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சி�ன�த�பி எ�தியசி�ன�த�பி எ�தியசி�ன�த�பி எ�தியசி�ன�த�பி எ�திய    

நா� ம�திாி ��மிநா� ம�திாி ��மிநா� ம�திாி ��மிநா� ம�திாி ��மி    

 

Source:Source:Source:Source:    

நா� ம�திாி 	
மி 

பதி�பாசிாிய� : �லவ�. ச. திலக
, பி. ��., தமி�� ப��த�, 

சர�வதி மகா� �லக
, த�சா��. 

த�சா�� மகாராஜா சரேபாஜியி! சர�வதி மகா� �லக
, 

த�சா��. 

2004விைல : ". 15-00 

த�சா�� சர�வதி மகா� ெவளி%�& எ�. 468 

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

��பதி�� விள�க� �றி����பதி�� விள�க� �றி����பதி�� விள�க� �றி����பதி�� விள�க� �றி��    

�(ெபய� :  நா� ம�திாி 	
மி 

பதி�பாசிாிய� :  �லவ�. ச. திலக
, பி. ��., 

ெவளியி&பவ� :  இய*	ந�, சர�வதி மகா� �லக
, த�சா��. 

ெவளி%�& எ�. :  468 

ெமாழி :  தமி� 

பதி�� :  +த(பதி�� 

ெவளி%�& நா, :  ெச�ட
ப�, 2004 

ப*க.க, :  52 

அ0சி�ேடா� :  சர�வதி மகா� �லக
. 

ெம��த அ�ைட :  	
மி�பா�& 

விைல :  ". 15-00 

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

ெவளி��டாள  !க"ைரெவளி��டாள  !க"ைரெவளி��டாள  !க"ைரெவளி��டாள  !க"ைர    

 

த�சா�� சர�வதி மகா� �லக2தி! தமி�23ைற� பிாிவி� ஏற2தாழ நா!காயிர
 

ஏ�&0 �வ�க, உ,ளன. ப�ேவ9 3ைற0சா��த �வ�க, இவ(9, அட.	
. 

அ:வா9,ள �வ�களி� ஒ!ேற “நா� ம�திாி 	
மி' எ!பதா	
. இ���! 

ஆசிாிய� "சி!ன2த
பி' எ!பவராவா�. நா� ம�திாி கைத எ!ற ெபயாி� பல ஏ�&0 
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�வ�க, தமிழக2தி�
, பிற ப	திகளி� உ,ள �லக.களி� இ=�தேபா3
 இ.	 

பதி�பி*க�ப&
 �வ� 	
மி வ�வி� உ,ள3 	றி�பிட2த*கதா	
. 

 

சிறிய ஏ�&0�வ�யாயி>
 �ைவயான அறி?@�வமான க=23*கைள 

எ&23*A9
 கைத அைம�� உ,ள3. இதைன0 சர�வதி மகா� �லக2 தமி�� 

ப��த� தி=மதி. ச. திலக
 எ!பவ� ெச�ப+ற பதி�பி23,ளா�. அவ=*	 எ! 

பாரா�&*க,. 

 

இ�த ஏ�&0 �வ�ைய சர�வதி மகா� �லக2தி(	 அ!பளி�பாக* ெகா&2த ேம� 

பகவதிபாைளய
 தி=. ஆ�. க=�ைபயா எ!பவ=*	 எ! ந!றிைய2 ெதாிவி23* 

ெகா,கிேற!. 

 

இ��� பதி�பி�பத(	 நிதிBதவி ந�கிய ந&வ� அர�*	 எ! ந!றிைய2 

ெதாிவி23* ெகா,கிேற!. 

 

இ��� ெச�ப+ற பதி�பி*க* காரணமாக2 திக��த மாவ�ட ஆ�சி2தைலவாி! 

ேந�+க உதவியாள� (ெபா3) ம(9
 சர�வதி மகா� �லக நி=வாக அ�வல� தி=. 

ேவ. இல��மண!, M. A., �லக ெவளி%�& ேமலாள� +ைனவ� 	டவாயி� 

பால��ரமணிய! ம(9
 3ைற சா��த பணியாள�கD*	
 எ! பாரா�&*க,. 

 

த�சா��, 16-9-2004        டா*ட� ெஜ.ராதாகி=Eண !, இ.ஆ.ப., 

சர�வதி மகா� �லக
.        மாவ�ட ஆ�சி2தைலவ� ம(9
 இய*	ந� 

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

!க"ைர!க"ைர!க"ைர!க"ைர    

 

ெந&.காலமாக ம*களிட2திேல ெச�வா*	ட! வழ.கி வ=கி!ற கைதகளாக 

எ�ண(றைவ அைம�தி=*கி!றன. இவ(றி� வாFெமாழி கைத இல*கிய.க, 

எ!9 ெசா�ல2 த*கனவாக, மாியாைத ராம! கைதக,, ராய� அ�பாஜி கைதக,, 

ெதனா�ராம! கைதக, +த�ய வாிைசயி� இ�நா�ம�திாி கைதB
 ஒ!றா	
. 

 

சர�வதி மகா� �லக2தி� தமி�2 3ைறயி� சா��த �வ� எ� 112-ஆக நா� ம�திாி 

கைத எ>
 �� அ
மாைன வ�வி�
, �வ� எ� 1810-ஆக நா� ம�திாி கைத 

	
மி வ�வி�
 இ= ��க, உ,ளன. இவ(றி� நா� ம�திாி எ>
 	
மிேய இ.	 
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பதி��� ெப9கி!ற3. இ0�வ� �� 47 ஏ&கைள*ெகா�&, +Gைமயாக உ,ள3. 

இத! ஆசிாிய� சி!ன2த
பி எ!பவ� எ!பைத 

 

"வாச
 �க�சி!ன2த
பி2 தமிG*	 

வா*க=, வாFபரேமHவாிேய" 

 

எ!ற பாடல�களா� அறியலா
. இ0�வ�ைய �லக2தி(	 5-7-90இ� க"� வ�ட
, 

கா*காவா� கிராம
, ேம� பகவதிபாைளய2ைத0 சா��த தி=. R. க=�ைபயா 

எ!பவ� அ!பளி�பாக* ெகா&23,ளா�. 

 

இ3ேபா!ற நா� ம�திாி கைத எ!ற �வ�க, பிற �லக.களி�
 உ,ளன. 

கீ�2திைச0 �வ�க, �லக
 - ெச!ைனயி� ஒ= �வ�B
, கீ�2திைச0 �வ�க, 

�லக
 - தி=வன�த�ர2தி� பதிேனா= �வ�கD
, ேபா��ய! �லக
 - 

ஆ*Hேபா��� ஒ= �வ�B
, பிபிலாேத	 ேதசிய �லக
 - பாாீ� , பிரா!சி� இ= 

�வ�கD
 ராய� �லக
 - ேகாப! ேஹக!, ெட!மா�*கி� இர�& �வ�கD
 

உ,ளன. பாவ�வி� இ���� Aற�ெப(9,ள கைதகளி! �=*க
 

+!கைத0�=*க
 எ>
 ப	தியி� Aற�ெப(9,ள3. 

 

"நா� ம�திாி 	
மி' எ!>
 இ��� பதி�பி*க அ>மதியளி2த +!னா, �லக 

இய*	ந=
, த�ைச மாவ�ட ஆ�சி2தைலவ=மாகிய தி=. சி. ேகாசலராம!, இ. ஆ. 

ப., அவ�கD*	
, இ�நா, மாவ�ட ஆ�சியாள=
, �லக இய*	ந=மான டா*ட� 

ெஜ.ராதாகி=Eண!, இ.ஆ.ப., அவ�கD*	
, மாவ�ட ஆ�சி2தைலவ� அவ�களி! 

ேந�+க உதவியாள� (ெபா3) ம(9
 �லக நி=வாக அ�வல� தி=. ேவ. 

இல��மண!, M. A., அவ�கD*	
, ெவளி%�& ேமலாள� +ைனவ� 	டவாயி� 

பால��ரமணிய! அவ�கD*	
, �லக கணினி பிாிவின=*	
 எ! ந!றிைய2 

ெதாிவி23*ெகா,கிேற!. 

 

சர�வதி மகா� �லக
, த�சா��       �லவ� ச. திலக
, தமி��ப��த� 

---------------- 
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கைத% &'�க�கைத% &'�க�கைத% &'�க�கைத% &'�க�    

 

ம3ரா�ாி எ!>
 ஊாி� ேபாதவாதி2த!, ேபாதவி@ஷண!, ேபாதவியாகர!, 

ேபாத0ச�திர! எ!>
 நா�வ� (ம�திாிக,) வா��3 வ�தன�. அவ�க, 

ெத!ம3ரா�ாியி! அரசனான அழேகச! எ!பவனிட
 ம�திாிகளாக ஆன 

கைதைய* 	
மி2 தமிழாக* A9கிேற!. ச�+க! 3ைணயாக?
, நடமா&
 

சித
பரநாத! அ=,�ாிய?
, Mரப2திர! பா�2 3தி2த இ*கைதைய நா�&��ற 

ம*க, ெகா�டாட0 சி!ன2த
பியாகிய யா! ெசா�ல +(ப&கிேற!. என*	 

ந�வா*	 அ=,வாF பரேமHவாி என ேவ�� இ*கைதயாசிாிய� A9கி!றா�. 

 

ேபாதவாதி2த! +த�ய நா�வ=
 காரா? வ
ச2தின�. அவ�க, ெத!ம3ரா�ாி 

ேநா*கி* கானக2தி� நட�3 ெச!றன�. அ:வழியி� ப=2த கா�கைளBைடய 

ஒ�டக
 ஒ!9 ெச!றி=2தைல அத! கா� �வ&கைள* ெகா�& அறி�தா�க,. 

ஒ�டக2தி! ெசா�த*கார! ஒ�டக2ைத* காணாம� ஒ= மாதமாக2 ேத� 

அைல�தா!. இ�த ம�திாிக, நா�வைரB
 க�& விசாாி2தா!. 

 

நா�வ=, ஒ=வ! ஒ�டக
 ம=�3 N�ைடBட! ெச!றதா எ!றா!. ஒ=வ! 

அத(	 ஒ= க� ெபா�ைடேயா எ!றா!. ஒ=வ! அத(	 ஒ= கா� ஊனேமா 

எ!றா!. ஒ=வ! அத! வா� மிக?
 	�ைடயானேதா எ!றா!. அவ�க, 

Aறியனெவ�லா
 சாியாக இ=�தைமயா� ஒ�டக*கார!. ஆ
, நீ.க, 

ெசா�வெத�லா
 சாி எ!9 Aறி, அ3 எ.ேக எ!9 ேக�டா!. அவ�க, நா.க, 

அைத* க�ணா� பா�*கவி�ைல. அத! �வ&கைள* க�& ெசா!ேனா
 

எ!றா�க,. ஒ�டக*கார! இதைன அ:�� அரசனாகிய அழேகசனிட
 ெச!9 

+ைறயி&ேவா
 என*Aறி வா=.க, என அரசனிட
 அைழ230 ெச!9 

+ைறயி�டா!.  அரச! அ�நா�வைரB
 பா�23 ஒ�டக2ைத நீ.க, 

பா�*கவி�ைல எ!றா� அத! அைடயாள.கைள எ�ப�* Aறினீ�க,. உ,ளப� 

ெசா��.க, எ!9 ேக�டா!. அவ�கD
 மகி��3 Aற2ெதாட.கின�. 

 

ேபாதவாதி2த! ஒ�டக
 ெச!ற வழியி� ஒ= ப*க2தி� ம�&
 இைர ேமF�3 

ெச!9,ள3. அதனா� ஒ= க� ெபா�ைட எ!9 அறி�ேத! எ!றா!. 

ேபாதவியாகர! அ3 ெச!ற பாைதயி� ஈ க�2த ர2த
 சி�திB,ளைம க�& அ3 

வாலா� ஈ*கைள ஓ�ட+�யாத அள?
 வா� 	�ைடயாக இ=*க ேவ�&
 

எ!றறி�ேத! ேம�
, அத! கா�க, ந!	 பதியவி�ைல . ஆதலா� அ3 க��பமாக 

இ=*	
 எ!9 அறி�ேத! எ!றா!. ேபாதவி@ஷண!, அ3 நட�த பாைதயி� ஒ= 
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கா� �வ& பதியவி�ைல. அதனா� ஒ= கா� ெநா�� எ!9 உண��ேத! எ!றா!. 

ேபாத0ச�திர! ஒ�டக2ைத ஈ*க, க�2த இர2த
 சிதறி இ=�தைமயா� அ3 

ப=ைமயான3 எ!9 உண��ேத! எ!றா!. 

 

இ:வா9 நா�வ=
 ேயாசைன மி*கவராF அறி�3 Aறியைத* ேக�ட அழேகச 

ம!ன! ஒ�டக2ைத2 ேத�யவனிட
 1000 ெபா! ெகா&23 அவைன ேபாக0 

ெசா��வி�& அ�நா�வைரB
 தன*	 வாச� ம�திாியாக இ=�3 அரச காாிய
 

பா�*க ஆைணயி�& அம�2தி* ெகா�டா!. 

 

அவ�க, நா�வ=
 மகாமாயி அ
பாைள வழிப�டா�க,. அ
ைமB
 அவ�கைள 

அ!ேபா& அைழ2த=ளினா,. அ
ைம ஒ= தீ.	 வ=
 அரச>*	 எ!றா, 

உ!>ைடய அ=ளா� அைத2 தீ��ேப!. அ3 எ!ன எ!9 ேபாதவாதி2த! 

ேக�டா! மகாமாயி, நாைள� ெபாG3 அHதமனமானபி! பதினா� நாழிைக*	� 

பி! ம!ன! த! மைனவிBட! ப�சைணயி� ப&2தி=*	
 ேபா3 ஒ= பா
� 

வ�3 தீ�&
. பி! ச
பா அாிசிைய� ேபால ந�ைச உமிG
 அைத உ�டா� உயி� 

ேபா	
. இதி�=�த ம!ன! த�பினா� ெந&நா, உலக2ைத ஆ,வா! எ!றா,. 

 

அர�மைனயி� ம!ன! உ�Qவத(காக சாத
 ெகா�&வ�3 பைட2தா�க, 

ேபாதவாதி2த! வ�3 அைத உ�ணேவ�டா
. ஒ= அதிசய
 நட*க?,ள3 

எ!றா!. N!9 ப� அாிசிைய0 சீைலயி� +�23*ெகா�&ேபாF காளி 

ெசா!னப�ேய அர�மைன*	0 ெச!9 ம!ன! ப&*ைகயைறயி� 

ஒளி�தி=�தா!. அரச>
, அரச! மைனவிB
 ப�சைணயி� 3யி�
 ேபா3 காளி 

ெசா!னப�ேய பா
� ஒ!9 வ�த3. அதைன*க�ட ேபாதவாதி2த! அதைன 

வாளா� ெவ��னா!. அத! இர2த23ளி அரசியி! மா�பி� ெதறி2த3. 

ேபாதவாதி2த! அதைன2 த! ��& விர� நக2தா� வழி23. அ:விரைல2 

3��23 ேமைல க��ைவ2தா!. அரச! விழி23� பா�23, யாரடா எ!9 

ேகாப23ட! ேக�க, அவ! ேபாதவாதி2த! எ!றா!. அரசிB
 விழி2ெதG�3, த! 

மா�பி� ப�ட 	றிைய* க�&, இவ! எ! மா�ைப2 தீ�ட2த	ேமா எ!9 சின�3 

Aறினா,. அரச� அவ>*	 எ!ன த�டைன2 த=வெத!9 ேயாசி2தா!. 

இர�டா
 சாம
 வ�த3. 

 

அ�ெபாG3 காவ� �ாி�3 ெகா��=�த ம�திாியாகிய ேபாத0ச�திர! அ:வழிேய 

ெச�ல*க�&, அவைன அைழ23 ேபாதவாதி2த! ெசFத அடாத ெசயைல0 

ெசா�� அவைன2 த��*கேவ�&
 எ!றா!. 
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அ3ேக�ட ேபாத0ச�திர! ந�ல3, அரேச! க�ணா( க�ட3
 ; காதா( ேக�ட3
, 

க�டேப� ெசா�வ3
 ஒ=கா� ெபாFயாக?
 ேபா	
. தீ�*கமாF விசாாி*க 

ேவ�&
 எ!9 Aறி, தீர விசாாியாம� ேந��த தீவிைனகைள* ேகD.க,, அரேச! 

எ!9 Aறி* கைதைய0 ெசா�ல2ெதாட.கினா!. 

 

பா�சால ேதச23, ஒ= ப�டண2ைத ேவட! ஒ=வ! ஆ�&வ�தா!. மாளவேதச 

ம!ன>*	2 திைற ெச�2த� ெபா=ளி�லாைமயா�, ேகதகா�ாி ப�டண2தி� 

இல.ைக ேகசவென!9 ஒ= ெச��யி=�தா!. அவ! சி.க
 ேபால வள��த2 

த!>ைடய ெவ,ைள நாைய* A��* ெகா�& ெச!9 ெச��யாேர யா! திைர 

ெச�2த ஆயிர
 ெபா! ேவ�&
. அத(	 ஈடாக இ�த0 சி.க2ைத 

ஒ�பி*கி!ேற!. வ��ேயா& +தைல* ெகா&23வி�& மீ�&* ெகா,கிேற! எ!9 

பண2ைத� ெப(9*ெகா�& சி.க2திட
 நீ ெச��யிட
 ந!றிேயா& நட�3ெகா, 

எ!9 க�டைளயி�&0 ெச!றா!. 

 

ெச�� க�ப� வியாபார
 ெசFய க�பேலறி அய�நா& ெச!றா�. சி.க2திட
 காவ� 

கா�பாயாக எ!9 ெசா��0 ெச!றா�. ெச��யா� அயR� ெச!றபி! அவ=ைடய 

மைனவி ஒ=வனிட
 க,ள2 ெதாட�� ெகா�டா,. அவ! தின+
 M��(	 வ�3 

ெச�வைத0 சி.க
 பா�23* ெகா�& த*க ேவைள வர�&
 எ!9 நிைன23� 

பிண2ைத ஒ=நா, அ�த0 ேசாரைன கG2தி� க�23* ெகா!ற3. ெச��யி! 

மைனவி பதறி�ேபாF ெகா�ைலயி� 	ழி ேதா��� �ைத23வி�டா,. 

அயRாி�=�3 ெச��யா� வ�தேபா3 அவ� ேம� விG�3 �ர�& த! அ!ைப* 

கா��ய சி.க
 அவைர* ெகா�ைல��ற2தி(	 அைழ230 ெச!9 	ழியி� �ைத2த 

உட
ைப* கா��ய3. ெச��யா=
 நட�தைத ஊகி23, மைனவிைய2 

3ர2திவி�டா!. சி.க
 ெசFத ந!றிைய நிைன23 ேவட! எGதி2 த�த 

+றி0சீ�ைட அத! கG2தி� க�� நீ உ! எசமானனிட
 ெச!9 வா�க என 

அ>�பினா!. 

 

ேவட! ெச��யா=*	* ெகா&*க� பண23ட! வ=கிறா!. நாF த! எதிேர 

வர*க�& நீ ெச��*	2 3ேராக
 ெசF3வி�&2 த�பி வ=கிறாயா எ!9 ேகாபி23 

அைத ெவ��� ேபா�டா!. ெச��யிட
 ெச!9 ெசா!னா!. ெச�� பதறி�ேபாF 

அ3 ெசFத உபகார2ைத ெம0சி நாேன அ>�பிேன!. பாவி ெகா!9வி�டாேய 

எ!றா!. தீரா�பழி வ�தேத எ!9 ேவட! உயி� வி�டா!. அ3 க�& ெச��B
 

உயி� வி�டா!. இ�ப� ஆராயம� ெசFத பழியினா� இற�தவ�க, எ!றா!. 
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அரச>
 அவைன அ>�பிவி�& ேபாதவியாகரைன அைழ23 நீ ெசFத3 அடாத 

காாிய
 நீ எ!ன ெசா��கிறாF எ!9 ேக�டா!. 

 

அ�ெபாG3 அவ! +!� நட�தெதா= கைதைய0 ெசா�கிேற!. ேக�Sராக! எ!9 

ெசா�� அரேச ச�திரகிாி எ!>
 ேதச2தி� வா��த ஒ= ேவதிய� த
பதிக, 

கீறி�பி,ைள ஒ!ைற� பி,ைளைய�ேபால வள�2தன�. பி!ன� அவ�கD*	 ஒ= 

ைம�த! பிற�தா!. அவைன2 ெதா��யி��& வி�&* கீறி�பி,ைளைய* 

காவ�=*	
ப� ெசா��வி�&* கீைர அ9*க* ெகா�ைல��ற
 ெச!றா, 

பா��பணி. விதி காரணமாக அ�ெபாG3 ஒ= பா
� ெதா��யி! ேம�=�3 

இற.க* க�ட கீாி� பாF�3 ெச!9 அதைன* க�23* ெகா!ற3. பி! 

ெகா�ைல��ற
 ெச!ற3. அதைன� பா�2த பா��பனி இ3 பி,ைளைய* 

ெகா!9வி�& வ=வதாக நிைன23 கீைர அ9*	
 அாிவாளா� அதைன 

ெவ��னா,. அG3ெகா�& M��� வ�3 பா�2தேபா3 பி,ைள �கமாக 

இ=�பைதB
 அ=கி� பா
� க�ப�& இற�3 கிட�பைதB
 க�& ஐேயா பழி 

வ�தேத எ!9 கீாி� பி,ைளBட! தா>
 இற�தா,. அ3க�ட ேவதிய>
 

ம��தா!. அதனா� எைதB
 தீர ேயாசி232 தீ��� வழ.கேவ�&
 எ!றா!. 

அரச! அவைன� ேபா எ!9 வி&2தா!. 

 

அ�ெபாG3 ேபாதவி@ஷண! அ.	 வ�தா! அரச! அ�த��ர2திேல நட�த 

நிக�0சிைய அவனிட
 Aறி எ!ன தீ��� எ!9 ேக�டா!. அத(	 அவ! ந!	 

ஆராF�3 தீ��பளி*கேவ�&
 எ!9 பி!வ=
 ஒ= கைதைய எ&23ைர2தா!. 

 

மிதிைல எ!>
 ேதச2தி� ஒ= பிறவி*	=ட! இ=�தா!. அவ! த! 

மைனவிBட! அ:�ைர வி�& அ&2த ஊ=*	0 ெச�ல� �ற�ப&ைகயி� கா�& 

வழிேய ெச��
 ேபா3 ஒ= பாதக! வ�தா!. அதைன* க�ட அவ,, அவ!ேம� 

ஆைச ெகா�& 	=டைன வி�&வி�& அவ! பி!ேன ெச!றா,. 	=ட! 

தனியாF2 தவி23� பசியா� வா�னா!. அ�ெபாG3 காேவாி�ப�டண2தி� 

வசி*	
 க�.க0ெச�� எ!பவ! த! மைனவிBட! மாமனா� M��� 

ேகாபி23*ெகா�& அ:வழிேய வ�தா!. தா!, 	=ட! ப&
 3!ப2ைத� பா�23, 

அவ>*	 உண? ெகா&23 அவ! Aறிய கைதைய* ேக�& இர.கி2 த! 

மைனவிைய அவ! ைக*ேகாைல� பி�23*ெகா�& அவைன அைழ23 வா எ!9 

ெசா!னா!. இ3 நியாமி�ைல எ!9 மைனவி AறிB
 ேகளாம� க�டைள-

யி�டா!. Nவ=
 நட�3 கி.கா ேதச2ைத0 ெச!றைட�தா�க,. அ.ெகா= 

ெச��யா� M��� த.கியி=�தா�க,. 
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பி!ன� விசய நகர
 எ!>
 ஊைர* கட�3 ெச��
 ேபா3 	=ட!, இ:�ாி� 

ேக,வியி�ைலயா, ஞாயமி�ைலயா எ!9 A*	ர��டா!. ம*க, A� எ!ன 

எ!9 ேக�டா�க,. 	=ட! எ! மைனவிBட! நா! வ�3 ெகா��=�ேத!. 

இ�த0 ெச�� எ! மைனவிைய� பிாி23 அைழ23*ெகா�& ெச�கிறா! எ!றா!. 

ம*க, அரசனிட
 அைழ230 ெச!றா�க,. 	=ட! ெசா!னவ(ைற ந
பி, ம!ன! 

ெச��ைய சிர0ேசத
 ெசFய?
. ெச�� மைனவிைய ��ணா
�* காளவாயி� 

ேபாட?
 ஆைணயி�டா!. தனி23 விட�ப�ட 	=ட! மன0சா�சி அவைன 

வ=2திய3. ஓாிட2தி�=�3 ெச�� த!ைன2 ேத(றியைதB
, அ!பாக உண? 

பைட23� ப�டண2தி(	 அைழ23 வ�தைதB
 ெசா��0 ெசா�� �ல
பினா!. 

அைத* ேக�&*ெகா��=�த Vத! ஒ=வ! ஓ�0ெச!9 அரசனிட
 	=ட! 

�ல
பியைத எ�லா
 ெசா!னா!. அைத* ேக�& வ=�திய ம!னன 	=டைன* 

ெகா�ல0 ெசா!னா!. நா��� அேனக ேசத.க, விைள�தன எ!9 

ேபாதவி@ஷண! Aறினா!. 

 

ம9நா, காைல ேபாத0ச�திர! வ�தா!. அரச! ம�திாிமா�க, எ�ேலாைரB
 

அைழ23 சைப A��� ப&*ைக அைறயி� நிக��த நிக�0சிைய எ�லா
 ெசா�� 

ேபாதவாதி2த>*	 எ!ன த�டைன விதி*கலா
 எ!9 ேக�டா!. ம�திாிமா�க, 

ேபாதவாதி2தைன அைழ23 அரச! ெசா!னவ(ைறெய�லா.Aறி, எ!ன 

ெசா�கிறாF? எ!9 ேக�டன�. அவ! காளிேதவி ெசா��யவ(ைறB
, தா! 

மைற�தி=�3 ச��ப2ைத* ெகா!றைதB
, ெகா.ைகயி( சி�திய 	=திைய2தா! 

நக2தா� 3ைட2தைதB
 விள*கி* Aறினா!. எ�ேலா=
 அதிசய23 நா� 

ம�திாிகைள� பாரா��ன�. அரசைன� பா�23 நா! ெசா��
 கைதைய* 

ேகD.க, எ!9 ம>நீதி அைம0ச! ெசா��கிறா!. 

 

ேகாசைல ேதச2தி� ேகாவி�த! எ!ெறா= ேவதிய! வா��3 வ�தா!. அவ! 

தான
 வா.கி� பிைழ23 வ�தா!. அவ! மைனவி கிளி ஒ!ைற வள�2தா,. 

தன*	� பி,ைள இ�லாைமயா� அைத� பி,ைள ேபால வள�2தா,. அத(	� 

ேபச* க(9*ெகா&2தா,. ஒ=நா, சில கிளிக, அ�த M�&�ப*க
 பற�3 

ெச!றன. ேவதிய! கிளி, அவ(ைற� பா�23 எ.ேக ெச�கிறீ�க,? எ!9 ேக�ட3. 

ம.ைக எ!>
 தீவி� ெச!9 மா.கனி உ�ண� ேபாகிேறா
 எ!றன. இ.ேக 

மா.கனிக, இ=*க, அ.ேக ஏ! ேபாகேவ�&ெம!9 ேவதிய! கிளி ேக�க, அ�த 

மா.கனிகைள� �சி2தா� கிழவ=
 பதினா9 வயதாக இளைம ெப9வா�க, 

எ!றன. ேவதிய! கிளி நா>
 ெச!9 அ�த மா.கனிைய* ெகா�&வ�3 

ேவதிய>*	2 த�தா� எ!ைன ெவ	நா, பா3கா�பா! எ!9 நிைன23, 
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அைவகDட! ெச!9 ஒ= மா.கனிைய* ெகா�&வ�3 ேவதியனிட
 த�3 அத! 

சிற�ைப* Aறிய3. 

 

ேவதிய! தா! �சி�பைதவிட நா�ைட ஆD
 ராச>*	 அளி2தா� நா& ெசழி*	
 

எ!9 எ�ணி, அரசனிட
 ெச!9 கனியி! ெப=ைமைய* Aறி*ெகா&2தா!. 

அரச! தா! ம�&
 உ�ணாம� @மியி� உ,ேளா� அைனவ=
 உ�ண 

ேவ�&ெம!9 க=தி அைத� @மியி� விைத23 மர2ைத வள�2தா!. மர
 ந!றாக 

வள��3 ஒ= கனி பG2த3. பழவிைனயா� ஒ= நாக
 அதைன* ெகா2தி விஷ2ைத* 

க*கிைவ230 ெச!ற3. அதைன அறியாத அரச! கனிைய2 த! 	=?*	2 தர 

எ�ணி அவைர வரவைழ23 அ!ேபா& ெகா&2தா!. அதைன அவ� உ�ட3
 

உயி� ேபாFவி�ட3. அரச! அட.காத ேகாப.ெகா�&, ேவதியைன* A��வர0 

ெசF3 நீ பிர
மேகா2திரனாைகயா� உ!ைன* ெகா�லாம� த��*கிேற!. எ!9 

ஒ= க�ைண� பி&.கி வி�&2 3ர2தினா!. ேவதிய!, எ�லா
 இ*கிளியா� 

வ�த3 என0ெசா��, கிளிைய அ92ெதாி�தா!. கிளிB
 ெச2த3. 

 

அ:�ாி� ஒ= வ�ணார* 	�யி�,ள ஒ= மாமியாD*	
 ம=மகD*	
 ஓயாத 

ச�ைட. மாமியா� மிக?
 ெநா�3ேபாF, விஷ மா.கனிைய2 தி!9 உயிைரவிட 

எ�ணி, அ�த மாமர2திட
 வ�3 பG2தி=�த ஒ= கனிைய* ெகாF3 உ�டா,. 

உடேன கிழ�ப=வ
 நீ.கி� பதினா9 வய3� ெப�ணாகிவி�டா,. மாமியாைர2 

ேத� வ�த ம=மக, அவைள2 ெதாியாம� த! மாமிைய� ப(றி விசாாி*க அவ,, 

நா! உ! மாமி. மா.கனிைய உ�டதனா� இளைமயாகிவி�ேட! எ!றா,. 

இ�நிக�0சி ஊெர�லா
 பரவிய3. அரச! அறி�3 மிக?
 ேவதைன� ப�& 

ேவதியைன அைழ23, அவனிட
 ம!னி��* ேக�&, ஏராளமான ெபா!>
 

மணிB
 ெகா&2த>�பினா!. ேவதிய! கிளிைய* ெகா!ற பாவ2ைத எ�ணி 

வ=�தி உயிைர வி�டா!. அவ! மைனவிB
 உட! இற�தா,. இைத* ேக�ட 

அரச! த! பழிைய எ�ணி ம��தா!. அரசிB
 உட! ம��தா,. அரச>*	2 

3ைணயாF இ=�த பல=
 இற�தா�க,. இ�ப� அறியாம� ெசFத நீதியினா� பல� 

இற�தா�க, என ம>நீதி ம�திாி Aறினா!. 

 

இைத*ேக�ட அழேகச ம!ன!, ேபாதவாதி2தைன� பா�23, பசி2தா� +க
 

பா�23 பசியா(றாத பழி வ�3 ேச��த கைதைய0 ெசா�கி!ேற! ேக, எ!9 Aற2 

ெதாட.கினா!. விசயா�ாி� ப�டண2தி� வா��த ேவதிய! ஒ=வ! தன3 

பாவ�தீர� ��ணிய நதிகளாட எ�ணி காேவாி Hநான
 ெசFேவா
 எ!9 

�ற�ப�டா!. அவ! மைனவி அவனிட
 க�&0 சாத
 க��*ெகா&23 
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அ>�பினா,. அவ! ஊைர வி�&� �ற�ப�&� பா0சR�� ப�டண
 ேபாF0 

ேச��3, வடப2திரகாளி ேகாயி� அ=ேக வ�3 அ.ேக வடபா�=�த ஒ= மர2தி! 

கீழி�=�3 இைள�பாறி� பி! அ.ேக ஓ�ய நதியி� நீரா� உண? உ�ண 

எ�ணி* க�&0 ேசா(ைற� பிாி23 உ�Q
ேபா3, 3ைர�ப�டண
 எ!>
 

ஊாி�=�3 ஒ= பா��பன! எGப3 வய3ைடயவ! அ�த ஆலமர2த=ேக 

வ�தம��தா!. 

 

ேவதிய!, அவைன ஏ! கைள23� ேபாயி=*கிறாF? எ!9 ேக�க, அவ! அ!ன 

ஆகார
 �சியாததா� மய*கமாக உ,ள3. எ!றா!. ேவதிய! க�&0 சாத2ைத 

அளி�ேபாெம!9 அ2த�ணீ�* கைரயி� வ�3 அம��தா!. அ�ேபா3 ஊ�விைன 

வ�3 Nளேவ, ஒ= க=ட!, ஒ=நாக2ைத* கா�� பி�23*ெகா�& ேமேல பற�த3. 

அத! ந�� ெதறி23* க�&0 சாத2தி� விG�த3. அைத அறியாத ேவதிய! 

மர2த�யி� பசி மய*க2ேதா& ப&2தி=�த பா��பனைன எG�பி அவ>*	 

அ!னமி�டா!. அைத உ�ட பா��பன! உயி� ேபாFவி�ட3. 

 

உடேன, ேவதிய! பா0சR� அ*கிரகார2தி� ெச!9, வய3 +தி��த பா��பன! 

பசியா� மய.கி* கிட�தா!. நா! தயி� அைள�த க�&0 சாத�த�ேத!. அைத 

உ�டவ! இற�3 ேபானா!. அவைன ந�லட*க
 ெசFய உத?.க, எ!9 

ேவ��னா!. அவ�க, இவ>ட! வ�3 ஆலமர2த�யி� இற�3 கிட�தவைன, 

இவ!தா! ெகா!9 வி�டா!. இவைன� பி�23* ேகாயி�� அைடB.க, எ!9 

அைட2தா�க,. ேவதிய! ஆ9 நா, ப��னி கிட�3 வ=�தி, காளியி! ேபாி� 

விHதாரமாக� ப23 கவிைதக, பா�னா! . 

 

அதனா� பா0சR� கிராம2தி� தீ�பி�23� ப�டண
 ெவ�த3. அ�ெபாG3 

வடப2திரகாளி ேகாயி� அ=0சக!, பி,ைள ேம� ஆேவச
 வ�3 க�&0 ேசா(றி� 

க=ட! கா�� சி*கிய பா
பி! விஷ
 விG�ததினா� அைத உ�ட பா��பன! 

இற�தா! என காளி Aறிய3. அைத* ேக�ட பா��பன�க,, ேகாவி�� 

அைட23ைவ2தி=�த ேவதியைன வி&வி23, அவ! கா�� விG�3 ம!னி�� 

ேவ��, விைடெகா&23 அ>�பினா�க, எ!9 ம!ன! Aறினா!. 

 

ேபாதவாதி2த!. இ3 எ! தைலவிதி எ!9 எG�தா!. ம!ன! ப,ளியைறயி� 

க��ைவ2தி=�த, த! விரைலB
 ெவ��ய பா
ைபB
 ெகா�&வ�3 கா��னா!. 

அரச>
 மகி��தா!. அ�2தரா2திாியி� தா! �(றிவ=
 ேபா3 காளி 
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ெசா!னைதB
, தா! ெசFதைதB
 எ&23ைர2தா!.  அைதெய�லா
 ேக�ட 

ம!ன!, அழேகச! ெப� பி,ைள வா�2தைய* ேக�& ேபைதயாகி வி�ேடேன 

என நிைன2தா!. 

 

இ�த உலகி� அ�நாளி� த!ைன ர�சி2தவாிட23 அ!� ெசFதா�க, ந�ேலா�. 

காேவாி எ!ெறா= ப�டண2தி� ஒ= மைறயவ! ேதவாதிேதவ! எ!பா! பிராமண 

யாக
 ெசFதா!. அவ>*	 ஆ9 பி,ைளக, பிற�தா�க,. மைனவி இற�3 

ேபானா,. பி0ைச எ&23� பி,ைளகைள* கா�பா(றி வ�தா!. ஊ�விைனயா� 

பி0ைச கிைட*கவி�ைல. கா��� ெச!9 N.கிலாிசிைய* ெகா�&வ�3 

சைம23� பி,ைளகD*	 அளி23வ�தா!. அவ! எ.ேக ேபானா�
 பி,ைளக, 

அவ! வ=ைகைய எ��� பா�2தி=*	
. ப.	னி மாச ெவFயி�� ஒ= ந�லபா
� 

தீயி� சி*கி*ெகா�ட3. மைறயவ! அைத எ&23 ெவளியிேல இ�டா!. பா
� 

தன*	 மிக?
 பசி*கிற3 எ!ற3. ேவதிய! யா! எ!ன ெசFேவ!, எ!னிட
 

ஒ!9மி�ைலேய எ!றா!. உடேன பா
� நாகமணிைய* ெகா&23� பி,ைளகைள 

வள�23*ெகா, எ!ற3. M��� பி,ைளகளிட
 நிக��தைத0 ெசா!னா!. பி!ன� 

மணிைய� பி,ைளக, ைகயி� ெகா&23வி�&� பா
பிட
 வ�3 உ! பசி*	 

எ!ைனேய �சி�பாயாக எ!9 Aறினா!. உடேன, பா
� ெந=�பி�=�3 

எ!ைன* கா�பா(றிய உ! க=ைண*	 ெம0சிேன! எ!9 Aறி ஜீவர2தின2ைத* 

ெகா&23 அைத� பி,ைளகளி! ைகயி� ெகா&23வி�&2 தா! இற�3ேபானா!. 

அ�த ர2தின.கைள ைவ23� பிைழ*க2 ெதாியாம� பி,ைளகD
 

மா�&ேபாயின� எ!9
 ம!ன! Aறினா!. 

 

பி!ன� நா� ம�திாிகைளB
 யாைன ேம� பவனிவர0 ெசF3, ஆசன2தி� அம�2தி 

அளவ(ற ெபா!>
, மணிB
 அளி232 த! பிைழெபா9*க ேவ��*ெகா�டா!. 

ம!ன>
 நா� ம�திாிகD
 பி! ெசழி�பாக நா�ைட ஆ�&வ�தா�க,. 

----------------- 
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நா� ம�திாி ��மிநா� ம�திாி ��மிநா� ம�திாி ��மிநா� ம�திாி ��மி    

 

கா��கா��கா��கா��    

ெச�தமி� ேபா(9
 அளகா�ாிதனி� 

      ம�திாி நா�ேப� மீதினிேல 

ச�த* 	
மி2தமிGைர*க0சிவ 

      த�தி +க
பாத.கா�பாேம. 

 

�(�(�(�(    

 

ைவயக�த!னிேல நா�ேப� ம�திாி 

      மா�*கெம�லா.	
மி� பா�&ைர*க0 

ெசFB
 ப�*க=, ெசFய வ�ேவல� 

      ேசவ� ெபா(பாத. கா�பாேம.    1 

 

@ேலாக�த!னிேல நா�ேப� ம�திாி 

      ேபாதவாதி2த>டமீதி� 

சாேலாக +,ள	
மி2தமிேழநித
 

சா(9ேற! வாைல 3ைணயாக.        2 

 

ேபாதவாதி2த>
 ேபாத வி@சண! 

      ேபாதவியாகர!ேபாத0ச�திர! 

மாதாள M� ம3ரா�ாிதனி� 

      வா��தி=�தா�சில காலெம�லா
.  3 

 

ெத!ம3ரா�ாியி� பிற�தளேக 

      ச=ட! ம�திாியானகைத 

ச�+க! பாத�3ைணயாக ெவ!9 

      சா23ேற! 	
மி2 தமிழாக!        4 

 

ஆ&� சித
பரநாத! வர2த=, 

      அFய!��பிரமணிய. ைக*ெகாழ�ைத 

நாெட�லா
 ேபா(றி&
 Mரப2திர! தமி� 

      நாவல� பா�23தி2திடேவ.        5 
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ேதச
 �கழேவ பா�ைவ2 ேத!தா>
 

      ேதவ� நக�களி லா�டேவ 

வாச
 �க�சி!ன2த
பி2 தமிG*	 

      வா*க=, வாFபரேமHவாிேய.        6 

 

ஆதியி� ெத!ம3 ரா�ாியி� இவ� 

      சாதியி� காராளவ
+ச2தா� 

பாதி மதிW&
 நாதைன� ேபா(றிேய 

      பாைதB. A� நட�தா�க,.        7 

 

பாைத வழியி�வ�நட*க�ப=. 

      காலாேன ஒ�டக
 ேபாயி=*க 

ேகாைதய� ேமாகன
 நா�ேப� ேயாசைன 

      ெகா�& ெவளியி� நட*கயிேல.        8 

 

ஒ�டக�த�பி ஒ=மாச
 அைத 

      வி�& அைல�3 ெபா=,கார! 

அ�ட திைசெய�லா� ேத� இவ=ட! 

      கி�டேவ வ�3 உைர2தா�க,.        9 

 

ஒ�டக
 இ:வழி காணீ�க ேளாெவ!9 

      உைர2திட நா�ேப=மி=�3* 

க�&ட! த�பிய ஒ�டக
 ஒ(ைற*க� 

      ெபா�ைடேயாெவ!9 ஒ=வ! உைர2தா!.        10 

 

Wெல!ெறா=வ>ைர2தாேன +ழ.கா� 

      +டெம! ெறா=வ>ைர2தா! 

Aைழ வாெல!ெறா=வ>ைர2தா! ெமாழி 

      Aாின3�சாி யாயி=*க0        11 

 

ெசா!ன அைடயாள+
 சாிதாெனன2 

      3Fயேன ஒ�டக ெம.ைகெய!றா! 

க�ணாேல ஒ�டக. க�டதி� ைல2தட. 
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      க�&ைர2 ேதாெம!9 தா! ெமாழி�தா!.  12 

 

பா�23 உைர2த ெமாழிேய3 ந
ம 

      ேகா2திரமாஅளேகச=ட! 

சா23ேவாவா=.களி
 ெமாழிையெய!9 

      ேந�2தியாF* A� நட�தா�க,.        13 

 

த.க
ெபா! ெவ,ளிபி2தாைள ெச
� 

      ச3=ட! A��ெயா!றாB=*கி0 

சி.காரமாக இ=*	ேமG�(90 

      ெச
ெபா! ேகா�ைட அள ேகச=ட!        14 

 

ெச�பிய வா�2ைதைய2தா! ேக�& அள 

      ேகச>
 ேயாசைனயாயி=�3 

வி(பன+,ளவென!9 ெசா�� அ�ேபா 

ெம2த?
 ராச! மனமகி��3        15 

 

ஒ�டக.காQெம!ேறBைர2தால3* 

      	,ள அைடயாள ேம3ைர2தீ� 

ந�டைண ெசFயாம� நீ.கெள�ேலா=
 

      நவி�ெம!9 ராச! தா! ேக�க.        16 

 

ராச>ைர2த ெமாழி ேக�& அ�ேபா 

      நா�ேப� ெம2த மனமகி��3 

ேபாச! ெபா(பாத
மிக� பணி�3 அவ� 

      �2தி விேசஷ+ைர2தனேர.   17 

 

ேபாதவாதி2தன� ேபா3 ெசா�வா! ஒ= 

      பாாீச.A� இைரேமF�3 

ேபதைம யாக நட*க ஒ=க�Q 

      ெபா�ைடேயாெவ!9 உைர2தென!றா!.            18 

 

ேபாத வியாகர! தா! பணி�3 பாைத 
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      ேபாைகயிேல ஈ*க�2தர2த
 பாைத 

வழியி� சிதறினதா� ெப=
 

      ஒ�டக
 Aைழவா� எ!9ைர2ேத!.   19 

 

ேபாத வியாகர! தா! பணி�3 பாைத 

      ேபாைகயி ேலதட�தா!பதிய 

சாதக மாக நட*கவி�ைல ெக(ப
 

      தாென!9 ெசா�� Bைர2ேதென!றா!.        20 

 

ேபாத வி@சண! தா!பணி�3 பாைத 

      ேபாைகயி ேலNQ கா�பதிய 

சாதக மாெயா=கா�பதி யவி�ைல 

      தாெனா& கா�+ட ெம!9ைர2ேத!.          21 

 

ேபாத0ச�திர>�தா!பணி�3 பாைத 

      ேபாைகயிேலஈக�2தர2த
 

பாைதவழிேய சிதறிய தா�ப= 

      ஒ�டக. Aைழ*காெல!9ைர2ேத!.            22 

 

இ�ப�யாகேவ நா�ேப� ேயாசைன 

      [*]?ெகற���ேல உைர2திடேவ 

ெச�பம தான அளேக ச>ேம அவ! 

      வி(பன +,ளவ! எ!9ெசா��0         23 

---- 

[*] இ0ெசா� இ!னெத!9 விள.கவி�ைல. 

 

 

ெசா�� ெமாழியாேல ஒ�டக� தா>
 

      ெதாட��தவ�*காயிர
 ெபா! ெகா&230 

ெசா��ெம!ேற ெசா��2 தான>�பி அ�பா� 

      ெச�பினா! நா�ேபைர�பா23          24 

 

பாச23ட!வாச� ம�திரகாாிய
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      ப.ைகய
 ேபாேல நிைற�தி=*க          26 
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பாிேசாதிைன பா�*கெவ!ேறநிைன�3 
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 ேபாதவாதி2த>
 

      ப�டண��2தி வ=ைகயிேல.   28 

 

ப�டண23*	 வடபிற2தி� வட 

      ப2திரகாளித! ேகாவி�ேல 

3E�ட மகமாயி அ2தரா2திாி ேவைள 

      ேசாதிைனயாக அGக�(றா,.       29 

 

ப2திரகாளி 	ர� ேக�& சிவ 

      ப2த ென>
ேபாத வாதி2த>
 

சி2த.கல.காம� ப2திரகாளி+! 

      ெச!9 நட�3 �=*காக.   30 

 

ஆர� ய
மா அGகிற3 இ.ைக 

      அ=ைம இேதாவ�3 நி(கிேற! நா! 

பார� ெய!+க
 மாதாேவபர 

      ேமHவாி எ!றி= தா, பணி�3.       31 



18 

 

 

ெசா!ன ெமாழிதைன2தா! ேக�&0சிக 

      ேசாதி ெய>
ப2திரகாளிய
மா, 

இ�ேநர
 எ! +!ேன வ�தவ! ஆ=நீ 

      எ!ன மன�3ணிவாகவ�தாF.   32 

 

காளிBைர2த ெமாழி ேக�&*க= 

      ணாகர! ேபாத வாதி2த>ேம 

W�க.காளி மகமாயி B�த! 

      ெசா�த அ&ைமயாF வ�தவ! நா!.   33 

 

ெசா�த அ&ைமயாF வ�தா*கா�வைக 

      ெசா��வா நீயா	 எ!மகேன 

வி�ைத ெப=	
 அழேக ச!வாச� 

      ம�திாி ேபாதவாதி2தென!றா!.   34 

 

வாடா மகேன ெயன?ைர2தா,மக 

      மாயிைய0 �2தி அ�பணி�3 

ேதட* கிைடயாத அ
பிைக*கி*	ைற 

      ெசFத வைகெயன* ேகBைர�பாF.   35 

 

ேபாதவாதி2த! அ�ேபா3 ெசா�வா>ைர2திடேவ 

      பாி@ரணிெம2த மனமகி��3   36 

 

எ!3ய =!னிட
 ெசா!னதினா� எ!ன 

      எ!ன வ=
ேபாத வாதி2தேன 

க�3யி� மாய>ட த.ைக ேயஉ! 

      க=ைணயினானைத2 தீ��ேபென!றா!.  37 

 

இ�த� ப�ம�திாிதா! ேக�க 

      பரேமEவாிெம2த மனமகி��3 

க�த மல�*	, ப2திரகாளி 

      க=ைண�ாி� ெத!ைன* ேகDெம!றா,.       38 
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ம�திாி ேபாதவாதி2தேன நா>
 

      வைகBட! ெசா��ேற! ேக,மகேன 

ச�திர மாஅழ ேகHபரராச>
 

      தாரணித!னிேல வா��தி=*க2   39 

 

தாெய!9 எ!ைன� பணி�3 ெகா�டாF நா>
 

      தா�0சி இ�லாத மகி�0சி ெகா�ேட! 

தாெய!9 வ�தாேய ேபாத வாதி2தேன 

      நாெனா!9 ெசா�கிேற! ேக,மகேன.   40 

 

நாைள ெபாGதH2த மான?ட! இர�& 

      நாழிைக ஈேரG ெச!ற?ட! 

ேவைள* 	தவிய ப�சைண ெம2ைதயி� 

      ேவ�த! மைனயாDட! ப&*க   41 

 

ச��ப ெமா!9 வ�3 தீ�&3கா�பி!>
 

      சாதைனயாFம9 ேதச2தா=
 

க��ப உ&வாயாக� ெபாாியவ� 

      கய0�=*காெந�சிR&=வி0   42 

 

ச
பா அாிசி ந�சாக வ=
 அைத0 

      சா�பி�டா�
 உயி�தா! ேபா	
 

அ
பா� இ3தைன தீ2தாயானா� ராச! 

      ஆDவா! @ேலாக +,ளம�&
.   43 

 

எ!9 மகமாயி தா>ைர*க அ�ப 

      இைணய� ேபா(றிேய தா!பணி�3 

க�& மகமாயி தா>� ெசா�லமன
 

      காரணமாக நட�தாேன.   44 

 

வ�3ேத ேதச உ&வைரB�ச
பா 

      வ=*க வாிசி பலகார
 

இ�த� ப�*கள ேகசனிட2தி� 
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      இ!பமாF* ெகா�& ேபாF ைவ2தா�க,.   45 

 

க�& அரச! மனமகி��தான�ேபா 

      கா�ெட!9 ேபாதவாதி2த>ேம 

இ!9 அதிசய�தானி=*க அFயா 

      ெய!9 ம�திாி ெசா�ல ராச>ேம.   46 

 

காரணேம3கா� ம�திாிேய அைத* 

      கா�ெட!9 ராச! மனமகி��3 

பா�ம!ன! வி�ட உ&வைர நாைள 
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 வ�3   47 

 

ம�திாி ெசா!னைத ராச>�தா! ெவ	 

      சி�ைதயி� ெம2த மனமகி��3 
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      ஏகினா! ேபாசன சாைலயிேல.   48 

 

ச
பா அாிசி சைம�தி=*க அ!ன
 

      தா!ெபாசி*	 ராச! ேவைளயிேல 

ேவ�த! விதிைய வில*கெவ!9 ம�திாி 

      ேவQேம NQபி� சாதெம!றா!.   49 

 

அ!னெம!9 ம�திாிதா! ேக�க 

      அழேகச> NQ பி�	&*க 

தி�ென!9 ெசா��	&2த அ!ன2ைதB� 

      சீைலயி� ைவ23 +�23*ெகா�&   50 

 

அ!9 கதிேரா! மைற�திடேவ அ!9 

      ரா2திாிேய காளி ெசா�ப�*கி 

ெச!9 அரமைணதா! �	�3 ராச! 

      ேதவிB நி2திைர ெசFயயிேல.   51 

 

ச��ப
 வர*க�& ேபாதவாதி2த>
 



21 

 

      த!ைகயி� ம�திரவாளதினா� 

வி(பைன+,ளவ! ேபாத வாதி2த>
 

      ெவ��னா! ெர�& 3�டாகேவதா!.   52 

 

ெவ�� விG�தி& பா
� ெர2த.கD
 

      ெம�� ந�லா, ெகா.ைக மீதி� வி& 

ப�ட பா&கD மி�ப� ேயாெவ!9 

      பா�23 நி!9 ேபாதவாதி2த>
   53 

 

��& விர� ெநக2தாெல&23விர� 

      3�டா ந9*கிேம� க��ைவ23* 
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      காரண! ேபாதவாதி2தென!றா!.   54 

 

ராசைன2தேதவிB�தாெனG�பி 

      நலமா0�3 ேபாத வாதி2த>*	 

கா� ெபாறாத பய�ெம! ெகா.ைகைய* 

      ைகயினா� ெதா�டாென!ேறBைர2தா, .  55 

 

ேதவிBைர2த ெமாழி ேக�& ராச! 

      சீ*கிரமாக ெயG�தி=�3 

பாவி� பய� ெசFத ஞாய23* ெக!ன 

      பாவிைன ெசF	ேவாெம!9 ெசா��   56 

 

நி*கிற ேபா3ெர�டா�சாம*காவ� 

      நீதா! ம�திாி ேபாதச�திர! 

ப*	வ ேம3 மறியாமல�ேபா 

      பாாி�2திராச! Mதிவ�3   57 

 

வா�2ைதைய* க�ட.ேக ஆரடாெவ!9 

      வDவினா! ராசள ேகEபர>
 

ேபாறவனாெர!9ைர2திட ேவகாவ� 

      ேபாதச�திர ம�திாி ெய!9ைர2தா!.   58 
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ெப(ற பி,ைளயி� +(ற பி,ைளெய!9 

      ேபாி� ெக.	 மறி�தி=*	
 

ச23=வாக நட2திைவ2தா! உ! 

      தைமயனா
 ேபாத வாதி2த>ேம.   59 

 

ச�பிரம�ச*Aட2திேல எ�த! 

      தார+
 நா+
 ப&2தி=*க2 

3���2தி B,ளவ! ேபாதவாதி2த>
 எ! 

      ேதாைசைய ெதா��ட நீத+�ேடா .   60 

 

எ�ணியரச>ைர2திட ேவெமன 

      ெத�ணிேய ேபாத ச�திர>ைர�ேபா! 
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      நாயக! பாத
 பணி�3ைர�பா!.   61 

 

க�ணா( க�ட3.காதா( ேக�ட3
 

      க�டேப�வி�ட3
 ெபாFயா	
 

இ!ன+
 @ேலாக�த!னிேல ராசா*க, 

      ஏெதா!9� தீ�*க
 விள.கவி�ைல.   62 

 

தீ�*க விள.கா*காாிய2தா� வ�3 

      தீவிைன N�டைத* ேகD.கேள 

மா�*க +ட! ெசா�ல* ேகDமFயா ெவ!9 

      ம�திாி ெசா�ல� �க��தாேன.   63 

 

பா�சாைல எ!ெறா= ேதசமFயா அ�த� 

      ப�டண
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      ம!ன>*	2திைர ெச�லாம�   64 

 

ெவ,ைள ேபால நிற+,ள வனமி=*க 

      சி.க2ைத* A�� நட�தாேன.   65 
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ேகதகா�ாிப�டன2தி ல.ேக 
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 வ=கிற3
 இவ, 
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Mரவனமி=க சி.கம3 க�& 
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வ�தேதா� ரா2திாி M��� �	தேவ 
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 உயி� 
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