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SourceSourceSourceSource    
தி�வாவ��ைற யாதீன�� மகாவி��வா� 
திாிசிர�ர� � மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�க� சாி�திர�. 
இர�டா� பாக� 
இ� ைஷ பி�ைளயவ�க� மாணா#க� மகாமேகாபா�தியாய  
தா%ீணா�ய கலாநிதி டா#ட� - உ. ேவ. சாமிநாைதயரா( எ*த+ெப-., 
ெச�னப�டண� ேகஸாி அ1�#2ட�தி- பதி+பி#க+ெப-ற�. 
�3க ஆ�� மாசி மாத� (1934) 
Copyright Registered. (விைல. 5பா 2-0-0.) 
---------------  

8. 8. 8. 8. தி"தி"தி"தி"#ெப"��ைற# �ராண அர(ேக*ற�#ெப"��ைற# �ராண அர(ேக*ற�#ெப"��ைற# �ராண அர(ேக*ற�#ெப"��ைற# �ராண அர(ேக*ற�....    
 
வி��த3� கீ��தன3�.  
 
பி�� இ+�லவ� ேகாமா� த6ைசயி7��� ப�81�ர�தி-9 வ�� அ:ேக சில 
தின� இ��தன�. அ+பா( தி�வாவ��ைற#9+ �ற+ப�ைகயி( 3�� 2றிய 
பிரா�மைல ஓ�வா�, பழனி மா�பழ# கவி1சி:க நாவல� ��#ேகா�ைட 
மகாராஜாவாகிய இராமச�திர ெதா�ைடமா� மீ� இய-றிய இ:கி>? ேநா�@� 
ெம���ள ஒ� கீ��தன�ைத+ பா@# கா�@ன�. அ�த ெம�@( ஒ� கீ��தன� 
�+பிரமணிய ேதசிக� மீ� ெசBய ேவ��ெம�C� எ�ண� இவ�#9 அ+ேபா� 
உ�டாயி-.. உடேன ஒ� வி��த3�, அ�த ெம�@( ஒ� கீ��தன3� இவ� 
இய-றின�. அைவ வ�மா. :-  
 
(வி��த�) {8.1} 

"ேத�கயி லாயபர� பைர��ைறைச ேமயநம1  
        சிவாய� ற�ைன#  

2�த�3� C�ளபதி னா(வ�3- ேறா�றெலன# 
       ெகா�டா ரEவா  

F�தவி� தர#ெகா��� பி-ேறா�ற ெலனG:ெகா� 
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        �வ#9: ேகாமா�  
நீ�ெப�� �கழைம�+ பிரமணிய 9�மணிைய 

      நிைன�� வாHவா�." 
 
[2�த�ென�ற� 16-ஆ� ப�ட�தி7��த ேமலகர� �+பிரமணிய ேதசிகைர. 
அவ�#9 3�C� ஆதீனIதாபகராகிய நம1சிவாய J��தி#9+ பி�C� இ��த 
பதினா(வராவா�: (1) மைறஞான ேதசிக�, (2) அ�பலவாண ேதசிக�, (3) 
உ��திரேகா@ ேதசிக�, (4) ேவல+ப ேதசிக�, (5) 3-9மாரசாமி ேதசிக�, (6) 
பி-9மாரசாமி ேதசிக�, (7) மாசிலாமணி ேதசிக�, (8) இராம7:க ேதசிக�, (9) 3� 
ேவல+ப ேதசிக�, (10) பி� ேவல+ப ேதசிக�, (11) தி�1சி-ற�பல ேதசிக�, (12) 
அ�பலவாண ேதசிக�, (13) �+பிரமணிய ேதசிக�, (14) அ�பலவாண 
ேதசிகெர�பவ�க�. பி-ேறா�றெல�ற� சி�ன+ப�ட�தி7��த நம1சிவாய 
ேதசிகைர.) 
 

{8.2} (கீ��தன�)  
ராக� - கமா�; தாள� - ஆதி தாள�. 
(ப(லவி)  
�:க6சா� த��ைற ைசயி(வள� 
�+பிர மணிய தயாநிதிேய  
��.�ேப ர�ணனி ெபாழித�  
��தெமB6 ஞான கலாநிதிேய  

 
(அCப(லவி) 
Lய நய�9 ண#கடேல 
ேநய Gயி�ம� வ-9டேல  
ெதா�ெட�.: ெகா�@�ப� க�ெட�.� 
ப�ெபா� றின�நிைற       (�:க�)  

 
(சரண:க�)  
1. ெமBக�டா� ச�ததி ெய�.�  

      விள:கவி ராவிய Mாியேன  
ெமBெயா�றா தாHபர சமயைர 

      ெவ�.நி லாவிய Nாியேன  
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ைவ9:கா மாதிய காிசி( 
      வள�தவ ேரெப. காரணேன 

ைவய�தா னாதிய பலG 
        ம.�தைவ ேமெலாளி� Oரணேன  

மா�பா� �லவ�சி காமணிேய 
      கா�பா� பரGசி� தாமணிேய 

ம6ெசா�.: க6ச�த: க6ச��6 
      ச:ெகா� ெடாளி� த�       (�:க�) 

 
2. அ@யா�த: 9ைற3* ெதாழிதர  

      ஆர�� �ாிக� ணாைலயேன  
அலேரவா னிைடம� வியபைக  

      ஆதியி னாP. மாைலயேன  
க@யா�� உ.க* நீ�மல� 

      கா3ற� ேமய� யாசலேன  
க�தாதா ெரா�வ� மிைலெயன 

      ஓ�பவ� பாச�ெவ( Oசலேன  
கமHசி� தா�தைச வ+ெபா�ேள 

      தமிழி- கா�தனி ெமB�ெத�ேள  
க�ப:ெகா� ற�ெப�.� த:96ச� 

      ப�த� த�த��       (�:க�) 
 

3. வ�ெத:9� ப�3கி( தவHத� 
      மாகயி லாயப ர�பைரயாB  

ம�றி�க� தனிநட நவி(பவ 
      மாற7 லாகம QRைரயாB  

ந�ெதா�.: 9ைழமைற தரவக�  
      ஞால�வி ராயப ர�பரேன  

ந:க6�� தி�வ@ Gைளமல 
      நாPமி லாைமநி ர�பரேன 

பரவ3 ேதெயC� வானவேன 
      9ரவ�சி காமணி யானவேன 

ப�த�த: 9�ப�பி� ெற�ெற�.6  
      ெச�ற� தண��கH       (�:க�)  

[அCப(லவி: ெதா�� - ைக:காிய�ைத. சரண�: (1) ைவய� ஆதிய - பி�திவி 
3த7ய த��வ:க�. அ6ச� - அ�ன+ பறைவ க�. �6ச� ெகா�� - 2�ட� 
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ெகா��. (2) அல� ஏவா� - ம�மத�. மாைல - இய(�. க*நீ� மாைல 
ஆசிாிய�கP#9 உாிய�. க�ப� - ந�#க�ைத. (3) ந�� - ச:க�, ந:9 – பழி+�.] 
 
தி�வாவ��ைற#9 வ�த�.  
 
அ+பா- பாிவார:கPட� இவ� தி�வாவ��ைற#9 வ�� ேச��தா�. வ�தGட� 
அEவி��த�ைதT� கீ��தன�ைதT� �+பிரமணிய ேதசிகாிட� வி�ண+பி#9�ப@ 
ெசBதா�. ேக�ட அவ�#9� தி�#2�ட�தா�#9� அைவ இ�ப�ைத 
விைளவி�தன. மட�திR�ள 3தியவ�க�, ேதசிக� இரவி( ஆலய� ெச�. Iவாமி 
தாிசன� ெசB�வி�� மட��#9 வ�� ஒ�#க�தி- Uட�தி( N-றி��� 
அ@யா�கP#9 விOதி+பிரசாத� அளி#9�ெபா*� ேம-2றிய கீ��தன�ைத+ 
பாட1ெசBய வி��பினா�க�. அEவ�ணேம ஓ�வா�க� நா�ேதா.� அ1சமய�தி- 
பா@ வ�வாராயின�. 
 
�+பராய ெச�@யா� க@த�.  
 
ஒ�நா� நா:க� பாட:ேக��# ெகா�@��த ெபா*� ெச�ைனயி7��த �+பராய 
ெச�@யாாிடமி��� ஒ� க@த� வ�த�. அதி(, "நா� தி�1சிரா+ப�ளியி( 
த:களிட� ப@��# ெகா�@�#ைகயி( ெவI7ய� மிஷ�I27( என#9 
ேவைல கிைட�த�. 3த( மாத1 ச�பளமாகிய 5பாB பதிைன�ைத� த:களிட� 
ெகா��� வ�தன� ெசB� ெப-.#ெகா�ட ெபா*� தா:க� இ�த+ 
பதிைன�ைத� தி��பைவ�தா( எ�ன ெதாைகேயா அதைன+ெப-. 
வாH�தி�#கேவ��ெம�. அ�ளி1ெசBதீ�க�. அ�த+ப@ேய த:கPைடய 
ெப�:க�ைணயினா( என#9 இ�. 5. 50 ச�பள� ஏ-ப�ட�" எ�. 
ெதாிவி�தி��தா�. இவ�ைடய ந(வா#9+ ப7தமா9ெம�பைத1 சிலரா- 
ேக�@��த நா:க� அ#க@த�தா( அ1ெசBதி உ�ைமெய�. அறி�� 
மகிH�ேதா�.  
 
தி�மாளிைக� ேதவ� Oைஜ.  
 
ஒ�தின� மட�தி- பக- ேபாசன� ஆன பி�� இவ� மட�தி� 3க+பி7�#ைகயி( 
மட�தி-9�ேள மணிேயாைச ேக�ட�. அ�த ஓைச#9# காரண� எ�ன ெவ�. 
அ:ேக உ�ளவ�கைள இவ� வினாவியெபா*� தி�மாளிைக� ேதவ�#9 நட#9� 
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Oஜாகால�தி( அ@#க+ப�� மணிேயாைச ெய�. ெசா�னா�க�. அ+ெபா*� 
இவ� �+பிரமணிய ேதசிக�#9, 
 

{8.3} 
”ேப� �கH1�+ பிரமணிய ேதசிக�ெபா�  
N� கழ-க@ேய� வி�ண+ப� - ேநச�  
வ�தி� மாளிைக�ேத வ�Oைச யாேய 
க��ப�தி யாத(வழ# க� "  

 
எ�C� ெவ�பாைவ எ*�வி�தC+பினா�. 
 
மட�தி- ேகாயி(ெகா�ெட*�த�ளியி�#9� தி�மாளிைக� ேதவ�#9+ Oைஜ 
ெசBபவ� ஆதிைசவராதலா( � ேகா3�தீ�வர�#9 உ1சி#காலமான பி�� 
அ�1சக� அ:ேக வ�� OைஜெசBவ� வழ#க�. அ�ைற�தின� எ�ன 
காரண�தாேலா ேகாயி7( தாமதி�� உ1சி#கால� நட�தைமயி� அவ� அகால�தி( 
வ�� Oசி+பாராயின�. 
 
இ+பா�ைட# ேக�டGட� ம.நா� ெதாட:கி# காைலயிேலேய வ�� Oைஜ 
ெசBT�ப@ ேதசிக� � ேகா3�தீ�வர� ேகாயி( அ�1சக�கP#91 ெசா(7 
அC+பிவி�டா�. அவ�க� அ:ஙனேம ெசBவாராயின�. அ+ப@ேய இ�.� 
நைடெப-. வ�கி�ற�. 
 
இர�தின�பி�ைளயி� உதவி.  
 
3�� அ�பலவாணேதசிக�பி�ைள�தமிைழ அர:ேக-றிய ெபா*� இவ�#9 
மட�தி7��� ேபாட+ப�ட ஏ.3க உ��திரா�ச க�@யான� பண�தி-9 
3��+பா� வ��ேபாெத(லா� அட9 ைவ#க+ப�@�#9�; பண:கிைட�தபி� 
கட�கார�களிட�தி( வ�@T� 3தR: ெகா��� மீ�க+ப��. அ�த+ப@ேய அ� 
மாWர�தி( ஒ�வாிட� அட9 ைவ#க+ப�@��த�. �ராண� அர:ேக-.வத-காக� 
தி�+ெப���ைற#9+ ேபா9�ெபா*� அதைன மீ��� தாி��# 
ெகா�ளேவ��ெம�. நா:க� ெதாிவி��#ெகா�ேடா�. அ+ேபா� ைகயி- 
பண� இ(லாைமயா( கட� வா:கி மீ�பத-9 இவ� தீ�மானி�தா�. 
ேசாழ�மாளிைக இர�தின� பி�ைளயிட� 5. 300 வா:கிவர ேவ��ெம�.� 
தி�+ெப���ைற+�ராண� அர:ேக-றி வ�தGட� அ�ெதாைகைய வ�@Tட� 
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தா� ேச�+பி�� வி�வதாக1 ெசா(லேவ��ெம�.� 2றி எ�ைன அவாிட� 
அC+பினா�. அ+ப@ேய நா� ேபாB� ெதாிவி�தGட� அ�ெதாைகைய அவ� 
ெகா��தா�. நா� அதைன+ ெப-.#ெகா�� �ற+ப�: கால�தி( அவ�, 
"இ�ெதாைகைய ஐயா அவ�களிட� மீ��� ெப.வதாக என#9 உ�ேதசேம இ(ைல. 
ஏதாவ� எ�னா( இய�றைத அவ�களிட� ேச�+பி#க ேவ��ெம�ற எ�ண� 
என#9 ெந�நாளாக இ��த�. அ�த எ�ண�ைத+ O��தி ப�Y�ப@ ேந��த 
இ�த1 சமய��#9 எ�Cைடய வ�தன�ைத1 ெசR��கிேற�. எ�Cைடய 
ேவ��ேகாைள அவ�களிட� ஸமய� பா���� ெதாிவி#க ேவ���" எ�. 
ெசா(7 எ�ைன வி��தன�. நா� மீ�� வ�� அவ�ைடய ேவ��ேகாைள� 
ெதாிவி�த�ட� ெதாைகையT� இவாிட� ேச�+பி�ேத�. அ�ெதாைகைய# க�� 
இர�தின� பி�ைளயிCைடய அ�பி� மி9திைய நிைன�� ந�றி பாரா�@ 
அவ�#9 ஒ�க@த� எ*�வி�தா�; வழ#க�ேபாலேவ அ#க@த�தி� தைல+பி( 
எ*திய ெசBT� வ�மா.: 
 

(வி��த�) {8.4}  
"சீ�O�த வி��பினிைட ெயா�ேபாகி# 9ாியபணி ெசB� ேமG�  
நீ�O�த விர�தினேமா பழைசயிைட+ பலவாய நியம ேமய  
வா�O�த ெவா�தனிேயா கி#9ாிய பணிக�பல வய:க1 ெசBT�  
ஏ�O�த விர�தினேமா எ�சிற�த தறி��ைரமி� இய(வ( ேலாேர” 

 
[ஒ� ேபாகி - இ�திர�. நீ�O�த இர�தின� - சி�தாமணி. பழைச - பைழயா.. பலவாய 
நியம� – பல ேகாயி(க�; அைவ தி�+ப�81�ர� 3த7ய ஊ�களிR�ள 
சிவாலய:க�; நியம� எ�பத-9 ஒ*#க ெம�ப� ம-ெறா� ெபா��. தனிேயாகி - 
சிவெப�மா�. பணிக� - தி�+பணிக�. இர�தின� - இர�தின� பி�ைள. அவ� 
ேம-2றிய ேகாயி(கP#9� த�மக��தாவாக இ��� வ�வாைய வி��தி ெசB� 
தி�+பணிகைளT� இய-றி நி�திய Oைஜ 3த7யவ-ைறT� ஒ*:காக நட�தி# 
9�பாபிேஷக:கP� ெசBவி�தைமயி� இ:ஙன� 2ற+ெப-றா�.]  
 
இர�தின� பி�ைள அளி�த அ�ெதாைகைய# கட� வா:கினவாிட� ேச�+பி��# 
க�@ைய மீ�� இவ� தாி��# ெகா�டன�. 
 
தி�+ெப���ைற#9+ �ற+ப�ட�.  
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ஒ� ந(ல தின� பா���� ேதசிகாிட� விைடெப-.# ெகா�� தி�வாதிைர� 
தாிசன��#9 இவ� தி�+ெப���ைற ேபாB1 ேசரேவ��ெம�ற எ�ண��ட� 
�3க ஆ�� மா�கழி மாத�தி� 3த7- (1873 @ஸ�பாி() �ற+ப�டன�. 2டேவ 
ெச�ேறா� பழனி#9மார� த�பிரா�, அாி��வாரம:கல� ேசாம��தர ேதசிக�, 
�+ைபயா ப�டார�, 9�பேகாண� ெபாிய�ண பி�ைள, [1] சேவாிநாதபி�ைள, 
தி(ைல விட:க� ேவRஸாமி பி�ைள 3த7ேயா�. நாC� ெச�ேற�. 
 
ெச(R�ெபா*� தி�விைடம�L�# க�டைள மட�தி( த:கி அ:ேகயி��த 
ெந(ைலய+ப� த�பிராென�பவரா( உபசாி#க+ெப-றா�. அ+பா- �ற+ப�� 
ேம-ேக சாைலவழியி- ெச(R�ெபா*�, "ஏதாவ� ப@��#ெகா��வரலாேம" 
எ�. ெசா�னா�. ைகயி( ெவ:ைக#ேகாைவ ஏ��+ பிரதியி��தைமயா( 
அதைன+ ப@��+ ெபா��ேக��#ெகா�ேட ெச�ேறா�. இவ� அதிR�ள 
நய:கைள1 �ைவபட எ���#கா�@ய�ட� Qலாசிாிய�ைடய ெப�ைமகைள 
இைடயிைடேய பாரா�@#ெகா��� வ�தா�. 
 
ஒ� பைழய ந�ப�.  
 
அ:ஙன� ெச(Rைகயி(, 9�பேகாண�தி-9# கிழ#ேக அ6�தைல வாB#கா7� 
தைல+��ள இட�ைத யைட�தGட� அEவிட�தி( ஒ� 3தியவ� எதிேர வ�தா�. 
அவ�#9+ பிராய� ச-ேறற#9ைறய அ.ப�ைத�� இ�#கலா�. அவ� ஒ� ெபாிய 
J�ைடைய� தைலயி( ைவ��#ெகா��� எ�ெணB# கலயெமா�ைற# ைகயி( 
எ���#ெகா��� வ�தா�. 
 
அவ� இவைர#க�� விைரவாக அ�கி( வ��, "எ�ன+பா மீனா�சி��தர�! 
ெசள#கியமாக இ�#கிறாயா?" எ�றா�. 
 
"நீ ெசள#கிய�தானா? எ:ேக ேபாகிறாB?" எ�. இவ� ேக�கேவ அவ�, "நீ மி9�த 
சிற+ேபா� விள:9கிறாெய�பைத+ பலேப� ெசா(ல# ேக��1 ச�ேதாஷமைட�� 
ெகா�ேட இ�#கிேற�. நீ ந(ல ��ணியசா7. அேநக� ேப�கP#9+ பாட6 
ெசா(Rகிறாெய�.� ேக�வி+ப�ேட�. இ�C� ந(ல ெசள#கிய�தி7 �#9�ப@ 
உ�ைன1 ெசBவி#க ேவ��ெம�. தாTமானவைர+ பிரா��தி��# 
ெகா�ேடயி�#கிேற�. நா� உ�ேனா� ப@�தவ�தா�; எ� அதி�?ட� இ+ப@ 
இ�#கிற�. எ� மகP#9+ பிரஸவகாலமா�; அத-9 ேவ�@ய ம���கைள நாேன 
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வா:கி வரேவ��ெம�. ம�மக+பி�ைள எ*தினா�; அத-காக எ(லா� 
வா:கி#ெகா�� ேபாகிேற�. எ�ன ெசBேவ�! தி�1சிரா+ப�ளி 
எ:ேகயி�#கிற�? மா+பி�ைள ஊ� எ:ேகயி�#கிற� பா�! ஊைரவி��+ 
�ற+ப�� J�. நா� ஆBவி�டன. வழியி( த:கி� த:கி வ�கிேற�; எ� 
க?ட�ைத நா�தாேன அCபவி#கேவY�. ம.ப@ ஒ�சமய� வ�� உ�ைன+ 
பா�#கிேற�. நீ எ:ேகேயா ஒ� 3#கியமான காாியமாக+ பலேபேரா� 
ேபாகிறாெய�. ேதா�.கிற�; ந(ல�, ேபாBவா" எ�. ெசா(7 இவாிட� 
விைடெப-.#ெகா�� ேபாBவி�டா�.  
 
மீனா�சி��தரெம�. அவ� அைழ�தைத# ேக�ட நா:க� இவேரா� இ�த மாதிாி 
ஒ�ைமயாக+ ேபசி அளவளாவினவ�கைள அ�வைரயி( பா��திராைமயா( 
விய+�-. அவைர இ�னாெர�. ெதாி��ெகா�Pத-9 நிைன�� இவ�ைடய 
3க�ைத+ பா��ேதா�; அ�த# 9றி+ைப இவ� அறி��, "இவ� எ� 
தக+பனாாிட�தி( எ�ேனா� ப�ளி#2ட�தி- ப@��# ெகா�@��தவ�. 
ெதா�ைட ம�டல ேவளாள�. நா� திாிசிர�ர� வ�த பி�� அ@#க@ Qதனமாக+ 
ெப-.�ள ஏ��1 �வ@கைள வா:கி வா:கி1 ெச�. அதி சீ#கிர�தி( 3-.� 
ப@��வி�� ஜா#கிரைதயாக� தி��ப# ெகா��வ�� ெகா���வி�வா�. 
அ�நகர�தி( இ��தவைரயி( நா� ப@�த ��தக:கைள ெய(லா� தவறாம( 
ஒEெவா�றாக வா:கி1ெச�. ப@�தவ� இவ�. ஒ� QR#காவ� இவ�#9+ 
ெபா�� ெதாியா�. ெபா�� ெதாி��ெகா�� ப@#கேவ�� ெம�ற வி�+ப3� 
இவ�#9 இ(ைல. சில சமய:களி( நா� ச�தி+ப���. இ+ப@ேய ேபசி 3@+பா�. 
இவர� வ.ைம நிைலைய உ�ேதசி�� ஏேதC� நா� ெகா�#க 3ய�றா( 
ெப-.#ெகா�ள ம.�� வி�� விைர�� ெச�. வி�வா�. அைத# 9றி��+ ேபச� 
ெதாட:கினா- ேகாப3� அவ�#9 வ��வி��. ஒ�ெபா*�� நானி�#9� 
இட�தி-9 அவ� வ�த�மி(ைல; ஏதாவெதா�ைற எ�னிட� 
ெப-.#ெகா�ட�மி(ைல. பிறாிட��� அ+ப@ேய. அதனா(தா� இ+ெபா*� 
நா� ஒ�.� ெகா�#க� �ணியவி(ைல. கபடமி(லாத மன�தின�. ந(ல 
9ண3ைடயவேர. இளைமயி- ேபசிய� ேபாலேவ அவ� ஒ�ைமயாக+ ேப�வ� 
எ+ெபா*�� வழ#க�" எ�. அ��ட� ெசா�னா�. 
 
வழியி( நிகH�த நிகH1சிக�.  
 
அ+பா- 9�ேபாண�, பாபவிநாச�, த6சா[�, 3�தா�பா��ர� (ஒர�தநா�), 
ப��#ேகா�ைட, ஒ�ட:கா�, காலக� எ�C� ஊ�க� வழிேய ெச�.  
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தி�+ெப���ைறைய இவ� அைட�தா�. 
 
சில சமய:களி( வ�@யினி�.� இற:கி நா:க� சாைலயிேல நட�� 
ெச(Rேவா�; அ+ேபா� பாட: ேக��#ெகா��� ேபாேவா�. 
3�தா�பா��ர�தி( 3�� த6ைச அரசரா( ஏ-ப��த+ப�@��த ெபாியெதா� 
த�ம Iதாபன�தி( தமிH+ பாட� ெசா(Rத-9 உபா�தியாயராக 
நியமி#க+ெப-றி��தவ�� தி�#க�ண�ர Iதல�ராண� 3த7யவ-ைற1 
ெசBதவ�மாகிய வி��வா� நாராயணசாமி வா�தியா� எ�பவ�ைடய 9மார� வ�� 
இவ�#9� ம-றவ�கP#9� ேவ�@ய ெசௗகாிய:கைள1 ெசBவி�தன�. 
 
இைடயிேல உ�ள இட:கP#91 ெச�றேபா� இவ�ைடய வரைவயறி�� 
அ:க:ேகT�ள தமிழபிமானிக� வ�� வ��, "இ:ேக சிலதினமி��� எ:கP#91 
ெசா(ல ேவ�@யவ-ைற1 ெசா(7வி��1 ெச(லேவ���" எ�. 
9ைறயிர�தா�க�. "தி�வாதிைர� தாிசன�தி-9� தி�+ெப���ைற#91 
ெச(Rகிேற�. அ:ேக சிலதின� இ�+ேப�. இ���வி��� தி��பிவ��ேபா� 
ேந��தா( இ:ேக த:கி1 ெச(ேவ�; இ+ேபா� அவகாசமி(ைல" எ�. 
அவரவ�கP#9 ஸமாதான� 2றின�. 
 
[2] ேவ�ப�L�+ பி1�ைவய�.  
 
அ+பா( தி�+ெப���ைறைய அைட�� அத� ெத-9 NதியிR�ள 
தி�வாவ��ைற மட�தி( இவ� பாிவார:கPட� த:கினா�. இவ� அ:ேக வ�� 
வி�டைத � ஆ�மநாதIவாமி ேகாயி- க�டைள Iதான�தி7��த � 
�+பிரமணிய த�பிராC#9� ெதாிவி+பத-9+ பழனி#9மார� த�பிராC� நாC� 
க�டைள மட�தி-91 ெச�ேறா�. அ+ெபா*� மட�தி� ெவளிேய உ�ள ஒ� 
ம�டப�தி( நா��#ேகா�ைட நகர��� தனைவசிய கனவா�க� சிலேரா��, 
ேவ�ப�L�+ பி1�ைவய� 3த7ய தமிH+ப�@த�கேளா�� இ��� வ�ெறா�ட1 
ெச�@யா� ேபசி#ெகா�@��தா�. பி1�ைவய� பாட( ெசா(7 எ(ேலாைரT� 
மகிHவி��# ெகா�@��தன�. அைத# கவனி�த எ�ைன ேநா#கி, "இவ�தா� 
ேவ�ப�L�+ பி1�ைவய�" எ�. பழனி#9மார� த�பிரா� ெதாிவி�தன�. அவ� 
பாட( ெசா(Rதைல# ேக��#ெகா�ேட சிறி� ேநர� நி�.வி�� உ�ேள ெச�. 
�+பிரமணிய த�பிராைன+ பா���+ பி�ைளயவ�க� வ�தி�+பைத நா:க� 
ெதாிவி�ேதா�. இவ�ைடய வரைவ எதி�பா���# ெகா�ேடயி��த அவ� 
அதைன#ேக�� மகிH1சியைட�தா�. அ1சமய�தி(, 
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(ெவ�பா) {8.5}  
"இ�ெறா�ட� Mழ எழிலா�நி� ேசைவெசய 
வ�ெறா�ட ேரா�கன வா�க� சில� - இ�ெறா��  
பி�த-ேக ெசB�+ பிரமணிய நி�ேனால# 
க�திேல வ�தி��தா� க�"  

 
எ�C� பாடைல1 ெசா(7#ெகா�ேட பி1�ைவய� வ�தா�; அவ�டனி��த 
ம-றவ�கP� வ�தா�க�. 
 
வ�ெறா�ட� 3த7யவ�க� வ�� வ�தன� ெசB� த�பிரானிட� விOதி+பிரசாத� 
ெப-.#ெகா�டா�க�. பி1�ைவய� நிமிஷ+ெபா*தி- கவிெசBT� ஆ-றைல# 
9றி�� விய�� ெகா�ேட நா:க� இ#கவிஞ�பிரா� இ��த வி�தி#91 
ெச�ேறா�. 
 
அEவிட�தி- ேகாயிலா� மாியாைதTட� வ�� பிரசாத:கைள இவாிட� ெகா���� 
தாிசன�தி-9 வரேவ��ெம�. அைழ�தா�க�. உடேன இவ� ஆலய��#91 
ெச�றா�. �+பிரமணிய த�பிரா� அ:ேக வ�� இவைர வரேவ-. 3�ேன நி�. 
தாிசன� ெசBவி�தா�. அ�ைற� தின� தி�வாத[ர@க� ெகா�ட�ளியி��த 
ம�திாி#ேகால# கா�சி எ:க� க�ைணT� க��ைதT� கவ��தன. 
 
தாிசனமான பி�� பி�ைளயவ�கP#9� த�பிரானவ�களா- காளா6சிக� 
ெகா�#க+ெப-றன. அவ-ைற இவ� வா:கி ேவெறா�வாிட� ெகா�+பத-9� 
தி��பினா�. உடேன அ:ேக நி�ற ேவ�ப�L�+ பி1�ைவய� வ�� அவ-ைற 
அ��ட� வா:கி#ெகா�டன�; அவைர#க�� இவ�, "�வ�க நாத�ைர 
எ+ெபா*� வ�த�?" எ�. ேக�டன�. 
 
[3] '�வ�க நாத�ைர' எ�. அவைர1 ெசா�னத� காரண�ைத நா:க� இவாிட� 
பி�� ேக��� ெதாி�� ெகா�ேடா�. அ+பா( இவ� தம#9 அைம�தி��த 
வி�தி#91 ெச�றா�. இவ�ைடய வரைவ# ேக�ட�� அ:ேக தி�விழாவி-9 
வ�தி��த ப�@த�க� பல� வ�� பா��� ஸ(லாப6 ெசB� ெகா�� 
உடனி��தா�க�. 
 
ம.நா� காைலயி- பி1�ைவய� தா� ஆலவாய@க� திற��1 ெசBதி��த நிேரா�டக  
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யமகவ�தாதிைய இவாிட� ப@��#கா�@+ ெபா�� ெசா(7# ெகா�@��தன�. 
அ+ெபா*�, "இ� பிைழ, அ� பிைழ" எ�. உடனி��த [4] பழனி#9மார� 
த�பிரா� அ@#க@ ஆ�ேசப6 ெசBதன�. பி1�ைவய� உடCட� அ�த+ பத:கைள 
மா-றி மா-றி ேவ. ேவ. பத:கைள யைம��1 சிறி�� வ��தமி�றி 
3@��#ெகா�ேட வ�தா�. இைத# க�ட இ#கவிஞ�ேகாமா� த�பிராைன 
ேநா#கி, "சாமீ, நிேரா�டக�தி( யமகமாக+ பாட(க� ெசBதி�#9� அ�ைமைய1 
சிறி�� பாரா�டாம( ஒEெவா� பாட7R� பல ஆ�ேசப:க� ெசB�ெகா�ேட 
ெச(வ� ந�றாக இ(ைல. ஆ�ேசபி#க ஆ�ேசபி#க ஆேலாசைன ெசBயாம( 
உடCட� ேவ. பத:கைள அைம�� விைரவி( இவ� 3@�� வி�வைத+ பா��� 
இவ�ைடய திறைமைய+ப-றி விய#கேவ�டாமா? ேமேல ெசா(R�ப@ தாராளமாக 
வி��வி�க. ஊ#க�ைத# 9ைற#க#2டா�" எ�. ெசா(லேவ அவ� 
ஆ�ேசபியாம( ��மா இ���வி�டன�. பி�ன� அ�Q( 3-.� ப@��# 
கா�ட+ெப-ற�. 
 
இ+ப@ேய வ�தவ�கP� ஒEெவா�வ�� தின�தின� தா:க� ெசB�ைவ�தி��த 
Q(கைள இவாிட� ப@��# கா�@� தி��தி#ெகா�டன�. இவ�� ச7+பி(லாம- 
ேக�� அவ�க� வி�+ப�ைத நிைறேவ-றி ஆதாி�� வ�தா�.  
 
அ:ேக வ�தி��த சி:கவன� �+�பாரதியா� 3த7யவ�களிட� ஆகார� 3த7ய 
விஷய:களி- கவனி��# ெகா�P�ப@ இவ� எ�ைன ஒ+பி�தன�. 
 
சி�ன1சாமி Nர+பனான�.  
 
பி�� க�டைள மட�தி� கீH�ற�திR�ள 'சGக�@'யி( இவ�#9 இ�+பிட� 
அைம#க+ப�@��த�. அ:ேக இவ� பாிவார:கPட� இ��� வ�வாராயின�. 
சி�ன1சாமி பைடயா1சிெய�ற மட�� ேவைல#காரெனா�வ� தி�வாவ��ைற 
மட�தி7��� இவ�ட� அC+ப+ப�@��தா�. அ�த ேவைல#காரைன� 
தவசி+பி�ைளக�, "அேட சி�ன1சாமி" எ�. அ@#க@ 2+பா� ேபா�� 
அைழ�தைலT�, "அ:ேக ேபாடா, இ:ேக வாடா" எ�. ெசா(RதைலT� ேக�ட 
இவ� அவ�கைள அைழ��, "இ:ேக க�டைள1சாமிைய+ ெபாியசாமி ெய�.� 
உதவியாக இ���வ�� �காசிநாதசாமிைய1 சி�ன1சாமிெய�.� Iதல�தா� 
மாியாைதயாக வழ:கி வ�வ� உ:கP#9� ெதாிTேம. ஆதலா( அவைன இ�. 
3த( சி�ன1சாமி ெய�றைழயாம( Nர+பென�றைழT:க�" எ�. ெசா�னா�; 
அ�றிT� அவைன அைழ��, "உ�ைன இ�. 3த( சி�ன1சாமிெய�. 
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அைழ#கமா�டா�க�; Nர+பென�ேற அைழ+பா�க�; அைழ#9�ேபா� நீ 
ஏென�. ேக��, ெசா�ன ேவைலகைள1 ெசBயேவ���" எ�. அறிவி�தா�. 
அ�3த( அவ� அEவாேற அைழ#க+ப��+ பா�#கேவ�@ய ேவைலகைள+ 
பா��� வ�தா�. இதனா( இவ�ைடய கவன� ஒ� சி. விஷய�திR� 
ெசR�த+ப�டைம விள:9கி�ற�. 
 
�ராண அர:ேக-ற ஆர�ப�. 
 
ந(லதின�தி- �ராண� அர:ேக-ற ஆர�பி#க+ ெப-ற�. அ+ேபா� 
த�பிரானவ�க� பல இட:கP#91 ெசா(7யC+பினைமயா( சமீபமான 
இட:களி7��த சில ஜமீ�களி� பிரதிநிதிகP�, ேச�ைவகார�க� 3த7யவ�கP�, 
ெபாிய மிரா�தா�கP�, ��#ேகா�ைட அற�தா:கி 3த7ய இட:களி( இ��த 
உ�திேயாகIத�கP�, ப�@த�க� பல�� வ�� 2@னா�க�. 
 
9றி+பி�@��த ந(ல 32��த�தி( தி�+ெப���ைற+ �ராண�தி� 
ஏ��+பிரதிைய � ஆ�மநாத Iவாமியி� தி� 3�� Uட�தி( ைவ��+ Oசி��+ 
பி�ைளயவ�களிட� [5] ஒ� ந�பியா� ெகா��வ�� ெகா��தன�. விOதி+ 
பிரசாத�ைத# ெகா��� மாைல M�@1 சிர�தி- ப��#க��வி�த பி�� இவைர 
உபசார��டனைழ�� வ�� [6] 9திைரIவாமி ம�டப�தி( இ�#க1ெசB� 
ெதாட:க1ெசா�னா�க�. இவ� க�டைள+ப@ 3த77��� பாட(கைள நா� 
ப@�ேத�. ஒEெவா�ற-9� அழகாக+ பதசார6 ெசா(7 இவ� உப�யசி�தா�. 
ேக�� எ(ேலா�� இ��-றா�க�. 
 
�+பிரமணிய த�பிரான� ேகாப�.  
 
நா�ேதா.� பக( J�. மணி ெதாட:கி ஐ��மணி வைரயி( அர:ேக-.த( 
நைடெப.�. நாகப�@ன�தி7��� வ�� அ�த� தல�தி( வாச6ெசB� 
ெகா�@��தவ�கP� வடெமாழி ெத�ெமாழிகளி- பயி-சிT�ளவ�கP� 
சிவப#திTைடயவ�கPமாகிய ைசவ1 ெச(வ�களி�வ�� வ�ெறா�ட� 
3த7ேயா�� நா�ேதா.� தவறாம( வ�� வ�� ம-றவ�கPட� ேக��#ேக�� 
மகிH1சிT.வா�க�. ஒ�நா� வழ#க+ப@ எ(ேலா�� வ��� வ�ெறா�ட�� 
ேம-2றிய இ�வ�� வ�வத-9� தாமதி�தைமயா( அவ�க� வ��வைரயி( 
ப@#க� ெதாட:கேவ�டாெம�. இ#கவிஞ� ேகாமா� ெசா�னா�; அதனா( நா� 
ப@#க� ெதாட:கவி(ைல. சிறி� ேநர�தி( அவ�க� வ�தா�க�. வ�தGட� 
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�ராண+ பிரச:க� ஆர�பி#க+ப�ட�. அ:ஙன� தாமதி�ததி( �+பிரமணிய 
த�பிராC#9 இவ�மீ� மி9�த ேகாப3�டாகிவி�ட�. வாசி�� 3@T�வைரயி( 
Oமிைய ேநா#கி#ெகா�ேட ஒ�மாதிாியாக இ��� நி.�தியGட� ஒ�.� 
ேபசாம( தி8ெர�. எ*�� ெச�.வி�டா�. ேபான�3த( இவாிட� 
ேபசேவயி(ைல. 
 
வழ#க+ப@ேய ம.நா� அர:ேக-. ம�டப�தி-9 இவ� ெச�றா�. ��தக�ைத 
எ���#ெகா�� நா� இவ�ட� ெச�ேற�. அ:ேக பல� கா�தி��தா�க�. 
த�பிரானவ�க� வரவி(ைல. இ�ன காரண�தா( வரவி(ைலெய�. ெதாியாத 
இவ� �ராண+ பிரச:க�ைத� ெதாட:காம( அைழ�� வ�வத-9 அவைர� ேத@1 
ெச�றெபா*� அவ� ேகாயி7� பி��ற�தி( நட��ெகா�@��த தி�+பணி 
ேவைலைய# க�காணி��#ெகா�ேட நி�றா�. அ:ேக ஸமீப�தி( ேபாB இவ� 
அ6ச7 ெசB� பா��தெபா*� ஏறி��+ பாராமR� யாெதா�.� ேபசாமR� 
சேரெர�. அEவிட�ைத வி�� ேவறிட�தி-9+ ேபாBவி�டா�. ெதாட��� ெச(ல 
மனமி(லாம( இவ� நி�. வி�டா�.  
 
அ+பா( இவ�ைடய 9றி+பறி�� நா� ம��� அவாிட� ெச�. மன�திR�ள 
கவைலைய 3க�தி( ந�றாக+ �ல+ப��தி#ெகா�� வா�ட�ேதா� அ�கி( 
நி�ேற�. நி�றைத அறி�த அவ�, "எ�ன ஐயா! உ:க� பி�ைள#9 மாியாைதேய 
ெதாியவி(ைல? நா� வ�� கா�தி�#ைகயி( யாேரா சிலேப�க� வ��வைரயி- 
ெபா.�தி�ெம�. ெசா�னாேர. அ+ப@1 ெசா(லலாமா? ஊரா� எ�ன 
நிைன+பா�க�? எ�ைன மதி+பா�களா? அவ� ெசBத� எ� 3க�தி- காிைய� 
தீ-றிய�ேபாலேவ இ��த�. அவைர+ �ராண� பா��ப@ ெசB� அர:ேக-.த-9 
வ�வி�� உபசாி#கி�றவ� நானா அவ�களா?" எ�. ெசா(7 ம�டப�தி-9 
வாராம( நி�. வி�டா�. அதனா( சிலநா� வைரயி( �ராண� அர:ேக-ற+-
படாம( நி�றி��த�. அ+பா( சில� ேவ��ேகாளா( அவ� சா�தமைட�� 
வழ#க�ேபாலேவ வ�� ப@+பி#க1ெசB� ேக�� வ�வாராயின�. த�பிராC#9# 
ேகாப� ஒ�வைகயாக� தணி�தாR� இ+�லவ�பிராC#9 அவ� ெசBத 
அவமதி+பா( உ�டான வ��த� தீரேவ இ(ைல. அ� மன�திC�ேள 
வள�1சிT-. வ�த�. 
 
மனவ��த�ேதா� இய-றிய ெசBT�க�.  
 
அ� வைரயி( �ராண�தி( பாட+ப�@��த ப9திக� அர:ேக-ற+ப��  
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வி�டைமயா( ேமேல உ�ள ப9திக� காைலயி- பா@ மாைலயி( அர:ேக-ற+ப��  
வ�தன. ஒ�நா� காைல ெதாட:கி இவ� பா@வ�ைகயி( அ+�ராண�தி� உபேதச+ 
படல�தி( மாணி#கவாசக� 9��தJல 9�J��திைய� �தி#9� ெசBT�கைள+ 
பா�� ச�த�+ப� வ�தைமயி� ேநரமாகிT� நி.�தாம( ேமேல எ*��ப@ 
ெசBT�கைள1 ெசா(7#ெகா�ேட வ�தா�. அ+ெபா*� தவசி+பி�ைளக� வ�� 
Iநான� ெசBவத-9 வ-�.�தி அைழ��� எழாம( �தி+பாட(கைள ஒ� 
தைடTமி�றி இவ� ெசா�னா�; நா� எ*தி#ெகா�ேட வ�ேத�. அ+ேபா� 
இவ�#9� தாைர தாைரயாக# க�ணீ� ெப�கி#ெகா�ேடயி��த�. 
3�னேமயி��த வ��தமி9திேய அ+ பாட(களாக ெவளி+ ேபா�தெத�. 
உடனி��தவ�க� அறி�� மன3�கினா�க�. அ+பாட(க� வ�மா. :-- 
 

(ஆசிாிய வி��த�) {8.6} 
1. "ெதா*பவ ெரா�பா( �தி+பவ ெரா�பா( 

      �தி��ள� ெந#9ெந# 9�கி  
அ*பவ ெரா�பா( இவெரலா� நி-க 

      அ@யேன� தைன+பி@� தா�டாB  
ப*தி(நி� க�ைண� திற�ைதெய� �க(ேகா 

      பா�@நா @ய-றிய தவ�தா(  
ெகா*மல�1 ேசாைல� தி�+ெப�� �ைறயி( 

      9��த@ யி��த�� பரேன!"  
 

{8.7} 
2. "உ�Pேதா றிழிைப T�P� பவ6ச� 

        �ழித5உ ெவா�:கிய ெவன#9�  
அ�Pேதா ற�O றா#ைகெயா� ற�ளி 

ெகா� டைனயி� த9ேம  
வி�Pேதா ற+பா லாB+ெபா7� ேதா:9� 

        விமலேன விமலமா� சி�ைத  
ெகா�Pேதா .வ#9� தி�+ெப�� �ைறயி-  

      9��த@ யி��த�� பரேன!"  
 

{8.8} 
3. "வழிவழி ய@ைம Tவ�திேல� மல� 

      மல�#கர: க�றிட# கற��  
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கழி�ய ரைட�� கிட#கி�ற ெவைனT� 
      க��ெகா� டா�டெத� திறேமா  

ெமாழித� மாற ெந6செந# 9�க  
      3னிவர� ெதாட�பவ� 3தேல  

ெகாழிமல�+ ெபாழி(MH தி�+ெப�� �ைறயி( 
      9��த@ யி��த�� பரேன!"  

 
{8.9} 
4. "ஏலேவ ெயா�+ப� ெட-ைற#9� பா*# 

      கிைற�ெதா� பயCமி( ேலைன1  
சீலமா� 3னிவ� தி�#9ழா� ேதா�� 

      ேச���நீ யா�ட� த9ேம  
காலகா லாக: காளேவ தாள 

      கண��ைட MHதர ந@+பாB  
ேகாலமா� ெச(வ� தி�+ெப�� �ைறயி- 

      9��த@ யி��த�� பரேன!" 
 

{8.10} 
5. "கனிவிள வி�#க# காBகவ�� ��ட 

க�வனா ெம�ைனT� ப-றி  
3னிவ� 3னிவ� 2�ட�� ெளா�சா� 

3னிவர# 2�மா றளி�தாB  
�னிதெம� கனிேய ��திW ற3ேத 

ெபா:9மா ன�தவா� ெப�#ேக  
9னிெகா@ மாட� தி�+ெப�� �ைறயி( 

9��த@ யி��த�� பரேன!"  
 

{8.11} 
6. "�ைவப�� அவ(நீ� �மிTணா# ெகா�P� 

        ெதா*�ைதேய� தைனவ7� தி*��  
நைவயிலா ன�த வ3தJ� @ைனயா( 

      நைகவிைள� தி�ம@ ேய-9�  
கைவயழ லைட�த ெம*ெகன G�க# 

      க-றந- றவ�ள� �ைணேய  
9ைவமல�+ ெபாழி(MH தி�+ெப�� �ைறயி- " 
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        9��த@ யி��த�� பரேன!"  
 

{8.12} 
7. "தி�ெந� மால� ெறா�க� மாவாB� 

      தி��வி பாதல மிட+�-  
ெறா�வற 3ய�.: காண� மல��தா� 

      ஊ�ைதேய� தைல#ெகளி தாேமா  
அ�மணி விள#ேக யான�த+ பிழ�ேப 
      அளிகனி� ெத*�ைவ# கனிேய  
9�மணி மாட� தி�+ெப�� �ைறயி-  
      9��த@ யி��த�� பரேன!"  

 
{8.13} 
8. "அ�ட� 3னிவ� கண:கP ம-ைற 

      யவ�கP ந.3.+ பைடய  
வ�ட� மல��தா ெள�க�� தைல#9 

      மணி3@ யாயத- �தேம  
ப�ட� ெமாழியா� ப:கேவா ேமலா� 

      பரமேவா பரவிெய6 ஞா�.�  
ெகா�ட7� 3ழவா� தி�+ெப�� �ைறயி( 

        9��த@ யி��த�� பரேன!"  
 

{8.14} 
9. "எ�ைனநா� அறிேய� ஐயேகா பகேலா 

      @ரெவன+ ப�வ�� அறிேய�  
3�ைனநா� ெசBத தவெமவ ென�ைன 

      3*மேதா� ம�தனா# கிைனயா( 
அ�ைனேய அ+பா ஒ+பிலா மணிேய 

        அ@யவ�# ெகB+பினி( ைவ+ேப  
ெகா�ைனமா மதி(MH தி�+ெப�� �ைறயி- 

        9��த@ யி��த�� பரேன!"  
 

{8.15} 
10. "ெச�ைமெயா� றி(லா1 சிறியேன� கவைல  
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      தீ�தர ேயாகநா யகியா�  
அ�ைமேயா ெட*�� வ�தினி தா�டாB 

      ஆ�மநா யகவத- க@ேய�  
இ�ைமேய ெசT:ைக� மாெறவ� ம.ைம  

      ேயCெமா� றி(ைலெய� ெசBேகா  
ெகா�ைமமா மதி(MH தி�+ெப�� �ைறயி- 

      9��த@ யி��த�� பரேன!" (உபேதச+படல�, 70 - 79.)  
[ேயாகநாயகி : இ�தல�� அ�பிைகயி� தி�நாம�; ஆ�ம நாயக� : Iவாமியி� 
தி�நாம�.] 
 
� மாணி#கவாசக� சாி�திர�.  
 
இ+ �ராண�தி( மாணி#க வாசக� சாி�திரமாகிய தி�வாத[ர� தி�வவதார+ படல� 
3த7யன வடெமாழியிR�ள � ஆதிைகலாஸ மாஹா�மிய�, மணிவசன 
மாஹா�மிய�, தி�+ெப���ைற+ பைழய தமிH+ �ராண:க�, தி�வாத[ர@க� 
�ராண�, தி�விைளயாட- �ராண� ஆகிய இவ-ைற ஆராB�ேத ெசBய+ ெப-றன. 
அர:ேக-.ைகயி( ஒ� நா� தி�வாத[ர@க� �ராண�ைத ஆராB�� 
வ�:காைலயி( பா�@யCைடய த�ட-கார�க� மாணி#க வாசகைர� 
���.�தியெபா*� அவ� மன3�கி1 சிவெப�மாைன நிைன�� 
3ைறயி�டனவாக அைம#க+ெப-ற, 
 

(வி��த�) {8.16} 
"ஊCட� �ைடய வாH#ைக ெயாழி��ன# க@ைம ெய�. 
மாநில� �கR மா. வ� �ைன யைட�ேத� ற�ைன  
மீனவ� ற�பா� மீள வி��தைன ேவைல நீ��  
ஆனபி ன�நீ ரா-. நீெரன வாவ ��ேடா"  

 
{8.17} 
"அற�தனி1 ெச(வி பாக வ�பிேல னி�பா ெல�. 
ெவ.�தி@ ன@ேய- கி:9 ேவெறா� �ைணT மி(ைல 
ெச.��ய� �ர:க ெள(லா6 ெச-றவ ன@யா� ற�ைன  
நி.�தின� ெவயி7 ெல�றா னி��கH# ேக-ற மாேமா"  
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{8.18} 
"வானநா டவ�#9 ேமேலாB வ��ன# க@ைம யி+ேபா 
தானநா னி��ைப T-றா லா�ன# க@ைம யாவா�  
நாெனனா மன�தா� ெசா(R ந(Rைர ய�றி நி�ற  
ஈனனா ெமா�வ� ெசா(வ ேத.ேமா Gள�தி ெல�றா�" 
(தி�+ெப���ைற1 ச�#க�, 131 - 3)  

 
எ�C� பாட(கைள+ ப@#ைகயி- ேக��#ேக�� இவ� மன3�கினா�; க�ணீ� 
உ9�தா�; அத� ெபா�ளைமதிையT� நைடயழைகT� ப#தி1 �ைவையT� 
பாரா�@யத�றி அ� Qலாசிாிய� அக�திய 3னிவ�ைடய அ�� ெப-றவெர�.� 
அதனாேலதா� அ�Q- ெசBT�க� அEவளG �ைவT�ளனவாக 
அைம�தி�#கி�றனெவ�.� ெசா�னா�. 
 
ஆ�மநாத பாகவத�.  
 
அ�த Iதல�தி( ஆ�மநாத பாகவதெர�. ஒ�வ� இ��தா�. அவ� சிவக:ைக 
ஸமIதான�ைத1 சா��த ெப�:கைர ெய�C� ஊாி7��த கவி96சர பாரதியாாி� 
ம�க�; ஒEெவா� நாP� மாைலயி( Oஜாகால�தி( ஆ�மநாத Iவாமியி� 
ஆலய�தி( கீ��தன:க� 3த7யவ-ைற+ பா�� பணிைய+ ெப-றவ�கP� ஒ�வ�; 
சிவப#தி வாB�தவ�; அவ� சாாீர� யாெதா� தைடTமி�றி J�. IதாயிகளிR� 
ெச(R� வ�ைமTைடயதாத7� அவ� வ_ரக�ட பாகவதெர�.� 2ற+ப�வா�. 
அவ� இ# கவிஞ�பிரானிட� அ@#க@ வ�� ேபாவ���. அ#கால:களி( கவி 
96சர பாரதியாாிய-றிய க�த�ராண# கீ��தன�தி7��� சில கீ��தன:கைளT� 
ேவ. கீ��தன:க� சிலவ-ைறT� இவ�ைடய வி�+ப�தி�ப@ பா@# கா��வா�. 
இவ� ேக�� இ��-. அC+�வா�. உடனி�+பவ�கP� ேக�� மகிHவ���. 
இ:ஙன� அ#கால�தி( வ�� பா@ மகிHவி��1 ெச(R� ஸ:கீத வி��வா�க� 
அ:ேக சில� இ��தன�. 
 
�+� பாரதியா�#91 சிற+�+பாயிர� அளி�த�.  
 
ஒ�நா� சி:கவன� �+� பாரதியா� தா� இய-றிய ம�ைர1 ��தேரச� ெந6சமாைல 
3த7ய J�. Q(கைள இவாிட� ப@��#கா�@� தி��த6ெசB�ெகா�� 
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அவ-றி-91 சிற+�+பாயிர:கைளT� ெப-.1 ெச�றா�. அவ-.� 
ெந6சமாைலயி� சிற+�+பாயிர� ம��� கிைட�த�; அ� வ�மா.: 
 

(க�டைள#க7��ைற) {8.19} 
"ஆரதி� த�ைமய ெத�.ைர+ பாாிE வகில��ேளா� 
நாரதி யாய திைத+ப@� ெத�ப�ப� னாவல�� 
ேபரதி கார 3த(யாG� ேத��+ பிரமணிய  
பாரதி 2ட 7ைறெந6ச மாைல பக��தனேன." 

 
[அ� இ�த�ைமய� எ�. உைர+பா� ஆ�. நா�அதி ஆய� - அ�� அதிகாி�த�. 
ேபரதிகார� - ெதா(கா+பிய� 3த7யைவ.] 
 
சதாவதான� �+பிரமணிய ஐய� சிற+�+பாயிர�. 
 
த6ைச1 சதாவதான� �+பிரமணிய ஐயெர�பவ� வ�� சில தினமி��� 
தி�+ெப���ைற+�ராண+ பிரச:க�ைத# ேக�� இ��-. ஒ�ப� பாட(கைள1 
சிற+�# கவிகளாக1 ெசB� சைபயி- ப@��#கா�@1 ெச�றன�. அவ-.� 
இவைர+ ப-றி+ பாரா�@ய பாட(கP� ஒ�. வ�மா.: 
 

(ஆசிாிய வி��த�) {8.20} 
"நா-கவியா� நா-பைடயா ல*#கா-.# கவிகெளன 

      நவி( 9.��  
ேதா-கவல: ெகா�டவ�பி� �தி#9.பா� திைறெகா�� 

      ெதா(பா� 3-.�  
ேகா-கியR� �லைமெயC மாழிT��@+ �கHெவ� 

      9ைட#கீH# கா��  
மா-9நிக� மீனா�சி ��தரென� .ைரெசT�பா 

      ம�ன� ேகாேவ." 
 
[நா-கவி - ஆ�, ம�ர�, சி�திர�, வி�தாரெம�பன. நா-பைட - ச�ர:க ேசைன. 
9.�� - 9.நில ம�ன�. வல� ெகா�� - ெவ-றி ெகா��. பா திைற - 
பாட(களாகிய க+ப:கைள. ேகா-9 - ெச:ேகாR#9. ஆழி - ச#கர�; இ:ேக 
ஆ6ஞாச#கர�. �கழாகிய ெவ�9ைடயி�. பாம�ன� ேகா - கவி1ச#கரவ��தி.] 
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என#9 _வரேநாB க�ட�.  
 
இ+ப@யி�#ைகயி( அ+ெபா*� என#9 _வரேநாT� வயி-றி( _வர#க�@T� 
உ�டாகி மிகG� வ��தின. அதனா( தள�1சிTட� ப�#ைகயிேலேய இ��� 
வி�ேட�. த#க பாிகார:கைள ைவ�திய�கைள# ெகா�� இவ� ெசBவி�� வ��� 
_வரேநாB சிறி�� தணியவி(ைல. அதனா( �ராண�ைத ஏ�@ெல*�� பணிைய# 
9�பேகாண� ெபாிய�ண� பி�ைள ெய�பவ��, அர:ேக-.� கால��+ ப@#9� 
பணிைய1 சேவாிநாத பி�ைளT� ஏ-.# ெகா�டா�க�. 
 
�ராண� அர:ேக-.� காலம(லாத ம-ற# கால:களி( இ#கவிநாயக� எ� 
ப#க�திேல இ��� எ�ைன# கவனி��# ெகா��� ேமேல அர:ேக-.வத-9ாிய 
பாட(கைள+பா@ எ*த1ெசB�� வ�தா�. 
 
ஒ�நா� அர:ேக-.த( ஆனGட� பி-பக7( எ�பா( வ�த இவ� எ� 
ப#க�தி7��� மய#க� நீ:கி நா� விழி��#ெகா�டெபா*� எ�ைன ேநா#கி, 
"�ராண+ பிரச:க�ைத+ ப-றி மஹாஸ�நிதான�தினிடமி��� (�+பிரமணிய 
ேதசிகாிடமி���) க�டைள1 சாமி#9 இ�. தி�3க� எ*�த�ளியி�#கிற�. அதி(, 
'�ராண+ பாட(க� தம#9� தி�+திைய T�� ப�Yவத�றி அ1ெசBT�கைள1 
சாமிநாைதய� ப@�த( தம#9 ஸ�ேதாஷ�ைத# ெகா�#க#2�ேம' எ�. க�டைள 
யி�@�#கிற�. உம#9 உட�� இ+ப@யி�#கிறேத!" எ�. வ��த� அைட�� 
ெசா�னா�. 
 
நா� ஊ� ெச�ற�.  
 
�ராண+ பிரச:க� சிற+பாக நைடெப-. வ�த�. 'தின�ேதா.� இ+�லவ� 
ேகாமாCைடய பிரச:க�ைத# ேக�க 3@யவி(ைலேய!' எ�ற வ��த� எ� 
மன�தி( வள��� வ�த�. என#9 இ��த _வர� தணியவி(ைல. வ�பவ�கேளா� 
ேபசி#ெகா�@�+பதிR� அர:ேக-ற�தி-9 ேவ�@யவ-ைற# கவனி+பதிR� 
இவ�#9 ேநர� ேபாயினைமயி� எ�ைன ந�றாக# கவனி��#ெகா�ள 
3@யவி(ைலெய�ற வ��த� இவ�#9� இ���வ�த�. பலவைக ேவைலகP#9 
இைடயி( எ�ைன+ப-றிய கவைலையT� இவ� ேம-ெகா�டைத அறி�� நா�, 
"உ�தமதான�ர�தி-9+ேபாB+ பாிகார6 ெசB�ெகா�� ெஸள#கிய� உ�டான 
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பி�� வ�ேவ�" எ�. 2றி விைடெப-.#ெகா�ேட�. இவ�#9 எ�ைன+ 
பிாிவதி( வ��த� உ�டாயி-.. நாC� வ��திேன�. ெவ�பா+�7 ேவRஸாமி 
பி�ைளைய என#9� �ைணயாக1 ேச��� ேவ�@ய ெசளகாிய� ெசBவி�� 
எ�ைன இவ� அC+பினா�. நா� உ�தமதான�ர� ெச�ேற�. 
 
ேச#கிழா� பி�ைள�தமிH. 
 
இ# கவிசிகாமணியி� ப#க�தி7��� நா�ேதா.� �ராண+ பிரச:க:ேக�� வ�த 
வ�ெறா�ட1 ெச�@யா� மாணி#க வாசக� சாி�திர�ைத இவ� அ�ைமயாக1 
ெசBதி�+பைத அறி�� ஒ�நா� இவாிட�, "தி��ெதா�ட�கPைடய ெப�ைமகைள 
ந�றாக யாவ�� அறிT�ப@ ெபாிய�ராண�தி� வாயிலாக+ �ல+ப��திய�ளிய 
ேச#கிழா� திற�தி( பி�ைள�தமிெழா�. ஐயா அவ�க� ெசBத�ள ேவ���" 
எ�. மிகG� வண#கமாB# ேக��#ெகா�டன�. அ+ேபா� 'ெபாிய �ராண�தி-9 
வ�ெறா�ட� வாBெமாழியாகிய தி��ெதா�ட�ெதாைக காரணமாக இ��த�; 
அ+�ராண�ைத இய-றிய ேச#கிழா� பி�ைள�தமி*#9 வ�ெறா�ட1 ெச�@யார� 
வாBெமாழிேய காரணமாயி-.. இ� ந(ல அறி9றி' எ�. இவ� எ�ணி எ�ணி 
மகிH�தன�. அவ� ேக��#ெகா�டவாேற ேச#கிழா� பி�ைள�தமிைழ1 ெசBய� 
ெதாட:கி மிக ஆராB�� சில தின:களி- பா@ 3@�தன�. 
 
ெபாிய �ராண�திR�ள பலவைக நய:கைளT� அறி�� பலவ�ட� அCபவி�� 
இ��-.� இ��.வி��� வ�தவராத7� இ#கவிஞ� பிராC#91 ேச#கிழா�பா- 
சிற�த ப#தியி��தெத�பைத யாவ�� அறிவா�. இய(பாகேவ நாய�மா�கPைடய 
வரலா-ைற+ பலவைகயி( எ��தா�� த�3ைடய Q-ப9திகைள அழ9ப���� 
இய(�ைடய இவ�#9 அ�நாய�மா� சாிைதைய விாிGறெவளியி�ட ேச#கிழா� 
பா( அ�தைகய அ�� மி#கி��த( த#கத�ேறா? 
 
ேச#கிழா�ைடய 9ல�, 9ண�, அதிகார�, க(வி, ப#தி, ஞான� 3த7யவ-றி� 
ெப�ைமகைள+ பலப@யாக அ+பி�ைள� தமிழி( இ#கவிஞ� ேகாமா� ெசEவேன 
பாரா�@யி�#கிறா�.  
 

"ம�டைல ேவைல+ �வியி- ப�தி ெசB மா�#க மறி�தவரா� 
வ��ைவ ய3த ெவா*#ெகன வா��ைத வழ:க� ெதாி9நரா�  
ெகா�டைல ேந�பக `�த� 2-ற: 9தி��B� திடவல�யா� 
ெகா-ற# ைகைல# கணநா த�கெளா� 2�� மகிHபவரா�  
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வி�டைல யா�� ெபறல� மி�ப� விராG� திற7னரா� 
விமலா நீயவ தார6 ெசBயா வி@�” (தால+. 10)  

[வா��ைத - ைசவ பாிபாைஷ] 
 
எ�பதனா( ேச#கிழாைர எ�தைகயவராக இவ� க�தியி��தா ெர�. அறி�� 
ெகா�ளலா�. ெபாிய�ராண� ப#திைய மி9வி#9ெம�ப� இவ� அCபவ�தாலறி�த 
உ�ைமயாத7� அதைனேய பலவிட��� பாரா��வா�: 
 

”எ�.� ப�தி ரச:கனி கனிேய" (ெச:கீைர+, 7)  
ப�தி1 �ைவநனி ெசா�ட1 ெசா�ட+ பா@ய கவிவலவ " (தால+. 8)  
"�ல6சா� ப�தி விைளநிலேம" (3�த+. 5)  
"ஒழியா+ ப�தி# கட( வ�க." (வாராைன+. 10.)  

 
ெபாிய �ராண+ பாயிர�தி(, "எ�#9 மா#கைத" எ�C� தி�வி��த�தி�க�, 
'தட#ைக ைய��ைட� தாHெசவி நீ�3@#, கட# களி-ைற# க��� ளி���வா�' 
எ�C� ப9தியிR�ள ’நீ�3@' எ�ற 9றி+பினா( அ#கா+� � 
விநாயகJ��தியி� வி�வ5ப� தி�#ேகால�ைத� தியானி��1 ேச#கிழா� 
பா@யி��த( ேவ��ெம�. இவ� ெகா�டன�; ெபாிய �ராண� ‘மா#கைத’ 
ஆத7� அத-ேக-ப விநாயகJ��தியி� வி�வ5ப�ைத� தியானி�தாெர�. 
ெபா��த:கா�@ இவ� ெபா�� 2.வ���. அ#9றி+ைப நிைன�� அ+ 
பி�ைள� தமிH# கா+�1 ெசBTளி( விநாயக# கடG� வண#க�தி( அவர� 
வி�வ5ப�ைதேய எ���+ பாரா�@T�ளா�. அ�றிT� [7] "உலெகலா�" எ�C� 
ெபாிய�ராண1 ெசBTP#9+ ெபா�� ெகா�ளேவ�@ய 3ைறையT� அ#கா+பி- 
�ல+ப��தியி�#கிறா�. 
 
கா+�+ ப�வ�தி( ஏைனய பி�ைள�தமிHகளி( �தி#க+ெப.� தி�மா( 3த7ய 
ெதBவ:கைள இவ� 2றவி(ைல. விாியாகிய ெபாிய �ராண�தி-9 அத� 
ெதாைகயாகிய தி��ெதா�ட� ெதாைகயிR�ள பதிெனா� தி�+பா�ர:கP� 
ஒEெவா�றி- 2ற+ப�ட நாய�மா�கைள ஒEெவா� ெசBTளா( �தி���ளா�. 
இEவா. கா+�+ப�வ�தி( அைம#9� [8]��3ைற அ�பலவாண ேதசிக� பி�ைள� 
தமிழி( இவரா( 3த7( ேம-ெகா�ள+ப�ட�. கா+�+ ப�வ1 ெசBTளி� 
ெதாைக#9 ஏ-ப அ�3ைற இ�த இர�� Q(களிR� ெபா��தமாக அைம�த 
வாB+ைப� தியாகராச ெச�@யா� அ@#க@ பாரா��வ���. 
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‘ெபாிய �ராண�தி- பலவைக1 ெசா(லணி, ெபா�ளணி, ெபா��ேகா�க� 
அைம���, பலவைக அழ9க� நிர�பிT�, 3த-ெபா�� க�+ெபா�� உாி+ெபா�� 
3த7யைவ கா+பிய இல#கண+ப@ பாட+ப��3�ளன. தமிH நைட ெசEவிதாக 
அைம���ள�. ேதவார�திR�ள பலவைக ம�தண+ெபா��க� அ:க:ேக 
ெவளி+ப��த+ப��� ெதா�ட�க� அ�ைம ெப�ைமக�, அவரவ� நிைல, சாதி, 
9ண�, மா�#க� 3த7யைவ விள#க+ப��� இ�#கி�றன' எ�ற ெசBதிகைள 
அ:க:ேக அ+பி�ைள� தமிழி( இவ� �ல+ப��தியி�#கி�றா�: 
 

”ெசBயமல ராதன மி���பல சாதிT� 
      ேசர+ பைட�தேதG�  

ெச+பாிய வாயவE வ1சாதி 9றி9ண� 
      ெசBைக9@ ெகாPமி7ய(�  

ெவBயெமாழி TணG3� விாி�ெதலா மறியவல� 
      ெமBயறிஞ ெரன(விள#கி  

ேம�ப�ட ேவளா� 9ல#கதி ெரC:9�ைற 
        விமலைன# கா#கெவ�ேற."       (கா+�+. 7)  
 

" ஒ+பாிய ெதா�ட�த ம�ைமT� ெப�ைமT� 
      உவ#9மவ ரவ�ெசBைகT�  

உவைமயி( லா1ெசBைக a�ப3� தி�ப3� 
      உ�ப�ேகா ன��த�ப3�  

த+பாிய ெச�தமிH� ெதாைடநைடT மைடT� 
      தவா+ெபா� ளணி1சிற+��  

தமிHமைற யட:9பல ம�தண3� ெவ�ளிைட� 
        தவி��ெவ- ெபனவிள:க."      (ெச:கீைர+. 3.)  
 

" .............. ெபா�ளணி யாயின எEவிடC� N-. 
N-.# கிைடயிைற ப�டன வைமய விள�� வன+பிெனா� 
ேமய 3த-ெபா� ளாதிய J�.� ேவ��மிட� ெதBத  
ஆ-.+ �ன(நா ம+ெபா�� ேகா�3த லைறம- .�ளனG� 
அைமய� ெதா�ட� �ராண� நவி�றவ."       (தால+. 9.)  
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பி�C� ெபாிய�ராண�தி(, 
"காலா. வய-க��பி� கமHசாb� க6சாF�"  
"ம�ணீ�ைம நல6சிற�த வளவய(க Pளவய(க�"  
"எB�� ெப�ைம ெய�@ைசT� ஏF ேராம+ ேபFரா("  
"ம�னனா ர�ளி1ெசBத மைற�தி� வா#2 ரா#2�"  

என வ�� ப9திகைள நிைன��,  
 

"ஈ-.� தைலெயா� மG7 �ைன�தா ெல�ன1 ெசா(லணிெயா�  
ெறBதி+ ெபா7ய"       (தால+. 9)  

எ�ப�. 
 
தி�#9றி+�� ெதா�ட நாயனா� �ராண�தி( ஐ�திைணகளி� வள�ைத# 
2.தRட� அEவ�திைணயிR�ள சிவதல:கைள1 ெசா(7யி�#9� 3ைற 
3த�3தலாக+ ெபாிய �ராண�திேலதா� காண+ப�கிற�. அதைன இவ� 
அறி�தவராத7� தா� இய-றிய �ராண:க� பலவ-றி( அதைன ேம-ெகா�டன�. 
அ�3ைறைய அறிவி�த� ேச#கிழா� தி�வா#ேக எ�பைத, 
 

"ப@யிைட ெயா�ைப திரவ� ணைன�ாி 
      பாவல ைர�திைணT�  

ப9�ெதா� 3+ெபா� ேளா�� விாி��+ 
      பயனா க�ெதBவ�  

க@த7( சினகர 3�ளன ேவாத# 
      க-பி�தவ”       (ச+பாணி+. 8)  

[ைபதிர� – நா�] 
எ�. �ல+ப��தியி�#கிறா�. பி�C�, 
 

" ெசா(R� ெபா�P நனிசிற+ப1 
��:க1 ெசா(ல� 3தலாய 
[9] ேதா�@ யைமய வம:கலமா� 
ெசா-க� �ணரா தற#கைள��  
ெவ(R� தைகய 3ர�கா�@ 
வில#9 விலக விதித*வி "       (3�த+. 3)  



26 

 

எ�. பாரா��வா�. 
 
'அம:கலமா� ெசா-க� �ணரா� அற#கைள��' எ�ற�, ெமB+ெபா�� நாயனா� 
�ராண�தி( 3�திநாத� ெமB+ெபா�� நாயனாைர வாளா( NH�தினாென�பைத 
ெவளி+பைடயாக# 2றாம(, 

"ப�திர� வா:கி� தா�3� நிைன�தவ+ பாிேச ெசBய"  
எ�. பா@யி��தைலT�, ஏனாதிநாத நாயனா� �ராண�தி( அதிMரென�பவ� 
ஏனாதிநாத நாயனாைர வாளாெலறி�தைத அ:ஙனேம, 

"3�னி�ற பாதகC� த�க��ேத 3-.வி�தா�"  
எ�. 2றியி��தைலT�, இைவேபா�ற பிறவ-ைறT� நிைன�ேதயா9�.  
 
ேச#கிழாைர+ப-றி# 2.� இட:களி(, 
 

”Jவ�� �கR� ேவத� தமிH#கY�ள 
ெமB�ைமைய விாி��� ெதாி�த��ெசB 9�ைறW� 
ேவ��” (கா+�+. 3.)  

 
"அ��Jவ ர��மைற+ ெபா��ெதாிய 3�ெனா�வ� 
அ��மைற+ ெபா�� விள#9�  
ந�பறா வி�தியா ரணிய3னி வரC� 
நய+பயா+ �றவிாி�த நாவல� பிரா�” (கா+�+. 5) 

 
"அைவயக� விய#93+ �லவர�� 3#கனி 
அ��தமிH1 �ைவயைன��� 
ஆராB� ெத���+ப( ெசBT�3க மாவறிய 
அறிவி�த ெப�நாவல�” (சி.ேத�+. 9) 

என� ேதவார�தி� ெபா��கைள அவ� �ல+ப��தியி�+பைதT�, 
 

"தமிH நாவலேரேற" (ெச:கீைர+. 7)  
"வல6சா� ெப�நா வலேரேற" (3�த+. 5)  



27 

 

என அவர� நாவ�ைமையT�, 
 

"சகலா கமப� @தெதBவ1 ைசவா" (தால+. 2)  
"ைசவ+ பயி�தைழ ய�தைழ T��ய(" (தால+. 6)  
"உலவா தைம�த சிவேபாக� 
ெகா�P6 ைசவ+ பயி�வள�#9� 
ெகா�ட( வ�க வ�கேவ" (வாராைன+. 10)  
“வய:96 ைசவ+ ெப�வாHேவ" (சி-றி-. 10)  

என அவ� ைசவசமய�தி-91 ெசBத ேப�தவிையT�,  
 

"ெந6ச�, கனிய# கனிய# க�ணீ� வார# 
      கவிபா @யவிைறவ" (ச+பாணி+. 7)  

"க(R: கைரய# கவிபா�: 
      கனிவாB 3�த� த�கேவ" (3�த+. 3) 

என அவ�ைடய ெசBT�க� மன�ைத உ�#9� த�ைமைய 
உைடயனெவ�பைதT�, 
 

"அ.பதி�ம� ேமR Jவ� சாி�திரமா� 
க�+ப6சா. ெபாழிம�ர# கனிவாB" (3�த+ . 1)  

 
"பிதி�� தரமற வி�பா லளவி+ பிழி�ைவ ம�விரவி+  

        பிற:கிய �(ல க�டநி றீஇ1�ைவ ெப.க� �:2�@  
எதி�� ெபா�ளி( பலா#கனி மா:கனி இைவவா ைழ#கனி 3�  

      இையT 3*#கனி 3�திாி ைக#கனி இEவிர த3நா�@  
அதி�: கடலமி� த33 P.�தி அவா:9ழ( Nைணயிைச  

      அ�தைன T��க ைவ��1 சிவமண� அகலா ேதகமழ 
3தி� ம��கவி பா@ய �லவ� " (சி. பைற+, 6)  

என அவ�ைடய பாட(களி� இனிைமையT�, 
 

{8.21} 
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"அ�தி த�:கவி ெய�ம� ந�றா வைற9தி ர�ம�ேடா 
அவாவிய ��தி த�:கவி ெய�ம� ம�ம� ேடாவி�C�  

சி�தி த�:கவி ெய�ம� ெம(லா� தீ��த: கP3.மா 
ெசBயா1 ��தி த�:கவி ெய�ம�6 ெச+பிய வ�ம�ேடா  

ப�தி த�:கவி ெய�ம� மாகி+ பாாி- �லவெரலா� 
    ப(லா ேரா�� பாரா� ட#கதி ப-றிய ப(ேலா�#9  

3�தி த�:கவி பா@ய �லவ� 3ழ#9க சி.பைறேய 
    3*மணி மாட# 9�ற� Lர� 3ழ#9க சி.பைறேய" (சி.பைற+. 7)  

என அவ-றி� விேசட�ைதT� எ���+ பாரா�@T�ளா�. 
 
அவ�ைடய பலவைக ஆ-ற(கைள+ பாரா��� பி�வ�� ெசBT� அறி�� 
இ��ற-9ாிய� : 
 

”நா@ய விாிQ( ெசா-றி� திறனா( ந�b லாசிாிய�  
ந9பா �ர3த RைரெசB த7னா( நவிRைர யாசிாிய�  
நீ@ய பரசம ய#9ழி NH�தவ� நீ+ப+ ேபாதைனெசB  
நிைலயா- ேபாத காசிாி ய�னிைவ நிகHெதா. நிகHேதா.�  
ஆ@ய ஞான� திறCற லா�ஞா னாசிாி யCநீெய�  
றா�ேறா� பல�� �கழ+ ப�பவ." (ச+பாணி+. 9) 

 
[10]ேச#கிழா� பி�ைள�தமிைழ இவ�பா( வ�� வி��வா�கP� பிற�� ேக��# 
ேக�� மகிH�� பாரா�@ வ�தன�. இவேர அதைன மீ��� மீ��� ப@+பி��# 
ேக�� இ��.வ�3��. இவ� இய-றிய பி�ைள� தமிHகP� இ.தியி- ெசBத� 
அ�தா�. ேதவார� ெபாிய �ராண� 3த7ய Q(களி( ஈ�ப���ள வி��வா�க� 
அ�த+ பி�ைள� தமிழி( ஈ�படாம7ரா�. 
 
அ+�சாமி+ �லவ�#91 சிற+�+பாயிர� அளி�த�.  
 
தி�+ெப���ைறைய1 சா��த ஏ�பெல�C� ஊாிR�ள அ+�சாமி+ �லவெர�C� 
பர�பைர# க(விமா� ஒ�வ� த�3ைடய 9மாரரான அ�ணாசல+ �லவெர�பவைர 
அைழ��#ெகா��வ�� இவாிட� வி��, "சில வ�ட� இவைன உட� ைவ��+ 
ப@+பி�� அC+பேவ���" எ�. பிரா��தி��# ேக��#ெகா�டா�; அEவாேற 
அவ�#9 இவ� பாட6 ெசா(7வ�தா�; அ+பா( அ+�சாமி+�லவ� ஏ�ப7R�ள 
3�ைதயென�C� ஐயனா� மீ� தா� பா@யி��த பி�ைள� தமிெழா�ைற+ 
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ப@��#கா�@1 ெச+ப6 ெசB� ெகா�டத�றி இவ�ைடய சிற+�+ 
பாயிரெமா�ைறT� ெப-.1 ெச�றா�. அ1சிற+�+ பாயிர� வ�மா.: 
 

(வி��த�) {8.22} 
"9வைளய� கத�3தல( லைவ2ட+ பிைறெயனG�  

ெகா�� நாணி�  
தவைள9தி� தி�தட6சா ேர�ப(நக� 3�ைதய�  

த�றா� ேகய� 
�வைளத�� ப@பி�ைள� தமிHெசா-றா னிய-ெசா(R�  

ெபா�P� வாB+ப�  
திவைளயில# கண3�ேத ர+�1சா மி+�லவ� 

திற�மி# ேகாேன." 
[9வைளய�9 - 9வைள மலாி� ப#க�ேத. 9வைளெய�C6 ெசா(7� 
3தெல*�த(லாத எ*��#க�: வைள; வைள - ச:9. அ�� வைள த��. திவ� 
ஐயில#கண� - விள:9கி�ற ப6சல�சண�.] 
 
சி:காரேவRைடயா�.  
 
தி�+ெப���ைற#9 அ�கிR�ள த�3ைடய கிராம ெமா�ைற+ பா�#கவ�த 
[11]த�ணீ�#9�ற� சி:காரேவRைடயாெர�C� பிர� ஒ�வ� இவ� 
தி�+ெப���ைறயி( இ�+பைத அறி�� சில அ�ப�கPட� வ�தா�. ஒ� தின� 
இ��� �ராண+பிரச:க�ைத# ேக�� மகிH�� பாரா�@யேதா�, "இ�த+ 
�ராண�ைத 3@��வி��� தி�வாவ��ைற#91 ெச(R�ெபா*� 
த�ணீ�#9�ற�தி-9 வ�� சில தின� இ�#கேவ���" எ�. 
ேக��#ெகா�டா�; அ�றிT� த�3ைடய ஊ�#9 அ�கிR�ள தி�ெவ��ைற-
ெய�C� Iதல��#9 ஒ� பிரப�தமாவ� �ராணமாவ� ெசB� சிற+பி#க 
ேவ��ெம�.� ேவ�@#ெகா�� ெச�றா�. 
 
அர:ேக-ற�தி� O��தி.  
 
அ+பா( ஒ� ந(ல தின�தி( தி�+ெப���ைற+�ராண அர:ேக-ற�தி� O��தி 
விழா சிற+பாக நைடெப-ற�. அத-காக அைழ#க+ப��+ ப��#ேகா�ைட� 
தாcகாவிR�ள பாைலவன�, நகர� 3த7ய சில ஜமீ�களி7��� பிரதிநிதிகP�, 
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உ�திேயாகIத�கP�, ��#ேகா�ைடயி7��� பல உ�திேயாகIத�கP�, 
நா��#ேகா�ைட� தனைவசிய+ பிர�#களி- பல��, ேவ. சில�� வ�� 
சிற+பி�தா�க�. அ+�ராண� ஒ� சிவிைகயி( ைவ�� ஊ�வல� 
ெசBவி#க+ெப-ற�. அ1 சிற+� ஓ� அரச�ைடய விவாக ஊ�வல� ேபாலேவ 
நைடெப-ற�. அ+ேபா� �+பிரமணிய த�பிரா� 3த7( வா#களி�தி��தப@ேய 
5பாB இர�டாயிர� இவ�#9 ஸ�மான� ெசBதத�றி உட� இ��த 
மாணா#க�கP� ஒEெவா�வ�#9� அவரவ�கPைடய த9தி#9� த#கப@ 
மாியாைத ெசBதா�. அ�ெதாைகக� அவ�ைடய ெசா�த1 ச�பள�தி7��� மி9�� 
ைவ#க+ெப-றைவ. 
 
அ�த விேசஷ�தி-9 வ�தி��த கனவா�க� ஊ�#91 ெச(Rைகயி( 
இ#கவி1ெச(வைர# க�� தி�வாவ��ைற#9+ ேபா9�ெபா*� த�த� 
இட:கP#9 வ�� சில தின:க� இ��� சிற+பி��1 ெச(லேவ��ெம�. 
ேக��#ெகா�டா�க�.  
 
அ#கால�தி( இ��த ஜமீ�தா�கP� பிர�#களி- ெப��பா�ைமேயா�� 
க(விமா�கேளா� பழ9தைலT� அவ�கைள ஆதாி�தைலT� த:கPைடய 
கடைமயாக# க�தி வ�தா�க�. வி��வா�கேளா� ச�பாஷி�தேல அவ�கP#9+ 
ெபா*�ேபா#காக இ��த�. ஒEெவா�வாிட�திR� வடெமாழியிR� தமிழிR� 
ஸ:கீத�திR� வ(ல ஒEெவா�வ� இ��ேத வ�வா�. அவரவ�ைடய வ�வாயி( 
ேவ. ெசலGக� அ#கால�தி( அதிகமாக இ(லாைமயா( வி��வா�கைள 
ஆதாி+பதி( வி6சேவ��ெம�. ஒ�வைரவிட ஒ�வ� ஊ#க: கா�@T� வ�தன�. 
ஆதலா(, பி�ைளயவ�க� த:க� ஊ�#9 வ�� ேபாதைல அவ�க� ெபாிய 
பா#கியமாகேவ க�தினா�க�. 
 
தி�+ெப���ைற+ �ராண அைம+�.  
 
தி�+ெப���ைற+ �ராண�தி( 3த7( 27-ெசBT�களட:கிய கடG� வாH��� 
அைவயட#க3� தி�நா��+ படல� 3த7ய 32-படல உ.+�#கP� 
அைம���ளன. இதிR�ள ெசBT�களி� ெதாைக 1659 . 
 
உ�வ�, அ�வ�, அ�G�வெம�C� Jவைக� தி�ேமனிகP�ேள சிவெப�மா�, 
அ�பிைகT� தா3� அ�வ� தி�ேமனிெகா�� எ*�த�ளி விள:9� இட� இ�த� 
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தி�+பதிேய. இதைன இ+�ராண�தி( பல இட:களி- �ல+ப��தியி�#கிறா� ; 
அவ-.� ஒ�. வ�மா.: 
 

(வி��த�) {8.23} 
"Lயநா ம�த�வ 3�வெமைவ ெயனிCெமா� ேதா�ற( ேபா�ேற  
பாயநா னிலவைர+பி� கYமம�வா ெளன(ெதாி�த ப@ேய ேபால  
ஆயநா த:கட�த வா�மநா த#கடG� அம�த- ேக-ப  
ேமயநா யகிசிவேயா கா�பிைகத� விைரமல��தா� ேமவி வாHவா�."  
(கடG� வாH��, 5)  

 
பிரமேதவ�, தி�மா(, காலா#கினி T��திர�, மாணி#க வாசக�, ேசாழராச�, 
அத�ம�, இல#9மி, ஒ� ேவட� எ�பவ�க� ெசBதனவாக இ�Q7( உ�ள �தி1 
ெசBT�க� மன�ைத உ�#கி அ�ைப மி9வி#9�. 
 
இ+ �ராண�திR�ள அ�ைமயான ெசBT�களி- சில வ�மா.:- 
 

(சபாநாயக� �தி)  (வி��த�) {8.24} 
“அைர+�7�ேதா( மயி�9+ப# கா-�7�ேதா( மயி�3கிH+ப 

        அணிப( பா���  
வைர+பக�. 9ைலயெவா� பா��நிைல நி�.நனி 

      மகிழ ேம#9� 
திைர+பயமா தைலஇ#கவல# கிழ#கிள:க� னிைகயி�ப� 

      திைள+ப நீ�MH  
தைர+பயனா மணிம�.� நடநவிR ெமா�3தைல1 

      சரண6 சா�வா�."  
 
[இ1ெசBT� விேராதவணி. அைர+�7�ேதா(: அைர - இைட; கா-�7 - 
காலா-�7யாகிய வியா#கிரபாத3னிவ�ைடய; இவ-றி( அைர, காெல�C� 
பி�ன எ�களி� ெபய�க� ெதானி#கி�றன. வைர+� - எ(ைல. ஒ� பா�� - 
பத6ச7 3னிவ�. ேம#9 திைர பய� மா� - தி�3@ ேமR�ள அைலையTைடய 
நீராகிய க:ைக; ேம#9 - ேம(; இதி( திைரையT� அ1ச�ைதT� உைடய 
3தியவெள�C� ேவெறா� ெபா�� ேதா-.கி�ற�. அைலஇ - அைல��. கிழ#9 - 
கீH. இள:க�னி - சிவகாமிய�ைம.] 
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(9மார#கடG� �தி) {8.25} 
"�ர3த(ெவ� ..�கHமா� திர:ெகா�ட த�ைதயிC� 

      ெபா�ேமா� யாைன  
உரனறெவ� றதெனா�J� திT:ெகா�� மி9சிற+ைப  

      உ.3� ேனாC�  
பரGற1M� த@�தவ-ேறா ேடா:9ேக தனெமா�ைக 

      ப-ற+ ெப-ற  
விரGமல ம���ைறT� ெப���ைற# 9மாரன@ 

        ேமவி வாHவா�."  
 
[ஓ�யாைன - கய3கா�ர�. அதெனா� - �கேழா�. 3�ேனா� - விநாயக# கடG�. 
அவ-ேறா� - �கேழா�� வாகன�ேதா��. திாி�ர� 3த7யவ-ைற ெவ�ற 
சிவெப�மா� �கைழ ம��� அைட�தன�; கய3கா�ரைன ெவ�ற விநாயக# 
கடG� அதேனா� ஊ�திையT� ெப-றன�; Mரப�மைன ெவ�ற 3�க# கடG� 
அEவிர�டேனா� ெகா@ையT� ெப-றனெர�பன இ:ேக அறிய-பாலன.] 
 

(அைவயட#க�) {8.26} 
"ெவ�றசீ ரா�ம நாத� எC�ெபய� விைழ�தா� ஞான 
ந�றிலா ெவைனவி ல#கா� நாவc ர�#9 ெவ�ெணB 
அ�ற�� ெசBதா ெர�.� அ�1சைன பா�ேட ெய�றா�  
ஒ�றநி� பா�ேட ெய�னா� உ.திெய� னித�ேம( ேவ���." 

 
[ஞானா� மநாத ெர�ற�றி+ ெபா�+பட ஆ�மநாத ெர�C� தி�நாம�ைத# 
ெகா�@��த7� ஞானமி(லாத ஆ�மாவாகிய எ�ைனT� ஆ�ெகா�ட�Pவா 
ெர�றப@. நாவcர� - ��தரJ��தி நாயனா�. ெவ�ெணB - தி�ெவ�ெணB 
ந(c�. அ�. - அ@ைம ேயாைலைய# கா�@ ஆ�ெகா�ட கால�தி(. 'அ�1சைன 
பா�ேட' எ�றைத,"'ம-.நீ வ�ைம ேபசி வ�ெறா�ட ென�C நாம�, ெப-றைன 
நம#9 ம�பி- ெப�கிய சிற+பி� மி#க, அ-சைன பா�ேட யா9� ஆத7� 
ம�ேம( ந�ைம1, ெசா-றமிH பா� ெக�றா� Lமைற பா�� வாயா�" (ெபாிய. 
த��தா�. 70) எ�பதனாRணரலா9�.] 
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(தி�வாத[�+ ெப�ைம) 
(ெகா1சக# க7+பா.) {8.27} 
”வாத[� மைறெயா*#க ம(லா�ம- ெறா�.ம�  
வாத[ ரைட�தாைர மல#9ர�ைப யக�தினி�  
வாத[� சிவான�த வாாியிைட ய*�தெலா�  
வாத[ ெரன+�கR� வா��ைதவா னிட��3ள." 
(தி�வாத[ர� தி�வவதார+. 11.)  

[இ�வாத - இ��தாத. ஒ�வாத - நீ:காத.] 
 
படல�ேதா.� 3த-க� உ�ள தி�வாத[ர@களி� �திகP�ேள சில வ�மா.: 
 

(வி��த�) {8.28} 
"ந�ணிய Jைக ேபச ந(ல�� நா�ட� ைவ�த 
��ணிய வாத [ர� ெபா�ன@ ெச�னி ேச��தா�  
எ�ணிய வி+� ராண ெமா�.ெகா ெல(லா� பாட�  
த�ணிய வா#9 3�னா யாைவT� த�வ ர�ேற."    (�ராண வரலா., 1.)  

 
{8.29} 
"சீர@ யா�ெசB நி�ைதயி( ெவ�ைத 

      தி��தக நாெடா. 3�டா�  
பார@ T�ளா# கியெந� மா(ெகா� 

      பாக3� ளா�#9மீ னவனா(  
ஓர@ ெகா�+பி� தா�ெந� மா(ெகா� 

      பாகமி( ேல-ெகா� தாேம  
ஈர@ ெகா��தா� ஞாயிெற: ெகழிC�  

        எவெனன இ�+ப�யா னினிேய." (பிரமCபேதச+. 1) 
[ெவ�ைத - பி��. ெந�மா(ெகா� பாக� உ�ளா� - தி�மாைல Tைடய தி�ேமனி+ 
பாக�ைதTைடய சிவெப�மா�. ெந�மா( ெகா� பாகமி(ேல� - மி#க மய#க�ைத# 
ெகா�டவC� பாிப#9வமி(ேல Cமாகிய அ@ேய�.] 
 
தி�வாத[ர@கPைடய வரலா-ைற# 2.� ப9திக� ெபாிய �ராண�ைத+ ேபா�ற 
அைமதிையT� அழைகT� உைடயனவாக விள:9�. ைநமிச3னிவ� ெப���ைற 



34 

 

யைட�� Oசி�த படல�தி(, தி�+ெப���ைறைய� தாிசி�த-9 வ��ெபா*� 
Mத3னிவ� சGனகாதிய�#9 இைடயிR�ள தல:கைள# கா��வதாக உ�ள 
ப9தியி( அ.ப�� J�. தல:க� ெவளி+பைடயாக# 2றாம( பலவைக# 
9றி+�#களா( 2ற+ப���ளன. அவ-றா( அ�தல:களி� வரலா.கP� 
அாியனவாகிய சில ெசBதிக� �ல+ப��. 
---------------------- 
[1] இவ� பி�ைளயவ�களிட��+ ப@#க வ�த சில தின�தி-9+ பி�� 
ம-றவ�கைள+ேபாேல தா3� இ�#கேவ��ெம�ெற�ணி� தி� நீ. 
தாி��#ெகா�வாராயின�. அதைன# க�ட பி�ைளயவ�க�, "இனி1 சேவாிநாைத1 
சிவ9�நாத பி�ைளெய�ேற அைழT:க�" எ�. ெசா�னா�. மட�திR� பிற 
இட:களிR3�ள யாவ�� அ�3த( அEவாேற அைழ+பாராயின�. 
[2]ேவ�ப-FெரனG� வழ:9�. 
[3] ஒ�கால�தி- சிவக:ைக ஸமIதான� தைலவராக இ��த 3��வ�கநாத  
�ைரெய�பவ� மீ� பி1�ைவய�, காதெல�C� ஒ� பிராப�த� ெசB� அர:ேக-றி 
ஸ�மான� ெப-றன�. அ+ெபா*� அ:ேக ஆIதான ப�@தராக இ��த 
3��Nர+ப+பி�ைள ெய�பவ� அவைர+பா���, 3��வ�கநாத �ைரெய�பைத 
ஒ� ெவ�பாவிலைம�� ஐ�� நிமிஷ�தி- பாட ேவ��ெம�. 2றினா�. 
பி1�ைவய� அ+ப@ேய ெசB�வி�டா�. அ1ெசBTளி� 3�னிர�ட@க� என#9# 
கிைட#கவி(ைல. பி� இர�ட@க� ம��� கிைட�தன. அைவ வ�மா. : 
"கவ�க நாதைனேய ைகெதா*� வாH3� 
�வ�க நாத �ைர"  
[கவ� உக� ெதா*ெத�க; கவ� - வ6சைன. நாத� - சிவெப�மா�.] 
அ�த வரலா-ைற ஒ� சமய� பி�ைளயவ�க� ேக�� விய+�-. அ� ெதாட:கி 
அவைர# காY�ேதா.� '�வ�க நாத �ைர’ எ�ேற அ��ட� அைழ+பாராயின�. 
[4] இவ�� பி1�ைவய�� சி�ன+ப�ட� � நம1சிவாய ேதசிகாிட� 
க(7ைட#9றி1சியி- ப@�தவ�க�. 
[5] இவ� � ஆ�மநாத Iவாமிைய அ�1சி+பவ�; அ�தல�தி( உ�ள அ�தண� 
3�Q-.வ�கைள1 சா��தவ�.  
[6] இத�பா( Iவாமி அ�வா5ட J��தியாக எ*�த�ளியி�#கி�றைமயி� இஃ� 
இ+ெபய� ெப-ற�; இ�தல���ள ஸைபக� ஆறC� இ� கனகஸைபெய�. 
2ற+ப��. 
[7] இ+��தக� 116 - ஆ� ப#க� பா�#க. 
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[8] 3த-பாக�, 224 - ஆ�ப#க� பா�#க. 
[9] ேதா�@ - அழ9. 
[10] இ�Q( பி-கால�தி( இவ�ைடய மாணா#கராகிய ஆ.3க� 
த�பிரானவ�களா( சிற+�+பாயிர�ேதா� தனிேய பதி+பி#க+ ெப-ற�; 
மீ.பிரப�த�திர��, 722-824. 
[11] இ� ம�னா�9@ தாcகாவிR�ளேதா5�. 
--------------------- 

9. 9. 9. 9. பல ஊ�#பல ஊ�#பல ஊ�#பல ஊ�#பிரயாண�பிரயாண�பிரயாண�பிரயாண�....    
 
தி�+ெப���ைறயினி�.� �ற+ப�ட�.  
 
பி�� இ# கவிஞ�ெப�மா� தி�+ெப���ைறயினி�.� �ற+பட எ�ணி1 
�+பிரமணிய த�பிரானிட� பிாியாவிைடெப-.# ெகா�டா�. இ�வ�� ஒ�வைர 
வி�� ஒ�வ� பிாித-9 மனமி(லாதவராகி வ��தினா�க�. பி�� ஒ�வா. ஆ.த( 
2றி விைடெப-. இவ� �ற+ப�டா�. 
 
9�ற#9@ ெச�ற�.  
 
அ+ெபா*� இவைர அைழ�� வரேவ��ெம�. 9�ற#9@யிR�ள 
தி�வ�ணாமைல ஆதீன� தைலவரான � ஆ.3க ேதசிக� அC+ப, 
அEவாதீன�தி( 3த- 9மாIதாவாக இ��தவ�� சிற�த தமிH# க(விமாC� 
அ�:கைல விேநாத�மாகிய அ+பா+பி�ைள ெய�பவ� வ�� அைழ�தா�. 
அவ�ட� �ற+ப�ட இவ� இைடயிேலT�ள அ�ப�களி� ேவ��ேகாளி�ப@ 
அEவEவிட:கP#91 ெச�.வி��# 9�ற#9@ ெச�றா�. அ:ேக ஆதீன� 
தைலவ� இவைர வரேவ-. உபசாி��1 சில தின:க� இ�#9�ப@ ெசB� த#க 
ஸ�மான:க� வழ:கி+ பி�� ப(ல#9 ைவ�� அC+பினா�. அ#கால�தி( அவ� 
மீ� இவ� இய-றிய சில பாட(க� உ��. அைவ இ+ெபா*� கிைட#கவி(ைல. 
 
9�Oைச மா�மிய�.  
 
அ+பா( இவ� வ�ெறா�ட1 ெச�@யா�, ச�திர� அ�ணாசல ெச�@யா�, 
ெவளி3�தி ைவரவ ஐயா எ�பவ�களா( அைழ#க+ப��� ேதவேகா�ைட#91 
ெச�. சிலநா� இ��� அ:ேகT�ள கனவா�களா( உபசாி#க+ெப-றா�. பிற9 
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காைர#9@ ெச�. அ:ேக அ.ப�� Jவ� 9�Oைச மட�தி( த:கினா�. அ:ேக 
சில தின� இ��தெபா*� 9� Oைசயி� ெப�ைமைய+ �ல+ப��தி1 சில 
ெசBT�க� இய-றி� தரேவ��ெம�. அ:ேகயி��த ெம.ெபாி. ராம. ெமBய+ப 
ெச�@யா ெர�பவ� ேக��#ெகா�ளேவ, 9�Oைச மா�மியெம�ற ஒ� Q( 
விைரவி( இய-றி இவரா( அளி#க+ெப-ற�. அ� பதிைன�� 
ெசBT�கைளTைடய�; அ1சிட+ெப-. வழ:9கி�ற�. ெமBய+ப ெச�@யா� 
ேக��#ெகா�டைதT� உடேன விைரவி( யாெதா� தைடTமி�றி இவ� 
இய-றியளி�தைதT� உடனி��� பா��தவராகிய காைர#9@ ெசா#க7:ைகயா 
அ@#க@ ெசா(7+ பாரா�@#ெகா�ேடயி�+பா�. அ� மா�மிய�திR�ள 
3#கியமான ெசBT�க� வ�மா.: 
 

(வி��த�) {9.1} 
"க��ெமா� மல3மி� விைனT3�மா ையTமகல# கழ-றி நாP�  
ஒ�வாிய சிவேபாக1 ெச*�ேதற( வாBம�+பா� உ�ள: ெகா�டா�  
ப�மணிமா ளிைக#காைர# 9@வய:க+ ெபா7Tம. ப�� Jவ�  
தி�மட�தி( N-றி�#9 மC2ல மழகளி-ைற1 சி�தி+ பாமா(." 

 
{9.2} 
"அ�வாகி T�வாகி ய�G�வ மாகியிைவ# க+பா லாய  
தி�வாகி யநாதி3�த� திரமாகி யான�த� திர�சி யாகி# 
க�வாகி# க�ணாகி# க�Y�மணி யாகிTயி�# கண:க� ெக(லா�  
9�வாகி நிைறபரம சிவெமா�ேற யைன��ல9� 9றி#ெகா ேடவா�."  

 
{9.3} 
"அ@யா�யா� அவ�Oைச ெசT�விதெம� ெனனவினவி� 

      அைறவா: ேக�ேமா  
வ@யா�ெவ� ணீறணிவா ரதெனா�க� மணிமாைல  

        வய:க+ O�பா�  
க@யா�M- பைடயாைன ய��9றி3- பலவிC�க 

        னிய+O சி+பா�  
ப@யா�ந� தன��9�� மல�பறி��� ெதா���தG� 

        பணிேம- ெகா�வா�."  
 

{9.4} 
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"தளி�9�� தி�வல9+ பணி�ாிவா� தி�ெம*#91 சைமய1 ெசBவா�  
ஒளிகிள�ப( விள#கைம+பா� மண:கம*� ப@�ைக+பா� உ�ப ரா��  
ெதளிவாிய தமிHமைறப( காR�பா ரா�@�வா� சிவ� ராண�  
அளியைமய1 சிரவண6ெசB பவாிவெர லா�பரம� அ@யா ராவா�."  

 
{9.5} 
"இ�னவ@ யவ�வயி-.+ பசிதீர அன�பைட�த( இ�ன� ேமனி  
ம�னவ� பிணியகல ம���தவ( 9ளி�#காைட வா:கி ந(க(  
ெசா�ன3த( யாதாC� ேவ�@யைவ மனமகிH1சி L:க ந(க(  
ந�னாிட: ெகா��த7ைவ 3த-பலG� Oைசெயன நவி(வ� ந(ேலா�."  

 
{9.6} 
"இ�தவித ம@யவைர+ Oசி�த ெல�நாP� இனிய ேதC�  
ச�தமி9 மாிபிரமா திய�கெளலா ேம�ெத�#9� தைகய ராய  
ப�தமிேலா ர.ப�� Jவ�தி� நா�வரG பா���1 ெசBயி�  
ம�ததர 3தனா�9 ெமா�விய�� கல+பிC.� வாH#ைக 2��." 

 
{9.7} 
"நலம7ெசB ைகயராய வ.ப�� Jவரா நாய� மா�க�  
வலம7மா ேதவன@ யைட�தநா� சிவேநய மா�பி னா�#9  
நிலம7வ� @�வ3�: கறிய3�6 சி-.ணG� ெநBT� பாR�  
தலம7ய நிைற�L�@� ெதா*ந�ெப.� ேப-றிைனயா� சா-ற வ(லா�."  

 
{9.8} 
”நா@யவ� தின�தில3 L��சிற+ ெபா�மEவ� நாய� மா�#9#  
2@யம� �6சிற+ப வபிேடக நிேவதன3: 9லவ1 ெசB�  
நீ@யG- சவ3நட� தி�தலதி விேசடெமன நிகH�தா நி-ப�  
பா@யப� bR3ண ராசார ெவா*#கமி9 ப�பி ேனாேர."  

 
{9.9} 
“இ�தவித� OசைனெசB ��ணிய�க ெள�நாP� இனிைம ேமய 
ச�தமைன விய�ம#க� தவாதக�� பின�பல�� த*வ வாH��  
க�தமல�# க-பகநா டாதியப( ேபாகெமலா� களி+ப� �B��+  



38 

 

ப�தமின� பரமசிவ ன@#கல+பா� ெப�வாHG� ப-. வாரா(."  
 
9�ைற�திாிப�தா தி#91 சிற+�+பாயிர� அளி�த�. 
 
காைர#9@யி 7��தெபா*� அE[ாிR� அயcாிR� இ��த தமிH வி��வா�க� 
வ��வ�� இவைர+ பா���� த�த� க���#கைள நிைறேவ-றி#ெகா�� 
ெச�றா�க�. அவ�கP�, மழவராயேன�தெல�C� ஊாினராகிய அ?டாவதான� 
பால�+பிரமணிய ஐயெர�பவ� இய-றிய 9�ைற� திாிப�தாதிைய# ேக�� 
மகிH�� அவ�ைடய வி�+ப�தி�ப@ேய இவ� ஒ� சிற+�+ பாயிர� அளி�தன�; 
அ� வ�மா.: 
 

(ேநாிைச ஆசிாிய+பா) {9.10} 
[1] "தி�மா மகP6 சிற�தெவ� @:கP�  
ஒ�வா ரண3 3யாி� நிதிகP�  
ேகா�@ள 3ைலநய: கா�டர மகளி��  
வா�டம- ற�ட� 2��Y ம3த3�  
த�கெவ� றிர+பா� தர3ண�� த�ேனா�  
இ�கர: ெகாளெவலா மீ�தக- பக3�  
வ�தா �ள��C மா�ெபா� ளளி#9�  
சி�தா மணிT6 ெச*:காம ேதCG�  
இைனயப( வளC மீ�றி� 3ததி  
�ைனTைட யாக+ ெபா���� Oமக�  
வதனமா வில:9 மழைவய� பதியா�  
�தனிவ னாெமன+ �லவ� 9ழா3�  
பா�#கவ னிவெனன+ பா��திப� பல��  
தீ�#கமா நவிR� திட�தக( வியினா�  
கயிைலய: கிாியி- க�Yத� 3�னா�  
அயி7ல: கியேவ லரசிைன யளி�ேதா�  
ப�+பத� பய�த ப�:கிளி ெந�நா�  
வி�+ப3- றைணT ெமBTைட ேவதிய�  
அ�டJ�� த�ெப- றளவிலா+ ேபத�  
த�டற# கா��� தைகேய ேபால  
அ�டாவ தானிெய� றானா+ ெபய�றீஇ  
ம�டட: காவவ தான� �ாிேவா�  
காைர நக�#ெகா� க�ணா னவ�ெபாி  
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ேயாைர வழிப� 3�தம 9ண�தா�  
மைறயவ� 9லசிகா மணிமைற ெயா*#கிC�  
திறCைட1 சித�பர தீ#கித� ��திர�  
ேதாமிலா+ பால �+பிர மணிய  
நாமெனE Gல9� நா�@ய �கழா�  
ஆற� �73ய ல�றிவி� ணிட�தி(  
N.ட னி�#கிேலா� விதேந� த�ெமன  
ஆ�ேறா �ைரெசT மா.மா 3க�ேதா�  
ேதா�.9� ைற#9@� ெதா�னக�+ பாலதா�  
திாிப� தாதி ெச+பின� 
விாிகைல Tண��ேதா� மிகவிய+ �றேவ." 
 
அவ� த�3ைடய ந�பராகிய மகா7:ைகயெர�பவ� பிற�த 
மழவராயேன�தெல�C� ஊாினராதலாR� சிற�த க(விமானாதலாR� 
அவாிட�தி( இவ�#9 அ�� அதிகமாக உ�டாயி-.. 
 
அத�பி�� 3-2றிய பாைலவன� 3த7ய இட:கP#91 ெச�. அ:க:ேகT�ள 
ஜமீ�தா�களா( உபசாி#க+ெப-.1 சில தின:க� இ��தா�. அ:ஙன� ெச�ற 
இட:களி( த�ைம அ��ட� ஆதாி�தவ�க� திற�தி( ந�றி பாரா�@ இவ� ெசBத 
தனி+பாட(க� பல உ��. அைவ இ+ெபா*� கிைட#கவி(ைல. 
 
சி:கவன� ெச�ற�.  
 
இவ�ைடய மாணா#கராகிய �+� பாரதியாைரT� அவ� பர�பைரயினைரT� 
ஆதாி�� வ�த சி:கவன� ஜமீ�தா� அ�த+பாரதியா� 3த7யவ�கைள அC+பி 
இவைர அைழ�� வர1 ெசB� சில தின� உபசார��ட� ைவ�தி��� ச�பாஷைண 
ெசB� இ��-றா�. அ�த ஜமீ�தா�ைடய ந-9ண ந-ெசBைககைளT� அவ�#9� 
தமிழி( இ��த ஈ�பா�ைடT� அறி�� மகிH�� அவ�மீ� இவ� ெசBத பாட(க� 
வ�மா.: 
 

(வி��த�) {9.11} 
(1) "OேமG சி:கவன� �9�தனம+ ெபயராய ெபா��ைம ேத��ேத�  
பாேமG ��டசி:க� ராசசி:க: க(விநல� பயி�ற சி:க�  
மாேமG மகராச ெமB#க:ேகா பாலெனC� வ�ள- சி:க�  
தாேமG� ப@க�ேடா மதனா7+ ெபயெர�.� த#க தாேம." 
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{9.12} 
(2) "9ண:ெகா� ெசEவாB விசயர9 நாதமக ராசெமB#க: ேகாபா ல+ேப�  
மண:ெகா�மகா ��டனிர� பியதி�G� ெப�:க(வி மா��6 ேச��ேத  
இண:9திற� தினனிதனா( யாேவா�� விய+�.வா� இய(ெச� நாவா�  
அண:கி�ேவ [2] .லக�தி ய-ைகெயன- கிர:கானாB அ��- றாேன." 

 
��#ேகா�ைட ெச�ற�.  
 
அ+பா( வழியிR�ள ஊ�களி- பல கனவா�களா( உபசாி#க+ப��� 
தி�வாவ��ைறைய ேநா#கிவ�ைகயி( ��#ேகா�ைடைய1 சா��த 
தி�#ேகாக�ண� ெச�. அ�த ஸமIதான வி��வானான கணபதி கவிராய� N�@( 
த:கினா�. 
 
இவ� வரைவ# ேக�விT-ற ��#ேகா�ைடயிR�ள தமிழபிமானிக� பல� 
வ��வ�� விசாாி��வி��1 ச�பாஷி�� ேவ�@யவ-ைற அ+ெபா*� 
அ+ெபா*� அளி�� வ�தத�றி1 சிலதின� இ��� ெச(R�ப@#9� 
ேக��#ெகா�டா�க�. 
 
��#ேகா�ைட ம�னராகிய ெகளரவ� ெபா��திய இராமச�திர ெதா�ைட-
மானவ�கPைடய J�த ேதவியாரான � பிரகத�பா பாBசாேகபவ�க� அ:ேக 
இவ� வ�தி��தைல# ேக�விT-.� த#கவ�கைள அC+பி இவைர அர�மைன#9 
அைழ��வர1 ெசB� நாேடா.� பல அாிய விஷய:கைள# ேக�டா�க�. 
ேதவார:க� சிலவ-றி-9� ெபாிய �ராண�திR�ள பாட(க� சிலவ-றி-9� 
ெபா�� ேக�� அறி�� த#க ஸ�மான:க� பல ெசBவி�� இவ�ைடய Oைஜ#9 
ேவ�@ய பா�திர:கைள ெவ�ளியினாேல ெசBவி�� அளி�தா�க�. 
 
பி�� இவ� ��#ேகா�ைடயிேலேய ஒ� மாத� இ��தா�. அ+ெபா*� சிற�த 
உணG+ெபா��க� இவ�#9 அர�மைன உ#கிராண�தி7��� நா�ேதா.� 
அC+��ப@ தி�ட� ெசBய+ப�@��த�. அ+ெபா*� பாBசாேக+ அவ�கPைடய 
அ��ைடைமைய+ பாரா�@ இவ� ஐ�� பாட(க� இய-றினா�. அைவ 
கிைட#கவி(ைல. அ+பா( ஆ.3க�தா பி�ைள 3த7ய அ�ப�க� இவ� 
��#ேகா�ைட#9 வ�தி�+பைத# ேக�விT-. இவைர+ ப�81�ர��#9 
அைழ��1 ெச(வத-9 அ:ேக வ�� இவ�ட� சில தின� இ��தா�க�. 



41 

 

 
தி�வர�9ள+ �ராண�.  
 
��#ேகா�ைட#9 அ�கிR�ளதான தி�வர�9ளெம� C� சிவIதல�� 
அபிமானிகளாகிய வ(லநா��+ ெப�:9@ வணிக� சில� வ�� இவைர+ பா���+ 
ேபசி மகிH1சிT-றன�; தி�வர�9ள�தி-9 வ�� Iவாமி தாிசன� ெசB�ெகா�� 
ேபாகேவ��ெம�. ேக��#ெகா�டன�. அ:ஙனேம இவ� அ:ேக ெச�. � 
ஹரதீ��தIதேலசைரT� ெபாிய நாயகிய�ைமையT� தாிசன� ெசBதன�. 
அ#கால�தி( அ� தி�#ேகாயி( அ�1சக�களாகிய ஆதிைசவ�கP� 
த�மக��த�களாகிய ேம-2றிய வணிக�கP� அ�தல�தி-9 ஒ� வட ெமாழி+ 
�ராண� இ�+பைத1 ெசா(7 அதைன ெமாழிெபய���� தமிH# கா+பியமாக+ 
பா@� தரேவ��ெம�. ேக��#ெகா�டன�. அ:ஙனேம ெசBவதாக இவ� 
வா#களி�� வடெமாழி+ �ராண�ைத வா:கி#ெகா�� ெச�றன�. 
��#ேகா�ைட#9 மீ�� வ�த பி�� அ:ேகேய இ��� அ� Q7- சில 
பாட(கைள இய-றின�; தி�வாவ��ைற#9 வ�தபி��� சில ெசBT�க� 
இய-ற+ெப-றன. [3] கடG� வாH��, ஆ#9வி�ேதா� வரலா., 
அைவயட#கெம�பனG� தி�நா��+ படல�தி( ப��+ பாட(கPேம இவரா- 
ெசBய+ெப-றன. பி�� அ� O��திெசBய+ ெபறவி(ைல. அதிR�ள சில 
ெசBT�க� வ�மா.: 
 

(அைவயட#க�)  (வி��த�) {9.13} 
"�ைவப� க�+ப: கா�@- ேறா�றN- றி��� ேளான1 
�ைவபடா ேவ+ப: கா��� ேதா�றN- றி��த லாேல  
நைவபடா+ ெபாிேயா� ெசா-ற நய#9மி� பாட ேலா�  
நைவப� ம@ேய� ெசா-ற பாடR நய�� ெகா�வா�." 

[இ� தலவி��ச� ேவ��.] 
 

{9.14} 
"வி��ன� 3@ேம- ெகா�� ேமவிேனா� 9ட:க� ெகா�� 
ம��ன� 3க�ேத யா�@ வ*�திட Gவ+ப� ேம�ேம-  
க��ன( ெபாழி�� நா(வ� கைர�தபா ேவ-றா� க�ணி(  
எ��ன R�ேதா- றாெவ� பா��:ேக� @னி� வ+பா�."  

[ வி��ன( - க:ைக . 9ட:க� - 9ட�. எ��ன( - எ�ளளG நீ�.] 
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(நா�� வள�)   (க7நிைல� �ைற) {9.15}  
"3தி� மா#கனி பலப� விடபேம� 3ழ:கி 
அதி�� வானர� பாBதர வா:9தி� கனியா(  
உதி� ெந-பல ேவைனநா� ட.�த@� �ற1ெசB  
பிதி� றாதெந- ெபா7ெயன+ பிற:9வ நாP�." 

[விடப� - மர#ெகா��]  
 
தியாகராச ெச�@யாைர1 ச�தி�த�.  
 
அ+பா( அ�நகாி7��� �ற+ப��� த6ைச வழியாக# 9�பேகாண� வ�� 
தியாகராச ெச�@யா� N�@( த:கினா�. அ+ெபா*� தி�+ெப���ைறயி- 
கிைட�த 5. இர�டாயிர3� இைடயிைடேய சில ஜமீ�தா� 3த7யவ�களா( 
கிைட�த 5. இர�டாயிர3� ஆக 5பாB நாலாயிர3� இவாிட� இ�+பைத உட� 
வ�தவ�களா( அறி�த தியாகராச ெச�@யா� இவைர+ பா���, "இ�த� ெதாைகைய 
எ�னிட� ெகா��தா( வ�@#9# ெகா��� வி��திப�ணி வ�@ைய 
அEவ+ெபா*� ஐயா அவ�கPைடய 9��ப ெஸளகாிய�தி-காக 
அC+பிவ�ேவ�. அ�த நாலாயிர3� 9��ப��#9 Jலதனமாக இ�#9�. உ:க� 
ைகயி7��தா( சில தின:களி- ெசலவழி�� வி�N�க�. இளைம+ ப�வ�தி( 
நீ:க� பண�தி� அ�ைமைய அறி�த�ேபால இ+ெபா*� அறி�� ெகா�ள-
வி(ைல. உ:கP#9 எ�ைன+ேபால1 ெசா(Rபவ�க� ஒ�வ�மி(ல; நா� 
ெசா(வைத# ேக�கேவ���" எ�றா�. அத-9 இவ� சிறி�� உட�படவி(ைல. 
இவ� இளைமயி( வ.ைமயா( ���-றைத அவ� விாிவாக அறிவி��+ பல 3ைற 
வ-�.�திT� இவ� ேக�கவி(ைல. 
 
அ+ெபா*� பி�ைளயவ�கPட� இ��த �+ைபயா ப�டார�ைத� தியாகராச 
ெச�@யா� பா���, "நீ�� உட�ேபாB வ�தீரா? யாராவ� உ�ைம�ெதாி�� 
ெகா�டா�களா?" எ�. ேக�டா�. அவ�, "ஐயா அவ�கைள# ேக�டா( ெதாிT�" 
எனேவ, ெச�@யா� பி�ைளயவ�கைள+ பா��தன�; இவ�, "நா� ெச�ற இட:களி( 
ெப��பா�ைமயானவ�க� இவ�#9� ெதாி�தவ�களாகேவ இ��தன�; இவ� 
உட� இ��த� அவ�கPட� பழ9வத-9 என#9 அa2லமாக இ��த�" எ�றா�. 
ேக�ட ெச�@யா� விய+�-றா�. 
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ப�81�ர� ெச�ற�.  
 
பி�� ஆ.3க�தாபி�ைளயின� ேவ��ேகாளா( இவ� அ:கி��� ப�81�ர� 
ெச�. சில தின� இ��தா�. அ:ேக இ��த நா�கP� ஒ�நா� இர�தின� பி�ைள 
ேசாழ� மாளிைக#9 இவைர அைழ��1 ெச�. உபசாி�தன�. அவ�ைடய 
அ��ைடைமைய நிைன�� இவ�, 
 

(வி��த�)  
"சீ�O�த சிவப�தி சிவன@யா� ப�திமி9 சீல� வாBைம  
கா�O�த ெகாைட3தலா கியநல:க ெளா�:9-.# கவிC கி�ற  
ேப�O�த விர�தினெமா� றிைன1ேசாழ� மாளிைகயி- பிற:க# க�ேட�  
பா�O�த விதC�ைம தைனேநாி- க��ண�N� பாவ( ேலாேர" 

 
எ�C� ெசBTைள இய-றின�. 
 
தி�வாவ��ைற#9 வ��ேச��த�.  
 
சில தின:கP#க+பா( இவ� ப�81�ர�தி7��� தி�வாவ��ைற#9 வ�� 
ேச��தா�. வ�தGட� தி�+ெப���ைற 3த7ய இட:களி( நிகH�தவ-ைற � 
�+பிரமணிய ேதசிகாிட� வி�ண+பி#க அவ� ேக�� மிகG� ச�ேதாஷி�தா�. 
�ராண�திR�ள சில ப9திகைளT� ேச#கிழா� பி�ைள�தமிைழT� ப@#க1 ெசா(7 
ெம(ல# ேக��# ேக��+ பி�ைளயவ�கPைடய ெப�ைமைய உடCட� 
பாரா�@# ெகா�ேட வ�தா�. 
 
ெகா��வ�த ெதாைகயி( அவசரமாக# ெகா�#க ேவ�@ய கட�கைள� தீ��த 
பி�� எ6சியைத� தாேம ைவ��# ெகா�� சில தின:களி( சிறி�� 
பா#கியி(லாம( தாராளமாக இவ� ெசலவழி�� வி�டன�. 
 
க6சb�1 சாமிநாைதய�.  
 
தி�வாவ��ைற#9 வடேம-கிR�ள க6சbாி( சாமிநாைதயெர�ற ஒ� மிரா�தா� 
இ��தன�. அE[ாிR�ள சில தமிH#க(விமா�கPைடய பழ#க�தா( சில 
பிரப�த:கைளT� ைநடத� தி�விைளயாட( 3த7யவ-ைறT� அவ� 
ப@�தறி�தா�. இவாிட� ப@#கேவ��ெம�ற எ�ண��ட� இவ�பா( வ�� 
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த�3ைடய வி�+ப�ைத+ �ல+ப��தி ஆ:கிரஸ வ�ஷ� ெதாட:கி+ பாட: ேக�� 
வ�தா�. அ@#க@ இவைர மாணா#க�கPட� த�J�#9 அைழ��1 ெச�. வி��� 
ெசBவி�� அC+�வா�; சிவப#தி1 ெச(வ� வாB�தவ�. அவாிட�தி( இவ�#9� 
விேசஷ அ����. த�3ைடய தவசி+ பி�ைளகP� ஒ�வராகிய சாமிநாத 
ெச�@யாெர�பவ�#9 N� க��த-9 வி�ட� 3த7யவ-றி-காக மர:கைள 
விைல#9 வா:கி அC+பேவ��ெம�. இவ� அவ�#9 ஒ� க@த� எ*தி அத� 
தைல+பி(, 
 

(வி��த�) {9.17} 
"தி�வாத [ர�3த- சிற�தவ�ேபா- சிவப�தி1 ெச(வ� வாB��  
ெப�வாBைம க(வியறி ெவா*#க�தா லளவாத ெப�ைம ேமவி  
ெவ�வாத ெவா+�ரG 3த7யந- 9ண:கெளலா� வி�ேடா� ேபா��  
ஒ�வாத �கH1சாமி நாதமா மைறயவனீ �வ�� கா�க" 

[ஓ�ேபா�� ஒ�வாத - ஒ�ேபா�� நீ:காத.] 
 
எ�C� பாடைல வைர�தC+பினா�. 
 
அவ� அைத+ பா���வி�� உடேன 5. 200 மதி+��ள மர:கைள வா:கி 
அC+பினா�. அவ-றி� விைலைய இவ� ெகா�#க� ெதாட:9ைகயி( அவ� 
ேவ�டாெம�. ம.�� வி�டா�. அ�மர:கைள# ெகா�� N� க�ட+ப�� 
நிைறேவறிய�; அEN� இ�.� உ�ள�. 
 
Nழிதாஸ நயினா�.  
 
ஒ� சமய� தி�Nழிமிழைலயி7��� Nழிதாஸ நயினாெர�C� ஒ� பிர� 
தி�வாவ��ைற#9 வ�� � �+பிரமணிய ேதசிகைர� தாிசி�தா�. அவ� 
தி�Nழிமிழைல ஆலய�தி-9+ ெப��ெபா�� ெசலவி��+ பலவைக� 
தி�+பணிகைள1 ெசBதவ�. பி�ைளயவ�கைள# ெகா�� அ�தல��#9+ �திதாக 
ஒ� �ராண� இய-.வி#க ேவ��ெம�ப� அவ�ைடய வி�+ப�, அத-காக 
அ�தல�தி-9ாிய வடெமாழி+ �ராண�ைதT� பைழய தமிH+�ராண�ைதT� 
ெகாண��தி��தா�. அவ-ைற இ#கவிஞ�ெப�மானிட� ெகா���� த�3ைடய 
வி�+ப�ைத ெவளியி�டா�. இவ� அவ-ைற வா:கி ைவ��#ெகா�� அ:ஙனேம 
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ெசBவதாக# 2றினா�. ஆனாR�, இவ�#9 உ�டான ேதக அெஸள#கிய�தா( 
அ� பா�த-9� ெதாட:க+படேவயி(ைல. 
 
[4] ம�தவாண� பதிக�.  
 
பவ வ�ஷ�தி( 9மாரசாமி� த�பிராC#9� ேதக அெசளகாிய� உ�டாயி-.. 
ஆதீன� தைலவ�ைடய க�டைளயி�ப@ தி�விைடம�L� ெச�. க�டைள 
மட�தி( த:கி அ:ேகT�ள த#க ைவ�திய�களிட� ம��� வா:கி உ�ெகா�� 
வ�தா�. அ+ெபா*� அவைர+ பா�#க1 ெச�ற இவ� அவ� ேதக நிைலையயறி�� 
வ��த3-றா�. அவ�, "தின�ேதா.� நா� Iேதா�திர� ப�Y�ப@ � மகா7:க 
J��தியி� மீ� ஒ� பதிக� இய-றி�தர( ேவ���" எ�. வி��பேவ, இவ� ஒ� 
பதிக� இய-றினா�. அ� ம�தவாண� பதிகெம�. வழ:9�. அைத அவ� 
தின�ேதா.� பாராயண� ெசB� ெகா�� வ�தா�. 
 
அ+பதிக�திR�ள 1, 4, 9- ஆ� ெசBT�களா( ேநாைய நீ#கேவ��ெம�. 
வி�ண+பி�தி��த( விள:9�. சில தின�தி( அவ�#9+ பிணி நீ:கிவி�ட�. 
அ+பா( அவ� தி�வாவ��ைற#9 வ�� வழ#க� ேபாலேவ பாட: ேக�� வ�தா�. 
 
'MாியJ��தி சா�சி.'  
 
ஒ�நா� 3�e+ ேவதநாயக� பி�ைள சில உ�திேயாகIத�கேளா� 
மாWர�தி7��� � �+பிரமணிய ேதசிக�ைடய தாிசன�தி-9 வ�தா�; அவ�கP� 
@+@ கெல#டராக இ��த MாியJ��தியா பி�ைள ெய�பவ� 3#கியமானவ�. 
ேதசிக�ைடய 9ண:களி( ஈ�ப�ட ேவதநாயக� பி�ைள தா� இய-றிய சில �திய 
பாட(கைள1 ெசா(7# கா�@ன�. அ+ெபா*� மகிH�� இவ� ெசா(7ய பாட( 
வ�மா. : 
 

(வி��த�) {9.18} 
"மாேமG �கH�தி�வா வ��ைற1�+ பிரமணிய வ�ள- ேகாமா�  
பாேமG ச�நிதியி- பா#க�பல ெசB�டேன பயில1 ெசBதா�  
நாேமG ேவதநா யக�9ண� சா�ெறவேரா நவி(க ெவ�னி-  
ேகாேமG பல��கHM ாியJ��தி1 ெச�ம7� 9றி#ெகா� Nேர."  
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ஏதாவ� ஓ� உ�ைமைய# 2.�ெபா*� 'Mாிய� சா�சி' என1 ெசா(R� உலக 
வழ#ைக# 9றி+பாக அைம�� இவ� பா@ய இ1 ெசBTைள#ேக�ட எ(லா�ைடய 
ெசவிகP� 9ளி��தன. 
 
ஷ?@ய+த O��தி.  
 
இவ�#9 அ+ேபா� பிராய� 60 ஆகிவி�டைமயா( அதைன யறி�த �+பிரமணிய 
ேதசிக� அ#கால�தி( இவ�#9 நட�த ேவ�@ய ஷ?@ய+த O��தி ெய�C� 
விேசஷ�ைத+ ப:9னி மாத�தி( மட��1 ெசலவி7��ேத மிகG� சிற+பாக 
நட��வி�தா�. 
 
அ�ப� ெச�ற�. 
 
அ�ப�+�ராண� O��தியாகிT� அர:ேக-ற+படாம( இ��தைதயறி�த 
�+பிரமணிய ேதசிக� அ+�ராண�ைத ஆ#9வி�ேதாராகிய அ�ப� [5]ேவலாTத� 
பி�ைள ெய�பவ�#9 அ� Qைல விைரவி( அர:ேக-.வி�த( உ�தமெம�. ஒ� 
தி�3க� அC+பினா�. அவ� அதைன1 சிரேம-ெகா�� விஷய�ைத+ ப@�தறி�� 
உடேன தி�வாவ��ைற#9 வ�� ேதசிகைர� தாிசன� ெசB�வி��+ 
பாிவார:கPட� இ#கவிநாயகைர அைழ��# ெகா�� ெச�றா�; அ:ேகயி��த 
ெசா�#க�ர ஆதீன மட�தி( இவைர� த:9�ப@ ெசB� ேவ�@ய 
ெசௗகாிய:கைள1 ெசBவி�� நாேடா.� ெச�. ஸ(லாப� ெசB� வ�தன�. 
 
நா� அ�ப�#91 ெச�. இவைர+ பா��த�.  
 
3�� தி�+ெப���ைறயி7��� இவாிட� விைடெப-.+ பிாி�த நா� 
விைரவி-ெகா���� தீ�#கேவ�@ய கடC#காக+ ெபா�ளீ��� ெபா���+ 
ெப���7W� (ெபர�பc�)� தாcகாவிR�ள காைரெய�C� ஊ�#91 ெச�. 
அ:ேக உ�ள சி�ன+ப�ைண# கி�?ணஸாமி ெர�@யாெர�பவ� 3த7ய 
அ�ப�களி� வி�+ப�தி�ப@ தி�விைளயாட- �ராண�ைத+ ப@��+ ெபா�� 
ெசா(7# ெகா�� வ�ேத�. இைடயி- சில நா�க� ஓBG ஏ-ப�டைமயா( 
இவைர+ பா��� வரேவ��ெம�C� அவாேவா� தி�வாவ��ைற#9 வ�� இவ� 
�ராண� அர:ேக-.த-9 அ�ப� ெச�றி�+பைத# ேக�விT-. ஒ�நா� அ:ேக 
ெச�. பா��� ஆ.தலைட�ேத�.  
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அ�. பி-பக7( தி�#ேகாயி-91 ெச�. தாிசன� ெசBைகயி( ஒEெவா� 
விேசட�ைதT� ெசா(7 வ�தா�; ஒ� ப6ச கால�தி- ெபா�ளி(லாம( வ��த3-ற 
ந�தென�C� அரசC#9 நா�ேதா.� ப@#கா� அ�ளினைமயா( அ�தல 
விநாயக�#9+ ப@#கா�+ பி�ைளயாெர�C� தி�நாம� அைம�தைத என#9 
விள:க1 ெசா�னத�றி, அ:ேக யி��த தீ��த�ைத# கா�@, "இ�தா�, [6] 
'அ�னமா� ெபாBைக MH அ�பராைன' என� ேதவார�தி- ெசா(ல+ப���ள 
அ�னமா� ெபாBைக; அ�னவ@வ: ெகா�ட பிரமேதவ� உ�டா#கிய தீ��த� 
இ�" எ�. 2றினா�. �வாமி எ*�த�ளியி�#9� தி�#ேகாயிைல# கா�@, "இ� 
ேகா1ெச:க� ேசாழ நாயனாரா( தி�+பணி ெசBய+ெப-ற ெப�ைம வாB�த�; 
இ�தல��� [7] ேதவார:களா( இ� விள:9�" எ�. ெசா�னா�; 
 
பி�C�, "இ�த ஊ� மிக+ பைழய நகர�. திவாகர�தி(, 'ஒளைவ பா@ய அ�ப�1 
ேச�த�' எ�றதி- 2ற+ப�ட��, ‘த�ணீ�: காவிாிேய தா�ேவ�த� ேசாழேன, 
ம�ணாவ �6ேசாழ ம�டலேம - ெப�ணாவா�, அ�ப�1 சில�பி யரவி�த 
ேமமலரா�, ெச�ெபா- சில�ேப சில��' எ�ற தனி+பாட7- ெசா(ல+ப�ட�� இ�த 
அ�பேர" எ�. அ�நகர�தி� சிற+ைப விாி��1 ெசா(7 வ�தா�. 
 
அ+ேபா� சில நா�க� உட� இ��� இவாிட� சில Q(கைள+ பாட:ேக�ேட�. 
இவ� 9றி+பி�டப@ அ:ேக இ��த 9ழ�ைதேவ-பி�ைள ெய�C� கனவாC#9� 
தி�விைடம�L�லாைவ+ பாட6ெசா�ேன�. அ� 3-.+ெப-ற பி�� இவேர சில 
Q(கைள அவ�#9+ பாட6 ெசா(7 வ�தா�. 
 
ெகா:9ராயந(c� ெச�ற�.  
 
ஒ�நா� காைலயி- ப#க�திR�ளதாகிய ெகா:9ராயந(cாி( இ��த ஒ� 
ேவளாள+ பிர�வி� N�@-9 அவ�ைடய வி�+ப�தி�ப@ இவ� ெச�றா�. 
அ+ெபா*� அவ� 9மாரராகிய ஐயா#க�Y+ பி�ைள#9 3��வ�கநாத 
ேதசிகெர�C� வி��வா� தமிH+பாட6 ெசா(7#ெகா�@��தா�. அ� ேதசிக� 
இல#கண விள#க ஆசிாிய� பர�பைரயி( இ��த ஒ� ெபாியாாிட� 3ைறேய 
பாட:ேக��� ேத��தவ�; வடெமாழியி( த�#க சாIதிர�திR� காவிய 
நாடக:களிR� ந(ல பயி-சி Tைடயவ�; ந�மதி+�+ ெப-றவ�.  
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ேம-2றிய பிர� இவைர+ பா���� த� 9மாரைர+ பாீ�சி#9�ப@ 
ேக��#ெகா�டா�; "ஏதாவ� ஒ� பா��1 ெசா(ல+பா" எ�. இவ� வினாவின�. 
அவ� தி�விைளயாட7( தி�நா��1 சிற+பி� 3த- பாடலாகிய, 
 

(க7நிைல��ைற) {9.19} 
"கைறநி .�திய க�தர1 ��தர# கடG� 
உைறநி .�திய வாளினா- பைகயி� ெளா�#கி ,  
மைறநி .�திய வழியினா( வ*தியாB1 ெச:ேகா( 
3ைறநி .�திய பா�@நா� டணிய� ெமாழிவா�"  

 
எ�ற பாடைல1 ெசா�னா�. அத-9 இவ� ெபா�� ேக�டா�. அவ� பதGைர 
ெசா(7வி�� 3த7ர�ட@#9+ பதசார� ெசா(7#ெகா�� வ�ைகயி(, 
'வாளினா- பைகயி� ெளா�#கி' எ�பத-9, 'க�தியாகிய ஒளியினா- பைகயாகிய 
இ�ைள ஒ�@' எ�. ெபா�� ெசா(லேவ இவ� ேக�� மகிHG-., "இ�தைகய 
அாிய ெபா��கைளெய(லா� ெதாி��ெகா�வத-9 ஆசிாிய�க� க-பி#9� 
3ைறேய காரண�. இ�த ஐயா ந�றாக1 ெசா(7# ெகா��தி�#கிறா�க�. 
இவ�கைள நீ�ட கால� ைவ�தி��� உ:க� 9ழ�ைத#9 ந�றாக# க-பி#க 
ேவ���" எ�. அ�த# கனவாைன ேநா#கி# 2றினா�. பி�� அE[ாி� 
ப#க�திேலயி��த ெசா�#க�ர ஆதீனக��தாி�#9� மட��#91 ெச�. 
அ:ேகT�ள 9�J��த:கைள� தாிசன� ெசB� ெகா�� அ�த மட�தி( இ��த 
ஏ��+ ��தக:கைள ெய(லா� ஒ�நா� ெச�. பா���வி�� ேவ�@யவ-ைற 
வா:கி#ெகா�� த�3ைடய இ�+பிட�தி-9 வ��வி�டா�. 
 
அ+பா( 3��வ�கநாத ேதசிக� இவாிட� நா�ேதா.� பி-பக7( வ�� இல#கண# 
ெகா�ைத+ பாட� ேக�� 3@�தா�. அ�ப�+ �ராண� அர:ேக-றி 3@�த தின�தி( 
அவ� இய-றிய சிற+�+பாயிர���ள, 
 

"சிவெப� மா-91 சிற�தி� Oசைன  
நாெடா. ம�பா( நட�தி� ந(ேலா�  
ெதா(கா+ பிய3� ெதா(கா+ பிய3�  
ப(கா- 2��� பயி�ேறா னி�றமிH  
QR� 3*�ண� a�மா� ேத�1சிய�  
ேகாைவய� தாதி 9லGசீ�+ �ராண�  
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பி�ைள� தமிH3த- பிரப� த�3ள  
3*� மிய-றிய Jதறி வாள�. 
இல#கண# ெகா�ெதC மி�Q- ெபா�ெள� 
க���� ெத��@ெய� க��திC: க�ணிC�  
நீ:கா ெத�.� நிகH�கH# 9�ற�  
.................. . .......... ......................  
மா�சியா( வாHமீ னா�சி  
��தர ென�C6 ெச�தமிH# கடேல”  

 
எ�C� ப9தியா( இ� விள:9�. 
 
நா� மீ��� காைர#91 ெச�ற�.  
 
தி�விைளயாடைல+ O��திெசBய ேவ�@யவனாக இ��தைமயி�, ”எ�ைன 
ஊ�#9 அC+பேவ���" எ�. நா� ேக��#ெகா�ேட�. பழ#க� 
இ(லாம7���� ேம-2றிய கி�?ணசாமி ெர�@யாெர�பவ�#9 இவ� ஒ� 
பாட( இய-றி� தைல+பி( அைம��, "தி�விைளயாட- �ராண�ைத விைரவி- 
O��தி ெசBவி��1 சாமிநாைதயைர இ:ேக அC+பினா( என#9� 
தி�+தியாயி�#9�" எ�. ஒ� க@த� எ*�வி��� த�தா�. நா� விைடெப-.1 
ெச�. காைர ேச��� அ�த ெர�@யாாிட� க@த�ைத1 ேச�+பி�ேத�. அவ�, "நா� 
அறியாதவனாக இ���� எ�ைனT� ஒ� ெபா��ப��தி+ பி�ைளயவ�க� க@த� 
எ*தினா�கேள; பா#கியசா7யாேன�; இத-9# காரண� உ:க�பா( 
அவ�கP#9�ள அ�ேப" எ�. விய�தன�; க@த�தி- க�டவாேற எ�ைன 
விைரவி( அC+ப அவ� 3ய�. வ�வாராயின�. 
 
அ�ப�+�ராண அர:ேக-ற�.  
 
ந(ல தின� பா��� அ�ப�+ �ராண� அர:ேக-ற� ெதாட:க+ெப-ற�. அதைன 
அறி�� பல வி��வா�கP� கனவா�கP� பல ஊ�களி7��� வ�� நா�ேதா.� 
ேக�� வ�வாராயின�. பைழய மாணா#கராகிய [8] ெசா#க7:க 3த7யாெர�பவ� 
அ:ேக வ�� உடனி��� இவ�#9 ஆக ேவ�@ய காாிய:கைள# கவனி��1 
ெசB� வ�வாராயின�. அர:ேக-ற� நிைறேவறிய தின�த�. சிற+�ட� �ராண1 
�வ@ ஊ�வல� ெசBய+ெப-ற�. பி�ைளயவ�கP#9 ேவலாTத� பி�ைள 
த�3ைடய 9��ப�தா�ட� ேச��� த#க ஸ�மான6 ெசBதா�. அ+ேபா� 
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உடனி��த மாணா#க�கP� பிற�� ேவலாTத� பி�ைளையT� 
பி�ைளயவ�கைளT� QைலT� பாரா�@1 சிற+�#கவிக� இய-றி+ ப@�தா�க�. 
 
சிவராம7:க� பி�ைள.  
 
அ�ைற�தின�தி( த-ெசயலாக� தி�வன�த�ர� வ7ய ேமெல*��1 
சிவராம7:க� பி�ைள ெய�பவ� சிவIதல யா�திைர ெசB� ெகா�ேட அ:ேக 
வ�� Iவாமி தாிசன6 ெசB� வி��+ �ராண+ O��தி விழாைவT� க�� மகிH�� 
இ+�லவ�திலக�#9� த�மா7ய�ற ஸ�மான�ைத1 ெசB� ேவ. Iதல 
தாிசன�தி-9+ �ற+ப��1 ெச�றா�. [9]தி�நணா ெவ�ப� இ�ன ெபயரா( 
வழ:9கி�றெத�ப� அவ�#9 விள:கவி(ைல. அதைனT� சில ேதவார:கP#9+ 
ெபா�ைளT� அவ� இவ�பா( ேக��� ெதாி�� ெகா�டா�. 
 
அ�ப�+ �ராண� 15 - படல:கைளT� 1007 - ெசBT�கைளT� உைடய�. 
ேசாமாசிமாற நாயனா� வரலா.� ேகா1ெச:க� ேசாழநாயனா� வரலா.� 
இ+�ராண�தி( உ�ளன. அ+ப9திக� இவ�#9 நாய�மா�க�பாR�ள 
ேபர�ைபT� சிறிய வரலா-ைறT� விாிவாக அைம��+பா�� வ�ைமையT� 
�ல+ப����. இ�Q77��� சில ெசBT�க� வ�மா.: 
 

(3�க#கடG� �தி) (வி��த�) {9.20} 
"வ�ளியப: கய#கிழவ� 3@ெகா��த ெலா�வண:கி ம-ைற வாேனா�  
ெத�ளியெபா� 3@ெகா��த �ற1�வ��+ ெபா7விெனா�� சிறிய நாேய�  
ெகா�ளியM� ட7ெனம� 3@ெகா��த வக1�வ�� 9லவ# ெகா�P�  
ஒ�ளியைக காெலாடம ெரா�3�க+ ெப�மாைள உ�னி வாHவா�." 

 
(ேச#கிழா� �தி) {9.21} 
"ஓ:9 ைசவ� �ய�பாி பாைடT� 
N:9 ேபெராளி+ ப�திெசB ேம�ைமT�  
ேத:9 ேப.� ெதாி�த�� ேச#கிழா�  
பா:9 ேச�மல�+ பாத� பர�வா�." 

 
(ஆ#9வி�ேதா�) {9.22} 
"ெசா-ெகா�ட தி�வ�ப� நக��ர#9: ேகாமா� 
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Lயக:கா 9ல�ேமழி� �வச�மண# 9வைள  
க-ெகா�ட �ய�தணிேவா னிராம7:க வ�ள( 
கனதவ�தி( வ��தி�த ேவளாள� ெப�மா�  
வி-ெகா�ட ��வவய லா�ெபா(லா ென�. 
விள��ந(லா ன(ெலா*#க 3�#ெகா�டா லைனயா�  
ந-ெகா�ட( ெபா�:கர�தா� ைசவசிகா மணிந� 
னாவல�ெகா� டா�ேவ லாTதO பால�."  

 
{9.23} 
"ெப�ைமயி- ெபா7T ம�ப�+ ெப��தி�# ேகாயி� ேமய  
க�ைமயி- ெபா7T: க�ட# கடGள� தி�+� ராண� - 
அ�ைமயி- பா� ெக�ன வடெமாழி யைன�� மாராB�  
ெதா�ைமயி- பாட R-ேற� தமிழினா Rைரம றாேத." 

 
(அைவயட#க�) {9.24} 
“ெசறி9றி Rைடைய� ேதா� 9றி7லா விர��6 ேச��� 
மறிவிென� �யிேர ெய�. மா�திைர ேநா#கி# ெகா�வா�  
அறியிய Rைடய பாேவா @ய7லா வ@ேய� பாG�  
9றியிலா� சாிதேநா#கி# 9றிெகா�பா ெவ�ேற ெகா�வா�." 

 
(அ�ப� நக�1 சிற+�) 
(ெகா1சக# க7+பா) {9.25} 
“OேமG தமிழ���� ெபாதியவைர# கால��ப�  
ேதேமG மா�த�வி- ெசBயப�� தளிர����  
காேமG மக�Lம: க��3கி ெல*�தெதன�  
தாேமG சிைறம6ைஞ நடமா�� தனிய�ப�." 

 
(ேசாமாசிமாற நாயனா� யாக� ெசBய எ�Yத() {9.26} 
"இகெமா�. களி+பைடய Nாிர�� Mழந� 
3கெமா�. ெகா�டபிரா� ெமாBபனி2� வா�றடG�  
நகெமா�. ம:ைகெயா� ந�ணியவி Tணா#ெகா�ள  
மகெமா�. ெசய(9றி�தா� மாதவ�� மாறனா�." 
(மாற நாயனா� வழிப� படல�, 1, 20.) 
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(ப6சகால வ�ணைன) 
(வி��த�) {9.27} 
"மா.ேவ� @னரல� ம�ள� மாதவ+  
ேப.ேவ� @னரல� ெபாிய ரா�த-  
கா.ேவ� @னரல ர�த ணாள��  
ேசா.ேவ� @ன�பல� �ைறT ளா�கP�."  

 
{9.28} 
"ஒ�வ�� @�ெபா* ெதா�வ ாீ�+ப�ம-  
றி�வ� மீ�+ப�மி# கிவ�க லாB�திட  
ம�வ� மயRளா� வ�� ப-.வா�  
ெப�9வ- கட��ாி ெப-றி ெய�ெசா(ேக�." 
[வ-கட� – ப6சகால�] 

 
(ப6ச நீ#க�) {9.29} 
"உழெவா7 ெய*�தன G.ெசB ெய:கY� , 
3ழெவா7 ெய*�தன ெமாB�த வி(ெலலா�  
மழெவா7 ெய*�தன வாC நாYற  
விழெவா7 ெய*�தன ேமய ேகாயிேல." 
(ந�த� வழிப� படல�, 116, 119, 138) 

 
ைநமிசாரணிய+ படல�தி( 3த-ெசB�P� இ.தி1 ெசBTPமாகிய இர��� 
அ(லாத 39 - ெசBT�களிR� ெசா(லணிகைள இ#கவிஞ� ேகாமா� 
அைம�தி�#கி�றன�. அவ-றி( அைம���ள அணிக� வ�மா. : திாி�, யமக�, 
பாடகமட#9, தகரவ�#க1 ெசBT�, ஏகபாத�, ேகாJ�திாி, 2ட ச�#க�, 
3ரசப�த�, அ#கரவ��தைன, அ#கர�தக�, �ழி9ள�, ச�+ப ேதாப�திர�, மாைல 
மா-., காைதகர+�, கர��ைற ெசBT�, மா�திைர+ ெப�#க�, மா�திைர1 ��#க�, 
இர�ைடநாகப�த�, அ�டநாகப�த�, இரதப�த�, கமலப�த�, நா�காைர1 ச#கர�, 
ஆறாைர1 ச#கர�, எ�டாைர1 ச#கர�, பிறி�ப� பா��, திாிப:கி, நிேரா�டக�, 
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அநாசிக�, அகரGயிரா( வ�த ெசBT�, ஆகாரGயிரா( வ�த ெசBT�, இகர 
Gயிரா( வ�த ெசBTெள�பன. 
 
அ�ப�+ �ராண� அர:ேக-றிய பி��� இவ� அ�பாிேலேய சிலதின� இ��தா�. 
 
�+பிரமணிய ேதசிக�#9 எ*திய வி�ண+ப�.  
 
அ:ேக இ�#9� நா�கP� ஒ�நா� இவ� ஒ� Iதல தாிசன�தி-91 ெச�றி��தா�. 
ெச�றெபா*� அ�தல விசாரைண# க��த�� ஓ� ஆதீன� தைலவ�மாகிய ஒ�வ� 
இவைர1 சிறி�� மதியாமR�, இவைர இ�னாெர�. அ:ேக உ�ளவ�க� எ���1 
ெசா(லG� கவனியாமR� த�3ைடய ெப�ைமகைள ம��ேம பாரா�@#ெகா�� 
இவைர மதியாமேல இ��� வி�டா�. அ+பா( Iவாமி தாிசன� ெசB�ெகா�� 
இவ� அ�ப�#9 வ�தா�. 
 
விசாரைண# க��தைர# க�� ேபசி அளவளாவி வரேவ��ெம�. எ�ணியி��த 
இவ�#9 அவ�ைடய இய(� வ��த�ைத உ�டா#கிய�. ஓ� ஆதீன க��தராக 
இ�+பவ� பிறைர மதியாமR� வ�தவ�கைள விசாாியாமR� இ�+பைத+ பா��த 
இவ�#9 எ(லா வித�திR� உய��த நிைலயி( இ��� விள:9� � �+பிரமணிய 
ேதசிக�ைடய ெஸௗல+ய9ண� ஞாபக��#9 வ�த�. எ�த வி��வா� வ�தாR� 
3கமல��� ஏ-.+ ேபசி ஆதாி#9� அவ�ைடய ெப��த�ைம இவ�ைடய 
மன�ைத உ�#கிய�. "நிழல�ைம ெவBயி7ேல நி�றறிமி�" எ�ப� 
உ�ைமய(லவா?  உடேன இவ�, அ�ப�+�ராண அர:ேக-ற� O��தியானைதT� 
விைரவி( வ�� தாிசன� ப�ணி# ெகா�ள எ�ணியி�+பைதT� �ல+ப��தி ஒ� 
வி�ண+ப# க@த� �+பிரமணிய ேதசிக�#9 எ*தி ஒ�வ�வச� அC+பினா�. 
அத� 3த7( இவ� எ*�வி�த பாட( வ�மா. : 
 
(வி��த�) {9.30} 
"ஒ+�ய�வி( லவ�சிவ�J� .�3ைடைம யா7ர��� ஒ�. ேம-ேறா�  
த+பற�தாH� தவெரன(ேத�� தன�தி�வா வ��ைறந- றல��� வா�த�  
ைவ+பைனய �+பிரம ணிய9ரவ� ற�ெபயைர வகி�� ளாைர  
எ+ப@T� வில#க7�ம- றிவ�J�. மிலென�ேற இய�� ேவாேம." 
[J�. - சி�?@ 3த7ய J�. ெதாழி(க�. J�.� இல�; J�. - ஒ+�, 
உய�G, தாHG] 
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இதைன# க�Y-ற �+பிரமணிய ேதசிக� பாட7� ெபா�ைளT� 9றி+ைபT� 
அறி��, "இ�ன இட�தி-9+ பி�ைளயவ�க� ேபாயி��தா�கேளா?" எ�. 
வ�தவைர# ேக�டா�. அதைன அவ� இவாிட� வ�� ெசா(ல இவ� ேக��, 
"ஸ�நிதான�தி� ேபரறிைவ அ@ேய� எ�னெவ�. பாரா��வ�!" எ�. ெசா(7 
மன3�கி� தி#9ேநா#கி அ6ச7 ெசBதா�. 
 
தி�வாவ��ைற#9� தி��பிய�.  
 
அ�ப�+�ராண� அர:ேக-ற+ெப-றபி� சில Iதல:கP#9+ ேபாB Iவாமி 
தாிசன� ெசB� வரலாெம�. நிைன�தி��தா�. இவ�#9 ஒ� வைகயான 
சாீர�தள�1சி ஏ-ப�டைமயா( இவ� அEவா. ெசBவைத நி.�தி#ெகா�� 
தி�வாவ��ைற#ேக ேபாB1ேசர எ�ணினா�. ேவலாTத� பி�ைள 3த7யவ�க� 
த:கPைடய ேபர�ைபT� இவ�ைடய பிாிவா( உ�டான �யர�ைதT� 
�ல+ப��தினா�க�. பி�ன� இவ� எ(ேலாாிட��� விைடெப-.#ெகா�� 
மாணா#க�கPட� தி�வாவ��ைறைய அைட�தா�. 
-------------  
[1] பி�� கிைட�தைமயா( இ1ெசBT� பி�ைளயவ�க� பிரப�த� திர�@- 
பதி+பி#க+ ெபறவி(ைல. 
[2] "இ�ேவ .லக� திய-ைக தி�ேவ. 
ெத�ளிய ராதR� ேவ. " (தி�#9ற�.) 
[3] மீ. பிரப�த�திர��, 3370 - 3408. 
[4] மீ. பிரப�த�திர��, 21 - 30. 
[5] இவ� ெபய� ேவR+பி�ைளெயனG� வழ:9�. 
[6] தி�நா. தி�நாைக#காேராண�. 
[7] "அாிசில� ெபா��ன ல�ப� மாநக�#, 9ாிசி(ெச: க�ணவ� ேகாயி( ேச�வேர", 
"ஐயக� ெபா��ன ல�ப�1 ெச�பிய�, ெசBயக ணிைறெசBத ேகாயி( ேச�வேர", 
"அ:கணி விழவம ர�ப� மாநக�1, ெச:கண 7ைறெசBத ேகாயி( ேச�வேர" 
தி�நா.ேத. தி�வ�ப�+ ெப��தி�#ேகாயி(. 
[8] இவ� பி-கால�தி( �றவியாகி� ெதா�ட� சீ� பரGவாெர�C� நாம� O�� 
பலராR� மதி#க+ெப-. விள:கி வ�தா�. 
[9] தி�நணா-பவானிெயன வழ:9� Iதல�. 
--------------------  
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10. 10. 10. 10. ேதக அெசள-கிய நிைலேதக அெசள-கிய நிைலேதக அெசள-கிய நிைலேதக அெசள-கிய நிைல....    
 
நா� தி�வாவ��ைற#9 வ�த�.  
 
அ#கால�தி( நா� எ�Cைடய ேவைலகைளெய(லா� ஒ�வா. 3@��#ெகா�� 
தி�வாவ��ைற#9 வ�� இவைர+ பா��ேத�. பா��த�3த( இவர� 9றி+பறி�� 
3�� நா� ெசB� வ�த காாிய:கைள1 ெசB� வர� ெதாட:கிேன�. 
 
க�பராமாயண� பாட6ெசா(7ய�.  
 
பி�� எ:கPைடய ேவ��ேகாளி�ப@ேய இவ� க�பராமாயண�ைத 
ஆர�ப�தி7��� பாட� ெசா(ல� ெதாட:கினா�. ேதக அெசள#கிய�தா( 
வழ#கமாக நட#கிறப@ அதிக1 ெசBT�க� நைடெபறவி(ைல. Q. அ(ல� 
Q-ைற�ப� ெசBT�கேள நைடெப-றன. 3#கியமான இட:கP#9ம��� 
ெபா�� ெதாி�� ெகா�� வ�ேதா�. அைத+ ப@��#ெகா�ேட வ�ைகயி( இவ�, 
"இைவ எEவளG அழகாக இ�#கி�றன! இைவெய(லா� ேயாசி��+ பா@ய 
பா��#களா?" எ�. மன3�கி# 2றி1 சில சமய:களி- க�ணீ� வி�வ�3��. 
 
Mாியனா� ேகாயி( � அ�பலவாண ேதசிக�.  
 
பி�ைளயவ�கP#9 இளைமயி( க�பர�தாதிைய+ பாட6 ெசா�னவ�� 
தி�வாவ��ைற யாதீன�தி( ெந�:கால� இ��தவ�மாகிய [1]அ�பலவாண 
3னிவ� பி�� Mாியனா� ேகாயிலாதீனக��தராக நியமி#க+ெப-. அ�பலவாண 
ேதசிகெர�ற ெபய�ட� விள:கி வ�தா�. 3�ைம+ப�வ3ைடய அவ� ஒ�நா� 
பாிவார:கPட� தி�வாவ��ைற மட��#9 விஜய� ெசBதி��தா�. 
பி�ைளயவ�க� அவைர+ ப-றிT� அவ�பா( தா� பாட:ேக�டைத+ப-றிT� 
எ:களிட� 3�னேர ெசா(7யி�+ப���. ஆத7� அ�த+ ெபாியவைர+ 
பா�#கேவ��ெம�ற ஆவ( எ:கP#9 மி9தியாக இ��த�. 
 
மட�தி� ஓாிட�தி( நாC� உட�ப@+பவ�க� சில�� பைழய பாட:கைள 
வாசி��1 சி�தி��#ெகா�@��ேதா�. க�பராமாயண அ1�+பிரதிக� எ:க� 
ைகயி( இ��தன. அ+ெபா*� அEவழிேய 3-2றிய அ�பலவாண ேதசிக� வ�தா�. 
நா:க� அவைர இ�னாெர�. அறி�� எ*�� நி�ேறா�. அவ� நா:க� 
��தக:கைள ைவ��+ ப@��#ெகா�@��தைத+ பா���, "எ�ன வாசி��# 
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ெகா�@�#கிறீ�க�? ைகயி( இ�+ப� எ�ன ��தக�?" எ�. ேக�டா�. 
"க�பராமாயண�" எ�. விைட 2றிேனா�. உடேன அவ� விய+ைபயைட��, 
"ஓேகா! இைத#2ட+ ‘�#9+’ ேபா��வி�டானா?” எ�. 2றினா�. அ�த Q( 
அ1சி- பதி+பி#க+ப�டத-காக ஆ1சாிய+ப�டனெர�. நா:க� அறி�ேதா�. உலக 
இய(� அதிக� அவ�#9� ெதாியாெத�பைதT� சிவOைஜ ெசBத( �Iதக:கைள+ 
ப@�த( 3த7யவ-றி( ந(ல பழ#க3�ளவ ெர�பைதT� பி�ைளயவ�க� Jலமாக 
நா:க� அறி�தி��ேதாமாத7� அ+ெபா*� அவ� 2றிய வா��ைதக� எ:கP#91 
சிாி+ைப உ�டா#கிவி�டன. அவ� ேபா9� வைரயி( சிாி+ைப அட#கி#ெகா�ேட 
இ��� ேபானபி�� சிாி�ேதா�. எ(லா+ ��தக:கைளT� ெவ�ைள#கார�கேள 
அ1சி- பதி+பி+பவ�க ெள�ற எ�ண� அவ�#9 இ��� வ�த�. 
 
அ�பலவாண ேதசிக� ெதா��த வழ#9.  
 
இ�த அ�பலவாண ேதசிக� த�3ைடய மட�ைத1 சா��த மிரா�தா� ஒ�வ� ஏேதா 
நில�தி� விஷய�தி- சாியாக நட#கவி(ைலெய�. எ�ணி அவ�ேம( 
நீதிIதல�தி( ஒ� வழ#9� ெதா��தன�. மிரா�தா�பா( ெபாறாைம ெகா�ட சில� 
இ�த அ�பலவாண ேதசிகாிட� வ�� மிரா�தாைர+ப-றி+ பலவைகயாக# 9ைற2றி 
வழ#ைக ஊ#க��ட� நட���ப@ L�@வி�டா�க�. அவ� வழ#கி�3ைற, 
நியாய� 3த7ய விஷய:களி- சிறி�� பயி-சி இ(லாதவ�; பிற� ெசBT� 
மாியாைதையT� உபசார:கைளTேம அதிகமாக எதி�பா�+பவ�; ஆதலா( அ�த 
மிரா�தா� த�மிட�தி( மாியாைதயாக நட�� ெகா�ளாைமயா( ெப�:9-ற� 
ெசB�வி�டாெர�.� அத-9ாிய த�டைனைய நியாயIதல�தி� Jல� விதி#க1 
ெசBவேத 3ைறெய�.� எ�ணி+ பி@வாதமாக வழ#கா@னா�.  
 
L��பவ�கPைடய வா��ைத அவ�#9 ேம�ேமR� ஊ#க�ைத உ�டா#கிய�. 
வழ#கி� இய(� ெதாி�தவ�கP� த#கவ�கPமாகிய சில� அவ�பா- ெச�. 
அEவழ#9+ பய�படாெத�. ெசா(7+ பா���� அவ� ேக�கவி(ைல. மிரா�தா� 
இ.தியி( தம#ேக ெவ-றிT�டா9 ெம�பைத ந�றாக அறி�தி��தாR� 
இைடயி( N� ெசலவாதைலT� அதனா( தம#9 மி#க 
��ப3�டா9ெம�பைதT� எ�ணி1 சமாதானமாத-காக+ பலவைகயான 
3ய-சிகைள1 ெசBதா�. ஒ�.� ப7#கவி(ைல.  
 
பி�� அவ� பி�ைளயவ�கைள#ெகா�� ெசா(ல1 ெசBதா( ஒ�கா( ேதசிக� 
உ�ைமைய உண�வாெரன எ�ணி1 சில கனவா�கைள#ெகா�� 
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இ#கவிஞ�பிராC#91 ெசா(R�ப@ ெசBதா�. அவ�க� இவாிட� வ�� 
விஷய:கைள விள#கி1 ெசா�னா�க�. உடேன இவ� Mாியனா� ேகாயி( ெச�. 
அ�பலவாண ேதசிக�#9+ பலவா. நியாய:கைள எ���# 2றி வழ#ைக 
நட�தாம( நி.�தி#ெகா�P�ப@ ேக��# ெகா�டன�. ேதசிக�ைடய பி@வாத� 
9ைறயவி(ைல. ��ம�திாிகPைடய ேபாதைன அவ� மன�தி( அதிகமாக 
உைற�தி��த�. இ�த# கவிநாயக� பி�� தி�வாவ��ைற#9 வ�� வி�டா� . 
 
பி�ன�� வழ#கான� ெதாட��� நைடெப-. வ�த�. ேவ. சில� 
பி�ைளயவ�க�பா( வ�� 3ைறயி�டன�. அ+ெபா*� இ# 9ணமணி 
அ�பலவாண ேதசிக�#9, 
 

(வி��த�)  
{10.1} 

”வாB�ததி� வ@#க�ப� மீனா�சி ��தரநா வலவ� மா-ற�  
ஆB�த[2]கதி ரவ�றளிய� பலவாண ேதசிக�ேப ர�ளி� ஓ�க  
ேவB�தவழ# கா(Nேண ெபா��ெசலவா ெமன(விள�ப  
             ேவ��: ெகா(ேலா  
ஆB�தசில� ெசா-ப@ச மாதான மாத�மிக அழகி தாேம"  

 
எ�ற ெசBTைள எ*தி யC+பினா�. அதைன+ பா��� அவ� சிறி� ேநர� 
ேயாசி�தா�; "மகாவி��வாC� நம#9 ேவ�@யவ�� மதி+�+ ெப-றவ�மாகிய 
இவ�ைடய வா��ைதைய அவமதி#கலாமா?" எ�. எ�ணினா�.  
 
இ�தைகய ச�த�+ப:களி( L�@வி�� வாதி+பிரதிவாதிகP#9� ேம�ேமR� 
மனIதாப�ைதT� கலக�ைதT� விைளவி�� அதனா( வ�� வ�வாயா( 
பிைழ#9� இய(�ைடய சில�, "�ராண� பா�வத-9�தா� மகா 
வி��வாேனய(லாம( வியா_ய விஷய:களி( அவ�#9 எ�ன ெதாிT�? தமிH+ 
பாட(களி- ச�ேதக� இ��தா( அவ� ெசா(வைத# ேக�கலா�. ச�ட விஷய�தி( 
அவ�பா( ெதாி��ெகா�ள ேவ�@ய� எ�ன இ�#கிற�? ஸ�நிதான�தி( 
ெதா��த வழ#ைக+ பாதியி( நி.�தி#ெகா�டா( பிரதிவாதியிCைடய ெகா�ட� 
எ+ப@ அட:9�? ெசலைவT�, த+� வழ#ெக�பைதT� எ�ணி+ பய�� 
நி.�தி#ெகா�டா�கெள� ற(லேவா ஊரா� 2.வா�க�? இ�ைற#9 இ�த 
வழ#கி( இ+ப@1 ெசB� வி�டா( நாைள#9 ேவெறா�வ� ேவ��ெம�ேற 
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அ#கிரம� ப�Yவா�. 'ெகா�@னா( ேத�, ெகா�டாவி�டா( பி�ைள+O1சி' 
எ�ப� ேபால# ெகா6ச� M� ேபா�� ைவ�தா( தாேன இவ�கெள(லா� 
அட:கியி�+பா�க�? ெபாிய இட�ைத எதி�#க# 2டாெத�பைத இவ�க� 
எ+ப@�தா� உண��� ெகா�வ�? ந�3ைடய க�சியி( நியாய� இ�#9�ேபா� 
ஸ�நிதான�தி( ேயாசி+பத-9 எ�ன இ�#கிற�? ப��+ ேப� ப�� வித� 
ெசா(வா�க�. ஆதீன நி�வாக+ ெபா.+� அவ�கPைடயதா? 
ஸ�நிதான�திCைடயதா?" எ�. பலவைகயி( Lப� ேபா�டா�க�. பாவ�! 
ெபாியவ�#9 அவ�கPைடய மாய வா��ைதக� உ�ைமயாகேவ ப�டன. 
வழ#ைக+ பி�C� நட�திவ�தா�. வழ#கி� 3@வி( பல� எதி�பா��தப@ேய 
ேதசிக� ப#க� அபஜய�தா� ஏ-ப�ட�. தி�வாவ��ைற#9 வ�த சில பிர�#க� 
இ�த1 ெசBதிைய இவ�#9 அறிவி�தன�. இ+ �லவ�ேகாமா� ேக��, 
"அ�பலவாண ேதசிகரவ�க� பரமஸா�; தி�வாவ��ைறயி( இ�#9�ேபா� 
OைஜT� �Iதக3ேம அவ�கP#9� ெதாிT�. உலக வழ#கேம ெதாியா�. 
இ+ெபா*� ஆதீன� தைலைம ெப-றGட� அEவழ#க� எ+ப@+ �திதாக� 
ெதாியவ��? பி@வாத3� க@ன சி�த3� இ+ெபா*� உ�டாயி�#கி�றன. பண� 
ப�Y� ேவைல அ�; ' [3]அறநிர�பிய அ�Pைட ய��தவ�#ேகC� , 
ெபறல��தி�+ ெப-றபி� சி�தைன பிறிதா�' எ�. ெசா�ன க�ப� வாB#91 
ச�#கைர ேபாடேவ���" எ�. ெசா�னா�. 
 
சி:க+O� நாராயணசாமி நாவல�.  
 
சி:க+Oாி( நாராயணசாமிநாவலெர�C� ஒ�வ� இ��தா�. அவ� இவ�ைடய 
�லைம� திற�ைத+ பல� வாயிலாக அறி�தவ�. இவ�ைடய பழ#க�ைத+ 
ெபறேவ��ெம�C� வி�+ப� அவ�#9 மி9தியாக உ��. ஆயிC� ேநாி-க�� 
பழ9வத-9 இயலாத ெந�� Lர�தி( இ��தவராத7�, க@த:க� Jலமாக� 
த�ைம அறிவி��#ெகா�டா�. இவ�ைடய Oைஜ#9 ேவ�@ய ெபா��கைளT� 
ந(ல பழ:கைளT� சிற�த பிற ெபா��கைளT� அC+பிவ�தா�. இவ� விஷயமாக1 
ெசBT�கP� எ*தியC+பிய���. க�பராமாயண� 3த7யவ-றி( தம#9 
விள:காத ப9திகைள எ*தியC+பி இவாிடமி��� விைடெப-.� ெதாி�� 
ெகா�டன�; தம#9 ேவ�@ய சில Q(கைள எ*�வி�� வ�வி��# ெகா�டா�. 
 
ேநாயி� ெதாட#க�.  
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அ#கால�தி( இவ�ைடய கா7R� அ@வயி-றிR� N#க�ைத� 
ேதா-.வி��#ெகா�� ஒ�வைகயான ேநாB உ�டாயி-.; இவ�ைடய ேதக� 
வரவர� தள�1சியைடய� ெதாட:கிய�; ஆகார� ெச(லவி(ைல. அதனா( இவ� 
Q7ய-.தR� பாட6 ெசா(RதR� வழ#க�ேபா( நைடெபறாம( சில 
சமய��ம��� நைடெப-. வ�தன. 
 
[4] தி�விைடம�L�� திாிப�தாதி.  
 
இவ�ைடய மாணா#க�கP� ஒ�வ� அ+ேபா� தி�வாவ��ைற � 
மாசிலாமணிfச�மீ� திாிப�தாதிெயா�. இய-றி அைத+ பல அ�ப�கP#9 
இைடேய இ��� இவாிட� தி��த� ெசB�ெகா�வத-காக+ ப@��# கா�@னா�. 
இவ� அதைன 3-.: ேக�� 3@�தன�. பி�� அவ� இ(லாத சமய� பா���, 
"இ�த அ�தாதி சிறி�� ந�றாக இ(ைல; மிகG� க@னமாக இ�#கி�ற�; சாியான 
இட�தி( ேமாைனயி(ைல; ெபா�� நய3மி(ைல; அவ�ைடய நி�+ப�த�தினா( 
ஒ+�#ெகா�ள ேவ�@யி��த�. இEவிட��வா#கினா( இ�த� தல�தி-9 
ஓர�தாதி ெசB�தர ேவ���" எ�. மாணா#க�க� எ(லா�� இவைர# 
ேக��#ெகா�டா�க�.  
 
இவ�, "அவ� ெசBதி�#9�ெபா*� இ�தல�தி-9 நா� ெசBவ� 3ைறய�.; 
ேவ��மானா( தி�விைடம�L�#91 ெசBேவ�" எ�. 2றி அEவாேற ெசBய� 
ெதாட:கி விநாயக� கா+ைப 3@�தGட� � �+பிரமணிய ேதசிக�ைடய �தி 
ெசBய ஆர�பி�தா�. அ+ெபா*� நா�, "ஐயா அவ�க� உைடயவ� Oைஜ 
எ*�த�ள+ ப�ணி# ெகா�டேபா� 9� Iேதா�திரமாக ஒ� ெசBT� 
ெசBத���; என#9 அ� ஞாபகமி�#கிற�" எ�. ெசா�ேன�. அைத1 ெசா(ல1 
ெசா(7# ேக�� அைத1 ேச�#9�ப@ ெசா�னைமயா( அ+ப@ேய அ� 
ேச�#க+ப�ட�. சில தின:களி( அEவ�தாதி 3-.+ ெப-ற�. அ�த Q(தா� 
இ.தியி( இவரா- பாட+ெப-றவ-.� 3-.+ ெப-ற பிரப�த�. அ�Q7- சில 
பாட(க� தி�விைடம�L�#91 ெச�றி��தெபா*� பாட+ெப-றன. 
 
அத�பாR�ள சில ெசBT�க� வ�மா. : 
 

(க�டைள# க7��ைற)   {10.2} 
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"இள:ெகா@ யான Gைமபாக� வா* மிைடம�த 
வள:ெகா@ யான6 ெசேய�Oச நீ���ைற வா6ைசைவேய�  
கள:ெகா@ யானைல ேவைனைய ேயாெவ�ன க�ம�தி�  
Gள:ெகா@ யான னிைன�தெத� ேனாெவா�. ேமா�கிலேன." (28)  

[இைடம�தவள:ெகா� தியான�ைத. க�ள:ெகா� யா� அைலேவ�, தி�G�ள� 
ெகா@ ஆன� நிைன�த�; ெகா@ ஆன� - விைட# ெகா@ையTைடயவ�.] 
 
இவ� 3�� அ�தல�தி-9 உலாெவா�. இய-றியி��தைல, 

“ெசா(ைலய+ பாக 3.ெவ CலாG:ெகா� Lயவ" (93)  
என# 9றி+பி�தி�#கி�றா�. 
 

{10.3} 
"திற+பா வைனய மனேமா ரY��ைண ெச+பெல�ன  
மற+பா வைனய மனமிைல ேயாவிைட மாம���  
சிற+பா வைனய ம�த�� ேதவிT� ேதவிைடT� 
அற+பா வைனய# ெகா�ைவக ெவ�C ளட#கியேத" (30) 

[திற+பாவைனய - பலதிற+ப�ட பாவைனகைள உைடய. மற+பாவ� - மிக# ெகா@ய 
பாவ�. ைநய மன� இைலேயா - அYெவ�பவ�கP#9 ைநய மன� இ(ைலேயா; 
ைநயேவ��� எ�றப@. சிற+பா அைனய. ேத - ெதBவ�த�ைம. அற+பாைவ 
வைனய#ெகா��; ெகா�: ெதா9�த(விகார�. மன� அட#கிய�.] 
 
எ�C� ெசBTைள இவ� ெசா(7 3@�தெபா*� அதCைடய க��ைத 
எ:கP#91 ெசா(ல� ெதாட:கி, "மன� அY��ைணெய�ப� தா�#கிக�ைடய 
ெகா�ைக. இ�த� தி�விைடம�Lெர�C� Iதல� [5]தி�வல6�ழிைய விநாயக 
IதலமாகG�, Iவாமிமைலைய1 �+பிரமணிய IதலமாகG�, தி�மா��ைறைய1 
சா��த Mாியனா� ேகாயிைல நவ#கிரக IதலமாகG�, தி�வா+பா@ைய1 
ச�ேட�வர IதலமாகG�, சித�பர�ைத நடராஜIதலமாகG�, சீகாழிைய+ ைபரவ 
IதலமாகG�, தி�வாவ��ைறைய ாிஷப ேதவIதலமாகG�, தி�வா5ைர 
ேஸாமாIக�த IதலமாகG�, ஆல:9@ைய� த�சிணாJ��தி IதலமாகG� 
இய(பாகேவ ெப-. விள:9கி�ற�.  
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இ:ஙன� விநாயக� 3த7ேயா� தனி�தனிேய சிற+�-. விள:9� Iதல:கைளேய 
பாிவார ேதவைதகP#9ாிய Iதான:களாக# ெகா�ட Iதல� ேவெறா�.மி(ைல. 
இதனாேலதா� அைடெமாழியி�றி மகா7:கெம�. வழ:9� தி�நாம� இ�தல�� 
J��தி#ேக அைம���ள�. இ:ஙன� பல வைகயாR� ெபாியனவாT�ள 
தல�ைதT� J��தி 3த7யவ-ைறT� தியான�தா( த�பா( அட#கிT�ள மன�ைத 
அYெவ�ப� பிைழெய�C� க��� இதி( அைம#க+ெப-.�ள�" எ�. 
விாி��# 2றினா�. நா:க� ேக�� மகிH�ேதா�. 
 
[6] வ�டான� 3��சாமி ஐய�.  
 
அ#கால�தி( அய7ட�தி7��� வ�தவ�களி( ெபாிேயா�க� �+பிரமணிய 
ேதசிகாிட�திR� ஏைனேயா� இவ�ைடய மாணா#க�களிட�திR� தா:க� 
ெதாி��ெகா�ள ேவ�@ய Q(கைள+ பாட:ேக��1 ெச�றன�. 9மாரசாமி� 
த�பிரானிட� 3��சாமி ஐயெர�ற ஒ�வ� ப@��#ெகா�@��தா�. அவ�ைடய 
ஊ� எ�ைடய�ர�ைத1 சா��த வ�டானெம�ப�. Mடாமணி நிக�@R�ள 
ப�னிர�� ெதா9திகP� அவ�#9 மன+பாட� உ��. சில சிேலைட 
ெவ�பா#க�, சில அ�தாதிக� 3த7யவ-ைற 3ைறயாக+ பாட: ேக�டா�.  
 
இய(பாகேவ தமிழறிGைடய 9��ப�தி- பிற�தவராைகயா( ந(ல 
தமிH+பயி-சிைய யைட�தா�. அவ� பிறாிட�தி- ேப�த( மிக அ�ைம; பிற� 
ெசா(வைதT� 3க: ெகா���# ேகளா�; யாேரா�� கல�� ேபசா�; எ+ெபா*�� 
தனிேய இ�+பத�றி ெமளனமாகG� இ�+பா�; அக:கார�தினா( 
அEவாறி��தவர(ல�. அவ�ைடய இய(ேப அ�. சிேலைடயாக+ ேப�வா�; அவ� 
ஜன:கேளா� பழக வி��பாதவராைகயா( எ(லா�� உ�ட பி�னேர மட�ைத1 
சா��த ச�திர�தி( அகால�தி( வ�� ஆகார� ெசB� ெகா�Pவா�. அவ�ைடய 
நிைலைமைய உ�ேதசி�� எ(ேலா�� அவைர, "வ�டான� வ�த�, ேபாயி-." 
எ�. அஃறிைணெயா�ைமயாகேவ வழ:9வா�க�. ப@�த ேகா?@#9 அவாிட� 
மதி+�# கிைடயா�. அவ� வIதிர� அ*#9 ம7�தி�#9�. 
 
ஒ�நா� ச�திர�தி� �வாி( கீேழக�ட பாட( மா#க(லா( எ*த+ப�@��த� : 
 

(வி��த�)   {10.4} 
"இ�தவற1 சாைலதனி ேலயிரG� பகR� 
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வ�தவாி 3த�மதித� வைரவா:கி# ெகா�ேட  
அ�தண�# க@சி7ட யா�மிைல ெயனலா(  
��தர�+ பிரமணிய ேதவனிட� ெசா�மி�." 

[வ�த அாி - வ�த அாிசி. மதித� - ேமா�.]  
 
அ:ேக ெச�. ஆகார� ெசB� ெவளிேய �ற+ப��ேபா� ஒ�வ� �வாி( 
இ�த+பாடைல# க�� ஞாபக+ப��தி#ெகா�� ெச�. பி-பக7( இராமாயண� 
பாட: ேக�பத-காக அ:ேக வ�தி��த ந�ப�களிட� ெசா(7#கா�@யத�றி+ 
பி�� இ# கவிஞ�ேகாமானிட��� ெசா�னா�. 'இ+பாடைல யா� ெசBதி��த( 
2��?' எ�ற ஐய� எ(ேலா�#9� உ�டாயி-.. அ�த1 ச�திர�தி-9 வ�� 
ெச(பவ�க� பல�� யா� ெசBதேதாெவ�. ஒEெவா�வைரT� அ:9�ேளா� 
9றி+பிட� ெதாட:கினா�. 
 
அ+ெபா*� 9மாரசாமி�த�பிரா�, "வ�டான� எ*தியி�#கலா�; அ� 
ெப��பாR� அகால�திேலதா� ெச�. உ�Yவ� வழ#க�; தன#9 ஆகார� 
சாியாக ஒ�.� கிைட#கவி(ைலெய�. சில சமய:களி( எ�னிட� 
ெசா(7யி�#கிற�. அைத விசாாி#க ேவ���" எ�றா�. சா+பி�� இட�தி( 
விசாாி#ைகயி( சைமய-கார�, வ�டான�தா� ஏேதா ேந-.# 
கி.#கி#ெகா�@��த�" எ�றா�. உடனி��தவ�கP#9 அவைர எ+ப@ேயC� 
க��பி@�� அைழ�� வர ேவ��ெம�ற விஷய�தி( ஊ#க� உ�டாயி-.. 
இர�� J�. ேப�க� விைர�� ெச�. ஊ�#9�ேள ேத@+ பா�#ைகயி( எ:9� 
அக+படவி(ைல. அ+பா( வட#9 மட��� ேதா�ட�தி( ஒ� மர�தி� அ@யிR�ள 
ேமைடயி( ஏேதா ேயாசைன ெசB� ெகா�� உ�கா��தி��தா�. க�� 
அைழ#ைகயி( அவ� விைரவி( எழவி(ைல. ெச�றவ�க� வ7ய அவைர 
இ*��#ெகா��வ�� பி�ைளயவ�கP#9 3�ேன நி.�தினா�க�. 
 
அவைர இவ� இ�#க1ெசB�, "இ�த+ பாடைல1 ெசBதவ� யா�?" எ�. ேக�டா�. 
அவ�, "நா� ெசBயவி(ைல" எ�. 2றிவி�டா�. பி�C� வ-�.�தி# ேக�ைகயி( 
அவ�, "சாியாக நட�� ெகா�ளாம- ேபானா( பி� எ�ன ெசBகிற�?" எ�றா�. 
9மாரசாமி� த�பிரா�, "நீ அகால�தி-ேபானா( உன#9 எ�ன கிைட#9�? 
உ�Cைடய தவ. அ�" எ�. ேகாப��ட� ெசா(Rைகயி(, "சாமி, ��மா இ�#க 
ேவ���; ேகாபி��# ெகா�ள#2டா�" எ�. பி�ைளயவ�க� ைகயம��திவி��, 
"இ�த1 ெசBTளி� நைடைய+ பா�#9� ெபா*�, இத-93� இவ� பல பாட(க� 
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ெசB� பழகியி�#கேவ��ெம�. ேதா-.கி�ற�. அைத+ப-றி விசாாி#க 
ேவ���" எ�றா�. விசாாி�ததி( அவ�, ”யாெதா�.� ெசBததி(ைல" எ�. 
அ6சி1 ெசா�னா�. "பா�த7( நீ� பழ#க3�ளவெர�பைத இ+பாடேல 
ெதாிவி#கி�ற�; ெசBதி��தா( அ1சமி�றி1 ெசா(R�" எ�. பி�C� இவ� 
வ-�.�தி#ேக�கேவ, அவ� பல திாி�, யமக�, சிேலைட 3த7யன தா� 
ெசBதனவாக1 ெசா(7# கா�@ன�. அவ-.� பி�ைளயவ�க� ெசB��ள, 
"�:க6சா�" எ�ற ேநா�@� ெம�@(, த�ைம ஆதாி�த பி1�ைவயெர�பவ�ேம( 
இய-றிய கீ��தன� ஒ�ைற1 ெசா�னா�; "உ1ச6சா� வ�டான� �ைற பி1�ைவய 
தயாநிதிேய" எ�ற அத� ப(லவி ம��� எ� ஞாபக�தி( இ�#கிற�. 
 
அவ-ைற# ேக�ட இ#கவிஞ�ெப�மா� அவைர+பா��� மிகG� வ��தி, "இவ� 
இEவளG அ*#கான வIதிர�ைத உ��தி#ெகா�� தமிழ�ைமயறி�த இ�த ஊாி( 
அநாதரGட� இ��த( மி9�த வ��த�தி-9 இடமாக இ�#கிற�" எ�. ெசா(7 
வIதிர:ெகா�#க ேவ��ெம�. �+பிரமணிய ேதசிக� விஷயமாக ஒ� ெசBT� 
பா��ப@ ெசா�னா�. அEவாேற அவ� உடேன, 
 

(வி��த�)   {10.5} 
“மாசார# கவிaவ(ேவா� 9ைறக�தைம ய@ேயாேட மா-ற ெவ�ணி�  
Lசார நிதிய3ண வ@க�தர( ெதாி��ெபற� �ணி�� வ�ேத�  
ஏசார வ.ைமெயC: ெகா��பிணியா ென���ய�- றி�#கி� ேற-கி�  
றாசார மளி�த���+ பிரமணிய ேதசிகெமB யறிஞ ேரேற" 

[மா சார� - மி#க �ைவையTைடய. L� ஆர� நிதிய� உணG ஆகிய இவ-ைற 
அ@க� த�தைல� ெதாி��. ஏ� - பழி#க+ப�த(. ஆசார� - ஆைட.] 
 
எ�C� ஒ� ெசBTைள1 ெசா�னா�. 
 
இைத#ேக�ட இவ� மகிH�தா�. "இ1 ெசBTைள1 ச�நிதான�தினிட� வி�ண+ப� 
ெசBT�" எ�. ெசா(7 அவைர அC+பியத�றி உட� ெச�. வ��ப@ என#9� 
உ�தரG ெசBதா�. ேக�ட அவ� பி�ைளயவ�கள� 3�ேன நிகH�தவ-ைறT� 
அறி�� மகிH�� கைரேபா�ட இர�� ேஜா@ வIதிர:கைள வழ:கி அவ-ைற# 
க�@#ெகா�� பி�ைளயவ�களிட� ெச�. கா�ட ேவ��ெம�. 
க�டைளயி�டா�. அ+ப@ேய உ��தி#ெகா�� பி�ைளயவ�களிட� 3��சாமி 
ஐய� வரேவ, இவ� க�� மகிH�தா�. 
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’இ�தியா மீனா�சி��தர� பி�ைள.’  
 
ஒ�நா� இவ�#9 ல�டனி7��� ஒ� க@த� வ�த�. அதி( 'மகாவி�வா� 
மீனா�சி��தர� பி�ைள, இ�தியா' எ�. ம��� விலாஸ�தி( எ*த+ப�@��த�. 
அ� யாெதா� தைடTமி�றி இவ�#9# கிைட�த�. அத-9# காரண� இவ�ைடய 
ெப���கெழ�பைத அறி�� மாணவ�கP� அ�ப�கP� மகிH�தா�க�. 
�+பிரமணிய ேதசிக�� இதைன யறி�� பாரா�@னா�. 
 
��தரதாஸ பா�@ய�#91 சிற+�+பாயிர� அளி�த�.  
 
ேச-F� ஜமீ�தாராகிய 3��சாமி பா�@ய�ைடய 9மார�� தமிH#க(வி 
ேக�விகளி- சிற�தவ�� ஆகிய ��தரதாஸ பா�@ய ெர�பவ�#9� தி�வந�த�ர� 
அரசராயி��த ராமவ�மாெவ�பவ�#9� ந����. ஒ�சமய� பா�@ய� 
தி�வந�த�ர�� அரச� மீ� ஒ� வ�ண� பா@னா�. அத-9� த#க 
வி��வா�களா( சிற+�+ பாயிர� ெபறேவ��ெம�ப� அவ�ைடய வி�+ப�. 
ேச-Fாி7��த வி��வா�க�, பி�ைளயவ�களிடமி��� ெப-றா( சிற+பாக 
இ�#9ெம�. ெதாிவி�தா�க�. ��தரதாஸபா�@ய�#9� அ:ஙன� ெபற 
ேவ��ெம�C� ேவணவா உ�டாயி-.. ஆனா(, அவ�#9� 
இ#கவிஞ�பிராC#9� பழ#கமி(ைல. அதனா( ��+பிரமணிய ேதசிக�#9 
அEவ�ண�ைத அC+பி� த�3ைடய வி�+ப�ைதT� வி�ண+ப6 ெசB� 
ெகா�டா�. ேதசிக� பி�ைளயவ�களிட� அதைன அளி�தன�. இவ� அவ� 
க�டைள+ப@ேய உடேன அ�த வ�ண�ைத1 சிற+பி�� ஐ�� ெசBT�க� இய-றி 
யC+பினா�. அவ-றி( தி�வந�த�ர ஸமIதான�ைத+ப-றி1 ெசா(Rைகயி(, 
'இ�த# க7கால�தி( ம-ற�ேதச:களி( ஒ� காலா( நட#9� த�மமாகிய ாிஷப� 
நா�9 காலாR� நட#9� இட�' எ�C� க��ைத அைம�தி��தா�. அ�றிT� 
வ�ண�தி� இல#கண:கைளT� �ல+ப��தியி��தா�. அ1ெசBT�கைள1 
�+பிரமணிய ேதசிக� ��தரதாஸ பா�@ய�#9 அC+பினா�. அவ-ைற+ ெப-ற 
அவ� பி�ைளயவ�க� த�ைம அறியாம7���� த� பாடைல மதி��1 
சிற+�+பாயிர� அளி�தைத+ பாரா�@ ேநேர இ#கவிஞ�பிராC#9� த� 
வ�தன�ைத� ெதாிவி�� ஒ� க@த� எ*தியC+பினா�. 
 
[7] � சிவஞான ேயாகிக� சாி�திர�. 
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சிவஞான ேயாகிக� சாி�திர�ைத� தமிH1 ெசBTளாக இய-றேவ��ெம�.� 
அதி( ஆதீன�தி� பர�பைர வரலா.க� 3ைறேய 2ற+பட ேவ��ெம�.�, 
ஆதீன�� அ@யா�க� பல� ெந�நாளாக வி��பியைத யறி�� �+பிரமணிய ேதசிக� 
இவ�#9# 9மாரசாமி� த�பிரா� Jலமாக� ெதாிவி�தா�. அ:ஙன� 
ெசBயேவ��ெம�. தம#9 நீ�ட நாளாக எ�ண� இ��தெத�.� 
க�டைளயி�ட� அC2லமாயி- ெற�.� ெசா(71 ெசBவத-9 இவ� 
உட�ப�டா�. 
 
க1சிய+ப 3னிவ�ைடய Q(களி( இவ� மி#க மதி+� ைவ��+ ப@��� பாட6 
ெசா(7#ெகா��� வ�தவராதலா(, அவாிட� இவ�#9+ ப#தி அதிக�. அவ� 
சிவஞான ேயாகிகைள+ ேபாலேவ �லைம வாB�தவெர�ப�� உட� 
ப@�தவெர�ப�� இவ�ைடய க���. இதைன அ@#க@ எ:களிட��� 
பிறாிட��� இவ� ெசா(7 வ�வ���. சிவஞான ேயாகிக� இய-றிய ெசBT� 
Q(களிR� வசன Q(களிR� மி#க பயி-சிTைடயவராைகயா( அவ�ைடய 
பயி-சி உய��த ெத�ப��, க1சிய+ப 3னிவ� அவ�ைடய மாணா#கெர�ப�� 
�+பிரமணிய ேதசிக�ைடய க���. 
 
இ�த விவாத� ெந�நாளாக நிகH�� வ�த���. இ� திற�தா�� த�பா( 
வ�தவ�கேளா� ேபசி#ெகா�வேதய�றி1 ச�தி�தெபா*� ேநேர த�3� ேபசி# 
ெகா�டதி(ைல. இவ�, சிவஞான ேயாகிகேளா� க1சிய+ப 3னிவ� ப@�தவெர�. 
பா@வி�வாெரன நிைன�� க1சிய+ப 3னிவைர1 சிவஞான ேயாகிகPைடய 
மாணா#கெர�. பாடேவ��ெம�. ேதசிக� இவ�#9� ெதாிவி�தா�. அத-9 
இவ�ைடய மன� உட�படவி(ைல. அ� ெதாி�த ேதசிக� மட��+ 
��தகசாைலயி7��த பழ6�வ@ ஒ�ைற எ��� வர1ெசB� அதி( க1சிய+ப 
3னிவ� சிவஞான 3னிவ�ைடய மாணா#கெர�. 9றி+பி�@��த, 
 
(வி��த�)   {10.6} 

"ஏ�த� சா7வாகன சகா�த�  ஆயிர� ெத*சத� ெதா�ப�  
திர�@�ேம- சாதா ரணவ� ட�தி(  இையத� சி�திைர� தி:க�  
சா�த� ேததி ப�திேனா ெடா�. த9ெசEவாB வார�O �வ�தி-  
ச�தமி �ன�O ச�தி� நாளி(   தவல�: 9�பல# கின�தி-  
சீ�த� �ைறைச வாHசிவ ஞான ேதவ�மா ணா#காி� 3த�ைம  
திகH��ள க1சி ய+பமா 3னிவ� தி�+ெப�: கா6சியி ெலBதி1  
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ேச�த� ம@யா� தமதக வி�ைள� தினகர� 3�னி� ெள�ன�  
தி���த� ன�ளா லக-றிN �.�தி1 சிற�தO ரணமைட� தனேன"  

 
எ�ற ஒ� ெசBTைள+ ப@��# கா�ட1ெசBதா�. 
 
அ+பா( இவ� ேதசிக�ைடய ேநா#க�ைத அறி�� அ:ஙனேம ெசBவதாக 
ஒ+�#ெகா�� அ#க��ைத அைம��+ பா�வாராயின�. அ� சிவஞான ேயாகிக� 
சாி�திர�திR�ள, 
 

(வி��த�)   {10.7} 
[8] "தி�#கிள� 3னிவ னா6ச� தியஞான தாிச னி#9# 
க�#கிள� தர6சா ராத பர6ேசாதி கிைட�த கா�சி 
உ�#கிள� �ைறைச ெய:க� சிவஞான ேயாகி# 9�ைம+  

ெபா��கிள� க1சி ய+ப 3னிவர� �ண��த ெதா#9� " 
 
எ�C� ெசBTளா( விள:9�. அ�Q( தி�வாவ��ைறயி( ெதாட:க+ெப-.� 
தி�விைடம�L�#9 அெசள#கிய நிவி��தி#காக இவ� ேபாயி��தெபா*�� 
ெசBய+ப�� வ�த�; ந�நா�� வ�ணைனயி- ப��+பாட(க� வைரயி(தா� 
நைடெப-ற�; எ*தியவ� யாேன. அ+பா( ேதக� தள�1சி இவ�#9 அதிகாி�� 
வ�தைமயா( ேமேல ெசBய+படாம- ேபாயி-..  
 
அ�Q7( இவ� ெசBத இ.தி1 ெசBT�, 

(ெகா1சக#க7+பா)   {10.8} 
[9] "ம�Gலக: களிL:க [10] வ�சமயா சாாியரா� 
இ�வ�கP6 ச�தான� தி�வ�கP மவதாி#க+  
ெப�9தவ6 ெசBதெதனி- பிற:9வள ந�நா�@� 
அ�9தவி� சிற+�ைர#க வ@ேயனா லா9வேதா” 

 
எ�ப�. அத� இ.திய@யி( உ�ள ”அ@ேயனாலா 9வேதா" எ�ற ெதாட� ேமேல 
இவ� இய-ற இயலாராயினாெர�பைத� தி�வ�� 9றி+பி#கி�றெத�. எ(லா�� 
பலநா� கழி��1 ெசா(ல� ெதாட:கினா�க�.  
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அ� 9மாரசாமி� த�பிரா� வி�+ப�தி�ப@ ெசBய+ெப-றெத�ப��, 
க1சிய+ப3னிவேர அ1சாி�திர�ைத+ பாட வ(லவெர�ப�� பி�வ�� 
பாட(களா( விள:9�: 
 

(ஆ#9வி�ேதா�) (வி��த�)   {10.9} 
"9லG3� க#கடG� க�ைணயிேனா தாதைன��� 2ட ேவா��ேத  
உலG�கH# 9மர9� பர3னிவ Cதி�தமர �தி�த ேமேலா�  
நிலG�க ழில#கண3 மில#கிய3� வர��க�ேடா� நிகெரா� றி(ேலா�  
கலGசிற+ ��தமந- 9ண:கெளலா ேமா��#ெகா� கா�சி ேபா(வா�." 

 
{10.10} 
"2��கH# ேகா3�தி# 9�நம1சி வாயன�� ெகா�ட ேமேலா�  
பா��கH1 சி�தா�த ப�@ய3- ெறா�:9ண��த பா�ைம யாள�  
நீ��கH� �றெவா*#கம� தவறா� கா�ேதா��� ெநறியி( வ(ேலா� 
ேத��கH வள�9மர சாமி3னி வர�3னிவ� ெசயசி: ேகேற." 

 
(அைவயட#க�)   {10.11} 
"அ�ன3னி வர�கனிவி- சிவஞான ேயாகிவர லா. 3-.�  
ந�ன�வள 3ற+பா@� த�கெவன1 ெசா-றெமாழி நல�ைத ேயா��ேத  
எ�னவ7 Tளெமன+பா �த-கிைசேய� ம.+பத-9� இைசேய ேனC�  
ெசா�னெமாழி மறாததிற ெம�ெறா�வா ேறா�த-9� �ணி�- ேறனா(." 

 
{10.12} 
"நல�O�த ெத�கைலT� வடகைலT� பணிெசBசிவ ஞான ேயாகி  
�ல�O�த வரலா-ைற யா�பாட+ �9�ததிற� �லேவா� ேதாி�  
வல�O�த விலா3றிய நைக+பெரC� வ��த3ெம� மனநீ: காதி�  
தல�O�த வஃதிய-றீ� தவி�திெர� பாெரா�வ� தைம#கா ேணேன." 

 
{10.13}   
"ஏB�தவிள� Oரண�ேச னாவைரய� ந1சினா�# கினிய� ேமR�  
வாB�தபாி ேமலழக� மய:9சிவ ஞானமா தவ�ேதா� சீ��தி  
ேதாB�த�கH# க1சிய+ப 3னிவ�பிரா� ெசா7-ெசாலலா�  

ெசா(லா ெரா�.� 
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பாB�தநில வைர+ேபா�ம- றக�தியC மக��வமா+ பா7+ பாேன" 
 

{10.14} 
"மிக+ெபாிய னாகியசீ�1 சிவஞான 3னிவர�சீ� விள�ப லா9�  
இக+பி�மட 3ைடேயC ெமEவா-றா ென�னி�3ன� இ�வ� ேதறா  
நக+ப@வ மாBவள��த ேசாதிையயா ராதைனெசB ந�ைம O�ேடா� 
உக+பாிய J�றிைழநா� கிைழ�தீப ம(லாம( உஞ-ற R�ேடா  

 
�+பிரமணிய ேதசிக� தி�வாவ��ைற+ �ராண� இய-.வி#க வி��பிய�.  
 
"தி�வாவ��ைற#91 ��தர7:க 3னிவெர�பவரா- ெசBய+ெப-ற �ராண� 
ஒ�. உ��; இ��தாR� அ� சிவஞான ேயாகிகPைடய 3ைற+ப@ேய கா+பிய 
இல#கண:க� அைமய+ெபறவி(ைல. அ�3ைறயி( Iதல �ராண:க� பா@வ�� 
பி�ைளயவ�க� இ�த� தல�தி-9+ �ராண� இ#கால�தி-9 ஏ-றப@ ெசBதா( நா� 
அத-காகG� இ�வைரயி( இ:கி��� சிற+பி�� வ�தத-காகG� J�.ேவ7 
நில:க� வா:கி� த�ேவா�" எ�. �+பிரமணிய ேதசிக� ெசா(7யC+பினா�; 
இவ�#9� அ:ஙன� ெசBத7( உட�பாேட; அ::னேம ெசBயலாெம�-
ெற�ணிT� அெஸள#கிய மி9தியா( அதைன+ பாட� ெதாட:கவி(ைல. 
 
தி�வாவ��ைற1 சிேலைட ெவ�பா.  
 
ெத�னா�@7��� வ�த 3திய கவிராய� ஒ�வ� தி�வாவ��ைற#91 சிேலைட 
ெவ�பா ஒ�ைற இய-றி#ெகாண��� ஆதீன� தைலவ�#9 அதைன+ ப@��# 
கா�@னா�. அதி( பல ெபா�ெளா� ெசா(ேல சிேலைடயாக அைம#க+ 
ெப-றி��த�; ஒ�வ�� பாரா�டவி(ைல. ஆனாR� வ�தவைர1 ��மா 
அC+ப#2டாெத�. நிைன��� ேதசிக� அவ�#9 ஸ�மான� ெசB� 
அC+பிவி�டா�. அதி( சில பாட(கைள# ேக�ட த�பிரா�களி- சில�, "சிவஞான 
3னிவ� 3த7ய ெபாிய கவிக� எ*�த�ளியி��த இட3�, நீ:க� பாட6 
ெசா(7#ெகா��� Q(கைள இய-றி# ெகா��� விள:9� இட3� ஆகிய 
இ�த� தல�தி-91 ெசBT� ெசBT� ஆ-ற7(லாத அ#கவிராயரா சிேலைட 
ெவ�பா1 ெசBகிற�? உ:கPைடய அ�ைமயான வா#கினா( ஒ� சிேலைட 
ெவ�பா இய-றி� தரேவ���" எ�. ேக��#ெகா�ள அEவாேற இவ� இய-ற� 
ெதாட:கினா�. அதி- கா+�1ெசBTP� Q7( ஒ� ெசBTPேம இய-ற+ப�டன. 
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ேதக� வரவர ெம7வைட�� வ�த காலமானப@யா( அ�Q( 3-.+ெபறவி(ைல; 
கா+�1 ெசBTளி� 3-பாதியாகிய, 
 

" சீ�ெவ�பா மாைல� தி�வாவ��ைறயா�# 
2�ெவ�பா மாைல Tைர+பேவ "  

எ�ப� ம��� என#9 ஞாபக�தி( இ�#கிற�. இ#கா+�1 ெசBTைள இவ� 
ெசா(7யெபா*� சீ�ெவ�பா மாைல ெய�பத-9 ஐய@க� காடவ�ேகா� 
நாயனா� ெசBத ே%�திர�தி�ெவ�பா ெவ�.� சிேலைடெவ�பா ெவ�ப� 
ஊ�ெவ�பா ெவ�C� பிரப�த வைகைய1 சா�� தெத�.� 2றின�. 
 
தி�விைடம�L� ெச�ற�.  
 
அ+பா(, கா( N#க�, அ@வயி-. N#க�, ேதா�களி� ெம7G, அ�ன��ேவஷ� 
3த7யைவ அதிகாி�� இவைர வ��தின. வ�� பா��த ைவ�திய�க� அதைன 
இர�தபா�� ெவ�C� ேநாெய�. ெசா�னா�க�. அ�ேநாைய+ பாிகாி�த- 
ெபா���1 �+பிரமணிய ேதசிக� தி�விைடம�L�#9 இவைர அC+பி 
அ:ேகT�ள க�டைள மட�திேலேய த#க வஸதி ஏ-ப��தி� தி�விைடம�L� 
அர�மைன ைவ�திய�கைள# ெகா�� பா�#9�ப@ ெசBவி�தா�. 
 
இரவி( ஆகார6ெசB�ெகா�� இர�� நாைள#9 ஒ� 3ைற தி�வாவ�-
�ைறயி7��� ெச�. நாC� பிற�� இவைர+ பா��� வ�ேதா�. 
 
இவ�#9 இரவி- ெப��பாR� நி�திைர இரா�. அ#கால�தி( ெபாிய�ராண� 
3தலாகிய Q(களிR�ள பாட(கைள+ ப@#க1 ெசா(7T� 3���தா�டவராய�, 
பாவநாச 3த7யா�, மாாி3�தா பி�ைள 3த7ய ெபாிேயா�க� ெசBத தமிH# 
கீ��தன:க�, அ�ணாசல கவிராயாிய-றிய இராமாயண# கீ��தன�, ந�த� 
சாி�திர# கீ��தன� 3த7யவ-ைற1 ெசா(ல1 ெசா(7T� ேக�� இவ� ெபா*� 
ேபா#9வா�, 
 
மஹ�யாஸ ஜப�.  
 
ேதக அெசௗகாிய� இவ�#9 அதிகாி�தெபா*� சிற�த ைவதிக+ பிராமண�கைள 
வ�வி�� அவ�கைள#ெகா�� Tவ வ�ஷ� �ர�டாசி மாத�தி( � மஹா7:க 
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J��தி#9 மஹ�யாஸ ஜப�ேதா� கா( ம�டல� அபிேஷக� 3த7யனG� இவ� 
ெசBவி�தன�; அதனா- பிணி சிறி� நீ:கிT� சிலநா� ெச�றபி� தி��ப�ேதா�றி 
வ��த� ெதாட:கிவி�ட�; 

{10.15} 
"ஊழி- ெப�வ7 யாGள ம-ெறா�. 
MழிC� தா�3� �.�"  

எ�ப� உ�ைமய�ேறா? 
 
நாP#9 நா� இவ�ைடய ந(Rட( ெம7G.வைத யறி��, �+பிரமணிய ேதசிக� 
தி�விைடம�L�#9 விஜய6ெசB� Iவாமி தாிசன6 ெசB�வி�� மட�தி-9 
வ�� இவைர+ பா��தன�; அ+ெபா*� இவ� தி�#கி�� எ*�� இர�� 
ைககைளT6 சிரேம- 9வி��#ெகா�ேட ஒ�.� ேபசாம( நி�.வி�டா�. அவ� 
ச-. ேநர� நி�. கவனி��, ஜா#கிரைதயாக+ பா���#ெகா�P�ப@ 
அ:ேகT�ளவ�களிட� ெசா(7வி��� தி�வாவ��ைற#91 ெச�றன�. 
ஆதீனக��த� இ:ஙன� ெசBவ� வழ#கம(லாைமயா( எ(ேலா�� விய+�-. 
இவ�பா( ேதசிக�#9 இ��த ந�மதி+ைப ந�றாக அறி�� பாரா�@னா�க�. 
 
தி�வாவ��ைற#9 வ�த�.  
 
வியாதி 9ண+படாைமைய� ெதாி�� இவைர� தி�வாவ��ைறயிேலேய 
வ�தி�#9�ப@ ேதசிக� இவ�#9� தி�3க� அC+பினா�. அ+ப@ேய இவ� 
தி�வாவ��ைற#9 வ��வி�டா�. Oைஜ ெசBவத-9 3@யாம( இவ� வ���வைத 
அறி�த 9மாரசாமி�த�பிரா� நா�ேதா.� த�3ைடய Oைஜைய 3@��வி�� வ�� 
இவ� ெசB�வ�� 3ைற+ப@ேய Oைஜைய இவ�ைடய பா�ைவயிேலேய இ��� 
ெசB� பிரஸாத�ைத அளி�� வ�தா�. அ+ெபா*� சி�ன ஒ�#க+பணி பா��� 
வ�த ��தர7:க� த�பிராென�பவ� ேதசிக�ைடய க�டைளயி�ப@ இவ�#9 
எ�த1 சமய�தி( எ�த+ ெபா�� ேவ��ேமா அதைன விசாாி�� உடCட� 
ேச�+பி�� வ�தா�. 
 
�தியவ�களாக+ பாட:ேக�க வ�தவ�கP#9 மாணா#க�கேள பாட6ெசா(7  
வ�தா�க�; க@னமான பாக:கைள ம��� இவாிட� ேக��� ெதளி�� 
ெகா�வா�க�. 
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இரவி( ேதவார� தி�வாசக� 3த7யவ-ைற+ ப@+பி��# ேக�� வ�வா�. 
க@னமான பத:கைள+ப-றிேயா விஷய:கைள+ப-றிேயா ேக�டா( ��#கமாக 
விைடயளி+பா�. 
 
மாWர� ெச�ற�.  
 
அ+பா( �லாமாத�தி( தீபாவளி Iநான�தி-9 வர ேவ��ெம�. இவ�ைடய 
9மார� சித�பர�பி�ைள வ�� அைழ#கேவ, மாWர6 ெச(Rத-9 இவ� 
�ற+ப�டா�. அதைன யறி�த �+பிரமணிய ேதசிக� தீபாவளி Iநான� ெசBத பி�� 
தாி��# ெகா�P�ப@ வழ#க�ேபாலேவ அ+ெபா*� இவ�#9� 
உடனி��தவ�கP#9� வIதிர:க� ெகா��� ேமனா+ ப(ல#ைக வ�வி��1 
ெசௗ#கியமாக அதி- ெச(R�ப@ ெசBவி�� உட� ெச(ல# 2@யவ�கைளT� 
அC+பினா�. நா� ம��� இவ�ைடய க��தி�ப@ேய தி�வாவ��ைறயி( 
இ���ெகா�� இைடயிைடேய மாWர� ெச�. பா��� வ�ேத�. 
 
என#9 வIதிர� வா:கி அளி�த�.  
 
தீபாவளி#9 3த(நா� தி�வாவ��ைறயி( மட�ைத1 ேச��தவ�கP#9� ம-ற 
அ�ப�கP#9� ேதசிக� வIதிர� அளி+ப� வழ#க�. நா� இ�+ப� அவ�ைடய 
ஞாபக��#9 வராைமயா( என#9 வIதிர� ெகா�#க+படவி(ைல. நாC� 
அதைன+ ெபறேவ��ெம�. 3யலவி(ைல. அத-9 3�ன�+ பல3ைற 
ெப-றவ-ைற நிைன�� அ+ேபா� அளியாதைத# 9றி�� வ��தGமி(ைல. என#9 
வIதிர� ெகா�#க+படவி(ைல ெய�பைத அ+ெபா*� தி�வாவ��ைறயி7��� 
மாWர� ெச�ற காாியIதெரா�வ� 3கமாக� ெதாி�� இவ� வ��தமைட�தா�. 
 
�லா மாஸமானGட� இவ� தி�வாவ��ைற#9 வர எ�ணியி�+ப� 
ெதாி�தைமயா( 2ட இ��� அைழ�� வ�த-காக மாWர� ெச�. இவைர+ 
பா��ேத�. பா��தGட�, "தீபாவளி#9 மட�தி7��� வIதிர� 
கிைட#கவி(ைலயாேம" எ�. ெசா(7வி��# கைடயி7��� விைலெகா��� ஒ� 
�திய ப�தா. ம@ வ�வி�� ம6ச� தடவி எ�னிட� ெகா��� அைத� தாி��# 
ெகா�ளேவ��ெம�. ெசா�னா�. அ+ப@ேய தாி��# ெகா�ேட�. 
 
இராமாயண+ ��தக:க�.  
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அ+பா( சில தின:க� மாWர�திேலேய இ��ேத�. ஒ� நா� கைட�ெத�வி-9+ 
ேபாB+ பா��தேபா� ஒ� �Iதக# கைடயி( க�பராமாயண� ஆ. கா�ட:கP� 
உ�தர கா�ட3� இ��தன. ஏ* 5பாB விைலெய�. கைட#கார� ெசா�னா�. 
அத-9 3�� அ�Qைல+ பாட:ேக�ைகயி( ��தகமி(லாம( இரவ- ��தக�ைத 
ைவ��+ ப@��#ெகா�@��த என#9 அவ-ைற வா:கிவிட ேவ��ெம�ற அவா 
அதிகமாக இ��த�. ஆனா( வா:9த-ேகா ைகயி- பணமி(ைல. உடேன 
�ற+ப��� தி�வாவ��ைற#91 ெச�. அ:ேக இ��த எ� சிறிய த�ைதயாாிட� 
(சிறிய தாயாாி� கணவாிட�) ஏ* 5பாB கட� வா:கி#ெகா�� வ�� அ�த+ 
�Iதக:கைள விைல#9+ ெப-.#ெகா�ேட�. என#9 அ+ேபா� உ�டான 
மகிH1சிசி#9 அளேவ இ(ைல. உடேன ெச�. பி�ைளயவ�க� ைகயா( 
அவ-ைற+ ெப-.#ெகா�ள ேவ��ெம�. நிைன�� இவாிட� ெகா��ேத�. 
"எ�ன �Iதக:க�?" எ�றா�. "இராமாயண�; இவ-ைற ஐயா அவ�க� ைகயா- 
ெப-.# ெகா�ள ேவ��ெம�ப� எ�Cைடய வி�+ப�" எ�ேற�. "எ+ப@ இைவ 
கிைட�தன?" எ�. இவ� வினவேவ நா�, "விைல#9 வா:கிேன�" எ�ேற�. 
"பண� ஏ�?" எ�றேபா� நட�தைத1 ெசா�ேன�. இ#கவி1ச#கரவ��தி 
�Iதக:கைள வா:கி+ பா���வி��, "எத-காக1 சிரம+ப�� விைல ெகா��� 
வா:க ேவ���? எ�னிட� ெசா(ல# 2டாதா? எ�னிட3�ள ��தக:கைள 
எ���#ெகா�ளலாேம" எ�. ெசா(7வி�� அவ-ைற என#9 அ��ட� 
அளி�தா�. என#9 ஒ�விதமான கவைலT� ஏ-பட#2டாெத�. இவ� 
எ�ணியி��தைத இவ�ைடய அ�பா��த ெசய(கP� வா��ைதகP� 
�ல+ப��தின. 
 
தி�வாவ��ைற#9 வ�த�.  
 
அ+பா( மாWர�தி7��� ேமனாவிேலேய இவ� தி�வாவ��ைற#9 வ�தா�. 
நாC� ம-றவ�கP� உட� வ��வி�ேடா�. 
 
ேநாB வரவர அதிக+ப��# ெகா�ேட வ�த�. ைவ�திய�க� த#க ம���க� 
ெகா���வ��� அ� தணியேவ இ(ைல. இவ�#9 வி�+ப3�ள உணGக� 
இ�னைவெய�. என#9� ெதாிTமாதலா(, அ#கால�தி( அE[ாி( இ��த எ� 
சிறிய தாயாாிட� ெசா(7 அவ-ைற1 ெசBவி�� எ���1 ெச�. இவ�#9# 
ெகா��� வ�ேத�; இவ� பிாியமாக உ�� வ�தன�. 
 
ெந(ைலய+ப� த�பிரா� ெவ�ளி�ெதா�ைன அளி�த�. 
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த�மிடமி��த ெவ�ளி+ பா�திர:க� எ(லாவ-ைறT� Oைஜ#ேக இவ� 
உபேயாக+ப��தி வி�டைமயா( க6சி பா( 3த7யவ-ைற உ�Yவத-9� த#க 
ெவ�ளி+ பா�திர� இ(ைல. நா:க� ேக��#ெகா�டப@ ஒ� ெவ�ளி�ெதா�ைன 
ெசBவி�� அC+ப ேவ��ெம�பைத# 9றி+பி�� இவ� தி�விைடம�L�# 
க�டைள விசாரைண� தைலவராக அ+ேபா� இ��த ெந(ைலய+ப� த�பிராC#9 
ஒ� க@த� எ*�வி��, அத� தைல+பி(, 
 

(வி��த�)   {10.16} 
"எ(ைலய+ப னாயவிதி யிவ-9ேம- ேபாயவி� இவேர மாற1  
ெசா(ைலய+ப� மல:க@�� �களிலா1 சிவான�தத ேதாய� ேதாய�  
ெதா(ைலய+ப� .ைறைசநம1 சிவாயவ+ப� தி�வ@ேய M��6 ெச�னி  
ெந(ைலய+ப 3னிவ�பிரா னி#க@த� ேநா#கிமகிH நிர�ப மாேதா ?  

[எ(ைல அ+பனாய - Tகா�த+ பிரளய ெவ�ள�ைத உைடயவனாகிய; அ+� - நீ�. 
வி� - தி�மா(. ெசா( ஐய� ; ெசா( லயெம�. பிாி�தR� ெபா����.]  
 
எ�C� பாடைல இய-றி அைம+பி�� அC+பினா�. உடேன அவ� தம� ச�பள� 
ெதாைகயி7��� ெவ�ளி�ெதா�ைன ஒ�. ெசBவி��# ெகா��தC+பின�. அ� 
பி�ன� இவ�#9 மிக உபேயாகமாக இ��� வ�த�. 
 
'ெகா�+பவ� ேக�பானா?'  
 
மட�தி-9 வ�கிற பிர�#கP� வடெமாழி ெத�ெமாழி வ(Rந�� ஏைனேயா�� 
வ��வ�� பா��� வி�� இவ�ைடய ேதக நிைலைமைய அறி�� மன� வ��தி1 
ெச(வா�க�. ஒ� நா� ெபாிய உ�திேயாகIத� ஒ�வ� இவைர+ பா��த-9 வ�தா�; 
அவ� இவ�#9 இளைமயி7��ேத ந�பராக உ�ளவ�. அவ� இவ�ைடய 
தள�1சிைய அறி�� அ�கி( வ�� இவைர ேநா#கி, "ஐயா, இனி� த:கைள+ேபா�ற 
மகா�கைள எ:ேக பா�#க+ ேபாகிேறா�? தமிH நா�@-9� இ�த மட�தி-9� 
அணிகலனாக விள:9� நீ:க� இEவளG ெம7ைவ யைட�தி�+ப� எ� மன�ைத 
வ���கி�ற�. நா:க� இனி எ�ன ெசBேவா�? த:க� விஷய�தி( த#க உதவி 
ெசBய ேவ��ெம�. ெந�நாளாக என#9 ஓெர�ண� இ��� வ�த�. இ+ேபா� 
அதைன விைரவி( ெசBயேவ��ெம�. ேதா-.கி�ற�. எ�ன ெசBய1 



74 

 

ெசா�னாR� ெசBய# கா�தி�#கிேற�; உ�தரG ெசBய ேவ���" எ�. வ��தி# 
ேக��#ெகா�டன�. இவ� அவைர+ பா���, "இ:ேக எ�ன 9ைறG 
இ�#கி�ற�? 9ைறவி(லாம( ஸ�நிதான� எ(லா� ெசBவி�� வ�கிற�. ஏேதC� 
9ைற இ�+பதாக� ெதாி�தால(லேவா உ:களிட� நா� ெசா(Rேவ�?" எ�. 
விைடயளி�தா�. 
 
ேக�ட அவ� வி��விடாம( ேமேல ேமேல, "அ@ேயனிட�தி( த:கP#9# 
கி�ைபயி(ைல; எ� ேவ��ேகாைள ஏ-.# ெகா�ள ேவ���" எ�. 
வ-�.�தி+ பல3ைற ேபாரா@னா�. இவ� ஒ�.� ேவ��வதி(ைலெய�பைத 
வா��ைதகளா- 2றாம( சிர�தாR� கர�தாR� 9றி+பி�தா�. அ+பா( அவ�, "நா� 
எ�ன ெசBேவ�! இவ�க� விஷய�தி( யாெதா� பணிT� ெசBவத-9 
இயலவி(ைலேய" எ�. வ��தி விைடெப-.# ெகா�� ேபாBவி�டா�. 
 
அ+பா( இ�நிகH1சிகைள+ பா���#ெகா��� இவ� ேவ�டாெம�. ெசா�ன� 
ப-றி# ேகாப3-.� அ:ேக அய7( நி�ற சேவாிநாதபி�ைள இவைர+ பா���, 
"நீ:க� இ�வைரயி( எ�தைனேயா ஆயிர#கண#கான திரவிய:கைள1 
ச�பாதி��� 9��ப�தி-9 யாெதா� ெசளகாிய3� ெசBவி#கவி(ைல; ேவ. 
வ�வாT� இ(ைல; இத-காக+ பிறாிட�ேத ெச�. ேக�� வா:கி#ெகா�#க 
ேவ��ெம�. இ+ெபா*� நா� த:கP#9 வி�ண+ப� ெசB� ெகா�ளவி(ைல. 
த#க கனவானாகிய ஒ�வ� வ7யவ�� உதவி ெசBவதாக வ-�.��: கால�திR� 
தா:க� ஒ�.� ேவ�டாெம�. ெசா(7 விடலாமா? எ�தைனேயா 
ல�ச#கண#கான திரவிய:கைள உைடய அவ�#9 எைதேயC� உ:கP#9# 
ெகா�+பதனா- 9ைற�� ேபாமா? ந(ல மன3ைடயவ�ேபா- காண+ப�கிறாேர. 
இ+ெபா*� உ:கP#9# கட� மி9தியாக இ�+பதனா( ஏேதC� திரவிய� 
ேக�கலா�; இ(ைலயாயி� 9மார�#9 ஒ� ேவைல ெசBவி#க ேவ��ெம�.� 
ெசா(லலா�; ெசBவி�த-9 அவ�#9 ஆ-றR� உ��. ஒ�ைறT� ேவ�டாம( 
அவ�ைடய வி�+ப�ைத ம.�த� என#9� பிற�#9� மிகG� வ��த�ைத உ�� 
ப�Yகி�ற�. இனிேம( இ+ப@யி��த( 2டா�; 9��ப�தி-9� த#க 
ெஸளகாிய� ப�Yவி#க ேவ���. மிகG� �கமாகேவ இ�வைரயி( வாH��வ�த 
சித�பர�பி�ைள இனி எ�ன ெசBவா�? நா� ேக��#ெகா�கிற வர� இ�தா�. 
இனிேம( கவனி#கேவ���" எ�. அ�ேபா�� வ��த�ேதா�� ெதாிவி�� 
ேமR� ேமR� அைத+ ப-றிேய ெசா(7#ெகா�� வ�தன�. 
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இவ� இைடயிேல ேப1ைச நி.���ப@ 9றி+பி��, "எ�ன+பா, 
ேதா-றினப@ெய(லா� ேப�கிறாB? ெகா�+பவனாக இ��தா( எ�ைன# 
ேக���தானா ெகா�+பா�? அவ� எ�த# கால�திR� பிற�#9 ஒ�.� 
ெகா��தேதயி(ைல. என#9 அ� ந�றாக� ெதாிT�. நா� ேவ�டாெம�. 
ெசா(7யபி�� பல3ைற வ-�.�தியைத# ெகா�ேட அவCைடய நிைலைமைய 
அறி�� ெகா�ளலாேம. நா� ேக�@��தா( அவ� ஒ�ைறTேம ெகாடா�. 
ேக�ேடென�ற அபவாத�தா� என#9 உ�டா9�. இளைம ெதாட:கி அவCட� 
பழகியி�#கிேற�. அவ� யா�#9� ெகா��தேத இ(ைல. ெபா�ைள1 
ச�பாதி�த7( அதிக 3ய-சிT� வி�+ப3� உைடயவ�. நா� ேகளாம7��த� 
உ�தம�. ேக�@��தா( ஒ�.� ெகாடாம- ேபாவ�ட� இவ� பல இட:களி( 
நா� ேக�டதாக1 ெசா(7#ெகா�� திாிவா�. இனிேம( இ+ப@1 ெசா(லாேத. 
உசிதமாக� ேதா-றினா( நா� கவனியாம( இ�+ேபனா?" எ�றா�. அ+பா( 
சேவாிநாத பி�ைள விஷய� ெதாி�� சமாதான3-றி��தன�. 
 
தி�வா5�#ேகாைவ.  
 
இவ� நி�திைர ெசBயாம( தள�G-. இ��தைலயறி�� ஒ�வ� மாறி ஒ�வ� 
இவைர# கவனி+பத-9 விழி��# ெகா�ேட இ�+ேபா�. அ:ஙன� இ�#9� 
நா�கP� ஒ� நா� ஓைசT�டாகாம( ெம(ல+ ப@��# ெகா�ேடயி�#க 
நிைன�� தி�வா5�# ேகாைவ1 �வ@ைய#ைகயி( ைவ�தி��ேத�. அைத இ�ன 
Qெல�. அறி�� 3த77��ேத ப@#9�ப@ இவ� ெசா�னா�; அ:ஙன� ப@#9� 
ெபா*�, 

(க�டைள#க7��ைற)  {10.17} 
(ஐய�)  
"ேவதாவி� த�ணிட ேமாமக வாCைற வி�ணிடேமா  
வாதா சனவிைற ந�ணிட ேமாவி�த ம�ணிடேமா  
காதா�: க�ணி யிட�தா� தியாக� கமைலய�னா�  
பாதார வி�த� �க�Nழ மாதவ� ப�ணியேத" 

 
{10.18}  (�ணிG)  
"கா�#9� .ாி�தவ� ெச�ெபா- றியாக� கமைலய�னா� 
வா�#9� றிர�@C� ேவேரா�� வ(7T� வ�ைளயிேல  
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ேச�#கி�ற ேதா�� பிைறேம 7�#9� திலக3நா� 
பா�#9� ெதா.மிவ� பாராெர� ெற�. பக�கி�றேவ"  

 
எ�ற ெசBT�கைள# ேக��, "மிகG� ந�றாயி�#கி�றன" எ�. ெசா�ன�ட� 
ேமேல வாசி#9�ப@#9� ெசா�னா�. அ+ப@ேய ப@�� வ�ைகயி( 
அ:க:ேகT�ள ெசBT�களி� நய�ைதT� நைடையT� அ�த Qலாசிாிய�ைடய 
9ண விேசட:கைளT� ெம(ல+ பாரா�@#ெகா�ேட யி��தா�. 
 
ஐய:கைள+ ேபா#கிய�  
 
ம-ெறா�நா� இரவி( அக�திய� திர�ைட+ ப@��# ெகா�@��ேத�. அதி( 
உ�ள, "தி(ைல1 சி-ற�பல� " எ� C� பதிக�தி( 10-ஆவ� ெசBTளி( வ���ள 
'ஊ-ற�L�' எ�C� Iதல� எ:9�ளெத�. ேக�டெபா*� அ� 
ைவ+�Iதல:கP� ஒ�ெற�.� ஊ�ட�Lெர�. வழ:க+ப�கி�றெத�.� 
அதிR�ள J��தி#91 ��தர�திேன�வரெர�ப� தி�நாமெம�.� நாவி� 
9ழறRட� ெசா�னா�. அ+பா(, தி�வாசக�தி( தி�#ேகா���பி எ�C� 
ப9திைய+ ப@#9�ப@ ெசா�னா�; அைத+ ப@�� வ�ைகயி(, "ேநாT-. J��நா 
C��க�றா யி:கி���" எ�பதிR�ள 'a�� க�றாB' எ�பத-9+ ெபா�� 
விள:கவி(ைல எ�ேற�. 'ெவ.��1 ெசR�த+ப�ட க�ைற+ேபா�.' எ�. 
அத-9 நா#9ழறRட� விைடயளி�தா�. அ+ெபா*��ள இவ�ைடய 
நிைலைமைய+ பா��� ஒ�.� ேதா-றாம(, "எEவளேவா அாிய விஷய:கைள 
எளிதி- ெசா(R� ெபாியாைர அ��தி���� இ�வைரயி( விேசஷமாக ஒ�.� 
ெதாி�� ெகா�ளாம( இ��ேதாேம. இனி அாிய விஷய:கைள யா� ெசா(ல+ 
ேபாகிறா�க�?" எ�ற மன வ��த��ட� இவைர# கவனி��# ெகா�ேட 
இ��ேத�. 
 
இவ�ைடய ேதக நிைலைய அறி�� மாWர�தி7��� இவ�ைடய ேதவியா��, 
9மார�� தி�வாவ��ைற#9 வ�� Iதிரமாக இ��� கவனி��#ெகா�� 
வ�தா�க�. 
 
ைவ�திய� 2றிய�. 
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இவ�ைடய ேதகIதிதி வரவர ெம7ைவயைட�� வ�வைத� ெதாி�� ெகா�ட 
�+பிரமணிய ேதசிக� வலய வ�டெம�C� ஊாிR�ள தC#ேகா@ ெய�ற சிற�த 
ைவ�தியைன வ�வி�� இவ�ைடய ைகைய+ பா��� வ��ப@ அC+பினா�. 
அவ� வ�� ைக பா���வி�� இவாிட�தி( ஒ�.� ெசா(லாம( �ற�ேத வ�� 
எ:களிட�, "இ�C� J�. ெபா*திேல தீ���வி��" எ�. 'ெவ�ெடன’1 
ெசா(7வி��1 ெச�றா�. அவ� அ:ஙன� 2றிய� எ:கP#9 இ@ வி*�த� 
ேபால இ��த�. 'மிகG� �#ககரமான ெசBதிைய1 ெசா(Rகிேறா�' 
எ�பைதேயC�, 'கிைட�த-காிய ஒ�வ�ைடய விேயாக�ைத+ ப-றி� �ணி�� 
ெசா(Rகிேறா�' எ�பைதேயC� நிைனயாம( அ�த ைவ�திய� பளி1ெச�. 
ெசா�ன� ேக�� ஒ�பா- சின3� ஒ�பா( வ��த3� உைடயவ�களாேனா�. 
ேநாயி� இய(ைபT� ம��� ெகா�#கேவ��� 3ைறையT� அ(லாம( 
ேவெறா�ைறT� அறியாத அவ� ேநாயாளிக� யாவைரT� ஒ� த�ைமயினராகேவ 
பாவி+பாென�பைத நா:க� அறி�� ெகா�ேடா�. அவ� ெசா(7யைத இவ�#9 
நா:க� ெசா(லவி(ைல. அEைவ�திய� தா�#கைள+ பா���1 ெசா(வதி( 
அதிசம��தனாைகயா( அவ� வா��ைதைய ந�பிேனா�. 
 
சேவாிநாத பி�ைள#காக# க@த:க� எ*�வி�த�.  
 
த�3ைடய ேதகIதிதி மிகG� தள�1சி அைட�� ெகா�� வ�வைதயறி�த இவ�, 
த�மிட�தி- ப@#9� வியாஜ�ைத ைவ��#ெகா�� பல வ�ஷ:களாக இ��� 
ேவெறா� பயைனT: க�தாம( தம#9+ பணிவிைட ெசB�ெகா��� தம� 
9��ப# காாிய:கைள# கவனி��#ெகா��� உ�ைமயாக நட��வ�த சேவாிநாத 
பி�ைள#9 விவாக� ெசBவி�� ஏேதC� உபகார� ெசB� ெஸளகாிய+ப��தி 
ைவ#கேவ��ெம�. எ�ணினா�. த�3ைடய ந�ப�களாகிய 3�e+ 
ேவதநாயக� பி�ைள, வரகேனாி சவாி3�தா பி�ைள, ��1ேசாி சவராயR நாயக�, 
காைர#கா( தC#ேகா@ 3த7யா� 3த7ய கிறிIதவ கனவா�கP#9�, ப�81�ர� 
ஆ.3க�தா பி�ைள, ேசாழ� மாளிைக இர�தின� பி�ைள 3த7யவ�கP#9� த� 
எ�ண�ைத+ �ல+ப��தி� தனி�தனிேய க@தெம*��ப@ எ�னிட� ெசா�னா�. 
அ+ப@ேய இவ�ைடய 9றி+பறி�� எ*திேன�. ஒEெவா� க@த�தி� தைல+பிR� 
வழ#க�ேபாலேவ அவ�க� மீ� ஒEெவா� பாட( இவரா( அ�த� தள��த 
நிைலயிR� இய-றி1 ேச�+பி#க+ெப-ற�. அ1ெசBT�க� மிகG6 
�ைவTைடயனவாக இ��தன. ெசா( மா�திர� தள�1சி மி9தியா( 9ழறி 
வ�தேதய�றி அறிவி� தள�1சி சிறிேதC� உ�டாகவி(ைல. சேவாிநாத 
பி�ைளைய அைழ�� அ#க@த:கைள அளி��, "அ+பா, சேவாிநா�, 
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இ#க@த:கைள உாியவ�களிட� ெகா��� அவ�க� ெசBT� உதவிைய+ ெப-. 
விவாக� ெசB�ெகா�� ெஸள#கியமாக வாH�தி�+பாயாக ; உ�Cைடய ெசய( 
மிகG� தி�+திைய� த�த�" எ�றா�. அவ� க�ணீெரா*க அ#க@த:கைள 
வண#க6ெசB� ெப-.# ெகா�டா�. 
 
� அ#கினி7:க சாIதிாிக�.  
 
மட�தி-9 வ�� ஸ�Iகி�த வி�வா�கP� பிற வி�வா�கP� �+பிரமணிய 
ேதசிகைர+ பா��� அவேரா� ஸ(லாப� ெசB�வி�� இவ�#9�ள 
அெஸள#கிய�ைத+ ப-றி# ேக�விT-. வ�� வ�� பா���1 சிறி�ேநர� இ��� 
இவ� தள�1சி அைட�தி�+பைத அறி�� வ��தி1 ெச(வா�க�. � ஹரத�த 
சிவாசாாியா� கிர�த:களிR� தி�வியc� ஐயா அவ�க�, �ம� அ+ைபய தீ%ித�, 
�ம� நீலக�ட தீ%ித� கிர�த:களிR� ந(ல பழ#க3ைடயவ�� சிவப#தி1 
ெச(வ� வாB�தவ�� விOதி ��திரா%தாரண3ைடயவ�� ேதா-ற+ 
ெபா7G�ளவ�� இவ�பா( மி#க அ��ைடயவ�� வேயாதிக�மாகிய க6சb� 
� அ#கினி7:க சாIதிாிகெள�பவ� பா�#க வ�தா�; இவ�ைடய ேதக நிைலைய 
அறி�� வ��தமைட�தா�. அவ�ைடய ைசவ� தி�#ேகால�ைத#க�� இவ� அதி( 
மிகG� ஈ�ப�� உ�ள: 9ளி��� உ�கி# க�ணீ� NH�தினா�. பி�� 
சாIதிாிகைள ேநா#கி ஏதாவ� ெசா(ல ேவ��ெம�. இவ� 9றி+பி�தா�. 
அ+ப@ேய அவ� ேம-2றிய ெபாிேயா�கPைடய வா#கி7��� சிவெப�மாCைடய 
பர��வ�ைத� ெதாிவி#9� சில �ேலாக:கைள1 ெசா(7+ ெபா�P� 
2றி#ெகா�ேட வ�� � ச:கராசாாியா� ெசBத சிவான�தலஹாியிR�ள , 
"ஸதாேமாஹாடEயா�" எ�ற �ேலாக�ைத1 ெசா(7+ ெபா�P� ெசா�னா�. 
இ+�லவ� சிேராமணி அதி( ஈ�ப�� அவைர1 ��மா இ�#9�ப@ 9றி+பி��வி�� 
ஓ� ஏ�� எ*�தாணிT� ெகா��வ��ப@ 9றி+பி�தா�. நா� அவ-ைற# 
ெகா��வரேவ அ�த1 �ேலாக�தி� ெமாழிெபய�+பாக1 ெசBTெளா�ைற இய-றி 
ெம(ல1 ெசா�னா�. நா� எ*தி# ெகா�ேட�. அ1ெசBT� வ�மா.: 
 

{10.19}  (வி��த�)  
ேமாகமா மடவி திாி�தாி ைவய�த�  

      3ைல#9வ� @ைடநட மா@� 
தாகமா ராைச� த�#9ல� ேதா.� 

      தாGெம� ��மன# 9ர:ைக+  
பாகமா� ப�தி நா�ெகா� க�@+ 

 ெச(கயா� ெகா��ேத�  
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ஏகநா யகேன தி(ைலயி லா�� 
      இைறவேன ெய�ெப� மாேன." 

 
எ+ெபா*�� இவ�#9 � நடராஜJ��தியி� 96சித சரண�திேலேய 
ஞாபகமி�#9மாத7� இ�த1 ெசBTளி� ஈ-ற@ அ�நிைன விெல*�� 
�ேலாக�தி� ஈ-ற@#91 ச-. ேவறாக அைம�த�. அைத#க�ட நா:க� இ�த� 
தள�1சியிR� ெபாிேயா�களிட�தி( ச�பாஷைண ெசBT� இய(�� அாிய 
விஷய�ைத� தமிழி( ெமாழிெபய�#க ேவ��ெம�C� அவாG� � நடராஜ 
J��தியினிட��� திடமான ப#திT� இவ�#9 இ��தைலயறி�� விய�� 
இவ�ைடய தள�1சிைய நிைன�� வ��திேனா�. 
 
பி�� அ�த1 சாIதிாிக� ஈ�வர�தியான� ெசB�ெகா�ேட இ�#கேவ��ெம�. 
ெசா(7வி��+ பிாிவா-றாம( இவாிட� விைட ெப-.#ெகா�� ெச�றா�. 
பிற�� நாC� இவைர இைடவிடா� பா�கா��# ெகா�ேட வ�ேதா�. அ+ேபா� 
தி�வாவ��ைறயி( � ேகா3�தீ�வர�#9+ பிர�ேமா�ஸவ3� மட�தி( ைத# 
9� OைஜT� நைடெப-. வ�தனவாதலா( த�பிரா�க� 3த7யவ�கPைடய 
தி�#2�ட3� பல இட:களி7��� வ�த ஸ�Iகி�த வி��வா�கPைடய 
9ழா3� தமிH வி��வா�கPைடய 2�ட3� ைசவ+பிர�#களி� 9*G� 
ம-றவ�களி� ெதா9திT� நிைற�தி��தன; மட�திR� ேகாயி7R� தி�Nதி 3த7ய 
இட:களிR� அல:கார:க� ெசBய+ெப-றி��தன; அவ-றா( தி�வாவ��ைற 
சிவேலாக�ேபா( விள:கிய�. 
 
�+பிரமணிய ேதசிக� விசாாி��#ெகா�ேட இ��த�. 
 
இவ�ைடய அெசள#கிய மி9திைய� ெதாி�� �+பிரமணிய ேதசிக� அ@#க@  
பா���வ��ப@ த#கவ�கைள அC+பி� ெதாி�� ெகா�ேடயி��தத�றி அ@#க@ 
வ�� ெசா(R�ப@ என#9� க�டைளயி�@��தா�. அ+ப@ேய அ@#க@ ெச�. 
இவ�ைடய நிைலைய� ெதாிவி��#ெகா�� வரலாயிேன�. 
 
ைத மாத� 20-ஆ�ேததி ம:களவார� (1-2-1876) காைலயி7��� இவ�#9� 
ேதக�தள�1சி 3த7யன அதிகாி��#ெகா�ேட வ�தன. அ�. இரவி( ஐ�� 
நாழிைக#9 ேம-ப�� இவ�ைடய உறவின� ஒ�வ� மீ� ஏேதா ஒ� ெப� ெதBவ� 
ஆேவசமாகவ��, "நா� இவ�கPைடய 9லெதBவமாகிய அ�ம�; 
பலவ�ஷ:களாக என#9+ Oைச ேபா�தைல இவ�� இவைர1 சா��தவ�கP� 
மற��வி�டா�க�. அதனாேல தா� இEவளG அெசள#கிய:க� இவ�#9 
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ேந��தன. இனிேமலாவ� என#9+ Oைசேபா�டா( இவ�ைடய அெசள#கிய�ைத� 
தீ��� வி�ேவ�. நீ:க� கவைல+பட ேவ�டா�. இவ� மிகG� ந(லவராதலா( 
நா� வ7யவ�� ெசா�ேன�. இனி அைத1 ெசBவத-9+ பிரா��தைன ப�ணி# 
ெகா�P:க�" எ�. ெசா(7ய�.  
 
அைத இவ�ைடய ேதவியாராகிய காேவாியா1சி ஒ+�# ெகா�டன�. இவ�� 
அ#9லெதBவ� உ�ைமையT� அத-9� தா� Oைச ேபாடாதி��தைலT� 
த�3ைடய 3கபாவ�தா- 9றி+பி�தா�. ஆனா( ஆேவச: ெகா�ேடாாிட�தி( 
இவ�#9 ந�பி#ைகயி(ைல. ம-றவ�க� Oைசேபா�டா( ந(லெத�. 
ெசா�னா�க�. அ�த+ப@ேய ஒ� 5பாைய ம6ச� நீாி( நைன�த �ணியி( 
இவ�ைடய ேதவியா� 3@�� ைவ��+ பிரா��தைன ெசB�ெகா�டா�. அ+ப@1 
ெசBதா- ெசள#கிய+படலாெம�ற எ�ண� சில�#9 உ�டாயி-.. 
 
அ�ைற� தின� ேகாயி7( ாிஷபவாகன# கா�சியாதலா( � ேகா3�தீச� 
ாிஷபா5டராB# ேகா�ரவாயி7( எ*�த�ளியி�+பைத அறி�� தாிசன�தி-9 நா� 
அ:ேக ெச�ேற�. அ+ேபா� பாிவார:கPட� வ�� தாிசன� ெசB� ெகா�ேட 
நி�ற �+பிரமணிய ேதசிக� எ�ைன அைழ��+ பி�ைளயவ�கPைடய 
ேதகIதிதிைய+ ப-றி# கவைலTட� விசாாி�தா�; பிற� ேப�வைத அறி�� 
ெகா�கிறா�க�; உ�தர� 2.வத-9 மா�திர� அவ�களா( இயலவி(ைல" 
எ�ேற�. அதைன அவ� ேக�� மிகG� வ��தமைட�த�ட�, "இ�த நிைலயிலாவ� 
பி�ைளயவ�க� இ:ேக இ�#கிறா�கெள�ற ேப1சி��தா( மட�தி-9 மிகG� 
ெகளரவமாக இ�#9�. � ேகா3�தீச� தி�வ�� எ�ன ெசBகி�றேதா!" எ�. 
ெசா(7வி��, ேபாB# கவனி��#ெகா�@�#9�ப@ என#9# க�டைளயி�டா�. 
 
'அைட#கல+ ப��'  
 
உடேன ெச�. நாC� சேவாிநாத பி�ைள 3த7ேயா�� இவைர# கவனி��# 
ெகா�� அய7ேல இ��ேதா�. பா( சிறி� சிறிதாக# ெகா��� வ�ேதா�. � 
ேகா3�தீ�வர� ாிஷபா5டராக� தி�Nதி#9 எ*�த�ளினா�. இவ�ைடய 
9றி+பி�ப@ நா:க� ேத:காB பழ� க-Oர� 3த7யவ-ைற எ���#ெகா�� 
ெச�. தீபாராதைன ெசBவி�� ஆதிைசவ� ெகா��த விOதி+ பிரசாத�ைத# 
ெகாண��� இவ�பா- ேச�+பி�ேதா�. அைத இவ� ெம(ல வா:கி� தாி��# 
ெகா�டா�. 
 



81 

 

சிவபதமைட�த�.  
 
பதிைன�� நாழிைக#9 ேம-ப�� இவ�#9 Iவாதீன�த+�� ேதக�தி( ஒ� 
�வ�சிT� உ�டாயின. அதைனயறி�த சேவாிநாத பி�ைள இவ�ைடய 
பி��ற�தி- ெச�றி��� இவைர� த�3ைடய மா�பி- சா��தி ஜா#கிரைதயாக+ 
பி@��# ெகா�டா�. அ+ெபா*� சில நாழிைக வைரயி( இவ�#9+ பிர#ைஞ 
இ(ைல; சிலேநர� கழி��+ பிர#ைஞ வ�த�. உடேன தி�வாசக�தி( ஏேதC� ஒ� 
பாக�ைத+ ப@#கேவ��� எ�C: 9றி+ேபா�, "தி�வா" எ�றா�. அ#9றி+ைப 
அறி�� அ+��தக�ைத எ���வ�� அைட#கல+ப�ைத வாசி�ேத�; க�ைண 
J@#ெகா�ேட இவ� ேக��வ�தா�. அ+ெபா*� இவ�#9 உட7( ஓ� அைசG 
உ�டாயி-.. உடேன நா:க� சமீப�தி- ெச�றெபா*� வல#க�ைண� 
திற�தா�. அ�தா� � நடராஜJ��தியிCைடய 96சித சரண�ைத இவ� அைட�த 
9றி+பாக எ:கP#9� ேதா-றிய�. அ+ேபா� இவ�#9+ பிராய� 61. அ�த1 
சமய�தி( இவ�ைடய சாீர�ைத1 சா��தி#ெகா�P� பா#கிய� ெப-றி��த 
சேவாிநாதபி�ைள அ�த ந(Rடைல உடேன ப�#ைகயி- கிட�தி வி�� 
ம-றவ�கேளா� �ல�பி# ெகா�ேட அய7( நி�றா�. இவ�ைடய ேதவியா�� 
9மார�� ம-ற உறவின�� க�ணீ� வி��+ �ல�பினா�க�. அ:ேகயி��த 
எ(ேலா�#9� உ�டான வ��த�தி-9 எ(ைலேயயி(ைல. 
 
அபர#கிாிைய.  
 
இ#கவிர�ன� ம�Yலக வாHைவ நீ�தெசBதி � �+பிரமணிய ேதசிக�#9� 
ெதாி�த�. காளிதாஸ� இற�த� ேக��+ ேபாஜ� வ��தியைத# கைதகளி( 
ேக�@�#கிேறா�. அ�த# கா�சி இ+ப@�தா� இ��தி�#9ெம�ெற�Y�-
ப@யான நிைலயி( ேதசிக� இ��தா�. தாேம அறி�� � அ�பலவாண ேதசிகாிட� 
பலப@யாக இவ�ைடய ந(லா-றைல� த#கவா. எ���# 2றி ஆதீன 
வி��வானாக1 ெசBத� 3த( இ.தி#கால� வைரயி( பலவைகயாR� இ# 
கவி1ச#கரவ��தியிCைடய 9ண:கைளT� �லைம� திற�திைனT� ந�றாக 
அறி�� அறி�� இ��-றவ� அவேர. பி�ைளயவ�கPைடய உ�ைமயான 
ெப�ைமைய அவைர+ேபாலேவ அறி�தவ�க� ேவ. யாவ�? த�3ைடய 
அைவ#கள�ைத அல:காி�� மட�தி-9� தமிH வள��த ெப�� �கைழ 
உ�டா#கிய இ�த மகாவி��வாCைடய பிாிைவ+ ெபா.+பெத�ப� அவரா( 
இயRவதா? 
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அ�. 9�Oைஜ� தினமாத7� �+பிரமணிய ேதசிக� கவனி#க ேவ�@ய பல 
காாிய:க� இ��தன. அைவகளி( அவ� மன� ெச(லவி(ைல. அவ�ைடய 3க� 
அ�. மல�1சியி�றி யி��த�. 
 
மி#க வ��த�ேதா� இ����, ேதசிக� ேமேல 3ைற+ப@ ம.நா�காைலயி( நட#க 
ேவ�@ய அபர#கிாிையகைள விாிவாக நட���ப@ மட�� உ�திேயாகIத�-
கP#9# க�டைளயி�டC+பின�. காைலயி( அதி�ெவ@க� ேபாட+ப�டன. 
தி�#ேகா@கா, தி�����தி, தி�விைடம�L� 3த7ய ஊ�களி7��� அபிஷி#த+ 
ெபாியா�க� பல� வ�வி#க+ப�டா�க�. 
 
ம-றவ�கP#9 நட#9� 3ைறயிR� ெசலவிR� அதிக+பட நட�தி இவ�ைடய 
திEய சாீர�ைத விOதி ��திரா%:களா( அல:காி�� எ�+பி��#ெகா�� 
ெச(ல� ெதாட:கியெபா*� இவ�ைடய மாணா#க�களாகிய த�பிரா�க� மட�� 
3க+பி( வாிைசயாக வ�� நி�. க�ணீைர NH�தி# ெகா�ேட 
கல:9வாராயின�. வடெமாழி வி��வா�களாகிய அ�தண�களி� 2�ட�தி7���, 
"தமிH# காளிதாஸா! தமிH#காளிதாஸா!" எ�ற ச+த3�, தமிH வி��வா�க� 
வா#கி7���� அயcாி7��� வ�தி��த இவ� மாணா#க� 2�ட�தி7����, 
"கவி1 ச#கரவ��திேய! தமிH# கடேல! எ:கP#9 அாிய விஷய:கைள இனி யா� 
அ��ட� ெசா(வா�க�! யாாிட�தி( நா:க� ெச(Rேவா�? எ:கைள# 
கவனி+பா� யா� !" எ�ற ஒ7T�, ேவெறா� சாராாிட�தி���, "9ண#கடேல! சா�த 
சிேராமணீ!" எ�ற ச+த3�, ெபா�வாக ம-ற யாவாிட�தி7����, "ஐயா! ஐயா!" 
எ�ற ச+த3� உ�டாயின. உட� ெச�ற அபிஷி#த�க� தி�வாசக� 
ெசா(7#ெகா�� ேபாைகயி(, "இனிேம( தி�வாசக�தி-9 மிக� ெதளிவாகG� 
அழகாகG� யா� ெபா�� ெசா(ல+ ேபாகிறா�க�?" எ�. எ� த�ைதயா� 3த7ய 
பல� ெசா(7 மன� உ�கினா�க�. உட� ெச�ற 2�ட:க� மிக அதிக�. 
 
இEவ�ண� தி�#ேகாயிR#9 வட#ேகT�ள ம�தமர1 சாைலவழிேய ெச�. 
காவிாி#கைரயிR�ள ��திர Oமிைய அைட�தGட� இவ�ைடய ேதக� 
ச�தன#க�ைட, பாிமள ைதல� 3த7யவ-ேறா� அைம#க+ப�ட ஈம+ப�ளியி( 
ைவ��1 சித�பர� பி�ைளயா( விதி+ப@ தகன� ெசBய+ெப-ற�. 
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மாணா#க�களாகிய நா:க� அைட�த வ��த� இ:ேக எ*தி யட:9வத�.; 
ெசயலழி�தி��ேதா�; "உடெலலா� உயிாிலா என�ேதா�. 3லக�" எ�றப@ 
அE[ரா�� வ�ேதா�கP� ெசயல-. மி#க வா�ட��ட� இ��தா�க�. அ+பா( 
Iநானாதிகைள 3@��#ெகா�� மீ��வ�� நா� தி�வா5�� 
தியாகராச>ைலைய# ைகயி( ைவ��#ெகா�� அதிR�ள அ�ைமயான 
ெசBT�கைள+ ப@��+ ப@��+ ெபா�� நய:கைள அறி�� க�ணீ� 
NH�தி#ெகா�ேட பக( ஒ� மணிவைரயி( இ���வி�ேட�; ஆகார�தி- ��தி 
ெச(லவி(ைல. ம-றவ�கP� அ+ப@ேய இ�+பவ�களாB இவ� இய-றியவ-.� 
தம#9+ பிாியமான ஒEெவா� Qைல+ பா���#ெகா�ேட இ��� 
வ���வாராயின�. 
 
�+பிரமணிய ேதசிக� என#9 ஆ.த( 2றிய�.  
 
ஒ� மணி#9 ேமேல ஒ�#க�தி( N-றி��த �+பிரமணிய ேதசிகைர நா� பா��� 
வர1 ெச�. அவ�#9 அய7( நி�ேற�. கையயி( ஜேனாபகாரமாக ஒ� 
த�மசாைல க�@ைவ�த 3�ைதய த�பிராென�பவ�� அ:9 வ�தி��தா�. நி�ற 
எ�ைன ேநா#கி� ேதசிக� இ�#9�ப@ 9றி+பி�தா�. அவைர# க�டGட� என#9 
மி9தியான வ��த� உ�டாயி-.; க�ணீ� ஆறாக+ ெப�கிவி�ட�; 
அழ�ெதாட:கிவி�ேட�. 
 
அவ� ைகயம��தி, "கால�ைத யாரா( ெவ(ல3@T�? அேத வ��த��ட�தா� 
நா3� இ��� வ�கிேறா�. ஆனா( உ�ைம+ேபா( ெவளி+ப��தவி(ைல. ெபாிய 
மணிைய இழ�� வி�ேடா�. இனி இைத+ப-றி1 சி�தி�த7( பயனி(ைல. 
அவ�களிட� ேகளாம( எ6சிT�ள Q(கைள நா� பாட6 ெசா(ேவா�. அவ-ைற# 
ேக��1 சி�தைன ெசB� ெகா��� �தியவ�களாக வ�பவ�கP#9+ பாட6 
ெசா(7#ெகா��� ெசள#கியமாக நீ� இ:ேக இ�#கலா�. அவ�கPைடய 
ப#க�தி( இ��த� ேபாலேவ ந�3ைடய ப#க�தி( இ��� வர ேவ���. இ�த 
ஊைர உ�3ைடய ெசா�த ஊராகேவ பாவி��#ெகா�P�; [11]N� 3த7யவ-ைற 
விைரவி( அைம��# ெகா�+ேபா�. கவைலயி�றி இ�#கலா�. பி�ைளயவ�கைள 
மா�திர� வ�வி��# ெகா�#க 3@யாேதய�றி ேவ. இ:ேக எ�னதா� ெசBவி#க 
3@யா�? உ�3ைடய சகபா@களாகிய த�பிரா�கைள+ ேபாலேவ நீ�� மட��+ 
பி�ைளய(லவா? உம#9 எ�ன 9ைறG?" எ�. எEவளG ைதாிய�ைத உ�டா#க 
ேவ��ேமா அEவளைவT� உ�டா#கி அபயமளி�தா�. 
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பி��, பி�ைளயவ�கPைடய பிாிைவ+ப-றி� �#கி��# ெகா�@��த ஸகபா@க� 
இ�#9மிட6 ெச�. இ+�லவ�பிராCைடய 9ண:கைள+ பாரா�@ வ��தி# 
ெகா�ேட யி��ேத�. 
 
பல� பலவா. வ��த(.  
 
அIதமி�த பி�� ேதசிகைர+ பா��த-91 ெச�ேற�. அ+ெபா*� பி�ைளயவ�-
கPைடய விேயாக�ைத+ ப-றி அவைர விசாாி�த-9+ பல� வ�� வ�� பா��� 
வி��+ ேபாB# ெகா�@��தன�. மட�� ஸ�Iகி�த வி��வா�கP� ஒ�வ�� 
மி#க 3�ைமைய உைடயவ�மாகிய �ராம9�@ சாIதிாிகெள�பவ� அ+ெபா*� 
ஒ�#க�தி7��� என#9 எதிேர வ�தா�. அவ� பி�ைளயவ�கேளா� ெந�:கால� 
பழகியவ�; பல சாIதிர:களி( நி�ண�; தள��த உடைலT� தளரா நாைவT� 
உைடயவ�. அவ� எ�ைன# க�� ஓெவ�ற*�, "தமிH# காளிதாச� ேபாB 
வி�டாைனயா!" எ�. J�. 3ைறெசா(7 அர-றின�. பல� உடேன அ:ேக வ�� 
2@வி�டன�. அ+பா( ஒ�வா. சமாதான+ப��தி அவைர அC+பிவி��, அ:ேக 
நி�ற ம-றவ�கேளா� ேச��� ஒ�#க�தி-91 ெச�ேற�. 
 
�+பிரமணிய ேதசிக� த�ைம1 MH�தி��த பலாிட� பி�ைளயவ�கPைடய 
9ண:கைளT� க(வி1 சிற+ைபT� ப-றி+ பாரா�@T� பிாிைவ+ப-றி 
வ��த3-.� ேபசி#ெகா�@��தன�: "ேதசா�தர:களிெல(லா� 
பி�ைளயவ�கPைடய ெப�� �லைம� திற� �கழ+ப�கிற�. அவ�க� ெபயேரா� 
நம� மட�தி� ெபய�� விள:9கி�ற�. அ�த+ �லவ�மணியி� ஆ-ற( இ�த 
மட�ைத எ(ேலா�#9� உாிய க(வி நிலயமாக1 ெசBத�. ைவதிக மதIத�கP� 
பிறமதIத�கP� ப(வைக1 சாதியின�� தமிH Q(கைள� தைடயி�றி+ பாட6 
ெசா(R� அவ�கைள எ�ணி எ�ணி இ:ேக வ�தன�. நம� மட��#9� 
ெகளரவ�ைத அளி�தா�க�. 3� பழ#கமி(லாத எ�தைனேயா 
உ�திேயாகIத�கP� ேவ. வைகயான பிர�#கP� இ�த மட�தி-9 
வ�தி�#கிறா�க�. எ(லா� அவ�களா( வ�த பா#கியேம. பண3� இட3� 
அதிகார3� சாதியாத எEவளேவா காாிய:கைள மட�தி-காக அவ�க� சாதி�� 
உதவியி�#கிறா�க�. அEவளG#9� இ�த மட�தி7��� அவ�க� ெப-ற பய� 
சிறிதளேவயா9�. எ:ேக இ��தாR� அவ�க� த�3ைடய தமிழரசா�சிைய 
நட�தியி�+பா�க�. அத-9 இ� மட�ைத அைம��#ெகா�ட� ஆதீன�தி� 
பாR�ள அபிமானேம. இ�த ஆதீன 9லெதBவெம�. ெசா(ல+ப�கிற சிவஞான 
3னிவ� 3த7ய ெபாிேயா�களா( இEவாதீன� தமிH# க(வியி( மி#க சிற+ைப 
அைட�ததாயிC� மட�தி7��ேத பாட6 ெசா(7� தமிைழ வி��தி 
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ெசBயவி(ைலேய எ�ற 9ைற இ�த மட�தி-9 இ��� வ�த�. அ#9ைற 
பி�ைளயவ�களாேல தா� தீ��தெத�பைத நா� ெசா(ல ேவ��மா! இனிேம( 
அ�தைகய உபகாாிக� எ:ேக பிற#க+ேபாகிறா�க�! ‘பி�ைளயவ�கைள+ 
பா�#9�ப@ ெசBவி#கேவ���' எ�. இ:ேக வ�தவ�கெள(லா� ெசா(ல1 
ெசா(ல# ேக��# 9ளி��த இ�த1 ெசவிக� இனிேம( எைத# ேக�9�! ெபாிய 
மனித�க� வ�த கால�திR� சிற�த வி��வா�க� வ�த கால�திR� சமய��#9 
ஏ-றப@T� ந�3ைடய உ�ள# க���#9 ஒ�தப@T� அாிய இனிய ெசBT�கைள 
விைரவி- ெசB� மகிHவி#9� அவ�கPைடய திறைமைய ேவ. யாாிட� பா�#க+ 
ேபாகிேறா�! எEவளG ெபாிய ஸைபயிR� அவ�க� அ:ேக நிக*� நிகH1சிைய1 
சிற+பி��# கவிெயா�. 2றி வி�டா( அ�த ஸைபயி( உ�டா9� 9Lகல3� 
நம#9 உ�டா9� ஆன�த3� இனிேம( எ:ேக வர+ேபாகி�றன! அவ�கPைடய 
கவி ஸைபநிகH1சியி� 3@வி- கிாீட6 M�@ய� ேபால விள:9ேம! அவ�களிட� 
மதி+��ள எ�தைன ேப�க� த�மாலான அC2ல:கைள மட�தி-91 
ெசBதி�#கிறா�க�!  'தி�வாவ��ைற ஆதீன� ெச�தமிH1ெச(வியி� நடன சாைல' 
எ�. பி-கால�திR� யாவ�� 2.� வ�ண� ெசBவி�த அவ�க� இ(லாத 9ைற 
இனி எ�ைற#9 நீ:9ேமா ெதாியவி(ைல. 
 
"வ�தவ�களி( அவ�க� 9ண�ைத#க�� வியவாதவ�கேள இ(ைல. எ�ன 
அ�ைமயான 9ண�! நா3� தின�ேதா.� எEவளேவா வி��வா�கைள+ பா���# 
ெகா�ேட வ�கிேறா�. சிறி� ப@�தி��தா( எEவளG த�#9 வ��வி�கிற�? 
இ+ெபா*� தமிHநா�@R�ள தமிH+�லவ�கP#ெக(லா� தைலவராக விள:கிய 
அவ�க� அைலய-ற கட(ேபால அட:கியி��த ஆ1சாிய�ைத எ�னெவ�. 
ெசா(ேவா�! அவ�க� த�3ைடய ஆ-றைல� தாேம �கH�� ெகா�டைத 
யாேரC� ேக�@�#கிறா�களா! அ�தைகய 9ண#9�ைற இனிேம( எ:ேக பா�#க+ 
ேபாகிேறா�! மிக1 சிற�த ப�@தராகிய ஆதீன வி��வா� [12] தா�டவராய� 
த�பிரானவ�க� 2ட 'இவ�கைள+ேபால யா�� இ(ைல' எ�. விய#9� 
�லைமT� இய(�� உைடய அவ�கP#9 ஆT� மா�திர� இEவளவினதாக 
அைம�தைத நிைன�� நிைன�� வ���வைத ய�றி நா� எ�ன ெசBய3@T�? 
�நம1சிவாய J��தியி� தி�வ�� இEவளGதா� ேபாR�! கவி�வ ச#திைய 
ேநாி- காணாம( யாராவ� ேக�டா( உ�ைமெய�. ந�ப3@யாதப@ அEவளG 
ஆ1சாியமாக+ பா�� அ�த மகாகவிைய� தமிH ெமாழி இழ�த ந?ட�ைத நீ#9த-9 
இனி யாரா( 3@T�? இனி நம#9+ ெபா*� ேபாவ� எEவா.?" எ�. அவ� 
பலவா. ெசா(7# ெகா�ேட யி��தன�. 
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பி�ைளயவ�க� சிவபதமைட�த தின�ைத+ �ல+ப��தி� தி(ைல விட:க� 
ெவ�பா+ �7 ேவRசாமி பி�ைள ெய�பவ�, 

{10.20} 
"ம�C� Tவவ�ட மாத�ைத 3�ப#க� 
உ�C� பிரதைமமா ேலாணநா� - மி�C�  
��G�கH மீனா�சி ��தரந� ேமேலா� 
தி�G�வ நீ:9 தின�"  

 
எ�C� ெவ�பாைவ இய-றினா�. 
 
க@த:க�.  
 
உடேன தியாகராச ெச�@யா�#9 இ�த விஷய�ைத� ேதசிக� க�டைளயி�ப@ 
9மாரசாமி� த�பிரா� எ*தியC+பினா�; 3த( நாளி( அவ�ைடய ந-றாB ேதக 
விேயாகமானைமயி� அ+பிாிவா-றாம( வ��தி#ெகா�@��த அவ� இ1 ெசBதி 
ெதாி��, "3த(நா� ெப-ற தாையT� ம.நா� ஞானபிதாைவT� இழ��வி�ேட�" 
எ�. மிக வ��தி விைடயC+பினா�. 
 
இவ� சிவபத� அைட�தைத# 9றி��+ பி-பா�, பல அ�ப�கP#91 சித�பர� 
பி�ைளைய# ெகா��� எ�ைன# ெகா��� பிறைர# ெகா��� க@த� 
எ*��ப@ �+பிரமணிய ேதசிக� ெசBவி�தா�. ஒEெவா�வ�� பிாிவா-றாைமைய+ 
�ல+ப��தி விைட#க@த� அC+பிவ�தன�.  
 
அவ-.� சி�ன+ப�ட� நம1சிவாய ேதசிக� க(7ைட# 9றி1சியி7��� 
�+பிரமணிய ேதசிக�#9 அC+பிய வி�ண+ப�தி( பி�ைளயவ�கPைடய ேதக 
விேயாக�ைத+ப-றி எ*திT�ள ப9தி வ�மா.: 
 

"மஹா வி�வா� மீனா�சி ��தர� பி�ைளயவ�க� இ�C� ெகா6ச 
நாளாவதி��தா( க(வி அ�ைம ெப�ைமயைடT�. அத-9 அதி�டமி(லாம- 
ேபாBவி�ட�. அவ�க� விஷய�தி( மஹா ஸ�நிதான�தி- 
ெகா�ட�Pவெத(லா� ெப�:கி�ைபெய�ேற நிைன��+ 
ெப�மகிH1சிT-றி�#கிேற�." 
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ஆ.3க நாவல� சித�பர� பி�ைள#9 எ*திய க@த� வ�மா.: 
 
உ . 
"சிவமய�."  
"� சித�பர சபாநாயக� தி�வ�ளினாேல ெச(வ1 சிர6சீவி த�பி சித�பர� 
பி�ைள#91 ச�வாU�ட சி�தி ெயB�க. 
"தா� எ*தியC+பிய க@த� ெப-. வாசி��1 சகி#கலா-றா� �#க3-. யா#ைக 
நிைலயாைமைய நிைன�� ஒ�வா. ெதளி�ேத�. த�3ைடய த�ைதயாராகிய மஹா 
கன� ெபா��திய �பி�ைளயவ�க� தமிH வழ:9 நிலெம:9� உலக 
மழிT:கா.� த:க� �க*ட�ைப நி.�திவி��1 ெச�றைமேய தம#9 
வாB�தெதா� ெப��பா#கிய�! இ�C6 சில கால� இ�+பா�களாயி�, இ�C6 
சில காாிய:க� அவ�களா- ெசBய+ப�� விள:9�. 'விைனதாெனாழி�தா- 
றிைன+ேபாதளG நி(லா�' எ�C� தி�வா#ைக நிைன��, அவ�கள�ைமைய 
யறி�ேதா� யாவ�� த:க� �#க�ைத யா-றி#ெகா�வேத த9தி. 
 
"தா�, த�3ைடய த�ைதயாரவ�கைள+ பாிபா7�� அவ�கPைடய கீ��திைய 
ெவளி+ப��தி ய�ளிய ெப�:க�ைண ெவ�ளமாகிய தி�வாவ��ைற மகா 
ச�நிதான�தி� தி�வ@கைள மறவாத சி�ைதT�, த�3ைடய த�ைதயாரவ�களிட�� 
ெமBய��ைடய மாணா#க�கைள1 சேகாதர�களாகேவ ெகா�ெடா*9 ேநச3�, 
எவராR� ந�9 மதி#க-பாலதாகிய ந(ெலா*#க3� உைடயராB, இனி� 
வாH�தி�#9�ப@, தி�வ�� �ர#9�ெபா��� � சித�பர சபாநாயக� 
தி�வ@ைய+ பிரா��தி#கி�ேற�. 
 
யாH+பாண� 
வ�ணா� ப�ைண       இ:ஙன�, 
Tவ வ�ட� மாசி மாத� 19 ஆ� நா�        ஆ.3க நாவல�."  
 
இ�த# க@த�ைத எ*திய பி�ன� நாவல� ெந�ேநர� வைரயி( வ��த�ேதா�� 
இ��� பி�ைளயவ�கPைடய அ�ைம ெப�ைமகைள+ பாரா�@வி��, பி��தா� 
Oைச#91 ெச�றனெர�. அ#கால�� அவ�டனி��� வ�த காைர#9@ 
ெசா#க7:ைகயாG� பிற�� ெசா�ன���. 
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பி�ைளயவ�கPைடய மாணவ�� ஒ�வராகிய த6ைச, ேகா. இராமகி�?ண  
பி�ைள �+பிரமணிய ேதசிக�#9 எ*திய வி�ண+ப# க@த� வ�மா.:- 
 
உ 
"அக�டாகார நி�திய வியாபக ச1சிதாந�த+ பிழ�பாB நிைற�த �ல� ச-9�நாத 
�வாமிக� திEவிய ச�நிதான�தி-9 அ@ேய� ேகா. இராமகி�?ண� தி#9 
ேநா#கி� த�டனி�ெட*தி#ெகா�P� வி�ண+ப�. 
 
"ஐயா அவ�க� � சிவெப�மா� தி�வ@# கீH ஐ#கியமாயின ெசBதி 
மகாச�நிதான: க�ைண 2��� �வாமிநாத ஐயரா( வி��த நி�ப�ைத+ பா�#க+ 
பா�#க அதிக� �யர�தி-9 இடமாயி�+ப��தவிர, அவ�களாலைடய ேவ�@ய 
ெப��பய� யாG� இழ�� க�ணிலா# 9ழவிேபா( ேநாி�@�#9� ெப�6 
ச�ேதக:கைள நிவி��தி#க மா�#கமி�றி உழ(கி�ேற�. ஒ�ைறேய பல தடைவ 
ேக�பிC� அத-9 ெவ.+பி�றி+ பிதாைவ+ ேபா( யா� இனி# க-பி+பா�க�! 
 
"இனி இ#9ைறைவ நிைறேவ-ற1 ச�நிதான: க�ைண 2�தல�றி ேவ. ெநறிைய 
அ@ேயC� ம-ைறேயா�� அறிேயா�. 
 
" இEவி�ண+ப��ட� க(லாடGைர+ ��தகெமா�. ப:கி� 
தபா7லC+பியி�#கி�ேற�. இ� ச�நிதான6 ேச��தத-9� அ@ேய� இனி நட�த 
ேவ��� பணிவிைடகP#9� க�டைளயி�ட�ள+ பிரா��தி#கிேற�.  
 
த6சா[� 
Tவ வ�ட�       இ:ஙன�, 
ப:9னி மாத� 16ஆ� நா�        ேகா. இராமகி�?ண�. 
 
இர:க- ெசBT�க�.  
 
அ�த# கால�தி( அயc�#91 ெச�றி��த மகா ைவ�தியநாைதய�� அவ�ைடய 
தைமயனாராகிய இராமIவாமி ஐய�� பி�ைளயவ�க� ேதகவிேயாகமைட�த 
ெசBதிைய# ேக�விT-. மிகG� வ��தினா�க�. அ+ெபா*� இராமIவாமி ஐய� 
மன� வ��தி+ பா@ய பாட(க� வ�மா.: 
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(ெவ�பா)   {10.21} 
"[13] 9�பெனனி ல�ேனா� 9றியவனா வாCலகி- 
க�பெனனி ல�ேனாC: க�பனா� - அ��வியி(  
ேவ.ளா� ேவ.ளரா மீனா�சி ��தராி�  
2ெறவெர� ேறயக�றாB 2.." 

 
{10.22}  (வி��த�)  
"எைனைவ�தி ெயைனைவ�தி ெயன+பத:க ளிைடயிைடநி� றிர�� ேவ�ட  
இனிைவ+பா மினிைவ+பா� ெபா.�தி�மி� ெபா.�தி�மி� எ�. 2றி  
நிைனG-ற ெவா�க@ைக# களவி(கவி� ெதாைடெதா��� நிமல� Oண+  
�ைனG-ற மீனா�சி ��தரவ� ளைல+ேபா(வா� �வியி( யாேர."  

 
மகாைவ�தியநாைதய� பா@ய ெசBT�க� வ�மா.: 
 

(ெகா1சக# க7+பா)   {10.23} 
"Lவல� மீனா�சி ��தர+ேப� ெகா�@ல9� 
நாவல�பி ரானர�தா� ந�ணினன� னானிட�ேத  
ஆவலரா மாணவக ராாிட�ேத தமிHபயி(வா�  
ேசவல�பி ரா��கHசா( ெச*:கவியா+ பவெரவேர!"  

 
{10.24} 
"வி�ணா�� ெப�:கவிஞ� மீனா�சி ��தரேவ�  
ம�ணாத மணியைனயா� மாேதவ� மலர@சா��  
��ணாநி� றனனி�ப� உல+�.வா� மாணவெர� 
ெற�ணாநி� றனனிைலேய ெய�ேனயிE Gலகிய(ேப!" 

 
இவ�ைடய பிாிைவ+ப-றி வ��தி மாWர� ேவதநாயக� பி�ைள 3த7ேயா� பா@ய 
பாட(க� பல. அைவ கிைட#கவி(ைல. 
 
�+பிரமணிய ேதசிக� இவ� 9��ப#கடைன� தீ��த�. 
 
இவ�ைடய 9��ப நிைலைய+ப-றி அறிய வி��பி1 �+பிரமணிய ேதசிக� 
சித�பர�பி�ைளைய அைழ�� விசாாி�தெபா*� 5. 3,000-#9 ேம-ப��# கட� 
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இ�+பதாக அவ� ெசா�னா�. உடேன �+பிரமணிய ேதசிக�, "கட�கைள� தீ��� 
விடாம( இற�� ேபானா�கெள�ற அபவாத� மட�� மகாவி��வானாகிய நம� 
பி�ைளயவ�கP#9 இ�#க#2டா�. அEவாறாயி�, அ� மட�தி-9 ஏ-ப�� 
அபவாதேமயா9�" எ�. ெசா(7, கட�கார�கைள+ ப�திர:கPட� வ�வி��+ 
பி�ைளயவ�கPைடய 9மாரைரT� சில மாணா#க�கைளT� உட� ைவ��# 
ெகா�� கட�கைள# ெகா�#க� ெதாட:கினா�. பண+ைபக� சில அ:ேக 
ெகாண��� ைவ#க+ப�டன. அ+ெபா*� ேதசிக�, "இைவ பி�ைளயவ�கP#காக# 
ெகா�#க+ப�வன. அவ�களிட� அ�� ைவ�� வ�@யி( சிறிதாவ�, 3-.மாவ� 
3த( ெதாைகயி- சிலபாகமாவ� 3-.மாவ� த�ளி+ ெப-.# ெகா�ளலா�; 
3-.� ேவ��பவ�க� அEவாேற ெப-.# ெகா�ளலா�" எ�றா�. அ+ப@ேய 
சில�, த:கP#9ாிய ெதாைககளி( ஒEெவா� ப9திைய� த�ளி+ 
ெப-.#ெகா�டா�க�. 
 
பி�� ேதசிக� சித�பர�பி�ைளைய ேநா#கி, "மட�திR�ளவ�க� ெப��ெதாைகைய 
ஒ� 9��ப�தி-9 நா� ெகா���வி�டதாக# 9ைற 2.வா�க�. அத-9 
இடமி(லாதப@ பி�ைளயவ�கPைடய ��தக:கைள மட��+ ��தகசாைலயி- 
ேச���வி��. அவ-ைற நீ� ைவ��#ெகா�� இனி எ�ன ெசBய+ேபாகிறீ�?" 
எ�றா�. அ+ப@ேய சித�பர� பி�ைள ெசB�வி�டா�. பி�ைளயவ�கPைடய 
ஏ��1 �வ@க� ம��� J�. க��+ ெப�@க� நிைறய இ��தன. 
----------  
[1] 3த-பாக�, ப. 79 - 81, பா�#க. 
[2] கதிரவ� தளி - Mாியனா� ேகாயி(.  
[3] க�ப. ம�தைர MH1சி+. 70 
[4] மீ. பிரப�த�திர��, 2237-2338. 
[5] இ1ெசBதி தி�விைடம�L�லாவிR�ள, "ஒ+ேப��, இ(லா வல6�ழிேய 
ேயர�ப� ைவ+பாக, ம(ேல ரக3�க� ைவ+பாக - ந(லா�ேச�, த�மாட வா+பா@ 
த�8ச� ைவ+பாக, வ�மா� �ைறயிரவி ைவ+பாக - எ�மாறா, ந�காம� தி(ைல 
நடராச� ைவ+பாக, ம�காழி ேயவ�க� ைவ+பாக - 3�காY�, ெத�னா 
வ��ைறW� ேசவம�ைவ+ பாவா5�, ம�Cேசா மா#க�த� ைவ+பாக - உ�னி-, 
றைடதவிரா ல:9@யா சாாிய�ைவ+ பாக, இைடம�தி( N-றி�#9 மீச�" (131 - 6) 
எ�C� க�ணிகளிR� காண+ப��. 
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[6] இவ�ைடய விாிவான வரலா-ைற, 'கைலமக�' எ�C� ப�திாிைகயி� 3த( 
ெதா9தி 273-80-ஆ� ப#க:களி- காணலா�. 
[7]சிவஞான 3னிவெரனG� வழ:க+ெப.வ�. 
[8] மீ. பிரப�த�திர��, 3941. 
[9] மீ. பிரப�த� திர��, 3953. 
[10] சமயாசாாியரா� இ�வ� - தி�நாG#கர� நாயனா�, ��தரJ��தி நாயனா�. 
ச�தான�� இ�வ�க� - ெமBக�டேதவ�, அ�ண�தி சிவாசாாியாெர�பவ�க�.  
[11] இ:ேக க�டைளயி�டப@ேய � �+பிரமணிய ேதசிகரவ�க� என#9� 
தி�வாவ��ைற அ#கிரகார�தி( வடசிறகி� கீைழ#ேகா@யி( Qதனமாக 
இர��க�� Nெடா�ைற# க��வி�� அளி�தா�க�. அ#கால�தி- பதி+பி#க+ 
ெப-ற சில அ1�+ ��தக:களி( அவ�கPைடய க�டைளயி�ப@ தி�வாவ��ைற1 
சாமிநாைதயெர�ேற எ� ெபய� அைம#க+ப�@�+பைத# காணலா�. அ+பா( 
நா� 9�பேகாண� காேலஜி-9+ ேபானேபா� அ�த N�ைட அவ�களிடேம 
ஒ+பி��வி�ேட�. 
[12] � �+பிரமணிய ேதசிக�#9� தா�டவராய� த�பிரானவ�க� பா( சிற�த 
மதி+�� அ��� உ��; "நா� வழிப� ெதBவ� பிர�திய�சமாகி எ�ன 
ேவ��ெம�. ேக�டா( தா�டவராய� த�பிரானவ�கைள நா� பா�#9�ப@ 
ெசBயேவ��ெம�. ேக�ேபா�" எ�. அவ� ெசா(வ���. அ�தைகய 
மதி+�ைடய தா�டவராய� த�பிரானவ�க� பாரா�ட�த#க �லைம� திற� 
பி�ைளயவ�க�பா( இ��தைமயா(தா� ேதசிக� இவாிட�� அதிகமாக 
ஈ�ப�டா�. 
[13] 9�ப� - அக�திய 3னிவ�. க�ப� ஆ� - ந�#க3ைடயவ� ஆவா�; க�ப� - 
ந�#க�. 
----------- 

11. 11. 11. 11. �.�ப
தி� பி*கால நிைல�.�ப
தி� பி*கால நிைல�.�ப
தி� பி*கால நிைல�.�ப
தி� பி*கால நிைல....    
 
சித�பர� பி�ைள.  
 
அ+பா( சித�பர� பி�ைள 3த7யவ�க� ேதசிகாிட� விைட ெப-.#ெகா�� 
மாWர�தி-9+ �ற+ப�ைகயி( ேதசிக� உசிதமாக அ+ெபா*� ெசBயேவ�@ய 
உதவிகைள1 ெசB� அC+பினா�. அவ�க� அவ-ைற+ ெப-.#ெகா�� மாWர� 
ெச�. ெசா�த N�@( வாH�� வ�தா�க�. 
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சித�பர� பி�ைளயிCைடய 9��ப� வரவர+ ெப�கிவி�டைமயினா( ெசலG 
அதிகாி#கேவ 9��ப� தள�1சிைய அைட�த�. அதைன அவ� மட�தி-9� 
ெதாிவி#கவி(ைல. ேவதநாயக�பி�ைள அதைன அறி�� அ�த� �யர�ைத 
நீ#கிய�ள ேவ��ெம�. �+பிரமணிய ேதசிக�#9 ஐ�� பாட(க� 
எ*தியC+பினா�. அைவ வ�மா. : 
 

(வி��த�)   {11.1} 
(1) "�ய7�#9: கரதல1�+ பிரமணிய வ�ளானி� �லவ� ப�b(  
இய7�#9 மீனா�சி ��தரேவ� ைம�தC.� இட�க ெள(லா�  
அய7�#9� பலராC� அறிG-ேற� பாிG-ேற� அவC# கி:ேக  
உய7�#9: கய7�#9� வய7�#9 ெமா�றிைனநீ உதவி ன�மா."  

[வய( இ�#9� ஒ�. - ெந(. உதவி� உய7�#9 ெம�க.] 
 

(க�டைள# க7� �ைற)   {11.2} 
(2) "க�தைன ேந��+ பிரமணி ையய கவிஞெரலா� 
வ�தைன ெசBத- 9ாிய� ெபாிய�ம� வாHைவவி�ெட�  
சி�தைன வாHபவ� மீனா�சி ��தர1 ெச(வென�பா�  
ைம�தைன நி�தைன+ ப6ச 3றாவ�ண� வாHவ�ேள." 

 
{11.3} 
(3) "அ��தவ6 ெசBத தவ�தா- �வியி லவதாி��+ 
ெப��தவ6 ெசB�+ பிரமணி ையயநி� பி�ைளயிவ�  
வ��� மி@+பிணி# ேகா�ம�� தி�றிெமB வா@னன� 
ம��� விைளT மிட�யா ெதனினி� வளவயேல."  

 
{11.4} 
(4) "ப(லா� �கH�+ பிரமணி ையயவி+ பாலைன�தா�  
இ(லாைம ெய�C மதகாி ப-றி யி�:க��ேபா�  
வி(லா ல@+பிC: க(லா ல@+பிC� வி�@லதா( 
ெந(லா ல@#9� ப@நீ பலகல� நீ��ைவேய."  

 
{11.5} 
(5) "பாவி- ெபாியவ� மீனா�சி ��தர+ பாவலேன 
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தாவி- ெபாிய னவ�ேசB நின#கைத� தாCைர#க  
நாவி- ெபாியவ னாென�ெசா- ேக�� நல��ாிய+  
Oவி- ெபாியவ னீ�+ர ம�ய �ரவலேன." 

[தா - வ��த�. O - Oமி.] 
 
இவ-ைற+ பா��த �+பிரமணிய ேதசிக� சித�பர�பி�ைளைய வ�வி�� அவ�#9 
ேவ�@ய அC2ல:கைள1 ெசBவி� தC+பினா�.  
 
சித�பர� பி�ைள#9 ஆ:கில�திR� பயி-சி உ��. அவ� ��மா இ��தைலயறி�த 
ேவதநாயக� பி�ைள அ:ேக @+@ கெல#டராயி��த 3�ேகச� பி�ைள 
ெய�பவாிட� ெசா(7 மாWர� தாcகாவிR�ள க+Oெர�C� ஊாி( கண#9 
ேவைல கிைட#9�ப@ ெசBவி�தா�. அEேவைலைய+ ெப-.#ெகா�� அவ� 
வாH�தி�+பாராயின�. ேம( உ�திேயாகIத�க� பி�ைளயவ�கPைடய 
9மாரெர�பைத யறி�� அவாிட� பிாியமாக இ��� பலவைகயான அC2ல:கைள 
அவ�#91 ெசBவி�� வ�தா�க�. 
 
சித�பர� பி�ைள அ+ெபா*� அ+ெபா*� தா� வா:கி வ�த கட� மி9தியா( 
த�3ைடய N�ைட வி-.# கட�கார�கP#91 ேச�+பி#க ேவ�@ய ெதாைகைய1 
ேச�+பி��வி��+ பி� வாடைக N�@- 9@யி���வ�தன�; அ:ஙன� இ��� 
வ�தைம அவ� 9��ப�தி-9 மிகG� அெஸளகாியமாக இ��த�. அதைன யறி�த 
நா� அவ�#9 இடவசதி ெசBவி#க ேவ��ெம�. நிைன�� பி�ைளயவ�க� 
மாணா#க�க� பலாிட��� அ�ப�க� பலாிட��� ெசா(7T� க@தவாயிலாக� 
ெதாிவி��� வ�ேத�. ஒ�வ�� கவனி#கவி(ைல. அ+பா( � �+பிரமணிய 
ேதசிக�#9+ பி�� ஆதீனக��தராக இ��தவ�� அ�:கைல விேநாத�� க-றவ� 
ந-.ைணTமாகிய � அ�பலவாண ேதசிக�#9, சில ெசBT�களா( சித�பர� 
பி�ைள#9 ஒ� N�வா:கி#ெகா�#க ேவ��ெம�. ெதாிவி��#ெகா�ேட�. 
அ1ெசBT�க� வ�மா. : 
 

(வி��த�)   {11.6} 
(1) "மாேமG வடெமாழிெத� ெமாழிவாண� இைசவாண� மகிH�� ேபா-ற#  
காேமG ெப�வ�ைம ம�வியவ�+ �ர#9ம�: கைலவி ேநாத  
பாேமG �க*ைடயாB ஆவ�த� �ைறெய�C� பதியி� ேமய  
ேகாேமG விற�மி9ம� பலவாண ேதசிகயா� 2ற( ேக�ேமா" 
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{11.7} 
(2) "இனமளி�த- கியலாம( தைனயைட�த மாணா#க�# கிர:கி ெய�.�  
அனமளி��� தனமளி��� அாியபல Qலளி��� அைவயா ராT�  
மனமளி��� விள:கியசீ� மீனா�சி ��தரநா வலவ� ேகாமா�  
3னமளி�த அ���த(வ� இடமி�றி வ���தR� 3ைறைம யாேமா." 

 
{11.8} 
(3) " வரமளி#9� வ�ளல6ச( நாயகிேயா @னிதம�� மாW ர�தி(  
தரமளி#9� ெத�ம.கி னின�தி� மட�த�ேக சா��த தாக�  
திரமளி#9� Nெடா�. க��வி�ேத அவனி�#க1 ெசBவி� தா�வாB  
உரமளி#9� அ@யவ�#9 Nடளி�த( நி�மரபி- 9ாிய த�ேறா."  

[வ�ளெல�ப� � மாWரநாதர� தி�நாம�; அ6செல�ப� அ�பிைகயி� 
தி�நாம�.] 
 
இ1ெசBT�கைள+ பா��த உடேன அ�பலவாண ேதசிக� மனமிர:கி மாWர�தி( 
ெத-9 Nதியி� வடசிறகி( மட�தி-91 ெசா�தமாக இ��த Nெடா�ைற# 
ெகா�#9�ப@ அE[ாி7��த காாியIத�#9 உ�தரG அC+பியத�றி 
அ1ெசBதிைய என#9� ெதாிவி�தா�. அ� ெதாி�� அளவ-ற ச�ேதாஷமைட�� 
மன3�கி+ பி�ேன உ�ள ெசBT�கைள அவ�#9 எ*தியC+பிேன�:  
 

(வி��த�)   {11.9} 
(1) "வா�O�த கயிலாய பர�பைரயி- சயிலாதி மரபி- ேறா�றி� 
ேத�O�த �ைவப*�த தமிHமைறயி� ெபா�ைளயC தின3� ேத��ேத  
ஊ�O�த பவ+பிணிT மி@+பிணிT ம��தவ�# ெகாழி��+ ேபாதி#  
கா�O�த நக�வளர� பலவாண ேதவகைட# கணி#க Nேத." 

(சயிலாதி - தி�ந�திேதவ�. தமிHமைற - ேதவார�. ேபாதி# கா�O�த நக� - 
தி�வாவ��ைற; ேபாதி#கா� - அரசவன�.) 
 

{11.10} 
(2) "இ�தமதி தனி7�ப தா�ேததி� தி�3கமீ� ெடBத+ ெப-ேற�  
ச�தவைர# 9.3னிT மதி�தி�மா ெறா�J�. தைல1ைச ல+பா(  
வ�தெப�� தமிH1ெச(வ� மீனா�சி ��தரநா வலவ� ேகாமா�  
ைம�தC#9 வசதியளி� திடலாதி ெதாி��மிக மகிHG- ேறனா(." 
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(ச�தவைர - ெபாதியி( மைல. ஒ� J�.தைல1 ைசல� - திாிசிரகிாி. வசதி - 
ந(7டமாகிய N�.) 
 

{11.11} 
(3) "அக�தியேனா 9றியனின த�:கவிநா வலென@ய� அவேனா� Qேல  
சக�தினிைட நவி�றன�ம- ற�Gம-ற ெத�ப�நிைன1 சா��ேதா� யா��  
மிக��தி#க விய-றியைவ பலவைவயி� நா�ேம�ேம( விள:9� ெத�ற(  
நக�தின�ப� னி�வ�#கி� னவ�பல�#கா சானிவ�சீ� நவில- பா-ேறா." 

(ஓ� Qெல�ற� அக�திய�ைத. ம-. அ�G� அ-ற� எ�ப�. பல - பல Q(க�. 
ஆசாென�பைத+ ப�னி�வ�#ேக ஆசா� என 3�C:2��க.) 
 

{11.12} 
(4) "இ�னெப� நாவலனி� ெமாழி+ப@நி� னிைட+பலவா�  

        @��ெத� ேபா(வா�#  
9�னாிய பலQR 3ள:ெகாPமா ற��டன� 9ைர�த லாேல  
எ�னவ�� த3மி�றி யி�#கி�ேற மவ��த(வ- கி(ல மீய  
ந�னரைம ெசய7(ல� நின#க�றி ெயவ�#கிதைன நவிR ேவமா(." 

(ஆதீனக��த�களாக வ�த யாவ�� ஒ�வேர என# ெகா�வ�� 3�னவ� 
ெசய(கைள+ பி�னவ�#9� ஏ-றி1 ெசா(RதR� மர�. இ(ல� - N�. ெசய( 
இ(ல� - நாC� எ� ேபா(வா�� உதவி ெசBத-9ாிய சாதன:க� இ(ேல�.)  
 

{11.13} 
(5) "பா�O�த ப�திெயன விள:கிய�� தவ� �யர� பா-றி ேயா:9�  
சீ�O�த �ைறைசயில� பலவாண ேதசிகவி1 ெசBதி த�ைன+  
ேப�O�த பல�#ெக*தி# ைகேசா��ேத� நா1ேசா��ேத� ேபசி+ ேபசி#  
கா�O�த ெகாைடயைமநி� றி�3க:க� ட(லெலாாீஇ# களி�தி� ேடனா(."  

 
{11.14} 
(6) " நிைனயைட�ேதா�# ெகா�9ைறT மிைலெயனிC  

3ளெதா�. நிகH�� ெக�னி�  
அைனயைனய அ��ைட1�+ பிரமணிய 9�மணிநி�  

அளவி லா-ற(  
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தைனநிகாி( ெகாைடயிைன#க( விையமேனா ைதாிய�ைத1  
சா�த� த�ைன  
இைனயபல வ-ைறயிவ ணி���ண��� மகிH�திலேன  

எ�ப தாமா(."  
 

{11.15} 
(7) "எ�னெமாழி� தி@Cெமன# காராைம மீ#2�� ஈ� நி-க  
3�னைட�ேதா� தைம+பிரம ரா#கிமைற+ ெபா��பலG�  

ெமாழி�ேத பி�ன�  
அ�னவைர மாலா#கி உட�Uதா� பரதர�க� ஆ#கி நீெசB  
இ�னபாி சாதிகைள# க7யாண ��தர�வ� திய�பி னானா(."  

 
(பிரம� - மய#க3ைடயவ�, பிரமேதவ�. மைற+ெபா�� - ேதவார+ ெபா��, 
ேவத�தி� ெபா��. மாலா#கி - மய#க3ைடயவராக1 ெசB�, தி�மாலா#கி. 
Uதா�பர� – ெபா�னாைட; தி�மாR#9+ ெபா�னாைட உாிய�. க7யாண��தர�: 
எ� 9மார�.) 
 

{11.16} 
(8) "ம�தரமா ளிைகNதி� �ைறைசயில� பலவாண வ�ள ேலவா�  
க�தரேந ர��மி9�+ பிரமணிய 9�மணியா- கவி�மீனா�சி  
��தரநா வல�கவைல யிலனானா னைனயவ�பி- ேறா�ற லாகி  
வ�தைமநீ யவ��த(வ� றைன#கா�த( வழ#9�சீ� வாHக மாேதா."  

 
அ+பா( நகரைவசிய1 ெச(வராகிய Nர+ப ெச�@யாெர�பவ� � மாWரநாத� 
ேகாயி( தி�+பணி#9# ெகாண��த ெபா��கைள1 சித�பர� பி�ைள#9# 
ெகா�#க# க�தியி��த N�@( நிர+பிவி�டதனா( அ�த N� அவ�#9+ 
பய�படாம- ேபாயி-.. 
 
9��ப��#9 உதவி.  
 
9�பேகாண� காேலஜி( நா� ேவைலபா�#க� ெதாட:கிய� 3த( அEவ+ேபா� 
எ�னா( இய�ற உதவிகைள அ#9��ப��#91 ெசB�வ�த���. நிைலயான 
ெதாைக ஒ�. இ��தா( அ# 9��ப�தி-9 அC2லமாக இ�#9ெம�. நிைன�� 
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அ� விஷய�தி( 3ய-சி ெசBய எ�ணிேன�. 1915-ஆ� வ�ஷ� பி+ரவாி மாத�தி( 
Oவாg�1 ைசவ சி�தா�த ஸைப#9 நா� ேபாBவர ேந��த�. அ:ஙன� 
ேபாயி��தெபா*� அE[ாி( பி�ைளயவ�கPைடய ெப�ைமைய ந�றாக அறி�த 
தனைவசிய1 ெச(வ�க� அ#கால�தி( இ��தனராத7� அவ�க� 3�னிைலயி( 
எ�Cைடய க��ைத ெவளியி�ேட�. அ�த ஸைப#9 வ�தி��த ேச-F�1 
சமIதான வி��வா� �மா� 3. ரா. க�தசாமி# கவிராயரவ�கP�, 
மகிபால�ப�@, ப�@தமணி �மா� 3. கதிேரச1 ெச�@யாரவ�கP� அதைன 
ஆேமாதி��+ ேபசினா�க�. ஸைப#9 வ�தி��த கனவா�க� ேக�� அ:கீகாி�� 
உடேன 250 5பாB வைரயி( ேச���# ெகா�+பதாக வா#களி�தா�க�. 
எ�Cைடய வி�+ப�தி�ப@ இ#காாிய�ைத நிைறேவ-.த-9ாிய 3ய-சிைய# 
கவிராயரவ�கP� ெச�@யாரவ�கP� ஏ-.#ெகா�� தமிHநா�டா�#9 ஒ� 
ேவ��ேகாைள அ1சி�� அC+பினா�க�. பி�� ேமைல1சிவ�ாி 3த7ய 
ஊ�களி7��த கனவா�களிடமி���� Oவாgாி7���� ேவ. வைகயிR� 5பாB 
ஆயிர��#91 சிறி� ேம-ப�ட ெதாைக கிைட�தி�+பதாக அவ�க� என#9� 
ெதாிவி�தா�க�. 1916-ஆ� வ�ஷ� @ச�ப� மாத�தி( இ:ஙன� ேச��த அ�த� 
ெதாைக தி�வாவ��ைற மட�ைத1 சா��த பாIகர விலாஸ�தி- 2�ட+ெப-ற ஒ� 
மகா ஸைபயி( சித�பர� பி�ைள#9 எ:க� வி�+ப�தி�ப@ � அ�பலவாண 
ேதசிகரா( வழ:க+ெப-ற�. அவ� அதைன+ ெப-. அ�த� ெதாைகயி� 
வ�@யினாR� ேவைலயி- கிைட#9� வ��ப@யினாR� �கமாக வாH��வ�தன�. 
 
9��ப�தி� பி�திய வரலா.. 
 
சித�பர� பி�ைள#9 J�. பி�ைளக� உ��. அவ�கP� 3த(வ�� J�றா� 
�த(வ�� அ#கால�தி( இற��வி�டன�. இர�டா: 9மார�#9 ைவ�தியநாதசாமி 
பி�ைள ெய�. ெபய�. த� த�ைதயா� பா��� வ�த க+O�# கண#9 ேவைலைய 
அவ� பா���#ெகா�� இ+ெபா*� ெசௗ#கியமாக இ��� வ�கி�றன�. அவைர 
நா� அ@#க@ பா�+ப���. "உம#9 ஆ� 9ழ�ைத பிற�தா( அ# 9ழ�ைத#9+ 
பி�ைளயவ�கPைடய ெபயைர ைவ#கேவ���" எ�. அவாிட� நா� 
ெசா(7யி��ேத�. பி� ஒ�3ைற அவைர# க�டெபா*� தம#9 ஒ� 9மார� 
பிற�தி�+பதாகG� அவC#9 மீனா�சி ��தரெம�. ெபய� ைவ�தி�+பதாகG� 
ெசா�னா�. நா� அதைன அறி�� மகிH�ேத�. அவ� அ@#க@ தி�வாவ��ைற#9 
வ�� இ+ெபா*� ஆதீனக��த�களாக விள:9� �ல� ைவ�திய7:க 
ேதசிகரவ�கைள� தாிசன� ெசB�ெகா�� ேபாவா�. அவ�கP� அவ�பா( மி#க 
அ��ைடயவ�களாகி விேசஷ தின:களி( வIதிர� 3த7யன அளி�� 
ஆதாி��வ�கிறா�க�. 
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சில வ�ஷ:கP#9 3�� நா� தி�வாவ��ைற ஆதீன� தைலவ�கைள+பா�#க1 
ெச�றி��தெபா*� ைவ�தியநாதசாமி பி�ைள த�3ைடய 9மாரCட� அ:ேக 
வ�தி��தா�; "இவ� தா� எ�Cைடய 9மார�" எ�. அவ� ெசா�னா�. 
அ+ெபா*� அவC#9+ ப��+பிராய� இ�#9�. அவைன+ பா���, “உ�Cைடய 
ெபயெர�ன?" எ�. ேக�ேட�. அவ�, "மீனா�சி��தர�" எ�. ைதாியமாக1 
ெசா�னா�. அ�த+ ெபயைர அவ� 2றியெபா*� என#9+ பைழய 
ஞாபக:கெள(லா� வ�� இ�பமளி�தன. "தமிH வாசி#கிறாயா?" எ�ேற�. 
“வாசி�� வ�கிேற�" எ�றா�. "ஏதாவ� ஒ� பாடைல1 ெசா(" எ�றேபா� ஒ� 
பா�ைட ந�றாக1 ெசா�னா�. பி��, "�திதாக ஒ� பா�ைட+ பா@� த�தா( பாட� 
ப�ணி#ெகா�� ைதாியமாக ஸ�நிதான�திட� ெசா(வாயா?" எ�. நா� 
ேக�கேவ, "ந�றாக1 ெசா(Rேவ�" எ�. அவ� ெசா�னா�. அவCைடய 
ைதாிய�ைத+ பாரா�@யத�றி, 
 

(க�டைள# க7��ைற)  {11.17} 
"ப@தா:9 ேசடC� 2ற- க�நி�ற� பா#கிய�ைத  
மி@தா:9 சி-ற@ ேயேனா வறி�� விள��வனி�  
அ@தா:கி வாழ வ��திெத� ேகா3�தி யா�தல�ெத� 
9@தா:கி வா*� வயி�திய 7:க 9�மணிேய "  

 
எ�ற ெசBTைள1 ெசB� ெகா���+ பாட� ப�ண1 ெசா(7 
ஆதீனக��தரவ�களிட� அைழ��1 ெச�ேற�. அவ�கP#9 வ�தன� ெசB� 
தி�நீ. ெப-.# ெகா�டா�. பி�� பா�ைட வி�ண+பி#க1 ெசBேத�. அவ� 
மிகG� ைதாியமாகேவ அ�த1 ெசBTைள1 ெசா�னா�; ெசா(R� ெபா*� 
எ:ெக:ேக எ+ப@ எ+ப@ நி.�தி1 ெசா(ல ேவ��ேமா அ:க:ேக அ+ப@ 
அ+ப@ேய நி.�தி அ�த+ பாடைல1 ெசா�னா�. ேக�ட ேதசிகரவ�க� மகிH�� 
பி�C� இர��3ைற அதைன1 ெசா(ல1 ெசB� ேக�டா�க�; "ேமR� ேமR� 
ப@�� வா. அ@#க@ இ:ேக வ�� ேபா" எ�. ேபர��ட� க�டைளயி�டேதா� 
ெபா�P� வIதிர3� அளி�� அC+பினா�க�. 
 
அவC#9 இ+ெபா*� பதி�J�. பிராய� இ�#9�. அவைன# காY� 
ெபா*ெத(லா�, "பி�ைளயவ�க� பர�பைரயி- பிற�த உன#9� தமிழி( 
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இய(பாகேவ அறிG வி��தியா9�. ஊ#க�ேதா� ப@�� வ�தா( சிற�த பயைன 
அைடவாB. தமிH நா�டா�ைடய அ��#9� பா�திரனாவாB" எ�. 2றி#ெகா�� 
வ�கிேற�; அவC� ப@��#ெகா�� வ�கிறா�. தமிH� ெதBவ�தி� தி�வ�P�, 
தமிHநா�டா�ைடய ேபர��� அ# 9��ப�தின�#9 எ�.� இ��� 
வரேவ��ெம�பேத என� ேவணவாவா9�. இைறவ� தி�வ�� அ:ஙனேம 
ெசBவி#9ெமன எ�Yகிேற�. 
 
�ப�. 
--------------  

12. 12. 12. 12. இய/�க0� �லைம
 திற1�இய/�க0� �லைம
 திற1�இய/�க0� �லைம
 திற1�இய/�க0� �லைம
 திற1�....    
 
ேதா-ற�. 
 
பி�ைளயவ�கPைடய சாீர� மாநிற3ைடய�. இவ� ந(ல வள�1சியைம�த 
ேதா-ற3ைடயவ�. இவைர+ பா��த மா�திர�தி( யா�� ’சிற�த த9திTைடயவ�’ 
எ�. எ�Yவா�க�. ெந-றியி� அகலமான� இவ�ைடய அறிைவ+ 
�ல+ப����. ைகக� 3ழ:கா( வைரயி( நீ�@�#9�. வல#ைகயி( 
உ�ள:ைகயி7��� ந�விர7� ம�தியி( ஊ��வி1 ெச(R� ேரைக ஒ�. 
உ��. அ� வி�தியாேரைக ெய�.� அதைன Tைடயவ�க� சிற�த 
கவிஞ�களாகG� ந(ல, ஞாபக ச#தி Tைடயவ�களாகG� இ�+பா�கெள�.� 
அ�தைகயவ�கைள# கா�ட( அாிெத�.� அறிஞ� 2.வ�; உ�ள:ைகயான� 
Oைவ+ேபா�. மிகG� ெம�ைம-Tைடயதாக இ�#9�; "எ�தைகய வ.ைம 
நிைலைய அைடவதாயி��தாR� ஆகார விஷய�தி( எ�த இட�திR� இவ�#9� 
இவைர1 சா��தவ�கP#9� யாெதா� 9ைறG� வாரா�" எ�. சா3�திாிகா 
ல�சண� ெதாி�ேதா� 2.வ���. நா� பழகிய ேபா� இவ� ப��த ேதக� 
உைடயவராக இ��தா�. தைலயி( சிறிய 9�மி உ��. இளைமயி7��தைதவிட 
3�ைமயி( ப��த ேதக 3ைடயவராக ஆயினெர�. இவ�ட� பழகியவ� 
ெசா(Rவ�. 
 
கா�சி#9 எளிைமT�, பணிG�, சா�த3� இவ�பாR�ளன ெவ�பைத இவைர# 
க�டGட� அறியலா�. ஆH�த அறிG� இைணய-ற கவி��வ3� வாB#க+ 
ெப-றி����, அைலகெள(லா� அட:கி ஒ7ய-றி�#9� ஆH�த கடைல+ேபா( 
அறிவி� விசி�திர ச#திெய(லா� க�டGட� அறிய 3@யாவ�ண� 
அட:கியி�#9� ேதா-ற3ைடயவராக இவ� இ��தா�. 
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இைடயி( ஆ.3ழ நீள3� J�.3ழ அகல3� உ�ள Lய ெவ�ைள உைட, 
ஆ.3ழ நீள3�ள ேமலாைட, உதரப�தனமாக ஒ� சிறிய சG#க� ஆகிய இEவளேவ 
இவ� எ#கால��� அணிT� ஆைடக�. உைடைய Jலக1சமாக உ��தி#ெகா�வா�. 
. 3�C� பி�C� ெகளாிச:கர3�ள ��திரா�ச க�@ைய� தாி�தி�+பா�. 
இவ�ைடய ைகயி( ஊ�றி1 ெச(வத-9ாிய பிர��, ஒ�. இ�#9�. நட�� 
ெச(R: கால�தி( வல#ைகயா( வIதிர�தி� Jைலைய+ ப-றி#ெகா�� 
நட+பா�. இைடயி� வல+ �ற�தி( ந�றாக வ@#க�@ய விOதி நிைற�த ெவ�ளி1 
ச��ட� ஒ�.� இட+�ற�தி( J#9�L� 'ட+பி' ஒ�.� இவ� உைடயி- 
ெச�க+ப�@�#9�. கா7( ேஜா� ேபா�வ���; ஆனா( தி�வாவ��ைறயி( 
ம��� இவ� அவ-ைற உபேயாகி+பதி(ைல. யாைன ேபா�ற அைச�த ெம(7ய 
நைடைய உைடயவ� இவ�. அளவாகG� ெம�ைமயாகG� நி.�திT� ேப�வா�. 
தி8ெர�. அத�@+ ேப�தR� ேகாபமாக இைர�� ேப�தR� இவ�பா( இ(ைல. 
 
வழ#க:க�.  
 
வி@ய நா�9 நாழிைக#9 3� எ*�தி�+ப� இவ� வழ#க�; உடேன ஒ� 
நாழிைகவழி� Lர�தி-9# 9ைறயாம( நட�� ெச�. த�த��தி 3த7யவ-ைற1 
ெசB� அa?டான:கைள 3@��# ெகா�� வ�வா�. அ+ெபா*� உட� 
ெச(பவ�கPட� தமிH Q(களிR�ள ெசBT� நய:கைள+ப-றி+ ேபசி#ெகா�ேட 
நட+பா�. த�3ட� உைறT� மாணா#க�க� விழி�� எ*�� வாராவி�டா(, 
அவ�க� எ*��வ�� வைரயி( [1] பழ�தமிH1 ெசBT�கைள1 ெசா(7#ெகா�ேட 
N�� வாயி7( உலா��வா�; அவ�கைள� தாமாக எ*+�வதி(ைல. நா� 
பழகிவ�த கால�தி( இவ� ெப��பாR� ெவ�நீாிேலேய Iநான� ெசBவா�. ந(ல 
�(தைரகைளT� ேசாைலகைளT� ஆ-றி� கைரகைளT� பா�+பதி( இவ�#9 
மனமகிH1சி உ��. ேகாைட# கால�தி( பி-பக7-ெச�. ஆ.களி( ஊ-.� 
ேதா�@ இைற+பி��1 ��தமான அ�த ஊ-ைற+ பா��த7R� அதி( ஆைடைய� 
�ைவ#க1 ெசBத7R� �ைவ�த ஆைடகைள# ெகாB� ஊ-றி� 9.#ேக 
ேபா�வி�� ஊறைவ�த7R� இவ�#9 வி�+ப� அதிக�. அ�த ஊ-.#கைள+ 
பா���#ெகா�ேட வழ#கமாக1 ெசBT� ெசBT�கைள இய-.வ�3��. 
ஒ�3ைற நா�9 ஊ-.#கைள+ ேபா�வி�� அவ-ைற+ப-றி நா�9 ெசBT�க� 
இய-றின�. 
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வ�@யி- ேபாவைதவிட நட+பதி( இவ�#9 வி�+ப� அதிக�. வ�@யி- 
பிரயாண� ெசBT�ேபா� சில சமய:களி( சில மாணா#க�கைள வ�@யிேலேய 
இ�#க1ெசB� தா� இற:கி1 சில�ட� நட��வ�வா�. அ+ேபா� அ:க:ேக உ�ள 
இய-ைக# கா�சிகைள# க�� இ��.வா�. 
 
உ�கா��� பாட6ெசா(R�ெபா*� ம@யி( ஒ� தி�ைட ைவ�� அத� ேம( 
ைககைள மட#கிைவ��#ெகா�ேட ெசா(வா�. மட�தி7��� 
பாட6ெசா(R�ெபா*� தி�ைடைவ��# ெகா�வதி(ைல. ைககைள# 
க�@#ெகா�ேட ெசா(வ� வழ#க�. ஆ.மணிேநர� வைரயி( காைல+ 
ெபய���ைவயாம( அம��தப@ேய யி��� பாட6ெசா(வா�. எ�த வைகயான 
ெசBTைளT� [2] ஒேர வைகயான இைச3ைறயிேலதா� ெசா(வ� இவ�ைடய 
வழ#க�. 
 
உணG.  
 
காைலயி( எEவித உணைவT� இவ� உ�ெகா�Pவதி(ைல. தின� ேதா.� பக7( 
Oைஜ ப�ணியபி�ேப உ�பா�. இர�� ேவைளேய உணG ெகா�வா�. மிள9 
ேச��த உணG வைககளிR� கீைர வைககளிR� சி�திரா�ன:களிR� �ளி 
ேச���1 ெசBத அைர#கீைர உணவிR� ந. ெநBயிR� மா�பழ�திR� ேத:காB 
வ*#ைகயிR� இவ�#9 வி�+ப� உ��. இரவி( சீனா#க-க�� ேச���# 
காB1சிய பாைல உ�� ப�+பா�; பாR�Yத( ஒ�நாP� தவறியேத யி(ைல; 
தி�வாவ��ைறயி7�#9�ெபா*�, இர�� ேச� பா( இவ�#9 மட�தி7��� 
அC+ப+ப��; ஒ� ேசைர� தா� உ�� மி9திைய உட� இ�+பவ�கP#9# 
ெகா���வி�வா�. 
 
9ண:க�.  
 
இவ�ைடய அாிய 9ண:கP� ெபா.ைம, தி�+தி, த�ைம வியவாைம, பிற�ைடய 
9-ற�ைத# 2றாைம, பிறைர+ பாரா�ட(, இர#க�, ந�றியறிG, சிவப#தி, 
மாணா#க�பாR�ள அ�� 3த7யவ-ைற1 சிற+பாக1 ெசா(லலா�. 
 
ெபா.ைம.  
 



102 

 

இவ�பா( அைம�தி��த சா�த9ணேம மாணா#க�கைளT� பிறைரT� இவ�பா( 
இ*�த�. பிற� த�ைம அவமதி�தாR� பிறரா( தம#9 இைடW.க� ேந��தாR� 
ெபா.��# ெகா�@�#9� இவ�ைடய இய(ைப அறி�� விய�தவ�க� பல�. 
தியாகராச ெச�@யா� 3த7ேயா� சில சமய:களி( இவ� ேம-ெகா�ட 
ெபா.ைம#காக இவைர# 9ைற 2றிய�3��. யாேரC� க�ைமயாக+ ேபசினா( 
எதி��� ஒ�.� 2றாம( உடேன எ*�� ெச�.வி�வா�. யாாிட��� விேராத� 
பாரா�ட#2டாெத�ப� இவ� ெகா�ைக. த� ெகா�ைக#9 
மா.பா�ைடயவ�களானாR� தம#9+ பல இைடW.கைள1 ெசBதவ�களானாR� 
அவ�கேளா� பழக ேந��தா( எ(லாவ-ைறT� மற�� அ��ட� பழ9வா�; 
அவ�கP#9 உதவிT� ெசBவா�. இவ�ைடய வாH#ைகயி( வ.ைமயினாR� 
பிற�ைடய அ*#கா-றாR� இவ�#9 ேந��த இைடW.க� பல. அவ-ைற 
ெய(லா� ெபா.ைமயா( ெவ�. �கேழா� விள:கினா�. 
 
தி�+தி. 
 
பண�தி-9 அ@ைமயாக இராம( பண�ைத இவ� அ@ைம யா#கினா�. எEவளG 
வறிய நிைலயி( இ��தாR� த� ெகா�ைக#9 விேராதமான எைதT� ெசBயாத 
Nர� இவ�பா( இ��த�. வ.ைமயா( ��ப3.ைகயி( தம� விேவக�தா( 
அ���ப�ைத இ�பமாக எ�ணி வாH��வ�தா�. இவைர#ெகா�� தா� ெபா�� 
வ�வாB ெபறலாெம�ெற�ணி+ பாடசாைல ைவ#கலாெம�.� �Iதக:க� 
பதி+பி#கலாெம�.� ேவ.வைககளி- ெபா�� ஈ�டலாெம�.� பல� அ@#க@ 
வ�� வ�� இவ�பா- 2றிய���. அவ-றி-9 இவ� ெசவிெகா�#கேவயி(ைல. 
இவ� நிைன�தி��தா( எEவளேவா ெச(வ�ைத+ ெப-.+ பி�C� சிற�த 
நிைலயி( இ��தி�#கலா�. உ�ளேத ேபா�ெம�ற தி�+திேய அ�தைகய 
3ய-சியி( இவைர1 ெசR�தாம( இ��த�. இவ� ஒ� வா��ைத ெசா(7யி��தா( 
இவ�#9� ெதாி�த பிர�#களி-பல� இவைர+ ெப�6ெச(வராக1 ெசBதி�+பா�க�. 
அவ�களிட� த� நிைலைய# 2.தைல இவ� நிைன��� அறியா�. க(வி1 
ெச(வ�ைதய�றி ேவ. ெச(வ�ைத இவ� மதியா�. 
 
த�ைம வியவாைம.  
 
த�ைம விய�தெல�C� 9-ற� இவ�பா( ஒ�ெபா*�� காண+படவி(ைல. இவ� 
தமிH Qலாசிாியராக இ��� ெசBத-காிய பல ெசய(கைள1 ெசBதி��தாR� 
அவ-ைற+ப-றி� தாேம பாரா�@#ெகா�டைத யா�� இவ�பா( ஒ�ேபா�� 
க�@ல�. 
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பிற�ைடய 9-ற�ைத# 2றாைம.  
 
பிற�ைடய 9-ற:கைள இவ� எ���# 2றமா�டா�. ஒ� Qலாசிாியாிடேமா 
உைரயாசிாியாிடேமா ஏைன+�லவ�களிடேமா 9-ற:க� காண+ப@� அவ-ைற 
இவ� ெப��பாR� ெவளியிடா�; ெவளியி�டாR� 9-றெம�. பிற� க�தாதவா., 
ப#9வமாக1 ெசா(Rவா�; யாேரC� 9-றெம�. வ7�� ெசா(வாராயி� 
சமாதான� ெசா(7+ பி�� அவைர அEவா. ெசா(லாத வ�ண� ெசBவி+பா�. 
 
பிறைர+ பாரா�ட(.  
 
பிறைர+ பாரா��தR� பிற கவிஞ�கPைடய ெசBT�கைள+ ேபா-.தR� த�பா( 
வ�தவ�க� க(வியறிவி- 9ைறGைடயவ�களாக இ��தாR� அவ�கPைடய 
ெசBT�கைள+ பாரா�@ ஆதாி�� ஊ#கமளி�தRமாகிய இவ�ைடய ந-9ண:க� 
யாவைரT� இவ�பா( இ*�தன. தம#9+ �ல+படாத ஒ� க��� எEவளG 
சிறிதாயிC� அதைன யா�2றிC� அ:ஙன� 2றியவ�ைடய நிைலைய# க�தாம( 
இவ� மிகG� பாரா��வா�. இவரா( அ:ஙன� பாரா�ட+ெப-ற பி�� அவ�கP#9 
ஒ� தனி மதி+� உ�டா9�. 
 
இர#க�.  
 
பிற�ைடய �யைர# க�டவிட�� இர:9� உ�ள3ைடயவ� இவ�. தம#9# 
9ைறபா@�+பிC� பிற�#9�ள 9ைறபா�கைள நீ#9� த�ைமயின�; "த� 9ைற 
தீ�G�ளா� தள��� பிற�#9Fஉ�, ெவ:9ைற தீ�#9�" வி*மிேயா� இவ�. 
 
ந�றி மறவாைம.  
 
பிற� ெசBத ந�றிைய மறவாம- பாரா��� த�ைம இவ�ைடய 9ண:களி( 
தைலசிற�� விள:கிய�; "திைன��ைண ந�றி ெசயிC� பைன��ைணயா# 
ெகா�வ�" எ�C� அ�ைம� தி�#9றP#9 இல#கியமாக இவ� இ��தன�. 
பிற�ைடய உதவிைய+ ெப-றGட� ந�றியறிவினா( மன:கசிவதி( இவைர 
ஒ+பா� யா�� இ(ைலெய�ேற ெசா(லலா�. அ�த உண�1சி அEவ+ெபா*� 
உபாகாாிகைள இவ� பாரா�@ய ெசBT�களி( ெவளி+ப�@��தைல# காணலா�. 
ெகா��தா- �கHதR� ெகாடாவி@� இகHதRமாகிய ��ெசய(க� இவ�பா( 
இ(ைல. மனிதைர+ �கHவ� பிைழெய�. சில� 2.வ���. ஒ�ைற எதி�பா��� 
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ஒ�வைர+ �கHதR�, எதி�பா��தப@ கிைட#காவி@� ெவ.�தR� பிைழெயனேவ 
இவ� க�திவ�தா�. ஒEெவா� மனிதC� பிற�ைடய உதவிகளா( வாH#ைகைய 
நட�த ேவ�@யவனாக இ�#கிறா�. பிற�தவியி�றி� த�Cைடய 
ஆ-றெலா�றைனேய ெகா�� வாHவ� உலக�தி( இயRவத�.. 
ஒ�வ�#ெகா�வ� த�மா( இய�ற உதவிகைள1 ெசB� இ��-. வாHவேத அற�. 
அ:ஙன� ஒ�வ� ஒ�வ�#9 உதவி�ாிT� ெபா*� அதைன மறவாம( நிைன�தR� 
வாயார+ �கHதR� இய�றவைரயி( உதவி ெசBதவ�#9� த�மா( ஆன 
உதவிகைள+ �ாிதR� ேவ���. அ�த 3ைறயி( �லைம Tைடயவ�க� தம#9 
உதவிெசBதவ�கைள மறவாம( வாயார+ �கHத( அவ�கPைடய கடைமயா9�. 
நாவ�ைமைய அEவைகயி( உபேயாகி+ப� ெசB�ந�றியறிவி� 
பயனா9ேமய�றி+ பிைழயாக எ�ண#2@யத�.. ச:க+�லவ�கP�, க�ப� 
ஒ�ட#2�த� �கேழ�தி வி(7��Lரா� 3த7ய �லவ� ெப�ம#கP� 
ெசB�ந�றியறிG காரணமாகேவ த�ைம ஆதாி�த உபகாாிகளி� �கைழ+ பாரா�@ 
உாிய இட:களி( பல ெசBT�களி( அைம���ளா�க�" எ�. இவ� 2.வ���. 
 
சிவப#தி. 
 
இவ�#9 இ��த சிவப#தி அளவிட-காிய�. சிவதீ�ைசகைள 3ைறேய இவ� 
ெப-றவ�. இவ� ெந-றியி( எ+ெபா*�� தி�நீ. விள:கி#ெகா�ேடயி�#9�. 
இரவி( சயனி��#ெகா�P3� தி�நீ. தாி��#ெகா�� சிறி�ேநர� 
ஈ�வர�தியான� ெசB�வி�� அ+பா(தா� சயனி��#ெகா�வா�. 
தி�நீ-.1ச��ட� தைலயைணயி� ப#க�தி( ைவ#க+ப�@�#9�. 
�யிெல*�தGட� தி�நீ. தாி��#ெகா��தா� �ற�ேத வ�வா�. நா�ேதா.� 
சிவOைஜைய ெந�ேநர� ெசBவா�. Oைஜ#9 ேவ�@ய ப�திர�?ப:கைள 
அதிகமாக# காYமிட�ேதா.� எ���� எ�+பி��# ெகா��� வ�வ���. 
 
சிவIதல:கP#91 ெச�. தாிசன� ெசBவ��, சிவIதல வரலா.கைள ந�றாக� 
ெதாி��ெகா�வ��, சிவெப�மாCைடய �கைழ+ பலவைகயாக1 ெசா(7T� 
பா@T� வ�� வழ#க3� இவ�பா- சிற�� விள:கின. ைசவ ச�பிரதாய:கP#9 
விேராதமான ெசய(கைள#காண இவ� மன� ெபாறா�. இவ�ைடய 
மாணா#க�கP� ஒ�வ� த�பா( பாட:ேக�9� ஒ� Nரைசவைர� தம#9# கா( 
பி@#9�ப@ ெசா�ன���. அதைன அறி�த இவ�, "சிவ7:க தாரண� ெசB� 
ெகா�டவைர இ:ஙன� ஏGத( பிைழ" எ�. ெசா(7 வ��தினா�. 
சிவ��ேவஷமான வா��ைதகைள# ேக�டா( வ���வா�. 
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இ+�லவ�ெப�மாCைடய சிவப#தியி� 3தி�ைவ இவ� Q(கேள ந�9 
ெதளிவி#9�. இவ� இ.திநா�கா.� சிவபிராCைடய தி�வ@# கமல�ைதேய 
எ�ணி உ�கினா�. உலகவாHைவ நீ+பத-9 இர�� தின:கP#9 3�� ஒ� 
�ேலாக�ைத ெமாழிெபய��� அதCைடய ஈ-ற@யி(, "ஏகநாயகேன 
தி(ைலயிலா�� இைறவேன எ�ெப�மாேன" எ�. அைம�த ெசBதியா( 
சிவபிராCைடய தி�வ@ நிைனவி( இவ� மன� பதி�தி��தைம 
�ல+ப�கி�றத(லவா? இவ� Oத உட�ைப நீ�த அ�. தி�வாவ��ைறயி( � 
ேகா3�தீ�வரர� இடபவாகன# கா�சி விழா அைம�த��, தி�வாசக�தி( 
அைட#கல+ப�ைத வாசி#ைகயி( இவ� OGலைக நீ�த�மாகிய வாB+�#க� 
இவர� சிவப#தியி� பயென�ேற ெசா(லேவ���. 
 
பிற மத:களிட�தி( இவ� அவமதி+பி(லாதவராகேவ யி��தா�. 9�பேகாண�தி( 
ெபாிய ெத�வி( அயcாி7���வ�� வாH�த ஒ� ெப�6ெச(வ� இ��தா�. 
'3னிசிபா7@' ேத�த7( அவ�#9 � சார:கபாணி+ ெப�மா� ேகாயிைல1 
சா��தவ�க� த:க� வா#ைக வழ:கவி(ைல. ஒ� நா� பி�ைளயவ�க� அவேரா� 
ேபசி#ெகா�@��த சமய� தி�விழா# காலமாத7� அ�. � சார:கபாணி+ 
ெப�மாள� தி��ேத� அ�த Nதி வழியாக வ�ைகயி( அ�த+ பிர�வி� N�� 
வாச7( சிறி� ேநர� நி.�த+ப�ட�. வா#9+ ெபறாத ேகாப�ைதTைடய அ�த� 
தனவா�, "இ�த1 சார:கபாணி எ� N�� வாசR#9 3�ேன வ�� ஏ� 
நி-கிறா�?" எ�. இகH1சி# 9றி+ேபா� ெசா�னா�. ேக�ட இ#கவிஞ�ேகாமா� 
மிகG� வ��தி, "ெதBவ Lஷைண ப�Yகிற இவேரா� பழ9த( சாிய�." எ�. 
எ�ணி அ�.3த( அவர� பழ#க�ைத அ@ேயாேட வி��வி�டா�. 
 
மாணா#க�பா7��த அ��.  
 
இவ�ைடய வாH#ைகயி( இவ� QலாசிாியராகG� ேபாதகாசிாியராகG� இ��� 
ெசBத ெசய(க� தமிழறிைவ வள+ப��தின. அைவேய இவ� வாH#ைகயாக 
அைம�தன எ�. 2.த( மிைகய�.. தமிH Q(கைள ஓBவி�றி 3ைறயாக+ 
பாட6ெசா(R� திற�தி( இவ�கால�தி( இவைர+ேபா�றவ� ேவ. யா�� 
இ(ைல. பலாிட� பல சமய:களி( அைல�� 3ய�. தா� ப@�� வ�த வ��த�ைத 
இவ� ந�றாக அறி�தவராத7� த�பா( வ�த மாணா#க�கP#9# க?ட�ைத 
உ�டா#க# 2டாெத�. க�தி அவ�க�பா( அளவ-ற அ�� O�� 
பாட6ெசா(7#ெகா�#9� இய(�ைடயவரானா�. மாணா#க�களிட� இவ� 
தாைய+ ேபா�ற அ��ைடயவராக இ��தன�; அவ�கேளா த�ைதயாகேவ எ�ணி' 
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இவாிட� பயப#திேயா� ஒ*கின�. அவ�கPைடய 9-ற:கைள இவ� மற�� 
வி�வா�. அவ�கP#9 எ�த எ�த வைகயி( 9ைறக� உ�ேடா அவ-ைற 
நீ#9த-காக 3ய(வா�; அவ�க� ெதாி�� ெகா�ளாதப@ அவ�கP#9 ேவ�@ய 
ந�ைமகைள1 ெசBவா�. மாணா#க�கேளய�றி+ பிற� �-ற�தார(லெர�ப� 
இவ�ைடய வாHவி� ேநா#கமாக இ��த�. 
 
தமிH ப@�தவ� யா�� இவாிட�தி( கவைலயி�றி+ பழகலா�; ஏதாவ� ேக�வி 
ேக�பாெர�ேறC�, த�#9-றி�+பாெர�ேறC�, த:கPைடய பிைழ+ைப# 
ெக��� வி�வாெர�ேறC� ஒ�வ�#9� இவ�பா( அ1ச� உ�டாவதி(ைல. 
 
த�3ைடய மாணா#க�கைள ந(ல நிைலயி( இ�#க1 ெசBய ேவ��ெம�C� 
நிைனG இவ�#9 எ+ேபா�� உ��. த�ைம+ பா�#கவ�த ெச(வ� 3த7ேயா� 
த�3ைடய அாிய பிரச:க�ைத# ேக�� ஆன�தி��# ெகா�@�#ைகயி( 
த�3ைடய மாணா#க�கைள அைழ�� இ�#க1ெசB� அவ�கP#9� ெதாி�த 
பாட(கைள இைசேயா� ெசா(ல1 ெசBவ�� ெபா�� ெசா(7+ பிரச:கி#க1 
ெசB� ேக�பி+ப�� இவ�ைடய வழ#க�. அவ�கP#9 அa2ல� உ�டா9� 
விஷய�தி( எ�தைகய உைழ+ைபT� ேம-ெகா�வா�. 
 
இவ�பா- ப@�த மாணா#க�க� பலவைகயின�. சாதி, சமய�, ஆ1சிரம� 
3த7யவ-றி( ேவ.பா�ைடயவ�க� பல� ப@�தன�. யாவ�#9� இவ�பா7��த 
அ�� ஒ�ப@�தானேத. இவாிட� ப@�தவ�க� ந(லறிைவT� ந�மதி+ைபT� 
உய�நிைலையT� அைட�தா�க�; சில� ஸ�Iதான வி��வா�களாகG� 
கலாசாைல+ ப�@த�களாகG� இ�#9� ேப. ெப-றன�. த�பிரா�களி- சில� 
ந(ல அதிகார�ைதT� உய��த நிைலையT� அைட�தன�; சில� ஆதீன�தைலவ�-
களாகG� ஆயின�. இவாிட� ஒ�வ� சிலகால� ப@�தாR� சிற�த அறிGைடயவராகி 
வி�வா�. இவ�ைடய மாணா#க�க ெள�றாேல அவ�கP#9� தனியாக ஒ�மதி+� 
உ��. இவ�ைடய ைகராசிைய யாவ�� �கHவா�க�. இவாிட� �Iதக� 
ெப-றவ�க�2ட� தமிH+ பயி-சி உைடயவ�களாக விள:கினா�க�. 
தி�வாவ��ைற மட�தி( இராயஸேவைல பா���வ�த ெபா�Cசாமி 
ெச�@யாெர�பவ� இளைமயி( இவாிட� 'வா�ேபா#கி# கல�பக�' எ�C� 
�Iதக�ைத+ ெப-.+ பி� பிறாிட� 3ைறேய அேநக Q(கைள+ பாட:ேக��� 
தமிHQ- பயி-சிT� ெசBTளிய-.� வ�ைமT� ெசா( வ�ைமT� உைடயவராகி+ 
�கேழா� விள:கின�. 
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பாட6ெசா(Rத(.  
 
பாட6 ெசா(வதி( இ�நாவல� ெப��தைக#91 ச7+ேப உ�டாவதி(ைல. தம#9� 
ெதாி�தவ-ைற யாவ�� அறி�� ெகா�ள ேவ��ெம�C� உபகார 
சி�ைதTைடயவ�. மாணா#க�கPைடய தரமறி�� பாட6 ெசா(வா�. பாட6 
ெசா(R: கால�தி( ைகயி( ��தக� ைவ��#ெகா�� இவ� ெசா(வைத நா� 
பா��தேதயி(ைல. பாட6ெசா(R� உைர நைட, ெசBT�க� எ(லா� இவ�#9 
மன+பாடமாகேவ இ�#9�. இவ� இ�ன சமய:களிேலதா� பாட6ெசா(Rவ� 
எ�ற நியம� ைவ��#ெகா�ளவி(ைல. சமய� ேந��ெபா*ெத(லா� பாட6 
ெசா(வேத இவ�ைடய வழ#கமாக இ��த�. வ�@யி- ெச(R�ெபா*��, 
உ�Y� ெபா*�� உற:க� ெதாட:கிய ெபா*�� 2ட இவாிட� பாட� 
நைடெப.�. 
 
பாட6 ெசா(R�ெபா*� க@னபத:கP#9ம��� ெபா�� ெசா(வா�. 
க-பைனகைள இ�றியைமயாத இட:களி( விள#கி# கா��வா�. இ�ன 
க���#கைள ஒ*:காக மன�தி( ைவ�தி�#க ேவ��ெம�. 2.வா�. ேதவார�, 
தி�வாசக�, க(லாட�, ெபாிய�ராண�, தி�#9ற�, கா6சி+ �ராண�, 
க�பராமாயண� எ�பவ-றி7��� ேம-ேகா�கைள எ���1 ெசா(7 மாணா#க� 
மன�தி( க���#க� ெதளிவாக+ பதிT�ப@ ெசBவா�. ெப�@ நிைறய+ பண�ைத 
நிர+பிைவ��# ெகா�@�#9� வ�ைமயாள� தைடயி�றி எ��� வாாி வாாி 
வழ:9வ� ேபால� தம� உ�ள# கள6சிய�தி( பல நா�களாக1 ேசமி�� ைவ�த 
ெபா��கைள ெய(லா� பாட6ெசா(Rைகயி( மாணா#க�கP#9 வழ:கி 
வ��ெபா*�, "இEவளG Q(கைளT� இவ� எ+ப@ மன�தி- பதி�� 
ைவ��#ெக�டாேரா!" எ�C� ஆ1சாிய� அய77�+பவ�கP#9 உ�டா9�. 
நட#9� �Iதகசாைலெய�. இவைர# 2றலா�. பாட6ெசா(R� Q(களி� 
உைரகளி( ேம-ேகாளாக வ�� ெசBT�கP#9+ ெபா�� 2.வா�. �லவ�கைள+ 
ப-றிய வரலா.கைள அ@#க@ ெசா(Rவா�. அ�:க���#கைள1 
ெசா(7வ��ெபா*� அவ-ைற� தா� அறி�த வரலா-ைறT� 2.வ���. 
மாணா#க�கP#91 ெசBT� இய-.� பழ#க� உ�டாக ேவ��ெம�C� 
எ�ண�தினா( அ@#க@ சமIையகைள அவ�கP#9# ெகா���1 ெசBT� 
ெசBய1 ெசா(வா�. 
 
ப�ைட#கால3த( Q(களி( வழ:கிவ�த ெசா-பிரேயாக:கைள நா� மா-.த( 
பிைழெய�. ெசா(வா�. வடெமாழி1ெசா-கைள� திாி�� வழ:9�ெபா*� 
மன�ேபானவா. திாி�தைல இவ� வி��பா�. எ(லா1 ெசா-கைளT� திாி�ேத 
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வழ:கேவ��ெம�ப� இவ�#9 உட�பாட�.; "எ� ெபயைர� திாி�� 
மீனா#கி��தரெம�. வழ:கினா( ந�றாக இ�#9மா?" எ�. ேக�பா�. 
ேகாகநக�, ஆதவ�, மானிட� எ�ற ெசா-பிரேயாக:க� அ@+ப�ட வழ#காக 
Q(களி( அைம��வி�டைமயா( அவ-ைற வடெமாழி+ப@ேய 
இ�#கேவ��ெம�. க�தி� தி���த( ந�ற�. எ�ப�. ெசா(R#9 மதி+� 
உ�டாவ�, �லவ�கPைடய ஆ�சியி( அ� வழ:கிவ�வதனா(தா�; ஆத7� 
ெசா(7� உ�வ�ைதT� பிறெதாட��கைளT� ஆராBவதிC� ஆ�ேறா� 
ஆ�சியி( உ�ளனவா எ�பைத ஆராBவேத சிற�தெத�ப� இவ� க���. மனI 
எ�பைத 'மன�' எ�. வழ:க# 2டாெத�ப� இவ� ெகா�ைக; "மனI எ�ற 
வடெமாழி1ெசா( மன� எ�.தா� வ��; சிரI எ�ப� சிரெம�. 
வ�கிறேதய�றி1 சிர� எ�. வ�வதி(ைல" எ�பா�. இ�தைகய 
ெசBதிகைளெய(லா� பாட6ெசா(Rைகயி( மாணா#க�கP#9# 2.வா�. 
"இல#கண அறிG ஒ�வC#9 இ�றியைமயாதேத. ஆயிC� இல#கிய பாட:கைள 
வாசி�த பி�ேப இல#கண Q(கைள# க-ற( பய�விைள#9�" எ�. இவ� 
ெசா(வ���. அய7ட� ெச�றெபா*� யாேரC� இவாிட� க@னமான 
பாட(கP#9+ ெபா�� ேக�பி� அவ�கP#9 அவ-ைற விள#கிவி��+ பி�� 
N��#9 வ�� மாணா#க�கP#9� அவ-ைற# 2றி விள#9வ� இவர� வழ#க�.  
 
க(வி+ ெப�ைம.  
 
இவ�ைடய க(வி மிகG� ஆழ3� அகல3� உைடயதாக இ��த�; "அள#கலாகா 
அளG� ெபா�P�" உைடய இவர� அறிவி� திற� ஒEெவா�நாP� �தியதாகேவ 
ேதா-றிய�; இளைம ெதாட:கிேய தமிH Q(கைள 3ைறயாக+ பயி�. பயி�. 
உர� ெப-றதாக இ��த�. ப@�தவ�களாக எ�ணிய யாவாிட3� பழகி 
அவரவ�கP#9� ெதாி�தவ-ைற இவ� இளைம ெதாட:கிேய க-றன�. தமிH Qலாக 
எ�கிைட+பிC� அதைனவாசி�� ெமB+ெபா�� அறி�தன�. இ:ஙன� 
�ளி�ளியாக1 ேச��த அறிG பல�ளி ெப�ெவ�ளெம�ப� ேபால ஒ� ெபாிய 
கடலாக+ ெப�கி நி�ற�. பி-கால�தி( இவ� பாட6 ெசா(R�ேபா� 
ந�றாக�ெதளி�த அறிேவா� க���#கைள எ���# 2.� வ�ைமT� 
பாட6ெசா(R� Q(களிR�ள ெபா��கைள� த�3ைடயனவாக# ெகா��வி�ட 
நிைலT� இவ� இளைமெதாட:கி1 ெசB�வ�த 3ய-சிகளி� பயென�ேற 
2றேவ���. சிலைர+ ேபால# க(வி விஷய�தி( இவ�#9� தி�+தி 
பிற#கவி(ைல. எ�த இட�தி-9+ ேபானாR� அ:ேக பைழய �வ@ ஏதாவ� 
இ�#கி�றதாெவ�. பா�+பா�. இ��தா( உடேன வா:கி ஒ�3ைறவாசி�� 
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வி��+ ெபா�� ெசா(வா�; சில சமய:களி- பிரதி ெசB�ைவ��# 
ெகா�வ�3��. ச�ேதக� ேநாி@� ெதாி�தவ�கைள1 ச�தி#9�ெபா*� 
விசாாி��� தீ���# ெகா�Pவா�. 
 
இ+�லவ�பிரா� பல இட:களி( பலவைகயி( ேசகாி��ைவ�தி��த த� அறிைவ� 
த� மாணவ�கP#9 வைரயா� வழ:கினைமயா(, பிரப�த:க� உயி�ெப-றன. 
அ�கா.� ெதாிவி+பாாி�றி# கிட�த 9மர9�பர�வாமிக� பிரப�த:களி-சில , 
சிவ+பிரகாச �வாமிக� பிரப�த:களி- சில, சிவஞான 3னிவ� பிரப�த:களி-சில, 
இ�C� ேவ.சில தமிH நா�டா�ைடய ைககளி( விள:கின. இவ� பாட6 
ெசா(7யதனாேலேய அ+பிரப�த:களி� நய:ைள� தமிHம#க� உணர� 
தைல+ப�டன�. க�பர�தாதி, 3(ைலய�தாதி 3த7ய Q(கP#9 இவ� ெசா(7 
எ*�வி�த உைரகேள பி�� ம�ைர இராமசாமி+ பி�ைளயா( பதி+பி#க+ப�டன. 
கா6சி+ �ராண�, தணிைக+ �ராண�, தி�வாைன#கா+�ராண� 3த7யவ-றி-9 
இவ� பாட6ெசா�ன உைரேய பி-கால�தி( தமிHநா�@( வழ:9வதாயி-.. 
 
பல�ைடய ேவ��ேகாP#9 இண:கி இவ� ெசEவ�தி+ �ராண�, கா6சி+ 
�ராண�தி� 3த-பாக�, தி�வாைன#கா+ �ராண�, க(லாடJல� 3த7யவ-ைற+ 
பதி+பி�தன�. 
 
ைகெய*��.  
 
Q(கைள� ெதா9�� ைவ+பதிR� தாேம எ*தி1 ேச�+பதிR� இவ�#9 அவா 
மி9தி. இளைம ெதாட:கிேய ஏ�@( எ*�� வழ#க� இவ�#9 இ��தைமயி� 
இவ�ைடய எ*�� அழகாக 3��#ேகா�தா-ேபால இ�#9�. ஒEெவா� வாிT� 
ேகாணாம( ஒ*:காக இ�#9�; எ*�� ஒ�.ட� ஒ�. ேசரா�. இவரா( 
எ*த+ெப-ற �வ@கP#9# கண#ேகயி(ைல. க�பராமாயண�ைத J�.3ைற 
எ*தியி�#கிறா�. மாணா#க�கP#9� ஏ�@( எ*�� பயி-சிைய உ�டா#கின�. 
 
இவ� த� ைகயினா( Q(கைள# காகித:களி( எ*தியதி(ைல. யா�#ேகC� 
க@த� எ*த ேவ��மாயி� காகித�தி( உட� இ�+பவைர#ெகா�� எ*�வி�� 
இ.தியி( ‘தி. மீனா�சி��தர�’ எ�. ைகெய*�தி�வா�; 'தி' எ�ப� திாிசிர�ர� 
எ�பத� 3த- 9றி+பா9�. ஒ�வ�� அ�கி( இ(ைலயானா( தாேம எ*�வா�. 
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காகித�தி( எ*�� எ*�தி� அைம+�#9� ஏ��1�வ@யி( எ*�� எ*�தி� 
அைம+�#9� சிறி� ேவ.பா���. 
 
தமிழ��.  
 
தமிH Q(களிட�தி( இவ�#9 இ��த அ�� அளவ-ற�. ஒ� Qைல+ ப@�� 
வ�ைகயி( அதி( 3*�� ஈ�ப��, உணG உற#க� 3த7யவ-ைறT� 
மற��வி�வா�; தமிHQ( சில சமய:களி( இவ�ைடய ேநாB#9 ம��தாகG� 
உதவியி�#கிற�. ந(ல Q(களி( உ�ள சிற�த ப9திகைள+ ப@#9�ெபா*�� 
பாட6 ெசா(R�ெபா*�� மன3�கி# க�ணீ� NH��வா�. தமிH+ �லவ�கP� 
க1சிய+ப 3னிவைர இவ� ப#திேயா� வழிப��+ பாரா��வா�; "ெசBT� 
ெசB�வ��ெபா*� தைட+ப�டா( க1சிய+ப 3னிவைர� தியானி+ேப�. உடேன 
விைரவாக# க���#கP� ெசா-கP� தைடயி�றி எ*�" எ�. இவ� 
ெசா(7யைத# ேக�@�#கிேற�. ேச#கிழா�, க�ப�, ெந-9�றவாண 3த7யா�, 
அ�பிகாபதி, கவி Nரராகவ 3த7யா�, வர�:கராமபா�@ய�, 
அதிNரராமபா�@ய�, தி�வா5� இல#கண விள#க� ைவ�திய நாதேதசிக�, 
�ைறம:கல� சிவ+பிரகாச�, சிவஞான3னிவ� எ�பவ�கPைடய Q(களி( 
இவ�#9 வி�+ப� அதிக�. க�ப�ைடய ெசBT�கைள+ ப@�� வ�ைகயி( 
இைடயிைடேய அவ-றி� �ைவயி( ஈ�ப��, "இைவெய(லா� நிைன��+ பா@ய 
ெசBT�களா?" எ�. 2.வ���. தி�+�கcர�தாதியிR�ள திாிபி� அைம+ைப 
விய+பா�. தி�1சி-ற�பல# ேகாைவயாாிR�ள ெசBT�கைள அ@#க@ 
ெசா(7#ெகா�ேடயி�+பா�. க(லாட+ ப9திக� இவ�#9 அ@#க@ ஞாபக��#9 
வ��. ேதவார+ ப9திகளி� க��ைத1 சில சில சமய:களி( எ���# 
கா��வ���. இல#கண விள#க�தி( இவ�#9 மதி+� அதிக�. ைசவரா( 
இய-ற+ெப-ற Qெல�ப�� அ�Q( அக�திைணயிய7(, தி�1சி-ற�பல# 
ேகாைவயாாிR�ள �ைறகைள அைம��#ெகா�வத-9 ஏ-ற இல#கண:கைளT� 
ெபா��தி, அவ-றி-9 அ#ேகாைவயாாிR�ள ெசBT�கைள இைடயிைடேய 
உதாரணமாக# கா�@யி�+ப �� அத-9ாிய காரண:களா�. அ#காரண:கைள 
அ@#க@ 2றி ைவ�தியநாத ேதசிகைர இவ� பாரா��வ���. சிவஞான 
3னிவ�ைடய ெசBT� நைடயிR� வசன நைடயிR� இவ�#9 உவ+� அதிக�. 
க1சிய+ப3னிவ� Q(களி( உ�ள அாிய அைம+�#கைளT� ச:கQ- 
பிரேயாக:கைளT� ப-றி இவ� அதிகமாக+ �கHவா�. அவ�ைடய Qலைம+ைபேய 
இவ� ெப��பாR� பி�ப-றி+ பா�வா�. 
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கவி�திற�. 
 
இ# கவிஞ�ெப�மான� கவி�திற� இவ�ைடய வரலா-றாR� Q(களாR� 
அறிய+ப��. நிைன�தைத நிைன�தவ�ண� வா��ைதகளா( ெசா(வேத மிகG� 
அாிய ெசய(. மன�தி( ேதா�றிய இனிய க���#கைள1 ெசBTP�வ�தி( 
அைம#9� கவி�வ� பாரா�ட-9ாியேதயா�. க���#கைள நிைன#கலா�; 
நிைன�தவ-ைற1 ெசா(லலா�; ெசா(வைதேய அழ9ெபற+ ப�னலா�; அதைனேய 
கவியாக அைம#கலா�; ஆனா( நிைன�தவ-ைற நிைன�த ேபாெத(லா� நிைன�த 
வழிேய தமிH1 ெசா-க� ஏவ(ேக�ப வ��தமி�றி விைளயா�டாக# கவிபா�� 
திறைம எ(லா# கவிஞ�கP#9� வாB+பத�.; அ�தைகய திறைமையTைடய 
கவிஞைர ம-ற+ �லவ�கேளா� ஒ�:9 எ�Yத( தகா�. அவ�க� பிற+பிேலேய 
கவி�வ ச#திTட� பிற�தவ�களாவா�க�. அEவைக# கவிஞ� வாிைசயி( 
ேச��தவேர இ�த மகாகவி. [3} ெசா-கைள வ��தி� ேத@ அகராதிையT� 
நிக��கைளT� அ�#கி ைவ��#ெகா�� கவிபா�வெத�ப� இவ�பா( 
ஒ�ெபா*�� இ(ைல.  
 
�ைவய-ற பாட(கைள உ�டா#9� உைல#2டமாக இவ� மன� இராம(, வள� 
ெப-ற ெசBT�களி� விைளநிலமாகேவ இ��த�. ெசBT� இய-.வ� இவ�#9� 
த�ணீ�ப�டபா�. எEவளேவா ஆயிர#கண#காக இவ� ெசBT�கைள 
இய-றினாR� இவ�#9 3*� தி�+தி உ�டாகவி(ைல. இவ�ைடய நா�தினG 
3-.� தீரேவயி(ைல. இவ�ைடய ஆ-றைல இய�றவைரயி( பயCற1ெசBய 
ேவ��ெம�C� ேநா#க�ேதா� த#கவ�ண� யாேரC� இவைர ஆதாி�� 
ஊ#க�ைத அளி�� வ�தி��தா( இவ� இ�C� எEவளேவா Q(கைள 
இய-றியி�+பா�. சிலசில கால:களி( சில� சிலரா( த:க� த:க� க���#9 
இையய இ�ன இ�னவைகயாக1 ெசBயேவ��ெம�. L�ட+ப��1 ெசBத 
Q(கேள இ+ெபா*� இ�#கி�றன. இவ�ைடய �லைம#கட77��� 
ஊ-ெற��த சிறிய ஊ-.#க� எ�ேற அவ-ைற1 ெசா(லேவ���. அ# 
கட(3*�� மைட திற�தி��தா( தமிHநா� 3*வ�� இவ�ைடய பல�ைற+ப�ட 
கவிெவ�ள�தி( 3*கி இ��-றி�#9�. 
 
ெசBT� இய-.வெதனி� அத-ெக�. தனியிட�, தனி# கால�, தனியான 
ெசளகாிய:க�, ஓBG 3த7யவ-ைற இவ� எதி�பா�+பேத இ(ைல. 
இ�னகால�தி( தா� பா�வ� எ�ற வைரயைறT� இ(ைல. பிர�#கP� 
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அ�ப�கP� வ�� ேபசி#ெகா�@�#ைகயிேலேய அ�கி7�#9� ஒ� 
மாணா#காிட� இவ� ஒ� QR#9ாிய ெசBT�கைள1 ெசா(7 எ*�வி��# 
ெகா�ேட யி�+பா�. 
 
இவ� ெப��பாR� ேயாசி��#ெகா�ேடயி�#9� இய(�ைடயவ�. பாடேவ�@ய 
விஷய:கைள ஒ�வைகயாக மன�தி( ஒ*:9ப��தி#ெகா�� பி�� பாட 
ஆர�பி�தா( ஒேர J1சி( Q-.#கண#காக+ பா�வா�. ெசBT�கைள1 
ெசா(7#ெகா�ேட வ�ைகயி( மன+பாடமான Q(களி( உ�ள ெசBT�கைள# 
2.கி�றாெர�. ேதா-.ேமெயாழிய+ �திய ெசBT�கைள ேயாசி��1 ெசா(7 
வ�கிறாெர�. ேதா-றா�. மிகG� அாிய க-பைனகைள மன�திேல 
ஒ*:9ப�ணி1 சில நிமிஷ ேநர:களி- ெசா(7வி�வா�. Q(கP#9 
இைடயிைடேய அைம�த எ�ைக# க���ள பாட(கைள இைள+பா-.+ 
பாட(கெள�பா�. 
 
இவ� இய-றியவ-ைற+ �ராண:க�, பிரப�த:க�, தனி+ பாட(க�, 
சிற+�+பாயிர:கெளன நா�9 வைகயாக+ பிாி#கலா�. �ராண:கைள# கா+பிய 
இல#கண+ப@ அைம#9� 3ைறைய ேம-ெகா�ட �லவ�கP� இவைர+ேபால 
அளவி- பலவாகG�ள Q(கைள1 ெசBதவ�க� ேவெறவ�� இ(ைல. இவ�#9 
3�பி��த தமிH+ �லவ�களி- சில�, சில �ராண:கைள ெமாழிெபய���# 
கா+பிய:களாக1 ெசBதி�#கி�றன�. அவ�கPைடய Q(களி- காண+ப�� 
அைம+�#க� அைன�ைதT� இவ�ைடய Q(களி- காணலா�. 
 
Q(களி� இய(�.  
 
இவ�ைடய Q(களி- ெப��பா�ைமயானைவ �ராண:கேள. இவ�ைடய 
வா#கா( த:க� த:க� ஊ�#9 ஒ� �ராணேமC� ஒ� பிரப�தேமC� 
ெபறேவ��ெம�. அ#கால�தி( சிவIதல:களி( இ��தவ�க� வி��பினா�க�. 
பைழய �ராண� இ��தாR�, நா��1 சிற+� நகர1 சிற+� 3த7ய கா+பிய 
இல#கண அைமதிTட� ெசBயேவ��ெம�C� க��தா( பல� இவைர மீ��� 
ஒ� �ராண� இய-றி� த��ப@ வ-�.�தி ேவ��வ���. இவ� �ராண:க� 
இய-றிய தல:களி( ெப��பா�ைமயானவ-றி-9+ பைழய �ராண:க� உ��. 
ஆனாR� இவ�ைடய �ராண�தி-9 மதி+� அதிக�. இவரா- �ராண� 3த7யைவ 
பாட+ ெப-ற தல:க� பல ெசா-பணிகP�, க-பணிகP�, ெபா-பணிகP� 
இய-ற+ெப-.+ பலவைகயாR� வள�1சிT-. விள:9கி�றன எ�ப�. 
தி�1சிரா+ப�ளியி( சிரIேததாராக இ��த ராEபகL� தி.ப�டாபிராம பி�ைள 
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ெய�C� கனவா� � �+பிரமணிய ேதசிக�#9� த�3ைடய க��ைத அைம�� 
அகவ( வ@வமாக வி��த வி�ண+பெமா�றி( பி�ைளயவ�கைள, "�ராண� 
பா�� �லவ�" எ�. 9றி�தி��தன�.  
 
ஏற#9ைறய 3+ப� வ�ஷ:கP#9 3� நாC� எ�Cைடய த�பிT� சில 
ந�ப�கP� தி� எEGgாி7��� தி�ெவ�பா#க� எ�C� சிவIதல 
தாிசன�தி-காக நட�� ேபாB# ெகா�@��ேதா�. அ+ெபா*� எதிாி( வ�த எ*ப� 
பிராய3ைடய ேவளாளெரா�வாிட� தி�ெவ�பா#க�ைத+ப-றிய விஷய:கைள 
விசாாி#க� ெதாட:கிேன�. அவ� அ�தல சாி�திர:கைள1 ெசா(7#ெகா�ேட 
உட� வ�தா�. பி�� நா�, "இ�த Iதல�தி-9+ �ராண� உ�டா?" எ�ேற�. 
அவ�, "�ராண� பா�வத-9 மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�களா இ�#கிறா�க�? 
அ�த மகா� இ��தா( இத-9� ஒ� �ராண� பா@யி�+பா�” எ�றா�. அ�த1 
ெசா-க� என� அக#க�ணி�3� பி�ைளயவ�கPைடய தி�G�வ�ைதT� 
ெசய(கைளT� ேதா-ற1 ெசBதன; ெந6ச� உ�கிய�. வ�த அ�ப�களிட�, 
"ஜனச6சாரம-ற இ�த# கா�@ேல 2ட+ பி�ைளயவ�கPைடய �கH 
பரவியி�#கிற�. பா��தீ�களா!" எ�. ெசா�ேன�. 
 
சில �ராண:க� 3-.+ ெப.வத-9 3�ேப அர:ேக-ற� ெதாட:க+ெப.�; 
ெசBTளிய-.தR� அர:ேக-.தR� அ��த��� நிக*�. உடனி��தவ�களா( 
சிற+�+பாயிர� இய-றி# கடG� வாH�தி� இ.தியி- ேச�#க+ெப.வ� வழ#க�. 
இ:ஙன� ெசBவி��1 ேச�+ப� ப�ைடகால�� 3ைறெய�. ெதாிகிற�. 
 
இவ� இய-.� �ராண#கா+பிய:களி( கடG� வாH�திR� அைவயட#க�திR�, 
"QCத( ெபா�ைள� த�னக� தட#கி" எ�C� இல#கண+ப@ Q7( வ�� 
ெசBதிகைள உாிய இட:களி- பலவைகயாக அைம+பா�. அைவயட#க:க� 
பலவ-றி( இல#கண1 ெசBதிகைளT� சாIதிர# க���#கைளT� காணலா�. 
ெப��பா�ைமயான �ராண:களி( கடG� வாH�தி( சிவெப�மா� வண#க�தி( 
மட#9 அைம�தி�#9�. நா��1 சிற+பி( இ�னநா� எ�. ெசா(R�ெபா*� 
ெசBT�களி� இ.தியி( மட#ைக அைம+ப�� ஐ�திைணகைள 
வ�ணி#9�ெபா*� அEவ�திைணகளி( அைம���ள சிவIதல:கைள# 
2.வ�� இவ� இய(�. இைவ ெபாிய �ராண�தா( அறி�தைவ. சி�திரகவிகைள� 
தி�நாைக#காேராண+ �ராண� அ�ப�+�ராண� எ�பவ-றி( இவ� 
அைம�தி�#கிறா�. கா6சி+ �ராண�தி� 3த-கா�ட�தி( இ�தைகய அைம+� 
இ�#கிற�. ேதா�திர� வ�மிட:களி( ஒ�தாழிைச#க7+பா 3த7யவ-ைறT� 
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அைம+ப�; இ� சீகாள�தி+ �ராண� 3த7யவ-றி7��� அறி�� ெகா�ட�. 
வரலா.கைள1 ெசா(R�ெபா*� வ6சி வி��த�, வ6சி��ைற 3த7ய சி. 
ெசBT�களா- 2.வ�; சில சமய:களி- க�டைள# க7��ைறயாR� பா�வ�.  
 
ேதவார1 ச�த� இவ�ைடய Q-ெசBT�களி( அைம�� விள:9தைல அ:க:ேக 
காணலா�. ைசவசி�தா�த சாIதிர:களிR�ள க���#கைள+ பல ேவ. 
உ�வ:களி( இவ� Q(களி( அைம���ளா�. இவ�ைடய Q(களி- 
ெப��பாலனவ-றி� இ.தி1 ெசBTளி( � நடராஜ+ ெப�மா� 96சிதபாத�ைத+ 
ப-றிய வாH�ைத# காணலா�. எ�த Q7ேலC� ஒ� ��#க��ைத அறி�தாராயி� 
அதைன+ பி�C� அழ9ப��தி� தா� இய-.� Q7( ெபா��திவி�வா�. தா� 
க��� ேக��� அaபவி��� அறி�தவ-ைற1 ெசBT�களி( அ:க:ேக அைம��+ 
பா�வா�. த�3ைடய ஞானாசாாிய Iதானமாகிய தி�வாவ��ைறயிR�ள 
மடாலய�ைதT� 9�J��திகைளT� பல இட:களி( பாரா�@# ெகா�ேட 
ெச(வ� இவ�ைடய வழ#க�. 
 
இவ�ைடய பிரப�த:களி( அEவ+பிரப�த:களி� இல#கண� ந�றாக 
அைம�தி�#9�. பி�ைள�தமிHகளி( இவ� பகழி# 2�தைரT� 9மர9�பரைரT� 
ஒ+ப�. ேகாைவகளி( க-பைனகைளT� நீதிகைளT� ப�ைட+�லவ� 
ெசா-ெபா��கைளT� காணலா�. இவ� இய-றிய தி�விைடம�L�லாG#9 
இைணயாக உ�ள ஓ�லாைவ# கா�டலாி�. யமக�திாி�வைககளி( ேவெறவ�� 
இய-றி இராத விசி�திரமான அைம+�#கைள இவ� வா#கி-காணலா�. 
 
இவ� இய-றிய தனி+பாட(க� பலவைகயா9�. ச�த�+ப:கP#9 ஏ-றவ�ண� 
கா�ாியமாக+ பா@ய பாட(க� அளவிற�தன. ஒEெவா� பாடR#9� ஒEெவா� 
வரலா. உ��. அவ-ைறய�றி, ந�றியறிவி� மி9தியா(, தம#9 உபகார� 
ெசBதவ�கைள அEவ+ேபா� பா@ய ெசBT�க� பல. அைவ அ��மி9தியா( 
பாட+ப�டனவாத7� சில ெசBT�க� உய�G நவி-சியாக� ேதா-.�. 
யா�#ேகC� க@தெம*�ைகயி( தைல+பி( ஒ� பாடைல எ*�வி+ப� 
இவ�ைடய வழ#க�. அ:ஙன� இவ� எ*திய பாட(க� Q-.#கண#காக 
இ�#9�. வடெமாழி வி��வா�க� அEவ+ெபா*� 2.� �ேலாக:கைள உடேன 
ெமாழிெபய���1 ெசா(7#கா��வா�. அEவா. இய-றிய ெசBT�க� பல. 
பிற�#காக+ பா@#ெகா��தைவ எ�தைனேயா பல.  
 
இவரா( இய-ற+ெப-ற சிற+�+பாயிர:க� Qலாசிாிய�ைடய த9தி#ேக-ப 
அைம�தி�#9�. இவாிடமி��� சிற+�+பாயிர� ெப.வதனா( 
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Q7ய-.பவ�கP#9 உய��த மதி+� உ�டாயி-.. அதனா( Q7ய-.பவ�க� 
பல� இவ�ைடய சிற+�+பாயிர� ெபற+ பலவைகயி( 3ய(வா�க�. அகவலாகG� 
வி��த:களாகG� தரG ெகா1சகமாகG� இவ� சிற+�+ பாயிர:க� 
இய-றியளி+ப���. சிற�த Qலாயி� அகவலாR� பல வி��த:களாR� 
சிற+�+பாயிர�ைத அைம+பா�. இ(ைலெயனி� ஒ� ெசBTளாேலC�, இர�� 
ெசBTளாேலC� இ�ன Qைல இ�னா� ெசBதா� எ�C� ெபா�� ம��� 
அைமய1 ெசB� அளி��வி�வா�. Q(கP#91 சிற+�+ பாயிர:க� அளி#9� 
3ைற இவ� கால�திேலதா� மி9தியாக வழ:கR-ற�. 
 
இவ� இய*றிய 2/க�இவ� இய*றிய 2/க�இவ� இய*றிய 2/க�இவ� இய*றிய 2/க� பலவ-.� ெதாியாதைவ சில. ெதாி�தவ-.� �ராண:க� 
22; பிற கா+பிய:க� 6; பிரப�த:க� 45; தனி+பாட(க� அளவிற�தன.  
( [$] இ# 9றியிட+ப�டைவ O��தியாகாத உ�ள Q(க�. (*) 
[§] இ# 9றியிட+ப�டைவ இ+ெபா*� கிைட#க+ ெபறாதைவ. (+) 
[#] அ1சிட+படாத Q(க�. (|) 
[@] அ1சிட+ெப-.� இ+ெபா*� கிைட�த-காியன.) (9) 
 
1. 1. 1. 1. தல �ராண(க�தல �ராண(க�தல �ராண(க�தல �ராண(க�....    
(1) [#] அ�ப�+ �ராண�  (12) [#] தி�����தி+ �ராண� 
(2) [#] ஆ-F�+ �ராண�  (13) [@] தி� நாைக# காேராண+ �ராண�  
(3) [@] உைறW�+ �ராண�  (14) [@] தி�+ெப���ைற+ �ராண�  
(4) [@] க�டேதவி+ �ராண�  (15) [$] [§] தி�மயிைல+ �ராண�  
(5) [@] � காசிரகசிய�  (16) [$] தி�வர�9ள+ �ராண�  
(6) [@] 9.#ைக+ �ராண�  (17) [$] ப�81�ர+ �ராண�  
(7) [@] ேகாயிc�+ �ராண� (18). ம�ணி+ப@#கைர+ �ராண� 
(8) [@] Mைரமாநக�+ �ராண�  (19) [@] மாWர+ �ராண�  
(9) தனிW�+ �ராண�  (20) [@] வாெளாளி�-F�+ �ராண�  
(10) [$] தியாகராச >ைல (21) [#] விள�ெதா�@+ �ராண�  
(11) [@] தி�#9ட�ைத+ �ராண� (22) [@] Nரவன+ �ராண�. 
 
2. 2. 2. 2. சாி
திர�சாி
திர�சாி
திர�சாி
திர�,,,,    
(1) ஆதி 9மர9�பரIவாமிக� சாி�திர� (2) [$] சிவஞான ேயாகிக� சாி�திர�  
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(3) [§] மயி(ராவண� சாி�திர�. 
 
3. 3. 3. 3. மாமாமாமா�மிய��மிய��மிய��மிய�....    
9�Oைச மா�மிய� 
 
4. 4. 4. 4. பிற கா#பிய(க�பிற கா#பிய(க�பிற கா#பிய(க�பிற கா#பிய(க�. . . .     
(1) 9ேசேலா பா#கியான�.  (2) Mத ச:கிைத. 
 
5. 5. 5. 5. பதிக�பதிக�பதிக�பதிக�. . . .     
(1) க1சி விநாயக� பதிக�  (3) [§] தி�ட9@+ பதிக� 
(2) �+பிரமணிய�வாமி பதிக�  (4) ம�தவாண� பதிக� 
 
6. 6. 6. 6. பதி*3#ப
த�தாதிபதி*3#ப
த�தாதிபதி*3#ப
த�தாதிபதி*3#ப
த�தாதி. . . .     
(1) [§] த�டபாணி பதி-.+ ப�த�தாதி  (4) பழைச+ பதி-.+ப�த�தாதி 
(2) தி�ஞானச�ப�தJ��தி நாயனா�  (5) பாைலவன+ பதி-.+ப�த�தாதி 
            பதி-.+ப�த�தாதி (6) Oவாg�+ பதி-.+ப�த�தாதி 
(3) தி�[ைற+ பதி-.+ப�த�தாதி. 
 
7. 7. 7. 7. திாிப�தாதிதிாிப�தாதிதிாிப�தாதிதிாிப�தாதி. . . .     
(1) 9ட�ைத� திாிப�தாதி  (3) [§] தி�வாைன#கா� திாிப�தாதி  
(2) தி�+ைப6ஞீ7� திாிப�தாதி (4) தி�விைடம�L�� திாிப�தாதி. 
 
8. 8. 8. 8. யமக அ�தாதியமக அ�தாதியமக அ�தாதியமக அ�தாதி. . . .     
(1) தி�1சிராமைல யமக அ�தாதி (3) தி(ைல யமக அ�தாதி.  
(2) தி�வாவ��ைற யமக அ�தாதி 
 
9. 9. 9. 9. ெவ�பா அ�தாதிெவ�பா அ�தாதிெவ�பா அ�தாதிெவ�பா அ�தாதி. . . .     
[§] எ.�U1சர� ெவ�பா அ�தாதி. 
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10. 10. 10. 10. மாைலமாைலமாைலமாைல....    
(1) அகிலா�டநாயகி மாைல  (5) ச1சிதான�த ேதசிக� மாைல  
(2) க-9@ மாைல (6) சவராயR நாயக� மாைல   
(3) சித�பேரச� மாைல (7) சி�திர1 ச�திர+ �கH1சி மாைல. 
(4) �+பிரமணிய ேதசிக� மாைல  
 
11. 11. 11. 11. பி�ைள
தமி4பி�ைள
தமி4பி�ைள
தமி4பி�ைள
தமி4. . . .     
(1) அகிலா�டநாயகி பி�ைள�தமிH  (6) [§] பாக�பிாியா� பி�ைள�தமிH  
(2) கா�திமதிய�ைம பி�ைள�தமிH  (7) [§] பிர�மவி�தியாநாயகி  
  பி�ைள�தமிH 
(3) ேச#கிழா� பி�ைள�தமிH (8) ெப��தி�+பிரா�@யா�  
  பி�ைள�தமிH   
(4) தி�விைட#கழி 3�க� பி�ைள�தமிH (9) ம:களா�பிைக பி�ைள�தமிH  
(5) தி�ெவ�ணீ-.ைம பி�ைள�தமிH (10) அ�பலவாணேதசிக� பி�ைள�தமிH 
 
12. 12. 12. 12. கல�பக�கல�பக�கல�பக�கல�பக�....    
(1) வா�ேபா#கி# கல�பக�  (2) அ�பலவாண ேதசிக� கல�பக�. 
 
13. 13. 13. 13. ேகாைவேகாைவேகாைவேகாைவ. . . .     
(1) சீகாழி# ேகாைவ  (3) வியாைச# ேகாைவ 
(2) 9ள�L�# ேகாைவ  
 
14. 14. 14. 14. உலாஉலாஉலாஉலா. . . .     
தி�விைடம�L�லா. 
 
15. 15. 15. 15. 5�5�5�5�. . . .     
(1) �+பிரமணிய ேதசிக� ெந6�வி� L� (2) [§] தான+பாசாாியா� தசவி�L�.  
 
16. 16. 16. 16. �றவ6சி�றவ6சி�றவ6சி�றவ6சி. . . .     
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[+] தி�விைட#கழி# 9றவ6சி. 
 
17. 17. 17. 17. சிேலைட ெவ�பாசிேலைட ெவ�பாசிேலைட ெவ�பாசிேலைட ெவ�பா. . . .     
[$] [§] தி�வாவ��ைற1 சிேலைட ெவ�பா. 
 
18. 18. 18. 18. ேவ3ேவ3ேவ3ேவ3....    
(1) க+ப-பா�� (5) ம:கள� 
(2) 9�பர�பைர அகவ(  (6) லா7 நாயனா� ஆன�த# களி+�  
(3) தி�ஞானச�ப�தJ��தி (7) வாH��    
(4) ெபா�bச(   
 
இவ-ைறய�றி இவ� ேவ. பல Q(கைள இய-றேவ��ெம�. 
எ�ணியி��த���. 9றி6சி�திைண வள:க� நிைற�� விள:9� 
தி�#9-றால�தி-9 ஒ� ேகாைவ பாடேவ��ெம�. எ�ணியி��தன�. 
அEெவ�ண� எ�ன காரண�தாேலா நிைறேவறவி(ைல. 
 
வசன� எ*�வைத# கா�@R� ெசBT� இய-.வதிேலதா� இவ�#9 வி�+ப� 
அதிக�. இவ� எ*�� க@த:க� எளிய வசன நைடயி( ��#கமாக அைம�தி�#9�. 
 
ேப1�.  
 
இவ�ைடய ேப1� யாவ�#9� விள:9�ப@ இ�#9�. ேப1சிேலேய இவ�ைடய 
சா�த இய(� ெவளியா9�. �ராண+ பிரச:க� ெசBT�ெபா*� ஒEெவா� 
க��ைதT� விாிவாக எ���# 2றி1 ெச(வா�. விைரவி�றிT� ெதளிவாகG� 
இைடயிைடேய ேம-ேகா�க� கா�@T� பதசார:க� ெசா(7T� பிரச:க� 
ெசBவா�. 
 
'எ(லா� 2@#2@T�' எ�C� ெதாட� இவ�ைடய ேப1சி( அ@#க@ வ��. 
‘ஊ#க�' எ�C� ெசா(ைல இைடயிைடேய இவேரா� ேபசிவ�ைகயி( ேக�கலா�. 
மாணா#க�களிட� ஏதாவ� ெசா(வதானா(, 'எ�ன+பா' எ�றாவ� 'அ+பா' 
எ�றாவ� ெசா(7வி���தா� ெசBதிகைள1 ெசா(ல�ெதாட:9வா�. க(வியி� 
இய(ைப அறியாம( ெகௗரவ�தி-காக ம��� யாேரC� ஒ�வ�  
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உதார9ண3ைடயவராக� ேதா-றினா( அவ�பா( த�3ைடய மாணா#க�கேளC� 
ேவ. யாேரC� ெச�. உதவி ெபறலாெம�ெற�Yவ���. அவ�களிட�, 
"அவாிட� ேபாB� தமிH+ பா�ைட1 ெசா(7விட ேவ�டா�. அவ� கா�#9 அ� 
நாராச� ேபால இ�#9�. ம-ற ஆட�பர:கP#9# 9ைறவி(லாம- ெச�றா- 
ேபா��" எ�பா�. க(வியறிவி(லாதவ�க� ெசBT� உபசார�ைத, 'ெப.வா� தவ�' 
எ�. 9றி+பாக# 2.வா�; "அறிவிலா ென6�வ� தீத( பிறிதியா��, இ(ைல 
ெப.வா� றவ�" எ�C� தி�#9றளி( உ�ள ெதாட� அ�. 
 
�கH 
 
அ�:9ண3� நிைற�த �லைமT� தளரா நாவ�ைமT� அைம�த 
இ+ெபாியா�ைடய கீ��தி இவ�ைடய கால�திேலேய தமிH நா�@R� பிற 
இட:களிR� பரவியி��த�. தி�வாவ��ைற மட�தி( ஆதீன வி��வானாக 
அம��த பி�ன�� தி�#2�ட�தா�ைடய பழ#க3� ஆசிாிய�களி� தி�வ�P� சிவ 
OைஜT� மாணா#க�கP#9 அதிகமாக+ பாட6 ெசா(RதR� அEவ+ேபா� Q( 
இய-.தRமாகிய இவ-ேறா� இவ� மன� அைமதிT-றி��த�. ேவ. 
எEவைகயான நிைலையT� இவ� வி��பவி(ைல. ஆயிC� இவ�ைடய �கH 
நாP#9நா� பரவி#ெகா�ேடயி��த�. ைசவ மடாதிபதிக� எ(ேலா�ைடய 
ந�மதி+ைபT� இவ� ந�9 ெப-றி��தன�. ைசவ�க� இவைர, "ைசவ+பயி� 
தைழய� தைழT� �ய(" எ�ேற க�தி வ�தன�. அ�ன� அளி��+ �Iதக� 
வா:கி# ெகா��� அ�ேபா� ப@+பி+பவ� இவெர�ற ெப���கH எ:9� 
பரவிய�. க�ப�, ஒ�ட#2�த�, �கேழ�தி எ�ற ெபயைரTைடேயா�க� 
ப�ைட#கால�தி( ஒEெவா�வேர இ��தன�; ஆத7� அவ�கPைடய ெபய�க� 
ம-றவ�கைள1 சாராமேல தனி1 சிற+�-றா�க�. இவ�ைடய ெபயைர 
உைடயவ�க� பலாி���� ‘மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�க�' எ�. 2றி� 
இவைரேய 9றி#9� ெப�ைமைய இவ� அைட�தி��தன�. தமிH வி��வா�களி(, 
"பி�ைளயவ�க�" எ�ேற வழ:9� ெபாிய ெகளரவ� இவ�#9�தா� அ#கால�தி( 
அைம�தி��த�. சமீபகால�தி( இ�தைகேயா� இ��ததி(ைல. 
 
� �+பிரமணிய ேதசிக� இவ�ைடய �கைழ+ ப-றி1 ெசா(R� ெபா*�, "ந�மிட� 
வ�� தமிHவி��வா�க� யாராயிC� பி�ைளயவ�களிட� 
பாட:ேக�டவெர�ேறC� அவ�கP#9+ பாட6 ெசா�னவெர�ேறC� 
அவ�கP#9 ஐய� தீ��தவெர�ேறC� அவ�கைள ஜயி�தவெர�ேறC� 
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த�ைம1ெசா(7#ெகா�� வ�கிறா�க�. வ�பவ�க� த:க� த:க� �கைழ 
ெவளியிட எ�ணி அ:ஙன� 2.கிறா�க�. நம#ேகா அவ�க� 2ற#2ற+ 
பி�ைளயவ�கPைடய �கHதா� உர� ெப-. மி9தியாக� ேதா-றி# ெகா�ேட 
இ�#கிற�" எ�. 2.வா�. 
 
இவாிட� பாட� ேக�கேவ��ெம�. வி��பிT� த:கP#91 ெசEவி 
வாயாைமயா( வ��திேனா� பல�. ேவ. யாராR� தீ�#க3@யாத ச�ேதக:கைள 
இவைர+ பா�#9� சமய� ேந�மாயி� அ+ெபா*� இவ�பா( ேக��� 
தீ���#ெகா�ளலாெம�C� க���ைடய பல� அ:க:ேக இ��தன�. ெச:கண� 
சி�ன+ப�ைண நா�டாராகிய வி��தாசல ெர�@யாெர�பவ� தா� 
ப@��#ெகா��வ�� ஒEெவா� Q7R� உ�டா9� ஐய:கைள இவ�பா( 
ெதாிவி�� மா-றி#ெகா�ள ேவ��ெம�. ஐய+ப9திகைள ஒ� 9றி+�+ 
��தக�தி( பதி�� ெகா�ேட வ�தைத நா� பா��தி�#கிேற�. 
 
இவரா( தமிHநா�@-9 உ�டான பய�.  
 
இ+�லவ�பிரானா( தமிHம#க� ெப-ற பய� மிக+ ெபாிதா9�. �திய �திய 
Q(கைள இய-றி� தமிH நய:கைள அைம��# கா�@ய இவ�ைடய ெசBTளா( 
பலவைக1 �ைவகைள அறிT� பயைன� தமிHம#க� ெப.கி�றன�. �� Q(கைள 
இய-றியேதா� நி(லாம( தா� வ��தி�ேத@ய பைழய Q(கைள விள#கிைவ�த 
இவ�ைடய ெசய( தமிH நா�டாரா( எ�ைற#9� நிைன#க�த#கதா9�. தமிH+ 
பாட6 ெசா(71 ெசா(7 மாணா#க� 2�ட�ைத வள��� அவ�க� Jலமாக� 
தமிழறிைவ� தமிH ம#கP#9+ பய�பட1 ெசBத வ�ள( இவ�. எ:ெக:ேக தமிH 
Q(கைள 3ைறயாக+ ப@�தறிT� உண�G� பைழய �ராண:க� பிரப�த:க� 
3த7யவ-ைற+ பயி�. இ��.� இய(�� திகHகி�றனேவா அ:ெக(லா� 
இவ�ைடய ெதாட�ேபC� இவ�பா- பாட:ேக�டவ�கPைடய ெதாட�ேபC� 
ெப��பாR� இ�#9�. இ�றளG� ஓரளவி( �லவ�கPைடய Q(கP#9 உ�ள 
மதி+�#9 Jலகாரண� இவெர�ேற ெசா(லலா�. தமிH� ெதBவ�தி� 
தி��ெதா�ட�களாகி� தமிழக�ைத� தமிழ�பி( ஈ�ப��திய ெபாியா�கPைடய 
வாிைசயி( இவ�� ஒ�வ�. தமிHQ- ேகாைவகளி( இவ�ைடய Q(கP� 
3��#கைள+ேபா( விள:9கி�றன. இனிT� அைவ தமிHம#க� உ�ள�தி( 
இ�ப�ைத உ�டா#கி#ெகா�ேட எ�.� 9�றா இளைமேயா� விள:9�. 
அவ-ைற ஊ�றி+ ப@+பவ�க� பி�ைளயவ�களி� �லைம உ�வ�ைத உண��� 
மகிழலா�. தமிH உ��ளG� இவ�ைடய ெப���கH நி�. நிலGெம�ப� 
தி�ண�. 
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{12.1}   (ஆசிாிய வி��த�.)  
��தம7 �ைறைசயி-�+ பிரமணிய ேதசிகெமB� Lேயா� ற�பா(  
ைவ�தம7 த�ம�பி� வாH�தினிய ெச�தமிைழ வள��ெத� ேபா(வா�# 
க�தம7 Q(கணவி� மீனா�சி ��தர+ேப� அ�ண ேலநி�  
��த3த வா#கிைனT ம�பிைனT மறேவென+ ேபா� ம�ேனா. 

 
--------------- 
[1] இ:ஙன� ெசா(R� ெசBT�களி( தி�1சி-ற�பல# ேகாைவயாாிR�ள 
'சில�பணிெகா�ட' எ�ப��, �கcர�தாதியிR�ள 'ெதா*��தி#ைக#9' எ�ப�� 
என#9 ஞாபக�தி7�#கி�றன. 
[2] அEவைகயான இைசைய� தி�1சிரா+ப�ளியிR�, அ�நகைர1 சா��த 
இட:களிR� ெப��பாேலாாிட�தி( அ#கால�தி- ேக�கலா�. தியாகராச 
ெச�@யா� பி�ைளயவ�கைள+ேபால அ�த இைசேயா�தா� ெசBT�கைள1 
ெசா(Rவா�. 
[3] இ+ ��தக� 255- ஆ� ப#க�திR�ள, “எைனைவ�தி எைன ைவ�தி” எ�C� 
ெசBTைள+ பா�#க. 
------------------- 

அ7ப�த� அ7ப�த� அ7ப�த� அ7ப�த� 1.1.1.1.    
 
ேவ. சில வரலா.க�[$] . 
[$] உாிய இட:களி( எ*த+படாம(, பி�� ஞாபக�தி-9 வ�த வரலா.க� இ:ேக 
எ*த+ப���ளன. 
 
எ*வாB பயனிைல 
 
பி�ைளயவ�கPைடய இள�பிராய�தி( ஒ�வ� பாட:ேக�க வ�தா�. "எ�ன ப@#க 
ேவ���?" எ�. இவ� அவைர# ேக�கேவ அவ�, "இல#கிய� ப@#கேவ���" 
எ�. 2றினா�. அ+பா(, "இல#கண� ப@#க ேவ�டாமா ?" எ�. இவ� 
ேக�டெபா*�, “ந�றாக+ ப@�தி�#கிேற�" எ�. அவ� விைட 2றினா�; உடேன 
இ+�லவ�பிரா� அவைர ஒ� ெசBT� ெசா(ல1 ெசB�, "இ�த+ பாட7( எ*வாB, 
பயனிைல எ�ன?" எ�. ேக�டா�. அவ� ெந�ேநர� ேயாசி��� விள:காம( 
விழி��# ெகா�ேட யி�#ைகயி( இவ�, "எ*வாB, பயனிைல" எ�. ெசா�னா�; 
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"எ*�� ெச(லலா�; ேயாசி+பதி( பிரேயாசனமி(ைல" எ�ப� இவ� 
ெசா(7யத-9+ ெபா��. அவ� அதைனT� உணராதவராகி ேயாசி��# 
ெகா�@��தா�. உடனி��தவ�க� 9றி+பாக அதைன+ �ல+ப��தினா�க�. 
அ+பா( அவ� அதைன அறி�� வண#க3ைடயவராகி இவாிட� சிலமாத� இ��� 
பாட:ேக��வ�� பி�� த�மிட6 ெச�றா�. 
 
ச��ேவத தா�பாிய ச:கிரக�.  
 
இ#கவிஞ�ேகாமாC#91 ைசவ�தி( அ*�தமான ப-. இ��தைமயி� 
வடெமாழியிR�ள ைசவ Q(களி� க���#கைள� த#ேகா� வாயிலாக அ+ெபா*� 
அ+ெபா*� ெதாி��ெகா�வா�. � அரத�தாசாாியா� 3த7ய ெபாிேயா�கPைடய 
Q(களி7��� அEவ+ேபா� வடெமாழி வி��வா�க� 2.� �ேலாக# 
க���#கைள அறி�� மகிH�� தனி1ெசBT�களாக ெமாழிெபய�+ப���; அ�றி� 
தா� இய-.� Q(களி( உாிய இட:களி( அ#க���#கைள அைம+ப�3��. 
அரத�தாசாாிய� இய-றிய ��தி M#திமாைல ெய�C� QR#9ாிய 
வியா#கியானமாகிய ச��ேவத தா�பாிய ச:கிரக�ைத� தமிழி( ெமாழிெபய�#க 
ேவ��ெம�. ம�ைரயி7��த சிவ��ணிய1 ெச(வ�களாகிய [1] ேவ:கடாசல 
ெச�@யா�, ெமBய+ப ஐயா எ�C� இ�வ�� இவ�#9� ெதாிவி��# ெகா�டன�. 
இவ�#9� அ�ெமாழிெபய�+�+பணி உவ+�ைடயதாக இ��த�. அரத�தாசாாிய� 
சாி�திர�ைதT� தமிH1 ெசBTளாக இய-ற ேவ��ெம�. இவ� எ�ணினா�.  
 
தி�வாவ��ைறயிR� ேவ. சில இட:களிR�, ச��ேவத தா�பாிய ச:கிரக 
வடெமாழி+ பிரதிக� கிைட�தன. ம�ைர, தி�ஞானச�ப�த� ஆதீன மட�தி( சில 
பிரதிக� உ�ெட�. ெதாி�த�. அவ-ைறT� ெப-.+ பா�#க ேவ��ெம�C� 
வி�+ப� இவ�#9 உ�டாயி-.. ஆத7� அ+ேபா� அEவாதீன வி��வானாக 
இ��த 9.#ைக# 9மாரசாமி+பி�ைள எ�பவ�#9� தம� வி�+ப�ைத� 
ெதாிவி�� ஒ� க@த� எ*தியC+பினா�. அத-9 விைடயாக அவ� பி�வ�� 
க@த�ைத எ*தினா�: 
 
"சிவமய�. 
"ம-ள-ள- � ஐயா அவ�கP#9# 9மாரசாமி எ*தி#ெகா�P� வி6ஞாபன�. 
 
இEவிட� ே%ம�. அEவிட� ே%ம�ைத எ+ெபா*�� ெதாி��ெகா�ள 
வி�+�-றி�#கி�றன�. தா:க� அ�ேபா� வைர�தC+�வி�த க@த� வர+ெப-. 
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மி#க மகிH1சிைய அைட�ேத�. அ#க@த�ைத உடேன ம–ள-ள - � ேவ:கடாசல� 
ெச�@யாரவ�களிட�தி-9 அC+�வி�ேத�. க@த� வ�வத-91 சில நா� 3� 
ெதாட:கி என#9 ஒ�றைர மாத� வைரயிR� க@னமான �ர� அ@��# 
ெகா�@��ததனாேல பதிெல*த இ�கா.� தாமதி�த�. அரச�தாசாாிய சாமி 
சாி�திர� பலவிதமாக இ�+பதனாேல அைத+ பி�னாேல ெமாழி 
ெபய�#கலாெம�.�, இ+ேபா� ச��ேவத தா�பாிய ச:கிரக Jல�ைத மா�திர� 
ெமாழிெபய���1 ெசBTளா#க ேவ��� எ�.�, அத-9 இEவிட�தி( இ�#கிற 
�Iதக� ேவ��மாயி� எ*தினா( அC+�வி#கிேறாெம�.� ம -ள-ள- � 
ேவ:கடாசல� ெச�@யாரவ�கP� ெமBய+ப ஐயா அவ�கP� த:கP#9 
எ*தியC+�வி#க1 ெசா�னா�க�. ேவ?@ைய# 9றி�� மாயா�@ 
ெச�@யாரவ�கைள வினாவினத-9� த:கP#9 எ*தி# ெகா�Pகிேறாெம�. 
ெசா�னா�க�. ம�ைர# கல�பக� எ*தி 3@#க+ப�@�#கி�ற�. அைத� தபா( 
வழியாகவாவ� மனித� வசமாகவாவ� அC+�வி#கிேற�. � சி�ன ச�நிதான� 
எ+ேபா�� த:க� 9ணாதிசய:கைள+ பாரா�@#ெகா�@�#கி�ற�. யா� 
9.#ைக#9 வ�:கால� இ�ெனா� காகித�தி( எ*தியC+�கிேற�. இ:ேக 
எ*திய ச��ேவத தா�பாிய ச:கிரக�தி� வியா#கியான�ைத ெமாழிெபய�#க 
ேவ��வதி(ைல ெய�. ெசா�னா�க�.  
 
�#கில வ�ட� கா��திைக மாத� 27ஆ� ேததி  
ம�ைர.        9மாரசாமி 
 
விலாஸ�  
 
"இ�, நாகப�டண�தி( ஓவ�hய� அ+பா��ைர 3த7யாரவ�க� பா�ைவயி�� ம - 
ள – ள- � தி�. மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�க� வச� ெகா�+ப�." 
 
இ#க@த� க�டGட� இ+�லவ�பிரா� மீ��� 9மாரசாமி+ பி�ைள#9 ஒ� 
க@த� எ*தின�. அ� வ�மா.: 
 
"சிவமய�.  

{அa1.1} 
"9லவ� சிகாமணி 9மாரசாமி+ �லவ� சிகாமணி ெபா��த# கா�க."  
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"இEவிட� ே%ம�. அEவிட� ே%ம� வைர�தC+பேவ���.  
"தா:களC+பிய க@த� வ�� ேச��த�. 

அதிசயமாகG� ைசவ சமய� நிைலெப.�ப@யாகG� �ர�தீ��த தல�தி( த:கைள 
அ� வ��திய� அதிசயமாயி�#கிற�. இ+ேபா� சG#கியமாயி�#கிற� 
9றி+பா-ெறாி�� ெப�மகிH1சி அைடகி�ேற�. இ� நி-க. 
 
"ச��ேவத தா�பாிய ச:கிரக Jல�தி-91 ��தி M#9ம� எ�. ெபய�. 
அ#கிர�த�ெதாைக Q-ைற�ப� . அைத ெமாழிெபய�+பதனா- பிரேயாசனமி(ைல. 
யாக�தி-9+ பதி பரமசிவேம எ�ப� ஒ� �ேலாக தா�பாிய�. நமIகார�தி-9+ பதி 
பரமசிவேம எ�ப� ஒ� �ேலாக தா�பாிய�. காய�திாி#9+ெபா�� பரமசிவேம 
எ�ப� ஒ� �ேலாக தா�பாிய�. இ�த+பிரகார� 150 �ேலாக3மி�#9ேம ய�றி 
ேவறி(ைல. ஒEெவா� �ேலாக தா�பாிய�ைதT� எ���+ பா6சரா�திர 
3த7ேயா� மத:கைள# ெகா�� O�வப�ச6 ெசB� அ+பா( அேநக உபநிடத� 
3த7யவ-ைறT: ெகா�� ேம-ப@ க�சிைய ம.��1 சி�தா�த6 ெசBவ�தா� 
ச��ேவத தா�பாிய ச:கிரகெம�ப�. Jலமா�திர ெமாழிெபய�#க ேவ��ெமனி( 
அதி( உ�ளதி( இர�� ப:9 நா� ேச���1 ெசா(லலாேம. இ�ன ��தியி( 
இ�ன உபநிடத�தி( இத-காதாரமி�#கிறெத�பைத எ���#கா��த( மா�திர� 
நம#9# 2டா�. அத-9�தா� வியா#கியான�ைத ெமாழிெபய�#க ேவ���.  
 
வியா#கியான�தி� ெபய�தா� ச��ேவத தா�பாிய ச:கிரகெம�ப�. இத-9 ேம( 
வியா#கியானமி(ைல. ச��ேவத தா�பாிய ச:கிரக�ைத Jலெம�. க�தினா�க� 
ேபாR�. பா6சரா�திர த�திர:கP� பிற த�திர:கP� அேநகமாB அதி( 
ெவளி+ப��. ைசவாகம:க� பலவ-றிR3�ள உ�ைமகெள(லா� ெவளி+ப��. 
பிரபலமான ச�ைட ெசB� ெகா�Pவத(லவா? இEவளG#9� இட:ெகா�+ப� 
ச��ேவத தா�பாிய ச:கிரகேமய�றி, அத� Jலமாகிய ��தி M#திமாைலய(ல. 
Jல� 150 �ேலாக36 ெசBத� அரத�தாசாாிய �வாமிக�. வியா#கியானமாகிய 
ச��ேவத தா�பாிய ச:கிரக6 ெசBதவ� ேம-ப@ �வாமிக� மாணா#கேர; ேம-ப@ 
�வாமிக� அCமதியா- ெசBதேதய�றி ேவற(ல. Jல�தி� ெபயாி�#க 
வியா#கியான�தி-ேக பிரபல� வ��வி�ட�. அத� ெப�ைம ேநா#க, இEவளG 
Jல�தி( அட:கியி��தாR� ந� ேபா7களாR� பிறராR� எளிதி( உணர 
3@யா�. ஆத7னா( ச��ேவத தா�பாிய ச:கிரகேம ெமாழிெபய�#க ேவ���. 
உ�ேதச� அ� 3000 �ேலாகமி�#9�. ஆதலா( இEவிட���ள பிரதியிCைடய 
உய�G 3�னேம ெதாிவி�தி�#கிேறேன. அEவிட�திR�ள பிரதிையT� உடேன 
அC+ப ேவ��வ�தா�. இ�C� சில பிரதிகP� வரவைழ#க+ப�@�#கி�றன. 
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ஆதலா( இ# க@த: க�டGடேன தபா( ப:கியி( அC+பேவ���. Jல�ைதT: 
2ட1 ேச��தC+பேவ���. இ� நி-க . 
. 
"மாயா�@1 ெச�@யாரவ�க� ேவ?@ைய# 9றி�தி�வைரயிெலா�.� 
எ*தவி(ைல. அவசிய� ேவ�@யி�+பதனா( 3�ென*திய விவர+ப@ேய 
இEவளG ெதாைகயா9 ெம�. ெதாிவி�தா Rடேன யC+�ேவ�. அத-9��… 
ெசBய ேவ��வதி(ைல. க�ணாநிதியாகிய ச�நிதான�ைத நானிைன�தறிேவ�. 
இ#க@த:க�ட தினேம பதிெல*�க.. 
 
"�#கில வ�ட�       இ:ஙன�  
மா�கழி மாத� 2ஆ� ேததி        தி. மீனா�சி��தர�.  
----------------- 
 
"இEவிவர:கைள ெய(லா� ம - ள - ள - � ெச�@யாரவ�கP#9� ஐயா 
அவ�கP#9� விவரமாB� ெதாிவி#க ேவ���."  
 
விலாஸ� 
"ம�ைரயி( ேதவIதான நி�வாக சைபயாாி( ஒ�வராகிய ம-ள- ள - � 
ேவ:கடாசல6 ெச�@யாரவ�க� ேம(விலாச� பா�ைவயி�� ம--ள- ள- � 
வி��வா� 9மாரசாமி+பி�ைளயவ�கP#9# ெகா�+ப�." 
 
இத�பி�ன�1 ச��ேவத தா�பாிய ச:கிரக� எ�ன காரண�தாேலா இவரா( 
ெமாழிெபய�#க+படவி(ைல.  
 
ெந( அளி�த அ�ப�க�.  
 
இவ� தி�1சிரா+ப�ளியி( இ��த கால�தி( இவைர+ பல வைகயி( ஆதாி�த 
அ�ப�க� பல�. ெபாிய ெச(வ�கP� இவ�பா- பாட:ேக��� தாேம வ7ய 
உதவிெசB� வ�தன�. க�ள வ9+பின� சில� இவ�பா( பாட:ேக�ட���; பி�� 
இ#கவிஞ�பிராC#9 அEவ+ெபா*� வ�ஷாசனமாக அவ�க� ெந(லளி�� 
ஆதாி�� வ�தன�. 
 
ஒ� பா�@� 9றி+�. 
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வரகேனாி1 சவாி3�தாபி�ைள ஒ�3ைற இவ�#9� தி�விைளயாட- 
�ராண�திR�ள [2] "த�கிைள ய�றி" எ�C� ஒ� ெசBTைள+ ப-றிய ஐய� 
ஒ�ைற� ெதாிவி�� ஒ� க@த� எ*தினா�. அத-9 விைடயாக இவ� எ*திய க@த� 
வ�மா.: 
 
உ 

(ெவ�பா)  {அa1.2} 
"இ#க@த ேநா#கி யிய-ெச� தமிெழவ-.� 
மி#க ெதனவள�#9 ேம�ைமயா- - ெறா#க�கH�  
ெத�ன� ெபா�G� தி�வா� சவாி3��  
ம�ன னைடT மகிH.” 

 
"இEவிட� ே%ம�. அEவிட� ே%ம� வைர�தC+ப ேவ���. 
 
"தா:க� 9றி+பி�ட தி�விைளயாட- ெசBT�, 'அ�பினி( விய+ேபா Nச 
ன�ளினி( விய+ேபா வ�ப�#, கி��� வான Nச ன�ப�# ெகளிேத ைதய' எ�ற� 
சாிேய. எளிேத� ஐய எ�பதி( ஏ�ெவ�ப� வினா. 
 
"ஈசன�ப�#9 அ�ைள+ ெப.த( எளி�. அஃ� அாியத�.. அ�� ெசBத( அாி�. 
அஃ� எளியத�.' எ�ப� ெபா��. இஃ� உடேன ேதா�றிய�. இ+ேபா� அைத� 
ெதாிவி�ேத�. 
 
"[3] சதாசிவ�தி-91 சG#கியமானைத என#9� ெதாிவி#கவி(ைல. அ� ப-றி# 
கவைலயி(லாென�. எ�ைன நிைன�தா� ேபாR�. ம-ள-ள - � 9மாரசாமி 
பி�ைள, 3�க+ப பி�ைள, சதாசிவ� பி�ைள இவ�கைள# 9�Oைச#9 அவசிய� 
வரேவ��ெம�. ஒ� மC?யைன# ெகா�� ெதாிவி#க ேவ���. 
 
"[4] ம -ள-ள- � பி�ைளயவ�களிட�தி( க�தசாமிைய� தா:கள ைழ��#ெகா�� 
ெச�ற�� அவெனா� வ�தெவா� ெசBTைள� தா:க� பிரச:கி�த விவர3� 
ெதாிய வி���கிேற�. 
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" இEவிட� மகா ச�நிதான� த:கைள+ பா�#9� அவா நிர�பGைடய�. 9�Oைச 
3�னிைலயி( எ(லா�� வ��ேபாதாவ� அ(ல� தனி�தாவ� தா:க� ஒ� தின� 
இEவிட� வ�� ேபானா- சிற+பாக இ�#9ெம�. நிைன#கிேற�. அ+பா( 
த:களி�ட�. 
 
பவ ஆ�� இ:ஙன�  
கா��திைக மாத� 11ஆ� ேததி       தி. மீனா�சி��தர� "  
 
விலாஸ�. 
 
"இ� 
"தி�1சிரா+ப�ளி வரகேனாியி7�#9� கிராம 3னிசீ+ மகா -ள -ள - � 
பி�ைளயவ�க� சவாி3�தா பி�ைளயவ�கP#9# ெகா�#க+ப�வ�." 
 
ேநாைய மற�� பாட6 ெசா�ன�.  
 
பி�ைளயவ�க� கால�தி-9+ பிற9 ஒ�3ைற ேம-2றிய சவாி3�தா பி�ைளயிட� 
பி�ைளயவ�க� இய-றிய Q(க� சில வ-றி� ைகெய*��+ ��தக:கைள+ 
ெப.வத-9 நா� ெச�றி��ேத�. அ+ெபா*� அவ� 2றிய ெசBதி ஒ�. 
வ�மா.: 
 
"ஒ�சமய� ஐயா அவ�க� எ�Cைடய ேவ��ேகாளி�ப@ இ:ேக வ�� சில 
நா�க� இ��தா�க�. அ+ெபா*� நா� ெபாிய �ராண�தி- சில ப9திகைள+ 
பாட:ேக�� வ�ேத�. ஒ�நா� ெந�ேநர� பாட6ெசா(7# ெகா�ேட வ�தா�க�. 
வர வர அவ�கPைடய ச+த� பலமாயி-.; க�க� சிவ�� ேதா�றின. ெந�ேநர� 
ஆBவி�டைமயா(, 'ஐயா அவ�க� Oைச#9 ேநரமாயி-ேற' எ�ேற�. உடேன 
அவ�க�, 'உட�� ஒ�விதமாக இ�#கிற�; �ர� வ�தி�#கிற� ேபா( ேதா-.கிற�' 
எ�றா�க�. நா� அவ�க� மா�பி- ைகைய ைவ��+ பா��ேத�; ெகாதி�த�; �ர� 
அதிகமாக வ�தி�+ப� ெதாி��, உடேன, 'ேநாையேய மற�� பாட6 ெசா(7 
வ�தா�கேள! இவ�கP#9 ந� ேம( உ�ள அ�பி� அளGதா� எEவளG! பாட6 
ெசா(Rவதி( எ(லாவ-ைறT� மற�� ஒ�றியி�#9� இவ�கைள+ேபால யாராவ� 
இ�#கிறா�களா?' எ�. நிைன�� உ�கிேன�." 
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இ1ெசBதிைய1 ெசா(7யெபா*� சவாி3�தா பி�ைள#9 இைடயறாம( க�ணீ� 
ெப�கி#ெகா�ேடயி��த�. 
------------ 
[1] இவ�க� ெச�ற ஈ�வர (1877) வ�ஷ�தி( ம�ைர� தி�#ேகாயி- 9�பாபிேஷக� 
ெசBவி�தவ�க�. 
[2]  {அa1.3}  

"த�கிைள ய�றி ேவ-.+ பறைவக� தா3� த�ேபா(,  
ந�கதி யைடய ேவ�@- ேறெகா7� நாைர ெசBத,  
அ�பினி( விய+ேபா Nச ன�ளினி( விய+ேபா வ�ப�#,  
கி��� வான Nச ன�ப�# ெகளிேத ைதய."   (நாைர#9 3�தி. 24. ) 

[3] இவ�ைடய மாணா#கராகிய சதாசிவ பி�ைள. 
[4] தி�. ப�டாபிரா�பி�ைளயவ�க�. 
----------- 

அ7ப�த� அ7ப�த� அ7ப�த� அ7ப�த� 2.2.2.2.    
 
தனி1ெசBT�க�. 
 
கட8� வண-க(க�கட8� வண-க(க�கட8� வண-க(க�கட8� வண-க(க�. . . .     
தி�வல6�ழி ெவ�ைள விநாயக+ெப�மா�. 
(வ6சி��ைற.)  

1. ெவ�ைள வாரண+, பி�ைள யா�பத�  
உ�P வா�மன#, க�ள மா.ேம. 

 
தி�#க-9@மாமைல1 சிவெப�மா�. 
(ஆசிாியவி��த�.)  

2. தைலயாைன 3க-ெப.ைம� தைலயாைன யைர#கிைசய� தாி�த �-ேறா-  
கைலயாைன ய3தமதி# கைலயாைன1 ெச6சைட#கா டைல#9: க:ைக  
அைலயாைன யிற��பிற� தைலயாைன# கட-பிற�த அ�ந6 ��ண  
மைலயாைன# க-9@மா மைலயாைன யCதின3� மன��� ைவ+பா�.  
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(தைல - தைலைம. �-ேறா-கைல - �7�ேதாலாகிய ஆைட. மதி#கைல - பிைற. 
உ�ண மைலயாைன - உ�Yத-9 மய:காதவைன. இதி( 
அ@ேதா.� மட#9 அைம���ள�.) 
 
தி�+பாதிாி+�7W�+ ெபாியநாயகி ய�ைம . 
(9ற� ெவ�பா)  

3. ஒ�பா திாி+�7W ��ெபாிய நாயகி�தாB 
த�பாத+ ேபாேத சர�. 

 
தி�வ�ப� வ��வன+ O:9ழ( நாயகி. 
(கீ��தன�.)  
ராக� - த�பா�. 

ப(லவி.  
4. வ��வன+ O:9ழ(நி� அ�ேள - இ�த 
மாநில�� ேமனில�� மாறாத ெபா�ேள. 
அCப(லவி.  
அ�பரம ெர�பரம� ஐ�ெதாழி(� ாி��கிள�  
ந�பம�ெப ���ைணெய C�ப@கி ள���வள� (வ��)  
(இ# கீ��தன�தி� எ6சிய ப9திக� கிைட#கவி(ைல.) 

 
(நாமாவளி.)  

5. பரமைச ேயாகவி நாயக ஆதி 
ப@#கா ��தி�+ ெபய�1�ய6 ேசாதி.  
6. சரவண பவ�ர ேலாக Gதாரா 
த-பர ஞானவி ேனாத 9மாரா.  
7. அ�G� வாகிய ேபாதா தி�வா 
வ��ைற ேமவிய ச-9� நாதா. 

 
(தி� அ�பாி( பி�ைளயவ�க� இ��தெபா*� அ:ேக பஜைன 
ப�ணி#ெகா�@��த அ�ப�களி� ேவ��ேகாP#9 இண:கி1 சில 
நாமாவளிக� இய-றினா�க�. அவ-.� கிைட�தைவ இ�J�ேற.) 
 
அ�ப�கைள+ பாரா�@ய ெசBT�க�.  
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அ+பா��ைர 3த7யா�. 

(ெவ�பா)  
8. தாY3@ ேமல�G6 ச:காி3� ேமB�த�G�  
ேபY6 �ேவதைரேய ேப�வ�� - வாணிக�க�  
ைவ+பா யி�+ப�G� வ�தவைர# ேக�ப�G�  
அ+பா� �ைர3த7யா�. 

(இ� நிரனிைறயி�பா-ப��. தாY - சிவெப�மா�. ச:9 அாி - ச:ைக உைடய 
தி�மா(. �ேவத� - ெவ�ைள#கார�. ைவ+� - ேசம நிதி. அ+பா��ைர 3த7யா� 
எ�C� ெதாடைர, அ+� (நீ�), ஆ (ப�), �ைர, 3த(, யா� என+ பிாி��, தாY 
3@ேமல� அ+�, ச:9 அாி 3� ேமB�த� ஆ, �ேவதைரேய ேப�வ� �ைர, 
வாணிக�க� ைவ+பாயி�+ப� 3த(, வ�தவைர# ேக�ப� யா� என 3ைறேய 
3@��#ெகா�க.) 
 
ஆ.3க�தா பி�ைள.  
த� ��தக�ைத+ ப�81�ர� ஆ.3க�தா பி�ைள ஒளி�� ைவ�தேபா� அதைன� 
தரேவ��ெம�. சாமிநாத ப�டார� பா@யதாக இவ� இய-றியளி�த ெசBT�. 
(ஆசிாியவி��த�.)  

9. சீ�O�த �கHெப��த வா.3க Oபாலா ெசறி�ேதா� யா�#9�  
பா�O�த ேசாF�@+ ��தக3� ஈயவ(ல ப�ப னீேய  
ஏ�O�த ச�தன+O1 சி(ைலெய�றாB ேம-O1ெச� றி��ேத� யாC�  
வா�O�த ��தக�ைத ெயாளி�தாேய( ெவளி+ப��த வ(லா� யாேர. 

 
இராகைவய:கா�. 
(க�டைள# க7��ைற)  

10. வாரா கவன நகி�மா நிற:ெகா�ட மாதவ�ற� 
Oரா கவனச ெமா�தெபா- றாளிைண ேபா�ெதா.�  
ஏரா கவன ம�1சி� திைற6�� ெம�மைறேத�  
சீரா கவ-ெகழி- க(விT6 ெச(வ36 சி�தி#கேவ.  

(இராகைவய:கா� : பி�ைளயவ�க� மாணா#க�கP� ஒ�வ�. வா� ஆக வ�ன 
நகி(; வா� - க1�; ஆக� - மா��. மா - இல#9மிைய. நிற� - தி�மா�பி(. Oராக 
வனச� - ெச�தாமைர மல�; O - ெபா7G; ராக� - சிவ+�. ஏராக - அழகாக. வன� - 
தி���ழாயா(.) 
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ேகாயிc�1 சித�பர ஐயா. 
(க�டைள#க7��ைற.)  

11. சீரா� கழனி1 சித�பர ேதசிக� ெசBயைகயா( 
ஏரா� தரவ�� ெசBமா நிதிையெய� ென�.ைர#ேக� 
நீரா� சி�தா மணிெய� ேகாவிர�� நிதியெம�ேகா  
ஆரா� தரவறி வாரவ� ேபர� ளாயினேத. 

(இ� ேகாயிc�+ �ராண� இய-றி அர:ேக-றிய பி�ன�, சித�பர ஐயா ஸ�மான� 
ெசBதெபா*� பா@ய�. கழனி - ேகாயிc�.) 
 
ேதவேகா�ைட, சி�நய1ெச�@யா�.  
இவ� வ�ெறா�ட�ைடய மாணா#க�; இவைர+ பா��தGடேன பி�ைளயவ�க� 
ெசா(7ய�. 

(ெவ�பா)  
12. வ�ெறா�ட� வா��ைத மாீஇெய� ெசவிவழி�# 
கி�ெறா�ட நீயம��தா ெய�னிதய� - தி�ெறா�ட�  
அ(லெனன ேவாெவளிவ� தாBசி� நயேவேள  
ெச(லவி� ேவ�ெகா(�ற� ேத. 

(இ�. ஒ�ட�; ஒ�ட� - ஒ�@யி�+பவ�.) 
 
�+பிரமணிய த�பிரா�. 

(ஆசிாியவி��த�)  
13. வாத[ ர@கP#9 மா7யாைன+ �5ரவா ம�ன� ேகாமா�  
ேபதமிலா கம+ப@ேய 3�னாளி னட�தியவ+ ெப�வி ழாைவ  
ஏதமிலா கம+ப@ேய யி�நாP நட�திவ�� இய(� O�ட  
ேபாதம7 �ைறைசெய6�+ பிரமணிய 3னிவ�பிரா� �கHேம( வாHக. 

 
(இ� தி�+ெப���ைற+ �ராண�தி� இ.தி1 ெசBTளாக 3த7( இய-ற+ப�ட�.) 
 
ப#கி� �ைர.  
தி�ெந(ேவ7ஜி(லா, தர� ைபஸ( கெல#டராக இ��த ப#கி� �ைரமீ� 
�+பிரமணிய ேதசிக� வி�+ப�தி�ப@ பா@யைவ. 
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(ஆசிாிய வி��த�)  
14. மி#9ளேப ாிர#க3ளாB 9@கெளC� பயி�#கினிய ேமக� ேபா(வாB  
இ#9ளசா ெறனெவ�. நயெமாழிேய ேபசி�வாB எ#கா ல���  
த#9ளகா� சி#ெகளியாB ெப�6சின��: ைகயிக�த த�ட மி(லாB  
ப#கிெளC� ெபய�ைடயாB நி�கீ��தி ெயவராR� பகெரா ணாேத.  

(இ#9 - க���. ைக இக�த - வர��கட�த.) 
 

15. மறிவி(ெப�: கீ��தியினா� ப#கிெளC�  
ெபய�O�ட வள6சா� ம�ன�  

ெநறிவ*வா காதவித� வைரயைன��6  
சார(மிக நிர�� மா.  

ெசறிGெபற� த�ெவா�வ� தறியா� வள���வ��  
ெசBைக யாேலா�  

அறிGயி� மிைனயெவனி( ம-ைறTயி ெரைனயெவவ�  
அைறத- பாலா�.  
 

16. ெந@ய�கH பைட�தப#கி ெளC�ேவ�த னட�திவ� நீதி ேநா#கி+  
ப@யைமT� ப�னா��+ பல9@ெய லாெமா�ெத� பா�@ நா�ேட  
9@யைமய# ெகாளனிைன#9 மிட�ேபாதா வ�ண3ள� 9றி�த� னாேன  
த@வதற� தம#9ாிய நா��வர� தவ��ாிT� தவாம ல�ேற.  

 
17. இரGவழி நட#கலா: ைகநிைறய+ ெபா�ேள�தி இவனா- றீய  
கரG�ாி பவெராழி�தா� ெகாைலஞ�ெமE Gயிாிட��: க�ைண ெசBவ�  
உரGமைழ 3கி�மதிய� ெதா.3#கா Rற+ெபாழிT� உய�1சி ேமவ+  
�ரG�ாி ப#கி�ம�ன னதிகார� ெதனிலவ�சீ� �கHவா� யாேர.  

 
18. வாH�ேதாெம� .ைர+பா� ேம�ேமR நாமைட�த  

வ.ைம மாற+  
ேபாH�ேதாெம� .ைர+பா�6 ெசழி�ேதாெம� .ைர+பா��  

ெபா�ம( தீ��� 
தாH�ேதா�ேப ாி�ப�ெத� .ைர+பா� ம(லாம- றாவா� ��ப�  
தாH�ேதாெம� .ைர+பா�க ெளா�வாிைல ப#கி�ம�ன� அதிகா ர�ேத. 

 
இராமநாத�ர� ெபா�Cசாமி� ேதவ�.  
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ெபா�Cசாமி� ேதவ�, � �+பிரமணிய ேதசிகைர ம�ைர#9 அைழ��� த�3ைடய 
ப:களாவி( எ*�த�ள1 ெசB� மிக1சிற+பாக மேக�வர Oைஜ, ப�டண+ பிரேவச� 
3த7யன ெசBவி�தைதT� �தியாக1 சில பாட(கைள இய-றி 
வி�ண+பி�தைதT� அறி�� அ1ெசயைல+ பாரா�@+ பி�ைளயவ�க� பி�வ�� 
ெசBT�கைள இய-றி எ*தியC+பினா�க�: 
 

(ஆசிாிய வி��த�.)  
19. ெகா��மல�+ ெபாழி-றி�வா வ��ைற1�+ பிரமணிய 9ரவ ன�நா�  
ந��தன த@யர3 �ணவிட3� டைதTண��� நய+�- றி�நா�  
வ��பல ெரா�ம3ேத T��வ#9� ப@ெசBதாB வ�ைம ேயா��  
3��ெப�: ெகாைட+ெபா�C1 சாமிம�னா நி�சீ��தி ெமாழிவா� யாேர.  

 
20. ஒ�தி�வா வ��ைற1�+ பிரமணிய ேதசிக�3� ஒளி�ெபா� னாதி+  
ெப�மைலைவ� தி���ெம�பா திக��ைன�த பழிதீர+ பிற:9 ெபா�னா(  
வ�மணியா லல:காி��� தி�ெந�மா ெல�.ைர#9� வ�ண6 ெசBதாB  
த�நிக�: ெகாைட+ெபா�C1 சாமிமகி பாவி�G� த9தி யாேம.  

 
21. ெசா�னய3� ெபா�ணய3 மணிநய3: க-பைனயா1 ெசா(லா நி�ற 
ந�னய3� ெதாைடநய3� வன+�நய 3�பிறி� நா�டா நி-9�  
எ�நய36 சி-சிலேவ பிற�#கைமT நின#கைம�த எ(லா ெம�னி-  
ப�னய3 3ண�ெபா�C1 சாமிமகி பாநின� பா�ெட- றாேம.  

 
22. ெசறிெபாழிலா வ��ைற1�+ பிரமணிய ேதசிகனா� சிவைன நாP�  
ெபாறிவள�வ� �வாதசா� த�தல�� வரவைழ��+ Oைச ெசBதாB 
நறியமல�� ெதாைட�தட�ேதா� ெபா�C1சா மி1�9ண நேர��ர நி�ைன  
அறிவி�மிக+ ெபாியெனன யாவ�6ெசா( வாரதC# ைகய மி�ேற.  

(�வாதசா�த� தல� - ம�ைர.) 
 
ேவ:கடாசாாிய�.  
தி�ெந(ேவ7, தர� ைபஸ( @+@கெல#ட� ேவ:கடாசாாிய� மீ� தி�வாவ��ைற 
� �+பிரமணிய ேதசிகரவ�க� க�டைளயி�ப@ ெசBய+ப�டைவ: 

(ஆசிாியவி��த�.)  
23. அதிகார� தன#களி�த ேவ�தC#9 ந�ட3றா தவ�ேகா- கீழாB+  
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பிதிராத 9@கP#9 ந�ட3றா தாராB�� ெப�க நா@�  
திதியாP மி�வ�கP மனமகிழ 3ைறநட��6 ெச(வ னாய  
மதிேமய ேவ:கடா சாாியமா( ேபா-பிற�#9 வ�த லாேமா.  

 
24. ெசா(லா�� பிரபலமா மதிகார நாேடா.� �ணிபி- ெசBவா�  
எ(லா�� ேவ:கடா சாாிைய+ேபா- ெப�:கீ��தி இைய�தா ர(ல�  
வி(லா� மஃதிையயா விதெம�ைன ெய�ெற�ைன வினG Nேர-  
ப(லா�� �கழGய� க�ேணா�ட மி(லாத பாவ� தாேன.  

 
25. பா�ெதாழி லாளெரலா மிவ��கேழ பா�த-9+ ப@�ேதா ெம�பா�  
ஏ�ெகாள GலகிRள பைனயைன��� ேபாதாெவ� றிர:கா நி-பா�  
கா�ம7 ப���ழாB# க�ணியா ன@#க�� கல�ேதா னாய  
நீ�9ண ம7ேவ:க டாசாாி த�ெப�ைம நிைன�� தாேன. 

 
26. உரGம7 கட-�டவி 3*ேதா��� ெப�:க�ைண உைடய ேகாமா�  
அரGமிைச+ ப�+பவென� றவ�றர�ேத�� தவ-�கHேவா னாத லாேல  
கரGதவி� தரேவ:க டாசாாி தர�ேத�� கட�ைம O��  
விரGபல 9@கP#9 3பகார6 ெசBவெனனி� விள�ப ெல�ேன. 

(தர� ேத�� கட�ைம - நில�தி� தர� அறி�� வாி விதி#9� உாிைம.) 
 
3�e+ ேவதநாயக� பி�ைள.  
ேவதநாயக� பி�ைள தி�வாவ��ைற#9 வ�� ஆதீனக��த� மீ� சில 
ெசBT�கைள இய-றி1 ெசா(7#கா�@யெபா*� பி�ைளயவ�க� இய-றியைவ. 

(க�டைள# க7��ைற.)  
27. த�ேவசி� தாமணி ேயெய�. பாவல� சா-றிடG� 
ெபா�ேவ� மி�றிT� தாேன தன#ெகா��+ Oமிைசேய  
இ�ேவ .லக� திய-ைக# 9றைள ெயதி�ம.��  
வ�ேவத நாயக மானீ� வாHகவி� மாநில�ேத.  

 
28. ேதென� ெற���+ �க(ேகா வ@�தி�� ெத�ள3த� 
தாென� ெற���+ �க(ேகா சிற�த தமிH+�லேவா�  
வாென� ெற���+ �க(ேவத நாயக மா(கவிைய  
நாென� ெற���+ �க(ேவா� 3��ெகா( நானில�ேத. 
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க@த+ பாட(க�.  
பி�ைளயவ�க� எ*திய க@த:களி� தைல+பி( அைம�த ெசBT�களி- சில 
வ�மா.. இவ-றி-9ாிய க@த:க� கிைட#கவி(ைல. 
 
அாியநாயக� பி�ைள . 

(க7 வி��த�.)  
29. அாிய நாயக� பி�ைள யவ�கP# 
9ாிய காகித ெமா�.மா Wரமா  
�ாியி ேலக(வி ேபாதி#96 சாைலயி( 
�ாித மாகேவ ேதா�ற வ�வேத. 

 
க7யாணேசாழ�ர� அ�ணாசல� பி�ைள. 

(ஆசிாிய வி��த�.)  
30. அல:ெகா�ைக� �@யா-ற லபயகர� ேபா-றலழ( அைன�� நீ-ற(  
இல:ெகா�தா� மய#க7னி ெத��ததா ள�ள7ைவ எ�. ேமா:க�  
�ல:ெகாளி1சி- ற�பல�� நடநவிR நவில��வா� ேசாதி ேமவி  
மல:9த7 லாமன�� வ�ளல� ணாசலேவ� மகிH�� கா�க.  

(இ1ெசBT� எ*த+ப�ட கால� ெரள�திாி ஆ��, மா�கழி மாத� 30 - ஆ� 
ேததிெய�. ேவ. ஒ� க@த�தா( ெதாி�த�.) 
 
க7யாண ேசாழ�ர� ஐயாற+ப பி�ைள. 
(விபவ ஆ�� ஆனி மாத� 12ஆ� ேததி)  

31. ெமBயா றைட��, ெபாBயா றக�. 
ைகயா றிாி�த, ஐயா ற+ப 3கிR#9. 

 
சரவண பி�ைள.  
(இவ� மாWர� 3த7ய இட:களி( ேபா>I இ�Iெப#டராக இ��தவ�.) 

(ெகா1சக# க7+பா.)  
32. உைரசிற�த நய9ணC 3பகார� �ாிதிறC� 
வைரசிற�த �ய�தரச� வழிெயா*9 a�ணறிG�  
விைரசிற�த பிரபல3 ேமGதலா ெல6ஞா�.�  
தைரசிற�த சீ�பைட�த சரவணேவ ளி�கா�க. 
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க7யாணேசாழ�ர� சித�பர� பி�ைள. 
(ஆசிாிய வி��த�.)  
33. சிவெப�மா� றி�G�வ ேநா#9பணி விழி#கா#கி1 சிற�த வ�த  
நவவ@ேவா� றி�நாம நவி-.ெமா� ெப��பணிந� னாவி- கா#கி  
அவமிலவ� றி�வ@க� சி�தி#9� பணிெய�.� அக��# கா#9�  
தவ3ைடய நய�9ண சித�பர+ேப� வ�ள7� தகவி- கா�க. 

. 
ேகாயிc�, சித�பர ஐயா. 

(ெகா1சக# க7+பா).  
34. இத�பரG பிரமசைப யிட�தினி� N-றி��� 
3த�பரவ+ ெபாழித�ெகா� Jெவன1ெசா� மைழெபாழி��  
பத�பரG ம@யவ�#9+ பாசெமாழி� தி�ப�P�  
சித�பரேத சிகவினி� தி�#க�ணா( ேநா#9கேவ. 

 
தர:க�பா@ வ#கீ( ெசள�தரநாயக� பி�ைள. 

(ஆசிாிய வி��த�.)  
35. சீ�O�த க(வியறி ெவா*#க3த- பலவாC6 சிற+�- ேறா:கி  
நா�O�த ெதா�.ெதா� ந�பிைன+ெப� �றநாP� நனிபா ரா�@+  
பா�O�த ெப�:கீ��தி+ படா�ேபா��தி யாவ�#9� பயனா ேமG�  
தா�O�த வைர�தட�ேதா� சG�தரநா யகமகிப� தகவி- கா�க. 

 
ேவ.வைக+ பாட(க�.  
 
தி�. ப�டாபிராம பி�ைளயி� வி�+ப�தி�ப@ பா@ யளி�தைவ. 

(ஆசிாிய வி��த�.)  
36. ந(ெலா*#க� தைலநி�றா ன�நிைல�த- கா:கைலக�  

நய+ப ேவா��தா� 
இ(ெலா*#க ம�O�டா� .றெவா*#க� தைலெய��த-  

கிய�ற ெசBவா�  
(ெலா*#க� O�டா�த� 3க�பாரா ன�நிைலைம  

ெபா��த+ பா�+பா�  
ெசா(ெலா*#க மைன��ெமா� வ@Gெகா�டா ெலன+ெபா7T�  

Lய ேனய�.  
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37. விள:கதிகா ர�ெதா�க� ேணா�ட33� ளா�சிற+� ேம�ேம ன(9�  
கள:கமி�ஞா ன�திெனாடா சார33� ளானளவா# கவிக ளீC� 
வள:ெக*3 ெகாைடயிெனா@� ெமாழிT3ளா ென6ஞா�. மா. றா�  
�ள:க7லா� ெதBவப�தி 9@யி�#9 மாலயமா� �மன 3�ளா�.  

 
38. வி��பி�க� டன#ெக�ன விராGமி� கனி�ட�ளா� ெவBய தீைம  
அ���ம*# காறாதி கனவிRமி( லா�9@க� அைன�தி C#9�  
ெப���கHசா லரசிC#9 ந�ைமேய T�டாத( ேபணி1 ெசBவா�  
இ���விேயா� ெகா�டா�� ப�டாபி ராமெனC� இய-ேப ��ளா�. 

 
39. இ�தைகய வ�ளைல+ெப- ெற��தவனி யாவ�#9� இனிய ெசா(வா�  
உ�தமந- 9ண:கெள(லா 3ைறவத-ேகா ராலயமா உ�ளா ென�.�  
வி�தகமா- க���ளா� ேவ:கடா சலநாம� விள:க+ O�டா�  
ச�தைமT மற�ெபா�ளி� பCபவி�� 3-றியபி� தவ�தி� ேப-றா(  

 
40. சீ�O�த விேராதிகி� தா�@டப மதி+பதினா- ேறதி நாP�  
ஏ�O�த மதிவார மபரப#க� �வாதசியா� இைனய நாளி(  
ஆ�O�த பிரகி�தி# க+பாலா� விரைசெயC� ஆ-ைற நீ�தி+  
பா�O�த பரமபத ம�டபநி� தியMாி+ ப@G- றாேன.  

 
41. இைனய�கH ேவ:கடா சலமகிப� மைன#9ாிைம இையய+ O�டா�  
�ைனயவ� மி(லற�தி- காெமைவT: கால�ேத ெபா��த N�@ 
நைனயெமாழி ெயா�யா�#9� பதம��தி+ பசியவி#9 நல�தா� மி#கா�  
கைனயவி�� தவ�பணிேய தைல#ெகா�� மைழ#9தG� க-� வாB�தா�.  

 
42. பரG�கH1 சி�ன�ைம ெயC�ெபய�O� டவ�பிரேசா- ப�தி யா�@(  
விரG�லா மதி+பதிேன ழா�ேததி+ �தவார ேமய தாகி  
வரGபயி லபரப#க� ப6சமியி- ற�ெகா*ந� மதி��1 ெச�ற  
�ரGைவ9� த��3ன� �க�றப@ �9�தி�ப� ெபா��தி னாேள. 

 
சிற+�+பாயிர:க�.  
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பி� வ�பைவ பி�� கிைட�தைமயா( பி�ைளயவ�க� பிரப� த�திர�@( 
ேச�#க+படவி(ைல. 
 
ஐயா��ைர ஐய�. 

(ஆசிாியவி��த�)  
43. சிற�தவிரா மாயணச: கிரகமிள6 சி.வெரலா� ெதாிT மாசீ�  
உற�த�க ெழ(லா#கி 3�ைதயO ப�9ல�தி( உதி�த ேமேலா�  
அற�த*G �ைரசாமி# 9ாிசி(ெசால வ:ஙனேம அைற�தி� டா�ேதா�  
மற�தவள 3#9.�O� வ�ைமயா� �ைர+ெபய�ெகா� மைறேயா� றாேன. 

(இராமாயண ச:கிரக�.)  
 
சாமிநாத 3த7யா�. 

(ஆசிாியவி��த�)  
44. ேகாேட�� மிளநகிலா� 9லGமர: ெகாளி�மயிைல 9லG ெம�மா�  
ஏேட�� மிைண#கழ�ேம Rல9�ேளா ேர#க*�த� இைய�� வாழ1  
ேசேட�� சிவேநச� சாமிநா த+ெபாிேயா� ெச6ெசா லா-றா(  
பாேட�� பதி-.+ப� த�தாதி ெசானானவ�சீ� பகெரா ணாேத.  

(மயிைல+ பதி-.+ப�த�தாதி - நள ஆ�� ஐ+பசி மாத�)  
 
தி�+பாதிாி+�7W�, சிவசித�பர 3த7யா�. 

(ஆசிாியவி��த�)  
45. உாிய னாயகி யாதிந� கைடயெவ� .ைரெசய+ ெபா7ந(லா  
சிாிய னாயகி O�பவ�# க��ைட1 சிவசித� பரவ�ண(  
�ாிய னாயகி த�தப ெவனவ�� ெபா7வட �7ைச1சீ�+  
ெபாிய னாயகி# கிய-.ெசா� மாைலைய+ ெப�டவ� ெபாிேயாேர. 
(ெபாியநாயகிமாைல.)  

(கியாதி - �கH. ந( ஆசிாியனாB. அகி O�பவ�#9 - பா�ைப அணிபவராகிய 
சிவெப�மாC#9. அனாB அகித� தப �ாி - அ�ைனேய, அஹித� நீ:9�ப@ 
ெசBவாயாக. வட�7ைச - தி�+பாதிாி+�7W�. ெப�டவ� - வி��பியவ�. இ� 
திாிபாத7� ெபாியனாயகி எ�பதி( 'நா’ ‘னா' ஆயி-..) 
 

(ெவ�பா )  
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46. உ�ைமநல 3-.மினி ேதா�சிவசி த�பரேவ� 
தி�ைமமதி( MHபா திாி+�7W� - ஒ�ைம+  
பணிமாைல M�� பரம�# கிர�ைட  
மணிமாைல M�@னன� மா. 
(தி�+பாதிாி+�7W� இர�ைடமணிமாைல.) 

 
(ஆசிாியவி��த�.)  
47. 3யRமா தவ� மமர�6 M*� 3��கH வட�7 ைசயி-ெச�  
�யRமா 3கிR� ேபாலெவ6 ஞா�.� ெபா7யி� 3�9ர வ�#9� 
இயRமா சிாிய வி��தேமா� ப+ப� திய-றின னிைன+ெபா� ெமாழிT�  
ெசயRம� னவ�#ேக ெசR�தி� ேமேலா� சிவசித� பர+�ல ேவாேன . 

(� பாடேல�வர� ஆசிாிய வி��த�, ெபாிய நாயகி ஆசிாிய வி��த�) 
 
��தர� பி�ைள. 

(ஆசிாிய வி��த�)  
48. த�ைதெயன வைரயக+ெப� த*விெந�: ெகா#கி.��1  

சயில: ைக#ெகா�  
ட�த3. தைலயா. ெகா��வய c�ம�வி அ@யா�# கி�ப�  
ச�தத3� த�:9மர ேவP#ேகா ர�தாதி சா-றி னானா(  
க�தமி9 தமி*ண��த ��தரநா வலென�C: க�ைண ேயாேன. 
(வயc�+ பதி-.+ப�த�தாதி) 

[வைரயக+ ெப� - மைலயி( உ�ள ெப�ணாகிய வ�ளி, பா�வதி. ெகா#9 - 
ெகா#ெக�C� பறைவ , மாமர�. சயில� - மைலக�, ைகைல மைல. தைலயா. 
ெகா�� - ஆ. தைலகைள+ெப-., தைலயி- க:ைகயா-ைற#ெகா��.] 
------------- 

அ7ப�த� அ7ப�த� அ7ப�த� அ7ப�த� 3.3.3.3.    
 
பிற� வைர�� அC+பிய க@த:க�.[§]  
[§] பி�ைளயவ�கP#9+ பிற� எ*திய க@த:க� சில என#9# கிைட�தன. 
அவ-.� 3#கியமான சில க@த:கP�, சிலவ-றி� ப9திகP� இ:ேக 
ெவளியிட+ப�கி�றன. 
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ேமலகர� �+பிரமணிய ேதசிக�.  
(சி�ன+ப�ட�தி( இ��தேபா� எ*திய தி�3க�.) 
 
உ 
சிவமய� 
 
"�வாமி அ�பலவாண �வாமி தி�Gள�தினாேல இகபரசGபா#கிய வதா�னிய 
J��த�னிய ச�?டய சாதாரண தி#9விஜய பிர�9ல திலக ம:கள 
9ணகணால:கி�த வாசாலக பாிபாக சிேரார�ந மஹா ��ஷ1 ெச(வ1 சிர6சீவி 
மஹாவி��வா� மீனா�சி��தர� பி�ைள யவ�கP#91 சிவஞாந3� தீ�#காTP6 
சி�தித மேனாரத சி�திT� ேதவ9�+ பிரசாத36 சகல பா#கிய3 ேம�ேமR 
3�டா9க. 
 
நாள� விபவ ஆ�� மீனரவி 14ஆ� ேததி வைரT� ெதBவ+ ெபா�னி� 
தி�நதிMH�த நவேகா@ சி�தவாச�ரமாகிய ஞான#ேகா3�திமாநகர�தி ெல�ைம 
யா�ட ஞானச-9�ேதசிக �வாமிகளாகிய மஹா ச�நிதான� தி�வ@ நீழ7�க� 
த:கPைடய ே%மாபிவி��திையேய சதா கால3� பிரா��தி�� வாசி�தி�+பதி( 
ஞானநடராஜ� OைசT மேஹ�வர OைஜT� ெவ9 சிற+பாக நட��வ�கி�றன. 
இEவிட�� வ��தமான:கெள(லா� இத-9 3�ென*தியி�#கிற 7கித�தாR6 
�+� ஓ�வா� 3கவசன�தாR� விசதமா9ேம. ேம-ப@ ேயா�வாாிட மC+பிய 
வ7ய ேமெல*��+ பி�ைள யவ�க� 7கித:கP: காகித+ �Iதக:கP� வ�� 
ேச��த விவர3� மஹா��ஷ1 ெச(வ1 சிர6சீவி அ+பா��ைர 3த7யாரவ�க� 
பிரா��தைன+ப@ ந(ல �பதின�தி( நாைக+�ராண� அர:ேக-றி வ�வ�� 
ெதாி�� ெகா�ேடா�. வ7ய ேமெல*��+ பி�ைளயவ�க� ெசBT�கைள� 
தி��தியC+பி யி�+பதி( இ�வைர சிற+�+ பாயிர3மைம�தC+பி-
யி�#க#2�ேம. அத-9� ெதாைகT� இ�வைர ேச��தி�#கலா�. க�தசாமி 
3த7யா�#9# கா6சி+ �ராண� 3-.+ெபற1 ெசBT�ப@# ெக*திய�� ம-ற# 
காாியாதிகP� ெதாிய விவரமா ெய*தியC+ப ேவ���. ஆவராணி மஹா��ஷ1 
ெச(வ1 சிர6சீவி 3�ைதய பி�ைளயவ�க� இEவிட� தாிசன�தி-9 வ�வதி( 
அவைர+ ேபா�ற கனவா�கைள+ பா�#க நா3� வி�+ப�ேதா ெடதி�பா�� 
தி�#கிேறா�. ஆசாாிய �வாமிகைள அEவிட� தி�#2�ட�தா�கPட� தா:கP� 
ேபாB# க�� தாிசி�த விவர3� ெதாி�� மகிH1சியாேனா�. அEவிட� ந�3ைடய 
மட�� இர�� ெகா�ட@ையT� திற��வி��ப@ மஹா��ஷ1 ெச(வ1 சிர6சிவி 
தி�வா5� ஐயா+ பி�ைளயவ�கP#9� எ*தியC+பியி�#கிற�. நம1சிவாய� 
த�பிராC� தி�ெவ�ெணBந(cாி7��� இ�C� வ�� ேசரவி(ைல. 
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பனைச�த�பிராC� இEவிட�தி( வ�� தாிசி��# ெகா��ேபாயி-.. காசி 
இரகசிய�ைத+ ப-றிT� நா1சியா� ேகாவி( 3த7யாரவ�க� ......... ேம-ப@ 
சாIதிாியாைர யைழ��# ெகா�� வ�வதாகG� எ*தியி�#கிறா�க�. வ�த 
விவர� பி�ெப*�ேவா�. ம-.�ளன பி�� எ*�வதாயி�#9�. நம� இ�தய 
3*வ� நிைற�� ந-றவமைன��ேமா� நைவயிலா G�+ெப-ற 9���திர 
சிேராமணியாB விள:9கி�ற தா:க� அேராக திடகா�திரரா யி��தி�C� 
ெபாிதாயி�#கிற திக�த வி1ரா�த கீ��தி+ பிரதாப ஜயகர பிரபல ெப�� பா#கிய:க 
ெள(லா� ேம�ேமR� வ�� சிவே%�ர 9�ே%�ர:கைள+ பாிபாலன6 ெசB� 
ெகா�@�#க ேவ��ெம�. சிவOஜா கால:களிR மேஹIவர Oைஜ 
ேவைளகளிR� ேவ��-ெகா�@�#கிேறா�. மஹைத�வாிய விOதியC+பிேனா�. 
வா:கி� தாி��#ெகா�� நி�தியான�த சிர6சீவியாயி��� ெப�வாHவி� 
வள��ேதறி வர ேவ���. 
அ�பலவாண� �ைண " 
 
விலாஸ�.  
 
"இ� நாகப�@ன�தி( மஹா��ஷ1 ெச(வ1 சிர6சீவி நமதாதீன மஹாவி��வா� 
மீனா�சி��தர� பி�ைள யவ�கP#9# ெகா�#க-பால�." 
 
(ெபாியப�ட�தி( இ��தெபா*� எ*திய தி�3க�.) 
 
சிவமய� 
" நாள� �#கில வ�ட: கடகரவி 17 - ஆ� ேததி வைரT� ஞான நடராஜ� OைஜT� 
மேக�வர OைஜT� ெவ9சிற+பாக நட�� வ�கி�றன. 
# # # 
" �ராண� அர:ேக-றி 3@G ெசB� ெகா�� விைரவி( நமதாதீ னா�தர:கமான 
ப�தி��தி பாக+ ப��ாிைமயி- சிற�த விேவக சிேராமணியாB விள:9கி�ற 
தா:க� இEவிட� வ�� நம� ேந�திரான�த� ெபற1ெசB� க�� கல�� 
ெகா�வைத எதி�பா��தி�#கிேறா�. ம-.�ளன பி�� எ*�வதாக இ�#9�. 
# # # 
" �ராண� 3-.+ெப-. வ��ேபா� மஹா��ஷ1 ெச(வ1 சிர6சீவி ஓவ�சிய� 
3த7யாரவ�கைளT� அைழ��#ெகா�� வர ேவ���. 
 
நமIhவாய�." 
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----------  
 
தி. �+பராய ெச�@யா�. 
 
உ 
"சிவமய�  

{அa3.1} 
"அ�ெளா� G�வா மாாிய� கழ-கீH  
ம�ளற+ �9� மன:9� க7�ேத " 

 
"த:கைள� தாிசி�� வ�த ெசகநாத பி�ைள 3த7ேயா� த:க� 
ே%மலாப:கைளT� க�ைணையT� ெசா(R�ேபா� த:கைள எ+ேபா� 
பா�+ேபாெம�. மன� பைதயா நி�ற�. அ@ேய� பாவியா யி��ததனாேலதா� 
த:கைள வி��+ பிாிT�ப@ ேநாி�டேத தவிர ேவ. அ�.. 
 
இ:ஙன�, 
விபவ ைத 5-ஆ� ேததி  தி. �+பராய�  
1869 த:கgழிய�  
--------  
 
�+பராய ெச�@யா� பி�ைளயவ�கP#9 எ*�� க@த:க� ஒEெவா�றிR� 9� 
வண#கமாக இEவிர�ட@ அைம�த ஒEெவா� ெசBT� எ*�வ� வழ#க�. 
கிைட�த சில க@த:களி( உ�ள ெசBT�க� வ�மா. : 
 

{அa3.2} 
1. சி�ைத யி��ப�கி1 ேச��ெதாளி� மீனா�சி 
��தரமா6 ெசBய �ட�.  
(பிரபவ வ�ட� ஆ@ மாத� 28ஆ� ேததி) 

 
{அa3.3} 
2. த�ணிய க�ைண த�ெதைன யா�ட  
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��ணிய ேபாதக� ெபா7��வா ழியேவ. 
 (விபவ வ�ட� �ர�டாசி மாத� 16ஆ� ேததி)  
 
{அa3.4} 
3, 9�பர� றாைள#, க��ைவ மனேன. 
(விபவ வ�ட� மா�கழி மாத� 19ஆ� ேததி)  
 
{அa3.5} 
4. எைனT� �லவ ாி�:9ழா� ெதா�வனா  
நிைனதர1 ெசBேதா னி�சர ணிைன9வா�.  
(விபவ வ�ட� மாசி மாத� 6.)  

 
{அa3.6} 
5. நீ#கமி 7�ப நி.G: 9�மணிதா�  
ஆ#கெமா� ேச�வா ரக��. 
 (�#கில வ�ட� சி�திைர மாத� 2ஆ� ேததி.)  

 
{அa3.7} 
6. எ�பிைழ ெபா.�த� ெளழி-9� ராய�  
த�பத மலாிைண தைழ��வா ழியேவ.  
(�#கில வ�ட� ைவகாசி மாத� 5ஆ� ேததி.)  

 
{அa3.8} 
7. 9லவிய ெப���கH# 9�மணி யிைணய@  
நிலவிய Gள�திைட நிைனத� வாேம.  
(�#கில வ�ட� ைவகாசி மாத� 26ஆ� ேததி)  

 
{அa3.9} 
8. தி��திய G�ைம� திற�த�� ேபாதக�  
ெபா��திய O:கழ- ேபா��ைன தாேன. 
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(�#கில வ�ட� ஆனி மாத� 3 ஆ� ேததி) 
 
சாமிநாத ேதசிக�. 
 
உ 
"சிவமய�.  
"அ���ள அ�மானவ�கP#9 வி�ண+ப�. 
 
"இEவிட�தி( யாவ�� ே%ம�. அEவிட�திய ே%ம� அறிவி#க1 
ெசா(லேவ���. மணியா�ட� ெசBதC+பிய க@த�தி-9�, பதி( 
வரவி(ைலெய�. மனவ��த�ேதா� பி� எ*திய க@த�தி-9� பதி( வரவி(ைல. 
இ�த# க@த: க�டGட� மணியா�ட� வ�� ேச��த ெசBதி#9+ பதிெல*த1 
ெசா(லேவ���. மணியா�ட� ெக� த+பி+ேபா93� பண� வா:கிவிட ேவ���. 
க@த� வ�� ேச�� எ�ற ந�பி#ைகயினா( இைத [*]ந�பயி�டாக அC+பிேன�. 
 
�#கில வ�ட� இ:ஙன�,  
ஆ@ மாத� 27ஆ� ேததி. 1870. சி. சாமிநாத ேதசிக�."  
தி�வன�த�ர�. 
------ 
[*] notpaid ஆக 
 
விலாஸ�.  
 
"இ� நாகப�டண�தி( வ�தி�#9� தமிH வி�வா� திாிசிர�ர� ம- ள- ள- � 
மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�க� ச3க�தி- ெகா�#க+ப�வ�." 
 
தி�ம:கல#9@ ேசைஷய:கா�. 
 
உ  
�ம� சகல9ண ச�ப�ன அக�@த ல?மீ அல:கி�த ஆசி�த ஜன ர%க 
மகாேம� சமான தீர�களாகிய கன� ெபா��திய மகா ராஜமா�ய ராஜ� 
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பி�ைளயவ�க� திEவிய ச3க�தி-9 ஆசி�த� தி�ம:கல#9@ ேசைஷய:கா� 
அேநக ஆசீ�வாத�. 
 
" இEவிட� த6ைசயி( த:க� ெப�:க�ைணயா( ே%மமாயி�#கி�ேற�. த:க� 
ே%ம �பாதிசய:க�ெக*தியC+��ப@ உ�தரG ெசBய+ பிரா��தி#கி�ேற�. 
தா:கள��ட� வைர�தC+பிய நாள� மாத� 2ஆ� ேததி உ�ள க@த� கிைட�த�. 
ேகாயிR#9� இத-9மாயைல�� ெகா�@��ததா( ப:கியC+ப� தவ#க+ப�ட�. 
அைத ம�னி#க ேவ���. [§]இEவிட� ேவ�தி�#ைக# கைலமக� விள#க 
இ(7ட�தி7��� எ*�வி�த � அ�ப� ே%�திர �ராண# கிர�த ��தக� 1- #9 
ஏ� 40; ேம-ப@ ��தக�ைத இ��ட� ப:கி மா�#கமாB� த:களிட�தி-9 
அC+பியி�#கிேற�. வ�� ேச��தத-9+ பதி( க@தமC+ப+ பிரா��தி#கிேற�. 
ெச�ைனயி7��� ைஹேகா��� வ#கீ( �நிவாசாசாாிய��, ம-ெறா� �ைரT� 
த�� Q( சில ேவ�@ அ:ஙன� ெப�நீதியிட�� உ�தரG இEவிட� 
கெல#ட�#9+ ெப-. வ�� ஒ� தி:க� பிரயாைச+ப��+ பா���� 
அக+படாைமயா- ேபாBவி�டா�க�. பி�C� மாWர� கெல. அவ�க� சில Iதல# 
கிர�த:கைள� தா� பா�#க ேவ�@ 200 கிர�த:கைள# 9றி�� அC+ப 40 கிர�த� 
அக+ப�� எ��� ைவ#க+ப�@�#கி�றன. இ+ப@யாB இ�ன பி�ன 
ப#க�தி7�#கிறெத�றறிய ஒ� Q. அசாமிகளாB ஒ� ஆ�� பிரயாைச+ப@C� 
அைமயாத மி9திT�ள தாT�, பகிர:க�தி- கிைட#க#2டாம( பிைரேவ�@லாக 
ேவ�@யதாTமி����, அ�தல மகாேதவன�ளினாR�, கன� ெபா��திய த:க� 
கீ��தி+ பிரதாப�தினாR� இ+ப@+ப�ட அ�ைமயான தல அபிமானிக� 
3+பணிகளி- சிற�த பணி யிஃேதெய�. க�தி� �ணி�த ப�தி+ ெபா�ளினாRேம 
இ�த# கிர�த� அக+ப�டேதய�றி, ஏகேதச� வழ:கிய ெபா�� ெசலவினாெல�. 
நிைன#க� தகா�. ெவ9 பிரயாைச+ப�� 4 - மாதகாலமாB+ பாிசீலைன ெசB� 
பா��ததி( இனியக+ படாெத�ேற நிைன��வி�ேடா�. ஏேதா அகIமா�தாB ஒ� 
ெப�� ��தக�தி� ம�தியி7�+பதாB+ பா��� வ�ததி( அக+ப�ட�. 5. 20 
ெசலவாயி�#கிற�. 
 
பிரயாைச+ப�ட பிராமண�#9 உய��த [$] ப�ட� த�வதாT6 
ெசா(7யி�#கிேற�. இ�த1 ச:கதிைய அ�தல அபிமானிகP#91 ெசா(7 
அEேவதிய�#9 நட+பி�தா( மி#க ��ணியமா9�. 
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�#கில வ�ட� இ:ஙன�,  
மா�கழி மாத� 7ஆ� ேததி த:களாசி�த�, 
த6ைச .  தி. ேசைஷய:கா�. 
 
"இ�த+ ப:கிைய ரயி( Iேடஷனி( வ�� வா:கி#ெகா�ள1 ெசBய ேவ���." 
------ 
[§] த6ைச அர�மைன1 சரIவதி மகா( ��தகசாைல.  
[$] ப�ட� – ஆைட 
 
விலாஸ�.  
 
“இ� நாகப�டண� க�@ய+ப� ேகாவி( ச�நிதான� தி�வா வ��ைற மட�தி( 
விஜயமாயி�#கிற திாிசிர�ர� மகாவி��வா� ம-ள-ள- � மீனா%ி��தர� 
பி�ைளயவ�க� திEவிய ச3க�தி-9 வ�வ�." 
-------------------------  

அ7ப�த� அ7ப�த� அ7ப�த� அ7ப�த� 4.4.4.4.    
 
பாரா��  
 
மாணா#க� 3த7யவ�க� இய-றிய சிற+�+பாயிர1 ெசBT�க� 3த7யவ-றி( 
இவைர+ பாரா�@ய ப9திக� வ�மா. : 
 
அழகிாிசாமி நாயக�.  
 

"�:கந- 9ணமீ னா�சி�� தரென� ேதாம.� த��ெசBேத சிகேன." 
(சி�திர1 ச�திர+ �கH1சிமாைல.) 
 
ஆ.3க� த�பிரா�.  
 

{அa4.1} 
"எ:க�ைற ைசையயைட�த� பலவாண ேதவன@  
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இனி� M�ட�  
�:க3@ வாB��சிவ ஞானகைல யக:ைகெந(7�  

ேதா-ற� தாB��  
க:ைகதாி� த��சைடேயா� பலதல�� மா�மிய�த�  

க��தி ேனா���  
ச:ைகயி(ெச� தமிழி�ெமாழி ெபய��திய-.: கட+பா�@-  

றைலைம யாேனா�."  
 
{அa4.2} 

" மி�Cமர ன@ய�றி# கனவிR�ேவ ெற�ணாத விரத� O�ேடா�  
இ�Cெம�ேபா 7ய�பல�# கில#கிய3 மில#கண3� எளி� த�ேதா�  
அ�னவ�ேப� மீனா�சி ��தரநா வலவெனன ஆB�ேதா� யா��  
ப�C�கH Oதல3 மீதல3� பாதல3� பரவ நி�ேறா�." 

(ேச#கிழா� பி�ைள�தமிH)  
 
கா6சீ�ர� இர9நாைதய�.  
 

"ெபா�னைனய மல�#க�#ைக1 ச@லவா னவ�ேபா- 
�லவ�களி� 3தலாேனா� �னிதைன+ேபா- .த7-  
த�னிக�தா னாயவ�மீனா�சி�� தரமா(." 

(சி�திர1 ச�திர+ �கH1சிமாைல.) 
 
தி� எEGg� இராமசாமி ெச�@யா�.  
 

"விதிம�G சகலகைல Tண��வித ரணவிபவ வி�வஜன ேசகரனித�  
ேமத96சீ� ெகா�டதிாி சிர�ர�தி னா�மீனா�சி ��தர+ேப� விசய�." 

(காசிரகசிய�)  
 
இராமசாமி பி�ைள.  
 

"எளிேய� றீைம, ம�ணியசீ� மீனா�சி��தர ேதசிக�." 
(சி�திர1 ச�திர+ �கH1சி மாைல.)  
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கா6சீ�ர� இராமாCஜ பி�ைள.  
 

"அ�6சிர �ர6ெசB மாதவ� �தி�த அ�ண(ெச� தமிH#9ய� க�த�  
அவி�பதி ப�பா ச+ெபா�� 3@ைப அ@யைட� தவ�#க� `ய�  
அற6ெசBமீ னா�சி ��தர+ ெபய�ெகா ளறிஞ�." 

(சி�திர1 ச�திர+ �கH1சி மாைல.)  
 
ஆைறமாநக� ஐயாசாமி 3த7யா�.  
 

"பவமிலா� �தி#9� தமிH#கட R�� பாவல ெரC�பயி� தைழ#க+  
பb�மைழ ெபாழிமீ னா�சி�� தர+ேப� பைட�தி� க�ைணமா 3கிேல." 

(சி�திர1 ச�திர+ �கH1சிமாைல.) 
 
நாகப�@ன� இராம - அ. கி�?ணசாமி உபா�தியாய�.  
 

{அa 4.3} 
”ேபெர�டா மீனா�சி ��தரேவ ெளனGலக� ேபச ேமவி  
ஈெர�டா� @C#9ளில# கிய#கடனீ� தில#கணவா ாிதிைய ெய-றி1  
சீெர�டா J��தெனழி- ைகலாய பர�பைரயா� ெச(வ� வாB�த  
காெர�டா விகௗட�� த��ைறைச மடாலய�ைத# கல�� நா@” 

 
{அa4.4} 
"அற�தழீஇ யம�ெமBய� பலவாண ேதசிக�பா( அாிய ஞான�  
திற�தைழ#9: கைல3*�6 ெசEவிதிேனா�� �ய�தீ#ைக� தி�வ நீ@  
நிற�தைழ#9� தமிH1ச:க ெமEவிட�� நி.விய�� நிமல� றாP#  
கிற��படா+ பாமாைல+ ப(வைகய பிரப�த� இைச��+ ேபா-றி." 

(தி�நாைக# காேராண+ �ராண�.) 
 
9+� 3�தா பி�ைள.  
 

"எைனயா�, ஞானந� மணிமீ னா�சி�� தர+ேப� நாவல�."  
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"த�டமிH# 9�மீ னா�சி�� தரமா(," 
".................. �லைம 3தி�மீ னா�சி�� தர+ேப� எ�ைத " 
"................................................................ ம�C மி�ப�  
ந(9தமிH� ேதசிகென� மீனா�சி ��தர+ேப� நாத�." . 

(சி�திர1 ச�திர+ �கH1சி மாைல.)  
 
கா6சீ�ர�, சபாபதி 3த7யா�. 
 

"............. .............. அகிலா�ட வ(7  
�:க3. கி�றபி� ைள#கவிைத யாம3� 
�லவ�மகிH ெகா�ட��த+  
ெபா-�ட னளி�தன� மீனா�சி ��தர+ 
ெபா�னிற: ெகா�ட மாேல." 

(அகிலா�ட நாயகி பி�ைள�தமிH)  
 
�ரைச, சபாபதி 3த7யா�.  
 

"... சிவெநறி ச-.� பிறHவிலா# 
9ாிசி( திாிசிர �ர3ைற �னித�  
................................................  
நளிகட- றிைசெதா.� நனித� னிைசநிFஉ  
ேமனா� ெப��தமிH விரக�� விைழத9  
மீனா�சி ��தர வி-பன சிகாமணி  
ஓ�மா வ��ைற யாதீன வி��வா�." 

(காசிரகசிய�.)  
 
��ைவ, சவராயR நாயக�.  
 

"மீனா�சி ��தரெவ� னாசா�."  
"மீனா�சி ��தர ேதசிக�." 
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"…3#கண� வாழிதயனி�த 
ம�கY-ேறா� ெதா*ேத�ெத� மீனா�சி ��தரமா(."  

 
“ஏ�9@ெகா� ேடா:கிவள� மீனா�சி ��தர+ேப ெர:க ளாசா�."  

 
"......... தடம7 சிராமைல தனி(வாH, 
த9திெப- ெறாளி�ெச� தமிH3னி ெய�ன� 
த#கமீ னா�சி�� தரமா(."  

 
"ேத�ற ெவாளி�6 சிரகிாி வாண� 
ந-9ண ேம�ைம ந(ெலா*# 9ைடைம  
ெபா-�. வாBைம ெபா7G. LBைம  
��ணிய6 சீல� ெபாைறநிைற ேத-ற�  
உ�ணிைற யறிவிைவ ெயா�:9 திர�� 
வ�ெதன ெவாளி� மாதவ+ �னித�." 

(சி�திர1 ச�திர+ �கH1சி மாைல.) 
 
சேவாிநாத பி�ைள.  
 

{அa4.5} 
1. "��ணியெம� ேகாெபாைறேய ெபா�விலா  

வ@ெவ��த ��ைம ெய�ேகா  
க�ணியவி� தமிHெமாழிெசB ந-றவ�தி� பயென�ேகா 

 க�� வா�#9�  
அ�ணியமா வி�ளக-றி ய��ஞான விள#ெக�ேகா  

அைறய+ �#கா(  
ந�ணியப( ப@Tநீ� தவி�கி�ற தி�ேமனி நய�� ளானா(."  

 
{அa4.6} 
2. "அலர@யி 7�வா� மகெந#9 ெந#9�கி அ�ளா ெய�ேற  
�ல�Gறநா� �தி+பா�� ெபா�ன@ேய �கெல�. �க�. நாP�  
உல�வறவ� தைடவா� 3ளராக வ@ேய-9� உண�G 2�@#  
கல�காணா# கழேன��� கைட#கணி�தா� ெகா�டெவா� க�ைண J��தி” 
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{அa4.7} 
3. "சீ�O�த நாவல�: காவல�6 ெச*மைறேத� திறR ளா��  
நா�O�த ஞானநிைற மாதவ�� ேபாதவ�� நாP� ேபா-ற+ 
பா�O�த ந�ெப�மா� பஃறலமா� மிய�தமிழா- பாட வ(லா�  
வா�O�த சிரகிாிவாH மீனா�சி ��தரநா வலவ ேரேற." 

(தி�வ�ப�+ �ராண�.)  
 
தி�Nழிமிழைல, சாமிநாத கவிராய�. 
 
"ெதா(கா+ பிய3� ப(கா+ பிய3மா� 
இல#கண வில#கிய ெமC�ெப�: கட7-  
திைள�தினி தா�6 ெச�தமிH# 96சர�  
ம@ைமேய� ேபா(வா� மன�தி� ளகல  
அ�ெளாளி வி���ந( லறிைவ விள#க  
வ�த ஞான வேராதய+ ப�தி  
ெத�பா� மலய� தி�3னி யி��தா:  
க�பா� வடபா- க��3னி யாேனா�  
ைசவசி� தா�த� தனி+ெப�6 சாகர�  
ெபாB�ைம யி(லா+ �லவ� சிகாமணி  
க(லா# கலரா: காிகைள ெவ(ல 
வ(ல Nர வாளாி# 9�ைள  
க:ைக1 சைடெய: க�Yத- ெப�மா�  
வடா� ைகைலயா� வைரயிைன ெயாாீஇ�  
ெதனா� ைகைலயா6 சிரகிாி யதனி-  
றமிH#கர சிய-ற� தா�வ� த�ேபா-  
றானா�சி யாகிய தைலவ�  
மீனா�சி ��தர விமலநா வலேன" 
 
"... தி�1சிரா மைலயி( வாெழ�ைத ய��ேச�  
மா�சிைம விள:9மீ னா�சி�� தர3கி(."  
 
"நீ�ெகா�ட ேவணி# கைற#க�த ர�ெத�ைத நிலG6 சிராமைலயிைட  
நிைலைமேச� ெச�தமிH+ �லைமைய நடா�திெநறி நீதிெசய  



152 

 

வ�தேகாமா�  
ஏ�ெகா�ட த�டா மைர�தி� வ@#க@ைம ெய�னெவைன யா�டெப�மா�  
இ�நில� பரGமீ னா�சி�� தரென�C மினியநா வலவேரேற." 
 
”ம��திகH கமல 3க�தினா �லG மாடநீ @ாிசிரா மைலயி�  
வ*�த�� �கHமீ னா�சி�� தரமா( வ6சேன ென6சக1 சிைலயி-  
9��தினி தல�� தாமைர� தாள�."  
 
”Lநிலா� தவ*6 சிாிகிாி யதனி- .ளவணி யல:கலா- ெபா�G� 
ெசா(ல�� �கHமீ னா�சி�� தர+ேப�� Lயநா வல�சிகா மணிேய." 
 
"ஆரணி ச@ல� ெத�ைதN- றி�#9� அ��சிரா மைலயி(வா ெழ�மா�  
அ��தமிH# கிைறமீ னா�சி�� தரமா(."  
 
”.................. �ய�மா- றி�6சீ�1 சிரகிாியி- த:9� �கHந- ெச�தமிH#9�  
தைலைம+ �லைம நட��ெப�� தைகமீ னா�சி ��தரமா(." 
(சி�திர1 ச�திர+ �கH1சிமாைல.) 
 
சி. சாமிநாத ேதசிக�.  
 

”சீ�ெகா�ட சித�பரமா( ெசBதவ�தி� மைலவிள#கி- சிற#க� ேதா�றி+  
பா�ெகா�ட �கH3*� ெமா�ேபா�ைவ ெயன+ேபா��த ப�பி� மி#க  
ஏ�ெகா�ட மீனா�சி ��தரேவ�” 

(தி�#9ட�ைத� திாிப�தாதி.) 
 
உ. ேவ. சாமிநாைதய�.  
 

{அa4.8} 
"அ�தைகய ெப�:கீ��தி# கவிநாத� யாவெனனி� அமைல ேயா�� 
நி�தCைற பலதலமா� மியமினிய ெச�தமிழி( நிகH�தி ேனான:  
ைக�தலவா மலகெமன� தைனயைட�ேதா� பல�#9மி�ன கால ெம�னா  
ெத�தைகய ெப�QR ெமளி�ண��தி+ பயC .��� இைணயி லாேதா�." 



153 

 

 
{அa4.9} 
"அ��திமி9 ெமைனய�கி வி��திய�� தமிHQ(க�  

அைற�� பி�ன��  
தி���ைறைச யம�த��+ பிரமணிய வ��கட7�  

தி�3� சார+  
ெபா��தியைன யா�க�ைண# கில#கா#கி யி�பயC�  

ெபா��த1 ெசBேதா�  
ம��தெபாழி- சிரகிாிவாH மீனா�சி ��தரநா வலவ ேரேற." 

(உைறW�+ �ராண�.)  
 

"எ�ணிய பலG மாணவ�# க�பி னீ�தி� நிதிதமிH விள:க 
ந�ணிய �கHமீ னா�சி�� தரந� னாவல�." 

 
{அa4.10} 
"ேதனா�சி ெசBகவி யானி� ெசய�3-.6 ெச+�3�ேன 
மீனா�சி ��தர வ�ளைல ெய:க� வி*+ெபா�ைள  
வானா�சி ெசBய+ �ாி�தெத� ேனாம� வ@Gெகா�  
தானா�சி ெசBதி� வா5�� தியாகசி� தாமணிேய." 

(தியாகராச>ைல 3கGைர.) 
 
"Oம7 �ண�1சிைன# காம7 2ல+ 
ெபா�னிமா நதிபாB ெச�னிநா� @ைடவள�  
நிைறW ராய GைறW�# 9ணபா-  
க�3தி�� தய�G. ெமா�மக ளஞரற�  
தாயான ெச(வ� த:9மா� தலமாB�  
�ாிசிரா தில:9� திாிசிரா மைலயி(  
உதி�ெதாளி மி9�ேத கதி��. மணிT�  
மல�ெதா. நறGெகா� வ�@ன ேமB+ப+  
பலாிைட# க(வி பயி�ேறா: க�ணR�  
யாவ� ெம�. ேமவ�� �லைம  
வாB��Q( பலமிக வாB��கிள ேர�தR�  
�ைவெசறி பCவ(க ளைவபல விய+ப  
எளிதி- பா@ய வளிகிள� 9ாிசிR�  



154 

 

�வி�தல� விய+ப1 சிவ�தல �ராண�  
பலெசB ேதா:9சீ� பைட�தசீ ாியC�  
நலமா ணா#க� பலேப�+ �ர�ேத 
அ�ன� 9ழா�திைட ந�ன� ேமவி  
Q(பல பயி-றி1 சா(�. ெபாியC�  
அ��தி2 ெரைனய� கி��திQ( பலெசா- 
ற(ல லக-றிய ந(7ைச+ �லவC� 
ந�றிபா ரா��ந� ந�நா யக3�  
நிலமைல நிைறேகா( மல�நிக ராய 
மா�சிசா( �கHமீ னா�சி�� தர+ேப�  
உைடயC: 9வைள� ெதாைடயC6 �ைவெசறி  
இதிRள Qெலலா மிய��மா கவிஞC�." 
(பி�ைளயவ�க� பிரப�த�திர��, உாிைமTைர.) 
 
ெச�ைன, சி�னசாமி பி�ைள.  
 

"மைலய3னி தவ+ேபேறா கைலமகளி� தவ+ேபேறா மறிநீ� ைவ+பி-  
றைலைமெப. மிவ�சனன ெமன+பலபி� ைள�தமிைழ1 சா-.� வ(ேலா�  
9ைலவி(�கH மீனா�சி ��தரநா வலேர.." 

(ம:களா�பிைக பி�ைள�தமிH) 
 
��தர� பி�ைள.  
 

"............ நளி�சிர �ர�தி( வ�த ஞானச� ப�தனிக� மீனா�சி��தரந லாாிய�."  
"அ@யா�, க�ணிய த��மீ னா�சி��தரந: கடG�."  
"நா-கவி# கிைறமீனா�சி ��தர�."  
"எ�, அ(லறீ�� தா�மீ னா�சி ��தரமா(."  
"ெமB6ஞான# கடெலைனயா� மீனா�சி ��தரமா(." 

(சி�திர1 ச�திர+ �கH1சிமாைல.) 
 
தி. �+பராய ெச�@யா�.  
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"மி�Cமணி# 9ட�ைதTைம தமிைழ1 ெசா�ன மீனா�சி  
      ��தரநா வ(ேலா� ற�பா-  
ற�னமி(சீ�� தைலைமதைழ� ேதா:9� பி�ைள�  
      தமிHபி�ைள� தமிழாகி� தய:கி- ற�ேற." 

(ம:களா�பிைக பி�ைள�தமிH)  
 
"ெப��ெபா� Pளா�#ேக ெப��ெபா� Pற(ேபா(  
ஈ���கH ெசறிய வா��வ� ெபாிேயா�  
பிைற3@+ ெப�மா Cைறதர+ ெப-ற  
நைறW� ெபாழி(M *ைறW�+ �ராண3� 
����ப@� ��ண வ���க ேடா.�  
ம�டவிH 9.#ைகN ர�ட+ �ராண3�  
உ-ற பவ6ச+ ப-றக� றவ�பல�  
�-ெறாளி� வாெளாளி �-F�+ �ராண3�  
உைட�ெத*� வய�மைட யைட�திட# க�+�#  
க�@ யி��விள� ெதா�@+ �ராண3�  
ேச-F� விைளவய லா-F�+ �ராண3�  
எயிைல T��ெதாளி� மயிைல+ �ராண3�  
கமைல� தியாக ரமல >ைலT�  
ஊழிT� ேபரா# காழி# ேகாைவT�  
எ�L� பரனிைட ம�L �லாG�  
ேமG�க ழாைன# காவி னிட�த��  
O�டம�� த�ளகி லா�டநா யகி#9�  
உ��தவ� �ைறெத.� தி��தவ� �ைறவள�  
க�+�க( க@ெப�� தி�+பிரா� @#9�  
3�னவி RைறW� ம�னிய வ@யவ�  
ஏ�திமதி யைம#9: கா�திமதி Tைம#9�  
த�+ெப� மண�த� தி�+ெப� மண��ைற  
ேபா-.வா�# க�@� நீ-.ைம யவ�9�  
ெப�விைட+ பரன� @�விைட# கழியம�  
த�ம� கC#9�, தி�3� கC#9�  
காவ�� �ைறதி� வாவ� �ைறயி(  
ந�பல மாக நய�ெத*� த�P� 
அ�பல வாண வ��9� பர-9�  
ெப�நய� �வ�றிய பி�ைள� தமி*�  
அரதனா சல��ைற வரதC# 9�ேம-  
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ெசா�ன9� பர-9� ப�Cகல� பக3�  
வி-9@ ெகாP3@# க-9@+ பர-9�  
இத��க( கைலைச1 சித�பேர1 �ர-9�  
ெசா-றவா ைன#கா G-றவ� ைன#9�  
த�ைமயி( வள�த�6 ச1சிதா ன�த  
9�பர C#9ேம� த�தமிH மாைலT�  
அைற�ைற ைசTம� ணிைறசிரா+ ப�ளிT�  
அமரம ல-9ந( யமக வ�தாதிT�  
நீ7 வன��ைற நிமலC# 9�3ர-  
கா7ப வன��3# க�பர6 �ட�#9�  
விாிெபா�� கிட�த திாிப� தாதிT� 
சீ�ைற Oவா g�ைற யர-9�  
நா�ைற Wைற ந�ணிய பர-9�  
த�டபா ணி#9� வ�டமிH ம�ைர 
ஞானச� ப�த ந-ேற சிக-9�  
உ�தம+ பதி-.+ ப�த� தாதிT�  
ந.�பலா1 ேசாைல ெய.�பி Wாி�  
ேமGேசா தி#9ெவ� பாவ� தாதிT�  
நவி�றமா ம�ைரயி- கவி�ற�� ஞானச�  
ப�தேத சிக-கா ன�த# களி+��  
ஒ�கவி ேயC ெமாழிதர 7�றி  
இ�ளக� ெறாளி� ெம(லா# கவிகP�  
ெசா�னல� ெபா�ணல6 �ைவமி9 ப�திைம  
ந�னல� ப(லணி நல:க� ெசறி��  
3ழ:9ற ெவளிதி� ெமாழிெப� நாவல�  
9ல�தி- 9@யி- 9ண�தி- 9ைறயா  
நல�தி� மா�பி ன9சிவ ப�தியி( 
வாBைமயி- ெபாைறயி� ம7த� நிைறயி-  
LBைமயி- ெகாைடயி- .கள� நீதியி�  
மய:9. பிற+பி Rய:ெகைன யா�ட  
தய:9ேப ர�ளி- றைலைமெப- .ய��ேதா�  
ச�த ம7�த ெச�தமிH# கரசா  
வ�தமீ னா�சி ��தர வாாிய�." 
(தி��தி(ைல யமகவ�தாதி) 
 

"J��திதல� தீ��தமா� மிய3ம�த J��திய�� 3ைறT: 9�றா  
தா��திெகா�பா யிர3தலா ைநமிச�வா ழறவ�O சி�த தீறா+ 
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பா�தியபஃ .ைற+ப�பா வா-�லவ ாிய-.Q- ப�� ேத�வா�  
ேச��தியந� னிைறேகாலா+ பலெசBேதா�  

�ராணெமா�. ெசBதா ன�ேற." 
 

{அa4.12} 
"அ�னவ�யா ெரனினைற�: ேக�மினக 7ட�தளவா#  

க(வி ெயா�றா- 
ற�னைனய �ளெரனிC� ெபாைறயினா- றன#9நிக�  

தானா# க-ேறா� 
ெபா�னைனய கவிபா�� �லைமயினா- பா�ந��  

�வியி R�ேடா  
எ�ெனனயா 3ைர+பெமன+ �லவ�த�3 ெள���ைர+ப+  

பாட� ேத��ேதா�."  
 

{அa4.13} 
"சி�b7 Cண�1சிTேளா ரஃதிேலா� ெசவிெதவி�ட1 ெசறி�� ேக�பி-  
ப�bR நனிTண��ேதா ாிவெரனயா வ�மதி+ப+ ப*�த ெச6ெசா(  
3�bR� பி�bc� தைலெய�+ப+ பிரச:க ெமாழிய வ(ேலா�  
எ�QR மிவ�பிெனவ� ெமாழியவ(லா ெரன#க-ேறா� இைச+ப மி#ேகா�."  

 
{அa4.14} 
"அ��கனி�த பரசிவேம ெபா�ெளன�ேத�� �லகைன��� அ�கா �Bய�  
ெத��கனி�த ைசவெநறி நைடயாR 3ைரயாR� ெதாி#9� Lேயா�  
இ��கனி�த ெவ�மன�� மிைடயறா ெதாளிபர+பி இ�+ேபா� க:ைக+  
ெபா��கனி�த 9லதீப� மீனா�சி ��தரனா� �லவ ேரேற." 

(தி�நாைக# காேராண+ �ராண�.) 
 
சி. தியாகராச ெச�@யா�.  
 

"நீேர. ெச6ச@ல நி�மலேன பதிெய�. நிலவ1 சா-.�  
நாேர. ஞானகைல 3த7யந- கைலபலG ந�9 ேத��ேதா�  
காேர. மக�ெதைனT: க-ேறா�ேச ரைவ#கள�ேதா� கைடயி- ேச��ேதா�  
சீேர. மீனா�சி ��தரநா வலேர.." 



158 

 

(தி�ெவ�ணீ-.ைம பி�ைள�தமிH)  
 

"............... ப-றா ெவன#9 மறிஞ�  
பரவைவயி 7டம�P மீனா�சி ��தர+ ைப�தமிH+ �லவேரேற." 

(ம:களா�பிைக பி�ைள�தமிH.) 
 

".... க(லா  
இ��ப*�த மன�தினைர ெயEவறிG 3ைடயெரன இய-.� LBைம�  
ெத��ப*�த மீனா�சி ��தரநா வல�." 

(பாைலவன+ பதி-.+ப�த�தாதி.)  
 

"...... ........ ........ ....... ...... ........... நாேய� 
ெதா�@�#9: கழ-ெபாிேயா� மீனா�சி ��தர+ேப��  

LBைம ேயா�ெவ�  
ெப�@�#9 நாவன�றி ம-ெறா�நா வா-�கH�� ேபச லாேமா" 

(சி�திர1ச�திர+ �கH1சி மாைல.)  
 

{அa4.15} 
"எ�னவதி சயந�பா 7��தெப�� ��ணியெம� றி�G ெம�மா�  
த�னைனய வ�ளாயி- றைடெயவேனா ெவனGவைக சா��� நி�.  
ெசா�னய3� ெபா�ணய3� �ல:9பல வணிநய3� Lய ப�தி  
ந�னய3 மினிதா��� நனிவிள:க+ �ைனவி�� ந(கி னானா(."  

 
{அa4.16} 
"அைனயெபாி ேயா�யாவ ெனனி-�க(வா6 சிரா+ப�ளி  

அம��� வாHேவா�  
கைனகட(M *லகி-ற� ெபய�நி.வி ேனாென(லா#  

கைலT ேமா���  
தைனயைனய னாயைட�ேதா� சரணாகி ெயாளி��னித�  

த#ேகா� ேபா-றி  
வைன�கH+O� படா��ைன�த மீனா�சி ��தரநா வலவ ேரேற." 

(தி�நாைக#காேராண+ �ராண�.)  
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{அa4.17} 
"3�Cளப( �லவ�P� பி�Cளப( �லவ�P� 3திf� ெச6ெசா�  
ம�Cப�b ெலா�ெறாெடா�. ேதாலா� மா��ெபற வ9+பா� யாேர  
எ�னினிவ� தைம#9றி+ேப மிைனயேன ெயன#9றி+ப இைசைம வாB��  
��Cநய 9ணேமேலா� மீனா�சி ��தரநா வலவ ேரேற." 

(மாWர+ �ராண�.) 
 
ச. ெதBவநாயக� பி�ைள.  
 

{அa4.18} 
"வி�Yலக� தம���தைன யைட�ேதா�#9 விைர�தழிT�  

ெவ.#ைக ந(கி#  
க�Y.சி- றி��ற1ெசB தற#கழிG க�@�க- பக�ேபா லா�  
ம�Yலக� தம��தைட�ேதா�# கழிவி(க(வி+ ெபா��  

வழ:கி வைனேப ாி�ப�  
ந�Yற1ெசB தற�ெப�#9 மீனா�சி ��தர+ேப� ந(ேலா ன�பா("  

 
"எ�னறிவா 7�னெவன வறி�தறி�� வ9��வ9� திைச�த( 2டா+  
ப�னல3 நனிசிற�� விள:கவைன� தணி�தபா மாைல யாய  
ந�னல6ேச ெரா�பி�ைள� தமிH." 

(அ�பலவாண ேதசிக� பி�ைள�தமிH) 
 
வ(c�� ேதவராச பி�ைள 
 
"அ�ட G�வா யவி�விரா� ��டC#  
ெக�ட9 ெச�னியா வில9கா ரண�தா-  
ெச�னி+ ெபய�ெப.� தி�நா டதனி(  
அ�3@# ெக�. மழ9ற# கவி�த  
ப�மணி 3@யி- பா:9ற ெவாளி��  
திாிசிர கிாிெயC� தி�நக ராளி  
கைலTண�� திடலா- க-பவ �ள�தி(  
நிைல3# 9-ற நிசிைய� �ர�தலா- 
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ைசவ சமய� தாமைர மல��தலா- 
�றமத� �கின� �றமிட# க@தலா(  
மதிஞாி- சிலாி� மா��தா�ட ென�.�  
�லவ�# 9#கைல ெபா7தர� தரலா-  
கலாநிதி யாக7- கவினளி ெசயலா(  
அறிஞாி- சிலாிவ ன��7 ெய�.�  
ெச�தமிH பர+பலா- சிவ��கH பாடலா(  
ஆகம மைன�� மறி��ய�� திடலா(  
ஆB�தவ� சிலாிவ னக�திய ென�.�  
மனநனி மகிH�� வழ:9வ ெர�ப  
கதிரவ� ெவBேயா� கழறிவ� ற�ணிேயா� 
நைகயிழ� தவனவ னைகயிழ வானிவ�  
எ(7ைட Tறானவ ென+ேபாH� 3னிவ�  
ஆத7 னவனிவ- க�றிைண ெய�ப  
மதிகைல ேதBபவ� வள�கைல யானிவ�  
அவ�மா பாதக னிவ�மா ��ணிய�  
அவ�ெவ� ேநாய னிவ�மி9 Lய�  
அவ�பக லவனிைட யவிெராளி ெப.வா�  
இவனிய- ைகயினி ெல�. மில9வா�  
ஆத7 னவனிவ- க�றிைண ெய�ப  
9�ப 3னிேயா 9றியவ னா9�  
ந�பைன+ பணியிவ னவில�� ெபாிேயா� 
3�ெனா�ந- சீடைன 3னி�தவ� சபி�தன�  
சீட�ெசB பிைழெயலா6 சி�தி யானிவ�  
ஆதலா னவனிவ- க�றிைண ெய�ப 
... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... 
பக��த� திரனா� பரசிவ 3தேல  
எ�ேபா� றவ�# கி�ன�� �ாிவா�  
க�வர ெவா�ெச*: க�#ைக தவி���  
மடலவிH 9வைள மல��தா ரணி��  
பாலேலா சன3� பனிமதி# ேகா��  
கள�திைட# கைறT: காணா� மைற��1 
சித�பர ேவ�3ன6 ெசBதமா தவ�தா�  
மகிதல 3-.� வாH��ற1 �தனா  
வ�தன ெனனேல வாBைமயா ெம�.  
Lயவ ெரவ�6 ெசா-றி�� த#ேகா�  
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மீனா�சி ��தர+ ெபய�1ெசE ேவேள." 
(சி�திர1 ச�திர+ �கH1சிமாைல.)  
 
பால9� உபா�தியாய�.  
 

"............. ............ ந(லறிஞ ேர���  
த:கியசீ� மீனா�சி ��தரேத சிகெனC�ேப�� தமிH1சி: ேகேற. " 

(சி�திர1 ச�திர+ �கH1சிமாைல.)  
 
தி. க. ெபாிய�ண� பி�ைள.  
 

"நாவி- சிற�தவ� மீனா�சி ��தர ந:9�ேவ." 
(தி�#9ட�ைத� திாிப�தாதி.) 

 
ெமBW� ெபா�ன�பல நாயக�.  
 

"கணிவள� 2�த- பைரெயா� பரம� களி��வாH திாிசிர �ாியா�  
க:ைகய: 9ல�தா� ெச�தமிH வாாி# கைரக�ட நாவல� ெப�மா�  
திணிவள� ைசவ1 ெச*மத� விள:க� தி�வவ தார6ெசB ெபாிேயா� 
ெசBயமீ னா�சி ��தர நாம� திகHதர+ ெப-றெசE ேவேள."  

(சி�திர1ச�திர+ �கH1சிமாைல.) 
 
�ரைச ெபா�ன�பல 3த7யா�.  
 

" ................ ........... சிற�தைசவ சமயேமா:க�  
தகரந.: 9ழ(பாக� றி�வ�ளா- சிரா+பளிெய� தல�தி( வாHேவா�  
சிகரவட வைர+�ய�ெத� மீனா�சி ��தரமா( தி��ெத� QR�  
பகர வேலா�." 

(அகிலா�ட நாயகி பி�ைள�தமிH) 
 
மழைவ மகா7:ைகய�.  
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"சிர�ர#ேகா� மீனா�சி ��தரேவ� த�ெபயாி� சீ�ைம# ேக-ப  
வரC.ந- பிரப�த விடய�� 3ய��ெத(லா� வ(ேலா னானா�." 

(அகிலா�ட நாயகி பி�ைள� தமிH.)  
 
காைர#கா( 3��சாமி# கவிராய� 
 

"ேபாரா�ட1 ெசயRணரா மீனா�சி ��தரனா� �லவ�." 
(அகிலா�ட நாயகி பி�ைள�தமிH )  

 
மாWர� ந. 3��சாமி பி�ைள.  
 

{அa4.19} 
"ெகா��மல�+ ெபாழி-றி�வா வ��ைறய� பலவாண 9ரவ� பாேல  
3�த�கP� �கH�ேத�� Jவைக�தீ# ைகT3ைறேய 3-ற+ ெப-.� 
த��வெமB6 ஞானகைல 3தலாய ப(கைலயி- றைழ�� ேமR� 
எ�தல3 மதி#கவ�� �கேழா:9 நாவல�க� இனிதா+ ேபா-.�."  

 
"ெபா�னா�@- �ைவமி9ந( ல3திCமி� கவிமாாி ெபாழிT ேமக�  
க�னா��� �ய�தரச� 3@�ள#க+ ேப�கவி வாண னாய  
ெத�னா�@- சிரகிாிவாH மீனா�சி ��தர+ேப�� திற(வ( ேலா�." 

(தி�நாைக#காேராண+ �ராண�.)  
 

{அa4.20} 
"இல:9.ெமB6 ஞானகைல 3த7யப( கைலTண�1சி ஏB�� Lய 
நல:9லG ெபாைறவாBைம ய�ளட#க 3றவாB�� நல�தி னி�.�  
வில:9.ெம� ைனT�தன� ெமBய@யா� 9*வினிைட ேமவ1 ேச��ேதா�  
வல:9லG சிரகிாிவாH மீனா�சி ��தரநா வலவ ேரேற."  

(மாWர+ �ராண�) 
 
3�க+பி�ைள. 
 

......... எளிேய� றீைம  
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ம�ணியசீ� மீனா�சி ��தரேத சிக�."" 
(சி�திர1 ச�திர+ �கH1சி மாைல.)  
 
நாகப�@ன� Nர+பெச�@யா�. 
 

{அa4.21} 
"OேமG தி�நாைக# காயாேரா கண+ெப�மா� �ராண6 ெசா-றா� 
ேதேமG Nரைசவ சிகாமணிய+ பா��ைரமா( சிற+பி- ேக�க#  
காேமG சிராமைலவாH ைசவசிகா மணிஞான கைல3- ேறா���  
மாேமG �ணிபைம�த மீனா�சி ��தரநா வலவ ேரேற." 

(தி�நாைக# காேராண+ �ராண�.) 
 
திாிசிர�ர� Nரராகவ ெச�@யா�. 
 

{அa4.22} 
"இ+�விெசB தவ�தாேனா த�ைததாB ெசBதவேமா இைச�த வாசா�  
ெச+ப3ட� ெசBதவேமா மீனா�சி ��தரேவ� ெசனன மாகி  
ஒ+பி7ய� க(விT6ச- 9ண3நிைற� தகிலா�ைப உபய பாத  
ைவ+பில�பா 7னியபி�ைள� தமி*ைர�தா� �லவெரலா� மகிழ� தாேன." 

(அகிலா�ட நாயகி பி�ைள�தமிH )  
 
தாராந(c� Nராசாமி நாயக�.  
 

"அEவிய ம@யா�# க.�த�� �ாிமீ னா�சி�� தர9� பரேன." 
(சி�திர1 ச�திர+ �கH1சிமாைல.)  
 
9ள�L� ச. ேவதநாயக� பி�ைள.  
 

{அa4.23} 
"வாத[ �தி�த�நா @�#ேகாைவ Tைர�த மாணி#க  

      வாசகேர சிர�ர�தி 7ர�நா�  
ஆதவனி- ேறா�றிமீ னா�சி�� தரென� ற��ெபய�O�  
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        ெடா�ேகாைவ யைற�தன�கா ழி#ேக  
ஏதமி(தி( ைல#ேகாைவ யாTவதி� J�த ெத�னிC:க-  

      பைனநய�தி 7#ேகாைவ 3�னா�  
Jதறிஞ� ைவகR�பா ட+பாட வா#கி� 3�ைமெகா�வா  

      ெரனGலக ெமாழிTெமாழி ெமBேய." 
 

(ேவ..)  {அa4.24} 
"தி�வம�ேகா ைவையமகிH�� வாத[ ரைர�த�பா- ேச���# ெகா�ட  
ெபா�வி(சித� பரநாத� பி�Cெமா�ேகா ைவ#காைச O�ட� னாைர  
ம�Gசிர �ர�தீ�. மீனா�சி ��தர+ேப� வழ:கி# காழி#  
ெகா�ேகாைவ ெசBவி�தா� சித�பரநா த�ேசெய� .ைர�த� ெமBேய."  

 
{அa4.25} 
"வி�தகமா� மீனா�சி ��தரேவ ேளெயா�Q(  

விள�� ெம�ைன+  
��த3தா� நி�வா#கா- .தி�தைனநீ பா@யதி+  

ெபா�i ெலா�ேறா 
எ�தைனேயா ேகாைவக�ம- ெற�தைனேயா  

�ராணமி�C� எ�ணி b(க�  
அ�தைனT மி�தைனெய� ெற�தைனநா வி��தாR�  

அைறய+ ேபாேமா."  
 

{அa4.26} 
"ப�bR மாB�தாB�ேதா� பயC3றா �ள�வ���� பாவ >ேர  
ந�bேலா� மீனா�சி ��தரமா ெலா�ேகாைவ நவி�றா� காழி#  
க�QR ெளா�பாவி ேலார@யி ெலா�சீைர ஆBN ராயி�  
எ�QR: க-றவரா யிகபர3� ெப-றவரா யில9 Nேர." 

 
(ேவ..)  {அa4.27} 
“த�டமி*� பாRணர வாைச2 ரன�த� தனமீய வைகயி�றி  

நி�ேசட னாகி#  
ெகா�டனன� நாமேம யக�திய�றா� ற�ைன# 2டாம  

Rைனேமவி#  9லாGதமி ழதைன  
அ�டலாி� 3னி�ததனா- றமிH3னிவ ெனC�ேப�  
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அைட�தனனா த7னகில� தியாவ�ைன நிக�வா�  
வ�டம�தா� மீனா�சி ��தரேவ ேளநீ வள+�றவ#  

ேகாைவெசா7� விய+பவரா ைரயா." 
 

(ேவ..)  {அa4.28} 
"நல�விள#9 மீனா�சி ��தரமா ெலா�ேகாைவ நவி�றா� ச�ைப�  
தல�விள:க வவ-9நா� �ாிைக�மா ெறவனழியா� தனேம க:கா  
9ல�விள#9: க-பகேம 9�மணிேய தி�வணிேய 9ண#9� ேறயி�  
நில�விள#9� தினகரேன ெயனவவைன வாH�தி�வாB நித3 ெந6ேச."  

 
{அa4.29} 
"காேனா� மிளி�தாரா� மீனா�சி ��தரமா( காழி# ேகாைவ  
ேதேனா� பாேலா� நிக�மவ� பிரதாப� சீ��தி ேயா:கி 
வாேனா� ம�ேணா� ம-ேறா�� வைகயி�றி வ@வி ர�டாB  
மீேனா� வா�றிாிT� பாCமதி ெய�.லேகா� விள�� வாரா(." 

 
{அa4.30} 
"த�டமிH3� நீ�ப�கி மீனா�சி ��தர+ேப�� த�ம# ெகா�ட(  
ெதா�ட�க�MH சிர�ர�தி- ெபாழிேகாைவ ெயCம3த� Lய மாாி  
ம�டல3� வி�டல3: கைர�ர�� திைர���� வ�த ேனா#கி  
அ�ட�ெதா*� �க7யிைற ேதாணிT-றா னஃதி�ேற( அமிH�� வாேன” 

 
{அa4.31} 
"ேதேவேந� மீனா�சி ��தர#ேகா ெனா�ேகாைவ ெச+பி+ பாாி-  
றாேவயி( �கHபைட#கி னம#ெக�ன வவ-9மவ� தம�#9� பாடா�  
நாேவகா ேதமனேன யவ�சீைர1 ெசா7#ேக�� நனியி: 9�னி  
ஓேவயி லாத�:கா ல:கழி�தீ� பிறவிைனம- ெறா�றி >ேரா." 

(சீகாழி#ேகாைவ.} 
 
ைவ�திய7:க ப�த�.  
 

"LேமG த�ன@ய ெரா�நாயி ேனைனT� �ாிசற1 ேச��த��ெசT�  
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�9ணசிர �ரேமG விமலெவ� மீனா�சி ��தர+ ேப�#9ரவேன." 
 

"ஏ�ெகா�ட நதி9ல1 சலதிவ� தமர�மி# ேக��சிர கிாிTதி�த�  
ெப6ச7ன ல@யவ �ள�தஞா ன�திமிர� இாிய1 சவ�@ய��ெசB 
தா�ெகா�ட சிவஞான பாCமீ னா�சி�� தர9� பர�” 

(சி�திர1 ச�திர+ �கH1சிமாைல.)  
-----------            
    

* * * * ெச9:� ;த*�றி#பகராதிெச9:� ;த*�றி#பகராதிெச9:� ;த*�றி#பகராதிெச9:� ;த*�றி#பகராதி.... 
(எ� - ப#க எ�.)  
(ேம-ேகா�க�, சிற+�+ பாயிர:க�, தனி+ பாட(க� Q- ெசBT�க� ஆகிய 
இவ-.�  3*1 ெசBT�களி� 3த- 9றி+�#க� ம��� இதி( 
ேச�#க+ப�@�#கி�றன.)  
[*] பி�ைளயவ�க� வா#க(லாத ெசBT�களி� 3த-9றி+�#களி� 3த7( இ�த 
ந�ச�திர#9றி இட+ப�@�#கி�ற�. 
 
* அக�தியேனா {11.11} * அ�ெளா� {அa3.1} 
அ@யா� யா�  {9.3} அைர+�7�ேதா( {8.24} 
அ�ட� 3னிவ�  {8.13} அல:ெகா�ைக� {அa2.30} 
அ�ணா மைலய�தைன {4.2} * அலர@யி7� {அa4.6} 
* அ�தைகய  {அa4.8} அளிவள�9ணC� {7.3} 
அ�தித�: கவி  {8.21} அற�தனி1 ெச(வி {8.17} 
அதிகார� தன#களி�த  {அa2.23} * அற�தழீஇ {அa4.4} 
அாிய நாயக�  {அa2.29} அ�ன3னிவர� {10.11} 
அ�� ம7 நி�  {6.10} * அ�னவ� யா� {அa4.12} 
* அ��திமி9�  {அa4.9} * அன�ப@T� {7.4} 
* அ��தவ6 ெசBத {11.3} * அைனயெபாிேயா� {அa4.16} 
அ�வாகி T�வாகி {9.2} ஆைசயிலா�#ேக {5.6} 
அ�G�வாகிய  {அa2.7} * ஆ��த சைப {5.10} 
* அ��கனி�த  {அa4.14} ஆரதி� த�ைம {8.19} 
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ஆ.3க Oபாலா  {4.4} * இ�ெறா�ட� Mழ {8.5}. 
இ#க@த ேநா#கி  {அa1.2} * இ�ன ெப� {11.12} 
இகெமா�. களி+�  {9.26} இ�ன வ@யவ� {9.5} 
இ�தைகய வ�ளைல  {அa2.39} * இனமளி�த-9 {11.7} 
இத�பரG  {அa2.34} இைனய�கH {அa2.41} 
* இ�த மதிதனி(  {11.10} உ�ைம நல� {அa2.46} 
* இ�த வற1சாைல  {10.4} உரGம7 {அa2.26} 
இ�த வித� Oசைன    {9.9} உாியனாயகி {அa2.45} 
இ�தவித ம@யவைர  {9.6} உைர சிற�த {அa2.32} 
* இ+�விெசB  {அa4.22} உழெவா7 {9.29} 
இரGவழி நட#கலா�  {அa2.17} உ�Pேதா றிழிைப {8.7} 
இ(ேலென�றா��  {5.8} * ஊ�ணி நீ� {7.9} 
* இல:9. ெமB6ஞா {அa4.20} * ஊழி- ெப�வ7 {10.15} 
இலG வ�த  {6.17} * ஊ. ெதாிதR� {4.8} 
இள:ெகா@யான  {10.2} ஊCட��ைடய {8.16} 
 
* எ:க�ைறைச {அa4.1} ஒ+�ய� வி(லவ� {9.30} 
எ�நா�� �கH {5.1} ஒ�க*9�ப� {6.3} 
எயிைலய�ற�ட  {6.2} ஒ� தி�வாவ� {அa2.20} 
எ(ைலய+பனாய  {10.16} ஒ�வ��@� {9.28} 
* எ� பிைழ ெபா.�த�  {அa3.7} ஒ�றளி�தா- ேகா@ {5.5} 
* எ�னக�தி(  {7.12} ஒ�றளி+பாB {5.7} 
* எ�ன ெமாழி� {11.15}  ஒ�.ைடேயா� {6.13} 
* எ�ன வதிசய  {அa4.15} ஓ:9ைசவ� {9.21} 
எ�ைன நானறிேய�  {8.14} * க@+பி9க� {5.9} 
* எைனT� �லவ  {அa3.5} க�ணா� மதைன {7.7} 
* எைனைவ�தி  {10.22} * க�தைன ேந� {11.2} 
ஏB�த விள�  {10.13} க��ெமா�மல3� {9.1} 
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* ஏ�த�சா7 {10.6} * கைறநி.�திய {9.19} 
ஏலேவ ெயா�+ப�� {8.9} கனிவிளவி�#க {8.10} 
ஒ�பா திாி+�7 {அa2.3} * காணாதா- கா��வா� {7.10} 
 
* காணிT: காணிT: {6.18} ேகாேட��மிள {அa2.44} 
* கா�#9�.ாி�தவ� {10.18} சரவணபவ {அa2.6} 
* காேனா� மிளி� {அa4.29} * சி�ைதயி�� {அa3.2} 
9ண:ெகா� ெசEவாB {9.12} சிவெப�மா� {அa2.33} 
* 9�பெனனி( {10.21} சிற�தவிராமாயண {அa2.43} 
* 9�பர�றாைள#  {அa3.4} * சி�b7� {அa4.13} 
9�வ�#க�  {5.3} சீ�O�த கயிலாய {6.9} 
9லவ� சிகாமணி  {அa1.1} சீ�O�தக(வி யறிG {அa2.35} 
* 9லவிய ெப���கH  {அa3.8} சீ�O�த க(விT� {6.24} 
9லG 3�க#கடG�  {10.9} சீ�O�த சிவப�தி {9.16} 
9வைள ய�கத� {8.22} * சீ� O�த நாவல�: {அa4.7} 
2��கH#ேகா3�தி  {10.10} சீ�O�த �கH {அa2.9} 
* ெகா�#க1 சைடவ-ற  {2.2} சீ�O�த வி��� {8.4} 
* ெகா�� மல�+  {அa4.19} சீ�O�த விேராதி {அa2.40} 
ெகா��மல�+ {அa2.19} சீர@யா�ெசB {8.29} 
 
சீரா� கழனி1 {அa2.11} * த�ணிய க�ைண {அa3.3} 
* ��த ம7  {12.1} த�ைத ெபயெர�+பா� {6.12} 
�ைவப� க�+ப:கா�  {9.13} த�ைதெயன {அa2.48} 
�ைவப�மவ(  {8.11} த�ேவ சி�தாமணி {அa2.27} 
ெச:ைகயா�@னா�  {4.7} தைலயாைன {அa2.2} 
ெச�ைமெயா�றி(லா  {8.15} தைலவராB ந(ெலா*#க {6.27} 
ெசறி9றிRைட {9.24} த*G �கH {7.1} 
ெசறிெபாழிலாவ�  {அa2.22} தளி�9�� {9.4} 
ெசா(லா�� பிரபல  {அa2.24} * த� கிைளய�றி {அa1.3} 
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ெசா(லா���ன-  {6.26} தாY 3@ேமல� {அa2.8} 
ெசா-ெகா�ட தி� {9.22} * தா� பிற�த த�ைதையT� {6.25} 
ெசா�னய3� ெபா�ணய3�{அa2.21} தி�#கிள� 3னிவ� {10.7} 
த:க� க��திைட {6.28} தி�1சமய��ட� {6.11} 
* த�டமிH 3�நீ�  {அa4.30} * தி��திய G�ைம� {அa3.9} 
* த�டமி*�பா(  {அa4.27} * தி��� தமிH {6.5} 
 
தி�ெந�மால�. {8.12} * ேதனா�சி ெசB {அa4.10} 
தி�மா மகP�  {9.10} ேதென�ெற��� {அa2.28} 
* தி�வம�ேகா  {அa4.24} ெதா*பவ ெரா�பா( {8.6} 
தி�வாத[ர�  {9.17} ந�ணிய Jைக {8.28} 
தி�வியR�  {6.21} ந�பலமா9� {6.22} 
திற+பாவைனய  {10.3} ந(ெலா*#க� {அa2.36} 
* தீயெனC� பா��  {6.7} நல�O�த {10.12} 
�:க6சா� (கீ��தன�)  {8.2} * நல� விள#9 {அa4.28} 
Lயநாம�த�வ�  {8.23} நலம7 ெசBைக {9.7} 
* Lவல� மீனா�சி  {10.23} நா�ட6 சிவ�தைன {4.10} 
* ெத�றனாட�  {6.6} நா@ய வ�தின�தி( {9.8} 
ெத�னா�6சீ�  {5.4} நாமத வாரண: {4.9} 
ேத�கயிலாய  {8.1} * நா-கவியா� {8.20} 
ேத�மாியய-9  {7.6} நில� O�த {6.30} 
ேதம7 �ைறைச1  {5.2} * நிைனயைட�ேதா�# {11.14} 
* ேதேவேந�  {அa4.31} * நீ#கமி7�ப {அa3.6} 
 
ெந@ய �கH {அa2.16} * ��ணியெம�ேகா {அa4.5} 
ெந-றியினீ. {6.16} �ய7�#9: கர {11.1} 
* ப@தா:9  {11.17} * �ரமாய ெவ�ற�� {4.5} 
* ப��ைம#ேகா�  {4.1} �ர3த( {8.25} 
பர�பைரேய  {7.5} OேமGசி:கவன� {9.11} 
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பரமைசேயாக {அa2.5} OேமG தமிழ���� {9.25} 
பரG�கH1 சி�ன�ைம {அa2.42} * OேமG தி�நாைக# {அa4.21} 
* ப(லா� �கH  {11.4} OேமG ந:ைகவள� {6.20} 
* ப�bR�  {அa4.26} * ெபய-பா� மைழ {5.11} 
பாட+ ப@#க  {2.1} ெப���:கவ� {6.4} 
பாட3தலாசிாிய  {6.29} ெப�ைமயி- ெபா7T� {9.23} 
பா� ெதாழிலாள�  {அa2.25} ேப��கH1 {8.3} 
* பா� O�த  {11.13} * ேபெர�டா {அa4.3} 
* பாவி- ெபாியவ� {11.5} * ெபா�னகரா� {6.8} 
* பிண#கிலாத {6.19} * ம�தரமாளிைக {11.16} 
��ணியெம(லா� {7.11} ம�Gலக:களி {10.8} 
 
மைழெபாழிT  {7.13} * ெமB#ேகயணிT� {6.15} 
மறிவி( ெப�:  {அa2.15} ெமBயாறைட�� {அa2.31} 
* ம�C� Tவவ�ட�  {10.20} ெமாB ேவைலMH {7.14} 
* மாசார#கவி  {10.5} ேமாகமாமடவி {10.19} 
* மாேமG வடெமாழி  {11.6} வ��வன+ (கீ��தன�) {அa2.4} 
மாேமG ......... வ�ளலாய  {7.8} * வரமளி#9� {11.8} 
மாேமG ......... வ�ள-  {9.18} வைரமா தி�#9� {4.3} 
மாேமG வா�பிைற {6.31} வழிவழி ய@ைம {8.8} 
மா. ேவ�@ன�  {9.27} வ�ளிய ப:கய# {9.20} 
மி#9ள ேபாிர#க�  {அa2.14} வ�ெறா�ட� {அa.2.12} 
மிக+ ெபாியனாகிய  {10.14} வாத[� மைற {8.27} 
* மி�Cமர�  {அa4.2} வாத[ர@கP#9 {அa.2.13} 
3தி� மா#கனி  {9.15} * வாத[�தி� {அa4.23} 
3யRமாதவ��  {அa2.47} வாB�த தி�வ@# {10.1} 
* 3�Cள ப(  {அa4.17} * வாரண� ெபா�த {2.3} 
* J��திதல  {அa4.11} வாராக வன நகி( {அa2.10} 
* வாH�தெத�ன  {6.23} வி��பி�க� {அa2.38} 
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வாH�ேதாெம�.  {அa2.18} விள:கதிகார�ெதா� {அa2.37} 
* வா�பணி�தா(  {6.14} ெவ�ைள நிற�தா- {4.6} 
* வா�O�த  {11.9} ெவ�ைளவாரண+ {அa2.1} 
வான நாடவ�#9  {8.18} ெவ-றிWெரா� {6.1} 
வி��ன� 3@ேம(  {9.14} ெவ�ற சீரா�ம {8.26} 
* வி�ணா��  {10.24} * ேவ�டாைமய�ன {7.2} 
* வி�Yலக� {அa4.18} * ேவதாவி� த�ணிடேமா {10.17} 
* வி�தகமா�  {அa4.25}  
------------------------------- 
 
 
 


