைம& அ பதினி கடBைள
பாரா ?னா$.

2. மணிேமகைல
இத. மணிேமகைல &றB எ$ற ெபய  உ;(. சில பதிகாரைத@,
மணிேமகைலைய@ இரைட கா பிய1க6 எ$= :=வ-.
இதைன இயறியவ- ம&ைர :ல வாணிக$ சீதைல+ சாதனா-. சாதனாஎ$ப& இயெபய-. வணிக மரபின-. ெந தCய தானிய1கைள (:ல1கைள)
ம&ைரயி வி= வா0 & வ தன-. சில- இவ- சீதைல எ$ற ஊாி பிற தவஎ$= :=வ-. சில- சீதைல எ$= அைம தைம. ஒ கைதையேய :=வ-.
சீதைல+ சாதனா- ம&ைர தமி0+ ச1க லவராக இ தேபா&, தமி0+
ச1கதி அர1ேகறதி$ ெபா ( வ  !களி, பிைழகைள காQ ேபா&
எலா அவ- இதைகய பிைழகைள காQ ப?யான இழிவான நிைலைம தம.
வ & விடேத எ$= வ தி த தைலயி எAதாணியா .தி ெகா6வாரா
அEவா= அ?க? .தி ெகா;ட தனா அவர& தைல சீ0 ெபா தியதாக
இ ததா. அ& பறிேய சீதைல+ சாதனா- எ ெபய- வ ததா.
சில பதிகார கைத நிக0 த காலதி சாதனா- வா0 தவ-. க;ணகி ம&ைரைய
எாித ேபா& அவ- ம&ைரயி உ6ள ெவ6ளியபலதி உற1கி
ெகா;? தாரா. இவ- தா$ இள1ேகா அ?களி$ தைமய$ ெச1.(வ.
க;ணகி வரலாைற உண-தியவ-.
இவ- கால 1800 ஆ;(க. பட&. இவ- ெபளத மததி ெப  ப=
உைடயவ- ; எனி மற சமயதவ  வி பி ப?. வ;ண
இகா பியைத பைடதி கிறா-. இதி விழாவைற காைத த பவதிற
அ=ெகன பாைவ ேநாற காைத வைர 30 காைதக6 அட1கி@6ளன.

கைத :
ேகாவல. மாதவி. பிற தவ6 மணிேமகைல. ேகாவல$ ெகாைல@;டைத
அறி த மாதவி ெபளத &றவியானா6. த$ மக6 மணிேமகைலைய@ தவ வழியி
ெசDதினா6.
ஒ நா6 மணிேமகைல மல- பறி. ெபா ( த$ ேதாழி மதி@ட$ உவவன
ெச$றா6. அ1. உதய.மார$ எ அரச .மார$ அவ6 மீ& காத ெகா;டா$.
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அவ6 பளி1. ம;டபதிேல ஒளி & ெகா;டா6. பி$ இ திர விழா காணவ த
மணிேமகலா ெத9வ அவ6 மணி பலவ தீB. ெகா;( ெசல படா6.
உ ைவ மாறி ெகா6ளB, வானி பறகB, பசியி$றி இ கB மணிேமகலா
ெத9வ அவ%. N$= வர1க6 த த&.
அதீவி மணிேமகைல தீவதிலைக எ ெப; ெத9வைத க;(, அவ6
ேயாசைனயா த R?ைகைய வண1கி த$ பழ பிற ண-+சிைய ெபறா6.
பழ பிற பி த$ கணவனாக இ த இரா.லேன உதய.மாரனாக பிற தா$
எ$= அவ6 உண- தா6.
மணிேமகைல த R?ைகைய வண1கியி த ேபா& அதரபி எ அசய
பாதிர அவ%. கிைடக ெபற&. அதிC & எ(க எ(க உணB
வள- & ெகா;ேடயி .. அ& ஆதிர$ ைகயி இ ததா.. .
மணிேமகைல அதரபிேயா( கா- நக-. வ தா6. அறவைண அ?கைள+
ச தி& யாB :றினா6. பசிேதா-. உணB வழ1க, ெத வி வ & நி$றா6.
யாைன தீ எ பசி ேநா9. வி +சிக னிவரா ஆளாக பட காய ச;?ைக.
எ$பா6, மா= வி நி$= ெகா;? த மணிேமகைல $வ தா6. கைடய
ம1ைக ஆதிைரயினிட தC அதரபியி பி+ைச ஏப& நல எ$=
காயச;?ைக :றினா6. ஆதிைரயிட பி+ைச ஏற& அதரபியி உணB
வள- & ெகா;ேட வ த&. அதிC & ஒ பி? அ$ன இட னிவாி$ சாபதா
&ய== கிட த காயச;?ைகயி$ யாைன தீ ேநா9 அறேவ நீ1கி விட&.
மணிேமகைல உலக அறவி எ$ இட&.+ ெச$= பசிேதா- பல .
உணB பைட& வ தா6. அவ6 &றவியாகி விடதறி & மன ெவ&பிய அவ6
பா? சிதிராபதி உதய.மாரேனா( அ1ேக வ தா6. உதய.மார.
மணிேமகைல நிைலயாைமைய விளகினா6. உதய.மார$ அவ6 உ6ளைத
உணர விைல. மணிேமகைல சபாபதி எ காவ ெத9வதி$ ேகாயிD.+
ெச$= காயச;?ைக வ?வ ெப= ெவளி வ & அ$னதான ெச9&
ெகா;? தா6.
காய ச;?ைகைய ேத? காவிாி P ப?ன வ த காGசன6 காயச;?ைக
வ?விC . மணிேமகைலைய அவேள எ$= எ;ணிவிடா$. உதய.மார$
அைத அறியா$, சபாபதி ேகாயிD. காGசன$ ெச$றி த அேத ேநரதி
உதய.மார அ1ேக ெச$= இ தா$. த$ மைனவிைய காதC.
காகனாக உதய.மாரைன தவறாக க தி, த$ வாளா ெவ? I0தி
விடா$. உதய.மார$ இற பி. காரண மணிேமகைலேய எ$= க திய
ம$ன$ அவைள+ சிைற ெச9தா$.
ெச9தியறி & சிதிராபதி, மாதவி, தமதி ஆகிேயா- இராசமா ேதவியிட வ தன-.
அறவண அ?க% அரசியி$ $ வ தா-க6. த த மைத :றிய&
மணிேமகைல வி(விக படா6.
பி$ன- மணிேமகைல ஆதிர$ ஆ;ட சாவக நாடைட & அற ெச9தா6. வGசி
நக- அைட & க;ணகியி$ ப?மைத வண1கினா6. பல சயவாதிகளி$
ெகா6ைககைள ேகடறி தா6. காGசி. வ & அறவண அ?களிட ெபளத
த-ம1கைள அறி தா6. இ=தியி தவ ேமெகா;(, த$ பிறவி &$ப
நீ1.மா= ேநா$பிைன ைகெகா;டா6.
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3. சீவக சி.தாமணி
இ& சமண சமய !லா.. தமிழி த$ தலாக இலபக எ$ற பிாிBக%ைடய&
இ த !ேல, இலபக எ$றா மாைல எ$= ெபா 6. இ& நாமக6 இலபக
த தி இலபக வைர 13 இலபக1கைள ெகா;ட&. இத$ ெச9@களி$
எ;ணிைக 2700.
வி த பாவா ஆன& இகா பிய. இ& சி திதவைறெயலா த 
சி தாமணி எ$ ெத9வமணிைய ேபாலேவ, லவ-க6 சி திதவைற எலா
த தலா சி தாமணி என ெபய- ெபற& எ$ப-.
சீவகைன+ (கா? க &கட$ க;ெட(த ேபா& 'சீவ" எ$= அசாீாி
ஒCததா சீவக$ எ$= கதாநாயக., சீவக சி தாமணி எ$=,
இகா பியதி. ெபய- வ த& எ$ப-.
சீவக$ எ( ம1ைகய-கைள மண த காரணதா இ !D. மண! எ$=
ேவ= ெபய  வ த& எ$= :=வ-.
இத$ ஆசிாிய- தி தக ேதவ-. ேசாழ- .லதி பிற தவ-. இளைமயி &றB
P;டவ-. சமண சமயைத+ ேச- தவ-. அமதைத பர  ேநா.டேன
இ !ைல இயறினா- எ$ப-. இவர& ஆசிாிய- .மாரேசன- எ$ னிவ-.
இவ- தம& லைமைய த ஆசிாிய-. எ(& கா( ெபா ( நாிவி த
எ$ ெபய- ெகா;ட ஒ !ைல பா?னா- எ$= ெசால ப(கிற&.
கவி+சரவ-தி கப- தா பா?ய இராம காைத. ஓ- உ &தலாக இ !ைல
ேபாறியி கிறா- எ$ப& இத$ சிற பா..

கைத
ஏமா1கத நா?$ தைலநக- இராசமார, அதைன ஆ;டவ$ சச த$. அவ$
மைனவி விசைய. சச த$ த$ மைனவியி$ மீ& காத மிகவனா9 அரசிய
ெபா= பிைன க?ய1கார$ எ அைம+சனிட ஒ பைட& இ தா$.
வGசக அைம+ச$ சமய பா-&+ சச தைன ெகா$= விடா$. அ+சமய
க Bறி த விசைய மயி ஊ-தியி$ உதவியா த பி+ ெச$=, ஒ (கா?
சீவகைன ெபறா6. (கா? விசைய யி$ நிைல. இர1கிய ஒ ெத9வ,
அவள& உயி- ேதாழி ச;பக மாைல வ?வி வ & அவ%. ஆ=த :றிய&.
அ ேபா& அ1. வ த க &கட$ எ$ வணிக$ அ த .ழ ைதைய எ(&
ெகா;( ேபா. வைர அவ-க6 மைற & ெகா;? க ேவ;( எ$=
அெத9வ ேயாசைன :றிய&.
க &கட$ சீவகைன எ(&ெகா;( ேபா9 வள-தா$. அ+சண தி எ$ற
ஆசிாியாிட சீவக$ பல கைலகைள@ க= ேத- தா$. பி$ன- ஒ நா6
ஆசிாிய- சீவக. அவன& கைதைய :றினா-. சீவக$ க?ய1காரைன
பழிதீ-& ெகா6ள &?யா9 &?தா$. இைடயி ேவட-களா கவ- &
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ெசல பட பகைள மீ( த&, இைடய-.ல தைலவனாகிய ந தேகா$
மக6 ேகாவி ைத எ$பாைள த$ ந;பனாகிய ப&க. மணG ெச9&
ைவதா$.
கா த வதைத எ$ற அரச.மாாி@ட$ இைச ேபாாி கல & ெகா;( யா0 மீ?
பா? அவைள ெவ$= மண & ெகா;டா$. .ணமாைல, ரமGசா ஆகிய இ வாி$
ந=மண ெபா? ேபா?யி சாியான தீ-  வழ1கி@ மத யாைனயிடமி &
கா பாறி@ .ணமாைலைய மண & ெகா;டா$.
பா க?யா இற &ேபான ப&ைமைய உயி- பி& அவைள மண தா$.
மீ;( யா . நாண படாம த$ைன க;ட& நாண1 ெகா;ட
ேகமசாிைய மண தா$.
த$ விலா;ைமைய ஏமமார ம$ன. கா? அவ$ அ$ைப ெப=,
அவ$ தவ-க%ெகலா விவிைத க= த &, அவ$ மக6 கணக
மாைலைய மண தா$.
இராசமாரதி$ வணிக ெத வி, ஆ? ெகா; ? த விமைலைய க;(
காதD= அவைள@ மண தா$, ஆடவைர காணாமேலேய க$னிமாட தி
வாA விரத P;? த ரமGசாிைய தியவ- ேவடதி அQகி, இனிைமயாக
பா?, அவ6 மனைத மாறி மண & ெகா;டா$. பி$ க?ய1காரைன
ெகா$= த$ தாயி$ &ய- &ைட& இழ த நாைட ெபறா$ சீவக$.

4. 'டலேகசி
இத. .;டலேகசி வி த எ$ற ெபய  உ;(. இதி ெசாD ெபா %
விள1கா நிைலயி பல இட1க6 அைம தி
பதா இதைன அகலகவி எ$=
:=வ-. இதைன இயறியவ- நா. ததனா- எ$= சில , நாத . தனா- எ$=
சில  :=கி$றன-. இ !C$ கால சாியாக ெதாியவிைல. சில,
ேமகைல. பி$ன  வைளயாபதி, சி தாமணி. $ன  இ !
ேதா$றியி க ேவ;( எ$= ெதாிகிற&.
.;டலேகசி கா பியமாக 25 ெச9@க%, த அ?கைள@ைடய& வி(பட
அ?கைள@ைடய&மாக நீலேகசி உைரயி காண ப( 180 ெச9@க%, ற
திர? காண ப( 19 ெச9@க%தா$ .;டல ேகசியி$ ெச9@களாக
கிைட&6ளன.
சமய Pசலா இ ! இEவா= அழி & ேபாயி= எ$ப-. .;டலேகசியி$
வரலா=, பாளி ெமாழியி எAத பட ெபளத!லாகிய ‘ேதாி காைத’ யிD,
தமபாதா, அ1.தர நிகாயா எ$ !களிD, ‘நீலேகசி ெத (’ எ$
சமண தமி0 ! உைரயிD காண ப(கிற&.

கைத:
கைத:
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.;டலேகசி இராச கி க எ நகைர ஆ;( வ த அரசனி$ அைம+ச$ மக6.
அவ6 அ நகர அரசைவ ேராகித$ மகைன காதCதா6 எ$= ஒ கைத@;(.
.;டலேகசி ைவசிய வணிக$ மக6 எ$=, காள$ எ$ அேத இன&
காைளைய அவ6 காதCதா6 எ$= :=வ-.
.;டலேகசி த$ கணவைன மைல@+சியினி$= த6ளி ெகா$= விடா6.
.;டலேகசி பி$ சமண மதைத+ சா- தா6. சமண- இவ6 : தைல கைள &
விடன-. தைலயி மீ;( ைளத மயி-  6  ளாக இ ததா
.;டலேகசி எ ெபய- ெபறா6 எ$ப-.
சமண சா- த .;டலேகசி அ+சமய ெகா6ைககைள ந$. க= ெபளத
சமய1களாகிய பிறவைற எதி-& அ+சமயதவைர வாததி ெவ$= த$ சமய
ெகா6ைககைள பர பி வ தா6. அகாலதி வாதி(ேவா- நாவ மரைத ந(
வா&. அைழ ப& வழக. அ பக வ த த  அவ- சீட- சாாி த 
அ நாவ மரதி$ வரலா= அறி தன-. சாாி த- நாவ மரைத+ சா9& வாதி
.;டலேகசிைய@ ெவ$றா-. அவ% சாாி த- தி வ?களி விA &
சமணைத வி(& த சயைத+ சா- தா6. த ெப மா$ $ ெச$= &றB
ெகா;டா6. அ$றிC & சமணைத@, ைவதீகைத@ Hறி த மதைத
ேபாறி வா0 &, இ=தியி தி ெபறா6 எ$ப-.

5. வைளயாபதி
இ !ைல பறிய ெதளிவான Aைமயான வரலா= ஏ& கிைடகவிைல.

கைத :
நவேகா? நாராயண$ ெச? எ$பவ$ ேவ= சாதி ெப;ைண மண தா$.
அவைள வி( நீ1.மா= அவ$ இனதவ- வ=தின-. அதனா அவ$
அவைள நீகி விடா$. அவைன நீ1கிய நிைலயி க B= இ த அவ6 ஆ;
மகைவ ெபறா6. அ த மக$ த$ தாயிட உ;ைமயறி &, த$ த ைதயிட
ெச$=, தா$ அவ$ மகேன எ$றா$.
த ைத ம=& விடா$. பி$, தாேய அவ$ அவ- மக$ தா$ எ$= காளியி$
$ன- ெம9 பிதா6. அத$ பி$ன- அவைள@ மகைன@ ஏ= ெகா;(
இலற நடதினா$. இ& தா$ வைளயாபதியி$ கைதயாக+ சிலரா ெசால
ப(கிற&. ஆனா இ கைத.+ சா$= ஏ& கிைடகவிைல. இகைதயி$
நாயக$ ெபய  சாியாக அறிய:டவிைல.
.;டலேகசி எ ெபயரா வ த ெபளத !D. எதிராக ஒ சமணவைளயாபதி எ$ ெப;ைண காவிய தைலவியாக ெகா;( இ !ைல
பைடதி க :( எ$= :=ேவா  உ;(.
வைளயாபதிைய ெபளத ! எ$= சில  சமண ! எ$= சில  க &
ெதாிவிகி$றன-. றதிர? 66 ெச9@க%, சில பதிகார உைரயாசிாிய-
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அ?யா-. நலாரா ேமேகாளாக காட ப( 2 ெச9@க% வைளயாபதி
பாடகளாக க த ப(கி$றன.
இ !C$ கால கி. பி. பதா !றா;?$ இைட ப.தி எ$=,
சீவகசி தாமணி !D. பட& எ$= க &க6 நிலBகி$றன.

_____________________________________
8. ஐ;சி- கா#பிய க"

ஐGசி= கா பிய1க6 Kளாமணி, நீலேகசி, யேசாதா காவிய, நாக .மார காவிய,
உதயண .மார காவிய எ$பைவயா.. இைவ சமண சமய ெகா6ைககைள
ெகா;ட கா பிய1களா..

1. >ளாமணி
இதைன+ Kடாமணி எ$= :=வ-. இ& ச க எ$ற பிாிBகைள ெகா;ட&.

நா(+ ச க த தி+ ச க வைர 12 ச க1க6 இகா பியதி
அட1கி@6ளன.

இத$ ஆசிாிய- ேதாலா ெமாழி ேதவ-. இ& இவர& இயெபய- அ$= எ$ப-.
நவிைன தீவிைன எ இ விைனக% நீ1கினா தா$ பிறவா நிைல ெபற
?@ எ$=, நவிைனைய ெபா$ வில1. எ$=. தீவிைனைய இ 

வில1. எ$= இைவ இர;(ேம ஆ$மாைவ பிணி பைவ எ$= இ !
விள.கிற&.

கைத :
ேபாதனமா நகரைத பயாபதி எ$ அரச$ ஆ;( வ தா$. அவ. இர;(
.மார-க6. விசய$, திவிட$ எ$= அவ-க%. ெபய-.
வியாதர உலக அரசனான வலனச?, த$ மக6 யபிரைப எ$பவைள
திவிட. மண?க நிைனகிறா$. அ+வக;ட$ எ விதியாதர
ேபரரச$ திவிடைன அடக ெப Gசின ெகா6கிறா$. அாிேக& எ$பவைன+
சி1கமாக ெசDப? அவ$ ஆைணயி(கிறா$. அவைன திவிட$ அடக
ற ப( ேபாிைர+ச ேபா(கிறா$. அாிேக& அ+ச த&. அGசி ஒ
ைழயி (தாி) . & ெகா6கிறா$.
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அைழயி ஏகனேவ இ & ெவளிவ த உ;ைமயான சி1கைத திவிட$
வாைய பிள & ெகா$= வி(கிறா$. திவிடனி$ Iரைத ெம+சி யபிரைபைய
மண?& ைவகி$றன-.
அ+வக;ட$ ேபா . ற ப(கிறா$, த$ பைடேயா( திவிட$,
அ+வக;$ த$ மீ& ெசDதிய உ ைளயாேலேய அவைன ெகா6கிறா$.
பி$ன- பயாபதி ஒ நல நாளி த$ இ ைம த-க%. ? K(கிறா$. தா$
சமண னிவ- ஒ வைர+ சா- & அவ- த நDைர ேக( &றB P;( அ க$
தி வ? அைட &, உலக யாB வி  Kளாமணியாக திக0கிறா$.

2. நீலேகசி
இத. நீலேகசி ெத ( எ$ற ெபய  உ;(. இ& .;டலேகசி எ$
ெபளத !D. எதிராக ேதா$றிய& எ$ப-. இ& த ம உைர+ ச க த
Pதவாத+ ச க வைர 10 ச க1கைள ெகா;(6ள&. .
இத$ !லாசிாிய- யா- என அறிய:டவிைல. பிற சமய1கைள@
த&வ1கைள@ சமண ஆசிாிய- வாதி(+ சமண சமயேம சிற த& எ$= நிைல
நா?யதாக இ ! :=கிற&.
அஹிைசைய உண-& சமணேம எலா மத1களிD உய- த& எ$ப&
இ !C$ ?B.

3. யேசாதா காவிய
வடெமாழியி உ6ள உதர ராணதினி$= எ(க பட இகைதயிைன
தமிழி இயறியவ- யா- எ$= ெதாியவிைல. இ& ஐ & ச க1கைள
ெகா;ட&. வடெமாழி கைத. தமிழி உ6ள கைத. சிறி& மா=த
ெதாிகிற&.

கைத :
ச;டமாாி ேதவி எ ெத9வ&. வில1.கைள@, மனித- இ வைர@
பCயிட வி பினா$ மாாிதத$ எ அரச$. அபய சி எ$ற அ;ணைன@
அபயமதி எ$ற த1ைகைய@ பCயிட தீ-மானிதா$. அபய சி அGஞாதவனா9
த பழ பிற பிைன விளகினா$. இராசரதரச$ அேசாக. ச திரமதி.
ேதா$றியவ$ யேசாதர$. அபயமதிேய $ பிறவியி ச திரமதியாக இ தா6.
அேசாக$ &றB P;ட கால& அராிைம ெப= த$ மைனவி அமி-தமதிேயா(
இனிேத ஆசி நடதி வ தா$. அ ேபா& அமி-தமதி .\ட ேநா9 ெபற
அ\டப1க$ எ யாைன பாக$ பா?ய மாளவ பGசம எ$ ப;ணினா
மன ெநகி0 & க6ள ந ெகா;டவளானா6. அவ$ த$ அ$ைனயிட ெச$=
தா$ க;ட தீய கனB ஒ$றிைன+ ெசாவ& ேபா த$ மைனவியி$ அடாத
ெசயைல .றி பாக உண-தினா$. அவ6 அைத ாி & ெகா6ளாம
மாேகாழிைய+ ச;டமாாி. பCயி(மா= :றினா6. அவ அEவாேற ெச9ய,
அ& :வி ெகா;ேட உயி- விட&. அ ேபா& அத$ ேவதைனைய க;( மன
வ தி, &றB ெகா6ள வி பி, த$ மக$ யேசாமிதி. ? K?னா$. அ ேபா&
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அமி-தமதி அரச. அவ$ மக. விஷ ேச-& வி & அளிதா6.
அவ-க6 இ வ  இற தன-.
$ மாேகாழிைய ெகா$ற தீ+ெசயDகாக மயி, நா9, ப$றி, க நாக,
ேகாழி தCய வில1. களாக பிறக, யேசாமதி அEவி ேகாழிகைள@. ெசால,
அைவ வாCயினிடேத அபயமதியாகB அபய சியாகB ேதா$றி மக
கதிைய அைட தன.
மாேகாழிைய ெகாவதேக இEவளB &$ப எ$றா மனித உயிைர
ெகாவத. எEவளB &$ப ேந  எ$= எ;ணி பா- எ$= மாாிதத.
அபய சி :ற, அவ$ உடேன உயி- பCைய நி=தி வி( அர &ற தா$.
தத$ எ$ சமண னிவைர அைட &, ேநா$பி & தியைட தா$
எ$ப-.

4. உதயண ,மார காவிய
இதைன உதயண$ கைத, ெப 1கைத, ெகா1.ேவ; மாகைத எனB அைழ ப-.
இத$ கதாநாயக$ உதயண$. அவ$ உதய காலதி பிற தவ$. எனேவ
இ ெபயாிைன ெபறா$.
இத$ ஆசிாிய- ெகா1.ேவளி- எ$பவ-. இ& ெதாட-நிைல+ ெச9@ளா
அைம த&. ஆ= கா;ட1கைள ெகா;ட&. பல கா;ட1களி சிசில அ?க6
காண படவிைல.
இகா பிய தைலவ$ உதயண$ பல கைலகளிD ேத- தவனாக விள1.கிறா$.
ேபா- பயிசி, யா0 மீ(த, வில1.ட$ ேபத, வானதி பறத, வாைழ
.=தி நகதா சிதிர1க6 வைரத, ெப;க%. வைக வைகயாக+ K(த
ேபா$றைவ அவ$ அறி த கைலக%6 சில.
இகா பியதி இய திர யாைன எ யாைன ெபாறி பறி :ற ப(6ள&.

5. நாக ,மார காவிய
இ& ெபயரளவி ‘நாக .மார கா பிய' எ$= ெசால ப(கிறேத ஒழிய இத.ாிய
! காண பட விைல. இகா பியேம இற &பட& எ$ப-. இதைன
இயறியவ- யா- எ$ப&, எ$ன கைதெய$=:ட ெதாியவிைல.

_____________________________________
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9. ைசவ சமய இலகிய
ைசவ சமயதி இைறவ$ அ ைள அைடவத.ாிய நா$. சாதன1களாக+

சாிைய, கிாிைய, ேயாக, ஞான எ நா$கிைன+ சா$ேறா- .றி பி(6ளன-.
இதைனேய வட !லா- தாச மா-க, சர மா-க, சக மா-க, ச$மா-க
என நா$காக :=கி$றன-.
ைசவசமய .ரவ-க6 என ேபாற ப(பவ-க6 அ ப-, சப த-,  தர-,
மாணிகவாசக- எ நாவ- ஆவா-க6. ைசவைத+ சா- & தி ெபற
அ?யவ-க6 அ=ப& Nவ- ஆவ-. அவ-கைள நாய$மா-க6 எ$ப-. தி ஞான
சப த-, அ ப-,  தர- எ சமய .ரவ-க6 Nவ- பா?ய பதி பாமாைல
‘ேதவார’ என ப(. இவ-கைள ‘Nவ-தC' எ$=, ேதவார பா?ய Nவஎ$= அைழ ப-.
Nவ- பா?ய ேதவார மாணிகவாசகாி$ தி வாசக, ஒ$பதி$மாி$
தி விைச பாB, தி Nல- தி ம திர, ஆலவா@ைடயா- தி க பார,
காைரகாலைம, காடவ-ேகா$, ேசரமா$ ெப மா6 நாயனா-, கபில ேதவ
நாயனா-, நகீர ேதவ நாயனா-, ப?ன& பி6ைள, நபியா;டா- நபி
தCேயா- ெதா.த பாமாைலக%, ேசகிழா- இயறிய ெபாிய ராண,
ப$னி தி ைறகளாக வ.க ப(6ளன. த பதிேனா தி ைறகைள
வ.தவ- நபியா;டா- நபி ஆவா-. தி ஞான சப த- ேதவார 1, 2, 3
தி ைறகளா. தி நாBகரச- (அ ப-) ேதவார 4, 5, 6 தி ைற களா..
 தர- ேதவார ஏழா தி ைறயா.. மணிவாசகாி$ தி வாசக எடா
தி ைறயா.. ஒ$பதி$ம- பா?ய தி விைச பா ஒ$பதா தி ைறயா..
ஒ$பதி$மாி$ ெபய-க6 :தி மாளிைக ேதவ-, ேச தனா-, ேசதிராய-, க;டராதித-, P & தி, நபி
காடவநபி, தி வாC அதனா-,  ேடாதம நபி, க <- ேதவ-,
ேவனாட?க6.
தி Nலாி$ தி ம திர பதா தி ைறயா..
ப$னி வாி$ ெபய-க% பா?யைவ@ :தி4வாலவாFைடயா - தி க பார.
காைர<காலைமயா - தி வால1கா( Nத தி
மணிமாைல, அத தி வ தாதி.

பதிக, தி விரைட

க லாட - தி க;ண ப ேதவ- தி மற.
ந<கீர - தி  கா= பைட, ைகைல பாதி காளதி பாதி அ தாதி, காெர(,
ெப ேதவ பாணி, தி ெவA :றி ைக, தி வலGழி மணி ேகாைவ,
ேகாப பிரசாத, ேபாறி கCெவ;பா, ஈ1ேகா9 மைல எAப&.
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கபிலேதவ - Nத நாயனா- தி விரைட மணி மாைல, தி வ தாதி.
பரண - தி வ தாதி.
ேசரமா ெப4மாB - ெபா$ வ;ணத தாதி.
ஐய=கB காடவ ேகாேகா ேசதிர தி ெவ;பா.
நபியா;டா நபி - ஆ%ைடய பி6ைளயா- தி மணி ேகாைவ,
தி ேவகபைடயா- தி வ தாதி, தி ெவறிV- ஒ பா ஒ பஃ&.
அதிரா அ=கB,
அ=கB, இள ெப4மான=கB (இ4வ)
இ4வ) - Nத பி6ைளயாதி மணிேகாைவ, சிவெப மா$ தி மணி ேகாைவ.
ேச<கிழாாி ெபாிய 2ராண - ப$னிர;டா தி ைற.

திஞான சப.த
சீ-காழியிேல அ தண .லதிேல சிவபாத வி தய . பகவதி அைமயா .
தவ தவரா9 ேதா$றியவ-. பா-வதியி$ ஞான பாD;( .ழ ைத
ப வதிேலேய பா( திற ெபறவ-. எனேவ இவ- ஞான .ழ ைத எ$=
அைழக ெபறா-. த ைதயாாி$ ேதாளி அம- & சிவதல1க6 பலB ெச$=,
பதி பாமாைலக6 ெதா(&, பதினா= வய&.6ளாகேவ 383 தி
பதிக1களி
4147 பாடகைள பா?னா-.
இவ- தி மைற கா? ேகாயி கதவ1க6 N(மா=, காவிாியாறி
ெசD&ேவாாி$றி ஓட ெசDமா=, தி மயிைலயி Pபாைவ .டதினி$=
உயி- ெப= எAமா= பா? அத1க6 நிக0தியி கிறா-.
பா;? நா? .ல+சிைறயா- எ அைம+ச  ம1ைகய-கரசியா- எ
அரசியா , அரச$ :$ பா;?யைன+ சமண சமயதினி$= ைசவ சமய&.
மாற ேவ;( என ஞான சப தைர த நா?. அைழக இவ- அ1.+
ெச$= ம$ன$ :$ பா;?ய. இ த மாளாத ெவ ப ேநாைய
தி நீறாD, தீ பாடாD நீகியேதா( அன வாத, ன வாத1களி
சமண-கைள ெவ$= ைசவ சமயதி$ மா;ைப யாவ  உண மா=
ெச9தி கிறா-.
இவ- சிவெப மானிடமி & ஐ & எA&க6 ெபாறித ெபாறாள1க6, &+
சிவிைக, சிவசி$ன1க6, ஆயிர ெபா.ழிக6, ப?கா தCயவைற ெபற
ெப ைம@ைடயவ-. இவ- கால கி. பி. 601. த 650 வைர எ$ப-.

திநாAகரச
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தி ைன பா? நா? தி வாNாி கழனா-. மாதினியா-. தவராக
ேதா$றியவ-. இவ-. ெபேறா- இட ெபய- ம 6 நீகியா-. இவ-த
தமைகயா- திலகவதியா- ஆவா-. இவ- தா9 த ைதயாைர யிழ த நிைலயி தம.
ஆதரவாக இ த தமைகயா- திலகவதியாரா ேபண ப(, கவியறிB
ஊட ெபறவராவா-.
பாடCரதி ெச$= சமண சமய பறி அறி & சமண சமயைத+ சா- தாஎ$=, அ ேபா& இவ-. த ம ேசன- எ ெபய- இ த& எ$=
அறிகிேறா.
இவ- ைசவைத வி(&+ சமணைத+ சா- ததா மன வ திய திலகவதியாதி வதிைக Iரடான& ேகாயி ெகா;ட ெப மாைன இரB பகD வண1கி
ேவ;? வ தைமயா, சிவெப மா$ இவ-.+ Kைல ேநா9 த & பி$னஆெகா;டா$ எ$ப-.
சமணைத வி(& மீ;( ைசவ சா- த இவைர+ சமண-க6, சமண அரச$
மேக திர பலவ$ ஆதரB ெகா;( &$=தின- எ$=, இைறவ$ அ ளா
எலா &$ப1களிC & மீ;டா- எ$=, மேக திர பலவ ைசவ
சமயைத+ சா- &, தி வதிைகயி ‘.ண பரதீ+சர’ எ ேகாயி க?னா$
எ$= அறிகிேறா.
இவ- தி ஞான சப தரா ‘அ பேர!’ எ$= அைழ. ேப= ெபறவ-. இவ- 81
ஆ;( கால வா0 தா-. இலறதி இற1காம இைறய 6 ெபறவ- இவ-.
இவ- பா?@6ள தல1களி$ எ;ணிைக 126 ஆ..

B.தர
தி ைன பா? நா? தி நாவXாி சைடயனா . இைச ஞானிய-.
மகனாக ேதா$றியவ-  தர-. பா-வதி ேதவியி$ இ பணி ெப;களாகிய
அநி திைத, கமCனி எ ெப;க6 மீ& இவ- காத ெகா;டா-. எனேவ
இNவைர@ ம;Qலகி பிறக+ ெச9& இலற ெச9& தைம மீ;(
அைட@மா= ஆ;டவ$ அ ளினா$ எ$ப-.
.ழ ைத  தரைர நரசி1க ைனயதைரய- எ அரச- எ(& வள-தா-.
மண ப வ அைட தBட$, H- சட1கவி சிவா+சாாியா- மகைள மண ாிய
ஏபாடாயி=. மண ப தC சிவெப மா$ கிழ ேவதியரா9 ேதா$றி ஓஒைலைய கா?+  தரைர அ?ைமயாக ெகா;டா-. இEவா= இைறவ$
 தரைர த(தா ெகா;டா-. இைறவைன+  தர- வ$ைமயாக ேபசியதா
அவைர ‘இைறவ$ வ$ெறா;ட-’ எ$= அைழ ப-.
தி வாZாி  தரைர இைறவேன மணேகால ெகா6%மா= :றினா-.
 தரைர தம. ேதாழ- எ$= :றினா-. எனேவ  தர- தபிரா$ ேதாழ- என
அைழக ெபறா-.
சிவெப மாைன பா? பல அத1கைள நிக0தி தம& பதிெனடா வயதி
தி அைட தா-.
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மணிவாசக
பா;? நா? தி வாத<ாி அ தண- .லதி மாணிக வாசக- ேதா$றினா-.
இவைர வாத<- அ?க6 எ$= அைழ ப-. இவர& இயெபய- இ$ன& எ$=
ல படவிைல. ெத$னவ$ பிரமராய$ எ$ற படேதா( பா;?ய ம$னனி$
அைம+சரா9 இ தா-. இவ காக இைறவ$ நாிகைள பாிகளாகி
தி விைளயாட ாி தா- எ$ப-. Nதா? வ திகாக :Cயாளாகி இைறவ$
பிரப? பட& இவ- ெபா ேட எ$ப-.
இவ- பா?ய பாமாைல தி வாசக என பட&. ‘தி வாசக&. உ கா- ஒ
வாசக&. உ கா-’ எ பழெமாழிைய ைவ& அத$ ேம$ைமைய நா
அறி & ெகா6ளலா.
தி வாசக 51 பிாிBகைள@ைடய&. தி வாசகைத ஜி. @. ேபா எ ேமனா(
அறிஞ- ஆ1கிலதி ெமாழி ெபய-&6ளா-. இவ- கால பறி கி. பி. N$றா
!றா;( எ$=, ஐ தா !றா;( எ$= எடா !றா;( எ$= பல
க & ேவ= பா(க6 நிலBகி$றன.

தி=ல
பதா தி ைறயான தி ம திர பா?யவ- தி Nல-. தமிழகதி வா0 த
எ;ணற சித-க%6 தCட ெபறவ- தி Nல-. இவ- காலைத கி.பி.
100. 900. இைட பட& எ$ப-.
தி ம திர 3000 ெச9@கைள ெகா;ட&. எ; வைக சிதிகைள@, ைசவ
சிதா த க & கைள@ :=வ& தி ம திர.
‘அ$ேப சிவ’, ‘ஒ$ேற .ல ஒ வேன ேதவ$’ எ$ற க & தி ம திர
க &கேள. மாயா த&வ, மேனா த&வ, ஆ$ம த&வ தCயவைற@
இ ! விள.கிற&. இ ! ெபா 6 = கறவ-ேகய$றி மைறேயா-.
எளிதி விள1கா த$ைம@6ள&.

ேசகிழா
 தர- பா?ய தி ெதா;ட ெதாைகைய நபியா;டா- நபி, தி ெதா;ட
தி வ தாதியாக பா?னா-. அதைன+ ேசகிழா- தி ெதா;ட- ராண என
விாி& பா?@6ளா-. Nவ- ேதவார1க%, கெவ(க%, தல ராண1க%
இவ-. &ைணயாக இ தன. தி ெதா;ட- ராணேம ெபாிய ராண
என ப(கிற&.
இ& 13 ச க1களி 4253 பாடகைள ெகா;(6ள&. இவர& கால கி.பி. 10121042 எ$ப-. ேசகிழா- உதம ேசாழ பலவராய- எ$ பட&ட$ அநபாய+
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ேசாழ. அைம+சராக இ தா-. இராேச திர ேசாழ$ எ$= இர;டா
.ேலா&1க$ எ$= அைழக படவ$ அநபாய$.
அநபாய+ ேசாழ$ சீவகசி தாமணி கா பியதி உ6ளைத ெகா6ைள ெகா(&+
சமணசமய+ சா-ைடயனாதைல த( பதகாக, அ=ப& N$= நாய$மா-களி$
கைதைய அ தமிழிேல அவ. எ(& ஓதினா-. பி$ திைலயி அவ-க6
வரலாைற அழ. தமிழிேல பதி+ ைவ த&ப வ?& த தா-.
இதைன ஒ ெப 1கா பியமாக ேபா=வா  உள-. ெபாிய ராண தமிழக
வரலாைற@, கைல, சமய, தல1க6 தCயவைற@ ெதளிBற விள.
வரலாைற உைடய கா பியமாக விள1.கிற& எ$ப-.
ேசகிழா- ெதா;ைட நா? உ6ள .$றHாி ைசவ ேவளாள- மரபி
ேதா$றியவ-. இவ ைடய இயெபய- அ ;ெமாழி ேதவ-. ேசகிழா- எ$ப&
.? ெபய- எ$ப-.
சிவன?யா-க6 வரலாைற திைலயி இவ- பாட ெதாட1கியேபா&,
சிவெப மாேன 'உலெகலா’ எ$= அ?ெய(& ெகா(தா- எ$ப-.
ேசகிழா-, தி ெதா;ட- ராணைத ஓரா;? எAதி ?தா-, அரச$
அநபாய+ ேசாழ$ ேசகிழாைர யாைன மீேதறி, த$ ைகயா .ைட பி?&,
சாமர Iசி, நக-வல ெச9வி&, நடராச ெப மா$ $ !ைல அர1ேகற+
ெச9தா$. “ெதா;ட- சீ- பரBவா-” எ பட ெபய  வழ1கி+ சிற பிதா$.

தி#3க%
தி
க0 அ ணகிாி நாதரா இயற ெபற&. இவ- ஒ விைல மா&.
ெச?யா . பிற தவ- எ$ப-. இளைமயிேலேய சிறி$பைத மிகB வி பி
உழ$= ெக( பி$ன-  க ெப மா$ அ ளா அவ$ க0 பா?னா-.
அ பாடகேள தி
க0.
ச த வி ததா அைம த இதி
க0 பாகளி ெசாD, ெபா %,
இைச@, தாள, பதி@ சிற & திக0கி$ற$. ஆ=பைட Iைட@, சிதபர,
வ6ளிமைல, தி கA.$ற தCய தல1கைள@ கபா- மன .மா=
பா?@6ளா-.
தி
க0 தவிர க தரPதி, க த- அல1கார தி வ.  ேவ வி த,
உட:= வ;ண தCயவைற@ இவ- பா?@6ளா-.

க.த 3ராண
க+சிய ப சிவா+சாாியாரா இயற ெபற& க த ராண. ெப பாD
கடைள கC பாவா அைம த இ ராணைத ேநாகி$  க ெப மானி$
பிற , ெப ைம, க0 பாட ெப=கி$றன.
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திவிைளயாட+ 3ராண
இ& பரGேசாதி னிவரா பாட ெபற&. சிவ ெப மானி$ தி விைளயாடகைள
விள. ைசவ இலகியமாக இ& திக0கிற&, பரGேசாதி னிவ- ம&ைரயி
பிற தவ-. ைசவ சமயைத+ சா- தவ-. இவர& ஊ- ேவதாரணிய எ$பா  உள-.
இவ- நாF= ஆ;( கால&. $ வா0 தவ- எ$ப-.
தி மைல நாயக$ காலதி, இ ! அEவரச$ அைவகளதி அர1ேகற
பட& எ$ப-. அர1ேகற ெச9தவ$ பரGேசாதி னிவாி$ மக$ சரவதி
ப;டார எ$ப-. தி விைளயாட ராண 64 பாடகைள ெகா;ட&.

ேவ பிற ராணக:
ராணக:
பா=யவ
பா=யவ
நிரப அழகிய ேதசிக- :
அதிIரராம பா;?ய$ :
க+சிய ப னிவ- :
Iர கவிராய:
சிவஞான னிவ- :
சிவ பிரகாச- :

+1 ெபயகB
ேச& ராண, தி
பர1கிாி ராண.
:-ம ராண, இC1க ராண,
காசி கா;ட, ைநடத.
வினாயக ராண, தணிைக ராண.
அாி+ச திர ராண.
காGசி ராண.
காளதி ராண.

_____________________________________
10. ைவணவ இலகிய (நாலாயிர)
நாலாயிர)
வி\Qைவ கடBளாக வழிப(பவ-க6 ைவணவ-க6 என ப(வ-. வி\Q
எ$பத. ‘நிைறB’ எ$= ெபா 6.
ைவணவ சமயைத தைழக+ ெச9தவ-க6 ‘ஆ0வா-க6’ என ப( ப$னி வஆவ-. அவ-க6 அ ளிய பதி பாமாைலகேள நாலாயிர திEவிய பிரப த ஆ..
12 ஆ0வா-க% பா?யைவ 3776 பாடக6. தி வர1க& அதனா- பா?ய
இராமாLஜ- !ற தாதிைய@ ேச-& ‘நாலாயிர திEவிய பிரப த’ என
ெதா.&6ளன-. ெதா.தைமதவ- ‘நாதனிக6’ எ$பவ-. இவ- கால கி.பி. 9
ஆ !றா;(.

பனி ஆ%வாக"
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ெபா9ைக ஆ0வா-, Pததா0வா-, ேபயா0வா-, தி மழிைச ஆ0வா-, நமா0வா-,
ம&ரகவி ஆ0வா-, .லேசகர ஆ0வா-, ெபாியா0வா-, ஆ;டா6, ெதா;டர?
ெபா? ஆ0வா-, தி
பா; ஆ0வா-, தி ம1ைக ஆ0வா- என ப(வ-.

1. ெபா5ைக ஆ%வா
இவ- காGசீரதி தி ெவஃகா எ$ பதியி உ6ள ஒ ெபா9ைகயி
ெபாறாமைர மலாி (கி.பி. 7- !றா;?) சிதாதிாி ஆ;(, ஐ பசி தி1க6
வள- பிைறயி ெபா திய அடமி திதியி ெசEவா9கிழைம தி ேவாண
நசதிரதி தி மாC$ ஐ & பைடகளி ஒ$றாகிய பாGச ச$னிய எ$=
:ற ப( தி +ச1கி$ அச உைடயவரா9 ெபா9ைக ஆ0வா- அவதாிதாஎ$ப-.
இவ- தி மாCனிட& எ$= ெவ.வான அ$ைடயவரா9 இல1கினா-. அவ"எ$ அ$ தி மாைல அQ. எ$= ெசாகி$ற&; என& நா அ ெப மாைடய
ஆழி ஏ திய ேதாைள ஏ& என+ ெசாகி$ற&; எ$ ெசவிக6 அEவிைறவன&
கைழ ேக6 எ$கி$றன; எ$ க;க6 பிற , இற  இலாத அEவிைறவைன
கா; எ$= ெசாகி$றன “ எ$பா-.
தி மாCன& .ண1கைள@, ெசயக G ெசயகைள@ ெசாC வா0&வா-;
தி மாC$ தி வ?கைள ேபாறாதா-. I?$ப இைல எ$பா-’. இ1ஙன
க;ேடா- அைனவ  பாரா? வண1கி ேபா= உ;ைம அறிB+ ெசவரா9
ெபா9ைகயா- விள1கினா-.
இவரா பாட பட ெப ைம ெபா திய நகர1க6; 1. தி வர1க, 2.
தி வி;ணக-, 3. தி ேகாவX-, 4. தி ெவஃகா , 5. தி ேவ1கட, 6. தி பா
கட, 7. பரமபத தCய ஊ-க%, அ1. நிைல ெபற இைறவைன@ ஆ..

2. Cததா%வா
‘ெத;ணீ- வயெறா;ைட ந$னா( சா$ேறா ைட&’ எ$= ஒளைவயாரா
க0 &ைரக பட ெதா;ைட நா? பலவ ம$ன-களா சிற த ஒ நகர
அைமக பட&. அ நகர ெச$ைன. ெதகி கடகைரயி உளளதா
அத. ‘கட மைல’ எ$= ெபயாிட பட&. மாமல$ என வழ1க ெபற
பலவ ம$னனா ேதா=விக பட நகரமாதCனா அத. மாமலர
எ$=, மகாபCர எ$= மகளா ெபயாி( வழகி வ த&. மாமலனி$
கைல வளைத+ சிப1களி$ வாயிலாக+ சிதாி&, மக6 யாவ  க;(
களி. வ;ண எழி அைம த கைல :டமாக காசி அளி.
இமகாபCரதி தி மா சயன தி ேகாலதி எA த ளி@6ளா-. இைறவ$
ஏைன தி
பதிகளி பாபிைனயி ப6ளி ெகா;?
பா$. ஆனா இ பதியி
தலதி ப6ளி ெகா;? கி$றா$.
ஆைகயா, இ பதியிைன ‘கட மைல தல சயன’ எ$= ெசாDவ-.
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நரசிமவ-ம பலவனி$ கைல மா;பிைன விள. கைல ேகாயிலாக உ6ள
இமகாபCரதி மCைக தாி$ ந(வி நீேலாபல மலாி (கி. பி.7
!றா;?) சிதாதிாி ஆ;( ஐ பசி தி1க6 வள-பிைறயி அைம த நவமி
திதியி த$ கிழைம அ$= அவிட நசதிரதி, தி மாC$ ஐபைடகளி
ஒ$றாகிய ெகளேமாதகி எ$ கதா@ததி$ அசமா9 Pததா0வா- அவதாிதாஎ$ப-.
Pததா0வாாி$ மன தி மாC$ தி வ?கைளேய நா?ய&. எனேவ, அவஇEBலக வா0ைகைய+ சிறி& வி பவிைல. அவ- மன ேகாயிC தி மைல
அைம& அEவிைறவைன ஞானநீ- ெகா;( ஆ?, அ ெப மா$ தி வ?களி
அ$பாகிய மலைர இ(, எ$= அவைன ஆராதி பா-. அவ- தி மாC$
தி வ?க.+ ெச தமி0 பாகளா ஆயினB எ$= வாடாத வள ெபற
நிைலயி அைம தனBமாகிய ெசG ெசாகளா ஆன பாமாைலைய+ சாதியதா
'யாேன ஏ0பிற  தவ உைடேய$’ எ$= :=வா-. ‘தி மாைல+ ெச1க;
ெந?யாைன எ1க6 ெப மாைன ைக: பி வண1க ெபறதனாC$, யா$ இனி
ஒ .ைட கீ0 ம;Qலைக ஆ6வைத@ ேவ;ேட$ ; ேதவ-க. ேதவனா9
ேதவ லைக ஆ6வைத@ ேவ;ேட$, எ$= ெசாDவா-. அவைர க;டவ-க6
இவ- நைம ேபா$ற மக பிற பின- அல- ; ெத9வ பிற பின-’ எ$=
வண1கி &தி பா-க6. இ1ஙன க;ேடா- அைனவ  பாரா? வண1கி
ேபா= உ;ைம அறிB+ ெசவரா9 Pததா0வா- விள1கினா-.
Pததா0வா- பா?ய ளிய இர;டா தி

வ தாதியி,

யாேன தவெச&ேத ஏ>பிற2 எெபாG
யாேன தவ உைடேய எெப4மா
எெப4மாமா--யாேன
இ4)தமி>ந மாைல இைணய=<ேக ெசாேன
ெப4)தமிழ ந ேல ெபாி.
ெபாி.”
எ$ ெச9@6 ஒ$றா.. இ+ெச9@ளி$க; அவ- தா நலவராக
ஆயினைம. உாிய காரணைத :றி@6ளா-.
இவரா பாட பட ெப ைம ெபா திய நகர1க6 : 1. தி வர1க,
2. தGைச, 3. தி .ட ைத, 4. தி மாC Gேசாைலமைல 5. தி ேகா?V-,
6. தி த;கா, 7. தி ேகாவX-, 8. தி க+சி, 9. தி
பாடக, 10. தி நீ-மைல,
11. தி கட$ மைல, 12. தி ேவ1கட, 13. தி
பாகட தCய ஊ-க%,
அ1. நிைல ெபற இைறவைன@ ஆ..

3. ேபயா%வா
ெதா;ைட நா?, ெச$ைனைய+ சா- & சிற & விள1. ெசவ-க.,
கைலயறிவி சிற த அறிஞ-க. இ
பிடமாகB ைசவ ைவணவ-களி$
ேகாயிகைள த$னகேத ெகா;( விள1. தலமாகB, ெசவ-க6 பலPெபாழிகேளா( :?ய ெபாிய ெபாிய மாளிைககைள அைம& ெகா;(
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வா0வத. வைக@6ள உைறவிடமாகB விள1.வ& தி மயிைல எ$
நகரமா..
இதைகய சீ  சிற  ஒ 1கைம த தி மயிைல எ$ இ நகரதி
ைவணவ-களி$ தி  ேகாயிலாக திகA ஆதிேகசவ ெப மா6 ேகாயிC$ தி 
கிணறி ெசEவC மலாி$க; (கி. பி. 7- !றா;() சிதாதிாி ஆ;(
ஐ பசி தி1க6, வள-பிைறயி (ல பச) ெபா திய தசமி திதியி
வியாழகிழைமய$= சதய நாளி எெப மானி$ ஐபைடக%6 ஒ$றாகிய
நா தக எ$ வாளி$ அச உைடயவரா9 ேபயா0வா- அவதாிதா- எ$ப-.
ேபயா0வா- மன இளைமயிேலேய கவியி ெச$= பதி த&. எலா
!ெபா 6க% அவ . இனி& விள1.வனவாயின. அவர& மன கா ததி
ஊசி ெபா &வ& ேபால தி மாC$ தி வ? தாமைரகளி ெச$= ெபா தி
அவறிேலேய நிைல& விட&. அதனா அவ- எ ெபாA& அ தமி0
பாகளா பரம$ கழிைன பா? பா?, அதனா களி  மிகவரா9 ஆ? ஆ?
திாிவா-. அவைர க;டவ-க6, ‘இவ- க விேலேய ஞானமாகிய தி Bைடயரா9
அவதாிதவ-; இவைர ெம9ஞான+ ெசவ- எ$= ேபா=வா-க6 ; இவைர
வண1கினா தா மக பிற ைப எ9தியதனா அைடவத.ாிய பயைன
அைடேவா’ என அவ ைடய தி வ?கைள வண1.வா-க6. இEவித க;ேடாஅைனவ  வண1. வா9 ைடயவரா9 விள1கினா- ேபயா0வா-.
அவ- பா?ய ளிய N$றா தி வ தாதியி;
”ெதா3ட பைட எ3 ேதாலாத ெவறியா
அ3ட 2யகர-தா அ7ஞா
அ7ஞா --3ட-<
ேகாB தைல 7ச< றி-ெதG)த ச<கர-தா
தாB தேல ந'க3A சா$."
சா$."
எ$ பாட ஒ$=. தி மாC$ தி வ?கேள மக. ப= ேகாடா.
எ$ க திைன இ பாட பக-கி$ற&.
இவரா பாட ெபற தல1க6 : 1. தி வர1க, 2. தி .ட ைத, 3. தி வி;ணக-.
4. தி மாC G ேசாைலமைல, 5. தி ேகா?V-, 6. அட யகர, 7.
தி ேவ%ைக, 8. தி
பாடக, 9. தி ெவஃகா, 10. தி வCேகணி, 11. தி 
க?ைக, 12. தி ேவ1கட, 13. தி
பாகட, 14, பரமபத தCய ஊ-க%
அ1. நிைலெபற இைறவைன@ ஆ..
தலா0வா-க6 என மகளா ேபாறி கழ ப( ெபா9ைகயா-, Pததா-,
ேபயா- ஆகிய Nவ  சம காலதவ-க6. அவ-க6 மா த ட$ :?யி த. மன
இையயாதவ-களா9, ஒ வைர ஒ வ- அறியாம ஒ நா6 இ த ஊாி ம=நா6
இராம, ஊ- ஊரா9+ ெச$= இைறவைன+ ேசவி& ெகா;? தா-க6.
இவ-க6 இ1ஙன இ ைகயி இைறவ$ இNவைர@ ேச- பித ேவ;(
என தி Bள ெகா;(, தி ேகாவX .+ ெசல ேவ;( எ$
எ;ணைத இNவ . உ;டாகிய ளினா$ எ$ப-. அதனா இNவ 
தனிதனியாக தி ேகாவX .+ ெச$= அதலதி உ6ள தி மக6
நாதைன &திதா-க6.
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உலக& உயி-கைள உற1க+ ெச9@ ஆற வா9 த மாைல ெபாA& வ த&.
எ1. இ 6 கவி த&. இNவ 6 ெபா9ைகயா- தக; ஒ ைவணவ ைடய
அழகிய இலைத அைட &, அEவிலதி$ இைடகழியி அ த இலதாாி$
இைசB ெப= ப(& ெகா;டா-. பி$ Pததா  ெபா9ைகயா- ப6ளி
ெகா;? . Iைட யைட &, ப(க இட கிைட.ேமா என வினவ,
அதைன+ ெசவிம(த ெபா9ைகயா- Pததாாிட தா த1கி@6ள இடதி ‘ஒ வப(கலா; இ வ- இ கலா’ எ$= :றி அவைர@ அEவிடதி.
எA த %ப? அைழக, Pததா  அEவாேற ெசல அEவி வ  அ1.
அம- தன-. அ ெபாA& ஆ;டவனி$ அ?யவராகிய ேபயா  அ1.+ ெச$=
ப(& ெகா6ள இட ேகக, ெபா9ைகயா- ேபயாைர ேநாகி ‘இ1. உ6ள
இடதி, ஒ வ- ப(கலா; இ வ- இ கலா; Nவ- நிகலா’ என :றி
அவைர@ அைழ& ெகா;டா-. எனேவ, தலா0வா-களாகிய அNவ  அ1.
நிகலாயின-. பி$ன- அவ-க6 ஒ வைர ஒ வ- உலாவி உண- & ெகா;(, மிக
மகி0+சி@ைடயவ-களா9 உைரயா? ெகா;? . காலேத, தி மாD
அவ-க6 நி. இடதி$ இைடயி அவ-கேளா( தா ஒ வரா9+ ெச$=
நி$= ெகா;(, அவ-க. ெந கைத உ;டாகினா- ; ெவளியிD ெசல
?யாத ெப மைழைய@ உ;டாகி அ ளினா-.
இைறவனா ஏப(த பட ெந கதிைன ஞான+ ட- விளகி$ Nல அறி த
ஆ0வா-க6. அவர& அழகிய ேமனிைய அக க;களா க;(, த H9ைம
ெபா திய எ;ணதினா தி மாC$ ெத6ளிய இயபிைன ெதவிடாத
தீ தமிழி அவனியி உ6ேளா- உ9@ ெபா ( அ தாதி பாடலாக அறிவிக
ெதாட1கின-. தக; ெபா9ைக ஆ0வா-,
“ைவய தகளியா வாகடேல ெந&யாக

ெவ&ய கதிேரா விள<காக - ெச&ய
Hடராழி யான=<ேக J3=ேன ெசாமாைல.
ெசாமாைல.

இடராழி நீ'கேவ எ ”
என ெதாட1கி,

"ஒர=F சாைத-த ஒ;மலA ேசவ=F

ஈர=F காணலா ெமென7ேச - ஒர=யி
தாயவைன< ேகசவைனேகசவைன- த;ழா& மாைலேச
மாயவைன ேயமன- ைவ"
ைவ"
என ?@ != பா(கைள ெகா;ட ஓ- அ தாதிைய பா?ய ளினா-.
ெபா9ைகயா0வா- தக; ஆரபி& அ தாதி பா?யதா இவர& அ தாதி த
தி அ தாதி என வழ1க பட&.
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பி$, Pததா0வா- இர;டாவதாக இைறவ$ மீ& இர;டா தி

வழ1. != பாடகைள,

ஆ தாதி என

"அேப தகளியா ஆவேம ெந&யாக
ெந&யாக

இ24 சி)ைத இதிாியா - ந24கி
ஞானA Hடவிள< ஏ றிேன காரண 
ஞான- தமி>2ாி)த நா"
நா"
எ$ற பாடைல &வகி,
”மாேல ெக=ேயாேன க;ணேன – வி;ணவ<

ேமலா விய ழா&< க;ணியேன - ேமலா
விளவிகா& கறினா >-தவேன>-தவேன- எற
அளவறா யாைடய அ2"
அ2"

எ$ற பாடைல இ=தியாகி அ தாதிைய ?&6ளா-.
N$றாவதாக ேபயா0வா- அவ-க6 பரமனி$ பா$ைமைய பைற சா= பர த
உ6ள&ட$, தா க;ட காசிைய தC வ- ேபா$ேற அ தாதியாக பாட
அவா உ6ளவரா9, தி மாC$ ேகாலைத ெதாிவி. எ;ணதவரா9
தக;,

”தி4<க;ேட ெபாேமனி க;ேட திகG

அ4<க; அணிநிற க;ேடக;ேட-ெச4<கிள4
ெபானாழி க;ேட 2ாிச'க ைக<க;ேட
எனாழி வ;ணபா இ "
எ$= பா? அ தாதியி$ !றாவ& ெச9@ளாக,
”சா$ நம<ெக  ச<ர-தா த;ழா&-

தாவா> வைரமாப தாய'தாய'--காரா)த

வாஅம4 மினிைம< வ;தா மைரெந'க;

ேத அம4 Cேம

தி4 “

எ$ற பாடைல அ தாதியி$ இ=தி+ ெச9@ளாக பர தாமனி$ ப;பிைன பா?
N$றா தி அ தாதிைய ?தா-.
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இ1ஙன தலா0வா-க6 Nவ  தி ேகாவXாி :? பரமைன ேவ;?
அ தாதி பா?னா-க6.

4. திமழிைசயா%வா
”ெதா;ைட ந$னா( சா$ேறா ைட&” எ$= தமிழக தைழக நீதி ! வ.த
ஒளைவயாரா பாராட ெபற ெதா;ைட நா?, கடD. ேமகி
காGசீரதி. கிழகி ஒ- தல உள&. அ& தி மழிைச எ ெபய- ெபற&.
பா-கவ- எ$ னிவ- தி மாைல .றி& "தீ-க சதிர யாக" ெச9@
இடமாகB அைம தி த&. அ னிவர& மைனவியா- க B= ப$னிர;(
தி1க6 கழி& (கி. பி. 7ஆ !றா;() சிதாதிாி ஆ;( ைத தி1க6
ேத9பிைறயி பிரதைம திதியி ஞாயி= கிழைம அ$= மக நசதிரதி
தி மாC$ ஆழி அசமா9 ைக கா தCய உ= க6 இலாத ஒ பி;டைத
ெபெற(தா-. பா-கவ னிவ  அவ- மைனவி@மாகிய கனகா1கி எ$
ேதவ மா& மன வ த ெகா;( அ பி;டைத ஒ பிர தாி$ கீேழ
ேபா(வி( ேபானா-களா. பிற. ஆழிய1ைகயனாகிய தி மா தி மக6
சேமதரா9 அ1ேக எA த ளி அ பி;டைத அ$ட$ ேநாகி அ 6 ாிய
அதனா அ பி;ட ஓ- அழகிய ஆ; மகவா. உ= க6 அைமய ெபற&
எ$ப-.
”சி<ெக சின<கா சீ4ைடபி க;Kயிரா&
ஒ<கஉ  பா&)தறிவா உ;ணிைற)தா"
உ;ணிைற)தா"
எ$கிறப?ேய, எலா அவயவ1க% அைம த அழ.6ள ஆ; .ழவியாகி அழ
ெதாட1கி=.
இைறவனி$ தி வ ளா உயி- அைமய ெப= பசி தாக1களி ஈ(ப(, மக6
இலாத பிர தாி அA& ெகா;? த அ.ழ ைதயி$ $ எெப மா$
எA த ளி இவ ைடய பசி தாக தீ ப? அ 6பாC&வி(+ ெச$றா-.
அ1. அ ெபாA& தி வாள$ எ$ெறா வ$ பிர அ=க ேபா9, அEவிடதி
இ.ழ ைதயி$ அA.ரைல ேக( ேத?+ ெச$= அ .ழ ைதைய க;(
மிக மகி0+சி@ட$ அதைன எ(&, ெபேறா-க6 அ1. ஒ வ 
காண படாததினா 'தன. மக ேப= இலாத .ைறைய தீ-க க திய
இைறவ$ இ.ழவிைய நமகளிதா$’ எ$= மகி0+சிேயா( தன& மைனவியான
ப1கய+ ெசவியா- ைகயி ெகா(& கிைடத வரலாைற@ ெசா$னாரா.
பா-கவ னிவ . அவர& மைனவியாகிய கனகா1கி. மகனாகி,
தி வாள$, ப1கய+ ெசவி ஆகிய இ வாி$ ெசவ ைம தராகி, தி மழிைச
எ$ தலதி அவதாித காரணதினா தி மழிைசயா0வா- எ$ற
தி நாமேதா( வள- தா-.
உலக த&வ1கைள உணர பபல சமய1களிD . & ஆராய ேவ;(
எ$கி$ற க திைன ெகா;ட இவ- சாகிய, சமண எ$ சமய1களி
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உ6ள !கைள ஓதி@ண- தா-. பி$ ைசவ சமயைத அைட & சிவ வாகியஎ$ தி நாம&ட$ ைசவரா9 விள1கி அ+சமய !கைள ஆரா9 தவாேற
அவ- பல தல1க%.+ ெச$= சிவபிராைன+ ேசவி& வி( தி மயிைலைய
அைட தா-. அ1. PGேசாைலயி இ த ேபயா0வா- சிவ வாகிய- எ$ற
ெபய ட$ ைசவராக விள1. தி மழிைச ஆ0வாைர த(தா ெகா6ள
ேவ;( எ$ ேநாக&ட$ அவாிட தெபா ளா9 விள1கி தி நிைல
அளி. தவ$ தி மக6 நாதனாகிய தி மாேல எ$= நிைலநா? விளகினா-.
இEவா= ைசவராக இ & ைசவ மததி சிவ வாகிய- எ$ ெபய ட$
விள1கிய தி மழிைசயா0வா . ேபயா0வா- நாராயணனி$ தி ம திரைத
ைற ப? உபேதசிக, தி மழிைசயா- _ைவணவ- ஆனா-.
பி$ ஆ0வா- தைடய தி வவதார தலமான தி மழிைச. எA த ளி,
சா&ைக. தி ம; ேவ;? கC+ ேசாதித இடதி தி ம; அக படாம
வ தி &யி ெகா6ள, அவர& கனவி தி ேவ1கடநாத$ எA த ளி தி ம;
உ6ள இடைத .றி பி( :றிய ளினா$. இவ  அ1ேக தி ம; க;(
எ(& ப$னிர;( தி நாம அணி & ெகா;(,
”ஆல நிழ கீ> அறெநறிைய நா வ<
ேமைல Fக-ைர-தா ெம&-தவ-ேதாெம&-தவ-ேதா-ஞால
அள)தாைன ஆழி< கிட)தாைன ஆ ேம
வள)தாைன- தாவண' மா "
என வண1கினா-.
பி$ தி மழிைசயா0வா-, ைவ. த மாநகைர தரதக ெப ைம@ைடய
.பேகாண எ$ தி .ட ைதயி, ஏரா- ேகால திகழ கிட.
ஆராவதைன க;( &திக எ;ணைடயவரா9, காGசியினி$=
எA த %ேபா&, இைடயி உ6ள ெப பCV- எ$கி$ற கிராமதி ெச$=
ஒ தி;ைணயிேலயி & ேவத ஒதி ெகா;? த அ தண-க6 இவைர க;(
‘நா$கா வ ணதினனாகிய இவ$ ேக.ப? நா ேவத ஒத :டா&' என
எ;ணி தவி-தி க, ஆ0வா  அவ-க6 க ைத அறி & தி;ைணைய
வி?ற1கினா-. மைறய-க6 உடேன ேவத ஓத ெதாட1கி, விட இட&
வாகிய ேதா$றாைமயா த( த(மாற, ஆ0வா  அைத க;( .றி பா
கா?ய ள, பி$ அவ-க%. வி(பட வாகிய ேதா$றி, அவ-க6
ெதளி &வ & ஆ0வாைர வண1கி, பிைழைய ெபா த 6க என ேவ;ட
பதிசார  அவ-க%. பல இ$ெமாழிகைள :றி விைடெப= ெகா;(
ெச$றா-.
தி .ட ைத எ$ .பேகாணைத அைட த ஆ0வா- ஆராவதைன ேவ;?
பி$ தா அ&வைரயி பா?ய பா1கைளெயலா காவிாி நீாி விடா-.
அவ=6 நா$க$ தி வ தாதி பார1க% தி +ச த வி த பார1க%
எதி-& வர அவைற எ(& ெகா;( ஆராவதைன ேவ;? னா-. பிற.
அEவிர;( !கைள@ உலகதி. உதவி அ பதியி பலா;(க6
எA த ளியி தா- எ$= ெசால ப(கிற&.
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இ1ஙன தி மழிைசயா0வா- அ$ன ஆகார1கைள வி( கா9 கிழ1.கைள+
சிறி& அ&ெச9&, ெந(1கால நானிலதி நா(9@ நவழியிைன பார1க6
Nல உண-திய ளினா- எ$ப-. இவ ைடய பார1க6 யாB த&வ
ெபா ைள உண-&வேதா( ைவ.த நாதனி$ அ$ைப உ;டாகி, இயைக
வ ணைனக6 எழிலாக அைமய ெப= ெபா ெசறிB, மி(., இ$ப
வா9 தனவா9 விள1.கி$றன.
தி மழிைசயா0வாரா பாட ெபற பாட தல1க6:
1. தி வர1க, 2. அ$பி, 3. தி
ேப- நக-, 4. .பேகாண, 9. கவிதல, 6.
தி ேகா?V-, 7.தி :ட, 8. தி .=1.?, 9. தி
பாடக, 10: தி <ரக;
11 தி ெவஃகா, 12. தி ெவEBW-, 13. தி ேவ1கட, 14. தி
பாகட, 15.
&வாரைக, 16. பரமபத ஆகியைவயா..

4. நமா%வா
நமா0வா- அவதாித நா( பா;?ய நா(. ஒளைவயாரா “பா;?யா,
நி$னா(ைட& நல தமி0" எ$= ேபாறிய க0 வா9 த பா;?ய நா?
தி . :ாி ச&-த வ ணதி (கி.பி. 9 !றா;( தப.தியி) பிரமாதி
ஆ;( ைவகாசி தி1க6 ப$னிெர;டா நா6 வள-பிைறயி, ெபள-ணமி
திதியி, ெவ6ளிகிழைம அ$= விசாக நசதிரதி கடக லனதி ேசைன
தCக6 அசரா9 நமா0வா- அவதாி& அ ளினா- எ$ப-.
இEவா0வாாி$ மற தி நாம1க6 காாிமாற$, மாற$, சடேகாப$, பரா1.ச$,
. ைக பிரா$, தி . :- நபி, வ.ளாபரண$, அ 6மாற$, ெத$னர1க$
ெபா$ன?, தி நாI=ைடய பிரா$ எ$பனவா.. இவ ைடய த ைதயி$ ெபயெபாகாாியா-. தாயி$ ெபய- உைடய ந1ைகயா-. ேவளாள- .ல+ ெசவ-.
பிகாலதி நமா0வா- தி வாகினி$= ஒAகிய தமி0 அமி0&, அத$
க &+ ைவ@ேம அவ . அ ெபயைர த தன. அ$பி ஆ-வைட யாஅைனவ  அவைர ‘ந அறிஞ-’, ‘நஅ$ப-’ எ$= &தி பா-க6. அதைகய
சா$றா;ைம .ண பைடதவர& தி வாைக ஒ& வா9 ைப ெப= எலா
சமயதா  அவைர 'ந சமயதவ-, ந சமயதவ-’, என ேபா=வ-.
பாவ$ைம@ைடயவ- அவைர பாவல- எனB, த&வ ஆரா9+சியின- அவைர ‘ந
த&வ N-தி’ எனB தABவ-. ஒ சமயதவ-ேகா, ஓாினதவ-ேகா ம(
உாிைமயாகாம அைனவ-. உாியவ- ஆ. ேபறிைன ெபறா-.
பிகாலதி இதைன கழிைன ெபற நமா0வா- பி6ைள த$ைமயி பா
உ;ணாமD, அழாமD, அைசயாமD, மல- க;க6 திறவாமD இ தைம
வியத. ெசயலாகB, ெபேறா-. எைல கட த வ தைத த 
ெசயலாகBேம இ த&.
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அழகிய நபி எ$பவ-, தா இயறிய ளிய . பரபைர எ$ !C,
நமா0வா- ெபேறா . ஏபட வ தைத பறி := ெச9@க6
கைல@ ெநகி0வி& கைரய+ ெச9வன.
உைடய ந1ைகயா- வ &தைல க;ட காாியா- மிக வ த அைட &, அE<தி ேகாயிD. எ(&+ ெச$= இைறவ$ $ .ழ ைதைய கிடதி அத.
‘மாற$’ எ$ தி நாமைத+ K?, அ ெப மாைன ேவ;? வண1கி
ேபாறி .ழ ைத. அ 6 ாிய ேவ;?னா-க6.
நமா0வா- நல ெபற பி$ நீ;ட நாக6 ேயாகதி இ & வ தா-.
ம&ரகவியா- நமா0வாாி$ அவதார+ சிற ைப அறி & ேயாகதிC & வ த
நமா0வாாிட ெச$=, பதினா= கைலக% நிரபிய மதிெயன ெபாC@
தி கதினரா9 ேயாகதி எA த ளியி த ஆ0வாைர அQகி த இர;(
ைககைள@ ந$றாக ஒைசெயAமா= த?னா-. உடேன ஆ0வா- க; திற &
ம&ரகவியாைர ேநாகினா-.
ம&ரகவியா- ஆ0வாைர ேநாகி ”உயிரறதாகிய இயைகயினா ஆகிய உடபி
அQ வ?வா@6ள ஆ$மா வ & . தா எதைன அபவி&ெகா;(
எEவிடதி இ$ப உ;ெட$= எ;ணியி . ?” எ$ற ெபா 6 அட1கிய,
"ெசததி$ வயிறி சிறிய& பிற தா எைத தி$= எ1ேக கிட. ?" எ$=
ேகடா-. அத. ஆ0வா- “அ த உடC$ ெதாட-பினா ஆ. ைவ, ஒளி, ஊ=,
ஓைச, நாற எ$ இEைவ தினா வ  இ$ப &$ப1கைள அLபவி&
ெகா;( அEவிடதிேலேய இ$ேற$ ; இைளேத$ எ$= ெசாC
ெகா;ேட கிட.” எ$ற ெபா 6 அட1.ப?, ”அைத தி$= அ1ேக கிட.”
எ$= தி வா9 மல- த ளினா-. உடேன ம&ரகவியா- அவ ைடய தி வ?களிேல
தைடய ?@ற வண1கி ைக: பி நி$=, ”அ$ைட`-, அ?ேயைன
ஆெகா;ட 6I-” எ$= ேவ;?னா- எ$ப-.
உடேன நமா0வா- ம&ரகவியாைர பா-&, “நா இைறவைன அபவிதத.
ேபா. Iடாக+ ெசாD ெச9@களா நீ- பாேடாைலைய அல1காி Rராக”
என தி வா9 மல- தா-.
நமா0வா- தி வி த, தி வாசிாிய, ெபாிய தி வ தாதி, தி வா9ெமாழி எ
நா$. தமி0 மைறகைள அ ளினா-. நா$க6 தி வி தைத . ேவத சார
எ$=, தி வாசிாியைத ய- ேவத சார எ$=, ெபாிய தி வ தாதிைய+ சாம
ேவத சார எ$= :=வ-.
உல. உ9ய+ ெசா மல-களாகிய பாமாைலகளா பர தாமைன பா?ய
நமா0வா- தி
ளிய?யி  பேதாரா;( எA த ளியி தா-.
ம&ரகவி ஆ0வா- :ட நமா0வாைர பதிெனா ெச9@களி க0 &
பா?@6ளா-. ஆ0வா-க%6 நமா0வாைர அவயவி (உ= பி) எனB ஏைனய
ஆ0வா-கைள இவ . அவயவ1க6 (உ= க6) எ$= :=வ-.
1. தி வி த != ெச9@கைள ெகா;ட&.
2. தி வாசிாிய ஏA ெச9@கைள ெகா;ட&.
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3. ெபாிய தி அ தாதி எ;பேதA ெச9@கைள ெகா;ட&.
4. தி வா9ெமாழி ஆயிர& !றிர;( ெச9@கைள ெகா;ட&.
ைவணவ-களி$ தமி0 ேவதமாகிய நாலாயிர&6 த N$= N$றா
ஆயிர&6 ேச-க ப? கி$றன. தி வா9ெமாழி நா$கா ஆயிரமாக
அைமக ப? கி$ற&.
நமா0வா ைடய பாடகளி இைற@ண-B அ$ இ$ப ெபா&ைமயி$ சிற 
கவிைதயி$ எழி தCயன காண ப(.
நமா0வாரா பாட ெபற பாட தல1க6 .
1. தி வர1க,
2. தி
ேப- நக-,
4. தி வி;ணக-,
5. தி க;ணர,
7. தி ேமா:-,
8. தி :-,
10. தி வரம1ைக,
11. தி
ளி1.?,
13. தி ைவ. த,
14. வர.ணம1ைக,
16. தி .=1.?, 17. தி ேகாவX-,
19. தி வ; பாிசார, 20. தி காகைர,
22. தி
CV-,
23. தி +ெச1.$a-,
25. தி வலவா0,
26. தி வ; வ;U-,
28. தி க?தான, 29. தி வாற$,
31. தி வேயாதி,
32. &வாரைக,
34. தி
பாகட, 35. பரமபத,
தCயனவா..

3. .பேகாண
6. தி மாC G ேசாைலமைல
9. ஆ0வா- தி நக-,
12. தி
ேபைர,
15. ெப 1.ள
18. தி வன தர,
21. தி Nழிகள,
24. தி நாவா9,
27. தி வாடா=,
30. தி ேவ1கட,
33. வடம&ைர,

5. மரகவியா%வா
இவ- பா;?ய நா? தி ேகாW- எ$ ஊாி பிராமண- மரபி
மணிவிளகா9 (கி. பி. 9ஆ !றா;( ப.தியி, ஈவர ஆ;( சிதிைர
தி1க6 வள-பிைறயி ெபா திய ச&-தசி திதியி ெவ6ளிகிழைமய$=
சிதிைர நசதிரதி _ைவ ேத அசரா9 ம&ரகவியா0வா- அவதாிதாஎ$ப-.
இவ- தமி0 ெமாழியிD, வடெமாழியிD சிற த லைம ெப=, சிற த ஒAக,
தி மாCட அ$, அ 6 தCயன தமிட வா9க ெபறவராயி
தா-. தமி0
ெமாழியி ம&ரமான கவிைதகைள பா?ய காரண பறி இவ . ம&ரகவிராயஎ$ ெபய- அைம &6ள&.
ம&ரகவிராய- ;ணிய பதிக6 எ$ 1. அேயாதி, 2. ம&ைர, 3. கைய, 4. காசி,
5. காGசி, 6. அவ தி, 7. &வாரைக எ$ ஏA பதி@ ெச$= ேவ;? Pசி&
ம=ப?@ அேயாதிைய அைட &, அ1. அ-+சாவதார வ?வா9
எA த ளியி கி$ற இராமபிராைன@, பிரா?ைய@ ேசவி& தி வ?
ெதாA& ெகா;( அ1. வா0 & வ தா-.
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ஒ நாளி இவ- தி ேகாZ- எ ெப மாைன திைச ேநாகி ெதாழ க தி
ெத$ திைசயி க; ெசDதிய ெபாA&, அதிைசயி வாற வள- & விள1கிய
ஒ ேபெராளிைய க;டா-.
அஃ& இ$னெத$றறியாம ‘கிராம, நகர1க6 எாிகி$றனேவா? கா(தீேயா?’
என ஐ@= திைக& நி$றா-. இ1ஙனேம இர;( N$= நாக6 ெதாட- &
க;டதா ெப விய =, அவ-அதைன காQ அவாவினரா9 ற ப(
அ+ேசாைலைய .றியாக ெகா;( ெந(வழி கட& நட & தி . :ைர
அைட தா-. அEெவாளி அ ப.தியி ஆ0வா- Lைழ த& மைற & விட&.
ம&ரகவியா- அE<ாிD6ளாைர பா-&, ‘இ1. ஏேத சிற த ேசதி உ;டா? ‘
என வினவ அவ-க6 நமா0வார& வரலாைற :றினா-க6, ம&ர கவிராயஅEவரலாைற ேக( ேகாயிC6ேள ெச$= ஆ0வாாி$ அ ைள ெப=,
அவ- அ  ெசயகைள பாேடாைலயி எAதினா-. $ .றி பிடப?
நமா0வாைரேய பதினா= ெச9@கைள@ ெகா;ட பாமாைலைய ஒ$றாக
பா?னா-. அ பாைலயி$ த பா ‘க;ணிL; சி=தா’ என ெதாட1.வதா
அத. 'க;ணிL; சி=தா’ எ$ப& ெபயராயி=.
ம&ரகவி ஆ0வா- தம& ஆசிாியராகிய நமா0வா . பலவைக விழாகைள@
ஆராதைனகைள@ நடதி வ தேதா(, ஆ0வார& அ தமி0 மைறகளி$
ெபா 6கைள பல  உண ப? உைர&+ சிலகால எA த ளியி &, பி$
சி ைத@ ெமாழி@Gெசலா நிைலயான ேபாி$ப ெப Iைட அைட தா-.

7.,லேசகரா%வா
7.,லேசகரா%வா
'ேவழைட& மைல நா(' எ$= ஒளைவயாரா பாராட ெபற ேசரநா?ைன+
ேசரம$ன-க6 தமிழகதி$ தைலைம ேவ த-களாக திக0 & ஆசி ாி &
வ தா-க6. அ1ஙன ஆசி ாி த அ+ேசர ம$ன- மரபி திடவிரத$ எ$பவ$
அ$. அ %. இ
பிடமானவனாக ேதா$றினா$. அம$ன$ ெகாC
நகைர தைலநகராக ெகா;( ஆசி ெசDதி வ தா$. தி மாCட&
அ$ைடேயானா9, Iர ெகாைட@ ஒ 1கைம தவனா9 விள1கினா$.
அEேவ த . Iரமகனாக .லேசகர- உதிதா-. .லேசகர- ெகாC நகாி (கி. பி.
8 !றா;() பராபவ ஆ;( மாசி தி1க6 வள-பிைறயி அைம த &வாதசி.
திதியி ெவ6ளிகிழைமய$= ன-Pச நசதிரதி ெகள"&ப அசரா9
அவதாிதா- எ$ப-.
இவ- இளைம ப வதிேலேய ெத$ெமாழி, வடெமாழி தCயன ந$. பயி$=
ம$ன-க.ாிய யாைன ஏற, .திைர ஏற, வி, வா6 தCய பைடகல
பயிசி தCயன க= ேத- & ‘இவைர ஒ பா  மிகா  இல-’ எ$ப?
சிற & விள1கினா-. இவர& த ைதயா  .லேசகராி$ சீாிய நிைல யிைன க;(
இவைர இளவரசராகினா-.
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.லேசகர- தம& த ைதயா . பி$ நா?$ ஆசி ைறைய ஏ=+ சிற த
ைறயி ெச1ேகாேலா+சினா-. இவர& சிற பி ெபாறாைம அைட த ேசாழ
பா;?ய ஒ$= :? ேபா- ெதா(தன-. அவ-கைள .லேசகர- ெவ$=
தமிழகதி$ சரவ-தியாக விள1கினா-,
இதைன “ெகாC நக-கிைற :ட ேகாமா$”, “ெகாC காவல$ மால? ?ேம
ேகாலமா .ல ேசகர$" எ$ற ஆ=, ஏழா தி ெமாழியினா உணரலா.
பா;?ய ேவ த$, .லேசகரர& ஆ;ைமயி$ திறைத விய &, த$ ெசவ
தவிைய அவ . மண ெச9& ெகா(தா$. .லேசகர .6ள அக ப=,
ற பறிைன நீகி அவ . இைற ப= ெவ.வாகியதா அவ . த&வ
விள1கிய&. அவ- த வா0நாக6 “ஊமனா- க;ட கனவிD பAதா9
கழி ெதாழி தன" எ$பா-.
“ஆதிNலேம எ$றைழத யாைனையகாதவ, சி 1கி ேபர& ளிநேவ தனாகிய .கைன தன& ேதாழ$ எ$றைழ& ‘எ$ தபி உன& தபியாவா$’
எ$= :றியவ, அரசைவயி அரவெகா?ேயானா அலD= அவதி பட
பாGசாC. ெபா$ ஆைடக6 அ ளியவமாகிய எெப மாைடய
அ Gெசயகைள எ;ணி ஏதா& கழித நாக6 யாB பிற & பிறவாத நாக6
ஆ.” எ$பா-; தி மாைல க;( களி. நா6 எ$ேறா என ஏ1.வா-.
இதைனேய அவ- தா பா?ய ெப மா6 தி ெமாழியிD நிைனவி :=கி$றா-.
பி$ன- இைறவன& நிைனவி ஈ(பட .லேசகரர& மன, இைறவன& எழி
மிக காைதைய ேகடC வி
ப ெகா;ட&.
நாளைடவி அவர& மன Aவ& அரசி$ ேம ேபாகா& ைவணவ பத-களி$
மீ& நாட ெகா;( ந ேமேலா1கிய&. அவ-களி$ நைப அழிக
அைம+ச-க6 திட வ.&, .லேசகர- Pைச ெச9@ ெப மானிட&6ள நவமணி
மாைலைய மைற& ைவதன-. அரச$ அதைன பறி வினவ ‘ைவணவ-க6 தா$
எ(தி க ேவ;(’ எ$= :ற, .லேசகர- அைம+ச-களி$ :ைற
ம=தவரா9, ஒ .டதி நல பா ஒ$ைறயி( ெகா;( வர+ ெச9தா-.
அ11ணேம பா ஒ$= .டதி ெகா;( வர பட&. .லேசகர- ‘ைவணவ-க6
எ(திரா- எ$ப& உ;ைமயானா இ பா எ$ைன ெதாடா&, தீ;டா&
ஆ.க' என :றி .டதி6 ைகையவிட, பா தீ;டாமேல இ த&. பி$,
.லேசகர- அ பாபி. யா& தீ1. ெச9யாம அத$ இட திேலேய ெகா;(
வி(மா= உதரB இடா-.
அைம+ச-க6 அரசனிட தா1க6 ெச9த பிைழைய :றி ம$னி.மா= அரசனி$
பாதமல-கைள வண1கினா-க6. பி$ன- அரச$ அைம+ச-கைள ேநாகி ”இEBலக
வா0வி என& மன ஈ(படாம உ6ள&. இEவர என. ேவ;டா"
எ$=ைர& தம& Nத மக. ?K?வி( அைனவாிட விைடெப=,
தி மாC$ அ?யவ-க%ட$ இைறவைன நாBற வா0தி மகிழலானா-.
இவ- ெபாிய ெப மாளாகிய இராமனிடதி அ$ைடயவ- ஆதCனா இவைர
‘ெப மா6’ எ$=, ‘.லேசகர ெப மா6' எ$= ைவணவ ெபாியா-க6
:றலாயின-.
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இவ- அ ளிய தி ெமாழிகளி$ ெதாைக. 'ெப மா6 தி ெமாழி' எ$ ெபயவழ1கலாயி=. இவ- அ ளியைவ ப& தி ெமாழிக6. இர;(, ஐ &, ஆ=
ஆகிய தி ெமாழிக6, ப& ெச9@கைளெகா;ட&. N$றா தி ெமாழி ஒ$ப&
ெச9@கைள ெகா;ட&. ஏைனய தி ெமாழிக6 ஒEெவா$= பதிேனா=
ெச9@க6 ெகா;டைவயா.. ஆக இவ- அ ளிய ெச9@க6 != ஐ தா..
.லேசகரா0வாரா பாட பட தல1க6:
1. தி வர1க, 2. தி க;ணர, 3. தி + சிதிர :ட, 4.
தி வி=வேகா(, 5. தி ேவ1கட, 6. தி வேயாதி, 7. தி
தCயனவா..

பாகட

8. ெபாியா%வா
ெபாியா%வா
பா;?ய நா( & தமிA ெபறதனா ெபாCB= விள1. நாடாக
இ த&. அ பா;?ய நா? H- எ$ ஊைர அ(த கா? வா0 த
ேவட- .ல தைலவ., அவன& மைனவி. (மC) விC, க;ட$
எ$ இ தவ-க6 பிற &, ேவைடயா(வதி வலவ-களாக இ தா-க6.
ஒ நா6 விC@, க;ட ேவைட. ற ப(+ ெச$றன-. க;ட$
Cைய பி$ ெதாட- & ெச$= அக6 ஏவிய ெபாA& அபி. த பிய C
க;டைன+ ெகாலB, பி$னா வ த விC இகாசிைய க;( வ தி
தி மாைல எ;ணி அA& ேவ;?யதா தபி க;ட$ உயி- ெப= எA தா$
எ$= பி$ விC ெப G ெசவ ெபறா$ எ$= அதனா அவ$ அ த
இடதி தி மாD. உய- த ஒ ேகாயிைல எA பினா$ எ$= ெசாவ-.
ேகாயிD ேகாயிைல+ சா- த Iதிக% பி$னாளி அழகிய ஊராயி=. அ த
ஊ ேக விCH- எ$ற ெபய  அைமய ெபற&. அE<ைர+ K0 த
இடதி. ‘மC நா(' எ$ற ெபயைர த$ தாயி$ நிைனவாக விC ெபயாிட
அ ெபயேர அ நா?. வழ1க ெப=வதாயி=.
விCHாி .?ேயறிய மைறயவ-க%6 . த பட- எ$ $ .?மி
ேசாழிய பிராமண- அவ-க., ப&ம வC எ$ ந1ைக. ஓ- ஆ; மகB
பிற த&. அ த ஆ; மகேவ பிகாலதி ேபாறி கழ ப( ெபாியா0வாஆவா-.
ெபாியா0வா- _விCHாி (கி.பி 9 !றா;?) .ேராதன ஆ;( ஆனி
தி1க6 வள- பிைறயி ெபா திய ஏகாதசி திதியி ஞாயி= அ$= வாதி
நசதிரதி க ட அசதி அவதாிதா- எ$ப-.
இவாி$ ெபேறா- இவ . வி( சித$ எ$ற ெபய- ைவ& தக வயதி
கவி கபி& பி$ன-, இவ . தி மாD. ெதா;( ெச9ய பணி தன-.
Nதாைதய- ஈ( ைவதி த ெசவதி ஒ ெப ப1ைக ெகா;( ேதாட
அைம& பலவைக மல-+ ெச?கைள பயிாி( அமல-களா அழகிய
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மாைலகைள க?, அ பதியி உ6ள வடெப 1 ேகாயிC$க; எA த ளியி
தி மாD.+ சா-தி வ வாராயின-.

த

அ ேபா& பா;?ய நா? வலபேதவ$ எ$ அரச$ ெச1ேகாேலா+சி
வ தா$. அவ$ பா;?ய- த .லதி. ஓ- எழி மிக விள. ேபா$=
இ தா$. பல கைலகைள ேத- தவ$. அவ$ எலா &ைறகளிD சிற &
விள1கினா$. எனி, அவ$ அறகள ேவ6வியிD மாசிைம அைடய வழி
யா& என+ சி தி&, உ;ைம ெபா ைள உண-தேல அத. வழிெய$= ?B
ெச9தா$. அEவமய ேவத ேவதா த1கைள கற ெசவநபி எ$ ேராகிதஅரசனிட வர அவைர ேநாகி அரச$ “அ தமி இ$பைத எEவா= ெபறலா?"
என ேகடா$. அத. ெசவநபி ‘ேவத ?வாகிய பரெபா 6 இ$ன&
எ$பைத விவா$க6 Nல நி+சயி& அEவழியாேல ெபறலா’ எ$றா-. அரச
‘அ1ஙனேம ஆ.க' எ$றா$. பி$ன- அரச$ தன& அாியைண. $றதி ஒ
ேதாரண கபைத ந(, கிழி+சீைரயிேல ெப  ெபா.வியைல இ(,
அ ெபாகிழிைய அகபதி க? ெதா1க வி(, ‘தா := உ;ைம
ெபா ளா இ ெபாகிழி தாேன அ= & விA ப? எவ- ெச9கி$றாேரா.அவ .
இ ெபாகிழி உாியதா’ எ$= எலா இட1க%. பைறயைற&, Hத-க6
Nல அறிவிதா$. பல- வ & ெசா மாாி ெபாழி & ெபாகிழி
அ=படவிைல.
வி(+சித- கனவி ேதா$றி பா;?ய$ அைவ.+ ெச$= ெபாகிழி தாேன
அ= வ;ண உ;ைம ெபா ைள உண-&ப? இைறவ$ :ற, இைறவ$
பணிைய ேமெகா;(, ம=நா6 காைல பா;?யன& நக- ேச- தா-. பா;?ய
ேவ தனாகிய வலபேதவ , ெசவநபி@ வி(+சிதைர வரேவறன-. வி(
சிதைர க;ட அரச$ வண1கி “அ ளி சிற ைட`-! த1க6 வ ைகயா எ$
மன மகி0+சி@ற&” எ$= அரசன& அைவயி சிற தேதா- இ ைக ஈ & அமர+
ெச9தா$.
அ ெபாA& அ1கி த லவ-க6 வி(+சிதைர அவமதி. ைறயி பா-&,
“கறா- அைவயி ெச$= ஒ$ைற :=தலா உ;டா. இழிைவ எ;ணா&
வ தைம, . ( க; இ ைட க;( அGேமா?” எ$= வி(+சிதைர
.றி& ஏளன ெச9தன-.
தி மாC$ தி வ 6 ெபறத$ காரணமாக அைவயி$ இைடயி வ &, அைவ
வணக :றிய வி(+சித-, ேவத ?வா@6ள உ;ைம ெபா ைள த
ெசாக6 ெகா;( விளகBைரயாறினா-. வி(+சிதரா ஆற பட
அEவிளக1கைள ேகடா- பிணி. தைகயவா9 ேகளா  ேவப
ெமாழிவதாகிய ெசாகளா அைம த ஆ9BைரயாகB, அ+ெசாைல ெவD
த$ைமயிலாம, விAமிய ெபா 6 ெபாதி ததாகB, உ;ைம ெபா ைள
உண-த. ஏறதாகB இ த&. உடேன ெபாகிழி க?யி த கப இவஅ ேக வைள த&. வி(+ சித  அதைன மகி0Bட$ ெப= ெகா;டா-.
ேவ த; ெசவநபி@, ஏைனேயா  வி(+ சிதைர வண1கி ேபாறின-.
ம$ன$ வலபேதவ$ ’பட- பிரா$’ எ$ பட வழ1கி, பட& யாைன
மீ& அவைரேயறி உலாவர+ ெச9தா-.
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ம$னாிட, ெசவநபியிட விைடெப= ெகா;(, விCHைர
அைட த வி(+சித- கிழிய=& ெகாண- த ெபா$ைன ெகா;( வட
ெப 1ேகாயிைல & பி& அதைன அ1.6ள தி மாDேக உாியதாகினாஎ$ப-.
பி$ க;ணன& தி அவதார+ சிற பிைன நாப& நா$. தி ெமாழிகளாக
பா?னா-. இவறி$ ெமாத பார1க6. நா= அ=பெதா$றா..
தி
பலா;?$ பார1க6 ப$னிர;( ஆ..
ஆக வி(+ சிதரா பாட பட பார1க6 எ$ ெச9@க6 நா=
எAப& N$= ஆ.. இவ ைடய பார1க6 ெபாியா0வா- தி ெமாழி எ$=
வழ1க ப(, நாலாயிர திEவிய பிரப ததி தக; அைமக ப(6ளன.
வி(+சித- தி மாைல பலா;( பா? வா0தினைமயா’ ெபாியா0வா-’
எ$= இவைர ைவணவ ெபாியா-க6 :றலாயின-.
இவாி$ ேவ= ெபய-க6 :- 1. ெபாியா0வா-, 2. பட- பிரா$, 3. விCHேகா$, 4. கிழிய=தா$, 5. &ைவ ேகா$.
இவரா பாட ெபற தல1க6 :- 1. தி வர1க* 2. தி ெவ6ளாைற, 3, தி
ேபநக-,4. .பேகாண, 5. தி க;ணர, 6. தி +சிதிர :ட, 7. தி
மாC Gேசாைல மைல, 8. தி ேகா?V-, 9. தி . விCH-, 10.
தி .=1.?, 11. தி ேவ1கட, 12. தி வேயாதி, 13. சாளகிராம, 14 வதாியா+
சிரம, 15. தி க1ைக கைர க;ட, 18. &வாரைக, 17. வடம&ைர, 18.
தி வா9பா?, 19. தி
பாகட, 20. பரமபத தCயனவா..

9. ஆ

டா"

பா;?ய நா? தி விCHாி ெபாியா0வா- இைறவ. மாைல க?
த வதகாக அைமக பட ந தவனதி &ளசி+ ெச?களி$ அ ேக (கி.பி.9
!றா;() நள ஆ;( ஆ? மாத வள- பிைறயி ச&-தசி திதியி ெசEவா9
கிழைமய$= Pர நசதிர தி Pமி பிரா?யா- அசமா9 ெப; .ழ ைத
ேதா$றிய& எ$ப-. அ1ஙன அவதாித அ ெப; .ழவிைய ந தவனதி பா-த
ெபாியா0வா- ெப 1களி  ெகா;( அ ெப; .ழ ைதைய தம& மகளாக
பாவி& ேகாைத என ெபயாி( வள-கலாயினா-.
தி மால?யவ-களாக அவதாி&, ஆ0வா-கெளன+ சிற பி& :ற ெப=
ப$னி வ 6 பரமைன பதியினாD, நாயகி பாவதினாD ெசா மல-களாகிய
பாமாைலைய+ ைவபட+ சிதாிதேதா( அைமயா&, தாேம நாயகியாக ேவ;(
எ எ;ணேதா(, அர1கைன ஆராதி&, அவைன நாயகனாகB
அைட &9@ ேப= ெபற ெசவிேய இ ேகாைதயாவா6. விCHரா-,
ேகாைத எ$ அ ெப; .ழவி. பரம ஞானைத ேபாதிதா-.
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தன& த ைதேய விய.ப? இளைம ெதாட1கி எெப மா$ பறிேய பதி
ெப ேவைக ெகா;(, அவைனேய தா மணGெச9& ெகா6ள க தி, பரமன&
ெப ைமகைளேய எ ெபாA& சி தித, &தித தCயன ெச9& வா0 தா-.
ெபாியா0வா- வட ெப 1 ேகாயிலா.+ சா-&தகாக க? ைவத
தி மாைலைய அவாிலாத கால& எ(& த .ழCேல தாி& ெகா;(
‘ெப மா. நா$ ஒ& இ கி$ேறேனா’ என+ சி தித மகி0த வழக.
அேதா( சிற த அணிகல$கைள@ அணி &, உய- த படாைடைய உ(தி
தைம அல1காி& அEெவா பைனயழைக க;ணா?யி க;(, த ைதயாகாணாதவா= மல-மாைலைய கைள & $ேபாலேவ ெச;டாக+ றி
P1.டைலயி6ேள ைவ& வி(த அவர& அ$றாட வழகமாக
ெகா;? தா-. இதைன அறியாத ஆ0வா- அமாைலைய ெகா;( ெச$=
இைறவ.+ சா-தி வர ெப மா வி
ட$ ஏ= அ ளினா- எ$ப-.
இ1ஙன பல நாக6 ெச$றபி$ ஒ நா6 ெவளியி ெச$ற ஆ0வா- விைரவி
I?. எA த ளிய ெபாA&, மல- மாைலைய ேகாைத K?யி தைல பா-&
ேகாப1 ெகா;( க? &ைர&, அ$= இைறவ. மாைல அணிய ெகாடாம,
அதி
பணி. ( பா( ேந- தத. மன வ தியி தா-. அ$ைறய நா6
இரவி இைறவ$ ஆ0வார& கனவி வ &, மாைல ெகா;( வராைம.
காரண அறி & "அவ6 K? ெகா(த மாைலேய மணமி. த&, தம&
உ6ளதி. தனி வி
பமான&; ஆதC$ இனி அ த$ைமதான மாைலையேய
நம. ெகா;( வ வா9 “ எ$ற ளி மைற தன$ எ$ப-.
பி$ &யி நீ1க ெபற வி(+சித- தம& மகளாக வா9&6ள ேகாைத மலம1ைகயி$ அவதார என அறி & அவ%., "ஆ;டா6’ எ$=, மாதவ.ாிய
மல- மாைலைய தா K? ெகா;( பா-& மகி0 த பி$ ெகா(த& காரணமாக,
‘K? ெகா(த நா+சியா-' எ$= தி
ெபயாி( அைழ& வ தா-.
ஆ;டா6 தம& ப வ வள ேதா= இைற அறிB பதிக% உட$ வள- &
வர ெப= தம. ஏற காதலனாக க திய பரம$ மீ& காத அதிகாித வராகி,
இனி அவைன ஒ ெநா? ெபாA& :டா& இ க ?யா& எ$1 க &ட$
க;ணன& பிாிைவ ஆறாத ஆய- ம1ைகய- ேபால தா ேநா$ேநா= உயிதாி பவரா9, அEெவ;ணைத தி
பாைவ, நா+சியா- தி ெமாழி எ$ற
திEவிய பிரப த Nலமாக இைறவனிட& வி;ண பG ெச9& வா0 தி தா-.
இ நிைலயி ெபாியா0வா- ேகாைதயார& தி மண பறி ேபச ெதாட1கிய
ேபா&, ஆ;டா6 ‘மானிடவ-ெக$= ேப+ ப? வாழகிேல$’ எ$= ெசால,
ஆ0வா- ‘பி$ைன எ1ஙன நிக0வ&?’ எ$= ேகக, K? ெகா(த
ட-ெகா?யா- ’ யா$ ெப மா%ேக உாியவளாக இ கி$ேற$ ‘
எ$=ைரதா-.
பி$ ேகாைதயா- த ைதயாகிய ெபாியா0வாிட ‘!ெற( தி
பதிகளிD
எA த ளி@6ள இைறவைடய ெப ைமகைள விள1க எ(& :றிய ள
ேவ;(’ என ேவ;ட, அவ  அEவாேற விாி& :றினா-.
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அ1ஙன அ ளி+ ெச9& வ ைகயி, ஆ;டா6 வட ம&ைரயி எA த ளிய
க;ணபிரான& வரலாைற ேகட& மயி-சிC- , தி ேவ1கட ைடயான&
வர$ைறைய+ ெசவிம(த ெபாA& க மல-+சி@, தி மாC Gேசாைல
மைலயழகர& வ?வழைக அறி த மாதிரதி மன மகி0+சி@ ெப=, தி
அர1கநாதன& ெப ைம ெசவி பட Bடேன அளவற இ$பமைட & நி$றா-.
அவ-க%6 அர1கநாதனிடேத மனைத+ ெசDதி, அவேக தைம
மணமகளாக நி+சயி& அர1கைனேய எ ெபாA& எ;ணியி தா-.
ேகாைதயா . தி வர1கநாத$பா உ;டான வி
ெபாியா0வா-, தம& மகளி$ மன மகிழ,

ப மி.திைய அறி த

"டதிைச
டதிைச =ைய ைவ-< ணதிைசபாத கீ3=
வடதிைச பி2 கா3=- ெததிைச இல'ைக ேநா<கி<
ேநா<கி<
கட நிற< கட$B எ)ைத
எ)ைத அரவைண- யி:"
யி:"
தி வர1கதி$ வரலாறிைன ெதாிவிதா-.
ேகாதா ேதவி@ தி வர1கநாதைன .றி&,
”க Cர நா ேமா கமலC நா ேமா
தி4பவளA
தி4பவளA ெசLவா& தா தி-தி- தி4<ேமா
ம4 ெபாசி-த மாதவற வா&HைவF நா ற
வி42
< ேக3கிேற ெசா லாழி ெவ;ச'ேக"
ெவ;ச'ேக"
எ$பா-.
பி$ ேகாைத நா+சியா- த ஆறாைமைய தணி& ெகா6ள எ;ணி
விCHைர ஆய-பா? யாகB, அ பதியிC த ெப;கைள@ தைம@
ஆய-.ல ம1ைகயராகB வட ெப 1ேகாயிைல ந தேகாப$ மைனயாகB, அ
ெப மாைன க;ணனாகB க தி தி
பாைவைய பா?ய ளி பி$
பதினா$. தி ெமாழிகைள பா?ய ளினா-. இத. நா+சியா- தி ெமாழி எ$=
ெபய-.
ஆ0வா , 'ந ெப மா$ இவைள க?மண ாித ைக:(ேமா?’ எ$=
எ;ணியி ைகயி, தி வர1க+ ெசவ$ ஆ0வார& கனவி எA த ளி “உம&
தி மகைள ேகாயிD. அைழ& ெகா;( வா , அவைள யா
ஏேபா “எ$ற ளினா-. பி$ தி வர1கநாத- ேகாயி பாிவாரமாகி@6ளவகனவிD ேதா$றி 'நீI- .ைட, கவாி, வி &க6 வாதிய1க6 தCயன பல
சிற க%ட$ _விC &ர . ேபா9, ஆ0வாாி$ அ ைம+ ெசவியாகிய
ேகாைதைய அவர& த ைதயா ட$ நபா அைழ& வ Iராக’ எ$=
பணித ளின$. பி$ பா;?ய நா( வலபேதவ$ கனவிD ேதா$றி “நீ
பல ட$ _விCH .+ ெச$=, ெபாியா0வாாி$ மகளான ேகாைதைய
& பலகி ஏறி ந தி வர1க தி. அைழ& வ வாயாக’ எ$=
அ ளினாரா.
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அகனவி தி மண விைனக6 அைனைத@ ைறேய தா அ$றிரB பலவைக
கனBகைள க;டதாக ேதாழியிட :றினாளா. அகனவிைன ப&
பாடகளி அவ- பா?@6ளா-. அவ=6,
”ம-தள ெகா3ட வாிச'க நி ாத
-ைட- தாம நிைரதா>)த
நிைரதா>)த ப)த கீ>
ைம-ன நபி மJத வ)ெதைன<
வ)ெதைன<
ைக-தல
ைக-தல ப ற< கணா<க;ேட ேதாழிநா
ேதாழிநா"
எ$ப& ஒ$=.
பா;?ய ேவ த$ வலபேதவ ஏவலாளைர. ெகா;( வி?யகாைல.6
நகைர அல1காி& தி மண விழாவி. ஏபா( ெச9ய இைறவ$ கனவி
ெசா$னைத+ ெசாC ஆ0வா . உண-தினா$. பி$ ேகாயி பாிவார
மா த- படநாதைர வண1கி இரB த கனவி தி வர1க& அமல$ காசி
அளி& :றிய ெச9திகைள அறிவிதன-.
அல1காி& ெகா;ட ஆ;டா6 தி வர1க$ அ ேக ெச$= எெப மான&
தி ேமனியி$க; மைற & அவைன எ$= பிாியா& இ
பவளாயினா- எ$ப-.
ஆ0வா  தி விCH .+ ெச$= $ ேபாலேவ இைறவ. மாைல
அணிவி பதி ஈ(ப( ெகா;( எ$பைத & ஆ;(க6 வா0 தி &
மைற தா-.
ஆ;டாளா பாட ெபற பாட தல1க6 1. தி வர1க, 2. தி க;ணர, 3.
தி மாC G ேசாைல மைல, 4. _விCH-, 5. தி ேவ1கட, 6. &வாரைக, 7.
வடம&ைர, 8. தி வா9பா?, 9. தி
பாகட தCயனவா..

10.

ெதா

டர # ெபா யா%வா

ேசாழநா? உ6ள தி ம;ட1 .?யி (கி. பி. 8-ஆ !றா;() பராபவ ஆ;(
மா-கழி தி1க6 ேத9 பிைறயி ெபா திய ச&-தசி திதியி ெசEவா9
கிழைமய$=, ேகைட நசதிரதி வனமாமைலயி$ அசரா9 $ .? மி+
ேசாழிய  ைவணவ  ஆகிய ைவணவ ேசாழிய . ெதா;டர?
ெபா?யா0வா- அவதாித ளினா-; த ைதயா- இவ . வி பிரநாராயண- எ$ற
ெபயைர இ(, உபநயன தCய ைவதிக+ ெசயகைள+ ெச9தா- எ$ப-.
வி பிர நாராயண- தி மணதி வி
பம=, பல தல1க6 ேதா= ெச$=,
இைறவைன வண1க எ;ணியவரா9 தக; தி வர1க ெபாிய ேகாயிைல
அைட தா-. அ1. ப6ளி ெகா;? . அர1கநாதைன+ ேசவி&, அவர&
அழகி ஈ(படவரா9, அ1. மிக வன 6ள ந தவனைத அைம&,
ெபாியா0வா- ேபா$= இைறவ. மாைல க? த  தி
பணிைய
ேமெகா;( அ1ேகேய த1கலானா-.
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அகாலதி தி வர1க&. வடகிD6ள உதம- ேகாயிC, மிக
அழ.ைடயவளா9 ேதவ ேதவி எ$ ெபய ட$ ேதவதாசி .லதி பிற த ஒ
ந1ைக தமைக@ட$ நடனமாட உைறV .+ ெச$றா6. ேசாழ$ $னிைலயி
நடனமா? பல பாிக6 ெப= தி ைகயி அவ6 வி பிர நாராயணர&
ந தவனதி$ அழகி ஈ(படவளா9, அத.ாியவைன த$ வய ப(த
எ;ணினா6. ஆனா, அவள& தமைக த$ த1ைகைய ேநாகி 'வி பிரநாராயணஇைற வழிபா? ஈ(ப(6ளா-. ஆதCனா அவைர உ$ வய ப(த ஆகா&’,
எ$றா6.
த1ைகயாகிய ேதவேதவி, ‘அவைன எ$ வய ப(தாவி?$ உன. ஆ=மாத
அ?ைமயாக இ
ேப$’ என உ=தி :றினா6. பி$ ேதவேதவி தனிேய
ெமCயெதா ெச1காவி+ ேசைலைய உ(&, அவைர அ(& தி வ?களி
விA & வண1க, அவ- *நீ யா- ?’ எ$றா-. அவ6, ‘நா$ தீவிைனயா தாசி
.லதி பிற ேதனாயி அெதாழிைல+ ெச9ய உட$படா& ேதவாீர&
தி வ?ைய+ சரணைட & உய-B ெபற நா? வ &ேற$’ எ$றா6. பி$
‘ெச?க%. நீ- ஊற, P பறித, மாைல க(த, ேசாைலைய பா&காத
தCய பணிவிைடகளி எைத நியமிதாD ெச9&வர காதி கிேற$’
எ$றா6.
வி பிரநாராயண அவள& கபட எ;ணைத உணராம உட$ப( தா அ&
ெச9& மி. த உணவிைன ெகா(&வர, அவ% அதைன வா1கி உெகா;(
அ1ேகேய இ & வ தா6.
பல மாத1க6 கழி த பி$, ஒ நா6 ெப மைழ ெபாழி & ெகா;? த ெபாA&,
க ைண உ6ள அவ- அவ6 நைன & வ தைல பா-&, உ6ேள வ & நி.ப?
:றினா-. அவ% அ கி வ & தன& ெம$ ெமாழிகளாD, ேமனி
மிகினாD அவர& மனைத கவ- &, அவைர த$ வயமாகி+ சில கால
அவ டனி &, பி$ ெபா 6 இலாத அவைர ெபா 6 ெச9யா& ைகவி(
த$ I?.+ ெச$= விடா6.
வி பிரநாராயண  அவ6 பிாிைவ ஆறாம அவ6 I( வாயிC ெச$=
தய1கி நி$றா-. ேதவ ேதவி உ6ேள உ6ேள வர+ ெசா$னா6. வி பிர நாராயண 
உ6ள1.ளி- & உட Pாி& உ6ேள ேபா9+ ேச- தா-.
இைறவ$, ேகாயிC உ6ள ெபா$ வ? ஒ$ைற ேதவேதவி. வி பிரநாராயண- த ததாக+ ெசாC ெகா(ததாக+ ெசாவ-.
அEவிரB கழி & ெபாA& வி? த அளவி ெபா$ வ? காணாத ேகாயி
கா ேபா- அதைன அரச. அறிவிக, அரச அ-+சக-, பாிசாரக- தலானவகைள த;?& வ தினா$. பி$ன- ஒற- Nல ேதவேதவியி$ இலதி
ெபா$வ? இ
பைத உண- &, ேதவேதவிைய அைழ& வினவ, அவ6,
வி பிரநாராயணாி$ ஏவலாளாகிய அழகிய மணவாள தாச$ Nல
வி பிரநாராயண- இதைன அ பினா- எ$றா6.
வி பிரநாராயண-, 'யா$ ஒ$= அறிேய$’ எ$=, ‘தம. ஏவலாள$ இைல’
எனB ம=&ைரதா-. அரச களவா?ய ெபா ைள வா1கினைம.ாிய
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அபராத ெபா ைள@, ெபா$ வ?ைல@ ேதவேதவியிடமி & ெப=
ெப மா%களி&, பி$ வி பிரநாராயணைர+ சிைறயி இடா$.
அரசன& கனவி அர1கநாத$ எA த ளி ‘தாசியிட& காத ெகா;ட
இEவ தண ைடய க மைத கழிதெபா ( நாேம ெபா$வ?ைல
ெகா;( ேபா9 த & இவைன த;? பிேதா ; உ;ைமயி இவ$
க6வனல$ , H9ைமயாளேன’ எ$= ெதாிவிக, அரச$ அைம+சதலாேனாாிட அறிவி&, அ ெபாAேத வி பிரநாராயணைர வி(வி& உபசாி&
அ பிவிடா$ எ$ப-.
வி பிரநாராயண- தா$ ெச9த .ற ாி & மிகB வ தினா-. ெபாிேயா-களிட
இ பாவ நீ1க. ேவ;?னா-. ெபாிேயா-க6 ‘பாவ1க6 யாB நீ1.வத. ஏற
பிராய+சித பாகவத-க%ைடய தி வ? தீ-தைத உெகா6வேத' எ$=
:றினா-க6.
வி பிரநாராயண  அ1ஙனேம அதைன ெப= ப கி H9ைமயானா-.
ைவணவ-க%ைடய தி வ?Hளியா9 அவ-க. கீ0ப? & அ?ைம P;( ஒAகி
அதனா தம. அ&ேவ ெபயராக அவ- ”ெதா;டர? ெபா?” எ$= நாம
ெபறா-.
பி$ன- தன& அபவைத பிரப த Nலமாக பிற-. ெதாிவிக க தி
தி மாைல, தி
ப6ளி ெயA+சி எ$ற திEவிய பிரப த1கைள அ ளி+ ெச9&
உலகதாைர வா0வி& பலா;(க6 தி வர1கதி வா0 தா-.
ேதவேதவி@ தா$ உ9B ெபற எ;ணி தன& ெபா ளைனைத@ அர1கேக
உாியதாகிவி(, ேகாயிCேல ெமA.த, ேகாலமி(த தCய பணிக6 ெச9&
த$ வா0நாைள கழிதன6.
ெதா;டர? ெபா? ஆ0வா ைடய பார1க6 யாB இ$னிைச உைடயனவா9,
பதி+ ைவ நிைற & ேதனி இனிைம பய பனவா9 ெபாCகி$றன.
ெதா;டர? ெபா? ஆ0வாரா பாட ெபற தல1க6 : 1. தி வர1க, 2.
தி வேயாதி, 3. தி
பா கட.

11.

தி#பாணா%வா

“ஊெரன ப(வ& உைறV-“ என ேபாறி கA ேசாழ- .ல ேவ த-களி$ தைல
நகரா. உற ைதயபதி சாிதிரதி ெப ைமபட ேபச ப(6ள&.
ெசபிய-களி$ ஆசியி சிற = ெப ைம ெபற தி BைறVாி (கி. பி. 8-ஆ
!றா;() &$மதி ஆ;( கா-திைக மாத ேத9 பிைறயி &விதிைய திதியி
த$ கிழைமய$= உேராகிணி நசதிரதி தி மாC$ வஸதி$ அசமா9
தி
பாணா0வா- அவதாிதா- எ$ப-.
அE<- பாண- .ல& பிற தாெனா வ$ ெநபயி- விைள Pமியி$ அ கி
க;டா$. க;ட அளவி ெபேறா- யா  பகதி இைல. எனேவ தன&
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நவிைன பய$ காரணமாக நாராயண$ தன. அ ளி+ ெச9த ெசயேலா என
மகி0 &, எ(&+ ெச$= மைனவியிட அளிதா$. மைனவி@ த$ மல( தீ- த
மகி0வி .ழ ைதைய அ$ட$ காதன6.
தி மா அ ளா பிற த இவ- தா . த .ல&. ஏற யா0 பாடC ேத-+சி
ெப=, அதனா பாண- .லதி சிற = விள1கினா-. எனேவ 'தி
பாண-’
என இவைர அைழதன-. தி
பாண- பி$ அர1கநாத . பாட தி  ெதா;(
ெச9@ எ;ணதினரா9 ற ப( தா தா0 த .லதி வள- தவராதலா
தி வர1கதி அ?யிட &ணியாம ெத$ தி காவிாியி$ ெத$கைரயி
தி க&ைறெகதிாி நி$=ெகா;( தி வர1கநாத ெப மாைன .றி&
பாடக6 அ ளினா-.
ேகபவ- ெசவி@ மன .ளிர, எெப மா$ தி B6ள மகிழ பா?னா-.
இ1ஙன நா6ேதா= ைவகைறயி தி
பாண- தி வர1கைன .றி& பல
பாடகைள தைம மற & பதியா பரவச ப( பா? ெகா;?
பா-.
தி வர1கநாதைன ஆராதி பவராகிய உேலாக சார1க னிவ- எ$பவ- காவிாியி
நீரா? தி ம; அணி & &ளவமணி மாைல@, தாமைர மணி மாைல @ கAதி
அணி & ெகா;(, தி வர1கநாத$ தி மGசனதி. நீ- ெகா;( ெசல
ெபா.டைத ைகயிேல தி அ1. வ தா-. எதிாி இ த தி
பாணாைர
'அ பாெச’ எ$= :வினா-. தி
பாணா- ெம9மற த நிைலயி இ ததா அ&
ேககவிைல. இதனா ேகாபற னிவ- ஒ கைல எ(& Iசினா-. அ&
பாண- ெநறியி ப( . தி ெப க+ ெச9த&. தி
பாண- ெதளிB ெப=
னிவ- எதி-ற நிபைத க;( மன உடD ந(1கி அEவிடதினி$=
விலகி விடா-.
அத$ பிற. னிவ- ெபா.டதி காவிாியி$ நீைர க & ெகா;(,
தி வர1கநாத$ $ ெச$றா-. அ ெபாA& அர1கநாத$ ெநறியினி$= . தி
ெப கி வ & ெகா;( இ த&. இதைன னிவ  அ-+சக  ேகாயி
அதிகாாிக%. அறிவிக, அவ-க% இ த+ ெச9திைய அரச. :ற
அைம+ச-க%ட$ அரச$ ஆரா9 & காரண காணா& வி(விடன-.
அர1கநாத- உேலாக சார1க ைடய கனவி ேதா$றி, ‘னிவேர நீ ெச$=
எைடய நல$பராகிய தி
பாணைர இழி.லதவ- என க தினி-. அ& தவ=.
இத$ பிராய+சிதமாக உ$ைடய ேதா6 மீ& ஏறி எ தி $ ெகா;(
வ வாயாக’ எ$= கடைளயிடா-.
னிவ- அதிகாைலயி க; விழி& எA &, கனவி இைறவ$ இட கடைளைய
நிைன& மிகB விய பைட தா-. அர1கர& ஆைணைய நிைறேவற எ;ணி
அ$ைட ெபாியா- பலைர தட$ வரவைழ& ெகா;( பாண- ெப மா6
வழகமாக நி$= தி
பாட ெதா;( ாி@ இடைத நா? களி ட$
ெச$றா-.
பாண- ெப மாைள அQகிய உேலாக சார1க-, தைலேம ைககைள : பி
ைற வல வ &, ம;ணி கிட & பாண ைடய தி வ?கைள வண1கி
ெயA தா-. பி$ தி
பாணா0வாைர ேநாகி, 'அ9யா நீ- எ$ேனா( வரேவ;(
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எ$= ெப மா6 அ?ேய. கடைளயி( அ ளினா-’ எ$= ெசா$னா-.
அத. பாண- 'நீ+சனான அ?ேய$ தி வர1க ெப நகைர மிதிதி(த
த.ேமா ?' என+ ெசாC ம=தா-.
அத. னிவ- ‘ேதவாீ- நீ- மிதிதிட ேவ;டா ; ெப மா6 கடைள ப?
அ?ேயன& ேதாளி ஏறி ய %’ எ$= ேவ;?னா-. கடB6 கடைள எ$=
ேமD எ(& :றினா-. பி$ன- தி
பாண- தைடய உயிைர@, உடைல@
இைறவன& அ?க%ேக உாியதா.கிேற$ என நி$றா-. னிவ- பாணைர
ேதாளி ஏறி ெகா;( ெச$= அர1கநாதன& தி $ இறகி விடா-.
தி
பாணா0வா- இைறவன& தி வ? த தைல வைரயிD6ள அழகிய
அவயவ1கெளலாவைற@ ஒ$ற$பி$ ஒ$றாக க; .ளிர பா-&
ேசவி& களிதா-. மணவாள ைடய அழகி சிற த எலா அவயவ1களிட
தா Lக- த அழைக@ இ$பைத @ உகதா- எலா  Lக- & இ$=
உ9ய தி B6ள1 ெகா;டா-! அ-1கன& தி ேமனியழைக+ சிற த ப&
பா(களா பா?னா-. அத. அமலனாதிபிரா$ எ$= ெபய-.
பி$ன- சில கால ெச$றபி$ மக6 பல 1 காQப? தி
பாணா0வா- ெபாிய
ெப மா%ைடய தி மலர?கைளயQகி கீேழ விA & வண1கி,
அதி வ?களினிடேம மைற & ேபாி$ப Iைட அைட தா-.
தி
பாணா0வாரா பாட ெபற தல1க6 :
1. தி வர1க, 2. தி ேவ1கட, 3. பரமபத தCயனவா..

12.

திம ைகயா%வா

ேசாழ நா?$ பல உபிாிBகளி தி வாC நா( எ$ப& ஒ$றா.. அ நா(
த$னகேத பல ஊ-கைள உைடய&. அவ=6 சிற = விள1.வ&
தி .ைறயX- எ$ ஊரா.. இதி .ைறயXாி ச&-த வ ணதி
ஆCநா(ைடயா-. அவர& மைனவியாகிய வCதி எ$ அைம.
(கி.பி. 8ஆ !றா;() நள ஆ;( கா-திைக தி1க6 ெபள-ணமி திதியி
வியாழகிழைமய$= கி திைக நசதிரதி சா-1கெம$ விC$
அசமா9 அவதாிதா- தி ம1ைகஆ0வா-.
இவ . பி6ைள ப வதி நீலநிறத- எ$= ெபேறா- தி
ெபயஇடா-க6. இவ- ேசாழ அரசனிட பைட தைலவனாக இ &, பல ெவறிகைள
ேத? த &, ேசாழ நா?$ ேம$ைமைய எ1. விள1.ப? ெச9தா-. அதனா
ேசாழ அரச$ இவ- பா அ$ மிகவனாகி, இவ . ஆCநாைட
அளி&.அத. தி ம1ைக எ$ பதிைய தைலநகராக அைம&, இவைர த$
ேசைன தைலவ-க%$ த$ைமயானவராக+ ெச9& பரகால$ எ$ Iர
படைத@ அளிதா$. இவ- ஏ= .திைர. ஆடமா எ$= ெபய-.
பி$, பரகால- எ$ பட ெபய ட$ ம1ைக நகரைத ஆசிாி த
தி ம1ைக ம$ன-, தி வா1:ாிD6ள ம &வ- இலதி. எA த ளி, அவர&
வள-  ெப;ணாகிய .தவCைய தன. தி மண ெச9& தரேவ;(
எ$= வி;ண பிதா-.
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.தவCயாைர தம& வா0ைக &ைணயாகி ெகா;ட தி ம1ைக
ம$னராகிய ஆ0வா  நா6 ேதா= ஆயிரெத( ைவணவ-க%. அ$ன
அளி& ஆராதிதா-. இ1ஙன நா6ேதா= நைடெப= ெச9தி நானிலேதாஅைனவ  பாரா?ன-. இ+ெச9தி ேசாழ ேவ தன& ெசவி. எ?ய&. ம1ைக
நகர ம$ன  ஆ0வா மாகிய பரகாலாிடமி & க ப பண வ வதிைல எ$ற
ெச9தி@ ம$ன . அைம+ச-க6 எ(&ைரதா-க6.
ேசாழ ம$ன$ ப.தி பணைத வா1கிவர ஆகைள அ பினா$. த வதாக
ெதாிவித ஆ0வா- த வதாக இைல. அதனா மீ;( ஆகைள அ ப
ஆ0வா- ேகாப ெகா;( அவ-கைள விர? அ?& அ பினா-. அவ-க%
அGசி அ1கி & அக$=, அரசனிட நட த நிக0+சிகைள அறிவிதா-க6.
பரகால- தன& ஆைணைய மீறியதகாக ேகாப1 ெகா;ட ேசாழேவ த$, தன&
ேசனாதிபதிைய அைழ& பைட@ட$ ெச$= பரகாலைன அ1. பி?& வ மா=
ஏவினா$.
ேசனாதிபதி@ யாைன, .திைர, காலாக%ட$ ெச$= பரகாலைர வைள&
பி?க பா-க, ம1ைக ம$ன- .திைரயி$ ேமேலறி த பைடக%ட$ வ &
ஆரவார&ட$ அவ-க6ேம விA &, ேசைனகைள ெயலா &;?&
&ரதிேயா? விடா-. ேசனாதிபதி@ ெவக ப( ஒ? அதைன அரச..
அறிவிதா$. அரசேன த$ பைட@ பாிவார1க%மாக ேபா .+ ெச$=
பரகாலைர+ றி வைள& பி?தா$. அத. அGசாத ஆ0வாாி$
ேபா-திறைமைய அரச$ பா-& விய தா$.
அரச$ ஆ0வாைர பாரா?ய&ட$ ‘நீ- ெச9த தவ=கைள எலா மற ேத$.
அGசாம வ க' என அைழ& Iரைத பாரா?ய&ட$ தர ேவ;?ய
க ப பணைத ம( தரேவ;( எனB, அ&வைரயி அைம+ச-களி$
பா&காவC பரகால- இ க ேவ;( எனB பணிதா-. அைம+ச-க%
பரகாலைர பி?& ெகா;( வ & ஒ ேதவாலயதி சிைற ைவதன-.
ஆ0வா- அ த ேகாயிC N$= நாக6 உணவி$றி+ சிைறயி தா-. ஆ0வார&
கனவி இைறவ$ ேதா$றி உம& ப.தி. ேவ;?ய பண நா த கிேறா.
காGசீரதி. வா  எ$றாரா. எனேவ ஆ0வா-, அைம+ச-களிட
'காGசீரதி பண ைத& ைவக ப(6ள& அ1. வ தா உ1க6
ப.திைய த கிேற$’ எ$றா-. அைம+ச- % அரசனிட ெசாCவி(
காGசீர ெச$= ேவகவதி தீரதி பண இ . இடைத அைடயாள க;(
ஆ0வா- Nல க;ெட(த பணைத ெப= ெகா;டதாக+ ெசாவ-.
அைம+ச- நிக0 த ெச9திைய அரச. அறிவி& அரச- $ க ப பணைத
ைவதா-. ேவ த$ காGசீர வரதராஜ ெப மா6 பண த த ெச9திைய ேக(
விய =, இவ- மனித-க%6 ேமபட ெப ைம@ைடயவ- எ$= எ;ணி, அவஅளித க ப பணைத க <லதி ேச-காம ஆ0வாைர அைழ& அவாிடேம
த & ைவணவ ெப மக%. உணவி(வதேக ெசலB ெச9யB எ$றா-.
ஆ0வாாிட பண தீ- தபி$ வழி பறி ெகா6ைளய?&:ட ைவணவ-க%.
உணவளி& வ தா- எ$= ெசாவா-க6. அ ேபா&:ட இைறவ$ ேநாி வ &
உதவியதாகB ெசாவ-.
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இதனாD;டான அ$பினாD, விய பினாD இைறவ$ மீ& ஆ0வா-க6
தி ெமாழி, தி .= தா;ட க, தி ெந( தா;ட, தி ெவA :றி ைக,
சிறிய தி மட, ெபாிய தி மட எ$கிற ஆ= பிரப த1கைள@ அ ளி+ ெச9தா-;
நமா0வா- அ ளி+ ெச9த நா$. ேவத1களி$ சாரமாகிய நா$.
பிரப த1க%. ஆ= அ1கமாக ஆ, ம&ர, சிதிர, விதார எ$கிற நா$.
விதமான கவிகளா அ ளி+ ெச9& சிற றா-. இதனா பரகால . 'நாD
கவி ெப மா6’ எ$ பட ெபய- வழ1கலாயி=.
தி ம1ைகயா0வா- தி ெமாழி அ ளி+ ெச9த தல1க6 ேதா= ெச$=, ஆ1கா1.
எA த ளி@6ள தி மாைல வண1கி பி$ ேசாழ ம;டலதி. எA த ளினா-.
அEவமய ஆ0வாாி$ சீட-க6, “நாDகவி ெப மா6 வ தா-! ந கCய$ வ தா-!
ஆC நாட- வ தா-! அ 6மாாி வ தா-! ெகா1. மல- .ழCய- ேவ6 வ தா-!
ம1ைக ேவ த- வ தா-! பரகால- வ தா-! “ எ$= வி & :றி+ ெச$றன-.
தி ம1ைக ஆ0வா- பல தல1க%.+ ெச$= ேசவி& தி வர1க வ & அ1.
அர1க$ ேகாயி பணிகளி சிற & விள1கினா-.
இவரா பாட ெபற தல1க6:
1. தி அடயகர, 2. தி அாிேமய வி;ணகர,
3. தி அ$பி,
4. தி ஆதF-,
5. தி இ தW6. தி உைறV-,
7. தி <ரக,
8. தி க;?V9. தி கரபF-,
10. தி காரக,
11. தி  காவளபா?,
12. தி காழி+ சீராம வி;ணகர, 13. தி :டX-,
14. தி + சாள கிராம
15. தி + சி1கேவ6 .$ற, 16. தி + சிர :ட
17. தி + சி=CV-,
18. தி + ெசெபா$ ெச9 ேகாயி, 19. தி தGைச மாமணி ேகாயி,
20. தி  தைல+ ச1க நா;மதிய,
21. தி  கட$ மைல,
22. தி  க?ைக,
23. தி  க;ண1.?,
24. தி  க;ணர,
25. தி  க;ணம1ைக, 26. தி  க6வF-,
27. தி  .ட ைத,
28. தி  .=1.?,
29. தி  :ட,
30. தி  ேகா?V-,
31. தி  ேகாவX32. தி நீ-மைல,
33. தி வர1க
34. தி வி;ணக35. தி விட ெவ ைத
36. தி வCேகணி
37. தி ெவஃகா
38. தி ேவ1கட,
39. தி நீரக
தCய ஊ-க% அ1. Iறி . இைறவ ஆ..
ப$னி ஆ0வா-க6 பா?ய நாலாயிர திEவிய பிரப ததி. ைவணவ
ஆசிாிய$மா-க6 உைர வ.தி
பேதா( தாேம !க% பைட&6ளன-.
நாலாயிர திEவிய பிரப தைத ெதா.த நாதனிக6 தாேம எAதியைவ நியாய
த&வ; ேயாக ரகசிய எ$ற !க6.
12 !றா;? ேதா$றிய இராமாLச  தி .ைக பிரா$ பி6ளா$,
பரராசபட-, நGசீய-, ெபாிய வா+சா$ பி6ைள, வட. தி Iதி பி6ைள,
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பி6ைளேலாகாசாாியா-, மணவாள னிவ-, பி6ைள ெப மாள9ய1காதCேயா  !க6 இயறி ைவணவ பதி மா-கைத வள-தன-.

_____________________________________
11. பிற இலகிய க"
வி0 பாரத

பாரத கைத ெப ேதவனா-, நலா பி6ைள, விCHரா0வாேபா$றவ-களா இயற ெபற&. எனி விCபாரதைதேய எலா 
வி பி ேபா=கி$றன-. ெப;ைணயாற1 கைரயி தி ைன பா? நா?
சனிVாி ைவணவ அ தண- .லதி விCHரா0வா- ேதா$றினா-.
வடெமாழி, ெத$ெமாழி எ இர;?D நல லைம@ைடயவரா9
திக0 தி தா-. இவ ைடய ைம த- வர த வா-. வகபைக எ$ நாைட
யா;ட வரபதி ம$ன- இவைர ஆதாிதா-. இவ- கால 15 !றா;(.
10 ப வ1கைள ெகா;ட& பாரத. அைவக6: ஆதி ப வ, சபா ப வ, ஆரணிய
ப வ, விரா ப வ, உதிேயாக ப வ, I(ம ப வ, &ேராண ப வ, க;ண
ப வ, சCய ப வ, ெசள திக ப வ ஆ..
ஒEெவா ப வதிD பல ச க1க6 அட1கி@6ளன. ச க1க6 எ$ப& சி=
பிாிவா.. பாரததி பகவகீைத@ அட1கி@6ள&. அ +ன. அவன&
ேத-+ சாரதியாக விள1கிய க;ண. நட த உைரயாடேல பகவகீைத,
த$ைடய உறவினைர எதி-& ேபா- ெச9ய தய1கிய அ +ன.
க;ணபரமாமா த&வ1கைள விளகி:றி அவ. ெதளிB உ;டாகினா-.
அ த த&வ1கைள பகவ கீைதயி காணலா. ேவதா த த&வ1கைள
அ? பைடயாக ெகா;(, பல வைக ேயாக1கைள பறி விளகி := Hய
! பகவ கீைத.
பா;டவ- ஐவ ., ெகளரவ- != ேப . இைடேய நிக0 த
ேபாராட1களி தி மாC$ அவதாரமான க;ண$,பா;டவ- பகமி
நீதிைய நிைல நி=தினா-. இ& ைவணவ கா பியமா..

&

கப ராமாயண
வாமீகி னிவ- வடெமாழியி இயறிய இராமாயணைத கவி+சரவ-தி கபெச தமிழி இயறியி கிறா-. இ& Nல ! ேபா$ற சிற ைடய&.
வாமீகி மனிதனாகேவ கா?ய இராமைன கப-, தி மா அவதார1க%6
ஒ$றாக ேபாறி பா?@6ளா-. ஒ வ. ஒ தி எ$ற ேகாபாைட@,
ஆ;க%. க ேவ;( எ$ற உய- த ெகா6ைகயிைன@, த ைத ெசா

88

மிக ம திரமிைல எ$ற த&வைத@ இ !C காணலா. கணவாி$ பி$
ெசவேத கைடய ம1ைகய-கழ. எ$பைத+ சீைத வாயிலாகB,உட$ பிற த
பாசைத இல.வ$, பரத$ வாயிலாகB, எ.?யி பிற தாD அ$பா உள
ஒ$=படா அைனவ  உட$பிற ேப எ$ற ெகா6ைகைய .க$, அLம$,
ாீவ$, Iடண$ வாயிலாகB, பிற$ மைனவிைய வி பினா அழிB நி+சயேம
எ$பைத இராவண$ NலமாகB கப இராமயண உண-&கிற&.
ஆ= கா;ட1கைள கப , ஏழாவ& கா;டமாகிய உதர கா;டைத
ஒட:த  இயறியதாக :=வ-.
இ& தி வர1க ெபாிய ேகாயிC அர1ேகற பட&. இ& தவிர, சரவதி
அ தாதி, சடேகாப- அ தாதி, ஏெரAப&, .ேலா&1க$ ேகாைவ தCய
வைற@ கப- இயறி@6ளா-.

உலா
அரச$ அல& ஆ;டவ$ உலா வ ேபா& மகளி 6 ேபைத, ெப&ைப, ம1ைக,
மட ைத, அாிைவ, ெதாிைவ, ேபாிள ெப; எ$ ஏA ப வதின  தத
ப வ&. த. தப? உண-+சி ெகா;( அவ- மீ& காத ெகா6வ- எ$பைத
உலா !க6 Nல அறிகிேறா.
இைறவைன .றி.ேபா& ேபாி$ப காத எனB, ம$னைன .றி.ேபா&
சிறி$ப காத எனB :=வ-. உலா பா(வதி சிற த லவ- ஒட :த-.
அவ- பா?ய விகிரம ேசாழ$ உலா, .ேலா&1க ேசாழ$ உலா, இராசராச
ேசாழ$ உலா எ$பவைற Nவ- உலா என வழ1.கி$றன-. உலா
கCெவ;பாவி பா(வதா..
ஆதி உலா (தி ைகலாய ஞான உலா) ேசரமா$ நாயனா- எAதிய&.
ஞானவிேனாத$ உலாB, ெசாகநாத- உலாB த&வராய ; ஆ%ைடய
பி6ைளயா- தி உலாைவ நபியா;டா- நபி@; ஏகாபரநாத- உலாைவ
இரைட லவ ; தி வாZ- உலாைவ அ தககவி Iரராகவ தCயா ,
தி .றால நாத- உலாைவ திாி:ட கவிராய  பா?@6ளன-.
ேமD ச1கர ேசாழ$ உலா, சிவஞான பைலய ேதசிக$ உலா, சிவ ெதA த
பலவராய$ உலா எ$= பல உலா !க% உ6ளன.

பரணி
ஆயிர களி=கைள (ஆ; யாைன) ெகா$= அழி& ெவறி க;ட மாIரைன
ேபாறி பா(வ& பரணி எ$ப-.
இ& கடB6 வா0&, கைடதிற ,கா( பா?ய&. ேகாயி பா?ய&, ேதவிைய
பா?ய&, ேப9கைள பா?ய&. இ திரசால, இராச பாரபாிய, ேப9 ைற பா(,
அவதார, காளி. :ளி :றிய&, ேபா- பா?ய&, கள பா?ய& எ 13
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உ= கைள ெகா;? .. பரணிக%6 சிற ததாக ேபாற ப(
ெஜய1ெகா;டா- பா?ய கC1க& பரணியி த .ேலா&1க ேசாழ$
வடகC1க ேபாாி அன தவ-ம ேசாட1க$ எ$ ம$னைன ெவறி ெகா;ட
சிற  பாட ெப=கிற&.
கC1க& பரணியி :ற ப( 'இராச பாரபாிய’ எ ப.தியா ேசாழ
அரசனி$ ெதா$ைம வரலா= ந$. ெதாிய வ கிற&.
களைத பா( ப.திைய ப? பவ-, ேபா-களைதேய ேநாி கா;பைத
ேபா$ற உண-+சிைய யைடவ- எ$ப& தி;ண.
ஒட:த- இயறிய தகயாக பரணியி தகன& யாகைத Iரபதிரஅழி பைத பா(வத$ Nல இராசராசனி$ ெவறி+ சிற க6 விளக
ப(கி$றன.

கலபக
பல வைகயான பாB இன கல பத. இடமாகிய ! ஆதலா கலபக
என ெபய- ெபற&. கல  + அக: கலபக.
கலபக1க%6 மிக+ சிற ததாக க த ப(வ& .மர. பர- இயறிய ம&ைர
கலபகேமயா.. அ(த நிைலயி எ;ண ப(பைவ அழக- கலபக, அர1ககலபக எ$பைவயா..
ம&ைர கலபக, ம&ைரயி ேகாயி ெகா;(6ள ெசாகநாதைர பா(ைட
தைலவனாக ெகா;ட&. .மர. பர- பா?ய மெறா கலபக காசி கலபக.
அழக- கலபக எ ைவணவ கலபக ! தி மாைல பா(ைட
தைலவனாக ெகா;( விள1.கிற&.
கலபக 18 உ= கைள ெகா;ட&. அைவ யவ. , தவ, வ;( வி(H&,
அமாைன, பா;, மத1கியா-, ைககிைள, சி&, ஊச, களி, மட., ஊ-, மற,
கால, தைழ வி
ைரத, தைலவியிரக, சபிரத, ேமக வி(H&.
கலபக கவிக6 அ தாதியாக != அைமய ேவ;( எ$ப-. கலபக+
ெச9@கைள ேதவ-. !=, னிவ-. ெதா;Qாைற &, அரச-.
ெதா;Q=, அைம+ச-. எAப&, வணிக-. ஐப&, ேவளாள-.
 ப&மாக இயற ேவ;( எ$= ெபா&வாக :=வ-. கலபகதி.
இலகண வ+சண தி மாைல வ.த&. எ; வைக+ ைவ@ கல த !ேல
கலபக ஆ..
த கலபக கி.பி. ஒ$பதா !றா;? ெச9ய ெபற&. ெத9வதி.ாிய
கலபக, அவ- ேகாயி ெகா;(6ள தி தலதி$ ெபைர@, அரச-.ாிய
கலபக அவரவ- ெபயைர@ .றி& உ6ள&.
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பிைள) தமி*
பி6ைள தமி0 எ$ப&, த தவைர ஆ;டவ$ கா& அ 6 ாிய ேவ;(
எ$= பா(வ&, தாலா( பா(வ&, மழைல ேபமா= H;(வ&,
ைகெகாட+ ெச9வ&, த த மா= ேவ;(வ&, தள- நைட காணD,
நிலாைவ கா? அைழ ப&, சிறி சிைத ப&, சி=ேத- உ டD, சி=பைற
ழகD தCய பி6ைளகளி$ விைளயா( நிக0+சிகைள க;( உ6ள1
களித பி6ைள தமி0 பிரப த1களி காண ெப= இ$பமா.. இதைன
பி6ைள கவிெயனB பி6ைள பாெடனB :=வ-.
இதைன ப& ப வ1களாக ப.&6ளன-. ஆ;பா பி6ைள தமி0--கா ,
ெச1கீைர, தாலா(, ச பாணி, த, வ ைக, அC, சிறி, சி=ேத-,
சி=பைற.
ெப;பா பி6ைள தமி0 -- கா , ெச1கீைர, தாலா(, ச பாணி, த, வ ைக,
அC, கழ1., அமாைன, ஊச.
பி6ைள தமி0 த$ தலாக ஒட:தரா ெச9ய ெபற& எ$ப-. அ&
.ேலா&1க ேசாழ$ பி6ைள தமி0 ஆ..
பி6ைள தமி0 !க%6 சிற பாக க த ப(வ& .மர. பரரா பாட ெபற
மீனாசியைம பி6ைள தமிேழயா.. மற பி6ைள தமி0 !க6
&.மாரவாமி பி6ைள தமி0 (.மர. பர-) அதாபிைக பி6ைள தமி0
(சிவஞான வாமிக6) தி +ெச H- பி6ைள தமி0 (பகழி :த-), ேசகிழாபி6ைள தமி0 (மீனாசி  தர பி6ைள), கா திமதியைம பி6ைள தமி0,
கப$ பி6ைள தமி0, நபிநாயக பி6ைள தமி0, ஆ;டவ- பி6ைள தமி0
எ$பைவக6 இ கிற&.

,றவ;சி
.றவGசி நாடக வைகைய+ ேச- த&. .றதி பா(, .றவGசி நாடக, .றவGசி
நா?ய எனB :=வ-.
தைலவ$ பவணி வரB, அ& க;( மகளி- காற, தைலவி வரB, பவணி வ த
தைலவைன க;( மய1க, ச திர$, ெத$ற தCயவைற பழித, பா1கி
தைலவிைய உற& எ$ெனன வினாBத, தைலவி@ற& உைரத, தைலவைன
பழி& :ற, தைலவி தைலவைன க0 & :ற, தைலவ- H& ேவ;ட,
தைலவி தைலவைன அைடயாள1 :ற, .றதி வரB, தைலவி .றதிைய
மைலவள தCயன வினாBத. .றி ெசாC தா$ ெபற பாிகைள :=த.
.றதியிட .றி ேகட, .றதி ெத9வ ெதாA& .றி ேச-& நவரB :ற,
தைலவி பாிசி உதவி விைட எ9த, .றவ$ வ த, க6 வ த, க;ணி
.த, பறைவ பி?த, .றவ$ .றதிைய வி
ப= ேத(த ஆகிய
உ= க6 .றவGசியி அட1கியி .. இவ=6 .றதியி$ ெசயகேள
மி. & இ
பதா .றவGசி எ$= வழ1கின-.
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.றவGசியி சிற த& திாி:ட ராச ப கவிராய- இயறிய .றால .றவGசிேய
எ$ப-.
தி வாZ- .றவGசி, அழக- .றவGசி, சரேப திர Pபால .றவGசி, விராC மைல
.றவGசி ேபா$றைவக% உ6ளன.

ப"D
ப6ளி, ப6ள$ எ$ேபாைர பறி பாட ெப=வதா இ& ப6% என பட&. மிக
எளிைமயான வழ.+ ெசாகளா ப6% பாடக6 பாட ெபற ேவ;(. ப6%
!க%6 சிற ததாக :ட ப6% எ$= .றி ப(வ-.
கா + ெச9@6, கடB6 வா0&, ப6ளிய- ஏச, ப6ளிய- சமாதான ஆத,
வா0& என பல உ= கைள @ைடய& ப6%. ப6% பாடகளி$ ச த ஒC
நய ெசவி. இ$ப அளிக :?ய&. இதி பா(ைட தைலவ$ ெபயம(ேம .றிக ெப=. இ& பா(ைட தைலவைன ேபா=வத$ Nல,
நா( வள, உழB ெதாழி ாி@ எளியவ- வா0ைக ேபா$றவைற+ சிறக
:= !லா..
தி வாZ- ப6%, . :- ப6%, தி மைல ப6%, சிவைசல ப6%, வடகைர
ப6%, ைவசிய ப6%, சீ-காழி ப6%, திைல ப6%, க;Qைட யைம
ப6%, கதிைர மைல ப6%, பறாைல விநாயக- ப6%, த;?ைக கனகராய$
ப6%, ேச=ா- ப6%, தி விைடம H- ப6%, மா ைத ப6%,
தி நீலக;ட$ ப6% ேபா$ற பல ப6% !க6 ேதா$றி@6ளன.

8
தைலவ$ தைலவிய 6 விரகதாபதா &$= ஒ வ-, தைடய நிைலைய
ெதாிவி.ப? மறவ- பா உய-திைணைய+ சா- தவைரேய,
அஃறிைணைய+ சா- தைதேய H& வி(வி பதாக பா(வ& H& !லா..
இ& கCெவ;பாவா அைம & இ ..
வைசவி( H&, ெநவி( H&, &கி வி( H&, தமி0 வி( H& எ$= உ;(.
H& வி(க ேமயி, கிளி, ேமக, நாகவா9 6, ேதாழி, .யி, ேபைத, ெநG,
ெத$ற இைவகைள@ பய$ப(தின-.
ேதவார திEவிய பிரப த1களிD Hதி$ வைகக6 ஆ1கா1. அைம &6ளன.
கலபக, அ தாதி தCயவறி$ இைட இைடேய@ H& அைமக
ப?
பைத காணலா.

ேகாைவ
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அக ெபா %.ாிய &ைறகைள அைம& ேகா பதனா ேகாைவ என ெபயெபற&. இ& அக ெபா  ெச9திகைள :=வ&. அக ெபா %. உாிய
ஐ திைண நிக0+சிகைள@ :=வதா இதைன ஐ திைண ேகாைவ எ$=
வழ1.வ-. ேகாைவகைள கடைள கC&ைறயி பா(வ-.
ைககிைள, களB, வைரB, க எ$ ெப  பிாிBக%, ைககிைள தCய 33
கிளவிக%, ஒEெவா கிளவியிD பல &ைறக% ேகாைவகளி காணலா.
உ6ள ஒத தைலவ தைலவி@ மண ெகா;( இலற நட &1கா
வி தினைர ேபQத ேபா$ற வா0வா1. வாA ெநறியி ஒA.தைல
கபைன நயேதா( எ(&ைர& ஒ ேகாைவயாகி, கேறா-.
ேகேடா-. இ$ப பய. &6ள ஒைசயா அைம த கடைள
கC&ைற பாகளா பாட ப(வ& ேகாைவ என ப(.
மாணிகவாசகாி$ தி  ேகாைவயா-, பா;? ேகாைவ, அபிகாபதி ேகாைவ,
தி ெவ1ைக ேகாைவ: ேகாY+சர ேகாைவ, தGைச வாண$ ேகாைவ ேபா$றைவ
.றி பிட த. த ேகாைவ !களா..
தி ேகாைவயா , தி ெவ1ைக ேகாைவ@, ேகாY+சர ேகாைவ@
இைறவைனேய பா(ைட தைலவனாக ெகா;(6ளன. அபிகாபதி ேகாைவ
யாைர@ தைலவனாக ெகா6ளாம ேகாைவ நிக0+சிைய ம( அறிவிகி$ற&.
பிற ேகாைவக6 அரச-கைள@, வ6ளகைள@, பிறைர@ பா(ைட
தைலவ-களாக ஏ= பா(கி$றன.
ேகாைவகளி சிற ததாக ேபாற ப(வ& தி +சிறபல ேகாைவ எ தி 
ேகாைவயாேர. அத$ சிற ைப க திேய 'ஆ-' எ த.தி ேச-&6ளன-.

ெவ+றி ேவ+ைக
ந= ெதாைக எ$ற ேவ= ெபய  இத. உ;(. இத$ ஆசிாிய- அதிIரராம
பா;?ய$. அதிIரராம பா;?ய$ ெகாைகைய ஆ;ட வி ம$னராகB, கவி
ம$னராகB வா0 தவ-. ‘ெவறி ேவைக Iர ராம$' எ$ற ெதாடாிD6ள ‘ெவறி
ேவைக’யிைனேய பிகாலதி இத$ ெபயராக ெகா;ட&.
பழ ெப  !களி அட1கி@6ள நீதிகளி$ சார இதி அட1கி@6ள&.
நலனவாகிய ெநறிகைள ெதா.& := ‘ந= ெதாைக’ யிC &, இவ- கால
தி சாதி ைற தமிழகதி . & விட& எ$= ெதாி & ெகா6ள ?கிற&.
ேவதிய-கழ., ம$ன-கழ., வணிக-கழ., உழவ-கழ. எ$= ெதாட1.
!பாக6 இ த உ;ைமைய ெதளிவா.கிற&.
அரச-க6, அைம+ச-க6, .?மக6 எ$ பல வைகயின . ேதைவயான
நீதிக6 ஏற உவைமக%ட$ இ !C :ற ெப=6ளன.
இதி சி= பிாிBக% ெப  பிாிBக%மாக 41 ெச9@க6 இட ெப=
இ கி$றன. இத$ ஆசிாிய- த;டமி0 லைம@ வடெமாழி அறிB
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நிரபியவ-. இவர& தைமயனா- வர&1க பா;?ய தமி0 லைம@ைடயவேர.
அதிIரராம- எAதிய ைநடத, :-ம ராண, இC1க ராண, காசி கா;ட,
வா@ ச1கிைத, தி க ைவ அ தாதிக6 தCயைவ இவ ைடய லைமைய
ல ப(&கி$றன.
இவ ைடய கால இ$ைற. 400 ஆ;(க. பட& எ$ப-.

நெனறி
இதைன இயறியவ- &ைறம1கல சிவ பிரகாச னிவ-. ந$ைமைய த 
வழிகைள := ! ந$ெனறி. ெபாமர எ$ ஊாி$ கடகைர.+
ெச$= அைமதியான KழCC & இ !ைல ஆகியளிதன- எ$ப-.
இைமயிD ம=ைமயிD மா த-. உ=தி தர :?ய ெநறிகைள 40
ெவ;பாகளி$ Nலமாக உைர&6ளா-. இளவயதின- ப?&ணர த. த
உவமான1க% உவேமய1க% ஒEெவா ெச9@ளிD காணலா.
ஏற.ைறய 300 ஆ;(க. $ன- சிவ பிரகாச னிவ- பிற தவ-.
காGசிரதி ெதா;ைட ம;டல ேவளாள-. . களாக பணியாறிய
.மாரவாமி ேதசிக- எ$பவாி$ தி மகனா- இவ-, ேவைலய-, க ைண பிரகாச-,
ஞானாபிைக எ Nவ  இவ- உட$ பிற ேதா-.
Iரமானிவ- காலதி இவ- (1711-1742) வா0 தவ-. இவ- இயறிய ேவ=
!க6 : ேசான ைசல மாைல, தி +ெச H- நிேராடகயமக அ தாதி, தி ெவ1ைக
ேகாைவ, கலபக, உலா !க6, சிவ பிரகாச விசாக, த-க பாிபாைஷ, சதமணி
மாைல, நாவ- நா$மணி மாைல. இவ- த ஞானாசிாியரான சிவஞான பாைலய
ேதசிக- மீ& தாலா(, ெநG வி( H&, ேவதா த Kடாமணி, பிரC1க cைல,
:வ ராண, பழமைல அ தாதி,பிdாடன நவமணி மாைல, ெகா+சக கC பா,
ெபாிய நாயகியைம வி த, ெபாிய நாயகியைம கடைள கC&ைற. இவ32 ஆ;(கேள வா0 தா-.

ஆதி >
ஆதி K? எ$ற ெதாடரா .றிக ப(பவ- சிவ ெப மா$. இ ! ஆதி K?
எ$ த .றி ைப ெப= இ
பதா ஆதி K? எ$ேற ெபய- ெபற&.
இ !C கா + ெச9@6 நீ1கலாக 109 பாக6 இட ெப=6ளன. ஆதி
K?யிைன@, ெகா$ைற ேவ த$, N&ைர, நவழி, ஞான .ற6 தலான !
கைள@ இயறியவ- ஒளைவயா-. ஒளைவயா- எ$ற ெபயாி தமிழகதி பல
ஒளைவயா-க6 இ &6ளன-. இ1ேக .றி பிட அற !கைள அ ளி+ ெச9தவபிகால ஒளைவயாேர. இவேர கப- காலதி வா0 தவ-.
பதா !றா;?ன-. கைட+ ச1க காலதி அதியமானி$ ந;பராக வா0 &
அவனா க  ெநCகனி அளிக ெபற ஒளைவயா- இவரல-. ‘அற ெசய
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வி ’ த ‘ஒர ெசாேல’ வைர உ6ள எலா பாக%ேம மிகB
எளிைமயானைவ.

ெகாைற ேவ.த
ஆதி K?ைய இயறிய ஒளைவயாேர இத$ ஆசிாிய-. ஆதி K?யி இ
எளிய,  கமான ெசாெறாட-க6. ெகா$ைற ேவ தனி ச= நீ;ட
ெசாெறாட-க6 உ6ளன.

பன

இ !C கா + ெச9@6 நீ1கலாக ெமாத 91 பாக6 காண ப(கி$றன.
‘அ$ைன@ பிதாB $னறி ெத9வ த 'ஓதா-கிைல உண-ெவா(
ஒAக’ வைர@6ள அதைன பாக%ேம கபவ- எளிதி ெபா 6 உண மா=
உலக வழகிD6ள ெசாகளாகேவ அைம &6ளன.
ஒளைவயா- ேமD எAதிய சில :
"ஈத அற தீவிைனவி3 ஈ3ட ெபா4B எ7ஞா 
காத இ4வ க4- ெதா4மி-(
ெதா4மி-() -- ஆதர$
ப3டேத இப;
இப; பரைன நிைன)(
நிைன)() இ6 
வி3டேத ேபாிப ”
”
வ=ைமயா வ & யாசிதவ . இைல எ;ணாம ஒ ெபா ைள ெகா( ப&
அற+ ெசயலா.. தீயவழிைய விலகி நல ெநறியி ேச- பேத நல ெபா ளா..
எ ேபா& அ$பா இைண த கணவ மைனவி@ ஒ மித உ6ள ெகா;(
ஒ வ ெகா வ- ஆதரவாக இ
பேத இ$பமா.. இைறவைன எ;ணி
ேம:ற பட N$றிD பைற வி(வேத ேபாி$பைத அளி. ேமாசைத
அைடவத. வழி யா..
த&வ ஞானியாகிய ஒளைவயா- தம& ?வான ெகா6ைககளாக ெகா?ய&,
இனிய&, ெபாிய&, அாிய& எ$ நா$. தைல களி நா$. பாடக6 எAதி
@6ளா-. அத$ விளக:
1. ெகா=ய :
இEBலகதி ெகா?ய& எ& எ$= வினவினா, ஏ0ைமேய அைனதிD
ெகா?யதா.. அைதவிட ெகா?ய& இளைம ப வதிேலேய வ  ஏ0ைமயா.,
அைதவிட ெகா?ய& தா1கி ெகா6ள இயலாத ெகா?ய ேநாயா. அைதவிட
ெகா?ய& அ$ இலாத ெப;?ைர மைனவியாக ெபறி தலா.. அைதவிட
ெகா?ய& அ த ெப;?- இ( உணைவ உ;பதா..
2. இனிய :
ஒ பிலா இனிய& யா& என ேகபி$ இனியவ=6 இனிய& மறவ- ெதாைல
இலாம தனிேய இ
பதா.. அைதவிட இனிய& இைறவைன ெதாAவ&
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ஆ.. அைதவிட இனிய& அறிB6ளவைர+ ேச-தலா.. அைதவிட இனிய&
கனவிD நிைனவிD அறிஞைர கா;பதா..
3. ெபாிய :
எ& ெபாிய& எ$= ேகடா இEBலேம ெபாியதா.. இ த உலகேமா
நா$கனா பைடக படதா.; நா$கேனா தி மாC$ ெதா?C ேதா$றி
யவ$; தி மாேலா அைலக6 உைடய கடC ப6ளி ெகா;டவ$; அ த கடேலா
அகதியாி$ உ6ள1ைகயி அட1.வதா.. .=கிய வ?வைடய அகதிய
னிவேரா .டதி ேதா$றியவ-; .டேமா சிறிய அளB6ள இEBலக ம;ணா
ெச9ய ெபறதா.; இEBலகேமா ஆதி ேசடனாகிய பா.+ ைமயாவதா.;
அ பாேபா உைமயைமயாாி$ விரC அணி &6ள கைணயா.;
உைமயைமேயா சிவெப மானி$ இட பகதி அட1கியவ6; சிவெப மாேனா
ெதா;டர& உ6ளதி அட1கியி
பவராவ-. எனேவ சிவ ெதா;டர& ெப ைம
ெசாDத. அட1காத ெபாிய& ஆ.. இைறவைனவிட இைறவைன உ;ைம
யாக ெதாAகி$ற ெதா;டேன உய- தவ$ எ$ப& இத$ க தா..
4. அாிய:
அாிய:
இEBலகி அாிய& எ$= ேகடா மக பிறவி எ( ப& அாிய&.
மக பிறவிைய எ(தாD உடC :ன, . ( த$ைம, ெசவி( த$ைம
ஆகியைவ நீ1க பிற ப& அாியதா.. :$, . (, ெசவி(, ேப( ஆகியைவ நீ1க
ஒ வ$ பிற தாD ஞானைத@ கவிைய@ வி த அாியதா.; ேமக;ட
இர;ைட@ வி  ேபா& ஈைக இயைப@, ேநா$ைப@ ேமெகா6%த
அாியதா.. அEவிர;ைட@ மக6 ெச9வா- எனி$ அவ-கைள ஏ= ெகா6ள
வி;Qலகேம வழிவி(மா. இ& ஈத இயைப@ ேநா$ைப@ சிற பிக
ஒளைவயா- கா( உவைமயா..
"தாேயா அ Hைவேபா;
Hைவேபா; த)ைதேயா க விேபா;
விேபா;
ேசேயா தா ெப ற ெச வேபா;
வேபா;- ஆயவா>$
உ றா உடேபா;
உடேபா; உடபிறபா& ேதாB வ1ேபா;
வ1ேபா;
ெபா தா1ேயா எைவFேபா."
எைவFேபா."
அ$ட$ உணைவ ஊ( தா9 மைற த& அ= ைவ@ட$ :?ய உணB
கிைட ப& இைலயா.; த ைத மைற த& பி$ன- மக. கவி பயிசி
இைலயா.; மக6 மைற த பி$ ஒ வ$ ெபற ெசவ நிைல ெபறாம
அழி@; சிற பாக வாA வா0ைக றதா- மைற த ேபா&நீ1கி வி(; உட$
பிற தவ- இலாத ேபா& பக &ைணயாேல வ கி$ற ேதா6 வ$ைம
இைலயா.; மைனவி கAதி இ . ெபா$னா ஆன தாC ேபாகி$ற ேபா&
தாேன ேபானபி$ எ$பேத ஆ..
தாேன ேபான பி$ எ$ன உ6ள&? எலாேம ேபாயி= அல& வா0ைக
?Bற& எ$பேத ஆ.. ஒளைவயா- பல ேமேகாளாக எ(&+ ெசாவி
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யி
பி சில ேமேகா6க6 இ&. தமி0 இலகியதி ஒளைவயா- ப1.
சிற பான&, இைற பதியி இவர& ேமேகா6க6 ேமD சிற பானதா..

_____________________________________
12. தாEமானவ இைற பதி
எ  இ4<க உள' ெகா;டா&
இப- தமிG< கில<கியமா&
இ  இ4-த ெச&கிறா& !
இறவா& தமிேழா =4பா&நீ !
ஒ ெபா4ளஃ திபெமன
உண)தா&
உண)தா& தாF மானவேன !
நிற பர- மா-திரேமா
நி லா இக- நி பா&நீ !

--பாரதியா-

தா@மான அ?களா- ைசவ சமயதவ- ஆயி பிற சமய1க6 எலா
இைறவனாகிய கடC வ & ேச  நதிகேள எ$= ெதளிவாக உலக- அைனவைர
@ ‘ேசர வாாீ- ெசகதீேர" எ$= ‘எேலா  இ$றி க' எ$= ெபா&
சி தைனைய உ6ளடகிய ேப 6ள ெகா;டவ-.
பதினாறா !றா;?$ இ=தியி தி மைற கா? வா0 & வ த ேவளாள
மரபினராகிய ேக?Cய ப பி6ைள. ெகஜவCயைம. திாிசிரர
இைறய ளா ேதா$றியவ-.
இவாி$ த ைதயா- தி +சி நாயக- சம"தானதி பணி ெச9தைமயா
தா@மானவ- வடெமாழி, ெத$ ெமாழி ஆகிய இ ெமாழியிD பயிD வா9 
ெபறா-.
ெமளன. வி$ ஆைண@ தாயி$ ேவ;(ேகா% இவைர இலற ஏ.மா=
ெச9தன.
தைமயனா- சிவ சிதபர பி6ைள@ சிற$ைன மகனா- அ ைளய 
ேவதார;யதி. அைழ& வ & பி$ ம(வா- .ழC எ$பவைர மண &
கனகசபாபதி எ$ மகைன@ ெபறா-. அ த அைம ஒாி ஆ;(களிேலேய
இற & ேபாக, இவ- ெமளன. வ ைகைய எதி-ேநாகி காதி தா-. திாிசிரர
தசணாN-தி ச நிதியி :றிய& ேபா ெமளன. தி மைற கா?.
எA த ளி இவர& அதி தீவிர ப.வ நிைல க;( தி வ? தீைச அ ளினா-. அ த
நா6 ெதா( &றவியா9 பல ;ணிய தல1க%.+ ெச$= இ=தியி மீ;(
இராமநாதர அைட & ஊ . றேத அைம த காUரணி கைரயி ளிய
மர ெபா திேல நிைட :? வா0 & வரலாயின-. பி$ன- இராமநாதரைத
அ(த இலமிர P1கா ஒ$றிேல சில கால த1கி பி$ அ1ேகேய சமாதி
ஆயின-.
இவ- பாட இயபான&, இனிைமயான&.
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"நி-தியமா&,
நி-தியமா&, நிமலமா&,
நிமலமா&, நி3களமா&,
நி3களமா&, நிராமயமா&,
நிராமயமா&,
நிைறவா&,
நிைறவா&, நீ'காA
H-தமா&H-தமா&- Mரமா&A சமீபமா&- Fகிைற
Hடரா& எ லா
ைவ-தி4)த தாரகமா& ஆன)த மயமாகி
மனவா< ெக3டாA
சி-4வா& நிறஒைறA Hகாரப ெப4ெவளிையA
சி)ைத ெச&ேவா"
ெச&ேவா"
எ$= அைனவ  க= உண ப? ெதளிவாகேவ .றி பி? கிறா-.
"ப)தம  ெம&ஞான
ெம&ஞான மானேமான
ப;ெபாைற அ4ளி,
அ4ளி, அ)த ப;2<ேகதா
சி)ைத இ ைல;
ைல; நாஎ பாைமஇ ைல;
ைல;
ேதகஇ ைல;
ைல; கால இ ைல;
ைல; தி< இ ைல;
ைல;
ெசா)த இ ைல;
ைல; நீ<க இ ைல;
ைல; பிறி இ ைல;
ைல;
ெசா : இ ைல;
ைல; இராபகலா ேதா ற இ ைல;
ைல;
அ)த இ ைல;
ைல; ஆதி இ ைல ; ந$ இ ைல;
ைல;
அக இ ைல 2ற இ ைல;
ைல; அைன- இ ைல"
ைல"
எ$= ஏ& இலா மாயவா0ைவ விள.கிறா-.
தா@மானவ- வா0 த காலேத ஞானமா-க க-ம மா-க ஆகிய த&வ
சி தைனக6 விவாததி. உாியனவாக இ தன. தா@மானவ- இ மா-க1க6
தைன ந$. உண- & இ மா-க வாதிக%ட$ விவாத நிக0தி@6ள .றி 
அவ- பாட.
…………… ……….. …………..
ைகவ ய ஞானநீதி
ஞானநீதி
ந ேலா உைர<கிேலா,
உைர<கிேலா, கம< கியஎ
நா3ேவ;
நா3ேவ; கம ஒ4வ
நா3=னா ேலாபைழய ஞான< கியஎ
நவி:ேவ…
நவி:ேவ…
என இட ெப= அ?களி$ வழி அறியலா.
தமி0 இலகிய+ சா$ேறா 6 த பா( திறதா தா@மான அ?களாந(நாயகமாக திக0கிறா-. தன. $ வா0 த சா$ேறா-க6 கவிைத@ க &
இவைர ெபாி& ஆெகா;(6ள&, இவ- பாடC காணலா. அEவாேற
அ?களா . பி$ அவ- கவிைத தாகதி. ஆபட கவிஞ-கைள@
எAதாள-கைள@ நா காணலா. தா@மானவ-. $ வா0 த லைம+
சா$ேறா- பாடக6 ேநாிைடயாகB, மைறகமாகB அ?களா- பாடC இட
ெப=6ளன.
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13. ப( னதா இைற பதி
அன விசார அேவ
விசார அ ஒழி)தா
ெசான விசார ெதாைலயா
விசார ந ேதாைக யைர
பன விசார பலகா
விசாரமி பாவி ெந7H<
ெந7H<(
7H<()
என விசாரைவ- தா&இைற
வாகAசி ஏகபேன.
ஏகபேன.

ெபா9யாகிய ேதகைத வள- பத. ேத( அ$ன விசாரேம என. ெப

விசாரமாக இ கிற&. அEவிசார ஒ வா= நீ1கினா ெபா 6ேத? இ$ற+
ெச9@ விசார நீ1காத விசாரமா.. அ& ஒழி தா அழ. வா9 த மயி ேபாD
சாயDைடய ெப;கைள க0 & ேப இ த விசார பல கால& விசாரமா.
சித சா த அைடயாத இ பாவியி$ மனதி. எ$ன விசாரதிைன ைவதா9
இைறவேன !
=சா)த மன4 ம
B
ேளா4 =விெலா4
பி=சாப
பி=சாப ரா&ெவ) ம;ணாவ
'க; பிமி)த
ப=சா)த வா>ைவ நிைனபத
லா ெபானி அபலவ
அ=சா) கா&ய ேவ;ெம
ேறயறி வாாி ைலேய
?தாித அரச-க% ம= அேதகமான உய- த பதவியி உ6ளவ-க% இற &
(கா? எாிகிற ேபா& ஒ ைக பி? சாபலாகி ெவ &, பி$ன- ம;ணா9
ஆவைத க;ணா பா-தி &, ேமD இEBலகி வா0வைதேய
நா(வதலாம ெபா$மயமாகிய அபலதி எA த ளியி . ெப மா$
தி வ?யிைனயைட & நா அைனவ  பிைழக ேவ;(ெம$= ெதாி &
ெகா6வா- இைலேய !
அ-த வா>$ அக-ம3
ேடவிழி ய ெபாGக
ெம-திய மாத4 திம3
ேடவிமி விமியி4
ைக-தல ேம ைவ- தGைம)
த47H காம3ேட
ப றி- ெதாட4 இ4விைன
2;ணிய பாவேம.
பாவேம.
ஒ வ$ மைற & விடா, அவ$ ேச-& ைவத ெசவ ேபாக
Iடளவிேலேய நி$= வி(. க;களி இ & நீ- சி த ல ெமCய மாதெத வாயி ப?யளவிேலேய நி$= வி(. ேதபி ேதபி இர;( ைகைள@
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தைல ேம ைவ& ெகா;( அA மக% (கா( வைரயி தா$ வ & நி$=
வி(வ-. &ைணயாக வ வ& இர;( விைனகளான நவிைன@ தீவிைன@ தா$.
ஒெற றி4ெத&வ உ;ெட
றி4உய ெச வெம லா
அெற றி4பசி- ேதாக
பாக லறக32
நெற றி4ந நீ'காம
ேலநம< கி3டப=
எெற றி4மண ேமஉன<
ேகஉப ேதசமிேத.
ேதசமிேத.
"மனேம! ெத9வமான& ஒ$ெறனேவ எ;ணியி ; அெத9வ எ நா%
உ;ெடனேவ எ;ணியி . மி. த ெசவ அைன& நிைலயறெதன எ;ணி
யி . பசி& வ தவ- கைத பா-& அ$னமி(. நல த ம ந
ந$ைமெயன எ;ணியி . ந(B நிைலைமயினி$= ேகாணாம நம.
பிறவியி விதிதப? கிைட. எ$றி “ இ&ேவ உன. உபேதசமா..
நாபிள<க ெபா&Fைர- நவநிதிய
நவநிதிய ேத=
நலெமா  அறியாத நாாியைர< @=
Cபிள<க எGகிற 2 றீச ேபால
2ல2ெலன< கலகெலன 2த வகைள ெப 
காபத  வைகயறி ைகவிட$
ைகவிட$ மா3N
கவ3 ெதா மர-தி<கி கா Oைழ-< ெகா;ேட
ஆபதைன பி=-தைச-த ேப&<ர'ேபால
அகப3N கிட)ழல அகப3N நீேர!
ர!
நாவான& வC எ(. அளB. ெபா9ைய :றி திய ெசவ1கைள+
ேச-& ந$ைம ஒ$= அற ம1ைகயைர :? Pமிைய பிள பைத ேபால *ல
ல" எ$= "கல கல’ எ$= :.ரC(மா= மகைள ெப= எ( R-!
அமகைள த. த ைறயி கா பா= வைக@ அறிய மாY-க6. இர;(
பிளவாக பாதி Hர பிளக ப( இ த பைழய மரதி$ ச திேல காைல
Lைழ& ெகா;( அ த பிளB. மதியி ைவக ப? . ஆ பிைன
பி?திA. .ர1. ேபால இலற ெதாைலயி நீ1க6 கிட & வ &மா=
அக ப( ெகா;Y-க6.
இைவக6 ப?னதாாி$ பாடகளி அவ- .றித சில அறெநறிக6. "காதற
ஊசி@ வாரா&. கா; கைட வழிேக" இ& ப?னதாாி$ சிற பான இைற
பதிைய .றி..
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14. வ"ளலா இைற பதி
தி வ  பிரகாச வ6ள இராமC1க 1823ஆ ஆ;( அேடாப- மாத ஐ தா

ேததி சிதபரைத அ(த ம Hாி பிற தா-.

இராம9யா சி$னைம தபதிக%. இராமC1க ஆறாவ& பி6ைள. சி$னைம
ம Hைர வி( நீ1கி சி$னகாவனைத அைட & சிறி& கால வா0 தா-.
1924ஆ ஆ;( ெச$ைனயி த மக%ட$ நிர தரமாக .?ேயறினா-.
இராமC1க தன& ஏழாவ& வயதிேலேய அறிவி சிற & விள1கினா-.
இைறவனிட அ$ ெசDத ெதாட1கினா-. நெலாAக+ சீலராக விள1கிய
இராமC1க தம& ஒ$பதாவ& வயதிேலேய கவி பா?னா-. ெச$ைன க த
ேகாட&.+ ெசவா-. க த ேகாட&  க$ மீ& பா(வா-.
இவ . அ$ ெநறியி நபிைக உ;(. பண, .(ப வா0B இைவகளி
சிறி& ஆைச இ ததிைல. இவ- எAதியைவ, ‘தி வ பா' எ$ ெபயாி
ெவளிவர ெதாட1கின.
இராமC1க- 1858ஆ ஆ;( வடX- வ தா-. வடXைர அ(த க 1.ழியி
த1கியி தா-. அ ேபா& அவ . வய& நாப& ஐ &.
வடXாி 1865-ஆ ஆ;( சமரச ச$மா-க ச1கைத நி=வினா-. 1867இ
சதிய த ம+ சாைலைய அைமதா-. த ம+ சாைலயி :ட ெப கேவ பக&
ேம(. ப கிராமதி ேபா9 சிதி வளாக தி மாளிைகயி 1870-ஆ ஆ;(
த த1கி யி தா-.
1871-ஆ ஆ;( ஜனவாி மாத 25ஆ நா6 ைத மாத13-ஆ நா6
வியாழகிழைம அ$= ைத Pச ந$னாளி வடXாி தா க?ய சதிய ஞான
சைபயி த$தலாக அ ெப  ேஜாதி தாிசனைத கா(விதா-.
1874-ஆ ஆ;( ஜனவாி தி1க6 30ஆ நா6 ெவ6ளிகிழைம இரB 12 மணி.
சிதி வளாக தி மாளிைகயி இ த தம& அைற.6 . & கதைவ
தி கா பி( ெகா;டா-.
இவ- “அ ெப G ேஜாதி! தனி ெப  க ைண!" எ மகாம திரைத உல..
வழ1கியி கிறா-.
"ஒ4ைமFட நினதி4
நினதி4 மலர= நிைன<கிற
உ-தமத உற$ ேவ;
ேவ;!
உBெளா ைவ- 2றெமா ேபHவா
உற$ கலவாைம ேவ; !
ெப4ைமெப நின2க>
நின2க> ேபசேவ;;
ேபசேவ;; ெபா&ைம
ேபசாதி4<க ேவ; !
ெப4ெநறி பி=-ெதாGக
பி=-ெதாGக ேவ; மதமானேப&
பி=யா தி4<க ேவ; !
ம4$ெப; ணாைசைய மற<கேவ ேவ; உைன
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மறவா தி4<க ேவ; !
மதிேவ;;
மதிேவ;; நிக4ைண நிதிேவ; ; ேநாய ற
வா>வி நாவாழ ேவ; !"
இ பாடC இைறவனிட நம. எ$ன எ$ன ேவ;( எ$= ேகபதி ஒ
ைறைய கா;கிேறா. மன, வா., காய எ$ N$= க வி க%
ெசைமயா9+ ெசயபடேவ;(.
நலைதேய நிைன&, நலைதேய ேபசி, நலைதேய ெச9வத. இைறய 6
ேவ;(. நா ேம ெகா;(6ள மததி அ$ இ க ேவ;(. மத ெவறி
இ க :டா&.
இலறதி இ
ேபா- மைனவியிட அ$ேபா( இ தா இலற இனி&
நைடெப=. அ&ேவ ஆைசயாக மாறினா &$ப த . இ& இைற வழி பா?.
இைடVறாக அைம@ எ$ப& வ6ளலாாி$ க &.
வி&, கா9, கனி தCயவறி த&வ வி தி@ தா& வி தி@
இலாதப?யா இைவகளி தீைமயிைல. இைவகைள சி பதா தீவிைன
உ;டாக மாடா&.
உ;ைமேய ேப உ=தி@6ள பைடதி க ேவ;(. ெம&வாக ேப, அ&
உ$ இரகசிய1கைள பா&கா.. நல எ;ணேதா( இ ; அ& உ$
நடைதைய பா&கா., கல & ேயாசைன ெச9; அ& உ$ சி தைனைய
வளமா..
எ ேபா& பயேதா( இ க:டா&. அதகாக பய இலாமD
இ கலாகா&. எ ேபா& மன உசாகேதா( இ க ேவ;(. அGவ&
அGசாைம, ெகாைல, ேகாப, ேசாப,ெபா9ைம, ெபாறாைம, க(Gெசா தCய
தீைமக6 :டா&.
மத எ$ ேபயினா R?க ப( ேபயாட ஆ(கி$றவ-க6 உ6ளமாகிய
ம$றதி அறிவாகிய கடB6 நடனமி(வைத காணமாடா-க6.
"மரணமிலா ெப வா0B! ஒ$= உ;ெட$= நபி, அதகாக யேவாமானா
மரணைத த6ளி ைவ. ஆறைலேய ெப=வேதா( மீ;( பிறவாத
ேபாி$பைத அைடேவா. இைவ ேபா$றைவக6 தி அ பாவி$ Nல
வ6ளலா- வாாி வழ1.கிறா-.
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15. பாரதியா இைற பதி
அ;ைம கால இலகிய க-தாகளி மகாகவி  ரமணிய பாரதிைய+
ேச-காம இ !ைல ?க இயலா&. அ&ைண வளமிக, ெபா 6 மிக கவிைத
கைள தமி0 ெமாழி. அவ- த &6ளா-. இவ- கவிைதயி நா( ப=,
த&வ1கேளா( மிGசி நிப& இைற பதிேய. சதி வழிபா( உ6ள இலகிய1
களிேலேய அதிக காண ப(வ& இவ- பாடகளிேலேய.
வரலா-:
வரலா-:
இவ- கால 1882-1921; ெபய-  ரமணிய$, ெசல ெபய-  ைபயா; த ைத :
சி$னசாமி ஐய-; தா9 : லமி அமா6 ; பிற த இட எடயர; பிற த ேததி 1112-1882 ; சிதிரபா கா-திைக 27-- Nல நசதிர.
ஐ & வய& ?@$ேப தா9 லமி இற & விடா-. இர;டைர வ ட1க6
கழி& (1889) த ைத வ6ளியமாைள ம=மண ெச9& ெகா;டா-. தம&
ம=மணதி$ேபா& மக$  ரமணிய. உபநயன ெச9விதா-.
சிற$ைன@  ரமணியட$ அ$ேபா( இ தா-.
1893 -- பதிெனா வய&  ரமணிய. ‘67 -- எடயர சம"தான லவ-க6
‘பாரதி' (கைலமக6) எ$ற பட வழ1கின-.
1894-1897 : தி ெநேவC இ & கXாியி ஐ தா பார வைர பயி$றா-.
1897 : பதினாலைர வய& பாரதி. 7 வய&+ ெசலமாB. தி மண.
1898 : த ைத மைற தா-.
1898-1902 - காசி வாச. சம"கி த, இ தி ெமாழி பயிDத.
1902-1904 : எடயர ம$னாி$ ேதாழ- ம&ைர ‘விேவக பாL’ பதிாிைகயி
‘தனிைம இரக’ எ$ற த பாட அ+சாகிற&.
1904 : சில கால ம&ைர ேச&பதி ப6ளி:டதி தமிழாசிாிய-.
1908 : ‘"வேதச கீத1க6’ எ$ற ெபயாி தலாவதாக தக வ?வதி
ெவளியி(த,
1908 : ‘இ தியா’ பதிாிைக, பாரதி மீ& அரசா1க பிற பித வார;(, த பி
&+ேசாி ேபா9+ ேச த.
1909-10 : &+ேசாியிC

& ‘இ தியா’ ெவளியிட,
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1917 : க;ண$ பா( த பதி ைப பரC . ெநைலய ப- ெச$ைனயி
ெவளியிடா-.
1918 : நவப- 20 : &ைவைய வி( ற ப(த.
1918-20 : கைடய வாச.
1919 : மா-+ ெச$ைன. வ தா-.
1921 : ெச டப- 11 இரB (12 ேததி காைல 1.30 மணி.) தம& 39ஆ வயதி
மைறB.
தன& 39 வய& வா0ைகயிேலேய இ$= பாரதி மகாகவியாகி உலக கA
நிைல. உய- & உ6ளா-.
பாரதி எAதிய பாடகளி பல இைற பதிைய எ(திய பாடக6 உ6ள&.
அவறி சில :

பதி
ப<தியினாேல
ப<தியினாேலேல- இ)த
பாாினி ெல&தி ேமைமகB ேகளN !
சி-த' ெதளிF,
ெதளிF,- இ'
ெச&ைக யைன-தி: ெசைம பிற)தி
வி-ைதகB ேச4,
ேச4,- ந ல
ர 4ற$கிைட<,
4ற$கிைட<, மனத-தவ ;டா;டா- ெந7சி
ெந7சி
ச7சல நீ'கி உ தி விள'கி.
விள'கி.

ஓ சதி
ெந7H< நீதிF
ிF ேதாD<
ேதாD< வாD
நிைற)த Hடமணி C;,
C;,
ப7H< ேநபல
ேநபல ப'களா,
ப'களா, இவB
பாைவ< ேந ெப4)தீ !
வ7சைண யிறி பைகயிறிA Jதிறி
ைவயக மா)த ெர லா,
லா,
த7செம ேறFைர PஅவB ேப,
ேப,ச<தி
ச<தி
ஓ ச<தி ! ஓ ச<தி ! ஓ !

6கா!
6கா! 6கா !
வ4வா& மயி மீ தினிேல
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வ=ேவ :டேன வ4வா& !
த4வா& நல தக$ 2கG
தவ திற தன கன
அ=யா பலாி' ளேர !
அவைர விவி- த4Bவா& !
=யா மைறயி =ேவ அHர
=ேவ க4 வ=ேவ லவேன!
லவேன!

ேகாவி.த பா()
எ க;ைண மற)னி4 க;கைளேய
எனக-தி
எனக-தி இைச-< ெகா;
நி க;ணா 2விெய லா நீெயனேவ
நா க; நிைற$ ெகா;
வ க;ைம மறதிFட ேசாபத
பாவெமலா ம=),
ம=), ெந7சி
2 க;ேபா& வா>)திடேவ,
வா>)திடேவ, ேகாவி)தா !
என<கத 2க3 வாேய.
வாேய.
ேமD க;ண$ பா(, &மாாி, மாகாளியி$ க0, தி மக6 பா(, ெவ6ைள
தாமைர, அறிேவ ெத9வ எ$= பல இைற பதி பாடகைள பா? நிக0கால
இலகிய க-தாவாகி இைறபதிைய மக%. எ(& கா?ய ெப ைம
மகாகவி  ரமணிய பாரதி. உ;(.

**********

