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Introduction

Literature reflects the Life of Man. The conditions of a period can be studied from the
writings of that time. Tamil Literature is no exception to this rule. A careful study of
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Literature reveals in a great measure the essential qualities of the people, customs,
manners and habits. Perunkapiyam and Sirukapiyam are two great authorities in

Tamil Literature. Sirukapiyam contains 96 Prabandhas. Tutu is one amongst them.
Each of these sections brings to light those aspects which contribute to the

happiness of man. As regards love, due consideration is given to the important part
played by message and the messenger through whom it is sent.

Message, as the word denotes, is a vehicle of communication between one person
and another. It is not possible for the heroine to be always in the presence of the
hero, and most often the message has to be passed on to the heroine by a

messenger. The love-lorn hero, who cannot bear the separation, derives consolation
from messages. The heroine desires to know more about the hero through a

messenger. There is always the maid at her disposal to run errands and sometimes

she resorts to other methods of contacting her Lord. Even in other spheres of life, the
messenger plays a prominent part. The king sends spies to his enemies. The

messenger in such cases should be very efficient and tactful lest he should land the

hero in embarrassing circumstances. More than the hero, the heroine, whose mind is
torn by anxiety and worry, is entirely at the mercy of the messenger. The agony of
separation makes her appeal to any object of nature, animate or inanimate, to

convey her message to her Lord. She practically pleads with the moon, the stars, the

cloud or she bemoans her fate to the birds and the beasts, as she imagines that they
would carry the news.

This only shows the fertile imagination of the poet. Objects of Nature are freely

adapted for the purpose. A classical example is Kalidasa's Meghasandesa where the
cloud is requested to take the message to a lady separated form her beloved. The
appeal is so emotional and pathetic that the messenger is completely won over to
fulfil his mission effectively and quickly.

4

This edition published under the name of Tututtirattu consists of six works.
Periyatambi Pillai Peril Man Vidu Tutu. This work is based on a palm leaf Manuscript
bearing R. No. 4977 purchased in 1954 from Sri Singaravelu Kavirayar of
Mithilaippatti in Trichinapalli District.

Vellaiya Rajendiran Tukil Vidu Tutu. This is based on a palm leaf manuscript bearing
R. No. 4978 purchased in 1954 from Sri Singaravelu Kavirayar of Mithilaippatti
in Trichinapalli District.

Muttuvirappa Pillai peril Man Vidu Tutu. This is based on a palm leaf manuscript
bearing R. No. 4978 purchased in 1954 from Sri Singaravelu Kavirayar of
Mithilaippatti in Trichinapalli District.

Senkunthar Tukil Vidu Tutu. This is based on a palm leaf manuscript bearing R. No.
1756 purchased in 1948 from Sri V. S. Dorairajan, 45, Singarachari Street,
Triplicane, Madras.

Sankaramurtti Virali Vidu Tutu. This is based on a palm leaf manuscript bearing R.
No. 316 deposited in this library.

Manavai Tiruvenkatamudaiyan Megha Vidu Tutu. This is based on a palm leaf

manuscript bearing R. No. 570 transcribed during the year 1923-24 from a
manuscript belonging to Vanamamalai Sri Ramanuja Jiyarsvami of
Vanamamalai Mutt, Nanguneri.

My thanks are due to Pulavar M. Pasupathy, Tamil Pandit of this Library, who

prepared the press copy and corrected the proofs and to the Dorson Press for their
willing co-operation.
Madras.

22nd June 1957.
-------------

T. CHANDRASEKHARAN,
Curator,

Govt. Oriental Manuscripts Library.
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ெதாியவ'கி

ற. இவ,ைற தனி பாட,றிர& பர+க+ காணலா. இ

மைகபாக+ கவிராய2 இய,ைக+ காசிகைள ந
பட பா வதி வலவ2 எ

ப, தனிபாட,றிர& இவ2 பா&ய பாடாக

வ'வனவாகிய, "ந,றாC இரக" எ

 ைறயைம4த பா&ைன ேநா+க

ெதளிவா..
''ந

அ
.
ஒ
-எ

ேற நடா மைகப காள2த நா&னிேல

ேற யிராம னைணக  ேபாத கவ

ேற

Jம4தெவ மா

ெச

பைடக1

ற பாைல+ .$பர5

ேற யி&ல+ கட ,$ வ,ற 8றிOசி ேம.''

பதி, பாைல நிலதி

ப'+ைக+ க,களி

)ைன4 ;றிய காணத+கெதா
பாெடா

றாக6 ெசாநய ெபா'ணய

ெவைமைய மிக அழகாக

றா.. ேம:, இர.நாத உைடயா2மீ பா&ய

$, தனிபாட திர& காணப கி

ற. பல ெகாைட

வ1ளகைள ேபாC, )க4 பா& பலபல பாிJகைள ெப,$

வா4தி'+கிறா2. அDவா$ பாிJ ெப,$ பா&ய 0களிேல ெபாியதபி
பி1ைளேபாி மா

வி

 ஒ

றா..

ெபாியதபி பி!ைளயி சிற .
இவ2, ேவபP2 அழேக4திர Nபதியி
Nபதியி

இைளய தபி. ேவளாள2 .ல- சசிவ2ண

ைடய மகனாக பிற4 ;ட நகைர யா! , N8லகி ெகாைட

ெகா  )க எCதியவ2. இதைன,

"ெபாியதபி வ'பைடைய வைள4 ெவ&

ெவ,றிெகா!ட ப!பா :

ைன

10

ெபாியதபி எ

$ ெசா5 எேலா'

ெகா!டாட ேப2ெப, றாேய."
-எ

$ வ'வதா காணலா.

இவ2, அ தவ'+. அ'1 )ாிவதி நிகர,றவ2 எ
"உ தகைல ேசா24தெத

ப,

றா ைக+.ப

சாரக1 ெசாவா '!ேடா"

-எ

$ வ'வனவ,றா அறியலா.

இவ2, தமி அ'ைம வாC4தவ2 எ

ப,

"த!ணியிேல எ=தேபா உைர+கி
)லவ2கைள தாேன பா&

ற

ந!ணிபல 8ைரதா: தமிழ'ைம

அறி4ைனேபா ந. வாேரா

எ!ணியகா ாிய &த ெத
Nமாைல Q

ற ேசயா!

;ட

ப!ணிவ4த பா+.ெவ& யா2+.

ெவ  ெபாியவேன பக'வாேய."

"வி'பெமா

தமிழ'ைம யறி4த8

)'ஷ2மகா ேம' நீகா!"
-எ

$ வ'வனவ,றா அறியலா.

"Nமாைல த4த ெபாிய!ணேன"- எ

இவ2மீ பாடெப,ற பெதா

தரவல.

ற வ&ைய ஈ,ற& யாக ைவ+ெகா! ,

ப பாடக1 உ1ளன. அைவ ப&+க நனிவி

ப4

11

இவ2மீ, .றவOசி நாடக ஒ
வ!ண, பவனிவிலாச
- ஆ ஆ!டா..

$, தாழிைச பாடக1, பதக1, தாCமகேளச,

த5யன8 பாடப

த5 காT கா)6 ெசC(ளா, இவ

ஆ! வ4த ஓ2 ெகாைட வ1ள என8, 40
ெபாதியமைல, ெவ1ளா$ எ

உைடயவ

என8, அ
,அ

ேபா,றப ேவா

உ1ளன. இவர சகாத 1658

.ணகைள ெப,றவ

ப2 பசியா,$ தாராள
னத', மதிIகி, ெசா

த5யைவகைள

, கவியறிேவாரா

ன ெமாழி தவறாதவ

த5ய

ப, அழக2 மைலயி எ=4த'ளாநி,.

அழக'+. ேத2தி'விழாவ
ைறயாக ெசCைவேபா

மைரைய

த 52 வைரயிலான க!ணிகளி,

 நதி, .வைளNமாைல

எ

ெத

$, தன கடைளயாக Nைச ைநேவதியகைள

என8 ;றப&'+கி

றன.

) ேபா.
ேபா.
இஙன, ெப'ைம வாC4த ெபாிய தபிபி1ைள யாைனமீேதறி ஊ2வல
வ'ெபா=, அவ

மி.தியா அவ

பாடப 1ள.

மீ காத ெகா!ட ெப!ெணா'தி, விரகதாபதி

மாைலைய வாகிவர மாைன விடதாக அைம
த க!ணி த 31- ஆ க!ணி வைரயி மானி

அ'ைம

ெப'ைமக7, 32-39 - ஆ க!ணிகளி, வ! , நாகணவாC)1, கி1ைள, மயி,
.யி, ெப!க1, அ

றி, ேமக

ைர+கலாகா; ஆத5

தலானைவக1 இ

, மாேன! உ

னி

ன காரணகளா

ைன Nதலதா2 )திமா

எ

$

ேபா,$ைகயினா ெவ,றியா. வ!ண என+. ைர+க ேவ! கா!
எ

ற ெசCதிக7, 40 - 53 ஆ க!ணிகளி, ெபாிய தபிபி1ைளயி

சிற)க7, 54 - 69 - ஆ க!ணிகளி ம

மத

கைண எC( சிற)க7,

அதனா காத ெகா!ட கிழதி மயகி தயகி வா தைல(, அஙன

மயகாம தயகாம &யாம5'+. வ!ண அவன தாாிைன வாகி
வ'ப& மாைன  விடா1 எ
;றப&'+கி

றன.

இ) வ பிற ெச.திக!

ற ெசCதிக7 நயபட8 ெதளி8பட8

12

N8லகி:1ள மனித2கைள விட, ேதவ உலகி வா= ேதவ2க1 உய24தவ2க1
எ

$, அவ2கைளவிட அவ2களி

அவைன விட நாரண

உய24தவ

தைலவனான வாசவ
எ

உய24தவ

எ

$,

$, அவைன விட அவனா:

அ& &யறியமாடாத த,பரமான4தU2தி உய24தவ

எ

$ ஆகிய ெசCதிக1

த க!ணி த ஐ4தா க!ணி வைரயி ;றப 1ளன. 7-8வ க!ணிக1

இராமாயண+ கைதைய6 J கிற. 13- வ க!ணியி கைல+ேகா

வரலா,$+.றி), 14-வ க!ணியி க4த)ராண+ க'திைன(,

மகாாிஷியி

16-வ க!ணியி க!ணப நாயனா2 வரலா,$+ .றி)
;றப&'+கி
"W5

றன. ேம:, 48-50-வ க!ணிகளி,

கி J ேசா$ அளித'ளி

நீ5 பழிதீர ெரசி - சா5 ைள

அ

ெசா

ன ெகா  அரவி

மணியளிO
-ந

னெமாழி தபாத ர4தாீக

காராள2+ ேகாதிரனா."

-எ
W5

$ ;றப&'+கி

னயOேச2

றன.

கி J ேசா$ அளிதலாவ :- பா!&ய அைவயி ஒ'கா

அரசைவேயா2 காண, கழாC+ ;தா  மகெளா'தி கழாC+ ;தா&ன1. அாிய

;ெதா

ைற அவ1 ஆ கா பா!& ேவ4த

பா2+ெகா!&'4தா

ேவெறா'திைய

. அக!ட ;தி வ'த ,றா1. பா!&ய

பாரா ேபானத,. வ'4தாம அவைள ம$ப&( அ+;ைதேய ஆட6

. ம$ ைற( ஆ வேள அவ1 உயிாிழப உ$தி. அதைன

ெசா

னா

அவ

ஆைணைய ம$த,கOசி( அவ1,

(ணரா ேவ4த

"மா.

பாெக

ேபாகி
சாகி

, தா

ஆ மா$ பணிபதா, தா

றைனயெபா, ேறாளா

வ=திம

ற ெசா5ைய பா2ெத

இறப ெதளிவாதைல யறி4,

வா

க'பி

ைன பா2தில

ைபயைபய

ற )1ளின கா1)ழ, ேகாட ).வ!ேட

றனெள

$ ெசா@ ரய

ைற6 சைடய

+ேக."

13

-எ

ற பாைட பா&+ கைழ+;மா& உயி2 நீதா1 என8, அ+;

வி6Jளி பாC6ச எ

 ;ெதன8 ;$வ2. இDவரலா,ைற ெதா!ைட

ம!டல சதக,
"பாெகா

ேநாகி
சாகி

மா.
-எ

ைற6 சைடய

ற

ேம

ன பாமாைல (4ெதா!ைட ம!டலேம" (33)

ெற ன6ெசா

கைழ+;தி

$ பா!&ய

ற சி,றிைட ேவழப+ ;தி ெநா&வைரயி,

ற ேபா தமிேச ரய

$ ;$கி

சைடய

$ ெசா5ைய பா2தைம யால

ற. அய

ைற6 சைடய

எ

பா

;தைர )ர4த நல வ1ள.

அ'ைம ெப'ைமகைள இனிதறி4தவ

+.6 ெசா@2” எ

. ஆத5 , "அய

க' திாிவெனன அOசி பா!&ய

பாC6செல

 ;ைத யா பவ2, ம$ ைற( ஆடேவ!&

;ைத+ காணாவா$ W6சி ெசCதாெள
U6சட+. பயி,சி ெசCத ேவ! ெம
ெய

, ேவ4த

றா1. அவ1 ஆட நலைத+ காணி

அவ1பா த

ைற6

ேதவி பா!&யைன அவ1

$, ஒ' ைற வி6Jளி

$, இ

, ஆ$ திக1

ேற இறப உ!ைம

$ ;$வ2. ";தா பவ1 கைழமீேதறி, அதி5'4தப&ேய பல விைதகைள6

ெசC, இ'4தா,ேபால த

U+கி5'+. இரதின U+.திைய+ கழ,றி ந=வ

வி , அ கீேழ ச,$ ர வ4த8டேன, தா

@6Jளி எ

 பறைவேபால+

கைழேம5'4 கீேழ பாC4, ைகயி, ெறாடாம பாC6ச5ேலேய, அ

U+கணிைய U+கி ேகா+ெகா! , கீேழ .தி+காம அ4தரதி இ'4தப&ேய
பி

 ேமேல பாC4 கைழேமேலறி+ெகா1வ," "வி6Jளி பாC6ச எ

;" எ

உயிாிழபி
ேசாறி

"அ

ப2. இ பா!&ய

ெபய2 ெதாியவிைல. பா!&ய

வ' பாவ தீ2வ .றி6 W5யாகிய காளி+.

வழிபா

$ W5

ெனன

ெசCதா

. W5

க

ன மிடவ

ைன ;

- என ஆைற+ கலபக ,

கைழ+;தி

கி .'தி6

கி ேசாறி  இ4த6 ெசயைல ,

 கழி+கிலா

"
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"W5 கி, Jட6Jடவ ேபாசைம
பால&சி த

ைன பைட+.ைக" (12)

- என தி'+ைக வழ+க  .றிைர+கி
"நீ5 பழிதீர ெரசித":- எ
வணிகெனா'வ

ெகா

ெறாழிதா

றன.

ப, ஒ'கா காOசி)ரதி வா4த

, இைளய மைனவியி

W6சியா த

. Uதா1 ேபC வ&வெகா!

ெகா!&'+ைகயி, அDவணிக
றா

ெகா!

. ேபC ஒ' ெப! வ&வ ெகா!

எ

ைன+ ைகவி 6 ெசகி

அேபC கீேழவிட, அ ெச

த

றா

ைகயி .ழ4ைதெயா

நாக1 எ=பதி

எ

"எ

$ வணிக

ற. சா

றாக த

ைக+ .ழ4ைதைய

ம2 ;&ய ேவளா!

றிரவி இDவைறயி தகியி'; உ

உயி2+. இ$தி ேநாி

ம' தீயி, பாC4 உயி2 வி ேவா" என, உட

நீகிவிட. வி&ய5 ேவளா! ம+க1 வணிக

"வOச ப ெதா'தி வாணா1 ெகா17 வைகேக
- என தி'ஞான சப4த2 தி'பதிக ,

பைழயP2 நீ5 ெசCத

யி ாிழப தாக1

;றியெசா, பிைழயா ணி4 ெச4தீ+

.ழியிெல= பேப' Uகி+ கைக

ஆரணிெசO சைடதி'வா லகா டப
அ!ட ற நிமி24தா

ம&யி

கீெமC

ேப$ெப$ ேவளாள2 ெப'ைம ெயமா,

பட ம$த

இற4 கிடப க!

அOJ பைழயP ரால காெட ம&கேள''

,

உயிைர (!ெடாழி

;றிய வ!ண தீபாC4 உயி2 ெகா தன2. இதைன,

வOசைனயா வணிக

; இஃ

ம&தலைத யைட4த. இத,.1

வணிக,.+ ;றி த.விதன2. இரவி அேபC அவ

"மா$ெகா

கணவ

ைற தாகி+

இைளயா1பா ெகா!ட ேவைக மி.தியா

பக,ேபா கழியேவ இர8ேபா வ4த. எ=பதி
அைவயின2, "இ

றானாக, அேபC

அவ,ைற ேயலா பைழயP2

ைறயி , "இவ

பைழயP2 ேவளாள2 பா

இவ,. பிற4த .ழ4ைத; இவ

தி'வாலகா& திாி4

அேபC திாி( வழியி ெச

பல வOச ெமாழிகைள6 ெசா5,$. அவ

ெச

Uத மைனவிைய+

தா

15

பிாிதளவி &வளெவன ேபச லாேமா.''

- என6 ேச+கிழா2 )ராண ,
"இ

 )கநி,க ேவா2பழி+ காம, ெற=பதி

ம2



4 தழ)+ ெகாளிதெத லாOJ' திெபா'ளாC

ம

4 தமிழி வ.தத

உ

 )ாிைச தி'வால கா&

ைரபதிக

ேறாெதா!ைட ம!டலேம." (8)

- என ெதா!ைட ம!டல சதக  ;$த கா!க.
"அரவி

சாைல எ

மணி யளி" - எ

 ஊாி வி!ண

வா4தி'4தா

வ1ள

.

. இவ

 ெபய'ைடய வ1ள ஒ'வ

. அ+கால ெகாைட த

&வி வறியனானா

ைன இர4தா2+. இயவ கரவா ஈ4 வ4தா

)லவெனா'வ

. ஒ'நா1

வ$ைம ய2 மி.4 வி!ணைன யைட4தானாக, அவ

ஈத,. இயலானாகிய வி!ண
வி த த+கெதன ேத24, த

விட, அத

எ

, ெப'O ெசவ  வைரயா வழ.

ைம( ைடயனாC

றா த

ப, ெதா!ைட ம!டலதி தி!&வன நா&,

க! இ'4த நாக த

அதைன+ ெகாண24 வி!ண

இைலெய

மைன )றதி5'4த பா) ),றி த
இரதின மணிைய அவ
)லவ2+களி மகி4தா

";24த வ$ைமயிைட+ ேகாளரவ மீ
சா24த )லவ

 எDவ உைரத5

தன+களிதா

+.

உயி2

ைகைய

ைகயி அளித.
. அ க!

ைம

)லவ

,

றமணி

- வா24தத'

ேமைலவி!ணி ம!ணி விள. )கபைடத
சாைலவி!ண
-எ

$ விய4 பா&னா

நிைன8 ப கி

ற.

+கிைணயா2 தா."

. இDவரலா,ைறேய, "அரவி

மணியளி" எ

றவ&

இதைகய சிறெபCதிய இ40, இ4 0நிைலய தமி ஓைல6Jவ& எ! R.

4977-ஆ எ!ணி5'4 எ  ஒ: வைகயா

அ6சிடப&'+கிற.

இDேவாைல6 Jவ&ைய, தி'6சி மாவடைத6 ேச24த மிதிைலப& எ
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ஊாி:1ள, தி'. சிகாரேவ: கவிராய2 இடதி5'4 1954-ஆ ஆ!
அரசியலாரா இ4 0நிைலய6 சா2பாக விைல+. வாகபடதா..
---------------

(2) ேசகிப/ $%ரப பி!ைள ேபாி மா வி
,கால இைட+கால கவியா

அலகாித,.
ெப'காவி&

,ப

 ெகாைடயா: தமிைழ

வ4 அரச2க7 வ1ளக7 ெப'கிய ேபால

, பி,காலேத (இ,ைற+. 500 ஆ! க.

ம+க1 சிலைரேய

.
.

) அதைகய ெப'

 இதமிழக உைடதாகாம ேபாகவிைல. இ+காலேத

தமி Uேவ4த2 வா8 நிைல .ைல4ததாயி

, ஆகாேக அ'கி ேதா

றிய

சி,றரச' வ1ளக7ேம கவி, ெகாைடகளா தமிழணைக6 சிறபிதன2.

இதைகேயா'1ேள ேச+கிப&
இவ2, நீதி)ல

@ரப பி1ைள எ

பவ' ஒ'வராவ2.

 நி2வாக திறைம( மி+கவ2. ெபாவாகேவ ேசபதிக1 எ

ற

மரபின2 அறி8 தி'8 நீதி(, )லவ2+ கீ( ெப'வ!ைம( தமிழபிமான 

உைடயவ2களாவ2 என ந

"ெபாCயா2 க5W
-எ

.ணரலா.
பாாி

க4 தான+

ைகயா2 )னலா னைணயாதன ைக(மிைல"

றப&,

,கால4ெதா

இ+கால வைர சிற4த தமி )லவராயினா2

ெப'பா

ைமயாக எேலா', "ேசபதிகளி

இ4 0,

த5 கா)6 ெசC(1 ஒ

ஆரா(மிட )லனா.

இ$தியி வா6 ெசC(1 ஒ

மீ வி த தி

ஆசிாிய வரலா,

பா, ப .

வ!ைம ெப,றனேர யாவ2" எ

$, இைடயி 199 க!ணிகைள(,

$

$ ெப,$1ள. இ8 ெப!பா ஆ!பா
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இதைன(, மிதிைல ப& - அழகிய சி,றபல+ கவிராய2 . பைத6 ேச24த

இனிய தமிநலO சிற4 பாவ

ைம பைடேதா. நாவல2 ஒ'வராேலேய

பாடப&'+கேவ! . ெபாியதபி பி1ைள மா

வி

 பா&ய (ெவறி)

மைகபாக+ கவிராயேர இதைன( பா&யி'+கலாேமா என, இ405

ேநா+., ெசாேநா+., ெபா'! ேநா+.

த5யைவகைள+ ெகா!

இட ! .

நைட

ஊகி+க

$%ரப பி!ைளயி சிற .
இவ2 "உ=!பா2,'' ''உ=வி !பா2'' எ

ற இ'வைக ேவளாளாி

உ=வி!பா2 .&மரபி பிற4தவ2. இDேவளாள2, தபா வ4தவ2க.
ேவ!&யவ,ைற உதவி பாகாத: அரச

+.ாிய திைறைய6 ெச:தி

அதனா அவன காாியகைள நடபித:மாகிய ெசயகளா
"இரேபா2 J,ற  )ரேபா2 ெகா,ற 

உழவிைட விைளேபா2''- (சில))
எ

$ சிறபி+கபடன2. இ ெப'ைம வாC4த .லதித இ

பி1ைள எ

பா2 @ரப Nபதி+. மகனாக பிற4,

@ரப

5கராசனிட

பிரதானியாக பணியா,றியவ2. அகாளேதவி, @ரபதிர Jவாமி, மைர @ர

காமாசியைம

தலாேனாைர+ கட8ளராக வழிப ேவா2. ெத

பா!&

,

ம!டலைத6 ேச24த காைள மாநக2 என வழ. கான ேபYாி வா4தவ2.
அழக2மைல, மணி தா$ எ

ேபா,றப பவ2. ெசா

ெப,றவ2. ரதிகா4த

எ

பைவகைள6 சிறபாக ெப,றவ2. )லவ2களா

ன ெசா தவறாதவ2. Zராம கி'[ணைன இளவலாக
$ ேபா,றப ப&யான

)திரனாக ெப,றவ2. "ேவ4தா

வ4தவ
சீவக

;ல

, பாாிவிைடயா2 ேகாதிர விளக

, ெச4தமி=+காக ஊ2 ெகா தவ

, கவிவலவ

, ஆராC4

ெப'ைமக1 ஆராC4தவ

+ க'ப!ணைன

, ைப4தமிேழா2 தி ப!) ெகா1

&8 கா!ேபா2 ஆகிய இவ2க7ைடய அ'ைம

, பதினாறா 0,றா!&,. பிற. ஆ!டவ

இப&படவ2 பவனிவ'த5
க) அ'கி ;டக1, @தி

'' ஆகிய

ேபரழைக+ க! , மாடக1, மாளிைகக1, வாச

த5ய இடகளி ;& விைளயா கி

றேபைத
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த ஏப'வ ெப!கெளலா அவ2 மீ தானடகா+ காத ெகா! , மகி6சி

ெகா! , ைக ெதா=, அவ2 பவனிேயறிவ' ெவ!ம')+ .Oசரதினிடதி
"ெம1ள நட"ெவ

$ ைகயா ேவ! கிறா2க1. அதி ஒ'தி, த

கைணக1 மாாி எனேவ பாய, மய ெகா! , அவ

மீ மார

மா2பி அணி4தி'+.

தாாிைன வாகி வ'ப& மானிைன  ேவ! கிறா1.
) ேபா.
ேபா.
1-21 க!ணிகளி, மானி
22-26 க!ணிகளி,

ெப'ைமகைள(,

,காலதி ஆடவ2+. ெப!&'+. தாக

நட4ேதா2க7ைடய வரலா,$+ .றி),
27-36 க!ணிகளி, ேமக, ெத
Nைவ, .யி, ெநOJ

ற, அ

ன, மயி, அOJக, வ! , ெப!க1,
, அைவ

தலானைவகைள  வி தா வ' பய

 விடாைம+.+ காரண ,

37-42 க!ணிகளி, தைலவனிட+ ெகா!ட ைமய மி.தியா தைலவி மாைன
)கத:,

43-47 க!ணிகளி, அழக2 மைல, க!ண
விள. சிறபிைன(,

48-51 க!ணிகளி, மணி தா$, ெத
மாநக2

த5யைவகளி

காம

ஈச

ஆகிய Uவைர( ஒ

பா!&, வரா வளநா , பதி, ேச+கிப&

ெப'ைம(,

52-61 க!ணிகளி, .திைர @ர, யாைன மற

த5யவ,றி

சிற),

62-65 க!ணிகளி, N.வைள மாைல, மணி ரJ, ெகா&, ஆைண
த5யைவகளி

அ'ைம திற ,

66-104 க!ணிகளி,
J,றதின2களி

@ரப பி1ைளயி

சிறபிய).

105-148 க!ணிகளி,

.ணா.ணகளி

@ரப பி1ைள பவனிவ'த5

த

ைம(,

ேகாலாகல6

சிறபிைன(,

149-170 க!ணிகளி, ேபைத
ெகா!

பவனி வ'த5

த ஏப'வ ெப!கெளலா ;&, காத

ேபரழைக ப,றி ேபJ திறைன(,
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171-188 க!ணிகளி, தைலவி பவனி வ'பவனி

மீ காத ெகா! , அவ

கடழைக+ க!ட திறைன(, காத ெகா!ட
திறைன(, காத ெகா!டதனா தன+. ஏ,பட ெமCபா&

திறைன(,

189-197 க!ணிகளி, தைலவி மாைன  ேவ! தைல(,  ெச

$

உைர+. கால ;$தைல(, அவன தாாிைன வாகிவர ேவ! தைல( மிக

அழகாக, எளிய நயபட எலாவ,ைற( உைர6 ெசகி

றா2 இ4 0லாசிாிய2.

இ4 0:, இ40 நிைலய தமி ஓைல6Jவ& எ! R. 4978-ஆ எ!ணி5'4
எ  அ6சிடப&'+கிற. அ8, ேம,ப& சிகாரேவ: கவிராயாிடதி'4ேத
விைல+., இ40நிைலய6 சா2பாக அரசியலாரா வாகபடதா..

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

(3) ெவ!ைளய ராேஜதிர கிவி
இ40,

த5 கா)6 ெசC(ளான ெவ!பாெவா

.
.

ைற(, இைடயி 304

க!ணிகைள(, இ$தியி வா6 ெசC(ளான ெவ!பா ெவா
ெப,$ திககிற. இ ஆ!பா, ெப!பா மீ விட தி

ைற(

பா, ப .

ஆசிாிய வரலா,.
வரலா,.
இ4 0:,

த5 பா&ய (ெவறி) மைகபாக+ கவிராயராேலேய

பாடப&'+கேவ! . காரண, ெபாிய தபிபி1ைள,
ெவ1ைளய ராேஜ4திர

இவ2களைனவ', வழிவழி கைக .லமாகிய ேவளாள2

.லதி உதி, வ1ள த

ைமயி ெகாைடமடபடா, ெத

ப.தி ப.தியாக, ஆ!டவ2களாக ெதாிகி

பாிசி ெபற6 ெச

பா!& நாைட

ற. இவ2க1 எேலா2 இடதி:

ற மைகபாக+ கவிராய2 ஆகாேக அவரவ2களி

சிறபிய)கைள  பிரப4தமாக பா&6 ெச

பா வதி வலவ2 எ

ெகா!

@ரப பி1ைள,

$ளா2. இவ2  பிரப4த

$ இதி5'4ேத ெதளியலா. இைவ தவிர, இ405ைன+

ேவ$ எDவித வரலா$ ஆராCத,கிடமிலா காணெப$கிற.
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ெவ!ைளய ராேஜதிரனி சிற .
இவ
த

,

'க ெப'மானி

இளைம ப'வ6 ெசயகைள ெயா விள.

ைமமி+க மாணி+க மைலைய (ைடதாகி

ற, சிவெப'மானி

க'ைண

நிைற4தில.ப&யான கலக நா&, வி+கினகைள தீ2+.
வி+கிேனHபரனி
க

ன மதைத(ைடதாகி
.அ

உைடயவ

ற களிறிைனெயா ஓ ப&யான க'பா நதிைய

ம+ெகா& (ைடேயா

. யாைனபைட, .திைரபைட மி+கவ

ெவ,றி மக1 ;தா  வ!ண விளகி நி

ைவ ஆைண ெச:பவ

சி

னைணOசா

எ

. ெத

காிOைச எ

ரJக7 தன

றாC வOசைன இ
ற நகாி

க'ைண வ4 .& ெகா!&'+. ப&யானவ

பாவல2க. Nமாைல ெகா  ெபா

.

றி

றி சி4தைன

தைலவைன(

இய,ைகயாக உதி+. தி+கிைன த1ளி

, சதி+. அைல கட வ,றி&

வழ.ேவா

$

ற ைரைய( ைணயாக ைவ விள.ேவா

ெசகதி' ெவ!மதி( தா
உதிதி&

றU

. ேசாமJ4தரைன, வா+. மன  ஒ

ழ.பவ

.

ெசயகைள ஒ விள. ெச!பக ந\ாி பிற4தவ

.

 வா2ைத ப=ைரயாதவ
. பாமாைல ெகா +.

,

 மணிக7 ேகா&+ கண+கி வாாி

. காசினியி ேம'வைர எப& )க நிைற4 விள.கிறேதா அ

ேபா )க உ!டாக ஒ

னா2 வயிரைத( ரதினைத( தன தா1களி

திைறயாக6 ெச:த8, சீன2 .திைர ெகா  பணிய8, க5க2
ெசெபா

ைன தன+.

.வி+க8, இ

ெகா +கபட திைற இDவள8, இDவள8 எ
அதைகய @ர பைடதவ

ம

.

சிவனா ம

மண4தவ

தி'ளபைன( த

@ரப ராேஜ4திர

.

$ சி,றரச2 ;றிய வ!ணமி'+.

. திைச )க= @ரபைன த

மதைன ஒத இ'ளபைன(

ெப,றவ

னாரா இ4த+ காரணதா

+. மாம

அ!ண

மா2களாக

, காதபைன(, வலாளனாO

னைன( )தவெரன+ ெகா!டவ
 @ரப

சிறிய த4ைதயாக8,

. Nேகாைத எ

பாைள

.4தைன தன+. ெமCைணயா+கி விளகினவ

)ைவ இராசபன )திரனான க,பக Nபால
பிரதானியாக ெப,$ திக4தவ

.

எ

பவைன+ காாிய

.

)ேபா
)ேபா.
.
ெவ1ைளய இராேஜ4திர
ெப!க7 @தி

பவனி வ'கால, அவ

றி வ4 நி

$ெகா! , அவ

அழைக+ காண, ஏப'வ
அழகி மயகி+ காத
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ெகா1கிறா2க1. அெபா= ெவ1ைளய இராேஜ4திரனி

அ'ைமகைள(
,த

சிற)+கைள( )க4 பா&+ெகா!&'+கிறானாகிய ஓ2 )லவ
வ4 நி
)லவ

$ெகா!

ன'கி

பவனிவ' ேதா,றைத+காT ப'வ மட4ைத ஒ'தி மீ,

காத ெகா!

அவ1 மீ கிைல  வி ததாக பாடப 1ள.

இ6ெசCதி இ405 காT,
-"ேபJதமி+

ெக

ம

ன'ைம ெவ1ைளயரா ேச4திர

னவைன நா

வ5வ4 நி

லாவ4த8

)க4 வாதிய - எ

ன'ேக

ற8 மாெலன+. த4த8O

ெசா5வர+ ேகபாC கிலரேச!''
-எ

றவ&களா ெதாியவ'கி

1- 60 க!ணிகளி கி5
சமகார !டாக அத
ஆசிாிய2.

ற.

பாியாய ெபய2கைள ைவ+ெகா!

ெப'ைமகைள( ப!)கைள( எ ைர+கி

61 - 62 க!ணிகளி கிைல விளி, காத மட4ைதமீதா

ச4த2பதிைன விள+.கிறா2 )லவ2.
63-67 க!ணிகளி, மாணி+கமைல
சிறபிைன(, '

றா2

காத ெகா!ட

'க+ கட8ைள ஒ விள.

68-70 க!ணிகளி, க'பாநதி, கபமத ெபாழி( களிறிைன ெயா
விள.தைல(,

71-73 க!ணிகளி, கலகநா

இ4திரைன ஒ விள.தைல(,

74-76 க!ணிகளி, ெச!பக ந\2 வி+கினைத தீ2+. விநாயக+ கட8ைள
ஒ விள.தைல(,

77-78 க!ணிகளி, ெவ!டளவ மாைலயி

சிறபிைன(,

79-88 க!ணிகளி, .திைர, யாைன இைவகளி

89-90 க!ணிகளி, அ

மபதாைகயி

சிற),

91-101 க!ணிகளி, ெவ1ைளய இராேஜ4திர
ஒ=.

ைறயிைன(, ேபா2+களதி

@ர6சிற)+கைள(,
 ரசி

த

ைமயிைன(,

ஆைணெச:தி ஆசி நடா

சிற)+கைள(,
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102-124 க!ணிகளி, தா
க'ைணேயா

ெகா:@,றி'+. சிற), வாCைம(ட

நட+. சிற), )லவ2களிட .&ம+களிட நட4

ெகா17 பா., மா,றரச2க7 சி,றரச2க7 கப ெச: ேந2ைம
ஆகியவ,றி

த

ைமகைள(,

125-143 க!ணிகளி, J,றதின2 சிறபிைன(,

144-வ க!ணியி பவனி வ'தைல அறிவித:,

145-155 க!ணிகளி, மடவா2 )ன ஆ& பவனிைய+ காண அழ. ெசC
ெகா17

ைறகைள(,

156-194 க!ணிகளி, மடவா2 பவனிவ'தைல+ காண6 ெச:த:, பவனி
வ'த5

ேபரழகி

த

ைம(, ஏப'வ ெப!க7 அDவழகி ஈ ப +

காத மய+கதினா மயகி )ல):, அத

காசிக7,

195-204 க!ணிகளி, காத மய+கதி )லப:$ ெப!களி,
@ைணெகா!
205-212 ம

காம

பைட ேபா

$ வாசி+. சகீதவ5யி

, அ+ காத உ'த+ க!ணினா2 மீ ேபா2 ெதா +. சிற),

மத

213-220 க!ணிகளி, )லவனாகிய தைலவ
என, த
த

சிறபிய),

அ'கி நி

@ைண வாசி+. சகீதவ5 யா2

றவைள வின8த:, அவ1 இ

னா1 என விைட ;$த:,

காாிய இவளா ஆ.ேமா என வின8த:, அத,. அவ1 பதி5$த:,

221-230 க!ணிகளி, ம

மத

ேபா2 ெதா த:, )லவ

த

ஊவிைனைய

நிைன4 வ'4தி ெதCவ ; வி+. என ெதளித:,
231-271 க!ணிகளி, ம
காளிேகாயி5

ச

அெபா= அவ
இ

னிதியி

மத

அDவிட ேபா2ெதா +க, தைலவ

ஓ2 ப+கதி ச,ேற அய2வினனாக ப றக ,

சகீதவ5(ட

ப+ கனவாக திகழ8, அDவி

தா

;& திைள+. இ

ப உண28,

ப+ கனவி க!ட ெமCபா&

சிறபிைன(,

272-280 க!ணிகளி, தைலவ

த

கனைவ நிைனவாக எ!ணி, க! விழி

வ'4திய நிைலயிைன(, அெபா=,
281-306 க!ணிகளி, தைலவ
உ

னாேல யா. எ

, "எ

னாேலயாவ இனி ஒ

$ உள4 ெதளி4ேத

”எ

$மிைல;

$ கிைல விளி+ ;றி,

23

அதைன காமைத விைளத மட4ைதயிடதி  ெச
;$கி

ற திறேனா

&கிற இ40.

$ உைர வா என+

இ) கா2 சிற க!.
க!.
இ4 0லாசிாிய2, உ1ளைத உ1ளவாேற ெதளி8பட+ ;$ த
எ

ைமயி சிற4தவ2

ப ஆைட ெநC(ேபா தறியி நட+. நிக6சிக7 கீவ' அ&களா

இனிணரலா.
"நாடறிய

@திெகா!

கா ம& ேமனிய& படா:

வாவ ேரறாதபாி வடேம - ேகாதி ெநCேதா2
க + கயிறி=+ காமிதிப ேமகீழாC
ந  தறி)ர  நாயகேம - ெக&யாC
ேத  பததா தி'திய0 லாராC4
பாட ெகா +. பகைலேய!''

''ேநாிைழைய+ ;& ெந'+கிெநCத வHதிரேம"

"ஊ  பா8 கல+. ஓ2கைலேய!"

"அபOசி னா5ைழ! டா+. கிேல"
"பOசி ெவ& உ!டா+. கிேல"

- இDவ&களா ணி ெநCேவா2, எDவித பOசிைன, சி+க5

றி 0லா+கி, அத,.

$+ேக,றி, .$+ேக( ெந +ேக( 0 N& அதைன தறியி அைம,
தன காகளா:, ைககளா: ெநCகிறா2க1 எ

சிற) வாC4த.

இDவாசிாிய2, "இ
எ

னி

பைத எ +;$ இய)

ன காரணகளா இைவ யிைவ ஒ விள.கி

$ சிேலைட உவைமயணியி

றன

இல+கண'' பட பா&(1ளா2. அஃதாவ,

மாணி+க மைல .றிOசி நில ெதCவமாகிய

'கைன ேபால8, க'பாநதி

கபமத ெபாழி( சி4ரைத ேபால8, கலக நா

ேவ1வி நாதனாகிய
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இ4திரைன ேபால8, ெச!பக ந\2 வி+கினைத தீ2+. விநாயகைர
ேபால8, ெவ!டளவமாைல ஆதரவினா வி'பி அ

மாதைர ேபால8 ெவ1ைளய ராேஜ4திர

ேம'வைர ேபால8

) ெசC )ய4ேதா(

ெபா நீ+கி நிைலநி

$ ஆ7வத,.

த5யன ெபா'4தைவ )க4 பா  இய)

மகிெவCத,.ாியதா.. இ

, இ

ப நிக6சியா )ன விைளயா&

வ' க!ணிகளி திாி) உவைமயணிைய நைக6Jைவ ெபா'4த பா&யி'+.
வைகக1 இல+கிய இ

பைத எளிதிேல எ  ஊ வனவா.. இDவாசிாிய2

பா&யதி ெசெமாழி6 சிேலைடயணியாக வ' சில க!ணிக1 வ'மா$.
"வாணிகலா ப)ாிய வ4தாCஎ

மீபOச

பாணிகலா ப)ாிய பா2பாேயா?"
"அபOசி னா5ைழ! டா+.கிேல! சிைலேவ1
அபOசி னா5ைளேத ைனேயா!"

"ஊ பா 8கல+. ேமா2கைலேய!” எ
N பா 8கல+. ேமா2கைலேய!"

"வாகிேல ச4ைர+க மாடாேய எ

ெபா'த

வாகிேல ச4ைட+க மாேடேன!"
இ

, ேநாிைழ, Nமா

ஓ2கைல

, அபர, வாC +க, க!ைட, மைல6Jவ&,

த5ய ெசா,கைள ைவ+ெகா!

ேநா+கத+கதா..
கி5

கைணமா2

சிேலைட நயபட பா&யி'ப

பாியாய ெபய2கைள+ ெகா! , அத

அதைன பய

ப  இடதி

த

த

ைமைய+ ெகா! ,

ைமைய+ ெகா!  சமகார பட விளி+

;$ )லவ2 திறைமைய, கீவ' சில க!ணிகளா ப&ணரலா.
"நா&ேல

ெச4தி' வ!ணாைர தி'N

ம4திர ;ைறெய

ம'8

 மாபி1ைளேய!"
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"ெகாைக த&+.

ேன .1ளவல வட மாC

மைகயமா2 ைபதட8 ம6சாேன! - த.
வ&8ைடய ெப!களி' வாைழ ைட(
க&தட  பா2த கணவா!-

&தாகி

நீ& த=வைணயாC நீகிடப ெப!க1ைக
ேபாடைண+. க1ள )'ஷேன!"
இ

, "பகைல, தாைன, ேகாசிக, அபர, வாச, ேகா&, ேகா]க,

பாிவட, வதிர, நிலவட, கி, சீைல, சி$பி1ைள, ச+கரவ2தி, ேசைல,
பைட, காவி, பட"

த5ய காரணகாாிய ெபய2கைள+ ெகா!

வ2ணிதி'+. திறைம எDவள8 இ
எ

ப ரசைத நம+. விைளவி+கி

பைதயறியலா. ேம:, இDவாசிாிய2 ஊவிைனயி

எவரா: த த,காிய எ

க!ணிகளா அறிவி+கிறா2.

$, அத

கால நிக6சிைய

வ5ைமேய வ5ைம எ

"ைவ+.

பைனேயறி பாைளெதாடா பாவிேய

ெசCத

"இDவள8O ெசCதெதCவ பி

ன ெசC(ேமா !"

விைனேய வ5ய எ

ன ேவT !"

ெம

"ைக+ெக& வாC+ெகடா+ காலேமா"

- இDவிட, ெபாCயாெமாழி ;றிய வா(ைரயாகிய,
"ஊழி, ெப'வ5 யா8ள ம,ற
Wழி

-எ

4 தா

ற பாட5

4 $."

க' ஒ)ேநா+க, பாலதா. ேம:,

''க!ெணா

க!ணிைன ேநா+ெகா+கி

றன

வாC6ெசா,க1

$ பி

வ'
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எ

-- எ

ன பய

மில''

ற .ற க'ைத ,"இமன மமன ேமகமாC6 சமதி" எ

உெகா!

திகவ நிைன8ப த,.ாிய ெதா

ற க!ணி

றா..

வரலா3, றி க!
பாரததி, "ேராபைதைய கி உாி( கால கி'[ண

தன ச+தியினா

ேராபைத+. கி வள24 ெகா!ேடயி'+. வ!ண அ'ளி6 ெசCதா2"
+. கி'[ண

ப, "மகாப5

ப,"அ26Jன

எ

ப ஆகிய )ராண வரலா,$+ .றி)+க7, )றநாP,றி பாாி எ

ச+கரவ2தியிட தி'மா U

ேத26சாரதியாகவி'4தா

"எ

எ

ற& ம! ேக

U8லகைத( அள4தா

"

ற

வ1ள மயி:+. ேபா2ைவ ெகா த இல+கிய வரலா,$+ .றி), 292, 293,
109 ஆகிய க!ணிகளா அறிய+கிட+கி
பரOேசாதி

னிவ2 எ

றன. 92-வ க!ணியி வ'கி

பவ2 தி'விைளயாட )ராண பா&ய இல+கண இல+கிய

க,ற ஓ2 ைசவ )லவ2 ஆவ2. 93-வ க!ணியி வ'கி
சி

னைணOசாென

ற

ற ைர6 ெச)5 எ

ற

பவ2, தி'ெநேவ5 மாவடதி

ெசா+கப& ஜமீனி இ'0$ ஆ! க.
அ ெபா= அவாிட ேசனாதிபதியாக ெபா

சமHதானாதிபதியாக இ'4தவ2.

னபல பி1ைள எ

ற ஓ2 அறிவி

திற ெப,றவ2 இ'4தா2. இவ2 திறைம, அDL2 வரலா,றா அறியலா. அ

ெபா= அDL2 இளவரJ படதி இ'4தவ2 இராஜ ேகாபால ேதவ2 ஆவ2.
117-வ க!ணியி வ'கி
வ'கி
ம

ற வடக5க2 எ

ற

சீன2 எ

பவ2க7 ப!ைட+ காலதி தமிநா

ன2களிடதி ெதாட2)ெகா!

இ4நாேடா

"J,றதின2 சிற)" எ

வ4த எ

எ

ம

ன2களிடதி அ

மதி

, நவரதினக7, .திைரக7 கபமாக+ க&

வாணிப ெசC வ4தா2க1 எ

வி+கிரம

இ'4தா2க1. தாகளைனவ'

வாணிப ெசCவத,., இ4நா

ேக ெப,$, ெபா

ராேஜ4திரனி

பவ2க7, 118 - வ க!ணியி

ற ெசCதிக1 இ40லா அறியப கி

ற தைலபி

வசாவளி ;றப கி

றன.

கீ வ' க!ணிகளினா ெவ1ைளய
ற. 214- வ க!ணியி சகிராம

ப ஓ2 மாியாைத+.ாிய பட. இபட பரா4தக ேசாழ

$ பி'திவி படயதா அறிவி+கப கி

உவைம விளக&க!

ற.

+.
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"

னாளி ேதசிகென

ேகாசிக
ேகாசிக

+.

ேறாராைச ேதகெசா2+க ேசரவிட+

ேபர ேகாசிகேம! "

ேதகைத ெசா2+க ேசரவிட கைத :

த

ேகாசிக2 எ

பவ2 ஓ2 தவ னிவ2 ஆவ2. இவ2 தம ேதகைத ஓாிடதி

ைவவி

ம,ெறா' ேதகதி,. ).4 சOசாிபாராயினா2. விட ேதக

அழி4 அHதி மாதிர கிட4தேபா, அDவழியாக ஆகாயதிேல ெச

க4த'வ

அத,. ேநேர வ4தேபா கீேழ வி=4தா

ற

. அ க!ட பாலகய னி

அவைன ேநா+கி, நீ இDவHதிைய+ ெகா! ேபாC6 சரJவதி நதியி இ +
.ளி ேபாைவேய, அ4தர ெசலலாெமன, அDவா$ அவ
அ4தரO ெச

O ெசC

. அ னிவ'ைடய அHதி )!ணிய தீ2ததி ேபாடதா

றா

அ ெசா2+க ேச24விட எ

ப )ராண வரலா$. இதைனேய ேமேல க!ட

க!ணியி J'+கமாக+ ;றப 1ள.
"ப

எ

ம

னாளி

றகம Nேகாைத மாணி+க தா1ெகா&யி

றகைத ேக மி' ேபாேம'' (40)

5&ேகாைத மாணிகதா! வரலா,
மாணி+கதா1 எ

றா நடனமா எ

$ ெபா'1. Nேகாைத எ

ப இவ1

இய, ெபய2. இவ1, பதிெனடா 0,றா!& மைரயி வா4த கவி வல

ஓ2 தாசியாவ1. சீத+காதி எ

இ'4தைமயா இவைள, இவளி

 காயலானாகிய பிர)வி,.+ காம+ கிழதியாC

இனதவ2க1 நீ+கிவிடன2. இவ1 ஒ' ைற

க1வரா பறி+கப  ெபா'1 இழ4 மீ!  அபிர)ைவ ேநா+கி,
"தினெகா +. ெகாைடயாேன
ெத

காய, பதியாேன சீத+காதி

யினெகா த 8ைடைமயல தாCெகா த
8ைடைம யல ெவளியாள

மனெகா  மிதெகா  மபிமான4
தைன+ெகா  ம'வி ர!
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தனெகா த 8ைடைமெயலா க1வ2ைகயி,
பறிெகா  தவி+கி

-எ

ேறேன.''

$ பா& மீ!  ெபா'1 ெப,றன1. இவ1 உைடயழகி மய.வ1 என8,

உைட ெகா தா இவைள யைடயலா என8 ;றப கி
இ+காரணைத+ ெகா!ேட இவளி
சிறபாக எ + ;$கி
"ெம5ைடயி
வ5ைடய

இைடய

சிறைப கி5

றா2 இDவாசிாிய2.

ற.

ேமேல,றி கி5

ேம5'+கி விட 4தி @6சாேல
"

சாCத மரமாேன

ப :- இைடய2க1 ஆ மா க. உணவளிபத,காக

சாCத மர எ

மர+கிைளகைள ெவ&6 சாCபா2க1. அேபா, கிைளக1 அ&ேயா

ெவ&விட மாடா2க1. அDவா$ ெவ& விடா அ+கிைளக1 பி

பய

படாம ேபாCவி  எ

ெதா.மா$ ெவ வா2க1.
ெகா!

றி4 ெதா. கிைளகளி

ஆ மா க1 தைழகைள தி

ஒ&+ெகா!

இைடய

$ க'தி, கிைளக1 !& விழாம

. எDவாெறனி, தா

ெகா!  இ'+கிேற

எ

தன நிைலைம+. ஒபி +

காத ெகா! 1ள சகீதவ5யி

$, இைடய

உவைமயா+கி )லப கி
$ வர+ காணலா.
"அைடய பயி
உைடயெதா

றா

சாCத மரதி

)லவ

இைடய ெனறி4த மர.''
$ பழெமாழியி:,

த

ைமைய

. இD8வைமேய பிற 0களி:

றா2ெசா ஆ,$வரா+ ேகடா

றிலாைம ெயா&

மீ1ள

ற நபி+ைகயா உயி2 ைவ+

- பைடெப,

றைடய அம2தக ைப4ெதா& அஃதா
-எ

றி+

=வ அறாம அைர.ைறயாக உயி2 ைவ+

ஏ+கதா மனமழி4, அைடேவா எ

பயி

ேம காைலI

இ'பதா ம$ப&( தைழ தைழ+க ஏவா.. ஆகேவ,

சாCத மர

றா

றி4

. கிைளகேளா மரேதாேட

ெகா!&'+.. இ4 நிைலைய )லவ
;$கி

)

வி=ப&
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''பைடநி

மைடநி

ற ைப4தா மைரேயா டணிநீல

றல' வயலாளி மணாளா!

இைடய ெனறி4த மரேமெயா திராேம
-எ

-எ

அைடய வ'ளா ெயன+.

ற ன'ேள.''

$ ெபாிய தி'ெமாழியி:,
''இைடமக

ெகா

ற வி

னா மரதிேன

''

$ சீவகசி4தாமணியி:

;றப 1ள க'+க1 அD8வைமேயா
இ

, "இைடய

அறா ெவ " எ

ெவ

உண2ேவாமானா, இD8வைமயி

ெபா'தி

ேநா+க ெதளியலா.

 பழெமாழிைய( சி4தி

விள+க உ1ளைக ெந5+கனி ேபால,

அபழெமாழி விளக ைவ+.. இதைகய சிற) வாC4த இ40, இ40

நிைலய தமி ஓைல6Jவ& எ! R. 1750-ஆ எ!ணி5'4 எ  ஒ:
வைகயா

அ6சிடப&'+கிற. இDேவாைல6 Jவ&ைய, ெச

ைன,

தி'வ5+ேகணி, சிகரா6சாாி ெத', 35 - ஆ எ!T1ள @&5'+.
தி'வாள2. எH. வி. ைரராச

எ

பாாிட மி'4 1948 ஆ ஆ!

ெச

அரசியலாரா இ40 நிைலய6 சா2பாக விைல+. வாகபடதா..

ைன

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

4. ெச&த கிவி
இதமிழக நில பிாி8+.ாிய ம+க ப.திேய ய
ப.திைய ெந காலதி,.
ஆயி

.
.
றி+ .லபிாிவான ம+க

எCதியி'4ததிைல எ

பைத அறிஞ2 அறிவ2.

, பலவ,றா, பர41ள சாதிகைள ப,றி )லவ2 பல2 சாதி 0க1

பலவ,ைற பா&ைவதன2. அவ,றி உய28 நவி,சியான ேபா5+ கைதக1

காணப&

, சில சாதியா'ைடய ப!ைட+கால வழ+கெவா=+கக7 ேவ$

சில ெசCதிக7 கிைடபதனா, சாதி 0க1 அறேவ க&யபட த+கன அல.
இதைகய பய
ஆத5

க'தி( சாதிைய ப,றி+ ;$ 0கைள ெவளியிடலா.

, இ40 ெச.4த2 எ

 ஒ' மரபினைர ப,றி+ ;$கி

ற.
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இ40,

த5 கா)6 ெசC(1 ஒ

இ$தியி வா6 ெசC(ேளா

$, இைடயி 271 க!ணிகைள(,

ேநாிைச ெவ!பா ெவா

திககிற. இஃ, ஆ!பா ெப!பா மீ வி த தி

றிைன( ெப,$

பா, ப .

ஆசிாிய வரலா,
ெகா. ம!டலைத6 ேச24த ேசல - ெவ!ண42 எ

 ஊாி

@ரைசவாசார ெபா'4திய ெச.4த2 .லதி உதித பரமான4த நாவல
எ

பா2 இத

கட8ளி

ஆசிாிய2 ஆவ2. இவ2 இளைம ப'வ

த,ெகா!ேட

க'ைண ேநா+க ெப,$, இல+கண இல+கியகைள ந

'க+

. ெதளி8பட+

க,$ண24, வி'கவி பா  திறைம எCதி, எ! தி+கி: வி' கவிபா& ெவ,றி
ழ+க ெசCதவ2 ஆவ2. இ6ெசCதிக1, இ405

அ&களா அறிய+ கிட+கி

றன.

இைடேய காணப  பி

வ'

"-ேச2 ெகாகி

ேசலெவ! ண42தல மாெபானைல யாகிாியி

ேவலர' ளாேல வி'கவி - நா:தி+.

நா பர மான4த நாவலென

ேபரா.

N ம

பா 5ட5க NைசெசC – ;ட'1ேச2

தீரென

$ ேசதிெயலாO ெசபிேன

@ரைசவா சார விளகியெச .4த2.ல
"

ேபரரச2களா:, சி,றரச2களா:, ெகாைடத

ைம வாC4த வ1ள

ெப'ம+களா: தம ெச.4த .லவதிப2களா: ந
ெப,றவ2.

'க

எ=4த'ளாநி

)க4 பா& தாிசிதவ2 எ

திறைமேய ய

றி,

. ஆதாி+க ெப,$ )க

ற ைசவ தலகளி எலா ெச

ப இ40லா அறிய+ கிட+கி

"ெசC(4 ெதாழிைல6 சீ2+கி பா2+.கா

ெநC(4 ெதாழி:+. நிகாிைல - ைவயகதி ''

$ அவைர

ற. இவ2 கவிபா 4
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எ

$ அDைவயாரா சிறபி பாடெப,ற பாவ அலாத எ

க'தப  தறிெநCத,ெறாழிைல .ல ெதாழிலாக+ ெகா!டவ2. இவ2,

"

எ

ேனா2 ெமாழிெபா'ேளய
பத,.6 சா

றி, யவ2 ெமாழி( ெபா

றாக, இ405 பலவிடகளி

விள+கி(1ளா2. ெச.4த2 @ரவா. ேதவாி
வாCைம, ஒ)ர8, ெகாலாைம

;றி(1ளைம காணத+க.

ேனேபா ேபா,$வ"

ேனா2 ெமாழி4த ெமாழிகைள

அப&ேய எ தா! 1ளா2. ம,$, ெச.4தாி
உய28கைள(, கட81 ப,$, .ண4ெதாழி

$

அ'ைம ெப'ைம

த5ய இய)கைள(

வழிவ4ேதா2 என8, ஈைக,

த5ய அ'.ணகைள( உைடயவ2 என8

ெச&த வரலா,
உலக ம+க. மானைத+ காபத,. உ$தியாவன ஆைட
உ +ைககேள. அவ,ைற

த5ய

,காலகளி 0 0,. ெபாறி இலாத

ேபாத, ெப!&' ஆடவ' தகள ைகயா: சி$ க'விகளினா:

பOJகைள+ ெகா!

0 0,$ ஆைட

ைவதவ2க1 தமிநா 6 ெச.4த2 எ
உமாேதவியி

த5ய வைம மானைத நீ+கி
 ெப' பிாிவினேர யாவ2.

பாத6 சிலபி உதி24த நவமணிகளி அ பா2பதியா2

தி'8'வைத+ க!T,$6 சிவெப'மா

ெகா!ட'ளிய இ6ைசயா க'8,ற

ஒளி(ைடய நவரதின ெபய2ெகா!ட மகளி2களிடதி அதிேமபாடைட4த @ர
த

ைம(ட

நவ@ர2களி

உதித ெபாிய தவதிைன(ைடய @ரவா.ேதவ2
வழிேதா

றினவ2 இ6 ெச.4த2 எ

பிரசிதமா. ஞானபிரகாச
"மயிவா கனேதா

தாேலா தாேலேலா"

த5ய

பதா. இ6 ெசCதி, )ராண

னிவரா ெசCயபட பி1ைள தமிழி,
ைணயாக வ4ேதா2

"ேதவி(ைம பாக6 சிலபிவ' @ாிய2க1
சி$ேத ''& ய'ேள"
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எ

ற அ&களா இனிணரலா. .4த எ

ெச.4த2 எ

ப ெபா'1. (.4த ெமனி

2500 ஆ! க.

 @ர பைட+. உாியா2

 ஈ& எனி

 ஒ+..) இ,ைற+.

ன2 ேச4தனா2 தன திவாகர நிக!&

1,

"ெச.4த பைடய2 ேசைன தைலவ2
த4 வாய2 கா'க2 ைக+ேகாள2"

எ

$ ெச.4தைர6 சிறபி+கி

றா2. இதினி

ஐ4 ெபய2க7 ெச.4த2கைளேய .றி+கி

$ ெச.4தபைடய2
றன எ

த5ய

$ அறிகிேறா. ஆயி

,

அ&யா2+. நலா2, சிலபதிகார இ4திரவிழLெர த காைத(1,
"ப&
க

எ

மயிாி

 ப'தி 05



^!விைன+ கா'க ாிய,ைக("

மிட6 சா5யைரேய .றிபி +, ைக+ேகாள2 எ

கி

ற சாதியாைர+

காடாம விடா2. இஃ ெச.4த2க1 ேசைன தைலவ2களாக8,

ெதா!ைடமா

த5ேயா2களா, ெப' படக7 அரச6 ெசவக7

அைடய ெப,$ சிற),றி'4த ப!ைடய ெப'.&களாC அைம4ததா ேபா:.
இவ2கள சிற)+கைள பிரப4தக1 பல பட )க4 ;$. நாைக .மாரேதசிகரா, ெசCயபட க5ைறய4தாதியி,

"தபி )ராண பரணி உலா பி1ைள த!டமி

ெச) பிரப4த எ!ணி ெப,றவ2 ெச.4தேர"
-எ

$ வ'வனவ,றா இவ2க1 பிரப4தகளா )கழ ெப,றவ2க1

எனவறியலா.

ெச.4த2க1 சிற4த @ர2க1 எ
"ச! க

ற

ெச.4தேர"

ப :

ேசனாபதிக7 ேசைன( ஆனவ2

"சிகளமாதிய பேதய ெவ

றவ2 ெச.4தேர"

+
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எ

ற, பைழய 0களி வ' அ&களா விள..

சீல ைடயவ2 எ

ப :

''ேதவார ,$ ப&பா' அைகயி, ெச.4தேர''

''தி'வாசகO ெசா ஒ'வா சகத' ெச.4தேர''

''நித அ4திச4தி சிவசி4தைன மறவாதவ
ராவாி6 ெச.4தேர''
எ

$, வ' பைழய 0ல&களா அறியலா.

ெசா
'

எ

ன ெசா தவறாதவ2:
'ேதேவ விலகி

 நாவில காதவ2 ெச.4தேர''

$ வ' 0ல&யா உணரலா. ெச.4தைரப,றி எ=த ேவ! ெம

, பரா4தக

மிகவிாி(. பைழய கால+ கெவ +களி க!ட விசயாலய
ேகாபர ேகசாி, இராேஜ4திர
, J4தர பா!&ய

அநபாய

, திாி)வன ேதவ

, இராசராச

, வலாள ேதவ

றா

, வி+கிரம ேசாழ

,

,

த5ய அரச2கள ஆைணயி,

இ ெப' பிாிவின2கைள )கழாத இடக1 கிைடயா. தி'வ!ணாமைலயி

வலாள ேதவரா ஏ,ப தபட ேகா)ரதி
ஒ' அாிய கெவெடா

இவ2களி

ெத

பாகதி எ=தப 1ள

றி, இவ2கள சிற)+க1 ;றப&'+கி

ெப'ைமகைள( ப!ைடய நாகளி

பலவிடகளி எ=தியி'4தா:, ப.

றன.

பல சிற)+கைள( .றி

ற+ ேகாட6 சிக)ர நா

அ!ணமகலயப,$ ேதவP2+ ேகாயி கெவ +களி:,
ெவ!ணி+ேகாட ேகா5ய ந\ாி:, ைபI2+ ேகாட+ கீபைடய

நா&

தி'வா

Nெர

 தமி

'கேவளார ேகாயி:17 எ=தப 1ள

அாிய கெவ க71, இவ2கள ெப'ைமபா க1 .றி மிக6

சிறபி+கப கி

றன. இ+ கெவ +களா பல ேகாயிக1 எ=பி பல

ேகாயிக7+. நிதிய+ கடைளக1, தி'விழா+க1

ெசCவி வா4தவ2 ெச.4த2 எ

ெதா!ைட ம!டல வரலா$ எ

த5ய தான த'மக1

ப விள.. இவ2கள வரலா,ைற

 05:, இ மரபி ேதா

ெவ,றி+ெகா& நா&ய ஒட+;த2 எ

றி தி+ெககT

 )லவரா பாடெப,ற, "ஈ&
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எ=ப" எ

ற 05

, கடபவன )ராணதி @ர சிகாதன6 ச'+கதி:,

Zக4த)ராண, ெச.4த2 பரணி, ேசைனதைலவ2 உலா, பிரமா!ட )ராண,
க4த)ராண, தி'வாY2 _ைல, ஏழாயிர பிரப4த, வலா
0களி: ேசாழ ம!டல

த

த5க1 எ

த5ய

 காரண ெபயைர(, @ர தீர

றன. இ40 பா&ய பரமான4த நாவல'

ைமகைள( ;றப&'+கி

இ405

காவிய

1 ெச.4த.ல மரபினைர ப,றிய பிற), ெதாழி, கட81 ப,$,

.ணக1, அவ2களி

ஊரா7 நாடா!ைம சைப, அத

யாவ,ைற( .றிபாக8, ெதளி8 பட8 ;றி6 ெச

இய)க1

றி'+கி

த5யன

றா2.

) ேபா
1-8 க!ணிகளி, தி'மா, பிரம2,
சிவெப'மா

னிவ2, இ4திர2

இர.த:, உைமைய6 சிவ

தி'வவதார நிக6சி( ;றப 1ளன.
9 - 13 க!ணிகளி, உைமயி

த5ேயா2களி

யரதி,.6

மணத:, க4த ெப'மா

பாத6 சிலபி

நவரதினகளி5'4

நவசதிக7!டாC, அவ2களைனவ' நவ @ர2கைள ெப,ற வரலா,$+ .றி)

அவ2களிடதி5'4 ேதா

றிய விய2ைவயி5'4 0றாயிரவ2 ேதா

14-15 க!ணிகளி,

பிரமனி

.றி) ;றப 1ளன.
'க

ெச'+ைக யட+கிய வரலா$, தா

சி'[& ெதாழி ெசCத ;றப 1ளன.

16 – 17 க!ணிகளி, சிவனா பிரம
ெபா'ைள .'U2தமாக நி
18-வ க!ணியி,

19-22 க!ணிகளி,
ெவ

23-வ க!ணியி,

சிைற மீ!ட,

ச+திேவ ெப,றைத(,

'க

த

'க

த4ைதயி

சிவ

, இ4திர

ஆைணப& Wரபம

+. பிரணவ

தலாேனாைர

மக1 ெதCவ யாைனைய மண4த .றி),

24-25 க!ணிகளி, ெச.4த2 @ரவா.ேதவாி
பைரயின2 எ

'க

$ உபேதசித ஆகிய வரலா$க1 ;றப 1ளன.

'க

ற ெசCதி(,

றிய

பர

ப,

26 - 28 க!ணிகளி, ெச.4தாி
.றி) அவர ப!பா

கட81ப,$, அவ2 ெசC( தி'விழாவி

ஆகியைவகைள ப,றி(,
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29-வ க!ணியி, ெச.4த2 ஆ!ட ம!டலகளி

30 - 44 க!ணிகளி, ெச.4தாி

ெபய2கைள(,

.ணாதிசயக1, அவர ெதாழி ^பக1,

தம .ல )லவரான ஒட+ ;தைர )ர4 தா ெப,ற ேப$க1, அவ2க1

ெப,ற வாிைசக1, பல ெகாைடவ1ளகளா )கழெப,றைவ ஆகிய
ெசCதிகைள( ;றப&'+கி

றன.

45 - 46 க!ணிகளி, )லவ2 தா ெச
;$கி

றா2.

$ ேபா,றி வ4த

'க

47 - 53 க!ணிகளி, தி'ேவரகதி )லவ2 தா தாிசித
ப,றி(, அ6ச4நிதியி

ஊ2கைள ப,றி+

'க

ேகாலைத

னிவ2க1 வண. காசி, நடனமா ஆ  காசி

த5யைவகைள ப,றி(,

54-வ, க!ணியி, )லவ2

'கைனப,றி பா& பணி4 பாமாைல

ெசCதைத(,

55 - 57 க!ணிகளி,
த

'க

ச4நிதியி வண.ேவாாி

ெமCபா&

ைமைய(,

58 - 80 க!ணிகளி, )லவ2,

தி')க

த5யன ெகா!

காத நி

கட

'க

)கழிைன6 ெசாமல2களா அ'ணகிாியா2

ேபா,றி பா கி

81 - 82 க!ணிகளி, )லவ2, தி'ேவரக

றா2.

'கைன ேபா,றி ெசC, "த

'' என+;றி, தலவாச ெசCததாக+ ;$கி

83 - 89 க!ணிகளி,

'க

றா2.

றி, "யா

)லவ2 கனவி ேதசிகராC ேதா

ேவ!  உம+.'' என வினவினைத(, அத,. )லவ2, "கனவி
பாட, 8ைனேய வணக, ெபா

ெபா5( வா8 )கழீைக இ

திகபர  த4த'1 ஐயா,'' என+ ;றி ேவ!&னைத(,

சீைம+.1 வள2 ெச.4த சைபேயாாி
த4த'1ேவா'' எ

ைன+

உ

)கைழ

ப தவிரா

'க , "பாைளய

Uலமாக நீ நிைனத ெசவெமலா

$ ;றி மைற4த ெசCதி( ;றப 1ளன.

90 - 100 க!ணிகளி, )லவ2 .பேகாண, தி'நாேகHவர
தலகைள தாிசி, பி

ன2, ெபாிய தபி ம

ஆதாி+கப&'4த ெசCதி ;$கி

றா2.

ன

அ

த5ய சிவ

பினா

101 - 134 க!ணிகளி, பாைளயO சீைம+.1 இ'+. பல நா
ெச.4த2க7 ;&, பலபல தீ2) வழ.த5

ேந2ைம(, அ4நாடா!ைம
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சைபயி

இல+கண  ேந2ைம( ெபாவாக8 சிறபாக8

;றப&'+கி

றன.

அ6சைபேயா2 த

ைன வரேவ,$ வினாவியைத(, அத,. தா

135 - 144 க!ணிகளி, )லவ2 ெச.4த சைபயினிட6 ெச
பதிலளிதைத( ;$கி

றா2.

145 - வ க!ணியி, அ6சைபேயா2 தன+. ஈ4த வாிைசயி
;$கி

றா2.

146 - 249 க!ணிகளி, கி5
பய

த

ப  இடதி

த

சிறபிைன+

பாியாய ெபய2கைள+ ெகா! , அ

ைமைய+ ெகா! , அ இலாததா ஏ,ப 

ைம( இ'4தா ஏ,ப  ெப'ைமைய+ ெகா!  கி5

உய28 நவி,சி பட )க4 ;$கி
250 - 253 க!ணிகளி, த
த

ற,

ைமைய(, த

ெப'ைமைய

றா2.

ைன வ'திய பரத நா&ய க,றா&ய ெப!ணி

ைனயவ1 வ'திய விதைத( ;$கி

றா2.

254 - 258 க!ணிகளி, )லவ2 பரதவிததாலா&ய ெப!ைண )க4

;$கி

றா2.

259 - 261 க!ணிகளி, )லவ2 த

ஊவிைனயி

262 - வ க!ணியி, இைவயிைவ ெபாலாத எ
263 - 271 க!ணிகளி, )லவ2, தா

த

எ

வ5ைய எ ைர+கி
$ ;$கி

றா2.

அவைள நிைன வ'4தி வா&ய

ைமைய(, அவைளயைடய அவளிட  ெச
$ கிைல  வி தேலா 

றா2.

&கிற இ40.

$ அவைள யைழவா,

இ ) கா2 சிற க!
இ40 ஆசிாிய2, J'க6 ெசா5 விளக ைவத எ

 அழ.பட

இ'பைத4 க!ணிகளி, க4த )ராண வரலா,ைற ெதா.+ ;$கி
இ40லா, ெச.4த மரபின2 ப!
எ

தமிழக

த
றா2.

=வ பரவி வா4தன2

ப, அ+காலதிய அரச2களா: வ1ளகளா: அறிஞ2 ெப'ம+களா:

சிற) படக1 ெப,$, அரச காாியக1 ெசCேவா2 எ

ப, தக7+.1,

நாடா!ைம ெபா6 சைப ஏ,ப தி+ெகா! , எப&பட சி+கலான

வழ+.களாC இ'4தா:, ப!

மாியாைத ராம

தீ2 ைவத ேபா

சாாியதினா தீ2+ ெகா! , வ17வ2 வாCெமாழியி ;றிய,

$
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"உைரபா2 உைரபைவ ெயலா மிரபா2+ெகா
றீவா2ேம நி,. )க.

நலா ெறனி
இெலனி

ேதா

ேதா

 ெகாளறீேத ேம:லக

மீதேல ந

றி, )கெழா
ற5 ேதா

$.

ேதா

$க அஃதிலா2

றாைம ந

$.

அைவயறி4 தாராC4 ெசா:க ெசா5
ெதாைகயறி4த Cைம யவ2"

எ

 இல+கணதி,. தாக1 இல+கணமாக திக4தி'4,

ேகாயி5 ஆ!டா!

ேதா$, ''Wரசகார தி'விழா" ெசCபவ2 எ

தலாய ெசCதிக1 அறிய+ கிட+கி
ஆசிாிய2, க'தி

ெபா'ைள, விள+. ெசா,கைள அழ.பட எ தா7வதி:,

றா. :

பத,.+ கீ வ' க!ணிக1

"க,பி'+. மைகய2+.+ காவ நீ! க,பிலா
2)ண26சி க
"_ ெச.4த2

னிய2+.4 ேதாழைம நீ!''

வாசெல. YபாC வராக
Nச5

ேம

விைளயாட

ேம: ேபா ைவ-''

''ஞானகைல ேயாகிய2+. நைகய2மா ேலவி+.

ஆனகைல யான வசீகரேம!''

"ெப!T+. ெப!ணி6ைச ெப!ண + காைச
ெகா!

$,

றன. ேம:,

அணி வைகக1 ெபா'4த பா வதி: வலவ2 எ
சா

'க2

க!T+.+ க!ணி6ைச+ கடழைக''
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உலக ம+க1 அறி8ைடய ெபாிேயா2கைள ஆடபர ஆைடயி

மதி+கமாடா2க1. நல ஆடபர , அழ. உ1ள ஆைடகைள
அணி41ளவ2க1 அறிவி சிறியவ2கேளயானா: உட

ெகா ப2. இ உலக இய,ைக. இ+க'ைத ஆசிாிய2

ேற உட

வரேவ,$ மதி)+

''- 0 விதியா

பOசல சண4ெதாி4 பா& ப&தன4த

விOச பிரசக விதிதா:O-ெசOெசா5னா
வலகைல ையமதி உதவா2 ேமவிள.
நலகைலேய! உன+ேக ந.வா2!''
எ

இ

$ எ + ;$ சிற), நம+. அறி8+. வி'4தாக விள.. ம,$,
ப6Jைவ ெபா'4த பா&யதி சில க!ணிக1 வ'மா$:
''- சரச.ண

மைகய2ேம லாைச ெகா!

மாபிைளமா2

ெசைகயினா, ெறா&=+. ெசவேம !"

''- ெகாைக

.டதினிழ கா&+ ;&ைளஞ2+ க.

படதினிழ கா  படேம ! - வடதிர1ேச2

ஏகாச மாக விள

ைலயி ெல4ேநர

வாகா யைண4தி'+. வகணேம !''
இ+கால, ெநCத ெதாழி ெசCேவா2 இலகளி, ெநCத, ெறாழிைல ஆT
ெப!T ஒ

$ ேச24 ஒ'வ'+ெகா'வ2 உதவி(ட

ெசCவ2 எ

க!;டாக பா2பவ'+. விள.. இ ைற அ+கால உ!
''- ைவயகதி

சீாிைகயா, ப!ேச2 ந

எ

P பாவா+கி+

காாிைகயா2 தாரா கைலெசC( ''

$ எ + ;$கிறா2.

ப
எ

பதைன,
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இ405 காT கைத+.றி)+க1 :- தா'காவன ாிஷிக1, மாியாைத ராம
கைத, தி'வ!ணாமைலயி அர

&ைய மாபிரம

ேத&ய, திைல நடராச

அபலதா வ, அ ெபா= பதOச5 வியா+கிரபாத2 அ'ேக நி
அ'ணகிாிநாதாி

வா+கி

திற, ேசாழ2க1 க5க நாைட ெவ

கைத+ .றி)க1 அறியப கி

ெப$வ ெப!களிடதி எ

றில.வ.
ற

தலாய

றன. உலகி ஐ)ல ^க28 ஒ'ேக அைடய

பைத, தி'+.றளி

சா

ேறா

எ + ;$கிறா2.

அஃதாவ,

'' பாெலா

ேத

கல4 த,ேற பணிெமாழி

வாெலயி Kறிய நீ2 ''
என8,
"க! ேக

! யி2 ,றறி( ைம)ல

ஒ!ெடா& க!ேண (ள"

- என8 ;$கிறா2. இைவ யிைவ 



பைத பய+. எ

$, கலா2

ெப';ட, க,றா2 பிாி8, ெபா'ளிலா2 இளைம, இடா2 ெசவ
ெபாலாதைவ என எ + ;$வ வா+ைக+. இ

றியைமயாததா..

இஙன, க,பைன திற , எளிைமயி க'+கைள6 ெசOெசா,களா

எ + ;$ இ40, இ40 நிைலய தமி ஓைல6 Jவ& R. 1756- ஆ
எ!ணி5'4 எ  ஒ: வைகயா
அ6சிடப&'+கிற. இ40ைல, ெச

தி'தி6 ெசப ெசC

ைன, தி'வ5+ேகணி, சிகார ெத', 35-

ஆ, எ!T1ள @&5'+. தி'வாள2. எH. வி. ைரராச

எ

அரசியலாரா 1948- ஆ! , இ40நிைலய6 சா2பாக விைல+.

பாாிடமி'4

வாகபடதா..
------------

இ40,

5. ச&கர' தி விற)வி
த5 கா)6 ெசC(ளான விநாயக2,

மீ பா&ய U



'க2, கைலமக1 ஆகிய Uவ2

$ வி'த பா+க7, இைடயி 809 க!ணிகைள(
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ெப,$1ள. இ$திபாக கிைட+க ெபறவிைல. இஃ, ஆ!பா ெப! பா
மீ வி த தி

பா, ப .

ஆசிாிய வரலா,.
வரலா,.
இ40, Jைபய2 எ

த

பவரா ெசCயபடதா.. இவ2, தி'விைட ம'2

னி இராகவராதிாியா2 எ

பா2+. மகனாக பிற4தவ2. தி'விைட ம'2

Jைபயா Jவாமி ச4நிதியி, இராகவசாதிாியா2 நீ!டநா1 மகவிலாைம

காரணமாக விரத N!&'4, தானக1 பல ெசC, இ$தியி வரபிரசாதமாக
இைறய'ளா ேதா

றியவ2 ஆவ2. இவ2 இளைம

த,ெகா!ேட .லவழ+கப&,

ஆ!&யப வாதியா2 இடதி ேவதாகம )ராணகைள(, இல+கிய
இல+கணகைள( பயி

றவ2 ஆவ2. த4ைதயினிடதி5'4 ேசாதிட+

கைலைய+ க,றவ2. நா1ேதா$ ந4தவனதி ெச

$ Nபறி மாைல

வா4 வ4த .பசாதிாியி

பாைள மைனவியாக ெப,$

ெதா , Jைபயா Jவாமி+. ந. ஒ=+க ைடயவ2. தி'ெநேவ5யி

வா4தவ2. இ4திராணி எ
மனேகாணா உட

மக1 இ4திராணி எ

பா1, கணவ

த

ைன ைவதா: அ&தா:

ைர4 வா= ப!பினளாவ1; ெபாC(ைரயா1.

)லவராகிய Jைபய' அவர மைனவி இ4திராணி( மனெமா
வா=கால ஓ2 நா1,
எ=4த'ளாநி

திெப$ ெபா' , தி'ெநேவ5யி

ற கா4திமதியம

ச4நிதிைய இ'வ' வணக6 ெச

றன2.

அெபா=, இ4திராணி தன ைகயினா தீ2த வாகி6 Jைபய'+.

இடன1. அெபா= அமOச1 த!ணீ2 Jைபய2 மா2பினிட பட.

இ'வ' பி

ேன தம இல ஏகி, உ!&'4தன2. பி

மா2பி மOச1 சா4 இ'+க+ க!டன2. இ ஏ எ

த!]Jவாிைய வணகிய பி
ேவறிைல; ேவெறா' மாதி

ேன, இ4திராணி கணவ

$ வினவின1. Jைபய2

நீ2 இட மOச1 த!ணீேர யலாம இஃ

மீ என உ1ள நா&யதிைல எ

$ பலவாறாக+

;றின2. இ4திராணி ெமCைய ெபாCயாக நிைன, தன கணவராகிய

Jைபயாிடதி ஐயப

மாியாைதயி

றி தா$மாறாக நட4ெகா!டன2.

அதனா ெவ$)!ட Jைபய2 இைறவைன ேவ!&, இனி மாமனா2 இலதி
இ'+கபடா; தன த4ைதயினிடதி: ெச:த நலம

தலயாதிைர ெச:த ந

$. ஆத5

,

றாேமா என எ!ணி தி'8ள6 சீ  ேபா 
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பா2தன2. தி'8ள6சீ  தலயாதிைர ெச:த ந
தலயாதிைர ெச

$, இ$தியி தி'6ெச42

வண. ெபா' , அDL2 ெச
வாதியா2 எ

ெறன ெதாிவி+க, அத

'க ெப'மா

ப&

ச4நிதிைய

றன2. அDLாி தம ஆசிாிய2 நாராண

பா2 அகதினி தகியி'4தன2. இஙன தகி,

'க

ெப'மாைன வழிப  காைல, அDL2 ேகாயி நடன மா நடனமா&யெபா=,
தா

அவைள+ க! , அவ1 மீ காத ெகா! , அதனா தன ெபா

ெபா'1கைள எலா அவளிட இழ4, வறிேத மீ7கால
நாரணவாதியாாி

மகனாரா தாசிகளி

த

ைமகைளப,றி ெசால+ ேக ,

அறி8 லகி, இ$தியி சகரU2தி6 ெசவாிட ெச

ெப,$ அவரா ஓபெப,$ இ

இ4 05

$, ெபா

ெபா'1

பமாக வா4தி'4தன2. ஆக அைன வரலா$

1ேள இDவாசிாியரா எ  விாிைர+க ப கி

றன.

ச&கர' தி வரலா,.
வரலா,.
ேசாதி வளநா

எ

 ேசாழவள நாைட6 ேச24த Zகி'[ணைண எ



பதியி, அறி8 தி'8 உைடயவராC, )லைமயி சிற4தவராC, )லவ2கைள
ேபா,றி )ர+. த

ைம மி+கவராC, ெசவக1 ம54 ெகாைட வ1ளலாக

வா4 வ4தவ2 சகரU2தி எ
மைலைய( தாபிரவ

எ

$, அழகி

 ெபய'ைடயவ2 எ

நேலா2 ந)ற8, ஆ
எ

+.மார Jவாமி எ

ெசCபவ2. இவாி

பவ2கைள த

$ எெபா= க'ைணேயா
ேறா2களி

ஆC8ைரகைள+ ேக

ஐயமிேட வா= ப!பின2 எ
ைறயின2 எ

ைடய

விள.வ,
நட+. ப!),

பவைர அதனாக ேபா,$ அ'கைத(ைடயவ2

ப, சகர நாராயணைர ைமனனாக ெப,றவ2 எ

ேபா,$

த4ைத,

$, அவ2 Nபதி பட - உைடயவ2

ெப'மா1, ச! கேவலப2 எ

)தவராக ெப,றவ2 எ

ப, ெபாதிைக

பா2 அ4தண2 .லதி உதிதவ2. அழேக ெதCவ

'க+ கட8ைளேய .லெதCவமாக வழிபா

Jபிரமணி எ

எ

னியா,ைற( ெப,$, நிலவள நீ2வள மி+.1ளேதா2

நாடா .. சகர U2தி எ
எனப 

பவ2 ஆவ2. ேசாதி வளநா

$, எ!திைச+.

$, அழகபாைரயா அமா

$, J,றதின2க1 எேலா'+. அ

ெசா2ண  ெகா  அவ2க1 எெபா= த

எ

ன 

$

மீ ப,$ மி.ப&யாக வாபவ2
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எ

$, J,றதின2கேள ய

றி ம,$ எவ2 வாி

 அவ2த பசி பிணி கைள4

இனிைமயாக ேபசி அவ2க. பசிபிணி ம'வனாக விள.ேவா2 எ
அ&யா2க. ேநசராக விள.ேவா2 எ

ப!ணி ைவதவ2 எ

$, தி'விைடம'ாி

$,

அ+கிராகார

$ ஆகிய எலா ந,ப!)கைள( ந,)ககைள(

உைடய, J,றதின2கைள( ெப,$ க!ண
வா4தவ2 ஆ..

என ேபா,$ வ!ண

) ேபா
த5 ஆைன க+ கட81,

ஆரபி1ளா2 இ)லவ2.

1 - 27 க!ணிகளி, விற5யி

'க2, கைலமக1 Uவைர( வணகி 0ைலபாட
வ2ணைனைய ப,றி+ ;$கிறா2.

28 - 33 க!ணிகளி, விற5யினிட, Jைபய2 த

வரலா$ ;$கிறா2.

34 - 42 க!ணிகளி, சீகி'&ைண பதியி வா= சகரU2தி எ
ெப'மானி

மைல, ஆ$

 வ1ள

த5ய தசாககைள ப,றி+ ;$கிறா2.

43 - 65 க!ணிகளி, சகரU2தி ெசவ
;$கிறா2.

ைடய J,றதின2 சிறபிைன+

66 - 71 க!ணிகளி, )லவ2 தன த4ைதயி
வா4, Jைபய2 ச4நிதியி தவ இ'4, த

தி'நாம , அவ2 மதைலயிலா
ைன ெப,ெற 

ெபயாிடதைன(,

72 - 80 க!ணிகளி, Jைபய'+., . மி தி'மணமான, .'வினிடதி

அம24 விைத பல க,ற ஆகிய எலாவ,றிைன( ப,றி+ ;$கிறா2.
81 - 89 க!ணிகளி, )லவ2 தன+. தி'மண நட4தைத ப,றி(, தா
மாமனாரகதி ெச

$ இ'4தைத ப,றி(,

90 - 95 க!ணிகளி, )லவ2 தன மைனவியி

.ண நலகைளப,றி(,

96 - 102 க!ணிகளி, )லவ2 தன மைனவியாகிய இ4திராணிேயா
த!]Jவாிைய வணக6 ெச

றைத(, அேக தி'மOச1 தன மா2பி

மீ

படைத(, அதனா தகளி'வ'+. Nச ஏ,படைத( ஆகியைவகைள
ப,றி+ ;$கிறா2.
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103 - 115 க!ணிகளி, Nச காரணமாக தன மைனவி த

னிட நட4

ெகா!ட விதைத ப,றி( தன+. ஏ,பட சOசல காரணமாக தி'8ள6 சீ 
ேபா  பா2 யாதிைர ெசல ணி4தைத ப,றி( ;$கிறா2.

116 - 162 க!ணிகளி, )லவராகிய Jைபய2 க=.மைல, சகரனா2 ேகாவி,

Zவ5)2
விவாி+கி

றா2.

த5ய 0$ சிவதலக.6 ெச

$ தாிசிதைதப,றி

163 -167 க!ணிகளி, )லவ2, யாதிைர6 ெசலவி தா

வ'ணி+கிறா2.

168 -183 க!ணிகளி, யாதிைர இ$தியாக, தா
இ'+. தி'6ெச42 ெச

பட யரைத ப,றி

பயி

ற நாரண வாதியா2

$ அவ2 அகதி இ'4ெகா! ,

ெச4திலா!டவைன ஆ$ காலகளி:, தா

ப,றி+ ;$கிறா2. .

வழிபா

ெசCத வரலா,றிைன

184 - 211 க!ணிகளி, )லவ2 ெச4திலா!டவைன வழிப கால, ச4நிதியி
ஆ&ய நடனமாதி

அகவைச8களி

ேம த

நாட ெச

றைத ப,றி(, அவள

வ'ணைன ப,றி( ;$கிறா2.

212 - 228 க!ணிகளி, நடனமா த

ைன+ க!

நைகதைத ப,றி(, தா

அவ1 ேம ேமாகெகா!டைத ப,றி(, இ தவபய
வழிேய ெச

$ அவள இலதிேல நி

ேதாழிைய+ க! , "

;$கிறா2.

என8, அவ1 ெச

$ெகா! , நடனமாதி

ற

வாயி

4திேயகின ெப! யா2 '' என வினவினைத ப,றி(

229 - 244 க!ணிகளி, நடனமாதி

வாயி ேதாழி நடனமாதி

சிற)+கைள(,

.ண நலகைள ப,றி(, அவள தி'நாம "ேமாகன ச84தாி ''

எ

$ ;றியைத( ;$கிறா2.

245 - 249 க!ணிகளி, வாயி ேதாழி Jைபய )லவாி
ேகட:, )லவ2 த

ஊ2 ேப2 ;றி அவ1 மீ தா

ப,றி( அவளிட ;$கிறா2.

257 - 271 க!ணிகளி, )லவ2 ேமாகன ச84தாியி

த5யன

காத ெகா!டைத

250 - 256 க!ணிகளி ேமாகனச84தாிைய யைடத5
ேதாழி ;றியதாக+ ;$கிறா2.

ஊ2 ேப2

அ'ைமைய ப,றி வாயி

எளிைமைய ப,றி(, பி

அவ1 பணயைத( வினவ8, ேதாழி தன தைலவியி

பணயைதப,றி+

),
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;ற8, )லவ2 ஈராயிர ெபா

அவளிட ஈத:, அதைன ெப,$ தைலவி

இைச4தத,. அைடயாள ெகா +கேவ!&யைத ப,றி(, .றிபி கிறா2.
272 - 278 க!ணிகளி, )லவ2 தன+.1 வாயி ேதாழி, ேமாகனச84தாியிட

ெசா: ைத ப,றி நிைன4 நிைனவழி4தைத ப,றி+ ;$கிறா2.

279 - 294 க!ணிகளி, வாயி ேதாழியாகிய தாசி அதிYப ரதின1, தைலவியிடO
ெச:கால

த5 அவள தாயினிட நட4த உைரயாடகைள(, பி

),

தைலவி ெகா த ெகா:ைச(, இதைன+. அவ1 பட க[டைத( விாிவாக

எ + ;$வதாக+ ;$கிறா2.

295 - 321 க!ணிகளி, Jைபய2 அ+ெகா:ைச ெப,$ மகிவானைத ப,றி(,
ேதாழி தைலவியிட தாதிய2 )ைடWழ பாிகசி அைழ6 ெச

அவ1 தாதிய2க. த+க பதி ;றியைத ப,றி( ;$கிறா2.

றைத ப,றி(,

322 - 329 க!ணிகளி, தாC+கிழவி பசபி+ ;$த: அபசப:+. )லவ2
பதி:ைரத:,

330 - 372 க!ணிகளி, தாC+கிழவி )லவாிட தன மக1 க!ட ந, ச.னைத
ப,றி(, ேகாயி ெச

$ வழிபா

ெசC( கால ஏ,பட, ''வாC6ெசா

.றி(, ேவதவாசிாிய2 ;றிய ஏ + .றி)" ஆகிய எலாவ,ைற(

விள+கமாக+ ;றினதாக விவாி+கி

றா2.

373 - 384 க!ணிகளி, தாதிய2 ப1ளியைற+.6 ெசல ேவ!&னைத(,

ப1ளியைறயி

வ'ணைன( ;$கி

றா2.

385 - 397 க!ணிகளி, நடனமா ப1ளியைற+. வ'4ேதா,றைத ப,றி(,
த

னிடதி நட4 ெகா!ட

ைறகைள ப,றி(, தா

விய4தைத ப,றி( விள+.கிறா2.

398 - 457 க!ணிகளி, )லவ2 நடனமாேதா

ப,றி எ + ;$கிறா2.

அவள

ைற க!

கல4றவா&ய 'கலவி வ'ணைன'

458 - 486 க!ணிகளி, நடனமா வினவ, )லவ2 ;றியைத(, நடனமா தன
இயபிைன ெய தியபி த

ைன வி  பிாியாதி'+க ேவ!&னைத(

அத,. )லவ2 ஒ)த: த4, பிற. ;& மகி4தி'4தைத( ஆகிய

ெசCதிகைள+ ;$கிறா2.

487 - 490 க!ணிகளி, நாரணவாதியா2 மக

,த

ேமாகனவ5ைய ப,றி+ ;றியைத விள+.கிறா2.

ைன6 ச4தி,
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491 - 514 க!ணிகளி, ேமாகனவ5, பி1ைளயிலா வ'4தியி'4தைத(,
ெசா+ேகச2 ச4நிதியி ேநா
மீனாசியம

) ேநா,றைத(, ச.னேகடைத(,

+. ெசா+ேகச'+. ெபா

ெபா'1 ஈ4தைதப,றி(,

ேமாகனவ5 க'ப ,$ நல ேவைளயி மக1 ெப,ெற தைத( ஆக எலா6
ெசCதிகைள( ;றியதாக உண2கிறா2.

515 - 571 க!ணிகளி, ேமாகனவ5, ெப!பி1ைள ெப,றதனாதா
மகி4தைத(, பி

ேன அெப! .ழ4ைதைய பா\&6 சீரா& ெபா& ,

உ6சி , ம'4தி , ஐபைடதா5 க& வள2தைத(, பி

ேன ைககாக.

அணிவைகக1 N&னைத ப,றி(, பதிென! ெமாழியி: வலவளாக
ஆ+கியைத ப,றி(, பி

ேன நடன சாைலயி: சிலப+ ;டதி:

பயிவிதைத ப,றி(, விவாி+ ;$கி

572 - 579 க!ணிகளி, தளவாC ைரசாமியி

580 - 581 க!ணிகளி, தி'6ெச42
நட4தைத ப,றி+ ;$கி

றா2.

'க

றா2.
சிற)+கைள+ ;$கிறா2.
ச4நிதியி நடன அரேக,ற

582 - 592 க!ணிகளி, ெசள4தாியவ5 .மாிப'வ அைட4தைதப,றி

விள+கி+ ;$கிறா2.

593 - 603 க!ணிகளி, தாC+கிழவி மக7+.+ ;$ அறி8ைரகைளப,றி

விள+.கிறா2.

604 - 616 க!ணிகளி, மக1 தாC+கிழவி+. பதி ;றியைத+ ;$கிறா2.

617 - 776 க!ணிகளி, நடனமா+. அவ1 தாC இ
இDவிDவா$ நட4ெகா1ள ேவ!  எ

ெதா.+ ;$கிறா1.

னி

$, ம'4தீ

னாாிடதி
ைற(

ைறேய

(இைடேய சில க!ணிக1 காணெபறவிைல .)
777 - 785 க!ணிகளி, நாரணவாதியா2 மக

நடனமாதி
உைர+கி

இயபிைன

றா2.

ைறேய ;றி( ெச

, தன+. நலறி8 ெகா7தி(
றா

என )லவ2 த

786 - 809 க!ணிகளி, )லவ2தா தி'நகாி ஊ26 சைபயா2
ெச

$, த

;,றாக

நீதி ேகக6

வரலா$ ;$கிறா2. நடனமா அவ1 தாயா' அவரவ2க7ைடய

வரலா,ைற( சைபயா2

ேபா+. வி ப கிற.

உைர+க ெதாட.கிறா2க1. இதேனா

( &8ெபறவிைல. இ$தி ப.தி( கிைட+கெபறவிைல.)

05
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இ) வ நீதிக!
"தடாைன ேத$4 த$வ5( த

மைனயா1

இட பிற2+.ைர+. ஏைம( ேவடகதி
ஆ&

!T ெவ$வி5( மிU

$

க=தி னத2.'' [91-92)

"காலக1 U

ேகாலக! ட
த

ட ட

கணவ

$ க'தி :ண24தா
ன ெகா பா



 - சாலேவ

ெசாைல தைலசாC+ ேகபா74

திக1  மாாி+. ேந2. " (103-104)

"காலேபா வா2ைத நி,. க!டாேய ! - சால

பசிதா2 ெபா=ேபா பா:டேன அ
)சிதா2 ெபா=ேபா ேபாெம

ன

$" (257-258)

''நிரைல பல0 கலா தைலமக

றயலா'O - சால

மரைல ெயாிேபா

மன+க &லாத மைனயா ளிU
தன+க டம6 சனி.'' (114-115)

$

''ந! சிபி ேவCகத5 நாச $ காலமதி

ெகா!ட க'வழி+. ெகா1ைகேபா - ஒ!ெடா&Q2 !

ேபாத4 தனகவி ேபா

றவ' காலமதி

மாத2ேம ைவ+. மன.'' (185-186)
''ேபா4த 8தார

+. ெபா

$') Wர

ேச24த மானO சி$') - ஆC4த

அறவ
றவ

+. நாாி யர') ெநOசி

+. ேவ4த

')." (282-283)

+.6
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இ4 05 வ' உவைமக1
"விள+கி, பற4வி& @வேபா '' (216)
";&( 6 ச4திரைன வைளவ ெதாேத ” (220)
“
இ

பமதி வ4யிைர +.ெமம தைனநா

ப ம'வனா ெய!Tவேபா '' (227)

''- ப!பான

ெவ!கலைத+ க!ேடா2க1 ேவ!&
ம!கலதி

னவி')

ேமமன ைவபாேரா?- ஒ!ெபா'ள

பதைர மா,$ பJெபா

ைன(க!

ேபா

பிதைளைய ேயவி') ேப'!ேடா ?-உதமேர!
ஆ,றிேல ெவ1ளவ4 தாலா'O சகதிெகா!ட
ஊ,றிேல நீெர  உ!பேரா?- ேபா,$

ம'+ெகா=4 பி6சியி' வாசிமல2 க!ேடா2
எ'+க

N6 W வேரா? இ

-ெப'தநிைல+

க!ணா& வ4தி'4தா கைகையேயா2 ெசபி ைவேத
உ!ணா& த

னழைக ேயா2வேரா - ம!ணி

சலதாக ெகா!டவ2+ேக ெசDவிைளநீ2 வ4தா
.லமா. ேவபிெநC யா.ேமா ?" (231-236)

"ெவ!கல+ ெகாதவிைல ெகா  ெபா

ெவ!கலைத+ ெகா1@ேரா?'' (252)
"க

னான

ைறவிட ஆேபால ேவம$. ைமயேன '' (256)

"- பா2பா2+.
வாCேபா+ேக ென
"சீைதெய

மைமய

றவச னபழைம (!ேட” (270)
$ ேதகி6 சிைற($ம
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ேபாைதயி: ெமCபாத

Nமியிேல - காத5னா

அ+கினிைய U& வலவ'கா ல4தனி:
மி+க வ

விைரவாக -

ம

தி'வாழி கா&நி

+கிய2

ற ெசCைகேபா தபி

ெப'நாக பாச ெப$கா - அ'காக

வ4த க'டைனேபா மாேத! அD ேவைளெயன+

க4த மகி8ேபா லானேத -'' (295-298)

"மாியாைத ராமைனேபா வ4த வழ+கா('' (800)
"எ!T+ கடகாத ேபாநிதிையேபா ெகா!டா, ேபா '' (516)
''0$நாC ;&ெயா' ெநா!&மா ைட+க&+க

ேவ$)க 5

றிெயா' @!ெச&யி

தெபா= ெவ)5ெயா
தபவிடா ம,பி&+க தா

- $).4

றேக கிட4தக!

ப. - அப&ேபா'' (309-310)

''பழ ந=வி பா5ேல பாC4தேபா வ4
மிளமறி+ .ைளயறியா ெத

ன- அலறிநி

றீ2" (330)

''ெப!வி') காைல பிதாவி') விைதேய
ந!Tதன வி') ந,றாேய - ஒ!TதலாC

;றியந, J,ற .லவி') கா4தன
ேபரழைக ேயவி') ெப!.'' (361-362)
''வி+கிரமா தித

உ+கிரவா

மதிமி+கா இ'4தா:

ப&மதி (ெகா!டா

- த+ககதி

நா +ேக ெச

$ நT.4 தசரதேனா2

"ெப,றதன எ

னா ெபாிேயா

ஆைட+ேகா2 ம4திாிைய யா+கினா2 '' (618-619)

ம,ைற( ெம

ேற மகிேவ4 -

 ெப,றெபா'1
,றியந
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மானம$ மிலா7 மான $ ேவைசய'
ெற! '' (621-622)

ஈன $ வாாிவெர

"நா Nைச ப!Tகி
சாளி+ கிராமெம

ற

ேற தா

ெகா!ேட

'' (194)

இ) வ தல&களி ெபய க!
தி'விைடம'2, தி'ெநேவ5, தி'6ெச42, தி'ந\2, ெசபைற,
தி'வபலவா&, க=.மைல, சகரனா2 ேகாயி, Zவி5)2,
தி'ெப'.

ற, மைர, தி'6சிராப1ளி, தி'வாைன+கா, Zரக,

தி'வாY2, தி'@ழிமிழைல, தி'ப&I2, தி'வாவ ைற, .பேகாண,
தி'ேவரக, தி'மதியா26Jன, சீ2காழி, சிதபர, காOசி)ர, வி'தாசல,

தி'+காளதி, காசி, தி'ெவா,றிI2, தி'ெப'4ைற, அழக2 மைல, தி'வலOJழி,
இராேமJர, நவபாஷாண, தி')லாணி, உதரேகாசமைக, ஆ,K2,

ச. க

த5யன.

நதிகளி ெபய க!
மணி தாநதி, கி'[ணா நதி, ேகாதா)ாிநதி, ய ைன நதி, சடா( தீ2த, கைக

நதி, பாப

தலாயின.

வாமி,
வாமி, அம ெபய க!
ஆ,K2 :- ேசாம5க2, ேசாமவ5
இராமீJர :- இராம5க2

தி'ெப'4ைற :- ஆ7ைடயா2 (ஆமநாத
காசி :- விJவநாத2, விசாலாசி

ேசாைலமைல :- க1ளழக2

தி'+காளதி :- ஞானNேகாைத
காOசி)ர :- ஏகாபரநாத

), சிவகாமியைம
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சிதபர :- தி'Uல5க2

தி'மதியா26Jன :- ம'தப2

.பேகாண :- .ேபJர

, ஒபிலா ைலயைம

தி'வாவ ைற:- மாசிலாமணி
தி'ப&I2 :- ப&Qச2

தி'வாY2 :- தியாேகச2, சிவகாமி

Zரக :- Zரகநாயக2, Zரகநாயகி

தி'வாைன+கா :- ச)நாத2, அகிலா!டவைம
மைர :- ெசா+க5க2, மீனாசி

Zவி5)2 :- தி'மா, ேதவிநா6சியா2
சகரனா2 ேகாயி :- சகரநாராயண2
ெசபைற :- தி'வபலவாண2

தி'ெநேவ5 :- கா4திமதியம

தி'விைடம'2 :- Jைபயா Jவாமி.
இ405, தளவாC ைரசாமி எ

 அழகப Nபதியி

ெப'ைம பலபட

)க4 ;றப&'+கிற. அதேனா , நா&யமா+., தாC+கிழவி அறி8ைர
;$கி

பிறேரா

ற திற , பணதி

ெப'ைமைய மைற கமாக தாC+கிழவி மக7+.

ஒ)ேநா+கி6 சிறபி+ ;$த: விாிவாக எ + ;றப 1ள.

ெபா& த, உ6சி த, ம'4தி த, பா ெகா த, ைமயி த,

ஐபைடதா5 அணித, வச) க த, ெதா& ேபா த, கா .த, மிOசி
இ த, ைக காக. அணிவைக அணித, அைரU&யணித, சி,றாைடயணித,
ப1ளியி ைவத

தலாய நிக6சிக1 நிகேபா ;$ அறி8ைரக7,

நடனமாைத அகேக வ'ணி6 ெச: இடக7 பயிலபயில இ

உ!டா+.வனவா.
இ405

வரலா$ இ)லவராேலேய J'+கமாக, 28

த 33 வைரயிலான

க!ணிகளா ;றப 1ளன. அ+க!ணிக1 இ40:+.

அைம4தி'+கி
ெபாம

றன. அதி )லவ2, நடனமாதி

றதாாிட

 ெசவ

க8ைர ேபா

ெசயைல+ .றி தி'நகாி

ைறயிட8, நடனமா

ேதாவி(ற8, சகர U2தி எ

ப6Jைவ

ைறயிட8 அேக த
பா ெச

ெப,$ மகி4 வ4தைத(, ெதளி8பட+ ;$கி

றா2.

$, ெபா

$

வழ+.

ெபா'1க1
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இதைகய மதி)வாC4த இ40, இ40நிைலயதி தமி ஓைல6 Jவ& D. 316ஆ, எ!ணி5'4 எ , பிைழக1 ம54தி'4தைவகைள தி'தி6 ெசப

ெசC அ6சிடப&'+கிற.
--------------

இ40,

6. மணைவ-மணைவ-- திேவ&கட$ைடயா ேமகவி 
த5 கா)6 ெசC(ளி

ஆரபி+கப

றி பாடப 1ள. ெதாட+க

87 க!ணிகைள( இ$தியி ெவ!பாெவா

ெப,$1ள. இஃ, ெப!பா ஆ!பா மீ வி த தி

தேல 0

ைற(

பா,ப . அ8,

மானிடேரய

றி, கட8ளைரயைடய கட8ள மாைலைய வாகி வ'ப&

ப+க எ

 இல+கணதி

விடதாக+ ;றப 1ள. இஃ கட8!மா

மானிட ெப!&2 நய4த

பா, ப .

இல+கிய+ க,பைன பைட)+க1க1 யா8 உ!ைம ெபா'1கைள(
அ

பவகைள( அ&பைடயாக+ ெகா!டைவ எ

வாைவ வளப தி இ
ேவ!டப கி
மனதி

பைத நா மறத ;டா.

பU வத,.+ க,பைன இ

றியைமயா

ற. வா+ைகயி ெபற &யாதைத க,பைனயி, ெபறலா.

ெதாழிலாகிய நிைன8, உண26சி, ப.தறி8, ணி8

ேவ$படதாC இைவ யாவ,ைற( அட+கி
விள.வேத க,பைன எ
இ+க,பைன இர!

த5ய யாவ,றி

=மனதின ெதாழி,பாடாக

ப2 உள 0லா2.

வைகப . )றதிேல காணப  ெபா'1க1

த5யவ,ைற உ1ளேத ேதா,$வித ஒ

காணப  ெபா'1கைள+ ெகா!

$. ம,ெறா

அவ,றி

$, ெவளிேய

உ'வகைள பலவா$ ேச2

) ) பைட)+கைள ஆ+.த. இதைன ஆ+க+ க,பைன (Constructive

Imagination) எ

$ ;றலா. இேவ சிற4த. இ, விOஞான, கைல என

இர!டாக பிாி+கப . விOஞான, உ!ைமகைள+ காரண காாிய ெகா!
நி$8வ. கைல, அழகிைன பைட உண26சிைய !& இ

ப ஊ வ.

உலக அழகினா வள2கிற. இ4த அழைக த'பவ,ைற பைடபதா

க,பைனயி



கடைமயா.. அேவ, வி4ைத க'+. வி'4தாக

இ+
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விள.வனவா. ஆகேவ, அதைகய
ேமகவி

 எ

இ40, அ
பாைல எ

பி

 0லா..

வழியதாC இ

ைறயி ேச24தேத, தி'ேவகட ைடயா

ப4 C+.,

ைல, .றிOசி, ம'த, ெநCத,

ற ஐ4திைண வழி6 ெச: அகதிைணயி

பா, ப , இைறவ

ெப'ைமகைள(, அ' ெசயகைள( விள+கி ப&ேபாைர ப+தி ெவ1ளதி
திைள மகிழ6 ெசC(O சிறபா இ8 ேபாி
ந5ய) சா

ப ந. ஒ' வழிகா&யாக

ற )லவ2 வ.+ெகா!டன2 எ

இ40ைல இய,றிய ஆசிாிய2 ெபய2, ஊ2

ப ெகா1ள த+க.

த5யன அறிய+;டவிைல. ஆயி

ெசா நய, ெபா'!நய பட பா&யி'+கி

,

றா2. மணைவ+. ெத

தி'ேவகட, மணவா)ாி எ

ற ெபய2க1 உ!

நா& உ1ள. சீவலவ நா

எ

ேபா:. இதல, நிலவள

மி+கதாC, ேசாைலக7 தடாகக7 நிைற4ததாC ந4தா வள பைடத சீவலவ
ப பா!&ய சீவலவமாற

எைல+.பட நா க. ெபயராக வழ.வ. இவ

ெவ

ஆ!ட

தி'ெநேவ5ைய

$ தனதாசி+.ப திய காரணதினா ெநேவ5+. சீவலவநா

எ

ெபய2 உ!டாய,$. இ பா!&யைன ப,றிய ெசCதிக1 யா8 பா!&ய2

வரலா$ எ

 05 பர+க+ காணலா.

இபா!&ய

, 16-ஆ 0,றா!& ெத

ெச:தியவ

எ

@ரமாற

$ ெபயரா. எ

எ

$, இவேன அதி @ரராம பா!&யனா. எ

ெவ!பா+களா அறிய+கிட+கி
''ெத

ம

பா!& நா&5'4 அரJ
$, இவ

$, கீவ' தமி நாவல2 சாிைத
ற.

னவா மீனவா சீவலமா றாமைர

னவா பா!& வரராமா -

ன

J')+. தாரளித யதமி நாடா
க')+. ேவபிேல க!" (102)

"மாைப4தா2+ கல  வ!ணதா2+ கலவOசி

ேவப4தா2+ காைசெகா!

விடாேள - Nைப4தா2

ேச24தி'+. ெநேவ56 சீவலமா றாதமிைழ

+.

$
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ஆC4ைர+. @ரமா றா !."
- இDவிர!

க!ணிகேளா

ெவ!பா+களி
ஒதி

க'+கைள( இ4 05 காT கீவ'

ேநா+க ேம,;றிய ெசCதிக1 )லனா..

''- கய:கள6

ெச4தா மைரமல'4 ெத!ணீ2 பழனவள
ந4தாத சீவலவ நா&னா

”

இதைகய சிற) வாC4த நா& ெபா'ைனநதி வள .
 நவமணிக7 அ&+ ெகா!

றா, ெபா

ஆகாய கைக ேபா

ெகா!&'+கிற. அதைகய ெபா'ைந நதியி



$ ெசழி)ட

வளமி+க நா& ெபாதியமைல

சீ' சிற)மி+., நாக, Nக, ேத+., ச4தன, ேகா., தார, ெச!பக
உ$தி வாC4த ந

ஓ&+

மரகளட24த கா கைள (ைடதாC, வடவைர ேபா

த5ய

$

` ெபற விள.கிற. இஙன ெபாதியமைல(, ெபா'ைன யா$ உைடய
சீவலவ

நாடாகிய தி'ெநேவ5யி மணவா)ாி எ

தமிேயா2 .ழாகைள(, தாளா!ைம ம
உைடயதாC, @திகேடா$
.ேபர நாெட

 ஊ2, ேவத பலபக'

ன', ேவளா!ைம மி+க ம+க7

தமி 0 பயிேவா2 .ழா .ழாமாக திகழ8,

$ ெசா: ப&, ெப'ைம(,றில. ந4தா விள+. ேபா

திககிற. இ6 சிற) வாC4த பதியி தி'மா ேகாயி ெகா! 1ளா
அவன மா2பி

மீ அணி4தி'+. தி'ழாC மாைலைய வி'பி

ெப!ெணா'தி ேமகைத விடா1 எ
அறிய+கிட+கி

றன.

எ

ப இ40லா

) ேபா
1 - 29 க!ணிகளி, ேமகதி

வ2ணைன ;றப 1ளன.

30 - 55 க!ணிகளி, தசாககளி

வ2ணைன ;றப 1ளன.

56 - 67 க!ணிகளி, தி'மா5

அவதாரக1 ;றப 1ளன.

76 - 101 க!ணிகளி தி'மா5

சிற)+கைளப,றி+ ;றப 1ள.

68 - 75 க!ணிகளி, தி'மா ைவ.4 தலகைள ப,றி+ ;றப 1ளன.

$
ப,
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102 - 125 க!ணிகளி, தி'மா ஐ4தா நா1 தி'விழாவி, பவனிவ'த5

அழைக ப,றி+ ;றப 1ள.

126 - 140 க!ணிகளி, தி'மா வ' தி'8லா+ காசிைய+ க!

ெகா!டைத வ'ணி+கப 1ள .

காத

141 - 144 க!ணிகளி, தைலவி, தைலவைன+ க!ட த4நாணழி4தைத+

;$கிறா1.

145 - 149 க!ணிகளி, ம

மத

தைலவ

ேபா2 ெதா தைத+ ;றப 1ள.
150 - 156 க!ணிகளி, தைலவியி

ெசCதைல+ ;றப 1ள.

+. தைலவி+. இைடேய இ'4

காத ேநாC தீர ேதாழிக1 ேவ! வன

156 - 187 க!ணிகளி, தைலவி, ேமகைத )க4 ;$த:, அத,.
ைரவ' கால ;$த:, த

.ைற இர4  ெசல ேவ! த:,

மாைல வாகி வ'ப& ஏ8த: ஆகிய ெசCதிக1 ;றப 1ளன. இதேனா
&கிற இ40.

இ40, இ40 நிைலய தமி ைகெய=6 Jவ&, R. 570-ஆ எ!ணி5'4
எ , ஒ=.ெசC, அ6சிடப 1ள. இ, நா.ேனாி, வானமாமைல

மடதி:1ள Z இராமா^ஜ ஜீய2 Jவாமி அவ2களிடதி:1ள பிரதிைய பா2

எ=தி ைவததா.. ஆகேவ, இ4த ஆ$ ெதா.) 0கைள( ப&ண2வா2+.,
தமி நா&
த

ப!ைட+கால வரலா$க1 சில8, இல+கிய வள26சியி

ைம(, ெபா ேநா+., க,பைன திற  ஆகியன )லனா. எ

ப

ெவளிபைட. இ40க1 அைன, ஓைல6 Jவ&களி, க!ட ேகட ேபா
எ=திேனாரா எ=தப&'4ததா, ெவளியிட ேவ!& ெபா'4திய

தி'தி( )பி அ6சிடப 1ளன.

ைறயி

இ ெதா.பி:1ள ஆ$ 0கைள(, Uல பிரதியி5'4 ெபய2ெத=தி,
அ6சி வத,.ாிய வைகயி அைம+ெகா த, இ40 நிைலய தமிழாசிாிய2,
)லவ2.

17-8-57
ெச

ைன

. பJபதி அவ2க., ெதா2ச

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

அ6சகதா'+. என ந

தி. ச4திரேசகர

றி(ாியதா..
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 திர .

1. சதான வாகிய ம&ைகபாக ப:டார பாட.
பாட.
ெபாிய தபியா பி!ைள ேபாி மாவி

கா .

வல)க ெத

ெசாலாிய மா

;ட வா= ெபாியவ
வி

+க!ணி னாபணிேவா

(மானி

ேம

+. - நலெதா'

+க!ண2 ெப,ெற த

.
.

.
.

+க!ண2 த

பதைத

.

ெப'ைம)

ம!டலதி :1ள மனித2தனி ெபாிேயா2
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னைரஞா!

அைறயி 5லக வணி4 -- தைர =

தானட4 ேமா2காைல தாேன ெய த4த
வானள4 நி

ற மணி+கா5, - றானவைன

மிOசி 6 ேசாதிமி.+. வ6சிர ைவதிைழத
மிOசியி

ராசாக ேம

ைமயாC - ரOசிதOேச2

வி,)'வ மாத2 வி'ப மதி கதி,

ெபா,)மி.O சDவா ெபா மி

- அ,)தேபா

பாத மிர!&ைன( பாவ&யி ேல,றியி4த
Nதல ெமலா  )கழேவ – W ைல
மைகய2 ைகலா.தர வாலகி'[ண

தக க பாசார4 த

@ரப டக& யத
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ேபாெல=4

னிவ4 - சிகார

ேமேல Jலாயணி4

பார ,ற நீல ப'பதேபா - Wர ,$
உ

ய24 பி

றணி4

மத க7ெபாழி4

ெகா!ட ெகா!டகைக (! மி4 - மி

ைக+கிைச தி')ல+ைக ைக+.ளிர பி&வட

கி

ற

தி+கய திைனபட ெசயி,ெறதி2 - உ+கிர ,$

ேவக ெத=4பல மீறி பிரச!டெமன

மாக ெத=4ெவ. வா.,$ – லாகி
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ெசக!ேதாகதி மிதிதி4தி திமிதிெய
நகநெக

ன ெவாளிமி.4த நைகமி

வ4தெதா' ெவ!ம') வாரணதி

ன நைடபயி

ன-

கமிலக

$

மீேதறி6

சி4ைதமகி பவனி ேச24வர6 - ெசா4தமி.
ம+க1ம' ம+க1மா2 ைமனமா2 த
மி+கபாி வாகனதி

கிைளஞ2

மீவர-ப+கமதி

ரா8த மா2.மHதா நாய+க மா2சகல2

ேச8 ஆழியத2 ேச24வர- ேமவிேய

ஆைன ய8தாைவ தன4தமவ2 பாCபாிமா6
ேசைன வர+காலா1 திர! வர – ஆன
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கவாிெகாைட .Oச கனவி' தபO

சி8ாிெசC டாJ'& ]கா - ப8OJவர

ேவகார2 வா1கார2 வி,கார2 @சிவ'

ேகாகார2 ேகைடயத2 ;&வர+ - காகதியாC

ேதாமரத2 Nரணி+ைக பா+கி+ கார2வட
ேநமிதாி ேதா2க1 நிைற4வர- மாமதOேச2

த!டமி  யாைனயி:4 தா8பாி ெயாடக
ெகா!டெல

ன ேபாி . றிவர- ெதா!டகக1

தாளம தள

+ைக த+ைக பட.பைப

ேமளவ2+க நாகசி

ன ேம ழக6 - W=கி

த)' @ைண சரப+ கி

ற
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னாி(

ெகா)த) வாகா . றேவ - சரமOேச2
நைகய2 திDவியநட நா&யமிட ம,றமி

கமி. அயினி J,றிவர - ெபாகமி.
க&ய2 பரா+ெக

$ க&யக1 ;றிவர

அட லJமீக ரலகார+ - கடழக

வ4தா

.ேப ர

சி4தாமணி வ4தா

வ4தா
தீர

ம

வ4தா

ஐ4த'வி லரச

மத

வ4தா

_லாநய ெகா1ரமணீ கர
ேகாலாகல

னா2

வ4 தா

- ைப4ெதா&யா2

வ4 தானதிக

.ணா லய

தியாக

வ4தா

வ4 தான)ய கிாீ&வ4தா

– ேமலான
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ைப4தமிேழா2+ கீC4த'ச ப

ெத
ம

ன

ன

வ4தா

மாடநிைற ேச+கிப& Iாிவள2

வ4தா

பா2திப

ெச.வைள மா2ப

@ரப கி வ4தா

கீ2திெப$ ைம4த

வ4தா

கைக.ல தில+கான னவதார
சகநிதி பமநிதி தா
யாண

வ4தா

ேவண8ப கார
தாம

ேசாம

வ4 தா

க

னிகித

வ4 தா

- ச4தமி.

னவ4தா

வ4தா

ெசவன'1

க!ணிய

வ4தா

வ4தா

- மகளக

வ4தா

ேத24தகைல+ கியான

வ4தா

ேவ4த

வ4தா

வ4தா ென

– ேந2தி(1ள

யாவ'+.
ற
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னசதிர

- Nமி)க

ெசவ ைரவ4தா

 @ரப W2வசகா ய

னயOேச2

- NTகி

வ4தா

வ4த வைரதாபாி+ .ம

வ4 தா

-ந

வ4தா

னேவ - ெபாகமி.

சீத1 நீலதிைர+ கட5ேனா ைசெய

ன

– தீதிலா

ஊதிய தாைர ெவா5ேக

(ப'வமட4ைதய2, காத ெகா17த)
மாடக1 மாளிைகயி வாச

கப'கி,

;டக1 @திதனி, ;&விைள யா கி

ற

ேபைத த ேலப'வ ெப!கெளலா4 தானடகா+
காதெகா!

ைகெதா= - ேபாதகேம!

வ4க!

ெவ1ளமத வாரணேம ! ெவ!ம')+ .Oசரேம!

ெம1ளநட ெவ

$ைகயா ேவ!&னா2- வ1ள5வ

தீ2+கெமலா பா2+கெவ
பா2+கேவ ேவTெம

பா2 ைப4ெதா&யா2 - யா2+.ெவ.

(இவேனா அவேனா ெவ

ஆவத' ேவேளா வவ
சீவேனா பா2+.ெம

ேவெள

றா, றிDயன4த க!ெகா!

$ ஐ($த)

'தி ரேனாவால

பா2 ேத

ெமாழியா2- N8லகி

ெற ைரதா மி+கவ& வானரதி

யாெளேக ? Nவாளி ஐ4ெதேக?- வா=ம

'திரென

ெற ைரதா உ!ைமயிைட வ!ைம(1ள
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155

சிதிரவ& வான8மா ேதவிெயேக- வி2திெப$
சீவகென

றா5வ

ேமவவர+ கா ெம
(ம
இ
எ

ன

பா, ேறவிJர மOசாியா1

பா2 ெம5யலா2 – ஆவ:ட

என ணித)

னா ாிவெர

னாெல

ெற ைர6 ெசா:வ

ைற(,$ எேலா' - ம

ெச.வைள மாைல தி')யதி, ேறா

னனிவ

$தலா

எ. ய2 ேமனிவி' ெதCதலா- இ.வள2
…….. ..... தாென

க

ேற ெதளி4

னிய2க ெளேலா' க!

..... ..... …….. கநீ யாைகயினா

ெசாவா2 - ம

மத

ைக

உ!T கவளெமன 8!ணாேயா? - ெகா!ணமா2
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...... ..... ..... ...... சி4ரேம ேவ1 ரJ

&யாேதா ? - ெபா

னீைர (!க

மககாC

... ……. தாய!ைம ெகா!ெட ககாCேவ1
ைக6சிைலைய யி

.... ……. காC ம

ெறா&+க+ காேணாேம - ப6ைச கி

னவ2 மார

ட

மாவிலைக ெவ&விட மாடாேயா ?- ேம8ெமக1

.... …….. ேமாமார

வி5

நாணைத ய,$விட லாகாேதா?- NTகி

…….. ……. ேதா பOசைணயி, ேச24ததா

ற

பானைத (ெகா ேபா பாராேயா ?-மானைனQ2
……. ……. லைம+கார

.வைள

மாைலதைன+ ெகா +க மாடாேனா ?-ேம:ெம!ணி

……… …….. பைன+ைக பி&தா,
பாரா ரமாேம பாைவயேர!- சீரான
……. …….. ேச24த
விைதெசCத வ

பி

வரேவபாC

றி'ப ேமவாேனா?-ெமத8ேம
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நமெசாைல+ ேகபாேனா ? நா& நைம பா2பாேனா?
நம வ&8க7 ந

றாேமா ?-ெசைமயாC

வா'ெமன வா'ெமன வா.திக மாத2கெள
ேலா'ெமா' பாாிசதி ெலா

170

றாக6 ேசரேவ

;&ேய வா2ைதெசா5+ ெகா!&'+. ம4ேநர
நா&ேய யாைனயி

க
ந

நா

வ4ேத

னாவ தாரைனவி, காமென

னாக ாீகரம ணீகரைன-ெபா

-நீ )க

 Yபிகைன ,
னாட2

ேகாமாைன பகசக ேகாலாகல பிர)ைவ6
சீமாைன ெலJமிேச2 சீதரைன-Nமாைன

நகாம தா'ைவெய

17வள2 பாHகரைன6

சிகார மாகிய வசீகரைன-கமி.

ேச+கிப& ந

பா+கிய ன

னகாி, ெசைம(ட

வா=கி

ற

னபாி பாலனOேச2 – ேயா+கியைன6

ச4தOேச2 @ரப ச,.ணவா
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ேப2விளக

வ4த)திர ரதின வேராதயைன--ந4தாத

நிதிய Jபகரைன நிதிய .ணாநிதிைய

வி2திெப$ ச4திரவி தசணைன+- க2தைனெய
க!ணார+ க!டCய

கடழைக6 ேசவிேத

எ!ணாெத லாநிைன4ேத ெய!ணிேன

- ந!ணாக

(தைலவி, மயெகா!ட ெதDவா$ என8ைரத)

ேமாகெம

 கட5 Uகிேன

தாகமய ெகா!டெதலா யா

இ4த6 சைமயமி நலெத

பி

மன

ெசால-தாக ட

$ ெசா:

அ4த6 சைமயதி யாைனெசல-ச4தமி.
மார

மல2+கைணக1 மாாிெயன ேவெயன

பார ைல மீவ4 பாயேவ - ேசரமய

ஆேன

பரவசமா யாவி(ட வ'4த

நாேன த1ளா& நட+கி

க! வி' பாநி

ேற

- மானைனயா2

$ ைகலாைக யாயைண+

180
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ெகா! நய4 தா2மய+க ெகா!ேடேன - ஒ!ெடா&யா2
சிதிரமல2 ெமைதயி

ேம, ேச2தினா2 ப

னீைர

ெமதெமத ேவெயன ேம,ெறளிதா2 - அதைன(
அ+கினியி

ற

தி+கி :ைதயவ
வா
நா

மதிேசா24 ேதெனா

ேதேட



O ெசலேவ -

.ட+.
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+கியமாC

மதியO ெச)'+கி வா2தாேபா ெலன+ெகாதி+க

Wேட
எ

ெபாறிய தாகநிைன4 ேத

$ நாேடேன- ேத

கைலவைளக1 ேசா24ேத

மல2க1

சகிமாைர

பலபணி(4 ேதேடேன-; த,.

ைன ெயனதி6ைச+ கிைச4தவ

பா, ேச2ைவப

ைனயலா ேவெறா'வ 'லகி:!ேடா ?- பி

ேம

(தைலவி ெசல+ கால;றி, மாைல வாகிவர ஏ8த)

பாாிமா

 பக'வா யி

காாியமா ெம

ஆைச(ட

$நா

$

னா,

- சீாிதாC

க ைரேத

மா2+க!ட னாக இ'4சிவ

NைசெசC( ேநரதி, ேபாகாேத - ேதச2)க ,

ைப4தமிேழா2 வ4கவி பாரா&+ ெகா!&'+.
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அ4த6 சமய தTகாேத - சி4ைததன+
ேக2+. .மHதா+க ெளலா 'ட

கண+.

பா2+.ம4த ேவைள பகராேத - பா2+.7ய2

ெசா4தமி. காாியதா2 J,றதா2 W4ெகா!
வ4தி'+. ேபா ம'வாேத -- ச4ததOேச2
வாைள நிக'விழி மாத2நய ேபJம4த

ேவைளயி: நீ(ேபாC வி1ளாேத - Wழேவ

ெசபமி 4 ேதசத2 ேச24நிதி ெகா!டள4ேதா2+

ெகாபமி  ேவைள (ைரயாேத- சரமOச

ெமைதயி
சிதச

ேபாச

ேம ராசாக ேம

ேபா, ேறேவ4 திர

ைமயாC Yபமி.

ேபா - க2த

ேபா @,றி'+. ேபாச

வாசமல2 தா2வாகி வா.

$ %ரப பி!ைளேபாி
பி!ைளேபாி மாவி

ேபா

கக!

 $3,.
$3,.
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வா.

(கடைள+ க5ைற)

ேவதிய ரானின வாழி! மணி & ேவ4த2ம

நீதியி

மி+கெச ேகாவாழி! கவி ெநறிதிறபா

Uய2 விவ சன2வாழி! வாழி !

ளாிமல2

மாைற மா  @ரப Nபதி வாழியேவ!
வா

,$.

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

3. ெவ!ைளய ராேசதிர கிவி

.
.

கா .

ெசகபதிைய ெவ1ைளயரா ேச4திரைன வாதி
தைன6 ெசால - )கலாிய

கிவி

ெமCபார த4திக= ேம'வி,ேகா ேடா2ேகா +
ைகபார த4தி க
.
.

(கி5

கா).

ெப'ைம.)

பா2Nத ேப'தர ப6ைச பJ4ளப

தா2Nத தாேமா தர
ெபா
ற

+. - ேபாி ேவா2

னாைட ேபா2ைவ ேபா,றிய` தாபரெம
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னிதியி னி

- )க:வ

ேக1!

ஊ2 ேப2 உைரத)

சாமிமைல ேயறிவல )ாி4
$ சர!வணகி - மி

Jட2
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ேவ:மயி :)ய
கா:மழ .க!
பா&நி

ெம

க  @ரத!ைட+

ைகெதா= - ேமலவைன

ற ேபாதி பரதவித தாெலா'ெப!

ஆ&னா1 மாமயிேபா லெபா=ேத – நா&ேன
(தைலவ

, தைலவி த

ைன வ'தினா1 என உைரத)

ச+கணி( ெப+கணி(4 தாதியேரா டா&நி

$

ைம+க!வ& ேவலா வ'தினா1 – அ+கணி+.
(தைலவ

, தைலவிைய விய4ைரத)

வாசவனி4 திராணி வதன4தி ேலாதைம(
நாசியர ைபய' நாாிைட- ேகசமா

சாதிப மினியா4 த

ைமயினா, ெசபம

மாைத நிகராC மதி+கலா – ேவதவய
மாமதன
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க! 'க மா2பிைவ+க ேமவள24த

தாமதன+ .ப4 தனமிர!  - காமனிைட
ராகமத 05
நாகக

ரதிேகளி யா.ரதி

னி மா2வ&ேவ நைகய. - ஆ.ெம

கிடாிய ெப!ணரசி

ேகசாதி பாத 1ள

கடழைக+ க! 'கி+ காதெகா!ேட
(தைலவ

$

– நிைடயின2

, காத ெகா!ட ஊவிைன பய

என)

ேயாகியைர ேமாகியராC ஊவிைனயா ெசCவ8
ேமாகியைர ேயாகியராC U வ - மா.கேன!
பாெலா

ேத

கல4 த,ேற பணிெமாழி

வாெலயி ஊறிய நீெர

க! ேக

 – 0:ைர(

! யி2 ,றறி( ைம)ல

ஒ!ெடா&யா2 க!ேண 8ளெவ
(

ப பயபன இைவெயன)



$ - ெகா!&ரகி

கலா2 ெப';ட க,றா2 பிாி8ெபா'
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ளிலா ாிளைம யிடா2ெசவ - ெபாலாேத!
(தைலவ

,

'கன'ளா தைலவிைய யைடேவ

கவித4த ேவல2 கதிதெச வ 4 த'வா2
ெசவி யிவைளயினி6 ேச2பெர
சீராC

என)

$ - நவழியாC

'கர'1 ெசCதப& ெச.4த2

ேபரா வாிைச(ைன ெப,$வ4ேத

- ேநராக

பா+கிய  ெப,ேற

- ேத+கியசீ2

ேயா+கிய  ெப,ேற

உவைகெப,$ வாசகல

பாி8ெப,ேற

265

ெப!T+. ெப!ணி6ைச ெப!ண + காைசெகா!
க!T+.+ க!ணி6ைச+ கடழைக – எ!ணிெய!ணி
(தைலவ

, தைலவிபா கிைல )க4 விட)

அDேவ1 கைணயா ல

தின  வா&ேன

ெசDேவ1 க'ைணயினா, ெச.4த2- இDேவைள
த4த பணியி தனதி கிவைகயி

ெச4தளி26ச லா6சாிைக6 ேசைலேய! - J4தர2+காC
பாைவ யரசி பரைவயிட4 ெச
Nைவபக னாக8

ற

ைன ேபா,$ேவ

காமரத வ. கத5 ைடயிைடேம

- Nவனிைத

டேம ேச24தைணய - பாமர

ேதம ைல ெபா

ேதனா1பா விேட

மானாைள நீயைழ வா.

ேச24ைனேபா நா

(ேநாிைச ெவ!பா)

எ. திததி' ேவரகதி ேவள'ளா

ெச.4த2 த4தெச=4 கிேல! - இகிதமாC

நிைன விேட

&யிைடேச24 ெத

மாதைன நீயைழ வா.
(வா )

ெசகவாழி! .க

தலக ளா$ வாழி!

காத

ேசர
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ேசவமயி ேவவாழி! சிவ4த வா$

கவாழி! யாறி'ேதா1 மல2தா1 வாழி!

ைலநைக யாைனவ1ளி

யகி வாழி!

Jகவாழி! கடபமல2 மாைல வாழி!
ெதா=ம&யா2...................

கவாழி! மைழவாழி! ெசேகா வாழி !

வள2)க ெச.4த ெர. வாழி!
ெச&த கி வி

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

 $3,.
$3,.

5. ச&கர' தி ஐயரவ க! ேபாி விற)வி
கா .

(விநாயக2)
எ

ைன( மி

ன 4 தி' க'ைணயாேல

த

னிவளO சிற4தகி &ைனநகாி ேம84

மி

னைனயா1 மாேமாக வ5 யான

ப

ைனயிவா சிதபர விநாய க

இ')வியி ல த.ண வளமா நா
தானவ

ச கரU2தி ேபாி ேலயா

விற5வி

தைன விாி பாட

பாதமல ர

தின  பணிகி

( 'க2 )

சனக'+ க

$ப ேதச

ெபா,

ேறேன. 1

ைரதைல

ேதாேளமா ாிடவ&ைவ6 சா2தி+ ெகா!ேட
ெயனதறிைவ தி'த8O சீகி&ைண த

ெல=4த'1ச கரU2தி ேபாி ெல
வினவிெயா' ெபா'ளறியா யா
விற5வி

$

னி

மி4த

தைன விாி பாட+

கனகமயி தனிேலறி விைரவா யி
க4தென4த

சி4ைதயி வ4ேதா

ேற

றி னாேன. 2

.
.
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(கைலமக1)

கOசமல2 நா

க

ேத&(ேம காணா நாத

4தி' மா:4

ெசOெசா 5னாெலைன யாளெவ=4 த'ள
சகரU2தி ெசவ
மிOசியசீ2 விற5வி

ேபாி

ைத பாட

வி'பிமன மகி4 ெதா + கி

றெவ

ெநOசினி: நாவினி5:4 த'ணி யான

ற

ேநாிைழ( வாைல(ேம நிரபினாேள.
கட81 வா


(விற5யி
அெபா

,$.

வ'ணைன)

ன&யி லணி4தவிர, ேக,றநைக

உப2 க7மகிழ ெவ1ளிதா-()ைன4

த!ைடயி  பாத சர O சதைக த,

ெகா!&ண+க மானதனி+ ேகாைதேய !- ெக!ைட
அரைபதைன+ கD8ம ேபால

ழ4தா1

அரைபேய! ெப!க ளரேச! - ெப'கத5

வாைழெயன பிரம

ைவத.ற காேளயிD

ேவைளெயன+ .த8 ெம5யேல !- காளமா
ேமக திைடேதா

$ மி

யாக கிலணி( ம
ெபா
எ

னைரஞா ணி

னவா யா

னிைடயி, ெபா

னேம! - ேசகரமாC

னிறேம

5

டேன NT பணியழைக

)கேவ ேன4திைழேய !- மி

ஆ5ைலேம ேலதி'மா ல

னைனQ2 !

றன4த ேபாவயி,றி

ேமவைரேரா மெபா$த ேவவிழிேய ! - 05ைடேய
நOசதனி ேலெபா') நீாி

.மிழிெச)

கOச ைக ேபா: ைல+ காாிைகேய !- அOJகேம!
ந4திைணத க4தரெத4 நா7O சரபணி(

ெகா4 தி னா2மணி ேகாகிலேம!-ச4த ,ற

ைகயி, கடக ட

கா4திவைள யணி(4

ைதய, .லய24த சேபாகி!- ெசCய8'

10
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ெதா!ைட+ கனி '+கி ேதா

$ மல'ட

க,

க!&, கிைணதவித+ க!மணிேய !- வ!ட,ற
ைல ய')

தி24தெவாளி

த ேம

ப:+ கிைணயான பாகிேய !-ெசா5,றா

எ1ளிள Nெவாேத யில.தி' நாசிதனி

ஒ1ளியU+ .தியணி ெயா!ெடா&ேய!- ெம1ளவைச4

தா  .ைழ+காதி ல

னவ

ன+ ெகாபதி

கீ

ேதா 4 தாிநி,.4 ேதாைகேய ! - ` ெப$

ேவ:O J') ெவ'!டமா
ேபா:O சிற4தவிழி ெபா

ெசகய:

னரேச ! - ேகா:ேபா2

15

வி: பைற(ெமன ேவ(4 ^தலழைக6

ெசால த.ேமாைப4 ேதாைகேய!- ெமலேவ

க!ணா& பா2+ கவி

ெபறேவ யிடெபா&

னாேள ! - ெப!ணரேச!

ெவ!ணீ$ ெந,றியணி மி

J&(ட

ேச2 லகநில 8பிைற(

க&6 ெசா'..ழ, க

அதசகா ய)ாி வானி
ம,ற8ட 5,)ாிவா

னிேய !- இட ட
மதிக

ம,றதி

-

தைனQ2!

அத ைர யக த8வா ேனயதிக
விதக0 ேலா விாிெத

ேற - இதைகைம

நீதிெவ!பா த

னி நிசேம (ைரதெசCதி

நளராச, காகவ

ன ந,K ெச

20

ஆதி த, ேக&'4தா யலேவா? - தி!
ேற

உளமாைல வாகிவ4த !ேட - இளமயிேல!
சாாிய மி

றி தனிதா2 பிாி4தா:

ேமாிய தி,;
எ

ெம5யேல ! - பாகா

ைனநீ ேவ!&ெய4த ேன4திைழ

ெசா

ேப

ைனேய, )!ணியேம ெசால+ேக1! - மி

மட4ைதய2ேம லாைச வழி.ழிய 
நட4தவ2பா, காணலா ந

ேன!

றாC - பட24தசைட6

25
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ெசா+க2ேம லாைசயவ
ஒ+.மைட யாளமிெத

ெறா!ட

ேம :!டானா

ேறாெதனேவ - த+கவ2க1

ெசாலவறி ேவனேபா, ேறாகா (ைனமறேவ
எைலயிலா வா8ன+ேக யா
(தைலமக

, விற5யினிட த

ேதாைக+ெக
ேபாைக+.

- நலாC !

ற'ேவ

வரலா$ ;$த)

பாவி'ப ெசால ேவ! நீ !
ேகெள

)!பாைட - வாகாC

பிற4 வள24தேமா2 ெப!ைணேபாC ேவேட
சிற4தி'+ கிெல

ைன யவ1சீற - அறOெசயநா

ந,றவைத நா& நட4ேச வி+ைகயிேலா2

ெபா,ெகா&ைய+ க! ைமய N!ட8O – ச,$ெம

ைன6

30

சைடப! ணாதாைள தயவாக ெவ!ணிநா

– சடமாC

ெவடெவளி யான8 ேவதிய2

ேபசவறி யாமல4த ெப!வழ+ேக ெவ
காைசய,$ வ4ேதா2 அரச2

-ேநச ட

றபிற

ெசCதிெயலாO ெசாலெவ. ெசவமவ2 த4த8
ைமவிழிேய ! நா

)க: மா$ேக1 ! – ெமCயாC6

(தசாகக1)
(மைல)

ெசகதிேல ஒ

னா2

சி4ைத மைலயா

மகதா ெபாதிைக மைலயா
(ஆ$)

-உகெதலா

வ4த கவிஞ2க5 வாராம லா,றினா
அ4த $ தாபிரவ

னி யா,றினா

-- J4தாிேய !

(நா )

ெசா4த வ த.ண6 ேசாதிவள நா&னா
ந4த5

(.திைர)

றி வ4ேதாைர நா&னா

)ல'ட

-ச4தத 

;டா2+. ேபாதிபி ெலாபாியா

35
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- ெசா5,

பகதிக1 வாC4த பதபாியா

(ஊ2)

சிவஞான மிலாதா2 சி4ைத பதியா

- பவகைளேய

பவமி சீகி&ைண பதியா
(மாைல)

மா,றா2 தன+.மன மகி4ெதா

$4 தாரா

-ேபா,றி

ேச,றா2 .வைளமல2 ேச2தாரா
(ெகா&)

அறOெசCேத வாழ மனம,றா2 ெகா&யா
– சிற4த

.ைற4திடா ேமழி+ ெகா&யா
(ெகாைட)
கவி)க

40

ேறா, ேககனக+ காேச ெகாைடயா

.விதெலா
(யாைன)

–)விதனிேல

றா திக .ைடயா

வாரணைத ேயெகா&யாC ைவதவ2பா தபணிேவா
வாரணதி ேலபவனி வ4த'1ேவா
(ஆைண)

- பா2வான

அடதி+ெக லாOெச: மாைணயினா ென.மிவ
சட நடகி

ற சாமிேய! - இடமாC+

க4தேன ெதCவெம

$ ைகெதா=த

சி4ைதயிேல ைவ+.O சிறபினா
அ

ன ெகா +. மழகி

Wரைனெவ

றா
றா

நாமO

-ச4தத 

ெப'மா1ேவ1
- மி

ன4 த'க'ைண U2தியா

Wரைனெவ

ேனா

பதைத ேதாதிரOெசC ேவா
பி

ேன ேதா

றிேனா

நேவத U2தி நரவ&ேவ ெகா! வ4ேதா

- ெம5யேல !

Jரமணிய
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மாேனதா ேன மயகி வ4தைணயி, - ேதேன!
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ப

$ப& யி!ைட - சாி4த

கனைத (ய2தியவ1 கா5ர!ைட நீ+கி
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ஈ. ெம=4த'1வ ேதெத
(தைலவ

தா

றா1-ஆெகன

வ4த வரலா$ ெமாழித)

455

149

ெசCதிெயலா ேநராக6 ெசபிேன
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யாகிய ெப!ேண ! அைர6சணதி, ச4திப!ண

ேபாகிேய வாேறனி ேபாெத

ேற - ஏகி
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பிாிய6 சகியாத ெப!Tடேன ெகOசி
ாிய ட

ெற'வி, ேறா

(நாரண வாதியா2 )தவ
காரணவா தியா2)தவ
NரணமாC+ க!
ெகடாC ேபா8
மடாCவா ெவ

றி - பாி8,ற

க! , ேகாபி, வினவ)

நானி'4த @ைடவ4

ேபாதியாCநீ ! - ஓர&யாC+

ற

கிரக பிைழயாேல

ற த ம!டபதி-- உ&ணமாC+
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றா2
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தா(
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அ
பி
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ட ;,$மவ1 மக1ெசC

றவ2ெசா வா2ைதேக1 ! - N'வதி

ைனெவ. காலெமலா ஆடவ2கைள+ ெக தா1
றி - உ

ைனயவ ெகா'ெப! பி1ைளயி

.றிேயா ேபாடசேமா ேகாவரதா2 பாேலா
அறிவா

ெபா'&ல

னி+

ைன யாC4 – ெநறியா

(ெசா+ேகச2 ச4நிதியி ேநா

) ேநா,ற)

மைரயி, ெசா+க5க மாதவைர+ காதா,

பமியைர ேபாேலேயா2 பாைவ - )திதாேய
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$ கி ெம

$ ேபதாC நிசதறி4
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இ

றிரவி - ந

ெச
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றி6
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மனமகி4 ேமாக
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, அணிகல

க7 ஈத)

ேபசி யி'பேபா, ெபமா ன'1 4தி
சி

&4ெகா!

ேதாதாி - வாசி த

ஆயிரெத! B$ெபா

னி லாதி ெசா+க2தம+

ேகயிண+க மானநைக Q4பி
(மீனாசியம
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500

152

வ:ெவன+. தாெவ

ேற

ஏ4திைழயா2 தகளிேல ெய

வாC6ெசா - ெகா:வினி,.
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ச4நிதி+.,

ப ெபா
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னாேக
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ஊ'+. வ4 =+ ெகா
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@கி
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ேதாகி தள24
இ6ைசெகா!
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காக ளிர!  கனட5,
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$ - ந6Jந6J
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கிடா ேதவ கணதிேல – படாைட
(ேமாகனவ5 மகித)
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மீதிேல ெப,றா1 விய28,றா1 பி1ைளசத
காதிேல (,றா1 களி(,றா1 - மாதி
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மட4தாC ! வாெவ
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(ெபா& த)

அடதி+ெக லாவணக வரைன வணகியி,ெசC

ெபாைடயி ேபா5ெட
(உ6சி த)

$ ெபா&டா1- இடமாC

பி6சியிைல6 சா,$டேன ேபC+க'பி

.6சியி ேபா5ெட
(ம'4தி த)

$ உ6சியிடா1 – ெம6ச

வ:+ெகா!ட ெநOச
ெச:ெத

சாறைனேவா,
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வ4தாவாC ம'4திைதேபா,

$ ேசைன ெச:தி - அ:

(பா ெகா த )

)ணர பழகா )திேயா2+ கிேபா
அைணயி ப&ெய
ஏ

U

றைண+-கணவ2+.1

றா1 விடா2+. ைல யிப&ெம ல+ெகாெட
றா நா1 ெமல ைல ெகா தா1 – சா

$

ேறா'

(க!ைம இ த.)

எ!ணி)ைண ேதாCவ'கீ ாிேபா, கீெறனேவ

க!ணிைமைய+ க!ணிேல கீறினா1-- ம!ணி,
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(ஐ4தா நா1 ஐபைடதா5 அணித.)

எOசா தைணபவைர யிப&ேய க&விெட

றOசாநா ளOசைன அைர+கணி4தா1-வOசமாC
(வச) க த.)
மட

கெட

றி ேபாகி+. வலவைர ேமலைரயி,
$ நவச) க&னா1- இடா2+ேக

(பதினாறா நா1, ெபா

அ

ெபா

சகா பா ெகா த.)

ைபயி ேபா,)கெட

ற

ைனபதி னாறாநா1

சி$ சகா,பா )க&னா1-உ

(ெதா& ேபா த.)

இட ைட ேயா

ற

ேம

ம&யி 5ப& ப திெர

$

கிடவ4 ெதா&5, கிடதினா1 - க&(ைன

(கா .த.)

நிதமைண யா

.திவிெட

ைடய ெநOசி5 ேபா ைலைய+

ேறகா .தினா1 - ம,றம,ற+
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.மிட மதைன( ேகாைதயி4த வா$ெசா5
,$ெம.

அ
வ

,றி

&தனேள - ச,ேற



பிலா ெநOசி லைதவளாிD வாெறனேவ

பிலா+ காைத வள2விடா1 - ம

(கா:+. மிOசி இ த.)
வOசி(

மிOசியி

ற

பர8

கா5ைண+. வாCதநைக தாதியாி

ேமெலனேவ மிOசியிடா1 - ெகாOசிவிர

(ைக காக. அணிவைககளி த.)

ைகவைள( மிடா1 அத

பிற. பாடகைத

ெபCவைள+ேக யிடா1 பிாியாம - ைபயேவ
த!ைடயிடா1 ெபா,சில) தா

மிடா1 பி

சதைக

ெகா! மிடா1 பாத ெகா:Jமிடா1 – ஒ!ெடா&+.

பாதசர மிடாளி பாைவய'+ கிணக6

சீதமதி ையபா) தீ!&னேபா - மாதரசி
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(அைரU& அணித.)

அ.தைன+ காடா தைரU& ையயணி4தா1

நலர8 நீகிவிட நாழிைகயி – எைலயிேல
(ஐ4தா வயதி சி,றாைட அணித,)

ேமக மைறபேபா மி

றன+கO சாவயJ

மாக அைரU& யக,றிேய-ேமாகமாC6

சி,றாைட+ க&ெவ. ேதச மறி+ைகயி 
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ெகாOசேமா ந,கண+க2 ேகாடாாி யாக8ேம
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சரவிதிக1 க,ற தமிேயா2க1 Wழ

பரகதிெசா 0ேலா2 பணிய - திரமா.

பாைஷெயன6 ெசா: பதிென! வைக(மி4த
ேவைசயிட 1ளெத

$ ெமC+கேவ- ேதசமதி

இலாத ெதலா இவ1க,றா1 க,றவைக
ெசாலா லடகா ரேம- நலா(
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மாமியா ாி4தவைக யறி4ேம, ப&+க
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கி

த

ற வரசெரலா ேக மகி ழவரவ2
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ஆடவிட6 சாமி ய
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றிவைள

+கிரக மாC6சிலப+

;டமதி விடா, .ணமாேம-ேபைட
மயிைலேய ெப,ேற

பயிலேவ ைவேதன

வள2ேத

ப&பி,

பாகேவ- ெவயிலா'O

Wாியைன ேபால ல. வ&வாைள
வாாிெய  க1

ைவவிேட

ஆ+கினா :நீ ரளிதா: நீகளலா,

- நாாித

ைன
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ேபா+.ேவ $!ேடா ? )க@ெர
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ேமாகன மாைல

தி2பவள தாவட 4
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560

157

565

மாணி+க தி,கணி4தா1 மாதாேவ-ேபணிேய
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தி!ைண யா.மாC6 ேச2த

சி

னைம ேயா

பாவ'வா2

)! - ெப!ணரேச!

சிேநகிதேதா 'வ'வா2

750
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க

ன ெமாழிேய ! கல4த

)! - எ4ேநர

அ+கா1; டபழ. மாைசயினா

வ4விடா

மி+காக+ ெகா!டைணநீ ெம5யேல! - த+கத
ைமன

 ைமன

755

நா

 மாறி(ைம+ ேக வ4தா

சதியக1 ெசா5 த=விவி !- ெமத

நிைறயாC நடபவ1ேபா நீயி'ப த

றி

ைறேய யறி4தைண4தா ேமாச - .ைறயாவா

உ1ளவராC வ4தா:

ைனமற4தி ேகயி'+க

எ1ளள8 ெகா1ேள ென

ைபதிய ெகா!ேடா

$ைரநீ ! - பி1ளாC!

ேபா பண4த'ேவா

வயிவ5 க!ணீ2 வ&நீ! - நயதி,

ேபாகி

.லவழி( ேக  பண4த' வாைனநீ
.லெதCவ ெம

இட ைட ேயா
க&ையேயா2

760

$ெகா1 ேகாதாC!- நிலவரமாC

இலா தவென

ைகயினா ேல,கிலவ

ெட:பாC+ க! வி

தா

றிகழாைத ேயா'ழ+.

ெசா2ண+

- டெவா

$

ெநலா கி:பறி நீ; ! - ெசா5ேல
ேந'ேக டாகி நிசெமா'கா சிலாைன
வா'ெகா1 கைடெகா!
.'ட
.'

மாறிவி ! - நாாீ!

தைனயைண4+ ;  பணதி,

மி'+.ேமா? ேகாதாC! - ம'வவ4த

ெநா!&த4த ெசா2ணமைத ேநா+கி

டமத,.+

க!&'+.ேமா? ெசாவாC காாிைகேய ! - ப!
சபாணி Q4ததன ெம

ேற ெநவிைல+.

ெமாபா ெயடா2கேளா? ேவாவாC ! – இபாாி

த1ளி வி=கிழவ

த4தகிழ

ற1ளி ெயறிவாேரா? யாேர
ஊைமய

ஈ( பண

பணெம

 - வ1ளேபா

Uைமேயா? ந ைடய

சீைமெய லாேபசி தி'பாேதா? - காம ட
பார த&ய

பண4த4தா வா2ைதயிேல

ேநரைத ேபா+கிவி
ஆயிரெபா

ேநாிைழேய ! - வாரதா

நல அளவ,ற தீ4தா:

த,
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ேநாயைன( ;டாேத ^!ணிைடேய !- தாேய!

770

அக = நீயணி4த ஆபரண நீ+கி

ய. - ெசகமதிேல

கமறியா ைனேபாC

க!க!ேடா ரா' ைன+ காதலாC6 ேச'ம 

ப!)1ளா1 ேபால பணி4நட - ெப!பி1ளாC!

க!ணா :ைனபா2 காாியதி ேபாகிறவைன6
J!ணா)+ ேக 6 Jணேக] ! - ெப!ணரேச!
ெசபமீ! வ4தவ

ற

ேதகைத6 ேசாதைனெசC
- .ப ைல

தபனேவ ராேல சதிெசCவா

ேபைட மயிலாேள பிதனா னா:மி4த

வாைடைய விடா ம'வாேன – நா&ேய
ெப

775

$ன.ழ, ெகா!ட நைர+கி:ழ+

.N ெகாடா2க 7ன+ெகா&!- எெபா=
(இேக, சில ஏ க1 காணெபறவிைல)

(ேமாகனவ5யி

த

ைம;றி, Jைபய

நலறி8 ெகா7த)
நலவ1த

+.

க!ணிைணைய நா& மயகாேத

ெகாலவ4த ;,றாக+ ெகா1ளடா!- ெம5ய

அ.ெல

$ ெகா!ேட யைண4தாேய லாடவைர+

ெகாலவ4த நரக+ .ழியடா! - ெசா:ேக

உ!டவைர+ ெகா: நOJ !ேட யிவளழ.

க!டவைர+ ெகா: க விடேம!- எ!&ைச+.1
Nமியி

க! ணாடவ2க1 ெபா

மாமிெய

ேற

ெகா!டாC மதியிலாC!- காமிய2

சதியேபா, ேபசி6 சதிேதா
யைதெய

ேற

நாணமதி ெசா

ணான8ைர ெய

+ ெகாி)=ைவ

தாரவைள

ெகா!டா யறிவி5ெய

னைதேய ந

ெறன+ெகா1 ளாதி@

ேற நைகதி'4ேத

பாைல )க ேவ

-றிதிறநா

பா+கியைத நா

- ேபணிநா
ன+.+

காைல பி& )க வேனா? - தால1

780
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ஆபி1ைள+ .பா ேவ!டாேம உயிாிழ4

ேவபி1ைள+ .பா: ேவ!டாேம --- ேதபிேபாC6
சாகால மா2+.4 தனிம'4ேதா? அெக 
ேபாகால )தி ெபா'4தாேதா? – ஈேகயா
ெசா
உ

னமதி ெயலாேமாC! Jைபயேன! தபாம
-ற

மதியி, ெகா!&ேபா 2+ேகெக

கா& ெலாித+ கதி2நிலா ேபாெலென+ேக
நா&(ைர தார4த ந
கப2மக

ேபாேலநா

ெதப+ .ளதி

னேம !

மதிைய-தாடனவ

காத:ெகா! ேடனவ

பமதி (ேகளா ேதெய=4 -

இ

785

+ேக ெச

ேபா

பாக

$.ளி+ .ேபாதி

அபி பி&தமOச ளதைன( - அபா

க=வ6 சகியா காம டலபி

790

வ=வ,ற ச4திப!ண மாேத!- த=விெப!
ெசCத கலவி திறைதேய ம4திரமாC
ைவய பழி+கநி
ேபா
ேதா

$ வாC)லபி Cயமதி

ற க ந ைடய ெபா,ெகா&(4 ேத ெம
- சா

றியவ ளி,க வ+கிேன

...........ரவைண வாதி யாெதலா4 த

பா2வைர யறவாCமீ ளாதமாெல
உ
ந

ேற

ேறா

னிேல

- றரகரா

நைகக ெளேக ? உய2த நிதிகெளேக ?

மதிக ெளேக ? நைக+கிடமாC6 - சி

ேவைச(ட ேனெவளியி ேலவ4த ெத
ஆைச வச

மறியாேத –ேமாசமாC

ேபசிவி] ேராெவ

ேற பி

னமதி

ன?

795

தலதா 'ேகடா2

தாCசமதாC ேவணசதி2 ெசா

னா1 - ஆசிலேர !

Nவி,ற ந,கைடயி ):வி,க ப!ணிவிடா1
மாவிைத யாெல

ேறா2 வா2ைதெசா

ேபாாி ெத'வி )றபட ேதெத
வாாி+ ெகா தபண வாகெவ
யா'+கா Q4தீ ரழிவழ+ கீெத

றா2

ேற

றா2

ேன

- நாாித

- ேதவாீ2!
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ஒY'+ க

)ெம

ேற ேனாெம

ேற - பாாி

மாியாைத ராமைனேபா வ4த வழ+கா(
ெபாிேயா ாி'+.U2 ேபசி – ெதாி4

தி'நகாி+ ேகநீக1 ெச:ேகா ெள

800

றா2

க'தி நட4ேதா2 கணதி - ெப'மா1

தி'+ேகாயி வாயி5ேல சீ+கிரதி வ4
க'+காக நானி'4ேத

க

னி - ெந'ெபனேவ

வா2ைதெசா:4 தா( மக7மி4த ம!டபதி
தீ2+க ட

வ4நி

றா2 தி!ணமாC - சீ2தி

ெப'.4 தலதி, ெபாிேயா' மDL2+

க'மக ளாக வாி+காண - தி'ம!ட

பதிேல ;&னா2 பா2நல ேவைளெய

- உதமேர!

நதிேய நாேபாC நமHகாிேத

எDL 'ம+.நீ ரDவிடேத வ4தெத

805

ன?

றா2 - ெசDவாக

அDவாைற ெயக க'7ெம

எ

$

N2வ ைதெயலா ெமேலா2+. ேமாதி(க1
பான ெசCதி ெமாழிகி

ேற

-அ

பாேயா2

ெப!ேணா &'+ைகயிேல ேப6Jவிதி யாசவ4
ந!ணாC வழ+கா(
வ4ேதனா ென

நாாி(ட

- தி!)யேர!

ேறன மாதரா ரைழெய

றா2

ெகா4தா2 .ழ5வ4 .பிடா1 – வ4ைதயா
($3, ெபறவிைல.)
ெபறவிைல.)

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

6. மணைவ திேவ&கட$ைடயா ேமகவி
(ேமகதி சிற )
ெபா
மி

Nத த!ண )யNத Nகமல

Nத ேசாதி மிளி2மா2பா!- ெகா

ேநமி JடராC நிலாவைள பா
Nமட4ைத மி

Nத

மதியாC

'வாC Nைவநிற- காம2

.
.
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)ய க4த காவி )நிறமாC ெபா

நா!

இய க4த வி5 னியபாC - ெசய க4த

ேமகேம! எலா 8யி2+.ெமா' விதாக

தாகேம தீ2+. த'மேம! - நாக+

ெகா!Uேவ! வி!ணாட2 க! ெதா=4 தைகய
எ!Uவ2 தக7+. ேம,றேம !- த!U

5

மOேச! .ழ,.வைம வாC4 தைல+ெகா!ேட
ெசOெசா விளிமாஏ2 ெசவேம !- எOசாத
ெகா!டேல ! ெகா!த!டா2 .றிதநா ளி

றள8

- த!டாத

உ!டேல.................... 8'கிேன

ைமேய! மணைவமா மாலளித நாளள8

ெமCேய! உ'கி ெவபிேன
மைழேய! உலக மகிவிப த

- ெபC(

றி

பிைழேயO ெசCயாத ேபேற! - .ைழ(

எழி5ேய! வானி ெல=4தி+.4 திக1
அழ5ேல @4த ெம=காேன

- பழியாத

காேர! )வி+.த8 க,பகேம! நி

யாேர எ

10

ைனயலா

னாவி+ கிர.ேவா2? - ேச'

.யிேன ! இள8கமாC+ ;டா தி'+க!

யிேன2 ஒ'மா,றO ெசாலாC - பய ைடய

க4தரேம ! எ

ேபாவா2 காத Jம4தி'ப

த4தரேம யா.மா பி4தாத - வ! ேவ!
ஏழிைசயா ெவDவிடைத வாCேதா$
ேவயேவ க+.வ

!

!ைமகா!!- த!டாத

ம.ேல ! த! ளப மாைலெபறா நாெளன+ேகா2
க.ேல Iழி(க கா கா! !--சிகாத
மாேல! மணைவ வ'மாய னீகாத

காேலக வ!ணைத+ காடேலாC- நீலநிற6

ெசேல! அ'1Jர+.4 ெதCவேம! ைமயேவ1
விேல ! ெகா ;,ைற ெவ:கா!- நல
கனேம! இரகாம, காத5+.O J,ற4

தினேம பைகதா ெல

ெசCேவ

?-)ன க4த

15
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சீதேம! ெவ!ணிலவி ேதபி தின4தின 
ஏதேம ;றா ரசிபாC !-நீதி
கிேல! ய2தணிபா

வாC மி

னா2

அகிேல$ ;4த, கணிேய !- ெசகதலேதா2
காம பிணிதீ2 க ைர+.4 ெச

20

ேறா2

மாமைத நாடா நவி:கா-ேநமியைக
ைமயாழி வ!ண

வ'பா! டவ2வி ப

ெபாCயா ேபான8 ெபாCயாேமா ?- ைமயலா2
பாதிமதி ேவணி பாைவ+.O சகி5+.4

 நட4த8O ெசாலாேரா ?-சீைதபா

அ
இ

ெத

ற

ம

ெத

னிலைக+ காழி கட4தகைத
ேறா !-வ

றள8 ம!ேம 5ைசய
நிடத ேவ4த2ேகா

நட4த தி

ேதவ2ேகா

 ெமாழிய

மாகா வியகெடா$ ம
ேபாகா ெவ=தி

ேறா !-ம

றிறேச2

தாக

னளேவா

25

னவ2 தி,பிாித

ெபாறிய

ேறா!- நீகாத

ெகா!டா2 வர8 .லமக.+ ;றிய
எ!டா ரணி+. ளிைசய

ேறா!- ப!&வ2ேபா

 நட4தவைர6 ெசால பல'!
சீத
எ
த

கிேல!ெய

ெசவேம !- ஆதலா

பா நிைற( எழி: மடநாT4

பா, கவ24தாைன6 சா,ற+ேக1 !- ெத

பா

(தசா&க&க!)
தசா&க&க!)
(மைல)

வடவைர Qெத

ன வயகி(

க.

இடெமனேவ க! யி:+ ேகC4-கடகளி$

ேகாளாி( ெகா)5(O சாரக
வளர8 ெமா

மதி(

றி ம ற;றா- தா7ந$O

ச4தன  காரகி: ேகா.4 தகர O

சி4ர  சாதி6 சி$ேத+. - ெகா4தவிந
நாக  ெச!பக  ந,கத5 (4தா,$

30
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Nக

மாக )யறடவி - ேமாகி+.

ம

 ெபாதியவைர மீன

ெபா

 )மணி(4 த!டமி= ெகா!ட'வி

(நதி)

ேபா காி+ேகா

–)

னாக

Nகவாி ()N4
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