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அாி�ச�திர	 ��மி 

அ�ம�தராய	 

ெச	ைன� ப�கைல� கழக� 

தமி� இல�கிய� �ைற �வ!யிய� ம"#� பதி�பியி� ப$டய�தி"காக 

அளி�க�ப$ட ஆ(ேவ*. 

பதி�+: இெர. மிதிலா, தமி� இல�கிய� �ைற, ெச	ைன� ப�கைல�கழக� 

ெநறியாள-: .. அர�, ேபராசிாிய- ம"#� �ைற�தைலவ-, தமி� இல�கிய��ைற 

ெச	ைன� ப�கைல�கழக� 

தமி� இல�கிய��ைற, ெச	ைன� ப�கைல�கழக�, ெச	ைன - 600 005.  

ஜூைல 2004 

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

 

ஆ�வாள� உ�திெமாழிஆ�வாள� உ�திெமாழிஆ�வாள� உ�திெமாழிஆ�வாள� உ�திெமாழி    

�வ!யிய� ம"#� பதி�பிய� ப$டய�தி"காக அளி�க�ப$ட வாிைச எ0: 

இெர. மிதிலா. ஆ(வாள- �வ!யிய� ம"#� பதி�பிய�,  

தமி� இல�கிய� �ைற. ெச	ைன� ப�கைல�கழக� ெச	ைன - 600 005. 

 

2003- 2004 ஆ� ஆ0!"கான �வ!யிய� ம"#� பதி�பிய� ப$டபய�ேப"றி"காக 

அ�ம�தராய	 எ	பவரா� இய"ற�ப$ட "அாி�ச�திர	 ��மி” எ	ற ெபயாி� 

ெச(ய� ெப"#1ள இ�த ஆ(2 எ�த� ப$டய�தி"ேகா ஆ(வர3கி"ேகா 

அ��ப�படவி�ைல என உ#தியளி�கிேற	. 

இட�: ெச	ைன         (இெர. மிதிலா) 

நா1:         ஆ(வாள- 

--------- 

 

  



ேம�பா�ைவயாள� சா	றித�ேம�பா�ைவயாள� சா	றித�ேம�பா�ைவயாள� சா	றித�ேம�பா�ைவயாள� சா	றித�    

.. அர� 

ேபராசிாிய- ம"#� �ைற�தைலவ-, தமி� இல�கிய� �ைற,  

ெச	ைன� ப�கைல�கழக�, ெச	ைன - 600 005. 

 

2003 - 2004 ஆ� ஆ0!"கான �வ!யிய� ம"#� பதி�பிய� ப$டய�ேப"றி"காக 

இெர. மிதிலா அவ-களா� ‘அாி�ச�திர	 ��மி' எ	�� தைல�பி� ெச(ய� ெப"ற 

இ�த� பதி�+ அவர� ெசா�த 5ய"சியி� உ6வானதா��. ேம7� இ�த ஆ(2 

ேவ# எ�த� ப$டய�தி"ேகா ஆ(வர3கி"ேகா அ��ப�படவி�ைல என� 

சா	றளி�கிேற	. 

 

இட�: ெச	ைன - 5         (.. அர�) 

நா1: 2004         ேம"பா-ைவயாள- 

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

ெபா�ளட!க�ெபா�ளட!க�ெபா�ளட!க�ெபா�ளட!க�    

5	�ைர 

பதி�+ைர 

அாி�ச�திர	 ��மி 

பி	னிைண�+ 

(i) ��மி�பாட� வைக�பா* 

(ii) அாி�ச�திர	 ��மி - 5�கிய� கதாபா�திர3க1 

(iii) அாி�ச�திர	 கைத� �6�க� 

(iv) �ைண9"ப$!ய� 

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

 

ந	றி$ைரந	றி$ைரந	றி$ைரந	றி$ைர    

 

ெச	ைன� ப�கைல�கழக� தமி� இல�கிய� �ைறயி� �வ!யிய� ம"#� 

பதி�பிய� ப$டய� ப!�பி� ேச-வத"� வா(�பளி��, ெநறி�ப*�தி உத2� 

ேபராசிாிய- ம"#� �ைற�தைலவ- .. அர� அவ-க:�� என� மனமா-�த 

ந	றிைய 5த"க0 ெதாிவி�க� கட�பா*ைடேய	. 

 



பதி�பி	ேபா� ஏ"ப$ட ஐய3கைள� ேக$டறி�� அவ"ைற� கைளய உதவிய 

ேபராசிாிய- ய. மணிக0ட	 அவ-க:�� என� ந	றிைய உாி�தா��கி	ேற	. 

 

ப$டய� ப!�பி	 ஒ6 ப�தியாகிய �வ!� பதி�பி"காக� தா1�வ!ைய� 

பா-�பத"�� ஒளிநக� எ*�பத"�� உதவிய ெச	ைன� ப�கைல�கழக அரசின- 

கீ��திைச� �வ! 9லக� கா�பாள6��� பிற ஊழிய-க:�� ந	றி 

ெதாிவி�கிேற	. 

 

எ	�ைடய ெசய�களிெல�லா� உ#�ைணயா( இ6�� ேதா1 ெகா*�கி	ற எ	 

அ6ைம� ேதாழி இ. ந�தமி�ந3ைக��� எ�ேநர5� ேதைவ�ப*கி	ற 9�கைள 

உடேன த��த2� ந0ப- �. இரேம@ அவ-க:��� ந	றி Aற ேவ0*ெமனி�, 

ெசா"க:��� பBசேம. 

 

இ�பதி�பிைன அழகான 9� வ!வி� வ!வைம��, 5Cைம ெபற உதவிய ‘அ	றி� 

ஒளி அ�சக�தா6���' என� உளமா-�த ந	றி. 

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

%	�ைர%	�ைர%	�ைர%	�ைர    

 

ெப0க1 பல-A! இ	ப�ெப6�கி� ைகெகா$!� களி��� பல ெபா61 ப"றி 

வ6� கைத�பாட�ைள� சமய, சDக விழா�களி� �ைவEட	 பா!� 

கைல�சிற�+ட	 ஆ*வ� ��மி. இதைன� ��மிய!�த�, ெகா�மி ெகா$*த�, 

ெகா�பி ெகா$*த� எ	# ெவFேவ# 5ைறயி� A#வ-. 

 

��மி ��மி ��மி ��மி ----    ெசா�ெபா�& விள!க�ெசா�ெபா�& விள!க�ெசா�ெபா�& விள!க�ெசா�ெபா�& விள!க�    

 

"��5த�” எ	பத"� 'ைகெகா$*த�' எ	ப� ெபா61 "��மாள� ேபா*த�” 

எ	ப� �தி�தா*த�' எ	ற ெபா6ளி� இ	#� நா$*�+ற3களி� வழ3கி 

வ6கிற�. இவ"ைற அ!�பைடயாக� ெகா0* ைக ெகா$! ஆ*வைத� ‘��மி' 

எ	# அைழ�தி6�கலா�. 

 

'�Cமி' எ	ற ெசா�G� இ6�� '��மி' எ	ற ெசா� உ6வாகியி6�க ேவ0*� 

எ	ப- அ.கி.பர�தாமனா-. ெப0க1 A! ஆ*வதா� இ�ெபய- ெப"றி6�கலா�. 



 

'��5' எ	ற ெசா� சா���� உாிய கலைவ� ெபா61கைள� ேச-�� இ!�த� எ	ற 

ெபா6ளி7� ‘�5��' எ	ப� �ணிைய நைன��� ைககளா� பி!��� த�+த� 

எ	ற ெபா6ளி7� வ6வதாக� Aற�ப*கிற�. இ�தைகய ெசய�களி� ஒ6வித� 

தாள ஒC3�ைடய ஒG எCவைத� காணலா�. ‘ெகா�' எ	ப� ஓ- ஒG��றி�+� 

ெசா�லா��. அ� திராவிட ெமாழிகளி� காண�ப*கிற�. அதிG6�� �5, ��5, 

��மி ஆகியைவ ேதா	றியி6�கலா�. ைக �வி�� அ!��� பா! மகிC� ஆ$டேம 

��மி என வழ3க�ப*கிற�. 

 

��மிைய! �றி!�� பிற ெசா�க&��மிைய! �றி!�� பிற ெசா�க&��மிைய! �றி!�� பிற ெசா�க&��மிைய! �றி!�� பிற ெசா�க&    

 

'ெகா�ைம' எ	ற ெசா� ைககைள� �வி��� ெகா$ட� எ	ற ெபா6ளி� 

பழெமாழியி7� சீவக சி�தாமணியி7� ைநடத�தி7� பய	ப*�த� ப$*1ள�. 

 

அகநாI# ‘ெகா�பி' எ	# ��மிைய� �றி�பி*கி	ற�. ஆ�திர�தி7� 

தமிழக�தி� உ1ள ெச$!நா$!7� இ�ெபயாிைன� காணலா�. 

 

இதைன� ‘ெகா�மா(' எ	#� ேசாமெல அவ-க1 �றி�பி*கி	றா-. 'ெகா�மி' எ	# 

�றி�பி*� வழ�க�திைன� ‘ச05க- ெகா�மி', 'நேடச- ெகா�மி' ேபா	ற 

9"ெபய-களா� அறியலா�. 

 

ந	ன	னா ெகா$*த�, த$!யா3 ெகா$*த�, ெகா0டா	 ெகா$*த� எ	# 

ெத	னா-�கா*, வடா-�கா* மாவ$ட3களி� அைழ�க�ப*வதாக ஆ(வாள- தி6. 

ஆ#. இராமநாத	 �றி�பி*கிறா-. 

 

'ந	ன	னா ெகா$ட2� நாளா�சி - அ�மா 

நாணயமான ஏாி��1ேள தா	' 

 

எ	ற நா$*�+ற�பாடலா� இைத அறியலா�. 

 



��மிய!�த�, ��மியா*த�, ��மி ெகா$*த� எ	#� '��மி' எ	ற ெசா�ைல 

விாி��ைர�ப-. 

 

��மி ெகா'(� %ைற��மி ெகா'(� %ைற��மி ெகா'(� %ைற��மி ெகா'(� %ைற::::    

 

ெப0க1 வ$டமாக நி	# ெகா0* ��� விள��, ெத(வ�சிைல, மல-�Aைட, 

பலகார�Aைட ேபா	ற இவ"றி� ஏதாவ� ஒ	ைற ந*வி� ைவ�� அதைன� �"றி 

வ�தவா# ைகெகா$! ஆ!�பா*வ-. ெப0க1 இ#�கி� க$!ய ஆைடEட	 

ந	றாக� த3கைள ஒ�பைன ெச(� ஆ*வதாக� ��மி 9�க1 விள��கி	றன. 

ெப0களி� ெபாியவ- சி#மிய- எ	ற ேவ#பா*க1 எைவEமி	றி இைண�� நி	# 

ஆ*வ-. ெப6�பா7� சி#மிய6� க	னிய6� ��மி ெகா$*வ�0*. ம3கல� 

ெப0கேள ஆ$ட�தி� கல�� ெகா1வதாக� ��மி� பாட�க1 A#கி	றன. 

 

'�3�ம� ெபா$*க1 தானணி�� வ0ண� 

A$ட3க1 ேபாலேவ ேச-��ெகா0* 

ம3கல� ெப0க ெள�லா மபிேசக 

ம0டப� 5	வ�� ேச63க!' 

 

எ	# வ6� பாடலா� இ� ெசFவேன விள3��. 

 

��மி ெகா'(� ெபா)*க&��மி ெகா'(� ெபா)*க&��மி ெகா'(� ெபா)*க&��மி ெகா'(� ெபா)*க&    

 

��மி� பா$*��� இைற வண�க����� ெந63கிய ெதாட-+ இ6��1ள�. 

ெப0 ெத(வ வழிபா$!� ��மி ஒ6 5�கிய� ப3� ெப#வதாக� Aறலா�. இ	#� 

தமி�நா$!� மாாிய�ம	, பகவதிய�ம	 ேபா	ற ெப0 ெத(வ3களி	 ெகாைட 

விழா�களி� ப�� நா1க1 ெதாட-�� ெப0களா� ��மி�பாட�க1 

பாட�ப*கி	றன. ெபா3க� ப0!ைக, ெப0க1 விரதமி6�த�, 5ைள�பாாியிட�, 

இராவ0ைட ேபாட�, மைழேவ0ட�, நிலா�கால�தி� இ	பமாக� ெபாCைத� 

ேபா�க� 5தGய நிக��சிகளி� ��மிய!��� பா*வ� வழ�க�. 

 

��மியி	 வைகக&��மியி	 வைகக&��மியி	 வைகக&��மியி	 வைகக&::::    

 

பாடலைம�+, ஆட�5ைற ஆகியவ"றி71ள ேவ#பா*கைள� ெகா0*  



இய"��மி, ஒயி"��மி எ	# இ6வைகயாக� பிாி�கி	றன-. ஆ0க1 ெகா$*வ� 

ஒயி"��மி ஆ��. 

 

��மி�பாட�களி	 பா*ெபா6ைள� க6�தி� ெகா0டா� சDக�, சமய�, வரலா# 

ஆகிய D	# ெப6� பிாி2க:��1 அைன��� ��மி� பாட�கைளE� அட�கி 

விடலா�. 

 

சDக� ��மிகைள� சீ-தி6�த�, நா$*�ப"#, அறிJ$ட� என ேம7� D	றாக� 

பிாி��� காணலா�. அறிJ$ட� எ	ற உ$பிாிைவ கைத, விள�க2ைர எ	# 

இ6வைக�ப*�தலா�. 

 

சமய� ��மிகைள இ��, கி6�தவ, இ�லா� சமய� சா-+� ��மிக1 எ	# 

பிாி�கலா�. இ�� சமய உண-2ைடய ��மிகைள� +ராண�, இதிகாச�, த��வ�, 

சி# ெத(வ� கைதக1, ெத(வ��தி என ஐ�� உ$பிாி2களாக� Aறலா�. 

 

வரலா"#� ��மிகைள� தனிமனித வரலா#, நா$* வரலா#, சிற�+ நிக��சிக1 

எ	# Dவைக� ப*�தலா�. 

 

அைம+, %ைறஅைம+, %ைறஅைம+, %ைறஅைம+, %ைற    

 

��மி� பாட�கைள 5தG� �Cவி	 தைலவி பா*வா1. ம"றவ-க1 அவைள� 

பி	ப"றி� பா*வ-. அைனவ6� ேச-�� பா*வ�� உ0*. சில சமய� 

எதி-பா$*� பா*வ-. கைலநய��ட	 பாட�ெப#� ��மி�பாட�க1 5தG� 

இைறவழிபாடாகேவ இ6��1ளன. ப	ென*3கால� மன�பாடமாகேவ 

வா��தி6�க ேவ0*�. இத	 ெம$டைம�+ ம�கைள� கவர, பல வழிநைட� 

பாட�க1 ��மி ெம$!� எCத� ெப"#1ளன. பி	ன- பல கைத�பாட�க1 ��மி 

அைம�பாக எCத�ெப"றன. 

 

��மி�பாட�க1 கா�+� ெச(E1 பா!ேய ெதாட3க� ெப#கி	றன. 

கைத�பாட�க1 ேபா	# வள-கி	றன. இ#தியி� வா���ட	 5!வைத� 

காணலா�. ெப6�பாலான ��மி� பாட�களி	 ெதாட�க�தி� அைவ ��மி�� 

உாியைவ எ	# ெவளி�பைடயாக� A#வைத ஆசிாிய-க1 வழ�கமாக� 



ெகா0*1ளன-. ெப0கைள விளி��� ��மிய!��� பா*மா# ேவ0*வைத� 

காணலா�. 

 

��மிய!��� பா*� ெப0கேள த3க:��1 ேபசி� கைதைய வள-��� ெச�7� 

5ைறைய� சில ��மிகளி� பா-�கலா�. ��மி ஆசிாிய- தாேன கைதைய� 

A#வைதE� பா�திர2ைரைய அத�ட	 இைண�பைதE� இைடயிைடேய 

காணலா�. 

 

��மி�பாட�க1 ெப6�பா7� இர0* அ!கைள உைடய க0ணிகளா� ஆ�க� 

ெப"றி6���. இய"��மியி	 க0ணிக1 அ!�� ஏC சீ-கைள� ெகா0டதாக 

இ6�பைத மி�தியாக� காணலா�. 5த"சீ6� ஐ�தா� சீ6� ேமாைன 

ெப"றி6�பதனா� அ�த இட�தி� அ! மட�கி எC�வ-. ெவ0பா2��ாிய 

தைளக1 வ6வேத சிற�பாக� க6த�ப*கி	ற�. இ� தவிர ஒFெவார!யி�� 

நாலாவ� சீ- தனியைச� சீராக வ6வ�� உ0*. 

 

மிக அ6கிய நிைலயி� எ$*� சீ-கைளEைடய இர0* அ!�க0ணிக1 வ6வ�� 

உ0*. இ	ெனா6 அ! ேச-�� ஒ6 இைட�ெசா�G	 �ைணEட	 இைண�� 

வ6வைதE� சில ��மி�பாட�களி� காணலா�. 

 

ஒயி"��மி� பாட�க1 ச�த� கவிகளாக விள3� கி	றன. 5த�வாி நா	� 

சீ-கைளE� இர0டா� வாி D	# சீ-கைளE� ெப"# வ6�. D	றாவ� வாிE� 

நா	காவ� வாிE� இர0ட!�� சீ-கைள� ெகா0!6���. இFவி6 வாிக:� 

எ�ைக ெப"றி6�க ேவ0*�. இFவிர0* வாிக:��� ெவ0டைள 

பா-�பதி�ைல. ஐ�தாவ� வாி D	# சீ-கைள� ெப"#வ6�. ஐ�� வாிகளி	 

5த"சீ-க:� ேமாைன ெப"றி6���. இைடயிர0* வாிகைள� தவிர ம"ற வாிக1 

ெவ0டைள தCவிவ6�. 

 

பாடG	 எளிைம, இனிைம, கைத விள�க���� உத2� த	ைம, ஆட7��� 

ெபா6��� பா	ைம ஆகிய ப0+கேள ��மி�பாடG	 சிற�+� த	ைமக1. 19 - 

ஆ� 9"றா0!7� இ6பதா� 9"றா0!	 ெதாட�க�தி7� ��மி�பாட�க1 

மி�தியாக� பாட�ப$டன. அைவ ஓ- இல�கிய வைகE1 அைமE� இய�+க:ட	 

வள-�தன. 

 

இைச��� தாள����� ெபா6��� �ைவயான இய�+க:ட	 ��மி�பாட�க1 

விள3�கி	றன. ம�கைள� கவ-�த சிற�+ நிக��சிகைள� ��மி� பாடலாக� பா! 



மகி���1ன-. கைதக1, உ0ைம நிக��சிக1 ஆகியவ"ைற� ெகா0* 

பி	ன�ப$ட ��மி�பாட�க1 அறி2 விள�க க6���கைள வாாி வழ3கிE1ளன. 

 

தமி� இல�கிய வானி� தன�ேக உாிய தனி��வ� த	ைமக:ட	 தனி இல�கிய 

இனமாக விள3�� த�திEட	 ��மி� பாட�க1 எCத� ெப"#1ளன. 5�திய 

தைல5ைற��� கைலயி	ப� ெகா*�த ��மி� பாட�க1 இனிவ6� 

தைல5ைறயின6�� இ	ப� ெகா*��� எ	# Aறலா�. 

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

பதி+,ைரபதி+,ைரபதி+,ைரபதி+,ைர    

 

ந� நா$!� இராமாயண, மகாபாரத இதிகாச3க:��� பி	ன-, அாி�ச�திர	 

ப"றிய +ராண� வா(ைமயி	 �றிK* எ	கிற வைகயி� ம�களி	 மன�தி� இட� 

ெப"ற ஒ6 கைதயா��. ம�க1 வா��ைகயி� வா(ைமைய� கைடபி!�க ேவ0*� 

எ	பைத வGE#�த2� வா(ைமயா� ஏ"ப*� சிற�ைப எ*���கா$ட2� 

அாி�ச�திர�ைடய கைத கால3காலமாக� ெசா�ல�ப$* வ6கி	ற�. இ	றள2� 

அாி�ச�திர�ைடய கைத கிராம3களி� தி6விழா�கால3களி� வி!ய வி!ய 

நாடகமாக நட�த�ப$* வ6வத	 Dல� அத	 சிற�ைப அறியலா�. ேம7� 

அ�மாைன, ��மி ேபா	ற வ!வ3களி7� அாி�ச�திர�ைடய கைத ப�ேவ# 

ஆசிாிய-களா� எ*��ைர�க�ப$*1ள�. 

 

இFவைகயி�, பதி�பி"காக ஆ(வாளரா� எ*��� ெகா1ள�ப$ட� 'அாி�ச�திர	 

��மி' எ	�� ெபயாிலைம�த தா1�வ!யா��. ெச	ைன அரசின- கீ��திைச� 

�வ!க1 9லக�தி� R.NO.5343 எ	ற எ0L1ள தா1 �வ! இ�. இத	 

Dல��வ! அேத 9லக�தி71ள R.NO.5018 எ0L1ள ஓைல� �வ!யா��. அ� 

காண� கைட�கவி�ைல. 12 '/2 X 10 அ3�ல நீள அகல51ள தாளி� 51 ப�க3களி� 

அைம��1ள இ�9� 5Cைமயாக உ1ள�. ஓ- ஏ* (33-� எ0L1ள�) ம$*� 

இ�ைல எ	# ஏ* ெபய-�ெதCதியவரா� எCத�ப$ட ஒ6 �றி�+ கிைட��1ள�. 

 

ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�::::    

 

9G	 இ#தியி�, 

 



‘ஆதர வாகிய விBைசM- ேம2� 

அைம�த ராய	ெசா� ெச�தமிேழ' 

 

எனவ6� அ!யா� இத	 ஆசிாிய- ெபய- அ�ம�தராய	 எ	ப� ெதாியவ6கிற�. 

அைம�+: 

 

எCசீ- உைடய ஈர! க0ணிகளா� அைம��1ள� இ�9�. தா1 �வ!யி� 

க0ணிக:�� எ0 தர� படவி�ைல. இைடயிைடேய எ�ைக அைமய�ெபறாத 

அ!க1 உ1ளைமயா� எ0 ெகா*�க இயலவி�ைல. சி"சில இட3களி� ஏC�� 

மி���� �ைற��� சீ-க1 இட�ெப"#1ளன. சி"சில இட3களி� (Dல��வ!யி	 

சிைத2 காரணமாக) ெவ"றிட3க1 உ1ளன. பிைழக:� மG�� காண�ப*கி	றன. 

 

'அாி�ச�திர	 ��மி' எ	ற இ�9G	 கைத அாி�ச�திர�ைடய நா$* வள� 

Aறிவி$* இ�திரேலாக�தி� வசி$ட6� வி�வாமி�திர6� வாதி*� இட�திG6�� 

ெதாட3�கிற�. அத"� 5	னான, அாி�ச�திர	 �ய�வர�தி� ச�திரமதிைய 

மண�த�, அவ-க:�� மக	 பிற�த� ேபா	றவ"ைற� Aறவி�ைல. 

 

ஏ* ெபய-�ெதCதியவ- பிைழேபா7�, பாட�க1 வாிைச மாறி இட�ெப"#1ளன. 

கைத� ெதாட-�சிைய� ெகா0* அைவ ஆ(வாளரா� 5ைறயாக வாிைச� 

ப*�த�ப$*1ளன. 

 

அாி�ச�திர	 கைத -�� பிற ��மிக&அாி�ச�திர	 கைத -�� பிற ��மிக&அாி�ச�திர	 கைத -�� பிற ��மிக&அாி�ச�திர	 கைத -�� பிற ��மிக&    

 

ஏ.எ	.ெப6மா1 அவ-க:ைடய ��மி�பாட�க1' எ	ற க$*ைரயி� (தமி� 

இல�கிய� ெகா1ைக 7) அாி�ச�திர	 மீதான அ�சான ��மி 9�க1 ஏC 

�றி�பிட�ப$*1ளன. ய. மணிக0ட	 அவ-க:ைடய 'அாி�ச�திர	 அ�மாைன' 

பதி�பி� இர0* ��மி 9�க1 �றி�பிட�ப$*1ளன. இர0!� ஒ	# அ�த 

ஏழிG6�� ேவறான� என� ெதாிகிற�. 

 

ஏஏஏஏ. . . . எ	எ	எ	எ	. . . . ெப�மா& �றி+பி'(&ளைவெப�மா& �றி+பி'(&ளைவெப�மா& �றி+பி'(&ளைவெப�மா& �றி+பி'(&ளைவ::::    

1. அாி�ச�திர மகாராஜ	 ேபாி� மேனா	மணி� ��மி, நரசி�ைமய-, 

தி6ெதா$!�கைல, 1880. 



2. அாி�ச�திர மகாராஜ	 ேபாி� ��மி, ஆ#5க �வாமிக1, தி6ெவ0கா*, 1882. 

3. அாி�ச�திர	 ��மி, 5. ெபா	�சாமி 5தGயா-, 1874. 

4. அாி�ச�திர	, ம$*வா- �ழல�மா1 அ���Aட�, 1880. 

5. அாி�ச�திர	 ��மி, ஏ. ர3கசாமி 5தGயா- (பதி), Pமக1 விலாச� பிரQ, 

ெச	ைன, 1935. 

6. அாி�ச�திர	 ெகா�மி, இரா� நாயக- (பதி), வி�தியா விேநாத அ���Aட�, 1877. 

7. அாி�ச�திர	 ெகா�மி, ெப. ��பிரமணிய ெச$!யா-, தி6மக1 விலாச 

அ���Aட�, 1875. 

 

ேம"�றி�பி$டவ"றி� 1,5,7 எ0L1ள 9�க1 D	#� ஆ(வாள- பா-ைவ��� 

கிைட�தன. 

 

யயயய. . . . மணிக0ட	 �றி+பி'(&ளைவமணிக0ட	 �றி+பி'(&ளைவமணிக0ட	 �றி+பி'(&ளைவமணிக0ட	 �றி+பி'(&ளைவ::::    

1. அாி�ச�திர	 ��மி, ேக. ைவரவ நாடா-, சி	ைனய நாடா- பிரQ, தி6�ப�R-, 

1888. 

2. அாி�ச�திர	 ெகா�மி, வயிரவ	 ேகாவி� சி#�ள�R- ��பிரமணிய ெச$!யா-, 

�வலய ரBசனி அ���Aட�, ெச	ைன 1888. 

 

இைவ தவிர2� அாி�ச�திர +ராண���மி எ	ற 9ெலா	#� ஆ(வாள6ைடய 

பா-ைவ��� கிைட�த� (அாி�ச�திர +ராண���மி, சரவண� ெப6மா1, ஹமீதி(யா 

பிரQ, நாக�ப$டண�, 1911).  ேம"�றி�பி$ட ெப. ��பிரமணிய ெச$!யா- 

அவ-களி	 அாி�ச�திர	 ெகா�மி எ	ற 97� இ�த அாி�ச�திர	 ��மிE� ஒ�த 

கைத�ேபா�கிைனE� நைடையE� ெதாடரைம�ைபE� ெகா0*1ளன எ	ப� 

�றி�பிட�த�கதா��. 

 

ச�திரமதிைய அாி�ச�திர	 விைல A#மிட�தி�, 

 

"காசி நக-தனி 71ளவேர ெய�த	 

க0மணி ையவிைல ெகா1.ேர 

ேத�ய- மா� ப�3கிளியா ெள�த	 

ேத	ெமாழி ையவிைல ெகா1.ேர” (63) 



 

என வ6� க0ணிE� 

 

ச�திரமதிைய விைலெகா0ட அ�தண- அவ1 ேவைலக1 இ	னெவன� 

ெசா�7மிட��, 

 

"ப��� ேகா$ைடெந�7 ��தேவL� நி�த� 

5"ற�தி� சாண� ெதளி�க ேவL� 

அ��க1 த�பாம ல�தி பகெல�லா� 

அைர�கீ ைர��� நீ- ெகா$டேவL�” (70) 

 

என2� 

 

"எ$*நாைள�� 5	 கா(�சிய AைழE� 

அ$! யி�லாம� �!�கேவL�” (71) 

 

என2� வ6� க0ணிE� இFவாி�ச�திர	 ��மிEட	 ெதாட- ம"#� 

ெசா�லைம�பி� ஒ�தி6�பைவ.   இ�9G� ெதளிவான நைட இ�ைல. எC��� 

பிைழக1 (ற-ர, ள-ழ, ஒ"#�பிைழக1), ெசா"பிைழக1 மG�� காண�ப*கி	றன. 

விாிவாக� Aறாம� ச$ெடன 5!E� வித�தி� கைத மிக� �6�கமாக� 

Aற�ப$*1ள�. Dல�கைதைய அறியாதவ-களா� கைதைய� ெதளிவாக� 

+ாி��ெகா1வ� சிரம�. உவைம, உ6வக3க1 அதிக� இ�ைல. ஒேரெயா6 
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        த�ேமா ெய	ைன நைக�பாேர          278 

 

ஈன� பைறய�� இ�ைல பி1ளா( 

        இமதன� ராச��தா 5�பி1ைளயா( 

வானவ- இ�திர	 சைபதனிேல உ�த	 

        மனைத� ேசாதி�க ெச(த�தா	          279 

 

ஆதிேய ��தர ஈ�வரேர ேதவ- 

        அ6கி� ெசா	ன சபத�தா	 

நீதிய தாகேவ வா�க ளி�லாம� 

        ேசாதி ெயவ-�� ம61+ாி.-          280 

 

இ�ப!ேய ராச ாி6�ப�0 ேடா5னி 

       ஈ� வரேர +வியரசேன 

ெசா�ப! வா��க1 இ�ைல ெய	# 

        ராச	 ெசா	னாகா0 மா5னிேய          281 

 

வா�க1 ேபசின மா5னி ேய�6 

        வசி@டேர உ�த	 சி@ய6�� 

ஏேத� மானா7� ெச(தவசிேல 



       ஈ�� நீபாதி ெகா*ெமனேவ          282 

 

ம�திர�தி� உபேதச� அறி�தேப- 

        வசி@ட6� வி�வா மி�திர6� 

சி�ைத மகி��தவ- ெச(தவசி� பாதி 

        ேசகர மாகேவ தா	ெகா*�தா-          283 

 

ேதவ-கைள� பா-�� ஈ�வர6� மனB 

       சி�ைத மகி��� அ61+ாிவா- 

காவலைன அாி�ச� திர���� ப$ட3 

        க$!ைவ�� வா3க ெள	# ெசா�G 

நாவல- வ�� பணி�திடேவ 

        ெசகதீச	 தா�3 கயிைல� ேககினேர          284 

 

இ�திர	 ேதவ- 5தலான ாிஷி 

        ஈ�வர63 �6மா 5னிE� 

காவல னானஅாி� ச�திர ராச�� 

        சவாாி யதாக வ6கி	 றாேர          285 

 

சாமர� நி	றைச� தாட விகட 

        ச3கீத ேமள3 கவிபாட 

மாமைற ேயா-க1 ேவதB ெசா�ல 

        ராச�� வாC� அேயா�தி�கி வ�தனேர          286 

 

ைவயக ெம�லா� பணி�திடேவ ெர�தின 

        மாணி�க 5!தாி� திடேவ 

தி$ட5ட	 ெர�தின சி�மாசன� 

        த	னி� ெகா7வி 6�தா-          287 

 

தாைர தவிேலா* நாகசர� ப�ைப 

        த�ப$ட� கி	னாி தா	5ழ3க 

பாாினி� த6மவா ென	# ெசா�ல� 

        +க�பைட�� ம	னவ- தா	வண3க 

ஆறினி ெலா	# கடைம ெகா0* 



       அாி�ச�திர ராச�3 ெகா7வி6�தா	         288 

 

வ�� அேயா�தி நகரா:� 

        ம	ன	அாி� ச�திர	 வ	ைமத	ைன� 

சி�ைத மகி��� ப!�ப வ-�ெகா6 

        தீவிைன வாரா� ேதாழி� ெப0ேண          289 

 

நீதியா( அரசா: கி	ற �ைர நீதா	 

        அாி�ச�திர	 பா-�� அைத� 

காதினி� ேக$* மனமகி�� தா-�� 

       வ�த விைனேயா*� ேதாழியேர          290 

 

நீதிய தாகேவ பா*� +லவ-க1 

       நி�ெசய மாகேவ வா�க ெவ	# 

ேசாதி தி6வால3 கா$ைட� ேபா"றி� 

        ெதாC� ��மி ய!E3க!          291 

 

ப�திய தாகேவ அேயா�தி யா+ாி 

       பாாினிேல த6ம�தா	 விள3�� 

ச�திய வா�காி� ச�திர ராசைன 

       நி�திய� ேசாQதிர� ெச(E3க!          292 

 

எ�த	 �6வான ��பரா ம(ய- 

        இைணய! பாத� சிரசி� ைவ�� 

ெச�தமி� பா!ன சி	னன� த	உட	 

       ேச-�த கிைள அைனவ6� வா�கெவ	# 

ம�ைதயிேல ெகா7.� தி6��� 5�� 

       மாாிைய� ேபா"றி அ!ெதாC� 

சி�தைன ெயா	#� வாராம� தின� 

       ��தர ராசைன� ேபா"றி ெச(ேவ	 

ஆதர வாகிய விBைசM- ேம2� 

        அ�ம�த ராய	ெசா� ெச�தமிேழ.          293 
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அாி�ச�திர	 ேகாசல நா$* ம	ன	, திாிச3� ராஜாவி	 மக	 

ச�திரமதி அாி�ச�திர�ைடய மைனவி 

வசி@ட- 5னிவ- 

வி�வாமி�திர- 5னிவ- 

ந$ச�திர	 வி�வாமி�திர6ைடய சீட	 

ேலாகித	 அாி�ச�திர	 - ச�திரமதி த�பதியாி	 மக	 

ச�திய கீ-�தி அாி�ச�திரனி	 அைம�ச- 

காளக0ட(ய- ச�திரமதி, ேலாகிதைன விைல�� வா3கியவ- 

.ரவா� அாி�ச�திரைன அ!ைமயாக� ெகா0டவ	 

-------- 

 

அாி�ச�திர	 கைத� 3�!க�அாி�ச�திர	 கைத� 3�!க�அாி�ச�திர	 கைத� 3�!க�அாி�ச�திர	 கைத� 3�!க�    

 

திாிச3�வி	 மகனான அாி�ச�திர	 ேகாசல நா$ைட அேயா�தியிG6�� ஆ0* 

வ�தா	. ச�திரமதியி	 தி6மண� �ய�வர�தி� கல��ெகா1ள� க	ேனாசி 

நா$*��� +ற�ப$*� ெச	றா	. �ய�வர ம0டப�தி"� அைழ��வர�ெப"ற 

ச�திரமதியி	 கC�தி� தாGயி6�க� க0* ஐய5"றா	. சிவ	 வரமளி�த ேபா� 

Aறிய "ச�திரமதியி	 கணவனாக� த�கவ	 க0L�� ம$*ேம தாG ேதா	#�,” 

எ�� வா�ைக உைர�� அாி�ச�திரனி	 ஐய�ைத மதிதய ம	ன	 அக"றினா	. 

ச�திரமதி .சிய மாைல அாி�ச�திர	 கC�தி� விழ, தி6மண� நட�த�. 

இ6வ6��� ேலாகிதாச	 பிற�தா	. அவ��� ஐ�� வயதான�. 

 

அ�காலக$ட�தி�, +வியி71ள ம	ன-களி� ச�தியெநறி தவறாதவ	 யாெரன 

இ�திர	 ேக$க, வசி$ட- அாி�ச�திரைன� �றி�பி$டா-. வி�வாமி�திர- அைத 

ம#�க, இ6வ6��� வா��வாத� எC�த�. வசி$ட- தா	 Aறிய� தவறானா� த	 

தவேவட�ைத நீ�கி� தைலயி� க$�ட� R�கி� ெத"��திைச ெச�வதாக2�, 

வி�வாமி�திர- தா	 Aறிய� தவறானா� த	 தவவGைமயி� பாதிைய 

அாி�ச�திர��� அளி�� வி*வதாக2� ப�தய� Aறின-. 

 

வி�வாமி�திர- அாி�ச�திரைன� ேசாதி�க Pமி வ�தா-. தா	 ெச(E� யாக�தி"காக 

அாி�ச�திரனிட� ெச	# யாைனேம� இ6�� வGேயா	 ஒ6வ	 .�� கவ0க� 



ெச	#விC� Rர� வைர ெபா	 ேவ0*� எ	றா-. அாி�ச�திர	 அFவள2 

ெபா	ைனE� வழ3�� ேநர�தி� யாக� ெதாட3�� ேநர�தி� வ�� ெப"#� 

ெகா1வதாக� Aறி� ெச	றா-. 

 

அாி�ச�திரைன� �	+#�திேய�� ெபா(ெசா�ல ைவ�கேவ0*� எ	�� 

ேநா�க�தி� பல வில3�கைள ஏவி அவன� நா$* வள�ைத அழி�க� ெச(தா-. 

அFவில3�கைள அாி�ச�திர	 அழி�தா	. ெகா!ய ப	றிெயா	ைற� 

பைட�த��பினா-. அைதE� அழி�தா	. 

 

பி	ன-, வி�வாமி�திராி	 ேகாபெந6�பி� இ6 அழகிய +ைல�ெப0க1 

ேதா	றின-. அFவி6 ெப0க:��� கைலகளைன�ைதE� க"பி�� 

அாி�ச�திரனிட� ெச	# கைல�திறைன� கா$!� பாிசாக அவ�ைடய ம�ட�ைத� 

ேக$�மா#� ம#�தா� த3கைள மண�க� ேக$�மா#� அைதE� ம#�தா� 

த3க:ட	 ஒ6 நா1 A!� களி�க ேவ0*ெமன� ேக$�மா#� 

ெசா�Gய��பினா-. 

 

இ6வ6� அFவாேற ெச(ய, அைன�ைதE� ம#�� அவ-கைள� காவலைர வி$*� 

த1ளிவி$டா	 அாி�ச�திர	. நட�தைத அறி�� சின3ெகா0ட 5னிவ-, 

அாி�ச�திரனிட� ெச	றா-. த	 பாத� பணி�த அரசைன� காலா� உைத��, தா	 

அ��பிய வில3�கைளE� ப	றிையE� இ6 ெப0கைளE� �	ப5ற� ெச(த 

�"ற�திைன� ெபா#�க5!யா� எ	றா-. அவ- அ��பியைவ எ	# 

ெதாி�தி6�தா� �	+#�தியி6�க ேபாவதி�ைலெய	#�, வ�த ெப0க1 

தகாதனவ"ைற� ேக$டதா� �ர�த ேந-�த� எ	#� பணி2ட	 Aறினா	. 

 

அவ-களி6வைரE� அவ	 மண��ெகா0டா� அவ�ைடய �"ற3கைள� 

ெபா#��� ெகா1வதாக� Aறினா-. அவ	 5!யாெத	றா	. 

 

த	ம�கைள� +ைல�ெப0க1 என� ெசா	னதா� அாி�ச�திர	 +ைலய��� 

அ!ைமயா��ப! சாப� த��, நா$ைட இழ�க ேநாி�� சாி எ	றதா� நா$ைட� 

தானமாக அளி��� ெச�7மா# Aறினா-. அதனா�, அவ	 கா$*��� +ற�பட, 

5	ன- யாக�தி"காக� ெகா*�� ைவ�தி6�த ெபா	ைன� த6மா# ேக$டா-. 

நா$ைட இழ�தைமயா� அவ	 த	னிட� ெபா	னி�ைல என� ெசா	னா	. 

 



அ�ேக$ட 5னிவ-, தாைரவா-��� த6ைகயி� யாக�தி"கான ெபா	 உ$பட என� 

ெசா�லவி�ைலேய எ	#� 5	 ெபா	 த6வதாக� ெசா�லவி�ைலெயன� 

ெசா�G� ெச�7மா# உைர�தா-. அவேனா காசி நக- ெச	# நா"ப� நாளி� 

யாக���கான ெபா	ைன ஈ$!� த6கிேற	 எ	# Aறி மைனவி, மக	, 

அைம�ச6ட	 ெச	றா	. அவ-க:ட	 தன��ாிய ெபா	ைன� ெப"# வர 

ந$ச�திர	 எ	பவைர 5னிவ- அ��பினா-. தா	 உட	 வ6வத"காக� தனிேய 

ெபா	ைன� AGயாக� தரேவ0*ெமன ந$ச�திர	 ேக$* ம	னைன 

ஒ�+�ெகா1ள� ெச(தா	. 

 

5னிவ6��� ெபா	தர காசி நகாி� ச�திரமதிைய விைல Aறினா	. அ�தண	 

ஒ6வனிட� மைனவிையE� மகைனE� வி"# யாைனேமG6�� கவ0க� 

.சிெயறிE� ெதாைல2 அள2��� ெபா	ெப"#� த�தா	. .ரவா� எ	ற 

+ைலய���� த	ைன வி"# ந$ச�திர���� AG ெகா*�தா	. .ரவா� 

ெசா"ப! மயான�ைத� காவ� கா�தா	. 

 

அ�தண��� அ!ைமயான ச�திரமதிE� அவ1 மக�� க*ைமயாக ேவைல 

ெச(தன-. ஒ6 நா1 த-�ைப ெகா(ய� ெச	ற ேலாகிதைன� க6நாக� தீ0ட அவ	 

அ3ேகேய இற�தா	. 

 

மக	 இற�தைத� ேக$*� �!�த ச�திரமதி அ�தணாிட� ம	றா! அ�மதி ெப"# 

மகைன� ேத!� க0*பி!�� அCதா1. மயான�தி� அவ�டைல எாி�க 5யல, 

காவ� கா��� அாி�ச�திர	 த*�தா	. கா�பண�, ஆைட, வா(�காிசி 

ஆகியவ"ைற� த�தபி	 எாி�க� ெசா	னா	. த	னிட� எ�2மி�ைலெயன அவ1 

Aற, கC�தி� இ6��� தாGைய� �$!னா	. 

 

கணவைன� தவிர ேவெறவ6��� +ல�படாத தாG +ைலய	 க0L��� 

ெதாிகிறேத என அவ1 +ல�ப, அவ1 ச�திரமதிதா	 என உண-கிறா	 

அாி�ச�திர	. த	 மகனி	 நிைலயறி�� அCத அவ	, தா	 அ!ைமயான 

வித�ைத� Aறினா	. 

 

பிணB�ட� தரேவ0!ய கா�பண�ைதE� ஆைடையE� அவ1 ேவைல பா-��� 

அ�தணாிட� வா3கிவ6மா# Aறினா	. ச�திரமதிE� மக�டைல மயான�தி� 

வி$*� ெச	றா1. அவ1 ெச�7� வழியி� வி�வாமி�திர- ஏவிய Dவ- 

காசிம	ன	 மகைன� ெகா	# உடைல� ேபா$*� ெச	றன-. அF2டைல� 



பா-�� ச�திரமதி த	 மகேனா எ	ெற0ணி� ைகயிெல*�தா1. காசிம	ன	 

மகைன� ேத!வ�த காவல-க1 அவ1தா	 காசிம	ன	 மகைன� ெகா	றவ1 என 

5!2 ெச(� ம	னனிட� க$!யிC��� ெச	றன-. அவ1 

ெகா	றி6�கமா$டாேளா எ	# ம	ன	 ஐE"றா7� Tழ� அவைள� 

�"றவாளியாக எ0ண� ெச(ய, அவ	 அைவேயாாிட� க6��ேக$டா	. அ3�� 

ேதா	றிய வி�வாமி�திர- அவ1 தைலைய ெவ$! த0டைன அளி�க 

ேவ0*ெம	றா-. 

 

காசிம	ன	 .ரவா�விட� வா1த�� ெவ$*மா# ஆைணயி$டா	. .ரவா� 

அ�ெபா#�ைப அாி�ச�திரனிட� ஒ�பைட�தா	. அ�ெபாC��, ெபா( ெசா	னா� 

கா�பதாக வி�வாமி�திர- Aற, அவ	 ம#�� ச�திரமதிைய ெவ$ட வாைள ஓ3க, 

அ� அவ1 கC�தி� Pமாைலயாக விC�த�. 

சிவ	, தி6மா�, பிரம	 5தலான ெத(வ3க:� ேதவ6� வசி$ட6� 

வி�வாமி�திர6� அவைன� +க���ைர�தன-. ேலாகித�� காசிம	ன	 மக�� 

உயி-ெப"# மீ0டன-. அைனவ6� வா��த அாி�ச�திர	 ம#ப!E� அேயா�தி 

ெச	# நீ0ட ெந*3கால� +கCட	 வா���வ�தா	. 
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