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கைர

ேபராசிாிய# டாட# இரா.
இரா. மரேவல%
ெச3தமி ெச ம , சி4தா3த கலாநிதி, உைரேவ3த* ேபராசிாிய* ஒளைவ ைரசாமி
அவ*க தமி7& ைசவ4&

கைல ஞான4தா

ஆறிய அ%

பணிக ஈ:ைணயறைவ. த

தமி உலகி& சிவஞான ெச ெபா%ளி" உ(ைம நிைலைய

உணர ைவ4தவ*; த ெமாழி ஞான4தா

பழ3தமி க%=ல'களி" >ப'கைள4

இ%பதா

தைழக உைழ4த ெப%மக1 தமி

ெதளிய ைவ4தவ*.

றா(:

ைசவ

தமி7

உைர நைட& ெப%ைம ேச*4தவ*க அ%ளாள* ஞானியார:களா*, தனி4தமி4
த3ைத மைற மைலய:களா*, உைரேவ3த* ஒளைவ ைரசாமி ஆகிேயா* ஆவ*.
இவ*த

உைரநைட4 தமிைழ கக(4 தமி, க% 4 தமி, ேத"தமி எ"?

@வைகயாக பாரா: Aறலா . மற இர(ைடB

ப:4தவ*&

பாமர*&

மகிசி த%வதா& .

ஒளைவ த3த அ%3தமிைழ அைன வ%
மகிவத&

விட @"றாவ தமிேழ

அறி3 ேபா?வத& , ப:4

ஏற ஒ% களDசியமாக4 'தமி ெச வ ' எ"E இ3

ெவளிவ%கிற. ப ேவ? இதகளிF

மல*களிF

ெவGேவ? காலகட'களி

ப லா(க1& "ன* உைரேவ3த* எ7தி ெவளியிட பதினா? கைரக
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இதி

இட

அவ*க த

ெப?ளன. எ" அ%ைம4 ைணவியா* தமிழரசி &மரேவல"

அ(ண" அறிஞ* ஔைவ நடராச" அவ*கைள க( ெபறி%3த

க%=ல4ைத எ"பா

கா:னா*. சிற3த ைறயி

வாிைசப4தி ைவ4தி%3த அ4ெதா&பி

சில கைரகைள4 ெதாிI ெசJ

த3ேத". கைரகைள அழ&ற ெவளியி:%&

பதிபக4ைதB

எ"?

கைரகைள4 ேத*3ெத4,

'வ1வ* ப(ைண'

உாிைமயாள* உய*தி%. பழநியப" அவ*கைளB

தமி7லக

பாரா: மகி7 . உைரேவ3த* அவ*கேளா தி%. பழநியப" பழகி சில

கைள ெவளியிட த&திB K(டவ*. தி%. பழநியப" அவ*க பதிபக

உாிைமயாள* எ"பேதா உைரேவ3த* ஒளைவ, நாவல*, பாரதியா*, ேபரைவ4

தைலவ* லவ* கா. ேகாவி3த" ஆகிய ெப%மகேளா இலகிய உண*ேவா

ந(பராக ேபசிய நயEைடயவ*. ஒ% கால4ேத நறிைண உைரைய ெவளியிட

ெசJத பாிIைடயவ*. உைரேவ3த*

ெதாட*3 சில

கைளB

'பழ3தமிழ* சமய ' எ"E

றா( விழா நிக7

இ3நாைள4

ெவளியிட "வ3ளா* எ"ப பாரா&ாிய.

த கைரயி

ச'ககால ெகாைககைள எளிய ைறயி

ஆசிாிய* இைற, உல&, உயி* பறிய

ெதளிI?4கிறா*. காலேபாகி

தமிழ* விழாக மாறிய &றி4 உைரேவ3த*, "ெமாழி ேவ?பாடா
சீரழி3த; தீபாவளி தி ேதா"றி?; ைத3நீராட

கா*4திைக

தைல தமாறி?; ேவனி

விழா காம" ப(:ைகயாயி?" (25) எ"? வ%3கிறா*. சிவ!'க வ:வ
மடேவா* க%4திைனB
நி3தைனையB

(27), வடெமாழி வழிபா எ"ற ெபயாி

(29) இகைரயி

கைரயி

இட ெப?ள.

கைர சமய அவல'க சிலவைற

வ%4த4ேதா கிற. நா"& த

@வ*த

ெதJவ

ெவளிப4கிறா*.

"ைசவ சி4தா3த ” பறிய ெதளிI இர(டா

"ைசவ4தி" இைறநிைல" எ"E

நிக7

பறிய

ப4 வைர உள கைரக ேதவார

பதிக சிறகைள நயட" வைகப4தி காகி"றன. ப:ன4

பிைளயா*, ேசகிழா*, ேசரமா" ெப%மா, ேகாெச'க ேசாழ", &மர&%பர*,

உமாபதி ேதவ* ஆகிேயாாி" தி%ைற4 ெதா(கைளB , சமய

ெச3ெநறிகைளB

இ?தி ஆ? கைரக ைறேய விளகி கபா* ெநDைச

கவ*கி"றன. இவறி" சீ*ைமகைள எ4ைரக ஈ( இடமி ைல.

"ெப%நீ*& கைர3 ெகடாத கா உைடைம பறி காழி" (60) எ"E

ெபய*
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ெபற என சீ*காழி ஊ* ெபய* &றி4 , "ைபDசாJ ேகாைர கா ேபா
வள%மிட

சாJகா” (67) எ"? அG=* ெபய* &றி4

ஆசிாிய*

ெதளிI?4கிறா*. ேமF , "இத" க%4தறியாம

ைகைத ேசாறாயிE

மாறேவ(

எ"? மாறிவிட. சாJகிற

ைக3நிைறய ேவ( எ"ற ேபராைச ேபJ ேபால எவாயிE
பகேம சாB

எ"ற Aட

த"ைமயா

இதைன சாயாவன

தமிழ*க1

அதைன சாயாவன

வட ெமாழியி

எ"ேற ெசா !

வாகி"றா*க" (67) எ"? வடெமாழி ெவறியைர க:3ைரகிறா*
உைரேவ3த*.

சி3ைதB சிவைன க(ட அபர:க அ3த அ%காசிைய விள&மாைற
க(டவ*, வி(ட' எ"E

அறியலா . 'அாியாைன' தலான

கைரயா

தி%பதிக'க1& விளக த%வ 'தி ைலயி
தி ைலயி
ேபரறிI
'கயிைலB

3தர*' எ"E

" எ"E

அாிய பாடF& சிற3த விளகIைர த3ளா*.

யா(டா* ந பி' கைரயி
விளக

கைர.

உைரேவ3த* ேசகிழாாி" "ஐ3

கைரயி

அர ' கைரயி

'விைனBண*I

நாவரச*' எ"E

கைரயி

தி%கயிலாய4 தி%4தா(டக விளக , 'ந பி

தி%ெச'காடா' &:4 தி%பதிக விளக ,
'மைடயி

வாைள பாய' எ"E

இட ெப?ளன; அைன4

பதிக4தி"

க%4& வி%3தளிபனவா .

தி%ஞான ச ப3த* பா:Bள 4200 தி%பாக1 3600 தி%பாட களி

விைனBண*I பயி"? வ%வதாக உைரேவ3த* &றிபிவ அவ*த
ஆJவறிவிைன கிற.
'வாக அ3தண*' எ"E

>ப

ஞானச ப3த ெப%மா" பாடF& ேசகிழார:க

ஐ3 பாட களி

ேப%ைர வழ'கிBளா*. அத" அாிய விளகமாக அைம3த

உைர வைரய, ந

உைரேவ3த* ேவ?' எ"E

ப"னிர(டா

கைர. 'எ லா ' எ"பத& ேசகிழா* 'ேவெற லா

' எ"?

ெசா ைல ேச*4ததகான

காரண4ைத விள&கிறா*. அKதிய:களா* ராண4தி

ேசகிழா* 'ேவெறா% ேப*'

எ"பத&4 த3த விளக4ைத எ4காவ ஒளைவ அவ*களி" >(மா(
>ைழல4தி& சிற3த சா" றா& .
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 கைரக அைன4

தமிழ"ப*களி" உள'கைள ெகாைள ெகா1

ேத" ளிக ஆ& ; ப:க ப:க4 ெதவிடாதைவ; நிைனக நிைனக மகிசி

த%பைவ.
ஒ%

றா( க(ட ஒளைவயி" உள4ைத பட

க%=ல

'தமி ெச வ ' எ"E

இ3

பி:4கா

ஓ* அாிய

. வாக ஒளைவயி" க !

இரா. &மரேவல"

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

ெபா&ளடக

1. பழ3தமிழ* சமய

9. ந பியா(டா* ந பிB

2. ைசவ சி4தா3த

3. ைசவ4தி" இைற நிைல

10. விைனBண*I

4. ஞானச ப3தாி" ஞானகாசி
- ெநJத

5. க(டவ* வி(ட

6. தி ைலயி

7. தி ைலயி

8. கயிைலB

நாIகரச*
3தர*
அரக

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

காபிய

ஞானச ப3த%

11. ப:ன4 பிைளயா*

12. தி%பார ேப%ைர விளக

13. ேசரமா" ெப%மா" பிரப3த'க
14. தி%வாைனகாவி

15. &மர&%பர* ந &

ேசாழ* தி%பணிக
சமய வாI

16. உமாபதி ேதவரான ஞானசிவ ேதவ*
1. பழ(தமிழ# சமய

பழ3தமிழ* எ"ற ெசாெறாட* ந க(ணிF
ெதா

ஞானச ப3த% .

ச'க இலகிய'க ஆகிய

காதிF

படIடேன நம நிைனI

க எ73த கால4& ந ைம

ெகா( ெச Fகிற. அகால மகளி" வாைக A?க ந மன க(ணி

ேதா"?கி"றன. அவ*களி" சமய உண*I ஒ7க'கைள உண*தெகன சில
ெசாக1

ெசாெறாட*க1

சிற3த சா"?களாக அகால

களி

நி"? ந

அறிைவ பணி ெகாகி"றன. அ3நாைளய க ெவகேளா ஓவ ெசJதிகேளா

பிறேவா கிைடக வி ைல. ந !ைச லைம சா"ேறா* சில* அGவகால4தி

பா:ய பாக சிலவைற ப4பா, எ4ெதாைக என ப(ைடேயா*

வ&4ளன*. அைவ பலI

ேத*3 ெகாளபட சில சா"ேறா*களி" சிலI
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பலIமாகிய பாகளாதலா

அவைற ெகா( வரலா? ைறயி

சமய I(ைமகைள கா(ப அாிதாகIள.
ெதா காபிய த!ய இலகண'க1
நிலவிய உலக வழ&

ச'க இலகிய'க1

அகால4ேத

ெசJB வழ&மாகிய இ%வைக வழ&கைளB

ெகா( எ73தைவ. "தமி A?

ந Fலக4 வழ&

த!"" எ"ேற ெதா காபிய4& பாயிர

&றிகி"றா*. இG வி%வைக வழ&களி
கா(பேத நம "னி&

பயனாகிற.

ைவ4

ெசJB1

தலாக

ஆயி%

வழ'கிய பன பாரனா*

நிலவிய சமய ெகாைககைள

சமய வாI& இ"றியைமயாத அ:பைட கடI ெகாைகயா& . கடI

ஒ%வ* உ( எ"ற உண*I , அவைர வா4தி வழிப இயFவ சமய வாI

எ"ற க%4 சமய4தி" உகிைட. இவைற ேமெகா( ஒ7&வ சமய

வாவா&

எ"ப நாடறி3த ெகாைக. சமய4தி" ேதாற

யான; மக இயைகயி
அச

அவல

க(ட ெப% நிகசிகளா

மிகமிக4 ெதா"ைம-

உள4ேத ெகா(ட

காரணமாக ெகா(ட எ"ப* வரலாறறிஞ*. அச4தி

க%Iெற73த சமய , இயைகயி" A?களான நில , நீ*, தீ, கா?, வா" எ"ற

ஐ3&

அபாலாJ அவைற ஆகி பைட4 ஆ:ைவ& த

ஒ"? உ( என Iண*3 அத&

உலக வாைக&

அதைன உண*3 இனி ஒ7க ெசJB

ைறயி

அ3த த ெபா%ைள பழ3தமிழ* கடI எ"?
ெசாகளா

ெபா%

ெதாட* அைம4,

ந ல ெதா(டாறியி%கிற.

இயI எ"?

வ%

&றி4ளன*. "கடI வா4", "ெபாிேயா* ஏ4 ெப%

இயI" எ"ற ெதாட* ெமாழிக யாவ%
ெசாக கட4த , இய&த
எ"றாேபால இைவB

ெபய*

ந"& அறி3தன. கடI, இயI எ"ற

எ"ற ெபா%&ாியன. அ&, வி&

கடI இயI எ"? இயFவதா

உ1

கட3 நிப, இயகி நிப எ"? ெபா% ப கடI எனப
ெபா% எ"ப எ லா ெபா%&

இர(

உ1

ற

ற

த-

கல3 நி"? இய&வ

அவைற கட3 நி"? அவறி" ெசய ைற க& ஆைண ெசF4வ
ெசJெதா7&வ எ"ற க%4ைத உண*4கி"றன.
இகடI ெகாைக& நிைலகள உயி%
தீ நீ* வளி வி ேபா ஐ3
Pநிைலயி , "கால உலக

ஞாயி? தி'க ெசா

உலக

ஆ& . உலகமாவ "நில

கல3த மயக " எ"ப ெதா காபிய . சமய

உயிேர உட ேப, பா

என வ0உ

வைர ெதJவ

விைனேய Kத ,

ஆயிைர3 " சிற3த ெபா%களாக நிகி"றன.
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உயி*க 

Kகளாகிய ஓரறிIயி* த

மக ஈறாக ஆ? வைகயாக

பிாிகி"றன. இGIயி*க யாI “ம"Eயி*" எ"? , "ெதா Fயி*" எ"?
சிறபிகபவதா

அைவ கடIளாகிய த ெபா%ளா

அெபா%ேள ேபால எ"?

உலகிFள ெபா%க1

பைடகபடாம

நிைலேப?ைடய உெபா%ளா& . ஏைன உலக

பைடக பவனவா . கடIைள

அ த ெபா%ளா

தெபா% எ"? &றிபேதா "உல& இயறியா"" எனI , "உல&
பைட4ேதா"" (ந. 240) எனI

உயி*க இ"ன உ% இ"ன நிற
ஆயிE

&றி4தி%ப இக%4 பறிேய யா .
எ"? ெசா ல ெவா(ணாத உ%Iைடயன;

அைவ உலகிய ெபா%களான உட ைபB

இய&வ

ஏைன ெபா%கைளB

அவேறா A: இய'&வ ெசJவன; அGவியக4தா

அவறிைடேய விைனக ேதா"றி நிலIகி"றன "விைனெயன பவ ேவ?ைம
ெகாளா நிைனB' காைல காலெமா ேதா"? " எ"?
A?கி"றன*. ெசJB

ெசJB

ெதாழிFேகப ஊதிய

விைனேகப உயி*க& >க*சிB

>க* ெபா%ைளB பைட4 அளி&

ேம"ைமB? விள'&கிறா*. இதனா

பைட ேபாE&

உட 

வைகயி

கடI&

பைடகப ெபா%&

உைறB1

ேலா*

அைமவ ேபால

அைமகி"றன. உட ைபB

த ெபா%ளாகிய கடI

உலக4& உள ெதாட*

உள ெதாட*பாJ கடIைள

உலைக4 தன&ாியதாக ெகா(ட உைடயவனாகI , உலக

அவன

இடமாக ெகா( விைன (ெதாழி ) ெசJ பய" ெப?வதா

இGIலக

உைடைமயாகI

நி?4கிற. உயி*க உலகிைட4 ேதா"?

உட ைப

உயி*களி" ெபா%ேட பைடகப அவறி& உதவப:%ப எ"ப
பழ3தமிழ* சமய ெகாைக. இதனா
ெதாட* உதவி ெசJேவாE&

கடI ெபா%&

உயி* க&

உதவி ெசJயபேடா*&

உள

உள ெதாட*பாJ,

உதவி ெபேறா" உதவி ெசJேதாE& கடைம ப அவ" ந"றியிைன
நிைன3ெதா7&வ ேபா

உயி*க கடIள அ%ைள நிைன3 வழிப

ெடா7&வ கடனா& எ"பைத வ?4கிற. இதனா தா"

ெதா காபியனா* கடI வா4 ப&தி& சிறபாக இலகண
கா:Bளா*.

வ&4

உயி* வைகB மகைள4 தனிபட நி?4தி உய* திைண உயி* எ"? , ஏைன
உயி* வைகைய அஃறிைணBயி* எனI

பழ3தமிழ* ெகா(டன*. "உய*திைண

எ"மனா* மக ேட, அஃறிைண எ"மனா* அவரல பிறேவ" எ"ப

ெதா காபிய . மகளின4 அட'காம , கடIளாகிய த ெபா%1மாகாம
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இர(ட&

இைட பட நிைலயி

மக1யி* ேபால மனIண*I
உைடயவாJ பிற4தF

வாைகB

ெதJவ'க காணபகி"றன. இைவ

விைன ெசJதF

இ"ப "ப >க*சிB

இற4தF ெசJவன. இவறி" ெசய

மக1யிாி" ேமனிைலயி

உளன. "ெதJவ

ைறB

:ய ெபய*

நிைலகிளவி” மக இன4தன அ ல வாக!" 'இGெவன அறிB
இ " எ"? , ெசா Fலகி

எ"?

"உய*திைண ம%'கி" பா

ஆசிாிய* ெதா காபிய* வ&4ைர கி"றா*.

அ3த தம&

பிாி3 இைச& "

பழ3தமிழ* ெசா Fலைக உய*திைண அஃறிைண என ெகா(டா ேபால
ெபா%1லைக &றிDசி  ைல ம%த ெநJத

பாைல என ஐ3தாக வ&4

ெகா(டன*. இப&திB வா3த மக ைறேய &"றவ*, ஆய*, ேவளாள*,
பரதவ*, எயின* என &றிக ெபறன*. அவ*கைள4 திைண நிைல மக எ"ப

வழக . அவரவ* வாைக&ாிய உணI ெதாழி

த!யன தனி4தனிேய

உளன. அவேறா சமய ெவா7க4ைத Aட ேமேல &றி4த ெதJவ'கைளB

ஒGெவா% ப&தி& உாிைம ெசJளன*. &றிDசி& %கE ,  ைல&

மாயவE , ம%த4& இ3திரE , ெநJதF& வ%ணE , பாைல&
ெகாறைவB

ெதJவமாவ*. இவ*க& நாKசைனB

விழாI

வழிபா

நி"? எ லா

வ ல 7 த ெபா%ளாக நிலIகிற. எ லா நில ப&திக&

ெசJவ சமய ெவா7கமாகிற. கடI எ"ப இ4ெதJவ வைகக& ேமப

நீ* தீ வளி வி  ஆகிய அைன4தி& ேமலாJ எ லா த" ஆைண வழி நிக
ப(Rவ பறி கடI ெபா%ெகன4 தனிேய நில

நில'களிF

கிைடயா; எ லா

இகடI &றி ெபாவாக காணபவெதா"ேற இத&

ேபாதிய சா"?.

&றிDசி நில4 %க" தலாJ ெதJவ வைக எ லாவறி& ேதாற நிைல
ேவ? Aறபவ ேபால கடIளாகிய த ெபா%1&4 ேதாற
Aறபவதி ைல. இெபா%ைள &றி& ேபாெத லா

பிைற :B , க(R , கைறமிட?

இ"? சிவ
த"பா

எ"ற ெசா லா

ஈ?

ச'க இலகிய'க

உைடயனாக &றிகி"றன. இதனா

&றிகப ெபா% இGவைடயாள'கைள4

ெகா(:%ப ெகா(, சிவ பர ெபா%ேள பழ3தமிழ* சமய4 ைறயி

நிலவிய கடI எ"ப , ெதளிவாக4 ேதா"?கிற. ெதJவ'க&4 ேதாற
கடI& அ AறபடாைமB

ேநாகி", பிறவா வாைக ெப%ைமBைடய

கடI எ"? , பிற3 நிைல ேவ? ெகா( இயFவன ெதJவ'க எ"?
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பழ3தமிழ* க%திய ெகாைககளாகி"றன.
மக வாவி
ெசா வழகி

விைனBண*I

ம? பிற

S ேபறி"ப

நிலIகி"றன. மக1ைடய மன

அைசவி"ைமகளா

ெமாழி உட  @"றி" அைசI

விைனக ேதா"?கி"றன. விைனயி லாத உயிேர உலகி

இ ைல. ஒGெவா% விைன&

பய" உ(. இ"ப

பயப ந விைன; "ப

த%வ தீவிைன . ந விைன ெசJேதா* இ"ப4&

"ப4&

நிரய4 "ப

தீவிைன ெசJேதா*

உாியராவ*. விைன உயிேரா உண*ேவா இ லாத தாக!", அ

தாேன ெச"? விைன ெசJதவE& உாிய பயைன ந &வதி ைல. விைன

ெசJேதாE& விைன பய" அவைனேய அைடத&ாிய ெதாழிைல ெசJB
வைகயி

ெதJவ'க பணிாிகி"றன. அபறிேய அவைற "பா

ெதJவ " எ"? சா"ேறா* &றிகி"றன*. ெசJயப

வைர

விைனபய"க1ேகப

உயி*க& இ ைம ம?ைம Sேப? என @வைகBல&க காடபகி"றன.
விைன ெசJத&ாிய உலக

>க*த&ாிய ம?ைமBலக
நீ'கி விள'&
க%தின*.

நா

நிரய

வா7

ம(Rலக . ந விைன பயைன

எ"? , விைன4 ெதாட*பினி"?

அறிIைட சா"ேறா*&ாிய Sேப? எ"?

விைன ேதா"? ேபாேத அத" பயE

அறேவ

பழ3தமிழ*

உட" ேதா"?கிற. விைன :வி

அத" 74த பய" உ%வாகி விைன ெசJத ஒ%வைன அைடB

நிைலைய

எJகிற. அவ" அபயைன >க% வைர அவE& அஃ ஊகனிேபா

>க*சி&ாிய கால வ3த
யாேலE

ெதJவ4தி" ஆைணயா

அைட3வகிற. அதனா

அதைன ஊவிைன எ"? அறிஞ*

அறிவிகி"றன*. ஊவிைனைய ஊவி&
ஆைணவழி இய'&

அவைன எGவைக-

நி"?

பணி கடI ெபா%ளி"

ெதJவ'களி" ெசயலாதலா , ெதJவ வழிபாடா

விைனபயன >க*சி கால வைகயி

ேவ?ப

எ"ற க%4 ப(ைடேயா*

ெகா(:%3தன*. &"றவ* %கE& வழி பாடாறி ேவட

ெச வ , ஆய*

மாேயாE& &ரைவயா: வழிபா:ய?வ , ேவளாள* இ3திர விழா எ4தF ,
பரதவ* றIேகா ந வ%ணE& வழிபா ெசJ மீ" ேவட
ெகாறைவைய வழிப எயின* மற4ெதாழி
காணபவ இ பறிேயயா& .
உலக வாவி

காணப

ெசJவ

உயி*க அைன4&

&றிேகாளா& . "எ லா உயி*&

- ாிவ ,

ச'க இலகிய'களி

இ"ப

ெப?வ ஒ"ேற

இ"ப எ"பதா" அம*3 வ0உ
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ேமவறா& " எ"ப ெதா காபிய , இ3த இ"ப பய" ெப?வ &றி4ேத உலக
வாI நைடெப?கிற; உயி*களா

ெசJயப

விைனக யாI

இ&றிேகாைளேய நா: நிகி"றன. இ3த இ"ப பய" ெப?வ பறி4

ேதா"?

ெசய

விைன இைடT பமிட4

வைககளி

இைடT

மகளி" அறிI

இைட/?

சமயIண*I

வழிபா

இைட/? எJமிட4

யசிB

ஈபகி"றன.

அG விர(:" எ ைலைய கட3 ேபாகிறேபா

ேதா"?கி"றன. ெப%மைழ, மைழயி"ைம, க'கா?,

ெகா வில'&, ெப% பைக த!யவறா
ெதJவ வழிபா:

ெபாி

அவைற நீ&

இைட/? உ(டா&மாயி" மக

சிற3 நிகி"றன*. ெப%மைழ& வ%3திய மைலBைற &றவ*,

"மைலவா" ெகாெகன Iய*ப! UஉJ
மாாி யா"? மைழேம &ய*ெகன
கடI ேபணிய &றவ* மாக

ெபய க( மாறிய உவைகய*” (ற . 143)
என சா"ேறா* &றிப கா(க. ெசJB விைன காரணமாக4 ேதா"?

வழிபா, விைனயி" ெதாடக4தி

இைட/? வாராைம க%திB , இைடயி

இைட/? நீ'&வ க%திB , :வி

நைடெப?கிற.

மக1ைடய வாைவ அக
பழ3தமிழ*. அக

இ"ப

வ3த

&றி4

ற என இர(டாக வ&4 ைற ெசJ ெகா(டவ*

ஒ%4திB

காதFறI ெகா( உள4தா
ாிB

விைனபய" ந &

எ"ப தனிேய இ%3 வாைக நட4

ஒ%'& ெபற ஒ%வE

சமய

உட

வள*சிB

ஒ%வைரெயா%வ* தனி4 ெகா(

ஒ"?ப மண

ஒ7கலாறா& . அகால44 ேதா"?

ெசJ ெகா( மைனயற

காதFறI இைடT

எJமிட4, காதல* ேமனிக( ேதா"? வாட
வழிபா நைடெப?கிற. &"றவாிைடேய நட&

இைட/?

ெம!I &றி44 ெதJவ

ெவறி யா இத& சீ*4த

சா"றா& . ற வாI எ"ப மைனயற ாி3ெதா7& மகளிைடேய ெபா%1

க7

ேபா* ெவ"றிB

பிறI

பறி நிக7

றவாவி"க(, அக4ைற இ"ப

எJதிB

>க*3

ஒ7கலாறா& .

ற4ைற க7

உவ*ற சா"ேறா* "சிற3த பயிற " எ"E

ெவ"றிB

றI வாைக

ேமெகாவ ப(ைட4 தமிழ* சமய ெகாைகயா& . "காம சா"ற கைட
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ேகா காைல ஏம

சா"ற மகேளா வ"றி, அற ாி றெமா கிழவE

கிழ4திB , சிற3த பயிற

இற4த

காபிய . இ'&

எ"ற வய தி*த . ெபா% இ"ப'களி" ைவ காணாத ஒ%வ"

றI ேமேகாட

இ"ப

இற3தத" பயேன" எ"ப ெதா

எ"ப தமிழ* சமய ெகாைக& ற பான. இசா"ேறா*

"பமாகிய இர(:ைனB

ஒ% ேசரIவ*4 விைனயி" நீ'கி

விள'&பவராத!", இவ*க&4 ெதJவ வழிபா கிைடயா. இவ*களா

வழிபடபவ கடI எனப

இ4றவிகைளB

பலகாF

ெபா%ேளயா& . அதனா

7த ெப%

கடIள* எ"ப பழ3தமி மரபாயி?. சைட :4

நீரா:4 ேதாF4 காJகனி கிழ'& இைலகைள உ( கா

&"?மாகிய இட'களி

வாவ றேவா* நிைலைமயா& . இவ*க ஏைனேயா*

ேபால ந விைன ெசJ றக வி"ப

ெபற விைழயா, உற ேநாJ ெபா?4தF

உயி*க& ஊ? ெசJயாைமBமாகிய தவ ேமெகா( ெமJ Bண*3
அவாவ?4 ஒ7&வ*. இ ெப%மகள வாI 7ேம சமய ெநறியி

இய'&தலா , இவ*க ெகன4 தனி நிைலயி

இவ*க ெசா FவனI

நிைனபனI

சமய வாI

வழிபா

யாIேம கடI ெப%

ெபா% ேளா

கல3 பிாிபி"றி பிற'& . இவ*க ெநDசி"க( நி"? நிலI

"பா ைர பிைற>த

இ ைல.

கடI,

ெபா!3த ெச"னி நீலமணிமிட? " ெப% ெபய* கடI.

?3 ற3த னிவர%

:Bைடய @ேவ3த%

தைல சாJ4 வண'கிய

இகடIைளேயயா& . "பணீஇய* அ4ைத நி"&ைடேய னிவ* கெச வ*

நக*வல

ெசயேக" எ"? சா"ேறா* ெத%த

7த

கடI& ம(Rலக Iயி*க&

க%4தா

பைக ெபா%ைள ெவ வத& "ப4தினி"?

இைடேய நிலI

மக1ைடய வழிபாைடேய? அவ*க நல
கா4த&

கா(க.

ெதJவ'க

ெபற4 ைண ாிB

அ4ெதJவ'களி" ெதாட* சமய வாவி

எ"ற

உயி*கைள

சிற3 நி"ற.

மக1யி*க11 அ லன க:3 ந லனேவ ாி3தைவ ம?ைமயி
ெதJவ'களா யினI உ( இGவாறா

வரலா?க சமய4ைறயி

ெதJவ'கைள பறி பல ேவ?

காணபடன. அவைற இ3நாளி

ராண

வரலா?க எ"ப வழக . மக வா ைகைய ெபா%ளாக ெகா(ெட73த

பழ3தமி இலகிய'களி
உவாயின.

ெதJவ'க சா*பான ராண வரலா?க பல

&றிDசிநில4 ெதJவமான %கைன பறிய வரலா?களி , அ %க"
தாமைரKவி

பிற3தா" எ"பைத "நிவ3ேதா'& இமய4 நீலைபDைன,

12

பய3ேதா* எ"ப பம4 பாய " எ"? பாிபாட

த!ய

க &றிகி"றன.

கட!ட4ேத இ%3 &?  ெசJ உயி*கைள வ%4தி4 Pரப"மாவி" காவ

மரமான மாமர4ைத4 த:3 அவைனB
எ"பைத,

"நளியி%

பரபி" மாகட

அண'&ைட யIண* ஏம
P%ைட 7த

ெகா"? %க" ேம"ைமBறா"

"னி

ண*&

த:3த ேபாிைச

கDசி" விற ேவ "
எ"? பதி?ப4 .
"அIண* ந வல

மாத

அட'க கவிழிண*

த:3த ம?வி

ெகாற4

எJயா ந !ைச ெசGேவ ேசஎJ"
எ"? %கா? பைடB
>பி", மடவர

பிறI

&றிகி"றன . "&றவ* மடமக ெகா: ேபா

வளிெயா நைகயம*3த" %கைன சிறபி&

சா"ேறா*,

வளிைய, '%&Iண*3தி ய"ற வளி' எ"? , அவ1ைடய ெபேறாைர
"&றிDசி&"றவ* மற'ெக7 வளி தம*' எ"?

எ4ைரகி"றன*.

 ைல நில4 ெதJவமான மாேயா", க(ணனா

 ைல நில4 ஆயாிைடேய

யைன கைரயி

விைளயா:ய வரலா?,

"வடாஅ,

வ(:" ெதா7ைக வா*மண லக"?ைற

அ(ட* மகளி* த(டைழ B இய*
மரDெசல மிதி4த மாஅ "

எ"? , கDச" விப &திைர வ:வி

வ3த அரைன ெவ"ற ெசJதிைய,

"காயா K' க(ணி ெபாவ" தைகக(ைட
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ேமவா* வி4த3த A3த &திைரைய

வாJப&4தி ைட4த ஞா"? இ"ன"ெகா
மாேயா" எ"? உ கி? எ" ெநD"
எ"?

ச'க இலகிய'க &றிகி"றன. இGவாேற ம%த4&ாிய ெதJவமான

இ3திர" %க" த!ய ெதJவ'க& பைடBதவிய ப( , அக!ைக

ெபா% ேமனி 7

க( ெபற கைதB

பழ3தமிழாிைடேய நிலவின.

பாைல&ாிய ெதJவமான ெகாறைவைய %கE&4 தாJ எ"? , அவேள
எ லா4 ெதJவ'க& பைழயவ எ"?

த?க(ைமB , எ%ைம வ:வி

அவ ெசJதியி

A?கி"றன*. தா%க" உர

வ3த அIணைன ெவ"? சிற3த S?ைடைமB

விளக - ெப?கி"றன. வ%ணனாகிய ெநJத

ெதJவ4ைத பறி ஒ% ெசJதிB

பழ3தமி

களி

Aறபட வ ைல. இெசJதிகைள விழாகால'களி

ஓவிய

கா:B

கிழி4த

நில4

எவராF எGவிட4

மக& காவிய' AறிB

உைரேபா* இ%3தி%கி"றன*. இதைன,

"இ3திர" Kைச இவ அக !ைக இவ",
ெச"ற கIதம" சி"Eற க F%

ஒ"றியப: இ எ"? உைரெசJ ேவா% "
உள* என பாிபாட

பக*வ கா(க.

இ4ெதJவ'கெக லா
நிலI

கடI நிைலயி

ேமலாJ உல& உயி*களி" ேவறாJ ஒ"றாJ உடனாJ
சிவ பர ெபா%ைள ைவ4 அவ" வ:வ4ைத,

"பா ைர பிைற>த

ெபா!3த ெச"னி

நீலமணி மிட? ஒ%வ""

எ"? ,
"ேபாிைச நவிர

ேமஎJ உைறB

காாிB(: கடI "
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எ"?

A?வ*. அவ" ர
"ஓ'&மைல ெப%வி

எாி4த வரலாைற ,

பா ஞா( ெகாளீஇ

ஒ%கைண ெகா( @ெவயி
ெப%விற

உடறி

அமர*& ெவ"றி த3த

கைறமிட ற(ண "

எ"? ,

"ெதாட'கக( ேதா"றிய தியவ" தலாக

அட'காதா* மிட சாய அமர*வ3 திர4த!"
மட'க ேபா சிைனஇ மாய

ெசJ அIணைர

கட3த "ெபா க(ணா
உட"றா""

@ெவயிF

எ"? ,

"உைமயம*3 விள'&
எ"?

@ெவயி

இைமயா க(,

%கிய ர(மி& ெச வ""

பழ3தமிழ* த  பாரா: பரவி வ3ளன*.

பழ3தமிழ* சமய வாவி

கா*4திைக விளகீ , மா*கழி4ைத3 நீரா , ப'&னி

உளி விழாI , சி4திைர இ3திர விழாI , ேவனி

விழாI

பிறI

சிற3

விள'கின. கா*4திைக விளகீ விழா இ"ைறய தீபாவளி ெபா'க நா

விழாI

இதைன,

ஆகிய இர(ட" சிறகைள ஒ%'ேக த"க( ெகா(:%3த.

“மைழகா

&?ய

நீ'கிய மாக வி பி

ம?நிற : கிளர மதிநிைற3

அ?மீ" ேச%

அக!% நநா

ம?& விள&?4 மாைல Uகி
பழவிற

@U* பல%ட" வ"றிய

விழIட" அயா வ%கதி

அ ம”
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எ"? , இகால4ேத  மணமகளி*  ெந
ெபா'க

ெகா( அவ!:4 பா

திற4ைத, இேத பா: ,

இ மகி7

"மண மகVஉ வயினிய க:நக*

ப ேகா டபி பா உைல இாீஇ
Aைழ A3த

&?3ெதா: மகளி*

ெப%DெசJ ெந !" வா'&கதி* றி4
பாசவ
எ"?

இ:&

இ%'கா உலைக"

நகீரனா* நவி வதனா

ெதாட'கி4 ைதKச வைரயி

ந"& அறியலா . மா*கழி4 தி%வாதிைர நாளி

நைடெப?

ைத3நீரா, பாிபாட!

பாாி4

Aறபகி"ற. விசயநகர ேவ3த* கால44 ேதா"றிய ெமாழி நிைல உண*I
ேவ?பாடா

கா*4திைக சீரழி3த; தீபாவளி தி ேதா"றி?; ைத நீராட

தைல தமாறி?; ேவனி

விழா காம" ப(:ைகயாயி?. இ கால4தி தா"

ெதJவ'களி" ெபய*க1

வடெமாழியி

ெதJவ நிைலய'களி

வழிபா:

வடெமாழி இட ெபற. ஊ* ெபய*க1

வடெமாழி ெபய*களாயின.

பழ3தமிழாிைடேய சமய வழிபா:

மாறின : பி"ன* மக ெபய%

அவர தமி ெமாழிேய நிைலெபறி%3த.

ெதJவ'க& ேகாயி க இ%3தன. அவைற நக* எ"?

வழ'கின*. மைல :B

கடகைரB

ெதJவ'க1ைறB

சிறைடய இட'களாயின. தவிர மைலயி" :யி

ேகாயி

பலI

மைலபகடா எ"ற ச'க இலகிய

மர4தாF ம(ணாF

ப(ைட நாளி

கால4தி தா" ேகாயி கைள க%'ககளா
சிறப தாயி?. சிவபர

எ லா நில'க&
ேகாயி களி

ேதவ&ல

ேகாயி

எ"?

எ&

க ெச வE& இ%3த

&றிகி"ற. இேகாயி க
கடெபறன. ப லவ*

அைம& ைற உ%ெகா(

ெபா% எ லா4 ெதJவ' க&

ேமலா நிைலயி

ெபாவாJ இல'&வ பறி சிவ4& எ&

சிவைன நவி

ைவ4 &றிDசி &ாிய %கைனB ,

 ைல&ாிய மாேயாைனB , பாைல&ாிய ெகாறைவையB

"பாிவார ேதவைதக" எ"ற ெபயரா

பழ3தமிழ*.

இைவேயய"றி, ஊ*ேதா?

பிறவைறB

Pழைவ4 சமய ஒ%ைம க(டவ*

அ"ப*க A: பரIமிட3ேதா?

ெதJவ'க&
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ேகாயி க இ%3தன இவறி" ேவறாக,
கா காI
யா?

கவி"ெப? %4திB

&ளE

சக
ம"ற

ேவ?ப

ச3திB

ைவ

K' கட 

ெபாதியிF க3ைட நிைலயிE

ெதJவ வழிபாக சிறற நைடெபறன. க3ைட நிைல எ"ற பிகால4ேத

சிவ!'க

என ெமாழி ெபய*கபவிட. சிவவ:வ

க3 , அத" Wட

நிைலBமா& . இGI(ைமயறியாத மடேவா* க3திைன ஆ(&றி எ"? , நிைல
யிைன ெப(&றி எ"?

பிதறின*. சில* இேபைதைமைய அறிIைடைமயாக

எ(ணி ெபாJ கைத ைன3 மன4ேத மானIண*வி"றி எ74தா
விடன*. ெதJவ வழிபா:
பவ(. எ'&
இயகி ந?

உயி* ப!B

&%தி கல3த ேசா?

வைர3

பைடக

விள&கைள ஏறி4 ெதJவ'க& நீரா: KP: மணி

ைக எப*; அகாைல பலேவ? வாசிய'க1

ழ'& .

பி"ன* பலேவ? நிறைடய Kகைள4 Uவி வழிபா&ாிய ெதJவ'கைள
பரIவ*. %கைன வழிபேவா*, ைகயா
ெந

ெதா7 காFற வண'கி,

ெப%D சிமய4 நீல ைபDைன

ஐவ% ஒ%வ" அ'ைக ஏப

அ?வ* பய3ேத ஆறம* ெச வ,
ஆ ெக7 கடI த வ, மா வைர
மைலக மகேன, மாேறா* Aேற,
ெவறி ெவ ேபா* ெகாறைவ சி?வ,
இைழயணி சிறபி" பைழேயா &ழவி,
வாேனா* வண'&வி
மாைல மா*ப
ெச%வி

தாைன4 தைலவ*

லறி லவ*

ஒ% ெபா%விற

மள

அ3தண* ெவ?ைக அறி3ேதா* ெசா"மைல
ம'ைகய* கணவ ைம3த* ஏேற

ேவ ெக7 தடைக சா ெப%D ெச வ
&"ற

ெகா"ற &"றா ெகாற4

வி(ெபா% ெநவைர &றிDசி கிழவ
பல*க ந"ெமாழி லவ ேரேற
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அ% ெபற

மரபி ெப%

ெபய* %க

நைசBந* கா*4 இைசேபரா

அல3ேதா* களி& ெபால K( ேசஎJ
ம(டம* கட3தநி" ெவ"றா கால4
பாிசில*4 தா'&

உ%ெக7 ெநேவஎ

ெபாிேயா* ஏ4

ெப%

ெபய* இயI

P*ம%' க?4த ெமாJ பி" மதவ!
ேபா*மி& ெபா%3 &ாிசி ,
என ெசா ! :வி ,
"நி" அள3 தறித

ம"Eயி* க%ைமயி"

நி"ன: உளி வ3தென" நி"ெனா
ைரBந* இ லா லைம ேயாJ"
எ"? Aறி வண'&வ*. ேவ? சில*,
"யாஅ

இரபைவ,

அ%1

அ"

ெபா%1

ெபா"E

ேபாகம ல நி"பா

அறE

@"?

உ%விண* கட பி" ஒ!தா ேராேய”
எ"? , ேவ? சில*,
யா

எ ற

ஏம ைவக
எ"?

பரI

ெப?க யா எனேவ

வழிபகி"றன*. ெசா !ய பா:" ெபா% உண*3 ெசா Fக எ"ப

தமிழ* வழிபா ைற. இ"ைறய தமிழ*, ெதJவ வழிபா:
ெமாழியி

"ற

ேபா"ற காகைளBைடயவேன", "&ட

Bைடயவேன", "ெப(ணி"ப4ைத ெபாி

தா

அறியாத

ேபா"ற வயிைற

வி% பவேன" எ"? ஆ(

ெதJவ'கைளB , "மைல ேபா"ற ெகா'ைககைளBைடய வேள", "கட

ேபா"ற
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நித ப4ைத Bைடயவேள", "இைடயறாத ேபாக4ைத வி% பவேள" எ"? ெப(

ெதJவ'கைளB வழிபா எ"ற ெபயரா

ெதJவ Uஷண , வDசைனB

வழிபா அ%சைனகளி
ய"றி KசைனB

வைசபாகி"றன*. இ"ைறய

வணக

இ ைல எ"றா

ெப%கியி%கிறேத-

அ மிைகயாகா. வடெமாழி4

ெதாட*கைள ேக& வடெமாழி அறிஞ* மன4ேத ெவ? , க4ைத ளி

ெகா( வ%3கி"றன*. அரசிய , க வி, வாணிப

மக வழ'&கி"ற ெமாழியிேலேய இய'க ேவ(

மீU*3தி%& இ3நாளி
வழிபா:

ெசJ வ%

த!ய எ லா4 ைறக1
எ"ற ேவைக

தமிழ% சில* ெமாழி ெவறி ெகா( தா

ெப%

பிைழைய4 தி%4தி ெகாளாம

சமய

விடாபி:யாக

இ%ப சமய வள*சி& ஆதரI த%வதாக4 ேதா"றவி ைல. வட ெமாழி-

யறிஞ*& ெவ?ைப4 த3 நா மக1& இ%ைள விைளவி4 சமய
உண*ெவா7க'களி

மக உள4தி

றகணிைப ந &

வழிபா ைறைய சமய நிைலய'க இனிB
ேமF

இபிைழபட

நீ:க விவ அறமாகா.

வடெமாழி ஆகம'கேளா தமி சமய இலகிய'கேளா யா எகால4

எGவிட4

வடெமாழியி தா" வழிபா நைடெபற ேவ(ெம"ற விதிைய

வ&4தேத கிைடயா. வாைக4 ைறயி

ெப%கிெற"றா

வழிபா:F

தா" ைகவ%ேமா எ"? உள

ேவ( .

தா" ேபா! ெசய

ேபா!Bைர வள%மானா

ெதJவ'களி" அ%

அDகி"ற. ெதJவ3தா" ைண ெசJய

---- 'தமிழ* வாI' (கைர4 ெதா&)

மைர4 தமி ச'க , மைர, (ேம, 1967)

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

(சிவ வழிபா ப(ைடநாளி

2. ைசவ சி)தா(த
உலகி

பல இட'களிF

வ லா* A?கி"றன*. அசிவ வழிபா இ3நாளி

காணபடதாக ஆராJசி

%'கி4 தமிநாெட ைல

யளவாக நிகிற. அசிவ4ெதா ெதாடரபட சமய உ(ைமேய ைசவ

சி4தா3தமா& . இைசவ சி4தா3த4ைத எ4ைர& த

லாக

இேபாள சிவஞானேபாதமா& . அ சிவஞான ேபாத ெப%'கட!" நிைல

க(ண*3, அத& ேப%ைரக(, ைசவ சி4தா3த ெப%3தைலவராJ4

திக3தவ* சிவஞான னிவ* ஆவ*. ெபா% உ(ைம A? ைசவ சி4தா3த
க%4 இைறவ" உயி* இய கைள விளகி கா

ெதளிIைரக கைரயக4ேத அழ& ெசJ நிகி"றன.)

சிவஞான னிவாி"
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ைசவ சி4தா3த எ"ப ைசவ%ைடய சமய :I எ"? ெபா% த%

ெசாெறாட*. ைசவ* யா* எ"றா , ைசவ சமய4ைத ேமெகா( ெடா7&பவ*.
ைசவ ெகாைகBைடய அைன வ%

&ல

ைசவேர யாவ*. ைசவெர"E

ெசா

ேவ?பா:"றி யாவ* யாவ* ைசவ சமய ெகாைகைய ேமெகா(

சாதி

ஒ7&கி"றா*கேளா அவரவ*க1& உாியதா& . ைசவ ெபாிேயா*க "ஆ&
அறிவா" அ ல பிறபினா

மீெகா உய*I இழிI ேவ(டக" எ"ேற

வ?4தி Bளா*க. ஆகேவ, ைசவ%ைடய சி4தா3த எ"றIடேன, ைசவெர"?
Aறிெகா1 ஒ% சாதியா%ைடய ெகாைகெய"? எ(Rவ &றமா& .

இGவா? எ(R ப:யான நிைலைம B(டானத& கால3தா" காரணமா& ,
கால4ைத ெநா3 ெகாவைத4 தவிர அGவா? Aறி ெகாபவ*கைளேயா
மறவ*கைளேயா ேநாவ தவறா& . அவ*க1& உ(ைமைய Bளப:

அறிவிப ைசவ%ைடய கடைம. கால

க வியறிவி லாைமB

அVழிய4தா , ைசவாிைடேய சாதி ைசவ* கெளனI
ைசவ*கெளனI

சதாய4 ைறயி
ஒ%பக

பிாிI உ(டாயி?. இபிாிவா
ஒ?ைம &ைறI

உ(ைம

&3 ெசJத

உ(டான ேகக பல,

அரசிய!

ெச வா& &ைறI

ேதா"றி வ%4த, ெபா%ளாதார4 ைறயி

ஆ(ேதா?

மா* இர(

ேகா: 0பாJ ெககிற. இதைன பி"ன* விள&ேவா .

ைசவ சமய ெகாைகைய ேமெகா( ஒ7&பவ* ைசவரானா , ைசவ

யா: "ைசவ

சிவ4ேதா ச ப3தமாவ", எ"றா* தி%@ல*. சிவ

எ"ப

எ"ப எ லா

வ ல 7த கடI1&4 ெத"னா4 தமிழ* இ வழ'கிய ெபய*.
"ெத"னாைடய சிவேன ேபாறி, எ3 நாடவ*&

இைறவா ேபாறி" எ"ற இ4

ெதாட*க ேமAறிய ெபா%ைள வ?4தி நிபைத காணலா . சிவ4&

உலக4&

உள ெதாட* ைசவ ; உயி*க1& உலக4 &

ெதாட* சிவ4தா

உ(டாகபவ; அதனா

உ(டா&

அ4 ெதாட* ைசவேம,

இ @வைக4 ெதாட*கைளB எ4ேதாதி மகைள ைவய4 வாவா'& வா3
வாEைறB

ெதJவ வாI ெப?விப ைசவ சி4தா3த எ"ப த!

சிவெம"E

ெச ெபா% உ%வைடய ெபா%ள"?; அ%வ

அ"?;

அ%I%வ

அ"?. அதெகன ஒ% ெபய%

இ ைல. அத&4

நிைனவி ெகாள ேவ(:ய ெதா"?.

இ ைல ; &ண
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ேதாற

இ ைல; ேக

இ ைல. க?வ

பி" க:!%3 நீ'&வ

அசிவ4& இ ைல. சிவ4ைத விட ெப%ைம மிக ெபா%1 ,

தாகிய Sேப?

>(ைமயான ெபா%1

இ ைல; ெப%ைம& >(ைம& சிவேம எ ைல.

எ"னலா . சிவ

ேபரறிI வ:ேவ சிவ

இ"பேமயான. எ'& எெபா%&

சிவேம த"ைமB தைலைமB உைடய. ஒளிமயமான அ%ளாறைல Bைடய

இசிவ த ெபா%. அGவாற
நிைற3தி%ப; சிவ

அழிவி லாத; ஓ'கிBய*3 எ'&

அ3த அ%ளாற ேலா நீ'காம

சிவமாகிய தெபா% மற உயி*ெபா%ைளB
ேவறாக இ%பிE , அைவ கேளா ஒ"றாB

அைவகேளா ஒ"றாB

உடனாB

உலக ெபா%ைளB

ேநாக

ேநாக ேவறாக இ%பிE ,

விரவி இ%ப. உயி%

உல&

த4தம&ாிய

ெசJவத& சிவ த ெபா%ேள காரணமா& .

ெதாழிைல ஒ7'& வ7வாம
உயி*க த4த

A:யி%பதா& .

ெதாழி லாகிய விைனகைள ெசJ பய"கைள >க*3 ெகா(ேட

வ3 ப&வப ேபா, சிவமாகிய ெச ெபா% உ(ைமயறிI விள'க ெசJ

Sேபறிைன எJவி& . இக%4ைதேய,
"அ%I%வ

&றி&ண'க த ஈ?

கS அைன4

இ"றி

ெப%ைமயதாJ >(ணியதாJ ேப%ண*வாJ
ஆன3த பிழ பாJ எ'&

ஒ%தலாJ அழிவி"றி ஒ'ெகாளியாJ
நிைற3ளதாJ உயி*க ேதா?

விரவிஉட" ெதாழிப4 ல
SJ&

பதியா எ ைம."

ெகா14தி

எ"? சிவஞான னிவ* A?கி"றா*.
இனி, உயி*க எ(ணி லாதனவா& . இவைற ஒ%மல

உைடயைவ, இ%மல

உைட யைவ,  மல உைடயைவெயன @வைகயாக A?ப4தி சி4தா3த
க உைரகி"றன. பளி'&க

எ3த ெபா%ைள சா*கிறேதா அ3த

ெபா%ளி" வ(ண4ைத யைடவ ேபா , உயி*க1

த"ைமைய4 தா

ெப?

அழிI இ ைல; எ"?

சா*3த ெபா%ளி"

இய ைடயைவ. உயி* ெபா%1& எகால4

உள ெபா%ேளயா . ச4 இ அச4 இ என
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ப&4தறிய வ ல ச4தாகிய உயி*. ந க(ெணாளி யான; இ%ேளா ேச*3த

ேபா இ%ளாB

ஒளிேயா ேச*3த ேபா ஒளியாB

க(ெணாளி இ%1

நி& . அப: நி"றாF

ஒளிBமாகா ேவேற. அ ேபால, உயி*ெபா% ச4ெதா

A: ச4தாகிB , அச4ெதாA: அச4தாகிB

சதச4 என ேவறாகேவ நிப.

உயி* எGெவG Iட பி ெச"? த'&கிறேதா அGவG Iட பளI
நி& ; சிவ த ெபா%ளி" அ%ளா
த"ைமBைடய. உயி* உண%

க நீ'கி SேபறைடB

த"ைம BைடயேதயாயிE

உணரா; பிற அறிIைட ெபா% உண*4த உண%

தாேன எதைனB

சி?ைமBைடயதா& .

சி?ைமB , உல&யி*கைள ஒ"ெறா"றாJ

உயிர அறிI, உண*4த உண%
பா*4தறிB

நிைற3

சி?ைமB உைடய. இதைன,

"எ(ணிலவாJ வைக @"றாJ ெவ(சிைலேபா
பறியைவ தாமாJ எ"?

உ(ைமயவாJ ச4தச4
ச4தாJ இ%1

ப&4ண*

ஒளிB ம லா

க(ணிய பாJ வசிபவ% நிைறவாJ
எ ம%ளா

கட?4த S

ந(RபவாJ உண*4த உண* சிறறிவி
பலவா ந பக த"ைம ”

எ"? வ%

ெசJBளி

உயி*க1&

காணலா .

உல&&

ெதாட*(டாவ த& காரணமாகிய க (பாச )

@வைகப , அைவ மல , மாைய, க"ம எ"பனவா& . மல எ"ப ஒ"றாJ
அழிவி லாத அளவிற3த உயி* கைளB அனாதிேய பறி அவறி" அறிைவ
மைற& ப ேவ? ஆற கைள BைடயதாJ இ%ப. ேமF
உயி*க& (டான ெதாட* ெச & களி &
எ"? உயி%( அ"ேற மல

உடE(' எ"E

இGவா? ெதா"ைம4 ெதாட*ைடய தாயிE
ேதா"?

இGவா? மல4தா

ேதா"?

உள ெதாட*ேபால, '

பழைம4 ெதாட* பா& .

உயிரறிைவ மைற4 இ%ளாJ4

இ மல . சிவத ெபா%ளி" அ%ெளாளியா

த"ைமBைடய.

இ மல4&

மைற நீ'&

அகவி%ைள நீ&த& த வ" தி%வ%
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ைணயாவ ேபால, அ4தி%வ%ளாறலா

ேதா?விகப உட , க%வி,

உல&, >க*சிகளாகிய மாையB ைண யா& . இ மாையயி" காாியமாகிய
உட

த!யன மலவி%கைள சிறி நீகி உயிரறிI ெதாழிபத&ாிய

விளக4ைத4 த%கி"றன. இ3த மாைய 4தமாைய, அ4தமாைய என இ%வைக

ப . இனி, இ3த உயி*க ந விைன தீவிைன ெய"ற இர(:ைனB

ெசJத&

ஏவாக இ%ப க"ம . இ3த மலமாைய க"ம'கேளா A: நி"? இவைற4

ெதாழிப4தி உயி*க க:னி"?
அ%ளாறF

உ(. அ திேராதான

நீ'&தேகற ெசGவி ெப?வி&
எ"? வழ'& , திேராதான

மைறப.

மல த!ய வேறா கல3 நி"? மைற4தைல ெசJவிப பறி இெபய*
உ(டாயி?. இGவாற

மல , 4தமாைய, அ4தமாைய, க"ம , திேராத

என க ஐ3தாதைல காணலா .
இ3த ஐ3ைதB , சிவஞான னிவ*,

"ஒ"றாகி அழிவி"றி பலவாறFைட4தாJ
ெச ?மா ெச"ன4

ெதா"றாகி அ%விைளவி

இ% .

நீ'&

மல4ட" அ4ெதாட&நீப

மி"தாI

உடலாதி ந &

இ%விைனகேக

இ%மாைய

எ"ேறா க%ம இைவ நிக4திேரா
த

எ"E

ஐவைகபாச4ைத

எ"? உைர4த%1கி"றா*.
இகா?

Aறிய சிவ , உயி*, க என ப

@"றிைனB

சிறற அறிB

அறிI ெமJDஞான எனப . இ @"றி" இலகண4 ைதB

ெபாவிலகண

சிறபிலகண

ெபா விலகண , சிறபிலகண
சிறபிலகண

எ"?

என இர(டாக A?வ*. சிவத ெபா%ளி
எ"? , உயி* ெபா%ளி

எ"? , பாசெபா%ளி

இலகண

ெபா விலகண

ெபா விலகண

சிறபிலகண

காணப . இவ? ெபா விலகண4தா

வி4 சிறபிலகண4தா
எ"? A?வ*. இ3த ஞான

அறிவைத

அறிவைத4தா" ெமJDஞான , உ(ைமஞான ,

ெபறகாிய ெப%ஞானமா& . இ3த ஞான
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வாJகெபறவ*க மலக:னி"?
>க*வா*க. அவ*கைள இ3நிைலயி

கிைடயா; இைறவ" அ%ளாற !
உயி*கைள ப?வ

கிைடயா.

நீ'கி சிவான3த ேபாி"ப4ைத

வி நீ'&

மல4தி" ஆற

அ73திவிமாதலா

அழிவ

மீளI வ3

இேவ,
"திாிண*I ெபாமாறி சிறபிய பா
உண*3ெத(ணி4 ெதளி3 ேத?

அாிய ெபற . ச"மா*க ஞானநிைல
இ கிைட4த அறிவா

மிேகா*

ெபாியமல பிணியவி4 சிவான3த
ெப% ேப? ம%வி பாச

இாிவUஉ

நிைலயா

&வUஉ

இ"றிெயா%

அG விய  த"னி

என வ%கிற
இGவா? உ(ைமஞான ெவா7க4தா

கடற உயி* அறிI வ:வாJ சிவத

ெபா%ைள ேச*3 நி&'கா , அறிவாE

அறியப ெபா%1

அறிIமாகிய @"றாக ப&4தறிய வாராம , அறியப

அ73தி நி& . நி&'கா

ேபாலI , நீ%
சிவ3 நி&

அத" நிழF

இ% 

வி(மீெனாளிB
நி&

அத" நிைல க(ெணாளிB
ேபாலI , ெந%

ேபாலI , நீ%

ேபாலI

ஒ"றாதF

உ

ெபா%ேளயாJ அதE

ஞாயிெறாளிB

அதெனா கல3 ெவ3

ேபாலI , ஞாயிெறாளிB

ேவறாதF

இ"றி ஒ"றி உடனாJ

நிைலயா& . இதைனேய அ4வித நிைல ெய"? ந

ைசவ சி4தா3த

A?கிற. இ3த நிைலயிைன ெபற யF அ"ப*க உள4தி

தி%ேகாயி

ெகாவா".

இதைன &றிகவ3த சிவஞான னிவ*,
"உண*ெபா%1

உண*வாE

உண*I

ப&ெபாழியா ெதாழி3 பாE

அறிB

எE

இைறவ"

24

ண*விழிB

னFவ%

தீயி%  .

நீ*நிழF

பாிதி மீE

ைணயவிர( ட?கலபி" எ டனாJ
ேபாி"ப3 J4 வாவா*

இண*விைர4த மல*ேகாதாJ அவ*வ:ேவ
எமகினிய ேகாயி லாமா "

எ"? இய கி"றா*.

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

ந

--- 'ெச(தமி ெச வி'
வி' (1947(1947-48)
3. ைசவ)தி% இ*ைறநிைல

தமி நா:F

ைறயி

இதைன PழIள பிற நாகளிF

இேபா பல ேவ?

மா? த க ேவ(: மகளிைடேய கிள*சிக ேதா"றி நிலIகி"றன.

சிறபாக, தமி மக ளிைடேய அரசிய , வாணிப , ெபா%ளாதார , சதாய
த!ய பலவைககளிF

யாவ%

கிள*சிக உ(டாகியி%கி"றன. அரசிய

ந"கறி3த. வாணிப4 ைறயி

நாடவ%

வடநா தலாளிக1 பிற

&3 தமி மகைள ர(: ெச வ Aடா; விபைன

வைககளி

மி&தியான க4 திட Aடா; அ தனி4 வளர ேவ(ெமன

கிள*சி ெய7கிற; ெபா%ளாதார4 ைறயி , நா:

&ைற3தி%பதா , வாைக ைற தா3த நிைலயி
Bய*4த

ெபற4தக வசதி B(டாத

ெபாIைடைம யாத

சதாய4தி

மகள வ%வாJ

உள; வாைக நிைலைய

ேவ( ; ைக4ெதாழி சாைலக1

ேவ(ெமE

சாதி ேவ?ைமB

கிள*சி ேதா"றிBள.

மகளிைடேய ப:பி"ைமB இ%4தலாகா;

வாைக& இ"றியைமயாத ைறகளி
&4த

வா7

ேவ( ; அத ேகப ெபா% வைகக உய*3ேதா*& ேபால

எளியவ%

பிற%

கிள*சி

எ லா

சாதி சதாய ேவ?ைமகைள

சதாய வள*சிைய ெக4 நா&4 தீ'& விைளவிகிற;

இவைற4 ெதாைலக ேவ( ; ஒ% சாதி பிற சாதிகைள யடகி ேமனிப

ஒகபடவ* தா4தபடவ* எ3நா1
தா4தபவ

ஒழிய ேவ(

ைறேய ஒக பவ

எ"பன ேபா"ற கிள*சிக எ73ளன.
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இ3நிைலயி

சமய4 ைறயா

சமய'களி" &றிகளாக விள'&
ெதJவ மண'கமவனவாத

மா?த க1 கிள*சிக1

உ(டாகாம

இ ைல.

ேகாயி க UJைமயாF ந ெசய களாF

ேவ( . தீெயா7க , தீெசய , தீநிைனI

ேதா"?மிட'கலாக நிப தீதா& . ேகாயிF &ாிய மிக ெச வ'க ெசGவிய

ைறயி

பய"பத

ந"?; ேகாயி பாகா பணி வாணிபமாக நட4த

அறமாகா; ேகாயி க சாதி&ல ேவ?ைமக& இடமாJ, அவைற வள*4
மகெளா%ைம& ேக விைளவி&

தீய நிைலயமாJ இ%ப ஒழிய ேவ(

எ"பன ேபா"ற கிள*சிக எ73ளன.
இைவெயா%ற

நிக, சி?வ* க வி பயிF

க வி4 ைறயிF பல

மா?த க1&ாிய கிள*சிக ேதா"றிBளன. இைளஞர க வி ைற பல
கைளB ப:4 ெந% ெசJB

ெதாழிலாத

ஒ%வைன பிற*& ைமயா யிரா தனி4 வா7
ேவ( . க&
ணிB

Aடா; க&

த&தி பயபதாக இ%4த

சி?வ*, வாைக&ாிய ெபா%கைள4 தாேம தமி4 ெத(ணி4

மன4தி(ைமBைடயவராக, மனபயிசி ெப?த

தீ'&கைள ப&4தறி3 ெசய

விைன4 திப

ைறயி

க விைறயைமய ேவ(
எ73ளன.

எ"பன ேபாF

இ'ஙன , எ லா4 ைறகளிF மா?த
ெச"ைனயி

பலவைறB

ெகா1வ

ேவ( . நல3

த1வ

மன வள*சியி" பயனாக I(டாவ; அதேகப

சமய4 ைறயி

க வி

ஒ% யசிB

ெசJத&ாிய

உண*I காரணமாக கிள*சிக

ேவ(:ய கிள*சிக மிகி%க, ந

இ ைல ெய" ெற(R த& இடமி ைல.

உள ெத"னி3திய ைசவ சி4தா3த சமாச
ப லாயிர கணகி

சமய

க

அசி அடக விைல& வி&மாறா

ப லாயிர கணகான மக சமய Iண*வினராமா? ெப%3 ெதா(

ெசJள. இ3 அற நிைலய பா கா சட4தி" விைளவாக4 ேதா"றிய
இ3 அற நிைலய பாகா கழக , சமாச4தி" ைண ெகா( பல

ேகாயி களிF

விழா கால'களிF பிற கால'களிF

ெசாெபாழிI நிக4திB

சமய Iண*I ெகா14

ெசா ெபாழிவாள*கைள நி?விB

மகளிைடேய நிலIமா? ெசJள.

ஈ( Aறிய இ3 நிகசிகளிைடேய, நா:

சமய Iண*I

பரவிய ேமனா க வி, அரசிய

Fண*I, விDஞான ஆராJசி, உலகியலறிI த!யவறி" ெப%க4தா , சில
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இயக'க ேதா"றி மகளிைடேய அரசிய , சமய , சதாய த!யவறி"
ெபயரா

நிக3த தீய ெகாைக, ெசய

ஆகிய இ4தீைமகைள எ4ேதாதி

மகைள4 ெத%ட படன. உயிெரா அனாதிேய கிட&

மல4தி" ேக

&றி4, அத" மைற&3 திற'கைள அ%ச4தி ேதாJ3 ெவளிபவ ேபால,
சமய ெவா7க4ேதா மண3 கிட3த மடைமயி" தீ ெசய கைள இகிள*சி
ேவக

ேதாJ3 ெவளிப4திவிட.

இ3நிைலயி

ைசவ*களாகிய நா

ந ைசவ4தி" வள*சி வரலாைற யாராJ3,

இத" பய" மக& எJதா வைகயி
இைட/?கைளB

எைவB

வில&

த4 நி&

இைடTகைளB

கடைமBைடயராகி"ேறா . ெதா"ைமயவா ெமE

ந"றாகா, இ"? ேதா"றிய எEெமைவB

Aறிய உயாிய க%4ைதBெகா( இ கால4&
ெசJய பட ேவ( . 'தாெவE

தீதாகா' என உமாபதி சிவனா*
நிைல& உாியவைற

த"ைமேயா ைசவமா

சமய

சா% ,

ஊ' எ"? அ%ண3தி சிவனா* Aறிய ந லறிைவ ெபா%ளற மடைம&

அ:ைமயா& த"ைமய" ெற"ப ைசவரறியாத த"?.
ைசவ

எ"ப சிவ4ேதா ெதாட* A சமயமா& . ைசவ

ச ப3தமாவ எ"? தி%@ல%

சிவ4ேதா

Aறின*. ஆகேவ, சிவ4ைத வழிப

சமய

ைசவெம"ப விள'& . இசிவ வழிபா எகால4தி ேறா"றியெத"? அ?தி

யி Aற :யவி ைல. ேமாெகDசதாேரா, அரபா த!ய இட'களிF

வழிபா காணபதலா , இேபாைத& ஐயாயிர மா(க& "E

வழிபா இ%3தெத"? அறிகி"ேறா .
இனி, ந

தமிழக4தி

சிவ

சிவ வழிபாேட மிகி% கிற. ெச வ4தாF சிறபாF

ேம"ைமB?4 திகவன சிவ" ேகாயி கேள. இதனா

எ"? , ைசவ Iலக

சிவ

தமி7லக எ"?

உ(டாகியி%கிற. ைசவ

தமி7

தமி7லக ைசவ Iலக

ஒ?ைம நய பட A? மர

வாக எ"? மக A?வ

அ:பைட யாக ெகா(:%பைத யறியலா .

இ க%4ைத

தமிழக4தி" ெதா"ைம நிைலைய கா( ட& இேபா ைண ெசJB
க ெதா காபிய

ச'க விலகிய'க1

தமி இய , இைச, A4 எ"? பிாிவி

தமி

பிறIமா . ெதா"ைம கால4தி

ைவ4த ஆராயெபற. இய
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ப&தி& ேவ(
ெதா காபிய

உலக வழ&

ெசJB வழ&

உ(டாயி?. இத& சிற பாயிர

எ"பவ% , 'தமி A?

Aறிய பன பாரனா*

ந Fல க4, வழ&D ெசJB1

&றிகி"றா*. ஏைன இைச, நாடக

ெதா காபிய

ெபா%ளாக ெகா(

ஆயி% த!"' எ"ேற

எ"ற இர(ட" இய கைளB

A?கி"றில. இதனா , தமிழி" ெதா"ைம நல காட&4

ெதா காபிய ெமா"ேற ேபா ெம"ப நிர பாெத"? விள'& .
இனி ச'க விலகிய'க1

ச'க கால4 நிலவிய

ெகா(ளன வ ல. எ4ைணேயா

இேபாளனேவ. இவறா

க அைன4ைதB

க இற3 ேபாயின. கிைட4தைவ

அறியப

தமி நாகாிக 7

அறியபட

ெதா"ற"?. இைவ, ெபா%ளிலகண4 ைற& அைமதிBைடயவாJ, ப(ைட4
தமிழ* நாகாிக4ைத Bண*த& ஓரளI க%வியாவனவாJ, ப(ைட4 தமிழாி"

உலகிய

வாவிகைம3த ப(பாைட ெய4ேதா

நிலIகி"றன. உலகியேலா கல3

ெகா14
இ லாம

கலவாமF

இற3தத" பயேன' எ"? ெதா
பயி?த&ாிய

ெச F

சமய Iண*I

க ெதா காபிய4& "ேபயி%3தன எ"ற& சா"?

இ ைல . 'அற ாி றெமா கிழவE

சிற3த, சமய

ெப% விளக'களாJ

கிழ4திB

காபிய A?கிற. இற3த, வய தி*3த.

A? உண*ெவா7க , சிற3த பயிற

ச'கவிலகிய'க1

க1

ெநறிக1

தவ

சிற3த பயிற

றI

A?வதா ,

இ%3தி%& எ"ப ந"& விள'& .

கடI வழிபா

&றிகி"றன. இ4தவ த!யனேவ ெபா%ளாக எ73த

பிறI

ஆகியவைற

களாத லா , இவைற

ஆ'கா'& &றி4 காவேத இய பாக அைம3தி%கிற. ேமF

மாயி", ேவவி ேவடF
ெதா காபிய

அதைன அவ* த

ச'க விலகிய'களி

அ%கி காணபகிற.

ேவவி ேவடைல4 தமிழ* வாைகயி
இ வாைக &றிபி

இ நிக, ச'க விலகிய'களிF

ெதா

கா(ேபா

காணாைம யா ,

&றிகவி ைல.

காபிய4திF

தமிழ*களா

வழிபடபட கடIள* ெபய*க காணபகி"றன. இ3திர", பிரம", தி%மா ,
%க", சிவ" ஆகிய கடIள* ெசJதிக1 ச'க

களி

&றிகபகி"றன.

இவ*கைள பறி ச'க

க &றி& வரலா?க பி" வ3த தி%ைறகளிF

சிலபதிகார4திF

களி காண பட &றிக உளன.

ராண' களிF

காணபகி"றன. ச'க கால4& பி" வ3த
ச'க
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ச'கவிலகிய4 காணப

காணப

இைச பாக1 , சிலபதி கார4

இைச பாக பலI

கடI வழிபாேட ெபா%ளாக

ெகா(ளன. பி" வ3த ைசவ4 தி%ைறக1

இைச பா களாகேவ

Bளன. இவைற ேநா&மிட4 ப(ைட நாளி

நிலவிய இைச4 தமிப&தி

கடI ெகாைக& ஏறதாக அைம3தி%& ெம"ப லப . அப&தி

கிைடகாைமயா , அகால4 தமிழ* சமய இ"னெதன4 ெதளிய அறிய

இயலாதாகி"ற.

ச'க விலகிய'களி காணபடாத சமண சமய

சிலபதிகார4 , ெபௗ4த ,

ைசவ , ைவணவ , நியாய , ைவேச:க , சா'கிய , மீமாமிச
மணிேமகைலயிF

காண பகி"றன. மணிேமகைல கால4 ைசவ வாத ,

[#]”இ%டேரா :யமான ைன
எ வைகB

த!யன

Kதெம"?

உயி% யாைகB

க:நி ேபாE

கைல B%விேனாE

பைட4 விைளயா

ப(பிேனாE

ைட44 ய* தீ* ேதாற4ேதாE
த"னி

ேவ? தாெனா" றி ேலாE

அ"ேனா னிைறவனா& ."
எ"? A?கிற.
--------

[#]இக%4 ைசவ4 தி%ைறகளிேல ய"றி, ஆதி ச'கரெர7திய தகிணா@*4தி
தியிF

(9) காணபகிற.

இதனா , சிவேன இைறவ"; உய*வற உய*3த ஒ%வ"; நில , நீ*, கா?, தீ, வி(,
ஞாயி?, தி'க, உயி* எ"ற எ(வைகB அைம4தி%பவ"; உயிைரB
உட ைபB

க: நி?4பவ"; ப வைக கைலக1

பைட4த , கா4த , அழி4த , மைற4த , அ%ள

த" வ:வாக Iைடயவ";

எ"ற ஐவைக4 ெதாழிF

உைடயவ"; இ4 ெதாழி கைள விைளயாடாக ெசJவ அவ& ப( எ"ப
விள'& . மணிேமகைலயி , அளைவ வாத4& பி" இ Aறபதலா ,
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அGவளைவக1 , அவறா
உாியவா

அள3 காணப

விள'& .

எ"ப

இGவா? மணிேமகைல கால4தி

ைசவ தலாக ப வைக சமய'க1

கிடமாகிய இ4 தமிழக4தி , கி.பி. ஏழா

நிலIத

 றா(:" ெதாடக4தி&, ைசவ

த!ய சமய'க ஒளி ம7'க, சமண
பாபத

த4வ'க1 இ ைசவ4&

ெபௗ4த

ேம பாெடJதின. காபால ,

ேதா"றியி%3தைவயாயிE , சமண ெபள4த'களி"

த!ய சமய'க1

"ேன ெச வாகிழ3தி%3தன. விைரவி

சமண

ெபௗ4த4ைத ெயாகி

நிமி*3 நிபதாயி?. பா(: நா:F

ெதா(ைட நா:F

ப லவE

சம(சமய ேவ3த*களாக4 திக3தன*.

அரசிய

ெச வாகா

ஏழா

றா(:

சிற மி&வதாயி?. ெதா(ைட நா:

பா(: நா:

ெநமாறE

நாவரச*, ஞானச ப3த* எ"ற இ%வ%

ைசவ சமய4ைத4 தமிழக 7வ

சம( சமயேம

மேக3திரவ*ம

ேதா"றி, ப(ைட

ெச"? திாி3 பரபி நிைலநாவாராயின*.

நியாய , ைவேச:க , சா'கிய , ேயாக , மீமாDைச எ"ற சமய'களி" ந

ெகாைகக1

ப

க1& தமிழக

வழிபா

ைசவ4தி

எ'&

கல3 ெகா(டன. அ4 வ3த ஐ3

ைசவேம ேம!ட ெப?வதாயி?. ப(ைட4 தி%மா

ஓரளI ஓ'&வதாயி?. மீமாDைச சமய கலபா

ெசJதF

மி&வ தாயி?. நாவரச* த

க ேவவி ேக&

ெபள4த

சமண

இ3நிைலயி

ப4தா

ஒ% பா

நா:

ேவவி

ேசகிழா* ஈறாகIள ைசவ சா"ேறா*

ெசய க ஆ'கா'& நிகவைத &றிகி"றன.

ஒளி மைற3தத& காரண , அவறா

ெகாைல ேவவிக ஒழிய4 தைலபட ெமா"றா& .

பிற ெச வ*க1

றா(

றா(:F

அத& பி"ன%

க(:கபட

வ3த தமி ம"ன*க1

ேகாயி கைள ெப%Dெச வ நிைலய'களாக4 தைலபடன*.

ேகாயி க க வி நிைலய'களாகI

கைல ேகாயி களாகI

திகழ

ேவ(ெம"ற ெகாைக ேதா"றி உ%பவதாயி?. வடெமாழி லவ* பல*

ப லவ ேவ3தராF

ெகாைகக1

தமி ேவ3த*களாF தமிழக4தி &:ேயறின*. ைசவ

க%4க1

வடெமாழியி

யாகம'க ைசவ ேகாயி க ேதா?
இGவா? இர(

இட ெபறன. அ3த வடெமாழி

சட'களாக அைம3தன.

றா(க கழி3தன. இகால4தி

தமிழக4தி

மைற3த ப வைக சமய ந க%4கேளா:ைய3, சிவபர

தெபா%ளாக ேகாயி க& ெச"? வழிபெடா7&
உ%ப வ%வதாயி?. ஆயிE



நிலவி

ெபா%ைள

உ(ைம ைசவெநறி

கேறா ாிைடேய, த4வ'க ஆராJதF
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அவறி" வாயிலாக இைறவைன யைடத&ாிய ெநறி கா(டF பறி

ேபராராJசி நிலவ4 ெதாட' கி?. சா'கிய ேயாக எ"ற சமயகலபா

ைறB ைசவ4தி கல3 ேம பட. இ3நிைலயி

த!ய சா"ேறா* ேதா"றி, த4வ ஆராJசிB

உJயவ3த ேதவநாயனா*

ேயாக பயிசிB

ேவ(வன என வ?4தின*. த4வ ஆராJசிB , ேயாக

ப(ைடய வழிபா சிவ ெநறிB

ேயாக

சிவ வழிபா

லாராJசிB ,

கேறாாிைடேய ெப%'கலக4ைத ெசJதன.

உJயவ3த ேதவ நாயனா*, "எ4தைனேயா த4வ'க எGெவவ* ேகாபாைடய ,

அ4தைன B ெச"ற'களவாேத" எ"பன ேபா"ற உைர களா , வழிபா
ைறைய நிைலநா:ன*.
இGவாறி%ைகயி

ெமJக(ட ேதவ* ேதா"றி4 த4வாராJசிB

சிவவழிபா

சிவன:யா*கைள ேபணFமாகிய ெமJக(ட ைசவெநறிைய4 தா பா:ய
சிவஞான ேபாத4தா

ெவளியிடலானா*. இத"க( ச'ககால

சிவவழிபா , நாவரச* த!ேயாரா
ேசகிழா* த!ேயாரா

ெதா வ3த

அ%ளி ெசJயபட வழிபா ெநறிக1 ,

வ?கபட சிவன:யா* ேபணF

- தமி ந"மக அதைன ெபாி

அைமயக(ட

ேமெகாவா ராயின*. அகால4ேத சகலாகம

ப(:தராக விள'கிய அ%ண3தி சிவனா* தா

அதைன ேமெகா(, இத&

சிவஞான ேபாத4& சிவஞான சி4திெய"E

ெபயரா

வடெமாழியி

ேதா"றி B%வாJ விள'கிய ஆகம க%4கைள இைய4

இகால4ேத ச'கரரா

நி?வபட ேவதா3த ெமனப

நி?விய ைவணவ சமய

ெகாைக ேவ? பாடா

பலI

றமத ம?

நா:

தக இட

நா ெமாழி

அகால4ேத வடெமாழி ேயற
எ73த சிவஞானேபாத

இகால4ேதயா .
பதினா"கா

இராமாEச*

ெபறலாயின. ைசவெநறி&ேள

த"மத நி?மாகிய ெநறிகளி

&3விடேவ தமிழாிைடேய நிலI3திற

தமிழி

சமய

பல அக சமய'க ேதா"றின. இதனா , சமய

ப( ெதாேட நிலவி சிற3 வ3த ைசவ
ெமாழியி" ஏற4தா

உைரெய7தினா*.

க

எ7தபவன வாயின.

க பல, வடெமாழியி

இழ3தன. இகால4ேத ஆ'கில

க பல ேபRவாாி"றி ெயாழி3த ேபால,

ெபறதனா , ைசவ4 தமி

வடெமாழி ெரளரவாகம மாகிய

க பல மைற3தன.

றா(:" ெதாடக4ேத ெகாறவ"&: உமாபதிசிவனா* த!ய

சா" ேறா* ேதா"றி சிவபிரகாச

த!ய

களா , சிவஞானேபாத , சிவஞான
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சி4திெய"ற தமி
ெகா(

கைள தலாக ெகா(

ைசவாகம'கைள4 ைணயாக

இ"ைறய ைசவ சி4தா3த சமய4ைத உ%ப4தி4 த%வாராயின*.

இGவாேற வடெமாழியிFள ஆகம'க1 சிலவறி& வடெமாழியி

உைரக

காணபடன. வடெமாழி யாள*&ேளB ச'கர ேவதா3த4ைத பி"

பறிேனா* ெதாைக மி&வதாயி?. அவ*க ேவதா3தெமனப

உபநிடத'கைளB

வியாச* பாரத4 Aறிய பகவ4 கீைதையB ைணயாக

ெகா( சிவாகம'க பிரமாணமாகா என வாத
நிேபா*, சிவாக ம'க1

"ேவதசார

இத

த34ர

Aறலாயின. இGவைகயி
ெசGவிய வைகயி
இ3நிைலயி

கமதிய ம"ன%

பிரமாணேம என நிைலநா

சி4தா3த

பரம

கடைம Bைடயராயின*.

ப " என ம&டாக தலாயின

ைசவ சி4தா3த ெநறி பழைமB

தமிழக4தி

அரசிய!

ாியேவ, ைசவ சி4தா3த ெநறி

ைமB

நிைல ெப?வதாயி?.

கல3

ெப%'&ழப'க உ(டாயி". வக ேவ3த% ,

ஆ'கில

த!ய ேமனாடவ%

த  ேபாரா: நிக,

ெப%Dெச வ நிைலய'களாக இ%3த ேகாயி க ெச வா&ைடயா* அவ* வழி
நி&

ப(:த* ஆகிய இவ*த

ைகவசமாயின. ெபா மக& ேகாயி க1&

ெதாட*. ெந%கமாக உ(டாகாவ(ண , ேகாயி
வடெமாழியி

நிகசிக 7

உ(டாயி". தி%ைறேயாேவா*. தி%பதிக வி(ணபD

ெசJேவா* த!ேயா* விலகபடன* %'க ெசா Fமிட4, தமிநா4

தமிழ* ேகாயிF தமிெமாழி விலகபட. ேகாயி!
ேகாயி க1ள =*க&

வட ெமாழி ெபய*க உ(டாJ விடன. வடெமாழி

பறியாத தமிழ% மக ெடாைக மி&திB
தா4தபேடா%

ெதாழி க&

வைகக1

இ லாதா*

ெச வ களியாக1& இட'களாயின.

த4வ'க1

நைடைறயி

ச3திம3திர'க1
வடெமாழியி

ெச வா&

ஒகபேடா%மாJ வில&(ெடாழிய, ேகாயி க தீய

தமிழ% ேகாயி க& ெச"? வழிப
Aறப

உள கடI& ,

த&தி ெபேறா*& ஆகம'களி

சிவேபத ச4திேபத'க1
பயிலபட ேவ(

சிவ Kைசக1

வடெமாழியி

ம3திர வைகக1

வன

எ"ற க%4தா , தீைகக1

கபிகபடன. ெபா%ளறியாத

கபிகபட தமிழ*, இவைற ெசJவேதயைம B ; ேகாயி

வழிபா இ"றியைமயாத ெதா" ற"? எ"ெற(ணி, ேகாயி க& ெச வைத

வி4தன*. இவைற கபிபா%

கேபா%

&% &% A:

ெப?வி4

அ:ைமB

ேபால ஒ7கலாயின*. இவைற

&%டாடமாவ ேபால ெபா%ளறியாத வடெமாழியி
ெப?

ஆ(டவE

தீைகB

சிவKைசB
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கா(ேபா% அறிIைடேயா*, அ%வ%? , ெபா%ளி லா* அச?
நீ'கின*. ேகாயி& ெச F

த&திBேளா% பல* ஆ'& காண ப

தாI , சாதி&ல ேவ?ைம, தீெசய

த!யவறா

ைக விவாராயின*.

%'க ெசா Fமிட4, ச'ககால4 சமய

ேகாயி

உய*I

வழிபாைடB

க காணபடாைமயா

ெதளிய விள'காதி%3த சிவவழிபாடாகிய ைசவ , @வ* த!க கால4தி

நம&4
ந"&

நி?வப அவ* க& பிகால4ேத தி%3திய ேகாயி கைள இடமாக ெகா(,
ம"ன* ெச வ* த!ேயா ரா
சா"ேறா*களா

ேபணெப?, ெமJக(ட ேதவ* த!ய

வ&க ெப? சிறற ைசவ , இ"?

ெசGவிய ஒ7க

சாதி&ல ேவ?ைமயிF

தனி4(R

ேசாறிF3தா" நிகிற. @வ*

த!க வழிப பரவி கா:ய ைசவெநறியி ைல; ெமJக(டா* சாதன

பயEமாக வ&4ேதாதிய சமயIண*I இ ைல . ேகாயி களிF @வ* த!க

அ%ளிய தி%பாட க Kைச ெசJேவாரா

விள'கி ெகாள4தக ெமாழியி

பல%
சமய

ஓதபவ தி ைல. ெபாமக

Kசைனக1

நைடெப?வதி ைல; ெபாமக

ெச"? அ'&ள இைற வைன வழிபத& இட
கைள ப:&மிட4 காணப

சா"?க1

இ ைல. சமய Iண*I ேவறாகI

ெபா%& ேகாயி களி

உளன ; சமய நிைலய'களாய ேகாயி க&
ெதாட*பி லாத வைகயி

ைசவ

தரபவதி ைல .

நிகிற.

ேகாயி!

நிகவன ேவறாகI

சமய ஞான ந &

க&

ைசவெநறி நிபா* ேம ெகா(ெடா7க4 தக ெநறிைய ெமJக(டா* ஒ% வாியி
சி? ெசாெறாடரா

AறிBளா*. அ "த ைம Bண*3 தைமBைடய

த"Eண*வா*' எ"ப. த ைமBண*3 த ைம அ:ைமயாகIைடய

சிவபர ெபா%ைள Bண*த& ேவ(

அறிI நிகசிக ேகாயி களி

காணபவதி ைல. தைலவனாகிய இைறவைன Bண*3ேதா*, எ லா மகைளB

த ைம ேபால ேபணி மதிக ேவ( எ"? வ?4கி"றன*. த வ"

தி%"னாகிF

யாவ%

ஒ% த"ைமயராக ேபணபவ ைசவ*க1&4

தைலயாய அறமா& . அGவற4ைத ெகா"?, தா

கீேழா%மாக ேகாயி களி

வாழ ஏேனா* தம& அ:ைமB

மதிகபட ேவ(ெம"ேபா* ைகயி

ைசவ

ைசவ ேகாயி க1 த'கி கீைமB?வ ைசவ4தி" இைற நிைலயாக Iள.
காணா*& ேகளா*&

ெமJயா

உைழ&

திறமிழ3தா*& சமய Iண*I
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ெகா14தF

பதி (ணிய

உணI

ம%3 ெகா4தI க4தா , உட  தா'கி,

உைடB

ாி3 உJதி ெபற ெசJதெகன விாிவாக அைமகெபற

ேகாயி க அ4 ைறயி

பய"படா ெதாழிவ ைசவ4தி" இைற

நிைலயாகIள.
இGவாேற, சமய

க1

A?

வைகயி

ந ெசய க பலI

ைசவ*க ேகாயி!

உ(ைம ைசவராயினா* ெசJத&ாிய

நைடெபற ேவ(:யி%க, அைவ

நைடெபறாதி%ப இைற நிைலயாக Iள.
"ஞால நி" கேழ மிக ேவ(3ெத"

னாலவாயி FைறB ெம மாதிேய."

-- அைன)தி(திய வரலா*. கா/கிரசி

நிக)திய

ஆ/கில ெசா*ெபாழிவி% ெமாழிெபய# (1943)

----------

4. ஞானச ப(தாி% ஞான காசி - ெந2த

ெநJத

எ"ப கடகாசிB

ஞானச ப3த* ெநJத
ேதாJ3த உள

எழிF

நில4தி

கடகான காசிB

ேதா"றி அ ந &

பைட4தவ*. கட பர

அ'& நிலI

ேதா"?

U

ாி

இயைக காசிகளி

அத" கைர ேச*3த நா:" ந ல

உயி* வாவி" ஏற

வி%3 ெசJளன. அவர ஞானIள

த" க( ெகா(ட.

அவர ஞான க(R& இனிய

உலகிய

வாவி

அGவ ேபா

கல3 மாபடாத மா(ைடய. ெபாறி வாயிலாக

அறிIபயி* ைளB இளைம கால4ேதேய சிவஞானபா

பாJ3 சிற

ெசJதைமயி" அத"க( சிவ பயி* ைள4 ெச3தமி கவிமணிகைள Fஈ"?
சிவஞான ெச7 பயேன விைளவி4த.

தி%ஞானச ப3த* பிற3 வள*3 ஞான ேப? ெபற இசீ*காழி ; இ ெநJத

நில4தி" நீ*ைம நிைற3த பழ பதியா& . ெத" தமி நா:" ெத"ப&திB

ெத"கீ ப&திB

கட& இைரயான ேபா ேபரைல ெப%கா

பிற ஊ*க பலI

நீ% @கின. இதைன அெப%மா",

இப&தி ?

கட

நீ* &3 பரவி?. அ3நாளி

(Tidal wave)

இகாழி நக* ஒ"? தவிர
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"க%ைம யற கட
மித3தேதா* கால

ெகாள

இ எ"ன

ெப%ைம ெபற பிரமார

எ"? ெமாழிகி"றா*. கடலா கவரபடாத ெப%ைம பறி இதைன பிரமர

எ"றன*. பிரம

எ"ற ெசா ெல ெப%ைம எ"E

லபடேவ ெப%ைம ெபற பிரமார
இத& ெபாவாக வழ'&

கா ெபா%3திய இட

ெபா% த%வ. அ3த உ(ைம

எ"? இGவா? A?கி"றா*. இனி,

காழி எ"ற ெபய*, கடெப%கா

கைரக மாடாத

எ"? ெபா%பவதா& . ெதா(ைட நா4

தி%ேவா4U%& கிழகி

உள ஊ*, ஒ% கா

ேசயா? ெப%கி இைடயி

ஏாியி" கைரைய சிைத4ேதகியேபா, சிைதIறாம

Fள

நி"ற ஊ* எ"? ெபா%

பட காழி/* எனபட. அத" அழியா ெப%ைம க(ட சா"ேறா*, ெதா(ைட

நா ேகாட' களி

ஒ"றி& அதைன4 தைலைம/ராகி காழி/* ேகாட

எ"றன*. "ஒவாைழ கனி ேத" ெசாாி ஓ4U*", "&% ைப ஆ(பைன ஈ"&ைல
ஓ4U*' என ஞானச ப3த* பாரா

தி%ேவா4Uைர ப லவ* க ெவக,

"ெதா(ைட நா காழி/* ேகாட4 காழி/* நா4 தி%ேவா4U*" எ"?
A?கி"றன. காழிநா எ"றா

சீ*காழிைய ேச*3த நாெட"? ெபா%ப .

அதைன எ(ணிேய ெதா(ைட நாட ப(ைட சா"ேறா*, அதைன காழி நா

எ"னாம

காழி/* நா எ"ற மிக மகிசி த%கிற. பிகால4ேத சீ*காழி

சிJயாழி, ஷியாஷி என ஆன ேபால காழி/%

காளி/* எ"?

கா!/* எ"?

மாறியைத க ெவ A?கிற. இதனா , ெப%நீ*& கைர3 ெகடாத கா

உைடைம பறி காழி எ"?
சிறைப ந"& ெதளியலா .

காழி/* எ"?

தி%ஞானச ப3த* ந தமிழக4தி
இைறவைனB

வைறB

சில=*களி

தமி மக ெபயாி:%&

ெநJ தைல சா*3த ஊ*க பலவறி& ெச"?

இயைகையB க( இ"ற பா:Bளா*. அைவெய லா-

க(ைர பதாயி" கால

நீ:& ; ஆதலா , இகாழி நா:Fள

ஞானச ப3த* க(ட ெநJத காசிகைள Aறவி% கிேற".

1. தி ைல ெப% பதி& கிழகி
" அதப நாயக* ஆசியி

இ%ப தி%ேவகள
ேவகள

; 3

? ஆ(க&

எ"ற ெபயைர தி%ேவகள ,
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தி%ேவவிகள

என மா? யசிெயா"? ேதா"றி?; ஊரவ* அதைன

எதி*4 ஞானச ப3த* அ%ளிய ேவக ந"னக* எ"ற ெதாடைர கா:
றிய:4தன*. (கி.பி. 1666).
இGேவகள4தி" கிழகி
ேசாைல களி

ப வைக ளின'க த'கி ஒ!ப

ேவதழக
ஒத

ேவத

ெகாளிட கடெலா கலப

கானF

ேவவியார வார

ஒ%பாலாக, ஒ%பா

ஞானச ப3தைர மகிவிகி"றன. இதைன,

Pத%ேவைல உள

ேவவிB

அ'&ள கான

கல3 இைசயா

ஓவா ேவக ந"னகராேர,

எ73த

எ"? பாகி"றா*.
ஒ%சா* திைரெய73தைல& கடF , த(ணிய கழிகளி" நீ*ெப%& , கைரயி
நி&

கான ேசாைலயி

வ(:ன

இதைன

திைர &ெத(கட
ேதனல'கான!
விைர &னப

ப(பாட எ'& மல*மண கமகிற;

த(கழி ஒத

வ(ப(ெசJய

ெபாழி

ேவகளந"னகராேர.

P3த

எ"? பாகி"றா*.
2. இ3நக*&4 ெதகி
அத" அ%ேக கட

த%

தி%கழிபாைல எ"ற தி%Iைடய ஐவ* ேதா"?கிற.
காசி இைறவ" ெப%ைமைய நிைன I?4கிற.

நட

ந(ணிேயா* நாக

கட

ந(R கழிபதி காவலேன

விட
உட

அைச4தவேன

ந(ணிய Uமியறா விகி*தா

ந(ணி வண'&வ" உ"னப:ேய
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கட ைறயி

கல'க வ3 த'கி வாணிக

மனகவைலைய மாறி இ"ப

ாிகி"றன. அகாசி கா(பா*

கிள*விகிற. அதைன நிைன3 த%1

ஞானச ப3த*,

"கல'க வ3லI கழிபாைலைய

வல'ெகாவா* விைனயாயினமாBேம"
எ"? இைசகி"றா*.
3. ெகாளிட4தி" ெத"கைரயி

கட

அைலக ெகாண*3த >(ணிய

ெவ(மணைல கடகா? ந"& பரபி அழ& ெசJதி%&

காசி

கிடகி"றன. நிழ

இள

ஞானச ப3தாி" க%4ைத கவ*கிற. 4க மண!ட4ேத ஒ'கி
த7விய மணபரபி

த'க பாைவ&4 தி%மண

விைளயாடய%

ெப(க

ெசJ மகிகி"றா*க. அ காR ஞானச ப3த*

இ ந [* ெப%மண ; இ'ேக எ'க ெப%மா" ெப(ெணா பாகனாJ

Sறி%கி"றா". அதனா
ேபாF

இG=*க( தி%மணகாசி சிற3 ேதா"?கிற

எ"ற ெபா% விள'க,

த%மண

ஒத

ேச* த(கட

வ%மண

A: மண

நி4தில

ப%மணலா ெகா( பாைவ ந லா*க
ெசJB

ந [*

ெப%மண4தா" ெப(ேணா* பாக

ெகா(டாேன

எ"? பா:ய%1கி"றா*.
இ'ஙன

இ !%3 ந லற

நீ4த உரேவா*&

உாிய இட

ாித& ஒ4த நிகசி ம கிய இப&தி, ஒ7க4
எ"ற க%4ைத லப4கிறா*.

ேமக4த க(ட" எ(ேதாள" ெவ(ணீ? உைம
பாக4த" பாJ!4 ேதாெலா ப3தி4த

நாக4த" ந [* ெப%மண4தா" ந ல
ேபாக4த" ேயாக4ைதேய ாி3தாேன
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எ"? பாகிறா*.
4. சிறி ெதாைலவி

விள'&

வடகிழகி

கடகைர யி , ேமக தவ7

ேகார

வன

மாளிைகB ெகா(ட மேய3திர பளி ேதா"? கிற. கடகைர

கானேசாலயி

க(டF

ைகைதB கமலமல%

காணபகி"றன. ேநாி க( இ"?
"ெகா(ட

ேச* ேகார

க(டF

ெபா%3தி வாவிB

ஞான ெச வ*,

ேகாலமா* மாளிைக

ைகைதB கமலமா* வாவிB

வ(லா

ெபாழிலணி மேய3திரபளியி

ெச(ேச* விைடயினா" தி%3த: பணிமிேன
எ"? இனிைம ெக7
ஊ*& கட

இைசகி"றா*.

த% பவள

4 மைலத3த வயிரமணிக1

ப(டமா? கி"றன. ெச வ வாணிக

திகவ கா(பவ*,

"திைரத% பவள

சீ*திக வயிர

வைரவிலா

எJத மேய3திர பளிB

கைரத%

அகிF

அகிெலா கனவைள &த%
எயி

அரவைர அழகைன அ:யிைண பணிமிேன
எ"? பா: பரIகி"றா*.

அ'&ளவ* ஞானச ப3த*& ச3திர" Pாிய" பிரம" இ3திர" த!ேயா*
வழிபட இ4தி%பதி எ"? Aறேக மகிகி"றா*. இேபா அ

ேகாயில:பாைளயமாக இ% கி"ற. கடகானெசான ந [* ெபா%ம லா

எ7பிய ேயாகIண*ைவ மேய3திர பளிB
ேநா&கி"றா*.

"மாகைண3 அல*ெபாழி

ேயாகைண3 தவ"கழ

வ?4வைத ஞானச ப3த*

மேய3திர பளிB

உண*3தி%3 J மிேன "
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எ"? இய கி"றா*.
இனி அ4தப:யாக ந

சீ*காழி பி" கி?கி Fள ெத" தி% ைலவாயி

ஞானச ப3தைர அைழகிற.

5. தி% ைல வாயிேல அைடகி"ற ஞான ச ப3த* ெத%ெவ லா 4க
சிதறி கிட&

கடகைரயிF

அத" ெநJத

இ%&

அைலக எ7
கா(கி"றா*.

"உ%வ4தி

அைவ ஓத

ெத%வ4தி

வள4ைத ேநாி க( வியகி"றா*. கட!F

அைவ ெத%I& வ%வாேன" எ"? நிைன4, கட

ஓைச ேக அDசி இGவா? ெத%வி

ெதாிகி"றன எ"?

மிக ஒளி*ச'ேகா:பி

ஒதெவ%வி4

வ3 ெச74தைலெகா

தி% ைல வாயிலேவ"
எ"? உைரகி"றா*.
ஒ%பா

காவிாி ெகாண*3த ச3தன

மைனயவ* சி3

அகிF

சிறக, கட

அைல ேபா3

ேதறைல உ( ேதெகறிகிற. இதைன,

வைரவ3த ச3ேதாட கிF3திவ3
மிளி*கி"ற ெபா"னிவடபா

திைரவ3 வ3 ெசறிேதறலா
தி% ைலவாயி!ேவ

எ"? ேத" ெசாட பாகி"றா*.
6. இG=*க%ேக க!கா@* காசி த%கிற. (அ"னப" ேபைட) ெநJதகாிய

ச'& இபி ஆகியவ?ட"

"ைற வள* ேகதைக மீ வாச
கைறவள%

கடேலாத எ"?

Pவா" ம!ெத"ற
க!&

க!கா@*"
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எ"ற தி%பாடா

க!கா@* எ"ற ெபய*& காரண

7. காவிாியா? கடெலா கல& ைறயி

இ%ப சாJகா; ைபDசாJ

வள%மிட ; இத" க%4தறியாம

ேகாைர கா ேபா

காகி"றா*.

ைகைத ேசாறாயிE

ைக3நிைறய ேவ( எ"ற ேபராைச ேபJ ேபால எவாயிE
மாறேவ(

பகேம சாB

எ"ற Aட

த"ைமயா

வாகி"றா*க.

இதைன சாயாவன

தமிழ*க1

வட ெமாழியி

எ"? மாறி விட. சாJகிற

அதைன சாயாவன

எ"ேற ெசா !

இசாJகா காவிாிK ப:ன4தி" ஒ%ப&தி; அத& K கா* எ"?
ெபய%(. இGவிர(ைடB

ஞானச ப3த* மிக ஆ*வ

"காவிாிK -

ப:ன4 சாJகா எ பர ேம:" எ"? , "த(கா* சாJகா எ
தைலவ"" எ"?
காவிாிB

எ4ைரகி"றா*.

கடF A

காசிைய,

"ம4தயாைனயி" ேகா

வ(W!B

த4நீ* ெபா"னி சாகர

ேமI

வாாி4

சாJகாேட"

எ"ப*.
சாJகா கான ெபாழிைல கா(கி"ற ச ப3த ெப%மா" Kக ந &
ேதE( மகி7

வ(களி" விைளயாைட ேநா&கிறா*. த" காத

வ(

"ைனய' கானF& ெச"? மல*4 ேதE( தா அைள3 வ%கிற. அத"

ெபைட வ( அ ெபா?காம

ெபாழிலக

&3 மைறகி"ற. காத வ(

அைத4 ேத: அைடகிற. ெபைட வ( ந:பிண'&கிற. இதைன,
"மாத* வ( த" காத
தாக( ெபாழி

என க கி"றா*.

வ( ஆ:ய "ைன4

மைற3 ஊசாJ காேட."
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ஒ% பக

ெச%3திB

ெச%3திB ேகா'& மல*3த கழிகைரயி
ேகா'& ெபா"த ேபா

தாைழய% பி மல*கிற.

விாி3 நிக அத"க( தாழ Kவி"

தா உதி*3 தி%நீ? பர3த ெபாற ேபால4 ேதா"?கிற; அதைன
கடலா4த மல*Uவி ைகெதா7மி"; ெபா"னிய"ற
தடல*4த KDெச%3தி ேகா'கம%

தாெபாழி வாJ

ெமாடல*4த தட3தாைழ %&யி*& காவிாிK
ப:ன4 சாJகாெட

பரேம: பாதேம

எ"? பாகி"றா*.
ஞானச ப3த* கால4தி காவிாி K
&"றவி ைல.
கட

ேகா கால4தி

ந"மகளாத லா

ப:ன

த" ெச வநிைல ெபாி

பI4த*க அDசி நீ'கினேரய"றி "பதிெய7வறியா"

பல* அ'ேக வா3தைமயி", நக* வள4ைத ,

"வி( கா* என ேவ(டா ெவ(மாட ெநSதி4
த(கா* சாJகா எ தைலவ"தா சா*3தாேர"
என Iைரகி"றா*.
8. அ'&ள ப லவனீர4ைத ச ப3த* தம ஞான க(ணா

அ ெந நாக1& "ேப ப லவனா
கா* நகர

கட& இைரயாகிய &றி

"கா* அர&

பா* அரக
இ ந ல மதி

கட

பயி

கட பட.

அவ*&4 ெதாிகிற.

கிள*3த காலெம லா உணர

காாி ப லவனீசரேம"

P3த நகர

எ"பா*,

ேநா&கி"றா*.
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"கைடயா* மாட நீ: எ'& க'&ற தடவ

பைடயா* ாிைசப:ன ேச* ப லவனீசரேம"
எ"? பாகிறா*.
பழ'&: மக இ%3 வா7

இய ைப கா(பவ*,

"ம(ணா* ேசாைல ேகாலவ( ைவகF

ப(ணா* ெசJB
9. அத& ேமபா

ேத" அ%3தி

ப:ன4த ப லவனீசரேம.

உள ெவ(கா. ெவைளயாைன வழிபடதனா

ெவ( நா என ஊரவ* உைரகி"றா*க. இள'ேகா A?

&(ட'க இ'ேக &ளமாJ விள'&கி"றன.
"அயிராவத

பணிய

ெவ(கா

விைனர&

ேசா Pாிய

இG=*

மிகதEக% ர&
&ள

ந"&ைடயாE

கRைட இைறயவேன"
இ'&ள கழிக1

இ"?4கி"றன:
கழிநீாி

ெபாழி க1

ஞான

ெபற ெப%மாE& ந ல காசி த3

ேதா"றிய தாைழKவி" நிழைல நீ*&%ெக"? ெக(ைட மீ"

க(ம%( தாமைர Kவி" அ:யி

மைறகிற; அதைன அ'ேக கிைட&

ஒளிய 4க அதைன கா: மகிவேபா
அதைன,

"விட(ட மிடற(ண

ெவ(கா:

ஒளி ெசJகி"றன.

த(றவி"

மட வி(ட ட4தாைழ மல*நிழைல &%ெக"?

தடம( ைற ெக(ைட தாமைரயி" Kமைறய '
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கட வி(ட கதி*4த நைககா
ஒ% ெபாழி!

ஆவ , கட

மயி

இைசயர'& ேபா

இ"ப

காசியேத.

ழ'& வ , வ( பாவ

ெசJகி"றன. இதைன,

க(ெமாJ4த க%மDைஞ நடமாட கட

வி(ெமாJ4த ெபாழிவாிவ( :ைசரF

ஓ*

ழ'க

ெவ(காேட

எ"? பா:காகி"றா*.
10. இ?தியாக, ெநJத காசிைய சீ*காழி பதிேயா :கி"ேற". (1) வாைழ
வளமாக கனி3தி%ப க(ட ம3தி உ(ணவி% பி நி"? ேநாக, அத" கன

தா'காம

இைல மைட கீழிற'கேவ மாடாம

&ர'& தவிகிற.

"ேதனா*3 ெத7 கத!கனி உ(பா" திகம3தி
ேமேனாகி நி"? இற'&
(2) தாமைரKவி

இதைன,

ெபாழி

ேவRர

இேவ"

Sழேவ அ சாய க(ட இளவாைள ேமேனாகி4 ள, கிற.

"த(ணா* ந?'கமல மல*சாயG விளவாைள
வி(ணா* &திெகா1

விய" ேவRர

அேவ",

என Iைரகி"றா*.
இ"ப ைவ& நா"& அ:பைட வ&4த ெதா காபிய* அவைற "ெச வ
லேன ண*I விைளயா எ"? அ ல

நீ4த உவைக நா"ேக" எ"றா*.

இவ? ல" எ"ப ெபாறி ல"களா க(டவைற மன4தி
எ(ணியி" ?த .

ஞானச ப3த* த!ய சா"ேறா* ெவ?

லEக*சியளவி

ைவ4

நிபவர"?; அ
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"பபாச ேவதைன" என அவேர தம தி%ைறயி

உJ4ணரIைரகி"றா*.

ேமனாடவ* லEக* வி"பேம இலகிய பய" எ"? க%தின*; அவ*
கைள பயி"ற ந

நாடவ* அேவ மக1லகிேக ெபாவற

ெகா( திறனாJI எ"? , விமாிசன

உ1ைற காR

A*4த மதி >ப

பர3ப பலவாJ4 ேதா"?

எ"?

எ"?

ேமெகா(ட, சா"ேறா*களி

இ"றி சவைலகளாJ சமகி"றா*க.

இயைக நிகசிகளி

சிலவைர3 ெகா(

A?வத" &றி யா எ"? ேநா&வ லைம ேநா& விDஞான ெநறி
(Scientific method) எ"ப. ெபாறி ல"களா க(டைத ெசா F%

ெகா4ைரப உ(ைம லைம கல3த பாவ"ைமயாகா, ெசா லார

வாரமாJ பயனில ெமாழிதலா& .

>(ணறிI ெகா( ேநா&ேவா*& இனிய ெதா%பய" த3 மகிவிக
ேவ(

எ"ப தமி சா"ேறா* ெகாைக. இ மர பறிேய ைவணவ

பிரப3த'க1& உைர க(ட சா"ேறா* உ1ைற எ"ற ேவாபேதச
உைர4ளன*.
அ3த ெநறியி

நி"? ஆBமிட4 சீ*காழி யி

க(

கா:ய காசிக ஞான

ெபா%ைள உளீடாக ெகா(:%பைத உணரலா .
வாைழ4 ேதாட4தி& &3 ம3தி உயர4தி
க( தாெனா% வாைழ மட

ேம

நி"ற; அத" கன ெபா%மட
நீ'&கிற.

வாைழபழ

கனி3 விள'&த

இ%3 தாவிபற நிைன3 இ%கா!

கீேநாகி4 தாழேவ மாடாம

இதைனேய,
"நானாவித உ%வா

நைமயாவா" நRகாதா*

வானா* திாிர @"ெறாி உ(ணசிைல ெதாடா"
ேதனா*3ெத7கத!கனி உ(பா" திகம3தி
ேமேனாகி நி"? இற'&
எ"? பா:ய%கி"றா*.

ெபாழி

ேவRர

இேவ.

கனி ெபறகி"றி
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சிவெப%மாைன ந(ணா மா?பட திாிர4தர*, தம வ!ைம ெச%காலாகிய
ர4ேத நி"? ஐ.ய*I ெப? இ"ற எ(ணின*; திாிர

அவ*

ெசாெகாைம ெபாறா சிவன நைகபி பிற3த தீகிைரயாகி ெவ3 S3த;
அவ* ெசய!" லைமைய ம3தியி" ெசய

&றிபாJ லப4வ பறி,

கத! கனிB(பா" ம3தி தா" இ%3த மட!" ெம"ைம நிைனயா நிகI ,
வாைழமட

கீேநாகி4 தாவதாE கீேழ தைரயி

S3 நீ'&

உைரகி"றா*.
கட

தா" ெகாள க%தி P3தேபா, காழிநாக* ேம

இ4தி" ெசய

இட4 நிக ெபா%&

த'கிய தாமைர மல* நீ* ெப%கி

உ(ெட"E

ேம

காசிைய

உய*3த திற4ைத,

இைய ேதா"ற4 தா"

சாJ3 @&வதறி3த இள வாைள

ேமேனாகி4 1வதாயி? எ"ற ெபா%பட,

"த(ணா* ந?'கமல மல* சாயGவிைளவாைள

வி(ணா* &தி ெகா1

விய" ேவRர

அேவ"

எ"? பா:ய%கி"றா*.
இGவாறா

ஞானச ப3த* கா

இயைக காசிக இனிய

ெசா ேலாவியமாக ெவாழியா ஞான நிைலயமாகI
அறி3 இ"ற பால.
------------

”க(டா%

அைம3தி%ப

5. க3டவ# வி3ட
வி(தி ைல; வி(ணா%

கீ*4தைனயி

தி%வாசக4தி

காணபவ. இத"க( "ன:யிE
"கீத'க பாத

க(டறிவாைர" எனவ%
க%4 ஒ% கா

க(டதி ைல” எ"ப ந3தனா* சாி4திர

ஆத லா

பி"ன:ைய4

ேகடறிேயா . உைன

ெதாட* உ?தி ப4கிற. க(டவ* வி(:ல* எ"ற

எ" மன4ைத இயகி?. சமய &ரவ* பல%

க(டவ*களாயிேற எ"ற எ(ண

இைறவைன

எ73த. "க(ேட" அவ* தி%பாத ,

க(டறி யாதன க(ேட"" என4 தி%நாIகரச* அ%ளிய தி%ெமாழி நிைனI&
வரI , அவ* க(ட திற

காண ய"ேற". அ

யசியி" விைளI இகைர.
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நாIகரச* வரலா? நா ந"கறி3த. நாIகரச* எ"ற ெபய*, அவர இய

ெபயர"?, அவ%& .ட* ம% நீகிெய"? ேசகிழா* A?கி"றா*, "உலகி
வ%

இ% நீகி ஒளி விள'& கதிேர ேபா , மல%ம%நீகியா* வ3தவதார

ெசJதா*" எ"ப அவர A?. உலகி
ேதா"?

ஞாயி? ேபால, நா:

வ%கி"ற இ%ைள நீகி ஒளி விள'க4

விாி3த ம%சி நீகி4 ெத%சி விள'க4

தி%நாIகரச* ேதா"றினா* எ"ப இத" க%4. ம% எ"ப,

ெபா%ள லவைற ெபா% எ"?ண*வ எ"ப* தி%வ1வ*. பர

ெபா%ளாகிய சிவ4ைதய ல பிறவைற பர
பரவியதனா , அ ம%ைள நீகி சிவேம பர

என க% ம% அ3நாளி

என காவ* எ"? உண%மா?

அ4ெதாட* நிப காணலா . எனேவ சிவ4ைத4 ெதளிய க(ண*4

தி%நாIகரச* பா

அவ* ேதா"?

திற

ேபாேத உட" ேதா"றிய எ"? காவ

ேபால ம%ணீகியா* எ"? தி%ெபய* வ!B?4கிற த"ேறா ?
இனி, ெபா%ள லவைற ெபா%ெளன உண%

ம% எேபா ேதா"?கிற?

ெபா% ள லவ? @கி4 திைளகிறேபா, அைவ ெபா%ெளன4
ேதா"?கி"றன; அறிI

ம%1 கிற. அ ம%சி ெதளிB ேபா தா"

ெபா%ெளன மய'கியைவ ெபா%ள ல எ"ப விள'&கிற. அதெகாபேவ,
ம% நீகியா* த ைம ெபற த3ைத தாயைர இழ3 ெப%ம%சிB?4 த
தமைகயி" ைணயா

ஒ%வா? ெதளிI ெப?கிறா*. “பட கா!ேல ப

ெகட

&:ேய ெக " எ"ப ேபால க!பைகயா* "ேபா*கள4 ! யி* ெகா4"

மைற3த திலகவதியாாி" வா ெவாளிைய மைற4த; ம% நீகியா*&

உ(டாகிய ம% ெபாிதாயி?. "த பியா* உளராக ேவ(ெமன" திலகவதியா*
மன4 ைவ4யா" அவைர உயி* வாழ ெசJத; இ ைல யாயி" ம% நீகியா*
தா

அ நீ'கா ைசவIலகிF

அதைன நீகா ேபாயி%ப*.

இதனா

அவ* ம% நீ'கினா* எ"? Aறிவிடலாகா, தமைகயா* அவ*&4

தாயிE

பாாி3 சா"ேறானா&

விள'கினாராகI , சமய
ம%சியி

பகyாியி

பயிசியி

த3ைதயிE

சிற3

தைலபட ம% நீ'கா ேவ? சமய

@கினா*. ேசகிழா% , "சமய'களான வறி" ந லா?
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ெதாி3ண*3 " ம% நீ'&

"திறமிலரானா* எ"? , அத& காரண

ந பா

அ%ளி லாைம எ"ப விள'க 'ந ப* அ%ளாைமயினா " ேவ? சமய

&?கினா* எ"?

A?கி"றா*.

ம%1ைடயா* ெபா%ள லவ? @கி4 திைள&'கா
க%தி4 த

அ ெபா%ெளன

க(ைணB க%4ைதB ெசF4வ ேபால, ம%ணீகியா%

சமண

சமய4ைத சா*3 அேவ பரெமன க%தி லைம மி&3, அவ* சம( த%ம
பர

தாைன&4 தைலவராகி4 த%மேசன* ஆனா*. ேசகிழா* "அ3ெநறியி ,

ல" சிறப" எ"? &றிகி"றா*.

பி" அவ*, த ைம4 தாகி வ%4திய PைலேநாJ ெசJத "ப4தா
நீ'கினா*; தி%வதிைக ெப%மாைன ம%ணீ'கிய ெத%சி விள&
பா: நாIகரச* எ"ற தி%ெபயைர எJதினா*.

இ4தி%ெபயைரB

ம%சி
பாகைள

அரசேரா, சா"ேறாேரா, ெபா மகேளா இடவி ைல;

வாெனா!ெயா"? ெதாிவி4த, "நாIகர எ"? உலேகழிE

நயற ம"Eக எ"? யாவ*&

வியற மDைற வானிைடேய ஒ% வாJைம

எ73தேவ" எ"? வரலா? A?கிற. தி%வதிைக யி

ைசவராகி சிவபிராைன ெச3தமிழா பாடI
அGவாெனா! ேக விய

நி" நாம

உவ

திலகவதியாரா

இ நிகழ க(ட மக பல%

மீU*3தன* எ"ப "யாவ*&

உற மDைற வா" இைடேய ஒ% வாJைம எ73த" எ"பதனா

விய

ெதளிவாகிற.

இனி, நாIகரசைர அப* எ"ப ெப% வழ&. நாIகரச* தி%K3%4தி&
ெச" றி%ைகயி , "ஞானச ப3த* பா(: நா: னி"?
4 சிவிைக வ%வ மர. K3%4திெய ைலயி

ஒ%வராJ நாIகரச%
ேதாளி

அ'& வ3தா*. அவ*

அவைர வரேவற Aட4

ெச"?, சிவிைக மபா%ட" கல3 அதைன4 தம திய

தா'கி வ3தா*. அதைன யறியாத ஞானச ப3த*, நாIகரசைர காண

விைழ3 "அப* எ'&றா*" என Aட4 ேமேலாைர வினவினா*. அ

ேகட

நாIகரச* ந ைம4தா" ேககி"றா* ச ப3த* எனIண*3, "இ'&

உேற"" எ"பவ*, அ"பா

மன

உ%கி, "உ

அ:ேய" உ

அ:க தா'கி வ%

ெப% வாI வ3ெதJத ெப? இ'& உேற"" எ"றா*. இ'ஙன
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ஞானச ப3தரா

அப* எ"ற இ"ெசா

ெபயராயிE , த3ைத நிைலயி
அபா எ"? வழ'&
இ3நிைலயி

சிவபர

ைவ4 ேபாற&ாியவைர, அப* எ"?

இய பினா , இ'ேக நாIகரச* "அப*" எனபகி"றா*.

ெபா%ைளB

உைரப (. தி%நாIகரச%
Aாி

த3ைத, எ3ைத எ"ப ேபால அப", எ"ற

சிவைன, "ஆதிைர நாளா அம*3தா* ேபாF

தா" ேதா"றி அபனாேர" எனI , "அபனீ அ ைம நீ ஐயE

"அ%3தவ*க ெதா7ேத4
எனI

ெபாவாக4 த3ைத&ாிய ைற

பல பாகளி

எ"? பா:யதனா

அப"" "அ3தணைன அரெநறியி

நாIகரச*& அப* எ"ப ெபயராயிெறன ெசா F-

சிவைன அப" எ"?

ெபா%3தா.

சிவெப%மாைனB

அபா எ"?

நாIகரசைரB

அப" எ"ற ஒ%ைம ெசா F
உைரப

மர.

ந பியா0ர%

நாIகரசைர அப* என உய* ெசாகிளவியா

"அ(டமா* இ%\ கட3 உ ப*

ஓ* ஒ(ட* அட*

க( இ'& ஆ* அறிவா*" (211.2)
எ"?
எ"? அமர* ெபாியா*

இ"ன தா

அ

அப" எ"? ெகாேவாமாயிE , சிவைன

தி%I%Iைடய ேசாதி" (23.2) எ"? ,

உ( ேபாF

மணிவாசக%

வழ'&வராதலா

சிவபர ெபா% க(டகாிய. அத" அ%ைமைய, "ஒ%4தரா

எ"னிற

அப" த"ைன "

பாராவ*. அ க(டவ* சில*, சிவெப%மாைன அப*

கி"றன*. நாIகரசேர ய"றி, ஞானச ப3த%
பிற%

நீ" எனI

ஆ

அறியா*" (88.8)

அறியெவா(ணா4
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எ"?

நி&

ந

அப* அறிவிகி"றா*. இ'ேக ஒ%4தரா

எ"ற விட44 ெதாகி

உ ைமைய விாி4 ஒ%4தராF என ெகாள ேவ( . எ4ைணBய*3

ேதாராயிE

சிவ" கா(பத& அாியவ" எ"ப க%4. ஒ%4த ராF

அறியெவா(ணானாயி", அவைன நிைன4தாF
அ"ேறா எனி", காணாவா? இ%ளி

அைடத& யலF

S(

மைற3 கிட3 ஒழியா யாவ%

க(டறிவதகாகேவ ேபெராளி யாJ பிற'&கிறா" எ"றதேக "தி%I%Iைடய
ேசாதி", "உ ப* உ( ேபாF

ஓ* ஒ(ட*" எ"? இய கி"றா*. அேபெராளி-

தா" எ'ேக உள எ"பா*&, அ(ட4 அபா
நிலE

வி 

வி(R

ஏ7ல&

உள. எ"பாராJ, "இ%

கட3 அபா

நி"ற ேபெராளி" (2150)

எ"? உைரகி"றா*. அேபெராளியி" உ(ைம Bண*3த வி(ணவ%

ம(ணக4 ெபாிய ேயா% , அத" நிற

:யவி ைல ; அதனா
இய கி"றா*.

ெபாிேயா%, அ(ட

"எ"னிE

இ"ன எ"? அவ*களா

எ"? இ"ன

தா

அறிய

அறியா*" எ"?

கட3 அதைன Pழ நிைற3த இ% கட3 அத& அபா

உள ஒ% ேபெராளி என அறி3ேதா* உ( எ"ப இனி லபடேவ,
"அ(டமா* இ%1 கட3 உ ப* உ( ேபாF
உைரயைச அ'ஙன

ஒளிைய க(

அத" நிற

ஓ* ஒ(ட*" எ"றா* ேபாF .

உ% த!ய A?கைள அறிய

இயலாைம பறி "க( இ'& யா* அறிவா*”, ஒ%4த%
எ லா

வ ல இைறவ" "காசி& எளிய " னாத

ஒ%4தராF

இ ைல எ"பதா .

அவ& மாசியாக இ%ப,

அறியெவா(ணாதவனாக கா( ட& அாியனாக இ%ப எGவா?

ெபா%3 ? எனி", கா(ட& உாிய ெநறிBள; அ3ெநறிேய ேநாகினா , மிக
எளியனாJ4 ேதா"றி இ"?4வ".
விDஞான ெநறியி

>(ெபா% காண விைழவா*& அ3ெநறி&ாிய அறிI

ேவ( ; ம%4வ ெநறியி" ய வா*& ம%4வ வறிI பட ேவ( .

ெபாறியி

அறிIைடயா*ேக ெபாறியிய

ைறயி" >(ைம ேத*3 ைம

காண :B . அGவாேற, சிவ4ைத கா(டத& சிவஞான

சிவஞானைட யா*& சிவ

இ பறி ஆராJ3 சிவஞான

ெப?த

A .

ேவ(டபகிற.

ைகவர ெபற ெமJக(டேதவ*, சிவபர ெபா%
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நம இயைகயா

அறியபவத"?; அறியபடாைம யா

ெசா ல :யா; சிவஞான4தா
ெச ெபா%, சிவச4தா

இெபா% எ"?

உண*வா*&4 ெதெறன விள'&

எ"ப விள'க, "உண* உ% அச4 எனி", உணரா

இ"ைமயி", இ%திறன ல சிவ சி4தா " எ"? A?கி"றா*.
சிவஞான

யF

ெப?வ எ'ஙன

எனி", சிவெநறிக( ய வ. அறிI4 ைறயி

மாணவ*& அ3ெநறியி

மயக(டா&'கா

ஆசிாிய" வ3 அதைன

நீகி உாிய ெநறிைய அறிI?4வைத நா கா(கி"ேறா . அGவாேற

சிவெநறிக( யF'கா

ேதா"?

அ%1வ". சிவெநறிக( யF

திற

அறியா ைமைய ேபாகி சிவஞான4ைத

ெநறிB அத"க( சிவபர

நம& சமய &ரவ ெர"ற ைறைம ேதா"ற;

ெபா% அ%1

"ெபாறில"கைள ேபாக?4 உள4ைத
ெநறிப4 நிைனபவ* சி3ைதB
அறி?

ஆமதாயவ" ஏக ப

&றிபினா ெச"? A:4 ெதா7ேம" (162.4)
எ"? நாவரசேர நவி கி"றா*.
இ'ஙன

ெபாபட Aறிய அப* ெப%மா", தன& இைறவ" சிவெநறி

அ%ளிய திற4ைத "நாயிE

கைடபேடைன ந"ெனறி கா: ஆ(டாJ" எ"?

உைரகி"றா*. ந"ெனறி கா:ய வைகையB

விகி"றாாி ைல . நம உயி* இ% ெசJB

நாIகரச* ெதாிவிகாம

மல கல3, அத" வழி4ேதா"?

விைன ெசJ இட*ப4 ெதளிI ெபறா தமாறி4 திய'&வ இய ;
அதைன ெக4 சிவஞான4ைத சிவெப%மா" அ%1கி"றா"
எ"? உைரகF?.

"இ%ளாய உள4தி" இ%ைள நீகி, இட*பாவ

ெக4 ஏைழேயைன

உJய4ெத% ளாJ சி3ைதகைள4 ெத%:4 த" ேபா , சிவேலாக ெநறியறிய

சி3ைத த3த அ%ளாைன" (268.4) எ"? பாகி"றா*. சி3ைதைய4 ெத%:ய

எGவா?? என இ'ேக ஒ%வா? விளகபகிற. அதைன4 தி%ெவ? பி/*4
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தா(டக4தி

த"ைனB

அறிவி4 ெநறிB

த" திற4தறியா ெபாறியிேலைன4 த திற

கா:, அ"ைனையB அ4தைனB

ேபால அ"பாJ,

அைட3ேதைன4 ெதாட*3 எ"ைன ஆளாக ெகா(ட ெத" எ? பி/* மைலேம
மாணிக4ைத ெச7Dடைர ெச"றைடய ெபேற" யாேன" (305.1) எ"?

விள&கி"றா*.
இGவ(ண

த"ைனB

த" திற4ைதB அறிவி4, அத&ாிய ெநறிையB

கா:ய ெபா7 அ3ெநறிைய கைடபி:4 ெச F

தம& இைறவ"

காசிய%ளிய திற4ைத நாI கரச* நம& அறிவிகி"றா*.
மி"ைமயி" அர" கழ
எ"?

ெசF " எ"ற , "அயரா அ"பி" அர" கழ

A?கி"றன; ஆயிE

உலகி

ெச ல ஏேனா*& :யா; உலகிய
இைறவைன கா(ட&

"அப:B

அ3நிற

க "அ3நிய

ெசF ”

ேவ3த" அ%ளினால"றி அவ" தி%"
தைலவ%

அெபறியேர. அGவாேற

அவ" தி%வ% ேவ( . அ பறிேய நாIகரச*,

அGவ(ண

அவ" அ%ேள க(ணாக காணி"

அ லா , இப:ய" இ3நிற4த" இGவ(ண4த" இவ" இைறவ" எ"? எ7தி

காெடாணா" எ"? A?கி"றா*.

இய பிேல காணலாகாத >(ணிய ெபா% கைள கா(டெகன க%விக
அைமத

ேபால இைறவைன கா(ட& அவ" தி%வ% க%வியா& . ஆனா

அக%விக& அ:பைட அறிI ஆவ ேபால4 தி%வ%1

அறிI வ:வாJ

கா(பா*. அறிவி கல3 அவைன காண ெசJவதா" இ'ேக தி%வ%ேள
க(ணாக கா(ப எ"? Aறபகிற.

ேவ3தன%ேளா, தைலவனத%ேளா அவைன PழIேளார ைணயா

ெபறபகிற; இைறவ" தி%வ% எGவா? எJ ; அவ" உலகிய

ேபால அ"றி, "இ%நிலனாJ4 தியாகி நீ%மாகி, இயமானனாJ எறிB

தைலவ*

கா?மாகி

அ%நிைலய தி'களாJ ஞாயிறாகி ஆகாசமாJ அட @*4தியாJ இ%4த!"
"அவன அ% ெப?மா? யா'ஙன எனி", அவ" இ%நிலE மாவ";

அ லEமாவ" ; உயி*க& அ%ள
அ லனாகI

ேவ(:ேய இGவா? நிலத!யனவாகI

உளா". உைம ேகவனான தி%I%I

நம& அ%வ

&றி4தேத எ"பா*. "விாிகதி* ஞாயிற ல* மதிய ல* ேவதவிதிய ல* வி(R

நிலE

திாித%வாBவ ல* ெச?தீB ம ல* ெதளிநீ%ம ல* ெதாியி

அாித%

51

க(ணி யாைன ஒ%பாகமாக அ% காரண4தி" வ%வா*" (8.2) எ"?
அறிவிகி"றா*.

இGவா? அ%1த

காரணமாக எ73த%1

இைறவ", நம& அ%1

ெசய

மிக வியபாக உள. உயிரறிI அ நி"ற உட பி" அைம& ஏப

விளக?கிற; அ பறிேய தி%@ல*, "உட பா* அழியி
திட பட ெமJDஞான ேசரI

ஞான

உயிரா* அழிவ*,

மாடா*" எ"? A? கி"றா*. இதனா , தி%வ%

ெப?த& உட  ெப%' க%வியாவ ெதெறன விள'& .

உட , ஊ", உயி*, உண*I எ"ற @"?&

உைறவிட

அ% ஒளி

ெப?த&ாிய உயி%ண*வாயிE , அத& ஊEட  ெகாக

அ% ஒளி நிைறத

ேவ( . ஊE

ஒ"றாயின"றி உ(ைம ஞான

உயி%

உண*I

ேதாJ3

ைகவர :யா. இதைன நாவரச*, "ஊனாகி

உயிராகி அதE நி"ற உண*வாகி பிற அைன4
அறியாேத எ"E வ3 ந லனI

உைரகி"றா*. உயி* உண%

அ%ளி

மாத!", அI

தீயனI

நீேய யாகி, நா" ஏ

காடா நி"றாJ" எ"?

த"ைம4தாயிE

உண*I இ%&மிட

உயிேர

எ"ப ேதா"ற "உயிராகி அதE நி"ற உண*வாகி" எ"? : காகி"றா*.
இ'ஙன

ஊE

உயி%ண*வா
உ%வா&

உயி%

உண*IமாயிE

தி%வ% அGவா? ஆவ

அறிய பவதி ைல ; உட பி& உட" உைறயிE , அத" க(

ேநாJ, உயி%&4 ெதாிவதி ைல ; அ ேபால4 தி%வ%ளி" ேதாJI

உயி%&4 ெதாியா ேபாகிற. அ விள'&தேக "நா" ஏ அறியாைம

எ"E வ3' எ"? , உட!E ேதா"றிய ேநாJ விைளவி& "ப4தா
அத" உ(ைம ெவளிபவ ேபால, அத& ம?தைலயான தி%வ%

உயி%ண*வி கல3 ந லன தீயன கா ேபா அத" உ(ைம உணரப .
அதகாகேவ, "எ"E வ3 ந லனI
அ:ேய& காணாகா

நவி?கி"றா*.
ந லறிவா

க(ணா

தீயனI

காடா நி"றாJ" எ"? ,

க%கா=* எ"?

ந நாேவ3த*

ேநாB(ைம உண*3தவ", ம%4வ வறிI சிற3தவராயி" ேநாJ த

நாவ*. அேபால, ந"ஞானிக " ெதாியா தி%3த ந லனI

தீயனI

பி"
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ெதாிகி"றேபா அத& காரண
ந லத" நலE

தி%வ%ளி" கா

தீயத" தீைமB காR'கா

அறி3த. அ3த இ"ப

இ"ப

உதவி என4 ெதாிகி"றன*.

ெப%&வ இய பாக

தி%வ%ளி" பய" எ"பைத சிவஞானிக ெதளி3,

தி%வ%& தலாகிய சிவ4ைத கா(பத& வி%ப மி&வ*.
இGவி%ப மி&தியா

யா? காணப
ெசய கைள B

தி%நாIகரச* சிவ4ைத காண ய கி"றா*. காR

உ%I

அ%வமாகிய உலகிய ெபா%கைளB

அறிவ , அறி3தவைற மன4தா

திற

அவறி"

எ(R வ , பி"

மன4தி" க( உள எ(ண'கைள உள4தி"க( ெகாண*3 உண*வ

என

வ% . இவைற நா வைக ப4 ைறேய வாயி காசி, மானத காசி, த"
ேவதைன காசி ேயாக காசி எ"?

கனI எ"?

A?வ*. மானத காசி மானத எ"?

இ% வைகப . இவைற ைறேய ெபாறி ல"களா

ற4ேத

உலக ெபா%கைள அறிவ வாயிகாசி; ெபாறிகைள வி4 அளI
கா:யவைற மன4தா

கா(ப கனI காசி; மன4தி" நAறாகிய

சி4த4 சி3தி4ண*வ மானத காசி. இைவ நிக7

ைறேய %வ நவிF , க74திF மா*பிF

ேபா உயி%ண*I

இவறி" மன4தா

எ(ணியவைறேய கனவி" க( க( உ(ைம ெமJபமிட4

ெபாறிகளா க(டனI

மன4தா

எ(ணினI

ேதாற'களாJ ெபாJ பமிட4

கனI ;

த" " மய'கி ேவ? ேவ?

கனேவயா& .

இவறி" ேவறாக4 த" ேவதைன காசி, ேயாக காசி என இர( A?வ*.

அகாசிக தவறான மனெவ ைல& அபாபதலா
அகபவதி ைல; இ"ப

"ப

அைவ ெசா F&

எ"பன உ(ைமBண*ேவயாயிE

அைவ

உண*வாJ ஒழிகி"றனேவய"றி உைரபத& அகபவதி ைலய"ேறா !

அதனா , க( த!ய ெபாறிகளா காR வாயி காசி, கனI காசி, சி3ைத
க( ைவ4 காR மானத காசி எ"ற @"றாF

சிவ பர ெபா%ைள4 தா

க(ட இய ைப நாIகரச* "பாIறசில* ெச3தமி இ" ெசா " வளபதிக'களி

பக*கி"றா*.

க(ணாகிய ெபாறி வாயிலாக சிவபர

ெபா%ைள4 தி%பாPாி

“ேவைல

Pஞால4தா* வி% கி"ற எ(ணாகி எ74தாகி இய மாகி ஏபலக
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ெதா7ேத4தி காண நி"ற க(ணாகி மணியாகி காசியாகி காத!4த'
க:யா*க காண நி"ற ப(ணாகி இ"னதா

அ:ேய" உJ3தவாேற" எனI , தி%நாைர/ாி

அ(ணிகி"ற நாவாைன நாவினி
க(ேட" நாேன', எனI

பாP*ேமய பரDடைர க(
"அ:ேய& நிைனேதா?

ந Fைரய னாைன நாைர/* ந"னகாி

உைரகி"றா*.

தி%வாJ@ாி , "பாி3தா*க%1

பாி க(ேட". பாராகி னலாகி நிைக

க(ேட". வி%3தாJ பர3த ெதா&தி க(ேட", ெம !யF

விநாயகE

ேதா"ற க(ேட" வாJ@* அ:கைள நா" க(டவாேற" என க(ட காசிைய

விாி4 A?கி"றா*. அவ* தி%K3 %4தியி
நிபி4தாைன க லாதன ெவ லா

"நி லாத நீ* சைடேம

கபி4தாைன காணாதன ெவ லா

ெசா !

ெய"ைன4 ெதாட*3 இ'& அ:ேயைன ஆளா ெகா( ெபா லாெவ" ேநாJ
தீ*4த னித" த"ைன (ணியைன K3%4தி க(ேட" நாேன" எனI
இைசகி"றா*.

இGவா? பலவைகயிF

பரமைன க( மகி3த நாவரச*& ஆராைம

மீU*கிற. ேவ? சில தி%பதிக& ெச"? வழிபைகயி" அGவாராைம தீர

கா(கி"றா*.

கDச]* ெச"? க(Rத கடIைள க( பரIகி"றா*. அகாசியா

அவர ஆ*வ

நிைறகிற. அதனா , "உ%4திரைன உமாபதிைய உலகானாைன

உ4தமைன நி4தில4ைத ஒ%வ* த"ைன ப%பத4ைத பDசவ: மா*பினாைன
ப

இரவாJ நீ* ெவளியாJ பர3 நி"ற , ெந%தைன நி4தில4தி" ெதா4

ெதாபாைன நீறணி3த ேமனியராJ நிைனவா* சி3ைத , க%4தவைன கDச]*
ஆ(ட ேகாைவ கபக4ைத க(ணார க( உய*3ேதேன" எ"? பா:

மகிகி"றா*.

க7&"ற4தி

ெபற சிவ காசிைய "@விைலேவைகயாைன @*4தி த"ைன

 பிணகா உைடயாைன தலானாைன ஆவினி
ேகாைன ஆலால

மாF

ஐ3 க3தாைன அமர*

உ(க3த ஐய" த"ைன, Kவினி

ேம

நா"கE

ேபாற ண*வாிய ெப%மாைன னித" த"ைன காவலைன

க7&"ற அம*3தா" த"ைன கபக4ைத க(ணார க(ேட" நாேன"
எ"? , க&:யி

ெபற காசிைய,
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"ெப(ணவைன ஆணவைன ேபடா னாைன பிறபி!ைய இறபி!ைய ேபரா
வானி

கீபா

வி(ணவைன வி(ணவ*& ேமலா னாைன ேவதியைன ேவத4தி"
ப(ணவைன ப(ணி

உயி*கெக லா

வ% பயனாைன ராவைன பாாி

க(ணவைன க&:யி

க(ணார க(ேட" நாேன" எ"?

மன%&மா? இய கி"றா*.

வா

வி7மியாைன கபக4ைத

ப:பவ%

பக ேகபவ%

சிவபர

ெபா%ைள க(ணார க( இ"ற திற கபக

ேபாலா

கபக

எ"? கனி3 ெமாழிகி"றா*.

ேமF

அகாசி அவ*& மிகேதா* இ"ப4ைத ெசJள. அதனா ,

நாவைரயா*& இ"ப பய" த3ள. அதைன விய3ேத, தா(டக3ேதா?

வழிப பா:ய தி%4தா(டக4தி ,

காள4தியி

"அ(ணாமைலயா" கா( அ:யாட
அ:யிைணக ெதா7ேத4த அ%1வா"கா(,

க(ணார கா(பா*ேகா* காசியா" கா(

காள4தியா" அவ" எ" க(Rளாேன"
எ"? இைசகி"றா*.
இ'ஙன

நனவி க( பா:ய நாவரச*, இைறவைன கனவிF

இ"?கி"றா*. தி%ெவாறி/ாி
க( தா

சைடேம

வழிபடவ*, ஒறி ெப% மாைன கனவி

ெபற பயைன, "வ(ேடா'& ெச'கமல

மதிய

க(

P: தி(ேடா*க ஆயிர

க7நீ*ம & மதம4த ேச*

Sசி நி"? திைச ேசர நடமா:

சிவேலாகனா* உ(டா* நD உல&ேகா* உ?தி ேவ(: ஒறி/* ேமய ஒளி

வ(ணனா* க(ேட" நா" கனவக4தி
நெதாழிF
ஒ% கா

க(ேட& எ"றா" க

ைகவிடேவ" எ"? உைரகி"றா*.

அவ* ஆலவாJ ெப%மாைன கனவி

இ"?4 தினைமயி", அதைன

பிணிB

க(டா*; அகாசி கனIேபால
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" பட

ேதா

ஓ* பாக

க(ேட"

பா*திகழ ப!திாி3 ேபாதக(ேட"

ெகா: நி"? இலய'க ஆடக(ேட"
&ைழகாதி

பிைற ெச"னி இல'க க(ேட"

கட'க ெகா:தி(ேதா ஆடக(ேட"
கனம7வா வல

ைகயி

சிடைன4 தி%ஆைல வாயி
ேதவைன கனவி

இல'க க(ேட"

க(ேட"

நா" க(டவாேற"

எ"? பா: காகி"றா*. இGவாேற, தி% ந [ாி

க(ட கனைவ,

"ெசDட* ேசாதி பவள4திர திக4தைனய

நDசணிக(ட" ந [* உைற ந பைன நா" ஒ%கா

Dசிைட க( கனவி" தைல4 ெதா7ேத& அவ"தா"
ெநDசிைட நி"? அகலா" பல கால

நி"றனேவ"

எ"? உைர4, கனவிைட ேபா3த இைறவ" தம ெநDசி" க(ேண நிைல
ெப? விடா"; மைறயவி ைல எ"? ெதாிவிகி"றா*.
இGவ(ண

நனவிF

கனவிF

இைற வைன க( இ"ப

எJதிய

நாIகரச*, ெபாறிவாயி காசிைய ேபாக?4 சி3ைத & ேநா&
மானத காசியி

சிவைன கா(கி"றா*. அ3நிைலயி க(டதைன,

ெபா"ெனா4த ேமனி ேமெபா:B
!4ேதா

க(ேட"

உைடக(ேட" ணர4த"ேம

மி"ெனா4த >(ணிைடயா பாக க(ேட"
மிளி*வ ெதா%பா 

அைரேமக(ேட"

அ"ன3ேத* ஊ*3த அரக" த"ைன
அலற அட*4திட அ:B

க(ேட"

சி"ன மல* ெகா"ைற க(ணி க(ேட"
சிவைன நா" சி3ைதB க(டவாேற
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எ"? உைரகி"றா*.
சிவெப%மா" சி3ைத& ேதா"?வ எ'ஙன ? சி3திபவ* சி3ைதB

க( பிற&

ெதளிI அவ" தி%வ%ளா

அைமவன வாJ அவேனயாதலா

ஐயமி ைல. இக%4ைத4 தி%வாபா: ேநாிைசயி ,

அவ" அ'ேக ேதா"? வதி

"சி3ைதB

ெதளிIமாகி4 ெதளிவிE சிவமாகி வ3தன" பயEமாகி" எ"?

அறிவி கி"றா*. இதனா

ெதளி3த சி3ைதயி

எ"ப இனி விள'&வ காணலா .
""ெநDச
த

அத"

எ" ெநDசி

ேதா"றி இ"ப

ெசJB

இ"றி @*கராJ சாகி"றா*

ெநDச தம&4 தா

வ" ெநDச

சிவ

அ நீ'&த

இலாதவ*;
வ !ேர

ஈசைன க(ட எ" உளேம "

எ"? ெதாிவிப கா(க.
ேமF , இத"க(, த" ெநD தனேகயாக, த" வழி நிபதாக நிற4தி

ெகா(டவழி @*க4 த"ைம ெக ; அ ேபாதா; அத" க( சிவைன

காணேவ( ; அகாசியா
அ பறிேய "வ"ெனDச
ெம"ைமயா

ெநDச

அ நீ'&த

ந"ைம ெயJதிய ெநDசி

சா"? ேவ? ேவ(டா

இ%&

கசிI

வ !ேர" எ"? இைசகி"றா*.

ெப? ;

இைறவ" எ73த%1கிறா" எ"பத&

எ"பா*, "எ" ெநDசி

எ"? எ4ைரகி"றா*.
உட  7

வ"ைம நீ'கி ெம"ைமB

ஈசைன க(ட எ" உளேம"

க(R&4 ெதாியாத வார'க நிைற3ததாயிE , இதE

மன4 தாமைரயி

சிவபர

ெபா% இ%பா"; அவைன அத" க(

Sறி%க காணலா ; அவைன வானவ* த!ய பல*& கா(பாிய" எ"ப*;

ம?யாேனா, எ" ெநDச4 தாமைரயி
அளைல கடக ேவ(:
ெபாள

ந"& க(ேட" எ"பாராJ,

அரைனேய நிைனமி" நீ*க

இகாய த"E (டாீக4தி%3த

வளைல வானவ*&

கா(பாிதாகி நி"ற
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ளைல4 %4தியாைன4 ெதா(டேன" க(டவாேற"
எ"? உைரகி"றா*.
இ'ஙன

சி3ைதயி சிவைன கா(ட& வழியா? ந

நாIகரச*, அதைன Aறாம

சமய &ரவரான

இ ைல. 'ெகாேவா" ெகாைகவைகயறி3 "

ந லறிI ெகா14 ஞானாசிாியராதலா , சிவபர ெபா%ைள சி3ைத யி
கா(டெகன4 தி%க"றாK*4தா(டக4தி

வி:வேம ெவ(ணீைற நிைறய Kசி

ெவ14தைம4த கீெளா ேகாவண

த?

ெச:Bைடய வ விைன ேநாJ தீ*பாJ எ"?
ெச'கதி& வழிகா

சிவேன எ"?

:யைனய இைடமடவா ப'கா எ"?
டைலதனி

நடமா

ேசாதி எ"?

க:மல*UJ4 ெதா7ம:யா* ெநDசிEேள
க"றாK* நதறிைய காணலாேம,

எ"? அறிI?4கி"றா*.
--- அபர:க', தமிநா ெதJவிக ேபரைவ, ெச"ைன, 1973,
ப: 9 த
------------

16 வைர.

6. தி ைலயி

ஞான ச ப3த* கால4தி

சமய4தினி"?

நா4கரச#

உடனி%3தவ* தி%நாIகரச*. அவ* சமண

நீ'கி4 தி%வதிைகயி

ைசவராகி4 தி%பதிக'க பாட4

ெதாட'கினா* எ"ப வரலா?. அவ* தி%பாதிாி !/* த!ய பதிகைள

வண'கி வழிப பதிக'க பா: ெகா( தி%ெவ( ெணJ ந [*,
தி%வாமா4U*, தி%ேகாவ]* த!ய தி%பதிகளி
U'காைன மாட4தி

வழிபாடாறி4 தி%4

சிவ&றி ெப? &"ற ெப%மாைன 7

தி ைல பதி ேநாகினா*. அதைனBைரகவ3த ேசகிழா*,

பரவி4
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"ஆனாத சீ*4தி ைல அ பல4ேத ஆகி"ற

வானா? ைடபர&
ஊனாF

உயிராF

ேதனா%

மல*சைடயா* அ:வண'கி

உள பய" ெகாளநிைன3

மல*ேசாைல4 தி%4தி ைல ம%'கைண3தா*”

எ"? இைசகி"றா*. தி ைலய பல4ேத ஆ கி"ற ெப%மாைன வண'&வ,
ஊE

உயி%

உட பி" ேமF

உயி* உண*வி" ேமF

வ:விறாய உயி* ஞான , உயிாி
ெப?

விள'&வ காண லா . ஊ"

ெபற பய" எ"ப இதனா

நிகி"றன. உட பி

வழி உண*I

வழி உட  ஞான4தி" பயனாகிய இ"ப

எJமா றி ைல. ஆகேவ, இர(

ஒ"றாJ இைய3ேத இைறவைன

ேவ(

ஞான ேபாி"ப

"ெமJDஞானேமயான அ பல

உயிராF

உள பய" ெகா நிைன3" எ"? , ஞான நிைலய தி%வ பல ,
தி% A4 ஆத

உ(ணிைற ஞான4 எ7
அறியப . அ பல

பய"; ஆ'ெகJ

ஆன3த ஒ% ெப%

வட

தனி A4 " எ"பதா

அைண3 க(ணார க( & பித

இ"ப களி உயிரா ெகாள வ%

தி%நாIகரச* தி ைல ெப%

ெபா"னிற

எ"ற க%4தா

"ஊனாF

நிைன3 பா: பணி3 பய"ெபற

ெகா(ட ேமனியி

ஊனா

பய".

ெகா1

பதியி" எ ைலைய அைடகி"றா*. அவர
Uய ெவ(ணீ? திககிற; மா*பி

அ&மணி

கிட3 அழ& ெசJகிற; ைக உழவாரபைட தா'க க(க நீ* ெபாழிய,

வாJ சி3ைத சிவ" தி%வ:வ4தாJ4 தா'&கிற.

இ4தி%I%வ4ைத மன க(ணி க(ட ெதJவ லைம ேசகிழா*,
"Uய ெவ(ணீ? ைத4த ெபா" ேமனிB தாவட

நாயக" ேசவ:ைதவ% சி3ைதB
பாJவேபா

ைந3%கி

அ" நீ*ெபாழி க(R

ேமய ெசGவாB

உைடயா*"

என ந மன4ேத ேதா"ற உைரகி"றா*.

பதிக ெசDெசா
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இ ெபறியரான நாIகரச*, ம%தவள

ன ெபாைகB

கானி

1ைறB

சிற3த தி ைலெய ைல K ெபாழிF

ேசாைலக1

P3 ெபா? விள'&கிற.

களிமயி க ஒ"?ெகா"? எதி* நி"றாட வாவிகளி

கம7

தாமைரக மகளி" க

ஒ%பா

ேபா

மல*3 மண

நி"? அவைர வரேவகி"றன.

வளமிக வய க பர3 ேதா"? கி"றன. அவறிைடேய மல*3 ேத"

ெசாாிய நி&

தாமைர த!ய Kகளி

ேமJகி"றன. அ%கி

தியவைற4 ேத*3 எ%ைமக

@'கி த*க நி"? விள'க, அவேறா ஒப வய களி

க%  ெப%கி கா ேபா

ெசழி4 கRகளி

தி% 4கைள

ெசாாிகி"றன. அ, நாவரசராகிய ெபாியவ* தி%வ:ைய க( ெநD%கி
க(ணா

தி*தரவ

நி*ளிப ேபா

நி"ற எ"பாராJ, "இ'& ெப%கி ைட

ெசாாிவன ெபாிேயாரவ* தி%வ:ைவ க( உ%கி பாிI?ன

க(ெபாழிவன என " ள வய
இய கி"றா*.

ம%தவய . வழிவ%

எ'& ” எ"? ேசகிழா* இ"?

வாகீச ெப%3தைக. ெந

வய கைள கட3த

எதி* நிக கா(கி"றா*. அதE &3த , "அறிவி ெபாியா* அய
பைன வயவைன பிப

ந3தவன
ெந

வைக" அைணகி"றைம க(ட &யி!ன'க இனி

Aவ4 தைலபகி"றன. அவறி" இ" ெபா!,
"பிறவிபவ ெநறிவிS* S

இ%விைன ெப%கி4 ெதாட*பிணி உ?பாச
பறிIறிட அைணBமி"”

எ"? உைரப ேபா"?ள. கிளிக1

Kைவ க1

"அரகர” என இைசகி"றன.

அதேனா, அவறி" ஒ!,
தவ

"ாித!

வ%ெதா( எE

தமி இைறேயாரா இவ*த

நிைலதைல நி"? உய*

தி%வ:வக( அதிசய ”

எ"? ெபா%ைள4 த%கிற. "ைன4 தவ4தா
ாிB

நிைலைம எJதிெற"?

எ"ப

அத" க%4.

இபிறபி

சிவ4 ெதா(

அத"க( நி"? உய*3தன* நாIகரச*
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இ'ஙன
மதி

கிளிB

KைவB

பா

ந3தவன

&3 ேபா3த வானளாவிBய*3த

P3த தி ைல நகாி" &டதிைச வாயிற

வ3றா*. வ%ைகயறி3த

தி ைலBைறB தவத வ*களான அ:யா*க அவைர எதி* ெகாள வாயி
கட3 வய

பக

ெச"ற வழி/ ெச"? நாவரைச எதி* ெதா7 அைண3தன*.

&டதிைச ேகாயி

வாயி ற4 உள சிவேம நிலவிய Sதி; அ'ேக

க வி4ைற வ ல பல%
நிைற3த. சிற பல

எ"பாராJ "கழ

கைர க(டவ%

ேமய ெச வ" கழ

ேபR

சிறபிகி"றா*.
மணிமாைலக1

மைற த

ெதா7

வா7

ெச வ

ெச வ &:க

மிகன அ&:க

ெச வ &: நிைற ந ைவ' எ"? ேசகிழா*

மல*மாைலக1

நிைற3த அGSதியி

த வரான இைமயவ* :க தா&( உதி%

ப ேவ? வன'க&

மணி4க பரIகிற;

அதைன கா? கடI ைடக வ%ண" நீ* ெதளி4 பணிமாற அதனா
UJைம ேபாதாைம க( அ:யா*க அலசி விவ
தி%ேகாயிைல அ4ள Sதிகளி

ன விவ

ெசJகிறா*.

வான ெவ ைலயி பற& ெகா:களா

ஞாயிறி" ெவயி கதி* >ைழவ அாி; அ3த அழ&மிக தி%Sதிைய நாIகரச*
ைறப: வண'கி, மைறெயா!B னிவாி" ஏ4ெதா!B

எ7நிைல ேகார

க( வண'கி உேள &3தன*.

ேகார வாயிைல கட3த
வ%

உேள கிடப தி%மாளிைக Sதி அதைன வல

நாIகரச* உள4ேத அ பல A4த"பா

ெப%க அலமர

எJகிற. அ" கட

உ(டாகிற. அ3நிைலயி
சிவெப%மா" நட ாிB

ெப%கி நி&

உ(டாகிய ஆ*வ

அளவி

ேபா சிற3 ேதா"ற உடெல'&

ெபாேகார வாயிைல அைடB

ல

நாவரச*,

ெபா"ம"ற எதி* ேதா"ற கா(கி"றா*.

தி%மிக அ ம"றி"க( ஒ!ெப%கி நிைற3 நிைனI ெச Fகிற. அதைன

ெச"? Aட& அ"மி& எழI , Aட க( ேதா"?
ச4வ&ண

ேம பகிற; அவ%

தி%நட

க( ஆராேப%வைகB?4

ெதா7வாராயின*. இதைன ேசகிழா* ெப%மா", "நீ

ஒளிநிைற அ பல
ெபறவ%

நிைனIற ேநேர A ப: வ%

நிைல Aட. ஆ'கழ

இ"ப >க*சி& ஒ4த

தி%Iட" நிக7

அ"பா

ாி அத4தி%நட

இ"? &ண

ஆராவைக ெதா7

ெப%&
"
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ஆ*கி"றா*" எ"? A?கி"றா*. இத"க( தி% எ"ப ேபராசிாிய* A?வ

ேபால க(டா*. வி% 

- த"ைம . இ4தி%Iட" ஒளிB

ெப%&வ பறி நீ

தி%வி" பய", க(ட நாவரசி" உள4ேத அ" ெப%க ெசJதலா
நிைறB

ெப%ெகாளி க ேமாக'கைள பய&

அ'ேக

இராச4 தேமா&ண இ%ைள

ேபாகி ச4வ&ண4ைத விள'க ெசJவ ேதா"ற "இ"?&ண

"ெபறவ%
ஒ"ற நிக7

நிைலAட" எ"? இய கிறா*. இைசB தாள

ஆட

ெபாவாக இ"ப

ெபா% அ: எ4தா

ெமJபா

த%வதாக!", ஆடலரசாகிய சிவபர

தி%A4 அத ெபாழிதலா , "ஆ கழ ாி அத4

தி%நட ” என அறிI?4தபகிற.

ஆதிப3தமி லாத அ% நடனமாத!" அத" இ"ப4ைத இைடயறவி"றி க(
நாIகரச* ஆ*வ

பாகி"றா*.
இ'ஙன

தணியாைம லபட "ஆராவைக ெதா7 " ஆ*கி"றா* எ"ற

பா: மகி7

ேசகிழா* நாவரச* A4தெப%மாைன க( ஆ*வ

ெப%க இ"றைத >Rகி ேநாகி அவ%ைடய அக

றமாகிய க%வி

கரண'களி" ெசய வைக கைள4 தனி4தனியாக எ4ைரப நா
இ"ற4 தகதா& .
“ைகB

தைலமிைச ைனயDச!யன

ெபJB

தைகயன கரண'க1

ெமJB

தைரமிைசவி7

, க(

ெபாழிமைழ ஒழியாேத

க(R

உ%& பாிவி" ேபெறJ

உட"

"ெப7த%

மி"தாசைடெயா நி"றா

ஐய" தி%நட
ஆ*வ

எதி*& பி

ெப%&த

அவ*

அளவி"றா ”

ைகக தைலேம &வி3ள ; க(ணி

றக%விக. அக க%விகளான மன

அ"பா

மைழ ேபா

சி4த அக'கார

உ%&கி"றன; இGவி% க%விக&

ெமJவி7வ

நீ* ஒ7&கிற; இைவக

4தி எ"ற கரண'க1

இடமாகிய நாIகரசாி"

எ7வமாகIள. மனத!ய கரண'க அ"பா

உ%கினால"றி ைகக தைலேமேலறி அDச! AதF , க(ணி
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நிகழாவாதலா , ைகB க(R

நீ*ெபாழிவ

AறியIட" கரண'கைள

A?கி"றா*. கரண நா" காதலா , அைவ உ%கிய வழிெப%க
"ெபJB

- மி&தலா ,

தைகயன கரண'க1 ” எ"? உைரகி"றா*. உ%&தேக அ"

எ"பா*, "உ%&

பாிவின" எ"கி"றா*. அக

ஆ பரம" தி%A4 காR
ெமJயா

ேப?

அைட3. ஆராவைகயா

பறி, "ேப? எJ

ற

ஒ"ற ெப?வட",

அ வாயிலாக அவ" ஆ

ெதா7 வண'&

ேப?

அ பல4ைத

ஒ7'& எJவ

ெமJ" எ"? விள கி"றா*. கரண'க உ%&

பாிவின

ஆயினைமயி", விைச கயிறற பாைவேபால அவர ெமJதானாகேவ வி7வ

எ7வமாயி? எ"பா*, "ெமJB தைரமிைச. வி7" எ7த% ” எ"கி"றா*.
இனி, அ பல4தி"க( ஆ

நி"றா

ெப%மா" தி%நட4ைத, "மி" தா சைடெயா

ஐய" தி%நட " எ"? இைசகி"றா*. இ%3

ஆட வைகB( எனிE , அைவ பல%

பிரா" நி"றாகி"றா" எ"?
உலெக'&

உயி* ேதா?

ைடெயா&
எ"?

ஆ'கா

அவ" தி%:யிFள ெசDசைட

&றிகி"றா*.

ஐய" தி%நட

எ"ப ேபாலI

உள; இதனா

நிற4 தாF

ஒ%

மி"னைல4 தாழ ெசJத!", “மி" தா சைட"

வி(ணிேறா"?

உள4ேத ஆ*வ

க( இ"ற& ஆகாைமயி", A4த

ஒளிெசJBமாறா , ஒ!யாF

தாழநி"? ஆ

கிட3

ப"ைற வண'கிெய7

நாIகரச*&

ெப%&கிற; ெப%மாEைடய தி%க &றி | எ"? வ3தாJ

விகிற. அதனா

"அவ* ஆ*வ

அவ* மன4ெத7

ெப%&த

ஆ*வ அளவிற3

அளவி"றா " எ"? ெதாிவிகிறா*

ஆசிாிய* ேசகிழா*. இைறவன தி%க4 த%&றி அவர அ% நல4ைத

காட, அதனா

கழிேபாி"ப

எJ

வாகீச ெப%3தைக,

"பாைளBைட கேகா'கி ப"மாட

வாைளBைட ன வ3ெதறி வாவய
ஆளIைடகழ

சிற

WைளBைட க(களா

பல4தா" ஆட

ெந%'கிெய'&

தி ைலத"E
க(டா

பிைள ேபJ4 ெதா(ட* கா(பெத"ேன”

எ"? ெதாட'& வி%4த4 தி%ெமாழிையB ,
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"க%நடக(டைன அ(ட4 தைலவைன கபக4ைத

ெச%நட மதி

எJய வ லாைன ெச3தீழ'க4

தி%நடமா:ைய4 தி ைல கிைறைய சிற பல4

ெப%நடமா :ைய வானவ*ேகா" எ"? வா4வேன”
எ"? ெதாட'& வி%4த4 தி%ெமாழிையB பாகி"றா*.
இGவா? மனமகிவா

ைம3? பா:ய தி%நாIகரச*, தி ைல

சிற பல4&4 தா வ3த காரண4ைத

"ப4தனாJ பாடமாேட". பரமேன பரமேயாகி

எ4தினாப4தி ெசJேக" எ"ைன நீ இகழேவ(டா
4தேன த வாதி ைல அ பல4 ஆகி"ற
அ4தா உ" ஆட

கா(பா" வ3தவாேற

எ"? ெதாட'& தி%ேநாிைசைய பாடFறா*. வி%4த4 தி%ெமாழிக தம ப4தி

நல4ைத ெப%க காடா ெசா
ஆராைமயாேலா, எ4த எபி

நல4ைதேய கா கி"றன எ"ற க%4தாேலா,

"ப4தனாJ பாடமாேட"" எ"? ஓதி A4த

ெப%மாைன , நீ என ப4தி எ ைல& அபா

ேம பளாJ எ"பா*. பரமேன

எ"? , ேயாகியராவா* க%விகரண' களி" நீ'கி அறிைவ மைற&
வா: அக காசியி

இ"?வாராக, ேபாக'களி

மல4ைத

கல3 ஒ"றாJ நி"?

ேபாக காசிெயாழியாத ேயாக ாிகி"றவைன எ"பா*" பரமேயாகி" எ"?
எ4ைரகி"றா*. ஞானச ப3த%

இதைன விய3, "ந [* ெப%மண4தா"

ந லேபாக4த" ேயாக4ைதேய ாி3தாேன" எ"? இய கி"றா*.
பர

ேயாகியாகிய உ"பா

ப4தி ெகாவ தாயி", அGேயாக ெநறிேய

ெபா%4தமாயி%க, யா" அ ெசJயா தி%ேகாயி

உழவரா

ெசJத

தி%வலகிட

ெம7க

த!ய எளிய ெசய கைளேய ெசJகி"ேற" ேயாக ஞான

ெநறிகைள ேமெகாேவன ேல" எ"ற& "எ4தினா

ப4தி ெசJேத"" எ"? ,

இபறி எ"ைன இக3 அ%ளாைம Aடா எ"பா*, "எ"ைன நீ இகழேவ(டா
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" எ"?

A?கி"றா*. 4தி ெச வE

அவைறேய தம& ந க ேவ(
அ பல4ேத ஆ

ஆட

ஆட

அத& த வE

அவனாத

எ"பத& 4தேன த வ* எ"?

இத&

காசி வாயிெல"ப ேதா"ற "தி ைல அ பல4 உ"

கா(பா" அ:ய ேன" வ3தவாேற" எ"?

உைரகி"றா*.

ப4தனாJ பாடமாேட" எ"றன*. அ4த பா: , ப4தி

இ'ஙன

ப(ண&ாிய க%4ைடைம ேதா"றI

நா" பாட இயலாதவ" எ"பா*,

"க%4தனாJ பாடமாேட"" எ"? , அத& காரண
க%விகரண' கைள ெகா( அழிB

நீ ஒ%4தராF

அறிI& எடாதவ" எ"பா* "ஒ%4தரா

அறியெவா(ணா4 தி%I% உைடய ேசாதி" எ"? , ஆயிE , நீ எ ேபா வா*

அறித

ேவ(

எ"ற ேபர%ளா

தி ைல ய பல4 A4தா ெப%மானாக

உ%I ெகா( அ%ாிகி"றாJ எ"பா*. "தி ைல த"E.. சிற பல4ேத
நா" காண ேவ(: ேந*பட வ3தவா?” எ"? , அத&4 தி ைல

தி%4த

பதிைய4 ேத*3 ெகா(டத& காரண அத" தி%4தைடைம எ"ற&4
"தி%4தமா தி ைல" எ"E

களிநட ாிB

எ ைலயாத

A?கி"றா*; ைவதிக

ைசவ

ைக கல3

ேதா"ற4 தி%4தமா தி ைல எனபட. எைக

ேநாகி ெப%மான A4 தி%4த எனபட. காR

வ3தவா? எ"றா*.

யா" வ3த காரண4ைத ேக&ைறயி

அவாமி&தியா

ேந*பட

எ"ைன நி"வாJ திற3 ேகபாயாகி

எ"பா* . "ேக&மா ேக:யாகி " எ"றா*. எ"? வ3தாJ எ"? ேகப ேபால

ெப%மான தி%&றி இ%3தைமயி", இGவா? Aறினா* எ"றF

அத& விைட A? நாIகரச*, நின உைமயா காண ஆ நல
ர&

இ"ப4ைதB

நா" ஒ%வ%

ஒ"?.

அதனிைட

Aற ேகடதி ைல ; ஏெனனி , யா" எ"

கிைளகளாக இ%3த சம" சா"ேறா* &ழ!னி"?

பிாி3த தி ைல எ"பா*,

"ேக:ேல" கிைளபிாிேவ"" எ"? , பி"ன* நி" தி%வ% வாJ4தைமயி", நி"
தி%வ:ைய ெநDசி
எ7தலா

எ"றா*.

நிைலெபற ெகா(ேடனாக தி%A4 காR

ேவைக

நா" வ3ேத" எ"ற&, "நா:ேன"... ெநDசிEேள. ஆமா?"

ஒ"ைற ெசJBமிட4 சிறி ேநர

அத"க( ஒ"றி நிப

வழி4 திைக4 பிறிெதா"ைற பறி ெச வ

இைடTபட

மன4& இய .

அGவாறி"றி ேமெகா(ட நி" தி%வ:&ாிய பணிைய எ" சி3ைத கலகறா
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ெசறிIட" ெசJத& நீ அ%&

ேவ(

எ"? அ4த பா:

ேவ(கி"றன*. ெசJத&ாிய பணிவைக யறியாம

மய'&கி"றா*. அதனா

"யா நா" ெசJவ எ"? , அதைன அறிய4 தம நிைலைம& இர'கி எ"ேன
எ"? , நட ாிB
கா வ! காR

இைறவ" தி%வ:ைய கா(கி"றா*. சிறி நிபிE

த ைம ேபால இைறவ" தி%வ: இரI

பகF

இைடயறா

ஆட ாிவதா

வ%4ேம என ஐB?, "தி ைல சிற பல4ேத அ3திB

இைறவ" ஆ

சிற பல4ைத அைட3தவ*, "இைறவ, உலகவ* ஏ4த நீ

ஆட அ:யிைன அல' ெகா ேலா " என வ%3கிறா*.

ஆமாைற க(ட வாேற திாி3 நா1 நி" தி%பாத

பகF

க%4தி ெகா(:%3

நி" அ%&றிபி" வழி நி"? ஆ:பா: Aேவ" எ"? க(டவா. ஆமாேற"

எ"? பாகி"றா*. எ(:ைசேயா%

காண4திாிBமா? ேதா"ற "க(டவாதிாி3' எ"? ,

அ'ஙனேம அதைன எ'&
ஆ

க( ஒ4த ஆ ைறைய க(டதனா ,

நிற க(ட வாேற க(ட அெபா7ேத கரண

ெகாேவனாயிேன" எ"?

&றி4தவா?.

திாி3 க%4திைட நி"ைன

பா*4தி%3 வ3தவாேற.
இத"க(, சிற

பல4 A4தா நா" Aட வ3தவா? உ" A4 கா(பா"

வ3ேத"; அதனா , நா" பா*4தி%3 பரIவ"; பா:B
@*4திேய எ"ப"; @வாி
இனி ஒ% &ைறB

த வ" எ"ப"; நீB

இ ைல எ"?

இய கிறா*.

ஆ:B

உ"ைன

ஏ4வா* இட*க தீ*பாJ;

ெபாJயிைன... வ3தவாேற
பரம, அ பல4ேத நி" ஆட

கா(பா" நா" வ3தவா? இ; வ3 கா(டலா ,

யா" ெபாJதவி*4 அக4த:ைம ெசJய நீ அ%ள
ஆதி@*4திB

நீயாதலா

ெமJய:ைம யாத

ேவ( ; ஆதிதF ,

உன& இ அ%ைமய"?; ெபாJ தவி*4தலா"றி

நி லாைம பறி ெபாJ யிைன4 தவிர வி றமலா அ:ைம

ெசJய அ%ளி ெசJ எ"றா*. றமலா அ:ைம, அக4 த:ைம; ெமJய:ைம.
மன4தினா

…. வ3தவாேற
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மன4ேத திைக( நாேடா?

மா(பலா ெநறியி ெச"? மக இட*ப

ஓலமி கி"றன*; அக( கல'&கி"ற நா" ேவ? ெசய வைக அறிேய";
அதனா

நி" இலய

கா(பா" வ3ேத" எ"? இபா: A? கி"றா*.

ெநDசிைன.. ஆமாேற.
எ" ெநDைச4 Uயதாகி ந"னிைனIகைள நிைனபிகாம , ேவ?
நிைனIகளா

ேவதைனைய நா" எJத ெசJகி"றாயாதலா , அதனி" நீ'க&

அDெசாலா காண அ பல4ேத நீ ஆ ஆட

அ%A4 எ" ெநDசிைன ேந*ப4

கா(பா" வ3ேத". நின

எ"? இபா:

A?கி"றா*.

ம(R(ட... ஆமாேற
ம(R(டமாF

மல* இ%3த அயE

வி(R(ட தி%ேவ வி% பி

ய"றைமயி" நி" உ%வ

காணமாடாராயின*; தி%மிக அ பல4 தி"

காணலா

A?கி"றா*.

ப(R(பாடேலா நீ ஆ
எ"? இபா:

இGவ(ண

பக'களிF

திற காணி" அவ* வி% பிய அ::B

பா: பரவிய நாIகரச*. தி%வ பல4தி" ற4திF
உழவாரபணி ெசJ பி" தி%SதியிF

மகிவாராயின*. இ4 தி%பணியா

அதைன ெசJ

தம&4 தி%வ%ளி"ப

ெப%மகிசி ெகாவ நாவரசாி" ந Fள .

இ3நிைலயி

சிற பல

த3 வாவி&

அ:யா*& ேவ(

உணI

எJதலா

உைடB

உைறB1

சிறைடைம க( வியகி"றா*. உழவார பணி ேம"ேமF

உலைகேய மி&வி கி"ற; க(ணி* ெவ(ணீைற கைர4 ெகா(

ஒ7&கிற. "ெப%3தி%4 ெதா( ெசJ வி%? ேமனி க(ணீ* ெவ(ணீ?

வ(டலாட" மகிகி"றா* என ேசகிழா* உைரகி"றா*.
இGவா? ப"னா கழிகி"ற. இ3நாளி
ெதாைகைய பா:னா*.

"அ"ன

பா!& " எ"? தி%&?3
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1. அ"ன . பிறவிேய
இபா:

சிற பல

அ"ன

ெபா" E

Kமிைச ெப%க ந & ; இத" காசி

அ" ெப%&வி4தலா , இைடயறா க(ட இ"?த& இபிறவி இ"ன

கிைட&ேமா.

தி ைல அ"ன

சிற பல

ெபா"E

ெப%&வி& ; இவைற ெப? இ"?

பா!& ; அ பல காசி அ"

A?கி"றா*.

பிறவி இ"E

கிைட&மா? எ"?

2. அ% பறபட... எ பிராைனேய

இபா: , அ% க விலகபட நி"ற மல*க ெகா(, %  தா(ட

Kகைள விலகி காமைன காJ3தவனான எ பிராைன4 Uவி வழிபSராக
எ"? நம& அறிI?4 கி"றா*.
அ பல

எ"?

இ%&

வழ'& .

ேகாயி

தி%@லடான

3. அாிற... உJ மிேள .

இத" க( விைனயா

அாி( வ%3

இற3விடனெர"? பல%
எ"? இய கி"றா*.
4. அ ல

ெப%

பற !/*, அ !/*

நீ* எாியிைட பமா?

சிாி4 ஒழிகா " தி%சிற பல

ெச"றைடக

K(ேடEேக

சிற பல*& எ ைலயி லா அ:ைம K(ேடனாதலா

ெதா ைல விைன4ெதா4தேமா ஒ"?
A?கி"றா*.

ஒ% தீ'&

அ லேலா அ%விைனேயா,

ெசJயா எ"? ெதளிI?

5. ஊனிலாவி... ைவபேர
இத"க(, சிற பலவனாகிய எ" நாதைன எ" உட பி

உயி* இ%&'கா?

நா" பரவி பணி3 ெகா(:%ேப"; அவ* எ"ைன வாEலக4ேத வாழI

ெசJவிப* எ"கிறா*.
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6. சிட*... காலேன
இபா:

சிட%

அசிட* பா

வானவ%

ெதா7

சிற பலவ" ேசவ: ைகெதாழ ெச F

கால" அRகா" எ"கிறா*.

7. ஒ%4தனா* ... அறிவேர
இபா:"க(, சிற பலவனா* உல&& ஒ% டராயிE

ஒ%4தனா*,

தி%4தனா*; வி%4தனா*; இைளயா*; விட(ட அ%4தனா*; அவ* அ:யாைர
அறி3த அ% ாிவதி
8. வி(ணி

தவறா* எ"? A?கி"றா*.

நீ4ேதா*...ஒ%வேன

இத"க(, ெவளழ!" உ%வாகி இ%வ*& அறிெவாணா, அ பல4

நிைற3 நி"றாவ" ஒ%வ" எ"? உைரகி"றா*.
9. வி ைல. உ(ைமேய

இத"க( வி ைல வடைற வைள4 அIணர வடமான மதி
மாJ4த வன தி ைல வட4ைத4 ெதா7வா* விைன அவ* வட
ஓெம"ப உ(ைம எ"ப*.
10. நா:... இ%கேவ.

தி ய பல4தா: பாத எ" ெநD இ%ைகயி
திாி3 காண வ லேரா எ"? இய கிறா*.

நாரணE

@"ைறB

கட3

நா" கE

ேத:4

11. மரவாJ... உJ மிேன
இத"க(, ம'ைக ப'கி"E

இராவண" : ப4
ெத%கி"றா*.

சரEமான அ பலவ" மைலைய ஆ*4ெத4த

இ?மா? மிதி4த ேசவ:ைய ெச"றைடயி" என ந ைம4

இ"ேனார"ன &?3ெதாைகக பா: இ"ற நாIகரச*, தி ைலயி" நீ'கி

ேவகள

நாகளி

பணி3 கழிபாைல& ெச"? வழிப ெகா(:%3தா*. ஓாி%

அவ*&4 தி ைலபதியி" நிைனI வ3விட.
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தி ைலெப%மாேன நிைனI ெகடாத நிைலயினனாதலா , நிைன4தகாிய";

அவன நிைனI எ73த

அவரா

மனபடைபயி

காசி கழி பாைலயி

வாழிE

கழிபாைலயி

இ%க :யவி ைல. கட!

கைரைய நிைன3 ேபா3 வைளக 4தி" ெகா73 கைள
ெசாாிB

திைளகிE , அவ%ள

அவன அ%கட!

தி ைலய பல4ைத ேநாகி ெச"? அவைனபாடேவ

வி% பி அவைர உ3தி?. இதைன ேசகிழா* "மைனபடபி
வைளெசாாிB

கழிபாைல” எ"? &றிகி"றா*.

கழிபாைல ஞாழ

கட ெகா73

மர'க நிைற3த ேசாைல P3த; அத] அவ* >ைழ3

வ%ைகயி , எெபா7 ெச"ற தி ைல கா(ப எ"ற ேவைக மி&3 அவைர
ம%கேவ, நிைனபவ* மன

பைனைக  மத ேவழ

ேகாயி

ெகா1

அ பல வாணைன நிைன3

உாி4தன" எ"? ெதாட'& &?3ெதாைகைய பாடலா

னா*. அதைன ேசகிழா*, "கழிபாைல ம%'& நீ'கி ,
நைனசிைன ெம"&ளி* ஞாழ
ெபாழி[ வழிெகா(
ந"R

நிைனபவ* த

ெகா(ட%1

ேபாதி

மன ேகாயி

அ பல4

நி%4தனாைர4

திைன4தைனயா

ெபா7

உJவேனா எனபா:4

மற3

தி ைல சா*3தா*."

எ"? உைரகி"றா*.
1. பைனைக... உJவேனா

இபா: , ேவழ

உாி4தவE , நிைன பவ* மன4தி

அைன4 ெபா%ைளB

தன& ேமனியாக ெகாபவE

A4தைன4 திைனயளI கால

ெநDசி

ெகாபவE ,

ஆகிய அ பல

மற3 உயி* வாேழ" எ"கிறா*. நிைனபவ*

நிைன3த அெபா7ேத ேந*பட4 ேதா"றி நி&

நிைனபவ* மன

ேகாயி

நீ*ைமய" எ"ற&

ேகாயிலா ெகா(டவ" எ"? , விைரI பறி ெகாபவ"

எ"னா ெகா(டவ" எ"?

A?கி"றா*. உ%I

அ%Iமாகிய எெபா%ளிF
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அெப%மா" Sறி%ப பறி அைன4

தம&ேள இ%பI
திைன ெபா7

ேவடமா

அவைன நிைனயாதி%4த

மற3 உJவாேனா எ"?

எ"? , அ ெபறிேயா"

உJதியி

A?கி"றா*.

&றமாதலா

2. தீ*4தைன உJவேனா
இத"க(, A4தெப%மாைன சிவ", சிவேலாக", தீ*4த", @*4தி, தலாJ

ஒ%வ" எ"? , பா*4தEக%ளிய பரம" எ"?
மற3 உJேய" எ"கிறா*.

Aறி அவைன ெகா:யனாJ

தீ*4த", உய*3தவ"; க'ைகயாய தீ*4த உைடயவ" எ"?மா . @*4த'க1ெக லா த வனாJ ஒ%வனாJ நிற
அ:ேச*வா* உைறB
கி"றா*.

பறி தலாய ஒ%வ" எ"? ,

உலக4ைத Bைடயவனாதலா

சிவேலாக" எ"?

ெச

3. க ... உJவேனா
இத"க(, யா%

வி% பாத இகா:

பரம", சிட* வி% 

சிற பல4

வி% பி ைகயி

எாிேய3தி ஆ

A4தாவ" எ"கிறா*. எடைன

ெபா7, எள4தைன சி?ேபா.
4. மாணி... உJவேனா
இத"க(, பா

கற3 ஆ:ய மாணியாகிய ச(ேடர*& உலகெம லா ஆ1

தி%ைவ ந கிய &றிகி"றா*. நீ%லக , நீRலக . ஆணி "உ7வா* உலக4தா*&
ஆணி" எ"றா ேபால.

5. பி4தைன... உJவேனா

இத"க( ெப%'கா அர'காக உைடயனா யிE

யாவ*& 4தியளி&

த வ" எ"ற& 4தைன எ"? , யாவ*, சி4த41
சி4த" எ"? , அவE&

உளதா

உயி*க& உள ெதாட* த3ைத&

எ"ற& அ4த" எ"?

6. நீதிைய உJவேனா

சிறக இ%4தலா

A?கிறா*.

மக&
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இத"க( எ'&

நீகமற நிைற3தி%&மா? விள'க நிைறைவ எ"? , இ"ன

த"ைமய" எ"? அறிெவா(ணாைம பறி ஒ%வ*&
எ"? , அவ" அ%ளா

ேசாதிைய எ"?

அறியF?வா*& அ%ேப* ஒளியாJ4 ேதா"ற!"

A?கி"ேற*. ெபா"னி

ெச ெபா"னி" அ பல

அறிெவா( ணா"

ேவJ3த அ பல மாத!"

எ"? &றிக பகிற.

7. ைமெகா .... உJவேனா

ைம, க%ைம. ைப, பட . ெச ெபா" நிைற3த தி%4த!" தி%மக& இடமாத

ேதா"ற ெசJய மாைற சிற பல

&றிகி"றா*.
8. 7

எ"? , தைலைம பறி ஐய" எ"?

உJவேனா

இத"க(, "ெப லா

ெச ெபா" என ெபாபட Aறினாராக!", அத"

தனி சிறண*4த ஈ(4 Uய ெச ெபா" எ"? , "னேர எ7தி4 திடமி

ேமJ3த எ"ற& எ7தி ேமJ3த சிற பல
9. கா%லா

உJவேனா

எ"?

ெகா"ைற கா*கால4 மல*வ பறி கா%லா
ேதேரா

A?கி"றா*.

மல* ெகா"ைற எ"கிறா*.

தி%SதிையBைடய தி ைலைய4 ேத%லாவிய தி ைல எ"கிறா*. வாயா

உ(ணபடா உண*வா

ைவகபத!" ஆ*கிலா அ எ"றா*.

10. ஓ'& ... உJவேனா
இ'ேக, ெதா(ட ல ேவ? ைண யி லாைம பறி பா'கிலா4 ெதா(டேன"
எ"றா*.

இGவா? பா: ெகா(ேட நட3 தி ைலைய அைட3த நாIகரச*,

சிற பல4ைத ெந%'கிய , அாியாைன எ"? ெதாட'& தா(டக4ைத

பாடFறா*. தா(டக பாவிE

அவைற பிறெர லா

சிறியI

ெபாியI

என இ%வைகB(.

&?3தா(டக ெந3 தா(டக

எ"ப*. நாவரச*

பா:யைவ ெந3 தா(டகமாகI , ேசகிழா* ெபாிய தி%4 தா(டக
&றி4, அதைன அ:யா*க எேபா

எ"?

ஓதிேயாதி சி3ைதக( நீ'காதவா?
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பாவ* எ"ற க%4 லபட "அவ*த

சி3ைத பிாியாத ெபாிய தி%4தா(டக

ெச3தமி" எ"? &றிகி"றா*. ெச3தமி எ"றதனா , இ4 தா(டக

அாிய

ெசDெசாகேள ெகா(ட ைம3த எ"ப ெபறா .
அாியாைன ய3தண*தD சி3ைதயாைன

ய%மைறயி னக4தாைன யRைவ யா*&4

ெதாியாத த4வைன4 ேதைன பாைல4

திகெழாளிைய4 ேதவ*கட' ேகாைன மைற

காியாைன நா"கைன கனைல காைற

கைனகடைல &லவைரைய கல3 நி"ற

ெபாியாைன ெப% பற!/ ராைன
ேபசாத நாெள லா பிறவா நாேள.

இத"க(, அாியவ? எ லா

அாிய ெபா%ளாத!" பர ெபா%ைள அாியாைன

எ"? , அ3தண* சி3ைதB அகலாைம பறி "அ3தண*த
எ"? , அவ*த

அக4ைறB மைற

ெபா%ளி

அ%மைறயி" அக4தாைன எ"? , அக4ேதB

எ73த%1தலா

அRைவ எ"?

சிவத4வ4& அபா ெச"றி

சி3ைத யாைன"

உளீடாக இ%4தலா

அRIகRவாJ

A?கி"றா*. த4வ லவ* பல%

ராக!", அதகபாலாJ உள பரசிவ

நிைலைய எ(ணி "யா*& ெதாியாத த4வைள" எ"றா*. த4வ
ேநா&

ேயாக காசியி

கா(பா*&4 ேதE

ேதைன பாைல எ"? , அGவிட4

எ"?

ஓகி"றா*.

இகா?

கட3

பாFமாJ இனிைம ெசJத!"

ஒளி வ:விேறா"?த!" திக ஒளிைய

அககாசி Aறிய நாIகரச*, றகாசி& ஐ ெப% KதமாB

அவைற இய& தி%மா
தைலவனாB

இ%4தலா

த!ய ேதவ*களாB

ெபாிய யாைன எ"? , இ ெபறிBைடய

ெப%மாைன பிற3த நா ?
நாெள லா

அவ* க& ெபாிய

பிறவா நா எ"?

ேபசி ேபசி கழிக ேவ(:யி%4தலா

ேபகி"றா*.

2. கறாைன க'ைகவா* சைடயா" ற"ைன
காவிாிP வலDழிB' க%தி னாைன

அறா*& மல3தா*& அ%ெசJ வாைன

ேபசாத
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யா0%

&வாைன யறி3ேதா ம"ேற

மறா%3த"ெனாபா ாி லா தாைன
வானவ*க ெளெபா7

வண'கி ேய4த

ெபறாைன ெப% பற !/ ராைன
ேபசாத நாெள லா பிறவா நாேள.

இத"க( கேறா*& வர பாJ அறிவி"ப

ந கி க லா* ெநDசி

நி லாைமயி", சிவைன கறாைன எ"றா*. ேபர%ளாளனாத!" அறா* &
அல3தா*& அ% ெசJவாைன எ"? , தனிதலாத

விள'க மேறா%

த"ெனாபா* இ லாதாைன எ"? , ெசJவிைனயி"றி விைன ேபாகேம >க%
இய பா

வானவ* ம?4த&ாிய ராயிE , அவ* தா

வழிபட ெப?த!" வானவ*க எெபா7த
எ"?

Aறினா*.

மறவா தா

வண'கி

வண'கிேய4த ெபறாைன

க%மானி Eாியதேள Bைடயா Sகி

கைனகழ க கல3ெதா!ப வன ைக ேய3தி

வ%மான4 திரேடாக( ம:4 தாட

வள*மதியD சைடகணி3 மாேன* ேநாகி

அ%மான வா( க4தா ளம*3 காண

வமர*கண :வண'க வாஇ"ற

ெப%மாைன ெப% பற !/ ராைன
ேபசாத நாெள லா பிறவா நாேள.
உைடயாக , கா!

இத"க( மா" ேதா

கைனகழ

காண அமர* வண'க இைறவ" அ பல4ேத ஆ
ம:4த , மட'&த .

நல

அ%3தவ*க ெடா7ேத4 மப" ற"ைன
யமர*கட

ெப%மாைன யாைன @வா

ம%3தமர* க%ாி3த ைம3த" ற"ைன
மறிகடF' &வைரB

ம(R

வி(R3

தி%3ெதாளிய தாரைகB3 திைசக ெள4
திாிட*க ேளாாிர(

பிறI மாய

ஒ!ப, உைமயவ அம*3

ெப%3தைகைய ெப% பற !/ ராைன

சிறபிகபகிற.
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ேபசாத நாெள ல பா

பிறவா நாேள

இத"க(, உைமெபா A:யி%3ேத ேயாக @*4தியாJ விள'&த!"

அ%3தவ*க ெதா7 ேத4

அப" த"ைன எ"றா*. க%வி கரண' களி"

ேயாகமி"றி4 தவமி"ைமயி" ேயாகியைர அ%3தவ* எ"றா*. அ%3தவைர
ெநறிகா: ேயாக சா ைடய ரா&தலா
சா"ேறானா&வ" த3ைத
Kத'க ேதா?
எ"றா*.

நிற

அவ*&

அப" எ"றா*. அப", த3ைத

ெப%3 தைகைமயாதலா

அ%3ைணைய ய:யா*த ம ல

பிறIமாய ெப%3தைக

தீ*&

ம%ம%3ைத யக"ஞான4 தக4 ேடா"றி

வ%3ைணBD ற

ப?

வி

வா"ல"க ளக4தடகி மடவா ேரா

ெபா%3தைணேம

வ% பயைன ேபாக மாறி

ெபாநீகி4 தைனநிைனய வ ேலா* ெக"?

ெப%3ைணைய ெப% பற !/ ராைன
ேபசாத நாெள லா பிறவா நாேள.

அ:யா*த
உJ&

அ%3ைண; என "E

ெசயலா

Aக. அ:யா*& அறிவ%ளி ெநறிகா:

சிவைன அ%3ைணெய"றா*. அ ல

ஞானமாய ம%3த%ளி பிறவி ேநாைய நீ&தலா
ெதாட* ப?4 இ%வைக பற

பிறவி ேநாBமா .

அ%ம%3ெத"றா*. ற4

அ?, ல"கைள அடகி, ெப( ேபாக4ைத

மாறி ெபா நீகி இைறவன நிைல எ ேலா*& ெப%3ைண ாிவ
இத"க( Aறபகிற.

க% பம% ெமாழிமடவா ப'க" ற"ைன
கனவயிர &"றைனய காசி யாைன

அ% பம%

K'ெகா"ைற4 தாரா" ற"ைன

ய%மைறேயா டாற'க மாயி னாைன

% பம%' க:ெபாழி க Pெத" னா0*

ட*ெகா73ைத4 ளகி லா விளைக மிக
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ெப% ெபா%ைள ெப% பற !/ ராைன
ேபசாத நாெள லா பிறவா நாேள.

இத"க( வான

ம( த!ய ள'கிE

ளகி லா விள ெக"றா*.

ள'காவிய பினதாத!"

வ% பயைன ெய7நர பி ேனாைச யாைன

வைரசிைலயா வானவ*க( ய"ற வாளி

அ% பயDெச யIண*ர ெமாிய ேகா4த

வ மாைன யைலகடனD சயி"றா" ற"ைன

க% பம%' &ழ மடவா* கைடக ேணாகி

?ள'காத சி3ைதயராJ4 ற3ேதா %ள

ெப% பயைன ெப% பற !/ராைன
ேபசாத நாெள லா பிறவா நாேள.

இத" க( ற3ேதா* இய  Aறி அவ* க& ெப% பய" ந &
Aறபகிற.

திற

காராைன T%ாிைவ ேபா*ைவ யாைன
காம% K' கசிேய க ப"ற"ைன

ஆேரE ம:யவ*க கணியா" ற"ைன

யமர*க1 கறிவாிய வளவிலாைன

பாேரா%

வி(ேணா%

பணிய நட

பயி கி"ற பரDடைர பாைன ெய(ணி

ேபராைன ெப% பற !/ ராைன
ேபசாத நாெள லா பிறவா நாேள.

அவ*& அணியனாJ அ%1வ ,

இத"க( அ:யவ* எ4திற4தாராயிE
அ( ெசJவிைனயி"றி வா7
பா%

வி(R

பரவ நட

ாிவ

ேதவ* அறிI& அளக ெவா(ணாைமB ,
Aறபகி"றன. இைறவEைடய &ணD

ெசய க எ(ணிற3தன வாக!" அவ" எ(ணி
றாத பா மதியD P: னாைன

@Iல&4 தானாய த வ" ற"ைன

ெசறா*க ர@"?D ெசறா" ற"ைன4

ேபரா" எனபகி"றா".
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திகெழாளிைய மரகத4ைத4 ேதைன பாைல

&றால4 தம*3ைறB' &ழக" ற"ைன
A4தாட வ லாைன ேகாைன ஞான

ெபறாைன ெப% பற !/ ராைன
ேபசாத நாெள லா பிறவா நாேன.

இத"க(, @Iல& அவேன எ"? , அGவா? த"ைன பிற* ஆகா தாேன
ஆயத"ைம விள'க @Iலக

ஞான

தானாJ த வ" எ"?

A?கி"றா*. %கனிட

ெபற &றி4 ேதா"ற ஞான ெபறாைன எ"கிறா* ேபாF .

காெரானிய தி%ேமனி ெச'க( மாF'

க:கமல4 தி%3தவE' காணா வ(ணD

சீெராளிய தழபிழ பாJ நி"ற ெதா ைல4

திகெழாளிைய சி3ைததைன மயக3 தீ*&

ஏெராளிைய யி%நிலE

வி 

வி(R

ேம7F&' கட3த(ட4 தபா னி"ற

ேபெராளிைய ெப% பற !/ ராைன
ேபசாத நாெள லா பிறவா நாேள.

நிற

கா*கி ேபா காிதாயிE

ெச'க( மா

ஒளி Bைடைம பறி காெராளிய தி%ேமனி

எ"றா*. ெச'க(, இய பாகேவ சிவ3 தி%ப எ"ப* பாிேமலழக*.

சி3திபவ*& சி3தைனக( ேதா"? மயக'கைள ஞான4 தா

ெதளிவி4

ஒளிெப?விப பறி சிவைன சி3ைத தைன மயக தீ*& ஏெராளி எ"றா*.
'அ(டமா* இ%1கட3 உ ப* உ( ேபாF " ஒ(டராக!", அபா

நி"ற ேபெராளிைய எ"றா*.
தா(டக

பா:4 தமிழா

வழிப வ%

நாளி , ெசDசைடகைற என4

ெதாட'& தி%ேநாிைசைய பா: அபதிக4தி

சிற

பல4ேத அ% திகழ4

ள'ெகாியாதலா , நDைட க(டனாைர க(ணார காணலா

A?கி"றா*.

எ"?

அபதிக4 , தி ைலைய , மDசைட ேசாைல4 தி ைல (1) ; நா? KDேசாைல4

தி ைல (அ); க:ெகா K3தி ைல (3); ெசJெயாிதி ைல (4); காாிட

தி ைல (6);
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மத*4 வ(டைறB ேசாைலம &தி ைல (7); சிைறெகா நீ*4தி ைல (8); நீ:%
ெபாழி க P3த மதிய3 ேதாJ4தி ைல (11) எ"? சிறபிகி"றா*.

இGவா? A4த ெப%மாைன இைடயறவி"றி வாJ மல*3 பாட ெநD அ"
P3 உ%க, க(ணிேல நீ* நிைற3 ெசாாிய தி%ைக உழவாரபணி ெசJய4

தி%நாIகரச* தி ைலயி

ப"னா த'கி சீ*காழியி

ச ப3த* ேதா"றி

ஞானச ப3தரான ேகவிB? அவைர காண ெச"றா*. ெச"றவ* ேவ?பல

பதிக& ெச"? :வி

தி%க[ாி

தி ைல& வ3த &றி வரலாறி
-------------

சிவ" ேசவ: அைட3தா*. மீ

இ ைல.

7. தி ைலயி

தி%ெவ(ெணJந [ாி

சிவெப%மானா

அவ*

(தர#
த4தா ெகாளபட பி" ந பி

ஆ0ர* ற4 ெதாட* அக"?, தி%4ைற/* தி%வதிைக த!ய பதிகளி

இைறவைன பா: பரவி ெகா( தி ைலபதியி" எ ைலைய அRகி னா*.
அெபா7 அவ* ெசவியி

தி ைல நகாி

எ7

ப ேவ? ஒ!க ேகடன.

அவைற யாெழா!, ழெவா!, ேவதெவா!, கீதெவா! என பிாி4ண*3
உைர&

ேசகிழா*, "நர ைடயா ெழா!ழவி" நாதெவா! ேவத ெவா!,

அர ைபய*த

கீத ஒ! அறா4தி ைல" எ"? ெதாிவிகி"றா*. தி ைலபதியி"

எ ைலைய "ம லல பதியி" எ ைல" எ"? ேசகிழா* சிறபிகி"றா*. ம ல ,
வளைம.

தி ைல ம%த நில4Uராத!", றிFள வய க நீ* நிைற3ளன ;
அத"க( கய

இ%பனவறா

மீ"க வாகி"றன; அவைற ளின'க ேமJவா"

நீ* அல பி4 திைரெய7கிற. அதனிைடேய வாைள மீ"க

ளி பாJகி"றன; மல'&க ேவ? ம கி Bளன.

மல'&கைள நிைனவா*& உயி*கைள பறி வ%4
நிைனவிெல7த!", அவைற அறெக&

மல'க

நல தி ைலய பதி& உ(

எ"? ெதளிI?4த&4 'ெதா7வா*க த  ைம மாமல'க அறSட%
தி ைல" எ"? A?கி"றா*.
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நிக, தி ைல எ ைல& க ஆ0ர*, எதிேர ேதா"? ந3தன வன'கைள
காRகி"றா*. க%4தி

வாைழ, ச(பக

மகிசியி%கிற. அGவன4தி

வ"னி, ெகா"ைற,

(ச3தன ) பலாச , ெச%3தி, ம3தார , க"னி கார

ஆர

(ேகா'&)

"ைன த!ய மர'க நி"? மல*3 அழ& ெசJகி"றன. அைவ தி ைல

ெப%மாE& மல* வழ'கி மா(?4தலா
ெச கிறா*. மண கம7

மல*மாைல பா

அவைறB

ஆ0ர* பணி3

மாவி%ைடயாரதலா , க,  ைல,

Aவிள , வி வ , மாலதி, ம !ைக, கரSர , அலாி த!ய அ பல*& மணமல*
வழ'&

மர'க& வணக

ெசJகி"றா* எ"ப ேதா"ற மண

எ"? ஆ0ரைர &றிகி"றா*.

ந3தவன4ைத அ4 நகைர P3 கிட&

ெப%'கட

அகழி காசி த%கிற. அ

ேபா3 வல' ெகாவ ேபாலIள. கட

யா? உல&ெக லா
வன'கெள லா

கமதாரா"

வள

ெகாள& காரண

தனிநாயகியான உைமய ைம க( மகிழI ,

உJதி ெபறI , ெப%மா" ஆட

ாிகி"றா"; நா"மைறக1

சில பி" ஒ!ைய ேபணி பரI கி"றன; ஆகேவ, நா

ஆ

ேசவ:யல

வல

வ3 வண'&ேவா

எ"? க%4தா

வல

ெகாகிற எ"பாராJ,

கைரெய4 வானளாவி உய*3த மதி

நிகிற. உய*சி பறி

"இடம%'&தனிநாயகி.. ைட P7 ” எ"? உைர கி"றா*.
கிட'கி

கி!ன
மதிF

அத" உசியி ப:3 தவகிற.

கிட'& த% இனிய காசி ஆ0ராி" தமி உள4தி

ெப%& விகிற. மகிசி மி&கி"றா*.

அளவிற3த அ"

அகழியி"க( தாமைரக மல*3 விள'& கி"றன; அவறி" தா ப:3(ட

வ(:ன

கைரயி

நி"? மல%

ைகைதயி ப:3 ேமனி ெவளிதாகி K4ேதா?

ெச"? ெச"? பா கி"றன. வ(:" காசி சிவன:யா*களி" ெசயைல

உ1?4 நிப ேசகிழா*&4 ெதாிகிற. தாமைர மல* ெச வமைனயாகI ,
அத"க( உைற3த வ(:ன
கல3 ெவ(ணிற

ெச வ4 ெதா(ட* களாகI

ெபற ெவ(ணீறி

ெச"? ர வ அ4ெதா(ட* பரI
பணி ெகாகிற.

@கிய திற

Uய ெசயலாகI

ைகைத ெபா:

K4ெதா?

ேதா"றி ந

வ(

அறிைவ
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நக*ற4ேத ேதா"?

காசிக பல இ%க, கமல வ( தா காசி

எ4ேதாத படத& காரண , அ பல4தா

இைறய% ேதனாகI

அதைனB( பா நா"மைறயாள* வ(டாகI
"ம"?ளாம... ம%'ேக" எ"றா*.

ேதா"?வேத எ"பா*,

அ%ணிைலைய நிைனபி4தலா , ஆ0ர* சி3ைதயி

ற காசி அக4ேத நிக7

அ" ெப%கி &ைழ3 வட& வாயிைல அைடகி"றா*. வாயி க நா"&

நாறிைசைய விளக , ெகா:களி க:ய மணி நாெவா! மைறழக

ஒ!க நா" க3ேதா?

ேபா"?

மைறேயா நா"க" ேபா வ க( அய" ெபா".

வாயி க" எ"? உைரகி"றா*.
வடதி%வாயிைல எJதிய
ெகா(டன*; 3தர%

அவைர4 தி ைல வா அ:யா*க வண'கி எதி*

அவ*கைள வண'கி மகி3தா*. இGவி% திற4தா%

ெதா(ட* " வண'கினரா? ஆ0ர* வண'கினரா? எ"ேறா* ஐய இ'ேக எ7 ;

அதைன நீக க%திய ேசகிழா*, "அ:யா* அவ*கேளா ந பி ஆ0ர* தாேமா "

இைறDசின* யாவ* எ"? அறியாைறைமயா
உைரகி"றா*.

எதி* வண'கி மகி3தன*" எ"?

பி" ந பி ஆ0ர* வாயி!" அக4ேத அக"? கிட&
&3தா*. அ'ேக எ ம%'&

ழகேம ெப%4தி%3த; அைவ மைறெயாளிB ,

வான3பி த!ய ழெகா!B , Kமாைலகளி
ெதா(ட* ேபாறிைச&

ெபா"ேகாயி

ேபாF

தி%Sதி (பிராகார )

ஒ!B

ெமாJ& வ(ெடா!B ,

என பலவா . வான4 இ3திர" உைறB

மாளிைகக வானளாவி நிக, அவறி" உசியி

கடபட ெகா:க ஒ!கி"றன. ேயாக சி3ைதயரான ேவதிய*க வள*&

ஓமைக ெச"? வான4தி

ேதா"?

ப:3த க%கி

மாளிைக ெகா:க மி"ன

ேபா

பரIகி"றன; அவறிைடேய

அட'&வன ேபா

விள'&கி"றன.

"மாளிைக ெகா:க ...... விள'& " எ"? ேசகிழா* A?கி"றா*.
மாளிைகயி" ேம!ட4ேதBள நாசிகளி
ெசJB

ேவவி சாைலகளி

ேதாைக மயி க நிகி"றன; ஆ&தி

அரசிகைடயி" தீட* எ7கிற; வாயி க
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ேதா?

மணி4தாம'க ெதா'ககி"றன; ேமைடகளி

காசித%கி"றன; ேந* வாிைசகளி

ேதா?

ெசGவிய ஒளி ேதா"?கிற; சாைலக

ெச3ெந &ைவ மைலேபா

நிகி"றன; ப3த* ேதா? த(ணிய ன

தரபகிற; ெந:ய இைடெவளிகளி
உலகி

எ லா கலச'க இ%3

ேதவ*க1

சிற3 திககி"றன*.

அழ&ைடயெவன எ4தைனேயா ெபா%க1

இட'க1

Aறபகி"றன. உல& க1 எ4தைனேயா பல உளன. அGவழ&க அைன4
ஒ%'ேக திர( ம(ணி

தி ைல பதியக4ைத வ3தைட3த ேபாF

ம!3 ள. அவறிைடேய Uய அ"ப*க ேபாறி பரI

நவி

அழ&

ெபா"ன பல

இ%கிற; அதைன றி ஓ* அழகிய SதிB(. ந பி ஆ0ர* அதைன

அைட3த

அ:யற மர

தி%வாயிைல அைட3தா*.
எதிேர சிற பல

ேபா

S3 வண'கினா*. பி" அதைன வல

வ3

ெதாியக(ட , அத" க( A4தபிரான ஆடேகால

கலனாக, அவ%ைடய ைகக தாேம &வி3தன. தி%A4தா
வயக

வாகிற ; மைறகளி

ெவளியி

ஆ

க(க ஆ

ஞானெவா!ைய எ7

ெப%மாைன அறிவா

ெப%மா" தி%வ:யி

கரண'க அகாசியி

சில  ஒ!க அறிI

கா(கி"றா*. ஆ"மவறிI வழி நி&

திைளகி"றன; மனத!ய அ3த

கல3விகி"றன. ஆ"மவட4தி

ஊறி ெப%&

ெமJய" மிெக73 உ3தலா , அ பல4ைத அைடத&ாிய களிறி"

கவ:வி

அைம3த ப:ேய அைட3 ந பி யா0ர* வண'கி எ7கி"றா*.

அ3நிைலயி

அவ%ைடய உடF

க%வி கரண'க1

த மி

ஒ'கி

ஒ"?கி"றன. உடக( க( அைம3த க( கா த!ய ெபாறிவழியிய'&

அறிI ஏைனயவைற வி4 நீ'கி க( ஒ"ேற இடமாக நிகிற; அத&

உடலாக இ%&
கைர3 சி4த

அ3த கரண'களி

ஒ"ேறயாJ க(வழி இய'&

A4தபிரா" தி%I%ைவ சி4த

இயக

மன அல'கார

ச4வ

சி3திபதி

ஆ"ம அறிவா காணபட

ேதாJ3 நிகிற. கரண'களி"

த!ய &ணநிைலேகப4 ெதளிI

ெப?தலா , சி3தைனயி

4தி த!யன த மி

ெதளிI நிலIமா?, தாமச

கலக

இராசத

மயக

எ"ற இர(:"

இயக4ைத ஒகி ச4வ ெமா"ேற நிைலெப?கிற. ஆகேவ, ச4வ

விளக4தி

ெதளி3த சி3தைன வழியாக ஆ"ம அறிI க( வழிற4ேத ெச"?
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அ பல4தா:யி" அ%ைம4 தி%I%ைவ பறிய , ேபாி"ப

ஊறி ெப%&கிற ; இ"ப ெவள4தி

ேசகிழார:க, "ஐ3 ேபரறிI

அGவறிவி" க(

@கி4 திைளகி"றா* ஆ0ர*, இதைன

மல*3தா*" எ"? எ4ைரகி"றா*.

க( கா த!ய அறிக%விக ஐ3தாக!" அவறி" வழியாக அ%வ
உ%வமாகிய உலக க( ேக உ(யி*4 உறறிய பதலா

"ஐ3

ேபரறிI' எ"? , அேபரறிI க(ணிடேம ஒ"றி நி&மா? விளக, க(கேள

ெகாள எ"? A?கி"றா*.

ெபாறிவழியாக பர3 இய'&

அறிைவ ஒ%கப4வ , ஒ%கமாக

நிபைத பலதைலயாக பிாிப

அ3த காரணமாக!", அதைன பி"ன*

A?கி"றா*. அைவ மன , சி4த , அக'கார , 4தி என நா"& நிைல4தாJ ப:

ைறயி

அத" ேம

அைம3தன. மன4ைத அ4 சி4த
4திB

நி& . மன பறிய ெபா%ைள சி3திப சி4த ;

சி3தி4தவைற ெகாவ அக'கார
ெபா%ைள பற சி4த
நா"&

அதைனய4 அக'கார

; உ?தி ெசJவ 4தி. மன

ஒ%

சி3தி4தைல ெசJய 4தி ெதளி3 நிசயி& . இைவ

தம&ாிய ெசயபா:"றி A4த ெப%மான A4திைன க(

சி3ைதேய யாJ நா வைகயாJ விாி3 கழிB

மேனாசா4தி அGவாறாகா

சி3ைதயிேல ேதகி ெசய பவ காட, சி3ைதேயயாக எ"? A?கிறா*.
இ'ேக Aறிய வாயி காசி, மானத காசி எ"ற இர(ைடB

ெதாழிபட

ெசJவ &ணத4வ . ச4வ

தாமத

@"றாகி கண3ேதா?

ெசயலாதாக!" அெசயெல லா

இராசத

எ"? @"றாகி ைறேய ெதளிI

கலக மயக எ"? @"? நிைலைய க%விக& உ(டா& . &ணப&தி
மா?

ெதளிI நிைல ஒ"ைறேய நிலIவி4 மன
ேதாJவி&மா? விள'க, &ண

ஒ% @"?

ெபாறிB தி%A4தி

ஒ'கி4

தி%3 சா4விகேமயாக எ"றா*.

கலகேமா மயகேமா இ"றி உளத" உ(ைமைய உளவா? க( சி3தி44
ெதளிI ெப?வி&
இ'ஙன

&ண

க%வியாத

கரண

பறி4 தி%3 சா4விக

ெபாறிB

ஆகிய @"?

எ"றா*.

ஒ"றி ஒ%கப

ேநா&மிட4 A4த ெப%மான அ% A4 ேநா& அறிவி"க( இ"ப
ர4தலா

ஆன3த A4 எ"? , அGவாடF

:வி"றிB

ேவ? ஒ
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கா(டகி"றிB

ெப%ைமB? பிற'கிவ பறி எ ைலயி

ெப%'A4 எ"? ேசகிழா* A?கி"றா*. கரண

காணகாண சிவான3த
உள

உ%கி உட

உலகிய

(டாதலா
இGவ(ண

காR

க%விB ஒ"றி

உவெட4 ெப%க அத"க( திைள4 மகி3

Kாி4த ஆ0ைர, "மாறிலா மகிசியி

மகிசியி

மல*3தா*" எ"றா*.

மல*3தா*& ம?கண4ேத ெநகிசிB

சிவேபாகமகிசி மாறிலா மகிசி எனபட.

மகிசியா

ேபாி"ப4தி

தனி

மல*3த ஆ0ர*, சிவபர

ேசா*I

ெபா%ளி" அ%A4

திைள4த தம ெமJயறிI ைகவர ெப?4 தா க(

J4 மகி3த தி%A4தி" சிவேபாக4தி" நல
மல*3த ேவணியாJ உ"த" தி%நட
என& வா!தா இ"பமா

பாராடF?, "ெத(ணிலா

& பிட ெப? ம(ணிேல வ3த பிறவிேய

எ"? க(களி

நீ* ெசாாிய ைகக தைலேம&விய,

வாJ இனிய ப( கல3 பாட பரவின*; பி" ெமJயா பணி3தா*. தி%நட
& பி

ேப? எJதியதா

எ"கிறா*. ம(ணி

ம(ணி

பிறவி Uயத"? எ"E

பணி3 எ73தகா , "ஆ0ாி

ேகட

கிைட4த பிறவி தன&4 Uய

ந

ெகாைக பறி.

பா வ%க" எ"ெறா% ெசா

வானி

இ"பமா

ஆ0ர* தி%வா0* ேநாகி றப இைறவைன4 ெதா7

அ பல4ைத வல'ெகா( ெவளி ேபா3 எ7நிைல ேகார
அேகார , வாEலக

பிற3த.

கட3தா*.

பணிய உய*3த ெபா"மைல ேபால காசியளி4த. ேமனி

நில4தி ப:ய வி73 வண'கினவ* தி%Sதிைய பணி3 ெத&4 தி%வாயி
வழியாக ெச"? தி ைலயி" எ ைலைய இைறDசி ெகாளிட நதிகைர
அைட3தா*.

நாெட'&ள சிவ" ேகாயி க& ெச"? வழிபாடாறிவ%

ந பியா0ர*,

தி% &"ற4ேத இைறவ" த3 ெபா" ெப? அ4 தி%வா0* &ள4தி

ெப?ேவ" என &"ற4 த%கிேலா மணி4தாறி ெபJவி4 தி ைல
ேநாகி வ%வாராயின*. வழியி

கட K* பரவி ெகா( தி ைலைய அைட3த

ஆ0ர*, தி% Sதிைய4 தா3 வண'கி "ளிய விைனவாJ ஓ'& " தி%வாயிைல
ந(ணி அத" "ன*4 தம தி%மா* ெபா%3த ம(ேம

S3 வண'கினா*.

வண'கி எ73தவ*, தி%மாளிைக ப4திைய றி வ3, ைகயா ெதா7
& பி, சிற பல4தி" "னி&

ேகார4தி" ஊேட ெச"?
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ெபா"ன பல4ைத அைட3தா*. உள4ேத ஊறிய இ"ப

க(களி

நீ* ெசாாிய நி"றா*.

அ" ேமF

ேமF ெப%&தலா

வாJ &ளறி நில4தி

இைறவ" தி%A4தி" க( உள வி%ப4தா
வDசமிலாைர க(டவிட4 எJவ ேபாF
பரI

ெப%ெக4 ெதாளிர,

உள4& உர

ப:ய S3 பணி3,

தி(ைம ெயJதேவ

மனநிைறI ெகா(டா*. அ"பா

மி&விப பறி இைறவ" தி%A4ைத, "ேவைக

உரE?தி தி%A4" எ"? ேசகிழா* ெதாிவிகி"றா*.
இ'ஙன

மனநிைறெவJதிய

ெதாட'கிய . ேப0ாி

ேவாேட பாவாராயின*.

ந பி ஆ0* அ பல4தாைன பாட4

அவைன க(ட நிைல நிைனெவJதI அ3நிைன

1. !/* சிற பல4 எ ெப%மாைன ெபறமாக!", த%ம" தம*

ெசகி!

ேபா த4தா ெகாவா".

ம:4தா அ:ைமக( அ"றி - ேம" ேமF

அ:ைம யாJ வ%3வதி"றி வாநா 7

ஆைசகளி

S3 ஐ ல'க&

த%மனா* தம* ைகப4

"றாம

த4தா ெகாவா".

2. காம4தி

ேபரா ெச"றா ேபால"றி - வி% பிய ேபாக ெபா%ளி

ெச"? S3தா ேபால"றி - ேபாலா)

இைடயறா நிைனவா
ெசகி

அ"பராJ ெச"? அ:S7

இ ேபா த4தா ெகாவா".

3. நாியா*த கள4தா

மீளா

தி%வினாைர நம"தம* ஓரா

பகான பாி ஒழி3 - நாியி" கள4தா

ஒ"றியி%3த

எ%க பிாி3 தனி4 ம:B3த"ைம நீ'கி, திாியாத அ"பராJ ெச"? அ:

S7 . சி3ைதயான நம"தம* வ%4

ேபா த4தா ெகாவா".

4. நம"தம* ந ைம க:யக அ?பி பா" ; அ%ைமயான தன
சிவேலாக4ைத4 த%வா"; ஆதலா

ெபறா .

சிற பல4 ெப%மாைன நம& உாியனாக
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ப லவ*&4 திைறெகாடாம"னவைர ம?க
!/* சிற பல

எ"க.

ெசJB

ெப%ைமயா* வா7

5. Aற4ைத உ%(ேடாட உைத4 உக3 உலவா இ"ப
ெசகி!

ேபா த4தா ெகாவா"; ஆைகயா

த%வா"; நம"தம*

ெப%மாைன ெபறா .

6. உளேம, எ"ைன உJ4 ஆ:4 திாியாேத; ஊ" க(ேணாட

ஒழி.

ஊEட பி" நிைலயாைம க( இர'கி அதைன நிைலBமா? ப(R

நிைனI

7. @வாயிரவ*& @*4தி ெய"னபட வE

விைனB

ெசய

களி

ெக4த வE

ஈபதைல ெயாழிக.

ப4திபாவிபா* பாவ

இராவணைன அட*4தவEமாகிய !/* ெப%மாைன4

தைலவனாக ெபறா .

8. க &ைழBமாற"றி ெம ல க%தA:ய வ*& எறாF &ைறவி ைலெய"ப*; !/* ெப%மாைள4 தைலவனாக ெபறைமயா

த4தா ெகாவா".
க கனிய &ைழத
ஆயிE

நா

அவ" ந ைம4

மிக அ"ைடயா*ேக அைமB ; நம& ஆகாதா";

க% மளவி

க%தினா

அேவ ேபா ; எ4ைண சிறிதாயிE

&ைறவி ைல எ"? சிவஞான ெச வ* A?வ*; அ பறி கவலக.
9. இைறவ" நாைடய நாத"; அவ"பா , மனேம, நீ ந"? எ"?

ெசJவாயாக;

த%ம" தமாிடமி%3 த4தா ெகாவா". ெப% மாைன ெபறாமாதலா .

தாைடய த%ம", தாவ:யி ெச F தைலBைடய நம". ஒ% தாவ:தா

எனப . தா தா என வ3த. தா, வ!ைமBமா .

10. ெப%மாைன சிற பல4ேத காண ெபறாமாக!" த%ம" தமாிடமி%3
த4தா ெகாவா".
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ஆ0ர" த பிரா" ஆ0ர" - ஆ0ர%&4 தைலவனாகிய தி%வா0* இைறவ".
###

காDசிவாJ ேபா0ாி

எ4 உைரகி"றா*.

ந பியா0* க(ட காசியி" இய ைப ேசகிழா* இனி

ஆ%ர* தி%பா(: ெகா: வண'கி நமசிவாய4 தி%பதிக
ெகா( காDசிவாJ ேப0ைர அைடகி"றா*.
அவ* வரI அறி3த ேப0* வா7

ெமJ4தவ* பல%

ந பிக, தி ைலம"? சிவபர ெபா% நி"றா
ைகக தைலயி

பா: பரவி

Pவர4 தி%ேகாயிF&3த
நீ:ய ேகால

க(டா*.

&வி3தன; க(க உவைக க(ணீைர ெசாாி3தன.

ைகெதா7த ஆ0ர* தைரமிைச S3 எ73தி%கI , உள4ேத கைரகட3
ெப%கிய அ" அவர எ"பிைனB%கி?; அவர ெமJBண*வி" ஒ% வைக
உயாிய இ"ப

ெபா'கி எ73த.

உண*வி"க( எ7

இ"ப

ஆனா , ெமJBண*வி

ஊ?

யாI

ஐ ல"களா

ேமதக இ"ப

அள3தறியபடாைம பறி, "K(ட ஐ லனி

ெதாிவிகி"றா*.

"தா(டவ

ாிB

அகாைலயி

இய"பின;

அGவா? ெபாறில"களா

லபடா இ"ப " எ"? ேசகிழா*

இ3த இ"ப ெப%க , A4த ெப%மா" ாிB

ேதா"?தலா , அதைன காR

அறிய பிறக

ஆன3த A4திைட4

ேப? ஆ0ர*& அாிதி கிைட4 தைம விள'க

த பிரானாைர4 தைலபட கிைட4த!"" எ"றா*.

ஆ0ர* சிவன:யா*&ாிய ேகாலேம K(:%3தாராக!" அவைர

"ைசவ ஆ(டைக" எ"றா*.

இ'ஙன , இைறவன அ%A4ைத க( இ"ப ெவள4தி

@கிய ஆ0ர*
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எJதிய உவைகைகைய4 தம லைமயா காணFற ேசகிழா* அ
மனெமாழிகளி" எ ைல கட3 நி&

ெப%ைமைய விய3, "அ3நிைலைம

விைளைவயா* அளவறிைரபா*" எ"? ஆ*வ

அ3நிைலயி

ெப%கிBைரகி"றா*.

ஆ0ர*, வாJமல*3.

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

8. கயிைல5 அர

வரலா? கால4தி!%3ேத தமிழக4தி& வடகி

இமய4தி& ெதாட*(.

இமய4 தாபத* ெத"&மாி ேபா3 நீராவ , ெத"னக4 றவிய%

வடவிமய

ெச"? க'ைக நீராவ

ேவ3த* வடவிமய4தி

த'க ! வி

ேவ3த%

மரபாக இ%3 வ3ளன. ெத" தமி
ெக(ைட 4திைரகைள ெபாறிப

சிறைட ெசயலாக ேமெகா( வ3தன*.
பி" சமய வாI உலகிய

வாவி சிறபிட

த!ய வாவிய கைள ைகற3 சமய Aற

ெபற. அரசிய

ெபா%ளிய

ராண வரலா?க&4

தைலைமயிட த3 பயி வ ைறயாக ெகா(டன*. சமயஞானிக

வடவிமய4தினி"?
வரலா?கைளB

ெத" &மாி ேநாகி பட*3 தம சமயI(ைமகைளB

மகளிைடேய பரபின*. அGவாேற ெத"னா சமய

வாவின* வடலேநாகி ெச"? ஆ'& வழ'கிய சமய த4வ சா4திர'கைள
பயி"றன*. ைவதிக சமய'களாகிய ைசவ ைவணவ'கேள ய"றி சயி" 4த

சமய'க1

தைழ4 ஓ'கிய ேபா, வடல

சமயI(ைமக நம பாரத நா 7

ெத"ல

பரவி நி"றன. எ(ணிற3த சமய

ேநா&ைடய ராண'க ெப%கின. வி(Rல&

சமவாI நட4தின. வி(ணவ* ம(ணவேரா

த மி கல3 உறவா:ன*. னிவ*க1

எ"ற ேவ?ைம யி"றி

ம(Rல&

ராண Iலகி

ம(ணவ* வி(ணவேரா

ேதவ* க1

விDைசய*க1

என

ப ேவ? இன4தவ* பாரத நா ப(பைம3த மகளாக கல3 வா3தன*.
ராண'க நா:ய ெபளராணிக சமயவாவி , சிவ" தி%மா

பிரம" இ3திர"

த!ய ேதவ*க, ேதவ ேலாக4தவராயிE

ஆ'கா'& இட

நம பாரத நா:

ெகா( வா3தன*. சிவ"கயிைலயிF , தி%மா

KவிF , இ3திர" கிழகிF
கடIளைர4 தி%மா

கட!F

பிரம" தாமைர

இ%3தன*. சிறைடய நகர'களி

த!ய ேதவ*க தவ கிட3 வழிப வர

வரலா?கைள4 தலராண'க விாிவாக ேபகி"றன. அையாI

ராண'களி
ெமாழியி

சிவ" த!ய
ெபற

வடெமாழி

ெபாறிகபளன. ேவ(ேவா* அவைற4 த'க த'க

ெபய*4 எ7தி ெகா(டன*. ெப%'கா களிF மைலகளிF

ெபாிய
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ெபாிய ஆற

வாJ3த னிவ*க வா3தன*. அவ*க1

ேதவ*கைள ேபால

சிவ" த!ய ேதவேதவ*க வாழிட'க1& வ3 அவ*கைள வழிப ெச வ*.
நாடா1

ேவ3த*க1 ேதவேதவ*கேளா னிவ*கைளB

இ'ஙன

ேதவ ேதவ*கைளB னிவ* கைளB

யாக வழிப வர

அவ*க உைறB

இ%:கைளB

ெப? ெச"றன*.

ைற

பிறஞான ெச வ*கைளB

இட'க& ெச"? வழிப வ%வ ெத"ப உயாிய

கடைமயாக உ%வாயி?. சமய ெவா7க உைர&

க, இதைன

"சாியாசார " எ"? வ&4 உைரபனவாயின. ைவதிக சமய4தவ*ேக ய"றி

பI4த சயி" சமய4தவ%

இ3த சாியாசார4ைத ேம ெகா(டன*.

அவ*களிைடேய ேபாதிச4வ* இ%3த கையB , வ*4தமான Sர%&ாிய பாட!B
ேம"ைமBறன. இGவாேற ைசவ%

ைவணவ%

பலவறி& ெச"? ேதவேதவனாகிய சிவைனB
சமயெவா7க4ைத ைகெகா(டன*.

சிறைடயதல'க

தி%மாைலB வழிப

இதைன இவ*க ஒ%வைர பா*4 ஒ%வ* க? ெகா(டன* எ"பதகி ைல.

ஒ%வ* ெகா%வ* " பி" எ"? ெசா ல :யாதவா? சமய ராண வரலா?க
பி"னி பிண'கி கிடகி"றன. அக4திய* ெத"னா வ3த த%மபால"

நால3தா ெச"ற , &மாிலபட* வடநா &3த , தி%@ல* ெத" தமிநா

வ3த , காைரகால ைமயா* வடகயிைல ேநாகி ெச"ற
கால4 ெதா படா கல3 வ3த வழகா?களா& .
அGவைகயி
கால4தி

ெபௗராணிகIலகி

1300 ஆ(க& " ப லவராசி க பர3 ெபா!3 விள'கிய

தி%நாIகரச* தமிநா:

தி%ேகாயி க& ெச"? தி%பதிக
ஆறிவ3தா*. அகால4ேத சீ*காழியி

சிவ ெப%மா" எ73த%1

பா: ெச3தமி ைசவ4 ெதா(

ேதா"றி சிவன%ளா

உைமய ைம த3த

சிவஞானபாைலB( தி%ஞானச ப3த* நாIகரச* ேபாலேவ தி%ேகாயி
ெச"? தி%பதிய

ஓ

தி%பணி ெசJதா*. இ%வ%

ெச3தமி நா

எ ைல& இ%3 இனிய ைசவபணி ாி3 வ%ைகயி
வடவியம4தி

தி%நாIகரச*&

சிவEைறB தி%கயிைல ெச"? காண ேவ(ெம"ற

ேவைகB(டாயி?. காைரகால ைமயா* கயிைல ெச"ற வரலா? அவ*

க%4ைத உ%கி? ேபாF . காள4தி ெச"? க(Rத ெப%மாைன வழிபட

நாIகரச* கயிைல ேநாகி ெச வாராயின*. சிவெப%மா" "ேபRதி%கயிைல-
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மைல Sறி%3த ெப%'ேகால

காRம காத!4தா*, கைலவாJ ைமகாவலனா*"

எ"? ேசகிழா* ெதாிவி4 தி%கி"றா*.

கயிைலகாண ெச வா*& இகால4ள வாJக1
1300 ஆ(க& " இ ைல . ஆயிE

வைகக1

காதேல ஊக

உ?திB

நாIகரச*, கயிைல காR

வாJமாக ெகா( கயிைல ேநாகி

ெச லலானா*. காதF ஊக

பிறI

வ!Bைடயதாக இ ைல . அI

ேதJ3 ெகட.

உேள தா'கி ெச F

உைட உணI

க%4 தளவி

ைண ெசJதன; அவைற

நாவரசாி" ைம சா"ற ந Fட

"மா*ப

தைச ைந3 3தி

ேந*வ%

&றிநி"ற சி3ைதயி"

ெசலI ஆ?

வாி3த எ" ாி3திட

ேநச

ஆ*வ

ஈைனேந நீ

அ'& உயி*ெகா( உைக&

உட  அட'கI ஊ" ெகட

ேச*வ%

ப7வ

ர( ர(

ெச"றன* ெச ைமேயா*"

எ"? ேசகிழா* நம& அறிவிகி"றா*.
இ'ேக த%மயாதீன4 தைலவ* கயிைல& னிவ*க தி%பன3தா த பிரா"
வாமி க1ட" கயிைல& ெச"? அதன:யி
மனக(ணி

நி"? எ73த நிழபட

காசி த%கிற. எ'& பனிபர3 த(ெண" கா? Sச,

அPநிைலகைம3த உைடB4 அவ*க கயிைலைய கா(ப நம&
மகிசி த%கிற. அ"? தி%நாIகரச*, இ"? தவ

த பிரா" வாமிக1
நிைன&

ெப%& கயிைல&%மணிB

ெச"? கா(ப ேபால காR திற

இ லாைம

ேபா ெநD வ%3கிற. இ"ைறய ெப%மக& "ேனா:யாJ

கயிைல ேநாகி ெச"ற நாIகரசைர ேசகிழா* ெப%மா" "கைல வாJைம

காவலனா*" எ"? பாரா: Bைரகி"றா*.
உட

ேதJ3 ர( ெச வத"றி ேவ? ேபாகிலா நிைலயி

வ%3'கா

ேவதிய* ஒ%வ* ேதா"றி,

நாIகரச*
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"கயிைலமா
பயிF
அயி

வைரயா காசினி ம%'&

மாEைட பா"ைமேயா* அைடவத& எளிேதா

ெகா ேவபைட அமர%

எ"? ெசா !, “மீ1

அR&தகாிதா ”

அ4தைன உம& இனி கட"" என வ?4தினா*. உட

உ?க ேதJ3 &ைறயிE

உள

நாIகரச*,

"ஆ1

நாயக" கயிைலயி

மா1

இGIட

ஊக

ஒ% சிறி

&ைறயாத

இ%ைக க(ட லா

ெகா( மீேள"”

என4 தம மனேகாைள4 தி(ைமBட" எ4திய பினா*. சிறி ேபாதி

எ73, "ஓ'& நாவிE& அரசேன, எ73தி%” என பணி4த.

வி(ணி

ஒ% &ர

நாவரச%

மறா பணி3த Iள4தராJ,

"வி(ணிேல மைற3 அ%ாிேவதநாயகேன
க(ணினா

தி%கயிைலயி

இ%3த நி" ேகால

ந(ணி நா" ெதாழ நய3த%ாிக"
என ேவ(:னா*. "கயிைலயி

இ%3த அ

ைறைம, ப7தி

சீ*4 தி%ைவயாறி

கா(க என இைறவ" ஆைணயிட%ளினா*. அ'ேக தட ன

ஒ"? நாவரச*

க(" ேதா"றி?. அத"க( @கிய அவ* தி%ைவயாறி

ஒ%மல*

ெபாJைகயி கைரேயறினா*.
கைரக( தி%ைவயாறி

அவ* கா(ப" அைன4

த%வ க(டா*. அதைன ேசகிழா*, "அபதி நிபI

ைடயம*3த
பலI

ைணெயா

ைணெயா

த4த

ைணBட" காசி

சாிபI

ஆன,

ெபா!வன க(டா*" என ககி"றா*. கா(பன

ெபா!த& காரண

யாெதன நிைன& உள4&,

"ெபா"மைல ெகா:Bட" அம* ெவளிய ெபா%பி"
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த"ைமயா ப:. ச4திB

சிவ

ப"ைமேயானிக யாைவB

ேதவ%

சாிைம

பயி வ""

எனIைர4 ஆசிாிய* ெப%மா" ஐய
தி%ைவயா?4 தி%ேகாயி

ஆ

அ?கி"றா*.

நாIகரச*&4 தி%கயிைலயாJ4 ேதாறமளி4த.

மாதவ% கயிைலயிFளவாேற காசி த3 இ"?4தின*. உமாேதவி-

Bட" Sறி%3த சிவெப%மாைன க(ணார கா(கி"றா*. இதைன,
"ெவளிெவபி" ேம

மரகத ெகா:Bட" விள'&

ெத1ேபெராளி பவ ெவெப" இடபாக
ெகா1

மாமைலயா1ட" AடSறி%3த

வளலாைர " க(டன* வாகி" ம"னவனா*”
என வரலா? A?கிற.

க(ட நாவரச* அ"%வாகி ெச3தமி4 ேத" பி!?
தா(டக'க1

பாடலானா*. காணபவன பலI

த%வைத விய3தவ*,

தி%பாத'க1

சிவ

ச4தியமாJ காசி

"மாத* பிைற க(ணியாைன
மைலயா" மகெளா பா:
ேபாெதா நீ* ம3 ஏ4தி

&வா* அவ*பி" &ேவ""
எ"? கயிைலயாJ காசித%

&

தி%ேகாயிF &கி"றைத பாகி"றா*. அவ*

ேபா அவ*& "ேன பல%

ேதவிெயா

KI

நீ%

ம3 சிவைன உமா

பிைண4 ேபர" ட" பா: ெகா(ேட ெச கிறா*க. பிைற

க(ணி P:ய ெப%மாைன உமாேதவிBட" ேச*4 பல%

பா:

ெச கி"றா*க. அவ* பி" யா" ேகாயி& &கி"ேற" எ"ப நாவரசாி"

உள4 நிைற3 வழிB
"மைலய:யி

சிவ ேபாி"ப4ைதேய இனி ெதாிவிகி"ற ஒ%பா

களி?க பி:ெயா வ% ெதாிகிற. ' இGவாேற ேகாழிெபைட-

91

ெயா A: &ளி*3 வ%வ , வாி&யி க ெபைடெயா ஆ: ைவகி

வ%வ , ேபைடக மயி ேசவெலா
நாவரச*& இ"ப

அதைன உண*3

A: வ%வ

பிறI

காண காண

மி& ெபா!கி"ற. அ" அளI கட3 ெப%&கிற.

"அளIபடாதேதா* அ"ேபா ஐயாறைடகி"றேபா
இளமணநா& த7வி ஏ?வ%வன க(ேட"
க(ேட" அவ* தி%பாத

க(டறியாதன க(ேட"”

எ"? பாகி"றா*.
பா4 ேதா?

உயி*க பலI

ஆR

ெப(RமாJ A: மகி3 வர க(ட

நாIகரச*, அேவ இைறவ" தி%வ:காசி எ"பாராJ, "க(ேட" அவ*

தி%பாத ” என Iைரகி"றா*. உல&யி*க ஆR
இ"ப

ெப(RமாJ அ"

உ? A: &லவி4 ேதா"? காசி சிவ

ச4திB

கல3த

சிவேயாக காசி எ"ற உ(ைமைய லப4வ கா(கி"றா*.
அகாசியி
களிE

உளதா&

பய", காணப

உலகிE

க(டறி3ேதா* உைர4த

காணபடாத நளாிய சிவான3த ஞான மாத

லபட,

"க(டறியாதன க(ேட"" என கனி3ைரகி"றா*. காணாதன காடF , ேகளா

தன ேகபி4தF தி%வ:காசியி" விைளI எ"பைத சா"ேறா*களி"
தி%பாட க ெதளிவாக Iைர4த!", நாவரச* கயிைல காசியி

ைவ4

"க(ேட" அவ* தி%பாத ;
க(டறியாதன க(ேட" "

என கைரகி"றா*.
கயிைலைய நிைன3 பா

தி%ேநாிைகயி , அப @*4திக, இராவணன

அறியாைமையB அவைன சிவெப%மா" தி%4திய அ%1ைடைம ையB
நிைன3 பரIகி"றா*. ஒ%பா

உைமேதவி அDவ

இராவண" க( சிவ3 கயிைலைய எப

நாவரச* நிைனகி"றா*.
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"க%4தனாJ க( சிவ3

கயிைலந" மைலைய ைகயா
எ%4தனாJ எ4தவாேற
ஏ3திைழ அDச"

எ"? பாகி"றா*. உடேன, அ4ைண ஆறF
அரகனாயிE

ஆ*வ

தி%3த&ாிய" என சிவ" தி%Iள

உைடயனாதலா
ெகா( நி"றா";

அதைன நாIகரச*, ந"&ண*3, "தி%4தனாJ நி"ற ேதவ"" எ"? , தி%4தி
உJவி4த சிற4 ேதா"ற சிவ" "தி%விர

ஊ"ற S3தா"" எ"?

உைரகி"றா*. தி%வ% நல4ைத "வ%4வா" ஊ"றினாேன

இ ைலய"ேற” எ"? சிறபிகி"றா*.

இGவாேற தி%கயிலாய4 தி%4தா(டக அ:ேதா?
திககிற.

மறி4 ேநா&

சிவஞான க%=லமாக4

"சி F%வாJ ெச"? தி(டாJ ேபாறி
ேதவ* அறியாத ேதேவ ேபாறி

 Fயி*&

KசிBண*4தாJ ேபாறி

ேபாகாெத" சி3ைத &3தாJ ேபாறி

ப FயிராJ பா*ேதா?

நி"றாJ ேபாறி

பறி உலைக விடாதாJ ேபாறி

க FயிராJ நி"ற கனேல ேபாறி

கயிைலமைல யாேன ேபாறி ேபாறி"

எ"ற தி%4தா(டக எ4ைண ஆழமிக அாிய ஞான க%வைறயாJ
விள'&கிற கா(மி".
------------------

9. ந பியா3டா# ந பி5 , ஞானச ப(த&

இ"ைற& ஆயிர4 3
தமி7

ைசவ

? ஆ(க& "ேன ந

தமி நா:

ேதா"றி4

உJய4 தி%ெநறி4 தமிேழாதி ந ைம உJவி4த ெப%மகளான சமய

&ரவ* நா வ* பாF ேபர"

அதனா

அவ*பா

ேபாீபா ? அவ*கைள

93

விய3 பல தமி

க எ7திய சா"ேறா* பலராவ*. அவ% ந பியா( டா*

ந பிக ெதா"ைமB த"ைமB ைடய வராவ*. இவ* தா

தி%4ெதா(ட* தி%வ3தாதியி
0ரைரB

ஞான ச ப3தைரB

பா:ய%ளிய

நாவரசைரB

விய3 பா:Bளா*. இ"E , பதிேனாரா3 தி%ைறயி

ஞானச ப3தைரB

நாவரசைரB

இவ* க3 பா:ய

ந பியா-

க ெதா&க

ெப?ளன. அவ?ேள தி%வ3தாதி நீ'கலாக ஏைனயைவ ஞான ச ப3த%&
உாியனவாJ இ%4தைல ேநாகி" . இGவி% ெப%மக பாF

நாவர&

ந பிக& ெப% மதி

ேபாீபா

உ(ெட"ப லபகிற.

ந பியா(டா* ந பிக இைற&4 ெதாளாயிரமா(க& "ேப.
ேசாழநா4 தி%நாைரயிேல ஆதிைசவ* &:யிேல பிற3தவ*. இதைன
"நாைர/ாினி

ஆதிைசவமைறேயா"பா , ைவயெமலா மீேடற ைசவ

மாமணிேபா ” பிற3த%ளினாெரன4 தி%ைற க(ட ராண
றா(:" பிபாதியிF

பதிேனாரா

வாழ

A?கி"ற. ப4தா

றா(:" ெதாடக4திF

இ%3த

இராசராச ேசாழ" கால4ேத இ%3தவ*. அவ" @வ* த!க வழ'கிய%ளிய

ைசவ4 தி%ைறகைள ெப?த&4 ைண ெசJதவ*. தேல7 தி%ைற&

ந பியா(டா* ந பிகேள தி%வ% ைணயாக ெகா( இைச வ&4தா ெர"?
A?வ*.

ந பியா(டா* ந பிகளி" ெபேறா* ெபய* த!யன விள'க4 ெதாி3தி . இவ*

இளைமயி

ேலேய தி%நாைர/* ெபா லா பிைளயா* தி%வ% ெப?

ெபா லாபிைளயா* ேம

பா:ய தி%விரைட மணிமாைலB ெதா&க

ெபறி%கிற. இராசராச" தி%"ேப தி%ைற ெதா&கெபறெத"ப.

"ந பிகழ

ம"ன* பிரா" மகி3திைறDச சி4தி த%

இைற ெமாழி3த

தி%கபாரதலா, உJ4த பதிக'கைளBெமா% ைறயா ெசJக என ப4தித%3
தி%ைறக பதிெனா"றா ப(ணினா*" எ"ற தி%ைற க(டராண4
தி%வி%4த4தா

அறிகி"ேறா .

ந பியா(டா* ந பிக ெபா லா பிைளயா* தி%வ% ெப? அவ*பா
கைல4ைற பலI

பிைளயா* அ%ளா

க? க நி?விய பி" இராசராச" ேவ(ேகாகிைச3
தி%ைற க(டன*. அத" பயனாக அவ* ந பியா0ர*

அ%ளிய தி%4ெதா(ட4 ெதாைகயி" ெபா%ளாக, உண*3தவைற4 தி%4

ெதா(ட* தி%வ3தாதியாக4 ெதா4 பா: ய%ளினா*.
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ந பியா(டா* ந பிக இராசராச" ெபா%4 தி%ைற க(ட

தி%வி%4த ,

மாகிய ெசய க ெசJதேதா தி%சிற பல ைடயா" ேபாி
ஞானச ப3த* நாவரச* எ"ற இ%வ* ேபாிF பல

"

க1

ப( வ&4த

ெசJளா*. இ

Aறபட. இவ* இயறியனவாக பதிேனாரா3 தி%ைறயி , ப4

க காணபகி"றன. அவ?, ெபா லா பிைளயாைர4

தி%விரைடமணி மாைலயாF , தி%சிற பலைடயாைன ேகாயிறி%

ப(ணிய* வி%4த4தாF , தி%4ெதா(ட*கைள4 தி%வ3தாதியாF ,

தி%நாIகரசைர4 தி%ேவகாதச மாைலயாF
எDசி நி&

ஆ?

அவ* பாரா: பரவியி% கி"றா*.

ஞானச ப3 தைர பாரா: பரIவனேவயா& .

க1

தி%வ3தாதியி காணபடாத தி%வாத=ைர, ேகாயிறி% ப(ணிய* வி%4த4தி .
"வ%வா சக4தினி

?ண*3ேதா" வ(: ைல ம"னா4

தி%வாத=* சிவபா4திய" ெசJதி% சிற பல

ெபா%ளா* த% தி%ேகாைவ க(ேடB மறெபா%ைள4
ெத%ளாத Iள4தவ* கவிபா: சிாிபிபேர”
எ"? பாரா:Bளா*.
இGவாறா

ேநாகி", தி%ஞானச ப3த*, தி%நாIகரச*, ந பியா0ர*,

தி%வாத=ர* ஆகிய நா வைரB

ந பியா(டா* ந பி பாரா: யி%ப

ெதளிவா& . ஆயிE , ஞானச ப3தைர ம:
பரவி யி%ப, அவ*பா
ணிய ப .
இைவயா?

ஆ? தமி

களா சிறபி4

இ3ந பிக& இ%3த தனி மதி ெபாிெத"ப

ஆ1ைடய பிைளயா* தி%வ3 தாதி, தி%ச(ைப வி%4த ,

தி% மணி ேகாைவ, தி%Iலாமாைல, தி%கல பக , தி%4 ெதாைக

ெய"பனவா& . இைவயாI

ஞான ச ப3த* வரலா?, அவ* ெசJத அ%ெசய ,

அ%ளிய தி%பதிக , பிற3த சீ*காழிபதியி" சிற த!யவைற பாரா:

ககி"றன. இவ?1

நிகசி ?

ஆ1ைடய பிைளயா* தி%4 ெதாைகயி

வரலா?

Aறபகி"றன. ஏைனயவ?, சிசிலேவ சிறபிக ப ,

தி% மணிேகாைவக( ஞான ச ப3 தாி" ெசய வைக சிலவைற யழ&ற
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A?வ*.
அாிசின கடகாி யபட Iாி4த

பட*சைட கடI த" தி%வ% எதனா
பிற3த, க7ம

ெம"E

க:நக ரேவ;

வள*3த, ேத'கம வாவி சில பைர ய"ெப?
K'&ழ

மாதி ேபானக (ேட;

ெபற, &ழகைன பா: ேகாலகா &
அழ&ைட ெச ெபா றா மைவேய;
தீ*4த, தாதம

ம%க

சைடயைன பா:

ேப? ெப(ணி" கணவைன விடேம;
அைட4த, அைரேசா :ைசயா வணிமைற கா
&ைரேச* &மி ெகா7மணி கதேவ;
ஏறி?, அ4தியமாI தவிர அற4ைற
4தி" சிவிைக "னா ெபேற;
பா:?, அ%மைற ேயா4U* ஆ(பைன யதைன
ெப%நிற ெமJ

ெப(பைன யாேவ;

ெகா(ட, Kவி மவி
ஆவ ைறயி

ெபாறிவ( ழF

ெபா"னா யிரேம;

க(ட , உறிெயா W! ெயா%ைகயி ெகா1
பறிதைல சமண* ப க7 மிைசேய;
நீ4த, அவிைவ ேயயறி3 தரன: பரI
தமிைவ யறியா4 த ப' கைளேய;
நிைன3த, அள
இகைர ஒட

ஊனச ப3த

பழன ெகாள

KU*

அகைர ெசலேவ; மிகவ*

அ?4 உய ெகாள வ ல

ஞானச ப3த" இD ஞால4 திைடேய,

ஞானச ப3தாி" ெசய க1 சிசிலவைற4 தி%வ3தாதியி ,
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"அைட4த மாமைற காட*த ேகாயி கதவிைன, ய"?
உைட4த பாண"த" யாழி" ஒ!ைய; உரகவிட
ைட4த; ேதாணிர4 கிைறவ" டெராளிவாJ
பைட4த த(ைமைய நளாறர பணி4திடேவ."

எ"? , தி%கல பக4தி ,
"ப(ட ெசJத உைம ந'ைகய% ேமI சிவ ஞான ;
ைப3த% ந"சிவிைக ெச ெபா" அணி நீகிற தாள ,
ெகா(ட....."
எ"?

ஓகி"றா*.

இவ? சில ெசJதிகைளேய ந பியா(டா* ந பிக பல விட'களி

ப:யாக பாரா கி"றா*. இவ? "னணியி

உ(டதா& . இதைன ம:

ஐ3தா? இட'களி

பல

நிப ச ப3த* ஞானபா

பாரா: ேபகி"றா*.

ஆ1ைடய பிைளயா* தி%4ெதாைகயி"க( ஞான(ட திற4ைத இனிைமBற
விாி4 AறF?,

"Kவா* தி%>த ேம

ெபாக: இெடாளிர

ேகாவா &தைல சில பாற - ஓவா

அ7வா" பசி4தா" எ"? ஆ'& இைறவ" காட4
ெதா7வா". ய* தீ*&
ப4 திர(டற

ேதாைக - வ7வாேம

ெசJதா திராத

ெசெபா4த ெகா'ைக4 தி%>த! - அப"

அ%ளாேல ஊதF

அெபா7ேத ஞான4

திரளாகி " நி"ற ெச ம .”
எ"? பாகி"றா*.
உலக வாவி

ஈப இ"ப "ப'களா

மல

நீ'&த&ாிய ப&வ?

இைறவ" தி%வ%ேப?& இலகாவ உயி*4ெதாைக க& இய .
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அGவாறி"றி, ந

ச ப3தெப%மா" &ழவி ப%வ4திேலேய ஞான

ைகவரெபற மிக மிக அாிய ெசயலா& . அGவ%ைமயா , ெபாியா%
அாிய%மாJ விள'&

அவர ெப%3 தைகைம அறி3 வழிபவ

இ%க, என& அ எளிதாக வ3விட எ"? மகிசி சிற&
தி%வ3தாதியி .

"எளிவ3தவா எழி

அாிதாக

ந பிக,

Kவைர ெகா(மணி4 தா* அ7'க4

ளிவ3த க(பிைச3 ேத'கF எ'க - அர"ைணயா
கிளிவ3த ெசா ! ெபாகி(ண4தி
அளிவ3த K'&Dசி இ"ெசா

ஞானவாமி*தளி4த

சி?க"ற" ஆர%ேள”

எ"? , தி%ச(ைப வி%4த4தி
"ெகா'& த'&'&Dசி Aடாப%வ4 &"றவி !

ப'& த'& ம'ைக த"ன% ெபறவ" ைப ணாி
ெபா'&வ'க ன
ச'& த'&

எ"?

வய

ேச*4த மண "ைனயி" கீ

ச(ைபய* காவல" ச ப3தேன"

பாரா: Bைரகி"றா*.

ப:ன4த:க, ஞானச ப3த ெப%மான இெசயைலேய விய3, தா
தி%க7மல  மணிேகாைவயி ,

"தாைதெயா வ3த ேவதிய சி?வ"

தள*நைட ப%வ4 வள*பசி வ%4த

அ"னாேயா எ"? அைழப " நி"?
ஞான ேபாக4 த%ள: &ைழ4த

ஆனா4 திரைள யவ"வயி" அ%,

அ3தண" னி3 த3தா* யா* என

அவைன காவ", அப, வானா*
ேதாைடய ெசவிய" எ"?
இைடய ெப மா" எ"?

பா:ய
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ைகயி :காட

ஐய நீ ெவளிபட%ளிைன யா'ேக”
எ"? உைரகி"றா*.
இGவ(ணேம ச ப3த* ேகாலகாவி
Bைரபவ*. அவ* தி%வாயா

தாள

ெபற ெசJதிைய பாரா:-

பா:ைசப ைகயா

பரம", அவ* ைகெநா3தி ெம"? ெபாறாள

ந பியா0ர*, "நா1 இ"னிைசயா

த3தா* எ"? A?கி"றா*.

தமி பர

உலகவ*" தாளமீ3 அவ" பாடF& இர'&

அ%ளியி%ப நா

அைனவ%

தாள ேபாவ க(ட

ஞானச ப3தE&

த"ைமயாள"" எ"?

ெதாி3த ெசJதி, இவ* A?வைத கா(மி":

"க(ணா* தி%>தலா" ேகாலகாவி கரெநா:யா

ப(ணா* தரபா ச(ைபய*ேகா" பாணி ெநா3திெம"?
எ(ணா* எ74தD இட ெபாறாள'க ஈயக(
ம(ணா* சில* ச(ைபநாதைன ேய4தா* வ%3வேத,"

எ"? பாகி"றா*. 4 சிவிைக ெபற ெசJதி B , ஆவ ைறB ெபா"

ஆயிர

ெபற

தி%ம%க!

ெபா% ந

பரவபகி"றன.

கணவ" விட3தீ(:யதா
ச ப3த* அG விட

ந பியா(டா* ந பிகளா
"வயலா* ம%க

இற3பட க( வ%3திய வணிகமக

தீ*4 அவ வ%4த

பல விட'களி

பதித"னி

ேபாகிய ெசJதி

பாராடபகிற.

வாளரவா

க:B(

அயலா வி73த அவE கிர'கி அறிவழி3த

கயலா* க%'க(ணி த" ய* தீ*4த க%ைண ெவள

யலா* த%ைகயினா" எ"ன4 ேதா"? (ணியேம"
எ"? தி%வ3தாதிB ,
"&வைள க%'க( ெகா:யிைட "ப

தவிர அ"ற
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வள4 ெதாவிட

தீ*4த தமிழி" ைற ெசJதவ"

திவள ெகா:&"ற மாளிைக ெச"னியி"வாJ4

தவள பிைறத'& ச(ைபய* காவல" ச ப3தேன”
எ"? தி%ச(ைப வி%4த
தி%Iலாமாைலயி

சிறபி4 A?கி"றன.

இெசJதிைய ேவெறா% வைகயா

வித3 பரIகி"றா*. ந

ஞானச ப3த ெப%3தைக தி%Sதி உலா வ%கி"றா*. இவ* நல க( மகளி*

சில* க%4திழ3 ெம!3 த  ெசா லாகி"றன*. அமணைர வாதி

க7ேவறிய இவ" த" மாைலைய நம&4 த%வா" எ"? நா
ேபைதைம எ"ற க%4பட.

க%வ

ெவ"?

" - ந'ைகமீ*,

இ"றிவ" ந &ேம

எ( ெப%' &"ற4தி

அ"றமண* Aட4ைத ஆசழி4 - ெபா"ற

உைரெக7I ெச3தமிபா ெவா"றினா
நிைரக7ேம
ெபறிடலா

ெவ"றி

உJ4தாைன ேந*3 - விைரமல*4தா*

எ"றி%3த ந மிF ேபைதய*க

ம?ளேரா எ"? வ&4ைரபா*”

ஆயின*. அேகட ேவ? சில*, அவைர ம?4, ச ப3தெப%3தைக இரக
மிகIைடய* எ"? சாதிபாராJ, ம%க

விட

தீ*4த ெசJதிைய எ4,

-"மறிவேன
ெப(ணிரக

அ"ேற, பிைற>த^*, மாகாண4தி"

ந(R கவிட4தா

நாெச"? - வி(Rற

ஆ%யிைர மீட"? அவைன அணிம%க
ஊரறிய ைவ4த எனIைரபா*.”
இGவாேற, ந

ச ப3தெப%மா" தி%மயிைல யி

எ"ைப ெப(ணாகிய

அ%ெசயைல4 தி%வ%ைண கல பகைடயா* மிக நயற Aறி
பாராகி"றா*. ஒ4த அ"பா
ந லற

பிணிக பட ஒ%வE

ஒ%4திB

இ !%3

ாி3 வ%கி"றன*. வ%'கா , அவE&4 த" க வியறிைவ
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ெப%கிெகாவத& ேவைக மி&கி"ற. ந லாசிாிய* ஒ%வ* ேசJைமயி

இ%பைத அறிகி"றா". அவ*பா ெச லI

பிாிய க%

க%4ைத4 த" மைனகிழ4தி&4 ெதாிவி கி"றா". அவ சீாிய

Aாிய அறிIநல
"ஆ%

வி% கி"றா". க வி &றி4

பைட4 தவ. ஆதலா , அவ அவைன ேநாகி,

வி% பிய க விேம

ஆைசBம&ளதாயி:"

பா%ள ெவ"ெபா%பாைவயாJ பா:ய பாவல* ேபாலேவ
நீ% ம%3தமி ெசபி

நீ*ைமயறி3திவ ேண&S*

ேம% ெநDசிைலய4தனா* Sற%ணாாி ெவபேர" (ெசJ.20)
எ"? A?பவ, த" பிாிவாறாைமB , ஆறா . உயி* நீ'கிய வழி மீ
அதைன வ%வி4 ெபா%3வி&

அ%கவி ேவ(

ஞானச ப3த* எ"ைப ெப( ணாகிய நல

பா:ய பாவல* ேபாலேவ நீ%
எ"? உைரகி"றா.
இனி, ந

எ"பைத வ?4தF ,

ேதா"ற "எ"ெபா% பாைவயாJ

அ%3தமி ெசபி

நீ*ைம யறி3திவ( ஏ&S*"

ஞானச ப3த ெப%3தைக பா: ய%ளிய தி%பதிக

16000 எ"?

ந பியா(டா* ந பிக &றிகி"றா*க. ஆ1ைடய பிைளயா* தி%வ3தாதியி ,
"நகர

ெகடபா( தி(ேத* மிைச நி"? நா"மைறக

மகர

கிள*கட

பகர' கழல வைனபதினாறா யிர பதிக
ைவய

ய* ெகட வாJெமாழி3த

நிகர' கி!க! காழி பிரா" எ"ப* நீணில4ேத"
எ"? ஓகி"றா*. இக%4ேத, தி%4ெதாைகயி ,
" - ெமாJ4ெதாளிேச*

ெகாைச சர3த" ேகாமாைன4 தா" ெசJத
பைச பதிக4 ட" பதினாறாயிர பா

வி4 ெபா%ைள விைளக வலெப%மா" "
எ"? , தி%Iலாமாைலயி ,
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"ப"E தமி பதினாயிர

நபEவ

ம"E வியவ*& வாJபI
சி3தைனயா

- "னிய

சீரா* கIணிய*ேகா* ெசJஎ"ன

வ3த' கவதாி4த வள "
எ"?

எ4ேதாதி வ?4கி"றா*.

இபதிக'களி" வைககைளB த ைடய பிரப3த'களி
கா:யி%கி"றா*. இைச&ாிய ப(ைறேய வ%
தி%பார4ைத பார

ந பிக

பதிக'கைள பதிகெம"? ,

ப ப4 எ"? , ஏைன சிறைடய இய பைம3த-

வைற தி%விராக , தி%வி%&&ற, யா@ாி, சகர மா?, ஈர: கா
எ"?

விாி4ைரகி"றா*. தி%Iலாமாைலயி ,
"எெபா7

நீகாிய இ"ப4 திராக மி%&&ற
ேநாகாிய பார ப

- ஆகாிய

ப4ேதா

யா@ாி சகரமா றீர: காF
பாழிைமயா

உைரபம%
தி%பதிக

பா*க4ேதா* தா
ப கழா

உJய - ஊழி

ஓ'க Iைமேகாைன4

பாடவ ல ேசைய”.

எ"? உைரப கா(க.
இனி, ஞானச ப3த* த ைடய தி%பதி க4 பாரா:ய ைசவ ெப%மக
இவ* எ"? , அவ*கைள இGவிGவைகயி

பாரா: யி%கி"றா* எ"?

ந பியா(டா* ந பிக ஆராJ3 A?கி"றா*. இெப%மக1 ஞான .

ச ப3தைர நிைன& ேபாேத பா(:மாேதவியா* தா
நிபவ*. ந பிக1

ந மனக(ேண 3

அ ைறேய தி%4ெதாைகயி"க(,

"ப4தி சிவெம"? பா(:மா ேதவிெயா
ெகாற கதி*ேவ

&லசிைறB

ெகா(டா
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அைற ெபா7த4 அமணாி ெவ3தீைய

பறி கேபாJ பா(:யைன எ"னவலா""
எ"? , %க நாயனா*, தி%நீலநக நாயனா* எ"ற இவ* த சிறைப ,
"வ*4தமானீச* கழ

வண'கி வா%க"

ப4திைய ஈச" பதிக4ேத கா:னா";
அ4த" தி%நீல நக&
எ"?

அ"ைடயா""

உைரகி"றா*. தி%வ3தாதியி ,
"ஏ3

உல&?S* எழி

கா3

கன!

K3த( க[* %க&

நீல நக&

இ"ப

ேதாழைன ேபாக மா*ைப

&ளி*ப4 கட Aட!"வாJ

ேவ3தி" ய* தவி*4தாைன ெயேபா வி% மிேன"
எ"? ெதா&4 ேதாகி"றா*.
இ'ஙன , ஞானச ப3தரா
வ3தாேர; அவரா

பாராடபட ெப%மகைள ந பிக எ4ேதாதி

தி%ெச'காடா'&: பதிக4 பார3ேதா?

பாராடெபற சி?4ெதா( டைர பா:றிலேர எ"? நிைனகலா . அ

சி?4ெதா(ட& ந ஞானச ப3த* ஒ% தி% பதிக
நல4ைத ந"& ஆராJ3 ஒ% சிற3த க%4திைன நா

7 அைம4த அைமதி

அறி3 ெதா7&மா?

ந பியா(டா* நவி கி"றா*. தி%ஞான ச ப3த ெப%3தைகயி" தி%வ% ெபற

ேவ(ேவா* சி?4ெதா(ட* சிறபறி3 பரIத
"வி% 

அ% 

ேவ(

எ"பா*.

த வைன ெமJயாி3 தாகிய இ"னமி*த

னசைட யாB(ட%எ" ற:பணி3த

இ% பி" ட*களி றா" சி?4 ெதா(டைன ஏ4திேர
க% பி" மல*4தமி ழாகர" பாத
எ"? பாி3ேதாகி"றா*.

ெதாட*ெவளிேத,"
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ண*Iெகடாத த வைன ந ஞானச ப3த ெப%மா" :கா:ய

திற4ைத விய3த ப:ன4தா*, "ேதாைடய ெசவிய" எ"? , Wைடய ெப மா"
எ"?

ைகயா :காட " எ"றார"ேறா ; அதைனேய ந பி யா(டா*

ந பிக ேவெறா% திற4தா
"வாவ* த4த

நம& . உைரபாராJ,

யைர வ"ேகழ!" பி" ெச"?

ேவவ* ேகால4 ேவத4 தைலவைன ெம விரலா
ேதா:ய

காத" இவ" எ"? தாைத& Pவி பி

கா:ய க"றி" கழ

திறமானைவ கறவேர”

எ"? உைரகி"றா*.
இனி, ஞானச ப3த* பா:ய%ளிய தி%பதிக' களி" ெபா க%4
மக&(டான பயE
அறிI?4கி"றா*.
பிறவிெயE

றவிெயE

சிசில இட'களி

அவறா

ந பியா(டா* ந பிக நம&

ெபா லா ெப%'கடைல நீ3த4

ேதா ேதாணி க(_* - நிைறBலகி

ெபா"மாைல மா*ப" னகாழி ச ப3த"

த"மாைல ஞான4 தமி

எ"பதனா , தி%பதிக'க பிறவிகடைல நீ3த&4 ைண ெசJB

உண*4பவ*, தி%கல பக4தி ,

"ெப?பய" மிகவிB அ%1வ"

பிைறைற ெப%ெநறி யளிபன ப

பிறவிைய ஒழிவன உ?யரழிபன”
எ"? மீ

வ?4கி"றா*.

எ"?
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இ4தி%பதிக'க Aறியவா? பிறவி பிணி ெக4த& ெப%3ைணயா
எ"பைத .

"அ3த

உ3

பிறவி4ய*தீர அரன:ேக

ப3த 33 தமி ெசJத பராபர""

எ"? ச(ைப வி%4த4தி

வ!B?4தி, இைவ ப4திெநறிைய மக& உண*4தி,

அேவ சிவன%ைள ெப?த& ேநாிய ெப%வழியா
நம& அறிI?4 கி"றா*.

எ"? பல பார'களா

ஆ1ைடயா*. தி%4ெதாைகயி , இபதிக' கைளபறி AறFற ந பியா(டா*
ந பிக, "க4தி4 திாிபிறவி சாகர4 ஆழாேம, ப4தி4 தனி4ெதப

த3த பிரா"" எ"? உைர4 பி"ன*,
பதிகெப%வழி காட ப%பத ேகா"பய3த
மதிய4 தி%>த

ப'க" அ% ெபற ைவ4த எ'க

நிதிைய பிரமாரநக* ம"னைன எ"Eைடய
கதிைய க%தவ ேலா* அமராவதி காபவேர"

எ"? ,
"ேத?

ஊ?
A?

நா?
எ"?

ன

தி ைல சிற பல4 சிற3வ3

அமி*த ப%கிெட7வேதா* உகளி

வழிெமாழி த3ெதைன வாவி4தவ" ெகா73ேத"
அல'க

தமிழாகர" எ"E

ந"னிதிேய,”

தி%ச(ைப வி%4த4தி ,
"ஆறேத?D சைடயான% ேமவ அவனிய*&
Sறேத?

தமிழா

வழி க(டவ"”

பா*வாழ4
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எ"?

AறிBளா*.

இனி, ஞானச ப3த* அ%ளிய தி%பதிக4ைத ஓ ேபா தி%நனிபளி4
"இபைற எ"ற அ4த" பிய

தி%பதிக4 தி% கைடகாபி
இைசயா

ேம!%3 இ"

உைர4த பEவ , நவி% ஆெம3ைத நனிபளிBக விைன ெகத

ஆைண நமேத' எ"? , ேகாள? பதிக4 தி%கைடகாபி , "தாE? ேகா1

நா1

அ:யாைர வ3 ந!யாத வ(ண

அ:யா*க வானி
காR3ேதா?

உைரெசJ , ஆனெசா

அரசாவ* ஆைண நமேத” எ"?

நம& விய

இ? K

உைர4த பார

ப4

அ%1வைத

உ(டாகி"றனவ"ேறா?

நனி பளி& ேபா ேபா ஞானச ப3த*, "நா
இ"னிைசயா

மாைல ேயா

அ4த" பிய" ேம

ஓபவ* விைனெகவ*; அத& நம

ஆைண " ெய"ப காR ேபா, "இசி?பிைள த" த3ைத ேதாளி
ெகா( ெசா F

இ%3

இ?மா எ"ேன" எ"ெற7

இ%3

நிைனைவ ந ேசகிழா*

ெப%மா" உடேன ந ைம4 ெத%: பணிவிகி"றா*. த3ைத ேதாேம

இ%3தா* எ"ற பரம" தி%வ: கீ இ%3தா* எ"பைத Bண*4 ; தி%வ: கீ
எனேவ, அவ* தி%:ேம

மன4ேத த :யி

பரம" தி%வ:யி%ப ெபறப . படேவ, அவ*

தி%வ:யி%ப க%தி நிகி"றாரா ; ேசகிழா*, "மாதவ

ெசJதாைத யா* வ3ெத44 ேதாளி" ேம
த :ேம

ைவ4ெகாள, நாத*கழல

ெகா(ட க%4ட" ேபா3தா* ஞான (டா*" (ஞானச . . 113)

எ"? , தி%நனிபளி தி%பதிக4 தி%கைட காபி
விய3, "நாாிேயா* பாக*. ைவ&
நமேதE

நனிபளிB&வா*த , ேபாிட* ெகதகாைண

ெப%ைம ைவ4தா*” (தி%ஞான. . 115 எ"?

இGவா? "ஆைண நமேத” எ"E

"ஆைண நமேத" எ"றைத
உைரகி"றா*.

ெப%ைம ெமாழிைய ந"& க(

இ? KெதJதிய ந பியா(டா*, தி%4ெதாைகயி , "4தி பகவ" த வ"

தி%வ:ைய, "அ4தி& ப4த* எதி* ஆைண நமெத"னவலா"" எ"?

பாரா:Bைர கி"றா*.
இ'ஙன

அ:யாைர ப?

விைனகைள ெக4த&

ேகாத!யவறா
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எJ

தீைம ெகத&

ஆைணயி A?

ெப%3தைகயாைர வழி பவ

சிவ ேபாகேம எ"?

ெப%ைம பைட4த ஞான ச ப3த

சிவ வழிபாேட எ"? , அதனா ெப?

ந பியா(டா* ந பி A?கி"றா*. அப&திைய4

ெதாட'&வத& " அக4திைண ெநறியி
சிறி A?கி"ேறா .

அவைர ந பிக பா: யி%&

ஞானச ப3தைர பாரா: ந பியா(டா* ந பிக பா:ய க
ெப% பா"ைம யான பாக அக4திைண எழிF

அவைற, திைணB

பயE

திற

களி

விரவி யி%கி"றன.

ைறBமாக வ&4 ஆராJத& கால

இ"ைமயி" இர(

ெடா"ேற காட ய கி"ேறா .

ஒ%4தி ஒ% தைலமகைன க( அவ" ந ெப? களெவா7க K(
ஒ7& கி"றா. அவ அவைன இைடயறா A:யி%ப த& இயலாைமயா

ேமனி ேவ?பகி"றா. அGேவ?பா ற4தா*& லனாகிற. அதைன அவ

ேதாழி& &றிபிக, அவ ெசவி!&4 தைலவி&

ெதாட*பிைன உைரகி"றா. இ க ெவா7க4தி

வழ'& . தைலவி ன4ேத இ%&'கா

தைலவE&

உ(டான

அற4ெதா நிைலெய"?

யாைனெயா"? ேபா3

அ?4கிற. அக( தைலவி அலம% கி"றா; அேபா தைலமக"

ேபா3 அவ யாைனைய ெவ%:ேயா: அவைள காகி" றா". அ3ந"றி

மறவாம

அவ அவ"பா

அ"? ெம!கி"றா எ"ற இ க%4ைத, அ4

ேதாழி உைரக4 ெதாட'கி,
"ம"ன'கைண ெச3தமிழாகர" ெவபி

வ3ெதா%வ*

அ"ன'க அDச"மி" எ"?, அGேவழ4 திைட வில'கி

ெபா" அ'& அைலசாவைக எ4தா& இவ K( அ73தி
இ"ன3 த7 ளவா ெப% பாF

அGேவ3தFேக”

எ"? உைரகி"றா. இGவா? அகைன3திைண ெயா7கேம பறி வ%வன பல.
மகைள ேப?வி4தா" என நறாJ ஏச

எ"ற ைறயி

ந பியா(டா*

ந பிக ஞான ச ப3த ெப%3தைகைய பிைளெய"ற நிைல யி
அழகிய பாெடா"ைற பாகி"றா*.

ைவ4
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தனம! கமல4 தி%ெவE
வி%ெபா3 திைள&
ஆடக மாட

ெச வி

Sயா இ"ப4

நீ ெத"க!

காம% கவினா* கIணிய* தைலவ
ெபாபம* ேதா , நறமி விரக,
மைலமக த வ, கைலபயி

நாவ,

நினா, ெபா'ெகாளி மா*பி

த'கிய தி%நீ?

ஆதாி4 திைறDசிய ேபைதய* ைகயி

ெவவைள வா'கி ெச ெபா" ெகா4த!"

பிைளயாவ ெதாி3த பிற*ேக" (ேகாைவ. 10)
இத"க(, "ெவவைளவா'கி" எ"ற உட நனி %'க ; "ெச ெபா"

ெகா4த " எ"ற பசைல பாJத . பிைளகள"றி ெபாிேயா* ெவ வைள&

மாறாக ெச ெபா" தாரா* எ"ப , ேபைதயா*& ெச ெபா"ைன4 ெதாி3தவ*
ெகாடா*; சி? பிைளக அெபா"னி" அ%ைம ெதாியாராத!", அவ* தா"
ெகாப*, நீ இவைற ெசJதைனயாத!", "பிைளயாவ ெதாி3த

பிற*ெக"னா*". பிற*& எ"றவிட4 எசI ைம ெதாகதாக ெகாளி",
எனேக ய"றி பிற*&

இ ந"& ெதாி3விட எ"றாளா . 'பிைளயாவ

ெதாி3த பிற*ேக' எ"றத"க(, "பிறெர லா

இGவா? காரண

கா:

பிைளெயன நி"ைன ேயகி"றன*; யா" நீ ெபாிய" எ"ேற ேபணி
பரIகி"ேற"; நீ நி" மா*பி" மாைலைய4 த3 எ" மக ெகா(ட

ேபறைவைய4 தீ*4த%ள ேவ( " என4 தாJ தா* ேவ(: நி&
ேதா?வி&

நய கா(மி".

ஞானச ப3த*பா

உ(டான காத

ேசா*3 ேமனி ேவ?ப இ%&

ேவ?பா எJதிE

A%

ஆ%

க(Rறகமி"றி ைகவைள

ஒ%4திைய4 ேதாழி , ெந%'கி எ4ைண

இGவா? ைகவைள ேசார நிற

Aற, அவ& விைடயி?&
“ஊ%

ேவைகயா

நிைலB

அ4தைலவி.

ந"ற"? எ"?

ப ரவி4 ேதெராளி4த ெதாளிவி பி

இ%ெளா ேகாழிக(Dசா ெகாவிைனேய
உண*4தின*, ஞானச ப3த" அ

தாமைரயி"
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தா% த%கில" எ'ஙன யா" ச'& தா'&வேத " (ேகாைவ24)
எ"? A?கி"றா. இத"க( இரI 7

அவ க(Rறகமி"றி யி%3த

&றிைப, ேத* ஒளி4த, இ% A*3த, ேகாழி Aவி? என அ3திமாைலB ,
நவியாம

வி:யகால

அகால நிகசி வாயிலாக உண*4மாறா

ேதா?விகி"றா. எ"ேனா இ%&

கலக4ைத அறி3திைல ெய"பா, "ஆ%

ேதாழியாகிய நீ ந"& உற'கிைன; எ"
உண*3தில*' என"னிைல

றெமாழியாக க கி"றா. இனி, இதனா

ேவ? ஒ% க%4

எ" ைகவைள ேசா*வ க( ெந%'கிBைர&
விைனBண*3 ஞான ச ப3த" பா

&றிகி"றா,

நீ, அேசா*I& ஏ

ெச"?, தா* ெப?வர ய

கி"றிைல

ெய"ற&, "ஆ%

உண*3தில*" எ" கி"றா. ேமF , இதனா , தாய*

கா(ப

Sேண ெசJகி"றன* எ"ப

தலாயிேனா* இவ&ற ேவ?பா:ைன ந"& ஓரா ெவறியய*தF க
பிறI

ெபறப , உ'க உண*

வி"ைமைய க(, அ3த ஞானச ப3தனாகிF , வ3 Aத

நிைனயானாயிE , த" மாைல யாயிE த%கி"றாேனா எனி" அ தாE
இ ைல; அதனா

எ"பா. "எ'ஙன

யா" ேசா*3 ெம!யா ஆறியி%ப எGவா? :B
யா" ச'& தா'&வேத " எ"கி"றா.

ேதாழியி" ைண ெப?4 தைலவிெயா A: ெயா7&

தைலமகைன ேச

பகFற ேதாழி, அவைன, "பகேபா மைற3த; இ'& , நி லக" எ"?

A?பவ, ஞான ச ப3த பிைளயா* சிவபர ெபா%ளி" தி%" நி"? அ%
ெப?

திற4ைத அழ& திகழ A?கி"றா:

"சி?பா

க!4த விளி&ர

ேசவ:  ! சி?&ர

கி(கிணி

பயிறி

அ7( ெசGவாJ அ%வி U'க4
தாள

பிாியா4 தடைக யைச4

சி?A4 தியறி சிவன% ெபற
நறமி விரக" பற ல*ேபால

இ'கிய மன4ெதா ஒ'கிய ெச"?
பாிதிB

&டகட பாJ3 தன"

க%தி நிப பிைழக'&

இன4ேத” (ேகாைவ. 19)
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இத"க( ஞானச ப3த பிைளயா* பாத4தி க:ய கி(கிணி சி? &ர
தி%வாயி

அU? நி"? தி%பதிக

த ைம மற3 சிவன%ளி

பாட, தி%ைக அத ேகப4 தாள ேபாட,

ேதாJ3 நிற!" தி%வ: அ: ெபய*4 சி?

A4தாட4 ேதா"? இ"ப காசி ந
இவ%ைடய பாகளி

க( " ேதா"?வ கா(மி".

அகெபா%ைற யி

காடபடாத 4 ைறக1 க%4க1

ெய லா

மிழற.

இகா?

எலவராF

ப கியி% கி"றன. அவைற

ஈ(ெட4 காவ ேவ(டா Aறலா . இவ* பாகைள ம:

தனிேய எ4 ஆராJ3 காண வி%  ேவா*& அைவ ெபா%ளா .

இனி, ந பியா(டா* ந பிக ஞானச ப3த ெப%மாைன4 தனி4த ைறயி

எ4ேதாதி நம& அறிI?4வனவைற சிறி Aறி எ" சி?ைரைய :4
ெகா1கி"ேற".

தக(, ஞானச ப3த ெப%3தைகயி" தி%நாம4ைத ஓவேத ேவ(வ

ெத"கி"றா*. ஒ%வ" ெபற வி% 

வழிெய"பா*,
"உறI
றI
றI
நறI

ெபா%1

ஒ(ேபாக

றவி பயE

ெபாழிF

க விB க விBற

என& ழி3தன

ெபாழி P ெபா 

ெபாழி எழி

த  வ(:"

காழிய*ேகா" தி%நாம'கேள”

எ"? A?கி"றா*. பிறிேதாாிட4தி
"எனேவ இட*கF

ேப?க அைன4ைதB ெப?த& அேவ

இ க%4ைத சிறி மாறி,

இ"பேம எJ

நனேவ அரன%ைள நா

- ன ேமய

ெச'கமல4 த(தா*4 தி%ஞான ச ப3த"

ெகா'கமல4 த(காழி ேகா"

எ"? நம& அறிI?4கி"றா*. ஆகேவ ஞான ச ப3த* எ"ற தி%ெபய*

ஓதினா*& உய*நல ெப?வி&

உ?திBைடய ெத"ப வ?4தினா ராயி?.
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இனி, ஞான ச ப3த ெப%3தைகயி" தி%வ:ைய அைனவ%
பணியேவ(

எ"பா* அவறி" ெப%ைமைய பல விட'களி

A?கி"றா*. நிைனவா* நிைனவி

பாரா:

எ73த%ளி இ"ப4ேத" ெப%&வ அவ*

தி%வ:யி" மா( எ"பா*,
"எ"?

பரவி

அ:யவ* உள4 தி%ப", இGIலேகா*

ந"? மல*ெகா Uவி4 திப", ந ல ச'க4
ஒ"?

லவ*க யா &ாிய", ஒ(க!ைய

ெபா"?' கIணிய" ைசவ சிகாமணி ெபா"ன:ேய"

எ"? தி% மணி ேகாைவயிF ,
"கவி&4 த&வ", க(Rகினிய", ேககி

இ"ப

ெசவி&4 த&வ", சி3ைத &ாிய", ைப3தரள

நவிக( சி?மிய* றி
&விக4 திைரபர&

க3 த சிறி

ெதா?

ெகாைச நாத" &ைரகழேல"

எ"? தி%வ3தாதியிF பாரா: யி%கி"றன*. இGவிர( பாகளிF

ஞானச ப3த* தி%வ: சி3தி4த &ாியனவா எ"? வ?4 கி"றார"ேறா?

சி3திபதா

உ(டா&

பயேன ஞானேப? எ"? ேசகிழா* ெப%மா" ெதாிவி

கி"றா*. 'வாக அ3தண*' எ"? ெதாட'& தி%பார4& அவ* ேப%ைர

விாி4 அத" :வி , அேப%ைரயிைன4 தா எ7த&4 ைண ெசJத

எ3ைத ஞான ச ப3த ெப%3 தைகயி" தி%வ: ஞானேம எ"பா*, 'ெவறியா*
ெபாழி ச(ைபய* ேவ3த* ெமJபார4ைத, &றிேயறிய எ ைல அறி3
& பிேடன ேல"; சிறிேய" அறிI& அவ* தா தி%பாத

த3த , ெநறிேய

சிறியா" அறிநீ*ைம & பிேட"ன பா " எ"? ஓகி"றா*. ஞானச ப3த
ெப%3 தைகயி" தி%வ:ேப? ஞானேபேற என யா?4த& இத"க(,
அவ*த

தி%பாத த3த ெநறிெய"? ேசகிழா* ெப%மா" A? கி"றா*.

சிவபிரகாச வாமிக1

இ4தி%வ: ேப? S ேபேற எ"பா*. "Kவா"ம!மணி

நீ*ெபாJைக கைரயினிய , பாவா"ம! ஞான பாF(, நாவா", மறி4ெதD
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ெசவியதா வா*4த பிரா" த(ைட , ெவறி4 த( கமலேம S" எ"?
ஓதியி%4தைல நா ந"& அறிகி"ேறா .
ஞானச ப3த* தி%வ: பணிவா* ெப?

S என ேமேல கா:ய

ெதளி3ேதாமா யிE , ந பியா(டா* A?வ

ெப% மக வழ'கிய ந Fைரயா
கா(ேபா . அவ%

பய" ஞான

தி%வ:ேப? சிவேபாக ேபேற எ"பா*.

"ெப?வ நிசய , அDச ெநDேச, பிரமார4

ம?வ? ெபாகழ

ஞானச

ப3தைன வா4வதா

ெவறிB? ெகா"ைற மறிB? ெச'ைக விைடெய4த

ெபாறிB? ெபாெகா: எ ெப%மா" அம* ெபா"Eலேக
எ"? அ74த

தி%4த

ெபா%3த A? கி"றா*. சிவேபாக

ெப?த

எளித"ேற; தி%ஞான ச ப3த* தி%வ: வழிபா அதைன4 த%ெமன மிக எளிதாக

A?கி"றீேர ெயனி", "எளி எளிேத" என வ?4வாராJ, பிறிேதாாிட4தி ,
"4தன ெவ(ணைகயா* மய

எ4தைன கால நி" ேற4

மாறி ைறவ7வா

அவாிE

எ"பணி3த

பி4தைன எ'க பிராைன அைணவ எளிக(_*,
அ4தைன ஞானச ப3தைன பாத

அைட3தவ*ேக”

எ"? உைரகி"றா*. இதைன ேகட , ந மேனா* மன4தி , "அஃ எGவா?

இயF ; ஞானச ப3த*& அ:ேயா எ"பதனா
எ'ஙன

அைமB ?" எ"ெற லா எ(ண

ந பி ந ல காரண

"ரர4தா*த

A?வா*.

சிவேபாக

பரம"ம"E

அரர4தான: எJவ" எ"ப அவன: ேச*

சிரர4தா" அ:யா* அ:யா" எE

எ"ப

எ7கிற. அத& ந பியா(டா*

ய% கிர'கி ர*க த'க

பரர4தா* த ய*க(ட%1

ேப? எJ

தி((ன ேவ”
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எ"? A?கி"றா*. இGவா? எ4 ெமாழி3தவ*. இத&4 தக எ4 கா

ஓகி"றா*. எ4 கா

அளைவ வைகக1 ஒ"?.

அ,
"கார' கைணெபாழி

சீர' கைணந

காழி கIணிய* தீப"ந [*

ெப%மண3 த"னி

சிவர4

வார' கைணெகா'ைக மா ெதா &? ேபா வ3தா*
ஆர' ெகாழி3தன* ெபறத

லாலG வ% பதேம"

எ"ப.
இதைன ேக&மவ* ெநDசி

தா

வாI ெப?த& யலேவ(

ஞானச ப3த* தி%வ: பரவி அேபாி"ப

எ"ற ேவைக ெகாவ*, நிைன4தF

அ3நிைனI ெந: ெச லா இைடய? ேபாதF

நிைனயெவாடா தப விைனெய"E
அைல& . அதனா

அவ* மன

ெசJவ*.

உ(. அேபா, த ைம ,

உண*I ேதா"றி அவ* உள4ைத

கல'&வ*. அகலகமறி3ேத, ந பியா(டா*

ந பிக, "உ'க யசிைய "ைன விைனபய" ேபா3 இைட/? ெசJ

ெகாபதாக எ(Rகி"றீ*க; ஞான ச ப3த" தி%வ: வழிபா அGவிைன

பைகைய சிைத& ; நீவி* கவFத

ேவ(டா " எ"பாராJ,

"நலம! த% வனி நிைறெசJக இ"ப நனி
பனிமதியணி3த ெபாழி P

ெபாலமதி

இ% க! அதிபதி வித ெப%&

னித&ண" எ3த

இைறவ"

பலம! த%3தமிழி" வடகைல விட'க"மி&
பரசமய ெவ"றியத"

சலம! த%'கமல சர( நிைனவ" எ"றான
த&விைனக ேபா"?

வைகேய"

எ"? ஓதி விைனபைகைய ெக4த& விர& Aறி4 ெத%கி"றா*.

113

இGவா?, தி%ஞான ச ப3த ெப%3தைகயி" தி%வ: நிைன3 வழிப
ந ைம அறிய I?4தி Aவி&

இசா"ேறா* இGவைக யா

ெநறியி

அ:யராயின*

ெப%ைம இ என பல பார'களி" வாயிலாக4 ெதாிவிகி"றா*. ஒ"?

கா .

"ேமனா டமர*ெதாழ வி%பா%

தாநாட ப%நரகி

தள*வா%

விைனபய"க

தமிழ* த'க

ேகானாட%க* &ழா ெவ"ற ெகாைசய* ேகா" கமல
Kநாட: பணி3தா%

அ லாத ைலய%ேம”

எனப கா(க. இத"க( அ:பணிB

இனிதி%பெர"ப , பணியாதா* நரகி

ெபாிேயா* ேபாி"ப வாவி

ைலயெர"? இழி4ைரப

கா(க.

இ3நிைலயி

சிவபர

தி%மாF

அயE

தள*வெர"ப

Aறி, பணியாதவைர

ெபா%ளி" தி%வ:B

தி%:B

ைறேய காண ய"? அலம3த ெசJதிைய நிைன3, அவ* தா , ந

ஞானச ப3த* தி%வ%ைள நா: யி%பி", அவ*க& அவ* அவைற கா:
யி%பாெர"பா*,
"நிலேமறிய ம%பி" தி%மாF

நில

&லேமறிய மல* ேகாகனக4 தயE

பைட4த

ெகாழி&

சலேமறிய :தா" க(:ல* த3ைத காண அ"?
நலேமறிய கச ப3த" கா:ய நாதைனேய "
எ"? A?கி"றா*.
இGவா? மாF

அயE

கா(பதகாிய பரமைன4 தா எளிதிக(,

அதேனாடைமயா த3ைத& கா:ய%ளிய அ%ளாளரான ஞான ச ப3த
ெப%3தைகைய4 தா எளிதி
விய3,

பறி பரIத& ேந*3த ேந* பா:ைன4 தாேம

"ெசபிய எ"ன தவய"ேற" ந ல ெச3தமிழா
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ஒைட மாைல4 தமிழாகரைன உண*Iைடேயா*
கைட வாJெமாழி ேய4 ப: கதறி:வர
மப

ெதா ைல கட ைட Pத% ம(ணிைடேய"

எ"? பா: மகிகி"றா*. இ மகிசி மி&தியா , இனி ஞான ச ப3தைர, ய"றி
பிறைர பாத& எ" மன

அாிய ெச வ
A?வாராJ,

ெச லா; ஆைனேம

சிற3த வாI தாேன வ3தைமவதாயிE

உக:4 ேமா வரா!ன
அக: ெசாாிபா
தக:

அ பாாி க: ெச F

அதைன ேவ(ேட" எ"?

ேமாதி ைலBாிDச

தடநிைற ெகாைச வய4தாைச

திகமணி K(டமி ழாகர" ற"ைனய லா

பக: ெபா!யிE

ேவ(ேட" ஒ%வைர பாதேல"

எ"? A?கிறா*.
இGவ(ண

ஞானச ப3த*பா

தி(ணிய அ"பரா&மிவ*, இபா:" க(

ஒ%வைர ெய"ற, சிவன:யார லாத பிற* ஒ%வைரயா&

எனெகாள

ேவ( ; எ"ைன, தி%நாI கரசைர4 தி%ேவகாதசமாைல பா: பரவியி%

கி"றாராக!". அ லUஉ

அவ* தி%ஞான ச ப3தெரா A:யி%3 ப:கா

ெபற ெசJதிைய வித3, இGவி% ெப%மக1
இ"?

A: யி%3த Aட4தி" பயேன

ைசவIல& நிைல ெபறி%4த& ஏவாயிெற"பா*,
பா:ய ெச3தமிழா பழ'கா பாிசி

ெபற

ஏ:ய K3 தி%நாI கரேசா ெடழி

மிழைல

நீ:ய சீ*4தி% ஞானச ப3த னிைற கழா"

A:ய Aட4தினா FளதாJ4தி &வலயேம"
எ"? ஓகி"றா*.
-------------------
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10. விைன5ண#4 ஞானச ப(த& [#]
விைன4ெதாட*ள ெசாக இ3நாளி
கால4

எ லா%ைடய ேபசிF

எ லா

காணபகி"றன. கறவ* க லாதவ*, ெச வ* வறிய*, இைளய*

திய*, ஆடவ* மகளி* ஆகிய யாவ%

இ"ப

"ப

எ"ற இ%வைக

எ"ற இர(:" >க*சி& காரண

>க*ேவார விைனேய எ"ற உண*I ந"&

கால4திF இGவிைனைய பறிய ேபகைள வழ'&கி"றன*. இ"ப

ேவ0"றியி%கிற. "ப

ஒ%வைனக( ஆ?த

"ப

A? ேவெறா%வE

"இ "ைன விைனயி" பய"" எ"? ெமாழிவ இய பாக இ%கிற.

-----

[#] இ கர3ைத4 தமிச'க இ%ப4ெதடா
ெசாெபாழிவா& .
தமி

களிF

நிக4திய

இGவிைணBண*I ந"& விள'கி4 ேதா"?கிற. மிக

பைழயதாகிய ெதா காபிய
எ லாபாகளிF

த

உைரகளிF

பயி"? வ%கி"றன. இ3
எ லாவறிF

ஆ( விழாவி

இ"? ேதா"?

திைர பாவைரயி

விைன பறிய ெசா F

ெசாெறாட%

க1, விைன4ெதாட*பான ெமாழிக,

மா4திர மி&தியாகI , ேதவார

விட4 ேதவா ர4தி

ெப%மக1 ஞானச ப3த* தி%பாகளி

மிக ெபாி

இட ெப?ளன.

ஞானச ப3த* தி%பாக மா* 4200 உளன; அவ?, மா* 3600
தி%பாகளி

இGவிைனBண*I பயி"? வ%கி"ற.

இ'ஙன , இவர தி%பாம:
ெப% மகளி" அ%பாட களி

விைன4ெதாட*பான ெசாக இவ* ேபாF

அ4ைணபயில வழ'காைமயி", இ பறிய

ேப , இவ* கால4 ஓ'கிநி"றதாக

ேவ( . ேதவார4& "னி%3த

களிF , இ4 ைண ெப%வழ& காணப:ல. "ைனய

இலகண , இலகிய , சமய

சமய

க1

க,

என ப&கப . இவ? இலகிய' க1

பிாிபி"றி ஒ% த"ைம யாகேவ அைம3தி%கி"றன. நீதி

இைட இைடேய சமய க%4 ெகா( நிலIகி"றன.
இ3திய நா

கேளா

வரலா? கா(பவ* ேவத' கேள மிக பைழைம வாJ3தைவ

ெய"கி"றன*. அவறி

மிக சிறிதாகேவ விைனBண*I காண பகிற
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எ"? , ேவத கால4& பி"ன* தா", இGIண*I நா:
வழ'கிவ%கிற எ"?

பயில

ஆராJசியாள* A?கி"றன*. இவ% சில*, இGIண*I

ேவதகால4& பட ெத"?

4த சமண சமய'க நா:

ெதாட'கிய பி"ேப, இGIண*I மி&திB பயி வ தாயிெற"?
ந

த(டமி நா:F , ெதா காபிய

த

ேதவார

பரவ4

ெமாழிகி"றன*.

ேதா"றிய கால

வைரயி , விைனBண*I மிக பயிசியி"றி யி%3த. ஞானச ப3த* கால4தி

றா" அஃதாவ இ"ைற& சேறற&ைறய 130 ஆ(க& " தா",
வாைகயி" ஒGெவா% நிகசியிF

விைனBண*ைவேய அ:பைட யாக

ெகா( எ73தைவயாத!", அவறி" ெதாட*ைடய

ஏைனயவைற ேநாகி", அைவ ெதா காபிய
காணப .

ெதா காபிய

கைள வி4,

ச'க விலகிய'க1

என

எ74, ெசா , ெபா% எ"ற @"? பா&பாடதா& . இத"க(,

எ74ததிகார , எ74 . அ ெசா !" க( இட ெப?4 ெதாட*I?தF
A?வ; அதனா , அத"பா

ெசா லதிகார
ெபய*சியாகI

விைனயிய  A?

பா"ைம இ"றா .

விைன யிய ைப A?கிற. இ, ெபா%ளி" ைட

விைனெய"? :, "விைன ெயனபவ ேவ?ைம

ெகாளா, நிைனB' காைல காலெமா ேதா"? ", "கால3தாேம , "ெறன
ெமாழி” எ"பனவாய

பாகளா

விளகி A?கி"ற. ெபா%ளதிகார ,

ஆ(மக" ஒ%வ", த" ஆ(ைம ைணயாக ெகா( ெசJB
ெபா%(யசியிைன விைனெய"? கா:, அெசJைக நிகசிகைளB
ெய"ேற வழ'&கி"ற. "விைனவயி பிாி3ேதா" மீ(வ%காைல,
இைடரம%'கிறவி*த

இ ைல , உள

க!மா Iைடைமயான" என வ%த
ெபா%ளிF

'விைன'

ேபாலI?ழிBதI , ளிய

கா(க. பிகால சமய

ஆசிாிய* ெதா காபியனா*, இG விைனெய"E

க வழ'&
ெசா ைல,

"விைனயி" நீ'கி விள'கிய அறிவி", ைனவ" க(ட த]லா& ' எ"ற
பாவி

வழ'கிBளா*.

ச'கவிலகிய'க1, பதிென( கீகண& க1 ெதா&கபட சில ெவாழிய,
ஏைனயI , ெதாைக

க1

அக , ற

என இ%வைக யா& . அவ?
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றெபா% வழியாகிய றநா]? த!யன விைனBண*ைவ A? கி"றன.
விைன, ந விைனB

தீவிைனB

என இ%வைக4தாJ ைறேய இ"ப

"ப

பய&ெம"பதைன விைனயறிI மிக லவ* A?வ*. ஆகேவ, இ"ப

"ப

பய&ெம"ப தைன விைனயறிI மிக லவ* A?வ* ஆகேவ, இ"ப

பய&

ந விைனேய மக வி% 

மா(ைடயதாக!", அறிஞ*,

ந விைனைய ெசJக எ"? விதிப , தீவிைனைய ெசJயக என வில&வ

ெசJவ*. "க ெபா% திர'& ம ல ேபாியா?, நீ*வழி பVஉ

ைண

ேபாலா%யி*, ைறவழி பVஉ ெம"ப திறேவா*, காசியி ெறளி3தன ” (ற

192) எனI , "வாழ ெசJத ந விைனய ல, ஆ7'காைல ைண பிறிதி ைல ”
(ற

367) எனI

கா(க . ேமF , இெப%மக பல%

வ%த

நல

பய& .

ந விைனையேய வித3 Aறியி%4த!", விைன Bண*I ந ல ெசJதேக

சா"ேறா*களா

ப(ைட கால4தி

மக& வ?4த படெத"ப

ெதாிகிற. 'ந ல ெசJதலாறீரா யிE , அ ல ெசJத

ஓ மி"' (ற

எனI , "ந"? ெபாி சிறக தீதி லா&க" (ஐ' 9) எனI
ந விைன ெசJதவ* இ ைமயி க7 , ம?ைமயி

வ%த

195)

கா(க.

றகவி"ப

ெப?வ* என

ந விைனயி" நலேம &றி4. "ெப% ெபய* > ", ஈ(:ெசJ ந விைன

யா( ெச"?ணீய*, உய*3ேதா%லக4 ெபய*3தன"" (ற . 174 ) என
மாேறாக4 நபசைலயா% . "மய'கா ெசJத

ேவ(மா

ந"ேற வாேனா*,

அ% ெபற Fலக4தா"றவ*, வி? வி%ெபா விாி3ெததி* ெகாளேக" (ற .

213) என  லா`* எயிறியனா%
அகெபா%

அறிI?4தி யி%கி"றன*.

க1 , இGவாேற , ந விைன இ ைமயி

இைசB

பய&ெமன A?கி"றன. 'விைன விைளய ெச வ

றக

(திைணமா. 150-5 என வ%வ , பிறI
இ%ைமB

விைளவ ேபா ”

ஈ

ெபா%1 , அதைன

சிற3 நிற!", அவைற &றி4 ஆ(மக த

வாைக4 ைணவியைர பிாி3ேத&த
ெசலI எ"?

ம?ைமயி

கா(க.

பய& ந விைன ெசJத& ந லாறி

ெசJத &ாிய யசிB
ெச F

பிற%

நல

எ"? , அவ* ெசலI விைன வயி

சா"ேறா* விாிய AறிBளன*. "விைனேய ஆடவ*

&யிேர' (&?3. 135), "ேச?

நா

என ெசா ல ேசயிைழ , ந"ெறன ாி3ேதாJ
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ந"? ெசJதைனேய, ெசய பமன4த* ெசJெபா% அக வராடவ* அவத"

ப(ேப " (ந. 24), 'ஈதF

J4த F இ ேலா* கி ெலன, ெசJவிைன ைக மிக

எ(Rதி அGவிைன&, அ மா வாிைவB வ%ேமா, எ ைம BJ4திேயா

Iைர4திசிெனDேச" (&?3. 63) என வ%வன இத& ேபாதிய சா"றா& .
இனி, ஆசிாிய* காவடனா* எ"பவ*, "வைசB

நி&

இைசB நி& . அதனா ,

வைச நீகி யிைசேவ(:B , நைசேவ(டா ந"? ெமாழி3 ” வாத
ேவ(

(ற

359) என அ3வ" கீர" எ"? தைலவ& , ஆசிாிய*

&டலவியனா*, "ெச F

ேவ(:E . ஞால காவல*

உலக4 ெச வ

ேதாவ! %கி, ஒ%நீ யாக

ேவ(:E

சிற3த, ந !ைச நி?4த

ேவ(:E

மறத", த&தி ேகளி" மி&தியா" (ற . 18) என பா(:ய" ெநDெசழிய&
அறிI?4தியனI

பிறI , "அ3ேதா விைனேய" எ"? அ7'கி மய'கா

ெசJவிைனைய சிறக அசமி"றி ெசJயேவ(
விள&கி"றன. ஓெரா%கா , "ந"றி விைளI

எனிE , அ4த க( அDசா விைன ெசJத

ெசJBமிட4, இ ைபB

இகR

எ"பைதேய வ! B?4தி

தீ ெதா வ% " (ந. 188)
ேவ(

ஒ%விைனைய

வ3 தீ ெசJBமாயிE , "விைனேய

யாவ*&யி*", "விைன &ைற தீ*3தாாி றீ*3த"?ல&", "டட%

ஒளி வி

"ப

எ"ெற லா

டட ேநாகிபவ&" "ஊைழB

உபக

ெபா" ேபா

கா(ப*"

சா"ேறா* Aறிய ெபா%1ைரக, அவறி கD தF , விைனயி

மட'&தF Aடா எ"பதைனேய வ?4கி"றன.

இAறியவாறா , விைனெயன சா"ேறா* எ4 Aறிய யாவ%

ெசJத&ாிய இ ைமயி

ெய"? , அதனா , நல

இைசB
பய&

ம?ைமயி

ேபாி"ப

பய&

ந விைனேய

ந விைனேய ப(ைட சா"ேறாரா

, ந"? ஆவிைன, விைனெயன ப லா நாE

ம:யி"றி
ந விைன

வித3 Aறபடெத"?

அறிகி"ேறா . "யா ெசJ ெதா விைன ெகவ"ேபறைன" (ந. 88) எ"றா
ேபா வன , விைன ெசJBமிட4, எதி*பாராம

யாம

வ%

இட*க& உள

ஊக ேகாடெக73தைவ எ"? , இக( வ%'கா

எ"றாேபா வன , "இ"ப

இ ைபB

உண*I

உைட

ந&க'

பிாிI , ந( பகலைமய

இரI ேபால, ேவ?ேவறியலவாகி மாெறதி*3, ளெவன Iண*3தைன" (அக

327)
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எனIண*3, இவைற ெபா% ெசJயா , ெசJவிைனைய கைடேபாக

ஆ?வ &றி4 பிற3த அறIைரெய"? , ""ப4தி& யாேர ைணயாவா*

ைணயி வழி" எ"றாேபா வன , உயிாி" வழி விைன நிக

தாைடய ெநDச

தF(ேடய"றி, விைனயி" வழி உயி* இய'&வ தி ைல எ"? காட

கா(கி"ேறா . இேவ ேதவார கால4தி& "னி%3த சா"ேறா* ெகா(:%3த
விைனBண*வா& .

இதகிைடேய, "காமD சா"ற கைடேகா காைல" மகெளா வ"றிய
கிழவE

கிழ4திB

சிற3த. பயிற

ேவ(

எ"ற ப(ைடய ைற மாறி,

"&ழவியிட4ேத” றI வி% பி, "இ"னா த மIலக , இனிய கா(க வித"

இய ண*3 ேதாேர” எ"? , "ஓ:BJதF Aம", ஒக
த&மாகாேல" எ"?
ெசJB

விைனயாI

வ3த உைர களா , உலக வாவி

"ப:வி" எ"ற :B

ெதாட'கின. யசிBைடயா*&4 ேத?த

பிற3த விைனBண*Iக, விைனக( மன

இ"ப

இட

ெகா14

ெபற4

க%4தா

ம:3 ேசா பி4 திாிவா*&

எ"? , விைனவழிேய உயி*

மக ேபச4 ெதாட'கின*. விைனவழி பிற&

சில சா"ேறா* ெத%ட4 ெதாட'கின*. இ3 நிைலயி , தமி

நா:& திய வாJ வ3த சமண 4த சமய'க1
ஊக

மக க%4தி

"ப4திேக ஏெவ"? , "பேம உயி* உடெலா A: ெபற

கடவ பய" எ"?
யாவ%

மக& உவ* ,

ெசா !, ஊக

அரணாக4 ெதாட'கின. விைனேய உயி*க& த

இய'&த&ாிய ெத"?

வாைக

ைண ெசJய4 ெதாட'கின.

எேபா , எெசயைல ெசJத& , "அ3ேதா விைனேய" எ"? அ7'கி

&"?வாராயின*.

ஒ%வ" த" ஆ(ைமயா

ய"? ெபற A:ய ந F(:, ந Fைட,

ந FைறB ஆகிய இைவயாI
ெசJவிைனயலா

"ைன விைனபயேன; "ப(

பரI ெதJவ ெமா", ?( ெடனி

எ"பன ேபா"ற க%4க எ73, நா:

அவைன வழிபவத" நல4ைத B

தா" பய" உதவ வ லேதா?"

ஆ(டவ" அ%:ற4ைதB ,

அசைட ெசJBமா? U(:ன. இகாலேம ந

ஞானச ப3த* ேதா"றிய காலமா& ; த" உயிரறிI &ள சி?ாிைமைய

ெநகி4, விைன& அ:ைம யா& சி?ைமகால ; நல

தீ'& , இ"ப
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"ப
எ"E

உயி* த" உாிைமயறிவா

ஆ(டவ" தி%வ%ளா

உ(ைம ெநறிைய மைற4 நி"ற காலமா& .

ஆகேவ, இகால , ந

ெப?த

A

ஞானச ப3த* ேதா"றிய கால , இைற& மா*

சேறற &ைறய 1300 யா(க& பட காலமா& . இகால4தி ,

விைனBண*I&4 தைலைமB , ஆ(டவ" தி%வ% சிறபி& கீைமB

மக உள4தி

ேதா?வி&

கபி4 வ3தன. அதனா , ந
பய&

ஆ1ைடய பிைளயா*, விைன கைளB , அைவ

பயைனB , விைன4 ெதாட*ைப ெக& பரமன த"ைமையB ,

பிறவைறB

பலI

 ெகாைக க1 ,  சமய ெநறிக1

விளகிய%1

விைனயி" ெதாட*ப?

கட"ைமBைடயரா னா*. அவர அ%பாட க

உைடயவாயின.
விைனக யாI

ைறைமைய Bண*4

ேநாகேம ெபாி

ப(ைடவிைன , நிகவிைன (ெசJவிைன), எதி*காலவிைன ெயன

@வைகயா& . அைவயாI

பரம" தி%வ%வழி நிபா*" வ!யழி3,

ெதாட*ப? ெக எ"ப ஆ1ைடய பிைளயா* மக& அறிI?4திய
விைனBண*வா& . "ெதா ைல வ விைன தீ*ப* டைல ெவ(ெபா:

யணிவ(ட*" (தி%4 ெத'A*), "ெமJ4த"E?

விைனதீ* வைக ெதா7மி""

(ஆல3ைற), "ெவJயவிைன ெநறிக ெச வ3தைணB
S:F?S*" (மாகற ) எ"பன ேபால வ%

தி%ெமாழிக விைனவைகயிைனB ,

உண*4வனவா& .

அவறி" வ!யி"ைமைய B
விைனகேள உயி*க >க%

ேம விைனக

இ"ப"ப' க& ஏ வாக!", ஆ(டவ"

ேவ(டபடா" எ"? Aறிய சமய கணக* பல* அகால4 தி%3தன* என

"ேப Aறிேனா ; அவ*கைள4 ெத%வா* ேபால சிலபல Iைரக பிைளயா*

அ%ளிBளா*.

"ந &ரI

இ"ப

நல'களைவயாகி

வ விைனக தீ*4த%1

ைம3தனிடெம"ப*,

ம &ம: யா*க ப:யார விைசபா:

ெச வமைற ேயா%ைற தி%க!யாேம”
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எ"? ,
""பாைன4 "ப

ைட4 த%ளாகிய

இ"பாைன ேயழிைச யி"னிைல ேபRவா*
அ"பாைன யணிெபாழி காழிநக* ேமய

ந பாைன ந(ணவ லா* விைன நாசேம”
எ"? , இGவா? பலI

வ%வன உள. விைனக அறிவி

ெபா%களாக!",

இைவ த பயைன ெகா( விைன தைல >க*வி& திறைடய

அ லவாக!", அ ெசJத&ாிய அறிIைட ெபா% ஆ(டவேனெய"? ,
அதனா , அவன"றி விைனத
விைன பய"கைள AடF
"ப

கீைமB

விைனபயைன >க*த

Aடாைம க%தி ,

பிாி4தF வ ல அவைனேய ந &ரI

ெச வ ,

இ"பமாக உபசாி4 AறிB , அவE& த"ைமB விைனக&
கா:B ந

விைனக த

ஆ1ைடய பிைளயா* ெத%:ய%1கி"றா*.

பயைன விைனத

>க%மா? A

அறிIைடயவ ல வாயிE ,

அGவிைன தைல பறி விடா ெதாட*3 நி"ற, அGIயி* எ4ைணபிறவி

ெயகிE , பிற4 ேதா?

"அ%விைன" ெயன விேச:4த

அத"க கிட3 ெதாட*த
ந

&றி4 அைவகைள

நா சமயகணக* மர. ந

ஆ1ைடய

பிைளயா% , விைனகைள "அ%விைன', ெய"? விேச:பாரா யிE , அவறி"

அ%ைமயிைன சித*& , தைலைம ஆ(டவ&(ெடன வ!B?4வைத

விவதில*.

"பணி3தவ* அ%விைன ப??4 த%ெசய4

ணி3தவ" ேதாெலா

ைத மா*பினி

பிணி3தவ" அரெவா ேபெரழி லாைமெகா(
பணி3தவ" வளநக* அ3த( ஐயாேற"
எ"ப

பிறIமாகிய தி%பாக இG I(ைமைய நிைல நி?Iகி"றன.
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இனி, உயி*கைளபறி நி&
வழிப

விைனகளி" ெதாட* ெகத& ஆ(டவைன

ெசJைகேய உாிய ெசJைகயா& எ"பைத பல தி%பாகளி

ெவளிபைடயாகI , உ1 ?4

ஞானச ப3த பிைளயா* ெத%:

ய%1கி"றா*. ெவளிபைடயாக4 ெத%தைல கா

ப கி யாவ%

பார'க மிகவாJ

காணகிட4த!", அவைற விலகி உ1?4 ைர&

பார'க சிலவாJ சிலேர காண4 தகவாJ இ%4த!", அவ? ஒ"ைற

A?கி"ேறா .
ந

ஆ1ைடய பிைளயா* சீகாழிக%கி Fள தி%ேகாலகா எ"E

தி%பதி& ெச"?, த

ெம !ய ைககளா

தாள

ேபா "மைடயி

வாைளபாJ' எ"ற தி%பதிக4ைத பா:ய%ளிய ெசJதி தமிநா ந"கறி3ததா& .

ஆயிE , இபதிக4 உயிரறிI ஆ(டவைன பா: பரIதலா

கல'கி

அ%(மண'கம3, விைன பிணி4 தள*3, அறியாைம நீ'கி ேபாி"ப

>க*சி &ாிைம ெயJ
"மைடயி
&ைடB
சைடB

உைடB

திற4ைத உ1?4ைரகி"றா*.

வாைள பாய மாதரா*

ெபாJைக ேகால காIளா"

பிைறB

சா ப K கீ

ெகா(ட உ%வ

எ"ெகாேலா"

எ"ப தபார . இதி , அ:யா*க பரமான அ% நிைன3 பா:பரவி4
திைள4தலா , அவ* த

"மைடயி

உயிரறிI கல'கி அ%( மண

வாைள பாய, மாதரா* &ைடதலா

நிைற3ந?மண

கம7

ெநJெயா &'&ம

ெபாJைக" எ"பதனா

அ% நிைன3 பரவிபா:யா

கம7கி"றெத"பதைன,

அ:யா* உள

&றி4த%1கி"றன*.
அவ" அ%(மணேம

கமத&ாிய அவன அ%ைள, அ% நிைலைய அ4த பார4தி ,

"ெப(டா

பாகமாக பிைற ெச"னி ெகா(டா" ேகாலகாI ேகாயிலா

க(டா" பாத

ைகயா Aபேவ உ(டா" நDைச Bலக Jயேவ”

எ"? அ%1கி"றா*. ெப(ெண"ப தி%வ%, ெப(ைண பாக'

ெகா(டேதா பிைறைய ெச"னியி ெகா(ட

அ%ேள எ"பதைன
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பிறிேதாாிட4தி , ""Eயி*4 ேதாற

இ?திB மாகி, :Bைடயமர*க

அ:பணி3ேத4த, பி"னிய சைடமிைச பிைறநிைறவி4த ேபர%ளாள னா* ேபணிய
ேகாயி " "எ"? , ெப(ைண பாக
எ"பைத, "ஆR

ெகா(ட

உயி*க& அ% ெசJதேக

ெப(RமாJ அ:யா* க%ண கி, ேசணி"றவ* கி"ன

சி3ைத ெசJ வ லா", ேபணி வழிபா பிாியா ெத73ெதா(ட* காR

கட நாைக காேராண4தாேன" எ"ழிB

விளகிய%1கி"றா*.

இ4தைகய அ%வள , த"ைன வி% பி பா:யவழி , அ:யா* விைனபிணி
பைறய ெசJB

எளிைமBைடய" எ"பதைன,

"Kண ெபாறிெகா அரவ "சைட

ேகாண பிைறய" &ழக" ேகாலகா
மாண பா: மைற வ லாைனேய
ேபண பைறB

பிணிக ளானேவ"

எ"? Aறிய%1கி"றா*. உயி*கைள பிணி4 நிற!", விைனகைள ஈ(,
'பிணிகளானேவ" எ"கி"றா*. "பாவாாிைச ப ெபா%பய" உக3த" பா ,

Aவா* ைண ெகா(ட

பறற பறி4 , ேதவா* ெபா%ளானவ"" (ேத=*)

என பிறிேதாாிட4 ெவளிபைடயாக &றி4 த%1கி"றா*.
இ'ஙன

பார4தி

பிணி4 ெகா( நி&

விைன கைள4 தக*& ைறயிைன அ4த

மிக வ%ைமயாக &றிகி"றா*. பரம" ைகயி

ஏ3

ம7பைடயி"

ெவ ைமயாF , மறி மானி" ழக4தாF உயிரறிைவ4 த7வி பிணி4 நி&
விைனக& தக( தள*சி ெயJகி"றெத"பா*,
"த7ெகா பாவ

தளர ேவ(S*,

ம7ெகா ெச வ" மறிேச* அ'ைகயா"
&7ெகா Kத பைடயா" ேகாலகா
இ7கா வ(ண

ஏ4தி வாமிேன"
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எ"? அ%1கி"றா*. விைனபிணிைப விைரய நீகியவழிெயJ

ைபய நீ&வராத!", அ&றி4, அவைன, "ஏ4தி வாமி"" என

ேகக%தி,

அறிI?4கி"றா*. ைபய நீ&வேத அவர பா"ைம ெய"பதைன

பிறிேதாாிட4 , "ெசJய ேமனி ெவளிய ெபா:Kவ*, ேச%

அ:யா* ேம , [#]

ெமJய நி"ற ெப%மா"" (க[*) என ெமாழி3த%1கி"றா*. ஏ4மிட4

இ7கா வ(ண

ஏ4தி வாமி" எ"கி"றா*. "ற&மா ெசாலபடாJ

ெசJ ம(ணி" ேம ,

%4தியாJ தி%3த:, மற&மா றிலாதெவ"ைனைமய

பிற&மா? கா:னாJ பிணிப

உட  வி:%&மா? கா:னாJ

கி7&கி"ற ெத"ைனேய" எ"ற தி%பா:F , இ7கிய வழி , பிற&மா?

காதF , இ7காவழி, பிற வி இற&மா? காதF உ(ைமயி",
இ7&கி"ற ெத"ைன' எ"? வ?4த
-------

[#] அ:யா* ேம

கா(க.

நி"றவிைன ைபய பா?வ* என இையB .

இGவா?, த7வி4 தள*சி ெயJதிய விைன, நீ'க&ாிய பாக ெப?வத&
உாிய யசி, அவைனவிடா பயிF
"மயிலா* சாய

பயிசிேய யா&

எ"பா*,

மாெதா* பாகமா

எயிலா* சாJ எாி4த எ3ைத தா"

&யிலா* ேசாைல ேகால காைவேய
பயிலா நிக பாவ

பைறBேம”

எ"? ெமாழி3த%1கி"றா*. &யி

ேகாலகாவி , அ:யா* பல%

அ:யாெரா பயிFத

A:பா: மகி7

ேசாைல Aறேவ,

ேசர வி%3 அவ" தி%வ%ைள பாத

ெபறா .

ேவ( . அ லாதா* அDஞான4ைத Bண*4வா* "உைர

தள*3டலா* ந'கான , நைர விைடBைட யானிட

ந லேம, பரIமி"

பணிமி" பணிவா ெராேட, விரIமி" விரவாைர விமிேன" என நாவரச

ெப%மாE , "மறபி44 த ைம மல'களி" Sவி& , சிறபிலா*த திற4

ேச*ைவ - அறபி4, ப4த ாின4தனாJ பர" நிைனவினாFண% , ெமJ4தவைர
ேமவாவிைன" என ெமJக(ட ேதவ நாயனா%
இGI(ைமைய அறிகி"ேறா .

ெத%: ய%1தலா
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இ4தைகய பயிசியா

நீ'&த&ாிய ப&வ

ெப? வ%

விைனக, பி"ன*,

அவ" தி%வ: ஞான4தா

ெவ:ப S? Sேறா:வி ; ஆதலா ,

விைன க அறேவ நீ'&

ைறைய4 ெதாிவிகி"றா*.

அ4தி%வ:ைய அைட3 வாமி" என அ4த பார4தி , நீ'க&ாிய வாJ வ%

"ெவ:ெகா விைனயா Sட ேவ(S*,

க:ெகா ெகா"ைற கல3த ெச"னியா"
ெகா: ெகா விழவா* ேகால காIெள

அ:க பாத

அைட3 வாமிேன "

எ"ப பார . இத"க( ெவ:ெகாள

எ"ப சித*4ெதாழித ; "க:காவி

கா ெறறிய ெவ:ப, S? Sேறா இனமயி

அல?பேவ" (களவழி 40) எ"ப னா
"ைன பயிசிய4தா

ேபா , ேகளி* பிாி3தா*

அறிக. ெம ல நீ'கிவ%

மீள4 ேதா"றா வ(ண

விைனக மீ

ெகாக ேவ(:யி%4தலா ,

"விைனைய Sட ேவ(S*" என விளி4, "அ:க பாத

அைட3 வாமிேன"

எ"? அ%1கி"றா*. இக%4ைதேய, தி%மாகறபதிக4திF ,
"ெவJயவிைன ெநறிக ெச

வ3தைணB

ேம விைனக SடF?S*,

ைமெகாவிாி கான ம வா*கழனி
மாகறFளா" எழி தா*

ைகயகாி கா

அைரயி" ேமலாி

ேதாFைடய ேமனியழகா*

ஐயன: ேச*பவைர யDசியைடயா
விைனக அகFமிகேவ."

எ"? அறிI?4கி"றா*. ேம விைனகைள S:ய வழி, நி"ற விைனB
ேகா:"றி ெக எ"ற&,
"நிழலா* ேசாைல நீல வ(:ன

ப?
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&ழலா* ப(ெசJ ேகால காIளா"
கழலா

ெமாJ4த பாத ைககளா

ெதாழலா* பக

யர மி ைலேய”

எ"? பா:ய%கி"றா*. பாத நிைன3 ெதா7மிட4, அத" அழெலாளி

விைனயி% எJதா வைக ெக4த!", அ:யா*&4 யர மி ைலெய"பா* ,

"பாத ைககளா
அ:நா1

ெதாழலா* பக

கழலாேத விட!"றி4 , ெதாழலாரவ* நா1

(ெநJ4தான ) என பிறா(
நிழ
நீழ!

யரமி ைலேய" எ"றா*. அழகாJ கழலா"

இதைனேய ெத%வ*.

மிக ேசாைலயி", வ(:ன
ெப%

ேபாக

யாி"றி4 ெதா7வாேர"

ேதE( ப(பா

எனேவ, அவ" தி%வ:

மகிவா , அ:யா*க அவ" தி%க பாத

J&

ெபறப . நாவரச% , பரம" தி%வ: ெச3ேத" ெபாழிB

எ"பதைன,

"சி3திபவ*& சிற3 ெச3ேத" 3திெபாழிவன" எ"ேற ெமாழி3த%1கி"றா*.
இGவா?, விைனயிய  , அ பரம" வழிபாடா
அ:க ெவளிபைடயாகI , உ1?4

அGவிைனயிய ைப Bண*3

தி%நீலக(ட4 தி%பதிக4தி

நீ'&மா? , ந

ஆ1ைடய

ெதாிவி4 த%ளிய ேபா , சில*பல*,

அய*3தி%3தன*. அவ*& ந லறிI ெகா14வா*

அவ*த ெகாைகைய ம?4 பரமைன வழிபா

ாிBமா? ந"& ெத%கி"றா*.
"அGவிைன கிGவிைனயா
உJவிைன நா டாதி%ப

எ"? ெசா F மஃதறிS*,

உ3தம Aனம"ேற

ைகவிைன ெசJ ெத பிரா" கழ

ேபா?

நாம:ேயா

ெசJவிைன வ3ெதைம4 தீ(டெபறா தி%நீலக(ட "
எ"ப அபார . இத"க(, விைனேமபழி ேயறி, தா
"விைனயா
ெசா F

>க% பய"யாI

வ3தன எ"பாைர ேநாகி, "அGவிைன கிGவிைன யா

அதைன ம:

ெக4த&ாிய ெநறிB

எ"?

அறி3 தி%கி"றீ*கேள, அGவறிவா , அGவிைனைய

கா(ட

A எ"பைத அறியா தி%ப உம&

&றமா&ேம" எ"பா*, "உJவிைன நாடா தி%ப

உ3தம& ஊனம"ேற”
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ெய"றா*. ெகா4த&ாிய அ3ெநறிB

ேவற"?; ஈேத எ"ற&, "ைகவிைன

ஏ4 " எ"? , "அதவிர யா

ெசJ எ பிரா" கழ

ெநறியி ேலா ; ஏெனனி , நா
?4த நிைன4, "நா

ேவ? ெசJத&ாிய

அGவா(டவE& அ:ைம" எ"பதைன வ

அ:ேயா " எ"? , அெசயலா

நா

Uய ச4

ெபா%ளாத!", அச4தா& ெசJவிைனக வ3 ேச*வ இ ைலயா ” எ"பா*,
"ெசJவிைன வ3ெதைம4 தீ(டெபறா" எ"? , இத& சா"? "தி%நீல
க(டேம" எ"?

ெத%:ய%1கி"றா*. "சா*ண*3 சா* ெகட ெவா7கி"

மறழி4 சா*தரா சா*த%

ேநாJ" என வ1வ ெப%3 தைகB

வழ'கியி%கி"றா*.
இகா?

Aறியவாற , விைனBண*வி" பய" பரம" தி%வ:ைய பரவி4

ெதா7வேத ய"றி பிறிதி ைல ெயன4 தி%ஞானச ப3த வாமிக

ெத%:ய%1கி"றா* எ"பதா .
"பிறவிெயE

றவிெயE

ெபா லா ெப%'கடைல நீ3த4

ேதாேறாணி க(_* - நிைறBலகி"

ெபா"மாைல மா*ப" னகாழி ச ப3த"
த"மாைல ஞான4 தமி"

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

11. ப7ன) பிைளயா#

ைசவ4தி%ைற ப"னிர(டE பதிேனா ரா3 தி%ைறயி காணப
லாசிாிய"மா* களான சா"ேறா*க1 ப:ன4பிைள யா%

இவ* பா:யனவாக ேகாயி

ஒ%வராவ*.

நா"மணிமாைல, தி%விைடம%U*  மணி

ேகாைவ, தி%க7மல  மணிேகாைவ, தி% ேவக ப ைடயா* தி%வ3தாதி,
தி%ெவாறி/* ஒ%பாெவா%ப என ஐ3
உளன.

கி.பி. ஒ"பதா

றா(:" இைடயி

க பதிேனாரா3 தி%ைறயி

காவிாிK ப:ன4தி

இவ* ேதா"றி

வள*3 வா3தவ*; இவ*, பிகால4ேத றI K(டபி" சா"ேறா*களா

ப:ன4பிைளயா ெர"? வழ'கபவாராயின* (தி%விைட. 30). இவ*,

காவிாிK ப:ன4தி

வா3த ைசவ வணிக* &:யி

கட

வாணிக

ெசJ மிக
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ெச வ

ெபற ெச வெரா%வ%& மகனாராவ*. தி%ெவ(காட%ைடய த3ைத

ெபய* சிவேநச* எ"?

தாJ ெபய* ஞானகலா ைப எ"?

தி%ெவ(காட*, உாிய கால4தி

தி%மண

A?வ*.

. ெசJ ெகா(, கட

வாணிக

ெசJ, ெப%D ெச வராJ விள'கினா*. அவ*& ம%தவாண ென"ெறா% மக"
பிற3, பதினாறா(டளI

இ%3, பி" இற3 ேபானா". அதனா

கவைல மிக

ெகா(ட தி%ெவ(காட*, தி%விைட ம%Uாி!%3 வ?ைம மி& வ%3தி வ3த

ஆதிைசவ* ஒ%வ%ைடய ஆ(மகைவ விைல& வா'கி ம%தவாணென"ேற
ெபயாி வள*4 வ3தா*. அவE

சிற3 கட

வாணிக

அவ%ைடய உ(ைம மகனாகேவ வள*3

ெசJ ெப%D ெச வ

ெயா"ைறB , 'காதற =சிB

ஈ:4 த3, காதற ஊசி

வாரா காR

கைடவழிேக' எ"ெற7திய ஓைல

ந?ெகா"ைறB ெகா4 வி ெவளி ெச"? மைற3 ேபானா". அக(ட

தி%ெவ(காட %ள4தி

ராJ ேச3தனா* எ"E

றI பிற3த. அ3நாளி

அவாிட

தைலைம கணக

சா"ேறா ெரா%வ* இ%3தா*. ெவ(காட* தம ெப%D

ெச வ4ைத ெபா மக& வழ'கி விமா? ேச3தனாைர பணி4 ைகயி
ஓ

அைரயி

சி"னாகளி

தாJம:

ேகாவண

ெகா( ெவளிேயறினா*. ம%தவாண" பிாி3த

ெவ(காட%ைடய மைனவியா%

காலமாயின*. ெவ(காட%ைடய

உயிேரா:%3ததனா , அவ*& ேவ(:ய ஏபாைட ெசJவி,

சிவெப%மா" எ73 த%1

ேமெகா(டா*. Sேதா?

தி%பதிக& ெச"? பரவிவழிப
ெச"? ஓ:

உறவின*, ேவ3தைன ெகா(

ெசயைல அவ*

உணவிர3 (டன*. அவ%ைடய

ேவ? தேகாைர ெகா( அவ* உள4ைத

மாற ய"றன*; ேச3தனாைர சிைறயிவி4தன*; தி%ெவ(காட%&
கல3த உணவளி4 ெகா ல ய"றன*; ஒ"றாF

உள

மாறேவயி ைல.

தி%ெவ(காட*, தி%விைடம%Uாி

நD

தி%ெவ( கா%ைடய

சி" னா த'கி இைடம% திைறவைன

வழிப ெகா( வ3தா*. அ3நாளி

அவ%ைடய தாயா* இற3தன*; அவ*&ாிய

இ?தி கட"கைள ெசGேவ ஆறிவி மீளI

தி%விைடம%U* ெச"?

ேச*3தா*. அ'ேக யி%& ேபா அவ* தி%விைடம%U*  மணிேகாைவைய
பா: னா*. பி" அவ* சீ*காழி, தி ைல , காDசிமாநக*, காள4தி த!ய
தி%பதிகைள வண'கி ெகா( வடநா ெச"றா*.
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வட நா:

ப4திராசல ப&தியி

மாகாள எ"Eேமா* ஊைர யைட3, ஒ% நா

இரI அ'ேகயி%3த பா'ேகாயிெலா"றி
அப&திைய ப4திரகிாி ெய"E

அர(மைனயி

நிைட A:யி%3தா*. அ3நாளி

&?நில ம"ன" ஆ(வ3தா". அவEைடய

களI ாி3த கவ* சில*, தி%ெவ(காட ாி%3த ேகாயிF& வ3,

தா தி%: வ3த அணிகல"க1 பதகெமா"ைற ெய4, அ'கி%3த

க74தி! ெச"றன*. கவைர4 ேத:வ3த காவல* ப:ன4பிைள

யாைர க( கவெரன க%தி ைகெகா( ெச"? க7ேவற4 ணி3தன*.
க7மர4ைத பிைளயா* ேநாகின*. உடேன அஃ எாி3 சா பராயி?.

அக( விய3த காவல* ேவ3த E&4 ெதாிவி4த , ப4திரகிாி

விைர3ேதா:வ3 பிைளயாைர க( றI K( அவ*& மாணவராJ அவ*
நிழ

ேபா

ெதாட*3 வரலா

னா*. இ%வ%

வைன வழிப வ3தன*. வ%ைகயி

திாி3த.

தி%விைடம%Uரைட3 இைற

ப4திர கிாியாைர நாெயா"? றி ெகா(

தி%விைடம%Uாி , ஒ%நா, பசிB? வ%3திய ஒ%வ* ப:ன4பிைளயாைர
க( உணI ேவ(: நிக, அவ* ப4திரகிாி யாைர கா:, அ3த சசாாியிட

ெச க' எ"றா*. அ ேகட , ப4திரகிாியா*, த பா
இI

இ%3த ஓைடெய4,

இ3த நாBம"ேறா எ"ைன சசாாியாகின' எ"? வ%3தி நாJேம

எறி3தா*. அ நாயி" ம(ைடயி
பி" ப4திரகிாிB

படேவ நாJ இற3 ேபாயி?. சி"னா&

இைறவ" தி%வ:யைட3தா*.

:வி , ப:ன4 அ:க தி%ெவாறி /*& ெச"? இைறவைன வழிப
வ3தா*. ஒ% நா, கடகைரயி

உள நீ*நிைலயி

ஆைட ெயா!&

ஏகா!சி?வ* விைளயாவ க(டா*. அவேரா தா

அவ*க த ைம ஓாிட4தி

ைத4தா

தா ேவேறாாிட4தி

காசியளி4 இ"?4தினா*. இGவைகயி

ைத&மா? ெசJ, இ?தியி

எ"ப*.

பிைளயா* சீ*காழியி
மாநகாி

விைளயாடF?,
ேதா"றி

அவ*க த ைம ஆழ4தி

அவ* காசி வழ'கா சிவ!'கமாக மாறினா*

த'கியேபா தி%க7மல  மணிேகாைவB , காDசி

தி%ேவக பைடயா* தி%வ3தாதிB , தி%ெவாறி/ாி

ஒ%பாெவா% ப , தி ைலயி

ேகாயி

நா"மணி மாைலB

தி%ெவாறி/*

பா:ய%ளினா*.
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பிகால4ேத மா* இ%

? இ%

ைற ப ஆ( க& " ேதா"றிய

றவிெயா%வ* ப:ன4 பிைளெய"ற ெபயரா

பாகைள பா:ன*. பிகால4 தா* அவைரB

பிைளெய"ேற ெகா( அவ* பாட கைளB
ேபசலாயின*. உ(ைம யாராJசி, இ%வைரB
ேவ?ப4தி கா:விட.
சிவைன வழிப

நிலவின*. அவ%

தி%ெவ(காடான ப:ன4

பிைளயா* பாடலாக க%தி

ேவறாகி, இ%வ* பாட கைளB

ைசவ*க1& ேவத , சிவாகம , ராண

களா& . ேவத நா"&

ெபாியதி ெபாிய" எ"?

த!யன சமய

இைறவ" திறேம ெமாழிB ; ெமாழிB'கா

சிறியதி சிறிய" எ"?

சிவாகம'க1& சி4தா3த ெம"ப

சில

ெமாழிB ; (ேகாயி

அவ"
12).

ெபய* ராக!" அவைற ைசவசி4தா3த

ெம"? , அவைற இைறவேன உபேதசி4 த%ளின" எ"?

ைசவ* A?வ*; இ

க%4ைதேய ப:ன4 பிைளயா% , 'ைகவல ெந !ய' கனிய ேபால, ைசவ

சி4தா3த ெதJவ ஆகம4ைத, வர"ைற பக*3த தி%மல*வாய' (க7மல , 13)

எ"? , ேவத , ம3திர , ேவவி, இைச த!யவைறB , ஞானசிவாக
கைலகைளB ஒ7க ெநறிகைளB , ப4தி ெநறிகைளB
எ"?

Aறின*.

இ4த4வ ஆராJசி ெநறியா
சிவைனயறிவ
எ"?

ேவ(

வைக

விள&வன க7ம . 22)

த"ைன யறிவ , அதனா

தைலவனான

எ"ப*; "த"ைன யறிய4 தைலப தைலமக""

சா"ேறா* A?வ*. அ4 ைறயி

ெச"? தகா(ட

யசியி

ஈபட

பிைளயா*, உடைல, மயி*, ேதா , (, &%தி, எF , எF பிைடBள @ைள
வி7, அதE ஒ7&

வ7 , 7, மல , நர , பிணி என ப&4க(,

"இ"ன யாென" றறிேய" எ"ைன, எ'&3ேத:ன" யாதிF காேண""

(தி%விைட. 13) என Iைரப*. உட AறாராJசி ையB

ெதாியாத கா(ட

வைகயி

அகெபா%ைள நா: காR

மயி* ேதா

த!ய றெபா%ளினி"?

ைற இவ* பா

அைம3தி%ப , தைசைய

(ெணன4 தி%வ1வ* Aறிய ெகா(, தா

&றிக4தகனவா& .

ெதாி3 ெகா(

(ெணன &றிப
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இGவ(ண

தி%வ% வாI

சி3ைதயி க( விள'&

உலகிய காசிB

இனி ெப? இைறவைன

பிைளயா*, ஏைனேயாைர க( மனமிர'கி,

'எ மேனா*க இைறவனாகிய கனிைய) இனிதி" அ%3தி ெச மா3தி%ப சில*
இதி" வாரா, மன4ைத பாழாகி, ெபாJB
ெப%கி, "மரண

இைமபிகழிB

A?கி"றா*.

பாவ

ப74 நரகிைடS3, தம&

ெகாைமB

பிற*&

"ப

உதவா,

இயைகேயா ராJ" (தி%விைட 10) உளன* என இர'கி

இனி, இவ*& மாறாக க3தவ ேம ெகா( உடைல வ%4

பிறைரB

கா( கி"றா*. அவ*க மைனவி மகைள4 ற3 கா மைலகைளயைட3
மைழெய"?

ெவயிெல"?

பணிெய"?

பாரா நீ* பலகா

@கி, நில4தி

கிட3 சைட ைன3 , உைட ற3 உ(ணா ேநா" ெகா( , நாB
கிழ'& , கா?தி* ச%&

உ(

இய பாகேவ தன*த&ாிய யாைகைய4

தள*வி4 "அ ைம 4தியைடவத காக4, த ைம4 தாேம சாலI ஒ?ப*"

(தி%விைட 19). இGவாற"றி, இ !%3 ந லன >க*3, ெகாவன ெகா(

ெகாபன ெகா4 Kவ Kசி, ைனவன ைன3 "ஐ3 ல"க1
ஆ*3, ைம3த%

மகிழ மனமகி3. இGவைக" யி%3 ,

ஒகF

தி%ைவ3ெத74ைத மறவா சி3ைதைய சிவ"பா
க3தவ

ெசJேவா* ெப?

ேபாி"ப

ஆர

ேச*4தியி%பா*&

இனி எJ

எ"? Aறி, இதைன

விள&வாராJ, "வ லாெவா%வ" ைக ய"ெறறியிE , மாடா ெவா%வ"
வாளா எறியிE , நில4தி" வழா அ க ேல ேபால, நல4தி" வழா* நி" நாம
நவி"ேறாேர” (தி%விைட 19) எ"? A?வ*. பிறிேதா ாிட4தி , இGIலக
நி"Eைடய. இத" க( நிக7

ஆதலா , இத" க( வா7

ந"ைம தீைமக யாI நி"Eைடய ேவ;

யா".

"ப4தி ெய"பேதா* பா மி"றி
4த" ஆயிE

ேதா"றா கைடேய, னி"ைன

இைறDசில னாயிE
வ%3தில னாயிE

ஏ4தில னாயிE

வா4தில னாயிE

க%தி யி%ப" க(டாJ” (தி%விைட 28)
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எ"? A?வ , தா இைறவ" தி%வ% வழி நிறலா , த ெசய

யாைவB

இைறவ" த" ெசயலாJ ஏ"? ெகாள ேவ(ெமனI , த"ைன நிைன4த&ாிய
ெநறியி

நிைன&மா? ெசJய ேவ(ெமனI

"ைமயினிைன4 ல" வழிபடாிE

&றிைப லப4கி"றன.

ம%(

நி"வயி" நிைன3ேத மா&த

நி"வயி". நிைன&ேமா நிைனக ெப?த

ேவ( " (ேகாயி . 32) எ"? A?வ

ேவ(வராJ 'மன

அைன4 ெதா"? நீேய ய%ள

பிறI

அவ* சீவ" 4தராJ வா3த

இ4தைகய இய பிைனBைடயா*& இைற வ" ெதா(டராJ4 ெதா( பவதி
ெப% வி%

த

இயைகயாக வ3 அைமவனவா . ெப%வி%ப4ைத "நி" சீர:யா*

சீர:யா*&, அ:ைம K( ெநநாபழகி டைல யாைக ெயா

ைடபெடா7கி அவ* கா

தைல ேயவ

எ" நாJ4தைலேய? க(ட

காணின ல ஒ"? உ(ேடா மெறன&ள பிறிேத" (தி%விைட 7)

எ"பதனாF , ெப%மித4ைத, "அ பல A4தE& அ" ெசJயா மி(ட*
மி(:4திாிவா*. என& எ" இனி நா" அவ" த", ெதா(ட* ெதா(ட*&4

ெதா7 பாJ4 திாிய4 ெதாட'கினேன" (ேகாயி
ெவளிப4கி"றா*.

இெபறிேயா*& எத"பாF

எ லா

வி% ெவ? கிைடயா. அவ*க றக

நரக வாI , பிற* க( த ைம ந லெரனிE

வாI

வாI

38) எ"பதனாF

வ?ைம வாI

&"றா இளைமேய எJதிE

தீயெரனிE , ெச வ

இ"ேற இறகFறி E

ஒ"றாJ க%தி, “ேவ(டF மிலேன ெவ?4தFமிலேன" (ேகாயி

எ"? இ%ப*; "பிறிெதா"றி

36

ஆைசயி"றி இ%3ேத" இனி ெச"றிரேவ"

ஒ%வைர யாெதா"?ேம” (தி%விைட 3) எ"ற ணிIடேன ஒ7&வ*.

தி%ெவ(காடரான பிைளயா* காவிாி K ப:ன4 கட
த வராJ விள'கினவ* எ"றதேகப, அவ%ள
ெசF4

ைறயி

ந"& பயி"றி%3த. அதனா

வணிக* &:

கட! கல அைம4

உட ைபகலமாகI ,

தீெயா7க , ெபாJ ைம பிணி இ ைப த!ய வைற சரகாகI , விைனைய
மீகாமனாகI , க%ைபைய கட?ைற நகராகI , ல"கைள றா மீனாகI ,
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பிறவிைய கடலாகI , யர4ைத அைலயாகI , & ப4ைத ந'&ர க லாகI ,

நிைறைய A பாகI உண*ைவ பாயாகI
பிறிேதாாிட4தி

உ%வக

ெசJவ

16),

ேகாயி

உலைக கடலாகI , உட ைப கலமாகI , ேதாைல

பலைகயாகI , எF ைப ஆணியாகI , நர ைப கயிறாகI , ெகF ைப

A பாகI , கா த!ய &ற'கைள நிைறயாகI , ெநநீ* எ"E

&ற4ைத

நா'&ர நாணாகI , ம:ைய ந'&ரமாகI மன4ைத பாயாகI ஆைசைய
காறாகI

தா" த!ய &ண'கைள4 தீIகளாக I

ேவேறாாிட4தி , வளிB

உைரப

(க7மல 16),

பி4 த!யவைற காறாகI , நைரைய

>ைரயாகI , ேதாைல4 திைரயாகI , இ%மைல கட

ழகாகI , பசிெவ&ளி

த!யவைற றா மீனாகI , &டைல பா பாகI , தைச ெயF கைள4

திடலாகI , உட ைப கடலாகI , ரைவ ழிகளாகI , இைறவ"

தி%வ%ைள நாவாயாகI , ஆ*வ4ைத பாயாகI , நிைறைய கயிறாகI , ஒ%ைம

Bண*ைவ கல4ைதயிய&

ெபாறியாகI , காம4ைத பாராகI ,

%'காIண*சிைய4 பாகI

காணபகி"றன.

(ஒறி 8) உைரப

இவ*பா

ெப%க

இவ* கால4ேத கட! ெச ேவா* வட மீைன4 திைச விளகாக

ேமெகா(:%3தைமைய 'Uம ேசாதிட* & நி?4தி' (ஒறி 8) எ"? ,

ெபாறிக அைம4 வ'க4ைத ெசF4தின ைமைய, 'ம"னிய ெவா%ைம

ெபாறியிைன ?கி' (ஒறி 8) எ"? , 'இ%1? பGவ4 ெத3திர'கடா அJ, "?
திைரபரபி &"? பா*4 திய'கிB ” (ேகாயி
வ?4கி"றன. அ3நாளி

மக&4 தி%மண

20) எ"?
ெசJB

வ%வன

வைகயி

ெபேறாேர

ப நி"றன*. மக&4 தக மணமகைன4 ேத*3 மணD ெசJ ைவப

மகைள ெபேறா* கடனா& ; இதைன "த"ைன4 ேதறி "ைனேயா* ெகா4த
ந" மைன கிழ4தி" (இைடம% 7) எ"பதனாலறியலா . அ4தி%மண கால4தி
வ3 A

ெச வ* மணமக& ெமாழி ெய7வதாகிய வழக அ:க கால4ேத

ேதா"றி விட. "தி%மண

ண*3த ஞா"?... தி%மண ப3த% அமர* "

&3த?& சா4தி நி", தம* ெபயெர7திய வாி ெந

ேவ(வ ” ேகாயி

4தக4, ெத"ைனB

எ7த

4) எ"ப அGவழகிைன எ4கா கிற. வ%வாB

ஆறிெலா"? அரச*& இ?க ேவ(:ய ைற அ:க கால4 மாறிவிட
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ெத"ப, "அர ெகாகடைம யாறிெலா" ெற"E

(க7மல 25) எ"ற அ:க காகி"றன.

ைரதீ* ைறைம கிைன”

ப:ன4தா* கால4ேத அவ*& "ேனா* சில%ைடய வரலா?க1
பழெமாழி க1

பல இனிய

மகளிைட பயில வழ'கியி%3தன. 4த ராகிய சாகிய நாயனா*

க ெலறி3 சிவைன வழிபட

(இைடம%25), தி%ஞான ச ப3த* ஞான

பாF( ேதாைடய ெசவிய ென"? , Wைடய ெப மா" எ"?

க7மல ), தி%நாIகரச%

ந பியா0ர%

வி4தக பாட

பா:ய

28), ெப%3ைறபிைள யாகிய தி%வாத=ரர ேபர"ெநறிB

பா:ய

(தி%விைட

(தி%விட 28),

ெப%D ெச வ4ைத அவமதி4 ேபர3த சிவவாகிய* சிற , வர&ணேதவாி"

வா"க வரலா?

பிறI

பிைளயாரா

ஞானச ப3த* த!ய @வைரB

வித3 Aறபகி"றன. இவ%

"வி4தக பாட

4திற4த:ய*" எனI ,

தி%வாத=ரைர4 "தி%3திய அ"பி ெப%3ைறபிைள" எனI , சிவவாகியைர
'சி4தமா* சிவவாகிய ேதவ*' எனI , வர&ணைன, 'ெபாிய அ"பி" வர&ணேதவ*'

எனI

&றி4 ைரப வரலா?(ைம ெபாதி3த கைர யா& .

அ3நாளி

க?வ ல லவ*& அறிவா ராJசி வைகயி

ஏழிைசPழ
அ4ைறயி

ேபா

இனிய >ப

ெபா%3திய அக4ைற பாகளா& .

பிைளயா* பல பாகைள பா: வழ'கிBளா*. அைவ

நா"மணிமாைல  மணிேகாைவகளி
தி%ேவக பைடயா* தி%வ3தாதியி
(73) எனவ%

பிைளயாரா

இ"ப3த3தைவ.

உள வறிE

மி&தியாக4

உளன. அவ? "ைணெயா4த ேகாைவ"

பா4 தி%ேகாைவயா* க%4ைத4 த"க ெகா( விள'&வ.
இைறவE&ாிய மைல ெளன , இமய , ெகா ! , சிராமைல,

வி3த , ம3தர , இ3திர , நீல , ெவைள , பர'&"ற , மேக3திர , ெவ(&"ற ,

ெச'&"ற , ெந&"ற , ெந' &"ற , க7&"ற , &"ற

(579) த!யன

&றிபிகி"றன. சிவE&ாிய ஊ*கெளன &றால , ெநJ4தான , %4தி,
அப*, ேவவி &:, ேதாணிர , பழன , ஆ0* , இைடம%,

தி%ேசா?4ைற, நியம , க[*, ற பய , Kவண , தி%வ(கா, பாசி ,

அதிைக, ஆவைற, ந ல , ந [*, கட K*, கட ப3 ைற, "A*,

பாராJ4ைற, எதி*ெகாபா:, அ(ணாமைல, வ ல , தமாேப?, பாP*,
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அ73U*, ெப% ேப?, ஒறி/*, கசிேயக ப , தி%ேவா4U*, தி%வாமா4U*,

!வல , வி வல , தி%பன'கா, ெகாைச, மாகற , காைவ, கP*,

தி%காாிகைர , தி%வா"மி/*, தி%=ற , தி% ேபா3ைத, ேகாண ,

தி%வால'கா த!யன &றி4ேதாதபகி"றன. இவ? ேசர Aற

பாலவாகிய தி ைலையB

காள4திையB தனிேய நி?4தி, "நடன பிரா" உக3

Jய ெகா(டா ென"? ந"மைறேயா*, உட" வ3 @வா யிரவாிைறDசி
நிைற3த உ(ைம, கடன"றி மறறியா4 தி ைலய பல

கால4தியா , இட

எ பிரா" கசிேயக பேம” (4) எ"? சிறபி4 A?கி"றா*. கயிைல
ெய73த%1மிட

தி ைல நட ாிBமிடமாயிE , 'கயிைல  ெலன வி 

வறிதாக" இைறவ" தி ைலயி

நட

தனி4 , கயிைலமைல ெயனப

ாிதலா

(ேகாயி . 32) தி ைலயா4

(A.R. 160 of 1922) சிறைடைமயி"

தி%காள4திைய4 தி ைல ெயா சா*4திB Aறினா* ேபாF .
இனி, அவ* வழ'&

பழெமாழிகைள கா(ட

காைக B ெபா"னா

ேவ( . ெபா&"ற

எ"ப , இரத &ளிைகயா

ெச 

ேச*3த

ெபா"னா

எ"ப , க%டதியானி& க(ேண ம%3 எ"ப , இரவி " இ% நி லா
எ"ப

பழெமாழிக; இவைற "ஏ*த%

ெபா கிாிேச* க%'ெகா:B ,

ெபா"னிறமா ெமன ெசா"ன ெதா"ெமாழிB , ஏதமி
ஆ%ெமJB%ப

தீ%ெம"ப , ெமாழித% மிரத &ளிைக த ேச*3த காளிம சீ%ண

நீளியகாக, மாெமன A?
ேநாகினி

நிைறமதி சீதளநிலவா ,

தவி%

ேதாம?ெமாழிB , க%ட தியான

ம%டபவ3ேதா*,

தீகெவ"றF , ஆயிர' கிரண4 தல* கதி* "ன

பாயி%

ெகெமன பக* பழெமாழிB , அ'க(மா ஞால4 ெத'கR ெமாப இயF "

க7மல . 19) எ"ப*. கபைவ கறபவாி ைல , எ: கனி& ஏணியிடா*, அாிசி
ேவ(: உமி &?வாாி ைல, ெவ?' கள%7 விைத விைதயா* க7ம . 22),

தாேன வி7வா* ேம

பார ேமறலாகா தி%விைட 5, க

தி%ேவக ப. 15) எ"பன த!ய பழெமாழிக1
காணபகி"றன.

ப:ன4பிைளயா* ெப%Dெச

பாக ப(ட

பாக

பிைளயா* பா:

வ4ைத4 ற3த அ%3றவிெய"பேதா
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4தமி லைம ெபற வி4தகெர"பைத அவ%ைடய பாகேள காகி"றன.
மக1யி* ஒGெவா% கண

இற& நிைலயி

இ%3 ெகா(ேட சிறி"ப

விைழ3 விகிறெத"ப க(, "நD Pப&வாJ ெவDசினமாண . த" த"
%க ெந"த P3த, நீ*சி?பா த" வாJெகதி* வ3த, ேதைரைய

வGவியா'& யா"", க%விைட வ3த ெவா%நா ெதாட'கி மறவாமற! "
பிறேபவாJ. அயிறைலய"ன எயிறிைட கிட3" (ேகாயி
எ"ப, மகைள ேபால பிற3திற3ழF

8) வ%3கிேற"

வானவ* த!ய சி? ெதJவ

வழிபாைட இக3 விலக க%திய பிைளயா* வழிப

மகைள பா*4,

"றவா*ப  கறவாகப, வாயிைடெச%கி4 Uயநீ%தவி, அ%Dைவபா
ெகாள ெப%D ைரவ%
எ4ேதாவ

ேபைதய*" (க7மல . 22) எ"ப த!ய உவைமகைள

ேபர% ெப%'கடலாக இைறவ" இ%ப, அவ"

அ%ேப?கிலகாகாத மக ெசயF& இைறவ"பா
விளக , "றியா7க
சியாெதா%வ" பசியா

&றமி ைலெய"ப

பழ'கல3த, அ?ைவ ய:சில:னி தி%ப,

வ%3த , அயினியி" &றம"? ெவயி!

ைவ4,

ஆறிய ெத(ணீ* நாறமி:%ப, மடா அெவா% வ" விடா அேவைக,
ெத(ணீ*&றம"? க(ணக"?, ேத"ளிசிதறி K3ண*?மி,
வாFக'கிட3த ேசாைலகிடப, ெவளிட ெவயி! ளிவிய* ெபா:ப,
அ:ெபய*4திவா ெனா%வ", ெந:வ%3த
எ"ப

பிறI

தீ'க"ேற" (தி%விைட. 16)

அவர லைம வள4தி" ெபாைப விள&வனவா .

சிவெப%மா" இ"னI% இ"ன நிற
&ண

நிழ

எ"? அறியவாராத 7த ெபா% ! "&றி

கட3தவ", உைறெபா% எ'கR நிைற பாி Kரண , அ3தமாதி 3ைதேய

தவி*4த அனாதி 4த", அளைவயி" அட'கா ஒளி* க " க7மல . 28);
சராசாராமைன4
எ லா

அவனிைடேய ேதா"றி அவனிைடேய யட'&

ேகாயி

24),

த"னிைட4 ேதா"றி4 த"னிைடேய ஒ'கிE , சிவெப%மா" தா"

பிறிெதா"றி

ேதா"றா ேவறாJ நிப" தி%விைட  . 22; ஒறி .4); ேவறாJ

இ%பிE , "ஏ7லகாகி எ(வைக @*4திேயா ஊழிேதா `ழி எ(ணிற3 ேதா'கி,

(ஒறி.1) எGவைக ெபா%ளிE

ஒ"றாJ அGவ ெபா%ளாகI

இ%பா".

ஒ"றாக இ%பவ" ேவறாJ நிப, ஒ"ேறாெடா"ெறாGவா ேவ? பட
உயி*க த4 த எ ைலயி

இனி ஒ7க ப(Rத& எ"பாராJ, "ஒGவா
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ப"ைமB" மறவ* ஒ7க ம"னிய... விரவிB
எ"? விள&கி"றா*. இபர
ேவறாB

ேவறாJ நி"றைன" ஒறி 4)

ெபா% இ'ஙன

உல&யி*கேளா ஒ"றாB ,

நI :I

இ"றி கால' கட3 நி&

இ%&மாயிE , @ல

கடI எ"? எ4,
"உளகR க லா U"கR ெகாளி44
ளகற நிமி*3த ேசாதி4 தணிட*

எ?4 ைளயி னி%ெசவி ெகடா
றபினி" ெற7த% ள4 ேதாைச
ைவ4த நாவி" வழிமறி4 தக4ேத
தி4தி4 U?3 ெதJவ4 ேதற

(ட4 ைளயி ப(ைடவழி ய"றி
அறிவி னா?

நறிய நாற

ஏைனய த"ைமB எJதா எவைறB3

தாேன யாகி நி"ற த4வ"" (இைட ம%. 22)
எ"? உயி*களி" அறிக%விக
காசியளி&

என விள'கிBைரப*.

இGவா? உலக 7

அக4ேத அGவ லெபா%ளாJ

எ லா தாேனயாJ நி&

ெபா%& சமய'க பலI
"அ"ெற"?

ெகடாம

ஆ ெம"?

கடIளாகிய சிவபர

உாியன எ"? A?வ ைசவ4தி" தனி சிறபா& .

ஆ? சமய'க, ஒ"ேறாெடா" ெறாGவா ைர4தாF

எ"? , ஒ% தைனேய ேநா&வா* உள4 தி%& " (இைடம%. 17) எனI ,
'தி%வம* மாெலா திைசகென"? , உளேனெய"?
தளராென"?

தள*ேவாென" ? , ஆதிெய"?

இலேனெய"? ,

அேசாகின ென"? , ேபாதியி

ெபா!3த ராண ென"? , இ"னைவ தலா4 தாமறி யளைவயி", ம"னிய
!" ப"ைமB மய'கி, பிண'& மா3த* ெபறிைம ேநாகி, அண'கிய

அGவவ* கGவைவயாகி யைடய பறிய பளி'& ேபாF , ஒறி மாநக%ைடய

ேகாேவ' (ஒறி. 2) எனI

Aறி சமய ேவ? ைமைய கைளவதி

பிைளயா*

சிற3 நிப*. உட ைப மரகலமாகI , விைனகைள சரகாகI உலக

வாைவ கடலாகI உ%வக

ெசJB

பிறிேதாாிட4ேத, அ:க ப

வைக
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கட?ைறகளாக, எ4 A?வ (க7ம . 16) சமய

சமய'கைளB
ேவ?ைமயி

ஒ%ைம காண யF அ:கள மனபா"ைம4 ெதாிவிகிற.

இனி, ைசவ ராண'க சிவெப%மா" மாெதா% பாகனாJ க'ைகB
தா'கிய சைட:B , ெநறி விழிB

நீலக(ட

க'ைகB ! யதளாைடB , Pல பைடB

எ4த பாத

ேதாற4ைத எ4ேதாதி, ர

, அய" றைலைய ெகாJத , காமைன

ெபா:4த , காலைன காJ3த , பிறI
ெய லா

பிைளயா* பல தி% பாகளி

விாி4 A?வனவா& . இவைற
விாி4

பா:Bளா*. ேமF , சிவெப%மா", தி'கைள Pத
ெசய களி" க%4 இ ெவ"பாராJ.
'Uமதி சைடமிைச Pத

த4த

ம7பைடB , ஆேனற ]*திB

ஆேன? ெகா:B பிறI ைடயனாJ4 ேதா"?

ெமாி4த , தக" ேவவி தக*4த

தி'க1

ெதா&4

அழெகா7க

ஆேன? ஏ?த

த!ய

Uெநறி

யாமதி யாெனன வைம4த வாேற
அறE% வாகிய ஆேன ேத?த

இைறவ" யாெனன இய? மாேற

அவவ அவெனன நி"றைம யா*&

ெபாநிைல யாெனன Iண*4திய ெபா%ேள

கண ென"ப 4தீ ேவவியி

ெதாக ெத"னிைட ெய"பேதா* %ேக
ேவத மா"மறி ேய3த
நாத

மறத"

நாெனன நவி? மாேற

@விைல ெயா%தா Pல ேம3த
@வ%

யாெனன ெமாழி3த வாேற

எ(வைக @*4தி ெய"பதிG Iலகினி

உ(ைம யாெனன Iண*4திய வாேற' (ஒறி . 6)
என ெமாழி3த%1கி"றா*.
இனி, சிவெநறி ேபR
மாைலB

ைசவ*க1&4 தி%நீ?

தி%ைவ3 ெத74

தி%வகமணி

சாதன'களாக A?வ*. இவைற ெபா%ெளன ெகாளாதா*&

பிறவியினி"?

S ேப? கிைடயா ெத"ப*. இதைன, பிறவி ேநாJ, "மா? ப:&
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ம%3ளேதா ச(ைப வாண* ெகா(ட, நீ?

நி4த நி4த , ேத?

தி%ெவ74 ேதாைர3

க(:B

ெபா%ெள" ?ணராத மாய ெச%கின*ேக ' (க7மல . 21)

எ"? , ெப%ேவ3த ராயிE , 'ந"னீ? >த கிலேர , எ"?

அர

ர

ெபா!யா இ% நில4ேத' (தி%ேவக ப தி%வ3. 30) எ"? , 'காணீ* கதி ெயா"?
க ^ ெர74தD ' (தி%விைட. 12) எ"? சிறபி4 ேதாகி"றா*.

இ சாதன'கைள ெபா%ளாக ெகா( டவ* சிவெப%மாைன அக4
வழிப

இய பினராவ*. ற வழிபா தி% ேகாயி!

ற4

இ%& இைறவ"

தி%I%ைவ சிவெனனேவ ேதறி நிைற3த அ"டேன நீரா: Kவி அ%சிப
தா& . ெநDச4தி

தி%ைவ3 ெத74ைத நிைன3 அத" வாயிலாக

உள4தாமைரயி

சிவைன க( இ"?வதா&

(க7ம . 22).

ற வழிபாைட , 'ப4தியாகி பைண4த ெமJய"ெபா, ெநாசியாயிE ,
கர3ைதயாயிE
'ேபா

பசிைலயி பரI3 ெதா(ட*' (இைடம%. 19) எ"? ,

ெபறாவி:

பசிைல B( ன F( ெட'& , ஏ

ெநD( ட"ேற ' (க7மல (12) எ"?

எ4ேதாவ*. இG வழிபா:" உ?பாக

இைறவ" க ேகப , காைல மாைலகளி

தி%ேகாயி

தி%பணி ெசJவ

தி%ேகாயி

அ%1

வாJைமB

வல வ%வ

ேகாயி . 24) Aறபகி"றன. அகவழிபா:"

க( காம ெவ&ளி த!ய &ற'கைள ேநாகி, ஐ

அ"

ெபறாவி:

ெபாறி கைளB

ஒகி ,

ேமெகா( சி3ைதக( சிவெப%மாைன

எ73த%வி4 வழிபவதா& . இதைன பாழைறைய பளியைற யா&

ெசய

ைவ4 க7மல . 4), பாகட

ேம

ைவ4

(க7மல, 13) உ%வகவணி நல

காகி"றா*.

உயி*க ஞான

கைட3 அத ெப?

திகழ ெசா ேலாவிய

வழ'&வென"?

சி4தா3தமாகிய ைசவாகம'க A? . அதைன ந
பா கட

நI, பர பைர தவறா வர

ெயE , நி3ைதயி
ேநசெம"E

கனக ம3தர

ஞான4தா

ேம

ெசJ

ெப? S ேபறைடத&ாிய ப&வெமJ'கா

&%வாJ வ3 அ% ஞான

ெசய

சிவெப%மா"

W ைகA ெம"?

ப:ன4தா*, 'ேமப

இதய

ெப? &ரவ", ம%ளற விர'கி ய%ளிய &றி

நி?வி, மாணறி ெவ"E

வாகி ெகா1வி , மதி4த ெல"E

Uணிைட பிணி4த,

மதி4தைல Bஞறிய, ேபரா
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வி"ப சீரான3த ெபறல% மத திறெனா
ேமானமா B(, பிறபிறெப"E மற ெப%

ெப?, ஞானவாJ ெகா(
பய4தா , ப"னாபட

வி"னா'ககறி, எ"ைனB3 த"ைனB மற3தி, :" ேம

ெடJத ெபா%ேட

' (க7ம . 13) எ"? A?கி"றா*. இGவா? தி%வ% ஞான4ைத &ரவ" அ%ள

ெபற வழி , மன4திைட ப:3 கிட&
ெதளிவி"க( இ"ப

ெப%& ; அ வழிேய இகா?

ேம! ; இைறவ" பா

அயராத அ" ேதா"?

விள&கி"றா*. ம% எனI

க"ம

இ% நீ'& ; உள

ெதளிI? ; அ4

க(டறியாத மகிசி

க7ம . 6) எ"?

இ% எனI இ'ேக &றிக ெப?வன ஆணவ

மாைய எ"? Aறப ; அவைற, 'ேபாிக - லாணவ காாி%' எனI ,

'மி"ெறாட* ) வ விைன வ"ெறாட*' எனI , 'மாையமா மாைய யாJ ேபJ'

(க7மல. 13) எனI
இG வ(ண

எவ*&
பிறI

உண*4தப

சிவ ஞான

ைகவர ெபறவ*, யா &றி4

அDத!"றி, மைனவி மக த!ய ற4 ெதாட* ெச வ

ெபா%ெளன நிைனயா தி%வ%ேள நிைன3 இ3திர" த!ய இைறயவ*

பத'க1
கீ1

வ&4ைரப*.

எ( வைக சி4திB

ேகாவண

ப4ற'&வ
ஒகபா*&

தாேம வ3தேபா

அவைற ம?4 ெதாகி

உ4 ஒெடா"ைற ைகயிேல3தி இர3(ப , தைரயி

சா  &"றாராJ, ம"Eயிரைன4ைதB மகெவன க%தி

உய* நிைல4 ெதா(டராJ விள'&வ*; அவ* வாவி" "

உலகிய! ெப%D ெச வ

ெப? வா7

ெப% வாI &ளப: நீ%

அளப%3

த"ைம பிரளய சலதிB ' (இைடம%. 7) ேபால ஒGவா இய பின தா . இ
சா"ேறா*. தா ெப? மகி7

அ% ஞான4தா , த ைம Bண*3, த ைம ய:ைம

யாகIைடய தைலவனாகிய சிவைன Bண*3 ஏைன எ ேலாைரB இனி ண%

சிவ ஞான ெச வராவ*. 'ெதJவ4 தி%வ% ைக வ3 கிைட4த!", மாய படல'
கீறி4 Uய, ஞான நாட

ெபற பி" யாE , நி" ெப%3 த"ைமB' க(ேட"

கா(டF , எ"ைனB' க(ேட" பிறைரB' க(ேட", நி"னிைல யைன4ைதB'

க(ேட"' தி%விைட. 13) எ"? தா

ப:ன4தா* எ4ைரகி"றா*.
ப:ன4தா* தி%வ% நாட

அ சிவ ஞான காசி ெபற சிறைப

ெப? "ெப லா

இைறவைன ேவ(மிட4,
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'ேபைதேய" பாச4 தீவிைன யகறி4 தி%வ% ெச வ

ெப%&மா?தவி அளி4த%'

(க7மல. 19) என ேவ(:ன*. அ கால4 'க லா மன4  லறிI ெதாடர'
இ ல" உளனவாB
நாட

உள காணபடாமF

க%ைணயி ெபறF

காசி யளி4தன; 'தி%வ%

யாைவB ெபாJெயன4 ேதா"றின; சிவ பர

ெபா%ேள ெமJெயன4 ேதா"ற க(டா*. அதைன 'ஓவிய லவ" சாய
எ7திய, சிப விகப ெம லா

ெபற

ஒ"றி4 , தவிரா தடவின* தம&, வராJ4

ேதா"?

ணிI ேபா"றனேவ' க7மல.10) எ"? விள&கி"றா*.

இ?தியி

அவ* ஞான ெநறியி

தி*3 தி%வ% ெப%D ெச வராJ4 திக3த

காைலயி , தி%ெவாறி/* இைறவைன ேநாகி, 'ேச*விட
திறபடநா: யைடத& அாியவேன, நாட&ாிய வாயி

இ"னெதன4

எ லாவறாF

நா:ேன"; இனி ெசJவெதா"? மறிேய"' எ"? ெசயல ெறாழிகி"றா*.
அேபா அவ*, ெபற தாJ ேசJைமயி!%பிE
இயைக; அG விய  தாE

அறியா எ(ணி

அ7த &ழவி பாF(ப
ஊழி பிறவியி" மய'கி' வாJத

(வாயி ) அறியா மய'கிேன"; க(ணிலா &%ட*க( ெபறா'& நி" தி%வ%
நாட

ெபேற"; எ"ைன இ பிறவியி 'க:ய நீேய அவிகின ல,

எடைன யாயிE

யா" அவி கறிேய"' எ" க%வி கரண'களாக விள'&வ

எ லா , ஒ"ற நி" அ:ேக ஒ%'&ட" ைவ4 நி"றன" தமிேய" நி"ன:

ய ல சா*I ம?, இ ைல (ஒறி .9) எ"? உைர4 த%1கி"றா*.

தி%ெவ(காட* ெப%D ெச வ ெப% வாI வா3தவராைகயா , அத" பயனாக

உலகிய!

ெச வ வாைகயி" இய ைப4 ெதளிவாக எ4 ேதாகி"றா*.

'வா3தன ெம"? தா3தவ* &தவா, த"Eயி* கிர'கி ம"Eயி* கிர'கா,
உ(: ெபா%டா க(டன ெவஃகி, அவிழ ந*& ைவபக*3 ேதவி, ஆரா

I(: யயி"றனராகி' ெபாிேயாைர ேபணாைம, சிறின ேச*ைக, பிற" மைன

நய4த , ெபா% ெப(:* யக த!யன ெசJ, நசி வ3த ந A* மா3த*&

அக மல*3 தீவா* ேபால கமல*3, இனி ெமாழி3தா' &தIத!"றி, நா1
நா1

நா பல &றி4 அவைர வ%4தF , இ ைம ம?ைம யி ைல ெயன

நா4திக ேபதF , ெச வ4ைதேய ெபாியா* வி% பி4 த"ைனேய விய3
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ெகாவ

(தி%விைட 7) ெப%D ெச வ வாவி" இய  என இய கி"றா*.

இGவாேற மகளி* நல

பாரா:4 திாிB

எ4ேதாதி யிழிகி"றா*.

ெச வ வாI ெப?ேவா* அதகாக யF ப ேவ? யசிகைளB
ேகா4 ைரபதி

. 15 )

மாக ெசயைலB ேகாயி

நிர பட

பிைளயா* நிகாி"றி பிற'& கி"றா*. நில4ைத உ7விைத

விைத4 கா* வ%ெம"? வி(பா*4தி%ப , கிைளஞ*கைள பிாி3 ெபா%

வயி ேசறF , ேபா%ட?வ , கட!

ஏ3திர

கடாவி &"? பா*4 வ'க

ெசF4வ , ேவ3த*& ேசா? கட" K(ப , ேவ? பல ெதாழி!

ய வ , வா ேபா* ெசJவ , அறியாதா*& அறிI ெகா14வ , ெசா

ேபா* ெசJவ , பாக ைனவ , ெசாெபாழிI ெசJவ
ெசய களா&

இGவா? ஈட பட ெச வ

க(, 'க(டன மைறB

நிைலயி"றி ெகவைதB

உ(டன மலமா , Kசின மாசா

நிைற3தன &ைறB உய*3த பணிB , பிற3தன இற&

ஒ"ெறா"ெறா%வழி நி லா' எ"? , ெச வ
வறா

உய*3தவ*க1

ேகாயி . 20) மக
ந"&

ண*3தன பிாிB ,

ெபாியன சி?& ,

க வி ெகாைட பைட &ல

த!ய

இற3ெதாழிய க(, 'ெச வெமா பிற3ேதா* ேதெசா

திக3ேதா*, க வியி சிற3ேதா* க3திற" மி&3ேதா*, ெகாைடயி ெபா!3ேதா*
பைடயி பயி"ேறா* &ல4தி Eய*3ேதா* நல4தினி" வ3ேதா*, எைனய*
எ&ல4தின* இற3ேதா* அைனயவ*, ேப%
உைரகி"றா*.

நி"றி ' (ேகாயி . 28) எ"?

றI வாI திர திர பிைளயா*& உலகிய!" ப
ப&4 ஆராB

வைக A?கைளB

ஆராJசி மி&வதாயி?. யாைக நிைலயாைம, ெச வ

நிைலயாைம, இளைம நிைல யாைம த!ய நிைலயாைமகைள ஏைன4 றவி
கைள ேபாலேவ A?கி"றாராயிE , மக 1ைடய ெசய
வ&4

வைககைள4 ெதா&4

ஆராJ3த த"ைம ந ப:ன4தா%ேக உாிய. இளைம, @, இற

எ"றவறி" விைர3த வரைவ ெய4ேதாதி, இவைறBைடய உட

வாைவ

க%தி மக, ெசJதன சிலேவ ெசJயா நிபன சிலேவ' எனI , 'அவறிைட
ந"ெற"ப சிலேவ தீெத"ப சிலேவ, ஒ"றிE

படாதன சிலேவ' எனI , இவைற

ஒ"ெறா"றாக ேநாகிE , ஒ"றாக ேசர4 ெதா&4 ேநாகிE , உ(ைம
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ெதளித

மன4தி& இயFவதி ைல யாதலா , 'மன4தி" ெசJைக மறிேவ'

(ேகாயி . 32) எனI
பலவாJ4 த  ப

A?வ இத& ேபாதிய சா"றா& . இGவாேற உயி*க
ேவ? வைகயா

ஒ"றிெனா"? ஒGவாத ேவ?ைம

ெகா( நிலIவைத 'யாைகயி !ய'& ம"Eயி*, உ%விE
பணியிE , தி%விE

உய*விE

ெவGேவறாகி விைனெயா
வ&4 காவ*.

திற!E

வைகயிE ,

ெசJெதாழி

பிாியா, ஒGவா ப"ைம ' (ஒறி 4) என ஆராJ3

இGவா? ெபா%களி" &ணD ெசய

கைள ப&4ண*4 ைர&

ப(ைட

தைலப மன4தி" இய  ,

லைம சிற3த பிைளயா*, த4வ ஆராJசியி
அஃ இைறவ" வழிபா:

உண*விE

அைமய ேவ(:ய அைமதிB க(, ஓாிட4தி

அழ&ற A?கி"றா*. பிற இற களா

உயி*க எJ

"ப4ைத

ைகAடா; இைறவைன பறி நிற& ஒ"ைற ேவ(தF

ெவ?4தF

இைறவெனா% வேன அறிவ" ; பிறபற ேவ(:" இைறவைன பறிய ல அ
இ% ெசயF

உள4தி"க( உ(டாத

ேவ( ; உளேமா ஐ ல" வழி

த"ைமயதா& . இ ெகா(

நி"?, தான லாத ெதா"ைற4 தாெனன நிைனB
இைறவைன நிைனப எ'ஙன

எGவைகயாF , 'இைறவ, க%ப
நிைன4த

யா" ெபறI

ஆகிய

அைமB ? எ"ேறா* ஐய4ைத ெய7பி,
கட4த

யா" ெபறI

ேவ( , கட4த&

ேவ( , நிைன4த& ெநD ெநறி நிகI

(தி%விைட 4) எ"? இைறவைன ேவ(:யைமகி"றா*.

இGவா? உவைமவைகயா" மம"றி கபைன வைகயிF
தைல சிற3 விள'&கிற. தி%விைடம%Uாி

இவர லைம

இவ* இ%3 வ%ைகயி

இயைகயழ& ? ந"& க(:%3தா*. அதனா

ேவ( '

அG=ைரB

அத"

அதைன P7

காவிாியாைறB அழ&றைன3 A?கி"றா*. "ச3தன சரள ச(பக வ&ள ,
ந3தன வன4திைட ஞாயி? வழ'கா, நவமணி கி4த  ெவயிெலறிப,
எ(ண%' ேகா:யி%: கண' க&, (ணிய

ர&

ெபா"னி P3த ,

தி%விைடம%" (13) எ"? , ெத%களி" சிறைப, "எ7நிைல மாட4 ெச7கி
Fற'க, அ:44 த: எ7வேபா , >(கிபதாைக ெகா( ெகா(

ைகப4, யி!னீ'கி பயிF

Sதி4 தி%ம%" (25) எ"?

சீகாழிபதி ஊழிகால4ெத73த ெப%ெவள4தி

ைன3 A?வ*.

ேதாணிேபா

மித3த ெசJதிைய
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&றிபி, அ, "காசியி ெபா!3த மாசிைம சிற3த காழி' (19) எனI , ேவத
ேபாF

ேகார'க1

எ3திரவாவிக1

சிவாகம

"எ'கR

அ"ன ச4திர'க1

ேபாF மணிேமைடக1 , இ3திர" ேபாF

நிைற3த ெவ'&%" (22) எனI , த(ணீ* ப3த%

ஆடர'&க1

கைலபயி

கழக'க1

மல* ம"ற'க1

மணிெந SதிB'ெகா(, "Kமக 1ைறBளாரெமன விள'& , ெப%
(28) எனI , ெச3தளி%
மாமர4ைத, வயிர

மமல%

நீல

காJ4 திர1

மரகத

அரமிய4ைத "ைன ெபாழி

ெசJ &"ைற ெகா"ைற காெவனI

க% நிற4தா

. 28) எனI
நகைரB

இரI வ3தெதன மய'கி ஆடவ%

மய'கி ெமாJ4த வ(:ன4தி"

மகளி%

A:யி" ? வ* (க7மல

A?கி"றா*. தி%ேவக ப ைடயா* தி%வ3தாதியி

அதைன P3த கசி நாைடB

வ"ைமயி &"றா மதிF

காDசிமா

பாரா: அ3நா:" நீ* நில

வள'கைள சிறற எ4ேதாவ*; ேத" ரல விள'&
(51) பிறI

தா'கி நி&

மாணிகமாகிய மணிக "கிைட4த சீ*

வணிகாி பைட4த மா3த%I ” (16) எனI

ெலனI

ெச'கனிB

க காழி"

தட ெபாழிF

(10) தட' கமல K'&ைட ெகா1 ன

ெகா(ட காDசிமா நக*, அமராவதி& ேநரா

(86) எ"?

(3)

வயF

விய3ைரபா*. இGவாேற தி%ெவாறி/*, "இ% நில மட3ைத& கெமன

ெபா!3த ஒறிமா நக*" (ஒறி எ"ப தலாக பல இனிய ெசாெறாட*களா

சிறபி4 ைரகி"றா*.

இனி, ப:ன4த:க1ைடய பா:ைன ப:&'கா
க%4க1 ெசாக1

ப(ைட

களி"

ப:ேபா%ள4தி ேறா"றி அவ %ைடய பர3த க வி

நல4ைத லப4கி"றன. "எ74தி Eறழா வ74 ெபா%ளி"றி ,
&றிெபாபடா ெவறி4த " ெசா ேல, யாயிE

ெமாழி, &ழ!E

பய3த தD ேசயவ* ெசாF

யாழிE மழகிதா ம ேபா " (க7மல . 28) எ"ற இ, "யாெழா'

ெகாளா ெபா7ெதா

ணரா, ெபா%ளறி வாராவாயிE

த3ைதய*&, அ%

வ3தனவா த வ* த மழைல' (ற . 92) எ"ற றபாைடB , "&ழ!னி
யாழினி எ"ப த

மக, மழைல ெசாேகளாதவ*” (&ற) எ"ற

தி%&றைளB , "ெநநீ ெர"னபெந நாணி , த'கிய ம:ெயE
ேச*4தி” (க7மல.16) எ"ப "ெநநீ* மறவி ம:யி
கல"" (&ற) எ"E

நா"&

தி%&றைளB , "அ:ெயா"? பாத

ந'&ர

ெக நீரா* காம
ேமழி& மற
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பட இபா

:ெயா"? இG வ(ட'கெள லா' கட3த" (ேகாயி

.)

எ"ப "பாதாள ேமழிE' கீ ெசாகழிI பாத மல*, ேபாதா* ைன :B
எ லா ெபா% :ேவ" தி%ெவ ) எ"ற தி%வாசக4ைதB , "அறிI

சி3ைதB

ைவ ெயாளி/ ேறாைச நாற3 ேதாற , எ"றிைவ தலா விள'&வெவ லா

...

ஒ"ற நி"ன:ேக ஒ%'&ட" ைவ4, நி"றன" தமிேய"" (ஒறி.9) எ"ப,
"எ(ண ேம Bட

வாJ @ெகா ெசவி க( எ"றிைவ நி"கேண ைவ4,

ம(ணி" ேமல:ேய" வாகிேல" க(டாJ" (வாழா) எ"ற தி%வாசக4ைதB

நிைனபி கி"றன. இGவாேற "நDமி ப&வாJ ெவDசின மாண ” ேகாயி . 8)
என4 ெதாட'&

ப&தி தி%ஞானச ப3த%ைடய , "ெச: ெகா ேநாயாைக ய

பா பி" வாJ4 ேதைர" (தி%வா0*) எ"ற தி%பாைட நிைனபிகி"ற.
இனி, ல"கைள3தைனB
அவறா

உ(டா&

அடக ேவ( ெமனIைர4த ப(ைட சா"ேறா*க,

ேக:ைன ந

ப:ன4த:கைள ேபா

எ4கா:

வ?4திேயா* எவ% மி ைல . இதைன, "அ7&ைட ல" வழி இ7க4தி
ெனா7கி, வைளவாJ4 U(:! Eளிைர வி7'&
மி"E

விளக4 வி:

ேபாலI

(ஒளி) ஆைசயா

(ஊ?) ஒைசயி" விளி3த 1 ேபாலI
ேபாலI

ப" மீ" ேபாலI

(ைவ)

பாிச4தி யாைன ேபாலI

ஒைச), Sசிய மண4தி" வ(

(நாற ) உ?வ ணரா ெச?Iழி ேச*3தைன" ேகாயி

வ%வதனாலறியலா .

28) என

இைறவEைடய ஆைண& "விைரயா க!ெயE

ஆைண" (ேகாயி

4) எ"?

ெபய* A?வ*; இ தி%மாணி&ழி, தி%ற பய

க ெவகளிF

காண

பவ. தி ைலவா அ3தண*க, சிவெப%மா" நடன
உJBமா? அதைன ேமெகா(டா ென"ற காரண4தா
கி"றன (தி%ேவக ப 47) ெர"? , அதனா

உக3 உல&யி*க

தி ைலயி

நிைற3தி%

அவ*க தி ைல A4த

ெப%மாைன "வா வாகI

த'க ைவபாகI " (ேகாயி

வாவாகI

க%தி வழிப கி"றனெர"ப அறி3 இ"ற4

எ"?

34) வண'&கி"றா*க

இய கி"றா*. அGவ3தண*க தி ைல ெப%மாைன இ"?
ைவபாகI

த&வெதா"?.

த'க&
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தி%ேவக ப ைடயா* தி%வ3தாதியி" இ?தியி
ெடாைக

தா

பா:ய அ3தாதியி" ெசJB

? எ"? A?வாராJ, "தம& அ"ப ெப? பதி?ப4 பா:

ைவ4தா* பரவி4 ெதா7தா மவ* பாத'கேள" எ"? , இத& அைவயடகாக,

"ேபாத

ெபா%ளா ெபா!யாத "ெசா பEவ

க1 , ேவத

ெபா%ளாெமன ெகாவ* ெமJ4 ெதா(டேர" (100) எ"?

ெதாைக A?வ

அைவயடக4ைத

ெபா!B

A?வ*. இGவா?

!" இ?தியிFைரப

ஆகிய ெசய

வைகக, இவ*& சில ஆ(க "பி%3த ேசரமா" ெப%மாளிட4
பத!", இைவ அகால4 வழக
இவ* கால4தி

இவ* பா

காண

ேபாF என எ(ணேவ(:யி%கிற.

தைலைம கணகராயி%3த ேச3தனா* தி ைல-

யி!%3 தி%4ெதா( பல ாி3. தி%விைசபா தி% ப லா(கைள பா:

இைறவ" தி%வ: யைட3தன*. ப4திரகிாியா* ல ப

ப4திரகிாியா* ேபரா

வழ'&கி"றன.

எனப

பாக பல

இைறவ" ஆைண& விைரயா க!ெய"? ெபயெர"ப த" த!
ப:ன4 பிைள யாரா
கால4தி

&றிகபகிற. பி" இர(டா' &ேலா4'க"

தி%மாணி&ழி, தி% வதிைக, தி%ற பய

க ெவகளி

வழ'&வதாயி?. இ க

தி%வாைண ெயனI

உள

ெவக ேவ3த" ஆைணைய4

ேகாயிலா* ஆைணைய விைரயா க!யாைண ெயனI

இGவாைண பிைழ4தாைர ைறேய ஊ*சைபயா%
ஆ(டா*க1

த!ய இட'களி

ைற ெசJவெரனI

அ:யா*களான

தி%மாணி &ழி க ெவெடா"றா

Vol. VII. 785) அறிகி"ேறா . தி%ற பய4தி

(S.I.I.

"விைரயா க!ெப%3ெத%"

(Rajendra 1) எ"ெறா% ெத%I(ெடன அG=* க ெவ (A.R. 153 of 1932)
A?கிற. தி%விைரயா க! தி%க(ணப ேதவ* a பாத

(S.I.I. Vol. VIII. 319)

என4 தி%வதிைக க ெவ &ேலா4 II) A?கிற. உ4தம ேசாழ"

க ெவெடா"? விைரயா க! ெய"? நிைறேகாைல &றிகிற தி%ற
பய .

தி%ஞான ச ப3த* த!ய @வைரB

இவ* 4திற4த:ய* எ"ற ெகா(

பிகால க ெவக "4திற4தா*" (S.I.I. Vol. No. 225 ) எ"? , தி%ற
பய

க ெவெடா"?. "4திர4 த:ய*” (343 of 1927) எ"?

-----------

A?கி"றன.
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12. தி&பார ேப&ைர விளக
கடI வா4

ெச ெபா ன பல4 ெத ெப% த வ"
வி%பா* மலர: பரI

தி%பா ரெபா% ேத*த ெபா%ேட .
தி%ஞானச ப3த ெப%மா" அ%ளிய தி%பார
"வாக அ3தண* வானவ ரானின ,

Sக த(ன , ேவ3தE ேமா'&க,
ஆக தீய, ெத லா மரனாமேம

Pக, ைவயக  ய* தீ*கேவ"
எ"ப பார . இஃ எ">த!ேறா எனி", தி%3தா அமண*த தீெநறிப4
திைக4 நி"ற ெத"னவ" ெதாி3Jத ெபா%,
"உலகிய

ேவத

ஒ7க ெம"ப

,

நிலI ெமJ3ெநறி சிவெநறிய ெத"ப "
உண*4த

>த!?. அஃதாவ ேவத'களிF

விதிவில&களா
ெத"? , அ3

>வலப

ஒ7க ெநறிேய உலகிய!

க1 உண*4தெப?

ப

Aறியவாறா .

ெவாழி4

எ"பா*, "உலகிய

சிற. ெபாI

சிறமாகிய இ3

வாவ உலகிய

எ"றா*. இGெவா7க4தா

ெபறப

ஒ7&வா*&

வைக ெநறிக1 உ(ைம

ெநறியாவ சிவெநறி ெய"?

ஆகம

ஆகம'களிF

, ஆகம'க. ேவத

க விதி4தன ெசJ

அறத

ேவத

யறி3 உ?திெயJவா*&, அவரவ* த&தி ேகப பபல ெநறி

ெபா%, "நிலI ெமJ3ெநறி சிவ ெநறிய" எ"?

உ(ைமயறி3த ெப%மகளா

ெபா;

விலகிய"

ஒ7க எ"ப"

நாெபா%ைளB

Aறபத!", அவ? உ(ைமெநறியறி3 ஒ7&

உாி4

ெசGேவ

"ைன4 தவ ைடயா*

Aறிய%ளினா*. எ"ப, எ"?

சிறபி4 Aற பவ எ"றவா?.
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இ4 தி%பார4& ேப%ைர வ&பா" ஒக ஆசிாிய* ேசகிழா* வாமிக
இபார4தி" க%4 ஈெத"பா*, "உலகிய

ேவத

ஒ7க ெம"ப

நிலI

ெமJ3ெநறி சிவெநறியெத"ப " எ"? அ%ளிெசJத ெகா( இ4ைணB

Aறபவதாயி?.
இகா?

Aறியதகிையய, a மாதவ சிவஞான னிவ*, "ேவத

இ% ப&திபட @"? வ%ண4தி&

உாிைம யாதF

எ"றிர(ேட

இவறி" விாி3த

சிவாகம

நா"& வ%ண4தி&

உாிைமயாதF பறி என நீலக(ட பா:ய4தி Aறபட. 'ேவத
க ேவ?ைர&

அநாதியமல" த%
நீதியினாF

!ர(

ஆரண

க*& ச4திநிபாத*&

ேவதா3த4, தீதி

ெபாைசவ

ைசவ

க, ஆதி

அ%Dசிற

லா ,

நிக4திய நீ(மைறயி" ெனாழிெபா%

ெபா% ெகா(ைர&

ைசவ

பிற

சிவகாம'க சி4தா3தமா& ' (சிவ. சி4. 8:15) எனI , 'உலகிய

ஒ7கெம"ப , நிலI ெமJ3ெநறி சிவெநறியெத"ப ' எனI

அ'ஙன

என

திகK*வ

ேவத
A?பவாக!"

Uலா%4தி ைறைம பறி A?த!" இ%ப&திபட என யா

ேகா " எ"? அறிI?4த%ளியி%ப கா(க.
இபார4தி" ெபா%
அ3தண* வானவ* ஆனின
வாக; த(ன

ேவ3தE

வாக - அறேவா%

ேதவ%

இனி

Sக - த(ணிய மைழ ெபாJயா கால3ேதா? ெபாழிக;

ஓ'&க - ேவ3தனான பா(:யE

சிவஞான சிவெவா7 க'களா

ேம பக; தீய ஆக - தீைமயிைன Bைட4தாகிய சமய
நாமேம Pக - எ லா உயி*க1

ய* தீ*க - நில4ேத வா7

"பமி"றி வாக எ"றவா?.

ேவ? ேவ? இனமாத

ஒழிக; எ லா

அர"

சிவெப%மா" தி% ெபயராகிய தி%ைவ3-

ெத74திைனேய ஓதி சிற?க; ைவயக
இ%ைமயிE

ஆனின'க1

மக

பறி4 ெதாைக ெகாடா அ3தண* ேதவ* ஆனின

எ"ெற(ணி "வாக" எ"றா*. கால3ேதா? தபா ெபJதா ல"றி4 தப
உ(டாகாைமயி", "த(ன

Sக" எ"றா*. ேவ3தைன "ஓ'&க" எ"றதனா ,

அவ" ஓ'&த&ாிய சிவெநறிக( நி லாைம Bண*4தியவாறா . றசமய

எ"றா , அய சமய ெம"றாத

Aறா, அ3ெநறி ெயா7&வார தீைம &றி4,
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"தீய" எ"றா*. எ லா ெம"ற, அ4 தீெநறிக( இ"றி அதனி" ேவறாய

ெநறிநி"ற உயி*கைள Bளப4 நி"ற. தி%ைவ3ெத74 சிவபர ெபா%ைள

Bண*4வதாத!", அதைன "அர" நாம " எ"? , Pத
நிைன4
ேவ3தE

ஓதிB

வாக எ"ற& "Pக" எ"?

ைவயக

Aறினா*. ஏகார , ேதற .

எ"ழி உ ைம எச ெபா%. இனி, ேவ3தE

எ"பதைன பிாி4, ைவயக
ைவயக

நிைன4தலாத!",

எ"பதேனா இைய4, ேவ3தE

ஓ'&க

ய* தீ*க எ"? நி?4தி ெபா% A?வா%(. ஆயிE ,

அGவா? ெபா%ேகாட

மரப"ைமயி" ஈ( கிட3தவாேற ெகாளபட.

ேசகிழா* வாமிக அ%ளிய ேப%ைர :
இனி, இ4தி%பார4& ேப%ைர விாிக Fற ஆசிாிய* ேசகிழா* வாமிக,
தக(, "வாக அ3தண*,” எ"? ெதாட'&

தி%பா ர4& ெபா%

A?வா*,
"அ3தண* ேதவரா னின'க வாகஎ"

றி3தெமJ ெமாழிபய Eலக மி"ற
ச3தேவ விக( த

ச'கர* &"

வ3தவ* சைன வழி பா ம"னவா "
எ"? உைர4த%1கி"றா*.

உைர : அ3தண* ேதவ* ஆனின'க வாக எ"ற இ3த ெமJ ெமாழி பய" அறேவா*க1

ேதவ*க1

பAட'க1

வாக எ"? ஆ1ைடய பிைளயா*

அ%ளிெசJத இ3த ெமJ ைம ேச*3த தி%ெமாழியி" பய" யா எனி"; உலக

இ"ற - உலகி

உள உயி*க& இ"ப

ெபா% ; ச3த ேவவிக த

மிகI ; ச'கர*& - சிவெப%மா"

- மைறேயாதி ெசJB

ேவவி தலாக

"வ3த - "ைன நா ெதா நைடெப?வ3த; அ*சைன வழிபா ம"னவா
- மலாி அ%சி4தF
எ-?.

பிறIமாகிய வழிபாக நிைலெபற நிகழIமா
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எ"ற, ஆ1ைடய பிைளயா* தா
அ3தண* வானவ* ஆனின

சிவபர

அ%ளி ெசJத தி%பார4தி" க(, வாக

எ"ற, உலக

இ"?த&

ெதா"?ெதா

ெபா%& நைடெப? வ3த அ%சைன த!ய வழிபாக நிைலெப?

நிகத&மா எ"? உைர4தவாறா .

அ3தண*, அறேவா*; அவ* ற4ற3த னிவராவ*. தி%வ1வனா%

அ3தணெரன வித3ேதாதபபவ* இவேர ெய"ற& “அ3தண ெர"ேபா*

அறேவா*," எ"? ெதளிவி4ளா*. உலகி

மகைள அனாதிேய பிணி4 நி&

மல க"ம ககைள அ?4த&4 ைணயாக வ3த உட
த!யவைற ந"& பய"ப4தி ேகாட&ாிய அறத
அவறி&ாிய ந"ெனறியிைனB

உண*4திB

, க%வி, உல&

நா"கிைன B

ஒ7கிB கா

ேபர%ளாளராத!" அGவ%ணி ைலைய : "அ3தண*," எ"றா*. அவரா
உலக

ெப?

பய" அவ* தா

ெபற பயேன; அஃதாவ சிறி"ப4

ெதாடகக"? ேபாி"ப ெப%வாவி

'உலக

திைள4தாவ; அபறிேய ஆசிாிய* -

இ"ற' எ"றா*. எனேவ, அ3தண* வாக எ"ற உலக இ"?த

ெபா% எ"ற வாறாயி?. இ"?த , இ"ப

மி&த ; 'பா*ம

இ"`உ

இ"ெசால வ*&' (&ற. 94. பாி. உைர) எ"றாேபால.

ெசJயப

ேவவிையேய? ெசJவாைர அத" பயைன4 தைலபவி&

தைலைம Bைடைமயி" 'ேதவ* வாக' எ"றா* எ"? , மைறெமாழி ேக
மகி3 ேபா3 ேவவியி

ந கப

அவிB( சிறபவராத!", அG

ேவவிைய "ச3த ேவவி ,” ெய"? சிறபி4

வடெசா சிைதI. ேதவ* ெபா% ெசJயப

Aறினா*. ச3த , மைறேயாைச;
ேவவிகளா

மைழவள

ெப%&ெம"பதைன அ4த பா: A?தலா , ேவத ேவவி நிைல ெப?வ
&றி4 பிைளயா* ேதவ* வாக எ"றா* எ"? ஆசிாிய* உைரகி"றா*.
பிறா(

'ேவதேவவிைய நி3தைன ெசJழ

நிைலெப?வைதேய &றிெகா(

அதனா

ஆதமி !, என ேவத ேவவி

விைளவ &ைறவற இ"ப-

வாெவ"பா* பிைளயா*. "மாதவ*கள"ன மைறயாள*க வள*4த
ம!ேவவியதனா , ஏதமதிலாதவைக இ"பமம*கி"ற எழி
5) எ"?

Sழிநகேர," (தி%Sழி

ஓவ கா(க. இனி சமண சமய ெச வா& மி&தியா

நா:

ேவவி நிைலேபறி"றி ெக:%3தைமயி" அ நிைல ெபறேவ(:

ேவத
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"ச3தேவவிக ம"ன" எ"றா ெர"பUஉமா . ஆவைறயி

இைறவ"

அ%ளிய ெபாகிழியிைன பிைளயா* த த3ைதயா*& ெகா4தேபா,

"ஆதிமாமைற விதியினாலா? Pேவணி, நாதனாைர " னாகேவ ாியந ேவவி,
தீ நீ'க நீ* ெசJயI3 தி%க7மல4, ேவத ேவதியரைனவ%

ெசJயI

மி&மா ," (தி%ஞான . 429) எ"? உைரப [#] இக%4கைள வ!B?4வ

காணலா .
---

[#]

"அ3தண* ேவவிB
ெச3தமி கீத

அ%மைற4 ழவிB

சீாினா

வள*தர

ப3தைண ெம விர லாெளா

பயி விட

ம3த வ3 லIசீ* மாமழ பா:ேய." (தி%மழபா. ெகா !. 3)

எ"ற தி%வா& ஆ1ைடய பிைளயாாி" &றிேகாக இைவ ெய"பணர
நிற
----

கா(க.

ச'கர* - சிவெப%மா". ச'கர" - எG Iயி*&

ெபா%& ெசJயப

க4ைத ெசJபவ". சிவபர

தி%பணிக1 ெதா"?ெதா வ3த அ%சைன

த!ய வழிபாக சிற3தைவயாத!", '"வ3த அ%சைன வழிபா" எ"றா*.

பிைளயா* இ க%4திைன பல பதிக'களி

"இ%ெபா7

Kவிைன ெகாJ

மலர: ேபா? ”, “ப4தி மல* Uவ 4தியா&ேம," "க% பா* மல* இ(ைடக:

வழிபா ெசJBமிட " எ"பன த!ய பல தி%வா&களா

காணலா .

தி%7&& ேவ(

ெநJB

அ%சைன &ாிய தி%நீ?

பாF தயி%

த%வதா

எ4ேதாதைல

த!ய ைவ3 த%வட"

'அ%சைன வழிபா ம"ன ஆனின'க

வாக' எ"? பிைளயா* அ%ளிெசJதாெர"றா*; "ஆனDசா
ஐயா?ைடய:கேள" எ"? பிறா(

: யாE

பிைளயா* A?வட", அ%சைன வழி

பா:& ேவ(:யவ? பலவைற ந &

ப( பறி, ஆவிைனேய பரமனாக

உபசாி4, "மணிேய, ஆேன சிவேன அ73ைதயவ* எ மாேன ெயன மாமட

ம"னிைனேய" (அ73U* 4) எ"? உைர4த%1வ கா(க.
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இகா?

Aறியவாறா

பிைளயா* பார4ேத 'அ3தண* வாக' எ"ற உலக

இ"?த& , 'வானவ* வாக' எ"ற ச3த ேவவிக த!யன ம"Eத& ,
'ஆனின

வாக' எ"ற அ%சைன வழிபா ம"Eத& எ"?

ெதாி4ைர4தவாறா . அ3தணைர பிாி44 ேதவைர ஆனின4ேதா A: "ம"ன
வா " என ெபா:&3 உைர வழ'கிய, அ4ேதவரைனவ%

அ'க4ேத யட'கியி%4த

ஆனின4தி"

பறிெயன Iண*க. "'கவமர* தி%னிவ* கண'க

P3 பிாியாத, அ'க மைன4 தாைடய வ லேவா ந லா னின'க" (ச(ேட

. 19) என ஆசிாிய* தாேம உைர4தி%ப கா(க.

இனி நி?4த ைறயாேல, ஆ1ைடய பிைளயா*, "Sக த(ன

ஓ'&க ," எ"? ெமாழி3த%ளிய பார ப&தி& ஆசிாிய* ேப%ைர

ேவ3தE

வ&4த%1கி"றா*.

"ேவவி நபய" Sன லாவ

நா1 ம*சைன ந F? பாதலா ;

ஆ1 ம"னைன வா4திய த*சைன

@1 மறிைவ கா& ைறைமயா ."
உைர : Sனலாவ - மைழ கால3ேதா? ெபாJயா ெபாழிவ ; ேவவி

நபய" - ேவவிகளா

உ(டா&

ந ல பயனாதலாF ; நா1

- நாேடா? ;.

அ*சைன - சிவெப%மா E& நைடெப? அ%சைன வழிபா&; ந
ஆதலா

- சிற3த ெபா%ளாதலாFமா ; ஆ1

ம"னைன வா4திய –

உ?

நாைடயா கி"ற ேவ3தைன ஓ'&க என வா4திய%ளிய; அ*சைன @1

அ%சைன வழிபாக மி&த& ; இைவ கா&
உாிய; ைறைமயா

-

- அைவ &"றாதப: கா4த&

- ைறைமயிைன Bைடயனாதலா , (எ - ?).

"Sத த(ன " எ"? பிைளயா* அ%ளிய ெமJ ெமாழி வி பினி"? வி7
மைழ ெய"E

ெபா%ெட"பா*, "Sனலாவ" எ"றா*. Sக த(ன

வா4திய%ளேவ மைழ கால3தவறா ெபJB
ெதாைக வாJபாடா

எ"?

ெப%ைம ெப?வ தாயிெற"ற&4

"Sனலாவ" எ"றாராயி ெற"க. Sன

விைன4ெதாைக. இGவா? மைழBளதாவ ேவவியா

விைளB
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நபயென"ற&, "ேவவி நபய"" எ"றா*. பிைளயா% , "அ பரமாகி

யழFமி ைகயினா &தியா" மைழ ெபாழிB , உ ப*கேள4 ஓமமா !/*
உைடயவ* வடதளியேவ" (ஓமமா . 2) எ"? ஓதிய%1த
நபயனாJ ந ல நீ* தி%நீரா&
பய"ப

Kசைன ெபா%கைள4 UJைம ெசJத&

சிறைடைம பறி, "அ*சைன ந F?'ெப"றா*. நீைர உ?

ெப"றதனா
பலI

கா(க, ேவவியி"

ஏைனKவணி, ஓபைன, ைகT, பராவ

த!ய வழிபாக

இஃதி வழி சிறவாைம ெபறா ; ெபறேவ, "Sக த(ன ” எ"ற

ெமJ ெமாழி, ேவவியா

விைளB

எ லாIயி*க&

ெசJத

நபய" மைழ எ"ப , இைறவைன

அ%சி4 வழிபத& இ"றியைமயாத எ"ப
இ"ப

ெபறா .

பறி "நபய"" எ"? , இ"றியைமயாைம

யிைன வ?4த& "ந F?' எ"?
இனி, பிைளயா* 'ேவ3தE

உண*4தி நிற

ஆசிாிய* சிறபி4தாெரன வறிக.

ஓ'&க" எ"ற ெமJ ெமாழி& ெபா% A?வா*,

"ஆ1

ம"னைன வா4திய" எ"றா*. பா(: நா: பா(: ேவ3த" ேகப

யா1

பா(: ேவ3த" ஓ'&க எ"? ெதாி4ேதாதிறிலராத!", ஆசிாிய*, "ஆ1

இ4தி%பார

பிைளயாரா

தி%வாJமல*3த%ள ெப?த!" பா(: நாைட

ம"னைன" என4 ெதாி4ேதாதினா*. இ%வழிB

படாைமயி", இட4தா E

ெபாநிைலயி

பா(: ேவ3த" ேமறாயிE ,

கால4தாE

எ லா நில4

பா(:நா எ4ேதாத-

எகால4 நிலI

ேவ3த*& அைம3

ெமJ ைமெயாளி திகழ நிப உJ4ண*3 ெகாளப .

இகா?3 தா" நி"ெறா7கிய அ வழியி" நீ'கி ைசவமாகிய ந வழியி

நிகி"றானாக!", பா(: ேவ3த" ெந: ஓ'கேவ அ%சைன வழிபாக

நிைலெபற நட&ெம"? , நிைலெப? ெம"னா "@1 ” எ"றதனா ,
உலகெம'&

அGவழிபா பரவி நிைலெப?ெம"?

இவறி" நிைலேப? அரசன காவ
கா& ைறைமயா " எ"றா*.
ேவவியா

ைறைமக( த'&கி"ற ெத"பா*, "இைவ

த(மைழB , - மைழயா

எனேவ ேவவிB

அ%சைனB

அ%சைன வழிபா

நிைல ெப?மா? கா4த

அ ைறயிைன &ைற வி"றி ெசJB
பிைளயா* உைர4த%ளிய ெமJ

Aறினா ெரன வறிக.

ேவ3த" வாத

ெமாழியி" க%4தாத

நிலIெம"ப ,

அரைறெய"ப ,

ேவ(

அறிகி"றா

ெம"ப
, ம?,
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அைச நிைல. ேவவிB

மைழB காரண

காாிய

மாJ நி"?,

அ%சைனயாகிய பயைன :4 தைமத!" "ேவவி நபய" Sனலாவ"

எ"? எ4ைர4தாெரன வறிக.

இனி, நி?4த ைறேய, "ஆக தீய எ லா அர" நாமேம Pக" எ"ற பார

ப&திக& ஆசிாிய* ேப%ைர வ&4த%1கி"றா*.
"ஆக தீயெத" ேறாதி றய ெநறி

Sக ெவ"ற ேவெற லா மர" ெபய*
Pக ெவ"ற ெசா Fயி* யாைவB
வாழியD ெச74 ேதாதி வள*கேவ."

உைர :- ஆக தீய ஒ"? ஓதி? - ஆக தீய என பிைளயா* தி%வாJ

மல*3த%ளிய; அய

ெநறி Sக எ"ற - ைசவ4& அயலதாகிய தீெநறி Sக

எ"ப &றி4 நி"ற; ேவ? எ லா

- அதனி" ேவறாகிய ெநறிக( நி&

உயி*கெள லா ; அர" ெபய* Pக எ"ற - சிவபர ெபா%ளி" தி%ெபயராகிய
தி% ைவ3ெத74ைத எ(Rக எ"? ஓதிய%ளிய; ெதா Fயி* யாைவB

- அனாதி

நி4தியமாகிய உயிரைன4 ; அDெச74 ஓதி - அ4தி%ைவ3 ெத74ைதேயாதி;

வள*க - சிவன% ெச வ* களாJ வள*3ேதா'&வா*களாக எ - ?.

“ஆக தீய" எ"? பிைளயா* அ%ளி ெசJத பார ப&தி& ெபா%

இஃெத"பா*, "ஆக தீயெத"ேறாதி? அய ெநறி Sக எ"ற, எ"றா*. எனேவ,
தீயெத"ற அய

ெநறிைய ெய"ப , அஃதாவ ைசவ4& அயலதாJ

கிைள4தி%3த றசமயெநறி ெய"ப

ெபறா . ஆக தீயெத"பதிFள ஆக

எ"ற, எD ஞா"? கிைளகாதவா? ைத3 ெகக எ"E ெபா%(ைம4
எ"பா*. "Sக எ"ற" எ"றா*. ஆ3 ேநாகி ெச வெதா"றிைன S&
எ"ப ெச3தமி வழகாத பறி Sக எ"? ெபா%1ைர4தாெரன வறிக.
"ெகா7'ெகா: வளிகிழ'& S&
வழ'கியி%4த

வ?4த

ேம” (ற.109) எ"? பிற%

கா(க. Sக எ"ற ெபா%1ைர ஆறலா

ேமெலழாைமைய

உணரப . இGேவ?பா காட க"ேற, ஆசிாிய*, "Sக
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த(ன ” எ"ற தி% ெமாழி& "Sனலாவ " என ேவ? வாJ பாடா
ெபா%1ைரபாராயினUஉெமன வறிக.

"எ லா அர" நாமேம Pக" எ"ற, ைசவ சமய4தி" வள*சி &றி4 நிற!",
தீயெத"ப அத& அயலதாகிய சமய4ைத &றி4 நிப இனி

ெபறபத!", அதைனெய4ேதாதா, "அய ெநறி” எ"? உைர4ெதாழி3தா*.
இனி, அஃ அர" நாம4ைத Pழா ைசவ4& மாறாய வைற P3,

தீைமBைடைமயி", "தீய" எ"றா*;

அதகிடனாகிய ைவதிக ெநறிைய யிக7

"ைவதிக4தி" வழி ெயா7காதவ*, ைகதவ ைட காரம(ேதர*" (ஆ . 2) எ"? ,

"ம(ணி

மைறேயா* ம%I ைவதிக ” (Sழி.6) எ"றதனா

மி"னெத"?

பிைளயா* ஓத

ைவதிக

கா(க. அர" நாம4ைத Pழா பிறவைற

யவ*க P3தன ெர"ற&, "&(டமணராகி ெயா% ேகாலமி& W!ெயா

&(:ைகபி:4, ெத(:ைசBமி லெதா% ெதJவ ளெத"ப*" (Sழி.10) எ"?

ஓதலாலறியலா . ைசவ
பயனா

ெபாழி மைழB

ேவத ெநறிபடெத"ப, ஆசிாிய*, "வி(ணி"

ேவதபயனா

ேபா " (ச(ேட . 9) எ"? ,

ைசவ

'ேவதெநறி தைழ4 ேதா'க மி&ைசவ4 ைறவிள'க" (ஞானச . 1) எ"?

உைரப கா(க. இனி, பிைளயாரா

காணபட சமண* பலைரB

"ெபா லா

மனசமண*" (ெகா', 10) எ"? , "நீதியறியாதா* அம(ைகய*" ( . ஆல. 10)

எ"? , "ேகா சாறி4 திாிவார ம(&(ட*" (ேசா?. 10) எ"? , "ெவDெசா

தDெசா லாகி நி"ற ேவடமிலா சமR " (ெந'கள . 10) எ"? , "பறிெகா
தைலயினா* அறிவதறிகிலா*" (Sழிமிழைல 10) எ"?

ஓத!", அவ*

ேமெகா(ெடா7கிய ெநறியிைன பிைளயா*, "தீய" எ"றாெர"றF ெமா"?.

இனி, எ லா

என பிைளயா* அ%ளிய தி%ெமாழி& ெபா% A?வா*

ஆசிாிய*, "ேவெற லா " எ"? உைரகி"றா*. எ லா எ"ற சமண சமய

ெமாழி3த ஏைனெய லா சமய'கைளB
அவைற பிற எ லா

எ"னா ேவெற

எDசாம
லா

சமய4தி" ேவறாJ, ைசவ4தி பிறவாJ நி&

உணரப . ைசவ4ைத ேபா

ேவ?ப

த7வி நிப ெபற ப .

எ"? சிறபி4ததனா , சமண

ப வைக சமய'க1

ேவத ெநறிைய4 த7வி ெநறியிE

பிற சமய'க, ேவதெநறியிைன அறேவ ேமெகாளாத

&றி4தவா?

:பிF
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சம(சமய4தி& ேவறாத!", இGவா? ெதாி4ேதாத

நாE

ேவ(:?. எGவா

இையபி ல தைனேய ேவ? எ"ற ெசா லா ட ேவ(ெம"ப

ஆசிாிய*& க%4தா , அKதிய:க தா நி?விய த(ணீ* ப3த*
த!யவறி& இட ெபயைர க( நாவரச*, '>

ேப* "ென7த ேவ(:ய காரண
ெசா லாறலா

ேப* எ7தாேத, ேவெறா%

எ" ெகா " எ"றா*&, ேவ? எ"ற

மிக ெவ&(ட அKதியா*, "ம"னவ" Pசி தி%4 ெதா(:"

உைறபாேல, ெவ"றவ* த தி% ேபேரா ேவெறா% ேப*," எ"? உைரபதனா

இனி விள'& . தீய என பிைளயா* ெபாவாJ AறினாேரE ,
ேவதவழெகா படாத ேவ? சமய
ேவத4ைத ஓெரா%கா
தா*கிக%

பலI

ேம ெகாவ

பிைளயாரா

அதனா

ஓெரா%கா

ஒேராவழி ம?கI

அடகி ெகாளப .
ெகாளாெதாழிவ

பகி"றன*; த%கம%

உைடய

சமணெரா த*க சா4திர4தவ* ெசா , "இக( வ%ெமாழி ேகளாதீசைனேய

ஏ4மி"க" (ேகாளி! . 10) எ"? ஓவ கா(க.
"அர" நாமேம Pக' எ"ற ெமJ ெமாழியி

நாம எ"ற "நமசிவாய"

எ"பதைன. இ4 தி%ைவ3ெத74திைனேய பரமE&4 தி%நாம எ"ப.

பிைளயா* தாேம, "நாத" நாம நமசிவாயேவ' (ெபா. நம.1) எ"? , தி%நாI

கரச*, "எ3ைதயா* தி%நாம

நமசிவாய" எ"?

Pத , நிைன4 த . உயி*க யாI
த

ஓதியி%4தலா

இனிணரப .

உண%3த"ைமBைடயைவ யாத!", அைவ

ண*வி"க( உண*3 ஓதிBJத&4 ைணயாவ அ4தி%நாமேம ெய"பா*,

"அர" நாமேம Pக" எ"றா*. பிறா( , "காதலாகி கசி3 க(ணீ* ம கி,
ஓவா* தைம ந"ெனறி &Jப" எ"? பிைளயா* ஓவ கா(க.

இெபா%(ெமாழி, உயி*க உJதி ெப?தெபா% வழ'கியெதா% ேபர%
ெநறியாதைல வ?4வா*, ஆசிாிய*, இத& உைர AறF?4

"ெதா Fயி*யாைவB வாழி அDெச74ேதாதி வள*கேவ" எ"றா*. தா
அறிI?&

ெமJ3ெநறி ெச ெபா%ளாகிய இதைனயறி3 கைடபி:4த&ாிய

உயி*க அனாதி நி4தியமாத

பறி4 "ெதா Fயி*" எ"? , அGIயி*வைக பலI

அட'க, "யாைவB " எ"? , இ4தி%நாம ெநDசி
ெபா%ளி

நிலவாதவழி, வாயா பிற

ெமாழிகைள ேபசி பிற பிறகைள எJவி4 ெகாபவாக!",

ெநDசி" ெசயF மகபட, "ஓதி ெய"?

Aறினா ெரன Iண*க.
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வாயா

ஓ3திற

ெநDச

ெர"றFெமா"?. "DசF

Pதலானா எ"ப பறி இGவாேறாதின
Dச!லாத ேபாதிE , ெநDச

எ"ேறாதிய பிைளயா*, காதலாகி எ"ற தி%பா:

'ஓவா*தைம ந"ெனறி

&Jப' எ"? ஓதலாF , சிவஞான ேபாத4 ஒ"பதா
"விதிெய(R

ைந3 நிைனமி""

P4திர4தி

அDெச74ேத" எ"? ஒதிய ெமJக(டேதவ*, தா உைர4த%ளிய

ெபாழிபி"க( "விதிப: உசாிக" எ"ேற Bைர4தலாF , ஓத
ெநDசி" நிைன4தெறாழிF

அக ப4 நிற

எ"ற ெதாழி

ணியப . இக%4ேத,

ஈ( பிைளயா* "Pக” எ"றத& ஆசிாிய*, "ஓதி வள*க" எ"?ைர4த
உைரயி"க(R

விள'கி நிற

ெதளிய ப . வாழி, அைசநிைல. ஆயிE

அஃ ஈ(, ஆசிாிய*& அ4தி%ைவ3ெத74தி" பா
ெவளிப4தி, அதனா

உள ஆராவ"பிைன

உயி*க ெபற கடவேதா* ஆக4திைன உண*4தி

நிகிற. தி%ைவ3ெத74ைத ஓதிேனா* தா அரE& அ:ைமெய"?ண*3 அ4

தி%ைவ3ெத74தாலைம3த அவ" தி%ேமனிைய இதய4ேத எ73த%ளவி4த%சி4

&(ட!யி

ஒமி4

%வநேவ க( தியானி4

சிவ ேபாக

ேபாி"ப4ேத திைள4தா: சிறபெர"ப சா"ேறா* : ெபா%ளாத!" 'ஓக"
எ"ேற ெயாழியா "ஓதி வள*க" எ"? ஆசிாிய* உைர4 த%1வாராயினெரன
Iண*க.

இனி, அய

ெநறியி" நீ'கி சிவ4ைத சா%

விள'கிய வழிB , ப(ைட பயிசியா

உயி*சா*த ேகவாகிய சிவஞான

அ3ெநறியிைன ேவ தி"ற 7ேபால

ேநாகிைறேய ேநாகி4 ய%?மாத!", அ நீ&த& ஓதிBJக எ"பா*, "ஓதி

வள*க" எ"றாெர"?மா .

"ெசா"ன ைவயக3 ய* தீ*கேவ

எ"E நீ*ைம யிகபர4 தி

ய*

ம"னி வா7ல க4தவ* மாறிட
"ன* ஞானச

ப3த* ெமாழி3தன*”

இனி, நி?4தைறயாேன பிைளயா* ெமாழி3த%ளிய "ைவயக3ய* தீ*கேவ"
எ"ற பார ப&தி& ஆசிாிய* ேசகிழா* வாமிக ேப%ைர வ&கி"றா*.
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உைர :- ெசா"ன - ேமேல தி%வாJ மல*3 த%ளிய "வாக அ3தண*" எ"ற
ெறாடக44 தி%பார4 ; ைவயக

ைவயக

ய* தீ*கேவ எ"E நீ*ைம -

ய* தீ*கேவ எ"ற ெமJ ெமாழியி" க%4 ; இகபர4தி

ம?ைம களி ; ய*ம"னிவா உலக4தவ* - "ப

மி&3 வா7

- இ ைம

இGIலக4

மக; மாறிட - அ4"ப'கைள ேபாகி இ"பெமJவி4 ெகாள

ெபா% ; "ன* - த பார4தி ேலேய; ஞானச ப3த* ெமாழி3தன* - எ லா

அர" நாமேம Pக அதனா

ைவயகெம லா

ய* நீ'கி வாக எ"?

ஞானச ப3த பிைளயா* ெமாழி3த%ளினா* (எ - ?)
உைர ெப%கி நீ:4த!", கைடபி:B

இைய

ேதா"ற, "ெசா"னைவயக

ய* தீ*கேவ," எ"றா*. "அர" நாமேம Pக," எ"ற தி%Iள4தா

வா4த ெப?

, ைவயக

அ%ைமபா நிைன3 "ெசா"ன," என சிறபி4தாெர"றF-

ெமா"?. அய ெநறி நி"றா* Sக எ"னா, அ3ெநறிேய Sக எ"ற
அ%&றி, அர" நாமேம P3 வா7 மகேளய"றி ஏைனேயா* வா7
நிலIல&&
எ"? க%த

ெச"?, ஆ'& வாவா* தா

"ப

நீ'கி இ"பெமJதி வாக

ெதாி3, நம& அறிI?4வா* ஆசிாிய*, ய*ம"னிவா

உலக4தவ* அ4ய* மாறி வாத
அ%ளினா* எ"? ெதாிகி"றா*.

ேவ(:, "ைவயக

இனி, "ைவயக ," எ"ற ெசா , ஆ& ெபயரா

ய* தீ*கேவ," எ"?

ஆ( வா7

மகைளேய &றி4

நிகிற ெத"பா*, "உலக4தவ*," எ"? , இ"?க எ"னா "ய*தீ*கேவ,"

எ"றதனா , உலக4தவ* இ%ைமயிF

"பேம >க*கி"றனெர"? ,

"ப மி& வாவதா , அவ* "ப

நீ'கிBJத

உைர4த%1கி"றா*. இ ைம ம?ைமெய"ற இ%வைக வாவிF

தி%Iள4தா

ேவ(

உலக4தவ*

ெம"ற

"ய* தீ*க," என பிைளயா* அ%ளி ெசJதாராயி?. ய*

தீ*தலாவ, அ4"ப

எJதியவழி, அத& - பாிதF

பிறI

ெசJயா அ

த ைமபறி நி& விைன மா க7வவ3த மா( ெபா% எனெகா(, "ப

பய&

பிறவிைனகைள ெசJயா த ைம கா4ெகா(ெடா7கலா .

அதனா , யெராழி3 உயி*க&4 "பமி"றா

எ"பா*, 'மாறிட" எ"றா*.
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மா?தலாவ, "இ"னாைம யி"ப ெமனெகாளி னா&3த", ெனா"னா* விைழB
சிற" (&ற. 630) எ"றாேபால, "?ப வ3தவிைனைய விைன மா
க7வவ3ததாக மாறி நிைன4த .
இ ைமயிF
ேமF

ம?ைமயிF

ஒ%வ" >க% இ"ப'க நிைலேபறி"றி கழி3

பிற பிறக& ஏவாகிய விைனகைள விைளவி44 "?4த!",

"இகபர4தி

ய* ம"னிவா உலக4தவ*" எ"றா*. ம?ைமக( >க%

"ப'க& நிைலகள" ம(Rலகேமயாத
உலக4தவ*" எ"றா*. ம"Eத , மி&த .

இGவா? யாிேல கிட3 வ%3

அ%1ள4 தா

பறி, "ய* ம"னிவா +

உயி*க அதனி" நீ'கிBJத

இ"ப4

ேவ(ெம"ற

இGIலக4தவ* நிைனகபடைமயி", ய*ேகவாகிய

விைனகளி" நீ'கி, இைறவ" தி%வ:ைய வழிப விைனயி" நீ'கி இ"?வ*
எ"ப க%தி, தபார4ேதேய பிைளயா* இதைன ெமாழி3த%ளினாெர"பா*,

""ன* ஞானச ப3த* ெமாழி3தன*," எ"றா*. ஞான ச ப3தைடயராதலா ,
ஞான4தா

சிவபர

ெபா%ளி" தி%வ%ெணறி நி"றாேரய"றி, நி லா%

ெதளி3 நிப* எ"E
ேதா"ற நிற

தி%&றிேபா ""ன* ெமாழி3தன*" எ"ப ெதா% நய

கா(க. விைன நீக4 & இைறவ" தி%வ: வழிபாேட ஏற

சாதனமாவெத"பா* பிைளயா*,

"அGவிைன கிGவிைன யாெம"? ெசா F

அஃதறிS*

உJவிைன நாடா தி%ப >3தம Aனம"ேற
ைகவிைன ெசJ ெத பி ரா"கழ ேல4

நாம:ேயா

ெசJவிைன வ3ெதைம4 தீ(ட ெபறாதி% நீலக(ட
எ"? ,
"ப( ெசJத வ !ைன பறற ெக வைக

உ(ம &ைரபனா" ஒ ைல நீ ெர7 பிேனா." (ேகா:கா.)
எ"? ,

பி"ன*4
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"கமிக வாைகயி" ேசா*விைன4 ற3 நீ*,
தகேதா* ெநறியிைன சா*த

ெசJய ேபாமி",

அகணி3 தைரமிைச ஆறணி3த ெச"னிேம ,

ெகாகிற கணி3தவ" ேகா:காI ேச*மிேன." (3)

எ"?

பல பட Aறி4 ெத%வ கா(க.

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

13. ேசரமா% ெப&மா பிரப(த/க [§]

ேசரமா" ெப%மா அ%ளிய பிரப3த'கைள பறி சில A?த&" அவ*
வரலாைற பறி சிறி A?வ ைறயா& . தி%4ெதா(ட* ராண

ெபாிய யா? ேபா வ. அGவா? கயிைல மைலயி

ஒ%

ேதா"றி ம(ணிைடேய பல

நாய"மா*க1ைடய வரலா? களாக பிாி3 ெச"? சிவ பர ெபா%ளி" தி%வ%
கட!

ெச"? ேச*கிற. இத" ேதா?வாJ a 3தர@*4தி வாமிகளி"

வரலாறா& . இGவரலா? தி%மைலயி

ேதா"றி4 தி ைல வாழ3தண* ராண

தலாக ெவளாைன ச%க மீறாக பல ஆ?களாக பிாி3 ைசவ Iலகி

பாJ3 ைசவ பயிைர விைளவி4 ெச"? தி%வ% கடைலயைடவைத
கா(கி"ேறா . இவ? ஞானச ப3த*, தி%நாIகரச* எ"ற இ%வ*

ராண'களாகிய யா?க ெபாியனவா& . இைவ த  A:B பிாி3

ெச வேதா ேவ? சிலவேறா கல3 பி" பிாி3 ெச வேதா ேவ?
சிலவேறா கல3 பி" பிாி3 ெச கி"றன.
---

[§] தி%கயிலாய பர பைர4 தி%வாவைறயாதீன மஹா ச3நிதான4தி
ெசாெபாழிI.

நிக4திய

3தர@*4தி வாமிகளி" வரலா? @லநதியாJ பட*3 ஏய* ேகா" க!காம*,

ேசரமா" ெப%மா எ"ற இ%வ* வரலா?க1ட" கல3 ஓ:4 தி%கயிலாய4
ைதேய அைடகிற. கிழேக கடகைரயி

யா?, ேமேக ேசர நா:

ேதா"றிய a 3தர* வரலாறாகிய

ேதா"றிய ேசரமா" ெப%மா வரலாறாகிய யா?

கிழேக ஓ:வ3 தி%வா0ாி

த"ேனா கலக கல3 பா(: நாெட லா

பாJ3, ேசாழ நா:ேக தி% ப ேபா3, ேமேக ேசர நா:& ெச"?,
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மீ

தி%வா0%& வ3, பி"ன%

கட!

அ ேமைல நா:ேக ெச"?, சிவன%

கல3 ஒ"?பகிற. இGயா?களி" வரI , இைவ ெகாண%

வள'க1

ந

தமிநா:& வழ'கிய நல4தி& அதனா

ெப?ள ேம பா:&

ைசவ மக

அளI கா(ப :யாத ெசயலா& .

ேசரமா" ெப%மா இைற& மா* ஆயிர4

? ஆ(க& " ந

இ%3 ஆசிாி3த அரச* ெப%3தைகயா& . இவ* ெபய* ெப%மா

ேகாைதெய"ப. சிவ வழிபா:

நா:

இவ* இளைம தேல ஊ"றிய உ?தி

பைட4தவ*; ெச'ேகா ெபாைறய" எ"E

ேசர ேவ3தE& பி" ேசரநா:&

:Bைட ம"னரானவ*; சிவெப%மா" அ"பராகிய பாணப4திர* ெபா%4
தி%க

விக ெபறவ*; சிவெப%மா" தி%வ% காட4 தி%வா0ைரயைட3

a 3தர@*4தி வாமி கைள க( அவேரா பிாியா நறவ*. இ3நபி"

ெப%ைம மிக சிறபான. இதைன பி"ன* A?கி"றா . இவ*,

3தர@*4திகைள4 த ேசர நா:& அைழ4 ெச"? பல நா த ேமா
இ%4தி அவ*& பணி ெசJB

தாேம த

ேப? ெபறவ*; ம?ப:B

அ 3தர@*4திக

நா:& வ3 பரம" வி4த ெவளாைன மீ கயிைல&

ெச வண*3, அவ* யாைன& " த &திைர மீேதறி காவ
கழிநல

ாி3 ெச F

ெபறா* ; கயிைலையயைட3 சிவ ெப%மா" தி%" தா

தி%Iலா ற4ைத அர'ேகறி சிவகண'க&4 தைலவரா
எJதியவராவ*.

பா: ெச"ற

ெச ைம நிைல

இனி, இவ* பா:ய%ளிய பிரப3த'க @" றா& . அைவ ெபா"வ(ண4த3தாதி,
தி%வா0*  மணிேகாைவ, தி%கயிலாய ஞானIலா எ"பன. இவ?
ெபா"வ(ண4 த3தாதி, தி ைலயி
அர'ேகற

பா: நடராச ெப%மா" தி%ப: கீ

ெசJயெபற ; தி%வா0*  மணிேகாைவ தி%வா0ாி

3தர@*4திக ேகக அர'ேகற

ெசJய ெபற ; தி%கயிலாய . ஞானIலா

தி%கயிலாய4ேத சிவபர ெபா%ளி" தி%" அர'ேகற
இவறி" நல

கா(பத& ", நா

a

ெசJயெபற.

இவைற ெசJத ஆசிாியராகிய ேசரமா"

ெப%மாளி" மன பா"ைமைய4 ெதாி3ெகாவ நலமா& . சா"ேறா* ெசJத
நல

காண&ேவா* தக( அ3

ைல ெசJத அசா"ேறா* மன

பா"ைமைய4 ெதாி3 ெகாள ேவ(ெம"? ெபாிேயா* A?வ*.
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லாசிாிய" மனபா"ைமைய Bண*த& இ%வைக க%விக உ(. அைவ

அகக%வி, றக%வி எ"பன. அக க%வி அவ* ெசJத
வரலா?மா& . ந

F , றக%வி அவ*

நா சா"ேறா*க1 பல%ைடய மனேகாைளயறி த&

றக%வி ேபாதிய அளI கிைடபதி ைல. அகக%விேய ெப% பாF

அதனா , நா

கிைடப.

அ சா"ேறா*களி" மனபா"ைமக1 ஒ% ப&திேய காண

:கிற. மிக சில*ேக இ% க%விக1

அைம3தி%கி"றன. அ சில% ந

ேசரமா" ெப%மா அ%க%4ைத இ%வைக க%விகைளB ெகா( கா(ப

இய கிற.

றக%வியாகிய இவர வரலா? ெதJவ கவிநல

சிற3த சா"ேறாரா

ெசபமாக

ெப%மா நாயனா* ராண , ெவளாைன ச%க

எ"ற இர( ப&திகளி

நம& வழ'கபள. ேசகிழா* ெப%மா" இவ* வரலாைற ேசரமா"

ெதJவமண&

ெசJBகளா

க%4ைத மிக விைரவி

தீவிதாக ெசபியி%கி"றா*. அ ெசJBக ந

ஈ*4 ெகா1 சிற வாJ3தைவயாத!", நா

மிக

விழிேபா ெச"? அவறி" வாயிலாக ேசரமா" ெப% மாளி" தி%Iள

கிைடைய4 ேத*3 ெகாள ேவ( . இ"ேற , அ4 ெதJவ கவிகளி" தீDைவ

ந

க%4ைத வி7'கி ெகா1 . ேசரமா" ெப%மா அரசராத& " தி%

வDைசகள4தி

சிவபர ெபா%&4 ெதா( ாிB

ஈப:%கி"றா*. அ கால4ேத அவ* உலகிய 

தி%பணியி

அரசிய 

ஆராJ3

ெதளி3 சிவ4ெதா(:ேலேய உைற4 நிகி" றா*. அவ* இதைன ேசகிழா*

ெப%மா", "உலகி" இய 

அரசிய 

உ?திய ல என Iண*வா*" எ"?

A?கி"றா*. இGவண*I ெநDசிேலேய நி"ெறாழியா ெசய!"க(R

உ%ெகா( விள'&கி"ற. நாேடா? இவ*, "லாிெய73 ன
னித ெவ(ணீ றிE

@கி", "தி%பா

@கி

ஒ%ைம ெநறியி" உண*Iவர ஓதி

பணி3 ஒ7&வ இக%4ைத வ?4கி"ற. ேமF , இவ*, ெச'ேகா
ெபாைறய" இற3த அராிைம ெயJதியேபா, அைமச* வ3 அரேசக

ேவ('கா , அரசி" ேம

வி%ப

ைவயா, "இ"ப

ெப%&

தி%4ெதா(:& இைட/றாக இவ* ெமாழி3தா*" எ"? நிைன3 நிகி"றா*.

அைமச* அரைற சிவ வழிபா:& இைட/றாகா எ"? பல ப:யாக
Aறேக, "அ" நிைல வ7வாைம அர ர&

அ% உ(ேட ", இைறவைன

இைட ெபறிேவ" எ"? ெசா ! ஆ(டவைன ேவ(:, யா% யாI

கழ?வன அறிB

அறிI வ"ைம ெப? கழறி றறிவாராவ இவ%ைடய தி%4

ெதா(:" உைறைப ந"& வ?4 வைத கா(கி"ேறா . இGவா?
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இைறவ" தி%வ% &றிபா

அர ைற ஏ&

சிவெநறிக( ஊ"றி நி&
இவ%

இவர மனப(,

ஒய* வற ெமJBண*விைன நம& காகிற.

பா:ய ெபா"வ(ண4 த3தாதியி , "தன&"ற மா ைவய

பி" தா

ச'கர"த" அ% அ"றி ெபறா , மனெக"?

(43) எ"? , "நானில

ஆளிE , நா"மைற ேச*ைமயா* மிடறா" அ:மறவா வர

ேவ(வேன' (98) எ"?

த

இவ* அர'ேக? உலா வ%
ச(ணி4தா ேபா

ெநDசி கைடயா நிைனவ""

மனேகாைள விள'க Iைரகி"றா*.
ேபா உட

7

உவ* ம(cறி ெவ(ணீ?

ஒ% வ(ணா" ேதா"றக(, "உைழயி ெபா!3த

தி%கர4தா* அ:யா* ேவட " எ"? நிைன3 அவEைடய கா!
வண'& வ , அவ" மன

S3

ம%(, "அ:ேய" அ: வ(ணா" எ"? அDசி

ந'கி நி"றேபா, "அ:ேய" அ:ேசர"" எ"? ெமாழி3, "தி%நீ? வார

ேவட

நிைனபி4தீ*' எ"? அவைன இனி ெச ல வி4தF , இவ*& சிவ

பர ெபா%ளி" ேம

இ%3த உ(ைமய"பிைன, அ:யா* வழிபாடா

விள&கி"றன. தி%நீ? வார ேவட4தி

அ4தி%வ3தாதியி ,

இவ*& இ%&

ெதாிய

ேபர"பிைன,

"வ%கி"ற @ெபா தீபிணி Aற ைவக& ைவக
ெபா%கி"ற ேபா*ெகா"?

ஆற கி ேல"; ெபா:Kசிவ3"

அ%ெகா"றி நிக அ%1க(டாJ; அழ வாJ அரவ
ெவ%ெகா"ற ெவ(மதி ெசDசைட ேம

ைவ4த ேவதியேன" (21)

எ"? &றிகி"றா*.
இவ* அர க:ேலறி அராி3 வ%'கா , இவ* மன

சிவ வழிபா:

திாியேவ இ ைல . தா த மன , ெசா , ெசJைக எ"ற @"ைறB
வழிபா:

ஒ"?வி4, - நா1

சிவ

சிவெப%மா" தி%வ: சில ேபாைச தம சிவ

Kைசக( த தி%ெசவியார ேக சிற3 வ%கி"றா*. இவ*

எ(ணெம லா

சிறி

சிவெப%மா" தி%வ:யிேலேய ஒ"றி நிகி"றன. இவைற

ேசகிழா* ெப%மா", ந"& க(, ந

ேசரமாEைடய அறிI ? , 'நீ
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உாிைம ேபரரசா
ெப%3ைணB

நிக7

பயE

நிைறதவ , ேத

தி ைல4 தி%சிற

பல4, ஆ' கழேல என4 ெதளி3த

த தி%வ3தாதியி , இேவ த

அறிI' எ"ேற அறிவிகி"றா*. ந ேசரமாE

க%4 எ"பாராJ, "ெநDசேம எாியா: எ மா", கட
கழ

ேச*த

ெபா%1

தாயி" நDச

உ(ட பிரா"

க(டாJ, உட தா" உள பயனாவ ெசா"ேன" இGIலகிEேள"

(13) எ"? , "னிேய %கல* ெகா"ைறயினாJ, எ"ைன @ெபாழி4த கனிேய,
கழல:ய லா

கைளக( மெற"?

இ ேல"" (40) எ"?

A?கி"றா*.

க%4தா , பரம" த" தி%வ:

இGவ(ணேம, ந பியா0ரைர நிைனபி&

சில ேபாைசைய ஒ%நா இவ*& காட4 தா4தேபா, இவ*, "அ:ேய"
எ"ேனாட பிைழ4த" எ"? உைரபவ*, "ஆைசBட பா

அைடB

இ"ப

யா" எ"? A?கி"றா*.

சிவ வழிபா ாிB

தம& ெச'ேகாலர த3, தி%வ: சில ேபாைச கா:

பரம" அ% ெசJவ த தி%4ெதா(:
க%4தி

மறினி ேவ?

நிலவிய வ(ண

இ%கிற. பாணப4திர* தி%க பார

காட க( அளவிலா இ"ப4தி
த3, அராிைமயிைனB

வழாதி%4 தேக எ"ற க%4 இவ*

ெப? வ3

திைள4த இவ* த அரசிய ப(டார4ைத4

உட" த%கி"றா*. பாணப4திர* அைமதி A*3,

"அரேச, அர ேகாடக ஆைணயி ைல" எ"? உைர கி"றா*. இவ* உடேன, தா
அரேசற பரம" தி%வ% &றி ெகா(ேடயாத!", அதைன ஈவ
அ&றிபினால"றி Aடாேத; தா

ெசJத தவறாயிேற எ"? நிைன3 அDசி

அட'&வா*, "இைறவராைண ம?பத& அDசி பிைச3தா*" எ"? ேசகிழா*

ெப%மா" ெதாிவி கி"றா*. இ ெசயலா

ேசரமா" க%4தி

ஒ% ந Fண*I

பிற3தைம லனாகிற. த"ைன நிைன3 வழிபபவ*& ஆ(டவ" ேவ(வன

வைற4 த3

உண*4திB

வ7வாவா? தி%4தி பணி ெகாகி"றா"

எ"பைத4 ெதளிகி"றா*. "அர ஆைணயி ைல " எ"ற பாணப4திர* விைட,

உம& அர ந கிய இைறவ" அதைன ெநகி4 பிற*& ெகா4விட

ஆைணயிடவி ைல எ"? இவைர4 ெத%கிற. இவ* ெதளி3 அைம கி"றா*.

இதைன &றிபாக இவ* த தி%வ3தாதியி , "தாேம அ% ெசJ ெகாவ* த

ப பணிேய" (9) எ"? , "தாசைடயா" வDச

க:3 தி%4திைவ4தா"

ெப%வாைகேய" (11) எ"? , "(ணிய Pல4ெத மா", தி%3திய ேபா அவ"

தாேன கைளB ந தீவிைனேய" (17) எ"?

இய கி"றா*.
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இனி, வ(ணா" ேதாற4ைத க( அ:யா* ேவட
இவ*& அ:யா* பா

என க%தியதி

இ%3ேத

இ%3த அ"பி" மி&தி ந"& ெதாிகிற; ஆயிE

ந பியா0ர* ெபா% பரம" சில ேபாைச தா4த ெதாி3த , பரம"

அ:யவ*பா

ெகா1

அ"பி" திற

ெபாி

விள'கிவிகிற. அேபா

இவ*, ந பியா0ரைர4 தா

க( பணியேவ(ெம"? ேவைக

விய(டா கிற. அதனா

அ:யா* இணக தம& ேபாி"ப

ெகாகி"றா*, "எ"ேன அ:யா*& இவ* அ%1

க%ைண யி%3தவா? " எ"?

த% எ"ப

ெதளிவாகிற. அ &றி44 தி%வா0* ேநாகி வ%பவ* தி ைலய பதி வ3,

சிவபர ெபா%ைள க( ேபாி" ெபJ கி"றா*. அ'ேக த'கியி%ைகயி

நிைனI ெசய

ெசா

7

தம

சிவ பர ெபா%ளிட4ேத ஒ"றி நிப உண*3

ெபா"வ(ண4 த3தாதிைய பா:ய%ளி அர'ேக?கி"றா*. அத"க( த

க%வி

கரண'க சிவமயமாதைல உண*3, எ4 எபிேலேய, "த"ைன க(ட
எ"வ(ண

எGவ(ண

எGவ(ண

அG வ(ண

தா

ந பியா0ர* எ"E

":வி

அGவ(ண

ஆகிய ஈசE&, ெபா"வ(ண

ேமனி ெபா!3தில'& ” எ"? கFகி"றா*. ேமF ,

ெப%3 ெதா(டைர காண வ3தி%& நிைனI

எழ, அவ* காசி தம& சிவேபாக4ைத4 த% எ"? இவ*

ணிகி"றா*. அ4ணிைவ,
"மாய" ந" மாமணிக(ட" வள*சைட யாக:ைம
ஆயி" ெதா(ட* றக
காJசின யாைன வள%

ெப?வ ெசா Fைட4ேத,

கனக மைலய%ேக

ேபாயின காைகB ம"ேற பைட4தத ெபா"வ(ணேம" (100)

எ"? ெவளிப4கி"றா*.
இGவ3தாதியி"க( இவ*, தா
காரண'கைள சிவ4ெதா(:
ெதா( ெசJB

இGவ3தாதி ைய பா:ய காரண , த

ஈப4த , உட

ைற, ெதா( :ைன ேய?

அ ைமயபனாJ எ73த%1

க%வி

வாவி" உய*வி"ைம,

பரமEைடய அ%ைம நிைல,

திற , அட @*4தியாJ அைம4த ,

அகெபா%ைறக, இ'கித பாக, இனிய ெசா லாட க, இனிய
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காசிக என பல ெபா%க ெபாதி3 கிடகி"றன. அவறி" நல

கா(ட&

ய ேவாமாயி", இ ெசாெபாழிI மிக நீ:& மாத!", வைகெகா"? கா:

ேமெச கி"ேற".

இGவ3தாதி பா:ய காரண

A?வா*, ஏைனேயா* ேபால

!" ெதாடக4திேலா

:விேலா Aறா இ%ப பாக பா: பி" AறF?கி"றா*. தக(

தம& கவிபா

வ"ைமயி ைலெய"? , பிற* உைர4தவைற Bைரபி"

ேவ(

உைரபா*,

அறிஞ* ஏலா* எ"? , தா ெசா Fவன " ெசாகேள எ"? , அவைற ஏற
எ"?

"ெதளிய மா3தைர ேச*3தில" தீ'கவி பாடFேற",
ஒளிய ெசா F
களிய கா

ெபா%1

ெபேற"; உைர4 தா%ைர4த

கவிக ஒடா*; கட

நDசய"றாJ;

ெகாளிய அ ல க(டாJ "ெசா லாயிE

ெகா(ட%ேள"

எ"கி"றா*. இ4ைண &ைறபா Aறிெகா ேவா* பாடாெதாழியலாேம என

எ7

வினாவி& விைட A?வா* ேபா , "அமர* &ழா

ெமாழிகளா
அ: ேயE

நி"ைன ெபா%

ேபாறி பரவக(ேட"; அகாசி எ"ைனB
பாடFேற"; மதி ேதா"றி நிலI ெபாழிB

ஒளிவிாிகிறத"ேறா " எ"பா*,
"அ%ளா

பாமா? ஊக

மிட4 மி"மினிB

வ%ெநDச உ(நி" றாைய அமர*&ழா

ெபா%ளா* கவிெசா ல யாE " ெசாகைள ண*கFேற";
இ% ஆ சறஎழி

மாமதி ேதா"றI

ஏ"றெத"ன

ெவ%ளா ெததி*ெச"? மி"மினி தாE

விாிகி"றேத"

எ"? விள கி"றா*. இGவா? பா: ெச பவ* எ(ப பாக& ேம

பா:விகி"றா*. ேமேல பாமிட4 சிறி ேசா*I ேதா"?கிற.

அேபா, அவ*,

"மானில4 ேதா*க&4 ேதவ ரைனய அ4 ேதவெரலா
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ஆனல4 தா

ெதா7

அDசைட Tச னவ" ெப%ைம

ேதனல*4 தாமைர ேயா"தி% மாலவ* ேத*3ணரா*;

பாநல4 தா கவி யா எ'ஙேன இனி பாவேத" (89)
எ"? பாகி"றா*.
அவ* த

க%வி கரண'கைள4 ெதா(:

அ4ெதா(:

ஈபட ெசJB

ஈப4

திற

அறIைரயாக இ%கிற.

ந மேனாைர

"சி3தைன ெசJய மன அைம4 ேத"ெசப நாவைம4ேத",
வ3தைன ெசJய4 தைலயைம4 ேத"ெதாழ ைகயைம4ேத",
ப3தைன ெசJவத க"பைம4 ேத"ெமJ ய% பைவ4ேத"
ெவ3தெவ( ணீறணி Tச கிைவயா" விதி4தனேவ” (93)
இGவைகயி

ந ைம ேநாகி,

"A?மி" ஈசைன ெசJ மி"& ேறவ

ேத?மி" சி4த

&ளி*மி" க(க

ெதளிமி" சிவைன ெச?மி" ெசற

ஆ?மி" ேவைக ய?மி" அவல
ஏ?மி" வான4 தி%மி" வி%3தா

இைவெநறியா

இைமயவ*ேக" (70)

எ"? இைசகி"றா*.
உட

வாவி" உய*வி"ைமைய பலவைக யா

ெதளிவிகி"றா*.

இGவைகயி , ஏைன ெபாிேயா*கைள ேபால4தா" இவ%
விாி4 ேதாகி"றா*. உட
இ?வ எ"பா*.

"ேவ(:ய நாகளி

பல பாகளி

வாI நீ:4தத"?; பலவைக யாF ேதJ3 ேதJ3

பாதிB

க'&

மிக அவ?,

ஈ(:ய ெவ3ேநாJ தல பிைளைம ேமல @
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ஆ(:" அச

மா(ட"; ேச*

ெவ&ளி அவாஅ7கா? இ'ஙேன

வள*" சைடக( மாயைனேய" (99)

எ"? A?கி"றா*. ஏைனேயா*, "ேவத
என வய ெதா ைலைய

 பிராய

? மனிச*தா

&வேரE "

றாக Aற, இவ*, அதைன &றியா, "ேவ(:ய

நாக" எ"ப இவர உலகியFண*I மி&திைய விள'க காகிற.
இனி, உட

ஒ"றி நி&

வாவி" "ைம உண*3த வழி ஒ%வ*& இைறவ" தி%வ%ளி
ெப%வாவி"க( ஆ*வ (டாவ இயைகேய. அதைன

ெப?த& இைறவைன வழிபவத"றி பிறிதி ைல . அGவழிபா:" திற

AறFற ந ேசரமா" ெப%மா,

"பணிபத ; பா:ைச, ஆ:ைசயாக; பனிமலரா

அணி; பத'க" பெகா அபைன; அ4தவேக அ:ைம
ணி; பத
தணிபத

கா?; ேதாெலா நீ? உட

U*4 ந ல

கா: ; சDசல நீஎ" தனி ெநDசேம (10)

எ"? ,
"ெநDச தளி*விட க(ணீ* த ப கமல*,

அDெச' காதல A ப அடா'க
த ெசா

மலரா

அணிய வ ேலா*"

அ:பணி3

எ"? , ெதா7த , பணித , நிைனத , அ% சி4த

த!யவறி" நல

A?தF?,
"உலகா 1?S* ெதா7மி"; வி(ணாS* பணிமி"; நி4த
பலகா ?S* நிைனமி"; பரமெனா ஒ"றFறீ*
நலகா மலரா

அ%சிமி"; நா நரக4 நி&

அலகா ?S* அரன: யாைர அைலமி"கேள" (14)
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எ"?

விாிய A?கி"றா*. இ3ெநறிக( இவ* A?வன பலவாத!"

இ ம:

அைமகி"ேறா .

இGவா? நா

ெதா( ாி3தவழி அதைன ேய? நி&

பரமEைடய அ%ைமைய

இனி ஒகி"றா*. அ:யா* ஏ4வைத பரம" மிக வி% பவ" எ"பா*, "ஏ4
இவ* ஆதாிகி"ற" (7) எ"? A?வைத ேநாக, பரம" மிக எளிய"

ெகாலா
எ"? நா

க%தலா . ஆனா , அதைன மாறி, அபரம" மிக அாியவ*; அவ*

த ைம நிைனபவ* ெநDசிE

க(ணிE

நிலIகி"றா*; ஆயிE

ந ம ேனா*& உண*வ எ"பா*, 'திாிதவ* க(R1

அவ* த"ைம

உள4திE1

திாிதாிE , அாிதவ* த"ைம அறிவிப" (9) எ"? அறிவி கி"றா*. ேமF
அGவ%ைம பா:& சா"? A?வா*, அபரம" அட@*4தியாJ நிபவ*

எ"? அ%1கி"றா*. "அைலயா* ன

அன

ஞாயி? அவனி மதிய

ெதாைலயா உயி%ட  ஆகிய ேசாதி" (15) எ"? , "பாத
பவன

உயி*, ஓ'&, ஓத

வி(கா ,

வனி ட* நயன

உைக உய*வா" : , வி ேப உட , ேவத

க , திைச ேதாமி& ப"ெமாழி கீத " (19) எ"? , இவர இ3நிைலையBண*3
பரIபவ* சிவ ேலாக

ெப?வ* எ"? AறF?, "தவேன உல&&4 தாேன த

தா" பைட4த எ லா , சிவேன 7

[#]எ"பா* சிவேலாக

உைரகி"றா*. ( [#]எ"பா* - எ"? நிைன3 வழிபபவ*.)
இ பரமேன  @*4திகளாB

அ ைமயப னாB

ெப?வ*” (5) எ"?

விள'&கி"றா* எ"பைத,

"Sர" அய"அாி ெவபல* நீ*எாி ெபா"ெனழிலா*
காெரா( கைக கமல
ேபெரா( பதி, நிற
ேவெற"பரா

ழாJவிைட ெதா பறைவ

தா* இவ* ஊ*திெவG

பா%

அறியா வைகெய'க ஈச* பாிகேள.” (95)

எ"? ,
"வல3தா" கழ

இட

பாடக ; பா  வல

இடேம
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கல3தா"; வல நீ? இட சா3 ; எாிவல
அல3தா* வல
சல
எ"?

இட ஆடக ; ேவ வல

தா சைடவல

த(ண' &:

இட

ப3 இட ; எ"

ஆழியிட ;

ச'கரேக. (65)

Aறிய%1கி"றா*. பிற நல'கைள பி"ன* கா(& .

இனி இபரம" அ:யா*& அ%1 திற4ைத, "உற:யா* உலகாள ஓ* ஊE

உற'& மி"றி, ெபறமதாவ ெதா"ேறE பிரா"" (34) எ"? , "களவளாக

க:3 அ:ைமபட கறவ*த உளவளாக4 ?கி"ற உ4தம"" (78) எ"? ,
"ச3தி4த A?& Aறா பிணி&4 தனிம%3தா
சி3திகி சி3தா மணியாகி4 தி4தி4 ததமா
வ3திகி

வ3ெத"ைன மா

ெசJB

வாேனா* வண'க நி"ற

அ3திக( ணா:யினா" அ:யா*க1 காவனேவ" (83)
எ"?

எ4ேதாகி"றா*.

இGவிய பினனாத!", இபரம"பா

பைகெபா% அைன4

பைக நீ'கி

ஒ"றி நி"? நிலIவெதா"ேற அவன பரமா3த"ைமைய உண*4கி"ற
ெத"பா*,

"ஆ*கி"ற நீ%
ஓ*கி"ற ேயா%

அனF , மதிBைம வாயரI

உைமB , உ%I ம%I , ெவ"றி

பா*கி"ற ேவ'ைகB மாE , பகF

இரI ெம லா

கா*ெகா"ைற மாைலயி னா*& உடனாகி கல3தனேவ" (50)
எ"? , இGவ:வ4ேத உல& 7
"இ%ளா* மிடற , இராபக

ெபா%ளா

கமெகா"ைற யா

ஒ"றி நிகிறெத"ற&,
த"னா , இைரமைரயா

 ைல றர வாதலா
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ெத%ளா* மதிவி பா
அ%ளா

ெபளவ

பலபல வ(ண  மா

ெத(ன

தா'&தலா

அர" ஆயினேன" (57)

எ"? இைச4த%1கி"றா*. இGவிய பா , "ஈசேனா டாயிE
எ"ற ெகாைக மிக றவிக1

இவ*பா

ஆைசய?மி"'

தீரா ேவைகயரா கி"றன* எ"பா*,

"ெதாட'கிய வாைகைய வாளா றப* ற3தவேர, அட'கிய ேவைக
அர"பா

இல*" (64) எ"? அறிவிகி"றா*.

இGவைக க%4க நிர பிய இ ெபா" வ(ண4 த3தாதிைய4 தி ைலயி
அர'ேகறி உள

ந? உள

சிற3த இவ*, தி%வா0* ெச"? ந பி யா0ரைர க( அவ*

சிறகி"றா*.

ேசரமா" தி%வா0ைரயைட3 ந பி யா0ைர க(டேபா, ஆரா காதFற அவ*

அ:4தாமைரயி

தக( S3 வண'& கி"றா*. இதைன ேசகிழா*

ெப%மா" "ச3த விைர4தா* வ"ெறா(ட* " வி%பிEட" தா3தா*" எ"? ,

"" பணி3த ெப%மாைன4 தா

இவ* இ%வ*&

பணி3 வரேவறன* எ"?

உ(டான நபி" நல4ைத ேசகிழா* ெப%மா" நிர ப எ4

இய  கி"றா*. இ%வ%

ஒ%வைரெயா%வ* பணி3 த7விெகா1

""பணி3த ெப%மாைள4 தா

இ"பெவள4 திைடநி"?

ஆ*வ4 ெதாத7வ

ஏற மாடா தைலவ"ேபா

உ%க உயிெரா"றி உட  ெமா"றா என இைச3தா*"

எ"? , "ஒ%வ* ஒ%வாி கல3த உண*வா
எ"?

ெசயைல,

பணி3 க3ெத4ேத

அ" ெப%க4 த7வவிைர3 அவ%
எ"

A?கி"றா*.

இ"ப ெமாழிBைர4 மகி3தா*

A?கி"றா*. இGவாேற பி" ந பியா0ர* இ?தியி

ெச"? ேசரமாைன க(டேபா , இ%வ%

பணி3த ெசயைல, "ேசர* ெப%மா"

எதி* ெச"?, தைல நாகமல ேபாதைனய சரண
கைலநாடத ஆ0ர* தா

ேசர நா:&

பணிய4 தாவ

பல,

ெதா7 கல3தனரா " எ"? , "சி3ைத மகி7

ேசரலனா* தி%வா0ர* எEமிவ*க, த3தமணி ேமனிக ேவறா

எனிE

ஒ"றா
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த"ைமயராJ, 3த எ7' காத!" ெதா7 " த7வி ெகா(டன ெர"? , "ஒ%வ*

ஒ%வாி கல3 &ைறபா:"றி உய* காத
இGவா? ந பியா0ர%ட" உய* காத

இ%வ*" எ"?

உைரகி"றா*.

ந(பராகிய ேசரமா" அவ%ட"

தி%வா0* பரமைன க( பணி3 வழிப அவ* ேபாி

தா பா:ய தி%

 மணிேகாைவைய, அ3 ந பியா* இனி ேகக அர'ேகற

ெசJகி"றா*.

அகால4ேத அத" ந"ைம இனி விள'க ந பியா0ரைர அரச* ேகபி4தா* எ"?
A?

ேசகிழா*, "தி%  மணி ேகாைவ நாவ[* த " ந"ைம விள'க

ேகபி4தா*" எ"ேற A?கி"றா*.

இேபா, நா , இ4தி%  மணிேகாைவ யி" நல
ப தி%பாக உ(. இைவ யாI

அைம3தி%கி"றன. தி%வ3தாதியிF

சிறி காணலா . இத"க(

அக ெபா% ைறயிேலேய

ஐ ப பாக இGவக4 ைறேய

ெபா%ளாக ெகா(ளன. இGவக4 ைறயி , அகைன3திைண&ாியன சிலI ,

கடI மா மானிட ெப(:* நய3த பக4தன பலIமா& . தி%வ3தாதியி

வ%வன பலI

கா(ேபா .

அகைன3திைண ய லாதைவ யாத!", அவைற தக( சிறி

ஒ%4தி சிவெப%மாைன க( அவ"பா

க%4திழ3, உட

ெம!3

வைளேசா*3 வ%3 கி"றா. அவ ேதாழி ேபா3 "நீ இGவா? வைளB
கைலB
சிற

இழ3 நிபதா

பிற* இக7

பழிB(டா& ; ந

ேபா " எ"? கழறி A?கி"றா;

"பாத
ஓத
ேவத

வனி, ட*நயன , பவன

ெப(ைம&ாிய

உயி*, ஓ'&

உைக , உய*வா" : , வி

ேபஉட ,

க , திைச ேதா, மி& ப"ெமாழி கீத , எ"ன

ேபாத ; இவேகா மணிநிற
எ"? உைரகி"றா. த"னா

ேதாப? K'ெகா:ேய"

பழியாவ , ெப(ைம நல

ேபாA7மா எ"ற க%4ைத எ4ேதாதி,

ேபாவ

ஆA7
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"ஆவன யாேர யழிகவ

லா* அைம யாIலகி

ேபாவன யாேர ெபாதியாகி பா*ர

@"ெறாி4த

ேதவைன4 தி ைல சிவைன4 தி%3த: ைகெதா7

தீவிைன ேய" இழ3 ேத"கைல ேயா ெசறிவைளேய" (84)
எ"? விைடயி?கி"றா. இபக

நிகசி அவ ெநDைசயைலப, இரவி

சிறி க(ண ய*3 கனI கா(கி"றா. அகனவி

பரம" ப! ேவ(:வர4,

தா" ப!யி ேமனி ேவ?பவதாகI , தாயா* தபதாகI , த"ைன பரம"

அேபா வாெவன அைழபதாகI

ெசயைல ேசரமா",

க( க( விழி4 வ%3கி"றா. இ

"ஈசைன காண ப!ெகா ெச ல, எேற இவேளா*

ேபயைன கா? பிசி ெகாலா ' எ"? ேபைதய*"

தாJஎைன ஈ*ப4 தமிேய" தளர அ4 தாசைடேயா"

வாஎைன  ல எ" றா" இைம வி(ட" வாக(கேள"
எ"? பா: காகி"றா*.
இ'ஙன

கனாக( வ%3

ெநா3, மகைள பா*4,

இவ ெம!I க(ட அ"ைன மிகI

மன

"ெசப" ெகா'ைக&4 ேதமல* ெகா"ைற நிற பணி4தா";
ைமைர க(R& வா*ன க'கைவ4 தா"மன4&
ஒபன இ லா ஒளிகிள* உ"ம4த 

அைம4தா"

அபைன, அ மைன ! நீஎ" ெபறாநி"? ஆ*கி"றேத"
எ"? ெசா ! அவ!கி"றா. இ மக பி" த" ேதாழிைய ேநாகி பரம"

பா

A?

Uவிட க%தி, “ேதாழி, நீ பரமனிட
ெமாழி ேக வ%த

ெச"? எ" மனநிைல ெமாழி3 அவ"

ேவ( ", எ"பா.

"ஒ அவ" நாம , உைர அவ" ப &ண , உ"ைனவிேட",
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ேபா அவ" பி"ேன , ெபா%3 அவ" வாைக தி%3த ெச"?,
மாதவ மாகி , மாதவ" மாவள* "சைடயா"

யாதவ" ெசா"னா" அ ெகா( ெடாழியினி ஆரண'ேக ” (54)
எ"? ெமாழி3 விகி"றா.
இஃ இ'ஙனமாக, மகளி* இ%வ* ஒ% ெசா லாட

நிக4கி"றா*க. ஒ%4தி,

"இைறவ" தக( ெசற காமைனேய" எ" கி"றா; மறவ "காலைனேய

தக( ெசறா*" எ"? கலாJகி"றா. அவ*& நவாக நி"ற ஒ%4தி ேநேர
பரமைனயைட3 உ(ைம ணிய ய"?, அவ" ஒ"?

உைரயாைம க(

உைரபா,
"காமைன " ெசற ெத"னா அவ, இவ கால" எ"E
தாமத" மா*பைன "ெசற ெத"?த" ைகெயறி3தா;

நா ன

ெசறத"? யாைரஎ" ேற& இ% வ*&மDசி

ஆெமன கிறில* அ"ெறன கிறில* அ3தணேர” (45)

எ"?ைர4 மகிகி"றா. இப:ேய, பரமE& ப!யிட ெச"ற
ெப(ெணா%4தி நிக4திய ெசா லா:ைன ந
"அ3தண ரா

ேசரமா",

இவ* ஆ0* உைறவெத" ேற", அேவ,

ச3தைண ேதாளி! எ"றா*; தைலயாய ச வ* எ"ேற";
ப3தைன ைகயாJ! அI( ெட"றா*; உைம அறிய

ெகா3தைண தாாீ*! உைரமி"எ" ேற"; : ெகா:னேர” (46)
எ"? இ"ற பா: ந ைம மகிவிகி"றா*. இ4தி%வ3தாதிக( இ4தைகய

பாக பலIளன.

இனி, தி%வா0*  மணி ேகாைவக( வ%

ப தி%பாக1

அகைன4 திைண&ாிய பாகளாகேவ உளன. களI வழிெயா7கி ககட
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K( நி&

தைல மக வாவி

ஆடவ*& உயிராத!" அவ" பிாிவ
கா*ப%வ வரவி
அவ1

அறமாகி"ற. பிாி3 ெச பவ", தா"

வ%வதாக Aறி4 தைலமகைன4 ேதறி ெச கி"றா".
ேதறியி%கி"றா. ஆயிE , பிாிI4 "ப

அவ" ெதளி4த ெசா

அவைள ம:

பிாிI நிககிற. விைனேய

தைலவ"பா

வ%4தாம

இ ைல. அவ வ%3வ

ேதாழி ேதற4

ேத?வமாக இ%3 வ%கி"றா. தைலவ" &றி4த கா*ப%வ

வ%கி"றானி ைல . அதனா

ேதாழி, தைலவி ஆறாளாவ எ"? எ(ணி,

"க(ணா* >தெல3ைத காம% க(ட
வி(ணா

என இ%(ட

உ%ெமா ேமல, கீழ ெகா(ட

ம(ணா* மைலேம

வ%கிற; அவ"

வி(ட

இளமயி லாமட மா" அைனய

ெப(ணா மிவ இனி எ"னாJ கழிB

பிாி3ைறேவ"

எ"? ெசா ! வ%3கி"றா. பி" தைலமக" ேபா3 A: இ"?கி"றா".

அவ" ம?ப:B

பர4ைதயி பிாி3ெதா7&கி"றா". அ4தைக ேயா" ஒ%நா த"

மைன& வ3தேபா ேதாழி தலாயினா* வாயி

ம?க, ஆறாைமேய வாயி லாக

வ3தைடகி"றா". அைட3தவ" தைலவிைய4 தீ(:னானாக, அவ ல3,
"ெபாJயா* ெதாழF அ%1

இைறக(ட

ைமயா* தட'க( மட3ைதய* ேககி" ெபா
ைகயா

ேபா

இ%(ட

லா, வ3"

அ:ெதாட , ெச லஎ  ல , கைலஅைலய ;

ஐயா, இைவ ந"& கறாJ; ெபாி

அழகிய ேவ" (21)

எ"? உைரகி"றா. பர4ைதைய உய*4 A?
"ெபாJயா* ெதாழF அ%1
ெபாJய" K( பரவிE

இைறக(ட

க%4தா , அவ*கைள

ேபால இ%(டைமயா* Kணா

பரம" அ% ாிவ ேபால, ெபாJேய ஒ7கிE

அ மகளி* நி"ைனேயப*; யா
வழிபடவ பர4ைதேய4திE

ஏேல ; அவ* பாேல ெச க எ"ப க%4. "க
உள4Uட

உ(' எ"ப ெதா காபிய .

இGவா? தைலவி தைலவைன ல3 பர4ைதயைர உய*4தி Aறிய பர4ைத&
எகிற. அவ தைலவிைய றEைர கி"றா. அெசJதி தைலவி&4
ெதாிகிற. தைலவி ெவ&(, " பர4ைதய* ஒ%வர ல*, பல* உளராயிE
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தைலவ" எனேக உாியனாவா"; எப:ெயனி", ஒ% &ள4தி

ப லாயிர

ஆ ப க ெந%'க மல*3தி%பிE , தாமைர ஒ"? உளதாகிய வழி, அ&ள

தாமைர&ள எ"ேற உைரகப ", எ"ற க%44 ேதா"ற4 த" ேதாழிைய
ேநாகி, பர4ைத& பா'காயினா* ேகப,
"திறம! இ"ெமாழி ெச3வ* வாயிைன ! எ'ைகய*ேக
மறம! ேவேலா" அ%1க; வா*சைட யா"கட=*4

ைறம! ஆ ப

ப லா யிர44 தமிேய எழிE

நைறம! தாமைர த"னத" ேறாெச F

நகயேம" (24)

எ"? நவிFகி"றா.
இ4தி%  மணிேகாைவக( வ%
களி

காணப

நிகி"றன.

தி% பாக பலI

ச'க4 ெதாைக

க%4க பலவைற உெகா( நிகி"றன.

"மைனBைற &%வி வைளவாJ ேசவ
சிைனதி* ேபைட ெசGவி ேநாகி
ஈனி

இைழக ேவ(: ஆனா

அ" ெபாைறAர ேம"ேம

ய'கி

க(Rைட க% பி" >(ேதா கவ% ”
எ"ற இ

 மணிேகாைவ பா &?3ெதாைகயி

வ% .

"உ\* &ாீஇ4 1நைட ேசவ ,
P தி* ேபைட& ஈனி

இைழஇய*

ேத ெபாதி ெகா(ட தீ'கைழ க% பி"
நாறா ெவ(K ெகா7 " (85)

எ"ற பாைட நிைனபிகி"ற. இGவாேற, "பேடா* ெபய%
நடக F

@U* ந4த , பர" ர பத%

ஆறF எ7தி

அ ல பமைழ, வர"ைறயறியா
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வ ெவயி கான4" (16) எ"ப அகநா]ைறB , "லைமயி சாய
மட3ைத, மைனம! ெச வ
நறிைணைய B
இ"ன நல

K'&ழ

மகிழாளாகி, ஏதிெலா%வ" காதலனாக" எ"ப

பிற பிறவைறB

நிைனபிகி"றன.

சா"ற தி% மணி ேகாைவைய பா:, "ந"ைம விள'க", ந பி

யா0ரைர ேகபி4த ேசரமா" அவ%ட" பல தல'கைளB காண ெச கி"றா*.

ெச பவ* தி%மைற கா: , ந பியா0ர* "யாைழ பழி4" எ"E

பாட, ந

ெதா7

தி%பதிக

ேசரமா" தி%வ3தாதியி , மைறகா_சைன பா:Bள, "ய%

அ7

ெவJயி*&

ேசா% கிF

இ'ஙேன, மய%

ெப%

கைலB ெச ல ெபய%

பிணி A*3, அய%

பித?

அம*வி&

ந&

@ாி நிமி*&

அ3ேதா

மைறகா இைறகாடகபட வாRதேல” (37) எ"ற

தி%பாைட ேமாகி"றா*. இதைன ேசகிழா* ெப%மா", "அ%ேசர*, சிற3த
அ3தாதியி

சிறபி4தனேவ ஓதி4 திைள4ெத73தா*" எ"? பாகி"றா*.

பி"ன* இவ* ந பியா0ர%ட" மைர& ெச"? மைர ெசாேகசைன க(
பரI மிட4, தம& அபரம" வி4த தி%க பார4தா

ெசJத தி%வ%ைள

விய3, "அ: ேயைன ெபா%ளாக அளி4த தி%க க%ைண, :ேவ

எ"றறி3திேல"" எ"? ெசா ! ெமாழிதமாறி மன'&ைழகி"றா*. இGவா?
ந பியா0ர* ேதாழைம ெப? சிற&

தி% ப வ3 சி"னாளி%3, அவைரB

நா:& ெச கி"றா*. வழியி

ேசர ேவ3த* அவ%டேன தி%வா0*ேக
உடனைழ4 ெகா( த

தி%ைவயா?& ெச லாவைகயி

ெப%க க( ந பியா0ரைர ேவ(ட, அவ* தி%பதிக

பா:ய

ேசர

காவிாி

காவிாியி

B(டாகிற. அக( விய3த ேவ3த* ந பி யா0ரைர அ:பணி3

ேபா?கி"றா*. ந பியா0ர* இைறவ" ேசரமாE&4 தி%க வி4 ,
தி%சில ேபாைச கா:B
வழிவிட

சிறபி&

திற4ைத ந"கறி3தவராத!", காவிாி

அவ* ெபா%ேட எ"ப உண*3, அவர:யி

வண'&கி"றா*. இதைன "ந பி பாத
ெச ெபா" 3

தா

S3

ேசரமா" ெப%மா பணிய நாவ[*,

மணிமா*ப* ேசர* ெப%மா எதி* வண'கி, உ பரநாத*

உமகளி4தத"ேறா " எ"? உைர4 மகி3தாெர"? ேசகிழா* ெப%மா"
ெசகி"றா*.

வழி
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இGவா? ஐயாறப" தி%காசி ெப? சிறெபJதிய இ%வ%

பல

தல'கைளB தாிசி4 ெகா( ெச"?, ேசரநா அைட3 அ3நாடவ*

எதி*ெகாள ேசரேவ3த* தி%மைனைய அைடகி"றன*. அ'ேக பி"ன* அவ%ட"

த'கிய ந பியா0ர*, தி%வா0ாி , ேவ3த%ட" A:, நிைலெச( Sச , பாி
ெச( Sச , தக* பாJச

கா(ட , ேகாழி ேபா* பா*4த

த!யவறா

மகிசிBற ேபால,
"ெச(டா3 ெதாழி

மகிI

சி?ேசா? ெப%Dசிற

வ(டா மல*வாாி ம%விய நீ* விைளயா
த(டா

மத& ப4 தடமைலேபா* சலமேபா*"

த!யன க( மகிகி"றா*. பி" ந பியா0ர* ேசரமா" பா

விைடெப?4

தி%வா0*& றப'கா , அGேவ3த* ெப%மா", "இ"? ம பிாிவாேற",
எ" ெசJேவ"" எ"? ெசா ல, ந பியா0ர*, ப( சிவன%ளியேபா , 'ஒ"?

நீ* வ%3தாேத உம பதியி"க( இ%3, அ"றினா* ைன %கி அரசா1 "
எ"? ெமாழிகி"றா*. அகால4, அவ* தம& அரசிய!"பா

பறி"ைமB ,

அதைன ாிவ ஆ(டவ" தி%வ% வழி நிபெத"? க%தியி%3த ைமB

லபட, "பாேரா வி பாசி என &ம பாதமல*" எ"? ெசா !, "ேத0%
ெநSதி4 தி%வா0* ெக73த%ள, ேந0%

எ"? ெமாழிகி"றா*.

மன காத

தி%வா0*& ெச"ற ந பியா0ர*, பி"ைன B

,

நீகI அDவ""

ேசரமாைன நிைன3 ெகா(

ேசர நா மேகாைத& வ%கி"றா*. ேசரமா" அவைர எதிேர? எ ைலயிலா
மகிசி மி&கி"றா*. "பிாி3தவ* A:னா

தி%வDைசகள

ேபா3 த'கி சிவபர

ேபசI

ேவ(ேமா?" ந பியா0ர*

ெபா%ளி" தி%" நி"? தி%பதிக

பா: சிறகி"றா*. அ'ேக இைறவ" வி4 த%ளிய ெவளாைனேயறி கயிலாய

ெசா ல4 ெதாட'&வா* மேகாைதயி

உண*ெப%3 ைணவைர" மன4தி

இ%3த "உயிெர லா

சா?

நிைனகி"றா*. அதைனBண*வா

ேசரமா" த ம%& நி"ற &திைர ெயா"றி" ெசவியி

தா", ந பியா0ர*

உண*3த

தி%ைவ3ெத74ைதேயாத,

அஃ அவைரேயறி ெகா( ந பியா0ர* ஏறி வி(வழி ெச F

ெவளாைனைய யைட3 வல

மாற'க

வ3 அத& "ேன ெச கி"ற. அேபா
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"தாெனைன "பைட4தா" அதறி3 த" ெபா"ன:ேக

நாெனன பாட , அ3ேதா, நாயிேனைன ெபா%ப4
வா"எைன வ3ெததி*ெகாள ம4தயாைன அ%ாி3

ஊEயி* ேவ? ெசJதா" ெநா:4தா"மைல B4தமேன "
எ"? ெதாட'& தி%பதிக4ைத பா:ய%1 கி"றா*.
தி%கயிைலைய இ%வ%

அைடகி"றன*. ேசர ேவ3த* ம:

தாயிைனயைட3த ேபா

அ" ெப%கி வழிப :வி , "நீரணி ேவணிய, நி"

காவலரா

வாயி!

தைடB( நிகி"றன*. பரம" தி%" ெச"?, க"? பிாி3த த"

மல* கழ சார ெச"? ேசரல" தி%மணி வாயி!

ற4தின"" எ"?

வி(ணபிகி"றா*. பரம" வ%விக ெச"ற ேசரமா" ெப%மா, சிறி

ேசJ4தாகேவ நி"? தி%வ: பணி3 நிகி"றா*. அவைர க%ைண நிைற3த

ேநா&ட", ?வ!4, இைறவ", "இ'& தா

அைழயாைம நீ எJதிய எ"ைன

?" எ"? வினவிய%, அரச* ெப%மா" மிக மதி >பமைம3த ெமாழிகளா ,
"அ:யேன" ஆ0ர*. கழ
ெபாழிB

ேபாறி ரைசயாைன " ேசவி4த வ3தன";

நி" க%ைண4 ெத(திைரெசJ ெவள

" ெகாவ3 &த!"

தி%" வரெபேற"" எ"? ெசகி"றா*. அ ேக& இைறவ" "னைக
Kப, ேசரமா" மீ

வண'கி, "ெப%& ேவத

னிவ%

ெப%ைமயாJ, ம%I பாச4ைத யக"றிட வ"ெறா(ட* Aட
அ"பா

திப%

ைவ4தாJ, உைன

தி%Iலா ற பா: ேன" ; தி%ெசவி சா4திட ெபறேவ( " எ"?

ேவ(: நிகி"றா*. இைறவ" இைசகி"றா"; இவ%

இைறவ" தி%" ஓகி"றா*.

அ4 தி%Iலா ற4ைத

தி%கயிலாய ஞானIலா ஆதிBலா எ"? தி%Iலா றெம"?

சா"ேறா*களா

பாராடபகி"ற. இதைன ஆதிBலா எ"? A?வத" &றிைப ேநாகி",

தமி இலகிய4 ெதாைகB காணப உலா
ெதா"ைமB த"ைமB

வாJ3தெத"ப அணியப . இGIலா எ7வத&

" தமிழி

உலா

இGIலா

!& கால4தா

இேபா காணப

க1 இேவ மிக4

ஒ"? இ%3ததாக4 ணித& சா"? கிைட4திய.

உலா

க1 அவறி" இலகண'க1

பிபடனவாகேவ இ%கி"றன.

ெப%

பாF
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பரம" ெசGவிய ேகாலமணி3 ேதவ* பல%

பல சிறைடய பணிகைள ெசJய,

அவ* ேவ(ேகாகிைச3 உலா வ%'கா , அவைன ேபைத தலாக

ேபாிள ெப( ஈறாகIள மகளி* பல* க( நயகி"றன*. அவ*க

அைனவ*&

அ% ேநாக ெசJ இைறவ" உலா வ3தைமகி"றா" எ"பேத

இத" பி(:4த ெபா%ளா& . இதைன சிறி விளகி காேவா .
"தி%மாF நா"கE

ேத*3ணரா த"? அ'&

உற அழலாJ நி"ற - ெப%மா" ;

அ%மா

பிறவாேத ேதா"றினா", காணாேத கா(பா"

றவாேத யாைக ற3தா" - ைறைமயா
ஆழாேத ஆ3தா" அகலா அக!யா",
உயராேத ஓ'கினா" , - P ஒளி

ஊழா

ஓதா ண*3தா" >Rகாேத >(ணியா"
யா

அRகா அRகியா" - ஆதி

அாியாகி காபா" அயனாJ பைடபா"
அரனாJ அழிபவE

தாேன - பானாய

ேதவ* அறியாத ேதாற4த", ேதவைர4தா"

ேமவிய வாேற விதி4தைம4தா" - ஓவாேத,
எGI%வி

யாெரா%வ* உ&வா* உள4

அGI%வாJ4 ேதா"றி அ% ெகாபா" - எGI%I
தாேனயாJ நி"றளிபா" த"னி பிறி%வ

ஏேனா*&

கா(பாிய எ ெப%மா"."

இெப%மா" சிவேலாக சிவர44 தி%ேகாயிF Sறி%கி"றா". ேதவ*

பல%

வ3 அவைன வண'கி, "எ'க& காசிய%" எ"? இர3

ேககி"றன*. பரம" அGேவ( ேகா& இைச3த%, அவைனB
இைறவிையB

ேதவ*க1

ேதவம'ைகய% ந"& ஒபைன ெசJகி"றன*.

இ3திர" த!ய இைறயவ* தம &ாிய ைறப: Pகி"றன*. " ெச ேவா*

"ெச ல, அ%& ெச ேவா* அ%& ெச ல, தி%Iலா றபாடாகி"ற. ச லாி,

தாள , த&ணிச

த

% ஈறாகIள ப வைக வாசிய'க ழ'&கி"றன.

இ%, ேயாக , தவ தலாக &ண'க ஈறாக பலI

வ3
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இைமேயா* ெப%மாேன ேபாறி, எழி ேச*
உைமயா" மணவாளா ேபாறி, எைமயா1

தீயா: ேபாறி சிவேன அ:ேபாறி

ஈசேன எ3தாJ இைறேபாறி, Uய சீ*
ச'கரேன ேபாறி, சடாம&ட4 தாJேபாறி
ெபா'கரவா ெபா"ன' கழ

ேபாறி, அ'ெகா%நா

ஆய வி7ேபா* அ%ன" ஆற&
பாபத

ஈ3த பத ேபாறி, Uய

மைலேமலாJ ேபாறி, மயான4தாJ வாேனா*
தைலேமலாJ ேபாறி தா ேபாறி, நிைலேபாறி
என ேபாறி Kமாாி ெபாழிய, ெப%மா" உலா வ%கி"றா". Sதியி

தலாக ேபாிள

ெப( ஈறாக ப வைக மகளி%

ெகா(, பரமைன4 த

ேபைத

த ைமB ெசGேவ ைன3

க(களார க( அறிI ேசா*3 அலமர

எJகி"றன*. அவ%, "ேபைத ப%வ
க74தணி3, ச3தன4தா

பிைழயா தா, ந"றாக4 தா!

ெமJ Kசி, நீல அ?ைவ விாி44, ைனய ெபற

பாைவெயா"ைற ைவ4 விைளயாகி"றா. அவைள ேநாகி, "இ

ப3தாி

பாைவ&, த3ைத யா*?' எ"? ஒ%4தி வினவ, "இத&4 த3ைத ஈச" எாியா:"

எ"கி"றா. இவ பரம" உலாவர க(ட , த" ப%வ4& ஏலாத காம

&றி எJகிறா.

"ேபெராளிேச* காசி ெப ைப பிராய4 தா ஒ%4தி, ேதாழிய%ட" Aட

மண!

காம Eைடய உ%வ

அGI%வி

எ7தி விைளயா: ெகா(:% கி"றா.

காம" வ:I :4 க%  வி F

மலர 

பரம" SதிBலா வ3 விகி"றா". அவ,
"தானமா,
ந"றறிவா* ெசா"ன நல ேதா?, நா( ேதா?,

நி"றறிI ேதா? நிைறேதா? - ந"றாக

ேத%

எ7'கா ,
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ைகவ(

க(வ(

ஓட கைலேயாட

ெநJவி(ட K'&ழலா, நி"ெறாழி” கி"றா.
"ம'ைக இட

கடவா மா(பினா" ஒ%4தி, த" ெபாA:

Kைவ ேளா ேபசி, அ ெசா F
கி"றா. Sதியி

ெசா

ேக மகி3 ெகா(:%-

பரம" உலா வரேவ, அவEைடய சடாம&ட

காசியளி4த. அகாசியா

தா* ேநா& , த" தா%

உள

அவ&

கசி3 க%4திழ3, அபரமன,

ேநா& ; அவEைடய ஏ*ேநா& த"ன எழி

ேநா& ; ேபர%ளா" ேதா ேநா& த" ேதா1

ேநா& ; அவ" மா*பி

நீ ேநாக ைவ4 ெந: யி*4 நா" ேநாகா உள
ேவைகயா

ைவ4 வள*&

ெவள4 திைடய 73தி ெவJயி*4தா.

இவ& பி" மட3ைத ெயா%4தி பரம" அழகி

உ%க ஒழியாத

ஈபகி"றா. அவைள4

தீ3தமிழி" ெதJவ வ:வா தி%3திய சீ* வாJ3த மட3ைத பிராய4தா." எ"?

ேசரமா" ெப%மா சிறபி கி"றா*. இவ ேதாழிய%ட" யாழிைச4 பரமன

"மட

வ(ண " பா: மகிகி"றா. அகாைல இைறவ" பவனிவர

கா(கி"றா. எ(ண
"த"E%வ
ெபா"E%வ

அவ"பா

இைமகிற.

K'ெகா"ைற4தா* ெகாள4தா" ெகா"ைற
ெகா( ல றா.”

பிறிேதாாிட4ேத அாிைவெயா%4தி, Sைண ைய ப(ணி பரம"ேம

ெதாட'& கி"றா. அகாைலயி

இைறவ" விைடேம

அவ க%4 அழிகி"ற. த" ேதாழியைர ேநாகி,
"ெபா"னைனT*,
இ"ற"ேற கா(ப எழி

தமி பாட4

காசி த%கி"றா".

நல , ெகாேளேன ,

ந"ற"ேற ெப(ைம நம&"

எ"? ெமாழி3 ெகா( ெச"? ெப%ேவைக தைல ெகாகி"றா; ேமனி
ெம!கி"றா; வைள ெநகி3ேதாகிற; உைடB

ேச*கிற. அதனா ,
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அ'ைக வைள ெதா7 கா4தா, கைல காவா
ந'ைக இவ1

நல ேதாறா.

ேவெறா%4தி, அாிைவ ப%வ

உைடயவ. அவ த" ஆய மகளி%ட" கவரா:

ெகா(:% கி"றா. அேபா சிவெப%மா" உலா வ% கி"றா". அவ"
சைட: அவ&4 ெதாிகிற. அவ"பா

கி"ற. அவ,

அவ& காத

ேவைக ெப%&

ேதவாதி ேதவ" சிவனாயி" ேத" ெகா"ைற
Kவா* அல'க
க(டா

அ%ளா ேபாவாேன

அறிவ" என ெசா ! ைக ேசா*3

வ(டா* K'ேகாைத வள
இ?தியாக ேபாிள

ேதாறா”

ெப(ெணா%4தி உலாவ%

அவைள பறி A?

ேசரமா" ெப%மா,

"ெப(ணரசாJ4 ேதா"றிய ேபாிள

ப(ணம%

இ"ெசா

பரமைன கா(கி"றா.

ெப(ைமயா,

பணிெமாழியா - ம(ணி" ேம

க( ேக(யி*4 றறிB

ஐ லE

ஒ(ெடா: க(ேண உ எ"? - ப(ைடேயா*
கைரைய ேம ப4தா""

எ"? பாராகி"றா. இவ, ேதாழிய%

பணி ெப(க1

இ%3 ெசJவன ெசJ சிறபிக,
"க( அவைனய லா காணா ெசவி அவன
எ(ண%D சீர ல இைச ேகளா- அ(ண

கழல:ய ல ைகெதாழா அஃதா"?

அழல'ைக ெகா(டா" மா ட""

த"ைன Pழ
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எ"? ஓ* எழிFைடய ெவ(பாைவ விாி4ைர கி"றா. அேபா பரம"

அமர*&ழா

தPழ மாடம?கி

உலா வ%கி"றா". அவைன காR

இவ1

ேவைக மி&3 மன கைர3 ெமJ ெவ14 ெப%மயக உ?கி"றா.
இGவா? பரம" உலாவ3த Sதிகளி

ெப(களி" ஆரவார

"ப(ணா%

இ"ெசா

மDசைடB

நீ&மி வாநிலா Sறி%3த

ெபாிதாயி? எ"பா*,

பைணெப%3ேதா ெச3வ*வாJ

ெபாித"ேற - வி(ேணா'கி

ெப(ணார வார

ெசDசைடயா" ேபா3த ெத%"

எ"? ெப%மா விய3ேதாகி"றா*.
இ'ேக Aறிய மகளி* எ7வ% த

உயி*க எ"? , ேபாிள

இGIலக'களி

அ?வ*, இGIலகி காணப

ெப( கடIள%

னிவரான உயிெர"? ,

இைறவ" த" ஐவைக4 ெதாழி

இGIயி*க எJ

ெசJ நிலI

அ?வைக

நிகசி க(

மன நிைலேய இGIலா வைகயாக Aறபகிறத"?

சா"ேறா* A?ப. இதைன விாிகி ெப%& .
இGIலாவி Aறப

க%4க பல அ3தாதியிE

விாி4 Aறபகி"றன. ேபாிள

 மணி ேகாைவயிF

ெப( பா:ய ெவ( பாைவேய, அ3தாதியி ,

"ெசா லாதன ெகா7நா, வ ல ேசாதிB ேசாதித" ேப*

ெச லா ெசவிமர , ேதறி4 ெதாழாத ைகம(, திணி3த
க லா

நிைனயாமன , வண'கா4 தைலB ெபாைறயா

அ லா அவயவ3 தாE

மனித*& அேசதனேம"

எ"? AறிBளா*. இGவா? பல ஒ ேநாகிய வழி காணலா .
இனி, இேசரமா" இைறவைன இ'கிதமாக பா:ய பாக பலவா& . பரம"

க'ைகைய சைடயி
உைறவிட

ெகா(:%4த

க( உமாேதவியா* அக'ைகயி" கீ

ெபறி%பேதா எ"? நைகயாவா*ேபால,
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இைமேயா* ெகாண*3தி' கிழி4திட நீ*ைமெகேட3த

பி"ேபாJ

அைமயா ெநறிெச"? ஓ* ஆ3த கைலமகளாJ அைண3ேத
எைமயா1ைடயா" தைலமகளா அ'கி%ப, எ"ேன,

உைமயா அவ கீ உைறவிட

ெபேறா உைறகி"றேத

எ"? உைரகி"றா*. பரம" சைடதீேபால இ%ப , அத"க( க'ைகB

பிைறB

பா 

உைறவ

க(

எாிகி"ற தீெயா4 சைட ஈச& அ4தீகிைமேயா*

ேபா"ற Pன ; அன!

ெசாாிகி"ற பாகட

சாிகி"ற தி'க ஏ*ேதாணி ெயாகி"ற, அ4 ேதாணிBJபா"

ெதாிகி"ற தி(கைழ ேபா"?ளதா

அ4 திற

அரேவ

எ"? இ"ப காசி கா(கி"றா*. அத"பி", அபா ைபB

பிைறையB

பா*4 இ"ப Iைரயா: ந ைம மகிI?4கி"றா*. பா  ெந%யி*&

எ"? , அதனா

அபிைற ேமனி ெவ பி க'ைகயி

@கி &ளி%ெம"? ,

உமாேதவியா* ஊடக( உ%&ெம"? , பரம" தீ(டலா

ம(ைணB
இ%3

வி(ைண B

இ"ப

அரவ

"ப

விள&ெம"?

விரI

கழ(ண

இட* இ"ப

தீ(டF
எ

A?வா*,

க'ைக வளாJ&ளி% ,

&ரவ' &ழFைம/ட& ைந3%&
பரI

இGவா? பிைற இைறவ" :ேம

எJகிற ெத"?

உயி*ப அழF , அ

அைட3ேதா*

பாகவா" அைவ விளக

இைறP:ய ெவ(பிைறேய

எ"? விள கி"றா*, இ?தியாக, இவ* இைற வE
ேதாற க'ைகB

யைனB

A

ேதவிB A:யி%&

திாிேவணி ச'கம4ைதெயா4 தி%பைத

காவ மிக இ? K பயப தா& .

"பா:ய வ(ைற ெகா"ைறயினா" படபா யி*ப

ஒ:ய தீயா

கைல நிைற3

உ%கிய தி'களி" ஊற

ஒ4த
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ஆ:ய நீ?; அ க'ைகB

A:ய ேகாெபா4ததா

ெத(ணீ* யைனBேம

உைமபாக எ ெகாறவேக"

எ"ப அபா. (இத" க%4ைத 1943 ஆ( க கிெய"E

தீபாவளி மலாி

ெவளியான திாிேவணி ச'கம பட4ைதB

உ(ைம4 ேதாற

ேபாF

ெவளிTட"

ஒ ேநாகி" இத"

ந"& ெதளி I?4 . இGவா? இ'கித4 ைறயி

இைவ

பல பாகைள இவ* பா:Bளா*. இைவ இ"ப ைவேயய"றி

இவ%ைட மன காசியி" விாிB

விள'க Iண*4கி"றன.

இனி இவ* பா:ய க%4க பலவைற பல ெப% லவ*க ேமெகா( தா
பா:யவ? அைம4 ெகா(:%கி"றன*. ச'க4 ெதாைக

வா4ைத பா: ேச*4த லவ* பாரத
எ"ப உலகறி3த ெசJதி. அவ* ந

பா:ய ெப%3 ேதவனா* ெப%

ேசரமாE& கால4தா

ஆராJசியாள* A?கி"றன*. அவ*, இவ* பா:ய, "பாத
பவன

உயி*, ஓ'& ஒத

க1 கடI
லவ*

பிபடவ* எ"?

வனி ட* நயன

உைக, உய*வா" : வி ேப Bட , ேவத

க , திைச ேதா, மி& ப"ெமாழி கீத ” (ெயா". 19) எ"ற பா:" க%4ைத,

நறிைண&4 தா
"மாநில

வைளநர

பா: ேச*4த கடI வா4தி ,

ேசவ: யாக4 Uநீ*
ெபௗவ

உைக யாக

வி ெமJ யாக4 திைசைக யாக

ப'கதி* மதியெமா ட*க( ணாக
இய"ற ெவ லா

பயி"றக4 தடகிய

ேவத த வ" எ"ப

தீதற விள'கிய திகிாி ேயாேன”
எ"? உைர4தி%கி"றா*.
இத" (நறிைண பா:") உைரகாரரான பி"ன4U* நாராயணசாமி அJய*

அவ*க, "ஏைன Kத

பிறI

Aறிய அ:க சிைதIற ைமயி" வடெமாழி

ெசJB ேநாகி Aறலா யி?' எ"? &றிகி"றா*. இதைனB , "ட* நயன ”

எ"ற ேசரமா" தி%ெமாழிB

ைவ4 ேநாகி", இ3நறிைண பா:

வ%
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"ப'கதி* மதியெமா ட* க(ணாக" எ"E
ட*க(ணாக" என நிற
ெந% எ"ற @"?

ேவ(

அ: "பட*கதி* மதியெமா

எ"? , அ ைறேய, "ஞாயி? தி'க

க(களாக" எ"E ெபா% த%வதா எ"? , எனேவ
நா

உணரலா . அJயரவ*க

இGவாேற சீவக சி3தாமணி பா:ய தி%4தக ேதவ%

இவ* பிரப3த'களி!%3

திகிாிேயா" எ"ப ஆைணBைடேயா" எ"?

வடெமாழி ெசJBைள ேநாகி, இ4தி%ைறைய ேநாகா ேபாயின* ேபாF .

சில க%4 கைள4 த காவிய4தி" க( ேமெகா( ைகயா(ளா*.

எ"ற க%4தி ,

மக1ற ேவ?பா க( ஆறாத நறாJ தைலவைன கழற
ேசரேவ3த*,
அ:க(ணி ைக ெதா7வா* கக

ஞால ெகா4த:நாJ

வ:க(ணி நி"ைன4 ெதாழ வைளெகா(டைன; வ(( ெகா"ைற

க:க(ணியாJ! ஏமேகா0* இர(டக
ெகா:க(ணி ேம

கா:ைனயா

ந ல ெசா ேல?ய*4த &ண&"றேம

எ"? A?கி"றா*. ஒ% ெசயேல ெசJத இ%வ% ஒ%வ*ெகா% வைகB

மைறேயா*& மெறா% வைகB ெசJ ஓ0* இர(டக

கா:ைன எ"ற

க%4ைத4 தி%4தக ேதவ* , ரமDசாி சீவகைன ல3 A?

Aறி

ைவ4

"கிழவனாJ பா:வ3ெத" கீசிைற யி%ப க(ெட" ,

எ7திய பாைவ ேநாகி இைமயவி4 தி%ப க(ேட"
ஒழிக இ காம

ஒ0* இர(டஃக

ஆயி ெறா"றா'&

அ7தக( ணீ*க ைம3த" ஆவிேபா3 திட வ"ேற
எ"? அைம4 ெகா(:%4தைல கா(மி".
இ மேடா! "இ லாைர ெய லா%

எ1 வ* ெச வைர எ லா%

ெசJவ*

சிற” எ"ற தி%&றைள மகளி* ஒபைன க(ைவ4 நயப4
தக( ந ேசரமா"பா

ெசய

தா" காணபகிற. அவ*, ஆதிBலாவி"க(,

அாிைவ ப%வ4தாளி" ஒபைன A?மிட4,
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"இ லாைர எ லா எ&வ* ெச வைர

எ லா%

ெசJவ* சிற எ"E

- ெசா லாேல

அ && ேமகைலைய P3தா அணிைலேம
ம கிய சா3ெதா K(ைன3 ந A*
இைடயிைடேய உ1%க க(டா"

எ"? A?கி"றா*. இதைன காR

லவ* எவ*&4 தா" விய(டாகா

ேபா& ! தி%4தக ேதவ* இதைன க(ட

ெப%விய ?, தா

ெசJத

காவிய4ேத இக%4திேலேய ைவ4 அைம4 ெகாகி"றா*. சீவக" நகர

Sதியி

உலாவ3த ேபா மகளி* பல* த ைம ஒபைன ெசJெகா( ெத%வி

வ3 நி"? அவைன ேநா&கி"றன*. அGவா? வ3த மகளிாி" ஒபைனைய

Aறவ3த தி%4தக ேதவ*.

"ெச வ*ேக சிற ெசJB
அ &&

தி%3 நீ* மா3த* ேபால

ைல& ஈ3தா* அணிகல மாய ெவ லா ;

ந A*3தா* கிைல ற

எ"? >( >கப ைநய

ஒ கிேபாJ மாடD ேச*3த ஒ%தட' &ட'ைக க(ணா*"
எ"? க%4
இதனா , ந
ெச வ

ெச வ

இட

ஒெகா(:%4தைல ந"& காணலா .

ேசரமா", பாணப4திர*, ந பியா0ர* தலாயினா*& ெப%D

வழ'கிய ேபால, லவ* பல*& கபைன ெச வ

கைல

வழ'கியி%ப அவ* ெப%3தைகைம& ஏற சா"? பக*கிற.

இGவா?, இவ* பா:ய%ளிய பிரப3த'க “ஆB3 ேதா?
அறிI நிைலய மாத

ெதளியப .

ேதா? இ"ப

த% "

இேசரமா" “வ%கி"ற @ெபா தீபிணி Aற ” எ"ற!", இவ*
ெபா"வ(ண4த3தாதி பா: அர'ேகறிய கால4தி , @ ப%வ

எJகி"ற

வயதினராJ இ%4தைல கா(கி" ேறா . இGவா? இவ* பா:யவைற ஆராயி",

பல அாிய ெபா%கைள கா(ட& இட இ%கிற. இவ* பா:ய அக

பாகளி

ேபாி"ப

அைம3தி%&

உ1ைற நல , உவம நல

த!ய பலI

த%வனவா& . அைவ ஒ% றமி%க ேசரநா ெச(

விைளயா

சி? ேசா? சிற

சீாிய ஆராJசி& உாியதா& . இவைற
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எ7த4 ெதாட'கி" இ வர பி"றி ெப%& ெம"றDசி இ ம:
ெகாகி"ேற".
---------------

14. தி&வாைனகாவி
தி&வாைனகாவி

நி?4தி

ேசாழ# தி&பணிக

ேசாழ* எ"ற ெபயைர காR ேபா ச'க கால ேசாழரா, இைடகால ேசாழரா

எ"ற ேகவி தமி7 வரலா?

பயி"ேறா* உள4தி

ெதா காபிய* கால4& "பி%3 கி.பி. த

காலமா& . அ கால4தி

தமிழக

எ7 . ச'க கால எ"ப

றா( வைர நிலவிய

ேசாழ பா(:ய ேசரநா எ"? @"றாக

பிாி3 @"? தமி ேவ3த* &:யினரா

ஆள ெப? வ3த. அ3நாைளய

ேசாழைர ச'க கால ேசாழ* எ"ப*; அவ*கைள பறி அறித&தI

தமி

க ச'க இலகிய'க எனப . அைவ எ4ெதாைக, ப4பா என

இ%வைக ப பதிெனடாகIளனவா& . இைட கால ேசாழ* ப லவ*

கால4& பி" ேதா"றி4 தமிழக4ைத ஆ(டவ*. இவ*கைள விசயாலய" வழி

வ3த ேசாழ ேவ3த* எ"ப வழக . இவ*கைளB , இவ*க& "ேன விள'கிய
ப லவ*கைளB

அறித& உதIவன கி.பி. 1880 த

ஆ( களாக ப: எகபள க ெவக1

இ"?வைர மா* 100

ெசேபமாகIளன.

இவைர மா* 25000 ப:க கிைட4ளெவனிE , அ"ைடய மக அறிய

ெவளிவ3ளைவ மா* 5000 ஆ& .
ச'க இலகிய'களி
வடேவ'கட4தி

இட4தி

தமிழக4தி" வட ெவ ைலயாக Aறப

தி%மாF& ேகாயி

 ! எ"E

ேவ3த" இ%3தா". அவன ஆசி ேவ'கடமைலய:யி

சி4U* மாவட4தி" ேமைல ப&தியி

காணப

கிைடயா. இேபா ேகாயிFள

பரவி யி%3த. அப&திைய ஆ'&

க ெவக !நா எ"? &றிகி"றன.

அேபால, காவிாியி" ஆறிைட &ைற யாகிய தி%வர'க4தி
சிவEேகா தி%ேகாயி

இ%3ததாக ச'க இலகிய

கால4ைத ஒ: வா3த இள'ேகாவ:க கால4தி
தி%வர'க4திF

Aறவி ைல. எனிE , ச'க

ேவ'கட4 திF

தி%மாF& ேகாயி க ேதா"றிவிடன.

S'&நீ* அ%வி ேவ'கட ெம"E
ஓ'&ய* மைலய4 சி மீமிைச

தி%மாFேகா
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விாிகதி* ஞாயி? தி'க1

விள'கி

இ%ம%' ேகா'கிய இைடநிைல4 தான4
மி"E

ேகா: B4 விள'& விK(

ந"னிற ேமக

நி"ற ேபால

பைகயண' காழிB

பா ெவ( ச'க

தைகெபற4 தாமைர ைகயி ேன3தி
நல'கிள* ஆர

மா*பி K(

ெபால K வாைடயி ெபா!3 ேதா"றிய
ெச'க( ெந:ேயா" நி"ற வ(ண
எ"? , இGவாேற தி%வர'க4தி
கிட3தவ(ண

தி%மாF& ேகாயி

ேதா"றி அவ*

காசி யளிபைத,

நீலேமக ெந ெபா &"ற4

பா விாி3 தகலா ப:3த ேபால
ஆயிர

விாி4ெத7 தைலBைட அ%3திற

பாய பளி பல*ெதா7 ேத4த

விாிதிைர காவிாி விய"ெப%3 %4தி4
தி%வம* மா*ப" கிட3த வ(ண  ”
எ"?

சிலபதிகார

அ3நாளி

A?கிற.

ேவ'கட ேகாட4தி

தி% காள4திB

தி%வர'க4தி

தி%வாைனகாI இ%3ததி ைலேயா எனி", இ%3தி%கலா . எ4
ைரபதேகற இைய வரலா? நிகசியி

இ லாைமயா , சமய
வி:%கலா .

காபிலா சா"ேறா ராகிய இள'ேகாவ:க Aறாம
கி.பி. ஏழா

றா(:

பாகளா

சிறபி4தி%கி"றா*க; இGவைகயி

விள'கிய தி%ஞான ச ப3த%

தி%காள4தி தி%வாைனகா இர(ைடB
ெதா"ைம வாJ3, லவ* பா

பா?.

தி%நாIகரச%

சிறபி4 இனிய இைச

தி%வாைனகா மிக

கெபற எ"ப ந"& மன'ெகாள-
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தி%வாைனகாைவ இ3 அறநிைலய4தவ%

க ெவ4 ைறயின%

ச ேகர

எ"ேற &றிகி"றா*கேள எனி", இ இைடயிேல ேதா"றிய மாற .

தமிழக4தி

பர3த இட

இைடகால ேசாழ பா(:ய* ஆசி S3த , விசய நகர ேவ3தர ஆசி
தி%ேகாயி

ெபற ; "ைனய ஆசியி

ஊ*ெதா?

ேதா"றி4

கைள க(காணி4 வ3த தி%I(ணாழிைக Bைடயா*, மாேகர

க(காணிக, ஊ* மகா சைபயின* மைற3தன*. ேகாயி

Kைச4 தி%பணி ெகன

ேசாழ பா(:ய ம"ன* நி?வியி%3த சிவ ேவதிய*, ப( ெதா நிலவிய தமி

ெபய*கைள வடெமாழிப4

திய திய கைதகைள4 ெதா4

வரலாைற மைற& ெசயைல ேமெகா(டன*. தமிழர

ெதா"ைம

லாத விசய நகர

ேவ3தர ஆசி அத& இைட/? ெசJயவி ைல; அ4 வ3த ஆசிக1
விய பினேவயாக இ%3தைமயி", வடெமாழி ப4

வழிபாக1

ெசய வைகக1

இ"ேனார"ன மா?த களா

ெசய

அG

ெவறி க(ட.

வடெமாழியிேலேய சைமக ெபறன.

தி% வாைனகா எ"ற ெபய*

ெபாமகளிைடயிF , ச ேகர

எ"ற ெபய* கேறா* சிலாிைடயிF

தி%ேகாயி க, ப லவ* கால4தி

க%' ககளா

வழ'&கி"றன.

அைமB தி%பணி சிற

ெப?, வழி வழி வ3த ேவ3த*களாF ெச வ*களாF
ெகா(டன. ப(ைடய ேவ3த* ஆசிகளி

கறளிகளாக உ%

தி%மாF& ேகாயிைல சிவ"

ேகாயி&ேளேய அைம4தி%3தைமயி", தனி ேகாயி க அ%கிேய இ%3தன.
தி%மா

ேகாயிைல4 த"னக4ேத ெகாளாத சிவ" ேகாயிF& சிறபி ைல;

சிவாகம'க அGவாேற விதிகி"றன. இசிவ" ேகாயி க பலI

அைமபிF

ப லவ* கால &றிேபகளாF , ேசகிழா* த!ேயா%ைடய

களாF

வழிபா:F

பிற நிகசிகளிF

சிவாகம'களி" ெநறியி

அறிகி"ேறா . எனிE , கிைட4ள ப லாயிர
இ"ன ேகாயி

அைம3தன எ"பைத

க ெவ களி

இ"ன சிவாகம ப: அைம3த எ"ற &றிேப காண படவி ைல.

அGவ ேகாயி களி பணிாிB

சிவேவதிய*, காரண , காமிக , வாள

சிவாகம'கைள A?கி"றனேரய"றி அவைற காெட"றா
இ ைல.

இர( @"?

ஒ"றிேலE
என

காவா*

றா(க& " ேதா"றிய அறிஞ* சில* வ&4தளி4த

ெசய ைற கைள (ப4ததிகைள) ஆகம ைறயாக ெகா( சிவேவதிய* த
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ேகாயி பணிகைள (கிாிையகைள ெசJ வ%கி"றன*. உ(ைமைய ஆராJ3த
ேபா, கழி3த
எனI

"ஆக

றா(களி

ைவதிக ேவதா3திக "சிவாகம'க பிரமாணமாகா"

வழிெயா7&ேவா* @ட*" எனI

எ7திB வ3தைமயாF , அவ* Aட

பழி4

ெதாைக மி&திB

இக3

ேபசிB

ெச வா&

ெபறி%3தைமயாF சிவேவதிய* த ைடய சிவாகம'கைள ைகேசாரவிடன*
எ"ப ெதாி3த. இ3நாளி

கிைட&

சிவாகம'களி

ஞானபாத A?வன

ெவாழிய ேயாகபாத A?வன அறேவ இ ைல எனலா . கிாியா பாத

A?வனவ? பல அவரவரா
ேவ(டாதனI

காலேபாகி

ெபா%3தாதனI

எ7தி ேச*கப ேபா!களாJ ஒழி3தன.

இனி, இேகாயி களி
ம"ன* கால'களி

ப லவ*, ேசாழ*, பா(:ய*, விசய நகர ேவ3த*, நாயக

நாKசைன&

தி%பணி&

என பல நிவ3த'க

(Endowments) அைம3 ளன. க%வைற சீ* ெசJத , ம(டப'க அைம4த ,
ேகார4தி%பணி, றமதி

தி%பணி, தி%வாபரண த!யன ெசJதளி4த

த!ய தி%பணிக மி&தியாக ெசJயபளன. ேகா ெப%Dசி'க" த!ய

காடவ &ல4தவ* ெசJைவ4ள தி%வாபரண க ெவக அழகிய
பா%வி

ப:பவ* மன

மகிழ4தக வைகயி

ெகாளபவ தி%வாைனகாவி

உளன. ஈ'& எ4

ேசாழ ேவ3த* ெசJத தி%பணியா& .

ச'க கால ேசாழ ேவ3த% ஒ%வ" ேசாழ" ெச'கணா". இைட கால ேசாழ*

கால ெசேபக, ெப%நகிளி, காிகால" த!ய ேவ3த* வழியின" இ
ெச'கணா" எ"? A?கி"றன. க7மல ேபாாி

ேசரமாைன ெவ"?

அகப4தி சா"ேறாரான ெபாJைகயா* பா:ய களவழி எ"ற

ேசரைன விவி4தா" எ"? க!'க4 பரணியா

ைல விய3

அறிகி"ேறா . இGேவ3த*

ெப%மாE& ந ல: எ"ெறா% மகE(ெடன ெசேபக ெதாிவிகி"றன.
தி%வாைனகாவி
த!

நாவ

மர4தி" அ:யி

விள'கிய சிவெப%மாE& த"

தி%ேகாயிெல4தவ" ேசாழ" ேகா ெச' கணா" எ"? ேசகிழா*

ெதாிவிகி"றா*. இG ேவ3தைன ந பியா0ர*, "ெத"னவனாJ உல கா(ட

ெச'கணா*" எ"? சிறபிக, இG வர லாைற சிறி விாி4த ந பியா(டா*
ந பிக,
"ைமைவ4த க(ட" ெநறிய"றி மேறா* ெநறிக%தா4
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ெதJவ &: ேசாழ" " சில3தியாJ ப3த* ெசJ
ைசவ4 %ெவJதி வ3 தரணி நீடாலய'க

ெசJவி4தவ" தி%ேகாெச'க ணா" எ"E

ெச பியேன"

எ"? பா: பரவிBளன*.
3தர@*4திக, இெச'கணா", பிறபா ேசாழனானெதா%ற
"தமிA?

ந Fல க4ைத"4 ெத"னவனாகI , ேசரலனாகI

நிக,

ஆ(டைம

லபட, "ெத"னவனாJ உலகா(ட" எ"? A?கி"றா*. இதெகாப, இவ"
க:ய சிவ" ேகாயி க, பா(: நா:F

நா:

ேசர நா:F

இ%3ளன. ேசர

இவ" தி%ெபயரைம3த ெதா"ைம சிறைடயவ*க இ%பேத தக

சா"? பக*கிற. 'தரணியி

நீ ஆலய'க பல ெசJவி4தவ"" என ந பி

யா(டா* உைரப , தி%ம'ைக ம"னனா* தம ெபாிய தி%ெமாழியி ,

"இ%கில'& தி% ெமாழிவாJ எ(ேதா ஈச& எழி மாட எ7ப" ெசJதா"
எ"? விள வ

உ(ைம ெயாளி பரகி"றன.

ெச'கணா" தி%வாைனகாவி
இ%3 ம?பிறபி

சிவ" இ%3த ெவ(ணாவ

மர4தி

சில3தியாJ

ேசாழனாJ4 ேதா"றினா" எ"ெறா% வரலா? உ(.

இதைன4 தி%நாIகரச*,
"சில3திB

ஆைனகாவி

தி%நிழப3த* ெசJ

உல3 அவ" இற3தேபா ேகாெச' கணாEமாக
கல3த நீ*காவிாி P ேசாணா ேசாழ* த'க

&ல3தனி

பிறபி4திடா* &?ைக Sரடனாேர"

எ"? ெதாிவிகி"றா*. இெசJதி, தி%வாைன கா ேகாயி க ெவெடா"றி

ஒ% ேதா& ெபயராJ "உ\* ைட விளாக4 சில3திைய

ேசாழனாகினா" தி%4 ேதா” (க . ெதா. 4, 426) எ"? ேபாறிய மகளி" சமய

Iண*வி" சா ைப விளகி நிகிற.
ெச'கணா" தி%வாைனகாவி
மர4தாF ஆகியி%4த

ெதாட'கிய ேகாயி

தி%பணி ெச'க லாF

ேவ( . அத" அைம ெத" னா*கா மாவட44
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தி%ட

சிவ" ேகாயி

இேபாள கறளியி
பரா3தகEைடய 40- ஆ

ேபா"றி%கலா எ" ஆராJசியாள* க%கி"றன*.

காண ப

க ெவகளி

ஆ( க ெவ என4 ெதாிகிற. இத&

"ைனவாJ ப: எக படைவ என எைவB
இேபாள ேகாயி

மிக பழைமயான த

காணபடாைமயா

கி.பி. 907& "ேன க:ய ெத"? ெதாிய நிகிற.

இைட கால ேசாழ ேவ3த% ஆதி4த" மகனாகிய த பரா3தகன. 40-ஆ
ஆ( க ெவெடா"? இேகாயி!
சிைத3

உள; எனிE

அ &ைறயாகI

உள; அத"க( ஆைனகாIைடய சிவெப%மா" மகாேதவ படார*

எ"? ெபய* &றிகபகி"றா*. ேதா"? தF

ெபா% த%

இெசா

இள'ேகாவ:க1

இைடகால4தி

இற4தF

இ லாதவ* எ"ற

சிவE& வழ'கியதி

தி%ைறயாசிாி ய*க1 சிவைன பிற

இற

ெப%ைமய" என பாரா:Bளன*. இG ேவ3த" கி.பி. 907-இ
க:ேலறிய வ". இ'&ள க ெவ, 40 - ஆ
947- இ

த!

இலா

ேசாழ அர

ஆ(ைடயதாத லா , இ கி.பி.

பிற3தைம ெதளிவா .

இபரா3தகE& பி" வ3த ேசாழ% த

வியபி ைல.

இராசராச", த

ேயா* மிக சிற வாJ3தவரா இ%கI

இராேச3திர"

அவ*க1ைடய க ெவக

இேகாயி! காணபடவி ைல. இGவாேற பி"வ3த ேசாழ* கால4

தி%பணிக1
1917 ஆ(:

நிவ3த'க1

இேகாயி க ெவகளி

இட

ெபறவி ைல .

க ெவ4 ைறயின* சி? க ெவ கைள ப: எ4ளன*.

அைவ அ4ைற யினாிடேம ைத3 கிடகி"றன. இ3திய பாரா1ம"ற

உ?பின* இ க ெவக ெவளிவர ய வா*களானா

ப4

ந"?. ெவளி

ெசயைல இ:4ைர4 வ?4தினா ல"றி ெவளியி

இ3திய ேபரர ேமெகாவதாக4 ேதா"றவி ைல.
த &ேலா4'கன ஆசி 40- ஆ

ஆ(:

பணிைய

வி லவைரய" எ"E

தைலவ"

ஆைனகாIைடய ெப%மாE& காைள/*தி ெயா"ைற ெசJ ைவ4,

தி%பணிகாக நில'க சில விைல& வா'கி ேகாயிF& அளி4தா". (ெதா&தி
II எ(. 76)

இர(டா

&ேலா4'க" மகனான இர(டா

இராசராச" கி.பி. 1146 - இ
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அரசனா னா". "த3ைதயி ேலா*&4 த3ைதயாகிB தாயி ேலா*&4 தாயாகிB

ம"Eயி*க& உயிராகிB " நாடவ* விய3

ைம3தாி ேலா*& ைம3தராகிB

ேபாற வா3தா" என இவEைடய ெமJ கீ*4தி விள கிற. "மைல ெகா"?

ெபா"னி& வழி க(ட க(ட" வரராசா ராச"" எ"? தகயாக பரணி
இGேவ3தைன ககி"ற.
இGேவ3த" கி.பி. 1146- இ

பி" கி.பி. 1150 - இ

அர க:ேலறி னா" எ"ப*. நா"& ஆ(&

இவன க ெவெடா"? இ4 தி%வாைனகா ேகாயி!

உள. அத"க(, அைரய" 3தனான வாணேகாபா: ேசரமா" எ"ற ெச வ"
Kைச4 தி%பணிகாக ஊரவ* பா

நில

(27/1937-38)
@"றா

&ேலா4'க" கி.பி. 1178 - இ

வா'கி ேகாயி& ெகா4தா".

ேசாழ ேவ3தராயினா". த"ெனா

மா?பட பா(:ய ேசரைர ெவ"? ேம படைம பறி இவ" திாிவன
Sரேதவ" எ"ற சிறெபJதினா".
"அற3த% தி%வாலவாயி

சிற3த ெப%3தி%SதிB

அம*3தவ*&4 த" ேபரா

தி%நா1 க(ட%ளி

ெபா% ெநDசிைலயா

 ரெமாி4த ெசாக*&4

தி%பவனி க(ட%ளி4 தி%Sதியி

ேசவி44

ெத"மைர4 தி%வாலவாJ ெபா"மைல * என ெபா" ேவJ3"

(* என - எ"? க(ேடா* விய3 க7மா?)
என வ%

&மியா" மைல க ெவ, இGேவ3த* ெப%மாEைடய

தி%பணியா* வ4ைத லப4கிற. ேமF , 3தர @*4தி கைள
சிவெப%மா", ேதாழனாக ெகா(ட ேபால, இ&ேலா4'கைனB

இைறவ", "ந

அறிகி"ேறா .

தி%வா0*

ேதாழ"" என சிறபி4தா* எ"? தி%வா0* க ெவெடா"றா

சிவெநறி ெச மலாகிய இேசாழ ேவ3த" க ெவக சில தி%வாைன
கா4தி% ேகாயி!

இ%ப விய4த& ெசJதிய"?.
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இவன 18-

ஆசியா(:

இராசராச ேதவ" ெபா"பரபினான வாண-

ேகாவைரயE , சீய" உைடய பிைளயான அள'க நாடா வாE த 

ேவ?பா நீ'கி ஒ%வ*ெகா%வ* ைணயாவதாக ஆைணகாIைடய அ(ண
தி%" உட"ப:ைக ெசJ ெகா(டன*. (483/1908)
இத& அ4த ஆ(:

ேமேல க(ட அரசிய

தைலவனான சீய" உைடய

பிைளேயா ெதா(ட" ேசமனான இராசராச @வைரய" ைணயாவதாக
உட"பா ெசJ ெகா(டா". (480/1908)
இ

@"றா

ெபய%

&ேலா4'கE& "ேகாேன ாி"ைம ெகா(டா"' எ"ற சிற

உ(டாதலா , தி%வாைனகாவி

க ெவக, மைர B

க%=%

காணப

இவன 21-ஆ

ஆ(

பா(:ய" :4தைலB ெகா(ட திாிவன

சகரவ*4தி எ"பேதா ேகாேனாி"ைம ெகா(டா" &ேலா4'க ேசாழ ேதவ*

என &றிகி"றன. ேகாேனாி"ைம ெகா(டா" எ"ற சிற பா(:ய*க1ேக

ெசா லபவ.

இGேவ3தEைடய தைலைமயதிகாாிகளி
தி%வா ைனகா தி%ேகாயி!

இ%3 ெதா(ைடமா" ேவ(: வி(ணபிக,

ப7=ரான இராேச3திர ேசாழ ந [ாி
நில'கைளB

மீனவ" @ேவ3த ேவளா" "னிக,

சில நில'கைளB

ஏனாதி ம'கல4தி

ெதா&4 &ேலா4'க ேசாழ" ப7=* எ"? ெபயாி

சில

ப7=%ைடயா" நக" அறவ" எ"பாE& "ஜ"ம கணியாக4 த%கி"றன*.
மற @"? க ெவகளி

இ3த ஏபா:" சா*பாக வாி வைகக ைற

ெசJயபகி"றன. (38-41/1937-38)

இேசாழ ேவ3தE& பி" அர க: ேலறியவ" @"றா

கி.பி. 1216- இ

இளவரசாயவ". இவ" கால4தி

க ெவக ேதா"றிBளன.

இராசராச". இவ"

தி% வாைனகாவி

பல

இவEைடய 20-ஆ ஆ( க ெவ4 தி%வாைனகாைவ , பா(: &லாசனி
வளநா பாசி Aற4 கீ லா? ச'ககால  லா`*; இ பி லா?

எனI

க ெவ களி

வழ'& ) காாிசா4த" &ைறயி காணிBைட

ஓடைடயாாி , ெபா லாதா" ெச வனான ெபா"னி மழநாடாவா", உைடயா"
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ெநD (:யான ெந&ப அைரய", &"ற" சீகயிலாய ைடயானான தி%வர'க

நாடாவா" எ"ற @வ%
(த%மக%4த*க1& நில
ெதாிவிகிற.

இGவாேற 22- ஆ
ஓடைட யாாி

ேகாயி

ஆதிச(ேடர க"மிக1&

வி? விைலபிரமான இைசI4 தீ ந &வைத4

ஆ( க ெவ: , காாி சா4த" &ைறயி

காணிBைடய

A4த" &"றனான கீழா`* அைரய", இவ" த பி

ஆர K(டா", இவ" த பி தாழி, விட'க" உைடயனான மழநா வி7பைரய
நாடாவா", இவ" த பி தி%வர'க", ேபராயிரைடயா" ஆகிேயா* ேகாயி&
நில

வி? விைல பிரமாண ஓைலெய7தி4 த%கி"றா*க.

24- ஆ

ஆ( க ெவ:

ேகாயி& நில
29 - ஆ

ேபாைகய த(ட

நாயக* ஆைணப: இ%வ*,

வி? "திரவிய ெசலI ைகT” த%கி" றா*க. (13 - 4/1937-38)

ஆ(: பிற3த க ெவெடா"? பாசி Aற4 கீ லா?4

ைற/%ைட யா" அைரய" நி4த க வியாணனான பா(: ராச",
தி%வாைனகாIைடய நாயனா* ேகாயி
த'க1ைடய

ஆதிச(ேடர ேதவ* க"மிக&

த'க மாதாகளமான நில4ைத அவ* (மாதா)

இற3படைமயி" த"மதானமாக ெகா பைத A?கிற. (337/8) ேவேற
இர( க

ெவகளி

பாசி Aற4 கீ லா? இசைன

&ைற/ரவ% , அG=* கழனி வாயிFைட யா" அEமனைடயாE

ந பிB , தி%வாைனகா ேகாயி& நில
இனி, கால

த%கி"றா*க. (338- 9/8)

அவ" த பி

லபடாதப: இGேவ3த Eைடய க ெவக சில இேகாயி!

உளன. அவறிF

ஆைனகாIைடய ெப%மா" க"மிக& நில விற

ெசJதிேய காணபகிற.

இGவிைட கால ேசாழராசியி" Sசி கால4 இ?தியி
@"றா

இராேச3 திர"; 1246-இ

இ%3தவ"

இளவரசனாகி, அெபா7ேத அரசிைன ஏ?

நட4தினா". இவைன "சம+த ஜகேதக Sர"" எ"?

"இ%வ* பா(:ய*

:4தைல ெகா(ட%ளிய மகா ராசாதிராச நரபதி' எ"?

ெமJ கீ*4திக
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ககி"றன. இவன @"றா

ஆ( க ெவெடா"றி

தி%வாைனகா4

தி%ேகாயிF& அைரய" நி4திய க !யாணனான ைற/* பா(:யராய"
நில

ஆறா

த%கிறா" (29/1937-38)
ஆ(:

தி%வாைனகாIைடய அ(ண

அைமக பகிற. (4841908) அேத ஆ(:
தி%வாைனகா4 தி%ேகாயி!
ெகன பாசி

(73/1937-38)
இ'ஙன

ேகாயிெகன4 தி%ந3தவன

சி'க(ண த(ட நாயக*

சி4த Sசர4ைத க: அத" Kைச4 தி%பணி

Aற44 தி%ெவளைறயி

சில நில'கைள ெகாகி"றா*.

ச'க கால ேசாழனான ெச'க ணா" த

இைடகால ேசாழ* பல%

தி% வாைனகாIைடய ெப%மாE& அாிய தி%பணி ாி3த திற4ைத ஒ%வா?
க(ேடா . இெப% மக!" தி%பணி நல'கைள அறி3 ேகாட ேகப
ப லாயிர கணகான க ெவ கைளB ெசேபகைளB

அரசி"

க ெவ4 ைறயின* ப:ெய4ளனேர ெயாழிய ெபா மக இனிதி"
அறி3 ெகாள A:ய வைகயி
இGவைகயி
வரலா?

ெவளியிட ண'&கி"றன*. இ3திய ேபரர

க%4ைத ெசF4தியி%&மாயி" ந

சிற

தமிநா ேகாயி களி"

நாடறிய விள'கியி%& . ேகாயி

சதாய வள*சி வரலாறிF

வரலாறிF

தமிழின4தி"

ெதளி3த அறிIைடய ந"மகைள4 ேத*3ெத4

இ3திய அரசிய ேபரைவ& அEபாத ெப%' &ைறேய, இ"? நா

நம

Sசி&ாிய காரண4ைத நிைன3 பா*க இயலாைம&ாிய தைடக1

ஒ"றா& . க ெவ4 ைறயின* தம பணிைய4 ெதாட'கி மா* 100
ஆ(க ஆகி"றன; நா

ஆகி"றன. இ"E

நா

அரசிய

உாிைம ெப? மா* 25 ஆ(க

நம பழைமB

உண*3 ெச ைம ெசJ ெகா1

ைமB

கல3த வாைக வரலாைற

திறமி"றி, யி%ப, நிைன&

ேபா

மன4& மகிசி யாக இ%கிறதா? எ(Rமி".
---------------

15. மர&பர# ந  சமயவா4 [#]

தமி ெப%மகேள!
நா:" நல4ைத நிைனபதிேல ந

எ(ண

ஊ"றி நிகிற. ஏ" ? நா:"

ெப%ைம நம& ெப%ைமைய4 த%கிற. ஆத!", ெபா வாக4 தமிநா
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எ"பைத வி சிறபாக இ'&4 ெத"பா(: நாைட ச? உ?
ேநா&ேவா .
---

[#] 12 - 8 - 50 ெந ைலயி

ஆறிய விாிIைர. வி4வா" அ. நவநீத கி%:"

பிைளயவ*க ேகெட7திய.

ெதJவலைம ேசகிழா* ெப%மா" பா(: நா:" பழ

ெப%ைமைய4

திற பட பாரா:னா*. "நா*ம"E சி3ைத பல ந?ைற மா3த* ேபா? ,
பா*ம"E ெதா"ைம க K(ட பா(: நா' எ"ப அவ* த

தி%வா&.

ெதா"ைம க K(ட பா(:ய நா' எ"? ேபாறினா*. இ"ைறய விDஞான
ஆராJசி வ Fந*, ைதெபா% ஆராJசி வ Fந* எ ேலா% ஒ%'ேக த"

த

ேதா"றிய நில ெத"பா(: நாேடெயன4 ெதளிIற ேபகி"றன*.

இ4தைகய ெதா"ைம4 ெத"பா(: நா:"க( மிக பழைம வாJ3ததாJ4

ெதJவமைல ெபாதியிலா& . சிவ" Sறி%& கயிைலB , ெச3தமி

திக7

னிவ" த'&

ெபாதி யிF

ஒ4த ெப%ைம Bைடயன. கைலயி" வ:வான

ெப%னிவ" அக4திய" நிைலெப? வா7

நீ:ய ெப%ைமBைடய இ4

ெத"பா(: ந"னா. இ'ேக தமி ைவயளி&

த( ெபா%ைநயா?

ெபாJயாத நீ* வள4ைத4 த3 ெகா(:%கிற. ஆ? வள

நா:& ஏற4ைத

ந & . ேசாழ நாைட காவிாி நாெட"ேற ேபா?வ*. ெத"பா(: நாைட4
த(ெபா%ைந ந"ெனா எ"னலா .
கி.பி. 12- ஆ
வைரயி

றா(:ேல ேசாழநாைட யா(ட இராேச3திர" க'ைகயா?

பைடெய4 ெச"? ெவ"? இமய4தி

தன !ெகா:ைய

நா:னா". 'க'ைகெகா(ட விகாவல"' எ"? ேபா?
கி.பி. 17-ஆ

றா(:ேல ெத"பா(: நா:

ெப%ைமBறா".

த(ெபா%ைந கைரயி

ேதா"றிய &மர&%பர* க'ைக வைரயிF த ைம எதி*4த கவிஞைரெய லா

ெசா லாறலா

ெவ"?, காசிம"னைனB

த"ன:ப4தினா*.

"ம(க(ட ெவ(&ைட கீழாக ேம பட ம"ன%
ப(க(டளவி

பணிய ெசJவாJ"

எ"
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எ"? க'ைககைரயி

நி"? ழ'கினா*.

க'ைகெகா(ட வி காவலனாகிய ேசாழ ேவ3த" இமய4தி

ெபாறி4த !&றி

இ"? உ(ேடா ? இ"ேறா ? அறிேயா . ஆனா , க'ைக ெகா(ட கவி காவலராய

&மர&%பர* காசியி

அைம4த &மாரசாமிமட

இ"?

நி"? தமிழி" ெப%ைம

ேபகிற ; ைசவ4தி" ெதJவ மா(ைப4 ெதாிகிற; &மர&%பராி"

ேபராறைல A?கிற.

ஒ% நா& ெப%ைம அ3நா:

ேதா"றிய சா"ேறாரா

ஆ& .

தி%ைனபா: நா:" சிறைப &றிபிட &3த ேசகிழா* ெப%மா",
"மற3த%தீ ெநறிமாற மணிக(ட* வாJைமெநறி

அற3த%நாIகர மாலால 3தர%

பிற3த% உளதானா ன மளேவா ேப%லகி

சிற3த தி% ைனபா:4 திற பா சீ*பா”

எ"? விய3 ேபாறினா*. 'நாIகரச%

3தர%

பிற3த%1 ெப%ைமBற

தி%ைன பா: நா', எ"? பாரா:னா*.
ந

ெத"பா(: ந"னாேடா &மர&%பர% , சிவஞான னிவர%

ெசJத ெப%ைமBைடயதா& . இ%வ%

பிகால4தி

தி%வவதார

ைசவ4 ெதJவ கவிஞ* ெப%மக.

&மர&%பரைர ேபா"? ெகாழிதமி பாட

பா:னா* எவ%மில*.

அவ* வாேக ெதJவ வா& எ"? ெசா ல4த& . அவைர ேபா"? பிகால4தி

சிவஞான னிவேர உைரவ ல ெபாியாராக விள'கினா*. அவ*த உைரேபா"?

உைர வைர3தா* பிகால4 எவ%மில*. ஆகேவ இGவி% ெப%
ைறேய பாடாF உைரயாF

தமி7ல&& நிகரற பணியாறின*.

&மர&%பர* ேதா"றிய கால4தி தா" ேமனாடவ%
தைலபடன*. ெத"பா(: நா:

ந

தா" த" த!

பரப படன*. இ4தா!ய நா:னி"? ந

Joseph Beski) கிறி4தவ

லவ*க1

நா:

க4

கிறி4தவ மத4ைத

நா ேபா3த Sரமானிவ* (Fr.

பரவ சீாிய பணியாற4 ெதாட'கிய கால . இவ*, ந
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&மர&%பர அ:களாாிட
இவ* கால4தி

மாணவராக இ%3 தமி பயி"றா* எ"?

ெத"பா(: நா:" ஊ*ேதா?

A?ப.

ெப%'ேகாயி க எ73தன.

பிகால பா(:ய* பல சிவ" ேகாவி கைள ஆ'கா'&4 ேதா?வி4தன*.
தி%ைடம%U*, அ4தியான ந [*, அாிேகசாி ந [* த!ய இட'களி
ெல லா

தி%ேகாயி க ேதா"றின. அேபா தி%ெந ேவ!ைய ஆ(ட

ம"ன", 'ெவ"? ம( ெகா(ட KதலSர Sரமா*4தா(ட மாற வ*ம"'
எனபவா". இவ" த" ெபயரா

ெந ைல4 தி%ேகாவி!

'Sரமா*4தா(ட

ம(டப ' எ"ெறா% ம(டப4ைத நி?வினா". ேசாபான ம(டப

கவி4தா". அேவ இ"? ேசாமவார ம(டப

எ"? வழ'கபகி"ற.

இ ம"ன" கால4தி தா" ெந ைல4 தி%ேகாவி!
தி%I%வ'க ெவ(கல4தா
ெசா கி"ற.

இவ" கால4தி

ெந ைலயி

ஒ"ைற

அ?ப4 @வ*

அைமகெபறன எ"? க ெவெடா"?

சமய பணி யா?

திக3தன. ெத&4 ேத*4ெத%வி

தி%மட'க இர( சிறற4

ேசகிழா* மட , வட&4 ேத*4ெத%வி

ெமJக(டா* மட விள'கின. ேசகிழா* மட4தி

இ%3 பயி"றவேர

ெமJக(டா* மட4&4 தைலவராJ வ%த&4 த&தி ெப?வ*. அ4தைலவாி"

தீைக ெபய* 'ச4தியஞான தாிசினி' எ"பதா& . ச4தியஞான தாிசினி ெய"ப
ெமJக(டாைர &றி&

தி%ெபயேர. இெசJதிைய ெந ைல ேகாவி

க ெவெடா"? கி"ற.
இ'ஙன

ம"ன%

ெச வ%

வாயிலாக சமயபணிB

சமய ஞான
நா:

ேகாவி

கைலபணிB

மட'கைளB நி?வி, அவறி"

ஆறி வ3தன*. ேகாவி களி

மக&

ந & வியாகியான ம(டப'க விள'கின. ஆத!", ெத"பா(:

மக பா

மனெமாழி ெமJ@"றிE

இ4தைகய நல'க நிைற3த கால4தி
தி%வவதார

கைளB

ைசவமண

கம3த கால அ.

தா" ஞானPாியைன ேபால &மர&%பர*

ெசJத%ளினா*. பிற3த &ழ3ைத அ7கிற; ஆனா

ஐ3தா( வைர& ஊைமயாகேவ யி%3 ெச3தி

ஓைசயி ைல .

க3தேவ க%ைணயா

வாJ

திற3 ேபசFறா*. வாயிைன4 திற& ேபாேத '%கா என4 திற3தா*. %க"
தி%வ%ளா

தி%வாJ திறகெபற &மர&%பர*, %க" மீ மன%கி

பாமாைல ெதா4தா*. த" த

அவ* பா:ய 'க3த* க!ெவ(பா ' எ"E
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ெச3தமி சி?

லா& . ஐ3தா( ப%வ4தி

அ%'கவிைத பா:னா* எ"?

ெசா Fத

எ'ஙன ெபா%3 ?

சீ*காழியி

ேதா"றிய ஞானச ப3த* @" றா( ப%வ4தி

இைசக வி ைலயா? இர(டா( ப%வ4தி

4தமி பாட

ெமJ க(டா* திர(ட சி4தா3த

உ(ைமக ெபாதி3த சிவஞான ேபாத4ைத ெசபவி ைலயா? அக4திய* அ%

வர4தா

உதி4த%ளிய சிவஞான னிவ* ஐ3தா

பாடவி ைலயா? இ"?

ஆ(:

ெச3தமி பாட

ப*மாவிேல நாலா( &ழ3ைதெயா"? ெப%'

கண&கைளெய லா ெசா !யIடேன விைட பக*கி"றேத! இைவ ெய லா

அாிதி

வாJக ெபற திற'க. 3ைத ந விைன பயனா

த3த%ளிய அ%:றமா& .

"னவ"

நகீர" ந கிய தி%%கா? பைட& &மர&%பராி" க3த* க!ெவ(பாவி
ெபா% காணலா . அாிய சி4தா3த உ(ைமக நிைற3த த4வ

க!ெவ(பா. ைசவாகம'களி

அ4வ பிரகரண4தி

ப&திக மிகமிக அ%ைம வாJ3தன ; எளிதி

பறி யறிவ, க3தராண

சிற3த சி4தா3த வ லா%

ேபசப

க3த*

அ4வா

எட:யாதன . அ4வாகைள

அடகாச படல4தி& உைர கா(ப ேபால4தா".

அ4வாகைள பறி ேகடா

ெசா ல அறியா*.

அ4தைகய அ4வாகளி" இய ைப4 ெதளிIற4 த க3த* க!ெவ(பாவி
&%பர* A?கிறா*. ெதJவ4 தி%வ% ைகவ3த ைமயி" அ'ஙன

ஆற

ெபறன*.

&மர&%பர*, தி%%கைன க(களா
இனிய பாடா

த3தா*.

எ4கா

தாிசி4தா*. அவன தி%ேகால4ைத

யா" என எ"ப அற இடேம அவன தி%வ: , ேமான பரமான3த

ஞான - தி%I%, இைச ெசய
ச3நிதி, இ'ஙனமாக விள'&
ேபவி4த ெசய

ந"றி ெசF4த

ேதாB

- : ,

அறிI - க(க, அ% - ெச'ைக, இ%நிலேம

தனி ட* எ"? க( Aறினா*. த ைம

%கE& அ4ைண ெப%Dெசயல"?. ஆத!" அத&

ைறைமய"? எ"? க%திய கவிஞ*, அவ" பா

வி(ணப4ைத பா%'க!
"ஆB

பைழய அ:யா%ட" A:4
பரேபாக

&மர

Jபி4 - ேசய

ேவ(
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க:ேய&

K'கமல கா கா: யாெகா(

அ:ேய& "னி" ற%”,

&மர&%பர* த

கால4 சமய நிைல, ெமாழிநிைல, ஆசி நிைல

இைவகைளெய லா அறிவி&

ேநா&ட" அழகிய பாகைள4 த

இைடயிைடேய த3ளா*. எ4 காடாக ஒ% பாைட கா(ேபா .
ஆ'கிேலய* ந

நா:

இலகிய'க1

அழி3விேமா எ"ற அச

மக உள4தி

களி

க4 தைல படா*க. ற சமய ெகாைககைள

க:ன*. மைரயி

ேதா"றிய சிவாகம'க1

ெச3தமி

ஏபட. கீநா, ேம

நா:ன*

ஆசி&பவிேமா எ"ற பய மகளிைடேய எ73த. களபிர* எ"E

க!பைகஞ* தமிநாைட ைகபற ய"ற ன*. மறெசய க நா:

தா(டவமாட4 தைலபடன. தமி ம"னாி" அரசியF

ெப%' &:B

தைழபடன. தமி ம"ன* @வ% தைலசிற3 விள'கிய பா(:ய*,
ேசாழ%ெகாபாவ* எ"? உணராதா%

எ லா

தமிநாைட Pழாவ(ண

அாியாசன

அழிய4

ஓத படன*. இ4தைகய ேகக

பா(:மகளாக4 ேதா"றி அ'கயக(ணி

அம*3, மைரபதி தைழய4 தைழB'ெகா:யாJ4 திக3தா* எ"?

&றிபிகிறா*.

ெசா லவ* ெதளி4த ப3தமி

பா ேபாகாேம

ளாி கடI பைட4த வ3தைர கீேம லாகாேம

அதிர ெபா% க!பைக ஞ"றமி நீ*நா டாளாேம

அகில4 யி*க ளய*4 மற'கைட நீணீ* ேதாயாேம

சிைதI றாசிய னற% ம'&: ேபாJமாJ வாகாேம

ெசழிய* கபய% ெமாெபன நி"?ண* ராதா ேராதாேம

மைர பதிதைழ ய4தைழ B'ெகா: தாேலா தாேலேலா

மலய4 வச" வள*4த ப'கிளி தாேலா தாேலேலா

க%விேல தி%வ% வாJ4த &மர&%பர*, சமயஞானியாJ - த4வஞானியாJ -

இலகிய ஞானியாJ - ?

மண

கம7

ற3த னி'கவராJ4 திக3 ெதJவ4 தமி

ைசவ4 தி%ெகா:ைய காசிமாநகாி

பரபிய ெப%ைமைய எ"ென"ப!

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

ெச"? நா: சிவன%
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16. உமாபதி ேதவரான ஞானசிவ ேதவ#
இைற& மா* 800 ஆ(க& " ந தமி நா:
ேவ3த%

இர(டா

நா காவ

ாி3 வ3தன*. ேசாழநா:

ேசாழேவ3த%

பா(:

ேகாவிராச ேகசாிவ*மனான

இராசாதி ராச" ஆசிாி3 வ3தா". அேபா பா(:ய நா:

மைரயி

பராகிரம பா(:யE

தி%ெந ேவ!யி

&லேசகர பா(:யE

இ%3 வ3தன*. ேசாழ பா(:ய*க த  Kச!"றி இனிதி%3தைமயி",

நா:

இ"பவாI நிலவி?.

அ3நாளி

ஈழநா:

அவ*க பா

க7

வா3த ஈழ ேவ3த*க மிக ெச வா&ட" இ%3தன*.

ெபா%1

பைடB

ெப%கியி%3தன. அதனா

உ(டாகி யி%3த. ஈழ ேவ3தர பைடெப%க

அவ*க& ந ல

"இட

சிறி" எ"E

நிைனைவ எ7பி பிற நாகைள ெவ"? அ:ப4த ேவ(ெம"ற தமி
ேவ3திய

அவாைவேயா, கட

வாணிக4ைத4 தமேக உாிைமயாகி பிற* கல

கட! ெச லலாகாெதன4 த&

ேசரல* ெச%ைகேயா அவ*க உள4தி

எ7பவி ைல. அதனா , அவ*க த ைம யைட3தா*& உதவி ாிB

அளவி

அைம3ெதா7கின*.

ெதா(ைட நா:

அ3த

ேமைலப&தி& ப &"றேகாட எ"ற ெபய* நிலவி?.

ெதா(ைட நா ? ேசாழ ேவ3த* ஆசி &ப:%3த ெதனிE
இப&தியி
எ"E

பைடS எ"Eமிட4ைத4 தைலநகராக ெகா( ச வ ராய*

&?நில ம"ன*க ஆ( வ3தா*க. அவ*க ேசாழ ேவ3த*க&

அGவேபா ேவ(

பைட4ைண ெசJவ*. இராசாதிராச" கால4தி

பைடS:!%3 ஆசி ெசJத ச வராய" எதிாி! ேசாழ" ச வராய"
எனபவ".

பா(:ய நா மைரயி

பராகிர

பா(:ய" இ%3 வ%ைகயி

தி%ெந ேவ! ப&தியி!%3 ஆசி ெசJத &லேசகர" பா(: நா 7தி&

தாேன தனிேவ3தாக ேவ( ெம"ற ஆைச ெகா(டா". அவE&ாிய ந(ப*க,

பா(:நா ஒ% ேவ3தனாசியி

நிலIமாயி" அத" ஆக

ெசா ! அவைன ஊகின*. &லேசகர" பைடB

ெபா%1

ெப%&ெமன

ெப%கினா".

அவEைடய மன &றி பராகிரமE&4 ெதாி3த. த"ைனB தன

ஆசிையB

கா4ெகா1

யசியி

அவ" ஈப ஈழேவ3த" பராகிரம

பா&ைவ பைட4ைண ாிBமா? ேவ(:னா".
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ஈழ ேவ3த"பா

இல'காாி4 த(டநாயக" எ"ெறா% தாைன4தைலவ"

இ%3தா". ெப% வ!B

ஆ3த PசிB

அ4 த(டநாயக"பா

இ%3தன.

மறக ேவைகேய அவன வ:வ . பராகிரம" வி4த ேவ(ேகாைள

க(ட

த(ட நாயக& உள

Kாி4த. ஈழ நா:" மறகைழ4 தமிழக4தி

நிைலெபற ெசJத& ந லேதா* வாJ உ(டானதாக எ(ணினா". ப(ைட

ேசாழ ேவ3த%

பா(: ம"ன%

ஈழநா:

த'க கெழாளிைய

பரபியி%ப அவEள4ேத ெபாறாைமBண*ைவ4 ேதா?வி4 தி%3த.
இதனா

அவ" பராகிரமE& ஈழபைட ெச"? ைண ாிவ தகேத எ"?

ஈழவ3தனான பராகிரமபா&I& எ4ைர4தா". ெதாடக4தி

பராகிரமபா&I& பராகிர
உள

பா(:ய" வி4த ேவ(ேகாைள ஏற&

ெச லவி ைல. ேமேக ேகரள ேவணா ேவ3த*க1 வடேக

ேசாழேவ3த%

ெபா%ளாF

பைடயாF

சிற? விள'க அவ*க . ைணைய

நாடா த"ைன நா:ய ஈழ ேவ3தE& உ(ைமயிேலேய ஐய4ைத எ7பி?.
இGவைகயி

பராகிரமபா& த" ைணவைரB

ஏைன4 தாைன4

தைலவ*கைளB ஆராJ3 இல'காாி4 த(டநாயக" தைலைமயிேலேய ெப%
பைடெயா"ைற ெசF4த4 ணி3 அத& ஆவனவைற ெசJBமா?
பணி4தா".

பராகிரம" ஈழேவ3த" ைண நாவைதB , ஈழேவ3த" ைண ாித&
உட"பவைதB

தி%ெந ேவ!யி!%3த &லேசகர" ெதாி3 ெகா(டா".

ஈழபைட வ3 ேச%வத& "ேப, ெப% பைட ெயா"? ெகா( ெச"ற

மைரைய றி பராகிரம" காவைலயழி4தா"; பராகிரமEைடய பைட
&லேசகர" பைட& ஆறா சிதறி ெகட. தாைன4 தைலவ%

@ைலெகா%வராJ ஓ:விடன*. பராகிரமE

ெகாைலB(டா"; அவEைடய மைனவி மக1

அேபாாி

ேபா* மறவ%

&லேசகரனா

&லேசகர" வா&

இைரயாயின*. உாிைம மகளி% சில* உயி*தபி மைலநா: &3 மைற3

வா3வ3தன*. அவாிைடேய பராகிரமEைடய த வ*க1 கைடசி மகனான
Sர பா(:ய" மைறவாக மைலநா:

விைளவாக &லேசகர" எ(ண

இ%3 வரலானா". இேபாாி"

நிைறேவறிய. பா(: நா இவன

ஒ%&ைடகீ வ3த. தி%ெந ேவ!யி!%3த &லேசகர" மைர நக*க(

பா(:யர அர க:ேலறி :ேவ3தனாJ விள'கFறா".
இ3நிைலயி

இல'காாி4 த(டநாய" தைலைமயி

இராேமர கைரயி

றபவ3த ஈழபைட

வ3 இற'கிய. பராகிரம" ெகாைலB(ட
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&லேசகர" மைரயி!%3 அரசிய
சின4தீயா

நட4வ

ெவ பி ைக3த. க(களி

இராேமர4 கட கைரயி

காவ

க(ட த(டநாயக" மன

தீெபாறிக பற3தன.

ாி3தி%3த &?நில4 தைலவைன ெவ%:4

ர4தினா". அதைன4 தன& அ: ப4தி பா(:கைரயி

&3தி&ள எ"ற ஊைரB

எ"?

இ%3த

ைகபறி ெகா(டா". &3தி&ள &3கள

காணபகிற. இேபா அ சமர'கர4க(ைமயி

எ"? ெபய* ெகா( விள'&கிற.

& பி&ள

இல'காாி4 த(டநாயக" கடகைரைய சா*3ள ப&திைய சிறி சிறிதாக
ைக ப?வக(ட &லேசகர", 3தரபா(:ய" எ"ற தைலவ" ஒ%வேரா

பைடெயா"ைற வி4 ஈழபைடைய ஈடழிக ய"றா". பா(: பைட

வ!யிழ3த பற3ேதா:விட; 3தரபா(:ய" ேதா விBறா". பி"ன*
பா(:யராச" எ"பவ* தைலைமயி

ஒ% ெப%

பைட ெச"ற. அ க(ட

த(டநாயக" தாைன சீறிெய73 சினேபா* ாி3 பா(:ய ராசைன
ற3த3ேதாட ெசJத; அேபாாி

விள'கிய ஆளவ3தா" எ"E

&லேசகர" உள4தி

நா:

இட

வ!B

&லேசகரE& ெந%'கிய ைணவனாJ

தாைன4தைலவ" ேபா* (ப மாJ3தா".

அைசI பிற3த. இல'காாி4 த(டநாயE& பா(:ய
கிைட4தன; எ(ணியவா? ேபா*க

எJவதாயி?.

"பராகிரமைன4 ெதாைலக &3 பராகிரமபா&வி" பைகB(டாகி
ெகா(ேடா ; இனி இதைன Aடாெதாழியி", பா(:ய* &:யா

தமிநா:& பிற நா:ன* &3 அர நி?வின* எ"ற ெப%
என &லேசகர" நிைன4தா". நா:

ஆ'கா'ேக சிதறிகிட3த

பழிB(டாேம"

பராகிரமEைடய தாைன மறவ*கைள4 ேத:4 திர:னா". அ3நாளி

நா:

ெகா'&

&லேசகரE& மாம" ஒ%வ" ஆசி ெசJ ெகா(:%3தைமயி"

அவEைடய பைடகைளB

ேச*4தா". பா(: பைடB

ெகா'க பைடB

ேச*3வர4 தாேன அபைடைய "னி"? நட4தி இல'காாி4 த(ட
நாயகEட" ேபா* ெதா4தா".

பராகிரம" பைட மறவ* உள"ேபா ேபா* ெசJயவி ைல; ெகா'கபைட

அ4ைண பைடபயிசியி"றி யி%3த. பைடயின ெதாைக ெப%கியி%3தேதய"றி வ! ெப%கவி ைல . ஈழ பைடயி

கிள*சிB

மற

பைட ெதா

க(டவளவிேலேய &லேசகர" பைட வ!தள*3 சிைதயFற.

பராகிரமEைடய பைடமறவ% சில* ஈழபைடBட" கல3 இல'காாி4
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த(டநாயகEேக ைண ெசJதன*. த!

&லேசகர" ேதாறா". மைரநக*

த(டநாயக" ைக& வ3த. அவ" மற சா"ேறா*கைள மைலநா&

ெசF4தி பராகிரம" மக" Sரபா(:யைன4 ேத: ெகாண*3 அவைனேய
பா(: ேவ3தனாகினா".

கீைழ ம'கல , ேமைலம'கல எ"ற சில=*க

&லேசகரேனா நட4திய ேபாாி

த(டநாயக" வசமானேபா அவறி& க(டேதவமழவராய" எ"பவைன4
தைல வனாகினா"; ெதா(:, தி%ேவக ப

த!ய ப&திக& மழவ சகரவ*4தி

ெய"பவைன4 தைலவனாகினா". இGவாேற ற4ேத பா(: நாடவ*&

சிற ெசJயிE

அ3த நா மக& அ4 த(டநாயக" மிக "ப

ெசJதா". ஊ*கைள Pைறயா:ன"; வய களி

தீ ைவ4தன"; உயி*ெகாைல

பல ாி3தன". இதனா , அ4 தைலவ*க த(டநாயக" கா அ"பி
ஐயறன*; ெசJB சிறபி

ந பிைக இழ3தன*.

இ நிக, பைடயிழ3 பாிபவபேடா:ய &லேசகர" ெத"பா(: நா

&3 ெப%

மழவராயE

பைட ெயா"ைற4 திர: ெகா( வ3தா". அவ" வரIக(ட

மழவசகரவ*4தி B

?வாராயின*. அதனா

ேபரச

&லேசகரேனா A: ெகா( மைரைய
ெகா(ட Sரபா(:ய" மைரைய வி

ஓ:விடா". த(டநாயகE

கடகைர ப&திேகா: ஈழ ேவ3தைனபைட

ஈழநா:னி"?

 பைடBட" A: இல'காாி4 த(டநாயக"

ெயா"ைற4 ைணயாக ெசF4மா? ேவ(: ெகா(டா". ேவ(:ய வாேற
வ3த ெப%

&லேசகரைன ம?ப:B
மைரயி

ெபா% ெவ"? ெவ%:வி Sரபா(:யE&

:P: ெவறிவிழா நட4தினா". பி" ெபா% கா

&லேசகர"

சீவி !4Uர%ேக ஈழபைட ெயா ெபா% ேதா?4 தி%ெந ேவ!

ப&தி& ெச"? ேச*3தா".

ப"ைற ய"? ெவறி ெபறாைம ஒ%ற

ெசய களா

ஏதி

வ%4த, மெறா%ற

ஈழபைட&4 தமி நா:

ஏற

&லேசகரE& ெப%வ%4த4ைத ெசJத. அ3நாளி

ேவ3தேர உல& க7

தனி க7

இட

த"

உ(டான

ேசர நாடரசாிE

ேபா*க எJதியி%3தன*. அவ*களா

ேசாழ

தா" தமிழக4தி

ெகடா நிைலெப?வ3த. &லேசகர" அதைன எ(ணினா".

இராசேகசாிவ"மனான இர(டா

இராசாதிராச"பா

அவE& ந"& எ4 இைச4தா".

ெச"? நிக3த ?
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இர(டா

இராசாதிராச" ேவ(

அளI தனி ெப% பைட ெயா"ைற

&லேசகரE&4 ைணாிBமா? அEபியி%3தா". அபைட&4 தைலவனாக

எதிாி

ேசாழ ச வராய" மகனான தி%சிற பலைடயா" ெப%மா ந பி

ப லவராய" எ"பா" ெச"றா". ேசாழ* பைடயி" ெத"றிைச ெசலI க(ட

மா4திைர பா(:ய பைட உைட3ேதா:?; பராகிரம" மக" Sரபா(:யE
"ேபா

ஓ:விடா". சி'களபைட சித?( ேபாயி?. &லேசகர"

மைர&ாியவனானா". இதைனயறி3த பராகிர . பா& ம?ப:B

த(டநாயகைனB

சயதர த(டநாயகைனB

இ% ெப%

பைடக&4

தைலவராகி4 தமி நா:& ெசF4தினா". ஈழபைடB

UசிபைடB , ெதா(:, பாசிப:ன
பிற%

அப&திகளி

வா3த

ஈழபைட4 தைலவ*ககDசி அவ*வழி நிபாராயின*.

அவ*க&4 தைலவ* னான மாளவ சகரவ*4தி ெய"E
ெபா%1

&லேசகர"

எ"ற இட'களி ைககல3 ெபா%3தன.

அவ? ஈழபைடேய ெவறி ெபற. அதனா

மறவ*க1

இல'காாி4

ஒ%வE& ெபா"E

த3 தம&4 ைணயி%& மா? மன4ைத4 திாி4 ெகா(டன*.

அவர பைடB

வட& ேநாகி "ேன?வதாயி?. தி%சிராபளி

ப&திைய ேச*3த ஆல

பாக4தி

வா3த சிவ பிராமண* சில* ஈழபைட

வட& ேநாகி வ%வ ேகடDசி ஊைர வி ஓட4 தைலபடன*.
பி"ன* ெச"ற ேசாழ* ெப% பைடBட" பா(: பைடB
தைலவ* வி4த ெகா'&பைடB

வ3 ேச*3தன. ெப%

ெபய*3 ெச வ ேபால ந பி ப லவராய" தைலைமயி

ஈழபைட வடேக காளேப* ேநாகி வ3 ெகா(:%3த.
ெதா(ைட நா:

காDசி மாநகைர Pழ இ%&

எ"ப ெபய*. க'ைக பாB

ெகா'& நா4
பைடB

கட

ெச லFறன.

ப&தி& எயிேகாட

நாடாகிய ெகௗட ேதச4தி!%3 சிவாசாாியா* பல*

ெத"னா:& வ3 மட'க நி?வி, மக1& சிவத"ம'கைள சிவாகம

ெநறிகைள அறிI?4தி வ3தன*. தீைக ைறகைள தக( உ(டாகினவ*க

அவ*கேள. கள Pாி ேவ3த%

மாளவ ேவ3த%

ேசாழ ேவ3த%

இ மட'க ாி3த சிவபணியி" ெபா% ஊ*க1

ெபா%1

பிற%

விைள நில'க1

த3 சிறபி4தன*. அவ*க நி?விய மட'க க"னட , ெதF'&,

தமி ஆகிய நாகளி

ஆ'கா'& இ%3 சமய4 ெதா( ாி3தன. மக&

சமய க வி கபி4தF , ம%4வசாைல நி?வி உட &(டா&

ேநாJகைள

ேபா&வ , காணா* ேகளா* அனாைத சி?வ*க ஆகிேயாைர4 ெதா&4

ஆதாி4 அறிI ந &வ

ேவ3த* இ

இ மட'க ெசJத சிற3த பணிக. இதனா

மட'களி" தைலவ* பா

நாடா1

ஞானIைர ேக மாணவரான ெப%D
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சிறெபன க%தின*; மாணவரான ேவ3த* சில* த ைம மாணவெர" னா

த வெரனேவ Aறிெகா(டன*. சமய

தீைககைளB

சிேசட

நி%மாண

எனப

@வைக4

ேவ3த*க ெபறன*. க Pாி கணபதி ேவ3த" தா" ெபற

தீைக காரணமாக4 த"ைன4 தீகா &ரவ*& த வனாகேவ Aறிெகா(டா".

ெப%ேவ3த*கைள அ: ெயாறி &?நில4 தைலவ*க1

இGவா? சிவதீைக

ெபற "ஞான த வ*களாJ" விள'கின*. சிவதீைக ெசJ சிவத"ம'கைள
அ%ளிய சிவாசாாிய* பல* ேவ3த*க& "ராஜ &%" வாக இ%3தன*.

சிவாசாாிய*கைள சிவெம"ேற க%தி வழிபடன*. இராசாதிராச" கால4தி

தி%ெவாறி/ாி

ப(:த* ; அதனா

ெபாியேதா* ைசவமட

இ%3த. அத&4 தைலவ* சராைன

அ சராைன ப(:த* மட

எ"? ெபய* ெபற.

அத"க( சிவாகம'க மக& உைரகெபறன. மட4 ஆசிாிய*

தி%ேகாயி களி

கபி&

வியாகரண

த!ய க வி ெநறிகைள கபி4தன*. இ

ம(டப4 வியாகரண தான ம(டப

தி%விழாகால'களி

எ"?

ெபய*. அ ம(டப4தி

சராைன ப(:த* மட4 சா"ேறா*, அ'& வ3 A

மகைள4 ெதா&4 சமய ெசாெபாழிIக ெசJதன*. அ ெசாெபாழிI க&

நாடா1

ேவ3த%

வ3தி%ப*. ப'&னி உ4திரவிழாெவா"றி

தி%ெவாறி/ாி

இராசாதி ராச" வ3தி%3 ேகக, சராைன மட4 வாகீச ப(:த* எ"பவ*

ஆ1ைடய ந பிகளி" வரலாைற ெசாெபாழிI ெசJதாெரன அ ேகாயி
க ெவெடா"? A?கி"ற. இGவா? நா:

சமயவறிI

சமய ெவா7க

மட44 தைலவ*களா

நா வரலாைற பயி ேவா* இ லாைமயா

அளவிற3த ெபா%1

ஆ'கா'& மக&

கபிக ெப? வ3தைம

மைற3 ேபாயி?. மட'க&

த'க&ாிய அற4& ற பான ெதாழி க1

உ(டாகேவ, மட4 தைலவ*க ஏைன ெபாிய ெபாிய இ லற மிராதா*கைள
ேபால4 றவற மிராதா*களாJ விடன*.

அ3நாளி

உமாபதி ேதவெர"E

ஏெழக

ெதாைலவி !%&

மக& சிவத"ம'கைளB

சா"ேறா* காDசி நக*&4 ெதகி

மாகற

எ"Eமிட4தி

சிவ ஞான4ைதB

மட

ஒ"? நி?வி

அறிI?4தி வ3தா*. சிவஞான

ெச ெபா%ைள வைரயா வழ'கிய பறி அவைர ஞானசிவேதவெர"?

மக

பாரா: பரவின*. அ ப&தி&4 தைலவனாகிய எதிாி! ேசாழ ச வராய"

அவ*பா

தீைக ெப? அவ*& ஞானத வனானா". அவ* இனிதி%3

த ைடய சமய பணிகைள ந"கன
மி&திB

உள4தி

ந கினா". அவ* ெசJB

ஆ?த ெபா% ெபா"E

வழிபா ைறகளி

ச வராய"

ெபா%1

மிக ந பிைக யி%3த. அவ* எ(Rவ எ(ணியவாேற நிக7ெமன
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எ(ணினா". எ4தைகய அரசிய
B

அவE& ேவ(:யி%3தன.

நிகசி&

அவ%ைடய அறIைரB

அறிIைர

இ3நிைலயி , ேசாழேவ3த" பணிேம ெகா( த" மக" ப லவராய",

பா(:ய" &லேசகர" ெபா% ேசாழ* பைட4 தைலவ* னாJ ெச"றி%ப ,
ேபா&

ஈழபைடைய எதி*4 நிகவ , ெதாடக4தி

ஈழபைட&4 ேதாற

பா(:பைட

பி" ெகா'&நா4 தாைன வ3 ேசாழ* பைடBட"

A: பா(: பைட&4 ைணயாJ ேபா*4ெதா4தி%ப
ேகவிBறா". ஈழபைட4 தைலவ*க தா

ெகா"? , ஊ*கைள4 தீகிைரயாகிB

எதிாி!ேசாழ"

ெவ"ற ப&திகளி

ேகாயி

மகைள

கைள Pைறயா:B

ெகா பா ெசJவ ச வராயE&4 ெதாி3தன. ஈழ*க ெசJB

ெகாDெசய கைள ேக&3ேதா?

ச பவ ராய" உள4தி

கலக

ேதா"?வதாயி?. பா(:நா வடெவ ைலேநாகி "ேனறி வ%

ேசாழநா:&

&ேமா எ"ேறா ெர(ண

அைலபதாயி?. இரI பக

ச வராய".

ேதா"றி அவ" மன4ைத

க(Rறக இலனானா" எதிாி!ேசாழ

ஒ%நா த" மனகவைலைய ஞான &%வாகிய ஞான சிவேதவாிட
க%தி பைடS:னி"?

ஈழபைட

ெதாிவிக

றப எழிேகாட4 ஆபாக4தி&

ெச"றா". ச வராயன வரவறி3த ஞானசிவேதவ* அவைன அ"கனிய

வரேவ? ந வா4 வழ'கினா*. ேவ3த" அவ%ைடய தி%வ:யி

வண'கி, அரசிய

உலகி

பா(: நா4 தைலவ*க& ஈழ நா4

தைலவ*க& இைடேய ேபா* நிக7
:வி

S3

ெசJதிகைள விாிவாக எ4 ெமாழி3தா";

த" மனகவைலைய4 ெதாிவி4, "இ எ'ஙேனயாேமா எ"? விசார

ேதா"றி வ%4கிறெத"? ைறயிடா".
அ ேகட

ஞானசிவேதவ* ச வராய" உள4தி

நிக7

ேபா&வ &றி4, அவ* பயி"?ள ராண இதிகாச'களி
பல எ4ேதாதி ஆ?த

க(ட நிகசிக

ெமாழி3, தி%வ%ளியக4தி" சிறைபB ,

அதைனBண*3 அத"வழி நிபா*& "இ ைபB
க பகபட பனிேபா

அலமரைல

இகR பாிI

"ப

மைற3ெதாழிB " எ"ற திற4ைதB ைசவாகம'க

ைசவ4 தி%ைறக வாயிலாக எ4ேதாதி4 ெத%:னா*. அGIைரகளா

ஒ%வா? ெதளிIறானாயிE , ஞானாசிாி யைர ம?ப:B

வண'கி,
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"ஈழபைடயாகிற சாலI
ெத ைலயிேல &தி
பிராமண%&

பாபக*மாக நிைற3த; அவ*க ேசாழம(டல4

aமகா ேதவ* ேகாயி

அட'க விேராத (டா& ; இத& பாிகாரமாக

ராeடர4&

ஜபேஹாமா* சன'களா

உளிட ேதவ*க ேகாயிF&

எ லா ப:யாF

அவ*க அபிeட

ப(ணிய%ள ேவ( " எ"? ேவ(:ெகா(டா".

அத

ஞான சிவேதவ* ச வராயEைடய உ ேவைக ெதாிய விள'கிய , தாE
மன

ெதாி3, "ஈழபைடயாகிற, சாலாபாeட%மாJ4 *சன%மாJ4

தி%விராேமeவர4தி

ேத* ேகாயிைல4 தி%கா ெகா( Kைஜட

ப(ணி அ'&ள a ப(டாரெம லா

ைகக Kச!ேல அறப4

ற( ேபா ப:& அதி%eட க4தாேல ேவ(

ய4ன

ப(R கிேறா "

எ"? ெசா ! இர( நா&பி" சா வராய" "பிேல "அேகார Kைஜ”
ைய4 ெதாட'கினா*. ச வராயE

அ3த "Kைஜ"ைய4 ெதாட'கி ைவ4வி

பைடS ெச"? ேச*3 ேபா*கள4தி
ெசJ ெகா(:%3 தா". ஆபாக4தி
இ%ப4ெத நாக நட3த.
இதகிைடேய, பா(: நா:

ெசய&ாிய அரசிய ெசய ைறகைள

ஞானசிவேதவர "அேகார Kஜுை◌”

ேசாழ பா(:ய* பைடB

ஈழபைடB

க

ேபா* ாி3தன. ஈழபைட4 தைலவ*க ெதா(:, ேதனிப:ன , மானாமைர,
ெநV*, சீவி ! 4U*, ேவல'&:, தி%4U*, விகிரம'கல

இட'களி
ஆயிE

பா(:பைடைய ெவ"?

நா:" பல இட'களிF

ெவ%:B

ேசாழ* பைடயா

திாி3தைமயி" ஈழபைட நாளைட வி

த!ய

ேம"ைமBறா*க :
அைல(

வ!&"ற4 தைலபட. இைடயிைடேய

இ%3த உநா4 தைலவ*களி" ஆதரைவ ெபா% ெகா4 விைல&
வா'கி4 திாி4த னா

ஈழ4தைலவ* பா

மக& அவ*க பா

ெவ?

நா மறவ* நா மக பா

ெபா%&ைறI

உ(டாயி?. ஈழ

அ"பி"றி4 "பேம மிக ெசJதைமயா
பைகைமB

இய பாகேவ உ(டாJவிடன.

ஒற*க வாயிலாக ஈழபைட &ளதாகிய &ைறபா:ைனBண*3த ேசாழ*

பைட4தைலவ* ேவெறா% பைடயிைன4 ைண ெசJயவிமா? ேசாழேவ3தைன
ேவ(:ன*. ேவ(:யவாேற ெப% பைட ெயா"? விைர3 வ3 ேச*3த.
ேசாழ* ெப% பைட தி வ3தைண3த ெப%

பைடBட" ஈழபைடைய எதி*நி"?

தாகி அதைன ஈடழிகFற. மற4தீ கிள*3ெதழ ெபா%

தமி பைட"
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ஈழபைட எதி* நிகலாறா உைட3ேதாடFற. ஈழபைட&4 ைண ெசJத

பா(:4தைலவ* சில* இ%3தவிட

இகா?

ெதாியாதவா? ஓ: ஒளி3தன*. ஈழபைட

ெப? ேபா3த ெவறிெய லா பககனவாJ மைற3தழி3தன.

இGவா? நாேடா?
தைலவ*. பல%

தமிபைடைய ெவறிசிற3 மி&வ க(ட &?நில4

ேசாழ*பைடயி

பக

நி"? ைண ெசJவாராயின*. ஈழபைட4

தைலவ*களான இல'காாி4த(ட நாயகE சயதர த(ட நாயகE

அவ*க&4

ைணயாக வ3த தாைன4 தைலவ*க1 இனி, இ'ேக ேபா*ாி3 ெவறி

ெப?வெத"ப இயலா என4 ெதாி3 த ஈழநா:& ஓ:விடன*. பா(:ய"
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