திாிசரர

மீனா சிதர பிைளயவக

சாிதிர - பாக 1.2
1.2

உ.ேவ.
ேவ.சாமிநாைதய ஐய எதிய
mInATci cuntaram piLLai carittiram, part 1.2
1.2
by u.vE cAminAta aiyar
In tamil script, unicode/utfunicode/utf-8 format

Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to the Tamil Virtual Academy for providing a scanned
image (PDF) version of this work for the etext preparation. The etext has been
prepared using Google OCR Online Tool and subsequent proof-reading.
proof reading.
We thank Ms. Karthika Mukunth for her help in proof-reading
proof
ding this etext.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne,
Switzerland.
© Project Madurai, 19981998-2018.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2

திவாவைற யாதீன மகாவிவா
மகாவிவா

திாிசரர  மீனாசிதர பிைளயவக சாிதிரசாிதிர- பாக 1.2
உ.ேவ.
ேவ.சாமிநாைதய ஐய எ!திய

Source:

திவாவைற யாதீன மகாவிவா

திாிசரர  மீனாசிதர பிைளயவக சாிதிர.
தபாக

இ ேமப" பிைளயவக மாணா$க மகாமேகாபாதியாய

தா%ிணாய கலாநிதி டா$ட உ.ேவ.சாமிநாைதயரா* எ,த-ெப/,

ெசனபடண: ேகஸாி அ2$3டதி பதி-பி$க-ெபற.

க4 காதிைக மீ

© 1933 Copyright Registered.
--------------

(விைல 5பா 2-0-0.)

க6ைர

உளடக

1. ேனா தைதயா

2. இளைம- பவ க*வி7

3. திாிசிரர வா8$ைக

4. பிரபத9க ெச:ய ெதாட$க

5. திவாவைற வத

6. தி-ைப;ஞீ= திாிபதாதி த=யவைற இயறிய

7. ெசைன$> ெச/ வத*

8. க*வியாற? ெச*வ ேபாற?

9. அபலவாண னிவாிட பாட9ேகட*

10. ெபாியராண- பிரச9க பாட; ெசா*?த?

11. சில பிரபத9க4 தியாகராச @ைல7 இயற*
12. சிவதேமாதிர2 வ" ெபற வரலா/

13. ப9கA யாதிைர

14. உைறB-ராண அர9ேகற பல பிரபத9கைள இயற?

3

15. இல$கண விள$க பாட9ேகட

16. சில மாணவக வரலா/

17. இரCடாவைற ெசைன$>2 ெசற

18. சீகாழி$ேகாைவ இயறி அர9ேகற*

19. மாBர வாச

20. திவாவைறயாதீன விவா ஆகிய
21. பல F*க இயற*

22. ர9கசாமி பிைளைய திவாவைற மடதி> வர2ெச:த

23. >பேகாண நிக82சிக

24. ராண9க4 பிரபத9க4 இயற*

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

தி வாவ ைற யாதீன மகாவிவா திாிசிரர

 மீனாசிதர பிைளயவ க சாிதிர : !த"பாக 1.2
18. சீகாழி ேகாைவ இய"றி அர'ேக"ற(
அர'ேக"ற(.

சீகாழி) வத.
வத.
பிைளயவக திாிசிரரதி* இ9ஙன இ வைகயி* ெசைனயி=த
விநாயக த=யா த=ய பிர$க4 விவாக4 அத$ க"த
எ,தி மயிைல-ராண Hதியாயிறா ெவபைத விசாாி வதாக.

அ$கால- பலவைகயான ெசல6களா* இவ$> ஆயிர$கண$கான கட
உCடாயி/. அதைன தீத> நிைன நகர- படல இ/தியாக-

பா"ைவதித திமயிைல- ராணைத எ$ ெகாC ெசைன ெச/
Hதிெச: அர9ேகறினா* கடைன தீ-பத> ேவC"ய ெதாைக7 பிற

ெசளகாிய9க4 ெபறலாெம/ எCணி2 சில மாணா$கட ெசைன$>-

பிரயாணமாகி2 சீகாழி$> வதன. அ-ெபா, இவைடய பிராய நாபைத.
அ$காலதி [1]சீகாழியி* ேவதநாயக பிைள Iபாக இதா. அவ

இவைர2 சீகாழி$> வ சிலநா தட இ$கேவCெம/ விபி-

பலைற இவ$> னேம க"த எ,தியிதC. அதனா* இவ ெச/

அJKாி* அவ L"* த9கினா. அ$காலதி* அவ [2]நீதிFைல2 ெச:
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" ைவதிதைமயி இவ வரைவ ந*வரவாக நிைன சில கால

இ$>ப" ெச:, தா இயறிய அFைல / ப"$கா" ேவC"ய
தித9கைள2 ெச: ெகாCடா. அ-ெபா, அவைடய தபி7

தமிழபிமானி7மாகிய ஞான-பிரகாச பிைள ெயபவ, “நீதி F?$> நீ9க
சிற--பாயிர அளி$கேவC; பிறாிடதி= வா9கி$ெகா$க ேவC”

எ/ ேக$ெகாCடா. அவ வி-பதிப"ேய சிற--பாயிர2 ெச:7க
இவரா ெச:ய-ெபறன.

சீகாழிேகாைவ இய"றிய.
இய"றிய.
அ2 ெச:7கைள- பல னிைலயி ப"$ கா"$ ெகாC"$ைகயி*,
“F=யறி Mதெலாேற 7னெதன$ ேகாடைலப N? ேமாந

மா=யறி$ ெகாதிைம திைண$ேகாைவ ேயறைனயா லளவி லாத
ேச=ய/ ன>ளO ேவதநா யகமகிபா சிற-ப2 ெச:7

பா=யற ேலற=ைவ யிரC"P நீ ெய-ேபா பயி? வாேய”
எற ெச:7ளா* ேவதநாயகபிைள ேம* இவ ஒ ேகாைவ ெச:தித*
அJKரா$> ெவளியாயி/. ஆகேவ அ$ ேகாைவயி= சில பாட*க

ெசா*=$ காடேவCெம/ அவக ேக$ெகாCடாக. அJவாேற

அதி?ள சில அைமயான ெச:7கைள இவ ெசா*=$ கா"ன. ேகட

ைசவ2ெச*வக அவறி நயைத7 ெபாளைமதிைய7 அறி இ/,

“ஐயா! இதல$ ேகாயி* ெகாCெட,தளிய பிரமேரச மீ தா9க ஒ
ேகாைவ இயறி ததா* எ9க4$>- பரமதி-தியாக இ$>” எ/

ெதாிவிதன. இவ, “ெசைன ெச/ திமயிைல- ராணைத அர9ேகறி

வவதாக- ற-பவிேட. ெபா -பா"னா* விைரவி* அJவா/

ெச:யேவC"ய மிக6 அவசியமாயி$கிற. நா ெச/ தி ெபா,

இ9ேக வ உ9க வி-பைத நிைறேவ/ேவ'' எறா. அதைன$

ேகடவக பிP வ/தி ேவதநாயக பிைளயிட ெதாிவி$
ெகாCடாக. ேகட அவ பிைளயவகைள-பா, “நீ9க இவக

ெசா*=யப" ெச:தா* என$> எJவளேவா பயPCடா>. உ9கேளா உட

இ வவைதவிட ேவ/ சேதாஷ ஒ/மி*ைலெயப உ9க4$>
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ெதாியாதத/. நாP அவ கைள-ேபாலேவ, தா9க இ9கி அ$ேகாைவைய
இயறி அர9ேகற ேவCெம/ ேக$ெகா4கிேற'' எறா. ேகட

இவ அJவிடதிேலேய இ-பாராயின. உடேன ேவC"ய விதி7 பிற

ெசளகாிய9க4 அJKாி? அயSாி? இத [3]கனவாகளா*

அைம$க-படன.

அ-பா* F* இயற ெதாட9கி ஒJெவா தின ப அ*ல பதிைன
ெச:7களாக ஆரா: ஆரா: ெச: உட இ-பவக4$>
அ-ேபாத-ேபா ப"-பி$கா" F*நய9கைள- ல-பதி$
ெகாCவதா. சில மாத9களி* அ$ேகாைவ Hதியாயி/.
உட இ த இ வ ெசய(.
ெசய(.
சீகாழி$ ேகாைவ இயறி வைகயி* இைடயிைடேய ஞாயி/$கிழைம ேதா/
ேவதநாயக பிைளயி ேவCேகாளிப" அவ L ெச/ தா

இயறி$ெகாC வ அF=* ஆனவைற இவ ப"-பி- ெபா 3றி
மகி8வி-ப வழ$க; தேமா3ட இ-பவகளி சிலைர உடனைழ2

ெச*வா. ஒநா ேகாைவ2 ெச:7களி சிலவைற- ப"-பி$ ேக

ேவதநாயக பிைள மி$க மகி82சிேயா இ$ைகயி* இவ ஏேதா ஒ

காாியாதமாக L" றேப ெசறன. அ-ெபா, ேவதநாயக பிைள

இவட வ அ9ேக இத இவைர ேநா$கி, “இத$ ேகாைவ2 ெச:7க
எJவள6 நயமாக இ$கிறன பாதீகளா?” எ/ ேகடன. உடேன

அJவிவ ஒவ, “இதலதி> ேவெறா ெபாியவ  ஒ பிரபத
ெச:தி$கிறா. அதி?ள ெச:7க நிரப2 ைவ7ளனவாக இ$>.

அவைற நீ9க ேகடதி*ைல ேபா?” எறா. அதைன$ ேகட ேவதநாயக

பிைள அவைர ஏற இற9க- பா, “இவ அ,$கா/ைடயவராக ேதா/கிறா”
எெறCணி அ$கைத ெவளி-பதாம* மனதி* அட$கி$ெகாC அவைர
ேநா$கி, “அF== ஒ ெச:7ைள2 ெசா*?” எறா. அவ ஒ

ெச:7ைள2 ெசானா; அதி*, “சைமயவிேசடமா2” எ/ள ப>திைய$ ேகட

உடேன ேவதநாயக பிைள செடன நி/ப" >றி-பி, “பைம

எ,வா:$> ஒைம- பயனிைல வதித? ஆயிெறற ஆ2ெத/

வதித? பிைழய*லேவா? மைற2 ெச:7க4 இ-ப" தாேன இ$>?
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இத-பிைழ ம=த ெச:7கைளயா சிறத ெச:7கெளெறCUகிறீக?”
எ/ சின$>றி-ேபா ெசா*=வி ேம? க", “பிைளயவக4ைடய
ெச:7ைள-பறி நா பாரா"2 ெசா*?ைகயி* அைத2 சிறியேதP காதி*

வா9கி$ெகாளாம* திVெர/ ேவ/ ஏேதா ஒைற2 ெசா*ல ஆரபிவிVேர.
உைம உபசாி தட ஆகார அளி$ெகாC"$கிற அவக4$>

அவமதி-ைப உCடா$க ய?கிறீேர. அவகளிட ேவC"யவைறெய*லா

ெப/$ெகாC அவக4$ேக ேக நிைன$கிற நீ மறவக விஷயதி*
என தா ெச:ய ணிய மாV? அவகளிடதி பிாீதி7ளவP

அதிகாாி7மாகிய எனிடதிேலேய இ-ப"2 ெசா*?Lராயி ெவளியி*
எJவள6தா ெசா*ல மாV?” எ/ ெசானா.

றேப ெசறித இவ வதன. அ9கித இவ ேவதநாயக

பிைளயிPைடய வாைதகைள$ ேக ஒ/ ேதாறாம*

விழி$ெகாC"-பைத7 அவ ேம? கC"-பைத7 கC இவ

சமாதானமாக2 சில வாைதக ெசா*ல ெதாட9கினா. அ-ெபா, ேவதநாயக

பிைள, “ந*ல Wவபாவைடயவகைள$ 3ட ைவ$ெகாள ேவCேமயறி
இதைகயவகைள2 ேச$ெகாளலாகா. உ9க4$>2 சாதககளாக

இ$கிறாகெள/ எCணிேய நா இவகைள உேள அைழ$ ேகக2
ெசாேன. இவக4ைடய தீய>ண என$> இத>  ெதாியவி*ைல.

உ9க4ைடய அைமயான பாட*களி* என$> அவமதி- வரேவCெம/

ச9கபி$ெகாC ஏேதா சில வாைதகைள நீ9க இ*லாத சமய பா2

ெசா*ல ெதாட9கினாகேள” எறா. இவ, “த$கவக எ9ேக கிைட$கிறாக?

கிைடதவகைள$ ெகாCதா நா ஸேதாஷைதயைடய ேவC"யி$கிற.
இவக மிக6 ந*லவகேள. தைம அறியாம* ஏேதா தவ/ ெச:விடா

ேபா?! இனி ஒெபா, அJவCண ெச:யமாடா. ெபா/$ெகாள
ேவC” எ/ ெசா*= அவைடய ேகாபைத ஆ/விதா. பி

அJவிவைர7 அைழ$ெகாC இவ தைடய விதிவ ேசதன.
சீகாழி ேகாைவைய அர'ேக"றிய.
அர'ேக"றிய.
பி சீகாழி$ ேகாைவைய அர9ேக/வித> நி2சயி ஒ ந*ல தின
>றி-பி, சீகாழியி=த பிர$க4 விவாக4 அயSாி?ள

பிர$க4$> விவாக4$> ெசா*=யP-பினாக. ேகக வி-பற

ஒJெவாவ வ சீகாழியி* இ-பாராயின.  பிரமேரச தி$ேகாயி=
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ெத>- பிராகாரதி?ள வலாி மCடப அர9ேக/த>ாிய இடமாக-

பலரா? நி2சய ெச:ய-ெபற. அமCடபதி* இ இவ அர9ேகற

ெதாட9கினா. அ-ெபா, Xலைத- ப"தவ சாமிநாத கவிராய. X/ கா-2
ெச:7க4 "தன. F=* இரC ெச:7க நிைறேவறின. இவ,
ெச:7ளி நயைத7 பல F*களி= அைமயான ெச:7கைள

ேமேகாளாக$3றி யாவ$> விள9>ப" ெபா உைர$> அழைக79
ேக$ேக யாவ ஆனத$கட=* ஆ8தன; ‘இத விவாைன$

காCட> இவ 3/ இனிய அாிய ெமாழிகைள$ ேகபத> நா என
Cணிய ெச:ேதா!’ எ/ ஒJெவாவ தமி 3றி வியதன.

ேகபத> வதித விவாக4 >சாமி பிைள ெயபவ ஒவ. அவ,

திவாசகதி> உைரெய,திய இராசாைர- பிைளயி >மார. பிகாலதி

பிைளயவக4ைடய சபதியாக6 ஆயின.

“நாமகC மாமக ேசகாழி நாத ந>மிமய$

ேகாமக பாக விைட-பாக ெதக,$ >றெதா-பி

லாமக ேகாைதந ேபா*வா ட=னிைம யாட=றா
Hமக Yட= ைனயமி றா=வ Hமகேள!” [3]

எP ெச:7 ப"$க-பட. அத>ாிய அவதாாிைகைய2 ெசா*=வி இவ

அத>- ெபா 3றி "தன. அ-ெபா, ஒவ அ,$கா/ைடய சிலரா*

மதணமாக ஏவ- ெப/, “விவானாகிய நா மறவகைள-ேபாேல இத2

சமயதி பாரா"$ெகாCேடயிதா* நைடய க*வி- ெபைம$>-

பயெனன? நாைள யாேரP நைம மதி-பாகளா? இ F* "விடா*
இவ ஊேபா: விவா. நாம*லேவா இ9கி ஊராைடய மதி-ைப

எதிபா$ெகாC"$க ேவC? எ-ேபாேபாேல இனி2 மா

இ$கலாகா. சமய வதெபா,த*லேவா நைடய ேயா$கியைதைய7

ெகௗரவைத7 பிரகாச-பத ேவC?” எ/ Fைல அர9ேகற

ெதாட9> னேர ேயாசி2 சமய பா$ெகாC இதவராத=,

“இத- பா"* ஓராேசப இ$கிற” எ/ சிலேரா ேபசி$ெகாC ேகவி

ேகக ணி6றா. பிைளயவக அவ இரகசியமாக- பிறட ேபசி$

ெகாC"தைத- பா, “என விேசட?” எறன. அவ, “சீகாழி$>$
ேகாைவ பாடவத நீ9க இ2ெச:7ளி* தி$க,$>றைத$ 3றியத>
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நியாயெமன? ெசா*லேவC” எ/ 3சாம* நி-பயமாக$ ேகடன. இவ
அவைடய மா/பாடான எCணைத அறி ெகாளவி*ைல. ‘இ$கைத-

பல அறி ெகா4 ெபாேட அட வினா6கிறன. இவ$> விைட

3/வ ேபாலேவ 3றி- பல$> விஷயைத- ல-பதேவC’
எெறCணி2 ெசா*வாராயின.

“ெபய$கC ந;C டைமவ நயத$க
நாகாிக ேவC பவ”
எப ெபா:யா ெமாழியேறா?
“சிவெபமா எ9> வியாபக, எ*லாைடயவ; ஆத=, மற தல9க4

அவைடயனேவ ெயபைத அறிவித> இ9ஙன 3/வ மர.

தி2சிறபல$ ேகாைவயா த=ய ேகாைவகளி* இைத-ேபாற பிரேயாக9க
வளன. [4]‘விCணிறதா’ எP ெச:7ளி*, ‘தி*ைலய பலதா

க,$>றினி/, தCண/ தாதிவ சதன2 ேசாைல-ப தாகிறா' என6,

[5] 'உ>தைல2 ெசற’ எP ெச:7ளி*, ‘ெபைற- பிைள களா, >
தைல2 ெசற 3ைழ"யா’ என6, [6] ‘ேவல >’ எP ெச:7ளி*,

‘எழிறி*ைலநிற, ேமல >ெதக ணிறா னிதெவC காடைனய, பால’
என6 ேவ/ தல9க 3ற-ப"த* காCக” எ/ ெசா*=வி ேவ/
ேகாைவகளி= உதாரண9கைள2 ெசா*ல ெதாட9கினா.

ேகவி ேகடவ இவ 3றிய ஒைற7 ஏ/$ ெகாளவி*ைல. ஒ/ ேபச

இயலாம* ேமேல என ேககலாெமன அறியாரா: மய9கியி$ைகயி*, இவ

தி2சிறபல$ ேகாைவயாெரறதனா* அவ$> ஒ நிைன6 வத. தா

ேகபத> அத2 சத-பதி> ெபாதமி*ைலெயபைத7

விபாீதமா>ெமபைத7 அறியாதவராகி, “ஐயா, தி2சிறபல$ேகாைவயா தா
ேகாைவ; மற$ ேகாைவகெள*லா களிேமபடத ேகாைவகெளகிறாகேள;

அத> என விைட ெசா*?Lக?” எ/ ைதாியமாக$ ேகடா.

சைபயி=தவக யாவ அவைடய வர கடத ெசயைலயறி
வதமைடவாராயின. இவ, ‘அவ ஆேசப ெச:ய$ க9கண
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க"$ெகாC"$கிறா; என சமாதான 3றினா? அவ அ9கீகாி$க
மாடா’ என நிைன ெமௗனமாக இதா. சைப தைலவராக Lறித

ேவதநாயக பிைள$> அ-ேபா வத ேகாபதி> அளவி*ைல; “இத
மP]யைர அ9கீகாி$க ேவCடா; உட ைவ$ெகாள ேவCடா;

உ9களிட2 சிறி அபி*லாதவெர/  இவைர-பறி7 இவைர-

ேபாற சிலைர-பறி7 நா ெசானC. நீ9க அைத$ கவனி$கவி*ைல.

இனி நா மா இத* அழக/” எ/ ெசா*=வி அ9ேக நிற

ேசவககைள ேநா$கி, “இவைர உபசாரமாக ெவளிேய அைழ-ேபா: விவி
வா9க” எ/ ெசா*லேவ ேசவகக அJவாேற ெச:யவதன.

அ-ெபா, அவ தம$> ேநதி$> அவமானைத-ேபா$கி$ ெகா4த>
ேவ/ வழியிைமைய7 தம$> அP3ல ெச:பவ ஒவ

அ9கி*லாைமைய7 அறி பிைளயவகைள- பா, ‘என$> ேநள
இத அவமானைத எ-ப"யாவ இ2சமயதி பாிகாி$கேவC’ எபைத
தைடய விநயமான பாைவயா ல-பதின. அ-பாைவயி

>றி-ைபயறித இவ, [7]மி>தியா மி$கைவ ெச:தாைர தாத, த>தியா*
ெவ/ வி உயாிய >ணதினராத= ேசவககைள ேநா$கி$ ைகயமதிவி,
ேவதநாயக பிைள த=யவகைள- பா, “ஆேசபி-ப சமாதான

3/வ எ9க4$> வழ$க; ஆத= நா9க ேபசி$ெகாவைத$ >றமாக
எCண ேவCடா” எ/ ெசா*= அவ ேகாபைத தணி-பி,

ஆேசபிதவைர அ9ேக வ இ$க2ெச:வி F= ேமபாகைதப"-பி$க2ெச: பிரச9க ெச:வாராயின.

அர9ேக/த* ெப;சிற-ட நைடெபற. வ ேகேபாக4 நா4$>

நா மி>தி7றாக. மாியாைத யறியாத யாேரP வ ெவ/-Cடா>ப"

நட இ$கவிஞபிராPைடய அைமைய யறியாம* இைடB/

ெச:வாகேளாெவ/ நிைன ேவதநாயக பிைள, அ$ேகாயி*

விசாரைண$காராிட, “தினேதா/ நா வத பிேப ெதாட9க ேவC” எ/

ெசா*=வி ஒJெவா நா4 பிபக=* வதி ேக"றா.

அ-ெபா, ஒJெவாநா4 அர9ேக/த* "த6ட அFைல7

இவைர7 சிற-பி ஒJெவா ெச:7 பா"னா. அவ/ [8] இப

ெச:7கேள இ-ெபா, கிைட$கிறன. அவ/ சில வமா/:
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“>றமி*சீ மீனாசி தரவா ாியநினா$ ேகாயி= ேமவ

நறவெம ெச:தனணா மகடமி8ெச: தவெமவனீ நவி? ேமைம

உறதி$ ேகாைவெபற- க=ெச:பா$ கியெமவனJ 6யF* ேகக-

ெபறெவேபா =யாித மாதவெம ேனா/வா: ெபைம மி$ேகா:”
“இபாவி ேகாைவெசான மீனாசி
தர-ேப ாிைறவ யாP

உபாவி கவிெசா*ேவ ெனகவிபாேபாாிைதமீC ேடாரா தாேறா

பா2ெசா N*கைளேய தி-பபா

6ணேவாகC ேனா Fைல-

பிபாக2 ெசா=ெவ/-ப ந*லவனீ
ேயாயாேனா ேப வாேய”

“விதிெயதிாி லாிதேலா க*க= Mசேர விCேணா மCேணா
திெபாதிப* பாமாைல ெபறி-^ மீனாசி த ர-ேப

மதிதிய ேகாைவைய-ேபா ெபறீெகா =$காழி ைவ-பி னீதி
அதிபதிநா ெமனவறிL நன; சதியமா வைற> Lேர.”
“ந*லா$> ந*லவனா மீனாசி தரேவ ணவிற ேகாைவ

இ*லா$> நிதிறவா வி*லா$> விதிவிவா8 ெவ*லா நீத
வ*லா$> திதிஞான9 க*லா$> மதிேவைல ைவய கதி

ப*லா$>$ கதிக=- பதியா$>  தியதசீ பகேவா யாேர.”
இJவாேற ேக> விவாக பல சிற-$ கவிகைள இயறி த9க
த9க நமதி-ைப ெவளியிடாக. அவக 3றிய கவிக இ-ெபா,

கிைட$கவி*ைல.

ேவதநாயக பிைள ெசா*=ய சிற-$ கவிகைள ெய*லா ேகட இவ
அவைடய அைடைமைய- பாரா",

“நா$> ந*ல>ள Oேவத நாயகந னாம மாேல

L$> வாயிெலP9 காழி$ேகா ேகாைவெயைன விளப2 ெச:ேத
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ஏ$> மட9காத திகவிக ெசாறைனநி னியபா ேளா
பா$> நாெச:த ெதாேறாப* ெச:தா? பறா வேற”
எற ஒ ெச:7ைள2 ெசானா.
அ$ேகாைவ அர9ேகற-பட பின ேமேல ெசா*=ய கனவாக4 பிற
தைல$> 5. 50 த* 300 வைர ஸமான ெச:தாக. சில ெபானாைட
த=யன ததாக; சில Hஷண ததன; தமர ஆதீன தைலவ 

ச2சிதானத ேதசிக த$க பாிகைள அP-பி$ ெகளரவிதா. இJவா/ பல

இவ$> ஸமான ெச: ஆதாிததனா* மகி86ற ேவதநாயக பிைள,
“ேதமாாி ெபாழிெபாப தி$காழி யிைற
திகழாC சிதாதி தி9கபா திரதி*

Hமாாி ரெபாழிய2 ெச*வ பல 3"-

ெபாமாாி மிக- ெபாழிய- லவ >ழா தி-

பாமாாி நனிெபாழிய- ப*=ய9கC ழ9க-

பலாிய நல ாி7 வலாிமCடப

Oமாாி ெயன-க=$ ேகாைவையமீனாசி

தர-ேப மதிவ*ேலா னர9ேகறி னாேன”

எற ெச:7ைள$ 3றினா. இதனா* சிதாதி வட (1861) ரடாசி மாத

அF* அர9ேகற- ெபறெதப ெதாியவகிற.

சீகாழி$ேகாைவ 534 - ெச:7கைள உைடய. இதல சாிதிர9க4, ஏைனய
சிவதல சாிதிர9க4, நாயமாக4ைடய அ; ெசய*க4, ைசவ சாWதிர$

க$க4 இ F? அ9க9ேக சத-பதிேகறவCண ெசJவேன

அைம$க-ெப/ளன. மற$ ேகாைவகளி காண-படாத பல ைறக இதி

காண-ப. அைவ இல$கண விள$கதி விதிைய த,வி அைம$க-படைவ.

இதி* உவைமகளாக$ காட-பவனவ/ ெபபாலன ைசவ சபதமாகேவ
உளைமயா* இF* சிவேநச2 ெச*வகளா ப" இறபால.
இ F=?ள சில ெச:7க வமா/:
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ஐய.

“ெவளாப லாெகா*ெச தாமைர யாெகாெலாC ேமனிக9
களா9 >வைளய னாெகான9 காழி$ கட6ெவபி*
உளா மிவர" ேதா:தவ ன ஞ/லக

நளா9 >"ெகாC டரசா டவ;ெச: நலதினேன” (2)
இைடB/ கிளத*.

“ஞால ெபா=ய- ெபா=காழி நாத ந/மல$ைக2

Yல ெபா=ய$ெகா வாபவ ேவணி2 டமதிேபா
பால ெபா=யநி ^மிைச ேயயறி- பாணி7ளா*

நீல ெபா=யைவ தீத> ேமாெவ னிைலகCேம”

(15)

பிாிேயெனற*.

“வாிேய மதவிழி2 ச9கி= காண மகிழ"யி

பிாிேயென ேறாதி- பிாிவ ெறாCட ெபறைதயா
ெதாிேய னேலவC க=ய னீ`ைம தீயி
தாிேய பிாிேய ெனன2சைட நாத சா/வேன”

(30)

பா9கைன உCமகி8 ைரத*.

“ஒகா னடெத வத தணித ெவாவன
இகா னடத ேறாழ வத மிாிதெப9

>கா மல-ெபா:ைக$ ெகா2ைச- பிரானி >ல6ந*ேலா
அகா லவன ெப,ைம7 ேமா9க வளியP$ேக” (78)

இைறவறன$>$ >ைறேந பா9கி இைறவி$> அவ >ைற உணத*.
“அவ வ ர6 வாள ரவி க=

திவ ாிவ ணரா வைரந; ெச,னேத
வவ ெராவ ராிய பிாிய வயேக

ெபாவ தவ தைழயவ$ ெகன ாிமிேன” (156)
தைலவி தைலமகN$>2 ெச*ல ஒ-பத*.

“தா5 தடய ேதாணி- பிரான டா9கியப
ேச5 ரைடய தைடெயவ ேனா சிறதவைர-

13

பா5 க8மி> `X ெரெவன- பனிரC

ேப5ெர றாெர9> நாேத"2 ெச*வ ெபCணண9ேக.” (258)
ெசைன+ பிரயாணைத நி.திெகா/ட.
நி.திெகா/ட.
சீகாழி$ேகாைவ அர9ேகறி "தபி, இவ ேவதநாயகபிைள

வி-பதிப"ேய பிP சில மாத9க சீகாழியி* இவதா. அ$கால
தைம நா"வத 9மாணா$கக4$> ேவC"ய பாட9கைள2 ெசா*=வதா.

ெசைன$>2 ெச*லேவCெமP க, ெபா -பாடா*

உCடாயிறாத= சீகாழியி ேபாதிய ெபா கிைடதைமயா? ெசைன
ேபா: வவதி* சிரம மிக உCடா>ெம/ ேதாறினைமயா?

அ-பிரயாணைத நி/தி$ெகாCடா. ெசைனயி?ள நCபக4$>2 சில

அெசளகாிய9களா* வர$3டவி*ைலெய/ இைறவ திவளி-பி,
ராணைத "$ெகாCேட வவதாக6 க"த9க எ,திவிடா.

திமயிைல-ராணதி எ;சிய ப>தி பி பாட-ெபறேவயி*ைல; பா"யித

ப>தி7 ைகதவறி- ேபாயி/.
தி தி(ைலயமக அதாதி.
அதாதி.

சீகாழியி=த காலதி* இவ  நடராச தாிசனைத$ கதி அ"$க" சிதபர
ெச/ வவC. அ-ப"2 ெசறித ஒ சமய வாமேதவ கபடாரக
த=ய தமி8 விவாக4ைடய வி-ப-ப" திதி*ைல யமக அதாதிைய
இயற ஆரபி2 சில தின9களி Hதிெச:தா. இJவதாதி அைமயான

அைம-ைப7ைடய. இதைன- ேபா/ நய உயத யமகவிசிதிரைடய

F* இ$ காலதி* ேவெறா/ இ*ைல. அபலவா வபலவா, கம9 கம9
கணபரமா, கனிய$ கனிய மன, அத மத ெமேற, வத வத,
சிவசிவச9கர எபைவக4, இன பரபரேன, நதாதர தகரவிைத,
ககதைன ய, ேதவாரமா திவாசகமா, மதியாதவன9கி, சிறபல9கC,

தமனியமற, ேபரபலபல, ெபானபலவ, பத;ச=யாதவேன,

பரமானதைத, பாடகதCைட, மாத9க மட9க*, Xவாயிரவ, மாணி$கவாசக

ெரபைவக4 இJவதாதியி* யமகதி* அைமதைவ.
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அயSகளி=த பிர$க இவைர2 சீகாழியி= த9க த9க ஊ$>
அைழ2 ெச/ இவ$> ேவC"ய உபசார9கைள2 ெச: சில நாக
ைவதி அP-பி வவC.
மகா1'கபிைள உபசாித.
உபசாித.
அவக4 இவைடய நCப திவாவைற யாதீனைத2 சாத அ"யவ
ஆகிய தி*ைலவிட9க மகா=9கபிைள ெயபவ ஒநா பல

நCபகேளா இவைர2 சீகாழியி= அைழ2 ெச/ தைடய L"*

உபசாரேதா ஒ ந* விதளிதன. அ யா விய$கத$கதாக இததறி

அவைடய ேபரைப7 ல-பதிய. விCடபி இவ திCைணயி*

வ அம சதன Hசி$ெகாC தாHல தாி$ெகா4ைகயி* மன9
கனி ஒ பாைட2 ெசா*= ஒ மாணவைர$ ெகாC அைத எ,வி
எ*ேலா ேக>மா/ ப"$ காட2 ெச:தன. அ-பா வமா/:
“மாேம6 நதிவா வைறவா8 >நம2சி வாய சாமி
Hேம6 மலர"$க ைடயமகா =9க>ண ட ேம

ேதேம6 ைவயத நைவயற-ப கமெனா சிற-ப K"
தாேம6 தாயிலா ன"யவ$ ெக/ெமா தாயா னாேன.”

இதைன$ ேகடவக இவைடய அைடைமைய7 லைமைய7 அறி
விய இவைரேநா$கி, “தம$> உண6 அளிதவகளிட நறி பாரா"

ஒளைவயா கப பா"னாகெள/ சில ெச:7கைள$ 3/வாக.

இகா/ அதைன நபாம* இேதா. இ-ேபா த9க4ைடய ெசயலா*

அ2ெச:திகைள உCைமெய/ நகிேறா” எ/ ெசானாக. உடேன

மகா=9கபிைள விமித/ திவாவைற$ >Hைசயி* தம$>$

கிைடத அழகிய வWதிர ேஜா"ைய$ ககC பழ ]ப தாHல9க4ட
ைவ வண9கி, “சிறிேயனாகிய எPைடய ேவCேகா4$> இண9கி,

இJவள6 Oர எ,தளியத> அ"ேய என ைகமா/ ெச:யவ*ேல!

த9களா* கழ-பவத> நா எJவளவிேன! எனபா$கிய; ெச:ேதேனா!

இனிேம* என$> யாெதா >ைற7மி*ைல. த9க4$> எளிேயPைடய அபி

அறி>றியாக2 சம-பி$க-ப இத2 சி/காணி$ைகைய அ9கீகாி$
ெகாCடளேவC. இ நமசிவாய Xதியி பிரசாதேம” எ/

விநயேதா ேவC"ன. இவ னைகேயா அவைடய அபி> மகி8
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அதைன ஏ/$ெகாCடா. வாிைச-பெறP ஊாி=த கனவானாகிய

=9க-பநாயகெரபவ ஒைற இவைர வவி தா அJKாி* அைமதித
சதிரதி* த9க2 ெச: உபசாி2 சில நா இ$க2ெச: அP-பினா.

அ-ெபா, இவ அ2சதிரைத2 சிற-பி,

“>ல6க82 தர$>$ கட ெகாததி$ >கா Kர
நில6 தி$கால; ெச:திலரா லசதரல நிக8த$ ேகCேமா
வல6சித நய>ண =9க-ப மகிபால வள* தாP

உல6ம/ ைவய பல$>மகி8 Oவதாக ?வ மாேதா”
எP ெச:7ைள-பா" அ9>ளாைர மகி8விதன. இJ வCணேம அ9க9ேக

ெசற கால9களி* சத-பதி> ஏப மனமகி8 பா"ய பாட*க
பலெவப.

தி ெவ/ணீ".ைம பிைளதமி2.
பிைளதமி2.
ஆ2சார எ/ வழ9>கிற ெபமண ந*Sாி=த சிவேலாக தியாக

த=யாெரP ைசவ2 ெச*வ ஒவ இநிக82சிகைளெய*லா அறி
இவைர த ஊ$> அைழ2 ெச/ உபசாிதா. பி அதல

எ,தளி7ள திெவCணீ/ைமயைமயி மீ பிைளதமி8 ஒ/

இய/ப" அவ ேக$ெகாCடா. அ9ஙனேம இவரா* ஒ பிைளதமி8

இயறி அர9ேகற- ெபற. அF* மணைவ- பிைளதமிெழன வழ9>.

அ பிகாலதி* (வி$கிரம வட ைத மாத) சி. தியாகராச ெச"யாரா*

அ2சிட-ெபற.

இ தலதி* எ,தளி7ள சிவெபமான திநாம சிவேலாக
தியாகெரப. அ கா--பவதி*,

“நாதிாி ய$கர ளாளமண ைவ$கிைறவ
நாதசிவ ேலாகதி யாகைர- ேபா/வ”
என2 சத2 ெச:7 ஒறி* அைம$க-ெப/ள. அ9ேக

திஞானசபதXதி நாயனாைடய திமண நைடெபற காலதி* அபிைக
அ9ேக உள  ப;சா$கர தீததி கைரயி* நி/ அ"யாக4$>
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ெவCணீறளிதளினைமயி திெவCணீ/ைமெயP

திநாம9ெகாCடன. இJவரலா/ இF=* அ=-பவதி*,
“ைவய, :யெவா வாவிய9 கைரநி/ வா:மல த,தபிைள

மரமி> ெசJவா:$ க9>ழ காத=ைய மாமண; ெச:தஞா/

ெச:யமல மீதன ;ப; சா$கர தீத$ கைர$கணி/

ேசதா கள9க ெறாழியெவC ணீ/த ெச9கர தாலளிதா

உ:யவிவ வாெவ /ைரதப" ேயவிைர ெதாவனீ வேசாி
உகள9 கதவிர ெவCணீ/ ந*காெகா
ேலாவிதைன 7ணராதெத

ஐயமன ேமாவி தி-ெப மணைமெயா ட@ யாடவாேவ” (8)
எP ெச:7ளி 3ற-பகிற.
ேம3றி7ள ப;சா$கர தீதட அதலள க9ைக எP தீத,
“உல>க8 ப;சா$ கர-ெப தீதெம
ெறா/C X8கி ேனா$

ெகாழியாத பிணி, ெதாழி-பதத மாமிய
ைர$காி கம னறா*

இல>மிஃ தறி79 3பவ" வா:$க9ைக
ெயபெதா /Cட தசீ

எமேனா ேபத காியதாி யெபாிய
திதல- ெபைம கCடா:”

(அ=-. 6)

என- பாராட- ெப/கிற.
அதல- ெபய ெபமண, ந*S, ெபமணந*S, ந*S- ெபமண என
நா> வைகயாக வழ9>. அதைன நிைன, வாெய/ காெல/

கா*வாெய/ வா:$காெல/ வழ9க-ப வா:$கா*க பல

அதலதி> தம$>ள ஒ-ைமகதி, அறிஞ வல;ெச:த* ேபால

இதலைத2 Y8தி$கிறன ெவப பிPள ெச:7ளி
3ற-ப"$கிற:
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“வCகா ெலன வாெயன வா:$கா ெலன$கா* வாெயன-ேப

மவி மாறா வன9ெகாணைம மான ந*S ெபமணவா

எCகா ந*S- ெபமணேம ேர:ெப மண ந*Sெர

றில> ெபயHC /வனேம: ெத/ விள9> மிநகைர

தCகா லறிஞ பல>,மி தவா Y8 ம6தலா

றாவா நா ெம;ஞா/ தவா Y8த ற>திெயன

ஒCகா* பலY8 சிவேலாக ைறவா: தாேலா தாேலேலா

உலக வ$> திெவCணீ /ைமேய தாேலா தாேலேலா.”
(தால-. 2)

ெபCமகைவ- ெப/த* சிற-பெறன$ கேவாக4, ஆCமகைவெப/கெவ/ ஆசி 3/ேவாக4, பிறவா/ உைர-ேபாக4 நாUப",

அபிைக இமவாP$>- த*வியாகி- ெபC பிற-ைப2 சிற-ற2 ெச:தாெளP
கதைமய இ-லவபிரா ெச9கீைர-பவதி*,

[10]“ேபக8 சா*ெப வனதி லாCமக- ெபற*சிற- ெப/ மைறெபCமக- ெபறல ைண2சிற- ப/ய ெபறெதா- பா>ெம/
மாப பேம ெபCUவ மாெயத ைவ-பிP வமெத/

மதி$கிெனா மக6மக வாெவ/ மி9ஙன வ>ைர- பா$கேளா
3த =லாதக மலதாC மக-ெப/தி >ைற6தப ெவறாசி

3/ந ளநாC ெகாளெவ ள-படா$ >வவா னணவேவா9>
ேதம= பனிமைல$ ெகாத*வி யாய6ைம ெச9கீைர யா"யேள

தி-ெப மணதம ரெப மண2ெச*வி ெச9கீைர யா"யேள” (2)
எ/ பா"7ளா. த-பவதி* உைமயைமயி திவா: தைத-ேபால

ஏைனய த9க சிறவாெவ/ அைவ இன இன காரணதா
>ைறபாைடயனெவ/ எ$ காவ :

“மதித Lரவயி ர$கழ காேற:$க மCணிைட ேத:தயேவ:

வத மதிெல, தழலா* ெவ-C மாைமக கியெச;ெசா
ெபாதித வபக கா?ழ$ க-பிள6 HCடதா* இ-பிவைளமீ
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ெபா=த ெவ:யல ெவாழியா நா/..............
........................................ இ$>2

டத ஆைலயி ெனாிததிைவ ேவCேட ெதாதப பல6யி$>
பதித ேம/மகி8 நிதித மனெச பவள ததகேவ

ப*S விெமயி ன*S ரமயி* பவள ததகேவ.” (6)
நீராட பவதி* உள,
“நளா/ பைழயா/ க;சா/ ேகாடா/ ந*லா/ தைமயா/

நாவலா ெறா,>வட ேம பலேத நயதவ சைட$>ம;சா

ெவளா ெறன-பர6 ெகாளிட திநதியி ெவளநீ ரா"யேள”

(2)

எபதி* சிவெபமா தி$ேகாயி* ெகாCள தல9களி* ஆெறP
"6ைடய தல9கைள இட$ேகப அைமளன.

YரPைடய ெபாிய L, ெபபைறழ$க, ெப ேதேராடெமபைவ ெகட

ைறேய சிறிலழி சி/பைற ழ$கி7 சி/ேத"7 விைளயா"ய
க$கட6ைள- ெபறாெய/ அபிைகைய- பாராவ :

“வ=யவர னாலமர வானக9 3C மகி8ர Yரனிளவ*

ம$கெளா வா8கிற ேபாிலழி ய2சிறி* ம/3 லாயழி

க=யவவ வா:த ெபபைற ழ$கற$ காமசி/ பைறழ$க

கCமவ Nமி திரஞால ெம/ைர கதி-ெபால ேத4றா

ெதா=யசி/ ேதாினி "7 விைளயா ஒCசத9 ைக2சிறியதா

ஒ>ழவி ையதனி 7வெத -*= ஒCமணி ெதா"ேலறி-

ெபா=யவினி தா தி-ெப மணதைம ெபாNசலா"யேள
ெபாவிம திரெசா5 பதனி விமானதி* ெபாNச
லா"யேள.”(ஊச.8.)

தி ) கா3 ெசற.
ெசற.
தி$>காKெரP Wதலதி* இத ஓரப த L"* திதிெயா/
நட$க-ேபாவதா* அதினதி* மாணவக4ட வதி சிற-பி$க
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ேவCெம/ இவாிட ேக$ ெகாCடன. அJவாேற இவ பல

மாணவக4ட சீகாழியி= ெசறிதா. இவைடய வரைவ நிைன

அவ விாிவான ஏபாகைள2 ெச:ய ஆரபிதா. அதனா* சைமயலாத> மி$க

ேநர ஆகிவிட.

இவ$> மாணா$கக4$> பசி அதிகமாயி/. மாணா$கக

பசி$ெகாைமைய த மதணமாக- ேபசி$ ெகாC வவாராயின.
அ-ெபா, இ-லவ தைலவ அதைனயறி அவக4ைடய ஞாபகைத

ேவெறா விததி* தி-ப நிைன அவக4 திைட2 சிதபர பிைள

ெயP ஒவைர அைழ, “இ9ேக பசிேயா"தைல அைம ஒ ெச:7
ெசா*?” எ/ ெசானா. அவ சிறி ேநர ேயாசி ஒ ெச:7ைள- Hதி

ெச: ெசானா. எ*ேலா அவைரயி* அவ என

ெசா*ல-ேபாகிறாெர/ எதிபாத வCணமாக இதைமயி அவக4$>பசி ேதாறவி*ைல. அ-ேபா அவ பா"ய ெச:7 வமா/ :
“தகா /ெபாழி* Y8நாவ Sர தணதேலா$

>காவ ேதா பசிநீ9க 6C" 7தவியநீ

>கா ரைற ெவவிைட Mச >ைறதைட

பகாவ ேத$ கஃதி /தவா- பாிெசைனேய.”
அத பி அ9ேக எ*லா ஆயதமா:விடப"யா* அைழ$க-ெப/ யாவ
உC உவதன.

பல பிர$க இவைர த9க த9க ஊ$> அைழ உபசாி-பைத7 அதனா*

அவக கழ- ெப/வைத7 அறி, ஒ கிராமதி=த பிர ஒவ, ெகளரவ

ெப/வெதாைறேய ேநா$கமாக$ ெகாC ஒநா இவைர அைழதா. இவ

மாணவகேளா ெச/ அவரா* ெச:வி$க-ெபற விைத உCடன. பி,

ஓாிடதி* வ இதெபா, உடனித நCபகளி சில சீகாழி$

ேகாைவயி சிற-ைப- பறி- பாரா"- ேபசி$ெகாC"தன. உபசாித பிர

தா அத2 சபாஷைணயி கல ெகாள ேவCெம/ எCணி-

பிைளயவகைள- பா, “அத$ ேகாைவ Wவாமியிேம ெச:ய-படதா?
அம ேம ெச:ய-படதா?” எ/ ேகடா. அவைடய அறியாைமைய
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அறி, யாவ இர9கின. இவ அJவிர$கைத- ல-பதி$ெகாளாம*,

“வாமி ேமேலதா” எ/ விைட 3றி2 மா இ விடா.

ஒ சமய திநகாிெயP ஊாி= தமி8- பயிசி7ைடயவராகிய

ேவ9கடராைமய எP அதண ஒவ இவாிட வ, தா L கட
ேவC"யித= அத> ேவC"ய மர, ெச9க* த=யன ெகா

உத6ப" ஒ ெச*வாிட ெசா*லேவC எ/ ேவC"ன. உடேன இவ
அவாிட,

“வளம6 திநகாி வா,ேவ9 கடராம மைறேயா: ேகCேமா

களம6 வாிைச-ப றினி*விள9> =9க-ப$ கனவா பாெச*
உளம6 நிமைன$>2 ெச9க*க Sரரேபா ?த6 ெமாCH

தளம6 தேவC" கCணேபா ைலத6 தவ ெம:ேய”
எP பாடைல எ,தி$ ெகா [11]வாிைச-ப/ =9க-ப நாயகபா*

அP-பினா. அவ அதைன$ கC மகி8 அJ வதண L கத>

எJெவ-ெபாக ேவCேமா அவைறெய*லா உடேன ெகாதவினா.
இவ தம$>2 சீகாழியி? பிற இட9களி? கிைடத பணதி* ஒ

ப>திைய$ெகாC தைடய மாணவக4$> ேவC"ய ெசௗகாிய9கைள2

ெச: ைவ அவ $>மார பிைள எபவ$> மண ெச:வி

L க"$ ெகா ெசல6 ெச:வி எ;சிய ெதாைகைய திாிசிரரதி
ெச?தேவC"ய கடP$காக அP-பி விடா.
----------

[1] ேவதநாயக பிைள சீகாழி$> வத கால 1858-ஆ எ/ ேவதநாயக

விபன சாிதிரதா* ெதாியவகிற.

[2] இF* காள7$தி வட ைத மாத (1859) அ2சி பதி-பி$க- ெபற.
[3] அ-ெபா, இவைர ஆதாித கனவாக: சீகாழி2 சிநய த=யா,

க-ைபயா த=யா, >-ைபய திேவ9கட பிைள, வாிைச-ப/ =9க-ப
நாய$க, ெந:-பc2 சாமி ஐய, கைடவாச* ராமைர ஐய, ஆ2சார
சிவேலாகதியாக த=யா த=யவக.
[4] சி. 107.
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[5] ௸ 104.
[6] ௸ 286.

[7] தி$>ற, 158.

[8] இவைற- பிைளயவக பிரபததிர" காணலா.

[9] அ$காலதி* வ பாட9ேகடவக: ைதய வாதியா >மார சிதபர
வாதியா, சீயால சிவசிதபர பிைள, தி-பாதிாி-=B2 சிவசிதபர
த=யா, சிதபர வாமேதவ கபடாரக, வ*ல கதசாமி பிைள, மாBர
நடராச பிைள, தி*ைல விட9க $>மாரபிைள, திைட2

ேசாமதரபிைள.

[10] ெபாியநாயகி யைம கடைள$க=ைறயி?ள,
“கறா ரறி>வ ம$கட ேபெறன$ கைரத

ெசாறா ெனாெபC ெணாழிதெத பாெரா ெதா*?லகி*

நறாC மக-ேப/ ெகறாசி ெசா*பவ நாண6ைன-

ெபறா மைலயைர ய>ைற வா, ெபாியைமேய” (12)

எP ெச:7ளி கைத இ2 ெச:7 ஒைட த,விய.
[11] வாிைச- ப/ - சீகாழி தா?காவி* உள ஒ5.

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

19. மா4ர வாஸ.
வாஸ.

மா4ர நகரைத இ +பிடமாக ெகா/ட.
ெகா/ட.
பி, க=யாணேசாழர சிதபர பிைள எP ெச*வ அவ

சேகாதரக4 இவைர அைழ2 ெச/ த ஊாி* சில நா இ$க2ெச:
உபசாி அளவளாவி மகி8 வதாக. அத பிற> மாBரதி=த சில

பிர$களி ேவCேகாளா* அ9ேக ெச/ இதா. அ-ெபா, அ9ேக

இதவக4 அயSகளி* இத பிர$க4 இதைகய அாிய விவாைன
த9க ஊ$> அகிேலேய இ$க2 ெச:ய ேவCெம/ எCணி

இ-பத>ாிய விதி த=யைவகைள அைம இவைர மாBரதிேலேய

இ$>ப" ேக$ெகாCடாக. ‘அ"$க" திவாவைற ெச/ வரலா’

எP எCண இதைமயா* இவ$> அ சமதமாயி/. பிர$களி*

த$கவகளாகிய [1] 12-ேபக மாத மாத ஒJெவாவராக- ப-ப 5பா:
இவைடய ெசல6$>$ ெகா வவெத/ தீமானிதாக.
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[2]இவ மாBரதி* இ$க ெதாட9கிய ெரௗதிாி வஷ (1860) ஆ>.

ஒசமய ப*லவராய-ப"* இத சைடய-பபிைள ெயP பிர இவ$>

ெந* அP-பினா. அதைன உபேயாகி வைகயி* அெசள$கிய உCடாயி/.
அ ெந*லா* வதெதபதைன ெதாி இவ, “தி*ைல நாயக பிதென/
ெசா*வைத$ ேக"$கிேற. அத2 ெச:தி உCைம ெயபைத இ-ெபா,

அறி ெகாCேட” எற கதைமத ெச:7ெளாைற அவ$>

எ,தியP-பினா. அதைன$கCட அவ, ‘நா அP-பிய தி*ைலநாயகெனP

ெந* பிதைத உCபCUகிறதாயிேற; நா ேயாசியாம*
அP-பிவிேடாேம!' எ/ நிைன ேவ/ பைழய ஈ$>2 சபா ெந*ைல
அP-பி- தியதாகிய அதைன வவி$ ெகாCடா.
ேவதநாயகபிைள மா4ர வத.
வத.
சீகாழியி* பாக இத ேவதநாயகபிைள 1858-ஆ வஷதி* மாBரதி>
மாற-ப வ ேசதா. அவ மாBர வததனா? பிைளயவக4$>2

சேதாஷ உCடாயி/. ேவதநாயகபிைள7 இவ மாBரைத இ-பிடமாக$

ெகாCடைதயறி அ"$க" பழகி வரலாெமற எCணதினா* அளவி*லாத
மகி82சி7றா. அ-ெபா, ப;சCடாயி/. பரேதசி ஜன9க4 ஏைழ

ஜன9க4 பசியினா* /வைதயறி ேவதநாயக பிைள ஒ ெகாடைக
ேபாவி அதி* அவக4$> உணவளி வமா/ ெச:வதா. இத அற2

ெசயலா* அவ$> மி$க க8 உCடாயி/. ஒைற பிைளயவக

அJவிடதி>2 ெசறா. அ-ெபா, உடனிதவக

ேக$ெகாCடதகிண9க ேவதநாயக பிைளைய2 சிற-பி,
“வா7த6 மினியபத `கதறி6 ெபதிடலா வான தா9கா
தா7த6 கைணயிP9 ைக7த6 மினியபத மவாவி யா

ேவ7த6 ட*ெபத லாமCU தா9கா ெம=யா நி>
மீ7த6 க8ேவத நாயகமா =ைள-பா/ விதெம றாேம”
எP ெச:7ைள இவ பா"னா.
மாணவ க.
க.
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இவாிட அ-ெபா, பாட9 ேகடவக4 $கியமானவக :

1. வ*ல கதசாமி பிைள: இவ ெசாத ஊ வ*ல; இவ திவ,Oாி=

ெகாC அ"$க" பாட9 ேக2 ெச*?வா.

2. மாBர ெத>Lதி சாமி பிைள: இவ யாதவ வ>-ைப2 சாதவ; இவ

ப"$ெகாC வததறி- பிைளயவக ெசா*வனவைற எ,திவதைல7
பிரபத த=யவைற- பிரச9க ெச:7ேபா ஏவாசி-பைத7
ேமெகாC"தா.

3. சித$கா நம2சிவாயபிைள.

4. சிவ=9க வாதியா.

5. சி9கவன - பாரதிக.

6. தி-பார சாமிநாத பிைள.

7. கண ைவதிய=9க பிைள: இவ மாBர கீைழ Lதியி* இதவ;
ராமாரெமP கிராம$ கண$> ேவைல பா வதவ; எ-ெபா,

உடனி பிைளயவக4ைடய >ப காாிய9கைள$ கவனி$ ெகாC
வதவ ; ப"-பவகைள ஊ$கிவவா.
8. 3ைறநா $>மார பிைள.

9. தாபார ேகாபாலபிைள.

10. தர-ெபமாேகாயி* அCணாசாமி ஐய: இவ எ,தி7 வதா.

11. திம9கல$>" ேசைஷய9கா: இவ பிைளயவக இயறிய F*க

சிலவைற- பைனேய"* எ,தியவ.
12. திவாவைற ெவ9>ைவய.

இவகளி* இைசேயா ப"$கா வைமைய உைடயவக கதசாமி
பிைள, சாமி பிைள, சிவ=9க வாதியா, அCணாசாமி ஐய,

ேசைஷய9கா, ெவ9>ைவய ெரபவக; எ,பவக கதசாமி பிைள,
சாமி பிைள, ேகாபால பிைள, ேசைஷய9கா, அCணாசாமி ஐய,

ெவ9>ைவயெரபவக.

ஒ மாததி* ஐ 5பா:$> தம$> ேவC"ய ெசளகாிய9கைள அ$காலதி
ெச: ெகாள$ 3மாதலா* 3றியவகளி* ெபபாேலா மாBரதி*
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இ தைடய ெபாைள$ ெகாCேடP பிறாிட ெபேறP ெசலவழி

உC ப" வதாக. அத> ெசௗகாிய இ*லாதவக4 உட உCண$

3"யவக4 பிைளயவக L"ேலேய ஆகார ெச:ெகாC வதாக.
மா4ரதி1 த விவாக.
விவாக.

அ$காலதி* தமி8 விவாகெள/ ெபய ெப/- பிரச9க த=யன ெச:
மாBரதி= ெகாC இவ Fதனமாக2 ெச:7 ெச:வைத$ேக பாட;
ெசா*?ைகயி* உட இ ேக மகி8 ெச*ேவா:

1. தமதானர கCUைவய: இவ பாரத- பிரச9க ெச: 2ேசாி த=ய
இட9களி* மி>த க8ெபறவ; ந*ல வா$கி.

2. மாBர படம9கல சபாபதி ஐய: இவ எ,H திேவ9கடாசல
த=யாாிடதி பாட9ேகடவ; தைடய இளைம ெதாட9கி$ 3ைறநா"*

சா=ய2 ெச*வகளிடதி* இராமாயண- பிரச9க ெச: ஜீவிதவ.
3. 3ைறநா2 சாமிநாத வாதியா: இவ சில$> தமி8 F*க

பாட;ெசா*=$ ெகாC பாடசாைல ைவ ஜீவிதவ; Lரைசவ.

3ைறநா"* இத நா$ேகாைட நகரதாகளி* ற6 HCடவக4
ேவதாத சாWதிர9களி* நிணக4மாகிய இவ இவாிட அ"$க" வ
ஸ*லாப ெச: ேபாவாக.

வடெமாழி விவாக பல இதாக. அ$காலதி* அ9ேக இத ஸ9கீத
விவாக:

(1) திநாைள-ேபாவா சாிதிர$ கீதைன இயறிய "ெகாCடா

ேகாபாலகி]ண பாரதிக, (2) சாதN- ப;ைவய, (3) தித-HC"

பாகவத, (4) ெபாிய ராமசாமி ஐய, (5) சின ராமசாமி ஐய: இவ

ேகாபாலகி]ண பாரதியாாி த மாணா$க; தைடய L"ேலேய

பாரதியாைர இ$க2 ெச: அவ சிவபத அைட7 வைரயி* உபசாிதவ.
I- ேகா"* ெபபாைமயான உதிேயாகWதக4$>2 ச9கீத- பயிசி
இவத.
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ேம3றியவக யாவ பிைளயவக4$>- பழ$க உைடயவகேள. இவ

L"> அவக வவ ெச*ல$ 3"யவக L"> இவ ேபாவ
உC.

[3]ச6சிதானத
[3]ச6சிதானத ேதசிக மாைல இய"றிய.
இய"றிய.
மாBரதி* இதெபா, திஞானசபத ேதசிகர >Hைச$>

அைழ$க-ெப/ இவ தமர மடதி> ஒ ைற ேபாயி$ைகயி* அ9கித

அ"யாக ஆதீன தைலவராக இத  ச2சிதானத ேதசிக மீ ஒ பிரபத
இயற ேவCெம/ ேக$ெகாCடாக. அவக ேவCேகாகிண9கி

அத மட2 சபிரதாய9க ல-பப" ச2சிதானத ேதசிகமாைல எற F*

ஒைற2 ெச: அவைடய னிைலயி* இவ அர9ேகறினா. ேக மகி8த

தைலவரா* த$க ஸமான9க ெச:ய-ெபறன.
அ F=?ள சில ெச:7க வமா/ :

“ம பிடக ம-பெத* லாபிற மாடைடத
அ பிணி ெறாழி-பத ேகபிற வாயிக

ெபா விைனெயாழி- பாறP தா9> ேபாதைனெம:
தி க8த ைம2ச2சி தானத ேதசிகேன.” (5)
“பா"வ தா$ெக பாிசளி- பா7 பமைறயி

3"வ தாவ ற-ேபசி Xைற79 ெகாைளெகாவா:
நா"வ தாC மகி8வள ேலப னகாின

ேத"வ தாத ைம2ச2சி தானத ேதசிகேன.” (11)
“நிபாைவ யா= ணீ9கி மா= ெநநிலதி
ெகபா கதிமதி யா= ணீ9>த ெலவிய-

வபா ரகவி ெளேற 7ள மதிதனகாC

ெதபா ரணித ைம2ச2சி தானத ேதசிகேன.” (18)
“வளிதா8 விைப-ைப ேதா= "ட வ*லவP

அளிதா8நி ேபர Vதிப மாத கைமபவP
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ஒளிதா8 வனதி ெலா-பர ேறா6ண ராதவ$>
ெதளிதா8 க8த ைம2ச2சி தானத ேதசிகேன.”

(27)

“எ*லா மைற; சைடெயா/ ேமைன தி9கமதா:
வ*லா ெவம ணவெகா ேலாவ* லவணவா

வி*லாந றா= லாகதி ம/ விள9>ெம/
ெச*லா மதிற ைம2ச2சி தானத ேதசிகேன.”

(28)

நத சாிதிர$ கீதனதி>2 சிற--பாயிர அளித.
அ$காலதி* திநாைள-ேபாவா சாிதிரைத$ கீதன9களாக2 ெச:த

ேம3றிய ேகாபாலகி]ண பாரதியா அ"$க" இவைர வ பா2 ெச*வ

வழ$க. அவ நத சாிதிர ெச: "தேபா அத2 சாிதிர அைம-ைப7

ஹிWதானி சபதமான ச9கீத-ப>திக பல அதி* நறாக

அைமதிதைல7 அதி காண-ப ப$தி2 ைவைய7 அறி பல

பாராவாராயின. இைச- பயிசி7ள ஏைழ ஜன9க அதி?ள

கீதன9கைள- பாட பCணி- பிறாிட பா"$ கா"- ெபா வவாயைட
கவைலயிறி வா8 வதாக. பல ஒ,9காக- பா"$ கைத

பCணி$ெகாC வரலாயின. கிராமாதர9களி* அதைன$ ேகடவகளி சில

ப$தி ேம@டா* தி-3 ெச/ நதி விலகியைத- பாவி2 சிதபர
ெச/ நதனா தீயி* X8கிய >Cடெம/ ெசா*ல-பகிற ஓம$ >ளதி*

நீரா"  நடராச-ெபமாைன தாிசன ெச:ெகாC வர ஆரபிதன. அத2

சாிதிரைத-பறிய ேப2 தமி8நா / அ$காலதி பரவி இத.

ஆயிP, அ2சாிதிர ெபாிய ராணதி?ள திநாைள-ேபாவா ராண-ப"

அைமயாம? தமி8 இல$கண வ,$க ெபாதி7 இத பறி தமி8

விவாகளி சில அைத$ >ைற 3/வாராயின. பிைளயவக4ைடய

க அJவிதேம இத. இவைடய ேநா$கைத யறியாத ேகாபாலகி]ண

பாரதியா இவாிட அத F?$> எ-ப"ேயP ஒ சிற--பாயிர

ெபறேவCெம/ பல ைற அைலதா. அ-ப" அைல7ேதா/, யா

வதா? தைடயிறி2 சிற--பாயிர ெகாதP- இவ, “மெறா சமய
பா$ ெகாளலா” எேற ெசா*=வதா. அ-ப"2 ெசானத ேநா$க
பி ெகா-பதக/;
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அைலவைத அ;சி, வவைத அவ நி/திவிட ேவCெமபேத. ஆயிP

பாரதியா அத ய*வைத2 சிறி நி/தேவயி*ைல.

ஒநா அவ வதேபா இவ பகேபாசனதி>- பி வழ$கேபா* நிதிைர

ெச: ெகாC"தா. அதைனயறித பாரதியா திCைணயி* அம “கனேவா

நிைனேவா”, “வாராம=-பாேரா”, “சிதைன ெச: ெகாC"தா*”, “தீயினி*

X8கினா” எP கீதன9கைள ெம*ல- பா" தாேம [4] இ/$
ெகாC"தா. இவ விழி$ெகாCடா. அ-ேபா,
“கனகபாபதி தாிசன ெமாநா கCடா* க= தீ”

எற கீதனைத- பாட ெதாட9>ைகயி* இவ அ9கிதப"ேய எ,
பாய== அத$ கீதனைத$ ேககலாயினா. ேகக$ ேகக

அJவிைச-பா இவர மனைத உ$கி அதி* இவைர ஈபட2ெச:த.
பாரதியா பிP சில கீதன9கைள- பா"னா. இவைடய மன

கனிவிட; இவைரயறியாமேல ப$தி மி>தியினா கCணீ ெவளி-பட.
உடேன எ, ற ேபா பாரதியாைர$ கC ந*வர6 3றினா. பி,
“ேகாேம6 திதி*ைல நடராச- ெபமாறா 3" 7:த

Hேம6 ேபரப திநாைள- ேபாவாத னித2 சீைர-

பாேம6 பலவைகய விைச-பாடா =னிைம7ற- பா" Mதா
ஏேம6 ேகாபால கி"னபா ரதிெயP மிைசவ* ேலாேன”

எP பாடைல இயறி அவபா ெகா, “இைத உபேயாக- பதி$ெகாள
ேவC. சாபவகளாகிய உ9கைள இவைரயி* அைல$கழிதைத-

ெபா/$ெகாள ேவC” எ/ கம 3றின. அவ மி$க களி-பைட,
அதைன- ெப/$ெகாC ெசறா.
த7ேகா8 !த1யா .
காைர$கா=* தேபாிேயாெமP ேவைலயி* இத தP$ேகா" த=யா
எP கிறிWதவ கனவா ஒவ அ"$க" மாBர வ ேவதநாயக
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பிைள7ட சிலநா இ ெச*வா. அவ தமிழி* வி-ப தமி8

விவாகைள7 ஸ9கீத விவாகைள7 ஆதாி$> இய*

உைடயவராைகயா* அவ$> பிைளயவக4$> ேவதநாயக பிைள Xல

மி$க பழ$க உCடாயி/. அதனா சில சமய9களி* நாகப"ன த=ய

இட9க4$> இவ ேபா>ெபா, காைர$கா?$> ெச/ வவ வழ$க.
அ-ெபா, தP$ேகா" த=யா இவைர தம ப9களாவி* இ$க2ெச:
இராேசாபசார ெச:வா. இவ திவாவைற த=ய இட9களி*

இ$>ெபா, Hைச$காக2 சதன$கைட, ப2ைச$கHர, >9>ம-H

த=யன அP-வதறி இவ$>- பிாியமான ந*ல மாபழ9கைள7 அP-பி
வவா. மாபழதி காைர$கா* ெபய ெபறதேறா ? அவ Xலமாக$

காைர$கா=?ள சிவேநச2 ெச*வகளி பல இவபா பிாீதி ைவ-பாராயின.
ேவதநாயக பிைளயி பதைத6 சிற+பி+ பா8ய.
பா8ய.
ேவதநாயக பிைள அ$காலதி பல ச9கீத விவாகேளா மாBரதி பழகி
வதன. அவக ெசா*? தியாகராைசய கீதன த=ய பலவைகயான

கீதன9கைள$ ேக மகி8வைடவா. அ$கீதன9க4 தம$>- பிாீதியான

ெம"* தா தமி8ெமாழியி பல கீதன9கைள2 ெச:தா. அவைற இைசயி*

வ*லவகைள$ ெகாC பாவி$ ேக ேகபி ெபா, ேபா$>வ
அவ$> வழ$கமாக இத. அவ$>$ கீ8 இத உதிேயாகWதகளி?

வ$கீ*களி? பாட$3"யவக அவைடய பாட*கைள- பா"7 த
>ழைதக4$>2 ெசா*=$ெகா- பாட2ெச: வதன.

பிைளயவக4$> அ-ெபா,த-ெபா, தா ெச:த கீதன9கைள
ேவதநாயக பிைள பா"$காட2 ெச:வC.

ஒநா அவ தா இயறிய சில கீதன9கைள இராமசாமி ஐய9காெரP
வ$கீ* ஒவைர$ ெகாC இவாிட பா"$காட2 ெச:தா. அவ சில

கீதன9கைள- பா"வி$ கைடசியி* பிPள கீதனைத- பா"ன:
இராக - காேபாதி; ஆதி தாள.

ப*லவி.

எJவைக யி? நாேன - ந*வழிபறி
உ:வைக அேகாேன.

அPப*லவி.

ெசJவழி நிேபாமன ேதக வளHேவ
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ெபளவமாக- ேபாிப ப,$>9க பக$காேவ (எJவைக)
சரண9க.

1. வறிய$ கிடெவறாெல >றியைக களிYைல

வா9க நீ" உல> வான எத Xைல

பிறேநா:ெச: யிெலன$>- ெப9ேகாபா$ கினி2வாைல

ேபைதெய பிைழெய,தி ேவC9 ேகா"ேயாைல (எJவைக)
2. ந*வழி நட$கெவ றா=கா >தைள

நா4 வழிநட- பதி*என$ >Cேடாகைள

*விைன ேயெசவி ெபா:க `ைழ7வைள

Cணிேயாப ேதசெமறா கஅதி ேலத ைள (எJவைக)
3. உைன தி$கெவறா ?லகிெல வா:$>ேநாேய
ஊவ ேபசஎன$ >ட, வவாேய

மிைன நிகபிரப;ச ேவதைன நீ$>வாேய
ேவதநா யகP$>2 சாதக மானதாேய.

(எJவைக)

இைத$ேக இவ >றெமா/மி*லாத ேவதநாயக பிைள தைம தாேம

இக8ெகாC பா"யைத நிைன பாரா" ஒ வித ஒ கீதன
பா" அவாிட ெகாதா. அைவவமா/ :
வித.

“மனர ளதிகார மானவ, வாமலற வழிந டாதி-

பினெரனா தறமிய/ ேவதநா யக>ண- ெபாிேயா: நா4
நனரற9 ெகாைளெகாC இலெனன-ெபா:
அPதின நவி? வா:நி

னரஃ ைர-பவைர னிவாேயா னியாேயா ெமாழிவா: நீேய.”
கீதன.

ராக - ேதா"; தாள - சா.

ப*லவி.

ெபாழிதாேன பதமாாி ேவதநாயக
Hபதி யவாாி .
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அ`ப*லவி.

வழிப* ?யிள வளவய* >

மவ= னறிெவP மாCபயி மி>
ெமாழித பரக விைள6 நீட

னித ெகாைமயா* >"ய ேதாட

(ெபாழி)

சரண9க.

1. எனக றானாதி ேசடேன - இவ>
எதி வாெனனி Xடேன

பP மிவனிைட$ காடேன – மி>

ப*கைல ேயாதவி ேசடேன

(ெபாழி)

2. மP9 கழனி வள$>ள Oர

ைவய க,9ேகா னா$> ேபர
மிP9 கைண Iபதி கார

ெம:-ெபா ேட விள9> தார (ெபாழி)
3. இP கெலன யாவ தி$க

எC" சாக தா மதி$க

Pயா வ$> ஞான தி$க
------------

Xபா சம-பா ேபா:$ >தி$க

(ெபாழி)

[1] அவகளாவா: 1. தி-பனதா இராம=9க தபிரானவக, 2. க=யாண

ேசாழர சிதபர பிைள, 3. ப*லவராய- ப சைடய-ப பிைள, 4. மாBர

ஆற9கைர த=யா, 5. அப ேவ?- பிைள, 6. வளலா ேகாயி* அேகார
சாWதிாிக, 7. H9காK2 சாமி ஐய, 8. >றால சி9காரேவ? த=யா, 9.

3ைற நா2 சா=ய2 ெச*வக4 ஒவ, 10. ெந:-பc2 சாமி ஐய, 11.

திெவCகா நடராச பிைள, 12. வ*ல பரமசிவ பிைள.

[2] த=* ெத>ரத Lதியி ெதபா?ள ெச">ளதி கீ8கைரயி=த
ராமபிைள ெயபவ L"* ஆ/ வஷ இதா. அத L இ-ெபா,

இ" ேபா:விட. அ-பா* ெத> Lதியி* வடசிறகி* >-பபிைள ெயபவ

L"* நா> வஷ இதா. அதபிற> அJLதியிேல ெதசிறகி* நாராயண

பிைள ெயபவைடய Lைட விைல$> வா9கி$ெகாC இதா.
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[3]  மீனாசிதர பிைளயவக பிரபததிர, 3221-3321.

[4] இJவா/ தா9கேள பா" இ/த* ச9கீத விவாக இய*.
------------

20. தி வாவ ைறயாதீன விவா ஆகிய.
ஆகிய.
ேமலகர +பிரமணிய ேதசிக !ய"சி.
!ய"சி.
இவ திவாவைற$>2 ெச/ வெபா, அ9ேக சின-படதி* இத
-பிரமணிய ேதசிக இவபா* அட ேபசியி மகி8வ வழ$க. அவ

தமி8- ெப9கவிஞராகிய ேமலகர திாி3ட ராச-ப$ கவிராய பரபைரயி*

அவதாிதவ. இய*பிேலேய தமிழாவ மி$கவ. தாCடவராய தபிரானிடபல தமி8 F*கைள- பாட9 ேகடவ. `Uகிய அறி6 வா:தவ.

விவாக4ைடய திறைமைய நறாக அறிெகா4 ஆற?ைடயவ.

[1]பிைளயவகைள-பறி தாCடவராய தபிரானவக Xலமாக னேர

அறிதவ. ேநாி பா- பழகிய பின இவாிட அவ$> அதிகமான அ

ஏபட. இவைர தைடய மடதிேலேய இ$க2ெச: தபிராக4$>

பிற$> தமி8 Fபாட; ெசா*=$ெகாC"$க2 ெச:ய ேவCெமP

எCண அவ$> உCடாகி வள2சி7ற. அJவா/ ெச:வத> அ-ெபா,

ஆதீன கதராக இதவ தைடய ஞானாசிாியமான அபலவாண

ேதசிகைடய கடைளைய- ெபற விபி ஒநா அவ அபலவாண ேதசிகாிட
இவைடய ெபைமகைள-பறி விாிவாக2ெசா*=, “தமிழி* மி$க பயிசி7ள
மீனாசிதர பிைளைய இJவிடதிேல இ$க2ெச: தபிராக4$>

மறவக4$> தமி8- பாட9கைள ைறயாக2 ெசா*= வமா/ சநிதானதி
கடைளயிடா* நலமாயி$>. ப"-பத>- பல காதி$கிறாக” எ/
விCண-பிதா. அ-ேபா இவ$> பிவ சபாஷைண நடத :

அபல : இ9ேக கதசாமி$ கவிராய சில தபிராக4 இ$கிறாகேள;

அவகைள$ ெகாCேட ெசா*வி$கலாேம.

- : சிசில F*கைள- பாட; ெசா*?வாேரயறி இ$ காலதி* வழ9> தமி8-

பிரபத வைககைள7 ெபாிய கா-பிய9கைள7 இல$கண F*கைள7

தி$>ற - பாிேமலழகைர த=யவைற7 வதமிறி ெதளிவாக2

ெசா*வத>$ கவிராயரா* இயலா. இவைரயி பாட; ெசா*= வததி*
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அவாிட ப" ந*ல ேத2சி ெபறவ ஒவைர7 காணவி*ைல. ெவ>

கால- பழ$கதினா* கத ராண, ெபாிய ராண, திவிைளயாட ராண

எபவைற- ப" அவ கைத ெசா*=$ெகாC வகிறா. அதைன ஒ ெபாிய

ெசயலாக மதி$கலாகா. ப"தவக4ைடய இய* பாட;ெசா*வதனாேல தா
விள9>.

அபல : இவ ம அதிகமாக- ப"தவெரப உம$> எ-ப"ெதாி7?
- : இத ஆதீன விவா தாCடவராய தபிரா இவைர-பறி- பலைற

அ"ேயனிட ெசா*=யி-பC. இ-ெபா, வழ9> தமி8 இல$கண

இல$கிய F*கைள ெய*லா யாெதா சிரம இ*லாம* மிக6 லபமாக
இைடவிடாம பாட; ெசா*? ஆறைல7ைடயவெர/ அ9ஙன

ெசா*வெதாேற இவ$> தி-திதர- ேபாமானெத/ பல F*கைள
இயறி7ளாெர/ ெசா*=யி$கிறா. இவ$> அJவா/ பாட;

ெசா*?வேத ெபா, ேபா$காக இ$கிறதா. இதைன அவ ெசைன,

தி2சிரா-பளி த=ய இட9களி* பைற அறிதிதனரா. இவைர-ேபா

சிரமமி*லாம பாட; ெசா*வத>2 சிறிேதP தமா* இயலாெத/ இவ
இதா* மடதி> இP விேசஷமான ெகளரவ9க உCடா>ெம/

விவாக பலாிட ெச/ பாட9ேகடதனா* இத ஆதீனதி=த

சிவஞான னிவ, க2சிய-ப னிவ த=யவக4ைடய F*கைள இவைரயறி2

ெசா*?பவாி*ைலெய/ அ"$க" இவைர-பறி அ"ேயனிட பாரா"- ேபசி
மகி8வா. அறி7 இவ பல வஷ9க4$>  ேவA மகா ஸநிதானதி
காலதி* அவகைள தாிசி அவகளா* பாராட- ெபறவரா.

அபல : ஓ! இவைர- பாதா* நம$> அ-ப" ேதாறவி*ைலேய. நீ மிக2
சிறதவராக$ 3/கிறீேர!

- : ஆ. இவைரெயா-பா மி$கா இ தமி8நா"* ேவெறாவ இ*ைல.

அபல : பா-பத> மி$க சாவாக இ$கிறாேர!

- : நறாக- ப"தவக அJவாேற இ-பாக. பிற தாேம அறி த9கைள
உபசாிதா*தா தைடய ஆறைல அவக ல-பவாக.
அபல : இவைர யாராவ உபசாிதCடா?
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- : இவ ெசைனயி பல பிர$களா? விவாகளா? ந>

மதி$க-படவ. தாCடவராய தபிரா ெசைனயி* இதெபா, அவக

இவைர உபசாிதைத ேநாி கCடாரா. அறி7 ப9கAாி* இவ மி$க சிற-ைப

அைடதி$கிறாரா. இத- ப$க- பிர$க யாவ இவைடய
நCபக.

அபல : அ சாிதா. இவட பல இ$கிறாகேள; அவக இவைரவி

நீ9கமாடாக ேபா* இ$கிறேத. இவேரா எ*ேலா இ9ேக இ-பாராயி

அதிக2 ெசலவா> அ*லவா? அைத-பறி7 ெகா;ச ேயாசி$கிேறா.

- : அJவள6ேப இவைடய மாணா$கக. இவ எ9ேக இதா?

உடனி-பாக. அவக4 னேம ப"தவக சில; இ-ெபா,

ப"-பவக சில; இனி- ப"-பத> யசி ெச:பவக சில; அவகளி
பதியிேல உCணத$கவக4$>- பதியி? ஏைனயவக4$>

அவரவ$ேகறப"7 ஆகார ெச:வி$கலா. இ9ேக சா-பா2 ெசலவி*

ஒ/ >ைறவி*ைலேய. ப"த விவாக இத? அவகைள$ெகாC

பலைர- ப"-பித? மட$> ஏறைவயா>. அ ஸநிதானதி>

ெதாிதேத. ஸWகித விவாகளாக மடதி பல காலமாக இதவகளி*
தி$ேகா"காவ* ேகாதCடராம சாWதிாிக, ராம>" சாWதிாிக,

திவால9கா விவபதி தீசித, அ-பா தீசித, அ-ைபய தீசித, தியாகராஜ

சாWதிாிக த=ேயாக இ வடெமாழிைய- பிரகாச-பகிறாகேள?
இ9ேக ஸWகித ப"$க வபவக4$> ெஸளகாிய ெச: ெகாப"-பி-பேபால தமி8 கபவக4$> அP3ல ெச:யேவCவ
அவசியேம. ஸWகிததி* அவகெள*ேலா எJவா/ சிற-/

விள9>கிறாகேளா அJவாேற இவ தமிழி ெபாியவராக விள9>கிறா.

சிவஞானனிவ த=ய பல ெபாிய விவாக தமிைழ- பாிபாலன

ெச:தைமயா* விதியா தானதி* மிக$ கீதிெபற இத இடதி* இவ
அவசிய இத* ேவC. அதனா* மடதி ெகௗரவ ெப>;

ைரதனதா நைம மதி$> நிைல உCடா>. இவ$>- பல

உதிேயாகWதக4 பிர$க4 பழ$க உC; ஆதலா* அவகெள*லா
நைம இP அதிகமாக$ ெகௗரவி$க$ 3.
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அபல : அவக நைம மதிதாெலன? மதியா விடாெலன?
- : அJவா/ கடைளயிடலாமா! அவசிய ைரதனதாைடய பிாிய

உதிேயாகWதைடய மதி- இத$ காலதி> ேவC"யனேவ. அரசா9கதா

க*வி விஷயதி* மி$க அபிமானைத$ கா" வகிறாக எப ெதாி7ேம?
ஆத= இத ைறயி* நா நைம ெச: வதைல அவகளறி

ெகாவாகளாயி நமிடதி* அவக4$>ள ந*ல அபி-பிராய அதிகமா>.
அபல : ஆமா! இவைர இ9ேக அமதினா* த$க சபள ெகா$க ேவCேம.

என ெகா$கலா? இ9ேக உயத சபள ஐ கல தாேன? அத>ேம
ெகா$க "யாேத! ெகாதா* மறவக த9க4$> அJவள6

ெகா$கேவCெம/ ேகக$3. ஆதலா* இைத-பறி நம$> ஒ "6

ேதாறவி*ைல.

- : அைத-பறிய கவைல சிறி ேவCடா. இவைடய மாணா$ககைள-

ேபாஷி- பாகாதேல ேபா. அதனாேலேய இவ மிக6 தி-தியைடவா.

அத> ேம* ஒ/ ேவCடா.

அபல : அ-ப"யா! என இ மிக ஆ2சாியமாக இ$கிற? அJவா/ இதா*
நம$> ஒ/ சிரமேம இ*ைல. அJவாேற ெச: விடலா. இத

விஷயைத-பறி நீ ெசான மிக6 சேதாஷைத விைளவி$கிற.
திவாவைறயாதீன விவானாகிய.
இ9ஙன ஒ-$ெகாC மடதி?ள $கியமான அதிகாாிக4$>-

பிைளயவகைள ஆதீன விவானாக நியமிதி-பதாக6 ேவC"ய
ெஸளகாிய9கைளெய*லா அைம$ ெகா$கேவCெம/

கடைளயிடா. அJவாேற யா6 ெச:ய-படன. இவ$> இரC

தவசி-பிைளகைள திட ெச:தன; மடதி=ேத அவக4$> மாத2சபள

அளி$க-பட.

பாட: ெசா(;த(.
ெசா(;த(.
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அ-ேபா பிைளயவக4$>Cடான மகி82சி$> எ*ைலயி*ைல. 
ஒகாலதி* அபலவாண னிவாிட வதி வதி- பாட9ேக

இJவளேவP இJவாதீன சபத உCடாயிேறெயன உவைக ெகாC"த
தைம ஆதீன விவானாக ஆ$>வித திவேளெயன நிைன

உகினா. பி ந*லதின ஒறி பாட; ெசா*ல ஆரபிதா. ப"$க விபிய

பல தபிராக4 ப"$கேவCெம/ னேம வதி மடதி*

உCெகாC"த சில பாட9ேகக ஆரபிதாக. இவட  இத

மாணா$கக4 உடனி பாட9ேக வவாராயின. பாீசி

அவரவக4ைடய த>தி$ேகற வCண இரC X/ பிாிவாக- பாட;

ெசா*= வதன. ப"$கேவC"ய தக9க அ2சிட-படைவகளாயி மட2
ெசலவி* விைல$> வவி மாணா$கக4$>$ ெகா-பி

அ2சிட-படாதைவகளாயி ேவேற பிரதி ெச: ெகா4ப" ெச: இவ
பாட9கைள நடதி வதா.

அ-ெபா, ப"தவக (திெந*ேவ=- ேபைடயி= வ அ9ேக

காஷாய ெப/- ப"வத) நம2சிவாய தபிரா, மைர இராமசாமி பிைள,
ேதவேகாைட நாராயண ெச"யா த=யவக. அவக அ-ெபா,ேத சிறத

விவாகளாக மதி$க$3"ய நிைலயி* இதவக.

அவக4 நம2சிவாய தபிரா, பாட9ேக> Fைல னதாகேவ ப"

ைவ-ப ப"த பி சிதைன பCUவ வழ$க. இதனா* மறவகைள$

கா"? அவைடய ப"- ஓ9கி நிற.

இ$கவிஞபிரா இ-பதகாக மடதி> எதிாி* இத ஒ பெதா,வ
ெச-பனிட-ப விதியாக அைம$க-பட. அ விசாலமான

றைத7ைடய. அதைன மிக6 பாிதமான இடெம/ நிைன இவ

அ9ேகேய இ வவாராயின. பாட;ெசான கால9கைளயறி மற$

கால9களி* தா பாடேவC"ய F*கைள- பா" மாணவகைள$ ெகாC
எ,வி வதா. தைடய மாணவக கவைல யிறி உC

பாட9ேகபத>ாிய ெசளகாிய9க அைமதைமயா*, அவக4$> ேவC"ய

ெசௗகாிய9கைள2 ெச: ெகா-பதகி*ைலேய ெய/  கவைல7றித
இவ$> அளவற சேதாஷ, இ6 [2]வணதியாக திவ4
நம2சிவாய Xதியி திவ4ேம எP எCண உCடாயின. அத

உவைகயினா* இவ மி$க ஊ$க ெபறன.
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அபலவாண ேதசிக மீ கலபக இய"றிய.
இய"றிய.
திவாவைற மடதி?ள சபிரதாய9கைள7 மறவைற7 பாத

இவ$> அ-ெபா, தைலவராகவித  அபலவாண ேதசிக விஷயமாக ஒ
பிரபத இயற ேவCெமற எCண ேதாறி/. ேதாறேவ, மடதி

சபிரதாய9கைள ெய*லா ந> விசாாி அறி ெகாC சில தின9களி*

அபலவாண ேதசிக மீ கலபகெமாைற இயறி "தா.
மகாவிவாென7 பட ெப"ற.
ெப"ற.

அ-பா* ஒ விேசடகாலதி* திவாவைறயி* அபலவாண ேதசிக

னிைலயி* பல விவாக4 பிர$க4 Y8த மகாசைபயி* அF*

அர9ேகற-பட. அைத$ ேகட எ*ேலா அதிசயிதாக. திவாவைற

சபதமாக- பல பிரபத9க இதா? அ$ கலபக எ*லாவறி?

சிறததாக6 ெபா நய ெசறிததாக6 ைசவ சபிரதாய9கைள7 ஆதீன
சபிரதாய9கைள7 விள$கி$ெகாC"-பதாக6 உளெத/
ெகாCடா"னாக. அ-ெபா, ெபாிய கா/பாறாக6, ஆதீன

விவானாக6மி விள9கிய கனகசைபதபிரா த=ேயாக இவைடய
லைம திறைத$கC மகி8, “இவக4$>2 சநிதான த$க மாியாைத
ெச:தள ேவC” எ/ தைலவாிட விCண-பி$ ெகாCடாக.

அதைன$ ேகட அபலவாண ேதசிக ேமலகர -பிரமணிய ேதசிகேரா
ஆேலாசி ‘மகாவிவா’ எP படைத இவ$> வழ9கினா.
எ*ேலா, “அதைகய படதி> இவ ஏறவேர” எ/ 3றி2

சேதாஷிதாக. பட அளிததறி அபலவாண ேதசிக சா*ைவ த=ய

பாிசி*க4 இவ$> வழ9கி மடதி* இ*லறதா உCU வாிைசயி* த*
Wதானைத7 கடைளயிடா.

அத$ கலபகதி?ள சில அாிய விஷய9க4 பாட*க4 வமா/ :

திவாவைற மடதி* வழிபட- ெப/வ Xதி  நடராஜ- ெபமா;
இ,
“க"மல ைக$ெகாC ட கனியவ பலவா ணெபா
அ"ய2 சைனேகா தி யபல வாணா ெச:வா:
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த"த=* விதியா ன [3]தைனதா ன2சி ேத
ப"நிைன தைனெகா* யா$> பழ$கவா தைனவி டாேத”
எபதி ல-பத- ப"$கிற.
அ"ேயPைடய உட* ெபா ஆவி Xைற79ெகாC தியாகிய ஒைற
ம ஈவத> வத என எP க,

“அவி யறாவைர ேபாத மாைல யவிாில;Y8
ெபாவிய ேலா6 திவா வைற- Cணியமா
ெசாவிய வபல வாணா வ"ய Pடதலாக

மவிய X/9ெகாC ெடாறீ வத> வதெமேன”
எP ெச:7ளி* அைமள.
‘நீ அணிள பிைற, எ? த=ய ெபாக4, உம$> இ-பிடமாகிய
ைகைலமைல, ஊதியாகிய இடப த=யைவக4 ெவCணிறைடயன;

இ9ஙன ெவCணிறைடய ெபாகைளேய நீைடைமயா* அ"ேயPைடய
ெவளறிைவ7 ெகா4த* ைறயா>’ எP கைத அைம,
“ணிபிைற ெவCைம ெய?பணி ெவCைம
Yக9 காள ெவCைம

ேராண ெவCைம கபால ெவCைம
வைலசா* க9ைக7 ெவCைம

பணித ெகா$கி cவ? ெவCைம
பயி* >ைழ ய$க ெவCைம
பர6/ கயிைல வாகன வச

பாி$>ம$ கிைவக4 ெவCைம

மணிெயாளி நீ/ வாளி ; சாவ :
வய9>ேத- பாகிலா ளி*ல

மத ெபாழி யயிரா வணமிைவ ெவCைம
மறிய ேமனி7 ெவCைம

அணிகிள னா ணின$ெகனி னிநா
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அவி க8 நீெறா ைறைச
அபல வாண வாாிய வ"ேய

அறி6 ெவC ைம79ெகாள* வழ$ேக”
எ/ பா"ய ெச:7 மி$க ைவ7ைடயதாக விள9>கிற.
அF=?ள ேவ/ சில பாட*க வமா/:“தைரகம8வC ெபாழிறிவா வைற$க >ரவபிரா தானா: ெத:வ

விைரகமழ பலவாண ேமேலாPC ைமைய7ணேத விளப$ ேகளீ
உைரகம8தC கயிலாய ெதாவகா ணாலவன ைறதா ன
ைரகமழிJ வரசவன ைறவாாி- ேபாதவசீ க*வா யாேர”
(அரசவன - திவாவைற)

“அதவ$ கரகைல ய/ப நாகிP$> மர ஞான

ெபாதவ$ கர>ர வ$ெக*லா மரெந ெபாமா ேமெபதவ$ கரைற ைச-பதிய பலவாண பிரானீ ெயேற

வதவ$ கரெபறா நிைனநிழ/ திவர மகி8 தாேன”

(வ அவ$> - LCெசயலா* வகிறவக4$>; அவ - LC.)
சி

“விள க8சா லாவ ைற7C ேமவிய
வபல வாண

விதக றி ெனாதின; ெச/ ெம:7றபணிதன மைனயா

தள9 கைண 3ேவC வெத
சா/க ெவ/நீ றளிதா

தளவிலா- ைடL9 கிட6ண* ேவC தையாி
ெயறஃ ேதேறா

எள; ைவய வ"சி னளிதா னிைலதவி
தியாைவ7 Cேடா

இவெச:ேப தவி$ கினி2ெசய =யாெத
ெறCணிேனா; சாமியா: விள9க

உள மைனயா றிமட , ஞறிேனா நமசி தைம
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உணபவ ாியாேர யாவயி ெசறா ?ணரலா ேமாவா பலேர.

(சாமி - ெபா, றவி. ஓவா-ெசா*பவ, ேதவார ஒபவக.)

மகாைவதியநாைதய ைடய பழக.
பழக.
அ-ெபா, நிக8த மகரதைலநா > Hைஜயி* (ைத மாத அவதி நசதிர

>Hைஜயி*)  அபலவாண ேதசிக$> நடத படண- பிரேவசதி*

பாதசாாியாக உடவத  -பிரமணிய ேதசிக ேகாதி தீததி
ெதகைரயி* வாண ேவ"$ைக நட$>ெபா, அ9ேக நிபதி சிறி

தள2சி7/ அய==த சதிரதி திCைணயி* அமதா. அ-ெபா,

மாணா$ககேளா பிைளயவக4 உடெசறிதாக. அவக

வரைவயறி, அ9ேக த9கியித மகா ைவதியநாைதய த தைமயனாராகிய

இராமஸாமி ஐயட வ கC -பிரமணிய ேதசிகைடய வி-பதிப"

ப$கதி* இதா. மற விவாக4 Yழவிதாக. அத இவக4

ச9கீததி* உயத பயிசி7ைடயவகளாக இததறி தமிழி? ந*ல
அறி6வா:தவக. எதைனயாவ ஒைற ேகடாகளானா* அதைன

மற$கமாடாக; அதனா* ஏகஸத$கிராகிகெள/ க8ெப/

விள9கினாக. பிரச9க ச$தி அவகளிடதி* நறாக அைமதித.

அJவள6$> காரண -பிரமணிய ேதசிகைடய பழ$க ஆதர6ேம.

அவகைள- பிைளயவக4$>- பழ$க ெச: ைவ$க ேவCெமP

க -பிரமணிய ேதசிக$>- பலநாளாக இவத. ஆனா? சமய

ேநரவி*ைல. அ-ெபா, அJவிவைடய ெபைமைய7 பறி-

பிைளயவகளிட பிைளயவகைள-பறி அவகளிட பிரWதாபி வி
அJவிவைர7 ேநா$கி, “உ9க வா$கினா* ஏேதP ஒ பாட*

ெசா*லேவC” எறன. அவக, இ$கவிஞ ெபமாைன-பறி

இளைமயி= அறிதிததறி இவைடய F*கைள- ப" ஞாபகதி?
ைவதிதாக. இவைர-பா$கேவCெமP ஆவ* ெநநாளாக

உைடயவகளாைகயினா* அளவிலா மகி82சி7/ இவைர-பறி2 சிறி ேநர
பாரா"ன. பி

[4]“H9காவன$ >யிேலதைழ ெபா=யதிாி மயிேல

நீ9காமெலJ 6யி$>யி ரா:நிற ணிமல
பா9காைம யாேளா ப9ெகாைற மண-ப

ஈ9காவழி2 ெசறாெகா =ைச-^ெரம$ >றேவ”
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“மாேவந/ பலேவமன மCதட மலத

Hேவெச,9 காேவநல ணஞான ணேதா

நாேவக8 ெபாிேயாெனைன நறாெகாள 6ாிேயா
ேதேவசனிJ வதிமாெதா ெசறாெகா ?ைர-^”

“>ேதந/9 ெகாறா:ெகா" *லா:ெச,9 >ரேவ

திேதெனன நி>ெமா சிறிேயைன7 ெபாளா
வேதெலன வாCடாPைம மாேதாமிJ வழிேய
மேதெயன2 ரேரதிட வதாெகா ?ைர-^”

எP பாட*கைள இைசேயா ெசா*=$ கா"னாக. அவைற$ ேகட

இவ, “இைவ எத F=?ளைவ?” எறா.

அவக : தா9க இயறிய Yதச9கிைதயி* பிரம த=ேயா தி*ைலயி*

ேநா/ ஞான ெபற அதியாயதி* உளைவ.

மீ : அ-ப"யா! இP அத F=* ேவ/ ெச:7க உ9க4$>- பாட
உCேடா?

அவக : நிைறய உC. ேகாடகந*S2 தரWவாமிக எ9கைள அ"$க"
ெசா*ல2 ெசா*=$ ேக மகி8வாக. அவக வடெமாழி2 Yதச9கிைதயி*

அதிக- பழ$களவகளாதலா* இத- பாட*கைள$ ேக மிக

ஆ2சாிய-பவதறி த9கைள- பாரா"$ெகாCேடயி-பாக.
மீ : இFைல நா ெச:ததாக2 ெசானீகேள. அதைன அறிதெத-ப"?
அவக : திெந*ேவ=யி* ேவதாத சாWதிர- பாிசயளவராக இ$>

ஐயாசாமி பிைளயவக4 எ9க4$> ெதாித மற விவாக4
ெசானாக.
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-பிரமணிய ேதசிக, பிைளயவகைள ேநா$கி, “அத உCைமைய நீ9க
எJவள6 மைறதா? மைற6பமா? உ9க கவிவைத7 கைழ7 யாரா*
மைற$க "7? Yாியைன மைற-பத> யாரா* இய?” எ/ ெசா*=

மகி8தா.

அத இவக4ைடய ேதாற- ெபா=6 விHதிதிராசதாரண சிவப$தி2
ெச*வ இைசேயா ெபா விள9க- பாட*கைள2 ெசா*? அழ>
அ9கேச]ைடயிறி- பாவ ஆலாபன ெச:ைகயி* ‘ச9கரா’ எ/

ெசா*?வ இமகாவிவாPைடய மனைத$ கவதன. பி, “ஐயா! அத-

பாட*க உ9க வா$கி= வெபா, தனி2ைவைய7ைடயனவாக

இ$கிறனேவ. உ9கைள- ேபால தமி8-பாட*கைள இJவள6 அழகாக2

ெசா*பவகைள இகா/9 கC"ேல. உ9க4ைடய ே%மைத$ >றி-

பரமசிவைன- பிராதி$கிேற. உ9க4ட அ"$க" பழக ேவCெமப

எPைடய வி-ப” எறா. அவக, ''எ9க4ைடய , வா8வி> காரண

ஸநிதானேம. அத அேப உ9கைள7 பா$>ப" 3" ைவத. உ9கைள-

பா- பழகி- பாட9ேககேவCெம/ நீCட நாளாக$ காலைத
எதிபாதிேதா. இ/ எ9க பா$கியதா* அ நிைறேவறிய.

எ*லாவறி> காரண சிவகிைபேய” எறாக.

ம/நா பிபக=* மடதி* பல பிர$க4 பலவைகயான விவாக4

இத சைபயி* வழ$க ேபாலேவ அJவிவைடய இைச-பா நைடெபற.
அ-ெபா, மகா ைவதியநாைதய வடெமாழி ெத ெமாழிகளி சிவசபதமான
கீதன9கைள- பாவைத$ ேக இவ அவறி* ஈப- பிவ
பாட*கைள2 ெசானா.

''ெபாவி*மகா ைவதியநா தபா மிைச-ெப;சீ ெபாவா ெனCணி*
ஒவில ைறைசெய9க >மணிய பலவாண ெனாளி3 டகC
ெவவி*சிற- றனபா "ைச-ெப;சீ ேரெபா6 வித 5ப

மவிலனி தன2ைம7 ெமதிலேவ /ைமயிைவேய மதி$>9 காேல.”
“அைனநிக- பிரமணிய மணிெயாமா வைறயி லமர நிற
தைனநிகர பலவாண பரசிவம ெற9க> சாமி ேமேம

ைன7வயி தியநாத னிைசவிபி னானி6 கேழா ெவனி
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இைனய[5]வயி தியநாத னிைசவிப* பரபைரயி இையத வாேற.”
இவ ராண அர9ேக/ இட9க4$> அJவிவ ேபா>ப" ேநதா*

இரC X/நா அ9ேக இ ேக வவ அ$காலத* அவக4ைடய
வழ$கமாக இத. அ-ெபா, இவ ெசா*? அைமயான பாட*களி

சிலவைற மன-பாட ெச: ெகாC கைத பCUைகயி* உபேயாகி
வதாக.

ப<6ர ஆ.!கதா பிைள.
பிைள.
இைடயிைடேய வழ$கேபால- பV2ரதி>- பிைளயவக

ெச/வவC; அ9ேக நம2சிவாயபிைள கால;ெசற பின அவைடய

>மாரராகிய ஆ/கதா பிைள ெயபவ இவாிடதி* மி$க

மாியாைத7ைடயவராகி இவைர த தைதயாராக6 >வாக6 பாவிதிதா.
திவாவைற$> வ இவைர அைழ2ெச/ சில மாத ைவதி
உபசாி அP-வா.

இய*பாகேவ இவ$> வடெமாழி விவாகளிட, ச9கீத

விவாகளிட அ உC. தியாகராச@ைல த=யவைற இய/கிற

காலதெகாCேட வடெமாழி விவாக4ைடய பழ$க அவக4ைடய
உதவி7 அைமதிதன. திவாவைற மடதி> வதபிற> அதைகய

பழ$க அதிகமாயி/. அத மட பலவைக விவாக ஒவ பி ஒவராக

நாேடா/ வ பாி ெப/ இடமாத= அவகபா பல அாிய ெச:திகைள
அறிெகாவ, பல ேலாக9கைள7 அவறி ெபாைள7 ேக

தமிழி* ெமாழி ெபய-ப, அ$க$கைள ஞாபகதி* ைவதி தா

இய/ F*களி* இடதிேகப அைம$ெகாவ இவ$> வழ$க. அத

விவாக4 இவைடய அறிவி திறைத அறி விய இவேரா

பழ>தைல7 இவைடய ெச:7கைள$ ேகடைல7 ெபாிய லாபமாக$
கதியிதன. “சாேறா சாேறா பாலராப” எப ெம:யேறா?

---------

[1] 168 - ஆ ப$க பா$க.

[2] இ திவாவைறயி ேகாயி* ெகாCடளிய சிவபிரான திநாம.
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[3] சிவபிரா தைமதாேம அ2சித திவிைடமOாி? திைவயாறி?;

>ைவ2 சிவமாக- பாவி$க ேவCெமப இ2ெச:7ளி* அறியபால.
[4] இைவ திமா* 3/.

[5] ைவதியநாதெரப திவாவைற மட- ெபாிய Hைசயி?ள உைடயவ
திநாம.
-----------

21. பல =(க இய"ற(.
இய"ற(.

தி விைடகழி ! க பிைள தமி2.
தமி2.
ெரௗதிாி வஷ திவிைட$கழி க பிைள தமிைழ இவ இயறினா.

அதைன ஆ$>விேதா அத Wதலதி=த காகாத ேவளாள- பிரவாகிய
-பராய பிைள ெயபவ. அத- பிைள தமிைழ அர9ேகற

ெதாட9கியெபா, ஒவ அ-பிரவினிட எதைனேயா காேதா

UUவி வ இவ$> ன அம ெச:7 நிரப

நறாயி$கிறெத/ தைலயைச2 சேதாஷி$ ெகாC"தன.

அ-ெபா, சைபயி* இதவகளி* ஒவராகிய சி9கவன -பாரதியா,

“அவ ெசா*=ய என?” எ/ ேகடா. -பராயபிைள, “இ2ெச:7ளி
தசீ ெபாத இ*லாத; ஏேதP கைமயான தீ9> உ9க4$>
விைளதா? விைளயலாெம/ அவ ெசானா” எ/ ெம*ல2 ெசானா.

அதைன$ ேகட பாரதியா >ற 3றியவைர விசாாி$க ேவCெம/ நிைன
பா$ைகயி* அய==த அவ காண-படவி*ைல; எ9ேகேயா ேபா:விடா.

உடேன பிைளயவக4$> இ2ெச:திைய ெதாிவிதன. இவ, “>ற
3றியவைர அைழ வப" ெச:தா* உள >றைத விசாாிதறி

சமாதான ெசா*?கிேற” எறா. -பராயபிைளயிPைடய ஏவ=னா* சில
ெச/ பலவிடதி* ேத"$ கCபி" அவைர அைழவ சைபயி*

நி/தினாக. அவ உட ந9கிய; ‘ஏ ெதாியாம* இத2 ச9கடதி*
அக-ப$ ெகாCேடா?’ எ/ அவ நிைனதா. அ-ெபா, -பாரதியா,

“ஐயா, இ2ெச:7ளி த சீாி=$> ெபாத$ >ைற6 யா?” எ/ அவைர$
ேகடன. அவ ஒ/ ெசா*லாம* இதா. பாரதியா, “ெபாத

இல$கணைத2 ெசா*? F*க4 எைதேயP ப"தி$கிறீரா?” எறா.
“என$> ஒ/ ெதாியா” எ/ அவ விைடயளிதா. -பாரதியா,
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“அJவாறி$க நீ ஏ இ-ப" இரகசியமாக$ >ற 3றேவC?” எறா.

அவ சாியான விைட 3/த> இயலாதவராகி விழிதா. இவைற$கCட

இ$கவிஞ ெபமா அவைடய அறியாைம$> இர9கி அJ விசாரைணைய
நி/த2 ெச:தா. அ-பா* அர9ேக/த* ைறயாக நட நிைறேவறிய.
இதலதி ெபய விைட$கழி ெயன6 இைட$கழி ெயன6 வழ9>.
இதலதி* க$கட6 >ரா மரதி கீ8 எ,தளி7ளா; இைவ,
“>லவிைட$ கழியி [1]மகி8வனதிெலா

>ரவ"$கணம நீபமாைல-ய ேவைள-ர$கேவ.” (கா-. 2)

“ேதமல ேமய >ராநிழ* வா8பவ ெச9ேகா ெச9கீைர”(ெச9கீைர-. 10)
எபவறா* விள9>.
இதலதி* எ,தளிய சிவெபமா திநாம பாவநாச-ெபமாெனப;
இ,

“வ,வி* பதிைமய ாிதயதளியி மணிவிள$கினம
பாவநாச-ெப மாைன-பழி2”

என2 சததி* அைம$க-பள.
இதலதி Hசி- ேப/ெபேறா இனாாினா ெரப,
“ெபாசா* ெபா>"த8 மணதவிசி னாகேதC தலவ

ெபாறில னட$கிெயா ெநறி7/ வசிட
Cணிய தினிவ

ெவசா ைனதைலய ேவைக >தெனா
ேவத பலவரச

ேமவி- பணிள ெதCணிய தைடதவி
ேமத> தல” (அ=-. 9)
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எP ப>தியா* அறிய-ப.
இF? தைம நவிசி, த>றி-ேபற த=ய அணிக அைமத பாட*க

பல உளன. இதிரP திமா? இதிர உேபதிரெனன-ெபாதிய

ைறைம$ேகப அJவிவைடய மகளிராகிய ெத:வயாைனயைமைய7 வளி
நாயகிைய7 ைறேய க$கட6 மண; ெச:ெகாCடனெரற கைத,
“தாெகாCட விதிர Pேபதிர ெனன-ர தரவைள$ கரமாீஇய

தைம$ கிண9க ெற:வயா ைன$>வC டாைன திற6ள>ல

ேதெகாCட ேகாைத$ெகா ேகாைதபி Y"7ல கி/ மகிழேம6
இைறநிைற ெபாழிறி விைட$கழி$ >மேரச னிறமி8$ கவிதைழயேவ”
(விநாயக வண$க)

எP ெச:7ளி* அைமளா.
க$கட6 ஆ/ சமய9க4$> ஆறாதார9க4$> ஆ/ அவா$க4$>

தாேம த*வெரபைத ெதாிவி$க ஆ/ திக9கேளா விள9>கிறாெரP
க,

“ஆ; சமய மாறிP$> மாதா ர9க ளாறிP$>

அ வாேவா ராறிP$> மைம7 தாேன தெல/

தீ ப"யா வெதளிய ெதளிதா9 கா/ கதிகழ2
ெச*வ ம=7 மிைட$கழிவா8 ேசைய- பாி கா$கேவ”
எP கா--பவ2 ெச:7ெளாறி லைமள.
சிறி பவதி*, மகளி க$கட6ைள ேநா$கி, “ேதவாீைர நிைன உ>
அ"யாக4ைடய விைன த=யவைற2 சிைததக; எைடய சிறிைல2

சிைதயாதீ” எ/, “ேதவாீ சரவண- ெபா:ைகயி* ஆ/ >ழைதகளாக

விைளயா"$ ெகாC"த கால உமாேதவியா அ9> வ ஒேர தி6வமாக2
ெச:தெபா, ஆ/ திக9களைமததேகப- பனிைகக ெச:த ேபால-
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பனிரC கா*க4 அைமயாம* விட நா9க பிற-பி ெச:த

ந*விைனேய” எ/ 3/வதாக உள ெச:7க ப"திறபாலன :
“கCணீ ெபக 6கி7ள9 கசிநி ன"யா மலமாயா

கம ,; சிைதயவ க"ய விைனைய2 சிைதயவத

எCணீ பிறவி$ கண$ெக, ேமைட2 சிைதநீ ேயபரெம

ெறCணா தி,ைத 7/னக ெரCண; சிைதம றிைவதவி

Cணீ கவ வ"ேவைக- லவா லவ ேபாேரேற

ெபாறியி ேல;சி றில;சிைதத* கேழா வல Cணியேமா

ெதCணீ வள93 விைட$கழிவா8 ெச*வா சிறி* சிைதேயேல
சிதி- பவ Aறத ெதளிேவ சிறி* சிைதேயேல.” (6)

“ைநயா நிற சி/ம9> ன9ைக 7ைமயா பரமெனா

ந/நீ- ெபா:ைக தட9கைரவா: நCணி கமா றிP$ேகப$

ைகயா றிரC ாிதேபா காலா றிரC ெச:யா

கதி யிரCேட ெச:தனC கைடேய; ெச:த ந*விைனயா*

ெம:யா விரCடா யிமைவ விைள$>9 >/ ெபா/$காிதா
விைளத தினியா; ெசயெலேன L ேதா/ விடாதம

ெச:யாC மகி, விைட$கழிவா8 ெச*வா சிறி* சிைதேயேல
சிதி- பவ Aறத ெதளிேவ சிறி* சிைதேயேல.” (9)

சிவெபமா தி$கரதி?ள தமகைத- பைறெய/ நிைன அதைன
அ"-பத>$ >ணி* ேத"ய க$ கட6, தப$கதி* விைளயா"$

ெகாC"த விநாயக$ கட64ைடய ைகயி?ள ெகாைப- பி" இ,$க,
விநாயக எதிேர இ,$க, அதனா* உCடான கலகைத யறித உமாேதவியா

அJவிவ$> இைடேய > அ$கலகைத தவி2 சிவெபமா

சைடயி?ள பிைறைய$ ெகா-ப அத> க$கட6 மனமகி8தன ெரP
கபைனெயா/ சி/ேத- பவதி*,

“ஆ$> ெபெதாழில ைமதெவா தமக மவா6பைற ெய/ள9ெகாC
டனைத ய"திட$ ைக$ெகா49 >ணிேற" ய>விைள யா"நிற

தா$> திறகளி ெறாகர தல$ேகா தைன7ற- பறிM$க

தவாவ=ெகா ள$களி/ ெமதிபறி M$க தைழதி கலாண
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வா$>; ைவேத மாைல$>ழறா: வய9>ற ந->

மைறேயாதி மேத ேவணி- பிைற$>ணி* வய9க$ ெகா$க6வைக

ேத$> திற>க விைட$கழி 7ைட$>ழக சி/ேத "யேள

திமா* வயிறைட ெபேத "ேச: சி/ேத "யேள.”

(4)

எP ெச:7ளி* அைமள.
தி விைடகழி )றவ:சி.
)றவ:சி.
திவிைட$கழியி* அத- பிைள தமிைழ அர9ேகறி$ ெகாC"தெபா,

உடனித சி9கவன -பாரதியா இவாிட >றால$ >றவ;சியி= சில
பாட*கைள2 ெசா*=$ கா"னா. இவ உடனிதவக4 ேக

ஆனதிதன. அ-ெபா, 3றிய -பராயபிைள, “இத Wதலதி> ஒ
>றவ;சி இயற ேவC” எ/ ேவC"$ெகாCடா. அJவாேற ஒ F*

இவரா ெச: அர9ேகற- ெபற. அர9ேக/ைகயி* அதைன- ப"தவ

இைச-பயிசி7ளவராகிய வ*ல கதசாமிபிைள ெயபவ. அத F*

திவிைட$கழி$ >றவ;சிெயன வழ9>. இ-ெபா, அ கிைட$கவி*ைல.
ஆ"> + ராண !த1யன.
!த1யன.
ெரளதிாி வஷதிேலேய ஆc- ராண விளெதா"- ராண
திவாெளாளிc- ராண இவரா* இயற-ெபறன. ஆc-

ராணைத2 ெச:விதவ க=யாணேசாழர கணபதி பிைளயி >மார
சிதபர பிைள ெயபவ. விளெதா"- ராண ெச:விதவக

அJKாி=த ைசவ ேவளாளக. திவாெளாளி c- ராண

ெச:விதவக அதல2 ைசவ ேவளாளகேள.
இவைற ைறேய அJவ- ராண9களி?ள,

“தைழதந* லாcமா மிய, ெமாழிெபய தமிழி பா"
விைழதமா தகெவன$ க=யாண ேசாழர விபி வா8ேவா

உைழதைக- ெபமானா வைறய தல-பணி ெறா9> ெச:ேத
இைழதெபா னா=யற >பாபி ேடக;ெச: திப :-ேபா”
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“தி*ைலநட ராச$>2 ெசானவிமா
ன9கலP; ெச: ந*கி

வ*ைலயவ >;சிததா மைர$ெகாதா
மைரY" மகி, ேமேலா

எ*ைலயிலா- க8பைடத சிதபரமா*
ேகக6வ ேத/ மாறா

ெதா*ைலவிைன ,ெதாழி-பா ஞானமிலா

யாபாட ணிேத மேனா” (ஆc-ராண, பாயிர, 22 - 3.)

“தCணியவா னவக, ெபமானா விளெதா" தல- ராண
நCணியவா க8மி>ம நக2ைசவ ேவளாள நய ேகப$

கCணியவா றமிழாெச: தாறிாிசி ராமைலயி களி வா,

Cணியவா மீனாசி தரநா வலவனிய லவ ேரேற”
(விளெதா"- ராண, சிற--பாயிர)

“ஈைகேம ெகாCட ந*லா ாீசP$ க சாறா

ஓைகசா* கழி மி$கா ெரா=ெக, ேவளாC மாத
பாைகேந தமிழா பா" தெகன- பாி ேகக

[2]வாைகயா ரணிய நாத மாமிய பாட ?ேற”
(திவாெளாளிc- ராண, பாயிர, 21)

என வ ெச:7களா* அறியலா>.
ஆ"> + ராண.
ராண.
[3]ஆcெரP Wதலதி* எ,தளிய விநாயக, சிவெபமா, அபிைக
ெயP Xவைடய திநாம9க ைறேய மதாரவன விநாயக, ெசானயான
நிேராதன நாத, அ;சனாசியைம எபனவா>. இதலதி>2 ெசானயான
நிேராதனர, நதிர, நடனரெமன ேவ/ ெபயக4 வழ9>.
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ேசாழநாைட ஆCவத ேசாேழதிரெனP ஓரரச த நாெட*ைலையபா-பதகாக யாைனேம=வ நாகைளெய*லா கC பி கா"
வள9கைள$ கC களி$க2 ெசறன. யாைன$>$ கா"P ெச*ல

"யவி*ைல. அதைனயறித அரச மயைன அைழ- ெபா விமான ஒைற

இய/வி அதி* த மதிாிமா த=யவேரா ஏறி2 ெசறன. அ6

அ9ேக ஒ மதார மரதி ேநேர தைட-ப நிற. அத காரணைத அறிய

விபிய அரச விமானதினி/ இற9கி அமரதின"யி ெச/

பாதெபா, ஒ ைற7, அதைன அக8த பி யவாக எ,தளிய

சிவ=9க- ெபமாைன7 கCடன. இத$ காரணதா* இJK$>2

ெசானயான நிேராதனரெம/, சிவெபமாP$>2 ெசானயான

நிேராதனெர/ திநாம9க உCடாயின. அ2ேசாழ இJKாி ெதகிழ$கி*

மாளிைகெயாறைம விபியவ$>$ க=யாண ெச:வி அளிதா.

அ$காரணதா* க=யாண ேசாழரெமP ெபய இத> அைமத. இைவ,
“ெசான யான ததாCட ேதாலா வளா =ைறயவ$>2
ெசான யான [4]நிேராதெரன தி$> ெமாநா ம;Y"2

ெசான யான நிேராதர ெம/ நக$> ெபயY"2

ெசான யான Nத ேசாேழ திரPC மகி,வா”
“மP மைனய நகெதகீ8 வளமா ளிைகெயா றைமதம
மிP மளவா$ க=யாண ேவேடா$ களிதா க=யாண
P திறதா க=யாண ேசாழ ரமா கியதJK

இP மறிஞ காரண-ேப ெரன- ெபா=7 மநகேர”
(ெசானயான நிேராதனர- படல, 48, 50)

எனவ பாட*களா* அறியலா>.
த விமான தைட-படெபா, ேசாழ த மதிாிமாைர ேநா$கி$ 3/வதாக
உள,

“ெபாெச:த விJவி மான பக விமான ம/
மிெச:த மலாி தா ெவளிய9 ைகைல ய/

ெகாெச:த மதிM யாP9 ெகா"யவா ளர$க ன*ல
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ெதெச:த மான நிற காரண ெதாிேய ெனபா” (ேமப". 15)
எP ெச:7 ேசாழPைடய அைப- ல-பகிற.
தவ;ெச:ேவா$> ேதாறாத ெபமா, சமா$கெமபைத2 சிறி அறியாத

அ"ேயP$> ெவளி-ப- பிதெனP திநாமைத- -பிதாெனP
கதைமத,

“அகறி கபி ேனாரா யடவி$ கத வ;ெச:

கறி மவ$>2 ச/ ேதாறிலா ெறா,;ச மா$க
திகறி ெமன$> ேதாற ெம:தினா பித ென/

கறி ெமாநா மைத- $கினா ெகா*ேலா ெவபா”
(ேமப". 25) (ெச: கறிெமக.)

எப ேபாற பல அைம2 ெச:7கைள இF= கCேண காணலா.
கயகCணி எPேமா ரதண-ெபC தைன மண;ெச:

ெகாCடகெவ/ சிவெபமாைன ேநா$கி$ 3/வனவாக6ள பாட*க
ேதவார2 சதைதெயாத சததிலைம அழ>ெபற விள9>கிறன :
“ஓ9>ம தார வன ேம6 தம ேனயிஃ ெதா/ ேகணீ

வா9> மதி?ய ேதா9> 3ட மன மகைள மணாிதா:

ஈ9ெகா Hர ெபற ெபCயா எப நீயறி யாத தேற

பா9> ம=யெவ ேறாளி மாைல Y"ெய ைப7 ளக/ வாேய.”
“திம தாரவ ன ேம6; சிவெப மானிஃ ெதா/ ேகணீ
ெபா 5கலவ >லதித Hைவ ைய7மண மாைல யிடா:

அதவ ச9கர ெனப ைன அன ெபய-ெபாC மா/ றாேம
வெம ேறாளணி மாைல Y" மவிய ைப7 ளக/ வாேய.”
“நாம தாரவ ன ேம6 நாயக ேனயிஃ ெதா/ ேகணீ
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மா மிைச7 கி? லா6 மைல$> மகைள மண ாிதா:

ஆநி றாெள/ ேபாறி ெச:ேவ அ$ கிர9கி ெய,தளி2

Yநி மாைலெய ேறாளி Y" ெதா$கெவ ைப7 ளக/ வாேய.”
(கயகCணி திமண-. 51 - 3)

தலவிேசட ேதவி$>ணதிய படலதி*, சிவெபமா தா எ,தளிய
தல9க4, ஊ, >", வாயி*, பளி, ஈ2சர, கா, ைற, >ற, ரெமP
ெசாகைள ஈறி?ைடயவைற ைறேய ெசா*=2 ெச*?வதாக அைமள
ப>தி இJவாசிாிய$> தல9கைள- பறி7ள ஞாபக விேசடைதல-பகிற.

இF=?ள படல9க, 17; ெச:7ெடாைக, 525.
விளெதா8+ ராண.
ராண.
[6] விளெதா"யி* எ,தளிய ஈச திநாம, பிரமாீசெரப; அபிைகயி

திநாம கபிரதநாயகி. இ தலதி ெபய வி*வாரணியெமன6 வழ9>.

இதலதி* வழிப- ேப/ ெபேறா, வயிரவ, ேவUேகாபால, பிரமேதவ,

தி$>-பாலகெரCம த=ேயா ஆவ.

இதல விச 3விள (வி*வ) ஆதலா? இ தலதி கபிரத

நாயகியைம க$கட6ைள ெதா"= வளதைமயா? இதல

இ-ெபய ெப/. இ-ெபா, இJKாி?ளா த>ழைதகைள ெதா"=*

வளவதி*ைல ெயப. இைவ இ- ராணள,

“அ/த [7]ெறா"கைட யேத3 விளதறீ

ெத/விள ெதா"ெயன ெவ:தியத நகநாம
ந/மணி ெதா"யிேம னாேடா/ மினிதம
ெதா/ கபால -பிரம ணியனானா”

“ெதா"யம ெதாபால -பிரம ணிய2ெசெபா

க"யினி ெத//9 காரணதா லைனயவிள

ெதா"நக வா8வாத; Y8மைனயி மழெதா"
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க"யறி யாேவ/ க"வள ேதா9>வா”
(விளெதா"- படல, 20, 22)

எP ெச:7களா* உணர-ப.

இF=?ள படல9க, 17; ெச:7க, 352.
வாெளாளி"> + ராண.
ராண.
வாெளாளி cெரPதல அரதனரெமன6 வழ9>; ேதவார ெபற.
இதல Wவாமியி திநாம மாணி$க=9கெரப; அபிைகயி திநாம

வCவா>ழ* நாயகி ெயப. இதல விச வாைக. >சேகெவP ஒ

ேசாழவரச ெபா அரதன-பாைறயி= சிவெபமா சிவ=9க வ"வாக
ேதாறினைமயா* இதல அரதனரெமன- ெபயெபற. வாகி ெயP

மகாநாக இதலைதயைட சிவெபமாைன வழிப ஆபரணமா>

ேப/ெபற. அ-பா ஒ றி?ைறதைமயா* cெர/ த=* ஒ
ெபயCடாயி/.

தீதயாதிைர ெச:வத அ2ன இதலைதயைடதெபா, மி$க
நீேவைகயா* வதினா. அ-ெபா, சிவெபமா ஒ வேயாதிக-

பிராமணராக அவ  ேதாறி ஒ தCைட$ ெகா, “இதைன

ஊ/மிட தCணீ ேதா/; அதைன- பகி2 ேசாக தீவா:” எ/

அளி2ெச:தன. அ2ன தPைடய வாைள அவ ேனைவ, “யா நீ

பகி திமள6 ேவெறாவ இதைன$ கவ ெகாளாதப"

பா$ெகாC"” எ/ ெசா*= தடாகதி>2 ெசறன. இைறவ

அJவாைள  3றிய றி* ஒளி தி6$கரதன. இதனா*

வாெளாளிcெரன இதலதி> ஒ ெபயCடாயி/. ேகாைடைய
வணி$> ப>தியி*,

[8]தாலெமலா வறCடெதன தவாம=ர றெமாழிய

ஞாலெமலா ெமJ6யி$> நாவிட ன=*ைல
சீலெமலா திாியா ேசரவைவ நைன-பதP$

ேகாலெமலா ெபா=கடமC Uலகிட ன=*ைல”
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“வியக வா8வாக ளிதயி ளி;ேசா/
>வியகத ளி9கறி7 ம*லா 3Cணா

சவியகத ெப9>"ைஞ தலனைட வசி-பவ
ெசவியக- >மா/ வின6வதீ ன*வளேம”
(வாெளாளி c- படல, 15, 17.)

எனவ ெச:7க4, தPைடய வா ஒளி$க-ெபறைமயா* அ2ன
அதைன ேத"$ காணாம சிவபிரானிட வ,
“மற9ெகாCட விராவண> வாெகாதா: ன"ேய
நிற9ெகாCட வாகவத னில6க ைண$கழேகா
அற9ெகாCட மலவாைக யரதநமா நகேம6

நிற9ெகாCட மாணி$க நிமலநா யகெவறா” (ேமப". 47)
எ/ ைறயிவதாக6ள ெச:74 பிற6 ப"தறி மகி8த>ாியன.
இF படலெதாைக, 20; ெச:7ெடாைக, 527.

இ X/ ராண9கைள7 அ-ெபா,த-ெபா, எ,தி உபகாிதவ மைர
இராமசாமி பிைளெயபவ.

[9]அபலவாண
[9]அபலவாண ேதசிக பிைளதமி2.
பிைளதமி2.
இX/ ராண9க4 இயறிய பி திவாவைற அபலவாண ேதசிக
மீ பிைளதமிெழா/ இவரா ெச:ய-பட. அபலவாண ேதசிக

பிைளதமிெழ/ அ வழ9>. கபைன நய ைசவ சாWதிர$ க$க4

திவாவைற யாதீன சபிரதாய- ப>திக4 அதி* அ9க9ேக அைமளன.
பிைளயவக அதைன அர9ேகற ேவCெம/ விCண-பி$

ெகாCடெபா,, அபலவாண ேதசிக ஆதீன தபிராக பலைர7

விவாக பிர$க பலைர7 ஒ9> ேச ஒ சைப 3"2 -பிரமணிய
ேதசிகட தா Lறி அ-பிைள தமி82 ெச:7கைள$ ேக
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அவறி?ள நய9கைள அ-ெபா,த-ெபா, ெதாி மகி8 எபாரா" மகி8வி வவாராயின. அ$காலதி* த- பவதி?ள,
“ஒளிவா தி-பன தாளி னாளி? 4கிநி ன"-Hைசயா

ெறாமா YH மாைலைய விபிநி Pவமிக 69>னிதா:

அளிவா மனதிென பாமாைல ேவCேம லJவள6 >னிய*ேவCடா

ஐயச ேற>னி ெதCணியைத யட னளிதள ேவCமிP

வளிவா ெபவி ெதாி$கவJ வணநிகி மாCைட$ கலயனாைர
மெற9> யா;ெச/ ேதேவ மாதலா* வளமி$க கழகெதா/

ெதளிவா >ழா9>,மி ேயா9>மா வைற2 ெச*வ ததகேவ
சிமய னெப9 >ரவன பலவாண ேதவ ததகேவ”

எP பாடைல இவ வாசி- பிரச9க ாிைகயி* அபலவாண ேதசிக

மகி86றவரா: தா ேசமதி* ைவதித க*=ைழத ஏ/கதிராச
கC"ெயாைற வவி இவைர அகி* அைழ, “நா >னிகிேறா;

நீ9க4 இ-ெபா, சேற >னியேவC” எ/ ெசா*= அதைன இவ

க,தி ைனதாெரப.

அபலவாண ேதசிக -பிரமணிய ேதசிகைர அகி=தி அவைடய

>ணவிேசட9கைள- பாரா" அ"$க" அவ > ைதவதைல இவ ேநாி*

பாதவராத= அதைன7 பிP அவபா* ைவள கைணமி>திைய7
பிவ; ெச:7களி* எ- பாரா" இ$கிறன :

“ெபாவா: தாிP மிலாதவ ேனP ேபாறி வளத ைனெபா:யி* பழ$க விதில னி9>- ேபா ெமன-கல

உவா: ைம7ந* ெலா,$க வி,-ப ெமாளறி 69>ணP
உCைம7 ேமா நதி >லதி ெகாகதி நீெய/

திவா: மல >/நைக ெகாCெடாளி திக8- பிரமணிய

ேதவைன >ைத வமல ைர7; ெச9ைகயி னாமணிசா*

>வா: மாட$ [10]ேகாகழி Bர ெகாக ச-பாணி
>ரவ சிகாமணி யபல வாண ெகாக ச-பாணி”
ேவ/.

(ச-பாணி-. 9)
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“ேபா/நா வெக றைழதெபா, ெத:திலா க=வ ெனனதி$கC
ேபாத2 சிவழி$ >ரவ பிைழதத கெரCணி யிவிைனக4

கா/தி னவர வ;சினா ெனற> கவினேம 6றவைனயா

கCமணிைய யைனய- பிரமணிய ேதவன$ கCசிவ- பா/விதா.”

(அ=-. 7)

“வானா ேம6 றெதாCட ெசாறப" ைவய நடாதினாயி

மCணா ேமவிய வகெதாCட ேரயா வ>தப" ேகளாைமெய

கானா மெசாற ப"நட ேதாெமனி ைக>வி ெத:திநின

கCமணிைய யைனய- பிரமணிய ேதவ கைரேவா9 கைரதெபா,ேத
பானா மைனயனி பா*வ ைர$கிென- ப"ம/ திைவயைனய
ப$கநீ தவிவேத யிைலயாத லா*யா பகதப" ேகட*ேவC

ேதனா Hெபாழி ேசாணா டளி-பவ சி/ேத "யேள

ெச*வம= ைறைசய பலவாண ேதசிக சி/ேத "யேள.”

இ-பிைள தமிழி கா-- பவதி* ேவ/ பிைள தமி8கைள-ேபால

திமா* த=யவகைள$ கா-பாக$ 3/தைல தவி திவாவைறயாதீன$ > பரபைரயினகைள$ 3/கிறா. அJவைகயி*, திநதி ேதவ,
சன>மாரனிவ, சதிய ஞானதாிசனிக, பர;ேசாதி னிவ, ெம:கCட

சிவாசாாிய, அணதி சிவாசாாிய, மைறஞான சபத சிவாசாாிய, உமாபதி
சிவாசாாிய, அணம2சிவாய, சித சிவ-பிரகாச, நம2சிவாய Xதிக

த=யவகைள$ கா-பாக$ 3/ பதிெனா ெச:7க கா-- பவதி*

அைம$க-ப"$கிறன. இ9ஙன ஒ திய அைம-ைப ேமெகாCடத>$

காரண,

“வழிபேத 649ெகாைலதீ ெத:வத9கா- ைர$கெவன வ>த வாேறா

ெமாழி7ண மJவழி2ெச றிலேனா ாிக8$ேகா தி ெய9க
ெபாழிகைண2 சிமயன பலவாண ேதசிகேம கல- $க

கழிமகி8யா மJவழி2ெச றன;சிற$> மி-பிைள$ கவி7 தாேன”
எ/ இவ இயறிய ெச:7ளா ல-ப.
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மடைத-பறிய ெச:திகளாகிய காவிவசமைமத*, பாிகலேசடைத

அ"யா$> அளித*, அவக4$> ெநறியி* திநீறணித* த=யன இF?
உாிய இட9களி பாரா"$ 3ற-பகிறன :-

“ஓ9> நின தின யத காவி$ ெகா"மதன

உயத மீன தன$கினமா 7ள வைன9 கீ8-பதி
L9> மமர நா"P$> வித நின திகேபா*
ேவத தைம கிழிெத, ேமவ”
“39 கைண நி காவி$ெகா"”

ேவ/.

(தால-. 3 - 4)

“நீ"ய வ நிக8தி ெதாCட ெந9கி வண9>ெதா/

நிைறத திவ ெபா9>ற ேநா$> நில6ெவ ணைகெச:

நா"ய வன பசி-பிணி 7பட ந*> டபிணி7

நா4 வில9க =லா பவக நா மல-பிணி7

ஓ"ய விதி ட6Cகல ேசடம த6 தி$[11]ைகயினா*

உ/விைட யிைமயி னா/ வாெமன 6P வானிடப

3"ய மதி*Y8 ேகாகழி Bர ெகாக ச-பாணி

>ரவ சிகாமணி யபல வாண ெகாக ச-பாணி.” (ச-பாணி-. 8)

“ெச:யந9 >நாத னிைனயாட வாெவ/ திவா: மலதெபா,ேத

தித$ >டத ற"யேன வதென தி6ள ெமவெகா ெல/
ைநய6ள விைரயவ தாறதி வ"பணியி ன>கைண Hநீ/
நளின தி$கர தளி7 Pத=வ னாம- ெபாிய ேபறா*
ெவ:யநி கயேராக பழி7 மாறி7ய ேமைம7 ெப/ைவ.”
(அ=-, 6)

சிவஞான னிவாிட, க2சிய-ப னிவாிட தம$>ள ேபரைப,
[12] "நிைனெயா- பி*லாத சிமய ெனன$கைல நிரபா "யனிவனா
ெந"யசிவ ஞானனி யா?ண ேததி நிக8த=J வாறெதேற
அைனெயா- பா9க2சி ய-பனி யான றறிதன மினிதித
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க;ேறா ெம9கெசய =றாக ெவ9களி னக-படா தக*ைவயைலநீ”
(ச-பாணி-.3)

எP ெச:7 ப>தியி* ெவளியிளா.
இ F=?ள ேவ/ நயள பாட*க சில:“ஒளிய கதர ேமவிய கைம ெயாழிதைன ய-ெபா,ேத

உற மலதி கைம7 யா9க ெளாழிதன ெவ9ெகாைலசா*

ெவளிய ேகா$ காி7ாி ேபாத* வில9கிைன ய-ெபா,ேத
ேமவிய மாைய ேபாத? யா9க வில9கின ேம6பண-

ளிய வாளர வெதாைக HUத* ேபா$கிைன ய-ெபா,ேத

ெபா9> விைனெதாைக HUத* யா ேபா$கின மலநவி*

அளிய வாவிய ேகாகழி நாயக னாக ெச9கீைர

அறி6 வாகிய வபல வாண னாக ெச9கீைர.” (ெச9கீைர-. 8)

“பரசம யதவ வா7 Uைழ பயிறி பிவிேய

பறிய ெதாC" வழி-ப ைசவ- ைப938 பா:னேல

விரச வ,ந ெவJவிைன யடவி ெவ-பி ெய,9கனேல

ெம:7ற ேநா$கின பாவ ெமP: வில$க 6லாவளிேய

வரசர ணதி மனைத நி/தி வய$கி ய$>/வா

மாதவ மா/ந ள ேதா/ வைள விராெவளிேய

அரச வனதம 9> நாத னாக ெச9கீைர

அறி6 வாகிய வபல வாண னாக ெச9கீைர.” (ேமப". 6)

(இதி* ஆசிாியைர ஐ Hத9களாக உவகி ைறேய 3றி இத* காCக.)
ேவ/

“அழி$> நின பழபைக7 ளா: வ"வ பலதா9கி

அத கவி ெயாமதேவ ளைம நி> நிைலெயன$

ெகாழி$>9 காிய கா;சிக49 ெகா"யா* வைளத பலக
3வா நிற மா9>யி?9 >ல6 மத$ கிைளக4

விழி$>9 கமல தமல விாித கக பாைளக4
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மீன ெம, பா:த?மா: விள9கா நிற க9கழனி

ெசழி$> திவா வைறவா8 ெச*வா தாேலா தாேலேலா
சிதி ெபா=ய பலவாண ேதவா தாேலா தாேலேலா.”

ேவ/.

(தால-. 5)

“உைரெசெய- வனதி P9ைக- பர2ைம ெயாழிதவக ட$கேவைல

ஒறினி திய/த ெகC Uவ ரதறி7 ைர$> ெசய6 வ*லா

கைரெச: நிகம, மாென; Yல9 கபாலெவ தழற மக

காUமிைவ ைம கழித= Pடபத* கடைமேய க/ ெமனி

விைரெச:மல ெச/ெபாழி* /ம ைரயி*விற>
ெவ"மC ெவ" ய9க

ெவ"- பயிறவ9 ைகதல9 ெகாநவில ேவCெம
ேபாெமெச:வா:

தைரெச:பய ெனனவத ெம:;ஞான பாகர ச-பாணி ெகா" யேள
தCடமி8 ைறைசய பலவாண ேதசிக ச-பாணி ெகா" யேள.”
(ச-பாணி-.1.)

இ F* திேராகாாி வட (1863) சி. தியாகராச ெச"யாரா

பதி-பி$க-ெபற. ஆ/க நாவல Fபதி-$க4$>2 சிற--பாயிர
அளித.

மைர இராமசாமிபிைள இவாிடதி* ப"$>ெபா,ேத அ"$க" சிதபர

ெச/  ஆ/க நாவலரவகைள- பா2 சபாஷைண ெச: வவா.
அதனா* இராமசாமி பிைள$> நாவல$> ந*ல பழ$க உCடாயி/.
இராமசாமி பிைள இராமநாதரதின; ெபாPசாமி ேதவ$>

உசாைணவராக இதவ. நாவலைடய சில பதி-$கைள$ கCட அவ,

ெபாPசாமி ேதவ$>- பைழய தமி8 F*கைள ெவளியி வி-ப

இ-பைத7 நாவல த$க ெபா4தவி இ*லாம* இ-பைத7 அறி

ேதவாிட ெசா*= நாவலரா* தி$ேகாைவயாைர தி$>ற பாிேமலழகைர
த=யவைற- பதி-பி$க2 ெச:யேவC ெமெறCணினா. அJவாேற

ய?ைகயி*, தைம7 பதி-பி-ேபாைர7 க8ள சிற-- பாயிர9கைளெபறா*தா, பா$களி பிாியைடய ேதவ மகி8 உதவி ெச:தைல
ேமெகாவாெரறறிதா.
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ஆத=, ெசைனயி=த விவாகளிடமி சிற--பாயிர9க வா9கி

அP-ப" நாவல$> எ,தினா. ெசைனயி* இதவகேளா அளவளாவி
நாவல அ$கால- பழகவி*ைல. அதனா* அவகளிட சிற--பாயிர

ெப/த> இயலவி*ைல; “இ9ேக உள சபாபதி த=யா த=யவகபா*
என$> ந*ல பழ$கமி*ைல. ஆத= அ9ேக திவாவைறயாதீன மகா

விவானாக விள9> திாிசிரர மீனாசிதர பிைளயவகளிடமி
அவக4ைடய மாணா$ககளிடமி சிற-- பாயிர9க வா9கி உதவி
ெச:யேவC எ/ அவ இராமசாமி பிைள$ெக,தினா. அதனா*,

இராமசாமி பிைள திவாவைற$> வ இரC தைலவகளிட,

ெபாPசாமி ேதவ உதவியா* நாவலரவக தி$ேகாைவயா தி$>ற

த=யவைற- பதி-பி$க எCணியி$கிறாக. அத>2 சிற-- பாயிர9க

பிைளயவகைள$ெகாC அவக4ைடய மாணா$ககைள$ ெகாC ெபற

நாவலரவக விகிறாக. பிர அவக4 அவைற$ கCடா* தி-தி7/

உதவி ெச:வத> வவாக” எ/ ெசானதறி- பிைளயவகளிட

இதைன ெதாிவிதா. மடதி>- ெபாPசாமி ேதவ ேவC"யவராைகயினா*

தைலவக பிைளயவகைள அJவாேற ெச:7ப" ெசானாக. இவ

பா"$ ெகாதா. இவ கடைளயிப" தியாகராச ெச"யா த=யவக4
சிற--பாயிர ெகாதாக. அவைற$ கCட ெபாPசாமி ேதவ மிக6

மகி8ததறி- பிைளயவக4ைடய பாட= நயதி* ஈபடா.

அயSாி= ேவ/ யாராவ வ தமீ பாட* ெசா*ல ெதாட9கினா*,

“அ கிட$க; அெதன மீனாசி தர பிைளயவக பாடலா? அவக

பாடல*லவா பாட*! அத- பாைட$ ேகட காதி* இத- பாட* ஏறவி*ைல.

பி வா9க” எ/ ேதவ ெசா*வ வழ$கெம/, "த9கைள அைழ

உபசாி$க ேவCெமP எCண உைடயவகளாகி- பிர அவக சமயைத

எதிபா$ ெகாC"$கிறாக” எ/ “பதிெனC ராண9க4 இகா/

தமிழி ெச:ய-படாதவைற த9கைள$ெகாC இய/வி$க

எCணியி$கிறாக” எ/ இராமசாமி பிைள இவ$> எ,தி வததறி
தியாகராச ெச"யா த=ேயா$> ஏறவCண எ,தி ஊ$க

உCடா$கிவதா. ெபாPசாமி ேதவ தமி8-பயிசி உைடயவெர/ தமி8

விவாகைள ஆதாி-பவெர/ ெச:7 நய9கைளயறி விய-பவெர/
அறித இவ, இராமசாமி பிைளயி ேவCேகாளிேம* நாவல

பதி-பி$கெதாட9கிய த$கச9கிரக த=ய F*க4$> சிற--பாயிர
ெகா வதா. ஒைற விட ஒ/ சிறததாகேவ இத. உCைமயி*

60

ெபாPசாமி ேதவ ெச:7களி ைவைய அறிபவராயிP, இராமசாமி
பிைள இவ$> தியாகராச ெச"யா த=யவக4$> எ,வன மிைகேய;
சிற-பான பாட*கைள- ெபறேவCெமP ேநா$கதினாேல அ9ஙன
எ,திவதா.

இ2ெசயைல-பறி- பி ஒகா* இராமசாமி பிைள திவாவைற$>

வதிதெபா, தியாகராச ெச"யா எனிட, “இத மPஷ ெபா:7
4> எ,தி எ9கைள ஏமாறிவிடா. எ9கைளெய*லா வரவைழ, உபசார
ெச:ய$ கதியி-பதாக ஒ சமய, எதவிதமான மாியாைத ெச:யலாெம/

ேயாசி$ெகாC"$கிறாகெள/ ஒ சமய எ,தினா. எ*லா

,-ெபா:. காாியைத ம சாதி$ெகாC விடா” எ/ ெசானா.

உடேன இராமசாமி பிைள நைக$ெகாCேட, “ஆ ஐயா, நா

இJவாெற*லா எ,தாவிடா* நீ9க நறாக2 சிற--பாயிர பா"

தLகளா?” எ/ ெச"யாாிட ெசா*=வி எைன ேநா$கி, “நா அ-ப"
எ,ேவ. இவக அதிக உைழ-ெப$ெகாC பாவாக” எறா.
இJவா/ நாவல$>$ ெகாத சிற--பாயிர9க பல. அவ/ சில

பதி-பி$க-படன. இைறயனாரக-ெபா த=ய சில Fபதி-$கேள

நிைறேவறாைமயி சிற--பாயிர9க ெவளிவர வழியி*ைல. அைவ தியாகராச
ெச"யாாிட சதாசிவ பிைளயிட இதன. பிகாலதி* அவைற-

ெப/வத> எJவள6 ய/ கிைட$கவி*ைல.
தி ).ைக+ ராண இய"றிய.
இய"றிய.

மதி வட தமர ஆதீனதைலவ  ச2சிதானத ேதசிக விபியத>
இண9கி, இவரா* தி$>/$ைக- ராண இயற-பட. அ Fைல

அர9ேக/ெபா, பல பிர$க வ ேக ஆதாிதாக. கா>"யி=த

பிரவாகிய சரவண-பிைள ெயபவ உடனி சிற-பாக நடதி ைவதா.
அர9ேக/வத> தமர  ச2சிதானத ேதசிக அவ$> அP-பிய
திக வமா/:
உ

“>பாத ைண.
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சகல>ண சபனரான பிைளயவக சரவண- பிைளயவக4$>- பCடார
தி6ளதினாேல சிவஞான தீ$கா74 அேராகதிடகாதிர சிதித

மேனாரத சிதி7 சகல பா$கிய ேமேம? உCடா>. இத மதி

வட ைத மாத 22 வைர$> நா தபிராக4 பCடார தி6ளதினாேல

பாிணாமதி* இ$கிேறா. இ-ேபா >/$ைக  Lரேடர வாமி$>

தமிழி* தலராண ெச:7ப" விவா மீனாசிதர பிைளயவக4$>
நா ெசா*ல அ /-ெபறி-பதா* Wதிரவார தின அர9ேக/த*
ெச:7ப" அJவிட$> அP-பியி$கிேறா. தா9க 3ட இ

அர9ேக/த* ெச:7ப" ெச:வி$க ேவC"ய. மகாே%திரமானப"யா*
அத Wதலைத- பிரகாச ெச:வி-ப ராணேமயறி ேவறி*ைல.

ேதவார9களிதேபாதி? ராணமி*லாவி" WதலதிPைடய வரலா/ விள9க
மாடா. அறி7 ஒ ராண- பிரதிைட ஒ Wதல-பிரதிைட ெச:வ

ேபாலா>. அத>ாிய அபிமானிகளாகிய தா9க 3ட இ சிற-பாக

நட-பி$கேவC. மற-ப" தா9க4 ம/Cடாகியேபக4 கேம

இ$கிற ெச:திைய ெய,தியP-ப ேவC"ய. சதாகால பCடார திவேள

கCணாக இ வப" சிதி$க.

ஞானஸபத.”

>/$ைக-ராண மதி வட மாகழி மாத 13-ஆ ேததி வியாழ$கிழைம
பக* 27 நாழிைக$>- பா" நிைறேவறிய எ/ ராண ஏ- பிரதியி
இ/தியி* எ,த-ப"த.

>/$ைக ெயப அடLரடான9க4 மமதைன எாித தல; ேதவார

ெபற. தீ$கவா> ெவP ஒ னிவ சிவெபமா எ,தளி7ள

Wதல9கேடா/ ெச/ அJவ தலதி?ள இைறவP$> ஆகாய க9ைக

நீைர$ெகாCேட திம;சன ெச:7மிய*ைடயவ. அவ இ தலைத அைட

அ9ஙனேம அபிேஷக ெச:ய விபி த நீCட ைககைள உயர O$க அைவ

>/கின. அ$காரணதா* இதலதி ெபய >/$ைகெயேற வழ9கலாயி/.

இதலதி> [13]அாிதகிவன, ேயாகீசர, ஞானாபிகார, காமதகனர,
கபகரரெமன ேவ/ திநாம9க4 வழ9>.

இதல2 சிவெபமா திநாம ேயாகீசெரப. அபிைகயி திநாம

ஞானாபிைக. தலவிச க.
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இ F=?ள மாணி$கவாசக தி மிக2 ைவ7ள:
“மPம >ரவனா:$ >ைற7 ெபைறயி* வதித ேகாமா

ெகாPெமா= ம=>திைர2 ேசவகனா: மCம$>9 3= யாளா:

இPெமா தர;ெசாெலன$ ேகளாம ெசாறப" எ, ேவானா:
Pவைக ெந$>> வாதK ரCணல" ெதா, வா8வா.”

அைவயட$க9 3/ைகயி*, ெமாழிதலாகாத ஙகர அகர6யிெரா 3"2 

த=ய எ,$களி பிேன வத* ேபால த பாட? ேயாகீசைடய
கைதைய2 சாதலா* சிற--ெப/ெமபைத அைம,

“ெமாழிதலா காதஙக ரமகர; சாத லா:2 டாதி

வழிவர*ேபா ெமாழிதலா காதெவபா ட?9>/$ைக வளமா ேதவ
பழிதகா ைதைய2சா தலா:2 டாதிவழி பட மா=

தழிவி=ய ?ண2சியேரா >வரதனா* யானவ$ெகா றைறவ தி*ைல”
எP பாடைல- பா"7ளா.
ேமக மாதமாாி ெப:ய அத நீ காவிாிைய2சா ஓ"$ கட=* வி, அைத
நிர-தலா* கட* நீெர/ ெபய ெபற ேபா? எP க அைமய,
“மைழவைர க" ேலறி மாத மாாி ெப:ய

தைழத ன*கா ேவாி சாேதா9 ேகா" Lைர
விைழதிர நிைறத லாலJ Lைர$> நீ ெர/

பைழயF ?ணேதா 3/ பாிசிஃ ண ேபா?” (நா-. 17)
எ/ பா"யி$கிறன.
ேபரளெவP ெபா4ள பைன ெபாதி79 கைட-பட ெந:த*

ேபாலாகாம* சிறிய அளெவ/ 3ற-ப திைன விைளவி$க-ப >றி;சி
தைமயாயிெறP க,
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“கைரெச: ேபரள வாபைன ெபாதி79 கைடயா
திைரெச: ெந:த*ேபா லாதறி வாளசி றளெவ

/ைரெச: `C"ைன ெபாதி7 தைம7 ேறா9>

வைரெச: வாறிைண ேபா*வ மெற மCேம*” (ேமப". 24)
எP ெச:7ளி* அைம ள.
உழவக காவிாியி*  ெவளைத$ கC மகி8தத> அ-Hதி நாயனா
திநா6$கர நாயனாைர$கC மகி8தைத7  மாணி$கவாசக

>தமரதிெல,தளிய சிவெபமாைன$கC மகி86றைத7 பிவ
பாட=* உவைமயாக$ 3றி7ளா :

“ஆறவ- Hதி நாயனா நா6$ கைரயைர$ கCட ேபா?

காறேசா ெறேற யிைம79 கC கழி$>நா லாவ சாதி

ஊறேந வாத Kரேகா >தி ெனாவைன$ கCட ேபா?

ஈறதா யைனய காவிாி ந/நீ ெரதிற$ கCடன களம.” (ேமப". 46)
சிவாலய9களி திமதி* த=யவறி* ஆ* அர த=யன ேதாறி அவைற
அழிவைட7ப" ெச:வ இவைடய மனைத /தியெதப,
“நடப த? தாதி தத நானில மக>ற வண9கி
உடைழ ெதழ*ேபா சா:பி னிமிதா9 >மாதர
ன"யைக$ ெகா$க-

படத பலெமா றனதமா வேபா ப*பல கிைளெத, ெபா,ேத

அடெம: 7ைடயா னாலய திைடயா* அரெசன ைளதப* கைளேய”
“அற-பாி பால ெரபிரா ேகாயி* அகெத, மாலர சாதி

உற-பறி ெதழ*ேபா ெனபயி வள2சி$ 3/ெச: கைளெயலா ெமா9>
மற-பைட ெந9க Uழதிய வய? வய9>ேமா திமெமன- >
நற-ப கைளக யாைவ79 கைள ந>வர- ேபறின ெர,வா”
(நா-.55-6)
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என வ ெச:7களா* விள9>.
“ ‘எ விைனைய அாி; தகி' எ/ எCணி அாிதகி வனமாகிய இதலைத அைடபவ
ெபாிய; ேபாகைத விபி அைடபவ சிறிய. த சாீரைத2 சிவெபமாPைடய
ெநறி$ கCU$> விதா$க எCணி இதலைத அைடத மமதைன-

ெபாியெனேபேனா? சிறியெனேபேனா?” எP கைத அைம- பா"ய,
“ [14] அாிதகி வனதி ைலயெவ விைனைய அாிதகி ெய/வ தைடவா
ெபாியவ சிறிய ேபாகேம ேவ- ெபாிவ தைடவத ேமனி

எாியழ* வி ெச:திட 6ள ெதCணிவ தைடதன ெனறா*

ெதாிவ மதைன- ெபாியவ ெனேகா சிறியென ேகாெவ க*ேவ”
(காமதகன- படல, 9)

எP ெச:74, சிவெபமானா* எாி$க-ப ேதாற பி மமத
ேதாறிலெனபைத2 சமகாரமாக அைம,
“தனிெயழி மார வித 15ளாி தபிரா வித ளாி

பனிமதி$ >ைடேயா ெனCண 16மேள பரபர 17ெனCண மேள

கனிவ மதேவ ணீ/ைட ெம:ய கட64 நீ/ைட ெம:ய

வனிைதேயா பாக ெதபிரா றன$> மேனாபவ ேதாறில ேபா?”'
(ேமப". 25)

எ/ இயறி7ள ெச:74 ப" இறபாலன.
>றி;சி த=ய திைணகைள வணி$>ெபா, அJவ திைணயி?ள

தல9கைள ெய- பாராவ. அJவைகயி* ஈ9ேகா:மைல, வாேபா$கி,

திாிசிராமைல, க>"மாமைல, எ/பிB எP >றி;சி நிலதல9க4,

ெந9கள, நியம, ேமைலதி$கா-பளி, க9ைகெகாCடேசாேள2ர

த=ய *ைல நிலதி?ள தல9க4 எ- பாராட- பகிறன.

தீ$கவா>ெவP னிவ தலயாதிைர ெச:தைத வணி$> ப>தியி

சிவதல9க பலவைற$ >றி-பா* ெதாிவிதி$> அைம விய$கத$க.
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இF=?ள படல9க - 21; ெச:7ெடாைக - 736. இ-ராண

அ2சிட-பள.

[18]தி
ஆனதகளி+..
[18]தி ஞானசபத@ தி நாயனா பதி".+பததாதிA ஆனதகளி+
பி (1862) வஷதி பல சிவWதல9கைள தாிசன ெச:ய இ-லவபிரா

ற-படா. அ-ெபா, இராமசாமி பிைளயி ேவCேகாளிப" மைர$>2

ெசறன. அ9ேக திஞானசபதXதியாதீன மடேத த9கி ேசாமதர$

கட6ைள தாிசன ெச: ெகாC சிலதின இதன. அ-ேபா அ9ேக

பாடசாைல- பாிேசாதகராக இத பம* விஜயர9க த=யாைடய
வி-பதிப"ேய, திஞான சபதXதி பதி/-பததாதி7

திஞானசபத ஆனத$களி- இவரா* இயறி மடதி* அர9ேகறி
அவராேல அ2சி பதி-பி$க- ெபறன.

மைரயாதீனதி* திஞான சபத Xதி நாயனாைரேய Hவாசாாியராக$
ெகாC வழிபத* ைறயாதலா* இJவதாதியி? ஆனத$ களி-பி?
அவைடய அைம2 ெசய*கேள எதாள-ப.

அ- பதி/-பததாதியி= சில ெச:7க வமா/:வித.

“அழகிய மயிைல யதிைய- Hைவ அரெச: தைன7த வாைம

பழகிய ெபCைண பல6மி >ைப பலெகாள- பா"ைன பப*
கழக ேறா9> மாலவா யேத க6ணிய ெப9>ல விள$ேக

மழவிள9 களிேற ெயமன திதி ம/ம- கெழாெடா- பாேம.”
“ஒ/ெவ9 காம ெவ>ளி7C மய$க ஓ9> மதெமன$ ெகாC
க/ெம மனமா9 களிறக* பவ;ச$ காெடலா ழித மதைன

ெவறியா னட$க வ=யிலா ைமயினா ேமத> 3டெல /ைர$>
>றி*வா8 ெத:வ$ >பர சமய ேகாளாி சரணைடேதேன.” (17)
ேவ/.

அைடய வினிைம ய4நிெபா அ"க ளைடேத னதேகப

(16)
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இைடய றாத வபி*ேல எனிP9 3ட சபதா

தைடயி ல"யா னின$ெகேற சாறா நிப ெரைன7லக

மிைடசி* ?/-பி லாதைம7 ம$க ெளேற விளத*ேபா*.(24)
ேவ/.

“வான க8தி மைர பாகட* ஞானச
பதனா நய$> ந*ல

Oனமி* ைசவக 4வத வானவ தீனெவJ வமணேர
திதித ைமதக.'' (87)

மைரைய வி நீ9கி ேவ/ சில தல9கைள தாிசன; ெச:ெகாC
திவாவைற வ ேசதா.
[19])
[19])

பரபைர
பரபைர அகவ(.
அகவ(.

திவாவைறயி=$ைகயி* சில அபக4ைடய ேவCேகாளிப" அத
ஆதீன ேனாகளாகிய  ெம:கCடேதவ த* ேவA2-பிரமணிய
ேதசிகாி/தியாக இத ஞானாசிாியக சிவபதமைடத மாத, நசதிர,

சமாதிதலெமபவைற ைறேய யைம, ‘திவள ைகைல2 சில’ எP

தைல-ைப7ைடய அகவெலாைற இயறி அளிதன. அ > பரபைர

அகவெலன வழ9>; அJவகவ* அ2சி பதி-பி$க-ெப/ள.
ம/ணி+ப8கைர+ ராண.
ராண.

திவாவைற ஆதீன- ெபாிய கா/பா/ விவாPமாகிய கனகசைப

தபிரானவக4ைடய வி-பதி ப" மCணி-ப"$கைர- ராண இவரா*
இயற-ெபற.

“வானள6 க8திவா வைறயி >நம2சி வாய Xதி

ஆனபர சிவனளா ஞானகைல தபிற6 மைமய$ க/

ேமானமி> சாதியனா: மிளிகனக சபாபதிமா னிவ ேகாமா

3னமதி "தபிரா மOகவன- ராணநீ 3/ ெகன” (பாயிர)
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எP ெச:7ளா? இ விள9>.
இர$தாசி வட (1864) சிதிைர மாததி* அ-ராண அத தலதி* Wவாமி
சநிதியி* பல னிைலயி* அர9ேகற-ெபற. அதைன இய/ப"

அ"$க" OC"வதவ அர9ேகறத>- பலாிட; ெச/ ெபாளீ"$

ெகாதவியவ அத$ ேகாயி காாியWத ேகாதCடராைமய ெரபவராவ.
மCணி-ப"$கைரெயப மாBர$> வடபா?ள ேதவார ெபற தல;

மCணியாறி ப"$கைரயி* கால இதைமயி இ-ெபய ெபற.
இ$காலதி* இ?-ைப-பெடன வழ9>. இதல விச இ-ைப.

இதலதி>ாிய விநாயகXதிக வலாி விநாயக, நடன விநாயகெரன
இவ. சிவெபமா ப"$கைரநாயக, நீலகCேடச, தீச, பரேமச,
மகதீசெரன ஐ Xதிகளாக எ,தளி7ளா. ம9கல நாயகி, அதகரவ*=
ெயன அபிைகக இவள. இவக4$> தனிதனிேய திக

3ற-பளன.

அ-ராண2 ெச:7க4 சில வமா/:மகதீச தி.

“ஒ-பா மி$கா மி*லாென றாரண9க உைரத ேகப

இ-பா விCUல> ெமேத மகதீச எPேப HC
த-பா மறிவின; ச9ைகயற தழல9ைக தலதி ேனதி$

க-பா மOகவன9 >"ெகாCட ெபமாைன$ கதி வா8வா.”
(கட6 வா8)

தலவிசமாகிய இ-ைபயி சிற-.
“இனிய நீழெல9 >;ெச: த$>ல

நனிய வாதளி ராதிக ேளந*>

கனிய ைமதவி$ காம ாி-ைபதா
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மினிய நா4 விள$க ந*>ேம.” (திநகர- படல, 31)
“காம தகன நிைனெதா,ேத கால கால நிைனெதா,ேத

ேசாம Yட நிைனெதா,ேத ைணவி விடா Lறி$>

வாம பாக நிைனெதா,ேத மOக வனதா: நிைனெதா,ேத
ஏம 6வ நிைனெதா,ேத எ/ நடன ாிகிறா.”
(நடனவிநாயக- படல, 13)

“வான, வ9காத மணிகCட ேபரளா*
ஆனநய 6ண6ற வ$காக பிரமதட

Oனமி*வC னX8கி ேயா9>சின கர;Y8

கானறா த"ேயைன$ காகாெவ /ற$கைர7.”
(காக தியைடத படல, 28)

கமேசன தியைடத படலெமப ,வ வ;சிைறயாேல
இயற-ெப/ள; அதி?ள ெச:7க4 சில வமா/ :
“அன வனிவ

தைன ேநா$கிேய

ெபாைன ேந"ேன
என ெச:>ேவ.”
“உ9க ேபாினா
க9ைக யா"நா
தி9க ளாறினி*

இ9> ேம6ேவ.” (கமேசன தியைடத படல, 7, 10)
இ-ராணதி?ள படல9க - 20; ெச:7க - 501; இஃ அ2சிட- ெப/ள.
ேச">  [20]கதசாமி
20]கதசாமி கவிராய .
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ேசc சமWதான விவாகளி பரபைரயின, -பிரமணிய ேதசிகாிட
பாட9ேகடவ, விைரவாக2 ெச:7 ெச:பவமாகிய கதசாமி$
கவிராயெரபவ, -பிரமணிய ேதசிகைர தாிசி$> ெபா வழ$கேபாலேவ

திவாவைற$> வதா. பிைளயவக4ைடய கைழ$ ேகவி7றவராத=

இவைர$ கC அளவளாவ ேவC ெமP வி-ப அவ$> மி>தியாக

இவத. -பிரமணிய ேதசிகைர தாிசிவி இவைர-பா$க வதா.
அ-ெபா, இவ ஏேதா ஒ F= ப>தி$>ாிய ெச:7கைள இயறி

எ,வி$ ெகாC"தா. ஒ ெச:7 ெச:வதேக பல நாழிைக ேயாசி

உபகரண9கைள ேத"ைவ$ ெகாC பாபவகைள அ$ கதசாமி$ கவிராய
பாதவராத=, இவ அநாயாஸமாக- பாதைல7 இைடயிைடேய

நCபகேளா ேபவைத7 அ-ேப2சினா* ெச:7 இய/த=* யாெதா

தைட7 ேநராைமைய7 கC அளவற ஆ2சாிய அைடதா. உடேன விய-

மி>தியா*,

(கடைள$க=-பா)

“ஓைல ேத" ெய,தாணி ேத"யா ஓ:தி $> மிடேத" ேயெயா
Xைல ேத" யித X$>$கC ணா" ேத" கதி ெபாதிேய
மாைல ேத" வம ேமாகவி வத ெத/ வைர வ,வ

சாைல நீ"ய பா-பா9 >ள$> த$க ெசா$க=9 க$கவி ராயேன”
எP பைழய தனி-பாடைல அ9ேக உளவக4$> எ2 ெசா*= இவைர
மிக6 பாரா"னா. சில நா இ இவட ச*லாப ெச:வி2

ெசறா. இ-ப"ேய வ ெபா,ெத*லா இவேரா" இவட பழகி இவர
கவி திறைத- பாரா"2 ெச*?வா.

தி வாவ ைற கதசாமி கவிராய இவ பா  =(களி"
=(களி" ப') ேகட.
ேகட.
இவ ராண9கைள- பா" வெபா, இய*பாகேவ  திவாவைற
ஆதீன விவானாக இத கதசாமி$ கவிராயெரபவ, “நீ9க பா

ராணதி சில பாகைத எனிட ெகாதா* நா பா" "-ேப. இத

இடதிேலேய கா$ெகாC"$> எ ெபய பிரகாச-பவத> வழியா>”

எ/ வ/தி- பலைற ேக$ ெகாCேட வதா. இவ ேநாி* ம/-பத>

ணியாம*, “ஆயிர$ கண$கான பாட*க அைமய$3"ய ராணமாக இதா*
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உ9க4$> சில பாக9கைள- பகி ெகா-ேப. இைவ F/$கண$கான

பாட*களா ெச:ய-பவனேவ. ஆைகயா* எPைடய நாவி தினைவ

தீ-பதேக ேபாதியனவாக இ*ைல. உ9க4$>- ராண ெச:7 வி-ப

இதா* ேவேற ஒ Wதலதி> தனியாக2 ெச:யலாேம” எபா. அவ
பிP வ/வா. இவ இJவாேற விைடயளி-பா. அவ, “நா

வதி$ேக ெகா$கவி*ைல” எ/ அய=ட9களி ெச/ >ைற 3/வ.
இJவா/ அவ ேகப இவ விைட 3/வ அ"$க" நிக,.

இ9ஙன நிக8வ9 காலதி* ஒநா பக ேபாசனதி பி இவ மடதி
க-பி= பலட ேபசி$ ெகாC"$ைகயி* கதசாமி$ கவிராய, தம$>

ெதாிதவ பல அ9ேக இ-பைத$ கCடா. இ தா ேகபத> ந*ல

சமயெமெறCணி வ வழ$கேபா பாவதி ப9> ேகடா. ேகடெபா,

அ9ேக இவைர- பாத> வதித ேசc$ கதசாமி$ கவிராய, ‘இத-

ேபாராடைத இ-ெபா,ேத எJவாேறP நா ஒழிவிட ேவC’

எெறCணி அவைர ேநா$கி, “நீ9க என என F*க ப"தி$கிறீக?”
எ/ விசாாி$ க"னமான சில ேகவிகைள$ ேகக ெதாட9கினா. அவ

ெதளிவாக விைட3றமாடாம* விழி$ெகாCேடயிதா. ேசc$ கவிராய

பிP அவைர- பா, “பிைளயவக4$> உ9க4$> ப"-பி பலவைக
ேவ/பாக உC. அJவிஷயைத நீ9க அறிெகாளாம* இவகைள$
காU ெபா,ெத*லா இத வCண /வ சிறி நறாயி*ைல.

உ9க4ைடய நிைலைமைய நீ9களறியாம* இவகைள ஏ ேநாவ2 ெச:கிறீக?
உ9க4$> இயைகயி* திறைம இதா* எதைனேயா விததி* அதைன
ெவளி-பதலாேம. இனி இJவா/ இவகளிட வா$>வாத ெச:தா*

ஸநிதானதினிட விCண-ப ெச:விேவ” எறா. ஸநிதானதினிட

ெதாிய-பவதாக2 ெசான வாைததா அவ மனைத$ கல$கிவிட.

பைழய கால மனிதராகிய அவ இயைகயிேலேய பயதவ. க"

ேபவாாிைமயா பிைளயவகளிட அJவள6 கால ேபாரா"னா. இத2

ேசc$ கவிராய எ9கிேதா ைள, 'ஸநிதான' எ/ பய/தினா*

அவ அ;சமாடாரா? “இனி இத வழி$ேக வவதி*ைல; எைன
விவி9க” எ/ ெசா*=- ேபா:விடா. அத* இத

விஷயைத-பறி$ ேகபத>- பிைளயவகளிட வவைத அவ
நி/தி$ெகாCடா.
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இர$தாசி வஷ (1864) ைவகாசி மாத இரCடா ேததி

திவாவைறயாதீன கா/பா/ கCண-ப தபிரானவக4$> இவ$>
அபலவாண ேதசிகரவகளா* நிவாண தீை% (தீை%$>ைற) நடேதறிய.

பத + பா .
அ-ெபா, மடதி சிலநா கா/பாறாயித ஒவ பிைளயவகளிடதி*
அ,$கா/ விேராத உளவராக இதா. அத>$ காரண மடதி*

இவ$> அதிக உபசார நடவத?, வபவக தைம- பாராடாம*

இவைர- பாரா" வதைம7ேம. அ பறி இவ$> ஆக ேவC"ய காாிய9க

-பிரமணிய ேதசிகைடய கடைளயி ப"ேய நைடெப/. இவ இத

விதியி ற விசாலமாக இதைமயா* ேகாைட$கால ெவ-ப
தா9க"யாம* இத. அ பறி ஒ பத ேபா$ ெகா$>ப"

கடைளயிட ேவCெம/ இவ விCண-பி$ ெகாCடா. அ-ப"ேய

-பிரமணிய ேதசிகைடய உதரவினா* கீ/, பத$கழி த=யன

ெம:$கா$ கண$>- பிைளயா* ெகாண ேச$க-படன. அைத

எ-ப"ேயா ெதாி ெகாC ேம3றிய அதிகாாி தைடய அPமதியி*லாம*

இ2ெசய* நிக8விடேதெயன நிைன ஏேதா ஒ காரணைத$ கா"$ கீ/
த=யவைற எ- ேபா>ப" ெச:விடா. அ ெதாித பிைளயவக

மனவத/- பிவ பாடைல இயறி2 -பிரமணிய ேதசிக$>
விCண-ப ெச:7ப" ஒ மாணா$கைர அP-பினா : -

“மதர2 சிகாி [21]நீ=மா வன வாகீச வர6ேத திைடநீ

பதெரா றைம- ெபாதி7ண வளித பாைமேத தீC"- ேபP$
கிதெவ9 ேகாைட தனிபத$ காக எ:திய ெபாகணீ9 கியெவ
தர ைறைச2 -பிர மணிய Oயேத சி$>ண$ >ேற.”

இைத- பாத உடேன -பிரமணிய ேதசிக இனாரா* ஏப"$>ெம/
நிைன, ெம:$கா$ கண$>- பிைளைய அைழ வர2 ெச:, “இத

நிமிஷேம பிைளயவக4ைடய விதியி றதி* பதைர- ேபாவிட
ேவC; இ*ைலெயனி* உம$>$ கடைளயிடவைடய ேவைல

நிைலெபறாெத/ அவ$> அறிவி7” எ/ கடைளயிடா. பின
ெவ>சீ$கிரதி பத ேபாட-பட.
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ஒைற திவாவைற$> ஆ/க நாவல வதிதெபா, மட தி
ப"$ெகாC"த நம2சிவாய தபிராைன$கC, “அ9>தி

பிைளயவகளிட பல F*கைள- பாட9ேக$ ெகாளேவC. அவக

இ9ேக இ-ப ெபபா$கிய. அவகைள-ேபால இ-ெபா, பாட;

ெசா*பவக இ*ைல” எ/ ெசா*=- ேபானா.
ேகாயிB +ராண.
+ராண.

இவ$> அ"$க" ேந ெபா -பா"னா* இவ வவைத இவாிட
பாட9ேகவத ேதவிேகாைட நாராயண ெச"யா அறி இவ$>

எJவைகயிேலP ெபா வவா: கிைட$> வCண ெச:வி$க ேவCெமன
எCணினா. பாC"நா"* நகரவடைகயி?ள சிவ Wதல9க சிலவறி>

இவைர$ ெகாC ராண இய/வி$கலாெம/ அ9க9ேக7ள

பிர$கைள$ ெகாC அைவ காரணமாக இவ$> த$க பாிசி*க ெகா$க2
ெச:யலாெம/ நி2சயி அத> ேவC"ய யசிகைள2 ெச:

வவாராயின. நகர ைவசிய- பிர$க இ$கவிஞ ேகாமான ெப கைழ

அறிதிதவகளாத= நாராயண ெச"யாைடய யசிக பயPறன.

அ-ெபா, ேகாயிS ேவதாதமட தைலவராக இத  சிதபர ஐயாவி

வி-ப-ப" ேகாயிS-ராண இவரா பாட-ெப ற. இவைர$ ேகாயிS$>

வவி த$கவக 3"ய சைபயி* அFைல அர9ேக/வி  சிதபர
ஐயா இவ$> உயத சமான ெச:த தறி- பலவைகயான உதவிக4
ெச:விதா.

ேகாயிSாி= திவாவைற$> வத6ட மடதி=த சில தபிராக
அ-ராணைத-ப"$க2 ெசா*=$ ேகடெபா, அதைன ஆ$>விேதாராகிய

சிதபர ஐயாைவ2 சிதபர ேதசிகெர/ 3றியிதைல அறிதாக; "ைசவ
இத மட விவாPமாகிய இவ அவைர ேதசிகெர/ ெசா*?த* ைறயா?
பண9ெகாதா* விவாக, யாைர7 எ-ப"7 க8வாக” எ/ த

ெசா*=$ெகாC"தன. அதைன2 சிலராலறித இ-லவ ேகாமா அவக4

$கியமானவைர2 சதித ெபா,, “இதமாதிாி அ9>தி ெசா*=$

ெகாC"தCேடா?” எ/ ேகடா. "ஆ” எறா அவ. இவ,

"பதிேனாராவ நிகC ஞாபகதி* இ$கிறதா? ேதசிகெனபத> அதி

ெபாெளன 3றியி$கிற?” எ/ ேகடா. அவ, "ேதசிக வணிக னாசா”
என ஒ-பிதா. “அத நிகC" ெபாைளதா நாP பிபறி2
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ெசா*=யி$கிேற. அ"ேய ெசானதி* ஒ/ தவறி*ைலேய'' எறா இவ.

அவ இ$ கவிஞபிரான சமகாரமான விைடைய$ ேக ஒ/ 3ற இயலாம*
வறிேத ெசறா. அ/ த* யா இJ விஷயைத- பறி$

>ைற3/வதி*ைல.

ேகாயிSெரப சமிவன, கழனியபதி, வனிவன, சா=வா",

வ*லபெமன6 வழ9>. இதலதி* எ,தளிய சிவெபமா திநாம9க

திாிவேனச, ெகாறவாளீச, கழனிநாதெரபன. அபிைகயி திநாம9க
திாிவேனைச, ெந*ைலநாயகி ெயபன. இதல விச வனி.
இFைல2 ெச:விதவ சிதபர ஐயாெவப,
“Oயதி ராம=9க ேதசிகேப ரெபேறா >ண ஞான
ேமயவ ணாசலேத சிகனவபா லெப/ விள$க; சாற
பாயக82 சிதபரேத சிகேகக 6யகழனி- பதி- ராண

வாயைமய- ைனைரதா மீனாசி தரநா வலமி$ ேகாேன”
ேவ/.

“திக8தசி மய5ப சிதபரேத சிகெமாழிய

இக8தத =லாதவெசா ேலறெப Cணியதா
க8தமி- ராணைத- பா"ேன ைமெயலா
அக8தேப ரறதல யா6மைடத தனயாP”

என வ ெச:7களா* அறிய-ப.
சிதபர ஐயாவி வி-பதிப" வடெமாழியி?ளவாேற இF? ேவதாத
விஷய9க அ9க9ேக பலவைகயி* அைம$க-ெபறன.
அ- ராண- பாட*க4 சில வமா/:-  நம2சிவாயXதி தி.

“கCணிய பிற-ைப யா9 காிெசன ெவ/-ப ேமேலா
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அCணிய சிற-பா மி$க வாவ ைற$கC ேமய
Cணிய நம2சி வாய >பர ெபாறா ேபாற

நCணிய பிற-ைப நாேய ெவ/-ப நறா9 ெகா*ேலா.”
மைழ ெப:த? பயி ெசழித?.
ேவ/.

''மைழெய ன-ப ேதசிக றி9கC மைழயா

விைழ7 -பத- ெபாளிைன வி-ெபா ெபாழிய$
>ைழத ர-ப ேகாைடயா மவிைதேபா:$ >ைல
தைழ7 யி-பயி தமிய* பைடதன மாேதா.”
உழவக வய= வரைப அாி உயத*.
ேவ/.

“எைணF* ெகா4தி"P ேம>வ= 7Cடாத

ெகாதெப9 [22]கடைள ேனறிவ= 7/த*ேபா*
எைணநீ பா:தி"P ேம>வ= 7Cடாத

ெகாத>ைல$ க9காிதா9 ேகறிவ= 7/-பரா*.”
கைளபறித*.

“மி"ெக$> பயி$3றா: ேமவியC டகமாப*
க"ெக$> தைமயிலா$ கநீல த*யா6

வ"ெக$>9 க9கCணா வய=னிைட$ கைளெதறிதா
>"ெக$> மிராகாதி$ >ற9க கைளவாேபா*.”
நகர வணிகாி இய*.
ேவ/.

“ெபாளிைன M ேபா திர தேலா$ ெக/
ம4ற Lடா நி> மடைமேயா நாU$ ெகாள
ெதCமி> மன தான; சிவாலய தம ேமேறா

ெவCமி" யகற ெகேற Mவ விபி நா4.”

மடதி சிற-.

“ெதளித க8ேவ தாத சிரவண தித2 ெச:ேத
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ஒளித மனன மாதி யிரC"P ரேவா ராகி$

களித பவ;ச /9 காறி ேசாறி கC

ெவளித பிரம ேமயா: ேம6வா மடெமா /Cடா*.”
இல$கண வைமதி
ேவ/.

“கிழ$கி ேமேககி$ ெக,மநட தியநா;சி*
வழ$கமி> ெதகி வட$ேகக நடதிவா

பழ$கமி> ழி>ளெம ெறதிைச$> ெமாபாைவ

ழ$கமி> ெபலவ ெமாழிநட த*ெபாவ.”
இ-ராணள படல - 14; திவித, 849; இஃ அ2சிட- ெப/ள.
------------

[1] மகி8வன - மகிழமர$கா; திவிைட$கழியி* இைறவ எ,தளியி$>
இட; “இல;சிய9கான ேநா$கி” எறா கதராணைடயா.

[2] வாைகயாரணிய - திவாெளாளிc.

[3] இதலதி திநாம மதார வனெம/ வழ9>மாத=, “வ$கைர மதார
வாரணாசி” எற ே%திர$ேகாைவ திதாCடக- ப>தியி* வள
மதாரெமற ைவ-Wதலமாக இ கத-பகிற.
[4] நிேராத – தைட.

[5] கலவ - க-பைல7ைடயவ; இ9ேக வைலஞ.

[6] இ ேதவாரைவ-Wதல9க4 ஒ/; “ெவCணி விள ெதா" ேவவி$>"”
திநா. ேத.

[7] ெதா"* ெதா"ெயன வழ9கலாயி/.

[8] தால - உலக, நா.

[9]  மீனாசி தர பிைளயவக பிரபததிர, 835 - 937.

[10] திவாவைற.

[11] ைகயினா ெகாக ெவக.
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[12] சிவஞான னிவாியறிய சிவஞான ேபாத2 சி/ைர த=யவைற7
க2சிய-ப னிவாியறிய ப;சா$கரேதசிகரதாதிைய7 நிைன
இ2ெச:7ளியற-ெபறெத/ ெதாிகிற.
[13] அாிதகி - கமர.

[14] அாிதகிவன - கமரவன.

[15] ளாி - தாமைரமல, ெந-.
[16] ம - மய$க.

[17] எCண அ.

[18]  மீனாசிதர பிைளயவக பிரபததிர, 2670-2808.

[19]  மீனாசிதர பிைளயவக பிரபததிர, 1049.

[20] இவைடய தபியி >மார$> கதசாமி$ கவிராயெர/ ெபயC.

[21] நீ=மாவன - தி-ைப;ஞீ=.

[22] கடைள - நானாஜீவவாத$ கடைள த=யன; இ2ெச:7 அத மடதி
சபிரதாயைத த,வி இயற-ெபற.
--------

22. ர'கசாமி பிைளைய தி வாவ ைற மடதி") வர6 ெசCத.
ெசCத.
ர'கசாமி பிைளயி இய(.
இய(.
அ$காலதி*, மைரயி= த;சாK$>- பிாிfப* ஸதமீனாக

மாற-ப ர9கசாமி பிைள ெயபவ வதிதா. அவ மி$க பாித.

யாைர7 ெச/ அவ பா-பதி*ைல. அவ L"> யா ேபாவதி*ைல.

அவாிட பழ>வதி* எ*ேலா$> பய இத. அJவா/ இ ேவைல

பா-ப தா ஒ,9ெகப அவைடய க. ஆனா?, ெத:வ ப$தி7
தமி8- பாைஷயி பயிசி7 உளவ.

அபலவாண ேதசிக ர'கசாமி பிைளைய வ விக வி பிய.
பிய.
அவ த;சாKாி* இ$ைகயி* ைத மாத$ >Hைஜ$> திக அவ$>
அP-பலாமா ெவ/ திவாவைற அபலவாண ேதசிக ேயாசி
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விசாாி$ைகயி*, அ9ேக வதித சில ைசவ- பிர$க, “அவ

பிதவகைள- ேபாறவர*ல. ச/$ கைம7ளவ. அவ எத

இடதி> ேபாவதி*ைல. அவ$> அP-வதி பயேன இ*ைல. அவ

எ9ேகயாவ வதி$கிறதாக ஸநிதான ேகடCடா? அவைரபா$கெவCணி2 ெசறவக பாராமேல வ விடாக” எ/

ெசானாக. அபலவாண ேதசிக அதைன$ ேக, “எJவாேறP அவைர

வரவைழ$கேவC" எ/ நிைனதா. ‘பிதவகெள*ேலா

வவCேட; இவ ம வாராம* இ$கலாமா?' எ/ எCணினா. பிற

அவைர-பறி- பல ெச:திகைள2 ெசா*ல2 ெசா*ல ேதசிகைடய எCண அதி*
வ=7றேதயறி$ >ைறயவி*ைல. 'அவைர அைழவர த$கவகைளயP-ப

யல ேவC. அத$ காாியைத "$> ஆற?ைடயவக யா?' எ/

அதப" அவைடய மன ேயாசைனயி* ஆ8த. 'வள பிர$கேளா அவ
வரேவமாடாெர/ அபச>னேபா ெசா*?கிறாக. அவாிடதி*

எ*ேலா$> அ2ச இ$கிற. யாைர அP-பலா?' எ/ தின எCணி
எCணி$ கவைல7றா. அ-ெபா, -பிரமணிய ேதசிக த ஆசிாியைடய

தி6ள ஏேதா ஒ விஷயைத$ >றி$ கவைல7/வதாக அறி ெச/,
"ஸநிதான எைத-பறி ேயாசி$கிற ?'' எ/ ேகடா. அவ கவைலயி

காரணைத$ 3றினா.

- : இ தானா ெபாிய விஷய! யாராயிதாெலன? நம2சிவாய Xதியி
திJய- பிரசாதைத விபாதவக4 இ$கிறாகளா? இத- பிர$கெள*லா

அவைர- பா$க6 ேபச6 "யா விடா* ஒவரா? அ "யாெத/
நிைன விவ சாியா!

அபல : அ-ப" இ*ைல. அவ ேவ/ எத இடதி> ேபாவதி*ைலயாேம.

- : இ$க. அதேகறவக நமிடதி* இ$கிறாக. அவகைள$

ெகாC காாியைத "$ ெகாளலா.

அபல : அ-ப"-பட ஒவ நமிடதி* இ-பதாக ெதாியவி*ைலேய.

ெபாிய பிர$கேள ேபாவத> ந9>ெபா, யா அவைர-ேபா:$
காCபாக?
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- : இத- பிர$களா* ஆகாத காாிய9கைள அ"ேய >றி-பிடவக ெச:

விவாக.

அபல : யா அவ?
- : ந ஆதீன மகா விவா பிைளயவகைள அP-பினா* ர9கசாமி பிைள

அவசிய தாிசனதி> வவா. இவகைள அறியாதவக4 மதியாதவக4

இ*ைல.

அப* : இவ பரம ஸாவா: இ$கிறாேர! இவைர$ கCடா* அத அதிகாாி

மதி-பாரா? மதி-பாெர/ என$> ேதாறவி*ைல.

- : அ-ப" நிைன$க$3டா. இவகைள மதியாதவ இத தமி8 நா"* எ9>

இ*ைல. அத ர9கசாமி பிைளய*ல; அவ$>ேம* எJவள6

ெபாியவராயிதா? இவகைள அசைட ெச:யா. ஸநிதான அைத-பறி

எளள6 கவைல-பட ேவCடா.

அபலவாண ேதசிக$> அத- பிர$க ெசானைவ ெந;சி* ஊறி-

ேபாயிதைமயி -பிரமணிய ேதசிகைடய வாைதக அவ$> ,

நபி$ைக ெகா$கவி*ைல. 'ஆனா? பா-ேபா' எ/ எCணி, "அJவாேற
ெச:க'' என$ கடைளயிடா.
த:சா3 ெசற.
ெசற.
உடேன -பிரமணிய ேதசிக பிைளயவகைள அைழ த;சாK$>2 ெச/
எ-ப"யாவ ர9கசாமி பிைளைய$ >Hஜா தாிசனதி> அைழவர

ேவCெம/ அJவா/ ெச:தா* மஹாஸநிதானதி தி6ளதி>

உவ-பாயி$>ெம/ ெசா*=- பிரயாணதி> ேவC"ய ெசௗகாிய9கைள2
ெச:வி அP-பினா.

இவ அJவாேற த;ைச$>- ற-ப2 ெசறா. அ9ேக இவ$>-

பழ$கமானவராகிய இல$கண [1]இராமசாமி பிைள ெயபவெராவ இதா.
அவ இவைடய மாணவக4 ஒவ; திவாவைற$> அ"$க" வ தம$>
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F*களி?ள ஐய9கைள தீ$ெகாC ெச*வா. அவ

த;சாKாி?ளவகளா* ந> மதி$க-ெபறவ. அவைர$ கC அவ Xலமாக

எவைரேயP பா தைடய காாியைத "$ெகாளலாெம/ இவ
நிைனதா. ஆத=னா*, ேவ/ பல அJKாி பழ$களவகளாயி

அவக L">2 ெச*லாம* இராமசாமி பிைள L">2 ெச/ த9கினா
அ-ெபா, அவ L"* இ*ைல. சிறி ேநர9 கழிதபி அவ வதா. த

L"* இவைர$ கCட6ட விய-/, “என மாதவ; ெச:ததி2 சி/>"*”

எ/ 3றி ே%ம சமாசார9கைள விசாாிவி உபசார9க ெச: ேவC"ய
ெபாகைள உதவி உட வத தவசி- பிைளகைள$ ெகாC விதைம$க2
ெச:தன. இவ ஆகார ெச: வி ெநேநர ேபசி$ெகாCேடயி

சயனி$ ெகாCடா.

வி"யகாைலயி* எ, தனிேய இவ ெவளியி* உலாவ2 ெசறாக.

அ-ெபா, இவ இராமசாமி பிைளைய ேநா$கி, "இத ஊ$>- தியவராக
வதி$> பிாிfப* ஸதமீனவகைள திவாவைற$ >Hஜா

தாிசனதிகாக அைழ2 ெச*லவதி$கிேற. யா Xலமாக யறா* இ

ைக3? எ-ப"யாவ இ$காாியைத நிைறேவறி தரேவC” எறன.

அவ, “ர9கசாமி பிைளயவக யாைர7ேம பா$கிறதி*ைல. எJவிடதி>ேம

ெச*?கிறதி*ைல. ஆனா? நா ம அவக4ைடய ஓ:6 ேநரதி ெச/

திவிைளயாட*, ெபாிய ராண த=யவைற- ப"$கா" வவC.

தமிழி? தமி8விவாகளிடதி? பிாீதி7ைடயவேர. தா9கேள

வதி$>ேபா இ$காாிய நிைறேவ/வத> என தைட இ$கிற?

அ"ேய தி2 ெச/ அவாிடதி* த9க4ைடய ந*வரைவ ெதாிவிவி
வேவ. அ"ேய வர"யா விடா ெசா*=யP-ேவ. அத-ப"

வரேவC” எ/ ெசா*=வி தா ம அ9ேக ெசறா. இவ,

ேத"-ேபான ம$ ெகா" கா=* அக-பட ேபால$ காாிய "வத>
ஏறவாிடேம வ ேசேதாேம. ேவெறாவாிட ெச*லாதித

நைமயா:விட' எ/ காலவிேசடைத எCணி மகி8தா.

இராமசாமி பிைள ெச/ ர9கசாமி பிைளைய$ கCடா. அவ

வழ$கேபாலேவ ைகயி தகைத எ ைவ$ ெகாC பாட9ேகக
ெதாட9கினா.
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இராம: ஒ $கியமான விஷயைத2 ெசா*ல-ேபாகிேற. அத> அவகாச
ெகா$கேவC.

ர9க : ெசா*லலாேம.
இராம : இ$கால$ கபெர/ எ*ேலாரா? ெகாCடாட-ப திாிசிரர
மகாவிவா  மீனாசி தர பிைளயவகைள-பறி தா9க

ேக"$கலாேம. கப ெச:த ெச:7 பதினாயிரேம. பிைளயவக இத>

ெச:தி-பன எதைனேயா பதினாயிர; இனி எJவள6 ெச:வாகேளா?

அளவிட"யா; நிமிஷகவி; சிவெபமா திவைள- ெபறவக;

ஸரWவதீேதவி அவக4ைடய நாவி >"ெகாC"$கிறா. எதைனேயா

ேபக4$>$ ைகமா/ கதாம பாட;ெசா*= அவக4$> ேவC"ய

ெசளகாிய9கைள2 ெச:வி P$>$ ெகாணதி$கிறாக, அவகைளேபாறவகைள நா கCடமி*ைல; ேகடமி*ைல. F*களி* ெநநாளாக

என$> இத பல சேதக9க அவகளாேலதா தீதன. இ-ேபா அவக

திவாவைற மடதி* ஆதீன மகாவிவானாக இ பல$>- பாட;
ெசா*=$ெகாC விள9>கிறாக.

ர9க : நாP அவகைள-பறி த$கவகளா ேக"$கிேற.

பா$கேவCெமற வி-ப என$> மி>தியாக உC. இத உதிேயாக

நி-பததா* யாைர7 பா$க$ 3டவி*ைல; எ9> ேபாக$3டவி*ைல. நா

என ெச:ேவ!

இராம : அவக ேந/ பிபக=* இJK$> வ எPைடய L"*

த9கியி$கிறாக. அவக4$>- பழ$களவக எதைனேயா ேபக இத

ஊாி* இ என L"> வத எPைடய பா$கியேம. அவக4ட
நா தனிேய ேபசி$ெகாC"தெபா,, த9கைள- பறி விசாாிதேதா

த9கைள- பா$கேவCெம/ >றி-பிதாக. அவகளிடதி* ப"த

அேநக ெபாிய உதிேயாக9களி* இ$கிறன. மாBர I- ேவதநாயக

பிைளைய த9க4$> ெதாிதி$கலாேம. அவ அவக4ைடய மாணா$கேர.

இP அவகளிடதி* ஒ விேசஷ இ$கிற. சிலகால அவகளிடதி*

ப"தாேல பல வஷ9க ப" அறியேவC"யவைற அறி ெகாளலா.
அதைன நா எ ெசாத அPபவதி* அறிதி$கிேற. அ-ப"-பட

ெபாியவக த9கைள- பா$க விவ த9க4ைடய Cணியேம.
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ர9க : அவக த9க4ைடய L"* தாேன வதி$கிறாக! நா அ9ேக வ
பா$கலாமா? எ-ெபா, பா$கலா?

இராம : அJவா/ ெச:தா* அவக4$> மி$க வதமாகவி$>. அவக

த9க ெகௗரவைத ந> அறிதவகளாதலா* எைன$

ேகாபி$ெகாவாக. தா9க பா$கலாெம/ ெசானா* நா ேபா:

அைழ வகிேற; அ*ல த9க மனிதகைளயாவ அP-பலா.

ர9க : அ-ப"2 ெச:வ மாியாைதயாக ேதாறவி*ைல. நாேன தா ேபா:
தாிசி$க ேவC.

இராமசாமி பிைள, "அ தா9க இவைரயி* ைவ$ ெகாளாத
வழ$கமாதலா* அJவித ெச:ய ேவCடா. நாேன ேபா: வகிேற'' எ/

ெசா*=- ற-படா. ர9கசாமி பிைள தைடய வC"யிலாவ அவகைள

அைழ வரலாேமெய/ தம வC"ைய அP-பினா. அதி* ஏறி$ ெகாC

இராமசாமி பிைள த L">2 ெசறா.
ர'கசாமி பிைளைய
பிைளைய க/ட.
க/ட.

இராமசாமி பிைள ேபான காாியைத அP3லமாக "$ெகாC

வரேவCெம/ பிைளயவக தைடய இ]ட ெத:வைத- பிராதி
அவ வரைவ எதிபா $ெகாC"தன. இராமசாமி பிைளைய$

கCட6ட, ''காேயா? பழேமா?'' எறா. இராமசாமி பிைள, ''பழதா'' எ/

ெசா*=, “அவ த9கைள இய*பாகேவயறி$கிறா; தாேம இ9> வவதாக2
ெசானா. அ"ேய தா அைத த த9கைள அைழ வவதாக2

ெசா*= வேத. இேதா அவ வC" வதி$கிற. ற-படலா'' எறா. இவ
மகி8 அJவாேற ற-ப2 ெசறா. ேபா>ேபா இராமசாமி பிைள

இவைர- பா, "அவ த9களிடதி* மிக-பிாீதியாகேவ இ$கிறா. அவைடய

அைப அதிக-பவத> த9க4ைடய கவிவ ெவளி-படேவC. எத2

சமயதி* நா எைத2 ெசா*ேவேனா அத> தா9க சிதமாக இ$கேவC''
எ/ >றி-பி ைவதா.
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இவைடய வரைவ எதிபா$ெகாC L" றதி* நிற ர9கசாமி
பிைள இவைர$ கCட6ட அ;ச= ெச: உேள அைழ2 ெச/ த$க
ஆதனதி* இதி- ]பமாைல Y"2 சிறத பழவ$க9கைள ைவ
வதன ெச:தா. ெச:, ''ஐயா, ெபாிய அரசகெள*லா மதி-

பாராத>ாிய ெபலைம வா:த கவிஞ ெபமானாகிய தா9க

எளிேயைன ஒ ெபாபதி இத L"> எ,தளியத> அ"ேய

பழபிற-பி* என Cணிய; ெச:ேதேனா ெதாியவி*ைல. த9க4ைடய

வரைவயறி தா9க இ$> இடதி> வ தாிசி$க எCணிய அ"ேயைன

இவக தவிடாக. அத$ >றைத- ெபா/தள ேவC'' எறா.
அ-ெபா, இராமசாமி பிைள இ$கவிநாயகைடய ெபைமைய7

அைடைமைய7 பிP ெசா*ல ெதாட9கி- பலவைக2 ெசய*கைள

எைரதா. பி, ''இவகளா* பாட-ெபற பா$கியசா=க பல; அத

விேசடதா* அவகளி சில உயவைடதி$கிறாக. இவக எத2 சமயதி*

எ-ப"$ ேக$ ெகாCடா? பாவாக. இ-ெபா, த9க விஷயமாக ஒ

ெச:7 ெசா*?ப" விCண-பி$ெகாCடா? உடேன ெசா*=விவாக”

எறா.

ர9க : அவக4ைடய திவா$கினா* அ"ேயைனயா பாட ேவC? ேவ/ எத
விஷயைத$ >றிதாவ பாடலாேம. பாC"நாைட2 சிற-பி ஒ ெச:7
ெசானா* ேபா.

இராமசாமி பிைள, '' த9கைள7 பாC" நாைட7 இைண- பா"னா* ந
இவைடய வி-ப Hதியா>'' எ/ ெசா*=வி, ''எளிேய9க

விCண-பதி> இண9கி- பாC" நா" சிற- இவக சிற-

அைம7ப" ஒ ெச:7 இ-ெபா, பா"யள ேவC'' எ/ மி$க
பயப$திேயா இவைர ேநா$கி$ ேக$ெகாCடா.

அ-ெபா, தா இ$கவிஞ பிராP$> இராமசாமி பிைள எத2 சமயதி* எ

ெசானா? அதைன2 ெச:த>2 சிதமாக இ$கேவCெம/ ெசானத
க விள9கிய. இராமசாமி பிைள ேக$ெகாCட6டேன தாமதியாம*

இவ பிவ ெச:7ைள2 ெசானா :
வித.
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“பாமினா ேளா Hமினா விள9> பா$கிய பைடத ெந;சி*
ேதாமிலா வ"யா$ காி 7ைமயா தர நாயக கத

தாமினா தகறி யரெச: ெபைம தா9கிய திைணயிலா வர9க
சாமியா நீதி பதிைற நி/த தைழத பாC"ந னா.''
அதைன$ ேகட இராமசாமி பிைள$ேக விய- மி$க. அதைன

இரCடாைற7 ெசா*?ப" விCண-பி$ ெகாCடா. இவ அJவாேற

ெசானா. ர9கசாமிபிைள Wதபி ஓவிய ேபா* நி/விடா; மன

உ$கதா* அவ கCகளி= ஆனதபா]ப உCடாயி/; ச/ேநர

விய-பி* X8கியவரா:- ேபச இயலாம* நிறா. பி, "ஒ/$> பறாத

சிறிேயைன- ெபாபதி- பழ$கமி*லாதவனாக இ இJவள6 பாரா"ய
த9க ெப9கைண$> அ"ேய என ைகமா/ ெச:ய-ேபாகிேற?
எ-ெபா, த9கைள நிைன ெகாCேடயி-பதா எPைடய

கடைமயா>'' எ/ ெசா*=$ெகாCேட இ$>ெபா,, "Wநானதி>
Hைச$> ேநரமா:விட'' எ/ இராமசாமி பிைள ெசானா. ர9கசாமி

பிைள உடேன வC"யி* இவகைள ஏற2 ெச:வி இராமசாமி பிைளைய
தனிேய அைழ, ''அவக4$> ஆகாராதிக சாியாக நட$கிறனவா? ேவC"ய
ெசளகாிய9க ெச:விதி$க$ 3ேம! அவைற நறாக$ கவனி$கேவC.

பரமசிவேம இ9ேக எ,தளியதாக நா நகிேற. நா அவக4$> ஏேதP

த$க மாியாைத ெச:யேவCெம/ எCUகிேற. எPைடய சில மாத2

சபள9கைள அவக4$> அ-பண ெச:யலாெமப எ க. ேவ/ என

ெச:ய2 ெசானா? ெச:ய$ காதி$கிேற. உ9கைளயறி என$> உற

ைண ேவ/ யாளா? அவகைள7 எைன7 அறிதவக நீ9கேள'' எ/

3றினா.

இராமசாமி பிைள, ''திரவியதி* அவக4$>2 சிறிேதP வி-பமி*ைல.
ெகாதா? ெப/$ெகாள மாடாக. ஆனா? அவக4ைடய

>றி-ைபயறி நா சாய9கால வ ெதாிவி$கிேற. அைத-பறி2 சிறி

நீ9க கவைல-பட ேவCடா'' எ/ ெசா*=வி- பிைளயவகேளா
L"> வதன.

Hைச7 ேபாசன ஆன பி இராமசாமிபிைள த$க ெபாளளி$க

ேவCெம/ ர9கசாமி பிைள எCணியி-பதாக இவாிட 3றினா. இவ,
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''அவ திவாவைற$> வதெலாேற என$> எ*லா தத>2 சமான"

எ/ ெசானா. பி ர9கசாமி பிைள L"> இராமசாமி பிைள ெசறா.

அவ வரைவ எதிபா$ ெகாC"த ர9கசாமி பிைள, "ஏதாவ ெதாிததா?''
எ/ ேகடன.

இராம : அவக4$>- ெபாளி* வி-பமி*ைல. அ விஷயதி* யாெதா

>ைற6மி*ைல. அவக4$>ள வி-ப ஒ/ தா. அதாவ அவக4ைடய

ஞானாசிாியக எ,தளியி$> திவாவைற மடதி* ைத மாததி*

நிக, >Hஜா விேசஷதி> தா9க வ சிற-பி$கேவCெமபதா.
அ9ஙன ெச:வைத$கா"? தி-தியளி$> காாிய அவக4$> ேவேற
இ*ைல.

ர9கசாமி பிைள, " அவக4$> >Wதான இ$கிறதா? திவாவைற$>
நா வரேவCெம/ அவக4$> வி-பமிதா* அJவா/ ெச:வத>

என தைட இ$கிற? அவக இ$கிற இடதி> நா ெச*வதி* யாேதா
அ2ச இ*ைல. ஆனா? >Hஜா காலதி* ஜன$ 3ட அதிகமாக
இ$க$3ேம! அ-ேபா ேபா: வவைத$கா"? சாதாரணமான

காலதிேபா: அவகைள7 அவக கமாக அவக4ைடய ஆசிாியகைள7
தாிசி வர2 சிதனாக இ$கிேற. தா9க4 உட வரேவC. இத2

சமாசாரைத அவகளிட ெதாிவி$கலா. ஆனா? இதனா* அவக4$> என
பய? எ விஷயதி* அவக ெச?திய கைண$> நா கடனாளியாக

வ*லேவா இ$கிேற! அதா என$> வத. நா ேவCமாயி

இ-ெபா,ேத பிைளயவகைள- பா-பத> உ9க பிேன வகிேற''

எறா. இராமசாமி பிைள, "தா9க வரேவCடா. அவகைளேய அைழ
வகிேற'' எ/ ெசா*=2 ெச/ வC"யி* பிைளயவகைள அைழ

வதா. ர9கசாமி பிைள மி$க மாியாைதேயா இவைர வரேவ/ இ$க2 ெச:

பல உபசார வாைதகைள2 ெசா*=- பி, "எPைடய கடைமைய நா

ெச?த$ 3டாதப" இராமசாமி பிைளயவக தவிடாக. ஆனா?

த9க4ைடய கைத- Hதிெச:ய$ காதி$கிேற. த9க விஷயதி*

ஏேதP அபசார ெச:திதா* ெபா/தள ேவC. கிைபயி$க

ேவC. மற-ப" நா ெசா*=யவைற இவக ெதாிவிதி-பாக'' எ/
ெசானா.
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அ-ேபா பிைளயவக, ">Hஜா காலதி* தா9க வரேவCெமபதி*ைல.
த9க4ைடய இ]ட-ப"ேய சாதாரணமான காலதி* திவாவைற$> விஜய
ெச:தாேல ேபா'' எ/ ெசா*= விைடெப/$ெகாC ஜாைக$> வ

திவாவைற$>- ற-படா; ற-படவ இராமசாமி பிைளைய- பா,
''தபி$> நா என ைகமா/ ெச:ய-ேபாகிேற ? எ-ப"யாவ இவகைள

அைழ$ெகாC வரேவC. வ சமயைத னதாகேவ

ெதாிவி$கேவC'' எ/ ெசா*ல, அவ அJவாேற ெச:வதாக ஒ-$

ெகாCடா.

பி திவாவைற$> இவ வ நிக8த ெச:திகைள7 ர9கசாமி பிைள

விைரவி* வர$3ெமபைத7 -பிரமணிய ேதசிகாிட ெதாிவிதா. ேகட

அவ அபலவாண ேதசிக$> இதைன விCண-ப; ெச:தா. அவ, ''ர9கசாமி
பிைள எ-ேபா ேவCமானா? வர; >Hைஜ$> வரேவCெமப

இ*ைல. அவ மட$> வ ேபாவேத நம$>$ ெகளரவ. ஆனா* அவ

வதபிற>தா இ நி2சய; நா / நபவி*ைல'' எ/ 3றின.
ர'கசாமி பிைள மடதி") வ ெசற.
ெசற.
சிலநா ெசற பி விைற$கால வதைமயி, ''அத- பிரைவ

அைழ$ெகாC இன காலதி* தாிசன$> வகிேற'' எ/

இராமசாமி பிைளயிடமி இவ$> ஒ க"த வத. இவ -பிரமணிய

ேதசிகாிட. அைத ெதாிவி$கேவ திவாவைறயி* அவ வரைவ னி

த$க வசதிக அைம$க-படன. >றி-பிட காலதி* ர9கசாமி பிைள வதா;
பிைளயவகைள னி$ ெகாC பாதகாணி$ைககேளா

ைக7ைறகேளா ெச/ அபலவாண ேதசிகைர7 -பிரமணிய ேதசிகைர7
ைறேய தாிசிதா; அJவிவைடய ேதாறைத7, அ9ேக பல

ப"$ெகாC"-பைத7, அனதான >ைறவிறி நட வதைல7, பிற

சிற-$கைள7 கC மகி8தா. ''இJவள6 கால இ9> வராம*

இவிேடாேம!'' எற வத அ-ெபா, அவ$> உCடாயி/; ஆயிP,

''இ9ேக வததனா* பல விஷய9கைள ெதாி ெகாCேடா'' எற தி-திைய

அைடதா. தைலவ ெகா$> எதிமாியாைதெயா/ ெபறாம* திநீ/-
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பிரசாதைத ம ெப/- பிைளயவகளிட விைடெப/$ெகாC
இராமசாமி பிைள7ட த;ைச வ ேசதா.

அ-பா* அபலவாண ேதசிக$>- பிைளயவகளிட மி$க மதி-
கைண7 உCடாயின. ''இவ இ-ப மடதி>$ ெகளரவெம/

சின-பCடார ெசான சாிேய. இவ$> எனதா ெச:வி$க$3டா!''
எ/ எCணி$ கா/பா/ த=ய மட உதிேயாகWதக பலைர7 அைழ,
''இவ$> எத2சமயதி* எ ேவCமாயிP >றி-பறி ெகா$கேவC;
யாெதா >ைற7மிறி இவைர- பாகா வரேவC'' எ/
கடைளயிடா.[2]
-பிரமணிய ேதசிக இவைடய ெகளரவைத நறாக அறிதவராத= அதைன
அபலவாண ேதசிக$> மடதி?ள பிற$> எ-ப"யாவ அறிவி$க

ேவCெமP வி-பைடயவராக இதா. யாேரP த$க பிர$க

தாிசனதி ெபா மடதி> வதா* அவக பிைளயவகைள7 பா2
ெச*வ வழ$க. அJவா/ பிர$கெள*லா இவபா* மதி- ைவதி-பைத

அJவ-ேபா -பிரமணிய ேதசிக அபலவாண ேதசிக$> அறிவி வவா.
அறி7 வத பிர$க4, " இதைகய மகாவிவாைன ஆதாி வத?

இவகைள$ ெகாC மாணவக4$>- பாட ெசா*வி வத? மடதி>
ஏற தம9கேளயா>. இத விவானா* மடதி க8 மி>தி-ப'' எ/

தைலவாிட ெசா*=- ேபாவாக. இவறா? அபலவாண ேதசிக$>-

பிைளயவகபா* மதி- அதிகாி வத.
[3]பாைலவன+
[3]பாைலவன+ பதி".+பததாதி.
பதி".+பததாதி.

அ-பா* ஒ சமய, வ,K$> அகி* ெதகிழ$கி?ள பாைலBெரP

Wதலதி* எ,தளியி$கிற சிவெபமா விஷயமாக அJK ைவதிய=9க
உைடயாெரP ஓரப ேக$ெகாள இவரா* ஒ பதி/-பததாதி
இயற-ெபற. அ, 'பாைலவன- பதி/-பததாதி' என வழ9>.
அF ெச:7களி சில வமா/:-
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க=நிைலைற.

“ெசா*ல த$க நிக8 அ"ைமயி /ைன

*ல த$க நிகழ* Cணிய மிைகயா*

ெவ*ல த$க மலதி- பாைலB விமலா

ெகா*ல த$க 3றிைன நல9>றி- பவேர.''

(58)

வித.

“அைடயாைன 7ாிேபாத ெபமாைன ெயாமாைன அ9ைக ேய
சைடயாைன ெவ;Yல- பைடயாைன 7லகெமன த$க யா6

உைடயாைன ெநபாைல வனதாைன ெய,விைட7 ஒ9> சா:த
விைடயாைன- Hசி$க- ெபறவேர நறவேம ேம? தாேன.'' (93)
-------

[1]. இவ பி ெகா, ஸ. பி. இராமநாத த=யா$> ஞானாசிாியராக
விள9கினவ; இஃ அத=யாைடய சாிதிரதா* விள9>.

[2]. இ2ெச:திக த;ைச இராமசாமி பிைளயா? பிைளயவகளா?
ெதாிதன.

[3].  மீனாசிதர பிைளயவக பிரபத திர, 2339-2440.

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

23. )பேகாண நிக26சிக.
நிக26சிக.
சாமிநாதேதசிக .
இவைடய மாணா$ககளாகிய ரசவா$க ெபானபல த=யா,
ெகாைடB2 சிவ$ெகா, ேதசிக >மாரராகிய சாமிநாத ேதசிக

>பேகாண காேலஜி* ஒவ காலதி>-பி ஒவ தமி8-பC"தராக
நியமி$க-ெப/ ேவைல பாவதாக. அவக4ைடய வி-பதிப"

அத-ப$க ெச*?9 கால9களி >பேகாணதி சிலநா இவ இ

வவC. அதனா* அ9ேக காேலஜி* இ9கி@] உபாதியாயராக இ

நாெட9> க8ெப/ விள9கிய ராJபகO தCடால

ேகாபாலராயரவக4ைடய பழ$க இவ$> மி>தியாக உCடாயி/. நா
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அத$ காேலஜி* ேவைலயாக இதெபா, ராயரவக இவைடய க*வி
மி>திைய7 க^ரமான ேதாறைத7 ஆறைல7 பறி2 ெசா*=-

பாரா"வி, “அவக4ைடய ெநறி விசாலைத$ கCடெபா,ேத சிறத
அறிவாளிெயபைத$ கCெகாளலா” எ/ ெசானாக.
ஒசமய திவநதர திவா மாதவராயரவகளிடமி அநகாி?ள

மகாராஜா காேலஜி> ஒ தமி8- பC"த ேவCெம/ அவ$> த$க

ெசளகாிய9க பCணிைவ$க$ 3ெம/ ேகாபாலராய$>$ க"த வத.
காேலஜி* அ-ெபா, பC"தராக இத சாமிநாத ேதசிகைர அவ அைழ,

"அJேவைல$> த$க பC"தக கிைட-பாகளா?'' எ/ ேககேவ, ேதசிக,

"எPைடய ஆசிாியராகிய பிைளயவக வதி$கிறாக; அவகைள$

ேக2 ெசா*?கிேற'' எறா. ''அ-ப"யா? அவக இ9ேக

வதி$கிறாகளா?'' எ/ ெசா*=- பி ராயரவக பிைளயவகைள2
சதி, “மாதவராயரவகைள- பறி த9க4$> ெதாி7ேம. அவக

இ-ெபா, திவநதரதி* திவானாக இ$கிறாக. தா9க திவநதர

மகாராஜா காேலg தமி8-பC"த ேவைலைய ஒ-$ெகாCடா* த=*

மாதேவதன 5.100 ெகா-பாக. பி ேவC"ய ெசளகாிய9கைள2 ெச:
ைவ-பாக. எ9க4$> ெகளரவமாக இ$>. ராஜா9க விவானாக6

இ$கலா. சமWதானதி> ெகளரவ ஏப'' எ/ வ/தி2

ெசானாக. அ-ெபா, இ- லவ பிரா , "பராதீனனாக இதா*

எPைடய ேநா$கதி> மிக6 அெஸளகாியமாக இ$>. ஏைழகளாக

இ$> பிைளக4$>- பாட ெசா*=$ெகாC, அவக4ட ஸ*லாப;
ெச: ெகாC, காேவாிWநான சிவதாிசன ெச:ெகாCமி-பேத

என$>- பிாியமான காாியமாக இ$கிற. சாதாரண ஜன9கேளா பழ>த*

தா இபைத விைளவி$>. திவாவைற மடதி* எ*லாவிதமான

ெசௗகாிய9க4 இ-ெபா, கிைட$கிறன'' எ/ தம$> உடபா"ைமைய
ெதாிவிதன. இவ$> ேவC"ய ெசௗகாிய9கைள- பCணிைவ$கலா-

ெமெறCணியித ேகாபாலராய த எCணைத நிைறேவற$

3டவி*ைலேயெய/ வதறா; பி, "த9களிட ப"த மாணா$கக4

சிறத க*விமானாகிய ஒவைர$ >றி-பிடா* நா அவைர- பறி எ,தி

அP-கிேற'' எறா. இவ, "இ-ெபா, த9க காேலஜி* உள சாமிநாத

ேதசிகைரேய அP-பலா. அவ த;சாK அரCமைனயி? ெசைன$
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க*வி2ச9கதி?  தமி8-பC"தராக இத சிவ$ெகா, ேதசிகைடய
>மார; எனிடதி? வாசிதவ. அவ$> அJ ேவைலைய2 ெச:விதா*

நறாக- பாட; ெசா*?வா; என$> மிக6 தி-தியாக இ$>'' எறா.
அ9ஙனேம ராயரவக சாமிநாதேதசிகைர- பறி திவநதரதி> எ,தி

அத$ காேலg தமி8-பC"த ேவைலைய அவ$>$ கிைட$>ப" ெச:தா.
அத பி சி.தியாகராச ெச"யா >பேகாண காேலஜி* தமி8-பC"த

ேவைல பா$க அமத- ெபறா. அவ அJேவைல பா$க ஆரபிதகால : 3-7-

1865.

ெச"யா தமி8-பC"தராக வதபி அவ வி-பதிப" பிைளயவக

அ"$க" >பேகாண ெச/ சில நா இவி வவாக. அ$கால9களி*

அநகாி?ள பலவைகயா வ வ பிைளயவக4ைடய பழ$கதா*
தமி82ைவயி* ஈப இ/2 ெச*வாக.
)பேகாண ராண இய"ற ெதாட'கிய.
ெதாட'கிய.
அ$காலதி >பேகாணதி* தாசி*தாராக இத சிவ>நாதபிைள

ெயபவ, பல ைசவ- பிர$க4 >பேகாண ராணைத இ$கவிஞ
தைலவைர$ ெகாC தமி82 ெச:7ளாக இய/வி$க ேவCெம/

எCணினாக. அவக4ைடய ேவCேகாளிப" >ேராதன வட (1865)

இவ திவாவைறயி= >பேகாண ெச/ ேபைட ெதவி?ள

திவாவைற மடைத தைடய இ-பிடமாக$ ெகாC பாிவார9க4ட
இதா. >பேகாண ராணைத வடெமாழியி= த=* தமி8வசனமாக

ெமாழி ெபய ைவ$ ெகாCடா. அJவா/ ெமாழி ெபயத>

உதவியாயிதவக  ச9கராசாாிய மட விவானாகிய மCடப

நாராயண சாWதிாிக த=யவக. பி ராணைத இவ ெச:7 நைடயாக

இயற ஆரபிதா. அ-ராண2 ெச:7கைள இவ ெசா*ல அ-ெபா,த--

ெபா, எ,தி$ெகாCேட வதவ இவ மாணா$க ஒவராகிய திம9கல$>"
ேசைஷய9காெரபவ.

அத- ராணதி* சி/சி/ ப>திக ஒJெவாநா4 இயற-ப அற/
பிபக=*  ஆதி >ேபவரைடய ஆலயதி  மCடபதி*

அர9ேகற-ப. அர9ேக/ைகயி பல வ ேக இ/2 ெச*வாக;
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அ9ேக தியாகராச ெச"யா நாேடா/ தவறாம* வ ேக மகி8வா.
அநகாி* நிக, விேசஷ9க> வ மகா ைவதியநாைதய அவ

தைமயனா இைடயிைடேய வ ேக இ/வாக. சிவ>நாதபிைளேய

சபாநாயகராக இ அர9ேகறைத நட-பி வதா.

அ-ெபா, சிவ>நாத பிைள7ட பல உதிேயாகWதக4 தினேதா/
வ ேக2 சிற-பி-பாரா:2 ெச:7களி ைவைய அறி சேதாஷ
அைட வதன. இ9ஙன யற சிவ>நாத பிைளயி ெகௗரவ

நா4$>நா அதிகாி$க ெதாட9கிய.

சிவ) நாத பிைளயி மன ேவ.பட.
ேவ.பட.
இ-ப" இ$ைகயி*, பிைளயவகபா* அ,$கா/ள ேவ/ மததினராகிய

ஒவ, 'சிவ>நாத பிைளயாேலேய இவ$>$ ெகளரவ உCடாகிவகிற.
அவைடய ஆதரைவ நீ$கிவிடா* எ*லா ஓ:வி' எ/ த

நி2சய;ெச: ெகாC தனித சமயதி ெச/ சிவ>நாத பிைளையபாதன.

சிவ : இ-ெபா, பிைளயவக அர9ேக/ ராண- பிரச9கதி> நீ9க

வரவி*ைலேய. பலேபக வ ேக2 சேதாஷி2 ெச*?கிறாக. நீ9க
ம ஏ வரவி*ைல?

வதவ : ேவைல மி>தியா* வர இயலவி*ைல. இ சபதமாக2 சில விஷய9க

என$> ெதாிதைமயா* அவைற2 ெசா*=- ேபாவத>தா இ-ேபா
வேத. அைவ கவனி$க ேவC"யைவேய.
சிவ : என விஷய? ெசா*லேவC.

வதவ : பிைளயவக சிறத விவாெனபத> அவகளா* இயற-ப

F* மிக2சிறதெதபத> அதனா* ஊாி?ளவக

சேதாஷி$கிறாகெளபத> யாெதா ஸேதக இ*ைல. ஆனா?

இ-ெபா, நா ேகவி-பட சிலவைற த9களிடதி* உCைமயான

அைடயனாதலா* ெசா*ல வேத. ெசா*லலாெமறா ெசா*?கிேற.
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சிவ: அவசிய ெசா*லேவC.
வதவ : ஊாி?ள வதகக4 பிற இத- ராண அர9ேகறி

"த6ட தா9க மி>தியாக2 சமான ெச:ய உேதசிதி-பதாக6
அதகாக தா9க த9கைள- ெபா ேகக$ 3ெம/

ேபசி$ெகாகிறாக. நாேடா/ ேபா: உடனி பிைளயவகளிட தா9க

அளவிறத பிாீதி பாராவ அத அபி-பிராயைத- ெப$கி விட.

எ*ேலா தா9க என ேக^கேளா எ/ எCணி அ9க9ேக 3"$ 3"ேபசி$ெகாC"$கிறாக. இத- பிரWதாப ேந/$ கெல$டரா^W

சிரWேததா L"? நா ேபாயிதெபா, நடத. ேகா விCண-ப

எ,வதி* வ*லவக சில இத ஊாி* இ-ப த9க4$> ெதாித தாேன.
என$> அைத-பறி ேயாசைனயாக தா இ$கிற. $கியமானவக

யாாிடதிலாவ இைத ேமேபா$ ெகா4ப" ஒ-பிவி தா9க
ெம*ல விலகிவிடா* ந*லெதப எPைடய அபி-பிராய. தா9க4

இைத-பறி நறாக ேயாசி$கேவC. சில வாைதகைள நா

ெசா*=விேடேனெய/ >றமாக நிைன$க$ 3டா. த9க

நைம$காகதா ெசாேன.

சிவ >நாத பிைள, “ேயாசி- பாதா* நீ9க ெசா*வ மிக2 சாிெயேற
என$>- பகிற. நா ேயாசியாம*தா இைறயி* இற9கி விேட.

எைத7 ேயாசிதா ெச:யேவCெம/ ெபாியவக ெசா*வாக. ஏேதா
ந*ல விஷயமாயிேற எ/ எ மன ணித. நீ9க இத விஷயைத

எ2 ெசானைத$ >றி நா த9கபா* நறியறி6ைடயவனாக

இ$கிேற. இனிேம* ஜா$கிரைதயாகதானி-ேப. இ சபதமாக ஏேதP
காதி* வி,தா* உடேன வ என$> ெதாிவி$கேவC'' எ/ அவைர
அP-பிவிடா. நி]கப"யாதலா* மன ேவ/ப2 சிவ>நாதபிைள,

'ேயாசியாம ெச:த இத2 ெசய* என விபாீதைத விைளவிவிேமா' எ/

திகிலைடதவராகி மன$>ழ-ப/ எ-ப"யாவ இத2 சபதைத இேறாேட
விவிடேவCெம/ நிைன$ெகாCேடயி Wநான ெச: ஆகார

ெச:ய2 ெசறா. மன$கவைலயினா* அவ$> ஆகார ெச*லவி*ைல. ஒவா/

"$ெகாC க2ேசாி$>- ேபானா. அவ$> ஒ ேவைலயி? தி

ெச*லவி*ைல. க2ேசாிேவைலயான6ட வழ$கேபா* அர9ேகற

நைடெப/கிற இடதி>- ேபாகாம* L"ேக வவிடா; வ சா:6

நாகா=யி சா: ேயாசி$ெகாCேட இதன. பிரச9க ேகபத>

வழ$க-ப" ேபாக$3ேமெய/ மாைட யவி8 விடாம* வC"$கார
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கா$ெகாC"தா; அைத ேவைல$கார வெசா*ல அவ, "இ-ெபா,
ேபாகவி*ைல” எ/ ெசா*=விடா.
ேகாயி= ராண- பிரச9க ஆரபி$க எCணிய பிைளயவக சிவ>நாத
பிைளயி வரைவ ெநேநர எதிபா வாராைமயா* அ/ நடத

ேவC"ய ஒ ப>திைய நடதி "தா. விசாாிததி* ஏேதா அெஸள$கியமாக

இதலா* சிவ>நாத பிைள வரவி*ைல எ/ ஒ ெச:தி இவ கா$>
எ"ய.

அ-பா* ம/நா காைலயி* இவ அவைர- பா-பத> அவைடய L">2

ெசறா; ெசறவ தாேம ஒ நாகா=யிலமதா. கCட அவ எ-ெபா,
ேபால கமல2சிேயா இவைர ேநா$>த=றி தைல-ெபாைட$ ைகயா
பி"$ெகாC ேயாசித வCணமாக இதா. மி>தியான

ேவைல7ளவேபால- பி ைகைய எவி அ9ேகயித ஏேதா ஒ
தகைத அ"$க" ர"- பா$ ெகாC க"த9கைள எ,தி எ,தி$

கிழி$ கிழி அய=* ைவதித ெப"யி* எறி ெகாC இதா;
க9 ெகா$க6மி*ைல; த*நா வாராைம$>$ காரண ெசா*ல6மி*ைல.
அத நிைலைய$கCட இவ, 'இனி நா ேபசாம* இ-ப ைறய/'
எெறCணி, ''உ9க4$> என அெசௗகாிய? ேந/ மாைலயி*

அர9ேக/மிடதி> நீ9க வாராதித ஒ >ைறவாகேவ இத.

ெநேநர பா நீ9க வாராைமயா* ஆரபி "விேட. ேதகWதிதி

உ9க4$> ெஸள$கியமாக இ*ைலெய/ ேகவி7ேற. இ-ெபா, என

நிைலயி=$கிறெத/ பா-பத> வேத'' எறா.

சிவ>நாத பிைள, ''நா உ9களிட சில வாைதக ெசா*ல எCணி$

ெகாC"$ைகயி* நீ9கேள வவிVக. நா ெசா*வைத- ெபா/ைமயாக$

ேககேவC. நா மறவகைள-ேபால$ ைகநீள உைடயவன*ல.

எ?மி2ச பழ93ட யாராவ ெகாCவ ெகாதா* வா9கமாேட. ஏேதா
ந*ல காாியெம/ சில ேபைடய ேபாதைனயிேம* இ ைறயி*

இற9கிேன. நீ9க ஏேதா எPைடய யசியினா* தா ராண

நைடெப/கிறெத/ பல இட9களி பிரWதாபி-பதாக6 சில எPைடய
நி-பததிகாக- ராணதி> நெகாைடயளி$க- ேபாவதாக6 நா

ேகவி7ேற. என$> அ வதைத தத. அவக பிரWதாபிதா?
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நா இத விஷயதி* அதிக யசி7ைடயவனாயி$கிேறென/ நீ9க

ெசா*லலாமா? நா சில ேபைர நி-பதி-பதாக ேமலதிகாாிக அறிவாகளாயி
எ உதிேயாக நிைல$> அ பரம விேராதம*லவா? நா ஒ,9காக இ
கால9கழி- ெபஷ வா9கேவC"யவன*லவா? எ சபதைத இ/
த* நி/தி$ெகா4கிேற. ேவ/ யாைர$ ெகாCேடP தா9க த$க

ெசளகாிய9க ெச:வி$ெகா49க. இனி எைன-பறிய பிரWதாபைதேய

ெச:யேவCடா'' எ/ அதிக- படபட-பாக2 ெசானா. பிைளயவக

ஏதாவ சமாதான ெசா*ல$ 3ெமபைத அவ எதிபாராமேல ேபசினா.
ேகட பிைளயவக பரம சாதXதியாக இதா? மி>த >ற

ெச:யிP >ணெமன$ெகாC வா8பவகளாகவிதா? தி9க4 தீ

ேதாறிய ேபா* மி$க ேகாபறவகளாகி, ‘இவைடய சபதைத ஏ
ேயாசியாம* நா ெபேறா! இத வாைதகைள$ ேக>ப" ேநாிட

பிற-பி ெச:த தீவிைனயி பயேன!' எ/ நிைன , ''ஐயா! நா

உ9கைளேய நபி$ெகாC இJK$> வரவி*ைல. அத வழ$க என$>

இவைரயி* கிைடயா. அளவக எJவள6 ஏைழகளாக இதா?

அவகைள மதி-ேபேனயறி, அபி*லாதவக >ேபர சபைத

உைடயவகளாக இதா? மதிேய. உ9களாேல நா ெகளரவைதயைடய

ேவCெமபதி*ைல. இய*பாகேவ இ$கிற ெகளரவ என$>- ேபாமான.

உ9கைள$கா"? எJவளேவா ேமலான அதிகாரதி* இ-பவக 3ட
எனிடதி* அ பாரா" வகிறாக. எைன இ தமி8நா /

அறி7மேறா? உ9க ெபயைர2 ெசா*=தானா நா ஜீவி$கேவC?
உ9க4ைடய தையதானா என$> ேவC? எைன நீ9க சிறி

அறியவி*ைலேய. நீ9க இனி இதி* சபத-பவதாயிதா? நா

விேப. உ9க4ைடய சபதைத இேற இ-ெபா,ேத அ"ேயாேட

விவிேட” எ/ ெசா*=வி உடேன எ, 3டவதவகேளா

ற-ப தைடய விதி$> வ விடா. அைற தின இவ$> வத
ேகாபைத7, நடத விஷயைத7 உடனித சில ெபாிேயாக ெசா*=-

பிகாலதி* ஆ2சாிய-படைத நா கC"$கிேற.

அ-பா* சிவ>நாத பிைள இவ ெசா*=ய வாைதகைள$ேக

அ2ச9ெகாC இவைடய ேகாப தம$> என தீ9ைக விைளவி$>ேமா

எெறCணி தம$> நபி$ைக7ள ஒவைர அைழ, "நீ திவாவைற$>

இ-ெபா,ேத ெச/ -பிரமணிய ேதசிகரவகளிட அவகளாதீன

94

விவானாகிய மீனாசிதர பிைள, எனிடதி* மி>த ேகாப

உைடயவராயி$கிறாெர/ மாியாைதயாக நட ெகாளவி*ைல ெய/
எைன- பா தா/மாறாக அவ ேபசிவிடாெர/ எனிட

மாியாைதயாக நட$>ப"$> ேகாபமி*லாம=$>ப"$> அவ$>$
கடைளயிட ேவCெம/ ெசா*= வரேவC'' எ/ ெசா*=

அP-பினா. அவ அJவCணேம ெச/ ெதாிவிதா. உடேன  -பிரமணிய
ேதசிக, ''எதிபாராத விபாீத2 ெசய* ஏேதா நடதி$கிறேத. பிைளயவக

மிக6 ஜா$கிரைதயாக நட ெகா4வாகேள; எ-ப"ேயP சமாதான
ெச:வி$க ேவC'' எ/ எCணி, ஆதீன விவா தாCடவராய

தபிரானிடதி ப"தவ ெசா*வைம7ைடயவ ஆகிய விவ=9க

தபிராெனபவைர அைழ, “சிவ>நாத பிைள$> பிைளயவக4$>
ஏேதா மன வத ஏப"-பதாக ெதாிகிற. அைத நீ$கிவி வரேவC''

எ/ ெசா*= அP-பினா. அவ சிவ>நாத பிைள L"> வ அவைர$

கCடா.

கCட6ட சிவ>நாத பிைள , ''உ9க மீனாசிதர பிைள எனிடதி*
மாியாைதயிறி நட ெகாCடா; அள6$> ேம ேபசினா. எPைடய

ெகௗரவைத அவ அறி ெகாளவி*ைல. அவைர$ கC"$கேவC.

இJKாி* இ$>வைரயி* எனிடதி* மாியாைத7ட நடெகா4ப"

ெசா*=வி- ேபாகேவC. அவ உ9க4ைடய ஆதீன விவான*லவா?''

எறா.

விவ=9க தபிரா, ''நிக8தவைறெய*லா சநிதான கடைளயிட
ெதாி ெகாCேட. மீனாசிதர பிைளயவகைள நீ9க இP

நறாக ெதாிெகாளவி*ைலெய/ என$> ேதா/கிற. அவக

சாமானியமானவகளா? பைழய காலதி* இத கப, ஒட$3த

த=யவகைள- ேபாறவக. அவக இ-பதா* மடதி>$

ெகளரவேமயறி மடதி=-பதா* தனியாக அவக4$> ஒ ெகளரவ
ஏபடவி*ைல. மட ேவைல$காரகளாகவாவ மட$>

அட9கியவகளாகவாவ அவகைள நிைன$க$3டா. அவக அவதார

ஷக; ஏேதா ப$தி விேசஷதா* மடதி> வ பாட; ெசா*=$
ெகா$கிறாகேளயறி மடதி அதிகாரதி> அட9கி அவக
இ$கவி*ைல. மடதி= அவக4$>2 சபள யா
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ெகா$க-படவி*ைல. அவக4$> ேவC"ய ெசௗகாிய9க ம

கவனி$க-ெப/ வகிறன. நா9க அவகைள$ கC"$க இயலா.

ஒெபா, நடவாத விஷய இ. அவக மாியாைத ஒ/$ேக

க-படவக. ெபாிய அதிகாாிகெள*லா அவகளிட மாியாைதயாக

இ-பாக. தமி8நா ,வதி? அவக4$>2 ெச*வா$>C. எ*ேலா

தமி8 ெத:வமாக அவகைள நிைன$ ெகாC"$கிறாக; எ*ேலாாிடதி?

மிக6 மாியாைதயாக அவக நட-பாக. அவக4$> மன

வதCடா>ப" தா9கேள நடதி$கலாெம/ ேதா/கிற'' எ/
பிP பிைளயவக4ைடய ெபைமைய2 ெசா*= வைகயி*, சிவ> நாத

பிைள, 'பிைளயவகளா* நம$> என என விபாீத9க உCடா>ேமா' எ/

அ2சைத7 ைனயிP அதிக$ கவைலைய7 அைட, “ஒைற7

கவனியாம* அவகளிடதி* தா/மாறாக- ேபசிவிேடேன! எPைடய கால

விதியாசதா* இத2 சி$க=* அக-ப$ெகாCேடேன'' எ/ ைகைய
ேமைஜயி* ஓ9கி அ"தா; ைககைள- பிைசதா. பி விவ=9க

தபிராைன- பா, "Wவாமி, பிைளயவகளிட ஒ/ ெசா*லேவCடா;

எனிட விதியாசமான எCண9 ெகாளாம* அேபா இ$>ப" ம

எ-ப"யாவ ெச:யேவC. நாP ஜா$கிரைதயாக6 மாியாைதயாக6 இனி

நடெகாேவ'' எறா.

விவ=9க தபிரா, ''ேவCமாயி அ ெச:ய "7. அவக4

சமதி-பாக. அைத-பறி நா9க பா$ெகாகிேறா. அவக யாைடய

>றைத7 உடேன மற விவாக; நீ9க மாதிர அவகளிட.

மாியாைதயாக நட ெகாள ேவC. நா ெசா*லேவCவ அதா;
நீ9க கவைல-பட ேவCடா'' எ/ ெசா*= வி- பிைளயவகளிட
வதா. பிைளயவக எ, அவைர இ$க2 ெசா*= வதன ெச:,

''இJK$> எ,தளிய என விேசஷ? ராண நட வகிற. 3ட

இ நடத ேவC'' எறெபா, விவ=9க தபிரா நிக8தவைற2
ெசா*= தாசி*தாாிட வதமி*லாம* இ$கேவCெம/ ெதாிவிதன.

இவ, "அவாிட- பிாீதி7ளவனாக தா இேத; இ$கிேற; இ-ேப.
அவராகேவ தைம [1]இனாெர/ மிக எளிதி* ெதாிவிவிடா. நம2சிவாய

Xதியி திவளா? சநிதான9களி திவளா? அ9>தியி
ஆதரவா? என$> என >ைற6Cடா>? எ*லா ந> நிைறேவறி
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வகிறனெவ/ சநிதானதி> விCண-ப ெச:யேவC” எ/

ெசா*=யP-பினா. விவ=9க தபிரா திவாவைற ெச/ -பிரமணிய

ேதசிகாிட நிக8தவைற2 ெசா*ல அவ ஸேதாஷ அைடதன.

ேமேல ராண அர9ேகற நைடெப/வத> ேவC"ய யசிக சில

நCபகளா ெச:வி$க-ெபறன. அவக, சில பிர$க உதவி ெச:ய

நி2சயிதி$கிறாகெள/ அவகைள ஒைற ெச/ பாவதா* நலமாக
இ$>ெம/ இவைர$ ேக$ெகாCடாக. அத> இைச சிலாிட இவ

ெசறெபா, அவக4 சில தமிழைமயறியாதவகளாத= வா$களிதப"
ெச:யவி*ைல; இவ த9கைள- பா$க வதாெர/ பலாிட

3றிவதாகேளயறி ேவெறா/ உதவி ெச:ய அவக  வாராைமயா*,

'அதைகயவக பா* இனி2 ெச*லலாகா எ/ இவ உ/தி HCடன.

அதனா* இவ$> மனவதCடாயி/; உCடாகேவ யாெதா யசி7

ெச:யாம* திவைளேய சிதி$ெகாC மா இதன.

அ-ப"யி$ைகயி*, இதைன$ ேகவி7ற ேவ/ த$க கனவாக [2]சில

இவாிட வ=ய வ, ''நீ9க இத விஷயதி சிறிேதP கவைலயைடய

ேவCடா. வழ$க ேபாலேவ அர9ேகற நைடெபற ேவC'' எ/ 3றி
தைடய நCபகளிட ெசா*= இவ$> ேவC"ய ெசளகாிய9கைள

அைம$க2ெச: ராண அர9ேகறி "7 வைரயி* ஆதாி வதாக.
ராண- பிரச9க ெசJவேன நைட ெப/ வத.

அத- ராண த=* சிவ>நாத பிைளயி ேவCேகாளிப"

ெதாட9க-ெபறதாத= ராண ெச:விேதாைர$ >றி$> ெச:7ளி* அவ
ெபயைர இ-லவபிரா அ"யி* வமா/ அைமதிதா :
வித.

"சீHத நநா" றிக,ம;ைச நகவா8

சிவஞான2 ெச*வனம2 சிவாயகி ைமத

பாHத மனாி கCமணியி ெபா=ேவா

பலகைல ேத தவனா" கியனீதி 7ைடேயா

ஏHத மயபரம9 ைகயாிர$க மி*லா

என6ளா றம வள ெத,ேமழி$ ெகா"யா

காHத ெகாைடதட$ைக- ேபரதிகா ர;ெச:
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கனதனவா கசிவ >நாத வள*”

(ஏ2வ"யி=த பைழய பா)

ேவ/.

''சக தேலா ேபா/ தபிரா >ப ேகாண

வட ெமாழி- ராண ,ைம7 ெமாழிெப ய$
கெமன தமிழா பா" தெகன$ கனி ேகப

அகைட- பி"தJ வாேற யைறதர ?ேற மேனா.''
(>டைத-ராண, பாயிர, 29.)

அவ பி மனேவ/பாடா* தைடய ெதாட எJவைகயி? இதேல

3டாெத/ ேவC"$ெகாCடைமயி, அJவிரCடP த ெச:7ைள மாறி

ேவ/ ெச:7ெளா/ இயறி2 ேச$க-பட. அேவ அ2- பிரதியி

காண-ப. ''சீHத'' எP பைழய ெச:7 ஏ2 வ"யி* எ,தி

அ"$க-ப"த; பி அைம$க-பட ெச:7 வமா/ :"அதி Y8ைவ- பவா69 >டைதயா

பதி ேய7 வாகிய பCபினா

திதி யாநிற ெச;ெசா ெபைமயா
தி ேவ> தெப; ைசவக.”

(>டைத-ராண, பாயிர, 28.)

த=* இயற-பட சிற--பாயிர2 ெச:7ளி? சிவ>நாத பிைளயி ெபய
அைம$க-ப"த.

''நீதி7 வைமதசிவ >நாத மகிபன ணிர ேமனி-

பாதியிைற >பேகா ண-ரா ணதமிழா பா ெகன

ஓதி7ண பவவிப- பா"னா சிராமைலவா8 6ைடயா னன
மாதிய*பா தியனசா மீனாசி தரநா வலவ ேரேற''
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எற அ2ெச:7ளி தல" ம 3றிய காரணதா*, ''நீதி7வைமத சிவ
சமயதா பலம ணிர ேமனி" என மாறி அைம$க-பட.
கா. சபாபதி த=யா வத.
அ-ேபா  ேஸWநானதி>$ >பட ெசறித கா;சீர

விவா சபாபதி த=யா மீC வைகயி* >பேகாணதி* இவ ராண
அர9ேகறி வதைல ெதாி அ9ேக வதா. இவ அவ$> த$க

விதியைம2 சிலதின இ ெச*?ப" ேக$ ெகாC ேவC"ய

ெசௗகாிய9கைள2 ெச:ைவதா. அவ சிலநா அ9ேக இ இவ ராண

அர9ேக/ைகயி* இவைடய பிரச9கைத$ ேக இறா. அவ கா;சி-

ராண, தணிைக-ராண த=ய F*கைள வாசிதறிதவராத= அ

F*கைள இயறியவக4ைடய ஆசாாிய ^டமாகிய திவாவைற ஆதீன

மட$>2 ெச/ >Xதிகைள தாிசன ெச:ய விபினா. அ ெதாித

இவ அவைர7 உடவதவகைள7 திவாவைற மட$> அைழ2
ெசறா; இரC >Xதிகைள7 தாிசன ெச:விதா; சபாபதி

த=யாைடய ெபைமகைள தைலவக4ைடய னிைலயி* எ-

பாரா" மி$க மாியாைதேயா நடவதா. தாCடவராய தபிரானவகளா?

சபாபதி த=யாைர-பறி2 -பிரமணிய ேதசிக னேர அறிதிதாராத=
அவைர அேபா விசாாி த$க ஸமான9கைள2 ெச:விதP-பினா.
பிைளயவக அவாிட மாியாைதேயா நடெகாCடைத- பறிபிகாலதி -பிரமணிய ேதசிக, "பிைளயவக4$> ேமபட

தமி8விவாக இ*ைலெய/ இவக4$ேக எ*ேலா மாியாைத ெச:ய
ேவCெம/ எCணியிேதா. கா;சீர சபாபதி த=யா இ9ேக

வதிதெபா, அவைர த விதியா >ெவ/ ெசா*= இவக மிக-

பாரா"னாக. அறி7 அவ$ேக த* இடைத$ ெகா தா அ-பா*

இதாக. இவக4ைடய ெசயைல- பா$ைகயி* நம$> விய- இப

உCடாயின. அவாிட2 சில F*கேள இவக ேக"த* 3. அதகாக
இவக பாரா"ய நறியறிவி திற இவக4ைடய உயத >ணைத-

ல-பதிய. இJவா/ இ$காலதி* யா இ$கிறாக?'' எ/ ஒைற

எ9களிட ெசானC.

ேகாமளவ(1
ேகாமளவ(1 தாயா பிைள+ப வைத+ பாரா8+ பா8ய.
பா8ய.
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இவ >பேகாண ராண அர9ேகறி வைகயி*, சா9கபாணி- ெபமா
ேகாயி* தமகதாவாகவித நிவாW பாரா2சாாியாெரபவைடய

வி-பதிப" அ-ராணதி* ஆராவத- படலதி*  ேகாமளவ*=
தாயாைடய அவதாரைத2 ெசா*?ைகயி ப- பவ9கைள7

ப-பாட*களி* அைம இனிைம பய-ப- பா"7ளா. அைவ அ-படலதி*

26 - ஆவ த* 35 - ஆவ வைர7ள ெச:7களாக அைமளன. அைவ

வமா/ :

"பலகதி விாி$> பகன மல ப9கய தவிெசன ெந"ேயா

நலநிற மம கண$கி*ப* ?யி$> நாகா- பியறி பவ>

நிலமள தறியா- ெபதவ னிவ நிைறெப9 கைணயி சீத

வலPய ெத:வ பல6ண தர$3: வய9>கா- பியறின மாேதா.''
(நிற - மா; னிவ - ஏமஷி.)

''பதிெயன$ காேனா வயிP/ வ பயதவ ென/ள9 ெகாளா

மதிவி- பைம விமக ேளய மாயைன மணாளனா$ ெகாCடா:

திதி7ைன ேநா$ேக ெனனதைல யைச$> ெச:ைகயி ேகாமள வ*=
திக நிமி2 ெசனிம றைச Oயெச9 கீைரயா "னேள."

"ெபறதா: ெசெபா றாமைர யாக- பிற9>ற வள$>தா ெய*லா
கறமா னிைக தாமைர யாக$ கலத ேகாமள வ*=

>றேமா விதய தாமைர மல >வலய யிெரலா தைழய-

ெபாறதா ேலாதா ெலறிட 6வ ெபாறி ெதா"ேம வினேள.''
(ெபாற - ெபா=6ெபற.)

“அறியி லராேம லமெம ெபமா அ"மல
வட*ெச: யா

ெபாறியற- பிாித ெச9ைககா 4ைம- ைடதறி
விேடெனன ய/

றிவற- ைட$>; ெசயெலன வக9ைக கி8ெதாற
ேனாெடா/ தா$க2

ெசறிக9 3த ேகாமள வ*= திக8சபாணிெகா "னேள.''
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“ட9க= த மதறழ* >ளி$>
கித மி"தழ ,>

மட9க=* யாைன$ ேகா/ த
மறத கடழ ல,

உட9கிைவ யனா: ெவ-பC ைமயினா*
ேவC"ேலா னெச பவள

தட9க த தாெவன த அளிதன
ேகாமள வ*=.''

(ட9க* - X9கி*.)

''வகெத ளேத வகெச9 கேப வகெச தாமைர மகேள

வகெபா ெகாேப சி/சில பாதி மலர" யிைட$கல கெலன

வகவ தேம ெய9>ல$ ெகா,ேத வகேப ரானத வா8ேவ
வகசி திரேம ெய/ சாி-ப வவH9 ேகாமள வ*=.''

[3]"னநீ 7தித விடதிவ 4திதா யகைற சிறிமி* லாதா

நனநீ யித தலதிைன யைடதா* ைநதல /யவ சாத

உன விடவா யாயிர மைமத உரகம றிவCெமாழி ேக>

மனவ =ேய வெகன வைழ-ப மகி8தன ேகாமள வ*=.''
''மலெச,9 கரதா மைரெயன$ கதி வL8 பலக; ப

லத= லஃத ெறனெதளி ெத, ேபாத*ேபா ெலாறபி ெனா/
பலக8 நீல மணியிைழ தனேவ பபல ெதாடெதழ வினெம

றலவிழி2  ெதாடரவ மைனெதா டா"ன ேகாமள வ*=”
“கய*விழி$ கயைல2 ைசவல நறிய க9>ழ லாயைச வலைத

அய*வரா* கைண$கா லாகிய வராைல அ9ெகா" ம9>PC ெகா"ைய
இய*பல கமல கத லாக இையபல கமலைத நக

உய?ற வத ேகாமள வ*= உவநீ ரா"ன ெபானி.''
“ெச:யதா மைரேம ென"யவ னிறேம ெசறிதம ததிற விள9க
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ஐயெச மணியா னீலெவாC மணியா* ஆ:ெவJேவ றா:-ெபா= பலைக
எ:யந ேகறி இ>ைளய ப*ேலா இற வட9கெடா டாட
ைதயல9 ெகா, ேகாமள வ*= தவாெவாளி Bசலா "னேள.''
(எ:ய - பல அறிய.)

ஒ

சமேயாசித6 ெசCA.
ெசCA.

அ$காலதி* ைசவ ைவணவ சமயதவகளாகிய இ வைகயா மி>த அ

பாரா" இவைர ஆதாி வதாக. இ திறதாைடய மனதி? ேவ/பா

ேதாறாதப" அJவ$காலதி> த$கவCண இவ நடவதா. ஒநா

அ-ராண2 ெச:7க ெச:79காலதி* ேம3றிய இதிறதாக4 இ
ஒJெவா ெச:74 "த6ட, ேக ஆனதி$ெகாC வதாக.

அ2சமய >ேபவரைர7 சா9கபாணி- ெபமாைள7 பறி2

ெசா*லேவC"ய தணதி* இவ சிறி கவைலயிறி, ‘>ேபவரைர7

ஆராவத- ெபமாைள7 அ"யாக தைத தாெய/ ேபா/வாகளாயி

பலவைக- ேபாக9கைள7 `க சிவேலாக வா8ைவ- ெப/வாக' எP
ெபாளைமய,
வித.

“எCணிய >ப =9கநா யகைர இல9>மா ராவ தைர2சீ

நCணிய ைசவ யாவ9 கC நாெடா/ தைததா ெயேற

கCணிய சிற-பி ேபாறி வாேர கப* ேபாக :Cணிய மி>த ெப;சிவ ேலாக $>வா8 தமவ சரத”
(ஆராவத-. 70.)

எற ெச:7ைள2 ெசா*= "$கேவ இதிறதா9 ேக ஒவைர ஒவ
ெம*ல ேநா$கி2 சேதாஷ அைடதன. `Cணிய அறி6ள ைசவாி சில

இவைடய தி சாாியைத ெம2சின.
ெசCAகைள
ெசCAகைள விைரவி" பா8ய.
பா8ய.

ராண அர9ேக/9 கால சில நாகளி* மாைலயி* அர9ேகறேவC"ய
ெச:7கைள$ காைலயி பா" எ,வி-ப வழ$க. ஒநா காைலயி*
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அபக சில வ ெநேநர ேபசி$ெகாC"தைமயா* ெச:7க

ெச:ய-படவி*ைல. அ-பா பக ேபாசனதி பி அய2சி மி>தியா* இவ

நிதிைர ெச:தா. மாணா$க த=ேயா, 'இ/ மாைலயி* அர9ேக/வத>2
ெச:7க ெச:ய-படவி*ைலேய; எ,தா* ஏ ஞாபக-பதவி*ைல ெய/
ேசைஷய9காைர$ ேகாபி$ெகாவாகேள எெறCணி அ2சேதா

இதாக. அ-ேபா இவ எ,தி தாகசாதி ெச: ெகாCடா; பிற>

அ9ேக வத சிலேரா யாெதா கவைல7மிறி- ேபசி$ெகாCேட இதா.
ேசைஷய9கா வ நிறா. இவ, ''என விேசட?'' எ/ ேகக, அவ,

''இ/ மாைலயி* அர9ேக/வத>- பாட*க இயற-படவி*ைல; னேம
ெதாிவி$க$ 3டவி*ைல; இ/ காைலயி? ெதாிவித>2 சமய
வா:$கவி*ைல'' எ/ கவைல$ >றி-ேபா ெதாிவிதா. இவ சிறிேதP
கவைல7றாம*, ''ஏைட$ ெகாC வரலாேம'' எறா. ேசைஷய9கா

ராண2வ"ைய$ ெகாCவரேவ, நடதவ/ இ/தி2 ெச:7ைள- ப"-பி$

ேகவி$ கைத ெதாட2சிைய அறிெகாC சிலேநர ேயாசைன ெச:

பி அவ ைகேயாயாமெல,ப" சில நாழிைக$> ஐப ெச:7கைள- பா"
"தா. அ2 ெசய=* இவ ஒ விய-ைப7 ல-பதவி*ைல.

உடனிதவகெள*ேலா அதைன$ கC ஆ2சாிய அைடதாக.

அJKாி? அதைன2 றிய ஊகளி?ளவக இத ஆ2சாிய2 ெச:திைய2
ெசா*=$ெகாC வவாராயின.

அர9ேகறி வைகயி சில ைவ]ணவகளா? பிறரா? இைடயிைடேய சில
இைடB/க ேநதன. ஒநா அயSாி= வத  ைவ]ணவ

விவாெனாவ வ= வ அ"$க" விதCடாவாத ெச:ய ஆரபிதா.
பி தியாகராச ெச"யாைடய சமாதான9களா* த யசிைய

நி/தி$ெகாC அவ ெச/விடா. இ9ஙன அவ வ வாதித

பிைளயவக4$> மனவதைத உCடா$கிய; ெநநா வைரயி*

அJவத தணியவி*ைல. அ பி இவ இயறிய தி$>டைத

திாிபதாதியி?ள,

கடைள$ க=ைற.

“ேபசவ தானல மா$க ளாாிெனா ேபைத7ளா

ஏசவ தானல ேமாநி ெகனேவகி னாவிடH
வாசவ தானல மா>ட X$க வய$கி"ைன
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ேயாசவ தானல ேவாவவ றா8 ேடாதமேன'' (58)
எP பாடலா* விள9>.
அர'ேக"றதி நிைறE.
நிைறE.
>பேகாண ராண அர9ேகறி "த பி அJKாி?ள பிர$க இவ$>2
சா*ைவ, ப, வWதிர த=ய சமான9க4 ெபாவி* ெதா>த 5பா:

இரCடாயிர வழ9கின. ராணெம,திய வ"ைய ெவ>விமாிைச7ட யாைன

ேம?ள தவிசி* ைவ ஊவல ெச:விதாக. அ-ெபா, ெபாிய

[4]ேமனா-ப*ல$> ஒைற விைல$> வா9கி$ ெகா அதி* பிைளயவகைள
இ$க2ெச: த$கபிர$களி சில தாேம சில Oர ம ெச/

தமி8ெமாழியி* த9க4$>ள அைப- ல-பதி- பCைட$கால வழ$கைத
ெதாிவிதாக. அ- ராண அர9ேகறி- Hதியான கால >ேராதன வட

ைத மாத (1866.) அ F* அ2சிட-ெப/ள.

அ தி$>டைத- ராணெமன வழ9>. அதி?ள படல9க 68; ெச:7க

2384. அதி* அைவயட$கமாக நா> ெச:7க இ$கிறன. அவ/ ஒ/

வமா/ :

வித.

''விதிவழி யா7; சி*ேலா விதிவில$ காக தத

மதிவழி யா7; சி*ேலா மாேதவ றைன-H சிதா
கதிவழி காணா ாி*ைல கைடயேன பா" >ற-

ெபாதிவழி தவ ேதP ெவ/திலா னைனய ேத.''
இதலதி* மா$கCேடய னிவ Hமிேதவிைய மகளாக- ெபற எCணி

உ-பி*லாத உணைவ- சி- பல வட9க ேநாறன. அவ தவதி>

மகி8 அேதவி மகளாக அவதாி வள வதா. அ-ெபா, அவைள

மண ெச*ல எCணி திமா* X-ேவட HCவதன. அவைர

மா$கCேடய வின6த? அவ விைட 3/த?மாக உள ெச:7களி* ஒ/
வமா/ :
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வித.

“வத பசிதீ மாற ெவறன மாய$ கவ

அதந ெமாழிேக ைடய வலவண 6ண6C "9ேக

நத6C "வா: ெகா*ேலா ெவறன னற வேதா
எதமC ேணP Cேப ெனறன வித மாய.''
(திநாேக2ர-. 22.)

இதகC 'எதமC ேணP Cேப' எப அவசரதி* உலகின 3/

வா$கியமாக இதா? மCமகைள திமா* விபிய >றி- அதி
ல-பகிற.

சிவெபமா அத>பதி* ேதாறியைத-பறி$ 3 / ெச:7களி* ஒ/
வமா/.

“ேமடX மதைல கடகெம மல$ைக விள9க; சி9கெம ம9>*

ஆடக மகர$ >ைழ2ெசவி மீன அவிழி பைடலா9 கனி

மாடம தரவ வி2சிக மின ம5உதP வெவன வ"யா$

3டேவா ாிடப ேதாறி ெபாேளா >ப ேதாறிய தேற.''
(>ேபர-படல, 31.)

(மா அமதர அவி உ2சி க மின ம5உ தPவெவன; க மின ம5உ
தPவெவன - ேமகைத7 மின ராசிைய7 ெபா உய2சிைய7ைடய

வி*லாகிய ேமமைலைய-ேபால. இ2 ெச:7ளிகC பனிரC இராசிகளி

ெபயக4 ெதானித* காCக.)

[5]ம'களாபிைக
[5]ம'களாபிைக பிைளதமி2.
பிைளதமி2.
பி அநகாி?ள ஜ6ளி$கைட$ கனகசைப-பிைள ெயP ஓரபைடய
ேவCேகாளிப"  ம9களாபிைக பிைளதமி,, அபலவாண

ெச"யாெரபவ ேவCேகாளிப" தி$>டைத திாிபதாதி7 இவரா

ெச:ய-படன. பிைளதமிழி* அ=- பவதி?ள [6]கணித சபதமான
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சிேலைடக, அ-ெபா, >பேகாணதி> வதித மனா>" ம

மகாமேகாபாதியாய ராஜு தீ%ிதரவகளிட அறி ெச:ய-படன.
அ-பிைள தமி82 ெச:7க4 சில வமா/:-

''ஈறவ கி*லவ4 ண6மா க-வி7 இய*க" மண;ெச:ேத
இனிய6வ ளகமா க$கட? மாைல7 இ-பிட மாகவன

ேதாறவழி 79>ைட7 மாகவைர 7;ெச: தமக றிற6ேகாலா

Oயதா: மைனவித >ைற74; ெச:மகி8 ேதாறனா கனளி$க

நாறசைட யா>ப நாயக ெரP ெபய நயத*கC ட9கCமீன
நாயகி யிைட2சி9க நாயகி யகனி நாயகி யறபல6வா8

ஆறைக$ கடகநா யகிகா மகரநா யகி`த றPநாயகி

அ"யமித யலா நாயகி ெயன-பல அைமதம9 கள6ைமையேய.''
(கா--. 5)

''தாேன தன$>2 சாியாய தாேய வக 6ைர$கவிைன

த"வா: வக நிைன$கதி தவா: வக மலெபாதித

காேன ைர79 க93த க6ாி வக ெம:;ஞான$

கேப வக வப,த கனிேய வக ெதவிடாத

ேதேன வக வானத திேவ வக ெபேவத2

ெச*L வக ெவ9க>ல ெத:வ வக 6>ந

மாேன வக விமயவைர வனிதா: வக வகேவ

மைறவா8 ெதா=சா றி$>டைத மடதா: வக வகேவ."
(வைக-. 10)

“ெபாெசயிவ வாெவ/ திவா: மலதவெபா,நீ வதாயிைல

ெபா=7நி கெததி- படவ;சி னாெனனேபாத6ைர ெச:காேத

ெதெசயிவ ளிPவ திலெனன2 சிறிகC
ேசதி" வனேளா

தி$கிைல நின$க;ச ெலபா மிைலயிவ
சினதவி- பாமி*ைல

ெவெச:பணி பல6ெளா றிவெகா,ந ேனவி"
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வி,9கிேய விமைரத

LரP ளானிைவ 7ண:ய ேவC""
விைரவ த"யயா$>

அெச:>ட X$ெக9கC ம9களா பிைக7ட
அ@ யாடவாேவ

அலகி*பல வன யிததா: காணிவெளா
ட@ யாடவாேவ.”

(அ=-. 10)

இத- பிைளதமி8 அ%ய வட சிதிைர மாததி* (1866) இயறி அத

ஆனி மாததி* அர9ேகற-பட. பி விபவ வட ஆனி மாத (1867) அ2சி
பதி-பி$க-பட.

[7])டைத
[7])டைத திாிபதாதி.
திாிபதாதி.
>டைத திாிபதாதி மிக6 ைவம=த. அதி* இவ அPபவ2 ெச:திக சில

அ9க9ேக காண-ப. சிவ>நாத பிைளயி பிகால நைட7 பி சிலபா*
தா அைலதைம7 இவைடய ெந;சி* இ வதி வதன. அJ வத,
[8]“திறபாவ ெம/ >றி-பா மைனெதா/; ெச/ழற
மறபாவ ெம/ மறித”

(18)

''எைனய- பாவல O/ந Oற'' (31)
எற பாடப>திகளா* விள9>.

இJவதாதியி கC அைமள திாி மிக6 விசிதிரகரமான. இத அதாதி

அர9ேகற-பட ெபா, இதைன2 ெச:விதவராகிய அபலவாண
ெச"யாெரபவ 5. 300 ஸமான ெச:தன.
விFGராண இய"ற உடபடாைம.
உடபடாைம.

பி பலரா* ஆதாி$க-ெப/ இவ சில தின >பேகாணதிேலேய இ
வைகயி* ஒநா, அJKாி* வராக$ >ளதி கைரயி?ள ர9கசாமி

ஐய9காெரP மாெனாவ இவைடய கவிவைதயறி, "வி]U
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ராணைத வடெமாழியி= தமிழி* ெச:7 நைடயாக ெமாழிெபய நீ9க
ெச: தரேவC. ெச: ததா* ஐயாயிர 5பா:$>$ >ைறயாம* நா9க

ெதா> தேவா. எ9கைள2 ேசதவக இJவிஷயதி*

மி$கவி-பேதா"$கிறன” எறா. இவ, “நா ைசவனாத= அJவா/

ெச:த* ெகாCட ேகாலதி> மாறா>. ஆதலா* அ ெச:ய எனா* இயலா.

ெசைனைய2 சாத எ,Hாி* திேவ9கடாசல த=யாெரP ைவணவ

விவாெனாவ இ$கிறா; அவ ைவணவ F*களி* ந*ல பயிசி7ளவ;

F* இய/த=? வைம7ைடயவ. அவைர$ ெகாC உ9க4ைடய

வி-பைத நிைறேவறி$ ெகாளலா'' எ/ ெசா*= விடா. ேவெறாவைர$

ெகாC ெச:வி$க ர9கசாமி ஐய9கா$> பிற$> வி-பமி*லாைமயா* அ
யசி அேறா நி/ விட.

>பேகாணைதவி இவ ற-ப9கால ஸமானமாக$ கிைடத
ெபாக யா6 அாிசி$கைட மளிைக$கைட த=யவறி* இத

கடக4$>- பகி ெகா$க-படன. ஆைடவைககைள மாணா$கக,

சிேநகிதக த=யவக4$> இவ ெகாவிடா. ற-பெபா, வC"2

ெசல6$> இவ கட வா9கி$ெகாCேட ற-படாெர/ ெசா*?வாக.
)பேகாண காேலஜி")6
காேலஜி")6 ெச. பிைளகைள+ பாீசித.
சித.

தியாகராச ெச"யாைடய ேவCேகாளா* ஒைற >பேகாண காேலஜு$>
இவ ேபாயிதெபா, இவைர நாகா=யி* அமர2 ெச:வி2 ெச"யா
நி/ ெகாC"தா. இவ, "பாடைத நடதலாேம'' எறேபா அவ, "ஐயா
அவக மாணா$ககைள- பாீைச ெச:ய ேவC'' எறா. இவ சில

பிைளகைள- பாீசி வி ஒ மாணா$கைன-பா, "ஏதாவ ஒ
பாடைல2 ெசா*” எ/ ெசானா. அவ,
"காெபற ேதாைகேயா கCெபற வாCகேமா
நீெப /யத நிைறலேமா - பாெப/

மாேதா மன வர$கCட மாநக$
ேகேதா 6ைர-ப ெனதி"
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எற நளெவCபா- பாடைல2 ெசா*= இவைடய கடைளயா* $கமாகெபா49 3றிவி, ''இைற$> எ9க4$> உCடான மகி82சி7

அதைகயேத'' எறா. இவ சேதாஷமைட, "இJவா/ சமயதி> த$க
பாடைல2 ெசா*?ப" நீ கபிைவதி-ப மிக- பாராட>ாிய'' எ/

ெச"யாைர- பா2 ெசா*= மகி8தா.

எ-ெபா,தாவ இவ தியாகராச ெச"யா L">- ேபானா*, இவைர

உபசாி-பதகாக2 ெச"யா காேலஜு$>- ேபாகாம* இ$க உதர6 வா9கி$
ெகாவ உC. அதகாக விCண-ப ெச: ெகா4ைகயி*, "எPைடய

ஆசிாிய இ9ேக எ,தளியி$கிறா; உடனி உபசாி$க ேவC"யவனாக
இ$கிேற'' எ/ எ,வ வழ$க. இவைடய அைமைய

அறிதவகளாத= காேலg தைலவக உடேன அவ$> உதர6

ெகாவிவாக. ஒைற இ9ஙன எ,தி அP-பியெபா, காேலஜி*

அ$காலதி* ஆசிாியராக இத ராJபகO HC" அர9கநாத த=யா எ.ஏ.,
பிைளயவக ெச"யா L"> வதி-பைத அ$க"ததாலறி உடேன
சில அபக4ட ெச/ பா- ேபசி$ ெகாC"வி வதா.

இவைர$கC ேபசியைத- ெபாிய லாபமாக நிைன மகி8ததறி- பிறாிட
இவைடய ெபைமைய- பாரா"னா.
-------

[1]. இனாெரபத>- பைகவெரP ெபா4 இ9ேக ெகாள ேவC.

[2]. இவக ேபைட ெதவி=த ேகா நடல; ெச"யா, ேகா -பராய
ெச"யா, ப;சநத ெச"யா, $>ெத$ கத-ப ெச"யா த=ேயா.
[3]. இ2ெச:7ளி* 'னநீ ......... உதிதா' எறதனா* சாம, 'யகைற

சிறிமி*லாதா' எறதனா ேபத, 'நன நீ........ சரத' எறதனா*

தான, ‘உன ....... ேக>' எறதனா* தCட ஒ9ேக

>றி-பி$க-பளன. பிைளதமி8களி* அ=- பவ$>ாிய ெச:7க

பதி* அைம$க-ெப/ இJவாிய ெச:திகைள இ2ெச:7ெளாறிேலேய அைமத
திற மிக- பாராடபால.

[4]. இத- ப*ல$> இவைடய ேதகவிேயாக கால வைரயி* ேவC"ய
சமய9களி* இவைர தா9கி2 ெச*? ேப/ ெபறித.

[5].  மீனாசிதர பிைளயவக பிரபததிர, 389-490.

[6]. இ2 ெச:திைய- பிைளயவகேள ெசா*=யி$கிறாக.
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[7].  மீனாசிதர பிைள யவக பிரபத திர, 2129-2230.

[8]. திறபா வெம/ - மா/பாடாக வாெம/.

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

24. ராண'கI பிரபத'கI இய"ற(.
இய"ற(.
அசய வஷ ைவகாசி மாததி>ேம* (1866) பாC"நா"கC

உளனவாகிய Yைர$>" (Yைரமாநக) கCடேதவி எP இரC

Wதல9களி ராண9க வடெமாழியி= ெமாழிெபய தமிழி ெச:7
நைடயாக இவரா ெச:ய-படன. அJவிரC Wதல9களி?ள

ெச*வக4$> இவைடய ெபைமைய எ$ 3றி இவைர$ ெகாC

ராண9க ெச:வி$>ப" OC"யவ ேகாயிS2 சிதபர ஐயா6 இவைடய
மாணா$கராகிய நாராயண ெச"யா ஆவ. இதல9க4$>  ராண;

ெச:த ேகாயிS எP Wதலதி>, பிகால- ராண; ெச:த
Lரவனதி>, ற-ப- ேபா> காலதி* பிரயாண2 ெசல6க

திவாவைற ஆதீனதாரா?, அத Wதல9களி* இ$>9 காலதி? மீC

வ காலதி? ஏப ெசலவி>ாிய ெபாக அ-ராண9கைள

ஆ$>வி$> தனைவசிய- பிர$களா? ெகா$க-படன. ேம3றிய நா>

ராண9க4 ஒJெவாற> இவ ெபற பாிசி* அJவ- ராண9களி?ள

ெச:7களி ெதாைகயளேவ. இத- ராண9க நா> இயறி அர9ேகறிய

காலேததா பாிசிெறாைககைள2 ெசலவிடாம* இவ கCணி

கCடனெரபாக. F* ெச:ய ெதாட9கிய கால த* அர9ேகறி- பாிசி*

ெப/ நகர வடைகயி= மீ4 வைரயி* உடனி ஆதாி வதவ
ேம3றிய நாராயண ெச"யாேர.

Yைரமாநக- ராண இயறி அர9ேக/வத> அJK$>2 ெச/ ஒ

ைமதானதி ப$கதி?ள ஒ விதியி* இவ மாணவக த=யவக4ட
த9கியிதா. அJKாி?ள நகரைவசிய கனவாக அ"$க" வ விசாாி
இவைர த$க வCண கவனி ஆதாி வதாக. ஒJெவா நா4

பிபக=*  ச9கரநாத சநிதியி பல 3"ய அைவ$களதி ராண

அர9ேகற-ெப/ வத. யாவ ேக மகி8வாராயின. ஒJெவாநா4

அர9ேக/வத> ேவC"ய ெச:7க காைலயி* இவரா* இயற-ெப/
வதன.
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‘நால8)
நால8) )ைறயாம" பாடேவ/ '
'
அ-ெபா, அதலதிப$தி7ள சன9க4 அயSராாி* ஒ சாரா ககC
பழ த=ய ெபாக நிைறத பல தட9கைள ஏதி$ ெகாC 3டமாக

வ ேன ைவ இவைர$ கC சில உபசார வாைதகைள2 ெசா*= ஒ$க
வண$கேதா நிறன. அவக நிற நிைல ஏேதா ஒைற2 ெசா*?

ேநா$கேதா"-பதாக இவ$>- ல-பதிய. இவ அ$>றி-ைபயறி,

''ஏேதP ெசா*ல எCணியிதா* நீ9க ெசா*லலாேம'' எறன. அவக

த9க எCணைத உடேன ெவளியித> ணியாம* ஒவ கைத ஒவ
பா, ''இJவள6 ெபாியவகளிட நா ஒைற2 ெசானா* ஏதாவ தீைம

விைளவிடா* என ெச:கிற!'' எ/ அ;சினாக; பி எJவாேறP

த9க எCணைத த9க4$> பிராயதி* தித ஒ ெபாியவைர$ ெகாC
ெசா*=விட ேவCெம/ ணி அ9ேக7ள ஒ ெபாியாைர2 ெசா*ல2
ெசானாக.

அ-ெபாியவ உட* ந9க மCட பாைவேயா, "ஐயா, நா9க Hவசமதி
ெச:த ெப Cணியேம உ9கைள இJவிட வவித. இ*லாவிடா*

வLகளா? உ9க4$>ள பா- பா திறைமைய7 வா$கி

ெபைமைய7 நா9க அதிகமாக$ ேகவி-ப"$கிேறா. ஆனா?
எ9க4$ெக*லா ெபாிய கவைலெயா/ ஏப"$கிற. அைத2

ெசா*?வத> அ2சமாயி$கிற; ெசா*லாம=$க6 "யவி*ைல. இத

ஊரா ெகா$> ெபா அழி ேபாக$3"ய. நீ9க ெச:7 Fேலா எத

நாளி? அழியாத; எத$ கால உ9க4ைடய ெபைமைய7 தலதி

ெபைமைய7 ெதாிவி$ெகாCேட அ விள9>. ஆதலா* நா9க

அறிவி*லாதவகெளபைத உேதசி- பாட*கைள$ >ைறவிட$3டா.
நா9க ஏதாவ >ற; ெச:த* 3; அைத நீ9க ெபா/$ ெகாள

ேவC. எ9கேம ேகாப9ெகாC அற ைவ- பாட69 3டா.
ஒJெவா பாட? நால"$>$ >ைறய6 3டா. அ-ப"$ >ைறதா
ேகாயிைல2 ேசதவக4$> அத ஊாி?ள எ9க4$> ெகதி

ேநம*லவா? எ9கைள வா8வி$க வத ெத:வ ேபால நீ9க விள9>வதனா*
ணி எ9க பிராதைனைய ெதாிவி$ெகாCேடா'' எ/ த,த,த

நாவா ெசா*="தா.
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அ-ேபா மற எ*ேலா, ''எ9கைள$ கா-பாறேவC'' எ/ ஒமி$க2

ெசா*= அ;ச= ெச:தாக. இவ எ*ேலாைர7 இ$>ப" ெச:, "நீ9க

சிறி கவைல-பட ேவCடா. பாட*கைள7 பாட*களி அ"கைள7 >ைற$க

மாேட; அற ைவ பாடமாேட. ஒJெவா பா நா> அ"க4$>$
>ைறயாமேல இ$>. உ9க4ைடய அைப மிக6 பாராகிேற'' எறா.

உலகியலறி6 மி$க இ$ கவிஞ ெபமா 3றிய ெசாக அத$ 3டதின$>

இத அ2சைத அ"ேயாேட நீ$கிவிடன. அவக த9க ேவCேகா
பயPறெதற மகி82சிேயா எ, விைடெப/2 ெசறாக.

அ$3டதினைடய சாவிக இய*ைப ெதாித இவ, ''இதைகயவக
இ$> இடதி* நா வத> "7மா? நா இ9ேக வ பாத>$ காரண
நாராயண ெச"யார*லவா?'' எ/ நிைன,
ெவCபா.

"பாவெத9 ேகயித- பாC"நா ெட*ைலவ

3வெத9 ேகெயாபா ேகாைதயா - நீக8-

பாரா யணெனறி- பா,9 ெகாCடா
நாரா யணனிைலேய* நா"
எற ெச:7ைள- பா"னா.
Jைரமாநக + ராண.
ராண.

Yைரமாநக- ராணள படல9க - 10; ெச:7க - 539. இ Fைல

ஆ$>வித பிர காைர$>" . ெல. இல$>மண2 ெச"யாைடய திர
ெப9ெகாைடயாளிெய/ க8ெப/ விள9கியவமான கி]ண

ெச"யாராவ. அவைடய ெபைம7 அவ இF* ெச:விதைம7 பிள

ெச:7களா* ல-ப :
வித.

"ைக/$ >ைட நற6 ெகா-ளி$>
Cடக தடைட 7

தைகெக, வள;சா* Yைரய பதியி
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றவல வதாிந னீழ*

நைகயம சிற-பி னா4L றி$>
நல9ெக, தர- ெபமா

பைகதவி ெத:வ மாமிய ெமனபகத ெபவட ெமாழிைய''

“ெமாழிெபய ெத தமிழினா பா"
"திட ேவCமா ெல/

கழிமகி8 சிற-$ காைரய பதிவா8
கனமி> வணிகத9 >லேதா

ெபாழிெப; சீதி ைனயில$ >மணCணிய ாிதவ திேதா

வழிவழி யறேம பயிறி நலதா

மைழெயன- ெபாழிகர தலதா”

“வளெராளி யைனய தளி-பணி சிற-பி
ம*>ற- $கிய வள*

கிளமணி தடேதா கி"ன மகிப
ெக,த சிரைதயி ேகப

தளவக றாிய தவபல வியறி2
சாத; சிவபத ெமளிேத

விளதப- >வா ெமப கதி

வி-பமி$ >ைரதிட ?ேற.''

(Yைரமாநக- ராண- பாயிர.)

இத Wதல விநாயகக: காசி விநாயக, ச9கர விநாயகெரன இவ; இைறவ

திநாம9க : ச9கரநாத, தரநாத ெரபன; அபிைகயி திநாம9க:
பாவதி, மீனாசி எபன.
இF ெச:7க4 சில வமா/ :
>திைரகளி வணைன.

''வாதK ர"க4$ காக ைவய
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றாதர; ெசய-பிரா னைமத வாபாி
ேபாதர ஏற ேபா/; Yைரவா8

ேமத> பாி$> னிற* ெவகிேய.''
Wதல விசமாகிய இலைத.

''ாி நீழமா திர;ெச79 கடேபா லா
பாி நீழ? படைவ$ கனிக4 தவி

ெதாி தீ9கனி ெதJ6வா னைடத ெதJ6

இாி ேபா>கC டக9ெகாC "ல>ேமா வதாி.''
(கடெபற மைரயி* Wதலவிசமாக உள கட-பமரைத.)
கCைண- ெப/த>2 Yாிய ெச:த தி.

",ல கிைற;சா நி> த*வாி க$ கCணா

இ,ைதேய னமத லாேல ெயJ6யி$ >9கC ணாேன

ப,தில தைகேய ேனா$> பாைவயி றித னேறா
எ,விட பகி வான ெதவைர7 ர ளாேய.''

ச9க-லவக சிவWதல தாிசன ெச:ய- ற-ப- பல தல9கைள தாிசி
இ9ேக வ Hசிதனெரற வரலா/ ச9க-லவ Hசித படலதி

ெசா*ல-பகிற. அவக தி-பர9>ற த=ய தல9கைள தாிசி
வதாகெள/ள ப>தியி* ஒJெவா தல$> ஒJெவா பாட*

அைமள. ஒJெவா ெச:74 சிவபிரா கைழ எைக நயேதா
ல-பகிற.

“ஒற நீ= யாைன ெயாCபி$ 3= யாைன

மவ ேகா= யாைன மட$க பா= யாைன

இள/ வா= யாைன யி;சடா ேமா= யாைன$

கெந* ேவ= யாைன$ ைக>வி திைற;சி- ேபாறி.''
அ-லவக Yைரமாநகாி* ெநநா த9கியி ஒ நா மைர 

ேசாமதர$ கட6ைள நிைன ஆராைம மீOர, “திவாலவா7ைடயா ேசவ"க
மறதனமா*'' என வதினாக. அ2ெச:திைய$ 3/ ெச:7களி* அ/ப
நா> திவிைளயாட*க4 ைறேய அழ>பட2 $கமாக$ 3ற-பளன.
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ஓ ஏைழ மனிதரா( உபசாிக+ெப"ற.
உபசாிக+ெப"ற.
இ-லவ ேகாமா கCடேதவி-ராண ெச:வத> ேதவிேகாைட நகரைவசிய
கனவாகளா* அைழ$க-ெப/2 - ஓவாெரபவேரா

மாணா$ககேளா ேவைல$காரகேளா திவாவைறயி= ற-ப2
ெசறா; ப$ேகாைடைய$ கட ேபா>ெபா, YாியாWதமனமாயி/.
த9>வத> ஓ இட காண-படவி*ைல. ெச*ல2 ெச*ல ஊெரா/

காண-படவி*ைல. அ-பா* 9-மணி$> ேம* ஒ சிc ேபா:2 ேசதன. அ9ேக

சதிதவகைள2 சைமய* ெச:வத> இட அக-பமாெவ/ விசாாிதெபா,
அவக அ$கிரகாரதி>- ேபாகலாெம/ ெசானாக. விசாாி$ெகாC

அத இடதி>-ேபா:2 ேசதா. அ9ேக ஒ Lேட இத. அ6 மிக2சிறிய

பைனேயாைல$ >"ைச. அ9ேக ேபா: உட வத ேவைல$காரகைள$ெகாC
சைமய* ெச:வத> இட அக-பேமாெவ/ ேகக2 ெசானா; ஒவ

ெச/ விசாாிதா. அத L"* ஆCபாலா ஒவ அ-ெபா, இ*ைல. சில
>ழைதகேளா கணவPைடய வரைவ- பா$ெகாCேட திCைணயி=த

ஓ இள பா-பனி பல ஆCபாலாகளி 3டைத- பா- பய, ''இ9ேக
அத>2 ெசளகாிய-பட மாடா'' எ/ ெசா*= திVெரெற, கதைவ2

சாதி$ெகாC உேள ேபா:விடா. இவ உட வத வC"கைள அJ

L" றதி?ள களதி* அவி8- ேபாட2 ெசா*=வி2 சிலேரா
ெச/ சிறி Oரதி=த ஊணிெயாைற$ கCபி" அதி*
அP]டானைத "$ெகாCடா. சதிர நறாக-

பிரகாசி$ெகாC"த. இவ மீC ேம3றிய களதி> வ சைமய*

ெச:ெகாவத> ேவ/ ஒவித வழி7 இ*லாைமைய அறி ப$ைகைய

விாி$க2 ெசா*=- ெபா/$க "யாத பசிேயா உட வேதாைடய பசிைய

தீ$க$ 3டவி*ைலேய ெயற வதேதா ப$ெகாCடன. மறவக

ப$கதி= தேள ேபசி$ெகாC"தாக.

இ-ப"யி$ைகயி* அ9ேக7ள L$காரராகிய பிராமண உண6- ெபாக

"த ஒ Xைடைய தைலயி* ைவ$ெகாC ெவ> ேவகமாக வ

தைடய L$ கதைவ த"ன. அ ெதாித இவைடய மாணா$கக

அவைர வ/தியைழதாக. அவ, 'இவக யாேரா? அன

ேபாடேவCெம/ ஒேவைள ேகடா* நா இJவள6 ேபகைள7 எ-ப"

உCபி-ேபா' எ/ அ;சி விைரவாக உேள ெச/ த மைனவிைய$

3ைடெயாைற$ ெகாC வர2ெச: தா ெகாணத தானியைத அ$

3ைடயி ெகா", "இரC நாைள$> நம$> ஆகார$>$ கவைலயி*ைல''
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எ/ ெசா*= மைனவிைய மகி8விதா. பி தைடய நியமைத

"$ெகாC மதியானேம நீாி ேசதித அனைத7Cடா. அ-பா

கவைலய/- பைனயகணி$ க"ெலாைற ஆரவ Y8த அத L உ
றதிேல ேபா அதி* ப$ெகாCடன. பதவ தம$> இரC

நாைள$> ஆகார$>$ கவைலயி*ைலெயற மகி8வினா*,
வித.

''உனசர காலமதி யைனய ெம:7

உட* >ைழத பிைற2சைட79 கர9க ணா>

அனவரத /பய வரத ஞான

அபளி9> வடெமா தக மாக

நிைனகில வ,திலபி வண9கா ெர9க
நிைறதப ேதPம பா? Oய

கனி7ெமன மரவிைள ெதா,> பாட

கவிைதெபாழி வகயிைல$ கட6 வா8ேவ”

(ெஸளதாியலஹாி.)

எP ெச:7ைள இைசேயா பா"ன. பிP சில பாட*கைள2 ெசா*=

இ/வாராயின. அ-பா$க இவைடய ப$கதி=த

மாணா$கக4ைடய காதி* விழேவ அவக, ''இJL ஐய தமி8 ப"தவ

ேபாேல காண-பகிறா. இ-ெபா,, 'உன சரகால' எP பாட*

த=யவைற2 ெசா*?கிறா'' எறாக. ேகட இவ, "அவைர எ-ப"யாவ
இ9ேக அைழ வ அத- பாட*கைள எ ேன ெசா*ல2 ெச:79க"

எ/ ெசானா. அவக அJவாேற ெச/ அJL$ கதைவ- பலமாக த"
உேள இதவைர அைழதாக. அவ னேம இ$3டைத$ கC

பயதவராத= உடேன ெவளிேய வரவி*ைல. ‘இவக சைமய* ெச:

ேபாப" ெசா*வாக ேபா=$கிற; நா என ெச:ேவா!' எெறCணி,
''காைல த* அயS$>2 ெச/ அைல இ-ெபா, தா வ கிைடத
Wவ*ப ஆகாரைத7C கைள- பதி$கிேற. எனா* இ-ெபா,

ஒ/; ெச:ய"யா'' எ/ உேள இதப"ேய 3றினா. அவக, ''ஐயா,

நீ9க சிறி கவைல-பட ேவCடா. எ9க எசமானவக உ9க4ைடய

பாட*கைள$ ேககேவCெம/ விகிறாக. இ9ேகயி ெசா*?கிற

பாட*கைள அ9ேக வ ெசானா* தி-தியைடவாக'' எ/ ெசானாக.

"நா பா பாைட$ ேக இத ந$கா"* மகிழ$ 3"யவக யா
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இ$கிறாக? அ-ப"யானா* வவத> என ஆேசபமி$கிற?'' எ/
ெசா*=$ெகாCேட விைரவ கதைவதிறதா; திறதவ தம

பைனயகணி$க"ைல7 ைகயிெல$ெகாC இவாி$> இடதி> வ
அத$க"ைல- ப$கதி ேபா$ெகாC அத ேம* இதா.

ப$கதி?ளவக பாட*கைள2 ெசா*ல2 ெசானாக. பி தா 3றிய

ெச:7ைள மெறாைற ெசானா. அத ெச:7கைள7; ெசானா.

அவைற$ ேகட இவ, ''நீ9க என என ப"தி$கிறீக?'' எ/

ேககேவ, அவ, ''நா யாசகபCண- ப"தி$கிேற. தமி8 விவானாக
இத எPைடய தக-பனா என இளைமயி* ெசா*=$ெகாத சில
F*களி?ள பாட*க என$> ஞாபகC. அவைற எ-ெபா,

ெசா*=$ெகாC"-ப வழ$க. ப"$கேவCெமறா தக9க இ*ைல.

எ L"=த தக9கைள ெய*லா யாேரா வா9கி$ெகாC ேபா:விடன.
அவக அவைற திப$ ெகா$கவி*ைல. யாாிடதிலாவ ேபா:- பாட

ேகபத> ேநர இ*ைல. Yாிேயாதய த* அWதமன வைரயி* வயி/-

பிைழ-$ேக அைலய ேவC"யி$கிற. அ-ப" யாாிடதிலாவ ெச/ தக

வா9கி- ப"$கலாெமறா*, எைன நபி யா ெகா-பாக? எைன-

பாதா* அவக4$>- ப"-பவ ேபால ேதாறாேத. எ9க ேனாக

காலதி= எ9க4$> இத- ப$க9களி* மகைம உC. அ/-$கால9களி*

கள9க4$>2 ெச/ காதி கிைட$> தானிய9கைள வா9கிவேவ.

எPைடய நாகெள*லா இ-ப"ேய ேபாகிறன. இதநிைலயி*

ெதாிதவைறயாவ ஓ:தேவைளயி ெசா*=$ெகாC"-ப வழ$க. இத

ம"லாவ ேதவி அP$கிரக இ-பைத$ >றி- பா"$ெகாC"ேத.
தமி8- பாைஷயி* என$> விேசஷமான பிாீதி7C. யாாிடதிலாவ ேபா:-

பாட9ேககலாெம/ நிைனதாேலா, இத-ப$கதி பாட; ெசா*ல த$கவ

யாமி*ைல; ெசா*ல$ 3"யவக இதா? லபமாக அவக

ெசா*=$ெகா-பதி*ைல. அவக4$> நா , பணிவிைட ெச:தா?

ஏேதா கடP$காக2 ெசா*=$ெகா-பாக. எPைடய நிைலைம ஜீவனதிேக

தாள ேபாெபா, அவகைள அC" நா எ-ப" ககேவC"ய F*கைள$
கக "7?

மாBரதி* மீனாசி தரபிைளயவக எ/ ஒ சிறத தமி8 விவா
இ$கிறாரா; ஏைழகளா7ளவக4$> அன வWதிர அளி2

சிலவஷ ைவதி அவகைள நறாக- ப"-பி அP-வ அத
மகாP$> வழ$கமா. அவாிடதி சிலமாத ப"தா? ப"-பவக
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க*வி-ெப$கைத யைடவாகெள/ ெசா*?கிறாக. இ-ப"-பட

மேகாபகாாிைய- ேபால இ$ க=காலதி* யா இ$கிறா? அத-

Cணியவானிடதிேல ேபா:- ப"$க அவா இ$கிற. அத> "யவி*ைல.
என$>$ [1]கா* வில9> ஒ/ ஏப"$கிற. இத ல%ணதி சில

>ழைதக4 உCடாகியி$கிறன. நா இவகைள- பாகா-ேபனா?

அவாிடதி* ேபா:- ப"-ேபனா? சாேணற ழ; ச/$>கிறேத. நா என
ெச:ேவ! அத மகாைன ஒ ைற இத$ கCகளா பாவிடாவ

வரலாெம/ யறாேலா அத> "யவி*ைலேய! எPைடய நிைலைம

ஒ/; ெசா*ல$ 3"யத/'' எ/ ெசா*=வி- பிP தைடய

க]ட9கைள2 ெசா*=ன; ப$கதி=த மாணா$ககளி* ஒவ ‘இ தா ந*ல
சமய’ எெறCணி அவைடய சமீபதி* வ ைகத" அவ ெசவியி

பப" ரகWயமாக, ''இ9ேக பதி$> இவகேள நீ ெசா*=ய

பிைளயவக. இ-ெபா, கCடேதவி- ராண அர9ேக/வத>-

ேபாகிறாக'' எ/ ெசானா. உடேன ஹாஹா ெவ/ அவ ளி எ,தா.
அவைடய விய- அவைர2 சில நிமிஷ ேநர ெமௗனமாக இ$க2 ெச:விட;
''நா என Cணிய; ெச:ேதேனா? இத இட என மாதவ ெச:தேதா?''

எ/ ஆ"-பா" திைக ஒ/ ேதாறாதவரா: நிறா. நிறவ, ''இேதா
வவிேட'' எ/ ெசா*=வி ஓ"னா; அவ ஓ"யத>$ காரண,

விைரவி சைமய* ெச:வி எ*ேலா$> ஆகார பCUவி$க நிைன அாிசி
த=யைவ எ9ேகP வா9கி வதகாகேவ. அ-ெபா, உட இதவக

அவைடய நிைலைமைய7 அபி மி>திைய7 கC வியதன; " இவ$>

நா சிரம ெகா$க$ 3டா. இத அகாலதி* வறியவராகிய இவ எ9ேக

ேபாவா? என ெபாைள இேநரதி* இJKாி* இவரா* ேத"$ ெகாC
வத> "7?'' எ/ எCணி அவைர- பிெதாட ஓ"2 ெச/
ததாக. அவாிட, ''உ9க4$> ேவC"ய ெபாகைள நா9க

தகிேறா. நீ9க கவைல-பட ேவCடா'' எ/ 3றி அவைர வ/தி

அைழ$ெகாC வ ேவC"ய பாதிர9கைள7 அாிசி த=யவைற7
ெகாதாக. அவ அவைற- ெப/ த மைனவிைய7 ைணயாக$

ெகாC விைரவி சைமய* ெச: பிைளயவகைள7 மறவகைள7
உCபிதா.
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அ-பா*, மகி82சி ேம@டா* இரா, நிதிைர ெச:யாமேல இ தம$>பல நாளாக2 சில F*களி=த ஐய9கைள$ ேக$ ேக நீ$கி$ ெகாCடா.

காைலயி* இவ ற-பட ேவCெம/ ெசா*லேவ அவ ஒ ேவைள யாவ த
L"* ஆகார ெச: ேபாகேவCெம/ ெசா*= அத> ேவC"ய ஏபா
ெச:தா. இவ அத> உடப அ/ பக ேபாசனைத அவாி*லதி

ெச:ெகாC ற-படா. ற-பைகயி பிாிவாறா கCணீ வி அவ

வவாராயின. அைத$ கCட இவ தட 3ட வவதி* அவ$> வி-ப
இதைலயறி அவைடய >ப- பாகா-பி>- ேபாதிய உண6$>ாிய
ெபாகைள வா9கி$ ெகா$>ப" ெபா4தவி ெச:வி அவைர7

உடனைழ2 ெசறா. சில மாத அவைர உட ைவதி ப"-பி அ-பா*

ஊ$> அP-பினா.

பிகாலதி* அவ வடேதா/ திவாவைற வ சில மாத இ

ேவC"ய F*கைள- பாட9ேக அறி ெகாC மடாதிபதிகளிட பாி
ெப/$ ெகாC ெச*வா.
க/டேதவி+ ராண.
ராண.
கCடேதவி- ராண கCடேதவியிகC உள தி$ேகாயி=* 

சிைறயி=நாத ஸநிதியி* மிக2 சிற-பாக அர9ேகற-ப நிைறெவ:திய.
அதி?ள படல9க - 19; ெச:7ெடாைக – 884.

அ-ராணைத ஆ$>விேதா ேதவிேகாைட தன ைவசிய- பிர$க; இ,
வித.

“தைரக8 ேவத சாரமா விHதி

சாதன ேமெபா ளா$ெகாC

ைரக8 சிறத 2ேதவிசா ல-ேப
உதம வணிகக யா

வைரக ழைமத கCடேத வியி3ெபா
மாாிெப: தளிய ெபமா

>ைரக8 விள9> ெத:வமா மியமா:$

>லவிய ெபவட ெமாழிைய''

"ெமாழிெபய ெத மரமி$ ெகா,கி
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ழ9கி- வன ேபாற-

பழித ய பர6ெச தமிழா
பாக ெவற? மைனயா

கழிசிற- வைக மீ$ெகாள- கற
கைர ம/-பத க;சி

உழிதர றைகய மனைட யாP

உைரெசய ணிதன மேனா''

எP ெச:7களா* விள9>.

அ-ராணதி?ள ெச:7களி சில வமா/ :(அகதிய னிவ தி)

''பனி தட9ைக2 ெசம* பாசிவ ஞான ெப/-

பனி கதி ெமாறா பாைமயி விள9கி நா4
பனி தவமா ணா$க பழி2சிட மலய ேமவ-

பனி சரண நா4 தைல$ெகா பர6 ேவாேம."
(மைலய ேம6 அ-ப)

(திஞான சபதXதி நாயனா தி)

''அைறவட ெமாழிந விற பாணினி யக நாண

இைறயம மயிைல XO ாிதேவா தா$ ெகாCேட
நிைறதர ெவாரா/ ேம? நிர-ெத ெமாழிந விற
மைறயவ காழி ேவத மலர"$ க ெச:வா''

(ஒ தாவி= ேவ/ தா$க4Cடாகா ெவப பாணினீயைடயா
ெகாைக. ஓ தா - எ?.)
ெசதிமர

''நமல ெசறித நத னெதா/
மிமல ெசதிக L7 >-பன

அமல களதினா னளி ைனநா

ெபாமைழ ெபாழிதைத- $கி னாெலன.''(நகர- படல)
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+பிரமணிய ேதசிக !னிைலயி( நைடெப"ற பாட'க.
பாட'க.
அ-பா*, இவ திவாவைற$> வ வழ$க ேபாலேவ பாட

ெசா*=$ெகாC இதன. அ-ெபா, ப"தவக 3றிய நம2சிவாய

தபிரா, தமர பரமசிவ தபிரா, நாராயண ெச"யா, இராமசாமி பிைள

த=யவக. அ$காலதி ெபபா? -பிரமணிய ேதசிகர ேப பாட

நைடெப/. அவ ஸWகித விவாகேளா சாWதிர ஆரா:2சி

ெச:7ெபா, ம இவ ேவேறாாிடதி பாட நடவா. கபராமாயண

பாட; ெசா*ல ஆரபித பி -பிரமணிய ேதசிக இவைர-பா, ''மற-

பாட9க எ-ப" நடதா?, கபராமாயண- பாட ம நைடய ேப
நடத ேவC'' எ/ கடைளயிட அJவாேற அ நைடெப/ வ த.

அFைல இவ பாட;ெசா*= வைகயி* இய*பாகேவ அதி பழ$க பிாிய
உள -பிரமணிய ேதசிக இவ ெசா*வனவைற$ ேக மி$க சேதாஷைத

அைட வதன.

பி ேகாைவக பாட;ெசா*?ெபா, -பிரமணிய ேதசிக கடைளயிப"
அ-ெபா, மடதி= கிைடத பல ேகாைவ-பிரதிகைள7 உட

ைவ$ெகாC பாட9ேகபவ ஒJெவாவாிடதி? ஒJெவா ேகாைவைய$
ெகா ஒJெவா ைற$> உாியனவாக அ$ேகாைவக எ*லாவறி?ள
பாட*கைள ைறேய இவ அவ ேன ப"$க2 ெச:வதா. பல

ஆசிாியக4ைடய கைத7 ஆறைல7 ஆரா: அறி ேதசிகரவக
மகி8தாக. இைத-பறி2 -பிரமணிய ேதசிக பிெனா சமய,

"ேகாைவக4 ஒJெவாறி? ஒJெவாநய இ வத. ஒேர ைறயாக

இதா? பல விவாக த9க4ைடய திசாயைத$ கா"யித*
நறாக- ல-பட'' எ/ எ9களிட ெசானC,

வெறா/ட .
இவாிட பாட9ேகட ேம3றிய நாராயண ெச"யாெரபவ

ேதவிேகாைடயி* தம; ெச:த= க8ெபற >பதி பிறதவ; ேநதிர

இ*லாதவ. ஆனா? `Cணிய அறி6ைடயவ. ேவெறாவ ப"$க அவ

பாட9ேகபா. மடதி ேகபதறி இவ L">2 ெச/ ேகபC.
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ப"$ காவதகாக ஒவ இ*லாவி", பிைளயவகேள ப"2

ெசா*வாக. அ9ஙன இவ ப"$க அவ பாட9ேகட F* விநாயகராண.

அவ$> ஞாபக ச$தி அதிக உC. பாட நட$ைகயி* இJவள6

பாட*களாயின; நி/தலாெமபா. ஒ பாடைல ம/ைற ேககேவC"

'ம/' எ/ ெசா*வ அவர இய*. தைடய ஊ$>2 ெச/

பாட9கைள2 சிதி ஐய9கைள ஞாபகதி* ைவ$ெகாC" மீC
பிைளயவகளிட வ சிலநாளி நீ$கி$ெகாC ெச*வ வழ$க.

ேக>ெபா, இனபடலதி* இன ெச:7ளி* இன அ"ெய/ ஞாபக

ைவதிேத ேகபா. அ யாவ$> ஆ2சாியைத த. அவைடய நிதிய

நியம9க பிவமா/: ஒJெவா நா4 காைலயி* Wநான ெச: பி

விநாயக$> ஆயிரெத$ >$க >"$ெகாC " வி-

ப;சாசர ஆயிரெத உ ஜபி-பா. அகதிய திரைட- பதபதமாக
நி/தி உ2சாி ,வ பாராயண; ெச: ேதவாரதி* ேவ/ சில

பதிக9கைள7 திவாசகதி சில பதிக9கைள7 பாராயண ெச:விபி திகா/-பைடைய ஆ/ைற பாராயண; ெச:வா. அJவா/

>ைறவிறி2 ெச: "விட பிதா ஆகார ெச:ெகாவா. நியம

பக=* "யாவி" மாைலயி* ெதாட ெச: விதா சா-பிவா.
ஒநா ெச:யாவி" ம/நா நிைறேவறி விேட உCபா. அவைடய

க*வியறிவி தி2சி$>$ காரண அவைடய சிவப$தி7, நிதிய

நியம9க4ேம எ/ உடனித எ*ேலா ெசா*வாக. அவ

திவாவைற$> வதித ஒசமய பல சிவேநச2 ெச*வக 3" அவைடய
ஒ,$க விேசஷைத7 ைசவ-பைற7 திடபதிைய7 அறி அவ$>
வெறாCடெரேற ெபயாி வழ9கேவCெம/ ெசானாக.

பிைளயவக ேக, 'நீ9க ெசான த$கேத' எ/ அ9கீகாி,
ேநாிைச ெவCபா.

"சதிவா8 வாம2 ச9கரெபா றாகமல-

பதியா ேறவார பாராய - ணதினா*

வாேறா: க8மி>த வெறாCட ெனPேப
சாேறா: நின$> த>''

எP பாடைல$3றி அ/த* வெறாCடெரேற அைழ
வவாராயின.
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இத2 சமயதி ெச:த ேவ/ ஒ விதC. அஃ இ-ெபா,

கிைட$கவி*ைல.

ஒசமய ெபாியராண நைடெப/ ெபா, ஒவ மிக ேவகமாக-

ப"$ெகாCேபானா. அF=* ேம* வ ஒ பா" ெபாைள நறாக

தா ேக$ெகாள ேவCெம/ மி$க கவைலேயா வெறாCட2

ெச"யா கவனி எதிபா$ெகாCேடயிதா. ப"தவ வழ$கேபா*

அத- பாைட7 ேவகமாக- ப"2 ெசறா. அவைர-பா, வெறாCட,

"ஐயா, இத-பா"> அத ெச: ெகாCVகளா?" எ/ வினவ அவ

ெபா ெதாியாம* விழிதா. "ஊாி= வெபா, சேதகமாக இத

பாட*களி* $கியமான பாட* இ. எ-ெபா, இ வெம/

கா$ெகாCேட இேத. ேவகமாக- ப"2 ெசறதனா* உ9க4$>

ெதாிதி$>ெம/ நிைனேத. யா6 ைறேய ெதாித ஐயா அவக இ9ேக

இ$> ெபா, ஐய9கைள நறாக நீ$கி$ ெகாளாம ேபாகலாமா? ேவ/

யாாிடதி* ேகக-ேபாகிேறா? நா ெசா*வைத-பறி$ ேகாபி$ெகாள$
3டா'' எறா. பிைளயவக அத- பா"> ந> ெபா 3றினா.
அத- பாட* இனெத / இ-ெபா, ெதாியவி*ைல.
தி  தி+ராண.
தி+ராண.
>றாலெம/ வழ9>கிற திதி Wதலராணைத அதலதி?ள ஆதி
ைசவக4 மறெதாCடக4 ேக$ெகாள இவ வடெமாழியி=
ெமாழிெபய$ கா-பியமாக2 ெச:தன. வடெமாழி- ராணைத தமிழி*

ெமாழிெபய2 ெசானவ தி$ேகா"காவ* ராம>" சாWதிாிகெளபவ;
அைத தமிழி* எ,தியவ திவாவைற நம2சிவாய தபிரானவக.

அ-ராண இயறி "த6ட அJKாிகC உள தி$ேகாயி* மகா

மCடபதி சிற-பாக அர9ேகற-பட. அ-ெபா, அJK2 ெச9>த2

ெச*வகளாகிய சி9காரேவ* த=யாெரபவ அவைடய சேகாதரராகிய

தியாகராச த=யாெரபவ இ-லவ ெபமாP$> உயத சமான9க
ெச:தாக. த9க4ைடய இனதாைர7 மற2 ெச*வகைள7 ெச:7ப"
ெச:விதாக. பிகால பலவைகயாக இவைர ஆதாி வதாக.

திதி-ராண 39 - படல9க4 1617 - ெச:7க4 அட9கிய.
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இத தல காவிாி ஆறினிைடயி* இதைமயி தி4திெயன6,

>தாலெமP ஒவைக மரைத தல விசமாக உைடைமயி

5>தாலெமன6 வழ9க-ப. >தாலெமபத சிைதேவ >றாலெமப.

அ-ெபய உதாலகெமன6 வழ9>. பாC" நா"?ள தி$>றால

ெதனா உதாலகவனெமன6 இதல வடா உதாலகவனெமன6

வழ9க-ெப/. இ9ேக தி$ேகாயி* ெகாCெட,தளிய சிவெபமா

திநாம ெசானவாறறிவாெரப; அ,
''ெசானவா றறிவா தியா''

என2 தரXதி நாயனாரா* ேதவாரதி? அளி2ெச:ய-ப"$கிற.
இதிநாம வடெமாழியி* உ$தேவதீவரெர/ வழ9>.

இ-ராணதி* உள தரதீத- படலதி* தரXதி நாயனா சாிதிர
விாிவாக அைம$க-பள.

அபிைக பவ"வ9ெகாCடளி திவாவைற$> வ 

மாசிலாமணிMசைர- பாலா* அபிேடக ெச:தைத$ 3/ ப>தியி?ள சில
ெச:7க வமா/:வித.

''உCைம யாCமன தம பரசிவ ஒமக பைர$ெக/

வCைம யாகம ேமாவ மற வா:ைமெய /றேததா

அCைம ேயயறி2 ேச:ைமேய சிவ=9க தCணைல$ கCடா?

கCைம நீதைப9 ேகாைல ரபா* கனி> திடலாேன”
ேவ/.

"இைறவபா ?வதா ளிைறவிெய ெறவ
எதிய பிவ மி$க

இைறவிபா ?வதா னிைறவென ெறவ
எதிய பிவ ெம,த

திைறவன றாட- பா*ெபாழி வதிேலா
இைணயிலா தைம>றி தேறா

இைறவிைய யிP ெமா-பிலா ைலயா

எறிைச :7மா ?லக.''(ேகாதி- படல, 6, 7.)
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(திவாவைறயி?ள அபிைகயி திநாம ஒ-பிலா ைலயாெளப.)
சிவெபமா தரXதி நாயனாைர ததா ெகா4தகாக விதவ"வ
ெகாCடளியைத$ 3/ ப>தியி?ள இரC ெச:7க வமா/:வித.

''கிழவ" வறி ேவ/ கிளெரா வ"வ9 ெகாளி

பழவழ$ ெக/ ஞால9 ெகாளாெதP ப"ைய 7னி

விழ6ைம தி கேதா ெவளிய /வ ேறாற
அழகிய வித ரானா ரைற7X வ"6 மி*லா''

“வளம= திெந*ேவ= ைவ-பிைட$ ெகாCட ேதேயா

ெகாளம= பிறிேதா ேத$ ெகாCடேதா 6ணத ேறேற
தளம= மல$ைக ேவU தCடெமா cற$ ெகாC''
(தர தீத-. 37, 41.)

(திெந*ேவ=யி? பாYாி? Wதல விச X9கி*.)

பதிக'க.
பதிக'க.
ேம3றிய சி9காரேவ? த=யா த=ய ெச9>த2 ெச*வக த9க4ைடய

ெதவி ேகாயி* ெகாCெட,தளியி$> 6க2சிவிநாயக மீ ஒ பதிக

[7]-பிரமணிய$கட6 மீ ஒ பதிக இயறேவCெம/ விபியப"
இரC அ$காலதி* இவரா ெச:ய-ெபறன.
''கைலவழி நிைன-பர6 ெச9>த மர
கதிநீ iழி வா8க''
என$ க2சி விநாயக பதிகதி?,
''வி-ெபா நிைன-ேபா/ ெச9>த தமர
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ேமேம? ேமா9கிவா8க''
என2 -பிரமணிய Wவாமி பதிகதி? இவ ெச9>தகைள- பறி$
3றியி$கிறன.

[8]தி
[8]தி வாவ ைற யமக அதாதி.
அதாதி.
“சிவஞான வாமிக கா;சீரதி> யமகவதாதி ெச:தி$கிறாக.

இதலதி> என காரணதாேலா ெச:யவி*ைல. த9க வா$கினாலாவ ஒ

யமகவதாதி ெச:ய ேவC'' எ/ திவாவைறயி=த சில தபிராக4

பிற ேக$ெகாள அJவாேற ஒ யமக அதாதிைய இவ இயறினா.
அJவதாதியி* யமகJைக அழகாக அைம தி$கிற; 'நவேகா" சித',

'கனகதியாகத', 'மாளிைக ேதவைன', 'ப;சா$கரைவ', 'அரசவனைத ', '

காமாசிலாமணி' எ/ அதலதி ெதாடைடய ெசாெறாடகைள7,

'அCணாமைலயதைன', 'த$க சிதபரவா' , 'வரச9கம9ைக', 'தைலயால9காடவ'
எ/ பிற தல-ெபயகைள7, 'மான$க;சாற', 'கCண-பைர வைர’ எ/
நாயமா ெபயகைள7 யமகதிலைம அவறிேகப- ெபாைள
"தித* இவைடய கவியாறைல-ல-பகிற.
6ேசாி ெசற.
ெசற.
பிரபவ வஷ ஆரபதி* (1867) திவாவைற யாதீன  அபலவாண
ேதசிக  -பிரமணிய ேதசிக திவCணாமைல$> யாதிைரயாக-

ற-படாக. உட வப" விபினைமயா* மாணா$ககேளா இவ

ெசறன. அ9க9ேக7ள Wதல9கைள தாிசி நிக8த சிற-$கைள$ கC

ஆனதி இவ திவCணாமைலைய அைடதா. அதலதிேலேய Wவாமி

தாிசன; ெச:ெகாC சில தின இவ இதா. அ-ேபா அ9ேக

2ேசாியி= வ அைழத சவராய? நாயக த=ய அபக

வி-பதிப", ஆதீன கதரவகளிடதி* விைட ெப/$ெகாC இவ

2ேசாி$>- ற-ப2 ெசறா. ேபா>ேபா அத நகர$> அகி?ள

சிவWதலமாகிய [9]வி*வராய ந*S ெச/ அதி?ள ஒ சதிரதி*

த9கியிதா. அத2 சதிர 2ேசாியிேல ெச*வவானாகவிதவ
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ெப9ெகாைடயாளி7 வ$கீ?மாகிய தான-பாசாாியாெரபவரா கட-பட.
அதி* இத காாியWதக இவைர த$கவா/ உபசாி இவ$> வி
ெச:விதன. அ9ேக இ-லவ சிகாமணி வ த9கியிதைலயறித

2ேசாிவாசிகளி சில அ9ேக வ இவைர வரேவ/ ேவC"ய

உபசார9கைள2 ெச:தாக. தான-பாசாாியாைர2 சாதவக4 வ

2ேசாி$> வரேவCெம/ அைழதாக. அ-ெபா,

தான-பாசாாியாைடய ெச*வ- ெப$கைத7 ெகளரவைத7

தமி,ண2சிைய7 அவ விவாகைள ஆதாி$> வCைமைய7 பிற
இய*கைள7 அவக வாயிலாக$ ேக இவ மகி8தன. 

அவைர-பறி- பல ெசா*ல$ ேக"தவராத= மி>த மகி82சிையயைட,
வித.

[10[“தான-பா வ"$களி/ பா:மா69 கைல7ண2சி தைம சா*வி
தான-பா வல$>தவி- க8-படா9 ெகாைவ தனி* வா,

தான-பா வி*ைவயினி சதிர2சீ ெரPைர$ேக சசிேகா மற
தான-பா வரைபெயா கபகமா தியத$க சாறா மேறா''
எP ெச:7ைள எ,தி அவ$> அP-பினா. அைத- பாத அவ

ஆனத/ உடேன ற-ப வி*வராயந*S$> வ மி$க விமாிைசேயா
இவைர அைழ2ெச/ 2ேசாியி* ேவC"ய ெசளகாிய9கைள அைம$
ெகா அJKாிேலேய சிலதின இ ெச*ல ேவCெம/

ேவC"$ெகாCடா. அJவCணேம இவ இதன. அவைரயி* இவ

ெச:ள F*களி சில சில ப>திகைள2 ெசா*ல2 ெசா*=$ ேக இ/
அவ, "இவைரயி* இதைகய ஆனதைத நா அைடததி*ைல'' எ/

மகி8தா. பழக- பழக இவைடய ெபைமைய அறி அவ ெச:த உபசார9க
அதிகாிதன. அவைடய ேபரைப நிைன அவ மீ 'தசவிO' எP ஒ

F* இவரா* இயற-ெபறெதப. இ-ெபா, அ கிைட$கவி*ைல.

தான-பாசாாியா$> ெந9கிய உறவினெராவ பழனி மாபழ$ கவி2சி9க
நாவலைடய பாட*கைள7 பிரபத9கைள7 கீதன9கைள7
ப"$ெகாCேட கால9 கழி வ தா. அத நாவல இயறிய

>மரனதாதி$>- ெபா ெசா*லேவCெம/ அவ இவைர$ ேக$

ெகாCடா. அவைரயி* இவ அதைன- ப"திராவிடா? அவ$> அட
பாட; ெசானா. அத நைடைய$ >றி- பாரா", ''மாபழ$ கவிராய ந*ல
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தமி8$ கவிஞ; அ$ கவிராயைடய ெச:7ைள தைற ேகட இ9ேகதா''

எ/ இவ 3றினா.

அ-பா* இவ இயறிய [11]ைறைசயதாதியி சில பாட*கைள$ ேகடவக
அF* ,வத> ெபா ேகக விபினாக; அ2- தக

இ*லாைமயா*, "இதைன அ2சி பதி-பிதா* எ*ேலா எளிதி*

ெப/-ப"$க6 பாட9ேகக6 அP3லமாக இ$>'' எ/ இவாிட

த9க4ைடய கைத ெவளியிடாக. அவக4ைடய வி-பதிப"

அJவதாதி பிரபவ வட ஆனி மாத (1867) 2ேசாியி* அ2சிட-ெபற.

அதைன- ெப/- பல இவாிட பாட9ேக இறன.

அ-பா* தான-பாசாாியா, சவராய? நாயக த=யவகளா* வ=

ெச:ய-ெபற சிறத ஸமான9கைள ெய*லா ெப/$ெகாC 2ேசாிைய
வி- ற-ப இவ இைடேய7ள தல9கைள தாிசி அ9க9ேக7ள
அபகளா பாராட- ெப/ திவாவைற வ ேசதா.
தனி4 + ராண.
ராண.
மாBரதி> ேம*பா?ள 3ைறநாைட2 சாததாக தனிB எP

சிவWதலெமா/C. அ ,கீ2சர எ/ வழ9>. ,>Hைன இைறவைன

வழிப- ேப/ ெபறைமயா* அதல அ- ெபயெபற. அJK சா=ய2

ெச*வக4$> இ-பிடமாக உள. அ9ேக பளி$3ட ைவ$ெகாC"த

தமி8 விவானாகிய சாமிநாைதய ெரP Lர ைசவெராவர யசியா*
2 ெச"யாெரP சா=ய-பிர ேவC"$ெகாள அதலதி> ஒ

ராண இவரா ெச:ய-பட. மற F*களி ேபால- ராணதி உ/-பாகிய

கட6 வா8, அைவயட$க, நா2 சிற-, நகர2 சிற-, ைநமிசாரணிய
வணைன, Xதி தல தீத மாமிய9கெளபைவ $கமாக அதி*

அைமளன. இவ அ-ராணதி* நா2 சிற-2 ெச: வைகயி*

ஸமான ெச:வதகாக2 சா=ய2 ெச*வகளிட 3றிய சாமிநாைதய பண
ேசகாி வதா. அவக4 சில, "எ9க சாதியாைர-பறி ஏதாவ அதி
ெசா*=யி$கிறாகளா? இத Wதலதி>- ராண ெச:7ெபா,
எ9கைள-பறி7 ெசானால*லேவா எ9க4$>$ ெகளரவமாக இ$>?''
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எ/ ெசானாக. அவ அ2ெச:திைய இவாிட அறிவி$கேவ இவ, ''அதி*
என ஆேசப? அவகைள-பறி- பாடேவCவ இறியைமயாதேத'' எ/
ெசா*=வி அ2 சாதியாைடய ெதாழிசிற- த=யவைற- பாரா"2

சிேலைட த=ய அணிகளைமய நகர2 சிற-பி பா"ன. அ-ப>தியி?ள சில

ெச:7க வமா/ :வித.

''சீதைள ெச:த ெவைள த=ய ெச,பா$ ெகாC

பாபர வணி7 மி$க ெபா4மீ- படர2 ெச:7
ஆத கைலக ளாேல லவ மானா நா4

ேதத ேகாசி கதா ெச,மைற யவ மானா.''

(கைலக - ஆைடக, F*க. ேகாசிக - சாமேவத, படாைட.)

''ேகா"7 ளவைர யித$ >வலய9 >ேபர ென/

நா"ய மகவா ென/ நவிறி மைனயா மாட
O"ய ெலாசா ெரCணி* பபல ேகா" ேயா9>
நீ"ய வளத ெதனி னிகெர ைர-ப ெத9ேக.''
(ேகா" - ேகா" யளவான ெபா, திய ஆைட.)

''கCணக ஞால ெம*லா9 கைலவள பர6 மாேற

எCணக ெறாழி*க ெச: >ரவ ெமன நிறா
பCணைம 7லக ெம9> தாைனக பரவ2 ெச:

வCணவி* லரச ேபாற ரவதிற வ>$க லாேமா.''

(>ரவ - ஆசிாிய. தாைனக - ேசைனக, ஆைடக.)
"திவமி$ ேகா9> மத2 ெச,நக ரக வா,

தநிக ட யா; சா=ய ரதா/ ெவ:ய

ெபாவ9 3றி ேம? ேபாெதாழி* ெதாட9> ேவகC
உவமி$ >ைடந* லா; சா=ய Cைம மாேதா.''

(சா=ய - சா=ய2 சாதியி?ளா, அததிைய- ேபாறவக.)
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,கீச-படலதி*, யாைன த=ய பல அஃறிைண- ெபாக சிவபிராைன-

Hசி- ேப/ ெபறனெவன அதலதி Hசி- ேப/ ெபற ,> Hைன ஒ/
எCணியதாக உள ப>தி சிவேநச2 ெச*வக4$> இபைத உCடா$>.
அ-ராண அர9ேகற-பைகயி* 2 ெச"யா த=ய ெச*வக4
விவாக பல வதி ேக மகி8தன. அ-ெபா, வாசிதவ

கபராமாயண- பிரச9கி7 இவைடய மாணா$கமாகிய சாமிநாத$ கவிராய.

பி சா=ய2 ெச*வக த$க ஸமான ெச:தாக. அத- ராணைத-பறி2

-பிரமணிய ேதசிக, "இ ெச:7ளளவி சிறிய ராணமாக இதா? பல

விஷய9க4 கபைனக4 ெபாிய F= ேபாலேவ நிைற எளிதி*

இபைத தவதாக இ$கிற'' எ/ ெசா*?வC. அதி* உள

படல9க எ; ெச:7ெடாைக 202.

அத- ராண விபவ வட மாகழி மாத (1868) அ2சிட- பட.
ெபாியராண கீ தனதி")6 சிற++பாயிர அளித.
அளித.
சில சிவேநச2ெச*வக ேக$ெகாCடப"  மகா ைவதியநாைதய

தைமயனாராகிய  இராமசாமி ஐய ெபாிய ராணைத$ கீதன 5பதி* மிக2

ெசJைவயாக2 ெச: "- பி திவாவைறயி* ஆதீன கதக 
அதைன அர9ேகறினா. அ-ெபா, இவ அத F* ெபாிய ராண$ கதி>

மா/பா"றி நறாக அைமதிதைல அறி மகி8 பிவ
சிற--பாயிர2 ெச:7கைள அளிதன :வித.

''நாவா னவ னிவ ெதா,ேதத வானத நடன ம/

ஆவா ன"ெய$ ெகா-ப6ய ேச$கிழா அளி2 ெச:த
பாவா ராணைத ெய,வா வாயார- ப"-பா ாிப
நீவா சிதி-பா ரானாக ளானா? நில வா8வா''

“அ"ெய$ ெகாதவேபா றCUைமயா
திகட,வி அளவா விப

ப"ெய$ ெகாள-ாியா விதணதா9 கதிPளநா
பத9 ெகாCேடா

ெகா"ெயத நிறதவவா8 பததப* பத9கட
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>ண ேவக$

க"ெய Lபல பத;ெச:தா னைனயவயா
கைரவா ெயனி''

“ெபானிவள தநா ாிதவதா* 12ைவையெயP ாிேதா றி/

மினிய ெச:தவதா ப;சநத மாமைறேயா வி-பி வதா
மனியவ ாிதவதா மைறநா? ெமன6தித ைமத த

பனிய தனெதன தனிய*பி Pணெமா பாைம ேமேயா''
“சாபX தி$கிைளயா ெனபதலா விைளயாென தமி8வ* ேலா$>
ேமபமா வயிதியநா தP$>X தாென/ விளப* ேபால

ஆபலவா மிைசயிPX தாெனா,$க பலதிரCடா* அன ெம:யா
ஓப*ாி யிராமசா மி2>ண மாமைறேத உய2சி ேயாேன”

''ஓ9>க ழிராமசா மி2>ண மைறயவபா வதா வாம

தா9>கேறா ைக7ம- பிரமணிய >ெவP;ேச: தாP ேமவ

L9>ைற ைசயினா4 ெம:கCடா சதான விள9க ேமேயா
பா9>ைன ேபரள பலவாண ேதசிகென பரம றாேன."

(வாம தா9> க* ேதாைக - இட-ப$கதி* நாலவிட காவி7ைடயி தைல-,

இட-பாகதி* ெகாCட உமாேதவியா; ' வாம .........ேமவ ' எப
சிவெபமாP$> அபலவாண ேதசிக$> சிேலைட.)
மா4ர+ ராண.
ராண.

“மற Wதல9க4$ெக*லா ராண ெச:கிறீகேள; இத Wதலதி>
நாநகர2 சிற-$க4ட ஒ ராண ெச:ய ேவCடாமா? நீ9க இJKாி*
வாச ெச:த> அைடயாளமாக ஒ ராண ெச:தா* நறாயி$>'' எ/ 
மாBரநாத ேகாயி கடைள தபிரானாக இத $>மார

தபிரானவக4 சில ைசவ-பிர$க4 மற தமிழபிமானிக4 இவைர$
ேக$ெகாCடாக. அJவCண அ வடெமாழி- ராணதி=

ெமாழிெபய$க-ப தமிழி ெச:7 நைடயாக இவரா* இயற-பட.
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மாBர ஸநிதி ெதவி=த ஓரபிேஷகWத ேவCேகாளிப"

ைசவக4$>ாிய நிதியகம விதிக ெச:7 நைடயாக2 ெச:ய-ெப/
அ-ராணதி இ/தியி ேச$க-படன. அ-ராணைத எ,தியவ

அர9ேக/ெபா, ப"தவ அJKாி* இத 2சாமிபிைள ெயபவ.

அ-ராணதி?ள படல9க 61; ெச:7ெடாைக 1894.

அF=*, தம Hசித படல ,வ கடைள$ க=ைறயா*

அைமதி$கிற. அகதிய Hசிதபடலதி* ைவ ெபாதித மய9கிைச$
ெகா2சக$ க=-பா ஒ/ உC. அபிைக ெகாCடளிய மயி*வ"வதி

சிற-ைப$ 3/,

க=நிைலைற.

''வைர7 திதி மயிெல/ மயி=ய ெல/

ைரயி* ேகவிய வக; ெச:த? ேபாறி

உைரசி ற-பவ ெமாழிெதாைக ெச:த? ெமாவ$

கைரெச: சாதி-ேப ெரனமயி லாயின க6ாி” (மாBர-படல, 4)
எP ெச:74, அபிைக மயி* வ"வ9ெகாCட6ட  மாBரநாத மயி*
வ"வ9ெகாCடைத$ 3/,
க=நிைல ைற.

''சத ெனJ6$ ெகா4மJ 6வி> தகேவ

சதி 7$ ெகா4ெமன2 சாற? மி$க2

சதி ெயJ6$ ெகா4மJ 6வி> தகேவ

சத P$ ெகா4ெமன றைரெய, தேற'' (ேமப", 29)
எP ெச:74, அகதிய க$கட6ைள திெச:ததாக6ள,
தர6 ெகா2சக$ க=-பா.

''க"ேய/ மலேராைன$ க;சிைறயி* ைவ-

ப"யாதி ெயJ6ல> பைடத4 பிராைன
"யாத தேலாைன Xவெப மாைன
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வ"ேவல றைன-ேபசா வாெயன வாேய

வளிமணா ளைன-ேபசா வாெயன வாேய” (அகதிய Hைச-படல, 22)
எP ெச:74 ைவ யைம விள9>கிறன.
அத- ராண அர9ேகறி "த6ட அதைன அ2சிட ேவCெம/ சில

விபியப" விபவ வட ரடாசி மாத (1868) ெசைனயி?ள தி. -பராய

ெச"யா$> அ-தகைத அP-பினா. அவைடய ேமபாைவயி* அ F*

அத வட ைத மாத$> அ2சிட-ப நிைறேவறிய. ைத மாததி*

-பராய ெச"யா மைனவியா ேதகவிேயாக அைடதன. பWLகரண

காலதி* வத விவா கா;சீர சபாபதி த=யாாிட -பராய ெச"யா
அ-ராணதி?ள சில ப>திைய- ப"$கா"ன. த=யா அைத$ேக

அத அைமைய வியதன.

"அதிேய]"யிேபா கா;சீர மகாகன  சபாபதி த=யாரவக

வதிதாக. மாBர ராணதி* சில சில ப>திகைள வாசி$ கா"ேன.

மிக6 ஆராைம-படாக'' எ/ பிைளயவக4$>2 -பராய ெச"யா
(மாசி மாத 62) எ,திய க"ததி ப>தி இதைன ெதாிவி$கிற.
 காசிரகசிய.
காசிரகசிய.
காசியாதிைர பலைற ெச:தவ அ$காலதி* திவிைடமO$கடைள

அதிகார ெப/- பாவதவமான -பிரமணிய தபிரானவக4ைடய
வி-பதிப"  காசியி தலவரலா/கைள$ 3/ F*க4 ஒறாகிய 
காசிரகசியெமP F* இவரா* தமிழி ெச:7 வ"வாக இயற-பட.

அFைல அவ காசியி=$>ெபா,ேத ஒ வடெமாழி விவாைன$ ெகாC

ெமாழிெபய$க2 ெச: தமி8 வசன நைடயி* தாேம எ,திைவதிதன. அைத

ைணயாக$ ெகாCேட இவ  காசிரசிகயைத இயறினா. இ2ெச:திைய,
வித.

“ஆனதி வாவதC ைறநம2சி வாயன"$ க"ைம HC

ஞானெநறி யைடதவன காசியா திைரபலகா* நய ெச:ேதா

ஈனமின >ணமைன ேமா$ெகாC ெடன-ெபா=ேவா எCணி லாத
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ேமானனி வரகழ- ெபா=தவ2- பிரமணிய னிவ ெனேபா”
“உர6ம= க9கட*Y ,ேலாேகாப காரமிெத /ள ேதா

விர6வட ெமாழிையெமாழி ெபயெத2 ெசதமிழா* விள9> மா/
கர6தவி சிற-ைடதா யறதனா பயனளி$> காசி தாய
பர6க8 தி$காசி மாமியமா மதணைத- பா ெகன”
(மதண - இரகசிய.)

ேவ/.

"அைனயவ ெமாழித வாைத யாயி$ >/தி யா>
விைனயம ண பா வித;சிறி ணேர ேனP

தைனயி*ேப ராைச OCட நாெணP தைளயி னீ9கிைனத தமிழி னாேல பா"ட- >ேத மேனா''
(காசிரகசிய,பாயிர,24 - 6)

எP ெச:7களா* உணரலா.
அ F* திவிைடமO மகா=9கWவாமி தி$ேகாயி=?ள F/$கா*
மCடபதி* அர9ேகற-ெபற.

அதைன வடநா"= -பிரமணிய தபிரானவக ெகாணத அைமைய,
வித.

''வாPைறதி யாகரா சைரயி9>$ ெகாவத வள* ேபா?

ேதPைறகா$ கயிைலயம ேபாதமி9>$ ெகாவத ெச*வ ேபா?
மாPைறகா சியினிற மதண;ெச தமி8ேதய வர$ெகா ணத

மீPைறநீ ைறைசயி- பிரமணிய னிவபிரா ெம:2சீ வா8க”

(ேபாத - சிவஞானேபாத. ெகாவத ெச*வ -  பர;ேசாதி னிவ.)
எP இF= இ/தி2 ெச:7ளி? இவ பாரா"7ளா.
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அ Fைல இவ ெச: வைகயி* எ,தியவ, அர9ேக/ைகயி ப"தவ

இவாிடதி* அ-ெபா, பாட9 ேக$ெகாC"தவரான தர-ெபமா
ேகாயி* அCணாசாமி ஐயெரபவ.

அF* 26 அதியாய9கைள7 1012 ெச:7கைள7 ெகாCட; அ

F=?ள சில ெச:7க வமா/:வித.

(தரXதி வாமிக தி.)

“ேபாகெம பனவ த* ெபாதம றைவக 4ள
ஆகேவா பக= ன4 ஆறேதா ாிரவி ன4

பாகமா பத;ெச ேற/ பாிெச cட* தீ

ஏகநா யகேன நிற கிையதவ ைணதா ேபாறி.''
ேவ/.

''கத Xல பலமதி$ காறா ?தித சகதி

த ெவ,நீ ளியதி கி8$> பெபா ெகா,ததி

வத ததி ய6நீ தமவா காசி மாேதவ

எத 6ண6C டமதா? எளிதி ன4 வைக7ணரா.''

(திமா* திமக4$>பேதசித. 23)
(வத - காைற; வ - கா/.)

Mரவன+ ராண.
ராண.
பி வய* க-ப ெச"யா த=ய சில தன ைவசிய- பிர$க

ேவCேகாளிப" 13Lரவன- ராண இவரா* இயற-ெபற. அதி?ள

படல9க 14; ெச:7க, 704.

Lரவன$ ேகாயி=* இைறவ ஸநிதானதி* அ- ராணைத இவ

அர9ேகறின; ேகட தன ைவசிய- பிர$க த$க ஸமான; ெச:

அP-பினாக.
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அதலதி ைததித சிவ=9க- ெபமாைன$ கிழ9ெகெறCணி

தPைடய கவியினா* >தி த,பட2 ெச: பி அறி6 வர-ெப/
உCைமைய உணத LரெனP ேவவ இர9கியதாக உள,
வித.

"எைனயா தரவி$ கானக திதா
இதைத யறிதில னேதா

ெபாைனேந ச"ல திைறவனா ாி9>ெபாதிய தறிதில னேதா

அைனேய ெபா6 அறவனா ாி9ங
அமதைத யறிதில னேதா

ைனB8 ெகா*ேலா பல ளிர9க
"தன "திேல ெனபா''

(Lரேசகர தி"த,ேபற படல, 28)
எP ெச:74, அ-ெபா, அவP$கிர9கிய சிவெபமா ஓரதண
உவேதா ேதாறி$ 3றிய விைடயாக உள,
வித.

''பரபர "யி ற,ற2 ெச:ேத
பாவிேய ெம/நீ கவல*

பிரப" த, வி*ல" த,
ெபயெதறி க*ல" த,

வரப/ சிற-பி ெச-ப" த,

வய9கிய [14]வாெவ த,

நிரபிய விய= பாி$>ர த,
நிக,/ Hைசவா: த,''

">டைர ெசத ேறPேவா டத
>ழ$கறி >ள-ப"2 வ

தடய ெதாவ கைதய"2 வ
தா9கிய நம$கிேதா ெபாேளா

இடபட 6ணாி னின பலவா*
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இைச-ப நம$> றா

திடப மிைவேபா பல6ந தம$>

திவிைள யாெடன ேததி'' (ேமப". 33-34)

எP ெச:7க4 ப" இறபாலன.
கனர பாகபிாியா பிைளதமி2.
பிைளதமி2.
இவ நா$ேகாைட நகக4$>2 ெச/ த கவியாறைல- ராண9க
ெச:வதனா* ெவளி-பதி வைகயி* கனர எP ஊாி=த

சிவப$தக சில இவ பல பிைளதமி8கைள- பா"யி$கிறனெரபைத
அறி இவபா* வ த9க ஊாி* தி$ேகாயி* ெகாC எ,தளி7ள
பாகபிாியாெளP அபிைகயி மீ ஒ பிைள தமி8 பா"

தரேவCெம/ ேக$ெகாCடாக. அJவாேற ஒ பிைளதமி8 இவரா*
இயறி அர9ேகற- பட. ேக$ெகாCட கனவாக த$க ஸமான

ெச:தாக. அF ெச:7க சிலவைற நா ேக"$கிேற. எJவளேவா
ய/ அF* கிைட$கவி*ைல.
பிாித
பிாித மாணவ க.
க.
மாBரதி=$>ெபா, இவாிட பாட9ேகபவகளிட உAரா சில
ெவளிBகளி= வேவா சில, ''ஐயாவிட இதா* எ-ெபா,

உடனி$கேவC; ஊ$> அP-பமாடாக; ஆதலா* சில F*கைளபாட9ேக$ெகாC ெம*ல ந,வி வி9க. நீ9க இவைரவி-

பிாிவ பிரச9க த=யன ெச:தா* ந*ல ெபா வவா7 க,

உ9க4$> உCடா>ேம. இ-ப"ேய இ-பதனா* என பிரேயாசன?'' எ/

3றி$ கைலதாக. அதனா* சில மாணா$கக இவைர வி- பிாி

ெச*லேவ இவ$> மனவத மி>தியாக இ வத.

அ9ஙன பிாி ெசறவக4 ஒவ பிைளயவகைள- ேபாலேவ தா
இ$கேவCெமP நிைனவினரா: இவைர- ேபாலேவ நைட7ைட

பாவைனைய ேமெகாC திராசகC", ெவளி-HUள பிர, விHதி
ைவத>ாிய ெவளி ஸட த=யவேறா, மாணவகளாக2 சிலைர

உடனைழ$ ெகாC இவைர அறியாத பிர$களிடதி ெச/, "இன
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கனவா இனாைர$ெகாC இன ராணைத இய/விதா; தா9க4 ஒ
ராண எைன$ ெகாC ெச:விதா* த9க4ைடய க8 மிக6 பர6'' எ/
3றி7 பிறைர$ெகாC 3/வி சில Wதலராண9க4, சில பிரபத9க4

பா"வதன. த= பாட*க சாதாரணமாக இதா? பிைளயவகளிட

சிலகால இ வத பழ$கதா* பி ெச-ப/ விள9>வனவாயின.
அவக4 சில, ெவளியிட9களி* இவாிட பாட ேகடதாக ம 3றி

இவைரேதாதிர; ெச: பயனைடதாகேளயறி- பி இவைடய

இ/தி$காலவைர இவைர- பா$க வரேவயி*ைல. அத>$ காரண தைம$

கCடா* ஏ வரவி*ைலெய/ இவ ேகபாெரற அ2சேம.
சிவஞான சிதியா பதEைர6 சிற++பாயிர.
சிற++பாயிர.

 -பிரமணிய ேதசிக திவாவைறயி* ைசவசிதாத சாWதிர பாட

ெசா*= வவC. அ-ெபா, ப"-பவக இட-பவைத யறி சிவஞான

சிதியா ப$கதி> ஒ பத6ைரைய அேதசிக வைரதளிதன; அJ6ைர

மிக- பயபவதாயி/. அதைன இ$ கவிஞ பாதெபா, இ/2 சில

அபக வி-பதிப" அJ6ைர2 சிற--பாயிரமாக ஐ ெச:7க
இயறினா. அைவ வமா/:வித.

''ஒபைரேந தர6லக யிபல6 விதி7ற ஓபி மீ

கமலேவ ர/தளி தாேனா$> ெப9கைண$ கட6 ஞானெபவ=ய ெனம$ெகளிய ேபணாதா தம$காிய ெபகா னத

ததிவா வைற2- பிரமணிய ேதசிகெபா சரண; சாவா.''
“/ணத வணதி சிவனெச: சிதிெயP "பா நN

>/ணத சிவஞான மானிவ Pைரதெபாழி- ைரயி மCேம
க/ணத சில$கறி- பல$>ப காரறா$ கதா ழைத2

ச/ணத ெவமேனா க4மிடதீ ெதளிண தைம ேயா''
“வளதிவா வைறய பலவாண ேதசிககC மணியா: நா4
தளவறவ தெபாழி- பிரமணிய ெவ9க> சாமி ெயபா

விளதம- ெபாழி-ைரயி விேராதறா- பத6ைரயா விள$க ததா
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கிளதம றவகியா ாிெம/ பணிதலறி$ கிள$>9 காேல.''
''ந*லான ைறைசயி- பிரமணிய >சாமி நவிற* ேபா

இ*லாைம யானேறா சமவாத- ப>ழிL8 திழிதா சி*ேலா
ஒ*லாத மாயாவா த$காிய ேசற,தி உழறா சி*ேலா

ெபா*லாத விPளப* கமத$ேகா பாட,தி- ேபானா சி*ேலா.''
'' இனியா ெமCணாரா: திக8திவா வைறைய எ:தி யா

தனியானா மவன"யா$ க"யாரா:2 சிதாத ைசவ ராகி

நனியா; சிவானத- ெபபரைவ யிைடேதா: நா4 வா8வா
பனியாம =வாிைனய ேரலவகா பெம;சீ பகெரா ணாேத.''

 பிரமவிதியாநாயகி பிைளதமி2.
பிைளதமி2.
திெவCகா$> ஒைற இவ Wவாமி தாிசன ெச:ய- ேபானா.

அ-ெபா, அ9ேக இத சிவேநச2 ெச*வ ேவளாள- பிர6மாகிய
நடராசபிைளெயபவைடய ேவCேகாளிப" அத தலதி

ேகாயி*ெகாCெட,தளியி$>  பிரமவிதியாநாயகி மீ இவ ஒ
பிைளதமி8 இயறினா. அ மி$க ைவ7ள; அF*

அர9ேகற-படவி*ைல; பி சில வட வைரயி* இவபா* இவத;
சில ப" இறாக; அ-பா* இரவலாக வா9கி2 ெசற ஒவ திப$

ெகா$கவி*ைல. பி எJவளேவா ய/ பா அ கிைட$கவி*ைல.
சாCE நா"கா1+ பா .

இவ திவாவைறயி= அ"$க" மாBர;ெச/ சிலதின இவி
வவா. ஒைற மாBர ெசறிதெபா, இவ$>2 ரேநா: கCட.
அதனா* உட தள2சி7ற; இ-பத> ப-பத> இயலவி*ைல.

ைவதியக சா:6 நாகா=ைய உபேயாகி$ெகாCடா* ெசளகாியமாக
இ$>ெம/ ெசானாக. அ-ெபா, தர9கபா"$ ேகா"*

உதிேயாகதி=தவ ேவதநாயக பிைளயி தபி7மாகிய ஞான-பிரகாச
பிைள$> சா:6 நாகா= ெயா/ ேவCெம/ >றி-பி,
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>ற ெவCபா.

1. "ேபராளா ஞான- பிரகாச வளெலP
சீராளா வி$க"த ேத''
வித.

2. "உ/வ=யி னிட9ெகாC வன-பைமத
நாகா= ஒ/ ேவC

ம/வ/நா கா=ெயன* யாைனய/
>திைரய/ வ*ேல ற/

க/வக*பா பவாறா =ைவெய*லா

மிய9>த*ெச: கடேம ெகா4

ெப/பவபா =ய9கா ைவதவிட
ேதயி$க- ெபற தாேம''

3. ''அதைகய ெதாறP-பி னதிலம மி$கக அைடேவ யாP
உதமந >ணதி?ய நீ7மி> சீதிையயா ஒளிரா நிைப

விதகம றஃெதJவா றி-பத> மிட9ெகாத* ேவC ேமய
தமி> மதைனவ பவபாேல யP-பித* Oய தாேம''

எP X/ ெச:7கைள- பா" ஒ ேவைல$கார வச அP-பினா.

அவைற$ கCட6டேன அவ ந*ல சா:6 நாகா= ஒ/ வா9கி அவனிட

ெகாதP-பினா. அதைன இவ உபேயாகிவதா; அ பி இவைடய

வா8நா , இவபாேல இ உதவிய.

[15] தி நாைக காேராண+ ராண இய"றெதாட'கிய.
இய"றெதாட'கிய.
விபவ வஷ ஆரபதி* (1868 ஏ-ர=*) நாகப"னதி* ஓவfயராக இத

அ-பாைர த=யா த=ய உதிேயாகWதக4 ேதவார

தி$3டதைலவராகிய Lர-ப ெச"யா த=யவக4 இவைர திநாைக$
காேராண- ராணைத- பாடேவCெம/ ேக$ெகாCடாக. அJவாேற
ெச:த> இவ இண9கினா. ஒ தலராண பாவத>  அதலதி>2

ெச/ அதைன7 அதைன2 சாத இட9கைள7 பா அவைற-பறிய
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ெச:திகைள திேயா கமாக அறிெகாC ெதாட9>த* எ-ெபா,

இவ$> வழ$கமாதலா* இவ மாBரதி= நாகப"ன ெச/ சில கால
இ பா$கேவC"ய இட9கைள- பா விசாாி$க ேவC"யவைறெய*லா விசாாி அறி ெகாCடன; அதலதி>ாிய வடெமாழி-

ராணைத அ-ெபா, அ9ேக இத தி2சிரா-பளி  மகாேதவ

சாWதிாிகெளபவைர$ ெகாC தமிழி* வசனநைடயாக ெமாழிெபய-பி
எ$ெகாC மாBர வதா.

மாBர$>- ற-பெபா, அபகளி சில, ''நீ9க ெச:7 இ- ராண

கா;சி- ராணைத-ேபா* இ$கேவC. அதி* ரகாீச- படலதி*

மதரகிாியி வளைத$ 3ற->த சிவஞான னிவ பல சிதிர கவிகைள
அைமதேபால நீ9க4 இ-ராணதிகC ஏற இடதி* அவைற

அைம$கேவC'' எ/ ேக$ ெகாCடன. அவக ேவCேகாளிப"ேய
நாைக$ காேராண- ராணதி* நதிநாத- படலதி சிதா2சிரம வணைனயி
பல வைக2 சிதிர கவிகைள இவ ெச:தைமதி$கிறா.
ேகாபால பிைளயி த ) அட'கினைம
அட'கினைம.
கினைம.
ராண ெதாட9கி2 ெச:ய-ெப/ வைகயி* அதைன எ,தி வதவ

தாபார (ஒரத நா) ேகாபால பிைள ெயபவ. மாணா$கராக இவாிட

வவத>  அவ தாபார தமி8$கலாசாைலயி* உபாதியாயராக
இ சிறத கவிஞராக விள9கிய நாராயணசாமி வாதியாெரபவாிட பாட
ேகடவ; ந*ல இயைக அறி6ைடயவ. பைனேய"* எ,வதி* அவ$>

மி$க ஆற* உC. இய*பாகேவ, 'எ, வைம நம$> அதிக' எ/ அவ
எCணி$ெகாC"தா.

அ-ப"யி$ைகயி* ஒநா இவைடய L விசாரைணைய- ெபபா?
வகி வதவ இவாிடதி* மி$க அைடயவமாகிய ைவதிய=9க
பிைள ெயபவ இவ சயனிதி$ைகயி* மாணா$க 3டதி=
ேபசி$ெகாC"தா. அவ ேகாபாலபிைளைய விைரவாக எ,வதி

சமதெர/ பாரா"னா. அதைன$ ேகட ேகாபாலபிைள, “எ*லா சாிதா;
ஐயா அவக எPைடய ைக வ=$>ப" பாட* ெசா*?கிறாகளி*ைலேய''
எ/ விைட பகதா. அத2 சமய அவ எJவளேவா ெம*ல- ேபசி7

சயனிதித இவைடய காதி* அவைடய ெசா* வி,த. உடேன எ,
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வதா*, தா ெசா*=யைத$ >றி$ ேகாபால பிைள நாண அ2ச

அைடவாெர/ நிைன சிறி ேநர ப$ைகயிேலேய இவ பதிவி
அ-பா* எ, வதா; பாட;ெசா*?த*, F* எ,வித* த=யன அ-பா*

வழ$கேபா* நைடெபறன.

பி ஒநாகாைலயி* வழ$க-ப"ேய அP]டானைத "$ெகாC சா:6
நாகா=யி* வ அமதா. எ,தேவC"ய ஏ ைக7மாக$ ேகாபால பிைள

வ தன; அவட ேவ/ சில மாணா$கக4 ெச:7 ெச:வைத$ கவனி$>
அபக4 வ ேவ/ ேவறிடதி* இ வழ$க-ப"ேய கவனி$

ெகாC"தாக. இ$ கவிஞபிரா அ- ராணதி* ேமேல நட$கேவC"ய

ப>தியி வசனைத- ப"$க2 ெசா*=$ ேகவி உடேன ெச:7 ெச:ய
ெதாட9காம* ஒ நாழிைகவைரயி* ேயாசைன ெச: X$> Oைளேபா$ெகாC ைகைய உதறிவி- பாட* ெசா*ல ஆரபிதா.

இவ X$>Oைள அHவமாக உபேயாகி-ப வழ$க. அைத- ேபா$

ெகாC ெதாட9கிவிடா* யாெதா தைட7மிறி- பாட*கைள2

ெசா*=$ெகாCேட ெச*வா. அ-ேபா ப$கதி?ளவகெள*லா அைற$>

மி$க ேவகமாக2 ெச:7க இயற-பெம/ அறிெகாவாக.

ஆரபித இவ ஓ:விறி2 ெசா*=$ெகாCேட ெசறா. அ/ நடத ப>தி

தரவிட9க-படலா. அ கபைன நிரபிய பாக. எ,தினவ ைகேயாயாம*

எ,தி$ ெகாCேட ெசறா. ெதாட9கிய கால காைல 7 மணி; 10 - மணி வைரயி*

ெசா*=$ெகாC வவ, 10 - மணி$> ேமேல Hைஜ ெச:வத> எ,
Wநானதி>- ேபா:விவ இவ$> வழ$க. மிக விைரவாக இவ

ெச:7கைள2 ெசா*=$ெகாCேட ெசறைமயா* எ,பவராகிய ேகாபால

பிைள$>$ ைகயி* ேநா6Cடாயி/. 'எ-ெபா, ப மணியா >' எ/

எதிபாதிதா. 10 - மணியாகி7 Wநானதி> எழாம* இவ பாட*கைள2
ெசா*=$ெகாCேட ேபானா.

அ-ெபா, தவசி-பிைள வ Wநானதி> எழேவCெம/ >றி-பிதா.
சாிெய/ ெசா*=வி எழாம* ேம? ெச:7கைள2 ெசா*=$ெகாCேட

வதா. மணி பதிெனா/ ஆ:விட. ேகாபால பிைள$> வல$ைக2 C
விர= பிறதி? இட$ைக$ கைட விர= `னியி? ரத

>ழபிவிட. வ= அதிகமாயி/; அவரா ெபா/$க "யவி*ைல. தைடய

க]டைத ஒவா/ ல-பதினா* நி/வாெர/ நிைன ஏைட$
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கீேழைவவி இட$ ைகைய வல$ைகயா? வல$ைகைய இட$ைகயா?
தடவி$ ெகாC பி"$ெகாC >றி-பாக தைடய க]டைத-

ல-பதினா. இவ அதைன$ கவனியாராகி- பாட*கைள2 ெசா*=$ெகாCேட
ெசறா. மணி பதிெனாறைர ஆகி விட. ேகாபாலபிைள வா:வி$

3/வத> நாணி- ப*ைல$ க"$ெகாC எ,திவதா. ப$கதி*

இதவகளி ெபபாேலா பதிெனா மணி$ேக எ, ெச/ விடாக.
இவ நி/தேவயி*ைல. மணி பனிரC ஆயி/. அ-பா சிறிதளேவP

தமா* எ,த "யாெத/ணத ேகாபால பிைள இவ சிறி

ேயாசி$ெகாC"த சமயதி* திVெரன எ, ைகயிேல உள ஏகைள2

ேச$ கயிறாக" எ,தாணிைய உைறயி ெசகிவி எ*லாவைற7

இவ$> ேன ைவ ஸா]டா9கமாக நமWகார பCணி எழாமேல கிடதா.
இவ அவைர- பா வி, "தபி! ஏ இ-ப"? என விேசட? எ,தி''
எறா.

ேகாபால : ''இனி எனா* எ,தேவ "யா. எைன- ேபால எ,கிறவக

யாமி*ைல ெயறித எCண என$> அ"ேயாேட இ/ நீ9கிவிட. இ

கிட$க; ஐயா அவக4ைடய ெபைமைய இ/தா உCைமயி* அறி

ெகாCேட. ேதவாீ எத ெத:வதி அவதாரேமா, எத- ெபாிேயாக4ைடய
அசேமா யா அறிேய! இ-ப"2 ெச:7 ெச:7 ஆறைல யாாிட நா

கC"ேல; ேகமிேல. இைற$> நடத பாக சாதாரணமானத/. இதைன

மற$ கவிஞக ெச:வதாக இதா* எதைனேயா நா பி"$>ேம. அ

யாெதா வதமிறி விைரவாக- பாட-படேத! இத- பணி$> உாியவனாக

ஆவத> அ"ேயP$>- பலநாெச*?ெம/ ேதா/கிற. இைடயிேல
நி/திவிேடென/ ேகாபி$ெகாள$ 3டா. %மி$கேவC.''

மீ : "என-பா! உன$>2 சிரமமாயி$கிறெதபைத னேம ெதாிவிதிதா*

நா நி/தியி-ேபேன. இ மிக6 சிறத ப>தியாக இததனா* மதியி*
நி/த மன வரவி*ைல. ேப மனதி ெச:ெகாCட ஒ,9> பி

தவறிவிேமெய/ நிைன ெசா*=வேத. நீ Wநான ெச: ெகாC

வரலா'' எ/ அவைர அP-பிவி தா Wநான ெச:ய- ேபா:விடா.
ப$கதி=த சிலரா* இ2ெச:தி மாBரதி?, அயSகளி? பரவலாயி/.
ேகட யாவ மிக6 விமித/ வ வ பிைளயவகைள- பாபாரா"2 ெச*வாராயின.
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மிக6 க வா"2 ேசாேவா ேகாபால பிைள அ9ேகயிதைல- பிபக=*

வத ேம3றிய ைவதிய=9க பிைள கC, ''ஏ இ-ப" இ$கிறீ?'' எ/
ேக நிக8தவைற அயலாரா* ெதாி ெகாC அவைர- பா, ''என!

உைடய ெகாட இைற$> அட9கிறாேம. ைகயி* வ=7Cடா>ப" ஐயா

அவக பாட* ெசா*?கிறாகளி*ைலேயெய/ அைற$>2 ெசானீேர !

அைற தின நீ ெசான என$> மி$க வததா. ளின மா ெபாதி

ம$>'' எ/ ெசானா. அத2 சமயதி* அ9ேக வத இ-லவபிரா, ''தபி,
அவைன ஒ/ ெசா*லேவCடா. அவ ந*ல பிைள. மிக6 வவா''

எ/ ெசா*= அவைர அட$கினா. அ-பா* ேகாபால பிைளயி ைகவ= தீர-

பலநா ெசறன. அவ ம/ப"7, வ எ,வைத ஒ-$ெகா4 வைரயி*
எ,திவதவ மாBர சாமி பிைளயாவ.

இய*பாகேவ பிைளயவகளிடதி* ப$தி7ளவராக இத ேகாபால பிைள$>
இத நிக82சி$>-பி இவபா* அளவிறத மதி-Cடாயி/. உCைமயி*

இவைர ஓ அவதார ஷெரேற நிைன அ2ச9ெகாC இவாிட
ஒ,கிவவாராயின. இ2 ெச:தி பி அவ இயறிய,
வித.

[16] "சீHத மயிலா ைறதளிேம வெபமா சீதி யாய

ேபHத மாமியமா வடெமாழிைய ெதெமாழியா பிற9க2 ெச:தா
பாHத ஞானகைல தபல6 ணக8 பர ேமய
வாHத சிரகிாிவா8 மீனாசி தரநா வலவ ேரேற''

"மாலாதி* லறதம றவறதா கழவ மாC HC

பாேலா ேதகலத ெதனதளிக ெடா/;ெச/ பதிக; ெசாற
ஆலால தரேம மீனாசி தர-ேப அைமய வா:

ேதாலாத மாBர- ராணெமாழி ெபயதனேன ெசா*வ ெதேன''
எP ெச:7களா* விள9>.
சேவாிநாத பிைள.
பிைள.
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ேவதநாயக பிைளயா* அP-ப-ப2 சேவாிநாத பிைளெயற ஒவ

இவாிட அ$காலதி ப"$க வதா. அவைடய ஊ காைர$கா*. அவ ந*ல

அறிவாளி. பிைளயவகளிடதி* மி$க ப$தி உளவ. பிரச9கச$தி மி$கவ.

மறவகைள$ கா"? பிைளயவக4$> ேவC"ய ெதாCகைள

அதிகமாக2 ெச:வதவ. கிறிWதவ மததின; ைசவகைள- ேபாலேவ

சீலைடயவராக6 மி>த மாியாைதயாக6 நடவதா. ஒநாேளP

இ-லவ சிகாமணிைய- பிாிதி$க மாடா. இனிய சாாீரைடயவ. இ$

கவிஞபிராPைடய இ/தி$கால வைரயி* நபி$ைகயாக இதவகளி*
அவைர- ேபாறவ ேவ/ எவ இ*ைல.

தி நாைக காேராண+ ராண அர'ேக"ற.
அர'ேக"ற.
நாைக- ராணதி தரவிட9க- படலதி> ேமேல சில பாக ஆன6ட விபவ
வட (1869) ைத மாத$ கைடசியி* அதலதி?ளாரா* அர9ேக/வத>

அைழ$க-ெப/ இவ நாகப"ன ெசறா. மாணவக த=ேயா உட

ெசறாக. ப9>னி மாத அர9ேகற ஆரபமாயி/. அ- ராண

இய/வி$க யசி ெச:தவக4 ஒவரான 3றிய Lர-ப ெச"யா

த=ய அபக4ைடய ேவCேகாளிப" தி மCடபதி* அ-ராணைத
இவ அர9ேகற ெதாட9கினா.

அநகாி* அ-ேபாதித கி]ணஸாமி உபாதியாய த=ய தமி8

விவாக4, அ9ேக ஒ கலாசாைலயி* தமி8- பC"தராக இதவ
இவைடய மாணா$கமாகிய ேஷாதம நா7 எபவ உடனி
அJவ-ெபா, ேவC"ய அP3ல9கைள2 ெச: வதாக.

ஒவஷகால அத- ராண-பிரச9க நைடெபற. இைடயிைடேய சில
மாத9க நிறC. ெபாறாைம7ளவகளாகிய சில இைடயிேல

ஆேசபிதெபா, இவ$>2 சிரம ெகாடாம* ேவதாகம- பிரமாண9கேளா
த$க சமாதான9 3றி உபகாிதவ  ெதாிவித மகாேதவ சாWதிாிக
த=ேயா.

 தரNவாமிக.
தரNவாமிக.
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அர9ேகற நைடெப/வைகயி*, பரமசிவPைடய ஏறைத யாவ எளிதி*
உணப" எ9> பிரச9கி வதவ Yதச9கிைதைய ஏ,நாளி*

உபயf அத ெபாைள2 சிவப$தக அறி7ப" ெச:வதவ தம$>பழ$கள சிவப$த யாவைர7 ஏகதிராசதாரண ெச: ெகா4ப"
ெச:விதவ மகாைவதியநாத சிவ த=யவக4ைடய மதிேராபேதச

>6மாகிய ேகாடகந*S  தரWவாமிக அநக$> வதிதா; இவ
ராண அர9ேக/வைத$ ேகவி7/ உடேன அர9ேக/மிடதி> வதன;
அவைர$ கCட எ*லா உபசாி$க, அவ இதா. பிைளயவக அவைடய
வரைவ அறி எ, பாரா"2 சில வாைதகைள2 ெசா*ல

ெதாட9கியெபா, அவ இவைர ேநா$கி, “சிவப$த சிேராமணீ! விவ சிகாமணீ !
உ9கைள-ேபால தமிழி சிவராண9கைள7 சிவWதிகைள7 நறாக2
ெச:பவக இ-ெபா, யா இ$கிறாக? நீ9க ெச:த Yத ச9கிைத-

பாட*கைள அ-ெபா,த-ெபா, மகாைவதியநாத சிவP திெந*ேவ=

ஐயாஸாமிபிைள7 ெசா*ல$ ேக"$கிேற; ெமாழிெபய- மிக நறாக
இ$கிற. சில சமய9களி*, நா பிரச9க ெச:79காலதி*

அ-ெபா,த-ெபா, அதி?ள சில பாட*கைள அவகைளயாவ ேவ/

யாைரயாவ ெகாC ெசா*ல2 ெச:ேவ. உ9கைள- பா$கேவCெமற

எCண என$> ெநநாளாக இத. இ/ அ  காயாேராகேணவர

கிைபயா* நிைறேவறிய. உ9கைள- ேபாறவகேள உலகதி> உபகாாிக.

நீ9க ே%மமாக இ$க ேவC'' எ/ பாரா" அ/ பிரச9க Hதியா>

வைரயி* இ ேக மகி8வி த இ-பிட ெசறா.
 ச'கரா6சாாிய Nவாமிக.
Nவாமிக.

>பேகாண மடதி*  கா;சி காமேகா" ^டாதிபதிகளாக அ$காலதி*

எ,தளியித  ச9கராசாாிய Wவாமிக அ-ேபா நாகப"ன$>

விஜய ெச:திதாக. அத மட ஸWகித விவாகளா* இவ அ9ேக

Wதலராண- பிரச9க ெச:வைத Wவாமிக அறி இவைர- பா$க

ேவCெம/ தி6ள9ெகாCடாக. அ-ெபா,, இவ மகாேதவ

சாWதிாிக4ட ஒநா பிபக= ெச/ தாிசன ெச:தா. Wவாமிக மி>த

கைண7ட இவைடய ெபைமகைள அ9கித கனவாக4$> எ$

3றினாக. பிரச9க ெச:ய-ப ராணதி= சில ப>திகைள7 ேக2
சேதாஷிதாக. அ-பா கபராமாயணதி= ஏேதP

ெசா*லேவCெம/ Wவாமிக கடைளயிடாக; அ F= ைவ7ள
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ஒ பாகைத இவ எ- பிரச9கிதா. ேகட Wவாமிக ஆனதி த$க

ஸமான ெச: இவைர ஆசீவதி அP-பினாக.
கீ2ேவO 6 +பிரமணிய ேதசிக .

இவ$> இல$கண விள$க பாட; ெசா*=ய கீ8ேவA2 -பிரமணிய ேதசிக
இவைடய ேவCேகா4$> இண9கி2 சிலநா வதி ராணபிரச9கைத$ ேக மகி8 ெசறா. அவ வதிதெபா,

இ$கவிஞேகாமா தா அவாிட பாட9ேகட நறிைய மறவாம* மிக6

மாியாைதயாக உபசாி யாவ$> அவைடய ெபைமைய எ$ 3றினா.
நாகப"னதி* இ$> ெபா, இ$ கவிஞபிராP$> ேவC"ய ெசௗகாிய9க
3றிய அ-பாைர த=யா த=யவகளா* ஒ,9காக2 ெச:ய-ெப/
வதன.

தி வாவ ைற ேபாC வத.
வத.
ராண அர9ேகறி$ெகாC வைகயி* $கில வட (1869) ஆ" மாத
திவாவைறயி* அபலவாண ேதசிக பாிHரண ஆயினாெர/, 

-பிரமணிய ேதசிகரவக4$>- ெபாிய பட ஆயிெற/ அறித இவ
இைடயி* திவாவைற ெச/  -பிரமணிய ேதசிகரவகைள

தாிசி$ெகாC விைடெப/ மீC நாகப"ன வதன; வ

அர9ேகறி- ராணைத- Hதி ெச:தா.
ராண'க அ6சிட+ெப"றைம.
அ6சிட+ெப"றைம.

இவ நாகப"னதி* இ$>ெபா,, மாBரதி=த அர9க$>"

க-பிைளயவக >மார ைவதிய=9க பிைளயி உதவியா* மாBரராண, 3றிய அ-பாைர த=யா உதவியா* நாைக$ காேராணராண ேசாடசாவதான -பராய ெச"யாைடய ேமபாைவயி*

ெசைனயி* அ2சிட-ெப/ நிைறேவறின. அர9ேகறி "வத>ளாகேவ

திநாைக$ காேராண- ராண பதி-பி$க-பட.
நாைக+ ராண சிற+பிக+ெப"ற
சிற+பிக+ெப"ற.
க+ெப"ற.
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ராண அர9ேகற Hதியான தினதி* ராண2 வ" ப*ல$கி*

ைவ$க-ெப/ மி$க சிற-ட ஊவல ெச:ய-பட. அ-பாைர

த=யா அநகரதா எJவள6 உயத ஸமான9க ெச:யலாேமா
அJவள6 ெச: உபசாி- பாரா"னாக.
ெபாPச" பா

!த1யன.
!த1யன.

இவ நாகப"னதி* இ$ைகயி* இவைர- பலவைகயாக உபசாி ஆதாி
வத அ-பாைர த=யாைடய >மாரராகிய தபிைர த=யா$>$

க*யாண நைடெபற. பிைளயவக க*யாண காலதி* 3ட இ-பைத

அவ ஒ ெபாிய பா$கியமாக எCணி மகி8தா. அவைடய ப$களி சில

அவ இ$கவிஞ ேகாமாைன, அத$ க* யாணதி பாவதேகறப"

மணமக மணமகளாகிய இவைடய ந*வா8ைவ79 கதி2 சில பாட*க

இயறி தர ேவCெம/ ேக$ெகாCடன. அ-பாைர த=யாைடய

Oய அபி* இவ ஈபடவராத= அவைடய வி-பதிகிண9கி-

[17]ெபாNச*, லா=, க-பபா, ம9கள, வா8 எபவைற-

பா"யளிதன. அவைற அ-பாைர த=யா பிற பாவத>ாியாைர$

ெகாC பாட2 ெச: ேக மகி8தாக. ''இ-லவ பிரானா பாட-ெப/

பா$கிய இத தபதிக4$>$ கிைடத இவக பிற-பி ெச:த
Cணிய- பயேன'' எ/ ெசா*= யாவ பாரா"ன.

மாBர$> திபிய.

இவ நாகப"னதி* ஒவஷ காலதி> ேம* இ வதா. அ-பா*,

பிரேமாOத வட (1870) ஆரபதி* மாBரதி> வ வாச; ெச:யலானா.
தி நாைக காேராண+ ராண அைம+.
அைம+.
இ-லவ ேகாமா இயறிய ராண$ கா-பிய9க4 மிக2 சிறததாக$
கத-பவ திநாைக$காேராண- ராண. இவ மாணவகளி பல

இ-ராணைத இவபா பாட9 ேகடன. மிக6 உைழ எ*லா அழ>க4

ெசறி7 வCண இயற-ெபறதாத= இF=னிட இ$ கவிஞ$ேக ஒ

தனி அ இ வத. சிவஞான னிவ க2சிய-ப னிவ எபவக4ைடய

F*களி* இவ$>ள அPபவ தி2சி7, கவி இய/வதி* இவ$>ள
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ேபராற?, விய$கத> கபனா ச$தி7 இF=கC நறாக ெவளி-ப.

இவ ெச:த F*க4 ஒJெவாறி சில சில அைம-$க சிற-ெப:தி விள9>.
இF=ேலா ஒJெவா ப>தி7 ஒJெவா வைகயி சிற-/ விள9>.
''உைழ>லா நயன தாமா

ெடாெறாேற கத ெகாத
தழெகலா ஒ9ேக கCடா*
ஆரைத யாற வ*லா”

எற கபராமாயண2 ெச:7 இ9ேக ஞாபகதி> வகிற. தமி8$

கா-பிய9களி பர கிட$> பலவைக அணி நய9க4 இத கCேண

ஒJேவாாிடதி* அைம இல9>. ெசா*லணி, ெபாளணி, ெதாைட நய,

ெபா சிற-, ைவநய, நீதி, சிவப$தி2 சிற-, சிவWதல2 சிற-, நாயமா
ெபைம த=ய பல6 இதகC நிரபி7ளன. தமி8$ கா-பியதி

இல$கண ,வ உளதா:- பலவைகயி? நய சிற, ைவ- பிழபாக

விள9> இ$ கா-பியைத- ெப/த> தமி8நா தவ ெச:தித* ேவC.
பல பைழய லவக வா$கிைன ஒ9ேக பா மகிழ ேவCபவ இFைலப"தா ேபா. அத அத- லவகளி நைடநய ெபாளிப

இைடயிைடேய இ-ராணதி* விள9கிேதா/. இFைல-பறி எJவள6

ப$க எ,தினா? இத ெபைமைய ஆரா: 3றிவிடதாக ஆகா. யா

யா$> எத எத நய9களி* வி-பேமா அத அத நய9கைள இதபா கC
இறலா. Wதா@ லாக நியாய பறி2 சில ெச:7க பிேன

காட-பகிறன :
தசிணா@ தி தி
வித.

''பதிப பாச ெமன- பெமா X/; த

பதிநிைல ெயாற ெகா/ பயி*வியா- பியமா மிP
பதிெயா ப$க ல$> பCமி ெறேறா ெச9ைகபதிவிர லளவி ேச-பி பகபவ க"ைம ெச:வா.”
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(இதகC சிதிைரயி ெபா 3ற-ப"$கிற. தபதி நிைல

- தாவWைத. வியா-பிய - அட9கியித*. இ2ெச:74$> நிரனிைறயாகெபா ெகாக.)

மாணி$கவாசக தி.

“எ,தி ேவைல Hேம =-பவ னியற- ேபா$கி
எ,த =*லா F*ெசா றினிதம தமா ேதைவ

எ,ெத, ெதன-ப* பா2ெசா றிையதர- ெபய மீறி*

எ,திட2 ெச:த ேகாமா னிைணய" "ேம* ைவ-பா.''

(Hேம=-பவ - பிரம. எ,த=*லா F* - ேவத.)
அைவயட$க.

“கா/ப* >ைற7 ேமறா விகார9 கல-ப$ ெகாCடா

ேவ/ைம வில$க* ெச:யா ர*வழி விரவி நிபா

சா/ம ெமாழி7; ெசா*வா ாில$கண தைலைம வா:தா
ேபா/ம றவ யாெனJ ேவவா றத னாேவ.''

(>ைற த=யன சிேலைட. >ைற - ஆறா ேவ/ைம7 எ2ச, >ைற6. விகார
- ண2சி விகார9க4 ெச:7 விகார9க4, திாிண2சி. ேவ/ைம -

எேவ/ைமக, ேவறாதைம. அ*வழி - அ*வழி2சதி, அறம*லாத வழி.

அெமாழி - அெமாழி ெதாைக, இட$>ாியத*லாத ெமாழி.)
அகதிய னிவ நீலாயதாசி அைமைய2 ெச:த தி.
ஆசிாியதாழிைச.

''ஆய கதட9க ணைம தி-பாத

பாய பிறவி- பரைவ கட-பத>

ேநய ம=7 ெந9கலேம ேபா?.''
"ஆற கதட9க ணைம தி-பாத
ஏற பிறவி யி9கா மா:-பத>$

காற டைவ$ கணி2சிேய ேபா?.''
''அபா கதட9க ணைம தி-பாத

வபா பிறவி ண9கற மா:தித
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கிபா தய விரவிேய ேபா?.''

(கதட9கணைம - நீலாயதாசியபிைக. கல - க-ப*. கணி2சி - ம,-பைட.

ண9கற* - இ.) (அகதீச-படல, 34.)

விளா, ெதைன, நாரைத ெயபவறி கனிக.
க=நிைல ைற.

''ஒம லதைட 7யிாிைன விள9கனி ெயா$>

இம லதைட 7யிாிைன யிலா9க= ேய:$>

ெபாம லதைட X/ைட 7யிாிைன- ைர7
>ம ல-ப தைழவிாி >ல-ெப நரத.''

(ஒ மலதைட7யி - வி;ஞானகல. இமலதைட7யி - பிரளயாகல.

இலா9க= - ேத9கா:, தைட X/ைட7யி - சகல. நரத - நாரத9கனி.)
"பலா பபல ெசறி7மீ ெறாழித6 பலேவ

நிலா6 மாCபல ெந9>மீ ெறாழித6 ெந9>

>லா6 தCளி மா6மீ ெறாழித69 3

அலாத கா;சிைர$ >,6மீ ெறாழித6 மம?.''

(பலா - ர; அத ஈெறாழித பலா. ஆC - ஒ மர; அத ஈெறாழித ஆ; ஆ
- ஆ2சாமர. ளிமா - ஒ மர; அத ஈெறாழித ளி. கா;சிைர - எ"; அத

ஈெறாழித கா;சி.)

(ைநமிச-படல, 21 - 2.)

பரவ2சாதி மகளி வணைன.
க=நிைல ைற

"அப ரதிய ெகா9ைகய பரதிய ம9>*

அப ரதிய மற Y8பல வன

அப ரதிய ராவழ$ க/தி ெந9கC
அப ரதிய ரனரா ெபா=7ம2 ேசாி.''

(அ பரதிய - அழகிய பரவ2சாதி- ெபCக. ெகா9ைக அ பரதிய; பர -

பார. ம9>* அபரதிய - இைடயாகிய ஆகாசைத உைடயவ; அபர -

ஆகாச. பல வன அபரதிய - பல நிற9கைள7ைடய ஆைடைய7ைடயவ;
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அபர - ஆைட. கC அ அரதிய - கCகளாகிய அைப7 அரைத7
உைடயவ.)

(அதிபத-படல, 10.)

[18]+பிரமணிய
[18]+பிரமணிய ேதசிக மாைலA [19]ெந:வி
19]ெந:வி

Q.
Q.

-பிரமணிய ேதசிக ெபாிய படதி> வத6ட இவ, தைடய அபி>

அறி>றியாக அவ மீ மாைல ஒ/ ெந; விO ஒ/ ைறேய இயறி
அர9ேகறினா. அJவிரC F*களா? மடதி?ள சபிரதாய9க4

-பிரமணிய ேதசிகைடய அ;ெசய*க4 க*வி வள2சி7 பிற6 விள9>.
-பிரமணிய ேதசிக மாைலயி?ள ெச:7க4 சில வமா/ :
வித.

''ஆறநி கைண ெயெனன 6ைர$ேக
ஐயநி பணி$கைம நாகா*

சாறப* ப6 நிெபா நாம
தட ெபாறிதிட- பவ

ஏறவி* விகா பெவP ெம9க

கிையதில வைவெச:C ணியெம

ேதாறெவJ விட$ கழகமா ைறைச2
-பிர மணியேத சிகேன.''

(திவாவைறயி* மட- ப$க4$>- ப;சாசர திைர ெபாறி-ப

வழ$க. ஆதீனகதகளாக இ-பவக யாவ$> ெபாநாம 'நம2சிவாய'
எப.)

''வ;சேன மலநி றாெகதி நமேனா
வா:தைக$ ெகதிவிதி தைலேயா

ம;சவா9 களதி ெகதிெகா விடேமா
மைறதக ெகதிசிைல மதேனா

எ;றா ெந"ய சைட$ெகதி னேலா
இனியவா: நைக$ெகதி ரேமா

;சேம 6த> நவி*ெப ைறைச2
-பிர மணியேத சிகேன.''
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-பிரமணிய ேதசிக ெந;வி Oதி?ள சில கCணிக வமா/:க= ெவCபா.

“ஒமா ெனம$ெகாளி$க ேவாைக அம
ஒமா ெனாளித ெவாவ - ெபமா
மதிமைறத மாெசம$> மாறி யள

மதிமைறத மாசைடயா வள* - நிதிய

இகCட யாமJ விகாணா வCண

இகCட9 காடா தி-ேபா - ெபாகCட
மானிடேன ெயன மவி யிதா?
மானிடேன ெயன வய9>வா.''

(8 - 11.)

(மா - மகதவ, தி$கரதி ேலதிய மா. மதி - தி, பிைற. இ -

அ;ஞான, விடதி கைம. மானிட - மனித, மாைன இட$கரதிேல உைடய
சிவெபமா. ஆசிாியைர2 சிவெபமானாகேவ எCUத* மர.)
“ெந"ய>ண$

>ேறெம:; ஞான$ ெகா,ேத யகடேல
நேற 7யி$க4 நாயகேம - அேற
அதமல பத மகற6$ ெகாC

மத ெப9கைண வா8ேவ - பதைமத

ைமமா/ சிைத வய9> ம"யாபா

ைகமா/ ேவCடாத கபகேம - ெபா:மாெற

ேபேறயா னத- ெப$ேகஞா ன$க-ப;
சாேறெம: யப தவ-பயேன - நா/ம
சிதா மணிேய ெச,9காம ேதPேவ

சதாப தீ$> தனி2டேர - நதா

வரமணிேய ேகாதி வா8ேவ ய-

பிரமணிய ேதசிக-ெப மாேன.'' (303 - 9)
ேவதநாயகபிைள +பிரமணிய ேதசிகைர தாிசிக வத.
வத.
ஒைற ேவதநாயகபிைள -பிரமணிய ேதசிகைர தாிசி-பத> வதா.

தாிசிவி தா அவ விஷயமாக இயறிவத சில ெச:7கைள2 ெசா*=$
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கா"ன. ேகட யாவ மகி8தன. அ-ெபா, உடனித பிைளயவக

அJவிவைர7 பாரா",
வித.

''3க8 ம=திவா வைற2- பிரமணிய >ரவ ேரேற
^ம= வள$>ளைத ேவதநா யகேமக ெப:7 பா

பாதிற லாளபா 6யின9> றிய?கர பபா ெட:

நீதிற னிக8 ேனைனேயா க8ேபாலா நிக8த ெலேன"
எP ெச:7ைள$ 3றினா.
ேவதநாயக பிைள -பிரமணிய ேதசிகைடய இய*கைள ேமேம? அறி
ஈபடன. ஊ ெசற6ட பிைளயவக4$> அவ,
வித.

“கறவசி ேராமணியா மீனாசி தரமா கைலவ* ேலா:மா

ச/ய- பிரமணிய ேதசிகைன தின9காண அவெசா* ேகக
மறவேனா ைர3ற- ெபறநிகC காநா மCணி ெச:த
நறவயா தறிதரெவ கCகா நாவறிய நவி? வாேய”

எP ெச:7ைள எ,தியP-பினா.
அப +ராண இய"ற ெதாட'கிய.
ெதாட'கிய.
ேசாழநா"* உள ேதவார ெபறமாகிய திவபெரP தலதி*

இத ேவளாள-பிரவாகிய ேவ?- பிைள த=யவக அதலதி>ாிய
வடெமாழி- ராணைத ெமாழிெபய தமிழி பாட ேவCெம/

ேக$ெகாCடாக. இவ வடெமாழி- ராண-பிரதிைய- பல இட9களி*

ேத"7 கிைட$கவி*ைல. அ-ெபா, திம9கல$>"2 ேசைஷய9காைர

த;ைச$கP-பி2 சரவதி மகா=*, ேத"-பா$க2 ெச:தா. ேசைஷய9கா இத

யசிைய விபவ வஷதி=ேத ேமெகாC பா$கேவC"ய

உதிேயாகWதகைள- பா மிக6 சிரம-ப அத- ராண அ9ேக

இ-பைத அறி பிரதிெச:வி- ெப/2 $கில வட (1869) மாகழி
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மாததி* அைத இவ$> அP-பினா. இவ த$க வடெமாழி விவாக4ைடய

உதவியா* அைத தமி8 வசனநைடயி* ெமாழிெபய-பி ைவ$ ெகாC

பாட ஆரபிதா; அ-ெபா, எ,திவதவ சிவ-பிரகாைசயெரP மாணா$க.
மா4ரதி( M

வா'கிய.
வா'கிய.

பிைளயவக தைடய மாணா$கக4$> இ$க6 ப$க6 ந*ல

வசதியான இட இ*லாைமையயறி மாBர ெத> Lதியி* திவாவைற
மடதி> ேம* ற ள இரC கL ஒைற2 $கில வஷதி* 900

5பா:$> வா9கினா. அத L" ேதாட பிறதி?ள >ள வைரயி

பரவியித. அத$>ளதி கைரயி ப" ைற7ட ஒ க"ட கவி
அதி= பாட; ெசா*லேவCெம/ ேசம த=யவைற அைம

அ9ேகயி சிவHைச ெச:ய ேவCெம/ இவ எCணினா. அதைன$

>றி-பா* அறித பV2ர ஆ/கதா பிைள ேவC"ய மர9கைள

அP-பியதறி$ க"ட9 கத> ேவC"ய ெசலவி>ாிய ெபாைள7

அP-பினா. அவ ெசயைல$ கC மனவத இவ தைடய நறியறிைவ-

ல-பதி ஒ க"த எ,தியP-பினா. வழ$க-ப"ேய அ$க"ததி தைல-பி*

எ,த-ெபற பாட* வமா/ :(வித)

“அளினா ெப9கடைல Mைகயா பகிைல யளவா$ க*வி
ெதளினா பணியரைச- ரதலா றிமாைல2 சி/ப ழி$>
ெவளினா லற$கட6 டைனெவ/ ந/ாி ேமபா /-

ெபாளினா ெபா=வள ரா/க மகிபமகி8 H$ காCக.''
அ மர9க த=யவைற$ ெகாC அபக அ$ கடடைத இவ

வி-பதிப"ேய Hதிெச:விதன. அத பி அJவிடதிேலேய இவ

பாட; ெசா*?த? சிவ Hைச ெச:த? நைடெப/ வதன.

அகா/ திாிசிரரதி* வசிவத த மைனவியாைர7 த*வ சிதபர
பிைளைய7 இ-லவபிரா வவிதன; $கில வஷதி* மகர

ச9கராதியி* அவக4ட திய L">$ >"வ மனவ அதி* Wதிரமாக
இ-பாராயின.
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[20] தி விைடம Q லா.
லா.
திவனதர மகாராஜா காேலg தமி8- பC"தராக இத சாமிநாத ேதசிக
 இவபா பாட9ேகட காலதி* அவ தைதயாராகிய சிவ$ெகா,

ேதசிக ெச:த திவிைடமO- ராண த=யவைற இவ அவ$>- பாட;
ெசானC. அ-ெபா,  மகா=9க Xதி7ைடய திவ ெசய=?

அத Wதல சாிதிரதி? இ$ கவியரசைடய மன ஈபட. ஆத= ஏேதP

ஒ பிரபத திவிைடமதா விஷயமாக2 ெச:யேவCெமற வி-ப

இவ$> உCடாயி/. அ ெதாித பல, “த9க வா$கினா* இதலதி>
ஓலா2 ெச:யேவC'' எ/ ேக$ ெகாCடன. இவ ேம3றிய
ராணதி?,  ஞான$3தரா* அதலதி>2 ெச:ய-ப"த பைழய
ராணதி?, ேதவார திைறகளி?, திவாசகதி?, ப"ன-

பிைளயா இயறிய மணி$ ேகாைவயி? உள தலவரலா/கைளெய*லா
அறி உலாைவ- பாட ஆரபி அாிைவ- பவ வைரயி ெச: ைவதன.
பி த;சாK$> இவ ஒ ைற ேபாயிதெபா, உட ெசறித
சாமி பிைள எபவரா* ஞாபக-பத-ப$ கரைதயி?ள

திவாவைற மடதி* இ அJ6லாைவ நிைறேவறி "தா. அF*

பிரேமாOத வட (1870) திவிைடமO$ ேகாயி சநிதியி* அ$ ேகாயி

கடைள விசாரைண ெச:வத  சிவதாU தபிரானவக4ைடய
னிைலயி* அர9ேகற-ெபற. அ-ேபா அ9ேக வ ேக

ஆனதிதவக  ராஜா கனபா"க த=ய வடெமாழி விவாக4
அJKாி=த அபிஷி$த வைகயினைர2 சாத பல ெபாிேயாக4 சில

மிராதாக4 ஆவ. ஒJெவாநா4 உலா அர9ேக/ைகயி* தியாகராச

ெச"யா >பேகாணதி= வ வ ேகவி2 ெச*வா.
அத உலாவி?ள கCணிக : 721. அவ/ சில வமா/:-

சிவெபமா.

(க=ெவCபா)

''ெசா*லைத- பா>வ ேதாயைவேதா ைக-பகழி

வி*லமH நாாிதைன ேமவைவேதா - அ*ல
சி/விதியா கதி றினகர> ன
>/கியி 3டைவத ேகாமா.''

(11 - 2.)
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(ெசா*ல - ஸரWவதி. பா> – பாக எற பிரமேதவைன; ெசா*ல-பகிற
அமிதைத ேதபா> வ ேதாயெவப மெறா ெபா. ைக-பகழி -

திமா*, வி* அம H நாாி - ஒளி அமத Hவி?ள ெபCணாகிய திமக;

வி*= H"ய நாணிைய அ ேமவெவப மெறா ெபா. சி/விதி த$க. கCைண- பறிதைமயா* YாியP$> ேன இ 3"ய.)
உட வேவாக.

"நய9>ல விப ந/பலெப /:ய

வய9> ெமாேகா மா6 - சய9ெகாசத

ேகா" யரசி >லதைழய ெவபைகைய
ேத"யேவா ேவ*ெகா ெச,9>
***

ஆ:மைனெச தாமைரேய யாக 6ைறவாைள

தா:மைன ெயறைழ$க த$ேகாP - Oயைவைய

நீ ெந- நிர தமி8-ெபைம

ஓ ப"யெகா ெளாCமழ6 - தீரா
பாய கடலமண ராழ வைரெயாடைல
ேமய கடமிதத விதகP
***

ைக2சிலபி ேறா?ைடத காசிலபி ேனாைசெசவி
ைவ2சிலபி PC:த வானவP - ப2ைமைக
ஆ:நீ கரத வாிய" ேம*வழிய

வா:நீ ெபாழிய மாகி?'' (198 - 209)
(பல - பய; பழெமப மெறா ெபா. ஒ ேகாமா - ஒ

ெகாைப7ைடய விநாயக; ஒ கிைளைய7ைடய மாமர. சதேகா" - வ2சிரா7த.

அர - இதிர. > - கேவ. இ-ப>தியி* மர9களி ெபயக

ெதானி$கிறன. த$ேகா - ஐயனா. மழ6 - சபதXதி நாயனா.

ைக2சிலபி - யாைனயி. ைவ2 - இ*லதி*. வானவ - ேசரமா

ெபமாணாயனா. உைமைக நீ - க9ைக. கி* - கCண-ப நாயனா.)
ேதாழிமா 3/.

''நீய> ேம6ைவேய னீலகி னாகெமலா
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ேபாயவH ணாகி- ெபா=7ேம - Oயமன

மான$க; சாற மகேகாைத யறிமேறா
ேதன$க ேகாைதக4; ெசேறறி - ேமன$க

ப;சவ" யாேம பரெவாத க*லறி

வி;செவவ கக4ெம: ேம6ேம - ;

இவ ெர?பறி ெய*லா ெர?
ெபாவாிய ேமனி >ேம - ம6சிைல

ேவடென2சி ல*லா ெவ9கா Pழ?மைற

ேவடெர2சி ?ணவா: ேம6ேம - நாமைற

நா/ பாிகலேபா ஞாலதா மCைடெயலா
நா/ பாிகலமா நCUேம - ேத/ெமா

மாேமா கினியா: மணதேபா மைறய

மாேமா கினியா: மண-பேர - நாமைறெசா*

வ*லா னவைனயறி மாலா தியப$க
எ*லா பிரமெமன-பேம - வ*லா

திவபா ேவாலகி ேசப$க பா6
திவபா ெவன2 ெச?ேம - ெபாவா
வரமணிமா டதா வைறவா ,;-

பிரமணிய ேதசிகேபா ேபண - உரனைமயா
எ*லா ெம:$>ரவ ெர/ வவாேர

ந*லாெய ெசானா: நைகயேறா.''

(410-420)

(ஏகநாயகைர தாிசி, '' உமாேதவியாைர- ேபால எைன7 இவரேக இ$க2
ெச:79க” எற ெபைபைய ேநா$கி ேதாழிய 3/ 3/ இ.)
உலாைவ அர9ேகறி வைகயி* அத அைமைய அறி பல

பாரா"னாக. அ9கிதவகளி சில ெபாறாைமயா* றேப இவைர-பறி

Oஷி வதன. அைதயறித தியாகராச ெச"யா ஒJெவா நா4 உலா
அர9ேகற-பட பின அ9ேக வதிதவகைள ேநா$கி, ''இதி*

எவ$ேகP ஏதாவ ஆேசபCடா? இதா* நா சமாதான 3/ேவ''
எ/ ெசா*?வ வழ$க. ஒவ ஆேசபி$கவி*ைல. அ-பா* அF*

அர9ேகறி நிைறெவ:திய. யாவ அFைல மிக- பாரா", ''இதைன- ேபா*
ேவேறாலாைவ$ கCடமி*ைல, ேகடமி*ைல'' எ/ ெசா*= இவ$>
ந*ல ஸமான; ெச:தாக.
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[21]  ஆதி)மர) பர Nவாமிக சாிதிர.
சாிதிர.
தி-பனதாளி?ள காசிமட தைலவராகவித  காசிவாசி
இராம=9க தபிரானவக4$> இவ$> மி$க பழ$க உC.

இவைர$ெகாC  ஆதி>மர >பர Wவாமிக சாிதிரைத$ கா-பிய2

ைவபட2 ெச:வி$க ேவCெமP எCண அவ$> இத, ஒ தின

இவட சபாஷைண ெச: ெகாC"தெபா, அத2 சாிதிரைத2

ெச:யேவCெம/ அதி* இன இன பாக9கைள இன இன விதமாகபாடேவCெம/ அவ வ/தி2 ெசானா. அவ ெசா*=யவறி சில

இவ$> உடபாடாக இராவிடா? ம/தக;சி அவ விபியவாேற அ
Fைல2 ெச: நிைறேவறினா. அதி*  >மர >பர Wவாமிக4ைடய

இளைம- பவ வணைன7, Wதல யாதிைர7, தி2ெசOராCடவ அளி2
ெசய?, பிற6 மிக நறாக அைம$க-ெப/ளன.
அF=?ள பாட*க: 338. அவ/ சில வ மா/:பாC"நா வள.

(தர6 ெகா2சக$க=-பா)

“சாெலலா ெவCடாள தைளெயலா; ெச;சா=

காெலலா9 க9>வைள காெவலா9 கனி2சா/

பாெலலா9 கைழ$க பா9ெகலா மிகதிதி
Fெலலா நனிவித `வ*வளத தநா.'' (9)

 ைவ>Cட நகர.

“ஆ:தக8- ேபாைவ7ைட யதிநா "P$கழ>

ேதா:ததி கெமன ல9>நக ெராறதா

ஏ:தெப; ைசவ>ழா தி$கயிைல ெயறிைச-ப
வா:தவயி ணவக" ைவ>Cட ெமPநகர.'' (12 )
ெசதிலாCடவ இைல விHதியி சிற-.
(வித)

“இைலயமி* >மர ேவC வண9>வா$ ெக/ ப
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இைலய பைகச ேறP மிைலப பிணிநி ர-

இைலயௗ  /ழ/ L8த =ைலபல பவ2 சா

இைலெயன விைலவி Hதி ெயெத தவ* கCடா.'' (44)

(இைலய = லய - அழி6. நிர- - வ/ைம. அள/ - நரக.)
தர நாA .

தர9கபா"யி* நீதிபதியாக இத தரநா7 எபவ த ஊ$>-

ேபா>ெபா, ஒJெவா வஷதி? திவாவைற$> வ த9கி 

-பிரமணிய ேதசிகைர தாிசி2 சில தினமி சபாஷி வி2 ெச*வா.
ைவ]ணவதி ப/ைடயவ. ெத?9> ெமாழியி ெச:7 இய/ வைம

அவ$> உC. ஒைற வழ$க-ப" அவ திவாவைற மடதி>
வதிதெபா, தா இயறிய ெத?9>- பதிய9கைள2 ெசா*=-

பிரச9கி$ ெகாC"தா. உடனித பிைளயவக  -பிரமணிய

ேதசிகைடய >றி-ைபயறி உடேன அவ விஷயமாக,
(வித)

"Oேம6 பாகவத சிேராமணியா;  தர-ேப ேதாறா* நீபி

Hேம6 மா*பத2 Yாிகேளா "தறைன- ல-ப த

ேகேம6 தர9ைகயிைட2 Yாிகேளா டைவயினி*L றி$க- ெபறா:
மாேம6 நினத; சீதி7மீC ெடைர$க வ*லா யாேர''
(Yாிக - நிதிய Yாிக, ஜூாி ய9கதினக.)

எP ெச:7ைள$ 3றி-பாரா"னா. அத2 ெச:7ைள இவ விைரவி*

இயறியைத7 அதி* தைடய உதிேயாக2 ெச:தி7 நிதிய Yாிகைள-பறிய
ெச:தி7 சிேலைடயாக அைமதி-பைத7 அறித தரநா7 இவைடய
கவிவைத விய க8 ெசறன.
க(1ைட)றி6சி ேபாCவத.
ேபாCவத.
 -பிரமணிய ேதசிக ெபாிய படதி> வத பி னேம

நி2சயிதிதப" இவாிட ப"வத 3றிய  நம2சிவாய

தபிரானவக4$> அபிேஷக ெச:வி நம2சிவாய ேதசிகெரற ெபயட
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சின-பட அளிதன; பி வழ$க-ப" க*=ைட$>றி2சி மடதி> அவைர

அP-பினா. நம2சிவாய ேதசிக விபியப" அவட க*=ைட$>றி2சி$>
இ-லவ ெபமாP ெசறன. அ9ேக சில நா இ அவைர மகி8வி

அவரா* உபசாி$க-ெப/ மீC திவாவைற வ ேசதா. அ-பா*

அ9ேக  -பிரமணிய ேதசிகைடய அைவைய அல9காி வதன.
மா4ரவாச.
மா4ரவாச.
தா திதாக மாBரதி* வா9கி2 ெச-ப; ெச:தித L"*

வசி$கேவCெமற வி-ப இவ$> அ-ேபா உCடாயி/. ஆத= 

-பிரமணிய ேதசிகைடய அPமதி ெப/$ெகாC மாBர;ெச/ அJவாேற
இ வவாராயின.

மாBர சிறத சிவWதலமாதலா? க*விமாகளாகிய பல பிர$க4

தமிழபிமானிக4 விவாக4 நிைறதித நகரமாதலா? இவ$> அJK
வா8$ைக ஏறதாக6 உவ-ளதாக6 இத. அ9ேக இெகாC

அ"$க" திவாவைற ெச/  -பிரமணிய ேதசிகைர தாிசி2 சிலநா

அ9ேக இவி வவா.

இவைடய L ஒ கைலமக நிலயமாக திக8த. பல மாணா$கக4$>-

பாட; ெசா*வ, தைம- பா$க வத பிர$களிட தமி8 F*களி?ள

அைமயான ெச:திகைள$ 3றி மகி8வித?, திய ெச:7கைள இய/த?
ஆகிய தமி8 ெத:வ வழிபாகேள காைல த* இர6 ெநேநர வைரயி*
இவைடய ேவைலயாக இதன. எைத மறதா? தமிைழ மறவாத

ெப9கவிஞராகிய இவ இ9ஙன தமிழறிைவ வைரயாம* வழ9கிவ

வCைமைய- கழாதவ அ$கால ஒவ இ*ைல. தமிைழ நிைன$>

ெபா,ெத*லா இ$கவிஞ ேகாமாைன7 உடனிைன- க8தைல
தமி8நா"ன ேமெகாCடன. அவக44 ேசாழநாடா த9க

'ேசா/ைடய ேசாணா' தமிழளி$> ேசாணாடாக6 இ-லவ பிரானா*

ஆனைமைய எCணி எCணி மகி8 வதன. அ2 ேசாழநா4 மாBரைத2

சாத பிரேதசதி?ளவக தமி8ெத:வேம ஓ அவதார ஆகி த9கைள
உ:வி$க வதி-பதாக எCணி- ேபாறிவரலாயின. தமி8- பயிசி

இ*லாதவக 3ட இ-லவ சிகாமணிைய- பாத* ஒேற ெபபயென/
எCணி வ வ இவைர$ கCகளி2 ெச*வாக. இ9ஙன

இ-ெபாியாைடய க8 தமி8மண$> இட9களிெல*லா பரவி விள9கிய.
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