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ன்

ைர

"காசி உள்
காசி கா

நர், காசி ேகட்குநர்
நர், ஆசின்

த்தேர"

என்
ேபாற்றப்ப ம் காசித் தலத்தின் அ ைமைய ம் அத்தலத் ைற ம் ஈசன்
விசுேவசராின் ெப ைமைய ம் எ த்ேதா ம்
ேல காசி மஹாத்மியம் அல்ல
சிம்ஹத்வஜன் கைத ஆகும். இக்கைதையப் ப ப்ேபார்க்கு அழியா ேமன்ைம ம்,
க ம், ண்ணிய ம் ைககூ ம் என்ப

உ தி.

'தி ப் கழ்ப் பதிப்பாசிாியர் வரலா ' ஓைலச் சுவ களில் சிதறிக் கிடந்த
தி ப் கைழ உலகுக்களித்த வள்ளல் உயர்தி . வ.த. சுப்பிரமணிய பிள்ைள
அவர்களின் வாழ்க்ைக வரலாற்றிைனக் கூ வ . அன்னார் வாழ்ந்த, வாழ்க்ைகச்
சூழ

ம்; அவர

அயராத உைழப் ம்; இைடயிைடேய அவர் ெசய்த ெதய்வத்

தி ப்பணிக ம்; அ ணகிாிநாதாின் தி ப் கழ்ப் பாக்கள் அடங்கிய ஓைலச்
சுவ கைளத் ேத ச் ேசகாித் அவற்ைற
ன்
பாகங்களாக அச்சிட் ெவளியிட
அவர் ேமற்ெகாண்ட அ
யற்சிக ம் இந்
ள் விளக்கப்பட் ள்ளன.
காசி மஹாத்மியத்ைத ம், தி ப் கழ்ப் பதிப்பாசிாியர் வரலாற்றிைன ம் எ திய
ெப ந்தைக என் தந்ைதயார் தணிைகமணி டாக்டர் வ.சு. ெசங்கல்வராய பிள்ைள
ஆவார். இவரால் எ தப்பட்ட இவ்வி

ல்களின்

தல் பதிப்

ைறேய 1906,

1920-இல் ெவளியிடப்பட்ட . பல்லாண்
இைடெவளிக்குப் பின்னர் ஐந்திைணப்
பதிப்பகத்தின் உாிைமயாளர் உயர்தி . குழ. கதிேரசன் அவர்கள் ெப ந்தன்ைமேயா
தாேம மன வந்
அவ்வி
ல்கைள ஞ் ேசர்த்
அச்சிட்
ெவளியிட் ள்ளார்.
அன்னார் வளம் பல ெபற் , சிறப் றத் தமிழ்த் ெதாண்டாற்றிட காசிநாதனின் அ ள்
ேவண் , என் மனமார்ந்த நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன்.
டாக்டர் வி. சி. சசிவல்
5-12-1992
-------------------------------
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உ
தி த்தணிேகசன்

ைண

கட ள் வாழ்த்
ண்

விநாயகர்

ண்

விநாயகைன, மண்

கண்

மவாவிெனா

வணங்கி ேவார், பண்ைட விைனய ேம.

தணிைக நாதர்
சிற்பரர்க்குத் ெதாிெயாணாத்[1]
தற்பரப் ெபா ள் சாற்றிய
உற்பவக் கிாி[2] ேயாங்கிய
கற்பகத்ைதக் க
வாம்.
-----[1].
ெதாிெயாணாத்
தற்பரப்
அந்வயப்ப த்திப் ெபா ள் ெகாள்க.

ெபா ைளச்

சிற்பரர்க்குச்

[2]. உற்பலக்கிாி --நீேலாற்பலமைல--தி த்தணிைக.
விசுவ நாதர்
விசுவ நாதைனப், பசுவ ேதறிையக்
கசிவி ேனாதிட, அைச [3] தீ ேம.
-----[3]. அைச --சலனம், கலக்கம்.
அன்ன ரணி யம்ைம
அன்ன

ரணிச், ெசான்ன[4] தாள்கைளச்

ெசான்ன ெதாண்டைர, உன்னி உய்குவாம்.
--------[4]. ெசான்ன--ெபான்மயமான, ெசார்ண என்பதன் ம உ.

சாற்றிய

என

5
காசி விேசடம்
எண்ைமப் ல ேனய்ந்த நி
ஒண்ைமக் கர ேமாய்ந்திடலால்
உண்ைமப் ேபா ேளார்ந்தனேம
திண்ைமக் கதி ேதர்ந்தனேம.[5]
--------------------------[5]. ஒ
ைற சிவன் ெபாியேரா விஷ்
ெபாியேரா என் ந் த க்கம்
நிவர்க க்குள் உண்டாக அவர்கள் வியாச
நிவைர இதற்கு
கூ ம்ப க்
ேகட் க் ெகாண்டார்கள். அவர் விஷ் ேவ ெபாியர் என்றார். அப்ேபா
சில
நிவர்கள், "ஐயா, இப்ேபா இங்ேக ெசான்ன ெசால்ைலக் காசித் தலத்திற் கங்ைகக்
கைரயில்
விசுேவசர்
சந்நிதியில்
ெசால்
ரானால்
ஒப் க்ெகாள் ேவாம்"
என்றார்கள். அவ ம் அப்ப ேய ெசய்கிேறன் என்
காசிையச் ேசர்ந்
கங்ைகக்
கைரயில் நின்

'விஷ்

ேவ ெபாியர்' எனக் கூறிக்ெகாண்ேட தம

க்க, நந்திெயம்ெப மான் "உம்" என்
அப்ப ேய தம்பித்
-- என்

அதட் னார். அப்ேபா

நின் விட்ட . பின்னர் அவ க்கு நல்

சிவபிராைன ம் நந்திேகசுரைர ந்

ைகைய ேமேல

தித் த் தம

நிவர் ைக

ணர்ச்சி ேதான்ற,

ைகயின் சுவாதீனத்ைதப் ெபற்றனர்,

ஞ் சாித்திரம் இப்பாட் ற் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . இவ் விஷயம்,

"ஐயி
ராண ல் அமலற் ேகாதி ஞ்
ெசய்யபன் மைறக ந் ெதாிந் மாையயால்
ெமய்
சூள் கல் வியாதன் நீட் ய
ைகய நந்திதன் கழல்கள் ேபாற் வாம்.
ைபய ராவின்ேமற் கண் யில் பண்ணவன் தனக்குந்
ைதயல் பாதிய ேனபரம் ெபா ெள ந் தன்ைம
ைமயன் மா ட ணர்ந்திட மைற நி ெய த்த
ைகய ேத ைரத் திட்டேதார் காசிையக் கண்டான்"
என் ங் கந்த ராணச் ெசய் ள்களா ம், "கங்ைகசூழ் கிடந்த காசிமால் வைரப்பிற்,
ெபாய் கல் வியாதன் ைகதம்பித்த ன்" என் ம் சுேலாக பஞ்சக ெமாழிெபயர்ப்
பா ம் அறியலாகும். இச் சாித்திரத்தாற் காசியின் சிறப் நன்கு விளங்கும்.
---------
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தி ச்சிற்றம்பலம்
காசி மஹாத்மியம்
சிவபக்த சிேராமணிகளாகிய ைநமிசாரணிய

நிவர்கள் சூத

நிவைர ேநாக்கி

' நி ங்கவேர! எங்கள் விைனகைளப் ேபாக்கக் கூ ய சிவசாிதங்கள் தங்கள்
தி வாக்கால் எண்ணில்லாதன உைரத்தீர். ேக்ஷத்திரங்க க்ெகல்லாம் நாயகமாகிய
காசி நகரத்தின் சிறப்ைப ந் தைய கூர்ந்
ேகட் க்ெகாள்ள, சூத

உைரத்த ளல் ேவண் ம்' என்

நிவ ம் மனமகிழ்ச்சி டன் 'அன்பர்கேள, உங்கள் இஷ்டத்ைத

நிைறேவற் கின்ேறன்' என்
உைரத்த
கின்றார்:

ெசால் ப் பின்வ ந் திவ்ய சாிதத்ைத அவர்க

க்கு

தி வளர்ந்ேதாங்கும் பரதகண்டத்தில் சிம்ஹள தீபம் என் ம் ேதசத்தில்
சிம்ஹத்வஜன் என்ெறா அரசன் இ ந்தான். அவன் சகல நற்குண நற் ெசய்ைகக ம்
வாய்ந்தவன். ேபாாில் மஹா ரன். அவ ைடய மைனவி ெபயர் மந்தாரல
மி.
ெபண் ர்க்குாிய நால்வைகக் குண ம் ெபா ந்தி ள்ளவள். அழகிற் சிறந்தவள். தன்
கணவன் மாட்
நிைறந்த காத ம் பக்தி ம் உைடயவள். எவ்வாற்றா ம்
ேமன்ைம ற் ம் த்திர பாக்கியம் இல்லாக் குைறயால் அரச க்குத் தினந்ேதா ம்
கவைல வளர்ந்
ெகாண்ேட வந்த .
த்திரப் ேபற்ைறக் குறித் ப் பல வித
த மங்கைள மன்னவன் உவப்ேபா
அன்ன கட்டைள
உைட, பசு,

மி

ெசய்தான். ேகாயில்க

த ய ஏற்ப த்தினான்.

சுரர்க

க்குத் தீப கட்டைள,

க்குத் தினந்ேதா ம் குைட,

த ய தானங்கள் ெசய்தான்.

என்ன ெசய் ம்

த்திேராற்பத்தி யைடயாைமயால் அரசன் மிகக் கவற்சிேயா

தன்

மைனவிைய ேநாக்கி, 'ேஹ! மந்தார ல
மி! மேனாமணி! என பிாிய நாயகி! நாம்
இ வ ம் பாக்கிய ஹீனர்கள். ஒ குழந்ைதயின் தாமைரப் ப் ேபா ம் கத்ைதக்
கண்
களிக்கும் பாக்கியம் நமக்கு இல்லாமற் ேபாய் விட்ட . இங்ஙனம்
த்திரனில்லா
இப்ேபா
வ ந் ம்ப
நாம்
ன் ஜன்மத்தில் என்ன பாவஞ்
ெசய்ேதாேமா?
தனங்க

த்திரனில்லாதவ

ம், சுற்ற ம் யா

ம ைமயி

ந்

க்கம். நம

க்கு நா ம் நகர ம் நாநா பதார்த்தங்க

பயைனத் த ம்? அவ

க்கு இம்ைமயி

ந்

ம்,

க்கம்,

கர்ம விைனையப் பார்த்தாயா? பிதிர்த்ெதாழில் ெசய்ய

மக்களில்லாவிட்டால் நமக்கு நல்ல கதி எங்கனங் கிைடக்கும்?' என் கூறி இ வ ங்
கவ ந் த ணத்தில் ஆநந்த ஸ்வ பியாகிய
நாரத
நிவர் அரசன
சபா
மண்டபத்திற்கு வந்தார்.
அரசன் அவைரப் ேபராநந்தத்ேதா
ற்றி க்கச் ெசய்தான். பின் அவர

எதிேரற் வந்தித் ப் சித் சிம்ஹாசனத்தில்
பாதார விந்தத்தில் ழ்ந் நமஸ்காித் ெத ந்
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அவைர ேநாக்கி, ' ணாதரேர! நி ங்கவேர! உம பாத ப மத்ைத யான் ஈண் க்
காண்பதனாேலேய எனக்கு எல்லா நன்ைம ங் ைககூ ன. என
க்கெமல்லாம்
ஒழிந்தன. நான் மக்கட் ேபறைடய யாேதார் ஐய ம் இல்ைல. ண்ணிய
ஷர்கள்
ஒ வன் தி ஷ் யிற் பட்டேபாேத நன்ைமகெளல்லாம் அவைன நா வ ம். இன்
நான்
மிக்க
பாத
பிரம

பாிசுத்தனாயிேனன்; மிகப் பிரசித்தனாயிேனன்; சிம்ஹள ேதயத் தரசர்க ள்
நிைல ெபற்றவனாயிேனன். ேஹ! மந்தாரல
மி! இங்ேக வா! நி ங்கவர
தாமைரையச் சிரசிற்றாித் க் ெகாள். இவேரா திவ்யர். மஹா
நிவர்.
த்திரர். நிைனத்த காாியத்ைத நிமிஷத்தில்
க்க வல்லவர். இவர் கடாக்ஷம்

ெபற்றாய்;
நின்றான்.

த்திரப்ேப

ற்றாய் எனப் பலவா

இவ்வார்த்ைதகைளச் ெசவிேயற்ற
ெபா ந்திய ன்சிாிப்ேபா
" பேத! நீ

தம

கூறி,

நாரத

நி ங்கவைரப் பணிந்

நிவர; சந்திாிைக ேபா

ம் ஒளி

அ த வாையத் திறந் ,

நீலகண்டப் ெப மாைனப்

சித்தல் ேவண் ம். அவேர ேதவாதி

ேதவர்.
வர்கள்
தல்வர், அ யார்க்கு நல்லார், நச்சினார்க் கினியர். அவைர
வழிபட்டால் உனக்குமங்களம் உண்டாகும். உன
ர்வ கர்ம விைனயால் உனக்குச்
சந்ததி யில்லாதாயிற் . நீ
ன் ஜன்மத்தில் அந்தண ைடய ெபா ைள ேமாசஞ்
ெசய்

கவர்ந்தாய். உன் ற்பிறப்பின் வரலாற்ைறக் கூ கிேறன்; ேகட்பாயாக --

'நீ குந்தள ேதசத்தில் அந்திய வமிசத்திற் பிறந்

வளர்ந்தாய். பலர் ெபா ைளக்

கவர்ந்
, வாசல் த ய கட் க்ெகாண்டாய். தாடங்கன் என்ப உன் ெபயர்.
உன் ைடய பண ஆைசயால் நீ ஒ
ைற பிராமணர் தியில் ேதேவந்திர க்குச்
சமமான ெசல்வத்ைத ற்ற ேகாவிந்தச மன் என்பவ ைடய ட் ல் இரவிற் கன்னம்
ைவத் ச் சுவைரத் ெதாைளத்
உள்ேள
குந்
அவ ம் அவன் மைனவி ங்
குழந்ைத ம் உறங்குவைதக் கண்
ஆண் ள்ள ெபா ள்க ெளல்லாவற்ைற ங்
களவா னாய்.
ேகாயில்க
சுரர்க

அப்ேபா

க்குத்

தீப

அங்ேக

கட்டைள,

ைவரக்

அன்ன

கட்டைள

க்குத் தினந்ேதா ம் குைட, உைட, பசு,

என்ன ெசய் ம்

க க்கன்,
மி

ெபாற

த ய

ெசய்தான்.

ஏற்ப த்தினான்.

த ய தானங்கள் ெசய்தான்.

த்திேராற்பத்தி யைடயாைமயால் அரசன் மிகக் கவற்சிேயா

தன்

மைனவிைய ேநாக்கி, 'ேஹ! மந்தாரல
மி! மேனாமணி! என பிாிய நாயகி! நாம்
இ வ ம் பாக்கிய ஹீனர்கள். ஒ குழந்ைதயின் தாமைரப் ப் ேபா ம் கத்ைதக்
கண் களிக்கும்
பாக்கியம் நமக்கு இல்லாமற் ேபாய் விட்ட . இங்ஙனம் த்திரனில்லா இப்ேபா
வ ந் ம்ப

நாம்

த்திரனில்லாதவ

ன்

ஜன்மத்தில்

என்ன

க்கு நா ம் நகர ம் நாநா பதார்த்தங்க

பாவஞ்

ெசய்ேதாேமா?

ம், தனங்க

ம், சுற்ற ம்
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யா

பயைனத்த ம்? அவ

க்கு இம்ைமயி

ந்

க்கம், ம ைமயி

ம்

க்கம். நம

கர்ம விைனையப் பார்த்தாயா? பிதிர்த்ெதாழில் ெசய்ய மக்களில்லாவிட்டால் நமக்கு
நல்ல கதி எங்ஙனம் கிைடக்கும்?' என் கூறி இ வ ங் கவ ந் த ணத்தில் ஆநந்த
ஸ்வ பியாகிய
நாரத நிவர் அரசன சபா மண்டபத்திற்கு வந்தார்.
அரசன் அவைரப் ேபராநந்தத்ேதா
ற்றி க்கச் ெசய்தான். பின் அவர

எதிேரற் வந்தித் ப் சித் சிம்ஹாசனத்தில்
பாதார விந்தத்தில் ழ்ந் நமஸ்காித் ெத ந்

அவைர ேநாக்கி, ' ணாதரேர! நி ங்கவேர! உம பாத ப மத்ைத யான் ஈண் க்
காண்பதனாேலேய எனக்கு எல்லா நன்ைம ங் ைககூ ன. என
க்கெமல்லாம்
ஒழிந்தன. நான் மக்கட் ேபறைடய யாேதார் ஐய ம் இல்ைல. ண்ணிய
ஷர்கள்
ஒ வன் தி ஷ் யிற் பட்டேபாேத நன்ைமகெளல்லாம் அவைன நா வ ம். இன்
நான் பாிசுத்தனாயிேனன்; மிகப் பிரசித்தனாயிேனன்; சிம்ஹள ேதயத் தரசர்க ள்
மிக்க நிைல ெபற்றவனாயிேனன். ேஹ! மந்தாரல
மி! இங்ேக வா! நி ங்கவர
பாத தாமைரையச் சிரசிற்றாித் க் ெகாள். இவேரா திவ்யர். மஹா
நிவர். பிரம
த்திரர். நிைனத்த காாியத்ைத நிமிஷத்தில்
க்க வல்லவர். இவர் கடாக்ஷம்
ெபற்றாய்;
நின்றான்.

த்திரப்ேப

ற்றாய் எனப் பலவா

இவ்வார்த்ைதகைளச் ெசவிேயற்ற
ெபா ந்திய ன்சிாிப்ேபா
" பேத! நீ
ேதவர். வர்கள்

தம

கூறி,

நாரத

நி ங்கவைரப் பணிந்

நிவர் சந்திாிைக ேபா

ம் ஒளி

அ த வாையத் திறந் ,

நீலகண்டப் ெப மாைனப்

சித்தல் ேவண் ம். அவேர ேதவாதி

தல்வர், அ யார்க்கு நல்லார். நச்சினார்க் கினியர். அவைர வழிபட்டால் உனக்கு
மங்களம் உண்டாகும்.
உன
ர்வ கர்ம விைனயால் உனக்குச் சந்ததி யில்லாதாயிற் . நீ ன் ஜன்மத்தில்
அந்தண ைடய ெபா ைள
ேமாசஞ் ெசய்
ேகட்பாயாக:--

கவர்ந்தாய். உன்

ற்பிறப்பின் வரலாற்ைறக் கூ கின்ேறன்;

'நீ குந்தள ேதசத்தில் அந்திய வமிசத்திற் பிறந்

வளர்ந்தாய். பலர் ெபா ைளக்

கவர்ந்
, வாசல் த ய கட் க்ெகாண்டாய். தாடங்கன் என்ப உன் ெபயர்.
உன் ைடய பண ஆைசயால் நீ ஒ
ைற பிராமணர் தியில் ேதேவந்திர க்குச்
சமமான ெசல்வத்ைத ற்ற ேகாவிந்தச மன் என்பவ ைடய ட் ல் இரவிற் கன்னம்
ைவத் ச் சுவைரத் ெதாைளத்
உள்ேள
குந்
நவ ம் அவன் மைனவி ம்
குழந்ைத ம் உறங்குவைதக் கண்
ஆண் ள்ள ெபா ள்க ெளல்லாவற்ைற ங்
களவா னாய். அப்ேபா அங்ேக ைவரக் க க்கன், ெபாற்ேறா , ெபான் அைறநாண்,
ெபாற்சிலம்
த ய அணிந்
உறங்கும் குழந்ைதைய அதிக கு கலத் டன்
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ெம வாய் எ த் க்ெகாண்

ட் ற்கு ெவளிேய வந்

அ கி

ள்ள காட் ல்

ைழந் ,
ஆபரணங்கெளல்லாவற்ைற ம்
எ த் க்ெகாண் ,
குழந்ைதையக்
க த்ைதப் பற்றித் தி கி றித் ஓர் ஆழ்ந்த கிணற்றில் எறிந் ெசன்றாய்.
ட் ற் ேகாவிந்த ச ம ம்
பிரமித் வாய்விட்டலறினார்கள்.

அவன்

மைனவி ம்

தங்குழந்ைதையக்காணா

'ஐேயா! எங்கள் அ ைமக் குழவிையக் காேணாேம!
எங்கள் கண்மணிைய இழந்ேதாேம! என் ெசய்ேவம்! என் ெசய்ேவம்!
அந்ேதா! ெதய்வேம! ேமாசஞ் ெசய்தாேய! இ ேவா நினத ள்!
அப்பா! குழந் தாய்! யாண் ச் ெசன்றாய்! எங்ேக இ க்கிறாய்!
"வாராேயா! வாராய! ைமந்த! எதிர் வாராேயா!
பாராேயா எங்கள் கம்! பாராேயா எங்கள் கம்!
கண்ேண! மணிேய! க ம்ேப! ெதளி ேதேன!
உண்ேணாய் ெகடஎம் ன் ஓ ெயதிர் வாராேயா!
காண்டகு காதலேன! காண்டகு காதலேன!
யாண் நீ ேபாயிைனேயா! யாண் நீ ேபாயிைனேயா!
மதியிழந்ேதம் ெசல்வ! வைகயிழந்ேதம் நல்ல
கதியிழந்ேதம் ைமந்த ைனக் காணாத பாவிேயம்."
இங்ஙனம் இவர்கள் அழ, இத்

க்க சமாசாரம் ஊர்

வ ம் பரவிற் . அவ் ர்

அரசன் ெசங்ேகால் நடாத் ஞ் சீாிய குணத் ச் ெசல்வன். அவன் இதைனக் ேகட்கேவ,
ெவவ்விடந் தைலக்ெகாண்டாற் ேபால் ேவதைன யகத்

மிக்குக் காவலைரக் கூவி,

'நீங்கள் நாற் றத் ங் காற்றிற் பறந்ேதா த்
வித் தி டைன உடேன ெகாண திர்'
எனப் பணித்தான். அங்ஙனம் றப்பட்ட காவல ட்சிலர் தாடங்கனாய உன்ைனப்
பி த்தார்கள். ைககளி

ம், உடல் மீ ம், இரத்தக் கைற இ க்கக் கண்

உன்ைன

அவர்கள் இ கப் பிணித்
ைநயப் ைடக்கேவ, ேநாய் தாளா
நீ உண்ைமைய
ஒப் க்ெகாண்டாய். நீ கவர்ந்த ெசாத் க்கைள உன்னிடமி ந்
பற்றிக் ெகாண்
ஷ்டனாகிய உன்ைன ம் க
ைனயி ேலற் ம்ப அரசன் ஆக்ஞாபித்தான். ராஜ
தியின் ேகா யில் ஒ
றத்தில் உன்ைனக் க ேவற்றினார்கள். ேகாவிந்த ச ம ம்
அவன் சுற்றத்தா ம் 'விதியிைன யாவேர ெவல்
நீர்ைமயார்" என்ற உண்ைமைய
ேயார்ந் ஒ வா மனம் ேதர்ந் சிறி கவற்சி நீங்கினார். இஃதிவ் வாறாக:
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தாடங்கனாகிய நீ க
ைனயில் தினந்ேதா ம் மரணவாஸ்ைதேயா
த் க்
ெகாண்
ந்தாய். அப்ேபா
காசி யாத்திைர ெசய்கின்ற
ண்ணியசீலர் ஒ வர்
அவ் ாில் இரவில் நீ இ ந்த இடத்திற்குச் சமீபத்தில் வந் தங்கினார். அவர் உன்
கூக்குரைலக் ேகட் உன்ைன உற் ப் பார்த் ப் பயந் பின் வாங்கினார். அப்ேபா
நீ அவைர ேநாக்கி, 'ஐயேர! அஞ்சுதல் ேவண்டாம், தைய ெசய்
வா ங்ேகாள்' என்

ெசால்ல, அவ ம் சமீபித்

வந்தார். வ த

சமீபத்தில்

ம் நீ அவைர ேநாக்கி,

'ஐயேர! தன தீய நடத்ைதயால் வ ம் ஆபத் க்கைள ஒ வன் நீக்க
மா? நான்
ெசய்த தீைமேயா மிக ங்ெகா ய . அவனவன
கர்ம பலத்ைத அவனவேன
அ பவித்தல் ேவண் ம். நீங்கள் தீர்த்த யாத்ாிகர் ேபாலத் ேதான் கின்ற . ண்ணிய
தீர்த்தங்களில் ஆ வ ம் நீங்கள் என ேவண் ேகாள் ஒன்ைறச் ெசவிேயற்ற ளல்
ேவண் ம்; கங்ைகக் கைரயிற் கயா சிரார்த்தம் ெவகு விேசஷெமன்
நான்
ேகள்விப்பட்
க்கின்ேறன். அங்ேக நீங்கங் சிரார்த்தம் ெசய்வதால் வ ம் பலனில்
ற்றில் ஒ கூ தனியாய் என நற்கதிக்ெகன் தத்தஞ் ெசய்ய ேவண் கின்ேறன்.
இ ேவ என் பிரார்த்தைன. இப்பிறப்பில் இனி ஒன் ம் என்னால் இயலாதாத ன்
இவ் தவிக்குக் ைகம்மா
நான் ம பிறப்பிேல ஞ் ெசய்கிேறன், என்
இரந்
ேகட் க்ெகாண்டாய். இம்ெமாழிையக் ேகட்ட தயா வாகிய அவ்வழிப்ேபாக்கர்
'அங்ஙேன ெசய்கிேறன், அஞ்சுதல் ேவண்டா' என வாக்குத்தத்தஞ் ெசய்

ெசன்றார்.

இங்ஙனம் நாைலந்
நாள் நீ க
ைனயிற்
ன் ற்றாய். அப்ேபா
ஓர்நாள்
நள்ளி ளிற் ேபய்க் கூட்டங்கள் உன் அ கிற் ேபாந்
சூழ்ந்தன. அைவ ெவகு
ேகார பத்தன. பிலம் ேபான்ற வாைய ம், வாயால் உண் நிைறயாத வயிற்ைற ம்,
பனங்கா ேபாலப் பரந் ள்ள ைககைள ங் கால்கைள ங் ெகாண்டன. ற்ெறன்
நிைனத்

உ ம் , பாம்

ேபாலத்

ெதாங்கும்

த ய உட் குந்

உேராமங்கைள ம்,

உறங்கும் உந்திைய ம், பாம்ைபப்

பாசிபடர்ந்த

பைழைமயான

க்குத்

ெதாைளகைள ம் உைடயன. ஆந்ைத ஓர் றத் ப் ப ங்கியி க்க, ாிஞ்சில்
அங்கும் இங்கும் உலா ம் ெசவிகள் வாய்ந்தன. மண் ெவட் ைய ங்
கலப்ைபைய ங் ேகாத் ைவத்தாற் ேபான்ற பல் வாிைசகைளப் ெபற்றன. பச்ேசாந்தி,
பாம்
த யவற்ைறக் ேகாத் த் தா யாக அணிந் ெகாண்
ப்பன. ஆகாயத்ைத
ட் ந் தைலைய ம், தாழ்ந்
ப த் யர்ந்த ப
கேளா
என்

மார்பின் கீழ் வந்

தட் ம் உதட்ைட ம் உைடயன.

ங்கிற் தர்கைளக் கண்டால் 'எம் அன்ைன அன்ைன' என்

அைவ

உறவா வன. ஒட்டகங்கைளக் கண்டால் 'இைவ எம் பிள்ைள பிள்ைள'

அைவகைளச் சீராட் வன. [6]

----------------[6]. க ங்கத் ப் பரணியி
வ ணைன எ தப் பட்ட :
'வன்பிலத்ெதா

ள்ள பின்வ ஞ் ெசய் ள்கைளத் த விப் ேபய்களின்

வா ெசய் வாயின
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வாயினால்நிைற யாத வயிற்றின
ன்பி க்கின் கத்தி ேமற்ெசல
ம் ழப்ப மம் ழந் தாளின.
ெப ெந ம்பசி ெபய்கல மாவன
பிற்ைற நாளின் ன்னாளின் ெம வன
க ெந ம் பனங்கா
ைம ங்
கா ங் ைக
ைடயன ேபால்வன.
வற்றலாக லர்ந்த
குகண்
மரக்கலத்தின் மறி ற ெமாப்பன
ஒற்ைற வான்ெறாைளப் ற்ெறனப் பாம் டன்
உ ம்
ள் க் குறங்கி ம் உந்திய.
பாந்த ணால்வன ேபா
டன்மயிர்ப்
பாசி பட்ட பழந்ெதாைள க்கின
ஆந்ைத பாந்தி யி ப்பத் ாிஞ்சில் க்
கங்கு மிங்கு லா ெசவியன.
ெகாட் ேமழி ங் ேகாத்தன பல் ன
ேகாம்பி பாம்பிைட ேகாத்தணி தா ய
தட் வாைனத் தகர்க்குந் தைலயன
தாழ்ந் மார்பிைடத் தட்
தட் ன.
அட்ட மிட்ட ெந ங்கைழ காண்கிெலன்
அன்ைன யன்ைன ெயன்றா ங் குழவிய
ஒட்ட ஒட்டகங் காண்கிெலன் பிள்ைளைய
ஒக்கு ெமாக்குெமன் ெறாக்கைல ெகாள்வன'
இத்தைகய ேபய்க் குழாத்தில் இ ந்த ஒ

ெபண் ேபய், 'ெதய்வேம! இப் மியில்

என
சாபத்ைதப் ேபாக்குவா ம் உண்ேடா? ஒ
மனிதன்கூட எனக்கு அ கில்
வ கின்றானில்ைலேய" என் ஏக்கத்ேதா கதறாநின்ற . இதைனக் ேகட்ட ஏைனய
ேபய்கள் 'உனக்குச் சாபம் எங்ஙனம் வந்த ?' என அப்ெபண் ேபய் ெசால்ல

ற்ற :

"ேக ங்ேகாள் என் கைதைய. யான்
ன் ஜன்மத்திற் ெபண்கள் சிகாமணியாய்
ேவசியர் குலத் க்கு ஓர் ரத்ந மா ைகயாய்ப் பிறந்ேதன். என் இச்ைசேபான
வழிெயல்லாஞ் சுகித்தி ந்ேதன். குேபர நிதி ம் ேதேவந்திர ேபாக ம் என்னிடத்
ஒ ங்கு இ ந்தன. தனப் ெப ைமயா ம் ெசௗந்தாியப் ெப ைமயா ம் நான்
அரசர்க

க்கும் அஞ்சவில்ைல. பலாவண்யத்தா

ம், ெவகு ரம்யமாய்ச் சல்லாபஞ்
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ெசய் ஞ்

சாமர்த்யத்தா

ம்,

ஆடல்,

பாடல்

த யவற்றி

ந்த

தற்றர

ேதர்ச்சியா ம், மற் ம் ேவசியர்க்கு ேவண் ய லக்ஷணங்களா ம் ேவசியர்
யாவாி ம் ேமம்பட் ேவசியர்திலகம் எனப் பிரசித்தி ெபற்ேறன். ெபா ள் பறிப்பதில்
எனக்கு இ ந்த சாமர்த்யம் ேவ
எவ க்குங் கிைடயா . இங்ஙனஞ் ெசல்வ
மமைதயாற் கண் ெகட்
ந்ததால் நான் ஒ ெபாிய ேதாஷத்திற்கு இடந் தந்ேதன். ஒ
நாள் அந்தி ேவைளயில் என
ேதாழியேரா
விைளயா க்களித்
மாளிைகயின்
ேமன்மா யி
ந்ேதன். அப்ேபா
வாயி
ந்த தம்பலத்ைத ெமன்
கீேழ
உமிழ்ந்ேதன். அந்ேதா! என் பாபம்! அ கீேழ ெத விற் ேபாய்க்ெகாண்
ந்த ஒ
விப்பிர சிகாமணியின் [7] தைல மீ
'அடீ! ேவசி! நீ நசிப்பாயாக!

ழ்ந்த . அம் மைறேயான் நிமிர்ந்

ேநாக்கி,

ஷ்ேட! நீ பிசாசாகக் கடவ ' எனச் சபித்தான்.

---[7]. விப்பிர சிகாமணி -- பிராமண சிேரஷ்டன்.
இதைனக் ேகட்ட நான் மனங் கலங்கி விைரவிற் கீழிறங்கி ஓ

அவன் பாதத்

ழ்ந்
நமஸ்காித் , 'அறியா
ெசய்த அபராதத்ைத, அந்தணர் ெப மான்
க்ஷமித்த ளல் ேவண் ம். க ணாநிதிேய! ெபாிேயார் சி
நாய்களின் பிைழையப்
ெபா த்தல் ேவண் மன்ேற' எனப் பல நய வசனங் கூறி என
ட் க்கு அைழத்
வந் அப்யங்க ஸ்நாநஞ் ெசய்வித் ேசாடேசாபசாரங்க ஞ் ெசய்ேதன். அன்ன ம்
பா ம்
சிப்பித்ேதன். ெவண் பட் ஞ் ெசம்ெபான் ம் அளித்ேதன். பன் ைற
பணிந்
பணிந்
வணங்கிேனன். அவ்வந்தணர் ெப மா ம் உள்ளம் உவந்
'நன்றாகுக' எனக் கூறி என்ைன ேநாக்கி, 'தாமைரக் கண்ணீ! என் மனத்திற் ேகாபம்
அடங்கி உவைக உண்டாயிற் , உனக்குச் சாப விேமாசனந் த கின்ேறன். நீ ேபய்
உ வத்ேதா
மியிற் பல இடங்களி ந் திாிவாய். எப்ேபா உன்ைன ஒ மனிதன்
பாணிக்கிரஹணஞ் ெசய்வாேனா அப்ேபா உனக்குச் சுகம் உண்டாகும்' எனக் கூறிச்
ெசன்றான். அன்ேற நா ம் இப்ேபய் உ வத்ைத யைடந்ேதன். பல இடங்களி ம்
உழன்ேறன். பிராணி வர்க்கங்கள் என்ைனக் கா ம்ேபாேத பயப்பட் ஓ கின்றன.
அப்ப
யி க்க என்ைன எவன் பாணிக்கிரஹணஞ் ெசய்வான்? ஈஸ்வரா! என்ன
ெதௗர்ப்பாக்கியம்! நான் யாேரா ேநாேகன்! யார்க்ெக த் ைரப்ேபன்! என்ைனக்
க யாணஞ்
ெசய்
ெகாள்பவ க்கும்
சுப ண்டாகும்
என அவ்வந்தணர்
கூறி ள்ளார். யா ம் பயத்தால் எனக்குச் சமீபத்தி ம் வ கிறதில்ைல; எனக்குத்
தினந்ேதா ம்
க்கம் ெப குகின்ற " -- என்
இவ் வண்ணம் தன் வரலாற்ைற
ஸவிஸ்தாரமாய்க் கூறி அப்ெபண் ேபய் லம்பிற் .
இவ்வி த்தாந்தங்க
ேகட் க்ெகாண்
ெசய்
கால

ெளல்லாவற்ைற ம்

க

ைனயி

ந்

கவனமாய்க்

ந்த தாடங்களாய நீ, 'ேபய் மணிேய! உன்ைன நான் க

யாணஞ்

ெகாள் கிேறன். ஆனால் நாேனா மகா ஷ்டன், க
ைனயி
ப்பவன்.
ர்க்ேக ந் த ணத்தினன். ஆயி ம் இ வ க்கும் நன்ைம உண்டாகுமாதலால்

உன்ைனக் காந்த வ விவாகஞ் ெசய் ெகாள்

கிேறன்; உன்ைனச் சாபத்தினின் ம்
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மீட்ேபன்' என் ெசால்ல, அப்பிசாசும் உடேன தன் கு வினின் ம் பிாிந்
க
ைனயிேலறிப் பாணிக்கிரஹணஞ் ெசய் ெகாண்ட .

தா

ங்

பின்னர் ம பிறப்பில் அப்ேபய் ராஜகுமாாியாய்ப் பிறந்த . சாக்ஷாத் அந்த
ராஜகுமாாிேய உன் மைனவி மந்தாரல
பலனில் அற்பமாகிய ஒ
சி
கூ

மி. தாடங்கனாய நீேயா, கயாசிரார்த்த
அவ்வழிப்ேபாக்கர் உனக்குத் தத்தம்

பண்ணினதால், இத் ைணக் கீர்த்திைய ம் ெப ைமைய ம் இப்பிறப்பில் அைடந் ,
இந்த சிம்ஹள ேதயத் க்கு அரசனா யி க்கின்றாய். நீ ெசய்த சிசு ஹத்திேய உனக்குச்
சந்ததி யில்லாமற் ெசய் விட்ட . ஆத
கைரயிற் கயா சிரார்த்தம் ெசய்

ன், மன்னவ, நீ காசிக்குப் ேபாய்க் கங்ைகக்
ற்பிறப்பில் அவ்வழிப்ேபாக்க க்கு நீ

வாக்களித்தப ேய கடைன நிைறேவற்றினால், சிவசாமீப பதவியி
சிவ சா பம் ெபற்

க்கும் அவ ம்

சிவ கணத்தவ ள் ஒ வராவார்; உனக்குந் தவறா

ண்டாகும். சிம்ஹத்வஜ! நீ கவ

தல் ேவண்டாம். காசிக்குச் ெசல்

த்திரப்ேப
க, கங்கா

ஸ்நாநஞ் ெசய்க, விசுவநாத க் கன்பனாகுக. நாக ஷணர
அன்
கிைடக்க
ேவண் ன் பாகீரதி ஸ்நாநஞ் தான் அதற்கு ஔஷத மாகும். காசித் தலத்தின்
ெப ைமைய ம்
அவ்
விசுேவசர
ெப ைமைய ம்
யான்
என்ெனன்ெற த் ைரப்ேபன். ஆயிரம் நா ைடய ஆதிேசடனா ஞ் ெசால்ல
யா . ஆயி ம் என் ஆைச அடங்க யான் சிறி கூ ேவன்:-"இரண்ெட த்தினா லாகிய காசிெயன் றிைசக்கும்
அரண்ட ந்திர மந்திரம் அளற்றீனின் ெற த் த்
திரண்ட இன் லா த்தியிற் ேசர்க்குேமற் சிலம்
குரண்ட நீர்ச்ெச ங் காசிமான் மியெமவர் குறிப்பார்? [8]
"வார ணாசி ளநிைனத்ேதார் வளமார் சிவசா ேலாக்கியேர
வார ணாசி வாய்ெமாழிேவார் வளமார் சிவசா மீப்பியேர
வார ணாசி தாிசித்ேதார் வளமார் சிவசா ப்பியேர
வார ணாசி வசித்தமர்ேவார் வளமார் சிவசா

ச்சியேர.[9]

"காசிைய நிைனக்க த்தி காசிெயன் ைரக்க
காசிையக் காண த்தி காசிையச் சூழ த்தி
காசியில் வசிக்க த்தி காசிையக் ேகட்க த்தி

த்தி

காசியின் வசிப்ேபார் தம்ைமக் கண் தாழ்ந் தி தன்
"காசி

ள்

காசி கா

நர், காசி ேகட் நர்
நர், ஆசின்

த்தேர." [11]

த்தி.[10]
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------------[8,9,10,11].காசி ரகசியம்.
காசிநாதைர வணங்காத மனிதன் வஞ்சகன். ஒ வன் காசிக்குப் ேபாகின்ேறன் என்
தன பாதத்ைத
ன்னிட்
ன்னிட் ைவத்தால் அவ ைடய பாபங்கெளல்லாம்
பின்னிட் ப் பின்னிட்
ஓ ப்ேபாகும். 'காசிக்குப் ேபாகின்ேறன்
உைரகைளக்ேகட்ட அளவில் பிரமஹத்தியாதிகள் பயப்பட் ஓ ம்.

நான்'

என்ற

'கங்கா' என் ம் பதத்தி ள்ள அக்ஷரங்கைளத் தியானஞ்ெசய்தால் மனிதன்
சுத்தனாவான். நம ைகயின் பயன் விசுேவசைரத் ெதாழக் கூப் வேத. கா ன் பயன்
அவர்ேகாயிைல வலம் வ வேத. ெசவியின் பயன் அவர் கைழக் ேகட்பேத. கண்ணின்
பயன் அவர் ஸ்தலத்ைதக் காண்பேத. தைலயின் பயன் அவைர வணங்குவேத.
ெநஞ்சின் பயன் அவைர நிைனவேத.
"கண்

தலா லயேநாக்குங் கண்கேள கண்கள்,

கைறக்கண்டன் ேகாயில் குங் கால்கேள கால்கள்,
ெபண்ெணா பா கைனப்பணி ந் தைலகேள தைலகள்,
பிஞ்ஞகைனப்

சிக்குங் ைககேள ைககள்,

பண்ணவன்றன் சீர்பா

நன்னாேவ நன்னா,

பரன் சாிைத ேயேகட்கப் ப ஞ்ெசவிேய ெசவிகள்,
அண்ணல் ெபாலங் கழனிைனக்கும் ெநஞ்சேம ெநஞ்சம்.
அரன க்கீழ் அ ைம கும் அ ைமேய அ ைம." [12]
---------------[12]. பிரேமாத்தரகாண்டம்
சிம்ஹத்வஜ! சிவபிரான் ெமய்யர்க்ேக ெமய்ய ராத ன் அவர்மாட் க் ெகடாத
உ தி ம்
நம்பிக்ைக ம்
உனக்கு
இ த்தல்
ேவண் ம்.
நல்வழி
ஒன்
ேதான் ம்ேபா
அதைன உடேன ைகப்பற் தல்ேவண் ம். காசிக்குப் ேபாவ
மகாகஷ்டம்; வழியிற் பலவித இைட
கள் ேநாிடக்கூ ம். அ யார்கள உ திையச்
ேசாதிப்பதிற் சிவெப மா க்கு எப்ேபா ம் ஆைச ண் . உ தி ள்ளவர்க க்கு
எம்பிரான் அ ள்
ாிவார். ஆத ன், சிம்ஹத்வஜ! நீ காசிக்கு அவசியம்
ேபாகேவண் ம். சந்திரேசகர ர்த்தியின் க ைணயினால் த்திரபாக்கியம்
த ய
சகல சம்பத் ம் உனக்கு உண்டாகும். இ
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நிச்சயம், நிச்சயம்,
க்கா ம் நிச்சயம்" என்
அவன்பால் விைடெபற் ப் ேபாயினர்.

உைரத்

அரச

க்கு ஆசி கூறி

அரச ம் அப்ேபாேத ேவ
ஆேலாசைன ஒன் ஞ் ெசய்யா காசியாத்திைரக்கு
ேவண் ய ஏற்பா கெளல்லாஞ் ெசய்தான். ைவதிக பிராமண சிேரஷ்டர்க ம் சிவ
நிவர்க ந் தன்ெனா வரத் தன மைனவி மந்தார ல
மிேயா
றப்பட்டான்.
காட் வழிக்கு இன்றி யைமயாத வில், அம் ,
ெசன்றான்.

த ய ஆ தங்கைள ம் எ த் ச்

பலநாள் யாத்திைர ெசய் வந்தவர்கள் ஒ நாள் அந்தி ேவைளயில் விந்தமைலயின்
பக்கத்தி ள்ள காட் ற்றங்கும்ப ேநாிட்ட . அப்ேபா திடீெரன் மைலயின் ஒ
சார னின் அேநகங் கள்ளர்கள் வந் அரசைனச் சூழ்ந் ெகாண்டார்கள். சூழ்ந்தவர்
அரசன
ெபாக்கிஷத்ைத ஒ
ெநா யிற் கவர்ந்தனர். அவர்கள் தைலவன்
மந்தாரல
மிையத்
க்கிச் ெசன்றான். இதைனக் கண்ட அரசன் அக் கள்ளர்
தைலவைனத் ரத்திச் ெசன்
த்தஞ் ெசய்யப் பிரயத்தனப் பட்டான்.
கள்ளர் தைலவன் மந்தஹாஸத் டன் அரசைன ேநாக்கி, 'ஏடா!
டா! இந்த
மஹாவிந்த ேகாரகானன வழியில் அந்தி ேவைளயில் வந்
பாைளயத் டன்
இறங்கினாய். உன் மதிைய யிழந்தாய்; நிதிைய யிழந்தாய்; தாரத்ைத மிழந்தாய்.
இங்ஙனம் இழந்த மல்லாமல் எதிர்த் மீட்க ம் றப்பட்டாய். இ சுத்த மதிஹீனம்.
வழிேபாக்காிடத் தி ந் தட் ப் பறிப்பதில் மஹா சாமர்த்ய ள்ள ம்பீரன் என்பவன்
நான். உன் ைடய இந்த மைனவிையப் ேபால இவ்விதத்திற் கிைடத்த ஆயிரம்
மைனவிமார் எனக்கு உண் . ஏடா! இன்றல்ல இந்த ெசௗாியம் எனக்குப் பிறந்த .
இங்ஙனம் வழி பறித்தல் நாங்கள் தைல ைற தைல ைறயாகச் ெசய்
வ ம்
த மமாம்' என்

ெசால்ல, மகா ரனாகிய அரசன் அடங்காக் ேகாபத்ேதா

'அேட,

ஷ்டா! உன
ன்ெனறி இன்ேறா
ெப கின்ற , பார்! சற்சனங்க ைடய
திரவியத்ைத அபகாிக்கிற
ர்ச்சனத் தைலவா! நில்லடா. இேதா என
ெகா ய
பாணங்க க்கு உன்ைன இைரயாக்குகின்ேறன். கள்ளப்பயேல! உன் ைடய தைல
இேதா
ள்
ளாகப் ேபாகிற பார். பிைழத்ேதாட ேவண் ெமன்றி ந்தால் என
மைனவி
மந்தாரல
மிைய
விட் விட் ப்
ேபாடா.
என்ைன
யாெரன்
நிைனத்தாயடா?
உங்கைளப்ேபான்ற மி கங்கைள அழிப்பதற்ெகன்ேறற்பட்ட
மி ேகந்திரனாய சிம்ஹத்வஜன் என் ம் அரசன் நான். சங்கா த்திர ைடய பக்தன்
நான்.

ஆயிரங்

காக்ைகக்கு

இனத்தாைர ம் ஒ

ஓர்

கல்

ேபாதாதா?

ெநா யிற் சங்காிக்கின்ேறன்;

இேதா

உன்ைன ம்

உன்

ஷ்ட பிண்டேம! சண்டாள

ஜன்மேம! அர்த்தத்திற்கு[13] ஆைசப்பட்ட உனக்கு அநர்த்தம் சமீபித் விட்ட ' என்
கூறி எதிர்த்தான்.
----------------------[13]. அர்த்தம் = ெபா ள்
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இங்ஙனம் வாதித்த அரச க்குங் கள்ளர் தைலவ க்கும் த்தம் ெவகு ேகாரமாய்
நடந்த . ேகாபத்தினாற் கண் சிவந்
வத்ைத ெநறித் த் தன
வில்ைல
விைளத் ச் சரமாாி ெபய்தனன் அரசன். அைவகைள எல்லாந் த த் த் தா ம்
ம மாாி ெபய்தான்
ம்பீரன். அதிக ேகாலாகலத் டன் ெவகுேநரம் இ வர்க்கும்
சண்ைட நடந்த . ஈற்றில் மஹா ெகா யனான ம்பீரன் சிம்ஹத்வஜ ைடய வில்ைல
றித் ச்
சிம்ஹநாதஞ்
ெசய்தான்.
அரசன்
உடேன
ஷ்
த்தத்திற்குப்
பாய்ந்த த்தான். அந்த த்தத்தில் ம்பீரன் அரசைனப் பிண்டம் பி த் விட்டான்.
அரச ம்
ர்ச்சித் த் தைரயில்
ழ்ந்தான். ம்பீரேவடன் அரச ைடய உடம்ைப
எ மிச்சம்பழரத்ைதப் பிழிவ ேபாற் கசக்கி விட்
மந்தாரல
மிைய ம் உடன்
ெகாண் தன பாிவாரங்க டன் ேபாய்விட்டான். ஆபத் ேவைளயில் அரசேனா
எஞ்சிநின்ற சில சந்நியாசிகள் அவ க்கு ர்ச்ைச ெதளிவித்தார்கள். அப்ேபா அவன்
அவர்கைள ேநாக்கி மிகுந்த க்கத் டன் கூ கின்றான் :-'அந்ேதா! ஐயன்மீர்! நம காலேதாஷத்ைதக் கண்டீர்களா? சண்ைடயில் ேதாற்ற
என் சாீரம் மிகத் தளர்ந்த . அவயவங்கைள அைசக்கக்கூட
யவில்ைல. என
சஸ்த்ரங்கள், அஸ்த்ரங்கள், வஸ்த்ரங்கள் யா ந் ெதாைலந்தனேவ. கஷ்டம், நான் ஏன்
இன் ம்
பிைழத்தி க்கின்ேறன்.
கங்காதரா!
என்ைனக்
ைகவிட்டாேயா?
எவ்வைகத்தான
த்தத்தி ம் எனக்கு ஒப்பாவார் கூட இ வைர ம் நான்
கண்டதில்ைலேய! அத்தைகய மஹா
ரனாகிய என்ைனச் சயித்த அத்
ம்பீரன்
என்பான் எவேனா? இந்த ேலாகத்தாேனா? மற்ெறந்த ேலாகத் தாேனா? என்ேன
அவன் ஆற்றல்! பாவி, என

மந்தாரல

யான் பிள்ைளவரங் ேகட்க வந்
இங்ஙனந் தன்மைனவிைய
லம் கின்றான் :--

மிைய ங் ெகாண்

ெபண் ழந்

ேபாேனேன. இஃெதன்ன காலகதி.'

நிைனத்

நிைனத் ,

"மந்தார லக்ஷுமிேய! மந்தார லக்ஷுமிேய!
பந்தார்

ைலயாய்! பதகன் உைனப்பிாித்தான்;

அந்ேதா! அவலத் த ங்கிப் லம் கின்ேறன்;
இந்ேதா எ

ேபாய்விட்டாேன. ஈசா!

கத்தாய்! என் ன்ைனக் காண்ேபேனா?

காசித் தலத் ைற ங் கங்கா தரா! ன்ைனப்
சித் த பணியப் ாிேயன் ேபாந்ேதெனன்
ஆைசத் தளிாியைல ெயாேரா ஒ பாவி
கூசித் தவிரா ெகாண்
ப் ேபாயினேன.

மனம்

பதறி

அரசன்
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கண்ேண! க ைணக் கடேல! அ மைறகள்
அண்ணா எனேவத் ம் அத்தா! அ ேயன் றன்
கண்ணான காத

ையக் காட்டாேயா? காட்டாேயா?

உண்ேணா யகற்றாேயா? உண்ேணா யகற்றாேயா?
இங்ஙனம் லம்பித் தன்ேனா
ஸ்நாநத்தால் வ ம் ேயாக ம்
ேபா

ந்தவர்கைள ேநாக்கி, 'அன்பர்கேள! பாகீரதி
ண்ணிய ம் ெப தற்கு நான் பாத்திரனல்லன்

ம். ஜன்மஜன்மமாய்ச் ேசர்ந்த விைனத் ெதாகுதிேயா இங்ஙனந் தைடெசய்த ?

எ
எப்ப யானா ம் நாம் உ திையக் ைகவிடக்கூடா , எ த்த காாியத்ைத
நிைறேவற்றிேய தீர ேவண் ம்.
நாரத
னிவர் உபேதசித்தைத நான் மறக்க
இல்ைல. எவ்வைகயா ம் காசிக்குப் ேபாதேல நன் ' எனத்
ேதகேநாைய ம் றக்கணித் ப் றப்பட்டான்.
அவன் ேகாவண ஆைடயன்; 'ெமய்ெயலாம் ெவண்ணீ

ணி டன் கூறித் தன்

சண்ணித்த ேமனியன்';

வழியிற் பிச்ைச ெய த் ங், காய், கனி ண் ம் பசிையயாற் வன்; சித்தத்ைத
எப்ேபா ஞ் சிவன்பாேல ைவத்தவன்; சிவன் கைழேய எ த்ேதா ம் நாவினன்.
"தைலயாற் பயெனன்ன? தாளின்கீழ்ச் சீதக் [14]
கைலயாற் கைலத்தான்றன் காசிையத் தாழாக்கால்.
கண்ணாற் பயெனன்ன? காம
ெசம்ப மக் [15]
கண்ணாற்குங் காணாதான் காசிையக் காணாக்கால்.
ெசவியாற் பயெனன்ன? ெசம்ேமனி ெவங்கட்
ெசவியாற்[16] ைனந்தான் ெச ங்காசி ேகளாக்கால்.
க்காற் பயெனன்ன?

லகத்

ங் குட

க்காற்[17] கிடமாம்

காசி ேமவாக்கால்.

வாயாற் பயெனன்ன? மாயச்சூர்ச் ெசற்ற அைல[18]
வாயாற் பயந்தான் மகிழ்காசி வாழ்த்தாக்கால்.
ெநஞ்சாற் பயெனன்ன? நீ

லகம் உய்ய அன்

நஞ்சா ற்களங் க த்தான் [19] நற்காசி நாடாக்கால்.
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ைகயாற் பயெனன்ன? காவிாிையத் தந்த ள் ஐங்
ைகயா ற்குத் [20] தாைதவாழ் காசி ெதாழா அக்கால்.
ெமய்யாற் பயெனன்ன? ெமய்யிற் கடல் ேசர்த்த
ைகயாற்[21] குகந்தான் கவின்காசி ேமவாக்கால்.
காலாற் பயெனன்ன? கால னகங்குைலயக்
காலாற் கடந் கந்தான் காசிக்குப் ேபாகாக்கால்.
-----------------[14]. சீதக்கைலயான் -- சந்திரன்.
[15]. ெசம்ப மக் கண்ணான் -- ெசந்தாமைரக் கண்ணன் -- விஷ்

.

[16]. கட்ெசவியாற் ைனந்தான்-- நாக ஷணன்.
[17]. குட

க்கு-- கும்பேகாணம்.

[18]. அைலவாயான்--தி ச்ெசந்

ர்க் கட ள்.

[19] களம்-- க த் . [20]. ஐங்ைகயான் -- விநாயகர்.
[21]. ெமய்யிற் கடல் ேசர்த்தைகயான் -- கடைலக் ைகயாெல த்
அகஸ்த்யர்.
உற்றாரா ள்ளார்? உயிர் ெகாண்
நாதனல்லால்."

ேபாம்ெபா

என அவர் தலத்தின் சீர்த்திையப் கழ்ந்

ெசற்றார்

அங்கமாைல பா

"ேவதப் ெபா ேள சரணஞ் சரணம்
விைடேய ெகா யா ைடயாய் சரணம்
ேபாதத்
ேவ சரணஞ் சரணம்
ெபா நீர் பிைறேசர் சைடயாய் சரணம்.
காதற் ைணேய சரணஞ் சரணம்
கைடேய னிடர்ேநாய் கைளவாய் சரணம்
ஓதற் கினியாய் சரணஞ் சரணம்
உைமயாள் கணவா சரணஞ் சரணம்.

க்கண்
ைடயாய்
கா ைறவாய்
ைமக்கண்
ைமயாள் மகிழ்கூ ைடயாய்

ம்,

உட்ெகாண்ட

ரெமாியச் ெசய்காசி
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அக்கண் ண மந் தண ம் மறியா
ைமக்கண் டநின்மா மலர்த்தாள் சரணம்."
என அவர் கழின் கீர்த்திையப் பரவி ம்,
ஐயா மாயன் ைமத் னேர! உம வஞ்சைனைய இன் றறிந்ேதன்.
உம்ைமப்ேபால் என்ைன ம் ஆக்கிவிட்டீேர! பிச்ைச ெய க்கச் ெசய்தீேர!
வி தியின்றி ேவ அணிகலனில்லா ேபாம்ப ெசய்தீேர!
ேகாவணமின்றி ேவ ஆைட இல்லா தி க்க ஞ் ெசய்தீேர. நன் ! நன் !
"நீேற சிச் சில்ப ேந ெந ங்கானிற் ேற [22]
ேதா ந் ேதய்மதி ெயா ஞ் சுழல்கின்ேறன்
ேவேற ஆைட ேகாவண மன்றி மிைகயில்ைல [23]
ேதறா ெயன்ைன உன்னிைண ெசய்தாய் சிவேனேயா!"
என அவைர வைச பா

ம், வழியின் கஷ்டத்ைத மறப்பான்.

---------------[22]

-- தர்; [23]. மிைக--மிகுதி.

இங்ஙனம் பன்னாள் கா , மைல, யா

த யவற்ைறக் கடந்

கண்டவர்க்குக்

களிப்பளிக்குங் கங்ைகக் கைரையக் கண்டான்; ேபராநந்தங் ெகாண்டான்; குனிப்பான்;
[24] சிாிப்பான்; களிப்பான்; 'யா

ங் கங்ைகக் கைரையக் கண்ேடேன, கண்ேடேன'

எனப் ாித் மனமகிழ்ந் சாட்டாங்க நமஸ்காரஞ் ெசய்ெத ந் , 'சகல ேலாகத்தவ ம்
வணங்குகின்ற ேதவேத! யான் உன்ைன வணங்குகின்ேறன். ஆகாச கங்ைகேய
ேபாற்றி ேபாற்றி! ேலாகமாதாேவ ேபாற்றி ேபாற்றி! அன்னாய்! கங்காேதவி உன
ெப ைமைய யான் என்ெனன் ெற த் ைரப்ேபன்'
எனப் பலவா
கழ்ந்
திக்கின்றான் :---------[24]. குனிப்பான்--கூத்தா வான்.
"ெபான்ேனர் ெமய்ந்நி றத் ப் வி யாக்குவிக் கும் த ங்
கன்ேனர் திண் யத் க் கடல் வண்ண ங் காண்பாிய
ன்ேனான் ெநஞ்சுவந்
ேமற் ைனந் தா ைனேய
அன்ேன! உன் ெப ைம அளத் தற்காி தம்மவம்ம!"
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இங்ஙனம் கங்ைகைய ஸ்ேதாத்திரஞ் ெசய்

அதின்

ழ்கி, கயாசிரார்த்தத்ைத ஞ்

ெசய் ,
ன் ஜன்மத்தில் அவ்வழிப் ேபாக்கர் தனக்கு அளித்த பல க்குக்
ைகம்மாறான பிரதி பலைன ந் தந்
கங்ைகக் கைரேயாரமாய்ச் ெசல் ம்ேபா
கா தற் காிய
காசி மாநகைரக் கண்டான். கண்ட ம் ேப வைக ெகாண்டான்.
ெபான்மயமான மாடமாளிைகக ம், ரத்நசிகரங்க ம், ரத்ன ேதாரணங்க
யாண் ம் ேபெராளி சுதைலக் கண் ற் ப் ேபராநந்தம் அைடந்தான்.
சுற்றி

ம் விஷ்

, ைவரவன், சூாியன், சந்திரன்

ம்,

த ேயா ைடய ஆலயங்கள்

விளங்க, அவற்றின் மத்தியில் எம
விசுேவசர
தி க் ேகாயிலான
ெசவ்விய
ரத்தினக் கல்லாலாகிய ஒ
பதக்கத்தில் ந நாயகமாய்ப் பதித் ள்ள விைலயிலா
ைவரக்கல் ேபாலத் திகழா நின்ற . காசி மாநகர் எங்கும் சிவமயமாய்ப்
ெபா ந்தி ந்த . தி நீ ,
ெகாண் ள்ள

த்திராக்ஷம்,

த்ேதால் ,கட் வாங்கம், சூலம்

த ய

நிவரர் குழாம் ஒ பால்; சிவநாம சங்கீர்த்தனஞ் ெசய் ம் பக்தர் குழாம்

ஒ பால்; தி க்ேகாயி

க்குப்

த் ெதா ப்பார் ஒ பால்; அலகி வார் ஒ பால்;

'இன்னிைச

ைணயர் யாழின ெரா பால்;

ெரா பால்;

ன்னிய பிைணமலர்க் ைகயினர் ஒ பால்; ெதா ைகய ர ைகயர்

வள்ைகய ெரா பால்'--ஆக இவ்வா
ழ்ந்

ேதாத்திரம் இயம்பின

சா ப சாம்பிராச்சிய பதவியில் வா ங்

ேகாடா ேகா , பக்த ஜனங்கைளக் கண்
ழ்ந்

இ க்ெகா

ற்ற அரசன்

ளகாங்கிதனாய்ப் பன் ைற

வணங்கி,

"ெசங்கனி யிற்பிைற ேசர்த்த ெனம்பிரான்
மன் காசி வளநகர் காண ம்
இன்ன காட்சியி ன் ற்
க ம்
என்ன ண்ணியஞ் ெசய்தனன் யா ேம"
எனக் கூறிப் ெபாி ம் மனமகிழ்ந்தான்.
பின்

கங்ைகயில் ஸ்நாநஞ் ெசய் , வி தி,

த்தி ராக்ஷமணிந் , விசுவநாதர

தி க்ேகாயிைல வலம் வ ங்கால், கங்காநதி பாாிசத்தில் விசித்திர மண்டபம் ஒன்றில்
ெதன்றற் காற்றின் சுகத்ைதஏற் க்ெகாண் தன மைனவியாகிய மந்தாரல
மி ஓர்
சிங்காதனத்தில்

ற்றி ப்பைதக்

கண்டான்;

கண்ட ம்

பிரமித்தவனாய்,

'இஃெதன்ைன! மாையேயா அல்ல கனேவா! ம்பீர ேவடன்
க்கிச் ெசன்ற என
கண்மணி மந்தாரல
மிைய ஈண் க் காண்கின்ேறேன! அற் தம்! அற் தம்! உமாபதீ!
இதைன உ ெவளித் ேதாற்றமாக்கி விடாேத! பார்வதி பாகா! இவ்
ைவ
மாையயாக்கி விடாேத! உனத ளின் பிரபாவத்ைத ஒளிக்காேத. அந்தகாசுரைனச்
ெசற்ற அண்ணேல! உன் கி பா பிரபாவத்தால் ஐந் வர்க்கங்களில் என்ன அதிசய
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விைள தான் உண்டாகா ?' என்
ெசால்
அற் த மனத்தனாய் நிற்கும்ேபா ,
க ணாகர ர்த்தியாகிய விசுேவசர் இடபவாகன டராய்ப் பிரத்தியக்ஷமாயினர்.
விசாலாக்ஷியம்ைமயார்
இளம்பிைற ம் சைடமீ
தம

தம

பாகத்தில்

அகத்தியர், பி கு ஆகிய

, பிரமன், இந்திரன்
ம் தம

ம் ேவற்கரத் தண்ண

ம்

த ய ேதவர் தைலவ ம்,

கைழ எ த்ேதாத ம், நாரதர்,

ஆகிய இ வ ம் இன்னிைச பயக்கும் யா ம்
'ைகக

கங்காேதவி ம்

நி ங்க வ ந்தற்சூழ ம், சித்தர், வித்தியாதரர், கின்னரர்,

த ய பதிெனண் கணங்க

ேகாலத்ேதா

விளங்க ம்,

ெபா ய ம், விநாயகக் கட

அ கிற் றிகழ ம், விஷ்

இயக்கர்

இடப்

ம்

ைண ம் வாசிக்க ம், ேபரற் த

எம்பிரான் விளங்குவைதக் கண்ட அரசன் ஆநந்த பரவசனாய்க்,

ந் தைலமீ ேதறக் கண்ணில் ஆநந்த ெவள்ளம் ெமய்ெயலாம் ெபாழிய, ேவத

தல்வைரப் பணிந்
ெமய்யேன!' எனத்
அப்ேபா

ேபாற்றி, ஐயேன! அ யேனைன அஞ்சல் என்ற ள வல்ல
தித் ப் பா னான்; பரவினான்; பணிந்தான்.

கங்காேதவி ெஞேரெலன இறங்கி மந்தார ல

மியின் கரத்ைதத் தன

தி க்கரத்தாற் பற்றிக் ெகாண் , 'சிம்ஹத்வஜ! வ க! உன் மைனவிையக் ெகாள்க!'
எனத் தி வாய் மலர்ந்த

த

ம், அரச

ம் உவப் டன் ெசன்

கங்கா ேதவிைய

வணங்கித் தன மைனவிையப் ெபற் க் ெகாண் , க ணாநிதியாகிய கண்
கட ைளத் திக்கின்றான்:
"ஐங்கர யாைன யளித்தைன ேபாற்றி!
ெவங்கர யாைன ெவகுண்டைன ேபாற்றி!
ெபாங்கர வாரணி ண்டைன ேபாற்றி!
சங்கர ேபாற்றி சதாசிவ ேபாற்றி!
ெச த்திகழ் ப் ரஞ் ெசற்றைன ேபாற்றி!
அ த்தியி ெலன்ைன மாண்டைன ேபாற்றி!
க த்தட நின்ெறைனக் காத்தைன ேபாற்றி!
உ த்திர ேபாற்றி உமாபதி ேபாற்றி!
மாகுல ம்ெபாழில் வான ெந ங்கும்
வா ள காசி மகிழ்ந் ைற மன்னா!
பாகுல ம்ெமாழி பாைவைய ந்ெதன்
ஆகுலம் யா ம் அகற்றிைன ேபாற்றி!"

தற்
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இங்ஙனம் ெமய்யன்ேபா
'சிம்ஹத்வஜ! நம

தித்தைலக் ேகட்ட சிவ ெப மான் அரசைன ேநாக்கி,

கண நாதனாகிய நந்திேகசுரைனத்

ம்பீரன் என்

ம் ேவடனாக

அ ப்பி உன த ம பத்தினிைய ஈண் க் ெகாணர்வித்த ம், சண்ைடயில் உன நிதி
த யவற்ைறக் கவர்வித்த ம் நாேம. இங்ஙனம் அச்சு த்தி ெவ ட் னால்
வந்தவழிேய தி ம்பிப் ேபாய்வி வாேயா அல்ல உ திேயா ம் அன்ேபா ம் இந்த
ேக்ஷத்திரத்திற்கு வ வாேயா என உன்ைனப் பாீக்ஷித்ேதாம். எமக்கு இப்ேபா
ற் ஞ் சந்ேதாஷேம. நீ

த்திமான், ைதர்யசா . இப்ேபா

நீ கயா சிரார்த்தம்

ெசய்தைமயால் உன் பாபம் எல்லாம் அறேவ ஒழிந்தன. அ
மன்றி, ன் பிறப்பில்
தன சிரார்த்த பலனில் உனக்கு ஒ கூ கடன் ெகா த்த வழிப் ேபாக்க ம் நம
கணங்களில் ஒ வனாவான். இனி நீ பாாியாஸேமதனாய் உன் ஊ க்குப் ேபாகலாம்.
இனி உனக்கு நன்ைமேய வ ம். இன் ம் பன்னீராயிர வ டம் இப்
லைகப்
பாிபா ப்பாய். உனக்கு ஓர் அ ைமப் தல்வன் பிறப்பான். நீ கவற்சி ற ேவண்டாம்.
ஈற்றில் நீங்கள் எம
ேலாகத்ைத அைட ர்கள். மந்தார ல
மி ம் நீ ம் இம்
மந்தாகினியில் [25]
கு ரானால் உங்கள் நகரத் அரண்மைன வாவிக் கைரயில்
எ
ர்கள்.உங்க க்கு என் ம் மங்களேம" எனத்தி வாய் மலர்ந் மைறந்த ளினார்.
-----------------[25]. மந்தாகினி--கங்ைக.
ெவகு விநயத்ேதா
ஆநந்தக்
ெபா

கட

ள்

சுவாமியின் தி வார்த்ைதையக் ேகட் க் ெகாண்
திைளத் ,

ளேதா' என வியந்

'யார்க்கும்,

ன்னவேன

ண்

ன்னின்றால்

யாத

களிகூர்ந்தான்.

சிம்ஹத்வஜன் பலநாள் அம் மஹாேக்ஷத்திரத்திற்றங்கி யி ந்
தாிசித் த்

ந்த அரசன்

அந்நகர்

ைம ந்

விநாயகைர ம், கதிர்காம ேவலவைர ம் வணங்கிப் ேபாற்றி,

விசுவநாதைர ம் விசாலாக்ஷியம்ைமைய ம் பன் ைற தாழ்ந்
"ேகாலச் சைடேமற் கங்ைகெயா
ெகாக்கின் இறகுங் ேகாளர ம்
வாலப் பிைற ம் ெபா ந்திலங்க
மாசு மனத்ேதன் ன்வந்
சாலத் தி க்கண் ண ள்ெபாழிந்
தமிேயன் உய் ம் வழிெமாழிந்த
சூலக் கரத் ப் ெப மா ன்
சுடற்ெபாற் பாதந் ெதா கின்ேறன்.
ேதவா சவ நாதாநற்
ெசல்வி யன்ன ரணிேயா
ேடாவா ெதன் ங் காசிநக

வணங்கி,
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ேராங்கிப் ெபா ய அமர்ந்த ள்ேவாய்!
வா தல்வா அ ேயைன
ன் ேசாதித் த ள் ாிந்த
ேகாேவ உன்ைன ெமாழிந்ேதேன
ெகா ய பிறவி ெயாழிந்ேதேன"
ேவ .
" ஈசன் காண் எவ் யிர்க்குங் கண்ணா னான்காண்
ஏழ்கட ம் ஏ லகுஞ் ேசர்ந் நின்ற
ேதசன்காண் தி க்கயிைல மைலவாழ் வான்காண்
சிறிேயைனத் ெதாடர்ந் வ ெகா ய பாச
நாசன்காண் நல்விசுவநாதன் றான்காண்
நலமளித் ப் பவந்ெதாைடக்குந் தலமாங்காசி
வாசன்காண் மங்ைகவிசா லாக்ஷி யாட்கு
மணவாளன் காணவெனன் மனத் ளாேன."
எனத்

ேதாத்திரஞ்

ெசய்

பிாியா

விைட

ெபற் ச்,

சிவெப மாைனச்

சிந்தித்தவனாய்ச் தன மைனவிேயா மந்தாகினியில்
குத ம், தங்கள் ஊாி
மாளிைக வாவிக் கைரயில் யாவ ம் வியக்கும்ப இ வ ம் எ ந்தார்கள்.
அரச

க்கும் இைறவன் ஆக்ைஞயின்ப

ஓராண் குழந்ைத பிறந்த . அ

ள்ள

ெவகு

திவ்விய பத்ேதா ெபா ந்த . அரசன் அக் குழந்ைதக்குத் தாலத் வஜன் [26] என்ற
நாமகரணஞ் ெசய்தான். பின்னர் கால
ைறயில் தன
மக க்குப் பட்டங்கட்
ஞ் சூட் னான். தாலத்வஜன் மன் யிர்கைளத் தன் யிெரனக் க திச்
ெசங்ேகால் ெச த்தி உலைகப் ரந் வ தைலக் கண் அரசன் ேப வைக த்தான்.
பன்னீராயிர வ ட
வில் சிம்ஹத்வஜ ம் மந்தாரல
மி ம் சிவபிரான் றி வ
நீற ற் ேசர்ந்தனர். இ வ ம் 'அவன் அ ளாேல அவன்றாள் வணங்கி' அழியாப்
க க்குப் பாத்திரரானார்கள். தாலத்வஜ ம் பன்னாள் இவ் லைக ஆண்
ந்
அரன் ேசவ யைடந்தான்.
------------------[26] பைனமரத்ைதக் ெகா யாக உைடயவன்.
காசித்தலத்தின் அ ைமைய ம் கங்கா நாயகன் ெப ைமைய ம் எ த்ேதா ம்
இக்கைதையக்

ேகட்ேபார்க்கு

அழியா

ேமன்ைம

உண்டாகும்;

அவர்ெசய்த

பாபங்கெளல்லாம் நசிக்கும்; க ம் ண்ணிய ந் ேதான் ம்; என் ம் சிவம் ெப கும்.
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இங்ஙனம் சிவபக்த சிேராமணியாகிய சூத நிவர்; இக்கைதையப் பத்திச்சுைவ நனி
ெசாட்டச்
மன

ெசாட்டச்

கி 'அரகர' என்

ெசால்

ய ள,

ைநமிசாரணிய

நிவர்க

ம்

அன்பினால்

ெசால் த் ெதா தார்கள்.

வாழ்த் .
கங்ைக வாழி காசி வாழி காம ேகாப ெனண்குணன்
நங்கள் விஸ்வ நாதன் வாழி நாாி அன்ன ரணி
பங்க யப்ப தங்கள் வாழி பால்ெவண் ணீ வாழிய
எங்கு மிக்க ைதப்ர பாவ ேமத் மன்பர் வாழிய.
தி ச்சிற்றம்பலம்.
--------------திப்பாடல்கள்
[ேதவார, தாண்டக, தி வாசகப் பாடல்களின் அைமப்ைப ஒட் ப் பாடப்ெபற்றைவ]
1. ராகம்: சங்கராபரணம்.
கங்ைகக் கைரயினில் அமர்ந்தி ம் ஈசைனத்
தங்ைக யால்மல ர ெகா
விேய
அங்கம் ெகா பணி திக ம் ஓதிடத்
தங்கள் பவவிைன யா ந் தீ ேம.
2. ராகம்: அாிகாம்ேபாதி
வில்வெமா
ம்ைப ைனந்தான் கண்டாய்
ெதால்லமரர் சூடா மணிதான் கண்டாய்
எல்ைலயில் நாமம் உைடயான் கண்டாய்
பல்ல யார் பரவ வப்பன் கண்டாய்
எவ் லகுந் தானாய் நின்றான் கண்டாய்
பதமலைர அ ச்சிக்க அ ள்வான் கண்டாய்
கங்ைகக் காசியில் அமர்ந்தான் கண்டாய்
காசினிேயார் ெசன்ேறத் ம் ஈசன் அவேன.
3. ராகம்: ேமாகனம்
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அம்ைமேய அப்பா என் அ ளிய அ யார் தஞ்ெசால்
தம்ைமேய ெகாண் நா ம் இன்னிைச யால்ேபாற் தற்குச்
ெசம்ைமேசர் அன்பர் எல்லாம் ெசன் நீ ரா ப் ேபாற் ம்
கங்ைக சூழ் காசி தன்ைனத் ெதா
பணிந்தி ேவாேம.
---- தி மதி ெசங்கல்வராயன்.

