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பதிைர

‘எ"12ள ெத"தமி இய.பி இைசெகா3ட’ ந%தமி நா !"சீ பர4தாிய.
‘ெபற தா5. பிற%த ெபா"னா6. நறவ வானி7. நனிசிற%தனேவ’ எ"1

நய%ேதா"ற- பா!5ள பாரதியா உய%த க ெதா"ைற5. உளடகி
ைவ ளா. தாேயா6 ெமாழி5. நா6. ஒ ைவ ெத3ண-ப 6 வத'
ெதா"ைம வழ. ெமாழியா' ெபயெபற நா6க உலகி' மிதி. ஆக,

ெமாழியா' நா6., நா டா' ெமாழி5. ெபற சிற--ெபாி; மிக-ெபாி. நா!"

ேற' மகளி'ைல; மகளி"றி ெமாழியி'ைல; ெமாழியி"றி ஆா'களி'ைல;

+'களி"றி- ெபைமயி'ைல. நா ைட: சிற-பி ததனா' மறவைற5.
சிற-பி ததாயி1.

‘ெதெவ'லா. தமி2ழக. ெசழிக: ெச;5.’ இைறகா மக ‘தமி வள த

நகர க’ பறி5. ெதாி%ெகா<த' இ"றியைமயாததா.. தமிழி" இ"ைறய

சிற-பி வி தி ட ெபைம5ைடய. ="1 நகர கைள-பறி5. இ%+)'
விாிவாக எ>த-ப 6ள. அ?வ%நககர களி" சிற-, அவறி' வா%த
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+லறிலைம வா;%த ஆ"றாே◌, அவக ஆகியளிய அ%தமி +'க

ஆகியைவ றி த ெச;திக அழற தர-ப 6ளன. அைவ யா4. கபா:
Aைவ5. பய7. தவன.
தமேக 5ாி தான த3டமி நைடயி' இ%+ைல யியறி த%த ஆசிாிய, தி. அ. க.
நவநீதகி !ண" அவக< ந. ந"றி உாியதாக. தமிமக அைனவ.,

சிற-பாக மாணவக இதேன க1 மா31வாகளாக.
ைசவசி தா%த +பதி- கழக தா.
------------

அணி

ைர

மக உய4 தக ைணாிவன அறி4. ஒ>க2ேம. எ'ேலா.
தா;ெமாழி யறிேவ இ"றி யைமயாத. இைற5ணைவ- ெப. சமய அறிேவ
ஒ>க ைத5. ப3பா ைட5. வள.. அறி4. ப3பா6. மகளிைடேய

தர தா' ைற%வ. இ%நாளி', அவைற மாணவாிைடேய தர2ைடயனவாக

தைழக:ெச;5. வழிைறகைள நிைனB ! காக ேவ36வ
க'வி ைறயினாி" தைலயாய கடைமயாம.

இ தைகய கடைம5ண4ட" தமிழாகிய தா;ெமாழி யறிைவ5. சமயப3பா ைட5. வள. ="1 நகர கைள-பறிய சிற-பான ெச;திக
இ%+)' விளகமாக தர-ப6கி"றன. தமிழக தி" ெதா"ைமயான

நகர களாகிய மைர, ெந'ைல, தி'ைல எ"ற ="1. தமி வள த வரலாைற
விள. இ%+' ‘தமி வள த நகர க’ எ"7. ெபயரா' ெவளி வகி"ற.

தமி>லக. என: சி'லா36களாக த%வ. ேபCக தாேலேய இ%+ைல5.
உவாகிேன". எ"ைன இைடயறா இ- பணியி' ஊகிவ. உய%த
ேநாகினராகிய ைசவசி தா%த கழக ஆ சியாள தி. வ. A-ைபயாபிைளயவக  யா" ெபாி. கட-பா6ைடேய".
இதேன க3E1. கலாசாேல தைலவக<. க"னி தமி- பணியா1.
லவ ெபமக<. இ +ைல த த. கலாசாைலகளி' பாடமாகி எளிேயேன
இ ைறயி' ஊமா1 பணி4ட" ேவ36கிேற".
தமி ெவ'க !
அ. க. நவநீதகி !ண"

-------------
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தமி வள த நகர க
1. தேனாிலாத தமி

பாாி' வழ . ப"F1 ெமாழிக< 2"ைன- பழெமாழிக மிக:சிலேவ.
அவ1<. 2"ைன- பழெமாழியா;- பி"ைன- ைம. ைமயா;
விள . ெமாழி த"ேனாிலாத தமிழா.. இளைமயழ. இனிைம நல2.
இைறைம ந1மண2. எ"1. "றா நி"1 நில4. இய'ைடய இ.ெமாழி.
அதனாேலேய இதைன ‘க"னி தமி’ எ"1 கேறா ேபா1வ.
கதிரவ7. க"னி தமி>.
க"னி தமிைழ- லவ ஒவ கதிரவ7 ஒ-பி டா. கதிரவ" காைலயி'

உதயெவபி' உதிகிறா"; உய%ேதா உவ% வண மா1 வானி' ஒளி

GAகிறா"; உலகி H>. றவிைள5. ேபாகிறா". அ தைகய கதிரவைன-

ேபால க"னி தமி>. ெபாதிய ெவபி' I  வகிற; க13%ேதா கட4

த"ைம வா;%த ெமாழி ெயன வண கி வா த விள கிற; உலக மகளி"
அகவிைள5. ஒழிகி"ற; ஆத)" ஒளியா' த"ேனாிலாத கதிரவைன-

ேபா"1, உயதனி: ெச.ைமயா' த"ேனாிலா விள . த"ைமய.
தமிெழ"றா அ-லவ.

“ஓ க' இைடவ%() உய%ேதா ெதாழவிள கி

ஏ ெகா)நீ ஞால () இளக1.-ஆ கவ1
மி"ேன தனியாழி ெவ கதிஒ"(1) ஏைனய
த"ேன இலாத தமி.”

எ"ப அ- லவாி" பாட'.

5

தமிழி" ெதா"ைம
இ.ெமாழி, க' ேதா"றி ம3 ேதா"றா கால ேத, 2" ேதா"றி = த

பழ !யினரா' ேபச-ப6. ெபைம வா;%த. பைட- கால ெதா 6
ேம.ப 6 வ%த 2!ம"ன =வரா' ேபணி வளக-ெபற. எ'ைலய1

பர.ெபா, ப'Mயி. பல4ல. பைட  அளி  ைடகி7., தா" 2"
இ%தப!ேய எ"1. யாெதா மா1பா6மி"றி இ% வகிற. அஃேதேபா'
ந%த. ெச%தமி>. எ%த மா1பா6மி"றி எ"1. க"னிைமேயா6 நி"1
நில4கி"ற.
தமிழி" சீாிளைம திற.
தா;ெமாழியாகிய இ தமிழி)% க"னட2. களிெதM . கவி"மைலயாள2.
<4. ேச; ெமாழிகளாக ேதா"றி5ளன. பல ேச;கேள ஈ"1. தா; தமி
இளைமெக 6 2ைம51 வளைமய1- ேபாகவி'ைல. இதேனா6 ஒ 

ைவ  எ3ண-ெப1. உயதனி: ெச.ெமாழிகளாகிய வடெமாழி, எபிேரய.,

இல தீ" ஆகியவைற- ேபா"1 உலகவழ அழி% ஒழி%
சிைத%ேபாகவி'ைல. எ"1. மாறாத சீாிளைம திற ேதா6 விள கி"ற

இ.ெமாழி. இ?43ைமைய- ேபராசிாிய A%தர. பிைள,

‘'ஆாிய.ேபா' உலகவழ() அழி%ெதாழி% சிைதயா4"
சீாிளைம திற. விய% ெசய'மற% வா ேம ‘’

எ"1 விளகினா.
தமி உயதனி: ெச.ெமாழி
உலக வழகி' ப36ேபா' இ"1. நி"1 உலவிவ. உய தனி: ெச.ெமாழி

தமி. ஒ கா !' வழ . ெமாழிக பலவ1<. தைலயாய., அவறி7.
மிக தைகயாயமான ெமாழிேய உயெமாழியா.. பிற ெமாழிகளி"
ைணயி"றி தனி திய க வ'ல ஆற'சா"ற ெமாழிேய தனி ெமாழியா..
தி%திய ப3. சீ த நாகாிக2. ெபா%திய Pயெமாழிேய ெச.ெமாழியா..
இ.="1 இய'க<. த"னக ேத ெகா3ட தமி ஓ உயதனி:
ெச.ெமாழிய"ேறா !
தமி எ"ற ெபயரைமதி
தமி எ"ற ெசா'M இனிைம எ"பேத ெபா. இனிைமேய இய'பாக அைம%த
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இ.ெமாழி தமி எ"ற ெபய எ ைண- ெபா தமான! ேமM., தமி எ"ற

ெசா' தனி திய . திற ைத5ைடய எ"ற க ைத ெகா3டதா..
எ> க வ"ைம, ெம"ைம, இைடைமயாகிய =வைக ஓைசக<ட"

உ:சாிக-ெப1வன எ"பைத- ல-ப6 வ ேபா"1 த, ம, ழ எ"ற =வின

எ> க<. அ-ெபயாிேலேய அைம%ளைம ஒ தனி:சிற-பா..

ெம;ெய> தாக நி.ேபா ளி5ட" விள கிய எ> , அகர உயிட"

ேச.ேபா ளி நீ வத"றி எ%த ேவ1பா6. எ;வதி'ைல எ"பைத

விளவ 'தமி’ எ"ற ெசா')" 2தெல> தா.. இர3டா. எ> , ெம;

அகரம'லாத பிற உயிக<ட" ேச கா' உவி' ேவ1ப6. எ"பைத
விளகிய. ெம;ெய>  இ தைகய எ"பைத கா ! நிப ="றா. எ> .

எனேவ தமி ெந6 கண உயி, ெம;, உயிெம; எ"ற பாபா6கைள5ைடய

எ"1., ெம;ெய> க ஓைசயா' =வைகயின எ"1., ‘தமி’ எ"ற ெபயேர
விளகி நிற' உண% இ"ற தகதா.. தமி>ேக உாிய ழகர ெம;ைய

த"பா' ெகா3!-ப. மறாெ◌ சிற-பா.. எ> க< உயி, ெம;

எ"ற ெபயகேள அைம , எ> ைத- பயிM.ேபாேத த வ உணைவ5.  த
2ைன%த ந. 2"ேனாாி" ந"ேனாகிைன எ"ென"ப!
தமி அமி
=வாைம. சாவாைம. காரணமாவ அமி. அ மிக4. Aைவயானெதா
ெபா. மி%த Aைவ5ைடய ந. ெமாழியி7- ெபயரைமக- %த 2"ேனா

‘அமி’ எ"ேற அைம வி டன. அேவ பி"னாளி' தமி எ"1 மவிவி ட

எ"1. Q1வ. இத"க3 அைம%த அமிதைனய இனிைமைய க3ட ஆ"ேறா
இதைன வாளா Qறா ெச%தமி, ைப%தமி, வ3டமி, ஒ3டமி, இ"றமி,
தீ%தமி எ"1 அைடெமாழி ெகா6 ேத வழ கி வ%ளன. கவியரசராகிய
க.பநாட, தம இராமாயண தி' அேயா தி நகைர றிமிட ,
‘‘ெச?விய மர ேச%தந றமிழி'

சீாிய Qாிய தீெசா' வ?விய
கவிஞ அைனவ. வட+'
2னிவ. க%த‘‘

எ"1 பா!5ளா. இ  எ தைன அைடெமாழிக<ட" தமி

சிற-பிக-ெப1ள! ெச.ைம, இனிைம, ந"ைம ஆகிய ="1
அைடெமாழிகளா' தமிைழ- பாரா 6கிறா க.ப.
தமி>. மரபர.
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ெந'ைல நா !" ெத;வ கவிஞராகிய மரபர தா. பா!ய 2 மாரசாமி
பிைள தமிழி' ந. ெமாழியி" இனிைமைய தி திக- ேபA%திற. தமிழ
சி த ைத இ"பெவள தி' ஆ வதா.. 2 தமி கட4ளாகிய
2 மரனி" ெச கனிவாயி' பA%தமிழி" ந1மண. கமகி"றதா..
அ.2கேவ<. ச க தி' லனாக Gறி% தமிைழ ஆ;%தா" எ"ப. ஆத)"
அவ" ச க- லவக வ தைம த  க தமி +'கைள திவாயா' ஓதிய
அளாள" ஆவா". அவக வ த தமி +'க தீAைவ கனி5. த3ேட"
நைற5. வ! ெத6 த சார. அ தைகய தமி மண., 2க" திவாயி' கம

P1கி"ற எ"1 மரபர Qறியளினா.
‘’ 2தச க

தைல-பா வல தீ Aைவகனி5.
த3ேட" நைற5. வ! ெத6 த
சார கனி%P றி%தபA
தமி>. நாற‘‘

எ"ப அவ பாட பதியா.. இ-லவ தா. பா!ய மீனா சிய.ைம

பிைள தமிழி' அ.ைமைய தமி:Aைவயாகேவ க36 உள. தைழகி"றா,

“நைற ப> தி ைற தீ%தமிழி" ஒ> ந1Aைவேய!"’ எ"1 மீனா சிய.ைமைய
அவ விளி திற தா' தமிழி" இனிைமைய5. அ?வினிைம காரணமான
அக ைற, ற ைறகைள5. றி தளின.
ஒ3R%தமி
பிற ெமாழிக எ'லா. எ> . ெசா'M. பறிய இலகண கேளேய

ெபறிக4., தமி ஒ"1ம 6. ெபா இலகண2. ெப1- ெபா)கி"ற.
மக வாவியைல வ ைர. அ-ெபா இலகண. அக., ற. எ"7.

இ பதிகைள5ைடய. காத' கனி5. அகவா4. Gர. ெசாாி5. றவா4.

ெபா இலகண தா' ேபாறி5ைரக-ெப1வனவா.. இைவேய அக ைற,
ற ைற ெயன-ப டன.

ற ைற இலகண இலகிய களா' க>., அக ைற இலகண

இலகிய களா' இனிைம5. ெப1 விள . தமிழி" ெபறிைய

மாணிகவாசக “ஒ3R%தமி” எ"ற ெதாடரா' றி தளின. அவ. Qட)'

திக%த தமி: ச க தி' சிவெபமா" லவைக அம% ெச%தமிழா;%த
திற ைத றி ளா.
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“சிைறவா" ன'தி'ைல: சிற.

பல ெம" சி%ைத5<.
உைறவா" உயமதி' Qட)"
ஆ;%தஒ3 R%தமி”

எ"ப அவ அளிய திேகாைவயா- பாட' அ!களா..
வி') ெசா'Mவ
பாரத. பா!ய ந')ைச கவிஞராகிய வி') Pரா தமிெமாழியாகிய ந ைக
பிற% வள%த ெபறிைய ஒ பாட)' அழற- ேபAகி"றா. அவ ெபா-பிேல

பிற%தா ; ெத"ன" கழிேல கிட%தா ; ச க-பலைகயி' அம%தா ;

ைவையயாறி' இ ட பA%தமி ஏ !' தவ%தா ; மைரயி' நிக%த அன'

வாத தி"ேபா ெந-பிேல நி"றா ; கறாே◌ நிைனவிேல நட%தா ;

நில4லகி' பயி"றா ; இ"1 தமிழ ம கிேல வளகி"றா எ"1 றி தா

அ-லவ.

பரேசாதியா பாரா 6வ
திவிைளயாட ராண. பா!ய பரேசாதி 2னிவ தமிழி" சிற-ைப தகவா1
றி-பி6கி"றா. “க3Eத கட4<. கழக தி' கவிஞைக Gறி%

க"னி தமிைழ- ப3Eற ெதாி%தா;%தா"; அ தைகய அ%தமி சிற%த

இலகண வர.ைப5ைடய; ம3Eலகி' வழ . இலகண வர.பி'லாத பிற

ெமாழிக<ட" ஒ  ைவ ெத37. இய'ைடயத"1” எ"1 இய.பி5ளா.
ேமM., அ:சிவெபமா" ெத"பா' உக%தா6. தி'ைல:சிற.பலவனாக

திகவத. தீ%தமி: Aைவேய காரண. எ"1 Qறி-ேபா%தா. கயிைலயி'

ஆ!ய Q த" ஆல கா 6 மணிம"ற திM., தி'ைல- ெபா"ன.பல திM.,

ஆலவா; ெவளிய.பல திM., ெந'ேவ): ெச-பைறயிM., றால:

சி திரம"றிMமாக ெத"றிைச ேநாகி ஆ!ெகா3ேட தமி:Aைவ நா! வ%தா"
எ"1 பா!னா பரேசாதி 2னிவ. அ?விைறவ" இைடயறா ஆ6வதா'

ஏப6. இைள-ைப5. கைள-ைப5. ேபா. ம%, அ%தமி>.

ந1%ெத"றM. எ"1 நிைன%தா".

"க6க வி"ெப1 க3ட7. ெத"றிைச ேநாகி
அ6க வ%வ தா6வா" ஆட)" இைள-
வி6க வாரெமன கா'தி 2க திைட Gசி
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ம6க 4%தமி தி:ெசவி மா%த4. அ"ேறா !”
எ"ப பரேசாதி 2னிவாி" பாட'.
அத. விைள த அ%தமி
இைறவ7. வி.பிய இ"ப தமி தன ெத;வ த"ைமயா' பபல
அத கைள5. ஆறி5ள. A%தர பா!ய ெச%தமி- பாட)' சி%ைத

ெசாகிய சிவெபமா", அவெபா 6 திவாCாி' பரைவயா திமைன

நளிளி' இ2ைற P ெச"1 வ%தா". அவிநாசி தல தி' 2தைல53ட
பாலைன மீ36. உயிெப1 வமா1 ெச;த அ:A%தர பா!ய ெச%தமிேழ.
எM.ைப- ெப3Eவாகிய ச.ப%தாி" ப3ணைம%த ஞான தமி.
திமைறகா !' அைடப 6 கிட%த திேகாவி' கதவ கைள திற%த
நா4கரசாி" நறமி. இ"7. எ3ணிலா அத க ப3ணைம%த தமிழா'
நிக%தன.
பாரதி5. ைப%தமி>.
இ தைகய ெத;வநல கனி%த தீ%தமிழி" சிற-ைப இபதா. +றா3!"
இைணயிலா- லவக<. பா! களிகி"றன. ேதசீய கவிஞராகிய பாரதியா

ப"ெமாழியறி%த ைப%தமி- லவ. அவ, “யாமறி%த ெமாழிகளிேல தமி
ெமாழிேபா' இனிதாவ எ . காேணா.” எ"1 விய%ேதாதின.

இள ழ%ைத தமிழி" சிற- ைப Qற வி.பிய அ- லவ, ெசா')'

உய4 தமி:ெசா'ேல-அதைன -ெதா> ப! தி6க ” எ"1 அ"ேபா6
எ6 ைர தா.

பாரதிதாசனா. ைப%தமி>.
தமிழி" இனிைமைய- பகரவ%த பாரதிதாசனா, “2தி%த பலா:Aைள5. 2றிய
க.பி" சா1. பனிமல ேத7. பாகி"Aைவ5. பAவி" பாM. இளநீ.
தமிழி" இனிைம ஒ-பாக மா டா” எ"1 உைர தா.
"தமி> அ2ெத"1 ேப! - அ%த

தமி இ"ப தமி எ க உயி ேந !”
எ"1 இ"ப Q தா6கி"றா.
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திற<. ெதா'கா-பிய2.
இ தைகய தமி ஆ5%ெதா1. ஆ5%ெதா1. அளவிலாத இ"ப%த.
இய'ைடய எ"1 ேபாறினா ெபா;யாெமாழி- லவ. ஆ;ெதா1.
இ"I 6. அாிய +'க பல இ.ெமாழியி' ேதா"றி5ளன. அவ1

தைலயாய உலக- ெபாமைறயாகிய திற +லா. ; ெதா"ைம வா;%த

ஒ'கா- க பைட த ெதா'கா-பிய. எ"7. இலகண- ெப+லா..
ெமாழிநல. "றா கா நி. ெமா;.ைடய ெதா' கா-பிய.. தமி
நல ைத ைவய. அறிய:ெச; வா"கைழ ேத! த%த திற. இதைன-

பாரதியா,

"வ<வ" த"ைன உலகி7 ேகத%

வா"க ெகா3ட தமிநா6”

எ"1 வாயார வா தினா. இ திற ஒ"ேற தமிைழ த"ேனாிலாத
தனி-ெபைம5ைடய ெமாழி எ"1 ேபாற- ேபாதியதா..
-------

2. தமி வளத சகக

தமிவள த நா6. நக.
ெதா"ைம5. P;ைம5. இனிைம5. வளைம5. ஆகிய கல களா' த"ேனாிலா
விள . தமிைழ- ப'லாயிர. ஆ36களாக கா  வள த காவல பா3!ய
ம"னகளாவ. தமிழக ைதயா3ட 2!ேவ%த =வ. தமிைழ5. தமிலவகைள5. ேபணிவ%தனராயி7. ச க. அைம  தமி வள த ெபைம
பா3!யேக உாியதா.. அதனா' பா3!ய நா ைட ‘தமி- பா3! நா6’
எ"1., அ%நா !" தைலநகராகிய மைரயிைன தமி மைரெய"1.

லவக ேபா1வ. “த3ண தமிழளி. த3பா3! நா6” எ"ேற

மாணிகவாசக பா3!யநா ைட- பாரா !ன. மணிேமகைல ஆசிாிய

“ெத"தமி மைர” ெய"ேற மைரைய றி-பி டா. ‘தமி ெக>Qட'’ எ"1
றநாF1 ககிற.

ச க. பறிய சா"1க
பா3!ய ம"னக ைப%தமிைழ வள தெகன அைம த ச க க ="1. அைவ
தைல, இைட, கைட ெயன றிக-ெப1.. இ.="1 ச க கைள- பறிய
வரலாைற இைறயனா களவிய' பாயிர உைரயாM., ெதா'கா-பிய
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உைரயாசிாியகளி" உைர றி-களாM., சில ச க இலகிய உைரகளாM.

ஒவா1 அறியலா.. இவ1 இைறயனா களவிய' உைரேய ச க வரலாைற:
ச1 விாிவாக எ6 ைரகி"ற. இ?4ைர பதிேனாரா. +றா3!'
எ>த-ெபறேதெயனி7. க க அைன . கைட:ச க தைலைமலவராகிய நகீரனாைடயனேவ எ"பதி' ஐயமி'ைல. இகளவிய' உைர,

ச க. இ%த நகர கைள5. அவைற நி1விய பா3!யகைள5., அவறி'

இ% தமிழா;%த லவகைள5., ஒ?ெவா ச க தி. உாிய லவகளி"

ெதாைகைய5., ச க. நைடெபற ஆ36களி" அளைவ5., 2த) ச க க
நிலவிய நகர க கட'ேகாளா' அழி%தைத5. எ6 ைர. திற. வரலா1
2ைற மிக4. ெபா தமாகேவ இகி"ற. அதனாேலேய இ?வரலாறி'
ந.பிைக ெகா3ட ப3ைட உைரயாசிாியக பல. த த. உைரயக ேத
இ?வரலா1 றி-கைள இைடயிைடேய எ6 கா !ன.

ெதா'கா-பிய உைரயாசிாியக< ஒவராகிய ேபராசிாிய, “தைல: ச க தா.

இைட: ச க தா. இ?விலகண தா' ெச;5 ெச;தா”, “அ?வழ +'
பறிய'ல ="1வைக: ச க தா. ெச;5 ெச;தில” எ"1 Q1.

உைரக< களவிய' உைரயி காE. ச க வரலா1 றி-கைள
கா3கிேறா..
மறாே◌ உைரயாசிாியராகிய உ:சிேம லவ ெகா ந:சினாகினிய தா.
வைர%ள ெதா'கா-பிய உைரக3, “அ?வாசிாியராவா, அக தியனா.

மாக3ேடயனா. தைல:ச க தா. 2த)ேயா” எ"1., ற திைணயிய'

உைரயி', "தமி: ெச;5

க3E., இைறயன. அக தியனா. ேபா'வா

ெச;தன தைல5., இைட: ச க தா ெச;தன இைட5., கைட:ச க தா ெச;தன

கைட5மாக ெகாக” எ"1. Q1மாறா" களவிய' உைரறி-கைள அவ
எ6 தா<%திற. லனாகி"ற.
தைல இைட: ச க க
சில-பதிகார உைரயாசிாியராகிய அ!யா ந'லா, த. உைரக3, “இர3டா.
ஊழியதாகிய கபாடர தி" இைட:ச க.” எ"1., “கைட:ச க மிாீஇய

பா3!ய கவியர ேகறிய பா3!ய" மதிவாணனா ெச;த மதிவாணனா
நாடக தமி +'” எ"1., “2தTழி இ1திக3 ெத"மைர யக 

தைல:ச க.” எ"1. றி-பி 6ளா. இவர உைர-பதியி' 2த)ைட:

ச க க இ%த நகர க<. கவியர ேகறிய பா3!யக<. றிகெபறி தைல காணலா..
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"இ?வைக யரசாி கவியர ேகறினா
ஐவைக யரச ஆயிைட: ச க.
வி3ணக. பர4. ேமத கீ தி

க3ணக" பர-பி கபாடர ெம"ப”
எ"ற பைழய பா டா7. கபாடர தி' ச கமி%த ெச;தி அறிய-ப6கி"ற.

ேசகிழா ெபமா7. தா. இயறிய ெத;வ த"ைம வா;%த ெபாியராண தி',
“சாMேம"ைமயி றைல:ச க- லவனா த.2” எ"1 தைல:ச க- லவைர

றி ளா. இைட கைட: ச க க

கைட:ச க- லவ ஒவராய மா ! மதனா தா. பா!ய மைர
காசியி' 2த)ைட: ச க கைள- பறிய ெச;திக சிலவைற
றி-பி 6ளா:
"ெத"னவ ெபயாிய "ன% -பி'

ெதா"2 கட4

பி"ன ேமய

வைர தா ழவி- ெபா-பி ெபாந,”
"ெதா'லாைண ந'லாசிாிய

ணQ

63ட கசா' சிற-பி"

நில த திவி" ெந!ேயா" ேபால”
என வ. மைரகாசி அ!களா' பா3!ய" ஒவ" அக தியைர
தைலவராகெகா36 2த ச க ைத நி1வி தா7. அ:ச க தி' அக திய
அ6  Gறி%த ெச;தி5., நில%த திவி" ெந!ேயானாகிய 2ட திமாற"

இைட:ச க. நி1வி- லவகைள Q ! தமிழா;%த ெச;தி5.
விளகமாகி"றன.
இைட:ச க கபாடர.

இைட:ச க. இ%த கபாடர ைத- பறிய ெச;தி, வா"மீகி இராமாயண திM.

வியாசபாரத திM. A ட-ப 6ள. ெத"பா ெச'M. வாணர Gர:

ெசா'M. இராம" வா ைதகளாக, ‘வானர Gரகேள! ெபா" மயமான.

அழகான. 2 களா' அணி ெச;ய-ப ட. பா3!ய உாிய

ததி5ைடயமான கபாடர ைத காண கடG!’ எ"1 வா"மீகியா

றி-பி 6ளா. வியாச த. பாரத +M, ஒ பா3!ய", த" த%ைதைய
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ெகா"1 கபாடர ைத அழி த க3ணைன5. க!மதி' வாரைகைய5.
அழி-பத- பைடெய6 த ெச;திெயா"ைற றி-பி 6ளா. சாணகிய த.
ெபா +)' 2 தி" வைககைள- பறி ெமாழி5மிட  கபாடர ைறயி'
ளி த 2 தி" வைகைய- பா3!ய கவாடக. எ"1 பக%ளா.
மைரயி' கைட:ச க.
இ:ெச;திகளா' இைட:ச க. இ%த கபாடர. இராமாயண கால திM. பாரத
கால திM. சீாிய நிைலயி' இ%த ெச;தி ெதளிவாகி"ற. 2த ச க. விள கிய

ெத"மைர5. இைட:ச க. இ%த கபாடர2. கட'ேகாளா' அழி%தபி"ன,
இ%நாளி' உள மைர மாநகாி' கைட:ச க. நி1வ-ெபற ெச;தி, பல

லவகளா' Qற-ப6கி"ற. மைர மாநகாி' இயறமி: ச க2. இைச தமி:
ச க2. இல கிய ெச;திைய மாணிக வாசக த. திேகாைவயா +)'
றிகி"றா,

"சிைறவா" ன' தி'ைல: சிற. பல ெம" சி%ைத5<.
உைறவா" உயமதி' Qட)" ஆ;%த ஒ3 தீ%தமிழி"

ைறவா; Uைழ%தைன ேயா? அ"றி ஏழிைச: Hழ'ேகா ?

இைறவா! தடவைர ேதா ெக" ெகாலா.% ெத;தியேத.”

இ-பாட)' Qடெலன- ெபய வழ . மைரமாநகாி' தமி- லவக
ச கமி% தமிகைல ைறகேள ஆரா;%த ெச;தி Qற-ப6 கி"ற. ஏழா.

+றா3!' திக%த திநா4கரச, ‘ந"பா 6- லவனா;: ச கேமறி நகனக

கிழிதமி அளிேன" கா3’ எ"1 தமி- ெபாகிழியளி த வரலாைற

த. ேதவார- பாட )' றி-பி6கி"றா. இ:ெச;திகளா' கைட: ச க. இ"ைறய
மைரமாநகாி' இல கியெத"ப. விள கிற.
களவிய' உைரயி' தைல:ச க வரலா1
இைறயனா களவிய' உைரயா' காணலா. 2:ச க: ெச;திகைள: சிறி
ேநாேவா.. பழ%தமிநா6 இ%நா உள கடமாி ைற ெதேக
ப"F1 க' ெதாைல4 பரவியி%த. அ ப3ைடநாளி' மாிநா6 2தலாக
நாப ெதா"ப நா6களாக- பிாி%தி%த. அ-பதியி' விள கிய
ெத"மைரேய பா3!யகளி" 2த ேகாநகர. ஆ.. அ%நகாி'தா"
பா3!யக தைல:ச க ைத நி1வி தமிைழ வள தன. இ.2தச க ைத

நி1வியவ" கா;சினவ>தி எ"7. பா3!ய ம"ன". இத"க3 அக தியனா,

2ரசிV, 2!நாகராய 2தலான ஐ%+1நாப ெதா"ப லவக Gறி%

தமிைழ ஆரா;%தன. அவகளா' பாிபாடM., 2நாைர5., 2.,
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களாியாவிைர5. ேபா"ற எ3ணிற%த +'க ஆக-ெபறன. இ:ச க.
நாலாயிர  நாF1 நாப ஆ36க நிலவிய. இதி' பா3!ய எ>வ
கவியர ேகறின. அவக  இலகண +' அக தியமா.. இ:ச க தி"
இ1தியி' இ%தவ" க6 ேகா" எ"7. பா3!ய".
இைட:ச க வரலா1
தைல:ச கமி%த ெத"மைர கட'ேகாளா' அழி%தபி", க6 ேகா" எ"7.

பா3!ய" பஃ1ளியாறி. மாியாறி. இைடேய இ%த வளநா !'
கபாடர. எ"7. நகைர தைலநகராகினா". அ%நகாி' மீ36.
தமி:ச க ைத நி1வி தமிைழ- ர%தா". இேவ இைட:ச க. என-ப6..
இத" க3 ெதா'கா-பிய 2தலான பல லவக Gறி% தமிழாரா;:சி
ெச;தன. இ:ச க தி' ஐ.ப ெதா"ப லவக சிற% விள கின.

அவகளா' க)5., ., ெவ3 டாளி5., வியாழமாைல அகவM. 2தலான பல
+'க பாட-ெபறன. அவக  இலகண+' அக திய2. ெதா'கா-பிய2.
ஆ.. இ:ச க. =வாயிர  எ>+1 ஆ36க விள கி1 எ"1
ஆரா;:சியாள Q1வ.
கைட:ச க வரலா1
இைட:ச க தி" இ1திகால தி' 2ட தி மாற" எ"7. பா3!ய"
இ%தா". இவேன இ"ைறய மைரமாநகைர- பா3!ய நா !"

தைலநகராகினா" ; இ.மைரயி' ="றா. ச கமாகிய கைட:ச க ைத5.

நி1வினா". இவ" கட'ேகாளா' ஏப ட த"னா !" ைறைய நிைற த:
ேசர ேசாழேரா6 ேபாாி% அவக கா !" ஒ பதிைய ைக-பறினா".
அதனா' இவ" ‘நில%த திவி பா3!ய"’ எ"1 விய%ேத . சீ தி

ெபறா". இவ" கால2த' இ"ைறய ெத"றமி மைர, பா3!ய நா !ேக

ய"றி-ைப%தமி நா6 2>ைம. ெமாழி வள:சியி' 2த"ைமெப1
திகவதாயி1.

கைட:ச க தி' சி1ேமதாவியா., ேச%த.Iதனா., அறி4ைடயரனா.,

ெப "Wகிழா., இள%திமாற7., மைரயாசிாிய ந'ல%வனா.,

மைர மதனிளநாகனா., கணகாயனா மகனா நகீரனா. 2தலான

நாப ெதா"ப லவக சிற% விள கின. அவகளா' ெந6%ெதாைக

நாF1, 1%ெதாைக நாF1, கறிைண நாF1, றநாF1, ஐ 1+1,

பதி1-ப , +ைற.ப க), எ>ப பாிபாட', Q , வாி, சிறிைச, ேபாிைச
2தலான எ3ணிற%த +'க இயற-ெபறன. அவக  அக திய2.
ெதா'கா-பிய2. இலகண +'களாக விள கின. இ:ச க. ஆயிர 
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எ3Xைற.ப ஆ36க நி"1 நிலவிய. இ:ச க தி" இ1திநாளி'
விள கிய ம"ன" உகிர-ெபவ>தி எ"பா".
லவ கழிவிரக.
இைறயனா களவிய' உைர- பாயிர தா' ="1 ச க களிM. ேதா"றிய +'க
பலவைற அறிகி"ேறா.. அவ1 2த ச க தி' எ>%த +'க< ஒ"ேற7.
இ"1 காEதகி'ைல. அ:ச க தி' எ>%த ேபாிலகணமாகிய அக திய தி" ஒ
சில H திர கைளேய உைரகளிைடேய காEகி"ேறா.. இைட:ச க +'க<<.
ெதா'கா-பிய. நீ கலாக ஏைனயெவ'லா. கடM இைரயாயின. இ:ெச;திைய
றி  ஒ லவ இர கிQ1. பாட' இ  எ3Eதாிய :
"ஓரண. உவ. ேயாக. இைசகண() இரத. சால.
தாரண மறேம ச%த. த.ப.நீ நில. உேலாக.
மாரண. ெபாள" றி"ன மான +' பல4. வாாி

வாரண. ெகா3ட() அ%ேதா!வழிவழி- ெபய. மாள.”

இ- பாடலா' ="1 ச க களிM. பல ைற கைல+'க அளவிலா
எ>%தனெவ"1., அவ1
எ"1. அறிகி"ேறா..

ெப.பாலன கட'ேகாளா' அழிெதாழி%தன

சமண ெபள த ச க க
இைற ஆயிர  எ3X1 ஆ36க< 2"ன இ%த ம"னனாகிய
உகிர-ெபவ>தியி" கால தி- பி"ன தமி:ச க. ேபEவாாி"றி
மைற%ெதாழி%த. ஐ%தா. +றா3!' சமண. ெபள த. தமிழக ேத
%தன. அவக த த. சமய ெகாைககைள- பர-வதகாக
தமிமைரயி' ச க கைள அைம தன. அவறி" வாயிலாக இலகண இலகிய
+'க பல ெவளிவ%தன. அைவயைன . சமய:சாைடய +'களாக4.
சமயெகாைககைள- பர-ப எ>%த +'களாக4ேம விள கின.
-------

3. ம ைரயி மா



இனிைமயான நக மைர
தமிழக தி" 2த"ைமயான நகரமாக4. பா3!ய நா !" பழைமயான
தைலநகரமாக4. இர3டாயிர. ஆ36களாக விள கிவ. இைணயிலாெபைம5ைடய மைரமாநகர.. மைர எ"ற ெசா'M இனிைமெய"ப
ெபா. எ"1. இனிைம "றாத தனி-ெபநகரமாக: சிற-1 விள வ
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இ%நகர.. இதைன 2தக3 ேதா1வி த பா3!ய", நகைர P;ைம

ெச;த<மா1 இைறவைன ேவ3!னா". மைரயி' எ>%தளிய
ேசாமA%தர-ெபமா" த" சைடயி' அணி%த பிைறமதியினி"1 சி%திய
நிைறமவாகிய ந'ல2தா' நகைர P;ைம ெச;தா". அதனா' இ%நக

மைரெயன- ெபயெபற எ"பா பரேசாதியா. அவ இதைன ‘திெகலா.

க மைர’ எ"1., ‘ந3ணி இ"1 Iமி மைர மாநகர.’ எ"1. மன2வ%

பாரா 6கி"றா.

தமி>. மைர5.
தமி>. மைர5. இனிைமேய இய'பா; எ>%தைவ. தமி எ"றா' மைர; மைர

எ"றா' தமி ; இ ஙன. இைவயிர36. பிாிக2!யாத இைண-ைடயன.

அதனாேலேய மைரைய- ேபாற- %த லவெர'லா. தமிெழா6ேச ேத
ேபா1வாராயின. “தமிெக> Qட'” எ"1 றநாF1 ேபாறிய. ந'T

ந த தன எ"7. லவ தா. பா!ய சி1பாணா1- பைடயி' மைரைய

ைற  Qறவ%தவிட . அத" இயைக மா3ைப மைற  Qறவியலா,
"தமிநிைல ெபற தா க மரபி"

மகிநைன ம1கி" மைர”
எ"1 றி தா.
இள ேகா4. மதனா.

இள ேகாவ!க தம இனிய காவிய தி' “ஓ சீ மைர, மைர =P மாநக,

ெத" தமி க"ன 6 தீதீ மைர, மா3ைட மரபி" மைர, வானவ

உைற5. மைர, பதிெய>வறியா- ப3 ேம.ப ட மைர =P” எ"1 பபல

ெசாறாெ◌டகளா' மைரமாநக- க மாைல H ! மகிகி"றா. மா !

மதனா தா. பா!ய மைரகாசியி'” வானவ. காண வி.. வள.
நிைற%த நகர.” எ"1 Q1கி"றா.

" ேத உலக. கவிணி கா3வர

மி-க எ;திய ெப.ெபய மைர”
எ"ப அவ பாடபதியா.. மாணிகவாசக திவாசக தி' “மைர- ெபக"

17

மாநக” எ"1 தறி தளினா.
ெத"னக  ந"னகா மைர
இ கிலா%தி)% அெமாிகாவி' !ேயறிய ஆ கிேலய அ%நா !' ஒ

நகர - ‘திய இ கிலா%’ எ"1 ெபய வழ கின. அேபா"1 2"ைன

நாளி' ெத"னா !' !ேயறிய ஆாிய த. வடநா 6 வடமைரைய- பி"பறி
தமிழக திM. இ%நக மைரெயன- ெபய வழ கின எ"1 வரலா1

ஆசிாிய ேபAகி"றன. ேமைல நா !ன மைரைய ‘ெத"னி%தியாவி"

ஏ த"Z’ எ"1 ஏ கி"றன.
மைர5. மைத5.

பாமர மக இ"1. மைரைய மைதெயன வழ க கா3கிேறா.. அேவ
இ%நகாி" பழ. ெபயராக இகலாேமா எ"1 எ3Eத இட2236.
மதமர க நிைற%த நகர. இவாத)" அகாரண.பறி மைதெயன- ெபய
ெபறிகலா.. ைவையயாறி" வளமான கைரயி' அைம%த இ%நகாி" மக
இற கி நீேரா6% ைறயாக ‘மத% ைற’ எ"ரெறா நீ ைற இ%தெதன-

பாிபாட' பககி"ற. அ இ ைறயிைன ‘திமத 2"ைற’ எ"1

றி-பி6கிற. சில-பதிகார2. ‘வன' ைவைய மேதா  2"ைற’ எ"1

இ ைறைய றி-பி6கிற. இவறா' மைரயி" பழ.ெபய மைத எ"1
ெகாள இட236.
நா"மாடQட' மைர

இ%நக Qட' எ"1., ஆலவா; எ"1. ேவ1 ெபயக<. வழ கி"றன.

நா"மாட Qட' எ"ற ெபயேர Qட' என மவி5ள. திேகாவிேல மாட.

எ"1 ெசா'M. மர36. திவாலவா;, திநளா1, தி2ட ைக, திந6B

ஆகிய நா" திேகாவி' தல க ேச%தைம%த காரண தாேலா, க"னி ேகாயி',

காிய மா' ேகாயி', காளி ேகாயி', ஆலவா; ேகாயி' ஆகிய நா"

திேகாயி'க<. காவலாக அைம%த காரண தாேலா நா"மாடQட' எ"7.
ெபய இ%நக ஏப 6ள.
நா"மாடQடM. பரேசாதியா.
ஒகா' வண" மைரைய அழிமா1 ஏ> ேமக கைள ஏவினா". அதனா'
எ . இ H% ெபமைழ ெபாழிய தைல-ப ட. பா3!ய"
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ெச;வதறியா உள. பைத தா". மைரயி' எ>%தளிய இைறவனிட. ெச"1

2ைறயி டா"; உடேன சிவெபமா" த" ெசச ைடயி)% நா"

ேமக கைள ஏவினா". அைவ மைரயி" நா" எ'ைலகைள5. வைள%,

நா" மாட களாக நி"1, வண" ஏவிய ஏ> ேமக கைள5. விலகி விர !ன.

இ?வா1 இைறவனா' ஏவ-ெபற நா" ேமக க<. நா" மாட களாக

Q!யதா' மைர, நா"மாடQட' எ"7. ெபய ெபற எ"ப பரேசாதி
2னிவ.

Q6மிட. Qட'
இனி, எ%நா டவ. எ?Bாின. வ% Q6. வளமான நகராத)" Qட' எ"1
Qற-ெபற எ"ப சில. தமிைழ வளக-%த லவெர'லர. வ% Q!ய
ெச%தமி:ச க. ச%த2ற அைம%த ெபநகரமாத)" Qட' எ"ற ெபய
ெபறெத"ப ம1. சில.
ஆலவா; மைர
வ கியேசகர" எ"7. பா3!ய" மைரைய ஆ3டநாளி' நகைர விாிவாக
வி.பினா". சிவ ெபமானிட. நகாி" எ'ைலைய வைரய1  உண மா1
ேவ3!னா". அ-ெபமா" த" கர தம%த பா.ைப வி6  எ'ைலைய

உண மா1 பணி தா". அ, த"னா' எ'ைல கா ட-ெப1. நகர. த"
ெபயரா' தைழ ேதா க அ ாி5மா1 ெபமாைன ேவ3!ய. பி"ன

அ-பா. வாைல நீ ! வலமாக த" உடைல வைள த; அ?வாைல% தன

வாயி' ேச  எ'ைலைய வ  கா !ய. அ"1 2த' மைர ‘ஆலவா;’

எ"7. ெபய ெபற எ"ப திவிைளயாட ராண ஆசிாிய. ஆலவா; எ"ப

ஆல ைத வாயிMைடய பா.ைப றி.. ேவ1 சில, மைரயி' எ>%தளிய
ஈச" ஆலநீழ)' அம%தவனாத)" அ%நக ஆலவாயி' என-ப டெத"ப.
ெத;வ க ஆ3ட திநகர.

இ தைகய மைரைய: சிவெபமா" A%தர பா3!யனாக ேதா"றி ஆ3டன"

எ"1., ெச?ேவ உகிரமார பா3!யனாக ேதா"றி: ெச ேகாேலா:சினா"

எ"1., மைலய வச பா3!ய7 உைமய.ைம மகளாக ேதா"றி

தடாதைக- பிரா !யாக தனியரA ெசM தினா எ"1. ராண க கM..
நாய"மா விள கிய ந"னகர.
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இ%நகைர 2"னாளி' ஆ3ட ம"னனாகிய அாிம தன" எ"பா7: ைசவ
சமயாசிாியக< ஒவராகிய மாணிகவாசக மதியைம:சராக விள கினா எ"1
பல ராண க பக.. மறாெ◌ ைசவ சமய ரவராகிய திஞானச.ப%த, Q"

பா3!ய" கால தி' மைர எ>%தளி: ைசவ சமய ைத நிைலநா !னா
எ"ப. Q" பா3!ய7 மாேதவியாக வா; த ம ைகய கரசியா.
மதியைம:சராக வா; த ல:சிைறயா. ைசவ. கா த ெத;வமா3பினராக
மைரமாநகாி' விள கின. அதனா' ம"ன", மாேதவி, மதியைம:ச ஆகிய

=வ. ெபாிய ராண. ேபா1. அாிய சிவன!யாகளாக திககி"றன.
லவ. மைர5.

பழ%தமி- லவ பல. த. ெபயட" மைரைய: ேச  வழ க-ெபாி.
வி.பின. அ?வா1 Qற-ெப1வைத த க - ெபைமெய"1. கதின.

மைர கணகாயன மகன நகீரனா, மைர மரனா, மைர

மதனிளநாகனா, மைர: சீ தைல: சா தனா, மைர க3ணகனா,

மைரயாசிாிய ேகாட ெகாறனா, மைர எ> தாள" ேச%த.Iதனா, மைர

ேவளாத த, மைர அ1ைவ வாணிக" இள ேவ டனா, மைர ந'ெவளியா,

மைர- ெப ெகா'லனா, மைர கதக3ணனா 2த)ய லவ ெபயகளா'

அ?43ைமைய அறியலா..
மைர திேகாவி'

மைரயி" ந6நாயகமா; மீன சிய.ைமயி" திேகாவி' அைம%ள.
அதைன: Aறி அணியணியாக ெதக அழற அைம%ளன. இ 

எ>%தளிய இைறவ7: ெசாகநாத, ேசாமA%தர எ"7. தி-ெபயக

வழ கி"றன. அழேக வ!வா; திர3டவ" இைறவ" எ"ற உ3ைமைய
இ-ெபயக விளகி"றன. இேகாவி)' விள . இைறவைன5.

இைறவிைய5. திஞான ச.ப%த, திநா4கரச ேபா"ற அளாளக பதிக.

பா!: சிற-பி ளன. இ  தி கேதா1. திவிழாக நைடெப1
ெகா3ேட இ.. இ தைகய ப"னல க<. நிைற% விள .
ெபா"னகரமாக ெத"னக தி' திகவ மைரமாநகர. ஆ..
-----------

4. இல"கிய ம ைர

மா ! மதனா கா 6. மைர
ெத"னக தி" ெதா"னக. தமிழக தி" தைலநகமாகிய மைரைய
இர3டாயிர. ஆ36க  2ப ட ச க- லவக 2த' இைற நா லவக
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ஈறாக- பல. க% பா!5ளன. மைர மாநகாி" மா3பிைன விாிவாக

எ6  விள. இலகிய க<. பல4ள, அவ1 சிற-பாக றி-பிட தகன

மைரகாசி, பாிபாட', சில-பதிகார., திவிைளயாடராண. எ"7. நா"
+'க<மா..

கைட:ச க ெதாைக +லாகிய ப -பா 6 ஒ"றாகிய மைரகாசி, மா !

மதனா எ"7. ெப.லவரா' பாட-ெபற. அவ தைலயால கான :
ெசெவ"ற ெந6ெசழிய" அரசைவயி' தைலைம- லவராக திக%தவ. அவ
பா3!யனா' ெபாி. மதிக-ெபறவ.
"ஓ கிய சிற-பி" உய%த ேகவி

மா ! மத" தைலவ னாக”

எ"1 ஆ- பா3!யேன மா ! மதனாைர- பாரா 6கி"றா". அவ7
நிைலயாைமைய அறி41 . நிைனேவா6 மதனா மைர காசிையபா!னா. இ%+க3 அவ கா !ய லைம திற க3ட பிற லவக அவைர
‘காசி- லவ’ எ"ேற ெகா3டா!ன.

மா ! மதனா கா 6. மைர: சிற-ைப ேநாேவா.. ஐவைக நிலவள க<.
நிைற% விள . பா3!ய நா !" ந6விட ேத .ைரமாநகர. அைம%ள.
ைவையயாறி" கைரக3 இ-ப. ஆழமான அகழிைய5., உயரமான

மதிைல5., இைடயறாம' மக வ% ேபா. வாயிைல5., வாிைசயாக அைம%த

ெபாிய மைனகைள5. உைடய. ஆ1 கிட%தா ேபா"ற அக"ற
ெதகைள5ைடய. ெதகளி' பலவைக Q ட தாாி" ஒ)க எ>%த
வ3ணமாக இ.. 2ரசைறேவா விழாகைள-பறி விள.பிெகா3ேட
ெச'Mவ. கடெலா)ைய- ேபால- ப'ேவ1 இைசகவிக எ .
2ழ கிெகா3!.. அ? இைசைய வி.பியவக<ைடய ஆரவார2.
நிைற%தி..

மைரயி' பககைடகளாகிய நாள கா!5., இர4 கைடகளாகிய அ'ல கா!5.

இ%தன. கைடகளி' இ"ன ெபா விக-ப6கி"ற எ"பைத அறிவிக

ெகா!க க ட-ப !.. நாள கா!யி' I விபா., மாைலக விபா.,
ந1மண: A3ண. விபா., ெவறிைல பா விபா. இ-ப.

அ'ல கா!யி' சில ச கிைன அ1  வைளய'களாக கைட% விப. சில
அழகிய மணிக< ைளயி6வ. சில ெபா"ைன உைர  மா1 கா3ப.
சில ெபா"ேவைல ெச;வ. சில ஆைடக விப. சில அழகிய ஓவிய கைள

வைர% விப. பலா-பழ., மா.பழ., வாைழ-பழ. ஆகிய கனிவைககைள: சில

விப. வாைழகா;, வ>ண கா;, பாககா;, கீைர, கிழ  2த)யவைற:
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சில விப. இவக ேபA. ஓைசெய'லா. Q!- ேபெரா)யாக இ.. இ?
இர4 கைடக எ'லா. 2த' யாம திேலேய =ட-ப 6வி6..
இர3டா. யாம தி' ச களி" ஒ) அட கி வி6.. அ-ேபா அ-ப வணிக
அைடயிைன5. ேமாதக திைன5. த 6களி' ைவ தவாேற உற கி
ெகா3!-ப. நகர மக<. ந"றாக உற கி ெகா3!-ப. ="றா.
யாம தி' ஊகாவலக யிலாத க3கேளா6. அயராத உ1திேயா6. நகாி'
உலா-ேபாவ. அவக களகைள ஒறியறி% உள. தளரா
திாி%ெகா3!-ப. மைழ ெபாழி% ெதவி' நிைறய நீேரா6. ேவைளயிM.
அவ த. கடைமயி' தவறா ைகயி' வி'M. அ.. தா கி காவ' ாி%
திாிவ. கைடயாம தி' அ%தண மைறயிைன ஒவ. பாண மத- ப3ைண
வாசி-ப. பாகக யாைனக< கவள. த%ெகா3!-ப. திைரக
'ைல தி"1ெகா3!.. கைடகாரக கைடகளி" 2ற கைள:
சாண தா' ெம>கி P;ைம ெச;வ. க விேபா களி" விைலQறி
ெகா6 ெகா3!-ப. மகளி த த. மைன கதவ கைள திற. ஒ)
ேக .. பளிெய>:சி 2ரச. 2ழ .. காைள மா6க ஆரவார. ெச;5..
ேசவ'க Q4.. மயி'க அக4.. களி1க பிளி1.. மகளி மைன2ற கைளெபவ.
இ ஙன. மா ! மதனா கா 6. இர3டாயிர. ஆ36க  2ப ட
மைரமாநக. இ"ைறய மைர. மி%த ேவ1ைம இ'ைல. ப36ேபா'
இ"1. எ'லா கல க<. நிைற% விள . சிற%த நகரமாகேவ மைர திக%
வகிற. மைர ேபா"ற சிற%த நக தமி நா !' ஒ"1மி"1, ேசாழ" ேசர"
ஆ3ட தைலநகர க<. இத ஒ-பாகா.
பாிபாட' பாரா 6. மைர
இனி, மறாெ◌ கைட:ச க +லாகிய பாிபாட' கா 6. மைரைய- பா-ேபா..

எ>ப பாட'கைள ெகா3ட பாிபாட' +)' நா" பாட'க மைரையபறியன எ"1 பழ.பாட' ஒ"1 பககி"ற.
"திமா() இநா" ெச?ேவ  2-ப

ெதாபா 6, கா6கா () ஒ"1,-மவினிய

ைவையயி ப தா1, மாமைர நா"() எ"ப
ெச;யபாி பாட' திற..”

அ%நா" பாட'க< ஒ"ேற7. 2>ைமயாக நம கிைடகவி'ைல. ஆனா'
ைவையைய- பறிய பாட'க எ 6 நம கி !5ளன. அவறி'
இைடயிைடேய மைரைய- பறிய றி-க காணகிைடகி"றன.
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மைரமாநகாி" ந6வி' திேகாவி' அைம%ள. அத" காற2.
ெதகளி" பி" ெதகளாக அைம%ளன. இ?வைம- தாமைர-Iவி"
அைம-ைப ஒ தி%த. தாமைர மலாி" ந6வி' உள ெபா !ைன- ேபா"1
இைறவ" திேகாவி' இல கிய. ெபா !ைன: Aறியி. இதகைளேபா"1 ெதக திக%தன. இ தைகய நகாி" அைம- 2ைறைய- பாிபாட'
ந" சி திாிகி"ற.
"மாேயா" ெகா-I மல%த தாமைர-

Iெவா6 ைர5. சீC; Iவி"

இதழக () அைனய ெதவ.; இதழக ()

அ.ெபா (6) அைன ேத அ3ண' ேகாயி'.”
இ% நகாி' எ-ெபா>. ேவதிய ஓ. மைறெயா) நிைற%தி.. அ%த
மைறெயா) ேக ேட மைர நகர  மக யிெல>வ. ேசாழ" தைலநகராகிய

உைறVாிM., ேசர" தைலநகராகிய வசியிM. வா>. மக ேகாழி Q4. ஒ)

ேக 6 யிெல>வ ேபா"1 மைர மக யிெல>வதி'ைல.

ைவையயாறி' நீரா!ய மக ஒ-பைன ெச; ெகா<வதெக"1 சில
தனிமாட க அைமக-ப !%தன. அ.மாட க< சில )2க வ!வி'

விள கின. அ-) வ!வ ைத க36, உ3ைம- )ெய"1 ெகா36,
களிைற- பா5ெமன ெவ36, பி!க சிைத% ஓ6வ36.

இ%நகாி' Iகைள ஆரா;% ெகா;பவ பல இ%தன. அவக மல
ெகா;தெகன தனி ேகா' ஒ"1 ைவ தி%தன. அவக ெகா;த மலகைள
மாைலயாக க 6த ெபா 6 ஓாிட தி' வி-ப. அவைற வி-பதகாக
தனிேய Iம3டப க இ%தன.
மைரமாநகாி" மதிைலெயா ! ைவைய ெச"ற. அதி' ெபகிவ.

ெவள தி" அைலக, வி3Eற நிவ%த மதி)"மீ ேமா.. அ? அைலேயாைச

ேக 6 நகரமக யிெல>வ. மதி)' நீ3டெதா Aர கவழி நிலவிய. அத"

உேள ெச"ற ஆ1நீைர, மதி' ற ேத ெசாாி5. கா சி, களி1 திைகைய

Pகி நீைர- ெபாழிவ ேபா"றி.. மதி)" ற ேத ைவைய கைரயிMள
மல:ேசாைலகளி" ந6ேவ பாண. Q த. வாதெக"1 பாக க<.
ேசாிக<. விள கின.
திமக< அணி%த திலக. ேபால உலகி' க I  கமவ மைரமாநகர..
பர "1. ைவைய5. பாாி' உளள4. மைர சீ"றா ேபெப1
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விள .. ஈவாைர ெகா3டா!, ஏபாைர- பா வ. மக மைரயி'

மிளன. அவகேள வாவா எ"1 ெசா'ல தகா. அவக  ேத
உல. ேபாத உாியராவ.

இ தைகய மைரமாநகைர- லவக த க லைம லாேகாலா' Pகிெபைமைய ேநாகின. உலகிைன ஒ த !7. மைரைய மறாெ◌ த !7.

ைவ  எைடபா தன. உலகைன . வாட, மைரயி%த த 6 வாடவி'ைல.

எனேவ, உலக 2>. ேச%தாM. மைர ஒ-பாகா எ"1 மதி-பி டா
பாிபாட லவ.

"உலக. ஒநிைறயா தாேனா நிைறயா-

லவ லேகாலா' Pக-உலகைன .
தா"வாட வாடாத த"ைம ேத ெத"னவ"
நா"மாட Qட' நக ’’

எ"ப பாிபாட'.
மைரமக நீரா6. ைவைய ைற
மைரமாநகாிMள மக ைவையயி' நீரா6தாிய ெந6%ைறயாக4.
2"ைறயாக4. விள கிய திமத2"1ைறயா.. அஃ அட%த
மதமர க நிைற%த கைரைய: சா%த ைறயா.. நீராட வவா த தாிய

த3 ெபாழி' அைம%த அழகிய ைறயா.. Qடலா ெர'லா. வ% Q!னM.,

Qடேகாமா" பைட 5ட" வ% நா!Mை◌. த த வா;-ைடய வளமான
ெபாழி' H%த எழி'ைறயா.. நீ வறிய ேவனி' கால திM. கைரைய:
சா% நீ ெச"1ெகா3!. 2"ன! ைறயா.. ஆதலா' அ
திமத2"1ைற ெய"1 லவ பா6. கெபற.
-ன' விழா நைடெப1. க"னாளி' இ ைறக3 ழM. யா>. 2ழ4.
ஆகிய ப'வைக இ"னிய க 2ழ .. அரசனா' தைலேகா' அாிைவெயன
விெபற ஆட' மகளி. பாட' பாண. அ ைறைய: சா%த ெபாழி)ட ேத
ஆட' நிக வ. நாடக மகளிாி" ஆட' ஒ)5., இ"னிய களி" ேபெரா)5.

கைரயி' வ% ேமா. ெவள தி" அேலெயா)5ட" ேச% இ!2ழக. ேபா'
ஒ)..
இ ைறக3 பாணக ெச"1 யாழிைச  மத-ப3ைண அைமயாக-

பா6வ. அவக பாட-பாட ைம%த. மகளி. நீாி' பா;% ஆ6வ ; அவ

த.2 ஊ6வ; ஊடMண% Q6வ; Q! மகிவ ஒ!- பிாிவ: ேத! திாிவ;
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மலைர: H! ெதா>வ. இ ஙன. இபாலா. ைறக3 ஆ!யைமயா'
ைவையகீ எ:சிலாயி1 எ"1 Qறின இ"ெனா லவ.
இள ேகாவ!க கா 6. மைர
காவிாி-I.ப !ன தி' வணிக ல திமா மணியா; ேதா"றிய க3ணகியி"
க மா3ைப கவி7ற விள. காவிய. சில-பதிகார.. ேசர நா 6 Gரேவ த
வழி ேதா"றலாகிய இள ேகா வ!க அ? இனிய காவிய ைத ஆகியளி".

அவ தம காவிய தி' கா கா3ட., மைர கா3ட., வசி கா3ட.

எ"1 ="1 ெப. பிாி4கைள வ ளா. அவ1 ந6வ3 அைம%த
மைர கா3ட. க3ணகி வாவி' மைரயி' நிக%த நிக:சிகைள
விளகிற. அ-பதியி' மைரைய- பறிய ெச;திக பல Qற-ப6கி"றன.

‘Hவிைன: சில. காரணமாக, கா 6. யா. ஓ பா 6ைட: ெச;5’ெளன

உ1திI3ட இள ேகாவ!க மைரமாககைர ஒ2ைறேய7. ேநாி'
க3டறி%தவராத' ேவ36.. மைரயிேலேய ப'லா36வா% Qலவாணிக.
நடா திய சீ தைல: சா தன அவ த3டமிழாசானத)" அவ வாயிலாக
மைர: ெச;திகைள ெதளிவாக ேக டறி%தவராத' ேவ36.. இ
காரண களா' இள ேகாவ!க வள ெக> மைரமாநகைர: சிற%த
ெசா'ேலாவியமாக வைர% கா 6கிறா.
இர3டா. +றா3!' மைரமாநகைர: H% மாெப. மதி' அைம%தி%த.
மதிைல: AறிM. ஆழமான அகழி5., அதைன: H% அக"ற காவகா6.

அைம%தி%தன. இ ஙன. ப'ேவ1 வ'லர3களா' ழ-ெபற மைரயி'
வா%த மக எ"1. பைகவ பைடெய6-பி அசியமி'ைல; அ%

நகைரவி 6 அக"றமி'ைல. இதனா' இள ேகாவ!க அ ககைர-, “பதிெய>
வறியா- ப3 ேம.ப ட மைர =P மாநக” எ"1 றி-பி டா.

இள ேகாவ!க கால தி' மைரமாநக பைகவ பைடெய6-ைப க3டேத
யி'ைல.
மைரைய: H%த மதி)' பைகவைர அழி. ப'ேவ1 ெபாறிக

அைமக-ப !%தன. வைள% தாேன எ;5. இய%திர வி', கவிர'

ர -ெபாறி, க'Mமி கவ3, ெவ ெக; ழிசி, ெச.பிைன உ. ழிசி,

இ- உலக, க')6 Qைடக, P3! ெபாறி, பைகவைர க> தி I !

21. ச கி)க, ஆ3டைல- ளி" வ!வாக அைம த அ6-க, மதிைல-

பறிேய1வாைர- ற ேத த<. இ- க-க, க>ேகா', அ.க 6க,
ஏவைறக, த"ேன ெந கியவ தைலைய ெநகி தி. மர க,

ஊசி-ெபாறிக, சி:சி)- ெபாறிக, ப"றி-ெபாறிக, = கி' வ!வி' அைம%த
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ெபாறிக, எ>, சி-, கைணய., எறிேகா', %த., ேவ', வி தைல- ெபாறிக
இ"7. இைவேபா"ற வ)மிக ெபாறிக அமீை◌%, பைகவ அEகா

அ:A1 தின. இ தைகய மதி)"மீ பா3!ய" நாேதா1. பைக வைர
ெவ"1ெவ"1 உய திய ெவறி ெகா!க G1ட" அைச%
ஆ!ெகா3!%தன.

ெகா!மதி' வாயிைல கட% நக % தா' நவமணி கைடக அைம%த
Gதி5., அ1ைவ கைட Gதி5., Qல

வி த Qல Gதி5., அ%தண, அரச,

வணிக, ேவளாளகளாகிய நா'வைக மக<. வா>. ந'Gதிக<., ஆவண

Gதி5., பர ைதய Gதி5. அணியணியாக அைம%திதன. Gதிகளி' ேவனிகால

ெவ-பிைன யக1வதகாக வானளாவிய ப%தக ேபாட-ப !%தன. ச%தி5.
சக2. ம"ற2. கவைல5. ஆ கா ேக காண- ெபறன.

நகேள சிவபிரா" திேகாவிM., திமா' ேகாவிM., பலராம" ேகாவிM.,

2க" ேகாவிM., இ%திர" ேகாவிM. இ%தன. இ"1ள அ கய க3ணி

திேகாவிM. Qடலழக திேகாவிM. அ"1 விள கினவ'ல. அைவ
பிகால. ேதா"றி யைவ. இ ேக காம7 திவிழா நட%த.
பரேசாதியா கா 6. மைர

தமிழக தி" பழைமயான சமயமாகிய ைசவ தி" ெத;வ மா3ைப ெதாி.

ராண க ப'. அவ1 தைலயாய ராண க ="1. அைவ ெபாிய ராண.,
திவிைளயாட ராண., க%த ராண. எ"பன. திவிைளயாட ராண ைத:

சிவெபமானி" இடக3 எ"1 ைசவ ேபா 1வ. மைரயி' எ>%தளிய
ேசாமA%தர கட4 ஆ"மாக உ;5. வ3ண. அ ககாி' அ1ப  நா"
அ விைளயா 6க ெச;தளினா". அ: ெச;திகைள கபைன கல க

கனி5மா1., ப தி:Aைவ ெபமா1. பரேசாதி 2னிவ திவிைளயாட

ராண. எ"7. அ +லாக ஆகி த%தா. அ% +) ேபாற-ப6. நா6.
நகர2. 2ைறேய பா3!ய நா6. பழ%தமி மைர5ேம யா.. அவ கா 6.
மைரைய ேநாேவா..
ஒ கால தி' மைர5. அதைன: H%த பதி5. கட.ப மர க நிைற%த காடாக
இ%தன. அ கா !" கீைழ-பதியி' மணB எ"7. ஊ அைம%தி%த.
அ?Bைர தைலநகராக ெகா36 லேசகர" எ"7. ம"ன" பா3!ய கா ைட
ஆ36வ%தா". அவ" கால தி' மணBாி' தனசய" எ"7. வணிக" ஒவ"

வா%தா", அவ" ஒநா வாணிக தி" ெபா 6 ேவ1ா: ெச"1,

கட-ப கா 6 வழிேய தி.பி ெகா3!%தா". ந6வழியி' இ H%வி ட
காரண தா' அ கா !" ந6ேவ ஓாிட தி' த கின". அவ" த கிய இட தி'
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ெபா ெகாளி Gசி- ெபாட" விள கிய விமான. ஒ"ைற க3டா". அ?
விமான. எ 6 யாைனகளா' தா க-ெப1 ஞாயி1 ேபா"1 ேபெராளி Gசிய.
அதி' சிவ) க. இ%த. அ  நளிளி' ேதவக பல வ% சிவ) க ைத
வண கி வழிப டன. அைத க3ட தனசய" தா7. விமான ைத ெந கி:
சிவ) க- ெபமான வழிப 6 மகி%தா". ெபா> ல%த. அ  வழி ப ட
வானவைர காE விய%தா". மீ36. இ%திர விமான தி' எ>%தளிய
ெபமாைன- பணி% ஊைர அைட%தா".
மணBைர அைட%த வணிகனாகிய தனசய" தா"க3ட அதிசய ைத- பா3!ய
ம"னனிட. ெச"1 ெதாிவி தா". அவ" கட.பவன தி' க3ட
கா சிகைளெய'லா. ெதளி4ற விளகினா". அவைற ேக ட லேசகர"
விய-ட" இைறவ" அ உள ைத எ3ணி மகி%தா". அகா சி கைள-

பறிய உ3ைமைய, உணர2!யா வதினா". அ"றிரேவ இைறவ",

பா3!ய" கனவி' ேதா"றி கட.பவன ைத அழி  க!நக அைமமா1
பணி தளினா".

ம1நா காைலயி' ம"ன" அைம:சகைள5. சா"ேறாகைள5. அைழ 
கனவி' க3ட ெச;திைய5. வணிக" உைர த ெச;திைய5. ெதாிவி தா".
எ'ேலா. கட.பவன ைத அைட%தன. அரச" ஆ கி%த ெபாறாமைர
திள தி' நீரா!ன". இ%திர விமான தி' Gறி%த சிவ) க- ெபமாைன

தாிசி  இைறசினா" ; ஆன%த க3ணி ெசாாி%தா". அ%த இட தி'

திேகாவிேல அைமமா1., Aறி5ள கா ைட யழி  நகைர காEமா1.
அைம:ச ஆைணயி டா". அைம:ச ேகாவிM. நக. அைமக ெதாழி'
வ'லாைர அைழ  வமா1 ஏவலைர- பணி தன. கா6க அழிக-ப ட.
இைறவேன சி த வ!வி' ேதா"றி ேகாவிM. நக. அைம. வைகயிேன
ஆகம 2ைற-ப! வ  கா ! மைற%தா".

சி த வ தளிய 2ைற-ப!ேய சிப+' வ'லாக ேகாவிM. நக.
அைம தன. திேகாவிைல- ப'ேவ1 ம3டப க<ட7. ேகார க<ட7.

அைம தன. நகர ைத அணிெச;ய வி.பிய பா3!ய" கைட ெதக,

அ.பல க, காச%திக, ம"ற க, ெச;"1க, மட க, நாடக அர க,
அ%தண ெதக, அரச ெதக, வணிக ெதக, ேவளாள ெதக,

யாைன Qட க, ேத:சாைலக, திைர இலாய க, க'விQட க,

ள க, கிண1க, க%தவன க, I காக, உ;யான வன க 2த)யவைற

அழற அைம தா".

இ?வித. அைம த திய நகாி" வடகீ திைசயி' ம"ன" மாளிைக விள கிய.
ம"ன" திய நக: சா%தி ெச;ய எ3ணின". அ-ேபா இைறவ" த"
சைடயி)%த பிைறமதியி"  த2ைத நக 2>. சி%மா1 அாி%தா".
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அ நகைர அ2த மயமாகிய. மரமான அ2த தா' P;ைம ெச;ய-ெபற
நகர. மைரெயன- ெபயெபற. இ?வா1 பரேசாதி 2னிவ மைரமாகக
ேதா"றிய வரலாைற த. ராண +)' க"1ளா.
----------

5. நாய"க அணிெச%த ம ைர

கைட:ச க கால தி' பா3!ய ம"னகளா' கவி"ெப1 விள கிய
மைரமாநகர. பி"ைனய +றா36களி' அய'ம"ன பலைடய பைட
ெய6-களா' அ'லப ட. ="றா. +றா3!' கள-பிர
பா3!யநா ைட ைக-பறி ெகா3டன. ="1 +றா36க<- பி"னேர
மீ36. பா3!யநா6 க6 ேகானா' மீ க- ெப1 த"னா சி ெபற.
தி.ப4. ப தா. +றா3!' அ ேசாழ ஆ சியி" கீ அ!ைம 5ற.
பதி"="றா. +றா3!' சடாவம" லேசகர" எ"7. பா3!ய ம"ன"
மீ36. பா3!யநா ைட: ேசாழாிடமி% ைக-பறினா". அதி)%
+றா36க பா3!யநா6 பைழய அரAநிைலயி' விள கி1. பதினா"கா.
+றா3!" ெதாடக தி' மா)காI 2தலான 2கலாயகளி" ெதாட%த
பைடெய6-களா' பா3!ய ஆ சி பாப ட. மைரயி' நாப நா"
ஆ36க 2கலாய ஆ சி நிலவிய.
இகால தி' விசயநகர- ேபரரA வள:சி51 வ%த. அத" சாபி' இர3டா.
க.ப3ண எ"பா தமிநா !"மீ பைடெய6  வ%தா. அவ ெத"னா !'
2A[. ஆதிக ைத ெயாழி  தமிநா ைட விசயநகர- ேபரரAட" இைண தா.
பதினாறா. +றா3!" ெதாடக தி' விAவநாத நாயக மைரயி' த கி
மைரநா ைட ஆள ெதாட கினா. இவைடய வழி ேதா"ற'க
பா3!யநா ைட ஏற தாழ இ+1 ஆ36க ஆ சிாி%தன. விAவநாத நாயக
கால தி'தா" இ நாைளய மைர உவாயி1. இர3டா. க.ப3ண
2A[.களா' இ!க-ப ட மீன சிய.ம" ேகாவிைல5. ேகார கைள5.
க 6வி தா ; நகைர5. வைக-ப6 தி அழெபற அைம தா. விAவநாத

நாயக- பி" தி:சிரா-பளி, நாயக ஆ சி தைலநகரமாயி1.
பதிேனழா. +றா3!' திமைல நாயக மீ36. தைலநகைர மைர
மாறின. அவ மீனா சிய.ைம திேகாவி)' பல தி-பணிக ெச;தா.
கைலகல. சிற%த சிப கைள5ைடய  ம3டப ைத எ>-பின ; ேகாைட

வி6தியான த2க., ளிI%தடாகமாகிய ெபாிய ெத-பள., தமிழக தி"

தா\மகா' எ"1 ேபாற தக திமைல நாயக மகா' ஆகியவைற அைம 
மைரமாநகைர அழப6 தின : திவிைளயாட ராண தி' காE.

ெபவிழாக எ'லா. திேகாவி)' நைடெப1மா1 ெச;தா ; சி திைர

திவிழாைவ: ெச%தமிநா 6 மகைளய"றி- ப"னா !ன. வ% பா 
மகி>மா1 சிற-ற நைடெபற: ெச;தா : மைரைய விழாம' நகரமாக
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விளக2ற:ெச;தா ; கைல ம)%த தைலநகரமாகி க36 களிI தா. அவ

க3ட அணி மைர திநகைர நா. இ"1. க36 இ"1கி"ேறா..
-----------

6. தமி வளத ம ைர

கைட:ச க.
ைப%தமிைழ வள தகாக- பா3!ய அைம த ச க களி' ="றா. ச கமாகிய
கைட: ச க. இ"ைறய மைரயிேலேய இ%த. “தமி நிைல ெபற தா க
மரபி" மகிநைன ம1கி" மைர” எனவ. சி1பாE1-பைட அ!களா'
இ:ெச;தி வ)51வதா.. இ  ‘தமி நிைல’ ெய"1 வ. ெதாட தமி

நிைலயமாகிய தமி: ச க ைதேய றி-பதா.. இைறயன களவிய' உைரபாயிர தா' கைட:ச க ைத- பறிய ெச;திக விளகமாக ெதாிகி"றன.
இ"ைறய மைரமாநகாி' 2ட திமாற" எ"7. பா3!ய" கைட:ச க ைத
நி1வின". இத"க3 மைர கணகாயன மகன நகீரன 2தலாக
நாப ெதா"ப லவக இ% தமிைழ ஆரா;%தன. அவைர உளி 6
கா7ா1 நாப ெதா"ப லவக அ: ச க தி' இ% தமிைழ வள தன.
கைட:ச க தி" இ1திகால தி' உகிர-ெபவ>தி எ"7. பா3!ய"
விள கினா". அவ" வியரசாக4. கவியரசா4. திக%தா". இ: ச க தி'
அகநாF1, றநாF1, நறிைண, 1%ெதாைக, ஐ 1+1, பதி1-ப ,

க) ெதாைக, பாிபாட' ஆகிய ெதாைக +'க எ 6. ேதா"றின. ப -பா 6.
பதிென3கீகண. இ:ச க தி'தா" எ>%தன.
நால!யா ேதா"றிய நல.
இ தைகய கைட:ச க தி- பி"ன- ப"F1 ஆ36களாக மைரமா காி'
தமி:ச க. நிலவாெதாழி%த. உகிர-ெபவ>தியி" கால தி- பி"ன வ%த
பா3!ய ம"னக ச க. நி1வி தமிைழ வளகா ேபாயின. ஐ%தா.
+றா3!' தமிநா !' %த சமண. ெபள த. த த. சமய: சாைடய
ச க கைள மைர மாநகாி' ேதா1வி தன. அவறி" வாயிலாக- பல +'கேள
ஆகி தமிைழ வள தன. ஏழா. +றா3!' மைரமாககைர: H% வா%
வ%த எ3Eயிர. சமணக பா3!ய" ஆதரவி' இ%தன. அவக
அைனவ. தமிவ'ல லவரா; விள கின. அவக வடநா !)% வகட.
காரணமாக ெத"ன6 %தவ. அவக த. நா !' மைழவள. ெபாழி%
ெசழி த. மீ36. ஆ : ெச'ல- பா3!யனிட. விைட ேவ3!ன.
“உவ-ப தைலQ! உள- பிாித'
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அைன ேத லவ ெதாழி'”
எ"பா திவ< கறவராகிய சமணகைள- பிாிவத ம"ன" ெபாி.
வ%தினா". அவன யர ைத க3ட சமணக அவ"பா' ெசா')
ெகாளாமேல நளிளி' த. நா6ேநாகி நட%தன. அவக. மைரமாநகைர
வி 6- ற-ப6 கா' தா. த கிய இட தி' தனி தனிேய ஒ கால!- பாடைல
ஏ !' எ>திைவ  மைற%தன. ம1கா காைலயி' ெச;தியறி%த ம"ன"
அவக இ%த இட ைத ேநாி' ெச"1 க3டா". ஆ  ஒ?ெவா வ.
ஒ?ெவா பாடைல எ>திைவ தி-பைத க36 எ6  ேநாகினா". அைவ
ஒ"ேறாெடா"1 ெதாடபி'லாதனவா; இ தைல க3டா".
அவைறெய'லா. எ6  ைவையயா1 ெவள தி' GAமா1 பணி தா".
அ ஙனேம ஏவலாள ெச;தன. ஆறி' எறி%த ஏ6களி' நாF1 ஏ6க ம 6.
ெவள ைத எதி  கைர ேச%தன. அவைற ஏவலாள ஒ ேச பா3!யனிட. ெகா36வ% ெகா6 தன. அவைற ேநாகிய ேபா அைவ
ஒ"ேறாெடா"1 ெதாட ெகா3டன வா; ேதா"றின. உடேன பமனா
எ"7. ைப%தமி- லவைர ெகா36 அ% நாF1 பாட'கைள5.
வைக-ப6  ெதா தா". அேவ நால! நா71 எ"1. நால!யா எ"1.
ெபய ெபற. இ% நிக:சி உகிர-ெபவ>தியி" கால ேத நிக%த எ"1
உைர-பா. உள. இதைன விள. பைழய பாட' ஒ"1 உள.
“ம"ன" வ>தியேகா" ைவைய-ேப ஆறி"
எ3ணி யிநா"ேகா டாயிரவ-உ"னி
எ>தியி6. எ !' எதிேர நட%த
ப>திலா கால!ைய- பா.”

நால!யா பதிென3கீகண +'களி' ஒ"றாக: ேசக-ப!7. அ
பிகால  எ>%தேத. அ திற< ஒ-பாக ைவ  மதிக-ெப1.
நீதி+லா.. அதனாேலேய திறைள5. நால!யாைர5. ேச - பாரா 6.
பழெமாழிக எழலாயின. ‘ஆM. ேவM. ப'M உ1தி, நாM. இர36.

ெசா'M உ1தி,’ ‘பழதமி: ெசா' லைம நா)ர3!'’ எ"7. பழெமாழிக
அ? உ3ைமைய ந" விள.. இதேன, ேவளா3 ேவத.’ எ"1. ஒவ.
இ%+' மைரமாநகாி' எ>%த மா3ைடயேத.
இைறயனா வள த இ"றமி
இனி மைரமாநகாி' எ>%தளிய ேசாம A%தர-ெபமா" த"ைன வழிப ட
ெதா3ட இவ த3டமி- பாட'க எ>திெகா6 தா". தமி எ"7.
அ%தணாள7- பா3!ய" ச க ம3டப தி' ெதா கவி ட ெபாகிழிையபாிசாக- ெப1தாிய அாிய தமி- பாட' ஒ"ைற- பா!ெகா6 தா". அ
1%ெதாைக எ"7. பழ%தமி +)' இட.ெப1ள. கைடய மகளிாி"
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க Q%தM இயைகயாகேவ ந1மண236 எ"1 வ)51 . அ- பாட'

‘நல. பாரா !'’ எ"7. அக ைறயி' அைம%த அழகிய பாடலா..
“ெகா ேத வாைக அசிைற .பி
காம ெச-பா க3ட ெமாழிேமா
பயி)ய ெகழீஇய க பி" மயி)ய'
ெசறிெயயி(1) அாிவிை◌ Q%த)"

நறிய4. உளேவா, ேஅறி5. Iேவ ?”

இைறவ" அளிய இ- பாட)' கைட:ச க தைலைம- லவராகிய நகீர
ெபா ற க3டா. லவனாக வ%த இைறவனிட. ெநறி க3ேண
கா !7. ற. றேம எ"1 ெசா') அசா வா ெச;தா.
மைர திேகாவி)' நா<. யாழிைசயா' ப3ணைமய- பா!- பரவிய
பாணப திர" எ"7. யாவ'ல ெதா3டாி" வ1ைமைய- ேபாக- ெபமா"
தி4ள ெகா3டா". அ%நாளி' ேசர நா ைட யா3ட சிவப தனாகி ய ேசரமா"
ெபமா எ"7. ம"னெபமா7 தி2க. ெகா6 த7-பின". ஒேலைய
தி2க. எ"1ைர த' மர. அ தி2க தி' எ>த-ெபற பாட' தி2க-பாAர.
என-ப6.. இதைன- பிகால தவ சீ 6கவி எ"ப. இ ைசவ தி2ைற
க< ஒ"றாகிய பதிேனரா. தி2ைறயி' 2த பாடலாக விள கிற.
ெபா இலகண. வ'ல லவைர காEே◌ேம எ"1 கல கிய பா3!யன
கலக ைத யகற களவிய' இலகண ைத ="1 ெச-பிதழக 
எ>திெகா6 தா" ஆலவா; கட4. அேவ இைறயன களவிய' என
வழ வ.
மரபர வள த தமி
2%+1 ஆ36க  2"ன ெத"பா3! நா !Mள திைவ3ட. எ"7.
பதியி' ேதா"றியளிய அ

கவிஞராகிய மரபர, மைரயி' திமைல

நாயக ஆ சிாி%த கால தி' இ நக எ>%தளினா. அவ மைரயி"
ெத"பா' அைம%த தி-பர "றி' எ>%தளிய ெச?ேவைள- பணி%
ஆ கி.ேபா மைர மீனா சிய.ைமமீ பிைள தமி +ெலா"1

பா!ன. அதைன உண%த, மீனா சிய.ைம, நாயக ம"ன கனவி' ேதா"றி

மரபரைர அைழ  வ% பிைள தமிைழ த. ச%நிதியி' அர ேக1 மா1
பணி தளினா.
அ?வாேற ம1நா காைலயி' திமைல நாயக ப'ல ஒ"ைற ய7-பி
தி-பர "றி' த கி யி. அ கவிஞராகிய மரபரைர அைழ 
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வமா1 ஏவலைர- பணி தா. அவைர அ"ட" வரேவ1 மீனா சிய.ைமயி"
தி2" பிைள தமி+ைல அர ேக1மா1 பணி4ட" ேவ3!னா.
பிைள தமி அர ேகற. நைடெபற. அ%+)" வைக- பவ -

பாட'கைள மர பர அக ைழய- பா!- ெபா விாி த ெபா>,

மீனா சிய.ைம ஒ ெப3 ழ%ைதயாக நாயக ம"ன ம!யி' வ%தம%

மகி4ட" ேக டளின. அ- பவ தி" ஒ"பதாவ பாடலாகிய ‘ெதா6

கட4

பழ.பாட'’ எ"1 ெதாட . பாடைல அவ இனிைமயாக மன2க-

பா!- ெபா விாி  2!%த., மீனா சிய.ைம ம"ன க> தி' அணி%தி%த

2 தார ைத கழறி மரபர க> தி' அணி% அெச; மைற தா.
இ%த அத ைத க36 ம"ன. மக<. ெபவிய-றன.

திமைல நாயக மரபரைர தம மாளிைகயி' சிலநா க த கிய<மா1
அ"ட" ேவ3!னா. அவர ேவ36ேகா< இண கிய 2னிவ சி"னா
மைரயி' த கினா. அரசிய' அMவ'களி' ஈ6ப ட நாயக ம"ன நா

ேதா1. கால%தா  உண4 ெகாவைத க3ட மரபர, ஒநா அவட"
உைரயா!ெகா3!.ேபா,

“வ தா" வ த வைகய'லா' ேகா!
ெதா தா. ; த' அாி”

எ"ற திறேள நிைனB !ன. ‘அரேச! நீவி எ ைண: ெச'வ.

பைட தி%. றி த கால தி' உண4ெகாவத வா;-பி'ேலேய’ எ"1

வ%தி5ைர தா. அேக ட நாயக, “அ!கேள! தா. றி த பாட' எ%+க3

உள?” எ"1 வினவின. உடேன மரபர திவ<வ அளிய

ெபாமைறயாகிய திறளி' உள அ-பாட' எ"1Qறி, அ% +)"

மா3ைப5. விளகினா. ‘ஆயிர  2%+1 2-ப அ

ற பாகைள5.

ேநாகி5ணவத எளிேய கால கிைடயா. ஆத)" அவறிMள

க கைள: Aகமாக ெதா : சி1 +லாக இயறி த%தளேவ36.’
எ"1 ம"ன அ!களாைர ேவ3!ெகா3டா. அ ஙனேம திற

க கைள: Aகி ‘நீதிெநறி விளக.’ எ"7. சி"Fலாக ஒேர நாளி'

உவாகி ெகா6 தா. இதைன திறளாகிய தா; உாிய கால தி' க41-

பய%த ‘ ! திற’ எ"1 அறிஞ ெகா3டா6வ.

மரபராி" லைம திற ைத5. அளாறைல5. க36 விய%த திமைல
நாயக ஆ3ெடா"1- பதினாயிர. ெபா" வவா5ைடய அாிய நாயகர ைத
அவ- பாிசாக வழ கி- பாரா !ன. அ: ெச'வேம இ"1 காசிமாநகாி'
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மார சாமி மடமாக4. தி-பன%தா ஆதீனமாக4. திக% அற-பணிக<:
சிற-பாக உதவி வகிற.
ேமM., இ? அ கவிஞ மைரயி' வா%த நாளி' மைர கல.பக.,

மீனா சிய.ைம ற. மீனா சிய.ைம இர ைட மணிமாைல ஆகிய +'கைள5.
பா! தமிைழ வள-ப6 தினா.
பரேசாதியா வள த ைப%தமி
திவிைளயாட ராண ைத- பா!ய பரேசாதி 2னிவ ஏற தாழ

இ+ைற.ப ஆ36க  2ப டவ; வடெமாழி ெத"ெமாழிகளி' வ'லவ;

U3ணறி4. +லறி4. பைட தவ; சிவப தி5. ெச%தமி கவிபா6. திற7.

உைடயவ. இவ பிறவி கடைல கட த ந"ெனறி கா 6. ஞானசிாியைர
நா!: சிவ தல கைள தாிசி  வ%தா. சிவராசதானியாக விள . மைரமா
நகைர அைட%தா. இ%நகாி' சி"னா த கி அ கயக3ணிைய5.
ெசாக) க- ெபமாைன5. வழிப 6 வ கால தி' ஒநா ஞானசிாிய
ஒவைர தாிசி  அவைர வண கி ஞாேனாபேதச. ெப1: ைசவ ற4 I36
விள கினா.
இவர இெமாழி- லைமைய5. வா நல ைத5. க36ண%த
மைரமாநகர- ெபமக பல அவைர க36 அ!பணி% வடெமாழியி' உள
ஆலாசிய மா"மிய ைத தமிழி' பா! த%த<மா1 ேவ3!ன. இவ.
அ"பகளி" க ைத நிைறேவ1. மன தினரா; ஒநா யி' ெகா<.ேபா
அ கயக3ண.ைம இவர கனவி' ேதா"றி, “ந. ெபமா" திவிைளயாடைலபா6வாயாக!” எ"1 பணி  மைற%தளினா. உடேன 2னிவ விழி ெத>%
மீனா சிய.ைமயி" திவைள: சி%தி  விய% அவ க டைள-ப!ேய
‘ச தியா;’ எ"ற ம கல: ெசா'லா' ெதாட கி ேசாமA%தர-ெபமா"

நிக தியளிய அ1ப  கா" திவிைளயாட'கைள5. திவிைளயாட
ராணமாக ெத;வ மண கம>. பாகளா' ஆகி 5தவினா. ேமM. இவ

திவிைளயாட ராண தி" சாரமாக ‘மைர அ1ப  நா" திவிைளயாட

ேபாறி க)ெவ3பா’ எ"ற ஒ சி1 +ைல5. மைர- பதி1-ப த%தாதி’

எ"7. சி1 பிரப%த ைத5. பா!யளினா.
நா"கா. தமி:ச க.

கைட:ச க. மைற% ப"F1 ஆ36க<- பி"ன- பாலவன த.
1நிலம"னராகிய பா3! ைர ேதவரா' இபதா. +றா3!"
ெதாடக தி' நா"கா. தமி:ச க. அைமக-ெபநிற. இ?வெசயMெப%ைணயாக இ%தவ இராமநாதர. ம"ன பாZகரேசபதியாவா. இ?
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விவ. தமிழிM. ஆ கில திM. சிற%த லைமயாள. ஒ ெபாைள- பறிபல மணி ேநர. நீ3ட ெசாெபாழிவா1. ஆ"றைம%த நாவலக.
பா3! ைர ேதவ எ-ெபா>. லவ ழா. த.ைம: Hழ தமிகைலெபெவள தி' திைள ெகா3!-பா. பல நகர க<. ெச"1
இலகிய: சமய:ெசாெபாழிவாறி மகைள மகிவி. இய'பினரா;
விள கினா.
இ தைகய தமி நாவலராகிய பா3! ைர ேதவ ஒகா' மைரமாநக:
ெசாெபாழிவி" ெபா 6 வ%தி%தா. அ?வமய. ஒசில றி-கைளபா ெகா<தகாக க.பராமாயண2. திற<. யாாிடமி%ேத7.
ெப1வமா1 தமி வள த மைர
பணியாளைர அ7-பினா. மைரயி' வா>. சில 2கியமானவக G !Qட
அ%+'க இ'ைல. கா !Mள லவகைளெய'லா. Q !: ச க. அைம 

தமிழா;%த  க மைரயி' ‘தமி> கதி'ெயன விள . க.பைர5.

திவ<வைர5. காEதகி'ைலேய எ"1 ெபாி. கவ"றா; தமி-

லவக<. தமி- பயிசி5. இ'லாதி-ப க36 உள. இைன%தா. அ"ேற
மைரயி' தமி தைழ ேதா தாிய 2யசிைய ேமெகா3டா.
1901 ஆ. ஆ36 மைரயி' ெச"ைன மாநில அரசிய' மாநா6 Q!ய. அ.

மாநா !" வரேவ> தைலவராக- பா3! ைர ேதவ அைம%தா. அ.
மாநா !" 2!வி' மைரயி' தமி: ச க. நி1வ கதியி. த. க திைன
ெவளி யி டா. ேதவாி" 2யசிைய5. க ைத5. மாநா ! வ%தி%த
ெபமக அைனவ. 2>மன ட" ஆதாி - பாரா !ன. அ. மாநா ைட
ெதாட% ச க. நி14. 2யசிக நைடெபறன. 1901 ஆ. ஆ36 ெச-ட.ப
தி க 14 ஆ. நா மைர ேசபதி உயநிைல-பளி. ம3டப தி'

ேபரைவெயா"1 Q!1. அதி' தமிநா !Mள தைலவக, ெப.லவக,

ெச'வக ஆகிய பல கல%ெகா3டன. இராமநாதர. ம"ன பாZகர
ேசபதி5. கல%ெகா3டா. இ தைகய ேபரைவயி' பா3! ைர ேதவ
நா"கா. தமி: ச க ைத நி1வின.
ேதவாி" 2யசி உ1ைணயாக இ%த பாZகரேசபதி, ச க. தைழ 

நிைல த த. சமZதான தி" வழியாக எ"1. ெப.ெபா கிைடமா1
உதவின. பா3! ைர ேதவ, மைர வட ெவளி Gதியி)%த த.

மாளிைகைய தமி:ச க தி உவ%தளி தா. இ: ச க தி" அ க களாக:

ெச%தமி க'Tாி, பா3!ய"  தகசாைல, +லாரா;:சி:சாைல, ச க-

பதி-பக. 2த)யைவக<. அைமக-ெபறன. க'Tாியி" தைலைமயாசிாியராக
வடெமாழி ெத"ெமாழி- லைம சா"ற தி. நாராயண ஐய கா
நியமிக-ெபறா. ரா. இராகைவய கா தமி ஆரா;:சி ைற தைலவராக
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நியமன. ெபறா. இவைர ஆசிாியராக ெகா3ட ெச%தமி எ"7. தி களித

ெதாட

க-ெபற. A-பிரமணிய கவிராய, அணசல கவிராய, க%தசாமி

கவிராய ஆகிேயா +பதி- பாளகளாக அைம%தன. அரச ச32கன ேபா"ற
சிற%த தமி-லவக க'Tாியி' ஆசிாியகளாக- பணிாி%தன.
க'Tாியி' பயிM. மாணவ உ3!5. உைற5<. வழ க-ெபறன.

க'Tாி ேத4க பிரேவச ப3!த., பால ப3!த., ப3!த. எ"1 ="றாக-

பக-ெப1- பாட தி ட க<. வக-ெபறன. இ ேத4களி' 2த"ைம

யாக ேத:சி ெப1வா- ெபாபதக., ெபா கடக., ெபாகாAக ேபா"ற

பாிAக  ேகா ைட ம"னரா' வழ க-ெபறன. ச க தி" வள:சி
1நிலம"னக<. ெபநிலகிழாக<. வணிக- ெபெச'வக<.
ஆ36ேதா1. றி-பி ட ெபா<தவிைய வி-ட" ெகா6  வ%தன.
1956 ஆ. ஆ3!' தமிழேவ பி. !. இராச" அவக ெப2யசியா'

இ:ச க தி" ெபா" விழா- ேபராரவார ட" நைடெபற. அத" பி"ன
இ:ச க. லவ க'Tாியாக- -பிக- ெப1 ஆகமான தமி-பணிகைள
ஊகமாக: ெச;வகிற.
---------------

7. ெந&ைலயி அைம' சிற'

திெகலா. க>1. திெந'ேவ)
ெத"பா3! நா !Mள பழைமயான தி நகர க< ஒ"1 திெந'ேவ).
இத" ெந'ைல ெய"1. ெசா'Mவ. திெந'ேவ)ெய"ற ெபயேர ெந'ைல
எ"1 மவி வழ கிற. நகைர: AறிM. ெநபயி நிைற%த வய'க
ேவ)ெயன: H%தி-பதா' ெந'ேவ)ெய"1 ெபயெபற. சிவெபமா"
எ>%தளிய சிற%த தலமாத)" திெந'ேவ) ெய"1 சிற-பிக-ெபற.
ெத"பா3! நா !Mள பாட'ெபற பழ.பதிக< இ4. ஒ"றா..

‘திெகலா. க>1. திெந'ேவ)’ எ"1 திஞானச.ப%த இ% நகைர- பாரா !
யளின.

ேகாவிM. விழா4.
பா3!ய நா ைட மைரமாநகாி)% அரசா3ட Q" பா3!ய" காலமாகிய
ஏழா. +றா3!ேலேய திெந'ேவ) ெபைம51 விள கிய திநகரமா..
அதனேலேய திஞானச.ப%த இ நக எ>%தளிய நாளி' அ- பா3!ய"
த" ேதவியாகிய ம ைகயகரசியாட" இ - ேபா% ெந'ேவ)5ைற
ெச'வராகிய சிவெபமாைன வழிப ேட தினா". அ- ெபமா" திேகாவிைல

ேகார

க<ட" அணிெபற அைம தா"; த" தைலநகரமாகிய மைரமாநக
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திேகாயி' விழாகைள- ேபா"ேற தி கேதா1. திவிழாக நிக>மா1:

ெச;தா". அதனாலேய திஞானச.ப%த த. பதிக தி' ‘தி கநா. விழாம'

திெந'ேவ)’ எ"1 றி தளின.
சி%I%ைற

இ%நக ெபா"திணி%த ன' ெப. ெபாைக ெய7. திநதியி" கைரயி'
கவி7ற விள கிற. ெந'ைலய-ப திேகாவிM ேநராக விள .
ெபாைநயா1 ைற சி%I%ைற எ"1 வழ கி"ற. அேவ பழைமயான
நீ ைற யா.. அ- பதியி'தா" ெந'லமாநகாி' வா>. மக ெச"1 நீரா!

வவ. இ ைற, ேசாைலக நிைற%த ஆறி" கைரயி' அைம%ள. ஆத)"

மர களிMள மலாி)% ேத" ளி ளியாக நீாி' சிநதிெகா3!.
சிற-ைடய. அதனாலேய சி%I%ைறெயன வழ கMற. இ-ெபய ஆதியி'
I%ைறெய"ேற வழ கியிக ேவ36.. ெபாழி' H% எழி' வா;%த ைற
யிைன- I%ைறெயன- ேபாறியி-ப.
ச.ப%த பாரா 6
இ ைறயிைன ெந'ைலமாநக எ>%தளிய திஞானச.ப%த க3டா.
இ ள ேசாைலகளி' ம%திக நிைற% காண-ப டன. அைவக ஒ
மர தி)% மறாெ◌ மர தி தாவி தி  விைளயா!ெகா3!%தன.
அைவக மரகிைளகைள- பறிெகா36 தா4 கால  அ கிைளகளி Mள
மலகளி)% ேத" திவைலக சி%த க3டா. அதனா' தா. பா!ய

ெந'ேவ)- பதிக தி',

“க தமா தெபாழி' ம%திக பா;தர ம திவைல
சி%I

ைறகம திெந'ேவ )5ைற ெச'வதாேம”

எ"1 ெபாைநயாறி" I%ைறயிைன- ேபாறி யளின. அ"12த'

‘ம திவைல சி%I%ைற’ எ"ற ெபய வழ க-ெப1-, பி"னாளி' அ

சி%I%ைறெயன 1கியிகேவ36.. ெந'ைல ய-பர தீ த ைறயாக

இ"1. திக% ெகா3!. I%ைற, திஞானச.ப%த அளிய
ேதவார தா' ெபைம5ற பழ%ைறயா..
1 ைற

ெக'ேலமாககாி" மறாெ◌ ைற 1 ைற யா.. ெந'ைலய-ப
ேகாவிM ேநராக அைம%த I%ைற ச1 ெந6%ார தி' இ%தைமயா' மக
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ஆறி: ெச'ல 1வழிெயா"1 க3டன. வய'களி" வழியாக: ெச"1
ெபாைநயி'  ைற ெயா"ைற உ36ப3ணின. அ 1வழியி'
Aகமான ேநர தி' ெச'Mத ஏறதா யி%ததா' 1 ைறெயன- ெபய
ெபற. அ ைறயி" 2"ைறயிேன 2"ன! ைறெய"1. ெமாழிவ.
ெந'ைலயி" க'லைம-
ெபாைந கைரயி' அைம%த வள கராகிய ெந'ைலமாநகாி" அைம- மிக4.
அழ வா;%த. நகாி" ந6ேவ ெந'ைலய-ப திேகாவி' அைம%ள.
ேகாவிைல: Aறி நா" பக களிM. மாடGதிக அைம%ளன. மாட. எ"ப
ேகாவிைல றி. ெசா'லா.. மாட ைத அ6 ள Gதிகளாத)" அைவ
மாட Gதிெயன- ப டன. மாட Gதிைய: Aறி ேதேரா6. தி Gதிக மிக4.
அகலமாக அைம%ளன. நகாி" ேமகிM. கிழகிM. ேத Gதிகைள: சா%
அணியணியாக ெதக ெபகமைட%ளன. வடகி' நயின ள. நகாி"
விாிைவ தைட ெச;த. ெதகி' பA.பயி வய'க நகர. பரவ தைடயாயின.
பழைமயான ெதக
இ% நகாி" நா" மாடGதிகளிM. நா" ேத GதிகளிM. பலவைகயான

கைடக அைம ளன. ேதேரா6. Gதிகைள: சா%, பலவைக- பணியாளக

வா>. Gதிக பா ற அைம ளன. அவ1 சில இ%நகாி"
பழ.ெபைமைய உண . வரலா1: சிற-ைடயன. கீைழ ேத Gதிைய
அ6  க'ல தி ெத எ"றாெ◌ ெத உள. அ மைரயிMள சி.மக'
Gதிைய5. யாைனக' Gதிைய5. நிைனB ! நிப. கி"றசீ ெந6மாற7கிய
Q".பா3!ய" இ% நக வ%த நாளி' இ- பதியி' த கியிக ேவ36..
அதனாேலேய இ ெத மைரயிMள யாைனக' Gதிைய நிைனB 6வதாக
அைம%திகலா.
காவைர
கீைழ ேத Gதிையய6  காவைர ெத எ"7. சி1 ெத அைம%ள.
காவைர எ"ப சிைற:சாைல. மைரயி)% ெத"ன ைட யா3ட
பா3!ய. நாயக ம"ன. உாிய வாிகைள: ெசM த தவறிேனா இ
காவ ைரகளி' அைடக-ப டன. அ தைகய காவ ைரக பல அைம%த

ெத, காவைர ெத எ"1 இ"1. வழ கிெகா3!கிற. இ"1 அ
ெதவி' காவைரக இ'ைல.
Qலகைட
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ேமேல ேதGதிைய ய6  Qைழ கைட ெத எ"1 ஒ சி1 ெத
அைம%ள. இ 1கிய ெதவா; இ-பதா' Qைழ கைட ெத எ"1
Qற-ெபறெதன மக கவ. ஆனா' அ ெதவி" பழ.ெபய Qல
கைட ெத எ"பதா.. Qல. எ"ப தானிய.. உண4 தானிய கேள வி.
கைட Qலகைட ெயன-ப6.. Qல. வி த Qல Gதி மைரமாககளி'
இ%தைத: சில- பதிகார. றி-பி6.. மணிேமகைல ஆசிாியராகிய சி தைல:
சா தன Qலவாணிக. நடா திய ெப வணிக. திெந'ேவ)யி' ப3ைட நாளி'
Qல கைடக கிைற%த Gதியாக இ ெத இ%த. அ இ"1 ெபா"வாணிக.
நைடெப1. காAகைட ெதவாக ேதAெப1 திககிற.
அகசாைல
வட ேதGதிைய ய6  அகசாைல விநாயக ெத அைழ ள.
அ ெதவி' ெபா ெகா'ல எ"7. -னி த டாக வாகி"றன. அகசாைல

ெய"ப நாணய கைள அ!. இட மா.. பா3!கா 6 அகசாைல, பைழய

ைற2க நகரமாகிய ெகாைகயி' அைம%தி%த. அ ககர. கடM இைரயான

பி"ன, ஆ  வா%த அக சாைல- பணியாளக ெந'ைலமாநகாி'

!ேயறின. அவக தா. பணிெச;த அகசாைலயி)%த விநாயகைர- பைழய
நிைன4றியாக தா. வாழ- %த ெந'ைல-பதியி' ெகாண%
ேகாவிலைம . வழிப டன. அ ெதேவ அகசாைல விநாயக ெத
என-ப ட.
ச.ப%த திேகாவி'
இனி, இ%நகாி" ேம'பா' ச.ப%த ெத அைம%ள. அ ெதவி" 2க-பி'

திஞான ச.ப%த திேகாவி' விள கிற. இ% நக: ச.ப%த எ>%தளிய
நாளி' இ-பதியி'தா" த கியிக ேவ36.. அத7ேலேய அ?வி! தி'
அ-ெபமா7 திேகாவி' அைம  ெந'ைல மக வழிபடலாயின.
ெந'ைலைய: H%ள ஊக
ெந'ைலமாநகைர: AறிM. பல-பல சி1ாக அைம%ளன. இ%நகாி"
ேம'பா' அைம%த ேப ைட ெய"7. பதி 2"னாளி' ெப த வாணிக.
நைடெபற இடமா.. வாணிக. நைடெப1. பதிகைள- ேப ைடெயன
வழ த' ப3ைட மர. இ- ேப ைடயி" ஒ பதியிைன- பா3!யர.
எ"1., மறாெ◌ பதியிைன திம ைக நக எ"1. வழ வ36.

நி"றசீ ெந6மாறனாகிய பா3!ய ம"ன" ெந'ேவ)ைய காEத வ%த
நாளி' அவைன ெந'ைல ந"மக எதிெகா36 வரேவற இட.
பா3!யரமாயி1. அவ" ேதவியாகிய ம ைகயகரசியாைர ெந'ைலமா
நகர  மகளிந'லா திரளாக வ% எதிெகா36 வரேவ1 உபசாி த இட.
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திம ைக நக எ"7. ெபயெபற எ"ப. இ%நகாி" கிழெக'ைலயி'

அைம%த Gரராகவ ர., Gரராகவ 2த)யா எ"பாாி" நிைன4 றியாக விள கி

வகிற. நாயக ஆ சியி' ெந'ைல-பதிைய அவ அதிகார. ெப1 ஆ36
வ%த தளவா; அாியநாயக 2த)யாாி" வழி ேதா"றலாகிய Gரராகவ 2த)யாாி"
ெபயரா' அ-பதி அைம%ள. அவ மைனவியாராகிய மீனா சி ய.ைமயாாி"
ெபயரா' அதைன ய6  மீனா சிர. எ"7. பதி அைம%ள.
Gரராகவர தி' தா" திெந'ேவ): ச%தி-- ைகவ3! கிேலய.
அைம%ள. இத" வடபா' அைம%த பதி சி%I%ைற ெயன வழ கிற.
ெந'ைலயி" வட எ'ைலயாக அைம%த சி1ா த:சன'T எ"பதா..
நி"றசீெந6மாற7கிய பா3!ய" ெந'ைல திேகாவிைல அைம. நாளி'
அதைன உவாக வ%த த:சக இ-பதியி' !ேயறின. அவக ெத;வ
தி-பணி ெச; வ%த பணியாளகளாத)" அவக வா%த பதி ந'T எ"1
ெசா'ல-ெபற. இ நகாி" ெத எ'ைலயாக விள . திேவ கடநாதர.,
நாயகர பிரதிநிதியாக ெந'ைலநா ைட யா3ட திேவ கட நாத" எ"பா
ெபயரா' திககி"ற.
-------------

8. ராண' க(' ெந&ைல

ேவEவன தி' ேவ;2 த
திெந'ேவ)யி" ெத;வ மா3ைப விள. ராண க இர36. அைவ

திெந'ேவ) தல ராண., ேவEவன ராண. எ"பன. இ- ராண களா'

ப3ைட நாளி' இ% நகர- பதிக ெபாியெதா = கி காடாக இ%த எ"1
ெதாிய வகிற. அதனாலேய ெந'ைலய-ப ேவEவனநாத எ"ற ெபய.
வழ கி வகிற. இ- ெபமா" = கி)" அ!யி' 2 தாக 2ைள ெத>%த
காரண தா' ேவ;2 த எ"1. Qற- ப6வா.
பா)ழ%த ஆய"
இ- பதியி' அைம%த = கிகா !" கீ திைசயி' மண-பைட எ"ேறா ஊ
இ%த. அ கி%த பா3!ய ல ேதா"றலாகிய ம"ன" ஒவ" இ- பதிைய
ஆ36 வ%தா". அ.ம"ன" மாளிைக நாேதா1. ஆய" ஒவ" = கி

கா ைட கட%, ட தி' பா' Aம% ெச"1 ெகா6  வ%தா". ஒ நா

கா !" ந6ேவ ஒ = கி' மர தி" பக தி' வ.ேபா, அ கி%த க')'

இடறி- பா ட ைத கீேழ ேபா 6 உைட வி டா". ஒ ட. பாM.
GEயி1. ஆய" மன. வ%தி G6 தி.பினா".
உள2ைட%த ஆய"
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ம1நா<. அவ" பாைல: Aம% நட%தா". மி%த கவன ட" அவ" நட%
வ%. அேத க')' தி.ப4. இடறி ட ைத கீேழ ேபா டா". இ?வா1 பல
நா க ெதாட% நைடெப1வைத க3ட ஆய" உள. உைட தா". த"
ெசல4 தைடயாக இ. அ க'ைல உைட  ேதா3! எ6 ெதறி%விட
ேவ36. எ"1 2!4 க !னா". ஒநா இ- கவி5ட" ற-ப டா".
அக'ைல உைட-பதகாக ஓ கி அத" தைலயி' ெவ !ன". க')'
ெவ 63ட இட தி)% இர த. ]றி ெட>%த. அைத க36 அ:ச2.
விய-. ெகா3டா". இ: ெச;தியிைன மண-பைட ம"னனிட. ெச"1
அறிவி தா".
இ) க. கா3ட'
ஆய" Qறிய ெச;திைய ேக ட ேவ%த" ேவEவன  ெச"1 அ கா சிைய
க3டா". AறிM. நில ைத அக% ேநாகின". அ க' சிவ) கமாக
கா சியளி த. அ? இட திேலேய அரச7. ஆய7. சிவபிரா" திேகால ைத

தாிசி தன. அதனா' அரச" ‘2>

ெபறா" , அ? ஆய" ‘2>

க3ட ராம பா3!ய"’ என- ெபய

க3ட ராமேகா"’ எ"1 பாரா ட- ெபறா".

அ"றிரேவ பா3!ய" கனவி' ேவ; 2 த ேதா"றின. கா ைட யழி  க!நக
அைமமா1 க டைளயி டளின. சிவ) க. இ%தவிட தி' திேகாவி'
எ>-மா1 பணி தா. அ?வாேற 2> க3ட ராம பா3!ய" = கிகா ைட
யழி - பா கான ெந'ைல- பதிைய உவாகின". சிவ) க. விள கிய
இட தி' திேகாவிைல5. க !னா".
தாகவன தி' க காள
இ% ெந'ைல- பதிேய 2"ைன நாளி' தாக வனமாக விள கிறா.. இ  ஏ>
2னிவக வா% வ%தன. அவக ெந6%தவ தா' சிற% விள கிய
ெப2னிவக. அவக தாகவன 2னிவக எ"1 தைலெகா36
ேபாற-ெபறன. அவக த க தவ:ெசகா' சிவெபமாைன5.
மதி-பதி'ைல. அ. 2னிவகளி" ப தினிய. அ தைகய ெசட" இ%தன.
அவக<ைடய தவ:ெசைக யடகி ந'லறி4 ெகா< த ேவ36ெமன:
சிவெபமா" நிைன தளினா". க காள வ!வ தா கி கா !ைடேய
%தா". பி:சாடன ேகால ட" தாகவன 2னிவ ப தினியாி" சி த ைதேப1 தினா". அவக அறிவிழ% காம தா' பி:சாடன ேகால தா கிய
ெப.மாைன- பி"ெதாட%தன. அவக தனி தனிேய பி:சாடனட" Q!
லவி ழ%ைத5. ஈ"ெற6 தன. இ: ெசயைல க36 தாகவன 2னிவக
சிவெபமா"மீ தணியாத சின. ெகா3டன. அ- ெபமாைன அழி விட
ெகா!ய ேவவிக பல ெச;தன. அவக ஆறிய தவ தாM. ேவவியாM.
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சிவெபமான ஒ"1. ெச;ய 2!யவி'ைல. பி"ன, அவக த. ெச ெகாழி%,

அறியாைமைய உண%, ெபமா" திவ! பணி%தன.
ெந'M ேவ)யைம த ேவ;2 த

= கி கா !' 2ைள த ேவ;2 த நா ேதா1. ெதா36 ெச;5.
ஆதிைசவ அ%தணாள" ஒவ" இ%தா". அவ" ேவதச"மா எ"7.
ெபயைடயா". அவ" ஒநா ேவ;2 த திவ2 பைட தாிய

ெந'ைல, ேகாவி)" அகி' உலர- ேபா 6வி 6- ெபாைநயா1 நீராட:

ெச"றா". அவ" ஆறி' நீரா!ெகா3!.ேபா க1 த ேமக க
இ!யி! - ெப த மைழ ெப;ய ெதாட கின. உலரவி ட ெந'ைல மைழநீ
ெகா36ேபா;வி6ேம எ"1 ேவதச"மா ெகச. ெவ.பி ேகாவிM
விைர%ேதா! வ%தா". நில தி' விாி : ெச"ற ெந'ைல- பா தா". ெந')"
மீ ஒளி நீ. விழவி'ைல. அைத: AறிM. ேவ)யி ட ேபா"1 மைழ
ெப; ெகா3!%த. ேவ;2 தாி" திவைள: சி%தி  விய%தா". ெந'M
ேவ)யி 6 கா தளிய ேவ;2 தைர ெந'ேவ) நாத" எ"1 ேபாறிக%தா". அதனா' இ தல. திெந'ேவ) எ"1 ெபயெபற.
திெந'ேவ) ெத"காசி
திெந'ேவ) திேகாவி)' பா3!ய, ேசாழ க'ெவ 6க பல

காண-ப6கி"றன. அைவ கி. பி. 10ஆ. +றா36 2த' 14ஆ. +றா36 வைர

ெத"னக ைத யா3ட ம"னகளா' எ>த- ெபறைவ. அ க'ெவ 6களி'

திெந'ேவ) அம%த இைறவ" ெபய திெந'ேவ) உைடயா, திெந'ேவ)

உைடய நாயன எ"1., அ.ம" ெபய திகாமேகா ட 2ைடய கா;:சியா

எ"1. றிக-ெப1ளன. இ- ெபயக எ>%தைம காரண. Q1வ
ேபால- ராண. ஒ கைத க'கிற.

ெந'ைல- பதியி)%த ேவEவன தி" இைடேய க.ைபநதிெயன ஓரா1 ஓ!ய.
அ?வாறி" கைரயி' உைமய.ைம சிவெபமாைன அைடய தவ கிட%தா.
காசிமாநகாி' க.ைப நதி கைரயி' க6 தவ. ஆறிய காமேகா ட 
காயகியாைர- ேபால, இ- பதியிM. உைமய.ைம தவ.ாி%த காரண தா' இ%

நக ெத"காசிெயன- ெபய வழ கலாயி1 எ"ப. சிவேனயைடய
தவ.ாி%த உைமய. ைம- ெபமா" திேகால. கா ! திமண.
ாி%ெகா3டா. அ திமணேகால ைத அக திய 2தலான 2னிவக க36
தாிசி  கழிேபவைக யைட%தன. அதனாேலேய இ%நகாி' ஐ-பசி தி களி'
கா%திமதிய.ைம திமணவிழா- ெப2ழட" நைடெப1வதா..
---------------
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திேகாவி' ெபைம

9. ெந&ைல தி)"ேகாவி&

‘ஊரானா ேதவல.’ எ"ப பைழய இலகண உைரயாசிாியக எ6 தா<.

ெதாட. ‘ேதவல.’ எ"ற ெதாட திேகாவிைல றி-ப. ெத;வப தி 2தி%த

தமிநா !' ஊேதா1. இைறவ7 ேகாவிெல6  வழி-ப டன ந.

2"ேன. அதனாேலேய ‘ேகாவி' இ'லா ஊாி' !யிக ேவ3டா.’ எ"ற

உ1திெமாழி உலக நீதியாக உலவலாயி1.

ப"F1 ஆ36க  2"னேரேய இைறவ" திேகாவிைல கறளியாக
அைம  காE. அாிய ப3 ந. கா 6 ம"னபா' ேவC"றி விள கி1.
எ"1. அழியா நி"1 நில4. ஈச7 எ"1. அழியா நி"றில .
கேகாவிைல அைம  வழிப டன 2"ைனய ம"னக. அ. 2ைறயி'
பா3!ய ம"னரா' அைமக-ெபற அாிய ேகாவிேல திெகலா. க>1.
திெந'ேவ)யி' திக>. ெந'ைலய-ப திேகாவி'.
‘நி த. திநாளா. ெந'ைலய-ப ேதேரா6.’ எ"1 ெசா'M. தா;மாக

வா;ெமாழி பழெமாழியாக வழ .. தி கேதா1. ெந'ைலய-ப திவிழா
நைடெப1 ெகா3ேட யி.. ‘ேதேரா6. திGதி’ ெய"றா' திெந'ேவ)

ேத Gதிகைள தா" ெசா'ல ேவ36.. மாத. தவறினாM. Gதியி' ேதேரா6வ
மாத. ஒ2ைற தவறா. இ%த கா சிைய க3Eர க36 களி த
ஞான:ெச'வராகிய ச.ப%த-ெபமா",
“ச கா" மைறயவ நிைறதர

அாிைவய ஆட' ேபண
தி க நா விழம' திெந'
ேவ)5ைற ெச'வ தாேம”

எ"1. ப!யளின. இ ஙன. இைடயத விழா: சிற-ட" விள .

ெந'ைல^-பைர தி ெந'ேவ) 5ைற ெச'வ’ எ"1 ப தி5ட" ப  2ைற
சி த2க- பா!- பரவின திஞான ச.ப%த.
ெக6மாற" தி-பணி
ைசவசமய ரவ தைலவராய ச.ப%த- ெபமானா' பதிக. பா!:

சிற-பிக-ெபற ெந'ேவ): ெச'வைர தாிசி  மகிழ, மைர ம"னனாகிய

நி"றசீ ெந6மாற" த" ேகா-ெப%ேதவியாகிய ம ைகயகரசியாட"
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ெந'ைலயி" எ'ைலைய: சா%தா". அசமய. இ கி% ஆ3ட சிறரச",

ெந6மாற"மீ சீறி-பைடெயா6 ேபாெக>%தா". பைட ைணயி"றி வ%த
ெந6மாறைன- பாகாக ெந'ைலநாத" Iதகண கைள- பைடயாக அவ" பக.
அ7-பினா". ெந'ைலய-ப திவ ைணயா' பைகவைன ெவ"1
ெந'ைல5

%த 2!ம"னனாகிய ெந6மாறைன ெந'ேவ) வா%த ந"மக,

‘ெந'ேவ) ெவ"ற நி"றசீ ெந6மாற" வாக! வாக!’ என வா தி வரேவறன.

ம"ன" த" மாேதவி5ட" திேகாவிM % ெந'ைலய-பைர5. கா%திமதி
தாைய5. வழிப 6- ப"னா ெந'ைலயிேலேய த கிவி டா". அ ஙன. த கிய
நாளி' ெந'ைல திேகாவிைல- ப'ேவ1 ம3டப க<ட" விாிவாகின". இ:
ெச;திைய திெந'ேவ) தலராண- பாடெலா"1 வ) 51 கி"ற.
“நீதிதைழ ேதா தி ெந'ேவ) காத2" நிைலெப ேறா க:
ேசாதிமணி ம3டப ைத தாயமக ேக<ெவன ல க: ெச;ேத
ேவதிைகெபா ப!ா3க விள தி வாயிலணி விரவி: H%த

ேகாதி'மணி ேகார2. ேச3மதிM. ெவவிைட5. லவ: ெச;தா".”

இ- பாடலா' ெந6மாற" ெச;த தி-பணிக பல லனா..
மணிம3டப. இைச 3க
Aவாமி ேகாவி' உ A1ெவளிைய ெயா !: ச கிதி Uைழ5. வழியி'
அைம%த மணி ம3டப. நி"றசீ ெந6மாறனா' அைமக- ெபறேத. அ.

ம3டப தி' அைம%ள ப  P3களி' ஆ1 சிறியன, நா" ெபாியன.

ெப% P3க நா". அ1ப நா" சி1 P3களி" இைண-பாக
விள வ விய-I 6வதா.. ஒ?ெவா சி1 PE. ஒ?ெவா விதமான நாத.
எ>. இய'ைடய. இைவக இைச P3க எ"1 ஏ த-ெப1..
மாகாைள-ந%தி
Aவாமி ேகாவி' 2"ம3டப தி' ப)]ட தி. ெகா!மர தி. இைடேய

விள . ெவவிைட-ந%தி, மாகாேள ெய"1 Qற-ப6.. இதைன அைம தவ7.
ெந6மாறேன. மாகாைள மிக4. க.]ரமான ேதாற ட", ேநாவா

க ைத5. க3ைண5. கவ. சிற-ைடய. இதைன காEவா, ‘இ

நா<நா வள% ெகா3ேட யிகிற; இ ம3டப ைத த 6. அள4

வள%வி டா' அ உலக. அழி5. கைட Vழிகாலமா.’ எ"1 ெசா'):
ெச'Mவ.

ந%திம3டப: சிப க
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ப)]ட., மாகாைள, ெகா!மர. ஆகிய ="1. ஒ"ற"2" ஒ"றாக ேதா"1.

கா சி, பாச ைத- ப)யி ட பAவாகிய Pய உயி, பதிைய அE. உ3ைமைய
இனி ல-ப6 வதா.. இ? உ3ைமைய விள. ந%திம3டப தி" ெப
P3களி' அழகிய சிப க பல காண-ப6 கி"றன. ஒ Pணி' காண-ப6.
ற திெயா தியி" சிப. க ைத கவவதா.. அவ ேதாளி'

ழ%ைதெயா"ைற தா கியி-ப., ைகயி' Qைடெயா"ைற- பறியி-ப.,

ெந'ைலய-பைர காதலராக- ெப1த !  நி. ேதாைக ெயா தி

ந'ல றி ெசா'ல அவ Q% ேநாவ., அவ ெகா!ேபா' Uட கி ைழ

தா! நிபமாகிய ெபாபான கா சிைய க3டா, அ:சிப ைத அ?வள4

U பமான ேவைல-பா6ட" அைம த சிபிைய- ேபாறாதிரா.
மத7. இரதி5.

மெறா Pணி' ம"மத" கா சியளிகிறா", அவ" க.வி'ைல ேய%தி

க!மல- பாண ைத ைகயி' ைவ  எ;வத தயாராக நி. ஏ1ேகால.
மாறா அA. மாGர ேகால மா.. அவ" தா கி5ள க. வி'M. அ.
மல. எ1.. A.. ெமா; த இடமாக U3ணிய ேவைல-பா6க<ட"
விள வ விய-ைப யளி-பதா.. அ6 , இ"ெனா தானி' இரதி ேதவி

இனிய கா சி தகிறா. அவ அழ ேதவனாகிய ம"மதனேய மணாளனாக-

ெபற ெபமித ட" நைட பயிMவேபால:, சிபி அவள வ!ைவ அழகாக:

சைம ளா". அவ அணி%ள 2 தார2. ப டாைட5. காறி' பற%
அைசவனேபால கா !யி. சிபியி" விபன ைத எ"ென"ப! Aவாமி
ேகாயி' ெகா! மர தி" 2"பைம%த ேதாரண ம3டப P3களி' காண-ப6.
Gரப திர சிப க Gர தி ேகால ட" விள கி"றன. அ. ம3டப தி"
அைம-. U3ணிய ேவைல-பா6கைள 5ைடய.
ேசாமவார ம3டப.
ந%தி ம3டப தி" வடபா' அைம%த ேசாம வார ம3டப. சிற%த சிப
ேவைல-பா6க நிைற%த. மர தி' ெச;ய தக U3ணிய ேவைல-பா6

கைளெய'லா. இ. ம3டப. அைம த சிபி, க')' அைம  கா !5ளா".

இ. ம3டப தி" 2"ன' இெப% 3களி' எதிெரதிராக அ:A ன7.

பவளெகா!5. காண-ப6கி"றன. அ:Aன", மைரயாசியாகிய அ'விைய

மண%த மண ேகால ட" அவ ேதாகளி' ைகைய- ேபா 6 ெகா36

க.]ரமாக நிப., எதிேர5ள Pணி' பவளெகா! பா கிய ைடHழநி"1

காண ட" கைடக3E' நாயகன ேநாவ. ஆகா! அ%த: சிபி எ?வள4
அதமாக அைம ளா" !
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நடராச வ!வ.
Aவாமி ேகாவி' மணிம3டப தி" வடபா' ேநாகினா' நடராச- ெபமானி"

அழகான ெச-: சிைலெயா"1, அ-ப", அ.ைம சிவகாமி காண அத நடன.

ஆ6வேபாலேவ கா சியளிகிற. ெபமா" திவ!யி" கீ
காைரகால.ைமயா பணி% கி"1 தாள.ேபா6. கா சி மிக ந"2க இகிற.
ஏழ! உயர தி' இ தா3டவ= தி கா3டகாிய கா சி5ட" விள கிறா.
ேவ;2 த. இர ைட- லவ.
இனி, ெந'ைலய-ப =ல தானமாகிய க வைறைய ெந கினா', அத" வடபா'
பள ேள ஒ சிவ) க. காண-ப6கிற. இதா" ‘=ல மகா) க.’

என-ப6.. ேகாவி' ேதா"1வத காரணமான ஆதி) க. இேவயா..
= கில!யி' 2 தாக 2ைள த 2"னவ இவ. அதனா' இவ ேவ;2 த
எ"ப ஒ திநாம.. ஆயன ேகாடாியா' ெவ 636 ம3ைடயி' 3ப ட
ெபமா" இவ. ஆத)" இவ அ-3ைணயா1வத ம% ைதல.
கா;:சி ம3ைடயி' IAகி"ற வழக. ப36 ெதா 6 இ% வகிற. அதகாக
ேமேல ேகார வாசைல ய6  ைதல ம3டப. ஒ"1 காண- ப6கிற.
இ%த: ெச;திைய- பிகால தி' இ% நக வ% ெந'ைலய-பைர வழிப ட
இர ைட- லவக நைக:Aைவ த.ப- பா!5ளன. ட. 2டவமாகிய

அ? இ லவ 2டவ,

“ேவயி"ற 2 ததைம ெவ !னா ேன

இைடய" தா^"ற ேமனி தய கேவ”

எ"1 உளமிர கி- பா!னா. அதைன ேக ட டராகிய லவேரா

ஆ திர ட",

“-ேபயா, ேக !

“எ தேனகா ெள"ேற இட1வா" பாட ைத
அ தைன5. ேவ36. அவ”

எ"1 பா! 2! தா. இைடயன பாட ைத- பல நாளாக- பாழாகிய அ?

ேவ;2 த இ4. ேவ36.; இ"7. ேவ36.!’ எ"1 ெசா')

நைகயா!ன அ  6- லவ.
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க காளநாத கா சி
Aவாமி ேகாவி' 2த' உA1 ெவளியி" ேம'பா' க காளநாதாி" கவி"மி
ெச-: சிப. காண-ப6.. அவ பகமாக தாகவன 2னிவ ப தினிய
கிேலயழி% தைலத6மாறி காம பரவசரா; நி. கா சி மிக4. அழ
வா;%ததா.. ெந'ைலயி' நிக>. ஆனி- ெப%திவிழாவி' எ டா.
திநாள"1 த க: ச-பர தி' தனியழட" எ>%த<. க காளநாத பி:சாடன
திேகால. கா3பா க3கைளவி 6 எ"1. அகலாதி-பதா..
ெந'ைல ேகாவி%த
ெந'ைலய-ப கவைறைய: சா% வடபா' பளிெகா3ட பர%தாமன
கசிைலெயா"1 மிக- ெபாியதாக அைம%ள. அ?விட ைத ெந'ைல

ேகாவி%த ச கிதி எ"ப. தமிநா !" பழ சமய க ைசவ., ைவணவ. எ"ற
இர36மா.. அவ1 ஏற தா4 கா 6. இய' க.மவாிட. இ'ைல.
அவரவ பவ நிைலேகப- பி" பறி ெயா>. சமய க அைவ எ"பைத
வ) 51 வேபா' ெந'ைலய-ப. ெந'ைல ேகாவி%த. அ6 த6 
கா சி தகி"றன.
தாமிர சைப
Aவாமி ேகாவி' இர3டாவ உ A1 ெவளியி" ேம- பதியி' காண-ப6.
தாமிர சைப மறாெ◌ தனி: சிற-ைடய. ெத"பா' உக%தா6. தி'ைல:
சிற.பலவ" ஐ% சைபகளி' ஆன%த தா3டவ. ஆ6கி"றா". தி'ைல-

ெபா"ன.பல திM., திவால கா 6 இர தின சைபயாகிய மணிம"ற திM.,

மைரயி' இரசித சைபயாகிய ெவளிய.பல திM., ெந'ைல தாமிர சைபயாகிய

ெச- அ.பல திM., றால: சி திர சைபயிM. அ Q த-ெபமா"

ஆ தா6. தீ தைக திககி". Q த- ெபமா7ாிய ஐ% சைபக<
ஒ"றாகிய தாமிர சைப ெந'ைல தி ேகாவி)' உளதா.. அ சிற%த சிப
ேவைல- பா6க நிைற%த. அத 2"ன' விள . நடன ம3டப. Qைர
ேவ;%த ேபால க'லா' அைம%தி. சிற-, சிபியி" அதமான
திறைம ஓ எ6 கா 6.

இ%நடனம3டப தி' மாகழி தி க திவாதிைர விழாவி' அழகிய
Q த-ெபமா" ப'ேவ1 வா திய க 2ழ க ஆன%த நடனமா6. கா சி
க3ெகாளா- ெப கா சியா.. தாமிர சைபயி" பி"பக. ஒேர க')'
அைமக-ெபற ஐ%த! உயர2ள ச%தன சபாபதியி" தி4வ. மிக அழ
வா;%ததா.. தி'ைல Q தைன வழிப ட திநா4கரச, அ-ெபமான
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ேபரழைக விய% பா!ய சிற-ெப'லா. ஒ  திர3டா ேபா"1 ச%தன சபாபதி
ஒளிGசி ஆ6கிறா. னி த வ., ெகா?ைவ: ெச?வா;, அதி' மி>. 1

21வ', பனி த சைட, பவள.ேபா"ற திேமனி, அதி' அணி%ள

பா'ெவ3ணீ1, இனி த2ைடய எ6 த ெபாபாத. இைவெய'லா. அ-

ெபமான வ!வி' அைம%ள சிற-ைப எ"ென"ப இைத ய6  வட:
A1ெவளியி' அ ட ல Aமி திேகாவி' அைம%ள. தனல Aமி,

தானியல Aமி, ெசயல Aமி, விசயல Aமி, ச%தான ல Aமி, ெசளபாகியல Aமி,

மகா ல Aமி, கசல Aமி ஆகிய எ 6 தி4. க டாக வி கி"றன. இ?

எ3ம ெசளபாகியல Aமி திைரேம' ஆேராகணி  அம%தி. கா சி
மிக ந"றாக இகிற. எ'லா: ெச'வ க<. நிைற%தவ" எ ைண- ெபமித
வா4 நட வா" எ"பைத அ திமக வ!வ. நிைன41 கிற.
ஆ12கநயினா ேகாவி'
Aவாமி ேகாவி' ேம ெவளி-பிராகார தி' அைம%ள ஆ12க-ெபமா"
ச கிதி ஒ தனி: சிற-ைடய. ேதாைக விாி தா6. மயி)" ேம'
ஆ12க-ெபமா" ேவ'தா கிய Gரனாக கா சி த. ேகால ைத: சிபி ஒேர
க')' வ! ளா". ஆ1 2க க<. ஆ1 ேவ1 உண:சிகைள- ல-ப6 .

சிற-ட", கைண ெபாழி5. 2" தி 2க ட" விள . அ- ெபமா"

அழேக அழ! ‘நாலாயிர. க3 பைட திலேன அ%த நா"2க"’ எ"1 பா!யளிய

அணகிாிநாதைர- ேபால, அ? ஆ12க-ெபமான திேகால ைத தாிசிக

எ தைன க3க இ%தாM. ேபாதா எ"1தா" ெசா'லேவ36.. வழிப6.
அ!யாக ெபமானி" ஆ12க கைள5. தாிசிக தகவா1 ம3டப.
அைம%தி-ப மறாெ◌ தனி:சிற-.
லவ 2ழக.
அ-ெபமா" ச%நிதியி' அைம%ள க)யாண ம3டப. ப'லாயி மக
திர36 நி"1 தாிசி த ஏறவா1 இைடயி' P3களி"றி விசாலமாக
அைம%தி-ப ஒ தனி யழ. இ: ச நிதியி' எ%த ேவைளயிM. ெச%தமி
2ழக. 2ழ கி ெகா3ேட யி.. திற விளக 2ழக ெம"ன !

திவாசக உைர 2ழகெம"ன! திவிைளயாட', க%த ராண, ெபாிய ராண

2ழக கெள"ன தி-க, க%த க)ெவ3பா இைச2ழகெம"ன! இ ஙன.

எ கா<. ச க தைலவ7; Gறி%த தமி 2க" ச%நிதியி' லவக
2ழ கிெகா3ேட யி-ப.
ச கி) ம3டப.
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Aவாமி ேகாவிைல5. அ.ம" ேகாவிைல5. இைண-ப ச கி) ம3டப.. Aவாமி
ேகாவி' ெத ெவளி-பிராகார தி" ந6ேவ அைம%ள ெத ேகாரவாயி'
ெதாட கி, அ.ம" ேகாவி' வைர யைம%ள நீ3ட ெதாடம3டப. 2-பத!

அகல2. 2%+ற! நீள2. உள ஒ ெப ம"றமா.. ஒச களி' இபக2.
வாிைசயாக P3க அைம%தி. அழ மிக4. அணி வா;%ததா.. இதைன
2%+1 ஆ36க  2"ன ெந'ைல-பதியி' அரA ெசM திய வடமைலய-பபிைளய" எ"பா அைம தன.
ஊச' ம3டப.
கா%திமதிய.ம" திேகாவி' 2க-பி' ேகார வாயிைல ய6  ஊச'
ம3டப. விள கி"ற. இ ெதா3Eாறா1 தி3ணிய P3களா'
அைமக-ெபற. சமய த வ க ெதா3Eாறா1 எ"ற உ3ைமைய
விளகி நிப இ. ம3டப.. ந6 ம3ப திைன தா . இப  நா"
P3க<. வா;பிள% 2" கா'கைள Pகிநி. யாளிக<ட" விள வ
ஒ தனியழகா.. இதேன க !யவ பிறவி- ெபமா பிைளய" எ"பா.
கா%திமதிய.ைம ச கிதி
அ.ம" ேகாவி' கவைற5 கா சியளி. கா%திமதி தா;, உலகி"ற

அ"ைனயாயி7. க"னி யாகேவ கா சி தவா. வயிர மணி2! ைன%,

நவமணி அணிக பல I36, பாத:சில.ட", ப கய திைகயா' அசெலன

அெச; நிப, அவ அரசியா; உலகி விள .. திற ைத-

ல-ப6 .. வ!வ.ைம எ"1 வழ . அவள பழ.ெபயேகப அவள
வ!ைவ: சிபி அழகாகேவ வ! ளா".
வ!வ.ைமயி" வாயிலாக ெந'ைலய-ப திவைள- ெப1த 2ய"ற

பலப டைட அழகிய ெசாகநாத- லவ எ"பா, அ.ைமைய ேவ36. 2ைற
மிக4. விநயமாக இகிற. ‘ெந'ைலய-ப நி"ெனா6 ெகாசி-ேபA.

ேவைளயி' ெகாச. ெகாசமாக அ!ேய7ைடய ைறகைள Qற லாகாதா ?
அ ஙன. Qறினா', அ"ைனேய! நி" வாயி' உள 2 க சி%திவி6மா ?’

எ"1 லவ பாி4ட" ேக கிறா.

“ஆ;2 - பதாி" ெம'லேண மீ" அகி%

நீ2 த. தாெவ"(1) அவ ெகாA. ேவைளயி' நி தநி த.
ேவ;2 த ேரா(6)எ" ைறகெள' லாெம'ல ெம'ல:ெசா"னா'

வா;2 த. சி%தி வி6ேமா ெந'ேவ) வ!வ"ேனேய!”
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எ"ப அ- லவர நயமான பாட'.
கமாறி தீ த.
கா%திமதிய.ம" ேகாவி' ேமைல: A1ெவளியி' கமாறி தீ த. உள.
அதைன மக ‘கமாதி’ எ"1 வழ வ. வாச 2னிவர சாப தா'

யாைன5- ெபற இ%திர ;ம" எ"7. ம"ன" இ தீ த தி' =கி த"
பைழய வ!ைவ- ெபறா". அதனா' கமாறி தீ தெம"1. காிமாறி
தீ தெம"1. வழ .. (காி - யாைன)

ெபாறாமைர தீ த.
அ.ம" ேகாவி' 2"னைம%த ஊச'ம3ட ப தி" வடபா' ெபாறாமைர
தீ த. உள. இைறவேன நீ வ!வாக- பிரம" ெபா"மலராக- I த 3ணிய
தடாக. இ- ெபாறாமைர தீ த. எ"1 ராண. கM.. 2க.மத)யி"
தா7பதியான மாவZகா" எ"பவ" மைனவி திராத பிணிவா;-ப 6- ெபாி.
வ%தினா. சில அறி4ைரயி" ேபாி' அவ இ- ெபாறாமைர தீ த தி'
=கி த" ெபேநா; நீ க-ெபறா. அதனா' களி-ற அ. 2க.மதிய
தானபதி இ ேகாவி)" ேமைல: A1ெவளியி' ஒ சி1 ேகாவிைல யைம தா".

அதி' ெந'ைலய-பைர5. வ!வ.ைமைய5. எ>%த<வி , ெந'ைலய-பைர

அனவரதகாத" எ"1 ேபாறி வழிப டா".
அ-ப ெத-பவிழா

இ- ெபாறாமைர ள தி' மாசி தி க மகநாளி' அ-பெபமா7 ெத-ப
விழா மிக: சிற-பாக நைடெப1.. அ-ப தம வாநாளி' ெந'ைல
எ>%தளி- பதிக. பா!- பரவிய ஒ மாசி மகநாளா.. அதைன நிைனB டேவ
இ ெத-பவிழா நிககி"ற. சமணக அவர உட.ட" க ! தளிய

க'ைலேய ெத-பமாகெகா36, நம:சிவாய- பதிக. பா! கைரேயறிய

திநா4கரச ெத-பவிழா எ6. சிற-ைப இ

ெந'ைலயில"றி- பிற

தல களி' காணவியலா. மக பிறவிகட' நீ%தி, G6ேபகிய இ" பகைர

அைடவத இைறவ" திநாமேம ைணெய"7. உ3ைமைய இ% நிக:சி
ஆ36ேதா1. மக< அறி41 தி வகிற.
இ தைகய ப'ேவ1 சிற-கேள 5ைடய ெந'ைல திேகாவி', ெந'ைல

மாநகாி" எ'ைல யி'லா- ெபைம தக சா"றாக தைழ  வகிற.
--------------
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10. தமி வளத ெந&ைல
மைர மாநகாி' பா3!யக தமிைழ வள த அைம த கைட:ச க. மைற%த
பிற தமிழக திMள பல நகர களிM. வா%த வள' க<. 1நில
ம"னக<. தமிைழ- ேபணி வள தன. ஆ கா  ேதா"றிய
தமி-லவகைள ஆதாி - ேபாறின. சமய ைத கா தெக"1
2"ேனகளா' நி1வ-ெபற அறநிைலய களாகிய மடாலய க<. சமய
ெதாடைடய தமி- பணிைய ஆறின. அ?வைகயி' திவாவ6ைற ஆதீன2.
தமர ஆதீன2. தி-பன%தா ஆதீன2. தைலசிற% நிபனவா..
ஈசான ேதசிக
திவாவ6ைற ஆதீன ைத: சா%த கிைள மட. ஒ"1 ெந'ைலமாககாி' உ36.
அ ேமைல ேத Gதியி' அைம%ள. அ திமட ைத ஈசான மட. எ"1.
இய.வ. அதி' Aவாமிநாத ப3!த எ"7. தமி 2னிவ ஒவ வா%
வ%தா. இவைர ஈசான ேதசிக எ"1. Q1வ. அதனாேலேய இவ த கியி%த
திமட. ஈசான மட. என-ப ட. இவ இலகண இலகிய- லைம சா"றவ.
வடெமாழி- லைம5. வா;க- ெபறவ. இவ ெந'ைலயி' வா%த ைசவ:
சிறா: ெச%தமி அறிைவ ஊ ! வ%தா. இவ பா' தமி பயி"றவக
இலகண- லைமயி சிற% விள கின. ந"F' எ"7. இலகண:
சி"FM உைரவைர%த ச கர நம:சிவாய எ"பா ஈசான ேதசிகாிட. தமி
பயி"றவேர. ச கரம:சிவாய. ெந'ைல நகர ைத: ேச%தவேர.
மயிேல1. ெபமா
இவக வா%த பதிேனழா. +றா3!' ெந'ைலமாநகாி' வா%த மறாெ◌
ெப.லவ மயிேல1. ெபமா பிைளெய"பா. இவ க'வி: ெச'வ2.

ெபா ெச'வ2. ஒ  வா;க- ெபறவ ; சிவப தி மிக சில : ைறைச

யாதீன ட" ெதாட ெகா3டவ; ஆதீன: சீட சிற%தவ; தமி- லவைர

ஆதாி. அ வளலாக4. விள கினா ; க'லாட. எ"7. +M ந'Mைர

வ த நாவலமாவ. இவ ஈசான ேதசிக ேநசமான ந பாளராக விள கின.
ேதசிகாி" +'க
ச கர நம:சிவாயைர- ேபா"ற சா"றாகைள ேதா1வி த ஈசானேதசிக

இலகண ெகா , தசகாாிய., சிவஞானேபாத: Hணிெகா , கட.ப நாத

ராண., தி:ெச%தி கல.பக. ேபா"ற +'கைள இயறி தமிைழ5.
ைசவ ைத5. வள  வ%தா.
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வடமைலய-ப
தி:சிரா-பளியி' ெசாகநாத நாயக அரசா3ட கால தி' ெந'ைல நா !ைன
வடமைலய-ப- பிைளய" எ"பா, அவாி" பிரதிநிதியா; இ% ஆ36

வ%தா. இவைர- பிைளய" எ"ேற எ'ேலா. ெசா'Mவ. காகா த ேவளாள
ல தி' ேதா"றியவராகிய பிைளய" அரசிய' திறைம5ட" அ%தமிலைம5. ந" வா;க-ெபறவ. இவ ெத;வ ப தி5. அ ெநச2.

பைட தவ. அற-பணிக பல4., ேகாவி' தி-பணிக பல4. வி-ட"

ெச;தவ. இ தைகய ெபெச'வராகிய பிைளய", தமி- லவகேள

ஆதாி. த3ணளி5ைடயாரா; இ தா. இவ ம:சராண., நீ_ தலராண.,
லவரா1-பைட ேபா"ற +'கைள இயறி தமிைழ வள தா.
ெத"தி-ேபைர தீ சத
வடமைலய-ப- பிைளயனா' நியமிக-ப ட அதிகாாி ஒவ வாி வH).
ெபா 6 ெத" தி-ேபைர: ெச"றா. அ கி%த ைவணவகளி சில வாி
ெசM தவி'ைலெய"ற காரண தா' அவகைள திெந'ேவ)
ெகா36வ% சிைறயி ) டா. அ ஙன. சிைற-ப டவக< நாராயண தீ சத
எ"பா. ஒவ. அ: சிைறQட. இ%த ெதவி இ-ேபா காவைர ெத
எ"7. ெபய வழ கிவகிற.
ைழகாத பாமாைல
சிைற-ப ட நாராயண தீ சத ஒ ெச%தமி- லவ. அவ எ-ேபா. தமி

+'கைள- ப!  இ"1., ெத"தி-ேபைரயி' எ>%தளிய மகரெந6

ைழகாதராகிய திமாேல வழிப 6., அவமீ கவிைத ைன%. வாைவ

இ"பமாக கழி வ%தா. இ தைகய தீ சத, தம ஏப ட சிைறவாைவ

றி : சி ைத ெகா%தவரா; மகர ெந6 ைழகாதராகிய திமாைல உள2கி

வழிப 6 யநீகி ய<மா1 ேவ3!ன; ெபமாமீ நாேதா1. பாமாைல
ைன% கனி கி 2ைறயி 6 வ%தா. அவ சிைறயி). ேபா ெபமா

மீ பா!ய பாகளி" ெதா-ேப ‘ைழகாத பாமாைல’ எ"1 ெபயெபற.
தீ சத வி6தைல

தீ சத நாேதா1. சிைறQட தி' தமி- பாட' பா!ல.பிெகா3!-பைத ஒ நா சிைறQட காவ' அதிகாாி க3டா. அவ

சிறி தமிழறி4ைடயவ. அதனா' தீ சத ஒ தமி- லவெரன ெதாி%, ஆ சி

தைலவராகிய பிைளயனிட. ெச;திைய ெதாிவி தா. உடேன பிைளய"
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திைரமீேதறி: சிைறQட ைத அைட%தா. ந றமி- லவராகிய நாராயண
தீ சதைர க3டா. அவ ைழகாதைர நிைன%கி தமி- பாட'
பா!ெகா3!. நிைலயிைன க36 உள கைர%தா. அவைர5.
உடனி%த ைவணவகேள5. வி6தைல ெச;தா. அவகைள த. அர3மைன
அைழ : ெச"1 உபசாி தா. அவக ெகா6க ேவ3!ய வாிைய நீகியட"
லவராகிய தீ சதைடய நில கைள எ"1. வாியி'லாத நில களாக:
ெச;வி டா.
ெவளிய.பலவாண. சிவ-பிரகாச.
ெந'லைய: சா%த சி%I%ைற திமட தி' ெவளிய.பல வாண எ"7.
ெதளிய தமி 2னிவ ஒவ த கியி%தா. இவ தைம யாதீன ைத: ேச%த
த.பிரா"க< ஒவ. தமி இலகண இலகிய களி' வ'லவ. இவைடய

இலகண அறிைவ ேகவி5ற, காசிமாநகைர: சா%த சிவ-பிரகாச எ"பா

ெந'ைல ேபா% இவபா' தமி பயி"றன. ெவளிய.பலவாண ஞானபரண
விளக. 2த)ய சமய +'கைள இயறியவ. க.பைர-ேபா"1. ேசகிழாைரேபா"1. வாநல. வா;க-ெபறவ. அவக பா!யன ேபா"ேற ேவ1ைம
காணவியலாத நிைலயி' பல பாட'கைள- பா! இைட:ெசகலாக-  .
லைமநல. பைட தவ.
இ. 2னிவபா' தமி இலகண ைத- பயி"1 ேத%த சிவ-பிரகாச ந"ெனறி,
தி ெவ ைகேகாைவ, திெவ ைக கல.பக., தி ெவ ைக5லா,

திெவ ைகயல கார., ேசாணைசல மாைல, பிர) க[ைல, தி:ெச%தி'

நிேரா டக யமக அ%தாதி 2த)ய பல +'கைள இயறி5ளா.
மரபர சமய-பணி

இவக கால தி' ெந'ல நா !' விள கிய மறாெ◌ ெப கவிஞ

மரபர. இவ 2க" அெபற ெத;வ கவிஞராவ; ஐ% வயதிேலேய

க%த க)ெவ3பா எ"7. ெச%தமி: சி1+ைல ஆகியளிய அளாள. இவ
கால தி' ெந'ல கா !' கிறி வ சமய. கா 6 தீ-ேபா' பரவிய. இ தா)ய
கா !)% தமிநா !' வ% %த Gரமா2னிவ எ"7. கிறி வபாதிாியா தமிநா 6 2னிவரைர- ேபா"1 ேகால தாM. சீல தாM. சிற%
விள கி: ச.ய- பணியாறின. அவ Gர2ட" ஆறிய கிறி வ சமய4ைரகளி'
மக ெபாி. ஈ6ப 6: சமய. மாறி வ%தன. இதைன க3Eற மரபர
ெந'லமா நகைர யைட% சி%I%ைற திமட தி' த கின.
அ கி%ெகா3ேட ெந'லமாநகாி" ெத ேத GதியிM. வட ேத
GதியிM. 2ைறேய இ மட கைள நி1வினா. அைவ ெம; க3டா மட.,

ேசகிழா மட. எ"1 ெபயெபறன. ெம;க3டா மட தி' ைசவ சமய: சா திர
+'களாகிய ெம;க3ட +'களி" உ3ைமக தக அறிஞைரெகா36
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விளக-ெபறன. ேசகிழா மட தி' ெபாிய ராண தி' ேபச-ெப1.
சிவன!யாகளி" அாிய வரலா1க விாி4ைர ெச;ய- ெபறன. ெந'லமாககர
மக அைனவ. திர36 ெச"1 சமய தமி விாி4ைரகைள ேக 6: ைசவ
சமய தி' மி%த ப1- I3ெடா>கின.
அழகிய ெசாகநாத. ெந'ைலய-ப.
ப ெதா"பதா. +றா3!' ெந'ைலமாநகாி' சிற% விள கிய ெப.லவக
இவ. அவக அழகிய ெசாகநாத., ெந'ைலய-ப கவிராய. ஆவ.

இவகைள ஆதாி த வள'க தளவா; இராமசாமி 2த)யா. இராைச
2 சாமி வளMமாவ. ெந'ைலய-ப கவிராய திெந'ேவ) தல ராண.

பா!ய தமி-லவ. அழகிய ெசாகநாத கா%திமதிய.ைம பிைள தமி,
கா%திமதிய.ைம பதிக., கா%திமதிய.ைம க) ைற ய%தாதி, ெந'ைல

நாயகமாைல, 2 சாமிபிைள காத' பிரப%த., ச கராயின ேகாயி'

ேகாமதிய%தாதி, வி') ா ேகாைதய%தாதி 2த)ய பல சிற%த கா'கைளபா!யவ.

பிைள தமி அர ேகற.
இவ பா!ய கா%திமதிய.ைம பிைள தமி, ெந'ைலய-ப திேகாவி)Mள

கா%திமதிய.ைம ச கிதிக3 அைம%த ஊச' ம3டப தி' அர ேகற-ப ட.
அர ேகற- ேபரைவ தைலைம I3ட இராைச 2 சாமி வள',

லவ- ெபா"னைட ேபா தி5., த. காகளி' அணி%தி%த விைல5ய%த

ைவர க6கைன கழறி- ைன வி . ேபாறின. இ- லவாி"
த%ைதயாரான வ"னிய-ப பிைள5. சிற%த தமிழறிஞேர. அவாிடேம அழகிய
ெசாகநாத தமி பயி"1 ேத%தவ.
ேபராசிாிய A%தரனா

மேனா"மணிய. எ"7. நாடக +ைல இயறி நாடக தமி>-  யிரளி த
ேபராசிாிய A%தர.பிைள ெந'ைலமாநகாி' க'Tாி தைலவராக- பணியா1.
கால திேலேய அ%+ைல- பா! 2! தன. ெச"ற +றா3!' ெந'ைலமாநகாி'
த வ ஞான தி' சிற% விள கிய ேகாடக க'T: A%தர Aவாமிக எ"7.
ெபாியாைர ஞானசிாியராக- ெப1, அவபா' ஞான +'கைள க1ண%த

A%தர.பிைள, தா. ெபற த வ ஞான தி" சார ைத மேன"மணிய +)'
ைழ  கா !5ளா.
இ%த +றா3!'
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இ? இபதா. +றா3!' ெந'ைலமாநகாி' சிற% விள கிய ெப.லவக
பல. ெந'ைலைய: சா%த 2%நீ-, பள தி' ேதா"றிய ேபரறிஞ ராகிய

Iரண) க. பிைள ஆ கில2. தமி>. வ'ல ெப.லைமயாள. அவ தமி
இலகிய வரலாைற ஆ கில தி' வ  ெகா6 த வ'லாள. இ%நகாி'

ேதா"றிய, ‘எ.ெம'’ பிைள ெய"1 தமி வ'லா ேபா1. ேபராசிாிய கா.

A-பிரமணிய பிைள கைலநல. சிற%த ைசவ- ேபரறிஞ. ைவயாாி- பிைள
சிற%த இலகிய ஆ;வாள. ெசா')" ெச'வராகிய இரா. பி. ேச-பிைள இனிய
ெச%தமி நாவல. இவக எ'ேலாேம தமி>. ஆ கில2. வ'ல ேபரறிஞக.
இவக அரசிய றகணி-, ஆ கில அறிஞகளி" றகணி-, அதிகாாிகளி"
றகணி- களிைடேய தமிைழ- ர% வ%த சிற%த கைலஞகளாவ.
திவர க< ெப2யசி
நாப ஆ36க< 2"ன இ% நகாி' திவர க<ாி" ெப2யசியா'
ேதா1விக- ெபற ெத"னி%திய ைசவ சி தா%த +பதி- கழக. தமிழி' பல
ைற +'கைள5. ெவளியி 6 தமிைழ வள  வகிற. கழக தி" உ1-

களாக அைம%ள ெத"னி%திய ைசவ சி தா%த ச க., ெத"னி%திய

தமி:ச க. இவறி" வாயிலாக: சமய தமி- பணிக பல நைடெப1
வகி"றன. இவைற இ காளி' கழக. கி1விய திவர காிை◌" த.பியா வ.
A-ைபயா- பிைளயவக திற.பட நடா தி வகி"றன.
----------

11. தி&ைலயி சிற

தி'ைல: சித.பர.
ைசவ சமய ைத: சா%த மக<: சிற- வா;%த ெத;வ தல. தி'ைலயா..

அதனா' ைசவக இ தல திைன ‘ேகாயி'’ எ"ேற றி-பி6வ. = தி, தல.,
தீ த. ஆகிய ="றாM. சிற-ற தல. இவா.. ஆத)" இ தல ைத-

‘Iேலாக கயிலாய.’ எ"1. ேபா1வ. ஐ.ெப. Iத களி" வ!வாக இைறவ"

விள கிறா" எ"ற உ3ைமைய விள. தல க< இ வா" வ!வாக
விள . உ3ைமைய விளவ. அதனாலேய இ தல தி: ‘சித.பர.’

எ"7. ெபய வழ கலாயி1. சித.பர. எ"ற ெசா'M ஞானெவளி எ"ப
ெபாளா..
தல தி" பிற ெபயக
இ தல. அைம%ள நில-பதி, ஒ கால தி' தி'ைல மர க நிைற%த
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ெப காடாக இ%தைமயா' தி'ைலெயன- ெபயெபற. ) கா'
2னிவராகிய வியாகிரபாத தவ கிட% இைறவ" திQ ைத க36 மகி%த

தலமாத)" )V எ"1., ெப.பற- )V எ"1. வழ கMற. உலக

உதய2. ஆ"மாகளி" இதய2. இ தல தி' உளன எ"1 ஆ"ேறா
கவதா' இதைன- ெபா, சிற.பல., 3டாிக ர., தனிV எ"ற

ெபயகளா' றி-ப36.

ைசவகளி" ெத;வேகாயி'
இ%நக ேகாயி' எ"ற சிற-பான ெபயரா' றிக-ெபறதேகப எ கE.
ேகாயி'கேள நிைற% காண-ப6.. பிைளயா ேகாயி'கதா. எ தைன !
ேவட"பிைளயா, ெச க>நீ-பிைளயா, ேதர!-பிைளயா,

Q தா6.பிைளயா, நர2க-பிைளயா, 21ணி-பிைளயா, ேச திர

பால-பிைளயா இ"7. பல பிைளயா ேகாயி'க இ%நக உளன.

காளிய.ம", மாாிய.ம", தி'ைலகாளிய.ம" ேபா"ற பல அ.ம"களி" தி

ேகாவி'க காண-ப6கி"றன. தி-):சர., அன%தீ:சர., கம):சர. ேபா"ற

ெப ேகாவி'க<. உளன. சிவக ைக 2தலான பல தீ த களாM. இ தல.
சிற-1 விள கிற.
தி'ைலைய-பறிய +'க
தி'ைல தல தி" சிற-ைப விள. +'க தமிழிM. வடெமாழியிM. பல

உளன. தமிழிMள ேகாயி ராண., சித.பர ராண., சபா நேடச ராண.,

)V- ராண., தி'ைல தி வாயிர., சித.பர: ெச;5

ேகாைவ, 2.மணி

ேகாைவ, சித.பர மா"மிய., தி'ைலவன மா"மிய., சித.பர விலாச., சித.பர

ரகசிய., தி'ைல கல.பக., தி'ைல5லா, திேகாைவயா 2தலான +'க
தி'ைல: சிற-ைப ெதளிதி" ெசா'M வனவா.. =வ பா!ய ேதவார-

பாகளிM., மாணிகவாசகாி" திவாசக திM., தி=ல திம%திர திM. இ
தல தி" ெபைம ேபச- ப6கிற.

வடெமாழியி' உள சா%ேதாய., ைகவ'ய. எ"7. உபநிடத க<., சிவரகசிய

தச.கிைத, சித.பர மா"மிய., 3டாீகர மா"மிய., ஏமசபா மா"மிய.
2த)யன4. இ தல: சிற-ைப விளவனேவ.
தி'ைல தி:சிற.பல.
தி'ைலயி' Q த-ெபமா" ல4. தி ேகாயிைல ‘அ.பல.’ எ"1.,
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‘சிற.பல.’ எ"1. க1ண%ேதா ேபா1வ. ‘தி:சிற.பல.’ எ"ப

சிவன!யா ஒ சிற%த ம%திர.. அவக ேதவார திவாசக தி2ைறகேள

ஒத ெதாட . ெபா>., ஒதி 2!. ெபா>. ‘தி:சிற.பல.’ எ"ற

மைறெமாழிைய மனமார கிைன , நாவார நவிM. 2ைற, இ"1. தமிழக தி'

உ36. இ. மைறெமாழி ஓ கார தி", உ<ைறயாகிய அறிவாறலாகிய

அ ெபெவளியிைன றி.. ‘தி'ைல: சிற.பல தி' எ> தளிய

ெச'வனாகிய Q த-ெபமா" ைரகழைல ஏ . ெச'வேம ெச'வ.’ எ"1

சி ைத ளி% ெச%தழி- பாவிைச தா திஞானச.ப%த.
“ெச'வ ெந6மாட. ெச"1 ேச3 ஓ கி:
ெச'வ மதிேதாய: ெச'வ. உயகி"ற
ெச'வ வாதி'ைல: சிற. பல.ேமய

ெச'வ" கழ'ஏ . ெச'வ. ெச'வேம”
எ"ப அவ அளிய ேதவாரம..
பாட'ெபற பழ.பதி
ேதவார. பா!ய =வகளா' ேபாறி- பாட- ெபற தல கைள- பாட' ெபற
தல க எ"1 பாரா 6வ36. தி'ைலைய அ. =வம 6ம"றி,

மாணிகவாசக தா. பா!ய திவாசக தி' இப ைத% பதிக களா'
சிற-பிகி"றா. இ. மாணிக வாசக தி'ைல Q தைன தைலவனாகெகா36
திேகாைவயா எ"7. +ைல5. இயறி5ளா. திவிைச-பாவி' பதிைன%
பதிக க தி'ைலைய- பறியனவா.. தி-ப'லா3!' ப"னிபாக

இ தல ைத- பறியனவா.. இைவய"றி மரபர, இராம) க அ!க

ேபா"ற அளா ளக பா!ய பாட'க அள-பில. இ த"ைம யா' தி'ைல,

பாட' ெபற தி தலமா..
தி'ைலவா அ%தண

‘தி'ைல =வாயிர. ெச%தி' ஆயிர.’ எ"1 ஒ பழெமாழி536. தி'ைல

Q தைன 2-ேபா. திேமனி தீ3! வழிப6. ேப1ெபற அ!யாகளாகிய
தி'ைலவா அ%தணக =வாயிர. ேப 2"னாளி' விள கின. தி:ெச%Pாி'
க%தேவைள: ச%தத2. வழிப6. அ%தணாளக ஆயிர.ேப விள கின.
இதனாேலேய ‘தி'ைல =வாயிர. ெச%தி' ஆயிர.’ எ"7. பழெமாழி எ>%த.

இ தி'ைல வா அ%தணேள தா7. ஒவ" எ"1 இைறவ" Qறி இ"றா"
எ"ப. A%தர தி ெதா3ட ெதாைக பாட 2ப டேபா அ! ெய6 
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ெகா6 தளிய இைறவ" ‘தி'ைலவா அ%தணத. அ!யா. அ!ேய"’ எ"1
2த ல!ைய அளி:ெச;தா". அ தைகய அ%தண =வாயிரவ சிற-1
விள கிய =P தி'ைல- பதியா..
காண 2 தித. தல.
2 தியளி. ச தி வா;%த தல க சிலவைற: சிற-பாக றி-ப அறிஞ.

அவ1 அ3ணாமைல, எ3ணிய வளவி' 2 தித. அ%தலமா.. ஆC,
பிறக 2 தித. ெப%தலமா.. காசி, இறக 2 தித. இனிய தலமா..

தி'ைல, காண 2 தித. தி தலமா.. இ தைகய தல தி' திநாைள-ேபாவா
எ"7. ந%தன, திவாசக. அளிய மணிவாசகன, திநீலக3ட நாயன

ேபா"ற சிற%த அ!யாக< இைறவ" 2 தி-ேபறளி தா".

இ தல ைத: AறிM. பாட' ெபற சிவ தல கேள H%ளைம ஒ தனி:
சிற-பா.. இ தல தி" கிழேக திேவ கள2., ெதேக திெந'வாயி',
திகழி-பாைல, சீகாழி, ளி ேவ` 2த)ய தல க<., வடேக
தி-பாதிாி- )V. அைம%ளன.
ெபா"ேமனி ெபற ம"ன"
ஆறா. +றா3!' விள கிய ப'லவ ம"னனாகிய சி.மவம" எ"பா"
தி'ைலQ தைன தாிசிக வ%தா". இ ள சிவக ைக ள தி' நீரா!
தன ெபேநா; நீ க-ெபறா". அவ" ேமனி5. ெபா"வ3ணமாகெபா)4ற. இ காரண தா' அவ" ‘இரணியவம"’ எ"1

அைழக-ப டா". அ- ப'லவ ம"ன" த" ேமனிைய- ெபா"வ3ணமாகிய
தி'ைலQ த" திவைள நிைன%நிைன% உள கசி%தா". அ- ெபமா"
நடனமா6. அ.பல ைத- ெபா"ன.பலமாகி மகி%தா". அவ"

ெபா"ன.பல ைத: Aறி- பல ம3டப கைள யைம தா"; A1 ெவளிகைள

வ தா". இவ7- பி"ன தமி கா 6 =ேவ%தக, விசயநகர ம"னக,

நாயக ம"னக ம1. பலைடய தி-பணிகளா' தி'ைல திேகாவி'
ெப ேகாவிலாயி1.
-----------
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12. ராண' ேபா*+' தி&ைல
தி'ைல தல தி" பழைமைய5. ெபைமைய5. ெசா'M. ராண க பல.
அவ1 ேகாயி ராண., சித.பர ராண., )V- ராண. 2த)யைவ

சிற-பாக றி-பிட தகனவா.. இவ1 உமாபதி சிவனரா' பாட-ெபற
ேகாயி ராண. தனி: சிற-ைடயதா..
ராண. பா!ய னித
உமாபதிசிவன ைசவ சமய ச%தான ரவ நா'வ ஒவ. அவ தி'ைலவா

அ%தண<. ஒவ ; ைசவ சமய சா திர க பதினா"க7 எ 6 +'கைள

த%தளிய ெச%தமி: சிவஞான: ெச'வ ; மறாெ◌ ச%தான ரவராகிய

மைறஞான ச.ப%தாி" மா<க. தி'ைல Q த" அளான ெப1- ெப தா"
சா.பா" எ"7. ேலல ெதா3ட 2 தி-ேப1 கிைடக:ெச;த சி த.
2ளி:ெச!. 2"னவ" இ"ன வா; மா1 ெச;த வளலாவ. அவ
இயறிய ேகாயி ராண. Q1. தல வரலாைற ேநாகலா..

ராண. கM. கைத
ஒ கால தி' இைறவ" வி3ணவாி" ேவ36 ேகா<கிண கி தாக வன
2னிவகளி" ெசைக யடவதகாக காதா%த நடன. ஆ!ன. அ? ஆ ட தி'

இைறவன இயகமாகிய பைட த', கா த', அழி த', மைற த', அள'

எ"7. ஐ%ெதாழி'க<. அைம%தி%தன. இ தைகய தி Q திைன அ!யாக
ெபா 6 தி'ைலயி' ஆ!யளினா. இ தல தி' )கா' 2னிவ.
பா.கா' 2னிவ. க36களிமாேற ஆ!னா எ"1 உமாபதி சிவனா
உைர-ப.
காசிமாநகாி' ேதா"றிய 2னிவராகிய )கா' 2னிவ ஒகா' தி'ைலயி"

ெபைமைய த. த%ைதயாாிட. ேக டா. உடேன தி'ைலைய அைட%, ஆ 

ஆலமர நீழ)' அம%தளிய சிவ) க வ!ைவ தாிசி  வழிப டா. அேவ
இ-ேபா தி=ல டாேனAவர திேகாவிலா.. அ: சிவ) க ைத
நாேதா1. மலாி 6 வழிபட ேவ36. எ"1 வி.பின. வழிபா 6ாிய
மலகளி" ேதைன வ36க Aைவ 2"னேர அைவகைள எ6  இைறவ7
அணியேவ36. எ"1 ஆவ ெகா3டா. த. வி-பிைன இைறவனிட.

2ைறயிடேவ, ெபா> லவத2", மர களி' ஏறி- I-பறி-பத ஏற

)கா', )ைக, )க3கைள- ெபறா. அதனாேலேய இவ ‘)கா'

2னிவ’ என- ெபயெப1 இைற வழிபா !' இ"றி%தா.
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அ நாளி' பதச)ெய"7. 2னிவ ஒவ இ%தா. அவ ஆதிேசடனி"

அவதார.. திமா)" பாயலாக கிட%த அவ, அ திமா' இைறவன ஆன%த

தா3டவ: சிற-ைப- பலகா' ெசா'ல ேக 6 மகி%தவ. அதனா' தா2.
அதைன க3E1. விைழ4ட" தவ.ாி%தா. இைறவ" அ திQ திைன
தி'ைலயி' காணலாெமன அவ Qறி மைற%தா". பா.கா' 2னிவராகிய

பதச)யா. தி'ைலைய: சா%, )கா' 2னிவட" ந ெகா36

தி=ல டாேனAவரைர ெதா> வழிபா6 ெச; வ%தா. தி'ைலயி" ேம'பா'

நாகேசாி ெய"7. தீ த ைத உ3டாகி, அத" ைரயி' ஒ சிவ) க ைத5.

அைம , இைறவ" திQ ைத காE. ெப வி-ட" எதிேநாகியி%தா.
தி'ைலயி' இைறவ" திQ ைத நிக த வ%தா". அ கி%த காளி த6 
த"7ட" ேபா ! இைறவேன அைழ தா. இைறவ" ஊ வ

தா3டவ தா' அவள ெசைக யடகி ‘தி'ைலயி" வடபா' அமக!’ என

அ ெச;தா". அவ தி'ைலகாளியாக நகாி" வட ெக'ைலயி' த கினா.
இ"1. தி'ைலகாளியி" ேகாயி' சிற-1 விள கிற. இைறவ" காளி5ட"
ஆ!ய ஊ வ தா3டவ ைத- பதச)5. வியாகிரபாத. தாிசி 
இ"றன. அ?க ேவ36ேகா<கிண கிய இைறவ" தி'ைலமாநகாி'
Q த-ெபமாைக எ"1. ளி%த கா சிய<கி"றா".
-----------

13. தி&ைல தி)"ேகாவி&

Q த" ஆ6. அ.பல க
ெத"பா' உக%தா6. தி'ைல: சிற.பலவ" திேகாவி', இைறவ" திQ 

நிக . ஐ% சைபகளி' ஒ"றா.. ெபா" ம"ற., மணி ம"ற., ெவளி

ம"ற., ெச- ம"ற., சி திர ம"ற. ஆகிய ஐ%த7 2த"ைம வா;%த ெபா"

ம"றமாகிய கனகசைப, தி'ைலயி'தா" அைம%ள.

ெபா"ம"றி" உளைம%த சிற.பல தி' Q த-ெபமா" கா சியளிகிறா".
இ: சிற. பல2. இத" 2"னைம%த ேபர.பல2ேம தி ேகாவி)" பைழய
அைம-களா.. இைவ மர தா' அைமக-ெபறி தேல பழைம- ேபாதிய

சா"றா.. ப'லவக எ>-பிய ைக ேகாவி', கேகாவி'க< 2%தியன

தி'ைல ய.பல க எ"பைத அறியலா.. அ கால தி' இர3டா. A1ெவளியி'
உள தி=ல டாேனAவர திேகாவிM. சிற-றி த' ேவ36..
தி'ைலயிMள ஐ% ம"ற க
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தி'ைல ேகாவிMேளேய ஐ% சைபக அைம%ளன. அைவ சிற.பல.,
ேபர.பலமாகிய கனகசைப, ேதவசைப, கி தசைப, இராசசைப எ"பனவா..

சிற.பல ைத: சிசைபெய"ப. இேவ Q த-ெபமா"
சிவகாமA%தாிய.ைம5ட" கா சியளி. கவைறயா.. இத" சிகர தி' உள

ெபா"ேன6க ஒ?ெவா"றிM. ‘சிவாயநம’ எ"7. ஐ%ெத>  ம%திர ைத எ>தி

ேவ;%தி-பதாக தி'ைல5லா Q1கி"ற. இ- பதியி'தா" சித.பர
இரகசிய. அைம%ள. இைறவ" வா" வ!வி' விள . உ3ைமைய-

ல-ப6 த, ம%திர வ!வி' திவ.பல: சகர ட" அைமக-ப 6ள.

அதைன: Aறி- ெபா"ை◌ ெச;த வி'வமாைலெயா"1 விள வைத
காணலா..
சிற.பல தி" சிற-

ேமM. இ: சிற.பல தி' இைறவ" உவ., அவ., அ4வ. ஆகிய =வைக
ேதாற ட" எ>%தளி5ளா". Q த-ெபமா" திேமனி உவ. ஆ.;

இரகசிய. அவமா.; ப!க இ) கமாகிய அழகிய சிற.பல2ைடயா அ4வ

மா.. இ  இர தின சபாபதி5. Aவணகால ைபரவ. கா சியளிகி"றன.
ெபா"ன.பல தி" ெபா)4
கனகசைபயாகிய ெபா"ன.பல., சிற.பல தி எதிேர அைம%த

ேபர.பலமா.. இதி'தா" ெபமா7 எ-ேபா. தி2>: சிற-க
நைடெப1.. ேதவசைபயி' உசவ = திக எ> தளி5ளன. இதைன
அநபாய ேசாழ" ெபா"ன' ெம>கி- ெபா"மயமாகின" எ"1 ெபாியராண.
ேபAகிற.
நி த சைப
நி த சைப எ"ப ேத அ.பலமா.. இ Q த-ெபமா"
தி2"னெகா!மர தி" ெத" பா' அைம%ள. இ. ம3டப. திைரக
I !ய ேதாி" அைம-ைப ெகா3டதா.. இ சி திர ேவைல-பாடைம%த
ஐ.ப தா1 P3களா' தா க-ெபற. இத"க3 ஊ வ தா3டவ
கா3டகினிய ேதாற ட" விள கிறா.
இராசசைப
இராசசைப ெய"ப ஆயிரகா' ம3டபமா.. Q த-ெபமா" ஆ3!'
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இ2ைற ஆணி திமசன விழாவிM. மாகழி திவாதிைர விழாவிM. இ:
சைப எ>%த<வா". ெத;வ- லைம: ேசகிழா ெபமா" தி ெதா3ட
ராண. பா!ய இ: சைபயி)% தா". இ ேதவாசிாிய ம3டப. எ"1.
வழ .. இதி' வாிைச இப  நா" P3களாக காப ெதா வாிைசக
அைம%ளன. ம3டப தி" நா" பக களிM. அழகிய யாைன வ!வ க

அைமக-ப 6ளன. ம3டப தி" கீவாிைச: A1களி' Q தின,

இைசயாள உவ க ெபவன-ட" அைம%ளன. Q த-ெபமா"
தி'ைலயி' உள இ?ைவ% சைபக<. தைலவனத)" அவைன:
சபாநாயக", சபாநாத", சபாபதி எ"ெற'லா. ேபா1வ.
சிவக ைக திள.
ஆயிரகா' ம3டபமாகிய இராசசைப ேம'பா' மிக4. ெதா"ைம வா;%த
தீ தமாகிய சிவக ைகள. அைம%ள. இதி'தா" சி.மவமனாகிய ப'லவ

ம"ன" நீரா! தன ெவ.ைம ேநா; விலக-ெபறா"; தன ேமனி5. ெபா"

னிற. அைடய-ெபறா". இ தைகய ெத;வ த"ைம வா;%த திள ைத அப'லவ" -பி தா". இத" அழகிய தி:A1 ம3 ப ைத5. ப!கைள5.
எ6-பி தவ" ெதா3ைட கா 6 மணவி Q தகிை◌ய காளி கராய" எ"பா".
இவைன நரேலாக Gர" எ"1., ெபா"ன.பல Q த" எ"1. ேபா1வ.
நரேலாகGர" தி-பணிக
சிற%த சிவப தகிை◌ய நரேலாகGர" 2த ேலா  கனி" பைட தைலவனாகபணிாி%தவ", தி'ைல Q தனிட. எ'ேலயி'லா- ேபர" I3டவ". அவ"

திள ைத அணிெச; தேதா ட"றி +1கா' ம3டப. ஒ"ைற5.
அைம தா". சிவகாமிய.மனி" தனிேகாயிM தி: A1 மதி'க<.
மீ3டப க<. A1ெவளி5. அைம தா".
அநபாய" தி-பணி

சிவகாமிய.ம" திேகாயி' அைம தவ" அநபாய ேசாழைன இர3டா.
ேலா  க ைவா". இதைன இராசராச ேசாழ" உலா4. தகயாக- பரணி5.
ேலா  க: ேசாழ" உலா4. Q1கி"றன. இ ேகாவி)" 2"னைம%த மகா
ம3டப. ெபமிதமான ேதாற2ைடய. இத" க3 உள இர ைட P3க
அழற அைம%ளன. இ P3களி' கச கி) ெதாடைர காணலா.. இ
ேகாவி)" தி:A1 ம3டப க சிப க நிைற%தைவ. Q தா6. மகளி.
வா தியகார. சிப களாக திககி"றன.
இராசேகார க
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தி'ைல ேகாவி)" நா" பக களிM. ெபமிதமாக கா சி த. நா"
இராசேகார க விள கி"றன. இைவ பல அரசகளா' க ட- ெபறைவ.
ேகார வாயி'களி' உள நிைல ர3க ="ற!: சர2. 2-பத! உயர2.
உள ஒேர க'லா' ஆயைவ. அைவகளி" ேம' 2த'தள. க ககளாM. அத"
ேமறள க எ'லா. ெச ககளாM. AைதயாM. அைமக- ெபறைவயா..
ேகார தி" மாட களி' இைற வனி" பல திேகால க க3டவ உள ைத
கவ. வ3ண. அைம%ளன.
கிழ ேகார.
இ ேகாவி)" கிழ ேகார ைத எ>நிைல மாடமாக எ>-பியவ" இர3டா.
ேலா  க ைவா". இவேன வட ேகார ைத5. க ட ெதாட கி5ளா".

கிழ ேகார ைத ேலா  க7-பி"ன, காடவேகானகிய இர3டா.
ேகா-ெபசி க" பதி"="றா. +றா3!' தி தியைம தா". பிகால தி'
பதிென டா. +றா3!' ப:ைசய-ப 2த)யா. அவ தமைக யா. இ
ேகார ைத ேமM. அழப6 தின.

இ ேகார தி" மாட களி' பரத சா திர தி' பகர-ெப1. +ெற 6 கா !ய
ேபத: சிப கைள காணலா.. அ: சிப களி" ேம' பரத சா திர தி'
Qறி5ளவாேற அவைற-பறிய விளக க<. காண-ப6கி"றன. இ
ேகாரெம கE. அத: சிப க பல காண-ப6கி"றன.
ேம ேகார.
ேம இராச ேகார. பதி"="றா. +றா3!' 2தலா. சடாவம" A%தர
பா3!யனா' க ட-ெபறெதன- பல க'ெவ 6க பககி"றன. இதிM.
நா !ய: சிப க பல காண- ப6கி"றன. ேகார தி" ெவளிநிைலயி'

அைம%ள 2க" திேகாவிM. கபக விநாயக, திேகாவிM. சிப

ேவைல-பா6க நிைற%தைவ.
வட ேகார.

வட இராச ேகார. விசயநகர ம"னரான கி !ணேதவராயரா'

க ட-ெபற. அவ, தா.ெபற ஒாிசா ெவறியி" அறிறியாக: சிற. பலவைன

வழிப 6 இதைன க ! மகி%தா. இ கி. பி. 1516 ' க ட-ெபறெதன

க'ெவ 6க ெசா'Mகி"றன. இ ேகார வாயி' நிைல-ைர ெயா"றி'
கி !ணேதவராயாி" உவ: சிைலெயா"1 காண-ப6கிற. இதிM. பரத
நா !ய: சிற-ைப விள. பல சிப க உளன.
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ெத ேகார.
ெத இராச ேகார. எ>நிைல மாட கைள 5ைடய. இ பதி"="றா.

+றா3!" 2 பதியி' க ட-ெபற. இதைன க !யவ"; ெசாக:சிய"

எ"ற 2த ேகா-ெப சி க ைவா". அதனா' இ ேகார ைத: ெசாக:சிய"
எ> கல ேகார. எ"1 ெசா'Mவ. இதி' இர36 கய' உவ க

காண-ப6கி"றன, அவைறெகா36 இ A%தரபா3!ய<' க ட-

ெபறெத"ப சில. ேகா-ெபசி க" இதைன க !ய கால தி'
பா3!ய அட கிய 1கில ம"னைக இ%தா" எ"பைதேய அ கய'க
விளவனவா.. இத" ெவளி நிைலகளி காண-ப6. அ த காாீAவர,

திாிரா%தக, மகிடாAரமதனி, பி:சாடன 2த)ய தி4வ க சிற%த சிப

ேவைல-பா6ைடயன.
பா3!ய நாயக.

இ திேகாவி)" வடேம =ைலயி' வட ேகார தி அணி தாக‘பா3!ய காயக.’ எ"7. ேகாயி' அைம%ள. இ மாறவம"

A%தரபா3!யனா' அைமக-ெபற. ேதைர-ேபா"ற வ!4ட" உைளக

மா ட- ெப1, யாைனக I ! இ>-பேபா"1 அைமக-ெபற அாியெதா

ம3டப. இ. இத" க3 ஆ12க-ெபமா" மயி'மீ அம%, வளி

ெத;வயாைன5ட" கா சியளிகிறா. ஆ12க- ெபமா" தி4வ. சிற%த
ேவைல-பா6ைடய. ம3டப தி" உ றெம . தி2கா1- பைடயி'
Qற-ெப1. ஆ1 பைடG6களி" கா சிக மிக4. அழகான வ3ண
ஒவிய களாக கா3பவ க3ைண கவகி"றன.
தி ெதா3ட ெதாைகயி:சர.
இ ள சிவக ைகயி" வடகைரயி' கவ) க ேகாயி' அைம%ள. ெபாிய
ராண தி' ேபச- ெப1. ெதாைகய!யாக ஒ"பதி"மைர5. ஒ"ப சிவ) க
வ!வ களாக அைம  வண . தல. இ எ"ப. இதைன தி ெதா3ட
ெதாைக^:சர. எ"1. றி-ப.
தி'ைல ேகாவி%த ச கிதி
தி'ைல- ெபா"ன.பல தி" 2"னா" கி ேநாகி தி'ைல ேகாவி%தராச
ச%நிதி அைம%ள. இதைன அைம தவ" இர3டா. ந%திவமனாகிய ப'லவ

ம"னனவ". இதைன திம ைக யாவா, “ைப.ெபா"7. 2 . மணி5
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ெகாண% பைடம"னவ" ப'லவேகா" பணி%த, ெச.ெபா" மணிமாட க
H%த தி'ைல தி: சி திரQட.” எ"1 ேபாறின.

இ தைகய ப'ேவ1 சிற-கைள5ைடய தி'ைல திேகாவி' ப"F1
ஆ36களாக: ைசவ க"மகளி" தைலயாய ெத;வ தலமாக திககிற. அவக

‘ேகாயி'’ எ"1 ெகா3டா6. தனிமா3ைடய.
--------------

14. இல"கியகளி& தி&ைல

இைறவ" திவ ெவள தி' திைள த அளாளகளா' பா!- பரவ- ெபற
பழ.பதி கைள- ‘பாட' ெபற தல க’ எ"1 பாரா 6வ. அ தைகய பாட'

ெபற தல க< பழைம5. ெபைம5. வா;%த தல. தி'ைலயா.. ைசவ
ந"மகளி" ெத;வ திேகாவிலாக திக>. தி'ைல-பதியிைன- க%
ெசா'லாத ைசவ கவிஞ இலராவ.
திவாசக தி' தி'ைல
இைற மண தாM. கைலகல தாM. அ"1. இ"1. தைலசிற%த தலமாக
விள . தி'ைல மாணிகவாசகைர வாெவ"1 வ3ண- பணி 

வா"கைண ெச;தளினா" இைறவ". அ  மாணிகவாசக, சிவெபமான

அ ேகால ைத க3Eர க36 களி தா. அ%த உ3ைமைய தா. பா!ய

திவாசக தி' ‘க3ட ப ’ எ"7. பதிக தி' ‘க3ேட"! க3ேட"!’ எ"1 Qறி

இ"1கி"றா. ‘ஐ.ெபாறிகளி" வய-ப 6 அழிவத காரணமாகி மீள2!யாத
நரகி' Gழவி%த எ"ைன தி'ைல வமா1 இைறவ" பணி தா": அவ3

ெச"ற. அ?இைறவ" எ" சி ைதைய ’ ெதளிவி : சிவமயமாகின" ,
எ"ைன அ!ய ைக4. ஏ1ெகா3டா" ; இ%த நிைல, என அ%தமிலா

ஆன%த ைத த%த ; இ தைகய ஆன%த ைத நா" அணிெகா தி'ைலயி'

க3ேட" : அைன ல. ெதா>. அைமவா;%த தி'ைல அ.பல ேத க3ேட",

ேவத க ெதா2ேத . விளகமான தி'ைலயி' க3ேட"’ எ"1 கர!- பா!-

பரவசெம;கிறா.

திேகாைவயாாி' தி'ைல
தி'ைலQ தைன தாிசி  ெத"பா' தி.பிய மாணிகவாசகாி" க3களி'
தி'ைலேகாவி%த" பளி ெகா3!. கா சி ெத"ப ட. இ திமாM

இ ெக"ன ேவைல தி'ைல2ற திேலேய பாயைல விாி - ப6 வி டாேன,
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எ"ன காரண.? எ"1 சிறிேத சி%தி தா. காரண. க தி' உதி  வி ட.

உடேன அதைன எ'ேலா. அறிய: ெசா')- ேபாதா. ‘ஒகா' திமா'

சிவெபமா" திவ!யிைன காEதகாக- ப"றி5ெவ6  நில ைத- பிள%
ெக6%ார. ெச"றா"; அவ" திவ!ைய க36ெகாள 2!ய வி'ைல ; பி"

த" ெசகழி% சிவைன, அ<க எ"1 பணி% ேவ3!ன"; அ-ேபா சிவ"

ஒர!ைய ம 6ேம கா !னா" ; மறாெ◌"ைற கா டா மைற வி டா";

காணாத மறாெ◌"ைற5. க36 ெச'ல ேவ36. எ"ற க தினா' தி'ைல
2ற திேல க6%தவ. ாி%ெகா3!கிறா"’ எ"றா.
‘ர கட

தா"அ! கா3பா" விவி36 கறியா()

இர கிெட தா; ! எ" றிர-ப த" ஈர!() எ"னிர36

கர கத% தா" ஒ"1 கா ட, ம ற க. கா !ெட"1
வர கிட

தா"தி'ைல ய.பல 2"றி'அ. மாயவேன!’

எ"ப மாணிகவாசகாி" திேகாைவயா- பாடலா..
தி'ைலயி' திஞானச.ப%த
சீகாழி: ெச'வராகிய திஞானச.ப%த தி'ைல எ>%தளின. நக
Uைழ5. ேபா எ . ைக-படல. ெபா கிவவைத ேநாகினா. =வாயிர.
அ%தணக 2"னவைன எ கா<. பிாியா பணிாி5. ெபைம வா;%த

திநகர. எ"பைத ெதாி%தா. அ? அ%தணாளக, தா. கறா  எாிேயா..

கா சிைய க36 விய%தா. உலகி' யர. உதவா1, ெபாநல. ேபE.

னித4ள தா' அவக ேவவி ெச;5. வித ைத மதி - பாரா !னா.
இ தைகய தி'ைலயி' அைம%த தி:சிற.பல தைலவ" பாத ைதபறியவகைள- பாவ க எ"1. பறா எ"1 உ1தி Qறின. ெபாநல

ெதா3டகளாகிய அ% தணகேள ‘உய%தா’ எ"1 உவ%ேத தினா. ‘அவக

உைற5. தி'ைலயி' உள சிற.பல. ெதா'க ெபற; அ-க ேம"ேமM.

ெபகி ஏறிெகா36. இகிற ; ஆதலா' யா" ேதF1. தீ%தமிழா'

தி'ைலைய- பா!ேன"’ எ"றா.

‘ஊ1. இ" தமிழா' உய%தா உைற தி'ைலத"7
ஏ1 ெதா'க ஏ%சிற.பல () ஈசைன

இைசயா' ெசா"ன ப ’

எ"ப ஞானச.ப%தாி" திவாகா..
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தி'ைலயி' திநா4கரச
ேசா1 வள தா' ஏற. ெபற ேசாழ நா !' தைலைம வா;%த ெத;வ
தலமாகிய தி'ைல எ கா<. அ"ன. பா). ஆறMைடய. தி'ைலயி'
உள ெதெவ'லா. திமட க. நில4 கி"றன. Q த-ெபமாைன .பிட
வ. அ!யா ழா திெக'லா. ேசா1 6. திமட க அைவ. அ தைகய

ேசா1 மண. மட கைள க3ட திநா4கரச, ‘அ"ன. பா). தி'ைல:
சிற.பல.’ எ"1 வாயார வா தின. தி ேகாவிM

% Q த-ெபமாேன

வழிப டா. ‘அ தா! உ" ஆட' கா3பா" இ  வ%ேத": ப தனா; நி"1 பா6.
பாவ"ைம எளிேய7 இ'ைலயாயி7. எ"ைன இக% ஒகிவிடாேத!’

எ"1 உள கைர%கி ேவ3!ன. அவ Q த-ெபமான "21வ'

I த தி2க., ‘அ"பேன! வக! எ"1 வ%தா;? எ-ேபா இ  வ%தா;?’ எ"1
அேளா6 வின4வ ேபா"1 திறி- கா !ய. உடேன அ க ைத
யைம  அழகான பாட' ஒ"1 பா!னா. அ-ெபமா7ைடய னி த

வ ைத5., ெகா?ைவகனி ேபா"ற ெச?வாயிைன5., அதி' ெம'ெலன

அ.. "சிாி-ைப5., பனி த சைட யிைன5., பவள. ேபா"ற ேமனிைய5.,

அ. ேமனியி Iசிய பாலைனய ெவ3ணிைற5., இ"ப%த. எ6 த பாத ைத5.

காE. ேப1 ெபறா' இ. மனித-பிறவிைய எ தன2ைறயானாM.
ெப1ெகாளலா. எ"றன.
‘னி த வ2. ெகா?ைவ:ெச? வாயி' மி3சிாி-.

பணி த சைட5. பவள.ேபா' ேமனியி பா'ெவ3ணி1.
இனி த 2ைடய எ6 தெபா. பாத2. காண-ெபறா'
மனி த- பிறவி5. ேவ36வ ேதயி%த மாநில ேத’

எ"ப நா4கரசாி" ேதவாரமா..
தி'ைலயி' A%தர
ைசவசமய ரவ நா'வ இ1தியாக தி'ைலைய க3டவ A%தர. இவ
தி'ைல- ெபா"ன.பல தி" 2"ன: ெச"1 நி"1 திQ த" ேகால ைத
க3டா. உடேன இவ ஐ% ல"களி" வழியாக- பிாி% காE. ஐ%
அறி4க<. க3ணி%திாிய. ஒ"ேறயாக ெகாைள ெகா3டன. ஏைனய நா"
அறி4க<. ெசயலறன. இவைற உளி% ெசM . உ கவிகளாகிய
அ%தகரண க நா"க7 சி ைத ஒ"ேற ெதாழி' ெச;த. ஏைனய ="1.
ெசயலறன.
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இவைற ஊகி நி. ="1 ண க< சா விக. ஒ"1ேம ெதாழி'
ெச;த. ஏைனய இர36. ஒ6 கிவி டன. இ?வா1 Q தன கா சியாகிய
எ'ைலயி'லாத. ேபாி"ப ெவள தி' இைணயற மகி:சியா' மல% நி"றா.

பி"ன, “ெபமாேன! நி" திகட. .பிட-ெபற ெப. ேபறா' எளிேய7

ம3ணிேல வ%த இ%த- பிறவிேய Pய. இ"ப. ேமய. ஆயி1” எ"1

2ைறயி டா. இ?வா1 A%தர தி'ைலைய வழிப ட சிற-பிைன: ேசகிழா
திவாகா' அறியலா..
தி'ைலயி' ேசகிழா
ேசகிழா ஒரா3! ேம' தி'ைலயிேலேய த கியி. தனி-ேப1 ெபறவ.
ஆத)" தி'ைலயி" சிற-ைபெய'லா. ேநாி' காE. ேப1றவ. அவ
அ தி'ைலயி"க3 இைடயறா எ>% 2ழ . ஒ)கைள றி-பி6கி"றா.
‘நர.ைட யாஒ) 2ழவி" காதஒ) ேவதஒ)
அர.ைபயத. கீதஒ) அ தி'ைல.’

யாெழா)5., 2ழெவா)5., ேவதெவா)5., ேதவ மாத பா6. கீதெவா)5.
நீ கா ஒ). பா ைடய தி'ைலெய"றா. இ காண 2 தி த.

தலமாத)", ெதா>வாத. 2.மல க க>வ-ெப1: ெச.ைமயான Gட<.

ெச'வ- பதி தி'ைல’ எ"1 ெசா')யளினா.
தி'ைலயி' மரபர

இ தைகய தி'ைல ெத"பா3! கவிஞராகிய மரபர ஒகா' ெச"றா.
அத" சிற-ைப க3டா. உலகிேலேய உய%த தல. தி'ைலேய சிற%த தீ த.

அ ள சிவக ைகேய; இைறவ" உவ க< அ.பலQ த" உேவ அழ.

உய4. உைடய எ"1 பா!னா. ெபா"ன.பல ைத க3டா. அ ஒ
ெபாறாமைர ேபா"1 அவ ேதா"றிய. அ-ெபா" ம"றி' ஆ6.

திQ த" அேமனி, தாமைரயி' ஊ1. ேதைக காண-ப ட. அ-ெபமா"

அகி' நி"1 காE. அ"ைன சிவகாமியி" க விழிக, தாமைரயி" ேதைன

உ36 களி. க வ36களாக ேதா"றின. அ%த கா சிைய அழகிய பாவாக
நம ைழ ா !னா.
‘ெபா"ம"ற. ெபாறா மைரெயா. அ.ம"றி'

ெச.ம' திேமனி ேதென. அ ேதைன
உ36 களி. களிவ3ைட ஒேம
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எ.ெப மா ! விழி’
எ"ப மரபராி" பாடலா..
தி'ைலயி' கவிமணி
இ? இபதா. +றா3!' விள கிய இனிய ெச%தமி கவிஞராகிய கவிமணி
ேதசிக விநாயக. பிைள தி'ைலைய: ெச"1 க3டா. அ ள சிற.பல தி'

Q த" களிகட. ாிவைத5. க36 மகி%தா, அ-ெபமா" அ'M. பகM.

ஒயா நி"1 ஆ6வத காரண. யாதாகலா. எ"1 ஆரா;%தா.
அ தி'ைலயி" கிழ எ'ைலயி' அ3ணாமைல ம"ன அைம ள ப'கைல
கழக ைத க36தா" கழிேபவைக ெகா36 இ?வா1 ஆ6கி"றா" எ"1
பா!ன.
‘தி'ைல- பதி5ைடயா" சிற. பலமதனி'

அ'M. பகM.கி"(1) ஆ6கி"றா"-எ'ைலக3
அ3ணா மைலம" அைம த கைலகழக.
க3ணார க36 களி ’

எ"ப கவிமணியி" மணியான பாடலா..
----------------

15. தமி வளத தி&ைல

இலகிய தி' இைறமண.
ச ககால இலகிய களி)% தகால இல கிய கவைர எ%த +ைல
ேநாகினாM. அதி' இைற மண. கமழாம' இ-பதி'ைல. 2>. இைற மணேம
கம>. இய'ைடய இலகிய கைள: சமய +'க எ"ப சா"ேறா.
ெப.பாM. தி'ைல மாநகர. வள த தமிெழ'லா. சமய தமி, அதிM.

ைசவ தமி எ"ேற ெசா'ல ேவ36..
‘தி2ைறகைள கா த தி'ைல

ேதவார. பா!ய =வெபமக<. தி'ைல எ>%தளி: சிற.பலQ தேன:
ெச%தமி- பதிக களா' ச%த2ற- பா!ன. அவக த. பாட'கைள எ>திய
ஏ6கைளெய'லா. தி'ைலவா அ%தணாிட ேதேய ஒ-வி  மைற%தாக.
திவாசக. அளிய மணிவாசகைடய பாட'கேள இைறவேன ஏ !' எ>தி அ?
அ%தணாளகளிடேம ெகா6 தா". இைவெய'லா. தி'ைல-

68

ெபா"ன.பல திேலேய ஒபா' மைற , ைவக- ெபறி%தன. அ:ெச;திைய

திகாைரV- ெபா'லா- பிைளயாாி" ந'ல ெபற ந.பியா3டா
ந.பிகளி" வாயிலாக தைச ம"னனாகிய இராசராச" அறி%தா". அவ"
தி'ைல வ% அவைற எ6  தமா1 தி'ைல வா அ%தணகைள
ேவ3!ன". அவக அ?ேவ6கேள இ ைவ : ெச"ற அ!யாகேள
வ%தா'தா" எ6  தேவா. எ"றன.
தி2ைற க3ட ேசாழ"

அ ேக ட இராசராச" சமய ரவ தி4வ கைள- ப'லகி' ைவ 
அல காி  ெகா36வ% நி1 தினா". உடேன அவக ஏ6க ைவ தி%த
அைறகதைவ திற%தன. கைறயா" 1களா' =ட-ப !%த அ?ேவ6கைள
எ6  P;ைம ெச; பாட'கைள ெவளி-ப6 தினா". ந.பியா3டா
ந.பிகைள ெகா3ேட அவைற தி2ைறகளாக வமா1 ெச;தா".
அ-பாட'கைள நாெட . பர-பினா". திேகாவி'களிெல'லா. ப3ேணா6

ஒமா1 ப3ணின". இ: ெசயலா' இராசராச" ‘தி2ைற க3ட ேசாழ"’ எ"1
ெபைமயாக- ேபச- ெபறா". ஆகேவ ைச தி2ைறக ப"னிர3டMேள
2த' எ 6 தி2ைறக தி'ைலயி)%ேத இைடக- ெபறன. அவைற

கா தளி த ெபைம, தி'ைலாியேத.
தி'ைலயி' ெபாியராண.

ப"னிர3டா. தி2ைறயாகிய தி ெதா3ட ராண. தி'ைலயிேலேய

பாட-ெபற. ஆசிாியராகிய ேசகிழா அதைன- பா6த தி'ைல Q தேன,

‘உலெகலா.’ எ"1 அ!ெய6  ெகா6 தளினா". தமிழக தி" ஐ%+1 ஆ36

வரலாைற அறிவத கவியா5ள ெபாிய ராண ைத த%த ெபைம5.

தி'ைலாியேத. இ%+' சி%தாமணி, க.பராமாயண. ேபா"ற காவிய கேளா6
ஒ-பாக ைவ  மதிக தக உய%த காவியமா..
தி'ைலயி' உமாபதிசிவனா
ைசவ சமய ச%தான ரவ ஒவராகிய உமாபதிசிவன தி'ைலைய: ேச%தவேர.
அவ தி'ைலவா அ%தண ஒவராவ. அவ தி'ைலQ த" தி2க.
எ>தின". ைலல தி' ேதா"றிய ெப தா" சா.பா" எ"7. ப தி மிக
ெதா3ட7 2 திெநறி கா 6மா1 தி2க- பாAர. எ>திய7-பினா"
‘அ!யா() எளிய"சி ற.பலவ" ெகாற

!யா() எ>தியைக: சீ 6-ப!யி"மிைசெப தா"சா. பா7- ேபதமற திைகெச;
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2 தி ெகா6க 2ைற’
எ"ப தி'ைலQ த" அளிய தி-பா 6.
உமாபதிசிவ. உதவிய +'க
இ தைகய உமாபதிசிவனா ைசவசமய சா திர களாகிய ெம;க3ட +'க
பதினா"க7ேள எ !ைன இயறியவ. சிவ-பிரகாச., திவ பய",

வினாெவ3பா, ேபாறி-பஃெறாைட, உ3ைம ெநறி விளக., ெகா!கவி,
ெநAவி6P, ச கப கிராகரண. எ"7. எ 6ேம அவ இயறியைவ,

இைவய"றி தி2ைற க3ட ராண., ேசகிழா ராண., ேகாயி ராண.,

தி ெதா3ட ராண சார. ஆகியவைற5. உமாபதிசிவனாேர பா! யளி தா.
ேசகிழா கால ைத ய6  வா%த உமாபதிசிவனா ேசகிழா ராண ைதபா! த%திராவி!" அவர வரலாைற தமிழ அறித வழியி'லா
ேபா;வி6.. இவபா!யளிய ெகா!கவி பா! ெகா!ேயற' ந"1.
தி'ைலயி' இர ைடய
அ1+1 ஆ36க  2ப டவராகிய இர ைட- லவக இவ.

தி'ைலயைட%தன. அவக Q த-ெபமாைன தைலவைக ெகா36 ‘தி'ைல
கல.பக.’ எ"ற +ைல- பா!னா. பல தனி-பாட'கைள5. பா!5ளன.
தி'ைலயி' மரபர
2%+1 ஆ36க  2ப டவராகிய மர பர தி'ைல ஒகா' வ%தா.
அ-ேபா தி'ைல யி)%த லவ சி'ேலா, ‘இவ இலகணமறியா தவ ;

யா-பிலகண. ககாமேல ெச;5 யா கி"றவ’ எ"1 இக%தன.

அதைனயறி%த மர பர யா-பிலகண U ப கெள'லா. ல- ப6மா1
‘சித.பர: ெச;5

ேகாைவ’ ெய"7. சிற%த +ைல- பா!ன. பி"ன: சித.பர

2. மணிேகாைவ, தி'ைல: சிவகாமிய.ைம இர ைட மணிமாைல ஆகிய

+'கைள5. தி'ைலயி' இ%த ெபா>ேத பா!னா.
தி'ைலயி' ப!காச

ஏற தாழ இ+ைற.ப ஆ36க  2 ப ட ப!காA-லவ தி'ைலைய
அைட% ெபா"ன.பல தி' அம%த சிவகாமிய"ைனயிட., “என ஏேத7.
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ெகா6; உ"ைன- பா!யவ. பாடாத பிற. ஏேதேதா அளி தா; எ"1

Q1கி"றன: என ஏ. ெகா6 திேலேய ?” எ"1 ேவ3!- பா!னா. உடேன
சிவகாமிய"ைன பசகர- ப!யி' ஒ ெபாகாசிைன ைவ , அதைன

எ6 ெகா<மா1 பணி தா. ‘அதனா ேலேய நம:சிவாய- லவ, ப!காA-

லவெரன- பாரா 6. ேப1 ெபறா.
மகாவி வா7. நாவல.

ெச"ற +றா3!' விள கிய ெப. லவராகிய மகாவி வா"
மீனா சிA%தர.பிைள தி'ைல யமக அ%தாதி பா!: சிற-பி தா. இவ கால தி'
வா%த ஆ12க நாவல தி'லமாககளி' த கி த. ேப:சாM. எ> தாM.
ைசவ ைத5. ெத;வ தமிைழ5. வள தா. அவைடய தமி நாவ"ைமைய
க36 விய%த ைறைசயாதீன தைலவராயி%த ேமலகர. A-பிரமணிய ேதசிக

‘நாவல’ எ"ற ப டமளி - பாரா !ன. இவ தி'ைல மாநகாி' ைசவ-பிரகாச
வி தியாசாைல எ"7. தமி-பளி ெயா"ைற நி1வி தமிைழ5. சமய ைத5.
பர-பின. ெபாிய ராண., திவிைளயாட ராண. ேபா"ற +'க< எளிய

கைடயி' சிற%த உைரநைட வைர% ‘வசனநைட க3ட வ'லாள’ எ"1

தமி>லக. ேபா1. ெபைம 5றா. இவ சித.பர மா"மிய. எ"7. +ைல5.
ஆகினா.
தி'ைலயி' இராம) க

இேத கால தி' வா%த அ பிரகாச வளலா எ"7. இராம) க அ!க
ப'லா36க தி'ைல மாநகாிேலேய த கி ெத;வ தமிைழ வள தன. இவ.
சிற%த பாவ"ைம5. நாவ"ைம5. பைட தவ. ஒகா' மகாவி வா" மீனா சி

A%தர. பிைள, ஆ12க காவலாிட., “சித.பர. இராம) க. பிைள ற4

I3டதனால"ேறா த க  நாவல எ"ற ப ட2. என மகா வி வா"
ப ட2. கி !ன; இ%நாளி' இ?வி ப ட தி. உாியவ இராம) க.

பிேளேய” எ"1 Qறினா. இ தைகய இராம) க அ!க தி'ைலQ தைன-

ப'லாயிர. அ பாகளா' பா!- பரவின. அைவெய'லா. திவாசக ைத-

ேபா', கபவ ேக பவ உள ைத கைர%க: ெச;5. உய%த

மா3ைடயன.

தி'ைலயி' மீனா சி க'Tாி
இ%த +றா3!' ெச ! நா டரச அ3ணாமைல:ெச !யா தி'ைலமாநகாி'
மீனா சி தமி க'Tாிைய நி1வின. இக'Tாியி" தைலவராக டாட உ. ேவ.
சாமிநாைதய நியமிக- ெபறா. இவ உதவியாக- பல தமி- ல?க<.
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நியமிக-ெபறன. 1920ஆ. ஆ3!' மீனா சி கைலக'Mராியாக ேதா"றிய

க'விQட.. ப!-ப!யாக வள:சி51 1938-' அ அ3ணாமைல-

ப'கைலகழகமாக உவாயி1. தமி, ஆ கில., வடெமாழி, விஞான., இைச,
த வ. 2த)ய பல ைறகைலக<. கபி. கழகமாக இ%தாM. சிற-பாக
தமிழ கைலகைள5. ப3பா ைட5. கா  வள.
தமி-ப'கைலகழகமாகேவ தைழ ேதா கி வகிற.
தி'ைலயி' தமி-ப'கைலகழக.
தி'ைலமாநகாி" கிழேக அைம%ள சிற%த பதிகளாகிய ெகாறவ"!.
திேவ கன தி. ந6ேவ அ3ணாமைல-ப'கைலகழக. அைம%ள.

ெகாறவ" !, ைசவசி தா%த சா திர க எ !ைன அளிய உமாபதிசிவனா
உைற%, தமி>. சமய2. வள ததலமா.. திேவ கள.

திவ ெச'வகளாகிய அ-ப. ஞானச.ப%த. த கியி% ப3ணா.
இ"னிைச- பாமாைல ெதா6 த Pயதலமா.. இ தைகய ஞான கம>. Iமியி'

அைமக-ெபற ப'கைலகழக., தமிழக திேக தனி:சிற-ைப அளி-பதா..

நாலாயிர. மாணவக  ேம' த கியி% பல ைற கைலகைள5. பயிM.
இட. பாரதநா !ேலேய இஃெதா"1தா".
ப'கைலகழக தி' ைப%தமிழறிஞக

அ3ணாமைல- ப'கைலகழக தி' தமி ைற மிக: சிற-வா;%த.
தமிழக தி' ெப.லவகெளன- ெபயெபற ேபரறிஞக பல. இ ைறயி'
பணிெச;தன; இ"1. பணியா1கி"றன. டாட உ. ேவ. சாமிநாைதய-

பி", ெந'ைல நா !" ந'லறிஞராக விள கிய கா. A-பிரமணியபிைள, டாட ச.

ேசாமA%தர பாரதியா, மகாமேகாபா தியாய ப3!தமணி 2. கதிேரச" ெச !யா,

மகாவி வா" ரா. இரா கைவய கா, நாவல ந. 2. ேவ கடசாமிநா டா,

ஒளைவ A. ைரசாமிபிைள, டாட அ. சித.பர நாத"ெச !யா 2தலான பல

தமி-ேபரறிஞக இ% தமி-பணியாறின. இ"1 தமிழக தி'

க'TாிகளிM. பளிகளிM. தமி-பணியா1. ப"F1 லவக,

இ-ப'கைலகழக. த%த ெச'வ கேள. இ"1. இ ைறயிைன திற.பட நடா தி
வேவா ேபராசிாிய ெத. ெபா. மீன சி A%தரனா. ேபராசிாிய ெல. ப. க.

இராமநாத" ெச !யா., ேபராசிாிய ேகா. A-பிரமணியபிைள 5ேமயாவ.

இ ைறயிைன- ேபா"ேற பிற கைல ைறகைள5. தக ேபரறிஞகைள
ெகா36 மிக சிற-பாக வள  வகிற.

இ?வா1 பதிேன% +றா36களாக: ைசவ தமிைழேய வள  வ%த ெத;வ
தலமாகிய தி'ைலமாககர. இ%த +றா3!' தமிழி" பல ைறகைள5.
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நல.ெபற வள  வகிற. இலகிய., சமய., த வ., இைச 2த)ய பல

ைறகளிM. தமிழறிஞ பல இ% அ.பணியாறி வகி"றன.

ஆ36ேதா1. +1கணகான தமி-லவகைள உவாகி த%,

நாெட . நறமி வளத உற ைணயாக ஒளிகி"ற. ஆத)"
தி'ைலமாககர. எ"1. தமி வள. தனி-ெபநகரமாக நி"1 நில4கி"ற.
---------------

