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பிைனேயா உைர
நாகமார காவிய

ெச)தமி" வலா திமண

- ந ல தமி வி

ெசவ ேகசவராய த/யாரா தமி" க0பா ாிய

1க2 ஒறாக# ேத)ெத' க ெப0ற ெபைமைடய$ இ காவிய .
ேபராசிாிய னீ் பள

எ7. 8ரண/9க

பிைள தா எ:திய இல கிய

வரலா0; 1க2 இத சிறபிைன எ'#$ கா<=ளா. ேவ; சில
1ப0றி உைர#$ளன.

தமி"> சாேறாகளி க#ைத கவ)த இ> சி; காவிய
ைறயாக அ>சி ெவளிவகிற$.
------------

இ)

இெபா:$தா த
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பதிைர
அ>சி வ

*$1-ைசன காவிய9க-ஐ ெப9 காவிய -ஐ?சி; காவிய -

10ெறாைக ெபயாி பய-

லப= -

லப=யி நிைல - 1@

உைர -

காவிய அைம*-கவி A0றா கைத நட#த-காவிய ெபய- காவிய ேபா அக சமய ேகா<பா'க-அக ேதவ *க"மாைல-ெப9 காவிய ப* -

நாகமார காவிய

- யேசாதர காவிய

- நாகமார காவிய கால

பிறெமாழிகளி நாகமார சாித -காவிய ஆசிாிய - நறிைர.
அ>சி வ

*$1

தமி" காவிய வாிைசயி-சிறபாக ைசன சமய? சா)த காவி ய9க2 இ$கா;
அ>சிடபடா$ எ?சி நிறவ0; ஒேற நாகமார காவிய . இ காவிய

இெபா:$தா த தலாக அ>சி ெவளி வகிற$. ெசைன பகைல

கழக# தமி"# $ைற ெவளியி'

‘தமிழாCD’ அைரயா' இதழிேல ெவளிவ

‘அ>சி வாரா அ)தமி"’ வாிைசயி இஃ$ இரடாவதாக இட

ெப;கிற$.

ைசன காவிய9க
இெபா:$ நம  கிைட கிற தமி" 1க2 சிலபதிகார

ைசனசமய>

சா*ைடய பைழய காவிய . ைசன சமய ெகாைககைள உலகி0 அறிவி க

எ:)த பிற காவிய9க ெப9கைத, சீவக சி)தாமணி, Fளாமணி, நீலேகசி,

ேமம)தர *ராண , யேசாதர காவிய , உதயண மார காவிய , நாகமார

காவிய , சா)தி *ராண

த/யனவா . இவ0; ெப9கைத, சி)தாமணி,

Fளாமணி எபைவ ‘ெப9காவிய

எG

வாிைசயி ைவ#$ ேபா0ற#த க

இய*ைடயைவ. ஏைனயைவ அ#$ைண நைட> சிற* , ெபா< ெபா/D

அைம)தைவ அல. ைசன சமய> சாபான உைமக சிலவ0ைற> ெசா@

வி?ச

ேநா ட இைவ இய0றப<=பதாேலேய எ9 ெபக வழ9கி ெபா$
ம களிைடயி நிைலேபறான ஓ இட#ைத ெபற இயலவிைல ேபா@ .
ஐ ெப9 காவிய
‘ஐ ெப9 காவிய ’ எG

வழ , தமி:லகி நீட காலமாக ேவJறி
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வி<ட$. இK வழ கிைன எ:#$வி பதி#தவ இெபா:$ ெதாிகிற வைரயி

நL/ ‘த உைரயாசிாியராகிய மயிைலநாதேர யாவ. நL 387ஆ

10பாவாகிய ‘இன$ இGழி இனண
“இKவாேற ஆபா0 ெபா< ெபய
ெபா< ெபய
ெதாழி0 ெபய

இடெபய

மர* ெபய

இய@

ெபபா0 ெபா<ெபய

கால ெபய

சிைன ெபய

ஐ ெப9காவிய

ப#$பா<' பதிென கீ" கண  எG
ெசா0 பGவ@2

எபத உைரயி,
ஏைனபா0

ப* ெபய

எ ெப)ெதாைக

இல கிய9க2 2

விாி)த உாி>

உைர#த வா; அறி)$ வழ9க” எ; உாி>ெசா வழ 

ப0றி உைர மிட#$ றிபி<'ளளா. எனேவ,‘ஐ ெப9 காவிய ’ எG
வழ  மயிைலநாதாி காலமாகிய கி.பி. 14ஆ

எ:)ததா எப$ ெதளிD.

10றா'  0ப<ேட

ஐ?சி; காவிய
ஐ ெப9 காவிய

எப$ ேபாலேவ ‘ஐ?சி; காவிய ’ எG

Aறவியலாவி=G

ெசற 10றா= வா")த தமிழறிஞகளிைடேய

ஒ வழ 

சில *லவரா எ'#$ கா<டப'கிற$. இ$ மிக 0ப<ட வழ ெகன

ஒ

நிலவியி)த$ என ஒவா; ஊகி க =கிற$. தமி"10 பதிபாசிாியக2 

ஒ ேனா=யாC ஏ<'> Oவ=களி/)$ 1கைள அ>சி'
வலவராC, பதிபாசிாிய திலகமாC விள9கிய யா"பாண
பிைளயவக (கி.பி. 1832-1901) தா

கைலயி

சி.ைவ.தாேமாதர

எ:திய பதி*ைரகளி தமி" 1

வரலா;கைள# ெதா#$ எ:திளா. அவைடய Fளாமணி பதி*ைரயி

ஐ?சி; காவிய9களி அறிக

உள$. அவ த

விள கDைர வமா;.

“ம$ைர# தமி"> ச9க#தா கால#தி பின# தமிழி0 ைகெகா'#$

பாிபாலன? ெசCதவக சமணெரபPஉ , இ கால#தி0 தமி" க0ேபா

இல கண இல கிய பயி0சி காக ஓதிவ

1களி0 ெப பாைமயின சமண

கால#தி0 சமணாசிாியகளா எ:தப<டன ெவபPஉ
பதி*ைரயி Aறியி கிேற”.

 Qரேசாழிய

அவ0;< சீவக சி)தாமணி த/ய ெப9 காபிய9கெளா#த சிற*ைடய தமிழி0
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சமண எ:தி ைவ#த யேசாதர காவிய , உதயண காவிய , நாகமார காவிய ,
Fளாமணி, நீலேகசி ெயG

ெபயாிய சி; காபிய9க2

(Fளாமணிபதி*1889- பதி*ைர,ப .3)

உள.”

இ பதி*ைர பதியா ஐ?சி; காவிய9க இனின எப$ ெதாியவ .
ஏ<' பிரதிகளி Fளாமணி காவிய#ைத எ:$மிட#$ ‘இரடாவ$’ எG

எறி* இப$ ெகா' இதைன ஐ?சி; காவிய#$ இரடாவ$ எனD
இவ க$கிறா.

“Fளாமணி இரடாவ$ காவியெமன அத பிரதி களி/ 
ெதாிய வகிற$. தலாவ$ காவிய

வாிைச கிரம

இனெத;

எ$ெவ;

றி&்<=னா0

ம0ைறய காவிய9களி

விள9க விைல. நீலேகசி எ ைக 

அகபடவிைல. ஆயிர#$ நாL0; ெசா>ச? ெசC2ள ேம ம)தர

*ராண#தி த0பாக

யேசாதர காவிய9 கா?சி*ர#தி/)த R பாப/

நயினாரா அ>சிடப<டன. எ?சியன அ>சி வரவிைல. Oரவிரத காவிய

ஒ; வடெமாழியி இபிG

எ;

தமிழி0 ெசCயப<டதாக# ெதாிய விைல.”

நீலேகசி தவிர ஏைனய காவிய9களி பிரதிக இவ  கிைட#தி)தன எப$
இ பதியா ெவளியாகிற$. இவத

வரலா; எ:திய 8ரண /9க

ஆCDைரைய ெகாேட 0பட இல கிய

பிைள த/ேயா

ெதாதி ப0றி விள க த)$ளன.
“ப0றா மில கண10 பாD

ஐ?சி; காவிய

எG

10 பாவறி)$

க0றா வழ9 ப?ச காபிய --ெகா0றவ
ெகணிய வனைனக ளீெரா ப$மறிய
கணிய மி கெப9 காபிய ”

(தமி" வி'P$ 52-53)

என# தமிழ வி'P$ 1@ ‘ப?சகாபிய ’ றிபிடப<'ள$. இத0

றி*ைர எ:திய டா ட.உ. ேவ. சாமிநாைதய அவக, ‘ப?சகாபிய சீவகசி)தாமணி த/ய ஐ)$ 1க’ எ; , ‘ெப9காபிய
Fளாமணி, க ப ராமாயண

த/யவ0ைற’ எ;

விள க

எற$

த)$ளாக.
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எனேவ, ஐ?சி; காபிய#$ ஒெறன# ெதா#$> ெசாலப'
டா ட ஐய அவக ெப9காபிய

Fளாமணிைய

என கதிளைம இ றி*ைர

பதியா *லப' . அரச ாிய பதிென<' வணைனக காணப'

ெப9காபிய

எG

1க,

ததி ாியெவன இவ ெகா'ளா எப$ ேத0ற .

இKவாறாகேவ, Fளாமணி ஒழி)தனேவ சி; காவிய9க எனப'த ேவ' .
காவிய 1கைள ஆராC)த அறிஞ பல ஐ

எG

ப* ெசாலப'

ெப9காவிய , ஐ?சி; காவிய

1க அைன#$

O<= கா<=> ெசகிறன.[1]

அ#ததி பைட#தன அல என>

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

[1]. தமி" காபிய9க: கி.வா.ஜக)நாத ப .117, 126, 131.

காவியகால -ேபராசிாிய எ7.ைவயா*ாிபிைள, ப .187-188.

தமி" இல கிய வரலா;-ப#தா 10றா' . அணாசல ,ப .37-38.
தமி" இல கிய வரலா;-டா ட .வரதராச,சாகி#திய அ காெதமி
ெவளி&', 1972, ப .150-151.
10ெறாைக ெபயாி பய
ஐ ெப9 காவிய , ஐ?சி; காவிய
வழ 

எG 10ெறா* ைற  ெபய

ெபா#தமி; எ; ஆCவாள கதிய ேபாதி @ , 1கைள

பிGளா அறி)$ ேபா0;வத0 இKவைக# ெதாைக ெபயக $ைண

ெசCதன எப$ உைம. சி.ைவ.தாேமாதர பிைளயவக எ:திய றி*#
தமிழறிஞக2  அ)1கைள நிைனD ப'#த# $ைண ெசC$ வ)$ள$.
ஐ?சி; காவிய#$ ஒறாக அவ கதிய ‘நாகமார காவிய

விைலேய, அதைன# ேதடேவ' ’ எG

இG

ெவளிவர

ஊ க#ைத தமிழபக2 #

த)$ வ)தி கிற$. இத பயனாக#தா இ) நாகமார காவிய

அபகளா ெதாி)ெத'#$ பா$கா கப<ட$.

இெபா:$

லப=
நாகமார காவிய#தி ைகெய:#$ ப=ைய ெப0;> ெசைன பகைல கழக#
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தமி"# $ைறயி ‘தமிழாCD’ இதழி ெவளியிட# த)தவ சமண சமய காவல,

ஜீவப)$ எG
விள9

சிற* ெபயகைள# த ெதா= சிறபாேல ெகா'

ெபாியா =.எ7.Rபா அவகளாவ. அவக2  இ காவிய

ப=ைய# த)தவ வடா கா' மாவ<ட#தி@ள த>சா பா=> ைசன ேபரறிஞ
ெஜ.சினசாமி நயினா அவகளாவ.
இKவிவ

இ காவிய

*ாி)$ளைமயினா ந

தமிழக#தி உயி ெப0; உலD

பாரா<' 

நறி 

எ;

வைகயி உதவி

உாியவகளாவ.

லப=யி நிைல
தி. சினசாமி நயினா தம  கிைட#த சிைத)த

ல ஏ<'ப= ெயாறி/)$

எ:தி பல ஆ'க2  ேப ைவ#தி)தா. இ)1@  ஓ உைரெய:தD

ைன)$ ஓரளD ெசCதி)தா. இ$ றி#$# த>சா பா= தி.ெஜ.சினசாமி
நயினா அவக2ட க=த# ெதாட* ெகா' ேக<டதி பிவ
ெதாிய வ)தன.
“அ'#$ வ

ெசCதிக

‘தமிழாCD’ இதழி (பதி-2) நாகமார காவிய ெவளி&<=

ய0சிைய ெபாி$

வரேவ0கிேறா . அ)1ைல 20 ஆ'க< 

கிலமைட)தேதா ஏ<' பிரதியி/)$ ப=வ

இைல. சம7கித 10பயி0சி

எ'#ேத. அ கைத தமிழி@

என கிைல. *ணியா7ரவ

கைதைய ெகா' த0 ச க#தி0 றி*ைர எ:திேன. இைடயி

ேவேறா ெச ைமயான கைத (ைகெய:#$ பிரதி)ைய ெகா' ெபாழி*ைர
வைர)ேத. இர'

ஏ<' பிரதியி இைல, எ ய0சிதா. அ

த0

ச க#தி0 சம7கித நாகமார காவிய பயிறவகைள ெகா' ெசப?
ெசC$ விடலாெமன வி<' வி<ேட. அ பதDைரைய நீ கி அத0

ெபாழி*ைர வைர)$ ெவளியிடலா .”
(21-11-72ஆ

இவக ப=ெய'#த
ேம@

நா க=த )

ல ஏ<' ப=யாகி@

கிைட#தா விள9காத பதிகைள

ஊறி ஆC)$ ேநா கலா எ; கதிேன. அதைன ப=

ெசCதவாிடேமAட அஃ$ இ; இைல எப$,
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“நாகமார காவிய யாேன ஏ<' பிரதியி/)$ ப=ெய'#ேத. கைத
ேபா ைக ெகா' ஊகமாக# தி#திேள. ேவ; பிரதிெயாைற

இயறவைர ய; ேத=

கிைட கவிைல. கிைட#த பிரதி

ப:தைட)த பிரதியாத/ ைக தவறி ேபாயி0;” எG

மிக

தி.சினசாமி நயினா

அவக 22-11-72 எ:திய ம0ெறா க=த#தா ெதாியவகிற$.

1@

உைர

லப=

கி<டாநிைலயி, ப=ெய'#தவ ஊகமாக# தி#தி எ:திய நிைலயி

இ)1ைல> ெச ைமற அைம#$வி<ேடா எ; ெசாவத0கிைல. ஓரளD

ெச ைம ெசC$

லபாட

தரப< 'ள$. ேவ; நல Oவ= இனி

கிைட கெப;ேம, இ)1 ேம@

அளவிேலG

பைழய காவிய

தி#தற அைமத உ;தி. எனிG

இ)த

ஒைற அ>சி பதிபி க இயறேத எபைத

எT ேபா$ ஓரளD ஆ;த ஏ0ப'கிற$.
தி, சினசாமி நயினா அவக இரடா

ச க த 1 :ைம 

எ:திய உைர பதிைய ஒ:9ப'#தி> ெசப? ெசC$ேள. த0

ச க#தி0 ம<' யா ெபாழி*ைர வைர)$ ேச#$ேள. இKவாறாக

இ)1 0;

ெபாழி*ைரட இெபா:$ ெவளியாகிற$. இKDைரபதி

ல 10 கைதைய ஆராC)$ எ:தெப0;ளைமயா பாட/ ேந

ெபாழி*ைரேயா' ெதாட*ைடய ேவ; ெசCதிக2
இ காவிய ெபா விள க#தி0 அபதிக2
அப=ேய தரப<= கிறன.

உட ேச)தி  .

இறியைமயாதனவாத/

காவிய அைம*
நாகமார காவிய

ஐ)$ ச க9கைள 170 பாடகைள

ெகா'ள$.

கா*> ெசC 1/0 *ற பாC த0க அைம)$ள$. இ>ச க9கைள

ஒKெவாறி@

அட9கிய பா களி அளD றி#$ A;

1/;தியி காணப'கிறன.

“த0ச க)தனி0 கவிப# ெதாபதா

இதனிர டாவதனி ஈ' ப#$நாகா

இர' பாடக
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பத;

;தனி பா<=ப# ெத<டா

விதியினா னாதனி நா0ப#$

;தேற.’

‘இ*; ைம)$ தனி விர<=#த பதி

 றா

ந*ற A<ட ெவலா நாைகநா0 பதிமாற

வபின0 ெறாைகயி ேமேல வவி#தீ ைர)தா

இ*ற கைதைய ேக<பாாிய*ட வா"வ ரேற.’
இைவ இ)1ைல க0ற ஒவ பினாளி ெசCதனவாயி#த ேவ' . இ

பாடகளி காTமாேற நாகமார காவிய#தி பாட0ெறாைக அைம)$ள$.
ச க9க த, இர' என எT ெபயரா றி க ப'கிறனேவயறி

அவ0றி0# தனி ெபய தரபடவிைல. வடெமாழியி@ள நாகமார காவிய

இKவாேறதா உள$. இ$ சி)தாமணி, Fளாமணி, யேசாதர காவிய

காவிய9கைள ேபால வி#தயாபி அைம)$ள$. தமிழி வி#த

த/ய

காவிய9கேள மிதியாளன.
‘தி#த க மானி சி)தாமணி

க ப வி#த கவி#திற ’ காவிய

பா'வா  வழிகா<=யி கிறன எனலா .
கவி A0றா கைத நட#த

கைத நட#தி> ெச@கிற திற#தி@ பிற காவிய மர*கைள இ$D

ெப0;ள$.

இைடயிைடேய கவி A0றாக கைத ேபா கிைன# ெதாிவி#$ ேமேல விவாி#$>
ெசவ$ ஒ மர*. இ

மரபிைன இ காவிய#$2

காணலா .

‘ெச)தளி பி=யிகீ"’ என# ெதாட9 இ காவிய#தி த0 ெசC,
ெதCவ வண க

ெசயப'ெபா2

உைர கிற$. ‘ெகா)தலராச நாகமார

ன0கைத விாிேபா ’ எ; இதிேல ேதா0;வாC ெசCகிறா கவிஞ. இKவாேற
றா

ச க த/@ ,

‘அாிைவய ேபாக) தனி லானந0 மர றாG
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பிாிவிறி விடா$ */ ெபமல காD ேச)$
பாிDட னினிதி னா= பா9கினா0 ெச@ நாளி

உாிைமயா0 ேறாழ வ)$ ேச)த$ Aற @0ேற’
எ; கைதயி ெப)திப#ைத கவி A0றாக காகிேறா .
காவிய ெபய
இ காவிய#தி0 ‘நாக ப?சமி கைத’ எ;
காவிய#தி ஒKெவா ச க =வி@

ஒ ெபய உ'. வடெமாழி

இ ெபயைர அத ஆசிாிய ம/ேசன

றிபி'கிறா. வி*ல மைலயி@ள சமவசரண#தி0# த O0ற#தாேரா' வ)$
வண9கிய சிேரணிக மகாராச ெகௗதம னிவைர வண9கி# தம9 ேக<கிறா.

தம த#$வ9கைள ேக<டபி, அ

னிவாிட

‘ப?சமி கைத’யிைன உைர க

ேவ'கிறா. ந0றவ  இைறயான ந0 ெகௗதம சிேரணிக மகாராசG >

ெசாவதாகேவ இ காவிய கைத அைம)$ள$. இதைன,
‘சிாிந0 ப?சமி ெசவ கைதயிைன

ெசறிகழ மன ெச*க ெவற@
அறிD கா<சி யம)ெதா: க#தவ
றி ண)தத0 A;த @0றேத’
(நாக.25)

என வ

த0 ச க பாடலா அறியலா . இ9ேக கவிஞ வடெமாழி

காவிய#ைத ேபால ‘ப?சமி கைத’ எ; O<'த காணலா
காவிய ேபா 
நாகமார சாித
ச க

26ஆ

பாட@ட ெதாட9கிற$. இ$ தலாக நாகா

வைரயி நாகமாரனி Qரதீர> ெசயக2 , காத களியா<ட9க2

சிறபி கப'கிறன.

இ;தி> ச கமான ஐ)தா

ச க நாகமாரனி 0பிற* வரலா0ைற ,
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ப?சமி விரத ேநாைப , அதனா விைள

நிைலைய

எ'#$ைர கிற$.

நாகமார அரசல ம9ைகயைர பிறைர
காவிய ெந'கி@

அவG

ெப

பயைன , $றD

திமண

ெசC$ெகாகிறா.

இவ ெசC$ ெகாட திமண9க பல ேபசப'கிறன.

Qர> ெசயகைள ேபாலேவ இப

அGபவிபதி@

வாசிக ேபால காணப'கிறா. மன பல

நாகேலாக

மாQரக2 இவG  உ0ற

$ைணவகளாயி)$ இவனி<ட ஏவைல ஏ0; பணி *ாிகிறன.
இ#த சீேரா'

வா")த இவ னிவபா தம ேக<', ஞான

சிறேபா'

நனிைல ெப;கிறா. இ;தியி த மக ேதவ மாரG  = F<=# $றD
ேம0ெகாகிறா. நாகமார $றேவயறி ெசயவமாவி $றD (78),
ேசாமபிரபனி $றD (107) த/யனD

இ காவிய#$ இட

எனேவ, உலக இப9களி சி கி> Oழறா@
இைறநிைல ெபறேவ'

எG

எ'#$ைர கிற$.

ெப;கிறன.

இ;தியி $றD 8'

றி ேகாைள

இ காவிய

அக சமய ேகா<பா'க
அக சமய ேகா<பா'கள

இ காவிய#தி அ9க9ேக O<டப<'ளன.

சினாலய9க2 > ெச; வண9த@ , னிவகைள# ெதா:$ தம9

ேக<ட@மாகிய நிக">சிக இைடயிைடேய வத காணலா . அக ேதவைர#

$தி#$ உளக பா'

பாடக2

இ காவிய#தி@ளன.

அக ேதவ *க"மாைல
சிேரணிக மகாராச வ#தமான மகாQரைர# $தி#$ ேபா0;
(16-20) த ச க#தி இட

ெப0;ளன.

'ெபாறிெயா' வ விைனெவற *னித நீேய
8நா மல பி= ேபாத நீேய!’

எ; ‘னிைல பரவலா’க இைவ அைம)$ளன.

பாடக ஐ)$
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நாகா

விள9

ச க#தி நாகமார சய)தகிாி> சினாலய
#திைய ேபா0;கிறா:

'#தில9  ைட கீ"

பணி)$  ைட கீ"

#தி தி)த=ைய

ெவ0றிட பணி)தவக விTலக மா'வ)$
இ#தல :தா' வி9களி0 ெற#திமிைச
நி#தில ெவைட கீ" நீ9கா திபவேர’ (118)
எப$ ெதாட கமான

; பாடக2

அக *க" மாைலேய. இைவ

‘பட ைக பரவல’◌ாக பா9ற விள9கிறன.
ெப9காவிய ப*
இ9ஙன

சி;காவியமாகிய இதி ெப9காவிய A;க பல விரவிவர

காணலா . ெப9காவிய இல கண#தி0# த=யல9கார

வ 

இல கணேம ேமவாி> ச<டமாக விள9கிற$: ‘ெப9கா பியநிைல ேபO9
காைல’ எG

10பாவி காT

ெபாகளி0 ெப பாலனD

இ

காவிய#திக இட ெப0;ளன. F$ேபாைர எ'#$ ெகா'ள

இ காவிய ‘ம$ களிைய’ எKவிட#$
நாகமார காவிய

O<டாைம கத0பால$.

யேசாதர காவிய

இ) நாகமார காவிய#தி0 பிற காவிய9க2 

ெதாட*டா எப$

ஆCத0ாிய$. காவிய அைமபி யேசாதர காவிய#$ட இ$ ஒசில வைககளி

ஒ#$ காணப'கிற$. ெதCவ வண க , அைவயட க , 10பய, நா' நகர>
சிற* எ; வகிற ைறைம த/0 காT

அைவயட க> ெசC இ 1/@

ஒைம நிைல. இவ0;

ஒேர வைகயி உைர கப<= கிற$:

'*ைக ெகா= 2 ெடேற ெபா0*ந ெலாளிவி ள ைக

இக">சியி னீபா ாிைல &'ந0 ெபா2 ண)ேதா
அக#தினி மதியி0 ெகாவா ராியேரா ெவன$ ெசாைல>
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ெசக#தவ ண)$ ேக<க> ெச*த0 பால தாேம’

எப$ நாகமார காவிய#தி அைவயட க .
'உவி ாி)த *ைக ெகா= ெட

ெற2 கிறன ாிைல விள கிைன
உ2 கிற ெபா<=ற ேமாபவ
ெகாவ ெர ைர A;த0 பாலேத’

எப$ யேசாதர காவிய . இ காவிய ஆசிாிய

அைம)$ள$.

கா<'

உவைம ெயாறாகேவ

நாகமார காவிய கால
திமண

ெசவ ேகசவராய த/யா தா எ:திய ‘க பநாட’ எG

தமிழி த=யல9கார

1/ேல

ேதா;வத0 னேர காவிய9க ஏ0ப<'வி<டன

எ; றிபி<'ளா. அவ A0; வமா;.
“தமிழி த=யல9கார
சி)தாமணி

ஏ0ப'வத0 னேர ஐ ெப9 காபிய9களி

ஐ?சி; காபிய9க2

ஏ0ப<' வி<டன. இைவகெளலா

ெப பாைம வடெமாழி காபிய9களி ேபா ைக பிப0றியைவ. இவ0ைற

பா=ய கவிக வடெமாழி *லைம நிர பிய ைஜன *லவக.”
இெபாியா க#$ப= தமி"# த=யல9கார
கதப'

ேதாறிய கால என

கி.பி. 12ஆ 10றா=0 0ப<டைவ ஐ?சி; காவிய9க எப$

ெபறப' . எனேவ, ஐ?சி; காவிய9க2 ஒறான நாகமார காவிய
10றா=0 0ப<'# ேதாறிய 1 எப$ ெவளிபைட.
ஐ?சி; காவிய9க2 யேசாதர காவிய
எவரா@

நாகமார காவிய

12ஆ

பைழய உைரகார

ேம0ேகாளாக எ'#தாளபடவிைல. கி.பி.14ஆ 10றா= அற

ெபா பய 

காவிய 10 பாட கைள# திர<=# த)$ள ‘*ற#திர<‘=

இKவி காவிய> ெசCக எ$D

இட ெபறவிைல. எனேவ, இ காவிய9க

ேம0றி#த கால எைல  பி0ப<'# ேதாறியைவ எ; ெகாளலா எ;
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க$வா

உ'. ஒ 1 ைனேயாரா எ'#தாளபடாைமயினாேலேய

பி)திய$ என ஒதைலயாக# $ணிய =யதாயிG
இட'.

இப#$நா தீ்#த9கர சாி#திர

உைர 

ஐறD ெகாவத0

‘R*ராண ’எG

மணிபிரவாள நைடயி@ள தமி" 1@ நாகமார காவிய#தி ேதா0;வாயாக#
தரப<'ள சிேரணிக மகாராசனி வரலா; காணப'கிற$. இப#$ நாகா

தீ#த9கர சாி#திர உைர 

பதியாகிய R வ#தமான *ராண#தி சிேரணிக

மகாராச வி*லகிாி சிகர#தி உள சமவசரண மடல#தி R வ#தமானைர#
ெதா:$ ேபா0றியைம , அ9 ெகௗதம Oவாமியிட
ெதாடபிைன வினவியறி)த$

த ைன பிற*#

ெசாலப<= கிற$ (ப .505-506). சிேரணிக

மகாராசனி ேதவியாகிய ேச/னிைய ப0றி

றி கப<= கிற$. (ப .512-

513). எனேவ, R*ராண#தி0 பினேர இ காவிய

ேதாறியி#த A' .

தமிழி@ள R*ராண#தி கால பேவ; றி*கைள ெகா' ஏற ைறய
கி.பி.15ஆ

10றா' எ; அ)10பதிபி0# தா எ:திய ஆ9கில

கDைரயி ேபராசிாிய ைவயா*ாி பிைள றிபி<'ளா. இ)த# தமி" 1

வடெமாழியி கி.பி.9ஆ

10றா= ேதாறிய ‘மகா*ராண‘#ைத ெபாி$

த:வி> ெசகிற$. பழ9 கனட#தி கி.பி.997- இய0றப<ட ‘சாடராய
*ராண’

வடெமாழி மகா*ராண#ைத பிப0றி எ:)தேதயா .

நாகமார சாித

இ)1

இட'. எனேவ, இஃ$ இ

ேதாறியதாத ேவ' .

ல#தி/)ேத வள)$ ெபகிய$ என கத
ல 1களி கால#தி0 பி0ப<'#

கி,பி. ப#தா 10றா= *<பத)த எபவ அவபிர ஸ ெமாழியி நாகமார
சாித#ைத விாிவாக யா#$# த)தா எப$ ெதாியவகிற$. இைத அ=ெயா0றிேய

வடெமாழி, கனட

த/ய பிறெமாழிகளி@

ைஜன ஆசிாியகளா இ> சாித

தனி 1லாக> ெசCயப<' வ)தி கிற$. இKவைக வரலா0;> Fழகைள

ெகா' பா  ேபா$ திமண

ெசவ ேகசவராய த/யா அவக

ெகாட க#$ ெபா#தமான$ எேற எண இடமாகிற$. ஆதலா,
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இ#தமி" காவிய கி.பி. 12ஆ

ெகாளலா .

10றா=0 0ப<'# ேதாறிய$ என

பிற ெமாழிகளி நாகமார சாித
‘நாகமார சாித ‘ எப$ ‘ப?சமி சாித ‘, ‘நாகமார கைத‘ எG

ெபயகளா@

பிற ெமாழிகளி ெசCய ெப0றி கிற$. அவபிர ஸ ெமாழியி *<பத)த

ெசCத 1 ப0றி ன றிபிடப<ட$.[1] வடெமாழியி உள நாகமார

சாித [2]. அ)1ைல ‘நாகப?சமி கைத‘ எ;

றிபி'கிற$. இதைன இய0றிய

ைசன*லவராகிய ம/ேசன எபவராவ. இKவடெமாழி காவிய#தி ஐ)$

ச க9க2

அவ0; ைறேய 119, 74, 113, 105, 87 பாடக2

உளன. இ

காவிய#தி உள 498 பாடக2 ஒKெவா ச க#தி ஈ0றி@ள 5

பாடகைள# தவிர ஏைனய 493 கவிக2

‘அZ['‘ எG

பாவைகயி

அைம)$ளன. கைத ேபா கி இK வடெமாழி காவிய#தி0 தமி"

காவிய#தி0 ஒ சில இட9களி ேவ;பா' காணப'கிற$. இ)1 தவிர

தாரேசன எபவ இய0றிய வடெமாழி கவிைதயாலான நாகமார சாித

ஒ;

உள$. இராம>ச)திர <O வடெமாழியி எ:திய ‘*ணியா7ரவ கைதயி@ ‘
இ>சாித

சாித

இட

ெப0;ள$. பாப/ கவி எபவ கனட ெமாழியி நாகமார

இய0றிளா. இ$தவிர இர#னாகரகவி எ:திய 1 ஒ;

உள$. இKவாறாக பல ெமாழிகளி@

கனட#தி

ேபா0றி காவியமா க ெப0ற

சிற*ைடய$ இ) நாகமார சாித எப$ ெதாிய வ .
-----------

[1.] இ)1 1933ஆ ஆ' கிாிலா ெஜயி எபவரா தத பைழய
Oவ=யி/)$ அ>சிடெப0ற$. இதி பதிபாசிாிய சிற)தேதா ஆராC>சி

கDைரைய ஆ9கில#தி த)$ளா. இ கDைரயி நாக மார சாித

பல ெமாழிகளி@
ம0;

இ> சாித

ப0றி

வ)$ள 1கைள ப0றிய றி*கைள விவாி#$ளா.

:ைம

அ)1லா ெவளிப'

அ)1@ காகிறப= எ:தியிபேதா'

சிற*> ெசCதிகைள

வைகப'#தி விள கிளா.

Nayakumaracariu of Puspadanta, Edited by Hiralal Jain, M.A., LL.B., Balatkaragana
Jaina Publication Society, Karanja, Berar (India), 1933.

[2]. வடெமாழி காவிய> ெசCதிகைள அறிவத0 என  உதவிய$ ேபராசிாிய

ேக.ர9காசாாியாரா 8னாவி உள படகா கீைழ கைல ஆராC>சி நிைலய
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ெவளியி<ட ேபராசிாிய காசிநா# பா*ஜி பத (13-10-1850--2-9-1932) எபாாி
நிைனD மலாி (1934) எ:தப<ட ஒ க<'ைர யா .
---------

காவிய ஆசிாிய
தமி" நாகமார காவிய#ைத ஆ கிய ஆாிய ெபய அறிய Aட விைல. இ

காவிய#தி0 ேவ; நல ஏ<'> Oவ=க கிைட மானா, ஒகா ெதாிவத0

ஏ$D'. இத ஆசிாிய ைசன சமய#தவராவ எப$
ேகா<பா'களி ேத)தவ எப$

ெதா#$

வ#$ உைர 

நைடயினா ந விள9 .

ைசன சமய

இ காவிய#தா *லப' . கைதகைள#

கைலயி இவ ைகேத)தவ எப$ இ காவிய

நறிைர
‘தமிழாCD‘ இதழி ‘அ>சி வாரா அ)தமி"‘ ெவளி&<' வாிைச யி இ)1ைல

ெவளியி'வத0

அவக2 

லப=ைய# ேத= ெப0;# த)த ெபாியா =.எ7.Rபா

ப:தான ஒ பிரதிைய ப= ெய'#$ காபா0றி ைவ#$ வழ9கிய

த>சா பா= சினசாமி நயினா அவக2  தமி" ம களி நறி எ;
உாிய$. இ) 1ைல ெவளியிட அKவேபா$ ஊ கி ஆவன ெசC$வ

தமி"#

$ைற# தைலவ-ேபராசிாிய, டா ட, ந.ச?சீவி அவக2  நறி பாரா<'

கடபா'ைடேய. இ)1/ அ>O பணியி என  அKவேபா$ உதவிய

தி ற ஆராC>சி பதியி பணி*ாி

ஆராC>சி# $ைணவ .ேமாகனராO,

தமி"# $ைற ஆராC>சி மாணவ அ.நாக/9க

‘தமிழாC‘வி ெவளியிடப'

ஆகிேயா  எ நறி உாிய$.

இ காவிய#ைத# தனி 1லாகD ெவளியிட

வாCபளி#த பகைல கழக# $ைணேவ)த ெப)தைக தாமைர> ெசவ
ெந.$.O)தரவ=ேவ@ அவக2 
:வின 

எ நறி

ெசைன பகைல கழக ஆ<சி

வண க

உாியனவாக.

ெசைன, தி கா#திைக# திநா, 8-12-73
-------------

. சக

பிைள
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நாக மார காவிய
த

கா*

சக

மணிந0 க)த#$ ம/)த  ைட யில9க

அணிமல பி= யிகீ ழம)த ேநமீச பாத
பணியேவ வாணி பாத

பணவ தம  ெம)த

இைணகர? சிரசி0 Aபி யிய*ற# ெதா:$ மேற.
ேநமீச வண க : R ேநமி Oவாமி தீ#த9கர இப#$ நாவ 22ஆ

தீ#த9கர. சீவக சி)தாமணியி ‘நிகாி ேநமித நீநக’ (912) என வ)$ளைம

காண#த .

அக கடD2 ாிய ெபயக2 ஒறாக ேநமிநாத எபதைன> Fடாமணி
நிக' A;கிற$. தம ச கர#ைதைடய இைறவ எப$ இத ெபா.

‘அறவாழி ய)தண’ என (ற-8) வ2வ றிப$

ஈ' ஒ*ேநா க0பால$.

இ) ேநமிநாத R கி[ணG  ஒ;வி<ட சேகாதர எ; அாிவ ச *ராண
A;கிற$.

நல அழகிய இர#தின9க2

ந;மண ெபாக2

நிைற)$  ைட

ஒளிகிற$. இ#த ைடயி நிழ/ அேசாக மர#தி அ=யிேல

அம)தி கிறா ேநமீசராகிய அக ேதவ. இவைடய திவ=கைள வண9

ெபா<' வாணி பாத#ைத , வி பாத#ைத எ ைடய இ கர9கைள

தைலேம வி#$ ைறப= வண9ேவா .
ெதCவ வண க

ெசயப' ெபா2

ெச)தளி பி= யிகீ"> ெச:மணி மட ப#$

இ)திர னினிதி ேன#$ ேம)தாி யாச ன#தி

அ)தமா யம)த ேகாவி ன*ாி தீ#த கால9

ெகா)தல ராச நாக மரன0 கைதவி ாிபா .

1
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சிவ)த தளிக2ட A=ய அேசாக மர#தி கீேழ, வளப

ெபா)திய அழகிய

மடப#திG, இ)திர $திபா= நி0க, சி9க9க தா9கிய அாியாசன#திேம
அழற Q0றி  அக ெபமானி அ2ட, அவ த)தளிய

ஆகம9களி கால#$ வா")த ெகா#தான 8 கைள அணி)த அரசனாகிய நாக
மாரனி *ணிய சாித#ைத வாி#$>ெசா@ேவா . (1)
தி9க )நா ேயாக) தீவிைன யாிய நி0ப
அ9க8 வாதி 1@ ளாிபற# ெதளி)த ெந?சி0

த9கிய கைண யா)த தவனி யவக ெசான

2

ெபா9ந0 கவி க டறா *)$நீ# ெத:)த தேற.
பனிர' மாத9க ேயாக நிைலயி விடா$ நி;, த
த மிட#தி;

தீவிைனகைள#

ேபா கி நி0பவ , அ9காகமமாகிய பைழய த 1@ 0ற

நீ9க# ெதளி)த ெந?சைடய வ , ெந?ச#தி கைண நிைற)தவமான

தைமையைடயவக தவ னிவக. இ

னிவக ெசான கவி நிைற)த

நல கவி கட/ேல ப=)$, அ கட நீாி ளி>சிைய ெப0; எ உள

ஓ9கிய$.

அாிபற-0ற

நீ9க. அ9க8வாதி 1-அ9க 8வா9க ஆகம . (2)

அைவயட க
*ைக ெகா= 2 ெடேற ெபா0*ந ெலாளிவிள ைக
இக">சியி னீபா ாிைல &'ந0 ெபா2 ண)ேதா
அக#தினி மதியி0 ெகாவா ராியேரா ெவன$ ெசாைல>
ெசக#தவ ண)$ ேக<க> ெச*த0 பால தாேம.

3

அழகிய நல விள கி ஒளியிLேட *ைகெயா:9 உள$ எ; அ)த
விள ைக இக")$ நீ வா யா

இைல. இKDலக#திக ந0ெபாளா

ஞான#ைத உண)ேதா எ ெசா0கைள# த#த

அறிவினா ஏ0; ெகாவா.

அKவா; ஏ0காதவ மிக அாியராவ. உலக#தவ

ெசாவ$ எ ெபா;பா . (3)

A)$ ேக<

வண
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ேக<ேபா ெப; பய
ெவKவிைன ெவ' வாரா வி கிந கைட 

வாயக

ெசKவிதி0 *ண)$ மி க ெசவ#ைத யா  ன9
கKவிய கம ெமலா9 கண#தினி @திைப யா 

4

இKவைக# ெதாிD ;பா கினி$ைவ# $ைர#$ மேற.

ெகா=ய விைனக உ#ெத:)$ வ)$ ேசரா. அவ0றி வாCக வி கி நறாக

அைட  . நறாக> ேச)$ மி)த ெபாைள> ேச  . பாக ப0றிய

விைனக எலா

கண ெபா:தி வி<' நீ9கி ேபா . இKவைகயி

ஆராC)$ பாபா  இனிதாக ைவ#$ இவ0ைற ேபOகிேறா . (4)
மகத நா<'> சிற*
நாவல) தீப 10ைற ந Tெதா \; Aறி
ஆவத ெனாA றா மாியந0 பரத கட

பாவல தைகைம மி ேகா பர பிய தம 8மி்

ேமDமி கிF" ேசாைல மி கேதா மகதநா'.
நாவல) தீைவ> ேச)த 10;# ெதா\; பதிக2 ஒறா
நல பரத கட . இ$ பாவலரா

கவிஞ

5
கிைட#த0காிய

ப*களா நிைற)ேதா

பரவி

வா"கிற தம 8மி. இதி உள மகத நா' மினேலா' A=ய ேமக9க வ)$

F")$ த9கிற ேசாைலவள

மி க$. (5)

இராசமாகிாிய நகர
திைசகெள9 ெக9? ெசCயா ெசறி)தினி $ைற நா<'
இைசந0 பாாி சாத வினமல காD? F")த

அைசவிலா வமர ேலாக# த$நிக ரான மT
இைசலா நகர மி க விராசமா கிாிய மாேம.

6
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எலா# தி களி@ திமக நிைற)$ மகி")$ வா:
நா'. பவைக இைச

தைகைமய$ அ)த மகத

பாாிசாத மலக நிைற)த 89கா க2 உைடயதாC

ந' கம0ற ேதவலக#தி0 ஒபாக இ 8மி *க"ெப0ற நகரமாக விள9கிய$

மகத நா<= தைலநகராகிய இராசமாகிாிய . (6)

கிட9க கி?சி ேயா9கி கிளகி F=> ெச ெபா

கட9கைவ# தில9 மாட9 கதிமதி F<= னா0ேபா
பட9கிட) த லாக பாடேலா டாட லாேல

இட9ெகாட விப  ப ாிட#ைத ெம>O மேற.
அகழியி அகி மதி மிகD
A<ட9கைள அ

உய)$ நிறதா ெபா9கி ெய:

7
ேமக

மதி தா9கி நி0கிற$. ெச ைமயான ெபா0 கலச9க ைவ க

ெப0றதனா விள க 0றி  மாட9க. அவ0றி ஒளிமி க :மதிைய

அணி)தா0ேபால பா பி பட
ஆட@

ேபாற அ/ைனைடய மடவா பாட@

நிக"#தின. ஆதலா, விாி)$ பர)த இப#தினாேல ேதவலக#ைத

ைறபட> ெசC

இயபினதாய$ அ) நகர

(7)

சிேரணிக ராசனி ெச9ேகாலா<சி
பாாி#த தைம ன பா/#த0 ைக ம ட9கா

8ாி#த தாக ேவC)த ெபா0ைட ெய:)த ேமக
வாாி#த திைச)த ளி  வைகய

ெபா0றி ேடாளா

சீாி#த தல9க மாப சிேரணிக ராசனாேம.

8

இKDலைக# தா9கி அரசாட தைம *ேளா கால#தி@ ஐ)$ மட9காக>
சிற)த$ எ; ெசா@மா; ெபா/D ெப0ற மாைலக க<ட ெப0ற அழகிய

ைடைய உைடயனாC, ேமக மைழ ெபாழி)தா0ேபா ெபாைள வாாி அவரவ

வி பியைத அளி 

வளப

சிேரணிகராச எG

ெபயைடயா. (8)

ேதாைள

ெபா)திய ைகைய அழகிய திைமயான

சிறபான மாைலைய அணி)த மாைபைடயனாC விள9கியவ

ஆறிெலா றிைறெகா டா2 மரசமா ேதவி யன

ேப;ைட நைடேவ0 கணா ெபற0க9 க0பி னாேபா
Q;ைட> சா/ னீதா மிைடதவ" ெகா9ைக ெகாைட
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9

நா;ைட# தார ணி)த நைகமதி க#தி னாேள.
ஆறிெலா ப9 =ம களிட

வாி ெப0; அரசா2

இ மனனி ேதவி ெபய

சா/னீ. இவ அனபறைவ ேபாற நைடயிைன ெப0றவ. ேவ ேபாற

Aாிய கைணைடயவ, ெப;த0காிய க0பிைனைடயா. இதனா

மி கமதி*ைடயவளாC இவ இல9கினா. மலமாைல கிட)$ அைசகிற

ைலகைள ெகாைடைய

உைடயவ, மண

ெப0ற மாைலைய

அணி)தவ. விள9கிற :மதி ேபாற க#திைனைடயா.

தா -தாம ; இைட ைற.

ம0;ெம ணாயி ர ேப மனG கினிய மாத
ெவ0றிேவ விழியி னா

ேவ)தG மினிய ேபாக

உ0;ட *ண)$ விப# $வைக ள:)தி ய9>

ெச0றவ> ெச#$> ெச9ேகா0 ெசலவிய கால# தேற
சா/னிைய# தவிர ேம@

அ

10

மனG  இனிைம ேச#த மாத எணாயிர

ேப இ)தன. ெவ0றிேவ ேபாற நீட ெந'9 கTைடயராகிய அ)த
மா)த அரசG  இனிய இப

ேசபாராC, அவGட A=> ேச)$ அவைன

உவைக கட@ அ:)த> ெசCதன. மன மாத இப

பைகவகைள

$C#தேதா'

அழி#$> ெச9ேகாைல> ெச@#தி வ)தா. அ)நாளி- (10)

வரQரநாதாி வைகைய வனபால ெதாிவி#த
இ?சிF" *ர#$ ேம0பா /ல9கிய வி*ல ெமG
ம?சிF" மைலயி மீ$ வரQர நாத வ)$
இ?சி

அ?சில

 றில9

8மி ேயழிைற யி ைக வ<ட

பாக ளாட வமர? F")த வேற.

11

மதி F")த இராசமாகிாிய நகர#தி ேம0# திைசயி விள9கிய வி*ல

மைலயிேம வரQரநாதராகிய வ#தமான மகாQர எ:)தளியி)தா.

எG

 மதிக விள9 8மியி ஏழிைற இ ைக வ<டமாகிய சமவசரவண#தி

அவ அம)தி)தா. அ9ேக அழகிய சில * அணி)த மாதக மகி")தா= வர#

ேதவ

வ)$ F")தன. (11)
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வனமி வதிச ய9க வனபால க'வ)$

நைனம$ மலக ேள)தி நனக *)தி ராச

மைனய$ மதி0க ட)$ மனைன வண9கி> ெசப

12

மனமிக மகி")தி ைற?சி மார சைறக ெவறா.

கா<=ேல நிக")த இ)த அதிசய#ைத வன#ைத காவ *ாி
கடா. அவ ேத ெசா<'
இராசமாகிாிய

வனபால எபா

மலகைள ஏ)தி ெகா', அழகிய நகராகிய

*)$, அரசGைடய அரமைன மதிகைள கட)$ ெச;,

அரசைன வண9கி, நிக")த$ Aறினா. உடேன அரச மனமகி"Dட னிவைர
எணினா. அவைர காT ெபா<'# தா *றப'
ரசைறமா; க<டைள பிறபி#தா. (12)
மன த O0ற

ெசCதி றி#$

Fழ> ெச; னிவைர வண9த

இ=ர சாப ேக<' மிய பிய வ#தி ன#தி
ப'மத யாைன ேதமா வாநா0 பைட? Fழ

க=மல சா)$ ேம)தி காவல ேறவி ேயா'9

ெகா=நிைர ெபாேன யி0 :Dட ெசற வேற.

13

இ= ேபா; ழ9கிய ரெசா/> ெசCதிைய அ)நா ம க ேக<டன.

வனபால ெசான வன#ைத ேநா கி, யாைன, ேத, திைர, காலா எG
நாவைக> ேசைன
ழ *கைள

F")$ வர, மண

மி க மலகைள வாசைன

ஏ)தி ெகா' அரச த ப<ட#தரசிட, வரQரனி வ)$

த9கியி)த அழகிய ெகா=க நிைற)த Fழ@ # த பாிவார9க2ட
ெசறா. (13)

ெபாெனயி0 ;கி ைக மா *ரவல னிழி)$< * 
நனில# ததிச ய9க நரபதி ேதவி ய 

பGைர ெசC$ கா<= பரமற ேகாயி றைன

இனிய வல9ெகா ெடCதி &சைன யிைற?சி னாேன.

14
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அழகிய மதிைல> F")த னிவன$ இ ைகைய அைட)த$

நா' கா 

மன யாைன மீ$ இ)$ இற9கி, உேள *)$, த ேதவி  னிவாி
*கெழ'#ேதாதி, வ#தமான Q0றி)த சமவசரண ேகாயிைல வலமாக வ)$

னிவராகிய இைறவைர வண9கினா. (14)

நிலற பணி)ெத :)$ நிகாில? சிைனயி 0றி

கலனணி ெச ெபா மாப காெபா கட/0 ெபா9கி
நல; ேதா#தி ர9க நாதற வதன ேநா கி

15

பலமன மிறி ெயாறி பல$தி ெசப @0றா.

நில#தி உட * ெபா)த மன வண9கி எ:)தா. ஒப0ற அழகிய உ;*#

ெதாழி வாC)த ஆபரண9க அணி)த அழகிய மாைபைடய அவ, கா0றினா
ேமாதப<' ெபா9கிெய:
இைறவGைடய திக

கடைலேபால மனெவ:>சி ெகா',

ேநா கி பல மன

ஒைமள#ேதா' ேதா#திர

இறி, அவைன வண9

பல ெசாலலானா.(15)

வ#தமானைர மன $தி#$ ேபா0;த
ேவ;
ெபாறிெயா'வ விைனெவற *னித னீேய
8நா மலபி= ேபாத னீேய

*றவித"ேச மைரமலேம விரனா வி<'

ெபாெனயி@ மனிய*9 கவG நீேய

அறவிபணி பணவர9க# தம)தாC நீேய

ஐ9கைணவி மமதைன யகறாC நீேய

ெசறி*க"ேச சி#திநக தைன யா2

16

சிாீவ#த மானெனG) தீ#த னீேய.

ஐ ெபாறிகேளா' A=ய ெகா=ய விைனகைள ெயலா ெவற
*னிதமானவநீதா. ெபா/Dெப0ற நா ப க9களி@

மலக2ைடய

அேசாகி நிழ/ அம)த ஞானி நீதா.*றவிதேழா' A=ய தாமைர மலாிேம,

நா விரைல மல#தி அழகிய வசரண#$ைற

இைறவ

24

நீதா.அற#தைமைடய நாக#தி பட நிழ/ Q0றி கிறவ

நீேயதா.ஐ)$ மலர *

க* வி@

ெகாட மமதைன வில கி>

ெசறவ நீதா.மி க *க" வாC)த சி#தி நகைர ஆ<சி*ாி

எG

ெபயைடய Pேயா நீதா. (16)

சிாீவ#தமான

க?சமல திமாபி0 றாி#தாC நீேய
காலெமா

;ண)த கடD ணீேய

ப?சா#தி தாGைர#த பரம னீேய

பரமநிைல ெயாெறனேவ பணி#தாC நீேய

$?சாந @லெதா:) Pய னீேய

ெதாவிைனெய லாெமாி#த $றவ னீேய

ெச?ெசா0 பாைவைய நாவி0 ேச#தாC நீேய

17

சிாீவ#த மாெனG) தீ#த னீேய.

தாமைர மலைர அழகிய மாபி தா9கியவ நீதா.

கடD நீதா.ப?சா#திகாய

; கால

உபேதசி#த பரம நீதா.

உண)த

ேமலான #தி நிைலைய> ேச என க<டைளயி<டவ நீதா.உற9கா$ ேயாக

ெசC$ வா:

எலா

நல $றவியலக

ெதா:

Pேயா நீதா.பைடய விைனக

ேசராம ெபாO கிய $றேவா நீதா.ெச?ெசா0பாைவயாகிய

கைலமகைள நாவி ெகாடவ நீதா.சிாீவ#தமான எG ெபயைடய

Pேயா நீதா. (17)

அறவனீ யமலனீ யாதி நீேய

ஆாியனீ சீாீயனீ யன)த னீேய

திாிேலாக ேலாகெமா' ேதய னீேய

ேதவாதி ேதவெனG) தீ#த னீேய

எாிமணிந0 பிற*ைடய &ச னீேய

இநா ணைடய யிைறவ னீேய

திாி*வன) ெதா:திைற?O? ெசவ னீேய

18

சிாீவ#த மானெமG) தீ#த னீேய.

தம உவின நீ.0றம0றவ நீ.

ல த0ெபா நீ.எலாவ0றி0

ேமலானவ நீ.ெசவ#$ கிபிடமானவ நீ.அன)தனாக-எலாமாக

இபவG

நீ.

; உலக9கைள

நீதா.ேதவக2 ெகலா

பிற உலக9கைள நாடாக உைடயவ

ேதவனாக விள9

*னித நீ.ஒளி QO

மணியி

25

நல பிற* கிடமானவ நீ.எ<' ணைடய இைறவ நீேய.

;லக#தா

வ)$ வண9 ப=யான #தி> ெசவைடயவ நீ.சிாீவ#தமான எG
நீேய. (18)

ெபயைடய ேதவG

னிவதம கிைறயான

#தி நீேய

வா தவெனG #த னீேய

இனிைமயா ன)தOக# தி)தாC நீேய

இயலா; ெபா2ைர#த Qச னீேய

னிDத /லாத ைனவ னீேய

 ைடயி கீழம)த தவ னீேய

ெசனி#திற 

பி ற*) தீ#தாC நீேய

19

சிாீவ#த மானெனG) தீ#த னீேய.

னிவ ெகலா தவனாC விள9பவ நீ.எ;

ஒதைம#தாC விள9
நீேய.மகி"]<'

தைலவ என ப'

த/யன இலாத ேனா

நீதா. ைடயிகீ" அம)$ விள9

எG

#தி ாியவ

ஆன)த Oக#தி அ:)தியிபவ நீேய.உலகிய@ கான ஆ;

ெபாகைள> ெசான ஈச நீ.ேகாப

ேநவி 

பிலா$

ைப

இறைப

தைலவG

நீதா.பிற)$ இற  ப=

இலா ெதாழி)தவ நீேய.சிாீவ#தமான

ெபய ெப0ற *னித நீேய. (19)

நவபதந னயமா; நவிறாC நீேய

நனிவ மன#திைச)த னாத னீேய

உவைமயிலா ைவ பத ைர#தாC நீேய
உ#தமத மிதய#$ 2க)தாC நீேய

பவமயமா மிவிைனைய பக)தாC நீேய
பரம நிைலயம)த பரம நீேய

சிவமயமாC நிறதிக" ேதச னீேய

20

சிாீவ#த மானெனG) தீ#த னீேய.

ஒப$ பத9கைள

ஆ; நய9கைள ெசானவ நீ.நல னிவகளி

மன#தி ெபா)திைற தைலவG

பதவிகைள

நீதா.ஒ*ைம ெசால இயலாத ஐ)$

ெசானவ நீதா.உ#தமரா

மகி"வி கிறவ நீேய.பிற* மயமாக ஆ 

இவிைன நிைலைய

Pேயாாி இதய கமல#$ அம)$

விள கி> ெசானவG

நவிைன தீவிைன எG

நீதா.ேமலான நிைலயி

26

அம)$ள இைறவG

இபவG

நீதா.ம9கலமா சிவமயமாC நிற ஒளிதிக" ேதச#$

நீேய.சிாீவ#தமான எG *னித நீதா. (20)

ேவ;
$திக ெசC$பி ^Cமணி நனில#

ததிெகா சி)ைதயி ன பிற பணி)$ட
ெநதியி ரெடன நீ=ய ேதாளினா

21

யதிெகா பணவ பாவல * கேத.

ெசவ ேபா நீட இர' ேதாளிைனைடய சிேரணிக மகாராச இKவாறாக
சிாீவ#தமானைர# $தி#$ ேபா0றினா. பி PCைமயான அழகிய நல

நில#தி வி:)$ நிைல#த சி)ைதயனாC பணி)தா. பி உடேன எ:)$,

னிவ எலா
(21)

உள9ெகா' ேபா0றி வண9

ேதவ பாவலைன அ'#தா.

சிற)$ ேகா<ட#$> ெசவக கணதர

இைறவ னெமாழி யிெபா 2<ெகா'
அைறய ம)$யி கறமைழ ையெப)

22

$றவ ன0சர _Cதி னிைற?சினா.

சிற*ைடய ேகாயி/ேல அறிD> ெசவைடய கணதர அளிய இைறவGைடய
நல ெமாழியி ெபாைள மன#$< ெகாடா. மைலயி ேம அம)$

உயிக2 ெகலா தம மைழைய ெபாழி

$றவனா

திவ=கைள# PCைமயனாC வண9கினா. (22)
தவராசரா

ெகௗதம பாத

வ#தமானாி

பணி)$ தம ேக<ட

ம0ற மானி ேயமல ரா பத

உ0; டபணி) ேதா9கிய மனவ
ந0ற வ கிைற யானந0 ெகௗதம

ெவ0றி ந0சர ேவ)த னிைற?சினா.

23

27

பி ெபைம பைட#த அ

னிவாி பாத9கைள> ேச)$ பணி)$ உயD ெப0ற

அரச, நல தவசியக2 ெகலா தைலவராக விள9கிய ெகௗதமாி
ெவ0றித

நல பாத9கைள வண9கினா. (23)

இக ர#தி னிைற?சிய மனG

ெபாக ய0கணி 89ைழ மாத
தம த#$வ? சனனி வ ைர

24

இவ மிைய) தி*ற ேக<டபி.

இ ைககளினா@ Aபி வண9கிய அரசG , ஒ;ட ஒ; ேமா$ ப=யான

கயமீ ேபாற கைணைடய அழகிய டல
ம க2  னிவ 

ெகௗதம உைர 

மகி"Dற ேக<டன. அதபி- (24)

அணி)த மன ேதவி

தம த#$வ9கைள மன

ெபா)தி

நாக ப?சமி கைதைர க மன ேவ'த
சிாிந0 ப?சமி ெசவ கைதயிைன

ெசறிகழ மன ெச*க ெவற@
அறிD கா<சி யம)ெதா: க#தவ
றி ண)தத0 A;த @0றேத.

25

Qர கழ அணி)த மன ம9கலமான நல ப?சமியி ெபா ெபாதி)த

கைதயிைன உைர#த2க எ; ேவ=னா. உடதாேன ஞான கா<சிட

வி *

ஒ: க#ைதைடயரான பிற உள றி*கைள உண)த னிவ

ப?சமி கைதயிைன Aற# ெதாட9கினா. (25)
ெகௗதம உைர#த ப?சமி கைத
மகத நா<' மன சய)தரG

அவ O0ற#தா

நாவல) தீவி ன0பர த#திைட

மாவல மன மG மகதந0

AD9 ேகாகில9 ெகாம$# தாரணி
காD? F")த கனக *ர மேத.

26

28

நாவல)தீவி@ள நல பரத கட#திேல மிவலைம ெகாட மனவ பல
உைற

மகத நா<=, AD

ேசாைலக F")த கனக*ர

யிக2 ம$தாைர சி)$

உள$. (26)

மலக2

ெகாட

அ)ந க கிைற யான சய)தர

நம ைனவிவி சாலந ேன#திைர
தO தம$# தாரணி சீதரன

27

நக ைம>ச னய)தர ெனபேவ.

கனக*ர நக  அரச சய)தர எபா. இவGைடய நல மைனவி

விசாலேந#திைர. இவக2ைடய *தவ ெபய சீதர. இவG  வாC#த நல
அைம>ச நய)தர எG ெபயைடயா.

வாசவ கா<=ய பட#$ மாதைர> சய)தர யா என வினாDத
ம0;) ேதவிய மGெம ணாயிர

ெவ0றி ேவ)த விைழ)$; கிறநாள
ப0ற வாணிக பெபா ெபா0கல#

28

$0ற மாத பட#$ கா<=னா.

விசாலேந#திைரேயா' மனG  ம0; எணாயிர

ேதவிய

உாிைமயாயி)தன. ெவ0றி பல ெகாட இKவரச சய)தர த

ேதவியட

இ*0; வா"கிற நாக2 ஒநா அ மன அரமைன  வணிக

வாசவ எபா வ)தன. அவ பல அாிய ெபாகேளா' மர கல#தி வ)த

ஒ ெபணி உவ பட#ைத

கா<=னா. (28)

மன ேனா கி மய9கி மகி")தபி
கினாி ேயாகி ளகா மாதேரா

இன Jபமி காாி$ ெவற@
மG

வாசவ வா ைர ெசCகிறா.

29

29

மன சய)தர பட#தி கட மாத உD க' ேமாக#தா மய9கி

மகி"D0றா. பி, ‘இKவளD அழ பைட#த இவ கினர ல ெபேணா?
எ:>சிமி க ேமக#தினி; பிற)த ெபேணா?‘ எ; வினவினா. ேக<ட

வணிக வாசவ ம;ெமாழி பகரலானா. (29)
வாசவ ம;ெமாழி
ெசால ாியO ரா<=ர ேதச#$
பச னநிைற பர9கிாி யாநக

ெசவ சிாீவம ேறவி? சிாீமதி

30

நO ைதயவ நாம பிாிதிேதவி.

*க"வத0காிய Oரா<=ர ேதச#திேல பவைக மா)த

நிைற)$ வா:

பர9கிாியா

நகாி உளா ெசவ சிாீவம. அவGைடய மைனவி ெபய சிாீமதி.

இவக2ைடய மகளி ெபய பிாிதிேதவிஎபதா . (30)
சய)தர பிாிதிேதவிைய மண)$ ப<ட#தரசியா த
அKவ ணிகன வ2ைட Jப#ைத>

ெசKவிதி0 ெசப> சீைட மனG

ெமௗவ ல9ழ மாதைர# தானைழ#$#

ெதCவ ேவவியி0 ேச)$ *ண)தன.

31

அ)த வணிக அவ2ைடய அழகிைன பா9ற அழகாக> ெசால, சிற*

ெபா)திய அரசG

ைல மல F=ய A)தைல ைடய அ)த பிாிதிேதவிைய

அைழபி#$, ெதCவ# தைம ெபா)திய திமண ேவவி> சட9க ஆ0றி,
அவைள அைட)$ ேச)தி)தா. (31)
மன னி*0; மாேதவி யாகேவ

நைம ப<ட நய)$ ெகா'#தபி
மG மாதக வ)$ பணி)திட

இன வா0றி னிைய)$ட ெச@நா

32

30

மன சய)தர பிாிதிேதவிட A= இப

ெப)ேதவி ப<ட

Zக)$ வா")$, அவ2 

த)$ சிறபி#தா. பிற மாதக2

வ)$ பணி)$ ஏவ

ெசCமா; ெபைமட அவ வா")$ வ)தா. இKவா; வா")$வ
- (32)

நாளி-

பிாிதிேதவி-விசாலேந#திைர ச)தி*
வய)த மாடேவ மனG மாத

நய)$ ேபா)தன நமல காவிG<

ெபய)$ பல கி ேனறி பிாிதிேதவி

33

கய)த னீரணி காட0> ெசறநா.
வச)த கால#$ விைளயா<=ெபா<' அரசG

ேதவி மா

விேபா' நல

மல நிைற)த 89காவிைன அைட)தன. பிாிதிேதவி பல கி ஏறி, 89காவி@ள

ள#தி நீ விைளயா<' காட0காக> ெசறா. அ) நாளி -வார ண#தி மா க#$ நிறவ
வாரணி ெகா9ைக யாரவ ெளற@

ஏர ணி = ேவ)தமா ேதவிெய;
தார ணிழ0 றாதி ைர#தன.

34

வழியி தன  பாக யாைனயி மீ$ அம)$ ெச@கிற க>சணி)த
ைலைடயாளாகிய ம9ைக யா எ; பிாிதிேதவி வினவினா. ‘அழகிய
தி=யணி)த அரசனி மாேதவிேய அவ'' எ; மல மாைல F=ய
A)த@ைடயாளாகிய ேதாழி உைர#தா.
பிாிதிேதவி பரம ஆலய
ேவ;

ெச; ெதா:த

ேவவிழி மா$ ேக<' விசாலேந# திைரேயா ெவைன
காமிைச Qழ ெவணி காட0 நிறா ெள;
பாெமாழி யமித மனா பரம னாைலய மைட)$
1ெமாழி யிைறவ பாத

ேநா கிந கிைற?சி னாேள.

35

31

ேவ ேபாற கணிைனைடய பிாிதிேதவி ேதாழி ெசான ெசCதி ேக<', ‘அவ
விசாலேந#திைரேயா? எைன# த கா/ வி:)$ பணிவி 

எண#$ட

எைன காபத0 நி0கிறா ேபா@ ‘ எ; உைர#தா. பி, பா ேபாற
ெமாழிையைடய அமித

ேபா; இனிய பிாிதிேதவி இைறவGைடய ஆலய

அைட)$ 1களி ெசான ைறப=ேய இைறவ பாத#ைத ேநா கி
வண9கினா.

ஆலய#$ அம)தி)த னிவைன அவ பணித
ேவ;

ெகாலாத நவிரத ேகாமானிைன# ெதா:தா

ெபாலா கதிய;#$ ெபா0*ைடய #திதைன>
ெசல0 ெகளிெதேற ேசயிைழயா தாபரவி

எலா விைனெசறி  மியனிைய# தாபணி#தா.
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ெகாலாத நல விரதைடய ேகாமாேன. நிைன# ெதா:பவ தீய கதிகைள நீ கி

அழகிய #திைய ெச; அைடத0 எளிதா
எலா விைனகைள அட 

எ; அவ $தி#$, ஆ=)த

பபா)த ைனவைன# ெதா:தா. (36)

னிவனி வா"#$ைர ேக<ட பிாிதிேதவி மகி"த
பணிபவ< நைரயி0 பரமனி வா"#த

அணிெபறேவ ந0றவ மாேமா ெவன ெகறா

கணிதமிலா ண>Oதைன கீ#திட ேனெப;ைவ

மணிவிள க ேமேபாற மாதவG) தாGைர#தா,
தைன வண9கிய பிாிதிேதவிைய ேமலான அ
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னிவ ந@ைரகளா

வா"#தினா. னிவைன ேநா கி அவ, ‘அழெபற நல தவ

என 

ைகA'ேமா?‘ எ; வினவினா. ‘அளவிட =யாத ந0ணைடய *தவைன
*க:ட நீ ெப;வாC‘ எ; இKவா; மணி விள  ேபா; ஒளிQO
மாதவG

ெசானா.
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நிறசன) தGடேன நீ'ேபாC# தவ ப<'

பிைற யறDைரக ெபமிதமாC ேக<'விதி
ெவற பரமன= விமலமாC# தாபணி)$

அ;தா *#திரைன யவதாி#தா0 ேபாமகி")தா.
நீட ெந'9கால

தவ

38

*ாி)$, பி* அறDைரக மிதியாC ேக<',

விதிெவற பரமனாகிய னிவனி திவ=கைள பிாிதிேதவி தGட நி0

ேதாழியட 0ற அற பணி)$, அ;தாேன *#திரைன ெப0றா0ேபால

ெபமகி"D ெகாடா.

ேதாழியட பிாிதிேதவி அரமைன *த
ேவ;

ந0றவ Gைர#த ெசாைல ந;மல ேகாைத ேக<'

ப0;ட Gண)$ நல பாசிைழ பரைவ ய
உ0றத ழ/ னாேரா ';தவ பாத) தனி

ெவ0றியி னிைற?சி வ)$ வியமைன *)தி )தா
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நல தவைடய னிவனி ெசா0கைள மணமல மாைல யணி)த A)தைலைடய
பிாிதிேதவி ேக<' ப0;த@டேன நிைன)$, நல பOைமயான ஆபரண

அணி)த

பர)த அைல ைடய தன 0ற ேதாழிமாேரா' மி க தவைடய னிவனி
பாத#தி Q")$ ெவ0றிேயா' வண9கி, மீ'வ)$, தGைடய அகலமான

ெபாிய அரமைனயிேல *)$ அம)தி)தா. (39)
(த

சக  )

-------------
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இரடா சக
சய)தர-பிாிதிேதவி உைரயாட
வனவிைள யாட லா= மன றமைன *)$
மனமகி" ேகாைத தைன மவிய காத லாேல

*ன/னீ யாட /றி ேபா ெபா< *கக ெவன
கனவைர மாப ேக<ப காாிைக ைர  மேற.

பிாிதிேதவி தGட வன விைளயா<=0 வரவிைலேய எG

40
கவைலயா

சய)தர மன வன விைளயாடைல இனிதி ஆ= =#$# த அரமைன >
ெச; மன#$ கிைச)த பிாிதி ேதவியிேம தன ள அபி மிதியா,

அவைள ேநா கி, ‘ந9ைகேய! நீ இனிய *னலா<டமாட/றி# தனிேய Q<=0
வர காரண

எG

யா$?‘ என, அத0 அவ தா விசால ேந#திைரைய வண9கலாகா$

காரண#ைத Aறாம ேவ; வைகயி Aறினா.

பிாிதிேதவி-பிர#$Qேதவி. கனவைர-ெபாமைல, ேமமைல. (1)
இைறவனா லய#$< ெச; விைறவைன வண9கி# தீய
கைறயிலா னிவ பாத9 கட= பணி)$ Pய

அறDைர ேக<ேட ெனன வரசேக< 'ளம கி")$

பிைறZத0 ேபைத தனா0 ெப;Oைவ கட@ ளா")தா.
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நா இைறவ ஆலய#தி0 ெச; இைறவைன வண9கி# $தி#$ மன#திேல தீய
கள9க? சிறி$மிலாத பிரஹிதா7வர எG

ஓ னிவைர க' அவ

பாத9கைள வண9கி *னித மான திவற9 ேக<ேட. அவ உன  இனி ஓ

சிற)த *#திரேப; உடா

எ; அளினா எறா. அைத ேக<ட மன

அக#திேல அளவிலா மகி">சியைட)$ அவேளா' இனி$ இபOக) $C#$
வரலாயினா. (2)

பிாிதிேதவி கட கனD
இவ

பிாித /றி யி*; ேபாக) $C#$

மவிய $யிெகா கிறா மேனாகர ெமG

யாம

34

இமைன இமிேல ெறா; மிள9கதி கனவி0 ேறாற
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ெபாவிலா< கெட :)$ *ரவல ண#தி னாேள.
இ9ஙன

இவ

இைணபிாியாராC இபமயமான ேபாக) $C#$வ9

கால#திேல ஒநா இரD, நி#திைரெசC

யாம#திேல ஓ இமி ஏ;

ேபா$, மேனாகர

இள9கதி> ெசவG

எG

நாகா

இளி த மைன *)ததாக

பிாிதிேதவி கனD க', உடேன விழி#ெத:)$ அரசG  அறிவி#தா. (3)
சினாலய னிவாிட

மனG

ேதவி

கனாபய ேக<ட

ேவ)தேக< =னிய னாகி விமலனா லய#$< ெச;

ேச)தளி பி= யிகீ"> ெசவைன வண9கி வா"#தி
கா)திய னி கி ைற?சி கனாபய Gவல ெவறா
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ஏ)திள ைலயி னா2 மிைறவG மி)$ ேக<டா.
அரசG

ேக<' அகமகி")$ அறிவ ஆலய

Q0றி 

ேபா)$, ெச)தளிபி=யிகீ"

அகபரமைன வண9கி# $தி#$, ஆ9 உைற)த ஓ

அறிெவாளிகா@

னிவரைன பணி)திைற?சி# தா கட கனாபய

யாெதன கட2மா; ேக<டாக. அவ

Aற இவ

இனி$ ஒறியி)$

கவனி#$ ேக<கலானாக. ைனவைன இைற?ச, அதாவ$ வண9கி கட
கனாவிைன உைர க, ெவறா அ கனாபய Zவல, இவ

இ)$

ேக<டா எ; =D ெகா2த ெபா#தமா . ெவறா-ஐ *லைன
அட கி ெவ0றிெகாட சினாலய னிவ. (4)
*#திர பிறபா எறா னிவ
அ னி யவைர ேநா கி ய)$ந0 கனD தைன>

ெச ைமயி னிவ க<? சி;வவ) $தி  ெம;9
க பமி னில9க ெளலா9 கா#$ந0 றவ) தா9கி
ெவ பிய விைனய ;#$ Q'ந கைட ெமறா.
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35

அ

னிவர அவகைள ேநா கி, ‘நீவி கட கனாவி பயைன A;கிேற.

ேக<aராக‘ என# த அவதிஞான#தாலறி)$, ‘இமிேல0ைற கடதா உ9க<
இனிய *தவ ஒவ பிறபா. இள9கதிைர காடலா அவ

இபாெரலா

அட கியா' பகர) தவ)தா9கி இவிைனய;#$

Q'ேபறைடவா’ எறளினா. அைத ேக<ட அரச, ‘

#தா *தவ

இ க இைளயா *தவG  அரOாிைம உடாேமா?’ எ; ஐ0;, மீ'

னிவைர வண9கி ேக<கலானா க பமி நில9க எலா கா#த-=க
எலா

அ>ச

த/யவ0றா ந'9த/றி நா<ைட அைமதி நிலவ அரசாைக.

க ப -ந' க . (5)

*தவ பிற)தபி நிக"வன மன ேக<ட
தைனயவ) $தி#த பிைன# தறி *ேடா ெவ;
*ைனமல ரல9க மாப *ரவல ம0;9 ேக<ப

நிைனமின றிக 2ெட ேனைமயி0 ேக<பி ராயி
திைனயைன ப0; மிலா# திக பர னிய * கிறா.
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‘*#திரவ)$ பிற)தபிற அ#$ைண> சிற* அவ அைடவா எபத0ாிய

அறிறிக யாேதG உேடா?’ என, திைனயைன#$9Aட அக*றப0றிலாத
அ

னிவர, ‘ஆ , உ', A;கிேற, கவனி#$ ேக<' அ றிகைள

கடபி, யா Aறியைவ உைமெயன நிைனD Aமி’ எ; Aற@0றா.
திக பர-(தி -அ பரா)-திைசேய ஆைடயாக ேவ; ஆைட அணியா$ வா:
னிவ. (6)

திக பர னிவாி ம;ெமாழி
ேவ;

ெபாெனயி@ Q0றி 

*னித றி ேகாயி

நிசி;வ சரண#தா னீ9) தி கதவ
நனாக வாவிதனி ன:வ பதடா

மனாக மாவிெனா' மதமட கி> ெச@#தி'வா.
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சமண

36

சமவசரண மடல#தி Q0றி கிற ஜிநGைடய$
தின

நி ந)தவன#$ள$

ேதவகளா வழிபா' ெசCயப'வ$மான சி#தAட ைச#தியாலய#தி

ம களா திற க=யா# தி கதவ

உ9க சி;வ பாத

ப<டேபாேத தாேன

திற)$ ெகா2 . நீ9க வழிப'Qக. அ#தண#தி அ> சி;வ ஆ'ள

நாகவாவியி வ: கி வி:வா. ஆனா, ஆப#ெதா;மிறி அதிசயமான
நைமேய அைடவா. பிற நீலகிாி எG

மதயாைனைய அட9காத ஒ

ர<' திைரைய மதமட கி ெபமிதமாC> ெச@#$வா எறா. (7)
அனி யள ேக<' வரசற ேறவிதேனா

=வ மிைற?சிேய#தி ெயழிமைன ெக:)$வ)$
பகி0 றவ:மாட ப?சந லமளிதனி0
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திநிக மா$மன ேச)தினி தி ம)நா.
இ9ஙன

கைணமி க பிகிதாசிரவ னிவ உைர#தள ேக<ட சய)தர மன,

பிாிதிவிேதவிேயா'

அவர=ைய பணி)$ எ:)$ விைடெப0; மீ', த

அரமைன  ஏகி, ேமக தவ:

இனி$ இப

Zக)$வ

மாளிைகயி@ள ப?சைணயி இவ

நாளிேல, தி-திமக. திநிக மா$-திமக2 

ஒபாக> ெசால#த க பிாிதிேதவி. (8)
பிாிதிேதவி க ெகா2த

ேவ;

*டவ" ேவ0க ேகாைத 8ரண மய0ைக> சின

மணினி $ண ெவT ைம)த8 வலய மா2
பTக கிளவி வாயி0 பரவிய தீ? ேச

கணிய மி>ச மிைன கழி#தி' ;பி தாேம.
ஊ தவ:
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ேவ ேபாற கைணைடய பிாிதிேதவி 8மடல#ைதயா2

மாரGைடய 8ரண கப#தி மய0ைக றியா மைண இனிெதன
உபா. அ

மய0ைக# $ப

இைச)ேதா;

ைம)தGைடய இெசா0

ேக<' பரவி களி க# தீ . மிெனாளிைய ெக'  அவ உ;* நல

சிவ*0ற$. (9)

த
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*தவ பிரதாப)த பிற#த
தி9க ெளாபா நிைற)$ ெசவன0 றின#தி0 ேறாற

ெபா9நீ் கடேபா மன *ாி)$ந @வைக யாகி#
த9ெபா னைறதி ற)$ தரணி ளவ > சி)தி>
சி9கேந சி;வ னாம
ஒப$ மாத

சீபிரதா ப)த ெனறா.
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நிைற)$ ஓ நனாளி தி மர அவதாி#தா. ச)திரைன

கட கடேபால மன உள

8ாி#$, உவைகயைட)$, த ெபா அைற

திற)$, தரணியி@ள பல 

தான ெசC$ *#திர உ0சவ

சி9க

ெகாடா=னா.

ேபா@)திற வாC)த அ மரG > சிறபாகிய பிரதாப)த என

ெபயாி<டைழ#தன. (10)

பிாிதிவிேதவி ழ)ைதட பரம ஆலய

அைடத

பிாிதிவி" ேதவி ேயாநா ெப9:# ேதவி மா
அாியந0 பரம ேகாயி ல*ட ேபாக ெவணி
விாிநிற மல? சா)$

ேவ=ய பலD ேம)தி

பாிDள தைனய0 ெகா' பா9கினா0 ெசற வேற.

50

ஓ நா பிாிதிவிேதவி ஏைனய ெபாிய ேதவிமா A<ட#ேதா' ெதா:த0காிய பரம
ஈச ேகாயி0 ப#திேயா'
வாசைன> சா)த

வழிபா=ய0ற கதி, அழகிய மணமலக2

பல ெபா0ற<'களி ஏ)தியவளாC, அபா)த மரைன

அைழ#$ ெகா' ேபாC ஆலய

அைட)தா. (11)

ஆலய#தி நிக")த அ0*த9க
சி;வற சரண) தீட> சினாலய9 கதD நீ9க
பிைறZத0 றாதி தாG

பிைளவி< '<* )தா

நைறமல வாவி தG ண0Oத Qழ காணா>

சிைறயழி காத0 றா? ெச;ட Q")தா ளேற.
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38

அ ேகாயி0 கதவிேல அ> சி;வ பாத

ப<ட அளவி கதவ9க திற)தன.

பிைளைய ெவளிேய வி<'வி<', பிாிதிவிேதவிேயயறி# தாதி உேள ெச;

கடD வழிபா' ெசCதன. அ>சமய

வி:)$ வி<டா. அைத கட தா
Q")$வி<டா. (12)

ஆ'ள நாகவாவி நாகமார ந:வி
ேசயி வா?ைசயா ெச; உட

கைறெக: ேவ/ னாற காாிைக நீேம னி0ப

பிைறெயயி0 றரவி மீ$ ெப0றி) தைனய0 க'
பைறயி= ரச மாப பா9கினா ெல'#$ வ)$
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இைறவைன வண9கி ேய#தி யியமைன *)தா னேற.

ஊ கைற ப=)த ெவ0றிேவ ஏ)திய சய)தர மைனவி நவிைனயா யாெதா
தீ9மிறி நீாிேமேல நிறா, நீாிேல

"கினாளிைல, பிைன

பா பினா தீ90றாளிைல. பிைற> ச)திரைன ேபா@

அK வரவ

ந>O ப0கைளைடய

த பணா =ேம பா$காபாக *தவைன# தா9கி

ெகா=)த$. அKவதிசய

கடவக அரசG  அறிவிப, அரசG

பைறேயாைச ேபா@ இ=ேபா@
ெகா'வ)$ மீ'
அைட)தா. (13)

விய)$

ஆன)த ேபாிைக ழ9க அவகைள அைழ#$

இைறவைன வா"#தி வண9கி# த அரமைன

நாகமார என ெபய ெப0ற$
நாக#தி சிரசி மீ$ நைமயி0 றாி#ெத ெறணி
நாகந0 மர ென; நரபதி நாம? ெசCதா
நாகேந ரகல# தாைன நாமக< ேச#தி யிப
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நாகவி) திரைன ேபால நரபதி யி க ம)நா.

நாகமான$ அ9 யாேதா இ' கT ெசCயாம த சிரசிமீ$ தா9கி
காபா0றியதா ந0ணமி க நாகமார இவ என அவG  அரச
ெபயாி<', மைல  ந<பாகிய மாபனாகிய அ மாரG  த/

சகலகலாவ/ைய# திமண? ெசCவி#$, பவேண)திரைனேபால இ*ற
வா:நாளி பவேண)திர-இ)திர ஒவ (மணி.27, 171, அ
நாமக< ேச#தலாவ$ ைம)தG  கவிைய

கைலகைள

பதDைர).

39

பயி0;வி#தலா . சீவகசி)தாமணியிேல சீவக கவி பயி0சிெப;

ெசCதிகைள A;

பதி ‘நாமக இல பக ‘ என ெபயாி<டைழ கப'கிற$.

இ9ேக தி#த க ேதவ பிவமா; இ)நிக">சிைய வணிப$ ஈ' ஒ*
ேநா க0பால$.

மழைலயா"ம<') தீ?ெசா
மதைலைய மயில? சாய0

ைழக ஞான ெமG9

மாிைய *ண க @0றா. (நாமக 339)
அ

ெபாG மணி #$9 காண9 ;ணி யாக

பர)ெதலா பிர*

ைவ#$ ைப ெபாெசC தவிசி G>சி

இ)$ெபா ேனாைல ெச ெபா Lசியா ெல:தி ேய0ப#

தி)$ெபா0 கணி யா > ெசவிைய> ேச#தி னாேர. (நாமக 340)
கினாி-மேனாகாியாி இைச# திற

அறித

கினாி மேனாக ாீெய ெகணிைகந0 கனி மா
அனவ தா

வ)ேத யரசைன க' ைரபா

எGைட> Oைதய கீத மிைறவநி சி;வ காக
எறவ Aற நெற றினி$ட ேக<கிறாேர.

ஓ நா ப?சOக)தனி எG9 கணிைக கினாி மேனாகாி எG
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சிற)த த

கனிய இவட வ)$ அரச அ= பணி)$, ‘அரேச!எ மாாிகளாகிய
இவக Qைணவி#ைதயி தம  நிகரானவ எவமில என

இ;மாெபC$கிறன. இவக *லைமைய A)$, திறைம மி கவ யாெரன
A;

காைளய யாமிைல. ஆதலா, இவக2ைடய இைச# திறைமைய நி

மார க', ஆராC)$, *லைம மி)தவகைள# ேத)$ A;மா; ெசCதள

ேவ' . இைச *லைம அறி)$ AறவலாG ேக இவக மைனவிமா-

களாத0ாிய‘ எறா. அKவாேற அரச ஏ0பா'ெசCய அைனவமி)$
இைச கைலயி தர#ைத ேக<க@0றன. (15)

40

இைசயறி மர ேக<ேட யிைளயவ கீத நெற
றைசவிலா மன றாG மதிசய மன#த னாகி#
திைசவிள கைனயா
வைசயிறி

#தா ெதாி)$நீ ெயெகா ெலன
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#தா டைன மேனாகாி ேநா க கேட.

இைச கைலயி தைலசிற)த நாகமார, அKவி கனியகளி இைச# தர#ைத

மிக A)$ ேநா கி, ‘இைளயவ இைசேய இனி$‘ எறா. மனG
அைசவ0; விய)தவனாC, யா கடவைகயி இவ

வாC)தவகேள. எனிG ,

ஒ#த *லைம

#தவ திைச விள  ேபால அவ *லைம அறியாத

திைசயிைல. ஆத/, அவக2 ேவ0;ைம நீ எKவா; க'ண)தாC‘ என

ேக<க, அத0கவ, ‘யாைழ மீ<= வாசி 

ேபா$

#தவ ேவேறாைற

ேநா காம கீ"ேநா கிேய பா=னா. இைளயவேளா தா திறைமயாக

வாசி#தேதாடைமயா$

#தாளி இைச பா<'

ெபா2

ேநா கினா. இ றிபா அறி)ேத‘ எறா. அைனவ
நாகமார அ

ஒ9ேக A)$

ெம>சினாக. (16)

ம9ைகயைர மண#த

பலகல மணி)த வ0 ப?சந0 Oக)த னீ

$ல9த Oைதய த ைம PCமணி மர0 கீ)தா
அல9கேவ0 மர றாG மாயிைழ மாத தா
*ல9களி மி#த ேபாக

நாகமார யாைனைய

*ண)திப கட@ ளா")தா.
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திைரைய அட த

நாகமி கத9ெகா ேடா= நகமாட மழி#$> ெசல
நாகந0 மர ெச; நாக#ைத யட கி ெகா'
ேவக#தி வி<' வ)$ ேவ)தநீ ெகாக ெவன

வாந0 Oதைன ேநா கி யாைனநீ ைக ெகா ெளறா.
இ9ஙனமி க-ஓ நா நீலகிாி எG
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ப<ட#$ யாைன மத9ெகா'

க<'#தறிைய றி#$ ெகா', ெவளிேபா)$, ம கைள மாளிைககைள
அழி#$> ெசற$. அைத க' மா)த அரசனிட

ைறயி<டன. அரச

#த

41

*தவ சிாீதரைன ஏவினா. அைத அட க அவனா =யவிைல. பிற

நாகமாரைன ஏவ, அவ அத மத#ைத அட கி விைரவி ஊ)$ ேபாC அரச

எதிாி நி;#தினா. அரச விய)$, ‘இKவியாைனைய அட கி ெவ0றி-

யைட)தவ நீேயயாதலா, நீேய இதைன ெகாவாயாக என அவG ேக

ெவமதியாக வழ9கினா.

ம0ேறாநா< மர ;<ட மாவிைன யட கி ேம0ெகா
'0ற] Qதி ேதா;

)$தீ ேகா= யா<=

ெவ0றிேவ ேவ)த0 கா<ட விைழ)$நீ ெகாக ெவறா
ப0றிேய ெகா' ேபாகி பவன#தி0 ேச#தி னாேன.
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ம0ேறா நா நாகமார ஓ ெபாலா திைர எதிப<டாைரெயலா

வாயா0 க=#$ காலா ெகா; த இ>ைசப=ேய திாி)$ வவைத க',
நகர ம க அரசனிட

ைறயி<டன. அரசG

அதைன அட கி ேமேலறி, நகர Qதிக ேதா;

நாகமாரைன ஏவ, அவG
ஊ)$ ெச;, பல திைசகளி@

சவாாி ெசC$ கா<=, =வி அரசெனதிெகா' ேபாC நி;#தினா. அரசG

மகி")$ அ திைரைய அவG ேக சமானமாக அளி#தா. அவG
லாய#ேத ெகா'ேபாC> ேச#தா.

த திைர

நாகமார ெபைம# திமகனாக விள9த
அறDைர யளி> ெசCத வ னி றி#த நா)
திறவதி ெனCதி நல சீகைல கடைல நீ)தி
ப'மத களி;) ேதமா *க"ெபற ])$

றா

பிைறய$ ேபாவ ள)$ a'ைட மர னானா.
இ9ஙன
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பிகிதாசிரவ னிவ Aறியளிய அறDைரயி0 றிபி<ட ேகாயி0கதவ

திற கப'த, ந>Oவாவியி Q"த, யாைனயட க, திைரயட க எற

நா அறிறிக2 தவறாம நட)தன. நாகமார சகல கைல கடைல

கைரகட *லைம மி கவனாC யாைன, ேத, திைரகைள ஏறி# தைன பல
*க: ப= ஊ)$ கா<=,

றா

திமகனாக விள9கினா. நி0க,

பிைறேபா இனி$ வள)$ ெபைமமி க

42

விசாலேந#திைர ெபாறாைமயா மக சிாீதரனிட

ெசான ெசா0க

POநீ விசால கணி Oதைன க =னி$ ைரபா
ேதசந0 *ர9க ெள9) திக"பணி மர கீ#தி

ேபெசாணா வைகயி0 ேக<ேட ெப)தவ மிைல நீ
ஏOற விகெழா றிறி யினிைன கா க ெவறா.
நாகமார அைட)$வ
உள

சீைர

சிறைப
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ேக<க ேக<க களிபிறி

ெகாதி#$ ெபாறாைமேய =ெகாட விசாலேந#திைர, த மார

சிாீதரைன ேநா கி, இனி$ எ'#$ இய *கிறா. ‘மாரேன! நீேயா ப<ட#$ 
உாியவ. எனிG , உைன *க"வா ஒவ
ப0றிேய நா' நகர

எலா

*க"கிற$. அ>சிறைப எ வாயா Aற

=யவிைல. அத0ாிய ந0றவ
பல

இைல. நாகமாரைன

உன  வாC கவிைல ேபா@ . உைன

வைசயா'கிறன. *க" இலாம வா"த உன  அழகல. இனி

உன  இைடb; இறி பா$கா#$ ெகாவாயாக‘ எ; Aறினா. (21)
சிாீதர நாகமாரைன ெகால> சமய

பா#தி#த

சிாிதர ேக<' ெந?சி0 ெசCெபா ெளென ேறகி

றிெகா டாயி ர#திேனாைர ெகாறி' ெமாவ னாக>
ெசறிைம? c; ேப? சீைமயி0 கர#தி னாைர

யறிவினி0 A<= ெகா' வம)தினி தி  ம)நா.
தாC ெசா0ேக<ட சிாீதரG

61

நாகமார ேம ேம@ ேம@ ெபாறாைம

=ெகாள, இனி அவைன யா9ஙன
ெவளி>ெச;, ஒKெவாவ

ெவலலா

என> சதியாேலாசைன ெசC$

த#த ேதாவ/யா எதி#த ஆயிர

Qரகைள

ஒ9ேக ெகா@ ஆ0ற@ைடய ஐ)1; மலகைள# தன # $ைணயாக#
திர<= ெகா' இவக2ைடய பல#தா நாகமாரைன ெகா@
எேபா$ வாC 

என எதிபா#$ ெகா=)தா. (22)

நாகமார நீவிைளயாட@
ேவ;

பிாிதிவிேதவி அவ ேபாத@

சமய
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மரGந மாத9 >செமG

வாவி

மமரநீாி லாடேவ வனமாைல 9ம?

Oமரேவ)தி ப<'ட ேறாழிெகா' ேபாைகயி0

62

சைமமாட மீமிைச> சய)தர னி)தேத.

ஓ நா நாகமார த மைனவிய இவேரா'

எG

நகாி அேகள ‘>ச ‘

தடாக#தி நீரா= ெகா=)தன. அKவமய

பிாிதிவிேதவி அவக< ேவ=ய உ=

உைட

அவ தாயா

8மாைல 9ம

ெபா0ற<'களி ஏ)தி# ேதாழிைய உட அைழ#$ ெகா' Qதி வழிேய
ெச; ெகா=)தா. அேபா$ சய)தரமன த மாளிைகயி

ேமனிைலயி Q0றி)தா. (23)
விசாலேந#திைர சய)தரனிட

ெபாCைர பகத

ேவ)தப க9A;ந விசாலேந# திைரயவ

ேபா)தன மைனவியா0 *ண?ேசார றனிட
8)தட#ைத> O0றிய ெபா0*ைட கைரமிைச

63

ேய)திைழயா ணி0ப க =னி>Oத பணி)தேத.

ெபாறாைமேய உள#தி0ெகாட விசாலேந#திைரயானவ உடேன அரசைன

க', ‘அரேச! த9க காத/யாகிய பிாிதிவிேதவி ஓ கள நாயகைன *ண)$

வகிறா. அவG  நாேடா;

உ=ைட த/யெவலா

ெகா'ேபாC ெகா'#$ வகிறா. இ;

அவ0ைற எ'#$ ெகா' த

ேதாழிட Qதிவழிேய ெசகிறா, பா!‘ என> O<= கா<=னா. அரசG
ஐ0; அவ ேபா ைக கவனி#$ உ0; ேநா கி ெகா=)தா.

பிாிதிவிேதவிேயா அ9ஙனமிறி# த மார நீரா'கிற நைடவாவியி

கைரைய ேபாC> ேச)தா. அவைள கட நாகமார அேபா' ெச;

கைரேயறி அவ பாத9கைள பணி)தா. அைன

ெதCவமேறா?
ெபாCேபசிய
தி *த@

பிதாD

னறி

#த மைனவிைய மன க=த@ , நாகமார O0ற Fழ மைன

44

ெபாCைர *ைன)தவைள *ரவலG? சீறினா
ைநமிைட மாத நாகந0 மரG

ெசCயமாைல சா)$ப<'> ெச ைமட றா9கிேய

64

ெவCயேவ0க டாட வியமைன யைட)தன.

பிற அவ ெகா' ெசற மாைல, சா)த , ஆைட த/யவ0ைற# தாG
மைனவிய

அணி)$ ெகாடன. தா தைனயG

மமகமாக2மாகிய அைனவக2

Zணிைடைடய

த

த மாளிைகைய அைட)தன. இ

கா<சிகைள எலா சய)தர மன ேநாி0 கவனி#$ ெகா=)தானாதலா,
பிாிதிவிேதவியிட

ச0;

பிைழ இைல, அவ க0* கரசிேய. விசால

ேந#திைரேயா இவ ேம0 ெகாட ெபாறாைம எண#தா இெப
ெபாCைரகைள# தாேன க0பைன ெசC$ Aறியி கிறா எ;

பாதகமான

உைமண)$ அவமீ$ அட9கா> சீ0ற9ெகாடா.
பிாிதிவிேதவி  மன இ<ட க<டைள
மனற ேதவிைய மாேதெய9 ேபானெத
நிGைட *தவனீ ராட0காண ேபானெத
நிGட மைனதனி d=னிதி னாடெல

ந)நக *ற#தைனய னாடனீ9க ெவறன.
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சய)தர மன பிாிதிவிேதவியி மாளிைக அைட)$, அவைள ேநா கி, ‘மாேத! நீ

எ9ேக, என காரண#தி0காக நக*ற#$ ஏகினாC?‘ என, ‘நி *தவ நீ
விைளயா<ைட காண ேவ=> ெசேற‘ எறா. ‘இனி, நீ9க இவ

இ மாளிைகைய வி<' எ9 ெவளிேய ெசலேவடா. நாகமாரG

நிGட

மாளிைகயிGேள விைளயா'வானாக. வன விைளயா<' *ன விைளயா<' என

நக*ற#ேத ேபாகேவடா ‘ என க<டைளயி<'> ெசறா.
ேதவியி ேசாD

நாகமார உலாேபாத@

அரசGைர# ேதகினா னகமகி"D மிறிேய
சிரசிற9கி# $ கமாC> சீகர# தி)தன

45

விரந0 மரG

விய)$வ)$ ேக<டன

66

அரசGைர ெசால ேக< டாைனமிைச ேயறினா.
அரச க<டைளயி<' ஏகியைத கட பிாிதிவிேதவி மி க ேசாக

$யர

அைட)தவளாC# த வல கர#தி ேமேல தைலசாC#த வணமாC#

$ கப<' ெகா=)தா. இ) நிக">சிகைள அபா)த நாகமார

ேகவி0; வியபைட)தவனாC, விைர)$ ெச; தாைய வண9கி, ‘நீ
$யரப'வத0 காரண

எனெவ; ேக<டா. அத0 அவ, ‘அபா! இ;

த உலகிேல நி *க" பரDவத0 வழியிைல. நீ A= அைடப<ட கிளிேய

ஆனாC. நீ இனி நக*ற#ேத ெச; நீரா<' த/யன விைளயாட Aடாதா .
மாளிைக ேளேய அைடப<' கிட#த ேவ'மா . இ$ அரச இ<ட

க<டைள. இத0காகேவ வ#தப<' ெகா= கிேற‘ எறா. இைத

ேக<ட நாகமார, அரச ேம அட9கா> சீ0ற9 ெகாடவனாC, ‘நீலகிாி‘
எG

யாைன மீ$ ஏறி ெவளிேபா)தா. (27)

வா#திய ழ9கD மதவாரண மட கD
ஏ#தாிய Qதிெதா; மீ=வ<ட சாாி
பா#தாிய நடன

ப/ய9க ளாபேவ
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சீ0றெமா 'லா>ெசல> சீரரச ேக<டன.
பல வா#திய9க ழ9கD

மதமி க யாைனைய அட கD

Qதிேதா;

விய)$, *க"த0காிய நிகர0ற வ<டசாாிேயா<= கா<= , ப/ய

ப#$ணத0காிதாகிய நடனமாட@

கட சய)தர மன இ9ஙன

கேடா

ழ9க

சீ0ற#ேதா' நகலா> ெசலவேலா யாவ எ; வாயி0காவலைன விைர)$
ேக<டா. (28)

அரச சின)$ நாகமாரனி ந0ெபா கவர>ெசCத
நன=யா ெசா/ன நாகந0 மரென

இGைரைய மீறின னினியவ மைன*)$

ெபானணிக ண0ெபா ணா=மி கவெகாள
எறரச Aற@ மினெபா கவ)தன.
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ஏவ *ாி

வாயி0காவல, த9க மக நாகமார தா உலாவகிறா என,

உடேன மன ேகாப9ெகாடவனாC, நா

பிாிதிவிேதவியிட

இனி

நாகமார நக*ற ெச; விைளயாட Aடா$ என க<டைளயி<டதா,
அவ *க" உலகி பரDவத0 இைல என கதிேய இ9ஙன

பவனிவ ப=

அவ தாC பிாிதிவிேதவி அவைன# P=வி<= கிறா ேபா@ என மன
*:9கி, ‘எ க<டைள மீறிய அவ மைனயி@ள ஆைடயணிகலகைள
ெபாகைள

பிற

விைரவி0 ெச; Fைறயா= வ மி‘ என# த ஏவலைர

ஏவினா. அவக ெச; அKவாேற அைன#ைத9 ெகாைளய=#$ ெகா'

வ)$ அரச ெபானைறயி ேச#தினாக. (29)

நாகமார அரசக2ட Fதா= ெபா மிக ெகாணத
ஆ'வா ரணமிைச யணவ) திழிதர

நீ'மா ளிைகயைடய நீைமந0றாC Aற@

ஆ'?F$ மைன*) தரசத ைம ெவறபி
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A'மா பரணேம மர ெகா= ேயகினா.

ெவ0றியாைன ஊ)$ உலாேபா)த நாகமார பவனிைய =#$வ)$ தாயி
அரமைனயி இற9கி உ<*)$ பல ெபாக களவாடப<=#தைல
தாC க:#தணிகைள இழ)$ வ)$தைல

க', ‘அ மா யா$ நிக")த$‘ என

ேக<க, நட)தவ0ைற Aறி வ)தினா. நாகமார, ‘அ மா ஒ;

கவைல

ேவடா , யா உடேன ெச;, பல ெபாகைள ஈ<=# தகிேற‘ என#

ேத0றிவி<' ெவளிேபா)$, அ)நகாி பலாயிர கணககான அரசக A=>
Fதா' ஓ மைன< *)$, அவகேளா' Fதா= ைறேய ெவ0றி க',

அவக அணி)தி)த அணிகலகைள எலா
தாயிட

ைக ெகா' ேபாC# த

ெகா'#தளினா. தாC மன மகி")தா. அரசGைடய ம)திாி, *ேராகித

த/ேயா த#த

ெபா இழ)தன. (30)

அரசக சய)தரனிட

ைறயி'த

அரசக ளைனவ மதிகரா சைன#ெதாழ
அரவமணி யார மான #$ மாைல
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கரமதி0 கடக9 காCெபா0ேக bர

70

ெவாிமணிக ளிலைதேவ) ெதனவி A0ெறன.

Fதி ேதா0ற சி0றரசக த/ய பல அரசைவயி ெகா@Q0றி கிற

அரச கரசனாகிய சய)தரைன காண> ெச; வண9கின. அரச அவகைள

ேநா கி, ‘அரசகேள! உ9க மாபணி மாைலக எ9ேக? #$ மாைலக எ9ேக?
ைக கடக9க, வாவலய9க எலா எ9ேக? நீ9க இ ேகால#$ட வர
காரண

யா$?‘--என ேக<க.

நாகமாரGட ஆ=ய Fதி த)ைத இைற ேதா0ற
Fதினா0 ெசயி#$நி Oதனணிக ெகாடன
Fதிலாட ெவGட Oதனைழப வ)தபி

Fதினி0 ;ட9கிந0 OதG)த)ைத யபினி0
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Fதிர= லா<=G? Oதமிக> ெசயி#தன.

‘அரேச! நா9க நிமக நாகமாரேனா' விைளயா<டாக> Fதா= ைறேய
யா9க அைனவ ேதாவி0ேறா . ெவ0றியைட)த மார அவ0ைற

ெகா' ேபாCவி<டா‘ என, அரச ஆ>சாியமைட)தவனாC# தாG

அவேனா'

Fதா=, அவ0ைற ெகாள கதி பிைளைய வரவைழ#$, அ*Aர

இGைடயா=> Fதாட# ெதாட9கினா. இைற Fதா=னாக. இர=@

நாகமாரேன ெவ0றியைட)தா. ெவ0றியைட)த$ , இKவளD

ேபா$மானெதன# திதிேயா' ேம0ெகா' ஆடாம நிறா. ேதாவி0ற

த)ைதயாகிய மன தா அணி)தி)த அணிகலகைள
இழ)தா. ஏைனய எ?சலாயின.

தாயி மைனயி கவ)$ெசற ெபாைளம<'
ஏைனய ெபாகைள உாியவ ேக அளி#த

பாடாகார#ைத

ெகா'

இனியFதி லாட@ கிைச)தேதச மனைர

இனியதாய ெபாகைள யியபினா0 ெகா'#$ட
தைனயG

மைன*)$ தாCெபா< ெகா'#தபி

அணியரச ரார மவரவ களி#தன.
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ெவ0றியைட)த மார ேவ)த ெபானைற > ெச; அைன#ைத
ெகாடானிைல. ன

அணிகைள
அணிகைள

த இனிய தாC மைனயி0 கவ)த ெபாகைள

தGட Fதா=# ேதா0ற மன எணாயிரவகளி

ைக ெகா' வ)$, தாC ாிய ெபாகைள# தாயிட9

ெகா'#தா. Fதி ெவற கலகைள அவரவ  வழ9கினா. அைனவ

அகமகி")$ ேபா0றினாக.

*திய மாளிைகயி நாகமார =*த
மனவற ேனவலா மாநக *ற#தினி
நனக சைம#தினிதி ந0Oத னி கெவ
றனகாி னாம மல9காிய *ரெமன#
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தனகாி ேமD9ெபா0 றாரணி)த காைளேய.

மன இனி நாகமாரGைடய ெவளிவிைளயா<ட9கைள# த'பதா பய
ஒ;

இைல என கதி, உடேன ெகாலகைள அைழ#$ அ) நக*ற#ேத

ஓ அழகிய அரமைன சைம மா; க<டைளயி<டா. அ9ஙன

சைம#த

அKவரமைனயி நாகமார நய)$ =ேயற> ெசCதா. அத0 ‘அல9காிய
*ர ‘ என ெபயாி<' அைழ கலானா. அ; த நாகமார அ

வசி#$ வரலாயினா.

மைனயி

(இரடா சக  )
-----------

!றா சக

கவி A0;
அாிைவய ேபாக) தனி லானந0 மர றாG

பிாிவிறி விடா$ */ ெபமல காD ேச)$
பாிDட னினிதி னா= பா9கினா0 ெச@ நாளி

உாிைமயா0 ேறாழவ)$ ேச)த$ Aற @0ேற.
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அல9காிய*ர#ேத நாகமர த ேதவிமாேரா'
வனவிைளயா<'

*ன விைளயா<'

தனி#$ பிாிவிறி அேபா'

*ாி)$, இனிேத இ*0; களி#$

வநாளி, ஊழா அவG # ேதாழக வ)$ ேச)த வரலா0ைற Aற#
ெதாட9கிேற. (1)

நாகமாரனி ேதாழ வரலா;
75. பாரணி Fர ேசன

பTத0 காிய நா<'

ஊரணி ெகா=க ேளா9 #தர ம$ைர தனி

வாரணி ெகா9ைக மா  மாரேன ெசயவ மாவி
சீரணி ேதவி நாம? ெசயவதி ெயப தா .

பாாிேல மிக> சிற)த ஒபைன ெசCத0காிய Fரேசன
ஒப0ற அழகிய ெவ0றி ெகா= நா<=ய தைல நகர
அரசி ைகயாக ெகா' ெசயவம எG

75
எG

அழகிய நா<=ேல

வடம$ைர எபதா . அைத

அரச ஆ'வ)தா.

அவGைடய அழகா ம9ைகய  மமதைன ேபாறவ. அவGைடய

க0* கரசியாகிய ேகாெப)ேதவி ெசயவதி எனப'வா. (2)
வியாள-மாவியாளாி ேதா0ற
ேவC)தெவ

ைலயா ப க வியாளமா வியாள ெரG?

ேச)தி *தவ ேதாறி> ெசKவியா0 ெச@ நாளி
கா)திந0 றவ#ேதா வ)தா கடDேண Pம ேசன

ேவ)தவ) த=வ ண9கி விாி#ெதா; வினவி னாேன.
இவகளிவ

ஐ *லவிப

வியாள மகாவியாள எG

இனிேத ந வள)$வ

ஆர#$C#$ வ

நாளி ெசயவதி  ைறேய

இர<ைட *தவக பிற)தன,இவ

நாளி பகைல# ேத>சி ெப0; அரச ாிய

சிறேபா' விள9கின. இவக ஒKெவாவ

Qரகைள

ஒ9ேக Q" 

உட வ/

த#த எதிமைல

உள#திற@ைடயவராதலா,‘ேகா= படக‘ எG
சீட இ 

76

ேகா=

சிற* ெபய ெப0;>

கால#தி, ஓநா அ)தர#ேத அறிெவாளிமி க கடD2 

நிகராகிய அ)தவ னிவ Pமேசன வ)தளினா. அேபா$ ேவ)தனாகிய

50

ெசயவம விைர)$வ)$ அவர=யி Q")$ வண9கி அறவத

ஆர

பகியபி, ஊ"விைனற அவைர# ெதா:$ ஓ விணப? ெசCதா. (3)
எGைடய *தவ தா மினியர சா2 ெமாேறா

அனிய ேசைவ ெயாேறா வ=கணீ ரளி> ெசCமி
$னிய *தவ தா ெமாவைன> ேசைவ பT

எறவ றி? ெசால ெயழி= *தவ கீ)தா.
"னியரேச! எGைடய *தவக இவ

77

இனிெயா; அரசாவேரா?

அயலா > ேசைவ ெசCவாகேளா? இKவிர=ெலாைற# தா9க
விள கியள ேவ' " என, னிவ

இவ

அவதியாலறி)$, "அரேச! நி *தவக

அரசாள மா<டாக, ஒவனிட#ேத ேசைவ ெசCவாக. அவ0ைற

அறித0> சில அறிறிக2

உ'. எவைன கடDட, "எவ இவைன

அழக0றவ எ; இக"கிறாேளா, அவ கணவG ேக இவ ேசைவ ெசCவா.

இவ0ைற ேக<ட ேவ)த வா" ைகயி ெவ;*0றவனாC வியாளG 

=F<= மாவியாளைன இளவரசனா கினா. (4)
வியாள-மாவியாள த நா'வி<' பாட/*ர

சாத

மனேபாC வனம ைட)$ மானி யாகி நி0ப
பினவ ரைம>ச றேம0 ெபநில பார

ைவ#$#

தனிைற ேத= ேபா)தா தைரமக< =லத ேபா@

பனக நகர ேநரா
ெசயவமாெவG

பாட/ *ரம தாேம.

78

ேவ)த அக*ற ப0ற;#$ அடவி ஏகி# $ற)$

அ)தவனாகி ேநா0கலானா. அவ ம களாகிய வியாள மாவியாள இவ

இனி$ அரசாடாாிைல. அைம>சேம அரOாிைமைய ைவ#தவராC# தா

ேசைவ ெசCத0ாிய இைறவ யாவ என# ேத=> ெச; =வி நாக
ேலாக#$  நிகராகியேதா பாட/*ர நகைர அைட)தாக. (5)
பாட/*ர மன மகளிைர அKவிவ

மண#த

51

நனக கிைறவ னல னாம?சிாீ வம னா)
தனவ ேறவி ேப) த கசிாீ மதியா ம ெபா0

கிண ேபா ைலயா *#ாி ேகணிகாO) தாிெய பாளா

79

விTைற ேதவ ேபால வியாளமா வியாள வ)தா.
அ) நக  இைறவGைடய நாம

சிாீவம எபா. அவGைடய மாேதவியி

ேப ததிவாC)த சிாீமதி எபா. அ ெபா0 கிண

ேபாற ெகா9ைகைடய

இவ2ைடய மகளி ேப கணிைக O)தாி எ; A;வாக. அ) நகாி Qதி

வழிேய ேதவலக#$ைற

ேதவகைள ேபா@

மாவியாளஎற அKவரச மாரக இவ

சிற*ைடய வியாள

ெசறாக. (6)

மன ைன க =ப மாவியாள றகைம க'

தGைடய *தவி தைன# தானவ0 ெகா'#$# தாதி
$னிய மகளி தைன> O)தாி வியாள G 

80

மனிய0 ெகா'ப மன ாிவ மி*0 றாேர.
ெசற இவ

அரசனாகிய சிாீவமைன க' வண9க அரசG

நலாசி Aறி,

ஓ ஆசன#$ அமர> ெசC$, இGைர கம Aறி, அவக2ைடய அ9க
அைடயாள9களா அரச மாரக எபைத ஊகி#$ண)$, அவக2

இைளேயானாகிய மாவியாளG # த மக கணிைக O)தாிைய
வியாளG # த தாதியி மகளாகிய இலளிதாO)தாிைய
திமண

ெசC$ ெகா' க இவ

இ*0; இ)தன. (7)

#தவனாகிய

ேவவி விதிப=ேய

நாகமாரைன வியாள காண, அவ ெந0றி க மைறத
சி;தின? ெசற பி* சீட வியாள ேபா)$
ந;மல ேகாைத ேவலா நாகந0 மர0 க'

சி;மல ெந0றி கT? ேசரேவ மைறய க'

சிறியயா னினா ெனறா ெசவG மகி"D0 றாேன.
சிலநா ெசறபி வியாளம<'
நாகமார வா:

81

தனிேய அ) நகைர வி<' ெவளிேபா)$,

கனக*ர#ைத அைட)தா. அ> சமய

நாகமார யாைனமீ$

52

ஏறி நகலா ேபாC வ)$, த மாளிைக ேன யாைனயினி;

இற9கினா.

அவைன கடேபாேத வியாளGைடய ெந0றி க 0; மைற)த$. இைத

கட வியாள இவேன தன  நாயக என# $ணி)$ வண9கி# த வரலா0ைற
Pகலமைட)தா. (8)

விள கி Aற மாரG

சீதர ஏவிய ேசைனைய வியாள க ப#தா அ=#$ மாC#த
ெசவைன ெகாவ ெத; சிாீதர ேசைன வ)$

பசன மைனைய> Fழ ப*ைட வியாள க'

வைலநீ வ)த ெதன வளைல வைத க ெவறா

82

ெகாகளி யாைன க ப9 ெகா'ட சா= னாேன.
நாகமார நகலாேபா)த சிறைப க' நகர
அைத ேக<க ேக<க சிாீதரGைடய மன

இவைன ெகாேவ என வ?சின
அவக2

வானளவா *க")த$.

ெபாறாைமயா *:9கிய$. இேற

Aறி# த படக ஐ)10;வைர ஏவினா.

விைர)$ நாகமாரGைடய மாளிைகைய> F")$ 0;ைகயி<டன.

ஆ9 நிற வியாள அவகைள க' விைரவி திeெரன நீவி
ேபா ேகால9ெகாள காரண

ஏ எ; ேக<க, வளலாகிய நாகமாரைன

வைத க வ)ேதா என ஆபாி#தன இ A0ைற ேக<ட வியாள ெவ'
சீறி, அ கணேம ஆ9கி)த யாைன க<'
அபடகைளெயலா

க ப

ஒைற ஈ#$

ைநய *ைட#தா. அைனவ

மாெடாழி)தாக. (9)

சீதர வ)$ நாகமாரைன எதி#த@ , அைம>ச ேவ'தலா ேபா வி'#த@
ேசைனத மரண9 ேக<' சிாீதர ெவ' வ)தா

ஆைனேம0 மர ேறாறி யவG வ) ெததி#த ேபா$
மானேவ மன ேக<' ம)திாி தைன ேயவ

ேகானவ மர0 க' ெகாைல# ெதாழி ெலாழி#த தேற.
ேசைனக எலா

83

மாட ெசCதிைய ேக<ட சிாீதர சீ0ற9ெகாடவனாC

ேபா ேகால9ெகா' ெச;, நாகமாரைன# தேனா' ேபா*ாிமா;

அைறAவின. மாரG

யாைனேயறி> ெச; ேபா ெதாட9கினா.

இ>ெசCதிைய# த)ைதயாகிய சய)திரமன ேகவி0;# த ம)திாி

53

நய)தரைன> ெச; மாரகைள ேபா *ாியாவண
ஏவினா. அவG

சமாதான

ெசCமா;

ெச; ஏ0ப Aறி ேபாைர நி;#தினா. ெகாைல# ெதாழி

ஒழி)$ அைமதி நிலவி0;. (10)

மனனி ஆைண ேக<ட நாகமாரனி ம;ெமாழி
நாகந0 மர0 க' நய)தர னினிய A;

ேவகநி மைன > Fர ெவடவ வ)தா ெனன
ேபாகநீ ேதச# ெத; *ரவல ெசானா ெனன
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ஆகேவ யவ ேபாகி லKவண? ெசCவ ெனறா.

நய)தர அைம>ச நாகமாரைன க' இனிய ெசா0களா, ‘மரேன! நீ நி

மைன ம<'ேம சிற)த Fரனாயி கிறாC ேபா@ ! இேற ேவ0;நா<=G

ெச; நி Qாிய#ைத கா<'வாயேறா? உடபிற)தாேனாடேறா ேபா

*ாிகிறாC. வியாள சிாீதர ேசைனகைள வைத#தானாதலா சிாீ்தர ெவ'

ேபா  வ)தா. அவேனா' ேபா *ாித ைறய;. நீ9க இவ

நகாிேல உைறQராயி எ;

இ)

உ9க< இக ஒழித அாி$. ஆத/ நீ இேற

ேவ0; நா' ேபாத ேவ' . இ$ எ ெசா)த உைரய;. நி த)ைத

உைரயா ‘ எறா. இைத ேக<ட மர வ#த 0றானிைல.
ேபாத0ெகாப<', நய)தரைன ேநா கி>, ‘சிாீதர இG

ேபானபா=ைல.

ெபார கதிேய நி0கிறா ேபா@ . அவ  த மைன > ெசறா

யாG

ேபாேவ‘ எறா. (11)

நய)தர அறிDைரயா சீதர மைன *த
நய)தர ெச; ைரபா னலறி விறி நீேய

ெசய)தனி ெலாவ ைகயி0 ேசைனத மரண9 க'

நய)தறி யாத நீேய நமைன *க ெவறா
பய)$த ேசைன ேயா'

பவன#தி0 ெசற வேற.
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உடேன நய)தர சிாீதர பா ெச;, ‘அபா நீ அறிவி/யாகவலேவா
இ கிறாC. நி ேசைன யாD9A= ஒவைன ெவல =யவிைல.

54

அKெவாவ ைகவ/யாேலேய நி ேசைனக யாD
அKெவாவேன ெவ0றிெப0றா.
அைத நிதானி#$ அறி

மாடன.

ZணறிD நின  இைல, இG

ெபார

விைழகிறாC, ெபாதா வறிேத ெபா;வாC. ஆதலா விைர)$ நி மைன 
ஏகிவி'வாயாக‘ என க=)$ைர#தா. சிாீதரG
ேசைனேயா'

பய)தவனாC# த

ெச; மாளிைக அைட)தா. (12)

நாகமார ேதவிமாேரா' த ேதாழ வியாளனி ஊ > ெச@த
த)ைதயா லைம>ச ெசால# தாG) தறாC ைர#$
த)திேம மாத Aட# ேதாழG) தாG ேமறி

ந)திய வியாள னL ம$ைர யி0* கி)$
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அ)தமி @வைக ெயCதி அம)தினி ெதா: நாளி.
த)ைதயி ஏவலா ம)திாி ெசால ேக<ட நாகமாரG

த மைன* 

ந0றாைய க', ‘அ மா! இனி நா இ) நகைர வி<' ேவ0;நா' ெசல

ேவ'மா . இ க<டைள ம)திாி வாயிலாக# த)ைதயி<ட$. ஆதலா, நா

ேபாத ேவ' ‘ என# தாயினிட#ேத விைடெப0; ெகா' தாG

ேதவிமாக2மாக ேவழேமறி *றப<' ேபா)$, வியாளLராகிய வட
ம$ைர > ெச;, ஆ9ேக ேதவத#ைத எG

அளவ0ற மகி">சிேயா' உைறவாராயின.

ஓ மாதைடய மைனயி த9கி,

ஓநா நாகமார கைட#ெத வளப#ைத காண *றப<டா. அவைன
ேநா கி, ேதவத#ைத, ஐயேன! கனியா >ச

எG

நக கதிபதியாகிய மன

ெசயவம, மைனவி ணவதி, இவக< *#திாி Oசீைல. இ ெபைண>

சி ம*ர மன அாிவமG # திமண? ெசC$ ெகா' க ஒ மனப<டன.
அைத ேகவி0ற இ) நக கரச $<டவா கிய, அெபைண# தா

மண க வி பி> ெச;, அவைள கவ)$ ெகா'வ)$ சிைறயி<'ளா.

அவேளா விபமிறி A ர/<' ெகா= கிறா. நீ அைத க'

ஐற ேவடா. நி காாிய#ைத கைடபி=#$ ேபாC வவாயாக‘ எறா.
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அைத ேக<ட நாகமார ஆ9கைட)$ காவ*ாி

ேபாQரகைள

அ>ச;#தி# $ர#திவி<'# த Qரகைள ைவ#$ அவ2  *க/ட

த)தா.

அதனா $<டவா கிய ெவ' நாகமார ேம ேபா ெதா' கலானா.

அ ேபாாி தன  எதிாியாக. வியாள வர கடா. உடேன $<டவா கிய

ம)திாி *#திரனாகிய என # த அரசியைலேய அளி#த வள வியாளனலவா
என எணி அ) நறி மறவாம அ கணேம அவ ெபா0கழ ெதா:தா.
வியாளG
அவG

அவG # த தைலவனாகிய நாகமாரைன அறிக ப'#தினா.

நாகமாரைன வண9கி ந<*ைடயவனானா. Oசீைல எG

ெபமணிைய த/ விைழ)த அாிவமG ேக உாிைமயா கினா.* (13)
ம$ைரயி Qைண# தைலவ :Dட எதிபட
ேவ;

மனவ மரG மனG) ேதாழG

அ)நக *ற#தினி லாட ேமவ/

இனிைச Qைணேவ) திைளயைர? 10;வ
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அனவ க'மி கண @ைர#தன.
நாகமாரG

$<டவா கியG

ேதாழ வியாளGமாகிய

வ அ)நக

*ற#ேத ெச; ஓ நா விைளயா= ெகா=)தன. அேபா$ அKவழியாக

யாழிேல வலவகளாகிய ஐ)1; இைளயவக வ)$ ெகா=)தன.
அவகைள க' நாகமார ேக<கிறா. (14)
எ9ளி யாவநீ ெர9கினி ேபாவெத

ற9கவ த ேள யறி)ெதா வெசா@)
த9கf நாம) த)ைததாC ேபைர#
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தி9கிவ ெரைகயி Qைணக0 பவகேள.
‘இைளயவகேள! நீவி யாQ? எ9 நி;

வகிறீ? எ9 ேபாகிறீா ?‘

எ; ேக<டா. அவக< ஆசானாகிய கீ#திவம, அKவிைளயக
ஒKெவாவைடய ஊ
எனிட

ேப

தாC த)ைதயகைள

Qைண க0பவராவாக. (15)

அறிவி#$, இவக
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-------------------

* இபாட/ இ;தி பதிைரயி *$> ெசCதிக உள. ஆனா, அவ0றி0ாிய
ல

இைல. வட 1 காவிய

இ9 எ:$கிறா.

ப0றிேயா பிறவரலா;க ெகாேடா உைரயாள

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

Qைண# தைலவ ெசான கா aர நா<'> ெசCதி
ேவ;

ந)$கா

aரநா<= னக9 கா aர ெமG

ந)தன ராச ேறவி நாம) தாரணியா

*#திாி

க)தமா திாி*வ னாரதி ைகQைண யதனி0 ேறா0;

எதம ேரா'9 Aட ெவ9கf ேகற> ெசேறா .
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கா aர நா<' மன ந)த. அவ ேதவி தாரணியாவ. அவக *#திாி

திாி*வனாரதி எபா. யா9க அைனவ அவ2ைடய Qணா Oய வர#தி0>

ெச; ேதாவி0ேறா மாதலா எ9க ஊ  ேபாகிேறா எறா. (16)
திாி*வனாரதிைய Qைணயினா ெவ; நாகமார நமண9 ெகாள
ெவ0றிேவ0 மர ேக<' வியாள G) தாG? ெச;
வி0* வதன# தாைள Qைணயி ெவ; ெகா'
க0*ைட யவட காம கட/ைட நீ)$ நாளி

உ0றேதா வணிக ைன க 'வ)ததி சய#ைத ேக<டா.
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அ>ெசCதிைய ேக<ட நாகமார $<டவா கியைன அKவிட#ேத நி;#தி#
தாG

வியாளG

அவைள# திமண

விைர)$ ஏகி, Qைண ேபாாி திாி*வனாரதிைய ெவறா.
ெசC$ ெகா', அவேளா' இனி$ இப)$C#$ வநாளி,

ேவ0; நா<' வாணிக ஒவ அKQதி வழியாC வ)$ ெகா=)தா.
நாகமார மகி")$ அவைன ேநா கி, ‘வணிகேர நீவி ேபாC வ

யாேதG

அதிசய நிக">சிேடா?‘ என ேக<டா. (17)

நா'களி
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ேவ0;நா<' வணிக ெசான அ0*த> ெசCதி
தீதி8) திலக ெமG? சினாலய மதனி னி0
ேசாதிமி கிரண) ேதா;? Fாிய G>சி கால

ஓதிய ரல னாகி ெயாவனி றல; கிறா

ஏ$ெவ றறிேய ெனறா ெனாிமணி கடக ைகயா.
அK வணிக, ‘ஐயா! இர மியக

‘8மிதிலக ‘ எG

எG

கா<=ேல திாிச9க ெமG

ஓ ஆலயமி கிற$. நாேடா;
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மைலயி

ெவ9கதி ெவ$*

நபக உ>சி ெபா:திேல, அத ஒவ வ)$ A ர/<' ெகா'

வகிறா. யா இனெத; அறிேய எறா. (18)

வணிக ெசான சினாலய#ைத நாகமார ேச)தி#த
ெறன# திரட ேதாளா மரG9 ேக<'வ)$
ெசற)த வால ய#தி0 சினவர0 பணி)$ நி;

ெவற)த விமல மீ$ விரவிய $திக ெசா/

ன)த மட ப#தி கமல) தினிதி )தா.
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ற ேபா திரட ேதாவ/Dைடய நாகமார அைத ேக<' அகமகி")$,
அKவதிசய#ைத காண வி பி> ெச;, அKவாலய#தி@ள அகைன
வண9கி# ெதா:$ நி; ெகா' பல $திக ெசC$, கமல>சிேயா' அவ

வைகைய எதிபா#$ ெகா' ஆ9ள  மடப#தி கா#தி)தா.
(19)

ேவடனி மைனவிைய நாகமார மீ<'#தத
8ச/< ெடாவ Aவ *ரவல மர ேக<'
ஓசனி கிற ெதன ெவாதனி நிற நீயா

ஆைசெய மைனவி தைன யதிaம வOர ெகா'

ேபெசாணா மைல ழ?O< பில#தினி ைவ#தி )தா.
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உ>சி ேபாதி ஒவ வ)$ ஓெவன 8ச/<' அலறினா. நாகமார அவைன

ேநா கி, ‘அபா! நீ யா?‘ எ; ேக<க, அத0 அவ, ‘ஐயா! எ காத/ைய
aம எG

ஓ அOர ைகப0றி ெகா' ெச; பய9கரமான

இடேதா மைல ைக ைவ#தி கிறா. (20)
இர மிய வன#$ வா"ேவ னிர மிய ேவட னேப

வி ; $யெசா0 ேக<' Qரன ைககா< ெடன>

ெச ைமயி0 ெச; கா<ட> ெசவG? சிற)$ ேபா)$

அ மைல ைகவாC தனி லண@ வ)$ நிறா.

94

‘யா இர மியேவட எேப, இர மிய வன#$ வா"கிேற‘ என

வி 0;# $யரப<' அ:தா. அைத ேக<ட மார, ‘அபா! அழ ேவடா.

யா நி $யைர ேபா கிேற. விைர)$ என  அ ைகைய கா<'‘ என

ேவடG

அைழ#$ ெகா'ேபாC ேசணி/)ேத அ ைகைய> O<=

கா<=னா. நாகமாரG

அ?சானாC அ ைக வாயி  நிறா. (21)

விய)தரேதவ நாகமாரG  வா த/யன ெகா'#த
விய)தர ேதவ வ)$ வ)தைன ெசC$ நி0ப

வி)தந0 கிராத ேறவி தைனவி' வி#த பி*>
ச)திர கா)தி வா2? சாலமி கமளி தாG9

க)தந0 காம ெமG9 கரடக9 ெகா'#த தேற.
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உடேன ஓ விய)தரேதவ வ)$ நாகமாரGைடய பாத9கைள பணி)$ நி;,
‘ஐயா! நா ஓ ேகவல ஞானியாாிட

தம ேக<ைகயி எனிடள இ>சிற)த

ெபா< உாியவ யா என ேக<ேட. அத0 அவ, இK ேவட A ரைல
ேக<' பாி)$வ

ஓ ஆடவG ேக அ$ உாியதா என Aறினா. ஆதலா,

இKேவட மைனவிைய ெகா' ேபாC ைகயி ைவ#$ேள‘ என உைர#த
பி அவைள வி'வி#$, மாரைன பணி)$, த வரலா0ைற Aறி> ச)திரகா)த
எG

வா2 , நாகசயன

சிறபி#தா.

எG

ப' ைக காம கரடக

ெகா'#$>
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கரடக -சி; ெச*, சிமி". இ9ேக அாிய ஆபரண

றி  , அதாவ$ அ9கல> ெச*. (22)

அட9கிய சி; ெப<=ைய

ேவட உைர#த மைல ைக நாலாயிரவ நாகமாரG  அ=ைமயாத
அ9நி றண0 ேபா)$ வதிசய9 ேக<ப ேவட
இ9ள மைலவா ர#தி /ரணிய ைக ெடன

9ம மணி)த மாப மரேக< ட9> ெசறா

96

அ9ள யிய கி வ)$ வ=பணி) தினி$ ெசாவா.
ெபைம மி க நாகமார அ9 நி;

‘இG
இ

இ

மைலயி யாேதG

ேபா)$, அK ேவடைன ;கி,

அதிசய உளேதா?‘ என, அKேவட, ‘ஐயேன

மைலய=வார#தி ஓ இரணிய ைக உள$‘ எ; அைத அவ0> O<=

கா<=னா. மரG

அ9> ெசறா. உடேன அ9ள Oதசைன எG

இய கி ேதாறி, அவ பாத9கைள வண9கி, ‘ஐயேன! ெவளிய
ெத ேச=யிேல அளகா*ாி எG

ெபமைல#

ஓ நக உள$. அ) நக  அரச ‘ஜிதச#$‘

எபா. அ9கவ எ9கைள ெபற ேவ= பனீரா' க')தவ
அதனா எேனா' நாலாயிர

ஓ

*ாி)தா.

இய கிக அவG  உைழய ராேனா .

அ கண#ேத அவ ெசவியி ரெசா/ ஒ; ேக<ட$. அவ அைத

அறியேவ= எ9களி ஒ#தியாகிய அவேலாகினி எG

வி#ைதைய ஓதினா.

அத சாதன#தா அ ரெசா/ னிOவிரதாி ேகவேலா#ப#தியி ேதவகளா

ழ கப<ட$ என# ேத)$ ெச; அறDைர ேக<', வா" ைகயி ைவரா கிய9

ெகா' $றD ேவ=னா.

‘யா9க அைனவ ஒ;A=, நீ எ9கைள ேவ=# தவ

*ாி)தாC, எ9க

ஏவைல ஏ0; ெகாகிற$மிைல. $றD 8கிேறேர. இனி யா9க யா 
ஏவ *ாித ேவ' ‘ என ேக<ேடா . அவ
மீ', ‘ெதCவ9கேள! இனிவ

எG
(23)

ேகவ/பா0 ெச; அறி)$

ேநமிதீ#தகர கால#தி இ9 நாகமார

ஓ அரசிள9மர வவா. அவG  ஏவ ெசC மி‘ என பணி#தா.
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இனினக காள ராேனா மீாி ரடா யிரவ

எனவவ ெசால நெற றினிெயா காாி ய#தி

நிைனவயா ன9 வாெவ னீ9கிந0 மர வ)$
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வனசர றைன க' வதிசய9 ேக<ப> ெசாவா.
ஆதலா, நா9க நாலாயிரவ

இனி உன  ஆள ஆயிேனா . எ9க ஏவைல

ஏ0; ெகாQராக எறன. அத0 அவ, ‘ெதCவ9கேள! ஒ; நீ9க
இ9ேகேய இமி. யா ேவ'9கால#ேத வா9க‘ என பணி#$
அைவகளிட
அதிசய

விைடெப0;, மீ'

அK ேவடைன க', இG

உளேதா என ேக<க வனசர ெசாகிறா. (24)

யாேதG

ேவட ெசா0ப= ேவதாள#ைத வைத#த
வாகர? Oழ0றி நி0பா விய)தர ெனாவ ெனன

கா/ைன ப0றி &ப கனநிதி க' காவ

லாெளன# ெதCவ ைவ#$ வகனா ைலய#$< ெச;
ேதாளன ேதாழ Aட# ெதாகிாி *ர#ைத> ேச)தா.
‘ஐயேன! அேதா ேவதாள

98

ஒ; த ைகயி வாேள)தி> Oழ0றி

ெகா= கிற$. அைத அTேவா ஒவ

இைல‘ எறா. உடேன

நாகமார ெச;, அK ேவதாள#தி காைல ஈ#$ பிள)$ தளினா. ஆ9ேக

நிதி வியைல கடா. அ9ேக, ‘இK ேவதாள#ைத Q"#திய ஒவ ேக இ)
நிதி#திர உாியதாக‘ எேறா சாசன

இ)த$. அைத கடDட 0Aறிய

ெதCவ9கைள ேவ= நிைன க, அ) நாலாயிர

ெதCவ9க2

வ)$ பணி)$

ஏவ ேக<க, அவ0ைற அ) நிதி  காவ ைவ#$ வி<' அக ஆலய
அகைன வண9கி மீ', தாG

அ9ேகள ‘கிாிAட*ர ‘ எG
அம#தி)தா. (25)

த மைனவி திாி*வனாரதி

ேபா)$,

ேதாழGமாக

நகர#ைத அைட)$, ஓ ஆலமர#திகீ"

கிாிAட*ர#தி நாகமார கைணவிழிைய மண#த

61

அ)நக கதிப னான வனராச ேறவி தாG

மனிய ைலயி னாேப வனமாைல மகண னாம
நGத0 கைணவிழிைய நாகந0 மர G 
பன
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ேவவி தனா0 பா#திப ெகா'#த தேற.

அ) நக  அதிபனான வனராஜG 
வய$ வ)$ள பிைறேபா@

ெந0றி அழ ேவேபா; வ#$

விழியழைடய இல<Oமிேதவி* எG

ேவவி விதிப= க/யாண

அவ மைனவி வனமாைல 

பிற)$

கனிைய நாகமாரG  A;த0காிய

ெசC$ ைவ#தா.

*ணியாசிரவ கைதயி நாகமார ஆலமர#திகீ" அம)தேபா$ அ

மர#$

பிரேஹார9க (வி:$க) *றபட அதைன ஆ)#ேராளமாக> (ஊ?ச) ெசCதன.
அேபா$ அ

வனராசG 

மர#$ ாியா வ)$ வண9கி# ‘ேதவேன! இ கிாி Aட நகர#$
வனமாைல  *#திாி இல மீமதி. இவ2  கணவ

யாவெனாவ எ; அரச ஓ அவதிஞானிைய ேக<க, அவ , ‘இKவாலமர

யாைடய சமாகம#$ ராேராஹ

(ைக# திறைமயா ஊசலா<ட ) உடாேமா

அவேன ப#தா வாவா‘ என Aற, அைத க' அறிவி#த0ேக எைன

வி<டன எ; Aறி வனராசG  அறிவி#தா எ; உள$. (25)
----------

* கைணவிழி எேற பாட@ காணெப;கிற$.
*டர*ர#ைத வனராச0 அளி#த
தாரணி வனரா ச0# தாய#தா ெனாவ றைன>
சீரணி மர ேறாழ சிற)தணி மாம Aட

பாரணி ெவ0றி ெகா' *டர *ர#ைத வா9கி
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ேயரணி வனரா ச0 ெயழிெபற ெகா'#த வேற.
ஓ நா நக*ற#ேத த உCயான#தி ஜயவிஜய எG

சாரண இவ

வ)தைமேக<', நாகமார ெச; வண9கி, வனராசGைடய ல
ேக<டா. ஐய எG

யா$ என

#த னிவ, ‘இ *டர*ர#தரச அபராஜித, அவ

ேதவிமா ச#தியவதி, O)தாி எற இவ. இவக< *#திர ைறேய aம, மகா

aம என இவ. அபராஜித aமG  அரைச ெகா'#$வி<'# $ற)$ ந0கதி
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அைட)தா. aமேனா மகாaமனா $ர#தப<' இ9 வ)$ நக

அைம#தி கிறா. மகாaமGைடய *#திர aமா9க, அவGைடய *#திர
ேசாமபிரப. மகாaமGைடய ேபர இெபா:$ அரசா மன வனராஜ,
ேசாம வ ச#தி பிற)தவ‘ என ேக<' மகி")$ வண9கி# ெதா:$ மைன

அைட)தா. ஓ நா ேசாம வமிச#ைத ப0றிய சிலாசாசன9க'

*டரவ#தன*ர#ைத வனராஜG  உாிைமயா ப= ெசCவாயாக என
வியாளG  Aற, அவG

த மாம ஜாய)தாி எ ப9காளிேயா என, ‘ஆ ,

அத0ெகன ச)ேதக ‘ எறா. ேசாமபிரப ெவ', ‘அKவாறாயி

வனராசGட #த 8மியி ெப0; ெகாவானாக, எ; க=)$ைர#தா.

வியாளG , ேசாமபிரபGைடய பைடகைள ெகா;, ேசாமபிரபைன
க<டவி<' நாகமாரG  அறிவிப, மாரG

வ)$ ேசாமபிரபைன

க<டவி"#$ வி'#$ *டர*ர#ைத வனராஜG  =F<=னா. (27)
நா=ழ)த ேசாமபிரப ந0றவ

ெசCத

ெசால நா= ழ)$ ேசாமந0 பிரப ேபாகி

ெயைலயி0 ண#தி மி க ெயமதர ர=வ ண9கி
நல< Oர)த ளி  ந0றவ னிவ னாகி
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ெயாைலயி விைனக தீர ேயாக#ைத கா#$ நிறா.

*கழாிய நா<ைட இழ)த ேசாமபிரப, ைவரா கிய0; வா" ைகைய# $ற)$,
பல அரசக2ட, வர ப0ற ண7தான மி க யமதர எG
வண9கி நல Oர)$ ப@யிைர
*க"த0 காிய க')தவ
(

மாவிரத

ேம0ெகா' நி0கலானா. (28)

!றா சக  )

---------

ேபா0;

னிவரைர

8', ந0றவனாC
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நா!கா சக
Oபிரதி<ட மன ெசயவம பரம னிவைர பணி)$ ேவ'த
Oபிர தி<ட ெமG *ர மாபவ

ெச* வைம ெசயவம ராசற
ஒபி பாைவ ேமாவிய

ேபா0ெச ெபா

ெச* ேநைல யாண0 ெசயவதி.
Oபிர தி<ட

எG

நகைர ஆ2
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மன ெசாலா0ற @ைடய ெசயவம.

அவGைடய ஒபிலா அழமி க சி#திர பாைவ ேபாற ேதவி ெஜயவதி எப. (1)
ம க< ேச#திய ேப#திய ெரறிவ

மி க ெசவ#தி ேமைமயி0 ெச@நா
ப க ேநா*ைட பரம னிவர
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ெதா க ராச ெதா:தி< =ைற?சினா.

இவக2ைடய ம க அேச#திய அேப#திய என இவ ெசவ? ெசழி*
மி ேகாராC ெபைமேயறி வா:நாளி, அ) நக*ற வன#ேத ப<ச

உபவாசைடய ண#தா உய)த பிகிதா7வர னிவ வ)$ த9கி அற
பக)தா. ெசயவம எG

மனG

ெச;, அவைடய திவ=# $ைண

வண9கி இைற?சினா. அேச#திய-ேசதி க =யாதவ, அேப#திய-ேபதி க
=யாதவ. ேகா=பட. (2)

இவ ெரOத ெரGைட ரா>சிய

மவி யா2ேமா ம0ெறா ேசைவேயா
திDள

ப0றி# ேத)தறி வி ெகன#

அ9ஙன

இைற?சி, ‘னிவ ெபமாேன! எ மாரக ேகா=படக. இவ

தி= மன ெச*வ ேகெளறா.
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Oத)திரமாக எ அரைச ஆ' வவாகளா எபைத# தா9க திDள

ப0றி
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ந ேத)$ விள Qராக‘ என, அவ , ‘அரேச! A;கிேற ேக<பாயாக‘ எ;

அளி> ெசCகிறா (3)

னிவ மனG  உைர#தைவ
*=ர ெமG *ர *ரவ லறைன
க=ற) $)தி'9 காவ லறைன

ய=ந0 ேசைவயா ராவ ராெமன
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ப=ற# தவ#தவ பTைர ேக<டபி.
எவ ஒவ ேசாம பிரபைன *டவ#தன *ர#தினி;

$ர#தி அரைச

வனராஜG  ெகா'பாேனா அவேன இவக< பிர* ஆவா. இவக

அவைன க' யா$ ேசைவ என ேவ= அவ ஏவ ெசCவாக என
பப<ட அ)தவ னிவாி இGைர ேக<ட பிற- (4)
ெசயவம *தவாி அரசா<சி
ம க மிைசநில மனவ ைவ#$ட
மி  ண#$வ
நி0

Q;ட ெகா'த

ெசKவிைன நீ9க நிறன

த க *#திர தாரணி யா2நா.
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ஜயவம ம க அேச#திய-அேப#தியமிைச த அரசா<சிைய ைவ#$
=F<=னா. உடேன $ற)$ ெபாைம#$வ , உவ#$வ ,

ண#$வ9கைள ைக ெகா' Q;ெபற ேநா0; பழவிைன பாிய> ச/யாத

பிரதிமாேயாக#ேத நி; ந0கதியைட)தா. தைகைம சாற *#திரக உலகா2

நாளிேல-- (5)

ேசாமபிரப வழி அ மர நாகமார *கைழ அறித
நல )தவ> ேசாம பிரப

எைல யிண வி=க ட ட

ெதா* க"*ர? Oபிர தி<ட#தி

65
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நல காவி னய)தி) தாகேள.
*டரவ#தன *ர#தினி;

நாகமாரனா க<டவி"#$ விடப<'> சிற)த

தவேம0ெகாட ேசாமபிரப னிவ
0ேன0றள இ=க பலேரா'

எைலய0ற ந0ணவாிைச

*க"மி க Oபிரதி<ட*ர#தி உCயான

வன#ைத வி பி# த9கியி)தாக. (6)
ெசயவ மOத சீந0 றவகைள

நயம றி)$ேச நன= ையபணி)
திய * மி னி யிப $ற)தெத
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ெசய)த ரOத சீ0ற#தி னானேத.
ெசயவம மாரகளாகிய அேச#திய அேப#திய இவ

*க"மி க அK

வ)தவகைள க' வண9 ைற அறி)$, அ= பணி)$ இைற?சி,
ேசாமபிரபெரG

இ

னிவ இேபா$ $ற#த0 காரண யா$ என ேக<க,

சய)தர மன *தவ நாகமாரGைடய சீ0ற#தினா $ற)$

தவேம0ெகாேட ெம; நாகமார *கைழ விள கி Aறினாக. (7)
ெசயவம *தவாிவ
ேவ;

நாகமாரைன வ)தைடத

எறவ ைரைய ேக<' இவ) $ற)$ ேபா)$

ெச;ந0 மர றைன> சீெபற வண9கி> ெசானா
இ;ம காள ராேனா ெமறவ Aற நெற
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;F" வனசா ல#$ மரெச றி)த வேற.
நாகமாரGைடய ெபைமைய ேக<ட மாரக இவ

அரைச

அைம>சபா ைவ#$ *றப<'> ெச;, *டரவ#தன*ர#ைத அைட)$,
மாரைன க' வண9கி, இ; த யா9க நின  ஏவலாள ஆயிேனா

எ; த9க வரலா0ைற Aறினாக. மாரG

மகி")$ உடெகா'

ெச; ஓநா ைற> F")$ள ஜாலா)தக எG
அம)தி)தா. (8)

வன#$ ஆ/ நிழ/
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அ=மர# திப வண ல)நிழ0 றிாித /றி#

க=கம" மாப றைன கா#$ட னிப பிG
விடமர பழ9க ெளலா

விய)$ ந0;C# தி)தா

ெகா=மல காD தG< ேகாமக னி)த ேபா"தி.
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நவிைன மி க நாகமார அ மர#த=யி த9கியி  ேபா$ அ மர நிழ
வழ க

ேபா ெவ9கதிெராளியா மா;பா' எCத இறி நிைலயாக நி;

மணமி க வாைகமாைல F=ய அ மாரைன நிழ த)$ பா$கா#தி கD ,
அ மர#$ ந>O கனிக யாD

விய க#த க அத கனிகளாக, அைவகைள#

தி; ஆேரா கியமாC இ)தன. அ9ஙன

ேபாதி. (9)

அ

மல காவிG ேகாமக இ)த

ஆலநிழ/)தேபா$ ஐ)10;வ வ)$ மரைன# தைலவனாக ஏ0; ெகாள
அ?O10 ;வக வ)ேத ய=பணி) தினிய A;

த?சமா ெய9க< ெகலா) தவனி றி ைரப
*?சிய வன#தி )ேதா

*ரவல னினி ட#தி

ெந?சி/0 றிய காணா ெயம நீ றிைறவ ெனறா.
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ஐ)1; படக வ)$ மாரGைடய பாத9கைள வண9கி இனிய ெசா0களா,

‘தைலவ, அ)தவ னிவ ஒவைர ேக<ப அவ அவதி ஞான#தா அறி)$,

எ9க< *க/டமாகிய தைலவ, ஜாலா)தக வன#$ ந>O மர கனிக யா 

அத கனிகளாக மாறி இப9 ெகா' ேமா, மாறாத நிழைல# தேமா, அவேர

எறன. நி ஏவ ேக<' நட க கா#தி கிேறா . எ9க<# தைலமக நீேய‘
எறன. (10)

கிாிநகாி ணவதிைய நாகமார மண#த
அாியந @ைரைய ேக<' வKவண9 களிசிற)$

உாியந லவக ேளா' வ)$ட ென:)$ ெச;

கிாிநக தைன>ேசர ேக<'ந நகைர> ெசறா
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அாிவர ெனதி ெகா ேடக யவமைன *)தி )தா.

வாC#த0காிய இ) ந@ைரைய ேக<' ம<ட0ற மகி">சி யைட)த மார,
‘ேதாழகேள! உ9க விப

ஆக‘ எ; அவகேளா'

ெச; அ கிாிநக

அரச சி மரத எதி ெகா' அைழப, அவGைடய அரமைனயி
த9கியி ைகயி, அ

மனனா கீ" கட வரலா0ைற ேகவி0;,

அ)நகைர ேநா கி> ெசறா. அைத அறி)த மன அாிவரG

அைழ க ஆ9# த9கலானா. (11)

எதி ெகா'

அாிவர ராச ேறவி ய)ததி யைனய க0பி

மிகேலா சைனெய பாளா மி கந மகட ேப?

Oாிழ0 க9க ெசKவாC# $=யிைட ணவ தீைய
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பிரவி> ேசாதன னி>சி#$ ெபநக வைள)த தேற.
அாிவர எG

அ

மனGைடய ேதவி அ)ததி ேபா@

க0* கரசி

மிகேலாசைன எபா. இவக2ைடய ந0 ணமி க *தவி ணவதி எG

ேபைடயா. Oட ழ@

காிய கT

சிவ)த வா

உைடய அ

க<டழகிைய> சி)$ேதசாதிபதி சட பிர#திேயாதன மண க வி பி,
அதிபிரசட த/ய ேகா<படகளாகிய த பைட பல#ேதா'

நகைர வைளய 0;ைகயி<டா. (12)

வ)$, அ)

நாகந0 மர ேக<' நா0பைட ேயா'? ெச;

ேவகந0 ேபா க ள#தி ெவ0றிெகா டவைன ேயா<=
நாகந ெல#தி வ)$ நக*) திப மி க

ேபாகமி ணவ தீைய *ரவல ெகா'#த தேற.
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அைத ேகவி0ற நாகமார தGைடய யாைன, ேத, திைர, காலாளாகிய
நாவைக பைடகேளா'

ெச;, ேகாபாேவச

மி க ேபா கள#திேல க'?சம

*ாி)$, அவைன *ற$ கி<ேடாட> ெசC$, உயி பய
த

ெபா< பய

அக0றி#

நக*  வா"வளி, ெவ0றிமாைல F=, யாைனமீ$ ஏறி ெவ0றி ரசாப

68

நகைர அைட)தா. *ரவலG

அளவ0ற மகி">சிேயா' ேபாேகாபேபாக

ம/)த

ெசC$ ெகா'#தா. (13)

த மக ணவதிைய ேவவி ைறப=# திமண
நாகமார ணவதிட A= ேபாக) $C#த

ேவவிழி யமித னாைள ேவவியா லண ெலCதி
காசில

ேபான

ேபாைச ெசCய காமG
ேபாக ெமலா

ரதி ேபால

பகியி *0; நா2

1ெனறி வைகயி0 ;C#தா Zணிைட $வள வேற.
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ஆடவாி0 சிற)த நாகமார ேவ ேபாற ககைள

அத ேபாற

$வளD

காம1 விதிப= ேபாக

ெமாழியிைனைடய ணவதிேயா' காமG
கா சில * ஒ/ கD

இரதி ேபால Zணிைட

க<=# த:வி நாேடா;

உபேபாக9கைள Zக)$ இ*0; மகிழலானா. (14)
கைலயணி ய0 பாைவ க9@ பக@ ெமலா?
சிைலய) தினிய திேடா< ெச ம@

பிாித /றி

நிைலெபற ெநறியி0 ;C#தா நிகாிறி> ெச@ நா2
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உைலத/ @;வ dயா L>சய)த கிாிய ைட)தா.

வி0ேபா பயி0சியி0 சிற)த ேதாவ/மி க மாரG
ணவதி

இரD

பக@

ேமகலாபரண

அணி)த

இைணபிாியாராC அற1 விதிப= காமவிப

நிைலெப; ப=யாக ஊட@9 Aட@

விரவ இப

$C#$வ

நாளி ஓ நா

ேசாவிலாத ேபரா0ற@ைடய நாகமார ஊ>சய)தகிாிைய ேபாC>
ேச)தா. (15)

நாகமார சய)தகிாியைட)$ சினாலய
வாமனா ைலய#$

ெதா:த

; வல9ெகா '<*) திைற?சி

தாமமா மாப மி க த கந0 8ைச ெசC$
ேசமமா   ைட கீ ழி)தாி யாச ன#தி

வாமனா $திக< ெசால வா"#$* ெதாட9கி னாேன.
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அ9ஙன

ேச)த ெவ0றிமாைல அணி)த மாப ேநமிதீ# த9கரபகவா

ஆலய#ைத  ைற வல9ெகா'ேபாC உேள ெச; இைற?சி# $திபா=
8சைன ெசC$

Dலகி0

சிற)த பா$காபாகிய  ைடயி கீேழள

சி மாசன#தி மிைச Q0றி 
வா"#த# ெதாட9கினா. (16)
 ைட கீ" விள9
ேவ;

#தில9  ைட கீ"

வாமனாமீ$ பல $தி பாடகைள> ெசா/

#திைய வா"#$த

#தி தி)த=ைய

ெவ0றிட பணி)தவக விTலக மா'வ)$
இ#தல :தா' வி9களி0 ெற#திமிைச
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நி#தில ெவைட கீ" நீ9கா திபவேர.

#$மாைலகளா அல9காி கப<ட  ைட&கீ" Q0றி 

உலகி0

அறவத மைழ ெசாாி)$ உயிகைள உCவி க A=ய பரம ஒளதாாிக திKவிய
ேதகைடய தீ#த9கரைடய தி#தமான பாதகமல9கைள, ஜிந எG
அைட)த கடDைள, அK ெவ0றிைய# தா அைடய ேவ'

ேநா க#ேதா'.

ெவ0றி

எG

வண9கி வழிப'ேவாக ேதவராC பிற)$ ேதவலகா' ஆ =வி வ)$
இ 8மடல#தி0 மகா மடேலOவரராC பிற)$ ஆ<சி *ாி)$ ெபாிய

ெவ0றியாைன பிடாியி #தணி)த ெவெகா0ற ைட நிழைலயளி க#
தைலவராக வா")திபவ ராவாக. (17)
கமலமல மீ$ைற9 கா<சி கினி

#தி

யமலமல ெபா0சரைண யபாC# ெதா:பவக
இைமயவக 2லக# தி)திரராC ேபா$தி#$
இைமயவக வ)$ெதாழ வி*0 றிபாேர.

119

சமவசரண#ேத ேதவகளா இய0றப<ட ெபா0றாமைர மல Q0றி கிற
ந0கா<சி கணளி கவல இனிய பரெமௗதிக திKவிய ேதகைடய

தீ#த9கராி கள9கம0ற ெபா0பாத9கைள ப திேயா' ெதா:பவக

70

ேதவலக

த ைம# ெதா:$ வண9மா; இ)திரகளாC ேபாC பிற)$,

இைமயவ ெதா:$ ஏவ*ாிமா; இப0; இபவகளாவாக. (18)
அாியா சன#திமிைச யம)த தி

#தி

பாிவாக Dன=ைய பணி)$ பரDவக
திாிேலாக )ெதாழேவ ேதவாதி ேதவமC
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எாிெபா Gயிவிள9கி யினிய#தி ேசபவேர.
சி மாசன#தி Q0றி கிற தி

பணி)$ இைற?சி# $திபவக

#திேய! உ திவ=கைள அேபா'

Dலக

த ைம# ெதா: ப=

ேதவ ெகலா ேதவகளாC ஒளிமி க ெபாGயிராC விள9கி ேபாிபமாகிய
 திைய அைடபவகளாவாக.(19)
விலாள ஒவனி P$> ெசCதி
இைணயிலா யிைறவைன ேய#தியிK வைகயினா0
$ைணயினிய ேதாழமா F")$ட னி)தபி

கைணசிைல பி=#ெதாவ கெடாேராைல ைவ#$
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இைணகர9 Aபிநி றினிதிைற?சி A;வா.

இைணய0ற இைறவ திவ=கைள இKவா; ஏ#தி ேபா0றி# தன  இனிய
உ;$ைணவராகிய ேதாழகேளா' இ  ேபா$, வி@

கைண

ைகயி0

பி=#த ஒவ வ)$, மாரைன க' வண9கி ஓ ஓைலைய ைவ#$
இகர9கைள

சிறேம0 வி#$ இைற?சி Aறலானா. (20)

வ0ைசெயG நா<=G வா*க:9 ெகௗச பி
ெச0றவாி G மி FரOப ச)திர

ெவ0*நிக க0பினா ேவ)தமகா ேதவி
ந0Oகா வதிெயG நாமமினி தாயினா.
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வ#ைச எG

ேதய#$ வானவ *க:

Qர Oபச)திர எG

ெபா$ளிய Oகாவதி எG
அனவத
நOய

ெகௗசா பி நகர#ேத பைகவாிG

ேவ)த. ச/யாத க0*ைடய அவ மாேதவி

மி க

பல நல

ெபயாின ளாயினா. (21)

*#திாிக ளானேவ: ேபகளா

பிரைப

இபந0 பிரைப

நாகO பிரைப

இல9ெசாண மாைல
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ந9ைகந0 ப$ைம நாகத#ைத ெயபேர.

அவக2ைடய *#திரமாக Oய பிரைப , Oபிரைப , Oந)ைத ,

விள9கிற கனக மாைல , ந9ைக , ப$ைம , நாகத#ைத

என ஏ:

ெபயைடயவகளாவாக. இவக ந வா")$ வநாளி-- (22)

ெவளியி மைலயி ேமகவா கன;ர)திட
களவி" மாOக டனவ வ)$ட
கிைளய

ெமாழியினாைர ேக<'ட ெப;கில

ெவளிய

ெபமைலயி ெதேச=யி இர#தின ச?சய *ரவரச Oகட,

ெவைளய9 ெகா=நகர ேவ)தைன வைத#தன.
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அவத ைவாி ேமகவாகனா $ர#தப<' ெகௗசா பி நக*ற#ேத
$ல9கி*ர

எG

நக அைம#$ ெகா=)தா. அவ அ

கனியகைள ேக<டா. Oபச)திர ெகா' க ம;#தைமயா, அவைன

ெகா;வி<' ெபகைள கவர யறா. ெபகேளா, ‘நீ எ9க பிதாைவ
ெகாறவனாதலா உைன மண க மா<ேடா . உைன ெகா@

ஒவைனேய மணேபா ‘ என, அவகைள இ<டைறயி சிைறயி<டா.

அவகளி் நாகத#ைத தபி வ)$ ஜா9கல ேதய#தி அ#தினா*ர#$ அரச

த பிதாவி உட பிற)தவனாத/ அவG  இைத அறிவி#தா எறா. (23)
ேவ)தG கிைளயGைன ேவ=ேயாைல ேயதர
ேச)தவ னளி#தேவாைல வாசக) ெதளி)தபி
நா)தக மயி0கைண நல ெபற# திாி#$ட

ேபா)தவைன ெகாறன 8வல9க மாபேன.
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Oபச)திரG  இைளய சேகாதரனாகிய அபிச)திர உைன# $ைணயாக ேவ=
இKேவாைலைய ெகா'#தGபினா. ஆதலா, நின  வ)$ அறிவி#ேத

எறா. இK வரலா0ைற அறி)தDடேன வியாளைன ணவதியி *ற#ேதற
வி'#$, வி#ைதகைள அைழ#$ ெகா' ஆகாய மா கமாக> ெச;,

ெகௗசா பி அைட)$ OகடG  கனிைககைள வி'வி மா; P$வி<டா.
அவG

ெவ' ேபா ெக:)$ ஆகாய#$ நிறா. நாகமாரG

ெப ேபா ெசC$ =வி ச)திரஹாச

எG

எதி#$

வாளா அவைன ெகா;

ெவ0றிமாைல F=னா. Oகட *தவ வ>சிரகண சரணாகதியைட)தா.

அவனா இர#தின ச?சய*ர ேமகவாகனைன ெகாவி#$ அவனரைச
வ>சிரகணG  =F<=னா. (24)
நாகமாரனி ெவ0றி

ந9ைகய பலைர மண#த@

அபிச) திரற*ர ம#தினாக ேமகிேய

OபA#த ந0றின? Oபச)திர Oைதக2

அபிச)திர றமக ளா?Oகட Oைதட
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ெசபம)திர ேவவியா0 ெசவெனCதி யி*0றா.
பிற அபிச)திரGைடய ேதய#$ அ#தினா*ர
அபிச)திர *#திாி ச)திர பிரைபைய

அைட)$ ஓ நனாளி

Oப ச)திர *#திாிக எ:வைர ,

Oகட *#திாிகளாகிய அGைஜ உ மணி இவகைள
அைட)$ இ*0றி)தா. (25)

ேவவிவிதிப=

ந9ைகமாக டGட னாகந0 மரG

இ9கித களிபினா /ைச)தினி *ண)$ட
ெபா9நக *ற#தினி0 8வளவ ேமவிேய
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தி9கேச ெசC றிG? ேச)தினி தா'நா.
இ9ஙன

மண

*ாி)த ந9ைகமாகேளா' நாகமாரG

காம களியா<ட#தி

"கியி 

இ9கிதேச<ைடயா'

நாளி ஓநா அ)நக*ற#$ள

8?ேசாைலயி0 *  வனவிைளயா<'மாக இ*;நாளி-- (26)

73

அவ)திநா<' ேமனகிைய நாகமார அைடத
அவ)திெயG நா<=G ளானD?ைச நீணக
உவ)தமன னாம ேமா9?ெசய ேசனனா
அவ தன மைனவிய ரானந0 ெசயசிாீ்யா?
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சிவ)தெபா னிறமக< சீைடய ேமனகி.
அவ)தி எG

நா<= ெபாிய உ?ைச நகைர# தைலநகராக வி பி ஆ2

ெபாேபா@

ெபானிறைடய மக பவைக> சிற* ாியவ ேமனகி

அரச ெசயேசன எபா, அவGைடய ப<ட#தரசி ெசய7திாீ எபா.

எபவளாவ. (27)

பாடd *ர#தி)த ப*மா வியாளG

நா=வ) தி)தன னD?ைச நகதனி

ேச=க' ேமனகி > ெசபவ)$ கடவ
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நா=யவ ேபாயின ணனிதி *ாிைசேய.

பாட/*ர#தி/)த ப*மி க மாவியாளG

அவைள வி பி நா= வ)$

அKD?ைசயி த9கியி)தா. அைத அறி)த ேச= ேமனகி  அறிவிப, அவ2

அவைன வ)$ பா#$வி<' வி பாதவளாC# த கனி மாட#$ ஏறி
ேபாயினா. (28)

அ)நகவி< ேடகின னானமா வியாளG

ெச;த றைமயைன> ேசவ= பணி)தபி
ந;ட வண9கின னாகந0 மரைன

இறிலறா யாெரன ெவற பியவ ெனன@ .
மாவியாளG
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அ) நகைரவி<' *றப<'> ெச;, த தைமய வியாளGைடய

பாத9கைள வண9கி பி நாகமார னி; வண9கினா. மாரG

இவ யாவ என ேக<க வியாள எ த பி என Aற@ , உடேன மாவியாள

மாரைன வண9கி, ஐய
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மினினிைட ேநாிைழ ேமனகி ெயனெவா

மமதைன யி>சியா மாவியாள ெசால@
அ)நகாி0 ெசல@ மாிைவய தாி#திட

131

மனன * ேவவியா மனிந0 *ண)தன.
‘மின0 ெகா=ேபா@

ெம/ைடயா உ>சயினி நகர#$ அரச ஜயேசன மக

ேமனகி என ஓ கனிைக இ கிறா. க<டழகி, அவ மமதைன

வி பாதவ‘ என மகாவியாள Aற@ , நெறன நாகமார அ) நகர#தி0>
ெசல ேகவி0; ஜயேசனG

ம<ட0ற மகி">சிேயா'

எதி ெகா'

அைழ#$, இனிய கம Aறி, ேவவி விதிப= ந A#த#திேல அாிைவய

ஏ)திய ெபா0கல நீரா தாைர வா#$# திமண

அவேளா' A= இ*றலானா. (30)

ெசC$ ெகா'#தா. மரG

ம$ைரயி சிாீமதிைய இைசேபா<=யி ெவ; நாகமார ெப;த
ம0;ெமா ;ைர#தன ம$ைரமா நகாியி
உ0றி)த சிாீமதி ேயா)$நா டக)தனி

ெவ0றிழ ேவ"விய ப Q;ைடய வலவ
ப0;டன வபதியா
இ9ஙன

132

பாமிைசேம ெலறன.

இப, மகாவியாள ம0;

பா=ய நா<'# ெதம$ைர எG

ஓ ெசCதிைய

நகாிேல ஆ<சி*ாி

உைரபவனாC, ஐயேன
ேமகவாகன மைனவி

இல மி மக சிாீமதி எபா. அவ த நடன#$# தைன மித9க

வா#திய#தா யாவெனாவ A)$ வாசி#$ ெவ0றியைடவாேனா அவேன
தன ாிய நாயகனாவா என வ?சின
ம$ைர வ)த வணிகனிட

ெசC$ளா என அறிவி#தா. (31)

நாகமார அவ கட அதிசய

இய ப ேக<ட

அ9ெசறK வண@ மவைளெவ; ெகாடன
ெபா9மி ழ/ய *ண)$ட னி)தபி
வ9கமீ$ வ)தேவா வணிகைன வினDவா
எ9ள வதிசய மிய *கநீ ெயறன.
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75

அைத ேக<ட$

மன மகி")$ அ) நகைர அைட)$ சிாீமதிைய மித9க வா#திய

இைச ேபா<=யி ெவ; Oயவர#தா மாைல F<ட ெப0;, மண)$
இனிதி 

நாளிேல, அKவரச அைவயி கப வாணிக ஒவ வ)தா.

அவைன ேநா கி, ‘வணிகேன, நீ ஏதாவ$ அ0*த நிக">சிக கட$ேடா?

க=)தா A;வாC‘ எறா. (32)
வணிக 8திலகமா*ர#$ அதிசய

Aற

ெபா9மாழி ெளா 8திலக மா*ர
*9கவற னாைலய

ெபா9ெசான வண

ந9ைகமா ைர?10;வ நாெடா; ெமா/ெசCவா
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அ9கத0 காரண யானறிேய ெனறன.
அைல ெபா9

கட ந'ேவ 8மிதிலகமா*ர

எG

ெபாமயமான

வணமி க *9கவGைடய அக ஆலய#$ ேன நாேடா;

நபக/ேல

ஐ)1; வி?ைசய கனியக வ)$ ஓெவன ஒமி க அலறி ேபெரா/
ெசCகிறன. அத0 காரண

(33)

யா$ என யா ஒ;

நாகமார அ)நகர ெச; சினாலய

அறிகி0றிேல எறா.

பணி)$ இ)தைம

தன$வி#ைத தைனேய தானிைன க வ)தபி

மன#திைச)த ேதாழேரா' வள0றீ ப?ெச;ந0
கனகமய வாைலய9 க'வல9 ெகா'ட
சினன= பணி)$ சிற)$மி கி)தன.
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அைத ேக<ட மார த வி#தியா ச தியா த வி#ைதகைள நிைன)தா.

அைவக2

வ)தன. ம0;

தன  இ>ைசயான ேதாழகேளா' அK வள@

அ# தீைவயைட)$, ெபாமயமான அ> சினாலய#ைத க', ெதா:$

வல9ெகா' பணி)$ $தி#ெத:)$ேபாC ஆலய#தி எதிபா#தி)தா.
(34)
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ஆலய#தி வ)$ ஐ)1; ம9ைகய அலற, அத காரண

மார வினாDத

ஒநிைரயாC ம9ைகய ேராைசெசCய ேக<டபி
திவல9க மாபினா ேசரவைழ# தவகைள
யகனாைல ய#$ னல;நீ9க யாெரன#
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தரணிO) தாியவ ளவ0கிெத; A;வா.
உ>சி ேபாதி அ

ம9ைகயக ஐ)1; ேப

ஒேர வாிைசயாக நி; ஓெவ;

அலற ேக<', உடேன அழகிய மலமாைல அணி)த மாரG

அவகைள

அைழ#$, அகனாலய#$ ேன இKேவைளயி வ)$ அல;

என ேக<க, அவக2 தரணிO)தாி ெசால@0றா. (35)

நீ9க யாQ

ஐ)10;வ தரணி O)தாி த9க நிைலெய'#$ைர#த
அாியெவளி மாமைல யா'9ெகா= ேயமிைட
பிாிதிவி திலகெம9க< ேபைடய நனக
வரதிர< சகேனம த)ைதைய மகG 

கதிெய ைம ேக<டன கணவா ேவகேன.
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ஐயேன! அைம சாற ெவளி மைலமிைச ஆ'9ெகா=க ெந9கிய

பிாிதிQதிலக

எG ேபைடய$ எ9க மாநகர . எ9க த)ைத வலதிர<சக

எபா. வாேவக எG
த)ைதயிட

எ9க அ மா-அழக0றவ அவ-எ9க

வ)$ மமகG  எ9கைள ெகா'  ப= ேக<டா. (36)

எ)ைத9 ெகாடாைமயா ெலாிெயன ெவடன
எ)ைதைய வைதெசC$ ெவ9கைள

ப0றிேய

இ)தந வன#தி)தா ெனறவ29 Aற@

அ)தவா ேவகைன யணவைத ெசCதன.
எ9க த)ைத அத0 இைச)$ ெகாடாைமயினா ேகாபா ேவச#தா
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ெவ'வ)$ ேபாெசC$ த)ைதைய ெகா; வி<', எ9க சேகாதரகைள

77

நிலவைறயி/<', வி#ைத ஆ0றலா எ9கைள

ப0றி ெகா' வ)$

மண)$ெகா2 ப= ேக<டா. எ9க பிதாைவ ெகாற உைன ெகாபவ

யாவ, அ

மகா *ஷைனேய மணேபா

எேறா . எைன ெகாபவைன

ஆ; மாத#தி0 ெகாணக எறா. ஆதலா இK வன#$ இ<டைறயி

அைட#$ ைவ#$ளா. இKவாலய வழிபா<=0 வ

யாேரG

எ9க2  *க/ட

அலறி ெகா' வகிேறா

ஆடவக2 வி?ைசய

அளி#$ ேபா0;வா என இ9ஙன

எறா. மாரG

அவGைடய காவலைர க=)$

த காவலைர நி;வி, ேபா  எ:)$ ஆகாய#$ நி; ேபாரா=, =வாக>

ச)திரஹாச#தா வாேவகைன ெகா; இர<ச மகா இர<சகக< அரைச
ெகா'#$வி<' அ கனியகைள மண?ெசC$ ெகாடா. (37)
வாேவகைன ெகாற நாகமார ந9ைகய
ஐ)10;வைர மண)$ இ*;த

அ?O10; ம9ைகயைர யணேவ வியாெலCதி

ெந?சில* Aரேவ நிர)தர

*ண)தபி

அ?O10; வபடக ளாளராகி வ)தன
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த?சமா யவெதா: தகமகி")$ ெச@நா.

ஐ)1; ம9ைகயைர ெபைம மி க மார ேவவி ைறயா மண)$,
உளேபா' உவைக கட/

"கலானா. பிG

ஐ)1; படக தாேம

வ/ய வ)$, ‘ஐயேன! யா9க ஓ அவதிஞான னிைய# ெதா:$ எ9க<

இைறவ யாவ என ேக<ேடா . அவ வாCேவகைன ெகாபவ எவேனா

அவேன உ9க< நாயகனாவா எ; அளினா.

அதனா இ9கி)ேதா ‘ என# த?சமைடய, நெறன உளமகி")$ ெசகிற
கால#ேத. பிற கா?சீ*ர

அைட)$ அ)நக அரச வலப நேர)திரனா

வரேவ0பளி கப<', கனிய தான த/ய சிற*கைள அைட)தா எகிற$

வடெமாழி காவிய . (38)

க/9கநா<' அரசமாாி மதனம?சிைகைய நாகமார A= மகி"த
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க/9கெமG நா<=G< கனகமய வி?சிF")
தில9 ர#ன*ர மி)நக  மனவ

$ல9ச)திர த ேறாைகச) திர மதி
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ெபல9ெகாளிவ நமக< ேபமதன ம?சிைக.
க/9க

எG

நா<= ெபாமயமான மதிலா0 Fழ ப<' இல9

இர#தின*ர . அ) நக  அரச *க"மி க ச)திரத எபா, இளமயி0

சாயலாளாகிய அவ ேதவி ச)திரமதி எபா. இவக2ைடய ந0*தவி

மதனம?சிைக எG

ெபயைடயா ளாவா. (39)

நாகந0 மர ெச; நம)திர ேவவியா
வாகன மினிதினி; மதம? சிைகெயா')

தாகமி ைடயனாC# தாலய பகினா
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நாகந0 *ண>சிேபா நட னி)தேரா.

மதனம?சிைகயி க<டழைக Aற ேக<ட மார இனி$ ஏறி> ெச@
வாகன

இறி நட)$ ெச; அ)நகைர அைட)தா. அவ *கைழ ேக<ட

ச)திரத அரசG

உள மகி")$, மதனம?கிைகைய ம)திர9கைள Aறி ேவவி

விதியா கனியாதானமாக ெகா'ப மண)$, அவேளா'

பவணவாசிகளி

காத0*ண>சி ேபால காத ேவ<ைக மி கவனாC லயப<' *ண)$
மகி")தி கலானா. (40)

க9காளநா<' அரசமாாி இல கைணைய நாகமார ெப0; ேபாக) $C#த
க9ைகநீ ரணி)தில99 க9காளந னா<=G<
தி9கடவ" மாடந0 றிலக*ர மனவ

ெபா9ம ட = ெபா0*விைச ய)தர

இ9கித மைனவிேப இயவிைசைய ெயபேள.
அதபி, க9ைக நதியா வள
தவ:

ெப0றில9
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க9காள நா<=ேல ேமகமடல)

மாட9க ம/)த$ திாி*வன திலக*ர , அழமி க மணிமட

தாி#த

மன விஜய)தர. அவ மாேதவி ெபதைம மி க விஜைய எபாக. (41)

79

இல கைண ெயGமக ளில கண ைடயவ

மி கவண @?ெச; ெமC ைமேவ விதைமயா
அ கண# தவெனCதி யவடேபாக) $C#தபி
ெதா ககாD தGேள ெதானிவ வ)தேரா.
அவக< *#திாி எலா இல கண
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நிைற)தவளாதலா இல கைண எபா.

ெபைம மி க மார அ) நக அைட)$ ெமC ைமயான ேவவி ைறயா
மண?ெசC$ ெகா'ப, அவ2ட இப
ள உCயான#ேத பிஹிதா7ரவ எG

$C#$ வநாளி, அ) நக *ற#ேத

னிவ வ)$ த9கினா. (42)

நாகமார அ9 வ)த னிவைர பணி)$ த மன க#தி0 விள க
ேக<ட

ஊ0றிைன> ெசறி#தி' ;தவGைட> சாரைண
நா0றமி மரG ந*ற பணி)தபி

ேய0றவற9 ேக<'ட னி)தல கைணயி

ஏ0றேமாக ெமெனன னியனி ைரபேர.
ஆ#ம பிரேதச#$> Oர 
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விைனb0ைற# த'  அ)தவனிவைர *க"மி க

நாகமார ெச; ைறப= இைற?சி ஏ#தி நலற9ேக<' மகி")$
இ)தபி, அ

னிவரைன வண9கி, ‘Oவாமி! என  மைனவிமாக பல

இ கிறன. எனிG , இல கைணயிமீ$ அதிக அ* ேதாற0 காரண
யா$ என ேக<க அ னி*9கவ
(நா!கா சக  )
------------

அவதியா ஓ)$ A;கிறா.-- (43)

80

ஐதா சக
நாகமாரனி )திய பிற* வரலா;
நாவல) தீD தG நகயி ராவ த#தி

ேமDமி கிF" மாட Qதேசா க* ர#$

காவிந விழிமா த0 காமவி கிரம ராச
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தாவி சீ வணிக நாம) தனத#த ெனப தாேம.
இ) நாவல)தீவி ஐராவத> ேச#திர#$ ஆாிய கட#திேல மி தவ:

ழா? F")த மாட9கைளைடய Qதேசாக *ர#$ அரச வி கிரம.
நீேலா0பல ேபா@

ேமக

விழிகைளைடயா அ காம ேதவி. அ) நகாிேல *க"மி க

வணிக தனத#த எபானா . (1)

மைனவித றனத# ைத  மகனாக த#த னா

வைனமல மாைல ேவலா ம0ெறா வணிக ேறவி
*ைனமல ேகாைத நலா< ெபா0*ைட வOம தி 

மைனயின மகட னாம மியநாக வOெவ பாள .
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அவ மைனவி தனத#ைத. இவக< மக நாகத#த. அ) நகர#$ ம0ெறா

வணிக வOத#த. அழகிய ெவ0றிமாைல F=ய ேவ0பைடயாள. நமணமாைல

அணி)த அழைடய நலா வOமதி அவ ேதவி. இவக< *#திாி நாகவO

எனப'வா. (2)

ந*; நாக த#த னாகந வOெவ பாைள

ய*; ேவவி தனா லவ2ட *ண)$ ெசறா
ப*; ந0ற வ#தி பரனி த#த நாம
இ*;

*ற#தி வ)தா ாிைறவனா ைலய#தி Gேள.

ந*மி க நாகத#த ந0ண
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மி க நாகவO எபவைள அ*மி க ேவவி

விதியா மண?ெசC$ அவ2ட இனி$ A=யி 

நாளி, ந0றவப*

மி)த பரமமானிவ னி த ஆசாாிய எபா அ) நக*ற#$ உCயான
வன#$ள ேதா ஜிநாலய#தி வ)$ த9கினா. (3)

81

நாகத# தெச ற)த நனி சரண ைட)$

வாந0 றம9 ேக<' அனசன ேநா* ெகாடா
ேபாக* ணிய9க ளா  8ரண ப?ச மீயி
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ஏகன0 றின#தி ன; யிடபசி யாயி0 றேற.
நாகத#த உடேன ெச;, அ
ெவ0றித

னி*9கவைர வண9கி, வா" ைகயி

நலற9 ேக<', ப?சமி உணா ேநா* விரத

ேபாக9கைள

*ணிய9கைள

ேம0ெகாடா.

உடா க வல 8ரணமானேதா

O கிலப<ச ப?சமி திதி விரத நாள; நளிரவி பசி பிணி#$ப
(4)

ேம/<ட$.

தமந0 றியான) தனா0 றGைட ேமனி வி<'
மவினா னேசாத ம#தி வானவ னாகி# ேதாறி
வகய விழியா நாக வOD வ) தமர G 
மவிய ேதவி யாகி மய@; கிற வேற.
ெப0ேறா ேவடD
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விரத#ைத விடாம வட கி)$ ேநா0;#

தம#தியானைடயவனாC தGடைல வி<'> ெசௗதமகப#$, Fாியபிரப

விமான#$# ேதவனாகி# ேதாறினா. கயமீ ேபாற கணாளாகிய
நாகவOD

அKவாேற ேநா0; அ# ேதவG  மைனவியாC> ேசர, மகி")$ இப

Zகரலானாக. (5)

அ9ைக) $பல மா வமரனாC> Oகி#$ வி<'
இ9வ) தரச னானா யினிய)த# ேதவி வ)$

த9நி மைனவி யானா தவனி ைரப பிG
எ9க2 க)த ேநா* யினி$ைவ# தள ெவறா.
அ#ேதவகதி ஆ ஐ)$ பல
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ேதகOக அGபவி#$ இ9 வ)$ அரச

ஆனாC நீ. உGைடய ேதவிேய வ)$ இல மிமதி(இல கைன)யானா. அதனா
அவ உன  அ*டாயி0; எ; அளினா. அKவாறாயி வா" ைக

ெவ0றி த

அப?சமி ேநாைப எ9க< ெகா'#தQராக என இைற?சி

ேக<டா. (6)

82

நாகமார ேவட னிவ நாகப?சமி ேநாபிைன விள த
தி9க< கா#திைகயி லாத0 ேச)தப9 னியி லாத0
ெபா9கன லா= யாத0 8ரண ப க) தனி

அ9; ப?சமியி னனசன ேநா* ெகா'
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த9மா ைட)$ ேநா0றா றாைன)$ தி9க ளேற.

கா#திைக மாத#திலாத, ப9னி மாத#திலாத, ெவபமி க ஆ=யிலாத O கில

ப க#திேல நா நா ஒேபா$ உ' ஐ)தாநா உபவாச விரத#ைத
ேம0ெகா' ஐ)தாடளD
ேவ' . (7)

மாதாமாத வ

ப?சமி திதியி ேநா0ற

இ)தந0 கிரம) தனி /னிைமயி ேனா* ேநா0;
அ)தமி லக 8ைச யனி தான? ெசCதா
இ)திர பத

ெப0; இ9வ) தரச ராகி
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ப)ததீ Qைனைய ெவ; ப?சம கதி மாேம.

இேபா$ ெசா/ய வாிைசப= ப?சமி ேநாைப இனி$ ேம0ெகா' ேநா0;,
எைலய0ற ண9கைளைடய அக 8சைன
தான9க2

ெசC$, அபலனா இ)திர பதவி

ேபரசகளாக பிற)$, அ)தவ

அைடயலா . (8)

அளற

8ட னிக<#

ெப0;, மீ'

இ9 வ)$

ேநா0;, விைன க< அ;#$ Q' ேப;

னிவ உைரப= நாகமார ப?சமி ேநா*ெகாள அவ த)ைத ஏவலா
அைம>ச நய)தர வ)$ அைழ#த

எறவ ைரப ேக<' யிைற?சி ைக ெகா' ேநாைப
ெச;த பவன

* கா ேசயிைழ ேயா' மன

ந;ட ெச@ நா2 ணய)தர வ)தி ைற?சி

உGைட# த)ைத ைன ட ெகா' வக ெவறா.
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83

எ; னித ஆசாாிய னிவ Aறியள ேக<ட நாகமார வண9கி
நெறன ப?சமி ேநா* விரத9 ைக ெகா', த மைனவிேயா'

விைடெப0; ெகா' மீ' த அரமைன அைட)$ இனிதி 
நய)தர எG

நாளி,

அைம>ச வ)$ மாரைன வண9கி, ‘மாரேன! உGைடய

த)ைத உைன உடனைழ#$ ெகா' வாெவன எைன அGபினா.
ஆதலா, நீ வக!‘ எறா. (9)

நாகமார த நக  மைனவி இல கைணேயா'

பிறேரா'

தி *த

அைமந கைம>ச ெசாைல யமணி மாப ேக<'
சைமநா0 பைட? Fழ> சாலல கைணயி ேனா'

இைமய ேபா0 களி0றிேனறி யினியந0 ேறாழ மா
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இைமயவ0 கிைறவ ேபால ெவழிெபற * க வேற.
இர#தினாபரண
பைடக2

8ட மாரG

அைம>ச ெசாைல ேக<ட$

*ைடFழ இல கைணேயா' இமயமைல ேபா@

நா0

ெபாி ய ப<ட#$

யாைனமிைச ஏறி# த ேதாழ மாகேளா' இைமயவ  இைறவைன ேபால
ெபா/ேவா' ெச; தாைத மாளிைக அைட)தா. (10)
மக நாகமாரைன# த)ைத த:வி வரேவ0ற
ேவ;

தாைதெயதி ெகாளவவ றா")த= பணி)தா
ஆதரவி னமகைன ய*ற ெவ'#$

ேபாதமிக */யபி ேபா)தன மைன ேக
ஏதமிசீ ாி*ற வினி$ட னி)தா.
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உடேன த)ைதயாகிய சய)தர மன எதிெகா' அைழ க மாரG

பணிவேபா' அவ பாத9கைள பணி)$ ெதா:தா. தாைத அேபா' த
மகைன மா*ற# த:வி யைழ#$ ெகா' ேபாC அரமைன அைட)$
இனிதி)தன. (11)

84

நாகமார தா மண)த மைனவியைர ெயலா

அைழபி#$ அவட

ேச)தி#த@ , த)ைத அவG  =F<=# $றD 8Tத@
ெவ0றிட ேவவிெசCத ேவவிழியி னாைர
0;டேன மாதைர ெயா9கைழ க வ)தா

சி#திரந0 பாைவயைர> ேச)$ட னி)தா
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ப0றற> ெசய)தரG

பாமக ைவ#தா.

ெசறவிடெமலா

சிறபாக ேவவி ைறப= திமண

ேவவிழி ம9ைகயகைள ெயலா

ெசC$ ெகாட

ஒேசர வக என அைழ*விட, அவக2

வ)$ ேச)தாக. சி#திர பாைவயைர ேபாற அKவழகிய மாதகேளா'

இனி$ இப)$C#$ மார இ கலானா. அவ த)ைத சய)தரG

வா" ைக நிைலயாைமைய ந உ0; ேநா கி, ைவரா கிய0; அகப0;

*றப0றற# $ற)$ நா<டா<சிைய மக ைவ கலானா. (12)
நாகம ரறன  நமட? F<=
ேபாகDப ேபாக வி<' *ரவலG

ேபாகி

யாகம னைட னி யவர= பணி)$

157

ேயகமன மாகியவ னிைறவG ெகாடா.
நாகமாரG  மணிமட? F<=, அரச பார

ஏ0க> ெசC$ ேபாக உபேபாக

$C#தைல வி<'# $ற)$ேபாC ேயாக பயி0சியா மனவசன காய> ெசயைல
அட கி ேநா0

பிஹிதாசிரவ னிவைடய பாத9கைள வண9கி# ெதா:$, பல

சி0றரசக2டேன $றD 8' ஒமனைடயவனாகி இைறவGைடய
இய0ைகவ#ைத ப0றற# $றைவ ேம0ெகாடா. (13)
பிாிதிேதவி

$றD8' ந0ேப; ெப;த

இவிைன ெக'#தவG மிபDல கைட)தா
பிாிதிவிந0 ேறவி)த ெபமகைன வி<'
சிாிமதி ெயG)$றவி சீர= பணி)$

அாியதவ) தாி#தவ2 ம>Oத மைட)தா.

158
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சய)தர மனG

அ)தவ#தா காதியகாதிகளாகிய இ விைனகைள

ெக'#$

இப உலகமாகிய ேதவல#ைத அைட)தா. அவ மைனவி பிாிதிவிேதவி

ெபைம சாற மாரைன வி<' பிாி)$ ேபாC, சிாீமதி எG

ஆாியா9கைனைய வண9கி# $றD ேம0ெகா' அ)தவ
க0ப#ைத அைட)தா. (14)

த

*ாி)$ அ>Oத

நாகமார வியாள த/ய ேதாழக2 # ேதய9க அளி#த@ , த

மைனவிய இல கைணைய ப<ட#தரசி யா த@
ேவ)தன#த ரா>சிய

வியாளG களி#தா

ஆC)தபல ேதாழக2 கவனிக ளளி#$

ேச)தத மைனவிய ெசயல கைணதைன
வாC)தமகா ேதவிப<ட
நாகமாரG

வைமெபற ைவ#தா.

159

பாதி இரா>சிய#ைத வியாளG  ெகா'#தா. ஏைனய பல

ேதாழக2  அவரவ ததி  ஏ0ப பல ேதய9கைள உாிைமயா கினா. தா

மண)த ம9ைகய இல கைண  மாேதவி ப<ட9 ெகா'#$#
தைலைமயா கினா. (15)

இல கைணயா வயி0றி *தவ பிற#த
இல கைணயா தவயி0றி ன0Oத பிற)தா
மி கவற னாம மிேதவ மார

ெதா ககைல சிைலயியி0 பயி;மி ெதாேத
ஒ கமி களி;டேன ])$தின? ெசறா.

160

இல கைணயா வயி0றி ஓ நல ஆமக பிற)$ நல0றி)தா. அழமி க

அவGைடய திநாம

ேதவமார எபதா . அவ அரச ாிய கைல, சிைல,

ேவ த/யவ0ைற க0; பயி;
களி*0;# தின

ெச@

யாைன, திைர, ேத ஏறி ஊ)$

நாளி- (16)
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நாகமார மன *ைடFழ அாியாசன#$ Q0றி#த
*ாிைசெயழ நில#திமிைச ெபா0*ற விள9
அாியவாி யாசன#தி லண மிகஏறி

எாிெபா= மனகெள ணாயிரவ Fழ

161

இகவாி Qசவினி ெயழிெபற வி)தா.

ெபைம சிற)த நாகமார மகாமடேலOவரனாC எ:மதி F")த நில#திேல
அழகாக விள9

ெசய0காிய சி மாசன#தி ஏறி ஒளிவி<' பிரகாசி கிற

ெபா= மன எணாயிர ேப தைன *ைடFழ இம9
இனி$ அழெபற 108 ஆ'க ெச9ேகாேலா>சியி)தா. (17)

கவாிQச,

மக ேதவமாரG  = F<= நாகமார $றD 8ணேவ அவ ேதவி
இல கைண

$றD ேம0ெகாள

அரசனினி தியபினி னம)தி  மளவி0
பரDகி மாC)திட பா#திப விர#தி
விரவிமி மரமிைச Q;= F<=

162

அாியதவ) தா9கவவ ன*ட ென:)தா.
அரச கரசனாகிய நாகமார மகாமடேலOவரG ாிய இல கண

ெபா)த

Q0றி கிற கால#ேத ஆகாய#ேத பரவிய கி0கண9க விைரவி ேதாறி
மாCதைல க', ைவரா கிய பாவைன0;, இல கைண *#திரனாகிய ேதவ
மாரG  =F<=, Q; ெபற ஆ<சி*ாிய> ெசC$, ெசய0காிய தவ

உடப<' எ:)தா. (18)

*ாிய

அமலமதி ேகவ/யி அ=யிைண வண9கி

விமலG ெகாடனன ேவ)தபல Aட
கமலமல ராணிகந0 கா<சியில கைண

$மிலமைன ப$ைமெயG) $றவர= பணி)தா.
வியாள த/ய ேகா= படடG
அமலமதி எG

த ஆயிர

படடG

163
நாகமார ெச;

ேகவலஞானிைய வண9கி# $றD8' இய0ைகவாகிய
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நிவாண உ ெகா' ேநா0கலானா. ெச)தாமைரயாைள ஒ#த

ந0கா<சிைடய இல கைண மாேதவி தலாயிேனா

ப$மR எG

ஆாியா9கைனைய வண9கி# $றD ேம0ெகாடாக. (19)
நாகமாரG
ேவ;

அவ ேதாழ த/ேயா சி#தி

#தி

ெப;த

ந;9ழ /ல க ைண ந9ைக மாத9 Aட

உ;தவ) தாி#$ ெகா' Dவ)தவ ெச@ நா2
ம;விசீ னிவ னாய னாக மார றாG

இ;ெவK விைனக ெவ; யினி>சி#தி ேச)த தேற.

164

ந;மணமி க ழ/னாளாகிய இல கைண ஏைனய மாதக2ட மி க

க')தவ#ைத உவ)$ ேம0ெகா' ெச@கிற நாளி 0றம0ற சிற*ைடய
நாகமார னிவG தைன ப0றிய ெகா=ய காதிவிைனகைள ெவ;
சி#திபத? ேச)தா. (20)
வியாளமா வியாள தா

வி:#தவ# தனைய ெயG

நயாDயி தியான) தனா னா/ விைனக ெவ;
ெசய#$தி ேதவ Aறி> சிற)த8 சைன? ெசCய

மயாவிற பிற* மிறி மவினா #தி யேற.
வியாள மாவியாள இவ

165

சிற)த தவ#தி0ாிய தைம எனப'

உயிாியபாகிய தம#தியான O கில# தியான9களா எவிைனகைள ேவரற
ெவ0றி ெப0;# ேதவக ெஜய ேகாஷ?ெசC$ $திபா=, சிறபாகிய ேகவல

8சைன*ாிய மய க நீ9கி பிற* இலாத #தி நகைர> ேச)தன. (21)
அ)தவ ேயாக) தனா ல>ேச# தியேப# தியத

இவிைன த ைம ெவ; வி*;? சி#தி ேச)தா
மDந0 றவ#தி னாேல ம0; ேளாக ெளலா

திநிைற> ேசாத மாதி ேச)திப) $C#தா ரேற.

166
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அ>ேச#திய அேப#தியக அாிய தவேயாக#தா காதியகாதி யாகிய

இவிைனகைள ெவ;, ேபாிபைடய சி#திைய> ேச)தாக. ஏைனேயாக

தா தா

ேம0ெகாட தவ#தா0ற0 ேக0பெசவ மி க ெசௗதம க0ப

ேச)$ ேதவOக

அGபவி#தன. (22)

தலாக>

நாகந0 மர0 கா நாகா ைட?10 றிர<=
ஆந0 மார கால ைம)$ ப# திர<=

ேபாக8 மியாட ெபாவி ெல\ ;வா'
ஆந0 றவ#தி லா' வ;ப#$ நாக தாேம.

167

நாகமாரG  ஆ ஆயிர#$ 10ற;ப#$நா ஆடா . அவ0;

மாரகால

300 ஆ'களா , ேபாக மி க இ 8மி ஆ<சி கால

ஆ'களா , ந0றவ *ாி)த ஆ'க 64 ஆ . (23)

800

ம;வ; மைனய வ  மாதவ தம  மீ)த
ெப;மி நில9க ெள9

ெபய)$ ந0ேக வ/யாC

அறமைழ ெபாழி)த கால ம;ப#தா றா' ெசறா
உ;தவ ேதவ நா 0ெற: ழா#தி ேனாேட.
நாகமார னிவ ேகவலஞான

168

ெப0; உட தவ#தா மி க னி*9கவக,

நா வைக# ேதவ A<ட9க த/ய கண9கேளா' 0றம0ற இலற

ஒ: கைடேயா  $றவற ஒ: கைடேயா  ெகா'#த ந0றான
பயனா அைடய A=ய ேபாக8மிக எலா
ெசCத கால

திDலா> ெச; தேமாபேபச

அ;ப#ேதாராடா . அத0பி அகாதி விைனைய

சி#திநக அைட)$ பிறவி ேப0ைற அைட)$ இ*0றா. (24)

ெக'#$,

10 பய
இதகைத ெய:தி ேயாதி யி *ற ேக<ப வ 

*தவந0 ெபா2 ெப0; *ர)தர ேபால வா")$
கத; கவைல நீ9கி கா<சிந லறிD பாC
பதமி மமர ேயாக பா9ட ெசவ ரேற.
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இ) நாகமார கைதைய ப=ேபா

எ:$ேவா

எலா *#திரேப;

ெபவா"DைடேயாராC# ேதேவ)திரேபால வா")$ ெச0ற

<'

மன கவைல நீ9கி ந0கா<சி, நஞான, நெலா: கைடயவராC பதவி
ேன0றைடய ேதவேலாக Oக

ெப0; இ*;வ. (25)

உலகி0 அறDைர
அறமிறி பிைன ெயா; யி கர ணிைலெய;
மறமிறி யி கிடெசC ம0ெறா; மிைல ெய;
திறமி$ Dண)$ ேதறி# தீ கதி பிறவி க?சி

170

மறமிைத வி<ட ற#தி வா:மி Gலக# தீேர.
உலக#ேதாகேள! நீவி *லனட 

உபவாச விரத

நஅறெவா: கமிறி ந யி  இப)த

ேநா0றலாகிய

*க/ட

பிறிெதாறிைல

எ; , ந யி  ேபாிட *ாிவ$ ேபராைச, தீெயா: க , மறமிறி

பிறிெதாறிைல எ; , இ# திற#ைத உC)$ண)$ ெதளி)$, ெகா=ய

நா0கதி பிறவி> Oழ@  பய)$, ேபராைசயா விைள

மற#ைத (தீவிைனைய)

வி<' இலற $றவற ெநறிைய பிப0றி# திதிேயா' வா:9க. (26)
(ஐதா சக  )
பி!ைனேயா& உைர
த0ச க)தனி0 கவிப# ெதாபதா

இதனிர டாவதனி ஈ' ப#$ நாகா
பத;

;தனி பா<=ப# ெத<டா

விதியினா னாதனி நா0ப#$

ற தேற.

இ*; ைம)$ தனி /ர<=#த பதி

 றா

ந*ற# A<டெவலா நாைக நா0பதி மாற

வபின0 ெறாைகயி ேமேல வவி# தீைர) தா

இ*ற கைதைய ேக<பா ாிய*ட வா"வ ரேற.

90

இ பாடக இர'

ஆசிாிய வா காக# ேதாற விைல. பிவ)ேதா பா=>

ேச#ததாக இ கலா . ஒகா கா*> ெசCைள 1/ த0க தனிபட

நி;#தினா0ேபால, காவிய ஆசிாியேர த
O<= பா=ைவ#தா எ;

காவிய பாடகளி எணளைவ>

ெகாள இட'.

இவ0; இ காவிய#தி உ<பிாிDகளாகிய ஐ)$ ச க9களி@

தனி#தனி

அட9கிய ெசCக2 , 1 :ைம  ஆன ெசC ெதாைக

O<டப<'ளன.

த0 ச க கவி 39, இரடா
றா
ஐ)தா

ச க கவி 28; நாகா

ச க

கவி 34

ச க கவி 43

ச க கவி 26. ஆக கவி 170

இ) நாகமார கைதைய இ*ற ேக<ேபா ந/ய* க2ட வா"வ எ;
பயG

Aறி இ காவிய#தி பாட ெதாைக பாட =D;கிற$.
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