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தி�வாவ��ைற யாதீன�� மகாவி��வா� 
திாிசர�ர� � மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�க� சாி�திர�. 
�த�பாக� 
இ� ேம�ப" பி�ைளயவ�க� மாணா$க� மகாமேகாபா�தியாய  
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1. ��ேனா�� த�ைதயா�� 
2. இளைம- ப�வ�� க*வி7� 
3. திாிசிர�ர வா8$ைக 
4. பிரப�த9க� ெச:ய� ெதாட$க� 
5. தி�வாவ��ைற வ�த� 
6. தி�-ைப;ஞீ=� திாிப�தாதி �த=யவ�ைற இய�றிய� 
7. ெச�ைன$> ெச�/ வ�த* 
8. க*வியா�ற?� ெச*வ� ேபா�ற?� 
9. அ�பலவாண �னிவாிட� பாட9ேக�ட* 
10. ெபாிய�ராண- பிரச9க�� பாட; ெசா*?த?� 
11. சில பிரப�த9க4� தியாகராச @ைல7� இய�ற* 
12. சிவத�ேமா�திர2 �வ" ெப�ற வரலா/ 
13. ப9கA� யா�திைர 
14. உைறB�-�ராண அர9ேக�ற�� பல பிரப�த9கைள இய�ற?� 
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15. இல$கண விள$க� பாட9ேக�ட� 
16. சில மாணவ�க� வரலா/ 
17. இரCடாவ��ைற ெச�ைன$>2 ெச�ற� 
18. சீகாழி$ேகாைவ இய�றி அர9ேக�ற* 
19. மாBர வாச� 
20. தி�வாவ��ைறயாதீன வி��வா� ஆகிய� 
21. பல F*க� இய�ற* 
22. ர9கசாமி பி�ைளைய� தி�வாவ��ைற மட�தி�> வர2ெச:த� 
23. >�பேகாண நிக82சிக� 
24. �ராண9க4� பிரப�த9க4� இய�ற*  
----------------   
 

தி
வாவ�ைற யாதீன�� மகாவி��வா�தி
வாவ�ைற யாதீன�� மகாவி��வா�தி
வாவ�ைற யாதீன�� மகாவி��வா�தி
வாவ�ைற யாதீன�� மகாவி��வா�    திாிசிர�ர�திாிசிர�ர�திாிசிர�ர�திாிசிர�ர�    
� மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ க� சாி�திர�� மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ க� சாி�திர�� மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ க� சாி�திர�� மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ க� சாி�திர�    :   :   :   :   !த"பாக� !த"பாக� !த"பாக� !த"பாக� 1.21.21.21.2    

18. 18. 18. 18. சீகாழி� ேகாைவ இய"றி அர'ேக"றசீகாழி� ேகாைவ இய"றி அர'ேக"றசீகாழி� ேகாைவ இய"றி அர'ேக"றசீகாழி� ேகாைவ இய"றி அர'ேக"ற((((....    
 
சீகாழி�) வ�த�சீகாழி�) வ�த�சீகாழி�) வ�த�சீகாழி�) வ�த�....    
 
பி�ைளயவ�க� திாிசிர�ர�தி* இ9ஙன� இ��� வ�ைகயி* ெச�ைனயி=��த 
விநாயக �த=யா� �த=ய பிர�$க4� வி��வா�க4� அ��த���$ க"த� 
எ,தி மயிைல-�ராண� H��தியாயி�றா ெவ�பைத விசாாி�� வ�தா�க�. 
அ$கால��- பலவைகயான ெசல6களா* இவ�$> ஆயிர$கண$கான கட� 
உCடாயி�/. அதைன� தீ��த�> நிைன�� நகர- படல� இ/தியாக- 
பா"ைவ�தி��த தி�மயிைல- �ராண�ைத எ���$ ெகாC� ெச�ைன ெச�/ 
H��திெச:� அர9ேக�றினா* கடைன� தீ�-பத�> ேவC"ய ெதாைக7� பிற 
ெசளகாிய9க4� ெபறலாெம�/ எCணி2 சில மாணா$க�ட� ெச�ைன$>- 
பிரயாணமாகி2 சீகாழி$> வ�தன�. அ-ெபா,� இவ�ைடய பிராய� நா�ப�ைத��. 
 
அ$கால�தி� [1]சீகாழியி* ேவதநாயக� பி�ைள ��Iபாக இ��தா�. அவ� 
இவைர2 சீகாழி$> வ�� சிலநா� த��ட� இ�$கேவC�ெம�/ வி��பி- 
பல�ைற இவ�$> ��னேம க"த� எ,தியி��த�C�. அதனா* இவ� ெச�/ 
அJKாி* அவ� L�"* த9கினா�. அ$கால�தி* அவ� [2]நீதிFைல2 ெச:� 
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�"�� ைவ�தி��தைமயி� இவ� வரைவ ந*வரவாக நிைன�� சில கால� 
இ�$>�ப" ெச:�, தா� இய�றிய அ�Fைல ��/� ப"��$கா�" ேவC"ய 
தி��த9கைள2 ெச:� ெகாCடா�. அ-ெபா,� அவ�ைடய த�பி7� 
தமிழபிமானி7மாகிய ஞான-பிரகாச� பி�ைள ெய�பவ�, “நீதி F?$> நீ9க� 
சிற-�-பாயிர� அளி$கேவC��; பிறாிட�தி=���� வா9கி$ெகா�$க ேவC��” 
எ�/ ேக��$ெகாCடா�. அவ� வி�-ப�தி�ப"ேய சிற-�-பாயிர2 ெச:7�க� 
இவரா� ெச:ய-ெப�றன. 
 
சீகாழி�ேகாைவ இய"றிய�சீகாழி�ேகாைவ இய"றிய�சீகாழி�ேகாைவ இய"றிய�சீகாழி�ேகாைவ இய"றிய�....    
 
அ2 ெச:7�கைள- பல� ��னிைலயி� ப"��$ கா�"$ ெகாC"�$ைகயி*, 
 

“F=ய�றி Mதெலா�ேற 7�னெதன$ ேகாடைலப� N? ேமா�ந�  
மா=ய�றி$ ெகா��தி�ைம� திைண$ேகாைவ ேய�றைனயா லளவி லாத  
ேச=ய�/ �ன�>ள�O� ேவதநா யகமகிபா சிற-ப2 ெச:7�  
பா=ய�ற ேல�ற=ைவ யிரC"P நீ ெய-ேபா�� பயி? வாேய”  

 
எ�ற ெச:7ளா* ேவதநாயக�பி�ைள ேம* இவ� ஒ� ேகாைவ ெச:தி��த* 
அJKரா�$> ெவளியாயி�/. ஆகேவ அ$ ேகாைவயி=��� சில பாட*க� 
ெசா*=$ கா�டேவC�ெம�/ அவ�க� ேக��$ெகாCடா�க�. அJவாேற 
அதி?�ள சில அ�ைமயான ெச:7�கைள இவ� ெசா*=$ கா�"ன�. ேக�ட 
ைசவ2ெச*வ�க� அவ�றி� நய�ைத7� ெபா�ளைமதிைய7� அறி�� இ���/, 
“ஐயா! இ�தல��$ ேகாயி* ெகாCெட,�த�ளிய �பிரம�ேரச� மீ� தா9க� ஒ� 
ேகாைவ இய�றி� த�தா* எ9க4$>- பரமதி�-தியாக இ�$>�” எ�/ 
ெதாிவி�தன�. இவ�, “ெச�ைன ெச�/ தி�மயிைல- �ராண�ைத அர9ேக�றி 
வ�வதாக- �ற-ப��வி�ேட�. ெபா�� ���-பா�"னா* விைரவி* அJவா/ 
ெச:யேவC"ய� மிக6� அவசியமாயி�$கிற�. நா� ெச�/ தி���� ெபா,� 
இ9ேக வ�� உ9க� வி�-ப�ைத நிைறேவ�/ேவ�'' எ�றா�. அதைன$ 
ேக�டவ�க� பி�P� வ��/�தி ேவதநாயக� பி�ைளயிட�� ெதாிவி��$ 
ெகாCடா�க�. ேக�ட அவ� பி�ைளயவ�கைள-பா���, “நீ9க� இவ�க� 
ெசா*=யப" ெச:தா* என$> எJவளேவா பயPCடா>�. உ9கேளா� உட� 
இ��� வ�வைதவிட ேவ/ ச�ேதாஷ� ஒ�/மி*ைலெய�ப� உ9க4$>� 
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ெதாியாதத�/. நாP� அவ� கைள-ேபாலேவ, தா9க� இ9கி��� அ$ேகாைவைய 
இய�றி அர9ேக�ற ேவC�ெம�/ ேக��$ெகா�4கிேற�'' எ�றா�. ேக�ட 
இவ� அJவிட�திேலேய இ�-பாராயின�. உடேன ேவC"ய வி�தி7� பிற 
ெசளகாிய9க4� அJKாி?� அயSாி?� இ��த [3]கனவா�களா* 
அைம$க-ப�டன. 
 
அ-பா* F* இய�ற� ெதாட9கி ஒJெவா� தின��� ப�� அ*ல� பதிைன�� 
ெச:7�களாக ஆரா:�� ஆரா:�� ெச:� உட� இ�-பவ�க4$> 
அ-ேபாத-ேபா� ப"-பி��$கா�" F*நய9கைள- �ல-ப��தி$ 
ெகாC�வ�தா�. சில மாத9களி* அ$ேகாைவ H��தியாயி�/. 
 
உட� இ
�த இ
வ  ெசய(உட� இ
�த இ
வ  ெசய(உட� இ
�த இ
வ  ெசய(உட� இ
�த இ
வ  ெசய(....    
 
சீகாழி$ ேகாைவ இய�றி வ�ைகயி* இைடயிைடேய ஞாயி�/$கிழைம ேதா/� 
ேவதநாயக� பி�ைளயி� ேவC�ேகாளி�ப" அவ� L� ெச�/ தா� 
இய�றி$ெகாC� வ�� அ�F=* ஆனவ�ைற இவ� ப"-பி��- ெபா�� 3றி 
மகி8வி-ப� வழ$க�; த�ேமா�3ட இ�-பவ�களி� சிலைர உடனைழ��2 
ெச*வா�. ஒ�நா� ேகாைவ2 ெச:7�களி� சிலவ�ைற- ப"-பி��$ ேக�� 
ேவதநாயக� பி�ைள மி$க மகி82சிேயா� இ�$ைகயி* இவ� ஏேதா ஒ� 
காாியா��தமாக L�"� �ற�ேப ெச�றன�. அ-ெபா,� ேவதநாயக� பி�ைள 
இவ�ட� வ�� அ9ேக இ��த இ�வைர ேநா$கி, “இ�த$ ேகாைவ2 ெச:7�க� 
எJவள6 நயமாக இ�$கி�றன பா��தீ�களா?” எ�/ ேக�டன�. உடேன 
அJவி�வ�� ஒ�வ�, “இ�தல�தி�> ேவெறா� ெபாியவ� ��� ஒ� பிரப�த� 
ெச:தி�$கிறா�. அதி?�ள ெச:7�க� நிர�ப2 �ைவ7�ளனவாக இ�$>�. 
அவ�ைற நீ9க� ேக�டதி*ைல ேபா?�” எ�றா�. அதைன$ ேக�ட ேவதநாயக� 
பி�ைள அவைர ஏற இற9க- பா���, “இவ� அ,$கா/ைடயவராக� ேதா�/கிறா�” 
எ�ெறCணி அ$க��ைத ெவளி-ப��தாம* மன�தி* அட$கி$ெகாC� அவைர 
ேநா$கி, “அ�F==��� ஒ� ெச:7ைள2 ெசா*?�” எ�றா�. அவ� ஒ� 
ெச:7ைள2 ெசா�னா�; அதி*, “சைமயவிேசடமா2��” எ�/�ள ப>திைய$ ேக�ட 
உடேன ேவதநாயக� பி�ைள ச�ெடன நி/���ப" >றி-பி��, “ப�ைம 
எ,வா:$> ஒ�ைம- பயனிைல வ�தி��த?� ஆயி�ெற�ற� ஆ2�ெத�/ 
வ�தி��த?� பிைழய*லேவா? ம�ைற2 ெச:7�க4� இ-ப"� தாேன இ�$>�? 
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இ�த-பிைழ ம=�த ெச:7�கைளயா சிற�த ெச:7�கெள�ெறCUகிறீ�க�?” 
எ�/ சின$>றி-ேபா� ெசா*=வி�� ேம?� க"��, “பி�ைளயவ�க4ைடய 
ெச:7ைள-ப�றி நா� பாரா�"2 ெசா*?ைகயி* அைத2 சிறியேதP� காதி* 
வா9கி$ெகா�ளாம* திVெர�/ ேவ/ ஏேதா ஒ�ைற2 ெசா*ல ஆர�பி��வி�Vேர. 
உ�ைம உபசாி��� த��ட� ஆகார� அளி��$ெகாC"�$கிற அவ�க4$> 
அவமதி-ைப உCடா$க �ய?கி�றீேர. அவ�களிட� ேவC"யவ�ைறெய*லா� 
ெப�/$ெகாC� அவ�க4$ேக ேக� நிைன$கி�ற நீ� ம�றவ�க� விஷய�தி* 
எ�ன தா� ெச:ய� �ணிய மா�V�? அவ�களிட�தி� பிாீதி7�ளவP� 
அதிகாாி7மாகிய எ�னிட�திேலேய இ-ப"2 ெசா*?Lராயி� ெவளியி* 
எJவள6தா� ெசா*ல மா�V�?” எ�/ ெசா�னா�. 
 
�ற�ேப ெச�றி��த இவ� வ�தன�. அ9கி��த இ�வ�� ேவதநாயக� 
பி�ைளயிPைடய வா��ைதகைள$ ேக�� ஒ�/� ேதா�றாம* 
விழி��$ெகாC"�-பைத7� அவ� ேம?� கC"-பைத7� கC� இவ� 
சமாதானமாக2 சில வா��ைதக� ெசா*ல� ெதாட9கினா�. அ-ெபா,� ேவதநாயக� 
பி�ைள, “ந*ல Wவபாவ�ைடயவ�கைள$ 3ட ைவ��$ெகா�ள ேவC�ேமய�றி 
இ�தைகயவ�கைள2 ேச���$ெகா�ளலாகா�. உ9க4$>2 சாதக�களாக 
இ�$கிறா�கெள�/ எCணிேய நா� இவ�கைள உ�ேள அைழ��$ ேக�க2 
ெசா�ேன�. இவ�க4ைடய தீய>ண� என$> இத�> ��� ெதாியவி*ைல. 
உ9க4ைடய அ�ைமயான பாட*களி* என$> அவமதி-� வரேவC�ெம�/ 
ச9க�பி��$ெகாC� ஏேதா சில வா��ைதகைள நீ9க� இ*லாத சமய� பா���2 
ெசா*ல� ெதாட9கினா�கேள” எ�றா�. இவ�, “த$கவ�க� எ9ேக கிைட$கிறா�க�? 
கிைட�தவ�கைள$ ெகாC�தா� நா� ஸ�ேதாஷ�ைதயைடய ேவC"யி�$கிற�. 
இவ�க� மிக6� ந*லவ�கேள. த�ைம அறியாம* ஏேதா தவ/ ெச:�வி�டா� 
ேபா?�! இனி ஒ�ெபா,�� அJவCண� ெச:யமா�டா�. ெபா/��$ெகா�ள 
ேவC��” எ�/ ெசா*= அவ�ைடய ேகாப�ைத ஆ�/வி�தா�. பி�� 
அJவி�வைர7� அைழ��$ெகாC� இவ� த��ைடய வி�திவ�� ேச��தன�. 
 
சீகாழி� ேகாைவைய அர'ேக"றிய�சீகாழி� ேகாைவைய அர'ேக"றிய�சீகாழி� ேகாைவைய அர'ேக"றிய�சீகாழி� ேகாைவைய அர'ேக"றிய�....    
 
பி�� சீகாழி$ ேகாைவைய அர9ேக�/வி�த�> நி2சயி�� ஒ� ந*ல தின� 
>றி-பி��, சீகாழியி=��த பிர�$க4� வி��வா�க4� அயSாி?�ள 
பிர�$க4$>� வி��வா�க4$>� ெசா*=யP-பினா�க�. ேக�க வி�-ப��ற 
ஒJெவா�வ�� வ�� சீகாழியி* இ�-பாராயின�. � பிரம�ேரச� தி�$ேகாயி=� 
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ெத�>- பிராகார�தி?�ள வல��ாி மCடப� அர9ேக�/த�>ாிய இடமாக- 
பலரா?� நி2சய� ெச:ய-ெப�ற�. அ�மCடப�தி* இ��� இவ� அர9ேக�ற� 
ெதாட9கினா�. அ-ெபா,� Xல�ைத- ப"�தவ� சாமிநாத கவிராய�. X�/ கா-�2 
ெச:7�க4� �"�தன. F=* இரC� ெச:7�க� நிைறேவறின. இவ�, 
ெச:7ளி� நய�ைத7� பல F*களி=��� அ�ைமயான ெச:7�கைள 
ேம�ேகாளாக$3றி யாவ�$>� விள9>�ப" ெபா�� உைர$>� அழைக79 
ேக��$ேக�� யாவ�� ஆன�த$கட=* ஆ8�தன�; ‘இ�த வி��வாைன$ 
காCட�>� இவ� 3/� இனிய அாிய ெமாழிகைள$ ேக�பத�>� நா� எ�ன 
�Cணிய� ெச:ேதா�!’ எ�/ ஒJெவா�வ�� த�மி� 3றி விய�தன�. 
 
ேக�பத�> வ�தி��த வி��வா�க4� >�சாமி பி�ைள ெய�பவ� ஒ�வ�. அவ�, 
தி�வாசக�தி�> உைரெய,திய இராசா��ைர- பி�ைளயி� >மார�. பி�கால�தி� 
பி�ைளயவ�க4ைடய ச�ப�தியாக6� ஆயின�. 
 

“நாமகC மாமக� ேச�காழி நாத� ந>மிமய$ 
ேகாமக� பாக� விைட-பாக� ெத�க,$ >�ற�ெதா-பி  
லாமக� ேகாைதந� ேபா*வா ட=னிைம யாட=�றா� 
Hமக� Yட= ைனயமி� றா=வ� Hமகேள!” [3] 

 
எ�P� ெச:7� ப"$க-ப�ட�. அத�>ாிய அவதாாிைகைய2 ெசா*=வி�� இவ� 
அத�>- ெபா�� 3றி �"�தன�. அ-ெபா,� ஒ�வ� அ,$கா/ைடய சிலரா* 
ம�தணமாக ஏவ- ெப�/, “வி��வானாகிய நா� ம�றவ�கைள-ேபாேல இ�த2 
சமய�தி� பாரா�"$ெகாCேடயி��தா* ந��ைடய க*வி- ெப�ைம$>- 
பயென�ன? நாைள யாேரP� ந�ைம மதி-பா�களா? இ� F* �"��வி�டா* 
இவ� ஊ�ேபா: வி�வா�. நாம*லேவா இ9கி��� ஊரா�ைடய மதி-ைப 
எதி�பா���$ெகாC"�$க ேவC��? எ-ேபா��ேபாேல இனி2 ��மா 
இ�$கலாகா�. சமய� வ�தெபா,த*லேவா ந��ைடய ேயா$கியைதைய7� 
ெகௗரவ�ைத7� பிரகாச-ப��த ேவC��?” எ�/ Fைல அர9ேக�ற� 
ெதாட9>� ��னேர ேயாசி��2 சமய� பா���$ெகாC� இ��தவராத=�, 
“இ�த- பா�"* ஓரா�ேசப� இ�$கிற�” எ�/ சிலேரா� ேபசி$ெகாC� ேக�வி 
ேக�க� �ணி6�றா�. பி�ைளயவ�க� அவ� இரகசியமாக- பிற�ட� ேபசி$ 
ெகாC"��தைத- பா���, “எ�ன விேசட�?” எ�றன�. அவ�, “சீகாழி$>$ 
ேகாைவ பாடவ�த நீ9க� இ2ெச:7ளி* தி�$க,$>�ற�ைத$ 3றியத�> 
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நியாயெம�ன? ெசா*லேவC��” எ�/ 3சாம* நி�-பயமாக$ ேக�டன�. இவ� 
அவ�ைடய மா/பாடான எCண�ைத அறி�� ெகா�ளவி*ைல. ‘இ$க��ைத- 
பல�� அறி�� ெகா�4� ெபா��ேட அ��ட� வினா6கி�றன�. இவ�$> விைட 
3/வ� ேபாலேவ 3றி- பல�$>� விஷய�ைத- �ல-ப��தேவC��’ 
எ�ெறCணி2 ெசா*வாராயின�. 
 

“ெபய$கC� ந;�C டைமவ� நய�த$க 
நாகாிக� ேவC� பவ�”  

 
எ�ப� ெபா:யா ெமாழிய�ேறா? 
 
“சிவெப�மா� எ9>� வியாபக�, எ*லா�ைடயவ�; ஆத=�, ம�ற� தல9க4� 
அவ�ைடயனேவ ெய�பைத அறிவி�த�> இ9ஙன� 3/வ� மர�. 
தி�2சி�ற�பல$ ேகாைவயா� �த=ய ேகாைவகளி* இைத-ேபா�ற பிரேயாக9க� 
வ���ளன. [4]‘விCணிற�தா�’ எ�P� ெச:7ளி*, ‘தி*ைலய� பல�தா� 
க,$>�றினி�/, தCண/� தாதிவ� ச�தன2 ேசாைல-ப� தா�கி�றா�' என6�, 
[5] 'உ�>தைல2 ெச�ற’ எ�P� ெச:7ளி*, ‘ெப���ைற- பி�ைள க�ளா�, ��> 
தைல2 ெச�ற 3ைழ�"யா’ என6�, [6] ‘ேவல� �>��’ எ�P� ெச:7ளி*, 
‘எழி�றி*ைலநி�ற, ேமல� �>�ெத�க ணி�றா னி��தெவC காடைனய, பால�’ 
என6� ேவ/ தல9க� 3ற-ப�"��த* காCக” எ�/ ெசா*=வி�� ேவ/ 
ேகாைவகளி=���� உதாரண9கைள2 ெசா*ல� ெதாட9கினா�. 
 
ேக�வி ேக�டவ� இவ� 3றிய ஒ�ைற7� ஏ�/$ ெகா�ளவி*ைல. ஒ�/� ேபச 
இயலாம* ேமேல எ�ன ேக�கலாெமன அறியாரா: மய9கியி�$ைகயி*, இவ� 
தி�2சி�ற�பல$ ேகாைவயாெர�றதனா* அவ�$> ஒ� நிைன6 வ�த�. தா� 
ேக�பத�>� அ�த2 ச�த�-ப�தி�>� ெபா��தமி*ைலெய�பைத7� 
விபாீதமா>ெம�பைத7� அறியாதவராகி, “ஐயா, தி�2சி�ற�பல$ேகாைவயா� தா� 
ேகாைவ; ம�ற$ ேகாைவகெள*லா� க�ளிேம�பட��த ேகாைவகெள�கிறா�கேள; 
அத�> எ�ன விைட ெசா*?L�க�?” எ�/ ைதாியமாக$ ேக�டா�. 
சைபயி=��தவ�க� யாவ�� அவ�ைடய வர�� கட�த ெசயைலயறி�� 
வ��தமைடவாராயின�. இவ�, ‘அவ� ஆ�ேசப� ெச:ய$ க9கண� 
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க�"$ெகாC"�$கிறா�; எ�ன சமாதான� 3றினா?� அவ� அ9கீகாி$க 
மா�டா�’ என நிைன�� ெமௗனமாக இ��தா�. சைப� தைலவராக L�றி��த 
ேவதநாயக� பி�ைள$> அ-ேபா� வ�த ேகாப�தி�> அளவி*ைல; “இ�த 
மP]யைர அ9கீகாி$க ேவCடா�; உட� ைவ��$ெகா�ள ேவCடா�; 
உ9களிட��2 சிறி�� அ�பி*லாதவெர�/ ��� இவைர-ப�றி7� இவைர- 
ேபா�ற சிலைர-ப�றி7� நா� ெசா�ன�C�. நீ9க� அைத$ கவனி$கவி*ைல. 
இனி நா� ��மா இ��த* அழக�/” எ�/ ெசா*=வி�� அ9ேக நி�ற 
ேசவக�கைள ேநா$கி, “இவைர உபசாரமாக ெவளிேய அைழ��-ேபா: வி��வி�� 
வா�9க�” எ�/ ெசா*லேவ ேசவக�க� அJவாேற ெச:யவ�தன�. 
அ-ெபா,� அவ� தம$> ேந��தி�$>� அவமான�ைத-ேபா$கி$ ெகா�4த�> 
ேவ/ வழியி�ைமைய7� தம$> அP3ல� ெச:பவ� ஒ�வ�� 
அ9கி*லாைமைய7� அறி�� பி�ைளயவ�கைள- பா���, ‘என$> ேந����ள 
இ�த அவமான�ைத எ-ப"யாவ� இ2சமய�தி� பாிகாி$கேவC��’ எ�பைத� 
த��ைடய விநயமான பா�ைவயா� �ல-ப��தின�. அ-பா�ைவயி� 
>றி-ைபயறி�த இவ�, [7]மி>தியா� மி$கைவ ெச:தாைர� தா�த�, த>தியா* 
ெவ�/ வி�� உயாிய >ண�தினராத=� ேசவக�கைள ேநா$கி$ ைகயம��திவி��, 
ேவதநாயக� பி�ைள �த=யவ�கைள- பா���, “ஆ�ேசபி-ப�� சமாதான� 
3/வ�� எ9க4$> வழ$க�; ஆத=� நா9க� ேபசி$ெகா�வைத$ >�றமாக 
எCண ேவCடா�” எ�/ ெசா*= அவ� ேகாப�ைத� தணி-பி��, 
ஆ�ேசபி�தவைர அ9ேக வ�� இ�$க2ெச:�வி�� F=� ேம�பாக�ைத- 
ப"-பி$க2ெச:� பிரச9க� ெச:வாராயின�. 
 
அர9ேக�/த* ெப�;சிற-�ட� நைடெப�ற�. வ�� ேக�ேபா�க4� நா4$> 
நா� மி>தி7�றா�க�. மாியாைத யறியாத யாேரP� வ�� ெவ/-�Cடா>�ப" 
நட�� இ$கவிஞ�பிராPைடய அ�ைமைய யறியாம* இைடB/ 
ெச:வா�கேளாெவ�/ நிைன�� ேவதநாயக� பி�ைள, அ$ேகாயி* 
விசாரைண$காராிட�, “தின�ேதா/� நா� வ�த பி�ேப ெதாட9க ேவC��” எ�/ 
ெசா*=வி�� ஒJெவா� நா4� பி�பக=* வ�தி��� ேக�"���றா�. 
அ-ெபா,� ஒJெவா�நா4� அர9ேக�/த* �"�த6ட� அ�Fைல7� 
இவைர7� சிற-பி�� ஒJெவா� ெச:7� பா"னா�. அவ�/� [8] இ�ப� 
ெச:7�கேள இ-ெபா,� கிைட$கி�றன. அவ�/� சில வ�மா/: 
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“>�றமி*சீ� மீனா�சி ��தரவா ாியநி�னா$ ேகாயி=� ேமவ  
ந�றவெம� ெச:தனணா மகடமி8ெச: தவெமவனீ நவி? ேம�ைம  
உ�றதி�$ ேகாைவெபற- �க=ெச:பா$ கியெமவனJ 6ய�F* ேக�க-  
ெப�றெவ�ேபா =ய��ாி�த மாதவெம� ேனா�/வா: ெப�ைம மி$ேகா:” 

 
“இ�பாவி� ேகாைவெசா�ன மீனா�சி  
           ��தர-ேப ாிைறவ யாP�  
உ�பாவி� கவிெசா*ேவ ென�கவிபா�-  
         ேபாாிைதமீC ேடாரா தா�ேறா�  
��பா2ெசா N*கைளேய �தி-ப��பா  
          6ண�ேவா�கC ��ேனா� Fைல-  
பி�பாக2 ெசா=ெவ/-ப� ந*லவனீ  
         ேயாயாேனா ேப� வாேய”  

 
“விதிெயதிாி லாி�தேலா� �க*�க= Mசேர விCேணா� மCேணா�  
�திெபாதிப* பாமாைல ெப�றி�-^� மீனா�சி ��த ர-ேப�  
மதி�திய� ேகாைவைய-ேபா� ெப�றீ�ெகா =$காழி ைவ-பி னீதி  
அதிபதிநா ெமனவறிL� ந���ன; ச�தியமா வைற> Lேர.”  

 
“ந*லா�$> ந*லவனா மீனா�சி ��தரேவ ணவி�ற ேகாைவ  
இ*லா�$> நிதி�றவா வி*லா�$> விதி�விவா8 ெவ*லா நீ�த  
வ*லா�$>� திதிஞான9 க*லா�$> மதிேவைல ைவய க�தி�  
ப*லா�$>$ கதி�க=- பதியா�$>� � தியத�சீ� பக�ேவா� யாேர.” 

 
இJவாேற ேக�>� வி��வா�க� பல�� சிற-�$ கவிகைள இய�றி� த9க� 
த9க� ந�மதி-ைப ெவளியி�டா�க�. அவ�க� 3றிய கவிக� இ-ெபா,� 
கிைட$கவி*ைல. 
 
ேவதநாயக� பி�ைள ெசா*=ய சிற-�$ கவிகைள ெய*லா� ேக�ட இவ� 
அவ�ைடய அ��ைடைமைய- பாரா�", 
 

“நா��$> ந*ல>ள� O�ேவத நாயகந� னாம மாேல  
L��$> வாயிெலP9 காழி$ேகா� ேகாைவெயைன விள�ப2 ெச:ேத  
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ஏ��$> மட9காத �திகவிக� ெசா�றைனநி� னிய�பா� ��ேளா�  
பா��$> நா�ெச:த ெதா�ேறாப* ெச:தா?� ப�றா வ�ேற”  

 
எ�ற ஒ� ெச:7ைள2 ெசா�னா�. 
 
அ$ேகாைவ அர9ேக�ற-ப�ட பி�ன� ேமேல ெசா*=ய கனவா�க4� பிற�� 
தைல$> 5. 50 �த* 300 வைர ஸ�மான� ெச:தா�க�. சில� ெபா�னாைட 
�த=யன த�தா�க�; சில� Hஷண� த�தன�; த�ம�ர ஆதீன� தைலவ� � 
ச2சிதான�த ேதசிக� த$க பாி�கைள அP-பி$ ெகளரவி�தா�. இJவா/ பல� 
இவ�$> ஸ�மான� ெச:� ஆதாி�ததனா* மகி86�ற ேவதநாயக� பி�ைள, 
 

“ேதமாாி ெபாழிெபா��ப�� தி�$காழி யிைற�� 
       திகழாC� சி�தா��தி தி9க�பா� திர�தி*  

Hமாாி �ர�ெபாழிய2 ெச*வ� பல� 3"-  
      ெபா�மாாி மிக- ெபாழிய- �லவ� >ழா� �தி��-  
பாமாாி நனிெபாழிய- ப*=ய9கC �ழ9க- 
      பல��ாிய நல� �ாி7� வல��ாிமCடப���  
Oமாாி ெயன-�க=$ ேகாைவையமீனா�சி 

       ��தர-ேப� மதிவ*ேலா னர9ேக�றி னாேன” 
 
எ�ற ெச:7ைள$ 3றினா�. இதனா* சி�தா��தி வ�ட� (1861) �ர�டாசி மாத� 
அ�F* அர9ேக�ற- ெப�றெத�ப� ெதாியவ�கி�ற�. 
 
சீகாழி$ேகாைவ 534 - ெச:7�கைள உைடய�. இ�தல சாி�திர9க4�, ஏைனய 
சிவதல சாி�திர9க4�, நாய�மா�க4ைடய அ�; ெசய*க4�, ைசவ சாWதிர$ 
க���$க4� இ� F?� அ9க9ேக ச�த�-ப�தி�ேக�றவCண� ெசJவேன 
அைம$க-ெப�/�ளன. ம�ற$ ேகாைவகளி� காண-படாத பல �ைறக� இதி� 
காண-ப��. அைவ இல$கண விள$க�தி� விதிைய� த,வி அைம$க-ப�டைவ. 
இதி* உவைமகளாக$ கா�ட-ப�வனவ�/� ெப��பாலன ைசவ ச�ப�தமாகேவ 
உ�ளைமயா* இ�F* சிவேநச2 ெச*வ�களா� ப"�� இ��ற�பால�. 
 
இ� F=?�ள சில ெச:7�க� வ�மா/: 
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ஐய�. 
“ெவ�ளா�ப லா�ெகா*ெச� தாமைர யா�ெகாெலாC ேமனிக�9  
க�ளா9 >வைளய� னா�ெகான9 காழி$ கட6�ெவ�பி*  
உ�ளா மிவர" ேதா:தவ ��ன �ஞ�/லக  
ந�ளா9 >"ெகாC டரசா டவ;ெச: நல�தினேன” (2) 

 
இைடB/ கிள�த*. 

“ஞால� ெபா=ய- ெபா=காழி நாத� ந/மல�$ைக2 
Yல� ெபா=ய$ெகா� வா�பவ� ேவணி2 �ட�மதிேபா�  
பால� ெபா=யநி� ^�மிைச ேயய�றி- பாணி7�ளா*  
நீல� ெபா=யைவ� தீ�த> ேமாெவ� னிைலகC�ேம” (15) 

 
பிாிேயென�ற*. 

“வாிேய� மத�விழி2 ச9கி= காண மகிழ"யி� 
பிாிேயென� ேறாதி- பிாி��வ� ெறாCட��� ெப�றைதயா�  
ெதாிேய னேல�வC �க=ய� னீ�`ைம� தீ����யி�  
தாிேய� பிாிேய ெனன2ச�ைட நாத��� சா�/வேன” (30) 

 
பா9கைன உCமகி8� �ைர�த*.  

“ஒ�கா னட�ெத� வ��த� தணி�த ெவா�வ��ன� 
இ�கா னட��த� ேறாழ� வ��த மிாி�தெப�9  
>�கா� மல�-ெபா:ைக$ ெகா2ைச- பிரானி� >ல6ந*ேலா�  
அ�கா லவன� ெப,ைம7 ேமா9க வளியP$ேக” (78) 

 
இைறவ�றன$>$ >ைறேந� பா9கி இைறவி$> அவ� >ைற உண��த*. 

“அ�வ ��வ ர�6� வாள ரவி� �க=� 
தி�வ ாி�வ �ணரா� வைரந; ெச,��ன�ேத  
வ�வ ெரா�வ ராிய� பிாிய� வய��ேக  
ெபா�வ� த�வ� தைழயவ�$ ெக�ன �ாி�மி�ேன” (156) 

 
தைலவி தைலமகN�$>2 ெச*ல ஒ�-ப�த*. 

“தா5� தட��ய� ேதாணி- பிரான� டா9கிய�ப�  
ேச5 ரைடய� தைடெயவ ேனா�� சிற�தவைர-  
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பா5� �க8மி> `�X ெர�ெவன- ப�னிரC�  
ேப5ெர� றாெர9> நா�ேத"2 ெச*வ� ெபCணண9ேக.” (258) 

 
ெச�ைன+ பிரயாண�ைத நி.�தி�ெகா/ட�ெச�ைன+ பிரயாண�ைத நி.�தி�ெகா/ட�ெச�ைன+ பிரயாண�ைத நி.�தி�ெகா/ட�ெச�ைன+ பிரயாண�ைத நி.�தி�ெகா/ட�....    
 
சீகாழி$ேகாைவ அர9ேக�றி �"�தபி��, இவ� ேவதநாயக�பி�ைள 
வி�-ப�தி�ப"ேய பி�P� சில மாத9க� சீகாழியி* இ���வ�தா�. அ$கால��� 
த�ைம நா"வ�த 9மாணா$க�க4$> ேவC"ய பாட9கைள2 ெசா*=வ�தா�. 
ெச�ைன$>2 ெச*லேவC�ெம�P� க���, ெபா�� ���-பா�டா* 
உCடாயி�றாத=� சீகாழியி� ேபாதிய ெபா�� கிைட�தைமயா?� ெச�ைன 
ேபா: வ�வதி* சிரம� மிக உCடா>ெம�/ ேதா�றினைமயா?� 
அ-பிரயாண�ைத நி/�தி$ெகாCடா�. ெச�ைனயி?�ள நCப�க4$>2 சில 
அெசளகாிய9களா* வர$3டவி*ைலெய�/� இைறவ� தி�வ�ளி�-பி�, 
�ராண�ைத �"��$ெகாCேட வ�வதாக6� க"த9க� எ,திவி�டா�. 
தி�மயிைல-�ராண�தி� எ;சிய ப>தி பி�� பாட-ெபறேவயி*ைல; பா"யி��த 
ப>தி7� ைகதவறி- ேபாயி�/. 
 
தி
�தி(ைலயமக அ�தாதிதி
�தி(ைலயமக அ�தாதிதி
�தி(ைலயமக அ�தாதிதி
�தி(ைலயமக அ�தாதி....    
 
சீகாழியி=��த கால�தி* இவ� � நடராச தாிசன�ைத$ க�தி அ"$க" சித�பர� 
ெச�/ வ�வ�C�. அ-ப"2 ெச�றி��த ஒ� சமய� வாமேதவ ��கப�டாரக� 
�த=ய தமி8 வி��வா�க4ைடய வி�-ப-ப" தி��தி*ைல யமக அ�தாதிைய 
இய�ற ஆர�பி��2 சில தின9களி� H��திெச:தா�. இJவ�தாதி அ�ைமயான 
அைம-ைப7ைடய�. இதைன- ேபா�/ நய�� உய��த யமகவிசி�திர��ைடய 
F* இ$ கால�தி* ேவெறா�/� இ*ைல. அ�பலவா வ�பலவா, க�ம9 க�ம9 
கண�பரமா, கனிய$ கனிய மன�, அ��த ம��த ெம�ேற, வ��த வ��த, 
சிவசிவச9கர எ�பைவக4�, இ�ன� பர�பரேன, ந�தாதர� தகரவி�ைத, 
க�க�தைன ய��, ேதவாரமா தி�வாசகமா, மதியாதவன9கி, சி�ற�பல9கC�, 
தமனியம�ற, ேபர�பல�பல, ெபா�ன�பலவ�, பத;ச=யாதவேன, 
பரமான�த�ைத, பாடக�தCைட, மாத9க மட9க*, Xவாயிரவ��, மாணி$கவாசக 
ெர�பைவக4� இJவ�தாதியி* யமக�தி* அைம�தைவ. 
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அயS�களி=��த பிர�$க� இவைர2 சீகாழியி=��� த9க� த9க� ஊ�$> 
அைழ��2 ெச�/ இவ�$> ேவC"ய உபசார9கைள2 ெச:� சில நா�க� 
ைவ�தி��� அP-பி வ�வ�C�. 
 
மகா1'க�பி�ைள உபசாி�த�மகா1'க�பி�ைள உபசாி�த�மகா1'க�பி�ைள உபசாி�த�மகா1'க�பி�ைள உபசாி�த�....    
 
அவ�க4� இவ�ைடய நCப�� தி�வாவ��ைற யாதீன�ைத2 சா��த அ"யவ�� 
ஆகிய தி*ைலவிட9க� மகா=9க�பி�ைள ெய�பவ� ஒ�நா� பல 
நCப�கேளா�� இவைர2 சீகாழியி=��� அைழ��2 ெச�/ த��ைடய L�"* 
உபசார�ேதா� ஒ� ந* வி��தளி�தன�. அ� யா�� விய$க�த$கதாக இ��தத�றி 
அவ�ைடய ேபர�ைப7� �ல-ப��திய�. வி���Cடபி� இவ� திCைணயி* 
வ�� அம��� ச�தன� Hசி$ெகாC� தா�Hல� தாி��$ெகா�4ைகயி* மன9 
கனி�� ஒ� பா�ைட2 ெசா*= ஒ� மாணவைர$ ெகாC� அைத எ,�வி�� 
எ*ேலா�� ேக�>மா/ ப"��$ கா�ட2 ெச:தன�. அ-பா�� வ�மா/: 
 

“மாேம6 ந�தி�வா வ��ைறவா8 >�நம2சி வாய சாமி  
Hேம6 மலர"$க� �ைடயமகா =9க>ண ��ட ேம�  
ேதேம6 �ைவய�த நைவயற-ப� �கமெனா� சிற-ப K�"�  
தாேம6 தாயிலா ன"யவ�$ ெக�/ெமா� தாயா னாேன.”  

 
இதைன$ ேக�டவ�க� இவ�ைடய அ��ைடைமைய7� �லைமைய7� அறி�� 
விய�� இவைரேநா$கி, “தம$> உண6 அளி�தவ�களிட�� ந�றி பாரா�" 
ஒளைவயா�� க�ப�� பா"னா�கெள�/ சில ெச:7�கைள$ 3/வா�க�. 
இ�கா/� அதைன ந�பாம* இ��ேதா�. இ-ேபா� த9க4ைடய ெசயலா* 
அ2ெச:திகைள உCைமெய�/ ந��கிேறா�” எ�/ ெசா�னா�க�. உடேன 
மகா=9க�பி�ைள வி�மித��/� தி�வாவ��ைற$ >�Hைசயி* தம$>$ 
கிைட�த அழகிய வWதிர ேஜா"ைய$ க�கC� பழ� �]ப� தா�Hல9க4ட� 
ைவ�� வண9கி, “சிறிேயனாகிய எ�Pைடய ேவC�ேகா4$> இண9கி, 
இJவள6 Oர� எ,�த�ளியத�> அ"ேய� எ�ன ைக�மா/ ெச:யவ*ேல�! 
த9களா* �கழ-ப�வத�> நா� எJவளவிேன�! எ�னபா$கிய; ெச:ேதேனா! 
இனிேம* என$> யாெதா� >ைற7மி*ைல. த9க4$> எளிேயPைடய அ�பி� 
அறி>றியாக2 சம�-பி$க-ப�� இ�த2 சி/காணி$ைகைய அ9கீகாி��$ 
ெகாCட�ளேவC��. இ� �நமசிவாய X��தியி� பிரசாதேம” எ�/ 
விநய�ேதா� ேவC"ன�. இவ� ��னைகேயா�� அவ�ைடய அ�பி�> மகி8�� 
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அதைன ஏ�/$ெகாCடா�. வாிைச-ப�ெற�P� ஊாி=��த கனவானாகிய 
=9க-பநாயகெர�பவ� ஒ��ைற இவைர வ�வி��� தா� அJKாி* அைம�தி��த 
ச�திர�தி* த9க2 ெச:� உபசாி��2 சில நா� இ�$க2ெச:� அP-பினா�. 
அ-ெபா,� இவ� அ2ச�திர�ைத2 சிற-பி��, 
 

“>ல6�க82 ��தர�$>$ க�ட�� ெகா��ததி�$ >�கா Kர�  
நில6� தி$கால; ெச:திலரா லச�தரல� நிக8�த$ ேகCேமா  
வல6சித நய�>ண =9க-ப மகிபால வ�ள* தாP�  
உல6ம/ �ைவய�� பல�$>மகி8� O��வதாக ?வ�� மாேதா” 

 
எ�P� ெச:7ைள-பா" அ9>�ளாைர மகி8வி�தன�. இJ வCணேம அ9க9ேக 
ெச�ற கால9களி* ச�த�-ப�தி�> ஏ�ப மனமகி8�� பா"ய பாட*க� 
பலெவ�ப�. 
 
தி
ெவ/ணீ".ைம பி�ைள�தமி2தி
ெவ/ணீ".ைம பி�ைள�தமி2தி
ெவ/ணீ".ைம பி�ைள�தமி2தி
ெவ/ணீ".ைம பி�ைள�தமி2....    
 
ஆ2சா�ர� எ�/ வழ9>கிற ெப�மண ந*Sாி=��த சிவேலாக� தியாக 
�த=யாெர�P� ைசவ2 ெச*வ� ஒ�வ� இ�நிக82சிகைளெய*லா� அறி�� 
இவைர� த� ஊ�$> அைழ��2 ெச�/ உபசாி�தா�. பி�� அ�தல�� 
எ,�த�ளி7�ள தி�ெவCணீ�/ைமய�ைமயி� மீ� பி�ைள�தமி8 ஒ�/ 
இய�/�ப" அவ� ேக��$ெகாCடா�. அ9ஙனேம இவரா* ஒ� பி�ைள�தமி8 
இய�றி அர9ேக�ற- ெப�ற�. அ�F* மணைவ- பி�ைள�தமிெழன வழ9>�. 
அ� பி�கால�தி* (வி$கிரம வ�ட� ைத மாத�) சி. தியாகராச ெச�"யாரா* 
அ2சிட-ெப�ற�. 
 
இ� தல�தி* எ,�த�ளி7�ள சிவெப�மான� தி�நாம� சிவேலாக� 
தியாகெர�ப�. அ� கா-�-ப�வ�தி*,  
 

“நா�திாி ய$கர� ளாள�மண ைவ$கிைறவ� 
நாத�சிவ ேலாக�தி யாகைர- ேபா�/வ�”  

 
என2 ச�த2 ெச:7� ஒ�றி* அைம$க-ெப�/�ள�. அ9ேக 
தி�ஞானச�ப�தX��தி நாயனா�ைடய தி�மண� நைடெப�ற கால�தி* அ�பிைக 
அ9ேக உ�ள � ப;சா$கர தீ��த�தி� கைரயி* நி�/ அ"யா�க4$> 
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ெவCணீறளி�த�ளினைமயி� தி�ெவCணீ�/ைமெய�P� 
தி�நாம9ெகாCடன�. இJவரலா/ இ�F=* அ��=-ப�வ�தி*, 
 

“ைவய�, �:யெவா� வாவிய9 கைரநி�/ வா:மல�� த,தபி�ைள  
ம�ரமி> ெசJவா:$ க�9>ழ� காத=ைய மாமண; ெச:தஞா�/ 

ெச:யமல� மீதன� �;�ப; சா$கர� தீ��த$ கைர$கணி�/  
ேச��தா� கள9க�� ெறாழியெவC ணீ/த� ெச9கர� தாலளி�தா� 

உ:யவிவ� வாெவ� /ைர�தப" ேயவிைர� ெதா�வனீ வ��ேசாி�  
உ�கள9 க�தவிர ெவCணீ/ ந*கா�ெகா  
         ேலாவிதைன 7ணராதெத�  

ஐயமன ேமாவி� தி�-ெப� மண��ைமெயா ட��@ யாடவாேவ” (8) 
 
எ�P� ெச:7ளி� 3ற-ப�கிற�. 
 
ேம�3றி7�ள ப;சா$கர� தீ��த��ட� அ�தல���ள க9ைக எ�P� தீ��த��, 
 

“உல>�க8 ப;சா$ கர-ெப�� தீ��தெம�  
            ெறா�/C� X8கி ேனா�$  
ெகாழியாத பிணி�, ெதாழி-பதத� மா�மிய  
             �ைர$காி� �கம ன�றா*  
இல>மிஃ த�றி79 3பவ" வா:$க9ைக  
              ெய�பெதா� /Cட த�சீ�  
எ�மேனா� ேப�த� காியதாி ய�ெபாிய  
        தி�தல- ெப�ைம கCடா:”  (அ��=-. 6)  

 
என- பாரா�ட- ெப/கி�ற�. 
 
அ�தல- ெபய� ெப�மண�, ந*S�, ெப�மணந*S�, ந*S�- ெப�மண� என 
நா�> வைகயாக வழ9>�. அதைன நிைன��, வாெய�/� காெல�/� 
கா*வாெய�/� வா:$காெல�/� வழ9க-ப�� வா:$கா*க� பல 
அ�தல�தி�>� தம$>��ள ஒ-�ைமக�தி, அறிஞ� வல;ெச:த* ேபால 
இ�தல�ைத2 Y8�தி�$கி�றன ெவ�ப� பி�P�ள ெச:7ளி� 
3ற-ப�"�$கிற�: 
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“வCகா ெல�ன வாெய�ன வா:$கா ெலன$கா* வாெயன-ேப� 

ம�வி மாறா வன9ெகாணைம மான ந*S� ெப�மண�வா�  
எCகா ந*S�- ெப�மணேம ேர:ெப �மண ந*Sெர� 

றில> ெபய�HC �/வனேம:� ெத�/� விள9> மி�நகைர�  
தCகா லறிஞ� பல�>,மி� தவா� Y8�� ம�6தலா� 

றாவா நா� ெம;ஞா�/� தவா� Y8த ற>திெயன  
ஒCகா* பலY8 சிவேலாக� �ைறவா: தாேலா தாேலேலா 

உலக �வ$>� தி�ெவCணீ� /ைமேய தாேலா தாேலேலா.” 
 (தால-. 2)  

 
ெபCமகைவ- ெப/த* சிற-ப�ெறன$ க��ேவா�க4�, ஆCமகைவ- 
ெப/கெவ�/ ஆசி 3/ேவா�க4�, பிறவா/ உைர-ேபா�க4� நாU�ப", 
அ�பிைக இமவாP$>- �த*வியாகி- ெபC பிற-ைப2 சிற-�ற2 ெச:தாெள�P� 
க��தைமய இ-�லவ�பிரா� ெச9கீைர-ப�வ�தி*,  
 

[10]“ேப��க8 சா*ெப�� �வன�தி லாCமக- ெபற*சிற- ெப�/ ம�ைற-  
ெபCமக- ெபறல� �ைண2சிற- ப�/�ய� ெப�றெதா- பா>ெம�/�  
மா�ப� ��பேம ெபCU�வ மாெய�த ைவ-பிP� வ�மெத�/�  
மதி$கிெனா� மக6மக வாெவ�/ மி9ஙன� வ>��ைர- பா�$கேளா� 

 
3�த =லாதக மல��தாC மக-ெப/தி >ைற6தப ெவ�றாசி��  
3/ந� ��ளநாC ெகா�ளெவ� ள-படா$ >வ�வா னணவேவா9>�  
ேத�ம= பனிமைல$ ெகா��த*வி யாய6ைம ெச9கீைர யா"ய�ேள  
தி�-ெப� மண�தம ர��ெப� மண2ெச*வி ெச9கீைர யா"ய�ேள” (2) 

 
எ�/ பா"7�ளா�. ��த-ப�வ�தி* உைமய�ைமயி� தி�வா: ��த�ைத-ேபால 
ஏைனய ��த9க� சிறவாெவ�/� அைவ இ�ன இ�ன காரண�தா� 
>ைறபா�ைடயனெவ�/� எ���$ கா��வ� : 
 

“மதி��த� Lர�வயி ர$கழ� காேற:$க மCணிைட� ேத:�த�ய�ேவ:  
வ���த மதிெல,� தழலா* ெவ�-�C� மாைமக� கிய�ெச;ெசா�  
ெபாதி��த� வ�பக� கா?ழ$ க-பிள6 HCடதா* இ-பிவைளமீ�  
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ெபா=��த� ெவ:ய�ல ெவாழியா� நா/�.............. 
........................................ இ$>2  
�ட���த� ஆைலயி ெனாி�ததிைவ ேவCேட� ெதா��தப� பல6யி�$>�  
பதி��த ேம�/மகி8 நிதி��த ம�னெச� பவள�� த�த�கேவ  
ப*S� வி���ெமயி ன*S ர���மயி* பவள�� த�த�கேவ.” (6) 

 
நீராட� ப�வ�தி* உ�ள, 
 

“ந�ளா/ பைழயா/ க;சா/ ேகா�டா/ ந*லா/ த�ைமயா/  
நாவலா ெறா,>வட ேம��� பலேத� நய�தவ� சைட$>ம;சா  
ெவ�ளா ெறன-பர6 ெகா�ளிட� தி�நதியி� ெவ�ளநீ ரா"ய�ேள” (2) 

 
எ�பதி* சிவெப�மா� தி�$ேகாயி* ெகாC��ள தல9களி* ஆெற�P� 
�"6ைடய தல9கைள இட��$ேக�ப அைம���ளன�.  
 
YரPைடய ெபாிய L�, ெப��பைற�ழ$க�, ெப�� ேதேரா�டெம�பைவ ெகட 
�ைறேய சி�றிலழி��� சி/பைற �ழ$கி7� சி/ேத���"7� விைளயா"ய 
��க$கட6ைள- ெப�றாெய�/ அ�பிைகைய- பாரா��வ� :  
 

“வ=யவர னாலமர� வானக9 3��C� மகி8�ர� Yரனிளவ*  
ம$கெளா� வா8கி�ற ேபாிலழி ய2சி�றி* ம/3� லாயழி���  

க=யவவ� வா:த� ெப��பைற �ழ$கற$ காம�சி/ பைற�ழ$க�  
கC�மவ N�மி� திரஞால ெம�/ைர கதி�-ெபால� ேத��4றா  

ெதா=யசி/ ேதாினி ���"7� விைளயா�� ஒCசத9 ைக2சிறியதா�  
ஒ�>ழவி ைய�தனி 7வ�ெத�� �-�*= ஒCமணி� ெதா�"ேல�றி-  

ெபா=யவினி தா��� தி�-ெப� மண�த�ைம ெபா�Nசலா"ய�ேள  
ெபா�வி�ம� திரெசா5 ப�தனி விமான�தி* ெபா�Nச  
             லா"ய�ேள.”(ஊச�.8.)  

 
தி
�)
கா3  ெச�ற�தி
�)
கா3  ெச�ற�தி
�)
கா3  ெச�ற�தி
�)
கா3  ெச�ற�....    
 
தி�$>�காKெர�P� Wதல�தி* இ��த ஓர�ப� த� L�"* திதிெயா�/ 
நட$க-ேபாவதா* அ�தின�தி* மாணவ�க4ட� வ�தி��� சிற-பி$க 
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ேவC�ெம�/ இவாிட� ேக��$ ெகாCடன�. அJவாேற இவ� பல 
மாணவ�க4ட� சீகாழியி=��� ெச�றி��தா�. இவ�ைடய வரைவ நிைன�� 
அவ� விாிவான ஏ�பா�கைள2 ெச:ய ஆர�பி�தா�. அதனா* சைமயலாத�> மி$க 
ேநர� ஆகிவி�ட�. 
 
இவ�$>� மாணா$க�க4$>� பசி அதிகமாயி�/. மாணா$க�க� 
பசி$ெகா�ைமைய� த��� ம�தணமாக- ேபசி$ ெகாC� வ���வாராயின�. 
அ-ெபா,� இ-�லவ� தைலவ� அதைனயறி�� அவ�க4ைடய ஞாபக�ைத 
ேவெறா� வித�தி* தி�-ப நிைன�� அவ�க4� தி�ைட2 சித�பர� பி�ைள 
ெய�P� ஒ�வைர அைழ��, “இ9ேக பசிேயா"��தைல அைம�� ஒ� ெச:7� 
ெசா*?�” எ�/ ெசா�னா�. அவ� சிறி� ேநர� ேயாசி�� ஒ� ெச:7ைள- H��தி 
ெச:� ெசா�னா�. எ*ேலா�� அ�வைரயி* அவ� எ�ன 
ெசா*ல-ேபாகிறாெர�/ எதி�பா��த வCணமாக இ��தைமயி� அவ�க4$>- 
பசி ேதா�றவி*ைல. அ-ேபா� அவ� பா"ய ெச:7� வ�மா/ : 
 

“த�கா �/ெபாழி* Y8நாவ Sர� தண��தேலா�$ 
>�கா�வ� ேதா� பசிநீ9க 6C" 7தவியநீ  
>�கா �ர��ைற ெவ�விைட Mச >ைற�தைட��  
ப�கா�வ� ேத�$ கஃதி� /தவா- பாிெச�ைனேய.” 

 
அத� பி�� அ9ேக எ*லா� ஆய�தமா:வி�டப"யா* அைழ$க-ெப�/ யாவ�� 
உC� உவ�தன�. 
 
பல பிர�$க� இவைர� த9க� த9க� ஊ�$> அைழ�� உபசாி-பைத7� அதனா* 
அவ�க� �கழ- ெப/வைத7� அறி��, ஒ� கிராம�தி=��த பிர� ஒ�வ�, ெகளரவ� 
ெப/வெதா�ைறேய ேநா$கமாக$ ெகாC� ஒ�நா� இவைர அைழ�தா�. இவ� 
மாணவ�கேளா� ெச�/ அவரா* ெச:வி$க-ெப�ற வி��ைத உCடன�. பி��, 
ஓாிட�தி* வ�� இ��தெபா,� உடனி��த நCப�களி� சில� சீகாழி$ 
ேகாைவயி� சிற-ைப- ப�றி- பாரா�"- ேபசி$ெகாC"��தன�. உபசாி�த பிர� 
தா�� அ�த2 ச�பாஷைணயி� கல�� ெகா�ள ேவC�ெம�/ எCணி- 
பி�ைளயவ�கைள- பா���, “அ�த$ ேகாைவ Wவாமியி�ேம� ெச:ய-ப�டதா? 
அ�ம� ேம� ெச:ய-ப�டதா?” எ�/ ேக�டா�. அவ�ைடய அறியாைமைய 
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அறி��, யாவ�� இர9கின�. இவ� அJவிர$க�ைத- �ல-ப��தி$ெகா�ளாம*, 
“�வாமி ேமேலதா�” எ�/ விைட 3றி2 ��மா இ��� வி�டா�. 
 
ஒ� சமய� தி�நகாிெய�P� ஊாி=��� தமி8- பயி�சி7ைடயவராகிய 
ேவ9கடராைமய� எ�P� அ�தண� ஒ�வ� இவாிட� வ��, தா� L� க�ட 
ேவC"யி��த=� அத�> ேவC"ய மர�, ெச9க* �த=யன ெகா��� 
உத6�ப" ஒ� ெச*வாிட� ெசா*லேவC�� எ�/ ேவC"ன�. உடேன இவ� 
அவாிட�, 
 

“வளம�6 தி�நகாி வா,�ேவ9 கடராம மைறேயா: ேகCேமா  
களம�6� வாிைச-ப� றினி*விள9>� =9க-ப$ கனவா� பா�ெச* 
உளம�6 நி�மைன$>2 ெச9க*�க Sரர�ேபா ?த6 ெமாCH�  
தளம�6� த�ேவC"� கCண�ேபா ைல�த�6� த�வ� ெம:ேய” 

 
எ�P� பாடைல எ,தி$ ெகா��� [11]வாிைச-ப�/ =9க-ப நாயக�பா* 
அP-பினா�. அவ� அதைன$ கC� மகி8�� அJ வ�தண� L� க��த�> 
எJெவ-ெபா��க� ேவC�ேமா அவ�ைறெய*லா� உடேன ெகா���தவினா�. 
 
இவ� தம$>2 சீகாழியி?� பிற இட9களி?� கிைட�த பண�தி* ஒ� 
ப>திைய$ெகாC� த��ைடய மாணவ�க4$> ேவC"ய ெசௗகாிய9கைள2 
ெச:� ைவ��� அவ�� ���$>மார பி�ைள எ�பவ�$> மண� ெச:வி��� 
L� க�"$ ெகா���� ெசல6 ெச:�வி�� எ;சிய ெதாைகைய� திாிசிர�ர�தி� 
ெச?�தேவC"ய கடP$காக அP-பி வி�டா�. 
---------- 
[1] ேவதநாயக� பி�ைள சீகாழி$> வ�த கால� 1858-ஆ� எ�/ ேவதநாயக 
வி�ப�ன� சாி�திர�தா* ெதாியவ�கிற�. 
[2] இ�F* காள7$தி வ�ட� ைத மாத� (1859) அ2சி� பதி-பி$க- ெப�ற�. 
[3] அ-ெபா,� இவைர ஆதாி�த கனவா�க�: சீகாழி2 சி�நய �த=யா�, 
க�-ைபயா �த=யா�, >-ைபய� தி�ேவ9கட� பி�ைள, வாிைச-ப�/ =9க-ப 
நாய$க�, ெந:-ப�c�2 சாமி ஐய�, கைடவாச* ராம�ைர ஐய�, ஆ2சா�ர� 
சிவேலாக�தியாக �த=யா� �த=யவ�க�. 
[4] சி�. 107.  
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[5] ௸ 104.  
[6] ௸ 286. 
[7] தி�$>ற�, 158. 
[8] இவ�ைற- பி�ைளயவ�க� பிரப�த�திர�"� காணலா�. 
[9] அ$கால�தி* வ�� பாட9ேக�டவ�க�: ��ைதய வா�தியா� >மார� சித�பர 
வா�தியா�, சீயால� சிவசித�பர� பி�ைள, தி�-பாதிாி-�=B�2 சிவசித�பர 
�த=யா�, சித�பர� வாமேதவ ��கப�டாரக�, வ*ல� க�தசாமி பி�ைள, மாBர� 
நடராச பி�ைள, தி*ைல விட9க� ���$>மாரபி�ைள, தி�ைட2 
ேசாம��தர�பி�ைள. 
[10] ெபாியநாயகி ய�ைம க�டைள$க=��ைறயி?�ள,  

“க�றா ரறி>வ� ம$கட� ேபெறன$ க��ைர�த 
ெசா�றா ெனா�ெபC ெணாழி�தெத� பாெரா� ெதா*?லகி*  
ந�றாC மக-ேப/ ெக�றாசி ெசா*பவ� நாண6ைன- 
ெப�றா� மைலயைர ய�>�ைற வா,� ெபாிய�ைமேய” (12)  

எ�P� ெச:7ளி� க��ைத இ2 ெச:7� ஒ��ைட த,விய�.  
[11] வாிைச- ப�/ - சீகாழி� தா?காவி* உ�ள ஒ5�. 
---------------- 

19. 19. 19. 19. மா4ர வாஸ�மா4ர வாஸ�மா4ர வாஸ�மா4ர வாஸ�....    
 
மா4ர நகர�ைத இ
+பிடமாக� ெகா/ட�மா4ர நகர�ைத இ
+பிடமாக� ெகா/ட�மா4ர நகர�ைத இ
+பிடமாக� ெகா/ட�மா4ர நகர�ைத இ
+பிடமாக� ெகா/ட�....    
 
பி��, க=யாணேசாழ�ர� சித�பர� பி�ைள எ�P� ெச*வ�� அவ� 
சேகாதர�க4� இவைர அைழ��2 ெச�/ த� ஊாி* சில நா� இ�$க2ெச:� 
உபசாி�� அளவளாவி மகி8�� வ�தா�க�. அத� பிற> மாBர�தி=��த சில 
பிர�$களி� ேவC�ேகாளா* அ9ேக ெச�/ இ��தா�. அ-ெபா,� அ9ேக 
இ��தவ�க4� அயS�களி* இ��த பிர�$க4� இ�தைகய அாிய வி��வாைன� 
த9க� ஊ�$> அ�கிேலேய இ�$க2 ெச:ய ேவC�ெம�/ எCணி 
இ�-பத�>ாிய வி�தி �த=யைவகைள அைம�� இவைர மாBர�திேலேய 
இ�$>�ப" ேக��$ெகாCடா�க�. ‘அ"$க" தி�வாவ��ைற ெச�/ வரலா�’ 
எ�P� எCண� இ��தைமயா* இவ�$>� அ� ச�மதமாயி�/. பிர�$களி* 
த$கவ�களாகிய [1] 12-ேப�க� மாத� மாத� ஒJெவா�வராக- ப-ப�� 5பா: 
இவ�ைடய ெசல6$>$ ெகா��� வ�வெத�/ தீ�மானி�தா�க�. 
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[2]இவ� மாBர�தி* இ�$க� ெதாட9கிய� ெரௗ�திாி வ�ஷ� (1860) ஆ>�. 
ஒ�சமய� ப*லவராய-ப�"* இ��த சைடய-பபி�ைள ெய�P� பிர� இவ�$> 
ெந* அP-பினா�. அதைன உபேயாகி�� வ�ைகயி* அெசள$கிய� உCடாயி�/. 
அ� ெந*லா* வ�தெத�பதைன� ெதாி�� இவ�, “தி*ைல நாயக� பி�தென�/ 
ெசா*வைத$ ேக�"�$கிேற�. அ�த2 ெச:தி உCைம ெய�பைத இ-ெபா,� 
அறி�� ெகாCேட�” எ�ற க��தைம�த ெச:7ெளா�ைற அவ�$> 
எ,தியP-பினா�. அதைன$கCட அவ�, ‘நா� அP-பிய தி*ைலநாயகென�P� 
ெந* பி�த�ைத உC�பCUகி�றதாயி�ேற; நா� ேயாசியாம* 
அP-பிவி�ேடாேம!' எ�/ நிைன�� ேவ/ பைழய ஈ�$>2 ச�பா ெந*ைல 
அP-பி- �தியதாகிய அதைன வ�வி��$ ெகாCடா�. 
 
ேவதநாயக�பி�ைள மா4ர� வ�த�ேவதநாயக�பி�ைள மா4ர� வ�த�ேவதநாயக�பி�ைள மா4ர� வ�த�ேவதநாயக�பி�ைள மா4ர� வ�த�. . . .     
 
சீகாழியி* ��பாக இ��த ேவதநாயக�பி�ைள 1858-ஆ� வ�ஷ�தி* மாBர�தி�> 
மா�ற-ப�� வ�� ேச��தா�. அவ� மாBர� வ�ததனா?� பி�ைளயவ�க4$>2 
ச�ேதாஷ� உCடாயி�/. ேவதநாயக�பி�ைள7� இவ� மாBர�ைத இ�-பிடமாக$ 
ெகாCடைதயறி�� அ"$க" பழகி வரலாெம�ற எCண�தினா* அளவி*லாத 
மகி82சி7�றா�. அ-ெபா,� ப;ச�Cடாயி�/. பரேதசி ஜன9க4� ஏைழ 
ஜன9க4� பசியினா* ���/வைதயறி�� ேவதநாயக� பி�ைள ஒ� ெகா�டைக 
ேபா�வி�� அதி* அவ�க4$> உணவளி�� வ�மா/ ெச:�வ�தா�. இ�த அற2 
ெசயலா* அவ�$> மி$க �க8 உCடாயி�/. ஒ��ைற பி�ைளயவ�க� 
அJவிட�தி�>2 ெச�றா�. அ-ெபா,� உடனி��தவ�க� 
ேக��$ெகாCடத�கிண9க ேவதநாயக� பி�ைளைய2 சிற-பி��, 
 

“வா7த6 மினியபத `க��தறி6 ெப��திடலா� வான� தா9கா 
தா7த6 க�ைணயிP9 ைக7த6 மினியபத மவாவி யா���  
ேவ7த6 �ட*ெப��த லா�மCU� தா9கா� ெம=யா நி�>� 
மீ7த6 �க8ேவத நாயகமா =ைள-பா�/� விதெம� றாேம”  

 
எ�P� ெச:7ைள இவ� பா"னா�. 
 
மாணவ க�மாணவ க�மாணவ க�மாணவ க�....    
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இவாிட� அ-ெபா,� பாட9 ேக�டவ�க4� �$கியமானவ�க� : 
1. வ*ல� க�தசாமி பி�ைள: இவ� ெசா�த ஊ� வ*ல�; இவ� தி�வ,�Oாி=��� 
ெகாC� அ"$க" பாட9 ேக��2 ெச*?வா�. 
2. மாBர� ெத�>Lதி ���சாமி பி�ைள: இவ� யாதவ வ>-ைப2 சா��தவ�; இவ� 
ப"��$ெகாC� வ�தத�றி- பி�ைளயவ�க� ெசா*வனவ�ைற எ,திவ�தைல7� 
பிரப�த� �த=யவ�ைற- பிரச9க� ெச:7�ேபா� ஏ�வாசி-பைத7� 
ேம�ெகாC"��தா�. 
3. சி�த$கா� நம2சிவாயபி�ைள.  
4. சிவ=9க வா�தியா�.  
5. சி9கவன� �-� பாரதிக�.  
6. தி�-பா��ர� சாமிநாத பி�ைள. 
7. க�ண� ைவ�திய=9க� பி�ைள: இவ� மாBர� கீைழ Lதியி* இ��தவ�; 
ராமா�ரெம�P� கிராம��$ கண$> ேவைல பா��� வ�தவ�; எ-ெபா,�� 
உடனி��� பி�ைளயவ�க4ைடய >��ப காாிய9கைள$ கவனி��$ ெகாC� 
வ�தவ� ; ப"-பவ�கைள ஊ$கிவ�வா�. 
8. 3ைறநா�� ���$>மார பி�ைள.  
9. ��தா�பா��ர� ேகாபாலபி�ைள.  
10. ��தர-ெப�மா�ேகாயி* அCணாசாமி ஐய�: இவ� எ,தி7� வ�தா�. 
11. தி�ம9கல$>" ேசைஷய9கா�: இவ� பி�ைளயவ�க� இய�றிய F*க� 
சிலவ�ைற- பைனேய�"* எ,தியவ�. 
12. தி�வாவ��ைற ெவ9>ைவய�. 
 
இவ�களி* இைசேயா� ப"��$கா��� வ�ைமைய உைடயவ�க� க�தசாமி 
பி�ைள, ���சாமி பி�ைள, சிவ=9க வா�தியா�, அCணாசாமி ஐய�, 
ேசைஷய9கா�, ெவ9>ைவய ெர�பவ�க�; எ,�பவ�க� க�தசாமி பி�ைள, 
���சாமி பி�ைள, ேகாபால பி�ைள, ேசைஷய9கா�, அCணாசாமி ஐய�, 
ெவ9>ைவயெர�பவ�க�. 
 
ஒ� மாத�தி* ஐ�� 5பா:$>� தம$> ேவC"ய ெசளகாிய9கைள அ$கால�தி� 
ெச:� ெகா�ள$ 3�மாதலா* ��3றியவ�களி* ெப��பாேலா� மாBர�தி* 
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இ��� த��ைடய ெபா�ைள$ ெகாCேடP� பிறாிட� ெப�ேறP� ெசலவழி�� 
உC� ப"�� வ�தா�க�. அத�>� ெசௗகாிய� இ*லாதவ�க4� உட� உCண$ 
3"யவ�க4� பி�ைளயவ�க� L�"ேலேய ஆகார� ெச:�ெகாC� வ�தா�க�. 
 
மா4ர�தி1
�த வி��வா�க�மா4ர�தி1
�த வி��வா�க�மா4ர�தி1
�த வி��வா�க�மா4ர�தி1
�த வி��வா�க�....    
 
அ$கால�தி* தமி8 வி��வா�கெள�/ ெபய� ெப�/- பிரச9க� �த=யன ெச:� 
மாBர�தி=��� ெகாC� இவ� Fதனமாக2 ெச:7� ெச:வைத$ேக��� பாட; 
ெசா*?ைகயி* உட� இ��� ேக��� மகி8�� ெச*ேவா�: 
 
1. த�மதான�ர� கCUைவய�: இவ� பாரத- பிரச9க� ெச:� ��2ேசாி �த=ய 
இட9களி* மி>�த �க8ெப�றவ�; ந*ல வா$கி. 
2. மாBர� ப�டம9கல� சபாபதி ஐய�: இவ� எ,�H�� தி�ேவ9கடாசல 
�த=யாாிட�தி� பாட9ேக�டவ�; த��ைடய இளைம ெதாட9கி$ 3ைறநா�"* 
சா=ய2 ெச*வ�களிட�தி* இராமாயண- பிரச9க� ெச:� ஜீவி�தவ�. 
3. 3ைறநா��2 சாமிநாத வா�தியா�: இவ� சில�$>� தமி8 F*க� 
பாட;ெசா*=$ ெகாC� பாடசாைல ைவ�� ஜீவி�தவ�; Lரைசவ�. 
3ைறநா�"* இ��த நா��$ேகா�ைட நகர�தா�களி* �ற6 HCடவ�க4� 
ேவதா�த சாWதிர9களி* நி�ண�க4மாகிய இ�வ� இவாிட� அ"$க" வ�� 
ஸ*லாப� ெச:� ேபாவா�க�. 
 
வடெமாழி வி��வா�க� பல� இ��தா�க�. அ$கால�தி* அ9ேக இ��த ஸ9கீத 
வி��வா�க�: 
(1) தி�நாைள-ேபாவா� சாி�திர$ கீ��தைன இய�றிய �"ெகாCடா� 
ேகாபாலகி�]ண பாரதிக�, (2) சா�தN�- ப;�ைவய�, (3) தி��த�-HC" 
பாகவத�, (4) ெபாிய ராமசாமி ஐய�, (5) சி�ன ராமசாமி ஐய�: இவ� 
ேகாபாலகி�]ண பாரதியாாி� �த� மாணா$க�; த��ைடய L�"ேலேய 
பாரதியாைர இ�$க2 ெச:� அவ� சிவபத� அைட7� வைரயி* உபசாி�தவ�. 
 
��I- ேகா��"* ெப��பா�ைமயான உ�திேயாகWத�க4$>2 ச9கீத- பயி�சி 
இ���வ�த�. 
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ேம�3றியவ�க� யாவ�� பி�ைளயவ�க4$>- பழ$க� உைடயவ�கேள. இவ� 
L�"�> அவ�க� வ�வ�� ெச*ல$ 3"யவ�க� L�"�> இவ� ேபாவ�� 
உC�. 
 
[3][3][3][3]ச6சிதான�த ேதசிக மாைல இய"றிய�ச6சிதான�த ேதசிக மாைல இய"றிய�ச6சிதான�த ேதசிக மாைல இய"றிய�ச6சிதான�த ேதசிக மாைல இய"றிய�....    
 
மாBர�தி* இ��தெபா,� தி�ஞானச�ப�த ேதசிகர� >�Hைச$> 
அைழ$க-ெப�/ இவ� த�ம�ர மட�தி�> ஒ� �ைற ேபாயி�$ைகயி* அ9கி��த 
அ"யா�க� ஆதீன� தைலவராக இ��த � ச2சிதான�த ேதசிக� மீ� ஒ� பிரப�த� 
இய�ற ேவC�ெம�/ ேக��$ெகாCடா�க�. அவ�க� ேவC�ேகா�கிண9கி 
அ�த மட��2 ச�பிரதாய9க� �ல-ப��ப" ச2சிதான�த ேதசிக�மாைல எ�ற F* 
ஒ�ைற2 ெச:� அவ�ைடய ��னிைலயி* இவ� அர9ேக�றினா�. ேக�� மகி8�த 
தைலவரா* த$க ஸ�மான9க� ெச:ய-ெப�றன. 
 
அ� F=?�ள சில ெச:7�க� வ�மா/ :  
 

“ம��� பிடக� �ம-பெத* லா�பிற� மா�டைட�த  
அ��� பிணி�� ெறாழி-பத� ேகபிற வா�யி�க�  
ெபா��� விைனெயாழி- பா�றP� தா9>� ேபா�தைனெம:  
தி��� �க8�த� ைம2ச2சி தான�த ேதசிகேன.” (5) 

 
“பா"வ� தா�$ெக� பாிசளி- பா7� ப�மைறயி�  
3"வ� தா�வ �ற-ேபசி X�ைற79 ெகா�ைளெகா�வா:  
நா"வ� தா�C மகி8வ�ள ேலப� னகாின��  
ேத"வ� தா�த� ைம2ச2சி தான�த ேதசிகேன.” (11) 

 
“நி�பா�ைவ யா=� ணீ9கி� மா=� ெந�நில�தி�  
ெக�பா� கதி�மதி யா=� ணீ9>த ெல�விய-�  
வ�பா ரகவி� ெள�ேற 7ள�� மதி�தன�காC  
ெத�பா ரணி�த� ைம2ச2சி தான�த ேதசிகேன.” (18) 

 
“வளிதா8 வி��ைப-ைப� ேதா=� ���"ட வ*லவP�  
அளிதா8நி� ேபர� V��தி�ப மா�த� கைமபவP�  
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ஒளிதா8 �வன�தி ெலா-பர� ேறா6ண ராதவ�$>�  
ெதளிதா8 �க8�த� ைம2ச2சி தான�த ேதசிகேன.” (27)  

 
“எ*லா மைற��; சைடெயா�/ ேம�ைன� தி9கம��தா: 
வ*லா ெவம� �ண�வ�ெகா ேலாவ* லவ�ண�வா�  
வி*லா�ந� றா=� லாக�தி� ம�/� விள9>ெம�/  
ெச*லா� மதி�ற� ைம2ச2சி தான�த ேதசிகேன.” (28)  

 
ந�த� சாி�திர$ கீ��தன�தி�>2 சிற-�-பாயிர� அளி�த�. 
 
அ$கால�தி* தி�நாைள-ேபாவா� சாி�திர�ைத$ கீ��தன9களாக2 ெச:த 
ேம�3றிய ேகாபாலகி�]ண பாரதியா� அ"$க" இவைர வ�� பா���2 ெச*வ� 
வழ$க�. அவ� ந�த� சாி�திர� ெச:� �"�தேபா� அ�த2 சாி�திர அைம-ைப7� 
ஹி��Wதானி ச�ப�தமான ச9கீத-ப>திக� பல அதி* ந�றாக 
அைம�தி��தைல7� அதி� காண-ப�� ப$தி2 �ைவைய7� அறி�� பல�� 
பாரா��வாராயின�. இைச- பயி�சி7�ள ஏைழ ஜன9க� அதி?�ள 
கீ��தன9கைள- பாட� பCணி- பிறாிட� பா"$ கா�"- ெபா�� வ�வாயைட�� 
கவைலயி�றி வா8�� வ�தா�க�. பல� ஒ,9காக- பா"$ கைத 
பCணி$ெகாC�� வரலாயின�. கிராமா�தர9களி* அதைன$ ேக�டவ�களி� சில� 
ப$தி ேம@�டா* தி�-��3� ெச�/ ந�தி விலகியைத- பா���வி��2 சித�பர� 
ெச�/ ந�தனா� தீயி* X8கிய >Cடெம�/ ெசா*ல-ப�கிற ஓம$ >ள�தி* 
நீரா" � நடராச-ெப�மாைன� தாிசன� ெச:�ெகாC� வர ஆர�பி�தன�. அ�த2 
சாி�திர�ைத-ப�றிய ேப2� தமி8நா� ��/� அ$கால�தி� பரவி இ��த�. 
 
ஆயிP�, அ2சாி�திர� ெபாிய �ராண�தி?�ள தி�நாைள-ேபாவா� �ராண-ப" 
அைமயாம?� தமி8 இல$கண வ,$க� ெபா��தி7� இ��த� ப�றி� தமி8 
வி��வா�களி� சில� அைத$ >ைற 3/வாராயின�. பி�ைளயவ�க4ைடய 
க���� அJவிதேம இ��த�. இவ�ைடய ேநா$க�ைத யறியாத ேகாபாலகி�]ண 
பாரதியா� இவாிட� அ�த F?$> எ-ப"ேயP� ஒ� சிற-�-பாயிர� 
ெபறேவC�ெம�/ பல �ைற அைல�தா�. அ-ப" அைல7�ேதா/�, யா� 
வ�தா?� தைடயி�றி2 சிற-�-பாயிர� ெகா��தP-�� இவ�, “ம�ெறா� சமய� 
பா���$ ெகா�ளலா�” எ�ேற ெசா*=வ�தா�. அ-ப"2 ெசா�னத� ேநா$க� 
பி�� ெகா�-பத�க�/; 
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அைலவைத அ;சி, வ�வைத அவ� நி/�திவிட ேவC�ெம�பேத. ஆயிP� 
பாரதியா� அ��த��� �ய*வைத2 சிறி�� நி/�தேவயி*ைல. 
 
ஒ�நா� அவ� வ�தேபா� இவ� பக�ேபாசன�தி�>- பி� வழ$க�ேபா* நி�திைர 
ெச:� ெகாC"��தா�. அதைனயறி�த பாரதியா� திCைணயி* அம��� “கனேவா 
நிைனேவா”, “வாராம=�-பாேரா”, “சி�தைன ெச:� ெகாC"��தா*”, “தீயினி* 
X8கினா�” எ�P� கீ��தன9கைள ெம*ல- பா"� தாேம [4] இ���/$ 
ெகாC"��தா�. இவ� விழி��$ெகாCடா�. அ-ேபா�, 
 

“கனகபாபதி தாிசன ெமா�நா� கCடா* க= தீ��”  
 
எ�ற கீ��தன�ைத- பாட� ெதாட9>ைகயி* இவ� அ9கி��தப"ேய எ,�� 
பாய==��� அ�த$ கீ��தன�ைத$ ேக�கலாயினா�. ேக�க$ ேக�க 
அJவிைச-பா�� இவர� மன�ைத உ�$கி அதி* இவைர ஈ�பட2ெச:த�. 
பாரதியா� பி�P� சில கீ��தன9கைள- பா"னா�. இவ�ைடய மன� 
கனி��வி�ட�; இவைரயறியாமேல ப$தி மி>தியினா� கCணீ� ெவளி-ப�ட�. 
உடேன எ,�� �ற� ேபா�� பாரதியாைர$ கC� ந*வர6 3றினா�. பி��, 
 

“ேகாேம6 தி��தி*ைல நடராச- ெப�மா�றா� 3" 7:�த  
Hேம6 ேபர�ப� தி�நாைள- ேபாவா�த� �னித2 சீைர-  
பாேம6 பலவைகய விைச-பா�டா =னிைம7ற- பா" M�தா�  
ஏேம6 ேகாபால கி��"னபா ரதிெய�P மிைசவ* ேலாேன” 

 
எ�P� பாடைல இய�றி அவ�பா� ெகா���, “இைத உபேயாக- ப��தி$ெகா�ள 
ேவC��. சா�பவ�களாகிய உ9கைள இ�வைரயி* அைல$கழி�தைத- 
ெபா/��$ெகா�ள ேவC��” எ�/ �கம� 3றின�. அவ� மி$க களி-பைட��, 
அதைன- ெப�/$ெகாC� ெச�றா�. 
 
த7�ேகா8 !த1யா த7�ேகா8 !த1யா த7�ேகா8 !த1யா த7�ேகா8 !த1யா . . . .     
 
காைர$கா=* தேபாிேயாெம�P� ேவைலயி* இ��த தP$ேகா" �த=யா� 
எ�P� கிறிWதவ கனவா� ஒ�வ� அ"$க" மாBர� வ�� ேவதநாயக� 
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பி�ைள7ட� சிலநா� இ��� ெச*வா�. அவ� தமிழி* வி�-ப�� தமி8 
வி��வா�கைள7� ஸ9கீத வி��வா�கைள7� ஆதாி$>� இய*�� 
உைடயவராைகயா* அவ�$>� பி�ைளயவ�க4$>� ேவதநாயக� பி�ைள Xல� 
மி$க பழ$க� உCடாயி�/. அதனா� சில சமய9களி* நாகப�"ன� �த=ய 
இட9க4$> இவ� ேபா>�ெபா,� காைர$கா?$>� ெச�/ வ�வ� வழ$க�. 
அ-ெபா,� தP$ேகா" �த=யா� இவைர� தம� ப9களாவி* இ�$க2ெச:� 
இராேசாபசார� ெச:வா�. இவ� தி�வாவ��ைற �த=ய இட9களி* 
இ�$>�ெபா,� Hைச$காக2 ச�தன$க�ைட, ப2ைச$க�Hர�, >9>ம-H 
�த=யன அP-�வத�றி இவ�$>- பிாியமான ந*ல மா�பழ9கைள7� அP-பி 
வ�வா�. மா�பழ�தி� காைர$கா* ெபய� ெப�றத�ேறா ? அவ� Xலமாக$ 
காைர$கா=?�ள சிவேநச2 ெச*வ�களி� பல� இவ�பா� பிாீதி ைவ-பாராயின�. 
 
ேவதநாயக� பி�ைளயி� பத�ைத6 சிற+பி��+ பா8ய�ேவதநாயக� பி�ைளயி� பத�ைத6 சிற+பி��+ பா8ய�ேவதநாயக� பி�ைளயி� பத�ைத6 சிற+பி��+ பா8ய�ேவதநாயக� பி�ைளயி� பத�ைத6 சிற+பி��+ பா8ய�....    
 
ேவதநாயக� பி�ைள அ$கால�தி� பல ச9கீத வி��வா�கேளா� மாBர�தி� பழகி 
வ�தன�. அவ�க� ெசா*?� தியாகராைசய� கீ��தன� �த=ய பலவைகயான 
கீ��தன9கைள$ ேக�� மகி8வைடவா�. அ$கீ��தன9க4� தம$>- பிாீதியான 
ெம�"* தா�� தமி8ெமாழியி� பல கீ��தன9கைள2 ெச:தா�. அவ�ைற இைசயி* 
வ*லவ�கைள$ ெகாC� பா�வி��$ ேக��� ேக�பி��� ெபா,� ேபா$>வ� 
அவ�$> வழ$கமாக இ��த�. அவ�$>$ கீ8 இ��த உ�திேயாகWத�களி?� 
வ$கீ*களி?� பாட$3"யவ�க� அவ�ைடய பாட*கைள- பா"7� த� 
>ழ�ைதக4$>2 ெசா*=$ெகா���- பாட2ெச:�� வ�தன�. 
பி�ைளயவ�க4$>� அ-ெபா,த-ெபா,� தா� ெச:த கீ��தன9கைள 
ேவதநாயக� பி�ைள பா"$கா�ட2 ெச:வ�C�. 
 
ஒ�நா� அவ� தா� இய�றிய சில கீ��தன9கைள இராமசாமி ஐய9காெர�P� 
வ$கீ* ஒ�வைர$ ெகாC� இவாிட� பா"$கா�ட2 ெச:தா�. அவ� சில 
கீ��தன9கைள- பா"வி��$ கைடசியி* பி�P�ள கீ��தன�ைத- பா"ன�: 
 

இராக� - கா�ேபாதி; ஆதி தாள�. 
ப*லவி. 

எJவைக யி?� நாேன - ந*வழிப�றி  
உ:வைக அ��ேகாேன. 

அPப*லவி. 
ெசJவழி நி�ேபா�மன� ேத�க� வள��Hேவ  
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ெபளவமாக- ேபாி�ப� ப,$>9க� பக$காேவ (எJவைக) 
 

சரண9க�. 
1. வறிய�$ கிடெவ�றாெல� >றியைக களி�Yைல  
வா9க நீ�"� உல>� வான�� எ�த Xைல  
பிற�ேநா:ெச: யிெலன$>- ெப�9ேகாபா$ கினி2�வாைல 
ேபைதெய� பிைழெய,தி� ேவC�9 ேகா"ேயாைல (எJவைக)  

 
2. ந*வழி நட$கெவ� றா=�கா� >�தைள 
நா4��� வழிநட- பதி*என$ >Cேடாகைள  
�*விைன ேய�ெசவி ெபா:க� `ைழ7�வைள 
�Cணிேயாப ேதசெம�றா� �கஅதி ேலத �ைள (எJவைக)  

 
3. உ�ைன� �தி$கெவ�றா ?லகிெல� வா:$>ேநாேய 
ஊ�வ�� ேபசஎன$ >ட���, வ��வாேய  
மி�ைன நிக�பிரப;ச ேவதைன நீ$>வாேய  
ேவதநா யகP$>2 சாதக மானதாேய. (எJவைக)  

 
இைத$ேக�� இவ� >�றெமா�/மி*லாத ேவதநாயக� பி�ைள த�ைம� தாேம 
இக8��ெகாC� பா"யைத நிைன�� பாரா�" ஒ� வி��த�� ஒ� கீ��தன�� 
பா" அவாிட� ெகா��தா�. அைவவ�மா/ : 
 

வி��த�. 
“ம�னர� ளதிகார மான�வ, வாமலற வழிந டா�தி-  
பி�னெரனா தறமிய�/� ேவதநா யக�>ண- ெபாிேயா: நா4�  
ந�னரற9 ெகா�ைளெகாC�� இலெனன-ெபா:  
        அPதின�� நவி? வா:நி� 
��னரஃ �ைர-பவைர �னிவாேயா �னியாேயா ெமாழிவா: நீேய.” 

 
கீ��தன�.  
ராக� - ேதா"; தாள� - சா�. 
ப*லவி. 

ெபாழி�தாேன பதமாாி ேவதநாயக  
Hபதி ய��வாாி . 
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அ`ப*லவி. 
வழி��ப* ?யி�ள வளவய* �>��  
ம�வ= னறிெவP மாCபயி� மி>�� 
ெமாழி�த பர�க விைள6 நீட 
�னி�த ெகா�ைமயா* >"ய ேதாட (ெபாழி�) 

 
சரண9க�. 

1. எ�னக� றானாதி ேசடேன - இவ�> 
எதி�� வாெனனி� Xடேன  
ப�P மிவனிைட$ காடேன – மி> 
ப*கைல ேயா��தவி ேசடேன (ெபாழி�)  

 
2. ம�P9 கழனி வள$>ள� Oர� 
ைவய� �க,9ேகா னா��$> ேபர�  
மி�P9 க�ைண�� Iபதி கார� 
ெம:-ெபா� ேட��� விள9>� தார� (ெபாழி�)  

 
3. இ�P� �கெலன யாவ�� �தி$க 
எC" சா�க� தா� மதி$க  
��P�யா வ�$> ஞான �தி$க 
X��பா சம-பா� ேபா:$ >தி$க (ெபாழி�) 

------------ 
 [1] அவ�களாவா�: 1. தி�-பன�தா� இராம=9க� த�பிரானவ�க�, 2. க=யாண 
ேசாழ�ர� சித�பர� பி�ைள, 3. ப*லவராய- ப�� சைடய-ப பி�ைள, 4. மாBர� 
ஆ�ற9கைர �த=யா�, 5. அ�ப� ேவ?- பி�ைள, 6. வ�ளலா� ேகாயி* அேகார 
சாWதிாிக�, 7. H9காK�2 சாமி ஐய�, 8. >�றால� சி9காரேவ? �த=யா�, 9. 
3ைற நா��2 சா=ய2 ெச*வ�க4� ஒ�வ�, 10. ெந:-ப�c�2 சாமி ஐய�, 11. 
தி�ெவCகா�� நடராச பி�ைள, 12. வ*ல� பரமசிவ� பி�ைள. 
[2] �த=* ெத�>ரத Lதியி� ெத�பா?�ள ெச�">ள�தி� கீ8கைரயி=��த 
ராமபி�ைள ெய�பவ� L�"* ஆ/ வ�ஷ� இ��தா�. அ�த L� இ-ெபா,� 
இ"�� ேபா:வி�ட�. அ-பா* ெத�> Lதியி* வடசிறகி* >-பபி�ைள ெய�பவ� 
L�"* நா�> வ�ஷ� இ��தா�. அத�பிற> அJLதியிேல ெத�சிறகி* நாராயண 
பி�ைள ெய�பவ�ைடய L�ைட விைல$> வா9கி$ெகாC� இ��தா�. 
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[3] � மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�க� பிரப�த�திர��, 3221-3321. 
[4] இJவா/ தா9கேள பா" இ��/த* ச9கீத வி��வா�க� இய*�. 
------------ 
 

20. 20. 20. 20. தி
வாவ�ைறயாதீன வி��வா� ஆகிய�தி
வாவ�ைறயாதீன வி��வா� ஆகிய�தி
வாவ�ைறயாதீன வி��வா� ஆகிய�தி
வாவ�ைறயாதீன வி��வா� ஆகிய�....    
 
ேமலகர� �+பிரமணிய ேதசிக  !ய"சிேமலகர� �+பிரமணிய ேதசிக  !ய"சிேமலகர� �+பிரமணிய ேதசிக  !ய"சிேமலகர� �+பிரமணிய ேதசிக  !ய"சி....    
 
இவ� தி�வாவ��ைற$>2 ெச�/ வ��ெபா,� அ9ேக சி�ன-ப�ட�தி* இ��த 
�-பிரமணிய ேதசிக� இவ�பா* அ��ட� ேபசியி��� மகி8வ� வழ$க�. அவ� 
தமி8- ெப�9கவிஞராகிய ேமலகர� திாி3ட ராச-ப$ கவிராய� பர�பைரயி* 
அவதாி�தவ�. இய*பிேலேய தமிழா�வ� மி$கவ�. தாCடவராய� த�பிரானிட��- 
பல தமி8 F*கைள- பாட9 ேக�டவ�. `Uகிய அறி6 வா:�தவ�. 
வி��வா�க4ைடய திறைமைய ந�றாக அறி��ெகா�4� ஆ�ற?ைடயவ�. 
[1]பி�ைளயவ�கைள-ப�றி� தாCடவராய� த�பிரானவ�க� Xலமாக ��னேர 
அறி�தவ�. ேநாி� பா���- பழகிய பி�ன� இவாிட�� அவ�$> அதிகமான அ�� 
ஏ�ப�ட�. இவைர� த��ைடய மட�திேலேய இ�$க2ெச:� த�பிரா�க4$>� 
பிற�$>� தமி8 F�பாட; ெசா*=$ெகாC"�$க2 ெச:ய ேவC�ெம�P� 
எCண� அவ�$> உCடாகி வள�2சி7�ற�. அJவா/ ெச:வத�> அ-ெபா,� 
ஆதீன க��தராக இ��தவ�� த��ைடய ஞானாசிாிய�மான அ�பலவாண 
ேதசிக�ைடய க�டைளைய- ெபற வி��பி ஒ�நா� அவ� அ�பலவாண ேதசிகாிட� 
இவ�ைடய ெப�ைமகைள-ப�றி விாிவாக2ெசா*=, “தமிழி* மி$க பயி�சி7�ள 
மீனா�சி��தர� பி�ைளைய இJவிட�திேல இ�$க2ெச:� த�பிரா�க4$>� 
ம�றவ�க4$>� தமி8- பாட9கைள �ைறயாக2 ெசா*= வ�மா/ ச�நிதான�தி� 
க�டைளயி�டா* நலமாயி�$>�. ப"-பத�>- பல� கா�தி�$கிறா�க�” எ�/ 
விCண-பி�தா�. அ-ேபா� இ�வ�$>� பி�வ�� ச�பாஷைண நட�த� : 
 
அ�பல : இ9ேக க�தசாமி$ கவிராய�� சில த�பிரா�க4� இ�$கிறா�கேள; 
அவ�கைள$ ெகாCேட ெசா*வி$கலாேம. 
 
�- : சி�சில F*கைள- பாட; ெசா*?வாேரய�றி இ$ கால�தி* வழ9>� தமி8- 
பிரப�த வைககைள7� ெபாிய கா-பிய9கைள7� இல$கண F*கைள7� 
தி�$>ற� - பாிேமலழக�ைர �த=யவ�ைற7� வ��தமி�றி� ெதளிவாக2 
ெசா*வத�>$ கவிராயரா* இயலா�. இ�வைரயி� பாட; ெசா*= வ�ததி* 
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அவாிட� ப"�� ந*ல ேத�2சி ெப�றவ� ஒ�வைர7� காணவி*ைல. ெவ> 
கால��- பழ$க�தினா* க�த �ராண�, ெபாிய �ராண�, தி�விைளயாட� �ராண� 
எ�பவ�ைற- ப"�� அவ� கைத ெசா*=$ெகாC� வ�கிறா�. அதைன ஒ� ெபாிய 
ெசயலாக மதி$கலாகா�. ப"�தவ�க4ைடய இய*� பாட;ெசா*வதனாேல தா� 
விள9>�. 
 
அ�பல : இவ� ம��� அதிகமாக- ப"�தவெர�ப� உம$> எ-ப"�ெதாி7�? 
 
�- : இ�த ஆதீன வி��வா� தாCடவராய� த�பிரா� இவைர-ப�றி- பல�ைற 
அ"ேயனிட� ெசா*=யி�-ப�C�. இ-ெபா,� வழ9>� தமி8 இல$கண 
இல$கிய F*கைள ெய*லா� யாெதா� சிரம�� இ*லாம* மிக6� �லபமாக 
இைடவிடாம� பாட; ெசா*?� ஆ�றைல7ைடயவெர�/� அ9ஙன� 
ெசா*வெதா�ேற இவ�$>� தி�-திதர- ேபா�மானெத�/� பல F*கைள 
இய�றி7�ளாெர�/� ெசா*=யி�$கிறா�. இவ�$> அJவா/ பாட; 
ெசா*?வேத ெபா,� ேபா$காக இ�$கிறதா�. இதைன அவ� ெச�ைன, 
தி�2சிரா-ப�ளி �த=ய இட9களி* ப��ைற அறி�தி��தனரா�. இவைர-ேபா� 
சிரமமி*லாம� பாட; ெசா*வத�>2 சிறிேதP� த�மா* இயலாெத�/� இவ� 
இ��தா* மட�தி�> இ�P� விேசஷமான ெகளரவ9க� உCடா>ெம�/� 
வி��வா�க� பலாிட��� ெச�/ பாட9ேக�டதனா* இ�த ஆதீன�தி=��த 
சிவஞான �னிவ�, க2சிய-ப �னிவ� �த=யவ�க4ைடய F*கைள இவைரய�றி2 
ெசா*?பவாி*ைலெய�/� அ"$க" இவைர-ப�றி அ"ேயனிட� பாரா�"- ேபசி 
மகி8வா�. அ�றி7� இவ� பல வ�ஷ9க4$> �� ேவA� மகா ஸ�நிதான�தி� 
கால�தி* அவ�கைள� தாிசி�� அவ�களா* பாரா�ட- ெப�றவரா�. 
 
அ�பல : ஓ! இவைர- பா��தா* நம$> அ-ப"� ேதா�றவி*ைலேய. நீ� மிக2 
சிற�தவராக$ 3/கி�றீேர! 
 
�- : ஆ�. இவைரெயா-பா�� மி$கா�� இ� தமி8நா�"* ேவெறா�வ�� இ*ைல. 
அ�பல : பா�-பத�> மி$க சா�வாக இ�$கிறாேர! 
 
�- : ந�றாக- ப"�தவ�க� அJவாேற இ�-பா�க�. பிற� தாேம அறி�� த9கைள 
உபசாி�தா*தா� த��ைடய ஆ�றைல அவ�க� �ல-ப���வா�க�. 
 
அ�பல : இவைர யாராவ� உபசாி�த�Cடா? 
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�- : இவ� ெச�ைனயி� பல பிர�$களா?� வி��வா�களா?� ந�> 
மதி$க-ப�டவ�. தாCடவராய� த�பிரா� ெச�ைனயி* இ��தெபா,� அவ�க� 
இவைர உபசாி�தைத ேநாி� கCடாரா�. அ�றி7� ப9கAாி* இவ� மி$க சிற-ைப 
அைட�தி�$கி�றாரா�. இ�த- ப$க��- பிர�$க� யாவ�� இவ�ைடய 
நCப�க�. 
 
அ�பல : அ� சாிதா�. இவ�ட� பல� இ�$கிறா�கேள; அவ�க� இவைரவி�� 
நீ9கமா�டா�க� ேபா* இ�$கிறேத. இவேரா� எ*ேலா�� இ9ேக இ�-பாராயி� 
அதிக2 ெசலவா>� அ*லவா? அைத-ப�றி7� ெகா;ச� ேயாசி$கிேறா�. 
 
�- : அJவள6ேப�� இவ�ைடய மாணா$க�க�. இவ� எ9ேக இ��தா?� 
உடனி�-பா�க�. அவ�க4� ��னேம ப"�தவ�க� சில�; இ-ெபா,� 
ப"-பவ�க� சில�; இனி- ப"-பத�> �ய�சி ெச:பவ�க� சில�; அவ�களி� 
ப�தியிேல உCண�த$கவ�க4$>- ப�தியி?� ஏைனயவ�க4$> 
அவரவ�$ேக�றப"7� ஆகார� ெச:வி$கலா�. இ9ேக சா-பா��2 ெசலவி* 
ஒ�/� >ைறவி*ைலேய. ப"�த வி��வா�க� இ��த?� அவ�கைள$ெகாC� 
பலைர- ப"-பி�த?� மட��$> ஏ�றைவயா>�. அ� ஸ�நிதான�தி�>� 
ெதாி�தேத. ஸ�Wகி�த வி��வா�களாக மட�தி� பல காலமாக இ��தவ�களி* 
தி�$ேகா"காவ* ேகாதCடராம சாWதிாிக�, ராம>�" சாWதிாிக�, 
தி�வால9கா�� வி�வபதி தீ�சித�, அ-பா தீ�சித�, அ-ைபய தீ�சித�, தியாகராஜ 
சாWதிாிக� �த=ேயா�க� இ��� வடெமாழிைய- பிரகாச-ப���கிறா�கேள? 
இ9ேக ஸ�Wகி�த� ப"$க வ�பவ�க4$> ெஸளகாிய� ெச:� ெகா���- 
ப"-பி-ப�ேபால� தமி8 க�பவ�க4$>� அP3ல� ெச:யேவC�வ� 
அவசியேம. ஸ�Wகி�த�தி* அவ�கெள*ேலா�� எJவா/ சிற-��/ 
விள9>கிறா�கேளா அJவாேற இவ�� தமிழி� ெபாியவராக விள9>கிறா�. 
சிவஞான�னிவ� �த=ய பல ெபாிய வி��வா�க� தமிைழ- பாிபாலன� 
ெச:தைமயா* வி�தியா தான�தி* மிக$ கீ��திெப�ற இ�த இட�தி* இவ� 
அவசிய� இ��த* ேவC��. அதனா* மட�தி� ெகௗரவ� ெப�>�; 
�ைர�தன�தா�� ந�ைம மதி$>� நிைல உCடா>�. இவ�$>- பல 
உ�திேயாகWத�க4� பிர�$க4� பழ$க� உC�; ஆதலா* அவ�கெள*லா�� 
ந�ைம இ�P� அதிகமாக$ ெகௗரவி$க$ 3��. 
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அ�பல : அவ�க� ந�ைம மதி�தாெல�ன? மதியா வி�டாெல�ன? 
 
�- : அJவா/ க�டைளயிடலாமா! அவசிய� �ைர�தன�தா�ைடய பிாிய�� 
உ�திேயாகWத�ைடய மதி-�� இ�த$ கால�தி�> ேவC"யனேவ. அரசா9க�தா� 
க*வி விஷய�தி* மி$க அபிமான�ைத$ கா�" வ�கிறா�க� எ�ப� ெதாி7ேம? 
ஆத=� இ�த� �ைறயி* நா� ந�ைம ெச:� வ�தைல அவ�களறி�� 
ெகா�வா�களாயி� ந�மிட�தி* அவ�க4$>�ள ந*ல அபி-பிராய� அதிகமா>�. 
 
அ�பல : ஆமா�! இவைர இ9ேக அம��தினா* த$க ச�பள� ெகா�$க ேவC�ேம. 
எ�ன ெகா�$கலா�? இ9ேக உய��த ச�பள� ஐ�� கல� தாேன? அத�>ேம� 
ெகா�$க �"யாேத! ெகா��தா* ம�றவ�க� த9க4$>� அJவள6 
ெகா�$கேவC�ெம�/ ேக�க$3��. ஆதலா* இைத-ப�றி நம$> ஒ� �"6� 
ேதா�றவி*ைல. 
 
�- : அைத-ப�றிய கவைல சிறி�� ேவCடா�. இவ�ைடய மாணா$க�கைள- 
ேபாஷி��- பா�கா�தேல ேபா��. அதனாேலேய இவ� மிக6� தி�-தியைடவா�. 
அத�> ேம* ஒ�/� ேவCடா�. 
 
அ�பல : அ-ப"யா! எ�ன இ� மிக ஆ2சாியமாக இ�$கிற�? அJவா/ இ��தா* 
நம$> ஒ�/� சிரமேம இ*ைல. அJவாேற ெச:� விடலா�. இ�த 
விஷய�ைத-ப�றி நீ� ெசா�ன� மிக6� ச�ேதாஷ�ைத விைளவி$கி�ற�. 
 
தி�வாவ��ைறயாதீன வி��வானாகிய�. 
 
இ9ஙன� ஒ-�$ெகாC� மட�தி?�ள �$கியமான அதிகாாிக4$>- 
பி�ைளயவ�கைள ஆதீன வி��வானாக நியமி�தி�-பதாக6� ேவC"ய 
ெஸளகாிய9கைளெய*லா� அைம��$ ெகா�$கேவC�ெம�/� 
க�டைளயி�டா�. அJவாேற யா6� ெச:ய-ப�டன. இவ�$> இரC� 
தவசி-பி�ைளகைள� தி�ட� ெச:தன�; மட�தி=��ேத அவ�க4$> மாத2ச�பள� 
அளி$க-ப�ட�. 
 
பாட: ெசா(;த(பாட: ெசா(;த(பாட: ெசா(;த(பாட: ெசா(;த(....    
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அ-ேபா� பி�ைளயவ�க4$>Cடான மகி82சி$> எ*ைலயி*ைல. ��� 
ஒ�கால�தி* அ�பலவாண �னிவாிட� வ��தி வ��தி- பாட9ேக�� 
இJவளேவP� இJவாதீன ச�ப�த� உCடாயி�ேறெயன உவைக ெகாC"��த 
த�ைம ஆதீன�� வி��வானாக ஆ$>வி�த� தி�வ�ேளெயன நிைன�� 
உ�கினா�. பி�� ந*லதின� ஒ�றி� பாட; ெசா*ல ஆர�பி�தா�. ப"$க வி��பிய 
பல த�பிரா�க4� ப"$கேவC�ெம�/ ��னேம வ�தி��� மட�தி* 
உC�ெகாC"��த சில�� பாட9ேக�க ஆர�பி�தா�க�. இவ�ட� ��� இ��த 
மாணா$க�க4� உடனி��� பாட9ேக�� வ�வாராயின�. பாீ�சி�� 
அவரவ�க4ைடய த>தி$ேக�ற வCண� இரC� X�/ பிாிவாக- பாட; 
ெசா*= வ�தன�. ப"$கேவC"ய ��தக9க� அ2சிட-ப�டைவகளாயி� மட��2 
ெசலவி* விைல$> வ�வி�� மாணா$க�க4$>$ ெகா�-பி��� 
அ2சிட-படாதைவகளாயி� ேவேற பிரதி ெச:� ெகா�4�ப" ெச:�� இவ� 
பாட9கைள நட�தி வ�தா�. 
 
அ-ெபா,� ப"�தவ�க� (தி�ெந*ேவ=- ேப�ைடயி=��� வ�� அ9ேக 
காஷாய� ெப�/- ப"��வ�த) நம2சிவாய� த�பிரா�, ம�ைர இராமசாமி பி�ைள, 
ேதவேகா�ைட நாராயண ெச�"யா� �த=யவ�க�. அவ�க� அ-ெபா,ேத சிற�த 
வி��வா�களாக மதி$க$3"ய நிைலயி* இ��தவ�க�. 
 
அவ�க4� நம2சிவாய� த�பிரா�, பாட9ேக�>� Fைல ��னதாகேவ ப"�� 
ைவ-ப�� ப"�த பி�� சி�தைன பCUவ�� வழ$க�. இதனா* ம�றவ�கைள$ 
கா�"?� அவ�ைடய ப"-� ஓ9கி நி�ற�. 
 
இ$கவிஞ�பிரா� இ�-பத�காக மட�தி�> எதிாி* இ��த ஒ� ப��ெதா,வ� 
ெச-பனிட-ப�� வி�தியாக அைம$க-ப�ட�. அ� விசாலமான 
��ற�ைத7ைடய�. அதைன மிக6� பாி��தமான இடெம�/ நிைன�� இவ� 
அ9ேகேய இ��� வ�வாராயின�. பாட;ெசா�ன கால9கைளய�றி ம�ற$ 
கால9களி* தா� பாடேவC"ய F*கைள- பா" மாணவ�கைள$ ெகாC� 
எ,�வி��� வ�தா�. த��ைடய மாணவ�க� கவைல யி�றி உC� 
பாட9ேக�பத�>ாிய ெசளகாிய9க� அைம�தைமயா*, அவ�க4$> ேவC"ய 
ெசௗகாிய9கைள2 ெச:� ெகா�-பத�கி*ைலேய ெய�/ �� கவைல7�றி��த 
இவ�$> அளவ�ற ச�ேதாஷ��, இ�6� [2]��வ�ண�தியாக� தி�வ�4� 
நம2சிவாய X��தியி� தி�வ�4ேம எ�P� எCண�� உCடாயின. அ�த 
உவைகயினா* இவ� மி$க ஊ$க�� ெப�றன�. 
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அ�பலவாண ேதசிக மீ� கல�பக� இய"றிய�அ�பலவாண ேதசிக மீ� கல�பக� இய"றிய�அ�பலவாண ேதசிக மீ� கல�பக� இய"றிய�அ�பலவாண ேதசிக மீ� கல�பக� இய"றிய�....    
 
தி�வாவ��ைற மட�தி?�ள ச�பிரதாய9கைள7� ம�றவ�ைற7� பா��த 
இவ�$> அ-ெபா,� தைலவராகவி��த � அ�பலவாண ேதசிக� விஷயமாக ஒ� 
பிரப�த� இய�ற ேவC�ெம�ற எCண� ேதா�றி�/. ேதா�றேவ, மட�தி� 
ச�பிரதாய9கைள ெய*லா� ந�> விசாாி�� அறி�� ெகாC� சில தின9களி* 
அ�பலவாண ேதசிக� மீ� கல�பகெமா�ைற இய�றி �"�தா�. 
 
மகாவி��வாென�7� ப�ட� ெப"ற�மகாவி��வாென�7� ப�ட� ெப"ற�மகாவி��வாென�7� ப�ட� ெப"ற�மகாவி��வாென�7� ப�ட� ெப"ற�....    
 
அ-பா* ஒ� விேசடகால�தி* தி�வாவ��ைறயி* அ�பலவாண ேதசிக� 
��னிைலயி* பல வி��வா�க4� பிர�$க4� Y8�த மகாசைபயி* அ�F* 
அர9ேக�ற-ப�ட�. அைத$ ேக�ட எ*ேலா�� அதிசயி�தா�க�. தி�வாவ��ைற 
ச�ப�தமாக- பல பிரப�த9க� இ��தா?� அ$ கல�பக� எ*லாவ�றி?� 
சிற�ததாக6� ெபா�� நய� ெசறி�ததாக6� ைசவ ச�பிரதாய9கைள7� ஆதீன 
ச�பிரதாய9கைள7� விள$கி$ெகாC"�-பதாக6� உ�ளெத�/ 
ெகாCடா"னா�க�. அ-ெபா,� ெபாிய கா/பாறாக6�, ஆதீன 
வி��வானாக6மி��� விள9கிய கனகசைப�த�பிரா� �த=ேயா�க� இவ�ைடய 
�லைம� திற�ைத$கC� மகி8��, “இவ�க4$>2 ச�நிதான� த$க மாியாைத 
ெச:த�ள ேவC��” எ�/ தைலவாிட� விCண-பி��$ ெகாCடா�க�. 
அதைன$ ேக�ட அ�பலவாண ேதசிக� ேமலகர� �-பிரமணிய ேதசிகேரா�� 
ஆேலாசி�� ‘மகாவி��வா�’ எ�P� ப�ட�ைத இவ�$> வழ9கினா�. 
எ*ேலா��, “அ�தைகய ப�ட�தி�> இவ� ஏ�றவேர” எ�/ 3றி2 
ச�ேதாஷி�தா�க�. ப�ட� அளி�தத�றி அ�பலவாண ேதசிக� சா*ைவ �த=ய 
பாிசி*க4� இவ�$> வழ9கி மட�தி* இ*லற�தா� உCU� வாிைசயி* �த* 
Wதான�ைத7� க�டைளயி�டா�.  
 
அ�த$ கல�பக�தி?�ள சில அாிய விஷய9க4� பாட*க4� வ�மா/ : 
தி�வாவ��ைற மட�தி* வழிபட- ெப�/வ�� X��தி � நடராஜ- ெப�மா�; 
இ�, 
 

“க"மல� ைக$ெகாC ட�� கனியவ� பலவா ண�ெபா�  
அ"ய�2 சைனேகா ��தி ய�பல வாணா ெச:வா:  
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த"த=* விதியா� ��ன� [3]த�ைன�தா ன�2சி� ேத��� 
ப"நிைன� தைனெகா* யா�$>� பழ$கவா தைனவி டாேத”  

 
எ�பதி� �ல-ப��த- ப�"�$கி�ற�. 
 
அ"ேயPைடய உட* ெபா�� ஆவி X�ைற79ெகாC� ��தியாகிய ஒ�ைற 
ம��� ஈவத�> வ��த� எ�ன எ�P� க���, 
 

“அ�வி யறாவைர ேபா���த மாைல யவிாில;Y8  
ெபா�விய ேலா6 தி�வா வ��ைற- �Cணியமா  
ெசா�விய வ�பல வாணா வ"ய Pட��தலாக 
ம�விய X�/9ெகாC ெடா�றீ வத�> வ��தெம�ேன”  

 
எ�P� ெச:7ளி* அைம���ள�.  
 
‘நீ� அணி���ள பிைற, எ?�� �த=ய ெபா��க4�, உம$> இ�-பிடமாகிய 
ைகைலமைல, ஊ�தியாகிய இடப� �த=யைவக4� ெவCணிற�ைடயன; 
இ9ஙன� ெவCணிற�ைடய ெபா��கைளேய நீ�ைடைமயா* அ"ேயPைடய 
ெவ�ளறிைவ7� ெகா�4த* �ைறயா>�’ எ�P� க��ைத அைம��, 
 

“�ணிபிைற ெவCைம ெய?�பணி ெவCைம 
Y�க9 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  
ம�றிய� ேமனி7� ெவCைம 
அணிகிள� ��னா ணின$ெகனி னி�நா� 



38 

 

அவி� �க8 நீ�ெறா� �ைறைச  
அ�பல வாண வாாிய வ"ேய� 
அறி6 ெவC ைம79ெகாள* வழ$ேக”  

 
எ�/ பா"ய ெச:7� மி$க �ைவ7ைடயதாக விள9>கி�ற�. 
 
அ�F=?�ள ேவ/ சில பாட*க� வ�மா/:-  
 

“தைரகம8வC ெபாழி�றி�வா வ��ைற$க� >ரவ�பிரா� தானா:� ெத:வ  
விைரகமழ� பலவாண ேமேலாPC ைமைய7ண��ேத� விள�ப$ ேகளீ�  
உைரகம8தC கயிலாய� ெதா�வ�கா ணாலவன� �ைற�தா� ��ன�  
�ைரகமழிJ வரசவன� �ைறவாாி- ேபாதவ�சீ� �க*வா� யாேர” 

(அரசவன� - தி�வாவ��ைற)  
 

“அ��தவ�$ கர�கைல ய/ப�� நா�கிP$> மர� ஞான� 
ெபா��தவ�$ கர�>ர வ�$ெக*லா மர�ெந�� ெபா�மா ேம�-  
ெப��தவ�$ கர��ைற ைச-பதிய� பலவாண பிரானீ ெய�ேற  
வ��தவ�$ கர�ெபறா நிைனநிழ�/� தி�வர� மகி8�� தாேன” 
(வ��� அவ�$> - LCெசயலா* வ���கிறவ�க4$>; அவ� - LC.) 

 
சி�� 
“வி�ள�� �க8சா லாவ� �ைற7C ேமவிய  
        வ�பல வாண  
வி�தக� றி�� ெனா�தின; ெச�/ ெம:7ற-  
         பணி�தன மைனயா�  
த�ள�9 க�ைண 3���ேவC �வெத�  
        சா�/க ெவ�/நீ றளி�தா�  
தள�விலா- �ைடL9 கிட6ண* ேவC�� தைய�ாி  
          ெய�றஃ ேத�ேறா�  
எ�ள�; �ைவய வ"சி��� னளி�தா னிைலதவி��  
        தியாைவ7 �Cேடா�  
இவ�ெச:ேப �தவி$ கினி2ெசய =யாெத�  
      ெறCணிேனா; சாமியா: விள9க 
உ�ள� மைனயா� றி�மட �,� �ஞ�றிேனா நம�சி� த�ைம  
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உண�பவ ாியாேர யாவயி� ெச�றா ?ணரலா ேமா�வா� பலேர.  
(சாமி - ெபா�, �றவி. ஓ�வா�-ெசா*பவ�, ேதவார� ஒ�பவ�க�.) 

 
மகாைவ�தியநாைதய
ைடய பழ�க�மகாைவ�தியநாைதய
ைடய பழ�க�மகாைவ�தியநாைதய
ைடய பழ�க�மகாைவ�தியநாைதய
ைடய பழ�க�....    
 
அ-ெபா,� நிக8�த மகர�தைலநா� >� Hைஜயி* (ைத மாத அ�வதி ந�ச�திர 
>�Hைஜயி*) � அ�பலவாண ேதசிக�$> நட�த ப�டண- பிரேவச�தி* 
பாதசாாியாக உட�வ�த � �-பிரமணிய ேதசிக� ேகா��தி தீ��த�தி� 
ெத�கைரயி* வாண ேவ"$ைக நட$>�ெபா,� அ9ேக நி�பதி� சிறி� 
தள�2சி7�/ அய==��த ச�திர�தி� திCைணயி* அம��தா�. அ-ெபா,� 
மாணா$க�கேளா� பி�ைளயவ�க4� உட�ெச�றி��தா�க�. அவ�க� 
வரைவயறி��, அ9ேக த9கியி��த மகா ைவ�தியநாைதய� த� தைமயனாராகிய 
இராமஸாமி ஐய�ட� வ�� கC� �-பிரமணிய ேதசிக�ைடய வி�-ப�தி�ப" 
ப$க�தி* இ��தா�. ம�ற வி��வா�க4� Yழவி��தா�க�. அ�த இ�வ�க4� 
ச9கீத�தி* உய��த பயி�சி7ைடயவ�களாக இ��தத�றி� தமிழி?� ந*ல 
அறி6வா:�தவ�க�. எதைனயாவ� ஒ��ைற ேக�டா�களானா* அதைன 
மற$கமா�டா�க�; அதனா* ஏகஸ�த$கிராகிகெள�/ �க8ெப�/ 
விள9கினா�க�. பிரச9க ச$தி அவ�களிட�தி* ந�றாக அைம�தி��த�. 
அJவள6$>� காரண� �-பிரமணிய ேதசிக�ைடய பழ$க�� ஆதர6ேம. 
அவ�கைள- பி�ைளயவ�க4$>- பழ$க� ெச:� ைவ$க ேவC�ெம�P� 
க��� �-பிரமணிய ேதசிக�$>- பலநாளாக இ���வ�த�. ஆனா?� சமய� 
ேநரவி*ைல. அ-ெபா,� அJவி�வ�ைடய ெப�ைமைய7� ப�றி- 
பி�ைளயவ�களிட�� பி�ைளயவ�கைள-ப�றி அவ�களிட�� பிரWதாபி�� வி�� 
அJவி�வைர7� ேநா$கி, “உ9க� வா$கினா* ஏேதP� ஒ� பாட* 
ெசா*லேவC��” எ�றன�. அவ�க�, இ$கவிஞ� ெப�மாைன-ப�றி 
இளைமயி=��� அறி�தி��தத�றி இவ�ைடய F*கைள- ப"�� ஞாபக�தி?� 
ைவ�தி��தா�க�. இவைர-பா�$கேவC�ெம�P� ஆவ* ெந�நாளாக 
உைடயவ�களாைகயினா* அளவிலா மகி82சி7�/ இவைர-ப�றி2 சிறி� ேநர� 
பாரா�"ன�. பி�� 
 

[4]“H9காவன$ >யிேலதைழ ெபா=ய�திாி மயிேல 
நீ9காமெலJ 6யி�$>��யி ரா:நி�ற� ணிமல�  
பா9கா�ைம யாேளா� ப�9ெகா�ைற மண-ப  
ஈ9கா�வழி2 ெச�றா�ெகா =ைச-^ெரம$ >றேவ”  
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“மாேவந/� பலேவமன� மC��தட மல��த 
Hேவெச,9 காேவநல� �ண�ஞான �ண��ேதா�  
நாேவ�க8 ெபாிேயாெனைன ந�றா�ெகாள 6ாிேயா�  
ேதேவசனிJ வதிமாெதா� ெச�றா�ெகா ?ைர-^�”  

 
“>��ேதந/9 ெகா�றா:ெகா" �*லா:ெச,9 >ரேவ  
தி��ேதெனன நி�>�ெமா� சிறிேயைன7� ெபா�ளா  
வ��ேதெலன வாCடாPைம மாேதா�மிJ வழிேய 
ம��ேதெயன2 �ரேர�திட வ�தா�ெகா ?ைர-^�”  

 
எ�P� பாட*கைள இைசேயா� ெசா*=$ கா�"னா�க�. அவ�ைற$ ேக�ட 
இவ�, “இைவ எ�த F=?�ளைவ?” எ�றா�. 
 
அவ�க� : தா9க� இய�றிய Yதச9கிைதயி* பிரம� �த=ேயா� தி*ைலயி* 
ேநா�/ ஞான� ெப�ற அ�தியாய�தி* உ�ளைவ.  
 
மீ : அ-ப"யா! இ�P� அ�த F=* ேவ/ ெச:7�க� உ9க4$>- பாட� 
உCேடா? 
 
அவ�க� : நிைறய உC�. ேகாடகந*S�2 ��தரWவாமிக� எ9கைள அ"$க" 
ெசா*ல2 ெசா*=$ ேக�� மகி8வா�க�. அவ�க� வடெமாழி2 Yதச9கிைதயி* 
அதிக- பழ$க��ளவ�களாதலா* இ�த- பாட*கைள$ ேக�� மிக 
ஆ2சாிய-ப�வத�றி� த9கைள- பாரா�"$ெகாCேடயி�-பா�க�. 
 
மீ : இ�Fைல நா� ெச:ததாக2 ெசா�னீ�கேள. அதைன அறி�தெத-ப"? 
 
அவ�க� : தி�ெந*ேவ=யி* ேவதா�த சாWதிர- பாிசய��ளவராக இ�$>� 
ஐயாசாமி பி�ைளயவ�க4� எ9க4$>� ெதாி�த ம�ற வி��வா�க4� 
ெசா�னா�க�. 
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�-பிரமணிய ேதசிக�, பி�ைளயவ�கைள ேநா$கி, “அ�த உCைமைய நீ9க� 
எJவள6 மைற�தா?� மைற6ப�மா? உ9க� கவி��வ�ைத7� �கைழ7� யாரா* 
மைற$க �"7�? Yாியைன மைற-பத�> யாரா* இய?�” எ�/ ெசா*= 
மகி8�தா�. 
 
அ�த இ�வ�க4ைடய ேதா�ற- ெபா=6� விHதி��திரா�சதாரண�� சிவப$தி2 
ெச*வ�� இைசேயா� ெபா�� விள9க- பாட*கைள2 ெசா*?� அழ>� 
அ9கேச]ைடயி�றி- பா�வ�� ஆலாபன� ெச:ைகயி* ‘ச9கரா’ எ�/ 
ெசா*?வ�� இ�மகாவி��வாPைடய மன�ைத$ கவ��தன. பி��, “ஐயா! அ�த- 
பாட*க� உ9க� வா$கி=��� வ��ெபா,� தனி2�ைவைய7ைடயனவாக 
இ�$கி�றனேவ. உ9கைள- ேபால� தமி8-பாட*கைள இJவள6 அழகாக2 
ெசா*பவ�கைள இ�கா/9 கC"ேல�. உ9க4ைடய ே%ம�ைத$ >றி��- 
பரமசிவைன- பிரா��தி$கிேற�. உ9க4ட� அ"$க" பழக ேவC�ெம�ப� 
எ�Pைடய வி�-ப�” எ�றா�. அவ�க�, ''எ9க4ைடய �, வா8வி�>� காரண� 
ஸ�நிதானேம. அ�த அ�ேப உ9கைள7� பா�$>�ப" 3�" ைவ�த�. உ9கைள- 
பா���- பழகி- பாட9ேக�கேவC�ெம�/ நீCட நாளாக$ கால�ைத 
எதி�பா��தி��ேதா�. இ�/ எ9க� பா$கிய�தா* அ� நிைறேவறிய�. 
எ*லாவ�றி�>� காரண� சிவகி�ைபேய” எ�றா�க�. 
 
ம/நா� பி�பக=* மட�தி* பல பிர�$க4� பலவைகயான வி��வா�க4� 
இ��த சைபயி* வழ$க� ேபாலேவ அJவி�வ�ைடய இைச-பா�� நைடெப�ற�. 
அ-ெபா,� மகா ைவ�தியநாைதய� வடெமாழி ெத� ெமாழிகளி� சிவச�ப�தமான 
கீ��தன9கைள- பா�வைத$ ேக�� இவ� அவ�றி* ஈ�ப��- பி�வ�� 
பாட*கைள2 ெசா�னா�. 
 

''ெபா�வி*மகா ைவ�தியநா த�பா� மிைச-ெப�;சீ� ெபா�வா ெனCணி*  
ஒ�வில�� �ைறைசெய9க� >�மணிய� பலவாண ெனாளி�3 ட�கC  
ெவ�வி*சிற- �ற�ன�பா "ைச-ெப�;சீ ேரெபா�6� வி��த 5ப�  
ம�விலனி� தன2�ைம7 ெம��தில�ேவ� /ைமயிைவேய மதி$>9 காேல.” 

 
“அைனநிக��- பிரமணிய மணிெயா�மா வ��ைறயி லமர� நி�ற 
தைனநிகர� பலவாண பரசிவ�ம� ெற9க�>� சாமி ேம�ேம�  
�ைன7�வயி� தியநாத னிைசவி��பி னானி�6� �கேழா ெவ�னி�  
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இைனய�[5]வயி� தியநாத னிைசவி��ப* பர�பைரயி� இைய�த வாேற.”  
 
இவ� �ராண� அர9ேக�/� இட9க4$> அJவி�வ�� ேபா>�ப" ேந��தா* 
இரC� X�/நா� அ9ேக இ��� ேக�� வ�வ� அ$கால�த* அவ�க4ைடய 
வழ$கமாக இ��த�. அ-ெபா,� இவ� ெசா*?� அ�ைமயான பாட*களி� 
சிலவ�ைற மன-பாட� ெச:� ெகாC� கைத பCUைகயி* உபேயாகி�� 
வ�தா�க�. 
 
ப�<6�ர� ஆ.!க�தா பி�ைளப�<6�ர� ஆ.!க�தா பி�ைளப�<6�ர� ஆ.!க�தா பி�ைளப�<6�ர� ஆ.!க�தா பி�ைள....    
 
இைடயிைடேய வழ$க�ேபால- ப�V2�ர�தி�>- பி�ைளயவ�க� 
ெச�/வ�வ�C�; அ9ேக நம2சிவாயபி�ைள கால;ெச�ற பி�ன� அவ�ைடய 
>மாரராகிய ஆ/�க�தா பி�ைள ெய�பவ�� இவாிட�தி* மி$க 
மாியாைத7ைடயவராகி இவைர� த� த�ைதயாராக6� >�வாக6� பாவி�தி��தா�. 
தி�வாவ��ைற$> வ�� இவைர அைழ��2ெச�/ சில மாத� ைவ�தி��� 
உபசாி�� அP-�வா�. 
 
இய*பாகேவ இவ�$> வடெமாழி வி��வா�களிட���, ச9கீத 
வி��வா�களிட��� அ�� உC�. தியாகராச@ைல �த=யவ�ைற இய�/கி�ற 
கால�த�ெகாCேட வடெமாழி வி��வா�க4ைடய பழ$க�� அவ�க4ைடய 
உதவி7� அைம�தி��தன. தி�வாவ��ைற மட�தி�> வ�தபிற> அ�தைகய 
பழ$க� அதிகமாயி�/. அ�த மட� பலவைக வி��வா�க� ஒ�வ� பி� ஒ�வராக 
நாேடா/� வ�� பாி� ெப/� இடமாத=� அவ�க�பா� பல அாிய ெச:திகைள 
அறி��ெகா�வ��, பல �ேலாக9கைள7� அவ�றி� ெபா�ைள7� ேக��� 
தமிழி* ெமாழி ெபய�-ப��, அ$க���$கைள ஞாபக�தி* ைவ�தி��� தா� 
இய�/� F*களி* இட�தி�ேக�ப அைம��$ெகா�வ�� இவ�$> வழ$க�. அ�த 
வி��வா�க4� இவ�ைடய அறிவி� திற�ைத அறி�� விய�� இவேரா� 
பழ>தைல7� இவ�ைடய ெச:7�கைள$ ேக�டைல7� ெபாிய லாபமாக$ 
க�தியி��தன�. “சா�ேறா� சா�ேறா� பாலராப” எ�ப� ெம:ய�ேறா? 
--------- 
[1] 168 - ஆ� ப$க� பா�$க. 
[2] இ� தி�வாவ��ைறயி� ேகாயி* ெகாCட�ளிய சிவபிரான� தி�நாம�. 
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[3] சிவபிரா� த�ைம�தாேம அ�2சி�த� தி�விைடம�Oாி?� தி�ைவயா�றி?�; 
>�ைவ2 சிவமாக- பாவி$க ேவC�ெம�ப� இ2ெச:7ளி* அறிய�பால�. 
[4] இைவ தி�மா* 3�/. 
[5] ைவ�தியநாதெர�ப� தி�வாவ��ைற மட��- ெபாிய Hைசயி?�ள உைடயவ� 
தி�நாம�. 
-----------  

21. 21. 21. 21. பல =(க� இய"ற(பல =(க� இய"ற(பல =(க� இய"ற(பல =(க� இய"ற(....    
    

தி
விைட�கழி !
க  பி�ைள� தமி2தி
விைட�கழி !
க  பி�ைள� தமி2தி
விைட�கழி !
க  பி�ைள� தமி2தி
விைட�கழி !
க  பி�ைள� தமி2. . . .     
 
ெரௗ�திாி வ�ஷ� தி�விைட$கழி ��க� பி�ைள� தமிைழ இவ� இய�றினா�. 
அதைன ஆ$>வி�ேதா� அ�த Wதல�தி=��த கா�கா�த ேவளாள- பிர�வாகிய 
�-பராய பி�ைள ெய�பவ�. அ�த- பி�ைள� தமிைழ அர9ேக�ற� 
ெதாட9கியெபா,� ஒ�வ� அ-பிர�வினிட� எதைனேயா காேதா� 
�U�U��வி�� வ�� இவ�$> ��ன� அம��� ெச:7� நிர�ப 
ந�றாயி�$கிறெத�/ தைலயைச��2 ச�ேதாஷி��$ ெகாC"��தன�. 
அ-ெபா,� சைபயி* இ��தவ�களி* ஒ�வராகிய சி9கவன� �-�பாரதியா�, 
“அவ� ெசா*=ய� எ�ன?” எ�/ ேக�டா�. �-பராயபி�ைள, “இ2ெச:7ளி� 
�த�சீ� ெபா��த� இ*லாத�; ஏேதP� க�ைமயான தீ9> உ9க4$> 
விைள�தா?� விைளயலாெம�/ அவ� ெசா�னா�” எ�/ ெம*ல2 ெசா�னா�. 
அதைன$ ேக�ட பாரதியா� >�ற� 3றியவைர விசாாி$க ேவC�ெம�/ நிைன�� 
பா�$ைகயி* அய==��த அவ� காண-படவி*ைல; எ9ேகேயா ேபா:வி�டா�. 
உடேன பி�ைளயவ�க4$> இ2ெச:திைய� ெதாிவி�தன�. இவ�, “>�ற� 
3றியவைர அைழ�� வ��ப" ெச:தா* உ�ள >�ற�ைத விசாாி�தறி�� 
சமாதான� ெசா*?கிேற�” எ�றா�. �-பராயபி�ைளயிPைடய ஏவ=னா* சில� 
ெச�/ பலவிட�தி* ேத"$ கC�பி"�� அவைர அைழ��வ�� சைபயி* 
நி/�தினா�க�. அவ� உட�� ந�9கிய�; ‘ஏ� ெதாியாம* இ�த2 ச9கட�தி* 
அக-ப��$ ெகாCேடா�?’ எ�/ அவ� நிைன�தா�. அ-ெபா,� �-�பாரதியா�, 
“ஐயா, இ2ெச:7ளி� �த� சீாி=�$>� ெபா��த$ >ைற6 யா�?” எ�/ அவைர$ 
ேக�டன�. அவ� ஒ�/� ெசா*லாம* இ��தா�. பாரதியா�, “ெபா��த 
இல$கண�ைத2 ெசா*?� F*க4� எைதேயP� ப"�தி�$கிறீரா?” எ�றா�. 
“என$> ஒ�/� ெதாியா�” எ�/ அவ� விைடயளி�தா�. �-�பாரதியா�, 
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“அJவாறி�$க நீ� ஏ� இ-ப" இரகசியமாக$ >�ற� 3றேவC��?” எ�றா�. 
அவ� சாியான விைட 3/த�> இயலாதவராகி விழி�தா�. இவ�ைற$கCட 
இ$கவிஞ� ெப�மா� அவ�ைடய அறியாைம$> இர9கி அJ விசாரைணைய 
நி/�த2 ெச:தா�. அ-பா* அர9ேக�/த* �ைறயாக நட�� நிைறேவறிய�. 
 
இ�தல�தி� ெபய� விைட$கழி ெயன6� இைட$கழி ெயன6� வழ9>�. 
இ�தல�தி* ��க$கட6� >ரா மர�தி� கீ8 எ,�த�ளி7�ளா�; இைவ, 
 

“>லவிைட$ கழியி� [1]மகி8வன�திெலா� 
>ரவ"$கணம� நீபமாைல-�ய ேவைள-�ர$கேவ.” (கா-�. 2)  
“ேதமல� ேமய >ராநிழ* வா8பவ ெச9ேகா ெச9கீைர”(ெச9கீைர-. 10)  

 
எ�பவ�றா* விள9>�. 
 
இ�தல�தி* எ,�த�ளிய சிவெப�மா� தி�நாம� பாவநாச-ெப�மாென�ப�; 
இ�,  

“வ,வி* ப�திைமய ாி�தய�தளியி� மணிவிள$கினம� 
பாவநாச-ெப� மாைன-பழி2���”  

 
என2 ச�த�தி* அைம$க-ப���ள�. 
 
இ�தல�தி� Hசி��- ேப/ெப�ேறா� இ�னாாி�னா ெர�ப�, 
 

“ெபா��சா* ெபா>�"த8 மண�தவிசி னா��க-  
       ��ேதC �த��லவ��  
ெபாறி�ல னட$கிெயா� ெநறி7/ வசி�ட���  
        �Cணிய� தி��னிவ��  
ெவ��சா� �ைன�தைலய ேவ�ைக�� >�தெனா�  
         ேவ�த��� பலவரச�� 
ேமவி- பணி��ள� ெதCணிய தைட�தவி�  
         ேமத> தல�” (அ��=-. 9)  
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எ�P� ப>தியா* அறிய-ப��. 
 
இ�F?� த�ைம நவி�சி, த�>றி-ேப�ற� �த=ய அணிக� அைம�த பாட*க� 
பல உ�ளன. இ�திரP� தி�மா?� இ�திர� உேப�திரெனன-ெபா��திய 
�ைறைம$ேக�ப அJவி�வ�ைடய மகளிராகிய ெத:வயாைனய�ைமைய7� வ�ளி 
நாயகிைய7� �ைறேய ��க$கட6� மண; ெச:�ெகாCடனெர�ற க��ைத, 
 

“தா�ெகாCட வி�திர Pேப�திர ெனன-�ர� தர�வைள$ கர�மாீஇய  
த�ைம$ கிண9க�� ெற:வயா ைன$>வC டா��ைன� திற6ள�>ல�  
ேத�ெகாCட ேகாைத$ெகா� ேகாைதபி� Y�"7ல கி���/ மகிழேம6�  
இைறநிைற ெபாழி�றி� விைட$கழி$ >மேரச னி�றமி8$ கவிதைழயேவ” 

(விநாயக வண$க�)  
 
எ�P� ெச:7ளி* அைம���ளா�. 
 
��க$கட6� ஆ/ சமய9க4$>� ஆறாதார9க4$>� ஆ/ அ��வா$க4$>� 
தாேம �த*வெர�பைத� ெதாிவி$க ஆ/ தி��க9கேளா� விள9>கி�றாெர�P� 
க���, 
 

“ஆ��; சமய மாறிP$> மாதா ர9க ளாறிP$>� 
அ�� வாேவா ராறிP$> மைம7� தாேன �தெல�/ 
தீ��� ப"யா வ��ெதளிய� ெதளி�தா9 கா/ �க�திகழ2  
ெச*வ ம=7 மிைட$கழிவா8 ேசைய- பாி�� கா$கேவ”  

 
எ�P� கா-�-ப�வ2 ெச:7ெளா�றி லைம���ள�. 
 
சி�றி� ப�வ�தி*, மகளி� ��க$கட6ைள ேநா$கி, “ேதவாீைர நிைன�� உ�>� 
அ"யா�க4ைடய விைன �த=யவ�ைற2 சிைத�த��க; எ��ைடய சி�றிைல2 
சிைதயாதீ�” எ�/�, “ேதவாீ� சரவண- ெபா:ைகயி* ஆ/ >ழ�ைதகளாக 
விைளயா"$ ெகாC"��த கால�� உமாேதவியா� அ9> வ�� ஒேர தி�6�வமாக2 
ெச:தெபா,� ஆ/ தி��க9களைம�தத�ேக�ப- ப�னி�ைகக� ெச:த� ேபால- 
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ப�னிரC� கா*க4� அைமயாம* வி�ட� நா9க� ��பிற-பி� ெச:த 
ந*விைனேய” எ�/� 3/வதாக உ�ள ெச:7�க� ப"�தி��ற�பாலன : 
 

“கCணீ� ெப�க 6�கி7ள9 கசிநி� ன"யா� மலமாயா 
    க�ம �,�; சிைதயவ��� க"ய விைனைய2 சிைதயவ�த�  
எCணீ� பிறவி$ கண$ெக,� ேம�ைட2 சிைதநீ ேயபரெம� 
   ெறCணா தி,ைத 7/�னக ெரCண; சிைதம� றிைவதவி���  
�Cணீ� கவ�� வ"ேவ�ைக- �லவா �லவ� ேபாேரேற 
   ெபாறியி ேல;சி� றில;சிைத�த* �கேழா வல� �Cணியேமா  
ெதCணீ� வள93� விைட$கழிவா8 ெச*வா சி�றி* சிைதேயேல 
   சி�தி- பவ�� Aற�த� ெதளிேவ சி�றி* சிைதேயேல.” (6)  

 
“ைநயா நி�ற சி/ம�9> ன9ைக 7ைமயா� பரமெனா�� 
      ந/நீ�- ெபா:ைக� தட9கைரவா: நCணி �கமா றிP$ேக�ப$  
ைகயா றிரC� �ாி�த�ேபா� காலா றிரC� ெச:யா� 
      க�தி யிரCேட ெச:தனC�� கைடேய; ெச:த ந*விைனயா*  
ெம:யா விரCடா யி���மைவ விைள$>9 >/�� ெபா/$காிதா 
       விைள�த தினியா; ெசயெல�ேன L� ேதா/� விடாதம���  
ெச:யாC மகி,� விைட$கழிவா8 ெச*வா சி�றி* சிைதேயேல 

                சி�தி- பவ�� Aற�த� ெதளிேவ சி�றி* சிைதேயேல.” (9) 
 
சிவெப�மா� தி�$கர�தி?�ள தம�க�ைத- பைறெய�/ நிைன�� அதைன 
அ"-பத�>$ >ணி* ேத"ய ��க$ கட6�, த�ப$க�தி* விைளயா"$ 
ெகாC"��த விநாயக$ கட64ைடய ைகயி?�ள ெகா�ைப- பி"�� இ,$க, 
விநாயக�� எதிேர இ,$க, அதனா* உCடான கலக�ைத யறி�த உமாேதவியா� 
அJவி�வ�$>� இைடேய �>�� அ$கலக�ைத� தவி���2 சிவெப�மா� 
சைடயி?�ள பிைறைய$ ெகா�-ப அத�> ��க$கட6� மனமகி8�தன ெர�P� 
க�பைனெயா�/ சி/ேத�- ப�வ�தி*, 
 

“ஆ$>� ெப��ெதாழில ைம�தெவா� தம�க மவா6பைற ெய�/ள9ெகாC 
    ட�னைத ய"�திட$ ைக$ெகா49 >ணிேற" ய�>விைள யா"நி�ற 
தா$>� திற�களி� ெறா�கர தல$ேகா� தைன7ற- ப�றிM�$க�  
    தவாவ=ெகா ள$களி/ ெமதி�ப�றி M�$க� தைழ�தி� கலா�ண���  
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வா$>; �ைவ�ேத� மாைல$>ழ�றா: வய9>ற ந�-�>��  
    மைறேயாதி ம�ேத� ேவணி- பிைற$>ணி* வய9க$ ெகா�$க6வைக  
ேத$>� திற�>க விைட$கழி 7ைட$>ழக சி/ேத ���"ய�ேள  
    தி�மா* வயி�றைட ெப��ேத ���"ேச: சி/ேத ���"ய�ேள.” (4)  

 
எ�P� ெச:7ளி* அைம���ள�. 
 
தி
விைட�கழி� )றவ:சிதி
விைட�கழி� )றவ:சிதி
விைட�கழி� )றவ:சிதி
விைட�கழி� )றவ:சி....    
 
தி�விைட$கழியி* அ�த- பி�ைள� தமிைழ அர9ேக�றி$ ெகாC"��தெபா,� 
உடனி��த சி9கவன� �-�பாரதியா� இவாிட� >�றால$ >றவ;சியி=��� சில 
பாட*கைள2 ெசா*=$ கா�"னா�. இவ�� உடனி��தவ�க4� ேக�� 
ஆன�தி�தன�. அ-ெபா,� ��3றிய �-பராயபி�ைள, “இ�த Wதல�தி�>� ஒ� 
>றவ;சி இய�ற ேவC��” எ�/ ேவC"$ெகாCடா�. அJவாேற ஒ� F* 
இவரா� ெச:� அர9ேக�ற- ெப�ற�. அர9ேக�/ைகயி* அதைன- ப"�தவ� 
இைச-பயி�சி7�ளவராகிய வ*ல� க�தசாமிபி�ைள ெய�பவ�. அ�த F* 
தி�விைட$கழி$ >றவ;சிெயன வழ9>�. இ-ெபா,� அ� கிைட$கவி*ைல. 
 
ஆ"> + �ராண� !த1யனஆ"> + �ராண� !த1யனஆ"> + �ராண� !த1யனஆ"> + �ராண� !த1யன. . . .     
 
ெரள�திாி வ�ஷ�திேலேய ஆ�c�- �ராண�� விள�ெதா�"- �ராண�� 
தி�வாெளாளி��c�- �ராண�� இவரா* இய�ற-ெப�றன. ஆ�c�- 
�ராண�ைத2 ெச:வி�தவ� க=யாணேசாழ�ர� கணபதி பி�ைளயி� >மார� 
சித�பர� பி�ைள ெய�பவ�. விள�ெதா�"- �ராண� ெச:வி�தவ�க� 
அJKாி=��த ைசவ ேவளாள�க�. தி�வாெளாளி ��c�- �ராண� 
ெச:வி�தவ�க� அ�தல��2 ைசவ ேவளாள�கேள. 
 
இவ�ைற �ைறேய அJவ- �ராண9களி?�ள,  
 

“தைழத�ந* லா�c�மா� மிய�,� ெமாழிெபய���� தமிழி� பா" 
விைழத�மா த�கெவன$ க=யாண ேசாழ�ர� வி��பி வா8ேவா�  
உைழத�ைக- ெப�மானா �வ��ைறய� தல-பணி�� ெறா�9> ெச:ேத  
இைழத�ெபா� னா=ய�ற >�பாபி ேடக�;ெச: தி�ப� �:-ேபா�” 
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“தி*ைலநட ராச�$>2 ெசா�னவிமா  
       ன�9கலP; ெச:� ந*கி  
வ*ைலயவ� >;சித�தா மைர$ெகா�தா  
            மைரY�" மகி, ேமேலா�  
எ*ைலயிலா- �க8பைட�த சித�பரமா*  
         ேக�க6வ� ேத�/ மாறா�  
ெதா*ைலவிைன �,ெதாழி-பா� ஞானமிலா  
     யா�பாட� �ணி�ேத� ம�ேனா”  (ஆ�c�-�ராண�, பாயிர�, 22 - 3.)  

 
“தCணியவா னவ��க,� ெப�மானா� விள�ெதா�"� தல-� ராண� 
நCணியவா� �க8மி>ம� நக�2ைசவ ேவளாள� நய�� ேக�ப$  
கCணியவா� றமிழா�ெச: தா�றிாிசி ராமைலயி� களி�� வா,�  
�Cணியவா� மீனா�சி ��தரநா வலவனிய� �லவ ேரேற” 

(விள�ெதா�"- �ராண�, சிற-�-பாயிர�)  
 

“ஈைகேம� ெகாCட ந*லா ாீசP$ க�� சா�றா� 
ஓைகசா* �கழி� மி$கா ெரா=ெக, ேவளாC மா�த�  
பாைகேந� தமிழா� பா"� த�ெகன- பாி�� ேக�க  
[2]வாைகயா ரணிய நாத� மா�மிய� பாட ?�ேற�” 

(தி�வாெளாளி��c�- �ராண�, பாயிர�, 21)  
 
என வ�� ெச:7�களா* அறியலா>�. 
 
ஆ"> + �ராண�ஆ"> + �ராண�ஆ"> + �ராண�ஆ"> + �ராண�....    
 
[3]ஆ�cெர�P� Wதல�தி* எ,�த�ளிய விநாயக�, சிவெப�மா�, அ�பிைக 
ெய�P� Xவ�ைடய தி�நாம9க� �ைறேய ம�தாரவன விநாயக�, ெசா�னயான 
நிேராதன நாத�, அ;சனா�சிய�ைம எ�பனவா>�. இ�தல�தி�>2 ெசா�னயான 
நிேராதன�ர�, நதி�ர�, நடன�ரெமன ேவ/ ெபய�க4� வழ9>�. 
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ேசாழநா�ைட ஆC�வ�த ேசாேழ�திரென�P� ஓரரச� த� நா�ெட*ைலைய- 
பா�-பத�காக யாைனேம=வ��� நா�கைளெய*லா� கC� பி�� கா�"� 
வள9கைள$ கC� களி$க2 ெச�றன�. யாைன$>$ கா�"P� ெச*ல 
�"யவி*ைல. அதைனயறி�த அரச� மயைன அைழ��- ெபா� விமான� ஒ�ைற 
இய�/வி�� அதி* த� ம�திாிமா� �த=யவேரா� ஏறி2 ெச�றன�. அ�6� 
அ9ேக ஒ� ம�தார மர�தி� ேநேர தைட-ப�� நி�ற�. அத� காரண�ைத அறிய 
வி��பிய அரச� விமான�தினி�/� இற9கி அ�மர�தின"யி� ெச�/ 
பா��தெபா,� ஒ� ��ைற7�, அதைன அக8�த பி�� �ய���வாக எ,�த�ளிய 
சிவ=9க- ெப�மாைன7� கCடன�. இ�த$ காரண�தா* இJK�$>2 
ெசா�னயான நிேராதன�ரெம�/�, சிவெப�மாP$>2 ெசா�னயான 
நிேராதனெர�/� தி�நாம9க� உCடாயின. அ2ேசாழ� இJKாி� ெத�கிழ$கி* 
மாளிைகெயா�றைம�� வி��பியவ�$>$ க=யாண� ெச:வி�� அளி�தா�. 
அ$காரண�தா* க=யாண ேசாழ�ரெம�P� ெபய�� இத�> அைம�த�. இைவ, 
 

“ெசா�ன யான� த��தாCட ேதாலா வ�ளா =ைறயவ�$>2  
ெசா�ன யான [4]நிேராதெரன� �தி$> ெமா�நா ம;Y�"2  
ெசா�ன யான நிேராத�ர ெம�/ நக�$>� ெபய�Y�"2  
ெசா�ன யான ��N��த ேசாேழ� திரPC மகி,வா�”  

 
“ம�P மைனய நக��ெத�கீ8 வளமா ளிைகெயா� றைம�தம��� 
மி�P மளவா$ க=யாண� ேவ�ேடா�$ களி�தா� க=யாண� 
��P� திற�தா� க=யாண ேசாழ �ரமா கியதJK�  
இ�P மறிஞ� காரண-ேப ெர�ன- ெபா=7 ம�நகேர” 

(ெசா�னயான நிேராதன�ர- படல�, 48, 50)  
 
எனவ�� பாட*களா* அறியலா>�. 
 
த� விமான� தைட-ப�டெபா,� ேசாழ� த� ம�திாிமாைர ேநா$கி$ 3/வதாக 
உ�ள, 
 

“ெபா�ெச:த விJவி மான� ��பக விமான ம�/ 
மி�ெச:த மலாி� தா� ெவ�ளிய9 ைகைல ய�/  
ெகா�ெச:த மதிM� யாP9 ெகா"யவா ளர$க ன*ல�  
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ெத�ெச:த மான நி�ற காரண� ெதாிேய ென�பா�” (ேம�ப". 15)  
 
எ�P� ெச:7� ேசாழPைடய அ�ைப- �ல-ப���கி�ற�. 
 
தவ;ெச:ேவா�$>� ேதா�றாத ெப�மா�, ச�மா�$கெம�பைத2 சிறி�� அறியாத 
அ"ேயP$> ெவளி-ப��- பி�தென�P� தி�நாம�ைத- ��-பி�தாென�P� 
க��தைம�த, 
 

“அக�றி� க��பி ேனாரா யடவி�$ க��த வ;ெச: 
�க�றி� மவ�$>2 ச�/� ேதா�றிலா� ெறா,;ச� மா�$க�  
திக�றி� ெமன$>� ேதா�ற ெம:தினா� பி�த ென�/  
�க�றி� ெமா�நா ம�ைத- ��$கினா� ெகா*ேலா ெவ�பா�”  

(ேம�ப". 25)  (ெச:� க�றி�ெம�க.) 
 
எ�ப� ேபா�ற பல அ�ைம2 ெச:7�கைள இ�F=� கCேண காணலா�. 
 
கய�கCணி எ�Pேமா ர�தண-ெபC த�ைன மண;ெச:� 
ெகாCட��கெவ�/ சிவெப�மாைன ேநா$கி$ 3/வனவாக6�ள பாட*க� 
ேதவார2 ச�த�ைதெயா�த ச�த�திலைம�� அழ>ெபற விள9>கி�றன : 
 

“ஓ9>ம� தார வன�� ேம6 ��தம ேனயிஃ ெதா�/ ேகணீ  
வா9> மதி?ய�� ேதா9> 3ட� ம�ன� மகைள மண��ாி�தா:  
ஈ9ெகா� H�ர� ெப�ற ெபCயா� எ�ப� நீயறி யாத த�ேற  
பா9> ம=யெவ� ேறாளி� மாைல Y�"ெய� ைப7 ளக�/ வாேய.” 

 
“தி���ம� தாரவ ன�� ேம6; சிவெப� மானிஃ ெதா�/ ேகணீ  
ெபா��� 5கலவ� >ல��தி�த Hைவ ைய7மண மாைல யி�டா:  
அ��தவ� ச9கர ென�ப ��ைன அ�ன ெபய�-ெபா�C மா/ றாேம  
வ���ெம� ேறாளணி மாைல Y�" ம�விய ைப7 ளக�/ வாேய.”  

 
“நா�ம� தாரவ ன�� ேம6 நாயக ேனயிஃ ெதா�/ ேகணீ  
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மா� மிைச7 �கி? லா6� மைல$> மகைள மண�� ாி�தா:  
ஆ�நி� றாெள�/� ேபா�றி ெச:ேவ� அ��$ கிர9கி ெய,�த�ளி2  
Y�நி� மாைலெய� ேறாளி� Y�"� ெதா$கெவ� ைப7 ளக�/ வாேய.” 
(கய�கCணி தி�மண-. 51 - 3)  

 
தலவிேசட� ேதவி$>ண��திய படல�தி*, சிவெப�மா� தா� எ,�த�ளிய 
தல9க4�, ஊ�, >", வாயி*, ப�ளி, ஈ2சர�, கா�, �ைற, >�ற�, �ரெம�P� 
ெசா�கைள ஈ�றி?ைடயவ�ைற �ைறேய ெசா*=2 ெச*?வதாக அைம���ள 
ப>தி இJவாசிாிய�$>� தல9கைள- ப�றி7�ள ஞாபக விேசட�ைத- 
�ல-ப���கி�ற�. 
இ�F=?�ள படல9க�, 17; ெச:7�ெடாைக, 525. 
 
விள�ெதா�8+ �ராண�விள�ெதா�8+ �ராண�விள�ெதா�8+ �ராண�விள�ெதா�8+ �ராண�. . . .     
 
[6] விள�ெதா�"யி* எ,�த�ளிய ஈச� தி�நாம�, பிரம�ாீசெர�ப�; அ�பிைகயி� 
தி�நாம� க��பிரதநாயகி. இ� தல�தி� ெபய� வி*வாரணியெமன6� வழ9>�. 
இ�தல�தி* வழிப��- ேப/ ெப�ேறா�, வயிரவ�, ேவUேகாபால�, பிரமேதவ�, 
தி$>-பாலகெரCம� �த=ேயா� ஆவ�. 
 
இ�தல�� வி��ச� 3விள� (வி*வ�) ஆதலா?� இ� தல�தி� க��பிரத 
நாயகிய�ைம ��க$கட6ைள� ெதா�"=�� வள��தைமயா?� இ�தல� 
இ-ெபய� ெப/�. இ-ெபா,�� இJKாி?�ளா� த�>ழ�ைதகைள� ெதா�"=* 
வள���வதி*ைல ெய�ப�. இைவ இ- �ராண���ள, 
 

“அ�/�த [7]ெறா�"கைட ய��ேத3 விள�தறீ�� 
ெத�/�விள� ெதா�"ெயன ெவ:தியத� நக�நாம�  
ந�/மணி� ெதா�"யி�ேம னாேடா/ மினிதம���  
ெதா�/�� க�பால �-பிரம ணியனானா�”  

 
“ெதா�"யம�� ெதா�பால �-பிரம ணிய2ெச�ெபா�  
க�"யினி ெத�/�/9 காரண�தா லைனயவிள� 
ெதா�"நக� வா8வா�த; Y8மைனயி� மழ�ெதா�"  
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க�"யறி யா�ேவ/ க�"வள�� ேதா9>வா�”  
(விள�ெதா�"- படல�, 20, 22)  

 
எ�P� ெச:7�களா* உணர-ப��. 
இ�F=?�ள படல9க�, 17; ெச:7�க�, 352. 
 
வாெளாளி�"> + �ராண�வாெளாளி�"> + �ராண�வாெளாளி�"> + �ராண�வாெளாளி�"> + �ராண�. . . .     
 
வாெளாளி ��cெர�P�தல� அரதன�ரெமன6� வழ9>�; ேதவார� ெப�ற�. 
இ�தல�� Wவாமியி� தி�நாம� மாணி$க=9கெர�ப�; அ�பிைகயி� தி�நாம� 
வC�வா�>ழ* நாயகி ெய�ப�. இ�தல வி��ச� வாைக. >சேக�ெவ�P� ஒ� 
ேசாழவரச� ெபா��� அரதன-பாைறயி=��� சிவெப�மா� சிவ=9க வ"வாக� 
ேதா�றினைமயா* இ�தல� அரதன�ரெமன- ெபய�ெப�ற�. வா�கி ெய�P� 
மகாநாக� இ�தல�ைதயைட�� சிவெப�மாைன வழிப�� ஆபரணமா>� 
ேப/ெப�ற�. அ-பா�� ஒ� ��றி?ைற�தைமயா* ��cெர�/ �த=* ஒ� 
ெபய�Cடாயி�/. 
 
தீ��தயா�திைர ெச:�வ�த அ�2�ன� இ�தல�ைதயைட�தெபா,� மி$க 
நீ�ேவ�ைகயா* வ��தினா�. அ-ெபா,� சிவெப�மா� ஒ� வேயாதிக- 
பிராமணராக அவ� �� ேதா�றி ஒ� தCைட$ ெகா���, “இதைன 
ஊ�/மிட��� தCணீ� ேதா�/�; அதைன- ப�கி2 ேசாக� தீ�வா:” எ�/ 
அ�ளி2ெச:தன�. அ�2�ன� த�Pைடய வாைள அவ� ��ேனைவ��, “யா� நீ� 
ப�கி� தி���மள6� ேவெறா�வ� இதைன$ கவ��� ெகா�ளாதப" 
பா���$ெகாC"��” எ�/ ெசா*=� தடாக�தி�>2 ெச�றன�. இைறவ� 
அJவாைள �� 3றிய ��றி* ஒளி��� தி�6�$கர�தன�. இதனா* 
வாெளாளி��cெரன இ�தல�தி�> ஒ� ெபய�Cடாயி�/. ேகாைடைய 
வ�ணி$>� ப>தியி*,  
 

[8]தாலெமலா� வறCடெதன� தவாம=ர� �றெமாழிய 
ஞாலெமலா ெமJ6யி�$> நாவிட��� �ன=*ைல  
சீலெமலா� திாியா� ேசரவைவ நைன-பதP$  
ேகாலெமலா� ெபா=கட�மC Uலகிட��� �ன=*ைல”  
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“�வியக�� வா8வா�க� �ளி�தயி�� �ளி;ேசா/� 
>வியக�த �ளி9கறி7 ம*லா� 3��Cணா�  
சவியக�த ெப�9>"ைஞ� தலனைட�� வசி-பவ��  
ெசவியக��- �>மா/ வின6வதீ� �ன*வளேம” 

(வாெளாளி ��c�- படல�, 15, 17.)  
 
எனவ�� ெச:7�க4�, த�Pைடய வா� ஒளி$க-ெப�றைமயா* அ�2�ன� 
அதைன� ேத"$ காணாம� சிவபிரானிட� வ��, 
 

“மற9ெகாCட விராவண�> வா�ெகா��தா: ��ன"ேய� 
நிற9ெகாCட வா�கவ�த னில6க� ைண$கழேகா 
அற9ெகாCட மல�வாைக யரதநமா நக�ேம6� 
நிற9ெகாCட மாணி$க நி�மலநா யகெவ�றா�” (ேம�ப". 47)  

 
எ�/ �ைறயி�வதாக6�ள ெச:74� பிற6� ப"�தறி�� மகி8த�>ாியன. 
இ�F� படல�ெதாைக, 20; ெச:7�ெடாைக, 527. 
 
இ� X�/ �ராண9கைள7� அ-ெபா,த-ெபா,� எ,தி உபகாி�தவ� ம�ைர 
இராமசாமி பி�ைளெய�பவ�. 
 
[9][9][9][9]அ�பலவாண ேதசிக  பி�ைள�தமி2அ�பலவாண ேதசிக  பி�ைள�தமி2அ�பலவாண ேதசிக  பி�ைள�தமி2அ�பலவாண ேதசிக  பி�ைள�தமி2....    
 
இ�X�/ �ராண9க4� இய�றிய பி�� தி�வாவ��ைற அ�பலவாண ேதசிக� 
மீ� பி�ைள�தமிெழா�/ இவரா� ெச:ய-ப�ட�. அ�பலவாண ேதசிக� 
பி�ைள�தமிெழ�/ அ� வழ9>�. க�பைன நய�� ைசவ சாWதிர$ க���$க4� 
தி�வாவ��ைற யாதீன ச�பிரதாய- ப>திக4� அதி* அ9க9ேக அைம���ளன. 
பி�ைளயவ�க� அதைன அர9ேக�ற ேவC�ெம�/ விCண-பி��$ 
ெகாCடெபா,�, அ�பலவாண ேதசிக� ஆதீன��� த�பிரா�க� பலைர7� 
வி��வா�க� பிர�$க� பலைர7� ஒ�9> ேச��� ஒ� சைப 3�"2 �-பிரமணிய 
ேதசிக�ட� தா� L�றி��� அ-பி�ைள� தமி82 ெச:7�கைள$ ேக�� 
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அவ�றி?�ள நய9கைள அ-ெபா,த-ெபா,� ெதாி�� மகி8��� எ���- 
பாரா�" மகி8வி��� வ�வாராயின�. அ$கால�தி* ��த- ப�வ�தி?�ள, 
 

“ஒளிவா� தி�-பன� தாளி��� னாளி?� 4�கிநி ன"-Hைசயா�  
       ெறா�மா� Y��H மாைலைய வி��பிநி� P�வமிக 69>னி�தா:  
அளிவா� மன�திென� பாமாைல ேவC�ேம லJவள6 >னிய*ேவCடா  
       ஐயச� ேற>னி� ெதCணியைத ய��ட னளி�த�ள ேவC�மி�P�  
வளிவா� ெப���வி ெதாி$கவJ வணநி�கி� மாC�ைட$ கலயனாைர  
       ம�ெற9> யா;ெச�/ ேத�ேவ மாதலா* வளமி$க கழக�ெதா/�  
ெதளிவா� >ழா9>,மி ேயா9>மா வ��ைற2 ெச*வ��� த�த�கேவ  
       சி�மய ன��ெப�9 >ரவன� பலவாண ேதவ��� த�த�கேவ”  

 
எ�P� பாடைல இவ� வாசி��- பிரச9க� �ாிைகயி* அ�பலவாண ேதசிக� 
மகி86�றவரா:� தா� ேசம�தி* ைவ�தி��த க*=ைழ�த ஏ/�க��திரா�ச 
கC"ெயா�ைற வ�வி�� இவைர அ�கி* அைழ��, “நா� >னிகி�ேறா�; 
நீ9க4� இ-ெபா,� ச�ேற >னியேவC��” எ�/ ெசா*= அதைன இவ� 
க,�தி� �ைன�தாெர�ப�. 
 
அ�பலவாண ேதசிக� �-பிரமணிய ேதசிகைர அ�கி=��தி அவ�ைடய 
>ணவிேசட9கைள- பாரா�" அ"$க" அவ� ��> ைதவ�தைல இவ� ேநாி* 
பா��தவராத=� அதைன7� பி�P� அவ�பா* ைவ���ள க�ைணமி>திைய7� 
பி�வ�; ெச:7�களி* எ���- பாரா�" இ�$கி�றன� :  
 

“ெபா�வா: தாிP மிலாதவ ேனP� ேபா�றி வள��த �ைன- 
    ெபா:யி* பழ$க� வி��தில னி9>- ேபா�� ெமன-�கல  
உ�வா: ைம7ந* ெலா,$க வி,-ப� ெமா�ளறி 69>ணP�  
    உCைம7 ேமா�� ந�தி >ல�தி� ெகா�கதி� நீெய�/  
தி�வா: மல�� >/நைக ெகாCெடாளி திக8�- பிரமணிய  
    ேதவைன ��>ைத வ�மல� �ைர7; ெச9ைகயி னா�மணிசா*  
>�வா: மாட$ [10]ேகாகழி Bர� ெகா��க ச-பாணி  
    >ரவ� சிகாமணி ய�பல வாண ெகா��க ச-பாணி” (ச-பாணி-. 9) 

 
ேவ/. 
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“ேபா�/நா� வ�ெக� றைழ�தெபா, ெத:திலா� �க=வ ெனன�தி�$கC  
    ேபாத2 சிவ��ழி$ >ரவ� பிைழ�தத� �கெரCணி யி�விைனக4�  
கா�/தி� ��ன�வர வ;சினா ென�ற�> கவினேம 6�றவைனயா�  
கCமணிைய யைனய�- பிரமணிய ேதவன$ கCசிவ- பா�/வி�தா�.” 

(அ��=-. 7)  
 

“வானா� ேம6� �ற�ெதாCட� ெசா�றப" ைவய� நடா�தினாயி�  
    மCணா� ேமவிய வக�ெதாCட ேர�யா� வ>�தப" ேகளாைமெய�  
கானா� ம�ெசா�ற ப"நட� ேதாெமனி� ைக>வி� ெத:திநின�  
கCமணிைய யைனய�- பிரமணிய ேதவ��� கைரேவா9 கைர�தெபா,ேத  
பானா� மைனயனி� பா*வ� �ைர$கிென- ப"ம/� தி�ைவயைனய  

     ப$கநீ தவி�வேத யிைலயாத லா*யா� பக��தப" ேக�ட*ேவC��  
ேதனா� H�ெபாழி� ேசாணா டளி-பவ� சி/ேத ���"ய�ேள  
    ெச*வம= �ைறைசய� பலவாண ேதசிக� சி/ேத ���"ய�ேள.”  

 
இ-பி�ைள� தமிழி� கா-�- ப�வ�தி* ேவ/ பி�ைள� தமி8கைள-ேபால� 
தி�மா* �த=யவ�கைள$ கா-பாக$ 3/தைல� தவி���� தி�வாவ��ைற-
யாதீன��$ >� பர�பைரயின�கைள$ 3/கி�றா�. அJவைகயி*, தி�ந�தி ேதவ�, 
சன�>மார�னிவ�, ச�திய ஞானதாிசனிக�, பர;ேசாதி �னிவ�, ெம:கCட 
சிவாசாாிய�, அ�ண�தி சிவாசாாிய�, மைறஞான ச�ப�த சிவாசாாிய�, உமாபதி 
சிவாசாாிய�, அ�ணம2சிவாய�, சி�த� சிவ-பிரகாச�, நம2சிவாய X��திக� 
�த=யவ�கைள$ கா-பாக$ 3/� பதிெனா� ெச:7�க� கா-�- ப�வ�தி* 
அைம$க-ப�"�$கி�றன. இ9ஙன� ஒ� �திய அைம-ைப ேம�ெகாCடத�>$ 
காரண�, 
 

“வழிப�ேத 649ெகாைலதீ� ெத:வத9கா- �ைர$கெவன வ>�த வா�ேறா�  
ெமாழி7ண��� மJவழி2ெச� றில���ேனா ாி���க8$ேகா ��தி ெய9க�  
ெபாழிக�ைண2 சி�மயன� பலவாண ேதசிக�ேம� �கல- �$க  
கழிமகி8யா மJவழி2ெச� றன;சிற$> மி-பி�ைள$ கவி7� தாேன”  

 
எ�/ இவ� இய�றிய ெச:7ளா� �ல-ப��. 
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மட�ைத-ப�றிய ெச:திகளாகிய காவி��வசமைம�த*, பாிகலேசட�ைத 
அ"யா�$> அளி�த*, அவ�க4$> ெந�றியி* தி�நீறணித* �த=யன இ�F?� 
உாிய இட9களி� பாரா�"$ 3ற-ப�கி�றன :- 
 

“ஓ9> நின� தி���ன �ய��த காவி$ ெகா"மதன� 
உய��த மீன� தன$கினமா 7�ள வைன��9 கீ8-ப��தி  
L9> மமர� நா�"P$>� வி��த நின� தி��க�ேபா* 
ேவ�த� �த�ைம கிழி�ெத,�� ேமவ”  
“3�9 க�ைண நி� காவி$ெகா"” (தால-. 3 - 4) 

 
ேவ/. 

“நீ"ய வ�� நிக8�தி� ெதாCட� ெந�9கி வண9>ெதா/ 
    நிைறத� தி�வ�� ெபா9>ற ேநா$>� நில6ெவ ணைகெச:�  
நா"ய வ�ன� பசி-பிணி 7�பட� ந*> �ட�பிணி7� 
    நா4� வில9க =லா� பவ��க நா�� மல-பிணி7� 
ஓ"ய வி�தி ட6Cகல ேசடம �த6 தி�$[11]ைகயினா* 
    உ/விைட யி�ைமயி னா�/ வாெமன 6�P� வானிடப�  
3"ய மதி*Y8 ேகாகழி Bர� ெகா��க ச-பாணி 
    >ரவ� சிகாமணி ய�பல வாண� ெகா��க ச-பாணி.” (ச-பாணி-. 8)  

 
“ெச:யந9 >�நாத னிைனயாட வாெவ�/ தி�வா: மல��தெபா,ேத  
தி��த$ >ட�த�� ற"யேன� வ�தென� தி�6ள ெமவ�ெகா ெல�/  
ைநய6ள� விைரயவ� தா�றதி� வ"பணியி ன>க�ைண H��நீ/  
நளின� தி�$கர� த�ளி7� Pத=�வ னா�ம- ெபாிய ேப�றா*  
ெவ:யநி� கயேராக ��பழி7 மாறி7ய� ேம�ைம7� ெப/ைவ.” 
 (அ��=-, 6)  

 
சிவஞான �னிவாிட���, க2சிய-ப �னிவாிட��� தம$>�ள ேபர�ைப,  
 

[12] "நி�ைனெயா- பி*லாத சி�மய ெனன$கைல நிர��பா "ய�னிவனா� 
ெந"யசிவ ஞான�னி யா?ண�� ேத��தி நிக8�த=J வாறெத�ேற  
அ�ைனெயா- பா9க2சி ய-ப�னி யான� றறி�தன மினி��தி�த�  
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க;�ேறா ெம9க�ெசய =�றாக ெவ9களி னக-படா தக*ைவயைலநீ”  
  (ச-பாணி-.3)  

 
எ�P� ெச:7� ப>தியி* ெவளியி���ளா�. 
 
இ� F=?�ள ேவ/ நய��ள பாட*க� சில:-  
 

“ஒ�ளிய க�தர ேமவிய க�ைம ெயாழி�தைன ய-ெபா,ேத 
        உ�ற மல�தி� க�ைம7� யா9க ெளாழி�தன� ெவ9ெகாைலசா*  
ெவ�ளிய ேகா��$ காி7ாி ேபா��த* வில9கிைன ய-ெபா,ேத  
       ேமவிய மாைய ேபா��த?� யா9க� வில9கின ேம6பண-  
��ளிய வாளர வ�ெதாைக HUத* ேபா$கிைன ய-ெபா,ேத 
        ெபா9> விைன�ெதாைக HUத* யா�� ேபா$கின மல�ந�வி*  
அ�ளிய வாவிய ேகாகழி நாயக னா�க ெச9கீைர 
       அறி6� வாகிய வ�பல வாண னா�க ெச9கீைர.” (ெச9கீைர-. 8)  

 
“பரசம ய�தவ� வா7 Uைழ�� பயி�றி� பி��விேய  
        ப�றிய ெதாC"� வழி-ப� ைசவ- ைப938 பா:�னேல  
விரச வ,��ந� ெவJவிைன யடவி ெவ�-பி ெய,9கனேல  
       ெம:7ற ேநா$கின� பாவ ெமP��: வில$க 6லா�வளிேய  
வரசர ண�தி� மன�ைத நி/�தி வய$கி �ய$>/வா� 
       மாதவ மா�/ந ��ள� ேதா/� வைள�� விரா�ெவளிேய  
அரச வன�தம �9>� நாத னா�க ெச9கீைர 
       அறி6� வாகிய வ�பல வாண னா�க ெச9கீைர.” (ேம�ப". 6) 

 
(இதி* ஆசிாியைர ஐ�� Hத9களாக உ�வகி�� �ைறேய 3றி இ��த* காCக.) 
 
ேவ/ 

“அழி$> நின� பழ�பைக7 ளா:�� வ"வ� பலதா9கி  
        அ��த க�வி ெயா�மதேவ ளைம�� நி�> நிைலெய�ன$  
ெகாழி$>9 காிய கா;சிக49 ெகா"யா* வைள�த பலக����  
        3வா நி�ற மா9>யி?9 >ல6 ம�த$ கி�ைளக4�  
விழி$>9 கமல �த�மல�� விாி�த க�க� பாைளக4�  
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        மீன ெம,�� பா:த?மா: விள9கா நி�ற க�9கழனி  
ெசழி$>� தி�வா வ��ைறவா8 ெச*வா தாேலா தாேலேலா  
        சி�தி� ெபா=ய� பலவாண ேதவா தாேலா தாேலேலா.” (தால-. 5) 

 
ேவ/. 

“உைரெசெய- �வன�தி P9ைக- பர2�ைம ெயாழி�தவ�க ட$கேவைல  
    ஒ�றினி திய�/த� ெகC Uவ ரத�றி7 �ைர$>�� ெசய6� வ*லா�  
கைரெச:� நி�கம, மாென�; Yல9 கபால�ெவ� தழற ம�க�  
    காUமிைவ ���ைம கழி�த= Pட�ப�த* கட�ைமேய க�/ ெம�னி�  
விைரெச:மல� ெச�/ெபாழி* ��/ம� ைரயி*விற>  

ெவ�"மC ெவ�" ய9க� 
     ெவ�"- பயி�றவ9 ைக�தல9 ெகா�நவில ேவC�ெம�  
                        ேபாெம�ெச:வா:  

தைரெச:பய ெனனவ�த ெம:;ஞான பா�கர� ச-பாணி ெகா�" ய�ேள  
          தCடமி8� �ைறைசய� பலவாண ேதசிக� ச-பாணி ெகா�" ய�ேள.”  
    (ச-பாணி-.1.)  
 
இ� F* �திேரா�காாி வ�ட� (1863) சி. தியாகராச ெச�"யாரா� 
பதி-பி$க-ெப�ற�. ஆ/�க நாவல� F�பதி-�$க4$>2 சிற-�-பாயிர� 
அளி�த�. 
 
ம�ைர இராமசாமிபி�ைள இவாிட�தி* ப"$>�ெபா,ேத அ"$க" சித�பர� 
ெச�/ � ஆ/�க நாவலரவ�கைள- பா���2 ச�பாஷைண ெச:� வ�வா�. 
அதனா* இராமசாமி பி�ைள$>� நாவல�$>� ந*ல பழ$க� உCடாயி�/. 
இராமசாமி பி�ைள இராமநாத�ர�தின�; ெபா�Pசாமி� ேதவ�$> 
உசா��ைணவராக இ��தவ�. நாவல�ைடய சில பதி-�$கைள$ கCட அவ�, 
ெபா�Pசாமி� ேதவ�$>- பைழய தமி8 F*கைள ெவளியி�� வி�-ப� 
இ�-பைத7� நாவல� த$க ெபா�4தவி இ*லாம* இ�-பைத7� அறி�� 
ேதவாிட� ெசா*= நாவலரா* தி�$ேகாைவயா�ைர தி�$>ற� பாிேமலழக�ைர 
�த=யவ�ைற- பதி-பி$க2 ெச:யேவC� ெம�ெறCணினா�. அJவாேற 
�ய?ைகயி*, த�ைம7� பதி-பி-ேபாைர7� �க8���ள சிற-�- பாயிர9கைள- 
ெப�றா*தா�, பா��$களி� பிாிய�ைடய ேதவ� மகி8�� உதவி ெச:தைல 
ேம�ெகா�வாெர�றறி�தா�. 
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ஆத=�, ெச�ைனயி=��த வி��வா�களிடமி��� சிற-�-பாயிர9க� வா9கி 
அP-��ப" நாவல�$> எ,தினா�. ெச�ைனயி* இ��தவ�கேளா� அளவளாவி 
நாவல� அ$கால��- பழகவி*ைல. அதனா* அவ�களிட� சிற-�-பாயிர� 
ெப/த�> இயலவி*ைல; “இ9ேக உ�ள சபாபதி �த=யா� �த=யவ�க�பா* 
என$> ந*ல பழ$கமி*ைல. ஆத=� அ9ேக தி�வாவ��ைறயாதீன மகா 
வி��வானாக விள9>� திாிசிர�ர� மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�களிடமி���� 
அவ�க4ைடய மாணா$க�களிடமி���� சிற-�- பாயிர9க� வா9கி உதவி 
ெச:யேவC�� எ�/ அவ� இராமசாமி பி�ைள$ெக,தினா�. அதனா*, 
இராமசாமி பி�ைள தி�வாவ��ைற$> வ�� இரC� தைலவ�களிட��, 
ெபா�Pசாமி� ேதவ� உதவியா* நாவலரவ�க� தி�$ேகாைவயா� தி�$>ற� 
�த=யவ�ைற- பதி-பி$க எCணியி�$கி�றா�க�. அத�>2 சிற-�- பாயிர9க� 
பி�ைளயவ�கைள$ெகாC�� அவ�க4ைடய மாணா$க�கைள$ ெகாC�� ெபற 
நாவலரவ�க� வி���கிறா�க�. பிர� அவ�க4� அவ�ைற$ கCடா* தி�-தி7�/ 
உதவி ெச:வத�> ��வ�வா�க�” எ�/ ெசா�னத�றி- பி�ைளயவ�களிட��� 
இதைன� ெதாிவி�தா�. மட�தி�>- ெபா�Pசாமி� ேதவ� ேவC"யவராைகயினா* 
தைலவ�க� பி�ைளயவ�கைள அJவாேற ெச:7�ப" ெசா�னா�க�. இவ�� 
பா"$ ெகா��தா�. இவ� க�டைளயி�ப" தியாகராச ெச�"யா� �த=யவ�க4� 
சிற-�-பாயிர� ெகா��தா�க�. அவ�ைற$ கCட ெபா�Pசாமி� ேதவ� மிக6� 
மகி8�தத�றி- பி�ைளயவ�க4ைடய பாட=� நய�தி* ஈ�ப�டா�. 
 
அயSாி=��� ேவ/ யாராவ� வ�� த�மீ� பாட* ெசா*ல� ெதாட9கினா*, 
“அ� கிட$க���; அெத�ன மீனா�சி ��தர� பி�ைளயவ�க� பாடலா? அவ�க� 
பாடல*லவா பாட*! அ�த- பா�ைட$ ேக�ட காதி* இ�த- பாட* ஏறவி*ைல. 
பி�� வா�9க�” எ�/ ேதவ� ெசா*வ� வழ$கெம�/�, "த9கைள அைழ�� 
உபசாி$க ேவC�ெம�P� எCண� உைடயவ�களாகி- பிர� அவ�க� சமய�ைத 
எதி�பா���$ ெகாC"�$கிறா�க�” எ�/� “பதிெனC �ராண9க4� இ�கா/� 
தமிழி� ெச:ய-படாதவ�ைற� த9கைள$ெகாC� இய�/வி$க 
எCணியி�$கிறா�க�” எ�/� இராமசாமி பி�ைள இவ�$> எ,தி வ�தத�றி� 
தியாகராச ெச�"யா� �த=ேயா�$>� ஏ�றவCண� எ,தி ஊ$க� 
உCடா$கிவ�தா�. ெபா�Pசாமி� ேதவ� தமி8-பயி�சி உைடயவெர�/� தமி8 
வி��வா�கைள ஆதாி-பவெர�/� ெச:7� நய9கைளயறி�� விய-பவெர�/� 
அறி�த இவ�, இராமசாமி பி�ைளயி� ேவC�ேகாளி�ேம* நாவல� 
பதி-பி$க�ெதாட9கிய த�$கச9கிரக� �த=ய F*க4$>� சிற-�-பாயிர� 
ெகா��� வ�தா�. ஒ�ைற விட ஒ�/ சிற�ததாகேவ இ��த�. உCைமயி* 
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ெபா�Pசாமி� ேதவ� ெச:7�களி� �ைவைய அறிபவராயிP�, இராமசாமி 
பி�ைள இவ�$>� தியாகராச ெச�"யா� �த=யவ�க4$>� எ,�வன மிைகேய; 
சிற-பான பாட*கைள- ெபறேவC�ெம�P� ேநா$க�தினாேல அ9ஙன� 
எ,திவ�தா�.  
 
இ2ெசயைல-ப�றி- பி�� ஒ�கா* இராமசாமி பி�ைள தி�வாவ��ைற$> 
வ�தி��தெபா,� தியாகராச ெச�"யா� எ�னிட�, “இ�த மPஷ� ெபா:7� 
�4>� எ,தி எ9கைள ஏமா�றிவி�டா�. எ9கைளெய*லா� வரவைழ��, உபசார� 
ெச:ய$ க�தியி�-பதாக ஒ� சமய��, எ�தவிதமான மாியாைத ெச:யலாெம�/ 
ேயாசி��$ெகாC"�$கிறா�கெள�/ ஒ� சமய�� எ,தினா�. எ*லா� 
�,-ெபா:. காாிய�ைத ம��� சாதி��$ெகாC� வி�டா�” எ�/ ெசா�னா�. 
உடேன இராமசாமி பி�ைள நைக��$ெகாCேட, “ஆ� ஐயா, நா� 
இJவாெற*லா� எ,தாவி�டா* நீ9க� ந�றாக2 சிற-�-பாயிர� பா"� 
த�L�களா?” எ�/ ெச�"யாாிட� ெசா*=வி�� எ�ைன ேநா$கி, “நா� அ-ப" 
எ,�ேவ�. இவ�க� அதிக உைழ-ெப���$ெகாC� பா�வா�க�” எ�றா�. 
 
இJவா/ நாவல�$>$ ெகா��த சிற-�-பாயிர9க� பல. அவ�/� சில 
பதி-பி$க-ப�டன. இைறயனாரக-ெபா�� �த=ய சில F�பதி-�$கேள 
நிைறேவறாைமயி� சிற-�-பாயிர9க� ெவளிவர வழியி*ைல. அைவ தியாகராச 
ெச�"யாாிட��� சதாசிவ பி�ைளயிட��� இ��தன. பி�கால�தி* அவ�ைற- 
ெப/வத�> எJவள6 �ய�/� கிைட$கவி*ைல. 
 
தி
�).�ைக+ �ராண� இய"றிய�தி
�).�ைக+ �ராண� இய"றிய�தி
�).�ைக+ �ராண� இய"றிய�தி
�).�ைக+ �ராண� இய"றிய�....    
 
��மதி வ�ட� த�ம�ர ஆதீன�தைலவ� � ச2சிதான�த ேதசிக� வி��பியத�> 
இண9கி, இவரா* தி�$>/$ைக- �ராண� இய�ற-ப�ட�. அ� Fைல 
அர9ேக�/�ெபா,� பல பிர�$க� வ�� ேக�� ஆதாி�தா�க�. கா�>"யி=��த 
பிர�வாகிய சரவண-பி�ைள ெய�பவ� உடனி��� சிற-பாக நட�தி ைவ�தா�. 
அர9ேக�/வத�>�� த�ம�ர� � ச2சிதான�த ேதசிக� அவ�$> அP-பிய 
தி��க� வ�மா/: 
 
உ 
“>�பாத� �ைண. 
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சகல>ண ச�ப�னரான பி�ைளயவ�க� சரவண- பி�ைளயவ�க4$>- பCடார� 
தி�6ள�தினாேல சிவஞான�� தீ�$கா74� அேராகதிடகா�திர�� சி�தித 
மேனாரத சி�தி7� சகல பா$கிய�� ேம�ேம?� உCடா>�. இ�த� ��மதி 
வ�ட� ைத மாத� 22 வைர$> நா�� த�பிரா�க4� பCடார� தி�6ள�தினாேல 
பாிணாம�தி* இ�$கிேறா�. இ-ேபா� >/$ைக � Lர�ேட�ர �வாமி$>� 
தமிழி* தல�ராண� ெச:7�ப" வி��வா� மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�க4$> 
நா� ெசா*ல அ� ��/-ெப�றி�-பதா* Wதிரவார தின� அர9ேக�/த* 
ெச:7�ப" அJவிட��$> அP-பியி�$கிேறா�. தா9க� 3ட இ��� 
அர9ேக�/த* ெச:7�ப" ெச:வி$க ேவC"ய�. மகாே%�திரமானப"யா* 
அ�த Wதல�ைத- பிரகாச� ெச:வி-ப� �ராணேமய�றி ேவறி*ைல. 
ேதவார9களி��தேபாதி?� �ராணமி*லாவி"� Wதல�திPைடய வரலா/ விள9க 
மா�டா�. அ�றி7� ஒ� �ராண- பிரதி�ைட ஒ� Wதல-பிரதி�ைட ெச:வ� 
ேபாலா>�. அத�>ாிய அபிமானிகளாகிய தா9க� 3ட இ��� சிற-பாக 
நட-பி$கேவC��. ம�ற-ப" தா9க4� ம�/�Cடாகியேப�க4� �கேம 
இ�$கிற ெச:திைய ெய,தியP-ப ேவC"ய�. சதாகால�� பCடார� தி�வ�ேள 
கCணாக இ��� வ��ப" சி�தி$க. 

ஞானஸ�ப�த�.”  
 
>/$ைக-�ராண� ��மதி வ�ட� மா�கழி மாத� 13-ஆ� ேததி வியாழ$கிழைம 
பக* 27 நாழிைக$>- பா" நிைறேவறிய� எ�/ �ராண ஏ��- பிரதியி� 
இ/தியி* எ,த-ப�"��த�. 
 
>/$ைக ெய�ப� அ�டLர�டான9க4� ம�மதைன எாி�த தல�; ேதவார� 
ெப�ற�. தீ�$கவா> ெவ�P� ஒ� �னிவ� சிவெப�மா� எ,�த�ளி7�ள 
Wதல9கேடா/� ெச�/ அJவ� தல�தி?�ள இைறவP$> ஆகாய க9ைக 
நீைர$ெகாCேட தி�ம;சன� ெச:7மிய*�ைடயவ�. அவ� இ� தல�ைத அைட�� 
அ9ஙனேம அபிேஷக� ெச:ய வி��பி� த� நீCட ைககைள உயர� O$க அைவ 
>/கின. அ$காரண�தா* இ�தல�தி� ெபய� >/$ைகெய�ேற வழ9கலாயி�/. 
இ�தல�தி�> [13]அாிதகிவன�, ேயாகீச�ர�, ஞானா�பிகா�ர�, காமதகன�ர�, 
க�பகர�ரெமன ேவ/ தி�நாம9க4� வழ9>�. 
 
இ�தல��2 சிவெப�மா� தி�நாம� ேயாகீசெர�ப�. அ�பிைகயி� தி�நாம� 
ஞானா�பிைக. தலவி��ச� க�. 
 



62 

 

இ� F=?�ள மாணி$கவாசக� �தி மிக2 �ைவ7�ள�:  
 

“ம�Pம�� >ரவனா:$ >���ைற7� ெப���ைறயி* வதி�த ேகாமா� 
ெகா�Pெமா= ம=>திைர2 ேசவகனா: மC�ம$>9 3= யாளா:  
இ�Pெமா� தர;ெசாெலன$ ேகளாம� ெசா�றப" எ,� ேவானா:�  
��P�வைக ெந$>�> வாதK ரCணல" ெதா,� வா8வா�.”  

 
அைவயட$க9 3/ைகயி*, ெமாழி�தலாகாத ஙகர� அகர6யிெரா� 3"2 ��� 
�த=ய எ,��$களி� பி�ேன வ�த* ேபால� த� பாட?� ேயாகீச�ைடய 
கைதைய2 சா��தலா* சிற-�-ெப/ெம�பைத அைம��, 
 

“ெமாழி�தலா காதஙக ர�மகர; சா����த லா:2�� டாதி  
வழிவர*ேபா� ெமாழி�தலா காதெவ�பா ட?9>/$ைக வள�மா ேதவ�  
பழித�கா ைதைய2சா��� �தலா:2�� டாதிவழி பட� மா=  
தழிவி=ய ?ண�2சியேரா� >வரதனா* யானவ�$ெகா� றைறவ தி*ைல”  

 
எ�P� பாடைல- பா"7�ளா�. 
 
ேமக� மாத��மாாி ெப:ய அ�த நீ� காவிாிைய2சா��� ஓ"$ கட=* வி,�� அைத 
நிர-�தலா* கட* ��நீெர�/ ெபய� ெப�ற� ேபா?� எ�P� க��� அைமய, 
 

“மைழவைர �க�" ேலறி மாத�� மாாி ெப:ய�  
தைழத� �ன*கா ேவாி சா��ேதா�9 ேகா" Lைர  
விைழதிர நிைறத லாலJ Lைர$> ��நீ ெர�/  
பைழயF ?ண��ேதா� 3/� பாிசிஃ �ண��� ேபா?�” (நா��-. 17)  

 
எ�/ பா"யி�$கி�றன�. 
 
ேபரளெவ�P� ெபா�4�ள பைன ெபா��தி79 கைட-ப�ட ெந:த* 
ேபாலாகாம* சிறிய அளெவ�/ 3ற-ப�� திைன விைளவி$க-ப��� >றி;சி 
�த�ைமயாயி�ெற�P� க���, 
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“கைரெச: ேபரள வா�பைன ெபா��தி79 கைடயா� 
திைரெச: ெந:த*ேபா லாதறி வாள�சி� றளெவ�  
/ைரெச: `C"ைன ெபா��தி7 �த�ைம7� ேறா9>�  
வைரெச: வா�றிைண ேபா*வ� ம�ெற� மCேம*” (ேம�ப". 24)  

 
எ�P� ெச:7ளி* அைம� ��ள�.  
 
உழவ�க� காவிாியி* �� ெவ�ள�ைத$ கC� மகி8�தத�> அ-Hதி நாயனா� 
தி�நா6$கர� நாயனாைர$கC� மகி8�தைத7� � மாணி$கவாசக� 
>��தமர�திெல,�த�ளிய சிவெப�மாைன$கC� மகி86�றைத7� பி�வ�� 
பாட=* உவைமயாக$ 3றி7�ளா� : 
 

“ஆ�றவ- Hதி நாயனா� நா6$ கைரயைர$ கCட� ேபா?�  
கா�றேசா ெற�ேற யி�ைம79 கC� கழி$>நா லாவ� சா�தி  
ஊ�றேந� வாத Kர�ேகா� >��தி ெனா�வைன$ கCட� ேபா?�  
ஈ�றதா யைனய காவிாி ந/நீ ெரதி�ற$ கCடன� களம�.” (ேம�ப". 46)  

 
சிவாலய9களி� தி�மதி* �த=யவ�றி* ஆ* அர� �த=யன ேதா�றி அவ�ைற 
அழிவைட7�ப" ெச:வ� இவ�ைடய மன�ைத� ���/�தியெத�ப�, 
 

“ந�டப� �த?� தா��தி த��த நானில மக�>ற வண9கி  
உ�டைழ� ெதழ*ேபா� சா:��பி னிமி��தா9 >மாதர  
           ன"ய�ைக$ ெகா�$க-  
ப�டத� பலெமா� றன�தமா வ�ேபா� ப*பல கிைள�ெத,� ெபா,ேத  
அ�டெம: 7ைடயா னாலய� திைடயா* அரெசன �ைள�தப* கைளேய” 

 
“அற-பாி பால ெர�பிரா� ேகாயி* அக�ெத, மாலர சாதி  
உற-பறி� ெதழ*ேபா ென�பயி� வள�2சி$ 3/ெச: கைளெயலா ெமா�9>  
மற-பைட ெந�9க Uழ�திய� வய?� வய9>ேமா திமெமன- �>��  
நற-ப� கைளக� யாைவ79 கைள�� ந>வர- ேப�றின ெர,வா�”  
  (நா��-.55-6)  
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என வ�� ெச:7�களா* விள9>�. 
 
“ ‘எ� விைனைய அாி; தகி' எ�/ எCணி அாிதகி வனமாகிய இ�தல�ைத அைடபவ� 
ெபாிய�; ேபாக�ைத வி��பி அைடபவ� சிறிய�. த� சாீர�ைத2 சிவெப�மாPைடய 
ெந�றி$ கCU$> வி��தா$க எCணி இ�தல�ைத அைட�த ம�மதைன- 
ெபாியென�ேபேனா? சிறியென�ேபேனா?” எ�P� க��ைத அைம��- பா"ய, 
 

“ [14] அாிதகி வன�தி ைலயெவ� விைனைய அாிதகி ெய�/வ� தைடவா�  
ெபாியவ� சிறிய� ேபாகேம ேவ��- ெபாி�வ� தைடவ�த� ேமனி  
எாியழ* வி��� ெச:திட 6�ள� ெதCணிவ� தைட�தன ென�றா* 
ெதாிவ� மதைன- ெபாியவ ென�ேகா சிறியென� ேகாெவ� �க*ேவ�” 

(காமதகன- படல�, 9)  
 
எ�P� ெச:74�, சிவெப�மானா* எாி$க-ப��� ேதா�ற பி��� ம�மத� 
ேதா�றிலென�பைத2 சம�காரமாக அைம��, 
 

“தனிெயழி� மார� வி��த� 15�ளாி த�பிரா� வி��த� �ளாி  
பனிமதி$ >ைடேயா ெனCண� 16ம�ேள பர�பர 17ெனCண� ம�ேள  
கனிவ� மதேவ ணீ/ைட ெம:ய� கட64 நீ/ைட ெம:ய�  
வனிைதேயா� பாக� ெத�பிரா� றன$> மேனாபவ� ேதா�றில� ேபா?�”' 

(ேம�ப". 25)  
 
எ�/ இய�றி7�ள ெச:74� ப"�� இ��ற�பாலன. 
 
>றி;சி �த=ய திைணகைள வ�ணி$>�ெபா,� அJவ� திைணயி?�ள 
தல9கைள ெய���- பாரா��வ�. அJவைகயி* ஈ9ேகா:மைல, வா�ேபா$கி, 
திாிசிராமைல, க�>"மாமைல, எ/�பிB� எ�P� >றி;சி நில�தல9க4�, 
ெந�9கள�, நியம�, ேமைல�தி�$கா��-ப�ளி, க9ைகெகாCடேசாேள2�ர� 
�த=ய �*ைல நில�தி?�ள தல9க4� எ���- பாரா�ட- ப�கி�றன. 
தீ�$கவா>ெவ�P� �னிவ� தலயா�திைர ெச:தைத வ�ணி$>� ப>தியி� 
சிவதல9க� பலவ�ைற$ >றி-பா* ெதாிவி�தி�$>� அ�ைம விய$க�த$க�.  
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இ�F=?�ள படல9க� - 21; ெச:7�ெடாைக - 736. இ-�ராண� 
அ2சிட-ப���ள�. 
 
[18][18][18][18]தி
ஞானச�ப�த@ �தி நாயனா  பதி".+ப�த�தாதிA� ஆன�த�களி+��தி
ஞானச�ப�த@ �தி நாயனா  பதி".+ப�த�தாதிA� ஆன�த�களி+��தி
ஞானச�ப�த@ �தி நாயனா  பதி".+ப�த�தாதிA� ஆன�த�களி+��தி
ஞானச�ப�த@ �தி நாயனா  பதி".+ப�த�தாதிA� ஆன�த�களி+��. . . .     
 
���பி (1862) வ�ஷ�தி� பல சிவWதல9கைள� தாிசன� ெச:ய இ-�லவ�பிரா� 
�ற-ப�டா�. அ-ெபா,� இராமசாமி பி�ைளயி� ேவC�ேகாளி�ப" ம�ைர$>2 
ெச�றன�. அ9ேக தி�ஞானச�ப�தX��தியாதீன மட�ேத த9கி �ேசாம��தர$ 
கட6ைள� தாிசன� ெச:� ெகாC� சிலதின� இ��தன�. அ-ேபா� அ9ேக 
பாடசாைல- பாிேசாதகராக இ��த ப�ம* விஜயர9க �த=யா�ைடய 
வி�-ப�தி�ப"ேய, தி�ஞான ச�ப�தX��தி பதி�/-ப�த�தாதி7� 
தி�ஞானச�ப�த� ஆன�த$களி-�� இவரா* இய�றி மட�தி* அர9ேக�றி 
அவராேல அ2சி� பதி-பி$க- ெப�றன. 
 
ம�ைரயாதீன�தி* தி�ஞான ச�ப�த X��தி நாயனாைரேய H�வாசாாியராக$ 
ெகாC� வழிப�த* �ைறயாதலா* இJவ�தாதியி?� ஆன�த$ களி-பி?� 
அவ�ைடய அ�ைம2 ெசய*கேள எ��தாள-ப��. 
 
அ- பதி�/-ப�த�தாதியி=��� சில ெச:7�க� வ�மா/:- 
 

வி��த�. 
“அழகிய மயிைல ய�திைய- Hைவ அர�ெச: தைன7த வாைம  
பழகிய ெபCைண பல6மி� >��ைப பலெகாள- பா"ைன ப�ப*  
கழக�� ேறா9> மாலவா ய�ேத க6ணிய� ெப�9>ல விள$ேக 
மழவிள9 களிேற ெய�மன� தி��தி� ம�/ம- �கெழாெடா- பாேம.” (16)  

 
“ஒ�/ெவ9 காம� ெவ>ளி7C மய$க� ஓ9>�� மதெமன$ ெகாC�  
க�/ெம� மனமா9 களிறக* பவ;ச$ காெடலா �ழித� மதைன  
ெவ�றியா னட$க வ=யிலா ைமயினா� ேமத> 3டெல� /ைர$>�  
>�றி*வா8 ெத:வ$ >�பர சமய ேகாளாி சரணைட�ேதேன.” (17) 

 
ேவ/. 
அைடய வினிைம ய�4நி�ெபா� அ"க ளைட�ேத னத�ேக�ப 
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இைடய றாத வ�பி*ேல� எனிP9 3ட� ச�ப�தா  
தைடயி ல"யா னின$ெக�ேற சா�றா நி�ப ெரைன7லக�  
மிைடசி* ?/-பி லா�தைம7� ம$க ெள�ேற விள��த*ேபா*.(24) 

 
ேவ/. 
“வான�� �க8தி� ம�ைர பா�கட* ஞானச�  
         ப�தனா� நய$> ந*ல�  
Oனமி* ைசவ�க 4வ�த வானவ� தீனெவJ வமணேர  
           திதித� ைம�த�க�.'' (87)  

 
ம�ைரைய வி�� நீ9கி ேவ/ சில தல9கைள� தாிசன; ெச:�ெகாC� 
தி�வாவ��ைற வ�� ேச��தா�. 
 
[19][19][19][19])
 பர�)
 பர�)
 பர�)
 பர�பைர அகவ(பைர அகவ(பைர அகவ(பைர அகவ(....    
 
தி�வாவ��ைறயி=�$ைகயி* சில அ�ப�க4ைடய ேவC�ேகாளி�ப" அ�த 
ஆதீன�� ��ேனா�களாகிய � ெம:கCடேதவ� �த* ேவA�2�-பிரமணிய 
ேதசிகாி/தியாக இ��த ஞானாசிாிய�க� சிவபதமைட�த மாத�, ந�ச�திர�, 
சமாதி�தலெம�பவ�ைற �ைறேய யைம��, ‘தி�வள� ைகைல2 சில��’ எ�P� 
தைல-ைப7ைடய அகவெலா�ைற இய�றி அளி�தன�. அ� >� பர�பைர 
அகவெலன வழ9>�; அJவகவ* அ2சி� பதி-பி$க-ெப�/�ள�. 
 
ம/ணி+ப8�கைர+ �ராண�ம/ணி+ப8�கைர+ �ராண�ம/ணி+ப8�கைர+ �ராண�ம/ணி+ப8�கைர+ �ராண�....    
 
தி�வாவ��ைற ஆதீன��- ெபாிய கா/பா/� வி��வாPமாகிய கனகசைப� 
த�பிரானவ�க4ைடய வி�-ப�தி� ப" மCணி-ப"$கைர- �ராண� இவரா* 
இய�ற-ெப�ற�.  
 

“வானள6 �க8�தி�வா வ��ைறயி� >�நம2சி வாய X��தி  
ஆனபர சிவன�ளா� ஞானகைல �த�பிற6 மைமய$ க�/  
ேமானமி> சா�தியனா: மிளி�கனக சபாபதிமா �னிவ� ேகாமா�  
3ன�மதி �"�தபிரா� மOகவன- �ராணநீ 3/ ெக�ன”  (பாயிர�)  
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எ�P� ெச:7ளா?� இ� விள9>�. 
 
இர$தா�சி வ�ட� (1864) சி�திைர மாத�தி* அ-�ராண� அ�த� தல�தி* Wவாமி 
ச�நிதியி* பல� ��னிைலயி* அர9ேக�ற-ெப�ற�. அதைன இய�/�ப" 
அ"$க" OC"வ�தவ�� அர9ேக�றத�>- பலாிட��; ெச�/ ெபா�ளீ�"$ 
ெகா���தவியவ�� அ�த$ ேகாயி� காாியWத� ேகாதCடராைமய ெர�பவராவ�. 
 
மCணி-ப"$கைரெய�ப� மாBர��$> வடபா?�ள ேதவார� ெப�ற தல�; 
மCணியா�றி� ப"$கைரயி* ��கால�� இ��தைமயி� இ-ெபய� ெப�ற�. 
இ$கால�தி* இ?-ைப-ப�ெடன வழ9>�. இ�தல வி��ச� இ�-ைப. 
 
இ�தல�தி�>ாிய விநாயகX��திக� வல��ாி விநாயக�, நடன விநாயகெரன 
இ�வ�. சிவெப�மா� ப"$கைரநாயக�, நீலகCேடச�, ��தீச�, பரேமச�, 
மகதீசெரன ஐ�� X��திகளாக எ,�த�ளி7�ளா�. ம9கல நாயகி, அ�தகரவ*= 
ெயன அ�பிைகக� இ�வ�ள�. இவ�க4$>� தனி�தனிேய �திக� 
3ற-ப���ளன. 
 
அ-�ராண2 ெச:7�க4� சில வ�மா/:- 
 
மகதீச� �தி. 

“ஒ-பா�� மி$கா� மி*லாென� றாரண9க� உைர�த� ேக�ப  
இ-பா�� விCUல> ெம��ேத�� மகதீச� எP�ேப� HC�  
த-பா� மறிவின�; ச9ைகயற� தழல9ைக� தல�தி ேன�தி$  
க-பா� மOகவன9 >"ெகாCட ெப�மாைன$ க�தி வா8வா�.”  

(கட6� வா8��)  
 
தலவி��சமாகிய இ�-ைபயி� சிற-�. 
 

“இனிய நீழெல9 >;ெச: த�$>ல�  
நனிய வா�தளி ராதிக ேளந*>�  
கனிய ைம�தவி$ காம ாி�-ைபதா�  
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மினிய நா4� விள$க�� ந*>ேம.” (தி�நகர- படல�, 31)  
 

“காம தகன நிைன�ெதா,ேத� கால கால நிைன�ெதா,ேத�  
ேசாம Yட நிைன�ெதா,ேத� �ைணவி விடா� L�றி�$>�  
வாம பாக நிைன�ெதா,ேத� மOக வன�தா: நிைன�ெதா,ேத�  
ஏம 6�வ நிைன�ெதா,ேத� எ�/ நடன� �ாிகி�றா�.”  

(நடனவிநாயக- படல�, 13) 
 

“வான�, வ�9கா�த மணிகCட� ேபர�ளா* 
ஆனநய 6ண�6�ற வ$காக� பிரமதட�  
Oனமி*வC �ன�X8கி ேயா9>சின கர;Y8��  
கான�றா த"ேயைன$ காகாெவ� /ற$கைர7�.” 

(காக� ��தியைட�த படல�, 28)  
 
க�மேசன� ��தியைட�த படலெம�ப� �,வ�� வ;சி��ைறயாேல 
இய�ற-ெப�/�ள�; அதி?�ள ெச:7�க4� சில வ�மா/ : 
 

“அ�ன வ�னிவ� 
த�ைன ேநா$கிேய 
ெபா�ைன ேந"ேன� 
எ�ன ெச:>ேவ�.” 

 
“உ9க� ேபாினா�  
க9ைக யா"நா�  
தி9க ளாறினி*  
இ9> ேம6ேவ�.” (க�மேசன� ��தியைட�த படல�, 7, 10)  

 
இ-�ராண�தி?�ள படல9க� - 20; ெச:7�க� - 501; இஃ� அ2சிட- ெப�/ள�. 
 
ேச"> � ேச"> � ேச"> � ேச"> � [[[[20]20]20]20]க�தசாமி� கவிராய க�தசாமி� கவிராய க�தசாமி� கவிராய க�தசாமி� கவிராய ....    
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ேச�c� சமWதான வி��வா�களி� பர�பைரயின��, �-பிரமணிய ேதசிகாிட� 
பாட9ேக�டவ��, விைரவாக2 ெச:7� ெச:பவ�மாகிய க�தசாமி$ 
கவிராயெர�பவ�, �-பிரமணிய ேதசிகைர� தாிசி$>� ெபா��� வழ$க�ேபாலேவ 
தி�வாவ��ைற$> வ�தா�. பி�ைளயவ�க4ைடய �கைழ$ ேக�வி7�றவராத=� 
இவைர$ கC� அளவளாவ ேவC� ெம�P� வி�-ப� அவ�$> மி>தியாக 
இ���வ�த�. �-பிரமணிய ேதசிகைர� தாிசி��வி�� இவைர-பா�$க வ�தா�. 
அ-ெபா,� இவ� ஏேதா ஒ� F=� ப>தி$>ாிய ெச:7�கைள இய�றி 
எ,�வி��$ ெகாC"��தா�. ஒ� ெச:7� ெச:வத�ேக பல நாழிைக ேயாசி�� 
உபகரண9கைள� ேத"ைவ��$ ெகாC� பா�பவ�கைள அ$ க�தசாமி$ கவிராய� 
பா��தவராத=�, இவ� அநாயாஸமாக- பா�தைல7� இைடயிைடேய 
நCப�கேளா� ேப�வைத7� அ-ேப2சினா* ெச:7� இய�/த=* யாெதா� 
தைட7� ேநராைமைய7� கC� அளவ�ற ஆ2சாிய� அைட�தா�. உடேன விய-� 
மி>தியா*, 
 

(க�டைள$க=-பா) 
“ஓைல ேத" ெய,�தாணி ேத"யா� ஓ:�தி �$> மிட�ேத" ேயெயா�  
Xைல ேத" யி���த� X$>$கC ணா" ேத" �க�தி� ெபா��திேய  
மாைல ேத" வ�ம�� ேமா�கவி வ�த ெத�/ வைர�� வ,��வ�  
சாைல நீ"ய பா-பா9 >ள��$>� த$க ெசா$க=9 க$கவி ராயேன”  

 
எ�P� பைழய தனி-பாடைல அ9ேக உ�ளவ�க4$> எ���2 ெசா*= இவைர 
மிக6� பாரா�"னா�. சில நா� இ��� இவ�ட� ச*லாப� ெச:�வி��2 
ெச�றா�. இ-ப"ேய வ�� ெபா,ெத*லா� இவேரா"��� இவ�ட� பழகி இவர� 
கவி� திற�ைத- பாரா�"2 ெச*?வா�. 
 
தி
வாவ�ைற� க�தசாமி� கவிராய  இவ  பா� =(களிதி
வாவ�ைற� க�தசாமி� கவிராய  இவ  பா� =(களிதி
வாவ�ைற� க�தசாமி� கவிராய  இவ  பா� =(களிதி
வாவ�ைற� க�தசாமி� கவிராய  இவ  பா� =(களி" ப') ேக�ட�" ப') ேக�ட�" ப') ேக�ட�" ப') ேக�ட�....    
 
இவ� �ராண9கைள- பா" வ��ெபா,� இய*பாகேவ ��� தி�வாவ��ைற 
ஆதீன வி��வானாக இ��த க�தசாமி$ கவிராயெர�பவ�, “நீ9க� பா�� 
�ராண�தி� சில பாக�ைத எ�னிட� ெகா��தா* நா� பா" �"-ேப�. இ�த 
இட�திேலேய கா��$ெகாC"�$>� எ� ெபய�� பிரகாச-ப�வத�> வழியா>�” 
எ�/ வ��/�தி- பல�ைற ேக��$ ெகாCேட வ�தா�. இவ� ேநாி* ம/-பத�>� 
�ணியாம*, “ஆயிர$ கண$கான பாட*க� அைமய$3"ய �ராணமாக இ��தா* 
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உ9க4$>� சில பாக9கைள- பகி��� ெகா�-ேப�. இைவ F�/$கண$கான 
பாட*களா� ெச:ய-ப�வனேவ. ஆைகயா* எ�Pைடய நாவி� தினைவ� 
தீ�-பத�ேக ேபாதியனவாக இ*ைல. உ9க4$>- �ராண� ெச:7� வி�-ப� 
இ��தா* ேவேற ஒ� Wதல�தி�>� தனியாக2 ெச:யலாேம” எ�பா�. அவ� 
பி�P� வ��/��வா�. இவ� இJவாேற விைடயளி-பா�. அவ�, “நா� 
வ��தி$ேக��� ெகா�$கவி*ைல” எ�/ அய=ட9களி� ெச�/ >ைற 3/வ�. 
இJவா/ அவ� ேக�ப�� இவ� விைட 3/வ�� அ"$க" நிக,�. 
 
இ9ஙன� நிக8��வ�9 கால�தி* ஒ�நா� பக� ேபாசன�தி� பி� இவ� மட�தி� 
�க-பி=��� பல�ட� ேபசி$ ெகாC"�$ைகயி* க�தசாமி$ கவிராய�, தம$>� 
ெதாி�தவ� பல� அ9ேக இ�-பைத$ கCடா�. இ� தா� ேக�பத�> ந*ல 
சமயெம�ெறCணி வ�� வழ$க�ேபா� பா�வதி� ப9> ேக�டா�. ேக�டெபா,� 
அ9ேக இவைர- பா��த�> வ�தி��த ேச�c�$ க�தசாமி$ கவிராய�, ‘இ�த- 
ேபாரா�ட�ைத இ-ெபா,ேத எJவாேறP� நா� ஒழி��விட ேவC��’ 
எ�ெறCணி அவைர ேநா$கி, “நீ9க� எ�ன எ�ன F*க� ப"�தி�$கிறீ�க�?” 
எ�/ விசாாி��$ க"னமான சில ேக�விகைள$ ேக�க� ெதாட9கினா�. அவ� 
ெதளிவாக விைட3றமா�டாம* விழி��$ெகாCேடயி��தா�. ேச�c�$ கவிராய� 
பி�P� அவைர- பா���, “பி�ைளயவ�க4$>� உ9க4$>� ப"-பி� பலவைக 
ேவ/பா�க� உC�. அJவிஷய�ைத நீ9க� அறி��ெகா�ளாம* இவ�கைள$ 
காU� ெபா,ெத*லா� இ�த வCண� ���/��வ� சிறி�� ந�றாயி*ைல. 
உ9க4ைடய நிைலைமைய நீ9களறியாம* இவ�கைள ஏ� ேநாவ2 ெச:கிறீ�க�? 
உ9க4$> இய�ைகயி* திறைம இ��தா* எ�தைனேயா வித�தி* அதைன 
ெவளி-ப��தலாேம. இனி இJவா/ இவ�களிட� வா$>வாத� ெச:தா* 
ஸ�நிதான�தினிட� விCண-ப� ெச:�வி�ேவ�” எ�றா�. ஸ�நிதான�தினிட� 
ெதாிய-ப���வதாக2 ெசா�ன வா��ைததா� அவ� மன�ைத$ கல$கிவி�ட�. 
பைழய கால�� மனிதராகிய அவ� இய�ைகயிேலேய பய�தவ�. க"�� 
ேப�வாாி�ைமயா� பி�ைளயவ�களிட� அJவள6 கால� ேபாரா"னா�. இ�த2 
ேச�c�$ கவிராய� எ9கி��ேதா �ைள��, 'ஸ�நிதான�' எ�/ பய�/�தினா* 
அவ� அ;சமா�டாரா? “இனி இ�த வழி$ேக வ�வதி*ைல; எ�ைன 
வி��வி�9க�” எ�/ ெசா*=- ேபா:வி�டா�. அ��த* இ�த 
விஷய�ைத-ப�றி$ ேக�பத�>- பி�ைளயவ�களிட� வ�வைத அவ� 
நி/�தி$ெகாCடா�. 
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இர$தா�சி வ�ஷ� (1864) ைவகாசி மாத� இரCடா� ேததி 
தி�வாவ��ைறயாதீன� கா/பா/ கCண-ப� த�பிரானவ�க4$>� இவ�$>� 
அ�பலவாண ேதசிகரவ�களா* நி�வாண தீை% (தீை%$>ைற) நட�ேதறிய�. 
 
ப�த + பா�ப�த + பா�ப�த + பா�ப�த + பா�....    
 
அ-ெபா,� மட�தி� சிலநா� கா/பாறாயி��த ஒ�வ� பி�ைளயவ�களிட�தி* 
அ,$கா/� விேராத�� உ�ளவராக இ��தா�. அத�>$ காரண� மட�தி* 
இவ�$> அதிக உபசார� நட��வ�த?�, வ�பவ�க� த�ைம- பாரா�டாம* 
இவைர- பாரா�" வ�தைம7ேம. அ� ப�றி இவ�$> ஆக ேவC"ய காாிய9க� 
�-பிரமணிய ேதசிக�ைடய க�டைளயி� ப"ேய நைடெப/�. இவ� இ��த 
வி�தியி� ��ற� விசாலமாக இ��தைமயா* ேகாைட$கால�� ெவ-ப� 
தா9க�"யாம* இ��த�. அ� ப�றி ஒ� ப�த� ேபா��$ ெகா�$>�ப" 
க�டைளயிட ேவC�ெம�/ இவ� விCண-பி��$ ெகாCடா�. அ-ப"ேய 
�-பிரமணிய ேதசிக�ைடய உ�தரவினா* கீ�/, ப�த�$கழி �த=யன 
ெம:$கா��$ கண$>- பி�ைளயா* ெகாண��� ேச�$க-ப�டன. அைத 
எ-ப"ேயா ெதாி�� ெகாC� ேம�3றிய அதிகாாி த��ைடய அPமதியி*லாம* 
இ2ெசய* நிக8��வி�டேதெயன நிைன�� ஏேதா ஒ� காரண�ைத$ கா�"$ கீ�/ 
�த=யவ�ைற எ���- ேபா>�ப" ெச:�வி�டா�. அ� ெதாி�த பி�ைளயவ�க� 
மனவ��த��/- பி�வ�� பாடைல இய�றி2 �-பிரமணிய ேதசிக�$> 
விCண-ப� ெச:7�ப" ஒ� மாணா$கைர அP-பினா� : - 
 

“ம�தர2 சிகாி [21]நீ=மா வன�� வாகீச� வர6ேத�� திைடநீ  
ப�தெரா� றைம��- ெபாதி7ண வளி�த பா�ைமேத�� தீC"�- ேபP$  
கி�தெவ9 ேகாைட தனி�ப�த�$ காக எ:திய ெபா��கணீ9 கியெவ�  
��தர� �ைறைச2 �-பிர மணிய Oயேத சி$>ண$ >�ேற.”  

 
இைத- பா��த உடேன �-பிரமணிய ேதசிக� இ�னாரா* ஏ�ப�"�$>ெம�/ 
நிைன��, ெம:$கா��$ கண$>- பி�ைளைய அைழ�� வர2 ெச:�, “இ�த 
நிமிஷேம பி�ைளயவ�க4ைடய வி�தியி� ��ற�தி* ப�தைர- ேபா��விட 
ேவC��; இ*ைலெயனி* உம$>$ க�டைளயி�டவ�ைடய ேவைல 
நிைலெபறாெத�/ அவ�$> அறிவி7�” எ�/ க�டைளயி�டா�. பி�ன� 
ெவ>சீ$கிர�தி� ப�த� ேபாட-ப�ட�.  
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ஒ��ைற தி�வாவ��ைற$> ஆ/�க நாவல� வ�தி��தெபா,� மட� தி� 
ப"��$ெகாC"��த நம2சிவாய� த�பிராைன$கC�, “அ9>�தி 
பி�ைளயவ�களிட� பல F*கைள- பாட9ேக��$ ெகா�ளேவC��. அவ�க� 
இ9ேக இ�-ப� ெப��பா$கிய�. அவ�கைள-ேபால இ-ெபா,� பாட; 
ெசா*பவ�க� இ*ைல” எ�/ ெசா*=- ேபானா�. 
 
ேகாயிB +�ராண�ேகாயிB +�ராண�ேகாயிB +�ராண�ேகாயிB +�ராண�....    
 
இவ�$> அ"$க" ேந�� ெபா�� ���-பா�"னா* இவ� வ���வைத இவாிட� 
பாட9ேக��வ�த ேதவிேகா�ைட நாராயண ெச�"யா� அறி�� இவ�$> 
எJவைகயிேலP� ெபா�� வ�வா: கிைட$>� வCண� ெச:வி$க ேவC�ெமன 
எCணினா�. பாC"நா�"* நகரவ�டைகயி?�ள சிவ Wதல9க� சிலவ�றி�> 
இவைர$ ெகாC� �ராண� இய�/வி$கலாெம�/� அ9க9ேக7�ள 
பிர�$கைள$ ெகாC� அைவ காரணமாக இவ�$>� த$க பாிசி*க� ெகா�$க2 
ெச:யலாெம�/� நி2சயி�� அத�> ேவC"ய �ய�சிகைள2 ெச:� 
வ�வாராயின�. நகர ைவசிய- பிர�$க� இ$கவிஞ� ேகாமான� ெப�� �கைழ 
அறி�தி��தவ�களாத=� நாராயண ெச�"யா�ைடய �ய�சிக� பயP�றன. 
அ-ெபா,� ேகாயிS� ேவதா�தமட��� தைலவராக இ��த � சித�பர ஐயாவி� 
வி�-ப-ப" ேகாயிS�-�ராண� இவரா� பாட-ெப� ற�. இவைர$ ேகாயிS�$> 
வ�வி��� த$கவ�க� 3"ய சைபயி* அ�Fைல அர9ேக�/வி�� � சித�பர 
ஐயா இவ�$> உய��த ச�மான� ெச:த த�றி- பலவைகயான உதவிக4� 
ெச:வி�தா�. 
 
ேகாயிSாி=��� தி�வாவ��ைற$> வ�த6ட� மட�தி=��த சில த�பிரா�க� 
அ-�ராண�ைத-ப"$க2 ெசா*=$ ேக�டெபா,� அதைன ஆ$>வி�ேதாராகிய 
சித�பர ஐயாைவ2 சித�பர ேதசிகெர�/ 3றியி��தைல அறி�தா�க�; "ைசவ�� 
இ�த மட�� வி��வாPமாகிய இவ� அவைர� ேதசிகெர�/ ெசா*?த* �ைறயா? 
பண9ெகா��தா* வி��வா�க�, யாைர7� எ-ப"7� �க8வா�க�” எ�/ த��� 
ெசா*=$ெகாC"��தன�. அதைன2 சிலராலறி�த இ-�லவ� ேகாமா� அவ�க4� 
�$கியமானவைர2 ச�தி�த ெபா,�, “இ�தமாதிாி அ9>�தி ெசா*=$ 
ெகாC"��த�Cேடா?” எ�/ ேக�டா�. "ஆ�” எ�றா� அவ�. இவ�, 
"பதிேனாராவ� நிகC� ஞாபக�தி* இ�$கி�றதா? ேதசிகென�பத�> அதி� 
ெபா�ெள�ன 3றியி�$கிற�?” எ�/ ேக�டா�. அவ�, "ேதசிக� வணிக னாசா�” 
என ஒ-பி�தா�. “அ�த நிகC"� ெபா�ைள�தா� நாP� பி�ப�றி2 
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ெசா*=யி�$கிேற�. அ"ேய� ெசா�னதி* ஒ�/� தவறி*ைலேய'' எ�றா� இவ�. 
அவ� இ$ கவிஞ�பிரான� சம�காரமான விைடைய$ ேக�� ஒ�/� 3ற இயலாம* 
வறிேத ெச�றா�. அ�/ �த* யா�� இJ விஷய�ைத- ப�றி$ 
>ைற3/வதி*ைல. 
 
ேகாயிSெர�ப� சமிவன�, கழனிய�பதி, வ�னிவன�, சா=வா", 
�வ*லபெமன6� வழ9>�. இ�தல�தி* எ,�த�ளிய சிவெப�மா� தி�நாம9க� 
திாி�வேனச�, ெகா�றவாளீச�, கழனிநாதெர�பன. அ�பிைகயி� தி�நாம9க� 
திாி�வேனைச, ெந*ைலநாயகி ெய�பன. இ�தல�� வி��ச� வ�னி. 
 
இ�Fைல2 ெச:வி�தவ� சித�பர ஐயாெவ�ப�, 
 

“Oய��தி ராம=9க ேதசிக�ேப ர��ெப�ேறா� �>ண ஞான�  
ேமயவ� ணாசலேத சிகனவ�பா ல��ெப�/ விள$க; சா�ற  
பாய�க82 சித�பரேத சிக�ேக�க 6ய�கழனி- பதி-� ராண�  
வாயைமய- �ைன��ைர�தா� மீனா�சி ��தரநா வல�மி$ ேகாேன” 

 
ேவ/. 
“திக8த�சி� மய5ப சித�பரேத சிக�ெமாழிய  
இக8த�த =லாதவ�ெசா ேல�றெப�� �Cணிய�தா�  
�க8த�மி- �ராண�ைத- பா"ேன� ��ைமெயலா�  
அக8த�ேப ரற�தல யா6மைட�த தன�யாP�”  

 
என வ�� ெச:7�களா* அறிய-ப��. 
 
சித�பர ஐயாவி� வி�-ப�தி�ப" வடெமாழியி?�ளவாேற இ�F?� ேவதா�த 
விஷய9க� அ9க9ேக பலவைகயி* அைம$க-ெப�றன. 
 
அ- �ராண��- பாட*க4� சில வ�மா/:- - 
 

� நம2சிவாயX��தி �தி. 
“கCணிய பிற-ைப யா�9 காிெசன ெவ/-ப� ேமேலா�  
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அCணிய சிற-பா� மி$க வாவ� �ைற$கC ேமய  
�Cணிய நம2சி வாய >�பர� ெபா�றா� ேபா�ற  
நCணிய பிற-ைப நாேய� ெவ/-ப� ந�றா9 ெகா*ேலா.” 

 
மைழ ெப:த?� பயி� ெசழி�த?�. 

ேவ/. 
''மைழெய ன-ப�� ேதசிக� றி9கC�� மைழயா�  
விைழ7 �-பத- ெபா�ளிைன வி�-ெபா� ெபாழிய$  
>ைழத ர-ப� ேகாைடயா மவி�ைதேபா:$ >ைல��  
தைழ7 யி�-பயி� த�மிய* பைட�தன மாேதா.” 

 
உழவ�க� வய=� வர�ைப அாி�� உய��த*. 

ேவ/. 
“எ��ைணF* ெகா4�தி"P ேம�>�வ= 7Cடாத�  
ெகா�தெப�9 [22]க�டைள�� ேன�றிவ= 7/��த*ேபா*  
எ��ைணநீ� பா:�தி"P ேம�>�வ= 7Cடாத�  
ெகா�த>ைல$ க9காி�தா9 ேக�றிவ= 7/-பரா*.” 

 
கைளபறி�த*. 
“மி"ெக�$>� பயி�$3றா: ேமவிய�C டகமா�ப* 
க"ெக�$>� த�ைமயிலா$ க�நீல �த*யா6�  
வ"ெக�$>9 க�9கCணா� வய=னிைட$ கைள�ெதறி�தா�  
>"ெக�$> மிராகாதி$ >�ற9க� கைளவா�ேபா*.” 
 
நகர வணிகாி� இய*�. 

ேவ/. 
“ெபா�ளிைன M��� ேபா� ��திர� �தேலா�$ ெக�/  
ம�4ற L�டா நி�> மடைமேயா� நாU$ ெகா�ள�  
ெத�Cமி> ம�ன தான; சிவாலய த�ம ேம�ேறா�  
ெவ�Cமி" யக�ற� ெக�ேற M��வ� வி��பி நா4�.” 

 
மட�தி� சிற-�. 

“ெதளித� �க8ேவ தா�த சிரவண� தி��த2 ெச:ேத  
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ஒளித� மனன மாதி யிரC"P �ரேவா ராகி$  
களித� பவ;ச ��/9 கா�றி� ேசா�றி� கC� 
ெவளித� பிரம ேமயா: ேம6வா� மடெமா� /Cடா*.” 

 
இல$கண வைமதி 

ேவ/. 
“கிழ$கி��� ேம�ேககி$ ெக,மநட� தியநா;சி*  
வழ$கமி> ெத�கி��� வட$ேகக நட�தி�வா�  
பழ$கமி> �ழி>ளெம� ெற��திைச$> ெமா�பாைவ 
�ழ$கமி> ெப���லவ� ெமாழி��நட� �த*ெபா�வ.” 

 
இ-�ராண���ள படல� - 14; தி�வி��த�, 849; இஃ� அ2சிட- ெப�/�ள�. 
 
------------ 
[1] மகி8வன� - மகிழமர$கா�; தி�விைட$கழியி* இைறவ� எ,�த�ளியி�$>� 
இட�; “இல;சிய9கான ேநா$கி” எ�றா� க�த�ராண�ைடயா��. 
[2] வாைகயாரணிய� - தி�வாெளாளி��c�. 
[3] இ�தல�தி� தி�நாம� ம�தார வனெம�/� வழ9>மாத=�, “வ$கைர ம�தார� 
வாரணாசி” எ�ற ே%�திர$ேகாைவ� தி��தாCடக- ப>தியி* வ���ள 
ம�தாரெம�ற ைவ-�Wதலமாக இ� க�த-ப�கி�ற�.  
[4] நிேராத� – தைட. 
[5] கலவ� - க-பைல7ைடயவ�; இ9ேக வைலஞ�. 
[6] இ� ேதவாரைவ-�Wதல9க4� ஒ�/; “ெவCணி விள� ெதா�" ேவ�வி$>"” 
தி�நா. ேத. 
[7] ெதா�"* ெதா�"ெயன வழ9கலாயி�/. 
[8] தால� - உலக�, நா.  
[9] � மீனா�சி ��தர� பி�ைளயவ�க� பிரப�த�திர��, 835 - 937. 
[10] தி�வாவ��ைற. 
[11] ைகயினா� ெகா��க ெவ�க. 
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[12] சிவஞான �னிவாிய�றிய சிவஞான ேபாத2 சி�/ைர �த=யவ�ைற7� 
க2சிய-ப �னிவாிய�றிய ப;சா$கரேதசிகர�தாதிைய7� நிைன�� 
இ2ெச:7ளிய�ற-ெப�றெத�/ ெதாிகி�ற�. 
[13] அாிதகி - க�மர�. 
[14] அாிதகிவன� - க�மரவன�. 
[15] �ளாி - தாமைரமல�, ெந�-�. 
[16] ம�� - மய$க�.  
[17] எCண�� அ��.  
[18] � மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�க� பிரப�த�திர��, 2670-2808. 
[19] � மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�க� பிரப�த�திர��, 1049. 
[20] இவ�ைடய த�பியி� >மார�$>� க�தசாமி$ கவிராயெர�/ ெபய�C�. 
[21] நீ=மாவன� - தி�-ைப;ஞீ=. 
[22] க�டைள - நானாஜீவவாத$ க�டைள �த=யன; இ2ெச:7� அ�த மட�தி� 
ச�பிரதாய�ைத� த,வி இய�ற-ெப�ற�.  
-------- 
 

22. 22. 22. 22. ர'கசாமி பி�ைளைய� தி
வாவ�ைற ர'கசாமி பி�ைளைய� தி
வாவ�ைற ர'கசாமி பி�ைளைய� தி
வாவ�ைற ர'கசாமி பி�ைளைய� தி
வாவ�ைற     மட�தி") வர6 ெசCத�மட�தி") வர6 ெசCத�மட�தி") வர6 ெசCத�மட�தி") வர6 ெசCத�....    
 
ர'கசாமி பி�ைளயி� இய(�ர'கசாமி பி�ைளயி� இய(�ர'கசாமி பி�ைளயி� இய(�ர'கசாமி பி�ைளயி� இய(�....    
 
அ$கால�தி*, ம�ைரயி=��� த;சாK�$>- பிாி�fப* ஸத�மீனாக 
மா�ற-ப�� ர9கசாமி பி�ைள ெய�பவ� வ�தி��தா�. அவ� மி$க பாி��த�. 
யாைர7� ெச�/ அவ� பா�-பதி*ைல. அவ� L�"�>� யா�� ேபாவதி*ைல. 
அவாிட� பழ>வதி* எ*ேலா�$>� பய� இ��த�. அJவா/ இ��� ேவைல 
பா�-ப� தா� ஒ,9ெக�ப� அவ�ைடய க���. ஆனா?�, ெத:வ ப$தி7� 
தமி8- பாைஷயி� பயி�சி7� உ�ளவ�. 
 
அ�பலவாண ேதசிக  ர'கசாமி பி�ைளைய வ
வி�க வி
�பிய�அ�பலவாண ேதசிக  ர'கசாமி பி�ைளைய வ
வி�க வி
�பிய�அ�பலவாண ேதசிக  ர'கசாமி பி�ைளைய வ
வி�க வி
�பிய�அ�பலவாண ேதசிக  ர'கசாமி பி�ைளைய வ
வி�க வி
�பிய�....    
 
அவ� த;சாKாி* இ�$ைகயி* ைத மாத$ >�Hைஜ$>� தி��க� அவ�$> 
அP-பலாமா ெவ�/ தி�வாவ��ைற அ�பலவாண ேதசிக� ேயாசி�� 
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விசாாி$ைகயி*, அ9ேக வ�தி��த சில ைசவ- பிர�$க�, “அவ� 
��பி��தவ�கைள- ேபா�றவர*ல�. ச�/$ க�ைம7�ளவ�. அவ� எ�த 
இட�தி�>� ேபாவதி*ைல. அவ�$> அP-�வதி� பயேன இ*ைல. அவ� 
எ9ேகயாவ� வ�தி�$கிறதாக ஸ�நிதான� ேக�ட�Cடா? அவைர- 
பா�$கெவCணி2 ெச�றவ�க� பாராமேல வ�� வி�டா�க�” எ�/ 
ெசா�னா�க�. அ�பலவாண ேதசிக� அதைன$ ேக��, “எJவாேறP� அவைர 
வரவைழ$கேவC��" எ�/ நிைன�தா�. ‘��பி��தவ�கெள*ேலா�� 
வ�வ�Cேட; இவ� ம��� வாராம* இ�$கலாமா?' எ�/ எCணினா�. பிற� 
அவைர-ப�றி- பல ெச:திகைள2 ெசா*ல2 ெசா*ல� ேதசிக�ைடய எCண� அதி* 
வ=7�றேதய�றி$ >ைறயவி*ைல. 'அவைர அைழ��வர� த$கவ�கைளயP-ப 
�யல ேவC��. அ�த$ காாிய�ைத �"$>� ஆ�ற?ைடயவ�க� யா�?' எ�/ 
அ��தப" அவ�ைடய மன� ேயாசைனயி* ஆ8�த�. 'வ���ள பிர�$கேளா அவ� 
வரேவமா�டாெர�/ அபச>ன�ேபா� ெசா*?கிறா�க�. அவாிட�தி* 
எ*ேலா�$>� அ2ச� இ�$கிற�. யாைர அP-பலா�?' எ�/ தின�� எCணி 
எCணி$ கவைல7�றா�. அ-ெபா,� �-பிரமணிய ேதசிக� த� ஆசிாிய�ைடய 
தி�6�ள� ஏேதா ஒ� விஷய�ைத$ >றி��$ கவைல7/வதாக அறி�� ெச�/, 
"ஸ�நிதான� எைத-ப�றி ேயாசி$கிற� ?'' எ�/ ேக�டா�. அவ� கவைலயி� 
காரண�ைத$ 3றினா�.  
 
�- : இ� தானா ெபாிய விஷய�! யாராயி��தாெல�ன? நம2சிவாய X��தியி� 
திJய- பிரசாத�ைத வி��பாதவ�க4� இ�$கிறா�களா? இ�த- பிர�$கெள*லா� 
அவைர- பா�$க6� ேபச6� �"யா வி�டா* ஒ�வரா?� அ� �"யாெத�/ 
நிைன�� வி�வ� சாியா!  
 
அ�பல : அ-ப" இ*ைல. அவ� ேவ/ எ�த இட�தி�>� ேபாவதி*ைலயாேம. 
�- : இ�$க���. அத�ேக�றவ�க� ந�மிட�தி* இ�$கிறா�க�. அவ�கைள$ 
ெகாC� காாிய�ைத �"��$ ெகா�ளலா�. 
 
அ�பல : அ-ப"-ப�ட ஒ�வ�� ந�மிட�தி* இ�-பதாக� ெதாியவி*ைலேய. 
ெபாிய பிர�$கேள ேபாவத�> ந�9>�ெபா,� யா� அவைர-ேபா:$ 
காCபா�க�? 
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�- : இ�த- பிர�$களா* ஆகாத காாிய9கைள அ"ேய� >றி-பி�டவ�க� ெச:� 
வி�வா�க�. 
 
அ�பல : யா� அவ�? 
 
�- : ந� ஆதீன மகா வி��வா� பி�ைளயவ�கைள அP-பினா* ர9கசாமி பி�ைள 
அவசிய� தாிசன�தி�> வ�வா�. இவ�கைள அறியாதவ�க4� மதியாதவ�க4� 
இ*ைல. 
 
அ�ப* : இவ� பரம ஸா�வா: இ�$கிறாேர! இவைர$ கCடா* அ�த அதிகாாி 
மதி-பாரா? மதி-பாெர�/ என$>� ேதா�றவி*ைல. 
 
�- : அ-ப" நிைன$க$3டா�. இவ�கைள மதியாதவ� இ�த� தமி8 நா�"* எ9>� 
இ*ைல. அ�த ர9கசாமி பி�ைளய*ல; அவ�$>ேம* எJவள6 
ெபாியவராயி��தா?� இவ�கைள அச�ைட ெச:யா�. ஸ�நிதான� அைத-ப�றி 
எ�ளள6� கவைல-பட ேவCடா�. 
 
அ�பலவாண ேதசிக�$> அ�த- பிர�$க� ெசா�னைவ ெந;சி* ஊ�றி- 
ேபாயி��தைமயி� �-பிரமணிய ேதசிக�ைடய வா��ைதக� அவ�$> �, 
ந�பி$ைக ெகா�$கவி*ைல. 'ஆனா?� பா�-ேபா�' எ�/ எCணி, "அJவாேற 
ெச:க'' என$ க�டைளயி�டா�. 
 
த:சா3  ெச�ற�த:சா3  ெச�ற�த:சா3  ெச�ற�த:சா3  ெச�ற�....    
 
உடேன �-பிரமணிய ேதசிக� பி�ைளயவ�கைள அைழ��� த;சாK�$>2 ெச�/ 
எ-ப"யாவ� ர9கசாமி பி�ைளைய$ >�Hஜா தாிசன�தி�> அைழ��வர 
ேவC�ெம�/� அJவா/ ெச:தா* மஹாஸ�நிதான�தி� தி�6ள�தி�> 
உவ-பாயி�$>ெம�/� ெசா*=- பிரயாண�தி�> ேவC"ய ெசௗகாிய9கைள2 
ெச:வி�� அP-பினா�. 
 
இவ� அJவாேற த;ைச$>- �ற-ப��2 ெச�றா�. அ9ேக இவ�$>- 
பழ$கமானவராகிய இல$கண� [1]இராமசாமி பி�ைள ெய�பவெரா�வ� இ��தா�. 
அவ� இவ�ைடய மாணவ�க4� ஒ�வ�; தி�வாவ��ைற$> அ"$க" வ�� தம$> 
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F*களி?�ள ஐய9கைள� தீ���$ெகாC� ெச*வா�. அவ� 
த;சாKாி?�ளவ�களா* ந�> மதி$க-ெப�றவ�. அவைர$ கC� அவ� Xலமாக 
எவைரேயP� பா���� த��ைடய காாிய�ைத �"��$ெகா�ளலாெம�/ இவ� 
நிைன�தா�. ஆத=னா*, ேவ/ பல� அJKாி� பழ$க��ளவ�களாயி���� 
அவ�க� L�"�>2 ெச*லாம* இராமசாமி பி�ைள L�"�>2 ெச�/ த9கினா� 
அ-ெபா,� அவ� L�"* இ*ைல. சிறி� ேநர9 கழி�தபி� அவ� வ�தா�. த� 
L�"* இவைர$ கCட6ட� விய-��/, “எ�ன மாதவ; ெச:ததி2 சி/>"*” 
எ�/ 3றி ே%ம சமாசார9கைள விசாாி��வி�� உபசார9க� ெச:� ேவC"ய 
ெபா��கைள உதவி உட� வ�த தவசி- பி�ைளகைள$ ெகாC� வி��தைம$க2 
ெச:தன�. இவ� ஆகார� ெச:� வி�� ெந�ேநர� ேபசி$ெகாCேடயி��� 
சயனி��$ ெகாCடா�. 
 
வி"ய�காைலயி* எ,�� தனிேய இ�வ�� ெவளியி* உலாவ2 ெச�றா�க�. 
அ-ெபா,� இவ� இராமசாமி பி�ைளைய ேநா$கி, "இ�த ஊ�$>- �தியவராக 
வ�தி�$>� பிாி�fப* ஸத�மீனவ�கைள� தி�வாவ��ைற$ >�Hஜா 
தாிசன�தி�காக அைழ��2 ெச*லவ�தி�$கிேற�. யா� Xலமாக �ய�றா* இ� 
ைக3��? எ-ப"யாவ� இ$காாிய�ைத நிைறேவ�றி� தரேவC��” எ�றன�. 
அவ�, “ர9கசாமி பி�ைளயவ�க� யாைர7ேம பா�$கிறதி*ைல. எJவிட�தி�>ேம 
ெச*?கிறதி*ைல. ஆனா?� நா� ம��� அவ�க4ைடய ஓ:6 ேநர�தி� ெச�/ 
தி�விைளயாட*, ெபாிய �ராண� �த=யவ�ைற- ப"��$கா�" வ�வ�C�. 
தமிழி?� தமி8வி��வா�களிட�தி?� பிாீதி7ைடயவேர. தா9கேள 
வ�தி�$>�ேபா� இ$காாிய� நிைறேவ/வத�> எ�ன தைட இ�$கி�ற�? 
அ"ேய� ��தி2 ெச�/ அவாிட�தி* த9க4ைடய ந*வரைவ� ெதாிவி��வி�� 
வ�ேவ�. அ"ேய� வர�"யா வி�டா� ெசா*=யP-�ேவ�. அ�த-ப" 
வரேவC��” எ�/ ெசா*=வி��� தா� ம��� அ9ேக ெச�றா�. இவ�, 
ேத"-ேபான ம���$ ெகா" கா=* அக-ப�ட� ேபால$ காாிய� �"வத�> 
ஏ�றவாிடேம வ�� ேச��ேதாேம. ேவெறா�வாிட��� ெச*லாதி��த� 
ந�ைமயா:வி�ட�' எ�/ காலவிேசட�ைத எCணி மகி8�தா�. 
 
இராமசாமி பி�ைள ெச�/ ர9கசாமி பி�ைளைய$ கCடா�. அவ� 
வழ$க�ேபாலேவ ைகயி� ��தக�ைத எ��� ைவ��$ ெகாC� பாட9ேக�க� 
ெதாட9கினா�. 
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இராம: ஒ� �$கியமான விஷய�ைத2 ெசா*ல-ேபாகிேற�. அத�> அவகாச� 
ெகா�$கேவC��. 
 
ர9க : ெசா*லலாேம. 
 
இராம : இ$கால��$ க�பெர�/ எ*ேலாரா?� ெகாCடாட-ப�� திாிசிர�ர� 
மகாவி��வா� � மீனா�சி ��தர� பி�ைளயவ�கைள-ப�றி� தா9க� 
ேக�"�$கலாேம. க�ப� ெச:த ெச:7� பதினாயிரேம. பி�ைளயவ�க� இத�>� 
ெச:தி�-பன எ�தைனேயா பதினாயிர�; இனி எJவள6 ெச:வா�கேளா? 
அளவிட�"யா�; நிமிஷகவி; சிவெப�மா� தி�வ�ைள- ெப�றவ�க�; 
ஸரWவதீேதவி அவ�க4ைடய நாவி� >"ெகாC"�$கிறா�. எ�தைனேயா 
ேப�க4$>$ ைக�மா/ க�தாம� பாட;ெசா*= அவ�க4$> ேவC"ய 
ெசளகாிய9கைள2 ெச:வி�� ��P$>$ ெகாண��தி�$கிறா�க�, அவ�கைள- 
ேபா�றவ�கைள நா� கCட�மி*ைல; ேக�ட�மி*ைல. F*களி* ெந�நாளாக 
என$> இ��த பல ச�ேதக9க� அவ�களாேலதா� தீ��தன. இ-ேபா� அவ�க� 
தி�வாவ��ைற மட�தி* ஆதீன மகாவி��வானாக இ��� பல�$>- பாட; 
ெசா*=$ெகாC� விள9>கிறா�க�. 
 
ர9க : நாP� அவ�கைள-ப�றி� த$கவ�களா� ேக�"�$கிேற�. 
பா�$கேவC�ெம�ற வி�-ப� என$> மி>தியாக உC�. இ�த உ�திேயாக 
நி�-ப�த�தா* யாைர7� பா�$க$ 3டவி*ைல; எ9>� ேபாக$3டவி*ைல. நா� 
எ�ன ெச:ேவ�!  
 
இராம : அவ�க� ேந�/ பி�பக=* இJK�$> வ�� எ�Pைடய L�"* 
த9கியி�$கிறா�க�. அவ�க4$>- பழ$க��ளவ�க� எ�தைனேயா ேப�க� இ�த 
ஊாி* இ���� என� L�"�> வ�த� எ�Pைடய பா$கியேம. அவ�க4ட� 
நா� தனிேய ேபசி$ெகாC"��தெபா,�, த9கைள- ப�றி விசாாி�தேதா� 
த9கைள- பா�$கேவC�ெம�/� >றி-பி�தா�க�. அவ�களிட�தி* ப"�த 
அேநக� ெபாிய உ�திேயாக9களி* இ�$கி�றன�. மாBர� ��I- ேவதநாயக� 
பி�ைளைய� த9க4$>� ெதாி�தி�$கலாேம. அவ�� அவ�க4ைடய மாணா$கேர. 
இ�P� அவ�களிட�தி* ஒ� விேசஷ� இ�$கிற�. சிலகால� அவ�களிட�தி* 
ப"�தாேல பல வ�ஷ9க� ப"�� அறியேவC"யவ�ைற அறி�� ெகா�ளலா�. 
அதைன நா� எ� ெசா�த அPபவ�தி* அறி�தி�$கிேற�. அ-ப"-ப�ட 
ெபாியவ�க� த9கைள- பா�$க வி���வ� த9க4ைடய �Cணியேம. 
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ர9க : அவ�க� த9க4ைடய L�"* தாேன வ�தி�$கிறா�க�! நா� அ9ேக வ�� 
பா�$கலாமா? எ-ெபா,� பா�$கலா�? 
 
இராம : அJவா/ ெச:தா* அவ�க4$> மி$க வ��தமாகவி�$>�. அவ�க� 
த9க� ெகௗரவ�ைத ந�> அறி�தவ�களாதலா* எ�ைன$ 
ேகாபி��$ெகா�வா�க�. தா9க� பா�$கலாெம�/ ெசா�னா* நா� ேபா: 
அைழ�� வ�கிேற�; அ*ல� த9க� மனித�கைளயாவ� அP-பலா�.  
 
ர9க : அ-ப"2 ெச:வ� மாியாைதயாக� ேதா�றவி*ைல. நாேன தா� ேபா:� 
தாிசி$க ேவC��. 
 
இராமசாமி பி�ைள, "அ� தா9க� இ�வைரயி* ைவ��$ ெகா�ளாத 
வழ$கமாதலா* அJவித� ெச:ய ேவCடா�. நாேன ேபா: வ�கிேற�'' எ�/ 
ெசா*=- �ற-ப�டா�. ர9கசாமி பி�ைள த��ைடய வC"யிலாவ� அவ�கைள 
அைழ�� வரலாேமெய�/ தம� வC"ைய அP-பினா�. அதி* ஏறி$ ெகாC� 
இராமசாமி பி�ைள த� L�"�>2 ெச�றா�. 
 
ர'கசாமி பி�ைளையர'கசாமி பி�ைளையர'கசாமி பி�ைளையர'கசாமி பி�ைளைய� க/ட�� க/ட�� க/ட�� க/ட�....    
 
இராமசாமி பி�ைள ேபான காாிய�ைத அP3லமாக �"��$ெகாC� 
வரேவC�ெம�/ பி�ைளயவ�க� த��ைடய இ]ட ெத:வ�ைத- பிரா��தி�� 
அவ� வரைவ எதி�பா�� �$ெகாC"��தன�. இராமசாமி பி�ைளைய$ 
கCட6ட�, ''காேயா? பழேமா?'' எ�றா�. இராமசாமி பி�ைள, ''பழ�தா�'' எ�/ 
ெசா*=, “அவ� த9கைள இய*பாகேவயறி��$கிறா�; தாேம இ9> வ�வதாக2 
ெசா�னா�. அ"ேய� தா� அைத� த���� த9கைள அைழ�� வ�வதாக2 
ெசா*= வ�ேத�. இேதா அவ� வC" வ�தி�$கிற�. �ற-படலா�'' எ�றா�. இவ� 
மகி8�� அJவாேற �ற-ப��2 ெச�றா�. ேபா>�ேபா� இராமசாமி பி�ைள 
இவைர- பா���, "அவ� த9களிட�தி* மிக-பிாீதியாகேவ இ�$கிறா�. அவ�ைடய 
அ�ைப அதிக-ப���வத�>� த9க4ைடய கவி�வ� ெவளி-படேவC��. எ�த2 
சமய�தி* நா� எைத2 ெசா*ேவேனா அத�>� தா9க� சி�தமாக இ�$கேவC��'' 
எ�/ >றி-பி�� ைவ�தா�. 
 



82 

 

இவ�ைடய வரைவ எதி�பா���$ெகாC� L�"� ���ற�தி* நி�ற ர9கசாமி 
பி�ைள இவைர$ கCட6ட� அ;ச= ெச:� உ�ேள அைழ��2 ெச�/ த$க 
ஆதன�தி* இ��தி- �]பமாைல Y�"2 சிற�த பழவ�$க9கைள ��ைவ�� 
வ�தன� ெச:தா�. ெச:�, ''ஐயா, ெபாிய அரச�கெள*லா� மதி��- 
பாரா��த�>ாிய ெப���லைம வா:�த கவிஞ� ெப�மானாகிய தா9க� 
எளிேயைன ஒ� ெபா��ப��தி இ�த L�"�> எ,�த�ளியத�> அ"ேய� 
பழ�பிற-பி* எ�ன �Cணிய; ெச:ேதேனா ெதாியவி*ைல. த9க4ைடய 
வரைவயறி�� தா9க� இ�$>� இட�தி�> வ�� தாிசி$க எCணிய அ"ேயைன 
இவ�க� த���வி�டா�க�. அ�த$ >�ற�ைத- ெபா/�த�ள ேவC��'' எ�றா�. 
 
அ-ெபா,� இராமசாமி பி�ைள இ$கவிநாயக�ைடய ெப�ைமைய7� 
அ��ைடைமைய7� பி�P� ெசா*ல� ெதாட9கி- பலவைக2 ெசய*கைள 
எ���ைர�தா�. பி��, ''இவ�களா* பாட-ெப�ற பா$கியசா=க� பல�; அ�த 
விேசட�தா* அவ�களி� சில� உய�வைட�தி�$கிறா�க�. இவ�க� எ�த2 சமய�தி* 
எ-ப"$ ேக��$ ெகாCடா?� பா�வா�க�. இ-ெபா,� த9க� விஷயமாக ஒ� 
ெச:7� ெசா*?�ப" விCண-பி��$ெகாCடா?� உடேன ெசா*=வி�வா�க�” 
எ�றா�. 
 
ர9க : அவ�க4ைடய தி�வா$கினா* அ"ேயைனயா பாட ேவC��? ேவ/ எ�த 
விஷய�ைத$ >றி�தாவ� பாடலாேம. பாC"நா�ைட2 சிற-பி�� ஒ� ெச:7� 
ெசா�னா* ேபா��. 
 
இராமசாமி பி�ைள, '' த9கைள7� பாC" நா�ைட7� இைண��- பா"னா* ந� 
இ�வ�ைடய வி�-ப�� H��தியா>�'' எ�/ ெசா*=வி��, ''எளிேய9க� 
விCண-ப�தி�> இண9கி- பாC" நா�"� சிற-�� இவ�க� சிற-�� 
அைம7�ப" ஒ� ெச:7� இ-ெபா,� பா"ய�ள ேவC��'' எ�/ மி$க 
பயப$திேயா� இவைர ேநா$கி$ ேக��$ெகாCடா�. 
 
அ-ெபா,� தா� இ$கவிஞ� பிராP$> இராமசாமி பி�ைள எ�த2 சமய�தி* எ� 
ெசா�னா?� அதைன2 ெச:த�>2 சி�தமாக இ�$கேவC�ெம�/ ெசா�னத� 
க��� விள9கிய�. இராமசாமி பி�ைள ேக��$ெகாCட6டேன தாமதியாம* 
இவ� பி�வ�� ெச:7ைள2 ெசா�னா� : 
 

வி��த�. 
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“பாமினா ேளா� Hமினா� விள9>� பா$கிய� பைட�த� ெந;சி*  
ேதாமிலா வ"யா�$ க���ாி 7ைமயா� ��தர நாயக� க�த�  
தாமினா தக�றி யர�ெச: ெப�ைம தா9கிய திைணயிலா வர9க  
சாமியா� நீதி பதி�ைற நி/�த� தைழ�த� பாC"ந� னா�.''  

 
அதைன$ ேக�ட இராமசாமி பி�ைள$ேக விய-� மி$க�. அதைன 
இரCடா�ைற7� ெசா*?�ப" விCண-பி��$ ெகாCடா�. இவ� அJவாேற 
ெசா�னா�. ர9கசாமிபி�ைள Wத�பி�� ஓவிய� ேபா* நி�/வி�டா�; மன 
உ�$க�தா* அவ� கCகளி=��� ஆன�தபா]ப� உCடாயி�/; ச�/ேநர� 
விய-பி* X8கியவரா:- ேபச இயலாம* நி�றா�. பி��, "ஒ�/$>� ப�றாத 
சிறிேயைன- ெபா��ப��தி- பழ$கமி*லாதவனாக இ���� இJவள6 பாரா�"ய 
த9க� ெப�9க�ைண$> அ"ேய� எ�ன ைக�மா/ ெச:ய-ேபாகிேற�? 
எ-ெபா,�� த9கைள நிைன�� ெகாCேடயி�-ப�தா� எ�Pைடய 
கடைமயா>�'' எ�/ ெசா*=$ெகாCேட இ�$>�ெபா,�, "Wநான�தி�>� 
Hைச$>� ேநரமா:வி�ட�'' எ�/ இராமசாமி பி�ைள ெசா�னா�. ர9கசாமி 
பி�ைள உடேன வC"யி* இவ�கைள ஏற2 ெச:�வி�� இராமசாமி பி�ைளைய� 
தனிேய அைழ��, ''அவ�க4$> ஆகாராதிக� சாியாக நட$கி�றனவா? ேவC"ய 
ெசளகாிய9க� ெச:வி�தி�$க$ 3�ேம! அவ�ைற ந�றாக$ கவனி$கேவC��. 
பரமசிவேம இ9ேக எ,�த�ளியதாக நா� ந��கிேற�. நா� அவ�க4$> ஏேதP� 
த$க மாியாைத ெச:யேவC�ெம�/ எCUகிேற�. எ�Pைடய சில மாத2 
ச�பள9கைள அவ�க4$> அ�-பண� ெச:யலாெம�ப� எ� க���. ேவ/ எ�ன 
ெச:ய2 ெசா�னா?� ெச:ய$ கா�தி�$கிேற�. உ9கைளய�றி என$> உ�ற 
�ைண ேவ/ யா��ளா�? அவ�கைள7� எ�ைன7� அறி�தவ�க� நீ9கேள'' எ�/ 
3றினா�. 
 
இராமசாமி பி�ைள, ''திரவிய�தி* அவ�க4$>2 சிறிேதP� வி�-பமி*ைல. 
ெகா��தா?� ெப�/$ெகா�ள மா�டா�க�. ஆனா?� அவ�க4ைடய 
>றி-ைபயறி�� நா� சாய9கால� வ�� ெதாிவி$கிேற�. அைத-ப�றி2 சிறி�� 
நீ9க� கவைல-பட ேவCடா�'' எ�/ ெசா*=வி��- பி�ைளயவ�கேளா� 
L�"�> வ�தன�. 
 
Hைச7� ேபாசன�� ஆன பி�� இராமசாமிபி�ைள த$க ெபா�ளளி$க 
ேவC�ெம�/ ர9கசாமி பி�ைள எCணியி�-பதாக இவாிட� 3றினா�. இவ�, 
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''அவ� தி�வாவ��ைற$> வ�தெலா�ேற என$> எ*லா� த�த�>2 சமான�" 
எ�/ ெசா�னா�. பி�� ர9கசாமி பி�ைள L�"�> இராமசாமி பி�ைள ெச�றா�. 
அவ� வரைவ எதி�பா���$ ெகாC"��த ர9கசாமி பி�ைள, "ஏதாவ� ெதாி�ததா?'' 
எ�/ ேக�டன�. 
 
இராம : அவ�க4$>- ெபா�ளி* வி�-பமி*ைல. அ� விஷய�தி* யாெதா� 
>ைற6மி*ைல. அவ�க4$>�ள வி�-ப� ஒ�/ தா�. அதாவ� அவ�க4ைடய 
ஞானாசிாிய�க� எ,�த�ளியி�$>� தி�வாவ��ைற மட�தி* ைத மாத�தி* 
நிக,� >�Hஜா விேசஷ�தி�>� தா9க� வ�� சிற-பி$கேவC�ெம�ப�தா�. 
அ9ஙன� ெச:வைத$கா�"?� தி�-தியளி$>� காாிய� அவ�க4$> ேவேற 
இ*ைல. 
 
ர9கசாமி பி�ைள, " அவ�க4$>� >�Wதான� இ�$கிறதா? தி�வாவ��ைற$> 
நா� வரேவC�ெம�/ அவ�க4$> வி�-பமி��தா* அJவா/ ெச:வத�> 
எ�ன தைட இ�$கிற�? அவ�க� இ�$கிற இட�தி�> நா� ெச*வதி* யாேதா� 
அ2ச�� இ*ைல. ஆனா?� >�Hஜா கால�தி* ஜன$ 3�ட� அதிகமாக 
இ�$க$3�ேம! அ-ேபா� ேபா: வ�வைத$கா�"?� சாதாரணமான 
கால�தி�ேபா: அவ�கைள7� அவ�க� �கமாக அவ�க4ைடய ஆசிாிய�கைள7� 
தாிசி�� வர2 சி�தனாக இ�$கிேற�. தா9க4� உட� வரேவC��. இ�த2 
சமாசார�ைத அவ�களிட� ெதாிவி$கலா�. ஆனா?� இதனா* அவ�க4$> எ�ன 
பய�? எ� விஷய�தி* அவ�க� ெச?�திய க�ைண$> நா� கடனாளியாக 
வ*லேவா இ�$கிேற�! அ�தா� என$> வ��த�. நா� ேவC�மாயி� 
இ-ெபா,ேத பி�ைளயவ�கைள- பா�-பத�> உ9க� பி�ேன வ�கிேற�'' 
எ�றா�. இராமசாமி பி�ைள, "தா9க� வரேவCடா�. அவ�கைளேய அைழ�� 
வ�கிேற�'' எ�/ ெசா*=2 ெச�/ வC"யி* பி�ைளயவ�கைள அைழ�� 
வ�தா�. ர9கசாமி பி�ைள மி$க மாியாைதேயா� இவைர வரேவ�/ இ�$க2 ெச:� 
பல உபசார வா��ைதகைள2 ெசா*=- பி��, "எ�Pைடய கடைமைய நா� 
ெச?�த$ 3டாதப" இராமசாமி பி�ைளயவ�க� த���வி�டா�க�. ஆனா?� 
த9க4ைடய க��ைத- H��திெச:ய$ கா�தி�$கிேற�. த9க� விஷய�தி* 
ஏேதP� அபசார� ெச:தி��தா* ெபா/�த�ள ேவC��. கி�ைபயி�$க 
ேவC��. ம�ற-ப" நா� ெசா*=யவ�ைற இவ�க� ெதாிவி�தி�-பா�க�'' எ�/ 
ெசா�னா�. 
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அ-ேபா� பி�ைளயவ�க�, ">�Hஜா கால�தி* தா9க� வரேவC�ெம�பதி*ைல. 
த9க4ைடய இ]ட-ப"ேய சாதாரணமான கால�தி* தி�வாவ��ைற$> விஜய� 
ெச:தாேல ேபா��'' எ�/ ெசா*= விைடெப�/$ெகாC� ஜாைக$> வ�� 
தி�வாவ��ைற$>- �ற-ப�டா�; �ற-ப�டவ� இராமசாமி பி�ைளைய- பா���, 
''த�பி$> நா� எ�ன ைக�மா/ ெச:ய-ேபாகிேற� ? எ-ப"யாவ� இவ�கைள 
அைழ��$ெகாC� வரேவC��. வ�� சமய�ைத ��னதாகேவ 
ெதாிவி$கேவC��'' எ�/ ெசா*ல, அவ� அJவாேற ெச:வதாக ஒ-�$ 
ெகாCடா�. 
 
பி�� தி�வாவ��ைற$> இவ� வ�� நிக8�த ெச:திகைள7� ர9கசாமி பி�ைள 
விைரவி* வர$3�ெம�பைத7� �-பிரமணிய ேதசிகாிட� ெதாிவி�தா�. ேக�ட 
அவ� அ�பலவாண ேதசிக�$> இதைன விCண-ப; ெச:தா�. அவ�, ''ர9கசாமி 
பி�ைள எ-ேபா� ேவC�மானா?� வர���; >�Hைஜ$> வரேவC�ெம�ப� 
இ*ைல. அவ� மட��$> வ�� ேபாவேத நம$>$ ெகளரவ�. ஆனா* அவ� 
வ�தபிற>தா� இ� நி2சய�; நா� ��/� ந�பவி*ைல'' எ�/ 3றின�.  
 
ர'கசாமி பி�ைள மட�தி") வ�� ெச�ற�ர'கசாமி பி�ைள மட�தி") வ�� ெச�ற�ர'கசாமி பி�ைள மட�தி") வ�� ெச�ற�ர'கசாமி பி�ைள மட�தி") வ�� ெச�ற�....    
 
சிலநா� ெச�ற பி�� வி��ைற$கால� வ�தைமயி�, ''அ�த- பிர�ைவ 
அைழ��$ெகாC� இ�ன கால�தி* தாிசன��$> வ�கி�ேற�'' எ�/ 
இராமசாமி பி�ைளயிடமி��� இவ�$> ஒ� க"த� வ�த�. இவ� �-பிரமணிய 
ேதசிகாிட�. அைத� ெதாிவி$கேவ தி�வாவ��ைறயி* அவ� வரைவ ��னி��� 
த$க வசதிக� அைம$க-ப�டன. >றி-பி�ட கால�தி* ர9கசாமி பி�ைள வ�தா�; 
பி�ைளயவ�கைள ��னி��$ ெகாC� பாதகாணி$ைககேளா�� 
ைக7ைறகேளா�� ெச�/ அ�பலவாண ேதசிகைர7� �-பிரமணிய ேதசிகைர7� 
�ைறேய தாிசி�தா�; அJவி�வ�ைடய ேதா�ற�ைத7�, அ9ேக பல� 
ப"��$ெகாC"�-பைத7�, அ�னதான� >ைறவி�றி நட�� வ�தைல7�, பிற 
சிற-�$கைள7� கC� மகி8�தா�. ''இJவள6 கால� இ9> வராம* 
இ���வி�ேடாேம!'' எ�ற வ��த� அ-ெபா,� அவ�$> உCடாயி�/; ஆயிP�, 
''இ9ேக வ�ததனா* பல விஷய9கைள� ெதாி�� ெகாCேடா�'' எ�ற தி�-திைய 
அைட�தா�. தைலவ� ெகா�$>� எதி�மாியாைதெயா�/� ெபறாம* தி�நீ�/- 
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பிரசாத�ைத ம��� ெப�/- பி�ைளயவ�களிட�� விைடெப�/$ெகாC� 
இராமசாமி பி�ைள7ட� த;ைச வ�� ேச��தா�. 
 
அ-பா* அ�பலவாண ேதசிக�$>- பி�ைளயவ�களிட�� மி$க மதி-�� 
க�ைண7� உCடாயின. ''இவ� இ�-ப� மட�தி�>$ ெகளரவெம�/ 
சி�ன-பCடார� ெசா�ன� சாிேய. இவ�$> எ�னதா� ெச:வி$க$3டா�!'' 
எ�/ எCணி$ கா/பா/ �த=ய மட�� உ�திேயாகWத�க� பலைர7� அைழ��, 
''இவ�$> எ�த2சமய�தி* எ� ேவC�மாயிP� >றி-பறி�� ெகா�$கேவC��; 
யாெதா� >ைற7மி�றி இவைர- பா�கா�� வரேவC��'' எ�/ 
க�டைளயி�டா�.[2] 
 
�-பிரமணிய ேதசிக� இவ�ைடய ெகளரவ�ைத ந�றாக அறி�தவராத=� அதைன 
அ�பலவாண ேதசிக�$>� மட�தி?�ள பிற�$>� எ-ப"யாவ� அறிவி$க 
ேவC�ெம�P� வி�-ப�ைடயவராக இ��தா�. யாேரP� த$க பிர�$க� 
தாிசன�தி� ெபா��� மட�தி�> வ�தா* அவ�க� பி�ைளயவ�கைள7� பா���2 
ெச*வ� வழ$க�. அJவா/ பிர�$கெள*லா� இவ�பா* மதி-� ைவ�தி�-பைத 
அJவ-ேபா� �-பிரமணிய ேதசிக� அ�பலவாண ேதசிக�$> அறிவி�� வ�வா�. 
அ�றி7� வ�த பிர�$க4�, " இ�தைகய மகாவி��வாைன ஆதாி�� வ�த?� 
இவ�கைள$ ெகாC� மாணவ�க4$>- பாட� ெசா*வி�� வ�த?� மட�தி�> 
ஏ�ற த�ம9கேளயா>�. இ�த வி��வானா* மட�தி� �க8 மி>தி-ப��'' எ�/ 
தைலவாிட� ெசா*=- ேபாவா�க�. இவ�றா?� அ�பலவாண ேதசிக�$>- 
பி�ைளயவ�க�பா* மதி-� அதிகாி�� வ�த�. 
 
[3][3][3][3]பாைலவன+ பதி".+ப�த�தாதிபாைலவன+ பதி".+ப�த�தாதிபாைலவன+ பதி".+ப�த�தாதிபாைலவன+ பதி".+ப�த�தாதி....    
 
அ-பா* ஒ� சமய�, வ,K�$> அ�கி* ெத�கிழ$கி?�ள பாைலBெர�P� 
Wதல�தி* எ,�த�ளியி�$கிற சிவெப�மா� விஷயமாக அJK� ைவ�திய=9க 
உைடயாெர�P� ஓர�ப� ேக��$ெகா�ள இவரா* ஒ� பதி�/-ப�த�தாதி 
இய�ற-ெப�ற�. அ�, 'பாைலவன- பதி�/-ப�த�தாதி' என வழ9>�. 
 
அ�F� ெச:7�களி� சில வ�மா/:- 
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க=நிைல��ைற. 
“ெசா*ல� த$க� நி��க8 அ"ைமயி� /ைன��  
�*ல� த$க� நி�கழ* �Cணிய மிைகயா*  
ெவ*ல� த$க� மல�தி�- பாைலB� விமலா  
ெகா*ல� த$க� 3�றிைன நல9>றி- பவேர.'' (58) 
 
வி��த�. 
“அைடயாைன 7ாிேபா��த ெப�மாைன ெயா�மாைன அ9ைக ேய���  
சைடயாைன ெவ;Yல- பைடயாைன 7லகெமன� த$க யா6�  
உைடயாைன ெந��பாைல வன�தாைன ெய,விைட7� ஒ�9> சா:�த  
விைடயாைன- Hசி$க- ெப�றவேர ந�றவ�ேம� ேம?� தாேன.'' (93) 

 
------- 
[1]. இவ� பி�� ெகா,�� ஸ�. பி. இராமநாத �த=யா�$> ஞானாசிாியராக 
விள9கினவ�; இஃ� அ��த=யா�ைடய சாி�திர�தா* விள9>�. 
[2]. இ2ெச:திக� த;ைச இராமசாமி பி�ைளயா?� பி�ைளயவ�களா?� 
ெதாி�தன. 
[3]. � மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�க� பிரப�த� திர��, 2339-2440. 
-------------- 
 

23. 23. 23. 23. )�பேகாண நிக26சிக�)�பேகாண நிக26சிக�)�பேகாண நிக26சிக�)�பேகாண நிக26சிக�....    
 
சாமிநாதேதசிக சாமிநாதேதசிக சாமிநாதேதசிக சாமிநாதேதசிக ....    
 
இவ�ைடய மாணா$க�களாகிய �ரசவா$க� ெபா�ன�பல �த=யா��, 
ெகா�ைடB�2 சிவ$ெகா,�� ேதசிக� >மாரராகிய சாமிநாத ேதசிக�� 
>�பேகாண� காேலஜி* ஒ�வ� கால�தி�>-பி�� ஒ�வ� தமி8-பC"தராக 
நியமி$க-ெப�/ ேவைல பா���வ�தா�க�. அவ�க4ைடய வி�-ப�தி�ப" 
அ�த-ப$க� ெச*?9 கால9களி� >�பேகாண�தி� சிலநா� இவ� இ��� 
வ�வ�C�. அதனா* அ9ேக காேலஜி* இ9கி@] உபா�தியாயராக இ��� 
நாெட9>� �க8ெப�/ விள9கிய ராJபகO� தCடால� 
ேகாபாலராயரவ�க4ைடய பழ$க� இவ�$> மி>தியாக உCடாயி�/. நா� 
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அ�த$ காேலஜி* ேவைலயாக இ��தெபா,� ராயரவ�க� இவ�ைடய க*வி 
மி>திைய7� க�^ரமான ேதா�ற�ைத7� ஆ�றைல7� ப�றி2 ெசா*=- 
பாரா�"வி��, “அவ�க4ைடய ெந�றி விசால�ைத$ கCடெபா,ேத சிற�த 
அறிவாளிெய�பைத$ கC�ெகா�ளலா�” எ�/� ெசா�னா�க�. 
 
ஒ�சமய� தி�வந�த�ர� திவா� மாதவராயரவ�களிடமி��� அ�நகாி?�ள 
மகாராஜா காேலஜி�> ஒ� தமி8- பC"த� ேவC�ெம�/� அவ�$>� த$க 
ெசளகாிய9க� பCணிைவ$க$ 3�ெம�/� ேகாபாலராய�$>$ க"த� வ�த�. 
காேலஜி* அ-ெபா,� பC"தராக இ��த சாமிநாத ேதசிகைர அவ� அைழ��, 
"அJேவைல$>� த$க பC"த�க� கிைட-பா�களா?'' எ�/ ேக�கேவ, ேதசிக�, 
"எ�Pைடய ஆசிாியராகிய பி�ைளயவ�க� வ�தி�$கிறா�க�; அவ�கைள$ 
ேக��2 ெசா*?கிேற�'' எ�றா�. ''அ-ப"யா? அவ�க� இ9ேக 
வ�தி�$கிறா�களா?'' எ�/ ெசா*=- பி�� ராயரவ�க� பி�ைளயவ�கைள2 
ச�தி��, “மாதவராயரவ�கைள- ப�றி� த9க4$>� ெதாி7ேம. அவ�க� 
இ-ெபா,� தி�வந�த�ர�தி* திவானாக இ�$கிறா�க�. தா9க� தி�வந�த�ர� 
மகாராஜா காேலg தமி8-பC"த� ேவைலைய ஒ-�$ெகாCடா* �த=* 
மாதேவதன� 5.100 ெகா�-பா�க�. பி�� ேவC"ய ெசளகாிய9கைள2 ெச:� 
ைவ-பா�க�. எ9க4$>� ெகளரவமாக இ�$>�. ராஜா9க வி��வானாக6� 
இ�$கலா�. சமWதான�தி�>� ெகளரவ� ஏ�ப��'' எ�/ வ��/�தி2 
ெசா�னா�க�. அ-ெபா,� இ- �லவ� பிரா� , "பராதீனனாக இ��தா* 
எ�Pைடய ேநா$க�தி�> மிக6� அெஸளகாியமாக இ�$>�. ஏைழகளாக 
இ�$>� பி�ைளக4$>- பாட� ெசா*=$ெகாC��, அவ�க4ட� ஸ*லாப; 
ெச:� ெகாC��, காேவாிWநான�� சிவதாிசன�� ெச:�ெகாC�மி�-பேத 
என$>- பிாியமான காாியமாக இ�$கி�ற�. சாதாரண ஜன9கேளா� பழ>த* 
தா� இ�ப�ைத விைளவி$>�. தி�வாவ��ைற மட�தி* எ*லாவிதமான 
ெசௗகாிய9க4� இ-ெபா,� கிைட$கி�றன'' எ�/ தம$> உட�பா"�ைமைய� 
ெதாிவி�தன�. இவ�$> ேவC"ய ெசௗகாிய9கைள- பCணிைவ$கலா-
ெம�ெறCணியி��த ேகாபாலராய� த� எCண�ைத நிைறேவ�ற$ 
3டவி*ைலேயெய�/ வ��த��றா�; பி��, "த9களிட� ப"�த மாணா$க�க4� 
சிற�த க*விமானாகிய ஒ�வைர$ >றி-பி�டா* நா� அவைர- ப�றி எ,தி 
அP-�கிேற�'' எ�றா�. இவ�, "இ-ெபா,� த9க� காேலஜி* உ�ள சாமிநாத 
ேதசிகைரேய அP-பலா�. அவ� த;சாK� அரCமைனயி?� ெச�ைன$ 
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க*வி2ச9க�தி?� ��� தமி8-பC"தராக இ��த சிவ$ெகா,�� ேதசிக�ைடய 
>மார�; எ�னிட�தி?� வாசி�தவ�. அவ�$> அJ ேவைலைய2 ெச:வி�தா* 
ந�றாக- பாட; ெசா*?வா�; என$>� மிக6� தி�-தியாக இ�$>�'' எ�றா�. 
 
அ9ஙனேம ராயரவ�க� சாமிநாதேதசிகைர- ப�றி� தி�வந�த�ர�தி�> எ,தி 
அ�த$ காேலg தமி8-பC"த ேவைலைய அவ�$>$ கிைட$>�ப" ெச:தா�. 
அத� பி�� சி.தியாகராச ெச�"யா� >�பேகாண� காேலஜி* தமி8-பC"த� 
ேவைல பா�$க அம��த- ெப�றா�. அவ� அJேவைல பா�$க ஆர�பி�தகால� : 3-7-
1865. 
 
ெச�"யா� தமி8-பC"தராக வ�தபி�� அவ� வி�-ப�தி�ப" பி�ைளயவ�க� 
அ"$க" >�பேகாண� ெச�/ சில நா� இ���வி�� வ�வா�க�. அ$கால9களி* 
அ�நகாி?�ள பலவைகயா�� வ�� வ�� பி�ைளயவ�க4ைடய பழ$க�தா* 
தமி82�ைவயி* ஈ�ப�� இ���/2 ெச*வா�க�. 
 
)�பேகாண �ராண� இய"ற� ெதாட'கிய�)�பேகாண �ராண� இய"ற� ெதாட'கிய�)�பேகாண �ராண� இய"ற� ெதாட'கிய�)�பேகாண �ராண� இய"ற� ெதாட'கிய�....    
 
அ$கால�தி� >�பேகாண�தி* தாசி*தாராக இ��த சிவ>�நாதபி�ைள 
ெய�பவ��, பல ைசவ- பிர�$க4� >�பேகாண �ராண�ைத இ$கவிஞ� 
தைலவைர$ ெகாC� தமி82 ெச:7ளாக இய�/வி$க ேவC�ெம�/ 
எCணினா�க�. அவ�க4ைடய ேவC�ேகாளி�ப" >ேராதன வ�ட� (1865) 
இவ� தி�வாவ��ைறயி=��� >�பேகாண� ெச�/ ேப�ைட� ெத�வி?�ள 
தி�வாவ��ைற மட�ைத� த��ைடய இ�-பிடமாக$ ெகாC� பாிவார9க4ட� 
இ��தா�. >�பேகாண� �ராண�ைத வடெமாழியி=��� �த=* தமி8வசனமாக 
ெமாழி ெபய��� ைவ��$ ெகாCடா�. அJவா/ ெமாழி ெபய��த�> 
உதவியாயி��தவ�க� � ச9கராசாாிய� மட�� வி��வானாகிய மCடப� 
நாராயண சாWதிாிக� �த=யவ�க�. பி�� �ராண�ைத இவ� ெச:7� நைடயாக 
இய�ற ஆர�பி�தா�. அ-�ராண2 ெச:7�கைள இவ� ெசா*ல அ-ெபா,த--
ெபா,� எ,தி$ெகாCேட வ�தவ� இவ� மாணா$க�� ஒ�வராகிய தி�ம9கல$>" 
ேசைஷய9காெர�பவ�. 
 
அ�த- �ராண�தி* சி/சி/ ப>திக� ஒJெவா�நா4� இய�ற-ப�� அ�ற�/ 
பி�பக=* � ஆதி >�ேப�வர�ைடய ஆலய�தி� �� மCடப�தி* 
அர9ேக�ற-ப��. அர9ேக�/ைகயி� பல� வ�� ேக�� இ���/2 ெச*வா�க�; 
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அ9ேக தியாகராச ெச�"யா�� நாேடா/� தவறாம* வ�� ேக�� மகி8வா�. 
அ�நகாி* நிக,� விேசஷ9க�> வ�� மகா ைவ�தியநாைதய�� அவ� 
தைமயனா�� இைடயிைடேய வ�� ேக�� இ��/வா�க�. சிவ>�நாதபி�ைளேய 
சபாநாயகராக இ��� அர9ேக�ற�ைத நட-பி�� வ�தா�.  
 
அ-ெபா,� சிவ>�நாத பி�ைள7ட� பல உ�திேயாகWத�க4� தின�ேதா/� 
வ�� ேக��2 சிற-பி-பாரா:2 ெச:7�களி� �ைவைய அறி�� ச�ேதாஷ� 
அைட�� வ�தன�. இ9ஙன� �ய�ற சிவ>�நாத பி�ைளயி� ெகௗரவ� 
நா4$>நா� அதிகாி$க� ெதாட9கிய�. 
 
சிவ)
நாத பி�ைளயி� மன� ேவ.ப�ட�சிவ)
நாத பி�ைளயி� மன� ேவ.ப�ட�சிவ)
நாத பி�ைளயி� மன� ேவ.ப�ட�சிவ)
நாத பி�ைளயி� மன� ேவ.ப�ட�....    
 
இ-ப" இ�$ைகயி*, பி�ைளயவ�க�பா* அ,$கா/�ள ேவ/ மத�தினராகிய 
ஒ�வ�, 'சிவ>�நாத பி�ைளயாேலேய இவ�$>$ ெகளரவ� உCடாகிவ�கி�ற�. 
அவ�ைடய ஆதரைவ நீ$கிவி�டா* எ*லா� ஓ:��வி��' எ�/ த��� 
நி2சய;ெச:� ெகாC� தனி�த சமய�தி� ெச�/ சிவ>�நாத பி�ைளைய- 
பா��தன�. 
 
சிவ : இ-ெபா,� பி�ைளயவ�க� அர9ேக�/� �ராண- பிரச9க�தி�> நீ9க� 
வரவி*ைலேய. பலேப�க� வ�� ேக��2 ச�ேதாஷி��2 ெச*?கி�றா�க�. நீ9க� 
ம��� ஏ� வரவி*ைல? 
 
வ�தவ� : ேவைல மி>தியா* வர இயலவி*ைல. இ� ச�ப�தமாக2 சில விஷய9க� 
என$>� ெதாி�தைமயா* அவ�ைற2 ெசா*=- ேபாவத�>�தா� இ-ேபா� 
வ�ேத�. அைவ கவனி$க ேவC"யைவேய. 
 
சிவ : எ�ன விஷய�? ெசா*லேவC��. 
 
வ�தவ� : பி�ைளயவ�க� சிற�த வி��வாென�பத�>� அவ�களா* இய�ற-ப�� 
F* மிக2சிற�தெத�பத�>� அதனா* ஊாி?�ளவ�க� 
ச�ேதாஷி$கி�றா�கெள�பத�>� யாெதா� ஸ�ேதக�� இ*ைல. ஆனா?� 
இ-ெபா,� நா� ேக�வி-ப�ட சிலவ�ைற� த9களிட�தி* உCைமயான 
அ��ைடயனாதலா* ெசா*ல வ�ேத�. ெசா*லலாெம�றா� ெசா*?கிேற�. 
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சிவ: அவசிய� ெசா*லேவC��. 
 
வ�தவ� : ஊாி?�ள வ��தக�க4� பிற�� இ�த- �ராண� அர9ேக�றி 
�"�த6ட� தா9க� மி>தியாக2 ச�மான� ெச:ய உ�ேதசி�தி�-பதாக6� 
அத�காக� தா9க� த9கைள- ெபா�� ேக�க$ 3�ெம�/� 
ேபசி$ெகா�கிறா�க�. நாேடா/� ேபா: உடனி��� பி�ைளயவ�களிட� தா9க� 
அளவிற�த பிாீதி பாரா��வ�� அ�த அபி-பிராய�ைத- ெப�$கி வி�ட�. 
எ*ேலா�� தா9க� எ�ன ேக�^�கேளா எ�/ எCணி அ9க9ேக 3"$ 3"- 
ேபசி$ெகாC"�$கிறா�க�. இ�த- பிரWதாப� ேந�/$ கெல$டரா^W 
சிரWேததா� L�"?� நா� ேபாயி��தெபா,� நட�த�. ேகா� விCண-ப� 
எ,�வதி* வ*லவ�க� சில� இ�த ஊாி* இ�-ப� த9க4$>� ெதாி�த� தாேன. 
என$> அைத-ப�றி ேயாசைனயாக� தா� இ�$கிற�. �$கியமானவ�க� 
யாாிட�திலாவ� இைத ேம�ேபா��$ ெகா�4�ப" ஒ-பி��வி��� தா9க� 
ெம*ல விலகிவி�டா* ந*லெத�ப� எ�Pைடய அபி-பிராய�. தா9க4� 
இைத-ப�றி ந�றாக ேயாசி$கேவC��. சில வா��ைதகைள நா� 
ெசா*=வி�ேடேனெய�/ >�றமாக நிைன$க$ 3டா�. த9க� 
ந�ைம$காக�தா� ெசா�ேன�. 
 
சிவ >�நாத பி�ைள, “ேயாசி��- பா��தா* நீ9க� ெசா*வ� மிக2 சாிெய�ேற 
என$>- ப�கிற�. நா� ேயாசியாம*தா� இ��ைறயி* இற9கி வி�ேட�. 
எைத7� ேயாசி���தா� ெச:யேவC�ெம�/ ெபாியவ�க� ெசா*வா�க�. ஏேதா 
ந*ல விஷயமாயி�ேற எ�/ எ� மன� �ணி�த�. நீ9க� இ�த விஷய�ைத 
எ���2 ெசா�னைத$ >றி�� நா� த9க�பா* ந�றியறி6ைடயவனாக 
இ�$கிேற�. இனிேம* ஜா$கிரைதயாக�தானி�-ேப�. இ� ச�ப�தமாக ஏேதP� 
காதி* வி,�தா* உடேன வ�� என$>� ெதாிவி$கேவC��'' எ�/ அவைர 
அP-பிவி�டா�. நி]கப"யாதலா* மன� ேவ/ப��2 சிவ>�நாதபி�ைள, 
'ேயாசியாம� ெச:த இ�த2 ெசய* எ�ன விபாீத�ைத விைளவி��வி�ேமா' எ�/ 
திகிலைட�தவராகி மன$>ழ-ப��/ எ-ப"யாவ� இ�த2 ச�ப�த�ைத இ�ேறாேட 
வி��விடேவC�ெம�/ நிைன��$ெகாCேடயி��� Wநான� ெச:� ஆகார� 
ெச:ய2 ெச�றா�. மன$கவைலயினா* அவ�$> ஆகார� ெச*லவி*ைல. ஒ�வா/ 
�"��$ெகாC� க2ேசாி$>- ேபானா�. அவ�$> ஒ� ேவைலயி?� ��தி 
ெச*லவி*ைல. க2ேசாிேவைலயான6ட� வழ$க�ேபா* அர9ேக�ற� 
நைடெப/கி�ற இட�தி�>- ேபாகாம* L�"�ேக வ��வி�டா�; வ�� சா:6 
நா�கா=யி� சா:�� ேயாசி��$ெகாCேட இ��தன�. பிரச9க� ேக�பத�> 
வழ$க-ப" ேபாக$3�ேமெய�/ மா�ைட யவி8�� விடாம* வC"$கார� 
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கா��$ெகாC"��தா�; அைத ேவைல$கார� வ��ெசா*ல அவ�, "இ-ெபா,� 
ேபாகவி*ைல” எ�/ ெசா*=வி�டா�. 
 
ேகாயி=� �ராண- பிரச9க� ஆர�பி$க எCணிய பி�ைளயவ�க� சிவ>�நாத 
பி�ைளயி� வரைவ ெந�ேநர� எதி�பா���� வாராைமயா* அ�/ நட�த 
ேவC"ய ஒ� ப>திைய நட�தி �"�தா�. விசாாி�ததி* ஏேதா அெஸள$கியமாக 
இ��தலா* சிவ>�நாத பி�ைள வரவி*ைல எ�/ ஒ� ெச:தி இவ� கா�$> 
எ�"ய�. 
 
அ-பா* ம/நா� காைலயி* இவ� அவைர- பா�-பத�> அவ�ைடய L�"�>2 
ெச�றா�; ெச�றவ� தாேம ஒ� நா�கா=யிலம��தா�. கCட அவ� எ-ெபா,�� 
ேபால �கமல�2சிேயா� இவைர ேநா$>த=�றி� தைல-ெபா�ைட$ ைகயா� 
பி"��$ெகாC� ேயாசி�த வCணமாக இ��தா�. மி>தியான 
ேவைல7�ளவ�ேபால- பி�� ைகைய எ���வி�� அ9ேகயி��த ஏேதா ஒ� 
��தக�ைத அ"$க" �ர�"- பா���$ ெகாC�� க"த9கைள எ,தி எ,தி$ 
கிழி��$ கிழி�� அய=* ைவ�தி��த ெப�"யி* எறி�� ெகாC�� இ��தா�; 
�க9 ெகா�$க6மி*ைல; �த*நா� வாராைம$>$ காரண� ெசா*ல6மி*ைல. 
 
அ�த நிைலைய$கCட இவ�, 'இனி நா� ேபசாம* இ�-ப� �ைறய�/' 
எ�ெறCணி, ''உ9க4$> எ�ன அெசௗகாிய�? ேந�/ மாைலயி* 
அர9ேக�/மிட�தி�> நீ9க� வாராதி��த� ஒ� >ைறவாகேவ இ��த�. 
ெந�ேநர� பா���� நீ9க� வாராைமயா* ஆர�பி�� �"��வி�ேட�. ேதகWதிதி 
உ9க4$> ெஸள$கியமாக இ*ைலெய�/ ேக�வி7�ேற�. இ-ெபா,� எ�ன 
நிைலயி=�$கிறெத�/ பா�-பத�> வ�ேத�'' எ�றா�. 
 
சிவ>�நாத பி�ைள, ''நா� உ9களிட� சில வா��ைதக� ெசா*ல எCணி$ 
ெகாC"�$ைகயி* நீ9கேள வ��வி�V�க�. நா� ெசா*வைத- ெபா/ைமயாக$ 
ேக�கேவC��. நா� ம�றவ�கைள-ேபால$ ைகநீள� உைடயவன*ல�. 
எ?மி2ச� பழ93ட யாராவ� ெகாC�வ�� ெகா��தா* வா9கமா�ேட�. ஏேதா 
ந*ல காாியெம�/ சில ேப�ைடய ேபாதைனயி�ேம* இ� �ைறயி* 
இற9கிேன�. நீ9க� ஏேதா எ�Pைடய �ய�சியினா* தா� �ராண� 
நைடெப/கிறெத�/ பல இட9களி� பிரWதாபி-பதாக6� சில� எ�Pைடய 
நி�-ப�த�தி�காக- �ராண�தி�> ந�ெகாைடயளி$க- ேபாவதாக6� நா� 
ேக�வி7�ேற�. என$> அ� வ��த�ைத� த�த�. அவ�க� பிரWதாபி�தா?� 
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நா� இ�த விஷய�தி* அதிக �ய�சி7ைடயவனாயி�$கிேறென�/ நீ9க� 
ெசா*லலாமா? நா� சில ேபைர நி�-ப�தி-பதாக ேமலதிகாாிக� அறிவா�களாயி� 
எ� உ�திேயாக நிைல$> அ� பரம விேராதம*லவா? நா� ஒ,9காக இ��� 
கால9கழி��- ெப�ஷ� வா9கேவC"யவன*லவா? எ� ச�ப�த�ைத இ�/ 
�த* நி/�தி$ெகா�4கிேற�. ேவ/ யாைர$ ெகாCேடP� தா9க� த$க 
ெசளகாிய9க� ெச:வி��$ெகா�49க�. இனி எ�ைன-ப�றிய பிரWதாப�ைதேய 
ெச:யேவCடா�'' எ�/ அதிக- படபட-பாக2 ெசா�னா�. பி�ைளயவ�க� 
ஏதாவ� சமாதான� ெசா*ல$ 3�ெம�பைத அவ� எதி�பாராமேல ேபசினா�. 
ேக�ட பி�ைளயவ�க� பரம சா�தX��தியாக இ��தா?� மி>�த >�ற� 
ெச:யிP� >ணெமன$ெகாC� வா8பவ�களாகவி��தா?� தி9க4� தீ� 
ேதா�றிய� ேபா* மி$க ேகாப��றவ�களாகி, ‘இவ�ைடய ச�ப�த�ைத ஏ� 
ேயாசியாம* நா� ெப�ேறா�! இ�த வா��ைதகைள$ ேக�>�ப" ேநாி�ட� 
��பிற-பி� ெச:த தீவிைனயி� பயேன!' எ�/ நிைன�� , ''ஐயா! நா� 
உ9கைளேய ந�பி$ெகாC� இJK�$> வரவி*ைல. அ�த வழ$க�� என$> 
இ�வைரயி* கிைடயா�. அ���ளவ�க� எJவள6 ஏைழகளாக இ��தா?� 
அவ�கைள மதி-ேபேனய�றி, அ�பி*லாதவ�க� >ேபர ச�ப�ைத 
உைடயவ�களாக இ��தா?� மதிேய�. உ9களாேல நா� ெகளரவ�ைதயைடய 
ேவC�ெம�பதி*ைல. இய*பாகேவ இ�$கிற ெகளரவ� என$>- ேபா�மான�. 
உ9கைள$கா�"?� எJவளேவா ேமலான அதிகார�தி* இ�-பவ�க� 3ட 
எ�னிட�தி* அ�� பாரா�" வ�கிறா�க�. எ�ைன இ� தமி8நா� ��/� 
அறி7ம�ேறா? உ9க� ெபயைர2 ெசா*=�தானா நா� ஜீவி$கேவC��? 
உ9க4ைடய தையதானா என$> ேவC��? எ�ைன நீ9க� சிறி�� 
அறியவி*ைலேய. நீ9க� இனி இதி* ச�ப�த-ப�வதாயி��தா?� நா� 
வி��ேப�. உ9க4ைடய ச�ப�த�ைத இ�ேற இ-ெபா,ேத அ"ேயாேட 
வி��வி�ேட�” எ�/ ெசா*=வி�� உடேன எ,�� 3டவ�தவ�கேளா�� 
�ற-ப��� த��ைடய வி�தி$> வ�� வி�டா�. அ�ைற� தின� இவ�$> வ�த 
ேகாப�ைத7�, நட�த விஷய�ைத7� உடனி��த சில ெபாிேயா�க� ெசா*=- 
பி�கால�தி* ஆ2சாிய-ப�டைத நா� கC"�$கிேற�. 
 
அ-பா* சிவ>�நாத பி�ைள இவ� ெசா*=ய வா��ைதகைள$ேக�� 
அ2ச9ெகாC� இவ�ைடய ேகாப� தம$> எ�ன தீ9ைக விைளவி$>ேமா 
எ�ெறCணி� தம$> ந�பி$ைக7�ள ஒ�வைர அைழ��, "நீ� தி�வாவ��ைற$> 
இ-ெபா,ேத ெச�/ �-பிரமணிய ேதசிகரவ�களிட� அவ�களாதீன 
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வி��வானாகிய மீனா�சி��தர� பி�ைள, எ�னிட�தி* மி>�த ேகாப� 
உைடயவராயி�$கிறாெர�/� மாியாைதயாக நட�� ெகா�ளவி*ைல ெய�/� 
எ�ைன- பா���� தா/மாறாக அவ� ேபசிவி�டாெர�/� எ�னிட� 
மாியாைதயாக நட$>�ப"$>� ேகாபமி*லாம=�$>�ப"$>� அவ�$>$ 
க�டைளயிட ேவC�ெம�/� ெசா*= வரேவC��'' எ�/ ெசா*= 
அP-பினா�. அவ� அJவCணேம ெச�/ ெதாிவி�தா�. உடேன � �-பிரமணிய 
ேதசிக�, ''எதி�பாராத விபாீத2 ெசய* ஏேதா நட�தி�$கிறேத. பி�ைளயவ�க� 
மிக6� ஜா$கிரைதயாக நட�� ெகா�4வா�கேள; எ-ப"ேயP� சமாதான� 
ெச:வி$க ேவC��'' எ�/ எCணி, ஆதீன வி��வா� தாCடவராய� 
த�பிரானிட�தி� ப"�தவ�� ெசா*வ�ைம7ைடயவ�� ஆகிய வி�வ=9க� 
த�பிராென�பவைர அைழ��, “சிவ>�நாத பி�ைள$>� பி�ைளயவ�க4$>� 
ஏேதா மன வ��த� ஏ�ப�"�-பதாக� ெதாிகிற�. அைத நீ$கிவி�� வரேவC��'' 
எ�/ ெசா*= அP-பினா�. அவ� சிவ>�நாத பி�ைள L�"�> வ�� அவைர$ 
கCடா�. 
 
கCட6ட� சிவ>�நாத பி�ைள , ''உ9க� மீனா�சி��தர� பி�ைள எ�னிட�தி* 
மாியாைதயி�றி நட�� ெகாCடா�; அள6$> ேம� ேபசினா�. எ�Pைடய 
ெகௗரவ�ைத அவ� அறி�� ெகா�ளவி*ைல. அவைர$ கC"$கேவC��. 
இJKாி* இ�$>�வைரயி* எ�னிட�தி* மாியாைத7ட� நட��ெகா�4�ப" 
ெசா*=வி��- ேபாகேவC��. அவ� உ9க4ைடய ஆதீன வி��வான*லவா?'' 
எ�றா�.  
 
வி�வ=9க� த�பிரா�, ''நிக8�தவ�ைறெய*லா� ச�நிதான� க�டைளயிட� 
ெதாி�� ெகாCேட�. மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�கைள நீ9க� இ�P� 
ந�றாக� ெதாி��ெகா�ளவி*ைலெய�/ என$>� ேதா�/கி�ற�. அவ�க� 
சாமானியமானவ�களா? பைழய கால�தி* இ��த க�ப�, ஒ�ட$3�த� 
�த=யவ�கைள- ேபா�றவ�க�. அவ�க� இ�-பதா* மட�தி�>$ 
ெகளரவேமய�றி மட�தி=�-பதா* தனியாக அவ�க4$> ஒ� ெகளரவ�� 
ஏ�படவி*ைல. மட�� ேவைல$கார�களாகவாவ� மட��$> 
அட9கியவ�களாகவாவ� அவ�கைள நிைன$க$3டா�. அவ�க� அவதார 
��ஷ�க�; ஏேதா ப$தி விேசஷ�தா* மட�தி�> வ�� பாட; ெசா*=$ 
ெகா�$கிறா�கேளய�றி மட�தி� அதிகார�தி�>� அட9கி அவ�க� 
இ�$கவி*ைல. மட�தி=��� அவ�க4$>2 ச�பள� யா�� 
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ெகா�$க-படவி*ைல. அவ�க4$> ேவC"ய ெசௗகாிய9க� ம��� 
கவனி$க-ெப�/ வ�கி�றன. நா9க� அவ�கைள$ கC"$க இயலா�. 
ஒ�ெபா,�� நடவாத விஷய� இ�. அவ�க� மாியாைத ஒ�/$ேக 
க��-ப�டவ�க�. ெபாிய அதிகாாிகெள*லா� அவ�களிட� மாியாைதயாக 
இ�-பா�க�. தமி8நா� �,வதி?� அவ�க4$>2 ெச*வா$>C�. எ*ேலா�� 
தமி8� ெத:வமாக அவ�கைள நிைன��$ ெகாC"�$கிறா�க�; எ*ேலாாிட�தி?� 
மிக6� மாியாைதயாக அவ�க� நட-பா�க�. அவ�க4$> மன 
வ��த�Cடா>�ப" தா9கேள நட�தி�$கலாெம�/ ேதா�/கிற�'' எ�/ 
பி�P� பி�ைளயவ�க4ைடய ெப�ைமைய2 ெசா*= வ�ைகயி*, சிவ>� நாத 
பி�ைள, 'பி�ைளயவ�களா* நம$> எ�ன எ�ன விபாீத9க� உCடா>ேமா' எ�/ 
அ2ச�ைத7� ��ைனயிP� அதிக$ கவைலைய7� அைட��, “ஒ�ைற7� 
கவனியாம* அவ�களிட�தி* தா/மாறாக- ேபசிவி�ேடேன! எ�Pைடய கால 
வி�தியாச�தா* இ�த2 சி$க=* அக-ப��$ெகாCேடேன'' எ�/ ைகைய 
ேமைஜயி* ஓ9கி அ"�தா�; ைககைள- பிைச�தா�. பி�� வி�வ=9க� 
த�பிராைன- பா���, "Wவாமி, பி�ைளயவ�களிட� ஒ�/� ெசா*லேவCடா�; 
எ�னிட� வி�தியாசமான எCண9 ெகா�ளாம* அ�ேபா� இ�$>�ப" ம��� 
எ-ப"யாவ� ெச:யேவC��. நாP� ஜா$கிரைதயாக6� மாியாைதயாக6� இனி 
நட��ெகா�ேவ�'' எ�றா�. 
 
வி�வ=9க� த�பிரா�, ''ேவC�மாயி� அ� ெச:ய �"7�. அவ�க4� 
ச�மதி-பா�க�. அைத-ப�றி நா9க� பா���$ெகா�கிேறா�. அவ�க� யா�ைடய 
>�ற�ைத7� உடேன மற�� வி�வா�க�; நீ9க� மா�திர� அவ�களிட�. 
மாியாைதயாக நட�� ெகா�ள ேவC��. நா� ெசா*லேவC�வ� அ�தா�; 
நீ9க� கவைல-பட ேவCடா�'' எ�/ ெசா*= வி��- பி�ைளயவ�களிட� 
வ�தா�. பி�ைளயவ�க� எ,�� அவைர இ�$க2 ெசா*= வ�தன� ெச:�, 
''இJK�$> எ,�த�ளிய� எ�ன விேசஷ�? �ராண� நட�� வ�கி�ற�. 3ட 
இ��� நட�த ேவC��'' எ�றெபா,� வி�வ=9க� த�பிரா� நிக8�தவ�ைற2 
ெசா*=� தாசி*தாாிட� வ��தமி*லாம* இ�$கேவC�ெம�/ ெதாிவி�தன�. 
இவ�, "அவாிட��- பிாீதி7�ளவனாக� தா� இ��ேத�; இ�$கிேற�; இ�-ேப�. 
அவராகேவ த�ைம [1]இ�னாெர�/ மிக எளிதி* ெதாிவி��வி�டா�. நம2சிவாய 
X��தியி� தி�வ�ளா?� ச�நிதான9களி� தி�வ�ளா?� அ9>�தியி� 
ஆதரவா?� என$> எ�ன >ைற6Cடா>�? எ*லா� ந�> நிைறேவறி 
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வ�கி�றனெவ�/ ச�நிதான�தி�> விCண-ப� ெச:யேவC��” எ�/ 
ெசா*=யP-பினா�. வி�வ=9க� த�பிரா� தி�வாவ��ைற ெச�/ �-பிரமணிய 
ேதசிகாிட� நிக8�தவ�ைற2 ெசா*ல அவ� ஸ�ேதாஷ� அைட�தன�. 
 
ேமேல �ராண அர9ேக�ற� நைடெப/வத�> ேவC"ய �ய�சிக� சில 
நCப�களா� ெச:வி$க-ெப�றன. அவ�க�, சில பிர�$க� உதவி ெச:ய 
நி2சயி�தி�$கிறா�கெள�/� அவ�கைள ஒ��ைற ெச�/ பா���வ�தா* நலமாக 
இ�$>ெம�/� இவைர$ ேக��$ெகாCடா�க�. அத�> இைச�� சிலாிட� இவ� 
ெச�றெபா,� அவ�க4� சில� தமிழ�ைமயறியாதவ�களாத=� வா$களி�தப" 
ெச:யவி*ைல; இவ� த9கைள- பா�$க வ�தாெர�/ பலாிட� 
3றிவ�தா�கேளய�றி ேவெறா�/� உதவி ெச:ய அவ�க� �� வாராைமயா*, 
'அ�தைகயவ�க� பா* இனி2 ெச*லலாகா� எ�/ இவ� உ/தி HCடன�. 
அதனா* இவ�$> மனவ��த��Cடாயி�/; உCடாகேவ யாெதா� �ய�சி7� 
ெச:யாம* தி�வ�ைளேய சி�தி��$ெகாC� ��மா இ��தன�. 
அ-ப"யி�$ைகயி*, இதைன$ ேக�வி7�ற ேவ/ த$க கனவா�க� [2]சில� 
இவாிட� வ=ய வ��, ''நீ9க� இ�த விஷய�தி� சிறிேதP� கவைலயைடய 
ேவCடா�. வழ$க� ேபாலேவ அர9ேக�ற� நைடெபற ேவC��'' எ�/ 3றி� 
த��ைடய நCப�களிட��� ெசா*= இவ�$> ேவC"ய ெசளகாிய9கைள 
அைம$க2ெச:� �ராண� அர9ேக�றி �"7� வைரயி* ஆதாி�� வ�தா�க�. 
�ராண- பிரச9க� ெசJவேன நைட ெப�/ வ�த�. 
 
அ�த- �ராண� �த=* சிவ>�நாத பி�ைளயி� ேவC�ேகாளி�ப" 
ெதாட9க-ெப�றதாத=� �ராண� ெச:வி�ேதாைர$ >றி$>� ெச:7ளி* அவ� 
ெபயைர இ-�லவ�பிரா� அ"யி* வ�மா/ அைம�தி��தா� : 
 

வி��த�. 
"சீ�H�த ந�நா�"� றிக,ம;ைச நக�வா8 
       சிவஞான2 ெச*வனம2 சிவாய�கி� ைம�த�  
பா�H�த ம�னாி� கCமணியி� ெபா=ேவா� 
            பலகைல ேத�� தவனா�"� கியனீதி 7ைடேயா�  
ஏ�H�த மய�பரம9 ைகயாிர$க மி*லா� 

          என6�ளா� ற�ம� வள�� ெத,ேமழி$ ெகா"யா�  
கா�H�த ெகாைட�தட$ைக- ேபரதிகா ர;ெச: 
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           கனதனவா� க��சிவ >�நாத வ�ள*”  
(ஏ��2�வ"யி=��த பைழய பா��) 

 
ேவ/. 
''ச��க� �தேலா� ேபா�/� த�பிரா� >�ப ேகாண  
��வட ெமாழி-� ராண �,ைம7 ெமாழிெப ய���$  
க�ெமன� தமிழா� பா"� த�ெகன$ கனி�� ேக�ப  
அ�கைட- பி"�தJ வாேற யைறதர ?�ேற� ம�ேனா.'' 

(>ட�ைத-�ராண�, பாயிர�, 29.)  
 
அவ� பி�� மனேவ/பா�டா* த��ைடய ெதாட�� எJவைகயி?� இ��தேல 
3டாெத�/ ேவC"$ெகாCடைமயி�, அJவிரCடP� �த� ெச:7ைள மா�றி 
ேவ/ ெச:7ெளா�/ இய�றி2 ேச�$க-ப�ட�. அ�ேவ அ2�- பிரதியி� 
காண-ப��. ''சீ�H�த'' எ�P� பைழய ெச:7� ஏ��2 �வ"யி* எ,தி 
அ"$க-ப�"��த�; பி�� அைம$க-ப�ட ெச:7� வ�மா/ :- 
 

"அ�தி Y8ைவ- பவா69 >ட�ைதயா�  
ப�தி ேய7� வாகிய பCபினா�  
தி�தி யாநி�ற ெச;ெசா� ெப�ைமயா�  
��தி ேவ�> �த�ெப�; ைசவ�க�.” 

(>ட�ைத-�ராண�, பாயிர�, 28.)  
 
�த=* இய�ற-ப�ட சிற-�-பாயிர2 ெச:7ளி?� சிவ>�நாத பி�ைளயி� ெபய� 
அைம$க-ப�"��த�. 
 

''நீதி7� வைம�தசிவ >�நாத மகிபன� ணிர�� ேமனி- 
பாதியிைற >�பேகா ண-�ரா ண�தமிழா� பா� ெக�ன  
ஓதி7ண� பவ�வி��ப- பா"னா� சிராமைலவா8 6ைடயா ன�ன 
மாதிய*பா தியன��சா� மீனா�சி ��தரநா வலவ ேரேற''  
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எ�ற அ2ெச:7ளி� �தல" ம��� ��3றிய காரண�தா*, ''நீதி7�வைம�த சிவ 
சமய�தா� பல�ம� ணிர�� ேமனி" என மா�றி அைம$க-ப�ட�. 
 
கா. சபாபதி �த=யா� வ�த�. 
 
அ-ேபா� � ேஸ�Wநான�தி�>$ >��ப��ட� ெச�றி��த கா;சீ�ர� 
வி��வா� சபாபதி �த=யா� மீC� வ�ைகயி* >�பேகாண�தி* இவ� �ராண� 
அர9ேக�றி வ�தைல� ெதாி�� அ9ேக வ�தா�. இவ� அவ�$>� த$க 
வி�தியைம��2 சிலதின� இ��� ெச*?�ப" ேக��$ ெகாC� ேவC"ய 
ெசௗகாிய9கைள2 ெச:�ைவ�தா�. அவ� சிலநா� அ9ேக இ��� இவ� �ராண� 
அர9ேக�/ைகயி* இவ�ைடய பிரச9க�ைத$ ேக�� இ���றா�. அவ� கா;சி- 
�ராண�, தணிைக-�ராண� �த=ய F*கைள வாசி�தறி�தவராத=� அ� 
F*கைள இய�றியவ�க4ைடய ஆசாாிய ^டமாகிய தி�வாவ��ைற ஆதீன 
மட��$>2 ெச�/ >�X��திகைள� தாிசன� ெச:ய வி��பினா�. அ� ெதாி�த 
இவ� அவைர7� உட�வ�தவ�கைள7� தி�வாவ��ைற மட��$> அைழ��2 
ெச�றா�; இரC� >�X��திகைள7� தாிசன� ெச:வி�தா�; சபாபதி 
�த=யா�ைடய ெப�ைமகைள� தைலவ�க4ைடய ��னிைலயி* எ���- 
பாரா�" மி$க மாியாைதேயா� நட��வ�தா�. தாCடவராய� த�பிரானவ�களா?� 
சபாபதி �த=யாைர-ப�றி2 �-பிரமணிய ேதசிக� ��னேர அறி�தி��தாராத=� 
அவைர அ�ேபா� விசாாி��� த$க ஸ�மான9கைள2 ெச:வி�தP-பினா�.  
 
பி�ைளயவ�க� அவாிட� மாியாைதேயா� நட��ெகாCடைத- ப�றி- 
பி�கால�தி� �-பிரமணிய ேதசிக�, "பி�ைளயவ�க4$> ேம�ப�ட 
தமி8வி��வா�க� இ*ைலெய�/� இவ�க4$ேக எ*ேலா�� மாியாைத ெச:ய 
ேவC�ெம�/� எCணியி��ேதா�. கா;சீ�ர� சபாபதி �த=யா� இ9ேக 
வ�தி��தெபா,� அவைர� த� வி�தியா >�ெவ�/ ெசா*= இவ�க� மிக- 
பாரா�"னா�க�. அ�றி7� அவ�$ேக �த* இட�ைத$ ெகா���� தா� அ-பா* 
இ��தா�க�. இவ�க4ைடய ெசயைல- பா�$ைகயி* நம$> விய-�� இ�ப�� 
உCடாயின. அவாிட��2 சில F*கேள இவ�க� ேக�"��த* 3��. அத�காக 
இவ�க� பாரா�"ய ந�றியறிவி� திற� இவ�க4ைடய உய��த >ண�ைத- 
�ல-ப��திய�. இJவா/ இ$கால�தி* யா� இ�$கி�றா�க�?'' எ�/ ஒ��ைற 
எ9களிட� ெசா�ன�C�. 
 
ேகாமளேகாமளேகாமளேகாமளவ(1� தாயா  பி�ைள+ப
வ�ைத+ பாரா�8+ பா8ய�வ(1� தாயா  பி�ைள+ப
வ�ைத+ பாரா�8+ பா8ய�வ(1� தாயா  பி�ைள+ப
வ�ைத+ பாரா�8+ பா8ய�வ(1� தாயா  பி�ைள+ப
வ�ைத+ பாரா�8+ பா8ய�....    
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இவ� >�பேகாண �ராண� அர9ேக�றி வ�ைகயி*, சா�9கபாணி- ெப�மா� 
ேகாயி* த�மக��தாவாகவி��த �நிவாW பா�ரா2சாாியாெர�பவ�ைடய 
வி�-ப�தி�ப" அ-�ராண�தி* ஆராவ�த- படல�தி* � ேகாமளவ*=� 
தாயா�ைடய அவதார�ைத2 ெசா*?ைகயி� ப��- ப�வ9கைள7� 
ப��-பாட*களி* அைம�� இனிைம பய-ப- பா"7�ளா�. அைவ அ-படல�தி* 
26 - ஆவ� �த* 35 - ஆவ� வைர7�ள ெச:7�களாக அைம���ளன. அைவ 
வ�மா/ : 
 

"பலகதி� விாி$>� பக��ன மல�� ப9கய� தவிெசன ெந"ேயா�  
நலநிற மம��� கண$கி*ப* ?யி�$>� நா�கா- பிய�றி� பவ�>  
நிலமள� தறியா- ெப��தவ �னிவ� நிைறெப�9 க�ைணயி� சீ��த  
வலPய� ெத:வ� பல6ண� தர$3: வய9>கா- பிய�றின� மாேதா.'' 

(நிற� - மா��; �னிவ� - ஏம�ஷி.) 
 

''பதிெயன$ காேனா� வயிP�/ வ��� பய�தவ ென�/ள9 ெகாளா�  
மதிவி�- பைம�� �விமக ேளய� மாயைன மணாளனா$ ெகாCடா:  
திதி7ைன ேநா$ேக ெனன�தைல யைச$>� ெச:ைகயி� ேகாமள வ*=  
�தி�க நிமி���2 ெச�னிம� றைச��� Oயெச9 கீைரயா "னேள." 

 
"ெப�றதா: ெச�ெபா� றாமைர யாக- பிற9>ற வள�$>�தா ெய*லா�  
க�றமா �னிைக� தாமைர யாக$ கல�த�� ேகாமள வ*=  
>�றேமா விதய தாமைர மல��� >வலய� �யிெரலா� தைழய-  
ெபா�றதா ேலாதா ெல�றிட 6வ�� ெபா�றி�� ெதா�"�ேம வினேள.'' 

(ெபா�ற - ெபா=6ெப�ற.)  
 

“அறி�யி லராேம லம�ெம� ெப�மா� அ"மல�  
         வ�ட*ெச: யா�  
ெபாறியற- பிாி�த ெச9ைககா 4�ைம- �ைட�த�றி  
           விேடெனன �ய�/  
�றிவற- �ைட$>; ெசயெலன  வக9ைக �கி8�ெதா�ற  
          ேனாெடா�/ தா$க2  
ெசறிக�9 3�த� ேகாமள வ*= திக8��ச-  
         பாணிெகா� "னேள.'' 
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“�ட9க=� ��த மத�றழ* >ளி$>�  
         �கி���த மி"�தழ� �,>�  
மட9க=* யாைன$ ேகா��/ ��த�  
         ம�றத� க�டழ ல,���  
உட9கிைவ ய�னா: ெவ-ப�C ைமயினா*  
           ேவC"ேலா �ன�ெச� பவள�  
தட9க� ��த� தாெவன ��த� அளி�தன�  
           ேகாமள வ*=.'' 
(�ட9க* - X9கி*.)  

 
''வ�கெத� ள�ேத வ�கெச9 க��ேப வ�கெச� தாமைர மகேள  
வ�கெபா� ெகா�ேப சி/சில� பாதி மலர" யிைட$கல கெலன  
வ�கவ� �தேம ெய9>ல$ ெகா,�ேத வ�கேப ரான�த வா8ேவ  
வ�கசி� திரேம ெய�/ சாி-ப வ�வ�H9 ேகாமள வ*=.''  

 
[3]"��னநீ 7தி�த விட�திவ 4தி�தா� �ய�கைற சிறி�மி* லாதா�  
ந�ன�நீ யி�த� தல�திைன யைட�தா* ைநதல� /ய�வ� சாத�  
உ�ன�� விடவா யாயிர மைம�த உரகம� றிவCெமாழி ேக�>�  
ம�னவ� �=ேய வ�ெகன வைழ-ப மகி8�தன� ேகாமள வ*=.''  

 
''மல�ெச,9 கர�தா மைரெயன$ க�தி வ��L8 பலக�; ���ப�  
�ல�த= லஃத� ெறன�ெதளி� ெத,�� ேபாத*ேபா ெலா�ற�பி ெனா�/  
பல��க8 நீல மணியிைழ� தனேவ ப�பல ெதாட��ெதழ வினெம�  
றல�விழி2 ����� ெதாடரவ� மைனெதா� டா"ன� ேகாமள வ*=”  

 
“கய*விழி$ கயைல2 ைசவல நறிய க�9>ழ லாயைச வல�ைத  
அய*வரா* கைண$கா லாகிய வராைல அ9ெகா" ம�9>PC ெகா"ைய  
இய*பல கமல �க�த லாக இையபல கமல�ைத ந�க  
உய?ற வ�த ேகாமள வ*= உவ��நீ ரா"ன� ெபா�னி.''  

 
“ெச:யதா மைரேம ென"யவ னிறேம� ெசறி�தம� த�திற� விள9க  
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ஐயெச� மணியா னீலெவாC மணியா* ஆ:ெவJேவ றா:-ெபா= பலைக  
எ:யந� ேகறி இ>ைளய� ப*ேலா� இ��ற� வட9கெடா� டா�ட�  
ைதயல9 ெகா,�� ேகாமள வ*= தவாெவாளி Bசலா "னேள.'' 

(எ:ய - பல�� அறிய.) 
 
ஒ
 சமேயாசித6 ெசCA�ஒ
 சமேயாசித6 ெசCA�ஒ
 சமேயாசித6 ெசCA�ஒ
 சமேயாசித6 ெசCA�....    
 
அ$கால�தி* ைசவ ைவணவ சமய�தவ�களாகிய இ� வைகயா�� மி>�த அ�� 
பாரா�" இவைர ஆதாி�� வ�தா�க�. இ� திற�தா�ைடய மன�தி?� ேவ/பா� 
ேதா�றாதப" அJவ$கால�தி�>� த$கவCண� இவ� நட��வ�தா�. ஒ�நா� 
அ-�ராண2 ெச:7�க� ெச:79கால�தி* ேம�3றிய இ�திற�தா�க4� இ��� 
ஒJெவா� ெச:74� �"�த6ட�, ேக�� ஆன�தி��$ெகாC� வ�தா�க�. 
அ2சமய� >�ேப�வரைர7� சா�9கபாணி- ெப�மாைள7� ப�றி2 
ெசா*லேவC"ய த�ண�தி* இவ� சிறி�� கவைலயி�றி, ‘>�ேப�வரைர7� 
ஆராவ�த- ெப�மாைள7� அ"யா�க� த�ைத தாெய�/ ேபா�/வா�களாயி� 
பலவைக- ேபாக9கைள7� `க��� சிவேலாக வா8ைவ- ெப/வா�க�' எ�P� 
ெபா�ளைமய, 
 

வி��த�. 
“எCணிய >�ப =9கநா யகைர இல9>மா ராவ� தைர2சீ�  
நCணிய ைசவ� யாவ�9 கC� நாெடா/� த�ைததா ெய�ேற  
கCணிய சிற-பி� ேபா�றி� வாேர� க��ப* ேபாக�� �:��-  
�Cணிய மி>�த ெப�;சிவ ேலாக� �$>வா8� தம�வ� சரத�”  

(ஆராவ�த-. 70.)  
 
எ�ற ெச:7ைள2 ெசா*= �"$கேவ இ�திற�தா�9 ேக�� ஒ�வைர ஒ�வ� 
ெம*ல ேநா$கி2 ச�ேதாஷ� அைட�தன�. `Cணிய அறி6�ள ைசவாி� சில� 
இவ�ைடய ��தி சா�ாிய�ைத ெம2சின�. 
 
ெசCA�கெசCA�கெசCA�கெசCA�கைள விைரவி" பா8ய�ைள விைரவி" பா8ய�ைள விைரவி" பா8ய�ைள விைரவி" பா8ய�. . . .     
 
�ராண� அர9ேக�/9 கால��� சில நா�களி* மாைலயி* அர9ேக�றேவC"ய 
ெச:7�கைள$ காைலயி� பா" எ,�வி-ப� வழ$க�. ஒ�நா� காைலயி* 



102 

 

அ�ப�க� சில� வ�� ெந�ேநர� ேபசி$ெகாC"��தைமயா* ெச:7�க� 
ெச:ய-படவி*ைல. அ-பா� பக� ேபாசன�தி� பி�� அய�2சி மி>தியா* இவ� 
நி�திைர ெச:தா�. மாணா$க� �த=ேயா�, 'இ�/ மாைலயி* அர9ேக�/வத�>2 
ெச:7�க� ெச:ய-படவி*ைலேய; எ,�தா* ஏ� ஞாபக-ப��தவி*ைல ெய�/ 
ேசைஷய9காைர$ ேகாபி��$ெகா�வா�கேள எ�ெறCணி அ2ச�ேதா� 
இ��தா�க�. அ-ேபா� இவ� எ,�தி��� தாகசா�தி ெச:� ெகாCடா�; பிற> 
அ9ேக வ�த சிலேரா� யாெதா� கவைல7மி�றி- ேபசி$ெகாCேட இ��தா�. 
ேசைஷய9கா� வ�� நி�றா�. இவ�, ''எ�ன விேசட�?'' எ�/ ேக�க, அவ�, 
''இ�/ மாைலயி* அர9ேக�/வத�>- பாட*க� இய�ற-படவி*ைல; ��னேம 
ெதாிவி$க$ 3டவி*ைல; இ�/ காைலயி?� ெதாிவி�த�>2 சமய� 
வா:$கவி*ைல'' எ�/ கவைல$ >றி-ேபா� ெதாிவி�தா�. இவ� சிறிேதP� 
கவைல7றாம*, ''ஏ�ைட$ ெகாC� வரலாேம'' எ�றா�. ேசைஷய9கா� 
�ராண2�வ"ைய$ ெகாC�வரேவ, நட�தவ�/� இ/தி2 ெச:7ைள- ப"-பி��$ 
ேக��வி��$ கைத� ெதாட�2சிைய அறி��ெகாC� சிலேநர� ேயாசைன ெச:� 
பி� அவ� ைகேயாயாமெல,��ப" சில நாழிைக$>� ஐ�ப� ெச:7�கைள- பா" 
�"�தா�. அ2 ெசய=* இவ� ஒ� விய-ைப7� �ல-ப��தவி*ைல. 
உடனி��தவ�கெள*ேலா�� அதைன$ கC� ஆ2சாிய� அைட�தா�க�. 
அJKாி?� அதைன2 ��றிய ஊ�களி?��ளவ�க� இ�த ஆ2சாிய2 ெச:திைய2 
ெசா*=$ெகாC� வ�வாராயின�. 
 
அர9ேக�றி வ�ைகயி� சில ைவ]ணவ�களா?� பிறரா?� இைடயிைடேய சில 
இைடB/க� ேந��தன. ஒ�நா� அயSாி=��� வ�த � ைவ]ணவ 
வி��வாெனா�வ� வ=�� வ�� அ"$க" விதCடாவாத� ெச:ய ஆர�பி�தா�. 
பி�� தியாகராச ெச�"யா�ைடய சமாதான9களா* த� �ய�சிைய 
நி/�தி$ெகாC� அவ� ெச�/வி�டா�. இ9ஙன� அவ� வ�� வாதி�த� 
பி�ைளயவ�க4$> மனவ��த�ைத உCடா$கிய�; ெந�நா� வைரயி* 
அJவ��த� தணியவி*ைல. அ� பி�� இவ� இய�றிய தி�$>ட�ைத� 
திாிப�தாதியி?�ள, 
 

க�டைள$ க=��ைற. 
“ேபசவ� தானல மா�$க�� ளாாிெனா� ேபைத7�ளா� 
ஏசவ� தானல ேமாநி� ெகனேவகி னா�விட�H  
வாசவ� தானல மா�>ட X$க� வய$கி"ைன 
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ேயாசவ� தானல ேவாவவ� றா8�� ேடா�தமேன'' (58) 
 
எ�P� பாடலா* விள9>�. 
 
அர'ேக"ற�தி� நிைறEஅர'ேக"ற�தி� நிைறEஅர'ேக"ற�தி� நிைறEஅர'ேக"ற�தி� நிைறE....    
 
>�பேகாண �ராண� அர9ேக�றி �"�த பி�� அJKாி?�ள பிர�$க� இவ�$>2 
சா*ைவ, ப��, வWதிர� �த=ய ச�மான9க4� ெபா�வி* ெதா>�த 5பா: 
இரCடாயிர�� வழ9கின�. �ராணெம,திய �வ"ைய ெவ>விமாிைச7ட� யாைன 
ேம?�ள தவிசி* ைவ�� ஊ�வல� ெச:வி�தா�க�. அ-ெபா,� ெபாிய 
[4]ேமனா-ப*ல$> ஒ�ைற விைல$> வா9கி$ ெகா��� அதி* பி�ைளயவ�கைள 
இ�$க2ெச:� த$கபிர�$களி� சில� தாேம சில Oர� �ம�� ெச�/ 
தமி8ெமாழியி* த9க4$>�ள அ�ைப- �ல-ப��தி- பCைட$கால வழ$க�ைத� 
ெதாிவி�தா�க�. அ- �ராண� அர9ேக�றி- H��தியான கால� >ேராதன வ�ட� 
ைத மாத� (1866.) அ� F* அ2சிட-ெப�/�ள�. 
 
அ� தி�$>ட�ைத- �ராணெமன வழ9>�. அதி?�ள படல9க� 68; ெச:7�க� 
2384. அதி* அைவயட$கமாக நா�> ெச:7�க� இ�$கி�றன. அவ�/� ஒ�/ 
வ�மா/ : 
 

வி��த�. 
''விதிவழி யா7; சி*ேலா� விதிவில$ காக� த�த�  
மதிவழி யா7; சி*ேலா� மாேதவ� றைன-H சி�தா�  
கதிவழி காணா ாி*ைல கைடயேன� பா�"� >�ற-  
ெபாதிவழி த�வ ேதP� ெவ/�திலா னைனய ��ேத�.'' 

 
இ�தல�தி* மா�$கCேடய �னிவ� Hமிேதவிைய மகளாக- ெபற எCணி 
உ-பி*லாத உணைவ- �சி��- பல வ�ட9க� ேநா�றன�. அவ� தவ�தி�> 
மகி8�� அ�ேதவி மகளாக அவதாி�� வள��� வ�தா�. அ-ெபா,� அவைள 
மண�� ெச*ல எCணி� தி�மா* X-�ேவட� HC�வ�தன�. அவைர 
மா�$கCேடய� வின6த?� அவ� விைட 3/த?மாக உ�ள ெச:7�களி* ஒ�/ 
வ�மா/ : 
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வி��த�. 
“வ�த� பசி�தீ மா�ற ெவ�றன� மாய$ க�வ�  
அ�தந� ெமாழிேக� ைடய வலவண 6ண6C "9ேக  
ந�த6C "�வா: ெகா*ேலா ெவ�றன ன�ற வ�ேதா�  
எ�தமC ேணP �Cேப ென�றன� வி��த மாய�.'' 

(தி�நாேக2�ர-. 22.)  
 
இத�கC 'எ�தமC ேணP �Cேப�' எ�ப� அவசர�தி* உலகின� 3/� 
வா$கியமாக இ��தா?� மCமகைள� தி�மா* வி��பிய >றி-�� அதி� 
�ல-ப�கி�ற�. 
 
சிவெப�மா� அ�த>�ப�தி* ேதா�றியைத-ப�றி$ 3 /� ெச:7�களி* ஒ�/ 
வ�மா/. 
 

“ேமடX� மதைல கடகெம� மல�$ைக விள9க�; சி9கெம� ம�9>*  
ஆடக மகர$ >ைழ2ெசவி மீன� அ�விழி பைட��லா9 க�னி  
மாடம� தரவ வி�2சிக மி�ன� ம5உ�தP வ�ெவன வ"யா�$  
3டேவா ாிடப� ேதா�றி�� ெபா�ேளா� >�ப��� ேதா�றிய த�ேற.'' 

(>�ேப�ர-படல�, 31.)  
 
(மா� அம�தர அவி� உ2சி க� மி�ன� ம5உ� தPவ�ெவன; க� மி�ன� ம5உ� 
தPவ�ெவன - ேமக�ைத7� மி�ன ராசிைய7� ெபா���� உய�2சிைய7ைடய 
வி*லாகிய ேம�மைலைய-ேபால. இ2 ெச:7ளி�கC ப�னிரC� இராசிகளி� 
ெபய�க4� ெதானி�த* காCக.) 
 
[5][5][5][5]ம'களா�பிைக பி�ைள�தமி2ம'களா�பிைக பி�ைள�தமி2ம'களா�பிைக பி�ைள�தமி2ம'களா�பிைக பி�ைள�தமி2. . . .     
 
பி�� அ�நகாி?�ள ஜ6ளி$கைட$ கனகசைப-பி�ைள ெய�P� ஓர�ப�ைடய 
ேவC�ேகாளி�ப" � ம9களா�பிைக பி�ைள�தமி,�, அ�பலவாண 
ெச�"யாெர�பவ� ேவC�ேகாளி�ப" தி�$>ட�ைத� திாிப�தாதி7� இவரா� 
ெச:ய-ப�டன. பி�ைள�தமிழி* அ��=- ப�வ�தி?�ள [6]கணித ச�ப�தமான 
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சிேலைடக�, அ-ெபா,� >�பேகாண�தி�> வ�தி��த ம�னா�>" �ம� 
மகாமேகாபா�தியாய ராஜு தீ%ிதரவ�களிட� அறி�� ெச:ய-ப�டன. 
 
அ-பி�ைள� தமி82 ெச:7�க4� சில வ�மா/:- 
 

''ஈ�றவ� கி*லவ4 �ண6மா க-�வி7� இய*க" மண;ெச:ேத��  
       இனிய6வ ளக�மா க$கட? மாைல7� இ�-பிட� மாகவன��  
ேதா�றவழி 79>ைட7 மாகவைர 7;ெச:� �த�மக� றிற6ேகாலா�  
      Oயதா: மைனவித� >ைற74; ெச:�மகி8 ேதா�றனா� �கனளி$க  
நா�றசைட யா�>�ப நாயக ெரP� ெபய� நய�த*கC ட9கCமீன  
       நாயகி யிைட2சி9க நாயகி ய��க�னி நாயகி யற�பல6�வா8  
ஆ�றைக$ கடகநா யகிகா� மகரநா யகி`த� றPநாயகி  
     அ"யமித ய��லா நாயகி ெயன-பல அைம�தம9 கள6ைமையேய.''  

(கா-�-. 5)  
 

''தாேன தன$>2 சாியாய தாேய வ�க 6ைர$கவிைன 
        த"வா: வ�க நிைன$க��தி த�வா: வ�க மல�ெபாதி�த  
காேன �ைர79 க�93�த� க6ாி வ�க ெம:;ஞான$  
        க��ேப வ�க வ��ப,�த கனிேய வ�க ெதவி�டாத  
ேதேன வ�க வான�த� தி�ேவ வ�க ெப�ேவத2 
        ெச*L வ�க ெவ9க�>ல ெத:வ� வ�க 6�>ந��  
மாேன வ�க விமயவைர வனிதா: வ�க வ�கேவ 
      மைறவா8� ெதா=சா றி�$>ட�ைத மட�தா: வ�க வ�கேவ."  

(வ�ைக-. 10)  
 

“ெபா��ெசயிவ� வாெவ�/ தி�வா: மல��தவ-  
   ெபா,�நீ வ�தாயிைல 

      ெபா=7நி� �க�ெததி�- படவ;சி னாெனன-  
ேபாத6ைர ெச:�கா�ேத� 

ெத��ெசயிவ ளி�P�வ� திலெனன2 சிறி�கC  
ேச�தி"� �வன��ேளா� 

      தி$கிைல நின$க;ச ெல�பா� மிைலயிவ�  
சின�தவி�- பா�மி*ைல  

ெவ��ெச:பணி பல6ெளா� றிவ�ெகா,ந ேனவி"�  
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வி,9கிேய வி�மைர�த  
      LரP �ளானிைவ 7ண���:ய ேவC""�  

விைர��வ� த"ய�யா�$>�  
அ��ெச:>ட X$ெக9கC ம9களா� பிைக7ட�  

அ��@ யாடவாேவ  
       அலகி*பல �வன� �யி��ததா: காணிவெளா  

ட��@ யாடவாேவ.”    (அ��=-. 10)  
 
இ�த- பி�ைள�தமி8 அ%ய வ�ட� சி�திைர மாத�தி* (1866) இய�றி அ��த 
ஆனி மாத�தி* அர9ேக�ற-ப�ட�. பி�� விபவ வ�ட� ஆனி மாத� (1867) அ2சி� 
பதி-பி$க-ப�ட�. 
 
[7][7][7][7])ட�ைத� திாிப�தாதி)ட�ைத� திாிப�தாதி)ட�ைத� திாிப�தாதி)ட�ைத� திாிப�தாதி. . . .     
 
>ட�ைத� திாிப�தாதி மிக6� �ைவம=�த�. அதி* இவ� அPபவ2 ெச:திக� சில 
அ9க9ேக காண-ப��. சிவ>�நாத பி�ைளயி� பி�கால நைட7� பி�� சில�பா* 
தா� அைல�தைம7� இவ�ைடய ெந;சி* இ��� வ��தி வ�தன. அJ வ��த�,  
 

[8]“திற�பாவ ெம�/ >றி-பா� மைனெதா/; ெச�/ழ�ற 
மற�பாவ ெம�/ மறித��” (18) 
''எ�ைனய- பாவல� O�/ந� O�ற'' (31)  
எ�ற பாட�ப>திகளா* விள9>�. 

 
இJவ�தாதியி� கC அைம���ள திாி� மிக6� விசி�திரகரமான�. இ�த அ�தாதி 
அர9ேக�ற-ப�ட ெபா,� இதைன2 ெச:வி�தவராகிய அ�பலவாண 
ெச�"யாெர�பவ� 5. 300 ஸ�மான� ெச:தன�. 
 
விFG�ராண� இய"ற உட�படாைமவிFG�ராண� இய"ற உட�படாைமவிFG�ராண� இய"ற உட�படாைமவிFG�ராண� இய"ற உட�படாைம....        
 
பி�� பலரா* ஆதாி$க-ெப�/ இவ� சில தின� >�பேகாண�திேலேய இ��� 
வ�ைகயி* ஒ�நா�, அJKாி* வராக$ >ள�தி� கைரயி?�ள ர9கசாமி 
ஐய9காெர�P� �மாெனா�வ� இவ�ைடய கவி��வ�ைதயறி��, "வி]U 
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�ராண�ைத வடெமாழியி=��� தமிழி* ெச:7� நைடயாக ெமாழிெபய��� நீ9க� 
ெச:� தரேவC��. ெச:� த�தா* ஐயாயிர� 5பா:$>$ >ைறயாம* நா9க� 
ெதா>��� த�ேவா�. எ9கைள2 ேச��தவ�க� இJவிஷய�தி* 
மி$கவி�-ப�ேதா"�$கி�றன�” எ�றா�. இவ�, “நா� ைசவனாத=� அJவா/ 
ெச:த* ெகாCட ேகால�தி�> மாறா>�. ஆதலா* அ� ெச:ய எ�னா* இயலா�. 
ெச�ைனைய2 சா��த எ,�Hாி* தி�ேவ9கடாசல �த=யாெர�P� ைவணவ 
வி��வாெனா�வ� இ�$கி�றா�; அவ� ைவணவ F*களி* ந*ல பயி�சி7�ளவ�; 
F* இய�/த=?� வ�ைம7ைடயவ�. அவைர$ ெகாC� உ9க4ைடய 
வி�-ப�ைத நிைறேவ�றி$ ெகா�ளலா�'' எ�/ ெசா*= வி�டா�. ேவெறா�வைர$ 
ெகாC� ெச:வி$க ர9கசாமி ஐய9கா�$>� பிற�$>� வி�-பமி*லாைமயா* அ� 
�ய�சி அ�ேறா� நி�/ வி�ட�. 
 
>�பேகாண�ைதவி�� இவ� �ற-ப�9கால�� ஸ�மானமாக$ கிைட�த 
ெபா��க� யா6� அாிசி$கைட மளிைக$கைட �த=யவ�றி* இ��த 
கட�க4$>- பகி��� ெகா�$க-ப�டன. ஆைடவைககைள மாணா$க�க�, 
சிேநகித�க� �த=யவ�க4$> இவ� ெகா���வி�டா�. �ற-ப��ெபா,� வC"2 
ெசல6$> இவ� கட� வா9கி$ெகாCேட �ற-ப�டாெர�/ ெசா*?வா�க�. 
 
)�பேகாண� காேலஜி")�பேகாண� காேலஜி")�பேகாண� காேலஜி")�பேகாண� காேலஜி")6 ெச�. பி�ைளகைள+ பாீ�சி�த�)6 ெச�. பி�ைளகைள+ பாீ�சி�த�)6 ெச�. பி�ைளகைள+ பாீ�சி�த�)6 ெச�. பி�ைளகைள+ பாீ�சி�த�. . . .     
 
தியாகராச ெச�"யா�ைடய ேவC�ேகாளா* ஒ��ைற >�பேகாண� காேலஜு$> 
இவ� ேபாயி��தெபா,� இவைர நா�கா=யி* அமர2 ெச:�வி��2 ெச�"யா� 
நி�/ ெகாC"��தா�. இவ�, "பாட�ைத நட�தலாேம'' எ�றேபா� அவ�, "ஐயா 
அவ�க� மாணா$க�கைள- பாீ�ைச ெச:ய ேவC��'' எ�றா�. இவ� சில 
பி�ைளகைள- பாீ�சி�� வி�� ஒ� மாணா$கைன-பா���, "ஏதாவ� ஒ� 
பாடைல2 ெசா*” எ�/ ெசா�னா�. அவ�, 
 

"கா�ெப�ற ேதாைகேயா கCெப�ற வாC�கேமா 
நீ�ெப� /ய��த நிைற�லேமா - பா�ெப�/  
மாேதா� ம�ன� வர$கCட மாநக�$ 
ேகேதா 6ைர-ப ெனதி�"  
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எ�ற நளெவCபா- பாடைல2 ெசா*= இவ�ைடய க�டைளயா* ��$கமாக- 
ெபா�49 3றிவி��, ''இ�ைற$> எ9க4$> உCடான மகி82சி7� 
அ�தைகயேத'' எ�றா�. இவ� ச�ேதாஷமைட��, "இJவா/ சமய�தி�>� த$க 
பாடைல2 ெசா*?�ப" நீ க�பி��ைவ�தி�-ப� மிக- பாரா�ட�>ாிய�'' எ�/ 
ெச�"யாைர- பா���2 ெசா*= மகி8�தா�. 
 
எ-ெபா,தாவ� இவ� தியாகராச ெச�"யா� L�"�>- ேபானா*, இவைர 
உபசாி-பத�காக2 ெச�"யா� காேலஜு$>- ேபாகாம* இ�$க உ�தர6 வா9கி$ 
ெகா�வ� உC�. அத�காக விCண-ப� ெச:� ெகா�4ைகயி*, "எ�Pைடய 
ஆசிாிய� இ9ேக எ,�த�ளியி�$கி�றா�; உடனி��� உபசாி$க ேவC"யவனாக 
இ�$கிேற�'' எ�/ எ,�வ� வழ$க�. இவ�ைடய அ�ைமைய 
அறி�தவ�களாத=� காேலg தைலவ�க� உடேன அவ�$> உ�தர6 
ெகா���வி�வா�க�. ஒ��ைற இ9ஙன� எ,தி அP-பியெபா,� காேலஜி* 
அ$கால�தி* ஆசிாியராக இ��த ராJபகO� HC" அர9கநாத �த=யா� எ�.ஏ., 
பி�ைளயவ�க� ெச�"யா� L�"�> வ�தி�-பைத அ$க"த�தாலறி�� உடேன 
சில அ�ப�க4ட� ெச�/ பா���- ேபசி$ ெகாC"���வி�� வ�தா�. 
இவைர$கC� ேபசியைத- ெபாிய லாபமாக நிைன�� மகி8�தத�றி- பிறாிட��� 
இவ�ைடய ெப�ைமைய- பாரா�"னா�. 
------- 
[1]. இ�னாெர�பத�>- பைகவெர�P� ெபா�4� இ9ேக ெகா�ள ேவC��. 
[2]. இவ�க� ேப�ைட� ெத�வி=��த ேகா� நடல; ெச�"யா�, ேகா� �-பராய 
ெச�"யா�, ப;சநத ெச�"யா�, ��$>�ெத�$ க�த-ப ெச�"யா� �த=ேயா�. 
[3]. இ2ெச:7ளி* '��னநீ ......... உதி�தா�' எ�றதனா* சாம��, '�ய�கைற 
சிறி�மி*லாதா�' எ�றதனா� ேபத��, 'ந�ன� நீ........ சரத�' எ�றதனா* 
தான��, ‘உ�ன�� ....... ேக�>�' எ�றதனா* தCட�� ஒ�9ேக 
>றி-பி$க-ப���ளன. பி�ைள�தமி8களி* அ��=- ப�வ��$>ாிய ெச:7�க� 
ப�தி* அைம$க-ெப/� இJவாிய ெச:திகைள இ2ெச:7ெளா�றிேலேய அைம�த 
திற� மிக- பாரா�ட�பால�. 
[4]. இ�த- ப*ல$> இவ�ைடய ேதகவிேயாக கால� வைரயி* ேவC"ய 
சமய9களி* இவைர� தா9கி2 ெச*?� ேப/ ெப�றி��த�. 
[5]. � மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�க� பிரப�த�திர��, 389-490. 
[6]. இ2 ெச:திைய- பி�ைளயவ�கேள ெசா*=யி�$கிறா�க�. 
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[7]. � மீனா�சி��தர� பி�ைள யவ�க� பிரப�த� திர��, 2129-2230. 
[8]. திற�பா வ�ெம�/ - மா/பாடாக வா�ெம�/. 
------------- 
 

24. 24. 24. 24. �ராண'கI� பிரப�த'கI� இய"ற(�ராண'கI� பிரப�த'கI� இய"ற(�ராண'கI� பிரப�த'கI� இய"ற(�ராண'கI� பிரப�த'கI� இய"ற(....    
 
அ�சய வ�ஷ� ைவகாசி மாத�தி�>ேம* (1866) பாC"நா�"�கC 
உ�ளனவாகிய Yைர$>" (Yைரமாநக�) கCடேதவி எ�P� இரC� 
Wதல9களி� �ராண9க� வடெமாழியி=��� ெமாழிெபய���� தமிழி� ெச:7� 
நைடயாக இவரா� ெச:ய-ப�டன. அJவிரC� Wதல9களி?��ள 
ெச*வ�க4$> இவ�ைடய ெப�ைமைய எ���$ 3றி இவைர$ ெகாC� 
�ராண9க� ெச:வி$>�ப" OC"யவ� ேகாயிS�2 சித�பர ஐயா6� இவ�ைடய 
மாணா$கராகிய நாராயண ெச�"யா�� ஆவ�. இ�தல9க4$>� �� �ராண; 
ெச:த ேகாயிS� எ�P� Wதல�தி�>�, பி�கால��- �ராண; ெச:த 
Lரவன�தி�>�, �ற-ப��- ேபா>� கால�தி* பிரயாண2 ெசல6க� 
தி�வாவ��ைற ஆதீன�தாரா?�, அ�த Wதல9களி* இ�$>9 கால�தி?� மீC� 
வ�� கால�தி?� ஏ�ப�� ெசலவி�>ாிய ெபா��க� அ-�ராண9கைள 
ஆ$>வி$>� தனைவசிய- பிர�$களா?� ெகா�$க-ப�டன. ேம�3றிய நா�> 
�ராண9க4� ஒJெவா�ற�>� இவ� ெப�ற பாிசி* அJவ- �ராண9களி?�ள 
ெச:7�களி� ெதாைகயளேவ. இ�த- �ராண9க� நா�>� இய�றி அர9ேக�றிய 
கால�ேததா� பாிசி�ெறாைககைள2 ெசலவிடாம* இவ� கCணி� 
கCடனெர�பா�க�. F* ெச:ய� ெதாட9கிய கால �த* அர9ேக�றி- பாிசி* 
ெப�/ நகர வ�டைகயி=��� மீ4� வைரயி* உடனி��� ஆதாி�� வ�தவ� 
ேம�3றிய நாராயண ெச�"யாேர. 
 
Yைரமாநக�- �ராண� இய�றி அர9ேக�/வத�> அJK�$>2 ெச�/ ஒ� 
ைமதான�தி� ப$க�தி?�ள ஒ� வி�தியி* இவ� மாணவ�க� �த=யவ�க4ட� 
த9கியி��தா�. அJKாி?�ள நகரைவசிய கனவா�க� அ"$க" வ�� விசாாி�� 
இவைர� த$க வCண� கவனி�� ஆதாி�� வ�தா�க�. ஒJெவா� நா4� 
பி�பக=* � ச9கரநாத� ச�நிதியி� பல� 3"ய அைவ$கள�தி� �ராண� 
அர9ேக�ற-ெப�/ வ�த�. யாவ�� ேக�� மகி8வாராயின�. ஒJெவா�நா4� 
அர9ேக�/வத�> ேவC"ய ெச:7�க� காைலயி* இவரா* இய�ற-ெப�/ 
வ�தன. 
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‘‘‘‘நால8�)நால8�)நால8�)நால8�)� )ைறயாம" பாடேவ/�� )ைறயாம" பாடேவ/�� )ைறயாம" பாடேவ/�� )ைறயாம" பாடேவ/�' ' ' '     
 
அ-ெபா,� அ�தல�தி�ப$தி7�ள சன9க4� அயSராாி* ஒ� சாரா� க�கC� 
பழ� �த=ய ெபா��க� நிைற�த பல த�ட9கைள ஏ�தி$ ெகாC� 3�டமாக 
வ�� ��ேன ைவ�� இவைர$ கC� சில உபசார வா��ைதகைள2 ெசா*= ஒ�$க 
வண$க�ேதா� நி�றன�. அவ�க� நி�ற நிைல ஏேதா ஒ�ைற2 ெசா*?� 
ேநா$க�ேதா"�-பதாக இவ�$>- �ல-ப��திய�. இவ� அ$>றி-ைபயறி��, 
''ஏேதP� ெசா*ல எCணியி��தா* நீ9க� ெசா*லலாேம'' எ�றன�. அவ�க� 
த9க� எCண�ைத உடேன ெவளியி�த�>� �ணியாம* ஒ�வ� �க�ைத ஒ�வ� 
பா���, ''இJவள6 ெபாியவ�களிட� நா� ஒ�ைற2 ெசா�னா* ஏதாவ� தீைம 
விைள��வி�டா* எ�ன ெச:கிற�!'' எ�/ அ;சினா�க�; பி�� எJவாேறP� 
த9க� எCண�ைத� த9க4$>� பிராய�தி* �தி��த ஒ� ெபாியவைர$ ெகாC� 
ெசா*=விட ேவC�ெம�/ �ணி�� அ9ேக7�ள ஒ� ெபாியாைர2 ெசா*ல2 
ெசா�னா�க�. 
 
அ-ெபாியவ� உட* ந�9க ம�Cட பா�ைவேயா�, "ஐயா, நா9க� H�வச�ம�தி� 
ெச:த ெப�� �Cணியேம உ9கைள இJவிட� வ�வி�த�. இ*லாவி�டா* 
வ�L�களா? உ9க4$>�ள பா��- பா�� திறைமைய7� வா$கி� 
ெப�ைமைய7� நா9க� அதிகமாக$ ேக�வி-ப�"�$கிேறா�. ஆனா?� 
எ9க4$ெக*லா� ெபாிய கவைலெயா�/ ஏ�ப�"�$கி�ற�. அைத2 
ெசா*?வத�>� அ2சமாயி�$கிற�; ெசா*லாம=�$க6� �"யவி*ைல. இ�த 
ஊரா� ெகா�$>� ெபா�� அழி�� ேபாக$3"ய�. நீ9க� ெச:7� Fேலா எ�த 
நாளி?� அழியாத�; எ�த$ கால��� உ9க4ைடய ெப�ைமைய7� தல�தி� 
ெப�ைமைய7� ெதாிவி��$ெகாCேட அ� விள9>�. ஆதலா* நா9க� 
அறிவி*லாதவ�கெள�பைத உ�ேதசி��- பாட*கைள$ >ைற��விட$3டா�. 
நா9க� ஏதாவ� >�ற; ெச:த* 3��; அைத நீ9க� ெபா/��$ ெகா�ள 
ேவC��. எ9க�ேம� ேகாப9ெகாC� அற� ைவ��- பாட69 3டா�. 
ஒJெவா� பாட?� நால"$>$ >ைறய6� 3டா�. அ-ப"$ >ைற�தா� 
ேகாயிைல2 ேச��தவ�க4$>� அ��த ஊாி?�ள எ9க4$>� ெக�தி 
ேந�ம*லவா? எ9கைள வா8வி$க வ�த ெத:வ� ேபால நீ9க� விள9>வதனா* 
�ணி�� எ9க� பிரா��தைனைய� ெதாிவி��$ெகாCேடா�'' எ�/ த,த,�த 
நாவா� ெசா*=�"�தா�. 
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அ-ேபா� ம�ற எ*ேலா��, ''எ9கைள$ கா-பா�றேவC��'' எ�/ ஒ�மி$க2 
ெசா*= அ;ச= ெச:தா�க�. இவ� எ*ேலாைர7� இ�$>�ப" ெச:�, "நீ9க� 
சிறி�� கவைல-பட ேவCடா�. பாட*கைள7� பாட*களி� அ"கைள7� >ைற$க 
மா�ேட�; அற� ைவ��� பாடமா�ேட�. ஒJெவா� பா��� நா�> அ"க4$>$ 
>ைறயாமேல இ�$>�. உ9க4ைடய அ�ைப மிக6� பாரா��கிேற�'' எ�றா�. 
உலகியலறி6 மி$க இ$ கவிஞ� ெப�மா� 3றிய ெசா�க� அ�த$ 3�ட�தின�$> 
இ��த அ2ச�ைத அ"ேயாேட நீ$கிவி�டன. அவ�க� த9க� ேவC�ேகா� 
பயP�றெத�ற மகி82சிேயா�� எ,�� விைடெப�/2 ெச�றா�க�. 
 
அ$3�ட�தின�ைடய சா��விக இய*ைப� ெதாி�த இவ�, ''இ�தைகயவ�க� 
இ�$>� இட�தி* நா� வ�த�> �"7மா? நா� இ9ேக வ�� பா�த�>$ காரண� 
நாராயண ெச�"யார*லவா?'' எ�/ நிைன��,  
 

ெவCபா. 
"பா�வெத9 ேகயி�த- பாC"நா� ெட*ைலவ�� 
3�வெத9 ேகெயா�பா� ேகாைதயா� - நீ��க8-  
பாரா யணென�றி- பா��,�9 ெகாCடா�� 
நாரா யணனிைலேய* நா�"  

 
எ�ற ெச:7ைள- பா"னா�. 
 
Jைரமாநக + �ராண�Jைரமாநக + �ராண�Jைரமாநக + �ராண�Jைரமாநக + �ராண�. . . .     
 
Yைரமாநக�- �ராண���ள படல9க� - 10; ெச:7�க� - 539. இ� Fைல 
ஆ$>வி�த பிர� காைர$>" ��. ெல. இல$>மண2 ெச�"யா�ைடய ��திர�� 
ெப�9ெகாைடயாளிெய�/ �க8ெப�/ விள9கியவ�மான கி�]ண 
ெச�"யாராவ�. அவ�ைடய ெப�ைம7� அவ� இ�F* ெச:வி�தைம7� பி���ள 
ெச:7�களா* �ல-ப�� : 
 

வி��த�. 
"�ைக�/$ >ைட�� நற6 ெகா-�ளி$>�  
      �Cடக� தட��ைட 7����  
தைகெக, வள;சா* Yைரய� பதியி�  
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       றவல�� வதாிந� னீழ*  
நைகயம� சிற-பி னா4�L� றி�$>�  
      நல9ெக, ��தர- ெப�மா�  
பைகதவி� ெத:வ மா�மிய ெம�ன- 
      பக�த� ெப�வட ெமாழிைய''  

 
“ெமாழிெபய�� ெத���� தமிழினா� பா"  
      �"�திட ேவC�மா ெல�/ 
கழிமகி8 சிற-�$ காைரய� பதிவா8 
      கனமி> வணிக�த9 >ல�ேதா�  
ெபாழிெப�; சீ��தி �ைனயில$ >மண- 
      �Cணிய� �ாிதவ� �தி�ேதா�  
வழிவழி யறேம பயி�றி� நல�தா� 
      மைழெயன- ெபாழிகர தல�தா�” 

 
“வளெராளி யைனய தளி-பணி சிற-பி�  
      ம*>ற- ��$கிய வ�ள*  
கிள�மணி� தட�ேதா� கி��"ன மகிப�  
      ெக,த� சிர�ைதயி� ேக�ப�  
தள�வக� றாிய தவ�பல விய�றி2 
      சா�த�; சிவபத ெமளிேத  
விள�தப- �>வா ெம�ப�� க�தி  
      வி�-பமி$ >ைர�திட ?�ேற�.''  

(Yைரமாநக�- �ராண- பாயிர�.)  
 
இ�த Wதல விநாயக�க�: கா�சி விநாயக�, ச9கர விநாயகெரன இ�வ�; இைறவ� 
தி�நாம9க� : ச9கரநாத�, ��தரநாத ெர�பன; அ�பிைகயி� தி�நாம9க�: 
பா�வதி, மீனா�சி எ�பன. 
 
இ�F� ெச:7�க4� சில வ�மா/ : 
 
>திைரகளி� வ�ணைன. 

''வாதK ர"க4$ காக ைவய�� 
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றாதர; ெசய-பிரா னைம�த வா�பாி  
ேபாதர ஏ�ற� ேபா�/; Yைரவா8  
ேமத> பாி$>� னி�ற* ெவ�கிேய.'' 

 
Wதல வி��சமாகிய இல�ைத. 

''�ாி�� நீழ�மா� திர;ெச79 கட��ேபா லா�  
பாி�� நீழ?� பட��ைவ$ கனிக4 �தவி�  
ெதாி�� தீ9கனி ெதJ6வா னைடத� ெதJ6� 
இாி�� ேபா>கC டக�9ெகாC "ல>ேமா� வதாி.''  

 
(கட�ெப�ற� ம�ைரயி* Wதலவி��சமாக உ�ள கட-பமர�ைத.) 
கCைண- ெப/த�>2 Yாிய� ெச:த �தி. 

"�,�ல கிைற;சா நி�> �த*வாி� �க��$ கCணா  
இ,ைதேய னம�த லாேல ெயJ6யி�$ >9கC ணாேன�  
ப,தில� தைகேய ேனா$>� பா�ைவயி� றி��த ன�ேறா  
எ,விட� ப�கி வான� ெதவைர7� �ர�� ளாேய.'' 

 
ச9க-�லவ�க� சிவWதல தாிசன� ெச:ய- �ற-ப��- பல தல9கைள� தாிசி�� 
இ9ேக வ�� Hசி�தனெர�ற வரலா/ ச9க-�லவ� Hசி�த படல�தி� 
ெசா*ல-ப�கி�ற�. அவ�க� தி�-பர9>�ற� �த=ய தல9கைள� தாிசி�� 
வ�தா�கெள�/�ள ப>தியி* ஒJெவா� தல��$>� ஒJெவா� பாட* 
அைம���ள�. ஒJெவா� ெச:74� சிவபிரா� �கைழ எ�ைக நய�ேதா� 
�ல-ப���கி�ற�. 
 

“ஒ��ற நீ= யாைன ெயாCபி��$ 3= யாைன 
ம�வ�� ேகா= யாைன மட�$க�� பா= யாைன  
இ�ள/ வா= யாைன யி�;சடா ேமா= யாைன$  
க��ெந* ேவ= யாைன$ ைக>வி� திைற;சி- ேபா�றி.''  

 
அ-�லவ�க� Yைரமாநகாி* ெந�நா� த9கியி��� ஒ� நா� ம�ைர � 
ேசாம��தர$ கட6ைள நிைன�� ஆராைம மீOர, “தி�வாலவா7ைடயா� ேசவ"க� 
மற�தனமா*'' என வ��தினா�க�. அ2ெச:திைய$ 3/� ெச:7�களி* அ/ப�� 
நா�> தி�விைளயாட*க4� �ைறேய அழ>பட2 ��$கமாக$ 3ற-ப���ளன. 
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ஓ  ஏைழ மனிதரா( உபசாி�க+ெப"ற�ஓ  ஏைழ மனிதரா( உபசாி�க+ெப"ற�ஓ  ஏைழ மனிதரா( உபசாி�க+ெப"ற�ஓ  ஏைழ மனிதரா( உபசாி�க+ெப"ற�....    
 
இ-�லவ� ேகாமா� கCடேதவி-�ராண� ெச:வத�>� ேதவிேகா�ைட நகரைவசிய 
கனவா�களா* அைழ$க-ெப�/2 �-� ஓ�வாெர�பவேரா�� 
மாணா$க�கேளா�� ேவைல$கார�கேளா�� தி�வாவ��ைறயி=��� �ற-ப��2 
ெச�றா�; ப��$ேகா�ைடைய$ கட�� ேபா>�ெபா,� YாியாWதமனமாயி�/. 
த9>வத�> ஓ� இட�� காண-படவி*ைல. ெச*ல2 ெச*ல ஊெரா�/� 
காண-படவி*ைல. அ-பா* 9-மணி$> ேம* ஒ� சி�c� ேபா:2 ேச��தன�. அ9ேக 
ச�தி�தவ�கைள2 சைமய* ெச:வத�> இட� அக-ப�மாெவ�/ விசாாி�தெபா,� 
அவ�க� அ$கிரகார�தி�>- ேபாகலாெம�/ ெசா�னா�க�. விசாாி��$ெகாC� 
அ�த இட�தி�>-ேபா:2 ேச��தா�. அ9ேக ஒ� Lேட இ��த�. அ�6� மிக2சிறிய 
பைனேயாைல$ >"ைச. அ9ேக ேபா: உட� வ�த ேவைல$கார�கைள$ெகாC� 
சைமய* ெச:வத�> இட� அக-ப�ேமாெவ�/ ேக�க2 ெசா�னா�; ஒ�வ� 
ெச�/ விசாாி�தா�. அ�த L�"* ஆCபாலா� ஒ�வ�� அ-ெபா,� இ*ைல. சில 
>ழ�ைதகேளா� கணவPைடய வரைவ- பா���$ெகாCேட திCைணயி=��த 
ஓ� இள� பா�-பனி பல ஆCபாலா�களி� 3�ட�ைத- பா���- பய��, ''இ9ேக 
அத�>2 ெசளகாிய-பட மா�டா�'' எ�/ ெசா*=� திVெர�ெற,�� கதைவ2 
சா��தி$ெகாC� உ�ேள ேபா:வி�டா�. இவ� உட� வ�த வC"கைள அJ 
L�"� ���ற�தி?�ள கள�தி* அவி8��- ேபாட2 ெசா*=வி��2 சிலேரா� 
ெச�/ சிறி� Oர�தி=��த ஊ�ணிெயா�ைற$ கC�பி"�� அதி* 
அP]டான�ைத �"��$ெகாCடா�. ச�திர� ந�றாக- 
பிரகாசி��$ெகாC"��த�. இவ� மீC�� ேம�3றிய கள�தி�> வ�� சைமய* 
ெச:�ெகா�வத�> ேவ/ ஒ�வித வழி7� இ*லாைமைய அறி�� ப�$ைகைய 
விாி$க2 ெசா*=- ெபா/$க �"யாத பசிேயா�� உட� வ�ேதா�ைடய பசிைய� 
தீ�$க$ 3டவி*ைலேய ெய�ற வ��த�ேதா�� ப���$ெகாCடன�. ம�றவ�க� 
ப$க�தி=��� த���ேள ேபசி$ெகாC"��தா�க�. 
 
இ-ப"யி�$ைகயி* அ9ேக7�ள L��$காரராகிய பிராமண� உண6- ெபா��க� 
�"�த ஒ� X�ைடைய� தைலயி* ைவ��$ெகாC� ெவ> ேவகமாக வ�� 
த��ைடய L��$ கதைவ� த�"ன�. அ� ெதாி�த இவ�ைடய மாணா$க�க� 
அவைர வ��/�தியைழ�தா�க�. அவ�, 'இவ�க� யாேரா? அ�ன� 
ேபாடேவC�ெம�/ ஒ�ேவைள ேக�டா* நா� இJவள6 ேப�கைள7� எ-ப" 
உCபி-ேபா�' எ�/ அ;சி விைரவாக உ�ேள ெச�/ த� மைனவிைய$ 
3ைடெயா�ைற$ ெகாC� வர2ெச:� தா� ெகாண��த தானிய�ைத அ$ 
3ைடயி� ெகா�", "இரC� நாைள$> நம$> ஆகார��$>$ கவைலயி*ைல'' 



115 

 

எ�/ ெசா*= மைனவிைய மகி8வி�தா�. பி�� த��ைடய நியம�ைத 
�"��$ெகாC� ம�தியா�னேம நீாி� ேச��தி��த அ�ன�ைத7Cடா�. அ-பா� 
கவைலய�/- பைனயகணி$ க�"ெலா�ைற ஆர��வ� Y8�த அ�த L�� உ� 
��ற�திேல ேபா�� அதி* ப���$ெகாCடன�. ப��தவ� தம$> இரC� 
நாைள$> ஆகார��$>$ கவைலயி*ைலெய�ற மகி8வினா*, 
 

வி��த�. 
''உன�சர� காலமதி யைனய ெம:7� 
      உட* >ைழ�த பிைற2சைட79 கர9க ணா�>�  
அனவரத �/�பய வரத ஞான  
      அ��பளி9> வடெமா��� தக� மாக  
நிைனகில��� வ,�தில�பி� வண9கா ெர9க� 
      நிைற�தப�� ேதPம� பா?� Oய  
கனி7ெமன ம�ர�விைள� ெதா,> பாட�  
      கவிைதெபாழி வ�கயிைல$ கட6� வா8ேவ” (ெஸள�தாியலஹாி.) 

 
எ�P� ெச:7ைள இைசேயா� பா"ன�. பி�P� சில பாட*கைள2 ெசா*= 
இ��/வாராயின�. அ-பா��$க� இவ�ைடய ப$க�தி=��த 
மாணா$க�க4ைடய காதி* விழேவ அவ�க�, ''இJL�� ஐய� தமி8 ப"�தவ� 
ேபாேல காண-ப�கிறா�. இ-ெபா,�, 'உன� சர�கால�' எ�P� பாட* 
�த=யவ�ைற2 ெசா*?கிறா�'' எ�றா�க�. ேக�ட இவ�, "அவைர எ-ப"யாவ� 
இ9ேக அைழ�� வ�� அ�த- பாட*கைள எ� ��ேன ெசா*ல2 ெச:79க�" 
எ�/ ெசா�னா�. அவ�க� அJவாேற ெச�/ அJL��$ கதைவ- பலமாக� த�" 
உ�ேள இ��தவைர அைழ�தா�க�. அவ� ��னேம இ$3�ட�ைத$ கC� 
பய�தவராத=� உடேன ெவளிேய வரவி*ைல. ‘இவ�க� சைமய* ெச:� 
ேபா��ப" ெசா*வா�க� ேபா=�$கிற�; நா� எ�ன ெச:ேவா�!' எ�ெறCணி, 
''காைல �த* அயS�$>2 ெச�/ அைல�� இ-ெபா,� தா� வ�� கிைட�த 
Wவ*ப ஆகார�ைத7C� கைள��- ப��தி�$கிேற�. எ�னா* இ-ெபா,� 
ஒ�/; ெச:ய�"யா�'' எ�/ உ�ேள இ��தப"ேய 3றினா�. அவ�க�, ''ஐயா, 
நீ9க� சிறி�� கவைல-பட ேவCடா�. எ9க� எசமானவ�க� உ9க4ைடய 
பாட*கைள$ ேக�கேவC�ெம�/ வி���கிறா�க�. இ9ேகயி��� ெசா*?கிற 
பாட*கைள அ9ேக வ�� ெசா�னா* தி�-தியைடவா�க�'' எ�/ ெசா�னா�க�. 
"நா� பா�� பா�ைட$ ேக�� இ�த ந�$கா�"* மகிழ$ 3"யவ�க� யா� 
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இ�$கிறா�க�? அ-ப"யானா* வ�வத�> எ�ன ஆ�ேசபமி�$கிற�?'' எ�/ 
ெசா*=$ெகாCேட விைர��வ�� கதைவ�திற�தா�; திற�தவ� தம� 
பைனயகணி$க�"ைல7� ைகயிெல���$ெகாC� இவாி�$>� இட�தி�> வ�� 
அ�த$க�"ைல- ப$க�தி� ேபா��$ெகாC� அத� ேம* இ��தா�. 
ப$க�தி?�ளவ�க� பாட*கைள2 ெசா*ல2 ெசா�னா�க�. பி�� தா� ��3றிய 
ெச:7ைள ம�ெறா��ைற ெசா�னா�. அ��த ெச:7�கைள7; ெசா�னா�. 
அவ�ைற$ ேக�ட இவ�, ''நீ9க� எ�ன எ�ன ப"�தி�$கிறீ�க�?'' எ�/ 
ேக�கேவ, அவ�, ''நா� யாசக�பCண- ப"�தி�$கிேற�. தமி8 வி��வானாக 
இ��த எ�Pைடய தக-பனா� என� இளைமயி* ெசா*=$ெகா��த சில 
F*களி?�ள பாட*க� என$> ஞாபக�C�. அவ�ைற எ-ெபா,�� 
ெசா*=$ெகாC"�-ப� வழ$க�. ப"$கேவC�ெம�றா� ��தக9க� இ*ைல. 
எ� L�"=��த ��தக9கைள ெய*லா� யாேரா வா9கி$ெகாC� ேபா:வி�டன�. 
அவ�க� அவ�ைற� தி��ப$ ெகா�$கவி*ைல. யாாிட�திலாவ� ேபா:- பாட� 
ேக�பத�>� ேநர� இ*ைல. Yாிேயாதய �த* அWதமன� வைரயி* வயி�/- 
பிைழ-�$ேக அைலய ேவC"யி�$கிற�. அ-ப" யாாிட�திலாவ� ெச�/ ��தக� 
வா9கி- ப"$கலாெம�றா*, எ�ைன ந�பி யா� ெகா�-பா�க�? எ�ைன- 
பா��தா* அவ�க4$>- ப"-பவ� ேபால� ேதா�றாேத. எ9க� ��ேனா�க� 
கால�தி=��� எ9க4$> இ�த- ப$க9களி* மகைம உC�. அ/-�$கால9களி* 
கள9க4$>2 ெச�/ கா�தி��� கிைட$>� தானிய9கைள வா9கிவ�ேவ�. 
எ�Pைடய நா�கெள*லா� இ-ப"ேய ேபாகி�றன. இ�தநிைலயி* 
ெதாி�தவ�ைறயாவ� ஓ:�தேவைளயி� ெசா*=$ெகாC"�-ப� வழ$க�. இ�த 
ம�"லாவ� ேதவி அP$கிரக� இ�-பைத$ >றி��- பா"$ெகாC"��ேத�. 
தமி8- பாைஷயி* என$> விேசஷமான பிாீதி7C�. யாாிட�திலாவ� ேபா:- 
பாட9ேக�கலாெம�/ நிைன�தாேலா, இ�த-ப$க�தி� பாட; ெசா*ல� த$கவ� 
யா�மி*ைல; ெசா*ல$ 3"யவ�க� இ��தா?� �லபமாக அவ�க� 
ெசா*=$ெகா�-பதி*ைல. அவ�க4$> நா� �,�� பணிவிைட ெச:தா?� 
ஏேதா கடP$காக2 ெசா*=$ெகா�-பா�க�. எ�Pைடய நிைலைம ஜீவன�தி�ேக 
தாள� ேபா��ெபா,� அவ�கைள அC" நா� எ-ப" க�கேவC"ய F*கைள$ 
க�க �"7�? 
 
மாBர�தி* மீனா�சி ��தர�பி�ைளயவ�க� எ�/ ஒ� சிற�த தமி8 வி��வா� 
இ�$கிறாரா�; ஏைழகளா7�ளவ�க4$> அ�ன�� வWதிர�� அளி��2 
சிலவ�ஷ� ைவ�தி��� அவ�கைள ந�றாக- ப"-பி�� அP-�வ� அ�த 
மகாP$> வழ$கமா�. அவாிட�தி� சிலமாத� ப"�தா?� ப"-பவ�க� 
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க*வி-ெப�$க�ைத யைடவா�கெள�/ ெசா*?கிறா�க�. இ-ப"-ப�ட 
மேகாபகாாிைய- ேபால இ$ க=கால�தி* யா� இ�$கிறா�? அ�த- 
�Cணியவானிட�திேல ேபா:- ப"$க அவா இ�$கிற�. அத�>� �"யவி*ைல. 
என$>$ [1]கா* வில9> ஒ�/ ஏ�ப�"�$கிற�. இ�த ல%ண�தி� சில 
>ழ�ைதக4� உCடாகியி�$கி�றன. நா� இவ�கைள- பா�கா-ேபனா? 
அவாிட�தி* ேபா:- ப"-ேபனா? சாேணற �ழ; ச/$>கிறேத. நா� எ�ன 
ெச:ேவ�! அ�த மகாைன ஒ� �ைற இ�த$ கCகளா� பா���வி�டாவ� 
வரலாெம�/ �ய�றாேலா அத�>� �"யவி*ைலேய! எ�Pைடய நிைலைம 
ஒ�/; ெசா*ல$ 3"யத�/'' எ�/ ெசா*=வி��- பி�P� த��ைடய 
க]ட9கைள2 ெசா*=ன�; ப$க�தி=��த மாணா$க�களி* ஒ�வ� ‘இ� தா� ந*ல 
சமய�’ எ�ெறCணி அவ�ைடய சமீப�தி* வ�� ��ைக�த�" அவ� ெசவியி� 
ப��ப" ரகWயமாக, ''இ9ேக ப��தி�$>� இவ�கேள நீ� ெசா*=ய 
பி�ைளயவ�க�. இ-ெபா,� கCடேதவி- �ராண� அர9ேக�/வத�>- 
ேபாகிறா�க�'' எ�/ ெசா�னா�. உடேன ஹாஹா ெவ�/ அவ� ��ளி எ,�தா�. 
அவ�ைடய விய-� அவைர2 சில நிமிஷ ேநர� ெமௗனமாக இ�$க2 ெச:�வி�ட�; 
''நா� எ�ன �Cணிய; ெச:ேதேனா? இ�த இட� எ�ன மாதவ� ெச:தேதா?'' 
எ�/ ஆ"-பா"� திைக�� ஒ�/� ேதா�றாதவரா: நி�றா�. நி�றவ�, ''இேதா 
வ��வி�ேட�'' எ�/ ெசா*=வி�� ஓ"னா�; அவ� ஓ"யத�>$ காரண�, 
விைரவி� சைமய* ெச:வி�� எ*ேலா�$>� ஆகார� பCUவி$க நிைன�� அாிசி 
�த=யைவ எ9ேகP� வா9கி வ�த�காகேவ. அ-ெபா,� உட� இ��தவ�க� 
அவ�ைடய நிைலைமைய7� அ�பி� மி>திைய7� கC� விய�தன�; " இவ�$> 
நா� சிரம� ெகா�$க$ 3டா�. இ�த அகால�தி* வறியவராகிய இவ� எ9ேக 
ேபாவா�? எ�ன ெபா�ைள இ�ேநர�தி* இJKாி* இவரா* ேத"$ ெகாC� 
வ�த�> �"7�?'' எ�/ எCணி அவைர- பி�ெதாட��� ஓ"2 ெச�/ 
த��தா�க�. அவாிட�, ''உ9க4$> ேவC"ய ெபா��கைள நா9க� 
த�கி�ேறா�. நீ9க� கவைல-பட ேவCடா�'' எ�/ 3றி அவைர வ��/�தி 
அைழ��$ெகாC� வ�� ேவC"ய பா�திர9கைள7� அாிசி �த=யவ�ைற7� 
ெகா��தா�க�. அவ� அவ�ைற- ெப�/� த� மைனவிைய7� �ைணயாக$ 
ெகாC� விைரவி� சைமய* ெச:� பி�ைளயவ�கைள7� ம�றவ�கைள7� 
உCபி�தா�. 
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அ-பா*, மகி82சி ேம@�டா* இரா�,�� நி�திைர ெச:யாமேல இ��� தம$>- 
பல நாளாக2 சில F*களி=��த ஐய9கைள$ ேக��$ ேக�� நீ$கி$ ெகாCடா�. 
காைலயி* இவ� �ற-பட ேவC�ெம�/ ெசா*லேவ அவ� ஒ� ேவைள யாவ� த� 
L�"* ஆகார� ெச:� ேபாகேவC�ெம�/ ெசா*= அத�> ேவC"ய ஏ�பா�� 
ெச:தா�. இவ�� அத�> உட�ப�� அ�/ பக� ேபாசன�ைத அவாி*ல�தி� 
ெச:�ெகாC� �ற-ப�டா�. �ற-ப�ைகயி� பிாிவா�றா� கCணீ� வி�� அவ� 
வ���வாராயின�. அைத$ கCட இவ� த��ட� 3ட வ�வதி* அவ�$> வி�-ப� 
இ��தைலயறி�� அவ�ைடய >��ப- பா�கா-பி�>- ேபாதிய உண6$>ாிய 
ெபா��கைள வா9கி$ ெகா�$>�ப" ெபா�4தவி ெச:�வி�� அவைர7� 
உடனைழ��2 ெச�றா�. சில மாத� அவைர உட� ைவ�தி��� ப"-பி�� அ-பா* 
ஊ�$> அP-பினா�.  
 
பி�கால�தி* அவ� வ�ட�ேதா/� தி�வாவ��ைற வ�� சில மாத� இ��� 
ேவC"ய F*கைள- பாட9ேக�� அறி�� ெகாC�� மடாதிபதிகளிட� பாி� 
ெப�/$ ெகாC�� ெச*வா�. 
 
க/டேதவி+ �ராண�க/டேதவி+ �ராண�க/டேதவி+ �ராண�க/டேதவி+ �ராண�. . . .     
 
கCடேதவி- �ராண� கCடேதவியி�கC உ�ள தி�$ேகாயி=* � 
சிைறயி=நாத� ஸ�நிதியி* மிக2 சிற-பாக அர9ேக�ற-ப�� நிைறெவ:திய�. 
அதி?�ள படல9க� - 19; ெச:7�ெடாைக – 884. 
அ-�ராண�ைத ஆ$>வி�ேதா� ேதவிேகா�ைட� தன ைவசிய- பிர�$க�; இ�, 
 

வி��த�. 
“தைர�க8 ேவத சாரமா� விHதி 
      சாதன ேமெபா� ளா$ெகாC  
�ைர�க8 சிற�த 2ேதவிசா ல-ேப� 
      உ�தம வணிக�க� யா��  
வைர�க ழைம�த கCடேத வியி�3ெபா� 
      மாாிெப: த�ளிய ெப�மா�  

>ைர�க8 விள9> ெத:வமா� மியமா:$ 
>லவிய ெப�வட ெமாழிைய''  

 
"ெமாழிெபய�� ெத��� ம�ரமி$ ெகா,கி 
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      �ழ9கி�- �வன�� ேபா�ற-  
பழித�� �ய��� பர6ெச� தமிழா� 
      பா�க ெவ�ற? மைனயா�  
கழிசிற- �வைக மீ$ெகாள- �க�ற 
      க��ைர ம/-பத� க;சி  
உழிதர� றைகய மன�ைட யாP� 
      உைரெசய� �ணி�தன� ம�ேனா''  

 
எ�P� ெச:7�களா* விள9>�. 
அ-�ராண�தி?�ள ெச:7�களி� சில வ�மா/ :- 
 
(அக�திய �னிவ� �தி) 

''ப�னி� தட9ைக2 ெச�ம* பா�சிவ ஞான� ெப�/- 
ப�னி� கதி� ெமா�றா� பா�ைமயி� விள9கி நா4�  
ப�னி� தவமா ணா$க� பழி2சிட மலய ேமவ-  
ப�னி� சரண நா4� தைல$ெகா� பர6 ேவாேம." 
(மைலய� ேம6 அ-ப�) 

 
(தி�ஞான ச�ப�தX��தி நாயனா� �தி) 

''அைறவட ெமாழிந வி�ற பாணினி யக�� நாண 
இைறயம� மயிைல XO ாி��தேவா� தா�$ ெகாCேட  
நிைறதர ெவாரா/ ேம? நிர-�ெத� ெமாழிந வி�ற  
மைறயவ� காழி ேவ�த� மலர"$ க�� ெச:வா�''  

 
(ஒ� தா�வி=��� ேவ/ தா�$க4Cடாகா ெவ�ப� பாணினீய�ைடயா� 
ெகா�ைக. ஓ� தா� - எ?��.) 
 
ெச��திமர� 

''ந�மல� ெசறித� ந�த ன�ெதா/�  
மி�மல� ெச��திக� L7 >-பன  
அ�மல� கள�தினா ன�ளி� ��ைனநா�  
ெபா�மைழ ெபாழி�தைத- ��$கி னாெலன.'' (நகர- படல�)  
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�+பிரமணிய ேதசிக  !�னிைலயி( நைடெப"ற பாட'க��+பிரமணிய ேதசிக  !�னிைலயி( நைடெப"ற பாட'க��+பிரமணிய ேதசிக  !�னிைலயி( நைடெப"ற பாட'க��+பிரமணிய ேதசிக  !�னிைலயி( நைடெப"ற பாட'க�....    
 
அ-பா*, இவ� தி�வாவ��ைற$> வ�� வழ$க� ேபாலேவ பாட� 
ெசா*=$ெகாC� இ��தன�. அ-ெபா,� ப"�தவ�க� ��3றிய நம2சிவாய� 
த�பிரா�, த�ம�ர� பரமசிவ� த�பிரா�, நாராயண ெச�"யா�, இராமசாமி பி�ைள 
�த=யவ�க�. அ$கால�தி� ெப��பா?� �-பிரமணிய ேதசிகர� ��ேப பாட� 
நைடெப/�. அவ� ஸ�Wகி�த வி��வா�கேளா� சாWதிர ஆரா:2சி 
ெச:7�ெபா,� ம��� இவ� ேவேறாாிட�தி� பாட� நட��வா�. க�பராமாயண� 
பாட; ெசா*ல ஆர�பி�த பி� �-பிரமணிய ேதசிக� இவைர-பா���, ''ம�ற- 
பாட9க� எ-ப" நட�தா?�, க�பராமாயண- பாட� ம��� ந��ைடய ��ேப 
நட�த ேவC��'' எ�/ க�டைளயிட அJவாேற அ� நைடெப�/ வ� த�. 
அ�Fைல இவ� பாட;ெசா*= வ�ைகயி* இய*பாகேவ அதி� பழ$க�� பிாிய�� 
உ�ள �-பிரமணிய ேதசிக� இவ� ெசா*வனவ�ைற$ ேக�� மி$க ச�ேதாஷ�ைத 
அைட�� வ�தன�. 
 
பி�� ேகாைவக� பாட;ெசா*?�ெபா,� �-பிரமணிய ேதசிக� க�டைளயி�ப" 
அ-ெபா,� மட�தி=��� கிைட�த பல ேகாைவ-பிரதிகைள7� உட� 
ைவ��$ெகாC� பாட9ேக�பவ� ஒJெவா�வாிட�தி?� ஒJெவா� ேகாைவைய$ 
ெகா��� ஒJெவா� �ைற$>� உாியனவாக அ$ேகாைவக� எ*லாவ�றி?��ள 
பாட*கைள �ைறேய இவ� அவ� ��ேன ப"$க2 ெச:�வ�தா�. பல 
ஆசிாிய�க4ைடய க��ைத7� ஆ�றைல7� ஆரா:�� அறி�� ேதசிகரவ�க� 
மகி8�தா�க�. இைத-ப�றி2 �-பிரமணிய ேதசிக� பி�ெனா� சமய�, 
"ேகாைவக4� ஒJெவா�றி?� ஒJெவா�நய� இ��� வ�த�. ஒேர �ைறயாக 
இ��தா?� பல வி��வா�க� த9க4ைடய ��திசா��ய�ைத$ கா�"யி��த* 
ந�றாக- �ல-ப�ட�'' எ�/ எ9களிட� ெசா�ன�C�, 
 
வ�ெறா/ட வ�ெறா/ட வ�ெறா/ட வ�ெறா/ட . . . .     
 
இவாிட� பாட9ேக�ட ேம�3றிய நாராயண ெச�"யாெர�பவ� 
ேதவிேகா�ைடயி* த�ம; ெச:த=� �க8ெப�ற >��ப�தி� பிற�தவ�; ேந�திர� 
இ*லாதவ�. ஆனா?� `Cணிய அறி6ைடயவ�. ேவெறா�வ� ப"$க அவ� 
பாட9ேக�பா�. மட�தி� ேக�பத�றி இவ� L�"�>2 ெச�/� ேக�ப�C�. 
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ப"��$ கா��வத�காக ஒ�வ�� இ*லாவி"�, பி�ைளயவ�கேள ப"��2 
ெசா*வா�க�. அ9ஙன� இவ� ப"$க அவ� பாட9ேக�ட F* விநாயக�ராண�. 
அவ�$> ஞாபக ச$தி அதிக� உC�. பாட� நட$ைகயி* இJவள6 
பாட*களாயின; நி/�தலாெம�பா�. ஒ� பாடைல ம/�ைற ேக�கேவC"� 
'ம/��' எ�/ ெசா*வ� அவர� இய*�. த��ைடய ஊ�$>2 ெச�/ 
பாட9கைள2 சி�தி�� ஐய9கைள ஞாபக�தி* ைவ��$ெகாC"��� மீC�� 
பி�ைளயவ�களிட� வ�� சிலநாளி��� நீ$கி$ெகாC� ெச*வ� வழ$க�. 
ேக�>�ெபா,� இ�னபடல�தி* இ�ன ெச:7ளி* இ�ன அ"ெய�/ ஞாபக� 
ைவ�தி��ேத ேக�பா�. அ� யாவ�$>� ஆ2சாிய�ைத� த��. அவ�ைடய நி�திய 
நியம9க� பி�வ�மா/: ஒJெவா� நா4� காைலயி* Wநான� ெச:� பி�� 
விநாயக�$> ஆயிர�ெத��$ >��$க� >�"$ெகாC� �"�� வி��- 
ப;சா�சர� ஆயிர�ெத�� உ� ஜபி-பா�. அக�திய� திர�ைட- பத�பதமாக 
நி/�தி உ2சாி�� �,வ�� பாராயண; ெச:� ேதவார�தி* ேவ/ சில 
பதிக9கைள7� தி�வாசக�தி� சில பதிக9கைள7� பாராயண� ெச:�வி��- 
பி�� தி���கா�/-பைடைய ஆ/�ைற பாராயண; ெச:வா�. அJவா/ 
>ைறவி�றி2 ெச:� �"��வி�ட பி��தா� ஆகார� ெச:�ெகா�வா�. நியம� 
பக=* �"யாவி"� மாைலயி* ெதாட��� ெச:� வி���தா� சா-பி�வா�. 
ஒ�நா� ெச:யாவி"� ம/நா� நிைறேவ�றி வி�ேட உCபா�. அவ�ைடய 
க*வியறிவி� �தி�2சி$>$ காரண� அவ�ைடய சிவப$தி7�, நி�திய 
நியம9க4ேம எ�/ உடனி��த எ*ேலா�� ெசா*வா�க�. அவ� 
தி�வாவ��ைற$> வ�தி��த ஒ�சமய� பல சிவேநச2 ெச*வ�க� 3" அவ�ைடய 
ஒ,$க விேசஷ�ைத7� ைசவ-ப�ைற7� திடப�திைய7� அறி�� அவ�$> 
வ�ெறாCடெர�ேற ெபயாி�� வழ9கேவC�ெம�/ ெசா�னா�க�. 
பி�ைளயவ�க� ேக��, 'நீ9க� ெசா�ன� த$கேத' எ�/ அ9கீகாி��, 
 

ேநாிைச ெவCபா. 
"ச�திவா8 வாம��2 ச9கர�ெபா� றா�கமல- 
ப�தியா� ேறவார பாராய - ண�தினா*  
வா�ேறா: �க8மி>�த வ�ெறாCட ென�P�ேப� 
சா�ேறா: நின$>� த>�''  

 
எ�P� பாடைல$3றி அ�/�த* வ�ெறாCடெர�ேற அைழ�� 
வ�வாராயின�. 
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இ�த2 சமய�தி� ெச:த ேவ/ ஒ� வி��த��C�. அஃ� இ-ெபா,� 
கிைட$கவி*ைல. 
 
ஒ�சமய� ெபாிய�ராண� நைடெப/� ெபா,� ஒ�வ� மிக ேவகமாக- 
ப"��$ெகாC�ேபானா�. அ�F=* ேம* வ�� ஒ� பா�"� ெபா�ைள ந�றாக� 
தா� ேக��$ெகா�ள ேவC�ெம�/ மி$க கவைலேயா� வ�ெறாCட2 
ெச�"யா� கவனி�� எதி�பா���$ெகாCேடயி��தா�. ப"�தவ� வழ$க�ேபா* 
அ�த- பா�ைட7� ேவகமாக- ப"��2 ெச�றா�. அவைர-பா���, வ�ெறாCட�, 
"ஐயா, இ�த-பா�"�> அ��த� ெச:� ெகாCV�களா?" எ�/ வினவ அவ� 
ெபா�� ெதாியாம* விழி�தா�. "ஊாி=��� வ��ெபா,� ச�ேதகமாக இ��த 
பாட*களி* �$கியமான பாட* இ�. எ-ெபா,� இ� வ�ெம�/ 
கா��$ெகாCேட இ��ேத�. ேவகமாக- ப"��2 ெச�றதனா* உ9க4$>� 
ெதாி�தி�$>ெம�/ நிைன�ேத�. யா6� �ைறேய ெதாி�த ஐயா அவ�க� இ9ேக 
இ�$>� ெபா,� ஐய9கைள ந�றாக நீ$கி$ ெகா�ளாம� ேபாகலாமா? ேவ/ 
யாாிட�தி* ேக�க-ேபாகிேறா�? நா� ெசா*வைத-ப�றி$ ேகாபி��$ெகா�ள$ 
3டா�'' எ�றா�. பி�ைளயவ�க� அ�த- பா�"�> ந�> ெபா�� 3றினா�. 
அ�த- பாட* இ�னெத� / இ-ெபா,� ெதாியவி*ைல. 
 
தி
��
�தி+�ராண�தி
��
�தி+�ராண�தி
��
�தி+�ராண�தி
��
�தி+�ராண�. . . .     
 
>�றாலெம�/ வழ9>கி�ற தி�����தி Wதல�ராண�ைத அ�தல�தி?�ள ஆதி 
ைசவ�க4� ம�ற�ெதாCட�க4� ேக��$ெகா�ள இவ� வடெமாழியி=��� 
ெமாழிெபய���$ கா-பியமாக2 ெச:தன�. வடெமாழி- �ராண�ைத� தமிழி* 
ெமாழிெபய���2 ெசா�னவ� தி�$ேகா"காவ* ராம>�" சாWதிாிகெள�பவ�; 
அைத� தமிழி* எ,தியவ� தி�வாவ��ைற நம2சிவாய� த�பிரானவ�க�. 
அ-�ராண� இய�றி �"�த6ட� அJKாி�கC உ�ள தி�$ேகாயி* மகா 
மCடப�தி� சிற-பாக அர9ேக�ற-ப�ட�. அ-ெபா,� அJK�2 ெச9>�த2 
ெச*வ�களாகிய சி9காரேவ* �த=யாெர�பவ�� அவ�ைடய சேகாதரராகிய 
தியாகராச �த=யாெர�பவ�� இ-�லவ� ெப�மாP$> உய��த ச�மான9க� 
ெச:தா�க�. த9க4ைடய இன�தாைர7� ம�ற2 ெச*வ�கைள7� ெச:7�ப" 
ெச:வி�தா�க�. பி�கால��� பலவைகயாக இவைர ஆதாி�� வ�தா�க�. 
 
தி�����தி-�ராண� 39 - படல9க4� 1617 - ெச:7�க4� அட9கிய�. 
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இ�த� தல� காவிாி ஆ�றினிைடயி* இ��தைமயி� தி��4���திெயன6�, 
>�தாலெம�P� ஒ�வைக மர�ைத� தல வி��சமாக உைடைமயி� 
5>�தாலெமன6� வழ9க-ப��. >�தாலெம�பத� சிைதேவ >�றாலெம�ப�. 
அ-ெபய� உ�தாலகெமன6� வழ9>�. பாC" நா�"?�ள தி�$>�றால� 
ெதனா� உ�தாலகவனெமன6� இ�தல� வடா� உ�தாலகவனெமன6� 
வழ9க-ெப/�. இ9ேக தி�$ேகாயி* ெகாCெட,�த�ளிய சிவெப�மா� 
தி�நாம� ெசா�னவாறறிவாெர�ப�; அ�, 

''ெசா�னவா றறிவா� ���தியா�''  
 
என2 ��தரX��தி நாயனாரா* ேதவார�தி?� அ�ளி2ெச:ய-ப�"�$கிற�. 
இ�தி�நாம� வடெமாழியி* உ$தேவதீ�வரெர�/ வழ9>�.  
 
இ-�ராண�தி* உ�ள ��தரதீ��த- படல�தி* ���தரX��தி நாயனா� சாி�திர� 
விாிவாக அைம$க-ப���ள�. 
 
அ�பிைக ப�வ"வ9ெகாCட�ளி� தி�வாவ��ைற$> வ�� � 
மாசிலாமணிMசைர- பாலா* அபிேடக� ெச:தைத$ 3/� ப>தியி?�ள சில 
ெச:7�க� வ�மா/:- 
 

வி��த�. 
''உCைம யாCமன� ��தம� பரசிவ� ஒ�மக� பைர$ெக�/  
வCைம யாகம ேமா�வ� ம�ற� வா:ைமெய� /ற�ேத��தா�  
அCைம ேயய�றி2 ேச:ைமேய சிவ=9க�  தCணைல$ கCடா?� 
கCைம நீ�தைப9 ேகா�ைல �ர��பா* கனி��>� திடலாேன” 
 
ேவ/. 
"இைறவ�பா ?வ�தா ளிைறவிெய� ெறவ�� 
      எ��திய� பி�வ� மி�$க  
இைறவிபா ?வ�தா னிைறவென� ெறவ�� 
      எ��திய� பி�வ� ெம,�த  
திைறவன� றாட- பா*ெபாழி வதிேலா� 
      இைணயிலா தைம>றி� த�ேறா  
இைறவிைய யி�P ெமா-பிலா �ைலயா�  
      எ�றிைச� �:7மா ?லக�.'' (ேகா��தி- படல�, 6, 7.)  



124 

 

 
(தி�வாவ��ைறயி?�ள அ�பிைகயி� தி�நாம� ஒ-பிலா �ைலயாெள�ப�.)  
 
சிவெப�மா� ��தரX��தி நாயனாைர� த��தா� ெகா�4த�காக வி��தவ"வ� 
ெகாCட�ளியைத$ 3/� ப>தியி?�ள இரC� ெச:7�க� வ�மா/:- 
 

வி��த�. 
''கிழவ" வ�றி ேவ/ கிளெரா� வ"வ9 ெகா�ளி�  
பழவழ$ ெக�/ ஞால9 ெகாளாெதP� ப"ைய 7�னி  
விழ6ைம தி�� க�ேதா� ெவ�ளிய �/வ ேறா�ற  
அழகிய வி��த ரானா ரைற7X வ"6 மி*லா�''  

 
“வளம= தி�ெந*ேவ= ைவ-பிைட$ ெகாCட ேதேயா 
ெகாளம= பிறிேதா� ேத��$ ெகாCடேதா 6ண�த ேற�ேற�  
தளம= மல�$ைக ேவU� தCடெமா� c�ற$ ெகாC�'' 
(��தர தீ��த-. 37, 41.)  
(தி�ெந*ேவ=யி?� பாYாி?� Wதல வி��ச� X9கி*.) 

 
பதிக'க�பதிக'க�பதிக'க�பதிக'க�. . . .     
 
ேம�3றிய சி9காரேவ? �த=யா� �த=ய ெச9>�த2 ெச*வ�க� த9க4ைடய 
ெத�வி� ேகாயி* ெகாCெட,�த�ளியி�$>� 6க2சிவிநாயக� மீ� ஒ� பதிக�� 
[7]�-பிரமணிய$கட6� மீ� ஒ� பதிக�� இய�றேவC�ெம�/ வி��பியப" 
இரC�� அ$கால�தி* இவரா� ெச:ய-ெப�றன. 
 

''கைலவழி நிைன-பர6 ெச9>�த� மர�� 
கதி��நீ iழி வா8க''  

 
என$ க2சி விநாயக� பதிக�தி?�, 
 

''வி�-ெபா� நிைன-ேபா�/� ெச9>�த� த�மர� 
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ேம�ேம? ேமா9கிவா8க''  
 
என2 �-பிரமணிய Wவாமி பதிக�தி?� இவ� ெச9>�த�கைள- ப�றி$ 
3றியி�$கி�றன�. 
 
[8][8][8][8]தி
வாவ�ைற யமக அ�தாதிதி
வாவ�ைற யமக அ�தாதிதி
வாவ�ைற யமக அ�தாதிதி
வாவ�ைற யமக அ�தாதி....    
 
“சிவஞான �வாமிக� கா;சீ�ர�தி�> யமகவ�தாதி ெச:தி�$கிறா�க�. 
இ�தல�தி�> எ�ன காரண�தாேலா ெச:யவி*ைல. த9க� வா$கினாலாவ� ஒ� 
யமகவ�தாதி ெச:ய ேவC��'' எ�/ தி�வாவ��ைறயி=��த சில த�பிரா�க4� 
பிற�� ேக��$ெகா�ள அJவாேற ஒ� யமக அ�தாதிைய இவ� இய�றினா�. 
அJவ�தாதியி* யமகJைக அழகாக அைம� தி�$கி�ற�; 'நவேகா" சி�த', 
'கனக�தியாக�த', 'மாளிைக� ேதவைன', 'ப;சா$கரைவ', 'அரசவன�ைத ', ' 
காமாசிலாமணி' எ�/ அ�தல�தி� ெதாட��ைடய ெசா�ெறாட�கைள7�, 
'அCணாமைலய�தைன', 'த$க சித�பரவா' , 'வரச9கம9ைக', 'தைலயால9காடவ�' 
எ�/ பிற தல-ெபய�கைள7�, 'மான$க;சாற', 'கCண-பைர வைர’ எ�/ 
நாய�மா� ெபய�கைள7� யமக�திலைம�� அவ�றி�ேக�ப- ெபா�ைள 
�"�தி��த* இவ�ைடய கவியா�றைல-�ல-ப���கி�ற�. 
 
��6ேசாி ெச�ற���6ேசாி ெச�ற���6ேசாி ெச�ற���6ேசாி ெச�ற�....    
 
பிரபவ வ�ஷ ஆர�ப�தி* (1867) தி�வாவ��ைற யாதீன�� � அ�பலவாண 
ேதசிக�� � �-பிரமணிய ேதசிக�� தி�வCணாமைல$> யா�திைரயாக- 
�ற-ப�டா�க�. உட� வ��ப" வி��பினைமயா* மாணா$க�கேளா� இவ�� 
ெச�றன�. அ9க9ேக7�ள Wதல9கைள� தாிசி��� நிக8�த சிற-�$கைள$ கC� 
ஆன�தி��� இவ� தி�வCணாமைலைய அைட�தா�. அ�தல�திேலேய Wவாமி 
தாிசன; ெச:�ெகாC� சில தின� இவ� இ��தா�. அ-ேபா� அ9ேக 
��2ேசாியி=��� வ�� அைழ�த சவராய? நாயக� �த=ய அ�ப�க� 
வி�-ப�தி�ப", ஆதீன க��தரவ�களிட�தி* விைட ெப�/$ெகாC� இவ� 
��2ேசாி$>- �ற-ப��2 ெச�றா�. ேபா>�ேபா� அ�த நகர��$> அ�கி?�ள 
சிவWதலமாகிய [9]வி*வராய ந*S� ெச�/ அதி?�ள ஒ� ச�திர�தி* 
த9கியி��தா�. அ�த2 ச�திர� ��2ேசாியிேல ெச*வவானாகவி��தவ�� 
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ெப�9ெகாைடயாளி7� வ$கீ?மாகிய தான-பாசாாியாெர�பவரா� க�ட-ப�ட�. 
அதி* இ��த காாியWத�க� இவைர� த$கவா/ உபசாி�� இவ�$> வி��� 
ெச:வி�தன�. அ9ேக இ-�லவ� சிகாமணி வ�� த9கியி��தைலயறி�த 
��2ேசாிவாசிகளி� சில� அ9ேக வ�� இவைர வரேவ�/ ேவC"ய 
உபசார9கைள2 ெச:தா�க�. தான-பாசாாியாைர2 சா��தவ�க4� வ�� 
��2ேசாி$> வரேவC�ெம�/ அைழ�தா�க�. அ-ெபா,� 
தான-பாசாாியா�ைடய ெச*வ- ெப�$க�ைத7� ெகளரவ�ைத7� 
தமி,ண�2சிைய7� அவ� வி��வா�கைள ஆதாி$>� வCைமைய7� பிற 
இய*�கைள7� அவ�க� வாயிலாக$ ேக�� இவ� மகி8�தன�. ���� 
அவைர-ப�றி- பல� ெசா*ல$ ேக�"��தவராத=� மி>�த மகி82சிையயைட��, 
 

வி��த�. 
[10[“தான-பா வ"$களி/� பா:மா69 கைல7ண�2சி� த�ைம சா*வி 
தான-பா வல�$>தவி- �க8-படா9 ெகா���ைவ த�னி* வா,� 
தான-பா வி*ைவயினி� ச�திர2சீ ெர�Pைர$ேக� சசிேகா� ம�ற�  
தான-பா வர�ைபெயா� க�பகமா தியத�$க� சா�றா ம�ேறா''  

 
எ�P� ெச:7ைள எ,தி அவ�$> அP-பினா�. அைத- பா��த அவ� 
ஆன�த��/ உடேன �ற-ப�� வி*வராயந*S�$> வ�� மி$க விமாிைசேயா� 
இவைர அைழ��2ெச�/ ��2ேசாியி* ேவC"ய ெசளகாிய9கைள அைம��$ 
ெகா��� அJKாிேலேய சிலதின� இ��� ெச*ல ேவC�ெம�/ 
ேவC"$ெகாCடா�. அJவCணேம இவ�� இ��தன�. அ�வைரயி* இவ� 
ெச:��ள F*களி� சில சில ப>திகைள2 ெசா*ல2 ெசா*=$ ேக�� இ���/ 
அவ�, "இ�வைரயி* இ�தைகய ஆன�த�ைத நா� அைட�ததி*ைல'' எ�/ 
மகி8�தா�. பழக- பழக இவ�ைடய ெப�ைமைய அறி�� அவ� ெச:த உபசார9க� 
அதிகாி�தன. அவ�ைடய ேபர�ைப நிைன�� அவ� மீ� 'தசவி�O�' எ�P� ஒ� 
F* இவரா* இய�ற-ெப�றெத�ப�. இ-ெபா,� அ� கிைட$கவி*ைல. 
 
தான-பாசாாியா�$> ெந�9கிய உறவினெரா�வ� பழனி மா�பழ$ கவி2சி9க 
நாவல�ைடய பாட*கைள7� பிரப�த9கைள7� கீ��தன9கைள7� 
ப"��$ெகாCேட கால9 கழி�� வ� தா�. அ�த நாவல� இய�றிய 
>மரன�தாதி$>- ெபா�� ெசா*லேவC�ெம�/ அவ� இவைர$ ேக��$ 
ெகாCடா�. அ�வைரயி* இவ� அதைன- ப"�திராவி�டா?� அவ�$> அ��ட� 
பாட; ெசா�னா�. அத� நைடைய$ >றி��- பாரா�", ''மா�பழ$ கவிராய� ந*ல 
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தமி8$ கவிஞ�; அ$ கவிராய�ைடய ெச:7ைள �த��ைற ேக�ட� இ9ேகதா�'' 
எ�/ இவ� 3றினா�. 
 
அ-பா* இவ� இய�றிய [11]�ைறைசய�தாதியி� சில பாட*கைள$ ேக�டவ�க� 
அ�F* �,வத�>� ெபா�� ேக�க வி��பினா�க�; அ2�- ��தக� 
இ*லாைமயா*, "இதைன அ2சி� பதி-பி�தா* எ*ேலா�� எளிதி* 
ெப�/-ப"$க6� பாட9ேக�க6� அP3லமாக இ�$>�'' எ�/ இவாிட� 
த9க4ைடய க��ைத ெவளியி�டா�க�. அவ�க4ைடய வி�-ப�தி�ப" 
அJவ�தாதி பிரபவ வ�ட� ஆனி மாத� (1867) ��2ேசாியி* அ2சிட-ெப�ற�. 
அதைன- ெப�/- பல� இவாிட� பாட9ேக�� இ���றன�. 
 
அ-பா* தான-பாசாாியா�, சவராய? நாயக� �த=யவ�களா* வ=�� 
ெச:ய-ெப�ற சிற�த ஸ�மான9கைள ெய*லா� ெப�/$ெகாC� ��2ேசாிைய 
வி��- �ற-ப�� இவ� இைடேய7�ள தல9கைள� தாிசி�� அ9க9ேக7�ள 
அ�ப�களா� பாரா�ட- ெப�/� தி�வாவ��ைற வ�� ேச��தா�. 
 
தனி4 + �ராண�தனி4 + �ராண�தனி4 + �ராண�தனி4 + �ராண�....    
 
மாBர�தி�> ேம*பா?�ள 3ைறநா�ைட2 சா��ததாக� தனிB� எ�P� 
சிவWதலெமா�/C�. அ� �,கீ2சர� எ�/� வழ9>�. �,>Hைன இைறவைன 
வழிப��- ேப/ ெப�றைமயா* அ�தல� அ- ெபய�ெப�ற�. அJK� சா=ய2 
ெச*வ�க4$> இ�-பிடமாக உ�ள�. அ9ேக ப�ளி$3ட� ைவ��$ெகாC"��த 
தமி8 வி��வானாகிய சாமிநாைதய ெர�P� Lர ைசவெரா�வர� �ய�சியா* 
���2 ெச�"யாெர�P� சா=ய-பிர� ேவC"$ெகா�ள அ�தல�தி�> ஒ� 
�ராண� இவரா� ெச:ய-ப�ட�. ம�ற F*களி� ேபால- �ராண�தி� உ/-பாகிய 
கட6� வா8��, அைவயட$க�, நா��2 சிற-�, நகர2 சிற-�, ைநமிசாரணிய 
வ�ணைன, X��தி தல தீ��த மா�மிய9கெள�பைவ ��$கமாக அதி* 
அைம���ளன. இவ� அ-�ராண�தி* நா��2 சிற-�2 ெச:� வ�ைகயி* 
ஸ�மான� ெச:வத�காக2 சா=ய2 ெச*வ�களிட� ��3றிய சாமிநாைதய� பண� 
ேசகாி�� வ�தா�. அவ�க4� சில�, "எ9க� சாதியாைர-ப�றி ஏதாவ� அதி� 
ெசா*=யி�$கிறா�களா? இ�த Wதல�தி�>- �ராண� ெச:7�ெபா,� 
எ9கைள-ப�றி7� ெசா�னால*லேவா எ9க4$>$ ெகளரவமாக இ�$>�?'' 
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எ�/ ெசா�னா�க�. அவ� அ2ெச:திைய இவாிட� அறிவி$கேவ இவ�, ''அதி* 
எ�ன ஆ�ேசப�? அவ�கைள-ப�றி- பாடேவC�வ� இ�றியைமயாதேத'' எ�/ 
ெசா*=வி�� அ2 சாதியா�ைடய ெதாழி�சிற-� �த=யவ�ைற- பாரா�"2 
சிேலைட �த=ய அணிகளைமய நகர2 சிற-பி� பா"ன�. அ-ப>தியி?�ள சில 
ெச:7�க� வ�மா/ :- 
 

வி��த�. 
''சீ�தைள ெச:த ெவ�ைள �த=ய ெச,�பா$ ெகாC� 
பா�பர வணி7 மி$க ெபா�4மீ- படர2 ெச:7�  
ஆ�த� கைலக ளாேல �லவ� மானா� நா4� 
ேத�த� ேகாசி க�தா� ெச,மைற யவ� மானா�.''  
(கைலக� - ஆைடக�, F*க�. ேகாசிக� - சாமேவத�, ப�டாைட.) 

 
''ேகா"7� ளவைர யி�த$ >வலய9 >ேபர ென�/�  
நா"ய மகவா ென�/� நவி�றி� மைனயா� மாட�  
O"ய ெலா�சா ெரCணி* ப�பல ேகா" ேயா9>�  
நீ"ய வள�த ெத�னி னிகெர�� �ைர-ப ெத9ேக.'' 
(ேகா" - ேகா" யளவான ெபா��, �திய ஆைட.)  

 
''கCணக� ஞால ெம*லா9 கைலவள� பர6 மாேற 
எCணக� ெறாழி*க� ெச:� >ரவ� ெம�ன நி�றா�  
பCணைம 7லக ெம9>� தாைனக� பரவ2 ெச:�  
வCணவி* லரச� ேபா�ற ரவ�திற� வ>$க லாேமா.'' 
(>ரவ� - ஆசிாிய�. தாைனக� - ேசைனக�, ஆைடக�.)  

 
"தி�வமி$ ேகா9> ம�த2 ெச,நக ரக�� வா,�  
த�நிக� ��ட� யா�; சா=ய ரதா�/ ெவ:ய  
ெபா�வ�9 3�றி� ேம?� ேபா��ெதாழி* ெதாட9>� ேவ�கC  
உ�வமி$ >ைடந* லா�; சா=ய �Cைம மாேதா.''  
(சா=ய� - சா=ய2 சாதியி?�ளா�, அ��ததிைய- ேபா�றவ�க�.) 
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�,கீச-படல�தி*, யாைன �த=ய பல அஃறிைண- ெபா��க� சிவபிராைன- 
Hசி��- ேப/ ெப�றனெவன அ�தல�தி� Hசி��- ேப/ ெப�ற �,> Hைன ஒ�/ 
எCணியதாக உ�ள ப>தி சிவேநச2 ெச*வ�க4$> இ�ப�ைத உCடா$>�. 
 
அ-�ராண� அர9ேக�ற-ப�ைகயி* ���2 ெச�"யா� �த=ய ெச*வ�க4� 
வி��வா�க� பல�� வ�தி��� ேக�� மகி8�தன�. அ-ெபா,� வாசி�தவ� 
க�பராமாயண- பிரச9கி7� இவ�ைடய மாணா$க�மாகிய சாமிநாத$ கவிராய�. 
பி�� சா=ய2 ெச*வ�க� த$க ஸ�மான� ெச:தா�க�. அ�த- �ராண�ைத-ப�றி2 
�-பிரமணிய ேதசிக�, "இ� ெச:7ளளவி� சிறிய �ராணமாக இ��தா?� பல 
விஷய9க4� க�பைனக4� ெபாிய F=� ேபாலேவ நிைற�� எளிதி* 
இ�ப�ைத� த�வதாக இ�$கி�ற�'' எ�/ ெசா*?வ�C�. அதி* உ�ள 
படல9க� எ��; ெச:7�ெடாைக 202. 
அ�த- �ராண� விபவ வ�ட� மா�கழி மாத� (1868) அ2சிட- ப�ட�. 
 
ெபாிய�ராண� கீ �தன�தி")6 சிற+�+பாயிர� அளி�த�ெபாிய�ராண� கீ �தன�தி")6 சிற+�+பாயிர� அளி�த�ெபாிய�ராண� கீ �தன�தி")6 சிற+�+பாயிர� அளி�த�ெபாிய�ராண� கீ �தன�தி")6 சிற+�+பாயிர� அளி�த�....    
 
சில சிவேநச2ெச*வ�க� ேக��$ெகாCடப" � மகா ைவ�தியநாைதய� 
தைமயனாராகிய � இராமசாமி ஐய� ெபாிய �ராண�ைத$ கீ��தன 5ப�தி* மிக2 
ெசJைவயாக2 ெச:� �"��- பி�� தி�வாவ��ைறயி* ஆதீன க��த�க� ��� 
அதைன அர9ேக�றினா�. அ-ெபா,� இவ� அ�த F* ெபாிய �ராண$ க��தி�> 
மா/பா"�றி ந�றாக அைம�தி��தைல அறி�� மகி8�� பி�வ�� 
சிற-�-பாயிர2 ெச:7�கைள அளி�தன� :- 
 

வி��த�. 
''நா�வா னவ� �னிவ� ெதா,ேத�த வான�த நடன ம�/�  
ஆ�வா ன"ெய���$ ெகா�-ப6ய� ேச$கிழா� அ�ளி2 ெச:த  
பா�வா� �ராண�ைத ெய,�வா� வாயார- ப"-பா ாி�ப�  
நீ�வா� சி�தி-பா ரானா�க ளானா?� நில�� வா8வா�''  

 
“அ"ெய���$ ெகா��தவ�ேபா� றCUைமயா  
       திகட,வி அளவா வி�ப�  
ப"ெய���$ ெகாள-�ாியா வித�ண��தா9 கதிPளநா�  
           பத�9 ெகாCேடா�  
ெகா"ெய��த நிற�தவ�வா8 பத�த�ப* பத9கட��  
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            >ண�� ேவ�க$  
க"ெய��� L�பல பத;ெச:தா னைனயவ�யா�  
        கைரவா ெய�னி�''  

 
“ெபா�னிவள� த�நா� �ாிதவ�தா* 12ைவையெயP� �ாிேதா� றி�/  
மி�னிய� ெச:தவ�தா� ப;சநத மாமைறேயா� வி�-பி� வ�தா�  
ம�னியவ� �ாிதவ�தா� மைறநா? ெமன6தி�த ைம�த� த���  
ப�னிய� த�னெதன� த�னிய*பி Pண�ெமா� பா�ைம ேமேயா�''  

 
“சா�பX�� தி$கிைளயா ென�பதலா விைளயாென� தமி8வ* ேலா�$>�  
ேம�ப�மா வயி�தியநா தP$>X� தாென�/ விள�ப* ேபால  
ஆ�பலவா மிைசயிPX� தாெனா,$க� பலதிரCடா* அ�ன ெம:யா�  
ஓ�ப*�ாி யிராமசா மி2�>ண மாமைறேத� உய�2சி ேயாேன”  

 
''ஓ9>�க ழிராமசா மி2�>ண மைறயவ�பா� �வ�தா� வாம�  
தா9>க�ேறா ைக7ம���- பிரமணிய >�ெவP;ேச: தாP ேமவ  
L9>�ைற ைசயினா4 ெம:கCடா� ச�தான� விள9க ேமேயா�  
பா9>�ைன ேபர�ள� பலவாண ேதசிகென� பரம� றாேன."  

 
(வாம� தா9> க* ேதாைக - இட-ப$க�தி* நாலவி�ட காவி7ைடயி� தைல-�, 
இட-பாக�தி* ெகாCட உமாேதவியா�; ' வாம� .........ேமவ ' எ�ப� 
சிவெப�மாP$>� அ�பலவாண ேதசிக�$>� சிேலைட.) 
 
மா4ர+ �ராண�மா4ர+ �ராண�மா4ர+ �ராண�மா4ர+ �ராண�. . . .     
 
“ம�ற Wதல9க4$ெக*லா� �ராண� ெச:கி�றீ�கேள; இ�த Wதல�தி�> 
நா�நகர2 சிற-�$க4ட� ஒ� �ராண� ெச:ய ேவCடாமா? நீ9க� இJKாி* 
வாச� ெச:த�> அைடயாளமாக ஒ� �ராண� ெச:தா* ந�றாயி�$>�'' எ�/ � 
மாBரநாத� ேகாயி� க�டைள� த�பிரானாக இ��த ���$>மார� 
த�பிரானவ�க4� சில ைசவ-பிர�$க4� ம�ற� தமிழபிமானிக4� இவைர$ 
ேக��$ெகாCடா�க�. அJவCண� அ� வடெமாழி- �ராண�தி=��� 
ெமாழிெபய�$க-ப��� தமிழி� ெச:7� நைடயாக இவரா* இய�ற-ப�ட�. 
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மாBர� ஸ�நிதி� ெத�வி=��த ஓரபிேஷகWத� ேவC�ேகாளி�ப" 
ைசவ�க4$>ாிய நி�தியக�ம விதிக� ெச:7� நைடயாக2 ெச:ய-ெப�/ 
அ-�ராண�தி� இ/தியி� ேச�$க-ப�டன. அ-�ராண�ைத எ,தியவ�� 
அர9ேக�/�ெபா,� ப"�தவ�� அJKாி* இ��த ���2சாமிபி�ைள ெய�பவ�. 
அ-�ராண�தி?�ள படல9க� 61; ெச:7�ெடாைக 1894. 
 
அ�F=*, த�ம� Hசி�த படல� �,வ�� க�டைள$ க=��ைறயா* 
அைம�தி�$கி�ற�. அக�திய� Hசி�தபடல�தி* �ைவ ெபாதி�த மய9கிைச$ 
ெகா2சக$ க=-பா ஒ�/ உC�. அ�பிைக ெகாCட�ளிய மயி*வ"வ�தி� 
சிற-ைப$ 3/�, 
 

க=நிைல��ைற. 
''வைர7 தி�தி� மயிெல�/ மயி=ய ெல�/� 
�ைரயி* ேக�விய ��வக; ெச:த?� ேபா�றி  
உைரசி ற-பவ� ெமாழி�ெதாைக ெச:த? ெமா�வ$  
கைரெச: சாதி-ேப ெரனமயி லாயின� க6ாி” (மாBர-படல�, 4)  

 
எ�P� ெச:74�, அ�பிைக மயி* வ"வ9ெகாCட6ட� � மாBரநாத�� மயி* 
வ"வ9ெகாCடைத$ 3/�,  
 

க=நிைல� �ைற. 
''ச�த ெனJ6�$ ெகா�4மJ 6�வி�>� தகேவ 
ச�தி 7���$ ெகா4ெமன2 சா�ற? மி�$க2  
ச�தி ெயJ6�$ ெகா�4மJ 6�வி�>� தகேவ 
ச�த P���$ ெகா4ெமன றைரெய,� த�ேற'' (ேம�ப", 29)  

 
எ�P� ெச:74�, அக�திய� ��க$கட6ைள� �திெச:ததாக6�ள, 
 

தர6 ெகா2சக$ க=-பா. 
''க"ேய/ மலேராைன$ க�;சிைறயி* ைவ��-  
ப"யாதி ெயJ6ல>� பைட�த�4� பிராைன  
�"யாத �தேலாைன Xவ�ெப� மாைன  
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வ"ேவல� றைன-ேபசா வாெய�ன வாேய  
வ�ளிமணா ளைன-ேபசா வாெய�ன வாேய” (அக�திய� Hைச-படல�, 22)  

 
எ�P� ெச:74� �ைவ யைம�� விள9>கி�றன.  
 
அ�த- �ராண� அர9ேக�றி �"�த6ட� அதைன அ2சிட ேவC�ெம�/ சில� 
வி��பியப" விபவ வ�ட� �ர�டாசி மாத� (1868) ெச�ைனயி?�ள தி. �-பராய 
ெச�"யா�$> அ-��தக�ைத அP-பினா�. அவ�ைடய ேம�பா�ைவயி* அ� F* 
அ�த வ�ட� ைத மாத��$>� அ2சிட-ப�� நிைறேவறிய�. ைத மாத�தி* 
�-பராய ெச�"யா� மைனவியா� ேதகவிேயாக� அைட�தன�. �பWLகரண 
கால�தி* வ�த வி��வா� கா;சீ�ர� சபாபதி �த=யாாிட� �-பராய ெச�"யா� 
அ-�ராண�தி?�ள சில ப>திைய- ப"��$கா�"ன�. �த=யா� அைத$ேக�� 
அத� அ�ைமைய விய�தன�. 
 
"அ�திேய]"யி�ேபா� கா;சீ�ர� மகாகன� � சபாபதி �த=யாரவ�க� 
வ�தி��தா�க�. மாBர �ராண�தி* சில சில ப>திகைள வாசி��$ கா�"ேன�. 
மிக6� ஆராைம-ப�டா�க�'' எ�/ பி�ைளயவ�க4$>2 �-பராய ெச�"யா� 
(மாசி மாத� 62) எ,திய க"த�தி� ப>தி இதைன� ெதாிவி$கி�ற�. 
 
� காசிரகசிய�� காசிரகசிய�� காசிரகசிய�� காசிரகசிய�. . . .     
 
காசியா�திைர பல�ைற ெச:தவ�� அ$கால�தி* தி�விைடம�O�$க�டைள 
அதிகார� ெப�/- பா���வ�தவ�மான ��-பிரமணிய� த�பிரானவ�க4ைடய 
வி�-ப�தி�ப" � காசியி� தலவரலா/கைள$ 3/� F*க4� ஒ�றாகிய � 
காசிரகசியெம�P� F* இவரா* தமிழி� ெச:7� வ"வாக இய�ற-ப�ட�. 
அ�Fைல அவ� காசியி=�$>�ெபா,ேத ஒ� வடெமாழி வி��வாைன$ ெகாC� 
ெமாழிெபய�$க2 ெச:� தமி8 வசன நைடயி* தாேம எ,திைவ�தி��தன�. அைத� 
�ைணயாக$ ெகாCேட இவ� � காசிரசிகய�ைத இய�றினா�. இ2ெச:திைய, 
 

வி��த�. 
“ஆனதி� வாவ�தC �ைறநம2சி வாயன"$ க"ைம HC�  
ஞானெநறி யைட�தவன� காசியா� திைரபலகா* நய�� ெச:ேதா�  
ஈனமின� >ணமைன�� ேமா��$ெகாC ெடன-ெபா=ேவா� எCணி லாத  
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ேமான�னி வர��கழ- ெபா=�தவ2�- பிரமணிய �னிவ ென�ேபா�” 
 

“உர6ம= க�9கட*Y ,ேலாேகாப காரமிெத� /�ள� ேதா���  
விர6வட ெமாழிையெமாழி ெபய��ெத���2 ெச�தமிழா* விள9> மா/  
கர6தவி� சிற-�ைட�தா யற�தனா� பயனளி$>� கா�சி� தாய  
பர6�க8� தி�$காசி மா�மியமா ம�தண�ைத- பா� ெக�ன” 
(ம�தண� - இரகசிய�.) 

 
ேவ/. 
"அைனயவ� ெமாழி�த வா��ைத யா�யி�$ >/தி யா>�  
விைனயம �ண��� பா�� வித;சிறி �ணேர ேனP�  
தைனயி*ேப ராைச OCட நாெணP� தைளயி னீ9கி-  
�ைனத� தமிழி னாேல பா"ட- �>�ேத� ம�ேனா''  
(காசிரகசிய�,பாயிர�,24 - 6)  

 
எ�P� ெச:7�களா* உணரலா�. 
 
அ� F* தி�விைடம�O� மகா=9கWவாமி தி�$ேகாயி=?�ள F�/$கா* 
மCடப�தி* அர9ேக�ற-ெப�ற�. 
 
அதைன வடநா�"=��� �-பிரமணிய� த�பிரானவ�க� ெகாண��த அ�ைமைய,  
 

வி��த�. 
''வாPைறதி யாகரா சைரயி9>$ ெகா�வ�த வ�ள* ேபா?�  
ேதPைறகா$ கயிைலயம� ேபாதமி9>$ ெகா�வ�த ெச*வ� ேபா?�  
மாPைறகா சியினி�ற� ம�தண;ெச� தமி8�ேதய� வர$ெகா ண��த  
மீPைறநீ�� �ைறைசயி��- பிரமணிய �னிவ�பிரா� ெம:2சீ� வா8க”  
(ேபாத� - சிவஞானேபாத�. ெகா�வ�த ெச*வ� - � பர;ேசாதி �னிவ�.)  
எ�P� இ�F=� இ/தி2 ெச:7ளி?� இவ� பாரா�"7�ளா�. 
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அ� Fைல இவ� ெச:� வ�ைகயி* எ,தியவ��, அர9ேக�/ைகயி� ப"�தவ�� 
இவாிட�தி* அ-ெபா,� பாட9 ேக��$ெகாC"��தவரான ��தர-ெப�மா� 
ேகாயி* அCணாசாமி ஐயெர�பவ�. 
 
அ�F* 26 அ�தியாய9கைள7� 1012 ெச:7�கைள7� ெகாCட�; அ� 
F=?�ள சில ெச:7�க� வ�மா/:- 
 

வி��த�. 
(��தரX��தி �வாமிக� �தி.) 
“ேபாகெம� பனவ ��த* ெபா��த�ம� றைவக 4�ள  
ஆகேவா� பக= ன�4� ஆ�றேதா ாிரவி ன�4�  
பாகமா� பத;ெச� ேற�/� பாி��ெச� cட* தீ����  
ஏகநா யகேன நி�ற�  கிைய�தவ� �ைண�தா� ேபா�றி.'' 

 
ேவ/. 
''க�த Xல பலம��தி$  கா�றா ?தி��த ச�க��தி  
��த ெவ,நீ�� �ளிய��தி �கி8$>� ப��ெபா� ெகா,�த��தி  
வ�த த��தி ய�6நீ�  தம�வா� காசி மாேதவ�  
எ�த 6ண6C டம��தா?� எளிதி ன�4� வைக7ணரா�.'' 
(தி�மா* தி�மக4$>பேதசி�த. 23)  
(வ�த� - கா�ைற; வ�� - கா�/.) 

 
Mரவன+ �ராண�Mரவன+ �ராண�Mரவன+ �ராண�Mரவன+ �ராண�. . . .     
 
பி�� ��வய* ��க-ப ெச�"யா� �த=ய சில தன ைவசிய- பிர�$க� 
ேவC�ேகாளி�ப" 13Lரவன- �ராண� இவரா* இய�ற-ெப�ற�. அதி?�ள 
படல9க� 14; ெச:7�க�, 704. 
 
Lரவன$ ேகாயி=* இைறவ� ஸ�நிதான�தி* அ- �ராண�ைத இவ� 
அர9ேக�றின�; ேக�ட தன ைவசிய- பிர�$க� த$க ஸ�மான; ெச:� 
அP-பினா�க�. 
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அ�தல�தி� �ைத�தி��த சிவ=9க- ெப�மாைன$ கிழ9ெக�ெறCணி� 
த�Pைடய க�வியினா* >�தி� த,��பட2 ெச:� பி� அறி6 வர-ெப�/ 
உCைமைய உண��த Lரென�P� ேவ��வ� இர9கியதாக உ�ள,  
 

வி��த�. 
"எ�ைனயா� தரவி$ கானக� தி��தா�  
      இ��தைத யறி�தில ன�ேதா  
ெபா�ைனேந� ச"ல� திைறவனா ாி9>- 
      ெபா��திய தறி�தில ன�ேதா  
அ�ைனேய ெபா�6� அறவனா ாி9ங� 
      அம��தைத யறி�தில ன�ேதா  
��ைனB8 ெகா*ேலா பல��� ளிர9க 
      �"�தன� �"�திேல ென�பா�''  
(Lரேசகர� தி��"�த,�ேப�ற படல�, 28)  

 
எ�P� ெச:74�, அ-ெபா,� அவP$கிர9கிய சிவெப�மா� ஓர�தண 
உ�வ�ேதா� ேதா�றி$ 3றிய விைடயாக உ�ள, 
 

வி��த�. 
''பர�பர� �"யி� ற,��ற2 ெச:ேத�  
      பாவிேய ெம�/நீ கவல*  
பிர�ப"� த,��� வி*ல"� த,��� 
      ெபய��ெதறி க*ல"� த,��� 
வர�ப/ சிற-பி� ெச�-ப"� த,��� 
      வய9கிய [14]வா�ெவ��� த,���  
நிர�பிய விய=� பாி$>ர� த,��� 
      நிக,/ Hைசவா:� த,���''  

 
">ட��ைர ெச��த� ேறPேவா ட��த 
      >ழ$க�றி� >ள-ப"2 �வ��  
தட��ய� ெதா�வ� கைதய"2 �வ�� 
      தா9கிய நம$கிேதா� ெபா�ேளா  
இட�பட 6ணாி னி�ன�� பலவா* 
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      இைச-ப� நம$>�� றா�  
திட�ப� மிைவேபா� பல6ந� தம$>� 
      தி�விைள யா�ெடன� ேத�தி'' (ேம�ப". 33-34)  

 
எ�P� ெச:7�க4� ப"�� இ��ற�பாலன. 
 
க�ன�ர� பாக�பிாியா� பி�ைள�தமி2க�ன�ர� பாக�பிாியா� பி�ைள�தமி2க�ன�ர� பாக�பிாியா� பி�ைள�தமி2க�ன�ர� பாக�பிாியா� பி�ைள�தமி2. . . .     
 
இவ� நா��$ேகா�ைட நக�க4$>2 ெச�/ த� கவியா�றைல- �ராண9க� 
ெச:வதனா* ெவளி-ப��தி வ�ைகயி* க�ன�ர� எ�P� ஊாி=��த 
சிவப$த�க� சில� இவ� பல பி�ைள�தமி8கைள- பா"யி�$கி�றனெர�பைத 
அறி�� இவ�பா* வ�� த9க� ஊாி* தி�$ேகாயி* ெகாC� எ,�த�ளி7�ள 
பாக�பிாியாெள�P� அ�பிைகயி� மீ� ஒ� பி�ைள� தமி8 பா"� 
தரேவC�ெம�/ ேக��$ெகாCடா�க�. அJவாேற ஒ� பி�ைள�தமி8 இவரா* 
இய�றி அர9ேக�ற- ப�ட�. ேக��$ெகாCட கனவா�க� த$க ஸ�மான� 
ெச:தா�க�. அ�F� ெச:7�க� சிலவ�ைற நா� ேக�"�$கிேற�. எJவளேவா 
�ய�/� அ�F* கிைட$கவி*ைல. 
 
பிபிபிபிாி�த மாணவ க�ாி�த மாணவ க�ாி�த மாணவ க�ாி�த மாணவ க�....    
 
மாBர�தி=�$>�ெபா,� இவாிட� பாட9ேக�பவ�களிட� உ�Aரா� சில�� 
ெவளிB�களி=��� வ�ேவா� சில��, ''ஐயாவிட� இ��தா* எ-ெபா,�� 
உடனி�$கேவC��; ஊ�$> அP-பமா�டா�க�; ஆதலா* சில F*கைள- 
பாட9ேக��$ெகாC� ெம*ல ந,வி வி�9க�. நீ9க� இவைரவி��- 
பிாி��வ�� பிரச9க� �த=யன ெச:தா* ந*ல ெபா�� வ�வா7� �க,� 
உ9க4$> உCடா>ேம. இ-ப"ேய இ�-பதனா* எ�ன பிரேயாசன�?'' எ�/ 
3றி$ கைல�தா�க�. அதனா* சில மாணா$க�க� இவைர வி��- பிாி�� 
ெச*லேவ இவ�$> மனவ��த� மி>தியாக இ��� வ�த�. 
 
அ9ஙன� பிாி�� ெச�றவ�க4� ஒ�வ� பி�ைளயவ�கைள- ேபாலேவ தா�� 
இ�$கேவC�ெம�P� நிைனவினரா: இவைர- ேபாலேவ நைட7ைட 
பாவைனைய ேம�ெகாC� ��திரா�சகC", ெவ�ளி-HU�ள பிர��, விHதி 
ைவ�த�>ாிய ெவ�ளி ஸ��ட� �த=யவ�ேறா�, மாணவ�களாக2 சிலைர 
உடனைழ��$ ெகாC� இவைர அறியாத பிர�$களிட�தி� ெச�/, "இ�ன 



137 

 

கனவா� இ�னாைர$ெகாC� இ�ன �ராண�ைத இய�/வி�தா�; தா9க4� ஒ� 
�ராண� எ�ைன$ ெகாC� ெச:வி�தா* த9க4ைடய �க8 மிக6� பர6�'' எ�/ 
3றி7� பிறைர$ெகாC� 3/வி��� சில Wதல�ராண9க4�, சில பிரப�த9க4� 
பா"வ�தன�. �த=� பாட*க� சாதாரணமாக இ��தா?� பி�ைளயவ�களிட� 
சிலகால� இ��� வ�த பழ$க�தா* பி�� ெச-ப��/ விள9>வனவாயின. 
அவ�க4� சில�, ெவளியிட9களி* இவாிட� பாட� ேக�டதாக ம��� 3றி 
இவைர�ேதா�திர; ெச:� பயனைட�தா�கேளய�றி- பி�� இவ�ைடய 
இ/தி$கால�வைர இவைர- பா�$க வரேவயி*ைல. அத�>$ காரண� த�ைம$ 
கCடா* ஏ� வரவி*ைலெய�/ இவ� ேக�பாெர�ற அ2சேம. 
 
சிவஞான சி�தியா  பதEைர6 சிற+�+பாயிர�சிவஞான சி�தியா  பதEைர6 சிற+�+பாயிர�சிவஞான சி�தியா  பதEைர6 சிற+�+பாயிர�சிவஞான சி�தியா  பதEைர6 சிற+�+பாயிர�. . . .     
 
� �-பிரமணிய ேதசிக� தி�வாவ��ைறயி* ைசவசி�தா�த சாWதிர பாட� 
ெசா*= வ�வ�C�. அ-ெபா,� ப"-பவ�க� இட�-ப�வைத யறி�� சிவஞான 
சி�தியா� �ப$க�தி�> ஒ� பத6ைரைய அ�ேதசிக� வைர�தளி�தன�; அJ6ைர 
மிக- பய�ப�வதாயி�/. அதைன இ$ கவிஞ� பா��தெபா,� இ���/2 சில 
அ�ப�க� வி�-ப�தி�ப" அJ6ைர2 சிற-�-பாயிரமாக ஐ�� ெச:7�க� 
இய�றினா�. அைவ வ�மா/:- 
 

வி��த�. 
''ஒ�பைரேந� தர6லக� �யி�பல6� வி��தி7ற ஓ�பி மீ���  
க�மலேவ ர/�த�ளி� தாேனா$>� ெப�9க�ைண$ கட6� ஞான-  
ெப�வ=ய ெனம$ெகளிய� ேபணாதா� தம$காிய� ெப�கா ன�த�  
த�தி�வா வ��ைற2�- பிரமணிய ேதசிக�ெபா� சரண; சா�வா�.''  

 
“��/ண��த வ�ண�தி சிவன��ெச: சி�திெயP� �"பா ந�N�  
>�/ண��த சிவஞான மா�னிவ Pைர�தெபாழி- �ைரயி� மCேம�  
க�/ண��த சில�$க�றி- பல�$>�ப கார�றா$ க��தா ழ�ைத2  
ச�/ண��த ெவ�மேனா� க4மிட�தீ�� ெதளி�ண�� த�ைம ேயா���''  

 
“வள�தி�வா வ��ைறய� பலவாண ேதசிக�கC மணியா: நா4�  
தள�வறவ� த��ெபாழி�- பிரமணிய ெவ9க�>� சாமி ெய�பா�  
விள�த�ம- ெபாழி-�ைரயி� விேராத�றா- பத6ைரயா� விள$க� த�தா�  
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கிள�த�ம� றவ�கியா� �ாி�ெம�/� பணிதல�றி$ கிள$>9 காேல.''  
 

''ந*லான� �ைறைசயி��- பிரமணிய >�சாமி நவிற* ேபா���  
இ*லாைம யான�ேறா சமவாத- ப�>ழிL8� திழி�தா� சி*ேலா�  
ஒ*லாத மாயாவா த$காிய ேசற,�தி உழ�றா� சி*ேலா�  
ெபா*லாத விP�ளப* �க�மத$ேகா� பா�ட,�தி- ேபானா� சி*ேலா�.'' 

 
'' இனியா� ெமCணாரா:� திக8தி�வா வ��ைறைய எ:தி யா��  
தனியானா மவன"யா�$ க"யாரா:2 சி�தா�த ைசவ ராகி  
நனியா�; சிவான�த- ெப��பரைவ யிைட�ேதா:�� நா4� வா8வா�  
பனியாம =வாிைனய ேரலவ�கா� ப�ெம;சீ� பகெரா ணாேத.'' 

 
� பிர�மவி�தியாநாயகி பி�ைள�தமி2� பிர�மவி�தியாநாயகி பி�ைள�தமி2� பிர�மவி�தியாநாயகி பி�ைள�தமி2� பிர�மவி�தியாநாயகி பி�ைள�தமி2....    
 
தி�ெவCகா��$> ஒ��ைற இவ� Wவாமி தாிசன� ெச:ய- ேபானா�. 
அ-ெபா,� அ9ேக இ��த சிவேநச2 ெச*வ�� ேவளாள- பிர�6மாகிய 
நடராசபி�ைளெய�பவ�ைடய ேவC�ேகாளி�ப" அ�த� தல�தி� 
ேகாயி*ெகாCெட,�த�ளியி�$>� � பிர�மவி�தியாநாயகி மீ� இவ� ஒ� 
பி�ைள�தமி8 இய�றினா�. அ� மி$க �ைவ7�ள�; அ�F* 
அர9ேக�ற-படவி*ைல; பி�� சில வ�ட� வைரயி* இவ�பா* இ���வ�த�; 
சில� ப"��� இ���றா�க�; அ-பா* இரவலாக வா9கி2 ெச�ற ஒ�வ� தி��ப$ 
ெகா�$கவி*ைல. பி�� எJவளேவா �ய�/ பா���� அ� கிைட$கவி*ைல. 
 
சாCE நா"கா1+ பா�சாCE நா"கா1+ பா�சாCE நா"கா1+ பா�சாCE நா"கா1+ பா�. . . .     
 
இவ� தி�வாவ��ைறயி=��� அ"$க" மாBர;ெச�/ சிலதின� இ���வி�� 
வ�வா�. ஒ��ைற மாBர� ெச�றி��தெபா,� இவ�$>2 �ரேநா: கCட�. 
அதனா* உட�� தள�2சி7�ற�; இ�-பத�>� ப�-பத�>� இயலவி*ைல. 
ைவ�திய�க� சா:6 நா�கா=ைய உபேயாகி��$ெகாCடா* ெசளகாியமாக 
இ�$>ெம�/ ெசா�னா�க�. அ-ெபா,� தர9க�பா"$ ேகா��"* 
உ�திேயாக�தி=��தவ�� ேவதநாயக� பி�ைளயி� த�பி7மாகிய ஞான-பிரகாச� 
பி�ைள$> சா:6 நா�கா= ெயா�/ ேவC�ெம�/ >றி-பி��, 
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>ற� ெவCபா. 
1. "ேபராளா ஞான- பிரகாச வ�ளெலP� 
சீராளா வி$க"த� ேத�'' 
 
வி��த�. 
2. "உ/வ=யி னிட9ெகாC� வன-பைம�த  
         நா�கா= ஒ�/ ேவC��  
ம/வ/நா� கா=ெயன* யாைனய�/  
         >திைரய�/ வ*ேல ற�/  
க/வக*பா� ப�வா�றா =ைவெய*லா  
        மிய9>த*ெச: கட�ேம� ெகா�4�  
ெப/பவ�பா =ய9கா� ைவ�தவிட�  
         ேதயி�$க- ெப�ற தாேம''  
 
3. ''அ�தைகய ெதா�றP-பி னதிலம��� மி$க�க� அைடேவ� யாP�  
உ�தமந� >ண�தி?ய� நீ7மி> சீ��திையயா ஒளிரா நி�ைப  
வி�தகம� றஃெதJவா றி�-பத�> மிட9ெகா��த* ேவC� ேமய  
��தமி> மதைனவ� பவ�பாேல யP-பி�த* Oய தாேம''  

 
எ�P� X�/ ெச:7�கைள- பா" ஒ� ேவைல$கார� வச� அP-பினா�. 
அவ�ைற$ கCட6டேன அவ� ந*ல சா:6 நா�கா= ஒ�/ வா9கி அவனிட� 
ெகா��தP-பினா�. அதைன இவ� உபேயாகி��வ�தா�; அ� பி�� இவ�ைடய 
வா8நா� �,�� இவ�பாேல இ��� உதவிய�. 
 
[15] [15] [15] [15] தி
நாைக� காேராண+ �ராண� இய"ற�ெதாட'கிய�தி
நாைக� காேராண+ �ராண� இய"ற�ெதாட'கிய�தி
நாைக� காேராண+ �ராண� இய"ற�ெதாட'கிய�தி
நாைக� காேராண+ �ராண� இய"ற�ெதாட'கிய�....    
 
விபவ வ�ஷ ஆர�ப�தி* (1868 ஏ-ர=*) நாகப�"ன�தி* ஓவ�fயராக இ��த 
அ-பா��ைர �த=யா� �த=ய உ�திேயாகWத�க4� ேதவார� 
தி�$3�ட�தைலவராகிய Lர-ப ெச�"யா� �த=யவ�க4� இவைர� தி�நாைக$ 
காேராண- �ராண�ைத- பாடேவC�ெம�/ ேக��$ெகாCடா�க�. அJவாேற 
ெச:த�> இவ� இண9கினா�. ஒ� தல�ராண� பா�வத�> �� அ�தல�தி�>2 
ெச�/ அதைன7� அதைன2 சா��த இட9கைள7� பா��� அவ�ைற-ப�றிய 
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ெச:திகைள �திேயா� �கமாக அறி��ெகாC� ெதாட9>த* எ-ெபா,�� 
இவ�$> வழ$கமாதலா* இவ� மாBர�தி=��� நாகப�"ன� ெச�/ சில கால� 
இ��� பா�$கேவC"ய இட9கைள- பா��� விசாாி$க ேவC"யவ�ைற-
ெய*லா� விசாாி�� அறி�� ெகாCடன�; அ�தல�தி�>ாிய வடெமாழி- 
�ராண�ைத அ-ெபா,� அ9ேக இ��த தி�2சிரா-ப�ளி � மகாேதவ 
சாWதிாிகெள�பவைர$ ெகாC� தமிழி* வசனநைடயாக ெமாழிெபய�-பி�� 
எ���$ெகாC� மாBர� வ�தா�. 
 
மாBர��$>- �ற-ப��ெபா,� அ�ப�களி� சில�, ''நீ9க� ெச:7� இ- �ராண� 
கா;சி- �ராண�ைத-ேபா* இ�$கேவC��. அதி* �ரகாீச- படல�தி* 
ம�தரகிாியி� வள�ைத$ 3ற-�>�த சிவஞான �னிவ� பல சி�திர கவிகைள 
அைம�த�ேபால நீ9க4� இ-�ராண�தி�கC ஏ�ற இட�தி* அவ�ைற 
அைம$கேவC��'' எ�/ ேக��$ ெகாCடன�. அவ�க� ேவC�ேகாளி�ப"ேய 
நாைக$ காேராண- �ராண�தி* ந�திநாத- படல�தி� சி�தா2சிரம வ�ணைனயி� 
பல வைக2 சி�திர கவிகைள இவ� ெச:தைம�தி�$கி�றா�. 
 
ேகாபால பி�ைளயி� த
�) அட'ேகாபால பி�ைளயி� த
�) அட'ேகாபால பி�ைளயி� த
�) அட'ேகாபால பி�ைளயி� த
�) அட'கினைமகினைமகினைமகினைம....    
 
�ராண� ெதாட9கி2 ெச:ய-ெப�/ வ�ைகயி* அதைன எ,தி வ�தவ� 
��தா�பா��ர� (ஒர�த நா�) ேகாபால பி�ைள ெய�பவ�. மாணா$கராக இவாிட� 
வ�வத�> ��� அவ� ��தா�பா��ர� தமி8$கலாசாைலயி* உபா�தியாயராக 
இ��� சிற�த கவிஞராக விள9கிய நாராயணசாமி வா�தியாெர�பவாிட� பாட� 
ேக�டவ�; ந*ல இய�ைக அறி6ைடயவ�. பைனேய�"* எ,�வதி* அவ�$> 
மி$க ஆ�ற* உC�. இய*பாகேவ, 'எ,�� வ�ைம நம$> அதிக�' எ�/ அவ� 
எCணி$ெகாC"��தா�. 
 
அ-ப"யி�$ைகயி* ஒ�நா� இவ�ைடய L�� விசாரைணைய- ெப��பா?� 
வகி�� வ�தவ�� இவாிட�தி* மி$க அ��ைடயவ�மாகிய ைவ�திய=9க� 
பி�ைள ெய�பவ� இவ� சயனி�தி�$ைகயி* மாணா$க� 3�ட�தி=��� 
ேபசி$ெகாC"��தா�. அவ� ேகாபாலபி�ைளைய விைரவாக எ,�வதி� 
சம��தெர�/ பாரா�"னா�. அதைன$ ேக�ட ேகாபாலபி�ைள, “எ*லா� சாிதா�; 
ஐயா அவ�க� எ�Pைடய ைக வ=$>�ப" பாட* ெசா*?கிறா�களி*ைலேய'' 
எ�/ விைட பக��தா�. அ�த2 சமய� அவ� எJவளேவா ெம*ல- ேபசி7� 
சயனி�தி��த இவ�ைடய காதி* அவ�ைடய ெசா* வி,�த�. உடேன எ,�� 
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வ�தா*, தா� ெசா*=யைத$ >றி��$ ேகாபால பி�ைள நாண�� அ2ச�� 
அைடவாெர�/ நிைன�� சிறி� ேநர� ப�$ைகயிேலேய இவ� ப��தி���வி�� 
அ-பா* எ,�� வ�தா�; பாட;ெசா*?த*, F* எ,�வி�த* �த=யன அ-பா* 
வழ$க�ேபா* நைடெப�றன.  
 
பி�� ஒ�நா�காைலயி* வழ$க-ப"ேய அP]டான�ைத �"��$ெகாC� சா:6 
நா�கா=யி* வ�� அம��தா�. எ,தேவC"ய ஏ�� ைக7மாக$ ேகாபால பி�ைள 
வ� தன�; அவ�ட� ேவ/ சில மாணா$க�க4� ெச:7� ெச:வைத$ கவனி$>� 
அ�ப�க4� வ�� ேவ/ ேவறிட�தி* இ��� வழ$க-ப"ேய கவனி��$ 
ெகாC"��தா�க�. இ$ கவிஞ�பிரா� அ- �ராண�தி* ேமேல நட$கேவC"ய 
ப>தியி� வசன�ைத- ப"$க2 ெசா*=$ ேக��வி�� உடேன ெச:7� ெச:ய� 
ெதாட9காம* ஒ� நாழிைகவைரயி* ேயாசைன ெச:� X$>� Oைள- 
ேபா��$ெகாC� ைகைய உதறிவி��- பாட* ெசா*ல ஆர�பி�தா�. 
இவ� X$>�Oைள அH�வமாக உபேயாகி-ப� வழ$க�. அைத- ேபா��$ 
ெகாC� ெதாட9கிவி�டா* யாெதா� தைட7மி�றி- பாட*கைள2 
ெசா*=$ெகாCேட ெச*வா�. அ-ேபா� ப$க�தி?�ளவ�கெள*லா� அ�ைற$> 
மி$க ேவகமாக2 ெச:7�க� இய�ற-ப�ெம�/ அறி��ெகா�வா�க�. 
 
ஆர�பி�த இவ� ஓ:வி�றி2 ெசா*=$ெகாCேட ெச�றா�. அ�/ நட�த ப>தி 
��தரவிட9க-படலா�. அ� க�பைன நிர�பிய பாக�. எ,தினவ�� ைகேயாயாம* 
எ,தி$ ெகாCேட ெச�றா�. ெதாட9கிய கால� காைல 7 மணி; 10 - மணி வைரயி* 
ெசா*=$ெகாC� வ�வ��, 10 - மணி$> ேமேல Hைஜ ெச:வத�> எ,�� 
Wநான�தி�>- ேபா:வி�வ�� இவ�$> வழ$க�. மிக விைரவாக இவ� 
ெச:7�கைள2 ெசா*=$ெகாCேட ெச�றைமயா* எ,�பவராகிய ேகாபால 
பி�ைள$>$ ைகயி* ேநா6Cடாயி�/. 'எ-ெபா,� ப�� மணியா >�' எ�/ 
எதி�பா��தி��தா�. 10 - மணியாகி7� Wநான�தி�> எழாம* இவ� பாட*கைள2 
ெசா*=$ெகாCேட ேபானா�. 
 
அ-ெபா,� தவசி-பி�ைள வ�� Wநான�தி�> எழேவC�ெம�/ >றி-பி�தா�. 
சாிெய�/ ெசா*=வி�� எழாம* ேம?� ெச:7�கைள2 ெசா*=$ெகாCேட 
வ�தா�. மணி பதிெனா�/� ஆ:வி�ட�. ேகாபால பி�ைள$> வல$ைக2 �C� 
விர=� பி��ற�தி?� இட$ைக$ க�ைட விர=� `னியி?� ர�த� 
>ழ�பிவி�ட�. வ= அதிகமாயி�/; அவரா� ெபா/$க �"யவி*ைல. த��ைடய 
க]ட�ைத ஒ�வா/ �ல-ப��தினா* நி/��வாெர�/ நிைன�� ஏ�ைட$ 
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கீேழைவ��வி�� இட$ ைகைய வல$ைகயா?� வல$ைகைய இட$ைகயா?� 
தடவி$ ெகாC�� பி"��$ெகாC�� >றி-பாக� த��ைடய க]ட�ைத- 
�ல-ப��தினா�. இவ� அதைன$ கவனியாராகி- பாட*கைள2 ெசா*=$ெகாCேட 
ெச�றா�. மணி பதிெனா�றைர ஆகி வி�ட�. ேகாபாலபி�ைள வா:வி��$ 
3/வத�> நாணி- ப*ைல$ க"��$ெகாC� எ,திவ�தா�. ப$க�தி* 
இ��தவ�களி� ெப��பாேலா� பதிெனா� மணி$ேக எ,�� ெச�/ வி�டா�க�. 
இவ� நி/�தேவயி*ைல. மணி ப�னிரC�� ஆயி�/. அ-பா� சிறிதளேவP� 
த�மா* எ,த �"யாெத�/ண��த ேகாபால பி�ைள இவ� சிறி� 
ேயாசி��$ெகாC"��த சமய�தி* திVெரன எ,�� ைகயிேல உ�ள ஏ�கைள2 
ேச���$ கயி�றா�க�" எ,�தாணிைய உைறயி� ெச�கிவி�� எ*லாவ�ைற7� 
இவ�$> ��ேன ைவ�� ஸா]டா9கமாக நமWகார� பCணி எழாமேல கிட�தா�. 
இவ� அவைர- பா��� வி��, "த�பி! ஏ� இ-ப"? எ�ன விேசட�? எ,�தி�'' 
எ�றா�. 
 
ேகாபால : ''இனி எ�னா* எ,தேவ �"யா�. எ�ைன- ேபால எ,�கிறவ�க� 
யா�மி*ைல ெய�றி��த எCண� என$> அ"ேயாேட இ�/ நீ9கிவி�ட�. இ� 
கிட$க; ஐயா அவ�க4ைடய ெப�ைமைய இ�/தா� உCைமயி* அறி�� 
ெகாCேட�. ேதவாீ� எ�த� ெத:வ�தி� அவதாரேமா, எ�த- ெபாிேயா�க4ைடய 
அ�சேமா யா� அறிேய�! இ-ப"2 ெச:7� ெச:7� ஆ�றைல யாாிட��� நா� 
கC"ேல�; ேக��மிேல�. இ�ைற$> நட�த பாக� சாதாரணமானத�/. இதைன 
ம�ற$ கவிஞ�க� ெச:வதாக இ��தா* எ�தைனேயா நா� பி"$>ேம. அ� 
யாெதா� வ��த�மி�றி விைரவாக- பாட-ப�டேத! இ�த- பணி$> உாியவனாக 
ஆவத�> அ"ேயP$>- பலநா�ெச*?ெம�/ ேதா�/கிற�. இைடயிேல 
நி/�திவி�ேடென�/ ேகாபி��$ெகா�ள$ 3டா�. %மி$கேவC��.'' 
 
மீ : "எ�ன-பா! உன$>2 சிரமமாயி�$கிறெத�பைத ��னேம ெதாிவி�தி��தா* 
நா� நி/�தியி�-ேபேன. இ� மிக6� சிற�த ப>தியாக இ��ததனா* ம�தியி* 
நி/�த மன� வரவி*ைல. ��ேப மன�தி� ெச:�ெகாCட ஒ,9> பி�� 
தவறிவி�ேமெய�/ நிைன�� ெசா*=வ�ேத�. நீ Wநான� ெச:� ெகாC� 
வரலா�'' எ�/ அவைர அP-பிவி��� தா�� Wநான� ெச:ய- ேபா:வி�டா�. 
ப$க�தி=��த சிலரா* இ2ெச:தி மாBர�தி?�, அயS�களி?� பரவலாயி�/. 
ேக�ட யாவ�� மிக6� வி�மித��/ வ�� வ�� பி�ைளயவ�கைள- பா���- 
பாரா�"2 ெச*வாராயின�. 



143 

 

மிக6� �க� வா"2 ேசா�ேவா� ேகாபால பி�ைள அ9ேகயி��தைல- பி�பக=* 
வ�த ேம�3றிய ைவ�திய=9க� பி�ைள கC�, ''ஏ� இ-ப" இ�$கிறீ�?'' எ�/ 
ேக�� நிக8�தவ�ைற அயலாரா* ெதாி�� ெகாC� அவைர- பா���, ''எ�ன! 
உ��ைடய ெகா�ட� இ�ைற$> அட9கி�றாேம. ைகயி* வ=7Cடா>�ப" ஐயா 
அவ�க� பாட* ெசா*?கிறா�களி*ைலேயெய�/ அ�ைற$>2 ெசா�னீேர ! 
அ�ைற� தின� நீ� ெசா�ன� என$> மி$க வ��த�தா�. ��ளின மா� ெபாதி 
�ம$>�'' எ�/ ெசா�னா�. அ�த2 சமய�தி* அ9ேக வ�த இ-�லவ�பிரா�, ''த�பி, 
அவைன ஒ�/� ெசா*லேவCடா�. அவ� ந*ல பி�ைள. மிக6� வ���வா�'' 
எ�/ ெசா*= அவைர அட$கினா�. அ-பா* ேகாபால பி�ைளயி� ைகவ= தீர- 
பலநா� ெச�றன. அவ� ம/ப"7�, வ�� எ,�வைத ஒ-�$ெகா�4� வைரயி* 
எ,திவ�தவ� மாBர� ���சாமி பி�ைளயாவ�. 
 
இய*பாகேவ பி�ைளயவ�களிட�தி* ப$தி7�ளவராக இ��த ேகாபால பி�ைள$> 
இ�த நிக82சி$>-பி� இவ�பா* அளவிற�த மதி-�Cடாயி�/. உCைமயி* 
இவைர ஓ� அவதார ��ஷெர�ேற நிைன�� அ2ச9ெகாC� இவாிட� 
ஒ,கிவ�வாராயின�. இ2 ெச:தி பி�� அவ� இய�றிய, 
 

வி��த�. 
[16] "சீ�H�த மயிலா� �ைற�தளிேம வ��ெப�மா� சீ��தி யாய  
ேப�H�த மா�மியமா� வடெமாழிைய� ெத�ெமாழியா� பிற9க2 ெச:தா�  
பா�H�த ஞானகைல �த�பல6 �ண����க8 பர�� ேமய  
வா�H�த சிரகிாிவா8 மீனா�சி ��தரநா வலவ ேரேற''  

 
"மாலாதி* லற�தம��� �றவற�தா� �கழவ�� மாC� HC�  
பாேலா� ேத�கல�த ெதன�தளிக ெடா/;ெச�/ பதிக; ெசா�ற  
ஆலால ��தரேம மீனா�சி ��தர-ேப� அைமய வா:��  
ேதாலாத மாBர- �ராணெமாழி ெபய��தனேன� ெசா*வ ெத�ேன''  

 
எ�P� ெச:7�களா* விள9>�. 
 
சேவாிநாத பி�ைளசேவாிநாத பி�ைளசேவாிநாத பி�ைளசேவாிநாத பி�ைள. . . .     
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ேவதநாயக� பி�ைளயா* அP-ப-ப��2 சேவாிநாத பி�ைளெய�ற ஒ�வ� 
இவாிட� அ$கால�தி� ப"$க வ�தா�. அவ�ைடய ஊ� காைர$கா*. அவ� ந*ல 
அறிவாளி. பி�ைளயவ�களிட�தி* மி$க ப$தி உ�ளவ�. பிரச9கச$தி மி$கவ�. 
ம�றவ�கைள$ கா�"?� பி�ைளயவ�க4$> ேவC"ய ெதாC�கைள 
அதிகமாக2 ெச:�வ�தவ�. கிறிWதவ மத�தின�; ைசவ�கைள- ேபாலேவ 
சீல�ைடயவராக6� மி>�த மாியாைதயாக6� நட��வ�தா�. ஒ�நாேளP� 
இ-�லவ� சிகாமணிைய- பிாி�தி�$க மா�டா�. இனிய சாாீர�ைடயவ�. இ$ 
கவிஞ�பிராPைடய இ/தி$கால� வைரயி* ந�பி$ைகயாக இ��தவ�களி* 
அவைர- ேபா�றவ� ேவ/ எவ�� இ*ைல.  
 
தி
நாைக� காேராண+ �ராண அர'ேக"ற�தி
நாைக� காேராண+ �ராண அர'ேக"ற�தி
நாைக� காேராண+ �ராண அர'ேக"ற�தி
நாைக� காேராண+ �ராண அர'ேக"ற�. . . .     
 
நாைக- �ராண�தி� ��தரவிட9க- படல�தி�> ேமேல சில பாக� ஆன6ட� விபவ 
வ�ட� (1869) ைத மாத$ கைடசியி* அ�தல�தி?�ளாரா* அர9ேக�/வத�> 
அைழ$க-ெப�/ இவ� நாகப�"ன� ெச�றா�. மாணவ�க� �த=ேயா�� உட� 
ெச�றா�க�. ப9>னி மாத� அர9ேக�ற� ஆர�பமாயி�/. அ- �ராண� 
இய�/வி$க �ய�சி ெச:தவ�க4� ஒ�வரான ��3றிய Lர-ப ெச�"யா� 
�த=ய அ�ப�க4ைடய ேவC�ேகாளி�ப" ��தி மCடப�தி* அ-�ராண�ைத 
இவ� அர9ேக�ற� ெதாட9கினா�. 
 
அ�நகாி* அ-ேபாதி��த கி�]ணஸாமி உபா�தியாய� �த=ய தமி8 
வி��வா�க4�, அ9ேக ஒ� கலாசாைலயி* தமி8- பC"தராக இ��தவ�� 
இவ�ைடய மாணா$க�மாகிய ��ேஷா�தம நா7� எ�பவ�� உடனி��� 
அJவ-ெபா,� ேவC"ய அP3ல9கைள2 ெச:� வ�தா�க�. 
 
ஒ�வ�ஷகால� அ�த- �ராண-பிரச9க� நைடெப�ற�. இைடயிைடேய சில 
மாத9க� நி�ற�C�. ெபாறாைம7�ளவ�களாகிய சில� இைடயிேல 
ஆ�ேசபி�தெபா,� இவ�$>2 சிரம� ெகாடாம* ேவதாகம- பிரமாண9கேளா� 
த$க சமாதான9 3றி உபகாி�தவ� ��� ெதாிவி�த மகாேதவ சாWதிாிக� 
�த=ேயா�. 
 
� ��தரNவாமிக�� ��தரNவாமிக�� ��தரNவாமிக�� ��தரNவாமிக�. . . .     
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அர9ேக�ற� நைடெப�/வ�ைகயி*, பரமசிவPைடய ஏ�ற�ைத யாவ�� எளிதி* 
உண��ப" எ9>� பிரச9கி�� வ�தவ�� �Yதச9கிைதைய ஏ,நாளி* 
உப�யf�� அத� ெபா�ைள2 சிவப$த�க� அறி7�ப" ெச:�வ�தவ�� தம$>- 
பழ$க��ள சிவப$த� யாவைர7� ஏக��திரா�சதாரண� ெச:� ெகா�4�ப" 
ெச:வி�தவ�� மகாைவ�தியநாத சிவ� �த=யவ�க4ைடய ம�திேராபேதச 
>�6மாகிய ேகாடகந*S� � ��தரWவாமிக� அ�நக�$> வ�தி��தா�; இவ� 
�ராண� அர9ேக�/வைத$ ேக�வி7�/ உடேன அர9ேக�/மிட�தி�> வ�தன�; 
அவைர$ கCட எ*லா�� உபசாி$க, அவ� இ��தா�. பி�ைளயவ�க� அவ�ைடய 
வரைவ அறி�� எ,�� பாரா�"2 சில வா��ைதகைள2 ெசா*ல� 
ெதாட9கியெபா,� அவ� இவைர ேநா$கி, “சிவப$த சிேராமணீ! வி�வ� சிகாமணீ ! 
உ9கைள-ேபால� தமிழி� சிவ�ராண9கைள7� சிவW�திகைள7� ந�றாக2 
ெச:பவ�க� இ-ெபா,� யா� இ�$கிறா�க�? நீ9க� ெச:த Yத ச9கிைத- 
பாட*கைள அ-ெபா,த-ெபா,� மகாைவ�தியநாத சிவP� தி�ெந*ேவ= 
ஐயாஸாமிபி�ைள7� ெசா*ல$ ேக�"�$கிேற�; ெமாழிெபய�-� மிக ந�றாக 
இ�$கிற�. சில சமய9களி*, நா� பிரச9க� ெச:79கால�தி* 
அ-ெபா,த-ெபா,� அதி?�ள சில பாட*கைள அவ�கைளயாவ� ேவ/ 
யாைரயாவ� ெகாC� ெசா*ல2 ெச:ேவ�. உ9கைள- பா�$கேவC�ெம�ற 
எCண� என$> ெந�நாளாக இ��த�. இ�/ அ� � காயாேராகேண�வர� 
கி�ைபயா* நிைறேவறிய�. உ9கைள- ேபா�றவ�கேள உலக�தி�> உபகாாிக�. 
நீ9க� ே%மமாக இ�$க ேவC��'' எ�/ பாரா�" அ�/ பிரச9க� H��தியா>� 
வைரயி* இ��� ேக�� மகி8��வி��� த� இ�-பிட� ெச�றா�. 
 
� ச'கரா6சாாிய Nவாமிக�� ச'கரா6சாாிய Nவாமிக�� ச'கரா6சாாிய Nவாமிக�� ச'கரா6சாாிய Nவாமிக�....    
 
>�பேகாண� மட�தி* � கா;சி காமேகா" ^டாதிபதிகளாக அ$கால�தி* 
எ,�த�ளியி��த � ச9கராசாாிய Wவாமிக� அ-ேபா� நாகப�"ன��$> 
விஜய� ெச:தி��தா�க�. அ�த மட�� ஸ�Wகி�த வி��வா�களா* இவ� அ9ேக 
Wதல�ராண- பிரச9க� ெச:வைத Wவாமிக� அறி�� இவைர- பா�$க 
ேவC�ெம�/ தி�6�ள9ெகாCடா�க�. அ-ெபா,�, இவ� மகாேதவ 
சாWதிாிக4ட� ஒ�நா� பி�பக=� ெச�/ தாிசன� ெச:தா�. Wவாமிக� மி>�த 
க�ைண7ட� இவ�ைடய ெப�ைமகைள அ9கி��த கனவா�க4$> எ���$ 
3றினா�க�. பிரச9க� ெச:ய-ப�� �ராண�தி=��� சில ப>திகைள7� ேக��2 
ச�ேதாஷி�தா�க�. அ-பா� க�பராமாயண�தி=��� ஏேதP� 
ெசா*லேவC�ெம�/ Wவாமிக� க�டைளயி�டா�க�; அ� F=� �ைவ7�ள 
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ஒ� பாக�ைத இவ� எ���- பிரச9கி�தா�. ேக�ட Wவாமிக� ஆன�தி��� த$க 
ஸ�மான� ெச:� இவைர ஆசீ�வதி�� அP-பினா�க�. 
 
கீ2ேவO 6 �+பிரமணிய ேதசிக கீ2ேவO 6 �+பிரமணிய ேதசிக கீ2ேவO 6 �+பிரமணிய ேதசிக கீ2ேவO 6 �+பிரமணிய ேதசிக . . . .     
 
இவ�$> இல$கண விள$க� பாட; ெசா*=ய கீ8ேவA�2 �-பிரமணிய ேதசிக� 
இவ�ைடய ேவC�ேகா4$> இண9கி2 சிலநா� வ�தி��� �ராண- 
பிரச9க�ைத$ ேக�� மகி8�� ெச�றா�. அவ� வ�தி��தெபா,� 
இ$கவிஞ�ேகாமா� தா� அவாிட� பாட9ேக�ட ந�றிைய மறவாம* மிக6� 
மாியாைதயாக உபசாி�� யாவ�$>� அவ�ைடய ெப�ைமைய எ���$ 3றினா�. 
 
நாகப�"ன�தி* இ�$>� ெபா,� இ$ கவிஞ�பிராP$> ேவC"ய ெசௗகாிய9க� 
��3றிய அ-பா��ைர �த=யா� �த=யவ�களா* ஒ,9காக2 ெச:ய-ெப�/ 
வ�தன. 
 
தி
வாவ�ைற ேபாC வ�த�தி
வாவ�ைற ேபாC வ�த�தி
வாவ�ைற ேபாC வ�த�தி
வாவ�ைற ேபாC வ�த�. . . .     
 
�ராண� அர9ேக�றி$ெகாC� வ�ைகயி* �$கில வ�ட� (1869) ஆ" மாத� 
தி�வாவ��ைறயி* அ�பலவாண ேதசிக� பாிHரண� ஆயினாெர�/�, � 
�-பிரமணிய ேதசிகரவ�க4$>- ெபாிய ப�ட� ஆயி�ெற�/� அறி�த இவ� 
இைடயி* தி�வாவ��ைற ெச�/ � �-பிரமணிய ேதசிகரவ�கைள� 
தாிசி��$ெகாC� விைடெப�/ மீC�� நாகப�"ன� வ�தன�; வ�� 
அர9ேக�றி- �ராண�ைத- H��தி ெச:தா�. 
 
�ராண'க� அ6சிட+ெப"றைம�ராண'க� அ6சிட+ெப"றைம�ராண'க� அ6சிட+ெப"றைம�ராண'க� அ6சிட+ெப"றைம. . . .     
 
இவ� நாகப�"ன�தி* இ�$>�ெபா,�, மாBர�தி=��த அர9க$>" 
��க-பி�ைளயவ�க� >மார� ைவ�திய=9க� பி�ைளயி� உதவியா* மாBர- 
�ராண��, ��3றிய அ-பா��ைர �த=யா� உதவியா* நாைக$ காேராண- 
�ராண�� ேசாடசாவதான� �-பராய ெச�"யா�ைடய ேம�பா�ைவயி* 
ெச�ைனயி* அ2சிட-ெப�/ நிைறேவறின. அர9ேக�றி �"வத�>�ளாகேவ 
தி�நாைக$ காேராண- �ராண� பதி-பி$க-ப�ட�.  
 
நாைக+ �ராண� சிற+பிநாைக+ �ராண� சிற+பிநாைக+ �ராண� சிற+பிநாைக+ �ராண� சிற+பி�க+ெப"ற��க+ெப"ற��க+ெப"ற��க+ெப"ற�. . . .     
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�ராண அர9ேக�ற� H��தியான தின�தி* �ராண2 �வ" ப*ல$கி* 
ைவ$க-ெப�/ மி$க சிற-�ட� ஊ�வல� ெச:ய-ப�ட�. அ-பா��ைர 
�த=யா�� அ�நகர�தா�� எJவள6 உய��த ஸ�மான9க� ெச:யலாேமா 
அJவள6� ெச:� உபசாி��- பாரா�"னா�க�.  
 
ெபா�Pச" பா� !த1யனெபா�Pச" பா� !த1யனெபா�Pச" பா� !த1யனெபா�Pச" பா� !த1யன. . . .     
 
இவ� நாகப�"ன�தி* இ�$ைகயி* இவைர- பலவைகயாக உபசாி�� ஆதாி�� 
வ�த அ-பா��ைர �த=யா�ைடய >மாரராகிய த�பி��ைர �த=யா�$>$ 
க*யாண� நைடெப�ற�. பி�ைளயவ�க� க*யாண கால�தி* 3ட இ�-பைத 
அவ� ஒ� ெபாிய பா$கியமாக எCணி மகி8�தா�. அவ�ைடய ப��$களி� சில�� 
அவ�� இ$கவிஞ� ேகாமாைன, அ�த$ க* யாண�தி� பா�வத�ேக�றப" 
மணமக� மணமகளாகிய இ�வ�ைடய ந*வா8ைவ79 க�தி2 சில பாட*க� 
இய�றி� தர ேவC�ெம�/ ேக��$ெகாCடன�. அ-பா��ைர �த=யா�ைடய 
Oய அ�பி* இவ� ஈ�ப�டவராத=� அவ�ைடய வி�-ப�தி�கிண9கி- 
[17]ெபா�Nச*, லா=, க-ப�பா��, ம9கள�, வா8�� எ�பவ�ைற- 
பா"யளி�தன�. அவ�ைற அ-பா��ைர �த=யா�� பிற�� பா�வத�>ாியாைர$ 
ெகாC� பாட2 ெச:� ேக�� மகி8�தா�க�. ''இ-�லவ� பிரானா� பாட-ெப/� 
பா$கிய� இ�த� த�பதிக4$>$ கிைட�த� இவ�க� ��பிற-பி� ெச:த 
�Cணிய- பயேன'' எ�/ ெசா*= யாவ�� பாரா�"ன�.  
மாBர��$>� தி��பிய�. 
 
இவ� நாகப�"ன�தி* ஒ�வ�ஷ கால�தி�> ேம* இ��� வ�தா�. அ-பா*, 
பிரேமாOத வ�ட� (1870) ஆர�ப�தி* மாBர�தி�> வ�� வாச; ெச:யலானா�.  
 
தி
நாைக� காேராண+ �ராண அைம+�தி
நாைக� காேராண+ �ராண அைம+�தி
நாைக� காேராண+ �ராண அைம+�தி
நாைக� காேராண+ �ராண அைம+�. . . .     
 
இ-�லவ� ேகாமா� இய�றிய �ராண$ கா-பிய9க4� மிக2 சிற�ததாக$ 
க�த-ப�வ� தி�நாைக$காேராண- �ராண�. இவ� மாணவ�களி� பல� 
இ-�ராண�ைத இவ�பா� பாட9 ேக�டன�. மிக6� உைழ�� எ*லா அழ>க4� 
ெசறி7� வCண� இய�ற-ெப�றதாத=� இ�F=னிட�� இ$ கவிஞ�$ேக ஒ� 
தனி அ�� இ��� வ�த�. சிவஞான �னிவ� க2சிய-ப �னிவ� எ�பவ�க4ைடய 
F*களி* இவ�$>�ள அPபவ �தி�2சி7�, கவி இய�/வதி* இவ�$>�ள 
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ேபரா�ற?�, விய$க�த>� க�பனா ச$தி7� இ�F=�கC ந�றாக ெவளி-ப��. 
இவ� ெச:த F*க4� ஒJெவா�றி� சில சில அைம-�$க� சிற-ெப:தி விள9>�. 
இ�F=ேலா ஒJெவா� ப>தி7� ஒJெவா� வைகயி� சிற-��/ விள9>�.  
 

''உைழ>லா� நயன� தா�மா� 
ெடா�ெறா�ேற க�த� ெகா�த  
தழெகலா� ஒ�9ேக கCடா* 
ஆரைத யா�ற வ*லா�”  

 
எ�ற க�பராமாயண2 ெச:7� இ9ேக ஞாபக�தி�> வ�கி�ற�. தமி8$ 
கா-பிய9களி� பர�� கிட$>� பலவைக அணி நய9க4� இத� கCேண 
ஒJேவாாிட�தி* அைம�� இல9>�. ெசா*லணி, ெபா�ளணி, ெதாைட நய�, 
ெபா�� சிற-�, �ைவநய�, நீதி, சிவப$தி2 சிற-�, சிவWதல2 சிற-�, நாய�மா� 
ெப�ைம �த=ய பல6� இத�கC நிர�பி7�ளன. தமி8$ கா-பிய�தி� 
இல$கண� �,வ�� உ�ளதா:- பலவைகயி?� நய� சிற��, �ைவ- பிழ�பாக 
விள9>� இ$ கா-பிய�ைத- ெப/த�>� தமி8நா� தவ� ெச:தி��த* ேவC��. 
பல பைழய �லவ�க� வா$கிைன ஒ�9ேக பா��� மகிழ ேவC�பவ� இ�Fைல- 
ப"�தா� ேபா��. அ�த அ�த- �லவ�களி� நைடநய�� ெபா�ளி�ப�� 
இைடயிைடேய இ-�ராண�தி* விள9கி�ேதா�/�. இ�Fைல-ப�றி எJவள6 
ப$க� எ,தினா?� இத� ெப�ைமைய ஆரா:�� 3றிவி�டதாக ஆகா�. யா� 
யா�$> எ�த எ�த நய9களி* வி�-பேமா அ�த அ�த நய9கைள இத�பா� கC� 
இ��றலா�. Wதா@ �லாக நியாய� ப�றி2 சில ெச:7�க� பி�ேன 
கா�ட-ப�கி�றன : 
 
த�சிணா@ �தி �தித�சிணா@ �தி �தித�சிணா@ �தி �தித�சிணா@ �தி �தி    
 

வி��த�. 
''பதிப� பாச ெம�ன- ப�ெமா� X�/; ��த� 
பதிநிைல ெயா�ற� ெகா�/ பயி*வியா- பியமா மி�P�  
பதிெயா� ப�$க ல$>� பC�மி� ெற�ேறா� ெச9ைக-  
பதிவிர லளவி� ேச�-பி� பக�பவ� க"ைம ெச:வா�.”  
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(இத�கC சி���திைரயி� ெபா�� 3ற-ப�"�$கி�ற�. ��த�பதி நிைல 
- ��தாவWைத. வியா-பிய� - அட9கியி��த*. இ2ெச:74$> நிரனிைறயாக- 
ெபா�� ெகா�க.) 
 
மாணி$கவாசக� �தி. 

“எ,தி�� ேவைல Hேம =�-பவ னிய�ற- ேபா$கி  
எ,�த =*லா F*ெசா� றினிதம� த�மா ேதைவ  
எ,ெத, ெதன-ப* பா2ெசா� றிையதர- ெபய� மீ�றி*  
எ,திட2 ெச:த ேகாமா னிைணய" �"ேம* ைவ-பா�.'' 

(Hேம=�-பவ� - பிரம�. எ,�த=*லா F* - ேவத�.) 
அைவயட$க�. 
“கா�/ப* >ைற7 ேம�றா� விகார�9 கல-ப$ ெகாCடா� 
ேவ�/ைம வில$க* ெச:யா ர*வழி விரவி நி�பா�  
சா�/ம� ெமாழி7; ெசா*வா ாில$கண� தைலைம வா:�தா�  
ேபா�/ம� றவ��� யாெனJ ேவ�வா� �ற�த னாேவ�.'' 

(>ைற �த=யன சிேலைட. >ைற - ஆறா� ேவ�/ைம7� எ2ச��, >ைற6. விகார� 
- �ண�2சி விகார9க4� ெச:7� விகார9க4�, திாி�ண�2சி. ேவ�/ைம - 
எ��ேவ�/ைமக�, ேவறா�த�ைம. அ*வழி - அ*வழி2ச�தி, அறம*லாத வழி. 
அ�ெமாழி - அ�ெமாழி� ெதாைக, இட��$>ாியத*லாத ெமாழி.) 
 
அக�திய �னிவ� நீலாயதா�சி அ�ைமைய2 ெச:த �தி. 

ஆசிாிய�தாழிைச. 
''ஆய க��தட9க ண�ைம தி�-பாத� 
பாய பிறவி- பரைவ கட-பத�>  
ேநய ம=7 ெந�9கலேம ேபா?�.''  

 
"ஆ�ற க��தட9க ண�ைம தி�-பாத�  
ஏ�ற பிறவி யி�9கா� மா:-பத�>$  
கா�ற �ட�ைவ$ கணி2சிேய ேபா?�.''  

 
''அ�பா� க��தட9க ண�ைம தி�-பாத� 
வ�பா� பிறவி� �ண9கற� மா:�தி�த� 
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கி�பா �தய விரவிேய ேபா?�.''  
(க��தட9கண�ைம - நீலாயதா�சிய�பிைக. கல� - க-ப*. கணி2சி - ம,-பைட. 
�ண9கற* - இ��.)   (அக�தீச-படல�, 34.) 
 
விளா, ெத�ைன, நார�ைத ெய�பவ�றி� கனிக�. 

க=நிைல� �ைற. 
''ஒ�ம ல�தைட 7யிாிைன விள9கனி ெயா$>� 
இ�ம ல�தைட 7யிாிைன யிலா9க= ேய:$>�  
ெபா�ம ல�தைட X�/ைட 7யிாிைன- �ைர7�  
>�ம ல�-ப�� தைழவிாி >ல-ெப� நர�த�.'' 

(ஒ� மல�தைட7யி� - வி;ஞானகல�. இ�மல�தைட7யி� - பிரளயாகல�. 
இலா9க= - ேத9கா:, தைட X�/ைட7யி� - சகல�. நர�த� - நார�த9கனி.) 
 

"பலா� ப�பல ெசறி7மீ ெறாழி�த6� பலேவ 
நிலா6 மாCபல ெந�9>மீ ெறாழி�த6 ெந�9>� 
>லா6 தC�ளி மா6மீ ெறாழி�த69 3��  
அலாத கா;சிைர$ >,6மீ ெறாழி�த6 மம?�.'' 

(பலா� - �ர�; அத� ஈெறாழி�த� பலா. ஆC - ஒ� மர�; அத� ஈெறாழி�த� ஆ; ஆ 
- ஆ2சாமர�. �ளிமா - ஒ� மர�; அத� ஈெறாழி�த� �ளி. கா;சிைர - எ�"; அத� 
ஈெறாழி�த� கா;சி.)             (ைநமிச-படல�, 21 - 2.) 
 
பரவ2சாதி மகளி� வ�ணைன. 

க=நிைல� �ைற 
"அ�ப ர�திய� ெகா9ைகய� பர�திய� ம�9>* 
அ�ப ர�திய� ம�ற� Y8பல வ�ன  
அ�ப ர�திய ரா�வழ$ க/�தி� ெந�9கC 
அ�ப ர�திய ர�னரா� ெபா=7ம2 ேசாி.''  

(அ� பர�திய� - அழகிய பரவ2சாதி- ெபCக�. ெகா9ைக அ� பர�திய�; பர� - 
பார�. ம�9>* அ�பர�திய� - இைடயாகிய ஆகாச�ைத உைடயவ�; அ�பர� - 
ஆகாச�. பல வ�ன அ�பர�திய� - பல நிற9கைள7ைடய ஆைடைய7ைடயவ�; 
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அ�பர� - ஆைட. கC அ�� அர�திய� - கCகளாகிய அ�ைப7� அர�ைத7� 
உைடயவ�.)    (அதிப�த-படல�, 10.) 
 
[18][18][18][18]�+பிரமணிய ேதசிக  மாைலA� �+பிரமணிய ேதசிக  மாைலA� �+பிரமணிய ேதசிக  மாைலA� �+பிரமணிய ேதசிக  மாைலA� [[[[19]19]19]19]ெந:�வி Q��ெந:�வி Q��ெந:�வி Q��ெந:�வி Q��....    
 
�-பிரமணிய ேதசிக� ெபாிய ப�ட�தி�> வ�த6ட� இவ�, த��ைடய அ�பி�> 
அறி>றியாக அவ� மீ� மாைல ஒ�/� ெந;� வி�O� ஒ�/� �ைறேய இய�றி 
அர9ேக�றினா�. அJவிரC� F*களா?� மட�தி?�ள ச�பிரதாய9க4� 
�-பிரமணிய ேதசிக�ைடய அ�;ெசய*க4� க*வி வள�2சி7� பிற6� விள9>�. 
�-பிரமணிய ேதசிக� மாைலயி?�ள ெச:7�க4� சில வ�மா/ : 
 

வி��த�. 
''ஆ�றநி� க�ைண ெய�ெனன 6ைர$ேக� 
      ஐயநி� பணி$கைம நா�கா*  
சா�றப* ப�6 நி�ெபா� நாம� 
      த��ட� ெபாறி�திட- ப�வ  
ஏ�றவி* வி�கா� ப�ெவP ெம9க� 
      கிைய�தில வைவெச:�C ணியெம�  
ேதா�றெவJ விட��$ கழகமா� �ைறைச2 
      �-பிர மணியேத சிகேன.''  

(தி�வாவ��ைறயி* மட��- ப�$க4$>- ப;சா�சர ��திைர ெபாறி-ப� 
வழ$க�. ஆதீனக��த�களாக இ�-பவ�க� யாவ�$>� ெபா�நாம� 'நம2சிவாய' 
எ�ப�.) 
 

''வ;சேன� மலநி� றா�ெகதி� நமேனா 
        வா:�தைக$ ெகதி�விதி தைலேயா  
ம;சவா9 கள�தி� ெகதி�ெகா� விடேமா 
        மைற�தக� ெகதி�சிைல மதேனா  
எ;�றா ெந"ய சைட$ெகதி� �னேலா 
        இனியவா: நைக$ெகதி� �ரேமா  
�;ச�ேம 6த�> நவி*ெப�� �ைறைச2 
        �-பிர மணியேத சிகேன.''  
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�-பிரமணிய ேதசிக� ெந;�வி� Oதி?�ள சில கCணிக� வ�மா/:-  
 

க= ெவCபா. 
“ஒ�மா ெனம$ெகாளி$க ேவா�ைக அம��  
ஒ�மா ெனாளி�த ெவா�வ� - ெப�மா�  
மதிமைற�த மாெசம$> மா�றி ய�ள  
மதிமைற�த மாசைடயா வ�ள* - நிதிய�  
இ��கCட யாமJ வி��காணா வCண�  
இ��கCட9 கா�டா தி�-ேபா� - ெபா��கCட  
மானிடேன ெய�ன ம�வி யி��தா?�  
மானிடேன ெய�ன வய9>வா�.'' (8 - 11.)  

(மா� - மக�த��வ�, தி�$கர�தி ேல�திய மா�. மதி - ��தி, பிைற. இ�� - 
அ;ஞான�, விட�தி� க�ைம. மானிட� - மனித�, மாைன இட$கர�திேல உைடய 
சிவெப�மா�. ஆசிாியைர2 சிவெப�மானாகேவ எCUத* மர�.) 
 

“ெந"ய>ண$  
>�ேறெம:; ஞான$ ெகா,�ேத ய��கடேல  
ந�ேற 7யி�$க�4 நாயகேம - அ�ேற  
அ��தமல ப�த மக�ற6�$ ெகாC�  
ம��த ெப�9க�ைண வா8ேவ - ப��தைம�த  
ைம�மா/ சி�ைத வய9> ம"யா�பா�  
ைக�மா/ ேவCடாத க�பகேம - ெபா:�மாெற�  
ேபேறயா ன�த- ெப�$ேகஞா ன$க�-ப;  
சாேறெம: ய�ப� தவ-பயேன - நா/ம��  
சி�தா மணிேய ெச,9காம ேதPேவ  
ச�தாப� தீ�$>� தனி2�டேர - ந�தா  
வரமணிேய ேகா��தி வா8ேவ ய���-  
பிரமணிய ேதசிக-ெப� மாேன.'' (303 - 9) 

 
ேவதநாயக�பி�ைள �+பிரமணிய ேதசிகைர� தாிசி�க வ�த�ேவதநாயக�பி�ைள �+பிரமணிய ேதசிகைர� தாிசி�க வ�த�ேவதநாயக�பி�ைள �+பிரமணிய ேதசிகைர� தாிசி�க வ�த�ேவதநாயக�பி�ைள �+பிரமணிய ேதசிகைர� தாிசி�க வ�த�. . . .     
 
ஒ��ைற ேவதநாயக�பி�ைள �-பிரமணிய ேதசிகைர� தாிசி-பத�> வ�தா�. 
தாிசி��வி��� தா� அவ� விஷயமாக இய�றிவ�த சில ெச:7�கைள2 ெசா*=$ 
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கா�"ன�. ேக�ட யாவ�� மகி8�தன�. அ-ெபா,� உடனி��த பி�ைளயவ�க� 
அJவி�வைர7� பாரா�", 
 

வி��த�. 
''3��க8 ம=தி�வா வ��ைற2�- பிரமணிய >ரவ ேரேற  
^�ம= வள$>ள�ைத ேவதநா யகேமக� ெப:7� பா��  
பா�திற லாள�பா 6யி��ன9>� றிய?கர� ப��பா ெட:��  
நீ�திற னி��க8�� ேனைனேயா� �க8ேபாலா� நிக8�த ெல�ேன"  

 
எ�P� ெச:7ைள$ 3றினா�. 
 
ேவதநாயக� பி�ைள �-பிரமணிய ேதசிக�ைடய இய*�கைள ேம�ேம?� அறி�� 
ஈ�ப�டன�. ஊ� ெச�ற6ட� பி�ைளயவ�க4$> அவ�, 
 

வி��த�. 
“க�றவ�சி ேராமணியா மீனா�சி ��தரமா கைலவ* ேலா:மா  
ச�/ய��- பிரமணிய ேதசிகைன� தின9காண அவ�ெசா* ேக�க  
ம�றவேனா �ைர3ற- ெப�றநி�கC கா�நா மCணி� ெச:த  
ந�றவ�யா தறிதரெவ� கCகா� நாவறிய நவி? வாேய”  

 
எ�P� ெச:7ைள எ,தியP-பினா�. 
 
அ�ப +�ராண� இய"ற� ெதாட'கிய�அ�ப +�ராண� இய"ற� ெதாட'கிய�அ�ப +�ராண� இய"ற� ெதாட'கிய�அ�ப +�ராண� இய"ற� ெதாட'கிய�. . . .     
 
ேசாழநா�"* உ�ள�� ேதவார� ெப�ற�மாகிய தி�வ�பெர�P� தல�தி* 
இ��த ேவளாள-பிர�வாகிய ேவ?- பி�ைள �த=யவ�க� அ�தல�தி�>ாிய 
வடெமாழி- �ராண�ைத ெமாழிெபய���� தமிழி� பாட ேவC�ெம�/ 
ேக��$ெகாCடா�க�. இவ� வடெமாழி- �ராண-பிரதிைய- பல இட9களி* 
ேத"7� கிைட$கவி*ைல. அ-ெபா,� தி�ம9கல$>"2 ேசைஷய9காைர� 
த;ைச$கP-பி2 சர�வதி மகா=*, ேத"-பா�$க2 ெச:தா�. ேசைஷய9கா� இ�த 
�ய�சிைய விபவ வ�ஷ�தி=��ேத ேம�ெகாC� பா�$கேவC"ய 
உ�திேயாகWத�கைள- பா��� மிக6� சிரம-ப�� அ�த- �ராண� அ9ேக 
இ�-பைத அறி�� பிரதிெச:வி��- ெப�/2 �$கில வ�ட� (1869) மா�கழி 
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மாத�தி* அைத இவ�$> அP-பினா�. இவ� த$க வடெமாழி வி��வா�க4ைடய 
உதவியா* அைத� தமி8 வசனநைடயி* ெமாழிெபய�-பி�� ைவ��$ ெகாC� 
பாட ஆர�பி�தா�; அ-ெபா,� எ,திவ�தவ� சிவ-பிரகாைசயெர�P� மாணா$க�. 
 
மா4ர�தி( M வா'கிய�மா4ர�தி( M வா'கிய�மா4ர�தி( M வா'கிய�மா4ர�தி( M வா'கிய�....    
 
பி�ைளயவ�க� த��ைடய மாணா$க�க4$> இ�$க6� ப�$க6� ந*ல 
வசதியான இட� இ*லாைமையயறி�� மாBர� ெத�> Lதியி* தி�வாவ��ைற 
மட�தி�> ேம* �ற� ��ள இரC� க��L� ஒ�ைற2 �$கில வ�ஷ�தி* 900 
5பா:$> வா9கினா�. அ�த L�"� ேதா�ட� பி��ற�தி?�ள >ள� வைரயி� 
பரவியி��த�. அ�த$>ள�தி� கைரயி� ப"� �ைற7ட� ஒ� க�"ட� க��வி�� 
அதி=��� பாட; ெசா*லேவC�ெம�/� ேசம� �த=யவ�ைற அைம�� 
அ9ேகயி��� சிவHைச ெச:ய ேவC�ெம�/� இவ� எCணினா�. அதைன$ 
>றி-பா* அறி�த ப�V2�ர� ஆ/�க�தா பி�ைள ேவC"ய மர9கைள 
அP-பியத�றி$ க�"ட9 க��த�> ேவC"ய ெசலவி�>ாிய ெபா�ைள7� 
அP-பினா�. அவ� ெசயைல$ கC� மன�வ�த இவ� த��ைடய ந�றியறிைவ- 
�ல-ப��தி ஒ� க"த� எ,தியP-பினா�. வழ$க-ப"ேய அ$க"த�தி� தைல-பி* 
எ,த-ெப�ற பாட* வ�மா/ :-  
 

(வி��த�) 
“அ�ளினா� ெப�9கடைல Mைகயா� ப��கிைல யளவா$ க*வி�  
ெத�ளினா� பணியரைச- �ர�தலா� றி�மாைல2 சி/ப ழி$>�  
ெவ�ளினா லற$கட6 டைனெவ�/ ந�/�ாி ேம�பா ��/-  
ெபா�ளினா� ெபா=��வள ரா/�க மகிப�மகி8 H��$ காCக.'' 

 
அ� மர9க� �த=யவ�ைற$ ெகாC� அ�ப�க� அ$ க�டட�ைத இவ� 
வி�-ப�தி�ப"ேய H��திெச:வி�தன�. அத� பி�� அJவிட�திேலேய இவ� 
பாட; ெசா*?த?� சிவ Hைச ெச:த?� நைடெப�/ வ�தன. 
 
அ�கா/� திாிசிர�ர�தி* வசி��வ�த த� மைனவியாைர7� �த*வ� சித�பர� 
பி�ைளைய7� இ-�லவ�பிரா� வ�வி�தன�; �$கில வ�ஷ�தி* மகர 
ச9கரா�தியி* அவ�க4ட� �திய L�"�>$ >"வ�� மன�வ�� அதி* Wதிரமாக 
இ�-பாராயின�. 
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[20] [20] [20] [20] தி
விைடம
Q
லாதி
விைடம
Q
லாதி
விைடம
Q
லாதி
விைடம
Q
லா. . . .     
 
தி�வன�த�ர� மகாராஜா காேலg தமி8- பC"தராக இ��த சாமிநாத ேதசிக� 
��� இவ�பா� பாட9ேக�ட கால�தி* அவ� த�ைதயாராகிய சிவ$ெகா,�� 
ேதசிக� ெச:த தி�விைடம�O�- �ராண� �த=யவ�ைற இவ� அவ�$>- பாட; 
ெசா�ன�C�. அ-ெபா,� � மகா=9க X��தி7ைடய தி�வ�� ெசய=?� 
அ�த Wதல சாி�திர�தி?� இ$ கவியரச�ைடய மன� ஈ�ப�ட�. ஆத=� ஏேதP� 
ஒ� பிரப�த� தி�விைடம�தா� விஷயமாக2 ெச:யேவC�ெம�ற வி�-ப� 
இவ�$> உCடாயி�/. அ� ெதாி�த பல�, “த9க� வா$கினா* இ�தல�தி�> 
ஓ�லா2 ெச:யேவC��'' எ�/ ேக��$ ெகாCடன�. இவ� ேம�3றிய 
�ராண�தி?�, ��� ஞான$3�தரா* அ�தல�தி�>2 ெச:ய-ப�"��த பைழய 
�ராண�தி?�, ேதவார� தி��ைறகளி?�, தி�வாசக�தி?�, ப�"ன��- 
பி�ைளயா� இய�றிய ��மணி$ ேகாைவயி?� உ�ள தலவரலா/கைளெய*லா� 
அறி�� உலாைவ- பாட ஆர�பி�� அாிைவ- ப�வ� வைரயி� ெச:� ைவ�தன�. 
 
பி�� த;சாK�$> இவ� ஒ� �ைற ேபாயி��தெபா,� உட� ெச�றி��த 
���சாமி பி�ைள எ�பவரா* ஞாபக-ப��த-ப��$ கர�ைதயி?�ள 
தி�வாவ��ைற மட�தி* இ��� அJ6லாைவ நிைறேவ�றி �"�தா�. அ�F* 
பிரேமாOத வ�ட� (1870) தி�விைடம�O�$ ேகாயி� ச�நிதியி* அ$ ேகாயி� 
க�டைள விசாரைண ெச:�வ�த � சிவதாU� த�பிரானவ�க4ைடய 
��னிைலயி* அர9ேக�ற-ெப�ற�. அ-ேபா� அ9ேக வ�� ேக�� 
ஆன�தி�தவ�க� � ராஜா கனபா"க� �த=ய வடெமாழி வி��வா�க4� 
அJKாி=��த அபிஷி$த வைகயினைர2 சா��த பல ெபாிேயா�க4� சில 
மிரா�தா�க4� ஆவ�. ஒJெவா�நா4� உலா அர9ேக�/ைகயி* தியாகராச 
ெச�"யா� >�பேகாண�தி=��� வ�� வ�� ேக��வி��2 ெச*வா�. 
அ�த உலாவி?�ள கCணிக� : 721. அவ�/� சில வ�மா/:- 
 
சிவெப�மா�. 

(க=ெவCபா) 
''ெசா*ல�ைத- பா>வ�� ேதாயைவ�ேதா� ைக-பகழி 
வி*லம�H நாாிதைன ேமவைவ�ேதா� - அ*ல�  
சி/விதியா க�தி� றினகர�> ��ன�  
>/கியி�� 3டைவ�த ேகாமா�.'' (11 - 2.)  
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(ெசா*ல�� - ஸரWவதி. பா> – பாக� எ�ற� பிரமேதவைன; ெசா*ல-ப�கிற 
அமி�த�ைத� ேத�பா> வ�� ேதாயெவ�ப� ம�ெறா� ெபா��. ைக-பகழி - 
தி�மா*, வி* அம� H நாாி - ஒளி அம��த Hவி?�ள ெபCணாகிய தி�மக�; 
வி*=� H�"ய நாணிைய அ�� ேமவெவ�ப� ம�ெறா� ெபா��. சி/விதி - 
த$க�. கCைண- பறி�தைமயா* YாியP$> ��ேன இ�� 3"ய�.) 
 
உட� வ�ேவா�க�. 

"நய9>ல வி�ப ந/�பல�ெப� /:ய  
வய9> ெமா�ேகா�� மா6� - சய9ெகா�சத  
ேகா" யரசி� >ல�தைழய ெவ�பைகைய�  
ேத"யேவா� ேவ*ெகா� ெச,9>���� 
*** 
ஆ:மைனெச� தாமைரேய யாக 6ைறவாைள�  
தா:மைன ெய�றைழ$க� த$ேகாP� - Oயைவைய  
நீ� ெந�-� நிர�� தமி8-ெப�ைம  
ஓ�� ப"ய��ெகா ெளாCமழ6� - தீரா���  
பாய கடலமண ராழ வைரெயாடைல  
ேமய கட�மித�த வி�தகP� 
*** 
ைக2சில�பி� ேறா?ைட�த� கா�சில�பி ேனாைசெசவி 
ைவ2சில�பி PC�:�த வானவP� - ப2�ைமைக  
ஆ:நீ� கர�த வாிய�" ேம*வழிய 
வா:நீ� ெபாழிய�� மா�கி?�'' (198 - 209) 

 
(பல� - பய�; பழெம�ப� ம�ெறா� ெபா��. ஒ� ேகா��மா - ஒ� 
ெகா�ைப7ைடய விநாயக�; ஒ� கிைளைய7ைடய மாமர�. சதேகா" - வ2சிரா7த�. 
அர� - இ�திர�. >��� - ��கேவ�. இ-ப>தியி* மர9களி� ெபய�க� 
ெதானி$கி�றன. த$ேகா� - ஐயனா�. மழ6 - ச�ப�தX��தி நாயனா�. 
ைக2சில�பி� - யாைனயி�. ைவ2� - இ*ல�தி*. வானவ� - ேசரமா� 
ெப�மாணாயனா�. உைமைக நீ� - க9ைக. �கி* - கCண-ப நாயனா�.) 
 
ேதாழிமா� 3�/. 

''நீய�> ேம6ைவேய னீ�லகி னாகெமலா� 
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ேபாயவ�H ணாகி- ெபா=7ேம - Oயமன  
மான$க; சாற� மக�ேகாைத ய�றிம�ேறா�  
ேதன$க ேகாைதக4; ெச�ேறறி - ேமன$க  
ப;சவ" யாேம பரெவா��த� க*ல�றி 
வி;செவவ� க�க4ெம: ேம6ேம - �;��  
இ�வ ெர?�ப�றி ெய*லா ெர?���  
ெபா�வாிய ேமனி �>ேம - ம�6சிைல  
ேவடென2சி ல*லா� ெவ9கா Pழ?ம�ைற  
ேவடெர2சி ?��ணவா: ேம6ேம - நா�மைற  
நா/� பாிகல�ேபா� ஞால�தா� மCைடெயலா� 
நா/� பாிகலமா நCUேம - ேத/ெமா�  
மா�ேமா கினியா: மண�த�ேபா� ம�ைறய��  
மா�ேமா கினியா: மண-பேர - நா�மைறெசா*  
வ*லா னவைனய�றி மாலா தியப�$க�  
எ*லா� பிரமெமன-ப�ேம - வ*லா�  
தி�வ��பா ேவா�லகி� ேச�ப�$க� பா6�  
தி�வ��பா ெவ�ன2 ெச?ேம - ெபா�வா  
வரமணிமா ட�தா வ��ைறவா ,;�-  
பிரமணிய ேதசிக�ேபா� ேபண - உரனைமயா  
எ*லா� ெம:$>ரவ ெர�/ வ�வாேர  
ந*லாெய� ெசா�னா: நைகய�ேறா.'' (410-420)  

 
(ஏகநாயகைர� தாிசி��, '' உமாேதவியாைர- ேபால எ�ைன7� இவர�ேக இ�$க2 
ெச:79க�” எ�ற ெப��ைபைய ேநா$கி� ேதாழிய� 3/� 3�/ இ�.) 
 
உலாைவ அர9ேக�றி வ�ைகயி* அத� அ�ைமைய அறி�� பல� 
பாரா�"னா�க�. அ9கி��தவ�களி� சில� ெபாறாைமயா* �ற�ேப இவைர-ப�றி� 
Oஷி�� வ�தன�. அைதயறி�த தியாகராச ெச�"யா� ஒJெவா� நா4� உலா 
அர9ேக�ற-ப�ட பி�ன� அ9ேக வ�தி��தவ�கைள ேநா$கி, ''இதி* 
எவ�$ேகP� ஏதாவ� ஆ�ேசப�Cடா? இ��தா* நா� சமாதான� 3/ேவ�'' 
எ�/ ெசா*?வ� வழ$க�. ஒ�வ�� ஆ�ேசபி$கவி*ைல. அ-பா* அ�F* 
அர9ேக�றி நிைறெவ:திய�. யாவ�� அ�Fைல மிக- பாரா�", ''இதைன- ேபா* 
ேவேறா�லாைவ$ கCட�மி*ைல, ேக�ட�மி*ைல'' எ�/ ெசா*= இவ�$> 
ந*ல ஸ�மான; ெச:தா�க�. 
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[21] [21] [21] [21] � ஆதி)மர)
பர Nவாமிக� சாி�திர�� ஆதி)மர)
பர Nவாமிக� சாி�திர�� ஆதி)மர)
பர Nவாமிக� சாி�திர�� ஆதி)மர)
பர Nவாமிக� சாி�திர�. . . .     
 
தி�-பன�தாளி?�ள �காசிமட��� தைலவராகவி��த � காசிவாசி 
இராம=9க� த�பிரானவ�க4$>� இவ�$>� மி$க பழ$க� உC�. 
இவைர$ெகாC� � ஆதி>மர >�பர Wவாமிக� சாி�திர�ைத$ கா-பிய2 
�ைவபட2 ெச:வி$க ேவC�ெம�P� எCண� அவ�$> இ��த�, ஒ� தின� 
இவ�ட� ச�பாஷைண ெச:� ெகாC"��தெபா,� அ�த2 சாி�திர�ைத2 
ெச:யேவC�ெம�/� அதி* இ�ன இ�ன பாக9கைள இ�ன இ�ன விதமாக- 
பாடேவC�ெம�/� அவ� வ��/�தி2 ெசா�னா�. அவ� ெசா*=யவ�றி� சில 
இவ�$> உட�பாடாக இராவி�டா?� ம/�த�க;சி அவ� வி��பியவாேற அ� 
Fைல2 ெச:� நிைறேவ�றினா�. அதி* � >மர >�பர Wவாமிக4ைடய 
இளைம- ப�வ வ�ணைன7�, Wதல யா�திைர7�, தி�2ெச�OராCடவ� அ�ளி2 
ெசய?�, பிற6� மிக ந�றாக அைம$க-ெப�/�ளன.  
 
அ�F=?�ள பாட*க�: 338. அவ�/� சில வ� மா/:- 
 
பாC"நா�� வள�. 

(தர6 ெகா2சக$க=-பா) 
“சாெலலா� ெவCடாள� தைளெயலா; ெச;சா=  
காெலலா9 க�9>வைள காெவலா9 கனி2சா/ 
பாெலலா9 கைழ$க��� பா9ெகலா மிக�தி��தி  
Fெலலா நனிவித�� `வ*வள�த த�நா�.'' (9) 

 
� ைவ>Cட நகர�. 

“ஆ:�த�க8- ேபா�ைவ7ைட ய�தி�நா� "P$கழ> 
ேதா:�ததி� �கெம�ன� �ல9>நக ெரா�ற�தா�  
ஏ:�தெப�; ைசவ�>ழா� தி�$கயிைல ெய�றிைச-ப  
வா:�தவயி ணவ�க"� ைவ>Cட ெமPநகர�.'' (12 ) 

 
ெச�திலாCடவ� இைல விHதியி� சிற-�. 

(வி��த�) 
“இைலயமி* >மர ேவC�� வண9>வா�$ ெக�/� ��ப� 
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இைலய� பைகச� ேறP மிைலப� பிணிநி ர-��  
இைலயௗ � /ழ�/ L8த =ைலபல பவ��2 சா���  
இைலெயன விைலவி Hதி ெய��ெத�� �தவ* கCடா�.'' (44)  

(இைலய� = லய� - அழி6. நிர-� - வ/ைம. அள/ - நரக�.) 
 
��தர நாA��தர நாA��தர நாA��தர நாA. . . .     
 
தர9க�பா"யி* நீதிபதியாக இ��த ��தரநா7� எ�பவ� த� ஊ�$>- 
ேபா>�ெபா,� ஒJெவா� வ�ஷ�தி?� தி�வாவ��ைற$> வ�� த9கி � 
�-பிரமணிய ேதசிகைர� தாிசி��2 சில தினமி��� ச�பாஷி�� வி��2 ெச*வா�. 
ைவ]ணவ�தி� ப�/ைடயவ�. ெத?9> ெமாழியி� ெச:7� இய�/� வ�ைம 
அவ�$> உC�. ஒ��ைற வழ$க-ப" அவ� தி�வாவ��ைற மட�தி�> 
வ�தி��தெபா,� தா� இய�றிய ெத?9>- ப�திய9கைள2 ெசா*=- 
பிரச9கி��$ ெகாC"��தா�. உடனி��த பி�ைளயவ�க� � �-பிரமணிய 
ேதசிக�ைடய >றி-ைபயறி�� உடேன அவ� விஷயமாக, 
 

(வி��த�) 
"Oேம6 பாகவத சிேராமணியா; �� தர-ேப�� ேதா�றா* நீபி� 
Hேம6 மா*பத��2 Yாிகேளா "��தறைன- �ல-ப ��த�  
ேகேம6 தர9ைகயிைட2 Yாிகேளா டைவயினி*L� றி�$க- ெப�றா: 
மாேம6 நினத��; சீ��தி7மீC ெட���ைர$க வ*லா� யாேர''  

(Yாிக� - நி�திய Yாிக�, ஜூாி ய9க�தின�க�.)  
 
எ�P� ெச:7ைள$ 3றி-பாரா�"னா�. அ�த2 ெச:7ைள இவ� விைரவி* 
இய�றியைத7� அதி* த��ைடய உ�திேயாக2 ெச:தி7� நி�திய Yாிகைள-ப�றிய 
ெச:தி7� சிேலைடயாக அைம�தி�-பைத7� அறி�த ��தரநா7� இவ�ைடய 
கவி��வ�ைத விய�� �க8�� ெச�றன�. 
 
க(1ைட�)றி6சி ேபாCவ�த�க(1ைட�)றி6சி ேபாCவ�த�க(1ைட�)றி6சி ேபாCவ�த�க(1ைட�)றி6சி ேபாCவ�த�. . . .     
 
� �-பிரமணிய ேதசிக� ெபாிய ப�ட�தி�> வ�த பி�� ��னேம 
நி2சயி�தி��தப" இவாிட� ப"��வ�த ��3றிய � நம2சிவாய� 
த�பிரானவ�க4$> அபிேஷக� ெச:வி�� நம2சிவாய ேதசிகெர�ற ெபய�ட� 



160 

 

சி�ன-ப�ட� அளி�தன�; பி�� வழ$க-ப" க*=ைட$>றி2சி மட�தி�> அவைர 
அP-பினா�. �நம2சிவாய ேதசிக� வி��பியப" அவ�ட� க*=ைட$>றி2சி$> 
இ-�லவ� ெப�மாP� ெச�றன�. அ9ேக சில நா� இ��� அவைர மகி8வி�� 
அவரா* உபசாி$க-ெப�/ மீC�� தி�வாவ��ைற வ�� ேச��தா�. அ-பா* 
அ9ேக � �-பிரமணிய ேதசிக�ைடய அைவைய அல9காி�� வ�தன�. 
 
மா4ரவாச�மா4ரவாச�மா4ரவாச�மா4ரவாச�. . . .     
 
தா� �திதாக மாBர�தி* வா9கி2 ெச-ப; ெச:தி��த L�"* 
வசி$கேவC�ெம�ற வி�-ப� இவ�$> அ-ேபா� உCடாயி�/. ஆத=� � 
�-பிரமணிய ேதசிக�ைடய அPமதி ெப�/$ெகாC� மாBர;ெச�/ அJவாேற 
இ��� வ�வாராயின�. 
 
மாBர� சிற�த சிவWதலமாதலா?� க*விமா�களாகிய பல பிர�$க4� 
தமிழபிமானிக4� வி��வா�க4� நிைற�தி��த நகரமாதலா?� இவ�$> அJK� 
வா8$ைக ஏ�றதாக6� உவ-��ளதாக6� இ��த�. அ9ேக இ���ெகாC� 
அ"$க" தி�வாவ��ைற ெச�/ � �-பிரமணிய ேதசிகைர� தாிசி��2 சிலநா� 
அ9ேக இ���வி�� வ�வா�. 
 
இவ�ைடய L� ஒ� கைலமக� நிலயமாக� திக8�த�. பல மாணா$க�க4$>- 
பாட; ெசா*வ��, த�ைம- பா�$க வ�த பிர�$களிட� தமி8 F*களி?�ள 
அ�ைமயான ெச:திகைள$ 3றி மகி8வி�த?�, �திய ெச:7�கைள இய�/த?� 
ஆகிய தமி8� ெத:வ வழிபா�கேள காைல �த* இர6 ெந�ேநர� வைரயி* 
இவ�ைடய ேவைலயாக இ��தன. எைத மற�தா?� தமிைழ மறவாத 
ெப�9கவிஞராகிய இவ� இ9ஙன� தமிழறிைவ வைரயாம* வழ9கிவ�� 
வCைமைய- �கழாதவ� அ$கால�� ஒ�வ�� இ*ைல. தமிைழ நிைன$>� 
ெபா,ெத*லா� இ$கவிஞ� ேகாமாைன7� உடனிைன��- �க8தைல� 
தமி8நா�"ன� ேம�ெகாCடன�. அவ�க4�4� ேசாழநா�டா� த9க� 
'ேசா/ைடய ேசாணா�' தமிழளி$>� ேசாணாடாக6� இ-�லவ� பிரானா* 
ஆனைமைய எCணி எCணி மகி8�� வ�தன�. அ2 ேசாழநா���4� மாBர�ைத2 
சா��த பிரேதச�தி?�ளவ�க� தமி8�ெத:வேம ஓ� அவதார� ஆகி� த9கைள 
உ:வி$க வ�தி�-பதாக எCணி- ேபா�றிவரலாயின�. தமி8- பயி�சி 
இ*லாதவ�க� 3ட இ-�லவ� சிகாமணிைய- பா��த* ஒ�ேற ெப��பயென�/ 
எCணி வ�� வ�� இவைர$ கC�களி��2 ெச*வா�க�. இ9ஙன� 
இ-ெபாியா�ைடய �க8 தமி8மண$>� இட9களிெல*லா� பரவி விள9கிய�. 
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[1]. க*யாண� ஆகியி�$கிறெத�/ ெபா��. 
[2]. ேதவிசால� - ேதவிேகா�ைட  
[3]. கா9ேகயென�P� அரசP$காக2 சிவெப�மா� இ�தல� தி� ெபா�மாாி 
ெப:வி�தனெர�ப�. அதனா* இ�தல�தி�>- ெபா�மாாிெய�/ ஒ� ெபய�C�. 
[4]. ���தி - ஆ�றிைட$>ைற.  
[5]. >�தால� - ஒ�வைக ஆ�திமரெம�ப�. 
[6]. � மீனா�சி ��தர� பி�ைளயவ�க� பிரப�த�திர��, 1-10;  
[7]. ேம�ப". 11-20. 
[8]. ேம�ப". 1925-2026. 
[9]. இ� வி*ைலெயன6� வி*ேவ2�ரெமன6� வழ9>�; இத�>� தமி8- 
�ராண�� இ�தல���ள அ�பிைக மீ� ஒ� பி�ைள�தமி,� உC�. 
[10]. தான� பா அ" களி/ ; தான� - மத�. விதான-பாவல� - 3�டமாகிய கவிஞ�. 
சசிேகா� - இ�திர�. ம�ற� - �த�ைம . அர�ைப - வாைழ, ெத:வ-ெபC. க�பக� 
- ெத�ைன, க�பக மர�. 
[11]. �ைறைச - தி�வாவ��ைற. 
[12]. இ� ைவைய2 ேசாிெயன6� வழ9>�. 
[13]. இJK� சா$ேகா�ைட ெயன6�, சா$ைகெயன6� வழ9>�. 
[14]. வா� ெவ��� த,���றதல� வா�ேபா$கி; >திைர$ >ள��� த,���ற 
தல� ெத�தி��*ைலவாயி*; Hைன வா:� த,���ற தல� மாBர��$க�கி?�ள 
>�றம�O�; ப�$க�றி� >ள�ப"2�வ� ெப�ற தல� தி�-ேப5�. 
[15]. தி�நாைக$காேராண� - நாகப�"ன�. 
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