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ைறமகல சிவ பிரகாச வாமிக
வாைக வரலா அவர கக

Source:
நலா சிவ பிரகாச ெசதமி க
இ திகயிலாய பரமபைர ெபாைமய பாைளய ெபாியமட
திமயில ேதவ தான ஆதின பரபைர தமக #வ பதிென$டா ப$ட
%ல% சிவஞானபாலய 'வாமிக ெவளியி$டளிய#
பதி பக : % ஷ)*கா அ,'-ட, தி பாதிாி ./0,
'பா1 ௵, 1944, பதி .ாிைம, விைல 2. 5.
-----------சிவச)*க34ைண

சிவ பிரகாச'வாமிக *த/ய 6வமளிய பிரபத7க
இப ெத)சீகழிெந:ல:யாசிாியவி த

ெதசிவ பிரகாசவ:களளிய க சீ,ேசாணைசல மாைல,
ெசதிலதாதிெவ7ைகேகாைவ ெவ7ைககலபக ெவ7ைகயி1லா,
ெச பாிய ெவ7ைகயினல7காரேம சிவ பிரகாச நவிகாச;,
ேச தகபாிபாைஷநாவ நா3மணிமாைல திாிபி சதமணிமாைலேய,
- ய<4;சிவ ஞானிெந;'வி=># தாலா$= பிைள தமிகல,
பகெமா= பளிெய?,சி -வ .ராண பிர./7க@ைல,
யைமA ேவதாத Bடாமணி சி தாதசிகாமணி நபழமைலயின,
தாதிபிCாடன நவமணிமாைலAட னைறெகா, சகக/ பா,
- மளதைன மா4 ெபாியைமக/ #ைறவள ெந=வி தேய',
மதராகாண ந3ெனறிேயா= சிவநாமமகிைம தலெவ)பா*ைற,
வதியிEட/7கவபிேஷகமாைலA ெந=7கழி ெந:F47கழிெந:,
மாநிர;சனமாைலைக தலமாைலயாம4 ேவைலய க,
- ெவளி ைக தலமாைலநG .ராணமல விாிபாாிசாத@ைல,
Hரசி7காதன.ராண மயிலாசலவிர$ைடமணி மாைலெயா=லா,
மிளி Fைகநம,சிவாய@ைல கைண பிரகாச /Eட/7க,
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விதியகவசீகாள தி .ராணதைன விாி தனாி 6வமேரா.

ஆக-42.
--------சிவச)*க34ைண
% சிவஞான பாலய ேதசிக திவ: வாக

கட Bத இ IJலக திேல, *கால திேல, ேவதாகம7க மைறய, இலற
*த/ய நலறெநறிக Fைறய, சமண *த/ய .ற,சமய7க நிைறய,
ைசவசமய* அதFாிய விIதி உ திராCசா தன7க< நாேடா4 ேதLதன.
அ#க)=, சி தக< இ:க< ஒ7F ேச#, திைகைலயிெச34,
திநதிேதவா1மதி ெப4, சநிதிையயைட#, சிவெபமாைன தாிசி #,
ைககைள, சிரேமFவி # ேதா திர; ெசL# நி3றாக. அ ெபா?#,
சிவெபமா3 அவ மீ# கைண-#, 'அ3பகேள! உ7க<F யா#Fைற?”
எ34 வினாவியள; அ,சி த *த/யவக அ:யற மரேபாேல நில திேல
H# நமOகாி #, எ?# நி34, 'எெபமாேன! Iமியிேல ேவத சிவாகம7களி
-ற ப= ைசவசமய தைழகJ சமண *த/ய .ற,சமய7க நசிகJ
திவ ெசLயேவ)=." என பிரா தி #, அ7கனேம அ1கிரகிக ெப4,
த7க த7களிட ைத, சா#, ைசவ சமயதைழ ேதா7F7 கால ைத
எதிபா திதாக. அ#நிக,

உலகமாதாவாகிய உமாேதவியா ஒநா, நீவிைளயாடைல விபி, திைகலாச
மைலயி3 ஓ பக தி ச)பக *த/ய மா7களடத ஒ ேசாைலையA அத3
ந=ேவ நா.ற* ேகா . வாLத ஓ தடாக ைதA சி$: #, கணநாதராகிய
ச7F க3னைரயைழ #, "யா நீபா: வவைரயி ஒவைரA உேள
விடாெதாழிக.” என வ.4 தி ஆ;ஞாபி #, அவைர வாயி காவலராக நி4 தி,
சாOவதி இலFமி *த/ய ெதLவ ெப)கேளா= பா7கிய .ைட Bழ
தடாக தி/ற7கி நீவிைளயா= ைகயி, திைகலாச மைல,சார/Qள
சிற .கைள க)R4 அ7ெக?தளிய சிவெபமா3, ேசாைலையA
அதன=விQள தடாக ைதA7 க)= அதிசயி # அ தடாக தி3 வாயிைல
யைட#, அ7Fநி3ற ச7Fக3ன ஒ34 வி)ண ப ெசLயா# அ;சிவாளா
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நி3றைமயா உேள ெசல; நீவிைளயா: ெகா):த உமாேதவியா க)=
ெவகி, ெதLவ மகளிேரா= ஓ பக தி ெலாளி தன எெபமா3 அைத
உ4ண# விைர# வாயிைலயைட#, ச7Fக3னைர ேநாகி, ''உைமயின#
நீவிைளயாடைல நமF உண தாத Fற தா நீ Iமியிேல மனித பிற ைப
அைடவாயாக." எ34 சபிக; அ#ேக$ட ச7Fக3ன மன7கல7கி,
சிவெபமா1ைடய திவ:களிேல வி?# நமOகாி #, ''எெபமா3றத
இ,சாப நீ7F நா எநா' எ34 பிரா தி தன. உடேன கடJ கிைப-#,
''நீ Iமியிேல பிற# ேவத சிவாகம7கைள விளகி, ைசவசமய ைத வி தி ெசL#,
எ ெபா?# நம# Fமாரனாகிய ' பிரமணிய ேனாெடதி # A த; ெசLவாேயா
அ ெபா?ேத இ,சாப தீ7கி, சி3னாளிேல ந*வ ைதA ெப4வாL.'' எ34
அSகிரகி தன.

பி3. ச7Fக3ன Iமியிேல ேயானிவாL ப$= பிறவா# சிவத சைடையA,
F)டல ெபாதிய காைதA, கலாைட ேயா= விIதி திராC சிவ/7க
விள7F உ4 .கைளA சி3* திைரேயா= -:ய வலகா ைதA, விIதி
ைபையA மா திைர ேகாைலA தா7கிய இடகர ைதA, ல7ேகா= ெகௗUன
ெபாதிய திவைரையA, தி .3*4வேலா= -:, சிவாகம ைத
Aபேதசி த< ெசVவாையA, அ;ெச? ைத அகலா#,சாிF நாைவA
ெப4, ப # வயேதா= விள7F மா1ட திேமனி தா7கி, ஞான Bாிய3 ேபால
ம0ரா சல #F, சமீபமாக கீைழ,ச* திர திேலேய Aதி #, அத,
ச* திரதீர திேல ஓரா,சிரம7க)=, அதி சில சி #க விள7க சிவேயாக
சமாதிேயா= எ?தளியி# ெகா)=, தமிட # அ3.I)டைடத சி த
*த/ய அ:யவக<F ேவதாகம7களி -ற ப= ஞானசி திகைள Aபேதசி #,
சிலகால Hறி#, பி3. ெப*கமைல *த/ய பலமைலகளி1
வன7களி1;ெச34, அ7Fள சி த *தலாேனாF அSகிரகி #,
அ,ச* திர தீர திQள ஆ,சிரம திேல மீளJ வதிதா. பாலவயேதா=
ச* திர தி திவவதார; ெசL# சி திகளி வலராயிதைமயா, இவF
’பால சி த எ313 திநாம *)டாயி4.

இVவா4 பாலசி த அVவா,சிரம தி HறிF நாளி ஒநா, சிவெபமான#
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ஆ;ைஞயி3ப: திாிேலாக7களிQ ச;சாிகி3ற நாரத*னிவ சி தாிடவ#
அவரா ெசLய ப$ட உபசார ைத ெப4 மகி#, அவைரேநாகி, “இVவா,
சிரம திF ேமறிைசயிேல ம0ராசலெம34 ஓ திVய ேஷ திர மிகி3ற#; அ#
த3ைனயைடதவக ேவ):யவர7கைள ேவ):யவாேற ெப4ப:
ம0ரமான# மைலAெகா)= *ககடJைள வழிப$= வாகனமாக ெபற#''
எ34 Fறி பா வினக, சி த ”அ,சாி திர ைத விாி #ைர த ேவ)=" எ34
ேவ): ெகா)டன. *னிவ “*3ேன *க கடJள# ேவலாAத தினா
கிழிக ப$= A த திேல மயிQ ெகா)ட Bரனானவ3, பி3ேன ஞான ைதயைட#, அ கடJைள வண7கிநி34 ’'வாமீ! அ:ேயைன வாகனமாக ெகா)'
டளேவ)=.'' என பிரா திக; கடJ “ நீ இ பிற பி ெசLத பாவ7க
ஒழிA வ)ண ெதா)ைடநா$:ேல ெப)ைண நதிF மாவிதிய
பவத திF ந=விQள Iமியிேல தவ;ெசL# ' தனானபி3 நா அVவாேற
ெகா)டேவா" எ34 ஆ;ஞாபி தன.

அதனா, அவ3 அVவிட;ெச34, மயிவ:வாயைமத மைல2பமாயி#,
*க கடJைளFறி # ஒவஷ தவ;ெசLய; எபிரா3 எ?தளிவ#
அவைன வாகன மாக ெகா)டளி, இ31 ேவ)=வர ேகெள34
க$டைளயி$டன. உடேன Bர3 பணி#, “அ:ேயைன வாகனமாக
ெகா)டத3றிA இமைல எ31ைடய அச தா ம0ராசலெமன , வழ7கJ
இதி ேதவாீ எநா< Hறி# அ:யாக<F அபா/கJ ேவ)=.''
எ34 ேவ): ெகாள, கடJ “இமைலயி3க)ேண பாலசி த3 எ3பவ3
சிவெபமானா றனF கிைட த சாப ைத நீகிெகா<மா4. நைமFறி #
தவ;ெசLவா3; யா அவ1F அSகிரகிக ேவ): இமைலயி3க)ேண
வ#, அ34 *த எநா< நீகமி3றி Hறி ேபா.'' எ34 திவாL
மலதளினா. ஆைகயா அதைனயைட# அதவமியறி எ)ணிய கம
எளிதிைக-=." எ34ண தி விைடெப4ெகா)= ெச3றன.

அ ெபா?ேத ம0ராசல ைதயைட#, அமைலயி1,சியிேலறி அ7Fள 'ைனயி
, Oநான;ெசL#, விIதி திராC தாி # சிவIைச*: #, ப மாசனமாக
இ#, *ககடJைள Fறி # * ப ைத# வஷ தவேயாக*, பி3
ப;சாகினி ம தியி/# சிலகால7 க= தவ* .ாி#, கடJ பிரச3ன
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மாகாைமயினா, அவைடய ேதவிமாகைள Fறி # பலநா தவ;ெசLதா.
அகால தி, வளிநாயகி *ககடJைள ேநாகி, 'தைமFறி #
ெந=7காலமாக தவ;ெசLகி3ற பாலசி தனிட ெச34 அSகிரகிகேவ)=."
என பிரா தி க; கடJ வளிநாயகிைய பா #, ''அ பாலசி த3 சிவாப
பாதியாதலா அவ1F அ பா/ த *ைறய34." என க$டைளயி$=
ேமQ ேமQ ேதவியா ேவ)டக)= *னி #, ''ெப)ேண ! நீ
சிவாபராதியிட தி இசக ைவ திகி3ற யாக/3 நமதகி நிலா#
அகQதி." எ34 ேம விைளைவ ேநாகி ம4 தளினா. உடேன,
ேதவிமாளிவ சி த க3னிைககளாக வ:வ7ெகா)= சி தF *3வ#நிக;
அ# க)ட சி த *ககடJ<ைடய ேதவிமாகேள நைமயா$ ெகாள
இVJெகா)= எ? தளினாெரன #ணி# உபசாி #, சீயியாவி? இ7F
வத காரண யா#?" எ34 வினாவின. அக3னியக “இVவிட தி சி தக
இ பைத யறி# நா* வசிக விபி வேத; நீ எ7கைள . திாிகளா
க பாவி # ஆதாிகேவ)=.'' எ34 -றி, அதF அ,சி த மனமகி#
உட3ப$டைம க)=, ேதவத,சனா அமைலயி3 ேம ஒ மாளிைக
சி$: பி #, அதிேல தா Hறி# ெகா)= "யாவவாி1 உேள
விடேவ)=வதிைல.'' எ34 சி தைர வாயிகாவலராக நி4 தி, அவரா தின*7
ெகா=க ப$ட காL கனி கிழ7F *த/யைவகைள உ)= வதாக,

ேதவிமா இ7ஙனயிF நா$களி, ஒமா *க கடJ திJள7கல7கி
இவகைள எ7Fேத: இைள தவ ேபால ந: #ெகா)= ம0ராசல ைதயைட#, அமைலயி3 ேமேலறி, அத3 ேம அதிவிசி திரமாக நவமணிகளா
அைமக ப$:F மாளிைகைய உ4ேநாகி, அத1ேள ெச34
ேதவிமாகைள பாக ேவ)=ெம31 ஆைசயா ஓ அரச Fமார
வ:வ7ெகா)=, ைகயிேல ேவ வா வி *த/யவைற ேயதி அமாளிைகயி3
வாயி/ேல Sைழய ேபாக; அ தண தி, காவலராக நி3ற சி த சிவபிரா3றத
சாப சபத தா அவைர *ககடJெளன #ணியா#, “இராஜFமாரேன! இ
மாளிைகயி சி த க3னியக வசிகிறாக : நீேயா A தசத கைய
வதிகி3றாL: நி3ேனாெடதி, சம.ாிவா இ7ெகா வமிைல: அ3றிA
மSநீதியறித அரசக<F ஒ தவரசகேளாட3றி, சி த *த/யவகேளா=
A த;ெசLவ# அற ம34: ஆைகயா, இைதவி$= ேபாவேத தFதி.'' எ3றா.
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இVவா4ைர #, ேகளா# கடJ உேள ெசல #ணிதைல, சி தாறி#,
உேளயிF ேதவிமாகைள தியானி #, அவகளா அ திரச திர
வி ைதAபேதச ேதா= ஆAத7கைளA ேத *த/யவைறA சி$: தள
ெப4 அவக கிைபயா *ககடJேளாெடதி #, அவரா விட ப$ட
ஆAத7களைன ைதA த= தைமேயய3றி, அவ வி= த ேவலா Aத ைதA
ேதவிமா தியான பல தா ைக பறின. அகாைலயி, கடJ மிFதிA
ேகாப*ைடயவ ேபால விA த ைத வி= #, மலA தெதாட7கி, சி தர#
மாபிேலயைற# கீேழதளி, எQ.கெளா:A வ)ண Fற; அதனா, சி த
மிகJ ேசாப ைதயைட#, கடJைள பாிசிக ெபறதா விைரவி வ த
நீ7கி, இவ *க கடJேளெய34 உணெத?# நமOகாி # #தி #,
”'வாமீ! அ:ேய3 ெசLத இ Fற ைத ெபா4 #, சாப ைதA நீகியள
ேவ)=.'' எ34 பிரா தி தா.

*ககடJ< அVவாேறய ெசL# உேளெய? தளி, சி7காசன திேல
வதிதிக; உடேன சி த ேதவிமாகைள யல7காி பி # அைழ #வ#
அவகேளா= வண7கி நி34, "அ:ேய3 . திாிகளாக பாவிக ப$ட
இக3னியகைள ேதவாீ திமண*: # இ தல திேலேய எநா<
Hறிதள ேவ)='' எ34 ேவலாAத ைதA சநிதியி ைவ #
வி)ண பி தா. கடJ< அதகிைய#, சிவெபமா3 உமாேதவியாேரா=
கண7க Bழ எ?த<ப: தியானிக; எபிரா1 அVவாேற ேதவியாேரா=
ெம?தளி மய3 வF த மணம)டப திேல Hறிதா. *ககடJ
சிவெபமா1ைடய ஆ;ைஞயா பிரமேதவ திமண,சட7F நட த, சி த த த
நீவாக, க3னியாிவைரA திமண .ாிதா. அVவைமய தி சிவெபமா3
சி தைர ேநாகி , “ந*ைடய சாப தினி34 நீ7கிய நீ இத Oதல தி நம#
Fமாரனாகிய ' பிரமணியேனா= இ31 ஐ4 வடமி# உலக தி
ைசவசமய ைத வி தி ெசL# பி3 நமிட தி கல பாயாக." எ34
க$டைளயி$=, தம# திவ$Fறியாகிய ஓ சிவ/7க* அ7ேக ேதா34ப:
அSகிரகி # எ?தளினா.

அVவாேற சி த *ககடJேளா= ம0ராசல தி/F ேபா#, ஒ நா கடJ
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சி தைரேநாகி, “நீ நெபமா3 ஆகிைன ப:ேய Iமியிெச34 பFவக<F
ஞாேனா பேதச;ெசL# வரகடைவ.'' எ34 க$டைளயி$=, * #, சிவிைக
*த/யவைறA7 ெகா= # அ1 பியள; சி த சிவிைகயிேலறி, அ:யா
-$ட ேதா= பல ேதச7களி1; ெச34, அ7க7Fள அ3பக<F
ேவதாகம7களி1ய,சிையA, அவறி -ற ப= ைசவசமய தி னைமையA,
அதFாிய விIதி திராC ப;சாCர7களி3 ெபைமகைளA, இவைற
ைகெகா)= சிவெபமாைன வழிப$டால3றி * தி ேபறிைல ெய3பைதA
உபேதசி #, த*ைடய ஆ,சிரம ைத யைட# அ7ேக பிரச3னராகவிள7F
*க கடJைள நமOகாி # நி3றன. சிவஞான ைத யாவF உபேதசி #
வதைமயா சி தF ’சிவஞான பாலசி த’ எ31 திநாம*)டாயி4.
அVேவைளயி, எபிரா3 சி தைரேநாகி, ”ேவ):யவர7கைள ெப4ெகா.”
எ34 க$டைளயிட; சிவஞானபாலசி த நமOகாி #நி34, "ஐயேன! அ:ேயனாQ)டாக ப$ட - இதமட திேல, அ:ேய1ைடய சீட3 ஆசாாிய பிேடக ெப4
மாணாகக<F ஞாேனாப ேதச.ாி# ெகா)= விளFப: ேதவாீைடய
திவைள பதிவி த ேவ)=.” எ34 வி)ண ப;ெசL#ெகா)டன.

*ககடJ, இதF *3ேன [1]ப,ைசசத ேதசிக மரபிேல . திர ேபறிலாம வதிய அமைவெய3பவ ெப*க3 மைலையயைட#
பாலசி த திJள பா7கி3 ப:ேய தினேதா4 திவ*# ெகா<ப:
ச#ரகளி பாைல கற# ெகா= # ெகா):க, ஒநா தைய-#
அ பாலசி தாளி த பாபிரசாத ேசட தாQதி # அேக ெதா)= I)ெடா?கி
நிF .தவைரயைழ #, சநியாசா, சிரமத#, ஆசாாியாபிேடக*
ஞாேனாபேதச* .ாி# தம# அச திேல ஓரச அவாிட திேலேய பதிAப:
ெசL#, “நீ பாைலAணவாகெகா)= சீடபரபைரேயா= சிவஞான ேதசிகெனன
வாவாயாக.'' எ34 அSகிரகி #, மட தி/ தி பி3. சி தைர ேநாகி,
[2]பிரமநிைலAணத நீ பாலவயேதா= சி தனாக த7கியிதைமயா
இVவா,சிரம திF [3] பிரம.ர ெமனJ பாலசி த மடெமனJ ெபய வழ7Fக.''
எ34 திவாLமல#, அவட3 ம0ராசல ைதயைட#, *3ன Bர1களிய
வர தி3ப:ேய தம# ேதவிமாகேளா= Hறிதளினா. சி த
அமைலயிேல சிலகாலமி# மி#ன மாத தி திவாதிைர நC திர திேல
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அ*க கடJ<ைடய சநிதிF ெத3 பக தி விள7F சிவ/7கமய
மாயினா.

--[1] இVவாசிாிய க3னட ேதய திேல யவதாி #, ம/கா,'ன ப பத திேல
சிலகால தவ.ாி#, சிவா1கிரக ெப4, பி3ன ெத3றிைச ேநாகி
வ7கா வழியிேல, ேசாேமச க$ட*தளிக J)=, மைலயZைரயைட#,
அ7ேக சல திபதி# கிடத மரகத கடகமான# தாேன வ# தம#
திேமனியிேல ப,ைசெயாளி பர பி பிரகாசிFப: அ.த7 கா$:யளி அ#
க)ட அரசனா யாைன *த/ய பல வி#க< த# உபசாிக ெப4,
சிதபர ைதயைட# ெதLHக*4 விள7கியிதவ.
[2] பிர.ர எ3ப# ெபாம.ரெம3றாகி ெபாைமயபாைள யெமன மவி4.
[3] இ,சாி திரவிாிைவ ம0ராசல.ராண #$ கா)க.

சிவஞானேதசிக அ#க)= அ.த*ைடயராL பலவா4 #தி #, *க
கடJ<F சிவ/7க ெபமா1F நி திய ைநமி திக7கைள காலேதா4
வ?வாம நட திெகா)= ம0ராசல திQ ெபாம.ர திQ சிலகாலமிதன.
பி3. கா;சீ.ர ைதயைட#, ஏகாபரநாதைர தாிசி #, அ3பக$F அ
பா/ # இF ெபா?#, விஷதீ):யிறத ஒவைன அ3ப
ேவ)=ேகாளி3ப: உயி பி #, அVவிட திேல எகால* விஷவாதைனயிலா
திகJ அSகிரகி தன. அ#ேக$= அநா$ைடயா< நபா. ெவ3பவ3, த3
மைனவிF ேநாி$:F ெகா:ய Bைல ேநாைய தணி பி # ெகா<
உ ேதச*ைடயவனாL, சநிதிையயைட# வண7கி வி)ண ப; ெசL#ெகாள;
அவைன ேநாகி, ''ஏகாபரநாத சநிதி *த/யவறி உ3னா Fைறக ப$ட
நி திய ைநமி திக7கைள *3 ேபால நட #ைவயாயி3 இேநாL நீ7F." எ34
க$டைள யி$=, விIதியா அேநாைய தணி #, ஆலய7க$F *3ைன
யி1மதிகமாக நிபதைனகைள நட #வி #, அ7ேக அவனா விைள
நில*த/யைவ வி= # க$=விக ப$ட திமட தி, அ:யாகளா
மேக'ரIைச *த/யவைற நட திெகா)= எ?தளியிதன.

சிலநா$ெச3றபி3 அ7கக34, வழியிQள தல7கைள தாிசி #ெகா)= [4]
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ெசL0ைரயைட#, அ7ேக ேவளாளாி சில பாிேசாதைனயினிமி த
ஓ.#Fட தி நிைற # மைற # ெகா)=வத ெவ) மணைல,
சகைரயாகி, யாவF மளி #, அவகளா நில*த/யைவ வி= #
க$=விக ப$ட திமட தி வதிதி#, பி3. தCிணயா திைரைய விபி,
சிதபர ைதயைட#, % நேடச ெபமாைன காலேதா4 தாிசி #ெகா)=
சில தின வசி # நீ7கி, இைடயிQள தல7கைளA தாிசி #,
ம#ைரையயைட#, 'வாமி தாிசன;ெசL# ெகா)= த7கியிதன.
அகாைலயி, ைதயேவைல ெசLபவ ெனாவ3 .தவேபைற விபி அ#
காரணமாக மீனா$சி யைமயி3 சநிதியி க$=தF அ4ப # நா3F திவிைள
யாடகைளA ெந=7காலமாக ைதயலா சி திாி த ஒ அாிய படா ைத அத
அபிைகயி3 க$டைள ப:ேய, சிவஞான ேதசிக சநிதியி ைவ #,
மைனவிAட3 வண7கி வி)ண ப;ெசL# ெகாள; உடேன அ,சி திர படா ைத
ேநாகி திJள மகி# அVவிவF 6 ைபய கறி, இளைமைய த#,
. திர ேபைறAமளி #, அ தல தினீ7கி, மைறய தல7கைளA தாிசி #
வி தாசல ைத யைட#, 'வாமி தாிசன; ெசL# ெகா)= சிலநா வாச;ெசL#,
ெபாம.ாிைய, ேச#, ெதLHக சி திேயா= விள7கியிதா.
--[4] ேச0ெர3ப# ெசL0ெரன வழ7Fகி3ற#.

இ7ஙன விள7F நா$களி, ஜீவகைணயா. அேநகF விIதியளி # -3
F= *ட*த/ய அ7கHன7கைளA FடேநாL ெவ . ேநாL காச*த/ய
ெகா:ய வியாதிகைளA, மாதிாிககளா நீ7கா# வ திநி3ற வ/ய ேபL
*த/ய வைறA நீகியளினா. இவைற, அ= த -னிேம$: /த ஓ
மாதிாிக3 க)=, ெபாறாைம ெகா)= ெச;சிைய யைட#, திாியபக
மகாராஜாைவக)=, “ஐயா! த7களா<ைக யிலைமத ெபாம.ர தி/F
சிவஞான ேதசிகெர3பவ மிகJ சி #ைடயவேபால ந: #, சன7கைள
வ;சிகி3றன: ஆைகயா அவைர பாீCி # நம# நா$ைட வி$டக4வேத
தFதி.'' எ3றன3. அ#ேக$ட அரச3 உடேன இளைம ெதா= # நைர*தித
-தைலAைடய த3ெப)ைணA அைழ #ெகா)=வ# சிவஞான
ேதசிகைரயைட#, த3 க ைத அ,ச ேதா= வி)ண ப;ெசL#ெகாள;
அ ெபா?ேத திநீறினா அநைரைய மா4வி தளினா. அ#க)ட
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மாதிாிக3 இவைர ஓவைகயாகம$: ஊைர வி$டகறேவ)=ெம31
உ ேதச7ெகா)=, அரசைரேநாகி "எ7களிவ கட/1ேள 6கி
கைரேய4பவகேள சி தியி வலவக.'' எ34 H)வாத;ெசLய; அரச
ஞானேதசிகா Sமதிெப4, அவகேளா= ேதாணிேயறி,ெச34, அV விவ
கட/1ேள 6கியJட3 கைரையயைட#, அதF *3னேம அ7Fவ#
HறிF ஞானேதசிகைர க)= அதிசயி #வண7கி, அமாதிாிக3
ஒமீனா வி?7க ப$டைத அVவாசிாியரா ேகவிA4, மன வதி, “ஐயேன
ேதவாீF அபராதியாகிய அமாதிாிகைன மீ3வாயினி34 வரவைழ தள
ேவ)=." என பிரா தி தா. அVவரச ேவ)=ேகாளி3ப:ேய அவைன
Aயி பி #, நலறிJ ேபாதி # அ:ைமயாகி ெகா)டளின.

அ ெபா?#, அரச மனமகி# ெபாம.ர திேல ஒ ெபாிய திமட7க$=வி #,
அதிேல எவக எ ெபாைள விபி1 ஈதF ேவ)= சீலகிராம7கைள,
சவமானிய மாக, சிலாசாசனெமழதி நியமி # வி$= யாைன *த/ய பபல
வி#கைளA7 காணிைகயாக ெகா)=, ஞானேதசிக சநிதிைய யைட#,
“எெபமாேன! இவைற அ7கீகாி # அ:ேய7கைள, சததிபரபைரயாக
ஆ$ெகா)டவ#மலாம இ ெபா?# அ:ேய1F மிFதிA
ச #களாAளவகைள ெவQ ஆறைலA ததளி த ேவ)=." என
வண7கி பிரா திக; ேதசிக அVவாேற ெவ34 அரசா<ப: ஆசீவதி #
திநீறளி # [5]அRக ெதா)டராகெகா)= அவரா சில திVவிய தல7களி
அ:யவக ஆராதைனயி3 ெபா$= திமட7க$=வி #, ம0ராசல திQ
ெபாம .ர திQ *க கடJ<F சிவெபமா1F அ:யவ Iைச
*த/யவறிF ேவ)= நிபதைனகைள ேயப= தி யளினா. அ3றிA,
ந=நா$:ேல சிலபாக ைத யா)= ெகா):த சிதபரIபதிெய3பவ,
தமதர'ாிைமைய ேவறாச3 கவ# ெகா)டைமயா, ஒவைக ெவ4 .
ேதா3றி, இனி, பிைCெய= #)= ெபாிேயா பணியியறிALதேல தFதி ெயன
#ணி#, ெபாம.ர ைதயைட#, இய3ற பணிகைள இயறிெகா):க;
ஒதின ேதசிக திவ -# அவ பக தி/த சிலேசைனகைள
ெகா)ேட பைகவைன ெவ34 அரசா<ப: யாசீவதி # திநீறளி #,
இவைரA அ:ைமயாகெகா)=, தா தைமயைடத மாணாகக<F
ஞாேனாபேதச .ாி# ெகா)= சிவேயாக சமாதியி Hறி தளினா.
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[5] அRக -சமீப

இ#நிக,

கா;சீ.ர திேல, ஏறFைறய இெற)ப#வட7க<F *3 ெதா)ைடம)டல ேவளாளF தீCாFவாக தமார'வாமிேதசிக எ3பவ
ஒவாிதா. அவ, திகா திைக தாிசன திகாக திவ)ணாமைல
யா திைரF .ற ப$=, ஒநா வழியி, ஒ நதனவன திற7கி, சிவIைச
*: #, அ34 சாய7காலேம தா7Fறி த அ தல ைதயைட# அ7Fள ஈசானிய
தீ த திேல அS$டான; ெசL#ெகா)=, "Iைச [6] ேபடக எ7ேக?" எ34
பாிசனகளிட # வினாவ; அவக, பக/ேல த7கியித இட திைவ # மற#
வததாக அ,ச ேதா= வி)ண ப; ெசLதன.

[6] ெப$டக எ3ப# வழக.

அ# ேக$=, மன மிக கலக*4, அ பாிசனகைள பகற7கியித
நதனவன வைரA பாிேசாதி #வப: அ1 பிவி$= தா ஓாிட தி ேபாL,
ந*ைடய ஆ3மா தமாகிய உைடயவைர வி$= பிாிAப: ேநாி$டேத! எ31
வ த தா அ3றிரJ *?# நி திைரயி3றி, சிவ தியான;ெசL#
ெகா):தன. அ தண தி, அவர# சிவ.)ணிய *தி,சியினாேல
திவ)ணாமைலயி எ?தளியிF சிவெபமா3, ஓ ச7கம திJவ7
ெகா)=, அவாிட தி ெக?தளி, தெமதிவ# தமF நிகத ஆப ைத
ெதாிவி # அ3ெபா= வண7கி நி3ற அவமீ# கிபா ேநாக;ெசL#, “நீ அ7க
ேவ4 இ/7க ேவறாக இதைமயா இVவா4 பிாிAப: ேநாி$ட#:
இ/7கா7க சபதியாயிதா இVவ)ண ேநாி=த/யலா#: உம#
Iைச ேபடக நாைளA தய தி வ#ேச: நீ இ#*த இ/7க தாரண;ெசL#
ெகா<" எ34 அSகிரகிக; அவ இ,ெசLைக தம#சீட ப#க
*தலானவக<F விேராதமாக இF எ3பைத வி)ண பி # நி3றன.
அ#ேக$ட சிவெபமா3, ''அத, சீட *த/ேயாரா ெபற ப= பய3
சிறி#மிைல: நம# க$டைள ப: நீ சிவ/7க தாரண; ெசL# ெகா)டா
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உமF 634 . திரக< ஒ. திாிA பிற பாக: அவகளா இைம
ம4ைம யி3 ப7க< * திA; சி திF. ஆதலா, இVவாலய திF ெதF
HதியிQள மட தி/F Fேதவாிட திேல தாரண தீைC ெசL# ெகா<''
எ34 வ.4 தி ஆ;ஞாபி #, Hரைசவ சமயா சார ெநறிகைளA ேபாதி #,
அVவாேற FேதவF7 க$டைளயி$= மைறதளினா.

ம4நா$காைலயி, சிவெபமான# திவாகி3ப:ேய Iைச ேபடக வர ெப4,
%Fேதவரா ல1 ப ப$ட அ:யாகேளா= மடாலய ைதயைட#, Fேதவைர
தாிசி # அவராேல தாரண தீைC ெசLய ெப4 திகா திைக திவிழா
நிைறேவறியபி3 Fேதவாிட தி விைடெப4 ெகா)=, கா;சீ.ர #F வ#,
தம# அS$டான ப:ேய சீடக<F தாரண தீைC ெசL#ெகா):க;
அகால திேல. அவF அ)ணாமைலயா அSகிரகி தப:ேய 634
. திரக< ஒ. திாிA அவதாி தாக. தைதயராகிய Fமார'வாமி ேதசிக,
களி-# அவக<F, *ைறேய சிவ பிரகாச, ேவலாAத, கைண பிரகாச,
ஞானபிைக எ34 நாம கரணதாி #, *த3 6வ கவியிபயி34
வ7கால தி சிவ/7கவயிகியமாயினா.

பி3. 6 தவராகிய சிவ பிரகாச 'வாமிக, தம# சேகாதா *த/யவகேளா=
திவ)ணாமைலF ேபாL Fேதவைர தாிசி #, அ7ேக வாச;ெசL#
ெகா)=, தம# கவி *யசியிறளரா# வா? நாக< ஒ நா, அத,
ேசாணைசல ைத பிரதCிண;ெசL# வேபாேத ’ேசாணைசலமாைல’
ெயன ெபயாிய 4 ெசLAகளா அதைன ேதா திர ப)ணினா. பி31
ேபாிலகண7கைள ெபாி#7 ககவிபி, தம# சேகாதரக<டேன தCிணேதச திF பிரயாண*4. வா/க)ட.ர திF ெத3பாக திQள
#ைறம7கல எ31 நகர ைத,சாத ஒ நதவன தி, சிவIைச
ெசL#ெகா):தன. அகால தி, அகிராமாதி பதிA சிவ/7க தாாியாA
F/7க ச7கமப தியி சிற .ற வராA விள7கிய அ)ணாமைல
ெர$:யாெர3பவ சிவ பிரகாச 'வாமிக வரைவேகவிA4, அ7கைட#
தாிசி தமா திர தி, அவாிட ேத அSகிரக ெபறவிபி அ:ைமI)=, "'வாமி
! ேதவாீ இVவிட தில வாச; ெசLதளேவ)=.'' எ34 பிரா தி # அவைர
உட3ப= தி, த7க Fவாகிய ெச3னவசைவய மட திF ேமறிைசயி ஒ
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திமட7க$:, அதி 'வாமிகைள எ?தவி # [7]அேகாரா திர பிாிவி3றி
அRக ெதா)டராயமதிக; சிவ பிரகாச'வாமிக, அவF,
ச3மாக7கைள ேபாதி #ெகா)=, இர)= வஷ வைரயி அ7ேக
எ?தளியிதா.
--[7] அேகாரா திர - பக/ரJ.

அத3பி3. தா7ெகா)ட க ைத நிைறேவற விபி, தCிணேதச திF,
ெசல ேவ)=ெம3பைத அவகறி J4 தி திெநேவ/ைன யைட#,
தாமிரபரணி நதிதீர தி /கி3ற சி#I#ைறயி தம.ரவாதீன # ெவளிய
பலவாண'வாமிக இலகண விலகிய7களி அதிவலவகளாL
இகி3றாக எ3பைத ேகவிA4, அVவிட திெச34 'வாமிகைள
க)=, தா இலகண7 ககேவ): வதைமைய ெதாிவி #ெகா)டன.
அ,'வாமிக, 'வாமிக<ைடய இலகிய பயிசிைய அறிதெபா$=, “F,
எ3பைத *தெகா)= ஊைடயா3, எ3பைத இைட ெபL# F, எ3பைதேய,
ஈறி17ெகா)= *:Aப: ஒெவ)பா பா=க.'' எ34 -ற, 'வாமிக,

''தடேகா= வாெனயி4 ெகா)டாF ேகழ3
*டேகா= *3னமணி வாF - வடேகா=
ேதைடயா3 ெறVJF திைல ேதா3 ேமெகாள
Gைடயா ென31 *லF."

எ31 ெவ)பாைவ திவாL மலதளினா. ேமைலெவ)பாவி1
வடேகா= ேதைடயா3 எ34 அைம தைமைய அ,'வாமிக விய# பாரா$:,
'வாமிகைள த?வி தம கி தி,, 'வாமிக சேகாதரகளாகிய ேவைலய
'வாமிக கைண பிரகாச 'வாமிக எ31 இவF ஒபC #
ப;சலCண7கைளA பாட;ெசா/ *: தா. அ#க)ட சிவ பிரகாச
'வாமிக ேபவைகA4, அ)ணாமைல ெர$:யா ெர3பவ த7க<F
வழி,ெசலவிFபகாி த *4 ெபா3ைனA FதCைணயாக ைவ #
உபசாிக; அ,'வாமிக, “இ# நமF ேவ)=வதிைல: >ஷி தைலேய
இயபாகெகா)= தி,ெச>ாி வசிF தமி .லவெராவைர த7க
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*3னிைலயி ெவறிெகா)= அவவ# நைம வண7Fப: ெசLதேல
FதCைணயாF." எ34 ம4 தளினா.

அவ க தறித 'வாமிக அதFட3 ப$=, அவ மாணாகேரா=
தி,ெச>F ேபாL, *ககடJைள தாிசன; ெசL# பிரதCிண
வேபா#, அ,'வாமிகளா '$ட ப$ட தமி .லவ, எதி ப$=, சிவ பிரகாச
'வாமிகைள யாவெர34 அவட3 வத மாணாகாிட திறாேன வினாவி,
ேமப: 'வாமி களிட தி பாட7ேக$ட 'வாமிக எ3பைத அறி# ெகா)=
அவகைள தம# வழக ப:ேய >ஷிக தைல ப$டா. அ ெபா?#
'வாமிக<F .லவF7 கலக ேநாிட; .லவ, 'வாமிகைள தனவைகயாபா:
ெவறி ெப4ேவாெமன #ணி#, "நாமிவ ’நீேரா$ட கயமக’ பா=ேவா:
*3ன பா: *: தவF அஃதியலாதா அ:ைமயாேவா.'' எ34
வாF த த;ெசLதா. 'வாமிக, த7க # நிைறேவ4தF வாயி இ#ேவ
எ34 கதி அதகிைசதளி, அவேரா= பாட ெதாட7கி உடேன, அ தல #
*ககடJ) மீ# நிேரா$டகயமக வதாதி ெதாைடயாக * ப# க$டைள
க/ #ைறபா: *: தளினா. அ#க)ட.லவ, தா ஒ ெசLAேள1
பா:*:யாைமைய Aண#, 'வாமிக<ைடய திவ:கைள வண7கி,
"அ:ைமயாயிேன3.'' எ34 வி)ண ப; ெசLய; 'வாமிக, தமத:ைமயாயைமத
அ .லவைர ஆதீன திகைழ #வ# அ,'வாமிக<F அ:ைமயாகி வி$டா.
அ,'வாமிக திJள மகி#, சிவ பிரகாச 'வாமிகைள பா # ''தா7க பா:ய
ெசLAளி சிவபிரா1Fாிய தல சிதபரேம ெயன,'$: Fறி பா
விளகினைமயா அ தல திேல சிலகால வாச;ெசLத<க.'' எ34
விைடெகா= த1 பி யளினா.

'வாமிக அVவிட தினி34 நீ7கி, சிவOதல7கேடா4; ெச34 'வாமி
தாிசன;ெசL#, #ைறம7கல ைத, சா#, *3ேபாலேவ அ)ணாமைல ெர$:யா
ெர3பவF திவ பா/ #, அவர# ேவ)=ேகாளி3ப: அவரா<ைகயிலைமத வா/க)ட.ர தி3 வட ேமபாக #ள திெவ7ைக மாநகா திேல,
தெபா$= அவரா க$ட ப$ட திமட தி Hறி# ெகா)=,
அ தல திQள பழமைலநாத மீ# தி ெவ7ைகேகாைவ,

16

திெவ7ைககலபக, திெவ7ைக Aலா திெவ7ைகயல7கார எ31 நா3F
பிரபத7கைள இயறியளினா.

அகால தி ஒநா, அV_ பிடாாியார# உசவ இரத தா,
அ:யாFபேயாகமாக திமட ெததிாி /த *7ைகமர அழிதைமக)=,

தி#தமி ழிலகணைவ திைணேகாைவ
வி தகிாி, ெசவ ேகா#
ெபதைகைம Aைடயயா வி=ேமாைல
ெவ7ைகநக பிடாாி கா)க
வி.வியி ெலா*7ைக ெகாெபா:யா
மகா தி7 கிF நீந
*7ைகதைன ேவேராமி7 கைளதைனெய3
றQனF *ைறய தாேமா.

எ31 திவி த ைத அளியமா திர ேத, அVவிரத அழிெதாழிய; தா
சிலகாலம7கி#, #ைறம7கல ைத யைடதளினா.

அகால திேல, அ)ணாமைல ெர$:யாெர3பவ, 'வாமிகைள ”ேதவாீ விவாக
ெசL#ெகாளேவ)=.'' எ34 பிரா திக, 'வாமிக :

"ேசLெகா)டா ந7கமல, ெசமQட ேனயரவ
பாLெகா)டா 1பரJ ப$`, 'ர தாேன
ேநாLெகா)டா Q7ெகாளலா 4வய தள வி#
ேபLெகா)டா Q7ெகாளலா ெப)ெகாள லாகாேத.',

எனJ,

"நி$ைடயிேல யி#மன #றவைடத
ெபாிேயாக ணிமல3 றைள
கி$ைடயிேல ெதா= #ழ தி ெப4மளJ
ெபாிய'க7 கிைடF7 காம
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ெவ$ைடயிேல மதிமய7F; சி4வF
மண ேபசி விபி தா/
க$ைடயிேல ெதா= #ந= க$ைடயிேல
கிட #ம$=7 கவைல தாேன.''

எனJ,
விைடயளி தளினா. 'வாமிக க #ண#, பி3. ேவைலய 'வாமிகைள
பிரா திக; அவ, சிவ பிரகாச 'வாமிக<ைடய க$டைள எVவாறாேமா எ317
க தா உட3பட ம4 த ெல31 இர)=மி3றி ெமௗனராயிதன. பி3ன
யா திைரயினி34 வத கைண பிரகாச 'வாமிகளிட தி தம#
ேவ)=ேகாைள வி)ண ப; ெசLதமா திர தி, அவ அதF தரமாக,

நாணி ெய3பைத நாாிெய3 4ைர தி= நைசயா
ேவR வான# வைள#ேபாL .Fத# ெவ3ற
காண லாவேதா நவெமL நாாிைய க)டா
IR வாமய காைளய ெர3ப# .திேதா.''

எ31 க/ #ைறைய பா: தம# க ைத உளப: ெதாிவி தா.

சிவ பிரகாச'வாமிக, தபி3ேனாராகிய இவ க ைதA உண#,
அவக<F தா #றவற I)டைமைய ெதாிவி # மண.ாிவி #
அ தண திேல யாவ ேப வைகA4ப: விேநாதமாக,

ஐயநி3 ெச3னிமிைச Aைறகி3ற மடம7ைக
யாெர3ன Jைம வினவJ பா
ம3னெதா மடம7ைக ய34ெவ) :ைரெகாழி
தழெகா?F த).ன ேலன
#Lயெவாளி யானன7 காியவிழி கா#வாL
ேதாய தி Q)ேடா ெவன,
ெசால7 கமலமல காவிமல ெகா:வைள
>யெச7 F*த ெம3ன
ெபாLெயன நிைன #ந ெகா7ைகA7 -தQ
.ன/னிைட A)ேடா ெவன
..த; ைசவலம ெதனேவ ம4 #
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.க3றி=தி ந7கா ெயன
ைதயலவ ேளென3ன நாெணா= வண7கிெய3
ற3பிைழ ெபா4 தி ெட3ேற
ச7கர 1ைர திட திJள மகிதசிவ
ச7காி Aைம காகேவ.

எனJ,

அரனவ னிட திேல ைய7கர3 வ#தா
ைனயெவ3 ெசவிையமிகJ
ம4*க3 கிளினா ென3ேற சிR7கிடJ
ம த3ேவ லவைன ேநாகி
விைரJட3 வினவேவ ய)ணென3 ெச3னியி
விள7Fக) ெண)ணினெனன
ெவபி= பிைளைய பா # நீ ய ப: பா
விகடேம3 ெசLதாெயன
மJெம3 ைகநீள *ழமள தாென3ன
மயிலவ னைக #நிக
மைலயைரய 1தவவ *ைமயவைள ேநாகிநி3
ைமதைர பாராெயன
கதாிய கடலாைட AலFபல வ)ட7
க பமா ெபறக3னி
கணபதிைய யகைழ தகமகிJ ெகா)டன
களி .ட 1ைமகாகேவ.

எனJ,

அபிைக யர3ற3ைன ேநாகிA3 னாபரண
மரவெமன Jைமைய ேநாகி
யாியரவ சயன ைத யரJவ மான ைத
யறியாL ெகா சிறி#ெம3ன
நபிமைன ெதா4மிர #Rமா): நீெய3ன
நா3றாத னறிேவெனன
நைவA4 ெபாL.க3 றீெரன பாரத
நடதேத காியாெமன
ெவபிெயா வ3பிர பால: தாெனன
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விள7கிைழ ெயா திதாபா
Hசின# ெசாெல3ன ெவ)னா யிர ெப) க)
மிFகைப நீகிைனெயன
ப.க பினிேலா ாிர$: . நீகின#
பதறாம னீேகெளன
பரமட னிVவா4 விைளயா= ப,ைச
ப'7ெகா: Aைமகாகேவ.

எனJ,

அ,'த னளி பனில *ம#ேந ய3வி ைத
ய<வ3 பலப திர
னல*தJ வ3சம3 பக`வ னதம
கானேதா ெர#*)ேட
மாயாமய *,சிர வயிபைட யிைனெகா?வ தாFேவா
ெமாL.ட னி? தி4க
*திய வடகயி 4ட3ம4 நமத3ப
*3ேபா யிர#ெகாேவா
மி,ைசAைட நம திைளய தைனயனா கியகத
னினிைமெயா= மா=ேமL ப
னினிA?# பயிாி=த ன34ந3 றிைதவி$
:ர #)ப தீனெமனேவ
க,'*ைல மா#ைம Aைர தி= . திைய
ைகெகா) =ள தி/#ந
காாிய ெமனகதி ெம த களி தி=7
க)Rத Qைமகாகேவ.

எனJ,

கJாிகம லாயர னிரதேசா 4ணெவன
கமைலம) க)ேட ெனன
காைளெயா3 ேறயர ெகனமா= ேமL தைத
க$:ைடய னாேரா ெவன,
சிவெனாவ >ெத3ன வ ># ெச3ற கைத
ெச பிெலா பாரத ெமன,
ேசேரா= தி:னா னரெனன க$=)ட
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ெசL திநா மறிேவா ெமன
வைவயினட மா:னானரென3ன வVவாட
லரவமறி யாேதாெவன
வாலமைத A)டன னரென3ன ம)R)ட
வதைனயறி ேயாேமாெவன
விவரெமா= மைலமக< மலமக< மிVவா4
விைளயா= மிவக=ைணயா
ேமவிவ . திரமி திரகள திரட3
ேம3ேமQ மிகவாழிேய.

எனJ, சிலெசLAகளா ஆசீவதி தளினா.

பி3. தமிட த3. I)ட அ)ணாமைல ெர$:யாேரா= சிதபர திF
எ?தளி, அ7ேக ஒ திமட7க$=வி # அதி Hறி#, 'வாமி தாிசன;
ெசL#ெகா)=, சிவ பிரகாசவிகாச தகபாிபாைஷ, சதமணிமாைல. நாவ
நா3 மணிமாைல எ31 பிரபத7கைள, ெசLதளி, அ தல ைத அைமயாக
நீ7கி, பிறதல7கைளA வண7கி, திகா$= பளிைய யைட#, 'வாமி
தாிசன; ெசL#ெகா)= த7கி யிதன. அ7கிF ேபா#, கவியறிவிசிறத
ஒ ெப) Hதியினிட ேத உ .விறைல க)=, இரக*4 திேநாக தீைC
ெசL# அவள# நGைழA பாிபFவ ைதA உண#, அவ<ைடய
.லைமைய பிறF .ல ப= த திJள7 ெகா)=,

"நிைறய Jளேதா ெவளிேதா ெகா<ேவ
பிைறைய *:கணித ெபமா1ைறA திகா$= பளி திாிபாவாL நீயி7
கிகா$= பளி ெயமF.''

எ31 ெவ)பாைவ திவாLமலதளிய மா திர ேத; அ ெப);

"ெத3ேனா7F திைல, சிவ பிரகா ச ெபமா3
ெபா3ேன7F ேசவ:ைய ேபாறிேனா-ம3ேனா3
றி-$ட ம தைனF ெத)டனி$ேடா தீரா

21

க-$ட ேபாகிேனா7 கா).''

எ31 ெவ)பாைவ பா:ெகா)=, தாிசனேவதியிெனதி ப$ட இ.ேபால
மன*கி மிக விைரெவா= வி?# நமOகாி ெத?# - பிய கர தினளாL நிக;
அ ெப)ணிF உ)ைம ஞான*)டாFப: கிபாேநாக; ெசLதளினா.

அத3பி3 கா;சீ.ர ைத தாிசிகவிபி அ)ணாமைல ெர$:யாேரா=
பிரயாண ப$= வேபா#, வழியிேல சாத/7க 'வாமிகைளக)=, கல#
களி-தபி3 அவைர ேநாகி "தா7க ேப2ெர31 திVவிய தல தினி34
எைதA ேதசி # எ?தளிய#.'' எ34 வினவ; அவ, ''சிவஞான பாைலய
ேதசிகைர தாிசி த ேவ)=ெம31 ெப7காதலா வேத3.''
எ34ைர தளின. பி3ன, இவ ேபவைக A4 ெபாைமயபாைளய #F, சமீபமாகிய . # ப$= எ31 நகர ைத யைடதJட3,
சாத/7க 'வாமிக 'வாமிகைள ேநாகி, "நாமிவ சிவஞானபாைலய
ேதசிகைர தாிசிக ேவ):யி பதா அவக)மீ# சிலேதா திர7க பா=க.''
எ34 பிரா திக, 'வாமிக, ''நா நாO#தி ப)Rகிற ேதயிைல.'' எ34
ம4 #வி$=, சாத/7க 'வாமிகேளா= அV _ாிQள ஐயனா ேகாயி/3
.றபி அ3றிரJ #யி ெகா)டா. அ ெபா?#, *ககடJ மயிவாகனா2டராL எ?தளி ஒபா திர தி வி=.Eப7கைளைவ # இவைற
மாைலயாக ெதா= # நமF அணியகடவாL." எ34 திவாL மல#
மைறததாக கனJக)=, சாத/7க 'வாமிக<F ெதாிவிக; அவ,
“சிவஞானபாைலய ேதசிக *ககடJளிட # அதிப திைமI)ட உள ேதா=
விள7கியிததா அ# பறிேய அகடJ த7க<F, ெசா பன தி
அ ேதசிக மகிைமைய இVவாறாக .ல ப= தினா.'' எ34 வ/A4 தினா.
அ ேதசிகமீ# தாலா$= ெந;'வி= ># எ31 பிரபத7 கைள பா:,
சநிதான திேல அர7ேகறி, ஞாேனாபேதச ெப4 அத ஞானாசாாியா#
க$டைள ப:ேய தம# த7ைகயாகிய ஞானா பிைகைய, [8] சாத/7க
'வாமிக<F விவாக;ெசL# ெகா= #வி$=, தைம ெந=நாளாக பிாியா#
அ தியத அ3.ைடயராL உட3ெறாட#வத அ)ணாமைல ெர$: யாைர
#ைறம7கல #F ேபாFப: ஆ;ஞாபி #, ஞானாசாாியைர தாிசி #
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ெகா)=, அVவிட திறாேன இதா.
-----[8] சாத/7க'வாமிக பி3ன #றJெபறவ.

சிலகால;ெச3றபி3 ஞானாசாாியாிட ேத விைடெப4 கா;சீ.ர ைதயைட#,
'வாமி தாிசன;ெசL# அ7கிF ெபா?#, நிஜFணேயாகி ெய3பவரா க3னட
பாைஷயி ெசLய ப$:த விேவகசிதாமணியி3 ஓபாகமாகிய ேவதாதபாி,
ேசத #F ’ேவதாத Bடாமணி’ ெயன ெபய த# அதைனA இேரRகெர317 கண தைலவரா அக திய மகா*னிவF உபேதசிக ப$ட சி தாத
சிகாமணிையA, பிர.ேதவ சாி திரமாகிய பிர./7க@ைலையA தமிழி
பா:யளி, ஞானாசாாியைர தாிசிக ேவ)=ெம31 ேபராைசயா அவமீ#
தி பளிெய?,சி, பிைள தமி எ31 இர)= பிரபத7கைளA; ெசL#
ெகா)=, அ7கக34 இைடயிQள தல7கைள தாிசி # -வெம31
தல ைதயைட#, அ7Fள ேவளாளக *த/ேயா ேவ)=ேகாளி3ப:
தி-வ .ராணபா: அர7ேகறி, ஞானாசாாியைரயைட# தாிசன; ெசL#,
ேம ெசா/ய பிரபத7களைன ைதA சநிதியிலா7 ேகறி, உட3
வசி திதன. அநாளிேல ஒ நா, சாய7கால அS$டான *: #ெகா)=
ஞானாசாாியாிட # தா ஏகாத மாயி# ஷ=Oதல இ/7கா Sபவ
*த/யவைற ஆராL# ெகா)= இ3.4ெபா?#, எதிெர?த
சதிேராதய ைத க)= ,

"கட3 *ரச மா ப கதிகயிறா ேலறி
யைடமதி வி)கைழநி3 றாட ெகாைடமJ ெம7க சிவஞான ேவத
/ைற தமணி த7கியேவ தாரைகக டா.''

எ31 ெவ)பாைவ அளி,ெசLதன.

பி3ன ஞானாசாாியா Sகிரகி தப:ேய வி தகிாிைய யைட#,
பழமைலநாதைரA ெபாியநாயகியைமயாைரA தாிசி # வண7கி, அVவிட திேல
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தெபா$= ஒ திமடமைம # எதிெகா)= வண7கி நிF சிதபர Iபதிைய,
சிற பி #,

"ெவ7ைக பழமைல யாமீ# ேகாைவ விய#ைரF
ெம7க$ கினிய சிவஞான ேதவ னிைசJெகா=
தி7க$ பவனி யிகா3 *#F3ற ேசம4கி3
ம7F சிதபர Iபதி நF மடமி#ேவ."

எ31 க$டைளக/ #ைறைய பா:யளி, அ திமட தைட# Hறி#,
பழமைலயதாதி, பிCாடன நவமணிமாைல, ெகா,சகக/ பா,
ெபாியநாயகியைம ெந=7கழி ெந:லாசிாியவி த, ெபாியநாயகியைம
க$டைளக/ #ைற எ31 பிரபத7கைள திவாL மலதளினா. ஒநா
மணி* தநதியிேல Oநான;ெசL# வெபா?#, அதனகி/த
மா;ேசாைலயி3 .ற # வறிேத வி?# கிடத மா7கனிையக)=, இ#
சிவ/7க ெபமா1F ைநேவ திய திF உபகரணமாFெம34 கதிெய=க;
அ#க)ட அ, ேசாைலகாவலாள3, மகிைமயறியா# ம:பி: தி? # மனவ த;
ெசLதன3. 'வாமிக, அவ3 சிவாபராதியாயி த/3 அவைன த): #,
' தனாக திJள7ெகா)=,

"அ= #வ ெதா)ட1காக வதகைன தாளா
லட த#J; ச தியேம யானா-ெல= தெதா
மா7கனிகா ெவ3ைன ம:பி: த மாபாவி
சா7கனிகா தி த3வர தா3."

எ31 ெவ)பாைவ பா:, Bாிய1தயமானJட3 உயி#றFப: ெசL#,
நகதியிலைடவி தளினா.

இ7ஙன இF நாளிேல, சிவஞான ேதசிக தமF ஐ4 வய# I தி
பாயினைமயா, உலகி3 கணி த/ உவ . ேதா3றி, அ ெபா?#
சகலப4கைளA ஒழி # விள7F சிவ பிரகாச 'வாமிக<ைடய
சி தவிர திைய தாமறிதி பதா, பாிபFவராகிய ேவேறா மாணாகF
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ஆசாாியாபிேடக; ெசL#, ஞாேனாபேதச .ாி#, அவைர தமF பதிலாக
தியமி # வி$=, ைவகாசி மாத தி ெபளணிைம திதி ேயா=-:ய விசாக
நC திர திேல, சிவேயாக சமாதியி-:, சி தியா திேமனிைய
விIதிமயமாகிெயா=கி, தா இEட /7கபரசிவ திேல கலதளினா.

இதைனயறித சிவ பிரகாச 'வாமிக மன7கல7கி, ெபாம.ர ைதயைட#,
ஆசிாிய ெரா=7கிய FைகA$ ெச34, அ:யறமரேபால வி?# பல*ைற
நமOகாி # #தி # ''கணாநிதிேய! இகைடேயைனA விைரவிேல திவ:யி
ேச த<க.'' எ34 பிரா தி #, தாமியறிய கலபக ைதA;
சநிதியிலர7ேகறி, அ FைகAேள ஞானாசாாியைர பாவனா2பமாக
வழிப$= ெகா)=, 63றா ப$ட #, 'வாமிகேளா= த7கியிதன. ஒநா
தனிைமயாL, ச* திர தீர ைதயைட# அ7Fள ந4மண பா பிேல தாெம?திய
ந3ெனறிெவ)பா நாபைதA எ?தி வப: தபி3ேனாராகிய கைண
பிரகாச 'வாமிக<F க$டைளயி$=, ஞானாசாாியாிட ேத விைடெப4
ெகா)= தி பதிக ெபற தி தல7கேடா4 யா திைர .ாி# வதன.
அகால திேல, அகராதிெசLத Hரமா*னிவ ெர3பவ எதி ப$= ேய' மதமாகிய
த7ெகாைகைய நா$=தெபா$= தக; ெசLய; உடேன அெகாைகைய
ம4 #, ஏ'மத நிராகரணெமன ெபயாிய ஓ ைல அளி, ெசL#, ஒVெவா
தல7கைளA இVவிர)= ெவ)பாகளா ேறா திர;ெசL# *: #,
நலாைர யைட#, ஞானாசாாியர# திமட தி Hறிதா.

இவாிட # விைடெப4,ெச3ற கைண பிரகா ச'வாமிக, இEட/7கவகவ
பா:*: #, சீகாள தி .ராண ைத பாட ெதாட7கி, சீகாள தி, சகவைரA
தமிழி ெமாழிெபய தளி, திெவ7ைகமாநகர தி, பதிென$டா வயதி,
சிவ/7கைவகிய மாயினா. அதைன யறித சிவ பிரகாச 'வாமிக
அVவிட ேதெச34,

"*3னெமா தமி .லவ3 றைனA)=
க)ட'ைவ *தி,சி யாேல
த3னியைல *?#*ைர தைமயா*3
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னிைனகவ# தட7காள தி
ம3னவ1) டாெனன# மாதவ தி3
வ/தீர ம)ணி3 மீேத
ெய31ட3வ தவதாி த விள7கைண
பிரகாச ென317 ேகாேவ''

எ31 வி த ைத பா:நிக; ேவைலய'வாமிக,

"ஆ)ட தனா ெலைனெயாVவாL வி ைதயினி
றைமயனி1 மதிக ெம3ேற
I)டJல கதனி1ேளா .கவ# ேக$
:#ெம3ன .#ைம தாேனா
கா)டFக) மணிேயா /ள7கைன
பிரகாச காளாL நீதா3
மா)டைனெய3 றறிதி# *யி தாி ேத3
யா1மிF வ3ென; ேசேன.''

எ31 வி த ைத பா: திகி #ெகா)=, 'வாமிகைள பிாியலாற#
வதி நி3றன. அவைர ஒவா4 ேதறி நி4 திவி$=, தா நலாைர
யைட#, திமட தி/# ெகா)=, சிவநாம மகிைமA, இEட/7க ெபமா3
மீ# அபிேஷகமாைலA, ெந=7கழி ெந:Q, F47கழிெந:Q நிர;சனமாைலA, ைக தலமாைலA, சீகாள தி .ராண தி க)ண ப, சக*,
நகீர,சகழ ெசLதளி, சிவாS பவ,ெசவராL, சிலகால வாதி#,
* ப திர)டா வயதி க3னி மதியி, ெபௗணிைம திதியி, இEட/7க
பரசிவ தி கலதளினா. அ ெபா?#, ேவைலய'வாமிக,

''அ/மல ப)ணவ1 மாராL தறிகவிைத
ெசாQ மிவாிைட ேதா3றியயா3 *ைல
யபி ெபா/A மணி*4வ னலாL கபி கRநிக ேத3 கா)."
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எ31 ெவ)பாைவ பா: அளவிட படாத அ#ய கட/36கி, ஒவா4
ெதளி#, சிவ பிரகாச 'வாமிகள# சமாதி தாிசன; ெசL#ெகா)=,
அVவிட தினி34 நீ7கி, நG .ராண, இEட/7கைக தலமாைல,
Fபேகாண, சார7க ேதவ சாி திரமாகிய Hரசி7காதன.ராண, Fைக நம,சிவாய
ேதசிக சாி திரமாகிய நம,சிவாய@ைல, கிEணசாி திரமாகிய பாாிசாத@ைல,
மயில திர$ைடமணிமாைல, மயில #லா எ3 1 பிரபத7கைள, ெசLதளி,
சீகாள தி .ராண ைதA *: #, ெபம > மட தி, எ?ப திர)டா வயதி
சிவ/7க ைவகியமாயினா.

சிவ பிரகாச வாமிக வாைக வரலா  ெபற.
ெபற.
தி,சிறபல.
-------------------2. சிவ பிரகாச வாமிக எதிய க - க!ைர
உ
Fகமய %ம சிவஞான பாலய 'வாமிக திவ: வாக
விநாயக #தி

"எ ேபா தக # நிைனவா கிடாிைல
ைக ேபா தக தி3 கழ ''

*க3 #தி

வள ெச?7 Fதி, B$= வாரண வல1ய த
ெவாளிெக? பாிதி ைவேவ ெலாெப7 கைணழ தி,
களிமகி சிற# தா3 வா ககளி ெனாக ெல3ேறா
வளியெவ3 மன தி 1< மக3றில னிF ம3ேனா.

F

க)ேட னறிெவ1 ெமா)'ட ேரறி க தக3 ெமL
த)ேடA ம3. ெநLெபL# ெபாLவாத த= ெதாளிர
ெகா)ேட மலவி ெளலா #ரெத7 F:*?#
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ெதா)ேட ெய1ெமL, சிவஞான ேதவ3 4ைணய:ேய.

சிவ பிரகாச

.ைனெயழி வ:வி னாேளா ெபா#மக$ க)ட ைமத
மனெமன .லவ ெந;ச ம<நி3 தமி பா மாைல
சினவிைட யவேக சா # சிவ பிரகாச ென31
*ைனவென அ:க பாத *ளாிக ெச3னி ேச பா.

ெத)கட வளாக ெபா#ைமயி3றி ெவ)Fைட நிழறிய .ரவல ேபாற
வாதவ .லவ ெபமகளாவ எ3ப#, .லவ பாடாெதாழிக எ3நிலவைர
எ3ப# ேபா3ற ப)ைட த)டமி தீ;'ைவ பாகளி3 ெசாெறாடாினாQ,
*ர' க$:ேலறிய .லவைர விசிறி ெகா)= Hசியம3ன *த/ேயா
வரலாறா1 அறியகிடகி3ற#.

கா பனகா # க:வன க:# மக வாவா3 ேவ):, அற, ெபா, இ3ப
எ31 * ெபாைள உண #வனவாய பாகைளேயா சாித நிக,சிையேயா
-றி .லவ அறிJ4 #வ. இ7ஙன .லவ உள #ணி34 ‘ேதா3றிய
S)ணிய க #கேளா= -ற ப$ட ெசLA$களி3 ெதாFதிதாேம களா.
இ தைகயனவாய க ேவதாத, சி தா தாத, கா பிய, ெதாகா பிய
-றிய விெத3பத3 பாப$ட ெதா)aறா4வைக பிரபத7கெளன
பலபFதியினவாL விாி# கிட பனவாF.

இVவழியிேல, *கால #ள .லவகளி பல சிசில கைளேய
ெசL#ளாராயி1 #ைறம7கல அல# நலாாி3க) வாதிதவ,
%ம ஞான இராஜதானியான இனா ெபாைமயபாைளய திைகலாய
பரபைர ெபாியமட சிவக;சி ம0ராசல நிவாச யதீ,'ரக தரான மயில
ேதவ தான ஆதீன பரபைர தமக த #வ இனாதா %ல% சிவஞானபாலய
'வாமிகளி3 சீடமான அமிF சிவ பிரகாச'வாமிக ேம-ற ப$ட பவைக
கைளA ெசL# உலக திF உதவிAளாக. அைவ வமா4.

(1) ேசாணைசலமாைல :- இ 'வாமிக த சேகாதரகேளா= திவ)ணாமைலF, ெச34 மைலைய வல வ ெபா?# அ ெபமா3 ேம பா:ய#.
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(2) தி"#ெச$தில$தாதி :- சி#I#ைற ெவளியபல தபிரா3 க$டைளயி3ப:
கவியி ெசFற ஒ .லவைன ெவQ ெபா$= தி,ெச>ாி
*கனளா நிேரா$டக யமகமாக இைல பா:னா.

(3) தி"ெவைகேகாைவ :- இேகாைவ மிகJ நயமிகதாக .லவகளா
எ)ண ப=வ#. சிதாமணி, மணிேமகைல திேகாைவ *த/ய க
இ/ மிகJ பார$ட ப= கி3றன.

(4)) தி"ெவைக கலபக :- ெபா விள7கா, ெசLA$க இத1 சில
இகி3றன. திFறளி3 இர)= அ:கைள ஒ த# இைறவன# திவ:க
எ34 இதனி திFறைள பாரா$=*ைற ேவ4 எத Q< காண*:யாத
ெதா34.

(5) தி"ெவைக&லா :- இQ அ)ணாமைல ெர$:யாைர, சிற பிFமிட,
மணி* தாநதிைய பறி .க?மிட *த/யன மிகJ பாரா$ட தகனவாF.
மாதகள# அழகிைன .க?மிட7க பிர./7க@ைல -4கி3றைத ஒ #ளன.
இைவக மிகJ பாரா$ட ப=வனவாF.

(6)) தி"ெவைக யலகார :- திெவ7ைகேகாைவ, திெவ7ைக கலபக,
திெவ7ைகAலா, திெவ7ைக யல7கார இநா3F க< இவைர
ஆதாி #வத அ)ணாமைல ெர$:யா ேவ)=ேகா$F இண7கி, தி,சி ஜிலா
ெபாபG தாGகா ெவ7கZாி/F7கால # பாட ப$டைவ. இவ4
திெவ7ைகயல7கார நாள#வைர கிைட தில#.

(7)) சிவ பிரகாசவிகாச :- இ# ைசவசி தாத க திைன விளகமாக அறிவி ப#.

(8)) த"கபாிபாைஷ :- இ# தகசா திர7 கபவக$F ஆரப லாக,
ெசLய ப$ட#.

(9) நாவ) நா*மணிமாைல :- இ# ைசவசமய Fரவ நாவைரA அவகள#
தி*ைறகைளA பாரா$=கி3ற அாிய , ேதவார திவாசக7க<F
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இைல பாயிரெம34 -றலா. இைல ேபாறாதா இைல. இதைன
ெபாிய .ராண சார எ3ப அறிஞ.

(10)) சதமணிமாைல :- இ# ைசவசி தாத க #கைள வடெமாழி ஆகம,
B திர7க -4கி3றப: தமிழி ெமாழி ெபய # -4வதாF.

(11)) சிவஞான பாலய வாமிக ெந.வி/0 :-- இவ சாத/7க 'வாமிகளி3
ேவ)=ேகா<கிண7கி தன# Fநாதைன காண, ெச3றேபா# இைல
பா: வண7கினா. இQ தசா7க* .ற,சமய க)டன* - மிக அழகாக
-ற ப$=ளன.

(12) சிவஞான பாலய வாமிக தாலா1/ :- இ# Fநாத3ேம பாட ப$ட#.
ச= தல *த/ய Hரைசவ சி தாத ைத க)ணா:ேபா ெறளிJ ெபற
கா$=வ#.

(13) சிவஞான பாலய வாமிக பிைள3தமி :- இ# Fநாத3 ேம பாட ப$ட
. மணியின# நாJ, ஊசியின# கா# *ைறேய தன# Fநாதனி3 .கைழ
ேபசாத#. ேகளாத# எ34 -4கி3றா. தா3 Fநாதனிட தி ெபற
உபேதச7கைளA அ$டாவாண ைதA இதணி -4கி3றா.

(14) சிவஞான பாலய வாமிக கலபக : - இ#J Fநாதனி3 ேம
பாட ப$டேத. இலகணJவைம, தக  *த/யவைற Fறி # இத1$
பா:யிF நய பாரா$ ட தக#.

(15) சிவஞான பாலய வாமிக தி" பளிெயழ#சி : இ# நா3F பா$=கைள
Aைடய#.

(16) 5வ 6ராண :- திவிேகால எ31 ேC திர திF, 'வாமிக
ெச3றிதகால # அV_ரா ேவ)= ேகா$கிண7கி இ பாட ப$ட#.
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(17) பிர67க8ைல :- இ# க3னட தினி34 ெமாழி ெபயக ப$ட .
அலமேதவனி3 விைளயா$ைட, -4வ#. கபைன கள;சியமாக திகவ#.
ெசாலணி ெபாளணி நிைறத#. இைல பாரா$டாத .லவக ஒவமிரா.

(18) ேவதா$த 9டாமணி :- இ ேவதாத மத ைத, சாத அைனவ
பாராயண ெசLA ெபைம Aைடய#.

(19) சி3தா$த சிகாமணி :- இ# வடெமாழி சி தாத சிகாமனியினி34
தமிெமாழியி 880 ெசLAளாக பாட ப$ :கிற#. இ# Hரைசவசி தாத ைத
ந3F அறிவி ப#.

(20) பழமைல அ$தாதி :

(21) பி;ாடன நவமணிமாைல :- சிவெபமா3 தாக வன # மகாிஷிகளி3
ப தினிக வா?மிட # பிCாடண வ:வ ேதா= ெச34
அவகேளா=ைரயா:யைத மிக அழகாக விளFகி3ற  இ#.

(22) ெபாியநாயகியைம க1டைள க73ைற :-

(23) ெபாியநாயகியைம ெந/வி"3த :- இக தி*#F3ற தி3க)
'வாமிக த7கியித கால # பாட ப$டைவ.

(24) இேயமத நிராகாண :- ஐேரா பியராகிய Hரமா *னிவ சிவ பிரகாச
'வாமிகைள, சதி த கால #, ைசவ >ஷணமாக, சில வா ைதக -ற அதைன
ம4 # இ ெசLதன எ3ப. ெகாைலம4 த எ31 / அ)மிF
சிதபர'வாமிக உைரயி ேமேகாளாக 634 ெசLA$க இ/னி34
எ= தாள ப$:கி3றன. இ,ெசLA$க தவிர இ *?ைமA கிைடக
ெபறவிைல. இ அ,சாகியி# ெவளிவரா# மைற # வி$டன ேபாQ!

(25) ந*ெனறி :- இ இைளஞக< ெதாி# ெகா< *ைறயி நாப#
ெவ)பாகளா ஆன#. ெபாைமயபாைளய ச* திரகைரயி மண/3 ேம
இைல, 'வாமிக எ?தினதாகJ அதைன பா # அவக தபி
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ஏ$:ெல?தியதாகJ கணபரபைர, ெசLதி வழ7Fகிற#. கட/3 ெபைம
இத1 அதிக* -ற ப=கி3ற#.

(26) சிவநாமமகிைம :
(27) தலெவ=பா :- இ கிைடக ெபறவிைல.
(28) இ1ட7க அபிேடகமாைல :
(29) ெந/கழிெந> :
(30) ?கழிெந> :
(31)) நிர.சனமாைல:
நிர.சனமாைல
(32) ைக3தலமாைல :- இக இ$ட/7க Iைஜ ெசLA7 கால # ேதா திர
2பமாக பாட ப$டைவ. 21 தீCா*ைறக< இைறவ3 த3ைமA Hரைசவ
சமய க #க< இதனி ந3F விளக ப$:கி3றன.

சீகாள தி .ராண இைட பFதி :- *பFதி பா:ய கைண பிரகாச
மைறதைமயா3, இைட பFதிைய இவக பா:னாக. இQ “.ண,சி
பழFத ேவ)டா '' எ31 திFறைள எ= தா< நய பாரா$ட தக#.

இவர# ைல இ#வைர ெவளியி$டவக

(1) பிரம.ர திகயிலாய பரபைர ெபாியமட #, சீடராகிய ெபம > தி
சபாபதி அLய எ3பா, ெந;'வி= >#, தாலா$=, பிைள தமி, கலபக,
பளி ெய?,சி எ3ற ஐ# கைளA ெவளியி$=ளாக.
(2) இமட #, சீடராகிய சிதபர ஈசானியமட இராம/7க 'வாமிக பிரபத
திர$= எ31 ெபயரா Fறி ேபா= ெவளியி$=ளாக. இதF உடனி#
உதவியவக காயா4 ஞான'தரLயாவக< காணியபாக *ேகச
*த/யாரவக< ஆவாக.
(3) ைசவசி தாத  பதி . கழக தா இர)= *ைற பிரபத திர$= எ31
ெபயரா ெவளியி$=ளாக.
(4) தி. ேகா. வ:ேவQ ெச$:யாரவக ேவதாத BடாமணிF உைரெய?தி
தா க)ட உைரேயா= ெவளியி$=ளாக.
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(5) தி நாகி ெச$:யாரவக சி தாத சிகாமணிF அாிய உைர ெய?தி தம#
Fபசவ அ) ேகா கெபனியி3 6லமாL ெவளியி$=ளாக. (6) சரண, சரவண ெபமாைளய, பா தசாரதி அLய7கா *த/ய பலராQ
பிர./7க @ைல அ,சிட ப$=ள#.
(7) விசாக ெபமாைளய பிர./7க@ைல வசவ)ண கதி வைரயிQ
உைரெய?தி ெவளியி$=ளாக.
(8) ஈB ச,சிதானத 'வாமிக பிர./7க@ைல *? QF உைர
யி$=ளாக.
(9) கா;சி மகாவி #வா3 இராம நத ேயாகிக திெவ7ைகேகாைவF
உைரெய?தி மதராO ாி ப3 பிரOb அ,சி$= ெவளியி$=ளாக.
(10) இ31பல 'வாமிக ெசLத க ஒVெவா3ைற தனி தனிேய ெய?தி
ெவளியி$=ளாக.
(11) Fைக0 சி தநாேத,'ர ஆதீன ப$ட # ெபாியசாமி ஐய Fமார, மயில
%ம சிவஞான பாலய 'வாமிக தமி கGாி #ைண தைலவமாகிய தி
அ:களாசிாிய சதமணிமாைல, சிவ பிரகாச விகாச ஆகிய இர)= கைளA
அாிதிேற: ெப*யசியா இமட தி3 ெவளிcடாக ெவளியி$=ளாக.
அவ4 சிவ பிரகாச விகாச *4 கிைடகவிைல.

கிைட த வைரயிQ தி த *ற பதி பிக அவகளைடத இ3னக
எ?தெவா)ணா. ெவளிவ#ள விகாச திF இவக எ?திய Fறி .ைர தனி
/ ேசக ப$=ள#.

இVவைகயி இவர# க பலராQ ெவளியிட ப$:#, இ ெபா?#
இமட # தைலவகளாக எ?தளி யிF %ம சிவஞான பாலய 'வாமிக
மகா சநிதான ஒVெவா ஆ)= FIைஜயி3ேபா# தனி தனி களாக
ெவளியி$= இலவசமாக உதவி வதாகளாயி1, எலா கைளA ஒேர
. தகமாக காணேவ)= எ31 வி ப ேதா= நலா 'சிவ பிரகாச
ெசதமி க'' எ31 ெபயேரா= இைல - இ#ேபா#
ெவளியிடலானாக. இவர# க< சிலவறிF இமட #, சிEயரான
சிதபர ஈசா3யமட இராம/7க 'வாமிக எ?திய Fறி .ைரA இத1
ேசக ப$=ள#.
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இலாசிாியைர பறி பிற -4வன :--

"அ.தகபைன ெபாபல7கார ெசா'ைவ,
ெபா$'ைவயி ெபா/#ா7F
* பானி  ெபா.ற வியறி
மகிதல ெத34 .க?ட நிறீ இய
சிவ பிரகாச தவ ெபதைக எ3'
--- தி ேபா2 மகா சநிதான திமழிைச சிவ பிரகாச'வாமிக

"கபைனயல7கார கவிெனாளிரக க)=கனிேதென3ன
ெபாபைமநகவி ெசாசிவ பிரகாச *னிவன''
---- Iைவ க/யாண'தர *த/யா.

''ெதLவ வாகிய3 அ #ைறம7கல சிவ பிரகாசேதவ3"
---- ஈகா= ர தினேவQ *த/யா.

"தவ ப? த #றJைடயா3 தமிப? தJள*ைடயா3 தாரணிேக
சிவ ப? த உ)ைமயிைன ப தி நயபல நா$: ெதளிJ -$:
நவ ப? த தமி க நF சிவ பிரகாச நறவ ேதா3''
--- கா. நமசிவாய*த/யா.

"ஊ3பி/4 ெமழி3 மடவா மயலைன #
ெமா7கவி த Jரேவா3 ஞான
கா3பி/47 கவிமாாி ெபாழியவதமிெழழி/
கவி3ற ெதா பா3
நலாாிய4ெமா தவ பிழபாA
தி தி=மநாவேலா3''
----ேச. சிவஞானபிைள.

“ஆல7காாி சாவ ெபௗமரான சிவ பிரகாச*னிவ"
---- திப):த நாராயைணய7கா ெசதமி ப திாிைக ம#ைர.
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இ31 சி4வக *த .லவவைர பல விபிகறFாிய களாக
இவாியறிய க விள7F கி3றனவாக/3 இக
தமிழகெளாVெவாவராQ ேபாறFாியனவாFெம3பைத யைனவ
உணவாகளாக. இஃதறியா# ஒசில சிவ பிரகாச'வாமிக ஐகியவாத சமய
தவராத/3 இவர# கைள ப: த சா.ைட த3ெற34 -4வ.
ஐகியவாத சமய திF -றிய இலகண இவைடய Q எ7F
எ= தாள ப$=ள# எ3பைத ஆதார #ட3 எவேர1 -4வாராயி3 அஃ#
ந3றாF. அ7ஙனமி3றி யாேரா ஒவ ஆராயா# Hரைசவெம3ப# ஐகியவாத
சமயமாF எ34 -றிய -ைற ைவ #ெகா)= பிப$ட பல இவர#
கைள ஐகியவாதசமய கெள34 -றிவவ# ெவளியி=வ# சிறி#
ெபா தமிைல ெய34 அறிஞகளதைன வி= பாகளாக!

இவர# களி இேய'மத நிராகரண, திெவ7ைக யல7கார, தலெவ)பா ,
சிவ பிரகாச விகாச தி சில பFதி இைவக கிைடக ெபறாதன. இகைள
அ3பகெளவேர1 மி# ெகா= பாகளாயி3 அ= த பதி பி ேச #
ெவளியிட அS-லமாயிF.

இைல இய3றவைர பிைழ நீகி ெவளியி=வதF என# ந)ப இமட #
வி #வா1மாகிய ம;சF ப தமி ப):த திவாள வி #வா3
ஆ திேரய3 %நிவாஸாசாாியாரவக ேமெகா)ட ெப*யசி பாரா$
ட தகேதயா. அ3றிA, அ,சி$= தவிய '% ஷ)*கா பிாி):7 '
அவக<F ந3றியறிதQைடேய.

நிக, தேபா# காகிதமக படா *$= பா$:னா இQ ெசLயகதிய
ெச பமைன # ெசL# *:க இய3றில#. அ= த பதி பி அ3னைவ ந3னய
ெபற அைமயலாF.

இமட தி3 க) 18-ஆவ# F6 தியாL எ?தளியி#, நம# நா$:ேக
வழிகா$:யாக தமி கGாிையக)= தமி கைள ெவளியி$=,
தமிைழA சமய ைதA வள # வ பரமாசாாிய 6 திகளாகிய 18ஆ ப$ட
%ம சிவஞான பாலய 'வாமிக இ தைக, சிற ெபா= திற3 ெப4 ப3னா
வாழேவ)=மாக திவா *கைனA ஆதிF6 தி ையA இைற;'வேத
நம# கடைமயாF.

35

இைல க)R4 அறிஞக இத1 காண ப= Fைறகைள
ெதாிவி பாராயி3 அ= த பதி பி தி த*ற ெவளியிட, ெசLவாக எ3பைத
ெதாிவி # ெகா<கி3ேற3.

இ7ஙன,
S. #ைரசாமி அLய,
தைலவ, %ம சிவஞான பாலய 'வாமிக தமிகGாி
மயில.
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