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மணிேமகைல� 
��க -உைர� �றி���க�ட� 

தி��பதி கீ��கைல யாரா��சி� கழக  தமி� விாி"ைரயாள$ 

வி %வா� ஔைவ. 
. %ைரசாமி� பி'ைள அவ$க' எ*திய% 

தி�ெந-ேவ., ெத�னி0திய ைசவசி தா0த 12பதி��� கழக .மிெட3 

தி�ெந-ேவ. :: ெச�ைன 1943, கழக ெவளி45 – 346 

[All Rights Reserved], April 1943 

Published by The South India Saiva Siddhanta Works Publishing Society, Tirunelveli 

:: Madras. 

The B. N. Press, Madras. 

-------- 

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

ஆரா��சி 7�8ைர 

7�8ைர 

1- 

1. விழாவைற காைத 

2. ஊ$ அல$ உைர த காைத 

3. மல$வன ��க காைத 

4. பளி�கைற ��க காைத 

5. மணிேமகலா ெத�வ வ0% ேதா�றிய காைத 

6. ச�கரவாள� ேகா3ட உைர த காைத 

7. %யிெல*�பிய காைத 

8. மணிப-லவ %  %ய�2ற காைத 

9. :;ைக க<5 பிற�� உண$0த காைத 

10. ம0திர ெகா5 த காைத 

11. பா திர ெப2ற காைத 

12. அறவண$  ெதா*த காைத 
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13. ஆ� திர� திற அறிவி த காைத 

14. பா திர மர� =றிய காைத 

15. பா திர>ெகா<5 பி�ைச ��க காைத 

16. ஆதிைர பி�ைசயி3ட காைத 

17. உலக அறவி ��க காைத 

18. உதய�மர� அபல ��க காைத 

19. சிைற�ேகா3ட அற�ேகா3ட ஆ�கிய காைத 

20. உதய�மரைன வாளா- எறி0த காைத 

21. க0தி2பாைவ வ�வ% உைர த காைத 

22. சிைறெச� காைத 

23. சிைறவி5 காைத 

24. ஆ� திர� நா5 அைட0த காைத 

25. ஆ� திரேனா5 மணிப-லவ அைட0த காைத 

26. வ?சிமாநக$ ��க காைத 

27. சமய� கண�க$ த திற ேக3ட காைத 

28. க�சிமாநக$ ��க காைத 

29. தவ திற @<5 த�ம ேக3ட காைத 

30. பவ திற மAெகன� பாைவ ேநா2ற காைத 

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

கழக ெவளி��கழக ெவளி��கழக ெவளி��கழக ெவளி��    

ெச0தமி� ெமாழியிB'ள 7�ெப�> கா�பிய>களி- ஒ�றாய% மணிேமகைல 

கைத� ேபா�ேகா5 ெதாட$�க சிற0த ெச�D3ப�திகைள  திர3;� ேகா %, 

வி5ப3ட சில கைத� ப�திகைளD உைரநைடயி ெல*தி  ெதாட$� ப5 தி 

எ-லா� ப�க>களிB, ெதளிவான உைர� �றி���க' த0% விாிவான ஆரா��சி 

7�8ைர ேயா5 இ01- 
��க விள�கமாக இய2ற�ப3;��கிற%. 

தி�ெந-ேவ. ெத�னி0திய ைசவ சி தா0த 12பதி��� கழக .மிெட3, 

தி�ெந-ேவ., ெச�ைன 

--------- 
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பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    

 

'மணிேமகைல ' எ�ப% தமிழி- உ'ள பைழய ெப�>கா�பிய>க' ஐ0த8' ஒ�A. 

க<ணகி ேகாவல� வரலாA =A ம2ெறா� ெப�>கா�பியமாகிய சில�பதிகார 

எ�8 அாிய 1ேலா5 ெதாட$�ைடய%. ேகாவல8�� மாதவியிடமாக� பிற0த 

மணிேமகைலயி� வரலா2றிைன விாி % விள��வ%. அற ெபா�' இ�ப G5 

என 1-களி- HவBத2�ாிய ெப� ெபா�'க' நா�க8', அற ெபா�' 

இ�ப எ�8 I�A சில�பதிகார திB, G5 எ�ப% மணிேமகைலயிB 

=ற�ப35'ளன எ�பதனாB இJவிர<5 ெப�1-களி� ெதாட$� 

விள�கமாகி�ற%. 

 

சில�பதிகார இய2றிய ஆசிாிய$ இள>ேகாவ;களா- 'த<டமி� ஆசா� சா த�' 

என� சிற�பி�க� ப3ட சீ தைல� சா தனா$ எ�8> கைட�ச>க கால %� �லவ$ 

ெப�மானா- இ01- தமி� நல விள>க இய2ற�ப35'ள%. இ�ேனாைச கனி0த 

எளிய இனிய நைடயைம0% இ% திக�கி�ற%. மணிேமகைல ெபள த சமய ைத� 

சா$0% வா�0தவளாதலா-, அ�சமய உ<ைமகைள அ>க>� இ% ெப�க விாி %� 

ெச-கி�ற%. 

 

ேமB, தமி�நா3;� இய2ைகயழ�க', கட- மைல கா5 நா5 நக$ ஆA தீ" 

ேகா3ட சாைல ம�ற 7த.யவ2றி� விள�க>க', சிற0த அற"ைரக', சமய 

வாத விாி"க' 7த.ய அறித2�ாிய ெபா�'க' இ0 1.- அழ�ெபற எ5 %� 

கா3ட�ப5கி�றன. இ0 1லால�றி ேவA வைகயினா- அறி0%ெகா'�த2-

கியலாத சில வ��பினைர�ப2றிD அவ$க�ைடய பழ�க வழ�க>கைள� ப2றிD, 

சிலெத�வ� ெபய$கைள�ப2றிD அ ெத�வ>கைள வழிப5 7ைறைமகைள� 

ப2றிD இத8' �றி���க' வ�கி�றன. வ'�வ$ தி���றைள, வைகயறி0% 

பய� ெகா'� ந�னல ைதD ம�க' 1.� வாயிலாக� ெப2A இ��றலா. 

இJவா2றா- “மணிேமகைல 1- H3ப> ெகா'வெத>ங�?" என� பி2கால %� 

சா�ேறா� இத� அ�ைமைய அறி0% விய0% =றியி��கி�றன$. 

 

மணிேமகைல, 7�ப% காைதக� பதிக எ�8 ஓ$ உA��>ெகா<5, 'சவிDற  

ெதளி0% த<ெண� ெறா*�க7 பயி�ற' அகவ2பாவி-, ச2ேறற��ைறய 

ஐயாயிர வாிகளா- அைம0%'ள%. கைத�ேபா�� நல>க� ெகடாதவைகயி- 
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'
��க� பதி��' ஒ�றி��பி�, ம�க' இ01- நல>கைளD 183ப>கைளD 

எளிதி- விைரய அறி0% இ��ற� =5 எ�8> க� தா-, 'மணிேமகைல� 


��க' என இ� பதி�பிைன இ�ேபா% கழக ெவளியி5கி�ற%. இத2�7�, 

'சீவகசி0தா மணி� 
��க', 'சில�பதிகார� 
��க' என ஏைன� ெப�>கா�பிய� 


��க>க� கழக ெவளியி35'ளைம தமி� ம�க' அறிவ$. அவ2ைற�ேபாலேவ 

இ மணிேமகைல� 
��க� பதி�பிB, ெச�D3 ப�திகளி� இைடயிைடேய கைத  

ெதாட$�கைள� 
�>க உைரநைட� ப5 தி� ேச$ %, அ;யி- ஒJெவா� 

ப�க திB உைர��றி���க' ெகா5 % இ01- இய2ற� ப3;��கி�ற%. 

 

கழக தா$ வி�பியப;, ஏைன� ெப�>கா�பிய� 
��க>கைள அைம %தவிய 

வி %வா� தி�. ஒளைவ 
. %ைரசாமி�பி'ைளயவ$கேள இதைனD அழ�ற 

அைம %தவின$. இவ$க'பா2 கழக த� அ�பா$0த ந�றியறிதைல� 

�ல�ப5 தி� ெகா'கி�ற%. 

 

தமி�ம�க� க-Nாி  தைலவ$க� இ01- வாிைசக3�  த�க ஆதர"க' த0% 

ஊ�க7<டா��வா$கெள�A ந�கி�ேறா. 

 

ைசவ சி தா0த 12பதி��� கழக தா$. 

----------- 

மணிேமகைல� ���க	மணிேமகைல� ���க	மணிேமகைல� ���க	மணிேமகைல� ���க	    

ஆரா��சி �� ைரஆரா��சி �� ைரஆரா��சி �� ைரஆரா��சி �� ைர    

7�க� %ைண 

 

மணிேமகைல ெய�ப% ஐெப�> கா�பிய>க�' ஒ�A எ�ப% தமி*ல� 

ந�கறி0த ெச�தியா�. ப<ைட நாளி- விள>கியி�0த 1லாசிாிய$, 

உைரயாசிாிய$ பல� ெபாி% ஈ5ப3ட தமிழ�ைம வா�0த%, இ0த அாிய 'கா�பிய 

1-'க2பைன� கள?சியமாக விள>கிய %ைறம>கல சிவ�பிரகாச அ;க' தா 

அ�ளிய தி� ெவ>ைக� ேகாைவயி-, "ெகா0தா$ �ழ- மணிேமகைல 1- H3ப 

ெகா'வெத>ங�" எ�A, அபிகாபதி எ�பவரா-, அபிகாபதி� ேகாைவ�க<, 

"மாதவி ெப2ற மணிேமகைல நைம வா�வி�பேத" எ�A ெதானி நயபட� 

ேபா2றி Dைர த அ�ைமDைடய%; அழகிய ெசபாகமான நைடயழ� வா�0த%; 

ஏைன� சீவக சி0தாமணி, சில�பதிகார எ�ற இர<;8 எளிய நைட 
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ெபா�0திய%; ஆ>கா>�� சிதறி  ேதா�A வைளயாபதி, �<டலேகசி எ�ற 

கா�பிய� ெச�D3கைள ேநா�க அவ2றி8 நைடயழ� சிற0தி��ப%; 

காவிாி�@ப3;ன, வ?சி, கா?சி 7த.ய ெப� நகர>களி� ப<ைட� சிற�ைப 

எ5 %� கா35வ%; இய2ைகயழைக இனி% கா3; மகி�"A %வ%; � த 

த�ம>கைளD, ப<ைட நாளி- தமிழக தி- நிலவிய பல சமய� க� %�கைளD 

விள>க அறிவி�ப%. "ெந?ைசய'� சில�பதிகார "தி� ெதாட$�சியாக, 

ேகாவல8�� மாதவி�� பிற0த மகளான மணிேமகைலயி� %ற" ெநறிைய� 

ெச?ெசா2 
ைவ த%ப� ெசா-B சீ$ைம Dைடய%மா�. 

 

I. I. I. I. !லாசிாிய# !லாசிாிய# !லாசிாிய# !லாசிாிய# ::::    

 

1. 1. 1. 1. ெபய# ெபய# ெபய# ெபய# :::: இ� கா�பிய 1ைல ஆ�கிய சா�ேறா$ ம%ைர� =லவாணிக� சீ தைல� 

சா தனா$ எ�ேபாராவ$. “வள>ெக* =லவாணிக� சா த�, மாவ< தமி� திற 

மணிேமகைல %ற", ஆைறபா3;8' அறிய ைவ தன� " எ�A இ012 பதிக 

=Aகி�ற%. "ஞகாைர 7தலா" எ�ற ெதா-கா�பிய� ெச�Dளிய2 Q திர "ைரயி-, 

ஆசிாிய$ ேபராசிாிய$, "சீ தைல� சா தனாரா2 ெச�ய�ப3ட மணிேமகைலD, 

ெகா>� ேவளா2 ெச�ய�ப3ட ெதாட$நிைல� ெச�D� ேபா-வன" எ�A 

=Aவ% அ� பதிக� =2A�� ந-ல சா�A பக�கி�ற%. இவைர ம%ைர� 

=லவாணிக� சீ தைல� சா த� எ�A, சீ தைல� சா த� எ�A அறிஞ$ 

வழ>கி யி��கி�றன$. 

 

இ>ஙன வழ>�வைத ேநா�கி�, இவர% பிற0தR$ சீ தைல ெய�ப%, வாணிக 

ெச�த2 ெபா�35 ம%ைரயி- இ�0தவ$ எ�ப% அறிய�ப5. சீ தைல எ�8 

இJR$, இ�ேபா% தி��சிரா�ப'ளி ஜி-லா ெபரபN$  தாNகாவி- உள% 

எ�ப$. =லமாவ% ெந-, வர�, திைன, சாைம 7த.ய பதிென<வைக� 

ெபா�'களி� ெபா%� ெபய$. 

 

இனி, சீ தைல ெய�பைத ஊ$�ெபயராக� ெகா'ளா%, ஒ� காரண ப2றி வ0த 

ெபயராக� ெகா<5, கால? ெச�ற டா�ட$ உ. ேவ. சாமிநாைதய$ பி�வ�மாA 

=Aவ$ : "ச>க தி- அர>ேக2Aவி த2 ெபா�35 வ� 1-களி2 பிைழக' 

காண�ப50ேதாA, ஆ�கிேயா$கைள� �2ற =Aத2�  %ணியாரா�, 'இ0த� 



7 

 

பிைழகைள� ேக3�ப; ேநாி3டேத' எ�A மன வ�0தி  தம% தைலைய� � தி� 

ெகா'வாெர�A, அதனா- தைல �<ப35� சீேயா;�0தைமயி� சீ தைல� 

சா தனாெர�ப% இவ$��� ெபயராயி2 ெற�A =Aவ$; 'வ'�வ$ 7� பாலா-, 

தைல�� %  தீ$" சா த2�' எ�A ம� %வ� தாேமாதரனா$ தி���றைள� 

சிற�பி %� =றிய ெச�Dளி- இதைன� �றி�பி தி� தB, 'இய2ெபய$ சிைன� 

ெபய$ ' எ�பத� உைரயி-, ஆசிாிய$ இள@ரண$ 7த.ேயா$ சிைன7த2 

ெபய��� உதாரணமாக, 'சீ தைல� சா த�' எ�8 இவ$ ெபயைர� கா3; 

யி� தB இ�ெகா'ைக�� ஆதார>களாக அைமவ% கா<க" எ�ப$. 

 

இனி, ந2றிைணDைரகாரரான பி�ன T$ அ. நாராயணசாமி அ�ய$, அ01.� 

பா;ேனா$ வரலா2A� ப�திD', ந சா தனாைர� ப2றி� பி�வ�மாA 

=Aகி�றா$ : "சீ தைல ெய�ப% ஓ$ ஊ$; ெச0தைல, 7க தைல, கழா தைல, 

இ�பிட$ தைல எ�பைவ ேபால. ெப�?சா த�, ேபாி சா த� 7த.ேயாாி� 

ேவA ப5 த இவ$ இய2ெபய$ ஊ$�ெபய$ �ண$ தி� சீ தைல� சா தனா$ 

என�ப3ட%. சீ தைலெய�8 I$ தி��சிரா� ப'ளி ஜி-லா ெப�மU$  

தாB�காவி- உ'ள%. தி�வ'�வ மாைலயி- வ� ம� %வ� தாேமாதரனா$ 

பாட.- 'தைல�� %  தீ$" சா த2�' எ�A இ� தலாேன அத2ேக2ப� 'சீ தைல - 

சீ�பி; த தைல ' எ�A கைத க3;� =Aவா�7ள$. தைல�� % ஒ�கா- 

இ�0தி��பி8 இ��கலா; அ%ப2றி� சீ�பி; த- ஒ� தைல ய�ைமயி�, 

சீ தைல��� சீ�பி; த தைலெய�A ெபா�' =Aத- ெபா� தமாக  ேதா�ற-

வி-ைல" எ�ப%. 

 

இJவி�வ$ =A =2A�கைள ேநா�கி� ந2றிைண Dைரகார$ =Aவேத 

இய2ைகயி- ெபா�0%வதாக  ேதா�Aதலா-, எதி$கால ேத அறிஞ$ ஆரா�0% 

உ<ைம %ல��>காA சீ தைல ெய�பைத ஊ$�ெபயராக� ேகாடேல சிற�� 

எ�க. இதைன  தி�. உ. ேவ. சாமிநாைதய� ஒ�வாA உட�ப35� "சீ தைல 

ெய�8 ஊாிB'ள ஐயனா$ ெபயராகிய சீ தைல� சா தனா$ எ�ப% இவர% 

இய2ெபயெர�A ஒ� சாரா$ =Aவ$" எ�A உைர %'ளா$. 

 

2. 2. 2. 2. பிபிபிபிற�� வள#�� ற�� வள#�� ற�� வள#�� ற�� வள#�� :::: இவ�ைடய ெப2ேறா$ ெபய� பிற�� வள$�� வரலாA,  

வா��ைக  %ைண, ம�க3ேபA 7த.ய நல>க� இ%காA சிறிதள"  
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ெதாி0தில. 

 

3. 3. 3. 3. கால	 கால	 கால	 கால	 :::: இவ�ைடய பா35�க' சில ச>க இல�கிய ெமன�ப5 ெதாைக 

1-களி2 காண�ப5கி�றன. இவ$ சில�பதிகார பா;ய�ளிய 

இள>ேகாவ;க�ட� இ�0தி��கி�றா$. அ;க' சில�பதிகார பா5த2ேக2ற 

ேவ3ைக  தீைய� ெகா� தியவ� இவேர; அ% 7;0தபி�, அதைன அ;க' 

ெசா-ல� ேக3டவ� இவேர. ஆகேவ, அ;க' காலேம இவர% காலமாெம�ப$. 

அ;க' இ2ைற��� ச2A ஏற��ைறய 1800 ஆ<5க3� 7�னி�0தவ$ எ�ப% 

அறிஞ$ 7;�. தி�மண� கால தி- "மா7% பா$�பா� மைறவழி" கா3டB, 

"தீவல ெச�தB" ச>க இல�கிய கால தி- இ-ைல; இ01B3 =ற�ப5 த��க 

7;�க' நா�� ஐ0தா 12றா<ைட� ேச$0தனவாக  ேதா�Aகி�றன. 

இ�ேனார�னவ2ைற� ெகா<5 ஆராD அறிஞ$, அ;க' கால கி.பி. ஐ0% 

அ-ல% ஆறா 12றா<டாகலா எ�ப$. இ� =2A ெம��பி�க�ப5மாயி�, 

அ;க' கால ேதா5 சா தனா$ கால7 ெதளிவாகிவி5. காவிாி� @ப3;ன 

கட- ெகா'ள�ப3ட%, ம%ைர மாநக$ க<ணகியாரா- எாிV3ட�ெப2ற% இவ$ 

கால ேத நிக�0தி��கி�றன. 

 

4. 4. 4. 4. இவ# கால&தி�'த அரச# இவ# கால&தி�'த அரச# இவ# கால&தி�'த அரச# இவ# கால&தி�'த அரச# :::: இவ$ கால ேத ேசாழ நா3;- காிகா- வளவ8, 

பா<; நா3;- ெந5? ெசழிய8, ேசரநா3;- ெச>�35வ8 ஆ3சி 

�ாி0தி��கி�றன$. இவரா-, ேசாழ�' T>ெகயி- எறி0த ெதா; ேதா3 

ெசபிய�, கி'ளிவளவ�, இள>கி'ளி, ெந57;� கி'ளி, ெவ�ேவ2கி'ளி 

எ�ேபா�, பா<;ய�' ெந5?ெசழிய8, சி திர மாட %  %?சிய ந�மாற8, 

ேசர�' இமயவரப� ெந5?ேசரலாத8 பிற� இ012க<W பிறா<5 

சிற�பி�க�ெப2 றி��கி�றன$. இவ$ கால %� �லவ$ ெப�ம�கைள ேநா�கி�, 

ேமேல =றிய 7;ேவ0த$ IவைரD பா;ய �லவ$ ெப�ம�க' பல� இவ$ 

கால %� சா�ேறா$ எ�பெதா�ேற அைமவதா. இவைர இள>ேகாவ;க', தம% 

சில�பதிகார தி- �றி�க ேந�ேபாெத-லா, "த<டமி�� சா த�" (பதி) எ�A, 

"த<டமிழாசா� சா த�," "ந�X2 �லவ�" (கா3சி) எ�A சிற�பி % 

ஓதிD'ளா$. இவ2ைற ேநா�கி�, இவ$ அ;க3� ஒ� கா- தமிழாசிாியராக 

இ�0தி��கலாேமா எ�A நிைன த2 � இட7<டாகி�ற%. 
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5. 5. 5. 5. ந�மாற� ெதாட#� ந�மாற� ெதாட#� ந�மாற� ெதாட#� ந�மாற� ெதாட#� :::: இவ� பா<;ய$ மரபின�. ந�மாற� எ�ற ெபயாின$ 

பல$ இ�0தைமயி� இவைன அவாி2 பிாி %� =Aவா$, சி திரமாட %  %?சிய 

ந�மாற� என� சா�ேறா$ சிற�பி தி��கி�றன$. பா<;ய� இலவ0திைக� 

ப'ளி  %?சிய ந�மாற�, பா<;ய� =டகார %  %?சிய ந�மாற� என� பல$ 

இ�0தி� த- கா<க. %?
த-, இற த-. ஆகேவ, ந சீ தைல� சா தனாரா- 

பாட�ெபA ெப�ைம வா�0த ந� மாற� சி திர மாட எ�8மிட ேத இற0தவ� 

எ�ப% விள>�. 

 

இ0 ந�மாற�, இவ$ �லைம நல ைத விய0% ெபாி% ஆதாி %'ளா�. இவ� 

இற0த% ேக3ேடா, அத2� 7�ன$ இவ�பா- ெச�றி�0த த�ைன ஆதாி த% 

க<ேடா, இவ$ த�ைன� ேபணி� சிற�பி த நல ைத ஓ$ அழகிய பா3டா- இனி% 

உைர %'ளா$. அ�பா35� ைகயAநிைலயாக இ�ைமயி�, ேநாி2 க<5 

பா;யதாகேவ ேகாட- ேவ<5. அவைன� க<டேபா%, அவ8ைடய 

அணிகிள� அழகிய மா$� தா' வைர நீ<ட தட�ைக D பிற ந2ப<� இவ$ 

உ'ள ேத ந�� பதி0%வி3 டன. அதனா-, 

 

"ஆர தா�0த அணிகிள$ மா$பி� 

தா'ேதா� தட�ைக  தைகமா< வ*தி ! 

 

எ�A ெதாட�க ேத எ5 ேதாதி இ��2றா$. பி��, அவ� அளி�� திற ைத, 

 

 "வ-ைல ம�ற நீ நய0தளி த-, 

 ேத2றா�, ெப�ம, ெபா�ேய எ�A 

 கா�சின தவிரா% கடN$� எ*த� ' 

 ஞாயிறைனைய நி� பைகவ$��; 

 தி>க' அைனைய எம ேனா$�ேக" (�ற. 59) 

 

எ�A மன>�ளிர� பா; மகி�0தி��கி�றா$. இைட யறா% ப�னா' பைகைம 

ெச�யி8, ந�மாற� வ. சிறி% ��றா% ேபா�ட2றி ெவ�றி ெய�திய 

சிற�ைப� "கா�சின தவிரா% கடN$� எ*த� ஞாயிறைனைய" எ�A உவைம-
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யைடயா- எ�%வி  ேதா% இய-�, "ேத2றா� ெப�ம ெபா�ேய” என அவ� 

ெகாைடமட� சிற�� அழ� கனிய உைர��0 திற உ�80ேதாA 

இ��Aவி�கி�ற%. 

 

6. 6. 6. 6. ஏைன� பா,� நல	 ஏைன� பா,� நல	 ஏைன� பா,� நல	 ஏைன� பா,� நல	 ----    ெபா-ெபா-ெபா-ெபா- : இ மணிேமகைல ெயாழிய, ச>க இல�கிய>க�', 

ேமேல ந�மாறைன� பா;ய �ற�பா35 ஒ�A, அக தி- ஐ0%, ந2றிைணயி- 

I�A, �A0ெதாைகயி- ஒ�Aமாக� ப %� பா35�க' காண�ப5கி�றன.[$] 

�றெமாழி0த ஒ�ப% அக ைன0திைண� பா35�களாத.�, அவ2ைற 7ைறேய 

ஆரா�வ% சீ தைல� சா தனார% �லைம நல ைத� கா<ட2� இனிய வாயிலா�. 

அக�பா35�களி� திைண வ���, 7த2ெபா��, அஃ% இ-வழி� க��-

ெபா��, இர<5 மி-ைலயாயி�, உாி� ெபா�� அ;�பைடயாக� ெகா<ட%. 

அ0ெநறிேய ேநா�கி�, இ� பா35�க' ஒ�ப%, �றி?சி  திைணயி- இர<5, 

பாைலயி- I� A, 7-ைல ம�த>களி- தனி தனிேய ஒJெவா�A, ெந�த.- 

இர<5மா�. ஆகேவ இவ$ பாைல, �றி?சி, ெந�த- எ�ற I�A நில %� 

க��ெபா�ைளேய மி�தியாக� பா5 பா�ைமDைடயவ$ எ�ப% �லனா�. 

-- 

[$] தி�வ'�வமாைலயி- இவ$ பா;யதாக ஒ� ெவ<பா காண�ப5கிற%. 

 

உாி� ெபா�' ெநறிேய T�கி யாராயி�, �றி?சி  திைணயி- I�A, 7-ைலயி- 

நா��, ம�த தி- இர<5 அட>�கி�றன. எனேவ, பாைல ெந�த-க3�ாிய 

உாி� ெபா�ைள� பா5த.- இவ$�� வி��ப மி�திD இ�ைம எ�%கி�ற%. 

இJவிய-ேப, இ மணிேமகைல� கா�பிய % விள>கி  ேதா�Aகி�ற%. 

இJவாA 7த-, க�, உாி எ�ற ெபா�' I�றாB ஆரா�0த வழி, 7-ைல  

திைணD இவரா2 பாட�ெப2றி� த- இனி% விள>க", பி�ன T$ தி�. அ. 

நாராயணசாமி அ�யரவ$க' " இவ$ 7-ைல ெயாழிய ஏைன நானில>கைளD 

�ைன0% பா;D'ளா$" எ�A =றிD'ளா$. ஒ�கா-, அவ$, 

 

 "வான வா��ப� கவினி� கான 

 கம?Q- மாமைழ கா$பய0 திA ெதன, 

 மணிம�' @ைவ அணிமல$ இைடயிைட� 
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 ெச�ற Iதா� பர த.�, ந�பல 

7-ைல Gகழ- தா அ�, வ-ேலா� 

ெச�ைக ய�ன ெச0நில� �றவி� " (அக.134) 

 

என வ� சீ தைல� சா தனார% 7-ைல�பா3;ைன� காணா% ேபாயின$ 

ேபாB; க<;��பி� இJவாA =றார�ேற ! 

 

7. 7. 7. 7. .றி/சி& திைண .றி/சி& திைண .றி/சி& திைண .றி/சி& திைண :::: தைலைம� ப<� 72A நிரபிய ஒ�வ8 ஒ� திD தமி- 

தாேம எதி$�ப35� காத- ெகா'கி�றன$. இ�காத-, ந�� உ��ெகா'� 

வாயிலாக� =A இட0தைல�பா5, பா>க2 =3ட, பா>கியி2 =3ட எ�பைவ 

நிக�கி�றன. தன�� தைல மக3� உ<டாகிய காதல�� 7Aகி� சிற�ப% 

�றி %  தைலமக� விைரய வைர0% ெகா'ளா%, பக.8 இரவி8 தைலவிD 

ேதாழிD �றி�� �றிவழி வ0% =3ட ெப2A� ெச-கி�றா�. இதைன  ேதாழி 

நிைன0%, "இவ$ த களெவா*�க பிற$��� �லனாயி� யாவ$�� இக��சி 

D<டா; அதனா- தைலமக2� ஏதமா; தைலமக� உயிாி2 சிற0த ெப�நாண 

உைடயளாத.� இற0% ப5வா'" எ�ெற-லா எ<ணி, அ  தைலமக� ெத�<5 

வைரDமாA த�வனவ2ைற� =ற  ெதாட>�கி�றா'. இதைன வைர" கடாத- 

எ�ப$. தைல மகைன� �றியிட ேத8 பிறா<5  தனி ேத8 காண B2றா-, 

ெவளி�பைடயாகேவ சில =றி, விைரய வைர0% ெகா'�மாA ேவ<5வ'; த>க' 

க;மைனயி� சிைற� �ற ேத க<டா-, பிற$ ெசவி�ப;8 அவ$க' ஐDறா 

வ<ண, மைற த ெசா2கைளேய ெசா-. அவைன வைர" கடா"வ'. 

 

ஒ�நா', தைலமக� பக2கால ேத, தைலவிD ேதாழிD விைளயா3டய� 

�றியிட தி2� வ0தி��கி�றா�. அவைன  ேதாழி க<5, "எ தைலவி�� 

நின�� உளதாகிய ெதாட$� அலராகிவி3ட%; அதனா- அவ' எ�% வ� த 

மிக� ெபாி%; அதனினி�A நீ அவைள� கா த- ேவ<5 எ�A யா பல 

7ைறD இர0% நி�ேற. நீேயா எ ேவ<5ேகாைள ஏ2A அ�ளாயா கி�றைன" 

எ�ற க� %�பட, 

 

 "கானல சிA�;� ெப�நீ$� ேச$�ப 
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 மலேர$ உ<க< எ ேதாழி எJவ 

 அல$வா� நீ>க நீ அ�ளா� ", 

  

எ�கி�றா'. அ% ேக3� தைலமக�, "அத2காக  தாேன இJவாA 

ஒ*�கி�ேற�" எ�A உைர�கி�றா�. ேதாழி, வ� த 72A, "இ-ைலயி-ைல; 

அ��த- ெம�யாயி�, இ%காA நீ3;யா% இவைள வைர0% ெகா<;��பா�; 

அ�'வா� ேபால  ேதா�றி அ�ளாைமேய ெச�கி�றா�; இJெவா*�க ஒ�கா- 

�ற தா$�� ந�� ெதாி0%வி;�, அ�ேபா�% இ%ேபாலேவ ெபா��பா� 

ேபாB! நீ ெபா��கி8, அ�A யா வ<டலா5 மிட ேத அJ வ<ட- சிைதய  

ேதெரா5 வ0%, எ தைலவியி� �% நல ைத Hக$0தேபா%, நீ ெச�த Q� 

ெபா�யா�ேமா? இ� கடேல எம�� அறிகாியாக உள%, கா<" எ�பாளா�, 

 

 "தட"நிைல� ��ைன  தாதணி ெப�0%ைற 

 ந5>கயி$ ேபா�0த ெகா5?சி ெந50ேத$ 

 வ<ட2 பாைவ சிைதய வ0% நீ 

 ேதா' �தி% உ<ட ஞா�ைற� 

Q� ெபா�ேயா, கட- அறி காிேய" (அக. 320) 

 

எ�A =Aகி�றா'. இதைன� ேக3� தைலமகேனா, "இவ$க' ெம�யாகேவ 

ஊரவ$ எ5�� அல$�� அ?சி யலம�கி�றன$; இவ$கைள இனிD வ�0த 

வி5வ% 7ைறய�A" என  ெத�<5 வைர0% ெகா'ள  %ணி �வ�. இ%ேவ 

ேதாழி =றிய த� க� % பய8மா�. 

 

இனி, ஊரவ$ அலெர5 %ைர�� �றி��, அதனினி�A தைலமகைள� 

கா த2�ாிய ெபாA�� தைலமக2� உண$ த� க�%கி�ற ேதாழி, உ'�ைறயா- 

அவ� உண$0% ெகா'�மாA உைர�கி�றா'. தைலமகைன� க<5, "கானல? 

சிA �;� ெப�நீ$� ேச$�ப" எ�பவ', ஊரவ$ =A அலைர உ'�A %, 

 

 "ஓ>� திைர� பர�பி� வா>�விைச� ெகாளீ இ  

 திமிேலா� த0த க5>க< வயமீ� 

 தைழயணி ய-�- ெச-வ  த>ைகய$ 
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 விழவய$ மAகி� விைலெயன� பக� 

கானல? சிA�;� ெப�நீ$� ேச$�ப" 

 

எ�கி�றா'. இத�க< திமிேலானாகிய பரதவ� ெகாண$0த வயமீைன, அவன% 

ெச-வ  த>ைகய$ எ5  %� ெச�A மAகிட ேத வி2ப$ எ�ற%, நி�னா- இவ3� 

உ<டாகிய ேவAபா3;ைன, ஏதி- மகளி$ எ5 % ஊாிட ேத அல$ =Aகி�றன$ 

எ�ற தா�. 

 

இனி, இJவலரா- உ<டாகிய %�ப ைத� ேபா��த2� உாியவ� தைலமகேன 

எ�A, அத2� ஏ2ற% உடேன ெச�த- ேவ<5 எ�A ேதாழி =ற� க�தி, 

அதைனD உ'�ைறயா-, 

 

 "ெந5>கழி %ைழ இய �A>கா ல�ன 

 அ5பம$ எ�க$ அ?சிைற Dள� 

 தட" நிைல� ��ைன  தாதணி ெப�0%ைற" 

  

எ�A =Aகி�றா'. இதனா- கழிப;0% %ழவிய அ�ன, நைன0த த� சிறகிைன 

எ�கைர யைட0% உல$ %வ%ேபால, தைலமக� இJRரவ$ எ5 த அல$மி� 

வ� த ைத நி�ைன யைட0% ேபா�கி� ெகா'ள2�ாிய' எ�றாளாயி2A. 

 

வ0த ேபா% வ<ட2பாைவ சிைதய வ0தாயாத.�, இ�ேபா% எ �% நல 

ெக35 வ�0த ஒ*�கி�றா�. இJவாA பிற$�� எ�% ேக5 க�தா% ஒ*� நீ 

எபா- அ�A ெச�த Q� ெபா��ைபயாயி�, அதைன ெம��பி த2� 

அறிகாியாக� கடB<5 எ�பா', "கடலறிகாிேய" எ�A =Aகி�றா'. 

இJவ<ண ஒ� பணி� ெப< தைலமகைன ெந�>கி� =ற- த�ேமா எனி�, “உA 

க< ஓப- த�னிய-பாக.�, உாியதா� ேதாழிக< உரேன" என ஆசிாிய$ 

ெதா-கா�பியனா$ வ*வைம தி��கி�றா$. 

 

இ�பா35 ெந�த2�ாி தாயி8 �றி?சி வ0% மய>கிய திைண மய�கமா�. 
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இனி, பக2 �றி�க< வ0த தைலமகைன இJவாA ெந�>கி� =றிய ேதாழி, ஒ�கா- 

அவ� இர"� �றி�க< வ0% சிைற��ற தானாதைல அறிகி�றா'; உடேன, 

இர"� �றியிட % தைலமக' ேபா0% அவைன  தைல� ெப�% =ட2� 

இயலாதவாA ஊரவ$ உற>கா% விழி  தி� தைல� கா3;, இ 735�பா5 நீ>க, 

விைரயவைர0% ேகாடேல த�க% எ�A அவ2� உண$ த� க�தி, 

 

 "க-லக ெவ2ப� ெசா-.- ேதறி 

 யா எநல� இழ0தனேம; யாம % 

 அல$வா�� ெப<;$ அபெலா ெடா�றி� 

 �ைரயி- தீெமாழி பயி2றிய உைரெய5 % 

ஆனா� ெகளைவ  தாக  

தா� எ� இழ0த% இJவ*>க Nேர?" (ந2. 36) 

 

எ�A =Aகி�றா'. "யா ெவ2பன% ெசா-ைல  ேதறி, நல� இழ0தைமயி� 

உற>கா% விழி தி��ேபமாக, இJR$ உற�கமி�றி ஆரவார %ட� இ� த2� 

இஃ% எதைன இழ0த%?" எ�A ெசா-B7க தா-, தைல�ெப�த2� 7;யாைமD, 

அல$ மி�திD �றி�பி5த- கா<க. 

 

இதேனா5 தைலமக2�  த த0ைத த�ைனயரா- ஏத 7<டா�ேமா என அ?
 

அ�ச7 உட� ேதா�றி வ� % வ� த ைத உ'�ைறயி- ைவ %, 

 

 "�A>ைக யி��.� ேகா'வ- ஏ2ைற, 

 @Hத-. இ�பி; �லப  தா�கி  

 தா�நீ$ நன0தைல� ெப�>களிறZஉ 

 க-லக ெவ2ப� " 

 

எ�Aைர�கி�றா'. 

 

இத�க<, �.ேயA, பி; �ல�மாA களி2ைறய5 எ�ற%, எ ஐய�மா$ யா 

வ�0%மாA தைலமகைன�ப2றி வ� %வேரா எ�A அ?
வதைன� 

�றி�பி தாளா. 
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பிறிெதா� கால ேத, தைலமக� த>க' க;மைனயி� சிைற��ற ேத வ0% 

நி2கி�றா�. அவ8�� , தைலமக' ேமனி ேவAபா5 க<5 ெப2ேறா$ 

இ2ெசறி தி� தB, அவ' அதனா- தைலமகைன� =டல�ைம க<5 வ�0தி 

யி� தB உண$ த� க�தி, தைலமகைன ேநா�கி� =Aவா'ேபால மி�க அறி" 

நல ேதா�ற� =Aகி�றா'. =Aேவா' ெதாட�க ேத, தைலவிய% வ� த7 

ேமனி ேவAபா3;ைன  தா� அறி0தைமD எ5 %, 

 

 "ேதாலா� காதல$ %ற0% ந அ�ளா$; 

 அல$வ தி�A ெகா- இ% எ�A ந�A 

 �லரா ெந?செமா5 �%வ =றி 

 இ�ேவ நீ0% ப�வர- ெவ'ள 

அறி0தன' ேபாB அ�ைன .......... " 

 

எ�A ெமாழி$%, பி� தாயி� ெச�ைகயிைன ஓதB2A, 

 

 ”.......... …………...சிற0த 

 சீ$ெக*வியனக$ வ�வன' 7ய>கி, 

 நீரைல� கைல இய ஈாித�  ெதாைடய- 

 ஒ<Wத2 ெப%ைப ந�னல ெபறீஇ 

 மி�ேன ேராதி இவெளா5 நாைள� 

 ப�மல$ கஞ.ய ெவறிகம� ேவ.  

 ெத<ணீ$ மணி�
ைன யா;� 

 எ�ேனா மகளி$த ப<ெப� ேறாேள" (ந2. 339) 

 

எ�A ெசா-. 7;�கி�றா'. இ% தாயறி"AதB கா�� மி�தB =றி வைர" 

கடாவியதா�. 

 

இJவாA பல வைகயாB வைர" கடாவ�ெப2ற தைலமக� பி�� ெத�<5, 

தைலமகைள வைர0%ெகா<5 இ-.�0% ந-லற �ாிய  ெதாட>�கி�றா�. 

 

8. 8. 8. 8. �0ைல& திைண�0ைல& திைண�0ைல& திைண�0ைல& திைண.... இ-.�0% ந-லற ெச�D தைலமக�, அJவற7 இ�ப7 

சிற த2 ெபா�35� ெபா�' �றி %  தைலவிைய� பிாி0% ஏ�கி�றா�. 
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அ�பிாி" %ய$ தைலவிைய� ெபாி% வ� %கி�ற%. =;யி�0தேபா% தைலமக� 

த�ைன இைறD பிாியா% இ�0% இ��Aவி தைத நிைன�கி�றா'; அவ� 

த�ைன இ�றி யைமயா� காத- ெகா<ெடா*கிய% அவ' ெந?சி- நில" கி�ற%. 

அதனா- அவ' ேதாழிைய ேநா�கி, 

 

 “யா>� அறி0தன$ெகா- ? ேதாழி ! பாபி� 

 உாி நிமி$0 த�ன உ��பவி$ அைமய % 

 இைரேவ3 ெட*0த ேசவ- உ'ளி� 

 ெபாறிமயி$ எ� தி� �Aநைட� ேபைட 

 ெபாாிகா- க'ளி விாிகா� அ>கவ35  

 தய>க இ�0% �லப� = உ 

 அ�?
ர ைவ�பி� கான 

 பிாி0%ேச< உைறத- வ-Bேவாேர " (�A0. 154) 

 

எ�A வின"கி�றா'. எ�ைன� பிாி0%ைறய மா3டாத காதல$ உைடைமய% 

உய$�சி க�தி இ�ேபா% பிாி0%ைறய ஒ��ப3டாராயி8, அவ$ ெச�ற கான தி- 

இைடயிைடேயD'ள அ�?
ர தி-, இைரேவ3ெட*0த ேசவைலD'ளி, அத� 

ெபைட தனி தி�0% �லபி� ="மதைன� கா<பேர- உடேன யா� ஈ<5 அவ$ 

பிாிவா2றா% �ல�தைல நிைன0% வ0%வி5வ$; அ2றாக", அவ$ வாரா% 

பிாி0% ேச< உைறகி�றா$. அ>ங� உைறத2� ேவ<5 வ�ைமயிைன எJவாA 

க2றனேரா, ெதாி0திலேத" எ�பா', “பிாி0% ேச< உைறத- வ-Bேவா$ 

யா>கறி0தன$ெகா-" எ�A =Aகி�றா'. இ� பிாிவா2றா% =றB ஒ�வாA 

ஆ2றியி� த2� நிமி தமாத.�, க��ெபா�ளா- இ� பா35� பாைல� 

�ாியதாயி8, உாி�ெபா�ளா- 7-ைல  திைண�� உாியதாகி�ற%. 

 

தைலமகன% பிாிைவ ஒ�வாA ஆ2றியி��� தைலமக', அவ� பிாி0% ெந;% 

உைறதைல நிைன�கி�றா'; உட- ெம.கி�றா'. இதைன� ேக3ட ேதாழி, 

"அ�னா�, ந தைலவ$, ெபா�ளி8 அ��ைடைம ெபாி% சிற0த% என� 

க�% ெப2றிய$. தா ெச-B 
ர தி-, மா" �'� த த %ைணெயா5 

=;DைறD அ�� நிைலைய� காW0ேதாA, அவ$ உ>கைளேய 

உ'�வராத.�, விைரய வ�வ$, வ�0த2க" எ�A ேத2Aகி�றா'. அவ3�  

தைலவி, ேதாழி, அவ$ காத- நிைலைய நீ அறியா�; யா� அறி�வ�; அவ$��� 
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காத- ெபா�ேள ய�றி, நபா- அ�' எ�A ெதளிேய�. அ�ேள அவ$��� காத- 

எ�A நீ தா� =Aகி�றா� " எ�ற க� %� பட, 

 

 "அறியா�, வாழி, ேதாழி ... 

 …….. …….. ………. 

 அ�?
ர� கவைல நீ0தி எ�A 

 இ-ேலா$�� இ- எ�A இையவ% கர த- 

 வ-லா ெந?ச வ.�ப, நமி8 

 ெபா�ேள காதல$ காத-; 

 அ�ேள காதல$ எ�றி நீேய" (அக. 53) 

  

எ�A ெச��கி�றா'. இத�க<, தைலவ� ெபா�ேள காதலனாத2�� காரண 

=Aவா', "எ�A இ-ேலா$�� இ- எ�A இையவ% கர த- வ-லா ெந?ச 

வ.�ப, ந மி8 ெபா�ேள காதல$ காத-" எ�A தைலவன% உ'ள  த�ைமைய 

உ'ளவாேற ெமாழிகி�றா'. ெந?ச அJவாA வ. தலா- எ*0த வ�ைமேய, 

ெகா;ய 
ர ைதD அவைர இனி% கட0ேத�மாA ெச�த% எ�பா', 
ர தி� 

ெகா5ைமைய விாி %, 

 

 "..... .... …… ......... ...... இ�ளற 

 வி
�ட� விள>� விைரெசல- திகிாி� 

 க5>கதி$ எறி த வி5வா� நிைறய 

 ெந5>கா- 7�>ைக ெவ<@  தாஅ� 

 நீரற வற0த நிரபா நீளிைட 

 வ'ெளயி2A� ெச0நா� வ�0%பசி� பிணெவா5 

 க'ளிய> கா3ட கட திைட உழி?சி- 

 உ'U� வா;ய 
ாிI�� ெநா'ைள 

 ெபாாியைர �ைத த �ல� ெகா' இயவி� 

 வி* ெதாைட மறவ$ வி-.ட, G�0ேதா$ 

 எ* %ைட ந5க- இ�னிழ- வதிD 

 அ�?
ர� கவைல .......... (அக. 53) 
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எ�A உைர�கி�றா'. 

 

ேதாழி, ேவேற த�வன =றி  ேத2A7க தா-, " தைலவ$ இளேவனி2 ப�வ 

வரவி�க< வ�வதாக� =றியி��கி�றா$; அ%" இேதா வ0% வி3ட%; நீ ேமனி 

ேவAப35 வ�0த2க; அவ$ விைரய வ��வ$" எ�A வ2�A�கி�றா'. இJவாA 

ப�7ைறD ேதாழியா- வ2�A�க�ப35ளாளாத.�, தைலவி, அJ வ��ைற�� 

எதிரழி0% வ� த மி��, 

 

 "ெந5? ேசணிைடய ��ற ேபாகிய 

 ெபா�வலாள$ 7ய�A ெச� ெப�ெபா�' 

 நமி� றாயி8 7;க வ-ெலன 

 ெப�0%னி ேமவ- ந-=$ �Aமக' 

 ேநா�ம.0 %� த ெநாசிவர2 சி�னீ$ 

 ப-.த� மைழ�க< பாைவ மா��ப� 

 ெபா�ேந$ பசைல V$தர� ெபாறிவாி 

 ந�மா ேமனி ெதாைலத- ேநா�கி 

 இைனய- எ�றி; ேதாழி ! சிைனய 

 பாச� :�ற ெச7ைக 7��கின� 

 ேபாதவி� அலாி ெகா*தி  தாத�0% 

 அ0தளி$ மா அ % அல>க- மீமிைச� 

 ெச>க< இ�>�யி- நயவர� =உ 

 இ� இள ேவனிB வாரா$. 

 இ�ேன வ�% என ெதளி  ேதாேர" (அக. 229) 

  

எ�A வ�0தி� =Aகி�றா'. இத�க<, அவ', தா� இற0% ப;8, தைலவ� 

க�திய ெபா�' 7;�க என நிைன0% ேநா� ம.0%, க<கB�0%, பசைல பட$0%, 

ேமனி நல ெதாைல0தைமD, அ%காW ேதாழி, அவ$ இளேவனி- வரவி�க< 

வ�வ$ எ�ற%, அவ� வாராைமD =Aத- கா<க. 

 

இனி, இத�க< ேவெறா� க� % �ல�ப5�கி�றா' : அவ$ ��ற>க' பல 

கட0% ெச�A'ளா$. அJவிட ேத, களி2ைற� பிாி0த மட�பி; த� �ழவிDட� 

=; உ<ட2�ாிய �ளகிைன மA % உ<ணா% உய>கி  ேதா�Aவைத� 
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க<;��ப$. அத� ெசய-, த�ைன� பிாி0தி��� எ�ைன நிைன"A தா% 

ேபாயிரா%. அ2றக", ெபா�வலாள ராத.�, அவ$ அ>'ெந5?ேசணிைடய 

��ற' ேபாயின$ கா< எ�பாளா�, 

 

 "பக- ெச� ப-கதி$� ப�திய? ெச-வ� 

 அக-வா� வான  தாழி ேபா�0ெதன 

 நீரற வற0த நிரபா நீளிைட� 

 கய0தைல� �ழவி� கவிDகி$ மட�பி; 

 �ள� மA  %ய>கிய ம�>�- பல"ட� 

 பா[$� �ரைபயி� ேதா�A மா>க< 

 ெந5?ேச< இைடய ��ற ேபாகிய 

 ெபா� வலாள$ ............" (அக. 229) 

 

எ�A இைனகி�றா'. 

 

இவ' ெச�ைக இJவாறி��க, பிாி0த தைலமக� தா� ேம2ெகா<ட விைனைய 

7; %�ெகா<5, இவைள� கா<ட2ெக*0த ேவ3ைக ெபாி% 75�தலா-, 

விைர0% வ�கி�றா�. அவ� மீளBA> கால கா$கால. மைழ ந�� இனி% 

ெப�தி��கிற%; கான இனிய கா3சி வழ>�கிற%. காயா மர>க' நீலமலைர� 

@ தி��கி� றன. தபல� @�சிக' ஆ>கா>�� பர0% கிட�கி�றன. 

இைடயிைடேய 7-ைல மல$க' உதி$0% கிட�கி�றன. இவ2ைற� காW 

அ தைலமக�, 

 

 "வான வா��ப� கவினி� கான 

 கம?Q- மாமைழ கா$பய0% இA ெதன 

 மணிம�' @ைவ அணிமல$ இைடயிைட� 

 ெச�ற Iதா� பர த.�, ந� பல 

7-ைல Gகழ- தா அ�, வ-ேலா� 

ெச�ைக ய�ன ெச0நில� �ற"" (அக.134) 

 

என மகி�0% =Aகி�றா�. அ�ேபா%, அவ� க<ெணதிேர மா� =3ட 

ேதா�Aகிற%. மாேனA பிைண மாைன� =5 கா3சிைய� கா<கி�றா�. 
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அ�'வ'ளலாத.�, தா� ெச-B ேதாி2 @3;ய �திைரயி� ெசல" மானி� 

�ண$நிைல� =3ட ைத� ெக5��ெம�A அ?
கி�றா�. உடேன பாகைன 

ேநா�கி, 

 

 "வாஅ� பாணி வய>� ெதாழி2 க.மா  

 தாஅ  தாளிைண ெம-ல ஒ%>க, 

 இ;மற0% ஏமதி, வலவ, �வி7ைக 

 வாைழ வா� @ ஊ*A� உதி$0த 

 ஒ*�ைல ய�ன திாிம�� ேப2ெறா5 

 கைண�கா- அபிைண� காம$ �ண$நிைல 

 க5மா� ேதெரா. ேக3பி� 

 ந5நா3 =3ட ஆகB 7<ேட," (அக.134) 

 

எ�A ெசா-. ெம-ல� ெச-வி�கி�றா�. 

 

9. 9. 9. 9. ம�த& திைணம�த& திைணம�த& திைணம�த& திைண....            இJவ<ண ெபா�' 7த.யன ஈ3டB, ஆ<ைம� பணி 

�ாிதB, ஈைகேம- நி2� இைச ெபAதB 7த.ய ந2ெசய- �ாி0% இ��2A 

வா�0%வ� தைலமக8��� பர ைதைம ெயா*�க உ<டாகி�ற%. அதனா-, 

அவ� தைலமகைள� பிாி0ேத�கி�றா�. அவ3�� ெபாறாைம மி�கி�ற%. 

அவ� ேதாழிD அ��ற  ெதா*�க ைத மா2Aத2�� ெப�பா5 ப5கி�றன$. 

ஒ�நா', அவ� பர ைதயி2 பிாி0% வ�கி�றா�. தைலமக', அவைன 

ஏ2A�ெகா'ள மA�கி�றா'. ேதாழிைய வாயி- ேவ<;  தைலமகைள யைடய  

தைலமக� விைழகி�றா�. அவைன மA�� ேதாழி, "ஊரேன, இனி எைம� 

ேபணா% அக�A ெச�A அவைளேய ேபWக. அவ' நீ பிாி0தைமயி� இக�0தன 

ெசா-.� க<ணீ$ ெசாாி0% சிA %ளி ெகா<5 எ ெத�ைவ� கட0% ெச�றா';    

அவ' ஈ>ேக இ-ைல" எ�பாளா�, 

 

 "ெப� ெபய$ மகி�0, ேபணா% அக�ேமா 

 …. ….. …. . . . . . மா<ட 

 மதிேய$ ஒ<Wத- வய>கிைழ ஒ� தி 

 இக�0த ெசா-B ெசா-.� சிவ0த 

 ஆயித� மைழ�க< ேநாDற ேநா�கி  
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 த<நA> கம�தா$ பாீஇயின', Hெமா5 

 ஊ;ன' சிA %னி ெச�%, எ 

 மண-ம. மAகி� இற0திசி ேனாேள" (அக. 306) 

 

எ�A =Aகி�றா'. ெப� ெபா�ைள வி�� நின�� இையய ஒ*க�ப<ணா%, 

இக�0த ெசா- ெசா-., ேநாDற ேநா�கி, தா$பாி0%, ஊ;� சிA %னி ெச�% 

மAகிைட இற0% திாிய� ப<Wத- நி� தைலைம�� அைமவத�A எ�A =றி 

மA�பா', "ெப� ெபய$ மகி�ந," எ�A, "இ%ேவா ம2Aநி� ெசம-" எ�A 

=றி மA�கி�றைம கா<க. ேமB, பர ைதயி� இக0த ெசயைல� =றி 

இக�கி�றாளாத.�, அவைள, "மா<ட மதிேய$ ஒ<Wத- வய>கிைழ ஒ� தி" 

என� �க�வா' ேபால இக�கி�றா'. 

 

நா� �திய �திய பர ைதயைர� =;, நின�� வாயிலாகிய பாண� 7தலாயினா$ 

பரவ அவ$ மைன�க<ேண த>�கி�றா� என  தைலவன% �ற ெதா*�க ைத 

ெவளி�பட� =ற நாணி, உ'�ைறயா-, 

 

 "பர0த ெபா�ைக� பிரெபா5 நீ;ய 

 73ெகா� ஈ>ைக  %� தைல� �%G 

 ஈ�ற மர தி� இள0தளி$ வ�ட 

 வா$��� உற>� நீ$Q� வளவய-" (அக. 306) 

 

எ�கி�றா'. ெபா�ைக பர ைதய$ ேசாியாக", ஈ>ைக  %� த ைல� �%G �திய 

பர ைதயராக", மர தி� இள0தளி$ வாயி-களாக", ��� தைலமகனாக" 

உ'�ைற ெகா'க. நி�மைனயிட ேத விைளயா3டய� �த-வ� மா$பிவ$0% 

மகிழ, அதனா- இ��2A இனிதி��க ேவ<;யவனான நீ இJவாெறா*க- 

ந�ற�A எ�8 ெபா�' பய�ப, 

 

 "கழனி� க�பி� சா���ற I$0% 

 பழனயாைம ப
ெவயி2 ெகா'� 

 ெந-Bைட மAகி� ந�ன$ ஊர" (அக. 306) 
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எ�A ேதாழி உைர�� திற மி�க நயமாக இ� தைல� கா<மி�. க�பி� 

சா���ற தைலவ� மா$பாக", யாைம மைனயிட % விைளயா5 

�த-வனாக" ெகா'க. 

 

பிறிெதா�கா- தைலமக� பர ைதயி2 பிாி0தேபா%, மீள  த� மைனைய அைடய� 

க�தி  ேதாழியி� க�  தறி0% வ�மாA பாணைன வாயிலாக வி5கி�றா�. 

பாண8 அJவ<ணேம ேபா0% ேதாழிைய� கா<கி�றா�. அவைன ெவ�<5 

வாயி- மA�கB2ற ேதாழி, "தைலமக� 7�� பர ைதயி2 பிாி0% வ0தேபா% 

வினாயத2� ‘யாைரD அறிேய�' எ�றா�; அ�ெபா� ெமாழி இ� ேபா% 

ஊெர>� பர0% ந5�க ெச�வதாயி2A" எ�A உ'�A %, 

 

 "இ�>கழி %ைழஇய ஈ$�ற நாைர 

 இறெகறி திவைலயி� பனி�� பா�க % 

 உவ� வாி� எவேனா ? பாண ........." (ந2. 127) 

  

எ�A ெமாழிகி�றா'. இவ< அவ� வ�தலா- ஒ� பய8 இ-ைல ெய�ப% பட, 

"உவ� வாி� எவேனா?" எ�ற% ேக3ட% பாண� காரண ெதாியா% ம�<5 

நி2க, 'தைலமக' தைலமகைன யி�றிேய கான2�� ப<5 வ<டலயர� ெச�ற% 

ேபால இ�A ெச-வா எ�கி�றா'. எனேவ, தைலமகைனயி�றிேய தா� 

தனி %�ெச�A விைளயா3டயர� =;ய அள" அவ3�  %னிD<டாகி வி3ட%; 

இJவளவி2� தைலவன% �ற ெதா*�கேம காரண," எ�பா'. 

 

 ". … …… ….. ேபைத, 

 ெகா*மீ� ஆ$ைக� ெச*நக$ நிைற0த 

 க-லா� கதவ$ த�ைனய ராக" 

 வ<ட லாயெமா5 ப<5தா� ஆ;ய 

 ஈனா� பாைவ தைலயி3 ேடா� 

 ெம-ல �லப� அ�றிD 

 ெச-வா எ�8 கான லாேன." (ந2. 127) 
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எ�A உைர�கி�றா'. "அவ� ேசா$� கா த- கட� என� ப5த.�" (ெதா-. ெபா) 

தைலமக' தைலவனி�றிேய த� மைனயி� நீ>கி� ேசற- அறம�ேற; ெச-ல 

ஒ��ப3டதாக  ேதாழி =ற- வ*ேவ; ஆயி8, "அற�கழி"ைடயன ெபா�3பய 

படவாி�" (ெதா-. ெபா.) அைமD என ஆசிாிய�மா$ =Aத.�, ேதாழி இJவாA 

உைர த- அைமD எ�ப$. 

 

இ% ேக3� பாண� அ?சி  தைலமகைன� ெகாண$0% =35கி�றா�. தைலவ� 

தைலமகேளா5 =; இ��2A இனி% வா�கி�றா�. 

 

10. 10. 10. 10. இ�பா,��களி� சிற�பாரா��சிஇ�பா,��களி� சிற�பாரா��சிஇ�பா,��களி� சிற�பாரா��சிஇ�பா,��களி� சிற�பாரா��சி    

இ%காA =றியவா2றா-, ந சீ தைல� சா தனார% பாவ�ைம ந�� ெதாிய� 

க<ேடா. இ�பா35�க�' ெசா-ல�ப5 ஒJெவா� க� % வறிேத ெச-லா%. 

=Aேவா$ உ'ள தி- எ* உ<ைம� க� %�கைளD உட� உண$ தி� 

ெச-B இய-�ைடயதா� இ� தைல� கா<கி�ேறா. ெபா�35ைறயி� வர� 

இக0தனேபால  ேதா�Aவன" HWகி ேநா��மிட %, அJவர� இகவாேத 

ெச-B ேந$ைம, ந சா தனார% �லைம  திற ைத இனி% கா3;வி5கிற%. 

இனி, இ�பா35�களா-, இவ$ இய2ைக� ெபா�'கைள� =$ைமDட� க<5, 

உ'ள த� உ<ைம சிறி% மைறயாதவாA உைர�� திற ைத� சிறி% கா<ட- 

ேவ<5. இ�கா3சி, பர0%ப35� ெச-B இமணிேமகைல� கா�பிய ைத 

Hக$த2�  %ைண ெச�D. 

 

�றி?சி நில ேத யாைனக' வா�வனவா�. அைவ =3ட =3டமாகேவ 

வா�வன. ேமB, அவ2A' களி2A�� பி;�� உ<டா� காதல�� மிக� 

சிற0த ெத�ப$. தா� காத. த களிA இற0%ப;�, பி;யாைன பலநா' வைரயி- 

�லபி�ெகா< ;���ெமன யாைன ேவ35வ$ =Aகி�றன$. இJ"<ைமைய ந 

சா தனா$, 

 

 "�A>ைக யி��.� ேகா'வ- ஏ2ைற 

 @Hத- இ�பி; �லப  தா�கி  

 தா�நீ$ நன0தைல� ெப�>களிA அZஉ" (ந2. 36) 
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எ�A =Aகி�றா$. யாைன பி;�ேபா� நீ$நிைல� க<ேண ெச�A ப%>�வ-

ராத.�, �.D, யாைனைய  "தா� நீ$ நன0தைல�" க<ேண இ�0% தா��தைல 

இவ$ =Aவைத� கா<மி�. 

 

இரைலமானி� ெகா� 7A��<5 கW�கWவா� இ� தைல நா 

கா<கி�ேறா. இத2� ஓ$ எளிய உவைம கா3; இதைன� காணா$�� உைர�க 

7ய.�, அ�ேபா% அத� அ�ைம�பா5 ெத2ெறன� �லனாகிற%. இதைன மிக 

எளிதாக� கா3டB2ற ந த<டமிழாசானாகிய சா தனா$, வாைழ� @ைவ எ5 %, 

அதைன I;யி��� இத�கைள நீ�க, எ?சியி��� த<;ைன ேவAப5 % 

இரைல மானி� ெகாபி2� உவைம =Aவா$. 

 

 "........... ......... ............... �வி 7ைக 

 வாைழ வா� @ ஊ*A� உதி$0த 

 ஒழி�ைல ய�ன திாிம�� ேபA" (அக. 134) 

  

எ�A =Aகி�றா$. 

 

நீ$நிைலயி- நி�A மீ� நா; D<;�0த நாைரக' கைரயிட தி��� மர>களி- 

த>கி  த நைன0த சிற�கைள உதAேபா%, அவ2றி- ஒ3;யி�0% உதி� நீ$  

திவைலக' பனிேபா- %ளி�� எ�பைத ந�� க<டதனா-, 

 

"இ�>கழி %ைழ இய ஈ$�ற நாைர, 

இறெகறி திவைலயி� பனி�� பா�க' (ந2. 127) 

 

எ�A இைச�கி�றா$. அ�ன>க' அ %ைண உயர தி- ெச�A த>கா%, நீ$ 

நிைலயி� அ�கிB'ள மண- ேம3;- இ�0% த சிற�கைள உல$ % எ�பா$. 

 

"ெந5>கழி %ைழ இய �A>கா ல�ன 

அ5பம$ எ�க$ அ?சிைற உள�" (அக. 320) 

 

எ�A உைர�கி�றா$. 
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வயல�ேகD'ள பர0த ஒ� நீ$நிைலயி� கைரயி- பிர� ஈ>ைகD 

வள$0தி��கி�றன. அவ2றி� இைடேய மாமர ஒ�A மிக உயரமாக நி-லா% 

கிைள விாி0% தைழ %  தளிெரா5 தாழ இ��கிற%. மீ8< ��� ஒ�A 

ஈ>ைகயி� @>ெகா தி- இ��ப, கா2றா- மா0தளி$ அத� �ற ைத  தடவி யைசய, 

அஃ% இனி% உற>�கி�ற%. இதைன� க<ட சா தனா$ இனிய ெசா-ேலாவிய 

எ*%வாரா�, 

 

 "பர0த ெபா�ைக� பிரெபா5 நீ;ய, 

 73ெகா� ஈ>ைக  %� தைல� �%G 

 ஈ�ற மா தி� இள0தளி$ வ�ட 

 வா$��� உற>� நீ$Q� வளவய- " (அக. 306) 

 

எ�A இைச�கி�றா$. பிறிேதாாிட ேத, பசிய அ�� சிவ0த @" உைடய 7��க 

மர தி- �யிெலா�A உ3 கா$0%, அ�ேபா% மல$0த @�கைள� ேகாதி, அவ2றி� 

தாதிைன அ�0%கிற%. பி��, அதைன வி35 நீ>கி, �% தளி$ ஈ�ற மாமர ைத 

யைட0%, அைசகி�ற தளி$�ெகா  தி- இ�0% ெகா<5 ேக3ேபா$ வி��மாA 

="கிற%. இஃ% இளேவனி2 கால தி� இய-�. இJவிய-பிைன ந�� க<ட 

சா தனா$, 

 

 "...... ….. ….. சிைனய 

 பாச� :�ற ெச7ைக 7��கி� அ� 

 ேபாதவி� அலாி ெகா*தி  தாத�0% 

 அ0தளி$ மா அ % அல>க- மீமிைச� 

ெச>க< இ�>�யி- நயவர� =உ  

இ� இள ேவனி-" (அக. 229) 

 

எ�A பா5கி�றா$. 

 

இAதியாக ஒ�A கா3; இ�ப�தியிைன 7;�கி�றா. ந சா தனா$ 7-ைல 

நில ஒ�ைற� கா<கி�றா$. அ0நில ெசம< நில. மைழ ந�� 

ெப�தி��கிற%. கா5 தைழ %� @ % இனிதாக இ��கிற%. காயா மர>க' 
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நீலநிறமான @�கைள� @�ப, அைவ தைரயி- உதி$0% கிட�கி�றன. அவ2றி� 

இைடயிைடேய ெச�க$�ெசேவெரன "'ள தபல� @�சிக' ேம�கி�றன. 

அவ2ேறா5, �த$களி- பட$0%'ள 7-ைல� ெகா;க' @�ப, அவ2றி� @�க� 

உதி$0% கிட�கி�றன. ெச0நில ேத �-.� ப
ைமD, காயா @வி� நீல7, 

தபல� @�சியி� ெசைமD, 7-ைல� @வி� ெவ<ைமD மன�க<ணா- 

=$0% ேநா�கினா$ ந தமி�� ெப��லைம� சா�ேறாராகிய சா தனா$. இதைன 

நம�� வழ>க ேவ<5ெம�ற அ�', அவர% உ'ள ைத� ெசB த, அத� 

வழிநி�A, விைன72றிய சிற��, த� காத.ேம2 ெச�ற ேபர��7ைடய 

தைலமக� ஒ�வ� =2றி- ைவ %, 

 

 "வான வா��ப� கவினி� கான 

 கம?Q- மாமைழ கா$பய0% இA ெதன, 

 மணிம�' @ைவ யணிமல$ இைடயிைட� 

 ெச�ற Iதா� பர த.�, ந�பல 

7-ைல Gகழ- தாஅ�, வ-ேலா� 

ெச�ைக ய�ன ெச0நில� �ற"" (அக. 134) 

 

எ�A தா7 ஓ$ ெசா-ேலாவிய தீ3; வி3டா$. இனி, இைவ ேபாலவ� 

பிறவ2ைறD விாி�பி� இ7�8ைர மிக விாிD எ�A அ?சி வி5�கி�றா. 

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

II. II. II. II. !0!0!0!0....    

 

இ%காA, சீ தைல� சா தனா$ பா;ய ெதாைக 12பா35�கைள ஓரா2றா- 

ஆரா�0% அவர% �லைம� சிற�ைப� க<ேடா. ெசா2கைள வறிேத ெசலவிடா%, 

ஒJெவா�A ந�� பய�பட வழ>�தB, இய2ைக� ெபா�ைள உ'ளவாேற 

எ5 %� கா35தB, ெவளி� பைடயாக" மைற7கமாக" �றி�பாக" 

உண$ த2�ாிய க� %�கைள ஏ2றவாA �லைம நல விள>க� =றB பிற" 

அவ�ைடய �லைம� ப<பாதைல இனி% ெதளி0ேதா. இனி, அவ$ பா;ய இ 

மணிேமகைலயி� நல ைத� கா<ப% ேவ<;, 7த2க<, கைத� 
��க ைத  

த�கி�றா. 
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இ� கா�பிய %��  தைலவியாய மணிேமகைல, காவிாி� @ப3;ன %� 

ெப�>�; வணிகனான ேகாவல8�� மாதவி�� பிற0த மக'. ேகாவல� 

ம%ைரயி- ெகாைல D<ட% ேக'விD2A, மாதவி %ற" @<5 ெபௗ த ச>க % 

அறவணவ;க' எ�பவ$பா- நா-வைக வா�ைமD ஐவைக� சீல7 ேக35  

ெதளி0% அJவற ைத ேம2ெகா<5 ஒ*�கி�றா'. மணிேமகைலD ஆடB, 

பாடB அழ� சிற0தி�0த ேபா%, "தாைய�ேபால மக', 1ைல� ேபால� சீைல” 

எ�ற பழெமாழி� கிண>க  தா8 அ�ெபள த த�ம>கைள� பி�ப2றி ஒ*கி 

வ�கி�றா'. 

 

காவிாி�@ப3;ன தி- இ0திர விழா நைடெபAகிற%. விழாவி- மாதவிD 

மணிேமகைலD கல0% ெகா'ளவி-ைல. மாதவியி� தாயான சி திராபதி, வய0த 

மாைலைய மாதவி பா- ெசB தி, அவ' விழாவி2� வாராைமயா- ஊரவ$ அல$ 

=Aகி�றனெரன உைர % வர� ெச�கி�றா'. வய0த மாைல, மாதவிையD 

மணிேமகைல ையD மல$ ம<டப ேத கா<கி�றா'. அவ3� மாதவி, 

 

 "மாெப� ப தினி மக' மணி ேமகைல 

 அ�0தவ� ப5 த- அ-ல% யாவ% 

 தி�0தா� ெச�ைக  தீ ெதாழி2 படா அ'" (2:55-57) 

  

எ�A =றி , தா� மாதவ$ உைறவிட ��0%, அறவணவ;க' பா- வா�ைமD 

சீல7 ேக35 அற@<ெடா*�வைத  ெதாிவி % இதைன� சி திராபதி��� 

ெச��க எ�A வி5�கி�றா'. 

 

அ�ேபா%, மாதவி Dைர தவ2ைற� ேக3;�0த மணிேமகைல ேகாவல82ற %ய$ 

ேக35� க<ணீ$ வ;�ப, அ0நீ$ அவ' ெதா5 தி�0த @மாைலைய நைன % அத� 

T�ைமைய� சிைத�கேவ, மாதவி, அவைள� 
தமதிDட� மல$வன ��0% 

�%�@�க' ேவேற ெகாண�மாA பணி�கி�றா'. இ�வ� விழாவய� பல 

ெத��கைள� கட0%, உவவன எ�8 அழகிய மல$� ேசாைலைய அைட0% மல$ 

ெகா�கி�றன$. 
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நகர ேத காலேவக ெம�8 ப3ட தி யாைன மத ப35  திாிய, அதைன உதய 

�மர� எ�8 அரச�மர� அட�கி� பணிவி %, தா� ஒ� ேத$ ஊ$0% 

வ�ைகயி-, மணிேமகைல மல$வன ெச�றி� தைல� ேக'விD2A, ஆ>ேக 

�Aகவர, ேதெரா. ேக3ட மணிேமகைல, 
தமதிைய ேநா�கி, உதய �மர� எ�பா2 

காத- மிக� ெகா<5'ளா� எ�A யா� அறிேவ�. இஃ% அவ� ேதெரா.ேபால 

இ��கிறேத; இத2� யா� எ� ெச�ேவ�" எ�A =Aகி�றா'. 
தமதி மன 

%ள>கி, அ�கி�0த பளி�கைற ம<டப தி- அவைள ஒளி % வி5கி�றா'. 

உதய�மர� அவைள யWகி, "மணிேமகைல தனி % வ0தத2�� காரண 

எ�ைன?" எ�A வினவ, 
தமதி, ம�க' யா�ைகயி� ��ைம யிய-�கைள விள>க� 

=Aகி�றா'. அ�ேபாதி-, பளி�கைறயி� உ'ேளயி�0த மணிேமகைலயி� ப;வ 

அவ� க<ணி2�� �லனாகிற%. 

 

உடேன, மணிேமகைலைய யைடய எ<ணி, அJவைறயி� வாயிைல� ைகயா- 

தடவி ேநா�கி� காணமா3டா%, "அவ' எ திற தா'?" என� 
தமதிைய� ேக3ப, 

அவ', ”இ மணிேமகைல, தவெவா*�க7 சபி�� வ�ைமD காம கட0த 

வா�ைமD உைடய' " எ�A உைர�கி�றா'. அ% ேக3� அவ�, மணிேமகைல 

“ெசJவியளாயி� எ� ெசJவியளாக" என� ெச�பி வி35 நீ>�ேவா�, "இனி, 

இவைள� சி திராபதியா- ேச$ேவ� " எ�A ெசா-. ஏ�கி�றா�. பி� ெவளிவ0த 

மணிேமகைல, த� ெந?ச அவ�பா- ெச-வ% க<5, “இ%ேவா, அ�னா�, 

காம தி� இய2ைக,” எ�A விய0%, "இத� இய2ைக இ%வாயி�, இஃ% எ�பா- 

ெக5க" எ�A ெமாழி0% நி2�>கா-, இ0திரவிழா� காண� ேபா0த மணிேமகலா 

ெத�வ ஒ� ெப< வ;வி2 ேபா0%, பளி�கைறயி- இ�0த � த :;ைகைய 

வல>ெகா<5 உயர தி- எ*பி நி�A பலவாA ஏ தி நி2ப, பக2ேபா% 

நீ>�கிற%; அ0திD இர" ஒ�ற�பி�ேன ஒ�றாக வ�கி�றன. 

 

பி��, மணிேமகலா ெத�வ, 
தமதிைய அJவன தி2� இ�வ� வ0த காரண 

ேக3டறி0%, "இ% 7னிவ$ வனமாதைல யறி0% உதய�மர� தீ>� ெச�யா% 

ெச�றா�; அவ2� மணிேமகைலபா- எ*0த ேவ3ைக தணி0தில%; இ�ேபா% 

ெவளிேய ெச-.� அவ� அக� ப5 தி� ெகா'வ�; நீவி$ இ�வ� ச�கரவாள� 
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ேகா3 ட தி2�� ெச-க” எ�A ெசா-ல, 
தமதி, “
5கா35� ேகா3ட என�ப5 

இதைன� ச�கரவாள� ேகா3டெம�A =Aத2�� காரண யா%?" எ�A 

வின"கி�றா'. அ  ெத�வ காரண =Aகிற%. சிறி% ேபாதி- 
தமதி உற>க", 

மணிேமகைலைய மய�கி, அ ெத�வ அவைள  த*வி ெய5 %� ெகா<5 ெச�A 

மணிப-லவ எ�8 தீைவயைட0% ஆ>ேக ஓாிட ேத அவைள ைவ %வி35� 

ெச�A வி5கிற%. 

 

ெச�ற ெத�வ உதய �மரைன யைட0%, அவ� 7�ேன நி�A, அர
 7ைறயி� 

இய-ைப எ5 ேதாதி, "தவ திற @<ட மணிேமகைலபா- ைவ த ேவ3ைக 

ெயாழிக" எ�A =Aகிற%. பி��, அ ெத�வேம, 
தமதிைய யைட0%, அவைள 

ெய*�பி  த�ைன இ�னா ெர�A அறிவி %, தா� இ0திரவிழா� காண வ0த% 

மணிேமகைலைய மணிப-லவ ேத ைவ த% ெசா-., ”மணிேமகைல த� 

பழபிற��� ெச�திகைள யறி0% ெகா<5 இ2ைற�� ஏழா நா' இ>ேக வ�வ'; 

அவ' ேவ2A வ;வ ெகா'ளி8 நின��  த�ைன மைற�கா'; இ� ெச�திகைள 

யா� =றியதாக மாதவி��� ெசா-Bக; அவ3� எ�ைன  ெதாிD; அவ' தா� 

ெப2ற மக3�� ெபயாி5 நாளி-, யா�, 

 

 ”காம� ைகயற� க5நைவ யA�� 

 மாெப�0 தவ�ெகா; ஈ� றைன ெய�ேற 

 நனேவ ேபால� கனவக  %ைர ேத�;" (7 : 36-38) 

  

இதைனD அவ3�� =றி நிைன�@35க,' எ�A ெசா-. நீ>கி வி5கிற%. 

 

மணிேமகைலயி� பிாிவா2றாத 
தமதி வ� த %ட� ச�கரவாள� ேகா3ட திB'ள 

உலகவறவியி� ப�க ேத நி�A வ�0த, அ>கி�0த Tணி2 ெச�த பாைவெயா�A 

ெத�வ� சாைய ெப2A, 
தமதியி� பழபிற��� ெச�தி D, காவிாி�@ 

ப3;ன தி2� அவ' வ0த வரலாA =றி, 

 

 "இ�ேற� நாளி- இைடயி�' யாம %  

 த� பிற� பதெனா5 நி� பிற��ண$0% ஈ>� 
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 இல��மி யாகிய நின�� இைள யா' வ� 

 அ?ச- எ�A " (7 : 106-109) 

 

உைர�கி�ற%. சிறி% ேபாதி- ெபா*% வி;கிற%. அவ' மாதவிபா- ெச�A 

நிக�0த% 72A அவ3�� =Aகி�றா'. இ�வ� மணிேமகைலயி� பிாி" 

நிைன0% வ�0தி யி��கி�றன$. 

 

மணிப-லவ ேத தனி தி�0த மணிேமகைல விழி  ெத*0% ேவ2றிடமாதைல 

யறி0% மன ம�<5, "உவ வன தி� ஒ��றேபாB இ%" எ�A நிைன0%, 

பி�ன$� 
தமதிைய� காணா% கல>கி, அர2றிD உர�பிD அலம�கி�றா'; 

அ>� இ>� அைல0% ேநா��கி�றா'; ேகாவலைன நிைன�கி�றா'; 

ேகாெவன� கதறி� �ல�கி�றா'. அவெளதிேர, � தனாகிய 

 

 "ெப�0தவ 7னிவ� இ�0% அற உைர�� 

 ெபா�வA சிற� பி� �ைரேயா$ ஏ % 

 த�ம :;ைக" (8 : 61-63) 

  

ேதா�Aகிற%. அதைன� க<ட%, அவ3�� ைகக' அவைள யறியாமேல 

தைலேம2 ெச�A �விகி�றன; க<க' நீ$ உ��கி�றன. அதைன அவ' 77ைற 

வல வ0% வி*0% வண>கி ெய*கி�றா'. எ*ேபாதி- அவ3�� ப<ைட� 

பிற�பி-, தா� அேசாதா நகர % இரவிவ�ம� எ�8 ேவ0த2� 

அ7தபதிெய�பா3� இல��மி எ�8 மகளா�� பிற0%, அ திபதிெய�8 

அரச� மகனான இரா�ல� எ�பாைன மண0% வா�0த%, அவெனா5 வா�0% 

வ�நாளி- பிரமத�ம 7னிவைன வண>கி அற>ேக3ட%, இரா�ல� தி3;விட 

எ�8 பாபா- இற�ப  தா� தீ���0% இற0த%, அ�ேபா% அ7னிவ�, நீ 

வ� பிற�பி- மணிப-லவ தி- மணி ேமகலாெத�வ தா- இரா�லன% 

மAபிற�ைப அறிவா� எ�A உைர த% பிற" ந�� ெதாி0% ெகா'கி�றா'. 

உடேன மணிேமகைல அமணி ேமகலா ெத�வ ைத நிைன0% வ�0%கி�றா'. 

அ�ேபா%, மணிேமகலா ெத�வ அ>ேக ேபா0% த� :;ைகைய� � தனாகேவ 

எ<ணி  %தி % நி2க, அ ெத�வ ைத ேநா�கி, மணிேமகைல இரா�லன% 

பிற�ைப வின"கி�றா'. அ ெத�வ அவ� பிற�� ஏைன� 
தமதி மாதவி 
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7தலாயினா$ பிற�� =றி, மணிேமகைல�� எதி$வி- நிகழ வி��பன" 

ேவ2A��ேகாட-, அ0தர திாித- எ�ற இர<;2� 7ாிய ம0திர7 =றி 

நீ>�கிற%. நீ>�>கா-, ஒ�A நிைன" =$0%, 

 

 "மற0த% உ<ெடன மறி தா>� இழி0%, 

 சிற0த ெகா'ைக� ேசயிைழ, ேகளா� : 

 ம�க' யா�ைக உணவி� பி<ட; 

 இ�ெப� ம0திர இ�பசி யA�� எ�A 

ஆ>� அ% ெகா5 % ஆ>� அ0தர எ*0%” 

 

ெச�A வி5கிற%. 

 

மணிேமகைல, தா8 உடேன �ற�படா%, அமணி ப-லவ  தீவிB'ள 

மண2��ற, @?ேசாைல, ெபா�ைக 7த.யவ2ைற� க<5 வ�கி�றா'. அவ' 

எதிேர தீவ திலைகெய�பாெளா� திவ0% மணிேமகைலைய யா$ எ�A வினவ, 

இவ' த� பழபிற�� இ�பிற�� ேசர� =Aகி�றா'. மணிேமகைல��  

தீவதிலைக தா� இ0திர� ஏவலா- :;ைக காவ- �ாி0% வ�வ%, :;ைகயி� 

இய-� =றி, "இ2ைற நா', இ>ேக உ'ள ேகா7கி� ெபா�ைகயி- அ7த
ரபி 

ெய�8 பா திர ெவளி�ப5 நாளா�. அ% 7�நாளி- ஆ� திர� ைகயி- 

இ�0த%. நா அ>ேக ெச�றா-, அ�பா திர நி�ைக�� வ�; 

 

 "ஆ>� அதி2 ெப�த ஆ�யி$ ம�0% 

 வா>�ந$ ைகயக வ� %த ல-ல% 

 தா� ெதாைல வி-லா  தைகைமய தா�." (11 : 48-50) 

  

அத� வரலா2ைற நி� ஊாி- அறவண அ;க'பா- ேக3கலா; வ�க" எ�A 

ெசா-. அ�ெபா�ைக�� அைழ  ேத�கி�றா'. இ�வ� ேகா7கிைய 

வல?ெச�% நி2ப, அ7த
ரபி ெய*0% வ0% மணிேமகைலயி� ைகயி- த>�கிற%. 

தீவதிலைக பசி�பிணியி� ெகா5ைமைய� பலபட� =றி அதைன  தீ$�பதாகிய 

ந-லற ைத� ெச�DமாA மணிேமகைல�� உைர�க, அவ� மகி�ேவா5 இைச0%, 
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"ெவயிெலன 7னியா% �யெலன ம;யா%" எJவிட % எ�கால % ெச�A, 

பசி�பிணியா- வா5ேவாைர� க<5, 

 

 ”.......... ........வி?ைச� பா திர % 

 அக� 
ைர� ெப�த ஆ�யி$ ம�0% அவ$ 

 7கக<5 
ர த- கா<ட- ேவ3ைகேய�" (11: 116-118) 

  

எ�A =Aகி�றா'. தீவதிலைகD ெப� மகி��சிD2A, 'இ�பா திர, 

 

 "அறகாி யாக அ�' 
ர0 T35 

 சிற0ேதா$� க-ல% ெசJவன 
ரவா%; 

 ஆ>கன மாயிைன, அத� பய� அறி0தைன " (11: 120-122) 

  

இனி, நீ ெச-க' எ�A வி5�ப, மணிேமகைல :; ைகைய வழிப35, வா� 

வாழியாக� காவிாி�@ப3;ன வ0%, வா; வ�0தி  த� வ�ைக ேநா�கியி��� 

மாதவி 
தமதி எ�ற இ�வைரD க<5, அவ$த பழ பிற��, அ7த 
ரபியி� 

இய-� =Aகி�றா'. யாவ� மகி�கி�றன$. பி�� Iவ� அறவணவ;க' 

இ��� இட %��� ெச�A அவைர� க<5 வண>�கி�றன$. மணிேமகைல 

தா� மல$வன ��க% 7த- நிக�0த அைன % அவ$�� உைர�கி�றா'. 

 

அறவண அ;க', மணிேமகைல�� மாதவி 
தமதி ெய�ற இ�வர% பழபிற�� 

வரலாA, 72பிற�பி- தா�. அவ$கைள� க<ட%, ச�கரவாள %  ேதவரைன 

வ� %;தேலாக ெச�A, பிரபாபாலைர இர�ப, அவ$ அற ெசழி த- ேவ<;� 

� தனாக  ேதா�றிய%, அவ� ேதா2ற� சிற�� பிற" =றி, நி�னா- இ>ேக 

பல நிக��சிக' நிகழ வி��கி�றன; இமா தவிD 
தமதிD நி�8ட� � தைன 

வண>கி அவ� கா3;ய ந-வழி� பட$�வ$; நீ ெப2ற அ7த
ரபி ெகா<5 ம�கள% 

பசி�பிணி தீ$�� ேபரற ைத ேம2ெகா'க " எ�A உைர�கி�றா$. 

மணிேமகைலD அ�பா திர ைத� ைகயி- ஏ0தி� ெகா'கி�றா'. 

 

அைத� க<ட% அJவறவணவ;க', ஆ� திர� வரலாA, அவ� G5ேதாA  
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ஐயேம2A� 'காணா$ ேகளா$, கா- 7ட�ப3ேடா$, ேபWந$ இ-ேலா$, பிணி 

D2ேறா$ ' 7த.ய பல$�� உணR3;வ0த திற7, அவ2 �� சி0தாேதவி 

இ�பா திர ைத  த0த%, அவ� அ%ெகா<5 உண" த� ந-லற உவ0% 

ெச�% வ0த%, இ0திர� ெச�ைகD, அவ� சாவகநா3;2�� ெச-B>கா- 

மணிப-லவ தி- விட�ப3ட%, அ�பா திர பய�படாைமயி�, அவ� அதைன� 

ேகா7கியி- எறி0%வி35 உ<ணா ேநா�� ெகா<5 உயி$ %ற0% ெச�A சாவக 

நா3;- ஒ� ப
 வயி2றி2 பிற0% சிற0த%, அவைன� @மிச0திர� எ�ற அ0நா35 

ேவ0த� தன�� மகனி-லாைமயி� மகனாக� ெகா<5 ேபணினைமD அவ� 

�<ணியராசனா� அர
ாிைம ெய�திய% ெம-லா எ5 %� =Aகி�றன$. 

 

பி�� அவ$, மணிேமகைலைய ேநா�கி, "இ�ேபா% நா3;- வற� உ<டாகி 

யி��கிற%. நீ இJவ7த
ரபிைய வறிேத ைவ தி� த- 7ைறய�A" எ�A ெசா-. 

வி5�ப, அவ' பி��ணி� ேகால> ெகா<5 தி�ேவாேட0தி  ெத�வி- வ�கிறா'. 

அவைள� க<ேடா$, 

 

 "உதய �மர� உள>ெகா< ெடாளி த 

 ம% மல$� �ழலா' வ0% ேதா�றி� 

 பி�ைச� பா திர ைகயிேல0 திய% 

 தி�பிய " (15 : 67-70} 

 

எ�A வ�0%கி�றன$. காய ச<;ைக ெய�8 வி?ைச மக' வ0% 

மணிேமகைலைய� க<5, "ஆதிைரெய�8 க2�ைடயாளி� மைனயி-, 7த� 

7தலாக ஐயேம2ற- ந�A" எ�A =Aகி�றா'. அJவாதிைரயி� வரலா2றிD 

�றி�ெபா5 மணிேமகைல காயச<;ைகைய ேநா�க, அவ', ஆதிைர கணவனான 

சா%வ� வரலாA, ஆதிைரயி� க2� மா<�, சா%வ� நாகைர ந-வழி� 

ப5 திய%, பி�� அவ' ச0திர த தென�8 வணிகன% வ>கேமறி வ0% 

ஆதிைரைய யைட0% அற �ாியB2ற% விாி %ைர %, "அவ'பா- பி�ைச 

ெபAக" எ�கி�றா'. மணிேமகைல மன இைச0% ஆதிைர மைனெயதிேர 

“�ைனயா ஓவிய ேபால" நி2ப, அவ' அ7த
ரபி நிைறய "மாதிர மட> கB 

பசி�பிணி யAக” எ�A உணைவ� ெப�கி�றா'. 
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அ%ெகா<5 மணிேமகைல பசி ேதா$�� உணவளி�கி�றா'; உணேவா எ5�க 

எ5�க� �ைறயா% 
ர�கி�ற%. காயச<;ைக த�ைன�ப2றி யி�0த யாைன தீ 

எ�8 ேநா� ெக5மாA உண"<5, த� வரலாA 72A =றி  ெதா*% 

விைடெப2A� ேபாகி�றவ', “உலகவறவியி- பசி ேதா$ பல$ உள$; அ>ேக 

ெச-க" எ�A ெசா-.வி35� ேபாகி�றா'. மணிேமகைலD அJவ<ணேம 

ெச�A பசி� பிணி தீ$�� ந-லற ைத� ெச�கி�றா'. இவ' ெசய- இ% வாக, 

இதைன யறி0த சி திராபதி, மாதவிD மணிேமகைலD ெச�வன நாட� மகளி$�� 

அ5�பன அ-ல என� சின> ெகா<5, வ?சின ெமாழி0%, உதய�மரைன 

யைட0% மணிேமகைலயி� ெச�திைய� =Aகி�றா'. அவ� ப<5 அவைள� 

பளி�கைறயி- க<ட%, ெத�வ ேபா0% ெச> ேகா�ைம கா3;, 

மணிேமகைலைய மற�பா� எ�ற% =ற, சி திராபதி அவைன  தன 

மாயெமாழியா-, மய�கி விட", அவ� மணிேமகைலைய� க<5, ந2றவ 

@<டத2�� காரண நவி-க எ�கி�றா�. அவ� தன�� 7�பிற�பி2 

கணவனாத.� அ�க� %ட� வண>கி, 

 

 "பிற தB I தB பிணி�ப3 ;ர>கB 

 இற தB உைடய%, இ5ைப� ெகா'கல, 

 ம�க' யா�ைக இ% என உண$0% 

 மி�க ந-லற வி��த- �ாி0ேத�" (18 : 136-139) 

 

எ�A ெசா-.� சபாபதியி� ேகாயிB��' Hைழ0% காயச<;ைகயி� வ;"ட� 

ெவளிவ�கி�றா'. அ%க<5 தி5��2ற உதய�மார�, தா8 சபாபதி7� 

ெச�A, "மாையயா- மைற0த மணிேமகைலைய� கா3ட- ேவ<5; கா3;ய�ளா-

யாயி�, ப�னாளாயி8 பா5கிட�ேப�; மணிேமகைலயி�றி யா� ேபாேக�; உ� 

அ; ெதா3ேட�; இஃ% எ��ைற" ெய�A ேவ<5கி�றா�. அ�ேபா% அ>கி�0த 

பாைவக�' ஒ�A ெத�வ72A, 

 

"ஏடவி� தாேரா� ! எ>ேகா .மக' 7� 

நாடா% %ணி0% நாந- =$0தைன," (19 : 3-4) 
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எ�கி�ற%. அதனா- உதய�மர� மன வ�0தி, "பி�ன$� கா<பா" எ�A 

ெசா-.� ெகா<5 ேபா� வி5கி�றா�. பி�� மணிேமகைல காயச<;ைக 

வ;விேலேய சிைற� ேகா3ட ெச�A ஆ>ேக பசி தி�0ேதா$�� உண" 

த�கி�றா'. சிைற�காவல$ ெச�A, அரச2 �ண$ த, அவ� மணிேமகைலைய  

த�வி %, அ7த
ர பியி� அ�ைம யறி0%, "யா� ெசய2 பால% யா%?" எ�A 

ேக3கி�றா�; மணிேமகைல “சிைற� ேகா3ட ைத� சீ % அறேவா$��ாிய 

அற�ேகா3ட மா��த- ேவ<5" எ�A =ற, அJவாேற சிைற�ேகா3ட அற� 

ேகா3டமா�க� ப5கிற%. 

 

இ� ெச�திகைள ெய-லா ேக'விD2ற உதய�மர�, அவைள� ப2றி  த� 

ேத$ேம2 ெகாண$0% அவ' =A வி ைதD அறி"ைட ெமாழிD ேக3க 

மன>ெகா<5 உலக வறவிைய அைடகி�றா�. அ�ேபா%, காயச<;ைகைய� 

காணாத அவ' கணவ� கா?சனென�பவ8 ஆ>� வ�கி�றா�. காயச<;ைக 

வ;வி- இ��� மணிேமகைல அவன�ேக ெச-லா%, உதய�மர� ப�க.- 

நி�A, நைர Iதா3; ெயா� திைய� கா3; யா�ைகயி� ��ைம =றி  

ெத�35கி�றா'. கா?சன� ெபாறா%, "இவ� இவ3�� காதலனாயின�" என  

தவறாக "ண$0%, ஆ>ேக ஓாிட ேத மைற0தி��கி�றா�. உதய �மர� 

இைடயி�' யாம ேத வ0% த� க� ைத 72Aவி %� ெகா'ள எ<ணி, நீ>கி, 

இைடயி�' யாம ேத வ�கி�றா�. அவைன� க<ட% கா?சன� அவ� பி�ேன 

ெச�A த� ைகவா' Gசி உதய�மரைன G� தி, மணிேமகைலைய� ப2றி� 

ெகா<5 ெச-ல  %ணி0% அவ' இ���மிட ேபாகி�றா�. அ�காைல, 

க0தி2பாைவ கா?சன8��� காயச<;ைக வா�வழிேய ேபா�>கா- 

வி0தாக;ைகயி� வயி2றி- அட>கிய வரலா2ைற� =றி, "உ<ைம ெதளியா% நீ 

ெச�த தீவிைன நி�ைன நீ>கா% வ0% ப2A " எ�A ெத�3ட அவ� 

வ� த %ட� ெச-கி�றா�. 

 

மணிேமகைல உற�க நீ>கி நிக�0த% க<5 த� உ<ைம வ;"ட� 

உதய�மர8�காக� �லப, க0தி2 பாைவ அவைள  த5 % உதய�மர� 

ெவ35<5 G�த2 ேக%வாகிய பழபிற�� வரலா2ைற Dைர %, எதி$கால தி- 

இனி அவ3� நிகழ வி��பன" ெதாிவி�கி�ற%. அ% ேக3� மணிேமகைல 

மனமய�க தீ$கி�றா'; ெபா*% வி;கிற%. 
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ச�கரவாள % மாதவ$ மணிேமகைலயா- உதய�மர2� உ2ற% ெதாி0% 

அரச2�ைர�ப, அவ� ம0திாியாகிய ேசாழிக ஏனாதிைய ேநா�கி, ”உதய�மரைன 

ஈம ேத2றி� கணிைக மகளாகிய மணிேமகைலைய� காவ- ெச�க," எ�A க3டைள 

யி5கி�றா�; மணிேமகைல சிைறயிட�ப5கி�றா' . 

 

மணிேமகைல காரணமாக  த� மக� இற0த% ேக3 டறி0த இராசமா ேதவி, அவைள 

வ?சைனயா- %��A த� க�தி, அரசனிட இனிய ந�ெமாழி பலேபசி, 

மணிேமகைலைய  த�பா- இ��க� ெச�கி�றா'. மணிேமகைல�� மய�க 

ம�0தளி %, க2பழி�க 7ய�A, உணவளியா% வி5 % வ� %கி�றா'; 

மணிேமகைல அைவயைன ைதD ெவ�Aவி5கிறா'. அ% க<5 அ?சிய 

இராசமா ேதவி�� மணிேமகைல அற பல =றி, உதய�மா� பழபிற�� 

வரலா2ைற  ெதளிய உைர %, காம, உயி$�ெகாைல, ெபா� 7த.யவ2றி� 

தீ>�கைள�கா3;  ேதவிைய  ேத2றி நி2ப, இராசமாேதவி மணிேமகைலைய 

வண>க, அ% ெபாறாத மணிேமகைல அவைள வண>�கி�றா'. 

 

அ�ேபா% சி திராபதி ேபா0%, இ0திரவிழா நைட ெபறாதாயி� காவிாி�@ 

ப3;ன தி2� உ<டாக�=;ய தீ>�, மணிேமகலா ெத�வ =றியி��� 

க35ைரD உைர % மணிேமகைலைய  த�ேனா5 வரவி5மாA ேவ<ட, 

இராசமாேதவி மA�கி�றா'. அேத சமய தி- மணிேமகைலைய மீ3ட2ெபா�35 

அறவணவ;க� மாதவிD 
தமதிD ேதவியிட வ�கி�றன$. ேதவி அ;கைள 

வண>க, அவ$ அவ3� நிதான ப�னிர<5 ெதளிய"ைர %, மணிேமகைலைய 

ேநா�கி, ”ேவ2றிட>க3�� ெச�A பிற அற>கைள� ேக35  தி��ேபா%, 

இJவற>கைள விள>க உைர�ேப�" எ�A ெசா-.வி35� ேபாகி�றா$. 

மணிேமகைலD வா�வழியாக ஆ� திர� �<ணியராச னா�� பிற0% ஆ3சி 

�ாிD நா3ைடயைட0%, த�மசாவக� எ�8 7னிவ� இ��� இட தி- 

இ��கி�றா'. 

 

அ>ேக �<ணியராச� வ0%, 7னிவைன வண>கி அற>ேக35, மணிேமகைலைய 

ேநா�கி, "இவ' யா$?" எ�A வின"கி�றா�. அ�ேக நி�ற க?
கி ெயா�வ� 

தா� காவிாி�@ப3;ன ெச�றி�0தேபா% அறவண வ;களா- 
3ட�ப3ட 
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மணிேமகைலேய இவ' எ�A =ற, உடேன மணிேமகைல அரசைன ேநா�கி, 

“அரேச, உ� ைகயி.�0த அ7த 
ரபிேய எ� ைக���0த%; நீ உ�ைன மற0தைன; 

உடேன மணிப-லவ %�� உ� பழபிற�ைப அறிய வ�க" எ�A ெசா-. வி
� 

வழியாக, மணிப-லவ ெச�A த� :;ைகைய வண>கி நி2கி�றா'. �<ணிய 

ராச� அர<மைன யைட0%, அமர
0தாி எ�8 தாயா$ த� பிற�� வரலாA =ற� 

ேக35  தா� அரச ேபாக தி- ஆ�0% கிட0தைம நிைன0% வ�0த, அைம�ச�, 

அரச2�ாிய அறபல" ெமாழிகி�றா�. அரச�, "யா� மணிப-லவ ெச�A 

தி��த2� ஒ� தி>க3 கால பி;��; அ%காA இ0நா3ைட� கா %வ�க" 

எ�A ெசா-., பிற உாிைம� 
2ற ைதD வி35 மணி ப-லவ வ0% 

ேச$கி�றா�. 

 

அவைன மணிேமகைல ெயதி$ ெகா<5 ெச�A த�ம :;ைகைய� கா3ட, அவ� 

வண>கி  த� பிற�ைப  ெதாி0% ெகா'கி�றா�. அ>ேக தீவதிலைக ேபா0% 

�<ணியராச8��� பழ பிற�பி- நிக�0த சிலவ2ைற� =றி, மணிேமகைலைய� 

பா$ %�, காவிாி�@ப3;ன கட- ெகா'ள�ப3ட%, அத2�ாிய காரண7 

விாிய�=றி, மாதவிD 
தமதிD அறவணவ;க� இதைன யறி0% வ?சி-

மாநக$��� ெச�A வி3டன$ எ�A ெசா-Bகி�றா'. மணிேமகைல, 

பிாியமா3டா% வ�0% �<ணியராசைன  ேத2றி, அவைன  த� நா3;2 

ேக�மாA பணி %  தா� ம3;- வா�வழியாக வ?சி நகைர யைட0%, க<ணகி 

ேகாயிB��� ெச�A வண>கி நி2கி�றா'. 

 

க<ணகி, த� கணவ� ேகாவல8��2ற தீ>கி2� ஏ%வாகிய பழ பிற�� 

வரலா2ைற  தா� ம%ராபதியிட %� ேக3டைத� ேக3டவாேற உைர % இனி எதி$ 

கால தி- தன�� (க<ணகி��) நிகழ வி��பன" ெசா-., ”இனி, நீ ெச�A 

ப-வைக� சமயவாதிகைள� க<5 அவ$ த அற>கைள� ேக3பாயாக; அத2� நீ 

ேவ2A வ;வ ெகா'க" எ�A உைர�கி�றா'. மணிேமகைல, தன�� மணிேமகலா 

ெத�வ த0த ம0திர தா- ஒ� மாதவ� வ;" ெகா<5, சமய� கண�க$ வா* 

இட ெச�A, அவ$க�', பிரமாணவாதி 7த- @தவாதி ஈறாக� பலைரD க<5 

அவ$ த அற>கைள� ேக35� ெகா<5, வ?சி நகாி� பல அழகிய இட>கைள� 

பா$ % மகி�"2A, ெபௗ த� ப'ளி யைட0% அ>ேக தவ @<;��� ேகாவல� 
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த0ைதயான மாசா %வாைன� கா<கி�றா'. அவ8��  தன�� ேந$0த% 72A 

உைர�கி�றா'. அவ8, த� வரலாA 7*% =றி, "அறவணவ;க�, 

மாதவிD 
தமதிD க�சிமாநக$��� ெச�A வி3டன$; அ>ேக மைழவள 

இ�ைமயி� ம�க' பசியா- வா5கி�றன$; ஆ<5� ெச-க" எ�A 

உைர�கி�றா�. 

 

மணிேமகைல, த� உ<ைம வ;"ட� க�சி நகைரயைட0% அத� ந5வ< 

ெச�றி��க, அவ' வ�ைகைய� க?
க� ஒ�வ� அறி0%, அரசனான 

இள>கி'ளி�� உைர�கி�றா�. அரச�, "க0தி2பாைவ =றிய% 72A 

உ<ைமயாயி2A' எ�A மகி�0% மணிேமகைலைய� க<5, த� நா5 வற> 

=$0த%, ெத�வ ேதா�றி மணி ப-லவ %� ேபால� ெபா�ைகD ெபாழிB 

சைம�� மாA பணி�க  தா� அJவாேற ெச�த% அவ3�� கா35கி�றா�. 

பி��, அ>ேக, தீவதிலைக�� மணிேமகலா ெத�வ %�� ப;ம7 ேகாயிB 

நிAவி விழா" சிற�� நிக� த�ப5கி�றன. மணிேமகைல பி�� அ7த
ரபி 

ெகா<5 பசி�பிணியா- வ�0% ம�க3�� ேப�ண" வழ>கி அவ$ த வ� த 

ேபா��கி�றா'. அ�ெச�தி நா5 7*% பர"கிற%. அறவணவ;க� மாதவிD 


தமதிD மணிேமகைலயி�0த அற�சாைல�� வ�கி�றன$. அவ$கைள இனி% 

வரேவ2A ந-Bண வளி % மணிேமகைல இ��Aகி�றா'. 

 

பி��, அறவணவ;க' காவிாி�@ப3;ன கட- ெகா'ள�ப3ட%, தா>க' 

Iவ� க�சிநக$�� வ0த % =Aகி�றா$. மணிேமகைல தன�� நிக�0தன பல" 

=றி  தா� சமய� கண�க$ பலைரD சமய� ெபா�' ேக3ட%, அைவ 

ெசைமயாக இ�ைமயி� சி0ைதயி- ைவயாைமD ெசா-.  தன��� � த� 

ெசா-.ய ெம� யற ைத விள�மாA ேவ<5கி�றா'. அவ$ � த சமய %  

த��க ெநறிD, பிற" =Aகி�றா$. அத�ேம- மணிேமகைல, "� த சரண>க� 

சாமி, த$ம சரண>க� சாமி, ச>க சரண>க� சாமி” எ�றவ2ைற 77ைற ெசா-. 

வண>கி அ;கைள இர0% நி2க, அவ$, அற>��றிய கால %� � த$ ேதா�றி, 

ேபாதியி�க< இ�0த%, அவ$ உைர த�ளிய ப�னி� நிதான>களி� ேதா2ற 

ெவா5�க ெநறிக� பிற" விாிய�=றி, ”நி� மன தி�' நீ>�க" எ�A 

அ��கி�றன$. மணிேமகைல "தவ  திற @<5 த�ம ேக35� பவ திற” 

அAேவ� என ேநா2கBAகி�றா'. 

-------------- 
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III. III. III. III. !1�ண#��!1�ண#��!1�ண#��!1�ண#��    

 

இ%காA =றிய கைத� 
��க ைத வ� % ேநா�கி�, மணிேமகைல மல$வன 

��தB, மணிேமகலா ெத�வ தா- பி�� மணிப-லவ ெச�A த� பழ பிற�� 

அ7த
ரபிD ம0திர7 ெபAதB, பி�ன$� காவிாி� @ப3;ன ேபா0% 

பசி ேதா$�� உணவளி தB, அவைன� காத. த உதய�மர� கா?சன� 

எ�8 வி?ைசயனா- ெகாைலD<டB, அ% காரணமாக அவ' சிைற� ப5தB 

சிைற G5ெபAதB, ஆ� திர� நா3;2�� ெச�A அவைன மணிப-லவ 

ெகாண$0% பழ பிற�பறி வி தB, அவனி� நீ>கி, வ?சிமாநக$ ெச�A சமய� 

கண�க$ த சமய திற ேக3டB, கா?சி நக$��வ0% அறவண$ பா- 

� தேராதிய அற ேக35  ெதளி0% "பவ திற அA�ேப� " எ�A 

ேநா2றி� தB இ� காவிய தி� சிற��ைடய நிக��சிகளா எ�ப% இனி% 

விள>�. 

 

இவ2ைற நம�� உைர�க���0த இ01லாசிாிய$, இ0நிக��சிக�ட� 
தமதி, 

தீவதிலைக, காயச<;ைக, ஆதிைர 7த.ேயா$ வரலாA, ச�கரவாள� ேகா3ட, 

த� :;ைக, காவிாி�@ப3;ன கட- ேகா3ப5த- 7த.யவ2றி� வரலாA, 

உதய�மர�, ஆ� திர�, %வதிக�, 
க0த�, த�மத த�, ேகாவல� 7த.ேயா$ 

வரலாA என� 
மா$ பதிைன0%�� ேம2ப3ட வரலாAகைள இைண %, 

விழாவைற காைத 7த- பவ திற மAெகன� பாைவ ேநா2ற காைத 4றாக 7�ப% 

காைதகளாக விாி ேதா%கி�றா$. பதிக நீ>கலாக� காைத 7�ப% சிறி% �ைறய 

ஐயாயிர ம;களி- இய�A'ளன. 

 

இ�கா�பிய நிக��சிDட� கிைள�கைதக' வ0% இைய0% ெச-B ெசல", 

ெதாட�க ேத ஒ� மைலய;யி- ேதா�A யாெறா�A இைடயிைடேய 

ேதா�றிவ� சி2றாAகளி� ேச$�ைகயா- ெப�கி  த>� தைடயி�றி ேய� 

கா3சியிைன நிைனவி- ேதா2Aவி�கி�ற%. காவிாி� @ப3;ன தி- கா- 

ெகா'� இ�கா�பிய நிக��சி, மணி ப-லவ, சாவக நா5 எ�ற இர<;- நிக* 

நிக��சி வ0% =ட வ?சி��� ெச�A, பி�� கா?சிைய யைட0% கைட நிைல 

ெய�%கி�ற%. இJவாA பதிைன0தி2� ேம2ப3ட நிக��சிேயா5 விரவி ெயா*கிய 

ேபா%, கா�பிய� ெபா% நிக��சி சிறி% சி��<5 ெதளி"ப5 திற ெபறேவ 
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இ-ைல. இைவயா" காரண காாிய 7ைறயிB எ5 %� கா35 வைகயிB வ0% 

இையவதா-, ப;�ேபா$��� கா�பிய நிக��சிைய� பி�ப2றி� ெச-Bத2�� 

சிறி% அ�ைம ேதா�Aவ% கிைடயா%. ஒ� நிக��சிைய� க<டபி� இத� 

விைள" எ�னேவா என� ப;�ேபாைர  திைக�பி %  ெதளிவி�� �லைம  திற 

இ�கா�பிய� கால தி- இ-ைல. அ திற இத� க< அைம0தி�0தி�� பி�, 

இதனி2 சிற0தேதா$ இல�கிய ேவேற இ-ைல ெய�ேற %ணி0% =றிவிடலா. 

 

இJவாA இமணிேமகைல வரலா2ைற ந சா தனா$ ஆ2ெறா*�காக� ெசா-.� 

ெச-வத� ேநா�க யாதா�? உலகி- ம�க' வா��ைகயி- நிக* ஒJெவா� 

நிக��சிD ஒ� காரணப2றி நிக�கி�றேதய�றி ேவறி-ைல; அ�காரண 

7�ைன� பிறவியி8 ேதா�A; இ�பிறவியி8 ேதா�A. ம�க3� உ<டா� 

நல0தீ>�க' யா" காரணமாகிய 7�ைன விைனயி� பயேன; பிற��� பலமாறி 

8 விைன�பய� விடா% வ0% ப2A எ�ற ஒ�ைற வ2�A %தேல இவ$ 

ேநா�கமாக உைடய$ எ�ப% ேதா�Aகிற%. இJவைகயி- இவ$ ேநா�க7 

இள>ேகாவ;க' ேநா�க7 ஒ�றாத- விள>�. ஏைன� சமய� கண$ த சமய� 

ெபா�' கா3;, � த சமய தி� க�� ெபா�ைள உண$ த- ேவ<5 எ�ப% 

இர<டாவேத யா�. 

 

இனி, இ�கா�பிய ைத உைர�க���0த இவ$, மணிேமகைலைய மல$வன %��� 

ெகாணர� க�தி, விழாவைற காைதயா- இ0திரவிழா நிக��சிைய� �ல�ப5 தி, ஊ$ 

அல$ உைர த காைதயா-, மாதவிD மணிேமகைலD தவெவா*�கினரான% 

உண$ தி அ%வாயிலாக மணிேமகைலைய மல$வன ��வி�கி�றா$. அ�ெபா*%, 

மணிேமகைல தனி %� ெச-Bத- =டா% எ�பைத வ2�A % 7க தா- 

தனி %வ0% ெக3ட த� வரலா2ைற  ேதாழியாகிய 
தமதிைய� ெசா-வி�கி�றா$. 

 

இனி, மணிேமகைலைய மணிப-லவ %��� ெகா<5 ேபாக� க�திய சா தனா$, 

உதய�மர8�� மணிேமகைலபா- உ'ள காதைல  ேதா2Aவி %, அவைன 

அJவன தி2� வ�வி�கி�றா$. அவன% ஆ<ைமைய காலேவக ைத அட�கினா 

ென�பதாB, மணிேமகைல�� அவ�பா- காதB<ைமைய அவ� ேதெரா. 

ேக35 அவ' 
தமதி�� உைர�� உைரயாB ெதாிவி %, அவனி� நீ��வ% 

காரணமாக மணிேமகலா ெத�வ ைத வ�வி % மணிேமகைலைய 

மணிப-லவ %��� ெகா<5 ேபாகி�றா$. மணிப-லவ தி- மணிேமகைலயி� 
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பழபிற�� வரலாA, த�ம :;ைக வரலாA, அ7த
ரபி வரலாA, தீவதிலைக 

வரலாA வ0% ேச$கி�றன. இ>ேக மணிேமகலா ெத�வ தா- ெகா5�க�ெபA 

ம0திர, பி�� அவ' உலக வறவியி- உதய�மர� ைக�படா% த�ப2�� 

காயச<;ைக வ;" ேகாட2�; அரச� ேதவி க2பழி�க 7ய�ற ேபா% 

ஆW��ேகாட2�; சமய� கண�க$பா- சமய� ெபா�' ேக3ட2�  தவ ேதா� 

வ;" ேகாட2�; அரச� ேதவி உண" ெகாடா% %��A த நிைன த ேபா%, 

உண" %ற0தி� த2�; வா�வழியாக மணி ப-லவ தி�0% காவிாி�@ப3;ன, 

ஆ>கி�0% சாவக நா5, வ?சி, கா?சி 7த.ய இட>க3� ேசற2� பய� 

ப5கிற%. காயச<;ைகயி� வரலாA உதய�மரைன� ெகா-Bத2�, அ%ேவ 

வாயிலாக மணிேமகைலைய� சிைற�ப5 த2� உத"கிற%. ஆதிைரயி� வரலாA 

அ7த
ரபியி- ெப�த ேசாA ெகா5�க� �ைறபடா வள ெபAத2� ஓரா2றா- 

மதி��  த�கிற%. ஆ� திர� வரலாA அ7த
ரபிேயா5 இைண0% ந-விைனயி� 

மா<ைப எ5 %� கா35கிற%. 

 

இJவாேற ச�கரவாள� ேகா3ட, க0தி2பாைவ ெய�றவ2றி� வரலாAக�, 

இ0திரவிழா வரலாA, அதைன� காவிாி�@ப3;ன தா$ மற த2� ஏ%வா� 

வரலாAக�, க2�ைட மகளிைர� கா7Aவா$ எ�% ேக3;2� ேவ<5 

எ5 %� கா35�க� பிற" 7�ேன =றியவாA இ�கா�பிய நிக��சியி- 

ஆ>கா>� வ0% ேச$கி�றன. அவ2ைற ஈ<5 விாி�பதா- பயனி-ைல . 

 

எ>�� ெச-.8 மாதவிDட� 
தமதி பிாியா% வ�த2�� காரண =Aவா$, 

மணிேமகைலயி� பழ பிற�பி- உட� பிற0தவளாயி�0த வரலாA, 

மணிேமகைல�� உதய�மர�பாB, அவ8�� மணிேமகைலபாB 

காதB<டாயத2�� காரணமாக, அவ� 7�ைன� பிற�பி- இரா�ல� எ�ற 

ெபய�ட� கணவனாயி�0தா� எ�ற வரலாA, அவ� ெகாைலD<டத2�� 

காரண, அ�பிற�பி- அவ� த� மைடயைன� ெகா�ற வரலாA பிற" கா3ட� 

ப5கி�றன. மணிேமகலா ெத�வ மணிேமகைல��  %ைண ெச�த2� உாிய 

காரண7, ேகாவல� ம%ைரயி- ெகாைலD<டத2�2ற காரண7 ஈ>� 

=ற�ப5கி�றன. 

 

இJவாA நிக* நிக��சி ெயாJெவா�றி2� 7� ைன� பிறவியி2ெச�த  
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விைனைய� கா35மிட %, கா?சன� உதய�மரைன� ெகாைல ெச�த2�, 

க<ணகி ம%ைரைய எாி த2� காரண அவரவ$ வரலாேற கா35 தலா-, இ  

தீவிைன� பயைன மAபிறவியி- Hகர�கடவ$ எ�A =றி வி5கி�றா$. உயி$க' 

த விைன�பய� Hக$த2�� பிற0 % இற0% மீ35 பிற0% வ� எ�பைத 

ேநாி2 க<5 கா35த2�� சா�றாக அறவணவ;க' வ0% ேச$ கி�றா$. 

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

IV. IV. IV. IV. !21க3ட சில�ைடய .ண/ெசய0க4!21க3ட சில�ைடய .ண/ெசய0க4!21க3ட சில�ைடய .ண/ெசய0க4!21க3ட சில�ைடய .ண/ெசய0க4....    

 

இ�கா�பிய தி�க< வ� ஆ<க� ெப<க� மிக� பலராத.�, அவ�', 

மணிேமகைலயி� வரலா2ேறா5 ெந�>கிய ெதாட$�ைடேயாைர ம3;- எ5 %� 

ெகா' வா. ஆடவாி-, மாவ<கி'ளி, உதய�மர�, ஆ� திர�, அறவணவ;க', 

கா?சன� எ�ேபா�, ெப<ம�களி-, மணிேமகைல, மாதவி, 
தமதி, 

காயச<;ைக, இராசமாேதவி, சி திராபதி, எ�ேபா�மாவ$. 

 

1. 1. 1. 1. மாவ3கி4ளிமாவ3கி4ளிமாவ3கி4ளிமாவ3கி4ளி.... உதய�மர8��  த0ைதயாகிய இJ ேவ0த� ெபய$ மாவ<கி'ளி 

ெய�ேற =ற�ப5 கிற%. ஒ� கால ேத இவைன� பைக  ெததி$ த ேசர 

பா<;ய$கைள� காாியாA எ�8 யா2றி� கைரயி- த� பி� பிற0ேதானா- 

ெவ�A வாைக Q;னா�. (மணி. 19 : 119-27) இவ� மைனவியி� ெபய$ சீ$ தி 

ெய�ப%. இவ� அர
7ைற ேகாடா� ெச>ேகா�ைமD மான7 உைட ய�. 

இவ� ஒ� நா' த� ேதவிDட� @>காவி- இனி தி��ைகயி- மணிேமகைல 

காயச<;ைக வ;"ட� சிைற� ேகா3ட ��0% உணவளி�பதைன� காவல$ 

ேபா0% =ற� ேக35, அவைள உடேன த� 7� வ�வி %, வினவ, அவ' அ7த 


ரபியி� சிற�ைப� =றினாளாக, அதைன� ேக3ட%, அவ' ெசயைல விய0% 

பாரா3;, "யா� ெசய2பால% எ�?" எ�A வின"கி�றா�. பி�� அவ' 

வி�பியவாேற சிைற�ேகா3ட ைத மா2றி அறேவா$�� உாிய ேகா3ட 

மா��கி�றா�. உதய�மர� கா?சனனா- ெகா-ல�ப3டைத� =றவ0த 

சா�ேறா$, அதைன� =றா%, ப தினி� ெப<;ைரD தவமகளிைரD கா72A� 

ெக3ட ேவ0த$ சில$ வரலாAகைள� =ற, இJேவ0த� அவ$த �றி�பறி0%, 

 

 "இ�ேற ய-ல எ�ெற5  %ைர %, 

 ந�றறி மாதவி$ / நலபல கா3;னி$; 
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 இ�A உளேதா இJவிைன?" (22 : 163-65) 

  

உைரD " எ�A வின"கி�றா�. அவ$க' உதய�மர� ெகாைலD<ட% 

=Aகி�றன$. மக� தவA ெச�ததனா- அவ� ெபா�35 வ�0தா%, ம0திாிைய 

ேநா�கி, 

 

”யா� ெசய2 பால% இள>ேகா� த�ைன 

தா� ெச�ததனா- தகவில� வி?ைசய� " (22 : 206-207) 

 

என� கா?சன� ெச�ைகைய ெவA %ைர�ப%, 

 

"மாதவ$ ேநா�� மடவா$ க2� 

காவல� காவ- இ�A எனி- இ�றா-; (22 : 208-209) 

 

என அர
 7ைறயி� அைமதி =றB, 

 

 “மகைன 7ைறெச�த ம�னவ� வழி ஓ$ 

 %ய$விைன யாள� ேதா�றின� எ�ப% 

 ேவ0த$ தெசவி DAவத� 7�ன 

 ஈ>� இவ� த�ைனD ஈம  ேத2றி� 

கணிைக மகைளD காவ- ெச�க' (22 : 210-14) 

 

எ�பதனா- அவ8ைடய மான"ண$", மணிேமகைலைய� சிைற ெச�D ஆ3சி 

நல8 இனி% �லனாகி�றன. 

 

மணிேமகைல சிைறயி- இ���ேபா% அவைள  த� பா- ெகா<5 ைவ %  

தீ>கிைழ�க எ<ணி வ0% அர சைன ேவ<;ய அவ3� அ�ேசாழ$ ெப�மா� 

அவள% உ3க� ைத Dணரா%, மக�பா- �2ற 7<ைமD மணி ேமகைல�பா- 

அஃ% இ�ைமD ேத$0% அரசி அ மணி ேமகைலயி� சிற��ண$0% அவைள  

த�ேனா5 உடனி��க வி��கி�றா' எ�A விய0%, 
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 "சிற�பி� பாலா$ ம�க'; அ-லா$ 

 மற�பி� பாலா$ ம�ன$�� எ�ப% 

 அறி0தைன யாயி� இJ வாயிைழ த�ைன� 

 ெசறி0த சிைறேநா� தீ$�க'" (23 : 31-34) 

 

எ�A ெசா-Bகி�றா�. இதனா- இவ8ைடய உ'ள மி�க ேந$ைமDைடய 

ெப�ப% ந�� விள�கெம�%கிற%. 

 

2. 2. 2. 2. உதய.மர�உதய.மர�உதய.மர�உதய.மர�.... இவ� மாவ< கி'ளி�� மக�; மி�க ஆ<ைமD மனவ�ைமD 

7ைடயவ�. காவிாி�@ப3;ன தி- விழா நிக* ேபா% காலேவக ெம�8 

ப3ட தி யாைன மதப35  திாிய, அதைன இவெனா�வேன அட�கி 

ெயா5��கி�றா� (4 : 44-6). மணிேமகைலபா- இவ8��� ெப�> காதB<5. 

எ3; �மர� ஒ�வனா- அவ' மல$வன ெச�றி��ப% ெதாி0% வ�பவ�, உவ 

வன ேத 
தமதிைய� க<5 மணிேமகைல இளைம நல கனி0தி��� திற ைத 

ெவளி�படெமாழி0%, 

 

"மாதவ$ உைறவிட ஒாீ இ மணிேமகைல 

தாேன தமிய' இ>� எ�திய% உைர" (4 : 103-4) 

 

எ�A வினவ, அவ' ெசJவ� இைறெமாழியா% யா�ைக யி� இய-�=ற 

அைமதிDட� ேக3கி�றா�. பளி�கைற யி- மணிேமகைலயி� உ�வ ெதாிய� 

க<ட% காம தீ ெய*0% அவ� உ'ள ைத� கடாவ, பளி�கைறயி� உ' �க� 

க�தி வாயி- ேத;� கா<கி�றா�, மா3டாைமயி�, 
தமதிைய ேநா�க, அவ' 

மணிேமகைல ' தவெவா*�கி ன'; சாப த� வ�ைமய' ' எ�A அ�
A�ப, அத 

னா- ஒ�வாA மன நீ>கி� ெச-ேவா�, 

 

 "சிைறD 7<ேடா ெச*�ன- மி��ழீ இ? 

 நிைறD 7<ேடா காம கா��ெகாளி� ? 

 ெசJவிய ளாயி� எ� ெசJவிய ளாக " (5:19-21) 
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எ�A ெசா-.� ெச-கி�றா�. ெச-கி�றவ� மணிேமக ைலைய “ வJவிய 

ெந?சினனா�� ெச-கி�றா�. தவெவா*� க @<டாளாயி8, காம� ெசJவி 

7தி$0தவழி  த� ெசJவியளாவ' எ�A நிைன த.�, அவைன ஆசிாிய�, " 

வJவிய ெந?செமா5 அக-ேவா� " (5: 22) எ�கி�றா$. பி�� அவ� 
தமதியி� 

வரலாA ேக3ப% ேதாழியி2 =3ட ெபற 7ய-ேவா� =2றாக இ� தB 

ேநா�க2 பால%. அ2றாக, இத� அ�பத "ைரகார$, " அJவிய ெந?செமா5 

அக-ேவா�" எ�A ெகா<5, “ஒளவிய பிற$�� இவ' உாியளாத- =5ேமா 

எ�பதா- உளதாகிய ெபாறாைம" எ�A =Aகி�றா$. அவ� அJவாA நிைன  

த2� ேவ<5 ஏ% ஒ�A அவ' அவ�பா- நட0% ெகா<டதிேலா, அவ� 

=Aவனவ2றிேலா இ-லாைமயா-, அJ வ�பத� �றி��� ெபா�0தாைம 

Dணர�ப5. 

 


தமதியி� வரலாA ேக3ட%, அவளா- மணிேமக ைலைய� ெபற 7;யாெத�A 

அவ� உண$0தைம ேதா�ற, 

 

"வ?சி H<ணிைட மணிேம கைல தைன� 

சி திரா பதியா- ேச$தB உ<5" (5 : 81-82) 

 

எ�A ெச�பிவி35� ெச-கி�றா�. இதனாB அவ� எ� ேபா% அJவிய 

ெந?ச தனாகாைம ெதளிய�ப5. 

 

உதய�மர� மணிேமகைலைய வJவிய ெந?சினனாதைல உண$0த மணிேமகலா 

ெத�வ அவ� 7� ேதா�றி, ெச>ேகா�ைமயி� சிற��ண$ தி, 

 

"தவ திற @<ேடா' த� ேம- ைவ த 

அவ திற ஒழிக" (7:13-4) 

 

எ�A உைர�க", அவ� அஃ% ஒழியா%, இ� தைல D, மணிேமகைல ஓேட0தி� 

பி�ைசேய2A இ-ேலா$�� உத"தைலD அறி0த சி திராபதி அவனிட ேபா0% 

அவ� மய>க  த�வன =றியேபா%, அவ� தா� அவைள�பளி� கைறயி- க<5 
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பாைவெய�A ஒ�வாA எ<ணிவர  ெத� வ ேதா�றி, அவ' பா- ெகா<ட 

நிைனைவ ெயாழிக எ�றைத� ெசா-., 

 

"ெத�வ> ெகா-ேலா தி�பிய> ெகா-ேலா 

எ�யா ைமயேல� யா� " (18 : 84-5) 

 

எ�A =Aகி�றா�; அவ� "எ�யா ைமயைல '� சி திரா பதி த�மதி H3ப தா- 

மா2றிவிடB, அவ� " இட> கழி காமெமா5 அட>கானாகி, " மணிேமகைலைய� 

க<5, 

 

 " உடேபா5 எ� த� உ'ளக ��0% எ� 

 ெந?ச கவ$0த வ?ச� க'வி! 

 ேநா2]< வா��ைகயி� ெநாசிதவ தா>கி 

 ஏ2]< வி�பிய காரண எ�? என " (18:120- 23) 

 

தாேன தனி % நி2� ேபா% அவைள� ேக3க ேவ<5 ெம�A நிைன %� 

ெச�றவ�, அவைள அJவாேற க<ட விட %  தா� நிைன தப;ேய வினவா%, 

 

"ந-லா�! எ� ெகா- ந2றவ �ாி0த%? 

ெசா-லா� எ�A %ணி0%ட� ேக3ப" (18: 126-7) 

 

அவன% மன த5மா2ற அறி0%, மணிேமகைல "ேக'வியாளாி- ேதா3ட ெசவிைய 

நீ யா�ைவெயனி- " எ�A ெதாட>கி� சில =Aகி�றா'. அ% நி2க, இவ�, 

அவைள ேநாி2 க<ட%, அவள% தவநிைலD, ெத�வ =றிய%, 
தமதி 

ெசா-B ெக?ைச அைல�ப, அைல� �<5, “ ேக3கலாேமா, ஆகாேதா," எ�A, 

தன��' த5 மாறி� பி�� சிறி% ேதறி நயமாக� ேக3ட- ந�A எ�A %ணி0%, 

"ந-லா�, எ�ெகா- ந2றவ �ாி0த%? ெசா- லா� " எ�A %ணி0% ேக3கி�றா�. 

இதனா-, மணிேமக ைலயி� வன��� க<5ைட0த மனவ., 
தமதிD ெத�வ 7 

=றியவ2றா- கல>கியதாயி8, சி திராபதியி� ெசா-லா- ஒ�வாA 
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தி<ணிதாகிD மீ35 அமணி ேமகைலயி� தவ "�வா- ெக3டழி தைல� 

கா<கி�ேறா. 

 

மணிேமகைல காயச<;ைக வ;வி- ேதா�றB, "மணிேமகைல மைற0% 

சபாபதியி� ேகாயி.- உ'ள 
ைத� பாைவக�' ஒ�றாயினா' ேபாB; 

இவைள� ச பாபதியா- ெபறலா" என எ<ணி, அ ெத�வ தி� 7�நி�A, த� 

ேவ3ைக ந�� �ல�பட, 

 

 “மாையயி� ஒளி த மணிேமகைல தைன 

 ஈ>� இ ம<ணீ35 யாெரன உண$ேக�; 

 ஆ>கவ' இவ' எ�A அ�ளா யாயி;� 

 ப�னா ளாயி8 பா5 கிட�ேப� 

 ………. …………… ………. 

 7தியா �� ற� ேகா3ட ��0த 

 மதிவா< 7க % மணிேமகைல தைன 

 ஒழிய� ேபாேக�; உ�ன; ெதா3ேட� 

இ% �ைற " (18 : 155-172) 

 

எ�A =ற, இவ�பா- மன ெதளிவி�ைம க<ட அ  ெத�வ, ஒ�A 

=றாெதாழிய� பாைவெயா�A, "எ சபாபதி7� தகா தன ெமாழி0% 

ந-=$0தைன " எ�கி�ற%. 

 

இவ2ைற ெய-லா ேக35� ெப�> கல�க72A� ெச-B உதய�மர� 

தன��'ேள, 

 

 "அ>கவ' த� திற அய$�பா� எ�ேற 

 ெச>ேகா- கா3;ய ெத�வ7 தி�பிய; 

 ைபயர வ-�- பல$பசி கைளய� 

 ைகயி ேல0திய பா திர தி�பிய; 

7 ைத 7த-வி அ; பிைழ  தா� என� 

சி திர உைர த இT உ தி�பிய ' (19: 9-14) 
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எ�A நிைன %, " இதைன� பி�8 கா<பா," எ�A ெச-கி�றா�. இவ2றா- 

எ-லா மனமா2ற 7றா% மணி ேமகைலபா2 ெகா<ட காம தா- மனவ. 

Dைடயனா�� ெச-B இவன% ெசல" �றி�க  த�க%; இவ� க2ற க-வி 

இ�ேபா% %ைண ெச�கி�றதி-ைல; 'காத- மி� �ழி� க2ற" ைகெகாடா, ஆத- 

க<ணக  த?சன ேபாBமா-" என  தி� த�க ேதவ$ =Aவ% உ<ைம யா த- 

கா<க. 

 

மணிேமகைல ேவ<5ேகா3 கிைச0%, ேசாழ ேவ0த னான மாவ<கி'ளி 

சிைற�ேகா3ட ைத அற�ேகா3ட மா�கிய% ேக'வி DAகி�றா� உதய�மர�; 

அவ8�� அவ' பா- எ*0த காமேவ3ைக அள" கட0% மி�கிற%. அறி", 

ஆ<ைம, ேந$ைம, நாWைடைம, மான 7த.ய ந2ப<� பல" 

ெக3டழிகி�றன. அவள% 7ய�கி�ப கிைட�காவி;8, அவ�ைர�� 

வி�ைசD 7%��ைற 7%ெமாழிDேம8 ேக35  த� ேவ3ைகைய  தணி� க� 

க�%கி�றா�. 

 

 ”....... ……. ேதா3டா$ �ழ.ைய 

 மதிேயா ெர'ளி8 ம�னவ� காயி8 

 ெபாதியி- நீ>கிய ெபா*தி2 ெச�A, 

 ப2றின� ெகா<5 எ� ெபா2ேற ேர2றி� 

க2றறி வி�ைசD ேக35, அவ �ைர�� 

7%��ைற 7%ெமாழி ேக3�வ�" (20 : 13-18) 

 

எ�A அவ� மன ெகா<5 ெச-கி�றா�. உலக வறவி யி- இவ� வர" க<ட 

மணிேமகைல இவ�பா- வ0%, இவ� காத2 �றி��ண$0%, அதைன மா2ற 

நிைன0%, த�வன பல =Aகி�றா'. அ�=2றா-, " மணிேமகைலேய காயச<;ைக 

வ;வி- இ��கி�றா'; மாயவி?ைசயா- எ�மன மய��A�கி�றா'; இவைள 

இைடயி�' யாம %�ேபா0% ெகா<ேடக- ேவ<5" எ�A %ணி0% 

மீ'கி�றா�. பி�� இைடயி�' யாம ேத ேபா0% வி?ைசயனா- 

ெகா-ல�ப5கி�றா�. 
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3. 3. 3. 3. ஆ�&திர� ஆ�&திர� ஆ�&திர� ஆ�&திர� :::: இவ� வரலாA ஆ� திர�, �< ணியராச� எ�ற இ�=றா� 

அட>�. இதைன� பா திர ெப2ற காைதயி- ேதா2Aவா� ெச�%, ஆ� திர� 

திறமறி வி த காைதயி- அவ� பிற�� வள$�� அற ெச�த B =றி, பா திர 

மர� =றிய காைதயி- அவ� சி0தா ேதவியா- அ7த
ரபி ெப2ற%, இ0திர� 

Q��சியா- அற?ெச�த2 கிடனி�றாக� சாவகநா5 ெச-BதB. வமி யி- 

மணிப-லவ ேத இற தB சாவகநா3;- அவ� பிற தB உைர %, பா திர> 

ெகா<5 பி�ைச��க காைதயி-, அ0நா35 ேவ0தனான @மிச0திர� எ�பானா- 

வள$�க�ெப2A� �<ணியராசனா� அரசனாதB, ஆ�  திர� நாடைட0த 

காைதயி- மணிேமகைல அவ� அரசா� சாவக நா5 ெச-BதB, ஆ� திரேனா5 

மணிப-லவ அைட0த காைதயி- மணிேமகைல அவைன மணிப-லவ தி2� 

வ�வி %� பழ பிற��ண$வி %� பி�� அவ� நா3 ;2�� ெச-Bவி தB 

=ற�ப5கி�றன. இவ2றா-, இ மணிேமகைல� கா�பிய� ப�திக' பதிக ஒழி0த 

7� பத8' ஆAகாைதக' இJவா� திர� வரலாA =Aவன வாத- உணர�ப5. 

 

ஆ� திர� இள@தி ெய�8 அ0தண8�� வள$�� மகனா� வள$0% ந�X- 

பல" க2A விள> �>கா-, மைறேயா$ ேவ'வியி- ெகாைல ெச�த2ெபா�3 5� 

ெகாண$0தி�0த ப
ைவ� க<5 மனமிர>கி அதைன இரவி2 ெகா<5 ேபாைகயி-, 

அ0தண$ வ0% அவைன� ப2றி� பலவாA ைவ% ஏசியேபா%. 'ேநாவன ெச�ய� 

மி� ெநா;வன ேக<மி�" (13 : 50) எ�A =றி, ப
 ம�க3�� பய�ப50 திர ைத 

எ5 திய�வ%, அவ8 ைடய அ�' நிரபிய உ'ள தி� அழைகD அறிவி� 

ஒ3ப ைதD �ல�ப5 %கிற%. 

 

பி�� அJவ0தண$க' அவைன " ஆமகனாத2� ஒ  தைன" எ�A இக�0%=ற, 

அவ�, "உ>க' 7னிவ$ =3ட ேத அசல�, சி�>கி, விாி?சி, ேகசகபள� எ� 

பவ$ 7ைறேய ப
, மா�, �., நாி எ�ற இவ2றி2�� பிற0தவர-லேரா?" எ�A 

அவ$கைள  ெத�3டB, அவ$க' ெத�ளா%, இவைன� " கா���கைட கழி0% 

கண வைன யிழ0%' ெக3ட சா. ெய�8 பா$�பனி மக� எ�A இக�கி�றன$. 

அவ$கைள ேநா�கி, ஆ� திர� நைக %, பிற�பா- உய$" தா�வி-ைல ெய�பைத 

விள�� 7க தா-, 
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 "மாமைற மா�க' வ��ல ேக<ேமா : 

 ……….. ……….. ……………… 

 கட"3 கணிைக காதல? சிAவ$; 

 அ�மைற 7த-வ$ அ0தண$ இ�வ�; 

�ாி1- மா$:$ ! ெபா�Dைர யாேமா? 

சா.� �<ேடா தவA" (13 : 93-98) 

 

எ�A ெசா-Bகி�றா�. 

 

இவ� ம%ைர��� ெச�A, ெத��க' ேதாA ஐய ேம2A�, காணா$, ேகளா$ 

7த.ய பல$�� உணR35 அற ெச�தB, அJRாிB'ள சி0தாேதவி 

ேகாயி.- த>கியி� தB இவ8ைடய ந2ப<�களா�. ெந50 ெதாைல நட0% 

இைள % பசி % ஒ�நா' ந'ளிரவி- வ0% நி�ேறாைர� க<5 இவ� 

வ�0த", சி0தாேதவி த0த அ7த
ரபி ெப2A இவ� அவ$க3� உணR3; 

மகி�தB சி0தாேதவிைய� பர"தB அறி"�� இ�ப0 த�வனவா�. 

 

இவ8ைடய அற�ெசய2� மகி�0% ேபா0த இ0தி ர� இவைன� க<5, தா� 

இ0திரென�A ' ேவ<5 வர ேக'' எ�A உைர�� ேபா%, இவ� அவைன� 

க<5 நைக %, 

 

 "அற?ெச� மா�க' �ற>கா  ேதா� ந$, 

 ந2றவ ெச�ேவா$, ப2றற 7ய-ேவா$, 

 யாவ� மி-லா  ேதவ$ ந�னா35�� 

 இைறவனாகிய ெப�விற- ேவ0ேத " (14: 40-43) 

 

எ�ப%, “என�� இJ வ7த
ரபிெய�8 ஓேட அைம D" எ�பா�, 

 

"வ�0தி வ0ேதா$ அ�பசி கைள0% அவ$ " 

தி�0% 7க கா35 ெத�வ� க;ைஞ " (14 : 44-45) 
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எ�ப% பிற" இவன% ப2ற2ற உ'ள %றைவ ந�� �ல�ப5�கி�றன. 

 

சாவக நா5 வAைமD2ற% ேக'விD2A அ>ேக வ>க ேமறி� ெச-B ஆ� திர� 

வ>கமா�க�ட� மணிப-ல வ தி- இற>கி யி��ைகயி-, அவ$க' இவைன 

அ>ேகேய தனி�ப வி35� ெச�Aவி5கி�றன$. இவேனா சாவகநா3 ;- உ<ண 

உணவி�றி� பசி�பிணியா- வ�0% உயி$ க3� உணவளி % உவ�பி�� 

ந-லற ைத� ெச�த2 �  தா� இயலாதி��ப% ெதளி0%, மன வ�0தி, 

மணிப-லவ  தீவி- ம�க' ஒ�வ� இ-லாைமயா-, 

 

 "ம�8யி ேரா� இ மாெப� பா திர 

 எ� உயி ேரா�த- யாேனா ெபாேறஎ� 

 ……………. …………… ………. 

 
ம0% எ� ? பா திர " (14: 87-90) 

 

எ�A வ�0தி உ<ணா ேநா�பி�0% உயி$வி5தB, உயி$ வி5>கா- அ� 

பா திர ைத� ேகா7கி� ெபா�ைக யி- எறிபவ�, 

 

"அ�ளற @<5 ஆ>� ஆ�யி ேரா�ந$ 

உள$எனி- அவ$ைக� ��வா�" (14: 93-94) 

 

எ�A உைர தB அவன% தன�ெகன வாழா  தைகைம யிைன� கா35கி�றன. 

 

ஆ� திர� பி�� சாவக நா3;- ப
வயி2றி2 பிற0% ' @மிச0திரனா- 

வள$�க�ெப2A �<ணியராசனா� அரசா � திற ைத ந சா தனா$ சில 

ெசா2களா- விள�கிவி5 கி�றா$. அ%, 

 

 "நாக �ர இ%, ந�னக ரா'ேவா� 

 @மிச0திர� மக� �<ணிய ராச�; 

 ஈ>கிவ� பிற0த அ0நா' ெதா35 

 ஓ>�ய$ வான %� ெபய- பிைழ� பறியா%; 

ம<W மர8 வளபல த^உ; 
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உ<ணி�A உ��� ேநா� உயி$�� இ- " (24 : 169-74) 

 

என வ�வ%. 

 

�<ணியராசனாகிய ஆ� திரைன, ஆசிாிய$ சீ தைல� சா தனா$ 7த2க<, 

த�மசாவக� எ�8 7னிவ� தவ�ப'ளியி-, 

 

 "அற8 மற8 அநி த7 நி த  

 திற8 %�க7 ெச-Bயி$� ��கிB 

 சா$பி2 ேறா2ற7 சா$பA  %�திD 

 ஆாிய� அைமதிD " (25: 3-6) 

 

அைம"ற� ேக35 மகி* நிைலயி- நம��� கா35கி�றா$. அ>ேக மணிேமகைல 

ெப<ணிைணயி-லா� ெப�வன��, காமேனா5 இய>கா� க<ணிைண 

இய�க7 ெகா<5 நி2 கி�றா'. அ�ேபா%, அவ�, 

 

“அ>ைகயி2 பா திர ெகா<5 அற>ேக3� 

இ>� இைணயி-லா' இவ' யா$?" (25:9-10) 

 

எ�A 7னிவைன வின"வ% இவ8ைடய மன T�ைம D ந-ெலா*�க7 

ந��விள>க  ெதாிவி�கி�ற%. 

 

அ>ேக நி�ற க?
க� ஒ�வ�, மணிேமகைலைய� ப2றி  தா� அறி0த% 

=Aவா�, 

 

 ”க'ளவி� தாேரா� கல ெதா5 ேபாகி� 

 காவிாி� பட�ைப ந�னக$ ��ேக�, 

 மாதவ� அறவண� இவ' பிற� �ண$0% ஆ>� 

 ஓதின� எ�Aயா� அ�ேற உைர ேத� " (25 : 15-18) 
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எ�கி�றைமயி�, அறவண அ;கைள ஆ� திர� �<ணி யராசனாகிய பி�� 

அறி0தி� த- ெபற�ப5கி�ற%. 

 

பி��, மணிேமகைல அவ8�� அவ� பழ பிற��� ெச�திைய� �றி�பி % 

மணிப-லவ வ�க எ�A ெசா-.வி35 வா� வழியாக� ெச�ற% க<5, 

�<ணிய ராசனாகிய தா� ஆ� வயி2றி2 பிற0த% அமர
0தாியா- அறி0% 

ஆ� திர� மன மாAப35, அரசேபாக7 காம� களியா35, 

 

 "Tவற  %ற த- ந�ெறன� சா2றி  

 ெதளி0த நாத� எ� ெசவி7த- இ3டவி % 

 ஏத மி�றா� இ�A விைள0த% 

 மணிேம கைல தா� காரண மாக" (25 : 92-5) 

 

எ�A ெமாழிகி�றா�; சனமி திர� எ�8 ம0திாி, %ற த- ந�ற�A எ�ற2� 

அவ� ேதா�Aத2�7� இ�0த நா3;� நிைலைம =றி, அத�பி�, 

 

 "நீெயாழி காைல நி� நா ெட-லா 

 தாெயாழி �ழவி ேபால� =உ : 

 %ய$நிைல Dலக கா த .�றி நீ 

 உய$நிைல Dலக ேவ3டைன யாயி� 

 இAதி Dயி$க' எ�த", இைறவ! 

 ெபAதி வி�பிைன யா�ைவ ய�ேற; 

 த�8யி$� கிர>கா� பிற"யி$ ஓ� 

 ம�8யி$ 7த-வ� அற7 ஈத�றா-; 

மதி மாA ஓ$0தைன, ம�னவ " (25: 110-18) 

 

எ�கி�றானாக, அ% ேக3� ஆ� திர�, அவ2� இைச0%, "ஒ� தி>க3 கால ேத 

தி�ப வ0% ேச$ேவ�; அ%காA நாடா3சி கா த- நின��� கட�," எ�பவ�, 

"மணிப-லவ வல ெகா'வத2ெக*0த, தணியாேவ3ைக தணி த2 காிதா- '" (25 : 

120-1) என உ'ள தி� நிைனைவ ஒளியா% உைர�கி�றா�. 
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மணிப-லவ தி- ஆ� திர� த� பழ பிற��, த� ெபா�35, வ>கமா�க' 

தி�ப� ேபா0% உயி$வி3 ட% பிற" அறி0% வ�0த, மணிேமகைல அவைன  

ேத2றி, " ம�8யி$�� உ<;D உைடD உைறD� வழ>�வேத ந-லற" 

எ�A ெதளிவி�கி�றா'. அவ3� அவ�, 

 

 “எ� நா3 டாயி8 பிற$ நா3டாயி8 

 ந�8த- உைர த ந-லற ெச�ேக�; 

 எ� பிற� �ண$ தி எ�ைன நீ பைட தைன; 

 நி� திற நீ>க லா2ேற� யா� " (25: 234-35) 

 

எ�A த� ந�றியறி" பிாிவ�ைமD �ல�ப5 %  த� ெப�0தைகைமைய ந 

ெந?ச ேத நிA"கி�றா�. 

 

4. 4. 4. 4. அறவணவ6க4அறவணவ6க4அறவணவ6க4அறவணவ6க4:::: இவைர அறவண� எ�A, அற வண$ எ�A வழ>�த.�, 

இவ$ இய2ெபய$ அறவண� எ�ேற ெதாிகிற%. இவ$ மணிேமகைல, மாதவி, 


தமதி, உதய�மர� 7த.ேயாாி� 72பிறவி�கால ேத இ�0% வா�0%வ� ெப� 

7திேயாராக இ��கி�றா$. மணி ேமகைல அறிவறிD கால % இவ$ 7திேயாரா� 

இ��பதைன, 

 

"நைர7தி$ யா�ைக ந5>கா நாவி� 

உைர Iதாள�" (12 : 3-4) 

 

எ�A இ01லாசிாிய$ =Aத- கா<க. மணிேமகைலைய� சிைறG5 ெச�த2� 

இவ$ இராசமாேதவிபா- வ0தேபா%, அவ� இவர% 7%ைம க<5, 

 

“நா ெதாைல வி-ைல யாயி8 தள$0% 

I ததிJ யா�ைக வா�க ப-லா<5." (24 : 99-100) 

 

எ�A =Aத- கா<க. 
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ேகாவல� ம%ைரயி- ெகாைலD<ட% ேக35 வ� திய மாதவி�� இவேர வா�ைம 

நா�� சீலைம0% உைர %  தவெநறி� ப5 %கி�றா$ (2 : 60-69); மணி 

ேமகைல மணிப-லவ தி.�0% அ7த 
ரபிDட� தி�ப வ0த%, இவைர� க<5 

வண>கி, நிக�0த% =ற, அவ3� இவ$, மாதவிD 
தமதிDமாகிய இ�வ� 72 

பிற�பி- தாைர Gைர எ�ற ெபயாின ரா�� க�சய நா35 ேவ0தனான %�சய8�� 

மைனவியரா� இ�0த%, அJ ேவ0தைன, இJவ;க' க<5 GைரD தாைரD 

மா�0த ெச�தி யறி0த% =றி, 

 

"ஆ5> = திய ரணிேய ேபால 

ேவ2ேறா ரணிெயா5 வ0தீேரா" (12:51-2) 

 

எ�A =Aகி�றா$. 

 

இவ$ � த� =றிய ந-லற நா3;2 ெப�காைம�� இர>கி� =Aவன இவைர 

அறவணவ;க' எ�ப% ஏ2 �ைடயேத எ�ற2�� சா�A பக$கி�ற%. மாதவி, 
த 

மதி ெய�ற இ�வர% பழபிற�ைப  தா� அறி0தைம =Aமிட %, � த த�ம 

பரவாைம�� இர>கி, 

 

 "த�ம தைலவ� தைலைமயி� உைர த 

 ெப�ைமசா- ந-லற ெப�கா தாகி 

 இAதியி- ந2கதி ெச-B ெப�வழி, 

 அAைகD ெந�?சிD அட$0% க<ணைட0தா>�� 

 ெசயி$வழ>� தீ�கதி திற0% க-ெல�A 

 உயி$வழ>� ெப�ெநறி ஒ�திற ப3ட%; 

 த<பனி வி*>கிய ெச>கதி$ ம<;ல 

 உ<ெடன "ண$த ல-ல% யாவ% 

 க<;னி% விள>கா� கா3சி ேபா�ற%; 

 சலாைக Hைழ0த மணி %ைள யகைவயி�, 

 உலா நீ$� ெப�>கட- ஓடா தாயி8, 

 ஆ>க  %ைள வழி உ�நீ$ ேபால 

 ஈ>� ந-லற எ�தB உ< ெடன� 
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 ெசா-லB உ<5யா�; ெசா-Bத- ேத2றா$ 

 ம-ல- மாஞால % ம�கேள" (12: 57-71) 

  

எ�A, � த$பிரா� ேதா�A> கால தி-, 

 

 "ெப�>�ள ம�>கி- 
�>ைக� சிAவழி 

 இ�ெப� நீ த ��வ% ேபால, 

 அளவா� சிA ெசவி அள�ப� ந-லற 

 உளம. Dவைகேயா5 உயி$ெகாள� �=உ". (12 : 79-81) 

 

எ�A =Aதலா- அறியலா. ேமB, இவ$ � தர% தி�வ; பர"தேல 

உ3ேகாளாக "ைடயெர�ப%, 

 

 ”ேபாதி Iல ெபா�0திய சிற�பி� 

 நாத� பாத நைவெகட ஏ %த- 

 பிறவி ேதாA மறேவ� " (12: 101-103) 

  

எ�பதனா- விள>�கிற%. 

 

இவ$ மணிேமகைல, மாதவி, 
தமதி 7தலாயினா$�� எதி$வி- நிகழ 

இ��பனவ2ைறD ெதாி0%ைர�� அறி" நல சா�றவ$. அJவி�வைரD 

=Aமிட % 72 பிறவியி- %�சய8ட� பாதப>கய மைலைய� க<5 பரவிய 

காரண தா-, 

 

 "ஈ>கிவ$ இ�வ� இள>ெகா; நி�ேனா5 

 ஓ>�ய$ ேபாதி உரேவா� தி�0த; 

 ெதா*% வல>ெகா<5 ெதாட$விைன நீ>கி� 

 ப*தி- ந�ெனறி� பட$�வ$ காணா� " (12:110-13) 

 

எ�A உைர�கி�றா$. தீவதிலைகD மணிேமகலா ெத� வ7 =றியவாேற,  
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இJவறவண வ;க' மணிேமகைலயி� எதி$கால ைத Dைர %, ஆ� திர� 

வரலா2ைறD விாி ய� =Aகி�றா$. =Aபவ$, ஆ� திர� மணிப-லவ தி- 

உ<ணா ேநா�பி�0% உயி$வி5>கா- தா� ெச�றி�0த தாக", அ�ேபா% 

அவைன, இவ$ “ எ�82றைனேயா ?" எ�A ேக3க, அவ�, " த� உ2றன பல தா� 

எ5 %ைர  தன�" (14: 67-8) எ�A =Aகி�றா$. ஆ� திர� �<ணியராசனா� 

ஆ வயி2றி- ேதா�றியவ�A நிக�0த நிக��சிகைள� க<5, ச�கரவாள� ேகா3ட  

ேதவ$ பல� * க0தி2பாைவைய வினவ, அ%, 

 

 "மணிப-ல வ திைட ம�8யி$ நீ ேதா� 

 தணியா உயி�ய� சாவக  %தி தன�, 

 ஆ>கவ� த� திற அறவண� அறிD எ�A 

 ஈ>ெக� நாைவ வ� திய%" (15:36-39) 

 

எ�A உைர�கி�றா$. இJவாA உைர தவ$ 7;வி- மணிேமகைலைய ேநா�கி, 

“இ� காவிாி நா3;- வற7<டாகி வி3ட%; நீ விைர0% ெச�A இJவ7த 
ரபியா- 

பசி  ேதா$�� உணவளி�பாயாக" எ�பா$, 

 

 "ெவ<திைர த0த அ7ைத வாேனா$ 

 உ<ெடாழி மி�சிைல ெயாழி % ைவ தா>� 

 வறேனா5 உலகி� வா� %ய$ ெக5�� 

 அறேனா5 ஒழி த-, ஆயிைழ, தகா%" (15: 51-4) 

 

எ�A ெசா-. வி5�கி�றா$. இதனா-, உயி$க3� உண வளி�� ந-லற தி- 

மி�க ஊ�க7ைடய$ இவ$ எ�ப% விள>�கிற%. 

 

மணிேமகைலைய� சிைறமீ3ட2 ெபா�35, இJவ; க' மாதவி 
தமதி எ�ற 

இ�வ�ட� இராசமாேதவிபா- வர, அவ' இவைர வண>கி வழிப3ட% க<5, 

அவ3� அற>=ற  ெதாட>கி, 7த2க<, மக� இற0த% �றி %, 

 

 "ேதவி ேகளா�, ெச�தவ யா�ைகயி� 
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 ேமவிேன னாயி8 G�கதி$ ேபா�ேற�; 

 பிற0தா$, I தா$, பிணி ேநா D2றா$, 

 இற0தா$ எ�ைக இய-ேப; இ%ேக' " (24 : 101-4) 

 

எ�A =றி� பி� ேபைதைம 7த-, விைன�பய� ஈறாக "'ள ப�னி�வைக 

நிதான>கைளD விள�கி, மணிேமகைலைய ேநா�கி, இவ2றி� ப�திகைள  தா� 

பி2=Aவதா க� ெசா-. வி5�கி�றா$. 

 

க�சிநக$�க< மணிேமகைல இ�0% அற? ெச�தைல� ேக'விD2A இJவ;க' 

ஏைன மாதவிD 
தமதிDமாகிய இ�வ�ட� அவ' பா- ெச�A அவ' இ3ட 

உண"<5, காவிாி�@ப3;ன கட- ெகா'ள�ப3டத2�ாிய கார ண ைத� 

=Aகி�றா$. அ% ேக3� அவ' இJவாேற தன��  தீவதிலைக ெச�பியதாக 

"ைர %  தன�� அற>=ற ேவ<5ெமன ேவ<ட அவ2ைற  தவ திற @<5 

த�ம ேக3ட காைத, பவ திற அAெகன� பாைவ ேநா2ற காைத எ�ற 

இர<டாB விாி %ைர�கி�றா$. 

 

5. 5. 5. 5. கா/சன� கா/சன� கா/சன� கா/சன� :::: இவ� காயச<;ைக ெய�8 வி?ைச மக3�� கணவ�. 

அதேனா5, உதய�மரைன� ெகா�ற தனா-, இ� கா�பிய தி- ஒ� ெதாட$� 

ெபAபவ�. இ�ேற-, 
தமதிைய� ெக5 ெதாழி0த மா�தேவக� எ�8 

வி?ைசய� ேபால� ெபய$ மைற0% ேபாயி�� ப�. " அ�கைர தீ$0தபி� அ�ைக 

மக' ச�ைக" எ�A க�% மா�தேவக� ேபாலா%, இ� கா?சன� த� மைனவி 

காயச<;ைகபா- கழியா� காத- ெகா<;��ப வ�. காயச<;ைக த� 

ெச��கினா- 7னிவ� சாப  %�� இல�காய% க<5, சிறி% ெவறா%, 

அவ'பா2 ெச�ற காதலா-, இ� கா?சன8 மிக இர>கி, 

 

"ஆரண> காகிய அ�0தவ� த�னா- 

காரண மி�றிD க5ேநா Dழ0தைன" (17:53-4) 

 

எ�A =Aகி�றா�. அவ' வாXேட� ம0திர மற0 த%, யாைன  தீயா- 

வ�0%வ% க<5 வ�0தி, கனி D கிழ>� ந-லன ெகாண$0% த�கி�றா�. 

அவேன, அவ' பசி வ� த க<5 ஆ2றா%, 
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 "ச�  தீவி8' தமிழக ம�>கி- 

 கப மி-லா� கழிெப�? ெச-வ$, 

 ஆ2றா மா�க3� ஆ2A0 %ைணயாகி 

 ேநா2றா$ உைறவேதா$ ேநானக$ உ<டா-; 

பலநாளாயி8 நிலெனா5 ேபாகி 

அ�பதி� ��க" (17:62-67) 

 

எ�A அ��ட� =Aகி�றா�. இJவாேற ஆ<5 ேதாA காவிாி�@-

ப3;ன தி- இ0திரவிழா நிக*0 ேதாA வ0% அவ' பசி  %�ப க<5 

வ�0திவி35� ெச-கி�றா�. 

 

இ %ைண� காதBைடய இவ� மணிேமகைல காயச< ;ைக வ;வி.��ப� 

க<5, அவைள� காயச<;ைகேய என� க�திவி5கி�றா�. உதய�மர� ேபால� 

=$ த அறிவி-லாைமயி�, அவள% �ற ேதா2ற ைதேய க<5 மய>கி 

வி5கி�றா� இ� கா?சன�. உதய�மர� ெதாட� க ேத காயச<;ைகேய எ�A 

மய>கி8 அவ' ெசா-B ெசயB ேநா�கி உ<ைம யறி0த% ேபால இJ வி? 

ைசய� ேநா�கவி-ைல. மணிேமகைல உதய�மரைன� க<ட % அவ�பா2 

ெச-லேவ, இவ� மன ெபாறாைமயா- Iட�ப5கிற%. ெவ�ளி ெய*கி�ற%. 

உ<ைம யறி" கல>கி வி5கிற%. அவ� தன��'ேள, 

 

 "த2பா ரா35 எ� ெசா2பய� ெகா'ளா', 

 பிற� பி� ெச-B; பிற� ேபா- ேநா��; 

 ம%�கம� அல>க- ம�னவ� மக2� 

 7%��ைற 7%ெமாழி எ5 %� கா3;� 

 பவள� க;ைகயி� தவள வா' நைகD 

 �வைள� ெச>கW �றி�ெபா5 வழாஅ'; 

 ஈ>கிவ� காதல னாத.�, ஏ0திைழ 

 ஈ>ெகாழி0தன' " (20: 71-78) 
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எ�A ெசா-., மன சின  தீயா- ெவ%�ப� ப5கி�றா�. மணிேமகைலயான 

காயச<;ைகைய 7த2க3 க<ட %, அவ' அ7த 
ரபி ெகா<5 உணவளி தைல 

விய0%, 

 

 "இ�A நி� ைகயி� ஏ0திய பா திர 

 ஒ�ேற யாயி8 உ<ேபா$ பலரா-; 

 ஆைன  தீேநா� அ�பசி கைளய, 

 வான வா��ைகய$ அ�ளின$ெகா-?" (20: 33-36) 

 

எ�A =Aவதா- அவ� காத-நிைல ��றாைம ெபற�ப5கி�ற%. 

 

இ�ெப2றிேயா8�� உதய�மர�பா- ெச2ற7< டாதB, அவைன மைறவி�0% 

ெகாைல ெச�தB இ�கால % நிக* நிக��சி ேபா-வனேவ யாகி�றன. ஆயி 

8, ஒ�யிைர அ% நி�ற உட.னி�A நீ��தலாகிய ெகாைலவிைனைய 

அரசர�றி� பிற$ ெச�த2� உாியர�ைம யி�, இதைனDண$0த அரசனான 

மாவ<கி'ளி, இ� கா? சனைன�ப2றி� =Aமிட %, "யா� ெசய2�ாிய 

ெகாைலைய அJவி?ைசய� ெச�தைமயி�, அவ� தகவில�" எ�A இக�0%ைர�-

கி�றா�. 

 

6. 6. 6. 6. மணிேமகைலமணிேமகைலமணிேமகைலமணிேமகைல:::: மணிேமகைல மாதவி�� ேகாவல8� � பிற0த மகளாயி8 

க<ணகிபா- சிற0த அ�� ெதாட$� ெகா<5 வள$0தி��கி�றா'. இதைன 

மாதவி, இவைள�ப2றி� =Aேபா%, " காவல� ேப^$ (ம%ைர) கைனெயாி 

V3;ய, மாெப� ப தினி மக' மணிேமகைல" (2 : 54-5) எ�A =Aதலா- 

அறியலா. ஆனா-, மணி ேமகைல வ?சிமாநக$ ெச�A ேகாயி- ெகா<;�0த 

க< ணகிைய� க<டேபா%, அ�க<ணகி� கட"', ேகாவல2 �2ற %�ப ைத " 

எமிைற� �2ற இ5�க< " (26:11) எ�A ெசா-ல� கா<கி�ேறாேமய�றி, 

மணிேமகைலைய, எ�மகேள எ�ேறா, எமிைற மகேள எ�ேறா ெசா-ல� 

கா<கிேலா. 

 

மணிேமகைல ேபரழ� பைட தவ'. இதைன� 
தமதி, "மணிேமகைலயி� க<ணி2  
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ெசாாிD நீ$ %ளிைய� காணி� காம� த� பைடைய எறி0%வி35 உட- ந5>� 

வ�; 'ஆடவ$ க<டா- அகறB 7<ேடா, ேப;யர�ேறா ெப2றியி� நி�றி;- " (3: 

20-5) எ�A =AவதாB, மல$வன ெச�றேபா% மணிேமகைலயி� தவ வ;" 

க< ேடா$, ' அணியைம ேதா2ற  த�0தவ� ப5 திய தாேயா ெகா;ய' தகவில' ' 

(3: 149-50) எ�A =AவதாB, ஆ� திர� நாடைட0தேபா% அவைள� க<ட 

அவ�, " ெப<ணிைண யி-லா� ெப�வன� �2றா' " (25 : 7) எ�ற.னாB 

பிறவ2றாB அறியலா. 

 

உதய�மர� த�பா- காத- ெகா<5'ளா� எ� பைத வய0தமாைல 

மாதவி��ைர�ப� ேக35, அவ�பா- மணிேமகைல D'ள ேத காத- பிற�கி�ற%. 

அதைன Dண$0%, அவ� ேதெரா. ேக35 அவ�பா- த�8' ள ெச�A 

ஒ5>�தைலயறி0% “ எ� ெச�ேவ�" எ�ற B (4: 79-84); அவ� பளி�கைற�� 

வ0தேபா% அவ ைன� க<ட% அவ' மன தி- காத- எ*தB, அதைன அவ� 

ெச�த இக��சி� �றி�� நிைன0% ெக5�க 7ய� A, "இக�0தனனாகி 

நய0ேதாென�னா% �%ேவா� பி� ைற� ேபாயெத� ெந?ச, இ%ேவா அ�னா� 

காம  திய2ைக " (5: 88-90) எ�றB; "இ%ேவா வாயி� ெக5க த� திற ” 

எ�றB பிற" அவ' தா� ெப2ற க-வியறி", சமய 1லறி" எ�ற இர<டாB 

த�ைனD த� மன ைதD ேவA ைவ % எ<ணி மன ைத அறி வா- அட�� 

திற- ெப2றி��பைத� கா35கி�றன. 

 

ேகாவல82ற ெகா50%ய$ ேக35 இவ' க<ணீ$ ெசாாி0% �ல� தB, 

மணிப-லவ ேத தனி தேபா%, தனிைமயா2றா% 
தமதிைய நிைன0%, "
தமதி 

ெயாளி  தா�, %யர ெச�தைன," " மன ந5��]உ; மா2ற தாரா�; வ-.�' 

கழி0த%; மாதவி ந5>�; எ-வைள வாரா�, வி3டக�றைனேயா?" என  த� 

இளைம� ப<� ேதா�ற அ*பவ', 

 

"வி?ைசயி- ேதா�றிய விள>கிைழ மடவா' 

வ?ச ெச�தன' ெகா-ேலா அறிேய� " (8: 25-26) 

 

எ�A =றB பிற" அவ�ைடய ெம-.ய2 ெபாைறைய விள��கி�றன. 
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� த :;ைகைய� க<5 த� பிற��ண$0த மணி ேமகைல, உடேன, "காதல� 

பிற�� கா3டாேயா?" (10 : 66) எ�A விைழத- அவ' உ'ள ேத காத2�றி�� 

அறா% நில"தB, அபல ேத உண" ந-� அற ெச� Dேபா%, உதய�மர� 

ேபா0% "ந-லா� எ�ெகா- ந2ற வ �ாி0த%?" எ�A வினவ, இவ', 

 

“எ�னம$ காதல� இரா�ல� ஈ>கிவ� 

த�ன; ெதா*தB தகெவன வண>கி" (18: 128- 9) 

 

அதேனா5 நி�ெறாழியா%, - காத- ெவ'ள தா- ஈ$� �<5, 

 

 "அைறேபா� ெந?ச அவ�பா லWகி8 

 இைறவைள 7�ைக ஈ>கிவ� ப2றி8 

 ெதா�A காதல� ெசா-ெலதி$ மA த- 

 ந�றி ய�A என ந5>கின' மய>கி" (18: 130-33) 

 

அவ8ட� ேபசB2றன' என ஆசிாிய$ =றB, பி�� அJ" தய�மர� 

வி?ைசயனா- ெகாைலD<ட% க<ட% ஆறா  %ய�2A, காயச<;ைக வ;" 

நீ>கி  த� உ<ைம வ;"ட� ேதா�றி, அவைன� கா<டலா- எ* காத- த� 

க� % 7*% கவ$0% ெகா'ளேவ, பழ பிற�பி- அவ�பா- தா� ெகா<;�0த 

ஆரா� காதலா- தீயி- வி*0% உயி$ வி3ட% ெசா-., 

 

 "பிற0ேதா$ இற தB இற0ேதா$ பிற தB 

 அற0த� சா-� மற0த� %�ப7 

 யா� நின�� உைர %நி� இட$விைன ெயாழி�க� 

 காயச<;ைகவ; வாேன�, காதல! 

வா�வா' வி?ைசய� மய��A ெவ�ளியி� 

ெவJவிைன D��ப விளி0தைனேயா " (21 : 19-24) 

 



63 

 

எ�A அர2றி� �லபி அவைன  தழீ இ� ெகா'ள ெந�> �தB, க0தி2பாைவ 

"ெச-ல- ெச-ல- ேசயாி ெந5> க<" எ�A =றி  த5 தB ேநா�கி�, பழ 

பிற� �ண$0% உயிேரா5 ெதாட$0% நி�ற காத-, அவ' உ'ள ேத இ�0%, 

பிற� ஓாிட % எழாைமயி� ெபாி% ெக3டைம ெதாிகிற%. சிறி% நி�ற அ  

ெதாட$� இராசமாேதவி மணிேமகைலயி� அ;G�0% வண>கிய ேபா%, தா8 

அவ' அ;வண>கி, " த�தி ெச�திைல; காதல2 பய0ேதா� " (23: 145-7) எ�A 

=Aமிட %  ேதா�றி� ெக5கி�ற%. 

 

இ� காத2 �றி�� உ'ள ேத நிலவினைமயி� உதய �மரைன� காW0ேதாA 

அவ� த�ைன விடா% நய த2� ஏ2ற �றி���க' இவ' பா- நிக�0தன; 

இ�ேற- அவ� இவைள இைடயி�' யாம தி2 ேபா0% எ5 ேதக நிைன த2� 

ஏ%ேவ இ-லா% ேபாயி���. இ� �2ற, ேசாழேவ0த� "கணிைக மகைளD 

காவ- ெச�க", எ� ற2� அைமதி ெச�கி�ற%. 

 

அ7த 
ரபியி� இய-� ேக3ட%, இவ3�  தா8 பசி த மா�க3� உண" 

ந-� ந-லற �ாிய ேவ<5 எ�ற ேவ3ைக மி�� எ*கி�ற%; வறிேயாாி� 

வAைம நிைல அவ' மன�க<ணி- இனி% ேதா�Aகிற%; இவ2ைற ஒளியா% 

உைர�கB2A, 

 

 "%��ேபா$ தமைன  %ணி�சித �5 %, 

 வயிA கா� ெப�பசி யைல த2 கிர>கி 

 ெவயிெலன 7னியா% �யெலன ம;யா% 

 �ற>கைட நி�A ��க< =$0% 7� 

அற>கைட நி-லா% அய$ேவா$ பலரா-" (11 : 109 - 114) 

 

எ�A ெமாழிகி�றா'. 

 

மணிேமகைலயி� பழ பிற��ண$", எதி$கால நிக��சி Dண$" அவ3� 

வாராதி��பி� அவ' வா�� ைகேய ேவA வைகயி- தி�பி யி���. இவ3� 

மணி ேமகலா ெத�வ7 தீவதிலைகD அறவண வ;க�, க0 தி2 பாைவD, 

க<ணகி கட"� மாசா %வா8 ெப�> காவ- ெச�வ%ேபால இJ 
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"ண$"கைள� ெகா� தினைமயி�, இவ' த� வா�ைவ  T�ைமயாக நட தி 

அற�பயைன� ெபற ேந$0த%. இவ�ைடய இய2ைக யறி" யா<5 தனி % 

நி�A ஒ� நிக��சிையD நிக� தவி-ைல. இதைன, மணிப-லவ %  தனி %� - 

�லபB, உதய�மரைன� க<5 உ'ள �ைழதB பிற" இனி% விள�கி 

வி5கி�றன. 

 

வ?சி நகர ேத க<ணகிைய� க<5, அ*% நி�A, 

 

 "அ2��கட� நி-லா% ந2றவ படரா% 

 க2��கட� @<5 Hகட� 7; த% 

 அ�ள- ேவ<5 " (26 : 7-9) 

  

எ�A வினவB, சமய�கண�க$ த திற அறிய� ேபா0தவ', நிக<ட வாதிைய 

ேநா�கி, ஆரா��சி  திற பட 

 

"........... ............ நீDைர : நி�னா- 

�க*0 தைலவ� யா$? 12ெபா�' யாைவ? 

அ�ெபா�' நிக�" க35 G5 ெம��பட விள� " (27 : 167-70) 

 

எ�A வினவB, கா3சி, அ8மான எ�ற இ�வைக அளைவகைளD 

உட�படாத @தவாதிைய  ெத�35 7க தா-, 

 

 ”......... ………….. …………. நி� 

 த0ைத தாயைர அ8மான தா- அல% 

 இ0த ஞால % எJவைக யறிவா�" (27 : 283-85) 

  

என� =றB பிற"மாகியவ2றி2� அவ' ேமேல =றிய வாA ெகா<ட உண$" 

ந-ேலா$ %ைணDேம காரணமாத- %ணிய�ப5. 

 

மணிேமகைலயி� சிற�பைன தி2� ேதா2Aவாயாக மாதவி இவைள 

இளைமயிேலேய நாடக மகளி$��ாிய %ைற யி- ெசB தா% வில�கிய ெசய- 
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நிைன��0ேதாA இA@% பய�கி�ற%. க�சிநக$�க< இவ' பாத 

:;ைகையD, தீவதிலைக, மணிேமகலா ெத�வ எ�ற இவ$க3�� ேகாயிைலD 

அரசைன� ெகா<5 அைம %� சிற��� ெச�த% அவரா2 ெப2ற அறி"�� ந�றி 

ெசB தியதா�. 

 

7. 7. 7. 7. மாதவி மாதவி மாதவி மாதவி :::: இவ' காவிாி�@ப3;ன %� கணிைக ய�' சி திராபதி ெய�பா3� 

மக'.. இவ' ஆட-, பாட-, அழ� எ�ற I�றி8 தைலசிற0% விள>கி, 

ேகாவல� ந3�� ெப2A மணிேமகைலைய� பய0தவ'. ேகாவல� ம%ைரயி2 

ெகாைலD<;ற0த% ேக35 வ�0தி, %ற" @<5, � த ச>க ைத� ேச$0% 

அறவணவ;க' பா- அற>ேக35 ஒ*கி வ�கி�றா'. த�ைன�ேபாலேவ த� மக' 

மணிேமகைலD ந-ல க-வியறி" அழ� ெப2 றி��பி8 இளைமயிேல அற  

%ைறயி- ஒ*�மாA வி5கி�றா'. இவ' இதனா- அற�ெசயB அ��'ள 

7 உைடயளாத- ெபற�ப5. 

 

இவ' உ'ள ைத மா2றி நாடக� கணிைகய$��ாிய ெசய.- ஈ5ப5 த2� 7ய�ற 

சி திராபதி, மாதவியி� ேதாழியான வய0தமாைலைய அ மாதவிபா- வி5�ப, 

அவ' ேபா0% =றியவ2ைற� ேக35 மாதவி, சிறி% மன மா2ற எ�தா%, 

 

 "காதல 82ற க50%ய$ ேக35� 

 ேபாத- ெச�யா உயிெரா5 நி�ேற 

 ெபா2ெகா; IT$� ெபா��ைர யிழ0% 

 ந2ெறா; ந>கா� நாW  %ற0ேத� " (உ : ஙஅ-சக) 

 

எ�A, மணிேமகைலைய  தவெநறி� ப5 தேல த�க% எ�A, தா� � த 

ச>க ைத யைட0% அறவணவ; கைள� சர<�க, அவ$, 

 

 “பிற0ேதா$ உAவ% ெப�கிய %�ப; 

 பிறவா$ உAவ% ெப�ேபாி�ப; 

 ப2றி� வ�வ% 7�ன%; பி�ன% 

 அ2ேறா$ உAவ%; அறிக, எ� ற�ளி, 

ஐவைக� சீல  தைமதிD கா3;, 

உ�வைக இைவ.; ெகா' " (உ : 

-
க) 



66 

 

 

எ�A உைர தைதD =Aதலா-, அவ' உ'ள அற ெநறி�க< உைற % 

நி2றைல அறிகி�ேறா. 

 

த� மகளாகிய மணிேமகைலபா- மாதவி�கி��� அ�� தாய�பாயி8 மிக� 

சிற0ததா�. மாதவி மணி ேமகைலைய� பய0% ெபயாி5 நாளிேல மணிேமகலா 

ெத� வ தா-, த� மக' மணிேமகைல, 'காம� ைகயற� க5 நைவ யA�� ெப�0 

தவ�ெகா;" (எ : ங
-எ) எ�A பாரா3ட� ெப2றைத� கனவா- அறி0தி��ப%, 

அவ3 �  த� மக' பா- ேபர�� ெகா'ள2�  த�க ஏ%வா கிற%. இதனா-, 

மணிேமகைல மணிப-லவ %��� ெகா< ேடக�ப3ட% 
தமதியா- அறி0%, 

"ந�மணி யிழ0த நாக ேபா�A அவ', த�மக' வாரா  தனி %ய�ழ�ப, 

இ�8யி$ இழ0த யா�ைகயி� இ�0தன'" (எ : கஙக-ஙக) எ�A ஆசிாிய$ 

�றி�கி�றா$. ேமB, அவ', மணி ேமகைல மணிப-லவ ெச�ற ஏழா நா' 

வ0% இனிD வாராைம க<5 வ�0%வதைன, 

 

 “வ*வA ெத�வ வா�ைமயி� உைர த 

 எ*நா' வ0த%; எ� மக' வாரா'; 

 வ*வா� உ<5 " (கக : க உ அ-ஙO) 

  

எ�A மய>�கி�றா'. 

 

த�பா- வ0த மணிேமகைல, " தாேய” எ�A ெசா- .  த�ைன  தழீ இ� 

ெகா'ளா%, பழ பிற�ைப� 
3;, 

 

 "இரவி வ�ம� ஒ�ெப� மகேள, 

 %ரக  தாைன  %�சய� ேதவி, 

 அ7த பதி வயி2A அாிதி� ேதா�றி  

 தJைவய ராகிய தாைரD GைரD 

 அJைவய ராயினி$; Hம; ெதா*ேத�; 

 வா�வ தாக மானிட யா�ைகயி� 

 தீவிைன யA�� ெச�தவ Hம�� ஈ>� 
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 அறவண வ;க' தபா- ெபAமி� " (கக : கஙங-ச0) 

 

எ�A =றB மாதவி அ2�த72A அய$0% ேபாகி� றா'. அத2�� பி� அவ' 

பா- மி�திD ெசா-லா டேலா சிற��� ெச�ைகேயா உ<டாகேவ இ-ைல. அவ' 

அறவண� =றிய% ேபால, 72பிற�பி- பாதப>கய மைல ைய� பரசிய பயனா-, 

ேபாதி மாதவ� தி�0த; வண>கி, அவ� =றிய அறெநறி�க< நி2கி�றா'. 

இ0ெநறி நி2� மாதவி அJவ�ேபா% மணிேமகைல ெசயைல அறி0% வ�ைகயி-, 

மணிேமகைல ேவ0தனா- சிைற ெச�ய�ப35� பி� அரசமாேதவிDட� இ��பைத 

அறி கி�றா'. அவ' மன படாதபா5 ப5கிற%. அதைன� சீ தைல� சா தனா$, 

 

 "மணிேமகைல திற மாதவி ேக35  

 %ணிகய %க'பட  %ள>கிய வ% ேபா- 

 ெதளியா� சி0ைதய' 
தமதி� �ைர % 

 வளிெயறி ெகாபி� வ�0திெம�0 ந5>கி' (உச : அக-
) 

 

%��2A, - (வயிA வ�0த� 
ம0% ெப2றவள�ேறா !) அறவணைர வண>கி 

அவைர யைழ %� ெகா<5 அரசமா ேதவிபா- வ0% ேச$கி�றா'. 

 

மணிேமகைல நீ>கிய பி�, அறவணேராேட யி�0% 7;வி- க�சிமாநக$ ேபா0%, 

ஆ>ேக மணிேமகைல அைம  தி�0த அற�சாைலயி- அவ' அளி த அ7%<5 

இனி தி�0% அற�ாி0% வ�கி�றா'. 

 

8. 8. 8. 8. �தமதி �தமதி �தமதி �தமதி :::: இவ' ச<ைப நகர %� ெகௗசிக� எ� 8 பா$�பன8�� மக'; 

இளைமயிேலேய தாைய யிழ0 தவ'. த0ைதயா- வள$�க�ப35 ஒ�நா' 

@?ேசாைலயி- தனி %� @�ெகா�தி��ைகயி-, மா�தேவக ென�8 

வி?ைசயனா- கவர�ப35� க2பிழ0% காவிாி�@ப3; ன ேத அவனா- 

ைகவிட�ப3டவ'; இவைள  ேத;  திாி0% ேபா0த ெகௗசிக� பி�ைசD<5 

வா�ைகயி-, அவைன� ப
ெவா�A 73; வயி2ைற� கிழி %� �ட ைர� சாிவி�க, 

அவைன ேய2A ஆதாி�க� சமண$ =3ட மA % வ� தேவ, இவ� அவ8ட� 

ெப�0%ய �ழ�ப, பி��, ச>க த�ம� எ�8 � த 7னிவனா- அவ� 

ஆதாி�க�ெப2A உட- நல ெப2A� � தேனாதிய ந-லற ேக3ப, த0ைதDட� 
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� த ச>க ைத யைட0% தா8 அற>ேக35 மாதவிDட� மணிேமகைல��� 

ெசவி. ேபா- இ�0% வ�பவளா�. 

 

இவ' ந-ல ெசா-வ�ைமD இடமறி0% நல7ைர� � த�ைமD 7ைடயவ'. 

இவ', மாதவி, மணிேமகைலைய மல$வன ெச-ல வி5 தேபா%, அவ' 

தனி ேதக- =டாெத�ற2�, அ மணிேமகைலைய "ஆடவ$ க<டா- 

அகறB7<ேடா, ேப;யா�ேறா ெப2றியி� நி�றி;- " (3 : 24-5) எ�றB, த� 

வரலாA =றB, இலவ0திைக, உ�யான, சபாதிவன, கேவரவன 

7த.யவ2றி� இய-� =றி வில�கB, ெச-Bத2�ாிய உவவன ைத, 

 

 "அ�� அ�� ஆ�யி ேரா� 

 ஒ�ெப� @3ைகD ஒழியா ேநா�பி� 

 பகவன தாைணயி2 ப� மர @�� 

 உவவன எ�பெதா� A<5 " (ங : நிக.
உ ) 

 

எ�A உைர %, அத� இய-�, அஃ% ஏ2ப3டத2 �ாிய காரண7 =A 

வைகD பிற" மி�க நய7ைட யனவா�. 

 

உவவன தி� கா3சிைய இ� 
தமதி மணிேமகைல��� கா3டB2A, 

 

 "�ழ.ைச  %பி ெகா� தி� கா3ட 

 மழைல வ<;ன ந-.யா� ெச�ய 

 ெவயி- Hைழ� அறியா� �யி- Hைழ ெபா%ப$, 

 மயிலா டர>கி� ம0திகா< பன கா<; 

 மாசற  ெதளி0த மணி நீ$ இல?சி� 

 பாசைட� பர�பி- ப�மல$ இைடநி�A 

 ஒ�தனி ேயா>கிய விைரமல$  தாமைர 

 அரச வ�ன ஆ>கினி தி��ப� 

 கைரநி� றாB ஒ�மயி- தன��� 

 க�3 ேசவ- கைன�ர- 7ழவா� 

 ெகாப$ இ�>�யி- விளி�ப% காணா� " (ச : ங -கங) 
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எ�பன 7தலாக� =றி� ெச-வ% இய2ைக� கா3சியி- அவ3கி��� 

ஈ5பா3;ைன எ5 %� கா35கிற%. 

 

மணிேமகைலைய  ேத;� பளி�கைற�க< உதய �மர� வர� க<5 உள 

ந5>கிநி2� இவ', அவ� மணிேமகைலைய� ப2றி வினவ, அவ2�  

தவமகளாத.� அ  த�தி ேதா�ற, உட.� இய2ைகைய� =ற  

ெதாட>கிவி5கிறா'; இத2�  ேதா2Aவாயாக அவ' =Aவ% அவள% 

நாநல ைத� �ல�ப5 %கிற%. 

 

 "இளைம நாணி 7%ைம ெய�தி 

 உைர7;" கா3;ய உரேவா� ம�க2� 

 அறி" சா-� அரசிய- வழ�� 

 ெசறிவைள மகளி$ ெச�பB 7<ேடா ? 

அைனய தாயி8 யாெனா�A கிள�ப-" (ச: க0 எ-க�க) 

 

எ�ப% அ%. "மணிேமகைல எ திற தின' " எ�A ேக3� அJ" தய�மரைன 

அ�
A தி ெவ�3ட", அவ� மன வ�0தா வைகயி- அவ� நல ைத� �கழ" 

க�தி, 7த2க< அவ� நல ைத விய0தா' ேபா�A, 

 

“���ெபய$� ��ற ெகா�ேறா� அ�னநி� 

7�க� ெசJவி" (� : கங-கச) 

 

எ�A �க�0%ைர %, மணிேமகைலயி� தவநிைலைய ேயா%வாளா�, 

 

 ”நி�, 7�க�ெசJவி 7க0% த� க<ணா- 

 ப�கா';[$]*ஆயி�, ைப0ெதா; ந>ைக 

 ஊ�த� தவ த'; சாப சர தி 

 காம2 கட0த வா�ைமய'" (� : கச.கஎ) 

 

எ�A ெசா-Bகி�றா'. 

---------- 
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[$]ஆயி� - ஆரா�0% ேநா�கி�. 

 

அத2�ேம- அவ� 
தமதி வர லா2ைற� ேக3கி�றா�. அவ8��  த� 

வரலா2ைற� =A7�, த� வரலாறறி0தா- அவ�பா- ேதா�A காம� கிள$�சி 

க<5, தன�� ஏேத8 தீ>� நிைன� பேனா எ�A அ?சி, 7�னதாகேவ, 

 

"வா$கழ- ேவ0ேத வா�க நி� க<ணி, 

தீெநறி� படரா ெந?சிைன யா�மதி" (� : உ அ-க) 

 

எ�Aைர�ப%, த� நிைலைமைய  ெதாிவி�பாளா�, 

 

 "தன�ெகன வாழா� பிற$��ாி யாள� 

 இ�ப� ெசJவி ம�பைத எ�த 

 அ�ளற @<ட ஒ�ெப� @3ைகயி� 

 அற�கதி ராழி திற�பட உ�3;� 

 காம2 கட0த வாம� பாத 

 தைகபா ரா35த ல-ல% யாவ% 

 மிைகநா இ-ேல�; ேவ0ேத வா�க" (�: எங-எக) 

  

எ�Aைர�ப% அவள% அறி" H3ப %�� அைம0த சா�Aகளா�. 

 

9. 9. 9. 9. காய ச36ைக காய ச36ைக காய ச36ைக காய ச36ைக :::: இவ' கா?சன� எ�8 வி?ைசய8�� மைனவி, அவெனா5 

வ�>கா- ெபாதியி.� அ�ேக ஒ� கா3டா2றி-, வி��சிகென�8 7னிவ� 

உ<ட2� ைவ தி�0த நாவ2கனிைய  த� ெச��கினா- காலா2 சிைத %, அவ� 

இ3ட சாப தா- வாX5 ெச- B ம0திர மற0%, யாைன தீ ெய�8 ேநாD2A 

வ�0%பவ'; த� பசி தீ யவி த2�� காவிாி�@ப3;ன ேத த>கி யி�0தவ'; 

க2�ைடய மகளிாி� இய- பறி0தவ'. 

 

இவ' தா�, மணிேமகைல அ7த
ரபி ெப2A� காவி ாி�@ப3;ன வ0த பி�, 

அவைள, 7த2க< ஆதிைர ெய�பாளி� மைன�க< ஐயேம2க� ெசா-Bகி�றா'; 
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ஆதிைரயி� வரலா2ைற உைர�பவ� அவேள. மணி ேமகைலைய உலக 

வறவி��� ெச-க எ�A ெசா-Bமிவ', அத� இ��ைப, 

 

 %�க %ைட�� %களA மாதவ$ 

 ச�கரவாள� ேகா3ட7<5; ஆ>� அதி- 

 பல$�க  திற0த ப�வா� வாயி- 

 உலக வறவி ெயா�A<5; அதனிைட 

 ஊ^$ ஆ>க< உAபசி Dழ0ேதா$, 

 ஆ� மி�ைமயி� அ�பிணி D2ேறா$ 

 இ5ேவா$  ேத$0தா>� இ��ேபா$ பலரா-; 

 வ5வா� =0த-, அத�பா2 ேபாக " (கஎ : எ5 - அஉ) 

 

எ�A உைர�ப% இனிதாக இ��கிற%. இவ' தா� வ�0திய யாைன  தீயி� 

ெகா5ைமைய, 

 

 "ெந;ேயா� மய>கி நிலமிைச  ேதா�றி, 

 அடல� 70நீ ரைட த ஞா�A 

 �ர>� ெகாண$0 ெதறி0த ெந5மைல ெய-லா 

 அண>�ைட யள�க$ வயிA ��கா>� 

இ3ட% ஆ2றா� க3டழ2 க5பசி� 

ப3ேட� எ� ற� பழவிைன� பய தா- " (கஎ : க -கச) 

 

எ�A விள��0திற ந�றாக இ��கிற%. 

 

இவ' ெச-Bேபா% வி0தாக;ைக ெய�பாள% வயி2றி2 ப35 இற0% 

ேபாகி�றா'. 

 

இவள% வ;" ெகா<5, மணிேமகைல அற ெச�த தனா- தா�, கா?சன� 

உதய�மர�பா- ெபாறாைமD ெச2ற7 ெகா<5 ெகாைல �ாிகி�றா�. இதைன 

அவ� வர" க<ட% மணிேமகைல நிைன�கவி-ைல; உதய�மர� இற0த பி�ேப, 

உண$0% அJ வ;விைன அவ' உதறி நீ>�கி�றா'. 
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10. 10. 10. 10. ஆதிைர ஆதிைர ஆதிைர ஆதிைர :::: இவ' வரலாA இ மணிேமகைல� கா�பிய தி- ெந�>கிய 

ெதாட$�ைடயத�A; மணிேமக ைல�� 7த2க< பி�ைசயி5 ேபA ஒ�A தா� 

இவ3� இ0 1.- கிைட�கி�ற%. இவ' க2பி2 சிற0தவ'; கணவ� சா%வ� 

எ�பவேனா "வ3;8 Qதி8 வா� ெபா�' வழ>கி" கணிைக மாதாி� 

=3ட தா- ெக3 டழி0தவ�. ெக3ட ெபா�ைள 43ட2�� ெச�றி�0த ேபா%, 

ஏறி� ெச�ற கல ெகடேவ, த�பி வ0ேதா$ அவ� இற0தா� என ஆதிைர��� 

ெசா-ல, அவ' தீ��� வி�பி, தீI3; அதி- வி*கி�றா'; தீ அவைள� 

ெகா-லவி-ைல. தீயி-, 

 

"விைரமல$  தாமைர ெயா�தனி யி�0த 

தி�வி� ெச�ேயா' ேபா�A இனி தி��ப " 

 

அவேள வ�0தி, 

 

"தீD ெகா-லா  தீவிைன யா3;ேய�, 

யா% ெச�ேக�!" (க
 : ஙங - 
) 

 

எ�A ஏ>�கி�றா'. அசாீாி ேதா�றி, "சா%வ� இற�கவி-ைல; நாக$ தீவி- 

இ��கி�றா�; வ0% ேச$ வா�" எ�கி�ற%. அவ' G5 ேபா0%, 

 

" க<மணி யைனயா� க;தீ> �Aக' என  த� கணவ� ெபா-லா ெவா*�க 

7ைடயனாகிய தறி0% - ெவறா% அவைனேய நிைன0%, 

 

 "�<ணிய 73டா' ெபாழி மைழ த^உ அ 

 �ெபற- மரபி2 ப தினி� ெப<;� 

 வி�பின$ ெதா[உ" (க
 : ச அ - �க) 

  

ெப�ைமDட� வா�கி�றா'. சா%வ8 நாக$�� ந-அற =றி  ெத�3; வ0% 

ஆதிைரDட�, " த�மைன ந� பல தான " ெச�கி�றா�. 

 



73 

 

11. 11. 11. 11. இராசமா ேதவிஇராசமா ேதவிஇராசமா ேதவிஇராசமா ேதவி:::: இவ' ேசாழ� மாவ< கி'ளியி� மைனவி; உதய�மரைன� 

ெப2ற தா�; சீ$ தி ெய�ப% இய2ெபய$. இவ' மாவ.யி� �ல % வ0தவ' எ� 

பா$, ந சா தனா$, 

 

 "ெந;ேயா� �ற�� வாகி நிமி$0% த� 

 அ;யி- ப;ைய அட�கிய அ0நா' 

 நீாி2 ெப�த Iாி வா$சிைல 

 மாவ. ம�மா� சீ$ெக* தி�மக' 

சீ$ தி ெய�8 தி� த� ேதவி" (கக : �க -5 ) 

 

எ�A =Aகி�றா$. இJ வரசிைய 7த2க< நம��� கா3டB2ற சா தனா$, ேசாழ$ 

ெப�மா� க<5 உள சிற�� விைர�@ ப0த� பிற இனிய கா3சிக� 

அைம0த ேவனி2 @ெபாழி2க< ெகாண$0% நிA % கி�றா$. அ� ெபாழி2 

சிற�ைப, 

 

 "ெகாப$  %பி �ழ.ைச கா3ட, 

 ெபா>க$ வ<;ன ந-.யா� ெச�ய, 

 வாி��யி- பாட, மாமயி- ஆ5 

 விைர� @ ப0த$" (கக: 5 எ - 
 0) 

 

7த.யவ2ைற விாி %ைர�கி�றா$. 

 

உதய�மர� இற0த% ேக35 வ�0% இவ3�  ேதAத- =ற2� வ0த வாச0தைவ 

ெய�பா', அவ� --சா�கா3;ைன இக�0%, 

 

 “த� ம< கா த�A, பிற$ம< ெகா<ட�A 

 எ�ெனன� ப5ேமா நி�மக� ம;0த%! ம 

 �பைத கா�� ம�னவ� த� 7� 

 %�ப ெகா'ேள-" (உங : க எ - 20) 
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எ�A ெசா-.வி35� ேபாகி�றா'. மக� இற0த %யர 7 வாச0தைவ ெசா�ன 

இக��சி DைரD அரசியி� உ'ள ைத� சிைத�கி�றன. மணிேமகைலபா- அவ3� 

ஆறா� சின 7<டாகிற%. மணிேமகைலயி� நிைலைமைய� ெக5�க ேவ<5-

ெம�A ஒ� தீய நிைன" உ<டாகிற%. இதைன மைற %� ெகா<5, அரச�பா2 

ெச�A, 7த2 க< த� மகைன இக�0%, 

 

"பிற$பி� ெச-லா� பி��ணி� ேகால % 

அறி" திாி0ேதா� அரசிய- தா� இல� " 

 

எ�A =றி, 

 

 "க��ைட  தட�ைக� காம� ைகயற 

 அ�ெபற- இளைம ெப�பிறி தா�� 

 அறி" தைல�ப3ட ஆயிைழ தன��� 

 சிைறத� க�A ெச>ேகா- ேவ0%' (உங : உ� - =0) 

 

எ�A ெச��கி�றா'. அரச� மகி�0%, சிைற G5 ெச�கி�றா�. 

மணிேமகைலைய  தாேன அைழ %� ெச�A தீ>� ெச�யி� பழியாெம�A க�தி, 

அவேள த�ேனா5 இ��க வ�மாA, 

 

"எ�ேனா5 இ��பி8 இ��க; இJ இள>ெகா; 

த� ஓ5 எ5�பி8 தைக��ந$ இ- " (உங : ந5 - ங
) 

 

எ�A ெசா-வ% அவள% Q��சி  திறைன� கா35கிற%. 

 

த� மைனயிட ேத மணிேமகைல�� அவ', மய�க ம�0% ெகா5�கி�றா'; க-லா 

இைளஞ� ஒ�வைன யைழ % அவைள� க2பழி�க 7ய-கி�றா'; 

 

 "மகைன ேநா� ெச�தாைள ைவ�ப% எ� எ�A 

 உ�யா ேநாயி� ஊ< ஒழி0தன ெளன� 

 ெபா�0ேநா� கா3;� �*�கைற" (உங : �அ- 
 0 ) 
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ஒ�றி- அைட�கி�றா'. இவ2றாெல-லா மணிேமகைல சிறி% ேமனி வ�0தா% 

இ��ப� க<5, அ?சி ந5>கி, உ<ைம Dைர�பாளா�, 

 

 "ெச�தவ  தா3;ைய� சிAைம ெச�ேத� ! 

 எ�மக2� உ2ற இ5�க< ெபாறா% 

 ெபா�ேன ரைனயா�! ெபாA�க" (உங : 
 ச-

) 

  

எ�A வண>�கி�றா'. அவ' வண>�வ% தகா% என� க�தி மணிேமகைல 

தா8 அவ' அ;பணி0% த� மா<பிைன நிAவி�ெகா'கி�றா'. பி�� 

சி திராபதி ேபா0% மணிேமகைலைய  த�பா- வி5�க ேவ<5ெம�A ேவ<;ய 

ேபா%, ந-லறி" ெப2ற இராசமாேதவி, 

 

 "க'� ெபா�D கா7 ெகாைலD 

 உ'ள�கள" ெம�A உரேவா$ %ற0தைவ 

 தைலைமயா� ெகா<டநி� தைலைமயி- வா��ைக 

 �ைலைமெய� ற?சி� ேபா0த @>ெகா; 

நி�ெனா5 ேபா0% நி�மைன� ��தா'; 

எ�ெனா5 இ���. (உச : எஎ-அ2) 

 

எ�A =றி  த� ெப�0த�ைமைய� �ல�ப5�கி�றா'. 

 

12. 12. 12. 12. சி&திராபதி சி&திராபதி சி&திராபதி சி&திராபதி :::: இவ' மாதவியி� ந2றா�; நாட க� கணிைகய$��'ள நல7 

தீ>� திர<5 உ�� ெகா<டா2 ேபா-பவ'. இவ3� மாதவிD மணிேமகைல D 

அற ேக35 மாதவ$ உைறD ெபௗ த ச>க தி- இ��பதி- சிறி% வி��ப 

கிைடயா%. காவிாி�@ ப3;ன தி- இ0திர விழாவி- மாதவிD மணிேமகைலD 

கல0% ெகா'ளா% � த ச>க தி- இ��பதனா- இவ' மி�க வ� த மைடகி�றா'. 

 

 “தீவக� சா0தி ெச�த� ந�னா' 

 மணிேம கைலெயா5 மாதவி வாரா  

 தணியா  %�ப தைல தைல ேம-வர." (உ : ங -� ) 
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இ� சி திராபதி மிகமிக வ�0%கி�றா'; ஊரவ$ அல$ =Aகி�றனெரன� =றி 

வ�மாA வய0தமாைலைய� ச> க %�� வி5�கி�றா'. மணிேமகைலயி� நல 

�ைன0% =றி, உதய�மர8�� அவ' பா- தீராேவ3ைக D<டாக� ெச�தவ� 

இவேள எ�A மணிேமகைல 
தமதி��� =A =2றா- உணர நி2கிற%. 

உதய�மர8, பளி� கைறயி- 
தமதியிட, " வ?சி H<ணிைட மணிேமகைல 

தைன�, சி திராபதியா- ேச$தB உ<5” (5: 81.2) எ�A உைர�கி�றா�. 

 

மணிேமகைல அ7த 
ரபி ேய0தி அபல ��க% ேக35 இ� சி திராபதி ெகா'� 

சின %�� எ-ைல யி-ைல . 

 

"மாதவி மாதவ$ ப'ளிD' அைட0த%, 

ந�த� க�ேற; ந�ென5 ேப^$ 

இ% த� ெக�ேபா$�� எ'�ைரயாய% (கஅ : அ-க0) 

 

எ�A ெதாட>கி, நாடகமகளிாி� இய-ெப-லா விடா% வா�வி35ைர %, Q' 

ஒ�A ெச�% வி5கி�றா'. அஃதாவ%, மணிேமகைலைய உதய�மரனா- 

ப2Aவி % அவ� ெபா2ேற$ேம- அவைள� ெகாணர� ெச�வ% ஒ�A; இ�ேற-, 

 

 "
5ம< ஏ2றி அர>� Q�ேபாகி' 

 வ5ெவா5 வா* மட0ைதய$ தேமா$ 

 அைனேய னாகி அர>க� = திய$ 

 மைனயக �கா மரபின� " (கஅ : 
க-ந
) 

 

ஆேவ� எ�ப% ம2ெறா�A. இJவாA Q' ெச�தவ' உதய�மரைன 

அைடகி�றா'. அவ� தன��� 
தமதி, மணிேமகலா ெத�வ 7த.ேயா$ 

=றியைத� =Aகி�றா�. அவைன  ெதளிவி��7க தா- பல =றி 7;வி-, அவ� 

தைடயி�றி 72ப5மாA, மி�க விர�ட�, 

 

 ”நாடவ$ காண ந-லர> ேகறி 

 ஆடB பாடB அழ� கா3;� 

 
���நா< க���வி- அ����கைண Tவ� 
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 ெச��கய- ெந5>க< 
���வைல� ப5 %� 

 க<ேடா$ ெந?ச ெகா<டக ���� 

 ப<ேத$ ெமாழியி2 பய�பல வா>கி 

 வ<;� %ற�� ெகா<; மகளிைர� 

 பா�ைமயி2 பிணி %� ப;2Aைர யட��த- 

ேகா� 7ைற ய�ேறா �மர2� " (கஅ : காங- கக) 

 

எ�கி�றா'. அவன% ேபைதD'ள அவ' நிைன த வாேற பிற�0%வி5கிற%. 

 

உதய�மர� இற0த%, மணிேமகைல சிைறெச�ய� ப3ட% இவ' ேக'விD2A, 

அ�ச7 ந5�க7 ெகா' கி�றா'. இ�ெபா*ேத8 மணிேமகைலைய  தா� த� 

ேனா5 அைழ %� ெச�Aவிட ேவ<5ெம�A ஒ� Q��சி ெச�கி�றா'. 

மாதவியா- த� �;��� �ைற " மணிேமகைலயா- ப3;ன %��  தீ>� 

7<டா� ெம�A அரசமாேதவி��� ெசா-., அவ' மன ைத மா2றி  த� க� ைத 

72Aவி�க� க�%கி�றா'; அத னா- அவ' ேதவிபா- வ0% 7த.- 

தன��<டான �ைறைய, 

 

 "யா8A %�ப யாவ� ப3;ல$; 

 @விைல 4 தவ� ெபா�றின ென�A 

 மாதவி மாதவ$ ப'ளிD' அைட0த%, 

 பர0%ப5 மைன ெதாA பா திர ேம0தி 

 அர>க� = தி ெச�A ஐய> ெகா<ட% 

 ந�த ல-ல% நாடக� கணிைகய$ 

 த�தி ெய�னா$ த�ைம ய�ைமயி� "(உச : கஎ - உச) 

  

எ�A ெசா-., மணிேமகைலயா- நக$��  தீ>� 7< டா எ�பைத, 7� நாளி- 

ெந57;�கி'ளி ெய�பா�, :.வைள ெய�பாைள  ேத;� ெச�றேபா% சாரண� 

ஒ�வ� ேதா�றி, " இ0 நகர ேத இ0திர விழா நிகழா ெதாழியி� கட-ேகா' நிக*; 

மணிேமகலா ெத�வ  தா- பிற0த இ0திர சாப இ%" எ�A =றிய% ெசா-., 

இ�ேபா%, 

 

 "த� ெபய$ மட0ைத %ய�A மாயி� 
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 ம� ெப�0 ெத�வ வ�தB 7<ெடன 

 அ?சிேன� அரச� ேதவி" (உச : எ 2 - எச) 

  

எ�A உைர %  ேதவிைய வண>கி� பணி"ட� இர0%, 

 

“ந�மன பிற0த நாடக� கணிைகைய 

எ� மைன  த�க " (உச : எ� - எ
) 

 

எ�A ேவ<5கி�றா'. ஈ>� அவ' மன ேத மணி ேமகைல ஒ� தவ மக' எ�A 

ேதா�றவி-ைல; நாடக� கணிைகெய�A அவ' நவிBத- கா<க. ஆனா-, 

ேதவிேயா மA %வி5கி�றா'. சி திராபதி மன உைட0% ேபா� வி5கி�றா'. 

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

V. V. V. V. !7, காண�ப�	 சில வரலா1 8வைமக4 !7, காண�ப�	 சில வரலா1 8வைமக4 !7, காண�ப�	 சில வரலா1 8வைமக4 !7, காண�ப�	 சில வரலா1 8வைமக4 ::::    

 

இ0 1B' ைவதிக சமய� �ராண வரலாAக' பல உவைமகளாக� கா3ட�-

ப5கி�றன. இJ வரலாAகளி� �றி���கேள காண�ப5த.�, இ0 1லாசிாிய$ 

கால ேத, இைவ ம�களிைடேய ந�� பயி�றி�0தைம �லனாகிற%. 7�க� 

கிர"?சகிாிைய எறி0த வரலாA, "��� ெபய$� ��ற ெகா�ேறான�ன நி� 

7�க� ெசJவி" (5: 13-14} எ�A, தி�மா- இராமனா�  ேதா�றி� கடலைணயி3ட 

ெச�தி, 'ெந;ேயா� மய>கி நிலமிைச  ேதா�றி, அடல� 70நீரைட த ஞா�A, 

�ர>�ெகாண$0 ெதறி0த ெந5மைல ெய-லா, அண>�ைடயள�க$ 

வயிA��கா>� " (17:9-12) எ�A, தி�மா- வாமனனா�  ேதா�றி மாவ.பா- 

நில ெப2ற%, “ெந;ேயா� �ற�� வாகி நிமி$0% த�, அ;யி2 ப;ைய அட�கிய 

அ0நா', நீாி2 ெப�த Iாிவா$ சிைல மாவ. " (19: 51-4) எ�A, அ
ர$ ேமாகி % 

வி* மாA தி�மக' ெகா-.�பாைவ வ;" ெகா<5 = தா; ய%, "தி�வி� 

ெச�ேயா' ஆ;ய பாைவ" (5: 4) எ�A, ெந;ேயா� க<ணனா�  ேதா�றி 

இைடய$ ேசாியி- விைளயா;ய ெச�தி, "மாமணி வ<ண8 த78 பி? 

ைஞD, ஆ;ய �ரைவ யிஃதா" (19: 65-6) எ�A, இ0திர� அக.ைகபா2 

ெப�ேவ3ைக ெகா<ட ெச�தி, “மாதவ� மட0ைத�� வ�0% %யெர�தி, 

ஆயிர?ெச> க< அமர$ேகா� ெப2ற%" (18: 90-1) எ�A, இ0திர� மக� 
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சய0தைன அக திய� சபி த%, அ>கி� கட "' 7னிவ$ மகளி$பா- ேவ3ைக 

D2ற%, காம� த� மக� ெபா�35 வாண� நகாி- ேப;� = தா;ய%, 

வி
வாமி திர 7னிவ� பசி மி�� நாV� தி�ற% பிற" எ5 %� 

கா3ட�ப5கி�றன. 

 

இவ$ கால ேத உதயண� கைத நா3;- ந�� பரவி யி�0தி��கிற ெத�பத2�� 

சா�றாக, உதயணைன� பிர� ேசாதனென�ற அரச� வ?சைனயா2 

ப2றி�ெகா<ட ேபா%, அJ "தயண� ம0திாியாகிய Vகி, த� Q��சி யா- மீ3ட 

வரலாA, " ெகா;� ேகாசாபி� ேகாமகனாகிய, வ;  ேத$  தாைன 

வ தவ�ற�ைன, வ?ச? ெச�%ழி வா� றைள வி_இய, உ?ைசயி2 ேறா�றிய, 

Vகி ய0தண� உ�"��" (15: 61-5) எ�A �றி�க� ெபAகிற%. தி� வ'�வ$ த 

தி���றளி-, "ெத�வ0 ெதாழா அ' ெகா* ந2 ெறா*ெத*வா', ெப�ெயன� 

ெப�D மைழ" (�. 55) எ�A =றிய%, "ெத�வ0ெதாழாஅ' ெகா*ந2 ெறா* 

ெத*வா', ெப�ெயன� ெப�D ெப�மைழ ெய�ற அ�, ெபா�யி- �லவ� 

ெபா��ைர ேதறா�" (22: 59-61) எ�A கா3ட�ப5கிற%. 

 

காிகா- வளவ�, 7%ைம வ;" ெகா<5, த� இளைம �றி % இக�0ேதா$ விய�ப, 

நீதி வழ>கிய ெச�தி, " இளைம நாணி 7%ைம ெய�தி உைர 7;" கா3;ய 

உரேவா�" (4: 107-8) எ�A �றி�க� ெபAகிற%. இ0 12பதிக காவிாி�@-

ப3;ன தி� வரலாA =Aகிற%. ெதா; ேதா3 ெசபிய� T>ெகயிெலறி0த %, 

ம8�ேசாழ� மகைன 7ைற ெச�த%, ேசர� ெச> �35வ� ஆாிய வரசைர 

ெவ�A க<ணகி��� ேகாயி ெல5 த% இ0 12க< �றி�க�ெபAகி�றன. 

 

இ01.� இைடயிைடேய ேவA பல வரலாAக' கா3ட�ப5கி�றன; அவ2ைற 

ஈ<5 விாி ேதாதி� ெப��மாத.� இJவளவி- நிA %கி�றா. 

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

VI. VI. VI. VI. இய1ைக நல	 9ற0 இய1ைக நல	 9ற0 இய1ைக நல	 9ற0 இய1ைக நல	 9ற0 ::::    

 

விழா� கால>களி-, ம�க3� விழாைவ  ெதாிவி�� மர�, விழா நிக* நகைர 

ம�க' இ�ன வைகயி- �ைன த- ேவ<5ெமன� கா3டB விழாவைற காைதயி- 
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�றி�க�ப5கி�ற�. ஊரல$ உைர த காைதயி- நாடக மகளி$� ெகன வ� த 

= %, இைசD, கணித7, எைன� கைலக�, ஓவிய7 
�>க� 

�றி�க�ப5கி�றன. விழா� கால ேத, ெதா�கி�ற ம�களிைடேய %றவிக�, 

விட�, T$  த�, க3�; ேதா�,பி த� பிற� வ0% ெதா�வ% 

இய-ப�ேறா; அவ$கைள ம�க' =; இக�0%ைர % மகி�வ% 7<ேட . 

அைவயா", மல$ வன ��க காைத� க< உைர�க�ப5கி�றன. 

 

பளி�கைற ��க காைதயிB, சிைற� ேகா3ட அற� ேகா3டமா�கிய காைதயிB 

பிறா<5 @ெபாழி- களி� இய2ைக யழ�க' எ5 ேதாத�ப5கி�றன. க�சிமா 

நக$ ��க காைத அ0 நகாி� ப-ேவA ெத� நல>க� பிற " =Aகி�ற%. 

 

இைவேய ய�றி அ0திமாைல� சிற��, வி;ய2 சிற� �, மிக அழகாக� 

=ற�ப5கி�றன. மணிேமகலா ெத�வ வ0% ேதா�றிய காைதயி-, அ0திமாைல� 

ேபாதிைன ஒ� ெப<ணாக நிA தி, 

 

 ”�ண திைச ம�>கி- நா' 7தி$ மதிய7 

 �டதிைச ம�>கி- ெச�A G� கதி� 

 ெவ'ளி ெவ< ேதா5 ெபா2ேறா டாக 

 எ'ளA தி�7க ெபா.ய� ெப�தB, 

 அ�ன� ேசவ- அய$0% விைளயா;ய 

 த�8A ெபைடைய  தாமைர யைட�க, 

 @ெபாதி சிைதய� கிழி %� ெபைடெகா<5 

 ஓ>கி�0 ெத>கி� உய$மட ேலற, 

 அ�றி- ேபைட அாி��ர- அைழ இ� 

 ெச�A G� ெபா*% ேசவ2 கிைச�ப, 

 பவள� ெச>கா- பறைவ� கான %� 

 �வைள ேம�0த �ட�க< ேசதா 7 

 ைல ெபாழி தீபா- எ*%க' அவி�ப, 

 க�A நிைன �ரல ம� Aவழி� படர, 

 அ0தி ய0தண$ ெச0தீ� ேபண, 

 ைப0ெதா; மகளி$ பல$விள� ெக5�ப, 
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 யாேழா$ ம�த % இ�னர� உளர� 

 ேகாவல$ 7-ைல� �ழ-ேம2 ெகா'ள, 

 அமரக ம�>கி- கணவைன இழ0% 

 தமரக �= உ ஒ�மக' ேபால� 

 கதிரா2A� ப5 த 7திரா  %�பெமா5 

 அ0தி ெய�8 பசைல ெம� யா3; 

 வ0திA  தனளா- மாநக$ ம�>�" (� : ககக - சக) 

  

எ�A பா; யி��� இ� ப�திD, வி;ய2 கால ைத� ெசா-லணி நய0%A, 

 

 "காவ லாள$ க< %யி- ெகா'ள  

 Tெம� ேச�ைக  %யி- க< விழி�ப, 

 வல�ாி� ச>க வறிெத*0 தா$�ப� 

 �ல�ாி� ச>க ெபா�ெளா5 7ழ>க, 

 �க$7க வாரண ெந5>= விளி�ப� 

 ெபாறிமயி$ வாரண �A>= விளி�ப, 

 பைண நிைல� �ரவி பல எ*0 தால� 

 பைண நிைல� �'� பலெவ*0 தால� 

 @ெபாழி லா$ைக� �'ெளா. சிற�ப� 

 @>ெகா; யா$ைக� �'ெளா. சிற�ப� 

 கட"3 :;ைக� @�ப. கைடெகாள� 

 கலபக$ :;ைக� @�ப. கைடெகாள� 

 �யிBவ$ கைடெதாA ப<ணிய பர0ெதழ� 

 ெகா5�ேபா$ கைடெதாA ப<ணிய பர0ெதழ 

 ஊ$ %யி ெல5�ப உர" நீ ர*வ %� 

 காாி�' சீ %� கதிரவ� 7ைள தB" (எ : ககக - உ
) 

 

எ�A பா; யி��� இ�ப�திD ஒJெவா�வ� ந�� 
ைவ�� இனிய நல 

ெபா�0தி யி��பைத� காணலா. 

---------- 

VII. VII. VII. VII. !2� ெபா-நிைல� க�&- !2� ெபா-நிைல� க�&- !2� ெபா-நிைல� க�&- !2� ெபா-நிைல� க�&- ::::    

 

இ0 1B3 =ற�ப5 வரலாA பிறவைமதிக� ெபா%வாக ைவ % ேநா�கி�,  
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இ0 1லாசிாிய$ ெப<ைமயி� அைமதிD, ெப<ணி�ப தி� சிAைமD விள�� 

க� தினராதைல� காணலா. உதய�மர� வாயிலாக ஆ<மக8��� ெப< 

ணி�ப ைத Hக$த2� எ* ேவ3ைகைய விாி ேதா% வா$ அத� இய-ைப, 

 

"சிைறD 7<ேடா ெச*�ன- மி��ழீ இ 

நிைறD 7<ேடா காம கா��ெகாளி�' (� : க க - 20) 

 

எ�A, பிறா<5, "மதிேயா$ எ'ளி8 ம�னவ� காயி8, ெபாதியி- நீ>கிய 

ெபா*தி2 ெச�A, ப2றின� ெகா<5 '" (20; 14-6) வ�ேவ� எ�A அவேன 

=Aத லா- நா உணர� ெச�கி�றா$. 

 

மணிேமகைல�� இJ" தய�மர�பா- ேவ3ைக ெய*0% அவ' உ'ள ைத 

அைல�கி�ற%. அவேள தன�� உ<டா� ேவ3ைகயி� இய-ைப, 

 

 "க2�  தானில'; ந2றவ "ண$வில'; 

 வ�ண� கா�பில'; ெபா�' விைல யா3; ெய�A 

 இக�0தன னாகி நய0ேதா� எ�னா%, 

 �%ேவா� பி�ைற� ேபான ெத� ெந?ச; 

இ%ேவா அ�னா� காம  திய2ைக " (� : அ
 - =0 ) 

 

எ�A =Aகி�றா'. உதய�மர� ேபாலா%, அறேவா$ =35ற", பழபிற� 

�ண$" பிற" ெப2றி�0%; மணிேமகைல, உலகவறவி�க< கா?சன8 

உதய�மர8 ஒ�>கி��ப, அJ " தய�மர� ப�க.ேல ெச�A நி�A நயமாக 

உைர��மாA ெச�%வி3ட% இJ ேவ3ைகெயனி� ஆ< ெப< இ�பாலாாிட % 

எ* ேவ3ைக, இ�வ$ நிைறையD ஒ�>கழி�� வ�ைமDைடய ெத�பைத 

ஆசிாிய$ ஓரா2றா- நிAவிவி5கி�றா$. 

 

இத� ேதா2Aவா� ெப<Wடபி- இ��கிற ெத�A கா35வா$, மணிேமகைல 

வாயிலாக, நைரIதா3; ஒ� தியி� வன�பிழ0த ேமனிைய வ� %� கா3;, 
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 "@வி8 சா0தி8 �லா- மைற  தியா %  

 Tசி8 மணியி 8 ெதா-ேலா$ வ� த 

 வ?ச0 ெதாியா� ம�னவ� மகேன" (20: 
 எ-க) 

  

எ�A 7;� க35கி�றா$. 

 

இதனா- மகளி$ தைம� கா %� ெகா<5 ஒ*� கட�பா5ைடய$ 

எ�பா$ேபால� பலவிட>களி- அவ$ க3� ேவ<5 ஒ*கலாAகைள 

வ2�A %கி�றா$. 

 

 "காதல$ இற�பி�, கைன ெயாி ெபா தி 

 ஊ%ைல� ��கி� உயி$ % அக  தட>கா% 

 இ�8யி ாீவ$; ஈயா ராயி�, 

 ந�னீ$� ெபா�ைகயி� நளிெயாி ��வ$; 

 நளிெயாி �காஅ ராயி� அ�பேரா5 

 உட8ைற வா��ைக�� ேநா2Aட ப5வ$ 

 ப தினி� ெப<;$ பர�� நீ$ ஞால % " (2: சஉ-அ ) 

  

எ�A, 

 

 “காதல� Gய� க50%ய ெர�தி� 

 ேபாத- ெச�யா உயிெரா5 �ல0% 

 நளியி� ெபா�ைக யா5ந$ ேபால 

 7ளிெயாி �=உ 7%�;� பிற0த 

ப தினி� ெப<;$" 

எ�A, 

 

 ”க�னி� காவB க;யி2 காவB 

 த�8A கணவ� சா"றி2 காவB 

 நிைறயி2 கா %� பிற$பிற$� காணா% 

 ெகா<ேடா ன-ல% ெத�வ7 ேபணா� 

ெப<;$" (கஅ : கஅ - கoஉ) 
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எ�A, 

 

"ம<;ணி ஞால % மைழவள0 த^உ 

ெப<; ராயி� பிற$ெந?
 �கா$” (உஉ : ச� - 
) 

 

எ�A =Aவனவ2றாB பிறவ2றாB ந�மகளி$��ாிய ஒ*கலாAகைள ந�� 

பல7ைற வ2�A % தைல� காணலா. 

 

உதய�மர� வரலா2றாB, கக0த� ம�க' வரலா2 றாB ஆ<மக8ைடய 

வரபிக0த காமேம ெகா;ெதன� கா3; வ2�A %கி�றா$. இதைன, 

 

 "ப தினி யி-ேலா$ பலவற ெச�யி8 

 � ேத �லக �காஅ ெர�ப% 

 ேக35 அறிதிேயா " (உஉ : ககஎ -க) 

  

எ�A =Aதலா- அறியலா. ப தினிDட� =; Dைற ேவா$ ேகாட2�ாிய 

ேவ3ைக, மக�ேபA க�தியேத ய�றி� பிறிதி-ைல ெய�ப% ஒ� சாரா$ க� %. 

அதைன மA %, இ0 1லாசிாிய$, ப தினி�=3ட அற?ெச�த2 ெபா�3ேடய�றி 

மக�ேப2றி� ெபா�3ட�A எ�பா$, 

 

 "இளைமD நி-லா; யா�ைகD நி-லா; 

 வளவிய வா� ெப�? ெச-வ7 நி-லா : 

 � ேத �லக �த-வ�0 தாரா$; 

 மி�க அறேம வி* %ைண யாவ% " (உஉ : கங� - அ) 

 

எ�A ஓ%கி�றா$. 

 

இ� க� %�கேளா5 விைனDண$" ஒ�A இ0 1� 7*% ஊ5�வி� ெச�A 

நில"கிற%. இதைன 7�� =றினா. ஈ<5 ஒ�ேற =Aேவா. இJ"ட- “ 

விைனயி� வ0த%; விைன�� விைளவாய% ” (4: 113); “உைம விைனவ0% 
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உ� த- ஒழியா%" (26: 32) விைனநீ�கேம G5ேபA எ�ப%. இதைன, உதய�மர� 

இற0த ெச� திைய அவ� த0ைத மாவ< கி'ளி��� =றவ0த அற ேவா�' ஒ�வ$ 

=Aமா2றா- அறியலா : 

 

 "மதிம�' ெவ<�ைட ம�ன ! நி� மக� 

 உதய �மர� ஒழியா னாக, 

 ஆ>� அவ' த�ைன அபல  ேத2றி, 

 ஓ>கி�' யாம % இவைன ஆ>�� %� 

 காய ச<;ைகத� கணவ னாகிய 

 வா�வா' வி?ைசய� த�ைனD = உ� 

 வி?ைச மக' பா- இவ� வ0தன ெனன 

 வ?ச வி?ைசய� மன ைதD கல�கி, 

ஆ>கவ� த� ைக வாளா- அபல % 

ஈ>கிவ� த�ைன எறி0த%" (விைன) (உஉ : ககச - உலங) 

 

எ�ப% அJவறேவா$ விைனேம- ஏ2றி� =றிய =2றா�. இJ வ<ணேம, 

மணிேமகைல அரசமாேதவி��, அவ' மக� இற0தத2�� காரண 7�ைன 

விைனெயன� பழ பிற��� =றி, 

 

 "மைட�கல சிைதய G�0த மைடயைன 

 உட- %ணி ெச�தா>� உ� ெத* வ-விைன, 

 ந?
விழி யரவி� ந-Bயி$ வா>கி 

 வி?ைசய� வாளா- G3;ய த�ேற " (உங: அஉ - � ) 

 

எ�A அறி"A %கி�றா'. 

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

VIII. VIII. VIII. VIII. இ' !லாசிாிய# கா,6ய த��க �6:ப1றி� சி8 .றி�� இ' !லாசிாிய# கா,6ய த��க �6:ப1றி� சி8 .றி�� இ' !லாசிாிய# கா,6ய த��க �6:ப1றி� சி8 .றி�� இ' !லாசிாிய# கா,6ய த��க �6:ப1றி� சி8 .றி�� ::::    

 

இ0 1.- தவ திற @<5 த�ம ேக3ட காைதயி- வ� த��க 

7;�கைள�ப2றி ஆசிாிய$ டா�ட$ உ. ேவ. சாமிநாைதய$ பலவாA 7ய�A 

விள�க ெபறா% வி35 வி3டன$. ஆனா-, அவ$��� பி� பல$ இவ2ைற  த 
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மா- இய�றவைர 7ய�A ஆரா�0தி��கி�றன$. அJவாரா��சியி� �றி�ைப 

இ>ேக த�வ% 7ைறயாத- ப2றி� �றி�கி�றா. 

 

இ  த��க 7;�கைள யாரா�0% க<ட டா�ட$. தி�. S. கி�`ணசாமி அ�ய>கா$ 

அவ$க' இைவ தி�னக$ கால %�� 72ப3டனவாத- ேவ<5 எ�கிறா$; மகா 

மேகாபா தியாய S. ���சாமி சாaதிாியா$ அவ$க�, எ�. ஜா�ேகாபி (Hermann 

Jacobi, Professor of Sanskrit, University of Bonn) எ�பா�, இ0 1� 7;�க' 

வடெமாழியிB'ள நியாய� பிரேவச எ�ற 1�7;ைப அ;�பைடயாக� 

ெகா<டனெவ�A, ஆகேவ இ மணி ேமகைல, தி�னக$ கால தி2�� 

பி2ப3டதாக- ேவ<5 எ�கி�றன$. தி�னக$ கி. பி. நா�கா 12றா<;- 

இ�0தவ$ எ�ப% ஆரா��சியாள$ %ணி�; நியாய� பிர ேவச ைத இய2றிய 

ஆசிாிய$ ச>கர 
வாமி எ�பா� அ0த நா�கா 12றா<;னேர எ�ப$. 

 

தி�. அ�ய>காரவ$க', “இ0 1-, 'ஆதி சிேன0 திர� அளைவ யிர<ேட, ஏ தமி- 

பிர திய க� தள" எ�ன' (29: 47-8) எ�ற% ெகா<5, இ0 1லாசிாிய$ கா3சி, 

அ8மான எ�ற இர<ைடDேம அளைவயாக� ெகா<டன$; தி�னக$ ைநயாயிக$ 

=A நா�� ெகா<5 ஆரா�0% இAதி யிர<ைடD வில�கி 7த.2 =A 

இர<ைடDேம ெகா<டன$. ப�க, ஏ%, தி3டா0த, உபநய, நிகமன எ�ன 

ஐ0%ள; அவ2றி- ..... ஒ3;ய உபநய நிகமன இர<5, தி3டா0த திேல 

ெச�றட>�” (29: 57-8; 109-10) எ�ற% ெகா<5, “இ0 1லாசிாி ய$, ப�க, ஏ%, 

தி3டா0த I�Aேம ெகா<டா$; தி� னக$ இJ ைவ0ைதDேம 

ெகா<ெடாழி0தா$. தி�னக$ அ8 மான ைத� பரா$ தா8மான, 


வா$ தா8மான என வ� % ெந;% ஆரா�0% பரா$ த 
வா$ த தி- 

அட>� எ�றாராக, இ0 1லாசிாிய$ அ8மான ைத அJ வைகயி- 

ஆராயேவயி-ைல" எ�A =றின$ என� கா3;, அ� =2ைற மA %, இ0 1.2 

=ற�ப5 த��க 7;� க' நியாய�பிரேவச எ�ற வடெமாழி  த��க 1ைலேய 

ேம2ெகா<;��கிறெத�A, எ>க' க-Nாி வடெமாழி விாி"ைரயாளரான தி�. 

ஐயாசாமி சாaதிாியவ$க' கா35 கி�றா$க'.[$] 

---- 

[$] The Journal of Oriental Research, Madras. Vol. XI. part II page 118-128. 
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சாaதிாியவ$க' இ0 1.� இ�ப�தி�� எ*தியி�� � ெபா�', 1.- Iல ைத 

ைவ % ேநா�கி� ெபாி % T�ைம ெச�த2�ாி தாயி8, இ மணிேமகைல�� 

நியாய�பிரேவச %�� உ'ள ஒ2Aைம ேவ2Aைம கைள� கா3; யி��ப% 

ேபா2ற த�க%. இ�ப�திையேய சிறி% விாிய ஆரா�0% ெவளியிட� க�%கி�ேற-

னாத.�, த��க 7;� ப2றிய �றி�பிைன இம3;- நிA தி� ெகா'�கி�ேற�; 

இJவி�வ$ =2A�களி� வ�ைம ெம�ைமகைள ஈ<5� கா3டBறி�, இ 

7�8ைர மிக விாிD. 

---------- 

IX. IX. IX. IX. கா�பிய நிக;�சி ப1றிய ஆரா��சி� .றி�� கா�பிய நிக;�சி ப1றிய ஆரா��சி� .றி�� கா�பிய நிக;�சி ப1றிய ஆரா��சி� .றி�� கா�பிய நிக;�சி ப1றிய ஆரா��சி� .றி�� ::::    

 

1. மணிேமகைலயி� தாயாகிய மாதவி, இைசD நாட க7 ந�� பயி�A 

அர>ேகறிய கால ேத �கா$ நகர ேத யி�0% ஆ3சி �ாி0த ேவ0த� காிகா- 

வளவ� எ�A சில�பதிகார =Aகி�ற%. மணிேமகைல அ� கைலயி- 

வ-Bநளா� ம>ைக�ப�வ எ�%> கால ேத மாவ< கி'ளி ெய�பா� �கா$ 

நகர ேத ஆ3சி �ாிகி�றா�. இ� கி'ளிைய� காிகா- வளவ8�� மகென�றாத- 

பிற ெதாட$� உைடய� எ�றாத- இ01- =றவி-ைல. உதய �மரைன ம3;-, " 

இளைம நாணி 7%ைம ெய�தி, உைர7;" கா3;ய உரேவா� ம�க�" (4: 107-8) 

எ�A =Aகிற%. மணிேமகைல கால தி- கா?சியி.�0% ஆ3சி �ாி0த கி'ளிD, 

மாவ< கி'ளியி� தபி இள> ேகா� கி'ளிD தமி�� ெபயேர ெகா<;��ப, 

உதய �மர� வடெமாழி� ெபய$ ெகா<;��ப% விய�� ஆரா��சி�� இட7 

த�கிற%. 

 

2. இமயவரப� ெந5? ேசரலாத2�� ேசர� ெச>�35வ� மக� எ�A 

சில�பதிகார =Aகி�ற%. க<ணகி கணவனான ேகாவல� ம%ைரயி2 

ெகாைலD<ட% வ?சி நா3;- அ� �35வ� இ�0% ஆ3சி ெச�த கால மா�. 

இஃதி>ஙன மி��க, மணிேமகைல க�சி நக�' அற @<;�0த மாசா %வாைன� 

க<டேபா%, அவ'; ேகாவல8�� அவ� �;யி- ஒ�ப% தைல7ைற�� 7� 

பி�0த ேகாவல� எ�பா� அJ விமயவரப� ெந5? ேசரலாத8�� நீ>கா� 

காத2 பா>க”னாயி�0தா� எ� A, அJ ேவ0தெனா5 அவ8 க�சிநக$��� 

ேபா0% த�ம சாரண$ உைர த அற ேக35� � த ைச திய ஒ�A க3;னா� 

எ�A =Aகி�றா'. இதனா-, ேசர லாத8�� ெச>�35வ8�� இைடேய 

ஒ�ப% தைல 7ைற� கால கழி0தி� த- ேதா�Aவேதா5, சில�பதி கார� 



88 

 

=2A�� 72A மாAப5வ% ெதாிகிற%. சில� பதிகார =Aவ% ேபாலேவ, இ0 

1B ெச>�35வ� வடவாாிய ம�னைர ெவ�A வ0% க<ணகி��� ேகாயி 

ெல5 த ெச�திைய� சிறி% மாAபா;�றி� =Aகிற%. ' ஆகேவ இ� ப�திD 

ஆரா��சி�� உாிய தாகி�ற%. 

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

X. X. X. X. �6��ைர�6��ைர�6��ைர�6��ைர::::    

 

இனி, இJ வாரா��சி Dைரைய 7;�பத� 7�, இ� கா�பிய அைம�� நைடD 

ப2றிய சில �றி���கைள� =Aவ% நலெம�A ேதா�Aகிற%. ேகாவல8�� 

மாதவி�� உ<டாய ெதாட$பி� பயனாக மணிேமகைல பிற�க, அவ3�� 

ெபயாி5 சிற�� நாளி-, ேகாவல� ஒ� ெபாிய சிற�பிைன� ெச�தா�; அவ� 

அளி த ெகாைடைய� ெபAத2� ம�க' ெப�> =3டமா� வ0தி �0தன$; 

அ�ேபா% அரசன% ப3ட தியாைன மத> ெகா<5 ேபா0%, அ� =3ட தி�0த 

ேவதியெனா�வைன� ப2றி� ெகா'ளேவ, ேகாவல� அவ�பா- இர�க72A, 

யாைனயி� ெந2றியி2 பா�0% அதைன யட�கி, அJ ேவதி யைன மீ3�மா2றா- 

த� ஆ<ைமயிைன நிைல நா3;னா ென�A சில�பதிகார =Aகிற%. பிற0% 

ெபய$ ெபA நாளிேல த� த0ைத��� ெப� �க� விைள த மணி ேமகைலயி� 

பிற�� வரலா2ைற இ0 1- =றேவயி-ைல; மணிேமகைலயி� பிற�� மாதவி 

பிற��� ேபா-வத�A. சி திராபதியி� ெசா-B ெசயB ேநா�கி�, மாதவி� �� 

பிற�� வரலாA கா<ட- அாிதா. அதனா2றா� இள>ேகாவ;க', க<ணகி 

ேகாவல� எ�ற இ�வ$ பிற� �� =றியவ$, மாதவியி� பிற��� =றாராயினா$. 

மாதவி யி� �ண ெசய-க' க2�ைட ந�ெனறியவாத.�, அ0 ெநறி வழா% 

பிற0த மணிேமகைலயி� பிற��� =றாைம� �� காரண ெதாி0தில%. 

 

மாதவிD மணிேமகைலD இ0திரவிழாவி2 கல0% த ஆட-, பாட-, அழ� 

எ�பனவ2றா- ம�கைள இ� �A தாைமயா-, ஊரவ$ அல$ T2Aகி�றா$ என� 

சி தி ராபதியா- �றி�� இ0 1லாசிாிய$, விழாவைற காைத யி- இJ வி�வ� 

ேபா0% ேம2�றி த பணிைய ஆ2ற2 �ாிய$ எ�பதைன� �றி�கேவயி-ைல. 

ஒ�றைன� ெச�த2 �ாியா$ அதைன� ெச�யாெதாழியி� அ�ேறா அல$ பிற� �? 

நாடக� கைலைய அ� கால தி�0த அரச� பிற சா�ேறா� ந�� ஆதாி தன$ 

எ�பத2�� சா�Aக' பல இ��கி�றனேவ. நாடக மகளி$ த த நாடக� கைல 
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H3ப ைத ம�க3� ந�� கா35மி� எ�பதைன ெவளி� பட� =றா%, " ேவA 

ேவA சிற�பி� ேவA ேவA ெச� விைன, ஆ2றி மரபி� அறி0ேதா$ ெச�Dமி�" (1: 

56-7) என விழாவைற காைத =Aதலா- எ�%வி தா$ எ�A ெகா'வதாயி�, ேமேல 

கா3;ய �ைற�� இடமி�றா. 

 

ஆ� திர� மணிப-லவ தி- மணிேமகைலபா- விைட ெப2A� ெச�றவ� 

எ�னானா� எ�ப%, கா?சன� உதய�மரைன வாளா- எறி0த தீவிைன� 

பயைன இ�னவாA Hக$0தா� எ�ப% �றி�க�படவி-ைல. க<ணகி ம% 

ைரைய எாி த தீவிைன� பயைன ந-விைன� பயனி� இAதி யி- Hக$0% 7;வி- 

"பிறவி நீ த ெப2றிய "ளாவ' எ�A =றின இ0 1லாசிாிய$, இவ$த 7;" நிைல 

=றாைம ஆரா�த2 �ாியதா. இ 7;" நிைலேய ய�றி, சி திராபதியி� பி2கால 

வா�" ெதாி0தில%. அறவண வ;க' மணிேமகைல�� அற =Aவேதா5 நி�A 

வி5 கிறா$; அவர% 7;" ேதா2றேபால  தி_ெரன நி�A வி5கிற%. 

மணிேமகைல, உதய�மர� ைகயி2 சி��<5 த� T�ைம ெகடா% நீ>கி 

யி��பேள-, இ� கா�பிய அைமதி மி�க இ�பமா� இ�0தி���. 

 

இனி, இ0 1லாசிாிய$ பா;யனவாக ேமேல கா3;ய ச>க இல�கிய� 

பா35�கைளD இ0 1.2 காண� ப5 பா35�கைளD ஒ�� ேநா�கி�, இ0 

1- நைட மிக எளிதாக இ��ப% �லனா�. ேமB, இத� க< மி�க வடெசா2க' 

காண�ப5கி�றன. ச>க கால  %, அதைனய5 % வ0த சில�பதிகார� கால % 

காண� படாத ெசா- வழ��க' இ0 1.2 காண�ப5கி�றன. ஏ% நிக��சி, 

ஆ>கன, ஈ>கன, ஆ>�, ஈ>� 7த.யன மி�திD பயி-கி�றன. அ, இ எ�ற 


3;ைட� ெசா2க', அ0த, இ0த என  திாி0% வழ>� வழ��� கப$ 

கால %��� சிறி% 7�ன$ தா� பயிBவதாயி2A. இJ வழ��, ச>க 12க�'ேள 

கிைடயா%. இ0 1.- இஃ% ந�� வழ>�கிற%. "7ைறைமயி� இ0த IT ரக ேத' 

(26: 63) எ�A, “ இ0த ஞால % எJவைக யறிவா� " (27: 285) எ�A, " அ0த 

உதவி�� ஆ> கவ' ெபயைர " (29: 30) எ�A வ�த- கா<க. 

 

ேமேல =றியவாA, இ0 1- நைட ச>க இல�கிய> களி2 காண�ப5 ெச�D' 

நைடயி� ேவAப3;� த லாB, ச>க� ெச�Dளி2 காண�படாத வழ�காA சில 
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இ0 1.2 காண�ப5தலாB, இ01B3 காண�ப5 அரச$ வரலாAக' சில 

வரலா2A ெநறி�க< ேநா�கிய வழி மய� க0 த�தலாB இ01ைல ஆ�கிய 

சீ தைல� சா தனார% வரலாA ஆரா�த2 �ாியதாகி�ற%. சில�பதிகார இ0 

1லாசிாியைர ம%ைர� =லவாணிக� சீ தைல� சா தனா$ எ�A வழ>கா% வறிேத 

சா த� எ�ேற =Aகிற%.. இ012 பதிக ம3;- " ம%ைர� =லவாணிக� சா  

த�" எ�A =Aகிற%. ெதா-கா�பிய உைரகார$க� இவைர� சீ தைல� 

சா தனா$ எ�கி�றனேர ய�றி, “ ம%ைர� =லவாணிக� சீ தைல� சா தனா$ " 

எ�A =ற வி-ைல. ஆகேவ, இ� ெச�தி மிக ஆர அமர இ�0% ஆரா� த2�ாிய 

ெத�ப% விள>�. 

 

இJவாிய 1B�� ஆசிாிய$ டா�ட$. உ. ேவ. சாமிநா ைதய$ அவ$க' அ�?ெசா2 

�றி�ெப*தி ெவளியி3;�� கி�றா$க'. இத2� விாி0தேதா$ உைர நாவல$ 

ப<;த. ந. 7. ேவ>கடசாமி நா3டா$ அவ$கைள� ெகா<5 எ*%வி  %� 

பாகேனாி தனைவசிய இைளஞ$ தமி��ச>க தி� ெவளி 4டாக  தமி�� �ரவல$ 

தி�வாள$ 7. காசிவி
வநாத� ெச3;யா ரவ$க' பதி % வ�வ% 

மகி�த2�ாியதா�. 

 

இ� ெப� 1ைல� 
��கி  தர ேவ<5ெம�A எ�ைன  தி�ெந-ேவ. 

ைசவசி தா0த 12பதி��� கழக  தின$ பணி தன$. அவ$க' ந ெச0தமி���� 

ெச�% வ� தி��பணியிைன ந�� க<;��� எ� ேபா�றா$, த அறிவி2� 

எ3டாத ஒ�றாயி8, இய�றவள" ெச� தளி�� கடைமDைடயராவ$ எ�பைத 

Dண$0% இதைன� ெச�யலாேன�. 

 

ஒ�றி2� ப2றாத எ�ைன இ  %ைறயி- இய�� உைம ெயா� பாக� 

தி�வ�3�, ெத�னி0திய ைசவ சி தா0த 12பதி��� கழக தின$�� எ� 

பணிவான ந�றிைய  ெதாிவி %� ெகா'�கி�ேற�. 

 

"ெத� தமி��கைல ெதாி0தவ$ ெபா�0திய ேதR$ 

அ�ப� ேசவ; யைட0தன அ-ல- ஒ� றிலேம." 

 

தி��பதி, ( 25-10-42).        ஔைவ. 
. %ைரசாமி. 

---------------------- 
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மணிேமகைல� ���க	 மணிேமகைல� ���க	 மணிேமகைல� ���க	 மணிேமகைல� ���க	 ----    �� ைர�� ைர�� ைர�� ைர    

 

வட இமய %�� ெத��மாி�� இைட�ப3ட நில�பர� பாகிய ந நா35��� 

ச�  தீ" எ�ப% ஒ�ெபய$. மிக� பைழய ெதா�கால ேத வடேம�வி� உ�சியி- 

ச� எ�பா' ஒ� தி ேதா�றினா'. அவ' ெச?ஞாயிAேபால ஒளிதிக* 

ேமனிய, விாி0த சைடD ெகா<;�0தா'. அ� கால ேத இ0 நா3;- அர�க$ 

ேதா�றி நா35ம�க3� நா� ெப�0%�ப ைத� ெச�% வ0தன$. அவ$கள% 

பைகைமைய� ெக5 % நா3;- ந-வா�" நில"வி த2� அவ' ெத�னா5 ேநா�கி 

வ0தா'. 

 

ெத�னா3;2� வ0த ச�, அ� கால ேத கீ�� கட2கைரயி-, சபாபதி எ�ெறா� 

ேப^$ இ��ப% க<டா'. அத� ெபய$ த� ெபயேரா5 ஒ2Aைம�ப3 ;��ப% 

க<5, அத� க<ேண த>கினா'. அ0 நாளி- அ� ேப^ைரD அதைன� 

Qழவி�0த நா3 ைடD ஞாயி2றி� வழி ேதா�ற-களான ேசாழ ேவ0த$ ஆ3சி 

�ாி0% வ0தன$. 

 

ேசாழ ம�ன�' கா0த� எ�பவ� ஆ<5வ�>கால தி- நீ$ அ�கி இ�ைம 

மி�தியாயி2A. அவ� நீ$ ேவ<;� ெப�ேநா�� ஆ2றினா�. அ� கால ேத 

ேம2ேக �டமைலயி- [#] அக திய 7னிவ� இ�0%வ0தா�. இவ� கா0தன% நீ$ 

ேவ3ைக யறி0%, த� ைக��ட தி- இ�0த நீைர� கவி� % ஓ$ யாறாக� ெப�கி 

ேயாட� ெச�தா�. அJ யாA கீ��கடைல ேநா�கி ஓ; வ�வதா யி2A. 

---- 

[#] இ 7னிவைன  ெத�னா3டவ$ �A7னி ெய�ேற =றி வ$தன$. இவ� 

கால ேத ெத�னா5 ேபா0த 7னிவ�' எவ$�� இவ� வ;வி- 

�Aகியி�0ததனால, இவைன அவ$க' இJவாA க�தி� =Aவாராயின$. இவ� 

தமிழறி" �ைற0தவ� எ�ப% பர?ேசாதி 7னிவ$ =Aதலா- விள>�. 

--- 

 

அ>ஙன வ0த அJ யாA சபாபதி�� அயேல வ0த%. அ%ேவ காவிாி என 

வழ>க�ப5வ%. அத� வர" க<ட ச� எ� பா' மகி�0% எதி$ெகா<5, " எ�[1] 

ேவணவா தீ$ த விள�ேக, வ�க" எ�றா'. அவைள அ� காவிாி வழிப5வைத 
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7னிவ� அக திய� 7கமல$0% ேநா�கி, "அ�னா�, இJ வ�0தவ 7திேயா' 

நி�னா- வண>�0 த�ைமய'; நீ வண>�" எ�A ெசா�னா�. 

அதைன� ேக3ட%, 

[2] பாட-சா- சிற�பி� [3] பரத % ஓ>கிய [4] ேகாடா� ெச>ேகா- ேசாழ$த 

�ல�ெகா;, [5] ேகா' நிைல திாி0% ேகாைட நீ;8, - தா� நிைல திாியா  

த<டமி�� பாைவ ஆகிய அ� காவிாி ெதா*% நி2க, ச� மி�க உவைக @ %, " 

உல�யி$கைள� பைட த ெசமல$� கட"', பைட���கால ேத இJவிட %��� 

சபாபதி என எ� ெபயைர ைவ தா�; இனி, இத2� நி�ெபயைர இ35� 

காவிாி�@ப3;ன எ�கி�ேற�. இ�A 7த- இத2� இ� ெபயேர நில"க ” 

எ�றா'. அJவ<ணேம காவிாியி� ெபயராகிய காவிாி�@ப3;ன எ�ற ெபய$ 

நி�A நில"வதாயி2A. 

-------- 

[1]. ேவணவா - ேவ3ைக மி�தியா- உ<டா� அவா. 

[2]. பாட-சா- சிற�� - �லவரா- பாட�ெபA சிற��. 

[3]. பரத - பரதக<ட . [4]. ேகாடா - வைளயாத, 7ைற பிைழயாத. 

[5]. ேகா' - ெசJவா�, �த�, வியாழ, ெவ'ளி 7த.ய ேகா'க'. 

ேசாழ$ �ல�ெகா;D, த<டமி�� பாைவD ஆகிய காவிாி எ�க. யாAகைள� 

ெப<களாக� =றி� �க�த- பாவல$ மர�. அதனா- காவிாிைய ஈ<5� ேசாழ$ த 

�ல�ெகா; ெய�றா$ '; பா<; நா35 ைவையயா2ைறD "ைவைய ெய�8 

ெபா�யா� �ல�ெகா;" எ�ப$. 

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

1. 1. 1. 1. விழாவைற காைதவிழாவைற காைதவிழாவைற காைதவிழாவைற காைத    

 

ேசாழ நா3ைட  T>ெகயி- எறி0த ெதா; ேதா3 ெசபி ய� எ�பவ� ஆ3சி 

�ாி0%வ� நாளி-, அக திய� ஒ�நா' அவனிட வ0%, "இ� காவிாி�@ப3;ன 

மி�க சீ� சிற�� எ�%வ% ேவ<;, வானவ$ தைலவ8�� விழா அய$க" எ�A 

ெதாிவி தா�. அத2கிைச0த ேசாழ�, இ0திரைன வண>கி, "யா� அயரவி��� 

இ0திர விழா இ�ப ெத35 நா' நிக*; அ�கால 7*வ% நீ வானவ$ Qழ எ� 

நக$�க< வ0தி� த- ேவ<5" என ேவ<;னா�. இ0திர8 அJவ<ணேம 

வ0தி�0தா�. அ% 7த- ஆ<5ேதாA அJவிழா� காவிாி�@ப3;ன ேத நட0% 

வ0த%. 
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தமி� நா3;� 7�ப�திக�' ேசர நா3ைட� ெச>�35வ 8, பா<;ய நா3ைட 

ெவ2றிேவ2 ெசழிய8 ஆ3சி �ாி0%வர, இ� ேசாழ நா3ைட ெந57;�கி'ளி 

எ�பா� ஆ<5 வ0தா�. இவ� ேசர� ெச>�35வ8�� ைம %ன� . அதனா-, 

இவைன அவ� "ைம %னவளவ� கி'ளி" எ�A க�தினா�. 

 

இ� கால ேத, ேகாவல� ம%ைரயி- ெகாைலD<ட நிக��சி� �� பி�, 

காவிாி�@ப3;ன தி- வா�0த [1]சமய�கண�க�, [2]அமய�கண�க�, ப- 

ேவA ெமாழி வழ>� வணிக$க�, [3]ஐெப�> �*", [4]எ<ேபராய7 

ஒ�>� =;, "இJ யா<;-, நா இ0திரவிழா ெச�யாவி;�, 7
�0த� எ�8 

ேசாழ ம�ன8��  %ைண ெச�த @த நம�� இ5ைப ெச�D; ச%� க� @த7 

நகைர வி35 நீ>கிவி5; ஆதலா-, இ0திரவிழா கா- ெகா'ள- ேவ<5" என 

7;� ெச�%, 7ரசைறD �;யி2 பிற0த வ'�வ� ஒ�வைன அைழ %, "நகர 

ம�க3� இ0திரவிழா நட�� தின ைத  ெதாிவி�க" எ�றன$. 

 

அ% ேக3ட வ'�வ� வ�சிர�ேகா3ட ெச�A, அ>ேக இ�0த 7ரச ைத 

யாைனயி� க* தி- ஏ2றி, " தி�விைழD இ� ெப�IT$ வா�க; நா3;- பசிD 

பிணிD பைகD இ-ைல யா�க; [5]வசிD வள7 
ர�க " எ�A வா� தி, பி��, 

 

 “வான 7மாாி ெபாழிக; ம�னவ� 

 ேகா' நிைல- [6] திாியா� ேகாேலா� ஆ�க; 

 [7] தீவக� சா0தி ெச�த� ந- நா', 

 ஆயிர> க<ேணா� த�ேனா5, ஆ>�ள 

 [8] நா-ேவA ேதவ�, நல த� சிற�பி� 

 [9] பா-ேவA ேதவ� இ�பதி� பட$0%, 

 ம�ன� காிகா- வளவ� நீ>கிய நா', 

 இ0நக$ ேபா-வேதா$ இய-பின தாகி� 

 [10] ெபா� நக$ வறிதா� ேபா%வ$ எ�ப%, 

 [11] ெதா-நிைல Dண$0ேதா$ %ணிெபா�'; ஆத.� 
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 [12] ேதாரண GதிD, [13]ேதாமA ேகா3;D, 

 @ரண �ப7, ெபால பா.ைகக�, 

 பாைவ விள�� பல"ட� பர��மி�; 

 கா���ைல� [14] க7�, வாைழD வ?சிD, 

 @�ெகா; வ-.D, க�� ந5மி�; 

 ப தி [15] ேவதிைக� ப
ெபா� Tண %, 

 7 %  [16] தாம 7ைறெயா5 நா2Aமி�; 

 விழ" ம. IT$ GதிD, ம�ற7, 

 பழமண- மா2Aமி�; �%மண- பர��மி�; 

 [17] கத. ைக� ெகா;D, கா^�A [18]விேலாத7, . 

 [19] மதைல மாட7, வாயிB ேச$ % மி�; 

 Hத- விழி நா3ட % இைறேயா� 7தல$� 

 [20] பதிவா� ச%�க %  ெத�வ ஈறாக, - 

 ேவAேவA சிற�பி� ேவAேவA ெச�விைன, 

 [21] ஆறறி மரபி� அறி0ேதா$ ெச�Dமி�; 

 த<மண- ப0த�, [22] தா�த� ெப$தியிB, 

 [23] �<ணிய ந-Bைர அறிG$ ெபா�0% மி�; 

 [24] ஒ3;ய சமய  %A ெபா�' வாதிக' 

 [25] ப3; ம<டப %� பா>கறி0% ஏAமி�; 

 [26] ப2றா மா�க' த7ட னாயி8; 

 ெச2ற7, கலா7 ெச�யா தகBமி�" 

  

எ�A ெசா-. 7ரசைற0தா�. ேமB, ' இJவ<ண, விழா நைடெபA நாேல� 

நா� நட த- ேவ<5; ஏெனனி-, 

 

 ெவ<மண- �� ற7, விாி@? ேசாைலD, 

 த< மண- [27] %� திD, தா�@0 %ைறக�, 

 ேதவ� ம�க� த7' ஒ %  திாிவ$ "  
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எ�A 7ர
 அைற0%, நா-வைக�பைடD Qழ வ0த வ'�வ� இ0திர விழாவி� 

இய- நல>கைள எ5 % இயபினா�. 

 

------- 

[1]. சமய�கண�க$ - சமய 12 �லவ$. [2]. அமய�கண�க$ - காலநிைல Dைர�� 

ேசாதிட$. 

[3]. ஐெப�> �* - அைம�ச$. �ேராகித$. ேசனாபதிய$, T%வ$. சாரண$. 

[4]. எ< ேபராய - கரண தா$. க�மகார$, கனக�
2ற, கைடகா� பாள$ . 

நகரமா0த�3 சிற0தா$, பைட தைலவ$, யாைன�பைட  தைலவ$, �திைர�பைட  

தைலவ$. 

[5]. வசி - மைழ . [6]. திாியா - திாியாைம� ேக%வாகிய. 

[7]. தீவக� சா0தி - இ  தீவக தி� நல %�காக� ெச�ய�ப5 விழா; எ�ற%, 

இ0திரவிழா. 

[8]. நா-ேவA ேதவ$ - வ
�க', திவாகர$, உ� திர$, ம� %வ$, 

[9]. பா-ேவA ேதவ$ - பதிென< வைக�ப3ட கண>க'. 

[10]. ெபா� நக$ - இ0திரன% தைலநகராகிய அமராவதி. 

[11]. ெதா- நிைல Dண$0ேதா$ - இJ விழாவி� ப<ைடய நிைலைமைய உண$0த 

அறிஞ$.. 

[12]. ேதாரண Gதி - ெப�வாயி- Gதி. 

[13]. ேதாமA ேகா3; - �2றம2ற ேகாயி- வாயி-. [14]. க7� - பா��மர. 

[15]. ேவதிைக - தி<ைண .               [16]. தாம - மாைல.. 

[17]. கத.ைக� ெகா;, கா[�A விேலாத- %கி2ெகா; விேசட>க'. 

[18]. ப-வைக வ<ண தீ3;ய %கி2ெகா;. விேலாத எ�A, பல வைகயாக� 

க தாி�க�ெப2ற %கி2ெகா; கத.ைக� ெகா; எ�A =Aவ$. 

[19]. மதைல மாட - ெகா5>ைக மா.... 

[20]. பதிவா� ச%�க %  ெத�வ-நகாி�க< உ'ள ச%�க�@த. ச%�க - நா�� 

ெத��க' =5 இட. 

[21]. ஆA அறி மர� - ேவA ேவA ெச�விைனகைள� ெச�த2�ாிய ெநறி யறி0% 

ெச�D 7ைறைம. 

[22]. தா�த� ெபாதியி- - த�னிய சிப- தா�0த ஊரபல. 

[23]. �<ணிய ந-Bைர - த�ம உபேதச. - 
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[24]. ஒ3;ய சமய % உAெபா�' - தா ேம2ெகா<ெடா*� சம ப தி� 

%ணிெபா�'. 

[25]. ப3; ம<டப - க-வி�கழக. [26]. ப2றமா�க' - அ�பி-லாதவ$. 

[27]. %� தி - ஆ2றிைட யைம த த". 

--------- 

2. 2. 2. 2. ஊ# அல# ஊ# அல# ஊ# அல# ஊ# அல# உைர&த காைதஉைர&த காைதஉைர&த காைதஉைர&த காைத    

 

இJவாA இ0திரவிழா நட0%வ�நாளி-, நாடகமகளி$ தம% நாடக� �லைம 

நல ைத� பிற$ க<5 இ��ற� க<5 தா7 இ� �Aவ% இய2ைக. இJவாA 

விழாவி2 கல0% சிற�பி த நாடகமகளி �' மா தவிD அவ' மக' மணிேமகைலD 

காண�படவி-ைல. அத ைன� க<டறி0த மாதவியி� தாயாகிய சி திராபதி 

எ�பவ', மாதவி யி� ேதாழியாகிய வய0தமாைலைய ேநா�கி, "நீ மா தவிபா2 

ெச�A, நீD மணிேமகைலD விழாவி2� வாரா தி��ப% அறி0% இJ Rரவ$ 

அல$ =Aகி�றன$ என உைர % வ�க' என� ெசா-. மா தவி பா- வி5 தா'. 

வ0த வய0தமாைல, மாதவி %ற" @<5, அத2�ாிய ேகால7 ெகா<5 

இ��பைத� க<5, உ'ள �*>கி, 'நாடக மகளி$�� இ�றியைமயா% 

ேவ<ட�ப5 = %, பா35, யா� 7த.ய அைன % காிசற�க2A, ஓவிய 1.� 

ஒ<ெபா�� ெதளி0% %ைறேபாகிய நீ, ந2றவ ேம2ெகா<ட% நாWைட % 

எ�A பல$ =; Dைர�� அல$ நல த�வதாக இ-ைல, கா< " எ�றா'. அவ3�, 

மாதவி : 

 

 [1] "காதல� உ2ற க50%ய$ ேக35� 

 ேபாத- ெச�யா உயிெரா5 நி�ேற, 

 [2] ெபா2ெகா; IT$� ெபா��ைர இழ0% 

 ந2ெறா; ந>கா�! நாW  %ற0ேத�; 

 காதல$ இற�பி� [3] கைனஎாி ெபா தி 

 [4] ஊ%ைல� ��கி� உயி$ % அக % அட>கா% 

 இ�8யி$ ஈவ$; ஈயா ராயி�, 

 ந�னீ$� [5] ெபா�ைகயி� நளிஎாி ��வ$; 
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 நளிெயாி �கா அராயி�, அ�பேரா5 

 [6] உட8ைற வா��ைக�� ேநா2Aடப5வ$ 

 ப தினி� ெப<;$; [7]பர�� நீ$ ஞால % 

 அ திற தா� அ-ல'. 

 

அ�றிD, கணவ8� �2ற %ய$ ெபாறா% ம%ைர IT$�க< அலம0% த� 

மா$ைப  தி�கி ெயறி0%, அJRைர  தீD<ண� ெச�த மாெப� ப தினியாகிய 

க<ணகி�� இ மணிேமகைல மக ளாவா'. அதனா-, அவ', அாிய தவெநறி�-

ப5வத-ல%, நாடக மகளி$��'ள அவெநறி�க< ெச-லா'. ேமB, இ>ேக, 

மாதவ$ உைறD இJவிட தி2�� ேபா0%, இ>ேக எ*0த�ளியி��� அறவண 

அ;களி� தி�7� ெச�A அவ$ தி�வ;யி- வண>கி, மன கல>கி, எ� காதல� 

உ2ற க50%யைர� =றிேன�. அவ$, தி�"ள ெகா<5, 

 

 ”பிற0ேதா$ உAவ% ெப�கிய %�ப, 

 பிறவா$ உAவ% ெப� ேபாி�ப; 

 ப2றி� வ�வ% 7�ன%; [8] பி�ன% 

 அ2ேறா$ உAவ%, அறிக' எ� ற�ளி, 

[9] ஐவைக� சீல % அைமதிD கா3;, 

'உ�வைக, இைவ, ெகா' ' 

 

எ�A அ�ளின$; இதைன எ�ைன� ெப2ற சி திராபதி��, ஏைன மகளி$�� 

ெச�A ெதாிவி தி5க" எ�A உைர தா'. 

 

 ஆ>� அவ' உைரேக35 அ�ெபற- மாமணி, 

 ஓ>�திைர� ெப�>கட- G� ேதா$ ேபா�A, 

 [10] ைமய- ெந?செமா5 வய0த மாைலD 

 [11] ைகய2A� [12] ெபய$0தன'. 

 

---- 
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[1]. காதல� - ேகாவல�. 

[2]. ெபா2ெகா; IT$ - அழகிய ெகா;க' T�கிய காவிாி�@ப3 ;ன. 

ெபா��ைர - �க*ைர. 

[3]. கைனஎாி - மி�க ெந���. ெபா தி - I3;. 

[4]. ஊ%ைல� ��� - ெகா-ல� உைல�கள %� கா2ைற V% %� தி 

[5]. ெபா�ைகயி� நளிஎாி ��வ$ - ெபா�ைக�க< இற>கி I��வ% ேபால ெபாிய 

ெந��பி- G�வ$. 

[6]. உட8ைற வா��ைக - பிாியா% =;யி��� வா��ைக . 

[7]. பர�� நீ$ ஞால - பர0த கட- Q�0த நில"க. 

[8]. பி�ன%...உAவ% - பி�ேன =றிய ேபாி�ப ப2ற2ேறா$ எ� %வதா�. 

[9]. ஐவைக� சீல % அைமதி - காம, ெகாைல, க', ெபா�, கள" எ� 8 

இJைவ0% �2ற>கைளD 72ற" ெக5 தலா- ஆ� நல. 

[10]. ைமய- ெந?ச - மய�க ைதDைடய ெந?ச. 

[11]. ைகய2A - ெசயல2A; ெச�வ% ெதாியா% மய>கி. 

[12]. ெபய$0தா' - நீ>கினா'. 

------- 

3. 3. 3. 3. மல#வன	 ��க காைதமல#வன	 ��க காைதமல#வன	 ��க காைதமல#வன	 ��க காைத    

 

மாதவி த� ேதாழி வய0தமாைல��  த� கணவ� ேகாவல� உ2ற %�ப7, அ% 

வழியாக� க<ணகி� �2ற க50%யர7, அவ' பி�ன$� ெச�தன" பிற" 

=Aேபா% ஆ>கி�0த மணி ேமகைல அவ2ைற� ேக35� ெபாி% வ�0தி� 

க<ணீ$ வ;�க லானா'. அ%ேபா%, மணிேமகைல @ ெதா5 தி�0தாளாயி8, 

அதைன மற0% அவ' ெசாாி0த க<ணீ$ @மாைலைய நைன த%. வய0தமாைல 

ெச�ற%, மணிேமகைல க<ணீ$ ெசாாிவைத� க<ட மாதவி, அவள% க<ணீ 

ைர  %ைட %, "நி� க<ணீரா- நீ ெதா5 த [1] Tநீ$மாைல [2] T தைக இழ0த%; 

இனி, நீேய ெச�A Tயமல$கைள� ெகாண$க" எ�றா'. அ>ேக, அ மணிேம 

கைலDட� 
தமதி எ�8 ஒ� தி மாைல ெதா5 %�ெகா<;�0தா'. அவ', 

மாதவி =றியைத� ேக35, அ?சி, "மாதவி, மணிேம கைல தனி %� ெச-வ% 

த�திய�A. இவைள  ெத�வி- ஆடவ$ க<டா-, அகலா$; ேப;கேள, இவைள� 
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க<டா- வி��பமி�றி ெயாழிவா$. மகளி$ தனி %� ெச-வதா- உ<டா� தீ>� 

நீ அறியா�ேபாB; யாேன அத2�� ேபாதிய சா�A, ேக' ” என  ெதாட>கினா' : 

 

"யா� ச<ைப நகர தி- வா�0த ெகௗசிக� எ�8 ேவதிய 8�� ஒேர மக'. 

ஒ�நா' யா� தனிேய மல$ வன ெச�A @�ெகா�%ெகா< ;�0ேத�. அ�ேபா%, 

மா�தேவக� எ�ற ஒ� வி?ைசய� இ0த� காவிாி�@ப3;ன தி- நிக* இ0திர 

விழாைவ� கா<ட2� வ0தா�. வ0தவ�, வழியி- மல$வன தி- தனிேய இ�0த 

எ�ைன வானவழியாக  T�கி�ெகா<5 வ0தா�. அ�ேபா% யா8 அவ� 

பா�ைமேய� ஆயிேன�. பி��, அவ� எ�ைன இ0 நக$�க< ைகவி35� 

க<ேணா3டமி�றி த� நா3;2 �� ேபா�வி3டா�. அ%7த- யா� இ>ேக 

இ��ேபனாயிேன�. ஆதலா-, மணிேமகைல தனி ேத�த- =டா%." 

 

இனி, அ� 
தமதி ேமB =றB2A, " மல$ ெகா�ய� ேபாவ தாயி�, இலவ0திைக, 

உ�யான, சபா திவன, கேவரவன எ�ற இ மல$வன>க3�� ேபாத- 

=டா%" என, அ� =டாைம� �ாிய ஏ%�கைளD எ5 ேதாதி 7;வி-, " உவவன 

ேபாவேத த� க%" எ�A ெமாழி0%, அத� இய-ைப� =ற  ெதாட>கி, 

 

 "அ��, அ��, [3]ஆ�யி$ ஓ� 

 ஒ�ெப� @3ைகD ஒழியா ேநா�பி�, 

 பகவன% ஆைணயி� ப-மர @�� 

 உவவன எ�ப ெதா�A<5; அத� [4] உ'ள%, 

 விளி�பைற ேபாகா% [5] ெம��ற  திZஉ 

 பளி�கைற ம<டப உ<5; அத� உ'ள% 

 Tநிற மாமணி� 
டெராளி விாி0த 

 [6] தாமைர� :;ைகதா� உ<5; ஆ>� இ;�, 

அ�� அவி�ெச�D; அல$0தன வாடா; 


�பின Iசா [7] ெதா-யா<5 கழியி8" 

 

எ�A ெசா-., "இத� திற ைத உைர�க மற0ேத�; இ%ேக'," என ேமB 

ெதாட>கி, ' யாதா8ெமா� ெத�வ ைத� க� %3 ெகா<5, ஒ� @ைவ அத�பா- 
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இ;�, அ� @ அ  ெத�வ தி� அ;ைய� ேச$0%வி5; எதைனD நிைனயா% 

இ;�, அ% நீ>கா% அ>ேகேய கிட��. இனி, இ தைகய :;ைக இ>ேக நிAவ� 

ெப2றத2�� காரண வினவி�, =Aவ- : 

 

 சி0ைத யி�றிD ெச�விைன DA எ8 

 [8] ெவ0திற- ேநா�பிக' வி*ம ெகா'ள", 

 ெச�விைன சி0ைத இ�ெறனி�, யாவ%, 

 எ�த$% எ� ேபா$�� ஏ% வாக", 

 [9] பய ெக* மாமல$ இ35� கா3ட 

 மய� ப<5 இைழ த மரபின% அ%தா�; 

 அJவன அ-ல% அணியிைழ நி�மக' 

 [10]. ெசJவன ெச-B ெசைமதா� இல' : 

 

ஆதலா-, மல$ ெகா�வத2� மணிேமகைலDட� யா8 ேபாேவ� " எ�A 

இயபினா'. அதைன மா தவி உட�ப35 மணிேமகைலைய வி5�ப, இ�வ� 

உவவன ேநா�கி� ெச-வாராயின$. 

 

இ�வ� ேத$ ெச-B ெத�வி- ெச-Bேபா%, உ<ணா ேநா�பி ஒ�வைன� 

Q�0%ெகா<5, க'�<WமாA இர0% ேக3� களிமக� ஒ�வைன� க<டன$; 

அவ� பி�ன$ பல$ நி�Aெகா< ;�0தன$. பிறிெதா�சா$, பி ெதெனா�வ�, அ* 

வ% வி*வ% அர2Aவ% ="வ% எ*வ% ெதா*வ% பிற" ெச�வ% 

க<5 மிக� பல$ =; நி�றன$. ஒ��ைட காம� வாண� நகர ேத ேப;� 

ேகால>ெகா<5 ஆ;ய = %� ேபால, சில$ ேப;� ேகால>ெகா<5 ஆ5வைத� 

பல$ பா$ %�ெகா<5 நி�றன$; பிறிெதா� ம�>கி-, 

 

[11] 
5ம< ஓ>கிய ெந5நிைல மைன ெதாA 

[12] ைமயA ப;வ % வானவ$ 7தலா 

 

எJவைக உயி$க� உவம கா3; [13] ெவ<
ைத விள�க % வி தக$ இய2றிய 
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க<கவ$ ஓவிய க<5 பல$ விய0% நி�றன$. ேவறிட ேத, மகளி$ பல$ த 

இள?சிறா$ கைள யாைனமீேத2றி, [14]"ஆலம$ ெச-வ� மக� விழா� கா-ேகா' 

கா<மிேனா" என� க<5 நி�றன$. 

 

இ� =3ட தி� இைடேய மணிேமகைலD 
தமதிD ெச�ற ன$. 

மணிேமகைலயி� %ற"�ேகால ைத� க<ேடா�', பல$ அவைள� Qழ 

நி�Aெகா<5, 'அழகைம0த உ�விைனDைடய இவைள அ�0தவ�ப5 திய தாேயா 

ெகா;யவ'; தகவில'; இவ' மல$வன �கி�, ஆ>� வா* அ�ன7, மயிB, 

கிளிD 7ைறேய இவ' நைட��, சாயB��, ெசா-B�� ேதா2ேறா ;� 

ேபா� " எ�ெற-லா பாி0% =றின$. இவ2ைற� ெபா�' ெச�யாம-, 

 

 �ரவ7 மரவ7 ��0% ெகா�ைறD 

 [15] திலக7 [16] வ�ள7 ெச>கா- ெவ3சிD 

 [17] நர0த7 [18]நாக7 பர0தல$ ��ைனD 

 பிடவ7 தளவ7 [19] 7ட7' தாைழD 

 [20] �டச7 ெவதிர7 ெகா*>கா- அேசாக7 

 ெச�0திD ேவ>ைகD ெப�?ச<பக7 

 [21] எாிமல$ இலவ7 விாிமல$ பர�பி 

  

 வி தக$ இய2றிய விள>கிய ைகவிைன� 

 [22] சி திர� ெச�ைக� படா ேபா$ த%ேவ 

 ஒ�ப  ேதா�றிய உவவன த�ைன  

 ெதா*தன' கா3;ய 
தமதி த�ெனா5 

மல$ ெகா�ய� ��0தன' மணிேமகைல. 

-------- 

[1]. Tநீ$ மாைல - Tய த�ைமயிைன Dைடய @மாைல . 

[2]. T தைக - Tயதாகிய த� அழ�. 

[3]. ஆ�யி$ ஓ� ஒ�ெப� @3ைக - நிைற0த உயி$கைள� பா%கா� � ஒ�ப2ற 

ெபாிய ேம2ேகா' (%ணி"). ஒழியா - நீ>காத. 

[4]. உ'ள% - உ'ேள இ��ப%. விளி�� அைற ேபாகா% - ஓைச ெவளிேய 

ெச-லா%. 
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[5]. ெம��ற % இ� உ - உ'ளி��பவ$ உடB�வ ைத ெவளிேய கா35. 

[6]. தாமைர� :!ைக - தாமைர�@ வ;வாக� ெச�தைம த இ��ைக (:ட). | 

[7]. ெதா-யா<5 கழியி8 அ�� அவி* (மல�); அல$0தன வாடா; 


�பின I
வ% இ-ைல . 

[8]. ெவ0திற- ேநா�பிக' - சி0ைதயி� றிD ெச�விைன உA எ8 ெவ0திற- 

ேநா�பிக' - தைம யறியாமேல தா ெச�D விைனயிட % அற பாவ>க' 

பிற�� எ�ற க� %ைடய ெவJவிய திற- வா�0த விரதி க'; எனேவ, தா அறி" 

அறியாேத ெச�D விைனயா- பிற�� அற பாவ தைம� ேசரா எ�A 

க�%பவ$ உ<5 எ�ப% 'ெச�விைன...ஏ% 

வாக"' எ�பதனா- =ற�ப3டதா. 

[9]. பய - பய� (ேத�). 

[10]. ெசJவன ெச-B - ெசJைவயாக (ேநராக)� ெச-ல�=;ய (ேவேற 

ெச-ல�=;ய). 

[11]. 
5ம< ஓ>கிய ெந5நிைல மைன - ெச>க2களா- எ5�க�ப3ட உய$0த 

நிைலகைளDைடய G5க'. 

[12]. ைமயA ப;வ - �2றம2ற ெத�வ "�வ. 

[13]. ெவ<
ைத விள�க % வி தக$ இய2றிய க<கவ$ ஓவிய - ெவ' ளிய 


<ணா�� சா0தினா- விள�க7ற� சி2பிகளா- ெச�ய�ப3ட கா< பா$ 

க<கைள� கவ� சி திர. 

[14]. ஆலம$ ெச-வ� மக� - ஆ.� கீ� ேம" சிவ8�� மகனான 7�. க�, 

[15]. திலக - ம?சா; மர. [16]. வ�ள - மகிழ மர. 

[17]. நர0த - நார ைத . [18]. நாக - ��ைன . 

[19]. 7ட7' தாைழ - வைள0த 7'ைளDைடய தாைழ. 

[20]. �டச - ெவ3பாைல மர. ெவதிர - I>கி-. 

[21]. எாிமல$ இலவ - ெந����ேபால� சிவ0த @�கைளDைடய இலவ மர. 

[22]. சி திர� ெச�ைக�படா - சி திர ேவைல ெச�ய�ப3.... ஆைட ேபா$ த% 

ஒ�ப  ேதா�றிய உவவன எ�க. 

ெத�வ� :;ைகD'ள வன மாதலா- இதைன� 
தமதி " ெதா*% " கா3;னா' என 

அறிக. 

------------- 
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4. 4. 4. 4. பளி�கைற ��க காைதபளி�கைற ��க காைதபளி�கைற ��க காைதபளி�கைற ��க காைத    

 

உவவன ��க 
தமதிD மணிேமகைலD கா<பா$ க<கைள� கவர த�க 

இய2ைகயழ� திகழ நி�ற @>காைவ� க<டன$. 

 

 [1] “பாிதிய? ெச-வ� விாிகதி$  தாைன�� 

 இ�' வைள��<ட ம�' ப5 @ெபாழி- 

 [2] �ழ.ைச %பி ெகா� தி� கா3ட, 

 மழைல வ<;ன ந-யா� ெச�ய, 

 ெவயி- Hைழ� அறியா� �யி- Hைழ ெபா%ப$, 

 [3] மயி- ஆ5 அர>கி� ம0தி கா<பன கா<; 

 மாசற  ெதளி0த [4] மணி நீ$ இல?சி� 

 [5] பாசைட� பர�பி� ப-மல$ இைடநி�A, 

 ஒ�தனி ேயா>கிய விைரமல$  தாமைர 

 அரச அ�ன ஆ>� இனி தி��ப� 

 கைரநி�A ஆB ஒ�மயி- தன��, 

 [6] க�3 ேசவ- கைன �ர-[7] 7ழவா� 

 ெகாப$ இ�>�யி- விளி�ப% காணா�; 

 [8] இய>�ேத$ Gதி எ*%க' ேச$0% 

 வய>ெகாளி ம*>கிய மாத$நி� 7கேபா- 

 விைரமல$  தாமைர கைரநி�A ஓ>கிய 

 [9] ேகா5ைட தாைழ� ெகா*மட- அவி�0த 

 வா- ெவ< 
<ண ஆ;ய% இ%கா<; 

 மாத$ நி� க< ேபா% என� ேச$0% 

 தா%< வ<;ன மீ% [10]க; ெச>ைகயி� 

 அ?சிைற விாிய அல$0த தாமைர� 

 ெச>கய- பா�0% பிற�வன க<5 ஆ>� 

 எறி0த% ெபறா அ% இைரயிழ0% வ�0தி 

[11] மறி0% நீ>� மணி�சிர- கா< " என� 

 


தமதி மணிேமகைல��� கா3; மகி�வி தா'. 

 



104 

 

இJவாA இJவி�வ� உவவன %� ெபாழிB ெபா�ைக D வழ>� கா3சி 

யி�ப ைத Hக$0%ெகா< ;��ைகயி-, நக ர திட ேத ெப�> கிள$�சி 

D<டாயி2A. ேசாழ ேவ0தன% ப3ட % யாைனயான காலேவகெம�ப% 

மதெவறிெகா<5 நகர Gதியி- திாியB2ற%; ம�க' கல�க72A அலம0% 

நா2�ற7 ஓடலாயின$. இ� ெச�தி, ேசாழேவ0தனான ெந57;� கி'ளியி� மக� 

உதய�மர8��  ெதாி0த%. உடேன, அவ� விைரபாி ெயா� றி�ேம- இவ$0%, 

விைர0% ேபா0%, அJ யாைனைய அட�கி, பாக$ பா- வி5 %, தா� ஒ� 

ெந50ேத$ ஏறி நாடக மட0ைதய$ வா* ெத�வழிேய ெச�றா�. ெத�வி- 

ெந5மைன ெயா�றி� ேம-மா;யி-, ெத��ப�க ேத அைம0தி�0த 

ப'ளியைற�க<, நாடக மட0ைத ெயா� திெயா5 [12] எ3; �மர� ஒ�வ� 

யாெழா� ைற  தழீ இ�ெகா<5 கிட0தா�. அவைன  ேதாி.�0% ெகா<ேட 

பா$ த உதய�மர�, அவைன யைழ %, " நின�� உ2ற இ5�க< எ�ைன? 

இJவாA மய>கி� கிட�கி�றைனேய!" எ�A வினவின�. அ%ேக3ட அJெவ3; 

�மர�, 

 

 [13]"வைகவாி� ெச�பி8' ைவகிய மல$ேபா- 

 [14] தைக நல வா; மல$வன �=உ 

 மாதவி பய0த மணிேமகைல ெயா5 

 ேகாவல� உ2ற ெகா50%ய$ ேதா�ற 

 [15] ெந?சிைற ெகா<ட நீ$ைமைய நீ�கி, 

 [16] ெவபைக நரபி� எ�ைக� ெசB திய%; 

 இ%யா� உ2ற [17]இ5ைப " 

  

எ�றா�. இதைன� ேக3ட% உதய�மர�, " அJவாறாயி� யா� ெச�A அவைள 

எ� ேத$மீ% ஏ2றி வ�ேவ�" எ�A ெமாழி0% உவவன ேநா�கி� 

ெச-வானாயின�. அவ� அதைன� �AகB, அவன% ேதாி2 க3;ய மணிெயா. 

உவவன தி� உ'ளி�0த மணிேமகைலயி� ெசவி�� எ3;ய%. உடேன அவ', 


தமதிைய ேநா�கி, 

 

 “சி திரா பதிேயா5 உதய�மர� உ2A 

 [18] எ�ேம- ைவ த உ'ள  தா� என 
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 வய0த மாைல மாதவி�� ஒ�நா' 

 [19] கிள0த மா2ற ேக3ேட�; ஆத.�, 

ஆ>� அவ� ேதெரா.ேபாB, ஆயிைழ! 

ஈ>� எ� ெசவி7த- [20] இைச த%; 

 

எ� ெச�ேவ� " எ�A ெமாழி0% அ?சின'. அ?சாத 
தமதி அவைள அைழ %� 

ெச�A அJவன திைடேய இ�0த பளி�கைற� �' வி5 %  தாழி35, ெவளிேய 

வ0%, அத2� ஐ0% வி2கிைட அக�A நி�றா'. உதய�மர8 அ>� வ0% 

ேச$0%, 
தமதிைய� க<5 மணிேமகைலபா- தன��'ள காத2காம ேதா�ற� 

பல ெசா2கைள� க35ைர தா�. 

 

அவ� உைர தவ2ைற அைமதிDட� ேக3ட 
தமதி, உதய �மரைன  ெத�3ட� 

��0%, 

 

 [21] "இளைம நாணி 7%ைம எ�தி 

 உைர7;" கா3;ய [22] உரேவா� ம�க2� 

 அறி" சா-� அரசிய- வழ�� 

 ெசறிவைள மகளி$ ெச�பB 7<ேடா ? 

 அைனய தாயி8 யா� ஒ�A கிள�ப- : 

 [23] விைன விள>� தட�ைக விறேலா�! ேக3;: 

 விைன யி� வ0த%; விைன�� விைள வாய%; 

 �ைனவன நீ>கி� �லா-�ற  தி5வ%; 

 

 I�� [24]விளி" உைடய%; தீ�பிணி இ��ைக; 

 ப2றி� ப2றிட; �2ற� ெகா'கல; 

 [25]�2றட>� அரவி� ெச2ற� ேச�ைக; 

 [26] அவல� கவைல, ைகயாA, அ*>க-, 

 [27] தவலா உ'ள த�பா- உைடய%; 

 ம�க' யா�ைக இ% என உண$0%; 

 மி�ேகா�! இதைன� �றமறி� பாரா�" 
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எ�A உைர தன'. இ� ெசா2க' அவ� ெசவியி2 ��0% உ' ள %� ெச�A 

ேச$வத�7�, பளி�கைற��' ளி�0த மணிேம கைலயி� உ�வ அவ� க<7� 

ேதா�றி2A. 

 

-------- 

[1]. பாிதிய? ெச-வ�...ெபாழி- - ஞாயி2றின% கதி$களாகிய ேசைன யி� 

ெபா�35, இ�3 =3ட வைள0%ெகா<5 த>�, ஒளியி�ைமயா- மய�க ைத  

த� @ெபாழி-. 

[2]. %பி �ழ.ைச ெகா� தி� கா3ட - %பிக' �ழேலாைசைய� ெச�% ஒ.�க. 

[3]. மயிலா5 அர>கி� - மயி- ேதாைகைய விாி % நி�A ஆ5 இட ைத . 

[4]. மணிநீ$ இல?சி - ேல மணி 3பாB ெதளி" நிற7 ஒளிD 7ைடய நீ$ நிைல. 

[5]. பாசைட� பர�� - பசிய இைலக' I;ய நீ$�பர��. 

[6]. க�3ேசவ- - சப> ேகாழி. [7]. கைன �ர- 7ழவா - ேகாழி� ேசவ.� 

கைன�ேபாைச 7ழேவாைசயாக. 

[8]. இய>� ேத$ Gதி எ* %க' - ேத$ இய>� Gதி எ* %க'; ேத$ ெச-Bதலா- 

Gதியி- எ*கி�ற T
. 

[9]. ேகா5 உைட தாைழ - ச>� உைட0தா2ேபால நிற ைதDைடய 

[10]. வ<;ன மீ% க;, ெச>ைக-ேமேல ெமா��கி�ற வ<;ன ைத ஓ�
 

ெசJவிய ைக. 

[11]. மறி0% நீ>� - தி�பி ேய�. 

[12]. எ3; �மர� - எ3; ெய�8 சிற��� ெபய$ அரசனா- ெகா5�க�ப3ட 

வணிக �மர�, 

[13]. வைக வாி� ெச�� - =Aபா5 பல ெகா<5 வாிகைளDைடயதாய ெச��.. ெச�� 

- ெப3;. 

[14]. தைக - அழ�. 

[15]. ெந?சிைற ெகா<ட நீ$ைம - ெந?சிேல த>கியி�0த இைசயறி வி� த�ைம . 

[16]. ெவபைக நர� - நி�ற நரபி2� I�றாவ% ஆறாவ%மாகிய நர�. 

ைகைய� ெசB திய% %யர என 7;�க. 

[17]. இ5ைப - %யர. 

[18]. எ� ேம- ைவ த உ'ள தா� - எ� ேம- காத- ெகா<5ள�. 
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[19]. கிள0த மா2ற - ெசா-.ய ெசா-. [20]. இைச த% - ெசவியி2 ேக3பதாயி2A. 

[21]. இளைம...உரேவா�: "த7' மAதைலயாயினா$ இ�வ$ தம�� 7ைறைம 

ெச�யேவ<; வ0% சில ெசா�னா-, அ� ெசா- 7;" க<ேட ஆரா�0% 7ைற 

ெச�ய அறி" நிரபாத இளைம� ப�வ தா� " எ�A இக�0த நைர7% ம�க' 

உவ�� வைக நைர7; % வ0%, 7ைற ேவ<; வ0த இ�திற தா� ெசா-.ய 

ெசா2ெகா<5 ஆரா�0 தறி0% 7ைற ெச�தா� காிகா2 ெப�வள தா� எ�8 

ேசாழ�. 

[22]. உரேவா� - காிகா2 ெப�வள தா�. 

[23]. விைன விள>� தட�ைக விறேலா� - ெச�த2�ாிய ெச�ைககைள  தவறாேத 

ெச�தலா- விள�க ெம�திய ெபாிய ைகையDைடய விறBைடய உதய�மரேன. 

[24]. விளி" - சா�கா5. 

[25]. �2A அட>� அரவி� ெச2ற� ேச�ைக - அர" அட>� �2றி� ெச2ற� 

ேச�ைக-ர?
ைடய நாக அட>கியி� த2� இடமா� �2 A�ேபால� ெச2றமாகிய 

தீ��ண த>கியி� த2�ாிய இட. ெச2ற பைகைம ெந;% த>�த2ேக%வாகிய 

சின. 

[26]. அவல�கவைல - வ� த7 அதனா- உளதா� மன தள$�சிD. 4. தவலா 

உ'ள - நீ>காத உ'ள. 

[27]. �றமறி� பாரா� - �ற மறியாக� பா$�பா�. அஃதாவ%. �ற ேத ேதா�A 

ேதா2ற ைத மா2றி அக ேத ேதா�A ேதா2ற  ைத  தி��பி� பா$�பாயாக 

எ�ப%; ேதா.� ெவளி  ேதா2ற ைத வில�கி அக ேதா2ற ைத� கா<ட-, 

இதைன� "ைபமறியா� பா$ த-' எ�A =Aவ$ 

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

5. 5. 5. 5. மணிேமகலா ெத�வ	 வ'- ேதா�றிய காைதமணிேமகலா ெத�வ	 வ'- ேதா�றிய காைதமணிேமகலா ெத�வ	 வ'- ேதா�றிய காைதமணிேமகலா ெத�வ	 வ'- ேதா�றிய காைத    

 

பளி�கைற��' மணிேமகைலயி� உ�வ ேதா�ற� க<ட உதய�மர� அ� 

பளி�கைற��3 ெச-ல அத� வாயிைல நா;ன�. அ% பளி>கினா- ஆகியதா 

தலா-, அதைன� காண 7;யவி-ைல; அவ� அJவைறயி� �ற�
வைர� ைகயா- 

தடவி� பா$ %� 
2றி வ0தா�. வ�ேபா% மணிேமகைலைய� க<5, " 
தமதி! 

நி� ேதாழியாகிய மணிேமகைல எ திற தா' ?" எ�A அJ "தய�மர� 

வினவின�. அவ8�� அவ', 
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 "��� [1] ெபய$� ��ற ெகா�ேறா� அ�னநி� 

 [2] 7�க� ெசJவி 7க0% த� க<ணா- 

 ப�கா'. ஆயி�, ைப0ெதா; ந>ைக 

 [3] ஊ�த� தவ த'; [4]சாபசர தி� 

காம2 கட0த வா�ைமய' எ�ேற 

 

உண$த-ேவ<5" எ�A உைர தா'. அதனா- அவ� அைம0 ெதாழியா%, [5] 

ெசJவியளாயி� எ� ெசJவிய ளா�க" என உைர %, "நீ சமண மகளிாிைடேய 

வி?ைசய� ஒ�வனா- ைகவிட� ப3டவ' எ�A பலராB =ற�ப5 

அவள-ைலேயா?" அவாிட  தி� நீ>கி, இ>ேக இ மணிேமகைலDட� எJவாA 

வ0தைன?" என  ெதாிய� ேக3டா�. அவ8��� 
தமதி த� வரலாA ெசா- ல  

ெதாட>கி, 

 

 "[6] வா$கழ- ேவ0ேத . வா�கநி� க<ணி, 

 [7] தீெநறி� படரா ெந?சிைன யா�மதி; 

 ஈ>� இவ' த�ேனா5 எ�திய காரண. 

 [8] G>�நீ$ ஞால ஆ'ேவா�, ேக3ட�' : 

 

எ� த0ைத எ�ைனD எ� தாயாகிய த� மைனவிையD இழ0%, எ�னா- எ� 

�;�� ேந$0த �2ற ைத� ேபா�க ெவ<ணி, �மாி யாட வடெமாழியாள$ பலெரா5 

வ0தா�. வ0தவ� �மாி %ைறயிB அத�பி� காவிாி %ைறயிB நீரா; 

எ�ைன  ேதடலாயின�. அவ� ஒ�நா' எ�ைன� க<5, யா� தன�� மகளா 

தலா-, எ� ைன� பிாியமா3டானா�, எ�ேனாேட இ�0% மைனேதாA இர0 

%<5 வா�0%வ0தா�. ஒ�நா' க�றீ�ற ஆெவா�A அவ� மீ% பாயேவ �ட- 

சாி0%வி3ட%. அதைன� ைகயி- தா>கிய வ<ண அவ� சமணாிட 

த?ச��0தா�. அவ$க', அவைனD எ� ைனD �ற ேத ேபா�கி, ' நீவி$ 

இJவிட தி2� உாியர-b$ ' என� ைகDதி$ %வி3டன$. யா>க', ' யாவேர8 

அறேவா$ அக�ப5வ ேரா?' என நகர ெத��களி- அலம0% திாி0ேதா. அ�ேபா% 

ச>க த�ம� எ�பவ�, உ�சி�ேபா தி- மைனேதாA ெச�A பி�ைச 

எ5 %வ�ேவா�, எ>கைள� க<5, கழிேப$ இர�க ெகா<5 எசா %ய$ 
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நீ�கின�. அ� ெபாிேயா� ச>க த�ம� என�ப5 � த சா�ேறானாவ�. அவேன, 

எ>க3�� � தன% அ�. ளற ைத� �க�A, அ� ெப�மா�, 

 

 எ>ேகா�, இய-�ண�; [9] ஏதமி- �ண�ெபா�'; 

 [10] உலக ேநா� பி� பலகதி Dண$0% 

 தன�ெகன வாழா� பிற$��ாியாள�; 

  

எ�றா�. அ%7த-, யா�, 

 

 [11] இ�ப� ெசJவி [12] ம�பைத எ�த 

 அ�ளற @<ட [13] ஒ� ெப� @3ைகயி� 

 [14]அற�கதி ராழி திற�பட "�3;, 

 காம2 கட0த வாம� பாத 

[15] தைக பாரா35த- அ-ல% யாவ% 

[16] மிைகநா இ-ேல�, ேவ0ேத வா�க " 

 

எ�A ெசா-. 7; தா'. இதைன� ேக3ட உதய�மர�, " இனி, யா� இ 

மணிேமகைலைய� சி திரா திபதியா- எ�பா- ேச$ %� ெகா'ேவ�," எ�A அ� 

ெபாழிைல வி35 நீ>கினா�. அவ� ேபானைத Dண$0த மணிேமகைல, ெவளிேய 


தமதியிட வ0%, 

 

 க2�  தா� இல', ந2றவ "ண$வில', 

 [17] வ�ண� கா�பில' [18]ெபா�' விைல யா3; எ�A 

 இக�0தன னாகி [19] நய0ேதா� எனா% 

 [20] �%ேவா� பி�ைற� ேபான% எ� ெந?ச 

இ%ேவா, அ�னா�, காம  திய2ைக 

இ%ேவ யாயி� ெக5க த� திற 
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என� ெசா-. நி�றா'. அவ$க' எதிாி- அழகிய ெப<ெணா� தி மி�க நல 

திகழ� ேபா0% பளி�கைற� :;ைகைய வலெகா<5 வ0% நி�றா'. அவைள 

இவ$க' ஆ$வ ேதா5 பா$ % நி2ைகயி- அவ', ெத�வ "�"ட� ஓ>கி நி�A, 

 

 �லவ�, தீ$ த�, �<ணிய� [21]�ராண�, 

 உலக ேநா�பி� உய$0ேதா� எ�ேகா; 

 �2ற ெக5 ேதா�, [22]ெச2ற ெசA ேதா� 

 72ற "ண$0த 7த-வா, எ� ேகா; 

 [23] காம2 கட0த ஏம மாேயா� 

 [24] தீெநறி� க5பைக க;0ேதா�, எ� ேகா; 

 [25] ஆயிர ஆர % ஆழிய0 தி�0த; 

 நாஆ யிரமிேல�, ஏ %வ% எவ�? 

 

எ�A பரவி நி�றா'. அ� காைலயி- பக2ேபா% நீ>கி2A; அ0தி மாைல அழ� 

திகழ வ0த%. அத8ைடய அJ வினிய கா3சி�க<, 

 

 அ�ன� ேசவ- அய$0% விைளயா;ய 

 த�8A ெபைடைய  [26] தாமைர யட�க, 

 [27] @ெபாதி சிைதய� கிழி %� ெபைடெகா<5 

 ஓ>கி�0 ெத>கி� உய$மட- ஏற, 

 அ�றி2 ேபைட [28] அாி��ர- அைழ 

 இ� ெச�A G� ெபா*% ேசவ2 [29]கிைச�ப� 

 பவள� ெச>கா2 பறைவ� கான %� 

 �வைள ேம�0த [30]�ட�க< ேசதா 

 7ைல ெபாழி தீபா- எ*%க' அவி�ப, 

 க�A நிைன �ரல, [31]ம�A வழி�படர. 

 அ0தி ய0தண$ ெச0தீ� ேபண� 

 ைப0ெதா; மகளி$ பல$ விள� ெக5�ப 

 யாேழா$ [32]ம�த % இ� நர� உளர, 

 ேகாவல$ [33] 7-ைல� �ழ-ேம- ெகா'ள, 
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 [34]அமரக ம�>கி- கணவைன இழ0% 

 [35] தமரக �=உ ஒ�மக' ேபால 

 

ெச?ஞாயிA மைற0ததனா- ேதபிய ேமனிDட� அ0திமாைல ெய�8 அழகி 

வ0த% ேபால இ�0த%. 

 

------- 

[1]. ��� ெபய$� ��ற - கிர"?ச எ�8 மைல. இதைன� கா�றவ� 7�க�. 

[2. 7�க� ெசJவி - இளைம� கால % அழ� . ¨ 

[3]. ஊ�விைனயா- தவ ைதேம2 ெகா'வாளாயின'. 

[4]. சாபசர தி� - சபி தலாகிய அபினா-, சபி�� த�ைமைய வி-லாக", 

ெசா-ைல அபாக" ெகா'க. 

[5. ெசJவியளாயி� எ� ெசJவியளா�க - காம� ெசJவிDைடயளா யி�, என�� 

அ0நல ைத  த� இய-பினளா�க. 

[6]. வா$கழ- ேவ0த� - வாி0% க3ட�ப3ட Gரக<ைட யணி0த உதய �மர�. 

[7]. தீெநறி�படரா ெந?சிைனயா�மதி - தீய வழிைய நிைனயாத ெந? 


ைடயனாவாயாக. 

[8]. G>� நீ$ஞால - பர0த கட- Q�0த நில"லக. 

[9]. ஏத - �2ற. 

[10]. உலக ேநா�� - உலகிய.- காண�ப5 வா��ைக திற. இத ைன� க<5, 

%�ப7, %�ப� காரண7, %�ப ேதா2ற, அதைன� ேபா�� ெநறி 7த.ய 

ப�ெனறியாக� க<5 ெதளி0%, உயி$க' ேம- ேபர�' ெகா'ள-. இJ"லக 

ேநா�� இ01 .- பயில வழ>�. 

[11]. இ�ப� ெசJவி - 7 திநிைலயாகிய நி�வாண நிைல. [12]. ம�பைத - உயி$க'. 

[13]. ஒ� ெப� @3ைக - ஒ�ப2ற ெபாிய ேம2ேகா' (%ணி"). 

[14]. அற�கதி$ ஆழி - அறமாகிய ஒளி ெபா�0திய ச�கர. 

[15]. தைக பாரா35த- - நல ைத� பாரா3ட� பர"த-, யாவ% - சிறி%. 

[16]. மிைகநா இ-ேல� - ேவற எ�ெபா�ைளD ெசா-Bவ% இ- ேல�. 

[17]. வ�ண� கா�� - வ�ண� க35�பா5. 

[18]. ெபா�' விைலயா3; - ெபா����  த� நல ைத வி2� விைலமக'. 
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[19]. தய0ேதா� என% - வி��கி�றா� எ�A ஒழியா%. 

[20]. �%ேவா� பி�ைற - �தியனா� வ0த இ0த உதய�மர� பி�ேன . 

[21]. �ராண� - பழைமயானவ�; �ராண>களா- பாரா3ட�ப35 வ�. 

[22]. ெச2ற ெசA ேதா� - பைகைம�� இடமாகிய வின ைத� ெக5 தவேன. 

[23]. காம2 கட0த ஏம ஆேயா� - காமன% ெச�ைக 72A அறேவ நிகழாவாA 

கா ேதா�தலா- இைடயறா இ�ப7ைடய னாயினவேன. 

[24]. தீெநறி� க5பைக - தீய வழியி2 ெசB % நிைனவாகிய மி�க பைக. 

[25]. ஆயிர ஆர % ஆழிய தி�0த; - ஆயிர ஆ$கைளDைடய ச�கர ேரைக 

ெபா�0திய தி�வ;. 

[26]. தாமைர அட�க - தாமைரயி� @வித� =பி I;விட. 

[27]. @ெபாதி - @வி� =பிய இத�. =� கால %  த�பா- த>கிய 

ெபைடைய, தாமைர�@ =பி I;�ெகா'ள, ேசவ-, அJவித ைழ� கிழி %  

த�ெபைட ப3ட சிைறைய நீ�கி, உட� ெகா<5 ெச� ற%. 

[28]. அாி��ர- - அாி த ஓைச; ெம-.ய �ர-. 

[29]. இைச�ப - ெதாிவி�க. 

[30]. �ட�க< ேசதா - வைள0த க<கைளDைடய ெசைமயான ஆ. 

[31]. ம�A - ஆநிைரக' ஊாிட ேத வ0% ேச� இட. 

[32]. ம�த % இ� நர� உளர - ம�தயாழி� இனிய இைசைய இைச�க. 

[33]. 7-ைல� �ழ- ேம- ெகா'ள - �ழ- 7-ைல ேம2 ெகா'ள - �ழ .ட ேத 

7-ைல�ப<ைண� பாட. 

[34]. அமரக - ேபா$�க ள. [35]. தமரக - தமவ$க' இ���மிட. 
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