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7� அறி9க	7� அறி9க	7� அறி9க	7� அறி9க	 
 

  

 இ; வா�ம<கி இராமாயண�தி" ஒ� ப>தி. ேபா��கள	. ேபாைர@ பா��க ேதவ�க� 
ABய���கி"றன�. அவ�� ஒ�வ� அக�திய�. ேபாCைடேய இராவண" சிறி; 
இைள@பாDகிறா". அக�திய� இராமைன� கா�கிறா�. இராமா! எ"றைழ�கிறா�. க�ட 
இராம" 9னFவைர வணG>கிறா". இராமா, நH ெவIறி ெபற ஒ� எளFய வழிைய� 
ADகிேற", ேக�பாயா எ"D இJ7ைல அவK�> உபேதசி�கிறா�. இJ7ேல ‘ஆதி�ய 
��தய	’ என@பMகிற;. அக�திய� ெசாIபB நடJத இராமK	 ெவIறி ெபIறா". 
 

 கதி��கடNைள உ�ள�தி� ெகா�M ஏ�தி வழிப�டா� இகபர நல"க� கி�M	 
எனN	, அBயவ�த	 இதயேம இைறவ" எOJத�P	 இடெமனN	 உண��தேவ இJ7� 
இ@ெபய� ெபIற; எ"ப�. 
 

 இJ7ைல உளGெகாள� கIேபா�, வா�வ�� எ�லா நல"கைளQ	 ெபDவ�. 
க�ெணாளF� >ைறபாMக� நHG>	. பைகய�"றி ெவIறி ெபDவ� எ"ப; அக�திய� 
AID. ஆ"ேறா�களF" அKபவ9	 அ;ேவ. எனேவ யாவ�	 பB�;ண�J;, பய"ெபற 
ேவ�Mகிேற". 
 

 ந"றி. 
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                  ப. ஜானகிநாத" 
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ஆதி�ய ��தய	ஆதி�ய ��தய	ஆதி�ய ��தய	ஆதி�ய ��தய	 
(தமிழா�க	) 

 

கா@)கா@)கா@)கா@) 
 

ேபெராளF  ஆதவ"ேம�  ெப�பா�	  7�ெசRயS 
சீெராளF  நா�வாய! சிJைதெகா�ேட"  -  ேபெராளF� 
கIேறா�	  ஏIப�  கனF�தமிழி�  வாR�திடN" 
நIகைட�க�  ஈவாR  நயJ;. 

 

 

ஆதிந�  9தேல  கா�>	 
அ�	ெப�	  ெப�ைம சாV	 

Wதிெய"  பBவ� ேதாM 
ெபா"ெனாளF� வ Hர� ேதாP	 

ஏதிலா அ�ளF" ேநா�>	 
எ"Kள	  ேபாIற நி"ேற" 

ஓதிெய"  வ�ைனைய�  தHR�;" 
ஒ�ண��  )CவாR இ"ேன. 

 

(Y�லா	 பரதர	 என� ெதாடG>	 சமZகி�த Yேலாக�தி" தமிழா�க	 இ;) 
 

 

7�7�7�7� 
 

1.    பா�)க�  அமர� எ�லா	 
பCNட"  ெச��க  ள�ேத 

ஆ�@)ட" வJ;  நிIக 
அவCைட�  தைலவ ராக 

ஏ�மி>  >	ப ேயானF 
எOJத��  ெசRய�  தHவ�" 

சீ�மி>  ம"ன"  த	9" 
ெச�வ�ைட  நிIக�  க�டா". 

 

 

 

2.    கCயெச	  மைலைய  ஆGேக 
க��தினF�  தாGகி,  மாV	 

அCயேதா� ெவIறி  காண 
அக�திைட வ��	ப�S  ெச"D 

அCJதம!  எ"ற  ைழ�ேத 
அ")லட"  Aற  VIறா" 

பCயைத  நCயாRS  ெசRேதா" 
பதமல�  உளGெகா�   ேடாேன. 

 

 

 

 



3.     ெசIற�	  தடJேதா�  வ Hர! 
ெசகெமலா	  வாழS  ெசRேவாR! 

உIற�	  இராம!  ஒ"D 
உைர�கி"ேற"  உள�தி�  ெகா�வாR 

அIறமி�  பைகவ�  த	ைம 
அழி�திM	  வழிெயா"  றிGேக 

பIDட"  உைர�கி"  ேற"யா" 
பCNட"  ேக�பாR  நHேய. 

 

4.    ஊதிய	  உய���>  ந�>	 
ஒ@பD  இJ7�  எ"D	; 

ஆதியா	  அனலி 7லா� 
அ�	பைக  அழிQ	,  ேமV	 

நHதியா� ெவ"ேறா�  த	ைம 
நி�தV	  கா�;  நிI>	 

ஓதிட  ந"ைம யாN	 
உவ@)ட" ஈQ	 இGேக. 

 

5.    மGகள	  ந�>	  பாC� 
மாGக�ய	  நHM  கா�>	 

ெபாGகிய  பாவ  ெம�லா	   
)ற�;ட"  ேபா�கி ; உ�ள	 

தGகிய  ;யர	  ;"ப	 
தா�கிேய  அழி�>	 ;  அ@பா� 

மGகிடா  ;ய�ைர�  கா�>	 
மா�)D  இJ7�  ஆேம. 

 

6.    ஆதிய��  கதிைர�  தாGகி 
ஆதவ"  ெபயைர  ேமவ� 

நHதியா�  அ�ைள  ஈய ; 
நி�தV	  ம�ேணா�  மID	 

ஓதிடா  அர�க�,  எ"D	 
உய�Jதவ��  ேணா�	  யா�	 

ஓதிேய வணGகி@  ேபாID	 
உ�தம"  சீ�தா�  ேபாIறி. 

 

7.     வ��ணவ�  வ�யனா�  ேதாIற	 
வ�யJதிட  ஏIற  ெசRேயா"; 

ப�ணவ�  ேபாIறி  நிI>	 
பாGகினF�  அழகி�  மி�ேகா"; 

எ�ண�	  ஒளFேயா"  எ"D	; 
ஏ�த�	  Yர�க�  மID	 

ம�]ேளா�,  அYர�,  யா�	 
வள�Jதிட  வா��;	  காேண. 

 

 

 

 



8.     இ�த>  ேமேலா"  இGேக 
ஏ�த�	  ப�ர	ம	,  ஈச" 

அ�தமி�  அ�ளா� கJத", 
அJெநM	  அCயா	,  ேசாம" 

உ�தம�  கால  ேதவ", 
ஒ@ப�லி  இJ�ர",  கால" 

ந�த�	  ேதவ� எ�லா	 
நவ�ல�	  இவேன அ"ேறா? 

 

9.     ஏ�த�	  ெத")  ல�ேதா�, 
எ�வY  ம��;  வ�க� 

கா�த��  வ�ண",  வாQ 
கனFNவS  வ�னFந�  அ�னF 

A�தேனா(M)  ஆD  கால	, 
Aற�	  ெசய�ேச�  ஆ"ேறா� 

மா�தமி� இவேன  யாவ" 
மன�திைட  மற�க�  ஆேமா? 

 

10.     `Cய", ஸவ�தா,  Wஷா 
YபZதிமா",  ஆதி�  த"னா� 

ஆCய"  ககனா	,  பாK; 
அCயெபா"  ஹிர�ய  ேரதா, 

காCD  WC, ச�� 
க"ெனாM,  எ�ைல  ஈQ	 

ேபCள	  திவாக  ர"ென", 
ெபய�பல  இவK�   காேம. 

 

11.    எOபY  பCQ	,  ஏO 
எழி�பC  ெகா�M  ம�ண��  

பOதிலா�  கதிைர�  தாGகி@ 
பா�நிைற  இ�ைள  ஓ�B 

எOநல  மGக  ல�ைத 
ஈJ;ட"  தHைம  ெய�லா	 

கOவ�ேய  ம<�M	  ஆ�>	 
கதிரவ"  இவனா	 இGேக. 

 

12.    அ�டமதி� இர�ய க�@ப" ; 
அM�தவ�  த	ைம  ெய�லா	 

ப�Mட"  கா�ேத  உ�ள	  
பாG>ட"  >ளFரS  ெசRவா" ; 

எ�ண�	  ெந�@ைப�  த	9� 
ஏIDட"  தகி@பா",  நH@ப" ; 

ப�)ைட  அதிதி  ைமJத" ; 
பனFகைள  ஒளFமி�  ேகாேன. 

 

 

 

 



13.    காண�	  வ��ண�"  ேவJத"; 
க��;ைட  மைறக�  நா"கி" 

ேபண�	  9Bவ�" மி�ேகா" ; 
ெப�மைழ  த�வ", ந�ப" ; 

மாணமி�  தமZ>  ண�ேதா" ; 
ம�மிக@  ேபாIறி  நிI>	 

ஏணவ�J  திய9	  தா�B 
எழி�ெவளF@ பயண� ஆேம. 

 

14.    ெபா"னன  வ�ண  ேமாM 
)கல�	  ெவ	ைம  ேமவ� 

ம"K��  வBவ	  ெகா�M 
மாIறல�  ெவIறி  ெகா�வா" ; 

இ")D	  பாராR,  இ@பா� 
இயIறின",  தHைம  ெவ�ேவா", 

அ"ப�ன"  கவ�ஞ"  எ"D	 
அ�	)க�  மி�ேகா"  காேண. 

 

15.    த�ண�	  உM�க�  ேபாV	 
தாரைக�  தைலவ",  எ"D	 

ம�ண�ைத  நிைல�கS  ெசRQ	 
மாெணாளF  ஒளF�>	  ேமேலா", 

எ�ண�	  ஆறH�  நாம	 
ஏIDட"  ந	ைம  ெய�லா	 

க�ெணன�  கா@ேபா"  அவ"ற" 
கழலB  பண�Jேதா	  வாழி! 

 

   16.    >ணதிைச  மைலய��  ேதா"D	 
ெகாIறவ  >ளF�தா�  ேபாIறி 

>ணமி>  >ட�கி�  ;"K	 
A"மைல  மைறேவாR  ேபாIறி 

அணGெகாளF� >ல�;�  ெக�லா	 
அ�ெமாளF யானாR  ேபாIறி 

உண�மி>  எ�ேலாR  உ"ற" 
உய�மலி�  கழ�க�  ேபாIறி 

 

   17.    ெவIறிேய  வBவாR  ேமவ� 
ெவIறிQ	  நலK	  ஈவாR ; 

    நIற�	  பCைய  ஊ�ேவாR 
நாPெம	  ேபாIறி@  ப�கா� ; 

    அIறமி�  ஞானF  ஏ�;	 
ஆய�ர	  கதிேராR  ேபாIறி ; 

    கIDண�  அதிதி  ைமJத, 
கதிரவ  உ"தா�  ேபாIறி. 

 

 

 

 



 

18.    க�டவ��  கSச	  ந�>	 
கBெதா�  த"ைம  ேயாM 

எ�ண�ட  அCய  வ Hர	 
ஏIறவ��  பயண�  ேபாIறி ; 

க�>ளF�  கமல�  ேதேவ 
கழறின"  ேபாIறி  ம<�M	 ; 

ம�டல	  )க�மா��  தா�ட 
மலரB  ேகாB  ேபாIறி. 

 

19.    கGைகையS  சைடQ�  ைவ�தா", 
கCயமா�,  கமல" எ"நH 

பGகமி�  ஆதி�  த"ென" 
பகல�  ஒளFேயா"  ஆனாR ; 

மGகல  உய��க�  எ�லா	 
மாIறமி�  த"K� ெகா�P	 

ப�Gகல  உ��ர"  எ"K	 
ெப�ப�ைன�  ெகா�ேடாR  ேபாIறி. 

 

20.    இ�ளFைன ஒழி�ேத  எ"D	 
இனFயைத  9B@பாR  நHேய ; 

ெப�>�  பனFக  ைளவாR ; 
ெபIறமி�  ெசDந��  ேதR@பாR ; 

அ�ந"றி  ெகா"றா�  த	ைம 
அழி�திM  வBவG  ெகா�டாR ; 

க�திய  ADG  கால� 
கண�த��  ேகாேவ  ேபாIறி. 

 

21.    காRSசிய  ெபாI>  ழ	பாR 
கதிெராளF  பர@)	  நHேய ; 

காய���  கBேவாR  நHேய ; 
கனFNட"  உலக�  ேதா�க� 

ஆRத�  ெசய�க�  ஆID	 
அI)த  ெந�@)	  நHேய ; 

மாRJதிடா�  கா�சி,  சா�சி 
வBவ�ன  உ"தா�  ேபாIறி. 

 

22.    எeசிடா@  Wத@  பாைர 
இயIறிQ	  மைற�;	  நிIபா" ; 

ெகாeச9	  எeச  லி"றி� 
ெகா�Pவா" ஒளFயா�  நHைர ; 

ெநeச9	  அeY	  ெவ@ப	 
நHPல  களF@பா",  வானF� 

மeெசன  நி"D நHைர 
மைழெயன@  ெபாழிவா"  இGேக. 

 

 

 



23.    ஏ�த�	  உய��க�  எ�லா	 
இரவ�னF�  மeசG  ெகா�ள� 

கா�த��  வ�ழி@பாRS  ெசRவாR 
கனFJதN�  ளக�ேத  நி"D, 

ேம�திய	  ெசRQ	  ேவ�வ� 
மி>கனF  உட"ெசR  வா��>S 

ேச�திய  மாக நி"D 
ெசR>வ"  பயைன  மி�ேக. 

   

 

24.    நா"மைற,  ேவ�வ�  யாக 
நIபய"  அைவக�  காIறி 

ஆ"நிைற  உலக  ெம�லா	 
அறிJத��  ெபறN	  மி�க 

வா"மி>  உலக	  ஆID	 
வள�ெப�	  இய�க	 எ�லா	 

தாெனன  அைமJ;  சா�சி 
WதமாR  ஆவா"  நி"ேற. 

  

25.    எ"ன�	  இராம!  பாேரா� 
இ"னVI  றய�Jத  ேபா;	 

மி"ெனன  ஆப�  ;�க� 
மி>பய	  அSச	  ேமவ 

ம"னமிJ  7ைல  அ"பாR 
மன�திைட  பய��வ  ராய�" 

;"ன�	  யாN	  நHGகி� 
;ண�Nட"  வா�வ�  தாேம.  

  

26.    பாCைன@  பாGகாR  ஆP	 
பகலவ"  கமல�  தாைள 

ஆC�	  ஒ�ைம  ேயாM 
அகJதனF�  ெகா�ேட  ஏ�திS 

சீ�மி>  இJத  7ைலS 
ெசகமிதி�  நாP	  ஓதி" 

fC�	  ெவIறி  ெகா�வ� 
9IறிV	  உ�ைம  தாேன. 

 

27.    வடதிைச�  தா�N  நHGக 
வJத��  YரJதா"  இGேக 

கடெனன@  ப"g�  யா�;� 
கனF�தமி��  களF�த  வ�ள� 

திட9ட"  மாைல  ேநா�கி� 
ெத"னFலG  ைக�ேகா  த"ைன 

அட�மிக  அழி@பாR  எ"ேற 
அ�ளFனா" ; வ�ைடQG  ெகா�டா". 

  

 

 



28.    ஏதிலா  9னFவ"  ஆGேக 
இய	ப�ய  வாRைம  >"றா 

ஆதி�த  இதய  ெம"K	 
அற9ைற  7ைல�  ேக�ட 

தாதியாI  காட  ைடJத 
தசரத  >மர",  தாம" 

ஊதிய	  எ"ன  உ"னF 
உ�PD�  களFெகா�  டாேன. 

 

29.    எ�லிைன  உண�Jத  மாV	 
எOெகன  வ�ைடQ	  தJேத 

அ�லைல  ஒழி�க  ஆGேக 
அக�திைட  எ�ண�  ந"ன H� 

ஒ�ைலய��  இர�ேடா ெடா"ைற 
உD9ைற  அGைக  ெகா�M 

ம�ல�	  வாRம  M�தா" 
வாRைமயா�  மகி�ெகா�  டாேன.  

 

30.    கட�மலி  இலGைக  ேவJத" 
காRசின	  ெகா�M  நிIற� 

அட�மலி  இராம"  க�டா" 
அகமகி�  வைடJதா",  இIேற 

கடனFவ�  9B@ப"  எ"ேற 
கள	)>  ேவட	  ேமவ�� 

திட9D	  எ�ண	  தாGகி� 
தி�ண�ய"  ஆனா"  ஆGேக. 

 

31.    அeசிM	  கள�ைத�  காண 

அமர�	  அG>  Aட 
எeசிடா  ெவRேயா"  தாK	 

இராவண"  வ�திைய  ஓ�J; 
மeெசன  நி"ற  மாைல 

மகி�Nட"  அைழ�;  வா��தி 
நeெசK	  அர�க�  ேகாைன 

நனF;நH  9Bெய"  றாேன. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ேவDேவDேவDேவD 
 

சீரா�	  உலகமத"  ெசRய  கதி��ேதேவ 
ஏரா�	  பா�)கO	  எழி�நா  யகேன 
வ��ணவ�  ேபாIறிேய�;	  வ�யனா�  த�ண9ேத, 
எ�ண�	  ேவதாJத இ"9BவாR�  தானைமJத 
மGகள  வBேவ,  மIறதைன  ஈபவேன, 
எGங]	  ெமReஞான  எழிV�வாR  நிைறJதவேன, 
அமர�த	  நாயகேன,  ஆ�லக	  ேபாID)க� 
தம�ெகதி�  இ�லாத  த�ேகாேன,  நி�மலேன, 
உலக�ேத  இ"பமைத  உ"னF  உளமகிO	 
அலகி�  அமர,  அவ�  தைலவ,  ஆதி�த 
கIேறா�க�  ேபாIறிமகி�  கவ�ஞான  ஆCயேன, 
சீIற	  பலேமN	  சீ�நர  நாயகேன, 
f"D  உலக9	  9ய"றாV	  காணCய 
ஆ"ற`  ழாமண�ேய,  அ	ப�ரம@  ெப�வா�ேவ, 
f�த  சிவெமன  9Bவ��லா@  ப�வBவாR 
நH�த�  இ"றி  நிமலNள	  ெகா�டவேன, 
ஓG>ெப�J  ேத���B  உலக�ைத  ஆ�பவேன, 
ஈG>"  அ�மல��தா�  எ"ெற"D	  உள�தைம�;� 
தHGகி"D  யா	வாழ�  ேத�J;"ற"  அBய�ைணைய 
நHGகா;  ைகA@ப�  நி�தVைன  வா��;;ேம. 
ஐயேன  பாKேதவ! அCயகதி�@  பாZகரேன! 
உRய  வழிகா�M	  உ�தமேன  மா��தா�ட! 
ெவRய  கதி��கர�தா�  வ�யKலைக  ஆ�பவேன! 
ஐய	  சிறிதி"றி  ஆQைளQ	  நல�திைனQ	 
ைசய	  எனநிதிய	  சா�Jதப�ற  வள�திைனQ	 
ெதாRய  ந"ம�க�  jNலகி�  யா	ெபறேவ 
ெமRய!  எம�க��வாR  ேமதினFய��  இனF;றேவ. 

     
  

9IறிID. 
    
 


