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                                                                 �: 

                                                                           �மேத ராமா�ஜாய நம: 

108  தி�ய ேதச�கள��  தைலயானதான, 
தாேன ேதா�றிய தி��தல�க� எ� � 

!த�ைமயானதான, நி�ய க"பக வ%��சமான, 
தி�நாெட��( ேகா )*+யைன, பக�வ%ள-கா-கிய, 

ஆராம( */0த அர�கமா(, 
ஆ/வா2க� பதி�ம�(, ஈரா4 நா)சிமா�( அ�பவ%�த 

ெப+ய ெப�மா� அறி5ய%� ெகா�6( அர�கமா(, 
ஆ4( ேப4( மஹா,ப%ரளய, ெபா8தி9( அழியாத 

பர,ப%ர(மமா( அர�கேன எ�4 இ�-<( 

அ"ற ப"றரான ந�லா2க� வா8( நள�ரர�கமா(, 
திைச வ%ள-கா(, =ேலாக ைவ<0தமா(, 

ப%ர�ய�சமான பரமபதமான, 
ெப+யப%ரா� யா�( ெப+யெப�மா6( மகி/05உைற?( 

தி�வர�க�தி� 

அ யா2க� ேசவ%�5 ஆ/05 அ�பவ%-க ேவ@ ய 108. 

 
 

1. தி�உைற
� கமலவ�லி நா�சியா� ச�நிதி: 
  “ப�ைடநா� மைற��, ேவ�வ ��, ேக�வ ! பத"க#�, பத"கள%� ெபா�#�,  

  ப �டமா' வ (�த ப ற"ெகாள% அன+�, ெப�கிய ,னெலா- நில.�,  

  ெகா�ட� மா�த/�, 0ைரகட� ஏ3�, எ3மா மைலக#�, வ 5�,�,  

  அ�ட/� தானா' நி�ற எ�ெப�மா� அர"கமாநக� அம��தாேன!”                                                           
                                        எ�4 ஆ/வா2 பா யவ�, 
எ�லா� தி�ய ேதச�கள�9( எ80த�ள�?�ள எ(ெப�மா�கள�� அழ<, 
<ண(, ெசய� !தலிய ேம�ைமக� யாவ"ைற?( த�னக�ேத 
ெகா@டவ�, ச(சார- கிழ�ைக அ ேயாB ேவர4-<( அண%யா2 
ெபாழி�*/ அர�கநகர,ப�, தி�வர�க�5ைற?( ேபராத சீ2 அர�க�5 
அDய� �அழகிய மணவாள�.   

 

  !�ன�9( ப%�அழகிய ெப�மாளான, தன-< ஒ�தா2 மி-கா+�லா 
மாமாயனான,  க@டவ2த( சி0ைத கவ�( க ெபாழி�, க�ளா2 ெபாழி� 
ெத�னர�கனா(, த@டாமைர Gம-<( பாத, ெப�மாளா(, அ0த அழகிய 
மணவாளனா(  �ந(ெப�மாைளேய தன5 தி�-ேகாய%லி9( HலவராகI(, 
உ�ஸவராகI( ெகா@B, தி�வர�க(  ேநா-கி உைறகி�ற நா)சியா2 
ச0நிதி.  
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  ஆ(! இ5ேவ தாமைர மல+� அவத+�5, கி�ள� வளவ� எ��( 
கிள�) ேசாழ� வழிவ0த ந0த ேசாழ� தி�மகளாக வள20த உைறL2 
�கமலவ�லி நா)சியா2 ச0நிதி. (ப�<ன�, ப%ர(ேமா�ஸவ�தி� 6( 
தி�நாள��, �கமலவ�லி நா)சியா+� தி�ந�ச�திரமான ப�<ன� 
ஆய%�ய�த�4 �ந(ெப�மா� இ�< எ80த�ள� உைறL2 நா)சியா�ட� 
ேச2�தி க@ட�6கிறா2.)     

     

2. தி�!பாணா9வா� தி�அவதார� ெச'த தி�:கழன% :                        

            தி�உைறL+� காயக ஸா2வ ெபௗம2,  ெமDஞான�5ைறLரா�, 
!ன� வாஹனரா(, பா@ெப�மா� எ��(  தி�,பாணா/வா2 ெச0ெந� 
பய%+� தி�அவதார( ெசDதி�ட தி�-கழன�. 

 

3. ஜ=ய,ர ஆ?தான ம�டப�:    

            எ(ெப�மா� உக05 எ80த�ள�?�ள ம"ற தி�ய ேதச�க� 
பகலி�-ைகயாக இ�-க, ஆ)+த ர�சண�தி"காக ஏகா0த� தி��தல( எ�4 
ேகாய%லிேல (தி�வர�க�திேல) நி�யவாச( ப@Rகிறா� தி�வர�ேகச�. 

 

  அவ� தி�வர�க�திேல நி�யவாச( ப@ண%-ெகா@B பரமபத( 
உ�ள��ட எ�லா� தி�ய ேதச�கைள?( பகலி�-ைகயாD- ெகா�கிறா�. 
ஆ(! தி�வர�க�தி� இ�05ெகா@ேட பரமS�சனான தி�வர�ேகச� உபய 
வ%=திகைள?( ர�சி-கிறா�.  

 

           “வ�ெப� வானக/'ய, அமர�'ய, 
                  ம�A'ய, ம�Aலகி� மன%ச�'ய, 
                B�பமி0 Bயரகல, அய�ெவா�றி�லா�  

                  5க�வளர, அகமகி3� ெதா�ட�வாழ, 
                அ�ேபா- ெத�திைசேநா:கி! ப�ள%ெகா�#�  

                  அண யர"க� தி�/Cற�”       

                                                       எ�ப5 ஆ/வா2 வா-<. 
 

      தி�வர�க( ‘ஆராம� E9�த அர"க�’ எ�4 ேபா"ற,பB( ஊ2.    
இ�< ஆராம( (ேதா�ட( – ந0தவன() எ�ப5 ம"ற தி�ய ேதச�கைள- 
<றி-<(.  

 

      �ர�க சா2வெபௗம�-< ம"ைறய தி�,பதிக� ராஜா-க� 
ேவ�ைட-<) ெச�9(ேபா5 ஆ�கா�< த�கி இைள,பா4( பகலி�-ைக 
எ�( த�<மிட�க� எ�ப5(, தி�வர�கமான5 இரவ%� வ05 ேச�( 
அர@மைன ேபா�ற நி�ய வாசVதல( எ�ப5( ஆ/வா2க� தி�உ�ள(.  
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      ஆ(! தி�வர�ேகச� பகலி� எ�லா தி�ய ேதச�க6-<( ெச�4 
அ��பாலி�5, இரவ%� தன5 இ�,ப%டமான தி�வர�க( தி�(ப%� 
தி�)சயன( ெகா�கிறா�. உ�ஸவாதி கால�கள�� �ந(ெப�மா� பல 
ஆVதான ம@டப�க6-< எ80த�ள� அ��பாலி�5- க�வைற 
தி�(Sவ5( இதைன உண2�5(. இ0த ஆVதான ம@டப�க� பல தி�ய 
ேதச�கள�� இ�,ைப- <றி-<(. தி�வர�க�ைத) G"றி, பல ஆVதான 
ம@டப�க� உ�ளன. அைவகைள, ப"றிய <றி,S-க� ஆ�கா�ேக 
ெகாB-க,ப�B�ளன.   

 

  ஒ� ஏைழ Hதா� -காக அவள5 ேபர� உ�வ�தி� ெச�4, 
G�(பம2 ேசாைல */0த அர�கமாேகாய%� உைற?( தி�வர�ேகச� 
ததிய�ன!( கீைர?( தி�வ!5 ெசD5 அ��பாலி�தா�.  

 

      அத� நிைனவாக, ப�<ன�, ப%ர(ேமா�ஸவ�தி� 3( தி�நாள��, 
உல< த�ைன வாழ நி�ற ந(ப%, ெச(ைம?ைடய தி�வர�க2 
�ந(ெப�மா� எ80த�ள�, தி�வாராதன( க@ட�ள�, இ�ைற-<( 
ததிய�ன(, கீைர, பாக"காD, வBமா�காD தி�வ!5 ெசD5 
அ��பாலி-<(, தி�)சி – <ள��தைல ெநBWசாைலய%�, ஜXயSர�தி�, 
சாைல-<� ெத�Sற(, ேம"< ேநா-கி அைம05�ள ஜXயSர ஆVதான  

ம@டப(.                   

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
 
 
 
         

 
 
 

  இத"<) ச"4 ேம"ேக அைம05�ள பலாச தX2�த(. (�ந(ெப�மா� 
இதன�ேக உ�ள   4 கா� ம@டப�தி� ப%�ன2 ம@டக,ப  க@ட�ள 
எ80த�ள�, பலாச தX2�த�தி"<� தX2�த( சாதி�த��கிறா2.)  

 

  இ0த, பலாச தX2�த�த�ேக அைம0தி�0த பலாச வன�தி"<, 
அ�-கைன,ேபால ஒ� அGவ�தி� ேம� ஆேராகண%�5 ேவ�ைட-<) 
ெச�ற தி�வர�ேகச�, தி�உைறL2 ந0தவன�தி� �கமலவ�லி 
நா)சியாைர- க@B, த�ைன அறிவ%�5, தன5 கைணயாழிைய� த0த�ள� 
ஆ�ெகா@ட5 வரலா4.    

 

4. வ =ேர?வர� க�ட வாஹன ஆ?தான ம�டப�: 
            உ�ஸவ(, Sற,பாB, வ Xதி, காவ%+ என, பல ஏ"ற�க� ெப"ற 

தி�வர�ேகச�, க�வைறய%லி�05 Sற,பB(ேபா5 H+ நிமி205, !ழ�கி, 
Sற,ப�B, ேபாத�மா ேபாேல சி(மகதி?(, தி�வ Xதிகள�� எ80த�6(ேபா5 
கஜகதி?(, உபயநா)சிய�ட� எ80த�6(ேபா5 ஹ(ஸகதி?(, சபா 
ம@டப( எ80த�6(ேபா5 வ%யா-ரகதி?(, ஊெர�லா( G"றி- க�வைற 
தி�(S(ேபா5 சட-ெக�4 ச2,பகதி?( க@ட��கிறா�.  
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      கட� வ%ள�< க�ேமன�ய(மானா( , வ05 ேச2வா2 மன( 5ல�<( 
சீரா2 தி�வர�க�5ைற?(  �ந(ெப�மா� ைத =பதி�தி�நா� உ�ஸவ 4( 
தி�நாள�� !"பகலி� எ80த�ள� அ��பாலி�5, மாைலய%� 
க�டேசைவய%� Sற,பாB க@ட�6( மா(பழ)சாைல – அ(மா 
ம@டப�தி"< இைடேய, சாைல-<� ெத�Sற(, க�ைகய%" Sன�தமாய 
காவ%+ய%� ெத�ப<தியாகிய, �- ேவதெம�(  ெத�தி�- காவ%+ய%� 
வடகைரய%� ெத"< ேநா-கி அைம05�ள வ XேரVவர( க�ட வாஹன 
ஆVதான ம@டப(.    

 
 
 
 
 
 
 
 

5. �மா� மBரகவ !ப �ைள தி�ந�தவன�: 
      “பரமபத�தி� உ�ள �மஹாலZமி-<, தி�வாD,பா ய%� 

பWசல[( < ,ெப@க6-<- கிைட�த கி�\ணா�பவ( கிைட,ப5 
ச0ேதகேம!” எ�4  �ம� பாகவத�தி� �ேவதவ%யாஸ2 அ�ள�) ெசD5,   
�Gகமக+ஷி தி�வாDமல205 அ�ள�ய5 ேபால, “பரமபத�தி� உ�ள 
நி�ய*+க6-<( _ட  ஆ/வா2க�, ஆசா2ய2க6-<- கிைட�த �ர�க 
அ�பவ( கிைட,ப5 ச0ேதகேம!” என எ@ணைவ-<( �ைவ\ணவ 
ராஜதான� தி�வர�க(. 

 

      இ0த =ேலாக ைவ<0த�தி�   ெத�தி�- காவ%+ய%� வடகைரய%� 
அ(மா ம@டப�தி"<- கிழ-ேக சாைலய%� இ�Sற!( அைம05�ள,  

�ந(ெப�மா�, �ெப+ய ப%ரா� யா2, �உபய நா)சிய2, �ச-கர�தா/வா2, 
�கா�டழகிய சி�க2 ஆகிேயா2   * -ெகா�6( மல2 மாைலகைள 
ஏகா�கிக�  க� �த�(, ந4மண( மி-க க@கவ�( வ@ணமல2, 
பா�திக6ட� எழி� ெகாWG( இடமான, ெப+ய ப%ரா� யா�-<- 
கடைல-காD மண%மாைல சம2,ப%�5, ெப+ய ெப�மாள�� க�வைற 
வ%மான� தி�,பண%ேயாB த�க,=)G(, ம"4( பல தி�,பண%க6( ெசD5 
உக0த �மா� ம5ரகவ%,ப%�ைள தி�ந0தவன(.   
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  சாைல-<� ெத�Sற( அ0த ந0தவன�ேத 

அைம0த தி�வர�க ம5ரகவ% தி�வரG. 
 
 
 

6. ெத�தி�: காவ (: கைர அ�மா ம�டப�; ெத�தி�: காவ ( 
மணCபர!ப � தி�:ேகாIJ
� ந�ப கைள எ�ெப�மானா� 
ேசவ Kத  இட�: 

      “ஆதிHலேம!” எ�4 கதறிய, !தைலவாD,ப�ட கேஜ0திர�-< 
அ��பாலி-க) சி�ரா ெபௗ2ணமிய�4, ஸமர =பாலராய� எ��( 
ேதா6-கின�யான��, கேஜ0திரேமா�ச( எ��( தி�ஊற� உ�ஸவ�தி"<(, 

காவ%+� தாயா�-< மாைல சா"றி அ��பாலி-க ஆ மாத( ஆ ,ெப�-< 
உ�ஸவ�தி"<(,  ஆர(ெகா� பா"கட� வ%�B  அய�ஊ2 ஏறி, அேயா�தி 
நக2 இழி05, ெபா�ன� ஆ"றி" ேச20த சீர�க மணவாள2 �ந(ெப�மா� 
எ80த�6( ேப4ெப"ற5 ெத�தி�- காவ%+. 

 

  இ0த� ெத�தி�- காவ%+ய%� வடகைரய%�,   ஐ,பசி(5லா)மாத(, 
காவ%+வாD, பா(பைணேம� க�!கி�ேபா� க@வள�( க�ைணவ�ள�, 
=வ%+?( 5ழாD அர�கரா( தி�வர�ேகச�-< ராண% ம�க(மாள�� 
ேபரனாகிய வ%ஜயர�க ெசா-கநாத2 சம2,ப%�த ெபா"<ட�தி� யாைனய%� 
மa5 தX2�த( எB�5 வர,பB( இடமான, தWைச ம�ன� அ)Gத 
ேதவராயன�� மைனவ% தி�மலாேதவ% எ�( தி�மலா அ(மாவா� 
க�ட,ப�ட அ(மா ம@டப(.    

 
 
 
 
 
          

 

 

 

    
 
 
 
 

  தி�வ�லி-ேகண% �பா2�தசாரதி, ெப�மாள�� தி�அவதாரமான, 
ெத�னர�க� ெச�வ( !"4( தி��திைவ�த �உைடயவைர, ப%�ைசய%� 
நWசி�B- ெகா�ல) சில2 !ய�றன2. அதனா� மன( ெவ4�த உைடயவ2 
உபவாஸமி�0தைத அறி05 பதறி,ேபாD� 5+தகதிய%� 
தி�-ேகா� L+லி�05 தம5 சீட2 எ(ெப�மானாைர- காண, 
�ஆளவ0தா+� அ0தர�க சீட2கள�� ஒ�வ�(, �உைடயவைர 18 !ைற 
தி�வர�க�திலி�05 தி�-ேகா� L�-< வர)ெசD5 அவர5 ஆவைல) 
ேசாதி�5   ரகVய�ைரய�கள��   ஆ/ெபா��கைள அ�ள�யவ�(, 
�உைடயவ+� க�ைண உ�ள�ைத அறி05 அவ�-< ‘எ(ெப�மானா2’ 
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எ�4 தி�நாமமி�டவ�(,  �ராமா�ஜ+� பWசாசா2ய2கள�� ஒ�வ�(, 
தி�-ேகா� L2 =ரண�மான தி�-ேகா� L2 ந(ப%க� எ80த�ள�னா2.  

 

      அதைன  அறி0த <ண0திக/ ெகா@ட�, காேரD க�ைண இராமா�ச2, 
கB�ேகாைடய%�, உ)சி, ெபா8தி�, ெவ0தணலாD� தகி�த ெத�தி�- 
காவ%+ மண"பர,ப%� ந(ப%கள��  தி�வ கள�� வ%805 ேசவ%�த இட(.    

 

7. வாண ய  ஆ?தான ம�டப� எ�.� ,லி ம�டப�: 
  மாசி� தி�,ப�ள�ேயாட( எ��( 

ெத,ேபா�ஸவ�தி� 6( தி�நாள��, 
ெபா�ேகாத( */0த =மி?(, 
வ%@Rல<(, அ�ேகாதW ேசாராேம 
ஆ�கி�ற எ(ெப�மா�, ெச�ேகா9ைடய 
தி�வர�க) ெச�வனா2 �ந(ெப�மா� 
மாைலய%� யாைன வாஹன, Sற,பாB 
க@ட�6!�ன2, காைலய%� 
தி�,ப�ல-கி� எ80த�ள� அ��பாலி�5, மாைலய%� தி�(S( அ(மா 
ம@டப�தி"<( தி�மWசன- காவ%+-<( இைடேய சாைலய%� கிழ-<, 
ப-க( வட-< ேநா-கி அைம05�ள வாண%ய ஆVதான ம@டப( எ�( Sலி 
ம@டப(.     

 

8. Jரா�ஸேலIட� ராமராN ஆ?தான ம�டப�: 
      வாண%ய ஆVதான  ம@டப( 

எ��( Sலி ம@டப�தி"<- கிழ-<� 
திைசய%� ராய2ேதா,ப%� கிழ-< ேநா-கி 
அைம05�ள, ைத =பதி� தி�நா� 
உ�ஸவ 5( தி�நாள�� !"பகலி� 
எ80த�ள� அ��பாலி�5, மாைலய%� 
அ�ம0த வாஹன�தி9(, மாசி� 
ெத,ேபா�ஸவ 3( தி�நாள�� !"பகலி� 

எ80த�ள� அ��பாலி�5, மாைலய%� க"பக வ%��ச�தி9( �ந(ெப�மா� 
Sற,பாB க@ட�6(  ரா�ஸேல�ட2 ராமரா� ஆVதான ம@டப(. 

 

9. ெகாJயால� ேசஷாK( அ'ய"கா� ஆ?தான ம�டப�: 
        ரா�ஸேல�ட2 ராமரா� 

ஆVதான ம@டப�தி"< வட-<� 
திைசய%� ேசஷா�+Sர�தி� ேம"< 
ேநா-கி அைம05�ள சி�திைர வ%�,ப� 
தி�நா� உ�ஸவ 2( தி�நாள�� 
!"பகலி� எ80த�ள� அ��பாலி�5 
மாைலய%� �ந(ெப�மா� க"பக 
வ%��ச�தி� Sற,பாB க@ட�6( 
ெகா யால( ேசஷா�+ அDய�கா2 
ஆVதான ம@டப(. 
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10. தி�மPசன: காவ (; யாதவ உறியJ ஆ?தான ம�டப�: 
      ெத�தி�- காவ%+ய%� !0ைதய பாைத?(, �_ரநாராயண ஜXய2,  

�!தலியா@டான�� தி�,ேபர�(, �ந(ெப�மாளா�, “நX2 எம-<� 
ேதாழ,பர�ேறா?” எ�4 அைழ-க,ப�ட ெப�ைம மி-கவ�மான ப)ைச 
வாரண, ெப�மா� எ��( க0தாைட� ேதாழ,ப2, தி�-<றள,பனா� 
கனவ%� நியமி-க,ப�ட  ேசாழம�ன�  H�றா( <ேலா�5�க� 
ஆகிேயா+� _�B !ய"சியா�, 1198( ஆ@B, ெச80தட( Sன�*/ 
தி�வர�க�தி� ஏ8 ப%ராகார�க6-<(, தி�-<றள,ப� ச0நிதி-<( 
ெவ�ளகால�தி� ஆப�5 வாரா5 ெத�தி�- காவ%+ைய) சி0தாமண%- 
கிராம�5, ப-க( தி�,ப% வ%Bவத"காக நாண�க� ந�B மலடா-க,ப�ட 
பாைத?மான  'மல�டா4'  எ�( தி�மWசன- காவ%+.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
 

  தி�மWசன-  காவ%+-<) ச"ேற வட-<, ப-க(, ப%ரதான சாைலய%� 
கிழ-<, ப-க( ேம"< ேநா-கி அைம05�ள யாதவ உறிய  ஆVதான 
ம@டப(. (ஆவண%� தி�க� உறிய  உ�ஸவ�த�4 ப%"பக� �கி�\ண� 
உட� எ80த�ள, �ந(ெப�மா� உபயநா)சிய�ட� தி�)சிவ%ைகய%� 
க�வைறய%லி�05 Sற,பாB க@ட�ள�, இ0த ம@டப�தி"< எ80த�ள�, 
அ��பாலி-கிறா2. மாைலய%� இ0த ம@டப�திலி�05 கிள�மாைல?ட� 
Sற,பாB க@ட�ள�- கலி?கராம� தி�)G"றான சி�திைர வ Xதிகள�� வல( 
வ05, ெத"<) சி�திைர வ Xதிய%� ைமய�ைத ஒ� � ெத�Sற( அைம0த 
�பாதாளகி�\ண� ச0நிதிய�ேக உறிய  உ�ஸவ( க@ட��கி�றா2.)   

 

11. �ந�ப �ைள ச�நிதி; �கி�Qண ைசத�ய மகா!ப ர, தி�வJ 
நிைலக�; �பIட� 16 கா� ஆ?தான ம�டப�: 

 தி�மWசன- காவ%+-<( ெத"< ராய  

ேகாSர�தி"<( இைடேய த"ேபா5�ள ராகேவ0திரா 
வைளI-< வட-ேக, சாைல-< ேம"ேக, கிழ-< 
ேநா-கி அைம05�ள �ஆயனா2 ச0நிதிேயா ைண0த, 
தி�வாDெமாழி-< ஈB !,பதாய%ர,ப  வ%யா-யான( 
அ�ள�ய, �நWசீய�-<, ப%ற< <�பர(பைரய%� 
இட( ெப4( ேப4 ெப"ற, தி�ம�ைகயா/வா+� 
தி�அவதாரமான, தி�-கலிக�றி தாஸ2, கால�ேசப) 
ச-கரவ2�தி �ந(ப%�ைள ச0நிதி. 

 

  (ஆயனா2 ச0நிதிய%� Hலவ2களாக �உலகள0த ெப�மா6(, 
அவ�-< வல5 Sற( ேகாவ� நா)சியா�(, இட5Sற( ஆ/வா2க6(, 
உ�ஸவ2களாக �ேதவ%, =மிேதவ% சேமத ஆயனா�(, �கி�\ண�( 
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கிழ-< ேநா-கி)  ேசைவ சாதி-கி�றன2. அ2�த ம@டப�தி� ெத�Sற( 
உ�ள ச0நிதிய%� வட-< ேநா-கி� தம5 தி�வ ய%�, தம5 அ0தர�க 
சீடரான, ஆறாய%ர,ப  <�பர(பரா ப%ரபாவ( அ�ள�ய ப%�பழகிய ெப�மா� 
ஜXயைர- ெகா@ட �ந(ப%�ைள Hலவ2 ம"4( உ�ஸவராகI(, அவ�-< 
இட5 Sற( தி�-ேகாவe2 ஒ�றான எ(ெப�மானா2 ஜXய2 HலவராகI( 
ேசைவ சாதி-கி�றன2.)   

   

  ஆயனா2 ச0நிதி-<(, ெத"< ராய 
ேகாSர�தி"<( இைடேய சாைலய%� கிழ-<, 
ப-க( அைம05�ள, கி�\ண ப-திையேய உய%2 
H)சாக- ெகா@ட �கி�\ண ைசத�ய 
மகா,ப%ரS தி�வ  நிைலக�. 

 
 

      ெத"< ராய ேகாSர�தி"< ேந2 எதிேர ெத�Sற( தி�வர�க�திலி�05 
தி�வாைன-காவ� ெச�9( கா0தி சாைல ம"4( 
அ(மா ம@டப( ெச�9( அ(மா ம@டப( சாைல 
ஆகிய சாைலகள�� ச0தி,ப%� ெத"< ேநா-கி 
அைம05�ள �ப�ட2 16 கா� ஆVதான ம@டப(.  

               
 
 

   (ப�<ன�, ப%ர(ேமா�ஸவ�தி� 8( தி�நாள�� �ந(ெப�மா� 
எ�ைல-கைர ம@டப( எ80த�6!�ன2 ெத"< ராய ேகாSர�தி"< 
வடSற( கிழ-< ேநா-கி அைம05�ள தி�-<றள,ப� ச0நிதி-< எ80த�ள� 
அ��பாலி�5, ப%�ன2 இ0த ம@டப�தி"< எ80த�ள�� தி�வாராதன( 
க@ட�ள� அ��பாலி-கிறா2. அத� ப%�ன2 கா0தி சாைலய%� உ�ள 
அVவ�த தX2�த ஆVதான ம@டப( எ80த�ள� அ��பாலி�5, ப%�ன2 
எ�ைல-கைர ம@டப( எ80த��கிறா2. இ0த �ப�ட2 16 கா� ஆVதான 
ம@டப- ைக�க2ய( �பராசரப�ட2 ெப+ய தி�மாள�ைக- ைக�க2யமா<(.) 

  

12. ெதC0 ராய ேகா,ர�: 
         நாய-க ம�ன2களா� ஆர(ப%-க,ப�B ப�லா@Bக� ெமா�ைட- 

ேகாSரமாக இ�05, �அேஹாப%ல மட( 44( ப�ட( !-_2 
�மதழகியசி�க+� !ய"சியா� க�   ! -க,ெப"ற, 13 நிைலக6(, 13 

கலச�க6( ெகா@ட 236 அ  உயர!�ள ஆசிய- க@ட�திேலேய மிகI( 
உயரமான ெத"< ராய ேகாSர(.  
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 (வ%ஜயநகர சா(ராfய�தி� ஆ6ைக-<�ப�ட ப%ரதிநிதியான 
ேகாேன+ராய� எ��( இ,ப<திைய) ேச20த பாைளய-கார�, தி�வர�க( 
ேகாய%9-<@டான வ�வாDகைள, ப%B�கி-ெகா@B, �ப@டார�தி� 
இ�0த ஆபரண�க�, ெபா"காGக� ஆகியனவ"ைற- கவ20தா�. அதனா�  
ெப�மா6-<, ப �தன( இ�லா5 ேபானைத,  ெபா4-க இயலா5, அ,பாI 
அDய�கா2 எ�பா2 ெமா�ைட- ேகாSர�திலி�05 வ%805 தம5 
இ��ய%ைர ஈ0தா2. �க0தாைட ராமா�ஜ!ன� எ�பா2 தம5 =2வா)ரம� 
தி��த(ப%யான சா6வ ம�ன� வ Xர நரசி�க ராய�-< ஓைல அ�,ப%,  
பைடெயB�5 வர)ெசா�லி, 1495� ேகாேன+ராயைன அழி�5, 
தி�வர�க�தி"காக உய%2� தியாக( ெசDத அ,பாI அDய�கா+� 
நிைனவாக இ0த- ேகாSர�தி� hைழவாய%லி� உ�ள நைடபாைதய%� 
கிழ-<, ப-க( அைம0த ஒ� iண%� ேம"< ேநா-கி அவர5 தி�I�வ) 
சிைலைய அைம�தா2.) 

 

13. தி�:0றள!ப� ச�நிதி: 
      �வ%�லிS�i+லி�05 வ@ ைர�த ேசாைல ேவலி ம�� 

சீரர�கமா( தி�வர�க( வ0த, �வ%\R சி�த <ல ந0தன க�ப வ�j, 
G�(பா2 <ழ"ேகாைத, ேவய2 பய0த வ%ள-<, ம�லிநாடா@ட மய%�, 
ஆ/வா2 தி�மகளா( * -ெகாB�த Gட2-ெகா , ேவத( அைன�5-<( 
வ%�தான, ேகாைத தமி/,  பாடவ�ல நா)சியாரா( �ஆ@டா� நா)சியா2, 
தி�வர�ேகசைன) ேசவ%�5, ப�<ன� உ�திர�த�4  அவ�� கல-<( 
!�ன2 ேசவ%�5 அ�ளாசி ெப"ற இடெமா�4 உ@B. 

 

      இ0த இட( ம�ைகய2-ேகா�, ெகா�<மல2- <ழலிய2 ேகா�, 
<ைறயe2 வா� ேவ0த�, ேலாக திவாகர�, அைடயா2 சீய(, நா9கவ%, 
ெப�மா�, கல�கலி�லா, Sகழா�, கைல, ெப�மா�, கைலயா2 ப�வ� 
வ�லா�, இ�0தமி/ k"Sலவ�, ெபாD(ெமாழி ஒ�றிலாத 
ெமD(ைமயாள� தி�ம�ைகயா/வா2 கால�தி� அவர5 ேவ@Bதைல 
ஏ"4� தி�வர�ேகச� நியமி�தப  ஆ/வா2 தி�நக+ய%லி�05 
தி�வாDெமாழி� தி�நா� உ�ஸவ�தி"காக எ80த�ள,ப�ட, தி�வ8தி 
நாட�, ேவத( தமி/ ெசDத மாற�, சடேகாப�, <�_2 ந(ப%, வ<ளாபரண2, 
தி�நாவ X4ைடய ப%ரா�, தி�வாDெமாழி, ெப�மா�, ெத�னர�க� 
ெபா�ன யா( ஞானேதசிக� �ந(மா/வா+� அ2)சா தி�ேமன� 
தி�வர�க�தி� ஹ(சபlட�தி� !தலி� எ80த�ள,ப�ட இடமா<(. 

  

      �ந(ெப�மாள�� நியமன,ப  �ந(மா/வா+� அ2)சா 
தி�ேமன�?ட� எ80த�ள,ப@ண%- ெகா@Bவர,ப�ட, ஆ/வா2- க யாரா( 

�ம5ரகவ%யா/வா+� அ2)சா தி�ேமன�?(, தி�ம�ைகயா/வா�( த�கிய 
இட!( இ5ேவ.  

 

      ெத"< ராய ேகாSர�தி"<) ச"ேற 
வட-ேக, கிழ-< ேநா-கி அைம0த5(, 
ம@ைண- ெகாB�த மாவலி-<� 
த�ைன- ெகாB�த உ�தமனா( �வாமன 
H2�தி-<- காவ%+-கைரய%� அVவ�த 
வ%��ச�த�ேக உபநயன( நைடெப"ற 
இட!மான  ச0�யா மட( எ��( 
தி�-<றள,ப� ச0நிதிேய இ0த இடமா<(.  



10 

 

 (ஒ�ெவா� ஆ@B( மாசி� ெத,ேபா�ஸவ !த� நாள�4 
�ந(ெப�மா� இ0த) ச0நிதி-< எ80த�ள� அ��பாலி�தா2. ப�<ன�, 
ப%ர(ேமா�ஸவ�தி� 8( தி�நாள�� எ�ைல-கைர ம@டப( 
எ80த�6!�ன2 �ந(ெப�மா� இ0த) ச0நிதி-< எ80த�ள� 
அ��பாலி-கிறா2. ப%�ன2 �ப�ட2 16 கா� ஆVதான ம@டப(, அVவ�த 
தX2�த ஆVதான ம@டப�க6-< எ80த�ள� அ��பாலி�5, ப%�ன2 
எ�ைல-கைர ம@டப( எ80த��கி�றா2. இ0த) ச0நிதிய%� க�வைறய%� 
Hலவ2 தி�-<றள,ப� எ��( �வாமன H2�தி?(, அவ�-< !�ப-க( 
உ�ஸவ2களாக �ேதவ%, =மிேதவ% சேமத �வரதராஜ, ெப�மா�, 
�ஆ@டா� நா)சியா2, �சீதா ப%ரா� , �ராம�, �ல�Gமண�, �க�ட� 
ஆகிேயா2 ஒ� வ+ைசய%9(, �கி�\ண�, ��நிவாச�, �ேதவ%, 
=மிேதவ% சேமத ��நிவாச� ஆகிய H2�திக6(, ம"4( சாள-ராம, 
ெப�மா�க6( அB�த வ+ைசய%9( கிழ-< ேநா-கி ேசைவ சாதி-கி�றன2. 
அ2�த ம@டப�தி� ெத�Sற!�ள ச0நிதிய%� �ந(மா/வா2 
எ80த�ள�ய%�0த ஹ(ச பlட�தி� த"ேபா5 �கமலவ�லி நா)சியா2 
Hலவ�(, அ�ேக உ�ஸவ�( வட-< ேநா-கி) ேசைவ சாதி-கி�றன2.  
அ2�த ம@டப�தி� ெத�ேம"< Hைலய%� உ�ள ேமைடய%� வட-< 
ேநா-கி Hலவ2களாக �ந(மா/வா2, ந(மா/வாைர ஆசா2யராக, ெப"ற 
�ம0 நாத!ன�க�, �ம0 நாத!ன�கள�� ேபரரான, யதிக�கிைறவ� 
�ஆளவ0தா2 ஆகிேயா�(, கிழ-< ேநா-கி �ஆளவ0தா+� அ0தர�க 
சீட2கள�� ஒ�வ�(, �ஆளவ0தா+� நியமன,ப  தி�மைலய,ப�-<� 
தX2�த- ைக�க2ய( ெசDதவ�(, தி�மைலய,பனா�, “அ,பா!” எ�4 
அைழ-க,ப�ட ேப4 ெப"றவ�(, இராமா�ச+� மா5ல�(, �உைடயவ+� 
பWசாசா2ய2கள�� ஒ�வ�(, அவ�-< இராமாயண Vேலாக�கள�� 
ஆ/ெபா��கைள உபேதசி�தவ�மான தி�மைல =ரண2 �ெப+ய தி�மைல 
ந(ப%, உலைக உDவ%-க ‘�பா\ய(’, �ம�கீதாபா\ய(’, ‘ேவதா0ததXப(’, 
‘ேவதா0தஸார(’, ‘ேவதா2�தஸ�-ரஹ(’, ‘சரணாகதிக�ய(’, �ர�கக�ய(’, 
�ைவ<@டக�ய(’, ‘நி�ய(’ ஆகிய நவர�ன k�கைள அ�ள�ய 
�உைடயவ2, �உைடயவ+� அ0தர�க சீட2கள�� ஒ�வ�(, 
எ(ெப�மானா+� ஞானS�திர�(, அவர5 நியமன,ப  தி�வாDெமாழி-< 
ஈBஇைணய"ற தி�வாறாய%ர,ப  வ%யா-யான( அ�ள�யவ�(, 
எ(ெப�மானாரா� பகவ� வ%ஷய(, �பா\ய( ஆகிய கால�ேசப�க� 
ெசD?( உபய சி(மாசனாதிபதியாக நியமி-க,ப�டவ�(,  

 

“ஸ�வேதச தசாகாேலஷு அNயாஹத பரா:ரமா |        

ராமா.ஜா�ய திNயாTஞா வ�Kததா� அப வ�Kததா� ||”  

                                                                                                                         எ��( Vேலாக�ைத 
அ�ள�) ெசDதவ�மான �<�ைக,ப%ரா� ப%�ளா� ம"4( ேவத�க�, 
ஆகம�க�, தமி/,ப%ரப0த�க�, ஆசா2ய2க�, ஆலய�க�, சHக�க� 
எ�லா( சிற,Sற- காரணமான ெப�ைம-<+ய i,S� <லமண%, ஞான 
ைவரா-ய =ஷண2, சதக@ட Gரத2, �நிகமா0த ேதசிக� எ��( Vவாமி 
�ேவதா0த ேதசிக� ஆகிேயா2 ேசைவ சாதி-கி�றன2. அ2�த ம@டப�தி� 
வடேம"< Hைலய%� உ�ள ேமைடய%� கிழ-< ேநா-கி �லZமி <மார 
தாதா ேதசிக� உ�ஸவராகI(, ெத"< ேநா-கி Hலவ2களாக அ(ம�கா�( 
�லZமி <மார தாதா ேதசிக�( ேசைவ சாதி-கி�றன2. இ0த) ச0நிதிய%� 
கிழ-<, ப-க( ெவள�ேய அைம0த !� ம@டப�தி� ெத�ேம"< 
Hைலய%� ேம"<) Gவ+� கிழ-< ேநா-கி  �ப�ர நரசி(ம� ேசைவ 
சாதி-கிறா2.)  
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14. �ெவள%யா�டா� ச�நிதி:  

      �ஆ@டா� நா)சியா2 ெப+யா/வா2, பா@ ய� வ�லபேதவ� Sைட 
*ழ, ப�ல-கி�  �வ%�லிS�i+லி�05 ெச�கய�பாD நX2� தி�வர�க( 
எ80த�ள�� த�கிய இடெமா�4  உ@B. 

  

      இ�வ%ட(   ேம"<  அைடய வைளWசா� வ Xதிய%� ெத"<, ப<திய%� 
கிழ-< ேநா-கி அைம05�ள, ஆ ,ெப�-< உ�ஸவ( ! 05 அ(மா 
ம@டப�திலி�05 தி�(Sைகய%9(, ப�<ன� ஆய%�ய�தி� உைறL2 
ேச2�தி உ�ஸவ( ! 05 தி�(Sைகய%9(, <ழலழக2, வாயழக2, 
ெகா,=ழி� எ8கமல, =வழக2 �ந(ெப�மா� �ஆ@டா� நா)சியா�ட� 
மாைல மா"றி- ெகா�6( ைவபவ(மி-க �ெவள�யா@டா� ச0நிதியா<(.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  (இ�< க@ண� த0தேவா2 கீைத ெசா�ன தவ,பய� யாI( ெகா@B 
வ0தேவா2 ேகாைதயா( �ஆ@டா� நா)சியா2 Hலவராக, 
ெப+யா/வா�-<� தா� ப%ரா� ய%� அ(ச( எ�பதைன- கா� ய�ள�யப , 
தாமைர மல2ேம�, அம20த ேகால�ேத, அ யாைர அைழ�5 அ��பாலி-<( 
ஆmவான !�திைரேயாB ச"ேற அர�கைன ேநா-<கிறா2,ேபால) ேசைவ 
சாதி-கிறா2. தி�மா2ப%� தி�வர�க� பத-க( மிள�2கிற5. இ�கி�0த 
உ�ஸவ2 �ஆ@டா� நா)சியா2 கலாப கால�தி� பா5கா,S- க�தி 
அகள�க� தி�)G"றி� உ�ள �ேதா,S ராம2 ச0நிதிய%� �_ரநாராயண 
ஜXய2 கால�தி� எ80த��வ%-க,ப�B, அ0த) ச0நிதி �உ�ஆ@டா� ச0நிதி 
என அைழ-க,பBகிற5. ெவள�ஆ@டா� ச0நிதி அ2�த ம@டப�தி� 
ெத�ப<திய%� திவ%ஜ<லதிலக2, தி�வ%�லிS�i2-ேகா�, வ%\Rசி�த2, 
ப�ட2ப%ரா� �ெப+யா/வா�(, �ேகாய%� க0தாைட அ@ண�( 
Hலவ2களாக) ேசைவ சாதி-கி�றன2. �ெவள�யா@டா� ச0நிதி 
�ெப+யா/வா2 வ(சாவள�ய%னரான �உ�தம ந(ப%கள�� அதXன�தி� 
இ�0த5. �உ�தம ந(ப% வ(சாவள�ய%� 80வ5 உ�தம ந(ப%யான 
வழிய ைம நிைலய%�ட ெப�மா� உ�தம ந(ப% எ��( �ர�காசா2ய 
உ�தம ந(ப% �!தலியா@டான�� 8வ5 தைல!ைறய%னரான �ேகாய%� 
க0தாைட அ@ணைன ஆ)ரய%�த ப%�ன2 இதைன அவ�-< அதXனமா-கினா2. 
�ேகாய%� க0தாைட அ@ண� தி�ேமன�?( இ�< தி�,ப%ரதி\ைடயான5.)    
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15. பI-V�கார� ஆ?தான ம�டப�: 
 Hல�ேதா,S – ேமe2 சாைலய%� 
சாைல-<� ெத� திைசய%� உ�ள 
தாதாசா2ய2 ேதா,ப%� கிழ-< ேநா-கி 
அைம05�ள, சி�திைர வ%�,ப� தி�நா� 
உ�ஸவ 5( தி�நாள�� மதிய( எ80த�ள� 
அ��பாலி�5, மாைலய%� �ந(ெப�மா� 
அ�ம0த வாஹன�தி� Sற,பாB 

க@ட�6( ப�Bk�கார2 ஆVதான ம@டப(. 

 

16. கா5:கைட ெசIJயா� ஆ?தான ம�டப�: 
      மாசி� ெத,ேபா�ஸவ 4( 

தி�நாள�� மதிய( எ80த�ள� 
அ��பாலி�5, மாைலய%� 
�ந(ெப�மா� ெவ�ள�- க�டன�� 
Sற,பாB க@ட�6(, Hல�ேதா,S – 
ேமe2 சாைலய%� ச"4 ேம"ேக 
சாைல-< வட-<, ப-க( உ�ள 
தாதாசா2ய2 ேதா,ப%� கிழ-< ேநா-கி 
அைம05�ள காG-கைட ெச� யா2 
ஆVதான ம@டப(.    

 

17. ெத!ப:0ள�; ெத!ப:0ள ைமய ம�டப�; ெத!ப:0ள� 
ஆ?தான ம�டப�: 

      தி�-காவ%+ய%� ஆ ,ெப�-கி� தி�,ப�ள�ேயாட� தி�நா� எ��( 
ெத,ேபா�ஸவ( க@ட�ள�ய �ந(ெப�மாள�� தி�ேமன�-< ஆப�5 
ேந20ததா�, ேம"ெகா@B  ஆப�தி�றி அ�I�ஸவ�ைத- க@ட�ள 
�_ரநாராயண ஜXய2,  �க0தாைட� ேதாழ,ப2 !தலாேனா2 தி�வர�க�தி� 
ேம"<, ப<திய%� ஊ�ண% ெவ� , காவ%+ நXைர வாD-கா� Hல( 
ெகா@Bவ05 நிர,ப%ன2.  

 

      இ0த இடேம மாசி� ெத,ேபா�ஸவ 8( தி�நா� இரவ%� 
�ந(ெப�மா� உபய நா)சிய�ட� தி�,ப�ள�ேயாட( எ�( 
ெத,ேபா�ஸவ!(, 9( தி�நா� மதிய( �ந(ெப�மா� தX2�தவா+?( 
க@ட�6(  ஊ�ண% எ�( ெத,ப-<ளமா<(. (ப%"கால�தி� �க0தாைட 
ராமா�ஜ!ன� இ0த ஊ�ண%ைய, ப85பா2�5� தி�,பண%க� ெசDதா2.) 
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      ெத,ப-<ள�தி�  ைமய, ப<திய%� �க0தாைட ராமா�ஜ!ன� 
அைம�த ைமய ம@டப(. (மாசி� ெத,ேபா�ஸவ 8( தி�நா� இரவ%� 
�ந(ெப�மா� உபய நா)சிய�ட� ெத,ப( க@ட�ள�ய ப%�ன2 இ0த 
ம@டப�தி� தி�வாராதன( ஆ<(.) 

 

  ெத,ப-<ள�தி"< வடSற( ெத"< ேநா-கி அைம05�ள, மாசி� 
ெத,ேபா�ஸவ 8( தி�நா� மாைலய%� �ந(ெப�மா� உபய நா)சிய�ட� 
க�வைறய%� இ�05 எ80த�ள� 
அ��பாலி�5, இரவ%� ெத,ப( 
க@ட�ள) ெச�9( ெத,ப-<ள 
ஆVதான ம@டப(.  

 

  (மாசி� ெத,ேபா�ஸவ 9( 
தி�நா� மதிய( �ந(ெப�மா� 
ெத,ப-<ள�தி� தX2�தவா+ க@ட�ள�ய 
ப%�ன2, இ0த ம@டப( எ80த�ள�� 
தி�மWசன( க@ட�ள� அ��பாலி�5, 
இரவ%� ஒ"ைற, ப%ரைபய%� Sற,பாB க@ட��கிறா2.)    

        

18. ேமW� வ �Iசி ஆ?தான ம�டப�: 
      ப�<ன� ப%ர(ேமா�ஸவ�தி� ஜXயSர( எ80த�6( வழிய%� 2( 

தி�நா� இரவ%� �ந(ெப�மா� எ80த�ள� அ��பாலி-<( இடமான, 
ேமe+�, சாைல-< வட-ேக அ,பாI,ப%�ைள ேதா,ப%� வ%��சி தX2�த( 
எ�4 அைழ-க,பB( S�னாக� தX2�த�தி"< வட-ேக அைம05�ள வ%��சி 
ஆVதான ம@டப(. (இ0த ம@டப�தி� வட-<, ப<திய%� ெத"< ேநா-கி 
அைம05�ள ச0நிதிய%� �லZமி நாராயண, ெப�மா� ெத"< ேநா-கி 
ேசைவ சாதி-கி�றா2.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ெசௗகா� ஆ?தான ம�டப� எ�.� �வ�லப பYட� ைகைத 
ம�டப�. 

      வட-< அைடய வைளWசா� வ Xதி-< வட-ேக ெகா�ள�ட( ெச�9( 
சாைல-< ேம"ேக, !-_2 �மதழகிய சி�க2 நிைனI வைளI-< வட-ேக, 
கிழ-< ேநா-கி அைம05�ள, சி�திைர வ%�,ப� தி�நா� உ�ஸவ�தி� 3( 
தி�நாள�� �ந(ெப�மா� தி�,ப�ல-கி� எ80த�ள�, மாைலய%� யாள� 
வாஹன�தி� Sற,பாB க@ட�ள� அ��பாலி-<( ெசௗகா2 ஆVதான 
ம@டப( எ��( �வ�லப2 பlட( ைகைத ம@டப(.  
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  (இ0த ம@டப�தி� ேம"<, ப<திய%� உ�ள ச0நிதிய%� ராதா, 

�-மிண% சேமத �கி�\ண� கிழ-< ேநா-கி ேசைவ சாதி-கிறா2. 

ம@டப�தி"< ெவள�ேய ெத�கிழ-ேக வட-< ேநா-கி �அ�ம�(, கிழ-< 
ேநா-கி �மஹா வ%\RI( தன��தன� ச0நிதிகள�� ேசைவ சாதி-கி�றன2.)   

 

20. �தசாவதார ச�நிதி; சில �மதழகிய சி"க�கள%� 
ப ��தாவன"க�; ஆ9வா� ேதா!,:      

      வட-< அைடய வைளWசா� வ Xதிய%� ேம"<, ப<தி-<) சிறி5    
iர(  வடSற!�ள, கிழ-< ேநா-கிய �தசாவதார ச0நிதி. 
(தி�ம�ைகயா/வா+� மடமாக இ�0த இ�< பரகால�, ம�ைக ேவ0த�, 
கடமா�� கள�4 வ�லா�, ெசDதி�ட  பண%க� யாI( ெசவ%ய%ன�� 
ேதைன) ேச2-க, எDதி�ட  வா6( அ�4 எ�ெட8� தறி05யர, ெபDதி�ட  
கவ% மைழக� (தி�,பா"கட� எ��()ெப��கட� த�ன�� ேசர, உDதி�ட 
கலியனான, வாளா� ம0திர� ெகா@ட   தி�ம�ைகம�னனா(  
தி�நைறL�-< மடெலB�த, தி�வர�க�தி"< மதிெளB�த ஆ/வா�-<� 
தி�வர�ேகச� தசாவதார nப�தி� கா�சிய�ள�னா�. தி�ம�ைகயா/வா2 
இ�< ச0நிதி க� , தசாவதார H2�திகைள� தி�,ப%ரதி\ைட ெசDதா2. 
தசாவதார ச0நிதி �!தலியா@டா� அதXன�தி� இ�0த5. ெப+ய 
ெப�மாள�� நியமன,ப  �!தலியா@டான�� 16வ5 தைல!ைறய%னரான 
க0தாைட அ,ப� எ��( சி�கராசா2ய2 �அேஹாப%ல மட�தி� 
ஜXயரானேபா5 அவர5 =2வா)ரம� தி��தைமயனாரான க0தாைட அ@ண� 
எ��( வரதாசா2ய2 இதைன �அேஹாப%ல மட�தி"<� த05வ%ட இ5 
�அேஹாப%ல மட�தி� நி2வாக�தி"< வ0த5. இ0த �அேஹாப%ல மட�தி� 
�மதழகிய சி�க2 தம5 =2வா)ரம� தி��தைமயனாரான க0தாைட 
அ@ண� எ��( வரதாசா2ய�-< �அேஹாப%ல�தி� நவ நரசி(ம2கள�� 
ஒ�வரான தா( ஆராதி�த �பாவன நரசி(ம+� உ�ஸவரான �லZமி 
நரசி(மைன� தி�வாராதான( ெசDய� த0த�ள, அ0த H2�தி  த"ேபா5 
�ேகாய%� க0தாைட அ@ண� தி�மாள�ைகய%� தி�வாராதன( 
க@ட��கிறா2. இ0த) ச0நிதிய%� �தசாவதார H2�திக�, ம"4(  
�லZமி நரசி(ம� Hலவ2க� கிழ-< ேநா-கி?(, �வ%\வ-ேசன2 
Hலவ2 ெத"< ேநா-கி?(, தி�ம�ைகயா/வா2 ஆராதி�த �லZமி 
நாராயண�(, அ0த H2�திேயாB �லZமி நரசி(ம�, �க�டா/வா2, 
�அ�ம� ஆகிய உ�ஸவ H2�திக6( கிழ-< ேநா-கி?( ேசைவ 
சாதி-கி�றன2. இ0த) ச0நிதிய%� !� ம@டப�தி� வடகிழ-<, ப<திய%� 
உ�ள தி�ம�ைகயா/வா2 ச0நிதிய%� ெத"< ேநா-கி �ந(மா/வா2, 
தி�ம�ைகயா/வா2, �உைடயவ2 ஆகிேயா+� Hலவ2க6(, 
தி�ம�ைகயா/வா+� உ�ஸவ�( ேசைவ சாதி-கி�றன2. 
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தி�ம�ைகயா/வா2 ச0நிதிைய ஒ�  ேம"ேக அைம05�ள ச0நிதிய%� 
�ஆதிவ@ சடேகாப ஜXய2 Hலவ2 ம"4( உ�ஸவராக� ெத"< ேநா-கி) 
ேசைவ சாதி-கி�றா2. இ0த) ச0நிதிய%� ெவள�,  ப%ராகார�தி� வடகிழ-<, 
ப<திய%� ெத"< ேநா-கி உ�ள Vவாமி ேதசிக� ச0நிதிய%� Vவாமி 
ேதசிக� HலவராகI(, உ�ஸவராகI( ேசைவ சாதி-கிறா2.)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 

  தசாவதார ச0நிதி-< ெவள�ேய வடகிழ-ேக அைம05�ள  
�அேஹாப%லமட( 41( ப�ட( கா�-<றி)சி �மதழகிய சி�க2, 44( ப�ட( 
!-_2 �மதழகிய சி�க2, 45( ப�ட( வ%�லிவல( �மதழகிய சி�க2 
ஆகிய 3 அழகியசி�க2க� ம"4( தி�ைல Vதான( Vவாமி ஆகிேயா2 
ப%�0தாவன�க�.     

 

          தசாவதார ச0நிதி-< ேம"ேக அைம0த ஆ/வா2 ேதா,S. (இ�<தா� 
தி�ம�ைக ம�னன�� ப+வார�க� த�கி� தி�வர�க- ைக�க2ய�க� 
ெசDதன2.) 

  

21. �மK ெபௗ�ட[க,ர� ஆ�டவ� ஆ�ரம�:  

        

ஆ/வா2 ேதா,S-< ேம"ேக உ�ள 
சாைல-<( ேம"<, ப-க(, ஆ/வா2 
ேதா,S-<� ெத�ேம"ேக, கிழ-< ேநா-கி 
அைம0த �ம� ெபௗ@டoகSர( ஆ@டவ� 
ஆ)ரம(.   

 

22. �ர"க� �மதா�டவ� ஆ�ரம�  (�மK சி�னா�டவ� 
ஆ�ரம�); சில �மதா�டவ� ?வாமிகள%� ப ��தாவன"க�: 

      ெகா�ள�ட� ெத�கைரய%� ேம"<, ப-க(, சாைல-<� ெத"ேக 
அைம05�ள �ர�க( �மதா@டவ� 
ஆ)ரம�ைத) ேச20த  �ம� சி�னா@டவ� 
ஆ)ரம(.       

  

            �ம� சி�னா@டவ� ஆ)ரம 
வளாக�தி� அைம05�ள �ம� 
சி�னா@டவ�, �ம� காட0ேத�தி ஆ@டவ�,  
�ம� ஆ-_2 ஆ@டவ�,  �ம� ெத�பைர 
ஆ@டவ�,  �ம� ைம*2 ஆ@டவ�  ஆகிேயா2 ப%�0தாவன�க�. 
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23. �ர"க� �மதா�டவ� ஆ�ரம�  (�மதா�டவ� 
ெப(யா�டவ� ஆ�ரம�); மC\� சில �மதா�டவ� 
?வாமிகள%�  ப ��தாவன"க�: 

      ெகா�ள�ட� ெத�கைரய%� 
ேம9(  ச"4  ேம"<, ப-க(, 
சாைல-<� ெத"ேக அைம05�ள 
�ர�க( �மதா@டவ� ஆ)ரம�ைத) 
ேச20த  �ம� ெப+யா@டவ� 
ஆ)ரம(.        

 

 �ம� ெப+யா@டவ� ஆ)ரம         

வளாக�தி� அைம05�ள �ம� 
ெப+யா@டவ�, �ம� தி�-<ட0ைத  

ஆ@டவ� ஆகிேயா2 ப%�0தாவன�க�. 
 

24. ேமW� ஆ(ய ைவ?யா� ஆ?தான ம�டப�: 
  ெகா�ள�ட� ெத�கைரய%� �ம� 

ஆ@டவ� ஆ)ரம�ைத?( தா@  
ேம"ேக   சாைல-<� ெத"ேக ேதா,ப%� 
கிழ-< ேநா-கி அைம05�ள, சி�திைர 
வ%�,ப� தி�நா� உ�ஸவ 4( 
தி�நாள�� மதிய( எ80த�ள� 
அ��பாலி�5 இரவ%� க�ட 
வாஹன�தி� �ந(ெப�மா�  Sற,பாB 
க@ட�6( ேமe2 ஆ+ய ைவVயா� 
ஆVதான ம@டப(.  

 

25. வடதி�: காவ (யா� ெகா�ள%ட�; ெகா�ள%ட:கைர மPச�0ள% 
ம�டப�;  பாJயவாள� பJKBைற; ?வாமி ேதசிகன%� சரம 
ச�?கார"க�  நைடெபCற இட�:  

      மாசி மக�த�4 தி�-கர(பp2 
ம"4( தி�அ�ப%� எ(ெப�மா�க� 
எ80த�ள� அ��பாலி-<(, ப�<ன� 
உ�திர�த�4 தி�வர�க) ெச�வ2 
எ80த�ள�� தX2�தவா+ க@B 
அ��பாலி-<(, தி�ெவ�ளைற, ப�<ன�, 
ப%ர(ேமா�ஸவ 3( தி�நாள�� தி�ெவ�ளைற 

எ(ெப�மா� ப%ரா� ேயாB எ80த�ள� அ��பாலி-<(, =2வாசா2ய2க� 
மிகI( வ%�(ப%ய, ப%ர(மாதி ேதவ2க6( நXரா  மகி8( சாம ேவதெம�( 
வடதி�- காவ%+யா(  ெகா�ள�ட(.       

 

            ெகா�ள�ட� ெத�கைரய%� ேம"<, ப-க(  உ�ள ம@டப�தி�, 

�ந(ெப�மா� ைத அமாவாைசகள�� மWச�<ள� உ�ஸவ( க@ட�ள�- 
ெகா@ �0தா2. தி�வாDெமாழி� தி�நா� க@ட�ள� தன5 நியமன( 
ெப"4, மாற� தமி8-< உ�ஸவ( நட�தி� த�ைன- <ள�2வ%�த கலிய� 
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தி�ம�ைகயா/வா�-< அ0த மWச�<ள� உ�ஸவ�ைத, ப<மானமாக� 
த0த�ள�னா2 �ந(ெப�மா�. தி�ம�ைகயா/வா2 கால�தி� தன5 
தி�!�ன2 அவ�-< அ0த உ�ஸவ�ைத- க@ட�ள,ப@ண% 
�ந(ெப�மா� உக0த ம@டேப மWச�<ள� ம@டபமா<(.   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 

 

  இதைன ஒ�  வட-<, ப-க( தி�ம�ைகயா/வா2 அைம�த 
‘பா யவாள� ப �5ைற’.      

 

            மWச�<ள� ம@டப�தி"<- கிழ-ேக அரசமர( உ�ள இடமாகிய, 
பா5ைககைள) சா"றி-ெகா@B காவ%+ மண�தி� � சWசார( ப@R( 
தி�வர�ேகசன�� வ வழைக?(, நைடயழைக?(  அ�பவ%-க� தம-<  
ேம9( 100 ஆ@Bக� _Bத� ஆ?ைள�தர ேவ@ யவரா(,  

 
 

 

“நான%ல/� தா�வாழ, நா�மைறக� தா�வாழ,            

மாநக(� மாற� மைறவாழ - ஞான%ய�க�             

ெச�ன% அண ேச� ]!,� ேவதா�த ேதசிகேன       

இ�.ெமா� VCறா�- இ��!”  

                                                                                                                                   எ�4 அ யா2க� 
வா/�திைச-<( Vவாமி ேதசிகன�� சரம ச(Vகார�க� நைடெப"ற இட(. 

 
 

 

26. ெகா�ள%ட:கைர தி�வர5க�; �ஆளவ�தா� பJKBைற; 
தாழ"ெகா�ைல பாகவத� வசிKத இட�: 

      ெகா�ள�ட� ெத�கைரய%� ச"4 
கிழ-<,ப-க( உ�ள �ம� ெபௗ@டoகSர( 

ஆ@டவ�, �ம� ம�னா2<  ஆ@டவ�, 
�ம� ெவ@ணா"ற�கைர ஆ@டவ�, �ம� 

பறவா-ேகா�ைட ஆ@டவ� ஆகிேயா2 

தி�வரGக�.      
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 8 ேகா  !ைற தி�ம0திர ஜப( ெசDத 

ெப�ைம?ைடய ேத�கன�- ேகா�ைட �வரத 

ராமா�ஜ மஹா ேதசிக� எ�( �நாராயண 

Vவாமி தி�வரG.  

 

 

 யதிக�கிைறவ�, ய!ைன�5ைறவ�, �ஆளவ0தா2 

தி�வரG.      

 

  ைக�க2ய) ச-ரவ2�தி �அ�e+ Vவாமி தி�வரG ம"4( 
தி�வர�க( �எ(ெப�மானா2 தி�மட�தி� எ80த�ள�ய%�0த, 
தி�வர�க�தி"<(, தி�வர�ேகச�-<( வ0த பல இைடL4கைள ெவ�ற 
�_ரநாராயண ஜXய2 உ�ள��ட ஜXய2கள�� தி�வரGக�.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 இத"<( வட-ேக அைம05�ள ைவணவ 

உலகி� பரமாசா2ய2, யதிக�கிைறவ� 

�ஆளவ0தா2 நXரா  உக0த ‘�ஆளவ0தா2 

ப �5ைற’. 
                    

 

  ெகா�ள�ட� ெத�கைரய%� கலிய%�� நX-கிய ?கS�ஷ2 உைடயவ+� 
சீட2கள�� ஒ�வரான தாழ� ெகா�ைல பாகவத2 வா/0த இட(. 

 

27. ெகா�ள%ட:கைர �ப�றியா9வா� ச�நிதி இ��த இட�; 
�தவராச� பJKBைற: 

      ெகா�ள�ட� ெத�கைரய%� �ஆளவ0தா2 ப �5ைற-<- கிழ-ேக, 
த"ேபா5�ள இரய%� பாைத-<) ச"ேற ேம"ேக உ�ள �ப�றியா/வா�  
எ��( �வராஹ, ெப�மா� ச0நிதி இ�0த இட(.  (1323( ஆ@B 
�ந(ெப�மா� �ப�றியா/வா� ச0நிதிய%� உ�ஸவ நிமி�த( 
எ80த�ள�ய%�-ைகய%� தி�வர�க�ைத- ெகா�ைளய%ட மிேல)ச2 பைடக� 
வ0தன. அதைன  அறி0த �ப%�ைள ேலாகாசா2ய2, தி�வாDெமாழி எ��( 
பா"கடலி� ைபய� 5ய%9( பரமனா( தி�வர�ேகச� உைற?(  
க�வைற-<- க�திைரய%ட நியமி�5, உ�ஸவ H2�திகைள� 
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தி�,ப�ல-கி� ஏ"றி-ெகா@B சில சீட2கேளாB ெத�திைசய%� 
எ80த�ள�னா2. �ப�றியா/வா� ச0நிதிய�ேக வ0த மிேல)ச2 பைடகளா� 
12,000 �ைவ\ணவ2கள�� தைலக� சீவ,ப�டன. இ0த நிக/)சி 
ப�ன Xராய%ரவ2 ! தி��திய ப�றியா/வா� ேம�B- கலக( என,பBகிற5. 
�ப�றியா/வா� ச0நிதி?( மிேல)ச2களா� !"றி9( சிைத-க,ப�ட5. 
அக/வாராD)சி ேம"ெகா@டா� இ0த) ச0நிதி இ�0த இட�ைத- 
க@Bப% -கலா(. இ0த) ச0நிதிய%� எ80த�ள�ய%�0த �லZமி வராஹ, 
ெப�மா� த"ேபா5 தி�வர�க( தி�-ேகாய%� வளாக�தி�, <லேசகர� 
தி�)G"றி� ெத�ேம"ேக அைம05�ள பவ%�ேரா�ஸவ ம@டப�தி� 
ேம"<, ப<திய%� உ�ள ச0நிதிய%� எ80த�ள�?�ளா2.)   

 

           �ப�றியா/வா� ச0நிதி 
அ�கைம0த, ெபா�னர�கெம�ன�� 
மயேல ெப�<(, ஈBஇைணய"ற 
ஜகதாசா2ய2, ைவணவ, ெப��கட� 
எ(ெப�மானா2, �ஆளவ0தா2 
ப �5ைறைய� ெதா�Bவ�( நX+� 
நXரா  உக0த ‘தவராச� ப �5ைற’. 
(இ0த, ப �5ைற சமaப கால�தி� 
�ைவ\ணவ� கி�\ணமாசா2ய2 
Vவாமிய%� !ய"சியா� Sன2 
நி2மாண( ெசDய,ப�ட5. 
ெகா�ள�ட- கைர சாைலய%லி�05 
இ0த, ப �5ைற-< ந�ல பாைத அைம-க,பட� ேவ@B(.) 

 

28. எ�ைல:கைர ஆ?தான ம�டப�: 
      தி�வாைன- காவைல?(, தி�-கர(பp2 எ��( உ�தம2 

ேகாய%ைல?( இைண-<( ெநBWசாைல-<- கிழ-ேக, ெகா�ள�ட� 
ெத�கைர-<� ெத"ேக உ�ள சாைல-<� ெத"ேக வட-< ேநா-கி ஒ� 
ம@டப( அைம05�ள5.  

 

      இ0த ம@டப( ப�<ன�, 
ப%ர(ேமா�ஸவ�தி� 8( தி�நாள�� 
தி�,ப�ல-கி� �ந(ெப�மா� 
தி�-<றள,ப� ச0நிதி-< எ80த�ள� 
அ��பாலி�5, ப%�ன2 ெத"< ராய 
ேகாSர�தி"< எதிேர ெத�Sற( 
அைம05�ள �ப�ட2 16கா� ஆVதான 
ம@டப�தி"< எ80த�ள�� தி�வாராதன( 
க@ட�ள�, அ��பாலி�5, அத�ப%�ன2, 

தி�வர�க( – தி�வாைன- காவ� சாைல(த"ேபாைதய கா0தி சாைல)ய%� 
உ�ள அVவ தX2�த( எ�4 அைழ-க,பB( அVவ�த தX2�த ஆVதான 
ம@டப( எ80த�ள� அ��பாலி�5, அத� ப%�ன2 எ80த�ள�, இரவ%� 
<திைர வாஹன�தி� Sற,பாB காR( எ�ைல-கைர ஆVதான 
ம@டபமா<(.  
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  (தி�வாைன- காவ� – தி�வர�க( எ�ைல) ச@ைட நிக/0த ேபா5 

�உ�தம ந(ப%கள�� வ(சாவள�ய%� 79( உ�தம ந(ப%யான எ�ைல 
நிைலய%�ட ெப�மா� உ�தம ந(ப% எ��( கி�\ணராய உ�தம ந(ப% 

எ�ைலய%�B எ�ைல-கைர ம@டப( க� னா2. ப%�னாள�� அ5 
ஆ-கிரமி-க,ப�B இ -க,ப�ட5. 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 அழகான ேவைல,பாBக� நிைற0த                

பைழய எ�ைல-கைர ம@டப( த"ேபா5�ள 
எ�ைல-கைர ம@டப�தி"<� ெத�திைசய%� 
ச"4 iர�தி� ஒ� Sள�ய0ேதா,ப%� பல�த 
சிைதபாBக6ட� உ�ள5. இத"<- கிழ-ேக 
ஒ� தX2�த!( இ பாBக6ட� உ�ள5. 
எ�ைல நிைலய%�ட ெப�மா� உ�தம ந(ப% 
�ந(ெப�மா� தி�மைலய%லி�05 தி�வர�க( 

எ80த�ள வ%ஜய நகர ம�ன2க�  Hல( !ய"சி ெசDதா2, �ந(ெப�மா� 
தி�வர�க( எ80த�ள�ய ப%�ன2 வ%ஜய நகர ம�ன2 ஹ+ஹர ராய� 
ெபயரா� �ந(ெப�மா� எ80த�ள� தி�,ப�ள�- க� � எ��( 
சி(மாசன( ெசD5 சம2,ப%�தா2. அத� ப%�ன2 தி�வர�க�தி� ப�ட�தி� 
எ80த�ள�ய%�0த ஜXய2 த"ேபா5�ள  எ�ைல-கைர ம@டப�ைத- 
க� னா2. �ஹய-oவ2 ப%ர��ய�சமாக ேசைவ சாதி�த மஹா� �வ%யாஸ 
ராய தX2�த2 எ�( மா�வ2 இ0த எ�ைலைய அ4திய%�B இ0த 
ம@டப�தி"<- கிழ-ேக, கிழ-< ேநா-கி அைம05�ள ச0நிதிய%� 
�அ�மைன� தி�,ப%ரதி�ைட ெசDதா2.)      

 

29. தாள:0J ஆ?தான ம�டப�: 
         தி�)சி – லா�<  ெநBWசாைலய%� தாள-< ய%�, த"ேபா5�ள 

!�தமி/ நக+�, ெநBWசாைல-<) ச"ேற வட-<, ப-க( கிழ-< ேநா-கி 
அைம05�ள தாள-<  ஆVதான ம@டப(.     
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  தாள-<  ஆVதான ம@டப�தி"< எதிேர அைம05�ள ஆ(ர 
தX2�த(. (மாசி� ெத,ேபா�ஸவ�தி�  2(  தி�நாள�� 1979( ஆ@B வைர    
�ந(ெப�மா� இ�< எ80த�ள� அ��பாலி�தா2. த"ேபா5 இ�< 
எ80த��வதி�ைல.)     

 

30. ர"கராஜ,ர� ெரIJராய� ஆ?தான ம�டப� எ�.� இரIைட 
ம�டப�: 

  தி�)சி - நாம-க� ெநBWசாைலய%�, 5ைறL2 ப%+I-< ேம"ேக,  
அழகிய மணவாள( ப%+வ%ைன ஒ�  ேம"<, ப-க( உ�ள �மாதவ, 
ெப�மா� தி�-ேகாய%9-< எதி2,Sற(, ப%+I) சாைல-<- கிழ-ேக, 
ெநBWசாைலைய ஒ�  வட-ேக, ப%�வ தX2�த�த�ேக ெத"< ேநா-கி 
அைம05�ள ர�கராஜ Sர( ெர� ராய2 ஆVதான ம@டப( எ��( 
இர�ைட ம@டப(.  

 

  (ப�<ன�, ப%ர(ேமா�ஸவ 4( 
தி�நாள�� �ந(ெப�மா� 
ெகா�ள�ட�ைத?(, அத� வடSற( 
உ�ள வாD-காைல?( தா@ , இ0த 
ம@டப�தி"< எ80த�ள�� 
தி�வாராதன( க@ட�ள�, மாைல 
க�ட வாஹன�தி� வ Xதி, Sற,பாB 
க@ட�ள� அ��பாலி�5- 
ெகா@ �0தா2. ஆய%� த"ேபா5 பல 
ஆ@Bகளாக இ�< எ80த��வதி�ைல. ம@டப!( தX2�த!( 
சிதிலமைட05 வ%�டன. �ந(ெப�மா� த"ேபா5 அ0நாள�� �ர�கவ%லாV 
ம@டப�தி� எ80த�ள� அ��பாலி-கிறா2.) 

 

31. கிள%யந�W� �வரதராஜ!ெப�மா� ச�நிதி ஆ?தான 
ம�டப�: 

      தி�)சி – நாம-க� ெநBWசாைலய%� ேம"<றி�த ெர� ராய2 
ம@டப( எ�( இர�ைட ம@டப�தி"< ேம"ேக Gமா2 7 கி.மa ெதாைலவ%� 
உ�ள கிள�யந�e2 எ��( Gக2 Sர�தி� ெநBWசாைல-<) ச"4 வட-ேக 
உ�ள அ-ரஹார�தி� கிழ-< ேநா-கி அைம05�ள �வரதராஜ, ெப�மா� 
ச0நிதி ஆVதான ம@டப(.  

 

 (ப�<ன�, ப%ர(ேமா�ஸவ 2( தி�நா�       

இரவ%� ேமe2 வ%��சி ம@டப ம@டக,ப  
! 0த5( ஜXயSர( எ80த�6!�ன2 
�ந(ெப�மா� ேதா8-கின�யான�� 
ெகா�ள�ட�ைத?(, அத"< வட-ேக உ�ள 
வாD-காைல?( தா@  கிள�யந�e+� உ�ள 
இ0த ம@டப�தி� எ80த�ள� அ��பாலி�தா2. 
கட0த 25 ஆ@Bகளாக �ந(ெப�மா� இ�< 
எ80த��வதி�ைல.)  
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32. �ஆதிேகசவ! ெப�மா� தி�:ேகாய � இ��த இட�; 
�மணவாள  மா/ன%கள%� தி�வர5: 

      ெகா�ள�ட� ெத�கைர-<� ெத"ேக தவராச� ப �5ைற-<� 
ெத�ேம"ேக  ேதா,ப%�,  அைம0தி�0த  �ஆதிேகசவ,ெப�மா� 
தி�-ேகாய%�.       

 
 
 
 
 
 
 
 
           

  
 
 

  

  இ0த ஆதிேகசவ, ெப�மா� தி�-ேகாய%�  வளாக�தி�  
அைம-க,ப�ட,  எ(ெப�மானா+� Sனரவதாரமான,  

“அJயா�க� வாழ, அர"கநக� வாழ,      

சடேகாப� த�தமி9 V�வாழ - கட�E9�த        

ம�Aலக� வாழ, மணவாள மா/ன%ேய               

இ�.ெமா� VCறா�- இ��!”  

                                                                                                                                   எ�4 அ யா2க� 
வா/�திைச-<( �மணவாள மா!ன�கள�� சரம� தி�ேமன� 
ப�ள�,பB�த,ப�ட இடமான, வ%சதவா- சிகாமண% �மணவாள மா!ன�கள�� 
தி�வரG.  

 

  (த"ேபா5 �ஆதிேகசவ, ெப�மா� 
தி�-ேகாய%9(, �மணவாள மா!ன�க� 
தி�வரG( !"றி9( சிதிலமைட05 
வ%�டன. இ�< த"ேபா5 ஒ� 
ெத�ன0ேதா,S ம�Bேம உ�ள5. 
சிதிலமைட0த இ0த� தி�-ேகாய%� 
ம"4( தி�வரG- க� ட�கள�� க"க� 
பல ேதா,S-<� சிைதபாBக6ட� 
இ�,பைத?(, இ0த� தி�-ேகாய%� வளாக�தி� வடகிழ-< Hைலய%� 
இ�0த சிைத05 ேபான பைழய கிண"ைற?( த"ேபா5 காணலா(. சிைத05 
ேபான இ0த- கிண"றி� த@ணX2 இ��( வ"றா5 உ�ள5.) 

 

33. 5:கிரவாரK ேதா!,; �மா� அ�W( ?வாமி வா9�த இட�; 
5:கிரவாரK ேதா!, ஆ?தான ம�டப�: 

      கிழ-< அைடய வைளWசா� தி�மதி6-<- கிழ-ேக வடகிழ-<, 
ப-க( அைம05�ள, �ந(ெப�மா� ஒ�ெவா� ெவ�ள�ய�4( எ80த�ள� 
அ��பாலி�த G-கிரவார� ேதா,S.    

 

           �ந(ெப�மா6-<, Sதிய பா@ ய� ெகா@ைட?( ம"4( பல 
ஆபரண�க6(, உபய நா)சிய�-< இர�தின கிoட�க6(, ெப+ய 
ப%ரா� யா�-< சாய- ெகா@ைட எ�கிற ராஜ! - கிoட!( சம2,ப%�5,  
தி�வர�க�தி"<, பல தி�,பண%க� ெசDதா2  �மா� அ�e+ 
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ேவ�கடா�+ Vவாமி. அவ2  தி�ேவ�கட ராமா�ஜ ஜXய2 எ�ற 
தி�நாம�5ட� வா/05, தி�வர�ேகசன�� நி�ய பண%கைள ேம"ெகா@B 
உWசவ%��தி-<) ெச�ல இயலாத கால�தி� தி�வர�ேகசன�� நியமன,ப  
�!தலியா@டான�� 23வ5 தைல!ைறய%னரான ேகாய%� அ@ண� 
�ர�காசா2ய2 Vவாமியா� ஆத+-க,ப�B, ப%�னாள�� பரமபதி�த இட(.    

 

            !"கால�தி� ஒ�ெவா� ெவ�ள�-கிழைமய�4( 
(G-கிரவார�த�4() S�<- கா,S ஆனப%�ன2 �ந(ெப�மா� எ80த�ள� 
இளநX2 அ!5 ெசD5 அ��பாலி�த, ைத =பதி� தி�நா� உ�ஸவ 6( 
தி�நாள�� �ந(ெப�மா�, இரI யாைன வாஹன�தி� Sற,பாB 
க@ட�6!�ன2, பகலி� தி�,ப�ல-கி�  எ80த�ள� அ��பாலி�5� 
தி�(S( ெத"< ேநா-கி அைம0த G-கிரவார� ேதா,S ஆVதான ம@டப(.  

 

  (இ0த ம@டப�தி�  

ெத�ேம"<           Hைலய%� Gவ+� 
கிழ-< ேநா-கி �லZமி 
நரசி(ம�(, வட-<) Gவ+� 
ைமய�தி� ெத"< ேநா-கி �ந2�தன 
கி�\ண�(, ெத�கிழ-< 
Hைலய%� Gவ+� ேம"< ேநா-கி 

�சீதா ப%ரா� , �ராம�, �ல�Gமண� ஆகிேயா�( ேசைவ சாதி-கி�றன2. 
இ0த ம@டப( �ேகாய%� க0தாைட வாiல ேதசிக அ@ண� Vவாமி 
தி�மாள�ைகய%� அதXன�தி� உ�ள5.)  

 

34. 0�பட� �ர"கநாத� ச�நிதி: 
      கிழ-< அைடய 

வைளWசா� தி�மதி6-<- 
கிழ-<, ப-க( ெத�கிழ-ேக, 
த"ேபா5�ள இரய%� பாைத-< 
ேம"ேக ஆ@க� ேம�நிைல, 
ப�ள�ைய ஒ� � ெத�Sற( 
உ�ள சாைல-<� ெத"ேக, 
ெத"< ேநா-கி) ெச�9( 
<4கிய சாைலய%� கிழ-ேக 
<(பட( எ�4 வழ�க,பB( 
ப<திய%� < ய%�,S-க6-< 
இைடேய இ பாBக6ட� சிதிலமைட05 உ�ள ெத"< ேநா-கிய �ர�கநாத2 
ச0நிதி.  

 

  (இ0த) சிறிய ச0நிதி கலாப கால�தி� தி�வர�க( க�வைற-<- 
க�திைர இட,ப�B �ந(ெப�மா6( ஏைனய உ�ஸவ H2�திக6( 48 
ஆ@Bக� தி�வர�க�தி� இ�லாதி�0த கால�தி� நி2மாண%-க,ப�B 
அ யா2களா� வழிபட,ப�ட சிறிய ச0நிதியா<(. இ0த) ச0நிதிய%� ெப+ய 
ெப�மாளா( �ர�கநாத2 �ஆதிேசஷ� மa5 சயன- ேகால�தி� ெத"< 
ேநா-கி மிக) சிறிய H2�தியாக) ேசைவ சாதி-கிறா2. இ0த) ச0நிதி த"ேபா5 
இ பாBக6ட�, சிதிலமைட05, தி�வாராதன( ஏ5மி�றி உ�ள5.)         
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35. �காIடழகிய சி"க� ச�நிதி: 
 தி�வர�க�தி� ெத�கிழ-ேக, 

த"ேபா5�ள இரய%� பாைத-<- கிழ-ேக 
உ�ள சாைல-<- கிழ-ேக,  ேம"< ேநா-கி 
அைம05�ள  �கா�டழகிய சி�க2 ச0நிதி. 
(இ0த) ச0நிதி தி�வர�க�தி"<- கிழ-ேக 
இ�0த அட20த காBகள�லி�05 வ�( 
யாைனகைள� தB�5 நி4�த 
�ெப+யா/வா+� சீடரான ெநBமாற� 
எ��( பா@ ய� வ�லபேதவனா� 

க�ட,ப�ட5. இ�< �கா�டழகிய சி�க2 தம5 இட5 ம ய%� ப%ரா� ைய 
ைவ�5 அம20த ேகால�தி� ெப+ய தி�ேமன�ேயாB ேம"< ேநா-கி) ேசைவ 
சாதி-கிறா2. இ0த) ச0நிதிய%� சமaப கால�தி� உ�ஸவH2�தி 
தி�,ப%ரதி\ைட க@ட�ள�?�ளா2.)      

       

  இ0த) ச0நிதி வளாக�தி� வடேம"<, ப<திய%� உ�ள, ஐ,பசி மாத( 
வ%ஜய தசமிய�4 காைலய%� �ந(ெப�மா� எ80த�6( ஆVதான 
ம@டப(; (அ�4 மாைல �ந(ெப�மா� <திைர வாஹன�தி� எ80த�ள�, 
இ�<�ள வ�ன� மர�தி� அ(Sேபா�B, அ��பாலி�5� தி�(Sகிறா2.)       

 

            காWசி �வரதன�� தி�அவதாரமான �ப%�ைள ேலாகாசா2ய2 
ரகVயா2�த�கைள� தம5 அ0தர�க சீட2க6-< அ�ள�)ெசDத இடமாகிய 
�கா�டழகிய சி�க2 ச0நிதி வளாக ம@டப(. 

 

36. நாக!ப �ைள ஆ?தான ம�டப�: 
     தி�வர�க(– தி�வாைன-காவ� சாைலய%� (த"ேபாைதய கா0தி 

சாைலய%�), சாைலய%� ெத�Sற(, 
இரய%�ேவ ேம(பால�தி"< ேம"ேக 
வட-< ேநா-கி அைம05�ள சி�திைர 
உ�ஸவ 6( தி�நாள�� �ந(ெப�மா� 
யாைன வாஹன, Sற,பாB 
க@ட�6!�ன2, தி�,ப�ல-கி� 
எ80த�ள� அ��பாலி�5� தி�(S( 
நாக,ப%�ைள ஆVதான ம@டப(.  

 

37. அ?வKத த=�Kத ஆ?தான ம�டப�: 
    நாக,ப%�ைள ம@டப�தி"<( ேம"ேக, 

தி�வர�க( – தி�வாைன- காவ� சாைலைய 
ஒ� , சாைலய%� ெத�Sற( ெத"< ேநா-கி 
அைம05�ள, ப�<ன� உ�ஸவ 8( தி�நாள�� 
�ந(ெப�மா� எ�ைல-கைர ம@டப( 
எ80த�6!�ன2, தி�-<றள,ப� ச0நிதி-< 
எ80த�ள� அ��பாலி�5, ப%�ன2, ெத"< 
ராய ேகாSர�தி"< ேந2 எதிேர ெத�Sற( 
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அைம05�ள �ப�ட2 16 கா� ஆVதான ம@டப�தி"< எ80த�ள�, 
தி�வாராதன( க@ட�ள�, அ��பாலி�5 அத�ப%�ன2  எ80த�ள� 
அ��பாலி-<( அVவ�த தX2�த ஆVதான ம@டப(.  

 

  (இ0த ம@டப�தி"<� ெத�ேம"ேக 
இ�0த அரசமர�த�ேக த"ேபா5 அVவ 
தX2�த( எ�4 ம�வ% வழ�க,பB( 
அVவ�த தX2�த( உ�ள5. இ0த� 
தX2�த�தி� வடேம"< Hைலய%� உ�ள 
ேமைடய%� அைம0த சிறிய ச0நிதிய%� 
�ந2�தன கி�\ண� கிழ-< ேநா-கி) 
ேசைவ சாதி-கிறா2.) 

 

38. �பாதாள கி�Qண� ச�நிதி: 
      சகல சாVதிர�கள�9( வ�லவரான �பராசர ப�ட2 த(மa5 அ*ைய 

ெகா@B, தம5 <ண-<ைறIக� எ�4 ெப+ய ெப�மா� தி�!�ன2 
ப� யலி�டவ2க6-<, ப+சள��த ப@பாளராவா2. 
அவ2 ஆவண%� தி�க� உறிய  உ�ஸவ�தி�, 
�ந(ெப�மா� உபய நா)சிய�ட�(, 
�கி�\ண�ட�( தி�,Sற,பாB 
க@ட��ைகய%�, ப�ள மைடயான அ யா2 
_�ட�தி� வ%�(ப% எ80த�ள�ய%�0தா2.  

 

     இ0த இடேம 7( தி�)G"றான கலி?கராம� 
தி�)G"றி� ெத�ப<தி-< (ெத"<) சி�திைர 
வ Xதி-<)� ெத�Sற( அைம0த உறிய  உ�ஸவ( 
நைடெப4( இட�தி� உ�ள ம@டப�தி� 
வடகிழ-<� iைண ஒ�  அைம05�ள ெத"< 

ேநா-கிய �பாதாள கி�\ண� ச0நிதி, ப<தியா<(.    

 
 

39. ேமC0� சிKதிைர வ =திய � தியாக! ப ர�ம� அ�ளாசி ெபCற  இட�: 
  “மாடமா ள%ைகE9தி� வ =தி��,  

   ம�.ேச�தி( வ :கிரம� வ =தி��,  

  ஆட�மாற� அகள"க� வ =தி��,  

   ஆலிநாட� அம��Bைற வ =தி��, 
  ^ட�வா�:0ல ேசகர� வ =தி��, 
   0லவ ராசம ேக�திர� வ =தி��, 
  ேதட(ய த�மவ�மா வ =தி��, 
   ெத�னர" க�தி� வாபரணேம!” எ�ப2 சா�ேறா2. 
 

  ைத, மாசி மாத உ�ஸவ�க� தவ%ர ஏைனய உ�ஸவ�கள�� 
�ந(ெப�மா� தி�உலா வ�( ெப�ைம-<+ய 7( தி�)G"றான 
மாடமாள�ைக */ கலி?கராம�  தி�)G"றி�, ஒ� சி�திைர வ%�,ப� 
தி�நா� உ�ஸவ 8( தி�நாள��  த�க- <திைர வாகன�தி� எ80த�ள�ய 
�ந(ெப�மா� ேம"<) சி�திைர வ Xதிய%� ெத"<, ப<திய%� தம5 
Sற,பா�ைட நி4�தி, ச�கீத H2�தியான  தியாக, ப%ர(ம�தி"< 
அ��பாலி�த இட(. 
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40. வட:0� சிKதிைர வ =திய � �கி�Qண ைசத�ய� 
எ3�த�ள%ய ��த  தி�மாள%ைக; �கி�Qண ைசத�ய� 
நி�மாண Kத �ெஜக�நாத� ச�நிதி; சி\வ�கள%� ெத� 
வ ைளயாIJ+�  தி�வர"ேகசைன எ�ெப�மானா� 
அ.பவ Kத இட�;  தி�ம"ைகயா9வா�  எ3�த�ள%ய ��த 
தி�மாள%ைக: 

      கலி?கராம� தி�)G"றி�,  அ2)சக2க� பல2 வசி-கி�ற 
தி�மாள�ைகக� உ�ள வட-<) சி�திைர வ Xதிய%� ேம"<, ப<திய%� உ�ள 
ஒ� தி�மாள�ைகய%� �கி�\ண ைசத�ய மஹா,ப%ரS எ80த�ள�ய%�05, 
சா52மாத வ%ரத( அ�\ �தா2. அ5ேவ, அ,ேபா5 தி�வர�க( 
தி�-ேகாய%� அ2)சக மிரஸாக இ�0த �ேவ�கடப�ட2 தி�மாள�ைக?(, 
த"ேபாைதய பரமபதவாசி அ@ணா�ர�கராஜப�ட2 தி�மாள�ைக?மான 
ெத"< ேநா-கி அைம05�ள தி�மாள�ைகயா<(.  (�ேவ�கடப�ட+� 
தி�-<மார2  �ேகாபாலப�ட2, �கி�\ண ைசத�யைர ஆ)ரய%�5 
அவ�டேன ெச�4 வ%�டா2.)     

 

           இ0த� தி�மாள�ைகய%� எதி2, ப-க(  ச"4 ேம"ேக �கி�\ண 
ைசத�யரா�  தி�,ப%ரதி\ைட ெசDய,ப�ட வட-< ேநா-கிய �ஜக0நாத2 
ச0நிதி. 

 

  எ(ெப�மானா2 ஒ�சமய(, “தம� உக�தB எN_�வ� அN_�வ� 
தாேன” எ��( ெபாDைகயா/வா+� பாGர�ைத) ேசவ%�5-ெகா@B 
தி�வர�க வ Xதிகள�� எ80த�ள�னா2. அ,ேபா5 ம@ண%� சில ேகாBகைள, 
ேபா�B, ேகாய%� எ�4(, க�வைற எ�4(, ெப+ய ெப�மா� எ�4( 
_றி-ெகா@B ெத�வ%� சில சி4வ2க� வ%ைளயா - ெகா@ �0தன2. 
எ(ெப�மானா2 அ�கி� வ0த5( அவ2கள�� ஒ�வ�, “ஜXயேர! இேதா ெப+ய 
ெப�மா�! ேசவ%?(!” எ�றிட, எ(ெப�மானா2 ம@ண%� ெநBWசா@ 
கிைடயாக வ%805 ேசவ%�தா2. உடேன இ�ெனா� சி4வ�, “ஜXயேர! இேதா 
ெப�மா� ப%ரஸாத(!” எ�4 ம@ைண� தர எ(ெப�மானா2 அ0த ம@ைண� 
தம5 ேமலாைடய%� பண%Iட� ெப"4-ெகா@ட ெநகி/)சியான நிக/)சி 
நட0த வட-<) சி�திைர வ Xதி, ப<தி.           

 

      �கி�\ண ைசத�ய மஹா,ப%ரS எ80த�ள�ய%�0த தி�மாள�ைக-<) 
ச"4- கிழ-ேக, ெத"< ேநா-கி அைம05�ள தி�ம�ைகயா/வா2 
எ80த�ள�ய%�0த, ப%�ன2 �அேஹாப%ல மட�தி�  அதXனமான 
தி�மாள�ைக. 

 

41. கிழ:0� சிKதிைர வ =தி ப"0ன%: ேகாராத `ைல: 
      கலி?கராம� தி�)G"றி�  �எ(ெப�மானா2 வட-<, கிழ-<) 

சி�திைர வ Xதிகள�� ச0தி,ப�ேக கிழ-<, ப-க( ஏ"பB�தி, பராம+�த 
ேகாசாைல அ�ேக இ�0த ப�<ன�� தி��ேத2, ேகாரத( என அைழ-க,பட- 
காரணமான ேகாரத Hைல. (ப�<ன�, ப%ர(ேமா�ஸவ 9( தி�நா� ! வ%� 
�ந(ெப�மா� ேகாரத( எ80த�ள� சி�திைர வ Xதிகள�� வல( வ05 
அ��பாலி-கிறா2.)  
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42. கிழ:0� சிKதிைர வ =தி �கிடா�ப யா�சா� தி�மாள%ைக; 
சிKதிைரK ேதரJ: 

      கலி?கராம� தி�)G"றி�,  கிழ-<) சி�திைர வ Xதிய%� 
ைமய,ப<தி-<) ச"ேற வட-ேக ேம"< ேநா-கி அைம05�ள, �ெப+ய 
தி�மைல ந(ப%கள�� ம�மக�(, �ராமா�ஜ+� அ0தர�க சீட2கள�� 
ஒ�வ�(, �ராமா�ஜ+� தி�ேமன�ய%� ேம� அளவ"ற ப+I 
ெகா@ �0தவ�(, அத� காரணமாக, எ(ெப�மானா+� ஆசா2ய2கள�� 
ஒ�வரான தி�-ேகா� L2 ந(ப%கைளேய க 05ெகா@டவ�மான 
�கிடா(ப%யா)சா� தி�மாள�ைக.       

 

           �ஆளவ0தா+� அ0தர�க சீட2கள�� ஒ�வ�(  கீ/-<ல�ேதா�மான 
மாறேந2 ந(ப%-< இ4தி-கட�க� ெசDத �ெப+ய ந(ப%கைள ம"ற 
அ0தண2க�  ஒ5-கி ைவ�தேபா5, ேத+� Sற,பாB க@ட�ள�ய 
�ந(ெப�மாள�ட( நXதி ேக�ட ெப+ய ந(ப%கள�� தி�-<மார�தி  
அ�5ழாD-காக� தி��ேதைர ந(ெப�மா� கிழ-<) சி�திைர வ Xதிய%� 
கிழ-< வாய%ல�ேக நி4�தி நXதி வழ�கியத� அைடயாளமா?�ள 
 த"ேபாைதய சி�திைர� ேதர . (சி�திைர வ%�,ப� தி�நா� உ�ஸவ 9( 
தி�நாள�� �ந(ெப�மா� இ0த� தி��ேத+� எ80த�ள� சி�திைர 
வ Xதிகள�� வல( வ05 அ��பாலி-கிறா2.) 

   

43. கிழ:0� சிKதிைர வ =தி �ெப(ய ந�ப க� தி�மாள%ைக; 
�^ரKதா9வா�  தி�மாள%ைக: 

      கலி?கராம� தி�)G"றி� கிழ-<) சி�திைர வ Xதிய%� ைமய,ப<தி-<� 
ெத�Sற(  �ஆளவ0தா2 நி2மாண%�த, அவர5 அ0தர�க சீட2கள�� 
ஒ�வரான மாறேந2  ந(ப%ய%� தி�வ க� ப�டதாேலேய S@யாஹ வாசன( 
ஆன ம@டப!�ள5.  

 

  இ5 �ஆளவ0தா+� கால�ேசப- _டமாய%�0த5. தி�வர�ேகச�-< 
இரI அரவைண, ப%ரஸாத( அ!5 ெசDவ%�த ப%ற<, ெத"<) சி�திைர வ Xதி 
வாய%லி� 5வ�கி, ப%ரத�சணமாக பா+ேமள( ெகா�ட,ப�B வ0த5. அ5 
�ஆளவ0தா2 கால�ேசப-_ட- கால�ேசப�தி"< இைடLறாக இ��த� 
_டா5 எ�4 தி�உ�ள( ப"றி, அ�வ%ட�தி"<, 10 தி�மாள�ைகக6-< 
வட-கிலி�05 அ�வ%ட�தி"<, 10 தி�மாள�ைகக6-<� ெத"< வைர 
பா+ேமள( ெகா�ட-_டா5 எ�ப5 தி�வர�ேகசன�� நியமனமா<(.   

  

   இ0த, ெப�ைம-<+ய தி�மாள�ைகேய  ப%�னாள�� �மஹா 
=2ண�(, 5வய�ைதேய உய%2 H)சாக- ெகா@ �0தவ�(, 
�ஆளவ0தா+� நியமன,ப  தி�-க)சி ெச�4 , �ஆளவ0தா+� 
‘Vேதா�திர ர�தின’ Vேலாக�களா� இைளயா/வாைர ஈ2�5� தி�வர�க( 
அைழ�5 வ0தவ�(,  <�பர(பைரய%� �ஆளவ0தா�-< அB�5 
அைம?( ஏ"ற( ெப"றவ�(, �காWசி, ேபர�ளாளன�� நியமன,ப  
இைளயா/வ�-< ‘இராமா�ச�’ எ�4 தி�நாமமி�B,  பWசச(Vகார( 
ெசDவ%�த ெப�ைம-<+ய ஆசா2ய�(, கீ/-<ல�தவரான மாறேந2 ந(ப%-< 
இ4தி-கட�க� ெசDதத"காக ம"ற அ0தண2க� ஒ5-கி ைவ�த ேபா5 
!தலா/வா2கேள சிரா2�த ேபா-தா-களாக வ05 தி�வ!5 ெசD5 
ஆசீ2வதி�5) ெச�ற ெப�ைம உைடயவ�(, �ைவ\ணவ த2ம�தி"<(, 
�ைவ\ணவ� தி�-ேகாய%�க6-<( ைவ\ணவ� 5ேவஷ( ெகா@ட 
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ேசாழ அரசனா� ஆப�5 வ0த ேபா5, ர�ைசயாக� 5வய( ெசா�லி, 
தி�வர�க( தி�-ேகாய%ைல வல( வ0தவ�(, தம5 சீட�( ைவணவ 
த+சன- காவல�மான இராமா�ச�-< அ0த) ேசாழ ம�னனா� ஆப�5 
வ0தேபா5, இராமா�ச+� ேவட�தி� �_ர�தா/வா� அரசைவ-<) 
ெச�றேபா5, அவ�ட� உட� ெச�4, �வ%\R பர�5வ�ைத நிைலநா� , 
தம5 தி�-க@கைள?(, இ��ய%ைர?( ஈ0தவ�(, உ(ப2 ெதா8( 
அர�ேகச2-< உக,Sைடயவ�மான, �பரா�<ச தாஸ2 ெப+ய ந(ப%க� 
வா/0த, கிழ-< ேநா-கிய  �ெப+ய ந(ப%  தி�மாள�ைகயா<(.      

 

            எ(ெப�மானா2 ப%�ைச-< எ80த�6(ேபா5 ஆ/வா2க� பாGர�க� 
எ��( அ!திைன) சி0தி-ெகா@ேட எ80த��வ5 வழ-க(. ஒ�நா� 
“உ�B மதகள%Cற�” எ�ற ஆ@டா� நா)சியா+� தி�,பாைவ அ!த�ைத) 
ேசவ%�5- ெகா@B வ0தேபா5 �ெப+ய ந(ப%கள�� தி�மாள�ைக ெந��கி 
வ%�ட5. “ப�தா� வ றலி உ� ைமKBன� ேப� பாட� ெச�தாமைர: 
ைகயா� சரீா� வைளெயாலி!ப வ�B திறவா'” எ��( ேபா5, இ0த� 
தி�மாள�ைகய%லி�05 ைகய%� ப05ட�(, வைளேயாைச?ட�( கதைவ� 
திற05ெகா@B �ெப+ய ந(ப%கள�� தி�மகளான அ�5ழாD ெவள�ேய வர, 
அவைர ‘ந,ப%�ைன, ப%ரா� ‘ எ�ேற எ@ண%-ெகா@B அவர5 தி�வ கள��  
வ%805 நமVக+�5 H2)ைசயானா2 எ(ெப�மானா2. பதறி,ேபான 
அ�5ழாD, உ�ேள ெச�4 தம5 த0ைதய%ட( வ%பர( ெசா�ல, ைகய%� 
ப05ட� அ�5ழாD இ�,பைத?(, எ(ெப�மானா2 H2)சி�5 
வ%80தி�,பைத?( க@B, எ(ெப�மானாைர எ8,ப%, “எ�ன உ05 
மதகள�"ற� எ�ற தி�,பாைவ அ�ச0தானேமா?” எ�4 ேக�B, “ஆ(!” எ�ற 
பதி� ெப"4, “நா!( தி�,பாைவைய) ேசவ%�5 அ�பவ%�தி�-கிேறா(. 
ஆய%� உ(ைம,ேபா� வசமிழ05, த�ன�ைல மற05, ஆ/05 அ�பவ%-க 
யாரா9( இயலா5. நXேர தி�,பாைவ ஜXய2” எ�4 அவைர வா/�தினா2. 
இ�வா4  ெப+ய ந(ப%க� Hல( எ(ெப�மானா2 'தி�,பாைவ ஜXய2' என� 
தி�நாம( ெப"ற இடமான இ0த� தி�மாள�ைகய%� தி�வாச�.       

 

      ஒ�சமய( இரI,ெபா8தி� இ�� ய ேவைள தி�வாராதன, 
ெப�மா6-< தி�வ!5 ெசDவ%,பத"காக அ�5ழாD தி�,பாைவ, 
பாGர�கைள) ெசா�லி-ெகா@ேட அ-காரவ சி� தயா+�தா2. தி�,பாைவ, 
பாGர�கள�� ஆ/05 ஈBப�B அ-காரவ சி9-< ெவ�ல( ேச2-க 
மற05வ%�டா2. ஆய%� அ0த� தள�ைக எ(ெப�மா�-< தி�வ!5 
ெசயவ%-க,ெப"4 வ%நிேயாகி-க,ெப"றேபா5, எ,ேபாைத?( வ%ட- _Bத� 
Gைவயாக இ�0த5 க@B அதைன �ெப+ய ந(ப%க� மிகI( உக0த5( 
வரலா4. 

 

            இ0த� தி�மாள�ைகய%� வட-<, ப<திய%� கிழ-< ேநா-கி உ�ள 
தி�வாராதான, ப<தி; (இ�<�ள ேகாய%லா/வா+� உ�ஸவ H2�திகளாக- 
கிழ-< ேநா-கி ேம� வ+ைசய%� �ஆளவ0தா2 ஆராதி�த �லZமி 
நரசி(ம�, தா� இைளயா/வா2 வ%ஷயமாக� தி�-க)சி ந(ப%க6-< 
அ�ள�ய 6 வா2�ைதகள�� 6 வ5 வா2�ைத Hல( �ெப+ய ந(ப%கைள 
இைளயா/வா�-<- <�வா-கிய �ேதவ%, =மிேதவ% சேமத �வரதராஜ�, 
�ெப+ய ந(ப%கள�� தி�வாராதன H2�தியான �லZமி நரசி(ம� 
ஆகிேயா�(, இ0த H2�திக6-< !� ப-க( சிறிய H2�திகளாக �லZமி 
நாராயண�, �ந(மா/வா2, �க�ட�, �க"பக வ%��ச ச0தான கி�\ண�, 
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�காள��க ந2�தன கி�\ண�, �ச-கர�தா/வா2 ஆகிேயா�(, அத"<- கீ/ 
வ+ைசய%� �ந(மா/வா2, மாற� அ பண%05 உய0தவரா( �ராமா�ஜைர� 
தம5 தி�வ கள�ேல ெகா@ட மாற�அ யா(, பரா�<ச தாஸரா( �ெப+ய 
ந(ப%க�, ெப+ய ந(ப%கள�� தி�-<மாரரான �S@டoகா�ச� ஆகிேயா�( 
ேசைவ சாதி-கி�றன2. அத"<( கீேழ உ�ள வ+ைசய%� ெப+யந(ப%க� 
கால�திலி�05 வழிவழியாக வ0த ெப+யவ2க� ஆராதி�த சாள-ராம 
H2�திக6(, இ0த- ேகாய%லா/வா�-<� ெத� Sறமாக Hல H2�தியாக 
�மைட,ப�ள� நா)சியா2 எ��( �மஹாலZமி� தாயா�( கிழ-< 
ேநா-கி) ேசைவ சாதி-கி�றன2. இைடேய �ெப+ய ந(ப%கள�� தி�வ  
நிைலக� எ80த�ள,ப�B�ளன. �ெப+ய ந(ப%கைள, ேபாலேவ அவர5 
வ(சாவள�ய%ன�( அ யா2கள�ட( கா�B( அள,ப+ய ப+I(, அ�S(, 
க�ைண?(. அவ2கள5 எள�ைம?( ெமDசிலி2-க ைவ-<(.)     

 

           கலி?கராம� தி�)G"றி�  கிழ-<) சி�திைர வ Xதிய%� �ெப+ய 
ந(ப%க� தி�மாள�ைக-< எதிேர ேம"< ேநா-கி அைம05�ள5 
ஈBஇைணய"ற ெப�ைம?ைடய ஒ� தி�மாள�ைக.  

 

  இ5ேவ �ராமா(சமானவ�(, ஆ�ம<ண) ெச(ம9(, ெபா�வ� � 
பறி�ெதறி0த Sக8ைடேயா�(, பWசகால, பாராயண�(, நடமாB( 
பதWசலி?(, எ(ெப�மானா+� சி0ைதய%� நX�கா இட( ெப"றவ�(, அவர5 
நிகர"ற சீட�(, எ(ெப�மானா+� பவ%�ரமானவ�(, ெமாழிைய- கட-<( 
ெப�( Sகழா�(, வWச!-<4(ப4�த �வ�ஸா�கமி)ர�(, 
எ(ெப�மானா�-< �பா\ய( அ��வதி� உதவ%யவ�(, த+சன�தி"<� 
த+சன( த0தவ�(, “பரம பாகவதரான உம5 ம ைய வ%ட மகிைம 
வாD0தேதா தி�வர�க(?” எ�4 �ெப+ய ந(ப%களா� ெகா@டாட, 
ப�டவ�(, எ(ெப�மானா+� உறைவ அ4�த எ(ெப�மான�� ேசைவைய� 
தவ%2�தவ�(, <�ைவ உDவ%�த சீட�(, !ைறேவ@டா நக+9( !ைற 
ேத யவ�(, ேவதமாதாவ%� தி�மா�க�யமான பWச Vதவ�கைள?(,  

 

  “லbமிநாத ஸமார�பா� நாத யா/ந மKயமா�        

  அ?மதாசா�ய ப�ய�தா� வ�ேத 0�பர�பரா�”  

                                       எ�ற <�பர(பைர� தன�யைன?(,   
 

“ேயா நிKய� அ�5த பதா�,ஜ �:ம �:ம      

Nயாேமாஹத: ததி தாரண  K�ணாய ேமேந |      

அ?மK 0ேரா� பகவ ேதா?ய தைய கஸி�ேதா       

ராமா.ஜ?ய சரெணௗ சரண� !ரபKேய ||”  

                                                  எ�ற எ(ெப�மானா+� 
தன�யைன?( அ�ள�) ெசDதவ�மான, �_ர�தா/வா� தம5 
தி��ேதவ%யாரான �ஆ@டா6ட� வா/05, பரமபதி�த இடமான 
�_ர�தா/வா�  தி�மாள�ைகயா<(. (இ0த� தி�மாள�ைக-ேக 
�உைடயவ2 கால�தி� வா/0த க�டவாஹன ப@ த2 எ��( கவ%ைவ�ய 
Sர0தர2, ‘தி�ய*+ ச+த(’ அ�ள�ய மஹாகவ% ��நிவாச உ�தம ந(ப% 
எ��( 74( உ�தம ந(ப% தி�வர�ேகசன�� நியமன,ப , ப�ட2கள�� 
தி�அவதார�தி"<- காரணமான அரவைண, ப%ரசாத�கைள- ெகா@Bவ05 
ெகாB�தா2.   ந(ெப�மா� எ��( �அழகிய மணவாளனா� மிகI( 
உக-க,ப�ட �பராசர ப�ட2 அவத+�த, பரமபதி�த இடமான இ0த� 
தி�மாள�ைகய%� கிழ-<, ப-க( ைமய�தி� உ�ள தி�வாராதன அைறய%� 
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கிழ-<) Gவ+� ேம"< ேநா-கி வ2ண) சி�திர nப�தி� �பராசர ப�ட2, 
�_ர�தா/வா�, �ேவதவ%யாஸ ப�ட2 ஆகிேயா�(, அத"< !�ப-க( 
உ�ஸவ2களாக �_ர�தா/வா�, �ேவதவ%யாஸ ப�ட2 ஆகிேயா�( ேசைவ 
சாதி-கி�றன2. இதைன ஒ�  ேம"<, ப-க( உ�ள !� ம@டப�தி� 
வ2ண) சி�திர nப�தி� வட-<, ப-க) Gவ+� �கா�டழகிய சி�க2, 
�ெப+ய ெப�மா�, �ராமா�ஜ2  ஆகிேயா�(, ெத"<, ப-க) Gவ+� 
�மணவாள மா!ன�க�, ��நிவாச�, �ெப+ய ப%ரா� யா2, 
�ச-கர�தா/வா2 ஆகிேயா�( ேசைவ சாதி-கி�றன2.)   

 

44. கிழ:0� சிKதிைர வ =தி �ெர"கா�சா�ய� ?வாமி தி�மாள%ைக; 
�/தலியா�டா� தி�மாள%ைக; �வானமாமைல மட�: 

      கலி?கராம� தி�)G"றி� கிழ-<) சி�திைர வ Xதிய%� 
�_ர�தா/வா� தி�மாள�ைக-<) ச"ேற ெத"<, ப-க( ேம"< ேநா-கி 
அைம05�ள, �!தலியா@டான�� க0தாைட வ(ச�தவ�(, 
�வானமாமைல ஜXயைர ஆ)ரய%�தவ�மான Vதல�தா2 வாiல ேதசிக 
�அ,ப� ராஜ<� 5ைர ெர�கா)சா2ய2 Vவாமி தி�மாள�ைக. 
(�!தலியா@டான�� 20வ5 தைல!ைறய%னரான �க0தாைட அ@ண� 
வரதாசா2ய2 Vவாமி த2சநா2�தமாகI(, சி\ய உfஜXவனா2�தமாகI( 16( 
k"றா@ � இ4திய%� ேதச சWசார( ெச�4 நX@டகால( தி�(ப%வராம� 
ேபாக, அரசரா� �!தலியா@டா� வ(சாவள�ய%� வ0த க0தாைட 
அ@ணாவ%� ஆதXன�தி� ப�காள�யான �க0தாைட வாiல 
ெர�கா)சா2ய+ட( பWசச(Vகார( ெசD?( ெபா4,S( அவர5 
தி�-ேகாய%� ெபா4,S-க6( ஒ,பைட-க,ப�டன. ேதசா0திர( ெச�ற 
�க0தாைட அ@ண� வரதாசா2ய2 Vவாமி ப%�ன2 தி�(ப% வ05வ%ட 
தி�-ேகாய%� ெபா4,S-க� இ�வ�-<(  Gழ� !ைறய%� பகி205 
அள�-க,ப�டன. தி�வர�க�தி� Gழ�!ைற அற�காவல2 ம"4( 
Vதல�தா2 ஆகிய ைக�க2ய உ+ைமக� இ0த வ(சாவள�ய%ன�-< உ@B.)       

 

            கலி?கராம� தி�)G"றி� கிழ-<) சி�திைர வ Xதிய%� 
�ெர�கா)சா2ய2  தி�மாள�ைக-<) ச"ேற  ெத"<, ப-க( ேம"< ேநா-கி 
அைம05�ள5 எ(ெப�மானா+� ம"4ெமா� அ"Sத சீட+� தி�மாள�ைக.  

 

      ஆ(! இ5ேவ ஏ+கா�த இராமப%ரான�� அ(சமானவ�(, இராமா�ச+� 
!த� த�ைக =மிநா)சியா+� Sத�வ�(, �எதிராச+� !த� சீட�(,  “ந( 
தாசரதியா( !தலியா@டாைன� தவ%ர அைன�ைத?( 5ற0ேதா(” எ�4 
எ(ெப�மானா2 அ�ள�) ெசDத ெப�ைமைய உைடயவ�(,   

எ(ெப�மானா+� தி+த@டமாகI(, தி�வ  நிைலகளாகI( வ%ள�<பவ�(, 
�ெப+ய ந(ப%கள�� தி�-<மார�தியான அ�5ழாய%� S-கக�தி"<) சீதன 
ெவ�ள� யாக) ெச�4, 6 மாத கால( பண%S+0த ப@பாள�(, ேம�நா� � 
(சாள-ராம�தி�) எ(ெப�மானா+� நியமன,ப  தம5 தி�வ � தX2�த, 
ப%ரபாவ�தா� ப%ற மத�தவ2க� மன( மாறி, �எ(ெப�மானாைர ஆ)ரய%-க-  
காரணமானவ�(,   

 

“ராமாcஜா�ய திNயாTஞா ப ரதிவாஸர� உTவலா |          

திக�தNயாப ந= dயாK ஸாகிேலாக ஹிைதஷிண  ||”  

                                                    எ�ற Vேலாக�ைத அ�ள�) 
ெசDதவ�மான தாசரதி, வா5ல ேதசிக�, �!தலியா@டா� 
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தி�மாள�ைகயா<(. (இ0த� தி�மாள�ைகய%� கிழ-<, ப-க( உ�ள 
ேகாய%லா/வா+� உ�ஸவ H2�திகளாக ேம"< ேநா-கி ேம� வ+ைசய%� 
�காWசி வரத�, �ந(ெப�மா�, ��நிவாச� ஆகிேயா�(, அதைன 
அB�5- கீேழ உ�ள 2வ5 வ+ைசய%� அவதார எ(ெப�மா�க�, 
�!தலியா@டான�� தி�வாராதன, ெப�மாளான �லZமி நரசி(ம� 
எ�( அழகிய சி�க2, கி�\ணாவதார H2�திக� ஆகிேயா�(, அதைன 
அB�5- கீேழ உ�ள 3வ5 வ+ைசய%� �ஆ/வா2க�, �!தலியா@டா�, 
�ஆசா2ய2க� ஆகிேயா�(, அதைன அB�5- கீேழ உ�ள 4வ5 வ+ைசய%� 
�அன0த, க�ட, வ%\வ-ேசன2க�, �மணவாள மா!ன�க�, 
�எ(ெப�மானா2, �எ(பா2, �நWசீய2 ஆகிேயா�(, அதைன அB�5- கீேழ 
உ�ள 5வ5 வ+ைசய%� �அ,பா)சியார@ணா, அவர5 தி�-<மார2 
�அ@ணாவ%ல,ப2 ஆகிேயா�( �சாள-ராம H2�திக6( ேசைவ 
சாதி-கி�றன2. ேம"ேக உ�ள !� ம@டப�தி� ேம"< ேநா-கி) சி�திர 
nப�தி� ேம� வ+ைசய%� ேகாய%�, தி�மைல, ெப�மா�ேகாய%� 
எ(ெப�மா�க6(, அதைன அB�5- கீேழ உ�ள வ+ைசய%� வ2ண) சி�திர 
nப�தி� �ந(மா/வா2, �உைடயவ2, �மணவாள மா!ன�க� ஆகிேயா�( 
நBவ%� உ�ள இர@B i@கள�� எதி2 எதிராக வ2ண) சி�திர nப�தி� 
வட-<� iண%� ெத"< ேநா-கி �அ@ணாவ%ல,ப�(, ெத"<� iண%� 
வட-< ேநா-கி �அ,பா)சியார@ணாI( ேசைவ சாதி-கி�றன2.)        

 

          இ0த� தி�மாள�ைக-<( ெத"ேக ேம"< ேநா-கி அைம05�ள 
�வானமாமைல மட(. (இ0த மட( !தலி� கிழ-<) சி�திைர வ Xதிய%� 
ேம"<, ப<திய%� கிழ-< ேநா-கி அைம0தி�0த5. �வானமாமைல 25( 
ப�ட( �கலிய� ராமா�ஜ ஜXய2 கால�தி� கிழ-<) சி�திைர வ Xதிய%� 
கிழ-<, ப-க( ேம"< ேநா-கி� த"ேபா5�ள இட�தி� வ%+வா-க( 
ெசDய,ப�ட5. இ0த மட�தி� கிழ-<, ப<திய%� ேம"< ேநா-கிய  
ச0நிதிய%� உ�ள ேகாய%லா/வான�� ேம�வ+ைசய%� ��நிவாச�, �ேதவ%, 
=மிேதவ% சேமத �ந(ெப�மா�, �ேதவ%, =மிேதவ% சேமத �காWசி வரத�, 
�ச-கர�தா/வா2, �ச�கா/வா2 ஆகிேயா2 ேசைவ சாதி-கி�றன2. அB�த 
வ+ைசய%� ைமய�தி� ப%ரதான H2�தியான �லZமி நாராயண� எ��( 
�அர�க நகர,ப� �ஆதிேசஷ� தி�-<ைட,ப% -க, �மணவாள 
மா!ன�கள�� அ\டதி- கஜ�கேளாB _ ய ேசஷ பlட�தி� ேம� அம20த 
ேகால�தி� ஆ4 வ%ர�களா� ப%ரா� ைய அைண�தவா4 உ�ஸவ 
H2�தியாக) ேசைவ சாதி-கிறா2. �அர�க நகர,ப�-< வல5 Sற( 16 

தி�-கர�க6ட� �ச-கர�தா/வா2, �கி�\ண�, �ஆ@டா� நா)சியா2, 
�க�டா/வா2, �வ%\வ-ேசன2 ஆகிேயா�(, இட5 Sற( �சாள-ராம 
H2�திக�, �லZமி நரசி(ம�, �ச0தான கி�\ண�, �ந2�தன 
கி�\ண�, �ேயாக நரசி(ம2, ஆகிேயா�( ேசைவ சாதி-கி�றன2. அத"<- 
கீேழ உ�ள வ+ைசய%� �ந(மா/வாைர ைமயமாக- ெகா@B ஆ/வா2க� 
அைனவ�( ேசைவ சாதி-கி�றன2. !தலா/வா2கள�� H�றாவ5 
ஆ/வாரான �ேபயா/வா2, “தி�: க�ேட�! ெபா�ேமன% க�ேட�!” எ�4 
ப%ரா� ைய?(, ப%ரா� ேயாB _ ய ெப�மாைன?( க@டைத, பா ய 
ேகால�தி� தம5 இர@B தி�-கர�கைள?( ேமேல i-கி- _,ப%ய 
நிைலய%� ேசைவ சாதி-கிறா2. அத"< அB�த வ+ைசய%� �மணவாள 
மா!ன�கள�� அ\டதி- கஜ�கள�� ஒ�வ�(, �வானமாமைல மட�தி� 
ஒ�றான ஜXய�மான �ெபா�ன -கா� ஜXய2 ச"ேற ெப+ய தி�ேமன�ேயாB 



32 

 

உ�ஸவ H2�தியாக) ேசைவ சாதி-கிறா2. அவ�-< இட5 Sற( 
�எ(ெப�மானா�(, �மணவாள மா!ன�க6( ேசைவ சாதி-கி�றன2.  
இ0த) ச0நிதிய%� ெத� ேம"< Hைலய%� உ�ள ேகாய%லா/வான�� வட-< 
ேநா-கி �வானமாமைல ஜXய2களா� ஆராதி-க,ப�ட �சாள-ராம H2�திக� 
ேசைவ த�கி�றன2. ேம9( இ�< �வானமாமைல மட�தி� ஜXய2க� 
நா�வ+� பா5ைகக6( எ80த�ள, ப�B�ளன.) 

 

45. கிழ:0� சிKதிைர வ =திய � 0ழ�ைத �பராசர பIட�, ‘ச�வ:ஞ 
பIட�’ எ�\  வ �]தி வ�த ப�Jதைர ெவ�ற இட�; 
�உைடயவ��, �^ரKதா9வா.� ந=�ட  இைடெவள%:0!    
ப �ன� ச�திKத இட�:   

      கலி?கராம� தி�)G"றி� தம5 5 வயதிேலேய மஹா ேமதாவ%யாக 
இ�0த <ழ0ைத �பராசர ப�ட2,  'ஸ2வ-ஞ ப�ட2' எ�4 வ%�iதி, 
ப�ல-கி� எ80த�ள,ப�ட ப@ தைர ஒ�ப%  ம@ைண- கா�  ெவ�ற 
கிழ-<)  சி�திைர வ Xதி, ப<தி.   

 

            கலி?கராம� தி�)G"றி�  �எ(ெப�மானா�(, த+சன�தி"<� 
த+சன( த0த �_ர�தா/வா�( 21 ஆ@Bக� இைடெவள�-<,  ப%�ன2 
ச0தி�5 உ�-க�5ட�  த8வ%-ெகா@ட, ஈBஇைணய"ற ஆசா2ய,சி\ய 
ேச2�தி நைடெப"ற  கிழ-<) சி�திைர வ Xதி, ப<தி. 

 

46. ெதC0 உKதிர வ =திK ைதK ேதரJ;  ேதரJ �வரதராஜ! ெப�மா� 
ச�நிதி; 

      ைத, மாசி மாத உ�ஸவ�கள�9(, ப�<ன�, ப%ர(ேமா�ஸவ 9( 
தி�நாள�9(, �ந(ெப�மா� தி�உலா வ�( ெப�ைம-<+ய 6( 
தி�)G"றான வ%-கிரம� தி�)G"றி�, அ2)சக2க� பல2 வசி-<( 
தி�மாள�ைகக� உ�ள ெத"< உ�திர வ Xதிய%�, ைத =பதி� தி�நா� உ�ஸவ 
9( தி�நாள�� உ�திர வ Xதிகள�� �ந(ெப�மா� உபய நா)சிய�ட� வல( 
வ05 அ��பாலி-<( தி��ேத2 நி"<( ப<தி. 

 

  ெத"< உ�திரவ Xதி� ேதர ைய ஒ�  உ�ள ம@டப�தி� வடேம"<, 
ப<திய%� ேகாSர(, க�வைற, அ2�தம@டப(, !�ம@டப�கேளாB கிழ-< 
ேநா-கி அைம05�ள �வரதராஜ, ெப�மா� ச0நிதி. 

 

47. ேமC0 உKதிர வ =தி �உKதம ந�ப  தி�மாள%ைக: 
  வ%-கிரம� தி�)G"றி�,  �ஆ@டா� நா)சியா2 தி�வர�க�ட� 

கல0த ப%�ன2 அவ2க6-<� தி��தள�ைக சம2,ப%-<(  பண%-காக 
�ெப+யா/வாரா� நியமி-க, ெப"ற, ெப+யா/வா2 வ(சாவள�,  
ெப�ைம?ைடேயா2 வசி-<( தி�மாள�ைக.   

 

     இ5ேவ ேம"< உ�திர வ Xதிய%� ெத"<, ப<திய%� கிழ-< ேநா-கி  
அைம05�ள, தி�வர�க( தி�-ேகாய%லி� �- ேவத( ேசவ%�த�, 
தி�-கா2�திைக தXப( ஏ"4த�, மா2கழி� தி�க� �ந(ெப�மா� தி�!�S 
ப%�ைள,ெப�மாைளய�கா2 பாGர�கைள) ேசவ%�த�, இைடவ%ள-< 
எB�த�,   க�sல( !தலான சகல ெசா�5-க6-<( க�ட !�திைர 
இBத� ஆகிய ைக�க2ய�கேளாB, தி�வர�க�தி� Gழ�!ைற 
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அற�காவல2 ம"4( Vதல�தா2 ஆகிய ைக�க2ய உ+ைமக� ேபா�ற 
ெப�ைமகேளாB �ெப+ய ெப�மாளா� ‘உ�தம ந(ப%’ எ�4 அைழ-க,ப�ட 
ேப"றிைன  உைடய, தி�வர�க வரலா"றி� எ@ண"ற  தி�,பண%கைள?(, 
ைக�க2ய�கைள?(, தியாக�கைள?( ெசDத வரலா4கைள உைடய 
Vதல�தா2, ‘தி�வர�க- _�ட�தா2’ எ��(  �உ�தம ந(ப%கள�� 
தி�மாள�ைகயா<(.  

 

48. ேமC0 உKதிர வ =தி �நடா]ரா9வா� தி�மாள%ைக: 
      வ%-கிரம� தி�)G"றி� ேம"< உ�திர வ Xதிய%� வட-<, ப<திய%� 

கிழ-< ேநா-கி அைம05�ள, ‘�நடாiர(மா� தி�மாள�ைக’ எ�4 ெபய2 
ெபாறி-க,ப�B�ள தி�மாள�ைக.  

 

      இ5 இராமா�ச+� ப%+ய பாகிேநய�( (இராமா�ச+� இர@டாவ5 
த�ைக கமலா(பாள�� <மார�(), அ0தர�க சீட�(, �ேவதவ%யாஸ+� 
ப%ர(ம *�திர�தி"< எ(ெப�மானா2 அ�ள�ய வ%ள-க உைர-< ‘�பா\ய(’ 
எ�4 ெபய+�B� தைலேம� ைவ�5- ெகா@டா ய கைலமக�,    
�எ(ெப�மானா�-< உக0தள��த �ஹய-oவ H2�திைய,  
எ(ெப�மானா+டமி�05 ெப"றி�ட ேப4 ெப"றவ�(, �பா\ய 
சி(மாசனாதிபதி?(, �ராமா�ஜ+� அ2)சா தி�ேமன�ைய, ெப�மா� 
ேகாய%� எ��( தி�-க)சிய%� தி�,ப%ரதி\ைட ெசDதவ�மான,  <லபதி  
�நடாiரா/வா� தி�மாள�ைகயா<(. 
 

49. வட:0 உKதிர வ =தி தி�வர"கKத/தனா� தி�மாள%ைக: 
      வ%-கிரம�  தி�)G"றி� வட-< உ�திர  வ Xதிய%� ேம"<- 

கைடசிய%�  வட-< ேநா-கி அைம05�ள, வ%@ணரைச ம@ணவ2-< 
வா�கி�த�( ெபா��B வ%@ணகர( வ%�B ம@ணகர( வ0த 
வ%சி\டா�ைவத சி�தா0த- காவலரா(  இராமா�ச+� ேப+�,  

 

“ம�மிைச ேயான%க� ேதா\� ப ற�B எ"க� மாதவேன    

க�Aற நிCகி+� காணகி�லா உலேகா�கெள�லா�          

அ�ண� இராமா.ச� வ�B ேதா�றிய அ!ெபா3ேத        

ந�ண\ஞான� தைல:ெகா�- நாரண�: காய னேர”  

                                                                                                                                      ேபா�ற ஒ,ப"ற 
பாGர�கைள- ெகா@ட ‘ப%ரப0ந காய�+’யா(, வ%ைனவ%Bவ%-<( அ0தாதியா( 
‘இராமா�ச k"ற0தாதி’ அ�ள�, �உைடயவ+� Sகைழ உ)ச�தி� ைவ�த,  
�உைடயவ+� அ0தர�க சீட2கள�� ஒ�வரான ெப+யேகாய%� ந(ப% 
எ��(  தி�வர�க�த!தனா2 தி�மாள�ைக. (இ0த வ(சாவள�ய%ன2 
ேகாய%லி� ெப�மா� தி�வாராதன�தி�ேபா5 ேவத( ஓ5த�, iப( 
ெகாB�த� ேபா�ற ைக�க2ய�கைள) ெசD?( ேப4 
ெப"றவ2களாய%�0தன2.) 

 

50. வட:0 உKதிர வ =தி ?வாமி ேதசிக� தி�மாள%ைக; �எ�பா� 
தி�மாள%ைக: 

      வ%-கிரம� தி�)G"றி� தி�வர�க�த!தனா2 தி�மாள�ைக-<- 
கிழ-ேக, வட-< உ�திர வ Xதிய%� ேம"<,ப<திய%�, தி�ேவ�கடவன�� 
தி�அவதாரமான, ைவரா-ய சிகாமண%  Vவாமி ேவதா0த ேதசிக� 
எ80த�ள�ய%�0த, ஒேர இரவ%� 1008 Vேலாக�க� ெகா@ட '�பா5கா 
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சகVர(' அ�ள�) ெசDத, ெத"< ேநா-கி அைம0த �ர�கநாத பா5கா ேசவக2 
Vவாமி ேதசிக�  தி�மாள�ைக.       

 

        வ%-கிரம� தி�)G"றி� Vவாமி ேதசிக� தி�மாள�ைக-<- கிழ-ேக 
ெத"< ேநா-கி அைம0த, இராமா�ச+� சி"ற�ைன ெப+யப%ரா� யா+� 
Sத�வ2 ேகாவ%0தனா(, �எ(ெப�மானா�-<, ப%�ன2 <�பர(பைரய%� 
இட(ெப4( ஆசா2யரான, க�டா(சமானவரான, த�< Sக/ இராமா�ச 
பதாசா2ய2 �எ(பா2 தி�மாள�ைக. 

51. வட:0 உKதிர வ =தி ேகா,ர வாய �:  

      வ%-கிரம� தி�)G"றி�, ப%ர(மாதி ேதவ2க� வடதி�- காவ%+ய%� 
நXரா , திட2 வ%ள�< கைர, ெபா�ன� நBI பா�B, தி�வர�க� தரவைணய%� 
ப�ள� ெகா�6( �ெப+ய ெப�மாைள)  ேசவ%-க வ�(ேபா5, அத"< 
!�ன2 �ெப+ய ப%ரா� யாைர) ேசவ%�5� த�கள5 பதவ%கைள� 
த-கைவ�5- ெகா�ள,  வட-< உ�திரவ Xதிய%லி�05 அகள�க� 
தி�)G"4-<� (ச0நிதி, ப%ராகார�தி"<�) hைழ?( ப<தியான  வட-<- 
ேகாSர வாய%�. 

      

52. வட:0 உKதிர வ =தி �எ�ெப�மானா� மட� எ�.� ேசர� 
மட�: 

      உலைக உDவ%-க வ0த மஹா� �ராமா�ஜ2, வ�ெப� வானக!Dய, 
அமர�Dய, ம@RDய, ம@Rலகி� மன�ச�Dய, 5�பமி< 5யரகல, 
அய2ெவா�றி�லா) Gக( வளர, அகமகி8( ெதா@ட2 வாழ, அ�ெபாB 
ெத�திைச ேநா-கி, ப�ள� ெகா@B�ள அண%யர�கனா( தி�வர�ேகசனா�, 
“இன�ேம� நி�ய வ%=தி, jலா வ%=தி ஆகிய உபய வ%=திக6-<( நXேர 
உைடயவ2!” எ�4 அ�ள,ப�B, ‘உைடயவ2’ எ��( தி�நாம( ெப"4, 
தி�வர�ேகசன��  நியமன,ப  தி�வர�க�தி� நி2வாக, ெபா4,S-கைள 
ஏ"4- ெகா@டா2.  

 

      அத�ப%�ன2 வ%-கிரம� தி�)G"றி� அவ2  எ80த�ள�ய%�0த, 

வட-< உ�திர வ Xதிய%� ைமய, ப<திைய  ஒ� - கிழ-<, ப-க( ெத"< 
ேநா-கி அைம0த, �<லேசகரா/வாரா� க�ட,ப�ட,  எ(ெப�மானா2 
ப�லாய%ர-கண-கான சீட2கைள, ெப"ற, எ�ைலய"ற கால�ேசப�க� ெசDத, 
மைட,ப�ள� வ0த மண(, மைட,ப�ள� ஆ)சானா( �பா\ய 
சி(மாசனாதிபதியான, யதX0திர மஹாரசிக2  �கிடா(ப%யா)சா�, 
எ(ெப�மானாைர� தவ%ர ேதI ம"றறியா ஆ0திர =ரண2 �வBக ந(ப%, 
வ�கிSர�5 ந(ப% ேபா�ற அ0தர�க சீட2க� எ80த�ள�ய%�05 ைக�க2ய( 
ெசD5க0த, ப%�ைள உற�கா வ%�லி தாஸ2, ெபா�னா)சி, ெகா�<,ப%ரா�  
ேபா�ற எ@ண"ற சீட2கைள ஈ2�த மட!(, �_ரநாராயண ஜXய2 ேபா�ற 
எ@ண"ற மஹா�க� எ80த�ள�ய%�0த மட!(,  த"ேபா5 இ(மட�தி� 
50வ5 ப�ட(, எ(ெப�மானாரா� நியமி-க,ெப"ற 74 சி(மாசனாதிபதிகள�� 
ஒ�வரான ெகா�கிலா)சா� வ(சாவள�ய%� வ0த  �ர�கநாராயண ஜXய2 
Vவாமி  எ80த�ள�?�ள  மட!மாகிய, �எ(ெப�மானா2 மட( எ��( 
ேசர� மட(.  
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53. வட:0 உKதிர வ =தி �ேவதவ யாஸ பIட� வ�சாவள%ய ன� 
தி�மாள%ைகக�: 

      வ%-கிரம� தி�)G"றி� ேசர� மட�தி"<) ச"4- கிழ-ேக ெத"< 
ேநா-கி அைம05�ள, தி�வர�ேகசன�� அரவைண, ப%ராசாத�தா� �_ேரச 
<மாரராD அவத+�த ெப�ைம?(, �ெப+யப%ரா�  சேமத �ெப+ய 
ெப�மாளா� S�திர Vவ Xகார( ெசDய,ப�ட ெப�ைம?( மி-க, _ர<லாதிப, 
ப%ர(மரதாதிnட, �ர�ேகச Sேராகித, வான��ட கீ2�தி வள2 ஆ/வா� 
தி�-<மார2   �ராம,ப%�ைள எ��( �ேவதவ%யாஸ ப�ட+� 
வ(சாவள�ய%னரான  Vதல�தா2 �ேவதவ%யாஸ ப�ட2 தி�மாள�ைகக� 
H�4.  

 

            இவ"றி� கிழ-<, ப-க( உ�ள ெப+ய தி�மாள�ைகய%� உ�ள, 
�_ர�தா/வா� தி�வாராதன( ெசD5, ப%�ன2 �ேவதவ%யாஸ ப�டரா�  
தி�வாராதன( ெசDய,ப�ட  �லZமி நரசி(ம2 ெத"< ேநா-கி எ80த�ள� 
அ��பாலி-<( ேகாய%லா/வா2.      

 

  இ0த� தி�மாள�ைகய%� உ�ள, இ0த வ(சாவள�ய%� வ0த 
�G�த,ப%ரகாசா2ய2 எ��(  �Gத2சன*+ ப�ட2, �பா\ய�தி"< 
‘G�த,ப%ரகாசிைக’ எ��( எள�ய உைரைய  அ�ள�)ெசDத ெப�ைம மி-க 4 

கா� ம@டபமா( ‘G�த,ப%ரகாசிைக ம@டப(’. (�ேவதவ%யாஸ ப�ட+� 
வ(சாவள�ய%ன2 தி�வர�க( – தி�வாைன-காவ� சாைலய%� ெத�Sற( 
த�க6-<) ெசா0தமாக இ�0த அVவதX2�த ம@டப(, ம"4( அதைன) 
சா20த இட�ைத� தி�வர�க( தி�-ேகாய%9-< உ+ைமயா-கி?�ளன2. 
இ0த   வ(சாவள�ய%� 34வ5 தைல!ைறய%னரான சி(ம-<ரேலா�, 
�ேவதவ%யாஸ ெர�கநாத ப�ட2 தி�மWசன- க� ய( ேசவ%�தா� அ5 
தி�வர�க�தி� 7 ப%ராகார�கள�9( எதிெராலி-<(. இவ2 ெப�மா�, ப%ரா�  
இ�வ+ட!( அதிகேநர( இ�05 ைக�க2ய( ெசD?( ேப4 ெப"றவராவா2.   
இ0த வ(சாவள�ய%ன2, �ர�ேகச Sேராஹித ைக�க2ய(, பWசா�க சிரவண 
ைக�க2ய(, �ந(ெப�மா� தி�!�S ேவதபாராயண தைலைம-  
ைக�க2ய(, Sராண( ேசவ%-<( ைக�க2ய(, தி�மWசன- க� ய( 
ேசவ%-<( ைக�க2ய(, அ0தர�க Vதான Xக ைக�க2ய(, பாeழிய( ெசD?( 
ைக�க2ய( ேபா�ற ைக�க2ய�கேளாB, 6 ஆ@Bகள��  2 !ைற 
கா2�திைக� தி�க� ைகசிக Sராண படண ேசைவ ைக�க2ய(, 
மா2கழி�தி�க� ேவத�தி"ேக ஏ"ப�ட தி�அ�யயன உ�ஸவ�தி� 2 !ைற 
தி�வர�க ேவத பாராயண சா"4!ைறய%� தைலைம- ைக�க2ய( 
இவ"4-கான  ப%ர(மரத ம+யாைத 4 !ைற ெப4த� ஆகிய 
ெப�ைமக6-<( உ+யவ2களாவ2. ப%ர(மரத ம+யாைத-<, ப%�ன2, இ0த� 
தி�மாள�ைக-< அைரய2 எ80த�ள� �ந(ெப�மாள�� 
இைறயாைணய%�ப - _4கி�ற �ந(ெப�மா6-<) ேசவ%-க,பB( 
ம�கள!(, வாழி� தி�நாம!( ெப4கி�ற  ெப�ைம?(, தி�-ேகாய%� 
மண%யகார2 Hல( தி�வர�ேகச� அ�,S( ம�கள� தா(=ல( ெப4( 
ெப�ைம?(, ேம9( ப%ற,S, உபநயன(, தி�மண(, பரமபதி�த� ேபா�ற 
வா/-ைகய%� ஒ�ெவா� நிைலய%9( தி�வர�ேகசன�� நியமன,ப , 
ேகாய%� ம+யாைதகேளாB அல�கார( ெப4( ெப�ைம?(, தி�வர�க�தி� 
Gழ�!ைற அற�காவல2 ம"4( Vதல�தா2 ஆகிய ைக�க2ய உ+ைமக� 
ஆகிய ெப�ைமக6( இ0த வ(சாவள�ய%ன�-< உ@B.  �ேவதவ%யாஸ 
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ப�ட2 தி�அவதார( ெசDத ைவகாசி அ�ஷ� தி�ந�ச�திர�ைத ஒ�  10 

நா�க� தி�ய,ப%ரப0த ேகா\ ?(, ச52ேவத பாராயண!(, பாகவத 
ஸ,தாக!(, இராமாயண, இதிகாச, Sராண பாராயண�க6( நைடெப4( 
ெப�ைம?(  இ0த� தி�மாள�ைக-< உ@B.  கா2�திைக� தி�க� இ0த� 
தி�மாள�ைகய%� சகVர தXப( ஏ"றேவ@ ய ேநர( <றி�5 �ந(ெப�மா� 
கனவ%� வ05 அ�ள�) ெசD?( ேப4 ெப"றவ2க� இ0த வ(சாவள�ய%ன2 
ஆவ2. �ேவதவ%யாஸ ப�ட2 அவத+�த ைவகாசி அ�ஷ(, பரமபதி�த 
ஐ,பசி G-ல அ\டமி ஆகிய தின�கள�� தி�வர�க� தி�!"ற�5 
அல�கார ம+யாைத ெப4( ெப�ைமமி-க தி�மாள�ைக இ5ேவயா<(. 
இ0த� தி�மாள�ைகய%� ெப�ைமைய, ப�ன� உைர-கி� பாரதமா(.)     

 

54. கிழ:0 உKதிர வ =தி �அைரய� வ�சாவள%ய ன� 
தி�மாள%ைகக�;  �தாதாசா�ய� வ�சாவள%ய ன� 
தி�மாள%ைகக�: 

      வ%-கிரம� தி�)G"றி� கிழ-< உ�திர வ Xதிெய�( ‘ெச0தமி/ 
பாBவா2 வ Xதி’ய%� ப%ேரம ப-திய%� எ�ைல நிலமான �ம0 நாத!ன�கள�� 
ம�ம-களான ேமைலயக�தா/வா�, கீைழயக�தா/வா� ஆகிேயா2 வா/0த, 
மா2கழி� தி�க� தி�வாDெமாழி� தி�நாள�� ஆ/வா2 ேமா�ச�த�4 
ப%ர(மரத ம+யாைத ெப4( ெப�ைம-<+ய அவ2கள5 வ(சாவள�ய%னரான 
ெச0தமி/ பாB( அைரய2 ெப�ம-க� ம"4( தாதாசா2ய2 வ(சாவள�ய%ன2 
வா/கி�ற ேப4 ெப"ற ேம"< ேநா-கி அைம0த தி�மாள�ைகக�.   

     

55. கிழ:0 உKதிர வ =தி ெவ�ைள: ேகா,ர�: 
      மிேல)ச2க� தி�வர�க�ைத ஆ-கிரமி�தேபா5, மிேல)ச2கள�� 

தளபதிைய� த�வய,பB�தி,  “ெப�மா� இ�-கிற இட�ைத- கா�Bகிேற�” 
எ�4 கிழ-< உ�திர வ Xதிய%� ேகாSர�தி� உ)சி-< அைழ�5 வ05, 

ப%ரணவாகார வ%மான�தி� எ80த�ள�?�ள �பரவாGேதவைன- 
கா�Bவ5ேபா� அவைன-  கீேழ த�ள�- ெகா�4 தா�( கீேழ வ%805 
தன5 இ��ய%ைர மாD�5- ெகா@B, தி�வர�க�ைத- கா�தா� 
ெவ�ைளய(மா� எ��( ேதவதாசி. அவ� தன5 உய%2 ப%+?!�ன2 
வரமாக, தாசிக� மரணமைட0தா� தி�வர�ேகசன�� தி�,ப+வ�ட(, 
தி�மாைல, அ!5ப , தX2�த(, வாD-க+சி,  மைட,ப�ள��  தி�ெந�,S 
ஆகியைவகைள,  ெப"றா�.  

 

      வ%-கிரம� தி�)G"றி� அ0த  ெவ�ைளய(மாள�� நிைனைவ, 
பைறசா"4( கிழ-<- ேகாSரமான ெவ�ைள- ேகாSர(. (ேகாேன+ராய� 
எ��( பாைளய-கார2, தி�வர�க( ேகாய%9-<@டான வ�வாD, 
தி�வாபரண�க�, ெபா"காGக� ஆகியனவ"ைற- கவ20தைத?( 
ெப�மா6-<, ப �தன( இ�லா5 ேபானைத?( ெபா4-க இயலா5, ெத"< 
ராய ேகாSர�தி� ேமேலறி- கீேழ வ%805 தம5 இ��ய%ைரஈ0த  அ,பாI 
அDய�காைர, ேபாலேவ அழகியமணவாளதாஸ2 ம"4( இர@B ஜXய2க� 
இ-ேகாSர�தி� ேமேலறி- கீேழ வ%805 தம5 இ��ய%ைர நX�தன2. 
அவ2கள��  நிைனவாக, �க0தாைட ராமா�ஜ!ன�  இ0த- ேகாSர�தி� 
hைழவாய%� ப<திய%�, நைடபாைதைய ஒ�  உ�ள வட-<, ப-க� iண%� 
அழகியமணவாள தாஸ2 தி�I�வ�ைத?(, ெத"<, ப-க� iண%� ஜXய2க� 
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இ�வ+� தி�I�வ�கைள?(  ெபாறி�தா2. ேம9( இ  வ%805 
ேசதமாய%�0த ெவ�ைள- ேகாSர�ைத மa@B( க� னா2.) 

 

56. கிழ:0 உKதிர வ =தி �அேஹாப ல மட�:  

     வ%-கிரம� தி�)G"றி� ெவ�ைள- ேகாSர�தி� எதிேர ச"ேற 
ெத�Sற(, தி�வர�ேகசன�� தி�வ வார�தி�  ேம"< ேநா-கி 
அைம05�ள, ‘ெபாலிய� சிற,S’ நைடெப4( �அேஹாப%ல மட(.  

  

      தி�)சி�கேவ� <�ற( எ��( �அேஹாப%ல( �நரசி(மனா� 
‘,ேரஷ ம0திர(’ உபேதசி-க,ப�B, 5வராைட ேபா2�த,ப�B, தி+த@ட(, 
ச�<, ச-கராதிக� த0த�ள,ப�B, �அேஹாப%ல மட�தி� !தலா( அழகிய 
சி�கராக அ�ளாைண இட,ப�ட ேப4 ெப"ற, �ஆதிவ@ சடேகாப ஜXய2  
எ80த�ள�ய%�0த, �அேஹாப%ல மடமா<( இ5.  

 

      இ0த மட( �ஆதிவ@ சடேகாப ஜXயரா� நி4வ,ப�ட !த� 
மடமா<(. (இ�<�ள �மாேலால� எ��( �லZமி நரசி(ம+� உ�ஸவ 
H2�தி அவரால தி�,ப%ரதி\ைட ெசDய,ப�ட H2�தியாவா2. மா2கழி� 
தி�க� தி�அ�யயன உ�ஸவ�தி� இரா,ப�5 எ��( தி�வாDெமாழி� 
தி�நாள��, அைரய2 ேசைவய%� �ராமா�ஜ+� தி�அவதார�ைத 
உண2�5கி�ற பாGரமாகிய ‘ெபாலிக! ெபாலிக!’ பாGர( ேசவ%-க,பB( 
தி�நாளான 5( தி�நாள�� தி�வர�க�தி� எ80த�ள�ய%�0த �அேஹாப%ல 
மட�தி� !தலா( அழகிய சி�கராகிய �ஆதிவ@ சடேகாப ஜXய2 அதைன 
மிகI( உக05 ெகா@டா யதைன ஒ� , 6( தி�நாள�� ‘ெபாலிய� சிற,S’ 
ம+யாைத இ0த மட�தி"< வ0த5. இ�<�ள ேம"< ேநா-கிய ச0நிதிய%� 
�ஆதிேசஷ� தி�-<ைட, ப% -க, �க�டா/வாைர� தி�வ ய%9(, 
�ெசWG லZமி� தாயாைர இட5 ம ய%9( ெகா@B �லZமி நரசி(ம� 
ேம"< ேநா-கி எ80த�ள�)  ேசைவ சாதி-கிறா2. உ�ஸவ H2�திகளாக 
�நவநXத கி�\ண�, �காள��க ந2�தன கி�\ண�, �லZமி நாராயண�, 
�ம�களகி+ நரசி(ம�, �லZமி ஹய-oவ2, �ர�கநாத� ம"4( உ�ஸவ 
H2�திக� வ+ைசய%� இ�ப-க!( �ச-கர�தா/வா2க� ஆகிய 
H2�திகேளாB �ந(மா/வா2, �உைடயவ2, Vவாமி ேதசிக� ஆகிேயா�(, 
�சாள-ராம H2�திக6(, �5வாரகா சிலா H2�திக6( ேம"< ேநா-கி) 
ேசைவ சாதி-கி�றன2. ேம9( � அேஹாப%ல மட( !தலா( �மதழகிய 
சி�கரா( �ஆதிவ@ சடேகாப ஜXய2, 41( ப�ட( கா�-<றி)சி �மதழகிய 
சி�க2, 42( ப�ட( இWசி ேமB �மதழகிய சி�க2, ஆகிேயா2 Hலவ2 
ம"4( உ�ஸவ2களாக ேம"< ேநா-கி) ேசைவ சாதி-கி�றன2. 42( ப�ட( 
�மதழகிய சி�க2 உ�ஸவ2 தி�வ கள�� 43( ப�ட( ேதவனா2 வ%ளாக( 
�மதழகிய சி�க2 உ�ஸவ2 எ80த�ள�) ேசைவ சாதி-கிறா2. �ஆதிவ@ 
சடேகாப ஜXயரா� தி�ப%ரதி\ைட ெசDய,ப�ட �மாேலால� எ��( 
�லZமி நரசி(ம+� உ�ஸவ H2�தி �பரவாGேதவ2 எ80த�ள�ய%�-<( 
சிறிய ப%ரணவாகார வ%மான�ேதாB _ ய ம@டப�தி� உ�ள ேடாைலய%� 
எ80த�ள�) ேசைவ சாதி-கிறா2. இ0த ம@டப� i@கள��  தசாவதார 
H2�திக6( எ80த�ள�) ேசைவ சாதி-கி�றன2.)    

  



38 

 

 

57. கிழ:0 உKதிர வ =தி �ேகாய � க�தாைட வா]ல ேதசிக 

அ�ண�  தி�மாள%ைக: 
      வ%-கிரம� தி�)G"றி� கிழ-< உ�திர வ Xதிய%� ெத"<- ேகா ய%� 

ேம"< ேநா-கி அைம05�ள, �மணவாள மா!ன�கள�� சீட�(, 
�!தலியா@டான�� 8வ5 தைல!ைறய%ன�மான �வரத நாராயண <� 
எ��( Vதல�தா2, �ேகாய%� க0தாைட வாiல ேதசிக அ@ண� 
தி�மாள�ைக. (ஒ�நா� �ந(ெப�மாள�� Sற,பா�ைட இழ0தா9(, ப)ைச- 
க�,=ர�ேதாB எ9மி)ச(பழ) சா"ைற- க@கள�ேல இ�B� தம5 
க@கைள- <�டா-க நிைன�த இவ2 �ந(ெப�மாளா�, ‘ந( அ@ண�’ 
எ�4 தி�நாமமிட,ப�டவ2. �மணவாள மா!ன�களா� ‘பகவ� 
ஸ(ப0தாசா2ய2’ என� தி�நாமமிட,ப�டவ2. தி�வர�க- க�sல�தி"< 
ஹ(ச !�திைர இB( ேப4 ெப"றவ2. ெப+ய ஜXய2 �மணவாள 
மா!ன�கள�� நியமன,ப , �உ�தம ந(ப% வ(சாவள�ய%� 80வ5 உ�தம 
ந(ப%யான வழிய ைம நிைலய%�ட ெப�மா� உ�தம ந(ப% எ��( 
�ர�காசா2ய உ�தம ந(ப%-< ஆசா2யரானவ2. �மணவாள மா!ன�க� 
இவைர� தம5 ப-கலிேல ைவ�5-ெகா�ள வ%�(ப%, தம5 மட�த�ேக 16 

கா� ம@டப�ேதாB ஒ� தி�மாள�ைகைய அைம-க) ெசDதா2. அ5ேவ 
அ@ண� தி�மாள�ைக ஆன5. இ0த வ(சாவள�ய%ன2 பல k"றா@Bகளாக� 
ெதாட205 தி�வர�ேகசன�� ைக�க2ய�கைள) ெசD5, �ைவ\ணவ 
ச(ப%ரதாய�ைத, ேபா"றி, பா5கா�5 வள2�தவ2களாவ2. 
தி�,பவ%�ேரா)ஸவ சா"4!ைறய�4 தி�,பவ%�ர ம+யாைத ெப4( 
ேப4(, தி�-கா2�திைக தXப�த�4, அB�5வ�( தி�அ�யயன 
உ�ஸவ�தி"< �ந(மா/வாைர அைழ-க, ெப�மாள�டமி�05 ஓைல 
ெகாண205, �ந(மா/வா+ட( சம2,ப%-<( ேப4( ெப"ற 
ெப�ைம-<+யவ2க� இ0த வ(சாவள�ய%னராவ2.)  

     

58. ெதC0 உKதிர வ =தி ப�லவராய� மட� எ�.� �மணவாள 
மா/ன%க� ச�நிதி; �க�தாைட ராமா.ஜ/ன% மட�: 

      வ%-கிரம� தி�)G"றி�  ெத"< உ�திர வ Xதிய%� கிழ-<, ப-க( 
வட-< ேநா-கி அைம0த,  =ம�வ%, S�ள�ன�க� S�ளைரய� Sக/ <ழ4( 
Sனலர�கமா( தி�வர�க�தி�, அழகிய மணவாளனா( தி�வர�ேகச� 
மிகI( ஈBப�ட மஹா� வா/0த மட(.,  

 

      ஆ(! இ5ேவ ‘உபேதச ர�ன மாைல’, ‘தி�வாDெமாழி k"ற0தாதி’, 
‘ஆ2�தி ப%ரப0த(’, ‘யதிராஜ வ%(சதி’ ேபா�ற பல k�கைள அ�ள�) ெசDத, 
ஈB !,பதாய%ர, ெப�-க2, தி�வாDெமாழி, ப%�ைள-<, ப%�ன2 
<�பர(பைரய%� இட(ெப4( யதX0�ர ,ரவணரா( ெப+ய ஜXய2 �மணவாள 
மா!ன�க�  எ80த�ள�ய%�0த, பரமபதி�த தி�மாள�ைகயான 'ப�லவராய� 
மட('  எ��(  �மணவாள மா!ன�க� ச0நிதியா<(.  (�மணவாள 
மா!ன�க� பரமபதி�த தX2�த தினமான மாசி, கி�\ண, 5வாதசிய�4 
தி�வர�ேகச� தா(=ல( க@ட��வதி�ைல.)  

 

          �மணவாள மா!ன�க� கால�ேசப( ெசDத இடமான, அவர5 
ஆசா2ய2 �ைசேலச2 எ�( தி�வாDெமாழி, ப%�ைள ெபய+� அைம0த 
‘தி�மைலயா/வா2 கால�ேசப மட(’.  
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  இதி� �மா!ன�க� அம205 கால�ேசப( ெசDத இட�ேத ஒ� 
iண%� அைம-க,ப�B�ள அவர5 தி�I�வ) சிைல.        

 

  இ0த� தி�மாள�ைகய%� மா!ன�க� அ!5 ெசDய, பய�பB�திய, 
அ0த, ப%ரசாத( ெதா� , ப%ரசாத( என அைழ-க,பட- காரணமான, க� 
ெதா�  எ��( க� பா�திர(.       

 

  இ0த� தி�மாள�ைகய%� �ேகாய%� க0தாைட அ@ண�-<(, 
�உ�தம ந(ப%-<(, பரம பாகவைதயான சடேகாப- ெகா"றி  எ�( 
அ(ைமயா�-<( �மணவாள மா!ன�க� தி�,ப�ள�, பலைகய%ேல தம5  
ஆதிேசட nப�தி� ேசைவ சாதி�த  இட(. (�மணவாள மா!ன�கள�� 
ேசஷாவதார ேசைவய%ைன  இ0த) ச0நிதிய%� ேம� பாக�தி� உ�ள 
ஜ�ன� வழிேய ேசவ%-கலா(. இ�<�ள Gவ+� �உ�தம ந(ப%க6(, 
�ேகாய%� க0தாைட அ@ண�( �மணவாள மா!ன�கள�� ேசஷாவதார 
ேசைவய%ைன) ேசவ%-<( சி�திர�ைத?( ேசவ%-கலா(.)        

 

  இ0த) ச0நிதிய%� சி�திர nப�தி9(, தம5 அ�\டான) ெச(பான 
தி�-ைக) ெச(ப%� அளவ%"ேக அைம-க,ப�ட தி�ேமன�?ட� 
உ�ஸவரா?( வட-< ேநா-கி ேசைவ சாதி-<( �மணவாள மா!ன�க� 
ம"4( �மணவாள மா!ன�கள�� ெபா�ன யா( ெச�கமல, ேபா5 எ�(  
தி�வ  நிைலக�. 

 

  இ0த) ச0நிதிய%� �மணவாள மா!ன�கள�� தி�ந�ச�திரமான ஐ,பசி 
Hல�த�4 ெப+யெப�மா� தி�)ச0நிதிய%லி�05 ெப�மா� ப<மானமாக� 
தி�,ப+வ�ட(, மாைல, ச0தன(, தா(=ல( ஆகியன 
வா�ய�க6ட�  ெப+யெப�மாள�� அ2)சக2, மண%யகார2 Sைட*ழ, ேதாைச, 

சாத( ேபா�ற அல�கார�க6ட� வ05, ெப+யெப�மாள�� அ2)சக2 
�மணவாள மா!ன�க6-< அ!5 ெசDவ%�தப%�ன2 ேகா\  நைடெப4(. 

 

  அ5ேபா�ேற �மணவாள மா!ன�கள�� தX2�த தினமான மாசி, 
கி�\ண 5வாதசிய�4( ேமேல _றிய அைன�5( இ�< நைடெப4(. 
�மணவாள மா!ன�கள�� சீடராகிய ெப+யெப�மா� தம5 ஆசா2யராகிய 
�மணவாள மா!ன�க6-< இவ"ைற) ெசD5 ைவ,பதாக ஐதXக(. 

 

                �மணவாள மா!ன�கள�� தி�)ச0நிதி- ைக�க2ய�கைள?(, நி�ய 
தி�வாராதன- ைக�க2ய�கைள?( �மா!ன�கள�� ேபர2 ஜXய2 நய%னா2 
வ(சாவள�ய%ன2 சிற,பாக) ெசD5வ�கி�றன2. இவ2க� தி�வர�க(          
தி�-ேகாய%� தX2�த-கார2 ம+யாைதக6( ெப"4 வ�கி�றன2. 

        

  இ0த) ச0நிதி-<) ச"ேற  ேம"ேக வட-< ேநா-கி அைம05�ள 
தி�மைலய%லி�05 தி�வர�க�தி"< எ80த�ள�� தி�வர�க�தி� பல 
ைக�க2ய�கைள) ெசDத �க0தாைட ராமா�ஜ!ன� மட(. (சா6வ ம�ன� 
வ Xர நரசி�கராய+� தைமயரான ராமராஜா, ஆWசேநய உபாசக2. இ�(ைப, 
ெபா�னா-<( சி�தி ெப"றவ2. இராமப%ரா� தி�உ�வ( ெபாறி�த 
ெபா"காGக� ெப"றவ2. ேகாய%� க0தாைட அ@ணைன ஆ)ரய%�5, 
�க0தாைட ராமா�ஜ!ன� ஆனா2. தி�மைலய%லி�05 தி�வர�க( வ0த 
இவ2 ேகாய%�, தி�மைல, ெப�மா�ேகாய%� உ�ள��ட பல தி�யேதச�கள�� 
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இராமா�ச- _ட�கைள நி4வ%னா2. ப%�ைள உற�கா வ%�லிதாசைர, 
ேபாலேவ எ,ேபா5( க�தி?( ைக?மாக இ�05 �ந(ெப�மாள�� 
தி�ேமன�- காவ� ெசDதா2. இ0த மட( இ�-<( இட( எ(ெப�மானா+� 
அ0தர�க சீடரான, எ(ெப�மானா2 இவர5 Vப+ச�தாேல காயG�தி 
ப@ண%-ெகா@ட ெப�ைம-<+ய ப+G�த�(, ‘ராமா�ஜ Vப2சேவதி’?மான 
ப%�ைள உற�கா வ%�லி தாச�( அவர5 மைனவ% ெபா�னா)சியா�( 
வா/0த இடமா<(. இ�< ெத"<, ப-க( உ�ள வட-< ேநா-கிய ச0நிதிய%� 
��நிவாச, ெப�மா� HலவராகI(, உபய நா)சிய�ட� �ந(ெப�மா�, 
��நிவாச�, �ந2�தனகி�\ண�, �ந(மா/வா2, �உைடயவ2 ஆகிேயா2 
உ�ஸவ2களாகI( வட-< ேநா-கி) ேசைவ சாதி-கி�றன2. இ0த) 
ச0நிதிய%� !� ம@டப�தி� வடேம"ேக உ�ள iண%� கிழ-<, ப-க(, 
�ெப+யெப�மாள�� தி�-க@ேணா-க�ைத, ெப4வத"< !�னேர 
எ(ெப�மானார5 ஞான-க@R-< இல-காகிவ%�டவ�(, உைடயவ+� 
எ�ைலய"ற அப%மான�தி"< பா�திரரானவ�மான, எ(ெப�மான�� 
<ண�கைள- ேக�ட உடேனேய காலா8(, ெநWசழி?(, க@Gழ9( 
மஹாமதியான, 12 தி�ம@கா,Sகைள எ8தியண%0த ைவ\ணவ�5வமி�றி, 
அ யா2-< ஆ�ப� �-<( எ�ைலநில ைவ\ணவ�5வ( மி-க, ப%�ைள 
உற�கா வ%�லிதாச�(, வட-<, ப-க( அவர5 மைனவ% ெபா�னா)சியா�( 
ேசைவ சாதி-கி�றன2.)       

 

59. ெதC0 உKதிர வ =தி �பராசர பIட� வ�சாவள%ய ன(� 
தி�மாள%ைகக�: 

      வ%-கிரம� தி�)G"றி� �க0தாைட ராமா�ஜ!ன� மட�தி"<)  
ச"ேற ேம"ேக வட-< ேநா-கி அைம05�ள, தி�வர�ேகசன�� அரவைண, 
ப%ரசாத�தா� அவத+�த ெப�ைம?(, �ெப+ய ப%ரா�  சேமத �ெப+ய 
ெப�மாளா� S�திர Vவ Xகார( ெசDய,ப�ட ெப�ைம?( மி-க �பராசர 
ப�ட+� வ(சாவள�ய%ன2 வா8( தி�மாள�ைகக� H�4.  

 

      ஆ(! “ந(ைம?( ப%ரா� ைய?( எ,ேபா5( ஆ/வா�( 
ஆ@டா6மாக நிைன�தி�(” எ�4 �ந(ெப�மாளா� நியமி-க,ப�ட, 
த(ைம,ேபாலேவ இவைர?( நிைன�தி�-க ேவ@B( என எ(ெப�மானா2 
தி�I�ள( ப"றிய ெப�ைமக6-<+ய, எ(ெப�மானா2 தாேம 
தம-<,ப%�ன2 �ைவ\ணவ�ைய அ�ள�ய,  �ந(ெப�மா6-< 
அ0தர�கரான, ந(ெப�மா6ட� ேபசிய, ஒ� ைவ<@ட ஏகாதசி-< 
!�தின( நா)சியா2 தி�-ேகால�தி� எ80த�ள�ய �ந(ெப�மா�, “எம5 
நா)சியா2 தி�-ேகால( எ,ப  இ�-கிற5?” எ�4 ேக�க, “ேதவo2 =@B�ள 
தி�-ேகால( அழ<தா�, ஆய%� எ�க� ெப+ய ப%ரா� யா+� க�ைண 
வ%ழிக� அைமயவ%�ைல!” எ�4 ெப+ய ப%ரா� யா+� ஏ"ற�ைத) ெசா�ன, 
பர�5வ ஞான�ைத ஒ�  பாகவத2கைள உபச+�த, ஒ�நா� நாெயா�4 
ச0நிதி மதி6-<� வ05வ%�டெத�ற ெபாDயான ெசDதி-< சா0தி ேஹாம( 
நைடெப"றைத அறி05, �ெப+ய ெப�மாள�ட( ெச�4, “மதி6-<� 
நாெயா�4 hைழ0தெத�ற ெபாDயான ெசDதி-ேக  இ�வளI சா0தி 
அ�\ ,பதாய%�, அ0த நாய%�( கைட,ப�ட அ ேய� ேதவo+� 
அ�கிேலேய வ05வ%�டத"< எ�ன ப%ராய)சி�த( ெசDத�ள� 
தி�உ�ளேமா?” எ�4 த(ைம மிகI( தா/�தி ரசமாக அ�ள�) ெசDத, 
�எ(பா�-<, ப%�ன2 <�பர(பைரய%� இட( ெப4( ேப4 ெப"ற, 
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எ(ெப�மானா2 நியமன,ப  ேம�நா�B ேவதா0திைய� தம5 சீட2 
�நWசீயராக� தி��தி, பண%ெகா@ட, ‘�ர�கராஜ Vதவ(’, ‘�<ணர�ன 
ேகாச(’, ‘�சகVரநாம பா\ய(’, ‘ைகசிக மாஹா�மிய வ%யா-யான(’, 
‘�ந(ெப�மா� தி�மWசன- க� ய(’ உ�பட, பல k�கைள அ�ள�) 
ெசDத, ைகசிகSராண வ%யா-யான�தா� �ந(ெப�மாள�� தி�உ�ள�ைத- 
ெகா�ைளெகா@B, “ந( ப�டைர வ X� � வ%�B வா!” எ�4 
�ந(ெப�மாளா� மிக உய20த S�ஷா2�தமான பரமபத( அ�ள, ெப"ற,  
“பரமபத�தி� ேதவo+�  தி�ய ேசைவ இ�ைலெயன�� அத� ஒ� 
Hைலைய !றி�5- ெகா@B தி�வர�க�தி� <தி�5 வ%Bேவ�” எ�4 
�ந(ெப�மாள�ட( அ�ள�) ெசDத, வான��ட கீ2�தி வள2 ஆ/வா� 
தி�-<மார2   �பராசர ப�ட+�  வ(சாவள�ய%னரான Vதல�தா2 �பராசர 
ப�ட2 தி�மாள�ைககேள இைவ.    

 

           இ0த� தி�மாள�ைககள�� உ�ள, �லZமி நரசி(ம2 வட-< ேநா-கி 

எ80த�ள� அ��பாலி-<( ேகாய%லா/வா2க�. (�பராசர ப�ட2 
வ(சாவள�ய%ன2 பல k"றா@Bகளாக� ெதாட205 தி�வர�க�ைடய 

ைக�க2ய�கைள) ெசD5, �ைவ\ணவ ச(ப%ரதாய�ைத, ேபா"றி, 
பா5கா�5, வள2�5 வ05�ளா2க�. உதாரணமாக, �பராசர ப�ட+� 

வ(சாவள�ய%ன2 ச(ப%ரதாய( கா-க, 18( k"றா@ � இ4திய%�,  ெத"< 

ராய ேகாSர�த�ேக இ�0த தம5 பல ேதா,S-கைள வ%"4- ைக�க2ய( 
ெசDதவ2களாவ2. அ0த� ேதா,S-கள�� நBநாயகமாக இ�0த 16 கா� 

ம@டப�ைத இ�4( ேசவ%-கலா(.  31வ5 தைல!ைறய%னரான �பராசர 
ப�ட2, பல ஆ@Bக6-< !�ன2, �ந(ெப�மா� அ(மாம@டப, 

ப �5ைற-< எ80த�ள ஏ5வாக� தி�மWசன- காவ%+ய%� <4-ேக பால( 
க� - ைக�க2ய( ெசDதவராவா2.  33வ5 தைல!ைறய%னரான �பராசர 

அழகிய சி�க2 ப�ட2 ‘மஹா மேஹாபா�தியாயா’ வ%�தள��5- 

ெகளரவ%-க,ப�டவராவா2. இ0த வ(சாவள�ய%ன2 �ந(ெப�மா� தி�!�S 
ேவத வ%@ண,ப( ெசD?( ைக�க2ய(, Sராண( ேசவ%-<( ைக�க2ய(, 

தி�மWசன- க� ய( ேசவ%-<( ைக�க2ய(, அ0தர�க Vதான Xக 
ைக�க2ய(,  உ�tரா2 ஊழிய- ைக�க2ய(, தி�மWசன ஊழிய- 

ைக�க2ய(, பாeழிய- ைக�க2ய( ேபா�ற ைக�க2ய�கேளாB, 2 

ஆ@Bக6-< ஒ�!ைற கா2�திைக� தி�க� ைகசிக Sராண படண ேசைவ 

ைக�க2ய( ம"4(  ப%ர(மரத ம+யாைத, ேம9( 2 ஆ@Bக6-< 

ஒ�!ைற மா2கழி� தி�க� ேவத�தி"ேக ஏ"ப�ட தி�அ�யயன 
உ�ஸவ�தி� தி�வர�க ேவத பாராயண ைக�க2ய( ம"4(   ப%ர(மரத 

ம+யாைத ஆகிய ெப�ைமக6-<( உ+யவ2களாவ2. ப%ர(மரத 
ம+யாைத-<, ப%�ன2 இ0த� தி�மாள�ைக-< அைரய2 எ80த�ள�, 

�ந(ெப�மாள�� இைறயாைணய%�ப - _4கி�ற �ந(ெப�மா6-<) 
ேசவ%-க,பB( ம�கள!(, வாழி�தி�நாம!( ெப4கி�ற ெப�ைம?(, 

மண%யகார2 Hல( தி�வர�ேகச� அ�,S( ம�கள� தா(=ல( ெப4( 

ெப�ைம?( இ0த வ(சாவள�ய%ன�-< உ@B. ேம9( அைரய2 Hல( 
�ந(ெப�மாள�� தி�மWசன கால�கள�� !த� ஈரவாைட� தX2�த( 

ெப4( ெப�ைம, ைவ<@ட ஏகாதசி ெதாட�கி, இரா,ப�5 !8ைம?( 
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பரமபதவாச� திற-<( ெப�ைம ஆகிய ெப�ைமகேளாB ப%ற,S, உபநயன(, 

தி�மண(, பரமபதி�த� ேபா�ற வா/-ைகய%� ஒ�ெவா� நிைலய%9( 
தி�வர�ேகசன�� நியமன,ப  தி�-ேகாய%� ம+யாைதகேளாB அல�கார( 

ெப4( ெப�ைம ேபா�ற ெப�ைமக� இ0த வ(சாவள�ய%ன�-< உ@B. 
தி�வர�க( ம"4( தி�-<�_2 எ��( ஆ/வா2 தி�நக+ 

�_ர�தா/வா� ச0நிதிகள��  தி�வாராதன ப+சார ைக�க2ய�கைள 
�பராசர ப�ட2 ெப+ய தி�மாள�ைக வ(சாவள�ய%ன2 நிைறவாக) ெசD5 

வ�கி�றன2. தி�வர�க�தி� Gழ�!ைற அற�காவல2 ம"4( Vதல�தா2 

ஆகிய ைக�க2ய உ+ைமக� �பராசர ப�ட2 ெப+ய தி�மாள�ைக 
வ(சாவள�ய%ன�-< உ@B. �பராசர ப�ட2 வ(சாவள�ய%ன2 அைனவ�-<( 

தி�வர�க�தி� Vதல�தா2 எ��( ைக�க2ய உ+ைம உ@B. �பராசர 
அழகிய சி�க2 ப�ட2 வ(சாவள�ய%ன�-<  �_ர�தா/வான�� அவதார 

Vதலமான _ர�தி9( பர(பைர அற�காவல2 எ�( ைக�க2ய உ+ைம, 
!த� தX2�த ம+யாைத ஆகிய ெப�ைமக6( உ@B.) 

 

60. ெதC0 உKதிர வ =தி �ர"கா ர"கா ேகா,ர வாய � எ�.� 
நா�/க  ேகா,ர வாய �: 

      எ(ெப�மான�� =ைஜ-< உக0த மல2க� கிைட-காவ% � ஏ"பB( 
ேதாஷ( நX�க) சி�திைர மாத�தி� =)சா"4 உ�ஸவ!(, ைவகாசி 
மாத�தி� வச0ேதா�ஸவ!(, தX2�த ேலாப�ைத உ�ேதசி�5 1000 <ட( 
ஆன�� தி�மWசன!(, அ�ன ேதாஷ( நX�க ேஜ\டாப%ேசக�தி"< 
ம4தின( ெப+ய தி�,பாவாைட� தி�வ%ழாI(, =ஜா ேலாப( நX�க ஆவண% 
மாத�தி� தி�,பவ%�ேரா�ஸவ!(, நி�ேயா�ஸவமான ேடாேலா�ஸவ 
ேலாப( தXர ஐ,பசி மாத�தி� ஊWச� உ�ஸவ!(, வVதிர ேலாப!(, 
தா(=ல ஆல�தி ேலாப!( நX�க- கா2�திைக மாத�தி� ைகசிக ஏகாதசி 
உ�ஸவ!(, நி�யா-கின� ேலாப ேதாஷ( நX�க கா2�திைக மாத�தி� 
தி�-கா2�திைக உ�ஸவ!(, ேவத பாராயண, தி�ய,ப%ரப0த ேலாப( நX�க 
மா2கழி மாத�தி� தி�அ�யயன உ�ஸவ!(, ைத மாத�தி� =பதி� 
தி�நா� உ�ஸவ!(, ஏைனய ேதாஷ�க� நX�க மாசி மாத�தி� 
ெத,ேபா�ஸவ, ப0த-கா�சி?(, ப�<ன� மாத�தி� ஆதி, 
ப%ர(ேமா�ஸவ!( எ�4 ஏராளமான தி�வ%ழா-க� காR( �ைவ\ணவ 
ராஜதான� தி�வர�க(.  

 

      இ,=Iலகி� பகவா�-< �ைவ<@ட�ைத- கா� 9( ,oதியான 
தி��தலமா(, க�ன�ந� மாமதி� */த� =(ெபாழி� காவ%+� 
ெத�னர�கமா( நரக பய( ேபா-<(, ஈBஇைணய"ற தி��தலமா( இ0த� 
தி�வர�க�தி�, வ%-கிரம� தி�)G"றிலி�05 5( தி�)G"றான அகள�க� 
தி�)G"4-<� (வ Xதிகள�லி�05 ச0நிதி, ப%ராகார�5-<�) hைழ?( ெத"< 
வாய%லான 'ர�கா ர�கா' ேகாSர வாய%� என,பB( நா�!க ேகாSர வாய%�. 

 

61. �ம� நாத/ன%க� ச�நிதி; யாைன வாஹன ம�டப�: 
      கா�Bம�னா2 ேகாய%� எ��( வ XரநாராயணSர�தி� அவத+�5, 

நா!Dய  மைற05ேபான  நாலாய%ர�ைத ந(மா/வா+டமி�05 ெப"4, 
தி�வர�ேகசைன, ப%ரா2�தி�5, தி�வர�க�தி� ஆ/வா2கள�� தX0தமி8-< 
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21 நா�க� தி�அ�யயன உ�ஸவ( எ��( வ%ழா எB-க நியமன( ெப"4, 
அதைன) ெசD5 மகி/0தா2 �ம0 நாத!ன�க�.   

 

  ‘காள� வல�,(ய�ன நCகாத� அJயவ�:0 தாள� வழ"கிK 
தமி9 மைற இ�ன%ைச த�த வ�ள�’, ‘0யாய த�5வ(’, ‘ேயாக ரகVய(’, 
ஆகிய ஒ,ப"ற k�கைள அ�ள�ய, ைவணவ( வண�<( <�பர(பைரய%� 
!த� ஆசா2யரா(  �ம0 நாத!ன�க� ச0நிதி அகள�க� தி�)G"றி� 
ெத�ேம"<, ப<திய%� கிழ-< ேநா-கி அைம05�ள5.  (இ0த) ச0நிதிய%� 
�ம0 நாத!ன�க�, �வ Xரநாராயண, ெப�மா�, �நவநXத கி�\ண� 
ஆகிேயா2 கிழ-< ேநா-கி?(, �ம0 நாத!ன�கள�� ேபர�(, யதிக� 
கிைறவ� எ�4 ேபா"ற, பBபவ�(, ‘Vேதா�திர ர�தின(’, ‘மாயாவாத 
க@டன(’, ‘ஆகம,ப%ரமாண(’, ‘மஹாS�ஷ நி2ணய(’, ‘ஸி�தி�ைரய(’, 
�கீதா2�த ஸ�-ரஹ(’, ‘ச5)ேலாகி’, ேபா�ற பல k�கைள அ�ள�யவ�(, 
இராமா�ச+� மானசீக <�Iமான �ஆளவ0தா2, �ஆளவ0தா+� 
தி�-<மார�(, அவர5 அ0தர�க சீட2கள�� ஒ�வ�(, இைசகார�(, 
அைரய2 ேசைவய%� வ�லவ�(, தம5 அைரய2 ேசைவய%� Hல( 
தி�-க)சி, ேபர�ளாளைன மய-கி �ராமா�ஜைர� தி�வர�க�தி"<, 
ெப"4 வ0தவ�(, �உைடயவ+� பWசாசா2ய2கள�� ஒ�வ�(, 
�உைடயவ�-< ஆசா2ய நி\ைட?( த2ம ரகVய�க6( அ�ள�யவ�மான 
தி�வர�க,ெப�மாளைரய2 ஆகிேயா2 வட-< ேநா-கி?( Hலவ2களாக) 
ேசைவ சாதி-கி�றன2.)       

 

     இ0த) ச0நிதி-< வடகிழ-ேக உ�ள யாைன வாஹன, Sற,பா� "< 
�ந(ெப�மா� எ80த�6( உய20த தள�5ட� _ ய  யாைன வாஹன 
ம@டப(. 

 

62. �உ�ஆ�டா� ச�நிதி; தி�:0ழWB� ப �ைள எ�.� 
�ேவAேகாபால� ச�நிதி: 

      அகள�க� தி�)G"றி�  ெத�ேம"<, ப<திய%�, யாைன வாஹன 
ம@டப�ைத அB�5 வடேம"ேக கிழ-< ேநா-கி அைம05�ள, 
“வாரணமாய ர� Eழ வல� ெச'B” எ�4 � ஆ@டா� நா)சியா2 கனவ%� 
க@ட5 ேபால, சி�திைர வ%�,ப� தி�நா�, ைத =பதி� தி�நா�, மாசி� 
தி�,ப�ள�ேயாட( எ�( ெத,ேபா�ஸவ� தி�நா� ஆகியனவ"றி� 6( 
தி�நாள�� யாைன வாஹன, Sற,பாB ! 05 ஆVதான( தி�(S!�ன2 
�ந(ெப�மா� எ80த�ள� �ஆ@டா� நா)சியா�ட� மாைல 
மா"றி-ெகா�6( ைவபவ( மி-க �உ�ஆ@டா� ச0நிதி எ�( ேதா,Sராம2 
ச0நிதி. (இ0த) ச0நிதிய%� கிழ-< ேநா-கி �சீதா ப%ரா� , �ராம�, 
�ல�Gமண� ஆகிேயா2 Hலவ2களாகI(, உ�ஸவ2களாகI(, ெத"< 
ேநா-கி �அ�ம� உ�ஸவராகI(, ப%ரதான உ�ஸவராக-  கிழ-< ேநா-கி 
�ெவள�யா@டா� ச0நிதிய%லி�05 கலாப கால�தி� பா5கா,S- க�தி 
எ80த�ள,ப�ட �ஆ@டா� நா)சியா�(, ம"4( ெவ@ெணD-காB( 
ப%�ைள �கி�\ண�( ேசைவ சாதி-கி�றன2. �ஆ@டா� நா)சியா2 
தி�வர�க�5 உபய நா)சிய2 ேபாலேவ அம20த தி�-ேகால�தி� ேசைவ 
சாதி-கிறா2. அ2�த ம@டப�தி� ெத�Sற( தி�,பாைவ ஜXய2 இராமா�ச2 
HலவராகI(, உ�ஸவராகI(, பா@ ய� அைவய%ேல பர�5வ( 
நிைலநா� , ெபா"கிழி அ4�த S@ண%ய�(, பா@ ய� வ�லபேதவ� 
தன5 ப�ட�5 யாைனேம� இவைர ஊ2வலமாக அைழ�5 வ0த ேபா5, 
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க�ட� ேம� தி�-கா�சி த0த ப%ரா� ேயாB _ ய எ(ெப�மா�-<- 
க@ெண)சி� பBேம எ�4 கல�கி, ெபா�<( ப+வா� ப�லா@B 
பா யவ�(, பர(ெபா�ளான �வ%\R எ,ேபா5( இவைர� தன5 
சி�த�தி� ெகா@ட ேப4 உைடயவ�(, =மி, ப%ரா� யா+� அ(சமான 
�ஆ@டா� நா)சியாைர� தி�மகளாக, ெப"ற ெப�ைம-<+யவ�மான,   
க�ட� எ��( ெப+ய தி�வ ய%� அ(சமான �ெப+யா/வா2 உ�ஸவ 
H2�தியாகI( வட-< ேநா-கி) ேசைவ சாதி-கி�றன2.)         

 

           'தி�-<ழe5( ப%�ைள' எ�ற ெபய2 *�ட,ப�ட, ெஹாDசாள2 
கால�5) சி"ப�க� நிைற0த  கிழ-< ேநா-கி அைம0த �ேவRேகாபால� 
ச0நிதி. (இ�< Hலவ2 �ேவRேகாபால� சாள-ராம H2�தியாகI(, 
உ�ஸவ2 �ேவRேகாபால� �-மிண%, ச�யபாமா ஆகிேயா�ட�( கிழ-< 
ேநா-கி)  ேசைவ சாதி-கி�றன2.)   

 

63. �அமி�த கலச க�ட� ச�நிதி; வாஹன ம�டப�: 
      அகள�க�  தி�)G"றி� ெத�ேம"<, ப<திய%� கிழ-< ேநா-கி 

அைம05�ள, தன5 தாD வ%னைதய%� அ ைம� தைளைய நX-க� 
ேதவ2கள�டமி�05 அ!த( ெகாண20த அமி�த கலச�5ட� சா-ள-ராம 
H2�தியாக) ேசைவ சாதி-<(  �அமி�த கலச க�ட� ச0நிதி.      

 

  வாஹன ம@டப(. 
 

64. �ச:கரKதா9வா� ச�நிதி; தி�வர"கKத/தனா� ச�நிதி: 
     அகள�க�  தி�)G"றி� ெத�ேம"<, ப<திய%� கிழ-< ேநா-கி 

அைம0த அ@ ேனா2கள��  அ�ல�கைள, ேபா-<( �ேயாக நரசி(ம2 
உட�ைற?(   �ச-கர�தா/வா2 ச0நிதி. (இ0த) ச0நிதி-< ெவள�ேய உ�ள 
!�ம@டப�தி� !க,ப%� �Gத2சன ச-கர( அைம05�ள5. இ0த  !� 
ம@டப�தி� ெத�ேம"கி� உ�ள ஒ� iண%� கிழ-< ேநா-கி 
வர,ப%ரசாதியான �அ�ம� ேசைவ சாதி-கிறா2. �ச-கர�தா/வா2 
ச0நிதிய%� கிழ-< ேநா-கி 16 தி�-கர�க6ட� �ச-கர�தா/வா2 Hலவ�(, 
8 தி�-கர�க6ட� உ�ஸவ�(, �ச-கர�தா/வா2 Hலவ+� ப%�Sற( 
ேம"< ேநா-கி ச52Sஜ�கள�9( ச-கரா?த�கேளாB �ேயாக நரசி(ம�(, 
அ2�தம@டப�தி� ெத�கிழ-< Hைலய%� வட-< ேநா-கி �வ%ஜயவ�லி� 
தாயா�( ேசைவ சாதி-கி�றன2.)  

 

            �ச-கர�தா/வா2 ச0நிதி வளாக�தி�  ெத�ேம"< Hைலய%� வட-< 
ேநா-கி அைம05�ள தி�வர�க�த!தனா2 ச0நிதி. (இ0த) ச0நிதிய%�, 
        “ெபா��திய ேத5�, ெபாைற�� திற+� ,க3� ந�ல    

         தி��திய ஞான/� ெச�வ/� ேச�� ெச�கலியா�         

         வ��திய ஞாலKைத வ�ைமய னா�  வ�ெத-Kதள%Kத        

         அ��தவ� எ"க� இராமா.சைன  அைடபவ�:ேக”  

                                                    எ�4 உலக�ேதா2-< வழி 
கா� ய �உைடயவ+� அ0தர�க சீட2கள�� ஒ�வரான H�கி�<  
அ!த� எ��( தி�வர�க�த!தனா2 Hலவராக வட-< ேநா-கி) ேசைவ 
சாதி-கிறா2.) 
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65. ந�தவன�; �ந�ெப�மா� வச�த ம�டப�: 
      அகள�க�  தி�)G"றி� ேம"<, ப<தியான ஆ/வா� தி�)G"றி� 

அைம05�ள ந0தவன(.      

 

           இ0த ந0தவன�தி� ைமய,ப<திய%� அைம05�ள, அகழி?ட� _ ய, 
ைவகாசி� தி�க� �ந(ெப�மா� வச0ேதா�ஸவ( க@ட�6( 
�ந(ெப�மா� வச0த ம@டப(. (தி�-காவ%+ய%� ைவகாசிய%� நைடெப"ற 
�ந(ெப�மா� வச0ேதா�ஸவ(, ெவ�ள�தா� தைட,ப�ட ேபா5 
தி�-ேகாய%9-<�ேளேய ஒ� சி4 <ள( (ெகடா- <ழி) ெவ� , நX2 நிர,ப% 
இ0த உ�ஸவ�ைத நட�தியவ2 �வழிய ைம நிைலய%�ட உ�தம ந(ப% 
எ��( 80( உ�தம ந(ப%யாவா2.)    

 

66. �தாயா� ச�நிதி: 
      அகள�க�  தி�)G"றி� வடேம"<, ப<திய%� கிழ-< ேநா-கி 

அைம05�ள க�ைணய%� எ�ைல நிலமா( �தாயா2 ச0நிதி. (ெசா� 
நிைலய%�ட உ�தம ந(ப% எ��( 57( உ�தம ந(ப%யான ந(ெப�மா� ஐய� 
உ�தம ந(ப% கால�தி� அரசா@ட ம�ன�, �ர�க நா)சியாைர� 
தி�வ Xதிகள�� எ80த�ள,ப@ண% உ�ஸவ( நட�த !யல, இவ2 அ5 
_டா5 ம4-க, அரச� மிகI( வ"S4�த, இவ2 த( க8�ைத அ4�5- 
ெகா@டா2. அ,ேபாேத �ர�க நா)சியா2 ஆேவசி�5� தம5 
வ%�,பமி�ைமைய� ெத+வ%�தா2. �ர�க நா)சியாரா� இவர5 ெசா� 
நிைலநா�ட, ப�ட5.)   

 

            தாயா2 ச0நிதி hைழ வாய%லான ஆ+யப�டா� வாய%9-< ெவள�ேய 
கிழ-<, ப-க( உ�ள ம@டப�தி�, hைழ வாய%9-<� ெத"ேக உ�ள ஒ� 
iண%�, �ச-கர�தா/வா2 ச0நிதி !� ம@டப�தி� அ��பாலி,ப5 
ேபாலேவ, கிழ-< ேநா-கி) ேசைவ த�( வர,ப%ரசாதியான �அ�ம�. (இ0த 
ம@டப� i@கள�� _,ப%ய கர�க6ட�, தி�வர�க�தி� பல தி�,பண%க� 
ெசDத பல ம�ன2க� ம"4( அவ2கள5 ேதவ%ய2  தி�I�வ) சிைலக� 
அைம05�ளன.)        

 

  இ0த ம@டப�தி� வட-<, ப-க( ைமய�தி� அைம05�ள 
�ர�கநாயகி� தாயா2 ெகா9 ம@டப(.            

 

  எ(ெப�மாைன,ேபாலேவ அவைன வ%�B இைம,ெபா85( ப%+யாத 
ப%ரா� -<( ேகா�க6(, ந�ச�திர�க6( அதXன( எ�பைத- 
கா�Bவத"காக ஆ+யப�டா� வாய%� ப ய%� !� ப-க�தி� அைம05�ள 
12 ராசிக�.  ப%� ப-க�தி� அைம05�ள 27 ந�ச�திர�க�.         

 

  தாயா2 ச0நிதி வளாக�தி� ெத�கிழ-<, ப<திய%� அைம05�ள 
தி�மைட,ப�ள�.      

 

  அத"< ேம"ேக அைம05�ள �ர�கநா)சியா2 =)சா"4 ம@டப(. 
 

  தாயா2 ச0நிதிய%� ெத"<, ப%ராகார�தி� அைம0த, இராமாயண�தி� 
வ%பl\ண சரணாகதிைய நிைனs�B( இராமப%ரா�, இல-<வ�, அ�ம�, 
G-oவ�, ஜா(பவா�, வ%பl\ண�, வ%பlஷணன�� அைம)ச2க� ேபா�ற 
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பல+� சி"ப�கைள?(, ஆ/வா2, ஆசா2ய2க� சி"ப�கைள?( ெகா@ட 
ம@டப(.    

 

      தாயா2 ச0நிதி வளாக�தி�  உலகம-க� அைனவ�( உDயேவ@  
தி-<"ற கீ2�தி இராமா�ச2 �எ(ெப�மானா2 ெப+ய ப%ரா� யா+� 
தி�ந�ச�திரமான ப�<ன� உ�திர�த�4 ந(ெப�மா� – ெப+ய ப%ரா� யா2 
ேச2�திய%�, �ெப+ய ப%ரா� யாைர !�ன��B-ெகா@B �ந(ெப�மாைள) 
சரணைட05, 'சரணாகதி க�ய(' , ‘�ர�க க�ய(’,  '�ைவ<@ட க�ய('  

ஆகிய க�ய�ரய�கைள) சம2,ப%�த, யதிபதி ர�கபதிய%ட( சரணாகதி 
ப@ண%ய, ஈரவாைடேயாB, இ�Iலக�திேனா2க� அைனவ�( த��ைடய 
ெசா�5 எ�4 ப%ரதி-ைஞ ப@Rமா,ேபாேல ெப+யப%ரா� யா�ட� 
ேச2�திய%� �ந(ெப�மா� தி�மWசன( க@ட�6( ம@டபமான, ப�<ன� 
உ�திர)   ேச2�தி ம@டப(.       

 

       தாயா2  ச0நிதிைய ஒ�  ேம"<,ப-க( அைம05�ள, சிறிய 
அகழி?ட� _ ய ெகடா-<ழி ம@டப( எ��( �ெப+ய ப%ரா� யா2 
வச0த ம@டப(. (இ0த ம@டப�ைத அைம�தவ�( �வழிய ைம 
நிைலய%�ட உ�தம ந(ப% எ��( 80( உ�தம ந(ப%யாவா2.)      

 

         தாயா2  ச0நிதிய%� தி�)G"றி� வடேம"< Hைலய%� அைம05�ள 
�ெப+ய ப%ரா� யா+� ஊWச� ம@டப(.       

 

  மிேல)ச2க� பைடெயB,ப%�ேபா5 �ெப+ய ப%ரா� யா+� 
HலH2�தி =மி-க ய%� எ80த�ள,ப�ட,  தாயா2 ச0நிதிய%� ப%ராகார�தி� 
வடகிழ-<, ப<திய%� அைம0த, ப%ர(ேமா�ஸவ�கள�� ேபா5 (�� 
ஸ�-ரஹண( என,பB( ம@ எB-க,பB( ெப�ைம-<+ய இடமான வ%�வ 
மர�த .    

 

     வ%�வ மர�தி"< ேம"ேக உ�ள ம@டப�தி�  நா�காவ5 iண%� 
வட-< ேநா-கி ேசைவ சாதி-<( �S@டoகா�ச�.  

              

  வ%�வ மர�தி"<- கிழ-ேக உ�ள யாகசாைல ம@டப�தி� வட-<, 
ப-க( ெத"< ேநா-கி ேசைவ சாதி-<( �நிவாச�.      

 

  தாயா2 ச0நிதி வளாக�தி� வடகிழ-< Hைலய%� அைம05�ள 
யாகசாைல.        

 

  தாயா2 ச0நிதி நவரா�தி+ ம@டப( என,பB( !� ம@டப(. 

 

  நவரா�தி+ ம@டப�தி� ெத"<) Gவ+� வட-< ேநா-கி)  ேசைவ 
சாதி-<(    கலாப�தி� இர�சி�த�ள�ய �கலாப ச(ர�சகி� தாயா2.        

 

  தாயா2 ச0நிதிய%� நவரா�தி+ ம@டப�தி"< வடேம"ேக, அ2�த 
ம@டப�ைத ஒ�  வட-<, ப-க(, க�வைற-< வடகிழ-<, ப-க( 
ஊWச9ட� அைம05�ள �ர�கநா)சியா2 ச0நிதி� தி�,ப�ள�யைற.            

 

  தாயா2 ச0நிதிய%�, மிேல)ச2கள�� பைடெயB,ப%�ேபா5 =மி-க ய%� 
எ80த�ள,ப�ட Hலவ+� இ�,ப%ைன அறியா5, ப%�னாள�� க�வைறய%�  
தி�,ப%ரதி\ைட ெசDய,ப�B� த"ேபா5( க�வைறய%� ேசைவ சாதி-<( 
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Sதிய ெப+ய ப%ரா� யா2 Hலவ2 ம"4(, ந(ெப�மா� 48 ஆ@Bக� 
தி�உலா ! �5 1371�, ப+தாப% ஆ@B ைவகாசி, பதிேனழி�, 
�!தலியா@டான�� 6வ5 தைல!ைறய%னரான ெதDவ�க� ெப�மா� 
ேதாழ,ப2 கால�தி�, தி�வர�க( தி�(ப%ய ப%�ன2 தன5 வ%�வ மர�த  
இ�,ப%ைன ஆன�- ேக�ைடய%� ெவள�,பB�தி- ெகா@ட, த"ேபா5 அ2�த 
ம@டப�தி� உ�ஸவ2 ம"4( ெச�வ2 தாயா�-<, ப%�Sற( எ80த�ள�) 
ேசைவ சாதி-<( �ெப+ய ப%ரா� யா+� Hல, HலH2�தி.                                

 

67. க�ப� ம�டப�; �ேமIடழகிய சி"க� ச�நிதி; �வா5ேதவ! 
ெப�மா�  ச�நிதி; �லbமி நாராயண! ெப�மா� ச�நிதி; 5 

0ழி 3 வாச�; ?வாமி ேதசிக� ச�நிதி: 
      அகள�க� தி�)G"றி�,  கவ%)ச-ரவ2�தி க(ப2 தம5 

இராமாயண�ைத அர�ேக"றிய இடமான,  �தாயா2 ச0நிதி-< எதிேர 
அைம05�ள க(ப2 ம@டப(. (இ0த ம@டபேம, எ�லா உ�ஸவ�கள�9( 
7( தி�நா�கள�� ெந�லளI க@ட�ள�ய ப%�ன�(, ைவகாசி 
வச0ேதா�ஸவ�தி� அைன�5� தி�நா�கள�9(, கா2�திைக மாத( 
தி�-கா2�திைக அ�4 இரI ெசா-க,பைன க@ட�ள�ய ப%�ன�(, மாசி� 
ெத,ேபா�ஸவ�த�4(, ப%ர(ேமா�ஸவ ஸ,தாவரண�த�4( 
�ந(ெப�மா6-<� தி�வ0தி-கா,S க@ட�ள,பB( ம@டபமா<(.)         

 

       க(ப2 தம5 இராமாயண�ைத அர�ேக"றியேபா5 அதி� வ�( 
இர@யவைத,படல, பாட�கைள�  தைலயைச�5- ேக�ட�ள�,  க2ஜி�5, 

ரசி�5, அ�பவ%�5 ஒ,Sத� அள��த, 'எB�தைக அழகியசி�க, ெப�மா�' 

எ��(  �ேம�டழகிய சி�க2 வட-< ேநா-கி  எ80த�ள�ய%�-<(, 
தி�ம�ைகயா/வாரா� க�ட,ப�ட, �பராசர ப�டரா� ம�களாசாஸன( 
ெசDய,ப�ட, ப%�னாள�� �க0தாைட ராமா�ஜ!ன�யா� Sனரைம-க,ப�ட 
தி�-ேகாSர�5 நாயனா2 ச0நிதி;    

 

  �ேம�டழகிய சி�க2 ச0நிதி-<- கீ/,ப<திய%� வட-< ேநா-கி 
அைம0த �வாGேதவ, ெப�மா� ச0நிதி ம"4(  �லZமி நாராயண, 
ெப�மா� ச0நிதி. (�வாGேதவ, ெப�மா� ச0நிதிய%� ெத�கிழ-< 
Hைலய%� ேம"< ேநா-கி �நரசி(ம�, ெத"ேக வட-< ேநா-கி �ேதவ%, 
=மிேதவ% சேமத �வாGேதவ, ெப�மா�, ேம"ேக கிழ-< ேநா-கி 
�மஹாலZமி, �ந(மா/வா2, �உைடயவ2 ஆகிேயா2 Hலவ2களாகI(, 
வட-< ேநா-கி �ேதவ%, =மிேதவ% சேமத �வாGேதவ, ெப�மா� 
உ�ஸவராகI( ேசைவ சாதி-கி�றன2. 

 

 

   இ0த வாGேதவ, ெப�மா�, தி�)சி – 

நாம-க� சாைலய%�  அழகிய மணவாள( 

ப%+வ%"<(, கிள�யந�e2 ப%+I-<( இைடேய 

ெநBWசாைல-< வட-<, ப-க(  உ�ள 

சிைலயா�தி கிராம�தி� உ�ள �வாGேதவ, 

ெப�மா� ச0நிதிய%� இ�05 கலாப கால�தி� 

பா5கா,S- க�தி இ�< எ80த�ள,ப�டா2.  
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  இ0த) ச0நிதி-< ேம"ேக வட-< ேநா-கி அைம05�ள  �லZமி 
நாராயண, ெப�மா� ச0நிதிய%� �நவநXத கி�\ண�( Hலவராக ேசைவ 
சாதி-கிறா2.) 

 

     �லZமி நாராயண, ெப�மா�  ச0நிதி-< எதிேர வடகிழ-ேக 
அைம0த அ2�த பWசக�ைத?(,  சி�, அசி�, ஈVவர� எ�( 
த�வ�திரய�ைத?(  நிைனs�B( 5 <ழி, 3 வாச�.        

 

            அகள�க�  தி�)G"றி� வட-<,ப-க( �தாயா2 ச0நிதி-< எதி+� 
ேம"< ேநா-கி அைம0த, ‘ேவதா0தாசா2ய2’ எ�4, ெத@ணX2, ெபா�ன� 
திைர- ைககளா� அ வ�ட, ப�ள�ெகா�6( க�மண%, ேகாமளமா( 
தி�வர�ேகசனா9(, ‘ஸ2வத0திர Vவத0திர2’ எ�4, அ��வதி� 
அர�கைன வ%Wசிய ெப+ய ப%ரா� யாரா9( அைழ-க,ப�ட, ேதா�திர 
k�க�, இரகசிய k�க�, காவ%ய k�க�, தமி/ ப%ரப0த�க�, அ��டான 
k�க�, இதர k�க� என எ@ண"ற k�கைள அ�ள�) ெசDத, 
தி�வர�க�தி� ஆ/வா2க� அ�ள�) ெசDத தX0தமி/, பாGர�களான 
தி�ய,ப%ரப0த�கைள) ேசவ%�5 தி�அ�யயன உ�ஸவ( நட�த- _டா5 
எ�4 சில வாதிய2க� தB�த சமய(, தம5 வாத�களா� அவ2கள5 
வாயட-கி, மa@B( தி�அ�யயன உ�ஸவ�ைத நட�திய ெப�ைம-<+ய,   
கவ%தா2-கிக சி(ம( Vவாமி �ேவதா0த ேதசிக� ச0நிதி.        

 

         இ0த) ச0நிதி வளாக�தி"<�ேள அைம05�ள �லZமி நரசி(ம2, 
�ேயாக ஹய-oவ2 ச0நிதிக�. (த"ேபா5 ெத"< ேநா-கிய �லZமி 
நரசி(ம2 ச0நிதிய%� Hலவ2, உ�ஸவ2களாக �லZமி நரசி(ம�(, ேம"< 
ேநா-கிய �ேயாக ஹய-oவ2 ச0நிதிய%� Hலவ2, உ�ஸவ2களாக �ேயாக 
ஹய-oவ�(, உ�ஸவ2களாக �லZமி நாராயண�, �ேதவாதி ராஜ�, 
�க@ண�, �மாற�, �பா\ய-கார2 ஆகிேயா�(, ேம"< ேநா-கிய 
�ேவதா0த ேதசிக� ச0நிதிய%� Hலவ2, உ�ஸவ2களாக Vவாமி 
�ேவதா0த ேதசிக�( ேசைவ சாதி-கி�றன2. Vவாமி ேதசிகன�� தி�ய 
ம�கள வ%-ரஹ( அவர5 தி�-கர�களாேலேய ெசDய,ப�ட5 எ�ப2.)     

 

68. க�KBைர ம�டப�; �கி�Qண� ச�நிதி; 
�ெப(யவா�சா�ப �ைள  ச�நிதி; 
�ெதா�டரJ!ெபாJயா9வா� தி�ந�தவன�: 

      அகள�க�  தி�)G"றி� வடகிழ-<, ப<திய%�, �தாயா2 ச0நிதி-< 
எதி+�, க(ப2 ம@டப�தி"<- கிழ-ேக அைம05�ள, ய-ஞH2�தி எ�ற 
அ�ைவத ச0யாசி?ட� �உைடயவ2 எ(ெப�மானா2 18 நா�க� வாத( 
S+05 ெவ�4, அவைர� தம5 சீட2 அ�ளாள,ெப�மா� எ(ெப�மானா2 
எ�4 ெப"ற க��5ைர ம@டப(.      

 

  க��5ைர ம@டப�த�ேக ெத"< ேநா-கி அைம05�ள ராதா, 
�-மிண% சேமத �கி�\ண�  ச0நிதி. (இ0த) ச0நிதிய%� Hலவ2களாக 
ராதா, �கி�\ண�, �-மிண% ஆகிேயா�(, உ�ஸவ2களாக ராதா, 
�கி�\ண�, �-மிண% இவ2கேளாB ேகாப%ைகக6( ெத"< ேநா-கி) 
ேசைவ சாதி-கி�றன2.)       
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  க��5ைர ம@டப�தி"<� ெத"ேக வட-< ேநா-கி அைம05�ள, 
க@ணன�� அவதாரமானவ�(, தி�ேவ�கட!ைடயான�� த+சன�ைத 
ேந+� ெப"றவ�மான, பரம கா�ண%க2, �ராமாயண, ெப�-க2, 
வ%யா-யான) ச-ரவ2�தி �ெப+யவா)சா� ப%�ைள ச0நிதி. (இ0த) 
ச0நிதிய%� Hலவ2களாக �ெப+யவா)சா� ப%�ைள?( 
தி�ேவ�கட!ைடயா�(, உ�ஸவராக  �ேதவ%, =மிேதவ% சேமத 
��நிவாச�( வட-< ேநா-கி) ேசைவ சாதி-கி�றன2.)  

 

   இ0த) ச0நிதி-<- கிழ-ேக ஆய%ர�கா� ம@டப�தி"< ேம"ேக, 
ஆலிநாட� தி�)G"றி� வடகிழ-<, ப<திய%� ெவ�B,ப�ட ப<திய%� 
அைம0தி�0த தி�வர�க�-<  ம�Bேம பாமாைல?(, =மாைல?( *�  
மகி/0த  தி�ம@ட�< யா2, வ%,ரநாராயண2, அ�ப2 தா�5ள�யா(  
�ெதா@டர ,ெபா யா/வா2 தி�ந0தவன(.     

 

  இ0த ந0தவன, ப<திய%� ேம"<, ப-க( அைம0த ம@டப(.   

 

69. ஆய ர"கா� ம�டப�; �வரதராஜ� ச�நிதி; ச"கரா�தி 
ம�டப�;  தி�மாமண  ம�டப�; க. ம�டப�: 

      அகள�க�  தி�)G"றி� வடகிழ-<, ப<திய%� அைம05�ள  மிகI( 
ப%ரமா@டமான ஆய%ர�கா� ம@டப(. (இ0த ஆய%ர�கா� ம@டப( 
ெஹாDசாள2க� ஆ�சி- கால�தி�  ெப�மா� ேதவ� எ�பவரா�, 
ெஹாDசாள ம�ன� இராமநாதன�� !தலைம)ச2 க(பய த@டராய� 
ஆைண,ப  க�ட� 5வ�க,ப�ட ம@டபமா<(. 1250 – 1284( ஆ@Bகள�� 
ஆ�சிய%� இ�0த !தலா( சைடயவ2ம G0தர பா@ ய� எ��( ந( 
G0தரபா@ ய� இதைன, =2�தி ெசDதா�.)        

 

  ஆய%ர�கா� ம@டப�தி� வடகிழ-< Hைலய%� ேம� தள�தி� 
ேகாைட�தி�நா� உ�ஸவ�தி� �ந(ெப�மா� எ80த�ள� அ��பாலி�த 
ம@டப(. (�ந(ெப�மா� ேகாைட உ�ஸவ( க@ட��ைகய%� ெச0தமி/ 
பாBவா2 வ Xதி எ��( வ%-கிரம� தி�)G"றி� கிழ-< உ�திர வ Xதிய%லி�05 
அைரய2 ேகா\ ய%ன2 அைரய2 ேசைவ ெசD5 இ�S"4 மகி/0த5( 
வரலா4. �ெப+ய ப%ரா� யா2 காR(ப  தாயா2 ச0நிதி-< ேந2 எதி+� 
இ�0த மண� ெவள�ய%� ேகாைட�தி�நா� உ�ஸவ�தி"காக �ந(ெப�மா� 
எ80த�ள�- ெகா@ �0த இ0த உ�ஸவ( ப%�னாள�� ஆலிநாட� 
தி�)G"றி� �ேகாத@டராம2 ச0நிதி-< எதி+� மண� ெவள�ய%� உ�ள 
ெவள�-ேகாைட ம@டப( எ��( �ந(ெப�மா� =)சா"4 உ�ஸவ 
ம@டப�தி"< மா"ற,ப�ட5.)      

 

  ஆய%ர�கா� ம@டப�தி� வட-<- ேகா ய%�  ெத"< ேநா-கி 
அைம0த  �வரதராஜ� ச0நிதி         

 

  இதைன அB�5� ெத"<, ப-க( அைம0த, ைதமாத ச�கரா0தி 
உ�ஸவ�தி� �ந(ெப�மா� உபயநா)சிய�ட� எ80த�ள�, தி�,பாைவ 
சா"4!ைற ேக�Bக-<( ச�கரா0தி ம@டப(.     

 

  இதைன அB�5� ெத�Sற( அைம05�ள, மா2கழி மாத தி�அ�யயன 
உ�ஸவ�தி� நாலாய%ர, ெபா�ளா( �ந(ெப�மா� எ80த�ள�, ஆ/வா2க�, 
ஆசா2ய2க� ேகா\ ேயாB அைரய2 ேசைவய%� சாமேவதமா( 
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தி�வாDெமாழி ேக�ட�6( இரா,ப�5 உ�ஸவமான தி�வாDெமாழி� 
தி�நா� நைடெப4( தி�மாமண% ம@டப(.       

 

            ெத"<- ேகா ய%� அைம0த, ைத மாத( க� பா+ ேவ�ைட-காக 
�ந(ெப�மா� எ80த�6( க�ம@டப(. (க� அ�4 எகாதசிேயா, 
அமாவாைசேயா வ0தா� அ0த வ�ட�கள�� ம�B( �ந(ெப�மா� வட-< 
ேநா-கி� தி�மாமண% ம@டப�ைத- கடா�சி�5� தி�மWசன( 
க@ட��வா2.) 

 

70. ெவள%அழகியா� எ�.� மண� ெவள%; ேசஷராய� ம�டப�; 

�ேகாத�டராம� ச�நிதி: 
      அகள�க�  தி�)G"றி� கிழ-<, ப<திய%� உ�ள ெவள�யழகியா� 

எ�( மண� ெவள�.  

            இ0த மண�ெவள�ைய அB�5� ெத�Sற( அைம05�ள மிக 
அ"Sதமான சி"ப ேவைல,பாBக6ட� மிள��வ5(, தி�வர�க�தி� 
தி�,பண%க� பல ெசDத ம�ன2கள�� சில2 _,ப%ய கர�க6ட� சிைல 
வ வ%� கா�சி த�வ5மான ேசஷராய2 ம@டப(. (ப�<ன�, 
ப%ர(ேமா�ஸவ�தி� 5( தி�நா� காைல �ந(ெப�மா� வாஹன 
ம@டப�திலி�05 Sற,பாB க@ட�ள�, இ0த ம@டப�தி� எ80த�ள� 
அ��பாலி�5, மாைல இ�கி�05 க"பக வ%��ச�தி� கலி?கராம� 
தி�)G"றான சி�திைர வ Xதிகள�� வழிேய ர�கவ%லாV ம@டப�தி"<, 
Sற,பாB க@ட��கி�றா2.)           

 

  ேசஷராய2 ம@டப�தி� ெத�கிழ-< Hைலைய ஒ�   வட-< 
ேநா-கி அைம05�ள �ேகாத@டராம2 ச0நிதி. (இ0த) ச0நிதிய%� 
Hலவ2களாக �சீதா ப%ரா� , �ேகாத@ட ராம2, �ல�Gமண� ஆகிேயா2 
வட-< ேநா-கி?(, �அ�ம� கிழ-< ேநா-கி?( ேசைவ சாதி-கி�றன2. 
இ0த) ச0நிதி வளாக�தி�, வடகிழ-< Hைலய%� Hலவ2களாக 
�ந(மா/வா2, �வ%\வ-ேசன2, �<லேசகரா/வா2 ஆகிேயா2 ேம"< 
ேநா-கி) ேசைவ சாதி-கி�றன2.)  

 

71. �ப �ைள ேலாகாசா�ய� ச�நிதி; �பா�Kதசாரதி! ெப�மா� 
ச�நிதி: 

      அகள�க�  தி�)G"றி� ெத�கிழ-<, ப<திய%� ேம"< ேநா-கி 
அைம05�ள, அ\டாதச ரகசிய k�க� அ�ள�)ெசDதவ�(,  மிேல)ச2கள�� 
பைடெயB,ப%�ேபா5, Vவாமி ேதசிக� Hல( �ெப+ய ெப�மா� 
க�வைற-<- க�திைர இட)ெசD5, �ெப+ய ப%ரா� யாைர வ%�வ 
மர�த ய%� =மி-க ய%� எ80த�ள, ப@ண)ெசD5, தா( சில 
அ யா2க6ட� �ந(ெப�மாைள?( ஏைனய உ�ஸவ H2�திகைள?( 
தி�,ப�ல-கி�, தி�ெகா  மதி� */ தி�வர�க�தி"< ெவள�ேய ெத� 
திைசய%� எ80த�ள, ப@ண%- கா�தவ�மான �ப%�ைள ேலாகாசா2ய2 
ச0நிதி. (இ�< வ�ள� வட-<� தி�வ Xதி, ப%�ைள-<, ப%�ன2 
<�பர(பைரய%� இட(ெப4( �ப%�ைள ேலாகாசா2ய2 HலவராகI(, 
�ெப+ய ெப�மா6(, �ப%�ைள ேலாகாசா2ய�( உ�ஸவ2களாகI( ேசைவ 
சாதி-கி�றன2.)          
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            �ப%�ைள ேலாகாசா2ய2 ச0நிதி-< !�Sற( அைம05�ள 4 கா� 
ம@டப(; (இ�< ைவகாசி வச0ேதா�ஸவ( ம"4( ைத ச�கரா0தி, க� 
ஆகியனவ"றி� ேபா5 �ந(ெப�மா� எ80த�ள� அ��பாலி-கிறா2.)         

 

  இத"<( ெத"ேக ேம"< ேநா-கி அைம05�ள �பா2�தசாரதி, 
ெப�மா� ச0நிதி. (இ0த) ச0நிதிய%� !�ம@டப !க,ப%� 
�பாWசச�ன�ய( எ��( ச�< அைம05�ள5. இ0த) ச0நிதிய%� 
ேத2�த� � அ2)Gன� ெத"< ேநா-கி, பண%05 நி"க, அ2)Gன�-<� 
ெத"ேக �பா2�தசாரதி எ(ெப�மா� ஆழி, ச�க!ட�(, இட5 ைகய%� 
சா�ைட?ட�(, மaைச?ட�( ேம"< ேநா-கி) ேசைவ த�கிறா2. இ0த) 
ச0நிதிய%� ெத�ேம"< Hைலய%� நர� ேம"< ேநா-கி, பண%05 நி"க, 
நர�-< ேம"ேக �ம0நாராயண� எ(ெப�மா� வட-< ேநா-கி ேசைவ 
சாதி-கிறா2. இ0த) ச0நிதிய%� உ�ஸவ2 �பா2�தசாரதி ஆழி,ச�க( இட(, 
வலமாக மா"றி ைவ�5, ேம"< ேநா-கி) ேசைவ சாதி-கிறா2. அ�ேக 
தி�வர�க,ெப�மாளைரய2 உ�ஸவராக ேம"< ேநா-கி ேசைவ சாதி-கிறா2. 
இ0த) ச0நிதி �ச-கர�தா/வா+� உ-ர�ைத� தண%-க, �ச-கர�தா/வா2  
ச0நிதி-< ேந2 எதி+� �_ரநாராயண ஜXயரா� நி2மாண%-க,ப�ட5. 
�ச-கர�தா/வா2 ச0நிதி !�ம@டப) ச-கர!(, �பா2�தசாரதி ச0நிதி 
!�ம@டப) ச�<( எதி2, எதிேர அைம05�ளன. எ0த, பா2�தசாரதி 
எ(ெப�மா� உைடயவராக அவத+�தாேனா அ0த, பா2�தசாரதி 
எ(ெப�மாேன உைடயவ2 ச0நிதிய�ேக தி�-ேகாய%� ெகா@B எ80த�ள� 
தி�I�ள( ப"றினா�ேபா9(.)       

 

            �பா2�தசாரதி ச0நிதி-<( �உைடயவ2 ச0நிதி-<( எதிேர அைம0த 
ம@டப(. (ஸ,தாவாரண� தி�நாள�4 �ந(ெப�மா� �தாயா2 ச0நிதி-< 
எதிேர அைம0த க(ப2 ம@டப�தி� தி�வ0தி-கா,S க@ட�ள�, ப%�ன2 
இ0த ம@டப�தி"< எ80த�ள�, தி�-ைக�தல�தி� எ80த�6( 
�உைடயவ2 சம2,ப%-<( இளநXைர� தி�வ!5 ெசD5 அ��பாலி�5� 
தி�(Sகிறா2.)  

 

72. �உைடயவ� ச�நிதி; அ�"காIசியக�: 
     அகள�க�  தி�)G"றி� ெத�கிழ-<, ப<திய%� !�S  

�ந(ெப�மாள�� வச0த ம@டபமாக இ�05,  உைடயவ2 இராமா�ச2 
பரமபதி�த ப%�ன2,  ந(ெப�மாள�� நியமன,ப  உைடயவ+�  சரம 
தி�ேமன�  ப�ள�,பB�த,ப�ட இடமான, வட-< வாச� ெகா@ட,  ேம"< 
ேநா-கி அைம0த �உைடயவ2 ச0நிதி.  (இ0த) ச0நிதிய%� அ2�த ம@டப  
hைழவாய%லி� வல5, இட5 Sற�கள�� ேம"< ேநா-கி �உைடயவ+� 
பவ%�திர(, த@Bகளான �_ர�தா/வா�, �!தலியா@டா� ஆகிேயா+� 
Gைத� தி�ேமன�க� அைம-க,ப�B�ளன. இ0த) ச0நிதி �உைடயவ+� 
காவ% வVதிர�களான காஷாய�க6ட� இய"ைக ெம8கிைன) ேச2�5 
உ�வா-க,ப�ட தி�ேமன�யான உைடயவ+� தானான தி�ேமன� 
எ80த�ள,ப�B�ள ச0நிதியா<(.  இ0த� தி�ேமன�-<� தி�மWசன( 
க@ட�ள,பBவதி�ைல. ஆ@B-< இ�!ைற சி�திைர ம"4( ஐ,பசி 
மாத�கள�� தி�வாதிைர-< !�ன2 ப)ைச- க�,=ர( ம"4( <�<ம,= 
ஆகியனவ"றாலான <ழ(S சா"ற,பBகிற5. இ0த) ச0நிதிய%� உ�ஸவ 
H2�திகளாக இராமா�ச+� மானசீக <�வான �ஆளவ0தா2, அல�கார 
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பlட�தி� �_ர�தா/வா�, �!தலியா@டா�, �எ(பா2 ஆகிேயாைர- 
ெகா@ட இராமா�ச2, இராமா�ச+� தி�வாராதன, ெப�மாளான �ேதவ%, 
=மிேதவ% சேமத �காWசி, ேபர�ளாள�, மாயாவாத�தி� ஒ,ப"ற அ�ைவத 
ச0யாசியாக இ�05, எ(ெப�மானா�ட� க��5ைர ம@டப�தி� 18 நா�க� 
த2-கி�5� ெதள�I ெப"4, எ(ெப�மானா+� அ0தர�க சீடராகி மிள�205, 
எ(ெப�மானா+� நியமன,ப  பாகவத த2ம�தி"< அரணாக ‘ஞான ஸார(’, 
ப%ரேமய ஸார(’ எ�ற k�கைள அ�ள�) ெசD5, எ(ெப�மானா+� 
பWசர�தின�கள�� ஒ�வராக� திக/05, தி�வாராதன- ைக�க2ய( ெசDத 
அ�ளாள,ெப�மா� எ(ெப�மானா2, சகல சாVதிர�கைள?( க"4, 
தி�நாராயணSர�தி� ஷ�த+சன�தி"<( ஷடாசனமி�B அத�ேம� உயர 
வ X"றி�0த, த2-க வாத�தி� தைல சிற0தவரான ேவதா0தி எ�ற ெப+ய 
வ%�வானாக இ�05, எ(ெப�மானா+� நியமன,ப  �பராசர ப�டரா� 
தி�ெநB0தா@டக�தி� வ%8மிய ெபா�ளா� தி��தி, பண%ெகா�ள,ப�B, 
ப�ட+� அ0தர�க சீட2கள�� !த�ைமயாக இ�0தவ�(, ப�டரா�, “ந( 
ஜXய2” எ�4 அைழ-க,ப�டவ�(, ப�ட�-<, ப%�ன2 <� பர(பைரய%� 
இட( ெப�( ேப4 ெப"றவ�(, தி�வாDெமாழி-< ஈB ஒ�பதாய%ர,ப  
வ%யா-யான( அ�ள�) ெசD5, தம5 வா/நாள�� 100 !ைற 
தி�வாDெமாழி- கால�ேசப( ெசD5, தம5 சீட2 �ந(ப%�ைளயா� 
சதாப%ேசக( ெசD5 ைவ-க,ப�டவ�மான �நWசீய2 ஆகிேயா2 ேம"< 
ேநா-கி) ேசைவ சாதி-கி�றன2.) 

 

    இ0த) ச0நிதி வளாக�தி"<� வட-<, ப-க( உ�ள காWசி 
�வரதராஜ, ெப�மா� ச0நிதி. (இ0த) ச0நிதிய%� Hலவ2களாக �ேதவ%, 
=மிேதவ% சேமத �வரதராஜ, ெப�மா6(, அன0தேயாக சாள-ராம 
நரசி(ம�( ேம"< ேநா-கி?(, இ0த) ச0நிதிய%� ெத�ேம"< Hைலய%� 
�ேவRேகாபால கி�\ண� வட-< ேநா-கி?( ேசைவ சாதி-கி�றன2. 
உ�ஸவ H2�திகளாக �ேதவ%, =மிேதவ% சேமத �வரதராஜ, ெப�மா�, 
�காள��க ந2�தன கி�\ண�, �ச-கர�தா/வா2, �ேசைன !தலியா2, 
�ந(மா/வா2, �ப�மாவதி� தாயா2, ��நிவாச�, �ஹய-oவ2, 
க�டேசைவய%� �காWசி வரத�, �லZமி நாராயண�, �ச0தான ேகாபால 
கி�\ண� ஆகிேயா2 ேம"< ேநா-கி) ேசைவ சாதி-கி�றன2.)         

 

  இ0த இர@B ச0நிதிக6-<( ெபா5வான hைழவாய%லி� வ2ண) 
சி�திர nப�தி� வல5Sற( அைம-க,ப�B�ள �_ர�தா/வா� தி�உ�வ( 
ம"4( இட5Sற( அைம-க,ப�B�ள �!தலியா@டா� தி�உ�வ(.      

 

  இ0த hைழவாய%� Gவ+� ேம�ப-க(, ேம"< ேநா-கி  
அைம-க,ப�B�ள அ"Sதமான Gைத தி�ேமன�கள�� வட-<, ப-க( 
அைம05�ள �ராமா�ஜ2, �ராமா�ஜ+� பWசாசா2ய2களான ெப+ய ந(ப%, 
ெப+ய தி�மைல ந(ப%, தி�-ேகா� L2 ந(ப%, தி�மாைலயா@டா�, 
தி�வர�க,ெப�மாளைரய2 ம"4( �ராமா�ஜ+� உ�ள�கவ20த 
தி�-க)சி ந(ப% தி�ேமன�க�.       

 

           அB�5 �மணவாள மா!ன�க�, �ப%�0தாவன- க@ண�, 
�ப�டாப%ேஷக ராம2 தி�ேமன�க�. 
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     ச0நிதி hைழவாய%9-< ேந2 ேமேல?(, அத"< எதி+� உ�ள 
ெவள�ம@டப�தி� ேம"< வாய%9-< ேமேல?(  

 

  "லbமிநாத ஸமார�பா� நாத யா/ந மKயமா�  

  அ?மதாசா�ய ப�ய�தா� வ�ேத 0�பர�பரா�"   
               எ�ற <�பர(பைர� 

தன�ய�-<, ெபா�0த பல தி�ேமன�க�  அைம-க,ப�B�ளன. 
    

  ச0நிதி hைழவாய%9-< ேந2 ேமேல அைம05�ள, உபயநா)சியேராB 
�ந(ெப�மா�, 5வாரபாலக2க�, �ந(ெப�மா� தி�வ -<-கீேழ 
�ந(மா/வா2, அத"<- கீ/ வ+ைசய%�, <�பர(பைரய%� �வ%\வ-ேசன2 
!த� �ெப+ய ந(ப% வைர?�ள ஆசா2ய2களான �வ%\வ-ேசன2, 
�ந(மா/வா2, �ம0நாத!ன�க�, �உDய-ெகா@டா2, �மண-கா� ந(ப%, 
�ஆளவ0தா2, �ெப+ய ந(ப% ஆகிேயா2 தி�ேமன�க�.    

 

  ச0நிதி hைழவாய%9-< ேந2 எதிேர ெவள� ம@டப�தி� ேம"< 
வாய%9-< ேம�ப-க( நி�ற தி�-ேகால�தி� அைம-க,ப�B�ள, 
�எ(ெப�மானா�-<, ப%�ன2 <�பர(பைரைய அல�க+-<( 
ஆசா2ய2களான �எ(பா2, �பராசர ப�ட2, �நWசீய2, �ந(ப%�ைள, 
�வட-<� தி�வ Xதி,ப%�ைள, �ப%�ைளேலாகாசா2ய2, �தி�வாDெமாழி, 
ப%�ைள, �மணவாள மா!ன�க� ஆகிேயா+�  Gைத� தி�ேமன�க�.           

 

  ச0நிதி hைழவாய%லி� ேம�ப-க( உ�ள  Gவ+� ெத"<, ப-க( 
அைம05�ள �பரமபத நாத�, �மா2-க@ேடய2, �தி+வ%-ரம�, 
�!தலா/வா2க�, �ந(மா/வா2, �ம5ரகவ%யா/வா2 ஆகிேயா2 
தி�ேமன�க�.        

   

            ேம9( இ�<�ள ெவள� ம@டப) Gவ2கள�� மிள�2கி�ற, 
எ(ெப�மா�கள�� பல  Hலிைக வ2ண) சி�திர�க�.          

 

  இ0த ெவள� ம@டப( ம"4( �உைடயவ2 ச0நிதிய%� G"4, 
ப%ராகார�தி� ைவ-க,ப�B�ள எ(ெப�மானா+� வரலா"ைற- _4( பல 
பட�க�. 

 

  உைடயவ2 ச0நிதிய%� ெவள�, ப%ராகார�தி� ெத�Sற( உ�ள அவர5 
மானசீக <�வான ய!ைன� 5ைறவ2 தி�ம@டப(.  இ0த ம@டப 
!க,ப%� ேம� ப-க( ைமய�தி� வட-< ேநா-கி அைம-க,ப�B�ள 
�ஆளவ0தா2, �ஆளவ0தா�-< வல5 Sற!( இட5 Sற!( 
அைம-க,ப�B�ள அவர5 அ0தர�க சீட2களான �ெதDவவா+யா@டா�, 
�மாறேந2 ந(ப% ஆகிேயா+� Gைத� தி�ேமன�க�.  (இ0த- க@ணா  
அைற-< உைடயவ+� உ�ஸவ H2�தி ஒ�ெவா� தி�வாதிைரய�4( 
எ80த�ள�) ேசைவ சாதி-கிறா2.)     

 

  அகள�க� தி�)G"றி� �உைடயவ2 ச0நிதி-< ேம"ேக அைம05�ள 
அ��கா�சியக(. 
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73. �ர"கவ லா? ம�டப�; �வ =ர ஆPசேநய� – தி�!பாணா9வா� 

ச�நிதி; �வ Iடல கி�Qண� ச�நிதி; ெதா�டரJ!ெபாJயா9வா� 

ச�நிதி; �^ரKதா9வா� ச�நிதி; தி�வ�தி:கா!, ம�டப�; 

த=ப?த�ப�; பலிபYட�; �அ.ம� ச�நிதி; ெசா:க!பைன 

ெகா#KBமிட�: 
      அகள�க�  தி�)G"றி� ெத"<, ப-க( அைம05�ள �ர�கவ%லாV 

ம@டப(. (இ0த ம@டப( உ�ஸவ கால�கள�� ஆVதான 
ம@டப�க6-ேகா, வ Xதி, Sற,பBக6-ேகா �ந(ெப�மா� எ80த�ள 
! யாத கால�கள�9(, நி�4ேபான பல ெவள�L2 ஆVதான�க6-<, 
பதிலாகI( ஆVதான( க@ட�6( ம@டபமா<(.)  

 

  �ர�கவ%லாV ம@டப�தி"<- கிழ-ேக, ேம"< ேநா-கி அைம05�ள, 
�ராமப%ரா� ஆராதி�த ெப+ய ெப�மாைள� தவ%ர ேவ4 ஒ�வைர- காண 
வ%�(பாத அ�ம�(, எ(ெப�மா� தி�வர�ேகசன�� தி�-கமலபாத( 
வ05 ஆ�ெகா@ட ெப�ைம?(, அர�கநகர,பைன, பாதாதி ேகச( க@B, 
அ�பவ%�5, உ�கி, “எ� அ/திைன: க�ட க�க� மCெறா�றிைன: 
காணாேவ!” எ�ற உ4தி,பா�Bட� இ�05 தி�வர�ேகசன�� 
தி�வ �தாமைரகள�� கல0தவ�(, எ(ெப�மான�� தி�மா2ைப 
அண%ெசD?( �வ�ஸ( எ��( ம4வ%� அ(சமானவ�மான 
தி�,பாணா/வா�( எ80த�ள� அ��பாலி-<( �வ Xர ஆWசேநய2 
ச0நிதிேயா ைண0த தி�,பாணா/வா2 ச0நிதி. (இ0த) ச0நிதிய%� Hலவ2 
�வ Xர ஆWசேநய2 வல5 தி�-கர�தா� அபய( கா� ?(, இட5 
தி�-கர�ேத ெசௗக0திக மலேராB(, இர@B தி�வ கைள?( ெத�திைச 
ேநா-கி ைவ�5( ேசைவ சாதி-க, அவ�-< !�ப-க(  உ�ஸவ 
H2�திகளாக�  தி�,பாணா/வா�(, �கி�\ண�( ேம"< ேநா-கி) 
ேசைவ சாதி-கி�றன2. இ0த) ச0நிதிய%� க�வைறய%� ெத�ேம"< 
Hைலய%� வட-< ேநா-கி �லZமி நாராயண�(, வடேம"< Hைலய%� 
ெத"< ேநா-கி �சீதா ப%ரா� , �ராம�, �ல�Gமண�, �அ�ம� 
ஆகிேயா�( ேசைவ சாதி-கி�றன2.)        

 

     இத"<) ச"ேற ெத"ேக ேம"< ேநா-கி அைம0த �வ%�டல 
கி�\ண� ச0நிதி.  (இ0த) ச0நிதிய%� �வ%�டல கி�\ண� Hலவ2 
ேம"< ேநா-கி) ேசைவ சாதி-கி�றா2. இ0த வ%�டல கி�\ண� ச0நிதி 
உ�ஆ@டா� ச0நிதி-< எதிேர உ�ள5. ெவள�ஆ@டா� ச0நிதிய%லி�0த 
�ஆ@டாள�� உ�ஸவH2�தி கலாப கால�தி� பா5கா,S- 
காரண�க6-காக �ேதா,S ராம2 ச0நிதி-< எ80த�ள,ப�டேபா5, Hலவ2 
ஆ@டாைள, ப%+0த உ�ஸவ2 �உ�ஆ@டாள�� உ-ர�ைத� தண%-க 
�_ரநாராயண ஜXயரா� �வ%�டல கி�\ண� ச0நிதி தி�,ப%ரதி\ைட 
ெசDய,ப�ட5.)     

 

  �ர�கவ%லாV ம@டப�தி"< ெவள�ேய, �வ%�டல கி�\ண� 
ச0நிதி வ+ைசய%� கிழ-<, ப-க( ேம"< ேநா-கி அைம05�ள, 108 தி�ய 
ேதச�5 எ(ெப�மா�கள�� தி�வர�ேகச� ம�Bேம, “பதி�ம� பாJய 
ெப�மா�!” எ�ற அ�ள�,பா� ைன, ெப"4, ஆ/வா2க� அைனவரா9( 
பாட,ப�ட ெப�ைமைய அைடய- காரணமானவ�(, அர�கநகர,பைன 
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ம�Bேம பா ,பரவ%யவ�(, எ(ெப�மான�� ைவஜ0தி எ��( 
வனமாைலய%� அ(சமானவ�மான  �ெதா@டர ,ெபா யா/வா2 ச0நிதி. 
(இ0த) ச0நிதிய%� ச�யபாமா, �-மிண%  சேமத �அ\டSஜ ேவRேகாபால� 
பWசச(Vகார( ெப"ற பGமா�Bட�(, S�லா�<ழ9ட�( Hலவராக 
ேம"< ேநா-கி) ேசைவ சாதி-கிறா2. �ேவRேகாபாலன�� தி�வ ய�ேக 
அவன5 S�லா�<ழலி� ேவRகான�தி� மய�கி நி"<( ஒ� 
ச2,ப�ைத?(, சி�க�ைத?( காணலா(. உ�ஸவ H2�திகளாக ெவ�ள�- 
<டைல?ட� உ�ள   �ெதா@டர ,ெபா யா/வா�(, அவர�ேக   
�ம5ரகவ%யா/வா2, ம"4( �ேயாக நரசி(ம� ஆகிேயா�(  ேம"< 
ேநா-கி எ80த�ள�)  ேசைவ சாதி-கி�றன2. இ0த) ச0நிதி �ேவதவ%யாஸ 
ப�ட+� வ(சாவள�ய%ன+�, ெப+ய தி�மாள�ைகய%ன+� அதXன�தி� 
உ�ள5.)  

 

           �ெதா@டர ,ெபா யா/வா2 ச0நிதி-<� ெத"ேக ேம"< ேநா-கி 
அைம05�ள, �உைடயவேர நி2மாண%�த ெப�ைம-<+ய �_ர�தா/வா� 
 ச0நிதி. (இ�< Hலவ2களாக ெமாழிைய- கட-<( ெப�(Sகழா�, 
வWச!-<4(பா( <ழிைய- கட-<( �_ர�தா/வா�, �ந(ெப�மாள�� 
Vவ Xகார S�திரரா( �பராசர ப�ட2, யதியாக இ�05(, தம5 ஆசா2யரான 
�பராசர ப�ட2 அம20த  ப%ர(ம ரத�ைத� i-<வத"< இைடLறாக இ�0த 
!-ேகாைல?( 5ற-க நிைன�த ஆசா2ய ப-தி நிைற0த �நWசீய2 
ஆகிேயா�(, உ�ஸவ2களாக �_ர�தா/வா�, தி�மா2ப%� �எ(பாைர?(, 
தி�வ ய%� �நWசீயைர?( ெகா@ட �பராசர ப�ட2, �லZமி நரசி(ம2, 
�-மிண%, ச�யபாமா சேமத கி�\ண�, �உைடயவ2, �ந(மா/வா2 
ஆகிேயா2 ேம"< ேநா-கி ேசைவ சாதி-கி�றன2. இ0த) ச0நிதிய%� அ2�த 
ம@டப�தி"< ெவள�ேய வடேம"ேக உ�ள அைற-<- கீேழ ஒ� நிலவைற 
உ�ள5. இ0த நிலவைறய%� தி�வர�க- க�வைறய%� திறIேகா� 
ைவ-க,ப�டதாக- _ற,பBகிற5. இ0த) ச0நிதி வளாக�தி� ெத�ேம"கி� 
வட-< ேநா-கிய ச0நிதிய%� �லZமி நாராயண�, �லZமி நரசி(ம�, 
�ேயாக நரசி(ம� ஆகிேயா2 Hலவ2களாகI(, �லZமி நரசி(ம� ம"4( 
அமி�த கலச க�ட� உ�ஸவ2களாகI( வட-< ேநா-கி ேசைவ 
சாதி-கி�றன2.  �_ர�தா/வா� ச0நிதி �பராசர ப�ட2 வ(சாவள�ய%ன+� 
ெப+ய தி�மாள�ைகய%ன+� அதXன�தி� உ�ள5. இ0த) ச0நிதிய%� 
ஆ/வான�� தி�அவதார உ�ஸவமான, ைத ஹVத உ�ஸவ( நாலாய%ர� 
தி�ய,ப%ரப0த ேகா\ , Vேதா�திர பாட ேகா\ க6ட� மிகI( 
வ%ம+ைசயாக நைடெப4கிற5. ைத� தி�க� ஹVத ந�ச�திர�தி"< 
!�தின( ைத உ�திர�த�4, �ஆ/வா�-<, �பராசர ப�ட+� 
வ(சாவள�ய%ன2 தி�மWசன- க� ய( ேசவ%-க, தி�மWசன( மிகI( 
வ%ம+ைசயாக நைடெப4(. தி�மWசன- ேகா\ ?( நைடெப4(. அ�4 
இரI �_ர�தா/வான�� அ2)சா தி�ேமன�, �உைடயவ2 ச0நிதி-< 
எ80த�ள, ப@ண,ப�B, இரI !8ைம?( ஆசா2ய�( சீட�மான 
உைடயவ�( ஆ/வா�( ஏகா0த( அ�பவ%,ப2. அB�தநா� ைத 
ஹVத�த�4, அதிகாைல �_ர�தா/வா�, �ெப+ய ெப�மா� தி� !�S 
எ80த�ள�, தி�,ப+வ�ட(, �சடேகாப(, தX2�த, ப%ரஸாத ம+யாைதக� 
ெப4வா2.  ப%�ன2 சி�திைர வ Xதிகள�� வல( வ05, �ெப+ய ப%ரா� யா2, 
�உ�ஆ@டா� ச0நிதிகள�� ேகா\  ம+யாைதயாகி� தம5 ச0நிதி-< 
எ80த�ள�, ஊWச� ேசைவ சாதி�த��வா2. மதிய( �ெப+ய ெப�மா� 
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ெப+ய அவசர(, அல�கார ம+யாைதயாகி, சா"4!ைற நைடெப4(.  
�பராசர ப�ட2 தி�அவதார( ெசDத ைவகாசி அ�ஷ(, ேகாய%� �நரசி(ம 
ெஜய0தியான ஆன� Vவாதி, �நWசீய2 தி�அவதார( ெசDத ப�<ன� 
உ�திர( ஆகிய உ�ஸவ�க� இ0த) ச0நிதிய%� மிகI( வ%ம+ைசயாக- 
ெகா@டாட, பBகி�றன. அ5ேபா�ேற ஒ�ெவா� மாத!( உ�திர�த�4 
�நWசீய2 ேகா\ ?(, ஹVத�த�4 �ஆ/வா� ேகா\ ?(, 
Vவாதிய�4 �லZமி நரசி(ம� தி�மWசன!(, அ�ஷ�த�4 �பராசர 
ப�ட2 ேகா\ ?( மிகI( சிற,பாக நைடெப4கி�றன. தி�வர�க�தி� 
நைடெப4( உ�ஸவ�கள�� ேபா5, ஆ/வாராதிக�, ஆசா2ய2க� 
எ80த�6( ேபா5, �_ர�தா/வா�( எ80த�ள�, �ந(ெப�மாள�� 
ம�களாஸாசன( நைடெப4(.)  

 

�_ர�தா/வா� ச0நிதி-<- கிழ-ேக வ%Vதாரமாக அைம05�ள 
�_ர�தா/வா� தி�ந0தவன(. (இ0த ந0தவன�தி� =-<( =-க6(, 
காD-<( வாைழ-காD ேபா�ற காDக6( இ�<�ள பல ெப�மா�க�, 
தாயா2க�, ஆ/வா2க�, ஆசா2ய2க� ச0நிதிகள�� ைக�க2ய�தி"<) 
ெச�கி�றன.)            

 

           �ர�கவ%லாV ம@டப�தி"<� ெத"<, ப-க( அைம05�ள 
தி�வ0தி-கா,S ம@டப(. (�ம0 நாத!ன�க� ச0நிதி-< ேந2 எதி+� 
அைம0த இ0த� தி�வ0தி-கா,S ம@டப�தி� ெத�கிழ-<� iண%� வட-< 
ேநா-கி- _,ப%ய கர�க6ட� தம5 இராம காவ%ய�ைத� தி�வர�க�தி� 
அர�ேக"ற உ45ைணயாக இ�0த �ம0 நாத!ன�கைள ந�றி?ட�  
ேசவ%�தவா4 கா�சி த�( க(பநாட2 தி�I�வ)சிைல உ�ள5. ஒ�ெவா� 
உ�ஸவ�தி9(, தி�வ Xதி, Sற,பா�B-<, ப%�ன2 �_ர�தா/வா� 
ச0நிதி-< அ�ேக உ�ள இ0த� தி�வ0தி-கா,S ம@டப�தி� 
தி�வ0தி-கா,S நைடெப4( !�ன2, �ந(ெப�மாைள எ80த�ள, 
ப@ண%-ெகா@B வ0த நி�ய ைக�க2ய பர2களான வாஹன�கள�� ேம� 
உ�ள பா+,பா9(, ப+வா9(, �பராசரப�ட2 அைவக6-<� தி�வ!5 
ெசDவ%�5 மகி/0தா2. அத� ெதாட2)சியாக இ�றளI( ேசஷ ம"4( 
ஹ(ஸ வாகன�க6-<, பா9(, க�டவாகன�தி"< அமி2த கலச( என- 
ெகா8-க�ைட?(, அ�ம0த, யாைன, சி(ம, யாள� வாகன�க6-<� 
ேத�காD,ப� 5�வ9(, <திைர வாகன�தி"<- கடைல,ப�,S G@ட9( 
�பராசரப�ட+� வ(சாவள�ய%ன2 தி�வ!5 ெசDவ%�5 மகி/கி�றன2.)        

 

            �ர�கவ%லாV ம@டப�தி� வட-<, ப-க( அைம05�ள 
தXபVத(ப(; பலிபlட(;      

 

  �ர�கவ%லாV ம@டப�தி"< ெவள�ேய வட-<, ப-க(  வட-< 
ேநா-கி Hலவ2, உ�ஸவ2களாக) ேசைவ சாதி-<( �அ�ம� ச0நிதி.      

 

  கா2�திைக- ேகாSர�தி"< எதி+� அைம0த தி�-கா2�திைக தXப 
உ�ஸவ�தி�, இரவ%� �ந(ெப�மா� ெசா-க,பைன க@ட�6( இட(.  

 

74. கா�Kதிைக ேகா,ர வாய �; க"ைக, ய/ைன ஆகிேயா�: 
      கா2�திைக தXப ெசா-க, பைனய%�  ெவ,ப�தி� தா-க�ைத- 

<ைற-கI(, ஆகம வ%திகள�� ப ?(  எ(ெப�மானாரா� 4( தி�)G"றான 
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ஆலிநாட� தி�)G"றி� ெத"< ேகாSரமான ‘கா2�திைக- ேகாSர வாய%’லி� 
தி�,ப%ரதி\ைட ெசDய,ப�ட  க�ைக, ய!ைன ஆகிேயா2. 

 

75. ேதா�றம�ல� நா�- த�பதிக�; �ேவAேகாபால� ச�நிதி: 
  ஆலிநாட�  தி�)G"றி� ெத"<, ப-க( கா2�திைக ேகாSர வாய%லி� 

hைழ0த5( வாய%9-<- கிழ-<, ப<திய%� அைம05�ள, ேகாய%�, 
தி�மைல, ெப�மா�ேகாய%� எ�( தி�வர�க(, தி�ேவ�கட(, தி�-க)சி 
ஆகிய தி�யேதச�கள�� பல தி�,பண%க� ெசDத ேதாட2மா� எ�( 
ேதா�றம�ல2 நா?B ம"4( அவர5 மைனவ% தி�உ�வ) சிைலக�.   

 

  வாய%9-< ேம"<, ப<திய%� வட-< ேநா-கி அைம05�ள �-மிண% 
ச�யபாமா சேமத �ேவRேகாபால� ச0நிதி. 

 

76. �ந�மா9வா� ச�நிதி; �ெபாலி�Bநி�ற ப ரா� ச�நிதி: 
      ஆலிநாட�  தி�)G"றி� ெத�ேம"<, ப<திய%� அைம05�ள,  

மா2கழி மாத( நைடெப4( தி�வாDெமாழி� தி�நா� எ�( இரா,ப�5  
உ�ஸவ�தி"காக ஆ/வா2 தி�நக+ய%லி�05 �ந(மா/வா+� அ2)சா 
 தி�ேமன�ைய தி�வர�க�தி"<  எ80த�ள) ெசDய இயலாதநிைல 
ஏ"ப�டேபா5, க�ட ம@டப�தி� ெத�ேம"< Hைலய%� 
�எ(ெப�மானாரா� தி�,ப%ரதி\ைட ெசDய,ப�ட வ%\வ-ேசன2 எ��( 
ேசைன!தலியா+� அ(சமான வட-< ேநா-கி அைம0த �ந(மா/வா2 
ச0நிதி. 

 

  இ0த) ச0நிதிய%�,  தா�க� உைற?( தி��தல�க� தி�யேதச�க� 
எ�ற ெப�ைமைய, ெபறேவ@Bெம�4 பல தி��தல�கள�� உைற?( 
எ(ெப�மா�க� தி�-<�_+� தி�,Sள�யா/வா2 எ��( Sள�யமர�தி� 
கிைளகள�9(, இைலகள�9( எ80த�ள�) ேசைவ த05  பாட�க� ெப"ற 
ெப�ைம-<+ய, ஆதவனாகி- கலிய%�� நX-கிய, ேவத,ெபா�� வ%+�த, 
ஆதி-<�_2 ந(ப% எ�(  திராவ%ட ப%ர(மத2சி, �ந(மா/வா2,  <!த2 
எ��( ைவநேதய அ(சமான, மாறைனய�றி ம"ெறா� ெதDவ( அறியாத  
�ம5ரகவ%யா/வா2,  ம"4(  எ(ெப�மான�� சா2�க( எ��( வ%�லி� 
அ(சமான, தம5 பாGர�களா� ம�Bேம 46 ைவணவ� தி��தல�கைள� 
தி�யேதச�களா-கிய ெப�ைம-<+ய தி�ம�ைகயா/வா2 ஆகிேயா2  
Hலவ2க� ம"4( உ�ஸவ2களாக  வட-< ேநா-கி எ80த�ள�) 
ேசைவசாதி-கி�றன2 . (�தசாவதார ச0நிதிய%� தி�ம�ைகயா/வா+� 
அ2)சா தி�ேமன� எ80த�ள,ப� �0ததா� �உைடயவ2 �ந(மா/வா2 
ச0நிதிய%� தி�ம�ைகயா/வா2 தி�ேமன�ைய மa@B( எ80த�ள, 
ப@ணவ%�ைல. இ�<�ள தி�ம�ைகயா/வா2 ப%"கால� தி�,ப%ரதி\ைட.) 

 

          இ0த) ச0நிதி வளாக�தி� ேம"<, ப-க( கிழ-< ேநா-கி அைம0த  

�ெபாலி05நி�ற ப%ரா� ச0நிதி. (�ெபாலி05நி�ற ப%ரா� ச0நிதிய%� கிழ-< 
ேநா-கி �ெபாலி05நி�ற ப%ரா�, �ந(மா/வா2 ஆகிேயா2 Hலவ2களாகI(, 
�ேதவ%, �<�_2 நா)சியா2 சேமத �ெபாலி05நி�ற ப%ரா�, �-மிண%, 
ச�யபாமா சேமத �ேவRேகாபால கி�\ண�, �ேதவ%, =மிேதவ% சேமத 
�நிவாச�, �ச-கர�தா/வா2 ஆகிேயா2 உ�ஸவ2களாகI( ேசைவ 
சாதி-கி�றன2.)      
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77. ேகாசாைல; �0�0நா�சியா� ச�நிதி; தி�:ெகாIடார�; 
�தா�ய லbமி ச�நிதி; ெநCகளPசிய"க�; தி�நைட 
மாள%ைக:  

      ஆலிநாட�  தி�)G"றி� ெத�ேம"<, ப<திய%� அைம05�ள 

த"ேபா5�ள  ேகாசாைல.      

 

  எ(ெப�மானாரா� நி2மாண%-க,ப�ட ேகாசாைலயான5 
தி�-ெகா�டார(, �தா�யலZமி ச0நிதி, ெந"களWசிய�க� இவ"ைற� 
தா@  வடேம"<, ப<திய%� அைம0தி�0த5. 

 

  த"ேபா5�ள ேகாசாைலய%� வட-< வாய%9-< !�ப-க(  
ேம�தள�தி� வட-< ேநா-கி அைம05�ள �<�< நா)சியா2 ச0நிதி.      

 

  அதன�ேக  கிழ-< ேநா-கி அைம0த தி�-ெகா�டார(. (ஆலிநாட� 
தி�)G"றி� நா�< Hைலகள�9( உ�ள நா�< 100 கா� ம@டப�களான, 
நி�தி Hைல� தி�-ெகா�டார(, வா? Hைல !தலா/வா2க� ம"4( 
தX2�த-கைர வாGேதவ, ெப�மா� ச0நிதி, ஈசா�ய Hைல ேகாத@டராம2 
ம"4( பரமபத நாத� ச0நிதி, அ-ன� Hைல �ப@டார( ஆகிய இட�கள�� 
அைம0த ம@டப�க� 81( உ�தம ந(ப%யா( ராஜா-க� ெப�மா� உ�தம 
ந(ப% எ��( �கி�\ணமாசா2ய உ�தம ந(ப%யா�, அவர5 
தி�மாள�ைகைய, ப%+�5-  க�ட,ப�ட தி�,பண%- ைக�க2ய�க� ஆ<(. 
தி�-ெகா�டார�தி� கிழ-< ேநா-கிய சி�திர nப� தி�வர�ேகசைன) 
ேசவ%-கலா(. இ�<தா� சி�திைர வ%�,ப� தி�நா�, ைவகாசி 
வச0ேதா�ஸவ(, ஆவண%� தி�,பவ%�ேரா�ஸவ(, ஐ,பசி ேடாேலா�ஸவ(, 
மாசி� ெத,ேபா�ஸவ(, ம"4( ப�<ன�, ப%ர(ேமா�ஸவ�கள�� 7( 
தி�நா�கள�� 26வ5 த�5வமான �ந(ெப�மா� தி�!�ன2 26 

த�5வ�கைள- <றி,ப%�B த�க- <�ண%ய%� 26 !ைற ெந� 
அள-க,பBகிற5. 1534( ஆ@B பWச( வ0தேபா5 ம5ைர ம�ன� 
கி�\ண,ப நாய-க2 ெகா�டார�திலி�05 ெந�ைல எB�5) ெச�ல !யல 
83( உ�தம ந(ப%யா( �சி�ன கி�\ணராய உ�தம ந(ப% அதைன� தB-க, 
அரச� பலவ0த, பB�த, இவ2, “நX2 _ைடைய, ப% ?(. நா� அள-கிேற�” 
எ�4 _றி, !த� மர-காைல� தி�வர�க( எ�4(, இர@டாவ5 
மர-காைல, ெப+ய ேகாய%� எ�4( அள05, H�றாவ5 !ைற 
மர-காைல� தம5 வய%"றிேல <�தி, அ8�தி� தம5 <டைல அள05ேபா�B 
உய%2� தியாக( ெசDதா2. அதனா� இவ2 ‘<ட� சார வாளா நாயனா2’ 
என,ப�டா2 எ�ப5 வரலா4. தி�-ெகா�டார�தி� ேதாலினா� ெசDய,ப�ட 
ெப+ய பாதண%க� சிலவ"ைற- காணலா(. இைவ தி�வர�க�-< 
ஒ�ெவா� சி�திைர� ேத2 உ�ஸவ�தி�  ேபா5( சம2,ப%-க,ப�டைவ 
ஆ<(. இர@B பாதண%கள�� ஒ�றிைன ஒ� ஊ2-கார�(, ம"ெறா�றிைன 
ம"ெறா� ஊ2-கார�( தன��தன�ேய சம2,ப%,ப2. அவ2க� த�கள5 ஊ+� 
மணைல, பர,ப% ைவ,ப2 எ�4(, அதி� தி�வர�க� தன5 தி�வ கைள� 
தன��தன�ேய பதி,பா� எ�4(, அ0த இ� ஊ2-கார�( அ0த அளI-<� 
த�கவா4 தன��தன�ேய பாதண%ைய) ெசD5-ெகா@B வ05 சி�திைர� ேத2 
அ�4 சம2,ப%,ப2 எ�4(, அைவ இர@B( ஒேர அளவ%� இ�-<( 
எ�ப5( வ%ய,S-<+ய ெசDதி. அைவ த"ேபா5 சம2,ப%-க,பBவதி�ைல 
எ�4( அறிய,பBகிற5.)         
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  தி�- ெகா�டார�தி� வடகிழ-<, ப-க( ேம"< ேநா-கி அைம0த 
சி�திரnப �ெகா�டார ராம2.     

 

  தி�-ெகா�டார�தி"< வட-<, ப-க( கிழ-< ேநா-கி அைம05�ள 
�தா�ய லZமி எ�( �ெச�கமலவ�லி நா)சியா2 ச0நிதி. (இ0த) 
ச0நிதிய%� �ந2�தன காள��ககி�\ண�, �ெச�கமலவ�லி நா)சியா2, 
�ேயாக நரசி(ம2 ஆகிேயா2 கிழ-< ேநா-கி ேசைவ சாதி-கி�றன2. இ0த� 
தி�-ெகா�டார!(, ச0நிதி?( சிறிய ேகாவ%0த, ெப�மாள�� ெகா�6, 
ேபர�( ‘�Gத2சன சதக(’ அ�ள�யவ�மான  �Gத2சன உபாசகரான, 
நல0திக/ நாராயண ஜXய2 எ��(  �_ரநாராயண ஜXயரா� நி2மாண%-க, 
ப�டைவ. தி�வர�க�தி"< இர�ைசயாக, பல ய0திர�கைள?(, 
ச0நிதிகைள?( தி�,ப%ரதி\ைட ெசDத இவர5 சிறிய தி�I�வ) சிைலைய 
இ�<�ள ம@டப�தி� ஒ� iண%� ேம�Sற�தி� காணலா(.)        

 

   இ0த) ச0நிதி-< வட-ேக அைம05�ள ெநD காD)G( ம@டப( 
ம"4( மிகI(  பழைமயான 5 ெந"களWசிய�க�.      

 

  ஆலிநாட�  தி�)G"றி� ேம"<, ப<திய%� தி�-ெகா�டார( !த� 
!தலா/வா2க� ச0நிதி வைர தி�ம�ைகயா/வாரா� அைம-க,ப�ட 
தி�நைட மாள�ைக.       

 

78. �ேமல! பIடாப ராம� ச�நிதி; �/தலா9வா�க� ச�நிதி; 
�த=�Kத:கைர  வா5ேதவ! ெப�மா� ச�நிதி:  

       ஆலிநாட� தி�)G"றி�  வடேம"<, ப<திய%�, கிழ-< ேநா-கி 
அைம05�ள Hலவ2, உ�ஸவ2களாக �சீதா ப%ரா� , �ராம�, 
�ல�Gமண�, �அ�ம� ஆகிேயா2 ேசைவ சாதி-<(  �ேமல, 
ப�டாப%ராம2 ச0நிதி.       

 

            இதைன அB�5 ெத"< ேநா-கி அைம05�ள �!தலா/வா2க� 
ச0நிதி;. (!தலா/வா2க� ச0நிதிய%� �ஆதிநாராயண, ெப�மா� Hலவ�(, 
எ(ெப�மான�� பாWசச�ன�ய( எ��( ச�கி� அ(சமான  
ெபாDைகயா/வா2, ெகௗேமாதக( எ��( கைதய%� அ(சமான 
=த�தா/வா2, ந0தக( எ��( வாள�� அ(சமான ேபயா/வா2 ஆகிய 
!தலா/வா2கள�� உ�ஸவ2க6( ெத"< ேநா-கி?(, !தலா/வா2கள�� 
Hலவ2க� கிழ-< ேநா-கி?( ேசைவ சாதி-கி�றன2.)     

 

          !தலா/வா2க� ச0நிதிைய அB�5 கிழ-< ேநா-கி அைம0த �ேதவ%, 
=மிேதவ% சேமத �தX2�த-கைர வாGேதவ, ெப�மா� ச0நிதி. 
 

79. �த�வ�தி( ச�நிதி: 
  ஆலிநாட� தி�)G"றி� வட-<, ப-க( கிழ-< ேநா-கி ேமடான 

தள�5ட� அைம0த �த�வ0தி+ ச0நிதி. (�!தலியா@டா� ஒ�சமய( 
ததிய�ன�5ட� நாவ� பழ�கைள� தி�வர�ேகச�-<� தி�வ!5 
 ெசDவ%-க, அதனா� ெப�மாள�� தி�!க�தி� வா�ட( க@ட �உைடயவ2 
கல�கி,ேபாD, தம5 கால�தவரான 74( உ�தம ந(ப%யா( மஹாகவ% 
��நிவாச உ�தம ந(ப% எ��( க�ட வாஹன ப@ த2 Hல( < நX2, 
பால!5 தயா+�5, தின!( இரவ%�  தி�வர�ேகச�-<) சம2,ப%,பத"காக 
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இ0த) ச0நிதிைய ஏ"பB�தினா2. மிேல)ச2கள�� பைடெயB,ப%� ேபா5 
இ�வ%ட( ம��5வ மைனயாக) ெசய� ப�ட5.)  

 

80. ச�திர ,Qக(ண : 
     ஆலிநாட� தி�)G"றி� வட-<, ப<திய%� அைம05�ள, காவ%+-< 

!"ப�ட5(, சி�திைர வ%�,ப� தி�நா�, ைவகாசி வச0ேதா�ஸவ(, 
ஆவண%� தி�,பவ%�ேரா�ஸவ(, ஐ,பசி ேடாேலா�ஸவ(, ைத =பதி� 
தி�நா� ஆகியனவ"றி� 9( தி�நாள�9(, மா2கழி� தி�வாDெமாழி� 
தி�நா� உ�ஸவ 10( தி�நாள�9( தி�வர�ேகச� தX2�தவா+ 
க@Bக,ப5(, தி�வர�ேகசன�� ப%ரணவாகார வ%மான�தி� மa5 ெபாழி?( 
மைழநX2 வ05 ேச2வ5மான,  Sராண�கள�� <றி,ப%ட,ப�B�ள, ஸ2வபாப 
நாசின�யான   ச0திர S\க+ண%             

 

  ச0திர S\க+ண%ய%� கைரய%� வடேம"கி� ெத"< ேநா-கி 
அைம05�ள, �ேகாவ%0த�, �ச0தான ேகாபாலகி�\ண�,  �ராதா 
ஆலி�கன கி�\ண� ஆகிேயா2 எ80த�ள�?�ள ச0நிதி.        

 

  இதைன ஒ�  கிழ-< ேநா-கி அைம05�ள, !ன�வ2கள�� 
சிேர\டரான, �பராசர+� S�திரரான �ேவதவ%யாச2 ம"4( 
�ெதா@டர ,ெபா யா/வா2 எ80த�ள�?�ள ச0நிதி.       

 

  வடகிழ-கி�, கிழ-< ேநா-கி �ேதவ%, =மிேதவ% சேமத 
�S�ேசா�தம�, �லZமி வராஹ2, ெத"< ேநா-கி �ேதவ%, =மிேதவ% 
சேமத �வரதராஜ�, ேம"<ேநா-கி  �ெதா@டர ,ெபா யா/வா2 ஆகிேயா2 
எ80த�ள�?�ள ெத"< ேநா-கிய ச0நிதி. (இ0த) ச0நிதிய%� 
ெதா@டர ,ெபா  யா/வாைர எ80த�ள) ெசD5�ளத� காரண( இதைன 
ஓ� , ப%�Sற(  தி�மதி6-< வடகிழ-ேக  �ெதா@டர ,ெபா யா/வா2 
தி�ந0தவன( அைம0தி�0த5தா�.)       

 

  ச0திர S\க+ண%ய%� ெத�ேம"கி� கிழ-< ேநா-கி அைம05�ள 
�அ�ம� ச0நிதி.         

 

  ச0திர S\க+ண%ய%� வடேம"<- கைரய%� அைம05�ள, �ெப+ய 
ப%ரா� ய%� க@ண(S-<� ேதா"ற �ந(ெப�மா� ெப+ய ப%ரா� யா�ட� 
இரவ%� =-ெகா@B வ%ைளயாB( S�ைன மர�த .       

 

       S�ைன மர�த  �ேயாக நரசி(ம2 ச0நிதி.  

 

  ஆதிகால�தி� ச0திரனா� தி�,ப%ரதி\ைட ெசDய,ப�ட Vதல 
வ%��சமான S�னாக வ%��ச( எ��( S�ைன மர(. இ0த, S�ைன மர(  
ெப+ய ந(ப%க�, தி�-ேகா� L2 ந(ப%க�, �உைடயவ+� பWசாச2ய2கள�� 
ஒ�வ�(, அவ�-< தி�வாDெமாழிய%� ஆ/ெபா��கைள அ�ள�) 
ெசDதவ�(, தி�மாலி�Wேசாைல அழக�-< அ0தர�க�(, அழகேர 
இவ�-<) சீடராக வ05 ைக�க2ய( ெசDத ெப�ைம-<+யவ�(,  
�ஞான=ரண�மான தி�மாைலயா@டா�, ெப+ய தி�மைல ந(ப%க�, 
தி�வர�க,ெப�மாளைரய2, தா/0த <ல�தி�ப%ற0த உய20த மஹா�(, 
�ஆளவ0தா+� ராஜப%ளைவ ேநாைய ஆசா2ய ப%ரசாதமாக அர�கைன 
ேவ@ , ெப"4- ெகா@டவ�மான மாறேந+ ந(ப%க�, �ெதDவவா+ 
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யா@டா�  உ�ள��ட �ஆளவ0தா+� அ0தர�க சீட2கைள, ேபாலேவ, 
“0ழலி� மலிய� ெசா�ன ஓராய ர�” எ�கிறப , <ழைல- கா� 9( 
இன�யதான, சிற0ததான தி�வாDெமாழிைய?( அத� அ2�த 
வ%ேஷட�கைள?( ஆளவ0தா+� தி�வாDெமாழி- கால�ேசப�தி� Hல( 
ேக�ேட வள20த த மனான இைலகைள- ெகா@டதா<(.  

 

  ச0திர S\க+ண%- கைரய%� தி�வர�க,ெப�மாளைரய+� 
வ%@ண,ப�திைன ஏ"4, ஒ� வடநா�B ஹி05Vதான� வ%�வா�-< 
�ந(ெப�மா� தன5 நைடயழகிைன- கா� ய�ள�ய இட(.       

 

  ந(ெப�மா6-<- ைக�க2ய( ெசDய எ80த�6( �பராசர 
ப�டைர- ேகாய%� ெகா�தா2 வரேவ"4 அைழ�5) ெச�9( ச0திர 
S\க+ண% S�ைன மர�தி� அ�கைம0த இட(. 

 

81. �ேகாத�டராம� ச�நிதி; �பரமபதநாத�  ச�நிதி: 
      ஆலிநாட�  தி�)G"றி� வடகிழ-<, ப<திய%� கிழ-< ேநா-கி 

Hலவ2, உ�ஸவ2களாக) ேசைவ சாதி-<( எ(ெப�மான�� �ெகௗV5ப( 
எ��( மண%ய%� அ(சமான, ெசா�லி � அமல� ேபேர ெசா�9வ� 
யா�( எ�ற ெகா�லிய%� காவல�, தி�மால யா2-காD- <டமதி� 
பா(ைப� ெதா�ேடானா(    �<லேசகரா/வா2 ச0நிதி?ட� ெத"< ேநா-கி 
அைம05�ள  �ேகாத@டராம2 ச0நிதி. (இ0த) ச0நிதிய%� ெத"< ேநா-கி 
எ80த�ள�?�ள  �சீதா ப%ரா� , �ேகாத@ட ராம2, �ல�Gமண�, ேம"< 
ேநா-கி எ80த�ள�?�ள �அ�ம� ஆகிய Hல H2�திக� !�ன2 
தி�வாைன- காவ� ராம தX2�த�த�ேக எ80த�ள� இ�0தன2. கலாப 
கால�தி� இ0த) ச0நிதி-< எ80த�ள�ன2.)          

 

  ேகாத@டராம2 ச0நிதி-<- கிழ-<, ப-க( ெத"< ேநா-கி 
அைம05�ள �பராசர ப�டரா� ம�களாசாஸன( ெசDய,ப�ட சாள-ராம 
H2�தியான �பரமபதநாத� ச0நிதி. (இ0த) ச0நிதிய%� Hலவ2களாக  
�ேதவ%, =மிேதவ%, நXளாேதவ% இவ2க6ட� �பரமபத நாத�, �ராம�, 
�சீதா ப%ரா� ,, �அ�ம�,  �ேசைன!தலியா2, �க�டா/வா2, 
ஆ/வாராதிக�, �ம0 நாத!ன�க�, �உைடயவ2, �ப%�ைள ேலாகாசா2ய2 
ஆகிய ஆசா2ய2க� ம"4( Hலவ2, உ�ஸவராக� தி�\டா0த( 
ெசா�ல! யாத அளI ேதஜV உைடய ேபரழ<, ெப�டகமா(, 
�மஹாவ%\Rவ%� சி�த�திலி�05 உதி�த ச0திர� ேபால � வ%\R 
சி�தரா( ெப+யா/வா2 ெப"ெறB�த ெப@ப%�ைளயா(, =மி,ப%ரா� ய%� 
அ(சமான �ஆ@டா� நா)சியா2 ஆகிேயா�( எ80த�ள�?�ளன2. 
�பரமபத நாத� ச0நிதிய%� ஆ/வா2க6-<� ெத@டன��ட ப%�னேர 
�உைடயவ2 தி�வர�ேகசன�� தி�வ கைள� ெதாழ எ80த��வா2. 
�பரமபத நாத� ச0நிதி �உ�தம ந(ப% வ(சாவள�ய%ன+� அதXன(. 
தி�ம�ைகயா/வா2 கால�தி� அ2)Gன ம@டப�தி� நைடெப"ற 
தி�வாDெமாழி� தி�நா�, �உைடயவ2 கால�தி� �பரமபதநாத� ச0நிதி-< 
!�ன2 நட0த5. ப%�னாள�� ஆய%ர�கா� ம@டப( க�ட,ப�ட5!த� 
ஆய%ர�கா� ம@டப�தி� நைடெப"4 வ�கிற5. இ0த இ� ச0நிதிகளான 
�ேகாத@டராம2 ச0நிதி ம"4( �பரமபதநாத� ச0நிதி ஆகிய இவ"ைற 
ஒ�  வட-ேக �ெதா@டர ,ெபா யா/வா2 தி�ந0தவன( இ�0தைமயா�, 
தி�ம�ைகயா/வா2 ஆலிநாட� தி�)G"றி� தி�மதிைள- க� யேபா5 
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ெதா@டர ,ெபா யா/வா+� தி�ந0தவன�தி"< எ�வ%த இைடL4( இ�றி 
உ�ேள அட-கி- க� னா2. இ0த) ெசDைகைய உக0த 
�ெதா@டர ,ெபா யா/வா2, ந0தவன நில�ைத� தி��5( தம5 
தி�அல<-< ‘அ��மா+’ எ�4 தி�ம�ைகயா/வா+� தி�நாம�ைத) *�  
மகி/0தா2 எ�ப5 வரலா4.) 

 

82. �கீைழ! பIடாப ராம� ச�நிதி; d�சாC\ ம�டப� எ�.� 
ெவள%:ேகாைட ம�டப�: 

      ஆலிநாட� தி�)G"றி� கிழ-<, ப-க( ேம"< ேநா-கி அைம05�ள 
கீைழ, ப�டாப% ராம2 ச0நிதி. (இ0த) ச0நிதிய%� Hலவ2 �ராமப%ரா� �சீதா 
ப%ரா� ?ட� ப�டப%ேஷக- ேகால�தி�, �ல�Gமண�, �பரத�, 
�ச��-ன�, �அ�ம� Sைட*ழ ேசைவ சாதி-கிறா2. உ�ஸவ 
H2�திகளாக- க�யாண� தி�-ேகால�தி� �சீதா ப%ரா� , �ராம� 
ஆகிேயா�(, �ல�Gமண�, �அ�ம� இவ2கேளாB �ஆலிைல- 
க@ண�( ேசைவ சாதி-கி�றன2. இ0த) ச0நிதிய%9�ள உ�ஸவ 
H2�திகளான �சீதா ப%ரா� , �ராம�, �ல�Gமண�, �அ�ம� ஆகிேயா2 
தி�வாைன-காவ� ராம தX2�த�த�ேக இ�0த �ேகாத@ட ராம2 ச0நிதிய%� 
கலாப கால�தி"< !�ன2 எ80த�ள�ய%�05, கலாப கால�தி� இ0த) 
ச0நிதி-< எ80த�ள�ன2. இ0த) ச0நிதிய%�தா� அ2)சக2க� 3 நா�க� 
த�கிய%�05 ேகாய%� ைக�க2ய�தி"கான தXை[?( தி�நாம!(  ெப4வ2. 
இ0த) ச0நிதி-< வடSற( ேம"< ேநா-கி ஆதிேசஷ� <ைட, ப% -க, தசnப 
நாராயண2க� ேசைவ த�கி�றன2. �ம�ஸ, _2ம, வராஹ, நரசி(ம, 
பரGராம, க�ட வாஹன, அ�ம0த வாஹன, காள��க ந2�தன கி�\ண, 
<திைர வாஹன, யாைன வாஹன நாராயண� ஆகிய H2�திக� ேசைவ 
சாதி-கி�றன2.)       

 

            ேகாத@டராம2 ச0நிதி-< எதி+� ெத"<, ப-க( மண� ெவள�ய%� 
அைம05�ள �ந(ெப�மா� =)சா"4 ம@டப( எ�( ெவள�-ேகாைட 
ம@டப(. (இ0த ம@டப( எ(ெப�மானா2 தி�வாDெமாழி- கால�ேசப( 
ெசDத ம@டபமா<(. “ஒழிவ � காலெம�லா�” எ�ற பதிக�தி"< வ%ள-க( 
ெசா�9( ேபா5 “சி�Bd மகி3� தி�ேவ"கடKB” எ��( இட�தி� 
எ(ெப�மானா2 தி�வ%ழிகள�� நX2 ெப�கியேபா5,  தி�ேவ�கட�தி� S\ப- 
ைக�க2ய( ெசDய !�வ0த அன0த� எ��( சீடைர எ(ெப�மானா2, “நXேர 
ஆ@ப%�ைள! பகவ� ைக�க2ய�தி� இைளயா/வாைர,ேபால !�ேனா ; 
அ-ரக0தா” எ�4 உக05 பாரா� , அவைர அன0தா@ப%�ைள எ�ற 
ஆன0தா/வானா-கி அ,பண%-< நியமி�த ம@டபமா<(.)      

 

83. மண�ெவள% ��நிவாச! ெப�மா� ச�நிதி; தவ Iடைற வாச�; 
�ேபாஜராம� ச�நிதி; மண�ெவள% �ேவAேகாபால� ச�நிதி; 
5�தரபா�Jய� Bலாபார ம�டப"க�; மண�ெவள%; 
�ெசா�னவ�ண�ெச'த ெப�மா� ச�நிதி:   

      ஆலிநாட� தி�)G"றி� கிழ-<, ப-க( ேம"< ேநா-கி அைம05�ள 
மண�ெவள� �நிவாச, ெப�மா� ச0நிதி. (இ�< Hலவ2களாக 
��நிவாச�(, அவ�-< இ�Sற!( ெப+ய தி�வ  க�ட�(, சிறிய 
தி�வ  அ�ம�(, ெத�Sற( க�டேசைவய%� �ப�மாவதி� தாயா�ட� 
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�நிவாச�(, உ�ஸவராக சிறிய உ�வ%� �நிவாச�( ேம"< ேநா-கி 
ேசைவ சாதி-கி�றன2.)       

 

            இ0த) ச0நிதிைய அB�5 சமய kலக�தி"<( ெத"ேக, ஆலிநாட� 
தி�)G"றிலி�05 5( தி�)G"றான அகள�க� தி�)G"றி� உ�ள 
ஆய%ர�கா� ம@டப( ெச�9( கிழ-< வாய%லான தவ%�டைற வாச�. 

 

  தவ%�டைற வாச� தா@  அைம05�ள �ேபாஜராம2 ச0நிதி.  (இ�< 
�சீதாப%ரா� , �ராம�, �ல�Gமண�, �அ�ம� ஆகிேயா2 ேம"< ேநா-கி 
ேசைவ சாதி-கி�றன2.) 

 

  இ0த) ச0நிதிைய அB�5 �-மிண% ச�யபாமா சேமத க@ண� 
எ�( மண�ெவள� �ேவRேகாபால� ச0நிதி. (இ�< ��-மிண%, 
�ச�யபாமா, <ழe5( �ேவRேகாபால�, �ஆ@டா� நா)சியா2, 
�பரவாGேதவ2, �காள��க ந2�தன கி�\ண� ஆகிேயா2 Hலவ2களாக 
ேம"< ேநா-கி) ேசைவ சாதி-கி�றன2.) 

 

            !தலா( சைடயவ2ம� G0தரபா@ ய� க� ய பல 5லாபார 
ம@டப�க�; (இ0த) G0தரபா@ ய� தி�-காவ%+ய%� கஜ5லாபார( 
நட�தி� தி�வர�ேகச�-<� த�க( சம2,ப%�தா�. அ�ேதாB அகள�க� 
தி�)G"4, ஆலிநாட� தி�)G"4 ஆகிய 5,4 ( தி�)G"4-கள�� ெமா�த( 24  

5லாபார ம@டப�க� அைம�5� தி�வர�ேகச�-< 5லாபார�க� Hல( 
எ�ைலய"ற ெச�வ�கைள) சம2,ப%�தா�. எ@ண"ற தி�,பண%க6( 
ெசDதா�. தி�வர�ேகசைன� தி�வ  !த� தி�!  வைர ெப�மதி,S�ள 
இர�தின�களா� அல�க+�தா�. ஆதிேசட�-<� த�க- கவசமி�டா�. 
த�க�தி� ேசர<லவ�லி நா)சியாைர?(, ேஹம)ச0தன ஹ+ எ��( 
தி�நாம�ேதாB ெப�மாைள?( வ �5) சம2,ப%�தா�. �வ%\வ-ேசன2 
ச0நிதி வ%மான�தி"<, ெபா� ேவD0தா�. த�க- ெகா மர(, த�க� 
தி��ேத2 ஆகிய தி�,பண%க� ெசDதா�. இவன5 ைக�க2ய, 
ெப�ைமய%னாேலேய இ�ைற-<(, “5�தரபா�Jய� ப JKேத�!” எ�ற 
அ�ள,பா�ைட, ெப4கிறா�.)      

 

           ஆலிநாட�  தி�)G"றி� கிழ-<, ப-க( அைம05�ள, மா2கழி மாத( 
நைடெப4( தி�வாDெமாழி� தி�நா� எ�( இரா,ப�5 உ�ஸவ�தி� 8( 
தி�நாள�� �ந(ெப�மா� <திைர வாஹன�தி� எ80த�ள� ைவயாள� 
க@ட�ள�ய  ப%�ன2  பரகாலனான தி�ம�ைகயா/வா2 ேவBபறி உ�ஸவ( 
நைடெப4( மண�ெவள�. 

 

          ஆலிநாட�  தி�)G"றி� ெத�கிழ-<, ப-க( ேம"< ேநா-கி 
அைம05�ள �ெசா�னவ@ண(ெசDத ெப�மா� ச0நிதி. (இ�< ேயாக 
நி\ைடய%� பலஆ@Bக� இ�0தவ�(, தி�ெவ/கா, தி�-<ட0ைத ஆகிய 
தி�யேதச�கள�� தி�)சயன( ெகா@ �0த அ2)சா H2�திகைள� தா( 
ெசா�னவ@ண( ெசDய ைவ�தவ�மான, எ(ெப�மான�� Gத2சன( 
எ��( தி�வாழிய%� அ(சமான தி�மழிைசயா/வாேராB, நி�ற 
தி�-ேகால�தி� �ேதவ%, =மிேதவ%யேராB �ெசா�னவ@ண(ெசDத 
ெப�மா� HலவராகI(, உ�ஸவராகI(,  காWசிைய அB�த 
தி�,S�<ழிய%� மிக)சிற0த அ�ைவத ச0யாசியாக இ�05 த�க6-< 
ேவதா0த( க"ப%�த யாதவ, ப%ரகாச+� ெகாைல) சதிய%லி�05 
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இைளயா/வாரா( இராமா�சைர- கா�தவ�(, பரம கா�@ய�(, <� ப-தி 
மி-கவ�(, ப"ற"ற பரம பாகவத�(,     எ(ெப�மானா+� தி�I�ள� 
கவ20தவ�(,  “எ!ெபா3B�எதி ராச�வJவழ0 எ�இத யKBளதா�, 
இ�ைலெய ன:ெகதி�! இ�ைலெய ன:ெகதி�! இ�ைலெய ன:ெகதிேர!” 
எ�4 !ழ-கமி�டவ�மான  �எ(பா2 உ�ஸவராகI( ேசைவ 
சாதி-கி�றன2.)   

 

  !தலா( சைடயவ2ம� G0தரபா@ ய� பல!ைற 5லாபார( 
சம2,ப%�த நா9கா� ம@டப�க�.  

 

84. �ப�டார�: 
      ஆலிநாட� தி�)G"றி� ெத�கிழ-<, ப-க( வட-< ேநா-கி 

அைம05�ள, �ெஜய0தி உ�ஸவ�தி� �ந(ெப�மா� தி�மWசன( 
க@ட�6( �ப@டார(;  இத� ேம"<, ப<திய%� அைம05�ள 
�ந(ெப�மா� �ெஜய0திய�4 எ80த�6( ம@டப�தி"<, ப%�Sற( 
கிழ-< ேநா-கி) சிறிய H2�தியாக) ேசைவ சாதி-<( �ேகாபால 
கி�\ண� ச0நிதி.        

 

  �ப@டார�தி�  அ�ேக, ெவள�ேய  வடSற( அைம0த ஒ� ம@டப� 
i@கள�� அைம-க,ப�B�ள �ேகாபால கி�\ண� ம"4( �வ%பl\ண� 
ெப+ய ெப�மாேளாB �ர�க வ%மான�ைத, ெப"4வ�( சி"ப�க�.  

 

85. வாஹன அைற; E�ய ,Qக(ண ; தி�:க�சிந�ப க� ச�நிதி: 
      ஆலிநாட� தி�)G"றி� ெத�கிழ-<, ப-க( அைம05�ள வாஹன 

அைற. 

 

  இதைன அB�5� ெத"ேக அைம05�ள *2ய S\க+ண%.      

  

  இதைன அB�5� ெத"<- ேகா ய%� ேம"< ேநா-கி 
அைம05�ள, சப+ய%� அ(சமான, =வ%�0தவ�லி, S@ண%யரான, �காWசி 
=ரணரான, காWசி, ேபர�ளாள�-<� தி�வாலவ�ட ைக�க2ய( ெசD5 
அவ�-< அ0தர�கராகி உைரயாB( ேப4 ெப"ற, இைளயா/வா2 <�வாக 
அைடய ஏ�கிய தி�-க)சி ந(ப%க� ச0நிதி. (இ0த) ச0நிதி வளாக�தி� 
ேம"< ேநா-கி �லZமி நாராயண� ச0நிதி, தி�-க)சி ந(ப%க� ச0நிதி, 
�காWசி வரதராஜ, ெப�மா� ச0நிதி ஆகிய ச0நிதிக� அைம05�ளன. 
�லZமி நாராயண� ச0நிதிய%� �லZமி நாராயண� Hலவ2 ேம"< 
ேநா-கி ேசைவ சாதி-கி�றா2. தி�-க)சி ந(ப%க� ச0நிதிய%� தி�-க)சி 
ந(ப%க� Hலவ2 ம"4( உ�ஸவராகI(, <�_2 ந(ப%, 
�ெவ@ைண-காB( ப%�ைள  ஆகிேயா2 உ�ஸவ2களாகI( ேம"< ேநா-கி 
ேசைவ சாதி-கி�றன2. �காWசி வரதராஜ, ெப�மா� ச0நிதிய%� �நிவாச, 
ெப�மா�, �வரதராஜ� ஆகிேயா2 Hலவ2களாகI(, �ேதவ%, 
=மிேதவ%ய�ட� �வரதராஜ, ெப�மா� உ�ஸவராகI( ேசைவ 
சாதி-கி�றன2. இ0த) ச0நிதிய%� ேம"<, ப-க( உ�ள !� ம@டப�தி� 
வடகிழ-< Hைலய%� உ�ள iண%� நவ நரசி(ம2க� எ80த�ள�) ேசைவ 
சாதி-கி�றன2.)  
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86. �க�ட� ச�நிதி; நாய:க� ம�டப� (க�ட ம�டப�); 
/தலியா�டா�  ெகாற-: 
     ஆலிநாட�  தி�)G"றி� ெத"<, ப-க( வட-< ேநா-கி 

அைம05�ள, தி�வர�ேகசைன, ப%ரணவகார வ%மான�ேதாB தி�,பா" 

கடலிலி�05 ச�ய ேலாக�தி"<(, ச�ய ேலாக�திலி�05 தி�அேயா�தி-<( 

எ80த�ள, ப@ண%- ெகா@B வ0த ெப�ைம உைடயவ�(, அன0த�, 

வாGகி, த�சக�, கா2-ேகாட�, ப�ம�, மஹாப�ம�, ச�கத�, <ள�க� 

ஆகிய அ\ட நாக�கைள ஆபரண�களாக அண%0த, எ(ெப�மான�� H)G- 

கா"றான ேவத வ வ%ன�மான, உலக�திேலேய மிக,ெப+ய, 

ப%ர(மா@டமான வ%Vவnப க�ட�    Gைத� தி�ேமன�?ட�(, Hலிைக 

வ2ண,=)G-க6ட�(  எ80த�ள�?�ள �க�டா/வா2 ச0நிதி. (இ0த) 

ச0நிதிய%� �க�டா/வா2 உ�ஸவ�(, ேவெற0த� தி��தல�5( 

எ80த�ளாத ெச�வ�( வட-< ேநா-கி ேசைவ சாதி-க, ச0நிதி-< ெவள�ேய 

வாய%லி� கிழ-<, ப-க( G-oவ�(, ேம"<, ப-க( அ�கத�( 5வார 

பாலக2களாக வட-< ேநா-கி) ேசைவ சாதி-கி�றன2. இ0த G-oவ, 

அ�கத2க�  கலாப கால�தி"< !�ன2 தி�வாைன-காவ� ராம 

தX2�த�த�ேக இ�0த �ேகாத@டராம2 ச0நிதிய%� இ�05 கலாப கால�தி� 

இ�< எ80த�ள�ன2.   இ0த) ச0நிதி-<� ��ரா, Gகீ2�தி எ��( க�டன�� 

ப�நிக� இ�வைர?(, தசாவதார H2�திகைள?(, கி�\ண jைலகைள?(, 

�ந(மா/வா2, �எ(ெப�மானா2 ஆகிேயாைர?( Hலிைக 

வ2ண,=)G-கள�� எ80த�ள,ப@ண%?�ளன2. இ�தி�-ேகாய%� 

தி�வாராதன- ைக�க2ய உ+ைம ெப"ற Vதான Xக2க� வ%Vவnப 

க�ட�-< வ%சிறி ம ,S-க6ட� மிக அ"Sதமாக வVதிர( சா"4கி�றன2. 

இத"< 60 !ழ( நXள!�ள வVதிர( பய�பB�த,பBகிற5.)     

 

            இத� எதி+� அைம0த, தி�வர�க�தி� பல தி�,பண%க� ெசDத 
தி�மைல நாய-க2 உ�ள��ட பல நாய-க ம�ன2க� _,ப%ய கர�க6ட� 
இ�-<( தி�I�வ)சிைலக� அைம0த i@கைள- ெகா@ட நாய-க2 
ம@டப( எ��( க�ட ம@டப(. (இ�<தா�, "ஏ� ப�ள% ெகா�kர'யா?" 

ேபா�ற கீ2�தைனகைள- ெகா@ட சீ2காழி அ�ணாசல- கவ%ராய+� 'இராம 
நாடக: கீ�Kதைன’க6( அர�ேகறின எ�ப2. இ0த- க�ட ம@டப�தி� ‘� 
ராமா�ஜ தி�யச+ைத’ அ�ள�)ெசDத � ப%�ைள ேலாக( ஜXய2 � 
மணவாள மா!ன�கள�� வரலா"4 kலான ‘யத=�Kர! ப ரவாண! ப ரபாவ�’ 
எ�ற kைல அர�ேக"றினா2. அ5 ேபா�ேற ‘தி�வர"க� ஆய ர�’ எ�ற 
1௦௦௦ பாட�கைள- ெகா@ட கவ%ைத kைல, பழன� த@டா?தபாண%, Sலவ2 
எ��( ைசவ மத, Sலவ2  அர�ேக"றினா2 எ�ப2. 

 

  �!தலியா@டா� எ80த�ள�ய%�05 ேகாய%� நி2வாக�ைத 
ேம"பா2ைவய%�B வ0த இடமான !தலியா@டா� ெகாறB எ��மிட(. 
(இ0த இட( க�ட ம@டப�தி� வட-<, ப<திய%� ஆ+யப�டா� வாச9-< 
எதி2,Sற( ச"ேற ேம"ேக அைம05�ள5. இ�தி�-ேகாய%லி� த"ேபாைதய 
மண%யகார2க6( இ�< அம�( வழ-க( உ�ள5.)  
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87. ஆ(யபIடா� வாச�: 
      ஒ� வடேதச�5 ம�னன�� ப-திைய) ேசாதி-க நX@டநா�க� அவ� 

சம2,ப%�த ெச�வ�கைள� தி�வர�ேகச� ஏ"4- ெகா�ளா5 தாமதி-க, 

அ(ம�ன� அ0த) ெச�வ�கைள, ெப�மா�  ஏ"4- ெகா�6( வைர 
அவ"4-<- காவலாக� தன5 ஆ+யப�டா� எ�( பைடவ Xர2கைள நி4�தி, 
ப%ரா2�தி-க, ப%�ன2 தி�வர�ேகச� அ0த) ெச�வ�கைள ஏ"4-ெகா@ட 
ப%�னண%ைய- ெகா@ட 3( தி�)G"றான <லேசகர� தி�)G"றி� ெத"< 
வாசலான ‘ஆ+யப�டா� வாச�’.         

 

            ேகா�க6(, ந�ச�திர�க6( எ(ெப�மா�-< அதXன( எ�பைத- 
கா�Bவத"காக ஆ+யப�டா� வாய%� ப ய%� !�ப-க( அைம05�ள 12 

ராசிக�; ப%�ப-க( அைம05�ள 27 ந�ச�திர�க�. (ேசாழ� அைவய%� 
க@ண%ழ0த _ர�தா/வா�, ெப+ய ந(ப%கைள, ேபால� த(ைம?( 
ெப�மா� தன5 தி�வ கள�� ேச2�5- ெகா�ளேவ@B( என, 
ப%ரா2�தி,பத"காக� தி�வர�க( தி�-ேகாய%9-< எ80த�ள�யேபா5, 

"இராமா�ச+� சீட2க6-< உ�ேள ெச�ல அ�மதி இ�ைல" என அ�மதி 
ம4-க,ப�ட5( இ0த வாய%லி�தா�.) 

 

88. பவ KேராKஸவ ம�டப�; �ஹய:[வ� ச�நிதி; �லbமி 
வராஹ! ெப�மா�, �சர?வதி ச�நிதி; �தச`�Kதி ச�நிதி;   

 �ேகாப கா கி�Qண� ச�நிதி; Bைர!ப ரகார�:   

  <லேசகர�  தி�)G"றி�  ெத�ேம"ேக  அைம05�ள, 
<லேசகரா/வா2 க� ய, G0தரபா@ ய� Sன2நி2மாண( ெசDத ேசரைன 
ெவ�றா� தி�ம@டபமாகிய ஆவண% மாத( �ந(ெப�மா� 
தி�,பவ%�ேரா�ஸவ( க@ட�6( பவ%�ேரா�ஸவ ம@டப(. 
(தி�,பவ%�ேரா�ஸவ( !�ன2 �!தலா/வா2க� ச0நிதி, �தX2�த-கைர 
வாGேதவ2 ச0நிதி ஆகிய ச0நிதிக6ட� இைண0த ம@டப�தி� 
நைடெப"4, ப%�ன2 இ0த ம@டப�தி"< மா"ற,ப�ட5 எ�ப5 க�ெவ�B) 
ெசDதி.)    

    

             இத� ெத�ேம"<, ப<திய%� கிழ-< ேநா-கி அைம0த �ஹய-oவ2 
ச0நிதி.  

 

  ேம"<, ப<திய%� கிழ-< ேநா-கி அைம0த �லZமி வராஹ, 
ெப�மா�, �சரVவதி ச0நிதி. (இ0த) ச0நிதிய%�  ெத�ேம"ேக வட-< 
ேநா-கி �லZமி வராஹH2�தி?(, ேம"ேக கிழ-< ேநா-கி �சரVவதி?( 
ேசைவ சாதி-கி�றன2. இ0த �லZமி வராஹ, ெப�மா� ெகா�ள�ட-கைர 
�ப�றியா/வா� ச0நிதிய%� இ�05 கலாப கால�தி� இ�< 
எ80த�ள,ப�ட H2�தியாவா2. இ0த) ச0நிதி-< ெவள�ேய வட-<, 
ப%ராகார�தி� ெத"< ேநா-கி �பாலகி�\ண� ேசைவ சாதி-கிறா2.)    

     
 

  இத"<( வட-ேக கிழ-< ேநா-கி அைம05�ள �தசH2�தி ச0நிதி. 
 

     �தசH2�தி ச0நிதிைய ஒ�  வடSற( கிழ-< ேநா-கி அைம05�ள 
�ேகாப%கா கி�\ண� ச0நிதிஇ0த) ச0நிதிய%� �கி�\ண�() ., 
ேகாப%ைகக6( அழகிய Gைத வ வ%� கிழ-< ேநா-கி) ேசைவ 
சாதி-கி�றன2(. 

  தி�ம�ைகம�ன� தி�நைட மாள�ைக எ��( 5ைர, ப%ராகார(. 
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89. உIேகாைட ம�டப�; வ ரஜா ம�டப�: 
    <லேசகர�  தி�)G"றி� வடேம"கி� அைம05�ள வ%ஜயர�க 

ெசா-கநாத2 க� ய 5ைர ம@டப( எ��(  உ�ேகாைட ம@டப(.       

 

           இத� ேம"<, ப-க( கிழ-< ேநா-கி) ேசைவ சாதி-<( �லZமி 
நாராயண�. (இ0த H2�தி 2( தி�)G"றான  ராஜமேக0திர� தி�)G"றி� 
வடேம"<, ப<திய%� உ�ள யாக சாைலய%� எ80த�ள,ப� �0த 
H2�தியாவா2. உ�ேகாைடம@டப�தி� ஒ� iண%� வ%பl\ண� �ர�க 
வ%மான�ேதாB ெப+ய ெப�மாைள எ80த�ள, ப@ண%- ெகா@B வ�( 
சி"ப( உ�ள5.)    

 

        உ�ேகாைட ம@டப�தி"<- கிழ-<, ப-க(  �ந(ெப�மா� ைவ<0த 
வாச9-< எ80த�6( வழிய%� அைம05�ள, இரா,ப�5 உ�ஸவ�தி� 
ேவத வ%@ண,ப( நைடெப4( இடமான வ%ரஜா நதிய%� Vதான�தி� 
உ�ள வ%ரஜா ம@டப(. (இ0த இட�தி"< அ ய%� வ%ரஜா நதி பாDகிற5 
எ�ப2.)  
 

90. �ைவ0�த வாச�; ஐயர�மத=ய: கிண\: 
  <லேசகர�  தி�)G"றி� வட-<,ப-க( அைம05�ள தி�வாசலான 

ைவ<0த வாச�. (ைவ<@ட ஏகாதசிய�4 �ந(ெப�மா� ர�ன அ�கிேயாB 
தி�,பரமபத வாசலி� hைழ05 ெச�வ5, !-த� ஒள�மயமான சoர�ைத, 
ெப"4 வ%ரைஜ-< அ,Sற( உ�ள !-த2கேளாB(, நி�ய2கேளாB( 
_Bவைத- <றி-கிற5.)        

 

  ைவ<0த வாச9-<- கிழ-ேக உ�ள ஐயர(மதXய( எ��( அ!த, 
ெபாDைகயா( கிண4.  

 

            இ0த- கிண"ற�ேக ேசைவயா<( ைவ<0த வாச� தி�-ேகாSர�தி� 
கிழ-<, ப-க( எ80த�ள�?�ள �லZமி வராஹ2.  

 

91. தி�மைட!ப�ள%; வ �!ப�ண உைடயா� Bலா ம�டப�: 
  <லேசகர�  தி�)G"றி� ெத�கிழ-<, ப-க( அைம05�ள ேவத 

அ�கமான �யாகரண சாVதிரெமன, ேபா"ற,பB( தி�மைட,ப�ள�                 
அ�னH2�தி.   

 

  ஒ"ைற-க� க�ட�.  

 

  <லேசகர�  தி�)G"றி� ெத�கிழ-<, ப-க( அைம05�ள 
வ%�,ப@ண உைடயா2  5லாபார ம@டப(. 

 

92. �ந�ெப�மா� ஊPச� ம�டப�; ெந':கிண\; பா�கிண\; 
ைதல� கா'�5� அைற; ெகாJேயCற ம�டப�: 

     <லேசகர�  தி�)G"றி� ெத�கிழ-<, ப-க( அைம05�ள, 
�ந(ெப�மாளா� ‘<லேசகரா/வா2’ என அைழ-க,ப�ட, ஆராம�கள�� 
அ�ம� !�திைர இB( ைவபவ( ெப"ற, சா�தாத �ைவ\ணவ2கள�� 
தைலவராக� திக/0த, �க0தாைட ராமா�ஜ!ன� நி2மாண%�த, ஐ,பசி மாத( 
�ந(ெப�மா� ேடாேலா�ஸவ( க@ட�6( ேம"< ேநா-கிய 
�ந(ெப�மா� ஊWச� ம@டப(.   

  

  இ0த ம@டப�தி� ேம"<, ப-க( அைம0த i@கள�� வாய%9-<� 
ெத�Sற( அைம0த iண%� வட-< ேநா-கி- <வ%�த கர�க6ட�(, 
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தைலய%� <�லா?ட�(, இB,ப%� க�தி?ட�( உ�ள �க0தாைட 
ராமா�ஜ!ன� தி�உ�வ)சிைல.        

 

  இ0த ம@டப�தி"<� ெத�Sற(  அைம05�ள த�க�தகBக� 
ெபா��த,ப� �0த ெநD, பா� !தலியன ேசமி-<( கிண4களான இர@B 
ெப+ய க� ெதா� க�.  (இ0த� ெதா� கள��  த�க� தகBக� 
மிேல)ச2களா� ெகா�ைளய -க, ப�டன. இவ"றி� த�க� தகBக� 
ெபா��திய%�0த, அவ"ைற, ெபய2�ெதB�த அைடயாள�களான வB-கைள 
இ�4( காணலா(.)        

 

       இவ"ைற ஒ�  அைம0த ைதல( காD)G( அைற.      

 

  ெகா ேய"ற நா�கள�� �ந(ெப�மா� எ80த�6( 
ேவைல,பாBக6ட� _ ய ெகா ேய"ற மர ம@டப(. 
 

93. க�பKதJ �அ.ம� ச�நிதி; ெகாJமர�; பலிபYட�: 
    <லேசகர�  தி�)G"றி� ெத"<, ப-க( வட-< ேநா-கி 

அைம05�ள, �வ%யாஸ ராய தX2�தரா� தி�,ப%ரதி\ைட ெசDய,ப�ட 
ச0தி+கா அ�ம� ச0நிதி எ��( தின!( தி�மWசன( க@ட�6( 
க(ப�த  �அ�ம� ச0நிதி. 

 

  <லேசகர�  தி�)G"றி� ெத"<, ப-க( அைம05�ள  த�க- ெகா  
மர(; த�க பலி பlட(.  (இ0த� த�க- ெகா  மர!( மிேல)ச2களா� 
ெகா�ைளய -க,ப�B, மa@B( ெச,பாலான ெகா  மர( த�க� தகBக6ட� 
தி�,ப%ரதி�ைட ெசDய,ப�B�ள5.) 
 

94. நாழிைகேகIடா� வாச�: 
      2( தி�G"றான ராஜமேக0திர� தி�)G"றி� ெத"< வாய%லான 

‘நாழிைக ேக�டா� வாச�’.  

 

  ஆ+யப�டா� வாய%� ப கள�� அைம05�ள5 ேபாலேவ இ�<( 
!�ப-க( அைம05�ள 12 ராசிக�;  ப%�ப-க( அைம05�ள 27 

ந�ச�திர�க�.         

 

  இத� உ�ப-க( உ�ள ச�கநிதி, ப�மநிதி. 
 
 

95. �ப �ைள!ெப�மா� அ'ய"கா�:0K தி�மைலய!ப� ேசைவ 
சாதிKத இட�:  

  ராஜமேக0திர� தி�)G"றி� ெத�கிழ-<, ப-க( அ\ட,ப%ரப0த( 
அ�ள�ய �ப%�ைள,ெப�மாைளய�கா�-<� தி�மைலய,ப� ேசைவ 
சாதி�த இட(. (இ�< தி�மைலய,பன�� வ2ண) சி�திர� தி�ேமன�ைய?(, 
அத"< இ� Sற!( தி�மைலய,பன�� அ0தர�க ப-தரான <4(ப4�த 
ந(ப% ம"4(   அ,ப�-< ஆழி, ச�க( அள��த அ@ண� �எ(ெப�மானா2 
ஆகிேயா+�  வ2ண) சி�திர� தி�ேமன�கைள?( ேசவ%-கலா(.) 
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96. �ந�ப �ைள காலIேசப ம�டப�; �ெப(ய ெப�மா� தி�வJ 
நிைலக�: 

      ராஜமேக0திர� தி�)G"றி� க�வைற-<- கிழ-<, ப-க(, ேரவதி 
ம@டப�தி"< ேம"<, ப-க( அைம0த, எ(ெப�மான�� ேசைவையவ%ட 
அவன5 <ணா�பவ�தி� அ யா2கைள மிகI( ஈBபடைவ�5, கால�ேசப 
ேவைளய%� தி�,Sற,பாB க@ட�6( �ந(ெப�மா� ‘கால�ேசப)ச��’ 
எ�4 ெபய2 ெபற- காரணமாய%�0த ேலாகாசா2ய2 �ந(ப%�ைள 
தி�வாDெமாழி- கால�ேசப( ெசDத ம@டப(.  (வயதான கால�தி�  
ந(ப%�ைள ச"ேற சாD05ெகா@B கால�ேசப( ெசDய வசதியாக அத� ஒ� 
iண%� ச+I( உ�ளைத- காணலா(. இ0த ம@டப�தி� தி�வர�க) 
ெச�வனா2 தின!( ஊWச� ேசைவ க@ட�ள�- ெகா@ �0தா2. 
�ந(ப%�ைளய%� தி�வாDெமாழி- கால�ேசப( இ�< நைடெப"ற ப%�ன2 
உWச� ேசைவ நட05ெகா@ �0த5. சில நா�கள�� கால�ேசப�ைத 
அைனவ�( ஆ/05 அ�பவ%�5) Gைவ�5- ெகா@ �-ைகய%� ெச�வ2 
அ�கைம0த ச0தன ம@டப�தி� தி�அR-க� வாய%� அ�ேக எ80த�ள�, 
ப%�ன2 பலி சாதி�5 ஊWச� ேசைவ க@ட��வ5 �ந(ப%�ைளய%� 
கால�ேசப ேகா\ -< இைடLறாக இ�-<ெம�4 தி�வர�ேகச� பலி 
சாதி,பைத?(, தின!( ஊWச� ேசைவ க@ட��வைத?( நி4�தி- 
ெகா@டா�. இ0த ம@டப�தி� ஊWச� ேபாட,ப�B ஊWச� ேசைவ 
நைடெப"றத"<) சா�றாக இ0த ம@டப�தி� _ைரய%� இ�4( இர@B 
ஊWச� ெகா-கிகைள- காணலா(.)       

 

            இ0த ம@டப�தி"<) ச"ேற வடேம"ேக உ�ள, Vவாமி ேதசிக� 
ஒேர இரவ%� அ�ள�) ெசDத 1008 Vேலாக�கைள- ெகா@ட ‘�பா5கா 
சகVர(’ சம2,ப%-க,ப�ட �ெப+ய ெப�மா� தி�வ  நிைலக�.   

 

97. ெத:கலைற; தி�:க�nல�; ேதா#:கின%யா� அைற; 
தி�!ப(மள அைற; தி�!ப(யIட அைற; தி�வ�தி:கா!, 
ம�டப�: 

  ராஜமேக0திர�  தி�)G"றி�  ெத�ேம"கி� அைம05�ள 
�ந(ெப�மா�, தாயா2 தி�வாபரண�க� பா5கா,Sட� ைவ-க,பB( 
நிலவைறயான வட-< ேநா-கிய ெத"<- க� அைற எ��( ெத-கலைற.         

 

  ெத-கலைறைய ஒ�  ேம"ேக உ�ள ேமைடய%� கிழ-< ேநா-கி 
அைம0த  �க�sல  நா)சியா2 எ80த�ள�?�ள, தி�ம�ைகயா/வாரா� 
நி2மாண%-க,ப�ட ேகாய%�  தி�-க�sல(.        

 

          ேகாய%� தி�-க�sல�தி"< வடSற( அைம05�ள ேதா6-கின�யா� 
அைற. 

 

  ெப�மா6-கான சா�5ப  என,பB( ச0தன( அைற-<மிடமான 
தி�,ப+மள அைற.   

 

             தி�,ப+ய�ட அைற.    

 

  ராஜமேக0திர� தி�)G"றி� ெத�ேம"கி� கீேழ உ�ள 
நைடபாைதய%� அைம05�ள தி�வ0தி-கா,S ம@டப(.  
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98. வ ஜயர"க ெசா:கநாத� தி�உ�வ�சிைல; ப ரணாவகார 
வ மான�: 

      ராஜமேக0திர� தி�)G"றி� ேம"<, ப-க ேமைடய%� யாைன� 
த0த�தா�  அைம-க,ப�B�ள வ%ஜயர�க ெசா-கநாத2 ம"4( அவர5 
<B(ப�தின+� தி�உ�வ) சிைலக�. (ஒ� சமய( ம�ன2 வ%ஜயர�க 
ெசா-கநாத2 கா2�திைக மாத( ைகசிக ஏகாதசிய%� ! வ%� 
�ந(ெப�மாள�� க�,=ர, ப ேய"ற உ�ஸவ�ைத) ேசவ%-க) ச"4� 
தாமதமாக வ05, அ0த உ�ஸவ�திைன) ேசவ%-க ! யா5 ஒ�வ�ட( 
த�கிய%�05 தி�,பண%க� பல ெசD5 அB�த ஆ@B அ0த 
உ�ஸவ�திைன) ேசவ%�தத� நிைனவாக இ0த� தி�உ�வ) சிைலக� 
அைம-க,ப�B�ளன.) 

 

  க�வைற-< ேமலைம0த, தி�,பா"கடலி� ேதா�றிய, ஒ�!ைற 
வல( வ0தா�, ெப+ய ப%ரா�  – ெப+ய ெப�மா� இவ2கள��  ேபர�ளா� 
ப-தி, ைவரா-ய(, ேநாய%�ைம, தX2-கா?�, க�வ%, ந"<�, ஞான(, 
ச�ச�க(, ந"ெறாழி�, தி�மண(, ஐVவ2ய(, S�ர, ெபௗ�ர லாப(, Sக/, 
ெப�ைம, ேதாஷநிவ2�தி, ேதவ2 ப%ரச�ன(, மனநிைறI ேபா�ற எ@ண"ற 
ந"  பல�கேளாB, 1000 ேஹாம�க6(, 100 யாக�க6( ெசDத பலைன� 
த�வ5(, எ�லா, S@ண%ய� தி��தல�கைள?( வல( வ�வதா� 
உ@டா<( பலைன� த�வ5(, 12 தடைவ வல( வ0தா� 1 ல�ச( தடைவ 
அ\டா�சர ஜப( ெசDத பலைன?(, 24 தடைவ வல( வ0தா� 1 ேகா  
காய�+ ஜப( ெசDத பலைன?( த�கி�ற ெப�ைமமி-க த�க வ%மானமான 
ப%ரணவாகார வ%மான(. 

 

       ப%ரணவாகார வ%மான�தி� ேம"கி� ேசைவத�( �அ)Gத�.  

  

99. 5:கிரவார அைற; யாகசாைல: 
      ராஜமேக0திர�  தி�)G"றி� வடேம"< Hைலய%� ேமைடய%� 

அைம05�ள ெப�மா6-<, S�<-கா,S, தி�-கVi+� திலக(  

தயா+-<( இடமான G-கிரவார அைற. (தி�வர�ேகச�-< G-கிரவாரெம�( 
ஒ�ெவா� ெவ�ள�-கிழைம?( சா"4வத"< ேவ@ ய S�< எ@ெணD 
தயா+-<( இடமா<( இ5. கVi+� திலக( தயா+,ப5( இ�ேகதா�.)        
  

   யாகசாைல. (இ�ேக எ80த�ள�ய%�0த �லZமி நாராயண� 
த"ேபா5 <லேசகர� தி�)G"றி� வடேம"<, ப<திய%� உ�ள உ�ேகாைட 
ம@டப�தி� ேம"<, ப<திய%� எ80த�ள�?�ளா2.) 

 

100. பP5ெகா�டா� வாச�; கிண\: 
      ராஜமேக0திர� தி�)G"றி� வட-< ேமைடய%� உ�ள வாசலான 

பWGெகா@டா� வாச� எ��( ெதா@ைடமா� ெகாறB. (_ர�தா/வா� 
தம5 ஆசா2யரான இராமா�ச�-< !�ன2 பரமபத( எ80த�ள� 
தி�வர�ேகசன�ட( வர( ெப"4வ%ட, அதைன அறி0த இராமா�ச2 தம5 
அ0தர�கரான _ர�தா/வான�� ப%+ைவ� தா�க இயலா5 என� 
தி�வர�ேகசன�ட( வ%@ண,ப%-க எ80த�ள�,  அதனா�  தி�வர�ேகசன�� 
வர( ெபாD�5வ%Bேம எ�4  மன( மாறி� தி�(ப%ய இடமா<( இ5.)      

 

        ப%ரணவாகார வ%மான�தி� வட-கி� ேசைவ த�( �அன0த�. 
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  ராஜமேக0திர� தி�)G"றி� வடகிழ-<, ப<திய%� அைம0த கிண4. 
(�ேசைன!தலியா2 எ�( வ%\வ-ேசன�-<) சம2,ப%�த தி�மாைல 
நி2மா�ய ேதாஷெம�4 !�ன2  இ0த-கிண"றி� ேச2-க,ப�B வ0த5. 
�ஆளவ0தா2 கால�தி"<, ப%�ன2 ேசைன!தலியா2 ஆசா2ய Vதான�தி� 
இ�,பதா�, அ(மாைல-<� ேதாஷமி�ைல எ�4 கிண"றி� ேச2,ப5 
தவ%2-க,ப�ட5. இ0த- கிண"ைற) G"றி ந(மா/வா2, தி�ம�ைகயா/வா2, 
உைடயவ2, ஆகிேயா+� தி�ேமன�கேளாB தி�வாழி� தி�)ச�க�க� 
அைம-க,ப�B�ளன.  இ0த- கிண"4 நXேர ேகாைட உ�ஸவ�தி� ேபா5 
க�வைறைய) G"றி?( சி4 அகழிேபா� உ�ள தி�உ@ணாழி G"4 
எ�4(, தி�ெவ@ணாழி G"4 எ�4( அைழ-க,பB(  !த� தி�)G"றான 
த2மவ2மா தி�)G"றி�  நி4�தி ைவ-க,ப�B  க�வைற <ள�n�ட, 
பBகிற5.)          

 

            ப%ரணவாகார வ%மான�தி�, க�வைறய%� ைமய, ப<தி-< ேமேல 
ேசைவத�( ேவத�களான 4 கலச�க�. (இைவ எ(ெப�மான�� 
�வாGேதவ�, �ச�க2ஷண�, �,ர�?(ன�, �அநி��த� ஆகிய 4 

nப�கைள- <றி-<( எ�ப2.)   

 

      இவ"ைற� த+சி,பத"காக ேசைன!தலியா2 ச0நிதி-< வடேம"ேக 
த�க�தக�டா� ஓ+ட�தி� அைடயாளமிட,ப� �-<(. அதைன,ப"றிய 
ெசDதி ஒ�4 உ�ள5.  

 

    �_ர�தா/வா� ஒ�சமய( தி�மட�தி� !"ற�தி� !�ன2 
சாண( ெதள��5- ெகா@ �0தேபா5, திwெர�4 ‘சதிேசகர�’ எ�ற ெபய2 
ெகா@ட தி�மால யா2 <4-கி�Bவ%ட, அவர5 வVதிர�தி� சிறி5 சாணநX2 
ப�Bவ%�ட5. அத"காக ம�ன�,S-ேகா+ �_ர�தா/வா� அவர5 
தி�வ கள�� வ%805 ேசவ%�5(, எ�வளேவா ேவ@ -ெகா@B( அவ2 
ம�ன�-காம� ேகாப%�5- ெகா@B ேபாDவ%�டா2. அ0த� தி�மால யா2 
சதிேசகர� மரணமைட0த ேபா5, அவர5 ஆ�மா ேமா�ச( ெச�லவ%�ைல. 
ஆ/வான�ட( ப�ட அப)சார�தி"காக, எமபட2க� அவர5 ஆ�மாைவ 
அைழ�5) ெச�ல வ0தன2. அ,ேபா5 அவர5 ஆ�மா இற05 கிட0த ஒ� 
Sறாவ%� உடலி� S<0த5. அ0த, Sறாவ%� உ�வ%ேல அவ2 தம-< ந"கதி 
கி�ட �_ர�தா/வா� தி�வ கேள கதி எ�4 உண205, ஆ/வா� 
ப%ரணாவாகார வ%மான�ைத வல( வ�(ேபா5 எ�லா( ப%ரணாவகார 
வ%மான, ப<திய%� 6மாத கால( G"றி) G"றி- _வ%-ெகா@ேட பற05, 
ஆ/வாைன வண�கி, ம�ன�,S-ேகா+, ஆ/வா�-<) ெசDத அபராத�தி"<, 
ப%ராய)சி�த( ெசD5ெகா@B ப%�ன2 ந"கதி ெப"ற5 வரலா4. அ0த, 
Sறாவ%ைன- கா@பத"காக அைடயாளமிட,ப�ட இட( இ5 எ�4( _4வ2. 
(இ0த) ெசDதிைய, �உைடயவ2 ச0நிதி, ப%ராகார�தி� உ�ள �உைடயவ2 
வரலா"றிைன வ%ள-<( பட�கள�� ஒ�றி� காணலா(.)   
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101. �ேசைன/தலியா� ச�நிதி: 
      ராஜமேக0திர� தி�)G"றி� வடகிழ-<, ப<திய%� ெத"< ேநா-கி 

அைம05�ள, தி�வர�ேகசைன வ%மான�ேதாB  அேயா�திய%லி�05 
எ80த�ள,ப@ண%- ெகா@B வ0தவரா(, எ(ெப�மான�� கைதய%� 
அ(சமான வ%பlஷண�(,  சிறிய தி�வ  அ�ம�(,  ேசைன!தலியா�( 
Hலவ2க� ம"4( உ�ஸவ2களாக   உைற?(, ெபா� ேவய,ப�ட 
வ%மான�ேதாB இ�05,  மிேல)ச2களா� அ0த, ெபா� வ%மான( 
 ெகா�ைளய -க,ப�ட �வ%\வ-ேசன2 எ��(  �ேசைன!தலியா2 
ச0நிதி. (இத"< எதி+� ஏ"கனேவ <றி,ப%�ட �ந(ப%�ைள கால�ேசப 
ம@டப( உ�ள5(. 

  

102. �0லேசகரவ�லி நா�சியா� ச�நிதி; �பYப  நா�சியா� ச�நிதி; 
அ��5ன ம�டப�; ேரவதி ம�டப�; அரவைண மண : 

  ராஜமேக0திர� தி�)G"றி� வடகிழ-<, ப<திய%�, 
�ேசைன!தலியா2 ச0நிதி-< வடSற(, ேமைடய%� கிழ-< ேநா-கி 
அைம05�ள �<லேசகரா/வா+� தி�மகளாக அவத+�த �ேசர<லவ�லி 
நா)சியா2 ச0நிதி.          

 

  இ0த) ச0நிதி-< ேந2 எதி+� அ2)Gன ம@டப�தி� வடகிழ-< 
Hைலய%� ெத"< ேநா-கி அைம05�ள  59-க நா)சியா2 எ��( 
சி�திரnப �பlப% நா)சியா2 ச0நிதி.      

 

  சி�திைரய%� �ராம நவமி உ�ஸவ( நைடெப4கி�ற, கா2�திைகய%� 
ைகசிக ஏகாதசிய�4 இரI 365 ேபா2ைவகைள �ந(ெப�மா� சா"றி- 
ெகா�கி�ற, �ப�ட2 ைகசிக Sராண( வாசி-கி�ற ம"4( மா2கழிய%� 
ஆ/வா2க�, ஆசா2ய2க� ேகா\ ேயாB அைரய2 ேசைவய%�  
�ந(ெப�மா� பக�ப�5 உ�ஸவ( எ�( தி�ெமாழி� தி�நா� 
க@ட�6( ம@டபமான  தி�ம�ைகயா/வாரா� நி2மாண%-க,ப�ட 100 

கா�க� ெகா@ட அ2)Gன ம@டப(. (தி�ம�ைகயா/வா2 இரா,ப�5 
உ�ஸவ( எ��( தி�வாDெமாழி� தி�நாைள இ�<தா� நட�தினா2.) 

 

        அ2)Gன ம@டப�தி"<�  ெத"ேக அைம0த �ந(ெப�மா� ேரவதி� 
தி�மWசன( க@ட�6( ேரவதி ம@டப(.       

 

  ேரவதி ம@டப�தி� ெத�ேம"<, ப<திய%� அைம-க,ப�B�ள, 
ெச0தமி/ பாBவா2 எ��( அைரய2கள�� தாள�கைள-ெகா@B 
ெசDய,ப�ட ப%ரமா@டமான அரவைண மண%. (இ0த அரவைண மண%ேயாைச 
ேக�B�தா� �_ர�தா/வான�� ேதவ%களான �ஆ@டா� தம5 கணவரான 
ப-த2 ப� ன� கிட-க� தி�வர�ேகச� ப%ரா� யேராB <லாவ%- <லாவ% 
அ!5 ெசDகிறா� ேபா9( எ�4 மன�தா� நிைன�தா2. உடேன, 
அ-கணேம உ�6வா2 உ�நி�4 உ�6( மாயனான தி�வர�க� அ2)சக2 
Hல( ஆேவசி�5, தி�-<ைட, சாமர, வா�ய�க6ட� தன5 அரவைண, 
ப%ரசாத�ைத- �_ர�தா/வா� தி�மாள�ைகய%� ேச2-க) ெசா�னா�. இ0த 
அரவைண, ப%ரசாத� 5ள�கேள �பராசர ப�ட2, �ேவதவ%யாஸ ப�ட2 
ஆகிேயா+� தி�அவதார�தி"<- காரணமாய%ன எ�ப5 வரலா4.)    

 

           ப%ரணவாகார வ%மான�தி� கிழ-கி� ேசைவத�( �ேகாவ%0த�. 
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  வ%மான�தி� ேமேல ெத�ப<திய%� அைம05�ள, அ2�த  
பWசக�ைத- _4( 5 கலச�க�. (வ%மான�தி� அைம05�ள கலச�களான  
இ0த 9 கலச�க6( நவவ%த ச(ப0த�ைத- _4(. அ�ேதாB இ0த 9 

கலச�க6( ஓ(, ஆப:, fேயாதி:, ராஸ:, அ(�த(, ,ரmம, =:, Sவ:, ஸுவ: 
எ��( காய�+ய%� 9 சிரGக� எ�4( 9 கிரக�க6( இ0த 9 கலச�கைள 
உபாசி-கி�றன எ�4( உைர,ப2.)       

 

103. கிள% ம�டப�; �கி�Qண� ச�நிதி: 
       ராஜமேக0திர� தி�)G"றி� கிழ-<, ப-க( ேமைடய%� அைம05�ள, 

காவ%+ய%� நX2,ெப�-கா� Hட,ப�B மண�ேமடான தி�வர�க�தி� 
இ�,ப%ைன,  

 

“காேவ( வ ரஜா ேஸய�  ைவ0�ட� ர"க ம�திர� |           

ஸ வாஸுேதேவா ர"ேகச:  !ரKயIo� பரம� பத� ||               

வ மாந� !ரணவாகார�  ேவத��"க� மஹாK,த� |                 

�ர"க சாயY பகவா�  !ரணவா�Kத !ரகாசக: ||“  

                                                                                                         எ��( Vேலாக�தி� Hல( 
கா� -ெகாB�த கிள�-காக த2மவ2மா வழிய%� வ0த கி�ள� வளவ� எ�( 
கிள�) ேசாழ� நி2மாண%�த கிள� ம@டப(. (மண�ேமடான தி�வர�க�தி� 
இ�,ப%ைன- கா� - ெகாB�த கிள�ய%� நிைனவாக அைம-க,ப�ட இ0த- 
கிள� ம@டப�தி�, மிக,ெப+ய _@ � !�ன2 பல கிள�க� வள2-க,ப�B 
வ0தன.)  

 

            ப%ரணவாகார வ%மான�தி� ெத"கி� ப%ரேயாக) ச-கர�ேதாB ேசைவ 
த�(, ேபெரழி� ெகா@ட, ப%ரமா@டமான �பரவாGேதவ2.      

 

  ராஜமேக0திர� தி�)G"றி� ெத�கிழ-<, ப<திய%� ேமைடய%� 
ேம"< ேநா-கி அைம05�ள �கி�\ண� ச0நிதிய%� உ�ஸவ 
H2�திகளாக) ேசைவ த�( வGேதவ2, ேராஹிண%, ேதவகி, �கி�\ண�       

 

  இ0த) ச0நிதிய%� அ2�த ம@டப�தி� வட-<) Gவ+� ேசைவ த�( 
�அ�ம�. 
 

104. ச�தன ம�டப�; ேதவராஜ� ெகாற-; ?வாமி ேதசிக� பல 
V�கைள அ�ள%�ெச'த இட�; க�ட� ச�நிதி; க�ணாJ 
அைற; பரம�ம�டப�; �மணவாள மா/ன%க� ‘�ைசேலச 
தயாபாKர�’ தன%ய� ெபCற இட�; தி�அA:க� வாய �:  

  ராஜமேக0திர� தி�)G"றி� க�ட� ச0நிதிேயா ைண0த ச0தன 
ம@டப�தி� வடகிழ-ேக அைம0த கிழ-< hைழ வாய%லான கீைழ,ப  
எ��( யாள� !க( ெகா@ட, ‘உ'�� ஆ\’ எ�4 �ஆ@டா� நா)சியா2 
தி�,பாைவய%� அ�ள�) ெசDததான அைடயேவ@ ய S�ஷா2�தமான 
ேமா�ச�தி� ேவக(, பகவாேன பல�( உபாய!( எ�ற நிைனI, 
பகவான�ட( ேநா�S பலி-க ேவ@  அேப�சி�த�, பகவாைன� தவ%ர ேவ4 
பல�கள�� !க( கா�டாைம, அக�கார மமகார�களான வ%ேராதிக� நX�க, 
ப%ரா2�தைன, ப%ரா� ேயாB _ ய பகவா� ஒ�வ�-ேக ைக�க2ய( 
ெசDேவா( எ�ற உ4தி,பாB ஆகியனவ"ைற- <றி-<(  6 ப கைள- 
ெகா@ட கிழ-< யாள�, ப -க�B.  
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            இத� அ�ேக அம205 உைடயவ2 நி2வாக( பா2�த இடமான 
ேதவராஜ� ெகாறB. (இ0த இட( த"ேபா5 ஒ� சலைவ க�லா� 
அைடயாளமிட,ப�B�ள5.) 

 

  இ0த இட�தி"< எதிேர காWசி �ேதவ, ெப�மா� யதிராஜ�-<- 
க�ட ேசைவய%� அ��பாலி�தத� நிைனவாக� தாமிர�தா� ெத"< ேநா-கி 
அைம-க,ப�B- த�க- கவசமிட,ப�B�ள சி"ப(.     

 

  ராஜமேக0திர� தி�)G"றி� ெத"<, ப-க( அைம05�ள அழகிய 
மணவாள� ெப+ய தி�ம@டப( எ��( ச0தன ம@டப(.  (இ0த 
ம@டப�தி� ேகசவாதி� தி�நாம�கைள,ேபால அைம05�ள 12 i@கள�� 
ச0தன, பலைககைள, ெபா��தி நX2 ெதள��5 மண�கமழ) ெசDத� 
வழ-க(. அமாவாைச, ஏகாதசி !தலிய பWச ப�வ�கள�� 
�ந(ெப�மா6-<� தி�மWசன( இ�<தா� நைடெப4(. தி�வர�ேகசன�� 
வ%Vவnப ேசைவய%�ேபா5 பGமாB, <திைர, யாைன ஆகியன 
தி�அR-க� வாச� எ��( தி�வாச9-< எதிேர இ0த ம@டப�தி�தா� 
நி"<(. இ0த) ச0தன ம@டப�தி�தா� Vவாமி ேவதா0த ேதசிக� 
சதiஷணX, அதிகரண சாராவள�, த�வ!-தா கலாப(, �ரமிேடாபநிஷ� 
ஸார(, �ரமிேடாபநிஷ� தா�ப2ய ர�னாவள�, ப%ரப0த சார( ஆகிய k�கைள 
அ�ள�) ெசDதா2.)   

 

  ச0தன ம@டப�தி� ெத"<, ப<திய%� வட-< ேநா-கி அைம05�ள, 
தாமிர ச0நிதி க�ட� எ80த�ள�?�ள க�ட� ச0நிதி. (மிேல)ச2களா� 
சிைத-க,ப�ட இ0த) ச0நிதிய%� 80( உ�தம ந(ப%ய%� தி��த(ப%யான 
=)ச-கரராய2, ச0நிதி க�டைன மa@B( எ80த�ள, ப@ண%னா2.)  

 

  க�ட� ச0நிதி-< ேம"ேக அைம05�ள �ந(ெப�மா� உபய 
நா)சிய�ட� ப%ர(ேமா�ஸவ கால�கள�� எ80த�6( க@ணா  அைற.  

 

  க@ணா  அைற-< வட-ேக, ச0தன ம@டப�தி� ேம"ேக அைம0த 
பரம� ம@டப(. (இ0த ம@டப( ெஹாDசாள அரசனான வரநாத ராய+ட( 
பண%யா"றிய ‘பரம�’ எ�ற த)சனா� ெசDய,ப�டதா<(. இ0த ம@டப�தி� 
தXபாவள�, ?காதி ஆகிய இ�நா�கள�� �ந(ெப�மா� எ80த��வா2.)        

 

  ஈ�B, ெப�-க2 �மணவாள மா!ன�கள�� தி�வாDெமாழி- 
கால�ேசப�ைத- ேக�ட��வத"காக �ந(ெப�மா� ஓரா@B தன5 
உ�ஸவ�கைள ெய�லா( நி4�தி ைவ�5 வ%�B ச0தன ம@டப�தி� 
ச0நிதி- க�ட� ச0நிதிய�ேக எ80த�ள� அதைன- ேக�Bக05 �மணவாள 
மா!ன�கைள� தன5 ஆசா2யனாக வ+�5, அவ�-<, ‘�ைசேலச 
தயாபாKர�’ என�ெதாட�<( தன�யைன அ�ள�) ெசDத இட(.       

 

  ச0தன ம@டப�தி� ேம"< hைழ வாய%லான யாள� !க( ெகா@ட, 

உD?( 6 வழிகளாக �ஆ@டா� நா)சியா2 அ�ள�) ெசDதி�,பைத- 
<றி-<( 6  ப கைள- ெகா@ட ேம"< யாள�, ப -க�B. (இ0த ேமல,ப  
வாய%ல�ேகதா� கா2�திைக மாத( ைகசிக ஏகாதசி உ�ஸவ ! வ%� 
�ந(ெப�மா� சா�தாத �ைவ\ணவ2களா� த�மa5 ப)ைச-க�,=ர!( 
மல2க6( iவ,பB( க�,=ர, ப ேய"ற( க@ட��கிறா2.)  

 

  ராஜமேக0திர� தி�)G"றி� ச0தன  ம@டப�திலி�05 !த� 
G"றான த2மவ2மா தி�)G"4-<� hைழ?(   hைழவாய%லான 
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தி�அR-க� வாய%ல�ேக,  �ந(ப%�ைளய%� தி�வாDெமாழி- 
கால�ேசப�ைத- ேக�பத"காக� தன5 அ2)ைசைய- <ைல�5-ெகா@B 
�ெப+ய ெப�மா� எ80த�ள�ய  இட(.  (தி�வ%ள-<,ப%)ச� அதைன- 
க@B க@ -க, ெப+ய ெப�மா� மa@B( க�வைற-<� ெச�4 
சயன��த5 வரலா4.) 

 
 

105. தி�அA:க� வாய லி� Bவார பாலக�களான ஜய, வ ஜய�க�: 
  !த� தி�)G"றான த2மவ2மா தி�)G"றி� ெத"<  hைழI 

வாய%லான த�க� தி�வாய%� எ��( தி�அR-க� தி�வாய%ைல- காவ� 
கா-<( 5வார பாலக2களான  ஜய, வ%ஜய2க�. 
 

106. காயK( ம�டப�; தி�உ�ணாழி (தி�ெவ�ணாழி) 5C\; 

தி�அ/B பாைற: 
      த2மவ2மா தி�)G"றி�, ெத�Sற( அைம0த காய�+ ம@டப( 

(காய�+ ம0திர�தி� 24 அ�சர�கேள இ(ம@டப�தி� 24 i@களாக 

அைம05�ளன.)  

 

  காய�+ ம@டப�தி� ெத�கிழ-ேக ேம"< ேநா-கி அைம05�ள 
�ேயாக நாராயண� எ��( �ப�+ நாராயண�.       

 

  ெத�ேம"ேக கிழ-< ேநா-கி அைம05�ள �ஆதி வராஹ2.  

 

  த2மவ2மா தி�)G"றி� வ�டவ வ%� அைம05�ள தி�உ@ணாழி 
G"4. அதி� க�வைற-< ெவள�ேய ெத�ேம"ேக ேம"< ேநா-கி 
அைம05�ள �கண நாத2.       

 

      வடேம"ேக கிழ-< ேநா-கி அைம05�ள �ேயாக அன0த2.         
 

  வடகிழ-ேக ேம"< ேநா-கி அைம05�ள �ேயாக நரசி(ம2.                     
ெத�கிழ-ேக கிழ-< ேநா-கி அைம05�ள �வ%\R 52-ைக. (க�வைற-< 
ெவள�ேய த2மவ2மா தி�)G"றி� G"றி� எ80த�ள�ய%�-<( H2�திகைள 
எ,ேபா5( அைனவ�( ேசவ%-க இயலா5. ேசாழம�ன� ராஜமேக0திர� 
தி�உ@ணாழி G"4 என,பB( இ0த) G"றி� தளவ+ைசகைள?( 
க�வைறய%� �ஆன0தா/வாைன) G"றி இ�0த நX2 ஊ"4-கைள?(  
அைட�5 தளவ+ைச?( இ�டா�. இ0த� தி�உ@ணாழி G"4 
தி�ெவ@ணாழி G"4 எ�4( அைழ-க,பBகிற5. ெவ@ என�� ெவ@ைம 
நிற!ைடய பா� எ�4 ெபா��. ஆழி எ�றா� கட� எ�4 ெபா��. 
தி�ெவ@ணாழி எ�றா� தி�,பா"கட� எ�4 ெபா��. 
தி�,பா"கடலிலி�05 ஆவ%2பதி�த ெப+ய ெப�மா� இ�<( 
தி�,பா"கடலிேலேய உைறகிறா�. இ0த� தி�ெவ@ணாழி G"4-< அ ய%� 
பல சாள-ராம� தி�ேமன�க� எ80த�ள, ப�B�ளன.)        

 

  காய�+ ம@டப�தி� க�வைறய%� !�Sற!�ள அ!5 பாைற.  
  

107. தி�மணK ]�க�; 0லேசகர! பJ: 
  க�வைறய%� !�Sற!�ள,  ‘ஆேமாத Vத(ப(’ எ�4 �பராசர 

ப�ட2 ‘�ர�கராஜ Vதவ’�தி� அ�ள�?�ள, 5வய ம0திர�தி� 2 

வா-கிய�கைள- <றி-<(  தி�மண(வாசைன)� i@க�.  (இைவ ஹ+ 
எ��( இர@B அ�சர�கைள- <றி-<( எ�4( _4வ2. இவ"ைற 
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வ%மான�தி� உ�ள �பரவாGேதவ+� தி��தா�க� எ�4( _4வ2. 
சி�க� எ��( �நரசி(ம� எ�4(  உைர,ப2.  �_ேரச <மாரரான 
<ழ0ைத ப�டைர �ந(ெப�மா� S�திர Vவ Xகார( ெசD5ெகா@ட ேபா5, 
க0த Vத(ப( எ�( இ0த�  தி�மண� i@க� அ�ேகதா�  <ழ0ைத 
ப�ட�-<� ெதா� லிட,ப�ட5.) 

 

           “நி� ேகாய லி� வாச� அJயா�� வானவ�� அர�ைபய�� 
கிட�திய"0� பJயா': கிட�தB உ� பவளவா' கா�ேபேன!” எ�4 
�<லேசகரா/வா2 ப யாD- கிட05 எ(ெப�மாைன) ேசவ%-<( 
<லேசகர,ப . 
 

108. தி�:க�வைற: 
  தி�,பா"கடலிலி�05 ேதா�றி, ச-ரவ2�தி� தி�மக� 

இராமப%ரானாக� தாேன தன-< அேயா�திய%� தி�வாராதன( ெசD5க05,  
த2மவ2மாவ%� தவ�தி"காக,  

 

“ஆராத--அ�ள/த�--ெபாதி�த--ேகாய �, 
     அ�,யKேதா� அேயாKதிம�ன�:0 அள%Kத ேகாய �,                                                  
ேதாலாத தன%வ =ர� ெதா3த ேகாய �,       

     Bைணயான வ =டண�:0K Bைணயா� ேகாய �,        

ேசராத பயென�லா� ேச�:0� ேகாய �,      

     ெச3மைறய � /தெல3KB� ேச��த ேகாய �,  

த=ராத வ ைனெய�லா� த=�:0� ேகாய �,        

     தி�வர"க� எனKதிக3� ேகாய � தாேன”  

                                                                                                     எ�4 Vவாமி ேதசிக� 
பா ய ெப�ைமேயாB _ ய,  வ@B கள��திைர-<( ெபாழி� */ வ�Sன" 
காவ%+� ெத�னர�கி�,  

 

     ேசட4 மல2) ெச�0தி, ெச8�க!க(, பாைள, ெச@பக( மண( 
நா4( வ@ெபாழி�க� நிைற0த சீ2 அர�கி�, i�< த@ பலவ%� கன�, 
ெதா< வாைழய%� கன�ேயாB மா�கன� ேத�< த@Sன� காவ%+ ந�நX2 */ 
தி�வர�கி�, உபய காவ%+கள�� ம�திய%ேல, ச0திர S\க+ண%- கைரய%ேல 
ப%ரணவாகார வ%மான�தி� கீேழ அரவரசா( ஆதிேசட� மa5 
ஆ?தேம5மி�றி� ெத@ணX2, ெபா�ன�நதி த� அைல- கர�களா� 
அ வ�ட� ெத�திைசைய ேநா-கி� தி�வர�ேகச�  அறி5ய%� ெகா@ட,  

 

      !தலா( சைடயவ2ம�, தி�வர�க வ%மான�தி"<, ெபா�ேவD0த 
மகிபதி, எ(ம@டல!( ெகா@ட�ள��ட G0தரபா@ யனான, 
ர�க=பாலராயனான,  ந( G0தரபா@ ய� சம2,ப%�த =பாலராய� 
தி�,ப�ள�- க� லிேல உபய நா)சியேராB( பா5ைககேளாB( ெகௗ5க 
ேபர2 எ�( உ�ஸவ ேபரரான  அழகியமணவாள, ெப�மாளா( 
�ந(ெப�மா� ேசைவத�(,  

 

  48 ஆ@Bக� �ந(ெப�மா� தி�உலா) ெச�றேபா5 தி�,ப%ரதி\ைட 
ெசDய,ப�B த"ேபா5 யாகேபரராக உ�ள தி�வர�க மாள�ைகயா2 எ�( 
யாக H2�தி?(, நி�ேயா�ஸவராகிய Vநபந ேபர�(, பலி ேபரராகிய 
ெச�வ�(, தX2�த ேபரராகிய ெச�வ�(, சயன ேபரரான ெச�வ�( உட� 
எ80த�ள�ய%�-<(,   
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     தி�வத+ எ(ெப�மாைன� தி�)சிரமாகI(, கீைத உைர�த 
<��ேச�திர- க@ணைன� தி�!க ம@டலமாகI(, தி�hதலாகI(, 
ம�னா2<  ராஜேகாபாலைன- கடா�சி-<( தி�-கைட-க@களாகI(, 
தி��ெத�ம5ைர மதனேகாபாலைன� தி�,S�!4வலாகI(, தி�,S\கர, 
Sன9�வான எ(ெப�மாைன� தி�நாவாகI(, தி�!�ட�5 வராஹ 
நய%னாைர� தி�மிட"ேறாைசயாகI(, தி�அேயா�தி அதிபதி அ@ண� 
இராமப%ராைன� தி�-க8�தாகI(, தி�மாலி�Wேசாைல G0தர� 
ேதா6ைடயாைன� தி��ேதா�களாகI(, தி�மைலய%� உைற?( 
தி�ேவ�கட !ைடயாைன� தி�மா2பாகI(, தி�)சி�கேவ�<�ற ஆள+ 
நரசி(மைன� தி�இதயமாகI(, So ஜக0நாதைன� தி�வய%றாகI(, 
தி�-_2ம எ(ெப�மாைன� தி�!5காகI(, தி�)சிoவரம�கலநக2 எ�( 
வானமாமாமைல ேதாதா�+ நாதைன� தி��ெதாைடகளாகI(, 
தி�,S�லாண% ஜக0நாத, ெப�மாைன� தி�வ களாகI(, 
தி�-க@ணSர�5ைற ெசௗ+ராஜ, ெப�மாைள� தி�நைடயழகாகI(, 
உலெக�லா( உ�ள எ@ண"ற தி��தல�கள�� உைற?( 
எ(ெப�மா�கைள ேராம-கா�களாகI(, தி�-<ட0ைத ஆராவ!தைன� 
தி�அழகாகI( ெகா@ட, 247 தமி/ எ8�5-கைள,ேபால ஆ/வா2க� 
அைனவ+� Hல!( 247 பாGர�கைள, ெப"ற, அ2)ைச-< Hலமான, 
அ2)சாவதார�தி� வ%Vவnப( ெகா@ட, தி�-காவ%+ையேய 
தி�மாைலயாக) * -ெகா@B�ள, தி�)G"4-கள�� கிழ-<, ப-க( தன5 
தி�வ கைள- ெகா@ட, தி�ம0திர�ைத� தன5 தி�வ ய%9(, 5வய 
ம0திர�ைத� தன5 தி�மா2ப%9(, சரம Vேலாக�ைத� தன5 தி�! ய%9( 
ேசவ%-க� த�கி�ற, ரஹVய�ரய�தி"< வ%வரணமாக உ�ள, 
தி�,பாணா/வா�-<� தன5 Vவnப, nப, <ண வ%=திகைள- கா� ய, 
மா���வ(, ப%���வ(, மாத�வ(, சர@ய�வ(, பர�5வ(, ெசௗல,ய(, 
ெசௗசீ�ய(, ேசஷி�வ(, ர[க�வ(, S�ேஷா�தம�வ(, ப+=2ண�வ( 
ேபா�ற எ�ைலய"ற தி�-க�யாண <ண�கைள உைடய, எ�லா� 
தி��தல�கள�9( உ�ள எ(ெப�மா�கள�� Vவnப, nப, 
<ணவ%ேசஷ�க6-< Hலகாரணமானவ�(, ப%ர(மா !த� 
S�,எ4(பாதிக� வைர அைனவ2-<( அ0த2யாமியானவ�(, _0த� மல2 
ம�ைக-<(, ம@ மட0ைத-<(, <லவாய2 ெகா805-<( ேக�வ�மான,   
த�ெனா,பா+�லா �ெப+ய ெப�மாளான, உற�<வா� ேபா� ேயா< 
ெசD?(, வ Xைண ஏகா0த( க@Bக-<(, எ�லா� ேதவ2களா9(, 
அGர2களா9(, சி�த2களா9(, வ%�யாதர2களா9(, கி�னர2களா9(, 
க0த2வ2களா9( ேசவ%-க,பB( தி�-கமல பாத( எ��( ெபா5 நி�ற 
தி�,ெபா�ன� கழ�க� ெகா@ட ேபாேரறா(  அர�கன�� �கமலவ�லி 
நா)சியா2, �ேசர<லவ�லி நா)சியா2, �ஆ@டா� நா)சியா2, 
தி�,பாணா/வா2, �59-கநா)சியா2 ஆகிேயா2 கல0த ைவபவ!(,  

     

  ெப+ய ெப�மாள�� தி�வ  நிழலி�கீ/ வ Xைண?( ைக?மாக� 
தி�,பாணா/வா2 எ80த�ள�ய%�,பதாக, =2வ2க� ம�களாசாஸன( ெசDத, 
�வ%பl\ணா/வா2 தின!( இரவ%� தி�வாராதன( ெசD5க-<( 
ைவபவ!(,  108 தி�யேதச�5 எ(ெப�மா�க6( இரவ%� சயன� 
ெகா�6( ெப�ைம?( மி-க  க�வைற. (இ�< ஒ�ெவா� தி�வாராதன 
! வ%9( எ(ெப�மா�-<, =2ண தXப�க� ஆறினா� ம�கள ஆர�தி 
கா�Bவ5 எ(ெப�மான�� அைடயாள�களான ஞான(, ச-தி, பல(, 
ஐ)வ2ய(, வ X2ய(, ேதஜV எ�( 6 தி�-க�யாண <ண�கைள உண2�5( 
ெபா��B எ�4(, க�,=ர தXப ம�கள ஆர�தி H�4 !ைற கா�Bவ5 
எ(ெப�மா� �ைரேலா-ய =ஜித2 (தி+ேலாக அதிபதி), எ�லா 



78 

 

உலக�க6-<( Vவாமி எ�பதைன உண2�5( ெபா��B( எ�ப2. 
எ(ெப�மாைன வ%�B இைம,ெபா85( ப%+யா5 அவன5 தி�மா2ப%� 
நி�யவாச( ப@R( தாயா+� ச0நிதிய%9( இேத ம�கள ஆர�திக� 
நைடெப4கி�றன.) 

 

  "நா#� ெப(யெப�மா� அர"க� நைக/க/� 

  ேதா#� ெதாட��ெத�ைன ஆ#�வ ழி�� Bழா'மண:0�  

  தா#�கர/� கரKதி� ச"காழி�� த�-�வ �+� 

  வா#� Bைணவ�ேம தமிேயைன வைள�Bெகா�ேட”           

- ப �ைள! ெப�மாைளய"கா�.  

  
 

ப �0றி!, : 
  இ0தkலி� ெதா<-க,ப�B�ள ெசDதிகள�� தி��த�க� 

ெசDயேவ@  இ�,ப%�(, ேம9( ேச2-கேவ@ ய !-கிய ெசDதிக� 
இ�,ப%�( ெத+வ%�தா� அB�த பதி,ப%"< உதவ%யாக இ�-<( என, 
பண%Iட� வ%@ண,ப%-க,பBகிற5.      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நிKதிய� நிKதிய ம"கள� 


