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ெகா��� விேவகான�தசைப யிய�றமிழாசிாிய� 

தி�ெந�ேவ� நா�� மைலய�� றி!சி! சிவ" க�ணாலய பா$�ய% �லவ� 

இய�றிய  "தி�� கதிரகாம% பி(ைள*தமி+". 

ஆரா-!சி�  றி%�ைர.�, கதிரகாம வரலா/�, ஓவிய1மைம�த2. 

ெகா���, ராப�� பிர3 �மி�ெட� அ!6�களாியி� பதி%பி�க%ப�டன. 

ெகா�லமா$� தாெஉ. ஆ�* தி"க(. ந� கிழைம 18-7-1937. 

[Copyright Reserved.) 

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

ஓ�: தி�!சி�ற�பல�. 

 

ேநாிைச ெவ$பா. 

 உாி*தா  ககதிைர ெயா$�லேவ� ெச8ேவ( 

 பாி*தா� தமி+%பி(ைள% பா��� - க�*தா"கி 

 ெய�ெப�ற 1�ெற-வ மி9ேகா மதிய�ைம* 

 த�ெப�றா� ெப�/ய��த தா-� . 

 

ஓ�: கதிரகாம 1�க9 2ைண. 

க�தர:;தி. 

 ''யாேமா தியக�வி.ெம� மறி<� 

 தாேம ெபறேவ லவ�த� ததனா� 

 ;ேம9 மய�ேபா யறெம-% �ண�=� 

 நாேம னட=� நட=ாினிேய.” 

=========== 

�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர....    

 

ெத-வ! ெச�தமி+! சிற%பிய�றனிெமாழி, வழ� � ெச-.>ெமன இ�பா�ப��. 

அவ�/� ெச-.( உைர!ெச-.(, பா!ெச-.( ?�ெச-.( (@*திர�) என 

1*திற%ப��. அவ�/� பா!ெச-.(, க��பா!ெச-.(, (ஆ6கவி) 
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இ9பா!ெச-.(, (ம2ர கவி) அ��பா!ெச-.(, (சி*திரகவி) ெப��பா! ெச-.(; 

(வி*தாரகவி ) என நா�B/ப��. அ�நா9கC(>� ெப��பா!ெச-.(, 

தனிநிைல%பா! ெச-.(, ெதாட�நிைல%பா! ெச-.( ெதாைகநிைல% பா!ெச-.( 

என Dவைக%ப��. அவ�/� ெடாட� நிைல%பா! ெச-.( எ9ப2 ஈ�ெற�வா- 

(அ�தாதி)* ெதாைடயானாத� ஒ� ெபா��ெச-தியி9 ேமலாத� த�1( 

ஒ9றேனாெடா9/ ெதாட��2 நி� � பலபா�களி9 ெறா தியாக! 

ெச-ய%ப�த�9 அ8வா/ காரண� றிெப�/ அ8வா�றா9 இ�ேவ/ ப��. 

அ8வா/ப�� ெசா�ெறாட� நிைல!ெச-.(, ெபா��ெடாட�நிைல!ெச-.( 

எ9C� இர$டC(>� ெபா��ெடாட�நிைல!ெச-.( பலவைக%ப��. 

அவ�/� பி(ைள*தமி+ எ9ப2� ஒ9/. இ2 பி(ைள! ெச-தியாகிய ஒ� 

ெபா�$ேம� பல ெச-.ளா- வ�தலா� ெறாட�நிைல!ெச-.( என%ப�மாயிC� 

ஒ8ெவா� பா<� தனி*தனி% ெபா�$1��2 ெதா�  நி�ற�� ெறாைகநிைல%பா! 

ெச-.ெளனிC மி��கா2. இனி* ெதாைகநிைல%பா! ெச-.ைள.� ஒ�வா�றா� 

ெறாட�நிைல%பா! ெச-.ளி9 பா�ப�� எ9பா�� % பி(ைள*தமி+ ேபா�வன<� 

ெதாட�நிைல%பா! ெச-.ேளயா�; இ2 பா��யGHைடயா� ெகா(ைகயா �. 

ஏைன ய2 அணியியGHைடயா� ெகா(ைகயா �. இனி% ப9னி�பா��ய� 

1த�ய ?Hைடயாெர�லா� 1த�க$ எ�*ேதாதி இய� Bற%ெப/� ெப�றி 

வா-*த�� பி(ைள*தமிழி9 சிற%�ைடைம ந9  விள" �. 

 

கட<ள�ளாயிC� மா�த�ளாயிC�, பி(ைள% ெப�மாளா.�ற ேபர�ளாளைர% 

பா��ைட*தைல ம�களாக� ெகா$� அ9னாைர அவர2 பி(ைளைம% 

ப�வ*தி9க� ெசவி�*தாயா� 1த�ய மகளி�க( ேபர9� 6ர�2 ஆ�வமீK��2 

கழி.வைக Bர% பலபட% பாரா��! ெச%பி.� அகவி.� கிள� � கிளவியாக! 

ெச�தமி+% �லவரா� �ைன�2 நா��% பஃெறாைட ெவ$பாவாயிC� அகவ� 

வி�*தமாயிC� க� வி�*தமாயிC� அ%பி(ைளைம% ப�வ*தி9 B/ 

பா�கெடா/� ஒெரா9றாகவாவ2, 1�D9றாகவாவ2, ஐைவ�தாகவாவ2, 

எ8ேவழாகவாவ2, ஒ8ெவா9பதாகவாவ2 ப%பதிெனா9றாகவாவ2 இ"ஙன� 

ஒ�ைற%ப��வர யா*திைச*2% பாட%ப�தH� ப%பதிெனா� பா�களினிக%ப% 

பாட%ப�த� Bடாைம.� பி(ைள*தமி+% பா��ய9 மர�. அ"ஙன� பா�"கா� 

1த� ெச-.ளினால�.� த�1( ஒ�ெறாழிய எ�*2�க( எ$ணலள 

ெவா*தி�*த� ேவ$��' ஒ� ப�வ*தி9ேம� வ�� பல பா�க>� ஓேராைச 

வ$ண*தா� பாட%ப�மாயி9 அவ�றி9 ஈ�ற�யி னி/தி ஒ�ெசா�ெறாடராகேவ 

பாட%ப�த� ேவ$��. கா%�!ெச-.( ஒ9பதாகேவC� பதிெனா9றாகேவC� 

பா�கெவ9ப2 ?91�பாயிC� அவ�றி�  ைறவாகேவா ஏைன% ப�வ! 



4 

 

ெச-.�களி9 ெறாைக யளவாகேவா, 19ன�! ெச%பிய ெதாைக வைரயைறயி� 

பிற+�2�வ�த� வழ� $ைமயி� பிறவா/பா�த� இ��கா ெமன� 

க�ய%படாதாத�, எதிர2 ேபா�ற� எ9C� ?��ண�%பா� �2வ2 � தலாக* 

தழீஇ� ெகா$� ஆள%ெப/� எ9க. இனி இ�ைற ஞா9/ வழ" � 

பி(ைள*தமி+! ெச-.�க( பல<� அகவ� வி�*த ெமா9றாேனேய 

ெச-ய%ப��(ளன. எைன%பஃெறாைட ெவ$பாவாலாயின<� க�வி�*த* 

தாலாயின<� இற�தனேபாH�. ம�/% பதினாறா�ைட யகைவகா/� 

ஆ$பாலா�� ;%�*ெதாட�க"கா/� ெப$பாலா�� பி(ைளெயன 

வழ"க%ப�வ�; அவைர விளி*2 ேம�ேபா�த மகளி� உைரயா�� தமிழாத�� 

பி(ைள*தமி+; என%ெபய��, ஆ$பா� பி(ைள*தமி+, ெப$பா�பி(ைள*தமி+ 

என வைக.� எ-2தலாயின. இ%பா�� வடெமாழி 1த�ய பிறெமாழி� க$P� 

உளவா-% ெபா2வாகா2 தமி+ெமாழி ெயா9ற�ேக சிற�தைமயா� றமிெழ9C� 

ெபா2%ெபயேர அைடெய�*2! சிற%�% ெபயரா- நி9ற2. தமி+ெமாழி�ேக 

சிற�ததைன* தமி+ெமாழிெயன<� ெபய� பக�த�, தமி+ெமாழி�ேக சிற�த 

அக*திைண% ெபா�Pத�ய தைன* தமி+ :த��ெறன� களவியHைர 

வழ" மா�றாC� ெபற%ப��. இனி% பி(ைள*தமிெழ9பதைன% 

பி(ைள%பா�ெடன<� பி(ைள�கவி ெயன<� வழ" வ�. இனி% பி(ைளைம 

கழி�த பா��ைட* தைலமகைன.� பி(ைளயாக% பைட*2�ெகா$� பா�தH�, 

தா�பா�� பி(ைள! ெசய�க>� % ப�வ� வைரய/*தH�, �க+ �ைன.� 

�லமகளாள� ேகா$மர�. பி(ைள*தமி+% பா�ெடா9/ேம பி(ைளைய� 

ெகா$டா�� B/வத9றி% பி(ைளைய� ெகா$டா�� B/� பிற பா���க>1ள. 

ெபாியா+வா� தி�ெமாழியி� றாயா� 1த�ய இைடய� மகளி�க( 

பி(ைள%ப�வ*2� க$ணைன�காத� விQசி யிக+�2� �க+�2� பாரா��யவா/ 

காண%ப��. இனி ஆ$பா� பி(ைள%ப�வ� பதினா9 � பிற<மாக% பா�ப�� 

எ9ப. அைவயி�றி9 ெபய�� 1ைற.� கால1� பி9வ�� பி"கல�ைத 

?�பாவா9 இனி2ண��2 ெகா(க. 

 

 "பி9ைள%பா��* ெத(ளிதி� கிள%பி� 

 றி"க ளிர$�� ெற-வ" கா�ெகன 

 இ9 றமி+% �லவ ாிய�பிய கா%�� 

 ஐ�தா� தி"களி� ெச"கீைர யாடH� 

 ஆறா� தி"களி� B/த� க�றேலா 

 ேடழா� தி"களி னி9ன1 K�டH� 

 எ�டா� தி"களி னிய�ற லா�டH� 

 ஒ9பதா� தி"களி Hய�ச% பாணி.� 
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 ப*திேனா ெடா9 றி9 1*த" BறH� 

 ஆ$�வைரயி9 ஈ$�வ� ெக9றH� 

 மதீR ெரா9பதி9 மதிைய யைழ*தH� 

 இர$டா மா$�� சி/பைற ெகா�டH� 

 D9றா மா$�� சி�றி� சிைத*தH� 

 நாலா மா$�� சி/ேத ���டH� 

 ப*தி� ;ணணி ப9னீரா$�னி� 

 க!ெசா� 6ாிைக கா1ற% �ைனதெல9 

 றி9னைவ பிற< மா மி வ�/$ 

 19ன� ெமாழி�த ெவாழி�தவ�ேறா�� 

 ெப�ற வா$பா� பி(ைள% பா�டா�.'' 

  

எ9ப2. இ%ப�வ நிக+!சிக>( ஆறா�தி"களி� B/த� க�றH� ஏழா�தி"களி9 

இ9ன1K�டH� ப*தாமா$�� ைப�;ணணிதH� ப9னீரா$�னி Hைடவா( 

ெசறி*தH� எ9C� இ�நா9 � பிறெவன%ப�டன<� இ%ெபா�2 வழ" � 

ஆ$பா� பி(ைள* தமி+களி� ெசா�ல%படவி�ைல. 

 

அ8வவ�� ாிய ப�வ1�/� ஒ�"கிைச*த�ேவ$�� எ9C� க�டைளயி9றி% 

�லவ�, தா� ேவ$�யவா/  ைறய<" Bறி%ேபாதரலாெம9பத9றி 

ேம9ெமாழி�த நா9 � பிற<�பாட�க; என வில�க� ேவ$ட�பால 

வாயிெலா9/� ெசா�ல�Bடாைமயா� அைவயி�ைற� B/வா� Bறி9 அதனா9 

ேந�� இ��ெகா9/ மி�ைலெயன <ண�க. இனி இர$டா� தி"க� ெச-தியி9 

பி9ன� ஐ�தா� தி"க� ெச-தி, D9/ நா9கா� தி"க� ெச-திகைள யிைடயி�� 

வ�மா/ேபால ஐ�தாமா�ைட!ெச-தியி9 பி9ன�% ப*தாமா�ைட!ெச-தி, ஆ/ 

ஏ+ ஒ�� ஒ9பதாமா�ைட! ெச-திகைள யிைடயி�� வ�தலைம.�. இனி ெமாழி 

பயிலH� அ1K�டH� ;ணணிதH� உைடவா( ெசறி*தH� ேபா�வன, ஏைன! 

ெச-திக( அ8வ%ப�வ"களி9 நிக+�தைம�2 மா/த� ேபால* த*தம�கைட*த 

ப� வ"களி9 நிக+�தைம�2 மாறா2 ஏைன% ப�வ"களிC� ெதாட"க<� 

ெதாட��2 நிகழ<� ெப/த�9 அைவ Bற%ெபறாெவனி9, அ2 ெபா��தா2; 

எ9ைன? பி(ைள*தமி+ பா�த�9 க�*2% பி(ைளயி9 வரலா/ கா��தல9/; 

க9/ கா��% ப6ைவ% பாைல�கற� மா%ேபால% பி(ைளைமைய நிைன%பி*2* 

தாயா� 1த�ேயார2 ெபறல�� ேபா9�! 6ைவைய உ(ள*தினி9/� 

ெவளி%ப�*2 :க��2 இ9�ற�ேவ$�� எ9C� ேவணவாேவயாமாதலாC� 

அ*தைகய வி�மிய காதேல சி�/யி�க( மா��! ெச9/ ப�/மாயி9 அற� 
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ெபா�ளி9ப"கைள.� ேப�யி� மா��!ெச9/ ப�/மாயி9 அழிவி�9ப*2 

ஒழிவி� =�ேப�றிைன.� பய� � ஆ�ற� சா9ற2; எ9பவாதலாC� 

இ2ேநா�கிேய 

 

 

 "இ9ப1� ெபா�> மறC ெம9றா"' 

 க9ெபா� �ண��த ைவ�திைண ம�"கி9 

 

என* ெதா�கா%பியனா�� 

  

 "எ9ேப விறகா விைற!சி ய/*தி��% 

 ெபா9 ேபா� கன�� ெபாாிய வ/%பிC� 

 அ9ேபா இ�கி யக" ைழ வா��க9றி 

 ெய9ேபா9 மணியிைன ெய-த ெவா$ணாேத '' 

 

என* தி�Dலவ�க>� 

 

 "எ9� ேதாHைட யா�� மிலா�� �த� 

 வ9பைக% �ல9 மாசற மா-%பெத9 

 19� பி9பி9றி D<லக*திC� 

 அ9பி9 அ�லேதாரா�க 1$டா ேமா '' 

 

என� க�ப நாட�� அ9பி9 இ9றியைமயா! சிற%� விள�கி வ��/*தி� 

B/வராதலாC� அ9ைனய� 1த�ேயா�� % பி(ைளயி9 ெசா� 

ேக�ட�க$P� ேசாS�ட�க$P� ;ணணி�2 ேநா�க�க$P� 

உைடவா(ெசறி*தைல விைழத�க$P� த� இய�ைகய9� எ�ைலகட%ப% 

ெபா"கி வழித�ய�பாமா/ கா$�மாதலாC� அ2ேவ, த�உயி��  நனிெப�Q 

6ைவ விைள� மாதலாC� அதனா� பி(ைளைமைய%பா� 1க*தா9 அ�மகளிர2 

ேபர9பிைன* த� உ(ள*2* ேதா�/வி*2 வள�*த�க� �லவ��  அவாெவ�த� 

B�மாதலாC� ஈ$�% பாட%ப�� பி(ைள நா91கனா� பைட�க%ப��ற� � 

பி(ைளயாகா2 �லவரா� பைட�க%ப�� நிைலெப/� பி(ைளயாமாதலாC� 

அக*திைண! ெச-.( பா�"கா� ஐவைக நில"க>( ஒ9ற� ாிய க�%ெபா�( 

உாி%ெபா�(க( ஏைன நில"களி9 க$P� உளவாத� காண%ப�ேமC� 
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அ"ஙன� விரவ! ெச-.( ெச-யா2 அ8வ� நில"க�  ாியெவன% ப�பவ�ைற 

ய8வ� நில"க�ேக சா�*தி! ெச-.( யா*த� ேவ$�� எ9ப2 �லவ�மரபா 

மா/ேபால ேம�பக��த ப�வ"க>( ஒ9ற� ாிய நிக+!சி பிற ப�வ"களிC� 

நிக+த� B�ேமC� அ8வா/ ெச-.( ெச-யா2 அ8வ%ப�வ"க�ேக சா�*தி! 

ெச-.( யா*த� ேவ$�ெம9பKஉ� �லவ� மர பாதலாC�, அைவ நா9 � 

ஏைன%ப�வ"களி� றாய� ெச-2 கா�டேலய9றி% பி(ைளக( தாமாகேவ.� 

ெச-.மாதலாC� அ�கால*2 அ!ெசய� அ*2ைண! 6ைவ%படாவா மாதலாC�, 

அதனா� B/த�க�றH� அ1K�டH� ;ணணிதH� உைடவா( ெசறிதH� 

த*தம�  1ைற%ப�*திய ப�வ"க>( நிக+தேல 

சிற%�ைடயனெவன%ப�தலாC� சிற%�ைட% ெபா�ைள* தாென�*2 ெமாழிதேல 

ெச-.�கிய�பாதலாC� பி"கல�ைத அ�நா9கைன.� எ�*ேதா2தலாC� 

அதனா9 அ�?H$டாத�  19ன� அ�நா9 க� � எ�*2�கா��$ைம 

க�தலளைவ� % �லனாமாதலாC�, அ8ெவ�*2�கா� �ைடயா� ந��ைச% 

�லைம!சா9ேறாராவ ராதலாC� அவ� ெநறி பழி�க%ப�வத9றாமாதலாC� 

பிறவா�றாC� ேம�Bறிய நா9கைன.� பா�த� Bடா2 என ம/%பா� ேகா�பா� 

அறிஞரா� ஏ�/�ெகா(ள�பா� ற9ெறன* 2ணிக. இனி%ப9னி� பா��ய9 

1தலான ?�க( பி"கல�ைத� % பி9ன� எ��தனவாதலா9 அைவெய�லா� 

பி"கல�ைத ?� மா/ ேபாலா2 1�Bறிய நா9கைன.� ?லா-

ெதாழி�தனவாத�  வாயி�, அ�கால*2 இ�நா9 � �ைன�2ைர*த பி(ைள* 

தமி+! ெச-.( அவரா� காண%படாைமேயயா�. காண%ப�� ெபா�2, 

பி(ைள*தமி+ பா�"கா� அ�நா9 " B��.� பாட%ப�� என 1�� � 

பா��ய� ?�க>� வழி?�களாக* ேதா9ற�பாலனவா ெம9க. இனி*தா� 

எ�*2�ெகா$� பாட%ப�� ெபா�>�  19ைனேயா� ஆ�சி ேவ$�மாெலனி9 

அ2ெபா��தா2; ஆ�சி�  எ�*2�ேகா( ேவ$��. எ�*2�ேகா�  ஆ�சி 

ேவ$�ெமன ஒ9றைன ெயா9/ ப�/த� எ9C"  �ற� த" ெம9பதனா�. 

 

இனி ஆ$பா� பி(ைள�  ஓதிய வாராைன%ப�வ 1�ய�கிட�த எ$ப�வ 

நிக+!சி.�,  ழமணெமாழித�, ஐ"கைண� கிழவைன யா�வெமா� ேநா�ற�, 

நீராட�, பாைவயாட�, அ�மைனயாட�, கழ"காட�, ப�த�*தாட�, 

சி/ேசாற�த�, சி�றி�ைழ*த�, ஊசலாட� எ9C� ப*2" B��% ெப$பா� 

பி(ைள� ! ெச-.( ெச-ய%ப��. இவ�/�  ழமணெமாழித� D9றாமா$�9 

நிக+வ2. ஒழி�தன ஐ�தாமா$� 1த� ஒ9பதாமா$�கா/� நிக+வனவாெம9ப�. 

இனி% ப9னீரா$�னி� காமேனா9� BறHாி*ெதன ெமாழி.�; 

ப9னி�பா��ய�. இனி இ8வி� பி(ைளக>� � ெச"கீைர% ப�வ*தி9 
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19ன�% பிற%�, 6�ற*தா�வைக, கா%�, வள�!சி, அ!ச1/*த� எ9றி8ைவ�2� 

பா�தH1$�. அைவ இ�கால*2* தனி*தனி% பாடாெதாழியிC� 

6�"க!ெசா�ல9 மா�சிப�றி ஏைன%ப�வ"களி� சா�*தி%பாடாெதாழி 

தHமி�ைல: இனி% பி(ைள*தமி+% பா��ைட*தைலவ� கட<ளராயி9 ந�றா- 

B�/� கிள�க%படா2. இனி அவ� ம�க� பிற%பாயி9 அவர2 D9றா� தி"க$ 

1த� இ�ப*ெதா9றா� தி"கெள�ைலயி CளாயிC� ஓரா$� 1த� 

ஐயா$ெட�ைல யிCளாயிC� அவ�� % �லவரா� பி(ைள*தமி+ பா�� 

ெகா��க%ப��. கட<ள��  இ8வைரயைறயி�ைல. அவ�, நிைன%பா� நிைன�த 

ேகால*ேதா�, நிைன�தெபா�ேத நிைன�தவாேற கா�சியளி%பாராதலா9, 

இதனா9 அவ��  இளைம கழிதHமி�ைலயாதலா9 அவர2 பி(ைளைம 

�ைன�2ைர.ம9/. நிலேவ�த� 1�@�னத9 பி9ன�% பி(ைள%பா��% ெபறா�. 

எனேவ  ேலா*2"க ேசாழ9 பி(ைள*தமி+ அவ9 1�@� 19� 

பாட%ப�டதாயி�/. இனி* த� பி(ைளக>ைடய  ண" க$�ழி.வ�2� 

 �ற"க$�ழி! சின�2�, அ%பி(ைளக( ெச-வன ெச-.மா�றிைன விைழயா2, 

தா� பணி*த ெநறியி� பி(ைளகைள நட%பி*2� ஒ� � அறிேவ பிழ�பாகிய 

த�ைதய� 1த�ய ஆ$ம�களிட*2 அ8வா�றா� பி(ைளக( பா�றம� (ள 

காத�, இைடயிைடேய மைற�2 மைற�2 ெவளி%ப�த� 

ேவ$ட%ப�வத9றாத�9 அவ� B�றாக% பி(ைள*தமி+ பாடா2, த� 

பி(ைளக(பா�  �ற" ண"க( விரவி� கிட%ப அவ�/�  ணேமய9றி� 

 �ற1� உட9 காணமா�டாத ேபைதைம.� பிற��க� பி(ைளயி9  �ற"கா��� 

 றி*த வழி.� ெவ ளா2  �ம*ைத.�  ணமாக� ெகா$�வ� � ஒ� தைல% 

ப�/� @�� அ9ேப பிழ�பாகிய தாய� 1த�ய ெப$ம�களிட*2 அ8வா�றா9 

அ8வ9பி9 வி�%ப� எ�காH� சிறி2� மைறயா2 ெவளி%ப�� நிைலநி�றேல 

ேவ$ட%ப�மாத�9 அ9ேனார 2ள"கனி�2� � B�றாகேவ பி(ைள*தமி+ 

பாட�கடவராவ�; �லவ� ெப�ம�க(. இனி� க�வி க�ற� 1த�ய பி(ைள!ெச-தி 

Bற�, த�ைதய� 1த�ய க�வியறி< 2-*ெதா� � ஆ$ம�க�ேக 

இைய�ைடயனவாதலா� ெகா�ந� 1த�ேயா� அறிவி*தவா/ 

அறி�ெதா� தல9றி* தாமாக வறி�ெதா�க மா�டாத மடைம ;$ட ெப$�� 

B�றாகிய பி(ைள*தமி�( வி(ள%ெபறாவாயின. இனி இ*தைக% ெப$�ர2 

இய�ைக% ேபர9பிைன ஆடவ� தா� வி���� =� ேப�/� ! சிற�த2 என� 

க�2"கா� த�ைம% ெப$�ராக நிைனவா� பைட*2�ெகா$� அ8வ9பிைன* 

த�பா� ெச-2 ெகா(>த�ய��. அதனான9ேறா தி�வாதUர�க( 

ஆ>ைடயவர6, ந�மா+வா� ேபாH� ந�பிகெள�லா� தா� ெப$�� நிைலயி9 

நி9ேற கட<ைள% ெபாி2� பா�� காத�%பாராயின�. கட<> 1�பட* த%பி% 

ேபாகாம� எளிதி� பிணி� � ஆ�ற�, ெச��க�ற ேபைத% ெப$கள2 அ9பி9 
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கண9றி ேவெற% ெபா�ளக*2� இய�பா9 இ�ைலய9ேறா? இனி% 

பா��$P� தைலம�க>�, அவ� �க�� உலகிய� வழ�காக<� அவைர% 

பி(ைளகளாக%பைட*2 விளி*2 மகளி� B�றாக% �லவ� B/� B�/%, 

�ைன�2ைரயாகிய B*திய� வழ�காக<� அைமத�� பி(ைள* தமிழி9 ெபா�( 

அ8வி� திற1� விரா- வ�தலாகிய �லெனறி வழ�  என%ப��. அதனால9ேற 

�லெனறி வழ� % பாட� ாிய க�%பா ெவ9C� இைச%பாவாகிய ெச�2ைற% 

பா�டா� பி(ைள*தமி+ பா�த� ெப�வர வாயி�ெற9க. அகவ� வி�*த1த�ய 

பாவின"க>� ெகா!ச� க�%பாவி9பா� ப�மாதலா9 அகவ� 

வி�*த*தாலாயினவ�ைற� க�%பாவாலாயினெவன� Bறிேன�. அகவ� 

பாவிைன.� ெச�2ைற% பா�டா�கி% பா�னா�1ள�. தமி+மாைல (ேதவார�) 

.(>� நாலாயிர* தி�ெமாழி.(>� வ�� வி�*த"க� % ப$P� சீ�� 

அைட*தலா9 அைவெய�லா� ெச�2ைற%பா�ெட9ப2 ெகா(ள%ப��. ப$P� 

சீ�1ண�*தி% பாட�  ம��ேம� � பா��! ெச�2ைறெயன%ப��. அ"ஙனம9றி 

விற�பட%பா�யா�த� மிைய�2வ�� பா��, ெவ$�ைறெயன%ப��. 

இனி%பி(ைள*தமி+ �2வ2 �ைன�தயா%பாத�� ெறாட�நிைல!ெச-.�  

ேவ$ட%ப�� அ�ைம 1த�ய எ$வைக வன%��க>( வி��2 எ9C� 

வன%பா� எ9க. ம�/ இ!ெச-.�கிளவி, தாய� 1தலாகிய ஒ�ம�" ப�றிய 

ேக$ைமயாதலா� ைக�கிைள திைணயா-! 6��ெயா�வ�% ெபய�ெகாள%ப�� 

எ�லாராC1ண��2 :கர% படெவளி%பட நிக+த�� �றமா-�, 

ைக�கிைள*திைண% �றமாகிய பாடா$�ைணயா ெமன<� 

பாடா$�ைண*2ைறக>�  ழவி�க�ேடா9றிய காத�9ப 

ெம9C�2ைறயாெமன<� உணர%ப��. இ8வி9ப� இ�ைம%ேபறாத�9 

அற�ெபா�ளி9ப"க>( ஐ�ெபாறிகளாC� 2-�க%ப�வதாகிய இ9ப� என% 

ெபா2வாெயா9றாயட" மாயிC� சி�றி� சிைத*த� /ைற�கிளவி.� ஏைன* 

2ைற�கிளவி.� த�1(ேவ/ ேவறாெயா�கவி9பெம9ப2 <-*2ண��2 ெகா(க. 

சி�றி� சிைத*த�/ைற�கிளவி, இட�க�%�ண�!சி விைளவின2. ஏைனய 

அ9னவ�ல. இனி%பி(ைள* தமி+�  ெம-%பா� உவைக. ெச�வ<வைக, 

�லCவைக, �ண�<வைக, விைளயா��வைகெய9C� நாHவைகக>( இ2 

�ண�< வைக. ஒழி�த D9/� மகளிர2 ேம�Bறிய �ண�<வைகைய! சா��2 

தைலமக9 மா�� நிகழ%ெப/வன. இனி இ%�ண�<வைகைய! சா��2 ம�ைற 

நைக1த�ய ெம-%பா�க>� காண%ப��. இனி%பி(ைள*தமிழா� ெப/� ேப/: 

19ன�� Bறிவ�த 1ைறயா9 ?�ெபா�( நா�ேப/மாெம9க. இ9C� இ�Bறி 

வ�தைவேபாH� பி(ைள*தமிழி9 திற"கெள�லா� ஈ$�ைர%பி� ெப� �. 

இடேன��2ழி! ெச%�2�. 
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இனி� கதிரகாம% பி(ைள*தமி+ எ9ப2, இமி+திைர �ைட@+ ஈழவள நா��� 

கதிரகாம� எ9C� DKாிட*2* தி��ேகாயி�ெகா$� எ��த�ளி.ைற.� 

1�க�கட<ைள% பா��ைட* தைலமகனாக எ�*2�ெகா$� அ%ெப�மாைன% 

பி(ைளயாக%�ைன�2 பைட *2 ேமேல பி(ைள*தமி+� � Bறிய சிற%பியH� 

ந9ைம% (ம"கல%) ெபா�*த 1த�ய ெபா2வியH� அைமய இ%ெபா�2 எ�மா�, 

1�ைத% பி(ைள*தமி+! ெச-.( ப�வைகயாக% பா�%ேபா�த ஆசிாிய� பலாி9 

ெநறி!6வ��ைனெயா�றி, அவ�ைடய ெசா�H� ெபா�>� ேபா�றி*ெதா�*2 

1��க%ப��(ள2' இ*ெதாட�நிைல! ெச-.ளினக*2! ெச-.�கா%�% பாெவா� 

கா%�%ப�வ1த� உைடவா( ெசறி*த� ப�வமீறாக<(ள பதினா9  

ப�வ"க� �, ப�வ�த ெதா/� 1�D9/ பா�களாக நா�பதி�/ D9/ ஆசிாிய 

வி�*த%பா�க( இய�ற%ப��(ளன. 

 

இனி, ெந�ேவ$ 1�க9, எ�*2!ெசா�ெபா�ளாகிய 1*திற1� ஒ�" ண�*2� 

இய�, இைச, B*2 எ9C� தமி+ D9/� ேதா9/"கால*ேத உடனைம�2 

ஒ�"  ேதா9/தலாேன அ%ெப��தைக, தமிழகம�க� ! சிற�த த$ணளி�கட<( 

எ9ப2 வடபனிமைல� ெகா�1�யி� ெகா>*திய 6ட� விள�கா �. 

 

இனி, அ%ெப�மித� ாிசி� தன2 இய�ைக% ேபர�>ைடைமயாேன தா9 ெப�ற 

ேபாி9ப� ெப/க வி8ைவயக1� என*தி�<ள*தைட*2* தன2, அழி<� 

அள<மக9/ ெபா�.� ஆ�றலாகிய அாிைவமாெரா�� மைறெமாழி%பிழ�� 

(ம�திரா*2வாவ�வ�) தா"கி வானினி9/" கீழிற"கி =�றி��2 சி�/யி�* 

ெதா திைய ம�ெளாழிய அ�ெணறியி� ெசH*தி ம$Pலைக% 

ெபா9Cலகமா� � சிற%பா��த தி�� ேகாயி�க>� கதிரகாம� எ9ப2� ஒ9/. 

 

இஃ2 ஈழவள நா���  இ%ெபா�ைத* தைலைம%ப��னமாகிய ெகா��பினி9/� 

ஏற� ைறய இ�?/ நாழிைகவழி�ெகா� (சா-�த) கிழ�காக! ெச9/ ேச�� 

ேச-ைமயிேல, த*த� பி�ையயைழ� " களி�றாரவார" கற" � மரமட��த 

ெப�"கா��Gேட, மாேயாகிக( ேபால இ/மா�2 நிமி��த காிய 

மாணி�க� 9றி9 சார�ேல, த9 இ�ம�" � கைரகைள.� த9பா� 

நீரா�வா�ைடய பாவ"கைள.� அாி*2�க�வி�ெகா$� மைலய�வியாகிய 

�த�வ� ஓ� வ�2 த�ேம�=ழ அவைர மா�பினைண*2* தழீஇ ேமா�2 1*தமி�� 

உவ�2 ஆரவாாி*2 மாணி�க� க"ைகயாகிய ந"ைக, திைர�ைககளி� 
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பழ� ைலக>� மணி� ைவ.மாகிய ைக.ைறேய�தி� கடலாகிய ெகா�நைன ந!சி 

ெந-தனிலமாகிய ேவ�டக� � � வழி*2ைறயிேல  யி� Bவ<� மயிலால<� 

 ர" தாவி� ெகா�� பிைழ%ப<� �91/வ� ;*2 இய�ைக�கா�சி 

வன%��களாகிய க$ணா�க( ேதா/� த9 தி�வ�$ ேமனி!சாயைல� 

க$�களி*2* தாC�த9 ைதயHமாக* த9 அ�யா�களாகிய ெச�வி��ேதா�பி 

வ�வி��2 பா�*தி�� � ந�வி��தாகிய மணி1�க% ெப�மான2 "கத�@+ 

ெத9றிைச%பயிHமீழ*தினி� கதிரகாம*திைன�காண%ெப�றா� ெச-வெம9ப 

ெதா9ெற-தியதி�ெலன 1ரணி�B/ 1�மகC� �'' “ெத-வெம9பேதா� 

சி*த1$டாகி' ெம- வைக.ண��2 =�ெப/த� ஒ�தைலயாேன.ளதா�; எ9ப2 

யா� ெசா�ல<� ேவ$�"ெகா�ேலா? 

 

உ(ள"  வியெவா�1ைற நிைன%பிC� உயி��க$ ேவ��ெகா(ள 

மயி��B!ெசறி.ம9ேறா? இ9னண� அ�ைம ெப�ைமவா-�த கதிரகாம� 

'வா�கி�க�ணகிாி''ெயன! சிற%பி*2%�கழ%ெப/� தி�வ���லவர2 தி�%�க+* 

தீQ6ைவ%பாட� ெபறாம� எ"ஙன� இ��க1�.�. தி�%�கழி� கதிரகாம*ைத% 

ப�றிய அாிய உ$ைம வரலா/க( சில ெபாதி�2 கிட�கி9றன. 

 

"பதிக( பலவாயிர"க( மைலக( ெவ ேகா�நி9ற 

பதமாய�கா ணவ�த கதி�காமா!'' 

 

எ9C� அ�யி� தனி%பைட=� ஐ�2� ெதாைக% பைட=� ஒ9/மாகிய, 1�க9 

தி�%பைட=�களாறC�  9/ேதாறாடலாகிய ெதாைக%பைட =�க>( 

தைலைமசா9ற2 கதிரகாம� எ9ப2  றி�க%ப�கி9ற2. தி�%�கழா� 

மாணி�க�க"ைக�  வடைவயா/ எ9ப2� கதிரகாம�கா���  யாைன�கா� 

எ9ப2� கதிரகாம மைல�  மாணி�க1�ேகாணமைல ெய9ப2� ெபயெரன* 

ெதாியவ�கி9றன. 

 

''கதி�வி�ேவைல� கதிாினி9ேமவி� 

கைலபல ேத�1த தமி+நாடா!'' 

 

எனவ�� அ�யி� 9ெறறி�த  மரேவ( கதிரகாம*தி���2 கைலபலேத��தா9 

என<� அதனா� கதிரகாமநா� 1*தமி+நா� என% ெபய�ெப�றி��த2 என<� 

 றி%��க( கிைட�கி9றன. இ9ேனார9ன  றி%��க( ஆரா-!சியாள��  மிக 
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இ/�;2� கழி.வைக.� விைள� � ெப�றியனவா �. இ�ைற ஞா9/ 

கதிரகாமநா� சி"கள நாடாக<� ஆ$� வா+வா� சி"களராக<� இ�*த� 1ைறேய 

ப$� தமி+நாடாக<� தமிழராக<ேமயாயி�*த� ேவ$�� எ9C� ஒ� சாரா� 

கைட%பி�� * த�க ேம�ேகாளா �, ேம�ேபா�த  றி%��க(. இ"  

எ�*2�கா��ய தி�%�கழி� கதிாினி9 எ9ற2 கதிரகாம*ைதேய ெய9ப2 

ேவைலெய9C� அைடெமாழியா�னி2 ெபற%ப��. ேவைல -- கட�. வடவி�திய 

நா��ைன�, கி-1, D9றா� ?�றா$�� அ�%ப�*2 அரசா$�வ�த 

அேசாகம9ன9 கால*தி� இல"ைகயி� இல"ைகம9னC� % பி9 

ெபாியாராக�க�த*த�கவ� கதிரகாம*தி���தன� என மாவ�மிச� எ9C� 

சி"கள% ெபௗ*த! ெச-.ளா� �கழ%ப�கி9றவ�, ேம�Bறியவா�றாேன 

தமி+%ெபாியாராக� ேவ$�� ேபால* ேதா9றாநி� �, எ9ைன? சி"கள� 

இல"ைகயி� கி-1, D9றா� ?�றா$�9 19ன� இ�?�றா$டாகேவதா9 

சிறி2சிறிதாக% ெப�கிவ�வாராயின�. அவ�� க�வியறிெவா��க-

1ைடயர�லெர9ப2 அ�மாவ�மிச!ெச-.ளாேனேய ேக�க%ப�� எ9ப. அ9ன 

விய�பின� இ�?�றா$�� � க�வியறிெவா��க-ளா�றி��தி% ெபாியராயின� 

என�ெகா(ள� ெபா��தாதெதா9றா �. அ�லKஉ� ஒ�த9ைமயரா-வ�த 

சி/பா9ைம! சி"கள�� கதிரகாம!சி"கள� ம��� வித�2 ேவ/பட<ய�*2! 

ெசா�ல%பட�பால�மாகா�. அ�லKஉ� மைல!சார�ேதா/� அ�நில�கிழானாகிய 

1�கேவைள�  றிQசிபா�* 2�ெகா���  ரைவயா� யா�/%ப�*2 

வழிபாடா�றிய ேவ��வெரா��க� தமிழக*தி� ாி*தாகேவ நிக+�த2 என*தமி+ 

?�களா9 அறிய� கிட*தல9றி% பிறநா��� � ெபா2%பட நிக+�த2 எ9ற� 

ேக�க%படாைமயாC� கதிரகாம 1�க9 ேகாயி� தமி+ேவ��வராேலேய 

வழிபட%ப���*த� ேவ$�� எ9ப2 2ணிய%ப��. ேவ��வ� சி"களர�ல� 

எ9ப2 விசயேனா� ேவ��வ�� வ�தா� என! ெசா�லா%படாைமயா�ெபற%ப�� 

எ9ப. கதிர காம� சி"களரதாயி� சி"கள� ெசறி�2(ள ேவெற"கP� 1�க9 

ேகா�ட� இ�லாைம�  வாயி� எ9? இ�கால*2� ஈழ�வ�ேத/� தமிழ�� சில� 

சி"கள� சா�பா� சி"கள�ைடய நைட.ைட ெமாழிக�*2�கைள ேம�ெகா$� 

சி"களராகேவ ேதா9ற� க$Bடாயி� கதிரகாம*தமி+ ேவ��வ�, 

ெந�"காலமாக% ெப��பா9ைம! சி"கள�, த�ைம! @ழ% ெப�கி வ�.�/ 

வா�Qசா�பா� சி"களராக மாறி� கா�சியளி*தைல அவ� சி"கள� எ9பத�  

அைடயாளமாக எ�*2�கா�ட� ஒ� சிறி2� ெபா�*தம9றா �. ஆகேவ 

கதிரகாமநா� ப$ைட�கால*2* தமி+நாடாயி��த2 எ9பKஉ� ஆ$�வா+�தா� 

தமி+ேவ��வேரெய9ப2� அவராேலேய ஆ$� 1�க9 ேகா�ட� 

வழிபட%ப�ட2 எ9பKஉ� வ�./�. இனி அ�நா� 1*தமி+நா� 
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என%ெபயெர-2த�9 அ�நா�� ேவ��வெர�லா� தமி+%�லைம வா-�தி��தன� 

எ9பதாயி�/. கதிரகாம*தி� ஒ� ேவ��வி!சி தமி+%�லைம நிர�பி 1�கC� % 

பாமாைல @�ட 1�க9 அதைன உவ�ேத�ற�ளியி��தா9 என*தி�%�க+ B/�. 

அ2வ�மா/ 

 

 “கடகடவ�விக( தபவாி யதி�கதி� 

         காம*தா"க மைல=ரா! 

 …………………………. 

 அயிலவ சபாிெச- கவி �க� த�கவி 

        யாள% �ய"ெகா$ ட�(ேவாேன'' 

 

எ9ப2. இ"ஙன� ேவ��வாி� ெப$பாலா�� ெச-.(பா�� �லைம நிைறய% 

ெப�றி��தாராயி9 ஆ$பாலா� தமி+%�லைம நிர�பியி��தாெர9ற� ஒ� 

விய%பா மா? சபாி - ேவ��வி!சி. ஆகேவ கதிரகாம நா�ைட 1*தமி+நா� 

எ9ற� * தைடெய9ைன? பழ"கால*திேல தமிழெர�லா� ஐ�நிலம�களாகேவ 

வழ"க%ப��வ�தன� எ9ப2 ெதாிதலா� தமி+%�லவ�� தமி+ம9ன�� 

ஐ�நிலம�களி9 ேவற�லராவ�. இவ� க�வியறிெவா��க"களாேன தி��தின�� 

ஏைனய� தி��தாத மா�க>மாவ�. 1*தமி+ பா$�ய ம9ன�க�  

உாியனவாதலா� 1*தமி+நாடாகிய கதிரகாம நா��ைன.� ேவ��வ� பா�ப�ட 

பா$�ய ம9னேர யா$���தாராக�ெகா(க. இைறயனா� களவியHைர%பாயிர� 

1த�றமி+� கழக% �லவனாக� 9ெறறி�த  மரேவ( =�றி��தா9 என<� 

அ�கழகமி��த நா� ெத9பா� கட� ெகா(ள%ப�ட பா$�யநா� என<� 

எ�*ேதா2 தைல� 'கதிாினி9 ேமவி�கைல பலேத� 1*தமி+நாடா எ9C� 

தி�%�க+� க�*ேதா� இைண*2% பா�%ேபாமாயி9 அவ9, கதிரகாம 

1�கேனயா�; அ�நா�, கதிரகாமநாேடயா�; கழக*2 ஊ�� கதிரகாமேமயா�; 

எ9C� உ$ைமவ�./�. 1�கேவ( ேகாயி��� � இடேம அவ9 �லவனாக 

=�றி�� � கழக*தி� � இடமாகேவ$��. அவCைடய ேவ�S�க( அத�  

இடமாத� ெபா��தாைமயா� கதிரகாமேம அ�கழக*தி�  இடமாதலைம.� இனி� 

கதிரகாம� ேவ��வ� நா��� * தைலைம Wராத�9 ஆ$� இ��த ேவ��வ 

ம9னC�ேக வ(ளிநா!சியா� மகளாராக வா-*தி�*த� B��. வ(ளிநா-!சியாைர 

1�கேவ( க�மண� ெச-த நில� கதிரகாம� என ஈழ நா��வழ�கமி�*த� 

ேபாலேவ தி�%�க+* தி�வ��பா<� விள�கி� B/தலா9 ேம�கா��ய2 

உ$ைமெயன� ேகாட�  இடC$�. அ9றி.� ஒ� ேவட9 அ�ளிய 

வழிபா���  மகி+�2 கதிரகாம*2 எ��த�ளியி��தா9, 1�க9 என! 
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ெச%�தலா9 1த91த� ஒ� ேவ��வேன கதிரகாம 1�கைன வழிப� டா9 எ9ப2 

ேபாத��. அதனா9 இ9/� அ8ேவ��வ9 மரபினேர வழிப�� வ�கி9றன�. 

அதனா9 அ�ேகாயி�  அவேர உாியராகி9றன�. தி�%�க+ ேவ��வ9 ெகா�*த 

அ�ல2 ெச-த ெவ9னா2 அ�ளியெவன <ய�*2ைர*த�9 அ8ேவ��வ9 

1�க�  மக�ெகாைட ;$ட மாம9 ேபாH�. அ"ஙன� அவ9 1�கைன 

வழிப�த� சிற�திலதாயி9 அவ9பா� வ(ளிநா-!சியா� சா�தலைமயா2. இனி 

இ�கதிரகாம� இ9னகால*2 உ$டயி�ெற9/ வைரய/*2 

உைர�கவியலாதாயிC� சீைதைய* ேத�யில"ைக�  வ�த அCமா9 சீைதைய� 

காண% ெப�/* த9ைன* தசரதராம9 Kத9 என! சீைத ேத/த�காக இராம9 

ெகா�%ப� ெகாண��த தி��கைணயாழிைய! சீைதபா� கா���ெகா�*2 வி��, 

அவ(பா� விைட ெப�/ மீ$� கதிரகாம*தி�வ�2 1�க�கட<ைள வண"கிநி�ப 

அவ�  1�க9 இ9ன�ளீ�2 உவ�2�ளினா9 எ9Cெமா�  றி%�* தி�%�கழி� 

காண%ப�தலா� இ�ைற�  ஏற� ைறய நாலாயிர*ைத� ?றியா$�க�  

19ன�* ெதாட"கிேய கதிரகாம� விள�க1�றி��த2 என*ெதாியவ��. 

அ%ெபா�2 சி"கள� எ9Cேமாாினேம உலக*தி��ததி�ைலயாதலாC� 

கதிரகாம� சி"களரத9/ எ9ப2 ஒ�தைல. அ�கால� ெத9 தமி+நா� 

கட�ெகா$டெதாட�கமாதலா� ஈழெம�லா� தனி*தமி+நாடாக வைம�தி��த2. 

அ"ஙனமாயி� கதிரகாமநா� 1*தமி+ நாடாத�� ஐ.ற< எ�த�  இடனி9/. 

 

கதிரகாம� இைட�காலமாகிய சி"களரா�சி�கால*திH� நீ�வள� நிலவளமி�க 

ேபXராகேவயி��த2 எ9ற�  அ%ெபயேரகாியா � கதிரகாம� எ9ப2 சி" 

கள%ெபய� திாி�த தமி+%ெபய�. கதரகம எ9ப2 சி"கள%ெபய�, கம எ9ப2 கிராம 

எ9C� வடெசா� சிைத<. கிராம எ9பத�  வய�@+�தU� எ9ப2 ெபா�(. 

அ8U� அழி�2 ேபாக 1�க9 ேகா�ட1� அதைனவழிப�� ேவ��வ%பா�%பா� 

மைனக>� நீ*தா�பாழிக>� (மட"க>�) 1�கைன�காணவ�வா�  �மி.ைற.� 

ம9ற"க>ேம இ9/ காண%ப�கி9றன. இைவ.� பி9ன� 

உ$டா�க%ப�டனேவய9றி% ப$ைட�கால*தனவ�ல. சி"கள%பைக ம9ன� 

பைடெய�%ேப அ8வழிவி� வாயி�. இதனாC� கதிரகாம� தமிழர2 எ9றாயி�/, 

அ"ஙன� அழி."கா� 1�க9 ேகாயிH� சிைதய அவ9 க�பிழ��� 

காண%படாம� ேபாயி�/%ேபாH�. தி�<லா�பிழ�� (உ�சவவி�கிரக�) 

மாணி�க*தா� அைம�ததாகலா� அதைன ேவ��வ�, ஊ/படாம� கா*ேதா�பி% 

ெப��� � ெபாதி�2ைவ*தன�. அ21த�ெறா�� அ%ேபைழ வாயிலாகேவ 

உ(ளி��  1�கைன வழிபாடா�றிவ� கி9றன�. 1�க�கட<>� 

அ%ேபைழ1கமாகேவ ெதா$ட�க� * தி�வ�( 6ர�2 உத<கி9றன9. யா$�� 

நிைற<�/� க�ட�/% ெபாறிக�  எ-தாத 1�1த� கட<>� ெப��� � 

க���றா9; எ9ேன! 1�கன2 அ�யா��ெகளிைம. மாணி�க� விைள.� நா��ேல 
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மாணி�கமைல!சார�ேல மாணி�க� க"ைகயா�ற"கைரயிேல  �வா�� 1�க9 

தி�%பிழ��� மாணி�கமாகேவயி�*த� ேவ$�� எ9ப2 Bறாேமயைம.�. 

 

''கன மாணி�க வ�வேன மி�க 

திரகாம*தி Hைறேவாேன:'' 

 

எ9C� தி�%�க�� ஈ$��க�த�பால2. இ"ஙனமான ேபைழ%ெபா�( எ9பத9 

உ$ைம� க�*2� க�தர:;தி* தி�வி�*தெமா9றா� அ�ண காியா� அழகாக 

விள�கி�கா��கி9றன�. அ2 வ�மா/: 

 

 ''வாைழ� கனிமா ம2ர!6ைளேய! 

 ேயைழ� காிெத9 றி�வா �ளேரா 

 பாைழ% பயி� ெச- தி� சி�பைரயி9 

 ேபைழ% ெபா� ளாகியேப ெராளிேய" எ9ப2. 

 

இ9C� இ�கதிரகாம*தி9 ஏைனவரலா/க( இத9 பி�ேச��க%ப��(ள 

கதிரகாமவரலா�/! 6��க� எ9C"க��ைர.( இனி2ண��2ெகா(க. இ"ஙன� 

பழ� ெப�ைமவா-�த கதிரகாம 1�க%ெப�மா9, அ�ணகிாியா� Bறியவாேற '' 

இதெமாழி பகாிC� மதெமாழி பகாிC� ஏைழ�கிர" �'' ெப�மா>தலா9 அவ9 

ேம� அவனத�ளா9 அவ9 தா( வண"கி இ%பி(ைள*தமி+ எ9பெதா9/ 

பாடலாயி�/. இத9 ெச-.�களி9 ெபா�( எளிதி� �ல%பட ஒ�  றி%�ைர.� 

வைர�2 இ!6வ�யி9 இ/தி� க�ேச�*த� நலமாயி�� � என அ9ப� சில� ேக� 

��ெகா$டத9 ெபா��� அ8வாேற  றி%�ைர.� ெபாறி*2! ேச��கேந��த2. 

அதைன இ9C� விள�கமாக எ�தி% பதி%பி*த�  யா�  றி*த கால1� ெபா�>� 

ேபாதாைமயா9 அ8ேவ�ைகயிைன� ைகவிட ேவ$��றாயி�/, ஒ�Hேம� 

இர$டா� பதி%� 1த�யவ�றி� அ8வா/ ெச-2ெகா(ளலா� என� 

க�தியிராநி9ேற�. 

 

இனி ஊழா9 ேந��த ந� ரவா�ப�ற%ப�� இ2 ேபாH� 6வ�கைள 

ெவளி%ப�*த�  நிைன�க<மா�டாதி��ேதமாக� கதிரகாமேவலவ9 தி�வ�( 

ேபால வ�2 கதிரகாம%பி(ைள*தமி+ பா�க; என நிைன%;��� ேக���ெகா$� 

அ"ஙனேம யா� பா�மா/ ஊ�க"கிள�வி*2 1�%பி*2* தமிழறிஞரைவ�களனி9 

ஏ�/வி*2 இ!6வ� பய9ப�மா/ இ9றியைமயாத ந91ய�சிைய 

ேம�ெகா$டவ�� த�கா�பா� அ9�� பணி<� ஒ��க1� 
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கைட%பி�*ெதா�கிவ� பவ�� தமி+ெமாழி�க$ ஆ�வ1� பயி�சி.� 

உைடயரா-* தமி+ெமாழி� % பணியா�/" கட%பா�டாள�� எ9Cைடய 

இய�றமி+ மாணவ�( ஒ�வ�� ெகா��� ேவ*திய�களாி�க�வி*2ைற 

ெய�*தாள�மாகிய தி�வாள� யா+%பாண*2� க��பG��  ல, சபாநாத9 

எ9பவ�� � க�வியறிெவா��க"க >ைடயா� மா�� மனெமாழிெம-களா9 

1ைறேய அ9�� 1கமC� பணி<� ெச-தைல எQஞா9/� மறவா2 

கைட%பி�*ெதா� Q ெச�வ�� எ�பா� உ�வல9� ெசறிய%ெப�ேறா�� 

க�வி!6ைவ க$� உவ%ேபா�� ெகா1�� 1ைற%ெப�ம9ற*2* தமி+ெமாழி 

ெபய�%பாள�மாகிய ெவ(ளவ*ைத, 1த�யா� ெச. சி9ன*த�பியவ�க� � எ�ைம 

ந9 மதி*ெதா�கி* தமி+ ?லாரா-!சிேய ெபா�2ேபா�காக<ைடயவ�� 

எ�1ைடய ந9ைமைய வி���பவ�� உய��த எ$ண"க( வா-�ேதா�� 

ேவ*திய�களாிெய�*தாள�மாகிய க�கிைச, வ. க�ைதயா அவ�க� �, 

மிக%ெப��த9ைம வா-�ேதா�� தமிழா�வ மி� (ேளா�� எ�பா� அ9� 

ெகடாதா�மாகிய ெகா��� ேவ*திய�/ைற 1க%ெபா�ளைற�களாி ெய�* 

தாள�மாகிய வ�ைவ R. ைவ*திய�"கமவ�க� � �லவ�மரபின�� எ�1ைடய 

ெகா��� வாழ<�  இ9றியைமயாத காரணமாயி�%பா�� எ�ைம* த�மி9 

ேவறாக�க�தாத ேபர9� வா-�ேதா�மாகிய வ�ைவ! ச"கர, ைவ*திய�"க-

மவ�க� � ஏைன எ9Cைடய அ9பான இய�றமி+ மாணவ�க� � யா� 

ெகா���% ப��ன*தி� 1��%பா� இ9றி* தமி+%பணி ெச-2ேபாத�த�  

இ9றியைமயாத அ/6ைவ.$� அ9ேபா� அளி*2�கா%பா�றி வ�� அ�� 

ெச�வ1� ெபா��ெச�வ1� ஒ�" வா-�க% ெப�றவ�களாகிய தி�வாள� 

வலம�ாி, வயி. ெல. இல� மண! ெச��யாரவ�க� � தி�வாள� வயி. வ. 

வ�கநாத! ெச��யாரவ�க� � ெகா���% ப�பல%பி��யாவிH(ள தி�%, பைழய 

கதிேரச9 ேகாயி�� யா� ேவ$�யேபா2 இனி2 உைறத�  அ�ைமயான இட� 

அளி*2 உதவி� கட<ளிட*2� தமி+ெமாழி�க$P� தமி+%�லவ�களிட*2� 

த"க>� (ள ந�ெல$ண*ைத% �ல%ப�*2கி9றவ�களாகிய, ெகா��பி� 

ெச��யா� ெத�% பைழய கதிேரச9 ேகாயி� நகர*தா�க>� �, அவ�க( ேபாலேவ 

ெகா��பி� யா� வி���"கால*2* த"க>ைடய ேம� =��ைன என�  உதவி 

என�  ேவ$�வனவ�ைற! ெச-2 என� % ப�/�ேகாடாயி�� � தி�வாள� 

ெந-� %ைப, ப, ராம. ெல. இல� மண!ெச��யாரவ� க� � கதிரகாம*2 

மாணி�க1�கேவ( வ(ள�, எQஞா9/� எ�லாநல"கைள.� ெபாழி�2 

 ைறவ�ற வா+< அ�ளி, அவ�க( இ�ைமயிC� ம/ைமயிC� 

இ9ப1ற*தி�<(ள� ெச-2 அவ�க$ேம� கைட�க$ ெசH*திய�(வானாக. 

இ�கதிரகாம% பி(ைள*தமி+!6வ�ைய% பதி%பி*2* த�த� ாியகால� 
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மிக%ேபாதாதி��2� த"க>ைடய வியாபார 1ைற.� ெம-�1ய�சி வ�*த1� 

ெபா��ப�*தா2 எ9பா� த"க� (ள ெப��தைகய9பிைனேய  றி�ெகா$� 

யா" றி*த கால*2(ேள தி�*த1�ற பதி%பாக இ!ெச-.( �ற�ேபா�2லாவ�  

வாயிலாயி��த ராப�� பிர3 �மிெட�, (The Robert Press, Ltd) அ!6�களாியி9 

தைலவ�, 1த�வ� (Manager) அ!6� ேகா*2%பதி*த பணியாள� எ9றிவ�க>ைடய 

அ9�� ெபா/ைம.� ெப��த9ைம.� 1ய�சி*திைறைம.� எ�மா� 

பாரா�டாம���க 1�யவி�ைல. அவ�க�  எ� ந9றியறி<� கட<>ைடய 

தி�வ�>� உாியனவா க. கதிரகாம நிழ� கிழி (Block) ெகா�*2தவிய S. ப�பநாத 

அ-யரவ�க� � எ� ந9றியறி<� பணி<� உாியனவாக. 

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

 

ேநாிைச ெவ$பா. 

 வாழி மணிெந�ேவ( வாழி யவ9ெறா��ப� 

 வாழி  /Q6ைன�க$ மா$ ழவி- வாழி 

 கல�கிய சி9,னீைர� களி/$ கதிைர 

 மல� /�� மா�/ மைல. 

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

உ 

தி��கதிரகாம வரலா தி��கதிரகாம வரலா தி��கதிரகாம வரலா தி��கதிரகாம வரலா ....    

 

மணி.மி+�2 மாமைலேம9 ேம-வன< நாக�, 

   மடவர லா�ெகா-ய மல�வன< நாக� 

பிணிய வி+�2 ந9னாளா� ;%பன<� ேவ"ைக, 

   பிற"க9மா* ெதாைல*தவ�S9 /-%பன<� ேவ"ைக 

இைற�காசா ென�ம�ளா மாைல. மாைல, 

    ெயம�கினிதா யாமவைன! @�வ2 மாைல 

நிைற�கா-*தி ெநQசQச! 6�வ2<" காம�, 

    நில"கா� Q ேசஎ-த ென�நக�" காம� 

 

''யா%ப�� கலவி�*திேம� ேகா(.'' 

 (ெப�*ெதாைக ப�,- 25.) 

 

 ஆதி பவானிம�மீ2 ைவ*2யி�� ைக�த�கர 
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 ேமாதி .ண�*2� ெபா�வ�" காசியி ேனா"கி� க9 

 ேகாதி�  ல"ெகா$� 1�ேகாண� வா-�2  லவ��ச 

 மாதி ெயாளி�" கதி�காம மீழந9 ம$டபேல. 

   (ஈழம$டல சதக�) 

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

�!"ைர�!"ைர�!"ைர�!"ைர....    

 

தி�� கதிரகாம*தி9 வரலா�றிைன ம��� ெதாைக%ப�*தி ெய�2மா/ 

எமதாசிாிய� சிவ" க�ணாலய% பா$�ய% �லவ� அவ�க( பணி*தா�க(. 

அ�க�டைளைய* தைலேம� ெகா$� இ�க��ைர எ�த%படலாயி�/. ேச�. 

ெபா9. அ�ணாசல� அவ�க( ஆ"கில*தி� எ�திய 'The Worship of Muruka'' எC� 

க��ைர.�, 1த�யா� இராசநாயக� அவ�க( 'Hindu Organ' ப*திாிைகயி� 

ெவளியி�ட கதிரகாம வாலா�/� க��ைர.�, ந$ப�, ெவ(ளவ*ைத 1. 

இராம�"க� அவ�க( த�2தவிய 'Manual of Uva' எC� ?H� இ�க��ைரயிைன 

எ�த� % ெபாி2� பய9படலாயின. இ8வறிஞ�க�  எQஞா9/� ந9றி 

மறவா�கட%பா�ைடேயனாேவ9. 

 

��க வழிபா$��க வழிபா$��க வழிபா$��க வழிபா$....    

 

உலக*தி� ம9பைத மரபின� 1த�வ� ேதா9றியவிட�  றிQசி நிலெம9ப2 

ஆரா-!சியாள� க$ட 2ணி�. கர�ைத* திைணயி9 2ைறக>ெளா9றாய  � 

நிைலெய9பத�  எ�*2�கா��ய, 

 

 "ெபா-யகல நா>� �க+விைள*த ெல9விய%பா� 

 ைவயக� ேபா�*த வய"ெகா� நீ� - ைகயகல� 

 க�ேறா9றி ம$ேடா9றா� கால*ேத வாேளா� 

 1�ேறா9றி D*த  �." 

 

எC� �ற%ெபா�( ெவ$பாமாைலயி9 அாிய பழQெச-.>� இ%�திய-

வாரா-!சி* 2ணிபிைன 19னேர Bறியி�*த� வரலா�றாரா-!சியாள�� % 

ெப�விய%�% பய� �. ப$ெடா�ெபா�2 ம�களறி< இ*2ைண 

வள�!சியைடயாத ஞா9/ 'ேபராழி .லகைன*2� பிற�தக� யி�ணீ"க, 

ேவாராழிதைன நட*2� ஒ$ 6ட�' தவ/த�9றி நாேடா/� ேதா9றி% பயனளி*2 
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வ�தலா� அத9 இ9றியைமயாைமைய .ண��த மா�த� பல�� அதைனேய 

கட<ளாக ஒ�"  ேபா�/வாராயின�. அறி< 1திர1திர, அQஞாயி�றிைன 

ந�மேனா� உட�� ேபால<� க� 1த�யன ேபால<� ஓ� உயிர�ற 

ெபா�ேளயாெமன� க$� அதைன யிய� த�  ேவெறா9ற9 ஆ�ற� இ�*த� 

ேவ$�ெமன ஆரா-�2 அ8வா�ற�9 இய��� அ8வா�றHைடய தனிய��� 

க$�ெகா$டன�. ஞாயி�றிGடாக* ெதாியவ�த அ8வா�றேலா� B�ய 

உயி�%ெபா�ளாகிய பரசிவ*தி9க� கழியாவிளைம.� அழியாவன%�� 

காண%ெப�/ ம��ைகெய-தி அைவ வாயிலாக அ%ெபா�(ப�� 1�கெனன% 

ெபயாி��* தம�கிய9றவா�றா9 வழிப�� வ�தன�. 1�க9 எ9CQ ெசா�  

இளைமயழ ைடயா9 எ9ப2 ெபா�(. இதனா� பழ�தமி+ ம�க( ஒ8ெவா� 

ெபா�ளிட*2� அழகிைன ஊ��வி% பா�*2 வ�தனெர9ப2�, அ8வழகி9 

கவ�!சியா� அதைனேய கட<ளாக% ேபா�றி அ8<$ைம ெநறியா� தா"க�திய 

பயC� ெப�/வ�தன� எ9ப2�, ெதாிய%ப��. இ"ஙன� ஒ8ேவாாிய�ைக% 

ெபா�ளிட*2� ேவ/ேவறாக% பரசிவ� காண%ப�� எC� உ$ைமயிைன. 

 

''இ�நிலனா-* தீயாகி நீ� மாகி இயமான னாெயறி ."கா�/ மாகி 

அ�நிைலய தி"களா- ஞாயறாகி ஆகாசமாய�ட D�*தியாகி% 

ெப�நல1"  �ற1� ெப$P� ஆP� பிற��<� த�1�<� தாேமயாகி 

ெக� கைலயா- இ9றாகி நாைளயாகி நிமி��9 சைடய�க( நி9றவாேற'' 

 

எC� தி�*தா$டக� �ல%ப�*தியி�*த� கா$க. D*த பி(ைள வழிபா�� 1�க 

வழிபா�� 1ைறேய சிவவழிபா�� சிவச*தி வழிபா�மாெமன� ெகா(ள%ப��. சிவ 

ச*தி.� சிவ1� பரசிவ*தி9 ேவ/ேவ/ நிைலகெள(பதைன! சிவஞான சி*தியா� 

இர$டாQ@*திர*2� கா$க, 

 

1�க9 தமி+ ச"க*ேத =�றி��2 தமிழரா-�தைம  றி%பிட%படலா�, தமிழ�க( 

ப$�ெதா�� வழிப�� வ�த ெத-வ� 1�க�கட<ெள9ப2 ெபற%ப��. இ9C� 

தமி+ ?�க( பல 1�க9 ெப�ைமைய எ�*2ைர*தH� அவ9 

எ��த�ளியி�*த� ாிய ஆ/ தி�%பைட =�க>� தமிழக*தி9 க$ேணேய 

அைம�2 கிட*தH�, ம/�க 1�யாத ெப�Qசா9ற�லேவா? மிக%பைழய தமி+ 

?லாகிய ெதா�கா%பிய*தி9 க$P� 'ேசேயா9 ேமயைமவைர .லக' ெமன� 

 றிQசி நில*2� கட<ளாக� Bற%ப���� மாயி9 1�க�கட<( தமிழ��ேக.ாிய 

கட<ெள9பதி� ஐய1$ேடா? அ9றி.� ஆாிய��  வழ�கமாகாத கள< மண� 

1�கC�  உாியதாக! ெசா�ல%ப�டதனாH� 1�க9 தமி+�கட<ேளயா�. 



20 

 

 

கதி�க%கதி�க%கதி�க%கதி�க%....    

 

1�க வழிபா��� ாிய தி�%பதிக>( D�*தி தல� தீ�*த� எC1�ைமயாC� 

�க+ெப�/* திக+வ2 தி��கதிரகாமெம9ப2. இ*தல*தி9 ெபய�� 

காரணவாரா-!சி இ9C� 1�/% ெப�றில2. கதிரகாம எ9CQ ெசா� 

கா�*திேகயகிராம எ9பத9 மXஉ ெவன<�, கஜாகம எ9பத9 சிைதெவன� 

ெகா$� யாைனவா+ கிராமெமன<�, கதி� கிராம எ9பத9 சிைதெவன�ெகா$� 

கதி�மர� (ந!6மர�) நிைற�த கிராம� (கதி�ெகாட எ9ப2ேபால) என<� ெகா(வ� 

சில�. இ9C� சில� இதைன* தமி+! ெசா�ெலனேவ ெகா$� கதி�காம ெம9ப2 

கட<�ட9ைம.ைடய ஒளி.� (கதி� ஒளி) அ9�� (காம� - அ9�) கல�2 

விள" மிட� என<�, ஆ/ கதி�% ெபாறிகளா� பிற�த ஆ/1க9 வ(ளி 

நா-!சியா�ேம� காத�ெகா$� மண� �ாி�த விடமாத��, கதி�காம 

மாயி�ெறன<" B/வ�. இ9CQசில�, 'கதிர"க�"கா�' ெயC� பி"கல நிக$�! 

@*திர*ைதெய�*2� கா���, கதிரமர� (க�"கா�) நிைற�த கிராமமாத�9, 

இ%ெபய�* தாயி�ெற9ப�. கதிரகாம� எ9ப2 சி"கள ெமாழி!ெசா��9 

மXஉவா-* தமி+ெமாழியி9க$ திைச! ெசா�லா-% பி�கால*2 வழ"கிய 

வழ�ெக9பேத எம2 1��. அ�1�வ�கிையய� கதி� மர"கைள.ைடய ஊெரன% 

ெபய��காரண� ேகாடேல ெபா�*த1ைட*2%ேபால* ேதா�/கி9ற2. 

 

ெபா'�ேகாயி)ெபா'�ேகாயி)ெபா'�ேகாயி)ெபா'�ேகாயி)....    

ம�க( யாவ�� � ெபா2வான இைறவைன வழிபட� % பல சமய"க>� ப�களாக 

வைம�தி�*தைலெயா%ப%, பல சமய*தவ�க>� வழிப�� ெத-வ*த9ைம வா-�2 

விள" � தி�*தல� தி��கதிரகாமமா �. 

 

��த சமய�தின� வழிபட)��த சமய�தின� வழிபட)��த சமய�தின� வழிபட)��த சமய�தின� வழிபட)::::---- �*த பகவா9 ேயாக*தம��த தி�*தல"க( 

பதினாறC� கதி�காம1� ஒ9றாக� கி.1. 309�  19ேப க�த%ப�� வ�த2. 

அ*தல"களாவன:- 1 மகிய"கன (ஊவாமாகாண�) 2 நாக தீப� 3 களனி 4 Zபாத� 

5 திவா வா (சிவெனாளி பாத*தி�  அ$ைமயி�) 6 தீகவாபி (ம�ட�கள%�) 7 

1*திய"கன (வ2ைள ) 8 தி3ஸமஹாவிஹார (அ�பா� ேதா�ைட) 9 மகாேபாதி 10 

மிாிசெவ�றிய 11 Xவா9 ெவ�ேசய 12 Kபாரா� 13 அபயகிாி 14 ேஜதவன (9-14 அ 

?த�ர*தி�) 15 ேஸலேசதிய (மிகி�தைல) 16 கஜரக�. 
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சி"களவரச�� ெப��பாலா� கதி�காம ெத-ேயாைவ.� (கதி�காம� கட<() 

ப*தினி ெத-ேயாைவ.� (க$ணகி) வண"கி வ�தனெர9ப2 சாி*திர ?�களா� 

ந9  ெபற%ப��. சி"களாி9 தைலநகராயி��த க$�யிH� இ*ெத-வ"க� � 

ேகாயி�க( அைம�தி�*த� ேம�Bறிய ெகா(ைகயிைன வ�./*2�. க$�யி� 

ஆ$�ேதா/� ெகா$டாட%ப�� 'ெபரஹாரா' (Perahera) எC� விழாவி� 

கதி�காம* ெத-ேயா<�  1த9ைம ெகா��க%ப�� வ�த2. இைவயா<� சாி*திர% 

ப தியி� விாிவாக விள�க%ப��. 

 

�,-% ெதாட���,-% ெதாட���,-% ெதாட���,-% ெதாட��....    

அ�ேகத� (Alkhedar) எC� 1க�மதிய அ�யா� கதி�காம தல*ைதயைட�2 ஞான� 

ெப�/-�தாெர9ப2� சிலகால� ஆ$�* ெதா$டா�/� ேநா� ட9 த"கினா� 

எ9ப2� ஐதிக�. இ8வ�யா� சம�த Bட*திH� சிறி2கால� வதி�தாெர9ப. 

கதி�காம*தி� இ9/� ெபாியாெரா�வ� அட"கிய இட11$�. ப$ைட�கால� 

ெதா��� கதி�காம*தி� நட� � தி�விழா�களி� 1கமதிய� விள� %ப�த� 

பி�� � வழ�கெமா9/$ெடன! ைசம9 காசி!ெச��யவ�க( 

 றி%பி����கி9றா�க(. ஆனா� இ%ெபா�2 இ8வழ�க� இ�%பதாக* 

ெதாியவி�ைல. சம�த Bட*தி� காண%ப�� தி�வ� ஆதாமி9 தி�வ�ெயன� 

ெகா(வ�. இ"ஙன� சிற�த தி�*தல"களி� 1கமதியாி9 ெதாட�பி�*த� ஊ9றி 

ேநா�க�பா�/. 

 

�ராண வரலா �ராண வரலா �ராண வரலா �ராண வரலா ....    

1�கேவ( @ரப9மைன! ச"காி� � ேநா�ெகா� எ��த�ளியெபா�2, 

கதி�காம*ைதயைட�2 மாணி�க� க"ைகய�கி� பாசைற வ *2 

=�றி��தாெர9/� அ8விட� ஏமBட� என%ப�ட ெத9/� பி9ன�! 

@ரப9மைன ெவ9/ வாைக@� மீ$டெபா�2 கதி�காமகிாியி� நவக"கா 

தீ�*த1$டா�கி! சி�தாமணியாலய*தி� ேதவ�க( 2தி�க =�றி��தாெர9/� 

�ராண� B/கி9ற2. வ(ளி நா!சியாைர� க$� காத�*2 மண1�*த இட� 

கதி�காமெம9ப2 ஐதிக�. 1�க% ெப�மா9 1த�� ெத-வயாைன 

அ�ைமயாைர.� மண1�*2% பி9 தி�*தணி மைல�க�கிC(ள வ(ளிமைலயி� 

வ(ளி நாயகியாைர மண��ாி�2, பி9ன� இ�வைர.� ேநா�கி* தா� வி���� 

தல� கதி�காமெமன�Bறி அவ�க>ட9 கதி�காமகிாிைய அைட�2 

சி�தாமணியாலய*தி� எ�நா>� அ9ப�க( வழிப��-.மா/ =�றி��கிறா� என* 

த]ிண ைகலாச�ராண� B/�. 'பி(ைளயா� மைல, =ரவா  மைல, 

ெத-வயாைனய�ைம மைல, வ(ளிய�ைம மைல ஆகிய இைவக>� பிற 
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மைலக>மாகிய இவ�றி9 ந�விேல ேசாம9, @ாிய9, அ�கினி ெய9C� 

1!6ட�களி9 ேசாதி ெப�/ உல �ெக�லா� ேபெராளியா- விள" வ2 கதிைர 

மைலெய9/�, அ�மைல!சிகர ந�வி� அேநக ேகா� @ாிய%பிரகாச� ெபா��தி 

விள" � சி�தாமணி ஆலய*தி� நவர*தின மயமான சி"காதன*தி� வ(ளி நாயகி 

ெத-வயாைனய�ைம சேமதரா- அேநகேகா� @ாிய% பிரகாச*ேதா� கதி�காமகிாீச� 

எ��த�ளியி��கி9றாெர9/� இ%�ராண� B/�. கதி�காம நகர!சிற%பிைன.� 

இ%�ராண� கீ+�காPமா/  றி%பி�கி9ற2. 

 

"கதி�காம நகர� 1�ேகாண வ�வமான =திைய.ைடய2. அ�நகர*தி9 ந�விேல 

பவள* K$க( நி/*தி% ெபா9னா� இய�றி இர*தின"க( இைழ*த 

தி8வியமாகிய ேசாதி ம$டப� (6வாமி ச�நிதி) ஒ9றி��கி9ற2. அ�ம$டப*தி9 

ந�வி� இ�திர நீலமணியினா� ெச-2 பிரகாச1� அழ � ெபா��திய 

சி"காசன*தி9 ேமேல ெத-வயாைனய�ைமயா� வ(ளிய�ைமயா� எ9C� இ� 

ச*திகேளா� ஞானச*தி வ�வாகிய ேவ�பைடைய* தா"கி� கி�பா ச1*திரமாகிய 

கதி�காமநாத� விள" கிறா�. அ!ேசாதி ம$டப*தி9 எதிாிேல எ�லா இல�கண1� 

வா-�த வ(ளிய�ைம ம$டப� இ��கி9ற2. அத9 அ�கிேல ேம9ைம 

ெபா��திய சமாதிேயாக ம$டப� ஒ9றி��கி9ற2. விநாயக�� � பரமசிவC� � 

உாிய ேவ/ ேவ/ ம$டப"க>� அ" (ளன, =ரவா  1தலான =ர�� ாிய 

ம$டப"க>� இ��கி9றன......... கதி�காம நகர*த�கி� �$ணிய நதியாகிய 

மாணி�க� க"ைக பா-�2 ெகா$ ��� �. 

 

சாி�திர%சாி�திர%சாி�திர%சாி�திர%....    

சீதா பிரா��யாைர*ேத� இல"ைக�  வ�த அ:மா9 கதி�காம% ெப�மாைன 

வண"கி! ெச9றாெர9ப2 சில சாி*திராசிாிய� ெகா(ைக. கி.1 500� ஆ$டளவி� 

விஜய9 இல"ைக* தீவி� கதிைரயா$டவ��  ஒ� ேகாயிலைம*தாெனன 

யா+%பாண ைவபவமாைல B/�. சி"களாி9 சாி*திர ?லாகிய 'மகாவ�ச�,' 

அேசாக ம9னன2 அ��தவ%�த�வி ச"கமி*ைத ெவ(ளர6ட9 ேதவ ந�பியதி3ஸ 

அரசா$ட கால*தி� அ:ராத�ாிைய யைட�தெபா�2, இல"ைகயரசC� %பி9 

கஜரகாம*2% பிர�ைவேய அ�*தப�யாக�  றி%பி�கி9ற2. இ8வரசி9 

கிைளெயா9/ இ%பிர�வா� கதி�காம*2� � ெகா$�வர%ப�� ஆலய*தி� 

நா�ட%ப�டதாக<� அ�?� B/�. இ%ெபா�2 காண%ப�� ெவ(ளர6 

இதன�யி� ேறா9றியெதன� க�2வ�. கி.1. 300� ஆ$டளவி� மகாநாக9 எC� 

அரசனா� க�ட%ப�ட �*த விகாைரெயா9/ இ8வரச��  அைரைம� 
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Kர*2� �பட வி��கி9ற2. 

 

2�டெக1C எC� சி"களவரச9 எ�லாளெனC� �க+ெப�ற தமிழரசைன 

ெவ�Hத� ாிய ஆ�றைல* தம�களி�க ேவ$�ெமன<� அளி%பி� கதிைரயா$ட 

வ� ஆலய*ைத� க��வி%பதாக<� விரத� ;$� அ�கட<( அ�( ெப�/* த9 

பைகவைன ெவ9றதா� தா9 Bறியவாேற கி.1. 101� ஆ$டளவி� ஆலய*ைத� 

க��யதாக<� 'க�த உபாத' எCQ சி"கள ?� B/கி9றெதன! ேச�. ெபா9. 

அ�ணாசல� 2ைரயவ�க(  றி%பி����கி9றா�க(. 

 

இல"ைக, ேசாழ� ஆ>ைக� �ப�ட ெபா�2 சி"கள அரசனாகிய ஐ�தா� 

மகி�தC� அவ9 மைனவிமா�� சிைற%ப�*த%ப�டன�. இ"ஙன� சிைற%ப�ட 

அரசனி9 வழி*ேதா9றலாய மானவ�ம9 எC� சிற�த க�வியாள9 1�க% 

ெப�மானி9 அ�( ெபறேவ$�% ப�லா$�களாக* தவQெச-2 க$மலைர.� 

அ�!சி*2 ஈ�றி� அவன�ைள%ெப�/* தன2 சாதியினைர வ�*திய ேசாழைர 

இ8Uாினி9/� இ�த மானவ�மனி9 ச�ததியா� 2ர*த 1��தெதன மகாவ�ச� 

B/�. 

 

ப$ைட� கால�ெதா��% பல�லவ�க>� அறிஞ�க>� 2றவிக>� இ*தல*ைத* 

தாிசி*தி�*த� ேவ$��. யா%ப�"கல வி�*தி ேம�ேகா� ெச-.ைள% பா�ய 

�லவ�� இதைன* தாிசி*தி�*த� B�ெமன� க�த�கிட1$�. இனி 

இ*தல*ைத%ப�றிய பழQ ெச-.ெளா9/ பிரச"க மாைலயி9 கP(ள2. 

அதைன.� ஈ$ெட�*2� கா��கி9றா�. 

 

 எ�ைடய �ரநாகலா�ர� மணியா!சி யிரச�கG�ேகா�ைடW� 

 ஏழா யிர�ப$ைண ச�ைதW X�/மைல ெய�மைல ம�"ைக ந�^� 

 இல ம9 னா�ேகா�ைட பாவா� சிவகிாி யில�ைகய G� 1�ைலW 

 ாிைடயேகா�ைட%பதி நிைல�ேகா�ைட ேதவார� ராமகிாி க9னிவா� 

 

 ெதா�ட%ப G�க�ைப காைசவா ரா%;� ேதாைகமைல யழகா�ாி 

 6ர$ைட தைல வ9ேகா�ைட பழனியா-�  � ச1*K� வி�%பா!சிபடமா* 

 K�கட� ;�ெப*த ண9G�/ நக� ள* K�காமG� சா%பி_� 

 2�பி!சி நா-�கG� ந*தD�� கா� ேச� S�ெவ(ளி  9ற மைலய 

 

 ப�� வட கைரயைமய நாய�கG�ெகா�ல ப��ச� க�தி ேகாலா� 

 ப��மத வாைனW� ேம9மா�ைத ேராசைல%ப�� = ரமைல சி"க� 
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 ப��ெந� க��ெசவ� ந�ெபாிய  ளமா*தி ப�� � வி ள ம2வா� 

 ப��காி ச�ப�� ந�<�  றி!சிேகா� ைபகவ$ ட9ைடW� 

 

 க�டெபா� ம9G�  மரவா� கவினிளைசக�U�ந� Hதய%ப G� 

 கனெகால" ெகா$டாெனா ெட�ப*தி ர$�ட9 க�2 ெம$ேண+ ேதச1" 

 கவிய�ைம யறிபவ�க >$டதிC நி9ேபா� கவி*திறமி யாவரறிவா� 

 கனேம< �ன� @�� வய�நீ� மைலேம< கதி�காம வ�ேவலேன. 

(ெச�தமிழி� ெவளிவ�த ெச-.() 

 

பதி9D9றா� ?�றா$�� �கேழ�தி% �லவ� யா+%பாண அரசனி9 உதவி.ட9 

இ�ேகாயிைல* தாிசி*2(ளா�. இவ�, கதி�காம*2 ேவல�19 பா�ைப மயி� விட% 

பா�யதாக ஒ� ெச-.( தமி+நாவல� சாிைதயிH$�. 

 

 "தாயரைவ 19 வ�*2Q ச�*ேரா தய�தன� 9 

 வாயரைவ வி�� விட மா�டாேயா- தீயரைவ! 

 சீ/ மயி�ெப�மா ெட9கதி�கா ம%ெப�மா( 

 ஏ/ மயி�ெப�மாேன! 

 

14-� ?�றா$�9 இைட%ப தியி� வா+�தவெரன�க�த%ப�� அ�ணகிாிநாத�� 

இ*தல*ைத* தாிசி*2 இ�ப*ைத�தி�  ேம�ப�ட தி�%�க+மாைலக( 

சா�றி.(ளா�. கி.பி. 1581-� ஆ$டளவி� அர6�ாி�த 1தலா� இராசசி"கC� 

ைசவசமய*ைத� கைட%பி�* ெதா�கியவனாக� Bற%படலா�, இவC� 

இ8வாலய* தி�%பணியி� ஈ�ப���*த� B�ெமன! சில� க�2ப. இ%ெபா�2 

காண%ப�� ஆலய� கி. பி. 1634-� ஆ$டளவி� அரசா$ட இர$டா� 

இராசசி"கனா� க�ட%ப�டெத9பேத சாி*திராசிாிய� 2ணி�. 

 

16-� ?�றா$�� ேபா�*2�ேகய�, கதிைரமைலயிH(ள ேகாயி�� 

பணமி�� ெமன�க�தி, அதைன! @ைறயா�� ேநா�ேகா� ெச9ற ெச-தி, 1640-� 

ஆ$டளவி� இல"ைக�  வ�2 சிலகாலமி��த ‘ாிேபயிேரா' (Rebeiro) எC� 

ேபா�*2�ேகய9 எ�திய இல"ைக! சாி*திர*தி�  றி%பிட%ப����கி9ற2. 

அதைன.� ஈ$ெட�*2�கா�ட வி���கி9றா�. ''பைழய யாலா (Yala) 

அரசி��தவிட*தி� % ப9னிர$�க�ைட* Kர*தி� உ(நா���, �ற!சமயிகளா� 
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ெபாி2� ேபா�ற%ப�� ேகாயிெலா9/ள2. பலவா$�களாக�ெகா��க%ப�ட 

காணி�ைககளாகிய த"க�, ஆபரண�, விைல.ய��த க�க( 1த�யன இ"  

பா2கா�க%ப�த�9 ஆ.த� ;$ட ஐ�?/ ேப�ெகா$ட பைடெயா9/ காவ� 

�ாி�2வ�த2. இவ�ைற� ைக%ப�ற ேவ$�ெம9C� ேபராைசயாH�த%ப��% 

ப91ைற இவ�ைற%ப�றி உசாவிேனா�. 1642-� ஆ$�9 ெதாட�க*தி�, 

எ"கெள�ேலாராC� ந9 மதி�க%ப�டவ��, அ8Uராாி9 ெமாழி, வழ�க� 

1த�யவ�ைற ந9 ண��தவ�� ஆய கா3பா� பிBரா�ேக% (Gasper Figueira de 

Cerpe) எ9பவாி9 தைலைமயி9 கீ+% ெப��பாH� கிறீ3தவ�களா.(ள 2000 

காலா�பைட.� (Lascarins) 150 ேபா�*2�ேகய�மாக� ேகாயிைல 

நா�!ெச9ேறா�.  றி*த ஆலயமி�� மிட*தி� க$ைமயி�வ�2 

அ" (ளாெனா�வைன விசா ாி*தெபா�2, ஆலயமி�� மிட� தன� * 

ெதாி.ெமன<� மிகவ$ைமயிH$ெடன<" Bறினா9. அவேன எ"க�  

வழிகா��யாகி அ%ப தியி� காண%ப�ட தனி�காடட��த மைல வழியாக� 

B��!ெச9றெபா�2 6�றியைல�2 19 ெச9றவழிையேய ப91ைற 

தி��பி�கட�க ேநாி�ட2. ஆலய� மைலயிC!சியிH(ளெத9ப2 

உ$ைமயாயிC�, அத9க$ எ*தைகய ம�திரவா�ற� இ��கி9றேதா 

அறிகிேல9. எ9ைன! எ"க�  வழிகா��ய ஐவ�( 1த9 Dவ� ைப*திய� 

பி�*தவ�ேபா� ந�*தைமயா�, எ"கைளேயமா�/கிறாெரன�க�தி அவ�கைள� 

ெகா�ல ேந��த2. கைடயி�வ�� அ8வ$ணேம ெச-தைமயா� கதிரேகா 

எ9றைழ�க%ப�� அ8வாலய*ைத� காணாமH�, எ$ணிய ெசயைல நிைறேவ�ற 

1�யாமH� வ�தவழிேய தி��பேவ$� ேந��2வி�ட2. 

 

��'-�க.வாமி ��'-�க.வாமி ��'-�க.வாமி ��'-�க.வாமி ----    க-யாணமட%க-யாணமட%க-யாணமட%க-யாணமட%....    

கி. பி. 1600-� ஆ$டளவி� இ�தியாவி���2 வ�த அ�யா�க( பலைர� 

க$�யரசC� தவி �ாியவ�த பைடெயன ஐ.�ற ேபா�*2�ேகய அரசின�, 

யா+%பா ண*தி���த அதிகாாியாகிய எதி�ம9னசி"க பரராசேசகர9 Dல� 

1�?/ ேப�கைள� கதி�காம*2� ! ெச�ல விடா2 த�*2* தி�%பியC%பின�. 

அ�நா�களி� ஒ� சிலேர கதி�காமயா*திைர ெச-ய* 2ணி�தன�. அ"ஙன� 

2ணி�தவ�க>( கா`மீர*தி���2 வ�த க�யாணகிாி அ�ல2 க�யாணநாத� 

எC� அ�தண�ெமா�வ�. இவ�, வடேதய*த���2 வ�2 மி�ககாலமாக� கதிைர 

மைலயி� ேகாயி� ெகா$ெட��த�ளியி�� � க�த6வாமிைய 

அ�மைலயினி9/� ெபய�*2* தமK�� � B��! ெச�லேவ$�ெம9C� 

ேநா�ெகா� விைர�2 ெச9றா�. ெச9ற க�த6வாமிைய� க$ணார� 
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காP"க�*ெதா� ப9னீரா$� க��தவ1ஞ�றியெபா�2 ஒ� ேவ��வ! 

சி/வC� சி/மி.� இ8வ�யா�� * ெதா$டா�றி வ�தா�க(. தவ*தா� கைள*2 

ஞானியா� ஒ� நா�க$ அய��2 விட, ேவ��வ!சி/வ9 இவைர* த�� 

விழி�க!ெச-தா9. பலவா$�க� %பி9 வ�2�ற நி*திைர� % ப"க� 

விைள�ததா� ஞானியா� சீ�ற"ெகா$� சி/வைன ேயச, அவC� ஏேதா சா��! 

ெசா�� 1P1P*2�ெகா$� ஓடவார�பி*தா9. சி/மி.� பி9 ெதாட��தா(. 

க�யாணகிாி.� அவ�கைள% பி�� � ேநா� ட9 விைர�2 பி9ெதாடர, 

அ!சி/வ� இ�வ�� மாணி�க�க"ைகயி9 ஆ�றிைட�  ைறயி� மைற�2 க�த 

6வாமி.� வ(ளிநாயகி.மாக� கா�சியளி*தன�. இ�கா�சிைய�க$ட அ�யா� 

உேராமQசி��%ப உைர த�மாறி அ�ய�ற மர�ேபா� எ��/%��ேதாய நில*தி� 

=+�2 ெதா�தா�. ெதா�தவ�யா��  ஆ/தைலயளி�க வி��பிய ஆ/1கேவலவ� 

'நி9 ைற யாெதன வினவ' அ�யா�� தம2(ள� கிட�ைகயிைன ெவளியி�டா�. 

இதைன� ேக(வி.�ற வ(ளிநாயகியா� தம2 மணாளைன% பிாி*2� 

B��!ெச�ல� த திய9றாமா/� மா"க�ய% பி!ைசயளி� மா/� பாி<ட9 

ேக�டன�. ஞானியா�� மறா2 இைய�2 ஆ$ேட தா1� தம2 வாணாைள 

இைறவ9 பணியி� கழி�க* தீ�மானி*தா�. அ9றி.� ேகாயி�� அைம*2 

அ�யா�க( வண" � ெபா���% ெபா�றக��� எ�திரெமா9/ கீறி 

1�கேவ� ாிய ம�திரெவ�*2�கைள அத9கணைம*2 உ�ேவ�றி% 

ெப��ெயா9றி� ைவ*தா�. இ%ெப��ேய விழா�கால"களி� யாைன ேமேல�றி 

உலா%ேபாவ2. இ"ஙன� 1�க9 அ�( ெப�ற அ�யாேர அ�கால*தி��த 

அரசனி9 உதவிெயா� ேகாயிைல* தி�*தியைம*தா�. இவ� 

ஒ��கமைட�தெபா�2 இவர2 தி�ேமனி 1*2மயமான �"கவ�வாயி� றாத�9 

1*2�"கசாமிெயன இ%ெபா�2 ம�க( வண" கி9றன�. இவாி��த இட� 

க�யாண மடெமன வழ"க%ப�கி9ற2. 

 

1த�யா� இராசநாயக� அவ�க( இ!சாி*திர*ைத! சிறி2 மா/பட� 

B/கி9றனெரனிC�, அ�மா/பா� மிக% ெபா�*த1ைட*தாக� காண%ப�த�9 

ஈ$�* த�கி9றா�.  க�யாண நாத� க�த6வாமிைய% ப9னிர$� வ�ட� 

;சி*2� காண 1�யாைமயா�, ெபா�றகெடா9றி� எ�திர� கீறி உ�ேவ�றி% 

ெப��யிலைட*2 1�கேவைள இ�தியா<� � ெகா$�ெச�ல ஆய*தQெச-தா�. 

அவ� ெவளிேய ெச9ற சமய� பா�*2, அவ��  ேவைல ெச-2 ெகா$���த 

ேவ��வ!சி/மி, அ%ெப��ைய* K�கி�ெகா$� ேகாயிH�  ேநராக ஓ� உ(ேள 

:ைழ�2 மைற�தன(. க�யாணநாத� அவைள*ெதாட��2 ேகாயிH� ! 

ெச9ற2�, வ(ளி நா!சியா�� மணாளC� கா�சியளி*தன�. இத� % பி9ன� 
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நிக+�தனவாக! ேச�. ெபா9. அ�ணாசல� அவ�க(  றி%பி�டன<� 1த�யா� 

அவ�க(  றி%பி�டன<� ஒ*தி��கி9றன. 

 

17-� ?�றா$�� இல"ைகயி� இ�பதா$�வைர சிைற%ப����த ெராேப� 

ெநா�3 (Robert Knox) எC� ஆ"கிேலய9 (1681) எ�திய 'இல"ைக! சாி*திர* 

ெதாட��' (Historical Relations of Ceylon) எC� ?�� கதி�காம*ைத%ப�றிய 

 றி%��க( சிலவள. அைவயி�ைற ஈ$��கா$க. 

 

"நா9 ேக(வி%ப�டவைரயி�, இல"ைகயி9 கிழ� �கைர நில%பாக� 

மைலகளாH� க%ப� ெச�ல வசதி� ைறவான கடலாH� @ழ%ப����கி9ற2; 

6க1ைடய இட1ம9/. இத� �காரண� அ$ைமயி���கிற ப��ன*தி� 

ேகாயி�ெகா$ ெட��த�ளியி�� � ‘ெகா�டாக9' எC� ெத-வ*தி9 ஆ�ற� 

எ9ப�. உ%� அ(ள!ெச�H� யாவ�� இ*ெத-வ*தி� � காணி�ைகயி�ேட 

ெச�லேவ$�மா�. ேபா�*2�ேகய��ேகா அ�ல2 ஒ�ல�த��ேகா, த"க( நா�� 

ம9னவC�  எதிராக* 2ைணெச-த இராச*2ேராகிகளாய சி"கள�� � 

இ*ெத-வ*தி9 ெபய�� வ�லைம.� ெப��திகிைல.$ டா�கிவி�கி9றன. 

அ8வழியா� பைடெய�*2%ேபாக அவ�க(, 2ைண தாC� ெச-யமா�டா�க(.'' 

 

ெநா�aCைடய கால*தி� க$�%ெபரஹராவி� �*த� ப�க( 

ேச��க%படவி�ைலெயன<� அ8விழாவி� அH*:வைர ெத-ேயா<� (வி`P), 

ெகா�டாக9 ெத-ேயா<� (கதி�காம�கட<(), ப*தினி ெத-ேயா<� (க$ணகி) 

தி�<லா வ�தன என<� அ8வறிஞ�  றி%பி���*த� ஈ$� நிைன< 

B�த�பா�/. ப*தினி வழிபா�, 1தலா" கயவா கால*தி� (கி. பி. 145) 

இல"ைகயி� ெபாி2� பரவி�ெற9ப2 ெப��பாலா� ெகா(ைக. இ8ேவ�த9 

ெபயேர சில%பதிகார*தி�, கட� @ழில"ைக� கயவா ெவ9பா9' என உைரெப/ 

க��ைர�க$P�, 'கட� @ழில"ைக� கயவா  ேவ�தC�' என வர�த�காைத� 

க$P� Bற%ப��ளெத9ப2 இ�ெகா(ைகயாள�த� 2ணி�. 

 

பால./தாிபால./தாிபால./தாிபால./தாி....    

க$�யி� அரசா$ட கைடயரசனாகிய Zவி�கிரமராசசி"க9 கால*தி� 

இ�தியாவி9 வடபாக*திH(ள அரசெனா�வ9 ம�க�ேபறி9ைமயா� 

இ*தல*ைத* தாிசி*2* தன� % பி(ைள%ேப/$டா மாயி9, D*த பி(ைளைய� 
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கதி�காமேவல�� * ெதா$டா�ற வி�ேவென9ற விரத� ;$� ெச9றா9. 

பி(ைள பிற�த2� அத9 அழ  காரணமாக% 'பால6�தாி' ெயன%ெபயாி��* தா9 

19� ெச-த விரத*ைத மற�தி��தா9. அதைன நிைனU�ட� ாிய ெசய�க( பல 

நிக+�தன. உடேன தன2 பி(ைளைய� ெகாண��2 பல ேதாழிய�ட9 

கதி�காம*தி� வி��!ெச9றா9. அரசிள" மாாி.� ெத-வ வழிபா��� ஈ�ப��* 

தன2 கால*ைத இைறவ9 பணியி� ேபா�கிவ�தா(. இ*தல*தி�  வழிபட வ�த 

க$�யரச9 இவைள�க$� கா1�/ அர$மைன�  மீ$ட2� மணQெச-.� 

ேநா� ட9 பல பாிசி�க( ெகா�*தC%பின9. அைவயி�ைற இவ( 

ெபா��ப�*தா2 தி�%பியC%பின(. இவைள எ"ஙனமாயிC� ஒ�%பட!ெச-த� 

ேவ$�ெமன�க�திய அரச9, அர$மைன�  இவைள அைழ*2 வ��ப� தன2 

பைட=ரைர யC%பினா9. எ9 ெச-வா( பாவ�! தி�க�றவ�� * ெத-வம9ேறா 

2ைண! அ�யாாிட*2 அQ61க� ேதா9றினா� ஆ/1க� ேதா9றாதி�� மா? 

இ"ஙன� க�டைளயி�ட அரசைனேய இவ>ைடய பழி @+�தைமயா� 

ஆ"கிலவரசின� சிைற%ப�*தின�. இ"ஙன� 1�க9 தி�வ�ளா� ற%பிய 

அரச மாாி கிழ%ப�வ� வைர.மி��2 ெதா$டா�றி கி. பி. 1876-� ஆ$டளவி� 

இைறவ9 தி�வ� நீழைலயைட�தன(. இ8வரலா�ைற இர$டா� இராசசி"க9 

ேமேல�றி� B/வா�1ள�. 

 

ஜயசி�ககிாி .வாமிஜயசி�ககிாி .வாமிஜயசி�ககிாி .வாமிஜயசி�ககிாி .வாமி....    

க$�யரச9 சிைற%ப�டபி9�, 1815� B��ய 'க$�! சமாதான ச"க*'தி� 

அளி*த வா-ைமயி9ப�, அதிகார1� உாிைம.மிழ�2 வ��திய அதிகாாிகைள* 

2ைணயாக�ெகா$� 1817-� ஆ$�, க$� மாகாண"களி� ெப�"கலகெமா9/ 

உ$டாயி�/. இ�கலக� ெப�வ9க$ைமயாகேவ யட�க%ப�ட2. ஊவா 

மாகாண� இ*தைகய நிைலைமயினி9/� மீள ெந�"காலQெச�ல ேந��த2. 

இ�கலக� ஒழி�த கால*தி�றா9 ேதசாதிபதி பிெரௗ<9றி� அவ�க(, ைவ*திய* 

தைலவ� டா�ட� ேடவி அவ�க>ட9, கதி�காம*ைத� க$P�றா�க(. 

அ%ெபா�2 அவ�கைள அ"  வரேவ�றவ� ஜயசி"ககிாி 6வாமிகளா �. 

இ8வ�யாைர�  றி*2� க�யாண மட* ைத�  றி*2�, 1816 1த�-20� 

ஆ$�வைர, பைட* தைலவரா.� ம�*2வரா.மி��த ட�ட� ேடவி அவ�க( 

'இல"ைக வரலா/க(' எC� ?��  றி%பி����கி9றா�க(. அ%ப திைய 

ெமாழிெபய�*2 ஈ$�* த�கி9ேறா�. "மிக மதி�க%ப�கி9ற க�யாண மட� 

இ9/� கதி�காம*தி� ஒ��2ைம% ெபா�ளாக� காண%ப��. அ2, கால�ற சா-< 

நா�கா�ெயா%ப, உய��த ப�க"கைள.� பி9 �ற*ைத.1ைடயதா- ஒ�ேமைட 
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மீ2 களிம$ணாலான bடமா �. அ2 ��*ேதா�களா� Dட%ப��ள2. ஆலய 

வழிபா��� ாிய க�விக( அத9கPள. அதன�கி� தீ எாி�2 ெகா$���த2. 

இஃ2 ஒ� ம$டப*தி9 ந�வ$ அைம�2ள2. இ�ம$டப� இ" (ள அ�தணாி9 

இ�%பிட�. அ%பிராமண�, க�யாண மடமான2 1த�  �வாகிய க�யாண 

நாத��ேக .ாியெத9/�, அ�க�யாண நாக� ப*திேமc� �னா� 

சாத�/யைரயCபவியா2 1*தியைட�தெபா�2 அ%bட*ைத* தம� %பி9 

ெதா$டா�ற வ��  � பர�பைர� * K-ைமயான ஆ�சியாக வி��!ெச9றன 

ெர9/�, அவ�ைடய ஆசாாிய பர�பைரயி� வ�ேதா�, இ%bட*தி9மீ2 கிட�ேத 

இ8<லகவா+ைவ ஒ�வேவ$�ெம9/� Bறின�. இ"ஙன� Bறியவ�, தா1� 

அவ�கைள%ேபாலேவ அத9 மீதி��ேத உயி� 2ற� � ெப�� ேப�றிைன 

மிகவ$ைமயி� ெப/� ஆவHட9 ந�பியி��கி9றா�. இதைன ைவரா�கிய*-

2டC� பயப*தி.டC� அவ� Bறிய2, அவ� த�ெமாழி, ெவ�/ைரய9ெறன� 

கா���/. உ�<� உ/தி ெமாழி.� உள*தி� ஆ+�2 பதி.� தைகயவாயி��தன. 

ஓவிய� வைரவாெனா�வ9 த9 ெதாழிH� ! சிற�தவெரன ஆயிர*திெலா�வராக* 

ேத��ெத�� �ப�யான உய��த ெம��ய உ�<ைடயராக� காண%ப�டா�. 

அவ�ைடய தா�, நீ$� ெவ$ைமயாயி��த2. ஆனா�, அவ�ைடய ெம��த 

யா�ைகயி� 1க*தி�  உயி�%பளி� � அ�க$க( இ9C� ஒளி நிைற�தி��தன. 

அவ� வேயாதிக தைசயி9 ெம�< ேதா�றா2, நிமி��2 நி� � 

நிைல.ைடயவராயி��தா�." 

 

ஜயசி"ககிாி 6வாமி� % பி9 மடாதிபதியாக வி��தவ�, ம"களகிாி 6வாமியவ�க(. 

இ8வ�யா�� 1873� இ�ைம வா+ெவா�வின�. இவ�� %பி9 மடாதிபதியாக 

வி��தவ�, பா� �பாபா அவ�களா �. இவ�ைடய சாி*திர*ைத இனி 

ேநா� வா�. 

 

ெகச�ாி .வாமி அ)ல' பா)2� பாபாெகச�ாி .வாமி அ)ல' பா)2� பாபாெகச�ாி .வாமி அ)ல' பா)2� பாபாெகச�ாி .வாமி அ)ல' பா)2� பாபா....    

Z ெகச�ாி 6வாமியவ�க( ஏற� ைறய 125 ஆ$�க�  19 (1820-39?) வட 

இ�தியாவி� பிரயாைகயிH(ள (Alahabad) மட*தி���2 இளைம%ப�வ*தி� 

கதி�காம*ைதயைட�தன�. 1�Bறிய மட*தி� சிறி2 கால� த"கியி��தா�. பி9� 

கா���ேககி% பலவா$�களா* தவ� �ாி�2ெகா$���தா�. இ"ஙனமி�� � 

நாளி�, 6ரராஜ�ாி 6வாமி எ9றைழ�க%ப�� ஓாிள�2றவிக( கதி�காம*ைத 

யைட�தன�. இவ� தி�<� க�வி.� கட<� ப*தி.� சிற�த உ�<� உைடயவ�. 

இவ� 1த�� கா`மீ� மகாராசாவி9  திைர%பைட* தைலவராயி��தவ� ெச�வ 
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நிைலயாைமயிைன .ண��2 2றவற*ைத நா�� உ(ள1ைடயராத�9, 

இவ�ைடய 6�றெமC� ெதா�ப6� ழா� ப�றி%பி�*2 இ�லற� நடா*த 

ேவ$�ெம9/ இவைர ெந��க, இவ� இையயாைம க$�, வி��!ெச�ல 

ேநாி�ட2. மகாராசா அவ�க� � இதைன அறிவி*2 அவ� வாயிலாக இ�லற 

வா+வி� � �ப� ெந��கியெபா�2, ெப��பிறவி% ெபௗவ* தட�திைரயா� 

ப�ெறா9றி எ�/$பாெனா�வ9, கனிையேந� 2வ�வாயாெரC"காலா� 

கல� $�, காமவா9 6றவி9 வா-%ப�� உ-.மாறறியா2 மய" தைல யா1� 

ெப/2ெமன�க�தி, =��னி9/� �ற%ப�� இர�2$� 

இராேம3வர*ைதயைட�தா�. இ*தல*தி� வதி.� நாளி� Z பாத*2� ! 

ெச�H�ப� கட<( ஆைண கிைட*த2. உடேன அவ� �ற%ப�� இல"ைக�  

வ�2 சமெனாளி மைலயிைனயைட�தா�. ஆ$�! சிலநா�ட"கிய2�, 

கதி�காம*தி� % ேபா �ப�.�, அ"ேக மைல!சார�� க��தவ� �ாி.� 

அ�யாெரா�வைர� கா$பாெர9/�, தி�வ�( ஆைண.$டாயி�/. 6ரராஜ�ாி 

6வாமிக( அ"ஙனேமெயா�கி மைலயி���த தவ*தினைர� ேகாயிH� � 

ெகாண��தா�. சிலகால� 1�க% ெப�மானி9 க�டைள%ப� அவ� 

ேசா/$டாேரC�, தம2 உட� நிைல�  ஒ8வாைம க$�, பா�மா*திர� 

உணவாக� ெகா$டா�. இதனா� இவைர மட*திH(ளா�� பிற�� "பா� � பாபா" 

என வைழ*தன�. இவெரா� 6ரராஜ�ாி 6வாமி.� மட*தி� த"கின�. 

இ"ஙனமி��த பா� � பாபா 1898� ஆ$� ஆ�* தி"க( ெகா��� நகர*தி� 

உயி� நீ*தா�. இவ�ைடய சீட�க( உட�பிைன� கதி�காம* தி�ெக�*2! ெச9/ 

சமாதி ெச-2 ஓ� ேகாயிH"க�� .(ளா�க(. 6ரராஜ�ாி 6வாமிக>� 

இ8வா$��றாேன கா�*திைக* தி"களி� இைறவ9 தி�வ� நிழைலயைட�தா�. 

 

கதி�காம*திH(ள எ�லா� ேகாயி�கைள.� மட*திH(ள 6வாமிகேள 

பா�*2வ�தா�க(. அ" (ள சி"கள� க%�ராைளமா� (;சாாிக( ) சிறி2 சிறிதாக� 

ேகாயி�களி9 உாிைமைய� ைக%ப�றின�. பிெரௗ<9றி� ேதசாதிபதியவ�க( 

கதி�காம*தி� ! ெச9றெபா�2 க%�ராைளமாைர� ேகாயி� ;ைசயினி9/� 

வில�கி ஜயசி"ககிாி 6வாமிையேய பா�� �ப� ெகா�*தா�. வ(ளிநாயகி ேகாயி� 

ம��� ேவ��வ� க%�ராைளமா�� கி��த2. ஆனா� அ�க%�ராைளமா� மீ��� 

கலக� ெச-2 பய1/*தி Dல3தான வழிபா��� ப"  ப�ற*ெதாட"கி 1�ைற.� 

பி�*2�ெகா$டன�. அவ�க( க�தேவைள ‘ம!சினா' (ைம*2ன9) என உாிைம 

பாரா��வ2 வழ�க�. 
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வழிபா3$ �வழிபா3$ �வழிபா3$ �வழிபா3$ �ைறைறைறைற....    

ஒ� ப�/ம�/ அ�வா-*தாேன நி� � த*2வ" கட�த ெபா�ைள வழிப�� 

1ைறேய (க�தழிவழிபா�) கதி�காம*தி� உ$ெட9ப2 சில ஆரா-!சியாள� 

2ணி�. க�தழி வழிபாெடனி� ேகாயிலைம*த� ேவ$ட�பா�ற9ெறன ஐ.ற� 

கிட1$�. ேவ��வ� க�தழிவழிபாடா�/� :$மதி.ைடயாேரா ெவ9ப2� 

ஈ$டாராய� பா�/. அன� பிழ�� வ�வேம இ" � க�;ர தீபமாக இ9/� 

நிைல*2 நி�கி9றெதன� ெகா(ள� கிட1$ெடனிC�, 2ணி�2 Bற1�யா2. 

தி�%�க+% ேபா�கிைன! கவனி� மிட*2 மாணி�க*தா� ெச-த விைல 

மதி*த�காிய தி�வ�வ� ஒ9றி��தி�*த� B�ெமன� க�த� கிட1$�. அ9றி.� 

டா�ட� ேடவி அவ�க>� கதி�காம*தி� ! ெச9றெபா�2, கதி�காம*திH(ள 

தி�<�வ� ெப�" கலக� நிக+�த கால*2 மைற�க%ப�� இ9C� கா��� 

கிட�கி9றெதன�  றி%பி����கி9றா�. இதனாH� Dல3தான*தி� வி�கிரக� 

ஒ9றி��தெத9ப2� அ2 மிக விைல.ய��த ெத9ப2� ெபற%ப��. 

இ%ெபா�2 1�க%ெப�மானி9 தி�<�வ� வைர�த திைர!சீைலேய 

Dல3தான*ைத மைற*2 நி�கி9ற2. இ* திைர!சீைல ஒ� ெபா�2� எ��க%ப�வ 

தி�ைல. க%�ராைளமா�, த� வாைய மQச�சீைல* 2$�னா�க�� அ1திைன 

உ(ேள காவி!ெச9/ ைவ*தபி9ன� ெவளிேய வ�2 திைர!சீைல 19பாக நி9/ 

ஓ"கார வ�வாக� ைககளிர$ைட.� B%பி வழிபா�ய�/கி9றன�. தி�விழா� 

கால"களி� க�;ர*தீப� இ�ைள%ேபா�க, அ�யா�களி9 'அேராகரா'ெவC� ஒ� 

வான*ைத% பிள%ப, யாைன மீெத��த�ளி% ப�லாயிர�கண�கான 

ெதா$ட�க>� � கா�சியளி%ப2, 19ன��  றி%பி�ட எ�திர� அைம�த 

ெப��யா �. கதி�காம*தி�  ! ெச�ேவா� அ"கி�� � கால� வைரயிலாயிC� 

த� 6�ற*தவைர.� மற�2 த�ைம.� மற�2 கட<ளி� ப�/ைடயவராக� 

காண%ப�கி9றன�. 

 

ேவ)விழாேவ)விழாேவ)விழாேவ)விழா....    

 

 ' 9ற ெமறி�த2<"  9ற%ேபா� ெச-த2< 

 ம9ற" கமராிட� தீ�*த2<-மி9ெற9ைன� 

 ைகவிடா நி9ற2<" க�ெபா2�பி� கா*த2< 

 ெம-விடா =ர9 ைக ேவ�.’ 

 

 ‘=ரேவ றாைரேவ� வி$ேணா� சிைற மீ�ட 

 தீரேவ� ெச8ேவ ���ைகேவ� - வாாி 
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  ளி*தேவ� ெகா�றேவ� @�மா��"  9/� 

 2ைள*தேவ H$ேட 2ைண.' 

 

1�க� கட<( @ரப9மைன� ெகா�ல! ெச�H19ன�* தம2 ேவலா.த*தி� % 

;ைச நிக+*தினாெரன<� இதனா9 ேவ�9 சிற%�, Bறி 1�� � 

அளவி�ற9ெறன<" B/வ�. சில ேகாயி�களி� ேவலா.த*ைதேய 

வழிப�கி9றன�. 

 

இ�தியாவி���2 ஆ$�ேதா/� அள%பி�லா அ�யா�க( கதி�காம ேவலவைர* 

தாிசி*2 அவன�( ெப�/! ெச�வ2 வழ�க�. சில ெதா$ட�க( வட 

இ�தியாவி���2 க"ைக நீைர�  ட*தி� 1க�2 நிைற*2! 6ம�2 ெகா$�வ�2 

அபிேஷக� ெச-வ�. யா+%பாண*தி���2 க$� வழியாக<� ம�ட�கள%� 

வழியாக<� கா�நைடயாகேவ பல�க+மாைலகைள% பா��ெகா$� B�ட" 

B�டமாக! ெச�வ2 வழ�க�. ெகா���, க$�, கா�, இர*தின�ாி, க�பைள, 

வ2ைள எ9Cமிட"களி���2 ஆ$�ேதா/� ஏ�ேவ� கதி�காம*தி�  வ�வ2 

வழ�க�. இவ�/ட9 எ$ணிற�த அ�யா�க>� பி9ெதாட��2 வ�வா�க(. 

நா�ட��ேகா�ைட! ெச��யா�க( கதிேரச9பா� மி�கப*தி.ைடயவ�களாத�9, 

இ8ேவ� விழாவி� அதிக ஊ�கெம�*2வ�தா�க(. ேவHட9 அதிக நா�க( 

நட%பதா� சில� இைடவழியி� நி�க ேந�தH1$�. சிலகால"களி� ெதா�/ேநா- 

பரவி ேவ�பைடைய ெய�*2!ெச�H� ெதா$ட�க� % ேபாிைடW�றிைன 

.$டா�கி�/. இ*2ைண* Kர*தி���2 கா�நைடயாக ேவெல�*2! ெச�H� 

வழ�க*ைத உட� நல"காரணமாகேவ அரசா"க� தைடெச-2வி�ட2. இ"ஙன� 

தைடெச-த கால� கதி�காம*தி� ெப�"கலக� நிக+�த காலமா- (1817 1818) 

இ�*த� B��. அ9ேற� ெகா(ைள ேநா- பரவிய காலமாயி�*த� B��. (1858). 

இதனா� ெகா��பி� ெச��யா� ெத�விH(ள கதிேரச9 ேகாயி�ேவ�, �ற%ப��% 

�2�கதி�காம� எ9றைழ�க%ப�� ப�பல%பி��� ேகாயிH�  ஆ�மாத*தி� 

ெச9/ தி���� வழ�க1$டாயி�/. சிறி2 கால*தி9 பி9ன� 

ெவ(ளவ*ைதயிH� ஒ� ேகாயிைல�க�� இ8வி� ேகாயி�க>� � மாறி மாறி! 

ெச�H� வழ�க*ைத .$டா�கி� ெகா$டன�. கா�யிH(ள கதிேரச9 ேகாயி� 

ேவ�, �ற%ப�� உPவ�றன எCமிட*தி� ! ெச9/ தி���வ2 வழ�க�. 

 

கதிைரயா�திைரகதிைரயா�திைரகதிைரயா�திைரகதிைரயா�திைர    

கதி�காம யா*திைர ெச-வ2 இ�கால*தி� அ8வள< 29பமானெதா9ற9/. 

ெதா$ட�களி9 வசதி�காக% பலவிட"களி� மட"க( அைம*2(ளா�க(. 
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ெகா��பி� ம�தாைனயி� ஓ� மட1�, கா�!சிவ9 ேகாயி�க�கி� ஓ� மட1�, 

மா*தைறயி� ெபாியேதா� மட11$� இ8விட"களிH(ள சைபக(, இ�மட"க�  

வ�ேவா��  ேவ$�ய வசதிகைள யளி�கி9றன. கதி�காம*திH� சில 

த$ணளி!சீல1ைடயாாி9 உதவியா� த" த�  மட"க>$ெடனிC�, 

ெச�பவ�க( மைழ�கால"களி� த"கி நி�ற� % ேபாதா. 

இ*தல*தி�  ஆ$�ேதா/� இ�தியாவினி9/� இ*தீவி9 பல பாக"களினி9/� 

வ�� ம�களி9 ெதாைக B��ெகா$ேட ெச�கி9றெதனி9, இ*தல*தி9 

மகிைமயிைன நாயிC" கைடேயனாகிய யா9 எ�*2 ெமாழித� எளிதாேமா. 

 

 "மாணி�க நிைறக"ைக யா�.9 ைன%பணிய 

         வ�தி�� ;தல*ேதா� 

 வாWம� பாட<"  �ட�க$ பா�*திட< 

         மல�க( பி9 ைம�த� ெபற<� 

 

 காணி�  மாரேவ லாெவ9C ம9பைர� 

         கர��� யாைன சி"க" 

 கா�� பணி�தQசி ேயாட<� க�தேன 

         க$க$ட ெத-வ ெமனேவ 

 

 யாணி%ெபா9 1*திம$ டபேம< க!சியிC 

         ன�ேயைன யா$� ெகா$ெட 

 னாக*தி� வ�தபிணி தீ�*திட< 19னி�  

         மா/1க ெம-*ெத-வேம 

 

 ேசணி� �ேலாமைச வள�*த ெப$ பி�கணவ 

         ெச"கீைர யா�ய Xேள 

 ேதவெரா� மனித�பணி கதி�காம ேவலேன 

         ெச"கீைர யா�ய�ேள.'' 

(6%பிரமணிய தல�ேகாைவ% பி(ைள* தமி+.) 

 

 கதி�காம மைலநாத நாெம�ைத தைனேய*2 

         கட<ள�க$ 1னிவ� சி*த� 

 க�த�வ� கி9னர�க( க�ட� கி���டெரா� 

         ககன� வ�1ரக� 1தலா� 
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 பதிென$ கண*த�ய வ��ெகலா� தி�வ�(ப 

         ாி�2 பா�*2 நா>� 

 பாிவினி� கதிைரமைல தவிரா2 ைவகினா9 

         பரம6க 1ல பயில 

 1தி�விநா யக�தமைல =ரவா கம�மைல 

         ெமாழிேதவ ேசனாமைல 

 12வ(ளி மைலயQ6 காமமைல ெச�தமிழி9 

         1னிமைலக ளய�9 1� Q 

 

 சதிாிH9 றி�வ�யைட�திட* த வேதா 

         சா�த நாயகி சேமத 

 ச�*ரெமௗ cசேன ெய�ெதாழி� விலாசேன 

         ச�*ர�ர தலவாசேன. 

(ச�திர ெமௗcச� சதகெம9C� ஈழம$டல சதக�.) 

 

ெகா���,  இ"ஙன�, 

ெவ(ளவ*ைத.   ல. சபாநாத9 

18-7-37. 

�� %�� %�� %�� %....    

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

ஓ�: 

தி�!சி�ற�பல�. 

 

ெகா��� ேவ*திய� றமி+% பாட!6வ�� க�டைள% ெப�" �விC/%பாள�� 

ெகா���! சகிரா� க�^ாி* தமி+% ேபராசிாிய�மாகிய, அ9ப�, யா+%பாண*2 

வ���ேகா�ைட* தி�. 1. ந�லத�பியவ�க( வழ"கிய சிற���பாயிர%சிற���பாயிர%சிற���பாயிர%சிற���பாயிர%....    

 

ேநாிைச ெவ$பா. 

 

 �லவ� பரசிமகி+ ெபா9ன� �லவ9 

  ல< தமி+� ெகா$ட�  ண� 9-/ல<�க+ 

 வ�தக� ணாலயன8 வ$கதிர காம� * 

 த�தனெனா$ பி(ைள* தமி+. 
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இ9னிைச ெவ$பா. 

 

 பி"கல ?� ெகா(ைக பிறழா%பி( ைள*தமி+%பா 

 ந"கதிைர ய"ேகாமா ன�கவ�$ மாP/*தா9 

 ெபா" ெபா�� ெசா�6ைவக( ெபா�பந� ைச%�லவ9 

 ைப"க�ைண% பா$�யென9 பா9. 

 

சிவன�யாைர வண" த� 

 

ேநாிைச ெவ$பா. 

 ம/ைமநல மி�ைமெயன மா�ெறாளிெகா ணீ�ற� 

 ந/ைமய�% ;ஞா/ ஞால� - வ/ைம 

 யைமயாத வாேனா� மQ6வேர தீ$ட 

 நைமயா> ந�பியிC ந9 . 

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

கதிரகாம� பி�ைள�தமி�கதிரகாம� பி�ைள�தமி�கதிரகாம� பி�ைள�தமி�கதிரகாம� பி�ைள�தமி�....    

 

ெச453 கா��ெச453 கா��ெச453 கா��ெச453 கா��    

தி�6�த நாயனா� கா��தி�6�த நாயனா� கா��தி�6�த நாயனா� கா��தி�6�த நாயனா� கா��    

அ/சீ��கழிெந�ல� யிர�ைடயாசிாியவி�*த�. 

 

(க�%பா) 

 ;ேம< சிவெசQ6 ட�*தவ� மிளெவயி�ெபா 

         ர%பிணி1 /� ைட�2 

 �(ளார வாாி%ப ெந 1ளாி ய�ேபா2 

         �-*ெதா�ம �%பி9D�கி 

 ேனமார ேமா%ப1� ெற�1யி��  ளனைணயி 

         க%பநனி திைர�ைடெபய�� 

 தி�ெமனவ ��கடா" கHழி6ர வாநி�ப 

         =�� பாி< நீ� ைட<ழி 

 

 மாமா�வி ைட�களி/ பி�மாH மழ12வ 

         ய� /ந ைட� ழவிவா9 

 மதி1�� கவினேவா ேமாெமன% ெபய�Bயி9 
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         ம9றேவா ேமாெம9/வ�தி 

 யாமீ. மி�விைன� கவள1$ �ல<த9 

         யாணர� மாண நிைன2� 

 யாப9னி ர$�ைக� கதி�காம மா9�ண�� 

         யாைனயி9 றமி+ெபா�யேவ.         (1) 

 

பி�ைள�கா��பி�ைள�கா��பி�ைள�கா��பி�ைள�கா��....    

தி�மா) �த-ய ��கட�ள� கா��தி�மா) �த-ய ��கட�ள� கா��தி�மா) �த-ய ��கட�ள� கா��தி�மா) �த-ய ��கட�ள� கா��....    

எ$ சீ��கழிெந�ல� Rாிர�ைட யாசிாியவி�*த�. 

 

 மணி தி�வ ம/விய9 மா�பமதி னவி�வர 

         மண1ைடய ேகாைத.� ைவ%�ண ெவாளி�த�9 

 மடைமயணி கலமணி நிலமக(ெபா றாைமயா9 

         வ�ெமா�2னி �லவியி9 ம�திைர .ைடயிைட 

 வைரயவி� கிைடயின$ மழமெழன ெவா� க$ 

         மைழெவ�வி ெபா�2ைட ம�மிைச மைல1ைல 

 ம�<ெபா� த�பைட வ/வியைக நா�கினா9 

         மைறயிளவ ல�ெதா� மாணவ வ�கைள 

 

 யணியிதழி வள�ெபால" காவி9மைற பி9ைனைய 

         யறித�ைன ெயாழிதர வாெவன ெவ�வர 

 வர<றிC ெமா�1ைற யாCமைன யறமக 

         ளஃதறிய வாி9வ� ேமாெவன வயி�<ற 

 வறி2யி�ெகா ளறிஞ�த� :தன�வ ணிைணவிழி 

         யைடசிெயன வைடசிெய� மா>ைட ெயா� யி 

 லவ<ெமா� பா�னி� க�கைடெச ல�க�* 

         தம�களவ க��? லாசிாிய ாிய<ைள* 

 

 2ணியவல� மைற�ண ராாியெம9 மாதரா( 

         ெதாட�ப/வ ளி2<ேமா? ெதா9னிைற யிலளிைற 

 ெதா�கிழைம .�கல( க�யதா� வாயின( 

         ெசால9மி ந ளவ�ைண* ேதா(�ைண த�வல9 

 /னியெலன =ர�% பா� றைள ெமாழி�நா� 

         /வாிதழி9 வா-நறா! ேசா�தர* தமி+ெமாழி* 

 2ைணவியின ற�ெபா�( வ�<த�� காத�9 

         6ைவ நிைற. மி9பமா� ேதாPக� கட<ைள* 
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 தணி.மைண மனCைழ வா�மவ� மாQசிைன* 

         தளிர�யி� ைவகைற* தா+2ெம� தைலெகா� 

 தைகயினின ண" மி9 ெகா�யிைடய� ��க� 

         தழெலாழிய ெவறிகவ$ டழனிக�  �மணி 

 தைலைம�ைன யிைமயவ� ைக.ைறெயா ��பரா-* 

         கைழயவ� ளிழித�ேபா� றா+கதி� மைலவ�� 

 தமியமிட ராாி� ளிாியமிளி�  மரேவ 

         டைனயினி2 கா*த�� சா�பிைன% ெப/கேவ.        (1) 

 

ஏைன�கட�ஏைன�கட�ஏைன�கட�ஏைன�கட�ள� பல� கா��ள� பல� கா��ள� பல� கா��ள� பல� கா��....    

அ/சீ��கழிெந�ல� யிர�ைட யாசிாிய வி�*த�. 

 

 ெபா9னிய� �திய �ன� ெகா(கல"  %�றிய 

         ெபா(ெளன�  / பறைவ 

 ;��கா�% ெபா�ந�ெகா� ெச$�ெகாைட ;$�லா% 

         �ற1-*த காாிவ(ள� 

 உ9னிவ$ மைறஞாளி W�கா� கா(�த�வ 

         C�ப�ேவ( வி�கPணெவ( 

 >�ப^�� திழித$ப ைண�கிழவ9 மாமா 

         Cைழயினா* Kண"ைகயா( 

 ம9னிவா+ கைலஞா� ம9ன�1� தா+%பி� � 

         வா-ைமநா� ெகா�ப� மக_உ 

 ம�ெகா$� மி�யா2 வ�வி�� ேதா��மவ� 

         மல�1கனி9 வா+தி�மக( 

 க9னிமா ெர�வ�1% பா9Dவ ாிவ�தைம� 

         க�திவழி பா�ெச-வா� 

 கதிைர�  ற*திமா% பி(ைளைய� கா�ெகன� 

         காைலெதா/ மாைலெதா/ேம (2) 

 

�9�த�கட�� கா���9�த�கட�� கா���9�த�கட�� கா���9�த�கட�� கா��....    

ேவ/ 

 

 பா$�ய�வ ள�*த1� கழக*த மி+*ெதா$� 

         ப�6ைவ% ெபாதியில�க( 
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 ப$ண9 1த லா.மீ ெர$ெடாழிH 1-*ெதாேர+ 

         பாைலயா+ ெகா>விேநா9� 

 ேவ$�ய2 ற�கம9 ெச�விபா லரமகளி� 

         ேவ(�லைம ய�(வன%� 

 விறெல9றி வ�ைற%� ைன�2ெச% பியதிறமி 

         ைச�திைச�  �மிைசநய� 

 தீ$�யப� கைறய��  �ெம-�ம ற�திளக 

         வி9//க ெல9/�ைவமா 

 னிையய*2 யி9/டல Dாிவி� கதி�காம 

         ேவ�த%� ர�த�>க 

 U$�க� 1%பா9ைம .யி�ெதாற�( ெவளியி�9 

         ெபாளி�தி�� B*2நவிH 

 ெமா9றிர$ டா.யிெரா �ல மா- ேவ/மா 

         .டCமா 1$ைம1தேல. (3) 

------ 

2. 2. 2. 2. ெச�கீைரயாட)ெச�கீைரயாட)ெச�கீைரயாட)ெச�கீைரயாட)....    

அ/சீ��கழிெந�ல� Rாிர�ைட யாசிாியவி�*த�. 

 

 மைலயிைறய9 வைனபாைவ யிைணகைண� கா9 D�� 

         வா��தி�� திைட:ட"க 

 வ(யாைம 12 �ைர �றவ�ய கவ�ெகாள 

         வா-%ப�கி ட%பிய�ேக 

 ம�<த9 றா-மணி� கலனினிள ெவ�நீைர 

         வா�%பவா�% ப%ைப%பய 

 மழமக< யி�%ெபறிய :த9மீய க"ைகவிர� 

         ைவ*2வழி நீ�தைக�2 

 

 விைலவிQ6 ப6மQச( வி�திைன* ைதவ�2 

         மீ$மீள ம$ணிெமா� ( 

 =+6ழி� ெகா%;ழி Gதியிைம மிகUதி 

        ெம-!ெசவியி னறலக�றி 

 விழி1ைனைய .கி�:னியி9 விாிய%பி ள�21ைல 

         ேமலா� 2கிலாைடயா9 

 ெம9ெமெலன <டெலா�றி RரQ6 வ�றி:த� 

         ெவ$ெபா�� கா%பி��வி� 
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 1ைலயி ற  வா�ெநகிழ வா-ம�* த1K�� 

         1கமிைணய 1*தமி�� 

 19ைகயி� பாரா�� வா+�தைம� 2!சியிைன 

        ேமா�2 ப(ளி%ப�%ப 

 12  னி க�வெனா� ம�திபா�% ைப�ெகாQ6 

         12�கிைர ய�தா(வைர 

 1� ட1 ழா%பலவி னிழ�ளQ ேச-2க$ 

        1கி+விர� வா-� %ப! 

 

 சிைல1கி� ன8வி<! 6��விர H-%பவ� 

         சி/Kசி =சிெவ >Q 

 ெச8விவயி /" ழிய வா-B�ப வ�ெமழி� 

         சிவேனா� :கரவள�நி� 

 சிவPமக ைவ%ெபாைற. யி�*2ய* ெதா�வாிவ� 

        ெச"கீைர யா�ய�ேள 

 தி�<ய�ப ைட*தைலவ! க<ணிய�  �%�லவ! 

         ெச"கீைர யா�ய�ேள (4) 

 

ேவ/ 

 தாைழ% பழ1தி ர!சித� வாைழ* 

        தா/வ �� ெநறி 

 த(ளவ$ 1*2! @Hைள வா�வைள 

         த��� கா9/கH� 

 தணிமா" கனிதைல யிடறிநி மி�%ப! 

        சாறித+ வா-வ�.� 

 த$ெபாழி ேலாவ% ைப�மணி மைன2வ� 

        சா9மணி 6டெரறி.� 

 மாைழ* ெத�ேந� யா�ற� கதி�கா 

        ம�கிழ வா! மழவா! 

 வளவிய வய�@+ வ"க� க�"க 

        ம9ன9 றவமகளா� 

 மா$�நிற%ப! சி"கள ேவ�தைன 

        வ9சிைற ெச-�மறவா! 

 வடம9 ப9னீ� யா$�� 2யிலா9 

        வழிபட வ� றவா! 
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 bைழ% ப�பிணி தீ�� ம ��ேத! 

        ெப�மித வி96ைவேய! 

 ேபணிய வ�யவ� ஞான% ேபாழ� 

        ெப�/�  �ெபா9ேன! 

 பிணி1க ேவழ< லா%ேபா த�யா+ 

        பிறவா வி9னிைசேய! 

 ெபாியா� கதி�மைல வ�வா�ணெந- 

        ெப-ெவ( ளவி+1/வ� 

 

 சீைழ% ���9 பிறவி% பைகைம! 

        சி/நைக 1கி+1கிழ! 

 ெச"ைகநில*தின �*தி1 ழ�தா( 

        ெச8வ9ம �*ெதா9/ 

 சீ�%பநி மி�*2* தி�1க மைசய! 

        ெச"ேகா ெச"கீைர 

 தி�வி9 றி�மக( வ(ளிம ணாளா! 

        ெச"ேகா ெச"கீைர (5) 

 

அ/சீ��கழிெந�ல� யிர�ைடயாசிாிய வி�*த�. 

 

 எளியாைர .ண�த�  ம8வவ��  தவ�  

        ெம��%ப* 2!சாHேமா 

 ெவ9/பனி ர$�நீ( ைகவிழிப ைட*2ைடைம 

        ெய*2ைண� கட<ளாிC 

 

 மளியாC ெமா%�ய�வி லாயாத Hணரவ� 

        ைம2சா9 ெற9பவாேலா 

 வ�லாத பிற�ேபா�வி ைன*ெதாட�பி லா-நின� 

        கழிவி�கவி னிளைமெயா� � 

 

 விளியாத வி�$ைமநி� ெறா�த�வ� ற9றாத� 

        ேவேல  றி*2ைர� � 

 ேவ/மீ ாிய�பி�ம ட�ைதமா� B"ேகாழி 

        மீளிமயி9 மைறய�ளி2 
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 ெதளியாத ேவைழயர வி ல"க�ல ேராைவய! 

        ெச"கீைர யா�ய�ேள 

 ேதன�வி .வைகவிழி நீX/ கதி�மைல! 

        ெச"கீைர யா�ய�ேள (6) 

----   

3. 3. 3. 3. ெமாழிபயில)ெமாழிபயில)ெமாழிபயில)ெமாழிபயில)....    

அ/சீ��கழிெந�ல� யிர�ைடயாசிாிய வி�*த�. 

 

 இகHமிைண ய"கய� க$ணிமக வா-*தமி+ 

         ய9/பயி லQைஞெச�மா�! 

 எ�மேனா�  �யாள வ�2மக வா-�B*தி 

        ய�றி9ப மா�ெவ(ளேம! 

 

 ெதாகனன< கன<2யி9 மீ*2யி9 மீமிைச* 

         2யி��$ைம ம�$ைமK-ைம 

 ெதாடரா2 ேபசா2 வாளாதி ��தநீ 

         ெதா9/ெவ$  9றின"க� 

 

 பக�ர< மாற%ப 6�தப! ைச� ம/ 

         பா�9ெவ( ைள� ந�வ� 

 பட�ெச�க� வான9ன ெச�ைமேய ய9றவ�% 

         பக�ெமாழிப க��தவா�ைற 

 

 யக�ட* த�ேயம வாயிர% ேப"கதிைர 

         ய$ணேல வா-மல�கேவ 

 வ�ம! வ%பாெவ9C ம�மைற% பாயிரம 

        க*தலர வா-மல�கேவ (7) 

 

ேவ/ 

  றிய மத*த ரறெம�பா� 

        Bற� ேக�ட ெசவி%�$P" 

 ெகாடாதா ாிர%ேபா�� க��2ைர*த 

         ெகா�Qெசா� ேக�ட ெசவி%�$PQ 
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 சிறிய  �யி� பிற�தபழி! 

         ெச�வ� வறிய �லவ�தைம! 

 ெச��கி யிழி%ப� ேக����த 

        தீW+ பைட*த ெசவி%�$P� 

 

 நறிய வழி+தி� றமி+ேக� 

        ந$ண% �றQெசா� வழ�கா/ 

 நா>" கல�2 வர�ேக�� 

        நனிசீ வ�.Q ெசவி%�$P 

 

 மறிய ெவாழிய� கதிரமைல 

        யழேக! யமி+த� ெபாழிகேவ 

 ய�மா! வ%பா! ெவ9CQெசா� 

        லமி+த� ெபாழிக ெபாழிகேவ (8) 

 

ேவ/ 

 

 மலரவ னா9மைற ேயாத� க�லா9 

        மரநிழ லமி�ெத9ன9 

 வா-ைமைய நா�வ�� ேகாத< ைர� � 

         ம9ேப ராசிாிய! 

 �லாியி னிைமேயா� ெதா�கதி� காமா! 

        �கHைர நி� ைரேய� 

 ெபா�6ைவ ெயா� த� ப�கிய ேக�ேப� 

        �கe ைம%பி(ளா 

 .லகினி ேலைனய <யி�ெம- .யி�%ப 

        <ர�ைட யா%�$ேடா 

 G2"  ழ�ைச யாழிைச ைக%ப 

        <ல�மர 1" ைழய 

 வலரன ெச�நா வரைசய ைழ*தா 

        யஃெத" ஙனம�ேள 

 ய$ேப யா�தைம :�ைதய ைழ*தா 

        னஃெத" ஙனம�ேள (9) 

---------- 
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4. 4. 4. 4. உண<3ட)உண<3ட)உண<3ட)உண<3ட)....    

ேவ/ 

 

 எS� மவனினி2 ேகாதா�ட வ�ெம"க 

         ேளேற!1 ைழ� (யாளி 

 யினியாி9 னைடக$� ெவ(கி.ைள ய�கதிைர 

         ேய�வடைவ யா�றி9/ைற 

 ேதா/�விைள யா�டய�� தா"கா"  நீரா� 

         ெதா$ட��க ைட�கணி� Q 

 ேசாைனய�$ மாாிேய! தி*தி*த ேத�பா  

         ேதா-�தக� ��க��ேப! 

 கீ/ 1ைல ய1Kற� ப� ேகா மானி9/ 

         கிள�ெகா"ைக ெயா%பா ெபா� 

 கி$ண*2 ந/மணQ சிவமண� ேபா9ம9� 

         ெக�ெந-ய ளா-!சைம*த 

 ேசாற12 மாய�தயி� ெதா��$ட க(வ9மகி+ 

         @+ம�க! <$ட�(கேவ 

 ெசா�ெறா�� பாளர2 ள"கவ�� 2$ட�ேபா� 

         ேசாற12 1$ட�(கேவ         (10) 

- 

ேவ/ 

ஆழி கைட�2  ட�நிைற*த 

        வ12 மித�  நிகர�ல 

வ�த$ ேவ(வி யவிெசாாி. 

        ம2< மித�  நிகர�ல 

வாழி தி��2 ெச�தமிழி9 

        வழ�  மித�  நிகர�ல 

வ(ளி W��  ைழ�2ெசாH� 

        வழ�ேக யித�  நிகரா � 

காழி ஞான% பா� ைழ*த 

        கைல. மித�  நிகரா � 

கதிர காம* த9ப�பல� 

        கனி<"  ைழ*த தி2வா � 

ேகாழி B<" ெகா�யைச� " 

        ேகாேவ சிறிேத .$ட�ேள 

 றி*த வ�$ெம- ெகா�*2யர� 
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        ேகாேவ சிறிேத .$ட�ேள (11) 

 

 

ேவ/ 

 ஆ�மி ���ர ளயர% ெபாிேயா 

         னா�யி ைள%ப2ேபா 

 லாாிய 1னிவர ��த�,க$ணன 

         ��திய 1ைறேயேபா� 

 கா�க ற"க� கதி�மைல Bவ� 

         க9னிய� B<த�ேபா� 

 கதி�வ� ேவ91� கா!வ� ளாகிய 

         கழிபசி மீK�வா- 

 B�வி ைன*2% பா�யி ரார� 

          �ற� யா�நின2 

 ெகா$டா �" ண னார% பயி�" 

         ெகா$ட9 மைழயார 

 வா�த மி+%�ல ேவா�வயி றார 

         வா-!ேசா றா� கேவ 

 வ(ளித ��ேத� திைனமா ெவனேவ 

         வா-!ேசா றா� கேவ (12) 

----------- 

5. 5. 5. 5. தாலா3ட)தாலா3ட)தாலா3ட)தாலா3ட)    

 

ேவ/ 

 நீாி9 1ைள*த மா=ழ 

         ெந�%பி9 1ைள*தி9 ன�டைழ*2 

 நிைன< ;*2% �ல"கா-*2 

         நிைறய% ப�*த க�பகேம 

 ேந�9 ன�*த ணிழல9றி 

         நி�பா� ெவ%ப� தணிவாேரா! 

 ெந�நா( வாேனா� வா+வாேரா? 

         நீதா னாேரா? யாமாேரா? 

 ேவாாி9 ெனன!ெசா� வ�*2ண�வா 

         �லவா% ெப�ைம யாராேரா? 
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 <ண�வா� B�ற" ெகா(>"கா 

         H�றா� ெப�றா ராராேரா? 

 காாி9 மல�" கதி�காம� 

         கட�பா! தாேலா தாேலேலா 

 கைலமா9 பாட� க$வளரா- 

         கனிேய! தாேலா தாேலேலா (13) 

 

ேவ/ 

 ேசர9 ேசாழ9 பா$�ய91! 

         சீ�ைம* தமிழக 1�ம9ன� 

 ெச"ேகா� ெகா�றQ ெசலவாிைச 

         சிற�த க��� லம��தஞா9 

 றீர� ேதா-�த ெநQச�ேபா 

         �ைழ*த ேகா�டெம ��த�(ேப 

 ாி9பம ணி*தி� வ�$ேமனி 

         யி�ைற� ெகவேனா மைறயமற! 

 @ர9 ேகா�ைட சிைதயெவ�� 

         ேதா9றா% பிழ�� ெவளிநி�ப* 

 ெதா� � மரபி9 றைலயளிேபா� 

         ேறா9ற ெவா�கிம ணி�க"ைக 

 வார" ெகா$�ம ணி%;*K- 

         வா+*2" கழேலா- தாேலேலா 

 வ�ெத� ெதா��� ெகா(காம 

         மணிேய தாேலா தாேலேலா (14) 

 

ேவ/ 

 உண�நி9 ற�ைதெகா டாெதாழி�த 

         ெவா�மா� பழ*தி� க�தாேயா? 

 <யி�க( பிற�2 ப��பா��� 

          �கி% ெபா�மி ய�தாேயா? 

 �ண�" காழி% ெப��தைகதா9 

         �ைட*தா9 ெகா�ேலா ேவன�தா-? 

 �லவ� மகளி� க<�கி(ள% 

         ெபாறாேதா? பி9ைன ேயன�தா-? 

 வண�ெம9  ழ� 1ைல!சா-�2 
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         மா�ப� பாய லா!ெச"க$ 

 வள�வா- தவ*த ெர-*தலச 

         வாரா ய9ப�கசி�2 மல� 

 ெகாண�" கதிர மைலவ�த 

          ழகா! தாேலா தாேலேலா 

 ெகா��ேபா ரைச< தவி�2யிைல� 

         ெகா(ளா- தாேலா தாேலேலா (15) 

------ 

6. 6. 6. 6. ச�பாணிெகா3ட)ச�பாணிெகா3ட)ச�பாணிெகா3ட)ச�பாணிெகா3ட)    

 

ேவ/ 

 ெபா-யாெமா ழி� வ� <$ெட9ற 1�ைட%� 

         க+!சிேவ� �வ!�லவைன% 

 �க+�ைன� தினி2பா �யந�� ைச%�லவ! 

         �லவரா� /%பைட%பா� 

 

 ெட-யாத ;த*ைத .யி�$ட ேவ� ாிசி 

         �ைறயனா� களவிய�க 

 ெண(ள�� ெபா�(காண ெவா$Pத� றைலவி�ண 

         ாி9 றிQ சி*தைலவநி�  

 

 ைசயார வழிபட� காதல� காத�ய� 

         ைகேய�2 மிளநீெரன� 

 க!சி91ைல ப�/"க தி��காட ேவேளக 

         ��ெகா$� நி9ைன%ெபற� 

 

 ைதயான தி"க�ட வ"கிட� தா�க�ம! 

         ச%பாணி ெகா��ய�ேள 

 தாரக9 @ரனிவ� @+!சிந9 ெற9/ந  

         ச%பாணி ெகா��ய�ேள (16) 

 

எ$சீ��கழிெந�ல� யிர�ைடயாசிாிய வி�*த�. 

 ந!சர <���.� ப!சிைல ந!சியிட 

         நைவய/ மாடலதி9 6ைவ:க� வி*2ண�< 

 ந� த லாC�ெவளி �� த லாC�விழி 
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         நா�� த$��ல" கா�" காமமேதா? 

 வி!சிய தி9றிவிைள வி%பவ C�நீேயா? 

         ெவ9ெறாளி� ;மிைசேய க9/வ தி�வ�ேயா? 

 வி��ல வாண��  1��ல னாகாத 

         ெவளிேயா? நி9Cடல மளிேயா? நி9னிய�ேப 

 யி!ெசய னீ தாேம யாயின வ��க9றி 

         யா2� ெதாியாெத9 ேறா2� மைற1�ேப 

 ெய�மி� க$மணிேய ம9Cயி� த�1யிேர 

         யிளஞா யி�றிெனாளி ெயனமா மயி�வ�ேவா- 

 2!சி� �� 1யி�% ��கில ளி%பெலன* 

         ெதா�டவ ைள�ைகயா� ெகா��க ச%பாணி 

 ெசா�ெபா� ள�லாத ெம-%ெபா�$ 1னிவ�� ! 

         6��ய ெபா�ைகயா� ெகா��க ச%பாணி (17) 

 

அ/சீ��கழிெந�ல� Rாிர�ைட யாசிாியவி�*த�. 

 

 ேசாியி� கி(ைளெமாழி @திைனெவ  $�நிமி� 

         தி�ெஞமி� மாைம1ைலயா� 

 றீ%பற% ப%ெபா�த �$B�த ��கலவி 

         ெச-யிக� ைட�தய�நீ� 

 ெச�ெநா!சி @�ெயயி� கா*த@ ாிைனவQசி 

         தி�1�வ ைன�2ெச9/ 

 திக�ழிைஞ @�1� றி*2�ைப @�!ெச 

         �!ெச-2யி� ப�கிெவ9றி 

 

 Rாிய� /ண�வாைக @�%� லா�கம� 

         ெமறிகா+�க ர�ைதயிண�ேவ 

 ெலழிHற� ைக�ெகா(> ம(ளரா மாெற9ைன? 

         யிைமேயா� 1னிேவா�மீ$ 

 �ழிதர< மீேனா� ேமCலகி ேனற<மி 

         ைய�தக$ ேணணிெய9C 

 மி9கதிர காம*தி �� 9ற வ$சார 

         ெல"க(ெப� மான�கேள! 
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 வாாியி� �ன�வ�/ Dழி1கி9 ெமா(>/ம 

         ணி�க"ைக யா/ ைட.� 

 வா9மகளி� த�மாக� ெவ2ெவெதன விஃெதவ9? 

         மடவி�!ெவ� நீ�யா/ெகா�? 

 மதைன%ெபா �*த:த லழ�வ�த காைளயிைச 

         ைவகனா ணீராட�9 

 மாறிய2ெகா9? ெமாழிமி ெனனந�கி யவ�ெகா"ைக 

         வ��மிள ெம9ைகயிைணய� 

 

 Bாிய�  /நைகெவ$ 1*த�2 கி�%ேபைழ 

         ெகா�டமர 1"கசி�2 

  �1ேத9 ெகா�ட:� மளி2>� பி%�ற" 

         ெகா�டவிழி யிைமெகா�டயா� 

 ெகா�ைமைய� கைளெகா�ட <ைம.நா� ெகா�டநீ� 

         ெகா��தி� ச%பாணிேய 

  9றவ�ம கி+�2;� ெகா���ைக ெகா�டநீ� 

         ெகா��தி� ச%பாணிேய (18) 

--------- 

7. 7. 7. 7. ��த/த�த)��த/த�த)��த/த�த)��த/த�த)....    

அ/சீ��கழிெந�ல� யிர�ைட யாசிாியவி�*த�. 

 

 19ைனெயா� ெபா�2தமி ழக1ைடய தா-%பி9� 

         1ைனயாாி ய�� ைற.ளா- 

 1னிவ�ேவ�  �ெவ$ப னி*திர�  ைவயெந� 

         ெமாழிவான ளா<ெவ�பி 

 

 ன9ைனய9 ெப9ன�  ளி�!சிெப�  �நாண 

         லQ6ைன% ெபா-ைக;%ப 

 வா9மீ9 றிதைலநகி லைடய<ெஞ 1" றவ 

         ைண%ப!ெசா ாி�த1*த� 

 

 பி9ைனயிம ய�க�� ;"ேகாைத ய(ளி%பி 

         ற"க91ைல W�ெற�%ப% 

 ெப�றாெனா �!சிேமா� தித+வா- ெநாி*2ண% 
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         ெப-தெவ� ேகா�1*த� 

 

 இ9னயவ காமமணி யா�ற"கைர� ெகாழி* 

         தி9/1* த�த�கேவ 

 ச�ெபா�> ட�பாவி யா<�வி� ேப�வணிக! 

         வி�த1* த�த�கேவ. (19) 

 

ேவ/ 

 ஐயா றாறி� ளாவிய� 

         ள%பா ெல-%பி9 ைவ%ேபேயா? 

 வ8விய மி�லா% �லவ�  ழீஇ 

         யழகி2 சா<" ெக�தைகேயா? 

 ெச-யா விய�ைக% ெபா�ளா�க� 

         ேத��த <ண�வி9 ெறளிேவேயா? 

 ேதென- க��� பழமமி+த� 

         தீ�பா�  ைழ*த திர(பதேமா? 

 ைகயா�  �ைம யளிK-ைம 

         க�வி க�ெப9 றிைவ.ைடயா( 

 கணவ9 வா+ேவா? ெவ��கேழா? 

         கட< �ெச�தமி+ 1%பாேலா? 

 ைவயா! 1�கா! நி91*த 

         ம9ேப? 1*த� த�கேவ 

 ய�ைம� கதிர மைலவா+ேவ 

         ய�ேம! 1*த� த�கேவ. (20) 

 

ேவ/ 

 ேவ-1*த 1�மQசி9 மி91*த 1�மி%பி 

         வி$1*த 1"ெகா�பிய� 

 விைழ1*த 1�மாத� கைழ1*த 1�மீனி9 

         விைள 1*த 1�ேமன<� 

 ேத-1*த ெம-யறிஞ� ேதடாத 1*த1$ 

         fQ6ைவயி லா1*தேம� 

 திாியமா /�1*த 1*தேமா? கதி�மைல* 

         தி�நீ/ ;*த ெச�தீ* 
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 K-1*த மீ91*த ேம! /ெவ ய�%�(ளி 

         ெசாாி1*த ெந�றி யின�க$ 

 �ளி1*த 1�கமதி 1க1*த 1*தி�  

         ெதாைக1*த 1$� கனி.� 

 வா-1*த ேம1*த 1லெகலா� ேபாதாத 

         வா+1*த 1$ணவ�ேள 

 வாC1யி �"ைக*2 ேவ$ேட� ெவ /*தயா� 

         வா+1*த 1$ணவ�ேள (21) 

------- 

8. 8. 8. 8. வ�ைகவ�ைகவ�ைகவ�ைக....    

ேவ/ 

 Bட லமண� B�டழி*த 

          ழ�தா-! வ�க வானவ�ேகா9 

  �மி 1�ைய .ைட*தெதா�� 

         ேகா%பா$ �யேன! வ�க2வ�� 

 ேகாட� �ைனய வ�க ல� 

         ெகா��ேத! வ�க பிைச�21ைல 

  ��க வ�க ெவா�1*த" 

         ெகா��க வ�க ெபா�ெதாழி�த 

 தாட� வ�க ெந-யழிய 

         லாேமா? வ�க சிறார�%ப 

 ராேச! வ�க வழ�காட 

         லழேகா? வ�க மாம9மக( 

 ேதட வ�க ெத(ள1ேத! 

         தி�ேவ! வ�க வ�கேவ 

 ெதவி�டா ெதா� " கதி�காம* 

         ேதேன! வ�க வ�கேவ. (22) 

 

ேவ/ 

 ?லாத ?லாைட Wசிெயா�  யிலாத 

         ெநா-யசி9 ெம-.ைறய2 

 ேநா9பி�ற ��பிநி9 C(>1ள ெமனவாட 

         :$Pத91 ��ெகா$ைடயி9 

 ேமலாய ;!ெச$� க$பிணி* தாடநில 

         மிைசயற� நைடயாடU$ 
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 விைழயாத வி�மிேயா� ேவணவா* தளவாட 

         ெம(ளெம- த(ளாடெவ$ 

 ணாலாய ைக1க9 ெப�மித1 ேமாடவி$ 

         ணாட�சிைற நீ"கிேயாட 

 நாேடாட ந�U� கடல6ர� பைடேயாட 

         நாயைனய மவலேமாட 

 மாலாகி யாமழ9 ெம�கிென� ெக9��கி 

         மைழேயாட ேவவ�கேவ 

 வள�கதிர வைர1�ற மம�1�க! ெவம�6�ற� 

         வாழவி9 ேனவ�கேவ (23) 

 

ேவ/ 

 

  9ற� ேதா/� ப9றி�ன" 

         ெகா9/ ெநா�க�  றவ�ெசல� 

  றி*2% பக�� றிைனேகாழி 

         ெகாறி%ப <ண� � பாைறமிைச! 

 ெச9ற" ெகறி�த விளநிலவி� 

         ெச"ைக பிைண�2  ரைவதழீஇ! 

 சிாி*2�  H"  மகளிெரா� 

         திாி.� கதி�கா ம�க( வா! 

 வி9றQ சி.�யா ெம�%ேபெம9 

         றி��தா ேயலஃ ெதம�ெகா�லா 

 ேத"கி யழ�ைக கால1�கி 

         யிQசி! சாS� ேட�தின< 

 தி9ற� ேதாபா�  ட"ெகா��! 

         சி�2 1ைலகா$ வ�கேவ 

 சி"க�  �ைள தவ+வ2ேபா� 

         ெச�வா! வ�க வ�கேவ. (24) 

------ 

9. 9. 9. 9. நிலாவைழ�த)நிலாவைழ�த)நிலாவைழ�த)நிலாவைழ�த)....    

அ/சீ��கழிெந�ல� Rாிர�ைடயாசிாிய வி�*த�. 

 

 ெவ"க� ேடற� ேற�க�%பி9 

         மீ�B� களியா னைகய��ப 
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 மீ9க$ ம/க! ெச8வழியா+ 

         ெவறி%ப% பைண*2* த��கிமத 

 ேவைள! சின�2 பணிெகா(ள 

         விைரேச�  ��ைப ெவளிவி�ம 

 வி���" களம ேர�%பக�ைட 

         ெவ�ேச Hழ�கி .ைக*ேதா�ட 

 

 வ"க� க��பி� கைளகைளேயா 

         டா$ைம .ள1� பறி%பா�க� 

 கம�@� க1கQ ெசறிேவ�� 

         க%பா �தணி� ெகா�!சிய�க 

 ள�மா ணி�க" கிழ" திைன 

         யளிக$ ெமா-� " ெகா�பி�ேற 

 னா�வ� வழ"கி நைற� வைள 

         யார வா"கி�  ழ�கணி�2 

 

 த"க�  ாிய பர$ காவ� 

         சா�Q சார� கதிரமைல 

 தனி*2� கா�� ணிைலநி9ற 

         தவ*தி9 விைளவி* தமி+%பி(ைள 

 தன2  வியா நீலெமா� 

         தனிேய யல��த தாமைரகா$ 

 ட��  மீ�ேகா( வா-ைவ*2! 

         சா-�2 மல��2 சிாி�கி9றா9 

 

 றி"க� ெச�வா நிைன�க$� 

         தி��ைக ேயா!சி விளி�கி9றா9 

 ேறட� கிைடயா னி9C�ைம! 

         சிற%பா� சிறி2 நி9ேனா� 

 தி�விைள யாட� ெசய%ேபாH� 

         தி�<( ள�கிைட வாநிலேவ! 

 சி/வ9 றம%ப9 ெச-�ந9றி 

         சிைதயா தாட வாநிலேவ! (25) 

 

ேவ/ 

 கீ+பா�9 ேவ�2 ைட ப�றேம� பா�கட<( 
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         கிள�கவாி =சவடபா� 

 கிழவ9ம� 6�( ெகா�% ப*ெத9ன வ9ேபா�றி 

         ெச-யநா ரத1னிவ�ேப� 

 யா+சால வி96ைவ% ப$ெச-ய வைரெதா/� 

         யா�பா- கதிரெவ�பி9 

 யாளியைண மீ2நா ேளால�க மாயி��தி 

         யா$�1ள வி�திைண.யி� 

 தா+ேவா� த9னாைண ெநறிநி�ப <-� மி* 

         தைலவைன! சிறியென9ற 

 த/கணா ட�@� மலேராC மா�மிழி 

         தகவிைன நிைன�கநிலேவ! 

 வா+வான கடலலவ Cறழவி$ டவழலவ! 

         வ�2விைள யா�வாேய 

 வ�ேவலன ைடைகபிழி சாறயில லாமினி2 

         வ�2விைள யா�வாேய. (26) 

 

ேவ/ 

 நா��க 1�(;" கட�பினம� 

         ந�பி யழ   தைலக�  

 நயமி� ��ெலா� க�H� � 

         நைர�B9 றி"கா ணீ.�கா- 

 நளிகா�� கர�2 நைக�கி9றா- 

         நாணா ெத"க( பற�பினிேம� 

 நPகினி 2�கா ெண�/வனா� 

         ந�ப9 சைட1� �க��க�9 

 

 வா�ெபா� சி��� கழ/ைக%ப 

         மதிேய ெபா9ற� ெகடா2-�தா- 

 மதியா னா$� மிதி%பனிவ9 

         மதைல 2��க9  /�பாள9 

 வண� � ெபா�%� வி��.ைர 

         வா"கா னவ�  மாசிாிய9 

 வாவி நீ�2 ம9ன�ேபா� 

         வன%பி� ேக-�த  ணனி�லா- 

 

 கா��ம யி�பாி ேமலழக9 
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         கான" ேகாழி 1�ைடகளி� 

 கழனி* தாரா வைடகிட� " 

         கதி�கா ம%பி( ைள%ெப�மா( 

 கைல1க மதிேபா லகவி�ைள� 

         கழி�  மா�ற �9ைமயினா� 

 கவ�சி .�கி�  ைறகி9றா- 

         கழ/� ேபா2 க/�கி9றா- 

 

 ேத�பிய வாழி% �(ள9னா� 

         ேத�க நில< ெகா%�ளி*2* 

 திற�பா ம"  �ய" மி2 

         ெச��  ேவ$டா க�நQ6 

 ேசர 1�2� பரவா19 

         றி��பி R$� வாநிலேவ! 

 தி��ைக தீ$ட% ப�ெனாழிய* 

         தி��தா யாட வாநிலேவ! (27) 

------- 

10. 10. 10. 10. சி பைற �ழ�க)சி பைற �ழ�க)சி பைற �ழ�க)சி பைற �ழ�க)....    

ேவ/ 

 

 ஈெர�* தீாி�ெசா9 1%ெபா�ளி னா�பாவி 

         ைய�த1! ெச-.ளணிக 

 ளிைசB* திவ�ைறய8 வ�கைலஞ� கழக*ெத 

         �*தக� �ைர1ழ�க 

 வி8Uைன ம$ ெணாெடாி நாிதி9C 19னீாி 

         ர$டாவ 2/திநிைலக 

 ெள-2பா�  யி�வளிெயா ��கி�க தி��காம 

         ேமகிவா- வாளாவதி� 

 

 ேதாெர�* தறி<ெவளி .ய�<(ளி .-�மிெனன 

         வ/வ�வா-% பைற1ழ�க 

 ெவா�ெலனவி ைர� ம� வி!சார� வி*திவிைள 

         .ல�திைனயி9 மைடெயதி�பைட* 

 2/��* 2%பினிமி� கானவ�2 ண"ைகெயா� 

         ெமா$ெடா$ட க�1ழ�க 

 U�%ெபாதியி �� னி% ேபா91�* ேதா9ம�. 
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         ��ைகவ9 பைற1ழ�க� 

 

 Bெர�* தாணிெயன வ9@ர9 மா�ேப� 

          றிெகாள% �கெழ�2ேவ� 

 ெகா$டதி$ �ற�பர< மிைமேயா�க ள�ெவ9றி 

         B/வி� பைற1ழ�க� 

  9/ ைட யாெவ�* தானிைர� ர�தா9  

         றி%பி�ெச ல*2ர*2" 

 ேகால�  ளி�றாழ ேவ+2ைளயி9 விர9ெஞ$� 

         Bடேவ-"  ழ91ழ�க! 

 

 சீெர�*29னி ெயனவிைணேதா >ய�*தி*தி P�ெகன! 

         சா-* திட�ைக 

 ேச%�றவி ��கி�க ளி*2!சி மி��வாி 

         சித�2�� ைக� ணி�ெகா� 

 தி�மாமி நாண<� மி�தாய� காண<Q 

         சி/பைற1 ழ�கியாடா- 

 ெத�ேதா�: ம�கின� ட�ேதாெம ன%பட! 

         சி/பைற1 ழ�கியாடா- (28) 

 

ேவ/ 

 

 ப*21 �*தைலயி9 ெகா*2வி �*தியவி� 

         ப�றிய ைகயழக9 ப*2* ேதர9மக9 

 ப$�ம க�பாி6 ெகா$�ெகா �*தவள� 

         பா�மி ல"ைக1கி லா�� க+�காம* 

 

 த*2மி றா� 9றி� /-*தர சா>ெமழி� 

         றனிெயா� ம�மாேன யினிெயா� ெபா�(ேக�ேப� 

 த"கியி �� மிவ ாி�திர ாிவ�பிரம� 

         த$டமி ழ9பாிவ� க$�ெகா ைளய!விவ 

 

 ாி*தைன ெபய�1ய� 1*தி% ேப/மிக+� 

         திவP� றனரஃ2Q சிவண� ற தி*த9 

 ெற9/ நில%பிறவி ந9ெற9 ெற$Pவ�ேப 



56 

 

         ாி9ப� கடலா� ய9பி� /ளிெசா�ட* 

 

 தி*தெவ ன�ைக!சீ� ெச%பெவ ��தாட! 

         சிவமத யாைனவர! சி/பைற ெகா��கேவ 

 ெச�தமி+ நாெட�லா 1-�தெத ன�ெகா�ய 

         ெச�விற� பலாறிய! சி/பைற ெகா��கேவ (29) 

 

ேவ/ 

 ஆ/B� ற*தமி+% ேபராைம Wராைம 

         யாளர�$ 1�நீ�திைள* 

 தா�வா9 வ�மி�� ெபா2(�த� றைலகர� 

         தாறைல�  Qசி"கள� 

 

 ேவறாேவ றாயிாி� ேதாடநி9 ெபா�( கவர 

         ேவ$�ம. ெரா%�ேவளி� 

 விைனெதாடர ேவாட%ப 6�தமி+% �லC�ந� 

         மீCவ�� கட9மாடாி9 

 

 மா/சீ� 19றிைல* தீ$டா2 ேபாகவவ� 

         வ/ைம%ப சாசேமாட 

 மல�$மண மா கி9 மா9யாைன ம�ளவ� 

         மாேவாட யாளிேயாட! 

 

 சீ/மா லரேவாட நாதத* 2வவி�! 

         சி/பைற1 ழ�கியாடா- 

 ேச$கதிர ெவ��1* தமி+?�க( க�பநி9 

         சி/பைற1 ழ�கியாடா-— (30) 

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

11.11.11.11.        சி�றி) சிைத�த)சி�றி) சிைத�த)சி�றி) சிைத�த)சி�றி) சிைத�த)....    

 

ேவ/ 

 அ(ளி* திர�� மணி%பர� 

         னழி*2* தி�*தி மைனேகா� 

 யா-த வ�%��  ைவB�� 
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         யதி�ெச� பவழ* தீD��% 

 

 ப(ளி* தவ�ெபா� பழ"கரக% 

         பாைன மணியா� றாமா9ெவ$ 

 ப6�பா Hைலநீ X�றியைம% 

         ப�1* தாிசி! ேசாறா�கி 

 

 வ(ளி� கிழ" � கறி ழ�� 

         ைவ*ேத மி�ைற% பக91�2� 

 வைள�ைக க��  12 �ற� 

         வைள�2 6>�  மிதன�ைம 

 

 ெய(ளி* தக��ெகா� b�*தா� 

         ெம�தா-! சி�றி லழிேயேல 

 ெய"கதி� காமவி ள�ேகநி� 

         ெக9னாQ சி�றி லழிேயேல (31) 

 

ேவ/ 

 அ9றி ல" �   9றி G��க 

         வ�� வி�டதக ெவா9/ ெநQசிைன 

 ய9/ =�ம� ெபா9/ வி%பவ� 

         பாளி ன"ைகயின ல"க ற�தைன 

 

 ந9றி ந��ய� ேகாட9 ெவ�லேவ 

         ன�ட பா�ேவ ^� மா-*2ெச� 

 நாவ ட" த� லாத ;வCமி 

         ஞால ேம9மகC மாத� ேக��மா 

 

 �9றி யாநின� கQச �9றி.மி 

         ைறQச �9றி.மி �%ெப ேமாவ� 

 ேயைழ ேயெமா�நி ன�  ேந��தபைக 

         ெய9ன ேவாவிதிைய ய9றி நி9னிவ� 

 

 ெச9றி ெய9றவைள ேநாெவேமா கதிைர 

         ேச��த ேச�த!சிைத ய�க சி�றிேல 
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 சீற ��ெகாெட� தைலெய �*த2சி 

         ைத�க ேவ�த! சிைத ய�க சி�றிேல- (32) 

 

ேவ/ 

 அ9/ெதா ட"கி யாளாேவ 

         மக�ேபா� 2$டா லாகாேதா? 

 வழி� � ;�தா ேணாவாேதா? 

         வணி."  ைல�2 ேபாகாேதா? 

 

 ெவ9/ நின�கிட� ெச-ேதாேமா? 

         விைறவ9 பிைழ�கி9 1ைற.$ேடா? 

 ெவ�மா மி�  ேந�ற�தி 

         யா�நி9  /�� ெசா9னாேரா? 

 

 ந9/ைம யா(�ைன .Qசி�றி 

         னாணவ ழி� Q சிவ9 மகேன! 

 நைன�ேகா" ெக�மக ல��ைட�  

         ஞா9/ தமி+�கா ம%ெபா2�ப� 

 

 ெச9ற1 ய"கா ேமா?ேக$ேமா 

         சீேற� சி�றி� சிைதேயேல 

 சிைதயா% ேபாி� ெச-ெபாிேயா-! 

         சிறிேயQ சி�றி� சிைதேயேல- (33) 

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

12. 12. 12. 12. சி ேத��3ட)சி ேத��3ட)சி ேத��3ட)சி ேத��3ட)    

 

ேவ/ 

 தி�ேவ"க ட�ேகா� வடவைர% பா<ைடய 

         ெச�தமி+ வளநாடத9 

 ெற9வைர� கதிர�  /Qேசாைல ெக�1Qெச 

         �"கதிைர ய��ரவல! 

 ெப�நா> மா�ய� தி"களி9 ேறநி�பி 

         ற%பி*த வா9க"ைகயா( 
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 b�ெப/ 1கமதி. நைகேர� பி�/%பி 

         ற" தி� நீ�/ெவ(ள 

 ெமா�வாம லரகாசி வாெவ9C மா�%ெபா�. 

         ற" மா �ைனெய�%ப 

 ெவா�ேகா� க%�ரவி ள�கில  ெம-� றி% 

         �9Cமவ� த�மிழ%ப* 

 ெத�ேவாைக யயிலயி� றி�விழா% ;மைழ! 

         சி/ேத� ���ய�ேள 

 ேத�1� மாணி�க ேம! ண�  9றேம! 

         சி/ேத� ���ய�ேள— (34) 

 

எ�சீ��கழிெந�ல� யிர�ைடயாசிாிய வி�*த�. 

 மாயா� களிம$ ணியனா� வா-ைம 

         வா-�தெகா �Qசியி மி+சி/ேத� 

 மடCயி ர!சினி னி�விைன R��$ 

         மாறி� ேகா*2 ம�>மவா 

 =யா வாணி ெச�கிெவ /�பா+ 

         ெவ�டெவ ளி�கண ��ைகயினா� 

 விைனபல விைளதர =�*21 ���.� 

         விைளயா ��1ைன வ9�த�வா! 

 ேபயா மத1/ ேகா(கெள லா1ைற 

         பிற+�� ள%பயி ^ரா$ைம% 

 ேபரா$ ைம*தமி ழரசிய லாழி 

         ெப�பெவா ராழிெயா ��ளெவாளி 

 சீயா� கதி�கா ம%�க ��ள! 

         சி�றி� சிைதய< ���கேவ 

 சிறிேபா ாீ��ய தி�வி� ெபா�(ெபா� 

         சி/ேத ��ள< ���கேவ - (35) 

 

அ/சீ��கழிெந�ல� யிர�ைடயாசிாிய வி�*த�. 

 

 தி�வாவி ந9 �தி �%ப�"  9றமி  

         ெத$ 9/ ெதா/ேமரகQ 

 ேச�ைகயைல வாயினிய பழ1தி� ேசாைலயி* 

         தி$பா� =டா/ேம 

 .�வா  மாறக� களமாைவ யாெற�* 
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         ேதாரா/ ேப�/1க1 

 ெமா� ப9 னி�க$மைட யாற�(� ற�ெபாசிய 

         ேவாவாவி ரா/பைட.� 

 ம�வாம cரா/ தாெடா�ைக க9றவா� 

         வ��ைடவ ன%பைசய<� 

 மா1னிவ� க$டெவளி ம��மி� கதி�காம 

         ம/ ெதா/ 1(ள�ெதா/Q 

 ெச�=/ ேசவல" ெகா�யாட நி� மQ 

         சி/ேத� ���வாழி 

 தி�வாள ாீழவள நாட�ெகாண� ெபா9மணி! 

         சி/ேத� ���வாழி--- (36) 

----------- 

13. 13. 13. 13. =ணணித)=ணணித)=ணணித)=ணணித)....    

 

 ெச��ல1 ழாநி�  ைம�2ம� �னவ9ெற 

         வி�ட�ெகா �!சிெகா�ேபா� 

 திைனயின2 ெவ-2ெந-% பா�ெபா"க ெனறியிைட* 

         திறவா2 க$1ைக*2* 

 த��லமி ற�தபழ ேவ"ைகயி9ம ரா�யி9 

         ற$ணிழ�  ளி�K" /Q 

 சா9ேறா�%ப ணி�தவ�த� வா-%ெப-த �*தி*த 

         ைழ� "க தி��காமேன! 

 .�பெரா� வ�� மி� க�டழ  ன� $� 

         க%பித� கழ 1$ேடா? 

 ெவா%பைனெச ய�கா1 /�ேபைத ைம� ணேனா 

         ழி*தHெம ம� >$ேடா? 

 வி�பர2 ெபா�தறிெபா றி%;�� ைக%;�� 

         ைண%ெபால� ெதா�;$கேவ 

 யிைறவ!க1 -�க1* திைய.1* தாரெமா� 

         ைம%ெபால" ெகா� ;$கேவ— (37) 

 

ேவ/ 

 வயிர� பதி*2* ெத�>(ள� 

         வைளயவ ைள�  நர9ெஞகிழ� 

 வ(ளி� ெகா�க$ மணிபதி�  
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         மா�பி�ப த�க 1கி^�தி 

 ெசயிாி9 றிய1� மணி�ேகாைவ 

         ெதளிநா9 1கனா9 மணிமாைல 

 ேதாிள வ9மா ெரா9பதி9ம� 

         திக+�த ெவா9பா9 மணிமாைல 

 தயி�$ ேடா�ய ந�ல�மா9 

         ற�த 2ய�ப9 மணிமாைல 

 தனியா$ பா�ெப$ பாெலா�வ� 

         சா*2� �9னைக மணிமாைல 

 .யிாி9 �/கதி� மைல� மரா! 

         <ண�< தி�ட% �ைன�த�ேள 

 .லகைன யணி.� நி9வ�வ 

         1ரேவா� வ�ட% �ைன�த�ேள- (38) 

 

ேவ/ 

 க$ணி� கணிக$ ேணா�த9 மா�த� 

         கா$டக <ைரவின<" 

 க�வி� கணிெபா�( கசடற, ெமாழித� 

         க�த� கணிய�ேள 

 ம$ணி� கணிகதி� காம�, ேகா�ட 

         மதி?� கணி.வம� 

 ம9ெப� ைம�கணி ெபாைறேய மைனயற 

         மா�சி� கணிமகேவ 

 ெய$ணி� சா�பி� கணிநா Pைடைம 

         யிைளஞ�� கணிபணிேவ 

 ெய"க$1 ��கணி நி9றி� வ�ேய 

         ெய�த� மழ1�ேக! 

 வி$ணி� கணிநீ நி9றி� ெம-�கணி 

         விைனேய� ெபா�பணிேய 

 ேவச/ ம�யா� விழிவா- ப�கவி 

         2*தன� ெபா�பணிேய – (39) 

--------- 

14. 14. 14. 14. உைடவா� ெசறி�த)உைடவா� ெசறி�த)உைடவா� ெசறி�த)உைடவா� ெசறி�த)....    

 

ேவ/ 
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 மா9ெகா9ற 1ைடநாறி ைற!சிெயா� திாிதா� 

         மயிரண� ெகா�விெலயின9 

 வழிபா� தரவ�ளி வலைவயா� ற"கா� 

         வ�தகதி ைர*ெத-வேம! 

 W9 9ற மாம6ர� வ$க$ைம யா�றலா 

         க�பரா� :�ைதய�=+� 

 2ளறி%� ல�பி1ைற யி�டன� வி�ய�க 

         P�ைதயQ சறகெவ9/ 

 வா9 9ற ெலாழி.:� தைலவனி9 CQசிறிஞ9 

         மழைல.நி ர�பி�றில9 

 வ�கநா ைல�தா$� னி%ேபாக ெவ9ற�(வ 

         ழ"கிH" க�2ேபா�� * 

 தா9ெச9/ வரவி�% பா9ேபாH நி9ைனவா( 

         சாHைடெச றி*த�பயிேல 

 த மிள� ப�வம" ைகய�பிற+க$ வாேளா� 

         தா�ைடெசறி*த�பயிேல – (40) 

 

ேவ/ 

 ெபா��2 ெமளிேய மவவி9ைம% 

         ெபாதிேயா வியெம- .ைறேபா��க 

 ெபா�லா வி�சா� ப�றி9ைம% 

         ெபா9னQ ெச�%பி� கழ�ேச��க 

 1��2 Dர9 1கமனி�  

         1த�வா! கதிைர ெய�ெப�ம! 

 1�2  ற"கி� வ��ைடஞா$ 

         1ழ�தா ெடாட"கி :6%�வைர 

 வி��2 ெபா�%ப! 6��கி%ப� 

         ேவ/ கைலயி9 ெச�வெமC� 

 விளி�பி� ப!ைச மணிநிைர*த 

         ெவ�(பா� ப9ன க!சிைனயா�* 

 ெத��2 1மி+கா+ மைற*தட�/ 

         ளீ�வா$ ஞானQ ெசறி*த�ேள 

 ெய$ெச� நிைல�ைக% பி�வயிர 

         =�வா$ ஞானQ ெசறி*த�ேள (41) 

 

ேவ/ 
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 Bளி! 6�ற* Kசி%பஞில" 

          ணைல� B*தியH" 

 ெகா9�* ேதளி� யா+@ழ�, 1ழவிைச 

          வி;% ெபா2>மேரா 

 வாளி! ெசலவி� ேறாைக�,  ைடமயி� 

         வ�வி� திர9வ�தா9 

 வ$டமி+ ஞான* ெதா$ட�, பைடயணி 

         வலனா வல"ெகா��� 

 Kளி% ெபா�D <ல �, ;ச! 

         @ர� ைமவா+< 

 ெதாைலவற ெலவிவ ர% ேபர ற1� 

         2$ெணன ேவநிமிர* 

 தாளி� றாியல� நாணநி மி��2 

         தா�வா >ைடெசறிேய 

 தமிேய" கதி�மைல யா$டைக! வாழி 

         தா�வா >ைடெசறிேய- (42) 

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

ஓ� : 

2றி��ைர2றி��ைர2றி��ைர2றி��ைர....    

 

1.1.1.1. ; - ெபா�< (ம"கள�) சிவெவ9CQ ெசா� % ெபா�(, உய�வற <ய��தவ9 

எ9ப2. சிவ, ெவ9ப2 மக, விளெவனவ�த அகர=�றீெர�*ெதா� ெமாழி*திைண% 

ெபா2%ெபய�, அஃறிைண% ெபய�க( ேபாலவ�த அகா=�றீெர�*ெதா� 

ெமாழி.ய� திைண%ெபயராத�� சிவ!ெசQ6டெரன ெவா�றிர��யா2 இய�பா� 

�ண��2 நி9ற2. 1�Bறிய ெபா��  இ8விர$ெட�*2! சிற%�% ெபய�$ைம, 

 

 “சிவசிவ ெவ9ேற ெதளிகில �ம� 

 சிவசிவ வா.<� ேத��2(ளட"க! 

 சிவசிவ வாய ெதளிவிC(ளா�க( 

 சிவசிவ வா � தி�வ�ளாேம'' எ9C� 

 

:$��ைவ�ெத�*2* தி�ம�திர! ெச-.ளா9 உணர%ப��. சிவெவ9ப2 

ேபரா�றHைடய2� அ8வா�றHமாயி�%பாெனா�வ9 என உ/%�%ெபா�( ப�� 
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காரண� றி%ெபய�. சி - ஆ�றHைடய2. (ெச�ெபா�(.) வ - ஆ�ற� (ச*தி) 

உயிெர�* 2� ெம-ெய�*2� இைண�2 கிட�த ேவாெர�*தி�  உயி�ெம-, 

எ9ப2 உ�ைம*ெதாைக நிைல�கள*2%பிற�த அ9ெமாழி*ெதாைக% 

ெபயராயவா/ ேபால! சிகர%ெபா�>� வகர%ெபா�>� இைண�2 அைம�2 

கிட�தெவா� ெபா�� ! சிவ, ெவ9ப2 உ�ைம*ெதாைக நிைல�கள*2% பிற�த 

அ9ெமாழி*ெதாைக% ெபயராயி�ெறன� ெகா(க. சிலெவ9Cமி8 விர$ெட�*2� 

த*த� ெபா�ைள!, ெசா�Hவார2  றி%பாHண�*2� இைட!ெசா�களாக நி9/ 

ஓெர�*ெதா� ெமாழி%ெபய�!ெசா�ற9ைம%ப��% �ண��2 ெதாட�!ெசா�களா- 

நி9றன. ''ம9னிய சிவ9யா9'' என! சிவ9 த9ைன*தா9 சிவ9 என%ெபய� 

Bறிய2� இ* தமி+%ெபய�! ெசா�H$ைம� *த�க ேம�ேகாளா �. ஈ$�! 

சிவ9 எனனகரெவா�/ இைறவ9, உைமயா( எ9றா�ேபா� உய� திைண%பாைல 

விள�க வ�தத9றி அஃ2 அ%ெபயர2 ஈ�ெற�*த9றாெம9க. ஏைனயிட"களிC� 

இ8வா/ க$�ெகா(க. 

 

ெசQ6ட� - ெச�நிறெவாளி. ெசQ6டராகிய இளெவயி� என இ�ெபயெரா�டா� க. 

சிவெசQ6ட� எ9ப2 சிவ*திCைடய ெசQ6டெரன% ப$�*த�கிழைம% 

ெபா�ளி9க$வ�த ஆறா� ேவ�/ைம*ெதாைக நிைல*ெதாட�. தவ�� எ9ப2 

இளெவயிைல! சிற%பி*2 நி9ற இைட%பிறி2 வரெலன%ப�மாத�� 

ெசQ6ட�*தவ� மிளெவயிெல9C� ப$�*ெதாைக, தழா அநிைல* 

ெதாடராெம9க. தவ�மிளெவயி� எ9ப2 அைடய�*த  றி*2வ�கிளவி. 

இனி!ெசQ6ட� எ9பதைன ஞாயி/ (@ாிய9) எ9பதாக� ெகா$� ஞாயி�றின2 

இளெவயிெலன விாி*2! சிவ மாகிய ெசQ6ட� என%ெபயெரா�டா�கி! 

சிவெவ9ப2 வடெசா�லாத�9 ஒ�றிர��*2% �ணராதா க�பா�/ எ9பா��, 

அ8வாறா�கி! சிவ� எ9ப2 தமி+ ெமாழி% ெபய�!ெசா� என�ெகா$� சிவ� 

எ9ப2 ெச-.ேணா�கி மகாெவா�/� ெகட வ�ெல�*2 மிக�பா�ற9/த� B�� 

எ9பா�� உள�. ெசQ6டாிள ெவயிெலனேவ சிவெவ9பா9 ஞாயிறா � எ9ப2� 

ெபற%ப��. சிவ9, இய�ைக%ேபெராளி ஞாயிறாத�� சிவைன ேம� 

ஞாயிெறன� றி%பி�ெகா$ட2  றி%��வகம9/. தவ�� - ெம(ள U��2 பர�2 

விாி.�. இளெவயி� - எ%ெபா�2"  ளி��த ெவயி�; பிறிதினிைய� நீ�கிய 

அைடய�*2 நி9ற2. ஈ$� இளெவயிெல9ப2 பராச*திெயன வழ"க%ப�� 

அ�ளா�றெல9க, ெபார - தீ$�தலா�, ஈ$� இளெவயி� ெபா�தலாவ2; 

உயி�கள2 ஆணவமல நீ�க*2�க$ திேராதான ச*திெயன வழ"க%ப�� சிவன2 

மைற%பா�ற� பராச*தியாகிய அ�ளா�றலாக� காண%ப��* தனிநிைல.யிாி� 
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ப�தலாகிய ச*திநி பாதமாெமன�ெகா(க. பிணி - க��: ;வி9 இத+க( B�பி* 

த�1( ஒ9றேனாெடா9/ அ��த அ1�கியி/கி நி�றH�, ஆணவமல�க��மா�. 

 

1/�  - பி9ன�: ;வினித+க( த�1டகல�2 ெசறிதH� ஆணவமல� 

க��னானாய உயிர2 மய�க<ண�<மா�. உைட�2, ெந  - மல��. 1ளாி - 

தாமைர. அ�, சாாிைய; அழ மா�. ேபா2 - ;. 1ளாிய� ேபா2 எ9ற2 சிவன�ய9 

ப�(ள* தாமைரைய 'மல�மிைசேயகினா9’ என வ(>வன� அ8<(ள*திைன மல� 

எ9ற2 க$� ெகா(க. ''உலக�தழீஇ இயெதா�ப, மல�தH", B�பHமி�ல தறி<'' 

எ9C� தி�� றளி� அறிவி�  ேவறாகிய உ(ள� மல�தH" B�பH1ைடய2; 

என� றி%பா� ;�களி9 விைனைய உ(ள1� உைடயதாக� BறலாC� உ(ள 

1�தாமைர ெய9ப2 உணரவ��. இதைன இல�கைணயாகிய சமாதிெய9C" 

 ணவணிெய9பா�1ள�. அ�லKஉ� ெபாியாெர�லா�� உட�பினக*2 ஆ/ 

நிைல�கள"களி� உ(ள� அைம�2 நி� � நிைலயிைன% பலபலவித+* 

தாமைர%;� களாக� க$� Bறி.ண�*2வKஉ� ஈ$��க�த�பால2. 

இ8வா�றா� உ(ள1� �ற*தாமைர ேபாH� அக*தாமைரயாத�� 

பிணி1/� ைட�2 ெந 1ளாி%ேபா2 எ9ற2 இைய��வகம9/; 

 றிநிைலயணிெய9க. காண%ப��  ள*2*தாமைரெயன ெவா�*தலா9. 

அ9றியிைய ��வகெமனிCமா�. 1ளாி%ேபா2 உைடத� சிவஞான� 

உயிர2(ள*தி9 க�பிற*தலாக<� ெந த�, சிவப*தி!6ைவேதா9றி யி9��/ 

மகி+தலாக<� ெகா(ள%ப��. உயி�க( க��"கி! சிவப*தியா�9 ��/ 

மகி�"கா� சிவ%ெபா�விைன நாவா�பலபட வா+*தி%�க�மிய�பிைன% �(ளார 

வாாி*தெல9ற2 உ�வகவனி. �( - வ$�: தாமைர%; மல��தா� அத9க$ 

வ$�கெளா�� � என�ெகா(க. ஆரவாாி%பெவ9ப2 காாிய%ெபா���! 

ெசயெவ9 விைனெய!ச�. �-*2 - பறி*2: ெபார உைட�2 ெந  1ளாி% 

ேபாதிைன% �-*2 எ9க. ஒ� ம�%� - ஒ�ைற�ெகா��. D�  - �ைழ�ைக. 

யாைன� % �ைழ�ைகேய D� மாமாத�9 அதைன D�ெகன வழ" தH1$�. 

ம�%பிைன.ைடயெவ9க, D�கி9; இ9, ஏழC��. D�கி9 ைவ*2 எனெவா� 

ெசா� வ�வி*2ைர*த� இைசெய!ச�. ஏம� - இ9ப�. அ�, கைட� ைற. ஆர - 

நிைறய ேமா%ப1�/ - ேமா�2, யாைன தாமைர�  ள*தி� ளி*2 

விைளயாட%��கா� அத9க$ உ(ள தாமைர%;�கைள%பறி*2 ேமா�2 

�ைழ�ைகயி� ைவ*2�ெகா(>த�ய�பாெம9க. ஈ$� யாைன�க9ெற9ற2 

ெச�நிைல%பிழ�ைப (சா�தவ�வ*ைத) யாத�9 அ�நிைல�க$ ெம-ய9ப�(ள� 

ேவ$�த� ேவ$டாைமெயாழி�2 1ய�சிய�/% ெபாறிவழி% �ல9களி�ேபாகா2 



66 

 

பா+ேபால� கிட*தைல இ8யாைன�க9/ அ9ப�(ள*தாமைர% 

;ைவ%பறி*தலாக� Bறிய2 உ�வகமாமா/ க$�ெகா(க. 

 

உயி�� ள9 - உயிராகிய  ள� என இைய��வக�.  ள�;  ள9: ஈ�ெற�*2 

மய�க�. அைண -  ள�கைர. எ9ற2 ஒ�வழி.ண�<. (உயிர2 ஏகேதசஞான�.) 

வைரயைற%ப�� நி�ற�9. இக%ப - நீ"க; எ9ற2. ஒ�வழி.ண�வழி�2 

1�/ண�<$டாக ெவ9றவா/. நனி - மிக. திைர - அைல; அ9பினாலாகிய 

ஆ�வ*தி�  உ�வக�. �ைடெபய��2 - மி�ெக��2 ேமா2தலா� �ைடெபயாெவன 

ெவ!ச*திாிபா� க. இ�ெமன, அ�விெயா�  ெமா�� றி%பிைட!ெசா�, கடா� - 

மதநீ�. கHழி - அ�வி. 6ரவாநி�ப - ஊறிவழி�2 ெகா$��%ப. ஈ� -  ளி��த. பாி< - 

அ9�, பாிவாகிய நீ� என<�வக�. "ஈரமைளஇ"ெயன 1%பாH( அ9பிைன 

ஈரெம9ற2 க$�ெகா(க.  ைடவழி - 1�கி� ளி*2 விைளயா�"கா�, யாைன 

தாமைர� ள*தி�  ளி*2 விைளயா�த�9க$ மிகவி�%ப1ைடயனவாத�ய��. 

 ைடவழி; <ழி, விைனெய!சவி/தி நிைல.��. மாமா� - தி�மா�. விைட -

தி�மாலாகிய ஆேன/. விைட�களி/ - ஆேன�றிைனW��2 வ�"களி/ எ9ற2 

சிவெப�மாைன. விைட�களி/ எ9ப2 1ர$ விைள�தழிவணி. பி� - ெப$யாைன, 

எ9ற2 உைமயாைள களி/� பி�.� உ�வகம�ல. ெப�மாC� ெப�மா��.� 

1ைறேய களி�றியாைன.� பி�யாைன.மாக� ேகாலமாறி* த�1� �ண��2 

யாைன�க9றிைன% பய�தா� எ9பதாக% �ராண1$ைமயா9. மாH� - மய" �. 

மய" த�; விைழ<ெவ/%ப�/! ெச�ைம (சா�த�) யினி9ற அ8விர$�� 

த"க9றி9க� ப�/!ெச-2 அதன2 தி�விைளயாட� க$�களி*த�. மாH� 

எ9C� ெபயெர!சவிைன  ழவிெய9C� ஏ2%ெபய� ெகா$� 1�.�. 

மய" த�  ஏ2வாகிய ெவன=ாி�க. மழ – இைளய; 12 - D*த, வய - வ�ய. 

யாைன�க9ைற�  ழவி ெய9றH மரபா�. " Qசர� ெப/ேம 

 ழவி%ெபய��ெகாைட” எ9ப2 ெதா�கா%பிய�. �-*2ேமா%ப 1�/� ைடவழி 

ெய9க. உயி�� ளன2 அைண திைர�ைடெபய�தலா� இக%ப� (அழி�2 நீ"க�) 

 ைட<ழிெய9க. 6ரவாநி�ப நீாி� ைட<ழிெய9க.  ைடவழி�களி/ பி�மாH� 

 ழவிெயன விைய�க, வா�- ெவ(ளிய. வா9என� ெகா(ளிCமா�. கவி9 - 

அழகாக விள"க. தி�1*தபி(ைளயா�� � மதி தி�1�யி� @ட%ப���*த�, 

 

 மதிபா- சைட1�*2 மா6ண% ைப�;��! 

 சதிபா-  /�தா��* தான -- நதிபா- 

 இ�க<�� 1�க�� நா�வா-*ெதC(ள 
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 1�கவி�� நி9ற ெவாளி'' எ9C� பைழய 

 

ெவ$பாவாCணர%ப��. ஓ� எ9C� ெபய� யாைன1க� கட<>� ! சிற�த2. 

இ8<$ைம, அ�கட<� ாிய நிைல�களமாகிய Dலாதார* தாமைரயிதழி 

லைம.ெம�*2 ஓ� எ9ப2 என!ெச%�தலா�/ணிய%ப��. அ�லKஉ� 

அ�கட<ள2 தி�1க� ஓ� எ9C� வ�ெவ�*2% ேபாHதலாC� அ�கட<(தா9 

ஏைனெய�லா�கட<ள�� � 1�2ற வண"க%ப�தலாC� ேம�Bறிய ெபா�( 

வ�./�. Bயி9 - B%பி�� அைழ*தா�, ம9ற, ேத�ற%ெபா�(  றி*2ண�*2� 

ஓாிைட!ெசா�, ''ம9றெவ9 கிளவிேத�ற� ெச-.�” எ9ப2 ெதா�கா%பிய�. 

"மடைவ ம9றவாழிய 1�ேக'' எ9C"  /�ெதாைக! ெச-.ளி� வ�� 

எ�*2�கா��� கா$க. ஓ�ஓ� எ9/வ�2 - ஓ�ஓ� எ9/ த9ைன.ண�*தி! 

ெசா���ெகா$�வ�2. ஒ�வ� ஒ�வைர% ெபய�Bவியைழ*தா� 

அ8வைழ�க%ப�டா� த�ைம.ண�*தி* தா� ேக�ட�  றி%�ண�*தத�  ஓ�ஓ� 

எ9ற� வழ�கா/; சா*தா! என விளி*தா� சா*த9 ஓ� என!ெசா��* 

த9ைன.ண�*2வா9 எ9றவா/�. ஒ�வ� வினாயெசய�  உட�ப�டாC� ஓ� 

எ9ப9; சா*தா! இ2 ெச-வாேயா?ெவன வினவி� சா*த9 ஓ� எ9பா9 எ9றவா/. 

ஓ�ஓ� என நி9ற இ8விர$ட�� �க(, விைர< ெபா�$ைமயினி9றன. 

ேம�Bறிய யாைன�க9ைற ஓ�ஓ� என% ெபய� Bவியைழ*தா� அ�க9/ ஓ�ஓ� 

என! ெசா���ெகா$ேடா�வ�� எ9றதாக�ெகா(க. இ�; எ9பதைன� 

கவள*தி� " B��.ைர�க. இ�விைனயி� கவள� எ9ற2 உ�வக�, இ�விைன: 

இ9ப:க�!சி.� 29ப:க�!சி.மாகிய இர$� ஊ+விைனக(. கவள� - 

யாைன.$P1ண<.  ளி*தH� வ�தH� உ$PதH� உலவதH� ஒ� விைன 

1த�9 1ைறேய நிக�Q ெசய�களாத�9  ைட<ழி மாH" ழவிவ�2 உ$� 

உல<ெம9ற2 விைன 1த� விள�கணி.  ழவியாகியத9 எனவிைய�க, யாண� - 

அழ . மாண - தி��த: ந9றாக நிைன2� - நிைன%பா�. யாெவ9ப2 

அைசநிைலயிைட! ெசா�. இத�  ''யாப9னி�வ�ள� மாணா�க� அக*தியனா�� '' 

எ9C� எ�*2�கா��ைனேய ெதா�கா%பிய<ைரயாசிாிய� பல�� வைர�2 

ேபாத�வ�. ப9னிர$�ைகயாைன ெயன�B��க. இ2 சிற%��வகவணி. 

1�க�கட<ைள யாைன ெய9ற�9. யாைன1க�கட<ைள 12யாைனெயனேவ 

இ8யாைன இளயாைனயா� எ9க. களி�றிைனயாைனெய9றH மரபா�. 

கதி�காமமா9 - வ(ளி நா-!சியா�, மாC� %பிற*தலா9. உவைமயா ெபய�மா�, 

உ�வக<ய�< நவி�சியணி.மா�. காத�ப�றிவ�த திைண வ�வைமதி 

ெயனிCமா�. கதிரகாம� எ9ப2 கதி�காம� என ம�விவ�ததாத�� கதி��காம� 
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என ஒ�/மிகாதாயி�/. கதி��காம� எ9ேற வழ"காைமயி� கதி��காம� என* 

தி�%�க+%பாட�� வ�வKஉ மXஉேவயா�. காம� – ஊ� - கதிர, எ9ப2 ஒ� 

ந!6மர� கதிரெவ9C� ஒ�வைக ர!6 மர"கைள .ைடய U� என அ8U��  � 

கதிரகாம� எ9ப2 காரண� றி%ெபய� என�ெகா(க. இ%ெபய�, சி"கள!ெசா� 

சிைத�த தமி+!ெசா�. கதிரகிராம, எ9C� ஆாிய!ெசா�சிைத�2 கதிரக�; என! 

சி"களவட ெசா�லாயி�/, இனி� கதிர� எ9C� வடெசா��� � க�"கா�மர� 

என<� ெபா�>$ைமயி� க�"கா� மர"கைள.ைடயU� எ9/மா�. இனி� 

கா�*திேகய கிராம� எ9CQெசா� கதிரகாம� எ9/ ம�வி�/ எ9பா�� 

கஜாகிராம� எ9CQ ெசா� கதிரகாம� என மXஉவாயி�/ எ9பா�� உள�. 

கா�*திேகய கிராம� எ9ப2 1�கேவg� என%ெபா�(ப��. கஜாகிராம� எ9ப2 

யாைன�கா�_� என%ெபா�(ப��. இனி% பி�ைய%�ணர�பால களி�றியாைன 

மாைன%�ண�� என 1ரண�Bறிய2 1ர$ விைள�தழிவணி. யாைனயி9றமி+ - 

பி(ைள*தமி+ எ9C� ெச-.(. யாைனெய9ப2 உவைகப�றிவ�த திைண 

வ�வைமதி% ெபயராத�� பி(ைளெயன% ெபா�(ப�த� ாி*தாத� க$�ெகா(க' 

ெச-.>� வழ� ெமன* தமி+ெமாழி இ�B/ப�மாத��றமி+ எ9ப2 ஈ$�! 

ெச-.$ேம� நி9ற ெபா2%ெபய�, ஆ ெபயரா� ெச-.ைள.ண�*தி�ற9/. ஒ� 

ெச-.>� ெச-.ேளயா�. பல ெச-.>Q ெச-.ேளயாமாத�� பல ெச-.ளாகிய 

ெச-ய�ெடா திெய9C� :ைல.ண*2"காH� தமி+ எ9ப2 இய� 

ெபயராதல9றி யா ெபயராத��ைலெய9க, பி(ைள*தமி+ எ9C� ெச-.( 

தமி+ெமாழி�ேக சிற�த B/பா�; ஆத�9 அைட சிற�த தமி+ எ9C� 

ெபா2%ெபயராேல வழ"க%ப��. தமி+ெமாழி�ேக.ாிய2, தமி+ எ9C� 

ெபா2%ெபயராேல வழ"க%ப�தH1$� எ9ப2 தமி+ெமாழி�ேக சிற�த 

அக*திைண%ெபா�( :த�ய இைறயனா� களவியைல* தமி+ :த��/ என 

அ8<ைரயாள� அ%பாயிர*2� B/தலா� ெகா(ள�கிட� �. பி9ைள*தமி+ 

எ9CQ ெச-.(, இய�றமி�� இைச*தமி�� B*2*தமி�மா- 

விரவி�கிட*தலா( அ�D9ற� � ெபா2%ெபயராகிய தமி+ எ9C� ெபயரா� 

வழ"க%ப�த� ாி*தாத� ெப/2�. பி(ைள*தமிழி9 மா���கிட� � எ�*2�, 

ெசா�H� அணி.� இய�றமி+. பா�� இைச*தமி+, ெபா�>� ெம-%பா�� 

B*2*தமி+. 1�கைன% பி(ைளயாக%பைட*2� க�தி�ெகா$� �ைன�2 

எ$வைக! 6ைவ.�ேதா9ற! ெச%பி�B/த�� ெபா�>� ெம-%பா�" 

B*ெதன%ப��. இ"ஙன� உ(ேளா9றைலவனாக வி�லேதா� ெபா�$ேம� 

ெச-த�, B*தி� ாியவில� �க( என! ெசா�ல%ப�� பா���க>�  உ/%பா- 

வ�� பதினா9கC� பிற%ெப9C� உ/%பாெம9க. பிற%பிைன ேயானிெயன 

வழ" வ�. பி(ைள*தமி+ எ9ப2 பி(ைள%பா�� என<� வழ"க%ப��. ெபா�ய - 
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இைடWறி9றியினி2 1��2 விள"கி நிைல ெப�/ வாழ. ெபா�ய�  ழவியாகிய 

த9ன�ைய நிைன2� என விைன 1��க. ெவயி� ெபா�தலா� உைட�2 ெந  

1ளாிய� ;ைவ%�-*2 D�கி�ெகா$�  ைடவழி மய"க%ப�"  ழவியாகிய 

த9Cைடய அ�ைய* தமி+ெபா�ய நிைன2�, என<� உயிராகிய  ளனி� 

ஈ��பாிவாகிய நீாி� திைர�ைடெபய�தலா� அைணயி�� மா/ அ�வி6ரவாநி�ப� 

 ைட<ழி; ெயன<�, ஓ�ஓ� என%ெபய� Bயி9 ஓ�ஓ� என�Bறி* 

த9ைன.ண�*தி� ெகா$� 1�யி� மதிகவினவ�2 உ$� உல< த9ன�ைய* 

தமி+ெபா�ய நிைன2� நா�. என<� ெதா *2* ெதா *2 விைன 

1�<*திற"கெள�லா� க$�ெகா(க. 

 

1. மணி - ெகௗ*2வவிர*தின�. மணியவி� வர என� B��க. தி�ெவ9ப2 

தி�மா�9 தி�மா�பி9க� கிட� � ம/வி� % ெபய�. அகர�, சாாிைய. விய� - 

அசல�. மா�ப�: அ�, சாாிைய. அ2, 1தனிைல% ெபா�ளி/தி நிைல.��. இ9, 

ஏழC�� அவி�வர - ஒளிவி�� விள"க. வ�, 2ைண விைன 1தனிைல, 

ேகாைதெய9ப2 ேகாைத @�� ெகா�*த நா-!சியா�� % ெபய�; இஃ2 

ஆ ெபயரா� தி�மகைள.ண�*தி�/. ைவ%�ண� - ைவ�க%ப���*த� உ�ைம, 

இற�த2 தழீஇயெவ!ச<�ைம. மா�பதி� ேகாைத.� ைவ�க%ப���*த� ஆ$� 

மணி விள�  அவி�வ�தலா9 ஒளி��த2 - விள"கி�/. 

 

'மண1ைடய ேகாைத.� ைவ%�ண ெலாளி�த�9 எ9�ழி 19ேன பிறைன மணQ 

ெச-த ெப$ெணா�*தி ைவ%பா��யாக ைவ�க%ப����த2 மணிவிள�ெகாளியி� 

ெதாிதலா� என ம�ெறா� ெபா�>� பலெபா�� ெசா�ெறாடரணிப�றி* ெதாி�2 

ெகா(க. இ2 �ைன<ளி%ப�ெபா�� ெசா�ெறாடாணி. 2னி �லவி, 

உ�ைம*ெதாைக. ''2னி.� �லவி. மி�லாயி� காம", கனி." க��கா.ம�/' 

எ9ப2 இ9ப*2%பா�. ம� திைர - வைள�த அைல; ம�*த ம�%�. உைடயாவ2 

கடெலன� ெகா(க. இைடவைரய ெவ9பதைன இட*ைத நீ�க ெவன<� ம�" ைல 

நீ�கெவன<� கடH� � உைட� � ெபா��த�ெகா$� இ� ெபா�( ெகா(க. 

இட� நீ�க ெவ9ற2 கட�வ�றி நில� ெவளி%ப�தைல என<� ம�" ைல நீ�க 

ெவ9ற2 ஊ�ய வ�*த*தா� நிலமக>ட� ெம�ய இைடயினி9/� உைட 

6ழHதைலெயன<� ெகா(க. வி�கிைட - வி��2 கிட*த�. க$மைழ - அ�த 

க$ணீ�; உ�வக�. தி�மா�9 2ைடம�யி� நிலமகளி��கி9றா( எ9ற9 மர�. 

ம�மிைசைவ*2 என ஒ� ெசா� வ�வி�க; இைசெய!ச�. மகி+வி*த� ெபா��� 

ம�மிைச ைவ*2 எ9ற2 த� றி%ேப�ற�. மைல1ைல ெய9றதைன உவம* 
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ெதாைக.� ப$�* ெதாைக.மா- 1ைறேய உவமவணி.� உ�வகவணி.மாக% 

ெப$ எ9றத� � நில� எ9ற� � ெபா��த% ப�ெபா�( ெகா(ள நி9றதாக� 

ெகா(க. சில மைலகளி�, கிட�த தி��ேகால*ேதா� எ��த�ளியி�*தைல 1ைல 

ம�<த� எ9ற2 த� றி%ேப�ற�. ம�<ெபா�2 வ/வியைகெயன% �ண��க. 

வ/விய - இ�லாத நா�  - நா9 . 'பா��ைர �ரவி நா� ட9 ;��'ெய9ப2 

ெபா�நரா�/% பைட. மைற - மைறேயா� பிற%�, மைறேயா9 எனிCமா�, ெகா�ல� 

பிற%ைப.� ெகா�லைர.� ெகா�லைன.� ெகா� என வழ" மா/ ேபால� 

ெகா(க. இளவ�- இைளயா+வா�. (ராமா:ஜாசாாியா�) உைடயவ� என<� 

வழ"க%ப�வ�. உைடயவ�ைடய அ�ைய*ெதா�� வண"  மாணவனாகிய வ�க( 

எ9ற2 தி�மாைல. தி�மா� உைடயவாிட� ேகாலமைற�2 உ(வாி ெகா$� 

ெச9/ அவைர% பணி�2 த9ைன மாணவனாக ஏ�/�ெகா$� தன� � ஐ�தி� 

ந�லா�க� (பQச�3கார�) ெச-த�>மா/ ேவ$�%ெப�/ மைற�2 

அ8ைவ�தி� ந�லா�க*தி9 சிற%பிைன.� உைடயவ� சிற%பிைன.� 

ெம-.ண�த�9 சிற%பிைன.� உலகி�  வ��/*தி.ண�*திய�ளினா9. 

உைடயவைர* தி�மா�  இளவ� எ9ற2 உைடயவ� இராம9 த�பி 

இல� மணன2 அவதார� எ9ப2 ப�றி. காம�2ற�தைமயி9 இளவ� 

ெபாியனாயின9. காம�2றவாைமயி9 D*ேதானாயிC� தி�மா� இளவைல 

வழிப�டா9 எ9C� ெபா�>� ஒ�*த2 கா$க. அ�க( - ெப�மா9, "சாவக 

ேநா9பிக ள�களாத�9'' என மாதாி ேகாவலைன அ�க( எ9ற2 நிைன*2� 

ெகா(க. இதழி – ெகா9ைற. சிவெப�மா9 தி�1� ேமலணி�த 

ெகா9ைற%;விைன� காெவ9ற2 மி திப�றி. தாமைர�கா� எ9ற க�பராமாயண� 

தி�வவதார% படல� க�2க. பி9ைன - த"ைக; எ9ற2 க"ைகைய. க"ைக.� 

உைம.� மைலயரச9 மகளி� எ9ப�. அ�1ைற ப�றி.� சிவெப�மாC�  

இர$டாமைனவி ெய9ப2 ப�றி.� க"ைக உைம� * த"ைகெயன%ப�வ(. 

ெகா9ைற% ;ேவா� க"ைக ேம�ெகா(ள%ப���*தைல� காவி� மைறய 

ைவ*தி��கி9ற மைனவி ெய9ற2 த� றி%ேப�ற�. 

 

க"ைகைய உைம அQசி%பாராதி�*த� ெபா���% பா�� ைவ�க%ப���%பிC� 

எ9ற2� த� றி%ேப�ற�, ஆC� - ஆயிC�. மைனயற மக( - உைம. 

காQசி�ர*தி� 1%ப*திர$டற1Q ெச-த�9. :த� - ��வ�. அறி2யி� - சமாதி 

நி�ைட. அறிஞ� - ஞானிக(. :த� - ��வ�. ந�வ$ ஆ/ ஆதார"க>( 

ஆQைஞெயன%ப�வ2. இைண - இர$�. விழி.� எ9C� உ�ைம ெதா�க2. 

:த� ந�வ$ விழிெச� த�, பிர*தியாகார� என%ப�� ேயாகா"க�. அைடசிெயன 

- ெச�கினா�ேபால.  யி� எ9ற2 உைமயாைள. இ2 உைம� �  ர�னிைம.� 
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நிற1� எ9C� ஒ%�ைமப�றி வ�த உவைமயா  ெபயராகிய உ�வக<ய�< 

நவி�சியணியாதல9றி.� சிவெப�மா9 க�டைளயா�  யிலா-% பிற�2 ஆயிர� 

யா$� Bவி* திாி�தா( எ9C� �ராண கைத.� உ$ைமயி9 இய� ெபய�மா�. 

அவவ�, ெபயெர!ச விைன!ெசா�. அவா எ9ப2  றியத9 கீழாகார =�/ 

அஃறிைண% ெபயராத�9 அவ என� /கி உகர!சாாிைய ெப�/ விைன 

1தனிைலயா- நி9ற2. ''அவ<�ைக விடல2 மC�ெபா�ேள” எ9C� பாைல� 

க�யிC� அவா, அவ< என நி9ற2 க$�ெகா(க. சிவெப�மா9 ேயாக� ெச-த� 

ேபால� கா��* த9 க�*ைத உைமயா>�  மைற*ததாக� Bறிய2 ெபா��2 

மா�றணி (.*தியணி) யி9 பா�ப��. இயவ( - தைலவ9. கள< க��?லாசிாிய� 

தைலவ9 எ9ற2 மி தி ப�றி� களவிய� என% ெபய� ெசா�ல%ப�� ?ைல 

இைறயனா� ஆ�கியைம க�தி. 

 

2ணியெவ9ப2 ெதாட"கி% பைட%�� கட<ைள� B/கி9ற2. பைட%�� கட<ேள 

தி�வ(>வனாக வ�2 1%பா� ?ல�ளி! ெச-தனா9. ஈ$�% பைட%�� கட<( 

தி�வ(>வனாராக <�ெகா$� �ைனய%ப��. வ(>வனா��  வடெமாழி.� 

தமி+ ெமாழி.� இ� மைனவியராக% பைட*2 ைவ*2� ெகா$�, அவ�( 

வடெமாழிைய* தமி+ெமாழியிட� �ற"Bறி* தமி+ெமாழியி9 ஊட� தீ�*2* 

தமி+ெமாழிைய% �ண��2 இ9ப� :க��தவா/ ப�ெபா�� ெசா�ெறாட (சிேலைட) 

��வக வணியா� Bற%ப��. 2ணியவல� மைற�ண� - உ$ைம% ெபா�ைள* 

2ணி�2ண�த� ெபா��� விாி�2 பர�2 ெச9ற ேவத� ெபா��திய; எ�லாராC� 

ஐயமி9றி யறிய%ப�மா/, பழி*2� B/தைல.ைடய களவி� �ணர%ப�ட. 

ஆாியெம9 எ9பதைன எ9 எ9றாவ2 ெம� எ9றாவ2 பிாி*2� ெகா$�ைர�க. 

ெதாட�� - எ�*2�க>( ஒ9ேறாெடா9/ ெதாட��2 நி�ற� ாிய பிற%ைப.� 

ஓைசெயா�/ைமைய.� உைடய எ�*2�க( ெதாட��2 நி�ற�. மைனவி� , 

மண� ெச-2 ேகாட� ாிய  �1ைறெய9க. எ�*2* ெதாட��2 நி�ற� 

தமி+ெமாழியி9 மா��$ைம.� வடெமாழியி9 மா��9ைம.� க$� ெகா(க. 

ஓகார�, எதி�மைறவினாேவாகார�. உ�ைம, 1�/�ைம, இ2ம��ம9/; 

இ9C1$�; அைவ வ�மா/ எ9றவா/. ெதா� - பழைம. நிைற - நி/*த�. 

அஃதாவ2 ஒ� ெமாழி 1த�/திகளி� நி/*த%படேவ$�� எ�*2�க( 

நி/*த%ப�த� - அ9றி ஒ� நா�ெட�ைல� ( நி/*த� எனினிமா�. 

இைவயிர$�� வடெமாழி�கி�ைல; தமி+ ெமாழி� $�. ெப$ எ9ற�ேக�ப 

ஐ�ெபாறிகைள% �ல"க( ேதா/� ெசா�லாம� த�*2 நி/*தலாகிய 

க��ைடைமயிலா( எ9றதாக� க�*2� ெகா(க. இைற - 19ன"ைக; கட<(. 

ெதா� - பி�*த; ெதாட��த. கிழைம - உாிைம. ைக%பி�*2 மணQெச-த 
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<ாிைமப�றி எ9னிட� அ9பா� கைர�2� கி9றில( எ9றவா/. இனி� 

கட<ேளா� உயி�க( ஆ$டா9 அ�ைமயிைய�ைடைம க$� அ�கட<ைள 

ேநா�கி� க�"க�H� கைர�2�க மன"கைர�2�கி� B/� ேதவார தி�வாசக 

நாலாயிர"க( 1த�யன ேபா�வன வடெமாழி�கி�லாைம.�  றி�க%ப�ட2. 

க�ய  ர�வாயின( - அQச*த�க ஆரவார! ெசா�கைள! ெசா�H� 

வாயிைன.ைடயளாயி��கி9றன(. இ*த9ைமயா>� மைனவியாக� ெகா$� 

B�வாழ* த தியள�லளாவ( எ9றவா/. இனி உர%பி.� எ�*2� கைன*2� 

1ய9/ Bறேவ$��. அாிய இ9னாத வ�ேலாைச வடெமாழி�  ம��� 

இ�*தH� தமி+ெமாழி�  அாிதி9 1ய9/ Bறேவ$டா2 எளிதி9 

எ8<யி�களாCமியH� ெம��ய வினியேவாைசேய யி�*தH� உண��2 ெகா(க. 

ெசால� மி ந( - ஒ� ெபா�$ேம� Bறிய2 Bற�, மிைகபட� Bற� 1த�ய 

வ�%பட அட�கமி9றி ஓயாம� வாயா��ெகா$��%பவ(. இ%ெப�றி 

வா-�தா>� வா+�ைக* 2ைணவியாத�ல(. இனி வடெமாழி�க�, க�பா� 

க�ற�  மன"ெகா(ளாதவா/ ?றாயிர� ப*2 ?றாயிர� 1த�ய ெதாைகயளவான 

பா�கைள.ைடய பாரத 1த�ய ெச-.�க( மி�கி�*தH� தமி+ ெமாழி�க� 

சி9னா� ப�பிணி! சி�றறிவிCைடய ம�க� பிற%பின�ைம� * த�கவா/� 

க�ற�  உ(ள� ம�ெகா(ளாதவா/� ஏற� ைறய% ப9னீராயிர*தி�  

ேம�ேபாகாத ெதாைகயளவான பா�கைள.ைடய ெச-.�கேள யி�*தH� 

அவ�/ெள�லா� இைட! ெச�கைல ெயாழி*2 ஆராயி� Bறிய2 Bற� 1த�ய 

வ��க( காண%படாைம.� அவ�/�  மாறான 6�"க! ெசா�ல� 1த�ய 

மா$�கேள காண%ப�தH� ஆரா-�2 ெகா(ள%ப��. அவ( எ9ற2 வடெமாழி 

மாதராைள: ேதாைள% �ைணயாக* த�வ� ெச-ேய9 என விாி�க. த�வல9 - 

த�ேவ9 எ9ற2 இனி வடெமாழி உலக வழ�கா�/ ெமாழியா- வாரா2 

எ9பதைன.�ெகா$�. அதனா� எ9ப2 இைசெய!சமாக விாி*2ைர*2� ெகா(க. 

2னிய� - ஊட ேவ$டா; எதி�மைற விய"ேகா( விைன1�/. ஈர�%பா�  றைள 

ெமாழி� எ9ப2 ப�ெபா�� ெசா�ெறாட�. (சிேலைட) மைனவி�ேக�ப இர$� 

கால�யி9க$ =+�2 வண"கி% �றQெசா�ெசா��; ெயன<� தமிழி�ேக�ப 

இர$� பாவ�கைள.ைடய, 1%பாைல.ண�*2�  ற( ெவ$பாவாலாகிய 

தி�� ற( எ9C� ?ைல!ெசா�� ெயன<� உைர.ைர�க. ெமாழி� ெசா��, 

நா�வா- எனவிைய�க, பைட%�� கட<�  நா9  1க1$ைமயி9 நா�வா- 

எ9ப2 Bற%ப��, 2வ� - பவள� ெச�ைம நிற� எனிCமா�. இதழிைன.ைடய 

வா- எ9க. நறா - ேத9. ேசா�தர - ெசாாிய நா�வா.� எ9C� 1�/�ைம 

ெதா�க2. ேசா�தர ெமாழி� என�B��. நா�வா.�ேதைன! ெசாாிய! ெசா�� 

எ9றவா/. தமி+ெமாழியாகிய 2ைணவியி9; ேதா( என இைய�க. இ9ப� - 

காவி9ப�. ஆ� -நிைற�த; ெபா��திய ெவனிCமா�. 2ைணவியி9 ேதாளி9ப� 
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அற1� ெபா�>� எ�<த��லாததா-க காத�6ைவ நிைற�2(ள2. எனேவ 

வடெமாழியாளி9 ேதாளி9ப� அற1� ெபா�>� வ�விய2� காத�6ைவ 

நிைறயாத2 மாயி�/ எ9ப2 ெபற%ப��. அக*திைணயிய� எ9C� ?� 

தமி+ெமாழி� க$ேணேய சிற�2 காண%ப�தH� வடெமாழி�க$ அ"ஙன� 

காண%படாைம.� உலகமறி.�. அற� ெபா�( இ9பெமனேவ தி�� றளி� 

Bற%ப�� 1%பாH� ெபற%ப�டன, கடவ( - பிரமேதவ9. 2னியெலன! ேசா�தர� 

 றைள ெமாழி� ேதா(:க� கட<( என 1��க. தணி.� - காம� 1த�ய  �ற"க( 

 ைற�2 அட"கிய. தணி. மனமாகிய மைண.ைழெயன மாறி� B��க. மைண - 

=�றி�� � பலைக. உைழ - ஏழC��. அவ� - 1�Bறிய கட<ள� Dவ�. சிைன - 

ெகா��. தளிர� - தளி�ேபால! சிவ�2 ெம�கிய தி�வ�க(. ைவகைற - 2யிெல�� 

வி�ய�ெபா�2, தைலெகா� - தைலயா�, தைலெகா�தா+2� எ9க. தைகயினி9 - 

அழகினா�. அண" � - வ�*2�; "தைகயண" /*த�" எ9C� 2ைற% ெபய�� 

ஈ$�� க�த�பால2. மி9 ெகா� - மி9னெலா�" . �( - திைன�கதி�ேமய வ�� 

கிளி 1த�ய  �விக(, க�- ஓ���. தழ� -  �விேயா��� க�விக>( ஒ9/. 

 

"தழH� த�ைட.�  ளி�� பிற<�, கிளிக� மரபின'' எ9ப2 ெப�" றிQசி. 

தழெலாழிய - தழைல% �ைடயாம�. எறி - =சிேயா���. கவெணறிெயன மாறி� 

கவணா� =சிேயா��� என விாி�க. தழ� - ெந�%�.  � - நிற� வா-�த. மணி 

மாணி�க� க�க(. இைவ கதி�காம மைல ப�வள�. 

''க��� பிற� " கதி�மணி'' ெய9ப2 நா9மணி�க�ைக. தைலைம 

�ைனயிைமயவ� எ9ற2 கீ+பா� 1த�ய எ$பா� காவ�கடவளைர, ைக.ைற - 

காணி�ைக%ெபா�(. பரா- - வா+*தி. அ�(தைழயெவன மா/க. இழிதர� - 

வாCலகினி9/மிற"கி வ�த�. அX( - 1�க� கடவ( தி�வ�(. தைழய - த�பா� 

மி த�ெபா���. தா+ - கீ+ =+கி9ற; இட%ெபா�� ெபயெரா� 1��த 

ெபயெர!ச* ெதாைக. �ன"கா� "  ற!சி/மியரா� கவணி� ைவ*2 எறிய%ப�� 

ேம�ேபான மணி�க�க( தா+கி9ற கதி�மைலெய9க. இைமயவ�� மி�கெவாளி 

.ைடயராத�9 மாணி�க�க�க( =+த� இைமயவ� கீழிற"  

தைலெயா� மாயி�/. இனி2 - இைடWறி9றாக. சா�� - 2ைண. 

 

"அற*தி�ேகய9�சா� ெப9பவறியா�, மற*தி�  மஃேத 2ைண'' ெய9ப2 1%பா�. 

அ�ளாகிய சா�ெப9க. ஈ$� அ�(, 1�கட<ள�� � ம9Cயி�கைள* 29ப� 

தீ$டாதவா/ கா�க ேவ$�� எ9ெற�� இர�க�. அதைன% ெப/தலாவ2: 

உ(ளவதைன இழவாம� கா*ேதா�ப�. ெப/க: விய"ேகா(, ேவ$��ேகாட� 
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ெபா�$ைம*2; ெபறேவ$�� என<ைர�க. ெப/க எ9C� விய"ேகா� 

பயனிைல�  அவ� எ9ப2 இைசெய!செவ�லா-. இனி வா�மவ� எ9பதைன 

ெய�வாயாக� ெகா$� அவா, அ��சா�பிைன% ெப/வாராகெவன% 

ெபா�>ைர*2, அத9 ெபா��� அவ�ைடய அ�யி� என அத9ெபா��� 

எ9ப2� அவ�ைடய எ9ப2� இைசெய!சமாக வ�வி*2ைர�க%ப�� 

என�ெகா(ளிCமா�. 

---------- 

    

2.2.2.2. ெபா9னி - காவிாியா/ அ�, அழ மா�, சாாிைய.மா�. ெகா(கல� - கம$டல�, 

 %�றிய - தாவி�கவி+�2�>த� . ெபா(ெளன, விைர<�  றி%பிைட!ெசா� 

 /  – வ�தைட�தி��த. பறைவ - கா�ைக; எ9ற2 யாைன 1க�கட<ைள. 

யாைன1க�கட<( இ�திரCைடய சீகாழி%;�ேதா�ட� அழி�2 ேபாகா2 

ெசழி*த�ெபா��� அவCைடய ேவ$�ேகாளா� கா�ைகவ�வெம�*2% ேபா-� 

 ட மைலயி� வ�தி��த அக*திய 1னிவ�ைடய கரக*திC( இ��த காவிாி 

நீைர� ெகா���கவி+*2 யாறாக%ெப��ெக�*தா! சீகாழி% ;�ேதா�ட*தி�  

அ�நீ�ேபாமா/ ெச-தவரலா/ க�த�ராண*2 அ6ரகா$ட*2% ெபற%ப��. �கா� 

-காவிாி%;� ப��ன�. ெபா�ந9 - அரச9. அவ9: காிகா�ேசாழ9. இவC�  

ஐயனா� ெச$�%பைட ெகா�*ததைன� 

 

 “க!சிவைள�க!சி காம�ேகா� ட"காவ9 

 ெம!சி யினிதி��  ெம-!சா*த9 - ைக!ெச$� 

 க�ப� களி�/� காிகா� ெப�வள*தா9 

 ெச�ெபா� கிாிதிாி*த ெச$�” என! 

 

சில�பதிகார*2 இ�திரவிழUெர�*தகாைத.ைரயி� அ�யா��  ந�லா� 

எ�*2�கா��ய ேம�ேகா( ெவ$பாவா9 உண��2 ெகா(க. உலா%�ற�--

தி�<லா%�ற� எ9பெதா� ?� இ2 ஞான<லாெவன<� ஆதி.லாெவன<� 

ெத-=க<லாெனவ<� வழ"க%ப��. இ2 ேசரமா9 ெப�மா( நாயனாரா� அ�ளி! 

ெச-ய%ப�� ந�பியா$டா� ந�பிகளா� பதிெனா9றா�ெதாைக* தி�1ைறயி� 

ேகா�க%ப��(ள2. இஃ2 அ�நாயனாரா� சிவெப�மா9 தி�19 கயிைலமைலயி� 

களேம�ற%ப�டதைன ஆ$�� ேக���ெகா$���த கட<� சா*த9 

ெகா$�வ�2 தி�%பிடUாி� அ�தண�க�  ெவளி%பட!ெசா��� ெகா�*த�ளி% 

ேபாயினா9 எ9C� வரலா�றிைன! "ேசர�காவல� வி$ண%பQெச- 

தவ*தி�<லா%�றம9/, சார� ெவ(ளிய"ைகைலயி�ேக�ட மாசா*தனா� 
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தாி*தி�த% பாாி� ேவதிய� தி�%பிடU�தனி� ெவளி%பட%பக��ெத" �, 

நாரேவைல @1லகினி� விள"கிட நா��னா� நல*தாேல” எ9C� தி�*ெதா$ட� 

�ராண*2 ெவ(ளாைன! ச��க* தி�%பா�டா9 உண��2 ெகா(க. உ-*த - 

ெகா$�வ�2 ெகா�*த காாி - மாசா*த9; காிேயானாத�9. வ(ள� - 

ெப�"ெகாைடயாளி. உ9னி - (தன� * த தியாக�) க�தி. வ( – அழகிய; மைற - 

ேவத�. ஞாளி – நா-; ஊ� – ஏறி!ெசH*2கி9ற; கா�கா( - மாாிய�ைம. கா�கிழா( 

எ9பத9 மXஉ; கா�க>�  உாியவ( எ9றவா/. இவ( ைவரவ�கட<( தா-. 

உ�ப� - ேதவ�. ஆ ெபய�. உ�ப� ேவ(வி - ேதவ�கைள�  றி*2!ெச-.� 

ேவ(வி. உண (ேவ�ேபா9 ம�திரDலமாக� ெகா�� � தன� ாிய 

அவி%பாக*திைன) உ$Pத� . உ�ப� - யாைன. இழி - இற"கிவ�கி9ற. 

த$பைண - ம�தநில�. கிழவ9 - உாிேயா9. மா - தி�மக(, மாவி9 

நா*Kண"ைகயா( எ9க. மாCைழ - உைழமா9; இ�ெபயெரா�� மாCைழயிைன 

ஊ�தியாக<ைடய நா*Kண"ைகயா( எ9க. நா*Kண"ைக - கணவCட9 

பிற�தா9. ஈ$� ந"ைகெய9ப2 �த�வ9 மைனவி� � B/� 1ைற%ெபயர9/: 

சிற�த ெப$பா�ெபா2%ெபய�. நா*Kணாகிய ந"ைகெயன வி�ெபயெரா�டா� க 

மக9 மைனவி ெபயராகிய ந"ைகெய9ப2� கணவCட9 பிற�தா>�  

வழ"க%ப�த� இ�கால*2� ெகா" நா�� வழ� . நா*Kணா( எ9ப2 

இ�கால*2 உலகவழ�கிHமி$�. தி�மக>�  நா*Kணா( எ9ற2 

பாைல�கிழ*தியாகிய 2��ைகைய. ம2ைரயி� க$ணேனா� ஒ� வயி�றி� 

ேதவகி� % பிற�தாளாத�9. ச*தியி9 B/ எ9ப2 ப�றி அ"ஙன� 

BறியKஉமா�. 

 

ம9னி - ஒ� த9ைமயா-. நிைலெப�/ எனிCமா�. கைலஞர�யி� ம9ன� 1�ைய 

வண"க!ெச-.மக_உெவ9க. ''ம$க$ட ெவ$ ைட�கீழாக ேம�ப�ட 

ம9ன�ெம9 ப$க$டளவி� பணிய!ெச-வா-'' எ9C� சகலகலாவ�� மாைல 

ஈ$��க�த�பால2. மக_உ - ெப$மக(. ெகா�ப�மக_உ - (வQசி�) 

ெகா��ேபாH1�வ1ைடய ெப$ என உவம*ெதாைக. நாமக_உ - நாவி� 

=�றி�� � மக_<ெவன ஏழா� ேவ�/ைம*ெதாைக. வா-ைமெய9ப2 

ஆ ெபயரா� ெச-.( அ�ல2 ?ைல.ண�*தி நி� �. ெச-.( அ�ல2 

?ைலேயா2� அ�ல2 ெச-.� நாெவ9க. நாமக_உ - நாமக(. ம�ெகா$� - 

ம�ையயி9பெமன� ெகா(>தலா� - எனேவ ெபா�( வ�வா-*ெதாழிைல 

1யHதலா� எ9றதாயி�/, மி�யா2 - வ/ைம%படாம� - ெச�வ1ைடயராகி 

ெய9றவா/. 1க9 - 1க�. ேபா�. மல�ேபாH�. க9னிமாெர�வராவா�: பிரமணி, 
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நாராயணி, மாேய6வாி, ெகௗமாாி, வராகி, உ�*திராணி, இ�திராணி, எ9றிவ� என% 

பி"கல�ைத B/�. 1%பா9 Dவ� - 1%ப*2 1�ேகா�% �*ேதளி�. அவராவா�: 

ப9னிர$� ேகா� ஞாயி�ேறா�� பதிென$ேகா� .�*திர�� எ���ேகா� 

வ6�க>� இர$� ேகா� ம�*2வ�� எ9றிவ� எ9ப�. மா%பி(ைள - மணவாள9. 

கா�க, ஈ/ ெதா *த�. ஏகார� ஈ�றைச நிைலயிைட!ெசா�. யா� 

ேதா9றாெவ�வா-, யா�, பி(ைளைய� கா�ெகன� காைலெதா/� மாைலெதா/� 

இவ�தைம� க�தி வழிபா� ெச-வா� என விைன 1��க. 

-------- 

 

3.3.3.3. பா$�ய� வள�*த; ''ம�<1*தமிைழ 19னா( வள�*த பா$�யேரேபால'' 

எ9ப2 நிக$� @டாமணி! சிற%�%பாயிர�. 1�கழக�: 1த�ைடகைட*தமி+! 

ச"க"க(. ெதா$� - ஒ9ப2. ஒ9பதாகிய 6ைவயாவன; நைக, அ�ைக, இளிவர�, 

ம��ைக, அ!ச�, ெவ ளி, ெப�மித�, உவைக, ந�நிைல, எ9பனவா�. இவ�/( 

இர�க1� 29ப1� அ�ைகெயன%ப��. இளிவரெலனிC� இழி%� எனிC� அ� 

வ�%ெபனிC� ஒ� �. ம��ைகெயனிC� விய%� எனிC� ஒ� �. ெப�மித� 

எனிC� =ர� எனிC� ஒ� �. 6ைவைய :க�� அ�க( என விாி�க. அ�க( 

எ9ற2 அக*தியனாைர. 

 

ப$ண� 1தலாக ஆய%ப�� இ�வைக எ$ெடாழி�களாவன: ப$ண� 

1த�யெவ��� வா�த� 1த�ய ெவ��மா�. அவ�/� ப$ண� 1த�ய 

ெவ�டாவன: ப$ண�, பாிவ�டைண, ஆரா-த�, ைதவர�, ெசல<, விைளயா��, 

ைகW+,  /�ெபா�  எ9பனவா�. ஏைனெய�டாவன: வா�த�, வ�*த�, உ�த�, 

உற+த�, உ��ட�, ெத��ட�, அ(ள�, ப�டைடெய9பனவா�. இவ�றி9 

விாிெவ�லா� சில%பதிகார*திH� அத9 உைரகளிH� விள"க<ணர%ப��. ஈ$� 

எ�*2ைர%பி� ெப� �. இைவ யா+நர�பி9 க$ இைசமீ�ட� ாிய ெதாழி�க(. 

உ-*2 - (யா+நர��களி�) ெசH*தி. பாைலயா+ எ9ப2 ஒ�வைக யா+%ப$P�  

ஆ ெபய�. அத9 வைகேயழாவான: ெச�பாைல, ப�மைல%பாைல, 

ெச8வழி%பாைல, அ��பாைல, ேகா�%பாைல, விளாி%பாைல, ேம�ெச�பாைல 

ெய9பனவா�. பாைலயா+, நா�B�/% ெப��ப$க>( ஒ9/. இ2 ப$க>� 

6ைவமி தி.� சிற%�1ைடய2 எ9ப�. இத9 விாிைவ! சில%பதிகார அர"ேக�/ 

காைத.ைரக( 1த �ய வ�றி� க$� ெகா(க. ெகா>வி - D��ெய�%பி. 

(ெதாட"கிவாசி*2) ெச�வி -ேதவேசைன நா-!சியா�. அரமகளி� - ேதவ<லக*2% 

ெப$க(. ேவ( - 1�க�கட<(. �லைம - க�வியறி<. விற� - ெவ�றி. மிைச�2 
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இைச� � இைச - (திற*ைத%பா�"கா�) அCபவி*2%பா�� இராக%பா��. 

உ-*2�ெகா>வி% பாைலயா+%ப$ணி� திற*ைதயிைச� � இைசைய விைழ�2 

என இைய*2�ெகா(க. 1�கேவ( ேதவேசைன நா-!சியாைர 

மண1��க%ேபாவதாக� ேக(வி.�றெபா�2 ேதாழிகளாகிய ம�ைற* 

ெத-வ%ெப$க( ேதவேசைன நா-!சியாாிட*2 அவ�ைடய 

மா%பி(ைளயா�� ாிய �லைம.� அ�>ைடைம.� வன%�ைடைம.� 

ேபா�ெவ�றி% ேபயா$ைம.� எ9C� சிற%�% ப$�கைள எ�*2 விள�கி� Bறி* 

ேதவேசைன நா-!சியா��  உவைக.� நாண1� மிக!ெச-ததைன% 

பாைல%ப$ணி� பா�டாக%பா� 1�க�கட<( கதி�காம* தி��ேகாயி����2 

1�கைன உவைக மி வி*2* தா� இ9பவ�வமாத�ெபா��� அக*தியனா� 

யா+வாசி� � இைசைய வி��பிெய9றவா/. யாைனக( 

யாழிைச� �கிவய%ப�த� "ைகவல*தியா+வைர நி9ற2 களி/'' எ9பதனாC� 

ெப�"கைத! ெச-.ளி� Bற%ப�� உதயண9 வாலா�றாC� ெபற%ப��. 

கைறய� - யாைன. இளக - உ�க. இ92/க� - (ப�*2 உற" த� ) இனிய 

 $��க�. உ�ைவ - ��, உ�ைவமா9; உ�ைம*ெதாைக. ஒ9ற�ெகா9/ 

பிற%�%பைகயாகிய அ8விர$� வில" க>� 1�க�கட<( தி�வ�ளா� 

பைகைமெயாழி�2 ந���/ ஓாிட*2 உற" வனவாயின. அ8விர$�� 

யாைனைய�  $��க� எ9/ ஒ%�ைமப�றி மய"கினெவ9ற2 மய�கவணி. 

Dாிவி�த� - 2யி9ற ேசா�பைல% ேபா� த�  உடைல ெநளி*2 நிமி�*2 

ஓைசவர!ெச-த�; ஏ�த� - தைலவ9. ஊ$ - இ9ப29ப :க�!சி. திக�� - 

விள" �. ஊணா�றிக�� என விாி�க. அஃதாவ2: விைன%பயCக�!சியா� 

ஆணவமல�ேதய அறியாைம  ைற�2 அறி< விாித�. பா9ைம - வைகைம. Dவைக 

.யி�க(: ஓர�� யி�, ஈர�� யி�, Dவ�� யி�. எ9பனவா�. ெவளியி� 

எ9பத�  ஆதாரமி9றிெய9ப2 க�*2. ம9Cயி�களாகிய பிறவ�றி� % 

ேபாி9ப� விள" த� � காரண1� இைறவனாகிய தன� % ேபாி9ப� 

விள"கிநி�ற�9 காாிய1மாகிய B*2 என விாி�க. B*2 - பைட%� 1த�ய 

ஐ�ெதாழிலாகிய விைளயா�� வாி�B*2. தி�ைலெவளியி� B*2 எனி9 

உ�வகவணியா�. மைற*தH� அ�ளH� உயிாி9 க$P� ஏைன%பைட%��கா%� 

அழி%� D9/� உலகி9 க$P� நிக+*த%ப�மாயிC� உலேகா� உயி�� (ள 

ஒ�/ைம நய*தா9 உயி�ெதா/� ஐ�ெதாழி�B*2 நவிH� என�Bறி�/. நவிH� - 

பயிH�. எ9ற2 உயி�க( க��$� மய" "காH� =�ெப�/ விள" "காH� 

ஒ%ப இைடவிடா2 ெச-.� எ9றவா/; இஃ2 இ9ப�B*2 என%ப�டதனா� 

இஃ2 இைறவனா� ெச-யா2 ெச-ய%ப�� என<� இய�ைகெயன<� அதனா� 

இைறவ�  இைள%�� வ�*த1� ஓ-<� க��� உ$டாகாெவன<� ெதளிக. 

ஒ9றிர$டா-; எ9பதைன ஒ9/ இர$டா- என<� இர$� ஒ9றா- என 

மாறி.� இ�1ைற இர��றெமாழி�2 இ�ெபா�( உைர*2�ெகா(க. 
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இைறவCைடய இ�நிைல, ஒ�/ைம.மாகா2 ேவ�/ைம.மாகா2 அ8விர$�� 

விரவியெதா� நிைலயாெம9க. ஒ9றா- - ேவற9றி. இர$டா- - ேவறா-. 

இைறவ9 ச*திேயா� ேவற9றி நி9ேற ேவறா.� =�ெப�ற <யி�கேளா� ேவறா- 

நி9ேற ேவற9றா.� நி�ப9 எ9பதைன� ேக�� ஆரா-�2 ெதளி�2 :க�க. 

உலகி�  இட� உயி�க>� - உயி�க�  இட� இைறவCமாத�9 இைறவ9 

உலகிைன ேநேர சா��2 நி�ற�9றி உயிேரா� சா��2 நி� � வாயிலா� 

உலகிைன.� சா��2 நி� 1ைறைம ேதா9ற உயிெரா�ல  என� Bறி�/. 

இைறவ9 உல யி�கேளா� கல%�* த9ைமயா� அைவேயயா.� 

ெபா�$ைமயாகிய த9னிய�பா� அவ�றி9 ேவறாகி.� அவ�ைற* 

ெதாழி�ப�*2"கா� அவ�/டனி9/ அ8விர$� த9ைமயா.� பி�ப9. 

ேவறாத�, சிற%பிய��. ஏைனயிர$�� ெபா2விய��. இ9C� இ*திற�பல<� 

ஈ$�ைர�க�பாலவ�லவா�. நவிH1த�; உடCமா1த�; உ$ைம 1த� என 

தனி*தனி B��க. 1த�வைன உ$ைமெய9ற2 ஏைன%ப6<� பாச1� பதிைய 

ேநா�க% ெபா-�ைமயாம2 ப�றி. 1த� - 19ைன%பழ�ெபா��  

19ைன%பழ�ெபா�(. உலக*ேதா�ற*தி�  நிமி*தகாரண� எ9/மா�. 1த� 

எனிC� காரண� எனிC� ஒ� �. இ%ெபா�ளி9க$ இைறவC�  1த� எ9ப2 

ஆ ெபயர9/. 1த� ஏ�தைல% �ர�த�>க என 1��க. 

---- 

 

4.4.4.4. இைறய9 - அரச9. இைண - இர$�. D�� - 1ழ�தா>� 2ைட.� ெபா��2� 

ெபா�*2வா-%�ற�. வா��2 இ��2 - வைளயவி��2. :ட"க - ெநளி�தைசய, 

வ( – அழகிய; �ைர - ஒ� �. �றவ��  யாைம12  வ�<வம�. �றவ�ய; 

உைடைம% ெபா�ளி9 கணி9ற விைன� றி%�% ெபயெர!ச�; ஈ$��கவ� - 

கைண�காH� �றவ�.� ெபா�*2 D��வா-% �ற*தி9 நிமி� வைள<. இைண 

ெய9பதைன% �றவ�ேயா�� கவ� எ9பதேனா�� ெகா$�வ�2 B��.ைர�க. 

ெகாள – ெபா��த; வா-%ப - ந�வி விழாம� ெகாள�கிட%பி; 

வா-%ப�கிட%பிெய9க, தா-மா�  ழ�ைதகைள% �றவ��கவ��� 

கிட�கைவ*தி��2 நீரா��த� மர�. தனதா- எ9ற2 உமாேதவியி9 தாயாகிய 

மைலயரச9 மைனவி ேமைன என%ப�வாைள. மணி�கல9 - மாணி�க!ெச��. 

(ெச�� - காக�) ைப%பய வா�%பவா�%பெவன மா/� அ�� , இைடவிடாைம% 

ெபா�$ேம�/. உயி�%� – D!6�கா�/. எறிய - வி�த�ெபா���. :த9மீயக� - 

ெந�றியி9 ேம�ட*தி9க$. அக�, ஏழC��. வழிநீ� - ஒ� � நீ�. தைக�2 - 

த�*2. விQ6 - மி�க. ப6 மQச( - சி/ ப6மQச( எ9பெதா� சாதி மQச(. வி�2 - 
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ைம; எ9ற2 அைர*த மQசைள. ைதவ�2 - தடவி. மீண மீள – மீளமீள; அ�� * 

ெதாட�. ம$ணி - நீரா��. ெமா� ( - நீ�� மிழி. =ழ - ஒ%ப. வ� - ேதா9/கி9ற. 

அற� - நீ�, உகிர - நக�.  ழ�ைதகளி9 க$க( ெபாியவாத�  அவ�றி9 1ைன� 

கீ�/�கைள* தா-மா� த� நக*தினா� ெம�ெலன� கீ/தHமரெப9ப�. பிர��"க 

cைலயி� இ"ஙன� ெசா�ல%ப��(ள2. ஆ� - அைசகி9ற. கதி�காம 

மைல!சார�� தி�ெவ$ணீ/ ேபா�வெதா9/ ம$ணி9க$ விைளத�9 

ஆ$�* தி�ெவ$ணீேற ம$ணா� எ9ப2 க�தி ம$ கா%பி�� என� 

Bற�பால2 ெவ$ெபா�� கா%பி�� என� Bறி�/. வி�1ைல - வி�1� 1ைல; 

விைன*ெதாைக. வா� - க!6, ெநகிழ - ஒ2"க!ெச-2. ெச-2 எ9ப2 இைசெய!ச�. 

ம�*2 - � *தி, வாைர ெநகி+*2 1ைல�க$ணிைன வா-� � � *திெய9க. 

அ12 - பா�. இைணய - இர$டாக* ேதா9ற. வா+�தி��2 - மகி+�தி��2. 

அைண�க$ ப��ைகயி9க$. கிட%ப - ப�*2�கிடவா நி�ப. 12 - பைழய. 

கதிைர, கதி�காம� எ9பத9 மXஉெமாழி. ேமH"க$�ெகா(க, கதிைரயி9 க$ 

என விாி*2�ெகா(க. மா9, ஈ�/ மய�க�. ெகாQ6மர9 எ9க. ெகாQ6ெம9ப2 

நில%ெபய� ெகா$� 1��த2. கீ+ - ஏழா� ேவ�/ைம.�� நிழ�கீ+ அைண�க$ 

உ!சியிைன ேமா�2 கிட%பெவன� B��க. ெமா- - ெசறி�த. 2க( - Kசி. 

2க(விர� - Kசிப��த விர�, 1கி+விர� - தாமைரயி9 சி/ெமா��%ேபால� 

 வி�த விர�, அட"க - எ�லா�.  ழறி - த�மாறி. விதி��2 - ந�"கி. சிைல 1கி� - 

ஒ�� 1கி�: ைக சிைல*த� - ஒ�*த�, வி�ைல.ைடய 1கிெலனி� சிைல 

வடெசா�. ைக�மா/ க�தா2 உயி�க>�  உட� ெபாறி நில� �ல"கைள� 

ெகா�*தலா9 உமாேதவி ைக�  1கிHவமமாயி�/. உ-%ப - வா-� � ெசH*த, 

வ� - ெவளிவ�கிற. ெச8வி - ெபா�தி�. வயி/  ழிய வா-B�ப வ�ெம9ற2. 

த9ைம நவி�சியணி. எழி� - அழகிைன. :கர - அ:பவி�க. பாைவ சிவேனா� 

:கரெவன விைய�க. பாைவ :ட"கவா��தி��2, கிட%பி, ைவ*2*தைக�2, 

ைதவ�2, ம$ணி, ஊதி, அக�றி% பிள�2, ஒ�றி!, 6வ�றி, ஊ��, இ��% பாரா��, 

வா+�தைம�2 ேமா�2 கிடவா நி� "கா� ேச- � வி%ப�  ழறி விதி��2 அQசி* 

2க(க( =சி ெவ >Q ெச8வியி� அ�� எழிைல அவ( த9 கணவேனா� 

அCபவி�க வள��த நி9ைன என� B�� 1��க. சிவண - ஒ%ப, ந9மக<, �லைம, 

அ�(, வன%�, ெவ�றி, �க+ 1த�யன ெப/மக<. வயி/ வா-*2 - @�ெகா$�, 

உய - ெப�/ உயி�வா+�2 இ9�/த�ெபா���, இவ� - இ"  வ�2 வா"கிட� � 

இ�க��ைட மகளி�. ெதா�வ� - பி(ைள வா� ேவ$��  �பி��% பா�கிட%ப�. 

இவ�� % பி(ைள கிைட*த�ெபா��� எ9ப2  றி%ெப!ச�. தி�வய�பைட - 

�*ேதளி� பைட. பைட*தைலவ9 எ9ற2 ேசனாதிபதி எ9ற ெபய� 
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விள�கியவாறா�. க<ணிய�  �%�லவ! ெவ9ற2 1�க9 ஆ>ைடய 

பி(ைளயாரா- இ�த�னா�. க<ணிய� எ9ப2 ெகௗ$�9யெவ9ப2 சிைத�த 

வடெசா� ெகௗ$�னிய� எ9ப2 ஒ� சிற�த தவ1னிவ� ெபய�. அவ�ைடய மர�, 

ெகௗ$�னிய ேகா*திர� என%ப��. ேகா*திர� எனிC�  �ெயனிC� ஒ� � 

ெகௗ$�னிய9:  $�னிெம9C� 1னிவ9 மக9 என%ெபா�( ப�� வடெசா�. 

தி�1�கா�/%பைட* தி�ேவரக� கா�சியி� Bறிய ''இ�வ�! 6��ய ப�ேவ/ 

ெதா� �'' எ9C� அ�யிCைரயி� ந!சினா��கினிய�, '' � -  $�ன�, காசிப� 

எ9றா�ேபா�வன'' ெவன% பா�%பா�  �%ெபய��  எ�*2�கா�டாக 

இ� $�ன� ெபயைரெய�*தா>கலா9 இ� �%ெபயாி9 உ$ைம.� 

ெப�ைம.� �க�� 2ணிய%ப��. 

-------- 

 

5.5.5.5. தாைழ - ெத" , சித�தா/ எ9க. தா/ - பழ� ைல. த(ள - விலக. வ( - ெபாிய. 

உைள - வ��2�. வா� - ெவ$ைம. வைள - ச" க(. த�� - த�*2. கைள�2 

எ9ப2 த�� என வ��; கைள�2 எ9ப2 க�� என வ�மா%ேபால பா�களி�றைள 

த��� எ9�ழி.� இ%ெபா���. கா9/ - க�கி. உகH� - சி�த. @லாHைள.� 

வா�யவைளக( விலகினா� கா�த�� 1*ைத�க�கி! சி�தெவ9க. தணி - 

தாழ*ெதா" கி9ற. தைலைய நிமி�%பெவ9க. சா/, தைலயிடறி! சிைத�த 

மா�பழ! சா/. வாயிேல வ�.� ெபாழி� எ9க. ஓவ� - ஓவிய�. ைப�மணி - 

மரகதவிர*தின�; ெபாழிலாகிய மைனெயன<�வகமா� க. ெபாழி�க( மாணி�க� 

க"ைகயா�றினி�கைரயிC� ஒ�"காக% பலநிற%;�கேளா� இைலகளா� ப6*2� 

காண%ப�த�9 ஒவ%ைப�மணி மைனெயன! சிற%பி*2�வகி�க%ப�டன. 2வ� - 

ெச�நிற�. சா� - அைம�த. மணி - மாணி�கவிர*தின�. இைவ மாணி�க� 

க"ைகயா�றினா� ெகா$�வ�2 கைர%ெபாழி�� ஒ2�க%ப�டன. அ9றி� 

கதி�காம மைல!சார�� விைளவன ெவனிCமா�, 6ட� - விள�ெகாளி, எறி.� - 

=6�. எறி.� =6த�  இடமா கி9ற; என நா9கா� ேவ�/ைம�ேகாட� 

ெபா�ளி� வ�த ெபயெர!ச� ெத�ெவ9C� இட%ெபயெரா� 1�.�. மைன, மணி, 

விள�கிெனாளி =6த�  இடமாகி9ற ெத�ெவ9க. மைனயி9ெறாழி� 

ெத�வி9ெறாழிலாக� Bற%ப�ட2. மாைழ - ெபா9, ெத�ேந� - ெத�ைவெயா� �. 

யா/ - மாணி�க�க"ைக. தா+�2 நீள! ெச�HதலாC� இ�கைரயிC� 

ெபாழி�க(, ஓவிய�தீ��ய, மரகதவிர* தின*தாலான, மாணி�க� விள�காக 

ெவாளி=ச� ேமனிைல மைனக( ேபால*ேதா9/தலாC� மாணி�க�க"ைக ம�க( 

மட� � ஊ�*ெத�%ேபா�வதாயி�/. ''யாெறன�கிட�த ெத�' ெவ9ப2 
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மைலப�கடா�. 'யா/ கிட�த9னவகென��ெத�” எ9ப2 ம2ைர�காQசி. 

கதி�காம�கிழவா - கதிரகாம* தி�U��  உாிேயாேன! மழவா - =ரேன! 

வ"க�க�"க� - வ"காளநா��9 ஒ� Bறாகிய க�"கநா�. மகளா�, ஆ�; உய�<% 

ப9ைம% ெபா�$ைம  றி�  மிைட!ெசா�. தவமக( - 1�க9 தி�வ�ளா� 

அவCைடய தி�வ�%ேப�றி9 ெபா��� உலக வா+வி� ெவ/%�%பிற�2 

2ற<;$� கதிரகாம*2 =�றி��2 1�கைன வழிப�� இ9��/ 

ேநா�ெறா�கி%�க�� சிற%�� ெப�/ வா+�த பால6�தாிெயன% ெபய� 

வழ"க%ப�� ந"ைகயா�; இவ�ைடய வரலா�/ விள�க�, 1த�க� 

ேச��க%ப��(ள கதிரகாம வரலா/ எ9C� க��ைர�க� ெபற%ப�மாத�9 

ஆ$��க$� ெகா(க. மா$� - தவ!ெசயH� ஞான%ேப/�. நி/%ப - அழியா2 

நிைலெபற!ெச-த� ெபா���, சி"கள ேவ�த9 - க$� நாடாகிய, சி"கள நா��9 

B�ற*ைத யா$� வ�த ேவாரரச9. இவ9 ெபய� தி�வி�கிரம ராசசி"க9 எ9ப2. 

இவ9 இய�ெபய�, க$P!சாமிெய9 ப2 எ9ப. இவ9 ஓ� ஆ�திர*தமிழ9. 

இவேன, கி. பி. 1798 1த� 1815 வைர.� சி"கள நா�ைடயா$� வ�த கைட 

ம9ன9. இவC� � ேகா�ைட (இராசதானி) க$�. இவ9 கி. பி. 1815-�, ஆ$�� 

பி��ட9 பைடகளா� ைக�ெகா$� காவ�ெச-2 1816-� ஆ$�� தமிழக*2* 

ெதா$ைடநா�� ேவ^ாி� சிைற%ப�*த%ப����2 கி. பி. 1832-� ஆ$�� 

இற�2 ேபாயினா9 எ9ப�. இவ9 பால6�தாியா�ைடய ெபய�� * தக<(ள 

க�டழகினா� ஈ�%�$� அவ�ேம� காத�ெச-த வரலா�றிைன 

19Cைர�க�க$� ெகா(க. வடம9 ஆாிய9. இவ9 வடவி�தியாவினி9/� 

கதி�காம*தி� வ�2 யாேதாெவா� காரண"க�தி ேவலவைன எ�திரம�திரவ�யா� 

த9னா��� � ெகா$� ேபாத�  1ய9றெவா� தவ1னிவ9. க�யாணகிாி 

ெய9ப2 இவ9 ெபய�. இவ9 வா+�த காலவைரயைற இ9C� 

2ணிய%படவி�ைல. க�யாணகிாிெய9C� இவ9 ெபய�, இ�1னிவேன கதிரகாம 

மைல� � காரண� ப�றியி�� வழ"கியதா-* தன� �தாேன வழ"கி�ெகா$ட 

ெபய� ேபாH�. இவைன%ப�றிய வரலா/� 19Cைர�க� றி�க% ப��(ள2 

ஆ$ேட விள"க�க$� ெகா(க. இவனா� நி/*த%ப�ட 1�க ம�திரவ�வேம 

கதிரகாம* தி��ேகாயி�� இ%ெபா�2 வழிபாடா�ற%ப�� வ�வ2 எ9ப�. 

 

அ�ேகாயி�� இ%ெபா�2 வி�கிரக வ�வமி�ைலயாயிC� 1�க9 தி�வ�( 

ஆ$� ெவளி%பத� � காரண� அ�ம�திர வ�வ� ஆ$� நிைல 

ெப�றி�%பேதயா� எ9ப�. அ�ம�திர வ�வமட"கிய தக�தா9 ெப��� � 

ெபாதிய%ப��! சிற%�! ெச-ய%ப�� வ�கி9ற2 என� B/கி9றன�. இ�Bறிய 

வரலா�றா� அ8வட நா�� 1னிவ9 கதிரகாம*தி�  வ�19னேர 1�க�கட<( 
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ஆ$� =�றி��த�ளிய2 ெபற%ப��. ெபற%படேவ 19னி��த 1�க9 ேகாயி� 

எ�காரண*தாேலா சிைத�க%ப��% ேபானத9 பி9ன� அ8விட*திேலேய பி9� 

இ%ெபா�2(ள சிறிய  �ைச� ேகாயி� அைம�க%ப����க ேவ$�� எ9ப2 

ெதாியவ��, மாணி�க வி�கிரக1� மைற�க%ப��% ேபாயி�/%ேபாH�. இ9C� 

இதைன ந9  ஆராய ேவ$��. bைழ - 29ப�. ெப�மித� - =ர�. 6ைவெய9ற2 

ஒ9ப2 6ைவக>( ஒ9ெற9றவா/. ெப�மித! 6ைவ� � கட<( 1�கனாத�9 

1�க9 ெப�மித! 6ைவ வ�வமாயி�%ப9. 6ைவெய9ற2 �ைன�தைரய9/. 

ெபா9 உ� த� *தக ஞான*ைத% ேபாழ� எ9ற2 த தியணி. 

ஏ2வணி%பா�ப�%ப� த$�யா�. இ*த  தியணியிC( உ�வாக வணிகல*தH� 

க$� ெகா(க. பிணி1க�, எ9ப2 1�க� கட<>ைடய யாைன� % ெபய� 

அவC�  யாைனW�தி.� உ$�. யாழி�பிறவா வி9னிைசெய9ற2 

வில� �வக�. 1/வ� - ப�. 1/வ� சி/நைகெயன� B��க. அவி+1/வ� - 

ேசா/ ேபாH� ெவ(ளிய சிறிய ப�க(. சி/நைகைய� க$டா�� % பிறவி 

ெக�மாத�� சிறநைக பிறவி� % பைகயாத�ற9ைம .ைட*தாயி�/. 1கி+ 1கிழ - 

சிறி2 சிறிதாக அ��பிெவளி* ேதா9றிவர. சீ�%ப - வா-%ப. தி�மக( - ெச�வ மக(. 

தி�மகளாகிய வ(ளி. வ(ளிைய%ெப�ற மானாக வ�த2 தி�மகளாகிய 

இல� மியாத�9 வ(ளி தி�வி9 தி�மகளாயின(. இனி வ(ளி 1�பிற%பி9க$ 

தி�மா�9 வல�க$ணி� பிற�தி��தவாேற இ%பிற%பி9க$ வ�2 ேதா9/தலா� 

தி�மக>�  மகெள9றவா/மா�. இனி* தி�வி9 தி�மக( எ9பத�  எ�லா�� � 

ந�ல ஆ�க*ைத� ெகா��கி9ற தி�மகளாகிய கட<>� � தா9 ஆ�க" 

ெகா��கி9ற தி�மகளாகிய கட<(, வ(ளிெய9றதாக� ெகா$� வ(ளிைய 

இல� மி� � இல� மியா�கி* தி�விCைடய தி�வாகிய மக( என விாி*2% 

ெபா�>ைர%பிCமா�. தி�மாH� � இ��க$ ெச-த @ரைன� ெகா9/ 

தி�மாைல.� வா+வி*2� கா*த�9 1�கனா� தி�மா�9 மைனவியாகிய 

தி�மக>� வா+�தாளாயின(. ஆகேவ 1�கCைடய ச*தியாகிய வ(ளி 

தி�மக>� � தி�மக( எ9ப2 ெபா��2மாத� க$� ெகா(க. அ9றி 1�கைன% 

பரசிவமாக� ெகா(>"கா� வ(ளி பராச*தியாமாதலாC� வ(ளி தி�மக>� * 

தி�மக(; என� Bற%ப�டன( எனிCமா�. ெச"ேகாெவ9ப2 ெச"கீைரெய9பத9 

மXஉெமாழி. ெச"கீைரெய9ப2 இைசெய!ச�. ெச"கீைரயா�க ெவ9றெதன� 

ெகா(க. 

---------- 

 

6.6.6.6. எ��%ப*2 எ9ப2 உலகவழ�  நவி�சியணியா-�  றிநிைல.மாயி�/, 

ஐ�தா/ எ9ற�ேபா� எ��%ப*2 என இைண*2� உலக� வழ" த� ஒ�*த2. 

பிரமேதவC� � ைக.� விழி.� எ8ெவ��. உ�*திரC� % ப%ப*2. அைவ 
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உண�த� � உதவ� � ேபாதாதனவா� எ9றவா/. ப9னிர$� 

ைகவிழி.ைடைமயா9 1�க9, அவாிCமி�கா9 எ9றவா/. சாHேமா - ேபா2ேமா; 

ஓகார� எதி�மைற. ேபாதாெவ9றவா/. ப9னிர$�; னகரெவா�/* ெதா *த�. 

ப9னிர$�நீ( எ9C� அைடெமாழிைய விழி� � B��� ெகா(க, ஐ2-

அழகியதாகிய. சா9/ - ேம�ேகா( (சா�சி) ஆH�, ஓ<� அைசநிைலயிைட! 

ெசா�க(. எ9ப; ெவ9பதைன.� அைசநிைலயா�கிCமா�, விளியாத - ெகடாத. 

இ�$ைம - ஆணவ மல*தி9 த9ைம. அஃதாவ2: அறியாைம. வ�/ - வ�ல2. 

ேவ�, ஞானச*திைய�  றி� மாத�9 இ�$ைம, தீ$டாைம 

 றி*2�ெகா(ள%ப��. ேவ/, ஏைனெய9C� ெபா���. ஈாிய��� என 

உ�ைமமா/க. எனேவ ஞானச*தி ெயாழி�த இர$� ச*திகைள ஈாிய�� 

எ9றவாறாயி�/. இ� மட�ைதமா�: வ(ளிநா!சியா�� ேதவேசைன நா!சியா��. 

வ(ளி நா!சியா� இ!சாச*தி.� ேதவேசைன நா!சியா� கிாியாச*தி.மாக� ெகா(க. 

இ� மட�ைதமா�� ஈாிய�பா� என 1��க. மா�� எ9C� 1�/�ைம ெதா�க2. 

ஈாிய��� எ9C� 1�/�ைமைய� B���ெகா(ளிCமா�. இ"ஙன� 

ேவ�பைட.� மைனவியாி�வ�� ஞான சா*தி.� ஏைனயிர$� ச*தி.மா� 

எ9ப2. 

 

 "ஞானச*தியினா� ைவ  நைவய/ சிவ9பாக*தி 

 னானேபாி!சா ச*தியாி 2ெச- கிாியாச*தி 

 Wனமி9 D9/ெமா9றா .ய�<டனி �*த�ேபால 

 மானேவ� பைடயான சி�2 மாநக�வ தி�தா9மாேதா 

 

எ9C� தி�!ெச�K�* தல�ராண வ(ளிய�ைம தி��க�யாணவ*தியாய! 

ெச-.ளாC�. 

 

''க�லக" ைட�த ெச8ேவ�க�தேனா� த�வதாகி, வ��ய� கிாிைய 

ஞானவ��யி9 கிைளயா-!@ழ%, ப�Hயி�� க�ைள%;* 2%பவெநறி 

கா-*தி�ட9ப�, எ�லவ� தம�  1*தியி�"கனி. த<ெம9/�," எ9C" 

க�த�ராண வ(ளிய�ைம தி�மண%படல! ெச-.ளாC� பிற ேம�ேகா(களாC� 

ெபற%ப��. வ(ளிைய ஆ9மாெவ9பா�� * ேதவேசைனயாகிய 

கிாியாச*திேயாெடா*த இ!சாச*தி ேவ/ேவ$�மாதலாC� அஃதி9ைமயாC� 

=�ெப�ற ஆ9மாைவ% ப�க*2ைவ*2 ேவ/பா� ேதா9ற�கா�� நி�ற� 

ெபா��தாைமயாC� ெபா��2ேம� சிவெப�மாC� � =�ெப�ற ஆ9மாேவா� 
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ேவ/பட*ேதா9றி எ9ற வ�வ"கா�� வழிபடேவ$�மாதலாC� அ"ஙன� வழி 

பட�காணாைமயாC� =� ேப�றி9க$ ஆ9மா!சிவ*ைத :க�தல9றி சிவ� 

ஆ9மாைவ :க�ெம9ற� BடாைமயாC� அ"ஙன� :க�ேம� அஃ2 ஆ9மாைவ 

:க�வி*தா லாமாதல9றி* தா9 :க�தலாக� ெகா(ள%படாதாதலாC� 

ேவ��வ�கிழவைன மணQெச-2 ெகா(ள வ(ளி உட�ப�� வி��% பி9ன� 

1�கவ�வ*ைத மணQெச-2ெகா$ட தைன .-*2ண�"கா� க���  இ��  

ேந�மாத�9 வ(ளி இய�ைகயாகேவ 1�கC�  வா+�ைக%படேவ$�� எ9C� 

ேவ$�ேகா>� 1�க9பா� ேபர9�� உைடயளாயி��தி��க ேவ$�� எ9ப2 

ெதாித�9 அவைள வ��2 ஆ�ெகா(ள ேவ$�யதி�ைலயாதலாC�, 

1�க�கட<ைள நிைன�தி�%பவைள ேவ��வ9 1த�ய வ�வ*தா� மய� த� 

BடாைமயாC� கிாிையயி9றி! ெச-.மண� இ!ைசயினாலாவ தாத�� 

கள<மண�, வ(ளி இ!சாச*தி ெய9பதைன�கா�� நி�றலாC� 1�க9, 

ேவ��வ9 1த�ய வ�வ*தா� வாரா2 த9னிய�பா� வ(ளி� � 

கா�சியளி%பானாயி9 அவ( உடேன த9ைன மணQ ெச-2ெகா(ள <ட�ப�� 

வி�வ(, அதனா� களெவா��க! 6ைவ நிக+�2 வ(ளி இ!சாச*திெய9ப2 

ேதா9றா தாதலாC� வ(ளி ப� வமி�லாத ஆ9மாவாயி9 அவ( ேபாH� 

இ9C� பல மகளிைர அ8வா/ மணQெச-தவரலா/ ெசா�ல%பட 

ேவ$�மாதலாC� அ"ஙன� ெசா�ல%படாைமயாC� கள<மண� ஆ9மாைவ� 

கட<( ஆ�ெகா(>1ைறேயா� ஒ��ைட ெயா%�ைம.ைடயதாத�9 

தி��ேகாைவ 1த�ய ெச-.�கைள :வலா :வ�சியணி ப�றி% ெபாிேயா�க( 

Bறினா�க( என* ெதாிதலாC� ெப$க>�  இ9றியைமயாத க�� எ9C� 

அற�ெகட ஆ�ெகா(> 1ைறயாகிய ஞான*ைத ேய�/த� BடாைமயாC� 

B�ேம� க�ெப9ப2 இைறவ9 ெசா��ய�ளிய அற� என%படாைமயாC� 

1�Bறியவா�றா� வ(ளி கட<( நிைனவி9றி மய"கியி��தா( எ9ப2 

ெபா��தா2 என% ெப/த��  றவைர ஐ��ல ேவடெரன� ெபா��தாைமயாC� 

அவ�க>� 1�கைன வழிப��த9ைம .ைடயராதலாC� ஐ��லேவடராயி9 

வ(ளிைய 1�கC�ேகய�ல ேவறியா�� � மணQெச-2 ெகா��க� 

கடவா�லராதலாதC� அ"ஙன� ெசா�Hத� ெபா��தாைமயாC� 1�கC� 

த"கைள� ேகளா2 வ(ளிைய� ெகா$டவத�ேக மக$ேம�ெகா$ட <லகிய� 

காதலா� ேவட� 1�கேனா� ெபா�தா� என! ெசா�Hதல9றி வ(ளிைய 

மணQெச-2 ெகா$டத� % ேபா�ெபாரவி�ைல யாதலாC� 1�கC� அழகிய 

ெச�வ ேவ��வ�ேகால*ேதா� வ(ளியினிட� வ�2 ேக�ட2ேபால� 

 றவாிட�ேபா- வ(ளிைய மணQெச-2 தரேவ$�� என�ேக���%பானாயி9 

அவ�கேள வ(ளிைய 1�கC�  மணQெச-2 ெகாடாம���க 

மா�டா�களாதலாC� அ"ஙன� ெகா��க*த�கவைர ஐ��ல ேவட� எ9ற� 

தகாைமயாC� அவ�� வ(ளிைய�கா*2 வள�*தத9றி 1�கைன 

வழிபட!ெச-யாம� வ(ளிைய மய�கவி�ைலயாதலாC� அ"ஙன மய� த�  றவ� 
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சாதி வழ�கம9றாதலாC� த�பி(ைளகைள 1�க வழிபா� ெச-ய% பயி�/தேல 

அ! சாதி வழ�கமாதலாC� 19ேனா�� வ(ளிைய ஆ9மாெவன� BறாைமயாC� 

இ!சாச*திெயனேவ B/தலாC� பிறவா�றாC� வ(ளிைய ஆ9மாெவ9ற� 

ெபா��தாைம க$�ெகா(க. ேகாழி. மயிH 1ைறேய ஆகமஞான1� 

அCபவஞான 1மாகிய மைறெமாழி.� தி�வ�>மா� எ9ற2 நிரனிைறயணி. 

ஏைழய� – பிறமத*2 மா�க(. 

---------- 

 

7.7.7.7. இகH� - மா/ப��. இைண - இர$�, இய9/ பயி� - ெசா��%பழகிய. 

அQைஞ - அ9ைன. க$ணியாகிய அ9ைனெய9க. ெச�ம� - மக9. ெதாக� -

B�தைல.ைடய 2யி� - 6�*தி மீ*2யி� - 2ாிய�. 2யி9மீெய9ப2 மீ*2யி� 

என நி9ற2. க$மீெய9ப2 மீக$ என வ�மா%ேபால. மீமிைச*2யி� - 

2ாியாதீத�. 2யி9 மீமிைசெய9ப2 மீமிைச*2யி� என மாறி�/. 

2யி� ேம�� ேம� எ9றவா/; அஃதாவ2. 6�*தியவ*ைத�  ேமலாகிய 

2ாியாவ*ைத� ேம� என%ப�� 2ாியாதீதாவ*ைதெய9பதா�. இ�$ைம - 

ேசவலாவ*ைத, ம�$ைம - சகலாவ*ைத. K-ைம - 6*தாவ*ைத. வாளாதி��த – 

6�மாவி��த; ெதா9/ - 19. ெவ$ 9/ - கயிலாயமைல.  9றின"கண - 

 9றினிட*2, பக�ர<மாற - பக�ெபா�2 இரா%ெபா�தாக ேவ/பட, 

ப!ைசெய9ற2 உைமயினிற*ைத. ம/பா� - 1� க�கட<�  வல%ப�க�. 

ெவ(ைள ெய9றதி சிவெப�மா9 நிற*ைத. ெச�க�வா9 - அ�திேமக�. 

ெச�ைமெய9ற2 சிவC� � உைம� � ந�ேவயி��த 1�க9 நிற*திைன. 

ெச�ைம; ஈ$� 1�க�கட<(. ப!ைசைய.� ெவ(ைளைய.� 1ைறேய உைம.� 

சிவCமாக�ெகா(க. ெச�க�வான9ன ெச�ைம ெய9ற2 சிவC� உைம.� 

1ைறேய பக�ெபா�2� இரா%ெபா�2 ெமா%ப� என�  றி%பான 

உவம"ேகாட� . அவ� எ9ற2 அ8வி�வைர.� பக�ெமாழி: அ�மா அ%பா, 

எ9பன. அக�ட� - உலக�. ம9ேபராசிாியெவ9ற2  றி%ேப2. 

-------- 

 

9.9.9.9. �லாி - வி�ய�கால�. �கCைர – நீ ெசா�ல% பழகி� ெகா(ள ேவ$�� 

ெசா�கைள உைரேய� - ெசா���ெகா��க 1ய9ேறம�ேல�. ப�கிய -  �*2 

இ9�/த� . ேக�ேப� – நீ ெசா�கெவ9/ ேக�கி9ேற�, ஊைம%பி(ளாெய9/ 

1�கைன� Bறிய2, உ%;ாி �கிழா9 மக9 உ�*திரச9மனாகிய 

ஐயா�ைடயகைவ Wைம%பி(ைளயாக வ�த2 க�தி. உயி�ெம- - 
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உயிெர�*2�க>� ெம-ெய�*2�க>ெமன உ�ைம*ெதாைக. ஏைனய<யி�: - 

அகரெமாழி�த பதி9D9/யி�. உயி�%ப - ஒ�%ப, அல� - தாமைரயித+. 

ெச�நாவர6- தி�நா<�கர6 நாயனா�. அவைரயைழ*த2: ஆ>ைடயபி(ைளயா� 

அ%பா! எ9றைழ*த2. உயி�%ப<� ைக%ப<�  ைழய<� 

அரைசயைழ*தாெயன<� உயி�%ப<� ைக%ப<�  ைழய<� அ�( என<� 

தனி*தனி� B���க$�ெகா(க. உயி�%ப அைழ*தாெய9ற2 

வா-�கா%பெவ9றவா/; வா-திற*தேலாேட அகரெவ�*2� பிற*தலாC� 

அதனா� ஏைனெய�லாெவ�*2�க� � அ8வகர� இ9றியைமயாத காரணமா- 

நி�றலாC� அகர1தலாகிய அ�மா அ%பா எ9C� இய�ைக* தமி+!ெசா�கைளேய 

ெசா�ல*ெதாட" தலாC� அ9ேற� அகரம��ேமயாவ2 ஒ�* ெதாழிதலாC� 

அ8வா/ Bற%ப�ட2 என அறிக. அஃ2:--- அ8 அ%பா அ�மா எ9CQ ெசா�க(. 

அ$ேபயா� - அPகிய ேபயா� என விைன*ெதாைக ேபயா�- காைர�கா� 

ேபய�ைமயா�. :�ைத - சிவெப�மா9. அவ9 அவைரயைழ*த2: அ�மாெவ9ற2. 

----------- 

 

10.10.10.10. ேகாதா�ட –  �ற*ைத�  ணமாக% பாரா�ட; இ2 சி/  ழ�ைதகளிட*2* தா- 

த�ைதய� 1த�ய ேபர9�ைடயா��  நிக+த� வழ�கி� க$�ண�க. ஏேறெயன 

விளி*த2 ஆேன/மா� சி"கேவ/மா�; ஆ ெபயர9/; உவைகப�றி வ�த திைண 

வ�வைமதி. யாளி - சி"க�. ெவ(கி - நாணி. உைளய வ��தி�கிட%ப, எ9ற2 

த� றி%ேப�றவணி. ஏ� - அழ . நீ�, ேமெல��தெவ9/மா�. மாணி�க� 

க"ைகயா�றி�  வடைவயா/ எ9ப2� ஒ� ெபய�. இ2ேவ 1�பட வழ"கிய ெபய� 

ேபாH� இஃ2 அ�ணகிாிநாதர�ளி! ெச-த கதிரகாம* தி�%�கழி� 

க$ெட��க%ப�ட2. ேசாைன - விடா%ெப�மைழ. பா  -  ழ��. ேதா-�த - 

இ/கிய. க���க��� எ9றதைன� க��பி9 க��ெயன மா�றி% 

ெபா�(ெகா(ள%ப��. க�� - ெவ�ல!ச�கைர. கீ/ - 1�க9, பா� �� "கா� 

நக*தா� கீறிய; எ9றவா/. அ12 - பா�. ஊற� - ஊ�/. ேகாமா9, அ$ைமவிளி. 

ேபாH� எ9C� 1�/, ஈ�/யி�ெதா� * திாி�2 நி9ற2. ேபான� எ9C� 1�/ 

விைன!ெசா��9 பி9ன� அ*தைக ந/மண*ைத.ைடய ெந- என இைசெய!ச� 

வ�வி*2ைர*2� ெகா(ள%ப��. அ9பாக% ெபா��திய ெந- என விாி�க. எனேவ 

அ9ைப ெந- எ9ற  றி%�� ெபற%ப��. அ9ைப ெந-யாக உ�வகி� " 

 றி%பி� % ெபா��த ந/மண*ைத! சிவமண� எ9ற உ�வக1� பட�Bறியவா/ 

க$�ெகா(க. அ"ஙன" ெகா(>"கா� ேபாH� எ9ப2 உவம<�ப9/. 

உைரயைச நிைலயிைட! ெசா�லாகிய ஒ%பி� ேபா�. அ8விட*2 ந/மண� 

சிவமணமாக<ைடய அ9பாகிய ெந- என விாி*2ண��2 ெகா(க. இ"ஙன� 
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ெகா(ளேவ இர��றெமாழிதHமாயி�/. ேசாெற9ற2 "பாதகேமேசா/ப�றினவா" 

எ9�ழி%ேபால<� நி9ற2. ெதா�� -ேதா$�. ெசா�ேறா1�பாள� – 

ெபா-ய�ைமயி�லாத �லவ�. உள"கவ��2$ட� எ9ப2 

''எ9C(ள"கவ�க(வ9'' எ9C� பி(ைளயார�ளி!ெசயைல நிைன%பி� �. 

கவ�த�: த9ைனேய நிைன� மா/ ெச-த�. உ$ட�: அ*தியான 1தி�!சியா� 

சமாதியிெலா�"க!ெச-த� 

------ 

 

11.11.11.11. ஆழி - தி�%பா�கட�.  ட� - அ1தகலச�. அ�த$ - அ�தண�; மைறேயாைன 

மைறெயன<� ெகா�லைன� ெகா� என<� அரசைன அர6 என<� வழ" மா/ 

ேபால. அ9றி ேவ(வி�ேக�ற அைடயா�கிCமா�. ெச�தமிழி9 வழ� : உலக 

வழ�  ெச-.( வழ� �க(.  ைழ�2 ெசாH� வழ�  - ஊ�!ெசா�லா�� 

த��கவாத�. காழி - சீகாழிW�. பி(ைளயா� கி$ண%பா� ேசா�ைற.$டவளவி� 

சிவச�ப�தஞான� பிற�தைமயா9 அ!ேசா/ ஞான*தி�ேக��ைட*தாகிய 

கைலெயன உ�வகி�க%ப�ட2. ெச-.>� ப$P�பா�தலா� கைல.� சிவைன% 

�க+தலா� ஞான1� உைடயாயின�. கனி< உ��க�: பரவச அ9�.  றி*த - 

 றிெகா$ட.  றி: ெபய�� வ�<�  ண1� 1தலாயின. அ�$ெம-, அ�ளாகிய 

தி�ேமனிெயன<� அ��ச*தியாலாகிய தி�ேமனிெயன<� ெகா(க. 

ேசா�/ண<$டா� உட�� ெப�*2 வள�� வழ�கிய�  றி%பி*த2. 

---------- 

 

12.12.12.12. ஆ�� எ9ற2 ஐ�ெதாழி�ப�தைல. இ���◌ா( 1�மல�. அயா-இைள%ப; 

ஈ$�� க�*2: ப� வமாக எ9பதா�. ெபாிேயா9 - பரமசிவ9 ஆ�யிைள*த�: 

ஐ�ெதாழி� ெச-2 உயி�க� * த9ைனயைட.� ப� வ� வ�வி*த�. ஆாிய 

1னிவ�: 2�வாச�. 2ாிேயாதன9 ேவ$�ேகாளாக கா�ைற வா+�ைக% 

பா$டவ�பா� உாியெபா�2 கழி�2 வி��தாக வ�த 2�வாச� ெவ $� 

ைவதிடாைம% ெபா���* 2ேராபைதயின2 அ9�ைடைம�க�ளி� க$ண9 வ�2 

ேதா9றி� க�வி� கவி+*திய பாைனயி� ஒ���கிட�த ஒ� ேசா�றவிைழ 

.$டவளவி� நீராட%ேபான 2�வாச 1னிவ� நிைறய! ேசா/$டவ�ேபா9/ 

வயி/ நிர�ப%ெப�/ வி��2$டைல ெவ/*2 வி��2 பைட�க மா�டாைமயா� 

ேநரவி��த ெவ ளி.� சாப1ெமாழி�2 பா$டவைர.� 2ேராபைதைய.� 

வா+*தி! ெச9ற வரலா/ பாரத*2� ேக�க% ப��. அ8வாேறேபா� 1�க9 

உ$ண உலக1$P� எ9றவாெறன� ெகா(க. ஆர எ9பனெவ�லா�, நிைறய 

உ$P� ப�யாக எ9C� ெபா�ளனவா�. மைல B<த�: எதிெரா� ெயா�*த�. 
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மைலெயதிெரா� ெச-தைல�ேக�� மகி+த� ெபா��� மைலையயைழ*த� 

சி/மிய� விைளயா���க>( ஒ9/. 

---------- 

 

13.13.13.13. நீ� - கட�நீ�. மா - @ரப9மனாகிய மாமர�. இனி, "அ<ணெர�லா�� த�1டேன 

ெயதி��தா�வ�யிேல பாதி த"க( வ�யிேல வ�2 B��ப� ம�திர"ெகா$���2 

சாதி*தெதா�மாமர� எனிC� அைம.�. இ"ஙனமாகியெவா� மாமர� 

1�க�கட<ளா� ெவ�ட%ப�ட2 என "அ<ண� ந�வல மட"க�கவிழிண�, 

மா1தற��த ம/வி� ெகா�ற*2'' எ9C� 1�கா�/%பைட* தி�%பர" 9ற� 

கா�சிய�க�  எ�திய ந!சினா��கினிய�ைரயா� ெதாியவ��. இ2 மாைய 

மரமாத�� கீ+ேநா�கின ;"ெகா*2�கைள .ைட*தாயி��த2 எ9பா� ந�கீர� 

"கவிழண�மா" ெவ9றா�. இனி! @�மாைவ அ8வா/ Bறாம� ேவ� ேமலாகி* தைல 

கீழாக 1ைள*தி��த2 எ9ப� பிற�. ெந�%� - ெந�றி�க$ெண�%�. ெந�%பி9 

1ைள*2 எ9ற2 த தியி9 ைமயணி. விைன< - அCபவ த*2வ ஞான�. 

�ல"கா-*2 எ9ப2 ப�ெபா��ெசா�ெறாடரணி (சிேலைட). ஐ��ல அவா விைன 

யவிய!ெச-2 என<� �ல*திைன� காயாக� கா-*2 என<� இ�ெபா�( ேதா9ற 

நி�ற�9 கா-கா-*2 எ9ப2 �ைன<ளியா.� அவிய!ெச-2 எ9ப2 

�ைனவி�யா .� ெகா(ள வ�த�9 இ�ைம% ப�ெபா�� ெசா�ெறாட� எ9க. 

நிைறய% ப�*தெவ9ப2� இ�ெபா�(ப��. ஆ9மா அPவாகா2 வியாபகமாக% 

ப� வமாகி நி� மிடமான ெவன<� மர*திடெம�லா� நிைறய% பழ� 

ப�*தெவன<� ெகா( என%ப��. எனேவ =�ேபேற பழ� எ9றவாறாயி�றாக� 

ெகா(க. க�பக�, சிற%��வக�. ேந� - வா-*த. அ�, மர*தின�.� கால�.மா�. 

ெவ%ப� - ���க�. எ9ற2 பிறவியா9 வ�� 1*திற*2* 29ப"கைள. 

அைவயாவன: த9னா� வ�வ2� பிற<யி�களா� வ�வ2� ஊழா� வ�வ2மா�. 

தணிவாேரா வா+வாேராெவ9C� ஓகார"க( எதி�மைற. வா+வாேராெவ9ற 

க�*2 19னேம @ரப9மனா�ற�2 ப���%பாெர9றவா/. ஓாி9 - ஆரா-�தா�. 

ஓாி9 நீயா� யாமா� என! ெசா�வ�*2ண�வா� ெப�ைமெய9க. நீ யாேரா? 

யாமாேரா? ெவ9C� ஓகார"க( அைசநிைலேயாகார"க(. என - எ9/ ஐ.�/ 

ஆரா-�2, ெசா� - ஞான ?�கைள. வ�*2 – ஆரா-�2 2ணி�2, உண�வா� - 

அCபவி*2ண�பவ�. உலவா - ெகடாத. ெப�ைமைய உண�வா� என� ெகா$� 

B��க. ஆராேராெவ9C� ஓகார� அைசநிைலயிைட!ெசா�. ஆ� ஆ� எ9பன 

எதி�மைற% ெபா�(  றி� � வினாவிைன�  றி%� 1�/�க(. ெகா(>"கா� 

எ9பத�  அ"ஙன1ணராைரெயன! ெசய%ப� ெபா�>� அவா-நிைல யா9 

இைசெய!சமாக வ�வி*2ைர�க%ப��. கைலமா9 - நாமக(, 
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14.14.14.14. ெகா�ற� - அரசிய� ெசல, நாெட" � பரவ. வாிைச - ேம�பா�. சிற�த - 

ஏைனயரச�� � ெபா2வாகா2 தம�ேக.ாி*தான. க��� - சி�மாதன�, ஈர� - 

அ9�; ''ஈரமைள இ%ப�றிலவா�" எ9ப2 1%பா�, ேதா-�த - நைன�த; மன*தி�  

நைன தலாவ2: ஆ�வமி த�. இைழ*த ெச-த ேகா�ட� - ேகாயி�, மணிேமனி- 

மாணி�க வி�கிரக�; அழகிய ேமனி.மா�. எவேனா - எ�காரண*தாேலா. ேகா�ைட - 

இராசதானி. எ�� - பைடெய�*2% �ற%ப�ட, பிழ�� - வ�வ�. ெவளிநி�ப 

ெவ9ப2 க��லனாகெவன<� உ�வி9றி% பா+ ெவளிேய வ�வமாக� ெகா$� 

வழிபட நி�ப ெவன<� இ� ெபா�(ப��. தைலயளி - அ9பா9 1கமல��2 

இ9ெசா� Bற�. ெதா� � - பழ� ெப�" ல�. மர� - பார�பாிய�. ெதா� � 

மரபி9 தைலயளி, யாைர. 1வ%பி*த��  ளி��2, இைடயறா2 வழிவழியாக* 

ெதாட��ெதா�கி வ�மா/ேபால மாணி�க� க"ைக.� எ8<யி�� �  ளி��2 

வ�றா2 இைடயறா2 ெதாட��2 ஒ�கி வ�த�9 அ8யா/ ெதா� � மரபி9 

தைலயளிெயா� த�ேபால ஒ� � என%ப�ட2. இனி* தைலயளியாவ2: 

1�க9பா� அ8வா/ ேம�ெகா$ட தைலைமய9� என�ெகா$� அ�க"ைக 

நீாி9 இைடயறாத  ளி�!சி.ைடைமைய* தைலயளிெயன* த� றி%ேப�றமாக� 

Bறியெதன� ெகா(ளிCமா�. இ%ெபா�� %ேபா� எ9ப2 ஒ%பி� ேபா�யாகிய 

அைசநிைல இைட!ெசா�லாக<� ெதா� � மர� எ9ற2, அ8வா/ உய��த 

மைல�க�பிற�2 ப$�ெதா�ேட இைடயறா2 நீெரா� � ஒ��க*ைதெயன<� 

ெகா(ள� ேவ$��, வார�: அ9�� யா�ற"கைர.மா�. அைலெயறி. 

மாணி�க*ைத அ� K<� ;ெவ9ற2 உ�வகவணி. K- - Kவி. K<தH� 

வா+*2தH� த� றி%ேப�ற�; மணி சித/தைல% ;வ�!சி*தலாக<� அைல.�, 

ெவ(ள1� ஆரவாாி*தைல வா+*2தலாக<�  றி*தைமயா9. காம�; கதிரகாம� 

எ9C� ெபயாி9 இைசெய!ச�; மXஉெமாழி ெயனிCமா�. இ8வா/ 19C� 

பி9C� வ�மா/ண�க. த�ைத - சிவெப�மா9. ஒ� மா�பழ� - த9ைன வல� 

வ�தலா� உலக* ெதா திைய வல� வ�தவனாகிய D*த பி(ைள� * தா9 

ெசா9னவாேற சிவெப�மா9 பைணயமாக ந�கிய மா�பழ�. ெப��தைக - 

சிவபாதவி�தய�. �ைட*த� - அ�*த� ெகா�H� ஒ<� எ9பனவ�/( 

யாதாCெமா9றைன வினாவிைட!ெசா�லாக� க�தி�ெகா$� ஏைனயதைன 

அைசநிைலயிைட!ெசா�லாக� ெகா(ள� ேவ$��. �லவ� – ேதவ�; க<( - 

க9ன�. வண� - 6�$ட.  ழ� - ஏ��ழி�ேகாடலா9 வ(ளிெய9க. 1ைல!சா-�2 

- 1ைல தைலயைணயாக அத9 க$ தைலைவ*2, பாய� - ப��ைகயைண. அலச - 
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தள��2 வ��த. ெகாண�� - ெகா$� வ�2 வழிப��. அைச< - இைள%�. தவிர - 

நீ" த� � காரணமாகிய; ெகா(ளா- - ெகா( எ9C� ஏவ� விைன. 

----------- 

 

16.16.16.16. ெபா-யாெமாழி - ெபா-யாெமாழி ெய9C� �லவ� ெப�மா9, தQைசவாண9 

ேகாைவயா�கிேயா9. வ� - மா/பட�Bற� எ9C� மைல<. 1�ைடெய9ப2, 

ேகாழி� Qைச.� பா�வதி�ைலெயன% பாியாயவணிபட� Bறி* த9 

ேவ$�ேகா�  உட�படாத அ�மா��% �லவ9 அ� Qைச� கா��C�  ைற�த 

1�ைடைய% பா�னானாக! ெச-த�  ேவ��வ�ேகால 1�க�கட<( 

தன� *தாேன இ���ெகா$ட வி� றியா�க% ெபய�. 1�க�கட<(, ஏைன! 

ெச�வைர% பா�� �லவைர% ேபாலா2 �லவைன%பா�� �லவனாயின9 எ9/ 

Bறியவா/ கா$க. 

 

 ''வி��த2ளி வான*ேத ேவெம9/� =+�தா 

 ெல��2 6டவ�ெம9 ேற"கி!- ெச�"ெகா$ட� 

 ெப-யாத கானக*ேத ெப-வைள.� ேபாயினேள 

 ெபா-யா ெமாழி%பைகஞ� ேபா�" 

 

எ9ப2 ேவ�� 1�க9 ெபா-யாெமாழிைய% பா�ய தி�%பா��. �லவரா�/%பைட 

- தி�1�கா�/%பைட. பா�� எ9ற2, ப*2% பா�� எ9C� சா9ேறா� ெதாைக! 

ெச-.ளி9 க�ெடா �க%ப��(ள2 எ9றவா/. பா�டா� உயி�$டெவன 

விாி*2% �ண��க. பா��9 ெப�ைமைய அறியாத ;த� எனிCமா�. ைகயார - 

ைகநிைறய. ைகேய�2� - ஒ��க*ேதா� தா" �. அஃதாவ2: இைட� � 

கீ+%படாம� ேம�பட* தா" � எ9றவா/. காத�ய� 1ைலகைள, அவ�, 1�கைன 

வழிபட மா�பினைண*2� ைகநிைறய ஏ�தி�ெகா$� வ�தி�� � இளநீரா � என 

இளநீர�லாததைன யிள நீெரன மய"க� க�தி� காதல� ைக%ப�றியெத9ற2 

மய�கவணி. 1�கேவைள� காமேவ( எ9ற நய1� உண�க. தவ"கிட�தா� - 

தவ"கிட�த<ைமய�ைம, மகி+ெவ-த� ெபா��� அ�ம- உைரயைச நிைலயிைட! 

ெசா�; யா9 ெசா�Hவதைன� ேக( எ9C� ஏவ�  றி%�ண�*2�. ந9/ எ9ப2 

இக+!சி� றி%�! ெசா�. ந�லத9ெற9ப2 க�*2; ''க�கறி* ந9  அ�டா-'' என� 

B/வ2 ேபால% ப��/% �க+!சியணி, 

---------- 
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17.17.17.17. அர< - பா��� பதQச� 1னிவ��. �� - �� வில" � வியா�கிரபாத 

1னிவ��, கதிரகாம*தி� 1�க�கட<ள2 தி�வ�ளா� பா��� ��.� அறி< வ�2 

1�க�கட<ைள ய�!சி*தி9 �/�த9ைமயன ெவ9க. நைவ –  �ற�. ஆட� - 

சித�பர*தி� B*தாக<� கதிரகாம*தி� தி�விைளயாடலாக<� ெகா(க. 

ெவளி�� த�, சித�பர*தி� � கதிரகாம*தி� � ஒ%ப�ெகா(ள%ப��; ெவளி 

வ�வமாக� ேகாயி� ெகா$ெட��த�ளி நி�ற�. தி�ல"கா� - தி�ைலவன�, 

சித�பர�. காம� - கதிரகாம�. அ2 - ப தி%ெபா�( வி தி. வினாேவாகார� 

ெதாிநிைல% ெபா�(  றி*2 நி� �; விைளவி%பவ9 - பரமசிவ9. ெவ9/ -

�ல"கைள ெவ9/, ஒளி� - உ$ைமயறி< ேதா9/�. ; - மன�. ''மல�மிைச 

ேயகினா9" எ9ப2 1%பா� க9/வ, B*தா�! சிவ%பனெவன<� விைளயா�! 

சிவ%பனெவன<� ெகா(க. உ(ெவளிெயன� B�� மனெவளிெய9க. �லனாகாத 

ெபாறிகளா� ப�ற%படாதெவன<� உ�வமி�லாதெவன<� இ� ெபா�( க�தி� 

ெகா(க; உடல� - வ�வ�. அளி – அ�(; இய�� –  ண�; இ2கா/� 

கதிரகாம*ைத! சித�பரமாக<� 1�க�கட<ைள! சிவெப�மானாக<� Bறியதாக� 

ெகா(க. நீதாேமயாத� எ9ற2 ஞானேயாக சமாதி.ைடயா� த� உயி�*த9ைம 

மைறய! சிவேமயா- நி�ற�; மைற 1�� - ேவதா�த�: உபநிடத�. 

இளஞாயி�றிெனாளிெயன ெவ9ற2 – “பல��க+ஞாயி/ கட�க$டா" '' எ9ற 

ந�கீரனா� வா-ைமயிைன நிைன�2. 2!சி� - ஒ2� %�றமானவிட� ஈ$�* 

2!சிெல9ற2 உட�பினக*2 ெநQசிC( ஒ� விரலளவாய சி�றிட�, உயி�%��கி� 

உயி�� %, �ற�ேபாகா2 நிைல*2* த"கி வா+த� ாிய =�. அளி%ப� – 

ெகா�%ேப9; ெதா�ட - அணி�த; வைள - ைக�கா%�. ஒ� காாிய*ைத* ெதாட"கி 

1�*த9றி நி�ேல9 எ9C� ேநா9பி�  நிைன றியாக� க"கணமணித� 

அ�கால*2! @>ற<க>( ஒ9/. ெம-%ெபா�( - 6��ற�த ெபா�(. 

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

 

18.18.18.18. ேசாி -  ற!ேசாி. கி(ைள - கிளி, கி(ைளெமாழி - வ(ளி நா!சியா�; 

உவம*ெதாைக நிைல�கள*2% பிற�த அ9ெமாழி*ெதாைக% ெபயெர�வா-. 

ேசாியி� வள��தெவன விாி�க, பயனிைல ெதா�க ெதாைக. தி� - =�/*ெத-வ� 

ெஞமி�� - பர�தி�� �. "த�மண9 ெஞமிாிய தி�நக� 1�ற2'' எ9ப2 

ெந�ந�வாைட. ''வாிமண9 ெஞமிர� க�பக கட� �'' எ9ப2 �ற�. மாைம - 
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6ண" . இக� – ேபா�; இைட�2 - ேதா�/, அய�� - ேசா��2 வி��. 1�றி - 

(மதி�) வைள�2. @ரைன .யி�ப�கிெயன� B��க. ெவ9றி வாைகெய9க. க�வி 

ெவ�றிவாைக 1த�யன< 1$ைமயி9 இ2 ேபா� ெவ�றி வாைகெயன வித�2 

கிள�க%ப��. ஈாிய� - இர$� வைக; அைவ: ெபா9னா� ெச-த ;<� மல�% 

;<மா� 2ண� - ;"ெகா*2. எறி -ைகவி��. கா+ - ேவ�கா��. இண� - ;. @ர9 

கவ��2 சிைறெச-2 ைவ*த �*ேதளிைர மீ�ட�� கர�ைத% ;<Q @��/. எழிHற 

- அழகாக. ம(ள� - =ர�. ''ெச�விெலா�வ ெபா�விற9 ம(ள" எ9ப2 ெப��பா$. 

கலவி% ேபாாி� ேதா� � நீ� இ"ஙனமான ேவ�பைடைய� ைக�ெகா(>� 

=ரராமாெற9ைன? ெய9ற2 Bடாைமயணி. த$�யா�� ! சிற%பணி. இனி 

அ"ஙன� விய�த2 விய%பணி.மா�. இ"ஙன� பலவணிபட நி�ற� கலைவயணி. 

ஈ$� - இ�நில<லக*தி� . இழிதர - இற"கிவர. ஏCல  - ஏைன* 2ற�க<லக�. 

க$ேணணி - கP�கைளேய ப�யாக� ெகா$� ஏறியிற"க இைண*2%பிைண�  

D"கிேலணி. ெப�மான�க( எ9ற2 - 1�க�கட<ைள, இஃெதா� ெபய�!ெசா� 

எ9பதைன ''ஆலவாயி� ெப�மான�க('' என� களவியHைர வழ" மா�றா9 

உணரலா �. இஃ2 ஒ�ைம%ப9ைம மய�க வ�வைமதி* ெதாட�. 

ெப�மான�கள2 ெவ�றிைய ேவ�பைட� � Bறிய2; ''மீ�யவர�க� ேசைன 

நீ/ப�டழிய வாைக @�ய சிைல”ெயன இராம9 ெவ�றிைய அவ9 வி� � Bறிய2 

ேபால� ெகா(க. 

 

வாாி – கட�; ஊழி - உலக 1�.� கைட�கால*தி�. ஊழி�க$ என<��விாி*2 

ெமா(>/ ெம9பதேனா� 1��க. ஊழி�கால*2 1�பட நீ�வ�ற�பாலத�லாத 

க"ைகெயன�பாலதைன அ�1கி� ெமா(>� க"ைகெயன ேவெறா�வா�றா� 

 றி%பி*த2, பிறிதினவி�சியணி. வ�ற� ாிய க"ைகைய வ�றா2 எ9ற2 

ெதாட��ய�< நவி�சியணி. ஆக� - உட��. இைச - �க+. ைவகH� எ9C� உ�ைம 

ெதா�க2; நா(ேதா/� எ9ப2 ெபா�(, நா(நீராட� எ9ப2 நா(ேதா/�, வி� 

ய�காைலயி�  ளி*த�  ஒ�ெபய�, நா( - வி�ய�கால�. மா/த�, 

ஈ$�ெவ2��த�. ெகா�, ஐய� றி%பிைட!ெசா�. என - எ9/ ேதாழியைர 

ேநா�கி� Bறி 1�கேவ$ ேம�ெச9ற காமெவ%ப� ெபா/*தலா�றா2 ேபா-% 

��"கிவ��த. வா9மகளி�, தம�  1�கன2 க��ளவன%பி9 ேமனிக+�த 

நிைனவாH$டாய காமெவ%ப*ைத� க"ைகயா/ த�ததாக� B/வ2, 

மய�கவணி.� த$ணீ�யா�றிைன ெவ�நீ�யாெற9ற2 விய%பணி.� இய�ைக 

ெவ�நீ�யா/ ெகா�ேலா? 1�க9 நீராடலானாய ெசய�ைக ெவ�நீ�யா/ 
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ேபாH"ெகா�ேலா? எனைவ.�ற ைவ.ற<. ஐயவணி.�, இ"ஙனமாத�� 

கலைவயணி.மா� என�ெகா(க. ந�கி - அ"ஙன� அ�மகளி�ப�� ஆ�றாைம�  

இர"கி; அவ� - அ8வானவ� மகளி�. வ��த� - தட<த�. 

அ8ெவ%பெமாழித�ெபா��� வ��ெமன�ெகா(க. ேபைழ - ெப��. 

ப�ேகாைவகைள 1*2�ேகாைவகளாக<� அவ�ைற% ெபாதி�2 சிவ�தவாைய 

அ�1*த நைககைள% ெபாதி�2 D� ைவ*தி�� � பவழ%ெப��யாக<" ெகா$� 

வா- திற%ப 1/வனைக ெவளி%ப�தைல% பவழ%ெப��ைய* திற�2 

1*தநைககைள� ெகா��தலாக� Bறியவாெற9க. இஃ2 இைய��வக1� 

வ$ண<�வக1மா�. அ�( த2�பி% �ற"ெகா�டெவ9ற2, ஒ�ெகா(கல� 

நிைறயவி��த த$ணீ� 1த�யன, அ�கல� அைச�தவழி* 2>�பி% 

�ற"ெகா��மிய�� ேதா�றி�/. ச%பாணி ெகா��"கா� தி�ேமனி  H" தைல� 

கலமைசலாக<� தி�வ�(மி�  ந9  விள�கமாதைல நீ�*2�பி% 

�ற"ெகா��தலாக<� இல�கைணயா�கி.�வகி*தவா/ க$� ெகா(க. 

கைளெகா��த� - கைள ெச2� த�. உலக*2 அற�வளர ெவா�டாம� 

றைடெச-2 இ��க$ விைள*தலா9 மற� கைளெயன%ப��; 

 

"ெகாைலயி� ெகா�யாைர ேவ�ெதா/*த� ைப"B+ 

கைளக� டதெனா� ேந�'' எ9C� 

 

வா-ெமாழிைய ேநா� க. நா�ெகா�ட� - ஆ�வ மீK��2 1*தமிட நாவா� 

இ!சி!ெச9C"  றி%ெபா� படெவா�*த�; இஃ2 

 

 "ஆ�ற" கைரயி ன�கி��த மாமர*தி� 

 கா�ைகயி��2 கஃகஃெகன� - கா�ைகதைன 

 ெய-ய�ேகா ��லாம �!சி! ெசனெவ-தா9 

 ைவய�ேகானா� த� மக9'' என வ�� 

 

ெவ$பாவிH� Bற%ப���*த� உண�க. ைகெகா�ட� – ைகத��� B*தா�த�. 

ெகா�ைமெகா��� B*தா�தலாக� ெகா(ளி� 9றவைர மகளிராக� ெகா(க. 

ெகா�ைமெய9ப2  �மிெயன மXஉவா- வழ�கி�பயிH�. இ!ெச-.ளி� பி(ைள 

1�கைன% ப9ைம%பாலாக� Bறிய2, அ9�மி தியா9 உய�*2த� 
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ெபா�$ைம� றி%பி9 க$ணதா �. ஈழக*தி� சி/பி(ைளகைள%, 

ெப�ேறா�1�பட நீ� என<ய�*2� B/த9 மா�. (ஈழக� - ஈழநா�). 

----------- 

 

19.19.19.19. தமிழக� எ9ப2 தமி+ நா��9 இய�ெபய�. தமிழக*திைன.ைடய தா- என! 

ெசய%ப�ெபா�(பட விாி�க. தமிழக*திCைடய தா- என�கிழைம% ெபா�(பட 

விாி%பி9 தமிழக1ைடயாரா�ைக� ெகா$� த�1ைடயதாக ஆள%ப�ட2 

எ9C"க�*த9றி* தமிழக*தி9க� பனிமைல அைம�2 கிட�த2 எ9C"க�*2% 

ெபற%படா2. 1ைன - ேபா�.  ைவய -  வியைல.ைடய. ெந�ெமாழி - 

�ராண%�க+. வானளா<த�. ெந�ெமாழி� மா� ெவ��� மா�. ெவ��; 

இமயமைல. 1�க� கட<ைள%பய�த2 ெபா-ைகயாத��றா-�  இய�பாக 

வா-�த அ9�ைடைமேய ெபா-ைக�  இய�பாக வா-�த  ளி�!சி.ைடைமெயன* 

த� றி%ேப�றி� Bறியவா/ க$ெகா(க. எ9னெவ9ப2 ஈ$� உவம<�ப9/; 

ஆகெவன மா�ேட�/% ெபா�(ப�� ப$���. இமயமைல!6ைன 

 ளி�!சிமி�கி�*த�ய��. அ9ைன, இ�திைண%ெபா2%ெபய�; ெதா திெயா�ைம. 

6ைனயாகிய ெபா-ைகெயன% ெபயெரா�டா� க. ெபா-ைக – 

மா�தராலா�க%படாத நீ�நிைல. ெபா-ைகயி� பிற�தத�கிையய% ;%பெவன<�, 

தாயைர மீெனன<� ஒ�%பி*த2  றி நிைலயணி. ஆரா� - கா�*திைக. மீ9 - 

வி$மீ9. திதைல - 6ண" . இள�ப� வ*தி�ேக�ப மகளி� 

சில</%��களிலைம.� நிறேவ/பா�. நகி� - 1ைலக(. அைடய<�: உ�ைம, 

இைசநிைறயிைட! ெசா�. அைடய - எ�லா�: கா�*திைக% ெப$கள/வ�� � 

இ8விர$டாக<(ள 1ைலக( ப9னிர$�ெம9றவா/. ெஞ 1"க� - அ��த�. 

ேகாைத - உைமயா(, அ(ளி - வாாிெய�*2, பிற"க� - மைல. இ9னயவ – 

மிகவினிைம பய%பனவாகிய. காம� - கதிரகாம�; வி�%ப� என<� ஒ�*த2. 

மணியா/ - மாணி�க�க"ைக யா�ற"கைரயி� 1*த"ெகாழி�க%ப�� எ9C� 

இைய�� ஒ�*2 நி9ற2 கா$க. யா<� வி�ேப� எ9�ழி உயி�� பிற<�, 

இைறவC�  1ைறேய அ�ைம.� உைடைம.மா� எ9C� ெம-�ைம ேதா9ற� 

Bறியவா/ க$�ெகா(க. உட� ெபா�ளாவிைய வி�ேப� 1*த� த�கெவ9ற2 

மா�/ நிைலயணி (ப�வ�*தைன) %பா�ப�� வணிகெவ9ற2, இ%ெபா�2 

விைல�  1*த"ெகா��கெவ9ப2 க�தி.�வகி*த2 ம��ம9/; வ(ளி�  

வைளய� வி� � வணிகனாக வ�தைம.� ம2ைரயி� மாணி�க� வி�கவ�த 

வணிக9 மகனாதH� உ%;ாி �கிழா9 எ9C� வணிக9 மா�� ஐயா�ைடயகைவ 

Wைம%பி(ைளயாகிய உ�*திரச9மனாக வ�2 ேதா9றினைம.� உட9 க�தி� 
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Bறிய த9ைம நவி�சியணி. மா� என�ெகா(க. ெசாாி�த 1*த1� எ�ேகா� 

1*த1மாகிய 1*த*ைதயா�ற"கைரயிேல ெகாழி*2 இ9/ (எம� *) த�க 

என�ெகா$� B�� விைன 1�< ெச-2 ெகா(க. 

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

 

20.20.20.20. ஐயா/, ப$�*ெதாைக. ஐயாறா/, உ�ைம* ெதாைக. 1%ப*தா/ எ9றவா/. 

இ2 சிவாகமத*2வ"கைள� றி� � ெதாைக�  றி%�% ெபய�. இ�( -

ஆணவமல�. ஆவி - ஆ9மா. அ�( - ச*தி. அ%பா� எ9ப2 தனி*தனி% பிாி�2 

ெச9/ B�.�த9 ெபா�( விள�கி நி9ற2. அஃதாவ2: ஐயாறா/ 

த*2வ"களின%பா� ஆணவ�; அத�க%பா� ஆ9மா; அத�க%பா� ச*தி; 

அத�க%பாH(ள2 சிவமாகிய ைவ%�%�ைதய� எ9க. ஐயாறா/ எ9ப2 இர��ற 

ெமாழிதலா-* த*2வ"கைள.� அவ�றி9 1த�காரண"களாகிய ஓாி� 

மாையைய.�  றி� �. அ"ஙன�  றி�  மிட*2, மாைய�  அ9ெமாழி*ெதாைக% 

ெபயராக�ெகா(க. மாைய Bறேவ அதைன% ப�/�ேகாடாக<ைடய க�ம1� 

Bற%ப�ட2 எ9ப2, ெபா��ேப�றளைவயா� த�ட%ப� ேபால* தாேன 

ேபாத�ெம9க. ஈ$� Dைவ�2 பதிைன�2 அவ*ைதக>� அவ*தாதீத1� 

ெபற%ப�த� கா$க. இ9C� விாி%பி� ெப� �. உ-*2ண��2 விாி*2�ெகா(க. 

அழகி2,  றி%� 1�/ விைனெய!ச�. உசாதH�  அைட ெக�தைக - ந��ாிைம. 

இய�ைக%ெபா�( - ெபளதிக Dல%ெபா�(. ெபா�ளா� என D9ற9ெறாைக. 

ஆ�க� - ெசய�ைக%ெபா�( ேதா9/த�. ேத��த - க�விகளாலாரா-�2ண��த, 

அ!ெசய�ைக%ெபா�ளாவன: ஞாயி/ தி"க( 1த�யன<� இ%ெபா�ைதய 

ஊ�தி%ெபாறி, விைனெச-ெபாறி, விள� %ெபாறி 1த�யன<� ம��2 1த�யன 

பல<மா�. ெச-யாைம ஈ$�* தனிைமைய�  றி*2 நி9ற2. கல%பி9றி* தனி*த 

Dல%ெபா�( எ9றவா/. ேதனாகிய ெந- என இ�ெபயெரா�டாக� ெகா(க. 

ேதைன.� ெந-ெய9ப�. ப9னாைடயி9 ெபயராகிய ெந-யாி எ9பத� * ேதைன 

வ�%ப2 என%ெபா�>1ைர*2 ேம�ேகா>"கா��வ�. ''அ9ன மாேவ” ெய9C� 

ந9G� பாயிர! @*திர*தி�  றி%�ைரயாசிாிய�, உ.ேவ. சாமிநாைதயரவ�க(. 

 

தீ�பா� - ஆ9பா�.  ைழ*த - B���கல�2 சைம*த. திர( - ப� வமான. 

;%�*ெதாட"கி :க�த� ாிய ப� வமாயினாைள* திர$டா( என வழ" � 

உலக�. பத� - ெச8வி.ண<. ைகயா - இக+�2 ெவ/�க%படாத.  �ைம - உய� 

 �%பிற%�. ெவ� எ9ப2 காரண%ெபா���% ெபயெர!ச*ெதாைக. காாிய%ெபய� 

ெகா$ட2. க�வி 1த�யவ�றி9 ெவ�றி%�க�� மிக�களி%�% பய� �. 

கட<�ெச�தமி+ - கட<ளா� ேபச%ப�� ெச�தமி+ெமாழி. ம�களா� 



96 

 

ேறா�/வியாத2; எ9றவா/. 1%பா� எ9ப2 அைடய�*தவா ெபய�, தி�� ற( 

எ9C� ?�9 இய�ெபய�. இ2 பதிெண$ கீ+�கண�கி� ெறா �க%ப�ட2. 

இ%ெபா�2 தமி+ெமாழி�க$ ?�ேப/ நா�ெபா�>� பா�ப�*2� Bறி 1�� � 

1தG� இஃெதா9/ேமயா�. ?�  ஆகாெவன� க�ய%ப��  9ற�Bற� 1த�ய 

 �ற� ப*2� 1�ற!ெச/*2! 6�"க� Bற� 1த�ய மா�சிப*2" கா�சி%ப�*2 

உட9பட� 1த�ய எ�கிற�ேகா>� த�<றவைம�2 :த�%� த� 1த�யவாகிய 

?��ண�% �% பல<ேம��ற%ெப�/ உைர�கிடனா* தமி+ வைர%பினி� நிலவி! 

ெசா�6ைவ ெபா��6ைவ ெபா��ற மிளி�மி8வ�ம�த ?� 

 

“நவிெறா/� நானய� ேபாH� பயிெனா/� 

ப$�ைடயாள� ெதாட��'' என*தாேன 

 

Bறிய<வைம� *தாேன ெய�*2�கா�டாயைம�2 =�றி�� �. இ�?�பைட%�, 

உலக%பைட%�� கட<ளாகிய நா91க9 தி�வ(>வனாெரன வ�2 தி�வா- 

மல��த�( ெச-த2. 

 

 “தி�*த ெத-வ* தி�வ( >வேரா 

 ��*த� ந�பலைக ெயா�க - வி��க 

 உ�*திரச9 மெரன <ைர*2 வானி 

 ெலா��கேவா ெமா9றேதா� ெசா� " 

 

எ9C� ெவ$பாவிC( இ8ெவ$பா% பா�னவ9 ெபய� ஓ� எ9ப2 என<� 

எனேவ அவ9 1�1த�கட<ளா� என<� எனேவ அவேன தி�வ(>வ� வாயிலா� 

1%பா� ெமாழி�த�ளினானா� என<� ஓ� எ9பத9 க$P(ள D9ெற�*ேத 

1%பா� என%ப�� என<� அ�1த9 மைறெமாழிேய 1%பா�9ெறாைகயாகிய 

1க<ைர% பாயிரெம9பெதன<� அதனா9 அதைன ஒ8ெவா�  ற�பா 

1த�க$P� ஒ8ெவா� பா9 1த�க$P� ?91த�க$P� B��.� 

தனி*2� ஓத<� நிைன�க< :கர<� ேவ$�� என<� பிற<� ெபற%ப�த� 

உ-*2ணர�கிட*த�9 இ�?� ெப�ைம.ண��2 ெசா�Hவாெர�லா� 

"ேதவ� ற>�'' என<� ''வ(>வ� :ல9ப� ெமாழி வாசக�" என<� 

பிறவிட"களிC� சிற%பி*2 1த�க$ைவ*2% �கழ%ப�� ெப�றி வா-�த2 

இ�1%பா�. தமி+ெமாழி�க$ உ(ள 6ைவமி�க ?�கைளெய�*ேதா2� 

 

 "தி�*த�க மா1னிசி� தாமணி க�ப� 
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 வி�*த� கவி*திற1� ேவ$ேட� - உ�*த�க 

 ெகா" ேவ$ மா�கைதைய� Bேற�  றளPேக� 

 எ"ெகழிெல9 ஞாயி ெறம� " எ9C� 

 

அ�ைம ெவ$பாவிC( தி�� ற( ஏைனய6ைவ ?�களிC� 6ைவ விQசிய2 

எ9CQ சிற%�*ேதா9ற இட1தலாகிய வி/தி�க$ைவ*2 அதைனயPேக� 

என�B/"  றி%�ெமாழியா� ஆ9ேறார2 அவி.ண<ேபாHQ ெசவி.ணவாகிய 

அ�1%பா�9 ஒ%�ய�வி�லா! 6ைவநய மி தி ெதளிய%ப��. 

----------- 

 

21.21.21.21. மQ6 - ேமக�. வி$1*த� - வி(>1*த�, விைன*ெதாைக, 

ெவ�� 1*தெம9றவா/ ெகா��, என% ெபா2வி�Bறினைமயா9 

யாைன�ெகா��� ப9றி�ெகா��" ெகா(க. இய� - உ(ள; "ேவ$�C$டாக* 

2ற�க 2ற�தபி9, ஈ$�ய�பால பல" எ9C� தி�� றளி9 வ�த இய� 

எ9Cெமாழி� வைர�த பாிேமலழக�ைர நிைன�க, ெகா�பி9க$ உ(ளெவன 

விாி�க. விைழ - வி��ப%ப��. மாத�; காதைல.ண�*2 1ாி!ெசா�. காதைல% 

பிற%பி� " க���1*தெம9க. மீனி9 - மீனிட*2. ஏன<� - பிற<�. 

வட"ேகா*த� * 2ைள*த� 1த�யவ�றா� ேத.1*த� எ9க. ஏ� - அழ ; எ��2. 

திாிய - ெகட; அைலய. மா/� - ேவ/ப��; வி� �. அழ ெகட ேவ/ப� 

1*தெமன<�, எ��2 அைலய வி�க%ப� 1*தெமன<� இர��றெமாழிதலா� 

இ�ெபா�>� ெகா(ள%ப��. 1*தேமா; ஓகார�, எதி�மைற 1*தம9ெற9ப2. 

K-1*தெம9/ சிவெப�மாைன! ெசா9னா(. அவ9 D"கி�� 

பிற�தாென9பதனா�, ஈ91*த�, ஈ9ற 1*தெமன இற�தகால விைன*ெதாைக. 

1*தெமன 1�கைன� Bறிய2, 1*2� மாரசாமி, 1*ைதய9, சரவண1*2; 

எ9றா�ேபாH� ெபய�வழ�க1ைடைம நிைன�ெத9க. 2ளி1*த� - 2ளி�கி9ற 

1*த�. மதிெய9ற2 1*2%பிற� மிைய�ைடய2 எனெவா�*த� . (ஒ� - ெதானி) 

1*2%பிற� � நில9 இ�பதC( இ�2<� ஒ9ெறன� B/ப. 1க� - 1க*தி� 

1*த1*தி - 1*தமி��. ந  - அதனா� அ�மகளி� நாணி!சிாி�கி9ற. ெதாைக - 

B�ட�, 1*தெம9ற2 ப�கைள உ�வாக<ய�< நவி�சியணி. கனி.� - சிவ�2 

இனி� �. 1*தேம - 1*தெமா9/ேம. ஏகார�, பிாிநிைல%ெபா�ளி� 

நி9றேத�ேறகார�. ேபாதாத - விைலயாக நிர�பாத. வா9 - =��லக�. வா+த� - 
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நிைலெப�/ மகி+த�. வா+ எ9C� ெபயெர!ச*ெதாைகயிைன வா+த�  

வாயிலாகிய 1*தெமன ஏ2%ெபயெரா� 1��க. 

 

இதC( 1*தெமன%பலகா� வ�த� ெசா�ெபா��பி9வ�நிைலயணி.� 

ெசா�பி9வ�நிைலயணி.மாக� ெகா(க. 19C� பி9C� இ"ஙன� வ�வன<� 

இ"ஙன� பிாி*தறி�2 ெகா(க. 

----------- 

 

22.22.22.22. Bட� - ம2ைரய�பதி; இ2 ம2ைரெய9C� வடெமாழி%ெபய� வழ" 19 

வழ"கிய தனி*தமி+%ெபய�; இர$�யா/ வ�2 B�ய நில*தி9 

க$ணதாயி��தைமயா� Bட� என ஆ ெபய�*தாயி�/. பி9C(ேளா� பிறவா/ 

கைத B/வா�மாயின�. B�� - எ$ணாயிரவ� திர(.  ழ�தா-! - ஆ>ைடய 

பி(ளா-!  �மி1� – மயி�� �மி மைறய�கவி*த மணி1�. ேகா%பா$�ய9: 

அர6 க����/Qசிய பா$�ய9 ெந�Qெசழிய9. இவ9 ெதா�யா9 

வானவ�ேகா9 1�ைய .ைட*த2, 

 

"இ�%பைடவானவ9 1�*தைல.ைட*த 

ெதா�*ேதா�ெட9ன வ9க�%பி� 1ரேச'' 

 

எ9CQ சில%பதிகார ஆ-!சிய� ரைவ! ெச-.ள�களிC� பிறவ�றிC� 

ெபற%ப��. இவ9 ெசய�க�� ேபரா$ைம!ெசயலா9 1�க�கட<�ட9ைம 

வா-�தி��தா9 என* ெதாியவ�த�9 இவைன 1�க�கட<( என 19ேனா� 

B/ப. இ"ஙனேம 1�க�கட<�ட9ைம நிர�பவா-�தி��த, உ%;ாி �கிழா9 

மகனா�, ஆ>ைடய பி(ைளயா� ேபா�வாைர% ெப��பா9ைம ப�றி 1�க�கட<( 

என�Bறி வழிப�த� ம/�க%ப�வத9றாமா/ உ-*2ண�க. தி�மா�9 Bறாகிய 

இராம9 க$ண9 1த�ேயாைர% ெப��பா9ைமக�தி* தி�மா� என�Bறி 

வழிப�மா/� நீணில"கா� � காவல� பிறைர.� அ"ஙன� Bறி வழிப�மா/� 

நிைன*2�ெகா(க. 2வ��ேகாட� - ெச"கா�த(. ஆட� - விைளயாடேவ$டா; 

எதி�மைறவிய"ேகா(, ேவ$��ேகாட� ெபா�$ைமயினி9ற2. ெந-, ேத-*2 

1�கிய எ$ெண-�கா%பாCளதாயபய9. ஓகார"க(, எதி�மைற ேதட, - 

நி9ேனா� B�*ெத�வி� விைளயாடவ�கி9றவ( நி9ைனயி8விட*2� 

காணாைமயா� பிாிவா�றகி�லா2 வ��தி* ேத��ெகா$��%ப. அ1ேத! தி�ேவ! 



99 

 

ேதேன! எனெவா� ெபா�$ேம� பல<�வக"கைள ஆ�வ*தா� ெசா�Hத�, 

ஆ�வெமாழியணி. 1�பி�பா���களிC� க$� ெகா(க. பல ெபய�கைள� 

BறிCம2. ெதவி�டாெதா� �ேத9 எ9ற2 வில� �வகவணி. 

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

 

23.23.23.23. ?லாத ?� - ம�க( ைகயா� க�வியா� ெச-யா2 ப��%�( இைழ*த ?�; 

எ9ற2: ப�� ?�. ஊசிெயா� - 29Gசியா�.  யிலாத - ைதயாத. 'ஊசிெயா� 

 யி9ற K6� ப���' என%பயிH� எ�*2�கா�� நிைன�க. ெநா-ய - 

ெம�ெல9ற. சி� – சிறிய; சி�ப�யாிசிைய! சி/ப�யாிசிெய9ப. சிறிதிைன! 

சிலெவ9ற� மXஉ வழ�ெக9ப. ெம-.ைற - ச�ைட. அ"கிெய9C� வடெமாழி 

வழ� ! ெசா��C/%�% ெபா�>மி2. ெத-வ* த9ைமயா�றலா� ைதயாமேல 

ப�டாைடயி� 1�கC� ! சி/ ெம-.ைறயைம�த2. சி/ ச�ைட ெச-2 

 ழ�ைதக>� கணித� வழ�க�. அ2, 1தனிைல% ெபா���/தி நிைல.��. 

ேநா9� - தவ�. த��பி - அ�%ப��%பழகி. நி9 உ(>� - நி9ைன நிைன*2� � 

உள� என-ெதா$ட�(ள�ேபால. ஆட - அைசய, ெம-.ைற ஆட எ9க.; சி/ 

ச�ைட, 1�க9 தி�ெம-யி� ேபா��க%ப��� கிட�தைச�2 அழகாக 

விள"கி�ெகா$��%ப ெவ9றவா/. தி�ேமனிைய% ெபாதிதH� அைசதHமாகிய 

ெவா%�ைமயா� 1�க9 சி/ ெம-.ைற ெதா$ட�(ள*ேதா� ஒ%பி�க%ப��. 

"ெபாி2 ெபாி2 �வன� ெபாி2'' எ9C� அகவH( இைறவைன* ெதா$ட�(ள* 

ெதா��க� என!ெச%�த� ஈ$� நிைன�க%ப��. :$Pத� - சி/ :த�. 

1��ெகா$ைட - ெகா$ைட1�. வி�மிேயா� - 1னிவ�. ேவணவா - 

ேவ�ைகயினாலாகிய அவா, D9ற9ெறாைக. ேவ�ைக, ெபா�( 

க$ேம�ேறா9/� ப�/(ள�. அ2 ேம9ேமெல�த�, அவாெவன% ப��. 

ேவணவாெவா� B�யதள< என விாி�க. தள< - 1�ைல: நைக. எ$ணாலாய 

ைக�1க9 எ9ப2 நிரனிைறயணி. எ�டாயைக.� நா9காய 1க1� உைடயவ9 

என விாி*2 நிரனிைற% ெபா�ளாமா/ க$�ெகா(க. ெப�மித� - ெச�� , நளி - 

ெசறி<. கட�ைட� ைட - தீவக�. ெகா� விைனய� - @ர9 1த�ய அ6ர�. அவல� - 

29ப�. மாலாகி - அ9பா9 மய"கி. ெம�கி9 - ெம� ேபால. ெந�  - ெநகி+�2. 

எ9� - எ9�� என விாி�க. உ�கி - உ�க. எ!ச*திாி�. மைழ - க$ணீெர9க. 

------------ 
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24.24.24.24. �ன� - திைன%�ன�. ெகா9/ - மிதி*தழி*2. ெநா�க - தி9/  ைற*தலா�. 

ெசல� - இரவி� �ன"கா*த� % ேபாத�,  றி*2 - கா*தி��2 ேநா�கி. 

பக��றிைனைய .ண� � பாைறெய9க. ேகாழி:கா���ேகாழி. ெகாறி%ப - 

ெகா*தி* தி9ன; காாிய%ெபா��� விைனெய!ச�. உண� � - காயவிாி� �. 

இனி% பக�� றி*2 எனமாறி மகளி� �ன"கா� � பக�ெபா�திேல இர<� றி 

.ண��2 ைவ*2 எனிCமா�. பிைண�2 - ைகேகா*2. தழீஇ - ெம-யைண�தா� 

ஒ�லா2 - இயலா2. அ�ேதா - ஐேயா; இைட!ெசா�; தன� �  ழ�ைத� � 

பய9படாKறி வாளாவழி�ேதா�தைல�  றி*திர" தைல�  றி*2 நி9ற2. 

பா� ட"ெகா��! சி�2 1ைல - பா� ட*ைத� கவி+%ப% பா� வழி�2 சி�2த� 

ேபால அ1த%பா� அ9� மி தியா9 மி�Bறி!6ர�2 வழி�2 சி�திேயா�� 1ைல. 

இ"ஙன�  ழ�ைதேம� ெச�H� அ��(ள*தா�, மகைவ 1ைல%பா^�டாத 

வழி.� 1ைல%பா� 6ர*த H$ைம , 

 

"6ர�த தி�1ைல�ேக 2-யசிவ ஞானQ 

6ர�2$டா� பி(ைளெயன! ெசா�ல! - 6ர�த 

தன 1ைடயா( ெத9பா$� மாேதவி தா+�த 

மன1ைடயா ள9பி��த வா/,'' 

 

எ9C� தி��களி�/% ப�யாராC� உணர%ப��. 

 

"ேமா�ெட�ைம வாவி�க 1��வரா� க9ெற9/ 

=�டள<� பா� ெசாாி.� ெவ$ெணேய." 

 

எ9 �ழி.� இ*தா-ைமெபற%ப�த� க$�ெகா(க. 

-------- 

 

25.25.25.25. ெவ"க( - கா-!சினக(. ேதற� - ெதளி<. க(ளி9 க�%பி� * ேத�க�%�, 

உவைம. "ேத� க�%ப9ன நா�ப�ேதற�" �ற�. களி - க(>$ட மய�க�. 

மீ�B��த களி - மா�ற 1�யா2 மீK��த களி. க�%பினா� மீK��த ெவ9க. மீ9 

க$ - மீ9 ேபால% பா�ைவ பிற�"க$. ம/க – 6ழல; ெச8வழியா+ - ம�த 

நில%ப$. ெவறி%ப - இைச பிற+�2 ப$ உ��ெக�த�. பைண*2 - ெப�*2. 

மதேவ( - ம9மத9. பணிெகா(ள எ9ற2 த� றி%ேப�ற�. விைர - அகி�  ழ�� 
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1த�ய மண%ெபா�(க(.  ��ைப - 1ைல; உ�வக<ய�< நவி�சியணி, 

ெவளிவி�ம – மைற%பி9றி% �ைட*2* ெதாிய. வி���� அ�1ைலகைள%பா�*2� 

காமமீK��2 ெதாட��2 உழாம� நி9/ ெகா$��� �. களம� - உழவ�. ஏ� - 

கல%ைப. பக� - ஆெண�ைம. ெவ�ேச� - 2(ளிய ேச9 மீ9க(. உழ�கி - 

ேச�ைற� கல�கி. உைக*2 - அ8ேவ�%பக�ைட% பா-�2ைக*2. அ� - அழ  க$ 

- கP�க(. கைளகைள - கைள�2 எறியேவ$�ய கைளக(; என விைன*ெதாைக. 

அவ�ேறா� ஆடவ�(ள"கைள.� பறி%பா� எ9ற2 அவ� த�ைம விைழய! 

ெச-தைல; �ண� நிைலயணி. பறி%பா� - பறி� � ம�தநில<ழ*திய�. அம� - 

வி��ப%ப��. இத$ - பர$. இதணிH(ளெவன% பயனிைல*ெதாைக. 

ெகா�!சிய� -  றிQசிநில மகளி�. அ� - ம�த நில"களி� விைளயமா�டாத. அளிக( 

- வ$�க(: ேதனீ�க(. நைற - ேத9; ந/மணெமனிCமா�. ஆர - நிைறய, வா"கி - 

ெப�/. கதிரமைல த9னிய�பா� தனி*2� கா��( நிைல நி9றதைன* தவ� 

எ9ற2� தமி+%பி(ைளைய அ*தவ*தி9 விைள< எ9ற2� த� றி%ேப�றவணி. 

தவமாவ2 பிறெரா� Bடா2 தனி*2� கா���ேபா- ஊ$ உற�க 1த�யன 

விைழயா2  ளி� ெவ%ப 1த�ய விர�ைடகளா� றள�ெவ-தா2 நிைலநி�றலா�. 

தமி+ - இனிைம. தமி+நா��% பி(ைளெயனிCமா�.  வியா - மல��த. நீல� - 

க�ெந-த�;; ப$பா  ெபய�; எ9ற2: பி(ைளயி9 க$ணிைன. தனிேய - ஏைன* 

தாமைரக>�  மாறா- ேவறாகேவ. ஏைன* தாமைரகெள�லா� நிலவிைன� க$� 

 விய இஃெதா9/ேம  வியா2 மல��த2 எ9/ B/வா9 தனிேயெய9ற2 

ெபா��2த� க$� ெகா(க. அ9றி ேயைன* தாமைரகளி9 B�ட*தில9றி 

ெயா9றாகேவ ெயனிCமா�. அ9றிேயைன* தாமைரக( ேபால�  ள*தி� ;வாேத 

எனிCமா�. அல��த - விாி�த. தாமைரெய9ற2 பி(ைளயி9 1க*திைன. அ2 

நிலவிைன�க$ட அளவி� நைக ேதா�றியதைன அல��த தாமைரெயன� Bறின(. 

தாமைர, 1தலா  ெபய�; ;ைவ.ண�*தி நி�ற�9. தனிேய யல��த தாமைர 

ெய9ற2 ஒ�டணி. நீல� எ9ற2 உ�வகவணி. நீல%;ெவா� B� விாி�த 

தாமைர%; ெவ9ற2 விய%பணி. த�� � - கா� ைககைள% �ைட%ெபய�� "கா� 

தைட ெச-கி9ற மீ�ேகா( - ேபா�ைவ. உ�ைம - 1�பிற%�. சிற%� – ந�விைன; 

ேபாH�, ஐய�  றிபிைட!ெசா�. ஈ$� ஐயமாவ2:  றி%பான9றி! 

ெசா�லாHணராைம. கிைட - ஈ$�� க�*2, கிட�தவா/ எ9க. தம%ப9 - 

சிவெப�மா9; அவ9 நிலவி� ! ெச-த ந9றியாவ2: =ரப*திர9 

காலா�ேற-%�$� இற�2 ப�ெடாழியாதவா/ த9 தி�1�ேம� எ�*2 ைவ*2! 

@ட .யி� பிைழ%பி*த�ளிய <தவியா�. சிைதயா2 எ9ற2 விைளயாட வ�த� � 

 றி%ேப2வா- நி9றதாத�9 ஏ2வணிபா�ப��. 

----------- 
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26.26.26.26. கீ+பா� - கிழ� * திைச ேவ�2 - இ�திர9. ேம�பா� கட<( - வ�ண9. 

வடபா� கிழவ9 - ேபா9. 6�( - ெவ�றிைல ம�%�; ெத9னவ9 - ெத9பா� 

காவலனாகிய B�/வ9. ேப�யா+ எ9ப2 மகதியா+ என வழ" � வடெமாழி! 

ெசா�ேலாெடா*த தனி* தமி+ெமாழி!ெசா�; மகதியா+ - நாரத1னிவ9 மீ��� 

யா+. இஃ2 ஆதியா+ என� Bற<�ப��. இஃ2 ஆயிர� நர�� ெதா�*திய9ற2. 

ெவ�பி9: இ9, ஏழC��. யாளியைண - சி"காதன�, மீ2, ஏழC��. நாேளால�க� 

- ெகாHவி�*த�. இ�திைண; உய�திைண, அஃறிைண ெய9பன; இய"  திைண, 

(சர�) நிைல*திைண (அசர�) ெயனிCமா�. ஆ�� - அ��2�. இழிதக< - இளிவர� 

(அவமான�) இழிதகவிைன நிைன�க9ற2 

 

"இக+!சியி� ெக�டாைர .(>க தா�த� 

மகி+!சியி9 ைம�2/�ேபா+2'' 

 

எ9C� ெபா-யா ெமாழியி9 ெபா�ளிைன நிைன�2. த/க$ - பழிபாவமQசாைம. 

ஆட� - ேபா� ெவ�றி. @� – @ரப9ம9; அலேரா9: பிரமேதவ9; ;வி� 

பிற�தி��ேதா9 என<� பழிெமாழிைய .ைடேயா9 என<� 1தனிைல, 

இ�ெபா�( பய�2 இர��ற ெமாழிதலாயி�/. கட� வா+வான அலவ9 என 

மா/க. உறழ - ஒ%ப. கட�வா+வானெவன<� வி$டவ+ என<� நி9ற 

அைடெமாழிக( அலவ9 எ9C� பல ெபா�ெளா� ெசா�ெபா�ைள ெவளி%ப�*2 

நி�ற� ெவளி%பைடயணி. ஒ� சா� ஒ�டணி ெய9ப2மி2. அலவ9 எ9ப2 

ெஞ$�� � ச�திரC� � ெபய�. ச�திரC�  இ�ம�யா  ெபய�; கடகராசி�  

உைடயாென9பதனா�, இர$டலவC� � ெபா2*த9ைம: உ�$ட வ�<�, 

ெவ(ளியநிற1�, நீல நிற*ேதா�ற% பர%பி9க$ ஊ�த�ெறாழிHெம9க. 

மீனிற�கட�  நீனிற வி$, ெபா�ளா �. அைட - ேதனைட: ேத9ற��. ைகயா� 

பிழி.� என விாி�க. சா/ - ேத9, அயிலலா� - உ$ணலா�. ேத9 - 

ஞானான�த1மா�. இனி2 - வ�*தமி9றி: வ��2 பி�*2� ெகாணர%படாம� நீேய 

வ�2 வி�தலா� வ�*தமி9றி ெய9றவா/. ேவல9 சாெற9க. அைட 

ைகபிழிெய9ப2, சா�றி�  அைட. ேவல9 பிழி�தெவ9ற த9ெற9றவா/. ேவல9 

மைலயிC(ள ேதனாதலா� ேவல9 ேதனா � என� ெகா(க. இ2, கதிரகாம� 

 ற� ல வ�யா�களா� 1�கC�  மைட ெகா��க%ப�வ2. இ*ேதைன 
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ஞானான�த1மா� என<� உைர*த2 உ�வக<ய�< நவி�சியணி ப�றி. 

ஞானான�த*தி� கா��H� ேத9 உய��தத9றாயிC� ம�களா� :க�Q 

6ைவக>( உய��த2 எ9ப2 ெகா$� ஞானான�த� ேதனாக <�கி�க%ப�த� 

ம/�க%ப�வத9 ெற9ப2 மர�. இ"ஙன" ெகா(>"கா� ேவல9 சா/ எ9�ழி 

ேவல9 எ9ப2, மைல*ேதன9ெறன% பிறிதினிைய� நீ�கி நி9ற அைடெமாழி. 

இ�க�*2 இ8 அைடெமாழிைய எ�*தேலாைச% பட�Bற*தாேன ெபற%ப��. 

---------- 

 

27.27.27.27. உ�(; - உ�>� ;ெவன விைன*ெதாைக. ேத��( ேபா9றி�� மாத�9 

உ�(வதாயி�/. 'உ�ள ;� த$டா�'' எ9ப2 1� . 1�க� கட<( கட%ப 

மர*தி9 க$ =�றி�*த�, 1�கிC� காண%ப�ட2. நய� - அறிவி9ப�. க�H� 

எ9C� இழி< சிற%��ைம ெதா �க%ப��(ள2. நைர - ெவ$ைம. B9 - 

வைள�த. நளி - ெசறி�த, கா� - ேமக�. கர�2 - மைற�2. நைக�கி9றா- எ9ற2 

த� றி%ேப�ற�, பற�� - மைல. இ2�கா$ எ9ப2 ''உ2�கா$ேடா9/�'' எ9ப2 

ேபால நி9ற2. எ�/வ9 - உைத%பா9. ஆ� எ9ப2 2ணியாைம�  றி%�ண�*2� 

ஓாிைட! ெசா�, இ2 ெச-.ளினி9றி வழ�கி9 க$ வழ" �. இ2 �கியன � த�. 

ந�ப9 - சிவெப�மா9. �க� - அைட�கல�. வா� - வா<� எ9C� ெபயெர!ச� 

ஈ�/யி� ெம- மைற�2 நி9ற2. தாவி% பற�2 ெச�H� எ9றவா/. சி��( - 

எ$கா��(. எ9ற2 =ரப*திர� கட<ைள; எ$கா��( வ�வமாயி�*த�9. 

2ைக%ப - மிதி*2* ேத-%ப. ெபா9ற� ெக�த� - மீளா2 இற�ெதாழி�2 ேபாத�. 

மதைலயாதலா� த�ைத தைலெய9/� பாராம� அ8விட*2� நி9ைன மிதி%பா9 

இவ9 எ9க. 2��  விைர�2 ெச-த�.  /�� - ஆராயா2 ெச-த�. வண� � - 

வைள� �. ெபா�%� - மைல. வி��ெய9ற2 சிவெப�மாைன. உைரவா"கா9 

எ9ற2 1�கைன! சிவெப�மா9 பா�*2% பிரமைன! சிைற=� ெச-கெவ9C" 

க�டைளைய அவேன�/� ெகா(ளாைம க�தி. சிவெப�மாC� % 

பிரணவ%ெபா�( ெசவியறி </*தினைமயா� அவ� � ஆசிாிய9 என 1�க9 

Bற%ப�டா9. வாவி -  ள�. வன%பி�ேக-�த  ணனி�லாெய9ற2: ஒ�வ��  

அழ  எ8வள< மி�கி�� � அ8வள< மி�கி�� �,  ண1� எ9C� உ/%பிய� 

?லா� B�/�  1ர$பா� நி9னிட*2� காண நி9றா- எ9றவா/. உ/%பிய� 

?Hைடயா�, ஒ�வ��  அவ� எழி�னளவாக�  ணமி�� ெமன� B/வா� 

எ9ப2 ைநடத*2� காண%ப�ட2.  ணனி�லா- எ9ற2 விய%பணி. கா�� - 

D"கி�, D"கி�9 ேம��� � மயிெலன விாி�க. பாி -  திைர. ஈ$�� 

 திைரெய9ப2,  திைர% ெபா�$ேம� நி�லா2 சிற�த U�திெய9C� ெபா�$ 
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மா*திைரயா- நி9ற2. மயிலாகிய பாிெயன இ� ெபயெரா�டா� க. பாிேமலழக9 

எ9�ழி* தி�� ற>ைரயாசிாிய�( ஒ�வெனன<� ஒ�*த2  றிநிைலயணி. 

கா���ேகாழி 1�ைடகைள த� 1�ைடெயன மய"க� க�தி* தாரா%பறைவ 

அைடகிட� � எ9ற2 மய�கவணி. திாிபதிசயவணிெய9ப� த$�யா�. கைல, 

ப�ெபா�� ெசா�ெறாடரணி. (சிேலைட) க�விெயன<� பிைற� கைலெயன<� இ� 

ெபா�(ப�த�9. 1கமதிெய9ற2 ேவ�றியH�வக� (விXவந உ�வக�.) 

அகவி�( - அறியாைம, இய�பா� வைள�2 ச�திர9 ேத-தைல% 

ெபாறாைமயி�கவ9/ நாணி�  ைறகி9றா- எ9ற2, த� றி%ேப�றவணி. கழ/� 

ேபா2 க/�கி9றா- எ9ப2 இ"ஙன� அ��கா//தலாகா2கா$ என நின�  

இ�*2ைர� � ெபா�தி� ெவ (கி9றாெயன<� ெசா�Hத� ேபால மல��த 

தாமைர%;ைவ வா�� B�ப! ெச-கி9றாெயன<� இ� ெபா�(ப��. இ2 

ப�ெபா�� ெசா�ெறாட�* த� றி%ேப�றவணி. ேத�பிய - உண�9றி வ��திய. 

ஆழி%�( – ச�கரவாக% பறைவ. இ2 நிலைவ.$Pமிய�பின2 எ9ப�. 

அ%��ேபா�வா� - 1�க9 தி�வ�>$P� ஞானேயாகிக(. ேத�க - 

நிைறய<$ண. ெகா%�ளி*2 - ெவளி%பட! ெசாாி�2. திற�பா - ேதா�ற1� 

ஒ��க1� இ�லாத. ம" � - வி$ெவளி, இ2 - இ�மதி; எ9ற2, பி(ைள 

1க*திைன. இ2 இய" � என 1��க. கள"க*ைத� க�ெநQ6 எ9ற2 

உள�லேவ2* த� றி%�; பா�� தீ$�ய 2$ைமயி9. ேசர - ஒ�" . 1�2� - 

இடெம�லா�. தி��2த�: நQசா� வ�� ேநா.� சா�கா�� நீ"கி% பிைழ*2 

இ9�/த�. 

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

 

28.28.28.28. ஈெர�*2: 1தெல�*2! சா�ெப�*2 எ9பன. 1தெல�*2 1%ப2� 

சா�ெப�*2 D9/மா� என� ெகா(க. அ9றி உயிெர�*2 ெம-ெய�*2 எ9C� 

அ8வி� சாெர�*2�க( எனிCமா�. அ"ஙன� ெகா(>"கா�  �றிய�கர  � 

றயHகர"க>�பட <யிெர�*2% பதினாH� ஆ-த% �(ளி.�பட ெம-ெய�*2% 

ப*ெதா9ப2மா� என� ெகா(ள%ப��. ஈாி�ெசா� - இய�ெசா�, திாிெசா�, 

நா��!ெசா�, வடெசா� எ9C� நா9  ெசா�க>மா�. ெபய�!ெசா�, 

விைன!ெசா�, இைட!ெசா�, உாி!ெசா� எ9C� நா9  ெசா�க>� எனிC� 

ஒ� �, 1%ெபா�ளாவன - அக*திைண%ெபா�(, �ற*திைண%ெபா�(, 

அக%�ற*திைண%ெபா�( எ9பனவா�. அற�, ெபா�(, இ9ப� 

எ9பனெவனிCமா�. நா�பா�களாவன - ெவ$பா, அகவ�பா, க�%பா, வQசி%பா; 

எ9பனவா�. ?�பா, ம��பா, பாிபாட�பா ெவ9C D9/ பா<� ப9னிர$� 
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பாவின"க>� ேம�Bறிய நா9கிCைடய  ைற<� கல%�� சிைத<ம�ல2 

ேவற9ைமயி9 அ�நா9க9பா� ப�டட" �. இைய�த - அ%பா�க( தனி*2 

நி9/� ேச��2 நி9/� உ$டான. 1!ெச-.( 18வணிகெளன D9றிைன 

அணிக>� � B��.ைர*2� ெகா9க. 1!ெச-.�களாவன:- தனிநிைல! 

ெச-.(, ெதாட� நிைல!ெச-.(, அ8விர$�மாகிய ெதாைகநிைல! ெச-.( 

எ9பனவா�. 18வணிகளாவன -ெபா2வணி, ெபா�ளணி, ெசா�லணி எ9பனவா�; 

இ8ைவ�திற1� இய�றமி+. இைச.� B*2ெமனேவ 1*தமி�� ெபற%ப�டன. 

அ/ப*2 நாH� பிற<மாக% பிற ?லா� விாி*2� Bறிய கைலகெள�லா� 

ேம�Bறிய D9/ கைலகளாக* ெதாைக வைரயைற%ப�த�� றமி+?லா� 

தமி+�கைலைய 1*தமிெழ9ற� ெதா9/ெதா� வழ�காறா �. இ�ெநறி இவ��ேக 

சிற�தத9றி% பிற�� � ெபா2வ9/. 

 

ந!சினா��கினிய�, இைவ கைலக>� சிற%�ைடயைவயாதலா� 1*தமி+ என� 

Bற%ப�� என<� ஏைன�கைலக( இவ�/( அட"காெவன<� D9ெற9ப2 

ெதாைக வைரயைறய9ெற9ப2� ேபாதர* ெதா�கா%பிய%பாயிர <ைர�க$ 

வைர�தி��கி9றன�. அ2 ெபா��தாைம.-* 2ண��2ைர*2�ெகா(க. அ8வ% 

�லவ� - இய�றமி+% �லவ�, இைச*தமி+% �லவ�, B*2*தமி+% �லவ�. கழக� - 

அ8வ�கைலக( பயிHமிட1�, அவ�ைற%பல�� அறி�2 ெகா(ள� 

கா��மிடமாகிய ஆய�கள1மா�. ஆய� - B�ட�; எ$ேபராய� எ9�ழி.ண��2 

ெகா(க. அைவ�கள� எ9றவா/. எ�*த - ெசா�Hத�  ேம�ெகா$ட. க��ைர 

மாணவ��  ஓ2� ெபா�( பதி�த ெசா�ெறாட��, ெப�" ழா"களி9க$ எ�*2 

விள� � ெந�ெமாழியாகிய கள1மா�. கள� - பிரச"க�, ேகா��ெய9பன ஒ� 

ெபா�ளன. ஆ ெபய�க( ஊ9 - உட��, ஆ ெபய�. உட�ைப Uென9ற2, 

அதன2 அ�வ�%�*த9ைம நிைன<ேகாட� ெபா���. நாி தி9C19 எ9ற2 

அறி< வா-*த� *த�க ம�க� பிற%� உ(ள ெபா�ேத ெய9றவா/. ஈாி$டாவ2 

எ9பதைன நிைலெய9பதேனா�" B�� நா9காவதாகிய நிைல.� 

என<ைர*2�ெகா(க. உ/தி நிைலக( எ9ப2 உ�ைம*ெதாைக. உ/தி.� 

நிைல.� எ9றவா/. உ/தி% ெபா�(க( நா9 . விைலக( நா9 . 

நா9காவ2/தி: =�ேப/. நா9காவ2 நிைல: 2ற<. =�ேப/� 2ற< நிைல.� 

ஒ9ற�ெகா9/ 1ைறேய ஆ�க1� 1தHமா- நி9/ இனமா வனவா�. எ-2பா�  

- அ8விர$ைட.� அைடத�ெபா���. எ-2பா�  எ9ப2 ெசயெவ9 

வா-பா��9 பா�ப�� விைனெய!ச�. உயி� வளி - பிராணவா.. ஒ��கி -ஆயாம� 

ெச-2: த�*2 நி/*தி. பிராணாயாம�, உபல�கண�; இயம� 1த�ய எ�� 

ேயாகா"க1� ெச-2 எ9றவா/. வா- வாளாைம - ேபசாைம, இ2<� 
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உபல�கண�; ப��னி ெபா/*தH� த�பெவ%ப� ெபா/*தHமி9றி வா- 

வாளாைம 1�யாதாத�9 அ8விர$� ெபாைறக>� அவ�றா� ஏைன% பதிெனா� 

ெபாறிக>� நா9  உ�ெபாறிக>� தாேம ெதாழிெலாழி�2 வாளாதி�� மாத�9 

அ8ெவ�லா% ெபாறியட�க"க>� த�வி�ெகா(ள%ப��. ஓெர�*2: ஓ� எ9ப2. 

ெம-ெய�*2!, சா�த�ற9ைமயா9 எ$ண%படாதாத�9 ஒெர�*தாயி�/. ேயாக 

ஞான1ைட யா��  அ2வ�ல2 ஒ��க1�யாதாதலாC� ஒ��க%படா2 

ஆதலாC� ஒ�%பி9 ேவ/ பயனி�ைலயாதலாC� ஒெர�*2� என எதிர2 

தழீஇயெவ!ச<�ைம ெகா��க%படாதாயி�/. அறி<ெவளிைய% பரமாகாச�, 

சிதாகாச� எ9றா�ேபால வழ" வ� வட?� வழிவ�த தமிழாசிாிய�. உய�விைன% 

பர*2வ�, அ�ல2 பரத*2வ� என வழ" வ� வட?லா�. உ-த� - எ�லா* 

29ப"களினி9/� நீ"கி நி�ற�. உ/வ� - 1னிவ�. வா-%பைற�  நா�க�%�� 

ெகா(க. இைர� � - ஒ�� �. மைட - ப�!ேசா/, 2%� - வ�, கானவ� - 

ேவ��வ�. 2ண"ைக - ைகமட�கி விலாவில�*2� ெகா$டா�"B*2. இ2 

சி"கி�B*2 என<�ப��, சி"கிய�*த� என வழ�கிH� வழ" தH$�. 

ெதா$டக� -  றிQசிநில%பைற. ஊ� - பர*தைல. ைடய. ெபாதியி� - 

தி�!சி�ற�பல�.  னி%ேபா9 - B*தா�ேவா9. 1ைட, �லா� நா�ற�; இ2 

ேதா�9 சாதி* த9ைமயணி. ேதா�ம� - வில"கி9ேறாைல உ( �றமாக<� �ற� 

உ(ளாக<� ம�*2% பைறயி9 க$ணாக% ேபா�*த. வி�பைறயிைன* 

ேதவ2�2பிெய9ப� பிற�. இைமேயா�க>ைடய வி�பைறெயன விைய�க 

1�கCைடய, @ரைன� ெகா9ற ெவ�றிைய� B/� பைறெய9க. மா�கைள 

ய�*ேதா�ட%படாதாத�� க$ண9 ஆ�கைள�  றி%பி� ெசல* 

2ர*2வானாயி�/. அ� ( - ைக�Dல�; க���B� என இ�கால*2 வழ"க%ப��. 

க�க� என<� வழ" வ�. மா�ேம-%பா�, வழியி�  ழ^2"கா� 

ஆ*2ர*2"ேகாைல இட�க�க*தி� ைவ*2 இ��கி� ெகா$� இட*ேதாளி�றைல 

சாய ைவ*2�ெகா$�  ழ^2த� மர�. ��லா"  ழ^2"கா� ஏ+2ைளயிH� 

D9/� நா9 மாகிய ஏ+விரH� தனி*தனி! ேச��2 உ(வைள�2 மாறிமாறி% 

�ைட ெபய��2 வ�த�, ெஞ$_�தேலாெடா� � என� B/வ�. ெஞ$�, வ�<� 

ெதாழிH� விரவிவ�த விர<வம�. சீ� - அழ . எ� - K$; கைணய மர1மா�. 

29னிேயன - தி$ெணன! ெசறி�தா� ேபால. இைணேதா(, இைண�த ேதா( என 

விைன*ெதாைக. இைண�த - இர$டா-* த�19 ஒ*த, ஒ�ேதாைள.ய�*தி 

ஒ�ேதாைள! சா-*2 எ9க. சா-*2 - தா+*2. ேச%� - சிவ%�, உற - மிக.  ணி� - 

பைறய�� "  /�த�. தி�மாமி - தி�மகளாகிய மாமி. இ� தாய� - க"ைக.� 
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உமாேதவி.�. ெத�ேதா�: பைறய�� � ஒ�� றி%பிைட! ெசா�. ெத�ேதாைம* 

த�ேதாெம9ற2 த� றி%ேப�றவணி. 

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

 

29.29.29.29. அழக9 - இராம9 எ9C� வடெசா��9 தனி*தமி+ ெமாழிெபய�%�. ப*2* 

ேதர9 - தசரத9, ேத� மறவ� பதி9ம� அ6ர�ைடய ப*2* ேதைர.� 

அழி*ேதானாத�9 அவ9 அ�காரண  றி%ெபயரனாயின9. ஈ$� மக�பாி6 

எ9ப2 ஒ�வ�, த� �த�வியைர மணQெச-2 ேகாடHாியா�� � ெகா�� " 

ைக.ைற. (த]ிைன) அஃ2 ஈ$�* தி�மா� வ(ளி ெத-வயாைனயா�� � 

ெகா�� � பாி6 எ9க. ெகா$� - இராவணெனா� ேபா�ெச-2 ெவ9/ 

ைக�ெகா$�. தி�மா� பாிசாக� ெகா�*த இல"ைக நா� எ9க. இ"ஙன" 

Bறிய2, த� றி%ேப�றவணி. இராம9 தி�மாெலன<� 1�க�கட<ளி9 இ� 

மைனவிய�� தி�மா�9 �த�வியெரன<� வழ" � �ராண1ண��2 ெகா(க. 

வள� - வ�வா-; விைளெபா�(. காம�  9ெறன விைய�க. கதிரகாமெம9றவா/. 

த*2� - உைட�2  தி*2 வி��. இறா� - ேத9B�, 2-*2 - மாமனா� 

=�����2 :க�த� ாிய பலவைக* 2%�ர<கைள.� :க��2. சீ� - சிற%�. 

ம�மா9 - தி�மா�9 ம�க9. இனி -இ%ெபா�2. விைன மா�றிைட! ெசா�Hமா�. 

ெபா�( - (ெசய%ப� ெபா�() காாிய�. அஃ2� - அ�1*திதாC�, உ�ைம, உய�< 

சிற%��ைம. சிவண� - தா� அைடத� . த தி*த9/ - த தி.ைடயத9/. எனேவ 

=�ேப�றி9 6ைவயிC� கதிரகாம ேமலைன� கா$ட�6ைவ நனிவிQசி�றாயி�/. 

எ9ெறன<� எ9/� என<� பிாி*2�ெகா(க. நில%பிறவி - ம$Pலகி� 

கதிரகாம*ேதா� யாதாCேயா ாிைய�ைடய யாதாCமா-% பிற� � பிறவி, 

கடலா�* 2ளிெசா�டெவ9ற2 நீரா�னா��  அ�நீ� த�1ட�னி9/� 

ெசா���ெகா$�� � இய�� ேதா9ற� Bறி�றா�. ைக!சீ� - ைகயா�ற��� 

தாள�. ெச%ப - ெசா� ெசா�Hத� ேபாலெவா�%ப. ஆட - B*தாட. யாைன 

வ�"கா� 19ேன பைற ெகா��தH� ேபாாி� ெவ9றா� ெவ�றி%பைற 

ெகா�டHமாகிய விய��ண��2 ெகா(க. 

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

 

30.30.30.30. தமி+ - தமிழக�. தமிழக*தி9 ஆ/ B�றமாவன: பா$�, ேசாழ, ேசர, ெகா" , 

ெதா$ைட, ஈழவள நா�க(. ேபராைம - ேபா��க� �ற"ெகா�*ேதாடாைம. 

ஊராைம - �ற"ெகா�*ேதா�னாைர வ��2 ெச9/ வ�*தாைம. ஆள� - 
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உைடயா�. ேபராைம.� ஊராைம.� உைடயா� எ9றவா/ எனேவ ேபா� மறவ� 

எ9பதாயி�/. 

 

"ேபரா$ைம ெய9ப த/கெணா9 /�ற�கா 

^ரா$ைம ம�றெதனஃ '' 

 

எனவி%ெபா�2 வழ" �  ற�பாட�. 

 

'ேபராைம ெய9ப த/கணா9 /�ற�கா 

^ராைம ம�றத ெனஃ '' 

 

என 19ன� வழ"கியி��கேவ$�� ேபால இ%ெபா�2 ேதா9/கி9ற2. 

பாிேமலழக� எ�திய விள�க<ைர ஊரா$ைம� % ெபா�*தமி9ைம.� 

ஊராைம�  மிக% ெபா�*த1ைடைம.� இராவணைன இராம9 வ��2 

ேம�ெச9/ வ�*தாைமையேய எ�*2� கா��தH� உ�ற�கா� எ9C� 

விைனெய!ச*தி� ! ெச-2 எ9C� ஒ� ெசா�ைல இைசெய!சமாக வ�வி*த9றி 

அதைனயினி2 1��க மா�டாைம.�, உ�ற�கா� எ9ப2 ''உ�றழி .தவி.�,” 

என<� ''உ�றிட* 2தவி'' ெயன<� வ�மா/ேபால இைடW/�றா� என% ெபா�( 

த�2 நி�ற�9 எதிாிக( இைடW/�றா� என%ெபா�( Bறேவ$�மாயி9 ஒ9/ 

எ9C� அைடெகா��கமா�டாராதH� ஒ9/�ற�காெலனி9 எதிாிக( பிறரா� 

ஓாிைடW/�றா� என% ெபா�( ப�ம9றி* த9னா� ஒாிைடW/�றா� 

என�க�*2% ெபா�( படாைம.� தா9 எதிாிகளா� ஓாிைடW/�றா� எனேவ 

யினி2 நைட%ேபா�கிேலேய ெபா�(ப�தH� ஒ9/�ற�கா� தா9 ேபராைமைய* 

த/க$ எ9பெவன வினி2 ெபா�(ப�தH� ம�/ எC� விைனமா�றிைட! ெசா�, 

ஒ9/�ற�கா� எ9C� உட�பா�� விைனைய.� அத9 பயனிைலயாகிய ேபா◌ா 

ேபராைமெய9C� எதி�மைற விைனைய.� மா�றி எதிாி ஒ9/றா2 

�ற"ெகா�*2% ெபய��ேதா�த�9க$ என% ெபா�( ேதா�றி நி�றH� 

ேபராைம.�, ஊராைம.� 1ைறேய தா9 �ற"ெகா�*ேதாடாைமைய.� பிற� 

�ற"ெகா�*ேதா�9 அவ�ேம� ெச�லாைமைய.� உண�*தி* த�1( 

இைய�ைடயன வாயினமா- நி�றH� இ"ஙன� இனமாதைலேய ம�ெற9ப2 6�� 

நி�றH�  ற�பா<� ஒ� ெபா�$ேம� வ�தH� பிற<� எ�க�*திைனேய 

வ�./*தவ�ல சா9/களாக� காண% ப�கி9றன. இ9C� அறிஞ�கெள�லா� 

ஆரா-�2 உ$ைமைய* 2ணி�2 நி/*த� கடவாராக. 1�நீ� - கட�. கதிரகாம 

ேவல9 தி�வ�ளாகிய 1�நீெர9க. திைள*2 -1�கி�  ளி*2. ஆ�த� - நீரா�த�. 



109 

 

ஆ�வா9 - ஆ�� ெபா��� என விைனெய!ச�. வ�� ஆ/ என�B��க. ெபா2( 

- தைழ*த, ெசறி�தெவனிCமா�; விைன* ெதாைக. �த� - K/. அைல� � - 

ெபா�( பறி*2 வ�*2�. ேவ/ேவறா- - தனி*தனியா-. இாி�ேதாட – 

தி�கி�ேடாட. ேவ$�� - வி��பின. அ.ெரா%� எ9ப2 .ெரா% எ9C� இ" �! 

ெசா��9 தமி+* திாி�. இ2, ஆ6ய�, அ.ெரா%�, அ%�ாி�க�, அமாி�க�, 

அ6�ெற�ய�; எ9C� உலக*தி9 இ%ெபா�ைதய ஐ�ெப�" B�ற"க>( ஒ9/. 

ேவ( எ9பத9 ப9ைம, ேவளி�. ேவ( - ெவளியவ9; ெவ(ைள நிற1ைடயா9. 

காியைன� காாிெயன<� ெச-யைன! ேச- என<� வழ"கிய சாயலா9 ெவளியைள 

ேவ( என� Bறிேன�. ெவ( எ9C� 1தனிைல ேவ( என நீ$� திாி�2 

ேவ/ப�டத�ேக�ப ெவ(ைளயவனாகிய, இைய�ைடய ேவ/ ெபா�( ப�த� 

த�கதாெம9க. ஈ$� ேவளி� ேபா�!6�கீசிய�. இவ� நா� ேபா�!6க� எ9ப2. 

இவ� கி.பி 1615 1த� 22-6-1658 வைர.� ஈழ நா��ைனயா$� ெகா$���தன�. 

அ%ெபா�2 கதிரகாமேவலன2 உ$�ய� ெபா���ரைள� கவ��2 

ெகா(ளேவ$�� என� ெக�விைன நிைன�2 இ�1ைற கதி�காம� ேகாயிH� % 

பைடதிர$� ெச9/ ேச��தெபா�2 அ8<$�ய� ேபைழைய� க$� 

ெகா(ள<1�யா2 ேபாயி�/. இ8வரலா/� 19ன�% ெபற%ப��. �ல9 - 

க�வியறி<. �லC�ந� - க�வியறிைவேய உ�ெதாழிலாக�ெகா$� வ�வா- 

ெப�/$�தவி வா+பவ�. "�லC�2$மா� �9கணQசி'' ெய9ப2 �றநாG/, 

மா� - ெச�வ�. மாட� - ெச�வ�. ந9றியி� ெச�வ1ைடயா��  உவ��கட� 

உவம�. கட�ேபாHமாட� என<வம*ெதாைக. ‘உவ��கடல9ன ெச�வ�1ளேர’ 

ெய9ப2 �ற�. சீ� - ெச�வ�. சீ�மா/ 19றி� என மா/க. ெச�வ� மாறிவி�� 

19றிெல9க. தீ$�த� - �ைலயா2 �ைலைம. அவ�: அ%�லC�ந�. வ/ைம% 

பசாச� ஓடெவ9ெவ9ப2 பைறெகா��% பசாச� ஓ��� நா�� வழ� �  றி*2 

நி9ற2. மல�$ மண�ேபா9ற மி9மா9 யாைனெய9ற2 1ைறேய மா9 ெப�ற 

வ(ளிய�ைமைய.� ெத-வ யாைன ய�ைமைய.�. ம�ள, விய%பெவன<� 

மய"கெவன< மி�ெபா�( ெகா(க. விய%பெவ9�ழி ஓடெவ9C� எ!ச 

விைனகெளா� 1�.�. மய"க ெவ9�ழி வ�� எ9C� ெபயெர!ச விைனெயா� 

1�.�. மா9 யாைன ம�ளவ�மாேவாட யாளிேயாட ெவ9ப2 �ைன<ளி% 

ப�ெபா�� ெசா�ெறாடரணி. மா -  திைர.�  திைர 1க1ைடய @ரப9மC�. 

யாளி - சி"க1� சி"க1க1ைடய @ர9ற�பி.�. பி9ன�� ேக� � 

வ(ளிய�ைம.� ெத-வயாைனய�ைம.� த9ைன.வ� �ப�யாக 1�க9 

த9ேம� ேபா��  வ�� @ரப9மC� சி"க1கா6ரC� ேதா�ேறாடெவன<� 

கதிரகாம�கா��9 வா�� மாC� யாைன.� வ��தி மய" �ப�யாக அவ�ைற� 

ெகா�ல வ�கி9ற, அவ�றி9 1ைறேய பிறவி% பைககளாகிய  திைர.� சி"க1� 
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அQசி� ெகா�லா2 ஓடெவன<� இ�ெபா�(ப�த� க$� ெகா(க. மல�$ 

மண�ேபாH மா9 யாைனெயன� B��1�%பி� ப�ெபா�� ெசா�ெறாடரணி 

ெயன� ெகா(ளா2 ஒ�யாகிய  றிநிைலயணிெயன� ெகா(க. மா� - மய�க�, 

ஈ$� ஆ ெபயரா� மாயாமல*ைத .ண�*தி�/. மாையயாகிய பா�பி� � க�ம 

மல*ைத! சீ�றமாக<� ஆணவமல*ைத நQசாக<� க�தி�ெகா(க. 

அரேவா�ட*தி�கிையய இ�ெய9ற2 இைய��வக�. ஏைனய ேவா�ட*தி�கிையய 

இ�ெய9பதைன இ�ேபாH� என உவமவணியாக� ெகா(க. அரவி�  இ�யாகிய 

நாதத*2வ� என<� நாதத*2வமாகிய சி/பைறெயன<� மாறி உ�வக 

<�வகமா�கி� ெகா(க. ஏைனயவ�றி�  நாதத*2வ� ேபாH� இ�; இ�ேபாH� 

சி/பைறெயன <வைம� வைம வ�வா�கா2 நாதத*2வ*ைத.� இ�ைய.� 

ஒ� �; சி/ பைறெயன இைட%பிற வரலைடெமாழியா�கி* 

தனி*தனி.வைமயா�கி� ெகா(க. ேச$ - உய�!சி. ெவ��� எC� உ�ைம 

ெபாதியி9 மைலேயய9றிெயன% ெபா�( த��; இற�த2 தழீஇயெவ!ச<�ைம. 

ெபாதியி9 மைலயி� அக*தியனா��  1*தமி+ ?�கைள 1�க� கட<( 

க�பி*த�ளினாெனனேவ ெபாதியி9 மைல.� 1*தமி+?� க�ற2 எ9ப2 

ெகா(ள%ப��. இ%ெபா�2 1�க�கட<� பி(ைளயி9 சி/ பைறயினினி9/� 

எ�*ேதாைசக>� இைசேயாைசக>� B*தாகிய தாள1� எழ� கதிரமைலயி� 

எதிெரா� ெய�தைல� க�தி� கதிரமைலைய 1*தமி+ ?� க�பதாக<� 1�க9 

அதைன� க�பி� � ஆசிாியனாக<� Bறிய2 த� றி%ேப�ற�. ஆசிாிய� பாட� 

ெசா���ெகா�*த<ட9 மாணவ�� ஆசிாிய� ெசா��யவாேற அ�*2 எதிராக 

இைடR�9றி% பாட� ெசா�Hமிய�� ேபால! சி/பைறெயா�*தவாேற 

கதிரமைல.� அ�*2 எதிராக இைடR�9றி ஒ�*த� அைம�2 காண%ப��. 

----------- 

 

31.31.31.31. பர� - சி/ ப��ைக� க�க(. மாணி�கேம ஆ$� சி/ ப��ைக� க�களா-� 

கிட� �.  ைவ -  விய�, ப(ளி - 1னிவராசிரம"க(. தவ� - 1னிவ�. 

ெபா�பழ"கரக� - ெபா9னா� ெச-ய%ப�ட, பைழயதா-� கழி*2% ேபாட%ப�ட 

கம$டல�. இைவ இ�லற*தாரா� கதிரகாம 1னிவ�க� * தானமாக� 

ெகா��க%ப�டன. பாைன - ேசா/ ெபா" �பாைன. பாைனயி� வா�*தெவன 

<��� ெபா�>� விாி�க, மணியா/ - மாணி�க� க"ைக. ஆமா9 - கா��%ப6. 

யா�/%பா� என�B�� யா�றி9க� ெப�கிவ�� பா� எ9க. எனேவ மாணி�க� 

க"ைகயா�றி� கா��%ப6�க( கற�தபா�, ெவ(ளமா-% ெப�கி வ�வ2 அ�ல2 

த$ணீ�, ெவ(ளமா-% ெப�கி வ�த��ைல ெய9றதாக� ெகா(க. ப6�பா� - 

 ளி��த பா�. யா�றி9க� ெப�கிவ�� பாைல 1க�2 கரக%பாைனயி� 
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உைலநீராக வா�*தா� அ!சி/மிய� எ9க. உைலநீாி� ெப-தெவன விாி�க. அைம - 

D"கி�. எ(ளி - இக+�2 தக� - யா�. ஈ�*2 - இ�*2. ஆ�� - விைளயா�கி9ற. 

நாரத 1னிவ� ேவ(வியிெல��2 உயி�கைள% பா-�2 ெகா�லவ�த ஓ� 

யா��ைன� ெகா�ைப% பி�*2 அட�கி ஊ�தியாக� ெகா$ட�ளினா9 1�க9, 

அதைன நிைன�2 சி/மியா� தக��ெகா�� ஈ�*தா�� எ�தா- என 

விளி�க%ப�டா9 அ�1�க9. எ9 ஆ� - அழி*ததனா� (நி� ) எ9ன ந9ைம 

கிைட� �. எ9 எ9C� வினாவிைன�  றி%�% ெபய�, ஈ$� எதி�மைற%ெபா�( 

 றி*2 நி9ற2. ஒ� ந9ைம.� உ$டாகா2 எ9றவா/. 

--------- 

 

32.32.32.32. பர6ராமேனா� B� 1�க�கட<( சிவெப�மானிட� வி�க�வி பயி9/ 

ெகா$��� "கா� ஒ� ெபா�தி9க$ இமயமைல! சார�� 1�க� கட<( 

பர6ராமேனா� உலாவி வ�"கா� அ9றி� பறைவக(, ெகா�1�யிCயர*தா� 

வடபா� ெச�லமா�டா2 வ��தி 1ய9றதைன� க$�ர"கி அ�மைலைய 

அ��வி�ெட-2 2ைள*2 வழி.$டா�கி எளிதாக% பற�2ேபா- வ�மா/ 1�க9 

ெச-தா9. அதனா� அ�மைல அ9றி� 9/ என% ெபய� ெசா�ல%ப��. 

வடெமாழியி� கிர<Qச ப�வதெமன வழ"க%ப��. கிர<Qச� - அ9றி�. " �  

ெபய�� 9 ந"ெகா9ேறா9'' எ9ப2 மணிேமகைல.  9/ 2ைள*த2 பா6ராம9 

என<�, ஒ�/ைம ந��ாிைம ப�றி.� ஏவ9 விைன 1தெல9ப2 ப�றி.� 

1�க9ேம� ஏ�றி� Bற%ப�� என<" B/தH1$�. அ"ஙன" B/த�9 

க�*2: 1�கன2 அ�யா�� ெகளிைம, ''சா�பி� � க�டைள யாெதனி� ேறா�வி 

2ைலய�லா� க$P" ெகாள�” எ9C"  றளி9 ெபா�(, த�ைதேய 

ஆசிாியCமாயி�*தலா� ம�க� � க�வி சிறவாைம, மக9 எ9C� உாிைமப�றி 

ம�ைற மாணா�க�� � கா��H� மைற%ெபா�ைள மகC� ! ெசவியறி</*தி 

ந�<நிைல.� வா-ைம.� பிற+த��லாத ஆசிாிய9 த9ைம 1த�யனவ�ைற 

விள� தலா�. ெநQசிைன - மன1ைடயா-, அ9/ - பாரதகால�. =�ம9 - ச�தC 

மக9. அ�பா(, காசிநா�டரச9 மக(. இவ( =�மனா� வ��2 ெகாணர%ப��% 

பி9 அவ( வி��பியவா/ சாHவ நா�டாச9பா� ேபாகவிட அவC� �ற�கணி%ப% 

பி9ன�% பர6ராமனாH� =�ம9பா� ேசர1�யா2 ெநா�2 =�மைன� 

ெகா�Hத� ெபா��� 1�க�கட<ைள ேநா�கி* தவQெச-2 அவ9 ேதா9றி 

=�மைன� ெகா�ல*த�காரா� அணிய%ப�� ஒ� ;மாைல ெகா��க%ெப�றா(. 

ந��ய�ேகாட9, சி/பாணா�/%பைட% பா��ைட* தைலவ9. நாக�  �க>( 

ஓவிய�  �% பிற� தவ9. ெதா$ைடவள நா�� இ�ப*2நாH ேகா�ட"க>( 
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எயி�ேகா�ட�, ஆD��ேகா�ட�, ேவ^��ேகா�ட� எ9C� D9/ 

ேகா�ட"கைள.ைடய ஏ/மாநாடா$ட  /நில ம9ன9. இவ9, த9 

பைகமி தி�  அQசி 1�கைன வழிப�ட ெபா�2 1�க9 கனவி�ேறா9றி இ9ன 

ேகணியிH(ள ;ைவ%பறி*2% பைகவைரெயறி ெய9/Bறி மைறய, 

ந��ய�ேகாடC� அ8வாேற ெச-ய, அ%;, ேவ�பைடயாக மாறி% பைகவைர� 

ெகா9ற2. ேவ� ;வாக% ;*தி��தU��  அதனா� ேவ^� எ9ற 

ெபய�$டாயி�/. அ8U� இ%ெபா�2 உ%� ேவ^� எ9/ வழ"க%ப�ெம9ப�. 

ெச�நா - ?�க( பயி9ற நா. ;வ9 - தாமைர% ;வி�ேறா9றிய பைட%�� கட<(. 

உ�ைம, உய�< சிற%��ைம. இQஞால� எ9ப2 ெதா�க2. 1�க� கட<( அ6ரைர 

அழி*2% �*ேதளிைர� கா*தத�காக இ�திர9 த9 மகளா� ெத-வயாைனயாைர 

1�க�கட<>� � ெகா�*தெபா�2 1�க�கட<( த� ைகயிH(ள 

ேவைலேநா�கி 'நம�  எ�லா� த�த2 இ8ேவ�'' எ9/ ெசா�ல அ�கி��த பிரம9 

''இ8ேவ��  இ�நிைல எ9னா� வ�தத9ேறா'' எ9றானாக ந� ைகயி� உ(ள 

ேவH�  நீ ெகா�%பேதாரா�றH$ேடா? எ9/ ெவ $� ''இ"ஙன" Bறிய நீ 

ம$ணிைட! ெச�வா- எ9/ ைவய அவC� அ8வாேற ம$ணிைட% பிற�தா9 

எ9ப�. சீற�� ெகா� - சிறிய தி�வ�களா�. சீற��ெகா� எ� தைலெய�*2! 

சிைத�க ெவ9ற2: நி9 கால�யி� எ� தைல ேதாய வி��2 யா�  �பி�கி9ேறா� 

எ9றவா/. 

----------- 

 

33.33.33.33. அ9/ - அநாதி. ஆளாேவ� - அ�ைமயாயி�%ேப1ைடய. அக� - சி�றி�, 

ேபா�2 - வ�2. ஓகார"கெள�லா� எதி�மைற. எ�மாமிெய9ற2 பி(ைளயா� 

தாயாைர, ெசா9னாேராெவ9C� ஐயேவாகார�, யா� ெசா�லவி�ைலெய9C" 

 றி%�ண�*தி�/. ந9/� - மிக<�. சி�றிைலயழி� � எ9க. ெச-சி�றிெல9ற2 

உலக*ெதா திைய. அழி� �ேதா/"காம�  றி%�* ேதா9றி.(ள ெமா�" த�9 

நாPவ(, உைம. ேகா"  நைனெயனமா/க. ஈைன - அ���. ேகா"க��� 

ேபாH1ைல ெய9க. வ�<வம�. அகல� - மா��, �ைட*த� - 1கி+*ெத�த�. தமி+ 

- இனிைம. காம� - கதிரகாம�. ெபா2�ப� – ேசாைல. இனி*தமி+ ெமாழி� ! சிற�த 

அக*திைண� களெவா��க*தி�  வா-�த ெபாழிெலன ேவெறா� ெபா�>� 

ஒ�*த2  றிநிைலயணி. 1ய" வாேமா? எனவர�பால2 "ஆடாேமாUச" 

ெல9ப2ேபால 1ய"காேமா? என மாீஇவ�த2. 1ய" வா� வ�வாயா என* 

த�வி%ேபசி! சி�றிலழியாதவா/ சி/மிய� 1ய9ற2 கா$க. ேக$ேமா; ேமா: 
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19னிைல யைசநிைலயிைட!ெசா�. சிைதயா - எQஞா9/"ெகடாத. ேபாி� - 

ேபாி9ப%�ண�!சி� ாிய ெப�=�, சிைதயா%ேபாி� ெச-ெபாிேயாெய9ற2 

க�*2ைடயைடெகாளியணி. சிறியர2 சி�றிைல! சிைத*த� ெபாியார2 ெப�ைம� 

 *தகா2 எ9C"க�*ைத% ெபாிேயா- எ9C� அைடெகாளி 

உைடயதாயி�*த�9. இனி!சி�றி� சிைதய�கெவன�B/ D9/ ெச-.ளி9 

க$P� பலதிற%ப�ட வில�கணி வ�மாேறா��2ண�க. வ�ைக!ெச-.( 

1த�யவ�றிC� இ8வில�கணி வ�தH-*2ண��2 ெகா(க. 

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

 

34.34.34.34. ேகா� - மைல. வடவைர%� - வடெவ�ைல. ெத9 - ெத� , வைர - எ�ைல. 

கதிர� - க�"கா�மா�. கதிைர - கதிரகாம�. ெப�நா( - தி�நா(. ஆ�*தி"க( - ஆ� 

மாத�. அ�, சாாிைய. இ8வா�மாத� என இகரா!6�� இைசெய!சமாக 

வ�வி*2ைர�க%ப��. ெப�நா>� இ9ேறயா� என�B��.ைர�க. நி�பிற%பி*த 

- நி9ைன%ெப�ற வா9 க"ைக - ஆகாய க"ைக. b� - ெப�ைம. மதிைய� 

க"ைகயா( 1க� எ9ற2 த� றி%ேப�றவணி. நைகெய9பதைன 1/வ� என<� 

பிைற� கைலெயன<� இர��றெமாழி�2 ெகா(க. ஆ�*தி"களி9க$ 

நிைற.வாவி� (ெபௗ�ணமி) கதிரகாமேவ�றி�விழா நிக+*த% ெப/மாத�9 

மதிநிர�பி�/ என�Bற%ப�ட2. தி�நீ�/ ெவ(ள� எ9ற2 ைசவமத*தின� 

தி��B�ட�. ெவ(ள� - ஆ�/நீ�%ெப�� . தி��B�ட�; இைடயறா2 

மிக%ெப�கி இடமைறய ஒ�*2 அைலயா� ெவ>*2 வ�2 ெகா$��*த�9 

ெவ(ள� என ஒ�டணி ேதா9ற Bற%ப�ட2. இனிெவ(ள�, மி திப�றி.� 

ஆரவார� ப�றி.� அைலத�ப�றி.� கட� எ9C� ெபா�( பட�Bற%ப�ட2மா�; 

அ�ல2 ஓெர$ணி9 ெபய�மா�, ஒ�வாம� - இைடவிடாம�. மா� - தி�மா�, 

தி�%பா�கட�� உற" மா� எ9க. எ�%ப - 2யிHண�*த. மா�ைனெய�%ப 

ெவ9ற2 ெதாட��ய�< நவி�சியணி. ஒ�ேகா�ெய9C� வைரயைற%ெபய� ஈ$� 

அளவி9ைமைய�  றி*2 நி9ற2. க%�ர� - க�;ர�. ேவ/ ெந-விள�  1த�யன 

கதிரகாமேவலவ�  இட%படாைமயி� க%�ரவிள�  ம��� Bற%ப�ட2. ேவ/ 

விள�  இடாைம� �காரண�, 1�கC�  ஆ$� வி�கிரக 

வ�வமி�லாைமேயயா�. ெம-� றி%� - உ$ைம�க�*2. அஃதாவ2 

ெவ>*தக%�ர� ெந�%�%ப�ற%ப�� எாி�2 1ைறேய ஆவியா-�கைர�2 

ேம�ெச9/ மைற�2 காண%படாதவா/ேபால 1�மல"களினி9/� நீ"கி* 

தனி*2* தன� *தாேன விள"கிநி9ற<யி� சிவஞான ெந�%�%ப�ற%ப��! 

சிவஞான வ�வமா- விள"கிெயாி�2 சிவமா-�கைர�2 ேம�ெச9/ தா9 மைற�2 

காண%படா2 ேபா�; எ9C� அCபவஞானமாகிய க�*2. இனி� க%�ர*ைத 
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உயி�கேளா� ஒ%பியா2 1�க�கட<ேளாெடா%பி*2 1�க�கட<( 

ஆ9மாவி9க$ ஞானவ�வமா-நி9/ அQஞான*ைத% ேபா�கி* 

த*2வ%ெபா�(கைள விள�கி% பி9ன� அ8வா9மா�கேளா� கதிரகாம�ேகாயி� 

ெவளிவ�வமா- மைற�2 நி�கி9றா9 எ9C� உ$ைம�க�*ெதனிCமா�. 

வி�கிரக வ�வெம�லா� கட<>� ாிய ம�திரா*2வா வ�வமாகிய உபசாரவ�வ� 

எ9ப�. வி�கிரக வ�வ� எ9ப2 ஐ�;ச"க>( ஒ9ைற* தி�ேமனியாக% 

பாவைனயா�ெகா$� ப�றிநி�ற�. கதிரகாம*தி��ேகாயி�� ஆகாய%;த* 

தி�ேமனி� ாிய ம�திரேவாைசவ�வ� நி/*த%ப���*த�9 ஆ$� 

ெவளிவ�வமாக வழிப�டா�� * தி�1�க9 தி�வ�( 6ர�2 நி�கி9றா9. 

அ�ம�திரவ�வ*தி�  ேவ$�� bடமாகிய தக�� வி�கிரக1� ஒ�ெப��� ( 

ைவ*2% ;�ட%ப�� சி�/ட�ேபாH� சி/ ��ேகாயி�C( ைவ*2 

உபசாி�க%ப�கி9றன. அ%ெப��ேய தி�விழா�கால"களி� யாைன%பிடாியி� 

ைவ�க%ப�� =�றி��2 தி�<லா%ேபா�த�>த� இ%ெபா�2 

வழ�கமாக�காண%ப�கி9ற2. அதைன அ"ஙன� வழிப�� எ��த�>வி%ேபா� 

இ%ெபா�2 சி"கள%பா�%பா�. இவ� ேவ��வ� பா�ப�டவ�. அ%ெப��� (ேள 

தா9 1�கC� ாிய மாணி�கவி�கிரக� இ��கேவ$�� ேபாH�. அ8வி�கிரக� 

மாணி�கவிர*தினமாயி�*தH� ெப��� ( ைவ*2 மைற*த�  ஒ� 

காரணமாயி��க ேவ$�� ேபாH�. த�மிழ%பெவ9ற2 த�த9ைமயாகிய 

உயி�*த9ைமயிழ�2 சிவ*த9ைம ெய-தெவ9றவா/. ெத�வி�, ஓைக - மகி+!சி. 

அயி� - B�ைம. அயி� - ேவ�பைட, அயி�சி/ேத�, தி�விழா!சி/ேத�, 

;மைழ!சி/ேத� என*தனி* தனி�B��க. அயி�சி/ேத� – ேவ�பைடைய.ைடய 

சி/ேத�. 1�க9 த9ைகயி� ைவ*தி��த ேவ�பைடைய! சி/ேத����த� 

ெபா��� அ*ேதாி9 ேம�ைவ*2 அ8ேவ�பைடைய.ைடய ேதாிைன 

அ8ேவ�பைட ைவ*தி��த ைககளாH���னானாத�� சி/ேத�, 

ேவ�பைட.ைட*தாயி�/. ஆ� ேவ� விழாெவ9C� ெபய�� % ெபா�( ஈ$�* 

த� றி%ேப�றி.ைர*தவா/ க$� ெகா(க. தி�விழா! சி/ேத� – தி�விழா� 

ெகா$டா�ட*ைத% பய� � சி/ேத�. ;மைழ! சி/ேத� - மா�த�� கட<ள�� 

ெப�மகி+!சியா� ெசாாி.� ;மைழைய.ைடய சி/ேத�. ஓைச.� அயிH1ைடய 

அயி�. 1�க9 தி��ைகைய* தீ$ட%ெப/தலா� ேவ�பைட மகி+!சி.ைட*தா �. 

ெத�விH���ய�ெளனக. ப�ற/*2 இ9ப� விைள*தலா9 1�க9 அறிஞரா� 

ேறட*த�க 1� மாணி�கமா�. எைன.லகிய9 மாணி�க�, ப�ைற வள�*2* 

29ப� விைள*த��ேறட*த�க த9றாயி�/. 1�மாணி�க� - இல�கணெம�லா� 

நிர�ப%ெப�ற மாணி�க�. ெபாியமாணி�கெமனிCமா�. 1�க9 எ�லா 

ந� ண"க>� ஒ�"  திர$���க%ெப�/ நிைலெப/த�� 

 ண� 9றெமன%ப�வ9. 
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---------- 

 

35.35.35.35. மாயா; எ9பதைன ஆகார=�/* தனி* தமி+%ெபயெர ன�ெகா$� 

உலக%பர%�* ேதா9றிெயா�"க�  ஆ�க1த (1த� காரண�) லாயி�%ப2 என 

உ/%�%ெபா�( ேதா9ற<ைர B/வ�, சிவஞானேபாத% ேப�ைரயாள� மாதவ! 

சிவஞானேயாகிக(. மா- - மா-�2: மைற�2. ஆ - ஆத�: உ$டாத�; 

ெவளி%ப�த�; 1தனிைல* ெதாழி�ெபய�. மைற�2 ெவளி%ப�த� எ9C� 

ெதாழி�ப$பி9 ெபய�, அ%ப$பிைன.ைடய 1த�ெபா�ைள .ண�*தி நி�ற�9 

அைடய�*த ப$பினா ெபய�. மாயாெவ9ப2 மXஉவா� இ/திநிறைல.�� 

ெதா� %�ண��த விைனெய!ச* ெதாடர9றி%பாடா$ எ9றா� ேபால*ெதாைக 

நிைல*ெதாடர9 ைமயா9 அ9ெமாழி*ெதாைக%ெபயர9/. உட�, ெபாறி, நில�, 

:க�!சிெய9C� நா9க"க9ெறா தியாகிய உலக� எ9C� ப %ெபா�� 

காாியவ�வமாக* திாி�2 விாி�2 ெவளி%ப��� காரணவ�வமாகிய :$ெபா�ளாக 

மட"கிெயா�"கி ெவளி%படா2 நி�ற�ற9ைம யைம�த2 எ9றவா/. பி9ன� 

உயி�க>�  இ�விைன.$ைம B/தலா� ஈ$�மாயா ெவ9ற2 மாயாவின2, 

அ�� %ப��2 K-த�லாத ஓாிட*திைனெய9ப2  றி%பா� ெபற%ப��. 

களிெய9ப2 தழாலணி (சிேலைடயணி) பைச%ப6ம$ என<� மய�க� என<� 

இ�ெபா�( த�த�9. ம$ணிய� - ம$ணாலான. வா-ைம - வா� �க(. நா� 

வா-ைமகளாவன: :P�க�, (@� ைம) பா9ைம, (ைபச�தி) இைடைம, (ம*திைம) 

ேக(வி, (ைவகாி) எ9பனவா�; இ�த நா9  வா-ைமக>� Kமாயா (6*தமாைய) 

வின2 இய%ெபா�$ைம (நாதத*2வ�) (இய�- நாத�. ெபா�$ைம - த*2வ�.) 

யி9 வள�!சி*திாி� (வி�*தி% பாிணாம"களாெமன� ெகா(க; ஈ$� 

நா�வா-ைமெய9ப2, ஐ�பா�, (B�த�) ஐ.ண�< (தி�� ற(, ெம-.ண�த�; 6) 

எ9பனேபால அ9ெமாழி*ெதாைக% ெபயராக நி9/ நா�வா-ைம.ைடய 

Kமாயாவிைன.ண�*தி�/; Kமாயா, சிவெப�மான2 தி�வ�ளா�ற� ெச9/ 

ப�றி*ெதாழி� ெச-.� இட1� ெசய%ப�ெபா�>மா�. ெகா�Qசி:- ேதாி� 

=�றி�%ேபா� ைக%ப�/த� கைம�தேதா� ேத�/%�; இ2 தாமைர%; வ�வமாக 

வைம�தி�� � என ந!சினா��கினிய� B/வ�. இமி+ - ஒ��கி9ற 

ெகா�Qசிைட.ைடய சி/ேதெர9க, ம$ணானிய9ற சி/ேத�. அ!6 - உ�ைள 

ேகா� மிட�. ம9Cயிராகிய அ!சி9க$; என<�வக�. இ�விைனயாகிய ஈ��(. 

உ�( - ேத�!ச�கர�. அ!சினி9 ஈ��ைளைய�ேகா*2. மாறி�ேகா*த� - ஓர!சி9 

க$ இ�விைனயாகிய ஈ��ைளைய மாறிமாறியிைண*த�. ம�>� - 
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மய" தலானாகிய மய" த�: ஒ�ெபா�ைள ம�ெறா� ெபா�ளாக* திாிய�ேகாட�. 

அவாவாகிய ஆணி. =யா - ெகடாத. ஆணி: அ!6�வாணி. உ�ைள கழலாம� 

அ!6��பி� கைட�க� ெச� � அ2. ெவ/� பா+ெவளி: உயி� 1த�ய எ�லா% 

ெபா�� � ப�/�ேகாடா- அவ�றா�றா� $ணா2 நி�  1�1த� 

சிவனெதா�தனிநிைல ைம. ெவ�டெவளி: அ%ெபா�( தன�ெகா� ப�/�ேகா�9றி 

நி� � நிைலைம. அ�( - திேராதான ச*தி (மைற%பா�ற�) அ2ேவ மாையைய* 

தீ$�* ெதாழி� ெச-த�� சிவெப�மா9 ைகெயன%ப��. விைன பலவிைளதர 

எ9ப2 தழாலணி; (சிேலைடயணி) ேசாீ�*2��ட� ெறாழி�க( பல<� 

ேதா9றெவன<� உயி�கள2 விைன*ெதா தி, ஆணவமல� ப� வ%ப��� 

கழித�  இ9ப 29ப%பய9 :க�வி%பெவன<� பலெபா�( ப��. ஈ�*த�: தா9 

19னி9/ ேத� பி9வர� கயி�றா��*2! ெச�ல�, உ��ட�: பி9னி9/ 

த(ளி.��டH� ேத�ேமேலறியி��2 கா�களாலத� ெபாறிகளாலாத� 

உ�ைளகைள! 6ழ�றி .��டHமா�. ஈ�*தH� உ��டH� 1ைறேய உயி�களி9 

ஒ��க1ைற நிக+!சி1ைற (பிரவி�*தி மா��க� நிவி�*தி மா��க�) கைள� 

 றி%பனவா�. ேபயா� - ேப-*த9ைம ெப/த� � காரணமாகிய; ேப-*த9ைம: 

ேபயா-% பிற*தH� ேப-ேகா�ப�தH� ேப-ேபால அறி<திாி�2 ஒ��கமி9றி 

ேவ$�யவா/ திாி�2 D9/ பிற<யி�க�  இ9னா ெச-ெதா� தHமா�. ேகா( - 

ெகா(ைக, 1ைற: காரண காாிய1ைற.� 19பி9ெறாட�!சி 1ைற.� இல�கண 

1ைற.� நீதி1ைற.மா�. பிற+� - பிற+�2; த�மாறி. உ�ள – ெகட. பயி� - பழகிய. 

ஊரா$ைம - நாகாீக�: க�வியறிெவா��க"களா9 ேம9ேமHய��2 ெச�ல�. 

''ஊரா$ைமெய9பேதா"கி! ெச�ல�" எ9C� பி"கல�ைத ?�பாவி�  மி2ேவ 

க�*2. ஊரா$ைம� % ெபா�( நாகாீகெம9/ைர Bறியவ�, அ$ணாமைல% 

ப�கைல�கழக* தமி+% ேபராசிாிய� ேசாம6�தர பாரதியாரவ�க(. 'ஊரா$ைம� 

ெகா*தப�/ைட*ெத9ப2 க�*ெதாைக. ேபரா$ைம - ெசய�க�Qெசய� ெச-த�, 

'ேபரா$ைம ெய9பதாிய ெசயேல'' ெய9ப2 பி"கல�ைத. அரசியலாழி - 

ஆைண!ச�கர�. ெப�ப - வி��ப. ஓராழி: ஞாயி�/! ெச�வன2 ேத�� ாிய 

ஒ�ைற.�ைள. சீயா - நீ�காத. தி� - ந�விைன. தி�வி� ெபா�( - அற*தான9றி 

மற*தா9 ஈ�ட% ப��* தீெநறியி� ெசலவி�� ெபா�(. உ�>� - நிைலெபறா2 

நீ"கி% ேபா-�ெகா$��� �. தி�வி� ெபா�( உ�>� எ9ப2. 

 

''அ�ெளா� ம9ெபா�� வாரா�ெபா�ளா�க� 

��லா� �ரள விட�'' எ9C 
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1%பாலா�ெபற%ப��. உ�>ெமனிC� �ர>ெமனிC� ஒ� �. "சகட�கா� 

ேபாலவ�� எ9ப2 நால�.'' 

----------- 

 

36.36.36.36. பழ�தமி+ வழ�  என இ%ெபா�2 ெதாியவ�தலா� ஆவிந9 �ெயன<� 

ப�" 9றெமன<" Bறினா�. ஆவிந9 � ெய9ப2 ஆவிய2 ந�ல  �யி��தU� 

என அ9ெமாழி* ெதாைகயா-� காரண% ெபா�(ப��. ஆவி: ேவளாவி எ9C�, 

ேவளி�  �%பிற�த ஒ�  /நில ம9ன9. இவ9 ஆவிய�  ��  1த�வ9. 

ப�" 9றெமன வழ"கியதைன ஒ�ேவ�/ைம ெபாி2� ேதா9றாைமயாC� சிற�த 

ெபா�>ைடய2 எ9பதனாC� பா$�ய� தமி+�கழக! சா9ேறாராேலேய 

பர" 9ற� என!சிறி2 தி�*தி! ெச-.ளிC� வழ�கிC� பயி9றதாக� ேவ$��. 

 9ற� - சி/ மைல. உ�$� ெப�*த சிறிய க�கைள% ப��ைக� க�க( 

எ9ற�ேபால உ�$� ப�*த சிறிய மைலைய% ப�" 9ற� எ9ற� த�கேதயா�. 

கிாிெய9C� வடெசா� % பா9 எ9C� ெசா��ைய.மா/ ேபால�  9ற� 

எ9C� தமி+! ெசா�  இையயாைம.� ப� எ9C� தமி+!ெசா� 

இனிதிைய.மா/�, பர"கிாிெய9ப2 ெச-.ளின9றி வழ�கி� பயிலாைம.� 

:னி*தாரா-�2 இ�" 9றெம9றா�ேபால% ப�" 9ற ெம9றி�*த� 

ேவ$�ெம9ப2 ெதளிக. Bடைல ம2ைரெயன% பிற� வழ"கியதைன* தமிழ�� 

வழ�கியவா/ ேபால% பர9 9ற� என% பிற� வழ"கியதைன* தமிழ�� 

வழ"கினாெரன� ெகா(க. தமிழ� தாேம பர9 9றெமன வழ" மிய�பினர�ல�. 

இனி% ப�ைமைய�  9ற*தி�  அைடயா�கி�  9றெம9பேதநி9/ 

ஒழிபளைவயாC� இன*தாC� ெபா2ைம நீ"கி* தி�%பர"  9ற*திைன! 

சிற�2ண�*தி�ெறன� ெகா(ளிCமைம.�. ெத$ 9/ - ெதளி�த  9/: �கழா9 

விள"கிய  9ெற9றவா/. ஏரக�: மைல கா�டக*ெதா� தி�%பதிெய9ப� 

தி�1�கா�/%பைட .ைரயாசிாிய� ந!சினா��கினிய�. 6வாமி மைலெயன 

இ�கால*2 வழ"க%ப�வ2 எ9ப�. தி�%�க+! ெச-.>ைடயா�. ேச�ைக - 

த" த�  உாிய. அைலவா- - தி�!சீரைலவா-. இ�கால*2* தி�!ெச�K� என 

வழ"க%ப��; இ2. - ேச�தG� எ9ப2 ெச�K� என<� ேச�தனி� எ9ப2 ெச�தி� 

என<� மாீஇ வழ"க%ப��* தி�!சீரைலவாைய% �கH�. தி$ பா�=� - 

அழிவி9றி நிைலெப/� பாசைற. உ� - உ� : ந9  மதி%�. ஆ � - ேதா9/த�  

வாயிலாகிய அக�கள மாைவ - Dலாதார� 1தலாக<(ள, உ(ள� நி9/ நிைன.� 

நிைல�கள"களாக<ைடய; 19னிைல விைனயாலைண.� ெபய�. ஆ/ 

பைட=�க>� ஆறாதார"களா ெம9றவா/. ஆெற�*ெத9ப2 1�க9 தி�மைற. 

அ2: நாேமா மாராய ெவ9பெத9ப� ந!சினா��கினிய�, சரவணபவ எ9ப2 
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இ�கால*2% ெப�வழ� . ேவ/� 1�க9 ெபய�* தமி+* தி�மைற, 

ஆெற�*2�கைள .ைட*தாயி9 அதைன� ெகா(ளிCமா�. ஆெற�*தா9 

உணர%ப�� ஆ/ ெச�வ1க"களி9 க$P� என<ைர�க. ஆ/ ெச�வ"க>ேம 

ஆ/1க"களா.1(ளன. ஆ/ ெச�வ"க>மாவன: ஆ�சி, தி$ைம, �க+, 

ெம-.ண�த�, தி�, அவாவி9ைம ெய9பனவா�. மைட - நீ� ேபா � வாயி�, 

அ�ைள நீெர9னாைமயா� மைட, ஒ�வழி.�வக�. ஆ/ - வழி; 

மைடவழியாகெவ9க. ஒ�  மைட - க$களாகிய மைடவழியாக, ெநQசக� 

 ள*தி�ேற"கி� கிட�த அ�ளாகிய நீ� ெவளிேய கசி�ெதா�க ெவ9க. ஓவா - வி�� 

நீ"காக. ேதேரா��த� ெபா���* த9 ப9னி� ைககளிC� ப9னி� பைடக>� 

ம�வாவாயின. 1ழ�தா( வைர.� பட�ைக மீ$� வள��தி�*த� தைலவனிய�. 

ைக.� எ9C� 1�/�ைம ெதா�க2. க9ற - ெநா�2 த��� பட. வா� நீ$ட 

வ��ைட: 1ழ�தானள< 1�� �, ேபா� மறவ�ைட... 1�க9, 

பைட*தைலவனாத�9 வ��ைட Bற%ப��. வன%� அழ . வ��ைடயாேலயாகிய 

வன%�. வன%பைசத� - க�டழ ; இலாவணிய� எ9ப� வட?லா�. மா1னிவ� 

க$டெவளி; 1�1தலாகிய அறி<ெவளி அ2வைர.� ேத����வாவ2: அறிவா� 

த*2வ"கைள� கட�2 தி�வ�( ெவளிைய! ேச�தேலயா� எ9ப2 க�*2. ம/  - 

ெத�. ெச� - ேபா�. =/ - சிற�த; விைன*ெதாைக. ெபா9 மணி! சி/ேத� - 

ெபா9னா� ெச-2 மணிகள�*திய சி/ேத�. வாழி எ9பன வா+க ெவ9/மா� 

அைசநிைலயிைட! ெசா�Hமா�. ஆ/ தி�%பைட=�� ஆறாதார"களாக<ைடய நீ, 

ெபாசிய<� க9ற<� அைசய<� உ��� என 1��க. உ�ைமயி�லனவ�றி�  

உ�ைம ெதா�கனவா�கி விாி*2ைர�க. 

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

 

37.37.37.37. ெச��ல� - 19 உழா2 கிட�த ெகா�ைல நில�. உழாநி� � - உ�கி9ற. 

ைம�2 - இளைம% ப�வ*2 வ�ைம. ம� - மி�க. �னவ9 -  றவ9. ெதவி�ட -

ெவ/%ப: ேவ$�மள< 1$Pத� ெபா���, ெகா�ேபா� - ெகா$� ேபாகி9ற. 

திைனயின2 ேசா/; ெவ-2ேசா/; ெந-!ேசா/; பா�ேசா/, என* தனி*தனி� 

B��1��க. ெபா"க� - வ�யா2 ெபா"கின ேசா/. ெவ-2 ெபா"க� -

ெவ%ப1ைடயதாகிய ெபா"க�. ெவ-2 எ9ப2 விைன� றி%� 1�/% 

ெபயெர!ச�; இ� ெபயெரா�டாக� ெகா(ளி9 1தனிைலயி� ெபா�( சிற�2 அஃ2 

எ�*தேலாைசயா� ெசா�ல நி�ற��ைலயா� பா�ெபா"கைலெயன விாி*2 அ�*தி 

எ9பதேனா� ெகா$�ேபா- 1��க. ெநறியிைட - வழிந�ேவ, க$ திறலா2 
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1ைக*2 எ9க, 1ைக*2 - D�. க$D�யி�*த�, பிர*தியாகார� எ9C� 

ேயாக</%�. ேயாகிக( உ(ள� மட"கி உ$ணா�ட" ெகா(>"கா� 

�ற%பா�ைவைய� க$D� ெயாழி*த�ய��. த��ல� - ஆ9ம ஞான�. இற�த - 

கட�2 அ%பா�ப�� நி9ற. பழேவ"ைக - பைழய ேவ"ைக; எ9ற2 19ன� 

வ(ளிேயா� களேவா��கெமா�க%��  ேவ��வ� வரைவயQசி மைறத�  

ேவ"ைகமரமா- நி9ற 1�க�கட<ைள. இனி% பழேவ"ைக ெய9பத� % பழ� 

பழாத, உலக*2 ேவ"ைகமர� ேபாலா2 1�க�கட<ளாகிய ேவ"ைகமர� பழ� 

ப�� � ேவ"ைக மர� என ெவளி%ப�*2� Bறியதாக� ெகா$� 

ெபா�>ைர*2% பழமாவ : 1*தி%பழ�; எ9றதாக� ெகா(க. '1*தி% பழ�'' எ9C� 

ஆ�சியிைன 

 

 "1*தி 1த�ெகா��ேக ேமாக� ெகா�பட�� 

 த*தி ப�*த த�ெள9C"-க*தியினா� 

 ேமாக� ெகா�ய/�க 1*தி% பழ� ப�� � 

 ஏக� ெகா�ெய�"கா ணி9/ " 

 

எ9C� தி��களி�/%ப�யாாி� க$� ெகா(க. பழேவ"ைகெய9ற2 

ெவளி%பைடயணிெய9C� ஒ�சா� ஒ�டணி. ேவ"ைகயி9 எ9C� இ9, ''தி�வி9 

ெச-ேயா( ேபா9றினிதி�%ப' எ9C மணிேமகைலய�யி� ேபால அ�வழி!சாாிைய, 

மரவ�ெய9ப2 மரா�ெயன ம�வி வழ" �. ேவ"ைகயாகிய மா*தி9 அ�ெய9க. 

மர*தின� தி�வ�யா- நி9ற2. த$ைம.� நிழH� தி�வ��கிையய% ேபாி9ப1� 

பிறவி ெவ%பெமாழிதHமாமா/ க�தி�ெகா(க.  ளி��2 எ9C� விைனெய!ச� 

 ளி� என!சி/பா9ைம ெதா�  நி9ற2; ''வாி%�ைனப�2'' எ9றா�ேபால  ளி�த� 

- த" த�. இஃெதா� நா��!ெசா� எ9ப K" /� எ9ப2 ேயாக சமாதி 

ெயா��க"ெகா(>� எ9C� க�*தாமா/" கா$க. சா9ேறா� - 

2றவானைம�ேதா�: ப9னா� ப��னி ேநா9� கிட�தைமயாH�ற 

ெம-*தள�!சியா� அ�1னிவ� தாேம எ�*2$ணமா�டாைமயா�  ற*தி 

அ�1னிவ� வாயி^�ட ேவ$ �யதாயி�/ அ�*தி - உ$பி*2. தைழ� � - 

மனமகி��  ற*தியானவ( த9 கணவC� � ெகா$�ேபா� பா�ெபா"கைல 

1னிவ�� � ெகா�*தலா� கணவC� ெவ ளா2 மகி�மிய��ைடயா9 எ9க. 

தம�  இ�ைம ம/ைம வா+< எளிதி� கிைட� � எ9பதனா� அவ� இ�வ�� 

அ8வா/ மகி+வராயின�. தைழ� � எ9C� ெபயெர!ச� கதி��காம� எ9C� 

இட%ெபயெரா� 1�.�. உ�ப� - ேதவ�; ஆ ெபய�. உக%� - உய�<; உாி!ெசா�; 

"உக%ேப.ய�<'' எ9ப2 ெதா�கா%பிய�. உக%பித� � - உய�வாகிய 
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இ8வழகி� �. அழ � எ9C� உ�ைமைய இத� � என மா/க. ஓகார"க( 

எதி�மைற. ஒ%பைன - அல"கார�. ஈ$� ஒ%பைன ெச-த�: அணிகல� ;Pத�. 

இ�பா2 - இ8<லக*தி9 க$ணதாகிய. ெபா�தறி ெபாறி - க�கார�. சி/ 

க�கார*ைத% ெபா�ெறாட��கா%பி� ;�� 19ன"ைகயி� ;���ெகா(>த� 

இ�கால வழ� . இைண - இர$�. ெபால�ெதா� ெபா�கா%�: ெதாட�� (ச"கி��) 

கா%�. ெபாறிைய% ;��ன ெபால�ெதா�ெய9க. ைகயி� ;��த�கைம�த ெபால� 

ெதா�ெய9க. க1  ேபாH� க�*ெதன விாி�க. அ�: சாாிைய. க�*2: 

1�க�கட<( க�*2. க�*2 - க$ட�. இைய.� – த �த; 1*தார� - 

1*2மாைல. 1*2� க1கி��*த� ெபா��2ெம9ற2 த தியணி. 1*2%பிற�  

மிட"க>� க1கமர1� ஒ9/. இைம - வி�� விள" த�; 1தனிைல* ெதாழி� 

ெபய�. இைம*தைல.ைடய ெவ9க. ெபால"ெகா� - ெபா9னாிமாைல ;$க 

எ9C - விய"ேகா( 19ன� வ�த விய"ேகா( ேபால ேவ$�� ேகாட�  றி%பி9 

க$ நி9றன. 

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

 

38.38.38.38. வயிர� - வயிரவிர*தின�. ெத�( - ஞான�. கா�சில�பிைனேய ேநா�கி 

நி� 1(ள�, நிைன< 1தி�!சியா9 அ!சில�பாகேவ காண%ப�மாத�� சில�பி9 

வைளவிைன உ(ள*தி9 ேமேல�றி உ(ள�வைளயெவன� Bறிய2 கா$க. இனி* 

ெத�>(ளமான2 1�கCைடய தி�வ�க(, த9னினி9/� ேபாகாம� தன�  

அக%ப��� கிட� மா/ அ*தி�வ�கைள வைள*2* த�*2% ப�றி�ெகா$டா� 

ேபாH� ெஞகிழ�; எனிCமா�. வைளய - அக%பட, வைள� � - த�*2 நி/*தி% 

ப�றி�ெகா$டா�ேபாH�, நர� - ஒ��கி9ற; விைன*ெதாைக. ெஞகிழ� - சில��. 

வ(ளி�ெகா� - வ(ளி நா!சியா�. அவ�, 1�கCைடய தி�மா�ேபா� ேச�தலாலழ  

மி�க பத�க*தி9 வா-%ப��% பத�க*ைதேய ேநா�கிய ேநா�  மீ�க 

மா�டாைமைய� க$மணி பதி� ெமன� Bறினா(. இனி� க$மணி பதி� � 

எ9�ழி மணிெய9ப2 ஒ� சிற%�வா-�த விர*தின� என<� ஒ�*2 நி9ற2 

கா$க. 1கி^�தி - இ�திர9. ெசயி� -  �ற�. இ9றிய - இ�லாத. 

1�மணி�ேகாைவ -��டராக�, வயி_ாிய�, ேகாேமதக� எ9C1�மணிகளாலாகிய 

மாைல. தி�வாலவா.ைடயா� தி�விைளயாட� �ராண�, மாணி�க� வி�ற 

தி�விைளயாட�, இ�ப*திர$டாQ ெச-.>� அத9 கீ+� றி%�� பா��க. 

1கி^�தி ெகா�*த 1�மணி�ேகாைவெய9க, நா91க9 த�த நா9மணி 

மாைலெய9க. இளவ9மா� - த�பிக(. ஒ9பதி9ம�, =ரவா  ேதவ� 1த�ய 

ஒ9பதி9ம� எ9க. திக+�த - பிற*த�  வாயிலாகிய; எ9ற2: 
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அ8ெவா9பதி9ம�ைடய தாய� ஒ9பதி9ம�� ஒ9ப2 இர*தின"களினி9/� 

பிற�தா� எ9C� �ராணவழ� � க�தியவா/. ஒ9பா9 மணிமாைல - 

நவமணிமாைல. தயி�$ேடா�ய ந�ல�மா9: தி�மா�. ந�ல�மா9 - தா.ட9 

பிற�த மாம9; 2ய� - அைச.�, ப9மணி மாைலெய9ப2 ஓரணிகல�. 1�மணி� 

ேகாைவ, நா9மணி மாைல, நவமணிமாைல, ப9மனி மணிமாைல ெய9பன 

அ8வ%ெபய�கைள.ைடய ெதாட�நிைல! ெச-.�கைள.ணர நி�ற� 

 றிநிைலயணி. தனிெயா�வ� - உவைமயி�லாதெவா�வ�; பிாிவி�லாதெவா�வ� 

எனிCமா�! ஆ$பா� வ�வ1� ெப$பா� வ�வ1� த�19 ஒ9றC( ஒ9/ 

மைற�2 நி�லா2 ேவ/ேவறா- ெவளி%ப��� காண%ப�கி9ற 

ெவா�வெரனிCமா�. இ8வ�வ"க>9 ஆ$பா� வ�வ� ெப$பா� வ�வ*ைத* 

த9C� கர�ெதா��கி நி� � எ9ப2 

 

"ெப$P� ெவா�திறனாகி9 ற8<�* 

த9Cளட�கி� கா�கிC" கர� � '' 

 

எ9C� �ற*தி� க$�ெகா(ள%ப��. ஆ$பா� – ஒ�வ9. ெப$பா� - ஒ�*தி. 

ஒ�வC� ஒ�*தி.மாகிய ஒ�வ� எ9ற2 ெப$ெணா� B�/� க$Pத� 

கட<ைள. ஆ$பா� ெப$பாெலா�வ� எ9பத�  ஆ$வ�<�B/� ெப$வ�<� 

B/மாயி��  ெமா�வ� எனிCமா�. (பா� – B/. சிவC� உைம.� ஈ$� ஒ�வ� 

எ9C� ெபா2! ெசா�லா� Bற%ப�கி9றன�. ஒ�வ� எ9ப2 ஆ$ ெப$ ெபா2% 

ப9ைமயாக� ெகா(ள%படாத வழி உய�<%ப9ைமயா � என�ெகா(க. ஆ$ 

ெப$ வ�வமாகிய சிவச*தியிைன ஒ�"  உட9  றி*த� * தமி+ெமாழியிH(ள 

இ8ெவா�வ� எ9CQ ெசா�ல9றி உலக*2 வழ" � வடெமாழி 1த�ய ேவ/ 

ப�லாயிர ெமாழிக>(>� இ�ைலெய9ப�  மர �பரவ�க(. 

 

 ''அ�வ��  1லகவா+ வட"க நீ*ேதா�� 

         கான�த% ெப�வா+வா மாட� கா�ட 

 ம�வ��க9 மதிவளிவா9 யமான9 றீநீ� 

         ம$ெணCெம$ வைக./%பி9 வ�<ெகா$ட 

 ஒ�வC�  ெமா�*தி�  1�ெவா9 ல8 

         <�ைவயிஃ ெதா�*த ென9ேகாெவா�*திெய9ேகா 

 இ�வ��  1ாி*தாக ெவா�வெர9ேறா 

         ாிய�ெசா�ல ெதனி� யா9ம� ெற9ெசா�ேகேன 
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எ9ப2 அ%ெபாியா� தி�வா- ெமாழி�த சித�பர! ெச-.�ேகாைவ! ெச-.(. 

இதைன விாி*2ைர*2 ேம�Bறிய க�*தைம�தவா/ ேநா�கி மகி+க. 

இதனா� சிவவழிபா� தமிழாிட*ேத 1த91த� பிற�2 உலகெமலா� பரவி�/ 

எ9பKஉ� அதனா9 அ2 கட<$ ெமாழிெய9பKஉ� பிற<� ெபற%ப��. 

இ8வா-ைம தி�வ�ளா9 உணர%ெப�றதனான9ேற தி�வாதUர�க>� 

“ெத9னா�ைடய சிவேன ேபா�றி'' ெயன<� ''தி�ைல.� B*தேன ெத9பா$� 

நா�டாேன'' என<� "பா$� நாேட பழ�பதியாக'' என<� 'சீாிய வாயா�  யிேல 

ெத9பா$� நாடைன� Bவா-'' என<� 

 

 "ஏதமிலா வி9ெசா9 மரகதேம ேய+ெபாழி�  

 நாதனைம யா>ைடயா னா�ைரயா- -காதலவ�� 

 க9பா$� மீளா வ�(�ாிவா னாெட9/� 

 ெத9பா$� நாேட ெதளி” 

 

என<� பலகாH� வ��/*தி ெமாழி�2 ேபாத�வராயின�. சா*2� - @���. 

�9னைக -  /1/வ�. மணி - 1*2; எ9ற2 ப�களி9 ஒளிகைள. மாைல - வாிைச, 

சிவC� உைம.� மகி+�2 சிாி� "கா� அவ� ப�வாிைசகளி9 ஒளி வாிைசக( 

1�க9 தி�ேமனி ேம�ேறா9/த�, �9னைக மணிமாைல ெயன%ப�ட2. உயி� - 

ஓரறி<யி� 1த� ஆறறி<Rாீறாகிய <யி�கெள�லா�. இ9�/ - இ�ைமயி9ப�, 

ம/ைமயி9ப�, =�ேப�றி9ப"கைள% ெபா��2த� � காரணமா- நி9ற. இனி 

இ9�/ எ9C� அைடெமாழிைய� கதி�மைல�ேக B��தல9றி�  மரC� " 

B��, அற�ெபா�ளி9ப"களாகிய D9றி9ப"கைள% ெபா��2த�  வாயிலாகிய 

கதிரமைலயி� எ��த�ளியி�� �, =�ேப�றி9ப*ைத% ெபா��2த�  

வாயிலாகிய  மரேன! என விாி*2ைர%பிCமா�. உண�<: �ல"கைளேய அவா-! 

ெச�H�, உயி�கள2 உண�<; தி��த�: த9ைனேய அவா- நி� மா/ தி�*2த�, 

பிற�ைடைமைய அவரறியாம� களவாட! ெச�Hவா�, த�ைம% ெபா-� 

ேகாலQெச-2 தா� பிற� மைனக>� � மா/ ேபால% பிற�ண�விைன 

அவரறியாம� களவாட! ெச�H� நீ.� நி9ைன% ெபா-�ேகாலQ ெச-2 

அவ�(ள"களி� � கெவ9ப2 க�*2. இ"ஙனேம இைறவ9 ெம-.ண�<(ள 

மி�லாதாைர* த9னக%ப�*த� ெபா���! ெசய�ைக� ேகால" ெகா(>தைல* 

 

'ேதா�ைடய ெசவிய9 விைடேயறிெயா� Kெவ$மதி @�� 
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கா�ைடய 6டைல%ெபா�%;சி ெய9 C(ள"கவ�க(வ9'' 

 

என ஆ>ைடய பி(ைளயா� Bறின�. அணி.� - தா"கிய. உலகிைன* தா"கிய நி9 

வ�வெம9ற2 வி6வXப*ைத. 1�கCைடய தி�ேமனி ./%��களி� 

உலகெம�லா� தா"க%ப��* த"கி நி�றைல� க�த�ராண*2� @ரப9மC�  

அ/1க�கட<( த9 உலெகலாமாகிய வ�வ" கா��ய2 Bறியவா�றா9 உண��2 

ெகா(க. உரேவா� -தி$ணிதாகிய ெம-.ண�<ைடேயா�. ெம-.ண�வி� * 

தி$ைமயாவ2: ஐய�திாி� அறியாைமகளி9ைம, �ல"கேடா/� ெச�லாைம 

ெயனிCமா�. வ�ட - தடவ. நிைன�2� த�, வ��த� என%ப�ட2. வ�ட% 

�ைனதலாவ2: 1�க�கட<( த9 தி�ேமனியி� சா*திய மணிமாைல 1த�யன, 

வி$மீ9ெறாைட, ஞாயி/, தி"க( 1த �ய ஒளி.லக"க( ேபால! 6ட�வி�தலா9 

அ8வணிகல� ;$ட கா�சிைய� க$P�ற அறிஞ�க( உலக"கைளெய�லா� 

தா"கி நி� � 1�க9 தி��ேகால நிைன< பிற�2 அ�ேகால*ைத� க$� 

ெம-�மற�2 உ� மா/ அ"ஙன" ேகால" ெகா(>தலா� எ9றவா/. ெஞகிழ1� 

பத�க1� ேகாைவ.� மாைலக>� �ைன�த�( என 1��க. க$ேணா�த� - 

பயி9றா� ெசா��யன மற�கமா�டாைம; (தா�ச$ணிய�) ஆ  ெபய�. 

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

 

39.39.39.39. க$ணி�கணி க$ேணா�த� எ9பதைன� ''க$ணி� கணிகல" க$ேணா�ட 

மஃதி9ேற� �$ெண9 /ணர%ப��'' எ9C 1%பாலா� ெப/2�. கா$ - அழ . 

தக - ெபா��த. உைர – ?�ெபா�(; வின<� - ஆசிாியாிட*2� ேக�� ஆரா-�2 

ெதளி�த, ெபா�(: தா"க�ற அற� ெபா�ளி9ப� =� ேப/க(. கச� - அறியாைம, 

திாி�, ஜய"க(. ெமாழித�: மாணா�க�� � அைவ�கள*திH(ளா�� � விள�கி 

வ�வி9றி மன"ெகா(ள� க��ைர*த�, க�வி�கணி ெபா�( கசடறெமாழித� 

எ9ப2 ''க�வி�கழ  கசடற ெமாழித�” எ9C� ந/�ெதாைகயா� ெப/2�. ம$ - 

நில<லக�. ேகா�ட� - ேகாயி�. மதி ?� - மதியாலாரா.� ?� மதி இய�ைகயறி<; 

மதிைய வள�� � ?ெலனிCமா�. மதி�  ?� ேவ$�ெம9பதைன "மதி:�ப� 

?ேலா�ைடயா�� " எ9C"  றளா9 உண�க. ?�கணி பிற<� உளேவC� 

சிற%�ைடைமப�றி உவமேம அணிெயன%ப�ட2. இனி! சிற%�ைடைம க�தா2 

பிறவணிக( அணிகள�ல; உவம� ஒ9/ேம அணிெயன� B/வா�1ள�. ம9 - 

மி�க. ெபாைற.  �ற"க$� ெவ ளாெதாழித�. ''ெபாைறெயன%ப�வதாடவ� 
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தம� % ;$'' எ9ப2 வி�� �*Kரா+வா� பாரத�. மைன - இ�லா(. அறமாகிய 

மா�சி; மா�சி - ந� ண ந�ெச-ைகக(. மைனயறமா�சி�  அணி மக< எ9ப2 

 

“ம"கல ெம9பமைன மா�சி ம�றத 

ன9கல ன9 ம�க� ேப/ " 

 

எ9C� தி�வ(>வார� ெப/2�. எ$ணி9 – ஆரா-�தா�. சா�� - எ�லா 

ந� ண"களாH� நிைற�தி�*த�: சா9றா$ைம�  நாPைடைம அணிெய9ப2 

 

“அணிய9ேறா நாPைடைம சா9ேறா��கஃதி9 ேதா� 

பிணிய9ேறா b� நைட'' 

 

எ9C� ெபா-யாெமாழியா� ெப/க. பணி< - அ�தண�, சா9ேறா� அ��தவ*ேதா�, 

த�19ேனா�, த�ைத, தா-, ஆசிாிய9 எ9றிவ��  இ��ைக வி�ெட�த� 

1த�யன ெச-த�. 

 

"பணி<ைடய னி9 ெசால னாதெலா�வ� 

கணிய�ல ம�/%பிற” 

 

எ9ப2  ற(. எ�த அ� எ9ப2 எ�த� என* ெதா�க2, எ�தலாியெவனிCமா�. 

"ஓவிய* ெத�தெவா$ணாத” எ9றவா/. மழ, இளைம% ப$�ண�*2 1ாி!ெசா�. 

அரசைன அர6 எ9ப2 ேபால 1�கைன 1�  எ9றH� ெபா��2ெம9ப2 

1�கா�/%பைட ெய9�ழி .ணர%ப��. வி$: 2ற�க<லக1� =��ல மா� 

அணி எ9பனெவ�லா� அணிகல� எ9C� ெபா�ளனவா�; ெசா�ெபா�� பி9வ� 

நிைலயணி. இத�  இஃ2 அணிெயன� Bறியன நிகெர�*2� கா�ெடா%�ைம� 

B�டவணி. விைனேய� ெபா�ப - விைனேயமா� நி9ைன அணிவி�க%ப�� 

ெபா9னாலாகிய அணிகல"க(. இனி அ�வ1� உ�வ1" கட�த நீ உ�வ* 

தி�ேமனி ெகா$டத�  அழகாவ2 விைனேயைம ஆ�ெகா(>தேலயா� எ9C" 

க�*தா� ெபா�பணி ெய9C�ெதாட��  அழகாகிய அ�ைம*ெதாழி� என% 

ெபா�>ைர%பிCமா�. அழெக9ப2 ஈ$�% பய9 எ9C� 2ைணயா- நி9ற2. 
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 "வ$ண�தா9 ேசயத9/ ெவளிேத ய9ற 

         ேநகேனக னCவPவி � ற�தா ெய9ற" 

 ெக$ண�தா9 ற�மாறி யிைமேயா� B�ட 

         ெம-2மா றறியாத ெவ�தா .9ற9 

 வ$ண�தா ன2கா�� வ�< கா�� 

         மல��கழ�க ளைவகா�� வழிய� ேறைன* 

 தி$ண�தா9 பிறவாம� கா*தா� ெகா$டா 

         ெய�ெப�மா ென9ெசா��! சி�தி�ேகேன." 

 

எ9C� தி�வாசக! சதக* தி�வி�*த*2( ேம�Bறிய க�*2 விள�க%ப��(ள2. 

ேவச/� - த�ைம*தா� ெவ/*2* தள��2 வ��2கி9ற. அ�யா� 19னெர�லா� 

1�க�கட<ைள�காண 1யலாதத"  �ற*தி9 ெபா���* த�ைம* தா� ெவ/*2* 

தள�2 ேசா�வராயின�. ''ஏசிC� யாC9ைன ேய*திC ெம9 பிைழ�ேக  ைழ�2 

ேவச/ேவைன வி�தி க$டா-'' எ9C� நீ*த� வி$ண%ப*2(>� ேவச/த� 

எ9ப2 இ%ெபா��டாத� கா$க, விழிவா- - க$களாகிய வாயா�. ப�க -  ��க; 

நி9 தி�ேமனி யிளைமயழகாகிய அ1திைன% ப�கெவ9றவா/. வா- எ9ப2� 

ப�கெவ9ப2� உ�வக�. வி2*தன� - விைர�தன�. வி2*த� % ெபா�( இஃதா� 

எ9ப2 ''க$ வி2%�/த�'' எ9�ழி% ெபற%ப��. ெபா�� - அழைக. அணி - 

;$களா� அழ  ெச-வாயாக. வி2*தன� எ9பத9 பி9 அதனா� என 

ஏ2வ�வி�க பல�� த�ைம% பா��க வ�வராயி� சிறா� த�ைம நைக 1த�யன 

அணிவி*2�ேகாட� வி���வராதலா9, அ�யா� பல�� நி9ைன% பா��க 

விைர�தனராதலா� நைககைளெய�லா� ;��� ெகா(வாயாக என� 

B/கி9றன(. 

----------- 

 

40.40.40.40. 1ைட - �லா� நா�ற�. திாி - 1/� $ட தா� ேமாவா- மயி�. அண� -க2%�. 

ேவ��வ� மயி� கைள�2 ெகா(ள மா�டாைமயா� மயிரணH� திாிதா�.� 

Bற%ப��. ெகா�வி� – வைள�தவி�; உயி��ெகாைல ெச-த�� ெகா�ய 

வி�Hமா�. எயின9 - ேவ��வமறவ9, வழிபா� - ;ைச. தர - ெச-ய, அ�ளி - 

அத�  இர"கி; வலைவயா/ – மாணி�க� க"ைகயா/. இ2 வலைவயா�றி9 

கிைளயாதலா�. வலைவயா/ எ9பதைன வடைவயா/ என அ�ணகிாிநாத� 

வழ" வ�. இ8யா/ சமெனாளி மைலயி� பிற�2 ெப�கி மாணி�க� விைள.� 

நா��� ஓ�� மாவ� க"ைக, வலைவயா/, க�பைள, க�லைண எ9C� 
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நா�யா/க>( ஒ9/ என% ெப��ப�ற% ��W� ந�பி தி�வால வா.ைடயா� 

தி�விைளயாட� �ராண� B/�. அ� B�/ வ�மா/ : 

 

 'க�தி�� க"ைக மாவ� க"ைக க�பைள க�லைண ெய9/� 

 த�சமெனாளி @+நதிகணா9 கிடமாQசாதி நா9 க�தண9 ெவ(ைள 

 பாி</ மாச9 சிவ%�வா+வணிக9 ப!ைச@*திர9 க�%பைவதா 

 ம�விய ெபய�ேகா மள" � வி�த� ப2மராக�பணாமணிேய '' 

 

எ9ப2. ேவ��வெனா�வ9 கதிரகாம 1�கைன வழிபட அத�  1�க9 

மகி+�ெத��த�ளிய வரலா/ 

 

''வன 1ைற ேவடன �ளிய ;ைச 

மகி+கதி�காம 1ைடேயாேன'' 

 

எ9C� தி�%�கழ�களி� காண%ப��. இ9/� கதிரகாம ேவ��வ� மாைன� 

ெகா9/ இைற!சிைய 1�கC� % பைட*2 விழா�ெகா$டா� வழிப�� 

அ8விைற!சிைய* த�1� B/ -2 உ$� மகி+வ� எ9பராத�9 1த�க$ 

வழிப�டா9 என%ப�ட ேவ��வ9 மானிைற!சி பைட*2 வழிப�டைம �லனா �. 

ஊ9  9ற� - இைற!சிமைல. ஊ9  9ற மாம6ர� எ9ற2 சிற%��வக�. 

வ9க$ைம - ெகா�ைம. ஆ�றலா - ெபா/�க மா�டாத. உ�பரா� - ேதவ�, 

:�ைதெய9ற2 சிவெப�மாைன. உளறி -  ழறி: அ!சமி தியா� நா*த�மாறி. 

�ல�பி - அ�2 1ைறயி�டன� - த�ைம� கா*த�ள ேவ$�� என 

வி$ண%பி*தன�. உ�பரா� வி�ய�க$ :�ைதய� =+�2ளறி% �ல�பி 

1ைறயி�டன� எ9க. வா9 2ற�க�.  9ற� - ெக�த�. ஒழி.� - நீ"கி வி��. 

சிவெப�மா9 �*ேதளிைர� கைட�கணி*2 ேநா�கி :�தைலவ9 எ9ற2 த9 

இைளயமகனாகிற 1�கைன. கட<ள� பைட* தைலவனாக 1�கைன� க�தி 

அ"ஙன" Bறினா9. இ9Cஞ சிறிஞ9--இ%ெபா�2� சிறியனாயி��கி9 றா9. 

மழைல -  தைல! ெசா�; நிர�பி�றில9 - எ�*ெதா� நிர�ப% ெப�றில9. 

சிவெப�மா9, மகவி9 ேம�ெச9ற காதலா9 அவைன வி��% பிாிய 

மா�டாைமயி9 இ%ெபா�2 அ6ெரா� ெபா�த� * த தியில9; அதனா9 

1�கைன இ%ெபா�2 ேபா�� ! ெசH*த 1�யவி�ைலெய9பா9. மழைல 

நிர�பின 1�கைன மழைல நிர�பி�/ மிலென9றா9. நிர�பி�/� எ9C� உ�ைம 

விாி*2�ெகா(க. தாடைக 6வா  மாாீச�கைள% ேபா-*ெதாைல*த� � ெகௗசிக 

1னிவ9 இராமைன வ�2 ேக�டெபா�2 தசரத9 Bறியவா/ ஈ$�� க�த* 
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த�க2. இனி நாைல�தா$� வ�க எ9றா9; இ%ெபா�2 உைடவா( ெசறி� � 

ப9னி�யா$டகைவயனாதலா� பதினாறா�ைடயகைவ� காைள%ப�வேம 

ேபா�ெபார* ெதாட"க* த தி.ைட*2 என� க�தி; இ8வா/ 1�கைன அ6ர% 

ேபா�� * த தியிலென9ற2 த தியி9ைமயணி. நாைல�2 என உலக 

வழ�க!ெசா�லா� Bறி ய2 உலகவழ�  நவி�சியணி. இ"ஙன� சிவெப�மா9 

1�கைன%பிாியமா�டாைமயாகிய விற�ைன (ச*2வ*ைத) மைற*2ைரயா�ன2 

ெகா-�ைமயணி. (இேலசவணி) ேபாக - அ2 வைர.� :"க>லக� ��கி��க; எ9/ 

அ�( - விைட. வழ"கிC� - ெகா�*தானாயிC� தா9 - சிவெப�மா9. தா9 அ�( 

வழ"கிC� நி9ைன� க�2 ேபா�� ! ெச9/வர வி�%பா9 ேபாH� என 

இைய�க. க�2 - விைர�2. வி�%பா9 - வி�� � க�*தினனா.(ளா9. 

உய�வற<ய��த கட<ளாயிC� மகவி9 ேம�ெச9ற காத9 மய�க" 

கட�கமா�டாைமயா� �*ேதளி�ைடய பாி�ல�ப� � இர�கமி�லா9 

ேபால!ெசா9னானாயிC� த�ேபரறிவா9 ஒ�வா/ ேதறி விைரவி� நி9ைன% 

ேபா�� ! ெசH*தி� கட<ளைர� கா%பாென$ணினா9 எ9றவா/, அதனா� 

வா�பைடைய எ�*2 உைடயி9, இைடயி�/�கிய க!சி�ேகா*த உைறயி� ெச�கி 

அட�கி% பழ வாயாகெவன <ைர�க அதனா� எனெவா� ெசா� இைசெய!சமாக 

வ�வி�க. சா� - அைம�த. உைட -க!6ைட. ஆ ெபயரா� அதிேல ேகா*2�க��ய 

வா>ைறைய உண�*தி�/. ெசறி*த�, உைறயி� அட� தHமா�; உைறயி� 

ெபாதி�த வாைள உைடயி� க!சினா� க��தHமா�. க$வாேளா� உைடவாைள! 

ெசறி*த� பழ வாயாக ெவ9ற2 விைன% �ண� நிைலயணி. 1�க9 உைறயிேல 

வாைள! ெசறி� � எழி�ைன* த தியான இள� ப�வ ம"ைகய�க( காத�*2� 

கா1�/� க$ணாேனா� தைல� க$வா( ெசறி*த� என உ�வகி*2� Bறினா(. 

தா+ - நீ$ட. இ!ெச-.ளி� ப$� நட�2 கழி�த �*ேதளி� �ல�பH� 1�கைன! 

சிவெப�மா9 @ரப9ம% ேபா��  வி�*தH� இ%ெபா�2 நிக+வன ேபால� 

Bறிய2 நிக+வினவி�சியணி. 

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

 

41.41.41.41. எளிேய� ெபா��2� என மா/க. ஈ$�� அவா; எ9ப2 அவ< என நி9ற2. 

ஓவிய� ெபாதி�த என மாறி.ைர�க. ெம-.ைற - கவச�: ச�ைட. ெபாதி - மைற*த: 

ெம-.ைற%�ற� 1�2� ப�ேவ/ ஓவியமைம*2 நிர%பிய; எ9றவா/. �ல"களி� 

பர<� அவாவி�லாைம, அ%�ல"களினி9/� வ�� ேக� � தாம� கா*தலா9 

ெம-.ைறயாக <�வகி�க%ப��. அதைன 1�க9 ேபா�*தலாவ2 ந�மேனார2 

அவாவி�லாத <(ள*தி9க$ அவ9 ��கி�%பானாத�. அவாவி9ைமயாகிய 

ெம-.ைறெயன விாி�க. ெபா�லா; எ9ப2 ெபா�.� எ9பத9 ஈ/ெக�ட 
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எதி�மைற% ெபயெர!ச�. ெபா�.� - ந9ைமபய� �. எனேவ ெபா�லாத எ9ப2: 

ேக�பய� � எ9பதாயி�/. இ�சா�%ப�/ இர$� வைக%ப�/�க(; ஆவன: 

அக%ப�/% �ற%ப�/ எ9பன. ப�றாவ2: த�பாH(ள ெபா�ைள விடமா�டாைம. 

அவா, அ9னத9/; த�பா��லதைன* தம�  ேவ$�ெம9றி�*த�. ப�/� 

அவா<� த�1$ 1ைறேய காரண காாியவிைய�ைடயன. ப�றி9ைமயாகிய 

ெச�%�; என <�வகமா� க. ெபா9னாலாகிய அழகிய ெச�%� எ9க. இ�வைக% 

ப�/� அ�ற�கா� நிக�� த9 வயமிழ*தH� இைறவய%ப�தH� எ9C� 

இர$��, இைறவCைடய இர$� தி�வ�க( என% �ைன�2 B/வராத�� 

ப�றி9ைமயாகிய ெச�%பி� கழைல! ேச��க; என! ெச%பினா( ெசவி�. 1��2 

மயி�றகி9 அ�1(; அ2ேபாH Dர� என ெம-.� நிறC� ப�றி வ�த 

விர<மமா� க. Dர� - ப�க>� நைக.மா�. Dரலா� 1கமனி� � என விாி�க. 

1கமனி� � - உபசாி� �; கைட�கணி� � எ9ப2 ேபால% ெபயர�யி� பிற�த 

விைன. அ9ப�கைள உபசாி� � எ9க, கதி�காம 1�க9 த9 அ�யா�கைள� 

க$�ழி அ�(6ர�2 1/வ� ;*த� மா*திைரயா� உபசாி%பா9 எ9றவா/. 

 

'' னி*த��வ 1"ெகா8ைவ! ெச8வாயி�  மி$ சிாி%��” 

 

எ9ப� ஆ>ைடயவர6க(. 1�2 - உைடவா( ெசறி� 19ன�.  ற"  - 2ைட 

வ��ைட - 1ழ�தாளள< 1�� � ேபா�மறவ �ைடவைக. 1�கC� ேபா� 

மறவனாதலா9 இ8<ைட Bற%ப��. ஞா$: வ��ைடைய :6%பிேல 6��கி� 

க��த�  வ��ைட விளி��ைறயிC� ேகா*த சிற�த கயி/. இனி வ��ைடைய% 

பழிபாவ� அQ6தலாகிய ந�ல இ�லற 2றவற, ெவா��கமாக உ�வகி*2! 

சிேலைடயாமா/" க$�ெகா(க. :6%�வைர - இைடயள<�. வி��2 - �2ைம; 

ஆ  ெபயரா� �2ைமப�றி உ(ள*தி9 கணிக�� உவ%பி9 ேம�றாயி�/. 

ெபா�%ப -ேதா9றி விாிய. 6��கி -  /�கி� க�� "ந�யாழா ளி பதைலெயா� 

6��கி '' எ9ப2 �ற�. :6%� வைர.� மைறய<�*திெயன வ�வி*2ைர�க; 

இைசெய!ச�. வ��ைடைய :6%� வைர.� மைறய விாி*2�  ற"கிH�*தி 

நாணா� 6��கிெயன விைய�க. ேவ/ - பல. 

 

 "ஒ� ெபா�(  றி*த ேவ/ ெசா�லாகி.� 

 ேவ/ ெபா�(  றி*த ெவா� ெசா�லாகி.� 

 இ�பா�ெற9ப திாிெசா� கிளவி” 
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எ9C� ெதா�கா%பிய ?�9 க$ ேவ/ எ9ப2 பல எ9C� ெபா��டா- நி9ற2 

நிைன�க. கைலயி9 ெச�வமாவ2: கைலகளினானாகிய அறி< நிர��த�. கைலயி9 

ெச�வெம9C� க!6 எ9க. விளி�� - இர$ட� �. ப!ைசமணி - மரகதவிர*தின�. 

நிைர*த - வாிைசயாக ைவ*2% பதி*த. நிைர*தக!6 எ9க. பா��, க!6�  

வ�<வம�. ெவ�( - அQ6�. ெவ�>� பா�� 6�>மாத�9 இைடவைள." 

க!சி� கினி2வம மா �. ஆ�*2 - க��; ஆ�%ப2 வ��ைட ேமெல9க. எ��2 - 

கட�விைள கிளிQசி�, உ�ைம இற�தன தழீ இயி�/மா�. உமி+ - ஓ� உைட�2 

ெவளி%ப�*2�. கா+ - 1*2 கா+*தட/ என�B�� 1*2�க( ைத*த தட/ 

என<ைர�க. தட/ - வா( � *2� உைற மைற*தட/ - ேவதமாகிய வா�B� 

என<�வக�. வாளாகிய ஞான� உைற.� இடனாத�9 ேவத� வா>ைறயாத� 

ெபா��தியவா/ கா$க. ஞானமாகிய ஈ�வா( என மாறி� B��% ெபா�>ைர�க. 

ஈ�வா( - அQஞானமாகிய அ6ரைர ெவ��% பிள� � வா(. தட�/( உைற.� 

ஈ�வாைள� க!சி� க��ய�( எ9க. எ$P� ெச�நிைல, எ$ ெச�நிைல. எ$P� 

- க�2�. ஞான*தி�  வாயிலாக� க�த%ப�� எ9றவா/; ந9  மதி� � 

எனிCமா�. ெச�நிைல - சா�த�; அஃதாவ2: இ9ப 29ப"க( ேதா/� 1ைறேய 

விைழ�2� ெவ/*2� த�நிைல ெகட* திாி�2 பிறழா2 ஒ� நிைலேய நி�றேல 

சா�த� என%ப�மாத�� சா�த� ெச�நிைலெயன% ெபய� வழ"க%ப��. ெச�ைம - 

திாியாைம: இய�ைக. ைக%பி� - வாளி9 பி�: வாளி� ைக%ப�/மிட�. சா�தேம 

ஞானவா>� � ைக%பி�யாத�� ெச�நிைலயாகிய ைக%பி� என<�வக* ெதாைக 

நிைலயா� க. ைக%பி�.ைடய ஈ�வா( 

 

வயிர =�வா( - வயிரவிர*தின*தா�ைழ�க%ப�ட ஈ�வா( ஞான*தி�  வயிர�, 

உ/தி; அஃதாவ2: மறவி வாயிலாக% � � அவாவினா� ெக�த��லா2 ஐய�திாி� 

அறியாைமகளினீ"கி நி�ற�. இ!ெச-.ளி� வ�தன இைய��வக�. ஞானQ ெசறி* 

த�>தெல9ப2 ஞான*ைத* உயி��க�ேடா�/வி*த�>த� எ9C"  றி%பி�/. 

ஞான*ைத வா�பைடயாக* தி�வாதUர�க>� தி�%பைடெய�!சியி� 

Bறிய�ளியவா/ நிைன�க%ப��. ஆ$��Bறிய தி�%பைட� � ஈ$��Bறிய 

1�க9 பைட*தைலவ9. இ!ெச-.ளி9 க$ேண வ��ைட� � க!6� � 

வா>ைற� � வா>� � ெதாட�� காண%ப�த� ேபாலேவ நாணாகிய 

ந�ெலா��க*தி� � ?�கைல� � ேவத*தி� � ஞான*தி� � ெதாட�� 

காண%ப�தH" க�2க. 

----------- 
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42.42.42.42. Bளி ;த�. Kசி - 19 ெச�H� பைட: ெகா�% பைட. பஞில� - பைட*ெதா தி. 

ைபQஞில� எ9ப2 பஞில� என* திாி�2 நி9ற2. 'ப9Gற��கிய ேவ/ப� 

ைபQஞில�'' எ9ப2 �ற�, Kசி%பஞிலமாகிய 6�றெமன% ெபயெரா��. 

பைட*தைலவC� % பைடேய 6�றமாத�� Sசி%பஞில! 6�றெமன%ப��. 

 ணைல� B*2 - ெவ�றி ெப�/� களி*தா�� ஒ�வைக� B*2. ெவ�றிெப/த� 

ஒ� தைலயாக�9 ெவ�றிெப�றதாகேவ ெகா$� Bளி!6�ற"க(  ணைல� 

B*தியHமாயின. இயH� - ஆ��. ெகா9 - ெப�ைமைய.ைடய; இைட!ெசா�. 

�*ேதளி� - ேதவ�. �*ேதளி�ைடய வ��� யாழிைச.� ஊ2�  ழ�ைச.� அ��  

1ழவிைச.� K< ;*ெதா தி.� எ9க. இைசெய9பதைன யாேழா��  ழேலா�� 

B���ெகா(க.  வி; – ;� விய�க(. ெபா2>� - ெசறி.�; இைடR�9றி* 

ேதா9/� எ9றவா/. இ2 பைடெய�!சி� ெகா9டா�ட�. வாளி! ெசலவி9 - 

அ�பி9 ெசல<ேபாH� விைர�தெசலவிைன .ைட. ேதாைக - மயி�Sவி. ேதாைக� 

 ைட விாி�  மயி� - ேதாைகயாகிய  ைட. மயி�9 ேம� =�றி�� � 

1�க�கட<>�  அரசிய�  ைடயாக<� ெவயி� 1த�யன கா� "  ைடயாக<� 

ேதாைக விாி�2 நிழ�/மாத�� ேறாைக�  ைடெயன% ப��. 

ேதாைக� ைடெயன% பழனி% பி(ைள* தமி�� B/�. மயி� வ�வாகிய 

இ�திரC� வ�தா9. உ�ைம விாி�க. 1�கC� % ப$� இ�திரேன மயிலாக% 

ேபா��கள*2* தா"கினா9 எ9ப�. பைடயணி - பைட வ %�, வல9 - ெவ�றி; 

ெவ�றி ேதா9ற. ஆவல" ெகா�ட� - வா-ெகா�� ஆரவார� ெச-த�. இ2 ெவ�றி 

1ழ�க"க>( ஒ9/. Kளி%ெபா�, 6�"க! ெசா�லலணி. ��தியாகிய 

ெபா�ய9றி* தி�ெவ$ணீ�/% ெபா�ெயன<� ேவ/ ெபா�( த��. Kளி%ெபா�, 

நீ��  ைழயாத ெவ$ணீ�/% ெபா�. @ர�ைமெய9ப2� 6�"க! ெசா�லலணி; 

@ரC�  அ�ைம%ப�� வா+ெதெல9பத9றி ந��க*ைத! ெச-.�, பிற��  

அ�ைம%ப�� வா�� எ�மேனார2 வா+< எனேவ/ த தியான ெபா�>" 

 றி*தறிய நி�ற�9. ெதாைல<றெவ9ப2 காரண காாிய% ெபா���! ெசயெவ9 

விைனெய!ச�. ;ச<� ெதாைல<ற<� உலவிவர; எ9க. உலவிவர� - 

தி�<லா%�ற� ேபா�த�>த�. உலவிவா!ெசறிெயன 1��க. உலவிவர 

எ9பதைன.� உலாவிவ�த� ெபா��� என�காரண காாிய% ேபா��� 

விைனெய!சமாக� ெகா(க, ேபரற� - ைவதிக மத�. உ�ைம எதிர2 தழீஇயி�/. 

எதிர2: 1�க9 நிமி�த�. தாியல� – பைகவ�. நாண - ெவ�க1�/ வண�கQ ெச-ய. 

நிமிர நிமி��2 நாண நிமி��2 எ9க நிமிர; எ9பKஉ� காரண காாிய%ெபா��� 

விைனெய!ச� நாண; எ9ப2 காாிய%ெபா��� விைனெய!ச�, தா� - மாைல. 
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ஆ$டைக; எ9ப2 அ$ைம�க$ வ�த இய�� விளி, வாழி - வா+க ; விய"ேகா(. 

வாழிெய9ற2 வா+*ெத9Cேமாரணி. 

 

�� %�� %�� %�� %....    

------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------------------    


