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திாிசிரர  மீனாசிதர பிைளயவக சாிதிர.
இரடா பாக

இ ைஷ பிைளயவக மாணா#க மகாமேகாபாதியாய

தா%ீணாய கலாநிதி டா#ட - உ. ேவ. சாமிநாைதயரா( எ*த+ெப-.,
ெசனபடண ேகஸாி அ1#2டதி- பதி+பி#க+ெப-ற.
3க ஆ மாசி மாத (1934)

Copyright Registered. (விைல. 5பா 2-0-0.)
---------------

8. தி"#ெப"
தி"#ெப" ைற# ராண அர(ேக*ற.
அர(ேக*ற.

வித3 கீதன3.
பி இ+லவ ேகாமா த6ைசயி7 ப81ரதி-9 வ அ:ேக சில
தின இதன. அ+பா( திவாவைற#9+ ற+பைகயி( 3 2றிய
பிராமைல ஓவா, பழனி மாபழ# கவி1சி:க நாவல #ேகாைட

மகாராஜாவாகிய இராமசதிர ெதாைடமா மீ இய-றிய இ:கி>? ேநா@
ெமள ஒ கீதனைத+ பா@# கா@ன. அத ெம@( ஒ கீதன

+பிரமணிய ேதசிக மீ ெசBய ேவெமC எண இவ#9 அ+ேபா
உடாயி-.. உடேன ஒ வித3, அத ெம@( ஒ கீதன3 இவ

இய-றின. அைவ வமா. :(வித) {8.1}

"ேதகயி லாயபர பைரைறைச ேமயநம1
சிவாய றைன#

2த3 Cளபதி னா(வ3- ேறாறெலன#
ெகாடா ரEவா

Fதவி தர#ெகா பி-ேறாற ெலனG:ெகா

3

வ#9: ேகாமா

நீெப கழைம+ பிரமணிய 9மணிைய
நிைன வாHவா."

[2தெனற 16-ஆ படதி7த ேமலகர +பிரமணிய ேதசிகைர.

அவ#9 3C ஆதீனIதாபகராகிய நம1சிவாய Jதி#9+ பிC இத
பதினா(வராவா: (1) மைறஞான ேதசிக, (2) அபலவாண ேதசிக, (3)

உதிரேகா@ ே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) தி1சி-றபல ேதசிக, (12)
அபலவாண ேதசிக, (13) +பிரமணிய ேதசிக, (14) அபலவாண

ேதசிகெரபவக. பி-ேறாறெலற சின+படதி7த நம1சிவாய

ேதசிகைர.)

{8.2} (கீதன)

ராக - கமா; தாள - ஆதி தாள.
(ப(லவி)

:க6சா தைற ைசயி(வள

+பிர மணிய தயாநிதிேய

.ேப ரணனி ெபாழித
தெமB6 ஞான கலாநிதிேய
(அCப(லவி)

Lய நய9 ண#கடேல

ேநய Gயிம வ-9டேல

ெதாெட.: ெகா@ப கெட.

பெபா றினநிைற

(:க)

(சரண:க)

1. ெமBகடா சததி ெய.

விள:கவி ராவிய Mாியேன

ெமBெயாறா தாHபர சமயைர

ெவ.நி லாவிய Nாியேன
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ைவ9:கா மாதிய காிசி(

வளதவ ேரெப. காரணேன

ைவயதா னாதிய பலG

ம.தைவ ேமெலாளி Oரணேன

மாபா லவசி காமணிேய

காபா பரGசி தாமணிேய

ம6ெசா.: க6சத: க6ச6
ச:ெகா ெடாளி த

(:க)

2. அ@யாத: 9ைற3* ெதாழிதர

ஆர ாிக ணாைலயேன

அலேரவா னிைடம வியபைக

ஆதியி னாP. மாைலயேன

க@யா உ.க* நீமல

கா3ற ேமய யாசலேன

கதாதா ெராவ மிைலெயன

ஓபவ பாசெவ( Oசலேன

கமHசி தாதைச வ+ெபாேள

தமிழி- காதனி ெமBெதேள

கப:ெகா றெப. த:96ச
பத தத

(:க)

3. வெத:9 ப3கி( தவHத

மாகயி லாயப ரபைரயாB

மறிக தனிநட நவி(பவ

மாற7 லாகம QRைரயாB

நெதா.: 9ைழமைற தரவக

ஞாலவி ராயப ரபரேன

ந:க6 திவ@ Gைளமல

நாPமி லாைமநி ரபரேன

பரவ3 ேதெயC வானவேன

9ரவசி காமணி யானவேன

பதத: 9பபி ெறெற.6
ெசற தணகH

(:க)

[அCப(லவி: ெதா - ைக:காியைத. சரண: (1) ைவய ஆதிய - பிதிவி

3த7ய தவ:க. அ6ச - அன+ பறைவ க. 6ச ெகா - 2ட
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ெகா. (2) அல ஏவா - மமத. மாைல - இய(. க*நீ மாைல

ஆசிாியகP#9 உாிய. கப - ந#கைத. (3) ந - ச:க, ந:9 – பழி+.]
திவாவைற#9 வத.
அ+பா- பாிவார:கPட இவ திவாவைற#9 வ ேசதா. வதGட

அEவிதைதT கீதனைதT +பிரமணிய ேதசிகாிட விண+பி#9ப@
ெசBதா. ேகட அவ#9 தி#2டதா#9 அைவ இபைத

விைளவிதன. மடதிRள 3தியவக, ேதசிக இரவி( ஆலய ெச. Iவாமி
தாிசன ெசBவி மட#9 வ ஒ#கதி- Uடதி( N-றி

அ@யாகP#9 விOதி+பிரசாத அளி#9ெபா* ேம-2றிய கீதனைத+

பாட1ெசBய விபினாக. அEவணேம ஓவாக நாேதா. அ1சமயதி-

பா@ வவாராயின.

+பராய ெச@யா க@த.
ஒநா நா:க பாட:ேக# ெகா@த ெபா* ெசைனயி7த +பராய
ெச@யாாிடமி ஒ க@த வத. அதி(, "நா தி1சிரா+பளியி(

த:களிட ப@# ெகா@#ைகயி( ெவI7ய மிஷI27( என#9

ேவைல கிைடத. 3த( மாத1 சபளமாகிய 5பாB பதிைனைத த:களிட

ெகா வதன ெசB ெப-.#ெகாட ெபா* தா:க இத+
பதிைனைத திபைவதா( என ெதாைகேயா அதைன+ெப-.

வாHதி#கேவெம. அளி1ெசBதீக. அத+ப@ேய த:கPைடய

ெப:கைணயினா( என#9 இ. 5. 50 சபள ஏ-பட" எ.

ெதாிவிதிதா. இவைடய ந(வா#9+ ப7தமா9ெமபைத1 சிலரா-

ேக@த நா:க அ#க@ததா( அ1ெசBதி உைமெய. அறி
மகிHேதா.

திமாளிைக ேதவ Oைஜ.
ஒதின மடதி- பக- ேபாசன ஆன பி இவ மடதி 3க+பி7#ைகயி(
மடதி-9ேள மணிேயாைச ேகட. அத ஓைச#9# காரண என ெவ.

அ:ேக உளவகைள இவ வினாவியெபா* திமாளிைக ேதவ#9 நட#9
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Oஜாகாலதி( அ@#க+ப மணிேயாைச ெய. ெசானாக. அ+ெபா*

இவ +பிரமணிய ேதசிக#9,
{8.3}

”ேப கH1+ பிரமணிய ேதசிகெபா
N கழ-க@ேய விண+ப - ேநச

வதி மாளிைகேத வOைச யாேய
கபதி யாத(வழ# க "

எC ெவபாைவ எ*விதC+பினா.
மடதி- ேகாயி(ெகாெட*தளியி#9 திமாளிைக ேதவ#9+ Oைஜ
ெசBபவ ஆதிைசவராதலா(  ேகா3தீவர#9 உ1சி#காலமான பி
அ1சக அ:ேக வ OைஜெசBவ வழ#க. அைறதின என

காரணதாேலா ேகாயி7( தாமதி உ1சி#கால நடதைமயி அவ அகாலதி(

வ Oசி+பாராயின.

இ+பாைட# ேகடGட ம.நா ெதாட:கி# காைலயிேலேய வ Oைஜ
ெசBTப@ ேதசிக  ேகா3தீவர ேகாயி( அ1சககP#91 ெசா(7

அC+பிவிடா. அவக அ:ஙனேம ெசBவாராயின. அ+ப@ேய இ.

நைடெப-. வகிற.

இரதினபிைளயி உதவி.
3 அபலவாணேதசிகபிைளதமிைழ அர:ேக-றிய ெபா* இவ#9
மடதி7 ேபாட+பட ஏ.3க உதிராச க@யான பணதி-9

3+பா வேபாெத(லா அட9 ைவ#க+ப@#9; பண:கிைடதபி

கடகாரகளிடதி( வ@T 3தR: ெகா மீக+ப. அத+ப@ேய அ

மாWரதி( ஒவாிட அட9 ைவ#க+ப@த. ராண அர:ேக-.வத-காக

தி+ெபைற#9+ ேபா9ெபா* அதைன மீ தாி#

ெகாளேவெம. நா:க ெதாிவி#ெகாேடா. அ+ேபா ைகயி-

பண இ(லாைமயா( கட வா:கி மீபத-9 இவ தீமானிதா.

ேசாழமாளிைக இரதின பிைளயிட 5. 300 வா:கிவர ேவெம.

தி+ெபைற+ராண அர:ேக-றி வதGட அெதாைகைய வ@Tட
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தா ேச+பி விவதாக1 ெசா(லேவெம. 2றி எைன அவாிட
அC+பினா. அ+ப@ேய நா ேபாB ெதாிவிதGட அெதாைகைய அவ
ெகாதா. நா அதைன+ ெப-.#ெகா ற+ப: காலதி( அவ,

"இெதாைகைய ஐயா அவகளிட மீ ெப.வதாக என#9 உேதசேம இ(ைல.
ஏதாவ எனா( இயறைத அவகளிட ேச+பி#க ேவெமற எண
என#9 ெநநாளாக இத. அத எணைத+ Oதி பYப@ ேநத

இத1 சமய#9 எCைடய வதனைத1 ெசRகிேற. எCைடய

ேவேகாைள அவகளிட ஸமய பா ெதாிவி#க ேவ" எ.

ெசா(7 எைன விதன. நா மீ வ அவைடய ேவேகாைள

ெதாிவிதட ெதாைகையT இவாிட ேச+பிேத. அெதாைகைய# க

இரதின பிைளயிCைடய அபி மி9திைய நிைன நறி பாரா@

அவ#9 ஒக@த எ*விதா; வழ#கேபாலேவ அ#க@ததி தைல+பி(

எ*திய ெசBT வமா.:
(வித) {8.4}

"சீOத விபினிைட ெயாேபாகி# 9ாியபணி ெசB ேமG

நீOத விரதினேமா பழைசயிைட+ பலவாய நியம ேமய

வாOத ெவாதனிேயா கி#9ாிய பணிகபல வய:க1 ெசBT

ஏOத விரதினேமா எசிறத தறிைரமி இய(வ( ேலாேர”
[ஒ ேபாகி - இதிர. நீOத இரதின - சிதாமணி. பழைச - பைழயா.. பலவாய
நியம – பல ேகாயி(க; அைவ தி+ப81ர 3த7ய ஊகளிRள

சிவாலய:க; நியம எபத-9 ஒ*#க ெமப ம-ெறா ெபா. தனிேயாகி -

சிவெபமா. பணிக - தி+பணிக. இரதின - இரதின பிைள. அவ

ேம-2றிய ேகாயி(கP#9 தமகதாவாக இ வவாைய விதி ெசB
தி+பணிகைளT இய-றி நிதிய Oைஜ 3த7யவ-ைறT ஒ*:காக நடதி#
9பாபிேஷக:கP ெசBவிதைமயி இ:ஙன 2ற+ெப-றா.]

இரதின பிைள அளித அெதாைகைய# கட வா:கினவாிட ேச+பி#
க@ைய மீ இவ தாி# ெகாடன.
தி+ெபைற#9+ ற+பட.
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ஒ ந(ல தின பா ேதசிகாிட விைடெப-.# ெகா திவாதிைர

தாிசன#9 இவ தி+ெபைற ேபாB1 ேசரேவெமற எணட

3க ஆ மாகழி மாததி 3த7- (1873 @ஸபாி() ற+படன. 2டேவ
ெசேறா பழனி#9மார தபிரா, அாிவாரம:கல ேசாமதர ேதசிக,

+ைபயா படார, 9பேகாண ெபாியண பிைள, [1] சேவாிநாதபிைள,
தி(ைல விட:க ேவRஸாமி பிைள 3த7ேயா. நாC ெசேற.

ெச(Rெபா* திவிைடமL# கடைள மடதி( த:கி அ:ேகயித

ெந(ைலய+ப தபிராெனபவரா( உபசாி#க+ெப-றா. அ+பா- ற+ப

ேம-ேக சாைலவழியி- ெச(Rெபா*, "ஏதாவ ப@#ெகாவரலாேம"
எ. ெசானா. ைகயி( ெவ:ைக#ேகாைவ ஏ+ பிரதியிதைமயா(

அதைன+ ப@+ ெபாேக#ெகாேட ெசேறா. இவ அதிRள

நய:கைள1 ைவபட எ#கா@யட Qலாசிாியைடய ெபைமகைள
இைடயிைடேய பாரா@#ெகா வதா.
ஒ பைழய நப.
அ:ஙன ெச(Rைகயி(, 9பேகாணதி-9# கிழ#ேக அ6தைல வாB#கா7

தைல+ள இடைத யைடதGட அEவிடதி( ஒ 3தியவ எதிேர வதா.

அவ#9+ பிராய ச-ேறற#9ைறய அ.பைத இ#கலா. அவ ஒ ெபாிய

Jைடைய தைலயி( ைவ#ெகா எெணB# கலயெமாைற# ைகயி(
எ#ெகா வதா.

அவ இவைர#க விைரவாக அகி( வ, "என+பா மீனாசிதர!
ெசள#கியமாக இ#கிறாயா?" எறா.
"நீ ெசள#கியதானா? எ:ேக ேபாகிறாB?" எ. இவ ேககேவ அவ, "நீ மி9த

சிற+ேபா விள:9கிறாெயபைத+ பலேப ெசா(ல# ேக1 சேதாஷமைட
ெகாேட இ#கிேற. நீ ந(ல ணியசா7. அேநக ேபகP#9+ பாட6

ெசா(Rகிறாெய. ேகவி+பேட. இC ந(ல ெசள#கியதி7 #9ப@

உைன1 ெசBவி#க ேவெம. தாTமானவைர+ பிராதி#

ெகாேடயி#கிேற. நா உேனா ப@தவதா; எ அதி?ட இ+ப@
இ#கிற. எ மகP#9+ பிரஸவகாலமா; அத-9 ேவ@ய மகைள நாேன
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வா:கி வரேவெம. மமக+பிைள எ*தினா; அத-காக எ(லா

வா:கி#ெகா ேபாகிேற. என ெசBேவ! தி1சிரா+பளி

எ:ேகயி#கிற? மா+பிைள ஊ எ:ேகயி#கிற பா! ஊைரவி+
ற+ப J. நா ஆBவிடன. வழியி( த:கி த:கி வகிேற; எ

க?டைத நாதாேன அCபவி#கேவY. ம.ப@ ஒசமய வ உைன+
பா#கிேற. நீ எ:ேகேயா ஒ 3#கியமான காாியமாக+ பலேபேரா

ேபாகிறாெய. ேதா.கிற; ந(ல, ேபாBவா" எ. ெசா(7 இவாிட
விைடெப-.#ெகா ேபாBவிடா.

மீனாசிதரெம. அவ அைழதைத# ேகட நா:க இவேரா இத மாதிாி
ஒைமயாக+ ேபசி அளவளாவினவகைள அவைரயி( பாதிராைமயா(

விய+-. அவைர இனாெர. ெதாிெகாPத-9 நிைன இவைடய
3கைத+ பாேதா; அத# 9றி+ைப இவ அறி, "இவ எ

தக+பனாாிடதி( எேனா பளி#2டதி- ப@# ெகா@தவ.

ெதாைட மடல ேவளாள. நா திாிசிரர வத பி அ@#க@ Qதனமாக+

ெப-.ள ஏ1 வ@கைள வா:கி வா:கி1 ெச. அதி சீ#கிரதி( 3-.
ப@வி ஜா#கிரைதயாக திப# ெகாவ ெகாவிவா.

அநகரதி( இதவைரயி( நா ப@த தக:கைள ெய(லா தவறாம(

ஒEெவாறாக வா:கி1ெச. ப@தவ இவ. ஒ QR#காவ இவ#9+

ெபா ெதாியா. ெபா ெதாிெகா ப@#கேவ ெமற வி+ப3

இவ#9 இ(ைல. சில சமய:களி( நா சதி+ப. இ+ப@ேய ேபசி 3@+பா.
இவர வ.ைம நிைலைய உேதசி ஏேதC நா ெகா#க 3யறா(

ெப-.#ெகாள ம. வி விைர ெச. விவா. அைத# 9றி+ ேபச

ெதாட:கினா- ேகாப3 அவ#9 வவி. ஒெபா* நானி#9

இடதி-9 அவ வதமி(ைல; ஏதாவெதாைற எனிட

ெப-.#ெகாடமி(ைல. பிறாிட அ+ப@ேய. அதனா(தா இ+ெபா*

நா ஒ. ெகா#க ணியவி(ைல. கபடமி(லாத மனதின. ந(ல

9ண3ைடயவேர. இளைமயி- ேபசிய ேபாலேவ அவ ஒைமயாக+ ேபவ

எ+ெபா* வழ#க" எ. அட ெசானா.
வழியி( நிகHத நிகH1சிக.

அ+பா- 9ேபாண, பாபவிநாச, த6சா[, 3தாபார (ஒரதநா),
ப#ேகாைட, ஒட:கா, காலக எC ஊக வழிேய ெச.
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தி+ெபைறைய இவ அைடதா.
சில சமய:களி( வ@யினி. இற:கி நா:க சாைலயிேல நட
ெச(Rேவா; அ+ேபா பாட: ேக#ெகா ேபாேவா.

3தாபாரதி( 3 த6ைச அரசரா( ஏ-பத+ப@த ெபாியெதா
தம Iதாபனதி( தமிH+ பாட ெசா(Rத-9 உபாதியாயராக

நியமி#க+ெப-றிதவ தி#கணர Iதலராண 3த7யவ-ைற1

ெசBதவமாகிய விவா நாராயணசாமி வாதியா எபவைடய 9மார வ
இவ#9 ம-றவகP#9 ேவ@ய ெசௗகாிய:கைள1 ெசBவிதன.

இைடயிேல உள இட:கP#91 ெசறேபா இவைடய வரைவயறி

அ:க:ேகTள தமிழபிமானிக வ வ, "இ:ேக சிலதினமி எ:கP#91

ெசா(ல ேவ@யவ-ைற1 ெசா(7வி1 ெச(லேவ" எ.

9ைறயிரதாக. "திவாதிைர தாிசனதி-9 தி+ெபைற#91

ெச(Rகிேற. அ:ேக சிலதின இ+ேப. இவி திபிவேபா
ேநதா( இ:ேக த:கி1 ெச(ேவ; இ+ேபா அவகாசமி(ைல" எ.
அவரவகP#9 ஸமாதான 2றின.
[2] ேவபL+ பி1ைவய.
அ+பா( தி+ெபைறைய அைட அத ெத-9 NதியிRள

திவாவைற மடதி( இவ பாிவார:கPட த:கினா. இவ அ:ேக வ

விடைத  ஆமநாதIவாமி ேகாயி- கடைள Iதானதி7த 

+பிரமணிய தபிராC#9 ெதாிவி+பத-9+ பழனி#9மார தபிராC நாC
கடைள மடதி-91 ெசேறா. அ+ெபா* மடதி ெவளிேய உள ஒ

மடபதி( நா#ேகாைட நகர தனைவசிய கனவாக சிலேரா,

ேவபL+ பி1ைவய 3த7ய தமிH+ப@தகேளா இ வெறாட1
ெச@யா ேபசி#ெகா@தா. பி1ைவய பாட( ெசா(7 எ(ேலாைரT

மகிHவி# ெகா@தன. அைத# கவனித எைன ேநா#கி, "இவதா

ேவபL+ பி1ைவய" எ. பழனி#9மார தபிரா ெதாிவிதன. அவ

பாட( ெசா(Rதைல# ேக#ெகாேட சிறி ேநர நி.வி உேள ெச.
+பிரமணிய தபிராைன+ பா+ பிைளயவக வதி+பைத நா:க
ெதாிவிேதா. இவைடய வரைவ எதிபா# ெகாேடயித அவ

அதைன#ேக மகிH1சியைடதா. அ1சமயதி(,
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(ெவபா) {8.5}

"இெறாட Mழ எழிலாநி ேசைவெசய

வெறாட ேராகன வாக சில - இெறா
பித-ேக ெசB+ பிரமணிய நிேனால#
கதிேல வதிதா க"

எC பாடைல1 ெசா(7#ெகாேட பி1ைவய வதா; அவடனித

ம-றவகP வதாக.

வெறாட 3த7யவக வ வதன ெசB தபிரானிட விOதி+பிரசாத
ெப-.#ெகாடாக. பி1ைவய நிமிஷ+ெபா*தி- கவிெசBT ஆ-றைல#

9றி விய ெகாேட நா:க இ#கவிஞபிரா இத விதி#91
ெசேறா.

அEவிடதி- ேகாயிலா மாியாைதTட வ பிரசாத:கைள இவாிட ெகா
தாிசனதி-9 வரேவெம. அைழதாக. உடேன இவ ஆலய#91

ெசறா. +பிரமணிய தபிரா அ:ேக வ இவைர வரேவ-. 3ேன நி.
தாிசன ெசBவிதா. அைற தின திவாத[ர@க ெகாடளியித

மதிாி#ேகால# காசி எ:க கைணT கைதT கவதன.

தாிசனமான பி பிைளயவகP#9 தபிரானவகளா- காளா6சிக

ெகா#க+ெப-றன. அவ-ைற இவ வா:கி ேவெறாவாிட ெகா+பத-9

திபினா. உடேன அ:ேக நிற ேவபL+ பி1ைவய வ அவ-ைற
அட வா:கி#ெகாடன; அவைர#க இவ, "வக நாதைர

எ+ெபா* வத?" எ. ேகடன.
[3] 'வக நாதைர' எ. அவைர1 ெசானத காரணைத நா:க இவாிட
பி ேக ெதாி ெகாேடா. அ+பா( இவ தம#9 அைமதித

விதி#91 ெசறா. இவைடய வரைவ# ேகட அ:ேக திவிழாவி-9

வதித ப@தக பல வ பா ஸ(லாப6 ெசB ெகா
உடனிதாக.

ம.நா காைலயி- பி1ைவய தா ஆலவாய@க திற1 ெசBதித நிேராடக
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யமகவதாதிைய இவாிட ப@#கா@+ ெபா ெசா(7# ெகா@தன.
அ+ெபா*, "இ பிைழ, அ பிைழ" எ. உடனித [4] பழனி#9மார

தபிரா அ@#க@ ஆேசப6 ெசBதன. பி1ைவய உடCட அத+ பத:கைள
மா-றி மா-றி ேவ. ேவ. பத:கைள யைம1 சிறி வதமிறி

3@#ெகாேட வதா. இைத# கட இ#கவிஞேகாமா தபிராைன

ேநா#கி, "சாமீ, நிேராடகதி( யமகமாக+ பாட(க ெசBதி#9 அைமைய1

சிறி பாராடாம( ஒEெவா பாட7R பல ஆேசப:க ெசBெகாேட
ெச(வ நறாக இ(ைல. ஆேசபி#க ஆேசபி#க ஆேலாசைன ெசBயாம(

உடCட ேவ. பத:கைள அைம விைரவி( இவ 3@ விவைத+ பா

இவைடய திறைமைய+ப-றி விய#கேவடாமா? ேமேல ெசா(Rப@ தாராளமாக
விவிக. ஊ#கைத# 9ைற#க#2டா" எ. ெசா(லேவ அவ

ஆேசபியாம( மா இவிடன. பின அQ( 3-. ப@#

காட+ெப-ற.

இ+ப@ேய வதவகP ஒEெவாவ தினதின தா:க ெசBைவதித

Q(கைள இவாிட ப@# கா@ திதி#ெகாடன. இவ ச7+பி(லாம-

ேக அவக வி+பைத நிைறேவ-றி ஆதாி வதா.

அ:ேக வதித சி:கவன +பாரதியா 3த7யவகளிட ஆகார 3த7ய
விஷய:களி- கவனி# ெகாPப@ இவ எைன ஒ+பிதன.
சின1சாமி Nர+பனான.
பி கடைள மடதி கீHறதிRள 'சGக@'யி( இவ#9 இ+பிட

அைம#க+ப@த. அ:ேக இவ பாிவார:கPட இ வவாராயின.

சின1சாமி பைடயா1சிெயற மட ேவைல#காரெனாவ திவாவைற
மடதி7 இவட அC+ப+ப@தா. அத ேவைல#காரைன

தவசி+பிைளக, "அேட சின1சாமி" எ. அ@#க@ 2+பா ேபா

அைழதைலT, "அ:ேக ேபாடா, இ:ேக வாடா" எ. ெசா(RதைலT ேகட
இவ அவகைள அைழ, "இ:ேக கடைள1சாமிைய+ ெபாியசாமி ெய.

உதவியாக இவ காசிநாதசாமிைய1 சின1சாமிெய. Iதலதா

மாியாைதயாக வழ:கி வவ உ:கP#9 ெதாிTேம. ஆதலா( அவைன இ.

3த( சின1சாமி ெயறைழயாம( Nர+பெனறைழT:க" எ. ெசானா;

அறிT அவைன அைழ, "உைன இ. 3த( சின1சாமிெய.
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அைழ#கமாடாக; Nர+பெனேற அைழ+பாக; அைழ#9ேபா நீ
ஏென. ேக, ெசான ேவைலகைள1 ெசBயேவ" எ. அறிவிதா.
அ3த( அவ அEவாேற அைழ#க+ப+ பா#கேவ@ய ேவைலகைள+
பா வதா. இதனா( இவைடய கவன ஒ சி. விஷயதிR

ெசRத+படைம விள:9கிற.
ராண அர:ேக-ற ஆரப.

ந(லதினதி- ராண அர:ேக-ற ஆரபி#க+ ெப-ற. அ+ேபா

தபிரானவக பல இட:கP#91 ெசா(7யC+பினைமயா( சமீபமான

இட:களி7த சில ஜமீகளி பிரதிநிதிகP, ேசைவகாரக 3த7யவகP,
ெபாிய மிராதாகP, #ேகாைட அறதா:கி 3த7ய இட:களி( இத
உதிேயாகIதகP, ப@தக பல வ 2@னாக.
9றி+பி@த ந(ல 32ததி( தி+ெபைற+ ராணதி

ஏ+பிரதிைய  ஆமநாத Iவாமியி தி 3 Uடதி( ைவ+ Oசி+
பிைளயவகளிட [5] ஒ நபியா ெகாவ ெகாதன. விOதி+

பிரசாதைத# ெகா மாைல M@1 சிரதி- ப#கவித பி இவைர
உபசாரடனைழ வ [6] 9திைரIவாமி மடபதி( இ#க1ெசB

ெதாட:க1ெசானாக. இவ கடைள+ப@ 3த77 பாட(கைள நா

ப@ேத. ஒEெவாற-9 அழகாக+ பதசார6 ெசா(7 இவ உபயசிதா.

ேக எ(ேலா இ-றாக.
+பிரமணிய தபிரான ேகாப.

நாேதா. பக( J. மணி ெதாட:கி ஐமணி வைரயி( அர:ேக-.த(
நைடெப.. நாகப@னதி7 வ அத தலதி( வாச6ெசB

ெகா@தவகP வடெமாழி ெதெமாழிகளி- பயி-சிTளவகP
சிவப#திTைடயவகPமாகிய ைசவ1 ெச(வகளிவ வெறாட

3த7ேயா நாேதா. தவறாம( வ வ ம-றவகPட ேக#ேக
மகிH1சிT.வாக. ஒநா வழ#க+ப@ எ(ேலா வ வெறாட

ேம-2றிய இவ வவத-9 தாமதிதைமயா( அவக வவைரயி(

ப@#க ெதாட:கேவடாெம. இ#கவிஞ ேகாமா ெசானா; அதனா( நா

ப@#க ெதாட:கவி(ைல. சிறி ேநரதி( அவக வதாக. வதGட
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ராண+ பிரச:க ஆரபி#க+பட. அ:ஙன தாமதிததி( +பிரமணிய

தபிராC#9 இவமீ மி9த ேகாப3டாகிவிட. வாசி 3@Tவைரயி(

Oமிைய ேநா#கி#ெகாேட ஒமாதிாியாக இ நி.தியGட ஒ.
ேபசாம( தி8ெர. எ* ெச.விடா. ேபான3த( இவாிட

ேபசேவயி(ைல.

வழ#க+ப@ேய ம.நா அர:ேக-. மடபதி-9 இவ ெசறா. தகைத

எ#ெகா நா இவட ெசேற. அ:ேக பல காதிதாக.

தபிரானவக வரவி(ைல. இன காரணதா( வரவி(ைலெய. ெதாியாத

இவ ராண+ பிரச:கைத ெதாட:காம( அைழ வவத-9 அவைர ேத@1
ெசறெபா* அவ ேகாயி7 பிறதி( நடெகா@த தி+பணி

ேவைலைய# ககாணி#ெகாேட நிறா. அ:ேக ஸமீபதி( ேபாB இவ
அ6ச7 ெசB பாதெபா* ஏறி+ பாராமR யாெதா. ேபசாமR

சேரெர. அEவிடைத வி ேவறிடதி-9+ ேபாBவிடா. ெதாட ெச(ல

மனமி(லாம( இவ நி. விடா.

அ+பா( இவைடய 9றி+பறி நா ம அவாிட ெச. மனதிRள
கவைலைய 3கதி( நறாக+ ல+பதி#ெகா வாடேதா அகி(

நிேற. நிறைத அறித அவ, "என ஐயா! உ:க பிைள#9 மாியாைதேய
ெதாியவி(ைல? நா வ காதி#ைகயி( யாேரா சிலேபக வவைரயிெபா.திெம. ெசானாேர. அ+ப@1 ெசா(லலாமா? ஊரா என
நிைன+பாக? எைன மதி+பாகளா? அவ ெசBத எ 3கதி- காிைய

தீ-றியேபாலேவ இத. அவைர+ ராண பாப@ ெசB அர:ேக-.த-9

வவி உபசாி#கிறவ நானா அவகளா?" எ. ெசா(7 மடபதி-9
வாராம( நி. விடா. அதனா( சிலநா வைரயி( ராண அர:ேக-ற+-

படாம( நிறித. அ+பா( சில ேவேகாளா( அவ சாதமைட

வழ#கேபாலேவ வ ப@+பி#க1ெசB ேக வவாராயின. தபிராC#9#
ேகாப ஒவைகயாக தணிதாR இ+லவபிராC#9 அவ ெசBத

அவமதி+பா( உடான வத தீரேவ இ(ைல. அ மனதிCேள

வள1சிT-. வத.

மனவதேதா இய-றிய ெசBTக.
அ வைரயி( ராணதி( பாட+ப@த ப9திக அர:ேக-ற+ப
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விடைமயா( ேமேல உள ப9திக காைலயி- பா@ மாைலயி( அர:ேக-ற+ப
வதன. ஒநா காைல ெதாட:கி இவ பா@வைகயி( அ+ராணதி உபேதச+
படலதி( மாணி#கவாசக 9தJல 9Jதிைய தி#9 ெசBTகைள+
பா சத+ப வதைமயி ேநரமாகிT நி.தாம( ேமேல எ*ப@

ெசBTகைள1 ெசா(7#ெகாேட வதா. அ+ெபா* தவசி+பிைளக வ

Iநான ெசBவத-9 வ-.தி அைழ எழாம( தி+பாட(கைள ஒ

தைடTமிறி இவ ெசானா; நா எ*தி#ெகாேட வேத. அ+ேபா
இவ#9 தாைர தாைரயாக# கணீ ெபகி#ெகாேடயித.

3னேமயித வதமி9திேய அ+ பாட(களாக ெவளி+ ேபாதெத.
உடனிதவக அறி மன3கினாக. அ+பாட(க வமா. :-(ஆசிாிய வித) {8.6}

1. "ெதா*பவ ெராபா( தி+பவ ெராபா(
திள ெந#9ெந# 9கி

அ*பவ ெராபா( இவெரலா நி-க

அ@யேன தைன+பி@ தாடாB

ப*தி(நி கைண திறைதெய க(ேகா
பா@நா @ய-றிய தவதா(

ெகா*மல1 ேசாைல தி+ெப ைறயி(
9த@ யித பரேன!"

{8.7}

2. "உPேதா றிழிைப TP பவ6ச

ழித5உ ெவா:கிய ெவன#9

அPேதா றO றா#ைகெயா றளி
ெகா டைனயி த9ேம

விPேதா ற+பா லாB+ெபா7 ேதா:9
விமலேன விமலமா சிைத

ெகாPேதா .வ#9 தி+ெப ைறயி9த@ யித பரேன!"

{8.8}

3. "வழிவழி ய@ைம Tவதிேல மல
மல#கர: கறிட# கற
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கழிய ரைட கிட#கிற ெவைனT

கெகா டாடெத திறேமா

ெமாழித மாற ெந6செந# 9க

3னிவர ெதாடபவ 3தேல

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

{8.9}

4. "ஏலேவ ெயா+ப ெட-ைற#9 பா*#

கிைறெதா பயCமி( ேலைன1

சீலமா 3னிவ தி#9ழா ேதா

ேசநீ யாட த9ேம

காலகா லாக: காளேவ தாள

கணைட MHதர ந@+பாB

ேகாலமா ெச(வ தி+ெப ைறயி9த@ யித பரேன!"

{8.10}

5. "கனிவிள வி#க# காBகவ ட
கவனா ெமைனT ப-றி

3னிவ 3னிவ 2ட ெளாசா
3னிவர# 2மா றளிதாB

னிதெம கனிேய திW ற3ேத

ெபா:9மா னதவா ெப#ேக

9னிெகா@ மாட தி+ெப ைறயி(
9த@ யித பரேன!"

{8.11}

6. "ைவப அவ(நீ மிTணா# ெகாP
ெதா*ைதேய தைனவ7 தி*

நைவயிலா னத வ3தJ @ைனயா(

நைகவிைள திம@ ேய-9

கைவயழ லைடத ெம*ெகன Gக#

க-றந- றவள ைணேய

9ைவமல+ ெபாழி(MH தி+ெப ைறயி- "
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9த@ யித பரேன!"
{8.12}

7. "திெந மால ெறாக மாவாB
திவி பாதல மிட+-

ெறாவற 3ய.: காண மலதா

ஊைதேய தைல#ெகளி தாேமா

அமணி விள#ேக யானத+ பிழேப
அளிகனி ெத*ைவ# கனிேய

9மணி மாட தி+ெப ைறயி9த@ யித பரேன!"

{8.13}

8. "அட 3னிவ கண:கP ம-ைற
யவகP ந.3.+ பைடய

வட மலதா ெளக தைல#9
மணி3@ யாயத- தேம

பட ெமாழியா ப:கேவா ேமலா

பரமேவா பரவிெய6 ஞா.

ெகாட7 3ழவா தி+ெப ைறயி(
9த@ யித பரேன!"

{8.14}
9.

"எைனநா அறிேய ஐயேகா பகேலா
@ரெவன+ பவ அறிேய

3ைனநா ெசBத தவெமவ ெனைன

3*மேதா மதனா# கிைனயா(

அைனேய அ+பா ஒ+பிலா மணிேய

அ@யவ# ெகB+பினி( ைவ+ேப

ெகாைனமா மதி(MH தி+ெப ைறயி9த@ யித பரேன!"

{8.15}
10.

"ெசைமெயா றி(லா1 சிறியேன கவைல
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தீதர ேயாகநா யகியா

அைமேயா ெட* வதினி தாடாB
ஆமநா யகவத- க@ேய

இைமேய ெசT:ைக மாெறவ ம.ைம

ேயCெமா றி(ைலெய ெசBேகா

ெகாைமமா மதி(MH தி+ெப ைறயி-

9த@ யித பரேன!" (உபேதச+படல, 70 - 79.)

[ேயாகநாயகி : இதல அபிைகயி திநாம; ஆம நாயக : Iவாமியி

திநாம.]

 மாணி#கவாசக சாிதிர.
இ+ ராணதி( மாணி#க வாசக சாிதிரமாகிய திவாத[ர திவவதார+ படல
3த7யன வடெமாழியிRள  ஆதிைகலாஸ மாஹாமிய, மணிவசன

மாஹாமிய, தி+ெபைற+ பைழய தமிH+ ராண:க, திவாத[ர@க
ராண, திவிைளயாட- ராண ஆகிய இவ-ைற ஆராBேத ெசBய+ ெப-றன.

அர:ேக-.ைகயி( ஒ நா திவாத[ர@க ராணைத ஆராB

வ:காைலயி( பா@யCைடய தட-காரக மாணி#க வாசகைர
.தியெபா* அவ மன3கி1 சிவெபமாைன நிைன
3ைறயிடனவாக அைம#க+ெப-ற,
(வித) {8.16}

"ஊCட ைடய வாH#ைக ெயாழின# க@ைம ெய.

மாநில கR மா. வ ைன யைடேத றைன
மீனவ றபா மீள விதைன ேவைல நீ
ஆனபி னநீ ரா-. நீெரன வாவ ேடா"
{8.17}

"அறதனி1 ெச(வி பாக வபிேல னிபா ெல.

ெவ.தி@ ன@ேய- கி:9 ேவெறா ைணT மி(ைல

ெச.ய ர:க ெள(லா6 ெச-றவ ன@யா றைன
நி.தின ெவயி7 ெலறா னிகH# ேக-ற மாேமா"
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{8.18}

"வானநா டவ#9 ேமேலாB வன# க@ைம யி+ேபா

தானநா னிைப T-றா லான# க@ைம யாவா

நாெனனா மனதா ெசா(R ந(Rைர யறி நிற

ஈனனா ெமாவ ெசா(வ ேத.ேமா Gளதி ெலறா"
(தி+ெபைற1 ச#க, 131 - 3)

எC பாட(கைள+ ப@#ைகயி- ேக#ேக இவ மன3கினா; கணீ
உ9தா; அத ெபாளைமதிையT நைடயழைகT ப#தி1 ைவையT

பாரா@யதறி அ Qலாசிாிய அகதிய 3னிவைடய அ ெப-றவெர.
அதனாேலதா அQ- ெசBTக அEவளG ைவTளனவாக
அைமதி#கிறனெவ. ெசானா.
ஆமநாத பாகவத.
அத Iதலதி( ஆமநாத பாகவதெர. ஒவ இதா. அவ சிவக:ைக

ஸமIதானைத1 சாத ெப:கைர ெயC ஊாி7த கவி96சர பாரதியாாி
மக; ஒEெவா நாP மாைலயி( Oஜாகாலதி( ஆமநாத Iவாமியி

ஆலயதி( கீதன:க 3த7யவ-ைற+ பா பணிைய+ ெப-றவகP ஒவ;
சிவப#தி வாBதவ; அவ சாாீர யாெதா தைடTமிறி J. IதாயிகளிR

ெச(R வைமTைடயதாத7 அவ வ_ரகட பாகவதெர. 2ற+பவா.
அவ இ# கவிஞபிரானிட அ@#க@ வ ேபாவ. அ#கால:களி( கவி

96சர பாரதியாாிய-றிய கதராண# கீதனதி7 சில கீதன:கைளT

ேவ. கீதன:க சிலவ-ைறT இவைடய வி+பதிப@ பா@# காவா.
இவ ேக இ-. அC+வா. உடனி+பவகP ேக மகிHவ.

இ:ஙன அ#காலதி( வ பா@ மகிHவி1 ெச(R ஸ:கீத விவாக

அ:ேக சில இதன.

+ பாரதியா#91 சிற++பாயிர அளித.
ஒநா சி:கவன + பாரதியா தா இய-றிய மைர1 தேரச ெந6சமாைல
3த7ய J. Q(கைள இவாிட ப@#கா@ தித6ெசBெகா
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அவ-றி-91 சிற++பாயிர:கைளT ெப-.1 ெசறா. அவ-.

ெந6சமாைலயி சிற++பாயிர ம கிைடத; அ வமா.:
(கடைள#க7ைற) {8.19}

"ஆரதி தைமய ெத.ைர+ பாாிE வகிலேளா
நாரதி யாய திைத+ப@ ெதபப னாவல
ேபரதி கார 3த(யாG ேத+ பிரமணிய

பாரதி 2ட 7ைறெந6ச மாைல பகதனேன."

[அ இதைமய எ. உைர+பா ஆ. நாஅதி ஆய - அ அதிகாித.
ேபரதிகார - ெதா(கா+பிய 3த7யைவ.]

சதாவதான +பிரமணிய ஐய சிற++பாயிர.
த6ைச1 சதாவதான +பிரமணிய ஐயெரபவ வ சில தினமி

தி+ெபைற+ராண+ பிரச:கைத# ேக இ-. ஒப பாட(கைள1
சிற+# கவிகளாக1 ெசB சைபயி- ப@#கா@1 ெசறன. அவ-.

இவைர+ ப-றி+ பாரா@ய பாட(கP ஒ. வமா.:
(ஆசிாிய வித) {8.20}

"நா-கவியா நா-பைடயா ல*#கா-.# கவிகெளன
நவி( 9.

ேதா-கவல: ெகாடவபி தி#9.பா திைறெகா
ெதா(பா 3-.

ேகா-கியR லைமெயC மாழிT@+ கHெவ
9ைட#கீH# கா

மா-9நிக மீனாசி தரென .ைரெசTபா
மன ேகாேவ."

[நா-கவி - ஆ, மர, சிதிர, விதாரெமபன. நா-பைட - சர:க ேசைன.

9. - 9.நில மன. 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 ெவ9ைடயி. பாமன ேகா - கவி1ச#கரவதி.]
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என#9 _வரேநாB கட.
இ+ப@யி#ைகயி( அ+ெபா* என#9 _வரேநாT வயி-றி( _வர#க@T
உடாகி மிகG வதின. அதனா( தள1சிTட ப#ைகயிேலேய இ

விேட. த#க பாிகார:கைள ைவதியகைள# ெகா இவ ெசBவி வ

_வரேநாB சிறி தணியவி(ைல. அதனா( ராணைத ஏ@ெல* பணிைய#

9பேகாண ெபாியண பிைள ெயபவ, அர:ேக-. கால+ ப@#9
பணிைய1 சேவாிநாத பிைளT ஏ-.# ெகாடாக.

ராண அர:ேக-. காலம(லாத ம-ற# கால:களி( இ#கவிநாயக எ

ப#கதிேல இ எைன# கவனி# ெகா ேமேல அர:ேக-.வத-9ாிய
பாட(கைள+பா@ எ*த1ெசB வதா.

ஒநா அர:ேக-.த( ஆனGட பி-பக7( எபா( வத இவ எ

ப#கதி7 மய#க நீ:கி நா விழி#ெகாடெபா* எைன ேநா#கி,
"ராண+ பிரச:கைத+ ப-றி மஹாஸநிதானதினிடமி (+பிரமணிய

ேதசிகாிடமி) கடைள1 சாமி#9 இ. தி3க எ*தளியி#கிற. அதி(,

'ராண+ பாட(க தம#9 தி+திைய T பYவதறி அ1ெசBTகைள1

சாமிநாைதய ப@த( தம#9 ஸேதாஷைத# ெகா#க#2ேம' எ. கடைள

யி@#கிற. உம#9 உட இ+ப@யி#கிறேத!" எ. வத அைட
ெசானா.

நா ஊ ெசற.
ராண+ பிரச:க சிற+பாக நைடெப-. வத. 'தினேதா. இ+லவ
ேகாமாCைடய பிரச:கைத# ேகக 3@யவி(ைலேய!' எற வத எ

மனதி( வள வத. என#9 இத _வர தணியவி(ைல. வபவகேளா

ேபசி#ெகா@+பதிR அர:ேக-றதி-9 ேவ@யவ-ைற# கவனி+பதிR
இவ#9 ேநர ேபாயினைமயி எைன நறாக# கவனி#ெகாள

3@யவி(ைலெயற வத இவ#9 இவத. பலவைக ேவைலகP#9

இைடயி( எைன+ப-றிய கவைலையT இவ ேம-ெகாடைத அறி நா,

"உதமதானரதி-9+ேபாB+ பாிகார6 ெசBெகா ெஸள#கிய உடான
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பி வேவ" எ. 2றி விைடெப-.#ெகாேட. இவ#9 எைன+

பிாிவதி( வத உடாயி-.. நாC வதிேன. ெவபா+7 ேவRஸாமி

பிைளைய என#9 ைணயாக1 ேச ேவ@ய ெசளகாிய ெசBவி
எைன இவ அC+பினா. நா உதமதானர ெசேற.
ேச#கிழா பிைளதமிH.

இ# கவிசிகாமணியி ப#கதி7 நாேதா. ராண+ பிரச:க:ேக வத
வெறாட1 ெச@யா மாணி#க வாசக சாிதிரைத இவ அைமயாக1

ெசBதி+பைத அறி ஒநா இவாிட, "திெதாடகPைடய ெபைமகைள

நறாக யாவ அறிTப@ ெபாியராணதி வாயிலாக+ ல+பதியளிய
ேச#கிழா திறதி( பிைளதமிெழா. ஐயா அவக ெசBதள ேவ"

எ. மிகG வண#கமாB# ேக#ெகாடன. அ+ேபா 'ெபாிய ராணதி-9

வெறாட வாBெமாழியாகிய திெதாடெதாைக காரணமாக இத;

அ+ராணைத இய-றிய ேச#கிழா பிைளதமி*#9 வெறாட1 ெச@யார
வாBெமாழிேய காரணமாயி-.. இ ந(ல அறி9றி' எ. இவ எணி எணி
மகிHதன. அவ ேக#ெகாடவாேற ேச#கிழா பிைளதமிைழ1 ெசBய

ெதாட:கி மிக ஆராB சில தின:களி- பா@ 3@தன.

ெபாிய ராணதிRள பலவைக நய:கைளT அறி பலவட அCபவி

இ-. இ.வி வதவராத7 இ#கவிஞ பிராC#91 ேச#கிழாபா-

சிறத ப#தியிதெதபைத யாவ அறிவா. இய(பாகேவ நாயமாகPைடய

வரலா-ைற+ பலவைகயி( எதா த3ைடய Q-ப9திகைள அழ9ப
இய(ைடய இவ#9 அநாயமா சாிைதைய விாிGறெவளியிட ேச#கிழா
பா( அதைகய அ மி#கித( த#கதேறா?

ேச#கிழாைடய 9ல, 9ண, அதிகார, க(வி, ப#தி, ஞான 3த7யவ-றி

ெபைமகைள+ பலப@யாக அ+பிைள தமிழி( இ#கவிஞ ேகாமா ெசEவேன
பாரா@யி#கிறா.

"மடைல ேவைல+ வியி- பதி ெசB மா#க மறிதவரா

வைவ ய3த ெவா*#ெகன வாைத வழ:க ெதாி9நரா
ெகாடைல ேநபக `த 2-ற: 9திB திடவலயா
ெகா-ற# ைகைல# கணநா தகெளா 2 மகிHபவரா
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விடைல யா ெபறல மிப விராG திற7னரா
விமலா நீயவ தார6 ெசBயா வி@” (தால+. 10)

[வாைத - ைசவ பாிபாைஷ]

எபதனா( ேச#கிழாைர எதைகயவராக இவ கதியிதா ெர. அறி

ெகாளலா. ெபாியராண ப#திைய மி9வி#9ெமப இவ அCபவதாலறித
உைமயாத7 அதைனேய பலவிட பாராவா:
”எ. பதி ரச:கனி கனிேய" (ெச:கீைர+, 7)

பதி1 ைவநனி ெசாட1 ெசாட+ பா@ய கவிவலவ " (தால+. 8)
"ல6சா பதி விைளநிலேம" (3த+. 5)

"ஒழியா+ பதி# கட( வக." (வாராைன+. 10.)

ெபாிய ராண+ பாயிரதி(, "எ#9 மா#கைத" எC திவிததிக,

'தட#ைக ையைட தாHெசவி நீ3@#, கட# களி-ைற# க ளிவா'
எC ப9தியிRள ’நீ3@' எற 9றி+பினா( அ#கா+ 

விநாயகJதியி விவ5ப தி#ேகாலைத தியானி1 ேச#கிழா

பா@யித( ேவெம. இவ ெகாடன; ெபாிய ராண ‘மா#கைத’
ஆத7 அத-ேக-ப விநாயகJதியி விவ5பைத தியானிதாெர.
ெபாத:கா@ இவ ெபா 2.வ. அ#9றி+ைப நிைன அ+

பிைள தமிH# கா+1 ெசBTளி( விநாயக# கடG வண#கதி( அவர

விவ5பைதேய எ+ பாரா@Tளா. அறிT [7] "உலெகலா" எC

ெபாியராண1 ெசBTP#9+ ெபா ெகாளேவ@ய 3ைறையT அ#கா+பில+பதியி#கிறா.

கா++ பவதி( ஏைனய பிைளதமிHகளி( தி#க+ெப. திமா( 3த7ய
ெதBவ:கைள இவ 2றவி(ைல. விாியாகிய ெபாிய ராணதி-9 அத

ெதாைகயாகிய திெதாட ெதாைகயிRள பதிெனா தி+பார:கP

ஒEெவாறி- 2ற+பட நாயமாகைள ஒEெவா ெசBTளா( திளா.

இEவா. கா++பவதி( அைம#9 [8]3ைற அபலவாண ேதசிக பிைள
தமிழி( இவரா( 3த7( ேம-ெகாள+பட. கா++ பவ1 ெசBTளி

ெதாைக#9 ஏ-ப அ3ைற இத இர Q(களிR ெபாதமாக அைமத
வாB+ைப தியாகராச ெச@யா அ@#க@ பாராவ.
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‘ெபாிய ராணதி- பலவைக1 ெசா(லணி, ெபாளணி, ெபாேகாக

அைம, பலவைக அழ9க நிரபிT, 3த-ெபா க+ெபா உாி+ெபா

3த7யைவ கா+பிய இல#கண+ப@ பாட+ப3ளன. தமிH நைட ெசEவிதாக

அைமள. ேதவாரதிRள பலவைக மதண+ெபாக அ:க:ேக

ெவளி+பத+ப ெதாடக அைம ெபைமக, அவரவ நிைல, சாதி,
9ண, மா#க 3த7யைவ விள#க+ப இ#கிறன' எற ெசBதிகைள

அ:க:ேக அ+பிைள தமிழி( இவ ல+பதியி#கிறா:
”ெசBயமல ராதன மிபல சாதிT
ேசர+ பைடதேதG

ெச+பாிய வாயவE வ1சாதி 9றி9ண

ெசBைக9@ ெகாPமி7ய(

ெவBயெமாழி TணG3 விாிெதலா மறியவல
ெமBயறிஞ ெரன(விள#கி

ேமபட ேவளா 9ல#கதி ெரC:9ைற
விமலைன# கா#கெவேற."

(கா++. 7)

" ஒ+பாிய ெதாடத மைமT ெபைமT
உவ#9மவ ரவெசBைகT

உவைமயி( லா1ெசBைக aப3 திப3
உபேகா னதப3

த+பாிய ெசதமிH ெதாைடநைடT மைடT
தவா+ெபா ளணி1சிற+

தமிHமைற யட:9பல மதண3 ெவளிைட
தவிெவ- ெபனவிள:க."

(ெச:கீைர+. 3.)

" .............. ெபாளணி யாயின எEவிடC N-.

N-.# கிைடயிைற படன வைமய விள வன+பிெனா
ேமய 3த-ெபா ளாதிய J. ேவமிட ெதBத

ஆ-.+ ன(நா ம+ெபா ேகா3த லைறம- .ளனG
அைமய ெதாட ராண நவிறவ."

(தால+. 9.)
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பிC ெபாியராணதி(,

"காலா. வய-கபி கமHசாb க6சாF"

"மணீைம நல6சிறத வளவய(க Pளவய(க"

"எB ெபைம ெய@ைசT ஏF ேராம+ ேபFரா("

"மனனா ரளி1ெசBத மைறதி வா#2 ரா#2"
என வ ப9திகைள நிைன,

"ஈ-. தைலெயா மG7 ைனதா ெலன1 ெசா(லணிெயா
ெறBதி+ ெபா7ய"

எப.

(தால+. 9)

தி#9றி+ ெதாட நாயனா ராணதி( ஐதிைணகளி வளைத#

2.தRட அEவதிைணயிRள சிவதல:கைள1 ெசா(7யி#9 3ைற
3த3தலாக+ ெபாிய ராணதிேலதா காண+பகிற. அதைன இவ

அறிதவராத7 தா இய-றிய ராண:க பலவ-றி( அதைன ேம-ெகாடன.

அ3ைறைய அறிவித ேச#கிழா திவா#ேக எபைத,
"ப@யிைட ெயாைப திரவ ணைனாி
பாவல ைரதிைணT

ப9ெதா 3+ெபா ேளா விாி+
பயனா கெதBவ

க@த7( சினகர 3ளன ேவாத#
[ைபதிர – நா]

க-பிதவ”

(ச+பாணி+. 8)

எ. ல+பதியி#கிறா. பிC,
" ெசா(R ெபாP நனிசிற+ப1
:க1 ெசா(ல 3தலாய

[9] ேதா@ யைமய வம:கலமா

ெசா-க ணரா தற#கைள
ெவ(R தைகய 3ரகா@
வில#9 விலக விதித*வி "

(3த+. 3)
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எ. பாராவா.
'அம:கலமா ெசா-க ணரா அற#கைள' எற, ெமB+ெபா நாயனா

ராணதி( 3திநாத ெமB+ெபா நாயனாைர வாளா( NHதினாெனபைத
ெவளி+பைடயாக# 2றாம(,

"பதிர வா:கி தா3 நிைனதவ+ பாிேச ெசBய"

எ. பா@யிதைலT, ஏனாதிநாத நாயனா ராணதி( அதிMரெனபவ
ஏனாதிநாத நாயனாைர வாளாெலறிதைத அ:ஙனேம,

"3னிற பாதகC தகேத 3-.விதா"

எ. 2றியிதைலT, இைவேபாற பிறவ-ைறT நிைனேதயா9.
ேச#கிழாைர+ப-றி# 2. இட:களி(,
”Jவ கR ேவத தமிH#கYள

ெமBைமைய விாி ெதாிதெசB 9ைறW
ேவ” (கா++. 3.)

"அJவ ரமைற+ ெபாெதாிய 3ெனாவ

அமைற+ ெபா விள#9

நபறா விதியா ரணிய3னி வரC

நய+பயா+ றவிாித நாவல பிரா” (கா++. 5)
"அைவயக விய#93+ லவர 3#கனி
அதமிH1 ைவயைன

ஆராB ெத+ப( ெசBT3க மாவறிய

அறிவித ெபநாவல” (சி.ேத+. 9)

என ேதவாரதி ெபாகைள அவ ல+பதியி+பைதT,
"தமிH நாவலேரேற" (ெச:கீைர+. 7)

"வல6சா ெபநா வலேரேற" (3த+. 5)
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என அவர நாவைமையT,
"சகலா கமப @தெதBவ1 ைசவா" (தால+. 2)

"ைசவ+ பயிதைழ யதைழ Tய(" (தால+. 6)

"உலவா தைமத சிவேபாக

ெகாP6 ைசவ+ பயிவள#9

ெகாட( வக வகேவ" (வாராைன+. 10)

“வய:96 ைசவ+ ெபவாHேவ" (சி-றி-. 10)
என அவ ைசவசமயதி-91 ெசBத ேபதவிையT,
"ெந6ச, கனிய# கனிய# கணீ வார#
கவிபா @யவிைறவ"

"க(R: கைரய# கவிபா:

(ச+பாணி+. 7)

கனிவாB 3த தகேவ"

(3த+. 3)

என அவைடய ெசBTக மனைத உ#9 தைமைய
உைடயனெவபைதT,

"அ.பதிம ேமR Jவ சாிதிரமா
க+ப6சா. ெபாழிமர# கனிவாB"

(3த+ . 1)

"பிதி தரமற விபா லளவி+ பிழிைவ மவிரவி+

பிற:கிய (ல கடநி றீஇ1ைவ ெப.க :2@

எதி ெபாளி( பலா#கனி மா:கனி இைவவா ைழ#கனி 3

இையT 3*#கனி 3திாி ைக#கனி இEவிர த3நா@

அதி: கடலமி த33 P.தி அவா:9ழ( Nைணயிைச

அதைன Tக ைவ1 சிவமண அகலா ேதகமழ

3தி மகவி பா@ய லவ " (சி. பைற+, 6)
என அவைடய பாட(களி இனிைமையT,
{8.21}
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"அதி த:கவி ெயம நறா வைற9தி ரமேடா

அவாவிய தி த:கவி ெயம மம ேடாவிC

சிதி த:கவி ெயம ெம(லா தீத: கP3.மா

ெசBயா1 தி த:கவி ெயம6 ெச+பிய வமேடா

பதி த:கவி ெயம மாகி+ பாாி- லவெரலா

ப(லா ேரா பாரா ட#கதி ப-றிய ப(ேலா#9

3தி த:கவி பா@ய லவ 3ழ#9க சி.பைறேய

3*மணி மாட# 9ற Lர 3ழ#9க சி.பைறேய" (சி.பைற+. 7)

என அவ-றி விேசடைதT எ+ பாரா@Tளா.

அவைடய பலவைக ஆ-ற(கைள+ பாரா பிவ ெசBT அறி

இற-9ாிய :

”நா@ய விாிQ( ெசா-றி திறனா( நb லாசிாிய

ந9பா ர3த RைரெசB த7னா( நவிRைர யாசிாிய
நீ@ய பரசம ய#9ழி NHதவ நீ+ப+ ேபாதைனெசB

நிைலயா- ேபாத காசிாி யனிைவ நிகHெதா. நிகHேதா.

ஆ@ய ஞான திறCற லாஞா னாசிாி யCநீெய
றாேறா பல கழ+ பபவ." (ச+பாணி+. 9)

[10]ேச#கிழா பிைளதமிைழ இவபா( வ விவாகP பிற ேக#
ேக மகிH பாரா@ வதன. இவேர அதைன மீ மீ ப@+பி#

ேக இ.வ3. இவ இய-றிய பிைள தமிHகP இ.தியி- ெசBத

அதா. ேதவார ெபாிய ராண 3த7ய Q(களி( ஈபள விவாக

அத+ பிைள தமிழி( ஈபடாம7ரா.

அ+சாமி+ லவ#91 சிற++பாயிர அளித.
தி+ெபைறைய1 சாத ஏபெலC ஊாிRள அ+சாமி+ லவெரC
பரபைர# க(விமா ஒவ த3ைடய 9மாரரான அணாசல+ லவெரபவைர
அைழ#ெகாவ இவாிட வி, "சில வட இவைன உட ைவ+

ப@+பி அC+பேவ" எ. பிராதி# ேக#ெகாடா; அEவாேற
அவ#9 இவ பாட6 ெசா(7வதா; அ+பா( அ+சாமி+லவ ஏப7Rள

3ைதயெனC ஐயனா மீ தா பா@யித பிைள தமிெழாைற+
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ப@#கா@1 ெச+ப6 ெசB ெகாடதறி இவைடய சிற++

பாயிரெமாைறT ெப-.1 ெசறா. அ1சிற++ பாயிர வமா.:
(வித) {8.22}

"9வைளய கத3தல( லைவ2ட+ பிைறெயனG
ெகா நாணி

தவைள9தி திதட6சா ேரப(நக 3ைதய
தறா ேகய

வைளத ப@பிைள தமிHெசா-றா னிய-ெசா(R
ெபாP வாB+ப

திவைளயில# கண3ேத ர+1சா மி+லவ
திறமி# ேகாேன."

[9வைளய9 - 9வைள மலாி ப#கேத. 9வைளெயC6 ெசா(7

3தெல*த(லாத எ*#க: வைள; வைள - ச:9. அ வைள த. திவ
ஐயில#கண - விள:9கிற ப6சலசண.]
சி:காரேவRைடயா.
தி+ெபைற#9 அகிRள த3ைடய கிராம ெமாைற+ பா#கவத
[11]தணீ#9ற சி:காரேவRைடயாெரC பிர ஒவ இவ

தி+ெபைறயி( இ+பைத அறி சில அபகPட வதா. ஒ தின

இ ராண+பிரச:கைத# ேக மகிH பாரா@யேதா, "இத+

ராணைத 3@வி திவாவைற#91 ெச(Rெபா*
தணீ#9றதி-9 வ சில தின இ#கேவ" எ.

ேக#ெகாடா; அறிT த3ைடய ஊ#9 அகிRள திெவைற-

ெயC Iதல#9 ஒ பிரபதமாவ ராணமாவ ெசB சிற+பி#க
ேவெம. ேவ@#ெகா ெசறா.
அர:ேக-றதி Oதி.

அ+பா( ஒ ந(ல தினதி( தி+ெபைற+ராண அர:ேக-றதி Oதி
விழா சிற+பாக நைடெப-ற. அத-காக அைழ#க+ப+ ப#ேகாைட

தாcகாவிRள பாைலவன, நகர 3த7ய சில ஜமீகளி7 பிரதிநிதிகP,
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உதிேயாகIதகP, #ேகாைடயி7 பல உதிேயாகIதகP,
நா#ேகாைட தனைவசிய+ பிர#களி- பல, ேவ. சில வ

சிற+பிதாக. அ+ராண ஒ சிவிைகயி( ைவ ஊவல

ெசBவி#க+ெப-ற. அ1 சிற+ ஓ அரசைடய விவாக ஊவல ேபாலேவ

நைடெப-ற. அ+ேபா +பிரமணிய தபிரா 3த7( வா#களிதிதப@ேய

5பாB இரடாயிர இவ#9 ஸமான ெசBததறி உட இத

மாணா#ககP ஒEெவாவ#9 அவரவகPைடய த9தி#9 த#கப@

மாியாைத ெசBதா. அெதாைகக அவைடய ெசாத1 சபளதி7 மி9

ைவ#க+ெப-றைவ.

அத விேசஷதி-9 வதித கனவாக ஊ#91 ெச(Rைகயி(

இ#கவி1ெச(வைர# க திவாவைற#9+ ேபா9ெபா* தத

இட:கP#9 வ சில தின:க இ சிற+பி1 ெச(லேவெம.
ேக#ெகாடாக.

அ#காலதி( இத ஜமீதாகP பிர#களி- ெபபாைமேயா

க(விமாகேளா பழ9தைலT அவகைள ஆதாிதைலT த:கPைடய

கடைமயாக# கதி வதாக. விவாகேளா சபாஷிதேல அவகP#9+

ெபா*ேபா#காக இத. ஒEெவாவாிடதிR வடெமாழியிR தமிழிR

ஸ:கீததிR வ(ல ஒEெவாவ இேத வவா. அவரவைடய வவாயி(

ேவ. ெசலGக அ#காலதி( அதிகமாக இ(லாைமயா( விவாகைள

ஆதாி+பதி( வி6சேவெம. ஒவைரவிட ஒவ ஊ#க: கா@T வதன.
ஆதலா(, பிைளயவக த:க ஊ#9 வ ேபாதைல அவக ெபாிய
பா#கியமாகேவ கதினாக.

தி+ெபைற+ ராண அைம+.
தி+ெபைற+ ராணதி( 3த7( 27-ெசBTகளட:கிய கடG வாH
அைவயட#க3 திநா+ படல 3த7ய 32-படல உ.+#கP
அைமளன. இதிRள ெசBTகளி ெதாைக 1659 .

உவ, அவ, அGவெமC Jவைக திேமனிகPேள சிவெபமா,

அபிைகT தா3 அவ திேமனிெகா எ*தளி விள:9 இட இத
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தி+பதிேய. இதைன இ+ராணதி( பல இட:களி- ல+பதியி#கிறா ;
அவ-. ஒ. வமா.:
(வித) {8.23}

"Lயநா மதவ 3வெமைவ ெயனிCெமா ேதாற( ேபாேற

பாயநா னிலவைர+பி கYமமவா ெளன(ெதாித ப@ேய ேபால
ஆயநா த:கடத வாமநா த#கடG அமத- ேக-ப

ேமயநா யகிசிவேயா காபிைகத விைரமலதா ேமவி வாHவா."
(கடG வாH, 5)

பிரமேதவ, திமா(, காலா#கினி Tதிர, மாணி#க வாசக, ேசாழராச,
அதம, இல#9மி, ஒ ேவட எபவக ெசBதனவாக இQ7( உள தி1

ெசBTக மனைத உ#கி அைப மி9வி#9.

இ+ ராணதிRள அைமயான ெசBTகளி- சில வமா.:(சபாநாயக தி) (வித) {8.24}

“அைர+7ேதா( மயி9+ப# கா-7ேதா( மயி3கிH+ப
அணிப( பா

வைர+பக. 9ைலயெவா பாநிைல நி.நனி
மகிழ ேம#9

திைர+பயமா தைலஇ#கவல# கிழ#கிள:க னிைகயிப
திைள+ப நீMH

தைர+பயனா மணிம. நடநவிR ெமா3தைல1
சரண6 சாவா."

[இ1ெசBT விேராதவணி. அைர+7ேதா(: அைர - இைட; கா-7 காலா-7யாகிய வியா#கிரபாத3னிவைடய; இவ-றி( அைர, காெலC
பின எகளி ெபயக ெதானி#கிறன. வைர+ - எ(ைல. ஒ பா -

பத6ச7 3னிவ. ேம#9 திைர பய மா - தி3@ ேமRள அைலையTைடய
நீராகிய க:ைக; ேம#9 - ேம(; இதி( திைரையT அ1சைதT உைடய

3தியவெளC ேவெறா ெபா ேதா-.கிற. அைலஇ - அைல. கிழ#9 கீH. இள:கனி - சிவகாமியைம.]
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(9மார#கடG தி) {8.25}

"ர3த(ெவ ..கHமா திர:ெகாட தைதயிC
ெபாேமா யாைன

உரனறெவ றதெனாJ திT:ெகா மி9சிற+ைப
உ.3 ேனாC

பரGற1M த@தவ-ேறா ேடா:9ேக தனெமாைக
ப-ற+ ெப-ற

விரGமல மைறT ெபைற# 9மாரன@
ேமவி வாHவா."

[ஓயாைன - கய3கார. அதெனா - கேழா. 3ேனா - விநாயக# கடG.

அவ-ேறா - கேழா வாகனேதா. திாிர 3த7யவ-ைற ெவற

சிவெபமா கைழ ம அைடதன; கய3காரைன ெவற விநாயக#

கடG அதேனா ஊதிையT ெப-றன; Mரபமைன ெவற 3க# கடG
அEவிரடேனா ெகா@ையT ெப-றனெரபன இ:ேக அறிய-பாலன.]
(அைவயட#க) {8.26}

"ெவறசீ ராம நாத எCெபய விைழதா ஞான

நறிலா ெவைனவி ல#கா நாவc ர#9 ெவெணB

அற ெசBதா ெர. அ1சைன பாேட ெயறா

ஒறநி பாேட ெயனா உ.திெய னிதேம( ேவ."
[ஞானா மநாத ெரறறி+ ெபா+பட ஆமநாத ெரC திநாமைத#

ெகா@த7 ஞானமி(லாத ஆமாவாகிய எைனT ஆெகாடPவா
ெரறப@. நாவcர - தரJதி நாயனா. ெவெணB - திெவெணB

ந(c. அ. - அ@ைம ேயாைலைய# கா@ ஆெகாட காலதி(. 'அ1சைன
பாேட' எறைத,"'ம-.நீ வைம ேபசி வெறாட ெனC நாம, ெப-றைன
நம#9 மபி- ெபகிய சிற+பி மி#க, அ-சைன பாேட யா9 ஆத7

மேம( நைம1, ெசா-றமிH பா ெகறா Lமைற பா வாயா" (ெபாிய.
ததா. 70) எபதனாRணரலா9.]
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(திவாத[+ ெபைம)

(ெகா1சக# க7+பா.) {8.27}

”வாத[ மைறெயா*#க ம(லாம- ெறா.ம

வாத[ ரைடதாைர மல#9ரைப யகதினி
வாத[ சிவானத வாாியிைட ய*தெலா

வாத[ ெரன+கR வாைதவா னிட3ள."
(திவாத[ர திவவதார+. 11.)

[இவாத - இதாத. ஒவாத - நீ:காத.]
படலேதா. 3த-க உள திவாத[ர@களி திகPேள சில வமா.:
(வித) {8.28}

"நணிய Jைக ேபச ந(ல நாட ைவத

ணிய வாத [ர ெபான@ ெசனி ேசதா

எணிய வி+ ராண ெமா.ெகா ெல(லா பாட
தணிய வா#9 3னா யாைவT தவ ரேற."

(ராண வரலா., 1.)

{8.29}

"சீர@ யாெசB நிைதயி( ெவைத

திதக நாெடா. 3டா

பார@ Tளா# கியெந மா(ெகா

பாக3 ளா#9மீ னவனா(

ஓர@ ெகா+பி தாெந மா(ெகா
பாகமி( ேல-ெகா தாேம

ஈர@ ெகாதா ஞாயிெற: ெகழிC

எவெனன இ+பயா னினிேய." (பிரமCபேதச+. 1)

[ெவைத - பி. ெநமா(ெகா பாக உளா - திமாைல Tைடய திேமனி+

பாகைதTைடய சிவெபமா. ெநமா( ெகா பாகமி(ேல - மி#க மய#கைத#

ெகாடவC பாிப#9வமி(ேல Cமாகிய அ@ேய.]

திவாத[ர@கPைடய வரலா-ைற# 2. ப9திக ெபாிய ராணைத+ ேபாற
அைமதிையT அழைகT உைடயனவாக விள:9. ைநமிச3னிவ ெபைற
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யைட Oசித படலதி(, தி+ெபைறைய தாிசித-9 வெபா*

Mத3னிவ சGனகாதிய#9 இைடயிRள தல:கைள# காவதாக உள
ப9தியி( அ.ப J. தல:க ெவளி+பைடயாக# 2றாம( பலவைக#
9றி+#களா( 2ற+பளன. அவ-றா( அதல:களி வரலா.கP

அாியனவாகிய சில ெசBதிக ல+ப.
----------------------

[1] இவ பிைளயவகளிட+ ப@#க வத சில தினதி-9+ பி

ம-றவகைள+ேபாேல தா3 இ#கேவெமெறணி தி நீ.

தாி#ெகாவாராயின. அதைன# கட பிைளயவக, "இனி1 சேவாிநாைத1
சிவ9நாத பிைளெயேற அைழT:க" எ. ெசானா. மடதிR பிற

இட:களிR3ள யாவ அ3த( அEவாேற அைழ+பாராயின.
[2]ேவப-FெரனG வழ:9.

[3] ஒகாலதி- சிவக:ைக ஸமIதான தைலவராக இத 3வகநாத

ைரெயபவ மீ பி1ைவய, காதெலC ஒ பிராபத ெசB அர:ேக-றி

ஸமான ெப-றன. அ+ெபா* அ:ேக ஆIதான ப@தராக இத

3Nர+ப+பிைள ெயபவ அவைர+பா, 3வகநாத ைரெயபைத

ஒ ெவபாவிலைம ஐ நிமிஷதி- பாட ேவெம. 2றினா.

பி1ைவய அ+ப@ேய ெசBவிடா. அ1ெசBTளி 3னிரட@க என#9#

கிைட#கவி(ைல. பி இரட@க ம கிைடதன. அைவ வமா. :
"கவக நாதைனேய ைகெதா* வாH3
வக நாத ைர"

[கவ உக ெதா*ெதக; கவ - வ6சைன. நாத - சிவெபமா.]

அத வரலா-ைற ஒ சமய பிைளயவக ேக விய+-. அ ெதாட:கி

அவைர# காYேதா. 'வக நாத ைர’ எேற அட அைழ+பாராயின.

[4] இவ பி1ைவய சின+பட  நம1சிவாய ேதசிகாிட
க(7ைட#9றி1சியி- ப@தவக.

[5] இவ  ஆமநாத Iவாமிைய அ1சி+பவ; அதலதி( உள அதண

3Q-.வகைள1 சாதவ.

[6] இதபா( Iவாமி அவா5ட Jதியாக எ*தளியி#கிறைமயி இஃ
இ+ெபய ெப-ற; இதலள ஸைபக ஆறC இ கனகஸைபெய.

2ற+ப.

[7] இ+தக 116 - ஆ ப#க பா#க.
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[8] 3த-பாக, 224 - ஆப#க பா#க.

[9] ேதா@ - அழ9.

[10] இQ( பி-காலதி( இவைடய மாணா#கராகிய ஆ.3க
தபிரானவகளா( சிற++பாயிரேதா தனிேய பதி+பி#க+ ெப-ற;
மீ.பிரபததிர, 722-824.

[11] இ மனா9@ தாcகாவிRளேதா5.

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

9. பல ஊ#பிரயாண
ஊ#பிரயாண.
பிரயாண.

தி+ெபைறயினி. ற+பட.
பி இ# கவிஞெபமா தி+ெபைறயினி. ற+பட எணி1

+பிரமணிய தபிரானிட பிாியாவிைடெப-.# ெகாடா. இவ ஒவைர

வி ஒவ பிாித-9 மனமி(லாதவராகி வதினாக. பி ஒவா. ஆ.த(

2றி விைடெப-. இவ ற+படா.
9ற#9@ ெசற.

அ+ெபா* இவைர அைழ வரேவெம. 9ற#9@யிRள
திவணாமைல ஆதீன தைலவரான  ஆ.3க ேதசிக அC+ப,

அEவாதீனதி( 3த- 9மாIதாவாக இதவ சிறத தமிH# க(விமாC
அ:கைல விேநாதமாகிய அ+பா+பிைள ெயபவ வ அைழதா.

அவட ற+பட இவ இைடயிேலTள அபகளி ேவேகாளிப@
அEவEவிட:கP#91 ெச.வி# 9ற#9@ ெசறா. அ:ேக ஆதீன

தைலவ இவைர வரேவ-. உபசாி1 சில தின:க இ#9ப@ ெசB த#க

ஸமான:க வழ:கி+ பி ப(ல#9 ைவ அC+பினா. அ#காலதி( அவ
மீ இவ இய-றிய சில பாட(க உ. அைவ இ+ெபா* கிைட#கவி(ைல.

9Oைச மாமிய.
அ+பா( இவ வெறாட1 ெச@யா, சதிர அணாசல ெச@யா,

ெவளி3தி ைவரவ ஐயா எபவகளா( அைழ#க+ப ேதவேகாைட#91

ெச. சிலநா இ அ:ேகTள கனவாகளா( உபசாி#க+ெப-றா. பிற9
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காைர#9@ ெச. அ:ேக அ.ப Jவ 9Oைச மடதி( த:கினா. அ:ேக

சில தின இதெபா* 9 Oைசயி ெபைமைய+ ல+பதி1 சில

ெசBTக இய-றி தரேவெம. அ:ேகயித ெம.ெபாி. ராம. ெமBய+ப
ெச@யா ெரபவ ேக#ெகாளேவ, 9Oைச மாமியெமற ஒ Q(

விைரவி( இய-றி இவரா( அளி#க+ெப-ற. அ பதிைன

ெசBTகைளTைடய; அ1சிட+ெப-. வழ:9கிற. ெமBய+ப ெச@யா

ேக#ெகாடைதT உடேன விைரவி( யாெதா தைடTமிறி இவ

இய-றியளிதைதT உடனி பாதவராகிய காைர#9@ ெசா#க7:ைகயா
அ@#க@ ெசா(7+ பாரா@#ெகாேடயி+பா. அ மாமியதிRள

3#கியமான ெசBTக வமா.:
(வித) {9.1}

"கெமா மல3மி விைனT3மா ையTமகல# கழ-றி நாP

ஒவாிய சிவேபாக1 ெச*ேதற( வாBம+பா உள: ெகாடா
பமணிமா ளிைக#காைர# 9@வய:க+ ெபா7Tம. ப Jவ
திமடதி( N-றி#9 மC2ல மழகளி-ைற1 சிதி+ பாமா(."

{9.2}

"அவாகி Tவாகி யGவ மாகியிைவ# க+பா லாய

திவாகி யநாதி3த திரமாகி யானத திரசி யாகி#

கவாகி# கணாகி# கYமணி யாகிTயி# கண:க ெக(லா
9வாகி நிைறபரம சிவெமாேற யைனல9 9றி#ெகா ேடவா."
{9.3}

"அ@யாயா அவOைச ெசTவிதெம ெனனவினவி
அைறவா: ேகேமா

வ@யாெவ ணீறணிவா ரதெனாக மணிமாைல
வய:க+ Oபா

க@யாM- பைடயாைன ய9றி3- பலவிCக
னிய+O சி+பா

ப@யாந தன9 மலபறி ெதாதG
பணிேம- ெகாவா."

{9.4}
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"தளி9 திவல9+ பணிாிவா திெம*#91 சைமய1 ெசBவா

ஒளிகிளப( விள#கைம+பா மண:கம* ப@ைக+பா உப ரா
ெதளிவாிய தமிHமைறப( காRபா ரா@வா சிவ ராண

அளியைமய1 சிரவண6ெசB பவாிவெர லாபரம அ@யா ராவா."
{9.5}

"இனவ@ யவவயி-.+ பசிதீர அனபைடத( இன ேமனி
மனவ பிணியகல மதவ( 9ளி#காைட வா:கி ந(க(

ெசான3த( யாதாC ேவ@யைவ மனமகிH1சி L:க ந(க(

நனாிட: ெகாத7ைவ 3த-பலG Oைசெயன நவி(வ ந(ேலா."
{9.6}

"இதவித ம@யவைர+ Oசித ெலநாP இனிய ேதC

சதமி9 மாிபிரமா தியகெளலா ேமெத#9 தைகய ராய

பதமிேலா ர.ப Jவதி நாவரG பா1 ெசBயி

மததர 3தனா9 ெமாவிய கல+பிC. வாH#ைக 2."
{9.7}

"நலம7ெசB ைகயராய வ.ப Jவரா நாய மாக

வலம7மா ேதவன@ யைடதநா சிவேநய மாபி னா#9

நிலம7வ @வ3: கறிய36 சி-.ணG ெநBT பாR

தலம7ய நிைறL@ ெதா*நெப. ேப-றிைனயா சா-ற வ(லா."
{9.8}

”நா@யவ தினதில3 Lசிற+ ெபாமEவ நாய மா#9#
2@யம 6சிற+ப வபிேடக நிேவதன3: 9லவ1 ெசB

நீ@யG- சவ3நட திதலதி விேசடெமன நிகHதா நி-ப

பா@யப bR3ண ராசார ெவா*#கமி9 பபி ேனாேர."
{9.9}

“இதவித OசைனெசB ணியக ெளநாP இனிைம ேமய
சதமைன வியம#க தவாதக பினபல த*வ வாH

கதமல# க-பகநா டாதியப( ேபாகெமலா களி+ப B+
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பதமின பரமசிவ ன@#கல+பா ெபவாHG ப-. வாரா(."
9ைறதிாிபதா தி#91 சிற++பாயிர அளித.
காைர#9@யி 7தெபா* அE[ாிR அயcாிR இத தமிH விவாக
வவ இவைர+ பா தத க#கைள நிைறேவ-றி#ெகா

ெசறாக. அவகP, மழவராயேனதெலC ஊாினராகிய அ?டாவதான
பால+பிரமணிய ஐயெரபவ இய-றிய 9ைற திாிபதாதிைய# ேக

மகிH அவைடய வி+பதிப@ேய இவ ஒ சிற++ பாயிர அளிதன;
அ வமா.:

(ேநாிைச ஆசிாிய+பா) {9.10}

[1] "திமா மகP6 சிறதெவ @:கP

ஒவா ரண3 3யாி நிதிகP

ேகா@ள 3ைலநய: காடர மகளி
வாடம- றட 2Y ம3த3

தகெவ றிர+பா தர3ண தேனா
இகர: ெகாளெவலா மீதக- பக3

வதா ளC மாெபா ளளி#9
சிதா மணிT6 ெச*:காம ேதCG
இைனயப( வளC மீறி 3ததி

ைனTைட யாக+ ெபா Oமக

வதனமா வில:9 மழைவய பதியா
தனிவ னாெமன+ லவ 9ழா3

பா#கவ னிவெனன+ பாதிப பல
தீ#கமா நவிR திடதக( வியினா

கயிைலய: கிாியி- கYத 3னா
அயி7ல: கியேவ லரசிைன யளிேதா
ப+பத பயத ப:கிளி ெநநா

வி+ப3- றைணT ெமBTைட ேவதிய
அடJ தெப- றளவிலா+ ேபத
தடற# கா தைகேய ேபால

அடாவ தானிெய றானா+ ெபயறீஇ
மடட: காவவ தான ாிேவா

காைர நக#ெகா கணா னவெபாி
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ேயாைர வழிப 3தம 9ணதா

மைறயவ 9லசிகா மணிமைற ெயா*#கிC
திறCைட1 சிதபர தீ#கித திர
ேதாமிலா+ பால +பிர மணிய

நாமெனE Gல9 நா@ய கழா

ஆற 73ய லறிவி ணிடதி(

N.ட னி#கிேலா விதேந தெமன

ஆேறா ைரெசT மா.மா 3கேதா

ேதா.9 ைற#9@ ெதானக+ பாலதா
திாிப தாதி ெச+பின

விாிகைல Tணேதா மிகவிய+ றேவ."
அவ த3ைடய நபராகிய மகா7:ைகயெரபவ பிறத

மழவராயேனதெலC ஊாினராதலாR சிறத க(விமானாதலாR
அவாிடதி( இவ#9 அ அதிகமாக உடாயி-..

அதபி 3-2றிய பாைலவன 3த7ய இட:கP#91 ெச. அ:க:ேகTள
ஜமீதாகளா( உபசாி#க+ெப-.1 சில தின:க இதா. அ:ஙன ெசற

இட:களி( தைம அட ஆதாிதவக திறதி( நறி பாரா@ இவ ெசBத
தனி+பாட(க பல உ. அைவ இ+ெபா* கிைட#கவி(ைல.
சி:கவன ெசற.
இவைடய மாணா#கராகிய + பாரதியாைரT அவ பரபைரயினைரT

ஆதாி வத சி:கவன ஜமீதா அத+பாரதியா 3த7யவகைள அC+பி

இவைர அைழ வர1 ெசB சில தின உபசாரட ைவதி சபாஷைண
ெசB இ-றா. அத ஜமீதாைடய ந-9ண ந-ெசBைககைளT அவ#9

தமிழி( இத ஈபாைடT அறி மகிH அவமீ இவ ெசBத பாட(க
வமா.:

(வித) {9.11}
(1)

"OேமG சி:கவன 9தனம+ ெபயராய ெபாைம ேதேத

பாேமG டசி:க ராசசி:க: க(விநல பயிற சி:க

மாேமG மகராச ெமB#க:ேகா பாலெனC வள- சி:க

தாேமG ப@கேடா மதனா7+ ெபயெர. த#க தாேம."
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{9.12}

(2) "9ண:ெகா ெசEவாB விசயர9 நாதமக ராசெமB#க: ேகாபா ல+ேப
மண:ெகாமகா டனிர பியதிG ெப:க(வி மா6 ேசேத
இண:9திற தினனிதனா( யாேவா விய+.வா இய(ெச நாவா
அண:கிேவ [2] .லகதி ய-ைகெயன- கிர:கானாB அ- றாேன."
#ேகாைட ெசற.
அ+பா( வழியிRள ஊகளி- பல கனவாகளா( உபசாி#க+ப
திவாவைறைய ேநா#கிவைகயி( #ேகாைடைய1 சாத

தி#ேகாகண ெச. அத ஸமIதான விவானான கணபதி கவிராய N@(
த:கினா.

இவ வரைவ# ேகவிT-ற #ேகாைடயிRள தமிழபிமானிக பல
வவ விசாாிவி1 சபாஷி ேவ@யவ-ைற அ+ெபா*
அ+ெபா* அளி வததறி1 சிலதின இ ெச(Rப@#9
ேக#ெகாடாக.

#ேகாைட மனராகிய ெகளரவ ெபாதிய இராமசதிர ெதாைட-

மானவகPைடய Jத ேதவியாரான  பிரகதபா பாBசாேகபவக அ:ேக

இவ வதிதைல# ேகவிT-. த#கவகைள அC+பி இவைர அரமைன#9
அைழவர1 ெசB நாேடா. பல அாிய விஷய:கைள# ேகடாக.

ேதவார:க சிலவ-றி-9 ெபாிய ராணதிRள பாட(க சிலவ-றி-9

ெபா ேக அறி த#க ஸமான:க பல ெசBவி இவைடய Oைஜ#9
ேவ@ய பாதிர:கைள ெவளியினாேல ெசBவி அளிதாக.

பி இவ #ேகாைடயிேலேய ஒ மாத இதா. அ+ெபா* சிறத

உணG+ெபாக இவ#9 அரமைன உ#கிராணதி7 நாேதா.

அC+ப@ திட ெசBய+ப@த. அ+ெபா* பாBசாேக+ அவகPைடய

அைடைமைய+ பாரா@ இவ ஐ பாட(க இய-றினா. அைவ

கிைட#கவி(ைல. அ+பா( ஆ.3கதா பிைள 3த7ய அபக இவ

#ேகாைட#9 வதி+பைத# ேகவிT-. இவைர+ ப81ர#9
அைழ1 ெச(வத-9 அ:ேக வ இவட சில தின இதாக.
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திவர9ள+ ராண.
#ேகாைட#9 அகிRளதான திவர9ளெம C சிவIதல

அபிமானிகளாகிய வ(லநா+ ெப:9@ வணிக சில வ இவைர+ பா+

ேபசி மகிH1சிT-றன; திவர9ளதி-9 வ Iவாமி தாிசன ெசBெகா
ேபாகேவெம. ேக#ெகாடன. அ:ஙனேம இவ அ:ேக ெச. 

ஹரதீதIதேலசைரT ெபாிய நாயகியைமையT தாிசன ெசBதன.
அ#காலதி( அ தி#ேகாயி( அ1சககளாகிய ஆதிைசவகP

தமகதகளாகிய ேம-2றிய வணிககP அதலதி-9 ஒ வட ெமாழி+

ராண இ+பைத1 ெசா(7 அதைன ெமாழிெபய தமிH# கா+பியமாக+
பா@ தரேவெம. ேக#ெகாடன. அ:ஙனேம ெசBவதாக இவ

வா#களி வடெமாழி+ ராணைத வா:கி#ெகா ெசறன.

#ேகாைட#9 மீ வத பி அ:ேகேய இ அ Q7- சில

பாட(கைள இய-றின; திவாவைற#9 வதபி சில ெசBTக

இய-ற+ெப-றன. [3] கடG வாH, ஆ#9விேதா வரலா.,

அைவயட#கெமபனG திநா+ படலதி( ப+ பாட(கPேம இவராெசBய+ெப-றன. பி அ OதிெசBய+ ெபறவி(ைல. அதிRள சில

ெசBTக வமா.:

(அைவயட#க) (வித) {9.13}

"ைவப க+ப: கா@- ேறாறN- றி ேளான1

ைவபடா ேவ+ப: கா ேதாறN- றித லாேல
நைவபடா+ ெபாிேயா ெசா-ற நய#9மி பாட ேலா

நைவப ம@ேய ெசா-ற பாடR நய ெகாவா."

[இ தலவிச ேவ.]
{9.14}

"வின 3@ேம- ெகா ேமவிேனா 9ட:க ெகா

மன 3கேத யா@ வ*திட Gவ+ப ேமேம-

கன( ெபாழி நா(வ கைரதபா ேவ-றா கணி(
என Rேதா- றாெவ பா:ேக @னி வ+பா."

[ வின( - க:ைக . 9ட:க - 9ட. என( - எளளG 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 சதித.
அ+பா( அநகாி7 ற+ப த6ைச வழியாக# 9பேகாண வ

தியாகராச ெச@யா N@( த:கினா. அ+ெபா* தி+ெபைறயி-

கிைடத 5. இரடாயிர3 இைடயிைடேய சில ஜமீதா 3த7யவகளா(

கிைடத 5. இரடாயிர3 ஆக 5பாB நாலாயிர3 இவாிட இ+பைத உட

வதவகளா( அறித தியாகராச ெச@யா இவைர+ பா, "இத ெதாைகைய
எனிட ெகாதா( வ@#9# ெகா விதிபணி வ@ைய
அEவ+ெபா* ஐயா அவகPைடய 9ப ெஸளகாியதி-காக

அC+பிவேவ. அத நாலாயிர3 9ப#9 Jலதனமாக இ#9. உ:க

ைகயி7தா( சில தின:களி- ெசலவழி விNக. இளைம+ பவதி(

நீ:க பணதி அைமைய அறிதேபால இ+ெபா* அறி ெகாளவி(ைல. உ:கP#9 எைன+ேபால1 ெசா(Rபவக ஒவமி(ல; நா

ெசா(வைத# ேககேவ" எறா. அத-9 இவ சிறி உடபடவி(ைல.

இவ இளைமயி( வ.ைமயா( -றைத அவ விாிவாக அறிவி+ பல 3ைற
வ-.திT இவ ேககவி(ைல.

அ+ெபா* பிைளயவகPட இத +ைபயா படாரைத தியாகராச
ெச@யா பா, "நீ உடேபாB வதீரா? யாராவ உைமெதாி

ெகாடாகளா?" எ. ேகடா. அவ, "ஐயா அவகைள# ேகடா( ெதாிT"

எனேவ, ெச@யா பிைளயவகைள+ பாதன; இவ, "நா ெசற இட:களி(
ெபபாைமயானவக இவ#9 ெதாிதவகளாகேவ இதன; இவ

உட இத அவகPட பழ9வத-9 என#9 அa2லமாக இத" எறா.

ேகட ெச@யா விய+-றா.
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ப81ர ெசற.
பி ஆ.3கதாபிைளயின ேவேகாளா( இவ அ:கி ப81ர

ெச. சில தின இதா. அ:ேக இத நாகP ஒநா இரதின பிைள

ேசாழ மாளிைக#9 இவைர அைழ1 ெச. உபசாிதன. அவைடய
அைடைமைய நிைன இவ,
(வித)

"சீOத சிவபதி சிவன@யா பதிமி9 சீல வாBைம

காOத ெகாைட3தலா கியநல:க ெளா:9-.# கவிC கிற

ேபOத விரதினெமா றிைன1ேசாழ மாளிைகயி- பிற:க# கேட
பாOத விதCைம தைனேநாி- கணN பாவ( ேலாேர"
எC ெசBTைள இய-றின.
திவாவைற#9 வேசத.
சில தின:கP#க+பா( இவ ப81ரதி7 திவாவைற#9 வ

ேசதா. வதGட தி+ெபைற 3த7ய இட:களி( நிகHதவ-ைற 
+பிரமணிய ேதசிகாிட விண+பி#க அவ ேக மிகG சேதாஷிதா.

ராணதிRள சில ப9திகைளT ேச#கிழா பிைளதமிைழT ப@#க1 ெசா(7

ெம(ல# ேக# ேக+ பிைளயவகPைடய ெபைமைய உடCட
பாரா@# ெகாேட வதா.

ெகாவத ெதாைகயி( அவசரமாக# ெகா#க ேவ@ய கடகைள தீத
பி எ6சியைத தாேம ைவ# ெகா சில தின:களி( சிறி
பா#கியி(லாம( தாராளமாக இவ ெசலவழி விடன.
க6சb1 சாமிநாைதய.
திவாவைற#9 வடேம-கிRள க6சbாி( சாமிநாைதயெரற ஒ மிராதா
இதன. அE[ாிRள சில தமிH#க(விமாகPைடய பழ#கதா( சில
பிரபத:கைளT ைநடத திவிைளயாட( 3த7யவ-ைறT அவ

ப@தறிதா. இவாிட ப@#கேவெமற எணட இவபா( வ
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த3ைடய வி+பைத+ ல+பதி ஆ:கிரஸ வஷ ெதாட:கி+ பாட: ேக

வதா. அ@#க@ இவைர மாணா#ககPட தJ#9 அைழ1 ெச. வி

ெசBவி அC+வா; சிவப#தி1 ெச(வ வாBதவ. அவாிடதி( இவ#9
விேசஷ அ. த3ைடய தவசி+ பிைளகP ஒவராகிய சாமிநாத

ெச@யாெரபவ#9 N கத-9 விட 3த7யவ-றி-காக மர:கைள

விைல#9 வா:கி அC+பேவெம. இவ அவ#9 ஒ க@த எ*தி அத
தைல+பி(,

(வித) {9.17}

"திவாத [ர3த- சிறதவேபா- சிவபதி1 ெச(வ வாB
ெபவாBைம க(வியறி ெவா*#கதா லளவாத ெபைம ேமவி

ெவவாத ெவா+ரG 3த7யந- 9ண:கெளலா விேடா ேபா
ஒவாத கH1சாமி நாதமா மைறயவனீ வ காக"

[ஓேபா ஒவாத - ஒேபா நீ:காத.]
எC பாடைல வைரதC+பினா.

அவ அைத+ பாவி உடேன 5. 200 மதி+ள மர:கைள வா:கி

அC+பினா. அவ-றி விைலைய இவ ெகா#க ெதாட:9ைகயி( அவ

ேவடாெம. ம. விடா. அமர:கைள# ெகா N கட+ப

நிைறேவறிய; அEN இ. உள.
Nழிதாஸ நயினா.

ஒ சமய திNழிமிழைலயி7 Nழிதாஸ நயினாெரC ஒ பிர
திவாவைற#9 வ  +பிரமணிய ேதசிகைர தாிசிதா. அவ

திNழிமிழைல ஆலயதி-9+ ெபெபா ெசலவி+ பலவைக

தி+பணிகைள1 ெசBதவ. பிைளயவகைள# ெகா அதல#9+ திதாக
ஒ ராண இய-.வி#க ேவெமப அவைடய வி+ப, அத-காக

அதலதி-9ாிய வடெமாழி+ ராணைதT பைழய தமிH+ராணைதT

ெகாணதிதா. அவ-ைற இ#கவிஞெபமானிட ெகா த3ைடய

வி+பைத ெவளியிடா. இவ அவ-ைற வா:கி ைவ#ெகா அ:ஙனேம
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ெசBவதாக# 2றினா. ஆனாR, இவ#9 உடான ேதக அெஸள#கியதா(

அ பாத-9 ெதாட:க+படேவயி(ைல.
[4] மதவாண பதிக.

பவ வஷதி( 9மாரசாமி தபிராC#9 ேதக அெசளகாிய உடாயி-..
ஆதீன தைலவைடய கடைளயிப@ திவிைடமL ெச. கடைள

மடதி( த:கி அ:ேகTள த#க ைவதியகளிட ம வா:கி உெகா

வதா. அ+ெபா* அவைர+ பா#க1 ெசற இவ அவ ேதக நிைலையயறி

வத3-றா. அவ, "தினேதா. நா Iேதாதிர பYப@  மகா7:க
Jதியி மீ ஒ பதிக இய-றிதர( ேவ" எ. விபேவ, இவ ஒ

பதிக இய-றினா. அ மதவாண பதிகெம. வழ:9. அைத அவ

தினேதா. பாராயண ெசB ெகா வதா.

அ+பதிகதிRள 1, 4, 9- ஆ ெசBTகளா( ேநாைய நீ#கேவெம.

விண+பிதித( விள:9. சில தினதி( அவ#9+ பிணி நீ:கிவிட.

அ+பா( அவ திவாவைற#9 வ வழ#க ேபாலேவ பாட: ேக வதா.
'MாியJதி சாசி.'
ஒநா 3e+ ேவதநாயக பிைள சில உதிேயாகIதகேளா

மாWரதி7  +பிரமணிய ேதசிகைடய தாிசனதி-9 வதா; அவகP

@+@ கெல#டராக இத MாியJதியா பிைள ெயபவ 3#கியமானவ.

ேதசிகைடய 9ண:களி( ஈபட ேவதநாயக பிைள தா இய-றிய சில திய
பாட(கைள1 ெசா(7# கா@ன. அ+ெபா* மகிH இவ ெசா(7ய பாட(
வமா. :

(வித) {9.18}

"மாேமG கHதிவா வைற1+ பிரமணிய வள- ேகாமா

பாேமG சநிதியி- பா#கபல ெசBடேன பயில1 ெசBதா

நாேமG ேவதநா யக9ண சாெறவேரா நவி(க ெவனி-

ேகாேமG பலகHM ாியJதி1 ெசம7 9றி#ெகா Nேர."
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ஏதாவ ஓ உைமைய# 2.ெபா* 'Mாிய சாசி' என1 ெசா(R உலக

வழ#ைக# 9றி+பாக அைம இவ பா@ய இ1 ெசBTைள#ேகட எ(லாைடய
ெசவிகP 9ளிதன.
ஷ?@ய+த Oதி.
இவ#9 அ+ேபா பிராய 60 ஆகிவிடைமயா( அதைன யறித +பிரமணிய

ேதசிக அ#காலதி( இவ#9 நடத ேவ@ய ஷ?@ய+த Oதி ெயC
விேசஷைத+ ப:9னி மாததி( மட1 ெசலவி7ேத மிகG சிற+பாக
நடவிதா.

அப ெசற.
அப+ராண OதியாகிT அர:ேக-ற+படாம( இதைதயறித

+பிரமணிய ேதசிக அ+ராணைத ஆ#9விேதாராகிய அப [5]ேவலாTத

பிைள ெயபவ#9 அ Qைல விைரவி( அர:ேக-.வித( உதமெம. ஒ
தி3க அC+பினா. அவ அதைன1 சிரேம-ெகா விஷயைத+ ப@தறி

உடேன திவாவைற#9 வ ேதசிகைர தாிசன ெசBவி+

பாிவார:கPட இ#கவிநாயகைர அைழ# ெகா ெசறா; அ:ேகயித

ெசா#கர ஆதீன மடதி( இவைர த:9ப@ ெசB ேவ@ய

ெசௗகாிய:கைள1 ெசBவி நாேடா. ெச. ஸ(லாப ெசB வதன.
நா அப#91 ெச. இவைர+ பாத.
3 தி+ெபைறயி7 இவாிட விைடெப-.+ பிாித நா

விைரவி-ெகா தீ#கேவ@ய கடC#காக+ ெபாளீ ெபா+

ெப7W (ெபரபc) தாcகாவிRள காைரெயC ஊ#91 ெச.
அ:ேக உள சின+பைண# கி?ணஸாமி ெர@யாெரபவ 3த7ய

அபகளி வி+பதிப@ திவிைளயாட- ராணைத+ ப@+ ெபா
ெசா(7# ெகா வேத. இைடயி- சில நாக ஓBG ஏ-படைமயா(

இவைர+ பா வரேவெமC அவாேவா திவாவைற#9 வ இவ
ராண அர:ேக-.த-9 அப ெசறி+பைத# ேகவிT-. ஒநா அ:ேக
ெச. பா ஆ.தலைடேத.
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அ. பி-பக7( தி#ேகாயி-91 ெச. தாிசன ெசBைகயி( ஒEெவா

விேசடைதT ெசா(7 வதா; ஒ ப6ச காலதி- ெபாளி(லாம( வத3-ற

நதெனC அரசC#9 நாேதா. ப@#கா அளினைமயா( அதல

விநாயக#9+ ப@#கா+ பிைளயாெரC திநாம அைமதைத என#9
விள:க1 ெசானதறி, அ:ேக யித தீதைத# கா@, "இதா, [6]

'அனமா ெபாBைக MH அபராைன' என ேதவாரதி- ெசா(ல+பள
அனமா ெபாBைக; அனவ@வ: ெகாட பிரமேதவ உடா#கிய தீத

இ" எ. 2றினா. வாமி எ*தளியி#9 தி#ேகாயிைல# கா@, "இ
ேகா1ெச:க ேசாழ நாயனாரா( தி+பணி ெசBய+ெப-ற ெபைம வாBத;
இதல [7] ேதவார:களா( இ விள:9" எ. ெசானா;

பிC, "இத ஊ மிக+ பைழய நகர. திவாகரதி(, 'ஒளைவ பா@ய அப1

ேசத' எறதி- 2ற+பட, ‘தணீ: காவிாிேய தாேவத ேசாழேன,
மணாவ 6ேசாழ மடலேம - ெபணாவா, அப1 சிலபி யரவித

ேமமலரா, ெசெபா- சிலேப சில' எற தனி+பாட7- ெசா(ல+பட இத
அபேர" எ. அநகரதி சிற+ைப விாி1 ெசா(7 வதா.

அ+ேபா சில நாக உட இ இவாிட சில Q(கைள+ பாட:ேகேட.

இவ 9றி+பிடப@ அ:ேக இத 9ழைதேவ-பிைள ெயC கனவாC#9

திவிைடமLலாைவ+ பாட6ெசாேன. அ 3-.+ெப-ற பி இவேர சில

Q(கைள அவ#9+ பாட6 ெசா(7 வதா.
ெகா:9ராயந(c ெசற.

ஒநா காைலயி- ப#கதிRளதாகிய ெகா:9ராயந(cாி( இத ஒ

ேவளாள+ பிரவி N@-9 அவைடய வி+பதிப@ இவ ெசறா.
அ+ெபா* அவ 9மாரராகிய ஐயா#கY+ பிைள#9 3வகநாத

ேதசிகெரC விவா தமிH+பாட6 ெசா(7#ெகா@தா. அ ேதசிக

இல#கண விள#க ஆசிாிய பரபைரயி( இத ஒ ெபாியாாிட 3ைறேய
பாட:ேக ேததவ; வடெமாழியி( த#க சாIதிரதிR காவிய
நாடக:களிR ந(ல பயி-சி Tைடயவ; நமதி++ ெப-றவ.
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ேம-2றிய பிர இவைர+ பா த 9மாரைர+ பாீசி#9ப@

ேக#ெகாடா; "ஏதாவ ஒ பா1 ெசா(ல+பா" எ. இவ வினாவின.
அவ திவிைளயாட7( திநா1 சிற+பி 3த- பாடலாகிய,
(க7நிைலைற) {9.19}

"கைறநி .திய கதர1 தர# கடG

உைறநி .திய வாளினா- பைகயி ெளா#கி ,

மைறநி .திய வழியினா( வ*தியாB1 ெச:ேகா(
3ைறநி .திய பா@நா டணிய ெமாழிவா"

எற பாடைல1 ெசானா. அத-9 இவ ெபா ேகடா. அவ பதGைர

ெசா(7வி 3த7ரட@#9+ பதசார ெசா(7#ெகா வைகயி(,

'வாளினா- பைகயி ெளா#கி' எபத-9, 'கதியாகிய ஒளியினா- பைகயாகிய

இைள ஒ@' எ. ெபா ெசா(லேவ இவ ேக மகிHG-., "இதைகய

அாிய ெபாகைளெய(லா ெதாிெகாவத-9 ஆசிாியக க-பி#9
3ைறேய காரண. இத ஐயா நறாக1 ெசா(7# ெகாதி#கிறாக.

இவகைள நீட கால ைவதி உ:க 9ழைத#9 நறாக# க-பி#க
ேவ" எ. அத# கனவாைன ேநா#கி# 2றினா. பி அE[ாி

ப#கதிேலயித ெசா#கர ஆதீனகதாி#9 மட#91 ெச.

அ:ேகTள 9Jத:கைள தாிசன ெசB ெகா அத மடதி( இத
ஏ+ தக:கைள ெய(லா ஒநா ெச. பாவி ேவ@யவ-ைற
வா:கி#ெகா த3ைடய இ+பிடதி-9 வவிடா.

அ+பா( 3வகநாத ேதசிக இவாிட நாேதா. பி-பக7( வ இல#கண#
ெகாைத+ பாட ேக 3@தா. அப+ ராண அர:ேக-றி 3@த தினதி(

அவ இய-றிய சிற++பாயிரள,

"சிவெப மா-91 சிறதி Oசைன

நாெடா. மபா( நடதி ந(ேலா
ெதா(கா+ பிய3 ெதா(கா+ பிய3
ப(கா- 2 பயிேறா னிறமிH

QR 3*ண aமா ேத1சிய
ேகாைவய தாதி 9லGசீ+ ராண
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பிைள தமிH3த- பிரப த3ள
3* மிய-றிய Jதறி வாள.

இல#கண# ெகாெதC மிQ- ெபாெள

க ெத@ெய கதிC: கணிC
நீ:கா ெத. நிகHகH# 9ற
.................. . .......... ......................
மாசியா( வாHமீ னாசி

தர ெனC6 ெசதமிH# கடேல”
எC ப9தியா( இ விள:9.
நா மீ காைர#91 ெசற.
திவிைளயாடைல+ OதிெசBய ேவ@யவனாக இதைமயி, ”எைன
ஊ#9 அC+பேவ" எ. நா ேக#ெகாேட. பழ#க

இ(லாம7 ேம-2றிய கி?ணசாமி ெர@யாெரபவ#9 இவ ஒ

பாட( இய-றி தைல+பி( அைம, "திவிைளயாட- ராணைத விைரவிOதி ெசBவி1 சாமிநாைதயைர இ:ேக அC+பினா( என#9

தி+தியாயி#9" எ. ஒ க@த எ*வி ததா. நா விைடெப-.1

ெச. காைர ேச அத ெர@யாாிட க@தைத1 ேச+பிேத. அவ, "நா

அறியாதவனாக இ எைனT ஒ ெபாபதி+ பிைளயவக க@த
எ*தினாகேள; பா#கியசா7யாேன; இத-9# காரண உ:கபா(

அவகP#9ள அேப" எ. வியதன; க@ததி- கடவாேற எைன

விைரவி( அC+ப அவ 3ய. வவாராயின.
அப+ராண அர:ேக-ற.

ந(ல தின பா அப+ ராண அர:ேக-ற ெதாட:க+ெப-ற. அதைன

அறி பல விவாகP கனவாகP பல ஊகளி7 வ நாேதா.
ேக வவாராயின. பைழய மாணா#கராகிய [8] ெசா#க7:க 3த7யாெரபவ

அ:ேக வ உடனி இவ#9 ஆக ேவ@ய காாிய:கைள# கவனி1

ெசB வவாராயின. அர:ேக-ற நிைறேவறிய தினத. சிற+ட ராண1

வ@ ஊவல ெசBய+ெப-ற. பிைளயவகP#9 ேவலாTத பிைள

த3ைடய 9பதாட ேச த#க ஸமான6 ெசBதா. அ+ேபா
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உடனித மாணா#ககP பிற ேவலாTத பிைளையT

பிைளயவகைளT QைலT பாரா@1 சிற+#கவிக இய-றி+ ப@தாக.
சிவராம7:க பிைள.
அைறதினதி( த-ெசயலாக திவனதர வ7ய ேமெல*1

சிவராம7:க பிைள ெயபவ சிவIதல யாதிைர ெசB ெகாேட அ:ேக

வ Iவாமி தாிசன6 ெசB வி+ ராண+ Oதி விழாைவT க மகிH
இ+லவதிலக#9 தமா7யற ஸமானைத1 ெசB ேவ. Iதல

தாிசனதி-9+ ற+ப1 ெசறா. [9]திநணா ெவப இன ெபயரா(

வழ:9கிறெதப அவ#9 விள:கவி(ைல. அதைனT சில ேதவார:கP#9+

ெபாைளT அவ இவபா( ேக ெதாி ெகாடா.

அப+ ராண 15 - படல:கைளT 1007 - ெசBTகைளT உைடய.

ேசாமாசிமாற நாயனா வரலா. ேகா1ெச:க ேசாழநாயனா வரலா.
இ+ராணதி( உளன. அ+ப9திக இவ#9 நாயமாகபாRள

ேபரைபT சிறிய வரலா-ைறT விாிவாக அைம+பா வைமையT
ல+ப. இQ77 சில ெசBTக வமா.:
(3க#கடG தி) (வித) {9.20}

"வளியப: கய#கிழவ 3@ெகாத ெலாவண:கி ம-ைற வாேனா

ெதளியெபா 3@ெகாத ற1வ+ ெபா7விெனா சிறிய நாேய
ெகாளியM ட7ெனம 3@ெகாத வக1வ 9லவ# ெகாP
ஒளியைக காெலாடம ெரா3க+ ெபமாைள உனி வாHவா."
(ேச#கிழா தி) {9.21}

"ஓ:9 ைசவ யபாி பாைடT

N:9 ேபெராளி+ பதிெசB ேமைமT

ேத:9 ேப. ெதாித ேச#கிழா
பா:9 ேசமல+ பாத பரவா."
(ஆ#9விேதா) {9.22}

"ெசா-ெகாட திவப நகர#9: ேகாமா
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Lயக:கா 9லேமழி வசமண# 9வைள

க-ெகாட யதணிேவா னிராம7:க வள(
கனதவதி( வதித ேவளாள ெபமா

வி-ெகாட வவய லாெபா(லா ென.

விளந(லா ன(ெலா*#க 3#ெகாடா லைனயா
ந-ெகாட( ெபா:கரதா ைசவசிகா மணிந
னாவலெகா டாேவ லாTதO பால."
{9.23}

"ெபைமயி- ெபா7T மப+ ெபதி# ேகாயி ேமய

கைமயி- ெபா7T: கட# கடGள தி+ ராண -

அைமயி- பா ெகன வடெமாழி யைன மாராB
ெதாைமயி- பாட R-ேற தமிழினா Rைரம றாேத."
(அைவயட#க) {9.24}

“ெசறி9றி Rைடைய ேதா 9றி7லா விர6 ேச

மறிவிென யிேர ெய. மாதிைர ேநா#கி# ெகாவா

அறியிய Rைடய பாேவா @ய7லா வ@ேய பாG

9றியிலா சாிதேநா#கி# 9றிெகாபா ெவேற ெகாவா."
(அப நக1 சிற+)

(ெகா1சக# க7+பா) {9.25}

“OேமG தமிழ ெபாதியவைர# காலப
ேதேமG மாதவி- ெசBயப தளிர

காேமG மகLம: க3கி ெல*தெதன
தாேமG சிைறம6ைஞ நடமா தனியப."

(ேசாமாசிமாற நாயனா யாக ெசBய எYத() {9.26}
"இகெமா. களி+பைடய Nாிர Mழந

3கெமா. ெகாடபிரா ெமாBபனி2 வாறடG
நகெமா. ம:ைகெயா நணியவி Tணா#ெகாள
மகெமா. ெசய(9றிதா மாதவ மாறனா."
(மாற நாயனா வழிப படல, 1, 20.)
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(ப6சகால வணைன)
(வித) {9.27}

"மா.ேவ @னரல மள மாதவ+

ேப.ேவ @னரல ெபாிய ராதகா.ேவ @னரல ரத ணாள

ேசா.ேவ @னபல ைறT ளாகP."
{9.28}

"ஒவ @ெபா* ெதாவ ாீ+பம-

றிவ மீ+பமி# கிவக லாBதிட
மவ மயRளா வ ப-.வா

ெப9வ- கடாி ெப-றி ெயெசா(ேக."
[வ-கட – ப6சகால]

(ப6ச நீ#க) {9.29}

"உழெவா7 ெய*தன G.ெசB ெய:கY ,

3ழெவா7 ெய*தன ெமாBத வி(ெலலா
மழெவா7 ெய*தன வாC நாYற

விழெவா7 ெய*தன ேமய ேகாயிேல."
(நத வழிப படல, 116, 119, 138)

ைநமிசாரணிய+ படலதி( 3த-ெசBP இ.தி1 ெசBTPமாகிய இர
அ(லாத 39 - ெசBTகளிR ெசா(லணிகைள இ#கவிஞ ேகாமா

அைமதி#கிறன. அவ-றி( அைமள அணிக வமா. : திாி, யமக,
பாடகமட#9, தகரவ#க1 ெசBT, ஏகபாத, ேகாJதிாி, 2ட ச#க,

3ரசபத, அ#கரவதைன, அ#கரதக, ழி9ள, ச+ப ேதாபதிர, மாைல
மா-., காைதகர+, கரைற ெசBT, மாதிைர+ ெப#க, மாதிைர1 #க,
இரைடநாகபத, அடநாகபத, இரதபத, கமலபத, நாகாைர1 ச#கர,
ஆறாைர1 ச#கர, எடாைர1 ச#கர, பிறிப பா, திாிப:கி, நிேராடக,
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அநாசிக, அகரGயிரா( வத ெசBT, ஆகாரGயிரா( வத ெசBT, இகர

Gயிரா( வத ெசBTெளபன.

அப+ ராண அர:ேக-றிய பி இவ அபாிேலேய சிலதின இதா.
+பிரமணிய ேதசிக#9 எ*திய விண+ப.
அ:ேக இ#9 நாகP ஒநா இவ ஒ Iதல தாிசனதி-91 ெசறிதா.
ெசறெபா* அதல விசாரைண# கத ஓ ஆதீன தைலவமாகிய ஒவ

இவைர1 சிறி மதியாமR, இவைர இனாெர. அ:ேக உளவக எ1

ெசா(லG கவனியாமR த3ைடய ெபைமகைள மேம பாரா@#ெகா
இவைர மதியாமேல இ விடா. அ+பா( Iவாமி தாிசன ெசBெகா

இவ அப#9 வதா.

விசாரைண# கதைர# க ேபசி அளவளாவி வரேவெம. எணியித
இவ#9 அவைடய இய( வதைத உடா#கிய. ஓ ஆதீன கதராக

இ+பவ பிறைர மதியாமR வதவகைள விசாாியாமR இ+பைத+ பாத

இவ#9 எ(லா விததிR உயத நிைலயி( இ விள:9  +பிரமணிய
ேதசிகைடய ெஸௗல+ய9ண ஞாபக#9 வத. எத விவா வதாR

3கமல ஏ-.+ ேபசி ஆதாி#9 அவைடய ெபதைம இவைடய
மனைத உ#கிய. "நிழலைம ெவBயி7ேல நிறறிமி" எப

உைமய(லவா? உடேன இவ, அப+ராண அர:ேக-ற OதியானைதT
விைரவி( வ தாிசன பணி# ெகாள எணியி+பைதT ல+பதி ஒ
விண+ப# க@த +பிரமணிய ேதசிக#9 எ*தி ஒவவச அC+பினா.

அத 3த7( இவ எ*வித பாட( வமா. :
(வித) {9.30}

"ஒ+யவி( லவசிவJ .3ைடைம யா7ர ஒ. ேம-ேறா
த+பறதாH தவெரன(ேத தனதிவா வைறந- றல வாத
ைவ+பைனய +பிரம ணிய9ரவ றெபயைர வகி ளாைர

எ+ப@T வில#க7ம- றிவJ. மிலெனேற இய ேவாேம."

[J. - சி?@ 3த7ய J. ெதாழி(க. J. இல; J. - ஒ+,
உயG, தாHG]
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இதைன# கY-ற +பிரமணிய ேதசிக பாட7 ெபாைளT 9றி+ைபT
அறி, "இன இடதி-9+ பிைளயவக ேபாயிதாகேளா?" எ.
வதவைர# ேகடா. அதைன அவ இவாிட வ ெசா(ல இவ ேக,

"ஸநிதானதி ேபரறிைவ அ@ேய எனெவ. பாராவ!" எ. ெசா(7

மன3கி தி#9ேநா#கி அ6ச7 ெசBதா.
திவாவைற#9 திபிய.

அப+ராண அர:ேக-ற+ெப-றபி சில Iதல:கP#9+ ேபாB Iவாமி
தாிசன ெசB வரலாெம. நிைனதிதா. இவ#9 ஒ வைகயான

சாீரதள1சி ஏ-படைமயா( இவ அEவா. ெசBவைத நி.தி#ெகா

திவாவைற#ேக ேபாB1ேசர எணினா. ேவலாTத பிைள 3த7யவக

த:கPைடய ேபரைபT இவைடய பிாிவா( உடான யரைதT

ல+பதினாக. பின இவ எ(ேலாாிட விைடெப-.#ெகா
மாணா#ககPட திவாவைறைய அைடதா.
-------------

[1] பி கிைடதைமயா( இ1ெசBT பிைளயவக பிரபத திர@பதி+பி#க+ ெபறவி(ைல.

[2] "இேவ .லக திய-ைக திேவ.

ெதளிய ராதR ேவ. " (தி#9ற.)
[3] மீ. பிரபததிர, 3370 - 3408.

[4] மீ. பிரபததிர, 21 - 30.

[5] இவ ெபய ேவR+பிைளெயனG வழ:9.

[6] திநா. திநாைக#காேராண.

[7] "அாிசில ெபான லப மாநக#, 9ாிசி(ெச: கணவ ேகாயி( ேசவேர",
"ஐயக ெபான லப1 ெசபிய, ெசBயக ணிைறெசBத ேகாயி( ேசவேர",
"அ:கணி விழவம ரப மாநக1, ெச:கண 7ைறெசBத ேகாயி( ேசவேர"
திநா.ேத. திவப+ ெபதி#ேகாயி(.

[8] இவ பி-காலதி( றவியாகி ெதாட சீ பரGவாெரC நாம O
பலராR மதி#க+ெப-. விள:கி வதா.

[9] திநணா-பவானிெயன வழ:9 Iதல.

--------------------
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10. ேதக அெசள-கிய நிைல.
நிைல.
நா திவாவைற#9 வத.
அ#காலதி( நா எCைடய ேவைலகைளெய(லா ஒவா. 3@#ெகா
திவாவைற#9 வ இவைர+ பாேத. பாத3த( இவர 9றி+பறி

3 நா ெசB வத காாிய:கைள1 ெசB வர ெதாட:கிேன.
கபராமாயண பாட6ெசா(7ய.

பி எ:கPைடய ேவேகாளிப@ேய இவ கபராமாயணைத

ஆரபதி7 பாட ெசா(ல ெதாட:கினா. ேதக அெசள#கியதா(

வழ#கமாக நட#கிறப@ அதிக1 ெசBTக நைடெபறவி(ைல. Q. அ(ல

Q-ைறப ெசBTகேள நைடெப-றன. 3#கியமான இட:கP#9ம

ெபா ெதாி ெகா வேதா. அைத+ ப@#ெகாேட வைகயி( இவ,

"இைவ எEவளG அழகாக இ#கிறன! இைவெய(லா ேயாசி+ பா@ய

பா#களா?" எ. மன3கி# 2றி1 சில சமய:களி- கணீ விவ3.
Mாியனா ேகாயி(  அபலவாண ேதசிக.
பிைளயவகP#9 இளைமயி( கபரதாதிைய+ பாட6 ெசானவ

திவாவைற யாதீனதி( ெந:கால இதவமாகிய [1]அபலவாண

3னிவ பி Mாியனா ேகாயிலாதீனகதராக நியமி#க+ெப-. அபலவாண
ேதசிகெரற ெபயட விள:கி வதா. 3ைம+பவ3ைடய அவ ஒநா

பாிவார:கPட திவாவைற மட#9 விஜய ெசBதிதா.

பிைளயவக அவைர+ ப-றிT அவபா( தா பாட:ேகடைத+ப-றிT
எ:களிட 3னேர ெசா(7யி+ப. ஆத7 அத+ ெபாியவைர+
பா#கேவெமற ஆவ( எ:கP#9 மி9தியாக இத.

மடதி ஓாிடதி( நாC உடப@+பவக சில பைழய பாட:கைள

வாசி1 சிதி#ெகா@ேதா. கபராமாயண அ1+பிரதிக எ:க

ைகயி( இதன. அ+ெபா* அEவழிேய 3-2றிய அபலவாண ேதசிக வதா.

நா:க அவைர இனாெர. அறி எ* நிேறா. அவ நா:க

தக:கைள ைவ+ ப@#ெகா@தைத+ பா, "என வாசி#
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ெகா@#கிறீக? ைகயி( இ+ப என தக?" எ. ேகடா.

"கபராமாயண" எ. விைட 2றிேனா. உடேன அவ விய+ைபயைட,

"ஓேகா! இைத#2ட+ ‘#9+’ ேபாவிடானா?” எ. 2றினா. அத Q(

அ1சி- பதி+பி#க+படத-காக ஆ1சாிய+படனெர. நா:க அறிேதா. உலக

இய( அதிக அவ#9 ெதாியாெதபைதT சிவOைஜ ெசBத( Iதக:கைள+

ப@த( 3த7யவ-றி( ந(ல பழ#க3ளவ ெரபைதT பிைளயவக Jலமாக
நா:க அறிதிேதாமாத7 அ+ெபா* அவ 2றிய வாைதக எ:கP#91
சிாி+ைப உடா#கிவிடன. அவ ேபா9 வைரயி( சிாி+ைப அட#கி#ெகாேட

இ ேபானபி சிாிேதா. எ(லா+ தக:கைளT ெவைள#காரகேள

அ1சி- பதி+பி+பவக ெளற எண அவ#9 இ வத.
அபலவாண ேதசிக ெதாத வழ#9.

இத அபலவாண ேதசிக த3ைடய மடைத1 சாத மிராதா ஒவ ஏேதா
நிலதி விஷயதி- சாியாக நட#கவி(ைலெய. எணி அவேம(

நீதிIதலதி( ஒ வழ#9 ெதாதன. மிராதாபா( ெபாறாைம ெகாட சில

இத அபலவாண ேதசிகாிட வ மிராதாைர+ப-றி+ பலவைகயாக# 9ைற2றி
வழ#ைக ஊ#கட நடப@ L@விடாக. அவ வழ#கி3ைற,
நியாய 3த7ய விஷய:களி- சிறி பயி-சி இ(லாதவ; பிற ெசBT
மாியாைதையT உபசார:கைளTேம அதிகமாக எதிபா+பவ; ஆதலா( அத

மிராதா தமிடதி( மாியாைதயாக நட ெகாளாைமயா( ெப:9-ற

ெசBவிடாெர. அத-9ாிய தடைனைய நியாயIதலதி Jல விதி#க1
ெசBவேத 3ைறெய. எணி+ பி@வாதமாக வழ#கா@னா.

LபவகPைடய வாைத அவ#9 ேமேமR ஊ#கைத உடா#கிய.
வழ#கி இய( ெதாிதவகP த#கவகPமாகிய சில அவபா- ெச.

அEவழ#9+ பயபடாெத. ெசா(7+ பா அவ ேககவி(ைல. மிராதா

இ.தியி( தம#ேக ெவ-றிTடா9 ெமபைத நறாக அறிதிதாR
இைடயி( N ெசலவாதைலT அதனா( தம#9 மி#க

ப3டா9ெமபைதT எணி1 சமாதானமாத-காக+ பலவைகயான
3ய-சிகைள1 ெசBதா. ஒ. ப7#கவி(ைல.

பி அவ பிைளயவகைள#ெகா ெசா(ல1 ெசBதா( ஒகா( ேதசிக
உைமைய உணவாெரன எணி1 சில கனவாகைள#ெகா
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இ#கவிஞபிராC#91 ெசா(Rப@ ெசBதா. அவக இவாிட வ

விஷய:கைள விள#கி1 ெசானாக. உடேன இவ Mாியனா ேகாயி( ெச.

அபலவாண ேதசிக#9+ பலவா. நியாய:கைள எ# 2றி வழ#ைக

நடதாம( நி.தி#ெகாPப@ ேக# ெகாடன. ேதசிகைடய பி@வாத
9ைறயவி(ைல. மதிாிகPைடய ேபாதைன அவ மனதி( அதிகமாக

உைறதித. இத# கவிநாயக பி திவாவைற#9 வ விடா .
பின வழ#கான ெதாட நைடெப-. வத. ேவ. சில

பிைளயவகபா( வ 3ைறயிடன. அ+ெபா* இ# 9ணமணி

அபலவாண ேதசிக#9,

{10.1}

(வித)
”வாBததி வ@#கப மீனாசி தரநா வலவ மா-ற
ஆBத[2]கதி ரவறளிய பலவாண ேதசிகேப ரளி ஓக
ேவBதவழ# கா(Nேண ெபாெசலவா ெமன(விளப
ேவ: ெகா(ேலா

ஆBதசில ெசா-ப@ச மாதான மாதமிக அழகி தாேம"
எற ெசBTைள எ*தி யC+பினா. அதைன+ பா அவ சிறி ேநர

ேயாசிதா; "மகாவிவாC நம#9 ேவ@யவ மதி++ ெப-றவமாகிய
இவைடய வாைதைய அவமதி#கலாமா?" எ. எணினா.
இதைகய சத+ப:களி( L@வி வாதி+பிரதிவாதிகP#9 ேமேமR
மனIதாபைதT கலகைதT விைளவி அதனா( வ வவாயா(
பிைழ#9 இய(ைடய சில, "ராண பாவத-9தா மகா

விவாேனய(லாம( வியா_ய விஷய:களி( அவ#9 என ெதாிT? தமிH+

பாட(களி- சேதக இதா( அவ ெசா(வைத# ேககலா. சட விஷயதி(

அவபா( ெதாிெகாள ேவ@ய என இ#கிற? ஸநிதானதி(

ெதாத வழ#ைக+ பாதியி( நி.தி#ெகாடா( பிரதிவாதியிCைடய ெகாட

எ+ப@ அட:9? ெசலைவT, த+ வழ#ெகபைதT எணி+ பய

நி.தி#ெகாடாகெள ற(லேவா ஊரா 2.வாக? இைற#9 இத

வழ#கி( இ+ப@1 ெசB விடா( நாைள#9 ேவெறாவ ேவெமேற
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அ#கிரம பYவா. 'ெகா@னா( ேத, ெகாடாவிடா( பிைள+O1சி'
எப ேபால# ெகா6ச M ேபா ைவதா( தாேன இவகெள(லா

அட:கியி+பாக? ெபாிய இடைத எதி#க# 2டாெதபைத இவக
எ+ப@தா உண ெகாவ? ந3ைடய கசியி( நியாய இ#9ேபா
ஸநிதானதி( ேயாசி+பத-9 என இ#கிற? ப+ ேப ப வித
ெசா(வாக. ஆதீன நிவாக+ ெபா.+ அவகPைடயதா?
ஸநிதானதிCைடயதா?" எ. பலவைகயி( Lப ேபாடாக. பாவ!
ெபாியவ#9 அவகPைடய மாய வாைதக உைமயாகேவ படன.

வழ#ைக+ பிC நடதிவதா. வழ#கி 3@வி( பல எதிபாதப@ேய

ேதசிக ப#க அபஜயதா ஏ-பட. திவாவைற#9 வத சில பிர#க

இத1 ெசBதிைய இவ#9 அறிவிதன. இ+ லவேகாமா ேக,

"அபலவாண ேதசிகரவக பரமஸா; திவாவைறயி( இ#9ேபா

OைஜT Iதக3ேம அவகP#9 ெதாிT. உலக வழ#கேம ெதாியா.

இ+ெபா* ஆதீன தைலைம ெப-றGட அEவழ#க எ+ப@+ திதாக

ெதாியவ? பி@வாத3 க@ன சித3 இ+ெபா* உடாயி#கிறன. பண

பY ேவைல அ; ' [3]அறநிரபிய அPைட யதவ#ேகC ,

ெபறலதி+ ெப-றபி சிதைன பிறிதா' எ. ெசான கப வாB#91

ச#கைர ேபாடேவ" எ. ெசானா.
சி:க+O நாராயணசாமி நாவல.

சி:க+Oாி( நாராயணசாமிநாவலெரC ஒவ இதா. அவ இவைடய

லைம திறைத+ பல வாயிலாக அறிதவ. இவைடய பழ#கைத+

ெபறேவெமC வி+ப அவ#9 மி9தியாக உ. ஆயிC ேநாி-க

பழ9வத-9 இயலாத ெந Lரதி( இதவராத7, க@த:க Jலமாக

தைம அறிவி#ெகாடா. இவைடய Oைஜ#9 ேவ@ய ெபாகைளT

ந(ல பழ:கைளT சிறத பிற ெபாகைளT அC+பிவதா. இவ விஷயமாக1

ெசBTகP எ*தியC+பிய. கபராமாயண 3த7யவ-றி( தம#9

விள:காத ப9திகைள எ*தியC+பி இவாிடமி விைடெப-. ெதாி

ெகாடன; தம#9 ேவ@ய சில Q(கைள எ*வி வவி# ெகாடா.
ேநாயி ெதாட#க.
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அ#காலதி( இவைடய கா7R அ@வயி-றிR N#கைத

ேதா-.வி#ெகா ஒவைகயான ேநாB உடாயி-.; இவைடய ேதக
வரவர தள1சியைடய ெதாட:கிய; ஆகார ெச(லவி(ைல. அதனா( இவ

Q7ய-.தR பாட6 ெசா(RதR வழ#கேபா( நைடெபறாம( சில
சமயம நைடெப-. வதன.
[4] திவிைடமL திாிபதாதி.
இவைடய மாணா#ககP ஒவ அ+ேபா திவாவைற 

மாசிலாமணிfசமீ திாிபதாதிெயா. இய-றி அைத+ பல அபகP#9

இைடேய இ இவாிட தித ெசBெகாவத-காக+ ப@# கா@னா.
இவ அதைன 3-.: ேக 3@தன. பி அவ இ(லாத சமய பா,

"இத அதாதி சிறி நறாக இ(ைல; மிகG க@னமாக இ#கிற; சாியான
இடதி( ேமாைனயி(ைல; ெபா நய3மி(ைல; அவைடய நி+பததினா(

ஒ+#ெகாள ேவ@யித. இEவிடவா#கினா( இத தலதி-9

ஓரதாதி ெசBதர ேவ" எ. மாணா#கக எ(லா இவைர#

ேக#ெகாடாக.

இவ, "அவ ெசBதி#9ெபா* இதலதி-9 நா ெசBவ 3ைறய.;

ேவமானா( திவிைடமL#91 ெசBேவ" எ. 2றி அEவாேற ெசBய
ெதாட:கி விநாயக கா+ைப 3@தGட  +பிரமணிய ேதசிகைடய தி
ெசBய ஆரபிதா. அ+ெபா* நா, "ஐயா அவக உைடயவ Oைஜ

எ*தள+ பணி# ெகாடேபா 9 Iேதாதிரமாக ஒ ெசBT

ெசBத; என#9 அ ஞாபகமி#கிற" எ. ெசாேன. அைத1 ெசா(ல1
ெசா(7# ேக அைத1 ேச#9ப@ ெசானைமயா( அ+ப@ேய அ

ேச#க+பட. சில தின:களி( அEவதாதி 3-.+ ெப-ற. அத Q(தா

இ.தியி( இவரா- பாட+ெப-றவ-. 3-.+ ெப-ற பிரபத. அQ7- சில

பாட(க திவிைடமL#91 ெசறிதெபா* பாட+ெப-றன.
அதபாRள சில ெசBTக வமா. :
(கடைள# க7ைற) {10.2}
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"இள:ெகா@ யான Gைமபாக வா* மிைடமத

வள:ெகா@ யான6 ெசேயOச நீைற வா6ைசைவேய
கள:ெகா@ யானைல ேவைனைய ேயாெவன கமதி

Gள:ெகா@ யான னிைனதெத ேனாெவா. ேமாகிலேன." (28)

[இைடமதவள:ெகா தியானைத. கள:ெகா யா அைலேவ, திGள

ெகா@ ஆன நிைனத; ெகா@ ஆன - விைட# ெகா@ையTைடயவ.]
இவ 3 அதலதி-9 உலாெவா. இய-றியிதைல,

“ெசா(ைலய+ பாக 3.ெவ CலாG:ெகா Lயவ" (93)

என# 9றி+பிதி#கிறா.
{10.3}

"திற+பா வைனய மனேமா ரYைண ெச+பெலன

மற+பா வைனய மனமிைல ேயாவிைட மாம
சிற+பா வைனய மத ேதவிT ேதவிைடT

அற+பா வைனய# ெகாைவக ெவC ளட#கியேத" (30)

[திற+பாவைனய - பலதிற+பட பாவைனகைள உைடய. மற+பாவ - மிக# ெகா@ய
பாவ. ைநய மன இைலேயா - அYெவபவகP#9 ைநய மன இ(ைலேயா;
ைநயேவ எறப@. சிற+பா அைனய. ேத - ெதBவதைம. அற+பாைவ

வைனய#ெகா; ெகா: ெதா9த(விகார. மன அட#கிய.]

எC ெசBTைள இவ ெசா(7 3@தெபா* அதCைடய கைத

எ:கP#91 ெசா(ல ெதாட:கி, "மன அYைணெயப தா#கிகைடய
ெகாைக. இத திவிைடமLெரC Iதல [5]திவல6ழிைய விநாயக

IதலமாகG, Iவாமிமைலைய1 +பிரமணிய IதலமாகG, திமாைறைய1
சாத Mாியனா ேகாயிைல நவ#கிரக IதலமாகG, திவா+பா@ைய1
சேடவர IதலமாகG, சிதபரைத நடராஜIதலமாகG, சீகாழிைய+ ைபரவ
IதலமாகG, திவாவைறைய ாிஷப ேதவIதலமாகG, திவா5ைர
ேஸாமாIகத IதலமாகG, ஆல:9@ைய தசிணாJதி IதலமாகG

இய(பாகேவ ெப-. விள:9கிற.

61

இ:ஙன விநாயக 3த7ேயா தனிதனிேய சிற+-. விள:9 Iதல:கைளேய

பாிவார ேதவைதகP#9ாிய Iதான:களாக# ெகாட Iதல ேவெறா.மி(ைல.

இதனாேலதா அைடெமாழியிறி மகா7:கெம. வழ:9 திநாம இதல
Jதி#ேக அைமள. இ:ஙன பல வைகயாR ெபாியனவாTள

தலைதT Jதி 3த7யவ-ைறT தியானதா( தபா( அட#கிTள மனைத
அYெவப பிைழெயC க இதி( அைம#க+ெப-.ள" எ.
விாி# 2றினா. நா:க ேக மகிHேதா.

[6] வடான 3சாமி ஐய.
அ#காலதி( அய7டதி7 வதவகளி( ெபாிேயாக +பிரமணிய
ேதசிகாிடதிR ஏைனேயா இவைடய மாணா#ககளிடதிR தா:க

ெதாிெகாள ேவ@ய Q(கைள+ பாட:ேக1 ெசறன. 9மாரசாமி

தபிரானிட 3சாமி ஐயெரற ஒவ ப@#ெகா@தா. அவைடய
ஊ எைடயரைத1 சாத வடானெமப. Mடாமணி நிக@Rள

பனிர ெதா9திகP அவ#9 மன+பாட உ. சில சிேலைட

ெவபா#க, சில அதாதிக 3த7யவ-ைற 3ைறயாக+ பாட: ேகடா.
இய(பாகேவ தமிழறிGைடய 9பதி- பிறதவராைகயா( ந(ல

தமிH+பயி-சிைய யைடதா. அவ பிறாிடதி- ேபத( மிக அைம; பிற
ெசா(வைதT 3க: ெகா# ேகளா; யாேரா கல ேபசா; எ+ெபா*
தனிேய இ+பதறி ெமளனமாகG இ+பா; அக:காரதினா(
அEவாறிதவர(ல. அவைடய இய(ேப அ. சிேலைடயாக+ ேபவா; அவ

ஜன:கேளா பழக விபாதவராைகயா( எ(லா உட பினேர மடைத1
சாத சதிரதி( அகாலதி( வ ஆகார ெசB ெகாPவா. அவைடய
நிைலைமைய உேதசி எ(ேலா அவைர, "வடான வத, ேபாயி-."

எ. அஃறிைணெயாைமயாகேவ வழ:9வாக. ப@த ேகா?@#9 அவாிட

மதி+# கிைடயா. அவ வIதிர அ*#9 ம7தி#9.

ஒநா சதிரதி வாி( கீேழகட பாட( மா#க(லா( எ*த+ப@த :
(வித) {10.4}

"இதவற1 சாைலதனி ேலயிரG பகR
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வதவாி 3தமதித வைரவா:கி# ெகாேட
அதண# க@சி7ட யாமிைல ெயனலா(
தர+ பிரமணிய ேதவனிட ெசாமி."

[வத அாி - வத அாிசி. மதித - ேமா.]

அ:ேக ெச. ஆகார ெசB ெவளிேய ற+பேபா ஒவ வாி(

இத+பாடைல# க ஞாபக+பதி#ெகா ெச. பி-பக7( இராமாயண
பாட: ேகபத-காக அ:ேக வதித நபகளிட ெசா(7#கா@யதறி+
பி இ# கவிஞேகாமானிட ெசானா. 'இ+பாடைல யா ெசBதித(
2?' எற ஐய எ(ேலா#9 உடாயி-.. அத1 சதிரதி-9 வ

ெச(பவக பல யா ெசBதேதாெவ. ஒEெவாவைரT அ:9ேளா
9றி+பிட ெதாட:கினா.

அ+ெபா* 9மாரசாமிதபிரா, "வடான எ*தியி#கலா; அ
ெபபாR அகாலதிேலதா ெச. உYவ வழ#க; தன#9 ஆகார

சாியாக ஒ. கிைட#கவி(ைலெய. சில சமய:களி( எனிட

ெசா(7யி#கிற. அைத விசாாி#க ேவ" எறா. சா+பி இடதி(
விசாாி#ைகயி( சைமய-கார, வடானதா ஏேதா ேந-.#

கி.#கி#ெகா@த" எறா. உடனிதவகP#9 அவைர எ+ப@ேயC

கபி@ அைழ வர ேவெமற விஷயதி( ஊ#க உடாயி-..

இர J. ேபக விைர ெச. ஊ#9ேள ேத@+ பா#ைகயி( எ:9
அக+படவி(ைல. அ+பா( வட#9 மட ேதாடதி( ஒ மரதி அ@யிRள

ேமைடயி( ஏேதா ேயாசைன ெசB ெகா உகாதிதா. க

அைழ#ைகயி( அவ விைரவி( எழவி(ைல. ெசறவக வ7ய அவைர

இ*#ெகாவ பிைளயவகP#9 3ேன நி.தினாக.

அவைர இவ இ#க1ெசB, "இத+ பாடைல1 ெசBதவ யா?" எ. ேகடா.

அவ, "நா ெசBயவி(ைல" எ. 2றிவிடா. பிC வ-.தி# ேகைகயி(

அவ, "சாியாக நட ெகாளாம- ேபானா( பி என ெசBகிற?" எறா.
9மாரசாமி தபிரா, "நீ அகாலதி-ேபானா( உன#9 என கிைட#9?

உCைடய தவ. அ" எ. ேகாபட ெசா(Rைகயி(, "சாமி, மா இ#க
ேவ; ேகாபி# ெகாள#2டா" எ. பிைளயவக ைகயமதிவி,
"இத1 ெசBTளி நைடைய+ பா#9 ெபா*, இத-93 இவ பல பாட(க
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ெசB பழகியி#கேவெம. ேதா-.கிற. அைத+ப-றி விசாாி#க

ேவ" எறா. விசாாிததி( அவ, ”யாெதா. ெசBததி(ைல" எ.

அ6சி1 ெசானா. "பாத7( நீ பழ#க3ளவெரபைத இ+பாடேல

ெதாிவி#கிற; ெசBதிதா( அ1சமிறி1 ெசா(R" எ. பிC இவ
வ-.தி#ேககேவ, அவ பல திாி, யமக, சிேலைட 3த7யன தா
ெசBதனவாக1 ெசா(7# கா@ன. அவ-. பிைளயவக ெசBள,

":க6சா" எற ேநா@ ெம@(, தைம ஆதாித பி1ைவயெரபவேம(

இய-றிய கீதன ஒைற1 ெசானா; "உ1ச6சா வடான ைற பி1ைவய

தயாநிதிேய" எற அத ப(லவி ம எ ஞாபகதி( இ#கிற.

அவ-ைற# ேகட இ#கவிஞெபமா அவைர+பா மிகG வதி, "இவ

இEவளG அ*#கான வIதிரைத உதி#ெகா தமிழைமயறித இத ஊாி(
அநாதரGட இத( மி9த வததி-9 இடமாக இ#கிற" எ. ெசா(7

வIதிர:ெகா#க ேவெம. +பிரமணிய ேதசிக விஷயமாக ஒ ெசBT
பாப@ ெசானா. அEவாேற அவ உடேன,
(வித) {10.5}

“மாசார# கவிaவ(ேவா 9ைறகதைம ய@ேயாேட மா-ற ெவணி
Lசார நிதிய3ண வ@கதர( ெதாிெபற ணி வேத

ஏசார வ.ைமெயC: ெகாபிணியா ெனய- றி#கி ேற-கி
றாசார மளித+ பிரமணிய ேதசிகெமB யறிஞ ேரேற"

[மா சார - மி#க ைவையTைடய. L ஆர நிதிய உணG ஆகிய இவ-ைற

அ@க ததைல ெதாி. ஏ - பழி#க+பத(. ஆசார - ஆைட.]
எC ஒ ெசBTைள1 ெசானா.

இைத#ேகட இவ மகிHதா. "இ1 ெசBTைள1 சநிதானதினிட விண+ப

ெசBT" எ. ெசா(7 அவைர அC+பியதறி உட ெச. வப@ என#9
உதரG ெசBதா. ேகட அவ பிைளயவகள 3ேன நிகHதவ-ைறT

அறி மகிH கைரேபாட இர ேஜா@ வIதிர:கைள வழ:கி அவ-ைற#
க@#ெகா பிைளயவகளிட ெச. காட ேவெம.

கடைளயிடா. அ+ப@ேய உதி#ெகா பிைளயவகளிட 3சாமி
ஐய வரேவ, இவ க மகிHதா.
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’இதியா மீனாசிதர பிைள.’
ஒநா இவ#9 லடனி7 ஒ க@த வத. அதி( 'மகாவிவா
மீனாசிதர பிைள, இதியா' எ. ம விலாஸதி( எ*த+ப@த.
அ யாெதா தைடTமிறி இவ#9# கிைடத. அத-9# காரண இவைடய

ெபகெழபைத அறி மாணவகP அபகP மகிHதாக.
+பிரமணிய ேதசிக இதைன யறி பாரா@னா.
தரதாஸ பா@ய#91 சிற++பாயிர அளித.

ேச-F ஜமீதாராகிய 3சாமி பா@யைடய 9மார தமிH#க(வி

ேகவிகளி- சிறதவ ஆகிய தரதாஸ பா@ய ெரபவ#9 திவநதர
அரசராயித ராமவமாெவபவ#9 ந. ஒசமய பா@ய

திவநதர அரச மீ ஒ வண பா@னா. அத-9 த#க

விவாகளா( சிற++ பாயிர ெபறேவெமப அவைடய வி+ப.
ேச-Fாி7த விவாக, பிைளயவகளிடமி ெப-றா( சிற+பாக

இ#9ெம. ெதாிவிதாக. தரதாஸபா@ய#9 அ:ஙன ெபற

ேவெமC ேவணவா உடாயி-.. ஆனா(, அவ#9

இ#கவிஞபிராC#9 பழ#கமி(ைல. அதனா( +பிரமணிய ேதசிக#9

அEவணைத அC+பி த3ைடய வி+பைதT விண+ப6 ெசB
ெகாடா. ேதசிக பிைளயவகளிட அதைன அளிதன. இவ அவ

கடைள+ப@ேய உடேன அத வணைத1 சிற+பி ஐ ெசBTக இய-றி

யC+பினா. அவ-றி( திவநதர ஸமIதானைத+ப-றி1 ெசா(Rைகயி(,

'இத# க7காலதி( ம-றேதச:களி( ஒ காலா( நட#9 தமமாகிய ாிஷப
நா9 காலாR நட#9 இட' எC கைத அைமதிதா. அறிT
வணதி இல#கண:கைளT ல+பதியிதா. அ1ெசBTகைள1

+பிரமணிய ேதசிக தரதாஸ பா@ய#9 அC+பினா. அவ-ைற+ ெப-ற

அவ பிைளயவக தைம அறியாம7 த பாடைல மதி1

சிற++பாயிர அளிதைத+ பாரா@ ேநேர இ#கவிஞபிராC#9 த
வதனைத ெதாிவி ஒ க@த எ*தியC+பினா.
[7]  சிவஞான ேயாகிக சாிதிர.
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சிவஞான ேயாகிக சாிதிரைத தமிH1 ெசBTளாக இய-றேவெம.

அதி( ஆதீனதி பரபைர வரலா.க 3ைறேய 2ற+பட ேவெம.,

ஆதீன அ@யாக பல ெநநாளாக விபியைத யறி +பிரமணிய ேதசிக
இவ#9# 9மாரசாமி தபிரா Jலமாக ெதாிவிதா. அ:ஙன

ெசBயேவெம. தம#9 நீட நாளாக எண இதெத.

கடைளயிட அC2லமாயி- ெற. ெசா(71 ெசBவத-9 இவ
உடபடா.

க1சிய+ப 3னிவைடய Q(களி( இவ மி#க மதி+ ைவ+ ப@ பாட6
ெசா(7#ெகா வதவராதலா(, அவாிட இவ#9+ ப#தி அதிக. அவ

சிவஞான ேயாகிகைள+ ேபாலேவ லைம வாBதவெரப உட

ப@தவெரப இவைடய க. இதைன அ@#க@ எ:களிட

பிறாிட இவ ெசா(7 வவ. சிவஞான ேயாகிக இய-றிய ெசBT
Q(களிR வசன Q(களிR மி#க பயி-சிTைடயவராைகயா( அவைடய

பயி-சி உயத ெதப, க1சிய+ப 3னிவ அவைடய மாணா#கெரப

+பிரமணிய ேதசிகைடய க.

இத விவாத ெநநாளாக நிகH வத. இ திறதா தபா(

வதவகேளா ேபசி#ெகாவேதயறி1 சதிதெபா* ேநேர த3 ேபசி#

ெகாடதி(ைல. இவ, சிவஞான ேயாகிகேளா க1சிய+ப 3னிவ ப@தவெர.
பா@விவாெரன நிைன க1சிய+ப 3னிவைர1 சிவஞான ேயாகிகPைடய

மாணா#கெர. பாடேவெம. ேதசிக இவ#9 ெதாிவிதா. அத-9

இவைடய மன உடபடவி(ைல. அ ெதாித ேதசிக மட+

தகசாைலயி7த பழ6வ@ ஒைற எ வர1ெசB அதி( க1சிய+ப
3னிவ சிவஞான 3னிவைடய மாணா#கெர. 9றி+பி@த,
(வித) {10.6}

"ஏத சா7வாகன சகாத ஆயிர ெத*சத ெதாப

திர@ேம- சாதா ரணவ டதி( இையத சிதிைர தி:க

சாத ேததி பதிேனா ெடா. த9ெசEவாB வாரO வதி-

சதமி னO சதி நாளி( தவல: 9பல# கினதி-

சீத ைறைச வாHசிவ ஞான ேதவமா ணா#காி 3தைம

திகHள க1சி ய+பமா 3னிவ தி+ெப: கா6சியி ெலBதி1
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ேசத ம@யா தமதக விைள தினகர 3னி ெளன

தித னளா லக-றிN .தி1 சிறதO ரணமைட தனேன"
எற ஒ ெசBTைள+ ப@# காட1ெசBதா.
அ+பா( இவ ேதசிகைடய ேநா#கைத அறி அ:ஙனேம ெசBவதாக

ஒ+#ெகா அ#கைத அைம+ பாவாராயின. அ சிவஞான ேயாகிக

சாிதிரதிRள,

(வித) {10.7}

[8] "தி#கிள 3னிவ னா6ச தியஞான தாிச னி#9#
க#கிள தர6சா ராத பர6ேசாதி கிைடத காசி

உ#கிள ைறைச ெய:க சிவஞான ேயாகி# 9ைம+

ெபாகிள க1சி ய+ப 3னிவர ணத ெதா#9 "

எC ெசBTளா( விள:9. அQ( திவாவைறயி( ெதாட:க+ெப-.

திவிைடமL#9 அெசள#கிய நிவிதி#காக இவ ேபாயிதெபா*

ெசBய+ப வத; நநா வணைனயி- ப+பாட(க வைரயி(தா

நைடெப-ற; எ*தியவ யாேன. அ+பா( ேதக தள1சி இவ#9 அதிகாி

வதைமயா( ேமேல ெசBய+படாம- ேபாயி-..
அQ7( இவ ெசBத இ.தி1 ெசBT,
(ெகா1சக#க7+பா) {10.8}

[9] "மGலக: களிL:க [10] வசமயா சாாியரா
இவகP6 சதான திவகP மவதாி#க+

ெப9தவ6 ெசBதெதனி- பிற:9வள நநா@
அ9தவி சிற+ைர#க வ@ேயனா லா9வேதா”

எப. அத இ.திய@யி( உள ”அ@ேயனாலா 9வேதா" எற ெதாட ேமேல

இவ இய-ற இயலாராயினாெரபைத திவ 9றி+பி#கிறெத. எ(லா
பலநா கழி1 ெசா(ல ெதாட:கினாக.
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அ 9மாரசாமி தபிரா வி+பதிப@ ெசBய+ெப-றெதப,

க1சிய+ப3னிவேர அ1சாிதிரைத+ பாட வ(லவெரப பிவ
பாட(களா( விள:9:

(ஆ#9விேதா) (வித) {10.9}

"9லG3 க#கடG கைணயிேனா தாதைன 2ட ேவாேத

உலGகH# 9மர9 பர3னிவ Cதிதமர தித ேமேலா

நிலGக ழில#கண3 மில#கிய3 வரகேடா நிகெரா றி(ேலா
கலGசிற+ தமந- 9ண:கெளலா ேமா#ெகா காசி ேபா(வா."
{10.10}

"2கH# ேகா3தி# 9நம1சி வாயன ெகாட ேமேலா

பாகH1 சிதாத ப@ய3- ெறா:9ணத பாைம யாள

நீகH றெவா*#கம தவறா காேதா ெநறியி( வ(ேலா
ேதகH வள9மர சாமி3னி வர3னிவ ெசயசி: ேகேற."
(அைவயட#க) {10.11}

"அன3னி வரகனிவி- சிவஞான ேயாகிவர லா. 3-.

நனவள 3ற+பா@ தகெவன1 ெசா-றெமாழி நலைத ேயாேத

எனவ7 Tளெமன+பா த-கிைசேய ம.+பத-9 இைசேய ேனC

ெசானெமாழி மறாததிற ெமெறாவா ேறாத-9 ணி- ேறனா(."
{10.12}

"நலOத ெதகைலT வடகைலT பணிெசBசிவ ஞான ேயாகி

லOத வரலா-ைற யாபாட+ 9ததிற லேவா ேதாி

வலOத விலா3றிய நைக+பெரC வத3ெம மனநீ: காதி

தலOத வஃதிய-றீ தவிதிெர பாெராவ தைம#கா ேணேன."
{10.13}

"ஏBதவிள Oரணேச னாவைரய ந1சினா# கினிய ேமR

வாBதபாி ேமலழக மய:9சிவ ஞானமா தவேதா சீதி
ேதாBதகH# க1சிய+ப 3னிவபிரா ெசா7-ெசாலலா
ெசா(லா ெரா.
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பாBதநில வைர+ேபாம- றகதியC மகவமா+ பா7+ பாேன"
{10.14}

"மிக+ெபாிய னாகியசீ1 சிவஞான 3னிவரசீ விளப லா9

இக+பிமட 3ைடேயC ெமEவா-றா ெனனி3ன இவ ேதறா
நக+ப@வ மாBவளத ேசாதிையயா ராதைனெசB நைம Oேடா
உக+பாிய Jறிைழநா கிைழதீப ம(லாம( உஞ-ற Rேடா

+பிரமணிய ேதசிக திவாவைற+ ராண இய-.வி#க விபிய.
"திவாவைற#91 தர7:க 3னிவெரபவரா- ெசBய+ெப-ற ராண
ஒ. உ; இதாR அ சிவஞான ேயாகிகPைடய 3ைற+ப@ேய கா+பிய

இல#கண:க அைமய+ெபறவி(ைல. அ3ைறயி( Iதல ராண:க பா@வ

பிைளயவக இத தலதி-9+ ராண இ#காலதி-9 ஏ-றப@ ெசBதா( நா
அத-காகG இவைரயி( இ:கி சிற+பி வதத-காகG J.ேவ7

நில:க வா:கி தேவா" எ. +பிரமணிய ேதசிக ெசா(7யC+பினா;
இவ#9 அ:ஙன ெசBத7( உடபாேட; அ::னேம ெசBயலாெம-

ெறணிT அெஸள#கிய மி9தியா( அதைன+ பாட ெதாட:கவி(ைல.
திவாவைற1 சிேலைட ெவபா.

ெதனா@7 வத 3திய கவிராய ஒவ திவாவைற#91 சிேலைட
ெவபா ஒைற இய-றி#ெகாண ஆதீன தைலவ#9 அதைன+ ப@#
கா@னா. அதி( பல ெபாெளா ெசா(ேல சிேலைடயாக அைம#க+

ெப-றித; ஒவ பாராடவி(ைல. ஆனாR வதவைர1 மா

அC+ப#2டாெத. நிைன ேதசிக அவ#9 ஸமான ெசB

அC+பிவிடா. அதி( சில பாட(கைள# ேகட தபிராகளி- சில, "சிவஞான
3னிவ 3த7ய ெபாிய கவிக எ*தளியித இட3, நீ:க பாட6

ெசா(7#ெகா Q(கைள இய-றி# ெகா விள:9 இட3 ஆகிய
இத தலதி-91 ெசBT ெசBT ஆ-ற7(லாத அ#கவிராயரா சிேலைட

ெவபா1 ெசBகிற? உ:கPைடய அைமயான வா#கினா( ஒ சிேலைட

ெவபா இய-றி தரேவ" எ. ேக#ெகாள அEவாேற இவ இய-ற
ெதாட:கினா. அதி- கா+1ெசBTP Q7( ஒ ெசBTPேம இய-ற+படன.

69

ேதக வரவர ெம7வைட வத காலமானப@யா( அQ( 3-.+ெபறவி(ைல;
கா+1 ெசBTளி 3-பாதியாகிய,
" சீெவபா மாைல திவாவைறயா#
2ெவபா மாைல Tைர+பேவ "

எப ம என#9 ஞாபகதி( இ#கிற. இ#கா+1 ெசBTைள இவ

ெசா(7யெபா* சீெவபா மாைல ெயபத-9 ஐய@க காடவேகா

நாயனா ெசBத ே%திரதிெவபா ெவ. சிேலைடெவபா ெவப
ஊெவபா ெவC பிரபத வைகைய1 சா தெத. 2றின.
திவிைடமL ெசற.
அ+பா(, கா( N#க, அ@வயி-. N#க, ேதாகளி ெம7G, அனேவஷ

3த7யைவ அதிகாி இவைர வதின. வ பாத ைவதியக அதைன

இரதபா ெவC ேநாெய. ெசானாக. அேநாைய+ பாிகாித-

ெபா1 +பிரமணிய ேதசிக திவிைடமL#9 இவைர அC+பி

அ:ேகTள கடைள மடதிேலேய த#க வஸதி ஏ-பதி திவிைடமL
அரமைன ைவதியகைள# ெகா பா#9ப@ ெசBவிதா.

இரவி( ஆகார6ெசBெகா இர நாைள#9 ஒ 3ைற திவாவைறயி7 ெச. நாC பிற இவைர+ பா வேதா.

இவ#9 இரவி- ெபபாR நிதிைர இரா. அ#காலதி( ெபாியராண

3தலாகிய Q(களிRள பாட(கைள+ ப@#க1 ெசா(7T 3தாடவராய,
பாவநாச 3த7யா, மாாி3தா பிைள 3த7ய ெபாிேயாக ெசBத தமிH#
கீதன:க, அணாசல கவிராயாிய-றிய இராமாயண# கீதன, நத

சாிதிர# கீதன 3த7யவ-ைற1 ெசா(ல1 ெசா(7T ேக இவ ெபா*
ேபா#9வா,

மஹயாஸ ஜப.
ேதக அெசௗகாிய இவ#9 அதிகாிதெபா* சிறத ைவதிக+ பிராமணகைள
வவி அவகைள#ெகா Tவ வஷ ரடாசி மாததி(  மஹா7:க
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Jதி#9 மஹயாஸ ஜபேதா கா( மடல அபிேஷக 3த7யனG இவ

ெசBவிதன; அதனா- பிணி சிறி நீ:கிT சிலநா ெசறபி திபேதாறி
வத ெதாட:கிவிட;
{10.15}

"ஊழி- ெபவ7 யாGள ம-ெறா.

MழிC தா3 ."

எப உைமயேறா?

நாP#9 நா இவைடய ந(Rட( ெம7G.வைத யறி, +பிரமணிய ேதசிக
திவிைடமL#9 விஜய6ெசB Iவாமி தாிசன6 ெசBவி மடதி-9
வ இவைர+ பாதன; அ+ெபா* இவ தி#கி எ* இர

ைககைளT6 சிரேம- 9வி#ெகாேட ஒ. ேபசாம( நி.விடா. அவ

ச-. ேநர நி. கவனி, ஜா#கிரைதயாக+ பா#ெகாPப@

அ:ேகTளவகளிட ெசா(7வி திவாவைற#91 ெசறன.

ஆதீனகத இ:ஙன ெசBவ வழ#கம(லாைமயா( எ(ேலா விய+-.
இவபா( ேதசிக#9 இத நமதி+ைப நறாக அறி பாரா@னாக.
திவாவைற#9 வத.
வியாதி 9ண+படாைமைய ெதாி இவைர திவாவைறயிேலேய

வதி#9ப@ ேதசிக இவ#9 தி3க அC+பினா. அ+ப@ேய இவ

திவாவைற#9 வவிடா. Oைஜ ெசBவத-9 3@யாம( இவ வவைத

அறித 9மாரசாமிதபிரா நாேதா. த3ைடய Oைஜைய 3@வி வ
இவ ெசBவ 3ைற+ப@ேய Oைஜைய இவைடய பாைவயிேலேய இ
ெசB பிரஸாதைத அளி வதா. அ+ெபா* சின ஒ#க+பணி பா

வத தர7:க தபிராெனபவ ேதசிகைடய கடைளயிப@ இவ#9
எத1 சமயதி( எத+ ெபா ேவேமா அதைன விசாாி உடCட
ேச+பி வதா.

தியவகளாக+ பாட:ேகக வதவகP#9 மாணா#ககேள பாட6ெசா(7

வதாக; க@னமான பாக:கைள ம இவாிட ேக ெதளி

ெகாவாக.
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இரவி( ேதவார திவாசக 3த7யவ-ைற+ ப@+பி# ேக வவா.

க@னமான பத:கைள+ப-றிேயா விஷய:கைள+ப-றிேயா ேகடா( #கமாக
விைடயளி+பா.

மாWர ெசற.
அ+பா( லாமாததி( தீபாவளி Iநானதி-9 வர ேவெம. இவைடய
9மார சிதபரபிைள வ அைழ#கேவ, மாWர6 ெச(Rத-9 இவ

ற+படா. அதைன யறித +பிரமணிய ேதசிக தீபாவளி Iநான ெசBத பி

தாி# ெகாPப@ வழ#கேபாலேவ அ+ெபா* இவ#9

உடனிதவகP#9 வIதிர:க ெகா ேமனா+ ப(ல#ைக வவி1

ெசௗ#கியமாக அதி- ெச(Rப@ ெசBவி உட ெச(ல# 2@யவகைளT
அC+பினா. நா ம இவைடய கதிப@ேய திவாவைறயி(
இெகா இைடயிைடேய மாWர ெச. பா வேத.
என#9 வIதிர வா:கி அளித.
தீபாவளி#9 3த(நா திவாவைறயி( மடைத1 ேசதவகP#9 ம-ற

அபகP#9 ேதசிக வIதிர அளி+ப வழ#க. நா இ+ப அவைடய
ஞாபக#9 வராைமயா( என#9 வIதிர ெகா#க+படவி(ைல. நாC

அதைன+ ெபறேவெம. 3யலவி(ைல. அத-9 3ன+ பல3ைற

ெப-றவ-ைற நிைன அ+ேபா அளியாதைத# 9றி வதGமி(ைல. என#9

வIதிர ெகா#க+படவி(ைல ெயபைத அ+ெபா* திவாவைறயி7
மாWர ெசற காாியIதெராவ 3கமாக ெதாி இவ வதமைடதா.
லா மாஸமானGட இவ திவாவைற#9 வர எணியி+ப

ெதாிதைமயா( 2ட இ அைழ வத-காக மாWர ெச. இவைர+
பாேத. பாதGட, "தீபாவளி#9 மடதி7 வIதிர

கிைட#கவி(ைலயாேம" எ. ெசா(7வி# கைடயி7 விைலெகா ஒ

திய பதா. ம@ வவி ம6ச தடவி எனிட ெகா அைத தாி#
ெகாளேவெம. ெசானா. அ+ப@ேய தாி# ெகாேட.
இராமாயண+ தக:க.
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அ+பா( சில தின:க மாWரதிேலேய இேத. ஒ நா கைடெதவி-9+

ேபாB+ பாதேபா ஒ Iதக# கைடயி( கபராமாயண ஆ. காட:கP
உதர காட3 இதன. ஏ* 5பாB விைலெய. கைட#கார ெசானா.

அத-9 3 அQைல+ பாட:ேகைகயி( தகமி(லாம( இரவ- தகைத

ைவ+ ப@#ெகா@த என#9 அவ-ைற வா:கிவிட ேவெமற அவா
அதிகமாக இத. ஆனா( வா:9த-ேகா ைகயி- பணமி(ைல. உடேன

ற+ப திவாவைற#91 ெச. அ:ேக இத எ சிறிய தைதயாாிட
(சிறிய தாயாாி கணவாிட) ஏ* 5பாB கட வா:கி#ெகா வ அத+

Iதக:கைள விைல#9+ ெப-.#ெகாேட. என#9 அ+ேபா உடான

மகிH1சிசி#9 அளேவ இ(ைல. உடேன ெச. பிைளயவக ைகயா(

அவ-ைற+ ெப-.#ெகாள ேவெம. நிைன இவாிட ெகாேத.

"என Iதக:க?" எறா. "இராமாயண; இவ-ைற ஐயா அவக ைகயா-

ெப-.# ெகாள ேவெமப எCைடய வி+ப" எேற. "எ+ப@ இைவ
கிைடதன?" எ. இவ வினவேவ நா, "விைல#9 வா:கிேன" எேற.

"பண ஏ?" எறேபா நடதைத1 ெசாேன. இ#கவி1ச#கரவதி

Iதக:கைள வா:கி+ பாவி, "எத-காக1 சிரம+ப விைல ெகா

வா:க ேவ? எனிட ெசா(ல# 2டாதா? எனிட3ள தக:கைள

எ#ெகாளலாேம" எ. ெசா(7வி அவ-ைற என#9 அட
அளிதா. என#9 ஒவிதமான கவைலT ஏ-பட#2டாெத. இவ

எணியிதைத இவைடய அபாத ெசய(கP வாைதகP
ல+பதின.

திவாவைற#9 வத.
அ+பா( மாWரதி7 ேமனாவிேலேய இவ திவாவைற#9 வதா.
நாC ம-றவகP உட வவிேடா.

ேநாB வரவர அதிக+ப# ெகாேட வத. ைவதியக த#க மக

ெகாவ அ தணியேவ இ(ைல. இவ#9 வி+ப3ள உணGக

இனைவெய. என#9 ெதாிTமாதலா(, அ#காலதி( அE[ாி( இத எ

சிறிய தாயாாிட ெசா(7 அவ-ைற1 ெசBவி எ1 ெச. இவ#9#
ெகா வேத; இவ பிாியமாக உ வதன.

ெந(ைலய+ப தபிரா ெவளிெதாைன அளித.
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தமிடமித ெவளி+ பாதிர:க எ(லாவ-ைறT Oைஜ#ேக இவ

உபேயாக+பதி விடைமயா( க6சி பா( 3த7யவ-ைற உYவத-9 த#க

ெவளி+ பாதிர இ(ைல. நா:க ேக#ெகாடப@ ஒ ெவளிெதாைன

ெசBவி அC+ப ேவெமபைத# 9றி+பி இவ திவிைடமL#

கடைள விசாரைண தைலவராக அ+ேபா இத ெந(ைலய+ப தபிராC#9
ஒ க@த எ*வி, அத தைல+பி(,
(வித) {10.16}

"எ(ைலய+ப னாயவிதி யிவ-9ேம- ேபாயவி இவேர மாற1

ெசா(ைலய+ப மல:க@ களிலா1 சிவானதத ேதாய ேதாய

ெதா(ைலய+ப .ைறைசநம1 சிவாயவ+ப திவ@ேய M6 ெசனி
ெந(ைலய+ப 3னிவபிரா னி#க@த ேநா#கிமகிH நிரப மாேதா ?

[எ(ைல அ+பனாய - Tகாத+ பிரளய ெவளைத உைடயவனாகிய; அ+ - நீ.
வி - திமா(. ெசா( ஐய ; ெசா( லயெம. பிாிதR ெபா.]

எC பாடைல இய-றி அைம+பி அC+பினா. உடேன அவ தம சபள

ெதாைகயி7 ெவளிெதாைன ஒ. ெசBவி# ெகாதC+பின. அ

பின இவ#9 மிக உபேயாகமாக இ வத.
'ெகா+பவ ேகபானா?'

மடதி-9 வகிற பிர#கP வடெமாழி ெதெமாழி வ(Rந ஏைனேயா
வவ பா வி இவைடய ேதக நிைலைமைய அறி மன வதி1

ெச(வாக. ஒ நா ெபாிய உதிேயாகIத ஒவ இவைர+ பாத-9 வதா;
அவ இவ#9 இளைமயி7ேத நபராக உளவ. அவ இவைடய

தள1சிைய அறி அகி( வ இவைர ேநா#கி, "ஐயா, இனி த:கைள+ேபாற
மகாகைள எ:ேக பா#க+ ேபாகிேறா? தமிH நா@-9 இத மடதி-9

அணிகலனாக விள:9 நீ:க இEவளG ெம7ைவ யைடதி+ப எ மனைத
வகிற. நா:க இனி என ெசBேவா? த:க விஷயதி( த#க உதவி

ெசBய ேவெம. ெநநாளாக என#9 ஓெரண இ வத. இ+ேபா

அதைன விைரவி( ெசBயேவெம. ேதா-.கிற. என ெசBய1
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ெசானாR ெசBய# காதி#கிேற; உதரG ெசBய ேவ" எ. வதி#
ேக#ெகாடன. இவ அவைர+ பா, "இ:ேக என 9ைறG

இ#கிற? 9ைறவி(லாம( ஸநிதான எ(லா ெசBவி வகிற. ஏேதC
9ைற இ+பதாக ெதாிதால(லேவா உ:களிட நா ெசா(Rேவ?" எ.
விைடயளிதா.

ேகட அவ விவிடாம( ேமேல ேமேல, "அ@ேயனிடதி( த:கP#9#
கிைபயி(ைல; எ ேவேகாைள ஏ-.# ெகாள ேவ" எ.

வ-.தி+ பல3ைற ேபாரா@னா. இவ ஒ. ேவவதி(ைலெயபைத

வாைதகளா- 2றாம( சிரதாR கரதாR 9றி+பிதா. அ+பா( அவ, "நா
என ெசBேவ! இவக விஷயதி( யாெதா பணிT ெசBவத-9

இயலவி(ைலேய" எ. வதி விைடெப-.# ெகா ேபாBவிடா.
அ+பா( இநிகH1சிகைள+ பா#ெகா இவ ேவடாெம. ெசான
ப-றி# ேகாப3-. அ:ேக அய7( நிற சேவாிநாதபிைள இவைர+ பா,
"நீ:க இவைரயி( எதைனேயா ஆயிர#கண#கான திரவிய:கைள1

சபாதி 9பதி-9 யாெதா ெசளகாிய3 ெசBவி#கவி(ைல; ேவ.
வவாT இ(ைல; இத-காக+ பிறாிடேத ெச. ேக வா:கி#ெகா#க

ேவெம. இ+ெபா* நா த:கP#9 விண+ப ெசB ெகாளவி(ைல.

த#க கனவானாகிய ஒவ வ7யவ உதவி ெசBவதாக வ-.: காலதிR
தா:க ஒ. ேவடாெம. ெசா(7 விடலாமா? எதைனேயா

லச#கண#கான திரவிய:கைள உைடய அவ#9 எைதேயC உ:கP#9#

ெகா+பதனா- 9ைற ேபாமா? ந(ல மன3ைடயவேபா- காண+பகிறாேர.

இ+ெபா* உ:கP#9# கட மி9தியாக இ+பதனா( ஏேதC திரவிய

ேககலா; இ(ைலயாயி 9மார#9 ஒ ேவைல ெசBவி#க ேவெம.
ெசா(லலா; ெசBவித-9 அவ#9 ஆ-றR உ. ஒைறT ேவடாம(

அவைடய வி+பைத ம.த என#9 பிற#9 மிகG வதைத உ
பYகிற. இனிேம( இ+ப@யித( 2டா; 9பதி-9 த#க

ெஸளகாிய பYவி#க ேவ. மிகG கமாகேவ இவைரயி( வாHவத

சிதபரபிைள இனி என ெசBவா? நா ேக#ெகாகிற வர இதா.

இனிேம( கவனி#கேவ" எ. அேபா வதேதா ெதாிவி

ேமR ேமR அைத+ ப-றிேய ெசா(7#ெகா வதன.
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இவ இைடயிேல ேப1ைச நி.ப@ 9றி+பி, "என+பா,
ேதா-றினப@ெய(லா ேபகிறாB? ெகா+பவனாக இதா( எைன#
ேகதானா ெகா+பா? அவ எத# காலதிR பிற#9 ஒ.

ெகாதேதயி(ைல. என#9 அ நறாக ெதாிT. நா ேவடாெம.

ெசா(7யபி பல3ைற வ-.தியைத# ெகாேட அவCைடய நிைலைமைய
அறி ெகாளலாேம. நா ேக@தா( அவ ஒைறTேம ெகாடா.

ேகேடெனற அபவாததா என#9 உடா9. இளைம ெதாட:கி அவCட

பழகியி#கிேற. அவ யா#9 ெகாதேத இ(ைல. ெபாைள1

சபாதித7( அதிக 3ய-சிT வி+ப3 உைடயவ. நா ேகளாம7த
உதம. ேக@தா( ஒ. ெகாடாம- ேபாவட இவ பல இட:களி(

நா ேகடதாக1 ெசா(7#ெகா திாிவா. இனிேம( இ+ப@1 ெசா(லாேத.
உசிதமாக ேதா-றினா( நா கவனியாம( இ+ேபனா?" எறா. அ+பா(
சேவாிநாத பிைள விஷய ெதாி சமாதான3-றிதன.
திவா5#ேகாைவ.
இவ நிதிைர ெசBயாம( தளG-. இதைலயறி ஒவ மாறி ஒவ

இவைர# கவனி+பத-9 விழி# ெகாேட இ+ேபா. அ:ஙன இ#9

நாகP ஒ நா ஓைசTடாகாம( ெம(ல+ ப@# ெகாேடயி#க

நிைன திவா5# ேகாைவ1 வ@ைய#ைகயி( ைவதிேத. அைத இன

Qெல. அறி 3த77ேத ப@#9ப@ இவ ெசானா; அ:ஙன ப@#9
ெபா*,

(கடைள#க7ைற) {10.17}

(ஐய)

"ேவதாவி தணிட ேமாமக வாCைற விணிடேமா

வாதா சனவிைற நணிட ேமாவித மணிடேமா

காதா: கணி யிடதா தியாக கமைலயனா
பாதார வித கNழ மாதவ பணியேத"
{10.18} (ணிG)

"கா#9 .ாிதவ ெசெபா- றியாக கமைலயனா

வா#9 றிர@C ேவேரா வ(7T வைளயிேல
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ேச#கிற ேதா பிைறேம 7#9 திலக3நா

பா#9 ெதா.மிவ பாராெர ெற. பககிறேவ"
எற ெசBTகைள# ேக, "மிகG நறாயி#கிறன" எ. ெசானட

ேமேல வாசி#9ப@#9 ெசானா. அ+ப@ேய ப@ வைகயி(

அ:க:ேகTள ெசBTகளி நயைதT நைடையT அத Qலாசிாியைடய
9ண விேசட:கைளT ெம(ல+ பாரா@#ெகாேட யிதா.
ஐய:கைள+ ேபா#கிய
ம-ெறாநா இரவி( அகதிய திரைட+ ப@# ெகா@ேத. அதி(

உள, "தி(ைல1 சி-றபல " எ C பதிகதி( 10-ஆவ ெசBTளி( வள
'ஊ-றL' எC Iதல எ:9ளெத. ேகடெபா* அ

ைவ+Iதல:கP ஒெற. ஊடLெர. வழ:க+பகிறெத.
அதிRள Jதி#91 தரதிேனவரெரப திநாமெம. நாவி
9ழறRட ெசானா. அ+பா(, திவாசகதி( தி#ேகாபி எC

ப9திைய+ ப@#9ப@ ெசானா; அைத+ ப@ வைகயி(, "ேநாT-. Jநா
Cகறா யி:கி" எபதிRள 'a கறாB' எபத-9+ ெபா

விள:கவி(ைல எேற. 'ெவ.1 ெசRத+பட கைற+ேபா.' எ.

அத-9 நா#9ழறRட விைடயளிதா. அ+ெபா*ள இவைடய

நிைலைமைய+ பா ஒ. ேதா-றாம(, "எEவளேவா அாிய விஷய:கைள

எளிதி- ெசா(R ெபாியாைர அதி இவைரயி( விேசஷமாக ஒ.

ெதாி ெகாளாம( இேதாேம. இனி அாிய விஷய:கைள யா ெசா(ல+

ேபாகிறாக?" எற மன வதட இவைர# கவனி# ெகாேட
இேத.

இவைடய ேதக நிைலைய அறி மாWரதி7 இவைடய ேதவியா,
9மார திவாவைற#9 வ Iதிரமாக இ கவனி#ெகா
வதாக.

ைவதிய 2றிய.

77

இவைடய ேதகIதிதி வரவர ெம7ைவயைட வவைத ெதாி ெகாட

+பிரமணிய ேதசிக வலய வடெமC ஊாிRள தC#ேகா@ ெயற சிறத
ைவதியைன வவி இவைடய ைகைய+ பா வப@ அC+பினா.

அவ வ ைக பாவி இவாிடதி( ஒ. ெசா(லாம( றேத வ
எ:களிட, "இC J. ெபா*திேல தீவி" எ. 'ெவெடன’1

ெசா(7வி1 ெசறா. அவ அ:ஙன 2றிய எ:கP#9 இ@ வி*த

ேபால இத. 'மிகG #ககரமான ெசBதிைய1 ெசா(Rகிேறா'

எபைதேயC, 'கிைடத-காிய ஒவைடய விேயாகைத+ ப-றி ணி
ெசா(Rகிேறா' எபைதேயC நிைனயாம( அத ைவதிய பளி1ெச.

ெசான ேக ஒபா- சின3 ஒபா( வத3 உைடயவகளாேனா.
ேநாயி இய(ைபT ம ெகா#கேவ 3ைறையT அ(லாம(

ேவெறாைறT அறியாத அவ ேநாயாளிக யாவைரT ஒ தைமயினராகேவ
பாவி+பாெனபைத நா:க அறி ெகாேடா. அவ ெசா(7யைத இவ#9

நா:க ெசா(லவி(ைல. அEைவதிய தா#கைள+ பா1 ெசா(வதி(

அதிசமதனாைகயா( அவ வாைதைய நபிேனா.
சேவாிநாத பிைள#காக# க@த:க எ*வித.

த3ைடய ேதகIதிதி மிகG தள1சி அைட ெகா வவைதயறித இவ,
தமிடதி- ப@#9 வியாஜைத ைவ#ெகா பல வஷ:களாக இ
ேவெறா பயைனT: கதாம( தம#9+ பணிவிைட ெசBெகா தம

9ப# காாிய:கைள# கவனி#ெகா உைமயாக நடவத சேவாிநாத
பிைள#9 விவாக ெசBவி ஏேதC உபகார ெசB ெஸளகாிய+பதி
ைவ#கேவெம. எணினா. த3ைடய நபகளாகிய 3e+

ேவதநாயக பிைள, வரகேனாி சவாி3தா பிைள, 1ேசாி சவராயR நாயக,
காைர#கா( தC#ேகா@ 3த7யா 3த7ய கிறிIதவ கனவாகP#9, ப81ர
ஆ.3கதா பிைள, ேசாழ மாளிைக இரதின பிைள 3த7யவகP#9 த

எணைத+ ல+பதி தனிதனிேய க@தெம*ப@ எனிட ெசானா.

அ+ப@ேய இவைடய 9றி+பறி எ*திேன. ஒEெவா க@ததி தைல+பிR

வழ#கேபாலேவ அவக மீ ஒEெவா பாட( இவரா( அத தளத
நிைலயிR இய-றி1 ேச+பி#க+ெப-ற. அ1ெசBTக மிகG6

ைவTைடயனவாக இதன. ெசா( மாதிர தள1சி மி9தியா( 9ழறி

வதேதயறி அறிவி தள1சி சிறிேதC உடாகவி(ைல. சேவாிநாத

பிைளைய அைழ அ#க@த:கைள அளி, "அ+பா, சேவாிநா,
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இ#க@த:கைள உாியவகளிட ெகா அவக ெசBT உதவிைய+ ெப-.

விவாக ெசBெகா ெஸள#கியமாக வாHதி+பாயாக ; உCைடய ெசய(

மிகG தி+திைய தத" எறா. அவ கணீெரா*க அ#க@த:கைள

வண#க6ெசB ெப-.# ெகாடா.
 அ#கினி7:க சாIதிாிக.

மடதி-9 வ ஸIகித விவாகP பிற விவாகP +பிரமணிய
ேதசிகைர+ பா அவேரா ஸ(லாப ெசBவி இவ#9ள

அெஸள#கியைத+ ப-றி# ேகவிT-. வ வ பா1 சிறிேநர இ
இவ தள1சி அைடதி+பைத அறி வதி1 ெச(வாக.  ஹரதத

சிவாசாாியா கிரத:களிR திவியc ஐயா அவக, ம அ+ைபய தீ%ித,

ம நீலகட தீ%ித கிரத:களிR ந(ல பழ#க3ைடயவ சிவப#தி1

ெச(வ வாBதவ விOதி திரா%தாரண3ைடயவ ேதா-ற+

ெபா7Gளவ இவபா( மி#க அைடயவ வேயாதிகமாகிய க6சb

 அ#கினி7:க சாIதிாிகெளபவ பா#க வதா; இவைடய ேதக நிைலைய

அறி வதமைடதா. அவைடய ைசவ தி#ேகாலைத#க இவ அதி(
மிகG ஈப உள: 9ளி உகி# கணீ NHதினா. பி

சாIதிாிகைள ேநா#கி ஏதாவ ெசா(ல ேவெம. இவ 9றி+பிதா.

அ+ப@ேய அவ ேம-2றிய ெபாிேயாகPைடய வா#கி7 சிவெபமாCைடய

பரவைத ெதாிவி#9 சில ேலாக:கைள1 ெசா(7+ ெபாP

2றி#ெகாேட வ  ச:கராசாாியா ெசBத சிவானதலஹாியிRள ,

"ஸதாேமாஹாடEயா" எற ேலாகைத1 ெசா(7+ ெபாP ெசானா.

இ+லவ சிேராமணி அதி( ஈப அவைர1 மா இ#9ப@ 9றி+பிவி
ஓ ஏ எ*தாணிT ெகாவப@ 9றி+பிதா. நா அவ-ைற#

ெகாவரேவ அத1 ேலாகதி ெமாழிெபய+பாக1 ெசBTெளாைற இய-றி
ெம(ல1 ெசானா. நா எ*தி# ெகாேட. அ1ெசBT வமா.:
{10.19} (வித)

ேமாகமா மடவி திாிதாி ைவயத

3ைல#9வ @ைடநட மா@

தாகமா ராைச த#9ல ேதா.

தாGெம மன# 9ர:ைக+

பாகமா பதி நாெகா க@+
ெச(கயா ெகாேத
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ஏகநா யகேன தி(ைலயி லா

இைறவேன ெயெப மாேன."

எ+ெபா* இவ#9  நடராஜJதியி 96சித சரணதிேலேய

ஞாபகமி#9மாத7 இத1 ெசBTளி ஈ-ற@ அநிைன விெல*

ேலாகதி ஈ-ற@#91 ச-. ேவறாக அைமத. அைத#கட நா:க இத

தள1சியிR ெபாிேயாகளிடதி( சபாஷைண ெசBT இய( அாிய

விஷயைத தமிழி( ெமாழிெபய#க ேவெமC அவாG  நடராஜ
Jதியினிட திடமான ப#திT இவ#9 இதைலயறி விய
இவைடய தள1சிைய நிைன வதிேனா.

பி அத1 சாIதிாிக ஈவரதியான ெசBெகாேட இ#கேவெம.
ெசா(7வி+ பிாிவா-றாம( இவாிட விைட ெப-.#ெகா ெசறா.

பிற நாC இவைர இைடவிடா பாகா# ெகாேட வேதா. அ+ேபா

திவாவைறயி(  ேகா3தீவர#9+ பிரேமாஸவ3 மடதி( ைத#
9 OைஜT நைடெப-. வதனவாதலா( தபிராக 3த7யவகPைடய
தி#2ட3 பல இட:களி7 வத ஸIகித விவாகPைடய
9ழா3 தமிH விவாகPைடய 2ட3 ைசவ+பிர#களி 9*G

ம-றவகளி ெதா9திT நிைறதிதன; மடதிR ேகாயி7R திNதி 3த7ய
இட:களிR அல:கார:க ெசBய+ெப-றிதன; அவ-றா( திவாவைற

சிவேலாகேபா( விள:கிய.

+பிரமணிய ேதசிக விசாாி#ெகாேட இத.
இவைடய அெசள#கிய மி9திைய ெதாி +பிரமணிய ேதசிக அ@#க@

பாவப@ த#கவகைள அC+பி ெதாி ெகாேடயிததறி அ@#க@
வ ெசா(Rப@ என#9 கடைளயி@தா. அ+ப@ேய அ@#க@ ெச.

இவைடய நிைலைய ெதாிவி#ெகா வரலாயிேன.

ைத மாத 20-ஆேததி ம:களவார (1-2-1876) காைலயி7 இவ#9

ேதகதள1சி 3த7யன அதிகாி#ெகாேட வதன. அ. இரவி( ஐ

நாழிைக#9 ேம-ப இவைடய உறவின ஒவ மீ ஏேதா ஒ ெப ெதBவ
ஆேவசமாகவ, "நா இவகPைடய 9லெதBவமாகிய அம;

பலவஷ:களாக என#9+ Oைச ேபாதைல இவ இவைர1 சாதவகP
மறவிடாக. அதனாேல தா இEவளG அெசள#கிய:க இவ#9
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ேநதன. இனிேமலாவ என#9+ Oைசேபாடா( இவைடய அெசள#கியைத
தீ விேவ. நீ:க கவைல+பட ேவடா. இவ மிகG ந(லவராதலா(

நா வ7யவ ெசாேன. இனி அைத1 ெசBவத-9+ பிராதைன பணி#

ெகாP:க" எ. ெசா(7ய.

அைத இவைடய ேதவியாராகிய காேவாியா1சி ஒ+# ெகாடன. இவ

அ#9லெதBவ உைமையT அத-9 தா Oைச ேபாடாதிதைலT

த3ைடய 3கபாவதா- 9றி+பிதா. ஆனா( ஆேவச: ெகாேடாாிடதி(

இவ#9 நபி#ைகயி(ைல. ம-றவக Oைசேபாடா( ந(லெத.

ெசானாக. அத+ப@ேய ஒ 5பாைய ம6ச நீாி( நைனத ணியி(

இவைடய ேதவியா 3@ ைவ+ பிராதைன ெசBெகாடா. அ+ப@1

ெசBதா- ெசள#கிய+படலாெமற எண சில#9 உடாயி-..

அைற தின ேகாயி7( ாிஷபவாகன# காசியாதலா(  ேகா3தீச

ாிஷபா5டராB# ேகாரவாயி7( எ*தளியி+பைத அறி தாிசனதி-9 நா
அ:ேக ெசேற. அ+ேபா பாிவார:கPட வ தாிசன ெசB ெகாேட
நிற +பிரமணிய ேதசிக எைன அைழ+ பிைளயவகPைடய

ேதகIதிதிைய+ ப-றி# கவைலTட விசாாிதா; பிற ேபவைத அறி
ெகாகிறாக; உதர 2.வத-9 மாதிர அவகளா( இயலவி(ைல"

எேற. அதைன அவ ேக மிகG வதமைடதட, "இத நிைலயிலாவ
பிைளயவக இ:ேக இ#கிறாகெளற ேப1சிதா( மடதி-9 மிகG

ெகளரவமாக இ#9.  ேகா3தீச திவ என ெசBகிறேதா!" எ.

ெசா(7வி, ேபாB# கவனி#ெகா@#9ப@ என#9# கடைளயிடா.
'அைட#கல+ ப'
உடேன ெச. நாC சேவாிநாத பிைள 3த7ேயா இவைர# கவனி#
ெகா அய7ேல இேதா. பா( சிறி சிறிதாக# ெகா வேதா. 

ேகா3தீவர ாிஷபா5டராக திNதி#9 எ*தளினா. இவைடய

9றி+பிப@ நா:க ேத:காB பழ க-Oர 3த7யவ-ைற எ#ெகா
ெச. தீபாராதைன ெசBவி ஆதிைசவ ெகாத விOதி+ பிரசாதைத#

ெகாண இவபா- ேச+பிேதா. அைத இவ ெம(ல வா:கி தாி#

ெகாடா.
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சிவபதமைடத.
பதிைன நாழிைக#9 ேம-ப இவ#9 Iவாதீனத+ ேதகதி( ஒ
வசிT உடாயின. அதைனயறித சேவாிநாத பிைள இவைடய

பிறதி- ெசறி இவைர த3ைடய மாபி- சாதி ஜா#கிரைதயாக+
பி@# ெகாடா. அ+ெபா* சில நாழிைக வைரயி( இவ#9+ பிர#ைஞ

இ(ைல; சிலேநர கழி+ பிர#ைஞ வத. உடேன திவாசகதி( ஏேதC ஒ

பாகைத+ ப@#கேவ எC: 9றி+ேபா, "திவா" எறா. அ#9றி+ைப
அறி அ+தகைத எவ அைட#கல+பைத வாசிேத; கைண

J@#ெகாேட இவ ேகவதா. அ+ெபா* இவ#9 உட7( ஓ அைசG

உடாயி-.. உடேன நா:க சமீபதி- ெசறெபா* வல#கைண

திறதா. அதா  நடராஜJதியிCைடய 96சித சரணைத இவ அைடத

9றி+பாக எ:கP#9 ேதா-றிய. அ+ேபா இவ#9+ பிராய 61. அத1

சமயதி( இவைடய சாீரைத1 சாதி#ெகாP பா#கிய ெப-றித
சேவாிநாதபிைள அத ந(Rடைல உடேன ப#ைகயி- கிடதி வி

ம-றவகேளா லபி# ெகாேட அய7( நிறா. இவைடய ேதவியா
9மார ம-ற உறவின கணீ வி+ லபினாக. அ:ேகயித
எ(ேலா#9 உடான வததி-9 எ(ைலேயயி(ைல.
அபர#கிாிைய.
இ#கவிரன மYலக வாHைவ நீதெசBதி  +பிரமணிய ேதசிக#9
ெதாித. காளிதாஸ இறத ேக+ ேபாஜ வதியைத# கைதகளி(

ேக@#கிேறா. அத# காசி இ+ப@தா இதி#9ெமெறY-

ப@யான நிைலயி( ேதசிக இதா. தாேம அறி  அபலவாண ேதசிகாிட

பலப@யாக இவைடய ந(லா-றைல த#கவா. எ# 2றி ஆதீன

விவானாக1 ெசBத 3த( இ.தி#கால வைரயி( பலவைகயாR இ#

கவி1ச#கரவதியிCைடய 9ண:கைளT லைம திறதிைனT நறாக
அறி அறி இ-றவ அவேர. பிைளயவகPைடய உைமயான

ெபைமைய அவைர+ேபாலேவ அறிதவக ேவ. யாவ? த3ைடய

அைவ#களைத அல:காி மடதி-9 தமிH வளத ெப கைழ

உடா#கிய இத மகாவிவாCைடய பிாிைவ+ ெபா.+பெதப அவரா(
இயRவதா?
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அ. 9Oைஜ தினமாத7 +பிரமணிய ேதசிக கவனி#க ேவ@ய பல

காாிய:க இதன. அைவகளி( அவ மன ெச(லவி(ைல. அவைடய 3க

அ. மல1சியிறி யித.

மி#க வதேதா இ, ேதசிக ேமேல 3ைற+ப@ ம.நாகாைலயி( நட#க
ேவ@ய அபர#கிாிையகைள விாிவாக நடப@ மட உதிேயாகIதகP#9# கடைளயிடC+பின. காைலயி( அதிெவ@க ேபாட+படன.

தி#ேகா@கா, திதி, திவிைடமL 3த7ய ஊகளி7 அபிஷி#த+
ெபாியாக பல வவி#க+படாக.

ம-றவகP#9 நட#9 3ைறயிR ெசலவிR அதிக+பட நடதி இவைடய
திEய சாீரைத விOதி திரா%:களா( அல:காி எ+பி#ெகா

ெச(ல ெதாட:கியெபா* இவைடய மாணா#ககளாகிய தபிராக மட
3க+பி( வாிைசயாக வ நி. கணீைர NHதி# ெகாேட

கல:9வாராயின. வடெமாழி விவாகளாகிய அதணகளி 2டதி7,
"தமிH# காளிதாஸா! தமிH#காளிதாஸா!" எற ச+த3, தமிH விவாக

வா#கி7 அயcாி7 வதித இவ மாணா#க 2டதி7,
"கவி1 ச#கரவதிேய! தமிH# கடேல! எ:கP#9 அாிய விஷய:கைள இனி யா
அட ெசா(வாக! யாாிடதி( நா:க ெச(Rேவா? எ:கைள#

கவனி+பா யா !" எற ஒ7T, ேவெறா சாராாிடதி, "9ண#கடேல! சாத
சிேராமணீ!" எற ச+த3, ெபாவாக ம-ற யாவாிடதி7, "ஐயா! ஐயா!"
எற ச+த3 உடாயின. உட ெசற அபிஷி#தக திவாசக

ெசா(7#ெகா ேபாைகயி(, "இனிேம( திவாசகதி-9 மிக ெதளிவாகG
அழகாகG யா ெபா ெசா(ல+ ேபாகிறாக?" எ. எ தைதயா 3த7ய

பல ெசா(7 மன உகினாக. உட ெசற 2ட:க மிக அதிக.

இEவண தி#ேகாயிR#9 வட#ேகTள மதமர1 சாைலவழிேய ெச.
காவிாி#கைரயிRள திர Oமிைய அைடதGட இவைடய ேதக

சதன#கைட, பாிமள ைதல 3த7யவ-ேறா அைம#க+பட ஈம+பளியி(

ைவ1 சிதபர பிைளயா( விதி+ப@ தகன ெசBய+ெப-ற.
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மாணா#ககளாகிய நா:க அைடத வத இ:ேக எ*தி யட:9வத.;

ெசயலழிதிேதா; "உடெலலா உயிாிலா எனேதா. 3லக" எறப@

அE[ரா வேதாகP ெசயல-. மி#க வாடட இதாக. அ+பா(

Iநானாதிகைள 3@#ெகா மீவ நா திவா5

தியாகராச>ைலைய# ைகயி( ைவ#ெகா அதிRள அைமயான
ெசBTகைள+ ப@+ ப@+ ெபா நய:கைள அறி கணீ

NHதி#ெகாேட பக( ஒ மணிவைரயி( இவிேட; ஆகாரதி- தி

ெச(லவி(ைல. ம-றவகP அ+ப@ேய இ+பவகளாB இவ இய-றியவ-.

தம#9+ பிாியமான ஒEெவா Qைல+ பா#ெகாேட இ
வவாராயின.

+பிரமணிய ேதசிக என#9 ஆ.த( 2றிய.
ஒ மணி#9 ேமேல ஒ#கதி( N-றித +பிரமணிய ேதசிகைர நா பா
வர1 ெச. அவ#9 அய7( நிேற. கையயி( ஜேனாபகாரமாக ஒ

தமசாைல க@ைவத 3ைதய தபிராெனபவ அ:9 வதிதா. நிற

எைன ேநா#கி ேதசிக இ#9ப@ 9றி+பிதா. அவைர# கடGட என#9

மி9தியான வத உடாயி-.; கணீ ஆறாக+ ெபகிவிட;

அழெதாட:கிவிேட.

அவ ைகயமதி, "காலைத யாரா( ெவ(ல3@T? அேத வதடதா

நா3 இ வகிேறா. ஆனா( உைம+ேபா( ெவளி+பதவி(ைல. ெபாிய

மணிைய இழ விேடா. இனி இைத+ப-றி1 சிதித7( பயனி(ைல.

அவகளிட ேகளாம( எ6சிTள Q(கைள நா பாட6 ெசா(ேவா. அவ-ைற#

ேக1 சிதைன ெசB ெகா தியவகளாக வபவகP#9+ பாட6
ெசா(7#ெகா ெசள#கியமாக நீ இ:ேக இ#கலா. அவகPைடய

ப#கதி( இத ேபாலேவ ந3ைடய ப#கதி( இ வர ேவ. இத

ஊைர உ3ைடய ெசாத ஊராகேவ பாவி#ெகாP; [11]N 3த7யவ-ைற

விைரவி( அைம# ெகா+ேபா. கவைலயிறி இ#கலா. பிைளயவகைள

மாதிர வவி# ெகா#க 3@யாேதயறி ேவ. இ:ேக எனதா ெசBவி#க
3@யா? உ3ைடய சகபா@களாகிய தபிராகைள+ ேபாலேவ நீ மட+

பிைளய(லவா? உம#9 என 9ைறG?" எ. எEவளG ைதாியைத உடா#க

ேவேமா அEவளைவT உடா#கி அபயமளிதா.
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பி, பிைளயவகPைடய பிாிைவ+ப-றி #கி# ெகா@த ஸகபா@க
இ#9மிட6 ெச. இ+லவபிராCைடய 9ண:கைள+ பாரா@ வதி#
ெகாேட யிேத.

பல பலவா. வத(.
அIதமித பி ேதசிகைர+ பாத-91 ெசேற. அ+ெபா* பிைளயவ-

கPைடய விேயாகைத+ ப-றி அவைர விசாாித-9+ பல வ வ பா

வி+ ேபாB# ெகா@தன. மட ஸIகித விவாகP ஒவ

மி#க 3ைமைய உைடயவமாகிய ராம9@ சாIதிாிகெளபவ அ+ெபா*
ஒ#கதி7 என#9 எதிேர வதா. அவ பிைளயவகேளா ெந:கால

பழகியவ; பல சாIதிர:களி( நிண; தளத உடைலT தளரா நாைவT
உைடயவ. அவ எைன# க ஓெவற*, "தமிH# காளிதாச ேபாB

விடாைனயா!" எ. J. 3ைறெசா(7 அர-றின. பல உடேன அ:ேக வ
2@விடன. அ+பா( ஒவா. சமாதான+பதி அவைர அC+பிவி, அ:ேக

நிற ம-றவகேளா ேச ஒ#கதி-91 ெசேற.

+பிரமணிய ேதசிக தைம1 MHதித பலாிட பிைளயவகPைடய
9ண:கைளT க(வி1 சிற+ைபT ப-றி+ பாரா@T பிாிைவ+ப-றி
வத3-. ேபசி#ெகா@தன: "ேதசாதர:களிெல(லா

பிைளயவகPைடய ெப லைம திற கழ+பகிற. அவக ெபயேரா

நம மடதி ெபய விள:9கிற. அத+ லவமணியி ஆ-ற( இத

மடைத எ(ேலா#9 உாிய க(வி நிலயமாக1 ெசBத. ைவதிக மதIதகP

பிறமதIதகP ப(வைக1 சாதியின தமிH Q(கைள தைடயிறி+ பாட6
ெசா(R அவகைள எணி எணி இ:ேக வதன. நம மட#9

ெகளரவைத அளிதாக. 3 பழ#கமி(லாத எதைனேயா

உதிேயாகIதகP ேவ. வைகயான பிர#கP இத மடதி-9

வதி#கிறாக. எ(லா அவகளா( வத பா#கியேம. பண3 இட3

அதிகார3 சாதியாத எEவளேவா காாிய:கைள மடதி-காக அவக சாதி

உதவியி#கிறாக. அEவளG#9 இத மடதி7 அவக ெப-ற பய

சிறிதளேவயா9. எ:ேக இதாR அவக த3ைடய தமிழரசாசிைய

நடதியி+பாக. அத-9 இ மடைத அைம#ெகாட ஆதீனதி

பாRள அபிமானேம. இத ஆதீன 9லெதBவெம. ெசா(ல+பகிற சிவஞான

3னிவ 3த7ய ெபாிேயாகளா( இEவாதீன தமிH# க(வியி( மி#க சிற+ைப
அைடததாயிC மடதி7ேத பாட6 ெசா(7 தமிைழ விதி
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ெசBயவி(ைலேய எற 9ைற இத மடதி-9 இ வத. அ#9ைற

பிைளயவகளாேல தா தீதெதபைத நா ெசா(ல ேவமா! இனிேம(

அதைகய உபகாாிக எ:ேக பிற#க+ேபாகிறாக! ‘பிைளயவகைள+

பா#9ப@ ெசBவி#கேவ' எ. இ:ேக வதவகெள(லா ெசா(ல1

ெசா(ல# ேக# 9ளித இத1 ெசவிக இனிேம( எைத# ேக9! ெபாிய

மனிதக வத காலதிR சிறத விவாக வத காலதிR சமய#9

ஏ-றப@T ந3ைடய உள# க#9 ஒதப@T அாிய இனிய ெசBTகைள
விைரவி- ெசB மகிHவி#9 அவகPைடய திறைமைய ேவ. யாாிட பா#க+
ேபாகிேறா! எEவளG ெபாிய ஸைபயிR அவக அ:ேக நிக* நிகH1சிைய1

சிற+பி# கவிெயா. 2றி விடா( அத ஸைபயி( உடா9 9Lகல3

நம#9 உடா9 ஆனத3 இனிேம( எ:ேக வர+ேபாகிறன! அவகPைடய

கவி ஸைபநிகH1சியி 3@வி- கிாீட6 M@ய ேபால விள:9ேம! அவகளிட

மதி+ள எதைன ேபக தமாலான அC2ல:கைள மடதி-91

ெசBதி#கிறாக! 'திவாவைற ஆதீன ெசதமிH1ெச(வியி நடன சாைல'

எ. பி-காலதிR யாவ 2. வண ெசBவித அவக இ(லாத 9ைற
இனி எைற#9 நீ:9ேமா ெதாியவி(ைல.

"வதவகளி( அவக 9ணைத#க வியவாதவகேள இ(ைல. என

அைமயான 9ண! நா3 தினேதா. எEவளேவா விவாகைள+ பா#

ெகாேட வகிேறா. சிறி ப@திதா( எEவளG த#9 வவிகிற?

இ+ெபா* தமிHநா@Rள தமிH+லவகP#ெக(லா தைலவராக விள:கிய
அவக அைலய-ற கட(ேபால அட:கியித ஆ1சாியைத எனெவ.
ெசா(ேவா! அவக த3ைடய ஆ-றைல தாேம கH ெகாடைத

யாேரC ேக@#கிறாகளா! அதைகய 9ண#9ைற இனிேம( எ:ேக பா#க+

ேபாகிேறா! மிக1 சிறத ப@தராகிய ஆதீன விவா [12] தாடவராய

தபிரானவக 2ட 'இவகைள+ேபால யா இ(ைல' எ. விய#9

லைமT இய( உைடய அவகP#9 ஆT மாதிர இEவளவினதாக

அைமதைத நிைன நிைன வவைத யறி நா என ெசBய3@T?
நம1சிவாய Jதியி திவ இEவளGதா ேபாR! கவிவ ச#திைய

ேநாி- காணாம( யாராவ ேகடா( உைமெய. நப3@யாதப@ அEவளG

ஆ1சாியமாக+ பா அத மகாகவிைய தமிH ெமாழி இழத ந?டைத நீ#9த-9
இனி யாரா( 3@T? இனி நம#9+ ெபா* ேபாவ எEவா.?" எ. அவ

பலவா. ெசா(7# ெகாேட யிதன.
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பிைளயவக சிவபதமைடத தினைத+ ல+பதி தி(ைல விட:க
ெவபா+ 7 ேவRசாமி பிைள ெயபவ,
{10.20}

"மC Tவவட மாதைத 3ப#க

உC பிரதைமமா ேலாணநா - மிC
GகH மீனாசி தரந ேமேலா
திGவ நீ:9 தின"

எC ெவபாைவ இய-றினா.
க@த:க.
உடேன தியாகராச ெச@யா#9 இத விஷயைத ேதசிக கடைளயிப@

9மாரசாமி தபிரா எ*தியC+பினா; 3த( நாளி( அவைடய ந-றாB ேதக

விேயாகமானைமயி அ+பிாிவா-றாம( வதி#ெகா@த அவ இ1 ெசBதி

ெதாி, "3த(நா ெப-ற தாையT ம.நா ஞானபிதாைவT இழவிேட"
எ. மிக வதி விைடயC+பினா.

இவ சிவபத அைடதைத# 9றி+ பி-பா, பல அபகP#91 சிதபர

பிைளைய# ெகா எைன# ெகா பிறைர# ெகா க@த

எ*ப@ +பிரமணிய ேதசிக ெசBவிதா. ஒEெவாவ பிாிவா-றாைமைய+

ல+பதி விைட#க@த அC+பிவதன.

அவ-. சின+பட நம1சிவாய ேதசிக க(7ைட# 9றி1சியி7

+பிரமணிய ேதசிக#9 அC+பிய விண+பதி( பிைளயவகPைடய ேதக
விேயாகைத+ப-றி எ*திTள ப9தி வமா.:

"மஹா விவா மீனாசி தர பிைளயவக இC ெகா6ச

நாளாவதிதா( க(வி அைம ெபைமயைடT. அத-9 அதிடமி(லாம-

ேபாBவிட. அவக விஷயதி( மஹா ஸநிதானதி-

ெகாடPவெத(லா ெப:கிைபெயேற நிைன+
ெபமகிH1சிT-றி#கிேற."
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ஆ.3க நாவல சிதபர பிைள#9 எ*திய க@த வமா.:
உ.

"சிவமய."

" சிதபர சபாநாயக திவளினாேல ெச(வ1 சிர6சீவி தபி சிதபர
பிைள#91 சவாUட சிதி ெயBக.

"தா எ*தியC+பிய க@த ெப-. வாசி1 சகி#கலா-றா #க3-. யா#ைக

நிைலயாைமைய நிைன ஒவா. ெதளிேத. த3ைடய தைதயாராகிய மஹா

கன ெபாதிய பிைளயவக தமிH வழ:9 நிலெம:9 உலக

மழிT:கா. த:க க*டைப நி.திவி1 ெசறைமேய தம#9

வாBதெதா ெபபா#கிய! இC6 சில கால இ+பாகளாயி, இC6

சில காாிய:க அவகளா- ெசBய+ப விள:9. 'விைனதாெனாழிதா-

றிைன+ேபாதளG நி(லா' எC திவா#ைக நிைன, அவகளைமைய

யறிேதா யாவ த:க #கைத யா-றி#ெகாவேத த9தி.

"தா, த3ைடய தைதயாரவகைள+ பாிபா7 அவகPைடய கீதிைய
ெவளி+பதி யளிய ெப:கைண ெவளமாகிய திவாவைற மகா

சநிதானதி திவ@கைள மறவாத சிைதT, த3ைடய தைதயாரவகளிட
ெமBயைடய மாணா#ககைள1 சேகாதரகளாகேவ ெகாெடா*9 ேநச3,
எவராR ந9 மதி#க-பாலதாகிய ந(ெலா*#க3 உைடயராB, இனி
வாHதி#9ப@, திவ ர#9ெபா  சிதபர சபாநாயக

திவ@ைய+ பிராதி#கிேற.
யாH+பாண

வணா பைண

இ:ஙன,

Tவ வட மாசி மாத 19 ஆ நா

ஆ.3க நாவல."

இத# க@தைத எ*திய பின நாவல ெநேநர வைரயி( வதேதா

இ பிைளயவகPைடய அைம ெபைமகைள+ பாரா@வி, பிதா

Oைச#91 ெசறனெர. அ#கால அவடனி வத காைர#9@
ெசா#க7:ைகயாG பிற ெசான.
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பிைளயவகPைடய மாணவ ஒவராகிய த6ைச, ேகா. இராமகி?ண

பிைள +பிரமணிய ேதசிக#9 எ*திய விண+ப# க@த வமா.:உ

"அகடாகார நிதிய வியாபக ச1சிதாநத+ பிழபாB நிைறத ல ச-9நாத
வாமிக திEவிய சநிதானதி-9 அ@ேய ேகா. இராமகி?ண தி#9

ேநா#கி தடனிெட*தி#ெகாP விண+ப.

"ஐயா அவக  சிவெபமா திவ@# கீH ஐ#கியமாயின ெசBதி

மகாசநிதான: கைண 2 வாமிநாத ஐயரா( வித நிபைத+ பா#க+
பா#க அதிக யரதி-9 இடமாயி+பதவிர, அவகளாலைடய ேவ@ய
ெபபய யாG இழ கணிலா# 9ழவிேபா( ேநாி@#9 ெப6

சேதக:கைள நிவிதி#க மா#கமிறி உழ(கிேற. ஒைறேய பல தடைவ

ேகபிC அத-9 ெவ.+பிறி+ பிதாைவ+ ேபா( யா இனி# க-பி+பாக!

"இனி இ#9ைறைவ நிைறேவ-ற1 சநிதான: கைண 2தலறி ேவ. ெநறிைய
அ@ேயC ம-ைறேயா அறிேயா.

" இEவிண+பட க(லாடGைர+ தகெமா. ப:கி

தபா7லC+பியி#கிேற. இ சநிதான6 ேசதத-9 அ@ேய இனி நடத

ேவ பணிவிைடகP#9 கடைளயிடள+ பிராதி#கிேற.
த6சா[

Tவ வட

இ:ஙன,

ப:9னி மாத 16ஆ நா

ேகா. இராமகி?ண.

இர:க- ெசBTக.
அத# காலதி( அயc#91 ெசறித மகா ைவதியநாைதய அவைடய
தைமயனாராகிய இராமIவாமி ஐய பிைளயவக ேதகவிேயாகமைடத

ெசBதிைய# ேகவிT-. மிகG வதினாக. அ+ெபா* இராமIவாமி ஐய

மன வதி+ பா@ய பாட(க வமா.:
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(ெவபா) {10.21}

"[13] 9பெனனி லேனா 9றியவனா வாCலகி-

கபெனனி லேனாC: கபனா - அவியி(
ேவ.ளா ேவ.ளரா மீனாசி தராி
2ெறவெர ேறயகறாB 2.."
{10.22} (வித)

"எைனைவதி ெயைனைவதி ெயன+பத:க ளிைடயிைடநி றிர ேவட
இனிைவ+பா மினிைவ+பா ெபா.திமி ெபா.திமி எ. 2றி
நிைனG-ற ெவாக@ைக# களவி(கவி ெதாைடெதா நிமல Oண+
ைனG-ற மீனாசி தரவ ளைல+ேபா(வா வியி( யாேர."

மகாைவதியநாைதய பா@ய ெசBTக வமா.:
(ெகா1சக# க7+பா) {10.23}

"Lவல மீனாசி தர+ேப ெகா@ல9

நாவலபி ரானரதா நணினன னானிடேத
ஆவலரா மாணவக ராாிடேத தமிHபயி(வா

ேசவலபி ராகHசா( ெச*:கவியா+ பவெரவேர!"
{10.24}

"விணா ெப:கவிஞ மீனாசி தரேவ

மணாத மணியைனயா மாேதவ மலர@சா

ணாநி றனனிப உல+.வா மாணவெர

ெறணாநி றனனிைலேய ெயேனயிE Gலகிய(ேப!"
இவைடய பிாிைவ+ப-றி வதி மாWர ேவதநாயக பிைள 3த7ேயா பா@ய
பாட(க பல. அைவ கிைட#கவி(ைல.

+பிரமணிய ேதசிக இவ 9ப#கடைன தீத.
இவைடய 9ப நிைலைய+ப-றி அறிய விபி1 +பிரமணிய ேதசிக

சிதபரபிைளைய அைழ விசாாிதெபா* 5. 3,000-#9 ேம-ப# கட

90

இ+பதாக அவ ெசானா. உடேன +பிரமணிய ேதசிக, "கடகைள தீ
விடாம( இற ேபானாகெளற அபவாத மட மகாவிவானாகிய நம
பிைளயவகP#9 இ#க#2டா. அEவாறாயி, அ மடதி-9 ஏ-ப

அபவாதேமயா9" எ. ெசா(7, கடகாரகைள+ பதிர:கPட வவி+

பிைளயவகPைடய 9மாரைரT சில மாணா#ககைளT உட ைவ#
ெகா கடகைள# ெகா#க ெதாட:கினா. பண+ைபக சில அ:ேக

ெகாண ைவ#க+படன. அ+ெபா* ேதசிக, "இைவ பிைளயவகP#காக#
ெகா#க+பவன. அவகளிட அ ைவ வ@யி( சிறிதாவ, 3-.மாவ
3த( ெதாைகயி- சிலபாகமாவ 3-.மாவ தளி+ ெப-.# ெகாளலா;

3-. ேவபவக அEவாேற ெப-.# ெகாளலா" எறா. அ+ப@ேய
சில, த:கP#9ாிய ெதாைககளி( ஒEெவா ப9திைய தளி+
ெப-.#ெகாடாக.

பி ேதசிக சிதபரபிைளைய ேநா#கி, "மடதிRளவக ெபெதாைகைய

ஒ 9பதி-9 நா ெகாவிடதாக# 9ைற 2.வாக. அத-9

இடமி(லாதப@ பிைளயவகPைடய தக:கைள மட+ தகசாைலயிேசவி. அவ-ைற நீ ைவ#ெகா இனி என ெசBய+ேபாகிறீ?"
எறா. அ+ப@ேய சிதபர பிைள ெசBவிடா. பிைளயவகPைடய
ஏ1 வ@க ம J. க+ ெப@க நிைறய இதன.
----------

[1] 3த-பாக, ப. 79 - 81, பா#க.

[2] கதிரவ தளி - Mாியனா ேகாயி(.

[3] கப. மதைர MH1சி+. 70

[4] மீ. பிரபததிர, 2237-2338.

[5] இ1ெசBதி திவிைடமLலாவிRள, "ஒ+ேப, இ(லா வல6ழிேய

ேயரப ைவ+பாக, ம(ேல ரக3க ைவ+பாக - ந(லாேச, தமாட வா+பா@

த8ச ைவ+பாக, வமா ைறயிரவி ைவ+பாக - எமாறா, நகாம தி(ைல

நடராச ைவ+பாக, மகாழி ேயவக ைவ+பாக - 3காY, ெதனா

வைறW ேசவமைவ+ பாவா5, மCேசா மா#கத ைவ+பாக - உனி-,

றைடதவிரா ல:9@யா சாாியைவ+ பாக, இைடமதி( N-றி#9 மீச" (131 - 6)

எC கணிகளிR காண+ப.
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[6] இவைடய விாிவான வரலா-ைற, 'கைலமக' எC பதிாிைகயி 3த(
ெதா9தி 273-80-ஆ ப#க:களி- காணலா.

[7]சிவஞான 3னிவெரனG வழ:க+ெப.வ.

[8] மீ. பிரபததிர, 3941.

[9] மீ. பிரபத திர, 3953.

[10] சமயாசாாியரா இவ - திநாG#கர நாயனா, தரJதி நாயனா.

சதான இவக - ெமBகடேதவ, அணதி சிவாசாாியாெரபவக.
[11] இ:ேக கடைளயிடப@ேய  +பிரமணிய ேதசிகரவக என#9
திவாவைற அ#கிரகாரதி( வடசிறகி கீைழ#ேகா@யி( Qதனமாக

இரக Nெடாைற# கவி அளிதாக. அ#காலதி- பதி+பி#க+

ெப-ற சில அ1+ தக:களி( அவகPைடய கடைளயிப@ திவாவைற1
சாமிநாைதயெரேற எ ெபய அைம#க+ப@+பைத# காணலா. அ+பா(

நா 9பேகாண காேலஜி-9+ ேபானேபா அத Nைட அவகளிடேம

ஒ+பிவிேட.

[12]  +பிரமணிய ேதசிக#9 தாடவராய தபிரானவக பா( சிறத
மதி+ அ உ; "நா வழிப ெதBவ பிரதியசமாகி என

ேவெம. ேகடா( தாடவராய தபிரானவகைள நா பா#9ப@
ெசBயேவெம. ேகேபா" எ. அவ ெசா(வ. அதைகய

மதி+ைடய தாடவராய தபிரானவக பாராடத#க லைம திற
பிைளயவகபா( இதைமயா(தா ேதசிக இவாிட அதிகமாக
ஈபடா.

[13] 9ப - அகதிய 3னிவ. கப ஆ - ந#க3ைடயவ ஆவா; கப -

ந#க.
-----------

11. .ப தி

பி*கால நிைல.
நிைல.

சிதபர பிைள.
அ+பா( சிதபர பிைள 3த7யவக ேதசிகாிட விைட ெப-.#ெகா

மாWரதி-9+ ற+பைகயி( ேதசிக உசிதமாக அ+ெபா* ெசBயேவ@ய

உதவிகைள1 ெசB அC+பினா. அவக அவ-ைற+ ெப-.#ெகா மாWர

ெச. ெசாத N@( வாH வதாக.
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சிதபர பிைளயிCைடய 9ப வரவர+ ெபகிவிடைமயினா( ெசலG
அதிகாி#கேவ 9ப தள1சிைய அைடத. அதைன அவ மடதி-9

ெதாிவி#கவி(ைல. ேவதநாயகபிைள அதைன அறி அத யரைத
நீ#கியள ேவெம. +பிரமணிய ேதசிக#9 ஐ பாட(க
எ*தியC+பினா. அைவ வமா. :
(வித) {11.1}

(1) "ய7#9: கரதல1+ பிரமணிய வளானி லவ பb(
இய7#9 மீனாசி தரேவ ைமதC. இடக ெள(லா

அய7#9 பலராC அறிG-ேற பாிG-ேற அவC# கி:ேக

உய7#9: கய7#9 வய7#9 ெமாறிைனநீ உதவி னமா."

[வய( இ#9 ஒ. - ெந(. உதவி உய7#9 ெமக.]
(கடைள# க7 ைற) {11.2}

(2) "கதைன ேந+ பிரமணி ையய கவிஞெரலா

வதைன ெசBத- 9ாிய ெபாியம வாHைவவிெட
சிதைன வாHபவ மீனாசி தர1 ெச(வெனபா

ைமதைன நிதைன+ ப6ச 3றாவண வாHவேள."
{11.3}

(3) "அதவ6 ெசBத தவதா- வியி லவதாி+

ெபதவ6 ெசB+ பிரமணி ையயநி பிைளயிவ
வ மி@+பிணி# ேகாம திறிெமB வா@னன
ம விைளT மிடயா ெதனினி வளவயேல."

{11.4}

(4) "ப(லா கH+ பிரமணி ையயவி+ பாலைனதா

இ(லாைம ெயC மதகாி ப-றி யி:கேபா

வி(லா ல@+பிC: க(லா ல@+பிC வி@லதா(
ெந(லா ல@#9 ப@நீ பலகல நீைவேய."
{11.5}

(5) "பாவி- ெபாியவ மீனாசி தர+ பாவலேன
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தாவி- ெபாிய னவேசB நின#கைத தாCைர#க

நாவி- ெபாியவ னாெனெசா- ேக நலாிய+
Oவி- ெபாியவ னீ+ர மய ரவலேன."

[தா - வத. O - Oமி.]

இவ-ைற+ பாத +பிரமணிய ேதசிக சிதபரபிைளைய வவி அவ#9
ேவ@ய அC2ல:கைள1 ெசBவி தC+பினா.

சிதபர பிைள#9 ஆ:கிலதிR பயி-சி உ. அவ மா இதைலயறித

ேவதநாயக பிைள அ:ேக @+@ கெல#டராயித 3ேகச பிைள

ெயபவாிட ெசா(7 மாWர தாcகாவிRள க+OெரC ஊாி( கண#9
ேவைல கிைட#9ப@ ெசBவிதா. அEேவைலைய+ ெப-.#ெகா அவ

வாHதி+பாராயின. ேம( உதிேயாகIதக பிைளயவகPைடய

9மாரெரபைத யறி அவாிட பிாியமாக இ பலவைகயான அC2ல:கைள

அவ#91 ெசBவி வதாக.

சிதபர பிைள அ+ெபா* அ+ெபா* தா வா:கி வத கட மி9தியா(

த3ைடய Nைட வி-.# கடகாரகP#91 ேச+பி#க ேவ@ய ெதாைகைய1
ேச+பிவி+ பி வாடைக N@- 9@யிவதன; அ:ஙன இ

வதைம அவ 9பதி-9 மிகG அெஸளகாியமாக இத. அதைன யறித

நா அவ#9 இடவசதி ெசBவி#க ேவெம. நிைன பிைளயவக

மாணா#கக பலாிட அபக பலாிட ெசா(7T க@தவாயிலாக
ெதாிவி வேத. ஒவ கவனி#கவி(ைல. அ+பா(  +பிரமணிய

ேதசிக#9+ பி ஆதீனகதராக இதவ அ:கைல விேநாத க-றவ
ந-.ைணTமாகிய  அபலவாண ேதசிக#9, சில ெசBTகளா( சிதபர

பிைள#9 ஒ Nவா:கி#ெகா#க ேவெம. ெதாிவி#ெகாேட.
அ1ெசBTக வமா. :
(வித) {11.6}

(1) "மாேமG வடெமாழிெத ெமாழிவாண இைசவாண மகிH ேபா-ற#
காேமG ெபவைம மவியவ+ ர#9ம: கைலவி ேநாத

பாேமG க*ைடயாB ஆவத ைறெயC பதியி ேமய
ேகாேமG விறமி9ம பலவாண ேதசிகயா 2ற( ேகேமா"
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{11.7}

(2) "இனமளித- கியலாம( தைனயைடத மாணா#க# கிர:கி ெய.
அனமளி தனமளி அாியபல Qலளி அைவயா ராT
மனமளி விள:கியசீ மீனாசி தரநா வலவ ேகாமா

3னமளித அத(வ இடமிறி வதR 3ைறைம யாேமா."
{11.8}

(3) " வரமளி#9 வளல6ச( நாயகிேயா @னிதம மாW ரதி(
தரமளி#9 ெதம.கி னினதி மடதேக சாத தாக

திரமளி#9 Nெடா. கவிேத அவனி#க1 ெசBவி தாவாB
உரமளி#9 அ@யவ#9 Nடளித( நிமரபி- 9ாிய தேறா."

[வளெலப  மாWரநாதர திநாம; அ6செலப அபிைகயி

திநாம.]

இ1ெசBTகைள+ பாத உடேன அபலவாண ேதசிக மனமிர:கி மாWரதி(
ெத-9 Nதியி வடசிறகி( மடதி-91 ெசாதமாக இத Nெடாைற#
ெகா#9ப@ அE[ாி7த காாியIத#9 உதரG அC+பியதறி

அ1ெசBதிைய என#9 ெதாிவிதா. அ ெதாி அளவ-ற சேதாஷமைட

மன3கி+ பிேன உள ெசBTகைள அவ#9 எ*தியC+பிேன:
(வித) {11.9}

(1) "வாOத கயிலாய பரபைரயி- சயிலாதி மரபி- ேறாறி

ேதOத ைவப*த தமிHமைறயி ெபாைளயC தின3 ேதேத
ஊOத பவ+பிணிT மி@+பிணிT மதவ# ெகாழி+ ேபாதி#
காOத நகவளர பலவாண ேதவகைட# கணி#க Nேத."

(சயிலாதி - திநதிேதவ. தமிHமைற - ேதவார. ேபாதி# காOத நக திவாவைற; ேபாதி#கா - அரசவன.)
{11.10}

(2) "இதமதி தனி7ப தாேததி தி3கமீ ெடBத+ ெப-ேற

சதவைர# 9.3னிT மதிதிமா ெறாJ. தைல1ைச ல+பா(
வதெப தமிH1ெச(வ மீனாசி தரநா வலவ ேகாமா

ைமதC#9 வசதியளி திடலாதி ெதாிமிக மகிHG- ேறனா(."
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(சதவைர - ெபாதியி( மைல. ஒ J.தைல1 ைசல - திாிசிரகிாி. வசதி ந(7டமாகிய N.)
{11.11}

(3) "அகதியேனா 9றியனின த:கவிநா வலென@ய அவேனா Qேல

சகதினிைட நவிறனம- றGம-ற ெதபநிைன1 சாேதா யா

மிகதி#க விய-றியைவ பலவைவயி நாேமேம( விள:9 ெதற(

நகதினப னிவ#கி னவபல#கா சானிவசீ நவில- பா-ேறா."

(ஓ Qெலற அகதியைத. ம-. அG அ-ற எப. பல - பல Q(க.

ஆசாெனபைத+ பனிவ#ேக ஆசா என 3C:2க.)
{11.12}

(4) "இனெப நாவலனி ெமாழி+ப@நி னிைட+பலவா
@ெத ேபா(வா#

9னாிய பலQR 3ள:ெகாPமா றடன 9ைரத லாேல
எனவ த3மிறி யி#கிேற மவத(வ- கி(ல மீய

நனரைம ெசய7(ல நின#கறி ெயவ#கிதைன நவிR ேவமா(."

(ஆதீனகதகளாக வத யாவ ஒவேர என# ெகாவ 3னவ

ெசய(கைள+ பினவ#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) "பாOத பதிெயன விள:கிய தவ யர பா-றி ேயா:9
சீOத ைறைசயில பலவாண ேதசிகவி1 ெசBதி தைன+

ேபOத பல#ெக*தி# ைகேசாேத நா1ேசாேத ேபசி+ ேபசி#

காOத ெகாைடயைமநி றி3க:க ட(லெலாாீஇ# களிதி ேடனா(."
{11.14}

(6) " நிைனயைடேதா# ெகா9ைறT மிைலெயனிC
3ளெதா. நிகH ெகனி

அைனயைனய அைட1+ பிரமணிய 9மணிநி
அளவி லா-ற(
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தைனநிகாி( ெகாைடயிைன#க( விையமேனா ைதாியைத1
சாத தைன

இைனயபல வ-ைறயிவ ணிண மகிHதிலேன

எப தாமா(."
{11.15}

(7) "எனெமாழி தி@Cெமன# காராைம மீ#2 ஈ நி-க
3னைடேதா தைம+பிரம ரா#கிமைற+ ெபாபலG
ெமாழிேத பின

அனவைர மாலா#கி உடUதா பரதரக ஆ#கி நீெசB

இனபாி சாதிகைள# க7யாண தரவ தியபி னானா(."
(பிரம - மய#க3ைடயவ, பிரமேதவ. மைற+ெபா - ேதவார+ ெபா,

ேவததி ெபா. மாலா#கி - மய#க3ைடயவராக1 ெசB, திமாலா#கி.

Uதாபர – ெபானாைட; திமாR#9+ ெபானாைட உாிய. க7யாணதர:

எ 9மார.)
{11.16}

(8) "மதரமா ளிைகNதி ைறைசயில பலவாண வள ேலவா

கதரேந ரமி9+ பிரமணிய 9மணியா- கவிமீனாசி

தரநா வலகவைல யிலனானா னைனயவபி- ேறாற லாகி

வதைமநீ யவத(வ றைன#காத( வழ#9சீ வாHக மாேதா."

அ+பா( நகரைவசிய1 ெச(வராகிய Nர+ப ெச@யாெரபவ  மாWரநாத
ேகாயி( தி+பணி#9# ெகாணத ெபாகைள1 சிதபர பிைள#9#
ெகா#க# கதியித N@( நிர+பிவிடதனா( அத N அவ#9+
பயபடாம- ேபாயி-..
9ப#9 உதவி.
9பேகாண காேலஜி( நா ேவைலபா#க ெதாட:கிய 3த( அEவ+ேபா
எனா( இயற உதவிகைள அ#9ப#91 ெசBவத. நிைலயான

ெதாைக ஒ. இதா( அ# 9பதி-9 அC2லமாக இ#9ெம. நிைன
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அ விஷயதி( 3ய-சி ெசBய எணிேன. 1915-ஆ வஷ பி+ரவாி மாததி(
Oவாg1 ைசவ சிதாத ஸைப#9 நா ேபாBவர ேநத. அ:ஙன

ேபாயிதெபா* அE[ாி( பிைளயவகPைடய ெபைமைய நறாக அறித
தனைவசிய1 ெச(வக அ#காலதி( இதனராத7 அவக 3னிைலயி(
எCைடய கைத ெவளியிேட. அத ஸைப#9 வதித ேச-F1

சமIதான விவா மா 3. ரா. கதசாமி# கவிராயரவகP,

மகிபாலப@, ப@தமணி மா 3. கதிேரச1 ெச@யாரவகP அதைன

ஆேமாதி+ ேபசினாக. ஸைப#9 வதித கனவாக ேக அ:கீகாி

உடேன 250 5பாB வைரயி( ேச# ெகா+பதாக வா#களிதாக.

எCைடய வி+பதிப@ இ#காாியைத நிைறேவ-.த-9ாிய 3ய-சிைய#
கவிராயரவகP ெச@யாரவகP ஏ-.#ெகா தமிHநாடா#9 ஒ
ேவேகாைள அ1சி அC+பினாக. பி ேமைல1சிவாி 3த7ய

ஊகளி7த கனவாகளிடமி Oவாgாி7 ேவ. வைகயிR 5பாB
ஆயிர#91 சிறி ேம-பட ெதாைக கிைடதி+பதாக அவக என#9

ெதாிவிதாக. 1916-ஆ வஷ @சப மாததி( இ:ஙன ேசத அத

ெதாைக திவாவைற மடைத1 சாத பாIகர விலாஸதி- 2ட+ெப-ற ஒ
மகா ஸைபயி( சிதபர பிைள#9 எ:க வி+பதிப@  அபலவாண
ேதசிகரா( வழ:க+ெப-ற. அவ அதைன+ ெப-. அத ெதாைகயி

வ@யினாR ேவைலயி- கிைட#9 வப@யினாR கமாக வாHவதன.
9பதி பிதிய வரலா..
சிதபர பிைள#9 J. பிைளக உ. அவகP 3த(வ Jறா

த(வ அ#காலதி( இறவிடன. இரடா: 9மார#9 ைவதியநாதசாமி

பிைள ெய. ெபய. த தைதயா பா வத க+O# கண#9 ேவைலைய

அவ பா#ெகா இ+ெபா* ெசௗ#கியமாக இ வகிறன. அவைர
நா அ@#க@ பா+ப. "உம#9 ஆ 9ழைத பிறதா( அ# 9ழைத#9+

பிைளயவகPைடய ெபயைர ைவ#கேவ" எ. அவாிட நா

ெசா(7யிேத. பி ஒ3ைற அவைர# கடெபா* தம#9 ஒ 9மார

பிறதி+பதாகG அவC#9 மீனாசி தரெம. ெபய ைவதி+பதாகG

ெசானா. நா அதைன அறி மகிHேத. அவ அ@#க@ திவாவைற#9
வ இ+ெபா* ஆதீனகதகளாக விள:9 ல ைவதிய7:க

ேதசிகரவகைள தாிசன ெசBெகா ேபாவா. அவகP அவபா( மி#க

அைடயவகளாகி விேசஷ தின:களி( வIதிர 3த7யன அளி
ஆதாிவகிறாக.
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சில வஷ:கP#9 3 நா திவாவைற ஆதீன தைலவகைள+பா#க1
ெசறிதெபா* ைவதியநாதசாமி பிைள த3ைடய 9மாரCட அ:ேக
வதிதா; "இவ தா எCைடய 9மார" எ. அவ ெசானா.

அ+ெபா* அவC#9+ ப+பிராய இ#9. அவைன+ பா, “உCைடய

ெபயெரன?" எ. ேகேட. அவ, "மீனாசிதர" எ. ைதாியமாக1

ெசானா. அத+ ெபயைர அவ 2றியெபா* என#9+ பைழய

ஞாபக:கெள(லா வ இபமளிதன. "தமிH வாசி#கிறாயா?" எேற.

“வாசி வகிேற" எறா. "ஏதாவ ஒ பாடைல1 ெசா(" எறேபா ஒ

பாைட நறாக1 ெசானா. பி, "திதாக ஒ பாைட+ பா@ ததா( பாட

பணி#ெகா ைதாியமாக ஸநிதானதிட ெசா(வாயா?" எ. நா

ேககேவ, "நறாக1 ெசா(Rேவ" எ. அவ ெசானா. அவCைடய

ைதாியைத+ பாரா@யதறி,
(கடைள# க7ைற) {11.17}

"ப@தா:9 ேசடC 2ற- கநிற பா#கியைத
மி@தா:9 சி-ற@ ேயேனா வறி விளவனி

அ@தா:கி வாழ வதிெத ேகா3தி யாதலெத
9@தா:கி வா* வயிதிய 7:க 9மணிேய "

எற ெசBTைள1 ெசB ெகா+ பாட பண1 ெசா(7

ஆதீனகதரவகளிட அைழ1 ெசேற. அவகP#9 வதன ெசB

திநீ. ெப-.# ெகாடா. பி பாைட விண+பி#க1 ெசBேத. அவ

மிகG ைதாியமாகேவ அத1 ெசBTைள1 ெசானா; ெசா(R ெபா*

எ:ெக:ேக எ+ப@ எ+ப@ நி.தி1 ெசா(ல ேவேமா அ:க:ேக அ+ப@

அ+ப@ேய நி.தி அத+ பாடைல1 ெசானா. ேகட ேதசிகரவக மகிH

பிC இர3ைற அதைன1 ெசா(ல1 ெசB ேகடாக; "ேமR ேமR

ப@ வா. அ@#க@ இ:ேக வ ேபா" எ. ேபரட கடைளயிடேதா
ெபாP வIதிர3 அளி அC+பினாக.

அவC#9 இ+ெபா* பதிJ. பிராய இ#9. அவைன# காY

ெபா*ெத(லா, "பிைளயவக பரபைரயி- பிறத உன#9 தமிழி(
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இய(பாகேவ அறிG விதியா9. ஊ#கேதா ப@ வதா( சிறத பயைன

அைடவாB. தமிH நாடாைடய அ#9 பாதிரனாவாB" எ. 2றி#ெகா

வகிேற; அவC ப@#ெகா வகிறா. தமிH ெதBவதி திவP,
தமிHநாடாைடய ேபர அ# 9பதின#9 எ. இ

வரேவெமபேத என ேவணவாவா9. இைறவ திவ அ:ஙனேம

ெசBவி#9ெமன எYகிேற.
ப.

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

12. இய/க0 லைம திற1.
திற1.

ேதா-ற.
பிைளயவகPைடய சாீர மாநிற3ைடய. இவ ந(ல வள1சியைமத

ேதா-ற3ைடயவ. இவைர+ பாத மாதிரதி( யா ’சிறத த9திTைடயவ’
எ. எYவாக. ெந-றியி அகலமான இவைடய அறிைவ+

ல+ப. ைகக 3ழ:கா( வைரயி( நீ@#9. வல#ைகயி(

உள:ைகயி7 நவிர7 மதியி( ஊவி1 ெச(R ேரைக ஒ.
உ. அ விதியாேரைக ெய. அதைன Tைடயவக சிறத

கவிஞகளாகG ந(ல, ஞாபக ச#தி TைடயவகளாகG இ+பாகெள.
அதைகயவகைள# காட( அாிெத. அறிஞ 2.வ; உள:ைகயான

Oைவ+ேபா. மிகG ெமைம-Tைடயதாக இ#9; "எதைகய வ.ைம

நிைலைய அைடவதாயிதாR ஆகார விஷயதி( எத இடதிR இவ#9
இவைர1 சாதவகP#9 யாெதா 9ைறG வாரா" எ. சா3திாிகா

லசண ெதாிேதா 2.வ. நா பழகிய ேபா இவ பத ேதக

உைடயவராக இதா. தைலயி( சிறிய 9மி உ. இளைமயி7தைதவிட
3ைமயி( பத ேதக 3ைடயவராக ஆயினெர. இவட பழகியவ
ெசா(Rவ.

காசி#9 எளிைமT, பணிG, சாத3 இவபாRளன ெவபைத இவைர#
கடGட அறியலா. ஆHத அறிG இைணய-ற கவிவ3 வாB#க+

ெப-றி, அைலகெள(லா அட:கி ஒ7ய-றி#9 ஆHத கடைல+ேபா(

அறிவி விசிதிர ச#திெய(லா கடGட அறிய 3@யாவண
அட:கியி#9 ேதா-ற3ைடயவராக இவ இதா.
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இைடயி( ஆ.3ழ நீள3 J.3ழ அகல3 உள Lய ெவைள உைட,
ஆ.3ழ நீள3ள ேமலாைட, உதரபதனமாக ஒ சிறிய சG#க ஆகிய இEவளேவ

இவ எ#கால அணிT ஆைடக. உைடைய Jலக1சமாக உதி#ெகாவா.

. 3C பிC ெகளாிச:கர3ள திராச க@ைய தாிதி+பா.

இவைடய ைகயி( ஊறி1 ெச(வத-9ாிய பிர, ஒ. இ#9. நட

ெச(R: காலதி( வல#ைகயா( வIதிரதி Jைலைய+ ப-றி#ெகா

நட+பா. இைடயி வல+ றதி( நறாக வ@#க@ய விOதி நிைறத ெவளி1

சட ஒ. இட+றதி( J#9L 'ட+பி' ஒ. இவ உைடயி-

ெசக+ப@#9. கா7( ேஜா ேபாவ; ஆனா( திவாவைறயி(

ம இவ அவ-ைற உபேயாகி+பதி(ைல. யாைன ேபாற அைசத ெம(7ய

நைடைய உைடயவ இவ. அளவாகG ெமைமயாகG நி.திT ேபவா.

தி8ெர. அத@+ ேபதR ேகாபமாக இைர ேபதR இவபா( இ(ைல.
வழ#க:க.
வி@ய நா9 நாழிைக#9 3 எ*தி+ப இவ வழ#க; உடேன ஒ

நாழிைகவழி Lரதி-9# 9ைறயாம( நட ெச. தததி 3த7யவ-ைற1
ெசB அa?டான:கைள 3@# ெகா வவா. அ+ெபா* உட

ெச(பவகPட தமிH Q(களிRள ெசBT நய:கைள+ப-றி+ ேபசி#ெகாேட
நட+பா. த3ட உைறT மாணா#கக விழி எ* வாராவிடா(,

அவக எ*வ வைரயி( [1] பழதமிH1 ெசBTகைள1 ெசா(7#ெகாேட

N வாயி7( உலாவா; அவகைள தாமாக எ*+வதி(ைல. நா

பழகிவத காலதி( இவ ெபபாR ெவநீாிேலேய Iநான ெசBவா. ந(ல

(தைரகைளT ேசாைலகைளT ஆ-றி கைரகைளT பா+பதி( இவ#9
மனமகிH1சி உ. ேகாைட# காலதி( பி-பக7-ெச. ஆ.களி( ஊ-.

ேதா@ இைற+பி1 தமான அத ஊ-ைற+ பாத7R அதி( ஆைடைய
ைவ#க1 ெசBத7R ைவத ஆைடகைள# ெகாB ஊ-றி 9.#ேக

ேபாவி ஊறைவத7R இவ#9 வி+ப அதிக. அத ஊ-.#கைள+

பா#ெகாேட வழ#கமாக1 ெசBT ெசBTகைள இய-.வ3.

ஒ3ைற நா9 ஊ-.#கைள+ ேபாவி அவ-ைற+ப-றி நா9 ெசBTக
இய-றின.
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வ@யி- ேபாவைதவிட நட+பதி( இவ#9 வி+ப அதிக. வ@யி-

பிரயாண ெசBTேபா சில சமய:களி( சில மாணா#ககைள வ@யிேலேய

இ#க1ெசB தா இற:கி1 சிலட நடவவா. அ+ேபா அ:க:ேக உள

இய-ைக# காசிகைள# க இ.வா.

உகா பாட6ெசா(Rெபா* ம@யி( ஒ திைட ைவ அத ேம(
ைககைள மட#கிைவ#ெகாேட ெசா(வா. மடதி7

பாட6ெசா(Rெபா* திைடைவ# ெகாவதி(ைல. ைககைள#

க@#ெகாேட ெசா(வ வழ#க. ஆ.மணிேநர வைரயி( காைல+

ெபயைவயாம( அமதப@ேய யி பாட6ெசா(வா. எத வைகயான

ெசBTைளT [2] ஒேர வைகயான இைச3ைறயிேலதா ெசா(வ இவைடய

வழ#க.
உணG.

காைலயி( எEவித உணைவT இவ உெகாPவதி(ைல. தின ேதா. பக7(

Oைஜ பணியபிேப உபா. இர ேவைளேய உணG ெகாவா. மிள9
ேசத உணG வைககளிR கீைர வைககளிR சிதிரான:களிR ளி

ேச1 ெசBத அைர#கீைர உணவிR ந. ெநBயிR மாபழதிR ேத:காB
வ*#ைகயிR இவ#9 வி+ப உ. இரவி( சீனா#க-க ேச#

காB1சிய பாைல உ ப+பா; பாRYத( ஒநாP தவறியேத யி(ைல;
திவாவைறயி7#9ெபா*, இர ேச பா( இவ#9 மடதி7
அC+ப+ப; ஒ ேசைர தா உ மி9திைய உட இ+பவகP#9#
ெகாவிவா.
9ண:க.
இவைடய அாிய 9ண:கP ெபா.ைம, தி+தி, தைம வியவாைம, பிறைடய
9-றைத# 2றாைம, பிறைர+ பாராட(, இர#க, நறியறிG, சிவப#தி,
மாணா#கபாRள அ 3த7யவ-ைற1 சிற+பாக1 ெசா(லலா.
ெபா.ைம.
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இவபா( அைமதித சாத9ணேம மாணா#ககைளT பிறைரT இவபா(

இ*த. பிற தைம அவமதிதாR பிறரா( தம#9 இைடW.க ேநதாR

ெபா.# ெகா@#9 இவைடய இய(ைப அறி வியதவக பல.
தியாகராச ெச@யா 3த7ேயா சில சமய:களி( இவ ேம-ெகாட

ெபா.ைம#காக இவைர# 9ைற 2றிய3. யாேரC கைமயாக+ ேபசினா(

எதி ஒ. 2றாம( உடேன எ* ெச.விவா. யாாிட விேராத

பாராட#2டாெதப இவ ெகாைக. த ெகாைக#9

மா.பாைடயவகளானாR தம#9+ பல இைடW.கைள1 ெசBதவகளானாR
அவகேளா பழக ேநதா( எ(லாவ-ைறT மற அட பழ9வா;

அவகP#9 உதவிT ெசBவா. இவைடய வாH#ைகயி( வ.ைமயினாR

பிறைடய அ*#கா-றாR இவ#9 ேநத இைடW.க பல. அவ-ைற

ெய(லா ெபா.ைமயா( ெவ. கேழா விள:கினா.
தி+தி.

பணதி-9 அ@ைமயாக இராம( பணைத இவ அ@ைம யா#கினா. எEவளG

வறிய நிைலயி( இதாR த ெகாைக#9 விேராதமான எைதT ெசBயாத
Nர இவபா( இத. வ.ைமயா( ப3.ைகயி( தம விேவகதா(

அபைத இபமாக எணி வாHவதா. இவைர#ெகா தா ெபா

வவாB ெபறலாெமெறணி+ பாடசாைல ைவ#கலாெம. Iதக:க

பதி+பி#கலாெம. ேவ.வைககளி- ெபா ஈடலாெம. பல அ@#க@

வ வ இவபா- 2றிய. அவ-றி-9 இவ ெசவிெகா#கேவயி(ைல.

இவ நிைனதிதா( எEவளேவா ெச(வைத+ ெப-.+ பிC சிறத
நிைலயி( இதி#கலா. உளேத ேபாெமற தி+திேய அதைகய

3ய-சியி( இவைர1 ெசRதாம( இத. இவ ஒ வாைத ெசா(7யிதா(

இவ#9 ெதாித பிர#களி-பல இவைர+ ெப6ெச(வராக1 ெசBதி+பாக.
அவகளிட த நிைலைய# 2.தைல இவ நிைன அறியா. க(வி1

ெச(வைதயறி ேவ. ெச(வைத இவ மதியா.
தைம வியவாைம.

தைம வியதெலC 9-ற இவபா( ஒெபா* காண+படவி(ைல. இவ

தமிH Qலாசிாியராக இ ெசBத-காிய பல ெசய(கைள1 ெசBதிதாR

அவ-ைற+ப-றி தாேம பாரா@#ெகாடைத யா இவபா( ஒேபா
க@ல.
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பிறைடய 9-றைத# 2றாைம.
பிறைடய 9-ற:கைள இவ எ# 2றமாடா. ஒ Qலாசிாியாிடேமா

உைரயாசிாியாிடேமா ஏைன+லவகளிடேமா 9-ற:க காண+ப@ அவ-ைற

இவ ெபபாR ெவளியிடா; ெவளியிடாR 9-றெம. பிற கதாதவா.,
ப#9வமாக1 ெசா(Rவா; யாேரC 9-றெம. வ7 ெசா(வாராயி

சமாதான ெசா(7+ பி அவைர அEவா. ெசா(லாத வண ெசBவி+பா.
பிறைர+ பாராட(.
பிறைர+ பாராதR பிற கவிஞகPைடய ெசBTகைள+ ேபா-.தR தபா(

வதவக க(வியறிவி- 9ைறGைடயவகளாக இதாR அவகPைடய

ெசBTகைள+ பாரா@ ஆதாி ஊ#கமளிதRமாகிய இவைடய ந-9ண:க
யாவைரT இவபா( இ*தன. தம#9+ ல+படாத ஒ க எEவளG

சிறிதாயிC அதைன யா2றிC அ:ஙன 2றியவைடய நிைலைய# கதாம(

இவ மிகG பாராவா. இவரா( அ:ஙன பாராட+ெப-ற பி அவகP#9

ஒ தனி மதி+ உடா9.
இர#க.

பிறைடய யைர# கடவிட இர:9 உள3ைடயவ இவ. தம#9#

9ைறபா@+பிC பிற#9ள 9ைறபாகைள நீ#9 தைமயின; "த 9ைற
தீGளா தள பிற#9Fஉ, ெவ:9ைற தீ#9" வி*மிேயா இவ.
நறி மறவாைம.
பிற ெசBத நறிைய மறவாம- பாரா தைம இவைடய 9ண:களி(

தைலசிற விள:கிய; "திைனைண நறி ெசயிC பைனைணயா#
ெகாவ" எC அைம தி#9றP#9 இல#கியமாக இவ இதன.

பிறைடய உதவிைய+ ெப-றGட நறியறிவினா( மன:கசிவதி( இவைர

ஒ+பா யா இ(ைலெயேற ெசா(லலா. அத உண1சி அEவ+ெபா*

உபாகாாிகைள இவ பாரா@ய ெசBTகளி( ெவளி+ப@தைல# காணலா.
ெகாதா- கHதR ெகாடாவி@ இகHதRமாகிய ெசய(க இவபா(

இ(ைல. மனிதைர+ கHவ பிைழெய. சில 2.வ. ஒைற எதிபா
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ஒவைர+ கHதR, எதிபாதப@ கிைட#காவி@ ெவ.தR பிைழெயனேவ

இவ கதிவதா. ஒEெவா மனிதC பிறைடய உதவிகளா( வாH#ைகைய

நடத ேவ@யவனாக இ#கிறா. பிறதவியிறி தCைடய

ஆ-றெலாறைனேய ெகா வாHவ உலகதி( இயRவத..

ஒவ#ெகாவ தமா( இயற உதவிகைள1 ெசB இ-. வாHவேத அற.

அ:ஙன ஒவ ஒவ#9 உதவிாிT ெபா* அதைன மறவாம( நிைனதR
வாயார+ கHதR இயறவைரயி( உதவி ெசBதவ#9 தமா( ஆன

உதவிகைள+ ாிதR ேவ. அத 3ைறயி( லைம Tைடயவக தம#9

உதவிெசBதவகைள மறவாம( வாயார+ கHத( அவகPைடய கடைமயா9.
நாவைமைய அEவைகயி( உபேயாகி+ப ெசBநறியறிவி

பயனா9ேமயறி+ பிைழயாக எண#2@யத.. ச:க+லவகP, கப

ஒட#2த கேழதி வி(7Lரா 3த7ய லவ ெபம#கP

ெசBநறியறிG காரணமாகேவ தைம ஆதாித உபகாாிகளி கைழ+ பாரா@

உாிய இட:களி( பல ெசBTகளி( அைமளாக" எ. இவ 2.வ.
சிவப#தி.
இவ#9 இத சிவப#தி அளவிட-காிய. சிவதீைசகைள 3ைறேய இவ

ெப-றவ. இவ ெந-றியி( எ+ெபா* திநீ. விள:கி#ெகாேடயி#9.
இரவி( சயனி#ெகாP3 திநீ. தாி#ெகா சிறிேநர
ஈவரதியான ெசBவி அ+பா(தா சயனி#ெகாவா.

திநீ-.1சட தைலயைணயி ப#கதி( ைவ#க+ப@#9.

யிெல*தGட திநீ. தாி#ெகாதா றேத வவா. நாேதா.

சிவOைஜைய ெநேநர ெசBவா. Oைஜ#9 ேவ@ய பதிர?ப:கைள

அதிகமாக# காYமிடேதா. எ எ+பி# ெகா வவ.
சிவIதல:கP#91 ெச. தாிசன ெசBவ, சிவIதல வரலா.கைள நறாக

ெதாிெகாவ, சிவெபமாCைடய கைழ+ பலவைகயாக1 ெசா(7T

பா@T வ வழ#க3 இவபா- சிற விள:கின. ைசவ சபிரதாய:கP#9

விேராதமான ெசய(கைள#காண இவ மன ெபாறா. இவைடய

மாணா#ககP ஒவ தபா( பாட:ேக9 ஒ Nரைசவைர தம#9# கா(
பி@#9ப@ ெசான. அதைன அறித இவ, "சிவ7:க தாரண ெசB

ெகாடவைர இ:ஙன ஏGத( பிைழ" எ. ெசா(7 வதினா.

சிவேவஷமான வாைதகைள# ேகடா( வவா.
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இ+லவெபமாCைடய சிவப#தியி 3திைவ இவ Q(கேள ந9

ெதளிவி#9. இவ இ.திநாகா. சிவபிராCைடய திவ@# கமலைதேய

எணி உகினா. உலகவாHைவ நீ+பத-9 இர தின:கP#9 3 ஒ

ேலாகைத ெமாழிெபய அதCைடய ஈ-ற@யி(, "ஏகநாயகேன

தி(ைலயிலா இைறவேன எெபமாேன" எ. அைமத ெசBதியா(

சிவபிராCைடய திவ@ நிைனவி( இவ மன பதிதிதைம

ல+பகிறத(லவா? இவ Oத உடைப நீத அ. திவாவைறயி( 
ேகா3தீவரர இடபவாகன# காசி விழா அைமத, திவாசகதி(

அைட#கல+பைத வாசி#ைகயி( இவ OGலைக நீதமாகிய வாB+#க
இவர சிவப#தியி பயெனேற ெசா(லேவ.

பிற மத:களிடதி( இவ அவமதி+பி(லாதவராகேவ யிதா. 9பேகாணதி(

ெபாிய ெதவி( அயcாி7வ வாHத ஒ ெப6ெச(வ இதா.
'3னிசிபா7@' ேதத7( அவ#9  சார:கபாணி+ ெபமா ேகாயிைல1

சாதவக த:க வா#ைக வழ:கவி(ைல. ஒ நா பிைளயவக அவேரா

ேபசி#ெகா@த சமய திவிழா# காலமாத7 அ.  சார:கபாணி+
ெபமாள திேத அத Nதி வழியாக வைகயி( அத+ பிரவி N

வாச7( சிறி ேநர நி.த+பட. வா#9+ ெபறாத ேகாபைதTைடய அத

தனவா, "இத1 சார:கபாணி எ N வாசR#9 3ேன வ ஏ

நி-கிறா?" எ. இகH1சி# 9றி+ேபா ெசானா. ேகட இ#கவிஞேகாமா

மிகG வதி, "ெதBவ Lஷைண பYகிற இவேரா பழ9த( சாிய." எ.
எணி அ.3த( அவர பழ#கைத அ@ேயாேட விவிடா.
மாணா#கபா7த அ.
இவைடய வாH#ைகயி( இவ QலாசிாியராகG ேபாதகாசிாியராகG இ
ெசBத ெசய(க தமிழறிைவ வள+பதின. அைவேய இவ வாH#ைகயாக

அைமதன எ. 2.த( மிைகய.. தமிH Q(கைள ஓBவிறி 3ைறயாக+

பாட6ெசா(R திறதி( இவகாலதி( இவைர+ேபாறவ ேவ. யா

இ(ைல. பலாிட பல சமய:களி( அைல 3ய. தா ப@ வத வதைத

இவ நறாக அறிதவராத7 தபா( வத மாணா#ககP#9# க?டைத
உடா#க# 2டாெத. கதி அவகபா( அளவ-ற அ O

பாட6ெசா(7#ெகா#9 இய(ைடயவரானா. மாணா#ககளிட இவ

தாைய+ ேபாற அைடயவராக இதன; அவகேளா தைதயாகேவ எணி'
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இவாிட பயப#திேயா ஒ*கின. அவகPைடய 9-ற:கைள இவ மற
விவா. அவகP#9 எத எத வைகயி( 9ைறக உேடா அவ-ைற

நீ#9த-காக 3ய(வா; அவக ெதாி ெகாளாதப@ அவகP#9 ேவ@ய

நைமகைள1 ெசBவா. மாணா#ககேளயறி+ பிற -றதார(லெரப

இவைடய வாHவி ேநா#கமாக இத.

தமிH ப@தவ யா இவாிடதி( கவைலயிறி+ பழகலா; ஏதாவ ேகவி
ேகபாெரேறC, த#9-றி+பாெரேறC, த:கPைடய பிைழ+ைப#

ெக விவாெரேறC ஒவ#9 இவபா( அ1ச உடாவதி(ைல.
த3ைடய மாணா#ககைள ந(ல நிைலயி( இ#க1 ெசBய ேவெமC

நிைனG இவ#9 எ+ேபா உ. தைம+ பா#கவத ெச(வ 3த7ேயா

த3ைடய அாிய பிரச:கைத# ேக ஆனதி# ெகா@#ைகயி(

த3ைடய மாணா#ககைள அைழ இ#க1ெசB அவகP#9 ெதாித

பாட(கைள இைசேயா ெசா(ல1 ெசBவ ெபா ெசா(7+ பிரச:கி#க1

ெசB ேகபி+ப இவைடய வழ#க. அவகP#9 அa2ல உடா9

விஷயதி( எதைகய உைழ+ைபT ேம-ெகாவா.

இவபா- ப@த மாணா#கக பலவைகயின. சாதி, சமய, ஆ1சிரம

3த7யவ-றி( ேவ.பாைடயவக பல ப@தன. யாவ#9 இவபா7த

அ ஒப@தானேத. இவாிட ப@தவக ந(லறிைவT நமதி+ைபT

உயநிைலையT அைடதாக; சில ஸIதான விவாகளாகG

கலாசாைல+ ப@தகளாகG இ#9 ேப. ெப-றன. தபிராகளி- சில

ந(ல அதிகாரைதT உயத நிைலையT அைடதன; சில ஆதீனதைலவ-

களாகG ஆயின. இவாிட ஒவ சிலகால ப@தாR சிறத அறிGைடயவராகி

விவா. இவைடய மாணா#கக ெளறாேல அவகP#9 தனியாக ஒமதி+

உ. இவைடய ைகராசிைய யாவ கHவாக. இவாிட Iதக

ெப-றவக2ட தமிH+ பயி-சி உைடயவகளாக விள:கினாக.

திவாவைற மடதி( இராயஸேவைல பாவத ெபாCசாமி

ெச@யாெரபவ இளைமயி( இவாிட 'வாேபா#கி# கலபக' எC

Iதகைத+ ெப-.+ பி பிறாிட 3ைறேய அேநக Q(கைள+ பாட:ேக

தமிHQ- பயி-சிT ெசBTளிய-. வைமT ெசா( வைமT உைடயவராகி+
கேழா விள:கின.
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பாட6ெசா(Rத(.
பாட6 ெசா(வதி( இநாவல ெபதைக#91 ச7+ேப உடாவதி(ைல. தம#9

ெதாிதவ-ைற யாவ அறி ெகாள ேவெமC உபகார

சிைதTைடயவ. மாணா#ககPைடய தரமறி பாட6 ெசா(வா. பாட6

ெசா(R: காலதி( ைகயி( தக ைவ#ெகா இவ ெசா(வைத நா

பாதேதயி(ைல. பாட6ெசா(R உைர நைட, ெசBTக எ(லா இவ#9

மன+பாடமாகேவ இ#9. இவ இன சமய:களிேலதா பாட6ெசா(Rவ

எற நியம ைவ#ெகாளவி(ைல. சமய ேநெபா*ெத(லா பாட6

ெசா(வேத இவைடய வழ#கமாக இத. வ@யி- ெச(Rெபா*,

உY ெபா* உற:க ெதாட:கிய ெபா* 2ட இவாிட பாட

நைடெப..

பாட6 ெசா(Rெபா* க@னபத:கP#9ம ெபா ெசா(வா.

க-பைனகைள இறியைமயாத இட:களி( விள#கி# காவா. இன

க#கைள ஒ*:காக மனதி( ைவதி#க ேவெம. 2.வா. ேதவார,
திவாசக, க(லாட, ெபாியராண, தி#9ற, கா6சி+ ராண,

கபராமாயண எபவ-றி7 ேம-ேகாகைள எ1 ெசா(7 மாணா#க
மனதி( க#க ெதளிவாக+ பதிTப@ ெசBவா. ெப@ நிைறய+ பணைத

நிர+பிைவ# ெகா@#9 வைமயாள தைடயிறி எ வாாி வாாி

வழ:9வ ேபால தம உள# கள6சியதி( பல நாகளாக1 ேசமி ைவத
ெபாகைள ெய(லா பாட6ெசா(Rைகயி( மாணா#ககP#9 வழ:கி
வெபா*, "இEவளG Q(கைளT இவ எ+ப@ மனதி- பதி

ைவ#ெகடாேரா!" எC ஆ1சாிய அய77+பவகP#9 உடா9.
நட#9 Iதகசாைலெய. இவைர# 2றலா. பாட6ெசா(R Q(களி

உைரகளி( ேம-ேகாளாக வ ெசBTகP#9+ ெபா 2.வா. லவகைள+

ப-றிய வரலா.கைள அ@#க@ ெசா(Rவா. அ:க#கைள1

ெசா(7வெபா* அவ-ைற தா அறித வரலா-ைறT 2.வ.
மாணா#ககP#91 ெசBT இய-. பழ#க உடாக ேவெமC

எணதினா( அ@#க@ சமIையகைள அவகP#9# ெகா1 ெசBT
ெசBய1 ெசா(வா.

பைட#கால3த( Q(களி( வழ:கிவத ெசா-பிரேயாக:கைள நா மா-.த(
பிைழெய. ெசா(வா. வடெமாழி1ெசா-கைள திாி வழ:9ெபா*

மனேபானவா. திாிதைல இவ விபா. எ(லா1 ெசா-கைளT திாிேத
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வழ:கேவெமப இவ#9 உடபாட.; "எ ெபயைர திாி
மீனா#கிதரெம. வழ:கினா( நறாக இ#9மா?" எ. ேகபா.

ேகாகநக, ஆதவ, மானிட எற ெசா-பிரேயாக:க அ@+பட வழ#காக
Q(களி( அைமவிடைமயா( அவ-ைற வடெமாழி+ப@ேய

இ#கேவெம. கதி தித( நற. எப. ெசா(R#9 மதி+

உடாவ, லவகPைடய ஆசியி( அ வழ:கிவவதனா(தா; ஆத7
ெசா(7 உவைதT பிறெதாடகைளT ஆராBவதிC ஆேறா

ஆசியி( உளனவா எபைத ஆராBவேத சிறதெதப இவ க. மனI

எபைத 'மன' எ. வழ:க# 2டாெதப இவ ெகாைக; "மனI எற
வடெமாழி1ெசா( மன எ.தா வ; சிரI எப சிரெம.

வகிறேதயறி1 சிர எ. வவதி(ைல" எபா. இதைகய

ெசBதிகைளெய(லா பாட6ெசா(Rைகயி( மாணா#ககP#9# 2.வா.

"இல#கண அறிG ஒவC#9 இறியைமயாதேத. ஆயிC இல#கிய பாட:கைள

வாசித பிேப இல#கண Q(கைள# க-ற( பயவிைள#9" எ. இவ
ெசா(வ. அய7ட ெசறெபா* யாேரC இவாிட க@னமான

பாட(கP#9+ ெபா ேகபி அவகP#9 அவ-ைற விள#கிவி+ பி

N#9 வ மாணா#ககP#9 அவ-ைற# 2றி விள#9வ இவர வழ#க.
க(வி+ ெபைம.
இவைடய க(வி மிகG ஆழ3 அகல3 உைடயதாக இத; "அள#கலாகா

அளG ெபாP" உைடய இவர அறிவி திற ஒEெவாநாP தியதாகேவ
ேதா-றிய; இளைம ெதாட:கிேய தமிH Q(கைள 3ைறயாக+ பயி. பயி.

உர ெப-றதாக இத. ப@தவகளாக எணிய யாவாிட3 பழகி

அவரவகP#9 ெதாிதவ-ைற இவ இளைம ெதாட:கிேய க-றன. தமிH Qலாக

எகிைட+பிC அதைனவாசி ெமB+ெபா அறிதன. இ:ஙன

ளிளியாக1 ேசத அறிG பலளி ெபெவளெமப ேபால ஒ ெபாிய
கடலாக+ ெபகி நிற. பி-காலதி( இவ பாட6 ெசா(Rேபா

நறாகெதளித அறிேவா க#கைள எ# 2. வைமT

பாட6ெசா(R Q(களிRள ெபாகைள த3ைடயனவாக# ெகாவிட
நிைலT இவ இளைமெதாட:கி1 ெசBவத 3ய-சிகளி பயெனேற
2றேவ. சிலைர+ ேபால# க(வி விஷயதி( இவ#9 தி+தி

பிற#கவி(ைல. எத இடதி-9+ ேபானாR அ:ேக பைழய வ@ ஏதாவ

இ#கிறதாெவ. பா+பா. இதா( உடேன வா:கி ஒ3ைறவாசி
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வி+ ெபா ெசா(வா; சில சமய:களி- பிரதி ெசBைவ#

ெகாவ3. சேதக ேநாி@ ெதாிதவகைள1 சதி#9ெபா*
விசாாி தீ# ெகாPவா.

இ+லவபிரா பல இட:களி( பலவைகயி( ேசகாிைவதித த அறிைவ
த மாணவகP#9 வைரயா வழ:கினைமயா(, பிரபத:க உயிெப-றன.

அகா. ெதாிவி+பாாிறி# கிடத 9மர9பரவாமிக பிரபத:களி-சில ,

சிவ+பிரகாச வாமிக பிரபத:களி- சில, சிவஞான 3னிவ பிரபத:களி-சில,
இC ேவ.சில தமிH நாடாைடய ைககளி( விள:கின. இவ பாட6

ெசா(7யதனாேலேய அ+பிரபத:களி நய:ைள தமிHம#க உணர

தைல+படன. கபரதாதி, 3(ைலயதாதி 3த7ய Q(கP#9 இவ ெசா(7

எ*வித உைரகேள பி மைர இராமசாமி+ பிைளயா( பதி+பி#க+படன.
கா6சி+ ராண, தணிைக+ ராண, திவாைன#கா+ராண 3த7யவ-றி-9

இவ பாட6ெசான உைரேய பி-காலதி( தமிHநா@( வழ:9வதாயி-..
பலைடய ேவேகாP#9 இண:கி இவ ெசEவதி+ ராண, கா6சி+

ராணதி 3த-பாக, திவாைன#கா+ ராண, க(லாடJல 3த7யவ-ைற+
பதி+பிதன.
ைகெய*.
Q(கைள ெதா9 ைவ+பதிR தாேம எ*தி1 ேச+பதிR இவ#9 அவா
மி9தி. இளைம ெதாட:கிேய ஏ@( எ* வழ#க இவ#9 இதைமயி

இவைடய எ* அழகாக 3#ேகாதா-ே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. கபராமாயணைத J.3ைற

எ*தியி#கிறா. மாணா#ககP#9 ஏ@( எ* பயி-சிைய உடா#கின.
இவ த ைகயினா( Q(கைள# காகித:களி( எ*தியதி(ைல. யா#ேகC

க@த எ*த ேவமாயி காகிததி( உட இ+பவைர#ெகா எ*வி
இ.தியி( ‘தி. மீனாசிதர’ எ. ைகெய*திவா; 'தி' எப திாிசிரர

எபத 3த- 9றி+பா9. ஒவ அகி( இ(ைலயானா( தாேம எ*வா.
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காகிததி( எ* எ*தி அைம+#9 ஏ1வ@யி( எ* எ*தி
அைம+#9 சிறி ேவ.பா.
தமிழ.
தமிH Q(களிடதி( இவ#9 இத அ அளவ-ற. ஒ Qைல+ ப@

வைகயி( அதி( 3* ஈப, உணG உற#க 3த7யவ-ைறT

மறவிவா; தமிHQ( சில சமய:களி( இவைடய ேநாB#9 மதாகG

உதவியி#கிற. ந(ல Q(களி( உள சிறத ப9திகைள+ ப@#9ெபா*

பாட6 ெசா(Rெபா* மன3கி# கணீ NHவா. தமிH+ லவகP

க1சிய+ப 3னிவைர இவ ப#திேயா வழிப+ பாராவா; "ெசBT

ெசBவெபா* தைட+படா( க1சிய+ப 3னிவைர தியானி+ேப. உடேன
விைரவாக# க#கP ெசா-கP தைடயிறி எ*" எ. இவ

ெசா(7யைத# ேக@#கிேற. ேச#கிழா, கப, ெந-9றவாண 3த7யா,
அபிகாபதி, கவி Nரராகவ 3த7யா, வர:கராமபா@ய,
அதிNரராமபா@ய, திவா5 இல#கண விள#க ைவதிய நாதேதசிக,
ைறம:கல சிவ+பிரகாச, சிவஞான3னிவ எபவகPைடய Q(களி(

இவ#9 வி+ப அதிக. கபைடய ெசBTகைள+ ப@ வைகயி(

இைடயிைடேய அவ-றி ைவயி( ஈப, "இைவெய(லா நிைன+ பா@ய
ெசBTகளா?" எ. 2.வ. தி+கcரதாதியிRள திாிபி அைம+ைப

விய+பா. தி1சி-றபல# ேகாைவயாாிRள ெசBTகைள அ@#க@

ெசா(7#ெகாேடயி+பா. க(லாட+ ப9திக இவ#9 அ@#க@ ஞாபக#9

வ. ேதவார+ ப9திகளி கைத1 சில சில சமய:களி( எ#

காவ. இல#கண விள#கதி( இவ#9 மதி+ அதிக. ைசவரா(

இய-ற+ெப-ற Qெலப அQ( அகதிைணயிய7(, தி1சி-றபல#

ேகாைவயாாிRள ைறகைள அைம#ெகாவத-9 ஏ-ற இல#கண:கைளT
ெபாதி, அவ-றி-9 அ#ேகாைவயாாிRள ெசBTகைள இைடயிைடேய

உதாரணமாக# கா@யி+ப  அத-9ாிய காரண:களா. அ#காரண:கைள

அ@#க@ 2றி ைவதியநாத ேதசிகைர இவ பாராவ. சிவஞான

3னிவைடய ெசBT நைடயிR வசன நைடயிR இவ#9 உவ+ அதிக.
க1சிய+ப3னிவ Q(களி( உள அாிய அைம+#கைளT ச:கQ-

பிரேயாக:கைளT ப-றி இவ அதிகமாக+ கHவா. அவைடய Qலைம+ைபேய

இவ ெபபாR பிப-றி+ பாவா.
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கவிதிற.
இ# கவிஞெபமான கவிதிற இவைடய வரலா-றாR Q(களாR

அறிய+ப. நிைனதைத நிைனதவண வாைதகளா( ெசா(வேத மிகG

அாிய ெசய(. மனதி( ேதாறிய இனிய க#கைள1 ெசBTPவதி(

அைம#9 கவிவ பாராட-9ாியேதயா. க#கைள நிைன#கலா;

நிைனதவ-ைற1 ெசா(லலா; ெசா(வைதேய அழ9ெபற+ பனலா; அதைனேய

கவியாக அைம#கலா; ஆனா( நிைனதவ-ைற நிைனத ேபாெத(லா நிைனத

வழிேய தமிH1 ெசா-க ஏவ(ேகப வதமிறி விைளயாடாக# கவிபா
திறைம எ(லா# கவிஞகP#9 வாB+பத.; அதைகய திறைமையTைடய

கவிஞைர ம-ற+ லவகேளா ஒ:9 எYத( தகா. அவக பிற+பிேலேய

கவிவ ச#திTட பிறதவகளாவாக. அEவைக# கவிஞ வாிைசயி(

ேசதவேர இத மகாகவி. [3} ெசா-கைள வதி ேத@ அகராதிையT

நிககைளT அ#கி ைவ#ெகா கவிபாவெதப இவபா(
ஒெபா* இ(ைல.

ைவய-ற பாட(கைள உடா#9 உைல#2டமாக இவ மன இராம(, வள

ெப-ற ெசBTகளி விைளநிலமாகேவ இத. ெசBT இய-.வ இவ#9

தணீபடபா. எEவளேவா ஆயிர#கண#காக இவ ெசBTகைள

இய-றினாR இவ#9 3* தி+தி உடாகவி(ைல. இவைடய நாதினG
3-. தீரேவயி(ைல. இவைடய ஆ-றைல இயறவைரயி( பயCற1ெசBய

ேவெமC ேநா#கேதா த#கவண யாேரC இவைர ஆதாி
ஊ#கைத அளி வதிதா( இவ இC எEவளேவா Q(கைள

இய-றியி+பா. சிலசில கால:களி( சில சிலரா( த:க த:க க#9

இையய இன இனவைகயாக1 ெசBயேவெம. Lட+ப1 ெசBத
Q(கேள இ+ெபா* இ#கிறன. இவைடய லைம#கட77

ஊ-ெறத சிறிய ஊ-.#க எேற அவ-ைற1 ெசா(லேவ. அ#

கட(3* மைட திறதிதா( தமிHநா 3*வ இவைடய பலைற+பட
கவிெவளதி( 3*கி இ-றி#9.

ெசBT இய-.வெதனி அத-ெக. தனியிட, தனி# கால, தனியான
ெசளகாிய:க, ஓBG 3த7யவ-ைற இவ எதிபா+பேத இ(ைல.

இனகாலதி( தா பாவ எற வைரயைறT இ(ைல. பிர#கP
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அபகP வ ேபசி#ெகா@#ைகயிேலேய அகி7#9 ஒ

மாணா#காிட இவ ஒ QR#9ாிய ெசBTகைள1 ெசா(7 எ*வி#
ெகாேட யி+பா.

இவ ெபபாR ேயாசி#ெகாேடயி#9 இய(ைடயவ. பாடேவ@ய
விஷய:கைள ஒவைகயாக மனதி( ஒ*:9பதி#ெகா பி பாட
ஆரபிதா( ஒேர J1சி( Q-.#கண#காக+ பாவா. ெசBTகைள1

ெசா(7#ெகாேட வைகயி( மன+பாடமான Q(களி( உள ெசBTகைள#
2.கிறாெர. ேதா-.ேமெயாழிய+ திய ெசBTகைள ேயாசி1 ெசா(7
வகிறாெர. ேதா-றா. மிகG அாிய க-பைனகைள மனதிேல

ஒ*:9பணி1 சில நிமிஷ ேநர:களி- ெசா(7விவா. Q(கP#9

இைடயிைடேய அைமத எைக# கள பாட(கைள இைள+பா-.+
பாட(கெளபா.

இவ இய-றியவ-ைற+ ராண:க, பிரபத:க, தனி+ பாட(க,

சிற++பாயிர:கெளன நா9 வைகயாக+ பிாி#கலா. ராண:கைள# கா+பிய

இல#கண+ப@ அைம#9 3ைறைய ேம-ெகாட லவகP இவைர+ேபால
அளவி- பலவாகGள Q(கைள1 ெசBதவக ேவெறவ இ(ைல. இவ#9

3பித தமிH+ லவகளி- சில, சில ராண:கைள ெமாழிெபய#

கா+பிய:களாக1 ெசBதி#கிறன. அவகPைடய Q(களி- காண+ப
அைம+#க அைனைதT இவைடய Q(களி- காணலா.
Q(களி இய(.
இவைடய Q(களி- ெபபாைமயானைவ ராண:கேள. இவைடய

வா#கா( த:க த:க ஊ#9 ஒ ராணேமC ஒ பிரபதேமC

ெபறேவெம. அ#காலதி( சிவIதல:களி( இதவக விபினாக.
பைழய ராண இதாR, நா1 சிற+ நகர1 சிற+ 3த7ய கா+பிய

இல#கண அைமதிTட ெசBயேவெமC கதா( பல இவைர மீ
ஒ ராண இய-றி தப@ வ-.தி ேவவ. இவ ராண:க

இய-றிய தல:களி( ெபபாைமயானவ-றி-9+ பைழய ராண:க உ.

ஆனாR இவைடய ராணதி-9 மதி+ அதிக. இவரா- ராண 3த7யைவ

பாட+ ெப-ற தல:க பல ெசா-பணிகP, க-பணிகP, ெபா-பணிகP
இய-ற+ெப-.+ பலவைகயாR வள1சிT-. விள:9கிறன எப.

தி1சிரா+பளியி( சிரIேததாராக இத ராEபகL தி.படாபிராம பிைள
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ெயC கனவா  +பிரமணிய ேதசிக#9 த3ைடய கைத அைம
அகவ( வ@வமாக வித விண+பெமாறி( பிைளயவகைள, "ராண
பா லவ" எ. 9றிதிதன.

ஏற#9ைறய 3+ப வஷ:கP#9 3 நாC எCைடய தபிT சில
நபகP தி எEGgாி7 திெவபா#க எC சிவIதல

தாிசனதி-காக நட ேபாB# ெகா@ேதா. அ+ெபா* எதிாி( வத எ*ப

பிராய3ைடய ேவளாளெராவாிட திெவபா#கைத+ப-றிய விஷய:கைள
விசாாி#க ெதாட:கிேன. அவ அதல சாிதிர:கைள1 ெசா(7#ெகாேட

உட வதா. பி நா, "இத Iதலதி-9+ ராண உடா?" எேற.

அவ, "ராண பாவத-9 மீனாசிதர பிைளயவகளா இ#கிறாக?
அத மகா இதா( இத-9 ஒ ராண பா@யி+பா” எறா. அத1

ெசா-க என அக#கணி3 பிைளயவகPைடய திGவைதT
ெசய(கைளT ேதா-ற1 ெசBதன; ெந6ச உகிய. வத அபகளிட,

"ஜனச6சாரம-ற இத# கா@ேல 2ட+ பிைளயவகPைடய கH
பரவியி#கிற. பாதீகளா!" எ. ெசாேன.

சில ராண:க 3-.+ ெப.வத-9 3ேப அர:ேக-ற ெதாட:க+ெப.;

ெசBTளிய-.தR அர:ேக-.தR அத நிக*. உடனிதவகளா(

சிற++பாயிர இய-றி# கடG வாHதி இ.தியி- ேச#க+ெப.வ வழ#க.

இ:ஙன ெசBவி1 ேச+ப பைடகால 3ைறெய. ெதாிகிற.

இவ இய-. ராண#கா+பிய:களி( கடG வாHதிR அைவயட#கதிR,
"QCத( ெபாைள தனக தட#கி" எC இல#கண+ப@ Q7( வ
ெசBதிகைள உாிய இட:களி- பலவைகயாக அைம+பா. அைவயட#க:க

பலவ-றி( இல#கண1 ெசBதிகைளT சாIதிர# க#கைளT காணலா.

ெபபாைமயான ராண:களி( கடG வாHதி( சிவெபமா வண#கதி(
மட#9 அைமதி#9. நா1 சிற+பி( இனநா எ. ெசா(Rெபா*

ெசBTகளி இ.தியி( மட#ைக அைம+ப ஐதிைணகைள

வணி#9ெபா* அEவதிைணகளி( அைமள சிவIதல:கைள#

2.வ இவ இய(. இைவ ெபாிய ராணதா( அறிதைவ. சிதிரகவிகைள

திநாைக#காேராண+ ராண அப+ராண எபவ-றி( இவ

அைமதி#கிறா. கா6சி+ ராணதி 3த-காடதி( இதைகய அைம+

இ#கிற. ேதாதிர வமிட:களி( ஒதாழிைச#க7+பா 3த7யவ-ைறT

114

அைம+ப; இ சீகாளதி+ ராண 3த7யவ-றி7 அறி ெகாட.
வரலா.கைள1 ெசா(Rெபா* வ6சி வித, வ6சிைற 3த7ய சி.
ெசBTகளா- 2.வ; சில சமய:களி- கடைள# க7ைறயாR பாவ.
ேதவார1 சத இவைடய Q-ெசBTகளி( அைம விள:9தைல அ:க:ேக
காணலா. ைசவசிதாத சாIதிர:களிRள க#கைள+ பல ேவ.
உவ:களி( இவ Q(களி( அைமளா. இவைடய Q(களி-

ெபபாலனவ-றி இ.தி1 ெசBTளி(  நடராஜ+ ெபமா 96சிதபாதைத+
ப-றிய வாHைத# காணலா. எத Q7ேலC ஒ #கைத அறிதாராயி

அதைன+ பிC அழ9பதி தா இய-. Q7( ெபாதிவிவா. தா

க ேக அaபவி அறிதவ-ைற1 ெசBTகளி( அ:க:ேக அைம+
பாவா. த3ைடய ஞானாசாாிய Iதானமாகிய திவாவைறயிRள

மடாலயைதT 9JதிகைளT பல இட:களி( பாரா@# ெகாேட
ெச(வ இவைடய வழ#க.

இவைடய பிரபத:களி( அEவ+பிரபத:களி இல#கண நறாக

அைமதி#9. பிைளதமிHகளி( இவ பகழி# 2தைரT 9மர9பரைரT

ஒ+ப. ேகாைவகளி( க-பைனகைளT நீதிகைளT பைட+லவ

ெசா-ெபாகைளT காணலா. இவ இய-றிய திவிைடமLலாG#9

இைணயாக உள ஓலாைவ# காடலாி. யமகதிாிவைககளி( ேவெறவ

இய-றி இராத விசிதிரமான அைம+#கைள இவ வா#கி-காணலா.

இவ இய-றிய தனி+பாட(க பலவைகயா9. சத+ப:கP#9 ஏ-றவண

காாியமாக+ பா@ய பாட(க அளவிறதன. ஒEெவா பாடR#9 ஒEெவா

வரலா. உ. அவ-ைறயறி, நறியறிவி மி9தியா(, தம#9 உபகார

ெசBதவகைள அEவ+ேபா பா@ய ெசBTக பல. அைவ அமி9தியா(

பாட+படனவாத7 சில ெசBTக உயG நவி-சியாக ேதா-..

யா#ேகC க@தெம*ைகயி( தைல+பி( ஒ பாடைல எ*வி+ப

இவைடய வழ#க. அ:ஙன இவ எ*திய பாட(க Q-.#கண#காக

இ#9. வடெமாழி விவாக அEவ+ெபா* 2. ேலாக:கைள உடேன

ெமாழிெபய1 ெசா(7#காவா. அEவா. இய-றிய ெசBTக பல.

பிற#காக+ பா@#ெகாதைவ எதைனேயா பல.

இவரா( இய-ற+ெப-ற சிற++பாயிர:க Qலாசிாியைடய த9தி#ேக-ப

அைமதி#9. இவாிடமி சிற++பாயிர ெப.வதனா(
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Q7ய-.பவகP#9 உயத மதி+ உடாயி-.. அதனா( Q7ய-.பவக

பல இவைடய சிற++பாயிர ெபற+ பலவைகயி( 3ய(வாக. அகவலாகG
வித:களாகG தரG ெகா1சகமாகG இவ சிற++ பாயிர:க

இய-றியளி+ப. சிறத Qலாயி அகவலாR பல வித:களாR

சிற++பாயிரைத அைம+பா. இ(ைலெயனி ஒ ெசBTளாேலC, இர

ெசBTளாேலC இன Qைல இனா ெசBதா எC ெபா ம

அைமய1 ெசB அளிவிவா. Q(கP#91 சிற++ பாயிர:க அளி#9

3ைற இவ காலதிேலதா மி9தியாக வழ:கR-ற.

இவ இய*றிய 2/க பலவ-. ெதாியாதைவ சில. ெதாிதவ-. ராண:க

22; பிற கா+பிய:க 6; பிரபத:க 45; தனி+பாட(க அளவிறதன.

( [$] இ# 9றியிட+படைவ Oதியாகாத உள Q(க. (*)

[§] இ# 9றியிட+படைவ இ+ெபா* கிைட#க+ ெபறாதைவ. (+)

[#] அ1சிட+படாத Q(க. (|)

[@] அ1சிட+ெப-. இ+ெபா* கிைடத-காியன.) (9)
1. தல ராண(க.
ராண(க.

(1) [#] அப+ ராண

(2) [#] ஆ-F+ ராண

(3) [@] உைறW+ ராண

(4) [@] கடேதவி+ ராண

(5) [@]  காசிரகசிய

(6) [@] 9.#ைக+ ராண

(12) [#] திதி+ ராண

(13) [@] தி நாைக# காேராண+ ராண

(14) [@] தி+ெபைற+ ராண

(15) [$] [§] திமயிைல+ ராண

(16) [$] திவர9ள+ ராண

(17) [$] ப81ர+ ராண

(7) [@] ேகாயிc+ ராண

(18). மணி+ப@#கைர+ ராண

(9) தனிW+ ராண

(20) [@] வாெளாளி-F+ ராண

(8) [@] Mைரமாநக+ ராண

(10) [$] தியாகராச >ைல

(11) [@] தி#9டைத+ ராண
2. சாி திர,
திர,

(19) [@] மாWர+ ராண

(21) [#] விளெதா@+ ராண

(22) [@] Nரவன+ ராண.

(1) ஆதி 9மர9பரIவாமிக சாிதிர (2) [$] சிவஞான ேயாகிக சாிதிர
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(3) [§] மயி(ராவண சாிதிர.
3. மா மிய.
மிய.

9Oைச மாமிய
4. பிற கா#பிய(க.
கா#பிய(க.

(1) 9ேசேலா பா#கியான.
5. பதிக.
பதிக.

(1) க1சி விநாயக பதிக

(2) +பிரமணியவாமி பதிக

6. பதி*3#ப ததாதி.
ததாதி.

(1) [§] தடபாணி பதி-.+ பததாதி

(2) திஞானசபதJதி நாயனா
பதி-.+பததாதி

(3) தி[ைற+ பதி-.+பததாதி.
7. திாிபதாதி.
திாிபதாதி.

(1) 9டைத திாிபதாதி

(2) தி+ைப6ஞீ7 திாிபதாதி
8. யமக அதாதி.
அதாதி.

(1) தி1சிராமைல யமக அதாதி

(2) திவாவைற யமக அதாதி
9. ெவபா அதாதி.
அதாதி.

[§] எ.U1சர ெவபா அதாதி.

(2) Mத ச:கிைத.

(3) [§] திட9@+ பதிக

(4) மதவாண பதிக

(4) பழைச+ பதி-.+பததாதி

(5) பாைலவன+ பதி-.+பததாதி
(6) Oவாg+ பதி-.+பததாதி

(3) [§] திவாைன#கா திாிபதாதி

(4) திவிைடமL திாிபதாதி.

(3) தி(ைல யமக அதாதி.
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10. மாைல.
மாைல.

(1) அகிலாடநாயகி மாைல

(2) க-9@ மாைல

(3) சிதபேரச மாைல

(4) +பிரமணிய ேதசிக மாைல
11. பிைள தமி4.
தமி4.

(1) அகிலாடநாயகி பிைளதமிH

(2) காதிமதியைம பிைளதமிH
(3) ேச#கிழா பிைளதமிH

(5) ச1சிதானத ேதசிக மாைல

(6) சவராயR நாயக மாைல

(7) சிதிர1 சதிர+ கH1சி மாைல.

(6) [§] பாகபிாியா பிைளதமிH
(7) [§] பிரமவிதியாநாயகி
பிைளதமிH

(8) ெபதி+பிரா@யா
பிைளதமிH

(4) திவிைட#கழி 3க பிைளதமிH (9) ம:களாபிைக பிைளதமிH
(5) திெவணீ-.ைம பிைளதமிH
12. கலபக.
கலபக.

(1) வாேபா#கி# கலபக
13. ேகாைவ.
ேகாைவ.

(1) சீகாழி# ேகாைவ

(2) 9ளL# ேகாைவ

(10) அபலவாணேதசிக பிைளதமிH

(2) அபலவாண ேதசிக கலபக.

(3) வியாைச# ேகாைவ

14. உலா.
உலா.

திவிைடமLலா.
15. 5 .

(1) +பிரமணிய ேதசிக ெந6வி L (2) [§] தான+பாசாாியா தசவிL.

16. றவ6சி.
றவ6சி.
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[+] திவிைட#கழி# 9றவ6சி.
17. சிேலைட ெவபா.
ெவபா.

[$] [§] திவாவைற1 சிேலைட ெவபா.

18. ேவ3.
ேவ3.

(1) க+ப-பா

(2) 9பரபைர அகவ(

(3) திஞானசபதJதி
(4) ெபாbச(

(5) ம:கள

(6) லா7 நாயனா ஆனத# களி+

(7) வாH

இவ-ைறயறி இவ ேவ. பல Q(கைள இய-றேவெம.

எணியித. 9றி6சிதிைண வள:க நிைற விள:9

தி#9-றாலதி-9 ஒ ேகாைவ பாடேவெம. எணியிதன.
அEெவண என காரணதாேலா நிைறேவறவி(ைல.

வசன எ*வைத# கா@R ெசBT இய-.வதிேலதா இவ#9 வி+ப

அதிக. இவ எ* க@த:க எளிய வசன நைடயி( #கமாக அைமதி#9.
ேப1.
இவைடய ேப1 யாவ#9 விள:9ப@ இ#9. ேப1சிேலேய இவைடய

சாத இய( ெவளியா9. ராண+ பிரச:க ெசBTெபா* ஒEெவா

கைதT விாிவாக எ# 2றி1 ெச(வா. விைரவிறிT ெதளிவாகG

இைடயிைடேய ேம-ேகாக கா@T பதசார:க ெசா(7T பிரச:க
ெசBவா.

'எ(லா 2@#2@T' எC ெதாட இவைடய ேப1சி( அ@#க@ வ.

‘ஊ#க' எC ெசா(ைல இைடயிைடேய இவேரா ேபசிவைகயி( ேககலா.
மாணா#ககளிட ஏதாவ ெசா(வதானா(, 'என+பா' எறாவ 'அ+பா'

எறாவ ெசா(7விதா ெசBதிகைள1 ெசா(லெதாட:9வா. க(வியி

இய(ைப அறியாம( ெகௗரவதி-காக ம யாேரC ஒவ

119

உதார9ண3ைடயவராக ேதா-றினா( அவபா( த3ைடய மாணா#ககேளC
ேவ. யாேரC ெச. உதவி ெபறலாெமெறYவ. அவகளிட,

"அவாிட ேபாB தமிH+ பாைட1 ெசா(7விட ேவடா. அவ கா#9 அ

நாராச ேபால இ#9. ம-ற ஆடபர:கP#9# 9ைறவி(லாம- ெசறா-

ேபா" எபா. க(வியறிவி(லாதவக ெசBT உபசாரைத, 'ெப.வா தவ'

எ. 9றி+பாக# 2.வா; "அறிவிலா ென6வ தீத( பிறிதியா, இ(ைல
ெப.வா றவ" எC தி#9றளி( உள ெதாட அ.

கH
அ:9ண3 நிைறத லைமT தளரா நாவைமT அைமத

இ+ெபாியாைடய கீதி இவைடய காலதிேலேய தமிH நா@R பிற

இட:களிR பரவியித. திவாவைற மடதி( ஆதீன விவானாக

அமத பின தி#2டதாைடய பழ#க3 ஆசிாியகளி திவP சிவ
OைஜT மாணா#ககP#9 அதிகமாக+ பாட6 ெசா(RதR அEவ+ேபா Q(
இய-.தRமாகிய இவ-ேறா இவ மன அைமதிT-றித. ேவ.

எEவைகயான நிைலையT இவ விபவி(ைல. ஆயிC இவைடய கH

நாP#9நா பரவி#ெகாேடயித. ைசவ மடாதிபதிக எ(ேலாைடய

நமதி+ைபT இவ ந9 ெப-றிதன. ைசவக இவைர, "ைசவ+பயி
தைழய தைழT ய(" எேற கதி வதன. அன அளி+ Iதக

வா:கி# ெகா அேபா ப@+பி+பவ இவெரற ெபகH எ:9
பரவிய. கப, ஒட#2த, கேழதி எற ெபயைரTைடேயாக

பைட#காலதி( ஒEெவாவேர இதன; ஆத7 அவகPைடய ெபயக

ம-றவகைள1 சாராமேல தனி1 சிற+-றாக. இவைடய ெபயைர

உைடயவக பலாி ‘மீனாசிதர பிைளயவக' எ. 2றி
இவைரேய 9றி#9 ெபைமைய இவ அைடதிதன. தமிH விவாகளி(,

"பிைளயவக" எேற வழ:9 ெபாிய ெகளரவ இவ#9தா அ#காலதி(
அைமதித. சமீபகாலதி( இதைகேயா இததி(ைல.

 +பிரமணிய ேதசிக இவைடய கைழ+ ப-றி1 ெசா(R ெபா*, "நமிட

வ தமிHவிவாக யாராயிC பிைளயவகளிட

பாட:ேகடவெரேறC அவகP#9+ பாட6 ெசானவெரேறC
அவகP#9 ஐய தீதவெரேறC அவகைள ஜயிதவெரேறC
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தைம1ெசா(7#ெகா வகிறாக. வபவக த:க த:க கைழ
ெவளியிட எணி அ:ஙன 2.கிறாக. நம#ேகா அவக 2ற#2ற+

பிைளயவகPைடய கHதா உர ெப-. மி9தியாக ேதா-றி# ெகாேட
இ#கிற" எ. 2.வா.

இவாிட பாட ேககேவெம. விபிT த:கP#91 ெசEவி

வாயாைமயா( வதிேனா பல. ேவ. யாராR தீ#க3@யாத சேதக:கைள

இவைர+ பா#9 சமய ேநமாயி அ+ெபா* இவபா( ேக

தீ#ெகாளலாெமC கைடய பல அ:க:ேக இதன. ெச:கண

சின+பைண நாடாராகிய விதாசல ெர@யாெரபவ தா

ப@#ெகாவ ஒEெவா Q7R உடா9 ஐய:கைள இவபா(

ெதாிவி மா-றி#ெகாள ேவெம. ஐய+ப9திகைள ஒ 9றி++
தகதி( பதி ெகாேட வதைத நா பாதி#கிேற.
இவரா( தமிHநா@-9 உடான பய.

இ+லவபிரானா( தமிHம#க ெப-ற பய மிக+ ெபாிதா9. திய திய

Q(கைள இய-றி தமிH நய:கைள அைம# கா@ய இவைடய ெசBTளா(

பலவைக1 ைவகைள அறிT பயைன தமிHம#க ெப.கிறன.  Q(கைள

இய-றியேதா நி(லாம( தா வதிேத@ய பைழய Q(கைள விள#கிைவத
இவைடய ெசய( தமிH நாடாரா( எைற#9 நிைன#கத#கதா9. தமிH+

பாட6 ெசா(71 ெசா(7 மாணா#க 2டைத வள அவக Jலமாக

தமிழறிைவ தமிH ம#கP#9+ பயபட1 ெசBத வள( இவ. எ:ெக:ேக தமிH

Q(கைள 3ைறயாக+ ப@தறிT உணG பைழய ராண:க பிரபத:க
3த7யவ-ைற+ பயி. இ. இய( திகHகிறனேவா அ:ெக(லா

இவைடய ெதாடேபC இவபா- பாட:ேகடவகPைடய ெதாடேபC

ெபபாR இ#9. இறளG ஓரளவி( லவகPைடய Q(கP#9 உள

மதி+#9 Jலகாரண இவெரேற ெசா(லலா. தமிH ெதBவதி

திெதாடகளாகி தமிழகைத தமிழபி( ஈபதிய ெபாியாகPைடய
வாிைசயி( இவ ஒவ. தமிHQ- ேகாைவகளி( இவைடய Q(கP

3#கைள+ேபா( விள:9கிறன. இனிT அைவ தமிHம#க உளதி(

இபைத உடா#கி#ெகாேட எ. 9றா இளைமேயா விள:9.

அவ-ைற ஊறி+ ப@+பவக பிைளயவகளி லைம உவைத உண
மகிழலா. தமிH உளG இவைடய ெபகH நி. நிலGெமப

திண.
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{12.1} (ஆசிாிய வித.)

தம7 ைறைசயி-+ பிரமணிய ேதசிகெமB Lேயா றபா(

ைவதம7 தமபி வாHதினிய ெசதமிைழ வளெத ேபா(வா#
கதம7 Q(கணவி மீனாசி தர+ேப அண ேலநி

த3த வா#கிைனT மபிைனT மறேவென+ ேபா மேனா.
---------------

[1] இ:ஙன ெசா(R ெசBTகளி( தி1சி-றபல# ேகாைவயாாிRள

'சிலபணிெகாட' எப, கcரதாதியிRள 'ெதா*தி#ைக#9' எப

என#9 ஞாபகதி7#கிறன.

[2] அEவைகயான இைசைய தி1சிரா+பளியிR, அநகைர1 சாத

இட:களிR ெபபாேலாாிடதி( அ#காலதி- ேககலா. தியாகராச

ெச@யா பிைளயவகைள+ேபால அத இைசேயாதா ெசBTகைள1
ெசா(Rவா.

[3] இ+ தக 255- ஆ ப#கதிRள, “எைனைவதி எைன ைவதி” எC
ெசBTைள+ பா#க.
-------------------

அ7பத 1.

ேவ. சில வரலா.க[$] .

[$] உாிய இட:களி( எ*த+படாம(, பி ஞாபகதி-9 வத வரலா.க இ:ேக

எ*த+பளன.

எ*வாB பயனிைல
பிைளயவகPைடய இளபிராயதி( ஒவ பாட:ேகக வதா. "என ப@#க

ேவ?" எ. இவ அவைர# ேககேவ அவ, "இல#கிய ப@#கேவ"
எ. 2றினா. அ+பா(, "இல#கண ப@#க ேவடாமா ?" எ. இவ

ேகடெபா*, “நறாக+ ப@தி#கிேற" எ. அவ விைட 2றினா; உடேன

இ+லவபிரா அவைர ஒ ெசBT ெசா(ல1 ெசB, "இத+ பாட7( எ*வாB,
பயனிைல என?" எ. ேகடா. அவ ெநேநர ேயாசி விள:காம(

விழி# ெகாேட யி#ைகயி( இவ, "எ*வாB, பயனிைல" எ. ெசானா;
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"எ* ெச(லலா; ேயாசி+பதி( பிரேயாசனமி(ைல" எப இவ

ெசா(7யத-9+ ெபா. அவ அதைனT உணராதவராகி ேயாசி#

ெகா@தா. உடனிதவக 9றி+பாக அதைன+ ல+பதினாக.

அ+பா( அவ அதைன அறி வண#க3ைடயவராகி இவாிட சிலமாத இ
பாட:ேகவ பி தமிட6 ெசறா.
சேவத தாபாிய ச:கிரக.
இ#கவிஞேகாமாC#91 ைசவதி( அ*தமான ப-. இதைமயி

வடெமாழியிRள ைசவ Q(களி க#கைள த#ேகா வாயிலாக அ+ெபா*
அ+ெபா* ெதாிெகாவா.  அரததாசாாியா 3த7ய ெபாிேயாகPைடய

Q(களி7 அEவ+ேபா வடெமாழி விவாக 2. ேலாக#

க#கைள அறி மகிH தனி1ெசBTகளாக ெமாழிெபய+ப; அறி

தா இய-. Q(களி( உாிய இட:களி( அ#க#கைள அைம+ப3.
அரததாசாாிய இய-றிய தி M#திமாைல ெயC QR#9ாிய

வியா#கியானமாகிய சேவத தாபாிய ச:கிரகைத தமிழி( ெமாழிெபய#க

ேவெம. மைரயி7த சிவணிய1 ெச(வகளாகிய [1] ேவ:கடாசல
ெச@யா, ெமBய+ப ஐயா எC இவ இவ#9 ெதாிவி# ெகாடன.
இவ#9 அெமாழிெபய++பணி உவ+ைடயதாக இத. அரததாசாாிய

சாிதிரைதT தமிH1 ெசBTளாக இய-ற ேவெம. இவ எணினா.
திவாவைறயிR ேவ. சில இட:களிR, சேவத தாபாிய ச:கிரக

வடெமாழி+ பிரதிக கிைடதன. மைர, திஞானசபத ஆதீன மடதி( சில

பிரதிக உெட. ெதாித. அவ-ைறT ெப-.+ பா#க ேவெமC

வி+ப இவ#9 உடாயி-.. ஆத7 அ+ேபா அEவாதீன விவானாக

இத 9.#ைக# 9மாரசாமி+பிைள எபவ#9 தம வி+பைத

ெதாிவி ஒ க@த எ*தியC+பினா. அத-9 விைடயாக அவ பிவ

க@தைத எ*தினா:
"சிவமய.

"ம-ள-ள-  ஐயா அவகP#9# 9மாரசாமி எ*தி#ெகாP வி6ஞாபன.
இEவிட ே%ம. அEவிட ே%மைத எ+ெபா* ெதாிெகாள

வி+-றி#கிறன. தா:க அேபா வைரதC+வித க@த வர+ெப-.
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மி#க மகிH1சிைய அைடேத. அ#க@தைத உடேன ம–ள-ள -  ேவ:கடாசல

ெச@யாரவகளிடதி-9 அC+விேத. க@த வவத-91 சில நா 3

ெதாட:கி என#9 ஒறைர மாத வைரயிR க@னமான ர அ@#

ெகா@ததனாேல பதிெல*த இகா. தாமதித. அரசதாசாாிய சாமி

சாிதிர பலவிதமாக இ+பதனாேல அைத+ பினாேல ெமாழி

ெபய#கலாெம., இ+ேபா சேவத தாபாிய ச:கிரக Jலைத மாதிர
ெமாழிெபய1 ெசBTளா#க ேவ எ., அத-9 இEவிடதி( இ#கிற

Iதக ேவமாயி எ*தினா( அC+வி#கிேறாெம. ம -ள-ள- 
ேவ:கடாசல ெச@யாரவகP ெமBய+ப ஐயா அவகP த:கP#9
எ*தியC+வி#க1 ெசானாக. ேவ?@ைய# 9றி மாயா@

ெச@யாரவகைள வினாவினத-9 த:கP#9 எ*தி# ெகாPகிேறாெம.

ெசானாக. மைர# கலபக எ*தி 3@#க+ப@#கிற. அைத தபா(
வழியாகவாவ மனித வசமாகவாவ அC+வி#கிேற.  சின சநிதான

எ+ேபா த:க 9ணாதிசய:கைள+ பாரா@#ெகா@#கிற. யா

9.#ைக#9 வ:கால இெனா காகிததி( எ*தியC+கிேற. இ:ேக

எ*திய சேவத தாபாிய ச:கிரகதி வியா#கியானைத ெமாழிெபய#க
ேவவதி(ைல ெய. ெசானாக.

#கில வட காதிைக மாத 27ஆ ேததி
மைர.

9மாரசாமி

விலாஸ
"இ, நாகபடணதி( ஓவhய அ+பாைர 3த7யாரவக பாைவயி ம -

ள – ள-  தி. மீனாசிதர பிைளயவக வச ெகா+ப."

இ#க@த கடGட இ+லவபிரா மீ 9மாரசாமி+ பிைள#9 ஒ
க@த எ*தின. அ வமா.:
"சிவமய.

{அa1.1}

"9லவ சிகாமணி 9மாரசாமி+ லவ சிகாமணி ெபாத# காக."
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"இEவிட ே%ம. அEவிட ே%ம வைரதC+பேவ.
"தா:களC+பிய க@த வ ேசத.

அதிசயமாகG ைசவ சமய நிைலெப.ப@யாகG ரதீத தலதி( த:கைள
அ வதிய அதிசயமாயி#கிற. இ+ேபா சG#கியமாயி#கிற

9றி+பா-ெறாி ெபமகிH1சி அைடகிேற. இ நி-க.

"சேவத தாபாிய ச:கிரக Jலதி-91 தி M#9ம எ. ெபய.

அ#கிரதெதாைக Q-ைறப . அைத ெமாழிெபய+பதனா- பிரேயாசனமி(ைல.

யாகதி-9+ பதி பரமசிவேம எப ஒ ேலாக தாபாிய. நமIகாரதி-9+ பதி

பரமசிவேம எப ஒ ேலாக தாபாிய. காயதிாி#9+ெபா பரமசிவேம

எப ஒ ேலாக தாபாிய. இத+பிரகார 150 ேலாக3மி#9ேம யறி
ேவறி(ைல. ஒEெவா ேலாக தாபாியைதT எ+ பா6சராதிர

3த7ேயா மத:கைள# ெகா Oவபச6 ெசB அ+பா( அேநக உபநிடத
3த7யவ-ைறT: ெகா ேம-ப@ கசிைய ம.1 சிதாத6 ெசBவதா

சேவத தாபாிய ச:கிரகெமப. Jலமாதிர ெமாழிெபய#க ேவெமனி(

அதி( உளதி( இர ப:9 நா ேச1 ெசா(லலாேம. இன தியி(

இன உபநிடததி( இத-காதாரமி#கிறெதபைத எ#காத( மாதிர
நம#9# 2டா. அத-9தா வியா#கியானைத ெமாழிெபய#க ேவ.

வியா#கியானதி ெபயதா சேவத தாபாிய ச:கிரகெமப. இத-9 ேம(

வியா#கியானமி(ைல. சேவத தாபாிய ச:கிரகைத Jலெம. கதினாக

ேபாR. பா6சராதிர ததிர:கP பிற ததிர:கP அேநகமாB அதி(

ெவளி+ப. ைசவாகம:க பலவ-றிR3ள உைமகெள(லா ெவளி+ப.

பிரபலமான சைட ெசB ெகாPவத(லவா? இEவளG#9 இட:ெகா+ப
சேவத தாபாிய ச:கிரகேமயறி, அத Jலமாகிய தி M#திமாைலய(ல.

Jல 150 ேலாக36 ெசBத அரததாசாாிய வாமிக. வியா#கியானமாகிய

சேவத தாபாிய ச:கிரக6 ெசBதவ ேம-ப@ வாமிக மாணா#கேர; ேம-ப@

வாமிக அCமதியா- ெசBதேதயறி ேவற(ல. Jலதி ெபயாி#க

வியா#கியானதி-ேக பிரபல வவிட. அத ெபைம ேநா#க, இEவளG

Jலதி( அட:கியிதாR ந ேபா7களாR பிறராR எளிதி( உணர

3@யா. ஆத7னா( சேவத தாபாிய ச:கிரகேம ெமாழிெபய#க ேவ.
உேதச அ 3000 ேலாகமி#9. ஆதலா( இEவிடள பிரதியிCைடய

உயG 3னேம ெதாிவிதி#கிேறேன. அEவிடதிRள பிரதிையT உடேன

அC+ப ேவவதா. இC சில பிரதிகP வரவைழ#க+ப@#கிறன.
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ஆதலா( இ# க@த: கடGடேன தபா( ப:கியி( அC+பேவ. JலைதT:

2ட1 ேசதC+பேவ. இ நி-க .

.

"மாயா@1 ெச@யாரவக ேவ?@ைய# 9றிதிவைரயிெலா.

எ*தவி(ைல. அவசிய ேவ@யி+பதனா( 3ென*திய விவர+ப@ேய

இEவளG ெதாைகயா9 ெம. ெதாிவிதா Rடேன யC+ேவ. அத-9…

ெசBய ேவவதி(ைல. கணாநிதியாகிய சநிதானைத நானிைனதறிேவ.

இ#க@த:கட தினேம பதிெல*க..
"#கில வட

மாகழி மாத 2ஆ ேததி
-----------------

இ:ஙன

தி. மீனாசிதர.

"இEவிவர:கைள ெய(லா ம - ள - ள -  ெச@யாரவகP#9 ஐயா

அவகP#9 விவரமாB ெதாிவி#க ேவ."
விலாஸ

"மைரயி( ேதவIதான நிவாக சைபயாாி( ஒவராகிய ம-ள- ள - 

ேவ:கடாசல6 ெச@யாரவக ேம(விலாச பாைவயி ம--ள- ள- 
விவா 9மாரசாமி+பிைளயவகP#9# ெகா+ப."

இதபின1 சேவத தாபாிய ச:கிரக என காரணதாேலா இவரா(

ெமாழிெபய#க+படவி(ைல.
ெந( அளித அபக.

இவ தி1சிரா+பளியி( இத காலதி( இவைர+ பல வைகயி( ஆதாித
அபக பல. ெபாிய ெச(வகP இவபா- பாட:ேக தாேம வ7ய

உதவிெசB வதன. கள வ9+பின சில இவபா( பாட:ேகட; பி
இ#கவிஞபிராC#9 அEவ+ெபா* வஷாசனமாக அவக ெந(லளி
ஆதாி வதன.

ஒ பா@ 9றி+.
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வரகேனாி1 சவாி3தாபிைள ஒ3ைற இவ#9 திவிைளயாட-

ராணதிRள [2] "தகிைள யறி" எC ஒ ெசBTைள+ ப-றிய ஐய

ஒைற ெதாிவி ஒ க@த எ*தினா. அத-9 விைடயாக இவ எ*திய க@த

வமா.:
உ

(ெவபா) {அa1.2}

"இ#க@த ேநா#கி யிய-ெச தமிெழவ-.

மி#க ெதனவள#9 ேமைமயா- - ெறா#ககH

ெதன ெபாG திவா சவாி3
மன னைடT மகிH.”

"இEவிட ே%ம. அEவிட ே%ம வைரதC+ப ேவ.
"தா:க 9றி+பிட திவிைளயாட- ெசBT, 'அபினி( விய+ேபா Nச
னளினி( விய+ேபா வப#, கி வான Nச னப# ெகளிேத ைதய' எற
சாிேய. எளிேத ஐய எபதி( ஏெவப வினா.

"ஈசனப#9 அைள+ ெப.த( எளி. அஃ அாியத.. அ ெசBத( அாி.
அஃ எளியத.' எப ெபா. இஃ உடேன ேதாறிய. இ+ேபா அைத
ெதாிவிேத.

"[3] சதாசிவதி-91 சG#கியமானைத என#9 ெதாிவி#கவி(ைல. அ ப-றி#

கவைலயி(லாென. எைன நிைனதா ேபாR. ம-ள-ள -  9மாரசாமி

பிைள, 3க+ப பிைள, சதாசிவ பிைள இவகைள# 9Oைச#9 அவசிய
வரேவெம. ஒ மC?யைன# ெகா ெதாிவி#க ேவ.

"[4] ம -ள-ள-  பிைளயவகளிடதி( கதசாமிைய தா:கள ைழ#ெகா
ெசற அவெனா வதெவா ெசBTைள தா:க பிரச:கித விவர3
ெதாிய விகிேற.
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" இEவிட மகா சநிதான த:கைள+ பா#9 அவா நிரபGைடய. 9Oைச

3னிைலயி( எ(லா வேபாதாவ அ(ல தனிதாவ தா:க ஒ தின
இEவிட வ ேபானா- சிற+பாக இ#9ெம. நிைன#கிேற. அ+பா(

த:களிட.
பவ ஆ

காதிைக மாத 11ஆ ேததி

இ:ஙன

தி. மீனாசிதர "

விலாஸ.
"இ

"தி1சிரா+பளி வரகேனாியி7#9 கிராம 3னிசீ+ மகா -ள -ள - 

பிைளயவக சவாி3தா பிைளயவகP#9# ெகா#க+பவ."
ேநாைய மற பாட6 ெசான.

பிைளயவக காலதி-9+ பிற9 ஒ3ைற ேம-2றிய சவாி3தா பிைளயிட
பிைளயவக இய-றிய Q(க சில வ-றி ைகெய*+ தக:கைள+
ெப.வத-9 நா ெசறிேத. அ+ெபா* அவ 2றிய ெசBதி ஒ.

வமா.:

"ஒசமய ஐயா அவக எCைடய ேவேகாளிப@ இ:ேக வ சில
நாக இதாக. அ+ெபா* நா ெபாிய ராணதி- சில ப9திகைள+

பாட:ேக வேத. ஒநா ெநேநர பாட6ெசா(7# ெகாேட வதாக.

வர வர அவகPைடய ச+த பலமாயி-.; கக சிவ ேதாறின. ெநேநர

ஆBவிடைமயா(, 'ஐயா அவக Oைச#9 ேநரமாயி-ேற' எேற. உடேன

அவக, 'உட ஒவிதமாக இ#கிற; ர வதி#கிற ேபா( ேதா-.கிற'
எறாக. நா அவக மாபி- ைகைய ைவ+ பாேத; ெகாதித; ர
அதிகமாக வதி+ப ெதாி, உடேன, 'ேநாையேய மற பாட6 ெசா(7

வதாகேள! இவகP#9 ந ேம( உள அபி அளGதா எEவளG! பாட6

ெசா(Rவதி( எ(லாவ-ைறT மற ஒறியி#9 இவகைள+ேபால யாராவ
இ#கிறாகளா?' எ. நிைன உகிேன."
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இ1ெசBதிைய1 ெசா(7யெபா* சவாி3தா பிைள#9 இைடயறாம( கணீ
ெபகி#ெகாேடயித.
------------

[1] இவக ெசற ஈவர (1877) வஷதி( மைர தி#ேகாயி- 9பாபிேஷக

ெசBவிதவக.
[2]

{அa1.3}

"தகிைள யறி ேவ-.+ பறைவக தா3 தேபா(,

நகதி யைடய ேவ@- ேறெகா7 நாைர ெசBத,
அபினி( விய+ேபா Nச னளினி( விய+ேபா வப#,

கி வான Nச னப# ெகளிேத ைதய." (நாைர#9 3தி. 24. )

[3] இவைடய மாணா#கராகிய சதாசிவ பிைள.

[4] தி. படாபிராபிைளயவக.

-----------

அ7பத 2.

தனி1ெசBTக.
கட8 வண-க(க.
வண-க(க.

திவல6ழி ெவைள விநாயக+ெபமா.
(வ6சிைற.)

1. ெவைள வாரண+, பிைள யாபத
உP வாமன#, கள மா.ேம.

தி#க-9@மாமைல1 சிவெபமா.
(ஆசிாியவித.)

2. தைலயாைன 3க-ெப.ைம தைலயாைன யைர#கிைசய தாித -ேறா-

கைலயாைன ய3தமதி# கைலயாைன1 ெச6சைட#கா டைல#9: க:ைக
அைலயாைன யிறபிற தைலயாைன# கட-பிறத அந6 ண

மைலயாைன# க-9@மா மைலயாைன யCதின3 மன ைவ+பா.
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(தைல - தைலைம. -ேறா-கைல - 7ேதாலாகிய ஆைட. மதி#கைல - பிைற.
உண மைலயாைன - உYத-9 மய:காதவைன. இதி(

அ@ேதா. மட#9 அைமள.)

தி+பாதிாி+7W+ ெபாியநாயகி யைம .
(9ற ெவபா)

3. ஒபா திாி+7W ெபாிய நாயகிதாB
தபாத+ ேபாேத சர.

திவப வவன+ O:9ழ( நாயகி.
(கீதன.)

ராக - தபா.
ப(லவி.

4. வவன+ O:9ழ(நி அேள - இத
மாநில ேமனில மாறாத ெபாேள.
அCப(லவி.

அபரம ெரபரம ஐெதாழி( ாிகிள

நபமெப ைணெய Cப@கி ளவள (வ)

(இ# கீதனதி எ6சிய ப9திக கிைட#கவி(ைல.)
(நாமாவளி.)

5. பரமைச ேயாகவி நாயக ஆதி

ப@#கா தி+ ெபய1ய6 ேசாதி.
6. சரவண பவர ேலாக Gதாரா

த-பர ஞானவி ேனாத 9மாரா.

7. அG வாகிய ேபாதா திவா
வைற ேமவிய ச-9 நாதா.

(தி அபாி( பிைளயவக இதெபா* அ:ேக பஜைன

பணி#ெகா@த அபகளி ேவேகாP#9 இண:கி1 சில
நாமாவளிக இய-றினாக. அவ-. கிைடதைவ இJேற.)
அபகைள+ பாரா@ய ெசBTக.
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அ+பாைர 3த7யா.
(ெவபா)

8. தாY3@ ேமலG6 ச:காி3 ேமBதG
ேபY6 ேவதைரேய ேபவ - வாணிகக
ைவ+பா யி+பG வதவைர# ேகபG
அ+பா ைர3த7யா.

(இ நிரனிைறயிபா-ப. தாY - சிவெபமா. ச:9 அாி - ச:ைக உைடய

திமா(. ேவத - ெவைள#கார. ைவ+ - ேசம நிதி. அ+பாைர 3த7யா

எC ெதாடைர, அ+ (நீ), ஆ (ப), ைர, 3த(, யா என+ பிாி, தாY
3@ேமல அ+, ச:9 அாி 3 ேமBத ஆ, ேவதைரேய ேபவ ைர,
வாணிகக ைவ+பாயி+ப 3த(, வதவைர# ேகப யா என 3ைறேய

3@#ெகாக.)

ஆ.3கதா பிைள.

த தகைத+ ப81ர ஆ.3கதா பிைள ஒளி ைவதேபா அதைன
தரேவெம. சாமிநாத படார பா@யதாக இவ இய-றியளித ெசBT.
(ஆசிாியவித.)

9. சீOத கHெபத வா.3க Oபாலா ெசறிேதா யா#9

பாOத ேசாF@+ தக3 ஈயவ(ல பப னீேய

ஏOத சதன+O1 சி(ைலெயறாB ேம-O1ெச றிேத யாC
வாOத தகைத ெயாளிதாேய( ெவளி+பத வ(லா யாேர.
இராகைவய:கா.

(கடைள# க7ைற)

10. வாரா கவன நகிமா நிற:ெகாட மாதவற

Oரா கவனச ெமாதெபா- றாளிைண ேபாெதா.
ஏரா கவன ம1சி திைற6 ெமமைறேத

சீரா கவ-ெகழி- க(விT6 ெச(வ36 சிதி#கேவ.

(இராகைவய:கா : பிைளயவக மாணா#ககP ஒவ. வா ஆக வன

நகி(; வா - க1; ஆக - மா. மா - இல#9மிைய. நிற - திமாபி(. Oராக

வனச - ெசதாமைர மல; O - ெபா7G; ராக - சிவ+. ஏராக - அழகாக. வன திழாயா(.)
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ேகாயிc1 சிதபர ஐயா.
(கடைள#க7ைற.)

11. சீரா கழனி1 சிதபர ேதசிக ெசBயைகயா(

ஏரா தரவ ெசBமா நிதிையெய ென.ைர#ேக
நீரா சிதா மணிெய ேகாவிர நிதியெமேகா
ஆரா தரவறி வாரவ ேபர ளாயினேத.

(இ ேகாயிc+ ராண இய-றி அர:ேக-றிய பின, சிதபர ஐயா ஸமான
ெசBதெபா* பா@ய. கழனி - ேகாயிc.)

ேதவேகாைட, சிநய1ெச@யா.
இவ வெறாடைடய மாணா#க; இவைர+ பாதGடேன பிைளயவக

ெசா(7ய.

(ெவபா)

12. வெறாட வாைத மாீஇெய ெசவிவழி#

கிெறாட நீயமதா ெயனிதய - திெறாட

அ(லெனன ேவாெவளிவ தாBசி நயேவேள

ெச(லவி ேவெகா(ற ேத.

(இ. ஒட; ஒட - ஒ@யி+பவ.)
+பிரமணிய தபிரா.

(ஆசிாியவித)

13. வாத[ ர@கP#9 மா7யாைன+ 5ரவா மன ேகாமா

ேபதமிலா கம+ப@ேய 3னாளி னடதியவ+ ெபவி ழாைவ
ஏதமிலா கம+ப@ேய யிநாP நடதிவ இய( Oட

ேபாதம7 ைறைசெய6+ பிரமணிய 3னிவபிரா கHேம( வாHக.
(இ தி+ெபைற+ ராணதி இ.தி1 ெசBTளாக 3த7( இய-ற+பட.)
ப#கி ைர.

திெந(ேவ7ஜி(லா, தர ைபஸ( கெல#டராக இத ப#கி ைரமீ

+பிரமணிய ேதசிக வி+பதிப@ பா@யைவ.
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(ஆசிாிய வித)

14. மி#9ளேப ாிர#க3ளாB 9@கெளC பயி#கினிய ேமக ேபா(வாB

இ#9ளசா ெறனெவ. நயெமாழிேய ேபசிவாB எ#கா ல

த#9ளகா சி#ெகளியாB ெப6சின: ைகயிகத தட மி(லாB
ப#கிெளC ெபயைடயாB நிகீதி ெயவராR பகெரா ணாேத.

(இ#9 - க. ைக இகத - வரகடத.)

15. மறிவி(ெப: கீதியினா ப#கிெளC
ெபயOட வள6சா மன

ெநறிவ*வா காதவித வைரயைன6
சார(மிக நிர மா.

ெசறிGெபற தெவாவ தறியா வளவ
ெசBைக யாேலா

அறிGயி மிைனயெவனி( ம-ைறTயி ெரைனயெவவ
அைறத- பாலா.

16. ெந@யகH பைடதப#கி ெளCேவத னடதிவ நீதி ேநா#கி+

ப@யைமT பனா+ பல9@ெய லாெமாெத பா@ நாேட

9@யைமய# ெகாளனிைன#9 மிடேபாதா வண3ள 9றித னாேன
த@வதற தம#9ாிய நாவர தவாிT தவாம லேற.

17. இரGவழி நட#கலா: ைகநிைறய+ ெபாேளதி இவனா- றீய

கரGாி பவெராழிதா ெகாைலஞெமE Gயிாிட: கைண ெசBவ
உரGமைழ 3கிமதிய ெதா.3#கா Rற+ெபாழிT உய1சி ேமவ+
ரGாி ப#கிமன னதிகார ெதனிலவசீ கHவா யாேர.
18. வாHேதாெம .ைர+பா ேமேமR நாமைடத
வ.ைம மாற+

ேபாHேதாெம .ைர+பா6 ெசழிேதாெம .ைர+பா
ெபாம( தீ

தாHேதாேப ாிபெத .ைர+பா ம(லாம- றாவா ப

தாHேதாெம .ைர+பாக ெளாவாிைல ப#கிமன அதிகா ரேத.
இராமநாதர ெபாCசாமி ேதவ.
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ெபாCசாமி ேதவ,  +பிரமணிய ேதசிகைர மைர#9 அைழ த3ைடய
ப:களாவி( எ*தள1 ெசB மிக1சிற+பாக மேகவர Oைஜ, படண+ பிரேவச

3த7யன ெசBவிதைதT தியாக1 சில பாட(கைள இய-றி

விண+பிதைதT அறி அ1ெசயைல+ பாரா@+ பிைளயவக பிவ
ெசBTகைள இய-றி எ*தியC+பினாக:
(ஆசிாிய வித.)

19. ெகாமல+ ெபாழி-றிவா வைற1+ பிரமணிய 9ரவ னநா

நதன த@யர3 ணவிட3 டைதTண நய+- றிநா

வபல ெராம3ேத Tவ#9 ப@ெசBதாB வைம ேயா

3ெப: ெகாைட+ெபாC1 சாமிமனா நிசீதி ெமாழிவா யாேர.
20. ஒதிவா வைற1+ பிரமணிய ேதசிக3 ஒளிெபா னாதி+

ெபமைலைவ திெமபா திகைனத பழிதீர+ பிற:9 ெபானா(
வமணியா லல:காி திெநமா ெல.ைர#9 வண6 ெசBதாB
தநிக: ெகாைட+ெபாC1 சாமிமகி பாவிG த9தி யாேம.

21. ெசானய3 ெபாணய3 மணிநய3: க-பைனயா1 ெசா(லா நிற

நனய3 ெதாைடநய3 வன+நய 3பிறி நாடா நி-9

எநய36 சி-சிலேவ பிற#கைமT நின#கைமத எ(லா ெமனிபனய3 3ணெபாC1 சாமிமகி பாநின பாெட- றாேம.

22. ெசறிெபாழிலா வைற1+ பிரமணிய ேதசிகனா சிவைன நாP
ெபாறிவளவ வாதசா ததல வரவைழ+ Oைச ெசBதாB

நறியமல ெதாைடதடேதா ெபாC1சா மி19ண நேரர நிைன
அறிவிமிக+ ெபாியெனன யாவ6ெசா( வாரதC# ைகய மிேற.

(வாதசாத தல - மைர.)
ேவ:கடாசாாிய.

திெந(ேவ7, தர ைபஸ( @+@கெல#ட ேவ:கடாசாாிய மீ திவாவைற

 +பிரமணிய ேதசிகரவக கடைளயிப@ ெசBய+படைவ:
(ஆசிாியவித.)

23. அதிகார தன#களித ேவதC#9 நட3றா தவேகா- கீழாB+
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பிதிராத 9@கP#9 நட3றா தாராB ெபக நா@

திதியாP மிவகP மனமகிழ 3ைறநட6 ெச(வ னாய

மதிேமய ேவ:கடா சாாியமா( ேபா-பிற#9 வத லாேமா.
24. ெசா(லா பிரபலமா மதிகார நாேடா. ணிபி- ெசBவா

எ(லா ேவ:கடா சாாிைய+ேபா- ெப:கீதி இையதா ர(ல
வி(லா மஃதிையயா விதெமைன ெயெறைன வினG Nேரப(லா கழGய கேணாட மி(லாத பாவ தாேன.

25. பாெதாழி லாளெரலா மிவகேழ பாத-9+ ப@ேதா ெமபா

ஏெகாள GலகிRள பைனயைன ேபாதாெவ றிர:கா நி-பா
காம7 பழாB# கணியா ன@#க கலேதா னாய
நீ9ண ம7ேவ:க டாசாாி தெபைம நிைன தாேன.

26. உரGம7 கட-டவி 3*ேதா ெப:கைண உைடய ேகாமா

அரGமிைச+ ப+பவென றவறரேத தவ-கHேவா னாத லாேல
கரGதவி தரேவ:க டாசாாி தரேத கடைம O

விரGபல 9@கP#9 3பகார6 ெசBவெனனி விளப ெலேன.

(தர ேத கடைம - நிலதி தர அறி வாி விதி#9 உாிைம.)
3e+ ேவதநாயக பிைள.

ேவதநாயக பிைள திவாவைற#9 வ ஆதீனகத மீ சில

ெசBTகைள இய-றி1 ெசா(7#கா@யெபா* பிைளயவக இய-றியைவ.
(கடைள# க7ைற.)

27. தேவசி தாமணி ேயெய. பாவல சா-றிடG

ெபாேவ மிறிT தாேன தன#ெகா+ Oமிைசேய
இேவ .லக திய-ைக# 9றைள ெயதிம.
வேவத நாயக மானீ வாHகவி மாநிலேத.

28. ேதென ெற+ க(ேகா வ@தி ெதள3த

தாென ெற+ க(ேகா சிறத தமிH+லேவா
வாென ெற+ க(ேவத நாயக மா(கவிைய

நாென ெற+ க(ேவா 3ெகா( நானிலேத.
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க@த+ பாட(க.

பிைளயவக எ*திய க@த:களி தைல+பி( அைமத ெசBTகளி- சில
வமா.. இவ-றி-9ாிய க@த:க கிைட#கவி(ைல.
அாியநாயக பிைள .
(க7 வித.)

29. அாிய நாயக பிைள யவகP#

9ாிய காகித ெமா.மா Wரமா

ாியி ேலக(வி ேபாதி#96 சாைலயி(
ாித மாகேவ ேதாற வவேத.

க7யாணேசாழர அணாசல பிைள.
(ஆசிாிய வித.)

30. அல:ெகாைக @யா-ற லபயகர ேபா-றலழ( அைன நீ-ற(

இல:ெகாதா மய#க7னி ெதததா ளள7ைவ எ. ேமா:க
ல:ெகாளி1சி- றபல நடநவிR நவிலவா ேசாதி ேமவி
மல:9த7 லாமன வளல ணாசலேவ மகிH காக.

(இ1ெசBT எ*த+பட கால ெரளதிாி ஆ, மாகழி மாத 30 - ஆ
ேததிெய. ேவ. ஒ க@ததா( ெதாித.)
க7யாண ேசாழர ஐயாற+ப பிைள.

(விபவ ஆ ஆனி மாத 12ஆ ேததி)

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

சரவண பிைள.

(இவ மாWர 3த7ய இட:களி( ேபா>I இIெப#டராக இதவ.)
(ெகா1சக# க7+பா.)

32. உைரசிறத நய9ணC 3பகார ாிதிறC

வைரசிறத யதரச வழிெயா*9 aணறிG
விைரசிறத பிரபல3 ேமGதலா ெல6ஞா.
தைரசிறத சீபைடத சரவணேவ ளிகாக.
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க7யாணேசாழர சிதபர பிைள.
(ஆசிாிய வித.)

33. சிவெபமா றிGவ ேநா#9பணி விழி#கா#கி1 சிறத வத

நவவ@ேவா றிநாம நவி-.ெமா ெபபணிந னாவி- கா#கி
அவமிலவ றிவ@க சிதி#9 பணிெய. அக# கா#9
.

தவ3ைடய நய9ண சிதபர+ேப வள7 தகவி- காக.

ேகாயிc, சிதபர ஐயா.

(ெகா1சக# க7+பா).

34. இதபரG பிரமசைப யிடதினி N-றி

3தபரவ+ ெபாழிதெகா Jெவன1ெசா மைழெபாழி
பதபரG ம@யவ#9+ பாசெமாழி திபP

சிதபரேத சிகவினி தி#கணா( ேநா#9கேவ.
தர:கபா@ வ#கீ( ெசளதரநாயக பிைள.
(ஆசிாிய வித.)

35. சீOத க(வியறி ெவா*#க3த- பலவாC6 சிற+- ேறா:கி

நாOத ெதா.ெதா நபிைன+ெப றநாP நனிபா ரா@+
பாOத ெப:கீதி+ படாேபாதி யாவ#9 பயனா ேமG
தாOத வைரதடேதா சGதரநா யகமகிப தகவி- காக.
ேவ.வைக+ பாட(க.
தி. படாபிராம பிைளயி வி+பதிப@ பா@ யளிதைவ.
(ஆசிாிய வித.)

36. ந(ெலா*#க தைலநிறா னநிைலத- கா:கைலக
நய+ப ேவாதா

இ(ெலா*#க மOடா .றெவா*#க தைலெயதகியற ெசBவா

(ெலா*#க Oடாத 3கபாரா னநிைலைம
ெபாத+ பா+பா

ெசா(ெலா*#க மைனெமா வ@Gெகாடா ெலன+ெபா7T
Lய ேனய.
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37. விள:கதிகா ரெதாக ேணாட33 ளாசிற+ ேமேம ன(9

கள:கமிஞா னதிெனாடா சார33 ளானளவா# கவிக ளீC

வள:ெக*3 ெகாைடயிெனா@ ெமாழிT3ளா ென6ஞா. மா. றா
ள:க7லா ெதBவபதி 9@யி#9 மாலயமா மன 3ளா.

38. விபிக டன#ெகன விராGமி கனிடளா ெவBய தீைம

அம*# காறாதி கனவிRமி( லா9@க அைனதி C#9

ெபகHசா லரசிC#9 நைமேய Tடாத( ேபணி1 ெசBவா

இவிேயா ெகாடா படாபி ராமெனC இய-ேப ளா.
39. இதைகய வளைல+ெப- ெறதவனி யாவ#9 இனிய ெசா(வா

உதமந- 9ண:கெள(லா 3ைறவத-ேகா ராலயமா உளா ென.
விதகமா- களா ேவ:கடா சலநாம விள:க+ Oடா

சதைமT மறெபாளி பCபவி 3-றியபி தவதி ேப-றா(
40. சீOத விேராதிகி தா@டப மதி+பதினா- ேறதி நாP

ஏOத மதிவார மபரப#க வாதசியா இைனய நாளி(

ஆOத பிரகிதி# க+பாலா விரைசெயC ஆ-ைற நீதி+
பாOத பரமபத மடபநி தியMாி+ ப@G- றாேன.

41. இைனயகH ேவ:கடா சலமகிப மைன#9ாிைம இையய+ Oடா

ைனயவ மி(லறதி- காெமைவT: காலேத ெபாத N@

நைனயெமாழி ெயாயா#9 பதமதி+ பசியவி#9 நலதா மி#கா

கைனயவி தவபணிேய தைல#ெகா மைழ#9தG க- வாBதா.
42. பரGகH1 சினைம ெயCெபயO டவபிரேசா- பதி யா@(

விரGலா மதி+பதிேன ழாேததி+ தவார ேமய தாகி

வரGபயி லபரப#க ப6சமியி- றெகா*ந மதி1 ெசற

ரGைவ9 த3ன கறப@ 9திப ெபாதி னாேள.
சிற++பாயிர:க.
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பி வபைவ பி கிைடதைமயா( பிைளயவக பிரப ததிர@(
ேச#க+படவி(ைல.
ஐயாைர ஐய.

(ஆசிாியவித)

43. சிறதவிரா மாயணச: கிரகமிள6 சி.வெரலா ெதாிT மாசீ

உறதக ெழ(லா#கி 3ைதயO ப9லதி( உதித ேமேலா

அறத*G ைரசாமி# 9ாிசி(ெசால வ:ஙனேம அைறதி டாேதா

மறதவள 3#9.O வைமயா ைர+ெபயெகா மைறேயா றாேன.

(இராமாயண ச:கிரக.)
சாமிநாத 3த7யா.

(ஆசிாியவித)

44. ேகாேட மிளநகிலா 9லGமர: ெகாளிமயிைல 9லG ெமமா

ஏேட மிைண#கழேம Rல9ேளா ேர#க*த இைய வாழ1
ேசேட சிவேநச சாமிநா த+ெபாிேயா ெச6ெசா லா-றா(

பாேட பதி-.+ப ததாதி ெசானானவசீ பகெரா ணாேத.

(மயிைல+ பதி-.+பததாதி - நள ஆ ஐ+பசி மாத)
தி+பாதிாி+7W, சிவசிதபர 3த7யா.
(ஆசிாியவித)

45. உாிய னாயகி யாதிந கைடயெவ .ைரெசய+ ெபா7ந(லா

சிாிய னாயகி Oபவ# கைட1 சிவசித பரவண(
ாிய னாயகி ததப ெவனவ ெபா7வட 7ைச1சீ+

ெபாிய னாயகி# கிய-.ெசா மாைலைய+ ெபடவ ெபாிேயாேர.

(ெபாியநாயகிமாைல.)

(கியாதி - கH. ந( ஆசிாியனாB. அகி Oபவ#9 - பாைப அணிபவராகிய
சிவெபமாC#9. அனாB அகித தப ாி - அைனேய, அஹித நீ:9ப@

ெசBவாயாக. வட7ைச - தி+பாதிாி+7W. ெபடவ - விபியவ. இ

திாிபாத7 ெபாியனாயகி எபதி( 'நா’ ‘னா' ஆயி-..)
(ெவபா )
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46. உைமநல 3-.மினி ேதாசிவசி தபரேவ

திைமமதி( MHபா திாி+7W - ஒைம+

பணிமாைல M பரம# கிரைட
மணிமாைல M@னன மா.

(தி+பாதிாி+7W இரைடமணிமாைல.)
(ஆசிாியவித.)

47. 3யRமா தவ மமர6 M* 3கH வட7 ைசயி-ெச

யRமா 3கிR ேபாலெவ6 ஞா. ெபா7யி 39ர வ#9

இயRமா சிாிய விதேமா ப+ப திய-றின னிைன+ெபா ெமாழிT
ெசயRம னவ#ேக ெசRதி ேமேலா சிவசித பர+ல ேவாேன .

( பாடேலவர ஆசிாிய வித, ெபாிய நாயகி ஆசிாிய வித)
தர பிைள.

(ஆசிாிய வித)

48. தைதெயன வைரயக+ெப த*விெந: ெகா#கி.1
சயில: ைக#ெகா

டத3. தைலயா. ெகாவய cமவி அ@யா# கிப
சதத3 த:9மர ேவP#ேகா ரதாதி சா-றி னானா(

கதமி9 தமி*ணத தரநா வலெனC: கைண ேயாேன.
(வயc+ பதி-.+பததாதி)

[வைரயக+ ெப - மைலயி( உள ெபணாகிய வளி, பாவதி. ெகா#9 -

ெகா#ெகC பறைவ , மாமர. சயில - மைலக, ைகைல மைல. தைலயா.

ெகா - ஆ. தைலகைள+ெப-., தைலயி- க:ைகயா-ைற#ெகா.]

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

அ7பத 3.

பிற வைர அC+பிய க@த:க.[§]

[§] பிைளயவகP#9+ பிற எ*திய க@த:க சில என#9# கிைடதன.
அவ-. 3#கியமான சில க@த:கP, சிலவ-றி ப9திகP இ:ேக

ெவளியிட+பகிறன.

140

ேமலகர +பிரமணிய ேதசிக.

(சின+படதி( இதேபா எ*திய தி3க.)
உ

சிவமய
"வாமி அபலவாண வாமி திGளதினாேல இகபரசGபா#கிய வதானிய
Jதனிய ச?டய சாதாரண தி#9விஜய பிர9ல திலக ம:கள

9ணகணால:கித வாசாலக பாிபாக சிேராரந மஹா ஷ1 ெச(வ1 சிர6சீவி

மஹாவிவா மீனாசிதர பிைள யவகP#91 சிவஞாந3 தீ#காTP6
சிதித மேனாரத சிதிT ேதவ9+ பிரசாத36 சகல பா#கிய3 ேமேமR
3டா9க.

நாள விபவ ஆ மீனரவி 14ஆ ேததி வைரT ெதBவ+ ெபானி

திநதிMHத நவேகா@ சிதவாசரமாகிய ஞான#ேகா3திமாநகரதி ெலைம

யாட ஞானச-9ேதசிக வாமிகளாகிய மஹா சநிதான திவ@ நீழ7க

த:கPைடய ே%மாபிவிதிையேய சதா கால3 பிராதி வாசிதி+பதி(
ஞானநடராஜ OைசT மேஹவர OைஜT ெவ9 சிற+பாக நடவகிறன.

இEவிட வதமான:கெள(லா இத-9 3ென*தியி#கிற 7கிததாR6
+ ஓவா 3கவசனதாR விசதமா9ேம. ேம-ப@ ேயாவாாிட மC+பிய

வ7ய ேமெல*+ பிைள யவக 7கித:கP: காகித+ Iதக:கP வ

ேசத விவர3 மஹாஷ1 ெச(வ1 சிர6சீவி அ+பாைர 3த7யாரவக
பிராதைன+ப@ ந(ல பதினதி( நாைக+ராண அர:ேக-றி வவ

ெதாி ெகாேடா. வ7ய ேமெல*+ பிைளயவக ெசBTகைள

திதியC+பி யி+பதி( இவைர சிற++ பாயிர3மைமதC+பி-

யி#க#2ேம. அத-9 ெதாைகT இவைர ேசதி#கலா. கதசாமி

3த7யா#9# கா6சி+ ராண 3-.+ெபற1 ெசBTப@# ெக*திய ம-ற#

காாியாதிகP ெதாிய விவரமா ெய*தியC+ப ேவ. ஆவராணி மஹாஷ1

ெச(வ1 சிர6சீவி 3ைதய பிைளயவக இEவிட தாிசனதி-9 வவதி(
அவைர+ ேபாற கனவாகைள+ பா#க நா3 வி+பேதா ெடதிபா

தி#கிேறா. ஆசாாிய வாமிகைள அEவிட தி#2டதாகPட தா:கP

ேபாB# க தாிசித விவர3 ெதாி மகிH1சியாேனா. அEவிட ந3ைடய

மட இர ெகாட@ையT திறவிப@ மஹாஷ1 ெச(வ1 சிர6சிவி
திவா5 ஐயா+ பிைளயவகP#9 எ*தியC+பியி#கிற. நம1சிவாய
தபிராC திெவெணBந(cாி7 இC வ ேசரவி(ைல.
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பனைசதபிராC இEவிடதி( வ தாிசி# ெகாேபாயி-.. காசி
இரகசியைத+ ப-றிT நா1சியா ேகாவி( 3த7யாரவக ......... ேம-ப@

சாIதிாியாைர யைழ# ெகா வவதாகG எ*தியி#கிறாக. வத

விவர பிெப*ேவா. ம-.ளன பி எ*வதாயி#9. நம இதய

3*வ நிைற ந-றவமைனேமா நைவயிலா G+ெப-ற 9திர

சிேராமணியாB விள:9கிற தா:க அேராக திடகாதிரரா யிதிC

ெபாிதாயி#கிற திகத வி1ராத கீதி+ பிரதாப ஜயகர பிரபல ெப பா#கிய:க
ெள(லா ேமேமR வ சிவே%ர 9ே%ர:கைள+ பாிபாலன6 ெசB
ெகா@#க ேவெம. சிவOஜா கால:களிR மேஹIவர Oைஜ

ேவைளகளிR ேவ-ெகா@#கிேறா. மஹைதவாிய விOதியC+பிேனா.

வா:கி தாி#ெகா நிதியானத சிர6சீவியாயி ெபவாHவி
வளேதறி வர ேவ.
அபலவாண ைண "
விலாஸ.

"இ நாகப@னதி( மஹாஷ1 ெச(வ1 சிர6சீவி நமதாதீன மஹாவிவா
மீனாசிதர பிைள யவகP#9# ெகா#க-பால."
(ெபாியபடதி( இதெபா* எ*திய தி3க.)
சிவமய

" நாள #கில வட: கடகரவி 17 - ஆ ேததி வைரT ஞான நடராஜ OைஜT

மேகவர OைஜT ெவ9சிற+பாக நட வகிறன.
###

" ராண அர:ேக-றி 3@G ெசB ெகா விைரவி( நமதாதீ னாதர:கமான
பதிதி பாக+ பாிைமயி- சிறத விேவக சிேராமணியாB விள:9கிற
தா:க இEவிட வ நம ேநதிரானத ெபற1ெசB க கல

ெகாவைத எதிபாதி#கிேறா. ம-.ளன பி எ*வதாக இ#9.

###

" ராண 3-.+ெப-. வேபா மஹாஷ1 ெச(வ1 சிர6சீவி ஓவசிய
3த7யாரவகைளT அைழ#ெகா வர ேவ.
நமIhவாய."
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---------தி. +பராய ெச@யா.
உ

"சிவமய

{அa3.1}

"அெளா Gவா மாாிய கழ-கீH
மளற+ 9 மன:9 க7ேத "

"த:கைள தாிசி வத ெசகநாத பிைள 3த7ேயா த:க

ே%மலாப:கைளT கைணையT ெசா(Rேபா த:கைள எ+ேபா

பா+ேபாெம. மன பைதயா நிற. அ@ேய பாவியா யிததனாேலதா

த:கைள வி+ பிாிTப@ ேநாிடேத தவிர ேவ. அ..
இ:ஙன,

விபவ ைத 5-ஆ ேததி

1869 த:கgழிய

தி. +பராய

--------

+பராய ெச@யா பிைளயவகP#9 எ* க@த:க ஒEெவாறிR 9
வண#கமாக இEவிரட@ அைமத ஒEெவா ெசBT எ*வ வழ#க.
கிைடத சில க@த:களி( உள ெசBTக வமா. :
{அa3.2}

1. சிைத யிபகி1 ேசெதாளி மீனாசி

தரமா6 ெசBய ட.

(பிரபவ வட ஆ@ மாத 28ஆ ேததி)
{அa3.3}

2. தணிய கைண தெதைன யாட
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ணிய ேபாதக ெபா7வா ழியேவ.

(விபவ வட ரடாசி மாத 16ஆ ேததி)

{அa3.4}

3, 9பர றாைள#, கைவ மனேன.

(விபவ வட மாகழி மாத 19ஆ ேததி)

{அa3.5}

4. எைனT லவ ாி:9ழா ெதாவனா

நிைனதர1 ெசBேதா னிசர ணிைன9வா.
(விபவ வட மாசி மாத 6.)
{அa3.6}

5. நீ#கமி 7ப நி.G: 9மணிதா

ஆ#கெமா ேசவா ரக.

(#கில வட சிதிைர மாத 2ஆ ேததி.)

{அa3.7}

6. எபிைழ ெபா.த ெளழி-9 ராய

தபத மலாிைண தைழவா ழியேவ.

(#கில வட ைவகாசி மாத 5ஆ ேததி.)
{அa3.8}

7. 9லவிய ெபகH# 9மணி யிைணய@

நிலவிய Gளதிைட நிைனத வாேம.

(#கில வட ைவகாசி மாத 26ஆ ேததி)
{அa3.9}

8. திதிய Gைம திறத ேபாதக

ெபாதிய O:கழ- ேபாைன தாேன.
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(#கில வட ஆனி மாத 3 ஆ ேததி)
சாமிநாத ேதசிக.
உ

"சிவமய.

"அள அமானவகP#9 விண+ப.
"இEவிடதி( யாவ ே%ம. அEவிடதிய ே%ம அறிவி#க1
ெசா(லேவ. மணியாட ெசBதC+பிய க@ததி-9, பதி(

வரவி(ைலெய. மனவதேதா பி எ*திய க@ததி-9 பதி( வரவி(ைல.
இத# க@த: கடGட மணியாட வ ேசத ெசBதி#9+ பதிெல*த1

ெசா(லேவ. மணியாட ெக த+பி+ேபா93 பண வா:கிவிட ேவ.
க@த வ ேச எற நபி#ைகயினா( இைத [*]நபயிடாக அC+பிேன.

#கில வட

ஆ@ மாத 27ஆ ேததி. 1870.

திவனதர.

இ:ஙன,

சி. சாமிநாத ேதசிக."

------

[*] notpaid ஆக
விலாஸ.
"இ நாகபடணதி( வதி#9 தமிH விவா திாிசிரர ம- ள- ள- 

மீனாசிதர பிைளயவக ச3கதி- ெகா#க+பவ."
திம:கல#9@ ேசைஷய:கா.
உ

ம சகல9ண சபன அக@த ல?மீ அல:கித ஆசித ஜன ர%க
மகாேம சமான தீரகளாகிய கன ெபாதிய மகா ராஜமாய ராஜ
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பிைளயவக திEவிய ச3கதி-9 ஆசித திம:கல#9@ ேசைஷய:கா
அேநக ஆசீவாத.

" இEவிட த6ைசயி( த:க ெப:கைணயா( ே%மமாயி#கிேற. த:க

ே%ம பாதிசய:கெக*தியC+ப@ உதரG ெசBய+ பிராதி#கிேற.

தா:களட வைரதC+பிய நாள மாத 2ஆ ேததி உள க@த கிைடத.

ேகாயிR#9 இத-9மாயைல ெகா@ததா( ப:கியC+ப தவ#க+பட.
அைத மனி#க ேவ. [§]இEவிட ேவதி#ைக# கைலமக விள#க

இ(7டதி7 எ*வித  அப ே%திர ராண# கிரத தக 1- #9

ஏ 40; ேம-ப@ தகைத இட ப:கி மா#கமாB த:களிடதி-9

அC+பியி#கிேற. வ ேசதத-9+ பதி( க@தமC+ப+ பிராதி#கிேற.

ெசைனயி7 ைஹேகா வ#கீ( நிவாசாசாாிய, ம-ெறா ைரT

த Q( சில ேவ@ அ:ஙன ெபநீதியிட உதரG இEவிட
கெல#ட#9+ ெப-. வ ஒ தி:க பிரயாைச+ப+ பா

அக+படாைமயா- ேபாBவிடாக. பிC மாWர கெல. அவக சில Iதல#

கிரத:கைள தா பா#க ேவ@ 200 கிரத:கைள# 9றி அC+ப 40 கிரத
அக+ப எ ைவ#க+ப@#கிறன. இ+ப@யாB இன பின

ப#கதி7#கிறெதறறிய ஒ Q. அசாமிகளாB ஒ ஆ பிரயாைச+ப@C
அைமயாத மி9திTள தாT, பகிர:கதி- கிைட#க#2டாம( பிைரேவ@லாக

ேவ@யதாTமி, அதல மகாேதவனளினாR, கன ெபாதிய த:க
கீதி+ பிரதாபதினாR இ+ப@+பட அைமயான தல அபிமானிக

3+பணிகளி- சிறத பணி யிஃேதெய. கதி ணித பதி+ ெபாளினாRேம
இத# கிரத அக+படேதயறி, ஏகேதச வழ:கிய ெபா ெசலவினாெல.

நிைன#க தகா. ெவ9 பிரயாைச+ப 4 - மாதகாலமாB+ பாிசீலைன ெசB

பாததி( இனியக+ படாெதேற நிைனவிேடா. ஏேதா அகIமாதாB ஒ

ெப தகதி மதியி7+பதாB+ பா வததி( அக+பட. 5. 20
ெசலவாயி#கிற.

பிரயாைச+பட பிராமண#9 உயத [$] பட தவதாT6

ெசா(7யி#கிேற. இத1 ச:கதிைய அதல அபிமானிகP#91 ெசா(7

அEேவதிய#9 நட+பிதா( மி#க ணியமா9.
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#கில வட

இ:ஙன,

மாகழி மாத 7ஆ ேததி

த:களாசித,

த6ைச .

தி. ேசைஷய:கா.

"இத+ ப:கிைய ரயி( Iேடஷனி( வ வா:கி#ெகாள1 ெசBய ேவ."
------

[§] த6ைச அரமைன1 சரIவதி மகா( தகசாைல.

[$] பட – ஆைட
விலாஸ.

“இ நாகபடண க@ய+ப ேகாவி( சநிதான திவா வைற மடதி(
விஜயமாயி#கிற திாிசிரர மகாவிவா ம-ள-ள-  மீனா%ிதர

பிைளயவக திEவிய ச3கதி-9 வவ."
-------------------------

அ7பத 4.

பாரா
மாணா#க 3த7யவக இய-றிய சிற++பாயிர1 ெசBTக 3த7யவ-றி(
இவைர+ பாரா@ய ப9திக வமா. :
அழகிாிசாமி நாயக.
":கந- 9ணமீ னாசி தரென ேதாம. தெசBேத சிகேன."

(சிதிர1 சதிர+ கH1சிமாைல.)
ஆ.3க தபிரா.
{அa4.1}

"எ:கைற ைசையயைடத பலவாண ேதவன@

147

இனி Mட

:க3@ வாBசிவ ஞானகைல யக:ைகெந(7
ேதா-ற தாB

க:ைகதாி தசைடேயா பலதல மாமியத
கதி ேனா

ச:ைகயி(ெச தமிழிெமாழி ெபயதிய-.: கட+பா@றைலைம யாேனா."

{அa4.2}

" மிCமர ன@யறி# கனவிRேவ ெறணாத விரத Oேடா

இCெமேபா 7யபல# கில#கிய3 மில#கண3 எளி தேதா
அனவேப மீனாசி தரநா வலவெனன ஆBேதா யா
பCகH Oதல3 மீதல3 பாதல3 பரவ நிேறா."

(ேச#கிழா பிைளதமிH)
கா6சீர இர9நாைதய.

"ெபானைனய மல#க#ைக1 ச@லவா னவேபாலவகளி 3தலாேனா னிதைன+ேபா- .த7தனிகதா னாயவமீனாசி தரமா(."

(சிதிர1 சதிர+ கH1சிமாைல.)

தி எEGg இராமசாமி ெச@யா.
"விதிமG சகலகைல Tணவித ரணவிபவ விவஜன ேசகரனித

ேமத96சீ ெகாடதிாி சிரரதி னாமீனாசி தர+ேப விசய."

(காசிரகசிய)

இராமசாமி பிைள.
"எளிேய றீைம, மணியசீ மீனாசிதர ேதசிக."

(சிதிர1 சதிர+ கH1சி மாைல.)
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கா6சீர இராமாCஜ பிைள.
"அ6சிர ர6ெசB மாதவ தித அண(ெச தமிH#9ய கத

அவிபதி பபா ச+ெபா 3@ைப அ@யைட தவ#க `ய
அற6ெசBமீ னாசி தர+ ெபயெகா ளறிஞ."

(சிதிர1 சதிர+ கH1சி மாைல.)

ஆைறமாநக ஐயாசாமி 3த7யா.
"பவமிலா தி#9 தமிH#கட R பாவல ெரCபயி தைழ#க+

பbமைழ ெபாழிமீ னாசி தர+ேப பைடதி கைணமா 3கிேல."

(சிதிர1 சதிர+ கH1சிமாைல.)

நாகப@ன இராம - அ. கி?ணசாமி உபாதியாய.
{அa 4.3}

”ேபெரடா மீனாசி தரேவ ெளனGலக ேபச ேமவி

ஈெரடா @C#9ளில# கிய#கடனீ தில#கணவா ாிதிைய ெய-றி1
சீெரடா Jதெனழி- ைகலாய பரபைரயா ெச(வ வாBத
காெரடா விகௗட தைறைச மடாலயைத# கல நா@”

{அa4.4}

"அறதழீஇ யமெமBய பலவாண ேதசிகபா( அாிய ஞான

திறதைழ#9: கைல3*6 ெசEவிதிேனா யதீ#ைக திவ நீ@
நிறதைழ#9 தமிH1ச:க ெமEவிட நி.விய நிமல றாP#
கிறபடா+ பாமாைல+ ப(வைகய பிரபத இைச+ ேபா-றி."

(திநாைக# காேராண+ ராண.)
9+ 3தா பிைள.

"எைனயா, ஞானந மணிமீ னாசி தர+ேப நாவல."
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"தடமிH# 9மீ னாசி தரமா(,"

".................. லைம 3திமீ னாசி தர+ேப எைத "

"................................................................ மC மிப

ந(9தமிH ேதசிகென மீனாசி தர+ேப நாத." .

(சிதிர1 சதிர+ கH1சி மாைல.)
கா6சீர, சபாபதி 3த7யா.

"............. .............. அகிலாட வ(7

:க3. கிறபி ைள#கவிைத யாம3
லவமகிH ெகாடத+

ெபா-ட னளிதன மீனாசி தர+
ெபானிற: ெகாட மாேல."

(அகிலாட நாயகி பிைளதமிH)
ரைச, சபாபதி 3த7யா.

"... சிவெநறி ச-. பிறHவிலா#
9ாிசி( திாிசிர ர3ைற னித
................................................

நளிகட- றிைசெதா. நனித னிைசநிFஉ
ேமனா ெபதமிH விரக விைழத9
மீனாசி தர வி-பன சிகாமணி

ஓமா வைற யாதீன விவா."

(காசிரகசிய.)

ைவ, சவராயR நாயக.
"மீனாசி தரெவ னாசா."
"மீனாசி தர ேதசிக."
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"…3#கண வாழிதயனித

மகY-ேறா ெதா*ேதெத மீனாசி தரமா(."
“ஏ9@ெகா ேடா:கிவள மீனாசி தர+ேப ெர:க ளாசா."
"......... தடம7 சிராமைல தனி(வாH,

த9திெப- ெறாளிெச தமிH3னி ெயன
த#கமீ னாசி தரமா(."

"ேதற ெவாளி6 சிரகிாி வாண

ந-9ண ேமைம ந(ெலா*# 9ைடைம
ெபா-. வாBைம ெபா7G. LBைம

ணிய6 சீல ெபாைறநிைற ேத-ற

உணிைற யறிவிைவ ெயா:9 திர
வெதன ெவாளி மாதவ+ னித."

(சிதிர1 சதிர+ கH1சி மாைல.)
சேவாிநாத பிைள.
{அa4.5}

1. "ணியெம ேகாெபாைறேய ெபாவிலா
வ@ெவத ைம ெயேகா

கணியவி தமிHெமாழிெசB ந-றவதி பயெனேகா
க வா#9

அணியமா விளக-றி யஞான விள#ெகேகா
அைறய+ #கா(

நணியப( ப@Tநீ தவிகிற திேமனி நய ளானா(."
{அa4.6}

2. "அலர@யி 7வா மகெந#9 ெந#9கி அளா ெயேற

லGறநா தி+பா ெபான@ேய கெல. க. நாP
உலவறவ தைடவா 3ளராக வ@ேய-9 உணG 2@#

கலகாணா# கழேன கைட#கணிதா ெகாடெவா கைண Jதி”
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{அa4.7}

3. "சீOத நாவல: காவல6 ெச*மைறேத திறR ளா
நாOத ஞானநிைற மாதவ ேபாதவ நாP ேபா-ற+

பாOத நெபமா பஃறலமா மியதமிழா- பாட வ(லா
வாOத சிரகிாிவாH மீனாசி தரநா வலவ ேரேற."

(திவப+ ராண.)

திNழிமிழைல, சாமிநாத கவிராய.
"ெதா(கா+ பிய3 ப(கா+ பிய3மா

இல#கண வில#கிய ெமCெப: கட7திைளதினி தா6 ெசதமிH# 96சர
ம@ைமேய ேபா(வா மனதி ளகல
அெளாளி விந( லறிைவ விள#க
வத ஞான வேராதய+ பதி

ெதபா மலய தி3னி யிதா:

கபா வடபா- க3னி யாேனா
ைசவசி தாத தனி+ெப6 சாகர

ெபாBைம யி(லா+ லவ சிகாமணி
க(லா# கலரா: காிகைள ெவ(ல
வ(ல Nர வாளாி# 9ைள

க:ைக1 சைடெய: கYத- ெபமா

வடா ைகைலயா வைரயிைன ெயாாீஇ
ெதனா ைகைலயா6 சிரகிாி யதனிறமிH#கர சிய-ற தாவ தேபாறானாசி யாகிய தைலவ

மீனாசி தர விமலநா வலேன"
"... தி1சிரா மைலயி( வாெழைத யேச
மாசிைம விள:9மீ னாசி தர3கி(."

"நீெகாட ேவணி# கைற#கத ரெதைத நிலG6 சிராமைலயிைட
நிைலைமேச ெசதமிH+ லைமைய நடாதிெநறி நீதிெசய
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வதேகாமா

ஏெகாட தடா மைரதி வ@#க@ைம ெயனெவைன யாடெபமா
இநில பரGமீ னாசி தரெனC மினியநா வலவேரேற."
”மதிகH கமல 3கதினா லG மாடநீ @ாிசிரா மைலயி

வ*த கHமீ னாசி தரமா( வ6சேன ென6சக1 சிைலயி9தினி தல தாமைர தாள."

”Lநிலா தவ*6 சிாிகிாி யதனி- .ளவணி யல:கலா- ெபாG

ெசா(ல கHமீ னாசி தர+ேப Lயநா வலசிகா மணிேய."
"ஆரணி ச@ல ெதைதN- றி#9 அசிரா மைலயி(வா ெழமா

அதமிH# கிைறமீ னாசி தரமா(."

”.................. யமா- றி6சீ1 சிரகிாியி- த:9 கHந- ெசதமிH#9
தைலைம+ லைம நடெப தைகமீ னாசி தரமா(."
(சிதிர1 சதிர+ கH1சிமாைல.)
சி. சாமிநாத ேதசிக.
”சீெகாட சிதபரமா( ெசBதவதி மைலவிள#கி- சிற#க ேதாறி+
பாெகாட கH3* ெமாேபாைவ ெயன+ேபாத பபி மி#க
ஏெகாட மீனாசி தரேவ”

(தி#9டைத திாிபதாதி.)
உ. ேவ. சாமிநாைதய.
{அa4.8}

"அதைகய ெப:கீதி# கவிநாத யாவெனனி அமைல ேயா

நிதCைற பலதலமா மியமினிய ெசதமிழி( நிகHதி ேனான:

ைகதலவா மலகெமன தைனயைடேதா பல#9மின கால ெமனா

ெததைகய ெபQR ெமளிணதி+ பயC . இைணயி லாேதா."
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{அa4.9}

"அதிமி9 ெமைனயகி விதிய தமிHQ(க
அைற பின

திைறைச யமத+ பிரமணிய வகட7
தி3 சார+

ெபாதியைன யாகைண# கில#கா#கி யிபயC
ெபாத1 ெசBேதா

மதெபாழி- சிரகிாிவாH மீனாசி தரநா வலவ ேரேற."

(உைறW+ ராண.)

"எணிய பலG மாணவ# கபி னீதி நிதிதமிH விள:க

நணிய கHமீ னாசி தரந னாவல."
{அa4.10}

"ேதனாசி ெசBகவி யானி ெசய3-.6 ெச+3ேன

மீனாசி தர வளைல ெய:க வி*+ெபாைள

வானாசி ெசBய+ ாிதெத ேனாம வ@Gெகா
தானாசி ெசBதி வா5 தியாகசி தாமணிேய."

(தியாகராச>ைல 3கGைர.)

"Oம7 ண1சிைன# காம7 2ல+

ெபானிமா நதிபாB ெசனிநா @ைடவள
நிைறW ராய GைறW# 9ணபா-

க3தி தயG. ெமாமக ளஞரற

தாயான ெச(வ த:9மா தலமாB
ாிசிரா தில:9 திாிசிரா மைலயி(

உதிெதாளி மி9ேத கதி. மணிT

மலெதா. நறGெகா வ@ன ேமB+ப+
பலாிைட# க(வி பயிேறா: கணR
யாவ ெம. ேமவ லைம

வாBQ( பலமிக வாBகிள ேரதR
ைவெசறி பCவ(க ளைவபல விய+ப
எளிதி- பா@ய வளிகிள 9ாிசிR

154

விதல விய+ப1 சிவதல ராண

பலெசB ேதா:9சீ பைடதசீ ாியC
நலமா ணா#க பலேப+ ரேத

அன 9ழாதிைட நன ேமவி

Q(பல பயி-றி1 சா(. ெபாியC

அதி2 ெரைனய கிதிQ( பலெசாற(ல லக-றிய ந(7ைச+ லவC
நறிபா ராந நநா யக3

நிலமைல நிைறேகா( மலநிக ராய

மாசிசா( கHமீ னாசி தர+ேப

உைடயC: 9வைள ெதாைடயC6 ைவெசறி
இதிRள Qெலலா மியமா கவிஞC."

(பிைளயவக பிரபததிர, உாிைமTைர.)
ெசைன, சினசாமி பிைள.
"மைலய3னி தவ+ேபேறா கைலமகளி தவ+ேபேறா மறிநீ ைவ+பி-

றைலைமெப. மிவசனன ெமன+பலபி ைளதமிைழ1 சா-. வ(ேலா
9ைலவி(கH மீனாசி தரநா வலேர.."

(ம:களாபிைக பிைளதமிH)
தர பிைள.

"............ நளிசிர ரதி( வத ஞானச பதனிக மீனாசிதரந லாாிய."
"அ@யா, கணிய தமீ னாசிதரந: கடG."

"நா-கவி# கிைறமீனாசி தர."

"எ, அ(லறீ தாமீ னாசி தரமா(."

"ெமB6ஞான# கடெலைனயா மீனாசி தரமா(."

(சிதிர1 சதிர+ கH1சிமாைல.)
தி. +பராய ெச@யா.
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"மிCமணி# 9டைதTைம தமிைழ1 ெசான மீனாசி
தரநா வ(ேலா றபா-

றனமி(சீ தைலைமதைழ ேதா:9 பிைள
தமிHபிைள தமிழாகி தய:கி- றேற."

(ம:களாபிைக பிைளதமிH)

"ெபெபா Pளா#ேக ெபெபா Pற(ேபா(

ஈகH ெசறிய வாவ ெபாிேயா
பிைற3@+ ெபமா Cைறதர+ ெப-ற

நைறW ெபாழி(M *ைறW+ ராண3
ப@ ண வக ேடா.

மடவிH 9.#ைகN ரட+ ராண3
உ-ற பவ6ச+ ப-றக றவபல

-ெறாளி வாெளாளி -F+ ராண3

உைடெத* வயமைட யைடதிட# க+#
க@ யிவிள ெதா@+ ராண3

ேச-F விைளவய லா-F+ ராண3

எயிைல Tெதாளி மயிைல+ ராண3
கமைல தியாக ரமல >ைலT

ஊழிT ேபரா# காழி# ேகாைவT
எL பரனிைட மL லாG

ேமGக ழாைன# காவி னிடத

Oடம தளகி லாடநா யகி#9

உதவ ைறெத. திதவ ைறவள
க+க( க@ெப தி+பிரா @#9
3னவி RைறW மனிய வ@யவ

ஏதிமதி யைம#9: காதிமதி Tைம#9

த+ெப மணத தி+ெப மணைற
ேபா-.வா# க@ நீ-.ைம யவ9

ெபவிைட+ பரன @விைட# கழியம
தம கC#9, தி3 கC#9

காவ ைறதி வாவ ைறயி(
நபல மாக நயெத* தP

அபல வாண வ9 பர-9

ெபநய வறிய பிைள தமி*
அரதனா சலைற வரதC# 9ேம-
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ெசான9 பர-9 பCகல பக3
வி-9@ ெகாP3@# க-9@+ பர-9

இதக( கைலைச1 சிதபேர1 ர-9
ெசா-றவா ைன#கா G-றவ ைன#9
தைமயி( வளத6 ச1சிதா னத

9பர C#9ேம ததமிH மாைலT

அைறைற ைசTம ணிைறசிரா+ பளிT
அமரம ல-9ந( யமக வதாதிT

நீ7 வனைற நிமலC# 93ர-

கா7ப வன3# கபர6 ட#9
விாிெபா கிடத திாிப தாதிT
சீைற Oவா gைற யர-9

நாைற Wைற நணிய பர-9

தடபா ணி#9 வடமிH மைர
ஞானச பத ந-ேற சிக-9

உதம+ பதி-.+ பத தாதிT

ந.பலா1 ேசாைல ெய.பி Wாி

ேமGேசா தி#9ெவ பாவ தாதிT

நவிறமா மைரயி- கவிற ஞானச
பதேத சிக-கா னத# களி+
ஒகவி ேயC ெமாழிதர 7றி

இளக ெறாளி ெம(லா# கவிகP

ெசானல ெபாணல6 ைவமி9 பதிைம
நனல ப(லணி நல:க ெசறி

3ழ:9ற ெவளிதி ெமாழிெப நாவல
9லதி- 9@யி- 9ணதி- 9ைறயா
நலதி மாபி ன9சிவ பதியி(

வாBைமயி- ெபாைறயி ம7த நிைறயிLBைமயி- ெகாைடயி- .கள நீதியி
மய:9. பிற+பி Rய:ெகைன யாட

தய:9ேப ரளி- றைலைமெப- .யேதா
சத ம7த ெசதமிH# கரசா

வதமீ னாசி தர வாாிய."
(திதி(ைல யமகவதாதி)

"Jதிதல தீதமா மிய3மத Jதிய 3ைறT: 9றா

தாதிெகாபா யிர3தலா ைநமிசவா ழறவO சித தீறா+

157

பாதியபஃ .ைற+பபா வா-லவ ாிய-.Q- ப ேதவா
ேசதியந னிைறேகாலா+ பலெசBேதா
ராணெமா. ெசBதா னேற."

{அa4.12}

"அனவயா ெரனினைற: ேகமினக 7டதளவா#
க(வி ெயாறா-

றனைனய ளெரனிC ெபாைறயினா- றன#9நிக
தானா# க-ேறா

ெபானைனய கவிபா லைமயினா- பாந
வியி Rேடா

எெனனயா 3ைர+பெமன+ லவத3 ெளைர+ப+
பாட ேதேதா."

{அa4.13}

"சிb7 Cண1சிTேளா ரஃதிேலா ெசவிெதவிட1 ெசறி ேகபிபbR நனிTணேதா ாிவெரனயா வமதி+ப+ ப*த ெச6ெசா(
3bR பிbc தைலெய+ப+ பிரச:க ெமாழிய வ(ேலா

எQR மிவபிெனவ ெமாழியவ(லா ெரன#க-ேறா இைச+ப மி#ேகா."
{அa4.14}

"அகனித பரசிவேம ெபாெளனேத லகைன அகா Bய

ெதகனித ைசவெநறி நைடயாR 3ைரயாR ெதாி#9 Lேயா

இகனித ெவமன மிைடயறா ெதாளிபர+பி இ+ேபா க:ைக+
ெபாகனித 9லதீப மீனாசி தரனா லவ ேரேற."

(திநாைக# காேராண+ ராண.)
சி. தியாகராச ெச@யா.

"நீேர. ெச6ச@ல நிமலேன பதிெய. நிலவ1 சா-.

நாேர. ஞானகைல 3த7யந- கைலபலG ந9 ேதேதா

காேர. மகெதைனT: க-ேறாேச ரைவ#களேதா கைடயி- ேசேதா
சீேர. மீனாசி தரநா வலேர.."
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(திெவணீ-.ைம பிைளதமிH)
"............... ப-றா ெவன#9 மறிஞ

பரவைவயி 7டமP மீனாசி தர+ ைபதமிH+ லவேரேற."

(ம:களாபிைக பிைளதமிH.)
".... க(லா

இப*த மனதினைர ெயEவறிG 3ைடயெரன இய-. LBைம
ெதப*த மீனாசி தரநா வல."

(பாைலவன+ பதி-.+பததாதி.)

"...... ........ ........ ....... ...... ........... நாேய

ெதா@#9: கழ-ெபாிேயா மீனாசி தர+ேப
LBைம ேயாெவ

ெப@#9 நாவனறி ம-ெறாநா வா-கH ேபச லாேமா"

(சிதிர1சதிர+ கH1சி மாைல.)
{அa4.15}

"எனவதி சயநபா 7தெப ணியெம றிG ெமமா

தனைனய வளாயி- றைடெயவேனா ெவனGவைக சா நி.
ெசானய3 ெபாணய3 ல:9பல வணிநய3 Lய பதி

நனய3 மினிதா நனிவிள:க+ ைனவி ந(கி னானா(."
{அa4.16}

"அைனயெபாி ேயாயாவ ெனனி-க(வா6 சிரா+பளி
அம வாHேவா

கைனகட(M *லகி-ற ெபயநி.வி ேனாென(லா#
கைலT ேமா

தைனயைனய னாயைடேதா சரணாகி ெயாளினித
த#ேகா ேபா-றி

வைனகH+O படாைனத மீனாசி தரநா வலவ ேரேற."

(திநாைக#காேராண+ ராண.)

159

{அa4.17}

"3Cளப( லவP பிCளப( லவP 3திf ெச6ெசா

மCபb ெலாெறாெடா. ேதாலா மாெபற வ9+பா யாேர

எனினிவ தைம#9றி+ேப மிைனயேன ெயன#9றி+ப இைசைம வாB
Cநய 9ணேமேலா மீனாசி தரநா வலவ ேரேற."

(மாWர+ ராண.)

ச. ெதBவநாயக பிைள.
{அa4.18}

"விYலக தமதைன யைடேதா#9 விைரதழிT
ெவ.#ைக ந(கி#

கY.சி- றிற1ெசB தற#கழிG க@க- பகேபா லா
மYலக தமதைடேதா# கழிவி(க(வி+ ெபா
வழ:கி வைனேப ாிப

நYற1ெசB தறெப#9 மீனாசி தர+ேப ந(ேலா னபா("
"எனறிவா 7னெவன வறிதறி வ9வ9 திைசத( 2டா+
பனல3 நனிசிற விள:கவைன தணிதபா மாைல யாய
நனல6ேச ெராபிைள தமிH."

(அபலவாண ேதசிக பிைளதமிH)
வ(c ேதவராச பிைள
"அட Gவா யவிவிரா டC#

ெகட9 ெசனியா வில9கா ரணதாெசனி+ ெபயெப. திநா டதனி(
அ3@# ெக. மழ9ற# கவித

பமணி 3@யி- பா:9ற ெவாளி
திாிசிர கிாிெயC திநக ராளி

கைலTண திடலா- க-பவ ளதி(
நிைல3# 9-ற நிசிைய ரதலா-
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ைசவ சமய தாமைர மலதலா-

றமத கின றமிட# க@தலா(

மதிஞாி- சிலாி மாதாட ென.
லவ# 9#கைல ெபா7தர தரலாகலாநிதி யாக7- கவினளி ெசயலா(
அறிஞாி- சிலாிவ ன7 ெய.

ெசதமிH பர+பலா- சிவகH பாடலா(
ஆகம மைன மறிய திடலா(

ஆBதவ சிலாிவ னகதிய ென.
மனநனி மகிH வழ:9வ ெரப

கதிரவ ெவBேயா கழறிவ றணிேயா
நைகயிழ தவனவ னைகயிழ வானிவ

எ(7ைட Tறானவ ென+ேபாH 3னிவ
ஆத7 னவனிவ- கறிைண ெயப

மதிகைல ேதBபவ வளகைல யானிவ
அவமா பாதக னிவமா ணிய

அவெவ ேநாய னிவமி9 Lய

அவபக லவனிைட யவிெராளி ெப.வா
இவனிய- ைகயினி ெல. மில9வா
ஆத7 னவனிவ- கறிைண ெயப
9ப 3னிேயா 9றியவ னா9

நபைன+ பணியிவ னவில ெபாிேயா

3ெனாந- சீடைன 3னிதவ சபிதன
சீடெசB பிைழெயலா6 சிதி யானிவ
ஆதலா னவனிவ- கறிைண ெயப
... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ...

பகத திரனா பரசிவ 3தேல

எேபா றவ# கின ாிவா

கவர ெவாெச*: க#ைக தவி
மடலவிH 9வைள மலதா ரணி
பாலேலா சன3 பனிமதி# ேகா

களதிைட# கைறT: காணா மைற1
சிதபர ேவ3ன6 ெசBதமா தவதா
மகிதல 3-. வாHற1 தனா

வதன ெனனேல வாBைமயா ெம.
Lயவ ெரவ6 ெசா-றி த#ேகா
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மீனாசி தர+ ெபய1ெசE ேவேள."
(சிதிர1 சதிர+ கH1சிமாைல.)
பால9 உபாதியாய.
"............. ............ ந(லறிஞ ேர

த:கியசீ மீனாசி தரேத சிகெனCேப தமிH1சி: ேகேற. "

(சிதிர1 சதிர+ கH1சிமாைல.)
தி. க. ெபாியண பிைள.

"நாவி- சிறதவ மீனாசி தர ந:9ேவ."
(தி#9டைத திாிபதாதி.)

ெமBW ெபானபல நாயக.
"கணிவள 2த- பைரெயா பரம களிவாH திாிசிர ாியா

க:ைகய: 9லதா ெசதமிH வாாி# கைரகட நாவல ெபமா

திணிவள ைசவ1 ெச*மத விள:க திவவ தார6ெசB ெபாிேயா
ெசBயமீ னாசி தர நாம திகHதர+ ெப-றெசE ேவேள."

(சிதிர1சதிர+ கH1சிமாைல.)
ரைச ெபானபல 3த7யா.

" ................ ........... சிறதைசவ சமயேமா:க

தகரந.: 9ழ(பாக றிவளா- சிரா+பளிெய தலதி( வாHேவா
சிகரவட வைர+யெத மீனாசி தரமா( திெத QR
பகர வேலா."

(அகிலாட நாயகி பிைளதமிH)
மழைவ மகா7:ைகய.
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"சிரர#ேகா மீனாசி தரேவ தெபயாி சீைம# ேக-ப

வரC.ந- பிரபத விடய 3யெத(லா வ(ேலா னானா."

(அகிலாட நாயகி பிைள தமிH.)
காைர#கா( 3சாமி# கவிராய

"ேபாராட1 ெசயRணரா மீனாசி தரனா லவ."

(அகிலாட நாயகி பிைளதமிH )
மாWர ந. 3சாமி பிைள.
{அa4.19}

"ெகாமல+ ெபாழி-றிவா வைறய பலவாண 9ரவ பாேல

3தகP கHேத Jவைகதீ# ைகT3ைறேய 3-ற+ ெப-.
தவெமB6 ஞானகைல 3தலாய ப(கைலயி- றைழ ேமR

எதல3 மதி#கவ கேழா:9 நாவலக இனிதா+ ேபா-.."
"ெபானா@- ைவமி9ந( ல3திCமி கவிமாாி ெபாழிT ேமக

கனா யதரச 3@ள#க+ ேபகவி வாண னாய

ெதனா@- சிரகிாிவாH மீனாசி தர+ேப திற(வ( ேலா."

(திநாைக#காேராண+ ராண.)
{அa4.20}

"இல:9.ெமB6 ஞானகைல 3த7யப( கைலTண1சி ஏB Lய
நல:9லG ெபாைறவாBைம யளட#க 3றவாB நலதி னி.

வில:9.ெம ைனTதன ெமBய@யா 9*வினிைட ேமவ1 ேசேதா
வல:9லG சிரகிாிவாH மீனாசி தரநா வலவ ேரேற."

(மாWர+ ராண)
3க+பிைள.

......... எளிேய றீைம
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மணியசீ மீனாசி தரேத சிக.""

(சிதிர1 சதிர+ கH1சி மாைல.)
நாகப@ன Nர+பெச@யா.
{அa4.21}

"OேமG திநாைக# காயாேரா கண+ெபமா ராண6 ெசா-றா
ேதேமG Nரைசவ சிகாமணிய+ பாைரமா( சிற+பி- ேகக#

காேமG சிராமைலவாH ைசவசிகா மணிஞான கைல3- ேறா
மாேமG ணிபைமத மீனாசி தரநா வலவ ேரேற."

(திநாைக# காேராண+ ராண.)
திாிசிரர Nரராகவ ெச@யா.
{அa4.22}

"இ+விெசB தவதாேனா தைததாB ெசBதவேமா இைசத வாசா
ெச+ப3ட ெசBதவேமா மீனாசி தரேவ ெசனன மாகி

ஒ+பி7ய க(விT6ச- 9ண3நிைற தகிலாைப உபய பாத

ைவ+பிலபா 7னியபிைள தமி*ைரதா லவெரலா மகிழ தாேன."

(அகிலாட நாயகி பிைளதமிH )
தாராந(c Nராசாமி நாயக.

"அEவிய ம@யா# க.த ாிமீ னாசி தர9 பரேன."

(சிதிர1 சதிர+ கH1சிமாைல.)

9ளL ச. ேவதநாயக பிைள.
{அa4.23}

"வாத[ திதநா @#ேகாைவ Tைரத மாணி#க
வாசகேர சிரரதி 7ரநா

ஆதவனி- ேறாறிமீ னாசி தரென றெபயO
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ெடாேகாைவ யைறதனகா ழி#ேக

ஏதமி(தி( ைல#ேகாைவ யாTவதி Jத ெதனிC:கபைனநயதி 7#ேகாைவ 3னா

Jதறிஞ ைவகRபா ட+பாட வா#கி 3ைமெகாவா
ெரனGலக ெமாழிTெமாழி ெமBேய."

(ேவ..) {அa4.24}

"திவமேகா ைவையமகிH வாத[ ரைரதபா- ேச# ெகாட

ெபாவி(சித பரநாத பிCெமாேகா ைவ#காைச Oட னாைர
மGசிர ரதீ. மீனாசி தர+ேப வழ:கி# காழி#

ெகாேகாைவ ெசBவிதா சிதபரநா தேசெய .ைரத ெமBேய."
{அa4.25}

"விதகமா மீனாசி தரேவ ேளெயாQ(
விள ெமைன+

த3தா நிவா#கா- .திதைனநீ பா@யதி+
ெபாi ெலாேறா

எதைனேயா ேகாைவகம- ெறதைனேயா
ராணமிC எணி b(க

அதைனT மிதைனெய ெறதைனநா விதாR
அைறய+ ேபாேமா."

{அa4.26}

"பbR மாBதாBேதா பயC3றா ளவ பாவ >ேர
நbேலா மீனாசி தரமா ெலாேகாைவ நவிறா காழி#
கQR ெளாபாவி ேலார@யி ெலாசீைர ஆBN ராயி
எQR: க-றவரா யிகபர3 ெப-றவரா யில9 Nேர."
(ேவ..) {அa4.27}

“தடமி* பாRணர வாைச2 ரனத தனமீய வைகயிறி
நிேசட னாகி#

ெகாடனன நாமேம யகதியறா றைன# 2டாம
Rைனேமவி# 9லாGதமி ழதைன

அடலாி 3னிததனா- றமிH3னிவ ெனCேப
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அைடதனனா த7னகில தியாவைன நிகவா

வடமதா மீனாசி தரேவ ேளநீ வள+றவ#
ேகாைவெசா7 விய+பவரா ைரயா."

(ேவ..) {அa4.28}

"நலவிள#9 மீனாசி தரமா ெலாேகாைவ நவிறா சைப

தலவிள:க வவ-9நா ாிைகமா ெறவனழியா தனேம க:கா

9லவிள#9: க-பகேம 9மணிேய திவணிேய 9ண#9 ேறயி

நிலவிள#9 தினகரேன ெயனவவைன வாHதிவாB நித3 ெந6ேச."
{அa4.29}

"காேனா மிளிதாரா மீனாசி தரமா( காழி# ேகாைவ

ேதேனா பாேலா நிகமவ பிரதாப சீதி ேயா:கி

வாேனா மேணா ம-ேறா வைகயிறி வ@வி ரடாB

மீேனா வாறிாிT பாCமதி ெய.லேகா விள வாரா(."
{அa4.30}

"தடமிH3 நீபகி மீனாசி தர+ேப தம# ெகாட(

ெதாடகMH சிரரதி- ெபாழிேகாைவ ெயCம3த Lய மாாி
மடல3 விடல3: கைரர திைர வத ேனா#கி

அடெதா* க7யிைற ேதாணிT-றா னஃதிேற( அமிH வாேன”
{அa4.31}

"ேதேவேந மீனாசி தர#ேகா ெனாேகாைவ ெச+பி+ பாாி-

றாேவயி( கHபைட#கி னம#ெகன வவ-9மவ தம#9 பாடா
நாேவகா ேதமனேன யவசீைர1 ெசா7#ேக நனியி: 9னி
ஓேவயி லாத:கா ல:கழிதீ பிறவிைனம- ெறாறி >ேரா."

(சீகாழி#ேகாைவ.}

ைவதிய7:க பத.
"LேமG தன@ய ெராநாயி ேனைனT ாிசற1 ேசதெசT
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9ணசிர ரேமG விமலெவ மீனாசி தர+ ேப#9ரவேன."
"ஏெகாட நதி9ல1 சலதிவ தமரமி# ேகசிர கிாிTதித

ெப6ச7ன ல@யவ ளதஞா னதிமிர இாிய1 சவ@யெசB
தாெகாட சிவஞான பாCமீ னாசி தர9 பர”

(சிதிர1 சதிர+ கH1சிமாைல.)
-----------

(எ - ப#க எ.)

* ெச9: ;த*றி#பகராதி.
;த*றி#பகராதி.

(ேம-ேகாக, சிற++ பாயிர:க, தனி+ பாட(க Q- ெசBTக ஆகிய

இவ-. 3*1 ெசBTகளி 3த- 9றி+#க ம இதி(
ேச#க+ப@#கிறன.)

[*] பிைளயவக வா#க(லாத ெசBTகளி 3த-9றி+#களி 3த7( இத
நசதிர#9றி இட+ப@#கிற.
* அகதியேனா {11.11}

அ@யா யா {9.3}

அட 3னிவ {8.13}

அணா மைலயதைன {4.2}
* அதைகய {அa4.8}

அதித: கவி {8.21}

அதிகார தன#களித {அa2.23}

* அெளா

{அa3.1}

அைர+7ேதா(

{8.24}

அல:ெகாைக

{அa2.30}

அளிவள9ணC

{7.3}

* அலர@யி7

{அa4.6}

அறதனி1 ெச(வி
* அறதழீஇ

{8.17}

{அa4.4}

அாிய நாயக {அa2.29}

அன3னிவர {10.11}

* அதிமி9 {அa4.9}

* அனப@T

அ ம7 நி {6.10}

* அதவ6 ெசBத {11.3}

* அனவ யா

{7.4}

* அைனயெபாிேயா {அa4.16}

அவாகி Tவாகி {9.2}

ஆைசயிலா#ேக {5.6}

* அகனித {அa4.14}

ஆரதி தைம {8.19}

அGவாகிய {அa2.7}

{அa4.12}

* ஆத சைப

{5.10}
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ஆ.3க Oபாலா {4.4}

* இெறாட Mழ

இகெமா. களி+ {9.26}

இன வ@யவ {9.5}

இதபரG {அa2.34}

இைனயகH

இ#க@த ேநா#கி {அa1.2}

இதைகய வளைல {அa2.39}
* இத மதிதனி( {11.10}

* இத வற1சாைல {10.4}
இத வித Oசைன

{9.9}

இதவித ம@யவைர {9.6}

* இ+விெசB {அa4.22}

இரGவழி நட#கலா {அa2.17}

* இன ெப

{8.5}.

{11.12}

* இனமளித-9 {11.7}

உைம நல

{அa2.41}

{அa2.46}

உரGம7 {அa2.26}

உாியனாயகி {அa2.45}
உைர சிறத {அa2.32}

உழெவா7

{9.29}

உPேதா றிழிைப {8.7}

இ(ேலெனறா {5.8}

* ஊணி நீ {7.9}

இலG வத {6.17}

இள:ெகா@யான {10.2}

* ஊ. ெதாிதR

ஊCடைடய {8.16}

{4.8}

* எ:கைறைச {அa4.1}

ஒ+ய வி(லவ

{9.30}

* இல:9. ெமB6ஞா {அa4.20}

* ஊழி- ெபவ7 {10.15}

எநா கH {5.1}

ஒக*9ப

{6.3}

எ(ைலய+பனாய {10.16}

ஒவ@

{9.28}

எயிைலயறட {6.2}

* எ பிைழ ெபா.த {அa3.7}

* எனகதி( {7.12}

ஒ திவாவ {அa2.20}

ஒறளிதா- ேகா@

{5.5}

ஒறளி+பாB

{5.7}

* என வதிசய {அa4.15}

ஓ:9ைசவ

{9.21}

* எைனT லவ {அa3.5}

கணா மதைன

{7.7}

ஏBத விள {10.13}

கெமாமல3

{9.1}

* என ெமாழி {11.15} ஒ.ைடேயா {6.13}

எைன நானறிேய {8.14}
* எைனைவதி {10.22}

* க@+பி9க

{5.9}

* கதைன ேந {11.2}
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* ஏதசா7 {10.6}

* கைறநி.திய {9.19}

ஏலேவ ெயா+ப {8.9}

கனிவிளவி#க {8.10}

* காணிT: காணிT: {6.18}

ேகாேடமிள {அa2.44}

* காேனா மிளி {அa4.29}

* சிைதயி

ஒபா திாி+7 {அa2.3}

* கா#9.ாிதவ {10.18}

9ண:ெகா ெசEவாB {9.12}

* காணாதா- காவா

சரவணபவ

சிவெபமா

{அa2.6}

{அa3.2}

{அa2.33}

* 9பெனனி( {10.21}

சிறதவிராமாயண

9வ#க {5.3}

சீOத கயிலாய {6.9}

* 9பரறாைள# {அa3.4}
9லவ சிகாமணி {அa1.1}

* 9லவிய ெபகH {அa3.8}
9லG 3க#கடG {10.9}
9வைள யகத {8.22}

* சிb7

{அa2.43}

{அa4.13}

சீOதக(வி யறிG

சீOத க(விT {6.24}

சீOத சிவபதி {9.16}
* சீ Oத நாவல:

{அa2.35}

{அa4.7}

2கH#ேகா3தி {10.10}

சீOத கH

* ெகா மல+ {அa4.19}

சீOத விேராதி {அa2.40}

சீரா கழனி1 {அa2.11}

* தணிய கைண {அa3.3}

* ெகா#க1 சைடவ-ற {2.2}
ெகாமல+ {அa2.19}

* த ம7 {12.1}

ைவப க+ப:கா {9.13}

ைவபமவ( {8.11}

ெச:ைகயா@னா {4.7}

ெசைமெயாறி(லா {8.15}

ெசறி9றிRைட {9.24}

ெசறிெபாழிலாவ {அa2.22}

ெசா(லா பிரபல {அa2.24}

{7.10}

{அa2.9}

சீOத வி {8.4}
சீர@யாெசB {8.29}

தைத ெபயெர+பா {6.12}
தைதெயன

{அa2.48}

தேவ சிதாமணி

தைலயாைன

{அa2.27}

{அa2.2}

தைலவராB ந(ெலா*#க
த*G கH
தளி9

{7.1}

{9.4}

* த கிைளயறி

{6.27}

{அa1.3}
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ெசா(லான- {6.26}

தாY 3@ேமல

ெசானய3 ெபாணய3{அa2.21}

தி#கிள 3னிவ {10.7}

ெசா-ெகாட தி {9.22}

{அa2.8}

* தா பிறத தைதையT

த:க கதிைட {6.28}

தி1சமயட

* தடமி*பா( {அa4.27}

* தி தமிH

திெநமால. {8.12}

* ேதனாசி ெசB {அa4.10}

* தடமிH 3நீ {அa4.30}

திமா மகP {9.10}

* திதிய Gைம

{6.5}

ேதெனெற

* திவமேகா {அa4.24}

ெதா*பவ ெராபா(

திவியR {6.21}

நபலமா9

திவாத[ர {9.17}

திற+பாவைனய {10.3}

நணிய Jைக {8.28}

{6.11}

{அa3.9}

{அa2.28}

{8.6}

{6.22}

ந(ெலா*#க

{அa2.36}

:க6சா (கீதன) {8.2}

* நல விள#9

{அa4.28}

* Lவல மீனாசி {10.23}

நாட6 சிவதைன

* தீயெனC பா {6.7}

Lயநாமதவ {8.23}

* ெதறனாட {6.6}

ெதனா6சீ {5.4}

ேதகயிலாய {8.1}

ேதமாியய-9 {7.6}

{6.25}

நலOத {10.12}

நலம7 ெசBைக {9.7}

நா@ய வதினதி(

நாமத வாரண: {4.9}

* நா-கவியா

{4.10}
{9.8}

{8.20}

நில Oத

{6.30}

* நீ#கமி7ப

{அa3.6}

ேதம7 ைறைச1 {5.2}

* நிைனயைடேதா# {11.14}

ெந@ய கH {அa2.16}

* ணியெமேகா

{அa4.5}

* ரமாய ெவற

{4.5}

* ேதேவேந {அa4.31}

ெந-றியினீ. {6.16}

ய7#9: கர {11.1}

* பைம#ேகா {4.1}

ர3த(

* ப@தா:9 {11.17}

பரபைரேய {7.5}

{8.25}

OேமGசி:கவன

{9.11}
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பரமைசேயாக {அa2.5}

OேமG தமிழ

* ப(லா கH {11.4}

OேமG ந:ைகவள {6.20}

பாட+ ப@#க {2.1}

ெப:கவ

{6.4}

பா ெதாழிலாள {அa2.25}

ேபகH1

{8.3}

* பாவி- ெபாியவ {11.5}

* ெபானகரா {6.8}

பரGகH1 சினைம {அa2.42}
* பbR {அa4.26}
பாட3தலாசிாிய {6.29}

* பா Oத {11.13}

* பிண#கிலாத {6.19}

{9.25}

* OேமG திநாைக# {அa4.21}

* ெபய-பா மைழ

{5.11}

ெபைமயி- ெபா7T {9.23}
* ேபெரடா

{அa4.3}

* மதரமாளிைக {11.16}

ணியெம(லா {7.11}

மGலக:களி

மைழெபாழிT {7.13}

* ெமB#ேகயணிT

{6.15}

* மC Tவவட {10.20}

ெமாB ேவைலMH

{7.14}

* மாேமG வடெமாழி {11.6}

வவன+ (கீதன) {அa2.4}

மறிவி( ெப: {அa2.15}
* மாசார#கவி {10.5}

மாேமG ......... வளலாய {7.8}
மாேமG ......... வள- {9.18}

மாேமG வாபிைற {6.31}

{10.8}

ெமBயாறைட {அa2.31}
ேமாகமாமடவி

{10.19}

* வரமளி#9

{11.8}

வைரமா தி#9

வழிவழி ய@ைம {8.8}

மா. ேவ@ன {9.27}

வளிய ப:கய# {9.20}

மிக+ ெபாியனாகிய {10.14}

வாத[ மைற

மி#9ள ேபாிர#க {அa2.14}

{4.3}

வெறாட {அa.2.12}
{8.27}

* மிCமர {அa4.2}

வாத[ர@கP#9

{அa.2.13}

3யRமாதவ {அa2.47}

வாBத திவ@#

{10.1}

* Jதிதல {அa4.11}

வாராக வன நகி(

3தி மா#கனி {9.15}

* 3Cள ப( {அa4.17}

* வாHதெதன {6.23}

* வாத[தி

{அa4.23}

* வாரண ெபாத

விபிக

{2.3}

{அa2.10}

{அa2.38}
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வாHேதாெம. {அa2.18}

* வாபணிதா( {6.14}
* வாOத {11.9}

வான நாடவ#9 {8.18}

விள:கதிகாரெதா
ெவைள நிறதாெவைளவாரண+

ெவ-றிWெரா {6.1}

{அa2.37}
{4.6}

{அa2.1}

வின 3@ேம( {9.14}

ெவற சீராம {8.26}

* விYலக {அa4.18}

* ேவதாவி தணிடேமா

* விணா {10.24}

* விதகமா {அa4.25}

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

* ேவடாைமயன

{7.2}

{10.17}

