
 





ஆறுமுக நாவலர் 
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இது 

நல்லூர் 
த. கைலாச பிள்ளாயால் 

இரட்டப்பட்ட௮. 

: eee 

டைநாவலரவர்கள் 
தெம்பா சைவப்பிரகாச வித்தியாசாலைத் 

தீருமபரிபாலகர் 

௪, போன்னுஸ்வாமி அவர்களால் 
சென்னபட்டணம் , 

வித்தியா நுபாலனயந்திரசாலையில் 
௮ச்சிற்பஇப்பிச்சப்பட்ட.து. 

மூன்ரும் புத்ப்பு. 

Quay ure ss 

1954, 

விலை ரூபாய் &.





முக்வுரை 

நாவலரவர்கள் எழுதிய சைவதூஷணபரிகரந் 
மூதலிய சில கண்டனங்கள் புத்தகரூபமாயிருக்ளெறன. பல 
Anos அண்டுப் பத்திரிகைருபமாசவும் புதினப்பத் திரிகை 
களில் எழு தீப்பட்டவைகளாகவும் இருக்னெறன. இக 

கண்டனங்களுட் சில சாமாக எழுதியவைகளாகவும், இல 
வேறு சிலருடைய கேள்ளீக்காக எழுதியவைகளாகவும் 
இருக்கும். இவைகள் அக்காலத்திருந்த தியாகேச முதலி 
யார்,மயில்வாகனப்பிள்ளை மூசலானவர்களுடைய கையெழு த் 

தோடும் நிட்பக்கவாதி முதலிய பெயர்களோடும் வெளிப் 
படுத்தப்பட்டிருக்கன்றன. சில சிலருடைய செயல்களைக் 
கண்டித்தெழுதப்பட்டிருக்கின்றன. சில தம்மை இகழ்க்சு 

வரைக் கண்டித்தெழுதப்பட்டிருக்கன்றன. 

இக்கண்டனங்களாலே சண்டிக்கப்பட்டவர் இலர் இப் 
போதும் உயிரோடு இருக்கலாம்; சிலருக்குப் LG BBS 

ளிருக்கலாம். இவர்களுக்கு இர் நால் ஒருபோது வெறுப் 
பைத்தரும். அவர்கள் அப்போது செய்தவைகளையும் 

எழுஇியவைகளையும் சீர்தூக்கிப் பார்க்கவேண்டும். பார்த் 
தால், இவர்களுக்கு ஒருபோதும் வெறுப்பு உண்டாகா த. 

அவைனந்துரைக்கு விரோதமாக எழுதப்பட்ட விஷயல் 
களுக்கு, 1811-ம் ஸு பேதிகோயும் பஞ்சமும் உண்டான 

போது, கோயுற்றவர்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் அவர் 
இழுத்தியோகத்தர் இலர் அத்துரை பிரியப்பட்டுக்கொள்ளு 

வாசென்று நினைந்து செய்த கொடுமைகளும் துவைனர்துரை 
அவைகளைக் கவனியாமல் விட்டவையுமே காரணமாகும். 
அந்தக் காலத் தில் கொழும்பிலே ஈடந்த காம்ப் என்னும்



ர முூகவுடை. 

பத்திரிசையையும் இங்குள்ள கதே தாலிக்குப் “பாதுகாஸ 

லன்”? என்னும் பத்திரிகையையும் பார்ப்பவர்களுக்கு நாவல. 

வர்கள் எழுதியவைகள் பெருங் சகண்டனமாகத் தோன்று. 

அக்தக் காலமிருர்த.படிக்கு இந்தக் கண்டனங்கள் வேண்டி. 

வவைகளேயாம். மற்றவைகளும் இப்படியே, இவ்விஷயல் 

சளிற் குற்றஞ்சொல்வோர் அவை எழுதப்பட்ட சந்தர்ப் 

பள்களையும் காலங்களையும் நோக்கவேண்டும். 

காவலரவர்கள் அண்டுப் பத்திரிகைகளிலும் புதினப் 

பதி திரிகைகளிலும் எழுதிய விஷயங்களிலே, பல சைவத் 
கருத்துக்களும் கல்வி விஷயங்களும் இருக்கின்றன என்றும், 

"தமிழில் வசனமெழுதப் பழகுவோர்க்கு அவர்களுடைய 

வசனநால்கள் அக்தியாவசியமானவை என்றும் சொல்லி. 

அவைகள் இதைர்துபோகாதபடி அவற்றைச் தாட்டி. 

அச்சிட்டுக் தரும்படி பலா கேட்டுக்கொண்டபடியால் 

இர். நால் என்னாலே இரட்டபட்டது. “வச்சசண்டம்” 

என்னும் பத்திரிகையும், வேறு சில விஷயங்கள் எழுதப் 

வட்ட “*இலங்கைகேசன்'”“உ தயதாரகை”முகலிய பத்திரிசை 

களும் பூரணமாயகப்படவில்லை, அவை கிடைப்பின் 

அவத்றை மூன்றாம் பாகமாக அச்சிட எண்ணி, கிடைச்ச 

விஷயங்களைக் கைக்கடங்கயெ இரண்டு பாகமாக ௮ச்சிட்டேன்: 

காவலரவர்கள் பாடிய சோத்தனங்கள் கதிலாயாத்திரை 

விளக்கத்திற் சேர்த்து அச்சிடப்பட்டிருத்தலாலும் சுப்பிர 
கணியபிள்ளையைச் கு மித்துப் பாடிய செய்யுள்கள் காவல 
ரவர்கள் எழு இய YF சுப்பிரமணியபிள்ளை சரித்திர த்தோடு 

சேர்த்து அச்சிட எண்ணியிருக்தலாலும் அவைகளும் 
அவையோல்வன பிறவும் இங்கே அ௮ச்சிடப்படவில்லை, 

யாழ்ப்பாணம் ் இங்கனம், 
சைவப்பிரகாச வித்தியாசாலை 

துர்மதினணா ஆனிம்” த. கைலாச பிள்ளை



டே 

சணபஇ துணை. 

ஆறுமுக நாவலர் 

பிரபந்தத்திரட்டு 

1. தோத்திரங்கள் 

    

அீர்பூச்ச கருவிநா லுணர்ச்சி தேங்கச் 

சிவம்பூத்த நிகமாக மங்க ளோக்கப் 

பார்பூச்த புறச்சமய விருள்க ணீங்கப் 

பரம்பூச்து சைவகிலை பாரோர் தாங்கப் 

மீபர்பூத்த சிவானந்தத் இனிது தூங்கப் 

் பிறைபூக்சு சடைமவுலிப் பிரானார் தந்த 

வார்பூத்த வறிவிச்சை தொழிலென் மோது 

மதம்பூத்த விராயகன்றாள் வண்ங்வொழ்வாம். 

சீர்பூத்ச மறைமுதற்கட் பிரணவத்தி 

னரும்பொருளைச் சிவனார் தந்த 

பேர்பூத்த நிருமலசின் மயவடிவை 

யானந்தப் பெருக்கை யென்றுங் 

கார்பூத்த இருநெடுமா லயன்முதற்புக் 

கவர்வணங்குங் கருணை வாழ்வைப் 

யார்பூத்த வடியர்வினை கெடுத்தருளுவ் 

கற்பகத்தைப் பணிந்து வாழ்வாம்.
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சீர்கொண்ட பரமவா ஸனந்தகிற் சுகசொரூப 

செகதீச இருமங்களம் 
தெய்வசார வணபவசண் முகவற்கு முன்வந்த 

இகழீச இருமங்களம் 

போகொண்ட சதுர்மறையின் முதலிலகு பிரணவப் 

பிரகாச இருமங்களம் 

பிறைநுதலொ டயில்விழிகொள் வலவையெனு மரிவையித் 

பெருகேச தஇிருமங்களம் 

ஊர்கொண்ட பரிதிமணி யெனவிலகு மூதரமதி 

'லொளிர்தேச இருமங்களம் 

ஒருவெண்ணெய் நல்லையமர் மெய்கண்ட தேச௫ிகற்: 

குபதேேச இருமங்களம் 

கார்கொண்ட கரடதட கயமுசவ ME REE 

கரராச இருமங்களம் 

கர௬ுணேச நல்லையங் கைலாச புரிவாச 

சவினேற௮ு கணராசனே.



2. சுப்பிரபோதம், 

யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள சிறிஸ்அ சமயாசாரியர்களாகெ 

பாஇிரிமார்கள், தங்களால் ௮ச்சற் பதிப்பித்அுப் பிரசடனஞ் 

செய்யப்படும் “ஈற்கொடை” என்னும் பத் இரிகையில் “கந்த 

சுவாமிகோயிற் றிருவிழா”” எனப் பெயர்கொண்ட எழாஞ். 

சங்கியையில், கந்தசுவாமி மெய்க்கடவுளல்லரென்றும், 
அவருடைய ஆலயங்களிலே செய்யப்படுக் திருவிழா முதலி 

LOVE DD Tense வீகாஇன்றனவென்றும் சாதிக்கின் 

மார்கள். நாம் ௮ப்பத்திரிகையைச் சித்தசமாகான த்தோடும் 

வாசித்து, அதிற் கொள்ளற்பாலனவற்றையும் தள்ளற் 

பாலனவத்றையும், அடிப் பிரபல நியாயங்களோடும், ஈமதூ 

சைவசமயிகளுக்கு வெளிப்படுத்தக் கடவேம். 

பாதிரிகள், “கடவுளின் மகிமை ஐரளவிற்கு ௮வரு 

டைய இரியையினாலே பிரசன்னமாகன்ற.து. மனுஷனுடைய 

குணம் அவன் ஒழுக்கத்தினால் விளங்குகின்றது. விருட்சத் 

இன்றன்மை சனியினால் வெளிப்படும். உயர்ந்த பொன் 

௮தின் மாற்றினால் விளங்கும். அதுபோலவே நீங்கள் வழி 

படும் கந்தசுவாமியின் தாரதம்மியத்தை அவருடைய விருத 
தாந்தங்களால் சரடப்போம்'” என்டுமுூர்கள். இது விவேக 

கள் யாவருச்கும் ஒப்பமுடிந்த பக்ஷமன்றோ? ஆதலால், ௮ப் 

பாதிரிகள் கந்தசுவாமியைக் கடவுளல்லரென்பதற்குக் கூறும் 

நியாயங்கள் ஒக்குமோ ஒவ்வாவோ என ஆராயாதொழிதல், 

மெய்க்கடவுளை உணர்க்து வழிபட்டு முத்திபெற விரும்பும் 

மேன்மக்களுக்குத் தகுதியன்றே! கந்தசுவாமியிடத்திலே 
பதிலக்ஷணம் இன்றென்பதற்கு அவர்கள் எடுத்துக்காட்டும்
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கியாயங்கள், கந்தபுராணத்துற் கூறப்படும் அவருடைய 

சரித்திரங்களுள், ௮வர் சரீ ரக்கொண்டு பிறக்சமையும் 

தெய்வயானையம்மையை விவாகஞ் செய்தமையும், கன்னிகை 

யாயே வள்ளியம்மையிடத்திற் சென்று அவளைத் தம்மோடு 

புணர்தற்குடன்படும்படி பிரார்த்திச்து, அவளுடன்படாமை 

கண்டு, சமது தமையனாராயெ விநாயகக் கடவுளை யழைக்க, 

aor யானைவடிவங் கொண்டு வந்தமை சண்டு அஞ்சித் 

தம்மிடதீதே அடைக்கலம் புகுந்த அவளைப் புணர்த்தமை 

யுமேயாம். இம்மூன்றுமுடையார் ப தியெனப்படுதல் கூடுமோ 

கூடாதோவெனப் பரீக்ஷிப்போம். பிற்கூறியவாறே, ஒரு 

கன்னிகையிட ததிற் சென்று அவளுடைய தாய் தந்தையரது 

அஅமதியின்றி அவளைத் சுன்னோடு புணரக் கேட்டலும், 

புணா்ச்சிக்குடன்படா சவளை உடன்படுத்தற்குக் சமையனை 

யழைத்தலும், தமையனாயினோன் நீதிகோடி அவளை 

அச்சுறுத்தன்முகத்தா. ஓடன்படுத்கலும், இடைபூற்றினுக் 

கஞ்சித் தன்னிடத்தடைக்கலம் புகுந்தாளை அபத்துக் காலச் 

இற் புணர்தலும், பாவிகளாயய மனிதரிடத்துக் காணப் 

படினும்; கல்வியறிவொழுக்கஞ் சத்றுமில்லாப் பேதைகளா 

லும் மிக இழிக்சப்படுவனவன்றோ! அப்படியேயாமாயில், 

இவைகளையடையவரைக் கடவுளென்றேனும் கடவுளிடத்தே 

இவைகளுண்டென்றேனும் கொள்வது விவேகமா: இனி 

ஒருத்தியை விவாகஞ்செய்தல் மனிதருக்கேலுமாயிலும் 

கடவுளுக்கு ஏலுமா? ஏலாதே! காமமுதலிய குற்றங்களை 
புடையனர் தம்மை வழிபடும் ஆன்மாக்களுக்கு ௮க்காமாதி 

களை யொழித்து முச்திகொடுப்பசெப்படி!' சரீர முண்டா 
மாயில், சர்வவியாபகத்துவ முதலிய இலக்கணங்களெல்லாம் 

இயையாவே! அதலால், பாதிரிகள் கூறியது ஓக்குமென்றே 

கொள்வமெனில், கூறுதம்:--
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ஈமது பரமபதியாகிய பரமசிவன் பிரதமமகாசிருஷ்டி 

யாரம்பத்திலே யருளிச்செய்த முதனூல்கள் காமிகமுதல் 

வாதுளமிறுஇயாகய மூலாகமங்களிருபத்தெட்டுமாம். அவை 

களில், பதியாவார் ஆணவம் மாயை கர்மம் என்னும் மும் 

மலங்களும் அராதயேயில்லாதவரென்றும், அவருடைய 

சரீரம்சச்திசாரிய சரீ ரமன்றி மாயாகாரிய சரீ ரமன்றென்றும், 

சத்தியாவது அக்னியிற் சூரிபோலச் சிவனுக்கு ௮பின்ன 

மரகய சாமர்த்தியமென்றும் விரித்துணர்த்தப்படும். சத்தி 

அருள் , என்பன ஒருபொருட்சொற்கள். ௮வ்வாகமப் 

பொருள்களைச் சுருக்கபெணர்த்தும். இவ்வாறே, 

“சாயமோ மாயையன்று சாண்பது சத்திதன்னால்? 

உண மாகமங்க ளருளினா ஓுருவுகொண்டு 
காரண னருளானாகிற் சஇப்பவ ரில்லையாகும்” 

_-சிவஞரனசித்தீயார். 

எனக் கூறப்படுதல் காண்க. இவைகளை ஆராயுங்கால், கமத 

பரமசிவன் பதிலக்சணங்களிற்சிறிதுங்குறைகில்லாதவரென் 

பது ஐயந்திரிபறத் தெள்ளிதிற் றுணியப்படும். கந்தசுவாமி 

அச்சிவனுக்கு வேறாகாரென்பதும் அர். நூல்களாற் றெளியப் 

படும். மூலாகமங்களும் அவற்றின் வழிநூல் சார்புநால் 

களும் இவ்வாறே சொல்லுகையால், கந்தசகுவாமியை மெய்க் 

கடவுளல்லரென்று பாதிரிகள் கூறுவதனை காம் ஓக்குமென்று 

கொள்ளுதல் கூடாது. 

இதனால் கர்தபுராணகர்த்தா முதலிய சிவபுராண கரத் 

,தாக்களுக்குச் சைவாகமங்களே மெய்க் நால்களென்பது 

அணிவன்றெனக் கொள்வேமெனின், ௮௮ கூடாது. 

அர்தமி லாசமத்தி னரும்பத மூன்றுங்கூற” 

_-தந்தபுராணம்: மேருப்படலம்.



ஆறுமுககாவலர் பிரபந்சுத 'இரட்டு. 

தத்த மாற்றங்ச ணிறுவிய ச்மயிசள் பலருங் 

கத்து புன்சொலை வினவின வன்செயல் காளூர் 

ss arg முதலிய தர்திரத் தொகுதி | 

ys sonrtt SQ brCr GurGgeD seman.” 

_-அுமச்சியற்படலம். 

“அனதன் னியற்சைக எனைச்துங் சண்ணுதல் 

வானவ னாகம மறையின் வாய்மையான் 

மேனிசம் சொகைவகை வீரிய தாகவே 
தானருள் புரிர்தனன் றலைவி கேட்கவே.” 

--உமைகயீலைந்ங்குபடலம். 

“சாயசன் மொழிதரு ஈவையி லாசம 

மேயின மூறைதெரி விர கஞகியே? 

_-தக்கள் பூசைசெய்படலம். 

என சிவாகம மகமை செப்பு தலாலென்க. பிற சவபுராணங்க 

ஞூள்ளும் இவ்வாறு வருவனவற்றை யெடுத்துக் காட்டில்: 

விரியுமென்றஞ்சி வீடுத்தனம். இதனால் சைவாகமங்களே 

முத்திரெறிகாட்டும் மெய்ச் நால்களென்பது புராண கர்த்தாக் 

களுக்குத் அுணிவென்பது தெள்ளிதிற் பெறப்படும். 

அப்படியாயின், வெபுராணங்கள் சைவாகமங்களோடு: 
மறுதலைப்பட்டமை யபென்னையெனில், 

“வேதச் காட்சிக்கு முபரிடத் துச்சியில் விரிச்ச 
போதசக் காட்சிக்குங் சாணலன் புதியரிற் புதியன் 
மூதச் கார்க்கு ஞூசக்சுவன் முடிவிற்கு முடிவா 

யாதிக் காதியா யுயிர்க்குயி ராய்ரின்ற வமலன்,” 

ஞானச் தானுரு வாகிய சாயக னியல்பை 
யானுடீயு மாயிசைச் து மென்றா லஃதெளிசோ 

மோனர் தீர்கலா முணிவருர் தேறலர் முழுதூர் 
தானுங் காண்கில னின்னமுர் தன்பெருர் தலைமை. 

-ந்ந்தபுராணம்: அமைச்சியற்படலம்..



சுப்பிரபோதம். 7. 

“உருவிலை ஈமக்சென வொன்று swan 

-னருளுரு வவையெலா மென்ன?! 

உ எம்கயிலைநீங்குபடலம். 

“உருவுஞ் செய்கையு மோங்கிய பேருமூன் 

னருளினாற் சொண்டு? 

-நத்சிப்படலம். 

நிலவு, கின்றசன் னருளுருக சொண்டு நிமலன்?” 

தாமரு வடிவா யெங்குங் சாண்பன சச்இயங்சண் 

மாமய மாகிநின்றான் மன்னிய சிவனாம்” 

--உத்தரப்படலம்.. 

 அருளுரு வாகியே யகில மாவிக ் 

டருவதுங் கொள்வ மாகிக் தாணுவாய்? 

் தக்கன் பூசைசெய்படலம்.. 

என பதிலக்கணங்கள் சைவாகமங்களிற் கூறியவாறே சிவ: 
புராணங்களுள்ளும் கூறப்பட்டமை தெளிக. இனி, 

Cama மூருவுமாகி யகாதியாய்ப் பலவா யொன்றாய்ப் 

பிரமமாய் ரின்நசோதப் பிழம்பசோர் மேனியாகக் 

கருணைகூர் முகங்களாறுங் கரங்கள் பன்னி ண்டுங் கொண்டே. 

யொருதிரு முருகன் வச்தாங் குதித்தன னுலகமுய்ய, 

*மறைகளின் முடிவால் வாக்சான் மனச்தினா லளச்கொணாம 

ணிறைவுடன் யாண்டுமாூ நின்றிடு நிமலமூர்த்தி 
யறுமுக புருவாய்தீ சோன்றி யருளொடு ச.ரவணச்தின் 
வெறிசமழ் கமலப்போதில் வீற்றிருர் கருளினானே.?? 

திருவ தாரப்படலம்.. 

“அதலி னமது சத்தி யறுமுக னவனும் யாமும் 

பேசுக மன்றா னம்போ பிரிவிலன் யாண்டு நின்றான்?” 

--திருவிளையாட்டுப்படலம். 

மான்னவர்ச்கு முூன்னாகு வோர்தமக்கு முற்பட்டுத் 

தன்னை ரேரிலா தீசனார் சணனிப்பெயர் தாங்கி 
யின்னுயிர்க் குயிரா யருவுருவமா யெவர்க்கு 

மன்னை காதையா யிருர் இடும் பரமனே யவன்சாண்.??



8 ஆறுமுககாவலர் பிரபந்தத்திரட்டு. 

₹எசனே ய௨னாடலான் மதலை யாயினன்கா 

ணாரிலாவவ னறுமுகத் துண்மையா aos 

பேசிலாகல் கவன் ப.ரனொடு பேசசனல்லன் 

றேசுலா வகன் மணியிடைச் கதிர்வரு இறம்போல்.? 

“ஈட்டு மன்னுயி Grandoe மிருவினைப் பயனைச் 

கூட்டு வானவ னாங்கவை அுலையெனக் கூடின் 
வேட்ட மேனிலைக் சஇிபுரி வானவன் மேலாய்ச் 

காட்டு வான்முதற்  நிறமெலா மார்கவன் கண்டாய்.” 

--அலைபுகுபடலம். 

. என வருஞ் செய்யுள்களால் கந்தசுவாமி கிவனுக்கு வேறல்ல 

ரென்று துணியப்படும். . 

இப்படியாமாயின், பரமசிவன் பார்வதியைப் புணர்ச் 

. தரர் பிரிந்தர்ர் என்றும் கந்தக வாமி தெய்வயானையம்மையை 

விவாகஞ்செய்து புணர்ந்தார் என்றும் வள்ளிகாயகியை 

இச்சித்துக் கூடினாரென்றும் கூறப்படுதலானும், புராணன் 

களிற் சொல்லப்பட்டவைகள் ஒன்றற்கொன்று மறுதலைப் 

படுகன்றனவன்றோவெனில், அன்று: பொருள் செம்பொருள் 

குறிப்புப்பொருள் என இருவகைப்படுமென இலக்கண — 

நூல்கள் விதித்கலானும், சிவபுராணங்கள் இலெவிடங்களிற் 

குறிப்பாகப் பொருள் கொள்ளக் கிடக்குமென்பது ஸ்ரீமச் 

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் முதலிய சிவா.நுபூதிமான்கள் 

இயற்திய பல சாத்திரங்களினாலும் குருசம்பிரதாயச் Bey 

௮ம் தெள்ளிதிற் அுணியப்படுதலானும் என்க, 

அற்ராயின், சிவன் பார்வஇதேவியைப் புணர்க்தார் பிரிர் 
தார் என்பனவற்றிற்கும் கந்தசுவாமி செய்வயானையம்மை 

வள்ளியம்மை என்னும் பெண்களிருவரைப் புணர்ந்தார் 

என்பதற்கும் பொருளென்னையெனிற் கூறுதும்:-- ஆண் 

பெண் அலி என்னும் மூன்றுமல்லாத அகாதிமலமுத்த



சுப்பிபோதம். Qs 

பதியாகிய சிவத்தையே சர்வான்மாக்களாயும் தோற்றுவித்த. 

லால் அண்பாற்படுத்அப் பிதாவெனவும், சூரியனுக்குக் 
கரணம்போல அச்சிவத்துக்கு அபின்னமாயுள்ள சத்தி 

யையே கிமித்தகாரணமாடூய ௮ச்சிவம் ௮ச்தொழிலியற்று 

BOGS துணைக்காரணமாயிருத்தலால் பெண்பாற்படுத்து 

மாதாவெனவும், அச்சிவம் அச்சத்தியோடு கூடி உத்தியோ- 

இத்துச் சங்கற்பித்தலையே, அவ்வான்மாக்சளது தோற்றச். 

அக்குக் சாரணத்தொழிலாசையால், உகந்து புணர்தலெண 

வும், அச்சங்கற்பம் இல்லாமையையே பிரிதல் எனவும், 

சொல்லியதென் ந.றிக. 

ம கன்மலர்ச் சமலச் தண்ணல் செய்சொழின் முற்று மாற்றா 

லானசன் னருளை யாங்கேர் ராயிழை wits Bevel” 

கந்தபுராணம்: உத்தரப்படலம். 

எனக் கூறுமாந்றானு மூணர்க. இனி அக்னிசத்தி ஒன்றாய : 

வழியும், சடப்படுவதும் விளக்கப்படுவதும் அடப்படுவது : 

மமாயெ விஷயத்தில் சூடு விளக்கம் அடுதலாகிய தொழிலினால் 

பலவாதல்போல, கந்தசுவாமியினது சத்தி ஒன்ராயவழியும் 

இருத்தியபேசத்தால் இச்சாசத்தி ஞானசத்தி சரியாசத்கி 

மென மூவகைப்படும். அவற்றுள், இச்சாசத்தியாவது ஆன். 

மாக்களை முத்தியிலடைவிக்கவிரும்பு தல்; ஞானாத்தியாவது 

அவ்வான்மாச்சுசுடைய கர்மங்களையும் அக்கர்மங்களுக் 

டோூய தனு சரண புவன போகங்களை உபாதானத் திரயத்தி 

னின்றும் தோத்றுவிக்கு முறைமையையும் அறிதல்; 

சிரியாசத்தியாவ.த ௮வ்வான்மாச்களுக்குக் கர்மசமத்துவம் 

பிறப்பிக்கும் பொருட்டுக் கர்மங்களைப் பச்குவாபக்குவ 

மறிந்து கூட்டிப் புசிப்பித்துக் தொலைப்பித்தல்; கந்த. 

௬வாமிக்கு இம்மூன்று சத்திகளுமே புராணங்களில் 

மூறையே வள்ளியம்மை வேலாயுதம் தெய்வயானையம்மை:
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யெனக் கூறப்பட்டன. சைவாகமங்களை ஒ௫யுணராதார் 

இவந்றினுண்மைப் பொருளை யுணராது மயங்குவர்கள். இக் 

தேசத்தில் . தேவாலயங்களனைத்தினும் வருஷந்தோறும் 

கந்தபுராணம் பிரசரிக்கப்படினும் பிரசாரகர்கள் பெரும்பான் 

மையும் சைவாகமவுணர்ச்சி யில்லாதவராகையால், உண்மைப் 

"பொருள் பரவாதொழிர்சது. செம்பொருளாகிய சிற்றின்பப் 

பொருளே உண்மைப்பொருளென்று பிரசரிக்கையால், 

பெருங்கேடு விகஃந்தஅ. லெ விவேகிகள் கோயில இகாரிகளை 

நோக்க, கோயில்களிலே கந்தபுசாணப் பிரசாரம் பண்ணுங் 

கால், செம்பொருளாகய சற்றின்பப் பொருளே உண்மைப் 

பொருளென்ன பிரசரிக்கையால் சைவசமயிகளுக்குப் 

பெருங்கேடு விகசைசின்றது. அதுகண்ட பாதிரிகள் ஈம்மை 

யும் நமது சமயத்தையும் ஈமது கடவுளையும் தூஷிக்கிறார்கள். 

ஆதலால், சைவாகமங்களை இதியுணர்க்த மேன்மக்களைக் 
கொண்டு உண்மைப்பொருளாகிய பேரின்பப் பொருளையே 

பிரசரித்தல்வேண்டும் என்று போதிக்கும்பொழுது, ௮௮ 

௮க் கோயில இகாரிகளுக்கு விஷூட்டினாற்போலிருக்கின 

ps.  கோயிலதிகாரிகளுள்ளும் பிதருள்ளும் அ௮கேகர், 

தங்களால் இச்ூக்கப்பட்ட கன்னிகைகளை அவர் தாய் 

தந்தையர்கள் தங்களுக்கு விவாகஞ்செய்து தருதற்கு உடன் 

படாதவழி, துட்டர் பலரைச் சேர்த்துக்கொண்டு இராக் 

காலத்திற் சென்று, அக்கன்னிகைகளைச் திருடிக்கொண்டு 

லந்து, பின்னர் விவாகஞ் செய்்அகொள்ளுகிறார்கள். ௮௮ 

கண்டு தங்களைச் சண்டிப்பாரை நோக்கு, நமது கடவுளாக 

கந்தசுவாமி செய்தபடியே செய்தோம்; அது குற்றமன்று 

என்கிருர்கள். இப்பாதகர்கள், வள்ளியம்மை திருமணப் 

படலத்துக்குக் குறிப்புப்பொருளாகிய பேரின்பப்பொருளே 

யன்றிச் செம்பொருளாகிய சிற்றின்பப் பொருள் மெய்ப்



சுப்பிரபோ தம். | 151 

பொருளன்றென்று யாவருமறிக்துகொள்வார்களாயின், 

தங்கள் சூற்றச்ஜைசக் குணமென்று பேதைகளுக்கு ஒப்பித்தல் 

கூடாதென்று இக்திச்தே, வியபிசாரக்தகோடு தேவூிந்தை 

யாயே அதிபாதகத்தைய முடையவர்களாய்ப் பிறரையும் 

அதிபாதுகர்களாக்கி, எரிவாய் ஈரகத்துக்கு அளாகுகிறார்கள். 

இவர்கள் இவ்வாறு செய்தலால், ௮௫ேகர் புராணங்களுக்குச் 

சிற்றின்பப் பொருளே மெய்ப்பொருளென்று கருதி, காமாதி 
தோலவங்களையடையவர் கடவுளாவது எப்படியென்று சைவ 

சமயத்தை வெறுத்து, புறச்சமயங்களிற் பிரவே௫க்கிறார் 

கள். ஆதலால், © காயில்களெங்கும் சைவாகமங்களை ஓதி 

யுணர்ந்தவர்களும் ஈல்லொழுக்க முள்ளவர்களுமாகிய மேன் 

மக்களைக்கொண்டு சந்தபுராணச்தினுண்மைப் பொருளைப் 

பிரசரிப்பிக்லெ, கேட்போர்களுக்கு இவ்வாறு கேடுவிகாதக 

Aor De சவப் இயே வளரும். 

பாதிரிகள், சண்டை sage sso தாசி சூர் ௪ங்ே 

தம் பரஸ்இரிகூட்டம் வாத்திய முழக்கம் வாணகிளாயாட்டு 

மூதலிய வேடிக்கைகள் யாவும் திருவிழாவில் உண்டென்றும், 

அவை கந்தருக்கும் காமுகருக்கும் வாய்ப்பென்றும் இகழ் 

இன்ருர்கள். நமத சைவாகமங்களிலே, ஆலயங்களைக் கட்டு 

முறைமையும், ௮அவைகளிற் பிரதிட்டை பூசை முதலியவை 

செய்யுமுறைமையும், அவைகள்செய்தற்குரிய ஆசாரியர்ச 

ளு இலக்கணமும், அவைகளில் தரிசனஞ்செய்யு முறைமை 

பும், இவைகளில் வழுவினோர் பெறுக்தண்டமும் விரிவாக 

உணர்த்தப்படும், இக்காலத் திலே, கோயில இகாசிகள் பெரும் 

பான்மையும் சைவாகமவுணர்க்சியும் கல்லொழுக்கமும் இவ 

பத்தியுமில்லாதவர்களாயும், இவள்திரவியாபகாரத்திலும் 

வியபிசாரத்திலுமே கருச்தைச் செலுத்துவோர்களாயு 

மிருத்தலாலும், அக்கோயில்களுக்குப் பொருள் ' கொடுப்
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போர்களும் அவ்வாறே புண்ணிய பாவப் பகுப்புணர்ச்ச 

வின்றி, கோயில்களில் வெகுசனங்கள்முன் தாங்கள் பெறும் 

உபசாரத்தையும் தாசிகள் கூட்டம் வாண விளையாட்டு 

முதலிய வேடிக்கைகளையுமே பொருளென மதிச்சலாலும், 

தில கோயிலதிசாரிகள் பூசை திருவிழாக்களைக் குத்தகை 

கூறி விற்றலாலும், பொய் களவு வியபிசாரம் சிசுவை ன் வழக் 

கோரம்பேசல் முதலீய பெரும்பாத்கங்களைச் செய்யும் 

பிராமணர்கள் கோயிலஇகாரிகளிடத்திலே பொருள்கொடுத் 

அப் பூசை இிருவிழாக்களையும், அவற்றோடு சிவச் இரவியாப 

காரமா௫ய அதிபாதகத்தையும் வீலைக்குக் கொள்ளுதலா 

லும், அதனால் சைவாகம வுணர்ச்சியும் நல்லொழுக்கமும் 

இவபத்இயுமுள்ள பிராமணர்கள் விலக்கப்படுகலாலும், நம 

(ீதவாலயக்சள் சைவாகம விதிப்படி ஈடவாதொழிந்தன. 

ஐயையோ! இதஞற்றானே, 

₹ஆற்றரு சோய்ம்கு மவனிமழை குன்றும் 

போற்றரு மன்னரும் போர்வலி குன்றுவர் 
கூற்றுதைத் தான்றிருக் கோயில் ளானவை 

சாற்றிய பூசைக டப்பிடிற் னே.” 

முன்னவனார் கோயிற் பூசைகண் முட்டிடின் 

மன்னவர்க்குத் தீங்குள வாரிவளங் குன்றுங் 
சன்னங் களவு மிகுத்திடுங் சாசினி 

யென்னரு ணந்தி யெடுத்துரைச் தானே.” 

--தி௫மந்தீரம். 
என கூறியவாறே சைவமன்னர்களுடைய ௮௪௬ ஒழிந்தது; 

மழை குன்றிற்று; பஞ்சமிகுந்தத; கொள்ளை நோய்கள் 

பெருகுகின்றன. பாதிரிகள் இவையெல்லாமாராயாமல், 

சமது சைவ சமயிகள் பலராலே தேவாலயங்களில் நடத் 

தப்படும் தீயொழுக்கங்களைக் கண்டு சைவசமயத்தை 

யிகழ்தல் பேஜைமையன்றோ? நாலின்வழி யொழுகாரது
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குற்றம் ,நாலின்மேலகா? இல்லை! இல்லை! ஈமது சேவாலயங் 

களில் ஈடப்பனவாகப் பாதிரிகள் எடுத்துக் காட்டும் 

.. தியொழுக்சுங்கள் ஈமது நூல்களில் வீலக்கப்பட்டனவென் 

பு சாண்டிப்பாம். 

1. அசாரியலக்கணங்களில்லாது பாவிகளாயிருக்கும் 

பிராமணர்களைக்கொண்டு கோயில்களில் பிரதிட்டை பூசை 

திருவிழா முதலியவை செய்விக்கில், கடவுள் அங்கே சாகித் 

தியமாய் அருள்செய்யாரென்றும், அதனால் உலகத்திற்குக் 

கேடு உளதாமென்றும், சைவாகமங்கள் சொல்லுகின்றன. 

இதற்கு மாமுக, இக்காலத்தார் தங்கள் தங்கள் கருத்துக் 

இசைய நடந்த பிராமணர்கள் எத்துணைப் பாதகர்களாயிலும், 

அவர்களையே மேன்மக்களென்று பிரதிட்டை பூசை இரு 

விழா முதலியன செய்ய நியோகுக்கிறார்கள். 

2. உருச்தரகணிசையர் வியபிசாரம் மதுமாமி௪ 

பக்ஷணம் முதலிய பாதகங்களின்றி, சிவவேடம் பூண்டு, சிவ 

பத்தியிற் இறந்தவர்களென்௮ு சைவாகமங்கள் சொல்லு 

கின்றன. இதற்கு மாமுக இக்காலச்தார் கோயில்களெக்கும், 

மது மாமிச பக்ஷணமுடையவர்களாய் வரைவின்றி யாவரை 

யும் புணரும் ஸ்திரீகளா உருத்திரசணிகையரென்று. 

நியோகிக்கினமுர்கள். 
ஸூ 3. தேவாலயங்களிலே புணர்ச்சி செய்தல் பெரும் 

பாதகமென்று சைவாகமங்கள் சொல்லுகின்றன. இதற்கு 

மாருக இக்காலத்தில் சில கோயில்களிலே ௮வைகளி 

-னஇகாரிகள் புராணங் கேட்கவும் இருவிழாத் தரிசச்சவும் 

வரும் பரஸ்இரீகளிழ் சிலரோடும் தாசிகளோடும், இம்மையி' 

லிகழ்ச்சிக்கும் மறுமையில் ஈரகவேதனைக்கும் சிறிதுமஞ்சா 

மல், வியபிசாரஞ் செய்னெறார்கள். 

2
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மற்றொருவர் மனையாளை வாஞ்சையுறப் பரிசித்த 

குற்றமறச் கூரழல்வாய்ச் சூசியினாற் கு.த்திடுவர் 

முற்றுமுடற் முமிரத்தின் முழுக்கனலு மொழுக்கிடுவர் 

மற்றுமுள நிரயவிதத் தினுமழுத்தி வருத்துவரே.? 

மனமுருக விழிகுளிர வாஞ்சையுறப் பார்.த்.இடினு 

மூனமுரைத்த துயாவிதங் சண்டனினு முற்றுவிப்பர் 

நினைவழிய வலிதொலைய நிலைமையினை நீங்குதற்குத் 

துனியகனை முறையறவே துய்ப்பிக்கும் தா. துவரே.? 

எனவும் பரஸ்திரீகளைத் தீண்டினோர் இச்சித்தோர்களுக்கும், 

£எசர்இரு வாலயத்து மிடர்கடியும் புனற்றடத்தும் , 

வாசமலர்த் திருகர்த வனத்கஇிடையு மடத் இினுளு 

மாசுகளைர் தருர்தியன மைதுனமற் றையதொழிலுவங் 

கூசமறப் புரிகின்ற சொடியாரை மிகச்சொதித்தே.?? 

£இச்செனவே செச்கிடையிட் டியர் திரிப்பர் யம.தா.தர் 

அச்சமுற ஈரகவித மெனைத்தனைச்துர் சொகுச்தொறுப்ப 

ருச்செவா ரழனிரயத் தொடுச்கிடுவ ரொழுடிவிழச் 

தச்சசஇிர் மதியளவு மவ.ரதணிற் றவிப்பாயே.?? 

-சிலதருமோத்தரம்: சுவர்க்கநரகளியல். 

எனவும் ஆலயங்களிற் புணர்வோர்க்கும், காகவாதனை விஇத் 

தருளிய கந்தசுவாமிக்கு இப்பாதகங்களை உவப்பென்று 

வேண்டியவாறே பிதற்றும் பா.திரிகளஅ மடமைக்கு யாமென் 

செய்வோம். 

4. தேவாலயங்களில் கணிசையர்களைச் தீண்டலும், 

இச்சித்துப் பார்த்தலும், அவர்களோடு பேசலும், சற்றின் 

பப் பாடல்களைப் படித்தலும், கேட்டலும், கலகஞ் செய்க 

அம், பாவிகளை !ஈன்குமதித்தலும், புண்ணியவான்களை 

அவமதிசெய்தலும் பிறவும் பிராயச்சித்தக்களாற் தீராத 
பெரும் பாதகங்களென்று சைவாகமங்கள் சொல்லுகின்றன.
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இதற்கு மாமுகக் கோயில்களில் பெரும்பான்மையும் இப் 

பாதகங்களெல்லாம் கடக்கின்றன. 

நமது சைவசகயிகள் அநேகர் சைவாகமவுணர்ச்சி 

அிறிதுமின்மையானும், பாவத்துச்கஞ்சாமையாலும், தங்க 

எளிடத்தே பொருளுமதிகாரமுமாத்திர முள்ளவழித் தங்களை 

ஊாவரும் மேன்மக்களென்று ஈன்கு மதித்தலானும், தாம் 

தாம் வேண்டியவாறே பாவங்களைச் செய்து இம்மையிற் 

பரசமயிகளாலிகழப்பட்டு மறுமையில் எரிவாய் நரகத்திற்கு 

ஆளாகின்முர்கள். ஒரோவழிச்சிலர் தங்கள்மேல் வைத்த 

இரக்க மிகுதியினால், 

ஈசனே காப்பி னல்லால் யாரையும் பிறராற் நம்மா 
லாசறப் போற்றலாகா ததுதுணிவாகும்” 

எனத் துணிந்து, தங்களைக் கண்டித்தவழி அவர்கள்மேதி 

பெருவைரங்கொண்டு, அவர்களை யிகழ்ர்து, அவர்களுக்கு 

இடையூறுசெய்யப் புகுனெறார்கள் ஜயையோ! இது 

எவ்வளவு அறியாமை! 

நமதுசைவசமயிகள் ஒற்றுமையுடையர்களாய்த திரண்டு, 

'ேதவாலயங்களெங்கும் சைவாகமல்களில் விதித்த இலக்க 

ணங்களமைந்த பிராமணர்களைக்கொண்டே பிரதிட்டை 

ஆசை திருவிழா முதலியவற்றை விதிவழுவாது இயற்று 

வித்தலும், வாணவிளையாட்டு முதலிய வேடிக்கைகளின் 

பொருட்டுப் பொருளைச் செலவழித்தலையொழிதது, சவ 

பத திமான்களும் பண்ணோடோதவல்லவர்களுமாகய ஓது 

வார்கள் பலரை நியோடத்துப் பூசாகாலத்தும் உற்சவகாலத் 

அம் யாவருக்கும் மனங்கசிர்துருக உரோமஞ் ிலிர்ப்ப 

ஆனந்தவருவி சொரியச் சிவன்மேல் அன்பு செனிக்கும் 

பொருட்டுத் தேவாரமுக் இருவாசகமுமாயெ தமிழ்
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வேதத்தை ஓ௮வித்தலும், சைவப்பிரசாரகர்களை Our 

இத்து வாரந்தோறுங் கடவுளது மகிமையையும் புண்ணிய: 

பாவங்களையும் அவற்றின் பலங்களையும் கடவுளை வழிபடும் 

முறைமையையும் குறித்துச் சனங்களுச்குப் Cur BiG gx. 

அம் செய்வார்களாயில், அறியாமை நீங்கும்; பாவந்தேயும்; 

புண்ணியம் 'வளரும்; சவபத்தி தழைக்கும்; மாதமும்மழை. 

(பெய்யும்; பஞ்சமொழியும்; கொள்ளாகோய் குன்றும்; உலகம் 

உய்யும். 

என்பேவிறசாவிறைச்சியற ச் இட்டுப் 
பொன்போலெரியிற்பொரியவறுப்பினும் 

அன்போடுருகியசங்குழைர்தார்ச்சன்றி 
என்பொன் மணியினையெய்தவொண்ணாசே. 

--தீ௫ம்ந்தீரம். 

இருச்சிற்றம்பலம். 

 



3. சேவ விசோதம் 

(இலங்கைநேசன் 1-ம் புந்தகம், இலக்கம் - 18.) 

இல்ங்கைநேசன் பத்திராதிபரே | . 

வேதாரணியத்துச் சைவகுரு ஒருவர் சுன்னாகத்தில். 

ஒரு சாவிதனுக்கு அந்தியேட்டி. செய்தது குற்றம் என்னு 
தமண பத்திரிகை வாயிலாக ஒருவர் கண்டித்தது கண்டு, 

இப்படிக் கண்டனம் ஈடக்குமாயின், இத்தேசத்திலே சீர்த் 

இருத்தம் விளையும் என்று மனம௫இழ்ச்சியுற்றேன். சைன 

சமயக் கரியா வீஷயத்தில் எனக்குச் தோன்றுவன Ge 

வற்றைக் சுமது பத்திரிகைவாபிலாக வெளிப்படுத்துகன் 

Cher. சைவகுருமார்களுஞ் சைவபண்டிதர்களும் சிவாக 
மப் பிரமாணங்சொண்டு வாதித்து, உண்மையை: நிறுத்தக் 

கடவர்கள், உண்மையென்று நிறுச்தப்பட்டவைகளைச் சைல 

சமயிகளெல்லாருங் கைக்கொண்டு நடக்கக் கடவர்கள்... 

பொருளாசைகொண்டும், அதிகாரத்துக்குப் பயந்துகு, 

வழக்கம் வழக்கம் என்று கழுவியும், சிவாகமவிரோதஞ் 

செய்பவர்கள் சிவபெருமானுடைய சாபத்துச்கு ,அனாவர் 

கள். அவர்சள், சைவசமயப்பற்றுச் சற்றுமற்றுக், இதிஸ்து - 

சமயப்பற்று முற்றுமுற்௮ு நடப்பதே மிக நலம்; அதனாற் 

பிறருக்குத் தீங்கு விளையாது, வழக்கம் வழக்கம் என்பவர் 

கள், தங்கள் தங்கள் முன்னோர்களுடைய வடிகாது கொண் 

டைத்தலை சிலுவைக்குறித்தலைச்சலை முதலிய வழக்கங்களை 
கீக்கவிட்டதேனேி 

1. தாவிதரோ வண்ணாரோ உயர்க்தசா தயார்! இவ் 

விரு திறத்தாருள் எவர் தொழில் மிக ௮சுத்தியுடையது!
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மயிர்களைதலோ, அழுக்குச்சலையெடுத்தலோ! வடதேசத்: 

அக் கோயில்களுள்ளே, காவிதர் தடுக்கப்படாஅ பிரவே௫க் 

கக் காண்டுன்ற சாம், யாழ்ப்பாணத்துச் கோயில்களுள்ளே 

காவிதர் பிரவேசியாது தடுக்கப்படவும், வண்ணார் தடுக்கம்: 

படாது பிரவேட௫ிக்கவும் காண்டின்மோமே. இவைகளுள் 

௪௮ நீதி, எ.து அநீதி! 

2. காவிதரோ கரையாரோ தாழ்ந்த சாதியார்! இவ் 

விருதிறத்தார் தொழில்களுள் எது பாவத்தொழில்! மயிர் 

கள்தலோ மீன்படுத்தலோ! சைவசமயக் கிரியைக்குக் 

கரையார் யோக்கயொல்லர் என்று சிவபெருமான் அருளிச்: 

செய்தார் என்பது திருவிளையாடற்புராணத்து area a? Fear. 

படலத்தாலே அுணியப்பட்டதன்றோ! இப்படியாகவும். 

இங்கே வேசாரணியத்துச் சைவகுருமாரும், வேதாரணி 
த்துக் கோயிலதஇிகார ஈடாத்தும் வரணி கரணவாயிழ். 

சைவருருமாரும், கரையாருச்சுத் தகை அந்தியேட்டி 

முதலியன செய்யக்காண்டன்றோமே! பின் நாவிதருக்கு, 

அவை செய்தாற் குற்றமென்னையோ! கரையாரித்றாழ்க்த: 

சா.இயார் நாவிதரென்றால், செட்டிவேளாளர்கள், சரையஈ 

ருக்குள் சவரம்பண்ணுகற காவிசகரைசக் சள்ளலுங் கரை 

யாருக்குச் சவரம்பண்ணாத நாவிசரைக் கொள்ளலும் 

என்னையோ! 

இசுசெய்யும் செட்டிவேளாளர்கள், கரையாருக்குத் 

நகை அந்தியேட்டி செய்யுங் குருமாரைத் தள்ளாது: 
கொள்வதென்னையோ? 

3. இறிஸ்துமதத்திலே புகுந்த ஒரு காவிசன் மனையா 
ளுடைய பிரேதத்தைச் சுற்றத்தாராயய நாவிதர் தீண்டவும் 
உடனபடாது வெறுத்து மறுத்ததும், ஒரு வேளாளக்
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இறிஸ் தவன் ல கரையாரக் இறிஸ்தவர்களோடு கூடி அரதப் 

பிரேதத்தைச் சுமந்ததும் ஊர் அறியுமே! அந்த வேளாளக் 

இறிஸ்்சுவனுக்கு வேதாரணியத்து வடக்குத்தெருச் சைவ 

குரு ஒருவர் அர்இயேட்டிசெய்தஅம், பிராமணர் பலரும் 

போய் விட்டுக்கருத்தியத்தில் ௮ரிசி வாங்னெதும், காண 

வாயிற் சைவகுருமார் சிலர் ௮க்த விட்டிலே போய்ப் பூசை 

போசனஞ் செய்ததும் ஊரறியுமே! இவையெல்லாங் கண் 

டித்தார் யாரோ! நாவிதச் சைவனுக்கு அந்தியேட்டி செய்த 

மூன்றாந் தெருச் சைவகுரு ௮யோக்கயெராம்! வேளாளக் 

இறிஸ்தவனுக்கு அந்தியேட்டி செய்த வடக்குச்தெருச் சைவ. 

குரு யோக்கயேராம்! . 

“கண்டன மின்றியாவ் சலியின் வண்ணமே.” 

கந்தபுராணம். 

சாஇபெரிதோ சமயம் பெரிதோ! சவபதப்பேறு, சவ 

நிந்தையை வெறுத்த காவிதருக்கோ! இவரிந்தையை வெறுக் 

காஅ தழுவிய சைவருருமார் பிராமணர் வேளாளர் என்னும். 

இவர்களுக்கோ! பிராமணர் முதற் பறையர் ஈறுகிய எல்லாச் 

சாதியாருள்ளுஞ் சைவர் உண்டன்ோ! 

4, தகை பெற்றபின் மாணபரியக்சம் ௮ழுட்டிக்கப் 

பட்ட சமயாசாரத்தில் விளைந்த குறைவுபாட்டுக்குச் செயப் 

படும் பிராயச்சித்தமன்றோ அந்தியேட்டி! சமயதிகை்ஷைதா 

னும் பெறாஅ, சமயாசாரம் ஒரு சற்றும் சாராது விபூகுி 

சிறிதுமிடாது, பாதிரிமாரைப் பிரீ திப்படுத்திக்கொண்டு, 

இறிஸ்சுவர்கள் பந்தியிலே கலந்து போசனஞ் செய்து 

கொண்டு திரியும் மனிதப் பதர்களுக்குக் தருப்பையிலும் 

அந்தியேட்டிசெய்யத்தகாதே! இப்படியாகவும், வேகாரணி 

யத்.துச் சைவகுருமார்களும் வாரணி காரணவாயிற் சைவ- 

குருமார்களும் இவர்களுக்குப் பிரேதத்தில் அந்தியேட்டி
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அறுமுகராவலர் பிரபந்தத்திரட்டு. 

செய்யத் தலைப்பட்டுக்கொண்டார்களே! இவையெல்லாங் 

கண்டித்தார் யாவர்! : 

5. நாட்டுக்கோட்டைச் செட்டிகள் விபூதிருத்திராகூ 

தாரணம் பஞ்சாக்ஷரசெபஞ் சிவசுரிசனஞ் செய்கிறார்கள். 

சேதுமுதற் காசிவரையுஞ் சத்திரந்தாபித்அ, அன்ன தானஞ் 

செய்கிருர்கள். பல சிவாலயங்கள் கட்டுவித்துப் பிரதிட்டை 

செய்கிருர்கள். தேவாரம்பெற்ற சிவஸ்தலங்கள் பலவற்றைச் 

சீர்ணோத்தாரணஞ் செய்து, சம்புரோக்ணம் செய்விக்கறார் 

கள். பல மடங்கள் சட்டுவித்து, அறுபத்துமூவர் குரு 

பூசை முதலியன செய்விக்கறார்கள். அ௮வர்களுள்ளே சிலர் 

சிவபூசை இருவாசகபூசை செய்கிழுர்கள். சிலர் ஞான.நூல் 

களை ஐதியுணர்ந்து துறவறம் பூணுகிறார்கள். இப்படிப் 
பட்ட சகாட்டுக்கோட்டையார்களைக் கள்ளும் புலாலும் 

உண்டுன்ற மேளகாரர்கள் காசிகள், கும்பிடலாகாளாம்! 

ஒருசாண்வயிற்றின் பொருட்டுச் சாதியாசாரஞ் சமயாசாரம் 

விட்டுப் பாதிரிமார்கசா அடுத்துச், இறிஸ்துமதத்திலே 

புகுந்து, அவர்கள் விட்டிலே பறையரீராயே எல்லாச்சாதி 

யாரோடுங் கலந், எல்லாம் புசித்து வளர்ந்து, பழிபாவங்க 

ளுக்குப் பயப்படாது பொருள் சற்றேயிட்டி, ஒருசமயப் 

பத்அமற்றுப் பிலிக்கித்திரிற, போலிப் பிரபுக்களை, இந்த 

மேளகாரர்கள் தாசிகள் கும்பிடலாமாம்! சைவ௪மயகடை 

முடிந்த முடிபு இப்படியாயிற்றே! நாட்டுக்கோட்டையார்களை 

மேளகாரர்களுக், தா௫களுங் கும்பிடலாகாது என்றெ 

செட்டிவேளாளர்கள், தாங்கள் காட்டுக்கோட்டையார்க 

ளுடைய பூசையைக் கும்பிடுவ தென்னையோ! கொழும்பித் 
கதிரேசன்கோாயில்போல இங்கும் வண்ணார்பண்ணையிலே 

சிவன்கோயிலுக்குத் தெற்கே காட்டுக்கோட்டையாரால் ஒரு 
கதிரேசன் சோயில் சட்டுவிக்கப்படுசன்றதே! கொழும்பிற்
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கதிரேசன்கோயிலிற் போல இங்கும் நாட்டுக்கோட்டையார் 

களே பூசை செய்வார்கள்போலும். காம் தூரத்திலே 

நின்று கும்பிடு சுவாமியைத் தீண்டிப் பூசைசெய்யும் 

காட்டுச்கோட்டையார்களை, நம்மைத் தூரத்திலே நின் 

கும்பிட்டு. வாய்புதைத்து கிற்்ற மேளசாரர்களுச் தாசிக 
ளும் கும்பிடலாகாதாம்! நல்லது! “கோயிற்பூசை பரார்த்த 

பூசையன்றோ! அது சாட்டுக்கோட்டையார் செய்யலாமா! 

இது அகீதியன்றோ'” என்பார்க்கு நாட்டுக்கோட்டையாச் 

தங்கள் பிள்ளைகள் செய்யும் பூசை தாங்கள் செய்யலாகாதா 

என்பார்போலும்! 

6. இந்கே ஈளவருள்ளே லர் கள்ளுக் குடிப்பதை 

விட்டும், பறையருள்ளே இலர் மாட்டிறைச்சி தின்பதை 

விட்டும், திருக்சமடைருர்கள். இவர்கள் யோக்கயெர்களா? 

கிறிஸ்தவர்களோடு கூடி மாட்டிறைச்சி இன்று சாராயக் 

குடிக்கும் லலாட சூனியர்களாகய வேளாளர்களும், இவர்: 

களுக்கு அக் தியேட்டி. கலியாண ஐமஞ் செய்யுஞ் சைவகுரு 

மார்கள் பிராமணகுருமார்களும் யோக்கயொகளா? 

1, . டு கோழி தின்று கள்ளுச்சாராயங் குடிக்கிறு 

மேளகாரர்கள், எவ்வளவு பகை வரினுக கஇிதிஸ்தவர்கள 

விடுகளிலே, புசிக்க உடன்படுசிழுர்களில்லை, புசித்தவர்களைக் 

தங்கள் கூட்டத்தினின்றும் நிக்கவிடுகிறார்கள். செட்டி 

வேளாளர்களுள்ளே இந்தக்கட்டுப்பாடில்லையே. , 

8. கோவியர்கள் அகம்படியார்கள் மலையகத்தார்கள் 

முதலிய தாழ்ந்தசா இயார்கள், மாமிச போசனம்: விட்டு, 

ஆசாரம்பூண்டு, சிவபூசாவான்௧ளாகி, இம்மை மறுமையிரண் 

டிலும் மேன்மையடைகிறாூர்கள். தாங்கள் பாம்பரையே 
மாமிசபோசனம் பண்ணாத உயர்குல வேளாளர்கள் என்று
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பாராட்டிக்கொள்ளுறெ இலர், சாதியாசாரஞ் சமயாசாரம் 

என்பது அணுவளவாயினும் அறியார்கள்; சைவசமய புத்த 

கம் ஒன்றாவது இண்டியும் அறியார்கள்; தங்களுக்குக் தீக்ஷை 

மில்லை; அனுட்டானம் இல்லை; செவெதரிசனம் இல்லை: வீபூதி 

தாரணம் இல்லை; முகச்சவரம் விடார்கள்; எச்சிற்புகையிலைச் 

சுருட்டுக் கைவிடார்கள்; தங்கள் வீடுகளிலே GH gan 
களை உடனிருத்திப் போசனஞ் செய்கிறார்கள்; தங்கள்வீட்டு 

நிலம் தூண் சுவர் பாத்திரங்கள் முதலானவை எல்லாம் 

இதிஸ் தவர்களுடைய எச்௫லாக்கிவீடுகிறார்கள்; தங்களுக்குச் 

சமையல்பண்ணுகற கோவியர்கள், இறிஸ்சுவர்களஞுடைய 

கலியாணவீடுகளிலே அவர்கள் பாஜ்திரங்களிலே சமையல் 

செய்து, அவர்களுக்குப் படைத்துத் தாங்களும் டோசனஞ் 

செய். துகொண்டுவரக் சண்டுக் கேட்டும், அ௮க்தக் கோகிய 

ரைக்கொண்டு தாங்கள் சமையல்செய்வி சத்துப் போசனம் 

பண்ணுகிமுர்கள்; சாதியாசாரஞ் சமயாசாரம் இல்லாத 

எழுத்அச்சாதியினாலே பயன் யாதோ! சாதியாசாரச் தினால் 

பயனில்லை என்பது துணிவானால், தங்களை உயர்ந்தசாதி 

யென்று பாராட்டிக்கொள்வதேனோ! சமயாசாரச்தினாலே. 

பயனில்லை என்பது அணிவானால், தங்களுள் யாவராயினும்: 

இறந்தபொழுது ஒரு பண்டாரத்தை வருவித்துப் பிரேதத் 

தில் அந்தியேட்டி. செய்விப்பதேனோ! இவர்கள் இது 

செய்வது சைவசமயக் கரியைகளுக்கு ஒரு பரிகாசமன்றோ! 
இவர்கள், சா.தி உயர்ச்சியையுஞ் சைவசமயத்தையும் கிரும்பு 
வது சத்தியமேயானால், சாதியாசாரத்தையுஞ் சமயாசாரத் 
தையும் இயன்மமட்டும் கிரமப்படி. அநுட்டிக்சக்.கடவர்கள்.. 
அல்லது மற்றைச் சைவசமயிகளையுஞ் சைவ குருமார்களை 

யுங் கெடுக்காது, முற்றுங் இறிஸ்சவர்களோடு கலந்துகவிடக்: 

டவர்கள்.



சைவ வீரோதம். 23° 

9. சைவருருமார்கள், தாங்கள் வேதாரணியத்திலா. 

வது இங்சேயாவது, கோயில்களிலே சுவாமி உற்சவம்: 

கொண்ட ர௬ளும்பொழுதபின்னாகத் தாளர்தட்டி க தேவாரம் 

ஓதுவது தங்களுக்கு அவமானமாம்! கஇறிஸ்தவர்களிடத்துக் 

தாங்கள் கொடுக்கிற விபூதியை வாங்கிக் கீழே போட்டு. 

விடுற நிரிச்சரவா இகளிடத்தம் போய்த் தேவாரம் ஓஇயும், 

இதிஸ் தவர்களுக்கும் நிரீச்சுரவா இகளுக்குஞ் சூர்ணோற்ச 

வம் அந்தியேட்டி கலியாணவோம முதலியன செய்தும், 

அரைரூபா ஒருரூபா வாங்க வயிறு வளர்ப்பது தங்களுக்கு . 

அவமானமாகாதாம்! இது பெருக் சர்த்திகானே! 

10. கழுத்திலே கண்டிகையுங் காதுசகளிலே ஆறு 

சட்டி சுந்தாவேடமுர் தலையிலே தாழ்வடமுக் தரித்துக் 

சொண்டு புறப்படுவது தங்கள் குருத்துவத்துக்கு அடா 

தாம்! வேளாண்குருத்துவக்துக்கு விலக்கப்பட்ட தலைக் 

கட்டும் உத்தரீயமும் உடையர்களாக வெருண்டு திரிவது 

தங்கள் குருத்துவத்தக்குப் பெருஞ் சிறப்பாம்! அவ்வவ் 

௮.த்இயொகத்.துக்குரிய சின்னமில்லாசுவரை அ௮வவவவுத்தி 
யோகத்தர் என்று கொண்டு மரியாகை செய்வதெப்படி? 

11. மேலே சொல்லப்பட்ட அுராசாரங்கள் பூண்ட 

போலிக்குருமார்களை விலக்குவாருங் கண்டிப்பாரும் இல்லை. 

இதனாலே சைவசமயநிலை பாறுன்றது. இவர்கள் இப் 

படி.ச் செய்யலாமா இப்படிச் செய்யலாமா என்று இராப்: 

பகல் ஓயாது வாய்ப்பறை அறைகின்ற சைவசாத்திர பண்டி. 

தர்களும், இந்தப் போலிக் குருமார்களைக் கண்டவுடனே, 

'வெறுக்காது புலித்தோலாசனங் சகொடுச்து உபசாரஞ் 

செய்து வீடுகிறார்களே! இப்படியானால், இவர்களைக் சண் 

oso விலக்குறவர்கள் வேறுயாரோ! யோக்கியர்களுக்கும்
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அயோக்கியர்களுக்கும் பேதம் எப்படி விளங்கும்! யோக் 

யர்களுக்கு எப்படி, யோக்கயெதையிலே ஊக்கம் உண்டாகும் 

் அயோக்கியர்களுக்கு அயோக்கயெதையிலே எப்படி. காணம் 
உண்டாகும்! *சொல்லினுஞ் செய்கை பெலமுடையது” 

என்ற பழமொழி சைவ பண்டிதர்கள் அறியார்கள் 

போலும், 

இங்ஙனம், 

ஓ௫ சைவன்.



4. குமாரநாயகரலங்காரம் 

(இலங்சைநேசன் 2-ம்புத்தகம், இலக்கம் - 15.) 

*ம.ஈ.௱, தம்பையாப் பிள்ளையே!” 

.. நீர் பாடிப் பதிப்பித்த குமாரநாயகரலங்காரங் கண் 

டேன். வதில் எனக்குக்தோன்றும் சில வினாக்களை வினாவு 

அன்றேன். 

1. “தம்பையாப்பிள்ளை'' “தம்பையநாவலன்'” “தம் 
பையகளீஞன்”* என்பன இருபெயரொட்டுப் பண்புத். 

தொசைகளன்றோ? இவைகளுள்ளே நிலைமொழி யாது? 

தம்பையாவோ? தம்பையனோ தம்பையாவாயின், “*தம்பைய 
தாவலன்”” **தம்பையகவிஞன்'” என்று புணர்ந்ததெப்படி? ' 

 தம்பையணுபின், . தம்பையாப்பிள்ளை'” என்று புணர்ந்த 

தெப்படி? அகாரவிற்று ஐயாவென்பது விளியுருபேற்ற 

பெயரா? உருபேலாறு தன்னியல்பினின்ற பெயரா? உரு 

பேற்ற பெயரும் பின்மொழியுக் கூடி இருபெயரொட்டுப் 

பண்புத்தொகையாகுமா? “ஆம்வார்ப்பிள்ளை'” . என்னும் 

புணர்ச்சிக்கு வீதி என்னை? 

2. **சப்பிரமணியபிள்ளையவர்கள் குமாரன் சம்பை 

யாப்பிள்ளை யவர்கள்” என்றிட்டுக்கொண்டீரே. “குமாரன்” 

என்னும் ஒருமைப்பெயரோடு “*அவர்கள்'” என்னும் பன் 

மைப்பெயர் புணர்ர்தசெப்படி? 

3. உமது புக்தசத்தில் உமது பெயருக்கு முன்னும் 

பின்னும் முறையே “ம, ரா. ஈ.” என்றும், “அவர்கள்” என் 

அம் நீமே இட்டுக்கொண்டது சறப்பாமா? தாண்டவராய :
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முதலியார், ச௪ரவணப்பெருமாளையர் முதலிய மெய்ப்புலவர் 

கள் தத்தம் புத்தகத்தில் இப்படி. இட்டுக்கொள்ளாதது கீர் 

. பார்க்கவில்லையா? 

4, “வித்துவான் தம்பையாப்பிள்ளை'” என்றிட்டுக் 

கொண்டீரே! வித்துவான் என்பது வடமொழியா? தமிழ் 

மொழியா? வித்துவான் என்பதற்குப் பொருள் யாது? 

வித்துவான் என்னுஞ் சொல்லுற்பத்து யாது? வித்துவா 

னென்னும் பட்டமேற்றற்கு யோக்கயொகும் வண்ணங் 

கற்றற்பாலனவாயே நூல்கள் எவை? அந்நூல்கள் நீர் 

கற்றிருக்கெறீரா?” அவைகளிலே கீர் பரீக்ஷிக்கப்பட்டீரா? 
-பரிக்ஷித்தவர் யாவர்? பரீக்ஷையிலே சித்திபெற்றீ.ரா? பட்டச் 

தந்தவர் யாவர்? பட்டப்பத் திரம் எங்கே? உமக்குப் பட்டம் 

நீரோ படைத்இட்டுக்கொண்டரா? அப்படியாயின், 
இங்கிலிசப் புத்தகங்கள் சலகாட் கைக்கொண்டு இிரிர்கோ 

ரெல்லாம், 5.) 3.]1,74.க. முதலிய பட்டங்கள் 

தமக்குத் தாமே படைத்திட்டுக்கொண்டு, இறுமாக்து 
இரியலாமே. பயன் என்னையோ! சிறுவரும் இகழ்தற்டெ 

ஞமே! இங்கலி௫ல் இப்படிச் செய்யத் அணிபவர் யாரு 

மில்லையே! தமிழ்க்கல்வியொன்றா பூடிக்கிடனாயிற்று! 

5. உமக்குச் சாற்றுகவி தந்தாரை நிறுவிய வரிசை 

எவ்வரிசை? இவமுதற் பிரமனீருக நிறுவிய வரிசைபோலப் 

படியிறக்க வரிசையா? பிரமன் முதற் வவெமீமுக நிறுவிய 

வரிசைபோலப் படியேற்ற வரிசையா! இறக்கம் ஏற்றம் 

யாதுநிலை பற்றியன? எஈற்றுச்சாற்றுகவி தந்த கள்ளியங் 

காட்டாருக்கு “oun? என்னும் பட்டம்போந்தது எப் 

படியோ? ஐயர் என்பது வடமொழியோ? தமிழ்மொழியோ 

ஐயர் என்னுஞ் சொம்குப் பொருள் யாது? ஐயர் என்னும்
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வட்டம் எவவருணத்தாருக்கு உரியது? கள்ளியங்காட்டுப் 
வ/லவர் எவ்வருணத்தார? ஐயர் என்பது வருணம் பத்திய 

பட்டமன்மாயின், வேறு யாது பற்றியது? அதன் சாசணம் 

அக் காட்டாரிடத்து அமைந்ததா? 

உம பிரபந்தம் பிழையற்றதென்று சான்று சொல்ல 

வெளிப்பட்ட புலவர்களுள், ஒருவர் சமது பாட்டிலே, 

“*முடிசுப்பிரமணியன்'“தருமதலையோன்'”*அவனிதிரிகூடா 

சலாதலன்” என்று பாடியிட்டுக்கொண்டாரே. இரண்டு 

புலவர் “சடாட்சகாம்” என்னு இட்டுக்கொண்டாரே. seu 

விருவருள் ஒருவர் “௪டாட்சரமாறினையும்'” என்றாசே. இச் 

(குறையா மக்களை உமக்குச் சான்றினராக எங்கே தேடிப் 

படித்தா. 

இவ்வினாக்களுக்கு, என்னோடு ருது, என்னை ஏசாது, 

விண்வார்த்தகை பேசா, அமைதியோடும் கியாயத்தோ 

டும், விடைசொல்லக் கேட்கின்றேன். இது முடிந்தபின் 

அலங்காரத்தில் நுழைவேன். 

இக்கனம், 

கல்வி விருப்பினன்..



5. : தமிழ்ப்புலமை 

7, தமிழ் கற்கப் புருஞ் சைவசமபிகள் முன்னாம் 

பாலபாடங்களைப் படித்துக்கொண்டு, இலக்கணச் சுருக்கத் 

தைக் கற்றறிந்து, இயன்ற அளவு பிழைபில்லாமல் எழுதவும் 

பேசவும் பழகுக. | 

5. நிகண்டு சுற்று, ௮சனுள் அடங்கிய சொற்களை 

வும் அவைகளின் பொருள்களையும் அறிந்துகொள்க. 

8. திருவள்ளுவர் குறள், நாலடியார் முதலாயெ நீதி 

நூல்களைப் பகப்பொருளுடனே கற்றறிர்துகொள்க. 

4. சமயதிக்ஷை பெற்றுக்கொண்டு, சைவர்களுக்கு 

"இன்றியமையாச் சறப்பினவாயெ தேவாரம், திருவாசகம், 

திருவிசைப்பா, இருப்பல்லாண்டு என்னும் அருட்பாக்களைப் 

பண்ணுடன் ஒதவும், சுத்தாங்கமாக ஓதவும்) பழடுக் 

கொள்க. 

5. பெரியபுராணம், இருவிளையாடற்புராணம், இரு 

லாதஷாடிகள் புராணம், கந்தபுராணம், உபதேசகாண்டம், 

சோயிற்புராணம், காசிகாண்டம், கூர்மபுராணம், சேதுபுரா 

ணம், காஞ்ப்புராணம், திருத்தணிகைப்புராணம், பதினெ 

சார் இிருமுறையிற் பிரபர்தங்கள், குமரகுருபரசுவாமிகள் 

அருளிச்செய்த பிரபந்தங்கள் முதலாக இலக்கயெல்களை 

ஆராய்ந்தறிக. 

6. ஈன்னால் வீருத்தியுரை, அகப்பொருள்வீளக்க: 

வுரை, புறப்பொருள்வெண்பாமாலையுரை, காரிகையுரை, 

பவெண்பாப்பாட்டியலுளை, தண்டியலங்காரவுரை என்னு
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மிலக்கணங்களைக் கற்றறிந்து, தாம் கற்ற இலக்கங்களில் 

இவவிலக்கணவிதிகளை அமைத்துப் பழகுக. 

1. இன்னும், காலம் உளதாயின், தொல்காப்பியம் 

இளம்பூரணருரை, சேனுவரையருரை, ஈச்சினார்க்கனியருரை, 

பிரயோகவிவேகவுரை, இலக்சணக்சொத்துரை, தொல்காப் 

பியச்சூத்திரவிரு, ததி, இறையனாகப்பொருளுரை என்னு 
மிலக்கணங்களையுங் கற்றறிக. 

8. பூகோளநால், ககோளரூல், ௮ங்ககணிதம், வீச 

கணிதம், க்ஷேத்திரகணிதம் என்னும் _நூல்களைக் கற்றறிக. 

9. தருக்க நால்களைக் கத்றறிக்து, எடுத்தவிடயத்தை 

நியாயம் வழுவாமல் எழுதவும் பழகுக, 

10. திருவள்ளுவர் குகள் பரிமேலழகருரை, இருச் 
சித்றம்பலக்கோவையார் நஈச்சினார்க்கினியருரை, கல்லாட 

நச்சினாக்கினியருரை என்பனவற்றைக் கற்று, இடை 

விடாது பலகாலும் உளங்கொளப் பயிலுக. 

11. விசேஷதீகை பெற்றுக்கொண்டு, சைவசமய 

கெறியுரை, சிவதருமோசத்கரவுரை, பரமததிமிரபானு, gor 
வேத தாற்பரிய சங்கரகம் முதலாகிய சமயமால்சளைக் 

கற்றறிக. : 

18. கல்விக்குப் பயன் அறிவும், அறிவுக்குப் பயன் 

ஒழுக்கமுமாம். ஆதலால், தம் வாழ்காள் முழுவதும் சிவ 

கிந்தை, குருகிந்தை, சிவனடியார் நிந்தை, வேதாகம நிந்தை, 

சிவத் இரவியங்கவர்தல், கொலை, களவு, புலாலுணல், கள் 

anise, பிறர்மனைவிழைதல், வரைவின்மகளிர்விழைதல், 

பொய், அழுக்காறு, புறங்கூறல், செய்க்கன்றிமறத்தல் முத 

லாய பாவங்களை ஒழித்து, சவத்தியானம்,சக்தியாவந்தனம், 
3
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பஞ்சாக்ஷரசெபம், சிவபூசை, சுமிழ்வேத பாராயணம், 

சிவாலயசேவை, மாகேசுரபூசை, தகஷ£குரு வித் Bure 

தந்தை தாய் தமையன் முதலிய பெரியோர்களை வழிபடுதல், 

இரக்கம், பொறை, அடக்கம் முதலாகிய புண்ணியங்களை 

AOL UIT ஒழுகு, 

18. இருமையின்பத்துக்கும் துணைக்காரணமாகிய 

பொருளை, பிறவுயிர்களுக்குச் இறிதாயினுங் கேடு பயவாத 

நல்வழியாலே, ஈட்டுக, 

் 14. நித்திய கருமத்துக்கும் பொருளீட்டுத லுக்கும் 

உரிய காலம் அல்லாத மற்றக் காலமெல்லாம், சி.றி.அம் விண் 

படாமல், புண்ணிய நூல்களை ஆராய்கலிலும், கன்மாணாக்கர் 

களுக்குக் கல்வி கற்பித்தலிலும், பலருக்குப் பயன்படும் 

நூல்களையேனும் உரைககாயேனும் செய்தலிலும் போக்குக. 

15. இவ்வாறே கல்வியறிவொழுக்கங்களிற் இறந்து 

விளங்கும் பரிபக்குவர்கள், சற்குருவை அடைந்து, நிரு 

வாணதஇகை்ஷ பெற்றுக்கொண்டு ஞானசாத்இரங்களாகிய 

(1) திருவுந்தியார், (2) திருக்களித்றுப்படியார், (8) சவ 

ஞானபோதம், (4) செவஞான?த்தியார், (5) இருபாவிரு 

பஃ2, (6) உண்மைவிளச்கம், (1) சிவப்பிரகாசம், (8) திரு 

வருட்பயன், (9) வினாவெண்பா, (10) போற்றிப்பஃமொடை, 

(11) சொடிக்கலி, (19) கெஞ்சுவிடுதா*௫, (18) உண்மை 

'கெறிகிளக்கம், (14) சங்கற்பநிராகரணம் என்னும் சைவ 

சித்தாந்த நூல்களை உரையுடனே விதிப்படி சரத்தை 

'யோடுங் கற்றறிரந்துகொண்டு, இச்சாத்திரங்களின் ௮னுபவப் 

பயனாப் உள்ள தோத்திரவடிவாயய மேற்கூறப்பட்ட 

தேவாரம், திருவாசகம், திருக்கோவையார், திருவிசைப்பா, 
திருப்பல்லாண்டு என்னும் அருட்பாக்களின் உண்மைர்
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பொருளைச் சிவன திருவருள் காட்டக் கண்டு, நின்றாலும், 

இருக்தாலும், இடர்தாலும், ஈடந்தாலும், நெஞ்சகெக்குருக, 

கண்ணீர்வார, மெய்ம்மயிர்சிலிர்ப்பச், சிறிதும் மறவாது HE 

அவனது இருவடிக்கழ்த் காங்கும் உண்மைகிலையைப் பெதிறு 

வழ்க, 

“தற்க ச௪டறக் கற்பவை கற்றபின் 
நிற்க வதற்குச் தக 

““சற்றதனா லாய பயனென்கொல் வாலறிவன் 
நற்று டொழா௮ பெனின்.” 

நின்று மிருந்துங் இடெர்து ஈடச் துநினை 
என்றுஞ் சிவன்றா ரிணை,*” 

( வைணவ சமயிகள் மேற்கூறப்பட்டவற்றுள் சம 

பநூல்களொழித்து ஒழிந்தனவற்றையும் தங்கள் சமய 

அத்தாந்தங்களையும் கற்றறிந்து, அவைகளின் விதித்தபடி 

இழுகுக. ) 

தமிழ் கற்றவர்களை ஈடுவுநிலைமையின் ஊழுனாது 

பரீகைஷ செய்து, அதில் வல்லவர்களென ஈன்கு மதிக்கப் 

பட்டவர்களுக்கு அவரவர் தகுதிக்கேற்ற பெயரும் சன்ன 

பமூம் கொடுக்கும். சபையார் இக்காலத்தில் இல்லாமையால், 

,துமிழ்க்கல்வியில் வல்லவர்களும், வல்லவர்களல்லாதவர்களும் 

ஒப்ப மதிக்கப்படுகிறார்கள். அதனால், ஈமது சேசத்தாருக் 

குத் தமிழ்க்கல்வியில் விருப்பமும் முயற்சியும் றிதாயிலும் 
இலவாயின. பண்டுதொட்டுக் கல்வியிற் சிறப்புற்று விளங் 

கும் மமை பொருந்திய மடாதிபதிகள் பெருங்கருணை 

கூர்ந்து, காலந்தோறும் தமிழ்கற்றவர்களுள் தங்கள் சநநிதா 

த்துக்கு விண்ணப்பஞ் செய்அகொண்டவர்களைப் பரீனக்ஷ
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செய், வல்லவர்களென ஈன்குமதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு; 

அவரவர் தகுஇக்கேற்ற பெயரும் சின்னமுங் கொடுத்தருளு. 

வார்களாயின், எம்மொழியினும் இனிய ஈமது தமிழ்மொழி” 

மிக வளர்ந்தோங்குமே. ஏ்ழைசொல் ௮ம்பலத்.அக்கேறுமா! 

ஐயையோ! இதற்கு யாஅ செய்யலாம்! 

ஐப்ப௫ம்” 

சொளத்இிரிஞு 

கலி: 4002, |



இ, யாழப்பாணச சமய நிலை 

இக்லொந்திலும் அமெரிக்காவிலும் உள்ள புரோடெஷ் 

பாண்டு கிறிஸ்து சமபப் பாதிரிமார்கள் இவ்வியாழ்ப்பாணத் 

இல் வந்து, சிவன் கடவுளல்லரென்றும், அவர் பிசாசென் 

அம், வேதாகமங்கள் பொய்க் நூலென்றும், சைவசமய 

அர்மார்க்கமென்றும், சைவர்கள் அஞ்ஞானிகளென்றுட் 

அவர்கள் பிசாசின் அடிமைகளென்றும், பெருக் தூஷணங் 

களைப் பேசித் திரிந்து, குருட்டுவழி மூம்மூர்த் இலட்சணம் 

அராசார விருத்தாந்தம் முதலிய பல தூஷண புத்தகங்களை 

மிவகுபணஞ் செலவிட்டு ௮ச்சிற்பஇப்பித்து, அவைகம்ா 

ஊர்தோறும் கொடுக்கும்படி சம்பளத்துக்கு உபதேசிமாரை 

கியமித்து விடுவாராயிஞர்கள். அவைகஸிற் கொடுக்கட் 

வடுவன சலமாத்திரமே; அவைகளும் வாசிக்கப்படுகின்5 
னவா? இல்லை இல்லை! பட்டங்களுக்கும் சித் திரவேலைகளுக் 

- சூம் சரக்குகள் சேமித்தற்கும் பயன்படுகின்றன. ம.ற்றவைக 

'ளெல்லாவற்றையும் அவ்வுபசே௫மார்கள் கல்லுடன் கட்டிப் 

வாழ்ங் ணெறுகளிலே போட்டுவிட்டு “கொடுத்து விட் 
டோம்” என்று தெரிலிப்பா ராயினார்கள். 

'இச்செயல்களினாலே தங்கள் கருத்துச் சித்தியாக 

யைக் சண்டு, பாதிரிமார்கள் பள்ளிக்கூடங்களைத் தாபித்து, 

இக்காலத்திலே சீவனத்துக்குப் பெரும்பாலும் வேண்டும் 

பாஷையாகிய இங்கிலிஷைப் படிப்பிப்பாராயினார்கள். பாதிரி 

மார்களுடைய பள்ளிக்கூடத்தில் இளமைப் பருவத்திலே 

கற்கப் புகுந்தவர்கள் ' ௮அசேகர் சைவசமயத்துண்மையை 

அறியாமையினாலே சறில்துமதத்திற் பிரவேரித்துவிட்டாச்
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கள். அவர்களிற் பலர், சைவசமயத்துண்மையை ௮ ois 

பின், பச்சாத்தாபம் ௮டைந்து, சேது யாத்திரை முசலியன 

பண்ணி, வெளிப்பட விபூதிகாரணம் ௮நுட்டான முதலியன 

செய்து வருகின்றார்கள். சிலர் ஒரு சமயத் இலும் விசுவாச 

.. மின்றி எல்லாச் சமயமும் பொய்யென்று சொல்லிக்கொண்டு 

இரிளனெரார்கள். கண்ணீர் பொழியப் பொழியச் சிவன் 

பிசாசு என்றும் யேசுக்இறிஸ்துவே இரக்ஷகர் என்றும் 

கதறிக் கதறித் இரிர்த எத்தனையோ உபதேசிமார்கள் இப் 

பொழுது குடும்பத்தோடு வெளிப்பட விபூதி தரித.அச் சவ 

தரிசன முதலியன செய்துகொண்டு திரிவதைக் காணாதவர் 

யாவர்! சைவசமயத்தை இகழ்ந்துங் இறிஸ்துசமயத்தைமப் 

புகழ்க்தும் பற்பல புத்தகங்கள் எழுதி அச்சிற்பதிப்பித்துப் 
பரப்பிய எத்தனையோ இறிஸ்தவர்கள் இப்பொழுது குடும் 

பத்தோடு வெளிப்பட விபூதி தரிசுஅத் தாங்கள் முன்னே 

எழு. தினவைகள் எல்லாம் அபத்தம் அபத்தம் என்று 

மறுத்துச் சைவ௪சமயமே மெய்ச்சமயம் என்று பாராட்டிக் 

கொண்டு இரிவகை அறியா தவர் யாவர்! 

இத்தேசத் துள்ள வறியவர்கள் ௮கேகர் சைவசமயபோ 

மெய்ச் சமயமென்று அறிந்தும், ௮ன்னம் வஸ்இர முதலி 

யவை பெற்றுப் படிக்கும் பொருட்டும், உபாத்தியாயருத்தி 

யோகம் பிரசங்யெச்தியோகம் முசலிய உத்தியோகங்களைச் 

செய்து சம்பளம் வாங்கும்பொருட்டும், கவர்ண்மெண்டு 

உத்தியோகங்களினிமித்தம் அரைமார்களிடத்தே Auris 
செய்விக்கும் பொருட்டும், இறிஸ்து சமயப் பெண்களுள்ளே 

சி. தனமுடையவர்களையும் அழகுடையவர்களையும் விவாகஞ் 

செய்யும்பொருட்டும், இறிஸ்து சமயத்திலே பிரவே?ிப்பா 

சாயினார்கள்.
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இவர்கள், பாஇரிமார்களெஇிரே முழங்காற்படியிடுதல் 

இராப்போசனமெடுத்தல் முசலிய கரியைகளினாலும், கோர்டு 

களிலே விவிலிய புத்தசமெடுத் தப் பிரமாணம் பண்ணுகையி 

னாலும், இறிஸ்தவர்கள்போல ஈடிக்ன்முர்கள். | ஆயினும், 

தங்கள் தங்கள் விடுகளிலே விபூதிசாரணம் அறுட்டானஞ் 

செய்துகொண்டும். சைவசமயக் கோயில்களிலே செய்யப் 

படுகிற பூசை இருவிழா முதலியவைகளுக்கு வேண்டுக் 

இரவியங்கள் கொடுக்தலுப்பிக் கொண்டும், தாங்கள் அங்கே 

மறைவாகப் போய்த் தரிசனஞ் செய்து கொண்டும், தங்கள் 

மனைவியரை அங்கே அனுப்பி, கந்தபுராணங் கேட்பித்துக் 
கொண்டும், தங்களுக்கும் தங்கள் பெண்டிர் பிள்ளைகளுக் 

கும் வியாதி வர்தபொழுது பிராமணரிடத்திலும் குருக்கண் 

மாரிடத்திலும் பணங்கொடுத்து அவரைக் கொண்டு சிவ 

பூசை கரகசெப முதலியன செய்வித்துக்கொண்டும் வருகின் 

ran, தங்களுள்ளே இறந்தவர்களுடைய பிரேதத்தைப் 

பாதிரிமார் அடக்கஞ் செய்தபின், தாங்கள் அவர் பொருட் 

டுச் சைவக் குருக்கண்மாரைக் கொண்டு அந்தியேட்டி. 

முதலிய கிரியைகளைச் செய்விக்கன்ருர்கள். சிலர் தங்கள் 

விவாகச் சடங்கைப் பாதிரிமாரைக் சொண்டு செய்கித்து 

பின்பு, விட்டிலே .பிராமணரைக்கொண்டுஞ் செய்விக்கின் 

ர்கள். அவர் பெண்டிர் இறக்த பின், அவர் பிரேதத்தைப் 
பாதிரிமார் அடக்கஞ்செய்யும்படி. வர, கணவர்கள் “நாம் 

யாதுசெய்வேம் . நம் மனைவியினுடைய பிதா மாதாக்கள் 

நீங்களடச்கஞ் செய்தற்கு உடன்படுகனறுர்களில்லையே. 

தங்கள் சமயக் Bros Geri. seer முதலியவை செய்யம் 

போசின்றார்களாம்'” என்று சொல்லிப். பாஇரிமார்களை 

அனுப்பிவிட்டு, தாங்கள் தங்கள் மாமன் மாமியாரிடத்தே 

இரகூயேமாகப்: பொருள் கொடுத்து, அவரைக்கொண்டு
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அந்தியேட்டி முதலியவை நடத்.துவிக்கின்றார்கள். கணவன் ' 

மனைவியிருவரும் ஒரே சமயத்தாராகாது வெவ்வேறு சமயத் 
தாராக, இவரிடத்துப் பிறந்த பிள்ளைகள் எச்சமயத்தா 

செனப்படுவரோ! சாம் அறியேம்! சில கிறிஸ்தவர்கள் 

தாங்களே தனித்துப் பொருள் செலவிட்டுச் சைவ சமயக் 
கோயில்கள் கட்டுவிக்கன்றார்கள். ஒரு கஇறிஸ்சுவர் தமக்குக் 
கிடைக்கும் ஐந்துரூபாச் சம்பளம்போதாது என்று நினைந்து, 

பத்அரூபாச் சம்பளம் அக்குவித்துக் கொள்ளும் பொருட்டு, 

ஒருகாள் தகப்பனாரிடத்திலே ஒரு உபாயஞ் சொல்லிவீட்டுப் 

பாதிரியார் விட்டிற் போயிருக்க, தகப்பனார் உடைந்த பானை 

சட்டிகளையும் சிந்திய அன்னம் பலகாரம் பழ முதலியவை 

களையும் ஒரு கடகத்தில் வைத்து ஒரு ஆளுடைய தலையில் 

ஏற்றி எடுப்பித்துக்கொண்டு போய்ப் பாதிரியாரெதிரே 

கோபத்துடன் போட்டு, “ஐயா! என் மகனுக்கு நீர் 

பழக்கின பழக்கம் இதுதானா” என்று கதற, பாதிரியார் 

அவர் மகனைப்பார்த்து “நீர் என் இப்படிச் செய்தீர்” என்று 

கோபிக்க, ௮வர் “நான் போசனஞ் செய்யப் போனபோது 

அஞ்ஞானியாயே என் தகப்பனார் எங்கள் வளவில் இருக்ற 
வைரவன் என்கிற பிசாசுக்கு இந்த ௮ன்ன முதலியவை 
களைப் படைத்துப் பூசைசெய்வித்துக்கொண்டு நின்றார். 

கிறிஸ் தவனாகிய நான் பிசாசுக்குப் படைத்த இவைகளைப் 

போசனஞ் செய்வேனா என்று பானை சட்டிகளை உடைத்து 

இவவன்ன முதலியவைகளைக் காலாலே இந்திலிட்டேன்” 
ஏன்று சொல்ல, பாதிரியார் *அஞ்ஞானியே! அஞ்ஞானியே! 

வெளியே போ” என்று அவர் தகப்பனை ஒட்டிவிட்டு, அவர் 
மகனுடைய செய்கைகளைப் பாராட்டி அவருக்குப் பத்து 

ரூபாச் சம்பளமாக்கனொார். சலமாசஞ் சென்றபின் அவர் 

அப்பா திரியாருடைய சிபாரிசனாலே சிறந்த கவர்ண்மெண்டு
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உத்தியோகம் பெற்று, இப்பொழுது வெளிப்பட விபூதி 

தரித்துக் கதிர்காம யாத்திரை செய்து, ௬க்ரவார விரதம் 
கார்த்திகை விரத முதலிய பல விரதங்களை அதுட்டிததுக் 
கந்தசுவாமி தரிசனம் விடாது செய்துகோண்டு, சாதி 

. மூமையினும் சிவபத்து மமமையினும் தமக்கு உயர்வுமில்லை 

ஒப்புமில்லை என்று செருக்கித் திரிசன்றார். மற்றொரு 

இறிஸ்தவர் தாம் ஓய்வுகானிலே தமது வயல் உழுததைக் 

கேள்வியுற்றறிக்த பாதிரியார் தம்மைக் கண்டி த்தபொழு௮ு, 

தான் உழவில்லை. என் வேலைக்காரன் உழுததைக் கண்டு 

“ஓய்வராளிலே வேலைசெய்கிருயா” என்று கோபித்துக் 

கொண்டு, கான் ௮வன் சமீபத்திற் போக, அவன் தன்னை 

கான் அடிக்க வருகிறேன் என்று பயந்து கலப்பையை 

விட்டோட; கான் போய்க் சலப்பையைப் பிடிக்கு 

மாடுகளைத் தடுத்.துக்கொள்ளும் வல்லமை எனக்குக் கிழப் 

பருவத் தினால் இல்லையாக, மாடுகள் உழுத பழக்கத்தில் 

உழ; அதைக்கண்ட யாரோ நான் உழுதேன் என்று 

ஐயருக்குச் சொல்லினா'' என்று சொல்லித் தப்பிக்கொண்டு, 

பின்னும் எவ்வளவோ காலம் உத்தியோகஞ் செயது, இப் 

போது வெளிப்பட விபூதி தரித்துக் கொண்டு தாஞ் செவ 

சாணி என்று இரி௫ன்றார். மற்றொரு இறிஸ்தவர் அமா 

வாசை வீரதத்துக்கு ௮அநுட்டானஞ் செய்து போசனம் 

பண்ணி, மற்றை இடங்களில் விபூதியை அழித்அவிட்டு, 

நெற்றியில் விபூதியை மாத்திரம் அழிக்க மறத்து பாதிரி 

யார் விட்டுக்குப் போக, பாதிரியார் “உமது கெற்றியிலே 

என்ன” என்று கோபிக்க, ௮வர் **ஒன்றும் விசாரியாமத் 

கோபித்தால் நான் என்ன செய்யலாம். கான் வரும் 

வழியிலே மூன்று அஞ்ஞானிகள் என்னைக் கட்டிப் பிடித்துக் 

“கொள்ள, ஒரு அஞ்ஞானி வலாற்காரமாக என்னெத்றியிலே
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இக்தச் சாம்பரைப் பூசி “அடே நீ இதை உன் டாதிரிக்குகி 

காட்டு”? என்றான். சாத்தானால் ஏவப்பட்ட அஞ்ஞானிக 

ளுடைய தூர்க்ரியைகளை ஐயருக்கு அறிவிக்கும்படி 

இப்படி. வர்தேன்'” என்று பின்னும் நெடுங்காலம் உக்தி 

யோகஞ் செய்தார். மற்றொரு இறிஸ்தவர் ஒருகாளிராத்திரி 

விபூதி தரித்துக்கொண்டு போய் மாவிட்டபுரத்துக் கந்த 

சுவாமிகோயிற் நிருவிழாக் தரிசித்து, அதை ஒருபதேசி 

யார் பார்க்கக் கண்டு, உடனே பாதிரியார் விட்டுக்கு ஓடிப் 

போய்க் கதவு தட்டி அவரை எழுப்பி, “ஐயா! சாத்தான் 

என்னை வஞ்டுத்துச் சாம்பர் பூசவும் மாவிட்டபுரத்துக் 

கந்தன் கோயிலுக்குப் போகவும் பண்ணி வீட்டு. என் 

மனசைத் இருப்பும்படி ஐயர் பரிசுத்தாவியை நோக்கிச் 

செபம் பண்ணல் வேண்டும்'” என்று வேண்டிக்கொள்ள, 

உடனே பாரியார் விளக்கேற்றுவித்துச் செபம் பண்ணி. 

அவரையும் அங்கே சயனிக்கச் செய்தார். மற்றைகாட் 

காலையிலே உபதேூயார் பாதிரியாரிடதீதே போய் “இராக் 

Bil இன்னார் சாம்பர் பூசிக்கொண்டு மாவிட்டபுாரத்துக் கந்தன் 

கோயிலிலே நிற்கக் கண்டேன்” என்மூர். aoe un Bi 

யார் “இராத திரியே அவர் இங்கு வக்து, தகாஞ் சாத்தானால் 

வஞ்சிக்கப்பட்டதை எனக்குத் தெரிவித்னுத் தமக்காகச் 

சேபம் பண்ணும்படி. கேட்டார். கானும் அம்மாவும் செபம் 

பண்ண அவர் மனந் இரும்பிவிட்டது” என்றார். அது: 

கேட்ட உபதேயோர் *பாதிமிமார் இவ்வளவு மடையரோ”. 

என்று உள்ளே நினைந்து, குறுககை செய்துகொண்டு 

போனார். இப்படி எத்தனையோ சரித்திரங்கள் நடந்திருக் 

இன்றன. இருசமயத்துள் ஒன்றிலாயிலும் உறுதியினறி 

இருசமயகத்தையும் சார்ந்து ஈடச்காம் இப்புரட்டர்கள் கோர்டு: 

களிலே சொல்லும் சாட்சியம் யாதாய் முடியும்! இவர்கள்:
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ஜுரி என்னும் மத் தியஸ்தர்களாயும் ரீ தபஇகளாயும் QD 

செய்யும் வழக்குத் தீர்ப்பு யாதாய் முடியும்!! ஐயையோ! நீதி 

எ.ப்படி நடக்கும். இதைக் கவாண்மெண்டு இந்தியாதது 

என்னையோ! அறியேம் அறியேம்! 

இந்தப் போலிக் கிறிஸ்தவர்களுடைய செய்கைக 

ளெல்லாவற்றையும் பாஇரிமார்கள் ஈன்னாச அறிந் இருக்அம், 

இவ்வுண்மையைக் தங்களை இக்சேசத்துக்கு அனுப்பிய 

சங்கத்தார். அறிந்தார்களாயின் இங்கே இறிஸ்து மதம் 
பரவாது என்று துணிந்து தங்களைச் ஈவதேசத்துக்கு வரு. 

வித்துக் கொள்வார்களென்றும், மேன்மேலும் தங்களுக்குப் 

பணம் அனுப்பார்கள் என்றும், தாங்கள் Ose ness 

போலப் பிறசேசங்களில் ௮இக செளக்யெம் அநுபவித்தல்: 

இயலாகென்றும் பயந்து, இவவுண்மையை அவர்களுக்குத். 

தெரிவியாது, இங்கே கிறிஸ்து சமயம் மேன்மேலும் பெருகு. 

இன்றதென்று முழுப்பொய்யறிவிப்பு எழுஅகின்றார்கள். 

இன்னார் இன்னார் இன்ன இன்ன காலத்திலே இன்ன இன்ன 

பிரகாரம் பரிசுத்தாளி புகப்பெற்றுக் இறிஸ்து சமயத்திலே: 

புகுந்கனர் என்று பத்திரிகை வாயிலாக வெளிப்படுத்த 

லுத்ற பாதிமிமார்கள், அவர்களுள், இன்னார் இன்னார் இன்ன 

இன்ன காலத்திலே இன்ன இன்ன பிரகாரம் கிறிஸ்து 

சமயத்தை வீடுத்துச் சைலசமயத்தைக் தழுவினர், இன்னார் 

இன்னார் இன்ன இன்ன காலத்திலே தங்களை இன்ன இன்ன 

பிரகாரம் வஞ்சித்தனர் என்னும் உண்மையையும் அப்- 

பத்திரிகை வாயிலாக வெளிப்படுத்தாது வாளாவிருத்தல்' 

யாதுகருத்துப் பற்றியோ! அக்கருத்துச் சிறுவரும் எளிதில் 

விளங்கக் டெக்ன்ற து. ் 

இந்தக் இறிஸ் கவர்களுடைய செய்கைகளெல்லாவழற்றை.. 
யும் சைவசமயக் குருக்கண்மாரும் பிராமணரும் சைவசமயக் :
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 கோயிலதிகாரிகளும் கன்றாக அறிந்திருக்தும், தங்களுக் 

கும் தங்கள் கோயில்களுக்கும் இவர்களாலேயே பொருள் 

வரவு அதஇிகமாதலால், இவர்கள் பொருட்டுக் கரியை செய்யா 

விடினும் இவர்களைக் கோயிலிற் சேர்க்காவீடினும் பொருள 

வரவு குறையு மென்று பயந்து சேர்க்கன்றார்கள். ஓகோ! 

இவ்வியாழ்ப்பாணத் இலுள்ள கிறிஸ்துசமய குருமார் சைவ 

சமய குருமார் என்னும் இருசமய குருமாருடைய கருத்தும். 

தத்தஞ் சமயபத்தியை வளர்த்தலினிடத்ததன்று, தத்தம் 
வயிறுவளர்த்தலினிடத்தயோம். 

இந்தியாவிலே தாழ்ந்த சா இியாருள்ளும் ஒருவன் இறிஸ் 

- தவனாய் விடின், அவனுடைய மாதாப் பிதாச் சசோதரர் 

தாமும், அவனிடத்தாவது அவனோடு கூட இருந்தாவது 

அவன் காணவாவது போசனம் பண்ணுவதுமில்லை; அவர் 

அவனைக் தம்விட்டிற் சேர்ப்பதுமில்லை; ௮வன் வீட்டுச் 

சுபாசுப கருமங்களுக்குத் தாம் போவதுமில்லை; அங்கே 

கிறிஸ்து சமயத்திற் பிவேசத்் தவன் பிராமணனேயாயிலும், 

அவனிடத்தே வீபூதி தரிக்கிற பறையனும் போசனம் 

பண்ணுஇிரானில்லை. இவவியாழ்ப்பாணக்திலே பிராமணர் 

களும் நியமாசாரமுடைய சைவர்களுமாகிய இவர்களொழிந்த 

மற்றைச் சாமானிய சைவசமயிகள் பலரும் தங்களுள்ளே 

. இறிஸ்துசமயத்திற் பிரவேசித்தவர்களை விவாசசம்பந்தம் 

பந்திபோசனம் முதலியவைகளிலே சேர்த்துக்கொள்கின்முர் 

கள். பிராமணருள்ளும் சைவசமயக் குருக்கண்மாருள்ளும் 

சிலர், கிறிஸ்து சமயத்திற் பிரவேடித்தவர்கள் பொருட்டுச் 

சிவாகமக் கிரியைகளைச் செய்யவும், அவர்களைச் சைவசமயக் 

கோயிலுட் புகுவிக்கவும், உடன்படுகின்றார்கள். இனவக 

ளெல்லாவற்றையும் இக்தியாவிலுள்ள சைவ வைஷ்ணவர் 

கள் அறிந்து: யாழ்ப்பாணத்தார்களை மிக அவமதிக்கெருர்
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கள்! ஐயையோ! இவ்வவமதிப்பு மானிகளாலே எவ்வள 

வாயினும் சடக்கற்பாலகன்று! சடுக்கற்பாலதன்று! 

உபகயனத்தினாலே அுவிசத்.துவம் பெற்று வேதத்தில் 

விதிக்கப்பட்ட கிரியைகளை அநுட்டிக்கும் பிராமணர் 

முதலிய உயர்ந்த வருணத்தாரே யாயினும், சிவதீகை . 

பெருதவராயின், அவருக்குச் சிவாசமத்தில் விதஇக்சப்பட்ட 

சைவக் இரியைகள் இல்லையெனச் சிவாகமங்கள் முழங்கவும், 

இறிஸ்து சமயத்திலே பிரவே?த்துச் சவதாஷகரும் கோ 

மாமிசபக்ஷகருமாகிய பாதிரிமாருடைய வீட்டிலே புசித்த 

வர்களுக்குச் சைவ சமயக் கிரியைகளை நடத்துஞ் சிவத் 

தரோகெள் சைவாசாரியங்ளாம்! இச் வெத்துரோககெளை 

வெறுத்.து நீக்வெிடாத, இவர்களைக்கொண்டு தீட்சை அகஇ 

யேட்டி முதலியவை செய்விப்போரும், இவர்கள் விட்டிற் 

புசிப்போரும், இவர்களைப் பந்தியில் இருத்திப் பும்: 

போரும் இவர்களை ஈமஸ்கரிப்போரும் சைவசமயிகளாம்!! 
கெட்டி கெட்டி!! 

இந்தியாவிலுள்ள பா இரிமார்கள், தங்கள் பள்ளிக்கூடங் 

சளிலே படிக்றெ சைவ வைஷ்ணவப் பிள்ளைகளை விபூதி 

இருமண் என்னும் சமயசன்னங்களை அழிக்கும்பொருட்டா 

பினும், தங்கள் விவிலிய நூலைப் படிக்கும்பொருட்டாயி 

னும், தங்கள் பிரசங்கத்தைக் கேட்க வரும்பொருட்டாயி 

னும்; வலாற்காரம் பண்ணுலிரார்களில்லை; வலாற்காரம் 

பண்ணினால் ௮ங்கே கவர்ண்மெண்டாராலும் சுதேசிகளாலும் 

தாபிக்கப்பட்ட பள்ளிக்கூடங்களுக்குப் போய்விடுவார்க. 

ளென்னும் பயமே அப்பாதிரிமார்களைத் தடுக்கின்றது. 

இந்தியாலீலுள்ள சவாண்மெண்டுப் பள்ளிக்கூடங்களிலும் 

சுதேசிகளுடைய பள்ளிக்கூடங்களிலும் வீவிலிய நால் 

படி.ப்பிக்கெஇல்லை. கவர்ண்மெண்டுப் பள்ளிக்கூடங்களிலே
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விலிலிய நால் படிப்பித்தல்வேண்டுமென்று பாதிரிமார்கள் 

இகங்லொந்திலுள்ள கவர்ண்மெண்டுக்கு விண்ணப்பம் எழுது 

னார்கள், சவர்ண்மெண்டு விவிலிய நால் படிப்பிக்க உடன் 

படவில்லை. இத்தேசத்திலுள்ள பாதிரிமார்கள், தங்கள் 

பள்ளிக்கூடங்களிலே படிக்கிற சைவசமயப் பிள்ளைகளை 

-விபூதியழிக்கும்பொருட்டு வலாற்காரம் பண்ணுுரார்கள். 

விபூதியழிக்க உடன்படாத பிள்ளைகளை வித்தியாசாலையினின் 

றும் நீக்வெிடுகிரார்கள். இறிஸ்து சமய புத்தகங்களையும் 

. சைவதூஷண புத்தகங்களையுமே நெடுகேரம் படிப்பிக்கின 

tac. ஞாயி ற்௮ுக்ழெமையிலே தங்கள் பிரசங்கங் கேட்க 

வராத பிள்ளைகளைபும் சை சமயத் இருசாட்களிலே 

சைவசமயக் கோயில்களுக்குப் போகும் பிள்ளைகளையுக் 

தண்டி க்கறார்கள். இங்குள்ள கத்தோலிக்க குருமார் மாத 

. இரம் இப்படிப்பட்ட வலாற்காரங்கள் செய்யக் காணேம். 

இல காலத்துக்கு முன்னே கவர்ண்மெண்டார் இத் 

- தேசத்திலே சல இங்கிலிசுப் பள்ளிக்கூடங்களைத் தாபித் 

- துச் சல வருஷம் நடத்தினார்கள். அவைகளிலே இறிஸ்* 

uu புத்தகமொன்றும் படிப்பிக்கப்படவில்லை. அங்கே 

சைவ சமயப் பிள்சாகளெல்லாரும் விபூதி தரித்துக் 

கொண்டே படித்துலந்தார்கள். அதைக் கண்ட பாதிரிமாச் 

கள், கவர்ண்மெண்டுப் பள்ளிக்கூடங்கள் நிஃபெற்றால் 

தங்கள் கருத்து வாய்க்காது என்று நினைந்து, இங்கிருக்க 

. இல துரைமாரைத் தங்கள் வசப்படுக்இிச் கவர்ண்மெண்டுக்கு 

- வேறு நியாயங் காட்டி எழுதுவித்து, ௮ப்பள்ளிக்கூடங்களை 

எடுப்பித் தவிட்டு, அ௮வைகளுக்குக் கவர்ண்மெண்டார் செல 

வழிக்கும் பணத்தைத் தங்கள் பள்ளிக்கூடங்களுக்கு அக்கு 

வித் துக்கொண்டு, அறி.தியாகய தங்கள் கருத்தையே நிறை 

வேற்றிக்கொண்டு வருகின்றார்கள். கவர்ண்மெண்டுப் பொரு
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ளுதவியைப் பெறும் பள்ளிக்கூடங்களிலே விபூதியை அழிக் 

கும் பொருட்டும், சமய நூல்களைப் படிக்கும்பொருட்டுக், 

சமயப் பிரசங்கத்தைக் கேட்க வரும்பொருட்டும் பிள்ளை 

களை வலாற்காரம் பண்ணுதல் கவர்ண்மெண்டாருடைய 

கருத்துக்கு முழுதும் விரோதமேயாம். 

இப்பொழு.அ சவர்ண்மெண்டார் இற்கிலிசப் பாஷையை 

urs Broa os wip இங்களம் என்னும் தேச பாஷைகளை 

யும் விருத்திசெய்ய விரும்பி, அவைகளின் பொருட்டு வெகு 

பணஞ் செலவழிக்கின்றார்கள். எந்தச்சமயத்தார் தாபித்த 

.பள்ளிக்கூடங்களேயாயிலும், அவைகளிலே படிக்கும் பிள்ளை 

களை வருஷந்தோறும் பரகைஷ செய்கித்து, அப்பரீ கைஷையின் 

பலத்துக்கு இசைய ௮௪ அந்தப் பளளிக்கூடங்களுக்குப் 

பொருளுதவி செய்கின்றார்கள். சுவர்ண்மெண்டார் பொரு 

ளூதவி- செய்வது லெளகிகறூற் கல்விக்கன்றிச் சமயநூற் 

கல்லிக்கன்று. சமயதூற் கல்வியை விருத்திசெய்ய லிரும்பு 

இன்றவர்கள் தங்கள் தங்கள் முதலைக்கொண்டே. . அப்படிச் 

செய்யவேண்டுமென்ப.து கவரண்மெண்டாருடைய கருத்௮. 

பள்ளிக்கூடங்களுக்குக் கவர்ண்மெண்டாருதவும் பொருள் 

குடிகளிறுத்த இறைப் பொருளேயாம். இலங்கையித் 

குடிகளுள்ளே பெருந்தொகைபினர் சைவ சமயிக்ளும் 

பெளத்த சமயிகளுமேயாம். புரோடெஸ்டாண்டு கிறிஸ்து 

சமயிகள் தொகையோ அத்தியற்பம், ஒருசமயத்தாருடைய 

பொருளைக்கொண்டு ௮வர் மனசிலே மெய்யெனப் பதிந்த 

சமயத்துக்குத் இங்கு விளைப்பதும், பொய்யெனப் பதிந்த 

சமயத்தை அ௮வரைக்கொண்டு அவர் மனசுக்கு விரோத 

மாகவும் வலாற்காரமாகவுர் தீழுவுவிப்பதும் அநீதி அகதி! 

இப்படியெல்லாமிருக்க, புரோடெஸ்டாண்டுப் பாதிரிமார்கள் 

் இங்லெிசுப் பள்ளிக்கூடங்களோடு பல தமிழ்ப் பள்விக்
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கூடங்களையுக் தாபிதத, சவர்ண்மெண்டாருடைய பொரு 

on FA couse) பெற்றுக்கொண்டு, அவைகளை அவர் கருத் 

அக்கு முழுதும் விரோதமாக நடத்துகின்ூர்கள். பாதிரி 

மாருடைய தமிழ்ப் பள்ளிக்கூடங்களிலே படிப்பிக்க 

உபாத்தியாயர்கள் தமிழை நன்னுாகக் கற்றுக்கொண்டவர்க: 

ளல்லர்; அவர்களிற் பெரும்பான்மையோர் சம்பளநிமித்தம். 

இிறிஸ்அ சமயத்திற் புகுந்தவர்கள்; இறிஸ்அ சமயத்திற் 

புகுந்கமையின் பொருட்டே அவர்கள் உபாத்தியாயருத்தி' 

யோகம் பெற்றவர்கள். ௮ங்கே படிப்பிக்கப்படும் பு.த்தகள் 

களிற் பெரும்பாலன சுத்தத் தமிழ்சடையின்றி இலக்கணப் 

பிழைகளினால் கிறைக்தவைகளும் சைவதாஷணங்களினாத் 

பொதிந்தவைகளுமாய் உள்ளவைகள், அங்கே படித்தவர் 

கள் இருத்தமாயெ கல்வியில்லா தவர்களும் ஒரு சமயத் 

னும் பற்றில்லாத நிரீச்சுரவா இகளுமாடின்றார்கள். அவர் 

கள் பேசுர் தமிழோ அன்னிய பாஷை நடையோடு கலந்த 

HH SES தமிழ். 
பாதிரிமார்களுடைய இங்கலிசுப் பள்ளிக்கூடங்களிலே 

படிக்றெ பிள்ளைகள் மாசச் சம்பளம் மும்மூன்று மாசச் 

அக்கு ஒருதரம் முன்னேறவே கொடுத் வருகின்றார்கள். 

அந்தந்தப் பள்ளிக்கூடத்துப் பிள்ளைகள் கொடுக்குஞ் 

சம்பளத்தை மாத்திரந்கொண்டு அந்தந்தப் பள்ளிக் 

கூடத்தை ஈடத்திக்கொள்னெமுர்கள், கவர்ண்மெண்டார் 

கொடுக்கும் பணத்தை அந்தந்தப் பள்ளிக்கூடத்தின் 

பொருட்டுச் செலவு செய்யாஅ, தங்கள் சமயவிருத்தியின் 

பொருட்டுஞ் சவப் பிரயோசனத்தின் பொருட்டுங் கவர்ந்து 
கொள்கின்றார்கள். மிஷன் பணத்திலே சம்பளம் பெற 
வேண்டிய உபதே$மார்களைப் பள்ளிக்கூடங்களிலே உபாத்தி 
சபாயர்களாக ஏற்படுத்திக்கொண்டு உபதே? சம்பளத்தைக்
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தாங்கள் யாதோ செய்கின்றார்கள். ஒன்பது மாசத்தஇற் 

குறையாவண்ணம் பள்ளிக்கூடத்திலே படித்த பிள்ளைகளை 

மாச்தாமே பரீக்ஷைக்கு ஒப்பித்தல் வேண்டும் என்பது 

கவர்ண்மெண்டுச் சட்டமேயாகவும், மூன்று மாசம் கான்கு 

மாச மாத்திரம் படித்த பிள்ளைகளையும், வேறு பள்ளிச் 

கூடத்துக்குப் போய்விட்ட பிள்ளைகளையும் தங்கள் பள்ளிக் 

கூடத்தில் ஒன்பதுமாசத்திற் குறையாவண்ணம் படித்த 

பிள்ளைகளென்று மனச்சான்றுக்கு விரோதமாகப் பிரமாணஞ் 

செய்து, பரீகைஷைக்கு ஒப்பித்துப் பணம் பெறுகின்றார்கள். 

இல பாதிரிமார்கள் இடையிடையே தங்கள் செனனதேசத் 

அக்குப்போய், யாழ்ப்பாணத்திலே பல பெருக் கட்டடங்கள் 

செய்வித்தல்வேண்டும் என்று சொல்லி, அங்குள்ள gions 

மார்களை வஞ்சித்து அவர்களிட த் திலே பெருக்தொகையாகிய 

பணங்களைத் சுண்டல் செய்து சொண்டுவக்து, இங்கே மிகச் 

சிறுதொகை மாத்திரஞ் செலவிட்டு காற்றடித்தால் உடனே 

ழே விமுச்து வெகு பிராணச் சேதஞ் செய்யத்தக்க மிகப் 

போலியாகிய சில கட்டடங்கமா மாத்இரஞ் செய்வித்து 

விட்டு, மற்றச் கொகையை இரகசியமாகத் தங்களுக்கு 

ஆப்சர்சளாயுள்ள சில தமிழக்கிறிஸ்தவர்களிடத் இல் 

ஓப்பிச்து, வட்டி வட்டதீதுக்குக் கொடுப்பிக்கெருர்கள். 

வெட்கஞ் கிறி.அமில்லாமல் இப்படிற்றொழுக்கம்பூண்ட இப் 

பாதிரிமார்களா பரிசுத்தாவி புகப்பெற்ற மெய்ஞ்ஞானிகள்! 

இவர்களா தங்கள் பள்ளிக்கூடத் உபாத்தியாயர்களுக்கும் 

பிள்ளைகளுக்கும் கல்லொழுக்கம் பழக்குகின்றவர்கள்! 

இனிப்பாதிரிமார்களையும்: சிெவிலுத்தியோகசக் துரை 

மார்களையுஞ் சற்றே ஒச்அப்பார்ப்போம். பா இரிமார்களோ 

௮இக செளக்கயெமுடைய காடு ஈகரங்கள் தேடி. அங்கே 

வூக்னைரார்கள்; : அுரைமார்களோ செளக்கியமென்பது 
4
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இறிதுங் இடையாத நாடு காடுகளிலும் வசிக்கின்ளூர்கள். 

பாதிரிமார்களுக்கோ அவர்கள் சம்பளமும் அவர்கள் 

பெண்டிர் சம்பளமும் பிள்ளைகள் சம்பளமுங் இடைக் 

இன்றன; துரைமார்களுக்கோ அவர்கள் சம்பளம் ஒன்றே 

இடைக்கின்றது. பா இரிமார்களுக்கோ சுதேச சீஅக்குப் 

போக்கு வரவு செய்கிற கப்பல் யாத்திரைச் செலவு மருந்துச் 

செலவு முதலியனவெல்லாம் மிஷன் பணத்தினாலே ஈடக் 

இன்றன; அுரைமார்களுக்கோ அவர்கள் சொந்தப் பணத்த 

னாலே ஈடக்கின்றன. பாதிரிமார்களோ மிஷன் பணத்தினால் 

வாங்கப்பட்ட வீடுகளும் விட்டுபகரணங்களும் வண்டி. 

கு தை ரகளுமே அ௮தநுபவிக்கின்றார்கள்; அரைமார்களோ 

அவர்கள் சொந்தப் பணங்கொண்டு விலைக்கேனும் வாடகைக் 

கேனும் வாங்கிக்கொள்கன்றார்கள். பாதிரிமார்களோ ஊழை 
விட்டு எந்த வேலைக்குப் போனாலும் அர்த வேலையெல்லாம் 

/ரசங்க வேலையெனச் சாற்றிப் படி பெற்றுக்கொள்கின்றார் 

கள்; அரைமார்களோ கவர்ண்மெண்டு வேலைக்கு மாத்திரமே 

படி பெறுகின்றார்கள். பாதிரிமார்களுக்கோ ஞாயிற்றுக் 

இழமையிலே சிறிதுகேரம் பிரசங்கம் பண்ணுவதன்றி வேறு 

வேலை இடையாதஅ; தூரைமார்களுக்கோ கவர்ண்மெண்டு 

வேலைகளில் ஓய்வு இடையாஅ, பாதிரிமார்களோ தங்களையும் 

தங்கள் பெண்டிர் பிள்ளைகளையும் மிச அலங்காரஞ்செய்.௮, 

பெருஞ் சிறப்புடைய குதிரைவண்டி.களில் ஏற்றிக் கொண்டு 

சாயங்காலத்தில் வி.திகளிலே மிக ஒய்யாரமாக உலாவுவார் 
கள்; அரைமார்களுக்கோ அப்படி. உலாவுதற்கு கோமே 

இல்லை; அவர்கள் வெய்யிலென்றும் பாராது மழையென்றும் 

பாராது, அபிசுகளுக்கு வண்டியேறிப் போலும் போவார் 

கள், கடும் வெப்பிலாயினுங் காற்றடித்தாற் குடையைச் 

சுருக்குக் கக்கத்தில் இடுக்கிக் கொண்டு போனும் போவார்
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கள். பாதிரிமார்கசாயோ அவர்கள் வீடுகளிலாயினும் விதி 

களிலாயினும் உயர்ந்த உத் தியோகத்தர்களுஞ் செல்வர்களும் 

அட்டிக்குப் பணங் கேட்பவர்களுமல்லாகு மத்றவர்கள் 

சுண்டு பேச அவர்களுக்குச் சமயங் கிடையாது; அரைமார் 

களாயோ எழைகளும் மிக எளிதிற் கண்டு பேசிக்கொள்ள 

லாம், பாதிரிமார்களோ பற்பல சாமான்கள் சுதேசத்இ 

லிருந்து இங்கு வருவித்தும், இங்கிருந்து சுதேசத்துக்குக் 

“கொண்டு போயும் வியாபாரமும் ஈடத்திச்கொள்ளுளன்ருர் 

கள்; துரைமாருக்கோ அசுற்கு கேரமே கிடையாது. 

அர்காளும் இடையருது கிளம்பும் இறிமினல் வழக்குக்களை 

புஞ் சிவில் வழக்குக்களையும் மிகப் பிரயாசையோடு விசாரணை 

செய்து மனம் புண்பட அலோித்துத் தீர்ப்புச்செய்தலே 

ஓயா வேலையாக உடைய ரீ.திபதிகள் தொகை இவ்கவியாழ்ப் 

பாணத்துக்கு எத்தனை? ஆக கான்கு. வாரத்து க்கொருகாட் 

சிறிது கோமாத்திரம் பிபசங்கஞ் செய்துகிட்டு ஆறிக்: 

களித்துவாழும் பாதிரிமார் தொகை இவ்வியாழ்ப்பாணக் 

துக்கு எத்தனை? பத்து. இப்பாஇரிமாரைச் சார்ந்த சுதேச 

குருமார்கள் தொகை எத்தனை? மிகப் பெரிஆ. இப்பாதிரி 

மாரைச் சார்ந்த உபதேடிமார்கள் தொகை எத்தனை? மிக 

மிகப் பெரிது. ஒரு மணியகாரனுடைய எல்லையினுள்ளே 

இரண்டு மூன்று பாஇிரிமார்களும் பெருந்தொகையினராயெ 

சுதேச குருமார் உபதேடிமார்களும் இருக்கவேண்டிய 

மதன்னையோ! ஒரு மணியகாரனுக்குள்ள வேலைகள் எவ்வள 

.வதிகம் அதிகம்! ஒரு பாதிரியாருக்குள்ள வேலை எவ்வள 

வற்பம் அற்பம்! ஒரு மணியகாரனுக்குப் பொருள்வரவு 

எவ்வளவு அற்பம் அற்பம்! ஒரு பாஇரியாருக்குப் பொருள் 

வரவு எவ்வளவு அதிகம் அதிகம்! கவர்ண்மெண்டார் ௮ 

சிறைப்பணத்தை மிகச்சாவதானமாக மிகச் சுருக்கிச் செலவு
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செய்ய, இங்கிலாந்திலும் ௮அமெரிக்காவிலுமுள்ள கிறிஸ் தமச 

சங்கத்தார். மிக வறியவர்களிடத்தும் அவர்கள் பசியால்: 

anes anes வாங்கிய பெருர்தொகைக் தருமப் பண”: 

களை ஒன்றும் விசாரியாது வாரி வாரி இறைப்பஅ என்னையோ?" 

உடுளில், தெல்லிப்பழை, மானிப்பாய், பண்டத்தெருப்பு, 

வட்டுக்கோட்டை என்னும் ஜக் இடங்களும் ஒன்றுக்கொன்று: 

எவ்வளவோ ௮திக சமீபமானவைகள். இவ்வைந்இடங்: 

களுக்கும் ஐந்துபாஇரிமார்கள் இருக்கின்றார்கள். இவ்வைர். 

இடங்களுக்கும் இன்னுஞ் சிலவிடங்களுக்கும் ஒருபாஇரி' 

வாரே போதியவர். மற்றப் பாதிரிமார்கள், சமீபத் இலே. 
பாதிரிமார் இல்லாத முல்லைத்திவு, வன்னிப்பற்று, ௮.நுராச 

பூரம் முதலிய ஊர்களிலே போய், அங்கே வாசஞ் செய்து: 

கொண்டு, அங்குள்ள சனங்களை மோட்சத்திற் சேர்க்க 

லாமே! அப்படிச்செய்ய நினையாதது என்னையோ! இவ்வூர் 

சுனிலே போல அவ்வூர்களிலே சல செனக்கியமும் கல்ல! 

சல்ல பழவர்க்கங்களுங் கடையா என்று நினைந்தோ! இன: 

வூர்களிலே போல அவ்வூர்களிலே ஒருவருக்கொருவர் ௮இ' 

ச.மீபத்திலிருர்ு கொண்டு அடிக்கடி . ஒருவரோடொருவர் 

S06 BD உண்டாட்டுக் களியாட்டுச் சேய்ய இயலாதே என்று: 

நினைக்தோ! சல செளக்கயமும் நல்ல கல்ல பழவர்க்கங்களு் 

இடையாத ஊர்களில் வ௫க்கன்றவர்கள் சுவிசேஷப் பிரசங் 

கங் கேட்பினும் கித்தியயாகமே அடை வார்களென்ப.தூ 

தேவ௫ூத்தமென்று நினைந்தோ! பாதிரிமார்கள் தாங்கள் 

முசளக்யெே மில்லாதவைகளென்று வெறுத்துவிட்ட ஊர 

களிலே கத்தோலிக்க குருமார்கள் வ௫ூப்பதறியார்களா!' 

அம்மட்டோ, அங்கே சிவிலுத்தியோகத்தர்களும் aR ager 

மூர்களே! தாங்கள் தங்கள் செனன தேசத்தையும் சுற்றத*: 

தமையும் விடுத்து இங்கே வக்தது, இங்குள்ள அஞ்ஞானி௫*
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நடைய அன்மசுகத்தின்பொருட்டேயென்று பேசும் பாதிரி 

கார்கள் வ௫த்தற்கு ௮ஞ்சுனெற அசெளக்கயெ பூமிகளிலே, 

தாங்கள் இங்கு வந்தது தங்கள் சரீரசுகத்துக்கு ஏதுவாகிய 

இரவியஞ் சம்பாஇத்தற் பொருட்டே யென்று பேசுக் அரை 

மார்கள், அஞ்சாது வசிக்கின்றார்களே! பாஇரிமார்களை 

யோக்யெர்களென்போமா! அரைமார்களை யோக்கியர்களென் 

பாமா! செனன சேசத்திலுஞ் செல்வர் பிள்ளைகளாய் 

இருந்து வக்தவர்கள் அசெளக்யெ பூமியிலும் வ௫க்கின்றார் 

கள்; செனன தேசத்திலே இழிந்த சப்பாத்அத் தைத்தஅப் 

ஈழைப்பவர் பிள்காகளாய் இருந்து வந்தவர்கள் செனக்கிய 

பூமியே நாடுகின்றார்கள். 

இடம்பமென்பது சிறிதும் இல்லாமல் எல்லாருந் தங 

களைக் காண்பதற்குர் தங்களோடு பேசுதற்கும் எளியர்களாய், 

அல்லாருக்கும் பணிவு காட்டி, காடு நாடென்பது பாரா 

அங்கெக்குந் இரிந்அ, தங்களை யாவர் வையினும் வாழ்த்தி 

னுஞ் சமமெனக் கொண்டு, விடுதோறும் போய்க் கிறிஸ் 

மதத்தைப் போதித்தலே தங்கள் கடமையாகவும், இம் 
பாதிரிமார்கள் ஈடக்குர் திறம் இப்படியா! கல்லது ஈல்ல.து!1 

இப்படித்தான் இறிஸ்துவும் அவரப்போஸ்தலர்களும் நடக் 

தார்களா! கெட்டி. கெட்டி! புதிய ஏற்பாட்டிலே அந்தப் 

வருதிமாத்திரம் பார்த்ததில்லையா! 

பாதிரிமார்கள் இத்தேசத்துச் ல பாலியர்களைக் குரு 
கார்களாக்கி, றெவஷி றண்டுப் பட்டங் கொடுத்துவிட்டார்கள், 

இங்கே நெல் அரிசி முதலியவையெல்லாம் ஒறுக்க PMS, 

றெவறெண்டுப் பட்டமொன்றே மலிந்தது. இச் தேச 

குருமார்கள் இங்லெசுஞ் செவ்வையாக அறியார்கள், தமிழுஞ் 

செவ்வையாக அறியார்கள்; இறிஸ்துசமயமும் அதியாச்கன்;
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சைவசமயமும் அறியார்கள். துங்களிடத்தே யாராயினும்: 

மதவீஷயததைக் குறித்துச் செய்யும் ஆட்சேபங்களுக்குச் 

- சமாகானஞ் சொல்ல் வகையறியாத இவர்கள யார் மனசைத்: 

இருப்பமாட்டுவார்கள்! இறிஸ்துமச போதனைக்கென்று 

தங்களுக்குக் இடைக்கிற சம்பளத்தினாற்றானே வனம் 

பண்ணுகிற தங்கள் பிதா மாதாச் சகோதரர்களைத் தானு 

இறிஸ்துமதத்திலே புகுவிக்க மாட்டாத. இவர்கள் வேற. 

யாரைக் ஜறிஸ்துமதத்திலே புகுவிக்க மாட்டுவார்கள்! சைவ 

சமயத்தை வேரோடே களதற்கென்று தங்களுக்குச் 

கஇடைக்கறெ சம்பளத்திற்றானே தங்கள் பிதா மாதாச் சகேச 

திரிகள் கந்தபுராணம் படி.ப்பித்தற்கும் சைவசமயக் கோயிற்: 

பூசை இருவிழாக்கள் செய்வித்தற்கும் பொருளுசவி செய்: 

இற இவர்கள், வேறு யாருக்குச் சைவ சமயம் பொய்யென்று: 

போதிக்கமாட்டுவார்கள்! தாங்களே இராத்திரியில் வே.று: 

வேஷம் போட்டு விபூதி தரித்துச் சனநெருக்கத்தினள்ளே 

புகுந்து இருவிழாக் தரி௫க்கன்றார்களே! அறிந்தவர் யா 

ணும் கைப்பிடித்அ (இது என்ன காணும்” என்று கேட்கும். 

பொழு, அவர் காடியைத் தடவி “பேசாதேயும் பேசாதே 
யும்” என்ன்முர்களே! தங்கள் பெண்டிர் பிள்ளைகளுக்கு. 

கோய் வந்தபொழுது சாதகமெடுத்துக் கொண்டு, இராத்திரி 

யிலே பதுகடுப் பதுங்கச் சோ இிடர்விடு இரினன்முர்களே!: 

இப்.படியெல்லாஞ் செய்துகொண்டும், தாங்கள் OT IO) Bibl 

திரிந்து இறிஸ்துமதப் பிரசக்கஞ் செய்னெருர்களென்றும்,. 

அப்பிரசங்கத்தைப் பலரும் விரும்பிக் கேட்டன்ருர்களென் 

௮ம், இன்ன ஊரிலே ஒரு பிராமணன் தங்கள் Grass 

தைச் கேட்டுப் பரிசுத்தாவியினாலே மனந்திரும்பி ஞான 

ஸ்கானம் பெற ஆயத்தமாக இருக்கிறான் என்றும், பாதிரி 

மார்சளைப் பிரிஇப் படுத்தும் பொருட்டுப் பலவசைப்பட்ட
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பொய்களெல்லாம் நிறைந்த அறிவிப்புக்கள் எழுதி weap 

பதிப்பித்துப் பரப்புகன்றார்கள். 

வண்ணாபண்ணையிலுள்ள வெஸ்லியன் மிஷன் இங்கி 

லிசுப் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு வண்ணாரப்பையன் மூன்று 

தான்கு வருவம் படித்தவன். இவ்வருஷத்திலே மற்றப் 
பிள்ளைகள் “*இவ்வண்ணானை எங்களோடிருத்திப் படிப்பிக் 

இன் நாங்கள் இப்.பள்ளிச்கூடத்சை விட்டுவிடுவோம்” என் 

மூர்கள். அன்பத்றி முகலுபாத்தியாயர், தாங் இறிஸ்தவரா 

யிருந்தும், வண்ணாளைத் தள்ளிவிட்டார். வண்ணான் பறங் 

இத்தெருவிலிருக்ெ வெல்லியன் பாதிரியாரிடத்தே போய், 

தனக்குக் இறிஸ்அுமதமே சம்மதமென்றும், தனக்கு ஞான 

ஸ்நானஞ்செய்து சன்னை அங்குள்ள வெஸ்லியன் பள்ளிக் 

கூடத்திற் சேர் ச.அக்சொள்ளல் வேண்டுமென்றும் வேண்டிக் 

கொண்டான். பாதிரியார், தாம் அதற்கு உடன்பட்டும், 

அவனைச் சேர்தஅக்கொள்ளும்படி. தமக்குக் கவர்ண்மெண்டு 

ஏசண்டு எழுதிய கடிதம் பெற்றும், அ௮ப்பள்ளிக்கூடத்அப் 

பிள்ளைகளுஞ் சுதேச குருமாரும் உபாத்தியாயர்களும் உடன் 

படாமையால், வண்ணானைச் சிலகாலம் அடிக்கடி அலைத்துப் 

பின்பு ஐட்டிவிட்டார். ௮வன் இப்போது நெடுந்தூரத்தி 

ள்ள சுக்தோலிக்கப் பள்ளிக்கூடத்திலே போய்ப் படிக்க 

மூன். இப்பாதிரியார், ௮ப்பள்ளிக்கூடத்திற்றானே 1847ம் 

(ஞு ஒரு களப்பையன் படி.த்தலைக் கண்டு ஏறக்குறைய 

ஐம்பது பிள்ளைகள் ஒட்டெடுக்கவும் அ௮க்களப்பையனைத் 

தள்ளாத பாதிரியாரைப் பித்தரென்று கினைக்காசோ! ஈளவ 

னிலு£் தாழ்ந்தசாதி வண்ணானென்ற௮ கொண்டாரோ! சாதி 

வேற்றுமை பாராட்டுதல் கிறிஸ்துகாதருக்குஞ் சம்மத 

மென்று விவிலிய நாலில் எங்கேயாயிலும் இப்போது கண் 

டாரோ! வண்ணானுடைய ஆன்மாப் பரமண்டலத்தில் இடம்.
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பெழுதென்று தேவத தன் சொப்பனத்தில் வந்து சொல்லக் 

கேட்டாரோ! தேவவாக்கினும் பெரிது மனிதவாக்கென்றும், 

மனிதவாக்குள்ளுங் சவர்ண்மெண்டு ஏசண்டு வாக்கனும் 

பெரிது தம்மைச் சேவிக்குஞ் சுதேச குருமார் உபாத்தியா 

யர்கள் .வாக்கென்றுந் தெளிந்தாரோ! வண்ணானைப் பதறி 

மற்றப்பிள்ளைகளெல்லாம் ஐடி.விட்டால், அவர்கள் இறுக்குஞ் 

சம்பளத்தினாலும், அவர்கள் பொருட்டுக் கவர்ண்மெண்டார் 

உதவும் பணத்தினாலுச் தமது பை கிரம்பாதேயென்று 
பயக்து விட்டாரோ! யாழ்ப்பாணச் திலே சாதி வேற்றுமை 

அறுத்துக் கிறிஸ்துமசுக்தை நாட்ட வல்லவர்கள், பொருள் 

வாஞ்சைப் பிசாசாவே௫ிகளாகிய இந்தப் பாதிரிமாரும் 

சுதேச குருமாருக்தானோ! ௪பாச! சபாசு! ட் 

இங்கலொந்திலும் அமெரிக்காவிலுமுள்ள சங்கச் தார்கள் 

நடுவுகிலைமையிற் சிறந்த சில கம்மிஷனர்களை இத்தேசத்துக் 

கனுப்பி, மிக ஈன்ருக விசாரணை செய்விப்பார்களாயின், 

பாதிரிமார்களையும் அவர்களைச் சார்ர்த இறிஸ்தவர்களையுஞ் 

சுட்டி காம் இங்கே எழுதினவைகளெல்லாஞ் சத்தியஞ் 

சத்தியம் என்பது அவர்களுக்கு மிக நன்றாக விளக்கும். 

அமையும், இனிமேல் அப்பால் நடப்போம். 

இப்பொழுது அமெரிக்கன் பாதிரிமார் வட்டுக்கோட் 

டையிலே ஐவராக் கலீசு எனப் பெயர்பெற்ற ஒரு 

இங்கிலிசுப் பள்ளிக்கூடர் தாபித் திருக்னெருர்கள். இதற்கு 

நம்முடைய சைவசமயிகளுள் அநேகர் பொருளுதவி செய் 
திருக்கின்றார்கள். இவர்கள் சமயாபிமானம் இருந்தபடி. 

சன்னை! இவர்களுக்கு யாது கதி! பள்ளிக்கூடச் சம்பளமும் 

போசனச் செலவும் ஈந்நான்கு மாசத்துக்கு ஒருதரம் 

முன்னேறவே கொடுத்அவிட்டுப் பாதிரிமார் விட்டிலேயே
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கானாசாதியாரோடுங் கூடப் போசனஞ் செய்துகொண்டு 

படித்தற்கும், விபூதி தரியாதொழிதற்கும், இறிஸ்அசமய 
நூல்கள் படித்தற்கும், ஞாயிற்றுக்ழுமையிற் இறிஸ்து 

மதப் பிரசங்கங் கேட்டற்கும், உடன்பட்ட பிள்ளைகள் 
மாத்திரமே இந்தப் பள்ளிக்கூடத்திலே படிப்பிக்கப்படுகின் 

ர்கள். இதனால், நம்முடைய சமயாசாரத்தையுஞ் சாதி 

யாசாரத்தையும் கெடுத்தற்குங் கிறிஸ்து சமயத்தை விருத்தி 

'செய்தற்குமே, இந்தப்பள்ளிக்கூடக் தாபிக்கப்பட்டதென் 
பது, இனிது விளங்குன்றது. முற்காலத்திலே இங்கலி 

சுக்குப் பாதிரிமார் பள்ளிக்கூடங்களன்றி வேறு பள்ளிக் 

கூடங்கள் இல்லாமையினாலும், ௮ன்னவஸ்திரமும் புத்தசு 

மூங் கல்வியும் உபகாரமாகக் இடைத்தமையினாலும், இவ் 

வியாழ்ப்பாணத்திலுள்ள வறியவர்கள் அரகேகர் பாதிரிமார் 

விட்டிலே போசனஞ் செய்துகொண்டு படித்தார்கள். இக் 

காலத்திலே சவர்ண்மெண்டார், கொடுக்கும் பொருள் 

கொண்டும் பிள்ளைகள் கொடுக்குஞ் சம்பளங் கொண்டும் 

நடத்தப்படும் பள்ளிக்கூடங்கள் பல உள்ளனவேயாகவும், 

கவர்ண்மெண்டுப் பொருளுதவி டையாவீடத்தும், பிள்ளை 

கள் சம்பளமாத்திரங்கொண்டு பள்ளிக்கூடஞ் சிறப்பாக 

கடத்தப்படத்தக்கதேயாகவும், இந்தியாவிலுள்ள கலீ* 

சளிலே படித்துப் பரீக்ஷையிற் சித்திபெற்ற சமர்த்தர்கள் 

உபாத்தியாயர்களாக அகப்படுதற்கு எளியர்களேயாசவும், 

கம்முடைய சைவசமயிகளுள்ளே சிலர் அன்னம் வஸ்திரம் 

புத்தகம் கல்லி முகலியவற்றின் பொருட்டுத் தாங்களே 

தங்கள் கைப்பணத்தை இறுத்தும், தங்கள் பிளளைகளைப் 

பாதிரிமார் விட்டிலே €ழ்ச்சாதியாரோடும் போசனஞ் செய் 

வித்துச் சாதியாசாரத்தையுஞ் சமயாசாரத்தையும் இழம் 

GH, அவர்களோடு தாங்களுக் கலந்து, அவ்விரண்டையும்
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இழக்னெறார்களே! இவர்கள் இப்படிச் செய்தும், எதிரிக: 

ளெதிரே தலை குனியாது, தாங்கள் சைவசமயிகளென்ற ம், 

உயர்ந்த சாதிமான்௧களென்றும், இறிதும் காணமின்றித் தலை: 

பெடுப்புடனே பாராட்டத் தொடங்குன்றார்களே! 2௪91 

இஃசென்ன மதிம்யக்கம்! 

இவர்கள், அப்பாதிரிமாருக்கு இறுக்கும் பொருளிற்: 

குறைந்த தொகைப் பொருள் சொண்டே, தங்கள் பிள்ளை 
களைச் சென்னபட்டணச்இலுங் கும்பகோணத்திலுமுள்ள 

சவர்ண்மெண்டுக் கலிசுகளுள் ஒன்றில் வீடுத்து, இக்கிலிசு ச: 

கல்வியின் மாத்திரமன்றித் தமிழ்க்கல்வியினஞ் சா தியாசாரத் 

இினும் சமயாசாரத்திலும் நாகரிகத்இனும் ஈன்ராகத் தேர்ச்சி 

யடைவித் அக்கொள்ளலாமே! மலையோடு சிறுமணன்மேட்டுக் 

கூப்போல இந்தியாவில் கலிசுகளோடு இந்தக் கலிசக்கு. 

வேற்றுமை பெரிதாமென்பதை ஆராய்ந்ததியாச பேதைகளை 

யாது செய்யலாம்! சென்னபட்டணத்திலுள்ள சாமானிய: 

மாகிய ஒரு பள்ளிக்கூடத்அக்குச் தானும் இந்தக்கலிசு சம 

மாகாதே! தங்கள் பணத்தை இறுத்தும், இருத்தமாகிய 

கல்வித்தேர்ச்சியம் பெறாத, சங்கள் சா இநிலை ச மயநிலைகளும் 

இழத, அவமதிக்கப்படும் இவர்கள் அறியாமை இருந்தபடி. 

என்னையென்னை! பாதிரிமாருடைய கலீசுக்குக் தக்க 

பொருளுதவி செய்தவர்களுள்ளே இலர், தங்கள் பிள்ளைகள் 

தங்கள் விட்டிலே போசனஞ் செய்துகொண்டு போய், ௮க் 

கலிகிலே படித்தற்குப் பாதிரிமார் உடன்படாமையைக்: 

சண்டு, வெட்கப்பட்டுச் ஈம்மா இருக்கின்றார்கள்! இவர்கள் 

தாங்கள் கொடுத்த பணத்தைப் பாதிரிமாரைத் தொடாந்து: 

வாங்காஅ ஏன் சும்மா இருக்னெறார்கள்! வெள்ளை முகத்துக் 

சுப் பயந்தோ!
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இந்தச் கலிசின்பொருட்டு ஒரு பெரும்பொய் மாண : 
சானம் படைக்கப்பட்டதும், “ஒரு பிராமணகுருவே தம் 

முடைய பெருந்தொகையாகிய அஸ் திகளெல்லாவற்றையுங் 

இறிஸ்துசமயக் கலிசுக்கு எழுஇவிட்டு மரித்தது தேவூத்த 
மன்றோ? இறிஸ்அசமயமே மெய்ச் சமயமென்பற்கு வேறு 

பிரமாணமும் வேண்டுமோ” என்று சில பாதிரிமார்களும் 

பல கிறிஸ் சுவர்களும் பற்பலரெதிரே பாராட்டினதும், ௮ப் 

பத்திரம் பொய்ப்பத்திரமெனப்பட்டு, ௮ப்பத்திரம் படைத் 
இட்டுக்சொண்டவர்கள் சுப்பிறீங்கோட்டாராலே தண்டிக்கப் 

பட்டதும், அவர்கள் தண்டிக்கப்பட்ட தற்கு இரங்கியிரங்கிப் 

பாதிரிமாருடைய சமாசாரபத்திரிகையொன்று தேம்பித் 

தேம்பிப் புலம்பினதும், அறியாதார் யாவர்! பாதிரிமா 

ருடைய சகவாசமும் இங்இலிசும் விவிலிய நாலுஞ் சற்று 

முற்றறியாத பிராமணகுருவே தம்முடைய அல். இகளெல்லா 

வற்றையும் இந்தக். சலிசுக்கு எழுதும்படி செய்தது என்று 

அணிர்து சொல்லப்பட்ட தேவடூத்தமானது, விபூதியையுஞ் 

சிவாலய தரிசனத்தையும் மறந்து இந்தக்கலீசிலே பாதிரி 

மாரோடு சசவாசஞ் செய்துகொண்டு இங்லெகம் வீலிலிய 

Gg சுற்குஞ் செல்வர் பிள்ளைகள் ஒவ்வோர் சமயம் 

வாய்க்கும்பொழுது தங்கள் அஸ்திகளெல்லாவற்றையும் 

இந்சக் கலிசுக்கு எழுதும்படி செய்யமாட்டாதா! இதைப் 

பிள்ளைகளுடைய பெற்றாரும் உற்றாருஞ் சற்றே யோ௫ிக்கக் 
கடவர். “நான் விளைவேலிச் சுப்பிரமணியக்குருக்களிடச் 

திலே போய் “உமக்குப் பிள்ளை இல்லாமையினால் நீர் உம் 

முடைய ஸ் இகளெல்லாவற்றையும் யாழ்ப்பாணக்கலீ சுக்கு 

எழு.இவீடும்' என்று சொல்லியதற்கு ௮வர் உடன்பட்டவர், 
ஆதலால் மாணசாசனம் மெய்யாகவே இருக்கலாம்'' என்று 

சொல்லித் தரிர்த ஒரு இறிஸ்தவரும் இந்தக் கலீசலே
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. ஒருபாத்தியாயர் உபாத்தியாயர்! என்னென்ன சம்பவிக்கு 

மோ!! சாவதானம் சாவதானம்!!! 

பொய்வழக்குப் பேசுதல், பொய்ப்பிரமாணம் பண்ணு 

தல், பொய்ப்பத்திரம் படைத்தல், சாராயங்குடித்தல்? 

அக்கை தங்கை மாமி மருமகள் பேர்த்தி என்கிற வரம்பு 

முறை கடக்து கலியாணஞ்செய்தல், கடவுளில்லை ஆன்மர 

இல்லை மோட்சநரகமில்லையென்று வாஇத்தல், பாம்புக்குத் 
தலைகாட்டி மீனுக்கு வால் காட்டும் மலங்குபோலச் சைவ 

ருக்குச் சைவராயுங் இறிஸ்தவருக்குக் கிறிஸ்தவராயும் 

கடித்தல் முதலிய இப்பெருங் கொடுக் தீமைக ளெல்லாம் 

இவ்வியாழ்ப்பாணத்திலே வரவா யாராலேதலைப்பட்டோங்கு 

ன்றன! பாதிரிமாராலே அர்த்திருக்தகம் உண்டாயிற்று 

ன்று பாராட்டுவோர் தங்கள் தங்கள் மனச்சான்றை 

வினாவினால் ௮ஃ துண்மை பேசும் பேசும். யாதாயினும் ஒரு 

சமயத்திலே நிலைகொண்ட பற்றில்லாதவரிடத்தே மனச் 

தொடுசார்ந்க ஈல்லொழுக்கக் தலைப்படுமா! இக்கல்லொழுக் 

கத்தொடுசாராத கல்வீத்திறமையும் புறவேஷங்களுஞ் சீர்ச் 

திருக்தமெனப்படுமா! முற்காலத்தில் இவ்வியாழ்ப்பாணக் 

திலே இராக் கள்ளர் தொகையோ மிகப் பெரிது; பகற்கள்ளா 

தொகையோ மிகச் சிறிது. ஏழைக ளெல்லாருக் கூலிவேலை 

செய்து எளிதிற் சீவனஞ் செய்யும் பொருட்டாயே தெரு 

வேலைகளும் பாலவேலைகளுக் சென்னர்தோட்ட வேலைகளும் 

.பெருகப்பெருக, இராக்கள்ளர். தொகை மிகச் சுருங்கி 

விட்டது. பாதிரிமார்கள் கல்வி முதலியவற்றின் பொருட்டுச் 

தங்களை அடுக்தவர்களை அவரவர் மனச்சான்றுக்கு வீரோசு 

மாகவே ஈடக்கும் பொருட் வலிந்து ஏவ ஏவ, நிரீச்சூர 

வாதமும் போலிச்சமய mens தலைப்பட்டன. அவை 

தலைப்படத் தலைப்படப் பகற்கள்ளர் தொகை மிகப்பெருகி
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விட்டது. இராக்கள்ளருக்குத் தப்புவது எளிதெளிது! : 

பகற்களளருக்குத் தப்புவது அரிதரிது! தாஞ் சிறிது: 

காலத்தின் முன் வை£வரைப் பிசாசென்று அவர்சந்நி 

இக்கண் அன்னாஇிகளைக் காலாலே இந்திய ஊரிற்றானே யாரு . 

மதியத் தாமே பொருள் செலவழித்துக் கந்தபுராணம் 

படி.ப்பிக்கக் தொடங்கிலிட்டுக் கலியாணப் படிப்புச் சபை : 

யிலே வெருசனங்கள் கண்காணக் குளோப்பு விளக்குகளை 

உடைத்துக் கந்தபுராண புத்தகத்தை ஐயைய இங்கே: 

சொல்லப்புகின் கெஞ்சர் HOSE aris wad spar இபுரிந்து: 

தம்மை வருந்இப் பெற்றுவளாத்து திகப்பனாரைப் பேசாப் 

பேச்செல்லாம் பேசிக் கையாலறைந்துவிட்டுந் தாமே பரம: 

யோக்கியரென்று தலையெடுப்பொடு திரிவோரும், தமக்கு:. 

'மேலதஇிகாரியாகிய அரை தமது சொல்லுக்குச் செவிகொடுப் 

பவரென்று பொய்சொல்லி அவருக்கு அபகீர்த்தி விசைத்து" 

உலகத்சாரை வஞ்தெதுக்கைச்கூலிவாங்கி ௮அபற்றி விளைந்த : 

இறிமினல் வழக்குக் காரணமாக வந்தவெள்ளம் நின்ற 

(வெள்ளத்தையும் வாரிக்கொண்டு சென்ராற் போலக் கைக் 

கூலிப்பொருள் முன்னைப் பொருளையும் செற்நிறப் பெண்ணொ. 

ருத்தியைக் காட்டிக் கருநிறச் சகோதரியை விவாகஞ்செய்து 

கொடுத்ததனாற் கடைத்த பொருளையும் வாரிச்சொண்டு' 

செல்லப் பின்னரும் நெடுங்காலம் தம்மாலே வெகுசனங்கள் 

அயருழக்கும் ஊழ்வசத்தாலோ பிறிதுகாரணத்தாலோ: 

வழக்கு விசாரணையின்றி ஒழிய இராசதண்டத்துக்குக் தாம் 

ஒருவாறு தப்பிக்கொண்டு தாந்தப்பினமைக்குக் காரணர். 

pre செய்த கதிர்காமயாத்திரை முதலியனவென்று : 

சொல்லிக் கந்தசுவாமிமீது சைக்கூலிவாங்கற் குற்றமேற்றி 

அம்மட்டினில்லாது கதிர்காமசுவாமி ஈனவிலுர் தம்மோடு. 

கலந்து பேசுன்றாரென்று பிதற்றித் திரிவோரும், தாஞ்.
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௬ப்பிமீங்கோட்டு ஜமிமார்களுள் ஒருவராக ஏற்பட்டுக் 

கொண்டுமுறைப்பாடுகாரனையும் மதியற்காரனையுக்கனித்தனி 

கண்டு “*உன்பக்கந் தீர்ப்புச் செய்வேன் உன்பக்கந் தீர்ப்புச் 

செய்வேன்” என்று சொல்லிக் தமது பிள்ளையைச் சுட்டிச் 

சத்தியம்பண்ணி இருபக்கத்தாருக் தம்மைத் தள்ளுவியர 

. வண்ணம் உபாயஞ் செய்துவிட்டுச் தீர்ப்பு எவன் பக்கஞ் 

: செய்யப்பட்டதோ அவனைக் கண்டு ௮ தம்மாலாயதென்று 

, மூழ்ச்சி காட்டியும் ௮வன் பகைவளைக் கண்டு ABD தமது 

, பிரயாசைக்கு மாமுக மற்ற ஜுஈரிமாரால் ஆயதென்று அக்கங் 

காட்டியும் வம்பு செய்து திரிவோருமாகிய பகற்கள்ளர் 

உயர்ந்த கவர்ண்மெண்டு உத்தியோகத்தில் இருப்பாராயின், 

ஏழைகள் எப்படித்தான் பிழைப்பார்கள்! எப்படித்தான் 

பிழைப்பார்கள்!!| இப்பகற் கள்ளர், இம்மட்டோ? இங்கிலிச 

காரரைப் பிரீஇப்படுத்தும் பொருட்டு அவருடைய 

“குனி”ப் பறையர் கொடுத்த கோப்பியம் உவைனுமல் 

குடி.த்துவிட்டூச் சைவசமயக் கோயில்களினுள்ளே நுழைந்து 

அவைகளையும் பாழாக்குகின்றா2ே! கோயிற் குருமார் இவ 

ரைக் கோயிலினுள்ளே நுழையவொட்டாஅ தள்ளிக் இரு 

வி.திப்புறத்தில் ஒட்டுவியா சுதென்னையோ! ஆகா! ஓகோ! 

கோயிற் காணிக்கை குறையுமென்று பயந்தோ! பயந்தோ!! 

இந்தியாவீலே சைவ வைஷ்ணவத்தை விடுத்துக் 

இறிஸ்துசமயத்திலே புகுந்தவன். எவ்விடத்து எக்காலத் 

தும் எல்லாரெதிருங் குடும்பத்தோடுல் கிறிஸ்து சமயியே. 

யாழ்ப்பாணத்தில் ஒருவனே சிலரெதிரே சைவசமயி; வேறு 

செலரெதிரே கிறிஸ்து சமயி, ஒருவனே ஒருவரெதிரே 

sre Gost சைவசமயி; சலராட் இறிஸ்துசமயி; 
திரும்பவுஞ் சிலகாட் சைவசம:;பி: திரும்ப நிரீச்சு.ரவாதி. 
ஒருவனே யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கும்போது கிறிஸ்து



யாழ்ப்பாணச் சமயகநிலை. 59 

அமி; இந்இபாவுக்குப் போனபோது 885 சைவசமபி; 

"திரும்பி யாழ்ப்பாணத் துக்கு வர்சுபின் தன்னை இந்தியாகிற் 

கண்ட யாழ்ப்பாணத்தாரெதிரும் கிறிஸ் அ சமயி. யாழ்ப்பா 

ணத்தார்களுள்ளே சிலர் பழி பாவங்களுக்கு அஞ்சாது 

இப்படி. நடத்தலினாலும், வே.று பலர் இவர்கமாக் கண்டிக் 

அத் தள்ளிகிடாது இவர்களோடு கலத்தலினாலும், இங் 

குள்ளாரெல்லாருக்கும் அவமதிக்கற்பாடு உண்டாயித்று 

சென்னபட்டணத்தார்கள் சில வருஷத்துக்கு முன் 

இங்கலொக் அக் கவரண்மெண்டுக்கு எழுதி அச்சிற் பதப்பிசு த 

அனுப்பிய ஒரு வீண்ணப்பத்திமல, இலங்கையிலுள்ளவர் 

கள் ஆதியிலே இந்தியாவினின்றுவ குடியேறிய மிகத் 

தாழ்ந்த சாதியார்கள் என்றும், அவர்களுக்கு யாதொரு 

சமயமும் இல்லை என்றும், அவர்களுக்குச் சமயமென்பது 

அங்க வஸ்இரம் போலும் என்றும், அது பற்றி அவர்கள் 

"தங்கள் பிள்ளைகளுக்குப் பள்ளிக்கூடங்களில விவிலிய நாற் 

பாடம் படிப்பிக்க உடன்பட்டார்கள் என்றும், இர் இபாகி 

லுள்ளவர்களாகய தாங்கள் பண்டு தொடங்கிச் சாதியாசாச . 

மூஞ் சமயாசாரமும் வழுவாத உயர்குலத்தார்கள் என்றும், 

அதுபற்றித் தாங்கள் தங்கள் பிள்காகளுக்கு விவிலிய நாத் 

பரடம் படிப்பிக்க வீடமாட்டார்கள் என்றும் எழுஇியிருக் 

இனெமுர்கள். 

யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள சைவசமயிகளே! உங்களிடத் 

துள்ள அன்பு மிகுதியினாலே காஞ் சொல்பவைகளைக் 

கேளுங்கள், நீங்கள் தீட்சை பெற்றும் என்னை! விபூதி 
ருத்திராகூதாரணம், பஞ்சாகஷரசெபம், சிவாலய தரிசனம் 

இவைகளை நியமமாகச் செய்தும் என்னை! அ௮க்தயேட்டி 

சிராத்த முதலியவைகளைச் செய்தும் என்னை! வருஷந்தோ
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ன் கந்தபுராணம் கேட்டும் என்னை! சதம்பராலய தருமத்: 

இன்பொருட்டு அளவுகடந்த அ௮ஸ்இிகளைக் கொடுத்தும் 

என்னை! வருஷத்துக்கு இரண்டுதரஞ் செம்பரயாத்திரை 
செய்தும் என்னை! சேது முதலிய புண்ணியதீர்த்தங்களிலே: 

ஸ்கானஞ் செய்தும் என்னை! . ஊர்தோறுங் கோயில் கட்டு 

வித்துப் பூசை திருவிழாக்கள் செய்வித்தும் என்னை! இவ: 

சாத்திரி கந்தசட்டி, கார்த்திகை சுக்வொர முதலிய விரதம். 
களினாலும் அங்கப் பிரககஷிணத்தினலும் உடம்பை வருத்தி 
யும் என்னை! நீங்கள் உங்கள் சமயக்கடவுளாயே சிவபெருமா 

இடைய இலச்சணக்களையும், உங்கள் அன்மாவின் இலச் 

கணங்களையும், ஆன்மாவைப் பந்தித்த பந்தத்தின் இலச் 

கணங்களையும், புண்ணிய பாவங்களையும், அவைகளின் 

வயன்களாயெ சுவர்க்க ஈரகங்களையும், சிவபெருமானை வழி' 

படும் முறைமையையும், அதனாலே பெறப்படும் முத் இயின் 

இலக்கணங்களையும், இரமமாகப் படி.த்தாயினும் கேட்டாமி 

ணும் அ௮றிகின்றீர்களில்லை. உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு இவை 

களைப் படிப்பிக்னெறீர்களில்லை. உ௱்கள் கோயில்களிலே 

சிவபத்தியை வளர்த்தற்கு ஏதுவாகிய வேதபாராயணம் 

தேவார தஇருவாசக பாராயணம் சைவசமயப் பிரசங்கம் 

முதலிய கற்கருமங்களைச் செய்விக்கள் நீர்களில்லை. காமம் 

கோபம் சண்டை உயிர்க்கொலை முதலிய பெருந் தீமைகளை 

வளர்த்தற்கு ஏதுவாடுய பொதுப்பெண்களுடைய நடன 

அங்கேதேம் வாணவிளையாட்டு முதலிய தூர்க்கருமங்களிலே 

உங்கள் பெரும்பொருளைப் பெரும௫ழ்ச்சியோடு செலவு 

'செய்கின் நீர்கள். உங்கள் கோயிற் கோபுங்களிலுக் தேர் 
கவிலும் பார்க்கத் தகாத நிருவாணப் பிரதிமைகளைச் செய் 

வ்க்கின்றீர்கள். உங்கள் கோயிற் பந்தர்களிலே நிருவாண 

மாயும் காமவளர்ச்சிக்கு ஏதுவாயும் உள்ள த்திரங்கள்
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எழுதப்பட்ட காகிதங்களை ஒட்டுவீக்கிறீர்கள். கோயிற் 

சுவர்களிலே அப்படிப்பட்ட சித. இரங்களை எழு.அவிக்கிறீர் 
கள். கேட்கத்தகாத சிற்றின்பப் பாட்டுக்களைப் படி.ப்பிக் 

கின்றீர்கள். இஅபற்றி விளையும் பெருங்கேடுகளையும், இது 

பற்றி அன்னிய கேசத்தாராலும் அன்னிய சமயத்தாசா 
வம், உங்களுக்குக் கிடைக்கும் எல்லை கடந்த ௮வமஇப்பை 

யும், இன்னும் நீங்கள் எட்டுணையேனுஞ் இர்இக்னெகீர்க 

ஸில்லை. நீங்கள் பாதிரிமாரும் அவர்களைச் சார்க்த கிறிஸ்த 

வர்களுஞ் செய்யும் பெருங் கொடுஞ் சிவதூஷணங்களை 

அஞ்சாது கேட்டின்றீர்கள். பாதிரிமார்கள் உங்களை வஞ்சிக் 

கும்படி. உங்கள் வீடுகளுக்கு அனுப்புகிற பெண்களுடைய 

மையல் வலையில் நீங்கள் அகப்பட்டு, அவர்கள் செய்யுஞ் 

சிவதாஷணங்களைக் கேட்டு அவர்களுக்கு உங்கள் பொருளை 

வாரி வாரி இறைக்கன்றீர்கள். உங்கள் கைப்பொருளையே 

இறுத்து உங்கள் பிள்ளைகளைப் பாஇரிமார்களுடைய பள்ளிக் 

கூடங்களிலே விபூதி அழித்அலிட்டுப் போய்ச் சிவதாஷண 

புத்தகங்களைப் படி.க்சவுஞ் சமயாசாரத்தையுஞ் சாதியாசா 

சத்தையும் இழக்கவும் பண்ணுகின்றீர்கள். நீங்கள் இப்படிச் 

செய்விர்களாயின், நீங்கள் செய்பவைகளென மேற் சொல் 

லப்பட்ட சிவ புண்ணியங்களினால் யாதொரு பயனும் 

உண்டாகாதே! பிரமா விட்டுணு முதலிய தேவர்களும் 

இருஷிகளும் தாங்கள் சிவபூசை சிவதரிசன முதலிய சவ 

புண்ணியங்களை கியமமாகச் செய்பவர்களாய் இருந்தும், 

தக்கன் யாகத்தில் ௮வன் செய்த இவெ அவணங்களைக் 
கேட்டுக்கொண்டிருக்த பாவத்தினாலே அ௮துபவித்த பெருங் 
கொடுந் துன்்ங்களெல்லாம், நீங்கள் வருஷந்தோறும் 

பொருள் செலவிட்டுக் கேட்குங் சுந்தபுராணத்தின”லே 
கன்றாக அ௮றிந்திருக்வெதிர்களே. ரநாஞ் சொல்லவேண்டுவ 
தென்னை 
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சைவசமயிகளே! நீங்கள் உங்களை யாதோரிடையூறும் 

அடையாவண்ணம் ௮ருளுகிற கவர்ண்மெண்டாருக்கு வரு 

ஆந்தோறும் இறுக்கும் வரிப்பணர் சொண்ணாறு சதமாகிய 

அ௮த்தியற்பத் தொகசையன்றோ! இவவரிப்பணங் கொண் 

டன்றோ, நீங்கள் வேண்டுமிடமெங்கும் அதிசெளக்கியச் 

தோடும் எளிதிலே சேரத்சக்க தெருக்கள் செப்பமிடப் 
படுன்றன! இப்படியாகவும் நீங்கள் இவ்வச்தியற்பது 

தொகையாயய வரிப்பணத்தைத் சண்டலாளராகய அதிகாரி 

களைப் பலதரம் அலைத்துவிட்டும் புறங்கூறியும் மிக்க மன 

வருத்தத்தோடும் இறுக்கின்றீர்கள். செப்பமிடப்படாக 

தெருக்களைச் செப்பமிடுவிக்கும் பொருட்டும், தெருக்கள் 

இல்லாத இடங்களிலே தெருக்கள் ௮மைப்பிக்கும் பொருட் 

டும், அடிக்கடி. கவர்ண்மெண்டாருக்கு விண்ணப்பம் எழு இ, 

அவர்களிடத்து ஓயாவேலை வாங்குஇன்தீர்களே. ஓசோ! 

இவ்வியல்புடைய நீங்கள், உங்கள் சைவசமய குருமார்களுக் 

குக் காலந்தோறும் அரிசி பருப்புப் பால் தயிர் நெய் முதலிய 

பதார்த்தங்களும் வஸ்.திரங்களும் ரூபாக்களுஞ் Ho) gun 
தடை பேசாது வந்தனத்தோடுங் கொடுக்னெறீர்கள். 

கொடுத்தும் என்னை! அவர்களிடத்தே யாது வேலை வாங்கு 

இன்றீர்கள்! அவர்கள் உங்களுக்காயினும் உங்கள் பிள்ளை 

களுக்காயினும் உங்கள் சமயத்தையும் ஈல்லொழுக்கத்தையும் 

போதிக்கனெரார்களா? உங்கள் கோயில்களிலே சைவசமயப் 
பிரசங்கஞ் செய்கின்றார்களா? பள்ளிக்கூடங்களைத் தாபித் த 

உங்கள் பிள்ளைகளைப் படிப்பிக்னெருர்களா? உங்களுள் 
யாராயினும் இறிஸ்து மதத்திலே பிரவேக்கப் போம் 

பொழுது பரிதபித்து அவருக்குச் சைவசமயத்தினது 

மூமையையுங் இறிஸ்து சமயத்தினது இழிவையும் அறி 

வித்து அவரைத் தடுக்கன்றார்களா? உங்களுக்குத் தீக்ை
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செய்யுமிடத்துத் தககிணையை வாங்கிக்கொண்டு உடனே 

தட்டம்பிடிப்பதன்றிச் செலகாளாயினும் தாமதித்திருக்து 

உங்களுக்கு அதுட்டானமுஞ் சமயாசாரமும் பழக்குகின்றார் 

களா? உங்கள் விட்டுக்கு வந்த பொழுது உங்கள் செல்வப் 

"பெருமை உத்தியோகப்பெருமைகளையுக் தங்கள் பொருண் 

.மூட்டுப்பாடுகளையும் விண்வார்த்தைகளாயும் பேசுவதே 

யன்றிச் சிவபெருமானுடைய பெருமையையுஞ் சைவசமயங் 

குன்றுதலையுஞ் சுட்டி யாதாயினும் பேசுனெழுர்களா? 

அதுட்டான முதலியவைகளை நீங்கள் இரமமாகப் பயின் 

_ிருக்கின்நீர்களோ என்று உங்களை எப்பொழுதாயினும் 

பரீட்டிக்கின்றார்களா? உங்களுள் யாராயினும் இறக்கும் 
பொழுது அங்கே வந்து அவரான்மா நற்கதி அடையும் 

பொருட்டு அவருக்கு ஈல்லறிவுறுத்துகின்றார்களா? உங்கள் 

சமயத்தைப் பாதிரிமார் கண்டிக்கும்பொழுது அவர்களை 

எதிர்த்து அவர்கள் சமயத்தைக் கண்டித்து உங்கள் 

சமயத்தை நிறுத்தத் தொடங்குகின்றார்களா? உங்கள் 

.குருமார்களுள் யாரொருவரேனும் எப்பொழுதாயினும் 

உங்களுள் யாரொருவரையேனும் பார்த்து “ரீ கொலைசெப் 

யாதே; களவெடாதே; மஅபானம் பண்ணாதே; மாமிசம் 

புசியாதே; பொய் பேசாதே; வியபிசாரஞ் செய்யாதே; 

.சூதாடாதே'' என்று வாய் இறந்ததுண்டா? கல்லது 

நல்லஅ!! உங்கள் வந்தனமும் பொருளும் பெருத பிறர் 

சிலர் உங்களுக்கு நன்மை செய்யப் புகுந்தவிடதது 9556 

இடையூறு பேசாமலாயினும் இருக்கின்றார்களா? இல்லையே! 
மாதா வயிற்றிற் சிசுவும் ௮ம்மாதாவினாலுங் கொல்லப்படா 

வண்ணஞ் சாவதானமாக ஆணை கடாத்தும் அ௮ரசனருக்கு 

வருஷத்திலே தொண்ணாறு £58 கொடுக்கப் பின்னிட் 

டொளிக்கறெ நீங்கள், உங்களுக்கு யாது நன்மையுஞ் செய்
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யாத போலிக்குருமாரைக் கும்பிட்டுக் கும்பிட்டு அவர் 

'மீவண்டுவனவெல்லாம் உவப்போடு கொடுப்பதென்னையோ! 

அறியேம் அறியேம்!! 

சைவசமயிகளே! கணக்கர், கொல்லர், தச்சர், கன்னார், 

தட்டார், மேளக்காரர், வண்ணார், அம்பட்டர், சக்கலியர், 

பறையர் முதலிய பலதொழிலாளர் மரபிற் பிறந்தவராயி' 
னும், அவ்வத் தொழில் அறியாதவரை அறிந்தவரெனக் 

கொண்டு, அவவவருக்குப் பொருள் கொடுத்து, அவ்வத். 

தோழில் செய்விக்கச் சொப்பனத்திலாயினும் கினைக்கன் தீர் 
களா? இல்லையே! இவ்வாருகவும், சைவ குருமாபிற் பிறந்தவ 

ராயினும், சைவசமய குருத்துவத்துக்கு அவசியம்: 

வேண்டிய சைவூத்தாந்த நூலுணர்ச்சியஞ் சைவக்கரியை. 

களை மந்இரக் ரியா பாவனை வழுவாவண்ணஞ் செய்யும். 
இறமையுஞ் சைவசமய போதனையும் இல்லாதவரைச் சைவ 

சமய குருமாரெனக் கொண்டு, உங்கள் கைப்பொருளை 

அவருக்கு இறைத்து வீட்டு, அவரிடத்தில் வேலை வாங்காது: 

பராமுகர்களாய் இருப்பது நீதியா? தவ௫ிப்பிள்ளைகளுந் 

தங்கள் தொழிலிலே பரீட்சை சொடுத்தே தவூப்பிள்ளைக 
ளாருனெரார்களே! பரீட்சை சிறிதும் வேண்டாத உத்தி 

யோகமாவஅ, உலக முழுதாளும் அரசரும் பெழுத வந்த. 

திகளைப் பெறும் மிக மேன்மை பெற்ற உத்தியோகமாகய: 
சைவசமய குருவுத்தியோகம் ஒன்றேயாய் முடிந்ததே! 

இஃது என்னையென்னை! கொடுமை கொடுமை! 

சைவசமயிகளே! இறிஸ்து சமயகுருமாராயெ பாரி 

மார்கள் தன்கள் பாலையையும் அதற்கு மூலபாஷைகளையும் 

இலக்கண இலக்கிய கணித தருக்க பூகோள ககோளா தஇிகளை 

புக் தங்கள் சமயநூல்களையும் படித்துத் தோந்து பரீட்சை
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விற் செத்திபெற்று நெடுந்தூரத்தினின்றும் இங்கு வக்கு, 
கம்முடைய தேசபாஷைகளையும் நீ.திநூல்களையுஞ் சமய 

அரால்களையுஞ் சிறிதாயினும் படித்துப் பிரசங்கக்கின்றார் 

களே! உங்கள் சமய குருமாருள்ளே சிலசொழிய, மத்தவர் 
கள் அந்தியேட்டிப் பட்டோலைதானும், இன்னுஞ்சொல்லின் 

அர்தியேட்டியென்னும் பெயர்தானும், பிழையற எழுத 

அ.றியார்களே! கேட்டி கெட்டி!! இவாகமத்தில் ஒரு சுலோசு 
மாயினுர் தேவார இருவாசகங்களில் ஒரு பாட்டாயினுக் 

'இருவள்ளுவரில் ஒரு குதளாயிலும் ௮றியாத மனிதப்பதச் 

களுஞ் சைவசமய குருமாராம்! சமணசமயத்தச் செட்டிச்சி 

விக்ரெகத்தின் இருபக்கததும் விசாயகக்கடவுள்'விக்ெகமுஞ் 

அப்பிரமணியக்கடவுள் விக்ெகழும் அஞ்சாது வைத்துப் 

பூசை உற்சவமுதலியன செய்ற அதிபாதகர்களுஞ் சைவ 

சமய குருமாராம்! “*சிவலிங்கமாவது பரமசிவனுடைய கூறி 

சாபத்தால் அழு விழுந்தது” என்று அஞ்ஞானப் பாதிரி 

கள் போல நெஞ்சந் திரிக்டொது வாய்கூசாது பேசுகிற 

புலையருஞ் சைவசமய குருமாராம்! சமணசமயக்கடவுளாகயெ 

அருகன் மேலே பாடப்பட்ட திருநாற்றந்தாதிபித் செய்யு 

ளைப் பார்த்திருந்தும் அதன் பொருளை அ௮றியாமலுக் திரு 

அாறென்பததற்குர் திருநீறென்பதற்கும் பேதந் தெரியா 

லும் “திரு நூற்றக்தாஇியிலே விபூதியின் மமமை சொல்லப் 
படுன்றது; அதில் ஒரு புத்தகம் வாங்கித்தாமாட்டீரா” 

ஏன்ற அசேசனஇலகர்களுஞ் சைவசமய குருமாராம்! 

“மாணிக்கவாசகர் பாடின திருவாசகம் ஒன்று வாங்னேன்; 
அவர் பாடின தேவாரம் ஒன்று வாங்இத்தாமாட்டீரா” 

ஏன்றெ மூடசனேநக்திரர்களுஞ் சைவசமய குருமாராம்! 

“பரமவனுடைய ஐந்து முகங்களுள்ளே ஈசானமுகம் 

ஊர்த்துவ முகமென்று சொல்லியிருக்கன்றதே! ஊர்த்துவ
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முகமாவது அண்ணாந்து க்கிற முகமாமே! அப்படியா 

னால் அபிஷேகம் பண்ணும்பொழுது தீர்த்தம் மூக்கினுள்ளே 

போமே! போனாற் சுவாமிக்குச் சலதோஷங் கொள்ளுமே! 

இதற்கு யா.து பண்ணலாம்” என்றெ அஞ்ஞான சரோமணி 

களுஞ் சைவசமய குருமாராம்! 

தோட்டவேலை, வயல்வேலை; வியாபாரம், உத்தியோக 

மூதிலிய தொழில்கள் செய்து சீவனம் பண்ணுற உங்க. 

சரள்ளுஞ் சிலர், ஒழிவுள்ள நேரங்களிலே சைவசமய விஷ 

பயங்களை ஆசையோடு படி.த்தாயினுங் கேட்டாயினும் அறி 

இன்ருர்களே! உங்கள் சைவசமய குருமாருக்கு என்ன 

வேலை! நீங்கள் வருந்திச் சம்பாதித்துக் கொடுச்சக் கொடுக்க, 

அவர்கள் எளிதில்: வாங் உண்டுடுத் தக்கொண்டு வெட்கஞ். 
இறிதுமில்லாமல் மாப்பிசா மாடுகள்போலஜ் திரிகன்றார் 

சே! சைல சாத்திர முதலியவற்றைப் படித்தற்கு. 

அவர்களுக்கு வேண்டிய கேரம் இருக்கின்றதே! அப்படி 

விருக்கப் படியாமல் அவர்கள் வீண்பொழுது போக்குன் 

'ரர்களே! இனியாயினும் படிக்கும்பொருட்டு நீங்கள் தயை: 

கூர்த்து அவர்களுக்கு நல்லபுத்தி சொல்லமாட்டீர்களா* 

அவர்கள் தங்களுக்குப் படிக்கச் சத் தியில்லையானால், படித்த 

வர்கள் பல சைவசாத்திரப் பொருள்களைத் திரட்டிச் 

இறுவரும் எளிதில் அறியும்படி. செய்கிற பிரசங்கங்களைச்: 

கேட்கும்பொருட்டாயினும், நீங்கள் அவர்களுக்குப் புத்தி் 

சொல்லலாகாதா? பிரசங்கங் கேட்க ஈம்முடைய குருமார் 

கள் கூசுறொர்களே என்பிர்கள்போலும்; பிரசங்கங் கேட்டுக்: 

சேட்டுப் புத்திமான்களாய்ப் பிறருக்கும் போதித்து ஈன்கு. 

மஇக்கப்பட்கெ களிப்புற்றுத் இரிவ.து நல்லதோ! பிரசங்க: 

கேட்கக் கூ௫ிக் கூடிப் பிரசங்கங்கேட்ட பிறரெஇரே தங்கள்: 
ஊத்தை வாயைத் திறந்து தங்கள் அறியாமையை வெளிம்:
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படுத்தி அவர்களாலே கண்டிச்சப்பட்டும் அவமதிக்கப் 
பட்டுஞ் செருக்கிழந்து தலை குனிந்து பதுங்கித் திரிவது 
கல்லதோ! குலங் கல்வி அறிவு ஒழுக்கஞ் செல்வங் கெளரவ் 
முதலிய பலவற்றாலுர் தங்களினும் உயர்ந்த பிராமண 
குருமார் முதலாயினோர் பேரானந்தத்தோடு வந்திருக்கு 
கேட்பதறிந்துந் தாங்கள் கேட்கக் கூசுவதென்னையோ! 
ஸ்கானஞ்செய்து தோய்த்துலர்ந்த வஸ்திரமுடுத்து விபூதி 
ருத்திராக்ந் தரித்ச சைவசமயிகள் பலர் கூடியிருக்க po 
உதிதமசபைகளிலுக் இருக்கோயில்களிலும் போய்க் கெள 
வத்தோடும் இருந்து வெசாத்திரப் .பிரசங்கஞ் சவபுராணப் 
பிரசங்சங் கேட்கக் கூசுறெ இச்சைவ குருமூர்த்திகள், 
தங்கள் செனன தேசத்திலே செல்வர்கள் சமுகத்திலும் 
உத்தியோகத்தர்கள் சமுகத்திலும் அரையணா ஒரு BCH! 
பூரி வாங்கும்பொருட்டு நெருக்குண்டுந் தள்ளுண்டும் - அடி. 
யுண்டும் . ௮வமானப்படக் கூசாததென்னையோ! gir 
மட்டோ, தங்கள் சீடர்கள் இறிஸ்தவர்களாய்ச் சவநிந்தகர் 

களாய்ப்போன மின்னும் அவர்கள் வீடுகளிலே போய்ச். 

சமயம் பார்த்து யாசித்து வயிறு வளர்க்கக் கூசாத 

தென்னையோ! அம்மட்டோ, சழ்சாதியாரோடும் ஒரே பாயி. 

லிருந்துகொண்டு சொக்சட்டான் காகிதம் விளையாடக் கூசாது 

தென்னையோ! அம்மட்டோ, தம்மிடத்து வருந் தூர்த்தர் 
ஒருவருக்கொருவர் தகப்பன் மகன் என்பதும் நோக்காது, 

பாட்டன் பேரன் என்பதும் நோக்காது, மாமன் மருமகன் 

என்பதும் கோக்காது, தமையன் தம்பி என்பதும் நோக். 

காது, குரு சீடன் என்பதும் நோக்காது, உபாத்தியாயன் 

மாணாக்கன் என்பதும் கோக்காது, அவர் தம்மின் மிச 

மூத்தவர் மிச இளையவர் என்பதும் கோக்காது, அவர் 

தம்மின் மிகத் தாழ்ந்த சாதியார் எனபதும் நோக்காது '
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போகம் விற்றுண்ணும் பொ௫ப்பெண்களுடைய வீட்டிலே 

அழைதற்குக் கூசாத தென்னையோ! அ௮ம்மட்டோ, பேதி 

வியாதிக்காலத் திலே சனங்களை வஞ்சிக்கும்பொருட்டு வெறி 

யாட்டாடிய பொ௫மகளிருக்கு உருத்திராபிலேகஞ்செய்.௫ 

நிபாராதனை பண்ணி ஈமஸ்கரித்து அவர்கள் கையினின்றும் 

விபூதி வாங்கக் க. சாததென்னையோ! அ௮ம்மட்டோ, உருத் 

இரசணிகையருடைய இலக்சணங்கள் இவை இவையெனச். 

சிவாகமங்கள் சொல்லவும், பொதுப்பெண்களை உருத்திர 

கணிகையரெனக்கொண்டு, கோயில்களில் வைத்து அவர்கள் 

பொருட்டுச் சிவத்இரவியங்களை எடுத்துபயோ௫க்கக் கூசாத 

தென்னையோ! அம்மட்டோ, பிறர்மனைவியரைச் சகோதரி 

களாசவும் உருத்திசகணிகையரை மாதாக்களாகவும் பாவித் 

தொழுகல் வேண்டும் என்று சிவாகமங்களுஞ் சிவபுராணங் 

களும் விதிக்கவும், அவ்விதி கடந், தங்கள் மனசைத் தங்கள் 

பொறிபோன வழியே போக்சக் கூசாததென்னையோ! ௮ம் 

மட்டோ, தங்களிடத்தே தீக்ஷைபெற்ற பெண்கள் தங்க 

ளுக்குப் புத்திரிகளென்பதை எவ்வளவாயினுஞ் சிந்தியா 

,தவர்களாய் வரம்புகடந்தொழுகக் கூசாததென்னையோ! உங் 

கள் குருமாருள் ௮சேகர் இத்திமைகளுக்கெல்லாங் கூசார் 

கள்; சுவாமி சந்கிதானங்களிலே ஈமலஸ்காரம்பண்ணவும், உத் 

தரீயமெடுக்கவும், தலைக்கட்டை எடு தீ.துவிட்டு உருத்திராகூ 

மாலை தரிக்கவும், தாளந்தட்டித் தேவாரமோதவும், சிவசாத் 

இரப் பிரசங்கஞ் சவபுராணப் பிரசங்கங்கள் கேட்கவும், சிவ 

சாத்திர சிவபுராணங்கள் படிக்கவுங் கூசுவார்கள். உங்கள் 
குருமாருள்ளே யோக்பெருக்கும் கும்பிடு அயோக்யெருக்குக 

கும்பிடுயோக்கயெருக்கும் பாதகாணிக்கை௮யோக்கியருக்கும் 

பாதகாணிக்கையானால், தருத்தம் எப்படி உண்டாகும்! 

யோக்யெரை உயர்த் தி ௮யோக்கயயைத் தாழ்த்தினாலன்றோ ,
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Some as தொகை குறையக் குறைய, யோக்யெர் 
"தொகை அகப்படும். 

சைவசயிகளே! பொய், களவு, ஈம்பிக்கைத் துரோகம், 
கற்பழித்தல், விடுகொளுத்துதல் முதலிய தீமைகளுள் 
ஒன்றுடையவளையுஞ் சம்பளம் பெறாத தவ9ப்பிள்ளையாகத் 
தானும் வைத்துக்கொள்ளுதற்கு ஒருவருஞ் சம்மதியாரே! 
இத்திமையெல்லாம் ஒருங்குடையவரையும் மோட்சவழி 
காட்டும் குருமாரெனக்கொண்டு வழிபடுதற்கு நீங்கள் எவ் 
வளவேனுக் கூசக்காணேமே! உங்கள் குருமாருள்ளே கல்வி 
யும் ஈல்லொழுக்கமும் உடையவர் சிலர் உளரேயாயினும், 
அவர்கள் தங்கள் கடமையை உங்களுக்கு எவ்வளவேனஞ் 
செய்யக் காணேமே! சிலகாலத்.அக்கு முன் இருந்த இறிஸ் 
சமய குருமாருள்ளே சிலர், தங்களைத் தூஷித்தல் கல்லா 
லெறிதல் அடித்தல் முதலிய இமைகளைச் செய்தவர் 
களுக்குக் தங்கள் சமயத்தைப் போஇத்தார்களே! உங்கள் 
சைவசமய குருமாரோ, தங்களைக் கண்ட சண்ட இடமெல் 
லாஞ் செருப்புக் கழற்றியும், உத்தரீயமெடுத்தும், வாய் 
புதைத்தும், ஆசனத்திருத்தியும், சுவாமீ சுவாமீ அடியேன் 
அடியேன் என்று அடியற்ற மரம்போல விழுந்து நமஸ் 
கரித்தும், தங்கள் பாதசமீபத்தில் ரூபாக்களைக் கலகலெனக் 
கொட்டியும் வழிபட்டொழுகுக் தங்கள் சீடர்களுக்குக் 
தங்கள் சமயத்தைப் போ தஇிக்ன்ரார்களில்லையே! 

சைவசமயிகளே! உங்கள் கோயில்களிலே பொதுமகளி 

(ரூடைய ௩டனசங்தேம் வாணவிளையாட்டு முதலியவைகளை 
ஒழித் து.விடுங்கள். நிருவாணமாயும் காமத்தை வளர்த்தத்கு 

ஏ.அவாயுமுள்ள பிரதிமைகளையும் படங்களையும் அமைப்பியா 

தொழியுங்கள். கோயில்களிலே சைவப்பிரசங்கம், வேத
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பாராயணம், தேவாரதிருவாசக பாராயண முதலியவைகளைச் 

செய்வியுங்கள். உங்கள் குடும்பத்தோடு கியமமாகப் போய்: 

சைவப்பிரசங்கங் கேளுங்கள், கலமாயுள்ள கோயில்களைப் 

புதுக்குவியுங்கள். ஒன்றுக்கொன்று சமீபத்தினதாகப் பல 
கோயில்களைக் கட்டுவியாதொழியுங்கள். நித்திய பூசைக்கு. 

முதற் பொருள் சேருமுன் கோயில் கட்டுவிக்கச் தொடங்கா 
தொழியுங்கள். நித்திய பூசைக்குப் பொருள் இல்லாத: 

கோயில்களிலே இடம்ப நிமித்தக் திருவிழாவைத் தொடங் 

காஅ நித்தியபூசையைச் இரமமாக ஈடத்துவியுங்கள். சைல 

சமயத்துக்கு முழுதும் வீரோதமாகய மதுபானம் மாமி௪ 

போசனமுதலிய தீமைகள் தலைப்படாவண்ணம் விலக்குங்கள். 

நீங்கள் வெயர்வையொழுகப் பலவித முயற்சகளினால் 

வருந்திச் சம்பாதித்த பொருளைக் கூத்து முதலிய வேடிக் 

கைகளிலும்: பொய்வழக்குகளிலுஞ் செலவு செய்து, பழி” 

் பாவங்களைத் தேடிக்கொள்ளாது, இம்மை மறுமைகளுக்கு 

உபயோகமாகிய: கல்வி விருத்தியிலே செலவு செய்து, புகழ் 

புண்ணியங்களை ச் சேடிக்கொள்ளுங்கள்.  கல்வியறிவொழுச் 
கங்களிஞற் சிறப்புற்ற. மேலோர்களையே. உங்களுக்குக் குர. 

மாராக ஏற்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். கல்வியறிவில்லாதவர்களை: 

யும் கல்லொழுக்கமில்லாதவர்களையுங் குருமாரெனக் கொள் 

ளாது தள்ளிவிடுங்கள். உங்கள் குருமரபினருள்ளே கல்வி 

ய.றிவில்லாதவர்களுக்கு அன்னவஸ்திரங் கொடுக்கவேண்: 

டாம் என்று நாஞ்சொல்லவில்லை, அவர்களைத் தருநந்தன 

வனம் வைத்தல், புஷ்பமெடுத்துத் திருமாலைட்டித் திருச் 
கோயிலுக்குக் ' கொடுத்தல், இருக்கோயிலிலே இருவல 

இடுதல், இருமெழுக்கடுதல், திருவிதியிற் புல்லைச் செதுக்கு 

தல் முதலிய திருத்தொண்டுகளைச் செய்யப்பண்ணி, அவர் 

களுக்கு ௮ன்னவஸ்தஇரங் கொடுங்கள், ச வாகமவுணர்ச்சியா.
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லன்றிப்பெறப்படாத குருத்.துவஞ்செய்ய ஒட்டாதேயுங்கள்.. 

அவரவர் தகுதிக்கேற்ற வேலைகொடுத்து அவரவரைப் 

போஷிப்பதே நீதி. ப்ரமசற்குருவாயே திருஞானசம்பர்த 
மூர்த் இகாயனார் ப இனாராயிரர் திருக்கூட்ட த்தோடு வொலய்ங் 

களெங்குர் தர்ளந்தட்டித் தேவார மோதியருளினமையைப் : 

பெரியபுராணத்தால் அறிந்திருந்தும், தாங்கள் சுவாமி , 

உற்சவங்கொண்டருளும் பொழுது. தாளந்தட்டித் தேவார 

மோதக் கூசுன்ற பெரும்பாவிகளைச் சைவகுருமாரெனச்' 

கொண்டு வழிபடாமலுங் காணிக்கைகொடாமலும் வெறுத்து 

ஒட்டிவிடுங்கள். ஆலயப் பிரதிட்டை முதலிய கிரியைகளைச் 

இவாகமத்தில்வல்ல பெரியோர்கள் பலரையிருத் திக்கொண்டு,.. 

அவர்களோடு சலந்து ஆலோ௫த்து, மர்.இரக் சிரியா பாவனை 

கள் வழுவாவண்ணம் ஈடத்துவியுங்கள். 

சைவசமயிகளே! பாதிரிமார்களும் அவர்களைச் சார்ந்த 

இறிஸ்தவர்களுஞ் செய்யுஞ் சவதூஷணங்களைக் கேளா? தாழி: 

யுங்கள். உங்கள் பிள்ளேகளை அவர்களுடைய பள்ளிக்கூடங் 

களிலே லிபூதியழித்.துவிட்டுப் போய்ச் சவதூவண புத்த. 

கங்கள் படி.த்தற்கு அனுப்பாதொழியுங்கள். ஊர்தோறும் 

பள்ளிக்கூடங்கள் தாபித் த, உங்களுள்ளே கல்வியறிவொழுச் 

கங்களிற் சிறந்த மேலோர்களைக்கொண்டு அவைகளை ஈடத்து 

லியுங்கள். உங்கள் பிள்ளசோகலா அப்பள்ளிக்கூடங்களிலேயே 

அனுப்பி லெளகெநூல்களையும் நீ இரநூல்களையுஞ் சைவசமய: 

நூல்களையும் படி.ப்பியுங்கள். சா.தாரணக்கல்லி விசாரணைத். 

தலைமைத்துரைக்கு விண்ணப்பமெழுஇக் கவர்ண்மெண்டா 

. சிடத்திலே பொருளுதவிபெற்று, லெளகெறூற்கல்வியை 

விருத்திசெய்யங்கள். அதற்குப் பாதிரிமார்கள் இடையூறு ' 

செய்யின், ரீங்களெல்லார் இரண்டு கொழும்புக் கவர்ண்மெண் 

டாருச்கு விண்ணப்பமெழுதிக் கொள்ளுங்கள். அதற்குச்.
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கொழும்புக் கவர்ண்மெண்டார் பராமுகர்களாயிருப்பின், 

.இங்லொந்துக் சவர்ண்மெண்டாருக்கு விண்ணப்பமெழுதிக் 

- கொள்ளுங்கள். இர்தியாவையாளும் இங்கிலாந்துக் கவர்ண் 

மெண்டாரே இலங்கையையும் ஆளுகன்றனர், இந்தியாகிற் 

குடிகளனுப்பும் விண்ணப்பங்களைச் £ர்தாக்டுப் பார்த்து 

, இவர்களுக்கு ஈன்மை 'செய்யும் சவர்ண்மெண்டார், இலங்கை 

யிற் குடிகள் விண்ணப்பமனுப்பினால், அதைச் £ர்தாக்கப் 

, பார்த்து ஈன்மை செய்யாது விடுவார்களா? குற்றம் உங்க 

ளிடத்ததேயன்றிக் கவர்ண்மெண்டாரிடத்ததன்று. 

ஆதியிலே சோழமண்டலத்தினின்றும் பாண்டி மண்ட 

லத்தினின்றும் தொண்டைமண்டலத்தினின்றும் பிராமணர் 

முதலிய சாதியார்கள் சமிழ்ரசர்களோடு திருக்கோண மலையி 

௮ம் யாழ்ப்பாணத்தினும் வந்து குடியேறினர்களென்று 
திருக்கோணமலைப்புராணமுங் கைலாசமாலையஞ் சொல்லு 

கின்றன. இந்தியாவிலோ பிராமணருள்ளும் நியமாசார 
முடைய செட்டிவேளாளருள்ளுங் இறிஸ்துமதத்திலே 

புகுந்தவர்கள் பலர்; இத்சேசச்திலோ இச்சாதியார்க 

ஞூள்ளே இதுவரையும் கிறிஸ்துமதத்திலே புகுந்தவர் ஒரு 

வருமிலர், இந்தியாவிலோ இங்கலிசென்றாற் பறையரோ 

டிருந்து படி.த்தற்கும் கூசாதார் பிராமணருள்ளும் பலர்; 

இத்சேசத்திலோ வண்ணாரோடிருந்து படித்தற்கும் 

உடன்படாதவர் அசற்சூத் திரருள்ளும் பலர். இந் தியாவிலோ 

சிவபுராணப் பிரசங்கஞ் செயப்படும் கோயில்கள் மிச 

அரியன; இத்தேசச்திலோ ௮ செயப்படாக் கோயில் 

இல்லை. இந்தியாவிலோ வித்துவான்கள் சைவசமய குருமார் 

 முதிலியோருள்ளுங் கந்தபுராண முதலியன அிந்தவர் 

சிலர்; இத்தேசத்திலோ பெண்களுள்ளும் ௮வையறியாதார் 
இலர். இந்தியாவிலோ சுவாமிசந்நிதானங்களிலே சட்டை
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யிட்டுக்கொண்டும், போர்த். துக்கொண்டும், அங்கவஸ்திரர் 

தீரித்துக்கொண்டும், சோடுமாட்டிக்கொண்டும், குடை பிடித் 

அக்கொண்டும், வண்டிகுதிரையேறிச்கொண்டும் ௮வமதிப் 

போடு போவோர் பலர்; இத்தேசத்திலோ அவை செய் 

வோர் இலர். அம்மட்டோ, இங்குள்ளவர்கள் சுவாமி 

சந்நிசானங்களிலே இங்கிலிசுத் அுரைமாரும் வண்டி 

குதிரையேறிக்கொண்டு போக விடார்கள். இந்தியாவிலோ 

இருக்கோயில்களை மலஞ் சலம் எச்சல் முதலியவற்றினால்: 

அசுிப்படுத்துவோர் பலர்; இத்தேசத்திலோ அப்படிச் 

செய்யத் அணிவோர் இலர். இந்தியாவிலோ பெருந்தொகை 

யாயே ஆல்இிகளையுடைய கோயில்களுள்ளும் ௫ த் இயபூசை 

நியமமாக ஈடத்தப்படாக் கோயில்கள் பல; இத்ே 'தசத்திலோ 

பொருள் சறி.தமில்லாச் சிறுகோயில்களுளளும் நித்தம் 

ஒருகாலப் பூசையேனும் ஈடத்தப்படாக் கோயில்கள் இல. 

இந்தியாவிலோ பெரும்பான்மையோர்களுக்குக் காடன் 

மாடன் கறுப்பன் வீரன் பெரியதம்பிரான் முதலிய பிசாசு 

சுளே குலதெய்வம்; இத்தேசத்திலோ பெரும்பான்மையோர் 

களுக்கு எல்லாவறிவும் எல்லாமுதன்மையும் எல்லாவறுக் 

இெகமுமுடைய ஈமது சுப்பிரமணியக்கடவுளே குலதெய்வம். 

இப்படிப்பட்ட சல வீசேடங்கள் இத்தேசத்துக்கு இருக் 

இன்றன. இருந்தும் என்னை! முன் பேசப்பட்ட பல 

குறைவுபாடுகஸினால் இவவிசேடங்கள் பிரகாசிக்கவில்லை. 

நம்மன்பர்களே! நெடுங்கால அறுபவத்தால் அறிந்த 

உண்மைகளைத் தேசாபிமானத்தனொலுஞ் சமயாபிமானத்தி' 

னாலும் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்திய ஈம்மை உங்களுக்குப் 

பகைவரெனக்கொண்டு தூஷித்துத் இரியாது, "மேலே 

பேசப்பட்ட குறைவுபாடுகளை விரைவில் அகற்றி, உங்கள் 

இகபர லாபங்களை அடையும்படி. முயலக் கடவீர்கள். ஈம்மை
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நீங்கள் எப்படித் தூஷிக்கும் உங்களுக்கு ஈன்மையாசு 

முடிபவைகளை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துதற்கு FTC 

சிறிதும் சடைப்படாவண்ணஞ் திவபெருமான்றிருவருள் 

செய்க. பொதுப்படப் பலருக்கும் நன்மைகளைச்சொன்னோம். 

திருந்த விருப்பமுடையவர் திருந்தட்டும்; இருந்த விருப்ப 

மில்லாதவர் தமக்குப் பயன்படாதாயினும் பிறர் சிலருக்காயி 

னும் பயன்படாலாமே என்றெண்ணி வாய் மூடிக்கொண் 

டிருக்கட்டும். நாங்கள் எப்படி. நடக்கனும் ஈடப்போம் நீர் 

ஒன்றும் பேசாஇிருக்கலாமே என்பார்க்கு, நாம் எப்படிக் 

கண்டிப்பினுங்கண்டிப்போம் நீர் ஒன்றும் பேசா திருக்கலாமே 

என்போம். Gor செய்யும் அநீதிகளைக் கண்டித்தற்கு நீர் 

யார்! கடவுளோ ௮சரோ என்பார்க்கு, கடவுள் கட்டளைக் 

கும் அரசர் கட்டனைக்கும் மாருகவே பிறர் செய்யும் அகதி 

களை, அக்சட்டளைகட்கு அமைந்து, கண்டி த்தலாகிய ஈமது 

நீதியைக் கண்டித்தற்கு நீர் யாரோ சற்றேபேசும் என்பேம். 

ஆகா! பலமனிதராலும் பகைக்கப்பட்டீர் இனிக்கெட்டீர் 

என்பார்க்கு,கோ கடவுளுக்கஞ்சும் ௮ச்சம் பெருகப்பெருக 

மனிதருக்கஞ்சும் ௮ச்சங் குன்றிக் குன்றிவிடும் என்ப 

தறிமிர்போலும் என்போம். எவ்லிதத்தானும் வாயெடுக்க 

ஒட்டேம் ஒட்டேம். 

இப்புத்தசத்திலே பேசப்பட்ட போலிக் இறிஸ்தவர் 

களையும் போலிச் சைவர்களையும் போலிச் சைவ்குருமாரை 

யும் காங்கள் அறிந்துகொள்ளல் வேண்டும். அவர்கள் 

பெயரைச் சொல்லல்வேண்டும் என்பிர்களாயின், நாஞ் 

சொல்லேஞ் சொல்லேம். குறிப்பாலாயிலும் அறிந்து: 

கொள்ளும்படி. ஒருபாயஞ் சற்றே சொல்லலாகாதா என்பீர்ச 

ளாயின், :பூசினிக்கா யெடுத்தவனைத் தோளிலே தெரியும்” 

என்றாற்போல ஒருபாயஞ் சொல்வோங் கேளுங்கள். இப்
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புத்தகத்தை வாசிக்கும் பொழுதுங் கேட்கும்பொழுதும் 

வாய் முறுத்தலிலும் உதடு அுடித்தலிலுங் கண் சிவத்தலி 
லும் முகங் கறுத்தலிலுஞ் சரீரம் படபடத்தலிலும் இடை 

யில் எழுந்தும் ஒட்டம் பிடித்தலிலும் அவர்களை அறிக்து 

கொள்ளலாம்; விடாதேயுங்கள். இவை நிற்க. 

இந்தியாவிலே சைவசமயிகளுள்ளுஞ் சைவசமயத் இல் 

உட்பற்றில்லாகவர் பலரேயாசவும், இவ்வியாழ்ப்பாணச் 

திலே இறில்.துமதத்திற் புகுர்தவர்களுள்ளுஞ் சைவசமயத் 

தில் உட்பற்றற்றவர் ௮ரியராதலாகய இத்துணை விசேடத் 

அக்குக் காரணந்தான் என்னையென்னிற் கூறுதும்: எத் 

அுணைக்காலர் திருப்பித் திருப்பிப் படிப்பினுங் கேட்பினும் 

எட்டுனையுர் தெவிட்டாது இத்தித்தமுதூறும் அத்தியற்புத 
அதிமதுரத் இவ்விய வாக்காயெ கந்தபுரணத்துள்ள பதி 

லகச்கணத் திருவிருத்தங்களைக் கேட்டல் சிந்தித்தல்களினுல் 

இவர்களுள்ளத்தூற்றெடுத்த மெய்யுணர்வேயாம். இப்போ 

அம் இருக்க்ற ஒரு இறிஸ்துசமய உபதேசியார் ஏறக் 

குறைய இருபத்தெட்டு வருஷத்துக்கு முன் கம்முள்ளே 

நால்வருடன் அந்தரங்கத்திற் கலந்து பேசியபோது 
*6பையில் வசனங்களெல்லாம் ஒருங்கு இரண்டும்' கந்தபுரா 

ண்த்து ௮அவைபுகுபடலத்இனும் அ௮மைச்சியற் படலத்தினு 

முள்ள பதிலக்கணத் தஇிருவிருத்தங்களுள் ஒன்றனது 

ஓரடிக்குத்தா.னும் ஆற்றாது ஆற்றாத! என்ன அற்புதம் , 
அற்புதம்” என்று கண்ணீர்வார உரோமஞ் இலிர்ப்ப மிச்ச 

ஆராமையோடு சொல்லினர். ஒரு இதில் தவர் ஏற்க்குறைய' 

காற்பது வருஷத்துக்கு முன் ஒருநாட் இறிஸ்துமதப் பிர 

சங்கஞ் செய்தபோது “பதிலக்கணம் பைபிலிலே எங்கே 

சொல்லியிருக்சன்றத! சைவருடைய Rages Bur 
ரைப் பார்த்தாலன்றோ பதிலக்கணம் இனிது விளங்கும்”
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என்று பாஇரிமாருடைய கெஞ்சம் படபடெனக் தம்வச: 

மிழந்து சொல்லினமையும், பின்பு அவரைப் பாதிரிமார் 

ஒரறையிற் கொண்டுபோய் இருத்திக் கண்டிக்க, அவர் 

“தான் என்மனச்சான்றுக்கு விரோதமாகப் பொய் பேசும். 

படி. சொல்ின்றீர்களோ'' என்று மேசையில் அறைர் தாச 

வாரித்தமையும், பலரும் அறிகுவர் ௮றிகுவர். ஒரு இறிஸ்த: 

வர் பாதிரி பள்ளிக்கூடத் திலே தம்மிடத்து விவிலிய நாத் 

பாடங்கேட்ட சைவசமயப் பிள்ளைகள் சிலரை ஒருகாள் 

வேருகப் புறத்திலே கொண்டுபோய் “கான் A Goris Rev 

அதியாமையினாலே கிறிஸ் துசமயச் படுகுழியில் விழுந்து: 

விட்டேன். பைபில் முழுதும் இவஞானடத்தியாரில் ஒரு 

இருவிருத்தப் பாதிக்கும் ஈடாகாது. எறக்கி, பைபிலி 

லே மயங்கிக் குழியில் விழுந்து விடாதேபுங்கள்' ் என்றார். 

ஒரு இறிஸ்தவர் வெகு சனங்களெதிரே இறக்கும்போது, 

தம்வசமிழந்து, 

பூதமுங் சணமும் Changin புலனும் 

பொருச்திய குணங்களோர் மூன்றும் 

நாதமுங் சடர்த வெளியிலே நீயு 

நானுமாய் நிற்குமா றுளசோ 

வாதமுஞ் சமய பேதமுங் கடந்த 

மஷனேக.ா வின்பசா கரனே 

ஏதுமொன் றறியேன் யாதுரின் செயலே. 

யிறைவனே யேககா யகனே. பட்டினத்தார். 

என்னுந் திருவிசைப்பாவால் எமது சிவபெருமானைத் Care 

இரஞ்செய்து இறந்தனர். இவ்வுண்மையெல்லாம் அ.திந்தறிர் 

தன்றோ, பாதிரிமார்கள் “றில் அமதம் எத்தேசத்திற் 

பமவினும் பரவும்: யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ளபடி. பரவாது” 

என்று அக்தரங்கத்திலே புலம்புின்றார்கள். இவ்வியாழ்ப் 

பாணத்திலே நெடுங்காலம் வாசஞ் செய்துகொண்டு சைவ:
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இத்தாந்த பண்டி தர்களோடு பலகாஓ£ சமயவாதஞ் செய்து 

சைவசித்தாகதத் துண்மையை Sis சில பாதிரிமார் 

களுக்கு உட்பற்றுச் சைவசமயத்தினிடத்ததேயாம். இவ் 
வுண்மை அவர்களோடும் அுந்தரங்கத்திற் கலந்து 
சம்பாஷித்த வீவேகெளுக்கு இனிது விளங்கும். ௮ப் 
பாதிரிமார்கள் ஈமத பெரிய புராணத்துச் சாக்கிய காயனார் 

போலக் காலம் வீட்டார்கள், கீடுகன்றார்கள், வீடுவார்கள். 
மனத்திலே நமது பசுரூப கிறிஸ் துமதப் பிரசங்கம்!!! சைவ 

சித் தார்திகளுடைய மணமும் விசப்பெற்றறியாத மத்தை 
மஞ்ஞானப் பாதிரிமார்கள் யாது செய்வார்கள்! பாவம் 

பாவம்!!! 

இப்புத்தகத்தின் இங்கிலிச மொழிபெயர்ப்பு விரைவில் 

௮ச்சிற்பஇப்பிக்கப்படும். இப்புத்ககத்திலே பேசப்பட்ட 
வைகள் எல்லாமேனும் ௮வைகளுள்ளே பலவேனும் சிலவே 

னும் ஒன்றேனும் பொய்யென்று யாரா.பினுங் கண்டாராயின், 

அவர் புறங்கூறித் இரியாது உலகறியப் பத்திரிகை வாயிலாக 

வெளிப்படுத்தக்கடவர். 

சைவசமபிகளே! இன்னும் ஒன்று சொல்லி முடிப் 

போம். தேவாரம் பெற்ற சிவஸ்தலங்களுள் இரண்டு இவ் 
விலங்கையில் உள்ளன. அவைகளுள் தன்றாயெ திருக் 

Caran Ge shui sept SH smug? திருப்பதிகமொன் 
திருக்கின்றஅ; மற்ிிறுன்றாகப திருக்கேதீச்சரத்துக்குத் 

திருஞானசம்பந்தமூர் த்திகாயனார் திருப்பதிகமொன்.றுஞ் 

சக்தரமூர்.த்திகாயனார் திருப்பதிகமொன்றும் இருக்கன் றன. 
இத்திருக்கேதீச்சுரம் இவவடமாகாணத்தின்௧ண்ணுள்ள 

மன்னாருக்கு அதிசமீபத்திலிருக்கன்ற மாதோட்டத்தி 
னுள்ளது. இத்திருக்கேதிச்சுரம் அழிந்து காடாகக் டெக் 

6
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இன்றதே! புதிது புதிதாக இவ்விலங்கையில் எத்தனையோ 

கோயில்கள் கட்டப்படுசன்றனவே! நீங்கள் இந்த மகா 

ஸ்தலத்தைச் சிறிதும் நினையாததென்னையோ! இவ்விலங 

கையிலுள்ள விபூதிதாரிகள் எல்லாருஞ் சிறிது சிறிது உப 

கரிக்கும் எத்துணைப் பெருக்தொகைப் பொருள் சேர்ந்து 

வீடும்! இதை நீங்கள் எல்லீருஞ் இந்தித்து இத்திருப் 

பணியை]கிறைவேற்றுவிர்களாயின், அருட் கடலாகயே சிவ 

பெருமான் உங்களுக்கு ௮.நுக்கிரகஞ் செய்வர். 

தருச்சிற்றம்பலம். 

ஆங்கோசஹ் 
ஐப்பசி? சைவப்பிரகாசாபையார். 

(கவி: 4974.) 

A



7. சைவசமயி 

விபூதி தரிப்பது மாத்திரமே சைவசமயிகட்கு இலக்க 
ணம் என்று அ௮கேகர் எண்ணுலரார்கள். 

விபூதி தரிப்பது, மற்ச மாமிசம் புரியாது விடுவது 

936 இரண்டு மாத்திரமே சைவசமயிகட்கு இலக்கணம் 
என்று வேறு அகேகர் எண்ணு௫றார்கள். 

விபூதி தரிப்பது, மற்ச மாமிசம் புசியா அவிடுவ௮, மற்ச 

மாமிசம் புசிக்கிறவர் காணாமற் போசனஞ் செய்வது இந்த 
மன்று மாத்திமே சைவசமயிகட்கு இலக்கணம் என்று 
மேவு ௮0நேசார எண்ணுவிருர்கள். 

சையசமயிகட்கு உரிய முக்கியலக்கணங்களாவள : 

1. கொலை, களவு, கள்ளுண்ணல், மற்சமாமிசம் 

புசித்தல், வியபிசாரம், பொய் முதலாகிய பாவங்களை மரண 

பரியந்தம் விலக்க நடப்பது. 

2, உயிர்களுக்கு இரங்குதல், மெய்பேசுதல், வறிய 
அவர்களுக்கு ஒருபிடி. ௮ன்னமாவஅ கொடுத்தல், செய்க்கன் றி 
அறிதல் முதலிய இந்தத் தருமங்களை மாணபரியந்தம் பாது 
காத்து நடப்பது. 

3. பிசா, மாதா, பாட்டன், பாட்டி, தமையன், 
மாமன், உபாத்தியாயர், குரு, இராசா முதலிய பெரியோர் 
களை மரணபரியந்தம் உபசரிப்பது . 

4, இவதீகைஷை பெற்றுக்கொள்வ௮. 

5. விபூதி ருத்திராக்ஷந் தரிப்பது, 

6. சந்தியாவந்தனம், .சிலச்தியானம், பஞ்சாக்ஷ£ 
செபம், சிவஸ் தோத்திரம் இவைகளை மாணபரியந்தம், நித்த
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மும் ஒரு பத்துகிமிஷ கோமாவது மனத்தை ஒடுக்க! 
விதிப்படி. அன்புடன் செய்து முடிப்பது. 

7. நித்தமுமாவது, புண்ணியகாலங்களிலாவது. லெ. 

லிங்கப்பெருமானை gory விஇப்படி வலஞ்செய்து: 

வணங்க து திப்பு. ் " 

8. சைவ வினாவிடை, சிதம்பரமான்மிய வசனம், 

பெரியபுராணவானம் முதலாய புத்தகங்களை வா௫ித்தாவத: 

கேட்டாவஅ அறிவது. 

9. சிவபெருமானுடைய மகிமையையும், புண்ணிய 

பாவங்களையும், சிவபெருமானை வழிபடு முறைமையையும்: 

அறிவிக்க சைவப்பிரசர்கங்களைக் கேட்டுச் சிந்திப்பது, 

10. வகிர்தை, செவசாத்திர நிக்தை, குருரிந்தை, 

சிவனடியார் நிந்தை இவைகளைக் சேளா நீங்இவிரிவ.து. 

ll. இருஞானசம்பர்ததர்த்திநாயனார், திருநாவுக்: 

கரசுராயஞார், சுந்தரமூர்த்திகாயனார், மாணிக்கவாசக சுவாமி” 

கள் என்னுஞ் சைவசமய குரவர் நால்வருடைய இருாகூத் 

இரங்களிலே, அவரவருடைய சரித் இரத்தைக் கேட்டுச்: 

சிஎனடியார் ஒருவரு*காலழு அ௮ன்னங்கொடுத்து, லிரதத்: 
இடன் இருப்பது. 

12, செய்யத்தகாத பாவத்சைச் செய்தாலும், செய்: 

யத்தக்க புண்ணியத்தைச் செய்யாது விட்டாலும், மனம் 

பதைபதைத்து அஞ்சி நடூகடுங்கு, குருவை அடுத்து, அவர் 

சிவாகமப் பிரகாரம் விதித்த பிராயச்டித்தத்தை விசுவாசத்: 

துடன் செய்துகொள்வது. 

வெகுதானியடற் 
uae” 

(சலி; 4980.)
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oO. அ/தாசாரம 

1. மற்சமாமிசம் புசித்தல், 

2. கள்ளுச் சாராயக் குடித்தல், 

3. மற்சம் மாமிசம் புசிப்பவர், சள்ளுச்சாராஈபல் 

குடிப்பவர், தாழ்ந்த சாதியார், ௮ன்னியசமயிகள் என்ெ 

இவர்சளிடத்தாவன, இவர்களுடன் இருந்தாவது, இவர்கள் 

காணவாவனது போசனம் பண்ணுசல், 

4. சனனாசெளசம் மரணாசெளசம் உடையவரிடத்ேே 

ம பாசனம் பண்ணுதல். 

5, போசனஞ்செய்த உடனே எச்சில் தெளியாலு 
அடுதல், 

0, எந்தப்பாத்திரத்தையாவ.து எச்சிலாக்குதல். 

7. பலகாரம் பழம் முதலிபவைகளை எச்சில்பண்ணிப் 
புசித்தல். 

8, புகையிலைச் சுருட்டுப் பிடித்தல். 

9. வெற்றிலை பாக்கு வாயில் இருக்கச் சயனித்தல். 

10, காலையிலே தந்த௬த்தி பண்ணுமுன்னே வெற்றிலை 
வாக்குப் போடுதல், 

11. வாயோடு கையையுங் கையோடு பாத்திரத்தை 
யும் அணைத்து, எச்சில்பண்ணித் தண்ணீர் குடித்தல், 

12. விட்டு முற்றத்திலும், ணெற்றங்கரையிலும், 
குளக்கரையிலும், ஆற்றங் கரையிலும், பூர்தோட்டத்தி 
லும், திருவி தியிலும் எச்சில் உமிழ்தல், மலசலங்கழித்தல். 

18. ஸ்கானத்துக்குஞ் சமையலுக்கும் உபயோசம் 
வழிகிற சலத்தி 2ல செளசம் பண்ணுதல், :
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14, ெற்றங்கரையிலே செளசம் பண்ணுதல். 

15. செளசத்இள்பொருட்டுப் பாத்திரத்திலே சலம் 
மொண்டு வைத்துச்கொள்ளாது மலசலங்கழித்தல், 

16. செளசஞ் செய்தவுடலும், தர்தகத்தி செய்த 
வடனும், போசனஞ் செய்தவுடனும், வாய்கொப்பளித்துக் 

கால் கழுவாது விடுதல். 

11. கெஷெளாம் பண்ணுவித்துக் கொண்டாலும், துக்க 

விட்டுக்குப் போனாலும், உடுத்த வஸ்திரத்துடனே முழு 

காது வீடுதல். 

18. முகமாத்திரம் கெஷெளரம் பண்ணுயித்துச் 

கொள்ளுதல். 

19. மத்தியானத்துக்குப் பின் . க்ஷளரம் பண்ணு: 

வித்தல். 

20. தைச்சல்ரொர்தியிலும், ஆசெளச முடிகிதும் 
பழைய மட்பாண்டங்களைத் தள்ளாது வீடுதல், 

71. மட்பாண்டங்களை எல்லாருவ் காணும்படி வெளி 
யிலே வைத்தல். 

22. பாண்டங்களை காய் காகம் முதலியவை தீண்ட 

வீடுதல். ் 

99. இரத்திலே துப்பாது வழியிலே அப்புதல். 

84, கஞ்சா அவீன் உண்டல். ் 

இந்த ௮காசாரங்களை எல்லாரும் விலக்க திருத்தமுத 
கடக்கக் கடவர்கள். 

பகவன் 
ஐப்பசி” 

(கவி: 4980.)
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குத்றங்கள் 

ஸ்நானஞ் செய்யாது போதல், 

தோய்த்தலராத வேட்டி தரித்துக்கொண்டு போதல். 

கால்கழுவாது போதல். 

௮செளசத்துடனே போதல், 

தலையில் வஸ்இிரந் தரித்தக்கொள்ளுதல். 

சட்டை இட்டுக்கொள்ளுதல், 

போர்ததுக்சொள்ளுதல். 

மேல்வேட்டி. போட்டுக்கொள்ளுதல். 

பாதரக்ஷை இட்டுக்கொளளுதல், 

வாகனமேறிக்கொள்ளுதல். 

குடை பிடித்துக் கொள்ளுதல். 

வெற்றிலை பாக்கு உண்டல், 

அப்புதல், 

மல்சலங் கழித்தல், 

மூக்குநீர் சிந்துதல், 

மயிர் கோதி முடிதல். 

சூதாடுதல், 

சிரித்தல்.
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19, சண்டை பிடுதல். 

20: விண்வார்த்தை பேசுதல். 

21, சாமப்பற்று வைத்தல், 

22. . காலை ம£ீட்டிக்கொண்டிரு த்தல். 

28. சயனித்தல். 

24. அசனத்திருத்தல், 
95, சுவாமிக்கும் பலிபீடத்துக்குங் குறுக்கே போதல், 

26. சுவாமிக்கும் பலிபீடத்துக்கும் இடையிலே நமல் 

காரம் பண்ணுதல், 

21. சுவாமிக்குக் காலை சீட்டி நமஸ்காரம் பண்ணுதல், 

38. சுவாமிக்குக் காலை நீட்டி அங்கப் Bigeye 

பண்ணுதல், 

29. நிருமாலியத்தைக் சடத்தல். 

90. நிருமாலியத்தை மிதித்தல், 

91. தாபி, துசத்தம்பம், பலிபீடம், விக்ரகம் என்னும் 

இவைகளின் நிழலை மிதித்தல். 

32, விக்ரெகத்தைத் தொடுதல், 

இந்தக் குற்றங்களைச் செய்தவர்கள் ஈரகத்திலே 

தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்று ஆகமங்களும் புராணங்களுஞ 

சொல்கின்றன. . குளிக்கப் போய்ச் சேறு பூசிக்கொள்வது 

போலச் சுவாமி தரிசனமாயெ புண்ணியஞ் செய்யப்போய்ப் 

பாவத்தைத் தேடிக்கொள்வது புத்இயன்று. எல்லாரும், 

இந்தக் குற்றங்களை விட்டு, விதிப்படி என்றத் 

'செய்.து; திருவருளைப்பெற்று உய்யக்கடவர்கள். 

இந்தியாவிலே, உத்தியோகத்தர்கள் ௮சேகர், சுவாமி 

சந்நிதானத்திலே, விதிக்கு விரோதமாகச் சட்டை இட்டுக்
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கொண்டும், போர்த். அக்கொண்டும், மேல்வேட்டி போட்டுக் 

கொண்டும். தலையில் வஸ்இரக் தரித்துக்கொண்டும், 
பாத ரனக்ஷ இட்டுக்கொண்டுர், குடை. பிடி சீ.துக்கொண்டும் 

-இபரகிறார்கள். அவர்கள், தங்கள் சமயத்தில் விசுவாசம் 
- உடையவர்களானால், இப்படிச் செய்வார்களா! இறிஸ் தவர் 

கஞள்ளே கவர்னர் மூதலிய பெரிய பெரிய உத்தியோகத்தர் 

களுக் தங்கள் சோயில்களுக்குத் தங்கள் சமயக் ரெமப்படியே 

டோவதை, அவர்கள் காணவில்லையா! தங்களிற்றாழ்க்த மனு 

- ஷர்கள் தங்களெ திரே பாதரகை, இட்டுக்கொண்டாயினுங் 
குடை பிடித் தக்கொண்டாயினும் நின்றால், அவர்களைக் 

கோபிக்கறொர்களே! இ குற்றம் என்று கொண்டவர்கள், 

இந்தக்குற்றத்தைத் தாங்கள் சுவாமி சந்நிதானத்திலே 

செய்யத்துணிவது என்னசெருச்சு!!! 

ஐ்ப்பசிமி” 

aun | 

(கலி: 41080.)



10. சைவ சமயம் 

பிறப்பும் இறப்பும் உடையவர்கள் பஈக்கள்; பசுக்கள் 

சஎண்ணில்லாதவர்கள்; பசுர்களாவார்: தேவர்கள் முதலாகக் 

இருமிகள் ஈறுச உள்ள வர்கள். 

பிறப்பும் இறப்பும் இல்லாதவர் பதி; பதி ஒருவரே; 
அந்தப் பதி சிவபெருமான். சவபெருமானுக்குப் பசுச்ச 

ளெல்லாம் என்.றும் அடிமைசள்; சிவபெருமான் அந்தப் 

பசுக்கள் தோறும் நிறைந்து நின்று ௮வர்களையெல்லாம். 

ஆளுர் தலைவர்; அதலாத் சிவபெருமான் ஒருவரே பசுபதி, 

| பசுககளுக்குப்பதி-பசுபதி. பச-அன்மா; ப.தி-தலைவன்.] 

இக்த உண்மையை விசுவரித்தச் சிவபெருமானை வழி 
படுகிறமார்ச்சஞ் சைவசமயம், SmI பரம் என்று 

கொண்டு வணங்குகிற சமயம் சைவசமயம் அகாது, Ba 

பெருமானிலும் உயர்ந்தவர் உண்டு என்றாவது, சிவபெருமா: 

அச்ருச் சமத் தலம் உடையவர் உண்டு என்றாவது கொள் 

ost Rag Carre. 

சிவபெருமானின் வேறுகாத இருவருளே இவசத்தி;: 

அந்தச் வசத தியே பார்வதி தேமீயார் என்று சொல்லப்: 

ட படும். சிவபெருமான் அன்மாக்களுச்கு அருள் செய்யும் 

பொருட்டுச் சொண்டருளிய| மூர்த்தங்கள்:--வீராயகக் 
கடவுள், சுப்பிரமணியக்கடவுள், வைரவக்கடவுள், வீர 

பத்திரக்கடவுள். இவர்களுக்குச் செய்யும் வணக்கம், சிவ 

பெருமான் ஒருவரைக் குறித்த வணக்கமேயாம். சத்தி- 
வல்லமை,
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முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களைப் பரம் என்று: 

கொண்டு வணங்குகிற மார்க்கஞ் சைவசமயம் என்று 

மூடர்கள் பலர் சொல்லுகிறார்கள். மனிதர்களைப் போலவே 

பிறந்தும் இறந்தும் உழலுகற தேவர்களைப் பரம் என்று: 

கொள்வது சைவசமயத்துச்கு முற்றும் வீரோதம், 

சைவசமயிகள் அஞ்ஞானிகள் (112515208) என்று 

கிறிஸ்தவர்கள் வழங்குகிறார்கள். அஞ்ஞானி என்ற சொல்: 

அச்குப் பொருள் மெய்க்கடவுளை ௮றிற அறிவு இல்லாத: 

வன். இறிஸ்தவர்கள் தங்கள் கருத்தின்படி தாங்கள் சைவ 

- சமயிகளை அஞ்ஞானிகளென்௮ வழங்கலாமென்றால், சைவ 

சமயிகளுர் தங்கள் கருத்தின்படி தாங்கள் இறிஸ்தவர்களை 

அஞ்ஞானிகள் என்று வழங்கலாமே! 

சைவசமயிகள் என்று பெயர் இட்டுக்கொண்டு, ௮நேக 

மூடர்கள், உயிர்ப்பலி ஏற்ற துட்ட தேவதைகலாடும், 

காடன், மாடன், சுடலைமாடன், காட்டேமி, மதுரைவிரன், 

கறுப்பன், பதினெட்டாம் படிக்கறுப்பன், சங்கிலிக்கறப் - 

பன், பெரியதம்பிரான், முனி, கண்ண௫, பேய்ச்சி முதலான 

வர்களையும் வணங்குறார்கள். இந்தியாவில் ௮நேக மூடர் 
கள் மகமதியருடைய பள்ளிவாயீலைச் சேவிக்கிறுர்கள். 

இலங்கையில் கேக மூடர்கள் ரோமான் கத்தோலிக்க 

ருடைய மரியை கோயிலுக்குக் காணிக்கை செலுத்துஇருர் 

சள். இவர்கள் எல்லாருஞ் சிவத்துரோகிகள்; இவர்களே 

அஞ்ஞானிகள். 

சைவசமயத்தைத் தமிழ்ச் சமயம் என்றும், சைவ 

சமயக் கோயிலைத் தமிழ்க் கோயில் என்றும், அறிவில்லாத 

சனங்கள் வழங்குஜளொர்கள். தமிழ் என்பது ஒருசமயத்தின் : 

பெயரன்று; ஒரு பாஷையின் பெயர்.
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பெறுதற்கு அரிய மனிதப் பிறவியைப் பெற்றும், மிக 

- மேலாகிய சைவசமய மரபிலே பிறந்தும் சைவசமயம் 

இப்படிப்பட்ட, ௮ரதச் சமயக்கடவுள் இப்படிப்பட்டவர், 

௮வரை வழிபடுகிற முறைமை இப்படிப்பட்டது என்று 

ஆராய்ந்து ௮றிந்து கொண்டு, சைவசமயத்தை அ௮றுட்டி 

யாது, மோந்த நேர்ந்தபடி நடப்பது, ஜயையோ! நரகத் 

துன்பத் துக்குக் காரணம். 

சைவசமபிகள் சைவசமயத்தை அறியாது கெடு 

வதற்குக்காரணம், சைவசமயத்தைச் சைவசமய குருமார்கள , 

பிரசங்கஞ்செய்யாது விடுதலே. யாதா.பினும் ஒரு சமயத்தை 

அறிந்து பிரசங்கஞ் செய்யாதவர்கள், அந்தச் சமயத்துக்குத் 

தாங்கள் குருமார்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு இரிவதும், 

அந்தக் குருதினுவத்துக்கு உரிய பொருளையும் மரியா 

தையையும் தாங்கள் பெறகிரும் வதும் என்னை! வெட்கம்! 

வெட்கம்! 

rp fa eeu gl id 

Dae snot wary 

(கலி: 4960.)
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தேவாரம், திருவாசகம், இருலீசைப்பா, தஇருப்பல் 

லாண்டு, பெரிய புமாணம் என்னும் இவ்வைந்தும் அருட்பா 

வெனப் பெயாபபற்று, சைவத்துக்கும், சிவபூசைக்கும், . 

சிவாலய நித்திய நைமித்திகங்களுக்கும், Ga shears 
அக்சூம் அடியவர் பூசைக்கும் நியமமந்திரங்களாய் இருக்கும் 

Qaarg திருக்கோவையாருண்மையிமல சொல்லப் 

பட்டு. 

இவைகளுள்ளே, தேவாரம் அறுபத்துமூன்று நாயன் 

மார்களில் திருஷானசம்பந்தமுர்ததி நாயனார், திருகாவுக்க£ ௪ 

தாயனார், சுந்தாமூர்த்திசாயனார் என்னுஞ் சமயாசாரியர்கள் 
மூவராலும் அருளிச் செய்யப்பட்ட. சிவபெருமான் 

உமாதேலியாருக்குச் சதர்யுகதருமங்களுல் கூறிய பின்னர், 

இனிக் கலியுகததிலே அறுபத்துமூன்று தொண்டர்கள் 

பிறந்து தம்மேற் பத்திசெய்வார்கள் எனவும், அவர்கள் 

சரித்திரத்தை உபமன்னியுமுனிவர் பத்தாகூட்டத அக்குச் 

சொல்லுவர் எனவுக் கூறி, அச்சரித்திரத்தை முன்னுரைத் 

திருளிஞர் என்று; பாமேதிகாசமாகய சவரகசியத்திலே 

நவமாம்சத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்சன்றன். அவர் இரு 
வாய்மலார்தகருளிய பிரகாரமே, அறுபத்துமானறு நாயன் 

மார்களுந் இருவலதாரஞ்செய்து முத்தி. பெற்ற பின்பு, 
உபமன்னியுமகாமுனிவர் அவர்கள் சரித்திரத்தை இருடி 

reo அருஸிச கெய்த். அதற்கு aaa aaa 
  

% இத மாமண்டூர் ஜமாத் ocean Buen பஇரிறிக்கர் 

பட்டது.
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விலாசம் என்பது பெயர், உபமன்னியு மகாமுனிவர், 

இலபெருமானால் வருவித்தருளப்பட்ட திருப்பாற்கடலை 

உண்டவரும், இருஷ்ணருக்குச் சிவ தீகை்ஷைசெய்து சிவபூசை 

எழுர்தருளப் பண்ணிக்கொடுத்தவருமாயுள்ளவர் என்று, 

சைவபு. ராணம், கூர்மபுராணம், மகாபாரதம் முதலிய நால் 

களாலே நிச்சயிக்கப்பட்டவர், உபமன்னியுபத்த விலாச 

மானது சிவரகசியத்திலே சொல்லப்பட்ட அறுபத்துமூவர் 

சரித்தரத்துக்கு ஓத்திருக்கன்றது. இன்னும் அகத்தியமகா 

முனிவரும் இவ்வறுபத்துமூவர் சரித்திரத்தைத் தம்மாணாக் 

கர்களுக்கு அருளிச்செய்தனர். அகற்கு அகத்திய பத்த 

விலாசம் என்பது பெயர். விட்டுணு சவசாரூப்பியம் பெறும் 

பொருட்டுக் காஞ்சிபுரத்திலே தவஞ்செய்திபொழுது சவ 

பெருமான் வெளிப்பட்டுக் கலியுகத்திலே சர்காழியிற் 

கெளணியர் கோத்திரத்தில் ௮வதரிக்கும் ஞானசம்பந்தனு 

டைய தமிழ்ப்பதிசத்துைே ஈமது சாருப்பியம் பெறுவாய் 

என்று தஇிருவாய்மலர்ந்தருளினார் என்றும், அப்படியே 

நிகழ்ர்ததென்றும், காஞ்சிமான்மியத்து இருபத்துகான்கா 

மத்தியாயத்திற் சொல்லப்பட்டது. அசிவபாதகிருதயர் 

. சமணசமயத்தையும் பெளத்த சமயத்தையும் மறுத்துச் 

சைவத்தை கிறுத்தும்பொருட்டு முருகக்கடவுளை த்தமக்குப். 

புத்திராகத் தரும்படி தவஞ்செய்தமையால், சிவபெருமான் 
முருகக்கடவுளைப் புத்திரராகக் கொடுத்தருளினார் என்பதும், 

அவர் சரித்திரமும் £ீர்காழி மான்மியத்து இருபத்து 

மூன்றாமத்திபாயத்திற் சொல்லப்பட்டன. இரக்காயனார் 

சரித்திரத்தின் ஐர்பாகம் ஆலாசிய மான்மியத்துஞ் சொல்லப் 
ug. திருஞானசம்பந்தம் த் ரொயனார் குழர்தைப் 

பருவத்தில் உமாதேகியாருடைய ஞானப்பாலுண்டு தமிழ்ப் 

பதிகஞ் செய்தருளினமை வடமொழிச் செளக்தரியலகரி
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வில சறப்பித்துரைக்கப்பட்டது, அச்செளர் தரி.பலகரி, 
அதியிலே இருக்கைலாசமலையில் எழுதப்பட்டிருக்.து. பின்பு 
புட்பதர்தமுனிவராலே மகாமேருமலையில் எழுதப்பட்டு, 
ரின்பு கெளடபாதநமூனிவராலே சங்கராசாரியருக்கு உப 
'தேிக்கப்பட்டு, பின்பு அவராலே இப்பாதகண்டத்தில் 
வெளிப்படுத்தப்பட்ட௮, 

இருவாசகம் மாணிக்கவாசக சுவாமிகளென்னஞ் சமயா 
சாரியரால் அருளிச்செய்யப்பட்டுச் கதம்ப சபாகாயகரா 
லெழுதப்பட்டத. அவர் சரித்திரம் தலாசிய மான்மியம், 
திருப்பெருந்துறைமானமியம் மு.தலியவைகளிலே சொல்லப் 
பட்ட. 

திருவிசைப்பா, திருமாளிசைத்தேவர், SHAT SS Sar, 
Cris@t (shu ஒன்பது நாயன்மார்களாலும், இருப் 
பல்லாண்டு அவர்களுள் ஒருவராகிய சேச்தனாராலும் ௮ருிச் 
செய்யப்பட்டன, இர்காயன்மார்கள் சரித்திரமும், இவர்கள் 
செய்தருளிய அத் சியற்புதங்களும், திருவாவடுதுற 

.மான்மிய முதலிமவைகளிலே சொல்லப்பட்டன. 

பெரியபுராணம் சேக்கிழார் நாயனாரால் அருளிச் 
செய்யப்பட்டது. ௮வர் சரித் திரமாகய சேச்சழார் புராணஞ் 
'செய்தருளினவர் கொற்றவன்குடி. உமாபதி சிவாசாசியர். 
அவர் தில்லைவாழந்தணர்களுள் ஒருவர்; சபாநாயகர் வீடுத் 

அருளிய, 
அடியார்ச் கெளியன்சிற் ஈம்பலவன் கொற்றவ் 

குடியார்ச் கெழுதியசைச் €ட்டுப்--படியின்மிசைப் 
பெற்றான்சாம் பானுக்குப் பேசமறத் தீச்கைசெய்து 
முத்தி கொடுக்க முறை? 

என்னுந் திருமுகத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு பெற்றான் 
சாம்பானுக்கு உடனே முத்தி கொடுத்தருளினவர்.
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அப்பெற்றான் சாம்பானுடைய மனைகியும் அரசன் முதலாபி 

ஜஷோருங் காண அ௮தனுண்மையை வெளிப்படுத்தி ௮வரா்கள் 

சந்தேகத்தை யொழித்தற்பொருட்டு முள்ளிச்செடிக்கு 

முத்திகொடுத்தருளினவர். 

சருவஞ்ஞாகய சிவபெருமானுடைய திருவாக் 
Boo gui, ௮வாருள் வழிப்பட்ட இருடிகளுடைய இருவாக் 

குக்களினா ஓம், இருக்கைலாசபரம்பைச் சந்தானாசாரியர் 

களுடைய இருவாக்காக்களினாுலும், மேற்கூறிய நாயன்மார் 

கள் பசகரணநீக்செ செவகரணம் பேற்றவர்கள் என்பது 

தெளிவுற நாட்டப்படும். அகலில், இர்நாயன்மார்கள் 

அருளிச்செய்த தேவார முதலிப ஐம் பதிவாக்சென்ே. 
தெள்ளிதிற்றுணியப்படும்; பலஃவாக்சென்று நிளைக்கினும், 

HH பிறலித்துன்பந்துக்கும் ஈரகத்துன்பத்துக்கும் 

வித்தாகு:ம. இவர்கள் திருவாக்கு ௮ருட்பாவென்பலம், 
வேதத்தினும்: பார்க்க இவைகளிற்றுன இவபிரானு௩. 
௮இக பிரீதியுள்ளது என்பதும், சிவபிரான் உமாசேகவியா 

ருக்குக்கூறினணாெனச் சி வரகசியத்திற் கூறியசரந் தங்களினாம் 
அணியப்படும். இந்நாயன்மார்களுள், சமயாசாரியர் நால் 

வரையும் சர்தானசாரியர் எழுவரைபும் ஞானத் இிற்கிரியை 

யாகிய ஞானபூசையிலே சிவலிங்கப்பெருமானோடு பூசிக்கும் 

படி. விதிக்கப் பட்டிருக்கின்றது. ௮ற தத் துவப்பிரகாச 
முதலிய உண்மைநால்களாலே துணியப்படும். அப்படியே 

ஞானுதீனத்தார்யாலரும் பண்டைக்காலமுதற் ys RS 

கொண்டு வருகன்ருர்கள். 

இவவருட்பாலைந்தையும் நாடோறும் நியமமாகப் 

பூசித்தலும், இவைகளைச் சிவாலய நித்திய கைமித்தி 

கங்களிலும் சச்தியாவர்தனம் சிவபூசை மாகேசுரபூசை
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களிலும் ஓ *தலும், ௮ங்கனம் ஓஅபவர்களை வழிபடுதலும், 

சரியை கரியை யோகம் ஞானம் என்னும் கான்குபாதத் 

தாராலும் பண்டைக்காலந் “தொடங்கி வழங்கப்பட்டு 

வருஇன்றன. 

்.. இவையெல்லாம் இங்கனமாக; தற்காலத்திலே கருங்குழி 

இராமலிஎ்கபிள்ளையென்பவர் தாம் சிவாநுபூதி பெற்றவ 

ரென்று உலகத்தார் ஈம்பித் தம்மை வழிபடும்பொருட்டுச் 

Aa பாடல்களைப் பாடி, அவைகளுக்குத் திருவருட்பா 

வென்றும், தமக்குத் திருவருட்பிரகாச வள்ளலாரென்றும், 

தாமே பெயரிட்டுக்கொண்டும், தம்முடைய மாணாக்கருள் 

ஒருவராலே தமக்குத் திருவருட்பா வரலாமென ஒரு 

புராணஞ் செய்வித்து இறுதியிற் சேர்ததுக்கொண்டும், 

5 2p uaidsg AEQIuG OrudsSerpat. அது 

கண்ட அறிவிலிகள் சிலர் ௮வ்விராமலிங்கபிள்ளையைச் சமயா 

சாரியர்களோடு சமத் துவழமுடையவ?ரன்றும்,அவர்பாடலைத் 

தேவார திருவாசகங்களோடு சமத் அவமுடையகென்றும், 

பாராட்டிக்கொண்டும், பூசித்துச்கொண்டும், ௮றுட்டானம். 

பூசை சவதரிசன முதலியன செய்யுங்காலங்களில் இக் 

கொண்டும் வருகனமுர்கள். Aa dung சென்னபட்டணக் 

துள்ள சிலலாலயங்களில் உற்சவத்திலே தேவார முதலிய 

அருட்பாக்களை "றத் தவிட்டு இராமலீங்கபிள்ளை பாடலையே 

ஒஅுவிக்கனருர்கள். 

இவ்வேழைகள் இப்படி மய௫ூக் கெடுதற்குக் காரணம், 

இராமலிங்கபிள்ளை திருவருள் பெற்றவரென்௮ு ௮வர்பாடலி 

ஓம் gar மாணாக்கர் பாடலிலுஞ் சொல்லப்பட் 

டிருத்தலும், இ.ராமலிங்கபிள்ளைக்கு இரசவாதறர் தெரியு 

மென்றும், ௮லர் பல அற்புதங்களைச் செய்கனெறாரென்றும், 

1
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அவரும் அவர் மாணாச்கர்களும் சொல்லிக்கொண்டு திரிதலு 

'மயன்றி வேறில்லை. ஆதலின், அவ்வேமைகண்மல் வைத்த 

இரக்கமிகு சியினா 2ல, ௮ப்பாடல்களுட் சிலவற்றையும் அவர் 
வாய்மொழிகளையும் இங்கே எடுத்துக் காட்டி, அவர் 

இருவருள் சிறிதும் பெறுதவரென்றும், உலகத்தாரை வஞ் 

சித்துப் பொய்ப்புகழ் பெறப் புகுந்தவரென்றும், தெளிவு 
பெறக் காட்டுவோம். 

இராமலிங்கபிள்ளை தாம் ஒகாமலை தஇருவருளால் 

எல்லாவற்றையும் அறி$தவர் என்று தம் பாட்டினாலே 

காமே சொல்கின்றார். அப்பாட்டு இது:-- 

“சாசாபொன்னம்பலச்தேயறிவானர்தரகாடகஞ்செய் 
பாதாதுரும்பினும்பற்றாசவென்னைப்பணிகொண்டெல்லாம் 

இதாதுணரவுணர்த்திபுள்ளேகின்றுள வுசொன்ன 
நீசாரினைமறர்தென்னினைச்சேணிம் தணிலத்தே.?? 

௮/வர் மாணாக்கர் வேலுமூதலிபார் ௮வாருளால் தாமும் 

சால்லாம் ஓதாதுணாந்சுவரென்கின்றார். அப்பாட்டு இது:-- 

“மீதானத்துயர்பள்விமேவவெமைவைக்குமெற்கண் 
மேதாவைப்பள்ளிவிழைக் சருலிற்றென்றுரைப்பதெவன் 
ததாமேயெமையெல்லாமூணர்த்துமுருவெளியையச்சோ 

ததாமேபுணர்ர்சதென்பாருணர்கிலாசொருவியப்போ.?? 

இருஞானசம்பந்தஹூர் த்திகாயனார்,  வித்தியாரம்பஞ் 

செய்னு கொள்ளாமலே மூன்றுபிராயத்தில ஞானப் 

பாலுண்டு அ௮க்கணததே வேத?வாகமாதிகளையெல்லாம் 

ஒருங்குணாந்து தேவாரம் பாடியருளினமையால், இதா 
அணர்ர் சவரென்று சவிரானலும் இருடிகளாலும் மெய்ஞ் 

ஞானிகளாலும் இறெப்பிததுரைக்கப்பட்டார். இராமலிங்க
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பிள்ளையும் ௮வர் மாணார்கரும் ஐதாதுணர்ந்தது சத்தியமே 
பாயின், அவர்கள் யாரொருவரிடச்தும் சவடியேக்இப்படிக்க 

வில்லையா? படித்ததைப் பலர் காணவில்லையா? முழுப் 

ஆ௫ினிக்காயைச் சோற்றில் மறைக்கலாமா? ஓ.தாதெல்லா 

மூணர்ற்தேம் என்றறில் எல்லாமென்றது எல்லாப் பாஷை 

களையுமா? சம்ஸ்கிருதம் கிழ் என்னுமிரண்டு பாஷைகளை 

மாத்திரமா? தமிழை மாத்திரமா? தமிழிலுள்ள எல்லா 
நூல்களையுமா? ௮ .வகளுள் இலக்கணம் இலக்கியம் ஞான 

சாத்திரமென்னும் இம் முக்இறத்து நூல்களெல்லாவற்றை 

யுமா? அப்படியாயின், சாம் பதிப்பித்த புத்தகங்களிலுள்ள 

பிழைகளுக்கு பாது சமாதானஞ் சொல்லுவர்? 

தொண்டைமண்டலம் என்றிருக்க வேண்டுவதைத் 

ொண்டமண்டலம் எனச் தம் மாணாக்கர் ஒருவர் பொருட் 

டுச் சாதிக்கப்புகுந்து புதுலிநிகள் கற்.9த்து அறியில்லா 

தாரை agar geet dal அவைகள் பழவிதிசளென்பாராயின், 

இன்ன நாலில் இன்ன அூகாரத்தில் இன்ன இபலில் இத் 

தனையாஞ் சூக்திரமெனக் காட்டல் 7 என்டு 2ம! தொண்டை 

மண்டலமே சரியென்பது அ௮ரஈத்தியமனிவர் வரத்தாத் 

மன்றி வடழூற் கடலுக் தென்தமிழ்க் கடலு முழு 

தொருங்குணர்ந்து இவா.நுபூதிப் பெருஞ்ெல்வழூற்று 

Moreau திராவிடபாஷ்ய முசிவராயெ திருக்கைலாச 
வரம்பீரைத் திருவாவடுதுறைச் சிவஞானசுவாமிகள் ௮௬ 

ஸிச்செய்த 

எந்நாட்டுப் பெருவளமு மெவ்வெவர் 

கோட்பாடுகளு மியம்பவல்ல 

பொன்னாட்டுப் பொன்செருக்கும் பன்னாக்குப் 

பணிச்செருக்கும் போக்குமிக்த
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ஈன்னாட்டைப் புலவரெலார் கொண்டைகா 

டெனவுரைப்பர் ஞாலமங்கை 

தன்னாட்போ தனையமுகக் சணிவாயாங் 
். காரணத்தின் சார்பாற்போலும்.? 

--கரஞ்சிப்புராணம்: திருநாட்டுச் சிறப்பு... 

என்னுஞ் செய்யுளாற்றுணிக, 

பிரளயாகலராவார் இருமலமுடையராகிய உருத்திராக: 

ளென்பதும், சகலராவார் மும்மலமுடையராகிய பிரம. 

லிட்டுணு முதற் கிருமியிறாக உள்ள உயிர்களென்ப௮ம், 

சாதாரணமாகய தத்.துவக் கட்டளைகள் வா௫ித்தலருக்குக் 

தெரியுமே! அ௮ஃதறியா.து, பிரளயாகலர் மும்மலங்களுள் 

ஒருமலகீத்தோர், அவர் பிரமன் முதலானோர் என்று: 
ஒழிவிலொடுக்கவுரைப் புத்தகமுதலிலே பதிப்பித்த இராம 

லிங்கபிள்ளையா ஒதாஅணர்ந்தவா! ஸ்ரீ ஸ்திரீ என்னுஞ் சொற் 

களுக்கும் அண வண என்னுஞ் சொற்களுக்கும் வேற். 

ுமையறியாது, ஸ்ரீகண்ட பரமசிவனென்பதச்குப் பெண் 

bot பாகத்அடைய பரமரவனெனப் பொருள் கூறித். 

தமதறியாமையை உலகறியப் புலப்படுத்திய இராமலிங்க 

பிள்ளையா ஒதாதணர்ந்தவா! அவர் தாம் பஇப்பித்த ஒழின் 

லொடுக்க வுரையிலே சுழுமுனையைச் சுழிமுனையென்றும், 

சொப்பனத்சைச் சொற்பனமென்றும், ஞாதிருவை ஞா௫ரு 

வென்றும், கேட்கவென்பதைக் கேழ்க்சுவென்றும், சரியை 

யைச் சரிதையென்றும், பிராரத்தத்தைப் Goris ga 

மென்றும், தோன்றிய விருஅகாலமென்பதைத் தோன்றப் 

பட்ட விருதுகாலமென்றும், நால் கேட்டலை நாற்கேட்ட 

லென்றும், அழியுமித்தேகாதியென்பதை அுழியப்படவீத் 
தேகாதியென்றும், மண்ணினின் ரங் கடசலசாஇகாரியங்ச 

ளென்.பதில் மண்ணினின்றென்பதை மண்ணையென்றும்.,
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ஆல்கள றிவீக்கமாட்டாவென்பதை நூல்களறிவிக்க மாட்டா 

அதன்றும், மகேசகு£ரனை மயேசுரனென்றும், இச்சாயத்தி 

னத்தை இச்சாயெத்தினமென்றும், அத்தமயனத்தை அத்த: 
அகரனமென்றும், ௮வைகளறியாவென்பதை அவைகளதியா 

தென்றும், இச்சாஞான முதலிய வருலிக்சுப்பட்டன 

'வென்பதிழ் பட்டனவென்பதைப் பட்டதென்றும், போய 

விடத்தான்மா வென்பதைப் போயவிடத்துவான்மா வென் 

அம், பெத்ததசையைப் பெத்ததிசையென்றும், வாணத்தை 

அவர்ந்கமென்றும், கதிரவனுக்குமசுத்தமுமின்றாய தென்ப 

தைக் கதிரவலுக்குஞ் சுத்தமுமினமுய தென்றும், சகமார்ச் 

கத்தைச் சகசமார்க்கமென்றும், கேதிகளேதலை நியதிகளைத 

Rasp, வெறுப்புதலை வெஇப்புதலென்றும், உற்பிச் 

சத்தை உற்பீசமென்றும், தொடையைத் துடையென்றும், 

மித்தியாரூபத்தை மித்தையாரூபமென்றும், ஆகவெனனும் 

அவினையெச்சங்களை ஆயென்றும் பதிப்பித்திருக்கெருோ. 

இன்னும் அப்புத்தகப்பிழைகளை பெடுத்அச்சொல்லப்'புன், 

மணற்சோற்றிற் கல்லாராயப் புகுதல்போலும். அப்புத்த 

சுத்திற் பலவிடங்களிற் பெயசெச்சங்களை முற்தெனச் 

- கொண்டு முற்றுக்குறி கொடுத்து வரிமுடிவுசெய்து, அவை 

கொள்ளும் பெயர்களை வேற்று வரிக்கு முதலாகச் கொண்டு 

'தொடங்கயிருக்கெறுரே. இவ்வியல்புடையவரா ஓதா 

Santi san குமாகுருபரசு வாமிகள் ஐந்துபிராயம் வரை 

பும் ஊமையாயிருந்து திருச்செந்தூர் முருகக்கடவுளது திரு 

வருளினால் ஒதாஅணர்ந்தவுடனே பாடியருளிய திருச்செச் 

ர்க். கலிவெண்பா இலச்கணப்பிழைகளில்லா தாயும், 

'சைவ௫த்தாந்த சாத்திரத்துண்மைப் பொருளையுடையதாயும் 

'இருக்கன்றதே. அவர் பின் பாடியருளிய பிரபந்தங்களும் 

அவ்வாறே இருக்கன்றன. அங்கனமாகவும், அவர் தாம்
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ஒதாதுணர்ச்தவரென்ற தம்மை எவ்வி. தீதனாம் புகழ்ர்து- 

கொள்ளவில்லையே, இராமலீப்கபிள்சளயோ இறுவர்சளும் 

குள்ள கல்வியறிவுதாசாம் இ்லாதனராபிருர் தகொண்டு. 

தம்மைத் தாமே ஓதாறணர்ர்தவரென்ற புசம்ர்துகொள்ளு. 

தல் சாலவும் Fuss Pus sei, 

இராமலிங்கபிள்ளை etn gotetite வீளச்கெரித்தா 

சென்று தாமே தமது பாட்ஈ னால் ளெளிப்படுச் ஐூன்ளூர். 
அப்பாட்டு இத:-- 

*மய்விளச்சே விளச்கல்லால் Ca near 

இல்லையென்றார் மேலோர்சானும் 

பொய்விளச்சே விளச்செனவுட் பொங்கிவழி] 

இன்றேஜோர் புதுமையன்றே 

செய்விளக்கும் புகழுடைய சென்னாசகர் 

சண்பர்களே செப்பச்கேளீர் 

செய்விளக்கே போன்றொருதண் ஊீர்விளஎச்கு 

Quiles gee நிகிமின்முன்னே.” 

இதற்குச் செதம்பரகாத தம்பிரானும், வேலுமுதலிய௱ 
ரும் சாக்ஷியஞ் சொல்லுகின்றார்பள். அவ இவை:-- 

“தண்ணீர் விளக்கெரித்ச கன்மைபோன் மாச்தர்கட 
முண்ணீர் வெம்விளங்ச வோங்ருவிக்ரும்--௪ண்மணியா 
நங்க னிராமலிங்க னல்லவருட் பாருறையைச் 

துங்கமுற மாணா தொழு.” 
“பண்ணீர்மைச்சுவைமுதிர்ர் சதிருப்பனுவலருட்பயனை க் 

தண்ணீசென்றொருவெண்பாச்சம்பர் சப்பிரான் வழியிற் 

றெண்ணீர்ச்தென்கூடல்வருஞ்சிசம்பாமாமுனிதெரித்தா 

லுண்ணீர்மையொன்றுமிலேனுளைப்பதுமோர்புகழாமே.?? 

Rg ஈல்லருளினியல்பெளியோம்பெறக்சாட்டான்னீராற்| 

செல்லவிருள றவிளச்சங்கெரிவித்துர்தீச்சனன 

வல்லபிணியறுவிச்கும்வகைகாட்டும்படியுடலி 

னல்லல்செயும்பிணியனை சீ துமருண்மொழியானேயறுத்தும்.! *
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DHadgarisers Samad, சாக்ஷியஞ் சொல்லப் 

புகுந்தது, இராமலிங்கபிள்ளை தண்ணீரால் விளக்கெரித்ததை 
கேரே கண்டா? அலர் : சொல்லைக் சேட்டா இவர்கள் உல 
கறிந்த ௮ப்தர்களா? சதம்பரதம்பிரான் மேற்கூறிய வெண் 
பாப் பாடினவர் தாமேயென்று அறிஞர்கள் சபையிற் 
சொல்லமாட்டுவாரா? கனிச்சீர் வெண்பாவீல் வருமென 
எங்கே கண்டாரோ? இவர் எவ்வாநீனத்துத் தம்பிரா 

னெனப் படுகின்றருரோ ௮வ்வாதீனத்.௮அப் பண்டாரசர்நிதி 

கள் இவர் சாக்ஷியதனைத அங்கேரித்தருள்வார்களா? உலகத் 

தார்களே, அராயுங்கள் ஆராயுங்கள். 

இராமலிங்கபிள்ளை, தாம் தண்ணீரால் வீளக்கெரித்த௫ 
சத் தியமேயாயின், ஈமிநந்தியடிகள் போலவே சுவசமயிகளும் 

பரசமயிகளுமாய வெகுசனங்களெதியே தண்ணீரால் விளக் 

கெரித்துப் பரசமயீகளுக்குச் சைவத் துண்மையை வெளிப் 

படுத்தலாமே! ௮து தமக்கு ஆவசுயகமனறாயின், அவர்தாக் 

தண்ணீரால் வீளக்கெரித்தமையைச் சென்னைககர் ஈண்பர் 

களுக்கு மேலைச் செய்யுளால் வெளிப்படுத்தவேண்டுவ 

தில்லையே! அவர் சும்மாகீருப்பினும்; இச்சாக்ஷிகளிருவரும் 
அவை வலிந்து பிரார்ததப் பல?ரெதிரே தண்ணீரால் 
விளக்கெரிக்கச் செய்து தங்கள் சாக்ஷியம் மெய்ச் சாக்ஷிய 

மெனத் தாபித்தல்வேண்டூமே! இப்படிச் செய்யாகிடத்து 
ஆசாரியரும் மாணாக்கர்சளும் உலகத்தாரை வஞ்சிக்கப் 

புகுந்தவர்களேன்பதற்கு எள்ள ளவுஞ் சம்தே கமில்லையே! 

இராமலிங்கபிள்ளை சாக்ரத்திலே நடேசர் தம்மிடத் 

இற்கு வந்.து தம்மைத் தடவித் தம்மோடு பேசித் தமக்கு 
ஒன்று தந்தாரென்று தம்முடைய பாட்டுக்கள் பலவற்தி 
னால் வெளிப்படுத்துசன்றார். அப்பாட்டுக்களுட் சில 
வருமாறு:--
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(இருள£வோங்கும் பொ.தவிலேகடஞ்செ 

யெங்குருசாதனெம்பெருமான் 

அ௮ருளெனும்வடி வங் சாட்டியொண்முகத்தே 

யழகுறும்புன்னகைகாட்டித் 

தெருளு றவருமைசத் இருச்கையாற்றடவிச் 

இருமணிவாய்மலர்சசருகிற் 

பொருளுறவிருந்தோர் வாச்களிச்தென்னுட் 
புகுக்கனன்புதுமைமீ தன்மோ.” 

4 அன்றொருசாளிரவிடைவர் தணிச்க தவர் திறப்பித் 

தருண்மலர்ச்சேவடிவாயிற் படிப்புறத்துமகத்து 

மன்றவைத் அச்கொண்டென்னை வரலழைச்துமகனே 

வருக்தாதேயிங்ககனை வாங்கிக்சொள்ளென்ன 
வொன்றுசிறியேன்மறுப்ப மறித் தும்வலிர்செதெனது 

வொருகைதனிற்கொடுத்திங்கே புறைதியெனமறைக்தர 

இன்றதுதானனுபவச்துச் கஇசைச்த துகாயடியேன் [ய் 
என்னதவம்புரிச்தேனோ வினிச்துயரொன் நிலனே.” 

“(நெடுமாலும்பன்றியென நெடூங்காலம்விரைர்து 

ரேடியுங்கண்டறியாது நீடியபூம்பதங்க 
டொடுமாலையெனவருபூ மகண்முடியிற்குட்டித் 

தொல்வினையேனிருக்குமிடர் தனை ச்தேடித்தொடர்ச்து 

சடுமாலைகடுலிரலிற் கசவுதிறப்பித்துக் 
சடையேனையழைத்செனது கசையிலொன்றுகொடுத்துச் 

கொடுமாலைவிடுத்துமக ழெனத் திருவாய்மலார் தாய 

குணக்குன்றேயிரச்சாணின் சகொடையையறிக்் தனனே.” 

“*உம்பருக்குங்கிடைப்பரிதா மணிமன்றிற்பூ ௪ 

வுருவடிவங்கடக்தாடுஈ் இிருவடிகளிடச்தே 
செம்பரறாச்சைச்சல்லுறுத்தச் தெருவினடர் இரவிற் 

றெருக்சதவச்திறப்பிச்துச் சிறியேனையழைக்து 

வம்பருக்குப்பெறலரிதா மொருபொருளென்கரத்தே 
ம$ழ்ர்தளித்துச் தயர்திர்ர் து வாழ்கவெனவுரைத்சாய் 

இம்பருக்சோவம்பருக்கு மிதுவியப்பாமெங்க 

ளிறைவசின தருட்பெருமை யிசைப்பதெவனணிக்தே ,”
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“*என்வடிவக்தழைப்பவொரு பொன்வடிவர்தரித்தே 

யென்முனடைச்தெனைகோக்கி யிளஈகைசெய்தருளிச் 

தன்வடி வத் திருநீற்றத் சனிப்பையவிழ்ச்செனக்குத் . 

தருசுடா்ப்பூவளிக்கவுசான் ருன்வாங்கிக்களித்து 

மின்வடிவப்பெருர்சகையே திருஃீறுந்தருதல் 

வேண்டுமெனமுன்னரது விரும்பியளித்தனகா 
முன்வடி.விற்சாண்டியென வுரைத்தருளிரின்றா 

யொளிஈடஞ்செயம்பல ச்தே வெளிஈடஞ்செயசசே.? 

இப்படி வரும் பாடல்கள் ஏறக்குறைய இரு. நாறுண்டு. 

இராமலிங்கபிள்ளைக்குத் இருவருட் பிரகாச வள்ளலா 

இரனக் காரணப்பெயருண்டாயிற்றென்று நான்முகப் பத்தி 

ரத்திற் கூறப்பட்டதன்றியும், வேலும,கலியார் பாட்டிலுள் 

கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ௮௮ இது:-- 

தனித்துரைத்ச விராமலிங்கச் சனிமறையா தரித்துய்ச்தா 

ரினித் சவருட் பிரசாச வள்ளலென வினிதேத்தி 

யனித்தமற்றார் சலவறவரக் தோவென்போன் மறச்து 

மனித்தனெனச் கொண்டொழிச்தார்மலவாழ்விற் சிலமறவர்.”? 

இராமலிங்கபிள்ளைபாடல் இருவரூளாலே பாடப்பட். 

டமையாலும் திருவருளை விளைசித்தலாலும் திருவருட்பா 

.இவெனப் பெயர் பெற்றதென்று வேலுமுதலியார் பாட்டுக் 

களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கன்றது ௮வை வருமாழு:--- 

1 தயவருளிறையெங்க எருட்பிரகாசப்பெருமான் 

நூயவருளாற்பொழிர்த சொல்லமிழ்தாச் தமிழ்ப்பெருக்கு 

கேயவருட்பற்றாகு ரிறைமனத்துப்பெரியர்க்கு 

மாயமயச்குழலென்போன் மறவர்ச்குமுள்ளுருக்கி? 

 அளவாதபேரன்பு சொரிச்தருளைவிளைவித்அ.த் 

தளவாருஈசைக்கயற்கட் டையலிடங்கொண்டபிரான் 

வளமாருங்கழன்மலசோ டிரண்டறுத்துவாழ்விக்கு 

முளவாலேயருட்பாவென் ஜொருகாமம்பூண்டதுவே.”
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இராமலிற்சபிள்ளை தாம் நடேசகரச் சாக்கிரத்தே: 

தரிசித்து அவராலே. கட்டித் தழுளப்பட்டு அவரோடு 

கலந்து பேசி அவருடைய தருவருளேப் Cuppa, 

தம்முடைய பாடல் திருவருளை விளைலிச்கும் பொருட்டுத் 

திருவருளினலே பாடப்பட்ட௮ஞ் சத்தியமேயாயின், 

௪மயாசாரியர்கள் போல உலசஈத்தார் சாணச் செத்தவர்களை 

உயிர்ப்பித்தல் முதலிய அற்புதங்கள் செய், ௮வவற் 

பு.தங்கள் வாயிலாகப் புறச் சமயங்களைக் களைந்து சைல 

சமயத்தை ரிறுத்தலாமே! “மளறைசணிர்தனை சைவடிந்தனை 

பொருமனமும் ₹இக.மயாம் பரசமயங்க ளொழித்திடு 

திறனும்” மெய்யன் பரிஎச்சணங்க ளென்று திருநந்திதேவர் 

கூறியிருச்சிஎறா21! பசுகரணறீக்கசச் Fasten பெற்த 

வர்க்கு ரிது யாது? 

“பாகைரெய்தல் பாடியதும் பாம்பொழியப் பாடியதும் 

காலனையன் றேவிச்ச ராங்சொண்ட--பாலன் 

மரணச் சவிர்ச்சதவு மற்றவர்க்கு ஈந்தங் 

கரணம் போலல்லாமை சாண்?” 

அதிருக்களிற்றுப்படித் தீருவெண்பா. 

என்றும் கேட்டுமில போலும், 

தான் திருவருளைப் பெற்றது என்னுடைய அன்ம௬க : 

மொன்றன்பொருட்டே யன் றிப் பிறருடைய ஆன்மசுகத்தின் 

பொருட்டன்ழ; ஆதலால் அற்புதஞ் செய்யும்பொருட்டு 

என்னை ஒருவர் கேட்கவேண்டுவதமில்லை என்று சொல்வா 

சாயின், தாம் திருவருளைப் பெற்றவூரன்று பாடி உலகறிய 

அச்சிட்டு விக்ரொெயஞ்செய்ய வேண்டுவதுமில்லை. இருவருளி 

னத விளக்கத்தை வரையாது கொடுப்பவெனப் பொருள் 

படுகன்ற திருவருட்பிரகாச வள்ளல் என்னும் Quen t 

தாம் வ௫க்கவேண்டுவதமில்லை. சென்னை ஈண்பர்களாமெ
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கம்மையெல்லாம் முன்னிலைப்படுத்தித் தாம் தண்ணீரால் 

விளக்கெரித்தன த ஈமக்செடுத்துரைக்க CaanQa glad. 

தாம் வேத சிவாகமங்கள் விளங்கவும், சைவசமயந் தழைக்க 

வும், வடமொழியுர் தமிழ்மொழியும் நிலைபெறவும், அன்பர் 

களுக்குச் சித்தி முத்தியிரண்டும் பாலிச்சவும், கடவுளில்லை: 

யென்பவர்களாகயே காத் இகர்களும் உய்யவும், மூன்று சண் 

அம், எட்டுப் புயமும், ஐர்லு முகமும், காளகண்டமும் 

கங்கைச் சடையும் மறைத்துத் தாம் எழுக்தருளி வந்தவ 

சென்று தமது மாணாச்சசாகய வேலுமுதலியாராலே gs. 

குப் புராணஞ் செய்சித தச்கொண்டும், அன்மாக்களுடைய. 

பாசபந்தக்களை அறுப்பவவ தம்முடைய இருதோளும், 

௮ருள் பொழியம் இருசண்ணும், இராமலிங்க அற்புதத் 

இருகாமமும், று இருமுறைகளுமே யஸ்றிச் சிவபெருமா 

டைய எட்டுப் புயமும், மூன்று கண்ணும் பஞ்சாகூரமும்,. 

நான்கு வேதமுமல்லவன்று தமத மருமானாகய சுந்தரப் 
பிள்ளையக்கொண்டு பாடுவித் துக்கொண்டும், தம்முடைய. 
பாடலோடு சேர்த்து அச்சிற் பதிபித்து வெளிபபடுத்த 
பவேண்டுவதுமிலலை, அப்பாடல்கள் இலவ:-- 

மறைவிளங்க வாகமவாய் மைகள்விளங்கச் சைவகெறித் 
துறைவிளக்க வடகலையுச் தென்றமிழுச் துணிபொருளி 

னிறைவிளங்க நீடுயிர்ச ணெறிவிளங்க நிலைவிளங்சப் 

பொறைவிளங்கப் பொய்புகுசா தேழையோம் புலம்விளங்க... 

அறங்காட்டும் துறைசாட்டி யறுசமயத் தவரவர்ச்குய் 

இறங்காட்டிச் வங்காட்டிச் சித்திமுத்தித் திருச்சாட்டிப் 

புறங்சாட்டிற் பொய்யுடலை வையாமெய்ப் புலங்காட்டி. 

மறங்காட்டென் மனக்காட்டை வள.ராமே மதிகாட்ட. 

'தவகெறியுர் தவப்பயனுஞ் சார்புஞ்சார் புணர்பொருளுஞ் . 

சவனருளு மருட்பயனுர் தேர்ர்தனர்தேர்ர் ததுமுணரா. 

தவகெறியிற் புக்குழன்றங் க௪.தியா டுறுமறிவில் 

பவகெறிராத் இகருமுயப் பரிந்தருளி ணியல்காட்டி.
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சன்மார்ச்சத் தவர்யாருச் தனிவிரும்பு நிலைவிரும்பும் 
பன்மார்க்கத் சவர்யாரும் பற்றுமொரு பற்றாக 

யென்மார்க்கத் தவர்சளுசா டரியபழம் பொருளெளியேன் 

அுன்மார்ச்சத் தவம்போச்கித் தவமாச்கச் துணிர்தருளி. 

ஊசொடுபே ருருவொன்று மில்லாச வொப்பிலுணர் 

வோருருலீ ரருமுச்ச ணாலிருதோ ளைக்துமுகல் 
காருறுகண் டமுமாறு சவர்சடையு மறைத்தருளி 

யேருறவச் தெழுச்சதுவோ வன்றியிமை யவர்ச்சன்று. 

உருகாம. மி.ராமலிங்க மெனக்கொண்டா ரோங்கருளாற் 

குருகாம மக்திரமாக் கொண்டுய்*தா ருயகினைந்தார் 

பெருசாம மச்திரத்தைப் பெற்றியறி யாரெல்லார் 

இருகாம மிஐுபிள்ளைத் திருசாம மென்பாசே.?? 

- *தரய்மலர்க்த பெருந்கருணைத் தத்துவனா ரெங்கள் 

சணிப்பிறப்பை யொறுத்துவினைச் சனிச்தொடக்கையறு 
வேய்மலர்ர்த கருணைஇரு2?மணிசொண்ட காலத் (க்க 

தெண்டோளோ விருதோளோ முக்கணோ விருமை 
யாய்மலர்ச்சவருட் கண்ணோசாமமெழுத் தைர்தோ 

வன்றியரு ளிராமலிங்க வற்புதப்பொற்பெயரோ 

_ வாய்மலர்ர்த இீரிரண்டு மறையோமூ விரண்டு 

மாமுறையோ வகுத்துளைமீர் மயகசொழிமா தவசே.? 

இருவருட்பிரகாசவள்ளலெனப் பெயர் வ௫த்து காம் 

பெற்ற திருவருளை உலகத்தாருக்குப் பாலிப்போம் என்று 

,திருவருட்பாவை வெளிப்படுத்தினவர் பரசமயங்களைக் 

களைந்து சைவத்தை நிறுத்தாது மறுத்தல், ௮ன்னதாதா 

வெனப் பெயர் வூத்து அன்னக்கொடி கட்டி ௮ன்னதானஞ் 

செய்யப் புகுந்த ஒருவர் பசித்தவர்களுக்கு ௮ன்னமில்லை 

யென மறுத்தல்போலாமே. இராமலிங்கபிள்ளை, தம்மை 

ஞானாசாரியரென அடைந்த சிதம்பரத்துத் த-்ஷிசரொருவர் 
சன்னிபாதத்தால் வருந்தி மஅுடியேனைப் பிழைப்பித்தல் 
மவண்டும் பிழைப்பித்தல் வேண்டும்” என்று கெஞ்சக்
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கெஞ்சப் “பிழைப்பிப்போம் பிழைப்பிப்போம்'' என்று 
சொல்லிச் சொல்லி இறுதியிற் பிழைப்பியா.து இறக்கும்படி. 

கைவீட்டுகீட்டாபே! ௮வர் இறந்தபின்னாயினும், தமது இரு 
வருட்பாவினால் அவரெலும்பை ஆணாக்கித் தமத பெரு 

மையை உலகறிய வெளிப்படுத் தினரில்லைடே! வணத்தா 

அம், அச்சிரமத்தாலுங் கல்வீ முதலிய பிறவற்றாலும் மிக 

வுயர்ந்த சங்கராசாரிய சுவாமிகளை ௮ஞ்சலிசெய்யவுங் கூ௪ 

நாமுஞ் சபாநாயகருஞ் சமமென்று கூறி இறுமாக்குக் 

தீக்ஷிதர் மரபிற் பிறந்துர் தங்காலில் விழுந்து தம்மையே 

ஞானாசாரியரெனக் கொண்டு வழிபட்ட அ௮.திதீவிரதர பரி 

பக்குவராகயெ இந்தத் தீகஷிதருடை! எலும்பை ஆணாக்காத . 

இராமலிங்கபிளளை இனி வேறு யாவருடைய எலும்பை: 

ஆணாக்கப்போனெருர்! ஈமது பிள்ளை, சிவாறுபவம் பெரு 

இருர்தும் பெற் றவர்போல் ஈடிப்பவர்பெறும் பேற்றைத், . 

“sore Ha சாஃதியல்லாற் சாயுச்சியப் பயனைச் 
சொன்ன பிழைகெட்டேன் ஜறொலைப்பரோ--முன்னே 
ஈடவர் வழியொருவன் சொல்ல ஈடந்து 

தடுமாறி சொர்தறியா தார்.” 
--ஏழிலிலொடுக்கம். 

என்னும் செய்யுளையும், 

(தன்னெஞ்சர் தனக்குச் சான்றது வாகத் 
ததிதுவ ஈன்குணராதே 

வன்னெஞ்ச னாகிக் கூடமே புரிலோன் 
வஞ்சகச் கூற்றினுங் கொடியோன் 

பன்னுக்கா லவன்றன் நரிசனம் பரிசம் 

பழுதுற் நிரயவேவுமாம் 
புன்னெஞ்சா லவனும் போய்ா.ர கெய்திப் 

பூமியுள் எளவுமேரறானால்.” 

| --பேடத்தீரட்டூ. 
என்லும் செய்யுளையும் இனியாயிலுஞ் சந்தியாரா?
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இராமலிங்கபிள்ளைச்குச் சவபெருமானாலை இரசவாதம் 

உபதே?க்கப்பட்டதென்றும், ௮வர் இரசவாதத்தினலே 

ஆறுபாரர் தங்கஞ் செய்த வைத்திருக்கன்றாரென்றும், ௮.து 

கொண்டு அவர் பார்வதீபுமம் எனப் பெயர்பெற்ற ஒரு 

பட்டணமும் ௮தனள்?ள ஒர கனகசபையுங் கட்டுவித்துச் 

சிதம்பர சபாகாயகை உலகறிப ஈடந்து ௮ங்கே வர் ௯ரின்று 

நிருத்தம் பண்ணும்படி செய்யப்போடன்றாரென்றும், 

பசித்தவர்கள் எல்லாருக்கும் ௮ன்னங் கொடுக்கவும், வியாதி 

யாளர் எல்லாருக்கும் வியாதி நீக்கவும், கல்வி விருப்பமுடை 

யவர்கள் எல்லாருக்குங் கல்வி கற்பிக்கவும் போகின்ற 

சென்றும், அவருடைய மாணாக்கர்கள் கடைதோறும் ஆலயம் 

தோறும் வீடுதோறும் தெருத்தோறும் வாய்ப்பறை ௮றை 

பப் புகுந்து பலவருஷங்களாயினவே. ௮வர் பட்டணங் 

கட்ட ஏமஸ்திவாரம்போட்டு இரண்டு வருஷத்இிற்கு 

மேலா.பிற்றே. இவைகள் இன்னும் நடத்தப்படாததென் 

னையோ? gat தாம் இரசவாதத்திஷலை சம்பாதித்த 

இரவியத்திலே தெம்பா ௪ற்சபா சம்புரோக்ஷணத்தின் 
பொருட்டு இரண்டுலக்ஷம் ரூபா கொடும்தற்கு அகடம் 

ஆனிமீ” சிதம்பராலயத்திலே பலரெதிரே த-்ஷிதர்களுக்கு 
வாக்குத்தத்தஞ் செய்தாரே! இலுவகாயும் ௮வ்வாக்குத் 

தத்தத்தை நிறைவேற்றாததென்னையோ! ௮வர் இரசவா தர் 

தெரிந்தவரா பின், ஊர்தோறுர் இரிந்து பலரிடத்தும் பணம் 
செல்லு முதலியவை யா௫ப்பதென்னையோ? பிறரிடத்து 

வாங்கிய அற்பக்கடன்களையும் இறுக்கமாட்டாது ௮வரால் 

வையப்படுவதென்னையோ? அவர் பஇப்பித்த இருவருட் 

பாப் பிரதிரூபங்கள் பிறரிடத்தில் அடைமானம் வைக்கப் 

பட்டிருப்பதென்னையோ? தன்னை இரசவாதிியென்பவனிடத் 

துள்ள வறுமையும், தன்னை மஹாவைத்தியன் என்பவ
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ணிடத்துள்ள வியாஇிபும், தவ்ளை மஹா விரனென்பவன் 
மேலே பிறருமிழ்ந்த தம்பலமும், தன்னை ஞானியென்பவ 
அிடத்துள்ள விடயவிச்சையும், அவர் வாச்சைப் பொய் 
யெனச் சாஇப்பவைகளல்லலோ? அவரும் ௮வரை கம்பு 
‘Gain Aid, 

“வாதிவடத்தினமு மாமருத்து வன்பிணியுஞ் 

சாதித்த வீரன்மேற் றம்பலமுச*்--த$ீததுபோன் 
ஞானத்திலின்பை ஈூப்பித்து சானதுவா 
மூனத்தை யாரொழிவிப்போர்.? 

--டழிவிலொடுக்கம். 

அன்னும் செய்யுளைச் சற்றே சிர்இக்கக் கடவர்கள். 

இராமலிங்கபிள்ளையினுடைய மாணாக்கர்கள், தாங்கள் 

அவர் சிவாநுபூதி பபெற்றவரென்றும், இரசலாதந் தெ.ரிர்தவ 

ரென்றும் கொண்டது சத்தியமேயானால், இர்சென்னபட்ட 

ணத்திலே பலரிடத்துஞ் சென்று சேவீத்துப் பலவாறு 

வருந்திச் சவனஞ்சசய்து சொண்டலைவதென்னையோ? தங்க 

சாலே முன்பு வசைப்பாட்டுப் பெற்றவர்களைப் பின்பு 

தோத்திரஞ் செய்து மது மாமிசங்களின் பொருட்டு 

இரண்டணா, ஐரணா யாசித்துத் இரிவதென்னையோ? பிற 
ராடு கூட்டுவியாபாரஞ் செய்யப் புகுந்து ௮வர் பொருளைச் 

கைவசப்படுத்திக்கொண்டு ௮வர் வாயில் மண் போடுவ 

தெனையோ? தாசிகளிடத்துர் தட்டார்களிடத்துஞ் 

சென்று செவெபத்தி காட்டி நடித்து ஆபரணங்கனை இரவலாக 
வாங்டுக்கொண்டு ஒட்டம் டிப்ப தென்னையோ! அவர்க 

ளெல்லாருங் கருங் குழிக் சச் சென்று அுவ்விராமலிங்க 

பிள்ளையைத் தரிசித்தலாகிய பேரானந்தப் பெருவாழ்வு 

பெற்று அவருடைய பரிகல?ட பாத்திரசேடங்களைப் 
புசித்துக்கொண்டிருஃகலா2ம!!! அப்படிச் செய்யாமையால்,
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அவர் வேடம் பொய்வடம் என்று அவர்களே தெளி. 

இருக்கன்றார்களென்பது இனிது வீளங்குசன்ற?த! விளங்க 

வும் உலகத் தாரை மருட்ட ௮சத்தியம் பேசுனெரார்களே! 

சத்த பரிமளசஸ் தூரிமா னண்டச்தே 

வைத்த பிரமன் மதிசேடன்--சக்தியமே 
தாஜொருக்கா லுஞ்சொல்லா தார்சாவில் வையேனோ 

யானொருக்கால் வேதனா னால்.” 

இராமலிங்கபிள்ளை ஆகாய கமன குளிகை செய்து, 

சென்னபட்டணத்தினின்றுந் தம்மைத் தரிசிக்க வந்த: 

மாணாக்கர்கள் இருவருக்கு ஒவ்வொரு குளிகை கொடுக்க, 

அவர்கள் அக்குளிகையை உட்கொண்டு கூடலாரினின்றும் 

இரண்டு தென்னமர வுயரத்தின் மேற்படப் பறர்.ு இரண்டு 

நாழிகைப் பொழுதினுள்ளே சென்னபட்டணம் அடைந்தார் 

கள் என்று ௮வர் மாணாக்கர்கள் வாய்ப்பறை அறைகனருர் 

களே! இராமலிங்கபிள்ளை இச்சென்னபட்டணத்திற்கு வந்து: 
இவவற்புதத்தை எல்லாரு காணச் செய்து காட்டுவாரா? 

இராமலிங்கபிள்ளை ஏறக்குறையப் பத்து வருஷத் 

இற்கு முன்னே சிதம்பரத்திலே தம்மோடு சில உத்தியோ 
கஸ்.தர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கும்போ.த அவர்களைப்பிரிக் து 

சற்றே தாூரத்திற் சென்றிருந்தாரன்றும், அவர்கள் 

“ங்கே போயிருப்பது என்னை?” என்று வினவியபோது: 

“சென்னபட்டணத்திலே இப்போது என் மனைவி இறந்து: 

விட்டாள். ௮து எனக்கு இங்கே தெரிந்தது!” எனறு: 
சொன்னாரென்றும், மூன்றாராள் சென்னபட்டணத்திருந்து 

Hosen சமாசாரக் கடிதம் வந்தமை கண்டு ஆச்சரிய: 

மடைந்து அவ்வுத்தியோகஸ்தர்கள் அன்றுமுதல் வரைச்: 

சருவஞ்ஞெனக்கொண்டு வழிபடுகின்றுர்களென்றும், அவர்
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மாணாக்கர்கள் எங்செல்கும் பாராட்டிக்கொண்டு திரிகன்றார் 

களே? ஓ?கா! கெட்டி கெட்டி! வர் மனைவி ஒருத்தியே. 

அவள் இச்சென்னபட்டணத்திலும் இதனைச் சார்ந்த இடக் 

களினும், ஒருபரதேசியோடு கூடி இன்றுவரையுஞ் சஞ்சாரஞ் 

செய் அகொண்டு திரிவதை யாருங் காணலாம் காணலாம். 

பிள்ளையும், மாணுக்கர்களும் போல முழுப்பூசினிக்காயைச் 

சோற்றுக்குள்ளே புதைக்கவல்லவர் Ca durai? இராம 

லிங்கபிள்ளை, தாம் சர்வஞ்ஞீராகெய செவபெருமானுபிருந்தே: 

உலகத்தாருய்யும்பொருட்டுக் காளகண்டம் திரிகேத்திரம் 

முதலியவைகளை மறைத்து எழுந்தருளிவச்தது சத்தியமே 

யாயின், தம்மனைவி பின் இவவியல்புடையளாவாள் என 

முன்னறியாது வீவாகஞ் செய்துவிட்டுப் பின் பழிக்குப் 

பயந்து சென்னபட்டணத்தை விட்டு ஒட்டம்பிடிப்பாரா? 
ஆச்சரியம் ஆச்சரியம்! 

இதனுவரையுஞ் சொல்லப்பட்டவைகளினாலே, இராம 

லிங்கபிள்ளே ததாதே எல்லாமறிந்தவென்பதும், சிவபெரு 

மானைச் சாக்ெத்தே தரிசித்தவரென்பதும், திருவருளைப் 

பெற்றவரென்பதும், திருவருளைப் பிரசா திப்பவரென்பதும், 

அற்புதங்கள் செய்ய வல்லவரென்பதும், இரசவாதர் தெரிக் 

தவரென்பதும் சத்தியமே என்றும், அவருக்குத் இரு 
வருட்பிரகாச வள்ளலாரென்னும் பெயரும் ௮வர் பாடலுக் 

குத் இருவரட்.பாவென்னும் பெயரும் இடப்பட்டது 

நகைப்புக்கிடமேயாமென்றும், இராமலிக்கபிள்ளையும் gy ar 

மாணாக்கர்களும் உலகத்தாரை வஞ்டத்துப் பொய்ப்புகழ் 

பெற்று வயிறு வளர்க்கப் புகுந்த வேடங்களே இவைக 

ளென்றும், பசுமரத்தாணிபோற் பதித்து காட்டப்பட்டன. 

இவ்வுண்மையை அறியாது, சிலர் தேவாரமுதலிய 

அருட்பாவைநர்தனேடும் இராமலிங்கபிளளை பாடலைச் சம 

8
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மாசப்பாராட்டியும், சிலர் அப்பாடலைக் கைகிட்டு இப் 

பாடலையே பாராட்டித் துரபிமானத்தினலே தேவாராத 

களைத் தூஷித்தும், எரிவாய்் ரகத்துக்கு இரையாகு?ன் 

Opt sen. 

சில செல்வர்கள், இராமலிங்கபிள்ளை பாடலைத் தாங்கள் 

பாராட்டியது தப்பென்று வியவே௫களா லறிந்தவீடத்தும், 

தங்கள் பெயர் அவ்விராமலிங்கபிள்ளை சரித்திரத்திலே 

பாடப்பட்டமையால் பிற்காலத்திலே இராமலிங்கபிள்ளை 

யைச் சிவாறுபூதிமானெனக் கொள்பவர்களெல்லோகும் 

தங்களைச் சிவாநுபூதிமானை யடைர்த மெய்யன்பனக் 

கொள்வார்களென்னுர் துரபிமானத்திஷ?$ல முன்போலவே 

பாராட்டிக்கொண்டு வருன்றார்கள். ஐயையோ! அவர்கள் 

அதுமட்டோ, தங்களிச்சைக்கேற்றபடி ஒழுகுங் கோயி 

௮ருச்சகர் இலர்பொருட்டுச் சில தேவாலயங்களிலே 

தேவாரஞ்சொல்லப்புகுந்த பரம்பரை யோதவார்களைச் சிவ 

சக்கிதியிலே துர்ப்பாஷைகளினால் வைது அடித்து ஒட்டு 

தற்குத் துணைசெய்தார்கள். ஓகோ ௮துமட்டோ, ga 

வருச்சகர்கள் கல்வியறிவில்லாத ஒருவன் பேரால் எழுதி 

அச்சிற் பதிப்பித்து வெளிப்படுத்திய சிவாலய குரு 

மான்மியம்” என்னும் புத்தகத்தி?ல திருஞானசம்பந்த 

மூர்த்திகாயனாருக்கும் மாணிக்கவாசக சுவாமிகளுக்கும் 

உண்மை முத்தி கிடைக்கவில்லை என்றெழுதிய குழறு 

படையைக் கேட்டும், ' சிவசிவ! அவ்வதிபாதகனைப் 

பாராட்டிப் பலெதிரோ அவனுக்குச் சம்மானஞ் செய்தார் 
களே? இந்ககரத்துப் புலவர்களிற் சிலர், ஹாஹர! அப் 

(பெருங் கொடும்பாவிகள் சபையிலிருந்து ௮தனைக் கேட்டு 
'மெளனமாய்த் திரும்பிஞர்களே! செவதரஷணஞ் செய்த 
தக்கன் பட்டபாடும், அதனைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்த
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மீஜவர்கள் பட்டபாடும் ௮றியார்களா? அறியார்களா? Rat 

பெருமான் தம்மைத் தூஷித்தலைப் பொறுப்பினும், தம் 

அமய்யன்பர்களாகிய சமயாசாரியர்களைத் தூஷித்தலைப் 

இபாறுப்பாரா? பொறுக்கமாட்டாரே பொறுக்சமாட்டாரே! 

Ga மூடர்கள், இராமலிங்கபிள்ளையையும் ௮வர் பாடலை 

யும் பாராட்டுவோர் அறவரென்றும் பாராட்டாதவர் மறவ 

சரன்றும், வேலு தலியார் பாடிய 

தனித்துரைத்த விராமலிங்கத் தனிமறையா தரித்துய்ந்தா 

ரினித்தவருட் பிரகாச வள்ளலென வினிதேத்இ 
யநித்தமற்றார் சலவறவ ரர்தோவென் போன்மறந்து 

மனித்தனெனச் கொண்டொழிர்தார் மலவாழ்விற் லெமறவர்.!* 

என்னும் பாட்டினாலே மயங்கி, நாம் பாராட்டாதொழிக் 
தால் பிறரால் மறவரென்றிகழப்படுவோம் என்று பயந்து 

பயந்து பாராட்டுகின்றார்கள். ௮து, ல பட்டு நூற்காராகள் 

இட்பிதாம்பரம் பதிவிாரதைகள் புத்இரருக்கன்.றி வேசைகள் 
புத்கோருக்குத் தோன்றாது” என்றெப்பித்த சூனி௰ப் 

பொருளை ஐாரசனும் மந்திரி முதலாயிஜேரும் குடிகளுக் 

சனித்தனியயே அகத்திலே “இப்பிதாம்பரம் எனக்குத் 

கோன்றவில்லையே நான் மாத்திரம் வேசைமசனானேனே! 

பிறரெல்லாருங் கற்புடை மகளிர் மக்களாயிஞர்களே” 
என்று கவலை கொண்டு, புறத்திலே “'இப்பீதாம்பரம் போல 

கானெங்கும் பார்க்கவில்லை பார்க்கவில்லை” என்று ஒருவ 

சொத்துப் பாராட்டிய கதைபோலாகும். 

இப்பிரபர்தத்தை எல்லாருஞ் சித்த சமாகானத்தோடு 

வாசித்து, 

ஏப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினு மப்பொருண் 

மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.” —~-8 G4 GRE.
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“*செய்புண் பூங்குழன் மடவரா னின்்ஜொடும் வா.து 
செய்யும் பூசலுக் செ.இரலாற் நீயவாய் இறக்து 
வையும் பூசலுக் கெதிரலேன் மானம்விற் றுன்போ : 
ஓய்யும் பாவைய ரேயதற் கெதிரென வுரைத்தாள்.? 

--தீருவிளையாடற்புராணம்: இசைலாது வென்ற படலம். 

இராமலிங்கபிள்ளை பாடலைக் குறித்த, ௮வர் மாணுக்க 

ிருயருக்கும், திருக்கைலா௪ பாம்பரைத் Saar ah gap 

பாதினத்துச் ia Qassan dad@umaa ons ora 

சித்தாக்த நூல்களிலும் வல்லவரும் இராமநாதபுர சமஸ் 

தான விழ்துவானும் மதுரைத் இருஞானசம்பந்தசுவாமிக 

ளாதினத்று ஸ்ரீசின்னச்சர்சிசானத இற்குக் கல்வியில் உசாத் 
அணைவருமாகிய wom ஸ்ரீ. இராமசவாமிப்பிளளைக்குப்டி 

மனுனரச் சோமசுந்தாச் சடவுளாலயத் இலே பலரெதிசே 

நடக்த லாதத்னத, உலகத்தார் அறியும்பொருட்டு, ௮வ் 

arrogant Aer Bordon ம. ஈ, ஈ. ஸ்ரீ கல்லூர் ஆறுமுககாவல 

சீவர்களுக்கெழுதிய விண்ணப்பத்தை இங்கே பதிப்பிக் 

கின்றேன். 

“சிவஞானச் செல்வர்களாகிய மஹாராஜராக?2 

௮ண்ணா அவர்கள் இவ்கியசமுகச்துக்கு எழுதிக்கொள்ளும் 

விண்ணப்பம், ் 

இம்மதி முதலிலே செவ்னையிலிரு£து wo. or, oe BD 

யாசாமிழுதலியாரவர்கள் ம. £.ா. சிதி வாசதேவமுதலியா 

guise wom ரா. சிறி சோமசர்தரச்செட்டியார். என்னும் 

ஈ9ரபுக்கள் மூவரும் சுவாமிதரிசனார்த்தம் மதுரைக்கு வருவ 

se As omnis சர்நிதிகளுக்குச் சென்னை இதுவார் 

அிண்ணப்பம் வக்திருக்தது, .
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அவ்வண்ணமே இம்மதி 8௨ சகோமவாரத்தி£விலே 

அம்மூன்று பிரபுக்களும் அவர்களைச் சேர்க சிலரும் 

அதற்கு காலு இனத்திற்கு peri இருப்பாலைவனம் சிறீ 

சந்தரச்குருக்சளும் காஞ்சீபுரம் சமீ கச்சபேசக் குருக்களும் 

வந்து சேர்ந்தார்கள். 

% 3 3 

இரண்டு தினஞ் சென்றபின் ம. ஈ., ஈ, சிற விஜயரங்க. 

முதலியாரவர்சளும் வந்து சேர்ந்தார்கள், பிரபுக்கள் 

யாவரும் ஒருங்கே பத்தியடன் சவாலயசேனவ செய்தார் 

சன். திரு ப்பரங்குன் றத்துக்கும் போய் வக்தார்கள். 

புதவாரச் Bra பிரபுச்களுடன் வற்ற மூதி இுச்சாமி 

முதலிபயெனப் பெயரிய ஒருவர் மட த்ச்ரு வந, சிறி 

சன்னச்சந்நிதானம்தைனம். தரித்துப் பலவார்க்தைகள் 

பேசிக் “கருங்குழி இராமபிங்கப்பிள்காயவர்களுடைய 

முதன்மாணுக்சரும் இலக்சணவிஎக்மெ வேதாந்த த்தார் 

தங்களிற் பரமடண்டிதரும் எடுத்தவிடயம்களை ஸ்தாபிக்ச 

வல்லுகருமாகிய வேலுமு தவியாென்பலர் பிரபுச்சளுடன் 

வத்திருக்கின்றார். சர்நிதான தரிரனத்அச்கும் நாளை வருவார். 

wigs பின்பு வெளியாம்”” என்று சொல்லி “இராமலிங்க. 
பீஸ்ளையவர்சள் ௮ருளிச்செய்சக திருவருட்பா இவ்விடத் 

அக்கு வர்திருக்னெறதா?”? என்று வினபிஎர், “ar 

வில்லையே” எனக் கூறியவழிச் “செ்னை சேர்ர்க பின்பு 

அனுப்புவதிற் றடையில்லை” என்று “அதிஎட ஈய திருப்: 
பாசுரங்கள் இவை” என்று சில பாடல்சளைச் சொல்லித். 
தாமே அராமைப்பட்டுக் சொண்டார். [செள்றவருடத் 

தீலே இராமலிங்சபிள்ளை கூட்ட சதிர் சோர்த லரு பரதேசி 
இல்விடத்துச்ரு வரது சீறி சாரிதாஎச்தீலே இராமலிக்க
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பிள்ளை கவிகளைக் கழறிப் பாராட்டி, நன்னால் விருத்தி 

யுரைப் பாடங் கேட்கப் புகுந்.து, ல காட் சென்றபின் சல: 

மாயாலாத நாறுணர்ச்சி கொண்டு, இத்தாந்த வழியை 

மறுச்சப் புகுந்தார். இராமலீங்கபிள்ளை விட்டுக்கு நடேசர் 

aig கதவைத்இறப்பித்து இரசவாதத்தைப் புலப்படுத்தி 

யும் சிலபோது கட்டமுது கொடுத்அஞ் செய்தவருளையும் 

தண்ணீரால் விளக்கெரித்த செய்தி முதலியவற்றையும் 

பிதற்றினா். உடனே சண்டி த்து மாயாவாதத்தையுமறுத்௮ 

இராமலீங்கபிள்ளை ஒருவர் வழியாக இலக்கணமாதல் சாஸ் 

'இரமாதல் பாடங் கேட்டவரல்லரென்ழம்பேசி ௮ப்பாதேச 
யையுச் கரத் இமிட்ட| யான் ஒன்றுமுரையாடாதிருர் தனன். 
பின்பு “திருவருட்பாவென்௮ு ௮.மோனித்து இராமவிங்க 

பிள்ளையவர்கள் பாடலுக்கு காங்கள் பெயரிட்டிருப்பதைப் 

பற்றி நாவலர் மறுத்துப் பேசுசனறார். ௮ யாருக்குஞ் 

சம்மதமன்று”” என்றும் பிதழ்றினார். எல்லாம் வேலு 

முதலியைக் கண்டவழிப் பேசவேண்டுமென வாளா வதிந்த 

னன். குருவாரத்தில Cho முதிஅச்சாமிமுதலியாதல் 

வேலு ம தலியாதல் மடத்துக்கு வரவில்லை. 

சுக்கரவாரதீ திலே சுவாமிக்கு அபிடேக முதலியன 

Grid 53 அ௮ஸ்சடீயனத்திற்கு மடத்துக்குப்போய்க் குரு 

தரிசனஞ் செய்து உடனே விடைபெற்றுக்கொண்டு ஸ்திர 

வாரத்திலே பிரயாணஞ்செய்ய நிச்சயித்திருந்த பிரபுக்கள் 

கருத்ழைக் கேள்வியுற்றேனகையால், அற்றைகாள் ௮இ 
காலையிற் பூசை முடித்துக்கொண்டு வழக்கப்படி இருக் 

கோயிலுக்குச் சென்று, சிவபெருமானைத் தரிசித்து, அவ் 

விடத்தே விந்து, முத்துச்சாமி முதலியைக்கொண்டு 

வேலுமுதலியை யானிருக்கு மிடத்து வருவித்துவைத்துக் 

கொண்டு, சல பட்டமார் சல ஓதுவர் சில செட்டிமார்
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மூதலிய பலர் முன்னிலையில் வேலுழுதலியுடன் இஷ்டம் 

போலப் பலபல வார்த்தைபேசிச் இத்தாந்த விஷயங்களிலே 

daas தொடங்க, “சிவஞானபோதம் அதிகாரம் இயல் 

பாதமுதலியவைகளால் எத்அனைப் பகுப்புடையத? முதன் 

மூன்று சூத்திரங்கள் முறையே இரிபதார்த்தங்களில் எவற் 

றைச் சொல்லுகின்றன? வீஞ்ஞாணாகலர் பிரளயாகலர் சகல 

ராவார் யாவர்? சொல்லவேண்டும்” என்௮ கேட்டேண், “சிவ 

ஞானபோசம் எட்டுப் பிரிவீனையுடையது, பெயர் யாதில்லை. 

முதற் சூத்திரம் சங்காரத்தைச் சொல்லிச் சிருட்டிப்பதைச் 

சொல்லுமுகத்தாற் பதியண்டென்று சொல்லுகின்றது, 

௮௮ பயனுக்குப் பயனாகக் கொள்ளவேண்டும். இரண்டாஞ் 

சூச்இரம் பசவுண்டென்று சொல்லுற. மூன்றாஞ் ' 
சூத்திரம் பாசமுண்டென்று சொல்ஓகற.து. விஞ்ஞானகலர் 

பிருங்கி முதலாயிலனேர்; சிலர் சதாசிவாதிகளாகச் சொல்லு 

வர். பிரளயாகலர் பிரமன் முதலாயினோர்; சிலர் உருத்திர 

ராஇயாகச் சொல்லுவர், சகலர்; மாத டர் சிலர் வீஷ்ணுவாதி 

யாகச் சொல்லுவர். இவை மூலாகம?பதம்'”” என்றும், 

தவஞானத்தியார் பார்த்தபின்பு முடி வில ஒ;மிவிலொடுக் 

ட கம் பார்க்கவேண்டும். இழ எங்கள் குருமரபு'' என்றும், 

இன்னும் பலபல வீதமாகக் குழறினார், “சித்தாந்த 

சாஸ்திர விஷயத் கலே இவ்வளவு தெளிவாக யாவர் சொல்ல 

வல்லார்” என்,று ஈகைத்து மெல்ல மெல்ல அருட்பா விஷ 

யத்திலே கொடுவர்த, “தேவார முதலிய பன்னிரண்டு இரு 

ழேறைகளும் திருவருளினலே பாடப்பட்டனவே. அவற் 

por uses இருமுறையாயெ திருமந்திரம் அுதிரூப 

மல்லசமையாலும், பதினொரந் திருமுறைப் பிரபந்தங்கள் 

பெரும்பாலும் பண்ணுக்செயாத பாலவினங்களாகியும், 

விநாயகக்டவுள் முருகக்கடவுள் நாயன்மார் இவர்கள் பரமா
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விரவிய மிருச்தல் முதலிய காரணம்பற்றி அவ்விரண்டு 

-இருமுறைகளல்லா த தேவாரம் திருவாசகம் திருவிசைப்பா 

இருப்பல்லாண்டு பெரியபுராணம் ஆய ஐந்தும் இறப்பாக 

எடுத்துச் சிவாலய முதலிய விடங்களிலே நித்திய கைமித் 

இிகங்களிலே  பண்டைக்காலர்தொடங்கி இதப்பட்டு 
வருகின்றன, இவையோகளூடியாக அருட்பாவென்று 

ஆன்றோ ராலே தொன்றுதொட்டு வழங்கப்படுகின்றன. 

அருட்பாவென்னும் பெயர் காரணங்கருதாவழி இடுகுறி 

மாத்திரையாகத் தேவாரமுதலிய ஜர்திற்கே சென்றும் 

காரணங்கருதியவழி ஏனைய அருள்பெற்றோராற் பாடப் 

பட்ட பாவுக்குச் சென்றும் வருன்றஅ. இத்திருகாமம் 

அிவஞானபோதம் சிவஞானசித்தியார் முதலிய' பதினான்கற் 

கும் மெப்கண்ட சாஸ்இிரமெனவும், இருவாய்9மாழி திரு 

சமாழி முதவியவற்றிற்குத் திவ்மியப் பிரபந்தமெனவும் 

வழங்வெருதல்போலும், இங்கனமாக விபூதி ருத்திராகூத 

Ap குடன்பட்ட இராமலிங்கபிள்ளை தம்பாட்டுக்குத் இரு 

வருட்பாவெனப் பெயரிட்டதஅம் முறைகள் GAs son 

முதலியவும் முறையா” என்று கேட்டேன். “தேவார 

முதலிய ஜக்இற்கும் ௮ருட்பாவென்னும் பெயர் சென்னை 
முதலிய விடங்களில் வழங்கவில்லை. எங்களாற் பதிக்கப் 

வட்ட பின்பு நாவலர் பெரியபுராண வசனத்திலே su 

பெயர் காட்டியும், அண்டி விநாயகர் இருவிருத்த முதலிய . 

வற்திற்குக் அண்டி விசாயகர் இருவருட்பா கதிர்காம 

வேலர் இருவருட்பாவெனக் கற்பித்தும் பதிப்பித்திருக் 

Bei” என்று வேலுமு தலி கூறினர். சிவாலபம் ஆதீன 

மடாலய முகலியவற்றி?னெல்லாம் தேவாரமுதகிய ஐர்திற் 

கும் அருட்பாவென்னுர் இருசாமம் வழங்வெருவதை 

இ.துவார் முதலானவர்களைக்சகொண்டு நேரே ஒப்புவித்து
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“இன்னும் ஆதீன முதலியவற்றில் விசாரித்தால் ஐயந்தீர்க்- 
அய்யலாம்” என்றும், “இப்போது தேவாரமுதலியவற்றைம் 

திருக்காப்பிட்டுத் இருவெம்பாவையைமாத்திரம் ஒதும் 

உற்சலமும் உணரப்பெறுது தேவார திருவாசகங்களை 

இனற உம்போலிகட்ருச் சைவசாம்பிரதாயம் எங்கனம் . 

தெரியும்” என்றும், “*நாவலரவர்கள் பதினேழுவருஷத் 

திற்கு முன்பே பரிதாபிவருடத்சிற் பதிப்பித்த பெரிய 

புராணவசனத்தில் தேவாரமாநிய ஐந்தும் அருட்பா 
வென்று பதிப்பித்திருக்கிறார்கள்'” என்றும், என்னிடத் 

அள்ள பழையடிரதியினும் அுண்டிகிராயகர் இருவருட்பா 

வென்றிருக்கின்றது: தீருமையா தீனமுதலீய்வற்றினும் 

௮க்ஙனமே யிரட்பதை ௮றிஈதுசகொள்ளலாம்'” என்றும், 

“அந் நூலுடையார் இருவருட்பாவென வாளா கூறி மயங்க 

லையா லுண்டிவிகாயகர் என்பது முதலிய டைகளொடு 

புணர்தஇக் கூறுசலாலும், ௮வர் அ௮ட்பாக்சளி2ல தம்மைத் 

இருவருளைப் பெற்றவரெனச் சிறித.ங்கூறுது தார் திருவருள் 

பெருதவரெனக் கூறித் தமச்ரும் இருவருள் இடைத்தல் 

வேண்டுமென்று வேண்டிக் கோடலானும், ௮ங்நனமாகவே 

திருவருட்பாவென்பதற்கு அவர் கருச்துத் இருவருளைம் 

பெற் யீழும்பிய பா வென்பதாகலானும், ௮து குற்றமாகா 

தென்றும் கூறினேன். வேலுநூ சலி முத்துச்சாமிமுகலி ' 

என்னுமிருவரும் ஒருவர்முகம்தை ஒறுவர்பார்தது விழித்து, 

இராமலிங்கபிள்ளையவர்களுர்காசல் என்களுக்காதல் கருத் 

தில்லா இருந்தும் வேறு இலர் திருவருட்பாவெனப் பதிப் 

பித்து விட்டனர்” என்றும், “தனைக் காரணக்குறியாகக் ' 

கொண்டாற் குற்றமில்லை” என்றும், “நாவலரவர்களுச்கும் 

இசைச்  சொல்லியனுப்பினேம் பேசாதிருந்தார்கள்'” 

என்றுங் கூறினர். “மற்றொருவர் பதிப்பிக்க நீங்கள் உடன்
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பட்டிருத்தலால் உங்கள் கருத்தே ௮.த” என்றும், ௮ங்கனம் 

காரணக்குறியானால் ௮சை வெளியிட்டு ஸ்தாபிக்கலாமே” 

என்றும், “எலும்பைப் பெண்ணாச்ரு.தன் முதலியயபோல ': 

ஏதேலுங் காட்டப்படுமா” என்றும் சேட்டேன். “என்பைப் 

பெண்ணாக்குதலாதிய தேவாரங்களைஃகொண்டு இப்போது. 

நீங்கள் ௮ப்படியாச்கலாமா”” என்று ௮வ்லிருவருங் கேட்ட 

னர், “இது விருத்தமான கேள்வி” எனறும், “அவ்வத் : 

தேவாரத்தின் இறுதியிலே ஒதுவோர் பயன்பெறுமாறு. 
வரையழுத்தருளியிருச்ெதே”” என்றுஞ் சொல்லி, *இராம 

லிங்கபிள்ளை பாட்டைக்கொண்டு உங்களை அற்புதங்காட்டும் 

படி. யான் கேட்சவீல்லை; இராமலிற்கபிள்ளை உயிருடன் 

இருத்தலால் அவரே பலரும் அறியப் பாடி ஏதேனும் 
அற்பு தங்காட்டுப படி கேட்கின்றேன்” என்றும் Barat 

னேன். ஒருத்தாமுற் கொடாது இகைத்துத் இசைகளை 

போக்க லீழித்துக்கொடுத்து “*எல்லாக் இருவருட். செய்கை 

urate சிலராலே திருவரூட்பாவென்றிடப்பட்டஅ : 

சூக்கவேண்டும்” என்று அவர் கூறினர், அங்கனமாயின் 

யான் கூறுவர் இருவருட்செயலாதலால் நீங்களே மருண்டு 

இராமலிகங்கபிள்ளை தெருமருட்பாவுச்குத் இருவருட்டா 

வென்றிட்ட பெயரை மாற்றி வீடவேண்டும் என்று யான் 

கூறினேன். அவ்வீருவரும் இனியிருப்பது சரியன்று: 

எனக்கருஇ யெழுந்து வணங்கிக்கொண்டு சென்றனர். 
““ஓழிவிரிலாடுக்கவுரனயை இலக்கண வழுவாசவும் ச த்தாந்த 

சாஸ்திர விருத்தமாகவும் பதிப்பித்த இராமலிங்கபிள்ளையா 

சாக்சோத்திலே நடேசர் வந்து ௮ருள் செய்யப்பெற்றவரும் . 

ஒ.தா.துணர்ர் தவருமாவர்'” என்பது முதலியவாக யான்- 

சொன்னவற்றைக் கேட்டுப் கேளாதவராக வாளா போய். 

விட்டனர். கூடியிருந்த யாவரும் “இவர்கள் செய்கை:
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. பாவச்செய்கை'? — அவ்விருவரையும் கோக்? ஈகைத்த' 

னர். இன்னும் இடையே பேசினவை பல. அவை விரிக்கத் 

பெருகும். 

சுக்கிரவாரத்திரவு அறசை மணிக்குப் பிரபுக்கள் 

யாவரும் கூடவந்தவர்களும் மதுரை யாதீனமடாலயத் 

திற்கு வரது உபயசக்நிதானங்களையும் தரித்.௪ ஸ்ரீ சின்னச் 
சர்கிகானம் உபசரித்த ௮ருமை பெருமைகளைப் பாராட்டி 

மூழ்க்தனர், சக்கிதானத்தின்மீது வேலுமுதலி சில பாட்டுப் 
பாடியிருக்கின்றாசென்று கோயிலிலே முத்துச்சாமிமுதலி 

சொன்னார். அது சபையிலே வெளியாகாது ஒளிவாய் 

விட்டல, உடனே பிரபுக்கள் விடைபெற்றுக்கொண் 
டார்கள். 

ஸ்திரவாரத்துக் காலைபிலே பிரபுக்கள் இருப்பரக் 
குன்றத்துக்குப் போய்கர்தார்கள். பகல் மூன்றுமணிக்கு 

ரீ சுர்தரகுருக்கள் ஸ்ரீ கச்சபேசக்கு க்கள் இருவரும் 

மடத்துக்கு வந்தார்கள். அவர்கண்மாட்டும் வேலுமுதலி 
யைக் samo sans Cu@u விடடங்சகளை வெளிபிட்டேன். 

od Aue ss Ba த் ராங்களில்லாதிருக்ததைப்பற்றிப் 

பரிதபித்து “நாவலரவர்களைப்போலவே தாங்கள் கண்டித் 
துப் பேசுதல் நியாயமே” என்றும் என்னை நோக்க 

௯ூ.றினர். “*இராமலிக்கபிள்ளை பாடலுக்குச் திருவருட்பா 

லென்று பெயரிட்டதைப்பற்றிப் பிரபுக்களும் முனிக்து 

பேசுகின்றார்கள்” என்றுங் கூறினர், YU Daas aon HD 

ஸ்இரவாரத்திரவிலே, இருவாரர் விதிவிடங்கப் பெருமான் 
திருவடிக் காட்சிக்ருப் பிரஸ் தானமானார்கள். 

சோமவாரத்திரவிலே ம, £. £. ஸ்ரீ விஜபரப்கமுதலியா' 

வர்களும் மடத்துக்கு வந்தார்கள்.  இருக்கோயிலின்
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கண்ணே வேலுமுதலியிடத்தே பேசினவைகளை வெளியிட் 
டேன் சந்தோஷப்பட்டார்கள். 

% * x 

தாங்கள் வித்றிருக்குர் தானத்திலே மாசந்தோறுக்: 

குருவாரத்திலே சபை கூட்டிச் சைவப்பிரசங்கஞ் செய்து: 

வருவதையும் கேட்குமுறைப்படி பின்பு பத்த ஜனங்கள் 

வந்து சேட்பதையும் பலமுறை ஈலமுறக்கேட்டு ம௫ழ்ச்சி . 

யடைன்றேன். 

தரை இங்கனம், 
விபவஹ் 

மார்சழிமீ 17௨ இராமசுலாம்..



12. சில்லறிவுச்சுடர் கொளுத்தல் * 

நரசிங்கபுர வீராசாமி முதலியாரர! 

சென்னைச் சர்வகலாசாலைபிலே பி ஏ. பட்டம் பெற்ற 

ம.ஈ.£. ஸ்ரீ 9, லை. தாமோதரம்பிளளைக்கு மாறுக நீர் 

௮ச்சிற்பஇப்பித்த பத்திரிகையை சான் வாசித்து, நீர் 

அறிவுடையோர்களை அுநீதியாகத் graf seo) aya எய்தும் 

பயனை நினைந்து நினைந்து பெருந்துக்கமுற்று, இப்பத்திரிசை 

வாயிலாக உமக்கு நல்லறிவுச்சுடர் கொளுத்தப் புகுன் 

மேன். கீர் இதனை முழுமையும் நன்றாக வாசித்து, நான் 

சிறுவனேயாபினும் oan சமுளதேற்சிறுவருரையுக்கொள்க”" 

என்னும் ஆன்றோர் வாக்கிபப்படி இதனுண்மையைக் 

இருகித்து, “பாகாவா ராயினு மாகாக்க காவாக்3ற், சோகாப் 

பர் சொல்லிழுக்குட்பட்டு” என்னுந் திருக்குறளின் பொரு 

அத் தெளிந்து ௮பைர்தொழமுரும்பொருட்டு, உம்மைப் பல் 

காலும் வேண்டிக்கொள்கன் றன் 

“ஏத்தெசத்தாரும் எத் தீபாந்தர வாசிகளும் தமிழ்த் 

தேசங்களிற் சிறந்த தொண்டமண்டல் வாசிகளாடு 

பயின்று வருின்றதால் நாகரீகம், கல்கி, கேள்வி முதலிய 

வற்றிற் பெருமை பெற்று விளங்கிவருகனருர்கள். J BOTH 

தொண்டமண்டல வித் துவான்௧ளே சிறந்தவர்கள்” என்தீர். 

ஓகோ! உமது பத்திரிகையின் முதலில உமக்காசீரியாச 

ளென உம்மாற்றானே சுட்டப்பட்ட இருவருள் இராமலிக்ச 
  

* இது சென்னை சிவபாதசேசப்பிள்ளை என்பவரால் எழுதி 

காவலரவர்களுக்குச் காட்டி, அவர்கள் சம்மதியோடு ப.ப்பிக்கப் 

பட்டது,
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பிள்ளயூர் சோழமண்டலத்துள்ள சிதம்பரமும் இராமாறு௪ 

கவீராயரூர் பாண்டிமண்டலத்தள்ள இராமகாதபுரமமே 

யாகவும், அவ்விராமாறுசகவீராயர் தமதிலக்கண க்வேக 

'இபிகையிலே “ஈண்டு |சென்னபட் ணம்) முப்பத்தாறுண்டு 
வரையும் இயற்றமிழினை வழிபடுமாணுக்சர்க்குக் கற்பித்து 

(சொண்டைமண்டலமாகிய) இக்கொடுக்தமிழ்காடு செர் 

தமிழ்க்காடாகச் செய்தேம்” என முழங்கனொராகவும், நீர் 

உங்கூற்றுக்கும் உமதாசிரியா்கூற்றுக்கும் மறுதலைப்படச் 

கூறியது ஆச்சரியம் ஆச்சரியம்!!! கல்வீப்பொருள் செல்வப் 

பொருள்கள் ஒவ்வோர்காலத்திலே ஒவ் வோர்தேசத் 
தொவ்வோரளூரின் ஒவ்வோர் குடியில் வளர்வதுங் குறைய 

தும் இயற்கைசியன்பதனை _நால்களாலும் Hf HUA SST Gin 

அறிந்து அடங்கக்கட விர். நும்மாசிரியருள் இராமாறுச 

கவிராயர் தமது ஈன்னூலுரையில் ஈதயவென்ளெவி மேன்மை 

யுஞ் செய்யும்” எனவும், இராம்லில்கபிள்ளை தமஅ பிரபந்தத் 

-இரட்டில் “கயவென்ளெவி மென்மையுஞ்செய்பும்” எனவும், 

பதிப்9த இருக்கின்றார்களே! இங்கனம் ஒருவ 2ரஈடொருவர் 

மறுதலைப்பட்ட இருவருள் எவர் உத்தமாசிரியர்! பேசும் 

Gusto, 

பிறரெல்லாம் நாகரிகம் சொண்டமண்டல வாசிகளிடத் 

திற் பபின்றுகொள்கனெறார்கள் என்ிரே. தொண்டைமண் 

டலத்திற் இறந்த இந்நகாவாசிகளல்லாரும், தஞ்சாவூர் 

மேளம், தஞ்சாவூர்ச் சக்தேம், தஞ்சாஷூர்ப்பட்டி, தஞ்சா 

வூர்ப் பாகை என்பன முதலியனவாகப் பேரிட்டு வழங்க, 

இனிதுபாராட்டிக் கைக்கொளவது எத்தேசத்திற் பயின்ற 

நாகரிகமோ? சற்றே சொல்லும் சொல்லும். 

இனி எல்லா நாகரிகங்களிலுஜ் சிறந்த சைவாசாரம் 

மது சோண்டைமண்டலவா? களுக்கு மிகப் பிரமாசைப்



124 ஆசமுககாலலர் பிரபந்தத்திரட்டு 

பட்டூப் பழச்செவரசள் சோழேேசத்தும் பாண்டிதேசத் 

ம் உள்ள சைவாதினத்தார்களன்?? இதற்கு (pa 

னிருந்த நிலைமை நீர் அறியீ2ரா! இனியாபீலும் கேட் 

டதிக்துகொள்ளும். 

தமீழ்காடேகளிற் சிறர்தது தொண்டமண்டலமென 

முன்னர்க் கூறிய மீர் பின்னர்ச் செந்தமிழ் கொடுந்தமி: 

ழெனப்படும் தமிழ்ப்பாகுபாடு இரண்டனுட் சிறந்த செக் 

தமிழ் வழங்கு நிலத் ௫ச்கு எல்லைகூறப் புகுந்து “*கருவூரின் 

இழக்கும் மருவூரின் மேத்கும்'' எனக் கிழக்கெல்லையும் மேற் 

கெல்லையுல் கூறுமுகத்தால் செந்தமிழ் நிலம் தொண்டை 

மண்டலமன்றென முத்துச் சோழமண்டலமனக்கூறினீர். 

பின்னர் “வைகையாற்றின் றெற்கும்” என வடக்கெல்ல 

கூறுமுகத்தால் செர் சமிழ் நிலம் சோழமண்டலமுமன்றென 

மறுத்துப் பாண்டிமண்டலமெனக் கூறினீர். பின்னர் “மருத 

யாற்றின் வடக்கும்” எனத் தெற்கெல்லை கூறுமுகத்தால் 

செந்தமிழ் நிலம் பாண்டிமண்டலமுமன்றென மறுத்தீர். 

செட்டி கெட்டி! உங்கண் மயக்காற் சீரூன்றிப குழறுபடை 

யாவர்க்கும் பெருககை விளைத்தற்கே துவாயிற்று. கருவூரின் 

கிழக்குள்ளதி சோழமண்டலமென்பதும், வைகையாற்றின் 

தெந்குள்ளது பாண்டிமண்டலமென்பதும், மருதயாறு 

சோழகாட்டுக்கு வடக்குள்ள9தென்பதும் சிறி௮ மாராயாது 

எல்லைகூறப் புகுந்த நும்பேதைமை சாலவும் வீயக்கற்: 

பாற்றே. 

யாழ்ப்பாணமென்னும் ஈழத்திவு தமிழ்காட்டுட்படா 

தது என்திர். ஈழதேசச்துள் ஓர்கூறு யாழ்ப்பாண மென்ப: 

ததியாது யாழ்ப்பாணமாகிய ஈழத் திரவன்ற து தவறு. தமிழ்: 

காட்டுச்கு எல்லைகாலக்தோறும் வேறுபடுதல் சிலப்பதிகாரத்.
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தில் “கெடியோன் குன்றமும்” என்னும் வேனிற்காதைச் 

செய்யுளின் உரையால் இனிது வீளங்கும். வல்லார்வாய்க் 

கேட்டுணர்ந்து வாய் மூடும். ஈழமண்டலத்துள்ள யாழ்ப் 

பாண முதலியன தமிழ் வழங்குகாடாதல் பின்னர்க் காட்டு 

வாம். ஈழத்தீவென் நிகழ்ச்சிபோலக் கூறிய நீர் இது 

காவலந்தீவென்பதையும் சற்றே இந்தியும் இந்ியும். 

“யாழ்ப்பாணம் ஒரு சிறு நாலையேனும் ஒரு சிற்றுரை 

யையேனுஞ் செய்குரரில்லாத தேசம்” என்றீர். தமிழிலே 

ஹேமாத்இரிகற்பம், இரகுவம்சம், இராமேசர் ளெளைவிடு 

அ, செகராசசேகரம், பாரராசசேகரம், அமுதாகரம், 

திணசைலாசபு ராணம், சிவராத்திரிபுராணம் ஏகாதி 

புராணம், பரகிதம், புலீயூர் யமகவந்தாதி, கல்வை யமச 

வந்தாதி, மறைசையர்தாதி, இருவண்ணைக்குறவஞ்ச, இரு 
மாவைக்குறவஞ்சு, திருமாகைக்குறவஞ்ச, திருகல்லைக் இள்ளே 
வீடுதூலு, இருகல்லை வெண்பா, திருகல்லையந்தா தி, வேதாந்த 

சொயஞ்சோஇ, நியாமலக்கணம், விசசணிதம், வீரிவகராஇ 

முதலியன மாழ்ப்பாணத்தாராற் செய்யப்பட்டன வென் 

பதை அறிந்தடங்சக்கட வீர், 

Asis FI ஞானப்பிரகாசமென்னுச் திருக்குளஞ் 
செய்விச் தவரும், சம்ஸ்ருதத்திலே பெளஷ்கரகம 
விருத்தி, சிவஞானபோதவிருத்தி, இத்தாந்தசிகாமணி, 

பிரமாண தீபிகை, பிராசாததீபிகை, ௮ஞ்ஞான வீவேசனம், 

சிவயோகசாரம், சவயபோகாரத்சம், சிவாகமாதிமாகானமிய 

சங்கிரகம் என்பவைசனையும், 9 வஞானசத்இயாக்கு ஒருரை 
யையும் இயதறினவரும, சைவசமயர் தழைத்தோக்குக 

தானமாயெ சோழமண்டலத இின்கணிருந்த ஆதிசைவர்க 

ளுள்ளும், சைவப்பண்டாரங்களுள்ளும், திருவண்ணாமலை 
9
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யாதீனத்தத் தம்பிரான்சளூளளும், பலருச்குர் சைவாக 

மோபதேசஞ் செய்தருளின வருமாகய ஸ்ரீ ஞானட்பிரகாச 

முனிவரர் யாழ்ப்பாணச்சாரென்பதை அறிந்து, இனி 

யாயினும் வாய் மூடக் கடவிர். 

“இராவணனால் யாழ்வல்ல பாணக்குடிகளை ஏற்றப் 

பெற்ற யாழ்ப்பாணத்திவு'' என்றீர், ஓகோ! இதற்கு யாது 

பிரமாணஞ்சொல்ல வல்லீர்? வாயில் வச்தன வந்தவபேச 

யாண்டுக் கற்றார்? இதற்குப்; /ராமணம்.யாசென உம்மிடத்து 

வினாவினோர் சிலர்க்குத் “திருமிளையாடற்புராணத்து இசை 

வாஅதவென்றபடலம்'” என்னே நீர், ௮ப்படலச் இல் பாண்டி 

“யன் சங்தேத்தில் தன்சாமக்கழத்இியை வென்ற பாணப் 

பெண்ணை வெல்லும்பொருட்டு rypT area Amis ஒரு 

பாணப்பெண்ணை அழைப்பித்தான் என்றனறோ சொல்லப் 

பட்டது. இதனால் யாழ்ப்பாணத்திலுள்ளா ரெல்லாரும் 

பாணரென்று எங்கனச் துணிந்த? மதுரையினும் சல 

பாணரிருந்தனர். என்றமையால் அங்குள்ளாரெல்லாம் 
பாணர்களென்றுக் கூசாதுரைப்பீபே: லும்! 

இப்பாதசண்டத்தில  பதினண்பாடை  நிலங்க 

ளுண்மையும் அவத்றின் பெயரும், 

£சிங்சளஞ் சோனகஞ் சாவகஞ் சீனர் இளுக் குடகங் 

கொங்சணங் கன்னடங் சொல்லர் தெலுங்கங் கவிங்கம் வங்கங் 
சங்ச மகதங் கடாரம் கவுடங் கடும் குசலந் 

தங்கும் புகழ்திதமிழ் கூழ்பதி னேழ்புவி தாமிவையே.!?? 

-ததால்காப்பீயம். 

எனக் காட்டிய செய்யுளாலறிக, இவைசளுட் சிங்கள 

மென்பஅ ஈழம், ஈழதசத்துள்ள திருப்புகழ்பெற்ற கதிர் 
காமத்திருர்த ஈர௫ங்கராசனுக்குச் சோழராசாகின் புத்திரி
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வபிற்றிற் பிறந்தவனாய்க் சண்டியிலிருர் தரசாண்ட பால௫ங்க 

மகாராசாவீனாலே மதுரையினின்றும்வந்த ஜர் யாழ்ப்பாணன் 

பொருட்டுக் கொடுக்கப்பட்டது யாழ்ப்பாணம். அன் 

வியாழ்ப்பாணல் மதுரையினின்றும் பாண்டியனாலனுப்பப் 

பட்ட சிங்கையாரிய சக்ரெவர்திதிபினாலும் அவன் வமிசத் 

தரசர்களாலும் ஆளப்பட்டது. அச்சக்கரவர்த்தியோடு 

பாண்டிமண்டலத னோன்றும் சோழமண்டலத் தினின்றுஞ் 

சென்ற பிராமணர் முதலிய கானாசாதியார்களாலே குடி. 

யேறப்பெற்றத. இச்சரித்திரம் கைலாசமாலை, யாழ்ப்பாண 

வைபவம் என்னு நால்களிமல விரித்துச் சொல்லப்பட் 

இருக்கின்றது. ஈழமண்டலத்துள்ள சேவாரம்பெற்ற 

ஸ் தலங்களிரண்டனுள்ளே திருக்கோணமலை தலமானமி: 

யத்தை மற்சபுராணத்சா லறிமலுவர்ச சோழராசாவினுலும், 

வன் வம்சத்தாராலும் அளப்பட்டும், சோழ?த௪த்தா 

ராலே குடிமியறப்பெற்றுமளளது இச்சரித்திரம் கைலாச 

பூராணத்திலே விரித்துச் சொல்லப்பட்டிருச்ளெ றது. 

பாண்டி ராட்டுள்ள இராமேசுரத்துச் சவாலபம்யாழ்ப்பாண த் 

,தீரசனுலே கட்டப்பட்டதென்பது ௮வ்வாலயததுக் கர்ப்பக் 

இருகத்தச். லொசானனத்தில தெளியப்படும். சோழ 

தாட்டுள்ள வேதாரணி..த்தச் சிவாலபம் யாழ்ப்பாணத் 

தில்ஃராத தம்பிராஞலே கட்டப்பட்டதென்பதும், அவர் 

தஞ்சாவூர் மகாராராவுடைய புத்திரலுக்கு விபூதி சாத்தி 

கோய் கிக்கயெருளினமைபற்றி ௮ம் மகாராசாவிஞஷலே 

கோடிக்கரை.பில் உப்பளமும், கோடிக்கரை ௦ காப்புத் 

அறைகளில் ரேகுச்சுங்கமும், பல விளைநிலம் தோட்டம் 

களும், அவ்வாலயத்தின் பொருட்டுச் சமர்ப்பிச்சப்பட்டன 

வென்பதும், அச்காலமுதல் இக்காலவரைபும் ௮வ் வாலயத் 

க்குத் தீருமகர்த் தாக்களா யுள்ளோர் யாழ்ப்பாணக்கள்ள
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சைவாசாரியாகளே என்பதும், இந்தச் சைவாசாரியர்சன் 

சோழதேசத்துச் சைவாசாரியர்களோடு போசனமுதலிய: 

app கலட்புடையவர்களென்பதும், சிலாசாசனம் தாமிர 

சாசன முதலியவைகளாலே தெளியப்படும். சீதம்பாத். 

அள்ள கட்டளைமடங்களுள் எட்டுமடங்கள் யாழ்ப்பாணத்து. 

மடங்கள். அவைகளுக்குத் தாவரசங்கமப்பொருளைத் 

தாளஞ்செய்தவர்கள் யாம்ட்பாணத்தார்கள். ௮ம்மடங்களுச். 
கதிபதிகள் யாழ்ப்பாணத்தார்கள். அவர்கள் சோழதேசத் 
திற் சைவர்களோடு போசனமுதலியவற்றாற் சலப்புடைய- 

வர்கள். இருவாவடு துறையா தீனம், தீருமபுரவா தீனம், திரு. 

வண்ணாமலையா இனம், சொர்ச்சபுரவா தீனம் முதலிய சைவா 

தீனங்சளாலே பண்டைக்காலமுதல் இக்காலம் வரையும் 

தம்பிரான்௧ளா யுள்ளவர்களுள்ளே பலர் யாழ்ப்பாணத்தார் 

கள். தற்காலத்திலே தருஉண்ணாமலை அஇனத்தர்களாம் 

இச்சென்னை நகரில் வசி தருளும் சவசாத் இரபண்டி தரும் 

சபாப்பிரசங்க சிங்சமுமாயெ ஸ்ரீ சாவணசுவாமிகள் முதலி 

யோர் யாழ்ப்பாணத்தார்களே. பரம்பரைச் சைவாசாரியர்க 
ளாய்ச் சிவாகம பண்டிதர்களாயுள்ள இருவாரூர்த் இருக் 
கூட்ட த்தார்களுக்குச் சுற்றத்தார்களாய் வேதாரணியக் 

திருக்கும் சைவாசாரியர்கள் வீடு ஏறக்குறைய ஐம்பஅண்டு. 

இவர்க ளெல்லாருச்கும் யாழ்ப்பாணத் லே வோர்களிருக்கின் 

ர்கள், இவர்கள் யாழ்ப்பாணத்துக்கு அடிக்கடி போவதும் 

௮க்ருள்ள சைலர்களிடத்தே திருவமுதுகொண்டருள்ள 

அம் வறக்கம். கீர் இலைகளெல்லாம் அரரயாது யாழ்ப் 

பாணத்தை வாயில்வந்தபடி நிந்தீத்த கொடுமையை யால 

சொல்வேல்! பாவம் பாவம்!!1 

தமிழ்சாட்டிற் சிறர்த பாண்டிதேசத்தார்களாலும் 

சோழ தேசத்தார்களாலுமே குடியேரப் பெற்றுப் பிர
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யரலைகளுள் ஒன்றோடுஞ் சிறிதும் கலப்புருத சுத்தத் 
தமிழ் வழங்கப்பெறும் யாழ்ப்பாணம் திருக்கோணமசை 

முதலியவைகள் தமிழ்சடென்பதற்கு ஐயமுமுளதா? 
மதுரைச் சங்கத்தும், புதுவைச் சங்கத்தும், சென்னைச் 

அஙக்கத்தும், தமிழ்த்தலைப்புலமை நடாத்திய களத்தூர் 

வேதூரி முதலியார் உதயதாரகைப் பத்திரிகைவாயிலாச 

"வெளிப்படுத்திய “யாழ்ப்பாணச் சிறப்பு” என்னும் கடிதத் 

Ba பிற பாஷை கலவாத சுத்தச்செந்தமிழ் பேசுவோர் 

யாழ்ப்பாணத்தார்களேயெனவும், மற்றைத் தேசத்தாச்சு 

'ளெல்லாரும் தமி3ழாடு பல பாஷையுங் கலந்து பேசன் 

ஸரர்களெனவும், கூறியிருத்தலை Ct பார்தீதுமிலீர்போலும். 

சழமண்டலத்துள்ள சவொலயங்களெங்கும் வருஷக் 

‘arm தவறுது கந்தபுராண முதலிய புராணங்கள் விதப் 

வடி வாசித்துப் பொருள் சொல்லப்பட்டு வருதலைபும் 

அவைகளை அங்குள்ள ஆண் பெண் என்னும் இருபாலாரும் 

விஇப்படி நிபமத்தோடு கேட்டுவருதலையும் அத்தோ ச்தார் 

சிவாலயசேவை முதலியன செய்யுங் சரமத்தையும், அத் 

இேசத்துக்குப் போய் வந்த இத்தேசத்தார்களுள்ளே 

பாராட்டாதாரில்லையே! மிக மேலாகிய இச்ல்வழக்கஎகள் 

பேறறத்தோத்துள்ளன! ஆராயும் ஆராயும். ஈழ?தசத் 

அப் பிராமணர்களுள்ளே கல்வி சிறிதா.பினும் இல்லாத ஏரும் 

இதுவர அன்னிய சமயங்களிலே பிரவேடுத்தவரும் 

இல்லையே. 

இக்சென்னைச் சர்வகலாசாலையிலே தலைத்தமிழ் வித்தியா 

போதகராயுள்ள கனம்பொருந்திய பார்சிவல் துரை 

யாழ்ப்பாணத்திலே தமிழ் கற்றுக்கொண்டவ ரன்றோ? 

'இச்சன்னை கார்மல்ஸ்கூலில் தலைத்தமிழ் வித்தியாபோதச
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ராய் முன்னிருந்த மர... ஸ்ரீ சவுந்தரகாயகம்பிள்ளையவாக: 

ரம், இப்போதிருக்றெ w. or. £. ஸ்ரீ வேலுப்பிள்ளையவர்க 

ளும், யாழ்ப்பாண த்தார்களன்ோ? இங்கி லிசினின்றுக் 

தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுத் தமிழ் சாடெங்காமுள்ள 

செவரன்மென்ட் பாடசாலைகளெங்கும் வழங்கும் தமிழ்ப் 

புத்தகங்களுர்கு ஆசிரியராக ம. ஈ. ஈ. ஸ்ரீ விசுவகாதபிள்ளை 

யவர்களும், யாழ்ப்பாணத்தாரன்றோ? ஓகோ! நீர் இவர்களை 

நியோடுத்த கலரன்மெண்டாரைக் கண்டிக்கவும், இவர்க. 
னாலே பரீக்ஷிக்கப்பட்டு, இவர்கள் கட்டலக்கமைந்து,. 

இவர்கள் 8ழிருந௮, தமிழுபாத்தியாயத் தொழில் செய்து 

சீவனஞ்செப்யும் இர்காட்டுப் புலவர்களை த் தூக்கவும், மறக். 

இரா! உமது தேசாபிமானபெங்2க பறந்தது? உமது: 

'சொல்லுச்ருச் செவி கொடுத்து எழுபதுமுபா ஐம்பதரூபா 
முதலிய பெருர் தொகைஎ௯ையிழர்து பழைபபடி ஐ:௮ரூபா 

ரூபா முதலிய சிறுதொகை வரவிற்றறொ.நில் பூண்டு 

வருக்துதற்கு உடன்படார்களென நினைந்து சும்மாலிருந்தீர் 

போலும். இதுநிற்க, 

ம. ஈ.ஈ. ஸ்ரீ தாமோதரம்பிள்ளையவர்கள் “*இனவர்த் த: 

மானி” வாயிலாக வெளிப்படுத் திய சேனாவரைய வீளம்பாத் 

திலே பிழைகாட்டப் புகுந்து, ஜந்துமாத காலம் இராப்பகல் 

கஷ்டப்பட்டுச் சில போலிப்புலவர்களிடத் தில் இடையறாது 

காலோய பலைந்து இரிந்து, இப்போது சில வினாக்கள். 

வினவீனீரே. நீர் ஆதியிலியற்றமிழ்ப்போதக சாலையில் 
ஒருபாத்தியாயரா யிருர்து எழுத்துப் பிழையற வெழுதத் 

'தெரியாமையினாலே தள்ளப்பட்டான்றோ. பின்பு “எண் 

மூவெழுத்திற் றெவ்வகை மொழிக்கும் முன்வரு ஞ௩மய: 
வக்க ளியல்பும் என்னுஞ் ரூத்இர விதிப்படி. உடம்படு மெய்: 

பெற்றது” என்னும், “வயங்கு முச்சிகைக் கழுமுன்:
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என்பதில் 'வயங்கு என்பது நான்காம்வேற்றுமை வீரி 

சிகை என்பது இரண்டாம்வேற்றுமை விரி” என்றும் 

பரீக்ஷா பத்திரத்திற்கு உத்தாமெழுதிய ஒர் மகாநுபாவர் 

மாதம் ஒன்றுக்கு ஜம்பஅருபாச் சம்பளம் பெற்றுக்கொண்டு 

தலைத்தமிழ்ப் புலமை நடாத்துசன்ற பாடசாலையிலே 

நான்காம் உபாத்தியாயராயிருந்து அதற்கும் யோக்யெரல்ல 

ரென்று தள்ளப்பட்டீரன்றோ? இவ்கியல்புடைய நீரா 

சிறிதும் நாணாது தலைிமிரகது வித்தியாபண்டிதப் பட்டம் 
பெற்ற ம.ஈ £.ஸீ தாமோதரம்பிள்ளையவர்களுடைய 

விளம் ரதீதிலே பிழைகாட்டவல்லீர். உம்முடைய கினாச் 

களுக்குப் போப்பையரிலக்கணங்கற்ற சிறுவர்களே விடை 

சொல்லியும், உம்முடைய விஞ்ஞான, பத்திரிகையிலுள்ள 

அளவிறந்த பிழைகளை யெடுத்துச்சாட்டியும், உம்மைத் தலை. 

குனிவிக்க வல்லவாகள். 

இத்தொண்டைமண்டலசத்தின்கணுள்ள wo. ar. ஈ. ஸ்ரீ 

வீசாகப்பெருமாளையர் முதலிய மெய்ப் புலவர்களுள் 

ம. £. ஸ்ரீ ஆறமுக காவலரவர்களுடைய இலக்கண 

விலக்யெத் திறமையையும், சைவரித்தாக்த நூலுணர்ச்சியை 

யும், ஈல்லொழுக்கத்தையும் சைவசமய அபிவிருத்தியின் 

பொருட்டு இடையறாது சரத்தையோடுசெய்யும் ஈன்முயற்சி 

களையும் வியக்து பாராட்டாதார் இல்லை இல்லை. இங்கன 

மாகவும், நீர் ஆறுமுககாவலரை இங்குள்ள வித்வான்௧ 

ளொருவரேனும் எண்ணிக்கையி லெண்ணாதிருக்கின்றார்க 

ளென்று, சிறிதும் கூசாதுரைக்குமுகத்தால் சத்துக்க 

ளுடைய பெருமையைச் ிறிதும் ௮றியாத தேசம் இத் 

தொண்டை நாடென்று, சான்றோருடைத்தாயெ இத்: 

தொண்டை காட்டுக்கு அநியாயமாகப் பெரியதோர் gu 

வாதத்தை எழ்றினீர் ஏற்றினீர். ஐயையோ பரிதாபம்
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பரிதாபம்! இப்பெருங் கொடும்பாவம் யாதுபரிகாரத்தா 

லொழியுமோ! ௮.றிகிலேன் ௮றிகிலேன். 

தற்காலத்துள்ள தமிழ்சாட்டுப் பிரபுக்களுள்ளே தமிழ்ப் 

புலமையும் தமிழ்ப்புலவர்களுக்குபகரிக்கும் ஒளதாரியமும் 

ஒருங்குடைய மகாப்பிரபு ம.ஈ. ஈ. ஸரீ இராமகாதபுரம் 

பொன்னுச்சாமித்தேவரவர்களன்றோ? தமிழிலே மிகச் 

இறந்த இலக்யெங்கள் திருக்கோவையாரும், திருவள்ளுவரு 

மன்றோ? இவைகளுக்கு முறையே மிகச்சிறந்த உரைகள் 

நச்சிஞர்க்ி.பருரையும், பரிமேலழகருரையுமன்றோ. இப் 

பிரபு இர் நூலுரைகளைப் பிழையறப் பரிசோதித்து அச்சிற் 

பதிப்பிக்க வல்லவர்கள் நாவலரவர்களென்றன்றோ அவர் 

களைக்கொண்டு ௮வ்வாறு செய்வித்துப் பரப்பினார்கள். 

'இத்தொண்டைமண்டலத்தில் இப்போதிருக்கும் வித் 

வான்களுக்கும் சிலகாலத்துக்கு முன்னிருந்த வித்துவான் 

களுக்கும் சாக்ஷா£த்தாகவும் பரம்பரையாகவும் தமிழ் சரக் 

தருளிய மூலஸ்தானம் திருக்கைலாச பரம்பரைத் திருவா 

வடுதுறை ஆதீனமன்றோ? இதனையறியா தவர் யாவர்! இதனை 

மறுக்கவல்லவர் யாவர்? அவர் தலைநிமிர்ந்து வாய் இறக்கட் 

டும். இத்திருவாவடுதறையாதீனம் தோன்றிய காலமுதல் 

இக்காலம்வரையும் ௮வ்வாதீனத்திலே கல்வி இடையருது 

விருத்தியாக்கொண்டே வருதல் பிரசித்தம். இத்துணைப் 

பெருஞ் சறப்பினதாயெ இருவாவடுதுறை ஆதீனத்துள்ள 

பெருங்கருணைப்பிழம்பாய ஸ்ரீசற்குருகாததேசிகசு வாமிகள் 

அவ்வாதினத்திற்றோன்றிய மகா கடின இரந்தங்களாயெ 

இலக்கணக் கொத்,துரை, தொல்காப்பியச்சூ த்இிரவிருத்தி, 

இலக்கணவிளக்கச் சூருவளி என்னுமூன்றையும் வழுவறப் 

பரிசோதித்து FF வல்லவர்கள் நாவலரவர்களே என்று
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Boyasso_sseCgy அ௮வர்களைக்கொண்டு அவனாறு 

செய்வித்து எல்லாருக்கும் பயன்படுத் திபருளினார்கள். 

இருவாவடுஅறையா சீனத்து உபயசற்குருகாதசுவாமி 

களும் தஇருவண்ணாமலையாதீனத்துப் பெரியசற்குருகாத 
சுவாமிகளும் மதுரையாதனத்து உபயசற்குருநாதசுவாமி 

களும் தங்கள் தங்கள் மடாலயங்களிலும் மதுரைச் சிவா 

லயத்திலும் காவலரவர்களைக்கொண்டு வெகுசன சமூகத் 

இலே சைவப்பிரசங்கஞ் செய்வித்து, அவர்களையுபசரித் 

தருளிய வரிசைகளெல்லாம் அஞ்செவியின் முழக்கினார் 

ஒருவருமில்லைப்போலும். முழக்கெயவழியும் உமக்குக் கேட் 

oo Sut gid, நாவலரவர்கள் சைவசமயத்தினது அபி 

விருத்தியின்பொருட்டுக் நமைம்மாறற்ற பெருங் கருணையி 

னாலே தம்பரத்திலே தாபித்தருளிய சைவப்பிரகாசவித் 

'இயாசாலையிலே திருவா வடு துறையா தனத உபயசற்குரு 

காதசுவாமிகளும் தருமபுரவா தீனத்துப் பெரியசற்குருகாத 

சுவாமிசளும் சுத்தசைவசத்தாந்த வழியொழுகும் திருக் 

கூட்டத்தார் சேவிப்ப வீற்றிருந்தருளி ௮ச்சாலைமாணாக்கர் 

கள் கல்வியைப் பரீக்ஷித்து இனிஅ பாராட்டியருளினமையை 

அறியாதார் யாவா? இத்துணைப் பெரும். பாக்கியம் பெத்த 

தானம் காவலரவர்கள் சைவப்பிரகாச வித்தியாசாலை 

பயொன்றன்றி வேறியாது! விராசாமி முதலியாயே! சற்தே 

வாய்இறவும், பார்ப்போம். 

தற்புகழ்ச்சி செய்வாரைக் கண்டிக்குஞ் இலசெய்யுட் 

களைத் இரட்டியெழுதினீரே. ஓகோ! இது யாவர்பொருட்டுச் 

செய்தீர்! முன்னிலையிடத்தாராகய தாமோதரம்பிள்ளை 

வ வர்கள்பொருட்டுச் செய்தேனென்பி ராயின், பிள்ளையவச் 

கள் தரிடத்தேனும் தம்மைத் தாம் புகழவீல்லையே
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படர்க்கைபிடத்தாராயெ நாவலரவர்கள்பொருட்டுச்செய்தே 

னென்பீ ராயின் நாவலரவர்களும் ஒரி_த்தாபினும் தம்மைத் 

தாம் புகழவில்லையே. பின்னை எஞ்சிகின்ற இடம் யாது? 

தன்மையிடமன்றோ? தன்மையிடத்தார் யாலர்? நீர 

யன்றோ? இயற்றமிழ்ப் பயிற்சி எட்டணையுமில்லாது உமது 

பத்திரிகை முதலில் இயற்றமிம்ப் போதகாசிரியர் என 

உமக்கு சீரே பட்டமிட்டுக்கொண்ட மடமை உம்மிடத்த 

தெனவே கினைந்து உமக்கு ரீபே கண்டனஞ்செய்து கொண் 

கர், இஃது அம்மம்ம! சாலவுமழகுடைச் gill 

சாமோதரம்பிள்ளையலர்கள் தமது சேனாவரைய விளம் 

uss Ben நாவலரவர்களுக்கு “தமிழ்சாட்டு ஸீத்துவான் 

சனில் தமக்கணையில்லாதவர்'' எனக் கொடுத்த வீசேஷணம் 

இத்தமிழ் நாடெங்குமுள்ள மெய்ப் புலவர்சளுள் ஒருவருச் 

காயின்ம் சிறிதேனும் வருத்தம் வீளைக்கக் சண்டிமலம்! 

கண்டிலேம்! வித்துவமணஞ் SAS sand விசடபெருத 

உமக்கும் தாங்கள் வெளிப்படப் பயந்து உம்மை ஏகி 

மறைந்துநிற்கும் போலிப் ,புலவர்களுக்குமமே ஆழுமனம் 

புழுக்கத்தை விளைவிக்கக் கண்டு வி2வகெள் யாவரும். 

ஆச்சரிய.ப்படுகின்றார்கள. 

தாவலரவர்களைப் பரீ ஈஷிக்கும்பொருட்டு இராமாயணத் 

நில் ஓர் செய்யுள் வரைர்தீர், ௪பாசு சபாசு!!! நீரா வித்து 

வான்களைப் பரீக்ஷித்துத் தரங்குறித்துப் பட்டங்கொடுக்கம் 

புகுந்தீர்! கெட்டி கெட்டி!!! “தான்டெப்பறு குட்டிகைச் 

சவர், கனாக்காண்பது மச்சுமாளிகையா? தாமோதரம், 

பிள்ளையவர்கள் நரவலரவர்களுக்குக் கொடுத்த வீசேவணத் 

இலே சக்தேசகங் கொண்டவர்சளும், அதனை சிபரீ தமாக.
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மதிப்பவர்களும் ஆயெ யாவருக்கும், நான் மிக்க தாழ்மை 

'டோடு சொல்லும் விண்ணப்பமொன்றுண்டு, 

தமிழ் வித்துவான்௧ளை உள்ளபடி பரீக்ஷித்தறியவும், 

பொருள் காரணமாகவேனளும், ௮ச்சங்காரணமாகவேலும், 

நடுவுகிலைமை கோடாது இவர் உயர்ந்தவர் இவர் இவரித் 

மூழ்ர்தவர் எனத் தரங்குறித்து.த் தாங்கள றிந்த உண்மையை 

வெளிப்படுத்தவும் வல்லவர்கள் திருவாவடுதுறையா இனத்து 

ஸீ உபயசத்குருகாத எலாமிகளும், சூரஞர்கோயிற் 

இவாக்கிரயோூகளா இனத்து ஸ்ரீ சற்குருசாதசவாமிகளும, 

மதுரையா தனத்த ஸ்ரீ சின்னச்சற்குருகாதசுவாமிகளு2ம. 

இது ஒருவராலும் மறுக்கமுடியாத சத்திபம். அதலின?ல, 

நீக்களெல்லீரும் ஒருங்கு கூடி, இச்சக்கிதானங்களுக் 

கெல்லாம், தற்காலத்துத் தமிழ்வீத்தவான்௧களுள்ளே 
யாவர் உயர்ந்தவரென்றும், சைவசித்தாந்த நாலுணர்ச்சி 

கிலே யாவர் சிறந்தவரன்றும், இருவுளல் கொண்டருலி 

யிருக்கன்றதென்று வீண்ணப்பமெழுதி உண்மையறிர்து 

கொள்ளும்பொருட்டு, உங்களைப் பணிந்து வேண்டிக் 

கொள்சன்றேன். இதுவே ஈல்லவுபாயம், இதனை வீடுத்.து,. 

விண் வழக்குத் தொடுத்து, மனம் புழுங்கப் புழுங்கி, 

அறிவுடையோர்சளைத் இட்டிக்கொண்டு திரிவ.ஐ விவ 

களுக்கடா.து. இது நிற்க. 

வீராசாமி முதலியாரே! உம்மை நாம் கோவதென்னை? 

உம்மாலே திட்டப்படாத வித்துவான்கள் யார்? உம்மாலே 

புகழப்படாத கீத்துவான்கள் யார்? உம்மாலே இட்டப். 

படாத பிரபுக்கள் யார்? உம்மாலே புகழப்படாத பிரபுக்கள் 

யார்? உமச்குத திருப்தி பிறப்பிக்க யாவரான் முடியும்? ' 

குபேரனாலும் முடியாதே! ிலகாலத்துக்கு முன்னே.
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உம்மாலே ' குடி.ப்பிறப்பிமுத்துத் இட்டப்பட்டவர்களே 
இப்போது சத்துக்களைத் இட்டும்படி, உம்மை ஏவி மறைந்து 

நித்ன்றார்கள். அவர்கள் இன்னும் எத்தனைதரம் உம்மாலே 
திட்டப்படுவார்களோ! யாரறிவார்! ஐயையோ! வீராசாமீ 
முதலியாரே! நீர் வயசினாலே மிக முதிர்ந்துகிட்டீர், 

“தேகமோ அமித்தியம், இப்பிறவி தப்பின லெப்பிறகி 

வாய்க்குமோ யாது வருமோ தெரியாத. ஆதலினாலே, நீர் 

சத்துக்களை நிர் இத்தலையும், பஞ்சபாசத் தடையோடு கூடிய 

பசுக்களாலே செய்யப்பட்ட பச.நூல்களைப் பாராட்டிப் 

பொருள் கோடலையும் ஒழித்அவிட்டு எடுத்த தேகம் விழு 

வதற்குமுன்னே கடவுளையும், மெய்யடியார்களையும், வழி 

பட்டு, ௮டங்கியொழுக, ஈற்கதிபெத்றுய்யக் கடவீர், 

விபவ 
மாசி



13. கரையார் வழக்கு 

(இலங்கைநோன் 1-ம் புத்தகம், இலக்கம்-21.) 

இலங்கைநேச பத்தீராதிபரே! 

உமாதேவியாரைசக் சிவபெருமான் “பரதவர் மகளா. 

குக” எனச் சபித்ததன்றிக் “கரையார் மகளாகுக எனச்' 

சபித்திலர் எனவும், வலைஞருக்குக் சரையாரென்னும் பெயர் 

வலைவிசுபடலத்தும் பாரதத்தும் இல்லை எனவும், *'வீத்வ 

கேசரி” கூறினார். வலைஞருடைய பரியாய நாமங்களுட் 

கரையாரும் ஒன்றென்பலு, இத்தேயத்தும் பிற?தயத்தும் 

கற்றோரும் மற்றோருமாபெ எல்லாரும் அ௮றிவாராகவும், 

“விதவசேசரி” ஒருவர் ௮றியாதது அச்சரியம்! திருவிளை 

யாடற் புராணத்தும் பாரதத்தும் வழங்காமையால் வலைஞ 

ரைக் சரையாரென வழங்குவ௫ கூடாதென்றவர், திருவிளை 

யாடற்புராணத்தும் பாரதத்தும் வழங்காமையால் அந்தண 

ரைப் பிராமணரெனவும், ௮ரசரை க்ஷத்திரியரெனவும், 

புலையரைப் பறையரெனவும், முருசக்கடவுளைச் சுப்பிர: 

மணியசெனவும், விநாயகக்சடவுளை விக்கினேசுரரெனவும், 

சிவனைப் பர்க்கனெனவும், இருமாலை விட்டுணுவெனவும், 

வழங்குவதுங் கூடாதென்பர் போலும்! சாதிப்பெயர் 

தொழில்பற்றி யல்ல இடம்பற்றி வாராசென்றவர், வலைஞ 

ருக்குக் கடலர் கழிடர் இமிலர் பஃறியர் என்பன யாஅுபற்றி 

வந்த பெயர்? கூறுக, கரையாரென்ப௯ கரையிலிருத்தல் 

காரணமாகப் போர்த பெயராதலால் வலை்ஞரென்னும் ஒரு 

சாதியாரை மாத்சீரஞ் சுட்டாதென்றவர், கழிபரென்பது 

கழியிலிருத்தல் காரணமாகப் போர்ச பெயரென்பதும், கழீ
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கை என்பன ஒருபொருட்சொற்கள் என் பதும், அங்கன 

மாகவே கழி.பர்போலக் கரையாரும் வலைஞருக்குச் சாரண 

விரிகுறிபாயிற்தெறன்பது, அறிஃதுகொள்ளமாட்டாததென் 
னையோ! கரையார் வலை்ஞரன்பது, “கரையார், (A respect- 

able caste of fisherms1) வலைஞர்.” என்று உவின்சிலோ 

அகராதிபில சொல்லப்பட்டதனலும் வழக்கு நோக்கியும் 

அறிக. கராமமென்பது கேப்தப்றிணைக்குரிப கரை துறை 

படுத்ததென்றார், கெல்மிளைகிலங் இராமமென்பதறியார் 

வேறு யாதறிவார்! சூடாமணி நிசண்டிலே பேசப்படாமை 

யாற் கரையாரென்றொரு சாதியில்லை யெனறூர். சாதி 

பென்பனவெல்லாஞ் ரூ.ரமணிசிகண்டலே பேசப்பட்டன 

வென்பது தமக்குங் கருத்தன்மை, இக்நிகண்டிலே பேசப் 

படாத புலைஞ9ரென்றொருசாதி தாம் பேயெவற்றும் இனிது 

விளக்ளொர். சாதிகள் எத்தனை? அவைகளுள் எந்தெந்தச் 

சாதி எர்ரிதந்த உற்பத்தியும் எக்தெர்சத் தொழிலு 

மூடையது? இவை அறிமிக்கு நூல்5ளெவை? “விதவ 

கேசரி'” அறிபாரா! என் ஈ௨தகதிற் காணப்பட்ட கரையா 

சென்பது நிகண்டு முநலிபவற். ரில் இல்லாமையாற் கரையா 

ரன். ஒருசாஇபில்லை3யென்றவர், என் ஈடிதத்திற் காணப் 

பட்ட பறையரென்பறும்கிகண்டு மு.சலியவற்றில் இல்லாமை 

யாற் பறையிரன்று ஒருசாஇி இல்லை9பன்னு கரையாத 

நெதென்னையோ! இஃ?தன் ஈரைவார் ககரயார்? இனிப் 

பறையருஎளும் ஒரு *வித்வகேசரி” தலைப்பட்டால் அவர் 

இத பறையாரா பறைவார். சூடாமணி சிகண்டி செய்தவர் 

பெயர்தானும் பிழைபற எழுகமாட்டாது “வி ரமண்டலவர்” 

என்றெழுதிபவர், orb “a gus seh” வும், தம்மை 

யுள்ளிட்டார் கலைக்கடற்ஈரையார் எனவ கூறிக்கொண்டு 

பிெபரிதும் வியக்கற்பாலதேத, யாழ்ப்பாணத்துக் கலைக்கடத்
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5)-யாருள்ளே தாம் வடசலைக்கடற்கரையாரோ தென்சலைக் 
கட றசரையாரோ! சற்ற வெளிப்படுத் அக. “விச்வசேசரி”! 
தம் முன்னோர்கள் பெயரான் நூடிந்த உறுகளைச் சற்றே 
பார்ப்பாராயிற். சரையாரரன்றொரு சாதிபுண்டென்பத 
தெளிவர். ஐருபோன கம் வீட்டுறுதகளின் con a Be 
HSA ரயாரென்னூ௮ a nono rer oor போலும்! 

உமாதேீயாரைச் சவபெ௱மான் வலைச் சியாகுக எனப் 
பணிச் தாமுபதேரித்த வேதப்பொருளை கிருப்பின்றிச் 

கேட்ட குற்றத்தாலென்பன வலைவிசுபடலத்தில் இனிது 

விளங்கக் கடப்பவும், வலைஞர்சாஇக்குச் சிவபெருமான் 
கூறிய “ல ரமமுமறனுமின்றி மீன்பிடி த் திழிஞரா கும்" 
என்னும் ௮டைமெ.ழி தமது சடிதத்திற்றனே முன்னர் 
வெளிப்பட்டுக் இடப்பவும், தாம், பின்னர் அவற்றை மறத்து 

உமாதேவிபார் வலச்சியாகப் பிறச்ததனால் வலைஞர்குலம் 

உயா் குலம் என்றார். '*வித்வசேசமி"ப்பட்டத்துக் கு யோக்இ 

யர் இவரன்றி 2வறியார்! உமாதேவிபாசை மகளாகவும் சவ 
பெருமானை மருமானாகவுள் கொண்டவன் நும்ஞர்குலாபெ 

னன்ற் வேறில்லைபென்றார். ஓசோ! மலையரசனையுக் தக்களையு 

பற்தா?ீரா। ழேவவருக்கத்துளன்றி மனிதவருக்கத்துட் 

பேரினேனென்பார்போலும்! ஆகா! பாண்டியளைமறக் 
தாரோ! சிவபெருமான் பாண்டியனை மாமனாகக் கொண் 

Coun, sac மீன்வடிவத்தைத் தன் கொடியில் அழுது 
வித்தக்கொண்ட வீசேடம்பற்றி என்று இனிக்கூறுவர் 

போலும்! ௮ஃூ?தாக் குமொக்கும்! அப்படியாயின், Caer 

மீன்படுத்து கேரேமீனுண்டு சேசே மீன் விற்றுச் எீகிஃரும் 

இத்துணை விசேடத்தோடு, வபெருமானுடைய அருமைக் 

குழர்கையும் ௮வரருமைத் இருவாக்காகிய சிவாகமத்தை 

யுபதேித்த -முதற்குருவும் மீன்வடிவெடுப்ப, mapas
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வலைவிசிப் பிடிக்கும் அத்துணை விசேடமும் ஒருங்குடைய: 
அளையர்குலம் எத்துணையுயர்குல மாதல்வேண்டும்! உமா 

தேவியார் வலைச்சிவடிவங்கொண்டதஞல் வலைஞர்குலம் 

உயர்குலம் என்றவர், சிவபெருமான் பறையர் வடிவம் 

கொண்டதனாற். பறையர் உயர்குலம், வேடர்வடிவங் 

கொண்டதனால் வேடர் உயர்குலம், பன்றி வடிவங் 

கொண்டதனாற் பன்றியுயர்குலம், விட்டுணு மீன் தமை 

பன்றி வடி வங்கொண்ட தனால் மீன் ஆமை பன்றி யுயர்குலம், 

பன்திவாய்ப் புகுவதனாற் பவ்வி உயர் பொருள் என்பாச் 

போலும்! 

இக்கனம், 

மீனச்ெசண அசேசனஇலக? னாய 

ஒரு சைவன்.



14, “லூ al on’ aye GH விடை 

(இலங்கை$நசன் 1-ம் புத்தகம், இலக்கம்- 22.) 

புத்திராதிபரே 

இசை பெற்ற சூத்திரர் மானிப்பாய் டீருகடிம் 

பிள்ளையார்கோயிலுக்கு வெளியே பொங்கச் சுவாமிக்கு 

நிவேதிப்பது கிவாகமசம்மகமாமோ என்று a & Aus 

மானிட்பாய்ச்சைவர், ௮ந்தக் கோயிலினுள்ளே can Dus 

'இதாட்டுப் பூசை செய்ற பண்டாரங்களுச் திருவிழாச் 

இிசய்ற பண்டாரங்களும் என்னசா இபாசென்று, எண்ணி 

போ! அவர்கள் தீட்சை பெற்ற சூத்கியான்றோ? தீட்சை 

பெற்ற சூத்திரர் உள்ளே சுவாமியைத் தொட்டுப் பூசிக்க 

(யோக்கியர், வெளியே பொங்கிப் படைக்க யோக்கயெொரல்லர் 

என்பதுதான் அவர் கருத்தோ! பண்டாரங்கள் சூத்திர 

ல்லர் என்பாராயின், அவர்கள் வேறெந்தச் சாதி3பா! 

பிராமணர் க்ஷத்திரியர் வைசியர் என்னும் மூன்று சாதிகளுள் 
ஒரு சாதியார் என்பாராயிஷ்,...அர்தப் பண்டாரங்களுக்கு 

உஉபரயனமும் பிரமகர்யத்திரி. ' உபதேசமும்... Cas s8 

யயனமுநமுண்டோ? இல்லை. அவர்கள் சைவர் என்பாராயின், 

சைவர் என்றொரு :சாதியு ன்டேோ!. சிவனை வழிபடுவோர் 

.என்பதன்றோ சைவர் என்பதற்குப்: பொருள்! பிராமணர் 

முதற் பறையரீறுகயெ எல்லாச்சாதியாருள்ளும் Radin வழி 

QE wait sat உண்டன தர! : ஆகவே, அவர்களெல்லாஞ் 

சைவர்கள் தாமே. இப்படி யாகவும், பண்டாசம்களை பாத்தி 

சம் சைவரென்பது எப்படி! தீட்சை பெற்ற சூத்திரா 

ன்றது புலாலுண்பவர் காணப் புசிக்குஞ் சூத்தோனை 

10
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செய்ய உரிமையில்லாத சாஇியார்கள், சுவாமிசக்கிதானத் 

திலே தங்கள் தங்களுக்கு விதித்த இடங்களிலே பாவனை 

யாக அருச்சனைசெய்து நிமவஇக்கலாமென்பது சிவாகம 

விதி. அதிபாதகமாகயயே தேவத்திரவியாபகார முதலிய பல 
பாதகமுஞ் செய்ற போலிச் சைவர்கள், அ௮திபாதகத்தித் 

opis அதிபாதகஅல்லியத்திற்றுழ்ர்த மகாபாதகத்தித் 

Opis மசாபாதகதுல்லியத்திற்றுழ்ர்ச உபபாதகத்தித் 

ps உபபாதகதுல்லியத்துள் ஒன்றாயெ புலாலுண்டல் 

செய்யுஞ் சூதீதிரரில் உயர்ந்தவர்களாமோ! செட்டி 

கெட்டி! 

யாழ்ப்பாணம் இங்கனம், 
கன்னுர்பன்னை | i 
11 - 18 - 1977. ஒரு நடுவன்.



15. இழிமொழித் திமிர தபிகைச 

சண்டமாருதம் 

(இலங்கை$தேசன் 2-ம் புத்தகம், இலக்கம்-12.) 

பெயர் வெளிப்படுத்தாது மறைவில் கின்று “சத்தோ 

லிக்குப் பாதுகாவலன்” வாயிலாக வம்பிலக்குத் தொடுக் 

இன்ற கோப்பாய் மாணாக்கனே! ௩ எந்தப்பள்ளிக்கூடத்து 

மாணாக்கன்? யார்மாணாக்கன்? உன்பெயர் யாது? சமயம் 

யாது? புரோடெஸ்டண்டசமயமோ? கத்தோலிக்கசமயமோ? 

புரோடெஸ்டண்டசமயம் என்பையா பின்,வீக்ெகவணக்சஞ் 

செய்யுங் கத்தோலிக்கர்பொருட்டு வாஇிக்கப்புகாய், புகுவை 

யாயின், விக்சரொகாராதனதூஷகனாய் நின்ற நீ, சவமததாஷக 

னாகுவையே. கத்?தாலிக்கசமயம் என்பையாயின், கோப் 

பாயிலே கத்தோலிக்க வீத்தியாசாலைபாவது, கத்தோலிக்க 
குடும்பமாவது, கண்டுமிலேக் கேட்டுமிலேம், % மாணாக் 

கனே! கத்தோலிக்சமதத்தில் எப்பொழுது புகுந்தாய். 

வாதத்தாற் சமயவுணர்ச்சி பெறலாகாதென்றாப். பின் 
எதனாற் பெறத்தச்கத? பஞ்சகாலத் தில பட்டினியால் 
வருந்தும் நெடுர் தீவார் முதலாயினாருக்கு உதவி உயிர் ழைப் 
பிப்பேமென்று சைவர்களாக நாட்டுக்கோட்டைச் செட்டி. 
கள் முதலாயி2னோரிடத்தும் யாசித்த அரிசி காட்டி, இவ் 
off sola cog கத்தோலிக்க மதத்தில் வருவீர்களாக 
என்று ஆசைபூடடி, ௮வ்?வழைகளை ஒருக்கு கூட்டி, அரிசி 
  

. * இது எழுசப்பட்டகாலத்தில் கோப்பாயிலே கத்தோலிக்க 
வித்தியாசாலை.ரவது குடும்பமாவது இல்லை,
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காய் கறிநீட்டி, ௯ கானமாட்டித், தஞ்சமயவலையின் மாட்டி, 
கரகக்குழியில் விட்டி, இன்ன இன்னகாலத்து இத்தளை 
இத்தனை அஞ்ஞானிசளை ஈம்மதத்திலே புகுத்தினேமென்று. 
பொய்ப்புச மிட்டிச் செருக்குறாரின்ற ஞ் சாஸ் திரியாரைச்,. 
செந்திராதையர் வாதத்துக்கு அழைத்தது குற்றக்கானே... 
இதனை யாவர் மறுப்பார்! அஞ்சாஸ்திரியாரை முன்மாதிரி 
யாகப் பின்பற்றினால் என்னை? “மடை' ஐபர், சராத்தாத. 

களிலே தமக்குக் உடைத்த அரிசியை வெளியில்விடாது 
வைத்துக்சொண்டு, சைவமதபோதகராகப் பார்க்றொரோ! 
பஞ்சத்தால் வருக்கதித் தெருத்தோறும் திரிந்த கத்தோலிக் 
eis omen at சிலருக்குக் கொடுத்தால், அவர்கள் விபூதி' 
பூசார்களோ? அப்பொழுது, இன்ன இன்ன காலத்திலே 

இத்தனை இத்தனை கததோலிக்கர்களைாச் சைவமதத்திலே 

புகுத்தினேம் என்று எழுதிவிடலாமே! எழுதிவிட்டா 

ரானால், இலங்கை கேசபத்திராதிபர் வெளிப்படுத்திவிடாரா?' 
வியாதிநீக்கம் பு.த்இரபாக்கெ முதலீயவைகளின்பொருட்டு 
கல்லூர்க்கந்சசாமி?காயில் வண்ணார்பண்ணைப் பெருமாள் 

கோயில்களுக்குப் பிரார்த்தனை செலுத்துகிற கத்தோலிக்கர் 

கள் ப௫றிக்கத்துக்கு விபூதி பூசப் பின்னிடுவார்களா! லூ 

வழிபிருக்க வாதத்துக்கு என் ஐயர் அலைகிறார்! பிராமச 

னுக்குப் பின பு.த.இமானே! 

சைவசமயமும் அறியாது, கத்3தாலிக்க மதருமறி' 

யாது தங்கள் பெயரும் எழுத அறியாத பறையர் களவச் 

பள்ளர்களுக்குக் கத்தோலிக்க உண்மையை ஒருபடி யரிஎி 

மாத்திரத்தால் சாட்டவல்ல _நமது சாத்திரியார், இலக்கண 

இலக்யெங் கற்றுச் சைவநாலுஞ் சிறிது ஓதி, வீவிலியநூல் 

முழுதுமுணர்க்து, ௮வ்வளவினமையாஅ, இங்லொந்திலே 

எத்தனையோ பிரசித்தசபைகளிலே இறிஸ் அமத குருமார்க
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ளும் இறிஸ் அமத லிரோதிசளும் வாதித்த வாதபுத்தகங்கள் 

பலவும் வாடத்துக் கறிஸ்துமத விஷபத்திலே தமக்குத் 

தோன்றிய சர்தேகங்களை நிவர்த்திசெய்துகொள்ளலாமென் 

௮ம் ஆசைகோண்டு, கத்தோலிக்க குருமாருக்குங குருவா 

அய தம்மோடு வாதிக்க வெளிப்பட்டு வந்த பிராமணருக்குக் 

கத்தோலிக்க உண்மையை எவ்வாறு காட்டுவார்! சங்கடச் 

தானே! 

நஞ்செந்திராதையர் உன்னோடு வாகுசெய்யத் துணிக் 

தால், கோப்பாயில் எந்தநூலை முடுச்குகளிலே ஓ மாணாக் 

கனே மாணாக்கனே! என்று உன்னைக் தேடிப் 'பிடிப்பார். 

தயைகூர்ந்து சற்?றசொல்லு, நின் சால்திரியாரோடு 

வாதிக்க வெளிட்படையினின்ற உபாத்தியாயர் வல்லரல்லார் 

சான்ற நீ, உபாத்தியாயரோடு வாதிக்க மறைவில் நின்ற 

மாணாக்கன் வல்லன் என்று வாதம் பார்த்துக் களிக்க ar Bt 

பார்த்து நின்ற யாமெல்லாம் எப்படி த்துணியலாம்! 

இங்கனம், 

எண்ணை நடு.



16. வண்ணாரபண்ணைக் 

க திரேசன்கோயில் 

(இல்ங்கைநோன் 5-ம் புத்தகம், இலக்கம்- 18 

காட்டுக்கோட்டைச் செட்டிரார்களே! 

மீ ங்கள் மெய்ச்சமயம் என்று ஈம்பி அ.துட்டிக்செ. 

அமயம் சைவசமபமேயானால், கான் விஷவும் வினாக்களுக்குச் 

சைவசமயநூற் பிரமாணத்தோடு நீங்கள் விடைதரும்படி 

சே ்டுக்கொள்ளுகறேன். 

1. சுப்பிரமணியசுவாமிகோயில் சிவன்கோயிலுக்குத் 

இதென்பச்கத் திலே கட்டலாமா? 

2, கோயிற் சற்ரிதியிலாவது கோயில் விதியிலாவது 

மமல்வீடு கட்டலாமா? 

3. “வேலும் வேறுளபடைகளயாவும் ap & aR 

முகத்துவள்ளல் மொழிந்துடு பணிகளாற்றிக் கோவிலின் 

மருங்கு முன்னுங் குறுவெற்றிருந்தமன்னோ” என்று சர்ச 

புராணஞ் சொல்லவும், அதற்கு மாருக, மூலத்தான த்திலே 

மேலாயுதத்தையும் புறவாயிலிலே தண்டபானரியாயமெ 

௬ப்பிரமணியச வாமியையும் தாபிக்கலாமா? 

4, மூலத்தானத்திலே வேலாயுதர் தாபிச்கப்பட்ட 

“ீகாயிலை வேலாயுதக் கோயிலென்னாது சுதிரோசன் கோபி 

மிலன்னலாமா? 

5, சுப்பிரமணியசுவாமி கைவேலாயுதம் .தறு தலை 

கொண்ட என்று குமாரதந்திரம் பேசவும் அதற்கு மா௫ு௩, 

ஒரு தலைகொண்ட பிறர்கைவேலாயுதத்தைத் தாயிக்கலாமரி
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6, கத்திரத்தைத் தாபித்தப் பூசையில்லாவண்ணஃ் 

அதன்மேலே கல்லுவைத்துவிடலாமா? 

1. வேலினாலே வழிபடப்படுஞ் சுப்பிரமணிய யந்தி 

ச் இின்மேலே வேலை வைக்கலாமா? 

8. மூலத்தானத்திலே தாபிச்கப்பட்ட வேலையே. 

திருவிழாக்கொண்டருளுகிக்கலாமா? 

9. இவன்கோயிலி£ல அர்த்தயாமமானன்பின்.. 

அதன் பிராகாரத்அட்பட்ட கதிரேசன்கோயிலிலே இரு; 

விழாச் செய்யலாமா? 

$0 பிரதிட்டைக்கு ஆசாரியரையும் செபத்துக்கும்: 

பிராமணர்களையும் ஏற்படுத்த, நீங்கள் பிரதிட்டாவிதி செப: 

வீதி அமிர்த பண்டி தர்களா? 

11, இவன் கோயிலிலே அருச்சசாசாரியராய் இருக்கு 

தந்தசுத்திதொனுஞ் செய்யாது பூசை செய்தவர் என்று 

,தள்ளப்பட்டவரை £ங்கள் உங்கள்கோயிலுக்குப் பிரதிட்டா 

சாரியராக ஏற்படுத்தலாமா? 

12. சரொத்தத்திலே. எந்தச்சாதியாருடைய பிதர 

மரதாக்களுக்கும் தங்கள் தலையைப் பிடமாகக் கொடுத்து: 

விட்டு அவர்களுக்கு கிவேதக்கப்பட்டு எச்சிலாய்வீட்ட 

அரிசி முதலியவைகளை த் தங்கள் பாத் இரங்களில் இட்டுச் 

சமைத்த, ௮க்த எச்சிலைப் பின்பு வனுக்கு நிவேதித்தமப் 

புசிக்கிற பிராமணனரப் பிரதிட்டாசாரியராக ஏற்படுத்த. 

லாமா? 

19. சிெலதீட்சை பெற்றஞ் சைவாந்தியேட்டியும் சைல 
சிரார்தீதமும் இல்லாத வமிசத்தாரைப் பிரதிட்டாசாரிய 

38௧6 னும் அறுச்சசாசாரியராகசே ஓம் ஏற்டடூத்தலாபா?!
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14, சிவன்கோாயிலிலே பூசை திருவிழாச் செய்ற. 

ஆதிசைவருருமார்கள் இருக்க, வைதிகருமல்லாது -சவரு 

மல்லாது உபயமதப் மபிரஷ்டராயிருக்கறவரைப் பிரதிட்டா 
சாரியராக நீங்கள் ஏற்படுத்தலாமா? 

18. மூன்று நாலு யாகத்துக்கு ஒருவமே ,சாரியாாய்- 

இருக்கலாமா? 

10, செபகாரர்கள் மாரணத்துக்குப்போலப் பிரதிட் 

டைக்குத் தெற்குமுகமாக இருந்து செபம் பண்ணலாமா? 

17. சனங்களைக் குருமார் பிராமணரை அனுப்பி” 

விபூதி பாக்குவெற்றிலை கொடுப்பித்து அழைப்பியாது 

செத்தவிட்டுக்குப்போலக் கும்பாஷேகத்துக்தம் சூத்திரர் 

களை வெறுங்கையோடி அனுப்பிச் சொ ல்லுவித்து ௮ழச்சு 

லாமா? 

13, நீங்கள். உங்கள் சமயக்கிரியைகளைச் செய்ய- 

வேண்டியதும் அவைகளைப்பற்றிய இந்த வினாக்களுக்கு. 

விடைதரவேண்டி௰தும் ௮ச்தச் சமய நூலின்படிக்கா உங்கள் 

மனப்பிரியத் இன்படிக்கா? சமய நாலின்படிக்கல்ல மனப்பிரி 

யத்தின்படிக்கு என்பீர்களாஞல், எட்டுரூபாவும் பத்தரூபா 

வும் எத்தனைரூபா என்பவர் களுக்குப் பதினெட்டு ரூபா 

என்று கணித நாலின்படி விடைகொடாகு, வாங்கற் கணக்கி 

லாஞல் இருபதரூபா என்றும், கொடுச்கற் கணக்கிலானால் 

பதினாறுரூபா என்றும் உங்கள் மனப்பிரியத்தின்படிச்கு. 

விடை கொடுப்பீர்கள் போலும்? 

வண்ணார்பண்ணை | இங்கனம், 

1879 ம்னு 
gies” Ba. உற்றது கூறுவோன்...



17. சமயம்! சமயம்! 

(இலங்கைநேசள் 1-ம் புத்தகம், இலக்கம்-12.) 

ஓஒ யாழ்ப்பாணத்துச் சனங்களே! 

வடமாகாணத்துக்குத் துவையினர் அர (Twynat) 

சவர்ண்மெண்டு ஏசண்டான காலந்தொடங்கி, அவராலும் 

HUT 2. ததியோகத்தர்கள் சிலராலும் நீங்கள் பலவகைப் 

பட்ட பெருந்துன்பங்களை ௮னுபவித்துக்கொண்டு anne or 

கள். அந்தத் துன்பத்தினின் பு நீங்கி உய்யும்வகை உங்க 

ஞக்கு வாய்க்கும் பொழுதெல்லாம், அதற்கு இடையூறு 

செய்த தாம் தப்பித்துக்கொண்டு தலையெடுக்கும் உபாயத் 

தில துவையினர்துனர அதி சமர்த்தர். எப்படியெனிற் 
கேளுங்கள். 

1. ஸ்ரீ. சிறிகோறி (Gregory) satant Outs 

வந்தபொழுது, சுவாதினப் பிரபுக்களு டைய (1ம் 02ரர் 

Gentlemen) uisasens@ sat போவாரானுல், தம் 
முடைய கொடுமைகளைச் சனங்கள் அவருக்கு விண்ணப்பஞ் 
செய்வார்கள் என்று பபந்து, துவைபினந்துரை அவர் 
அங்கே போகாமைக்கு வேண்டும் உபாயமெல்லாஞ் செய்து, 
சகழ்ப்பட்ட கச்சேரி உத்தியோகத்தர்களைக் கொண்டும் 
தலைமைக்காரர்களைக்கொண்டும் அங்கங்கே பந்தல் போடு 
வித்து, அக்கேமாத்திரம் அவரை அழைத்துக்கொண்டு 
போய், தம்மிடத்தில் உள்ள குற்றங்களெல்லா வற்றையும் 

மறைச், தம்மிடத்தில் ஒரு சிறிதாயிலும் இல்லாத 
குணங்களை உண்டென்று கற்பித்தும், வசெதி?ோ பிரசமகம் 
(Address) எழு இ வாசிக்கும்படி செய்துவிட்டார்,
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. அவையினக்துரை தெருக்களின்பொருட்டு கில 
“பெடுக்கும் வீஷயத்திலே தம்மாலே கொடுமை செய்யப் 
பெற்றவர்களுள்ளே சிலர் சமச்குவிரோதமாகக் கோட்டிலே 
வழக்குத் தொடர்ந்ததுகண்டும், சிலர் வழக்குத்தொடுக்க 

முயல்வது கேட்டும், தக்£ழ்க் கச்சேரிக் சொர்க்குகளுள்ளும் 

தலைமைக்காரருள்ளுஞ் சிலரைக்கெஞ்சியும் ௮ச்சுறுத்தியும் 

ஏவி, அவர்களிடத்அக்கனுப்பி, தொடங்கப்பட்ட வழக்கு 

கண வீடும்பொருட்டும், தொடங்கப்படும் வழக்குகளைத் 

தகொடக்காமைப் பொருட்டும், செய்வீத்துக்கொண்டார். 

8. துவையினந்அரை யாழ்ப்பாண மணிய உத்தியோ 

கம், உலாந்தர்காலக் தொடக்கி உயர்குடிப் பிறப்போடு 

உத்தி3யாகஞ் செல்வவ் கல்வியறிவு ஈல்லொழுக்கஞ் சூற்றப் 

பெருக்கம் ஏச்சபையினும் நன்ருமதிக்கத்பாடு முதலிய 
பலஇிறத்தாலுஞ் சிறப்புடைய பரம்பனாயாராலே கேட்கப் 

பட்டும், அவருக்கு அனு கொடுக்கப்பட்டால் தம்முடைய 

வெட்கமில்லாத அதியாகய சேள்விகளுக்கு அவா ஒரு 

digi emus என்று பயந்த, அந்தக் கேள்விகளை 

முடித்தலில் ௮இசமர்த்தரென்று மன்னாரிலே தம்முடைய 

கெடுங்கால ௮.றுபவத்தாலே அுணியப்பட்ட மன்னார் ௮இ 

காரத்தை இங்கே வருவித்து, அவ்வுத்தியோகத்தை 

அவருக்குக் சையளித்துவிட்டார். ஒரு எழை வீவாகஞ் 

செய்துசொண்டமனளையாளை, அவனுக்குத் தமோகஞ்செய்து, ' 

தமக்கு மனையாளாக்கக்கொண்ட ஒருமகாப்பிரபு யாழ்ப்பா 

ணத்துச் சனங்களே, உங்கள் வீட்டுக் கன்னிகைகளுச்குக் 

கலியாணம் எழுதும் உத்தியோகத்தராய்கிடும்படி. செய்௫ 
விட்ட அவையினக்துரை எவ்வளவு பரமயோக்வொ!1! 

4, முன்னை வழக்கத்திற்கு மறுதலையாக இப் 

பொழுது நெடுங்கால கிலைபெறுவசாக பேதி கியாதிக்
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காலத்திலே, அனவயினர். துரை தாம் சனங்களுக்கு நன்மை. 

செய்வோர்போல நடித்து, அவர்களுக்குத் திமையும் 

சவர்ண்மெண்டு இரவியாபகாரமுஞ் . செய்த தம்முடைய 

கொடுமையை மறைக்கும்பொருட்டு, தம்மாலே நியாய: 

மொரு சிறிதுமின்றி நெடங்காலம் பகைச்சப்பட்ட நியாயாதி: 

பதியைத், தாம் தப்பும் நியாயநோக்கி வலிந்து தம்மனையா 

ளோடுபோங்க் கலந்து, தமக்குச் சினே௫தராக்கிக். 

கொண்டார். 

5. இப்பஞ்சகாலத்திலே வடதேசத்திலே கவர்ணரும் 

கலக்டர்களும் பஞ்சத்தால் வருர் தஞ் சனங்களுக்கு. 

எவ்வளவோ பெருகன்மைகளைச் செய்வது பத்திரிகைகளா. 

லறிக்தும், இங்கே சனங்கள்படுந் துயரத்தைக் கண்டு 

கேட்டும், தலையினர் தரை தாம் இங்கே DIR GRADED 

செய்யத் தலைப்படவில்லை அம்மட்டோ, இரக்கம் ஒரு. 

சிறி.துமில்லசமல், வாயிதாப் பணத்திலும் தலைவரிப்பணத். 

தினுலும் சனங்களை வருத்தத் தலைப்பட்டார். A Sot 

மடரங்கி, இங்குள்ள சிலர் ஒரு கூட்டங்கூட்டிக், கவர்ணருக்கு, 
எழுதிய விண்ணப்பத்தை yar துவையினத்துக்கு 

அனுப்பி, இங்கே பஞ்சம் உண்டென்றது மெய்யோ என்று 
கேட்கத், தவையினம் தாம் கவர்ணருக்கு.யாதோ orp 
ft, Das தலைவரிப்பணத்தையும் வாயிதாப்பணத்தை 
யும் சிக்கிரம் அறவிடும்படி தலைமைக்காரர்களாக்குக் கட்டகா 
செய்துவிட்டார். 

6. நீங்கள் அவையினர் தரையிலே *ல்லற் 
tT PR ai saa ont” ரைக்கண்டு, ப.ரக்கருணைத் தடம்: 

கடலாயெ ச.டவுள், @arapuda' ‘srgeqNeng” (Examiner) 
என்னுஞ் சமாசாரபத்திரிகையின் அதிபதியுடைய மனசை.
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இரங்குவீத்து, உங்களுக்குத் துவையினக்துசை செய்த 

திமைகளெல்லாம் அவர் தமது பத்திரிகை வாயிலாக ௮இ 

தைரியத்தோடு வெளீப்படுத்தம்படி, செய்தருளிஞர். அது 

கண்ட கவாணர், துவையினர் துரையாலே செய்யப்பட்டன 

என்ற திபைகளுட் சிலவற்றை விசாரணைசெய்யும் பொருட் 

டக் கமிஜனர்சளாக (மற188101௮72) மூன்ன அரைலார் 

களை இங்கே அனுப்பியிருக்கிறுர். துவைபினர்துரை 

தமக்குக் மிழ்ப்பட்ட கச்சேரி முதலிமார்களையும் தலைமைக் 

காரர்களையுஞ் சனங்களிடத்துக்கு அனுப்பி, அக்தச்சனங் 

கள் தமக்கு வீரோதமாக ஒன்.றும் பேசாவண்ணம் தடுக்கும் 

பொருட்டும், தாம் இங்கே செய்தவைகளெல்லாம் வெகு 

சனேபைகாரமென்று ௮ர்தத் அரைமார்சளுக்கு வீண்ணப்பஞ் 

செய்விக்கும்பொருட்டும், தமது மனையுளோடு இடையமு 

முயற்? செய்து கொண்டு திரிகிறார். 

சனங்களே! உங்கள்மேல்வைத்த இசக்கத்தினாலே 

காஞ்சொல்வதைச் சாவதானமாகக் கேளுங்கள். உங்களுக்கு 

இ.து ஈல்லசமயம், இந்தச் சமயக் தப்பினால், உங்களுக்கு 

இனியொரு சமயம் வாயாது. நீங்களெல்லாம் இரண்டு முன் 

னின்று, துவை.யினந்துரையாலும் அவர் ஏழ் உத்தியோகத் 

தர்களாலும் விளைந்த இமைகளைக் கம்மிஷுனர்மாருக்கு 

மழறைப்பின்றி வெளிப்படுத் தங்கள். ௮.து செய்தால், நீங் 

களும் உங்கள் சந்ததியாரும் உங்கள் அயலாருக்துன்பமின் மி 

வாழலாம். நீங்கள் துவையினர்துரையுடைய முகமனையும் 

வாழ் உத்தியோகத்தர்களுடைய முகமனையும்பார்.தஅ 

மெய்யைமறைத்துப் பொய்யை பேசுவீர்களானால், இனிச் 

சமாசார பத்திரிகைகாரர்கள், :தலைக்குமேலே கைகாட்டிக் 

தமிழர்களுக்கு சாம் இரங்கொவதென்னை!” என்று பின் 

னின்றுவிடுவார்கள். உங்கள் பொருட்டிரங்கக் கூடிய சன்
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கத்தாறாம், “நாங்கள் வீணாகப் பிரயாசைப்பட்டும் என்ன 

பிரயேசசனம்!”? என்று உங்களைக் கைவிட்டு வீடுவார்கள். 

அப்பொழுது நீங்களும் உங்கள் சந்ததியார்களும் உங்கள். 

அபலார்களும் இன்னும் பற்பல அன்பங்களை ௮னுபவிப்பீர் 

கள். இவ்விரண்டினுள், உங்களுக்கு எது பிரியமேோ 

அதைச் செய்யக்கட விர்கள். 

இவ்வீயாழ்ப்பாணசத்௫ப் பிரபுக்களும், கத்தோலிக் 

குருமார்களும், பா இரிமார்களும், இவ்வியாழ்ப்பாணத் அச் 

சனங்கள் பஞ்சத்தினாலே படுர்.அன்பமெல்லாம் வீவ.ரமாக: 

எழுதிய கடி தங்கள் கவரணருக்கு அனுப்பப்பட்டன. வன் 

கண்மை பொய் வஞ்சனை கோள் கைகச்கூலிவாங்கல் முதலி 

யவைகள் நிறைந்த மகாபாவிகளாகிய உத்தியோகத்தர்களு 

டைய முகமனுக்குப் பயந்து, உங்கள் தலையிலே நீங்களே 

மண்ணை வாரிப் போட்டுக்கொள்ளாமல், மேற்சொல்லிய 

பரோபகாரிகளை கம்பி ஸஅுவர்களை அநூசரித்து நடக்தூ 

வாழுங்கள், 

வண்ணார்பண்ணை . . 
1877 - 2 GP i இக்கனம், 
ஆனிமீ 20௨ இரக்கம்.



18. இது நல்ல சமயம் 

(இல்ய்கைநோனல் 1-ம் புத்தகம், இலக்கம் - 28) 

யாழ்ப்பாணத்துச் சனங்களே ! 

குயாகிதியாகிய மால் துரை நீங்கிவிடச், தாம் இங்கே. 

வக்தகாலக்தொடங்கி உங்களக்கு ஸநீதிசெய்ய மெல் 

லெனச் தலைப்பட்டு அதில் வரவர முதிர்ச்சி பெற்று: 
விளங்குகிற துவையினந்துரைக்கு மாறுக, உங்களுச்குச் 

சார்பாகச், சமாசாரபத்இரிகைகள் எத்தனையோ மாசம் ஒல 

மிட்டவைகளெல்லாம், இங்கே வக்த கம்மிவனர்கள், தங்கள் 

அவிப்போட்டுப் புதகத்இனா3ல பொய்யென்று சாதிக்கிருர் 

கள், big கவர்ணராய் இருந்துகொண்டு கம்மிஷனர் 

களை இங்கே அனுப்பிய பார்ச்சுத்துரை, கம்மிஷனர்களு 

டைய றிப்போட்டுப் புத்தகமே மெய் என்று சாதிக்கிறார். 

துவையினர்துரைக்கு வீரோதமாகச் சமாசார பத்திரிசை 

சனிலே சபேசப்பட்டவைகள் மெய் என்று விசாணையிலே 

ஒப்பிச்கப்பட்டால், துவையினர் அரைக்கு, உத்தியோக 

இழப்பு தன்றுமாத்திமோ, சுப்பிறீங்கோட்டிலே உடற் 

தண்டமும் உடன் சம்பவிக்கும். சமாசார பத்திரிகை 

களிலே பேசப்்.பட்டவைகள் பொய் என்று ஒப்பிக்கப் 

பட்டால், அந்தப் பத்திரிகைகாரர்களுக்கும் பத்திரிகை 

் களுக்கு எழு தினவர்களுக்கும் டிஸ் நிரிக்சோட்டிலே 

பொருட்டண்டங இடைக்கும், 

பத்இசிகைகளிலே தமக்கு விரோதமாகப் பேசப்பட்ட 

வைகள் பொய் என்பது தமக்குத் துணிவானால், அவையி
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_.னஈ்துரை, பத்திரிகைகாரர்களுக்கு விரோதமாக மான௩ட்ட 

வழக்குத் தொடத் ௮,த், தம் மைச் சுத்திசெய்தகொள்ளாதது 

- ஏனோ”  பத்திரிசைகளிலே தங்களுக்கு விரோதமாகப் 

பேசப்பட்டவைகள் பொய் என்பது தங்களுக்குத் அணிவா 

ஞல், கம்மிஷனர்கள், பத்திரிகைகாரர்களுர்கு வீ்ரோதமாக 

மானகட்டவழாகுக் தொடுத்துத், தங்களைச் சுத்தி2செய்யா 

தது ஏனோ? பத்திரிகைகாரர்மேல் வைத்த கருணையோ! 

தாங்கள் அகப்பட்டுக்கொள்வார்கள் என்ற பயமோ! இனித், 

தாம் நீதியுடையவர் என்பது சத்தியமானால், பார்ச்சுத் 

அரை: “நீங்கள் உங்களைச் சுத்திசெய்து கொள்ளுங்கள்” 

சன்று துவையினக்துரையையும் கம்மிஷனர்களையும் ஏவ 

மாட்டாரா? ஏகினால், தமது இதர தவையினக் 

அரையும், சமது எவல்வழி ஒழ கம்மிஷனர்களும் அகப் 

, பட்டுக்கொள்வார்கள் என்று பயந்தாரா? பரிதாபம் 

பரிதாபம்! பத்தரிகைகாரர்கள் தப்பிப்பிழைக்கட்டும் என்று 

இரந்கனொர? எது மறுமொழி? மறுமொழி மெளனக் 
தானே! 

சனங்க! மேன்மை பொருச்திய புஅக்கவாணர் 

உங்கள் அன்பங்களை நீச்ரூவார் என்று, அவர் வரவை அவ 

லோடும் எதிர்பார்த் இருக் தர்கள். புதுச்சவர்ணர், பார்ச்சு் 

அரையுடைய வசனத்தஇினலும், கம்மிஷனர்களுடைய 

ிப்போர்ட்டுப் புத்தகத்தினுலும், மயக்கிவிட்டார! யாது 

செய்வார்! கம்மிவனர்களுடைய நிப்பார்ட்டுப் புத்தகம் 
பொய் பொதிச்சது என்பது உங்களுக்குத் செரியும்; பத் 

திரிகைசாரர்களுக்கு த் தெரியும்; உங்கள் பிரதிநிதியாயெ 
  

ச் சாவலரவர்கள் அடைந்தபின் துவைனச்துரையினால் 

“எச்சாமினர்?? என்னும் பத்திரிகையின் ௮.இபர்மேல் ஒரு வழக்கசூ 
வைக் சப்பட்டு விளக்கத்துக்கு வச்சதென அறிகேேம்.
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ஸ்ரீ. குமாரசுவாமிக்குக் தெரியும்; புஅக்கலர்ணருச்கு எம் 
படித் தெரியும்! பத்திரிகைகாரர்களுக்குத் தெரிக்து என்னை! 
அவர்கள் இன்னும் ஒலமிடிறார்கள்! வேறே யாது செய் 
வார்கள்! ஸ்ரீ. குமாரசவாமிக்குத் செரிர்து என்னை! மன 

வஞ்சனை இல்லா கம்மிஷனர்களுடைய பொய்ிப்போர்ட்டி 

னாலே மயங்கிலிட்ட புளக்கவர்ணரிடத்தலே, ஸ்ரீ, கூமாச 

சுவாமி யால செய்வார்! ஆயிலூம் அர்த மகானுபாவர் ஒன்று 

செய்தார்; ௮2 என்னை! கொழும்புச் சட்டகிரூபண்சபை 

யிலே ஒருகேள்வி கேட்டார். அது என்னை! “போன 
வருஷம் வீளைகில்லாசநிறுலே இரந்த வருஷம் வீதைகெல் 
அக்கு முட்டுப்படுகிற ஜனங்களுக்கு விதைகெல்லுக் கொடுக் 

கும்பொருட்டுக் கவர்ண்மெண்டு கட்டளாசெய்ததன்றோ! 
அந்தக் கட்டளைப்படியே விதைநெல்லுக் கொடுக்கப் 
பட்டதா? எங்கெங்கே கொடுக்கப்பட்டது? அவ்கிஷயத் 

இலே செய்துகொண்ட உடன்படிக்கை என்னை?” என்றது 
தான் அந்தக் கேள்வி. இகோ! இஃசன்றோ கேள்வி! இந்தக் 

கேள்வீ! லகம்்ிபொன் பெறுமே! எப்படி? விதைரெல்லுக் 

கொடுக்கப்படவில்லை. என்ற உண்மையை நன்கறிந்த 

ஸ்ரீ. ரூமாரசுவாமி, அவையினற்துரையுடைய ௮ தியையும், 

வன்கண்மையையும், பொய்யையும் புஅக்சுவாணருக்கு 

மெல்லென இணி விளக்கிசு, இக்கற்ற ஏழைகளாகிய 

உக்களுடைய இன்பத்தை நீச்ரூம் உபாயம் இது என்று 

கண்டார். நல்லது. இந்தக் கேள்விக்குக் கொலோனிய௰ல் 

சக்கடுத்தார் கொடுத்த மறுிமாமி என்னை! ௮.ஐ இது: 

“லடமாகாணத்து ஏ௪ண்டு சந்தே௱மில்லாமல் விைகெல்லுக் 

கொடுச்இருக்கிறுர். விபரமாக அறிவிப்பு வேண்டுமானால், 

வருலிக்கப்படும்” என்பனதான். என் ௮ன்பர்களே! 

பார்ச்சுத்துரை கொடுத்த இச்சு மறுமொழியைச் கற்தே 

11
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இர்தாக்பப் பாருங்கள், என்ன துணிவுகொண்டு இந்த 

மறுமொழி கொடுத்தார்! தாம்யாதுயாது இற்குசெய்யினும், 

Ht BBB தீங்செல்லாம் தீம்நுடைய நிலைமைக்காரர்கள் 

வாயிலாக மறைப்பிச்துத், தாம் இனிஐ தப்புவீத்துக் 

கொண்டு IGN OF SAC உயாகொப்பில்லாத பண்டிதர் 

தமது அவையினர்துலா எனபது பார்ச்சத துரைச்சு 

இனிது விளங்கும்போலும, அல்லது, இந்த மறுமொழி 

கொடுக்கத் அணிவாரா! அணியார் துணி.பார்! பார்ச்சுத் 

துரையுடைய அணிவிலே சப்பென்னை! அவர் அணிவு 

சரிதானே! எப்படி எப்படி! இல்கே தலைமைக்காரர்கள் 

இலர், விதைகெல்லுப் பற்றிக்கொண்டோம் என்று சனங்க 

னிடத்திலே பற்றுச்சீட்டு வாங்கித் தரும்படி, தாங்கள் 

வலிந்து ஏவப்படுகிறார்கள் என்று புலம்பிக்கொண்டு Bia 

னர்கள். இதற்குமுன் எத்தனையோ வீஷயல்களிலே, சிலரை 

அச்சுறுத்தியும், சிலரைத் தங்கள் வேலை போய்வீடப் 

போடறது என்று கண்ணீர் பொழிர்து அழுது கெஞ்சியும், 

இிலரைக் கைக்கூலிகொடுத்தும், தங்கள் வசப்படுத்திக் 

கொண்டு, அவையினக்துசையுடைய காரியங்களை முடித்த 

தலைமைச்காரர்களும், கச்சேரி உத்திரயாகத்தர்களும், 

இப்பொழுது விதைநெல்லுப் பற்றிக்கொண்டோம் என்று 

பொய்ப் பற்றச்€ட்டு வாங்ிிக்சொடுக்கமாட்டார்களா? 

கொடுப்பார்கள் கொடுப்பார்கள். ஏன்! கொடுப்பார்கள் 

என்பதிலே சந்தேகமா! இப்படிப் பற்றுச்£ட்டுக்கள் 

வாக்ூக்கொடுக்கப்படுமானால், உங்கள் பிரதிநிதி ஸ்ரீ. குமார 

சுவாமி யாது செய்வா! தலை குனியத்தான் பேண்டும். 

ஏன்! சந்தேகமா! மெய்தான் மெய்தான், உலகறிய 

முற்றேதிபோட்டுப் பொய்ப் பற்ழச்£ட்டுகள் தலைமைக் 

காரர்கள் வாங்கச் சேர்ப்பார்சளானால், யாழ்ப்பாணத்திலே



QB aver rious Leg: 

என்மார்க்கம் எப்படித். தலைப்படும்!!1 யாழ்ப்பாணத்துக் 
கச்சேரி ௮ூதி பொய் கோள் மூதலிய புச்சகங்கள் படிப். 
G48 m சலிசு (College). அதற்குத் தலைவர் (Principal} 

துவையினக்துரை; உபாத் இயாயர்சள் “ona Caren as 
நாளையிற்றோனறிய பதசன்'” யெ முதலியார் Cea ales லெ 
உத்தியோகத்தர்கள்! அவைகள் படிப்பிக்தே தாலுகாப் 
பள்ளிக்கூடங்கள் (1810% 501௦௦15) தில தலைமைக்காரர்க 
ஞூடைய தானங்கள். இப்படியானுல், யாழ்ப்பாணம். 
விரைவிலே தேவனுடைய சாபத்துக்குப் பாத்திரமாவஇற் 

சந்தேகமா!!! 

இனி மற்ரொாருவருடைய கேள்வீயொன்றுண்டு, அதத் 
குத் துவையினர் அரையும் கம்மிஷனர்சளும் யாது செய்வார் 

கள்! கேள்வி யாருடைய கேள்வியோ! யாம்ப்பாணக் 
கத்தோலிக்க பாதுகாவல”'லுடைய கேள்வி. அத்த க்கேளல் 

என்னையோ! “தமக்குக் கொடுக்கப்பட்ட துவிபாஷிகச் 

கர்மான்) சனங்களின் ஈம்பிச்சைக்குப் பாத இிரரல்லர் 
என்பதை நன்றாக அறிந்த கம்மிஷனர்மார் தம்முடைய 

விப்போர்ட்டில் அதனைச்குறிச்தப் பேசாது கிட்ட 

சென்னோ என்றுதான் அர்தக்கேள்வி. அடடா! இக்தக் 
கேள்வி கோடிபொன் பெழுமே! ஏன் ஏன்! இதை முசைக்க 

எல்லவர் ஆரோ! வல்லவர் உண்டானால் அசைக்கட்டும்; 

சற்றே பார்ப்போம். என்னை! கம்மிஷனர் வீசாரணைசெய்யப் 
புகுந்த விஷயம் என்னவீஷயம்! தூவையினந்துரைக்கு 

வீரோதமாகச் சனங்கள் செய்த முறைப்பாட்டு விஷயம் 
இந்த விசாரணைக்குத் அவிபாஷிசரை நியமித்தவர் யாவர்5 

துவையினந்துரை. நியமிக்கப்பட்ட அளிபாஷிகர் யாவர்? 

அவையினந்துரையின் இமுத்தியோசத்தராகிய கச்சேக் 

இரண்டாமு தலியார். ஓகோ! இவரா! கல்ஐ.? இவர்சாப்படிப்



AGO றுமுகநாவலர் பிரபந்தத் இரட்டு 

பட்டவரோ!அறேழுவருஷுகாலமாகச்சுட்பி நிங்கோர்ட்டிலே 

இசாணியுடைய அப்புச்காதீதும் மறியற்காரருடைய அப்புக் 

காத்துமாயெ இருவராலுஞ் சமமாக விலக்கப்பட்டுப் பெரும் 

புகழ்படைத்த மகான். ஆசா! இவ்வளவோ் நல்ல 

தல்லத1 இன்னும் விசேஷமுண்டோ? யாழ்ப்பாணச்சமய் 

நிலை என்த தமிழ்ப் புத்தகத்திலே தம்மிடத்து உள்ளலை 

கள் என்௮ பாராட்டப்பட்ட தமது. இருவிளையாடல்கள் 

எள்லாம், சலவாரக்களின்முன் வெளிப்படுத்தப்பட்ட “எஸ் 

sled? பத்திரிகையிலே, இக்லிசல் மொழீபெயர்த் அ 

பவெளிப்படுத்தப்பெற்ற மகாப்பிரபு, அடடா! அவர்தாமக 

இவர்! கெட்டி செட்டி! இவர் அவீபாஷிகராஞால், கம்மிஷனர் 

களுடைய நதிப்போர்ட்டைச் சொல்லவேண்டுவதென்னை!!* 

ஒருபானை சோற்றுக்குள் ஒருசோறுபதம் பார்த்தாத் 

போதாதா! அனல் என்னை! இஃெல்லாம் கம்மிஷனர்கள் 
அறிவார்களா! பாவம் பாவம்! அவர்கள் யானசெய்வார்கள் ' 

என்ன பாவம்! பாவம்! எத்தனையோ இடங்களிலே. 

எத்தனையோ சனங்கள் கூடி, எத்தனையோ விண்ணப்பங்கள்: 

இந்த முதலியாருக்கு வீரோதமாக எழுதி, இந்தக் கம்மி 

னர்களாக்குக் கொடுத்தது உண்டா இல்லையா! ஐகோ? 
அப்படியா! அந்த விண்ணப்பங்களெல்லாம், இந்தக் கம்மிலா. 

னர்கள், வாசித்த உடனே உதடு அடிக்க, உடல் நடுங்கக் 

கைபடபடச்கக், கழித்தெறிக்துவிட்டது உண்டா இல்லையா! 
அப்படியா! அப்படியா! பற்பல சனங்களெதிரே இப்படிக். 
சசய்த கம்மிஷனர்கள், தமக்குக் கொடுக்கப்பட்ட. 

அவிபாஷிகர் சனங்களின் ஈம்பிக்கைக்குப் பாத் இிரரல்லர் 
என்பதை நன்றுக அறிந்த கம்மிஷனர்மார் தம்முடைசா 

ஜிப்போர்ட்டில் அதனைக் குறித்தப் பேசாது விட்ட 
தன்னோ” என்ற இந்தப் “பாதுகாவலன் கேள்விக்கு யாகு:



இது ஈல்ல சமயம் RSL 

ஸ்றுமொழி சொல்வார்களோ! வெளிப்பட்டுச் சற்ற வாய் 

இறக்கட்டும் பார்ப்போம்! அன நிற்க, 

சனங்களே! ஸ்ரீ, குமாரசுவாமி உங்கள் பொருட்டு 

மிகப் பிரயாசப்படுகறொர். இது நல்ல சமயம்! சைவருக்கும் 

கல்ல சமயம்! வைஷ்ணவருக்கும் நல்ல சமயம்! இறிஸ்தவ 

ரூக்கும் நல்ல சமயம்! ம்கமதியருக்கும் நல்ல ௪மயம்! ஒரு 

சமயழும் இல்லாதவருக்கும் நல்ல சமயம்! எல்லாருக்கும் 

நல்ல சமயம்! ஒருவரும் சந்தே௫க்காத சமயம்: இது 

நல்ல சமயம்! சொன்னேன் சொன்டபனன் சொன்னேன்! 

இந்தச் சமயத்தைக் கையிடாசேயுங்கள், கச்சேரி உத்தி3யோ 

அத்தர்களுச்ளும். தலைமைக்காரர்களுக்கும், உண்மைக்கு 

.மரறுகப் பயப்படாதேயுங்கள். அவர்களுடைய அழுகையை 

வுல் கண்ணீரையும் கெஞ்சுதலையும் கண்டு, மனம் இளக&ய் 

பொய்ப் பற்றும் எட்டுக்கொடுக்து, உங்கள் வாய்ச்சோத் 

றுக்கே கேடு விளைத்து, உங்களுக்கு ஈன்மைசெய்யத் தலைப் 

யட்ட பரமதயாளுக்களை தலைகுனிகித்து, இனி ஒரு 

பொழுதும் லாய் இறவாவண்ணம் அதைரியப்படுத்தி 

அிடாதேயுங்கள். அதைரியப்படுத்தி விடாதேயுங்கள். 

அன்பர்களே! நீங்கள் ஒன்றஞ்செய்யவேண்டாம். நீங்க 

இளல்லாம் உங்கள் உண்மையிலே நிலைபெற்று நில்லுங்கள்... 
அப்போது ஸரீ. குமாரசுவாமி எடுத்த கருமம் பலித்து 

Ad. அப்போதுநீங்கள் உய்ந்து நன்றாக வாழலாம். 

இது ஈல்ல சமயம்! இதை விட்டால் இனிமேல் வாய்க்காது. 

அமயம், 

யாழ்ப்பாணம் இங்கனம், 

1811-ம் 
seat Gena wo” Qa & & ban.



19. வெகுசனத் துரோகம் 

(இலங்கைநேசன் 8-ம் புந்தகம், இலக்கம்-6.) 

. இலங்கைநேசபத்தீராதிபரே! 

ஐ. தயதாரகை'' என்னும்பத் திரிகை இவ்வளவு காலமும்: 

திலை பெற்றது எகஞலே? சனங்சகளுடைய பணத்தினாலே. 

பத்திரிசையின௫து கடமையாக? சனங்களுக்குப் பொது: 

ஈன்மை செய்வது. யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள இந்துக்கள், 

இறிஸ்தவர்கள், மகமஇயர்கள் என்ற சனங்கள் இப்: 

Guigg இரண்டு மூன்றுவருஷகாலம் சன்ன நிலையில் 

இருக்கிறார்கள்? துவையினக் அரையுடைய சிரே௫தர்களாகிய 

சில உத்தியோகத்தர்கள் ஒழிக்க மற்றச் சனங்களெல்லா: 

அவையினந்துரையினாலும் அவர் இழுத்தியோகத்தர்களா: 

அர் துன்பமே அனுபஙிக்கிரார்கள். சனக்களுறைய பண* 

கொண்டு ஈடாத்தப்படுகற “உதயதாரகை? இதிலே சன் 

கடமையைச் செய்கின்றதா! டுல்லை. பின்பாது செய்கின்ற து?” 

அவையினர்்அரைச்குச் சார்பாகச் சனங்களுச்கு மாருகப் 

பொய்வார்த்தையே பேசுன்றது, soe Bun, Ferm 
களுடைய ஈனமையின் பொருட்டுச் சனங்ககரடைய வேண்டு, 
கோளின்படி. ௪னங்களுடைய விண்ணப்பத்தைக் கவர்ண 

ருகீ்குக் கொண்டுபோய்க் கொடுத்த பிரபுக்களை Sun gat 

கள் என்று நாஷிக்கின் று. “உதயதாரகை'' இவை செய்வது 
-எதனுலே? பருத்தித்துமைபிலிருந கொண்டு வடசேசத் 
அக் கூலிச்சனங்களுடைய பணத்தைச் கவர்ச்த ஒரு உத்தி' 
மயாகத்தரைப் பற்றிய விசாரணையிலே அவர் சார்பாகத் 
அவையினந்துரை கின்றதினாலே. அந்த உத்தியோகத்தர் 
யாவர்? **உசயதாரகையின் இக்கிலிசுப் பக்கத்து எடி.ற்ா.
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Feu wns wat, Sat sng arpinsgs deat sovib 
சிம்சன் துரை இருமியிருமியம் அணைந்துபாராட்ட, 
anions Puram. gsr! எனங்களுடைய பணம் இவர் 
ஒருவர பொருட்டூச் சனங்களுக்கு இடையூருய் முடிந்ததோ! 
கெட்டி. கெட்டி! 

நல்லது, Fs SCH LU நன்மையின் 2பாருட்டுக் கவர் 

ணருக்கு வீண்ணப்பங் கொடுத்து *உதயதாரகை'யினலே 

அஃஷிக்கட்பட்ட பிரபுக்கள் எவரெவர்? அவரவருடைய 
இயற்கை எப்படிப்பட்டது? 

1, தில்லையம்பலம் ரந்கரப்பிள்ளை: இவர் Saupe 
கொத்தாரிசு குமாரர்; சுப்பிறிஙகோர்ட்டூப் பிறகிறுசி; இச் 
தேசத்திலும் வடதேசத்திலும் பற்பல தருமங்கள் செய்தா 

புசழ்படைத்த சைவப்பிடபுவாப சிதம்பர சுப்பையச் 

செட்டியாருடையமருமகன்! பிரசித்திபெத்தவர்த்தகராகிய 
முச்துக்குமாரச் செட்டியாருடைய மைத்துனர்; வெகு 

சுற்றத் தொடர்புடையவர்; பரம்பரைச் செல்வர். 

2, பென்சமீன் சந்தியாதப்பிள்ள். er ஒஸ்இிரிக் 

சோர்ட்டுப் பிறக்கிறாசி; கொழும்பு எக்டேமியிலே படித அத் 

தெளிர்சலர்; பரம்பரைச்செல்வ/; வேகுசுற்றத்தொடர் 

புடையவர: கரையூர் மணிபகாரருடைய குமாரர்; சச்சேரி 

இரண்டா மூதலியாராயிருந்த பெருஞ்செல்வராமயே அர் 
லாத முதலியாருடைய மருமகன்; தமிழிலே இலக்கணம் 
இலச்கயேம் வைத்தியம் யந்இிரசாத்திம் மர்திரசாத்திரம் 

முதலிய பலவும் படித்தறிந்து மிச மரியாதை பெற்ற 
வாழ்ந்த கதிர்சாமப் புலவருடைய வமிசத்தவர்; சரையூர்க் 
கலக வழக்கே அுநீதியாகத் அன்பம் அனுபவித்த ஏழ 
கள் பக்கம் கின்று ௮இ தைரியத்தோடு வாஇத்த மகா 
தயாளு.
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9, சின்னக்குட்டி போன்னம்பலம், Ser sa fds 

கோர்ட்டுப் பிறக்கராசி ஒருவருடைய பிள்ளை; காரும் டிஸ் 

இயிக்கோர்ட்டுப் பிறக்கிறாகி! நிச்சக்க காசிநாகு முதலி 

யாருடைய பெளத்திரியை வீவா சஞ்செய்கலர்; வலிகாம 

வடக்கில் உள்ள பிரபுக்கள் பலரும் இவருக்குச் pps ert 

சள; இவர் சகோதரர் சென்மராட்டு மணியகாரறுடைய 

மருமகன், 

4, தில்லையம்பலம் குமாரசுவாமீ, Ger கோப்பாய் 
ணியகா ரராயிருக்கவருடைய சூமாரர்; தருர்து வர்த்தகர்; 

தீருந்த தென்னஈ்தோட்டமுடையவர்; உவின்சிலோ அகார 

திக்குத் அணைறின்ற பிரசித்திபெற்ற சவாலிகாதப் புலவ 

டைய தம்பி; மாழ்ப்பாண*மணியகாரா்களாய் இருக்தவர் 

சளுள் ஐ௬வராயெ இராசாத் தின முதலியாருக்குச் தீவுபற்௮ு 

மணியசாபரரர்சகளாய் இருந்தவர்சளாள் இரண்டுபேருக்குஞ் 
சுற்றத்தவர்! கொழும்புத்துறை நல்.லூர் பூசகரி mapas 
களில் உள்ள செண்ணியவான்களாகயெ வேளாண் செட்டிகள் 
பலரும் இவருடைய சம்.ஐத்தவர்கள். 

5. முதலீத்தம்பி சின்னந்தம்பீ இவர் பரம்பரைப் 
ிரபுவாசிய இராசவரோதயர் பேர; பிரசித்திபெற்ற 
கச்சாய்ச் சின்னப்புவடைய மருமகன்; மன்ளுர்க்சச்கேரி 
முதலியாராயிருக்த அருளம்பல முதலியாருடைய தம்பி; 
வரையாது கொழுக்கும் வள்ளல்; வேதாநம்தசாத்திரப் 
பயிற்சி யுடையவர். 

0. வைத்தியநாதச் செட்டியார் தரையப்பச் செட்டியார். 
இவா மலையாள மகாராசாவிடத்தில் மூப்பு வருவம் 
புகையிலை . ஒப்பந்தம் எடுத்த மகா வர்த்தகராகிய 
ஆலுமுகச் செட்டியாருடைய பெளத்தஇரா; இத்தேசத்திலும்
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வடதேசத்திலும் தமிழ்ப்பிரபுக்களாலும் இஙூலிகச் துரை 
மக்களாலும் மரியாதை பெற்ற முத்லுவேலுச் செட்டியா 
குடைய தம்பி பிள்ளை; எத்தனையோ உத்இியோகச்சர்கள் 
எத்தனையோ வர்த்தகர்கள், தாங்கள் படைத்த வாழ்க்கை 
யெல்லாம் இவர் பாட்ட.னாரால் வந்த வாழ்க்கை, தாங்கள் 
உண்டு வளர்ந்த அன்னம் இவர் பாட்டியார் கை சலியாது" 
அ௮ன்போடிட்ட ௮ன்னம்என்று இனனும்புகழ்ந்து பாசாட்டு 
வார்கள். 

1. சேல்வநாயகச் செட்டியார் துரையப்பச் செட்டியார். 
இவர் இராமேசுரமுதற் கா லமாயும் தம் பொருள் 

கொண்டே பற்பல தருமங்கள் தாபித்த மகாப் பிரபுலாயெ 

பெரிய வைத் இபலிங்கச் செட்டியாரூடைய பிரபெளத்இரர்; 

தஞ்சாதூச்சாபோசி மகாராசாவுக்குக் கைமாறுவேண்டாது 

சத்இிரத்இில்பொருட்டுக் காசியிலே நிலங்கொடுத்து 

அவராலே பற்பல மரியாதைகள் பெற்ற கந்தப்பசெட்டிய௪ 

ருடைய தமைபனாருடைய பெஎத்தரர்; நாகபட்டணத்திலே 

எக்தப் பிரபுக்ளும் தாசில்தார் முதலிய எந்த உத்தியோ 

கத்தர்களுர் தமத விட்டுவாயில் சமீபித்தவுடனே பல்லக்கு 

வண்டி விட்டிறக்கி மரியாதை செய்துகொண்டே யோரும் 

வண்ணம் வாழ்ந்த செல்வகாயகச் செட்டியாருடைய பிள்ளை; 

பத்திலட்சரூபா அஸ்தியுடைய வண்ணார்பண்ணைச் சிவன் 

கோயிலுக்கு மானசர், 

8. அம்பலவாண முநலியார் மயில்லாகனம். தமிழசசர் 
காலந்தொடங்கி இதுகாறும், உயர்குடிப்பிறப்புப் பாம்ப 

ரைச் செல்வங் கல்வித்திறமை அதிசாரம் லோகோபகார 
முயற்சி ஈற்குணம் என்னும் எல்லாவற்றிலும் எத்துணைப் 

பிரபுக்களாலும் முதன்மரியாதை செயப்படும் வமிசத் தவா;
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உடுப்பிட்டியிலே ஒரு வித்தியாசாலை தாபித்துத் தமிழ் 
இங்கிலிச வைத்திய முதலியன கற்பிக்குமாறு செய் a 

pus - பிள்ளைகளைத் திருத்தியும் வியா இியாளர்களுக்குத் 
தருமலைத்தியஞ் செய்வித்தும் சிரிதிபம்போல வாழ்க்க 

மகாப்பிரபுவாயெ அருளம்பல நுதலியாருடைய பேரர்: 

எந்தத் துரைமச்களாலும் எந்தப் பாஇரிமார்களாலும் சன் 

மார்க்கரென்று ஈன்கு மஇச்சப்பட்ட மபில்வாகன மு.தலியா 

ரூடைய போர்; நடுவு நிலைமை ஒரு சிறிஅல் கோடாது 
ஊர்கரவற்றுறையிலே இருபத்துகான் குவருஷம் நீதிபதி 

யுத்தியோகஞ் செய், *எல்லார்க்கு கன்றும் பணித 
லவருள்ளுஞ், செல்வர்க்ே செல்வக்தகைத்தஅு'' என்ற 

தெய்வப்புலமைச் இருவள்நவகாயனஞார் திருவாக்குக்கு 

இலக்கிெமாய் வாழ்க்க அருமருந்தன்ன அம்பலவாணத் 

அரைக்கு இருவகையாலும் மருமகன், வெகருசனசகூக 

சம்மதம்பற்றிப் புயவின்சியல் ஜோட்டுக் கம்மிழ்றி மெம்பரா 

யிருக்கின்ற பரம்பரை உயர்குலப் பிரபுவாயெ கூமாரசூரிய 

ரநூடைய சகலர்; இங்கலிஈ வாக்கியக் தொடையிலே 

சமர்த்தர்; டிஸ்.திறிக் ரட்டுக் கம்மிற் றி மெம்பருள் ஒருவர். 
இவருடைய தகப்பஷரை இலங்கைச் சட்ட le Lion Fen Ut 
யிலே தமிழ்ப் ரெஇிஇயா5 நியமிக்கும்பொருட்டு, 1851-ம் 
வருஷம் ஆவணிமாதம் 7௨ ஒரு மகாசபை [ எங்கே எங்கே! 
பூலோகமூகலியார் விட்டிலே | கூடி, நிர்ணயங்கள் ஈடாத்இக். 
கவர்ணருக்கு ஒருவிண்ணப்பம் அனுப்பியறும், வீண்ணப்பக் 
கையொப்பக்காரர் தொகை 11000 என்பதம், A BD Ty 
வின் மடமையும் வர் பி.தாவின்மகமையும் ௮ வவருஷ த்துப் 
புரட்டாதிமாதம் 11௨ தோன்றிய ஒப்சார்வரிலும் 
100090ர௭22)25௨ சோன்திய*உதயதாரகை!"பி லும், அ,சன 

ன் எடி.்.றர்களே இனிது பாராட்டிப் பேரியிருக்கறார்கள்.
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இவ்வுலகத்திலே பழமை தொட்டுள்ளவர்கள் பலரும் 

இவையெல்லாம் நன்றாக அறிவார்கள். புதுமையாக மூ இயி 
னின்றும் இறங்கி மிச அ௮ரிதி2ல முன்வர்தவர் யாதறிவர்! 
அவர்மீது குற்றம் யாது! 

குற்றமேனில்லை! பழமைவீசாரித்தறிக்து பேசலாகாதா? 
எப்படி. விசாரிப்பாா? சொல்லாயா சொல்லாயா என்று 
இட்டத்தானே வீசாரிக்கலாமே! மாதருக்குக் தெரியுமே! 
தெரியா திருந்தால் யாது செய்யலாம்? இன்பம் எனக்கு ௮ 
ளாயா சற்றருளாயா என்று வேண்டி வேண்டிப் பெரிதும் 
பெற்றனுபவ்த்துக் த௲தையாருக்கும் பாலித்துவீட்டு 
இங்கே வந்த பழங்ருலானுபிலும் பழமையமியான? அவளை 
வந்து வீசாரிக்கலாமே! டழம் பிரபுக்களை யெல்லாம் பழமை 

தொட்டு மெய்ப்பையினுள் இட்டுவருகற பழங்குலான் 
பழங்காலத்து மெய்யெல்லாம் வெளிஇறக்து விடா? 

சன்ன! போதும் போதும்! பொறும் “மேரு தோறுமினி 

தாம் தமிழம்போல்'' என்பது பெரியோச்௮றிமாது சொன்ன 
வாக்கா! தமிழனோ தமிழ். 

இர்தப்பிரபுக்கள்தாமா ““உதயதாரகை”யினுலே ௮யோக் 

தியர்கனென்று இசழ.ப்படுகி முர்கள்? ஈல்ல௮.. ெருசனத் 

தசோகியாகிய *'உகயதாரகை யை இப்பொழுதும்சனங்கள் 
வாங்குகிறுர்களா? மாழ்ப்பாணத்திலும் மட்டக்களப்பிலும் 
உள்ள இந்துக்களுச்சகும் கிறிஸ்தவர்களுள்ளும் அறிவும் 
Qua @ நன்மை வ்ருப்புமுடையவர்கள் பலர் இனித் தங்க 

ளுக்கு ₹உதயதாரகை” ௮னுப்பவேண்டி யதில்லைஎன்று கடி த 

மெழுதி அனுப்பிவிட்டார்எளாம். இன்னும் பலர் லிட்டுள்டு 

வார்சளாம். Su பத்திரிகைக்குத் அணைசெய்கிறவன் 
நிமையை விருத திசெய்கறவன், : 

இக்கனம், 

ஆப்தன்.
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தூஷண கண்டனம் * 

பகரப்பாய்ச் ஈபாபதீப்பீவ்ளை?ய! 

நீர் இந்தம்” 0௨ இங்கட்ழேமை இராத்திரி, இம் 

மாகீட்டபாரத்துச் சர்தசவாமிகோயிலிலே செய்ச பிரசங்கத் 

திலே சமவாத சைவர்கள் எல்லாரும் நரகத்துக்குப் 

போவார்கள் என்றீர். (par “Empat” என்ற பல் 
கையிலே சமவாதசைவர்களைப் பிசாசுகள் என்றிர். ௮ சீகாச 

சியாசாரிப பத்ததி பிழைப்பத்ததி, அதைக் கைக் 
ிசாள்ளுமெவர்கள் சமவாதசைலர்கள் என்று தூஷித்துக் 

கொண்டு இரி௮ர். 

லு நிபிலுள்ள சவாலய A&B agora சுப்பிரமணி 
பாலயககளிலே பூசை திருவீழாச் சம்புரோட்சண முதலிய 
கிரியைகள் செய்கிற ,ஐஇசைவர்களெல்லாரும் ௮?கார Rave 
சாசிய பத்ததியைக் சைக்கொள்ளுறெவர்கள். மகாசைவர்கள் 
எல்லாரும் அகா ரசிவாசாரிய பத் ததியைக் கைக்கொள்ளு 

இறவர்கள். சைவ வேளாண் குருமார்கள் எல்லாரும் அகோர 
சிவாசாரிய பத்ததியைக் கைக்கொள்ளு வர்கள். இரு 
a ale யாதினத்தார் சிதம்பர லாதீனத்தார் காஞ்புர 
வ. வதன த்தார் திருவக்சை ர யாதீனத்தார்கள் எல்லாரும் 

* இதும் io bao ms “eum இச்ருருக்கள். a) gn)” என்பதும் 
சபாப திக்குருக்களவர்களால் எழுதப்பட்டு சாவுலரவர்சளால் 
திரு. த்தப்பட்டவை,
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அகோரசிவாசாரி.ப பத்ததியைக் OFS OST BS Part sar. 
தருமபுச வாதஇனத்தாரும், சொக்கபு var Son சாரும்... 
அசகோரசிவாசாரிய பத்ததிப்படி மொழிபெயர்ர்கப்பட்ட 
நித்திய சன்மக்குறளைக் MEO FF GT ORE Dali Kar. 

தொண்டை மண்டல வேளாளர்கள், கார் சாத்த வேளாளர் 

கள், சோழிய வேளாளர்கள், வேளாண்சோட்டிகள் மேதலிய. 

சைவர்களுள்ளே, சிலரொழிய மற்றவர்கள் எல்லாம், மேலே 
சொல்லப்பட்ட சைவர் மு.தலானவர்களுர்குச் ஷர்கள். 
இப்படியாக சவ, இவர்களெல்லாரையும் £ர் பிசாசுகளென்று 
சொல்லிவிட்டீர், இனி நீர் யாவர்? சற்றே சொல்லும், 

உமக்குச் சமயதீன௨ செய்தவர், வீசேஷடிக்ைசெய்' 
தவர், கலியாண ஓமஞ்செய்தவர், வேதாரணியத்துச் சைவ 

வேளாண் ருருமார்களன்றோ! அவர்கள் கைக்கொள்வது 

அகோரசிவாசாசிய பத்ததிபன்றோ! அவர்கள் உமக்கு புக் 
தக் கிரியைகள் செய்கு அகோரசிவாசாரிய பத்தஇப்படி. 

யன்றோ! இப்படியாகவே, கீரும் பிசாகுதானே: நீரும் நர 

கத்.துக்குப் போவிர்தானே. ஒகோ]கீர் தப்பவழியெங்கே! 

“நான் முன்பு பிசாசு தான், பின்பு சித்தாந்த சைவ 

ராயெ திருவாவடுவுறையா தீனத் அப் பண்டார சந்நிதியை 

யடைந்து இக்ஷைபற்றுச் சிவபூசை எழுச்தருளப் பண் 

ணிக்கொண்டேன், இப்பொழுது நான் பிசாசல்லேன். 

மோக்ஷஞ் சேர்வேன்” என்பிராயின், உம்மைத் திருவாவடு 
துறைப் பிரசாதத் துக்கு அனுப்பிவிட்டது அகோரசிவா 

சாரிய பத்த ிபன்3றோ? “ஈன்றிமறப்பது நன்றன்று'” உம்ரு 

டைய மனைவி முதலானவர்களையும் இருவாவூதுறைப் பண் 

டாரசந்ரிதியிடத்தே தஇக்ை பெறுகித்தீரா? இல்லையே, 
இல்லையாகவே, பிசாசுகள் சமைத்தது புசிக்க நீர் பிசாசு:
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தானே. இன்னும் உம்நூாடைய பிதா மாதாக்கள் இறக்தால். 

சா அவர்களுக்கு WHEE குருவைக்கொண்டு எந்தப்பத்த 

இப்படி முற்தியேட்டி செய்வப்பீர? வேறுபத்ததியும் ௮ப் 

பத்ததியைக் கொள்ளுங்குருவும் இங்கில்லையே. பின்பு £ர் 

பிசாச குருவைக்கொண்டு பீசாச பத்ததிப்படி தான் 968 

Gude செய்கீப்பீர், பின் நீர் எப்படித் தப்புவீர்? அது 

Apa; இனிச் ௪ற்தே மேலே போவோம். 

இருவாலவடுதுறை யாதினத்அப் பண்டார சந்நிதிகள் 

நீர் பிசாசுகளென்ற ஆஇசைவர்களாலே பூசிக்கப் படுகிற 

tipi 6 ister கமஸ்கரிப்பதும், DG 4B சைவர்களைச் 

Guida gb, அவர்கள் கையினாலே விபூதிவாங்கித் தரிப்ப 

அம், அவர்கள் தொட்டு நிவேதித்த ௮ன்ன முதலியவத் 
றைப் பு௫ிப்பதும், நீர் காணவில்லையா? இருவாவடுதுறைபா 

இனத்துப் பண்டார சந்நிஇகள், நீர் பிசாசுகளென்ற சைவ 
மேவளாளர்களை வேளாண் செட்டிகளைத் இண்டியணைத்து 

விபூதி தரி.த்.துவிடுவதும், அவர்களை o Bias Ad புசிப்ப 

அம், அவர்கள் விட்டிலே புசிப்பதும் நீர் காணவில்லையா? 

திருவாவடுஅறையாஇனத்துத் தம்பிரான்கள், கீர் பிசாசக 
ளென்ற அர்நியானே க்குப் பண்டார ச௫்ிஇகளையும், தம் 

9.ரான்களையும் நமஸ்.கரிப்பதும், இற்கல பொழுது தங்கள் 
ஆன்மார்த்த பூசையை அ௮க்தத் தம்பிரான்மார்களைக் 

. கொண்டு செய்விப்பஅம் நீர்காணவில்லையா? இனவயெல்லாங் 
கண்ட உமக்குச் திருவாவடுதுறை யாதீனத்தார்கள் எப்படித் 
தோன்றுவிறூர்கள்! சழ்2ற வாய் இறவும். உமக்கு அன்ன 
மிட்டுக் சல்வி கற்பித்து உம்மை “வித்துவான்?” ஆக்கிவிட்ட. 

ஆஜினத்தார்களைப் பிசாசுகளென்று பேசாது பேத இகி 
வ, பிள்ளாய்! உமக்கு ௮டாது,
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மகா வித்துவானாயே மீனா-ஷி சுந்தரப்பிள்ளை, இருவா 
அடுதுறை யாதினத்திலே நிருவாணதீகைஷ பெற்று டைய 
வர்பூசை எழுக்தகருளப் பண்ணிக்கொண்டவ?ைே யாசவும், 
இருவாவ)ததையிற்றுனே மடத்துக்கெதி2ர இதர்தலீட, 

௮வ்வாதினத்துப் பண்டாரசக்கிதிகள், நீர் பிசாசுகளென்கத 

அசைவவேளாண் குருமாருளொருவரை அங்கே வருவீத்து, 

அவரைக்கொண்டு ௮கோரசிவாசாரிய பத்ததஇிப்படி தம 

ஆதீனத்தப் பொருள்கொண்டே அப்பிள்ளைக்கு அந்தி 

பேட்டி செய்லீத்தது ti அமியிரா? இஃதறிக்தும், ஏன் கீர் 

அள்ளுறீர்! உமக்குக் கதி யாது! காளை நீர் இறந்தால், 

உமக்கும் இப்படி ஒரு பிசாக தானே வந்து அர்இயேட்டி. 

இசய் த வீடும். 

உமது பிரசங்கத்துக்கு இம்மாவிட்டபுரக் கந்தசுவாமி 

கோயிலை இடந்தந்த குருக்கள் எர்தப்பத்ததி கைக் 

கொள்ளு றவர்? அவரையும் பிசாசு என்று சொல்லிலிட்டிீர். 

உம்மாலே பிசாசு எனப்படா தவர் யாவர்? 

அகோர சீவாசாசியார் பிசாசு என்ற கீர், அவர் பத்த 

இப்படியே செளசவகவல் ௮துட்டானவகவல் சூரியபூசை 

யகவல் சவபூசையகவல் போசனவகவல்கள் செய்த இரு 

வாரூர் ஞானப்பிரகாசதேசிகரும் பிசாசு, sya ses 

ஞானோபதேசம்பெற்றுச் சிவபோகசாரஞ் செப்த தருமபுர 

லாதினத்து இமுருவாயெ ஞானசம்பந்ததேசிகரும் 

பிசாசு, அவர்மரபில் வந்த மாிலாமணி தேசிகரும் பிசாச, 

அவர் சீஷராய் அ௮வரைப்பண்டார (pu was saa an aS 

னாலே 285s குமாகுருபசசுவாமிகளும் பிசாக, அவர் 

பாடிய முத்துக்குமாரன வாமிபிள்ளை த்தமிழைநித் தமும்பாசச 

யணஞ் செய்த இருவாவடுதுறைச் சுப்பிரமணிபதேூகரும்
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Gens, gar ஜேராயெ அம்பலவாணதேடுரும் பிசாசு, 

அவர் ஷராயெ இப்பொழுசைச் எப்பிரமணியதே கரும் 

Gare என்றுகீட்டிரே! எனவே, எர்சச் சுப்பிரமணிய 

தேகெரிடத்தே இ௮ணைபிபற்ற நிரும் பிசாசு என்று 
விட்டீரே, ஓகோ! எந்தவகையாலும் டர். தப்பவழி 

பில்லையே! பேச அறியாது பேசி அுசப்பட்டுக்கொண்ட 

உம்மைப்போல விவேக யாவர்? 

இனி முன்போலப் பதர்வார்த்தைகள் பேட௫ித்திரியாது 

அடங்க ஒமுகக் சடவிர், 

இற்னம் மாவிட்டபுரக் கந்தசுவாமி கோயில் அருச் 
சகருள் ஒருவராயெ, 

வெகுசானியம்ு 

ஐப்பபெ் 139௨ \ AT, FUTUGS Heh BRE. (1878) நிந்ருருத்கள்
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கோப்பாய்ச் சபாபதிப்பிள்ளையே ! 

நீர் ுகோரசிவாசாரிய பத்ததியைத் தரஷித்தமை 
யால், அக்குருகிக்தையைப் பொறுக்கலாற்றுது மனம் வரும் 
இய நான் “அகோரவொசாரிய பத்ததி தாஷண சண்டனம்'” 

என்னும் பத்திரிகையை வெளிப்படுத் தீனன். 

நீர் தூஷித்ததில்லையாயின், அக்கருத்தை கேரே 

வெளிப்படுத்தலா?ம! ஏன் மெளனஞ் சாஇக்கறீ£? 

அஞ் செபல் அப்படியாக, நும் பக்கவாதி யொருவர் 

“ஐயர் வஞ்சச் சூழ்ச்சி சால ஈன்.று'' என்கிறார், இங்கன 

மாதலால், இவ்வுண்மையின்மைகளைத் துணிர்துகொள்ளுதற் 

பொருட்டு, கான் இங்கே வினாவும் வினக்களுக்குப் பக்க 

வாதிகளாலன்றி நேரே உத்தரந்தரும்படி உம்மையே 

கேட்டுக்கொள்ளுறேன், 

1. நீர் இக் கர்தசுவாமிகோயிலிலேதானே என்னோடு. 

கலந்து பேசியபோ௮, அப்பத்தஇப்படி கிரியைகள் செய்தல்: 

குற்றமென்று சொல்லியது மெய்யா பொய்யா? 

2. அப்பொழுதே “வேறெர்தப் பத்ததிப்படி கரியை 

கள் செய்தல் வேண்டும்” என்று கான் கேட்ச **சோமசம்பு 

பத்த இப்படி செய்யலாம்” என்றும், ௮து “உம்மிடத்அள் 

ara” என்று நான் கேட்க அது இங்கே இடையாறு: 
ஆஇனைத்அள்ளது” என்றும், 8ர் சொல்லியது மெய்யா? 

பொய்யா? 

12
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5. மின்னர்ப். பிரயாசத்தாற் சோமசம்புபத்ததி 

யுத்தகமொன்று தேடிக்கொண்ட கான் ௮கோரகிவாசாரியர் 

கருத்தே ௮ இிலுமிருக்கக் கண்டு, இக்கோயிலிற்றாுனே பல 

சன சமூகத்திலே ௮ப்புத்தகத்தோடும் உம்மெதிரே வெளிப் 

பட்டுக் கேட்டபோனு, நீர் யாதுமுத்தரக் கூறா திருக்த௮ம், 

உமத சாமிக்குருக்கள் “இங்குள்ள புத்தகங்களெல்லாம் 

கான் அறிவேன் யாரடா இவனைப் பிடித்து வெளியிலே 

கிடடா முருகா!'' என்று பகட்டியதும் பொய்யா மெய்யா? 

4. நீர் இலமாசங்களின் முன்னே ஸ்ரீலஸ்ரீ, «Gain a 

சதாசலக் குருக்களுக்கும் ஸ்ரீலஸ்ரீ. கோப்பாய் வேசக்குட்டிக் 

குருக்களுக்கும் எனக்குச் சொல்லியபடியே அ௮கோரசிவா 

சாரிய பத்ததிமீது குற்றமேற்றியதுண்டா இல்லையா? 

5, உம்முடைய திருவாவடுஅறைச் சிவஞானமுனிவர் 

தீருமபுரவாதீனத்தாரை விளித்துச் செய்த மறுப்பிலே 

4 அுகோரசிவாசாரியரை யுள்ளிட்ட ஆதுனிகர் மூலவசன 

மின்றித் தாமே படைத்திட்டுக்கொண்ட பத்ததிகளையே 

கைப்பற்றி” என்.று கூறியது மெய்யா பொய்யா? 

6. சிவஞான முனிவர் சொல்லியபடி முன் சொல்லித் 

Bilis Or, என் கண்டனம் வெளிப்பட்ட பின்னர் மறுக்க 

லாற்றுத, பக்கலாதிகளான் மறுப்பித்தல் “வீத்துவான்” 
ன்னும் உமக்கு நியாயந்தானா? 

1. ஒரு பத்ததிப்படி, தீக்ஷை பெற்றவர் சிவபூசை 

முதலியவை ௮ப்பத்தஇப்படியே செய்துகொள்ளாத பிறிது 

பத்ததிப்படி செய்தகொள்வதும், ஒருபத்தஇப்படி இக்ை 

பெற்று அப்பத்ததிப்படியே சிவபூசை முதலியன செய்து 

கொண்டு வந்தவருக்கு அந்தியேட்டி முதலியன பிறிது 

பத்ததஇிப்படி செய்வதும் ரெமமா? ப
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8. த் திருவாவடுதுறையாஇனத்தாரிடத்தே வருண 
வத்த இப்படி Boss பெற்றவர்கள் சிவபூசை முசலியன 
அத குருமார்களிடத்சே அகோரடிவாசாரிப பத்தநிப்படி 
பழகிக்கொண்டு செய்வதும், நும் ஆதீனத்தாரிடத்தே 
ஆசை பழகிக்கொண்டவர்களுக்கும் அக்தியேட்டி முதலி 
அவவை அகோரகிவாசாரிய பத்ததிப்படி பிற குருமார்கள் 

செய்வதும் உண்டா இல்லையா? 

9. அர் திருவாவடுதுறை யாஇனத்தார் தம்மிடத்தே 

தகை பெற்றவர்களுக்கு அக்தியேட்டி முதலியவை தம் 
பத்ததிப்படியே செய்யும்பொருட்டுச் சிலரைத் தம் பத்த 

இப்படியே குருத்துவங் கொடுத்து அற்படுத்தியிருக் 
கின்றாரா? 

10. ச் இருவாவடுதுறை யாஇனத்தார் தம்மாலே 

நடாத்தப்படுகின்ற கோயில்களில் உள்ள அருச்சகர்களாகிய 
ஆதிசைவர்களை, அகோரசிவாசாரிய பத்ததியைத் தள்ளித் 
fous ஆசாரியாபிலேகம் பிறிது பத்தஇப்படி Ou pe gan, 

சிவபூசை முதலியன முப்பத் ததிப்படியே செய்யும்படி 
பண்ணியிருக்கன்றா.ரா! ் 

11. மெய்கண்டதேவர், ௮ருணக்திவொசாசியர், உமா 
பதிசிவாசாரியர் என்னும் இவர்கள் எவ்வளவு எவ்வளஷ 
வழுஷதிதுச்கு முன்னிரு தவர்சள்? அகோரசிவாசாகியர் 

இவர்களுக்கு முன்னிருக்தவரா பின்னிருந்தவ.ரா? 

13. நீலகண்டசிவாசாரியர் கொள்கையும், HC ore 
சிவாசாரியர் கொள்கையும், தம்முள் ஒத்தனவா மாதறுபட். 
டஉனவா? 

153 த் திருவாவடுதூறை யாதினத்தார கொள்கை 
யூம், சூரனார்கோயிற் சிவாக்கேயோகிகள் மொன்ககையும்,, 
Supa Os Sonar மாறுபட்டனவா?
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14, இருவாவடுதுற யாதீனத்தாரிடத்தே நீர் ௪டீய 

Gow விசேஷ; இசை மாத்திரம் பெற்றி. ரா? நீர் பெற்ற: 

தகைஷச்கு விதித்த அசெளசர்தான் என்னை? 

15. மாதா பிதா தமையன் வீத்தியாரமுரு Lago 

குரு முதலிய பெரியோர்களைப் பெயர்சொல்லி அழைக்க. 

லாகாது என்பதற்கு “பெயரைத் தனியே சொல்லி அழைக்க. 

லாகா உயர்ச்சியுடைய முறைப்பெயரோடு கூட்டி அழைக்க. 

லாம்” என்பதுதான் உமக்குங் கருத்தா? அப்படியாயின். 

-. இனி நும்பிதாவைச் சயம்பு அப்பூ! என்.றும், நாக் தமைய 

ரை வல்லிபுர ஐயரே! என்றும், அம் வித்தியாகுரவர்களே 

இருபாலைச் சைவ முத்தையரே! sss செககாதையயே!' 

் இணுவில் வேங்கடாசலையரே! அ௮ஸ்பரி உபாத்தியாயயே! 

என்றும், நுந்கேூஷா குரவர்களைக் கோப்பாய்ச் சன்னையரே! 

சுன்னாகம் ஈமசிவாய பண்டாரமே! சிதம்பா முத்னுச்சாமி. 

பண்டாரமே! தஇிருவாவடுதுறைச் சுப்பிரமணிய தேசிகரே?! 
என்றும் அழைப்பிரா? 

_ கீர் திருவாவடுதுறை யாீனஞ் சேர்ந்து பன்னிரண்டு” 

வருஷம் அங்கிருந்து, உண்மைநாலுணர்ச்சியும் மெய்யுப 

தேசமும் பெற்று இவ்வியாழ்ப்பாணத்துச் சைவசமயிக 

ளெல்லாம் உய்யுந் இறங் கருதி மீண்டு வரது இங்கே சித் 

pis சைவப் பிரசங்கஞ் செய்யத் தலைப்பட்டீராதலால், 

என்மிது கோபியானு, என் வினாக்சளுக்குத் தடையின்றி 

விடைதருவீர் என்று கம்பி எதிர்பார்த் இருக்கின்றேன். 

மாவிட்டபுரம் | இங்கனம், 
வெகுதாணியனு . . 
கார்சழிமி! 3௨ கர, சபாபதிக் குருக்கள்... 

(1878)



22. கைவிளக்கு* 

இலங்கை Opssarl 

கோ.பிலினுள்ளே உன்னததானத்திருத்தல் சனத் 

அிருத்தல்கள் குற்றம் என்று விலக்கப்பட்டன; பூசை 

அக்கனிகாரிபம் தீட்சை சிவசாஸ்திரப்பிரசங்கம் செபுரா 

ணப் பிரசங்கம் செய்யும்போது ௮வை செப்வோர் உன்னத 

கானத்திருத்தல் அசனச்திருத்தல்கள் கோபிலிலுள்ளும் 

ணம் என்று வீதிக்கப்பட்டன. 

ஆசாரியரைச் சிவனடியாரைக் கோயிலிலுள்ளே ௧௧௭௬ 

குறித்தல் குற்றம் என்று வீலக்கப்பட்டது; பிரதிட்டை 

இட்சை சிவராஸ்திரப் பிரசங்சம் சிவபுராணப் பிரசங்கம் 

செய்யப்பட்டபொழுது அளை செய்தாரை கமஸ்சரித்தல் 

Carl ah ast GD குணம் என்று வீதக்கப்பட்டது. 

கோயில்விஇயிமீல வாகனத்தேறிப் போதல் குற்றம் 

என்று விலக்கப்பட்டது; மகோற்சவ முடிவிலே உற்சவா; 

சாரியரும், நாலரங்கேற்ற முடிவிலே நாலாசாரியரும், ௪௮ 

சாஸ்திர ௮ புராணப் பிரசங்கமுடிவிலே போ சகா$ரியரும், 
வாகனத்தேறிச் கோயில் விதி.பிலே திருவுலாப்போதல் 

குணம் என்று விதிக்கப்பட்டது. 

பூசைக்கு உபயோகப்படும் சந்தனம் புட்பம் முதலை 

வற்றைப் பூசை முடியுமுன் ஒருவன் தனக்கு உபயோகப் 
  

* இவ்விஷயம் இலவ்சைகேசன் பத்திரிகையில், உள்ளது. 

அப்பத் திரிகை இதைச் அபோயிற்று, இத கையெழுத்துப்பிரதீ 

ஒன்றைப்பார்த் த அடுச்சப்பட்ட து.
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படுத்தக்கொள்வது சிவத்தரோகம். என்று விலக்கப்: 

ட்டது? பூசையிடையிலே, திவலிங்கபூசைக்கு முன்பு 

தானே பூசசகன் தன் காற்ூம்தன் மார்பிலும் தன் சிரசிலும்- 

புட்பமும், தன் நெற்றியிற் சந்தன திலகமும் மந்திரத்தோ. 

டிடுவ* அஆன்மபூசையாயே சிவபுண்ணியம் என்று விதிக்கப்: 

பட்டது. சிவபூசையிலே . தெவபெருமானைப் பூசிக்கும் 

ஆதாரங்கள், சூரியன், ஆன்மா, இவலிங்கம், திட்சாகுரு,. 

சிவொகமபுத்தசம், சிவாக்கனி என ஆறும் என்பது சிவாகம. 

Bt DP gently. 

கோயிலினுளளே இவர்த்தி கைவிளக்குப் பிடிப்பித்,சல். 

கூற்றம் என்று விலக்கப்பட்ட; தேவா ரத்திருக்கூட்டத்: 

தலைவரும் சைவசமய போதகரும் இவர்த்தி கைவிளக்கு 

முதலிய பிடிப்பித்துக்கொள்வது குணம் என்று விதிக்கப். 

பட்டது. சுவாமிக்கு ஸ்கபநகும்பம் நைவேத்திய கொண்டு 

போகும் பரிசாரகர்களுக்கும, காவடி. கொண்டுபோகுஞ்: 

சாமானிய சனங்களுக்கு முன்னுஞ் செய்யப்படும் மரியா. 

கன அந்தக் கும்பம் முதலியவைகளுக்கல்லது ௮வை 

கொண்டுபோவார்க்கல்லவே, அதுபோலவே, தேவாரத். 

.. திருக்கூட்டத்தார்க்கு முன்னுஞ் சைவசமய போ தகர்க்கு, 

முன்னும் செய்யப்படும் மரியாதைகள் தேவாரத்துக்கும், 

ிவசாஸ்இரத்துச்குமல்லது அவர்கருநக்கல்ல?வ. கட்புலப் 

பட்டொழிவனவாகய கும்பம் தரம்பாளங் காவடிகட்சு 

மரியாதை செயப்படலாம், செவிப்புலப்பட்டு ஆன்மாக்க. 

அரக்குப் பத்தி வைராக்கிய ஞானங்களை விளைவித்து. 

எக்காலமும் நிலைபெறுவிக்குந் தேதேவாரவொலி இவசாஸ்திர: 

'வொலிகட்கு மரியாதை செய்யப்படலாகாது என்பது முழ 

மூடச் கருத்து, இதற்கு நியாயம் யாதோ? இங்கே ௮லை:
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வழக்கம் இவை வழச்கமல்ல என்பது நியாயமோ? அல்லது 
வை செய்து மரியாதை பெறுதல் எல்லாராலுங் கூடாது: 
தான் என்பது நியாயமோ? 

சைக்கோளர்சள் சூரசக்காரோற்சவத்துக்கு வெகு: 

மரியாதைகசளோடு வருவது குற்றம் என்னாமைக்குக் கார 

ணம் யாதோ? அம்மரியாதைகள் விரவாகுதேவர் முதலிய 

நவவி£ரர்களைச் சார்வனவல்லது அக்கைக்கோளர்கள் கள்ளு 

-ணல் புலாலுணல் முப்பதுகாள் தசெளசம் என்பன உடை 

யர்சளாதலால் மூவர்களைச் சாரமாட்டா என்னும் அணிவு 

தான் காரணமோ? தேவாரத்திருக்கூட்டத்தார் கைகிளக்கு 

மரியாதை பன்றோடுதானும் வருவது குற்றம் என்று புறம் 

பழித்தற்குக் காரணம் யாதோ? அம்மரியாதை திருஞான: 

சம்பந்தமூர் த்இகாயனார் முதலிய சமயாசாரியரைச் சென் 
நடைவது யார் சண்டார். & அத்திருக்கூட்ட த்தார் கல்வி 

யறிவொழுக்கநுஞ் சமயாசாரமுஞ் சிவதீட்சையுஞ் சிவபூசை 

யும் பெருமைதான் காரணமோ. % ஈவவிரர் வேடத்அக்குக் 

கைக்கோளர் யோக்யெர். சமயரகுரவர் வேடத்துக்குச் 

சைவர் யோக்கியர் என்பதுதான் யாழ்ப்பாணத்தவர். 

கருத்தோ. 

கைவிளக்கு, அரசனுக்கும் வீத்துவானுக்கும் மடாதி 

பதிக்கும் உரிய விருதுகளுள் ஒனறு. கைவீளக்கு இவ 

சொழிந்த பிறர் பிடித்துக்கொள்ளத் தக்கதன்று, இது 

தமிழரசரே்பாடு, இரட்டைக் கைவிளக்கு வீசேஷவிரு௮.. 

இலச்சணம், இலச்யெம், ரீ. தி.ரால் ௮ங்ககணிதம் வீசகணிதம். 

பூகோளசாத்திர முதலியவை கற்றறிந்தவர் சாமானிய 
  

இருக்கின்றது.
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அித்துவான்; இவைகளோடு முத்திநூலாயே சைவ௫த்தாந்த 

மூங் கற்றறித்தவர் விசேஷ வித்துவான்; சைவ?த்தாந்த 

டமெனிலும் சவவித்தையெனினும் விசே௧ விச்தையெனி 

னும் பொருந்தும். மடத்துக்குக் தலைவர் nur Su 8. 

அறவிகளுடைய உறைலிடத்துக்கும் முத்திநூல் கற்கு 

மிடத்அக்கும் மடம் என்று பெயர். சைவர்களுக்கு முத்தி 
நால் சைவ௫த்தாந்தம். கைவசித்தாந்தம் கிருலாண திட் 

சைக்குப் பின் கற்கத்தக்கது. அதற்குமுன் கற்பது சாத்தி 
சத்துக்கு வி2ராதம். நிருவாண தீட்சைக்கு முன் ஒருதலை 

யாக அடை தற்பாலனவாகிய கல்வியறிவொழுக்கமுஞ் சமயா 

சாரமும் இல்லா தவரா௫ியும், நிருவாண தீட்சைசெய்யப்படும் 

பொழுது அதறுடைய சொரூபம் இன்னதென்று அறிந்து 

'கொள்ளுர் தன்மை இல்லாதவராஇயும், நிருவாண தீட்சைக் 

குப் பின் ஒருதலையாக ஈட்டற்பாலதாகிய சைவ௫த்தாந்த 

ாலறிவென்லும் ஒப்பருஞ் செல்வத்தை ஒரு சிறிதும் 

சட்டாதவராகயும் உள்ளவருடைய நிருவாண Gane 

விளையாட்டுப்பெண்களுடைய மணற் சோறு கறிபோலும். 

இவவகை நிருவாண தீட்சை யார்தான் பெறமுடியாத? 

அல்லாரும் பெறலாம் பெறலாம். 

சாமானிய வித்தைகளோடு வீசேஷவித்சையும் உடன் 

கற்றதனால் விசேஷ வித.௮வான் எனவும் வித்தியாசாலை 
சாலும் புத்தகங்களாலும் பிரசங்கங்களாலும் எல்வியறி 
வொழுக்கங்களோடு சைவசமயருந் தழைப்பித்தலாற் சைவ 
பரிபாலகர் எனவும், சைவ மடாதிபஇகளாலும் இனிலு 

பாராட்டப்படும் இயல்புடையவர்கள் இரட்டைக்கைகிளக்கு 
முதலிய விருதுகளோடு புறப்படுவது யாரால் ஆட்சேபிக்கச் 
A655) AGS sO செல்வது வித்துவான்௧களுக்கடாது 
அன்பர் மூடர்கள், dg garxsae AgGar® செல்வதே
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தகுதி என்பதறிவித்தற்கன்றோ சிவபெருமானும் வித்து 

வான் வேடமப்கொண்டு பாண்டியனுடைய சபைக்கு எழும் 

தருளும் பொழு உபயசாமரை முதலிய விருஅகளோடு 

எழுந்தருரீணாொன்க. சுப்பிறீங்கோர்ட்டு நீதிபதி, அப்புக் 

காத்துமுதலாயினோர் தத்தம் தொழில் குறித்துச் செல்லும் 
பொழுது தத்தமக்குரிய சின்னத்? தாடு செல்வதே தகுத் 

யானாம் போலச், சைவபரிபாலகரும் தர்தொழில் குறித்துச் 

செல்லும்பொழுது தமக்குரிய சின்னத்தோடு செல்வதே 

தீகுநி. சைவபரிபால£ர் தொழில்களாவன: தேவாரத் 

திருக்கூட்டத் தலைமை, சைவப்பிர்சங்க முதலியன. தேவாச 

பாராயணமுஞ் சைவப்பிரசங்கமும் இல்லாத கோயில் 

கோயிலன்று, “ஓர் மாணாக்கன் வினாமிய ஓாறியா விஞ் 

வுக்கு விடை இனியமையும், 

இம்கனம், 
7877 - புரட்டாஇம் 80௨. நீட்பக்கவாதீ. 
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மூதற்பாகம் முற்றி, 

TT





டெ 

கணபதி துணை. 

அறுமுக நாவலா 
பிரபற்தத்துரட்டு 
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டை 

கணபதி துணை. 

ஆறுமுக நாவலர் 

பிரபந்தத்திரட்டு 

[இரண்டாம் பாகம் | 

1. நல்லூர்க் க நீதசுவாமிகோயில் 

யாழ்ப்பாணத்துச் சைவசமயிகளே! 

நாம் உங்களுக்கு எழுதும் இப்பததிரிகையை நீங்கள் 

நன்றாக வாத்து, இதில் உள்ளவைகள் சைவசாத் இரத் 

க்கும் யுத்திக்கும் , அனுபவத்துக்கும் ஒத்தவைகளோ 

அல்லவோ சன்று சாவதானமாக ஆராய்ந்து, ஒத்சவைக 

ளாயிற் கொள்ளுங்கள், ஒவ்வா சவைகளாயிற் றளளுங்கள். 

9. நீங்கள் வழிபாடுசெய்யுங் கோயில்களெங்கும் வரு 

ஆந்தேரறும் படிக்கப்பட்டும் படிப்பிக்சப்பட்டும் கேட்கப் 
பட்டும் வரு$ற நூல் கர்தபுராணமன்றோ! டீல்கள் வீயாதி 

இராசபயம் முதலியவைகளினாலே பிடிக்கப்படும் பொழுதும், 

உல்களுக்குப் புத்திரபாச்சியல் இடையாதபொழுதும், கந்த 

புராணங் கேட்டால் உங்கள் கருத்துச் சித்திக்கும் என்



2 ஆுமுககாவலர் பிரபந்தத்திரட்டு. 

நின்றோ, உங்கள் பொருளையும் காலத்தையுஞ் செலகிட்டு 

தை நியமமாகப் படிப்பித்துக் கேட்டுறீர்கள், கந்த 

புராணஞ் சைவசமயத்துச்கு முூசனஹாலோ வழிநாலோ? 

இதற்கு விடை கந்தபுராணக்கொண்டே ஆரா:புங்கள. 

ஏற்றம தாகிய மறைக்கும் யாமுனஞ் 

சாற்றிய வாசம் தனக்கு மாங்கது 

வீற்றற வருவது மன்று மேன்மையா 

லாற்றவு ஈமதிய லறையுநீரதே. 

என்பெய சசற்செனி லினி* தேர்ச்துளோர் 

துன்பமதகற்றிடுர் தொல்பு.ராணமாம்:? 

கந்தபுராணம், பாயிரப்படலம். 

என்பதிலே Cage சிவாகமம் இரண்டும் முத.னால், 

புராணம் வழி நூல் என்றறிவிர்கள். கலியுகவரப்பிரதர் 

என்று நீங்கள் வழிபடும் மூர்த்தி கந்தசுவாமியன்றோ! கந்த 

- சுவாமி வெபெருமானைத் திருச்சேய்ஞலூரிலுந் தருச்செர் 

, தூரிலுஞ் செருத்தணிமலையிலும் பூசைசெய்தார் என்று 
உங்களுக்குக் கந்சபுராணமே அறிவீக்கிறதன்றோ! சிவபூசை 

கந்தசுவாமி எந்த நால் விதிப்படி. செய்தார்? கந்தபுராணங் 

“கொண்டே ஆராயுங்கள். 

“அவ்வக் சாலையி லாறுமா முகனுடை யடிகள் 

தெய்வச் சம்மியற் கொண்டொரு சன மியற்றிச் 

சைவச் தர்திர விதியுளி நாடியே தாதை 

எவ்வெச் காலமு நிலையதோ ருருவுசெய் இிட்டான்.?? 

_-௫மாரபுபிப்படலம். 

“மூழுதொருங் குணர்ச்திடு முருகன் யாவருச் 

தொழுதகு மிறைவனூற் ரொடர்பு. சாடியே 
விழுமிய கண்ணுதல் விமலன் ரூண்மலர் 

வழிபடல் புரிர்சனன் மனங்கொள் காதலால்.?? 

ழிட்சிப்படலம்.



கல்லூர்க் கர்தசவாமிகோயில் ' ஆ 

“இவ்வளை யொருசார்தன்னி லீசாறு தோளுடைய வகை 
மைவிழி யணங்குச்தானு மாலய னுணரா வள்ளல் 
ஐவகையருவி லொன்றை யாசமவிதஇயர லுய்த அ 
மெய்வழி பாடுசெய்து வேண்டியாங் கருளும் பெற்னுன்.?? 

எ ்ள்வீயம்மை திருமணப்படலம். 

அன்னும் பாட்டுக்களினாலே, சிவபூசை கந்தசுவாமி சவாகம 

விதிப்படி செய்தார் என்றறிவிர்கள். உங்கள் வழிபடு கடவ 

னாகிய கந்தசுவாமிம்ய இரமேற்கொண்ட இவாகமங்களை 

நீங்கள் அவமதிச்கலாமோ? அவமதிக்கும்பொழுஅ கந்த 

அவாமிமேல் அறியாமை ஏற்றுறீர்களன்றோ! அப்படிக் 

'செய்யிற் கந்தசவாமியே உங்களைத் தண்டிப்பாசன்ஜோர 

கந்தக வாமிக்கு எந்த நூல் விதிப்படி. பூசை இருவிழா முதலி 

வவை செய்தல்மீவண்டும்? அ௮துவுங் கந்தபுராணங்கொண்டே 

ஆராயுங்கள். 

எர்தை யுமை தேர்ச் இட வியம்பிய குமாச 

தச்.திர முறைப்படி. சவாதறு மூகற்கு 
முச்திய குடங்கர் முதல் மூவகை யிடத்தும் 
புர்திமகிழ் பூசனை புரிச்சனர் பரிர்தே.”? 

மீட்சிப்படலம். 

என்னும் பாட்டினாலே, குமா ரதந்திர விதிப்படி என்றி 
Gran. தேவர்கள் செய்த பூசையைக் சுக்தசாமி பிரதிமை 
வாயிலாக கின்றேற்றாரா? கேரே நின்றேற்றாரா₹ கேசே 
கின்றேற்ற கந்தசுவாமி, குமாரதர்.இ.ரக் தமக்கு உவப்பன்ஞு 

யின், குமாரதந்திர விதியைவிலக்க உங்கள் மனம் போனா 

படியே பூசியுங்கள் என்று கட்டளையிட்டு, அப்படிச் செய் 

விப்பாசே. இப்படியிருக்க, நீங்கள் குமாசதக் இத்தை 

அலமதிக்கலாமோ?



கீ ஆறுமு ககாவலர் பிரபந்தத்இரட்டு 

3. இதுவரையுஞ்சொல்லப்பட்டவைகளினாலே, கந்த: 

யுமாணத்தை மெய்க் நாலென அக்ககரிப்பவர்கள், அதற்கு 

முதனாலாயே வேத௫ிவாகமங்களை அங்கேரித்தல் வேண்டும் 

என்பதும், கக்தசவாமியை வழிபடுகிறவர்கள் அவர் சம்மு. 

டைய தர்தையாராகிய சிவபெருமானை வழிபடுதற்குப் 

பிரமாணமாகக் கொண்ட சிவாசமங்களையும் அக்கந்தசவா 

fou நேரே தேவர்கள் வழிபடுதற்குப் பிரமாணமாசக் 

கொண்ட குமாரதந்திரத்தைய/ம தங்கள் எழிபாட்டுக்குப் 

பிரமாணமாகக் கொள்ளல்வேண்டும் என்பதும், நன்றாகத் 

துணியப்படுமே, இப்படியெல்லாமிருக்க, நீங்கள் சிவாகமங் 

களுக்கும், குமாரதந்இரத்துக்கும், கந்தபுசாணத்துக்கும், 

கந்தசுவாமிக்கும் விரோதமாகவே ஈடக்கின்.றீர்சள். ஆதலி 

ளாலே நீங்கள், கந்தசுவாமியுடைய ௮றுக்கிரகத்துக்கன் றி, 

நிக்ரெகத்துக்கே பாத்திரராவீர்கள். இவ்வுண்மையை நாம் 
இங்கே நன்றாகக் காட்டுவோம், வாசித்தறியுங்கள். 

4. இவ்கியாழ்ப்பாணத்திலே முக்யெமாயெ கோயில் 
கல்லூர்க் சந்தசுவாமிகோயிலே என்று நீங்கள் உங்கள் வழி 

பாட்டை அங்கே செய்வீர்கள். உங்கள் பொருளை மிகுதி 

யாக அங்கே செலவழிக்கிறீர்கள். அக்கோயிலும், அங்கே 

கடக்கும் பூசை திருவிழா முதலியவைகளும், சிவாகமங்க 
ளுக்குங் குமாரதந்தீரத்துக்கும் முழு விரோதம். ௮வ்வாகம 
விரோதங்களையே உங்களுடைய மற்றைக் கோயில்களுக்குப் 
பிரமாணமாகக் கொள்ளுகறீர்கள். 

5. எந்தக் கோயிலுக்குர் தூலலிங்கஞ் சூச்குமலிங்கம் 
பத்திரலிங்கம் என்னும் மூன்றும் அமைர்இருத்தல்வேண் 
டும். தூலலிங்கமாவது தூபி, சூக்குமலிங்கமாவ.து சர்ப்பக் 

இருகத்துள் இருக்கற மூலமூர்த்தி, பத்திரலிங்கமாவத



நல். லராக் கர்கவாமிகோயில் ந 

பலிபீடம். இக்ரல் லார்க் கக்சசவாமி கோயிலுக்குத் தூபி 

யில்லைய1 த௱யில்லாசது சோயிலாகாதே! இக்கோயில் 

ஒருிசேனும் விஇப்படி சகட்டப்பட்டிருக்கவில்லை; இசனை 

ஆகமும் வல்லவரிடத். தஞ் சிற்பநால் வல்லவரிடத துள் 

கேட்ட றியுங்கள். 

0. epnepis® இல்லாசு கோயில் கோயிலாகாது; 

ஜூலகுதர்சதிபாவது சிலைவடிவினகாப் அட்டபந்தனஞ் செய் 

யப்பெற்று அசைவல்லாகசரய் உள்ள ஐூர்க்தி; இது ௮சல 

Cpt $B என்ப்படும். அசைவுடைய மூர்க்க எலமூர்த்தி' 

சானப்படும். இக்கல்லூர்க் சந்தசுவாமிகசோயிற் கர்ப்பக்கிரு 

ககச்தினுள்ளே இருக்கிற மார்ச்தி வெள்ளியினாலே செய்யப் 

பட்டதாய் அட்டபர்கனஞ் செய்யப்பெருசுகாய் DG ag a 

முதலியவைகளின் பொருட்டுக் சன்னிடத்தினின்றும் 

பிறிதிட த்துக்குப் பெயர்வதாப் உள்ள அலஜதர்த்தி. இறு: 

மூலகுதர்த்தியாருமா? 

1. இக்கோபிலுக்குப் பெயர் யாக? shawl 

கோயில். இக்இருக்றெருரர்த்தி சந்தசவாமியா? இல்லை? 

வேலாயுனும்.  சக்கசவாமிக்கு வடிவம் வேலாயுகமா? அது 

அவர் சைப்படைடக்கலம்: அவமேேவல் செய்யும் அடிமை. 

அவவண்மை, 

“தயதற்பின்னோவின்மூ சண்டச்தைம்பெரும்பூ சமுமடுவ 

சேயபல்லுயிருமொருசலைமுடிப்பதேவர்மேல்விடுகசனுமவர்தம் 

மாயிரச் இிறலும்வரங்களுஞ்சிர் திமன்னு பிருண்பதெப்படைக்கும் 

சாயசமாவசொருதனிச்சடர்வேல்ஈல்்கியேமதலைகைக்கொடுத்' 

| சான்.” 

விடைபெறுபடலம். 
Id



டூ ஆறுமுககா வலர் பிரபந்தத்இரட்டு 

எசேவலுக்சொடிமான்றேருஞ்சிறைமணிமயிலுக்தொன்னாண் 

மேவருச்தசரும்வேலும்வேறுளபடைகள் யாவும் 

மூவிருமுகத் துூவள்ளல்மொழிக் இிடபணிகளாஜ்றிக் 

கோவிலின்மருங்கும்முன்னும்குறுகிவீ ற்றிருர் சமன்னோ.!? 

வல்லியம்மை தீருமணப்படலம். 

என்னும் பாட்டுக்களினால் அ.திவிர்கள். நாயனையே 

யன்றி அவனுடைய படைக்கலளச்சையும் அவனுடைய 

அடிமையையும் அவனைனப் பாவீத்று. வழிபடலாமே 

எனின், நாயனுடைய மனைவியரை அவனுடைய அடியா 

ணுக்கு மனைவியராக நிறுத்தி வழிபடுவது அக்காயனுக்கு 

உவப்பாகுமா? கக்சதவாமிபினுடைய தேலிமாராகிய 

தகெய்வயானையம்மை வள்ளிகாயகியம்மை இருவரையும் அவ 

ரடிமையாகிய வேலாயுக்துக்குச் சதேவிமாரெனக்கொண்டு 

அதனிருபக்கத் தும்நிறுச இ வழிபடுவது அக்கக்கசுவாமிக்கு 

உவப்பாகுமா? இன்னும், காயலும் அடிமையும் இருக்கற 

ஓரிடத்திலே நாயைப் பார்ச்சினும் அவனடிமையை மிக 

தன்குமதித்து வழிபடலாமா? அறுமுக வாமியும்அவரடிமை 

யாகிய வேலாயுகழுாம் இருக்கிற ஒரு கோயிலிலே அறுமுக 

சுவாமியைப் பார்க்கனும் வேலாயதக்சை மிக நன்குமதிக்.று 

வழிபடலாமா? அடியான் தானே தலைவளுய் உள்ளே விற் 

றிருந்து. கொண்டு பலருக்கு அருள்செய்யும்பொருட்டுச் 

தன்னாயனை வெளியே செலுத்துவதுளான் நீதியா? ஆறுமுக 

சுவாமி உள்ளிருந்துகொண்டு வேலாயசத்தை வெளியே 

செலுச்துவதொழிய வேலாயுதம் உள்ளிருர்துகொண்டு ஆறு 
முகசுவாமியை வெளியே செலுன்றுவதுசான் நீதியா? 

இன்னும், சப்பிரமணியப் பிரதிட்டைக்கும் அவருடைய 

வேலாயுச வடிவமாகிய சத்திப் பிரதிட்டைச்குங் குமார 

அிந்தரக்தில் வெவ்வேறு விதி லிதிக்கப்பட்டிருக்க, இக்



நல்லார்க் கர்சசவாமிகோயில் ச் 

"கோயிலிலே சுப்பிமணியப் பிரதிட்டா விதியை வேளை 
ய/குதிறுக்றா வழங்கலாமா? இன்னும் குமாரதந் இரக இலே 

சத்திப்பிதிட்டை விதித்தது அத்தரதேவராகச் கொள்வ 

Soar? மூலமார்க்கி உற்சவரூர்ச்இகளாசக் கொள்வதற்கா? 

இன்னும், இக்கோயிலிலே சாபிக்சப்பட்ளளெள Cpa etpit dR 

உற்சவராக தியாயெ ஆயுசவடிவம் அம்புவடிவமா? கக்கு 

சுவாமிகையில் வேலா குவடிவமா? கந்தசுவாமி கைவேலா 

BUM எத்தனை பதிஇரமுடையது? OT KO) BERBER | 

பத்திரம் எக்தெர்கச் சத்இவடிவம்? அவ்வேலாயுகதச்தின் 

எந்செர்சச் கானத்தில் எக்ஜெர்சகக்மேவர் பாவிக்கப்படுவர்? 

ஆராயுங்கள். இக்கோயிலில் றலஜூர்க்கி உற்சவரூதாக்கி 

யாகிய நாயன் அம்பு, அவவம்புக்குப் படைக்கலாம் அடி 

மையுமாகிய அஸ் இரதேவர் கந்தசுவாமி கையில் Carrey 

தி்; அவ்லிசு வேலாயகக்கைள் சன்கைப்படைக்கலமாகச் 

கொண்டது இங்குள்ள ஆறுமுகசுவாமி விக்கிரகம்; அவ 

வாறுமுகசுவாமிக்கு முற்பூசை கொள்வது அவ்ளம்பு; கிக்க 

“ளல்லாம் ஆகமஃவி தியெனச் சிரமேற்கொண்டு இவ் எம்பு. 

8. இங்கே மூலமூர்க்தியெனக் கொண்ட வெள்ளி 

வேலாயதகஞ் ௪லமூர்ச்தியாயபொழுதே, அகனையே உற்சவக் 

கொண்டருளப் பண்ணலாமே; உற்சவத் துக்குவே.று வேலா 

யுகம் வேண்டுலஇல்லையே! எப்படியும் முலமூர். கதியெனக் 

கொண்டதை உழ்சவரூர்க்தியெனக்கொள்ளலாமா எனின், 

மூல வேலாயுசுத்தோடு மூல விக்கொகச்களெனக் கொண்டு 

நிக்கப்படுர் தாமிரவடிவமாயெ தேவீமாளை உற்சவவேலா 

யுகத்தோடு உற்சவங் கொண்டருளப் பண்ணாண. 

சென்னையோ?



ப: லர் பிரபாத் தாட்டு ae ஆஅமுக்நாவ௦ LLIN hh ch pb lib 

9. இக்கோயிலார் இங்கே கர்ப்பக்கிருக த் தினுள்ளே 

முன்னுள்ள வெள்ளிலேலாயு தல்கதோடு இப்பொழுவனு மற்று. 

மொரு வெள்ளிவேலாயதக் தாபித்துச்கொண்ட்று என்னே 

யர] “முந்திய வேலாயுதம் முறிர்துபொணால் யானு செய்ய 

லாம்; பிக்திய வேலாயுதம் இருக்குமே” என்பதுதான் இவர் 

சொல்லும் விடை. நல்லது: முக்ய வேலாயுதம் முறிந்து 

போனால், அதில் அவாடத்துப் பண்டுதொட்டுப் பூசிக்கப். 

கே கிருகித்துக் காபிப்பார் 

கள்? லெ வருஷத்துக்கு முன் ஒரு மகோற்சவ சாலத்இிலே 

தாமிரத்தாலாயெ உற்சவவேலாயுசம் முதறிக்துபோக, ௮.இல் 

பட்டு வந்த சுவாமியை இனி எங் 

ஆனாூத்அப் பூசிக்கப்பட்டு வந்த சுவாமியைக் கஇருஇித்து 

யாதொன்றினுக். தாபியாது அதை உருக்கி வார்க்கும் 
2 ருட்டுக் கன்னானிடத்ற் கொடுக் நுலிட்டு, aya ear 

யுகுத்துக்குச் சாத்தும் அங்கியை வேறு யாதோ இன்றிலே 
மாட்டிக், லகாள் உற்சவாடாத்தி, உலத்தாரை வஞ்த் 
அப் பொருள் பறித்த இர்கோயிலார்: “இல்லெள்ளி வேலா 

புகழும் ஒருபொழு அ முறியுமே; இதற்கு அங்கி இல்லையே: 

ஙதறிக்கால் யானு செய்யலாம்! உலசன்சாரை வன்சிக்கு வமி Mepis ர் i ee ee Fe 

யில்லையே. வேலாயு தமோ முரிர்துவிட்ட து; இணி என்னை! 

sara சாபித்துவிடுங்கள். என்று all SION oT Se 

கெருக்குலார்களே! மறுச்சவோ am வழியுமில்லையே”” 

என்னு நினைந்து முன்புகானே பிறிறு லேலாயுகஞ் செய் 
உ ° . ப , ச ௩ சு . . ப ௩ ் வித்துத் தாபித்துக் கொண்ட புத்தி புத்தி. இந்தப் புத்தி 

௮ யாருக்கு வரும்! கல்லது. இனி முந்திய வெள்ளி 
ஊலாயுதம் முறிந்தால், தாமிர வேலாயுதத்தை உருகச் 
im? Oe BARS — ் செய்வித்ததுபோல அசை உருக்கிக் செய்விக்கவேண்டுள 
இல்லையே. பின் ௮தை யாது செய்வாரோ! மன் பராச்இக் 2 ர் = aed (Epa LIF & ன் 

அறையார். ஐறாவர் கொடுத்த மயில் வெள்ளியைக் சம்



ஈல்லூர்க் கக்தசுவாமிகோயில் * 

மாமனார். எப்படிச் செய்தாரோ, இவரும் sar வேல் 

"வெள்ளியை அப்படிச் செய்வார்போலும்! உற்சவ வேலா 

யகம் முறிந்தபொழுது அதில் அவாடிக்கப்பட்ட மூக 

ous கிருகத்துப் பிறிதொன்றில் அவாடூத்தார்களச? 

மகோற்சவன்றை நிறுக்இனார்களா? பிராயச்சித்தஞ் செய் 

.அார்களா? பிந்திய வேலாயுசகம் வந்தபின் பிரஇட்டை செய் 

அரர்களா? பின்பு துசாரோகணஞ் செய்து மகோத்சவம் 

கடத திஞர்களா? வீசாசியுங்கள் வீசாரியுங்கள். இக்கோயி 

லாசர் செய்கையெல்லாஞ் கீறுபிள்ளை விளையாட்டு. 

10. அற்து க்சொயிலுக்குஞ் அண்டேசரர். கோயில 
a 

15. வேண்டுமே. இங்கே சண்டே சராகோயில் இருக்கின் ஐகா* 
ம அ ப . . . . 

சண்டே விக்கிரகம் காபிக்சப்பட்டதா? முடிவிலே ௪ண 
am, ene - ‘a = ட்ட மடச.ர பூசையில்லாக பூசையும், முடிவிலே சண்டேச 

. க்ஷ . ச் ௬ a 

மிசனமில்லாசு நமிசனமும் பயன்படாவே. சண்டேசர் 

பபொாருட்டும்.. லர கீறுமீவலாயசகர் காபிக்கப்பட்டிருக் ணம் ப பவடய oe ee te Pa 2 (3 
ஆத =< et ற னு ற : 
ih GOT 1 at al syd BAT போலும்! முட்டி கெட்டி!!! சயாம் 

உட சு . ஆ! ௬ நடி பரட் (ம ௪ * க ௩ . = 

தந்தால்தில் அ திச்கப்பட்ட அமிக்இரசண்டேக.ர ரூபம் 

இவவம்பு வடி வமர? 

11. “வைரவாகமோயில் இருக்கவேண்டிய கானம் எ.து 
௫. க் ௪ co + 7 க சு ௭ 4 

maton otis Beaipsorsy G7 Fa செய்யப் 

படல் வேண்டும்? வைரவர் பொருட்டு Gahran wma se 

எ ர் 4 # -Eir பி 5 ஆட் வட்ட னி த் ச் ர fo 2 1 2.4 சூலாயுதம் காபிர்க விதி என்னை? இரும்பினுலே விக்கிரக 

கலியவை பேப்து வழிபட எற்கேனும் af Ru joie eset 
7 . . டை! ன் லு nw oye 

விசாரியுங்கள். எஇயுண்டாயின் Carnage முதவியளை: 

அளும் இரும்பினு ம் செய்துகொள்ளலாமே. 

12. இக்கோயிலார். இப்பொழுது விக்கனேனா 

விக்ரெகர்தாபித்கறு என்னையோ? சப்பிரமணியாபொருட்க



rab ஆதுமுககாவலா பிரபர்தத இட்டு 

அவர்கைவேலாயு தமாம் வைரவர்பொருட்டு அவர்கைச் 

ஆலாயிதமுக் தாபித்துவிட்ட தம்முன்னோர். கருதக் 

கொப்ப, இவரும் விக்கனேகரர்பொருட்டு அவர்கைக். 

கோட்டி. தாபிக் விடலாமே. தோட்டியும்.. வெள்ளி 

செம்பின் செய்யவேண்டாம்; Opie» செய்து 

கொள்ளலாம். இருப்புச் சூலத்தைப்பற்றி ௮ஷ்ஷபித்தவா. 

பாலார்? ஓகோ! இன்னும் ஒரிருப்புச் சூலமாயினும் இருப்புச 

கோடாலியாயினுக் தாபிச்துவிட்டாத் இவப்பிர இட்டைய 

மாய்வீடும்; சுப்பிரம்ணியாலயத்துக்குக் குமாரதக்கஇிரத்தில் 

அவிஇக்கப்பட்ட டாவது னோட எளிதில் இப்படி. 

முடிக்அக்கொள்ளலாம். குறையேன்! இங்கே இவர் 

செய்பவைகளெல்லாம் விதியாமே! என் செய்தாய் எனக் 

கேட்பார். யார்! இக்கோயிலிற்போல இணுவில் முதலிய 

அர்களில் உள்ள கந்தக வாமிகோயில்களிலும் மூறலரூர்த்தி 

உற்சவமார்த்தி வேலாயுதம்; அறுமுக வாமி விக்கிரகம் 

இங்கு வார்த்சமை சண்ட பின் இணுவிற்கொபிலிலபம் 

வார்க்கப்பட்ட து; இலாவிக்கொகம் ஏற்றலும், கோபில் Fal x 

அக் கட்ட உடன்படலும்,  ஈருங்சல் வக்கபின் உடன் 

NAG மறுத்துக் கலகம் வீளைத்தலும், பிறவும் இம் 

பொழுது இங்கே கண்டாரன்றோ! இனி அங்கும் ஈடக்றும் 

கடக்கும். நடவாதொழிக்கால், அது சர்தசுவாமிகோர் 

லாருமா? ஆகாதாகா௮. இக்கோயிலுக்கு மாறுபடலாமா? 

18. , ஆலயப்பிரதிட்டை, பூசை, இருவிழா முதலி 
பனை செய்தற்கு அதிகாரிகள் gin Sina, விசேஷ 

கைட, நிருவாண இகைஷ, ஆசாரியாபிலே.கம். என்னும் 

கான்கும் பெற்றவர்களேயென்.று ,உசமங்கள் iB & monde 

௮ம், சவெதிக்ையோடு குூககக்ையம். பெற்றவர்களே 

அப்ொபணியாலயப் பிர இட் பை முதலியவை செய்து Dei
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அ.திகாரிகளென்று குமாரதந்திரம் விதித்இருக்கவும், இச் 

கோயிலிலே கெடுக்காலஞ் சமயஇக்ஷைதானும் இல்லாத: 

அசைவப் பிராமணர்களே விம்பபூசை செய். தகொண்டு 

வர்தார்கள். இப்பொழுது சைவப்பிராமணரும், அசைவப் 

பிராமணரும், அ.நுமார் பாம்பொருளென் வணக்கும் 

மாத்துவப் பிராமணருங் கலந்து விம்பபூசை செய்௫ிருர்கள்.. 

இப்படியாகக், கும்பபூசை, தம்பபூசை இரண்டுக்குஞ் சமய 

Som Cpadu நான்கும் பெற்ற ஆசாரியரைத் கேடுல 

சென்னையோ! மசோற்சவகாலத்திலே கும்பர் தம்பம் 

இரண்டும் பூசிக்கும் ஆசாரியரால் விம்பம் பூசிக்கப்படா 

மைக்குக் காரணம் என்னையோ? விம்பத்தசைச் தீண்ட அவ் 

வாசாரியருக்கு யோக்குயகை இல்லையோ! ஆசாசியராலே 

இண்டப்பட அவ்லிம்பத்துக்கு யோக்கியசையில்லையோ! 
அக்காலத்தில் விம்ப ஸ்பரிச ்துக்குக் சன்னான் யோக்கியன் 

போலும்? இங்கே பிரதிட்டை மதிலியவை செய்யும் 

ஆசாரியர்கள் ரூகதீக்ஷை பெற்றவர்சளோ? ஆராயுங்கள், 

Gimme இல்லாதவர்கள் செய்யுங் குகப்பிரதிட்டை 

முதலியவைகளிலே ஸகர் எப்படிச் சாக்கித்தியராவார்? 

மாத் அவப்பிராமணர் சைக்கூலி கொடாதவீடத்து, அவர் 

வடதேசக்கிலே. போனபோது  கரிக்கோடு தமிக்கக் 

கண்டோம் என்று அவரைக் துள்ளுகிறார்கள். கைக்கூலி 

கொடுக்சுவிடத்து ௮வர் சிவபூசை எழுக்தருளப்பண்ணிக் 

கொண்டார் என்று அவரைச் சேர்க்கிமுர்கள். அவர் தாம் 

இப்பொழுது வடசேசத்திலே சிவபூளை எழுந்தருளப் 
பண்ணிக்கொண்டாரென்றதை சம்பும் இக்கோயிலார், அவர் 

Ce 

முன் இத்தேசத்தில் வக்து விவாகஞ்செப்கபோத, தாம் 

ஸ்மார்ச்சப்பிராமணா என்று விபூஇயினலும் தாம் பிரம 

சாரியென்று ஒற்றைப் பூஹாலினாலுங் காட்டிய காட்டை,
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இப்போதும் கம்புஅமுர்களா? இதப் பிராமணா திரும்பவுற் 
௫ fod ns . anit க் ம் ம ரூ . al (அ 4 Boy . x . 

தமது சென்மசேசக்துக்குப் போகின், NYS Fil FBSs 

இகாண்டு போவாரா? இவர் தம்முடைய தாயார் இறக்கின், 
ட ் ர . . சு . . cs 

அக்திய கருமம் எந்தச் சமயதூல் at இப்படி செய்வா? 

மாத்துவசமய நா றிபடியா?. ரைவசபய — Sil aug ws? 

. . . ட ந் . ர கடி ௬. 

கேளுங்கள். மாத்துவ ,நாற்படி செய்யப் புத்தா 

மாத்துவரா? சைல நா Ding. செய்பதி TUE moran? 

* ௬ ரு . ன் > be 2 . at 

14. acnG rina Foi (பிகு ப; Bl OF ALE பற ear 2) 

நாள் ஜந்துநாள் ஏழுகா ள் மவ றுரான் பன்னிரண்டுகாள் 
. ட. on + . Ge LN te CON. . ஆட 

ஈடத்துக என்று குமாரதற்தரம் அஇத்திருக்கு. இற்கே 

இருபத்துகான்குசாள் மகோற்சவம் wi. degra gi oar use இருப (க் a NOE TF OI Ht. ht SbION Wo. hh Bar Gane U 

ச . . 2 = ர , + > . . . 7 . - . . 

இன்னும், இங்கே மகோற்கவத்திலே பரல் இரவு இரண்டு. 

லும் வெளிப்பிராகாஈச்கிலே நஅுல்திரசதேவாரை எழும் 
துள் உட நச ம் க Ot ae க ர ் ட ருரு 3 

தகறாளப்பண்ணிப் பலியபோடாமு உட்பிராகராத் கலே பலி 
சக ort. Monee 2 ee போடுதற்கும், பசலிளே உட்பிராசாரத்திலே மாத் இர் 

  

சவாமியெழுந்தருளப் பண்ணுகுற்குடி, இரலிலே முசுன் 
ச ன் உ ச் 5 க ல ல் 

மூன்று நாண் மாத்திரஞ் பாவாமி யாகம் எண்டு ற்றை 
a € . ; ii ee ள் 

நாட்களில் யாகங் காணாது ே வளியில் எழுறி BOHM O ch OBL, 
ao ர தத வரர ற்றை ட பலிபோடாத விதியிலே அவாமியெ.ழம்சருள்வ தற்கும் 
a ன தணல் 

வ் அபுண்டா? இல்லையே | 

15. இக்கே ஈவராத்ிம்யிலே. வேலாயுத ்ையும் 

தேவீமாை ரயும் மேலே அழுக தறாளப்பண்ணிக் மழ கும்ப 

ஸதாபனஞ்செய்்து பார்வதிகேல்யாமைப் LYRA Wh Ba. 

Bs நீதியா? தாயார் ச மிழுப்பக் ரூழக்தை CPi no mC IL at 

குதிதமாகாது எனின், முழுக்தை மனைவியரோடு மேலிஞப்ப 

ல் குற்றமாகாறுபோலும்!
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an BN en ட i i 10, 8 ait இருக்க னும் இல்லா தாழியினும் AS 
ரு OD a கோயிலிலே ஆயில் வழங்கிய வழக்கப்பிரசாரமே எல்லாம் 

OL. gh BOE QE th, அவவழர்கக அக்கு. மானாக ஒன்று 

செய்யலாகாஆு” என்று (ah Gan. ஆ தி வழக்கப்பிரகாரம் 

டத்தல்வேண்டும் என்றே நாம் Cran Bi க்கிமறும். SO 

VIPS Fh தட Herr ansGar Palais sae yr 

காயில் இருக்க 0 

வானத் இல்ன, QB BU OH BERT சம்பத்திற்முன், இக் 

திட 

  

Sor, oT lL ப்படி ழு. பணி றி ee 4 ar Gur it. 

கோயிலுக்கு மூன் ஒரு கக வாமிகோயில் சுட்டப்பட்ட, 

நெடுங்காலம் பிடுத்து பெற்ற குற்று, i I 

இடிபட்டொழிந்தது: அகுற்குப் பின் இஃ்மிகாயில் உலாத்தர் 

மாலச்திலே கட்டப்பட்டது. இக் கோயில் வழக்கம் 

முன்னைக் சோயில் வழச்ரதீதும்கு ஐத்க கா? மா பட்டதா? 

inane gh. = ஒன்றுக்கொன்று மாறுபட்ட இரண்டி 

NPE ipa கொள்ளத்தக்கனவா? அல்ல? அவைகளுள் 

ஓன்று கொள்ளத்தக்கது: லன்று கள்ள ததக்கது. 66 ல்லது : 

apenas shan? ல் வழக்கம் இக்கோயில் வழக்கம் எ ன்னு 

இரண்டிணைளைஞம் யாது கொள்ளத்றக்கதூ எது கள்ளன் 

ஜீச்சது? ஆராய்வோம். முன்னச்சோயல் வழக்கம் எப்படிப் 

பட்டவராலே தாபிக்கப்பட்டது வெசுசிவாகம வழக்கம 

பெரிதுடைய மிழ் காப்டினின் ரம். வத்த பிராமண 

நலோகத்கமரும், சைவ ராசாவாசிய F ஊைகையாசியசக்செ 
os 

எர்தீதிக்கு (yp சன் மகி இரியாரும், வேக முதலிய நால்களில் 

or ல ன் 
. ட 

/ இசமர்த் கரும rE Lars error aul. GG ov sridaeet 

idl. ட்டது. ழு இ.க்கோ ய் மி ல். க் நம். வப ப்படி ப்பட்டவா ராலே 

சாபிக்கப்பட்டகு? ஒருவரோனுஞ் சைவசமயத்தை ம வெளிப் 
= 

Atte HLF QUINT உலாரஜா காலத்து அசத 

. . . . . ea 4, GC a (௯. ன . ள் ௬. ௪ a 

த்திரமும், அவிலா bh Ar ERG FHM 2 பரப்பும் Bou ts
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வறிவில்லாதவருமாகய இரகுநாத மாப்பாணசாலே 

தாபிக்கப்பட்டது. அகவே, எவ்வழக்கள் கொள்ளக் 

தக்கது? எவ்வழக்கர் சள்ளத்தக்கது? நீங்களே சொல்லுங் 

கள். முன்னைக்கோயில் வழத்கம் எச்தப் பிரகாரம் 

அமையப்பெற்றது? கட்டடம், விக்கிரகப்பிரஇட்டை, 

சை, இருவிமா முதலிய சால்லாவற்றாலும் இவவாக்காகய 

ஆசமத்துக்கும்,  அவ்வாசமத்தைச் கரமேம்கொண்ட 

'சேவர்கள் முனிவர்கள் மு.சலாய பெரியோர்கள் வழக்கக் 

அக்கும் ஏற்ப அமையப்பெற்றது. இக்கோயில் வழக்கம் 

எந்தப் பிரகாரம் அமையப்பெற்றது? கட்டட முதலிய 

சல்லாவற்றாலும் அவ்வாகமத்துக்கும் அப்பெரியோர்கள் 

வழக்கத்துக்கும் ஸ்சோசமாக அற்ப மனுஷருடைய மனம் 

மீ்பானபடியே அமையப்பெற்றது. ஆகவே, GT OM LPS FB) 

sian th FFEI? THUUpPESs கள்ளன் சக்கு? நீங்களே 

சொல்லுங்கள். ““முன்னைக்கோயிலுக்கும் இக்கோபிலுக்குஞ் 

சம்பந்தமில்லை. இக்கோயிலில் அதிவழக்கமே கொள்ளத் 

க்க.து” என்பீர்களாயிம் பேசுவோம். “*மூன்னைக்கோயில் 

வழக்கத்துக்கும். இக்கோயில் வழக்கத்றுக்குஞ் சம்பந்த 

மில்லை என மறுத்து அதனைக் கள்ளி, இகனையே கொள் 
மலம்” என்னும் இக்கோயிலார்கள், இக்கோயின் மகோத் 
Faas Fo முன்னைக் கோயிற் பகரா புவேேச 
வாகு பெயரை முன்னும், இல்கோயிற்றுபசராயே இரகு 

காக மாப்பாணர் பெயரை அதன்பின்னும் oF eens er 

ஈஉலகறியுமே. அகவே, முன்னைக்சோயிலுக்கும், Be 
Card MERC எம்பந்தமுண்மை பெறப்படும்; படவே, 

அவ்வழக்க தீதிக்கு லக்து வழக்கம் உண்டாயின், அதுவே 

arora gs FFG என்பதும், HEAR மாறுபட்ட இவ் 

வழக்க தளளத்தக்கற என்பதும் பெறப்படும். இன்னும்
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புவனேகவாகு வழக்கப்பிரகாரம் நடப்பவருக்கு, அவ் 

வழக்கம் ஆகம சம்மகமாதலால், அவ்வாகமத்தை அருளிச் 

செய்த கடவுள் பயன்கொடுப்பார். இரகுகாச மாப்பாணர் 

வழக்கப்பிரகாரம் கடப்பவருக்குப் பயன் கொடுப்பவர் 

யரா? இரகுகாத மாப்பாணரோ? அவரால் அவமதித்து 
விலக்கப்பட்ட அகமத்தை அருளிச்செய்க கடவுளோ? 

17. எப்படியாயினும் அகட்டூம் இரகுநாத மாப்பா 

ணர்கோயில் ௮இவழக்கமே வழக்கம் அவ்வழக்கப் பிரா 
ஈமே காம் நடத்தல்வேண்டும்” என்று இக்கோயில்கள் 

சொல்வார்களாயின், இரகுகாசுமாப்பாணர் வழக்கக்தான் 

Fy BI நஈடைபெத்துவருனெறதா என்று நிங்கள் ஆராயுற் 

கள். முன் புலையரசள் அறையும் பறையொலியோடு குமி 

மஞ்சூழ் வெளிச்சத்திலே திருவிழா நடத்திய இக்கொயி 

லிலே, பின்பு நானாவித வாத்தியவொலியோடு தீவர்த்தி 

வெளிச்சத்திலே திருவிழா கடத் துவதென்னையோ! இக்கே 

முன் விக்கனேசாப்பிரதிட்டை இல்லையாகவும், வட 

சேசத்்இனின்றும் இங்கு வக்காரொருவர் இங்கே விக்கி 

சேசரப்பிரஇட்டை டல்லாமைக் கண்டு வடதேசத்துக்குப் 

போய் ஒரு விக்கனேசுர விக்கிரகம் அனுப்ப, அறுமுகமாப் 

பாணர் முன்னை வழச்சத்துக்கு வீரோகமாக விக்கினேசுரப் 

97 oe செய்யலாகாது என்று அவவிக்கிரகத்சைப் 

பிறருக்கு விற்றுவிட்டாராகவும், இப்பொழுது இக்கோயி 

லதஇிகாரி விக்கனேசுரப் பிரஇட்டை செய்லித்துக்கொண்ட 

சென்னையோ? முன்பு மகோற்சவகாலத்திலன்றி மற்ற 

காட்களிலே இரவிலும், சேர்ச்திருவீழாவொன்றிலன் 0 

மற்றைகாட்களிலே பகலிலும், சுவாமி வெளிப்பிரசாரத் 

இல் எழுந்தருளுதல் இல்லையாக, இப்பொழு வைசாடி 

லிசாகம் கந்தசவ்டி இருக்கார்த் இசை மார்கழித் திருவா திரை
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தைப்பூசம் முசலியவைகளிலே வெளியில் எழுச்சருளப் 

பண்ணுவது என்னையோ! சலகாலத்துக்கு முன்னே வண் 

ணார் பண்ணையித் தல வேளாளப் பிரபுக்கள், இண்வொயிலித் 

சுவாமி விசயசசமிபிலே நீராவிப்பிளளையார்கோவ் ?லுக்கு 

முக் கருவி அக்குகின்றும் வி சேகர தா 2 ; திபாடும் 

வென் சோயிலுக்கு 2; மர்தமுகர் அங்குக் ஸ்றும் எவபெரு 

மானோ? பிடாலிகோயிலுக்கு எழுந்தருளி அம்பு போடல் 

வெண்டும் என்றும், அவ்வத்சவகனுச்ளுள் தரங்ாள் முதற் 

கபாருள் ஏற்பமிதிதுவார்கள் எ ன்.௮ம் பேசியகற்கு, ஆறு 

கமாப்பாணா.. மறு BAAN AT LT BOND, இப்பொழுது 

்க்தையமாப் [ரண் அர லன் லே oe OTD 29). lee BA aw டு FG 

ல] ப்போ ப் அம்பு போட்டு, son sur [றம த்தவர்கள் 

முதலாயின உள்ள © DOL S த் இிரும்புவ, ஜு 

என்னையோ! சல வருஷூக்றுக்கு வு ஒருவர் தாமிரத்தா 

லாய எப்பிரபனிய விக்கிரகமும் தேவமார் விக்கி ரகழுகு 

மகாண்டு வகு இவைகளைக் BDH RW வேண்டும் என்று 

மடை... BOS, ர் திம்பு என வழ! கிய இருதாள் பாப்பாணர் 

YM வழக்கத்துக்கு வ்சோதம் என்று ம அக்வுவிட்டாசாக 

வும், அப்பரி ழு i /லாரொருவர் ஆதுமுகவிக்கி 

கப் பிரதிட்டைசெய்வித்தற்கும் கக்தையமாப்பானார் உடன் 

பட்ட என்னையோ! இவையெல்லாம். வ [PEG FH Li வடு 

வ்மோதமல்லவோ? 

16. “லவ்வறச்கக்றைக்.. தள்ளினர். எள்ளலாம்; 

கெடுக்காலம் பூசிக்கப்பட்டிவச்௪ு வேலாயுகக்கைத் கள்ள 

லாகா BP என்னின் எப்படியாமோ”' எனவகிருர்சள். உற்சவ 

வேலாயுத திந்தபோது அதைக் கள்ளிப் பிறிது வேலா 

யுகம் வைத்தவர்கள், சக்தசுவாமியற்சவ HER L5H BD 3B 

வீடலாகாகா? வெள்ளிவேலாயுதமும் முறியும் முறிக்தாறி
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ளப்படுபேன்றே usb Be» GH as: வெள்ளியவவேலா 

பதக் தாபிகி வர்கள், கக்ச௭வாமி மலவிக்கிரகற் STG F Bi 

ல்டலாகாதா? தடிப்புள்ள காய் எப்பொழுகாவறு அரிதின் 

அபிஷேூக்கப்பவெதாயுள்ள காமிரவேலாடுசமே முறித்த 

சென்முல், மிகமெல்லியதாப் நித்தமும் ௮பிஷேடக்கப்படுவ 

தாய் உள்ள வெள்ளிவேலாயுகம் முன்னும். முன்னும் 

மூறிர்து சள்ளப்பட்டிராகா? தள்ளப்படக் கள்ளப்பட 

இரகசியம் இரகசயமாகப் பிறிது பிறிது வெள்ளி வேலா 

பர் தாடிச்சப்பட்டிராகா? இக்கோயிலார் இருவிசாயாடல் 

யாவர் அறியாதார்! “எப்படியாயினும் அகட்டும் இங்கே 

அருள் வீளக்கம் இருக்கற த” என்கிறுர்ளள். mad Ber 

அிஇக்கப்பட்ட பிரதிட்டை முசலிய கிரியைகள் இன்றி 

இடையிடையே Oni 2 கேர்க்கபடியே வைக்கப்படும் ௮ம் 

பபராரியஇவ்வொோராயு கமா சஜ்தா த்தில் இ வ்வளவு அருள்விளச் 

கன காண்க தவர்கள், ஆ கமவிதிப்படியே ே மேலாய முதலிய 

LIMOUT UY திதோடும். கூடிய கந்தசுவாமி விக்கரகம் பிர 

இட்டை. செய்து [pasar aA eral, ௮ தில் 

பன்னாத. ர ஈள்விளக்கம். காண்பார்கள்!!! சர்க்கரைப் 

பர்தரிற் ேறன்மாளி பெய் ஜாத்போன் முடியாதா! 

19. சிங்கள் இக்சோபிலிலே அடுக்சடுத அப்பொருள் 

கொடுக்து உருத்திராபிலேகம் என்று ஒன்று செய்விக்கிறீர் 

களே. சுப்பிரமணிய எவாமிக்கு ஸ்நபனக்கரமம் எப்படி? 

இணுகானா? எத்தனை கும்பர் தாபிக்கவேண்டும்? எக்தெந்தக் 

கும்பத்திலே எக்தெர்கத் தேவரைப் பூசித்தல் வேண்டும்? 

அக்ினிகாசியக் கரமம் எப்படி? வேகத்தில் எக்கெந்தள் 

சூக்தம் இசல்வேண்டும்? அபிஷேகக்காமம் எப்படி? சிவ 

இட்சை பெடுத அசைவப்பிராமணரும், பில்லி சூனியஞ் 

செய்வோரும், ஆடு கோழிகளைக் கொன்னு பேயோட்டப்
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புகுவோரும், சங்காசாதிப் பிள்ளைகளுக்குப் பூணால் 

போட்டுப் பிரமகாயத்திரியுபசேசஞ் செய்துலிடுவோரு 

மாகிய இராமேசரத்தார், கும்பபூசையும் அபிஷேகமுஞ் 

செய்ய யோக்கியரா? வேட்டியைக் தோய்த்துப் SYS iss 

வைத்துவிட்டு ஸ்கானஞ் செய்து இருமஞ்சனத்தையும் 

அவ்வேட்டி யையும் எடுக் தக்கொண்டுபோகும் இவ்வீசாகே 

சரத்தார் கும்ப பூசையும் ௮பிஷேகமுஞ் செய்ய யோக்கியர் 

யோக்கியர்!!! இவருக்கு ஸ்கானம் ஏனோ!!! ஒரு கால 

பூசையிலே பல ருத்திராபிஷேகம் கூடுமா? எல்லாஸ் ரூமார 

தர்இரமறித்தகவரிடத் துக் கேட்ட றிபுங்கள்! சாச்இரலிரோக 

மாகிய வயிழ்றுப் பிழைப்புச் செய்கைகளுக்கு நீங்கள் 

வருந்திச் சம்பா௫ச்சு பொருளை இறுக்ககனுல் யாது பிர 

'யோசனம் YL at ர்கள்? நீங்கள் ஒரு ருத்திராபிவேகக் 

க்குப் பன்னிரண்டு ரூபரக் கொடுக்கிறீர்கள். WEBB 

தொகையிற் பாதிதானுஞ் செலவமிக்கப்படவில்லையென் ௮ 

$ீங்களே பே௫ிக்கொண்டு திரிகிறீர்கள். பின் ஏன் பொருள். 

கொடுக்கிறீர்கள்! ஒரு கால பூசையிற்றுனே பொருளாசை 

யினாலே பல ருத்திராபிஷேகஞ் செய்யப் புகுந்து, அக்கால 

பூசையை அகாலத்திலே ஈடத்துவது ரீதியா? இன்னும், 

பலரிடச்தே அனி றி தனியே பன்னிரண்டு பன்னிரண்டுரூபம 

வாக்கிக்கொண்டு, ஒரு கேரத்தித்முனே பல கும்பம் ஒரு 
மிக்கத் தாபித். ஒருகும்பத்தின்டொருட்டுச் செயப்படுஞ் 

செபமே எல்லாக் GULF HIF (BLD ஆக்கிவிட்டுச், இல ரூபா 

ஓழிய மற்ற ரூபா வெல்லாம் இக்கோயிலார் தங்களுக்குக் 

தங்கள் ஜா A aroma (le உபயோகப்படுக்இிளிட., நிங்கள் 

“தாம் நினைத்தகாரியஞ் சிச்தபெறவில்லை. சச்சுசுவாமியாச் 

நமது பொருளை ஏற்றுக்கொண்டு தமக்கு மோசஞ்செய்் 

தாரே” என்று கந்தசுவாமியாரைத் இட்டூறெர்களே!
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உங்கள் பொருளை உபயோகப்படுச்திக்கொண்ட கோயி 

லாரையும், அவர் காடுகளையும் ஒருவருக்இட்டக்காணோமேோச் 

ஏகாசச ருத்திரம் பதினொரு பிராமணர் இருக்கது முதத் 
ஜொடுத்து முடிவுபோகும் வரையும் விதிப்படி செபஞ் 

செய்தே தக்ஷிணை வாங்கக் காண்டுறீர்களா? அவர்களுக்குக் 

கொடுக்கப்படுக் தக்ஷிணே அரிசி முசலியவை தாம் என்னை* 
நீங்கள் காணவில்லையா! கொடுமை! கொடுமை! 

20. இங்கே பூசகர்கள், சுவாமிக்கு அன்னம் பல 
2 0) neu, + i . a AO 

காரம் முசலியவைகலை எல்லாச் சாதியாருங் காண கிலே 

இக்கிறார்களே. இது குற்றம் என்பசுந பலசா இயாருக் 

காணப் பலசாஇயாரோடும் இருர்து பலசாதியாருர் தொட் 

டது பு9க்கும் இக்கோயிலதிகாரிகளுக்குத் தெரியாது; 

பூசகர்களுக்குச் தெரியாகா? பூசகர்கள் தங்களிற்றுழ்க்க 

சாதியார் சண்டதைள் தாங்கள் புசிப்பார்களா? தாங்கள் 

புசக்கள் சுசாசதைச் தங்கள் சுவாமிக்கு நிவேஇக்கலாமா* 

91, இங்கே சாயங்காலபூசை இரண்டாக கால பூசை 

அர்த்தயாம பூசை என்னும் மூன்றுக்கும் அசிசி ஒருங்கே 

உலையிலே போட்டு, முழுதும் வேவுமுன் சாயங்கால பூசை 

யிலே சிறிது எடுத்துக்கொண்டுபோய் விக்கினேகரருக்கு 

நிவேஇக்.தவிட்டுச், கிரும்பக் கொண்டுவர அவவுலையித் 

ருனே போட்டுச், சிறிதுகோஞ் சென்றபின் சிறிது எடுக் 

அக்கொண்டுபோய் வேலாயுத முதலியவைகளுக்கு 

நிவேதித்து விட்டு, அம்சிருமாலியத்தையுல் கொண்டுவக்து 

அவ்வுலையிற்றானே போட்டு, வெக்குபின் இறக்கி, மற்றை 

யிரண்டு சால பூசையினும் நிவேஇக்கறார்களாம். இச் ௪மா . 

சாரம் இக்சோயிற் பிராமணராற்றானே பலரெஇரே பேசம் 

படுதல் இக்கோயிலஇகாரிக்ளுக் தெரியுமே. பிராமணம்
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மிசால்வது பொய்யாயின், அவரைக் கோயிலஇகாரி கண்டி. 

யாத தென்னையோ! சவாமிக்குச் சமைத்த அன்னத்தில் 

ஒருபாகங் கோயில Sort) புசித்தபின், மற்ற பாகஞ் 

சுவாமிக்கு ae வதிக்க வி இயண்டா? நி யாயம் அதியாயம்! | 

ஆராயுங்கள் 

92. கோயிற் பிரசாதம் எவருக்காயினும் பரிசாரகப் 

*ரொமணரிடத்திற் கொடுக்கனுப்புவதே கிரமம், நெடுங் 

காலம். அப்படியே செய்துகொண்டுவந்த இக்கோயிலார்கள்; 

இப்பொழுது மதுமாமி௪ பக்ஷணஞ் செய்யுங் கைக்கோளச் 

சிறுவர்களிடத்சே கொடுச்சனுப்புவதும், அச் சிறுவர்கள் 

கொண்டுபோம்பொழுது தெருவிலே சிறிது கிறி எடுத்து 

எச்சில் பண்ணிப் புசிப்பநூம், இல பிரபுக்கள் விட்டுவாயில் 

சேர்க்தபொழுது மாத்திரம் பரிசாரகப் பிராமணர் வாரங்கல் 

கொண்டுபோய், உள்ளே கொடுப்பதும், எச்சிற் மும்பாளங் 

கள் பின்பு கோயின் மடைப்பள்ளியுள்ளே செர்க்கப்படுவ 

அம், பலரும் அறிவார்கள். இப் பிரசாஜம் பு ஜ்சுவர்கள் 

“என்னையொழிய யாழ்ப்பாணம் இலே சாதிமான் இருக்கி 

we? சான் அவரிடத்திலே போசனஞ் செய்வேனா? 

இவரிட.ததிலே போசனஞ் செய்வேனா?” என்று சனிக் 
தனியே அகங்கரித்துப் பேசும் பேச்சுப் பறையருக்குஞ் 
சிரிப்பை விளைவிக்கின்ற. தாங்கள் புசிச்ச உடன்படாக 
ஸிட்டார்களுடைய ore Raves arin புசிக்குஞ் செட்டிவேளா 
ளர்களைப் பறையர்கள் சரியார்களா? தாம்பாளப் VIET Kb 
சைன் ஐ குடும்பக்தோடும் ஒருங்கு சற் ியிருக்து எச்சில் 
பண்ணிப் பு௫க்குற் தீழ்மக்கள் கோயில இகாரிகளாம்! இவ் 
'வெச்சிற் மும்பாளங்களைள் ண்டிக் கோயிலில் உபயோகப் 
படுத்துவ் ழ்மக்கள் பிராமணர்களாம் !
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23. இங்கே பரிசாரகப் பிராமணர்கள் கோயின் 
மடைப்பள்ளியிவள்ளே போசனஞ் செய்கழுர்கள். இது 
நீதியா? போசனஞ்செய்துவிட்டு, இலையை வெளியிலே 
கொண்டுவக்து எறிகிருர்களா! வெளியிலே வக்து வாய்கொப் 
பளித்துக் சை கால் கழுவுகிறுர்களா! விசாரியுங்கள். இலையை 
வெளியிலே கொண்டுவக்து எறியாக பொழுது உள்ளே 
போசனஞ்செய்யும் பாகதஇரம் யாதாமோ! anes & BD 
கைச்சுகீதி வெளியிலே செய்யப்படாகபொழுஅ 
வேறெங்கே செய்யப்படுமோ? ஆலோகியுங்கள். இரு 
வனக்தத்பூசை கைவேக்தஇயம் பூசகர்களே வைக்கறெவர்க 
ளன்னோ! அவர்கள் ஸ்கானஞ் செய்துகொண்டு வர, 
இவவசத்த மடைப்பள்ளியினுள்ளே புகுர்அ, இவ்வகத்தப் 
பி சாரகாகள் வைக்கு அசத்தப் பற்றுப் பாத்திக்சைக் 
சொட்டு, கைவேக்இயம் வைக் அச், சலாமியைத் இண்டிப் 
பூக்கோ ளே! 

24. பலகால ருக்இராபிஷேகங்களின் பொருட்டுப் 
பலகாரவர்க்கம் ஒருகாலச்இத்ரானே ஒருங்கே செப்லிக 
அக்கொண்டு, அதல் ஒருபாகம் முசற்காலச்திலே நிவேதிப் 
VED, அளை அக்காலத்து ருத்திராபிஷேகஞ் செய்விக்க 
அம்பட்டர், களவர், வண்ணார். முசுலாயினோருக்குக் 
கொடுக்.து விட்டுச், சேஷக்சை மற்ற ரூச்திராபிஷேகத்இல் 
நிவேதிக்கின்றார்கள். இவைகளைக் கண்டுங் கேட்டும், இங்சே 

ருத்திராபிஷெக முதலியவை செய்விப்பது புண்ணியமோ 
பாவமோ? சொல்லுங்கள். ஒரு பிசாமணருக்காயினுஞ் 
சைவருக்காயினும் : அன்னன் கொடுத்தல் புண்ணியம் 
என்பதுமெய். பிறருடைய சேஷத்தைக் கொடுத்தல் 
புண்ணியமாமோ பாவமாமோ? அராயுற்கள். சேலமும் 
அவரோடு சமக்துவமுடையாரது சேஷமாகாது, மிகமிக ச் 

தகாழ்ர்சார் சேஷமாயிற் சொல்லவேண்டுவதென்னை ! 
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25. இங்கே சுவாமிக்குச் சந்கனம் இழைப்பவர்கள், 

மஅ மாமிச பட்சணஞ் செய்பவா்களாய், ஸ்நானஞ் செய்யர 

தவர்களாய், ஒருபொழுது தோயாத அழுக்குவேட்டி 

தரித்தவர்களாயுள்ள சங்கர சாகியார்களன்ரர! இங்கே 

தீபங்களுக்கு இடப்படுக் தரி நாற்றிரியா? உடுக்சு பழஞ் 

சலைத்திரியன்றோ! தீபங்களை த் தீண்டித் இரியிடுவோர்கள் 

இச் சங்கரசாதியார்களன் றோ! எல்லாரும் கேரே பார்த் 

‘Fuser, 

26. மதுமாமிச பக்ஷணஞ் செய்யும் கானா சாதியா 

சோடும் போசன முதலியவைகளிலே கலக்கல் புகையிலைச் 

சுருட்டுப் பிடிக்கல் முதலிய அநாசாரக்களையுடைய அசதி 

சூத்திரர் முதலானவர்கள், இங்கே திருவாபாண மெடுக்துக் 

கொடுத்தல் உற்சவகூர்த்தியையுக் அசத்சம்பத்தையுக் 

தீண்டுதல் முதலியவை செய்கிறார்கள். பூசையும் இவர்களே 

செய்து அருச்சனை வாவையந் காங்களே பெற்றுக்கொள்ள 

லாமே. 

21. இங்கே அருச்சனைக்கு எடுக்ச வில்வம் ஒழிய 
ஒழிய, முன் அருச்சனை செய்து நிருமாலிய வில்வத்ை தயே 
எடுச்தெடுத்து அருச்சனை பண்ணுவதையும், காப்பூரம் 
அவித்தவித்தேற்றுவை தயும், நீங்கள் காணவில்லையா? காணா 
தவர்கள் இனியாயினும் பார்ச்.ஈறியக்கடவர்கள். 

28. இங்கே, மாமிசே பாசனஞ் செய்கிறவர்களும், 
எர்தச்சாதியாரிடத்தும் புசிக்கிறவர்களும், சச்சிற்குற்றம் 
ஆசெளசக் குற்றம் பாரா தவர்களும், பூசைச் சோழ்ை றக 
கொண்டுபோய் ஈளவரிடத்திற் கொடு சீஅவிட்டுக் கள்ளு 
வாங்கிக் குடிக்றெவர்களுமாகய பண்டாரங்கள் எடு FBS 
கொண்டுவந்த புஷ்பத்தைச், ௯ வாமிக்குச் சாத Bani son.
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இத்சேசத்து மூடர்கள் அகேசர், புண்ணியகாலக்களினே 

இந்தப் பண்டாரங்களைப் பூசைசெய்து, இவர்களுக்கு 

அன்னக் கொடுக்கிறார்கள். தங்களைக் கண்டு எழுக்ஆ: 

கும்பிடும் விலைப்பெண்களாகிய தா௫களாலே கும்பிடப் 

ப்டுதற்கு யோக்கெெதையில்லாதவர்கள் என்று PLB ATED, 

லிலக்கப்பட்ட சாதியார்களிடத்தே புசிக்கும் பண்டசாக் 

களைத் தாங்கள் சிவனடியார்கள் என்று நினைத்துப் பூசை 

செய்கிறார்கள். இவர்கம£ப் பார்க்கனும் மூடர்கள் உலகக் 

தில் உண்டோ! இவர்கள் பெறும் பயன் யாதோ! 

29. இக்கோயிலிலே காய்கள் அடுத்தடுத்துக் கர்ப்பக் 

அஇருகத்திவள்ளும் மடைப்பள்ளியினுள்ளும் புகுந்து 

புகுந்து, அசுத்திசெய்துகொண்டு வருவது பலருக்குக் 

தெரியும். இக்கோயிலார் இதற்கு யாதாயினும் (சாயம் 

சிக்சஞ் செய்லித்.து, மீட்டும் நாய்கள் புகாவண்ணக் காவல் 

செய்கின்முர்களா? 

80. இக்கோயிற் பூசகர்களுள்ளே, இன்னார் சலமேச 

ஈனஞ் செய்.துலிட்டு ஸ்நானஞ் செய்யாது கைகால்களுங் 

கழுவாது உள்ளே போய்ச் தீபாராகுளைசெய்தார் என்.நூம்.. 

இன்னார் திருவனந்தற் பூசையிலே நைவேத்திய மில்லா 2 

பூசைசெய்.துவிட்டுப் பலிபீட பூசையிலே gir iba Tes 

பூவையே பலியுண்டையாகப் பாவித்துப் போடக் காகம் 

வந்து கெளவிவெட்கமுற்றது என்றும், இன்னார் அபினே 

கத்துக்கு வைக்கப்பட்ட பஞ்சாமிர்தத்தையும் இளநீரசையும் 

எடுத்து உட்கொண்டார் என்றும், இன்னார் இன்னாம் 

அபிஷேகத்துக்கு வந்த பாலைத் திருடிக்கொண்டு போய் 

விட்டார்கள். என்றும், இக்கோயிலதிகாரிசளே பற்பல 

EGS சொல்ன்முர்கள். இவை மெய்யாயின் இை-



“rN 
அக ஆ அமுககாவலர் பிரபக்தத் இரட்டு 

செங்குவளை விலக்காதது நீதியோ? பொய்யாயித் குத்த 

மில்லாகவிடத்தே குற்றமேற்றுவது நீதியோ? சல்மோ௫: 

me OF BAD ஸ்கானஞ் செய்யாது Suter தனை செய் 

தமை. என்னுங் குற்றமேற்றப்பட்டவர் “நரன் அது 

இ்தாற் கோயில இகாரிகள் என்னை ஏன் FTES ww 

வீலக்கலில்லை? தசாரோகணஞ் செய்தபின்பு தாங்கள் துச் 
தம்பத்தைத் தண்டினமையும் அசெளசத்தோடு தாங்கள் 

கோயிலுட் புகுதலும் பிறவும் கான் சொல்வேன் என்று 

பயக்தார்களோ?”” என்கிறார். காமரைப்பூவைப் பலியுண்டை.. 
வரகப் போட்டமை என்னுங் சூற்றமேற்றப்பட்டவர் 
“என்னிடத்கே கோயிலஇகாகி இக்குத்றமேத்தி இருப 
ரூபா வாங்கிக்கொண்டாரே! சுவாமிக்குப் பிராயச்டத்தள் 
செய்வித்தாரோ?”” என்கிறார்: பஞ்சாமிர் தம் உண்டமை 

என்னுங் குற்றமேற்றப்பட்டவர் “நான் கோயில இகாரிக்கு 
ஐம்பது ரூபாக் கைகச்கூலியிறுத்தும் எனக்குப் பூசை 
இடைக்கவில்லையே”” என்னார். அபிஷேசகப்பால் இருடி. 
மை என்னு குற்றமெற்றப்பட்டவர்கள் “அபிஷேகப் 
பாலைக் கோயில இகாரிகள் ஜாரங்கள் எடுச்அுக்சகொள்ளலாம் 
காசிகளுக்குக் கொடுக்கலாம்: தங்கள் வீட்டுச் இரா aid 
BEGG தயிரின்பொருட்டு அபிஷேகப்பாலை எடுப்பிக்க. 
கங்கள் அதிலே கர்ப்பூரத்தைப் பொடி பண்ணிப் போட்டு 
mai, தாங்கள் காய்ச்டப் பிரையிட்டுத் திபிராக்கெ: 
சரொத்தக்திலே DIT LMT FORE RS கொடுக்க, அவர்கள் 

கர்ப்பூரமணம் விசக் கண்டு ழே கொட்டச் தாங்கள் oni 
குனியலாம்;, பூசகர்களாயெ நாங்கள் மாத்திரம் பாலெடுத் 
அள் குடிக்கலாகாதாம்”” corn சொல்லிச் சொல்லிச் 

FASB gt Gar. இக்கோயிலதிகாரிகள் இப் பூசகர்களை 
அப்படித் இருக துவார்கள் !
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91. இக்கோயிலிலே, அங்கப் பிரதக்ஷிணஞ் செய்யப் 
புகுந்து, தென்மேற்கில் விக்னேசு ருக்கும், வசக்தமண்ட 
பத்தில் உற்சவரூர்த் இக்கும், யாகசாலையில் அக்கினிகும்பஸ் 

SOREGS காலை நீட்டும் பாவிகளையும், 'கர்ப்பக்ரொகச் 

க்குப். பின்னும் இருபக்கக்அம் ஈமஸ்கராஞ்செய்த. 

சுவரைக் தலையினாலே முட்டும் மூடர்களையும், இருவிழாத் 

திவர்ச்தியிலே புகையிலைச் சுருட்டுப் பற்றுவிக்குங் தமச் 

களையும், மகாமண்டபள்தினுள்ளே பிரவே௫க்கறெ பெண்சன் 

அசற்சூத்திரர் சங்காசாஇயார் முசலானவர்களையும், . அப் 

படிச் செய்யாமல் இக்கோயிலார் கடுக்இன்றார்சகளா? 

32. இங்கே சுவாமி உள்ளே நின்று தேருக்கு எழுக 

கருளும்பொழுதும், : சுவாமிக்கு அசற்சூத்இரர்களைக் 

கொண்டு பனிகீர் செளிப்பிக்கிறார்கள்; இது குந்தம். 

சுவாமியைத் தண்டிதற்குரிய பிராமண குழுமாரே வேக 

wi Gram கொண்டி oe MOLD HL பனிநீர் தெளிப்பது 8S. 

"ரோமணருருமார் அலாமிக்குப் பனிகீர் தெளிக்க GT oar (ap 

உடன்படாரோ! இக்கிலிஎ காரருக்குள் தெளிக்க என்றால் 

॥னம௫ழ்க்து. AP SOV AB மிகவிரைக் அ உடன்படுவார் 

போலும்! 

é ன் க் ம ‘ க ட டது 
99. அவாமி எழுந்தறாளப்பண்ணுர் சேரின் உருளை 

யிலே ஆடு வெட்மிவது வைரவருக்குப் பிரியம்: என்று இக் 

கோயிலார் வெட்டுலிக்கன்றார்கள். தரிசனத்துக்கு. எக்க 

பிறர். மனைவியரோடுக் 'காசிகளோடுக. Cari ana Gar 

வீயபிசாரஞ் செய்னுவிட்டுச் சுவாமிக்குக் குடைபிடிப்பதூகு, 

வாகனக் கொம்பு பிடிப்பதும், தங்கள் தாசிகள் Grr & xX 

காலத்தினும் இராப் பகல் ௮ங்கே இடக்துவிட்டுக் கோயிலீத 
‘ . உட 4. . a ட் ல nk 

புருவதும், சுவாமிக்கு அபி ஷகத்தஇன் பொருட்டுப் பச
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வலர் கொண்டுவரும் பால் முதலியவைகளை த் தங்களுக்குக் 

ராசிகளுக்கும் உபயோகப்படுத்துவதும் பிறவுமாகிய 

பெருங் சொடும் பாவங்களினாலல தங்களுக்கும் தங்கள் 

குடும்பங்களுக்கும் "கேடு வீமாயாதாம். இகோ! சுவாமி 

அழுக்கருளப்பண்ணுக் தேரினுருளையிலே ஆடு வெட்டா 

ிதாழிதலாயெ புண்ணியத்தினாலே. தங்களுக்குச் தங்கன் 

குமிம்பத்துக்குங் கேடு விளையுமாம். எத்தனையோ ஆயிரம் 

யர் ஏறிய பிரமாண்டப் புகசைக்கப்பல்கள், பலி கொடா 

ொழியவுஞ் சமூக்இாச் திலே நெடுந்தாரம் ஓடி இடையூறு: 

ஒழு இறிதும் அடையாது இரும்புகின்றனவாம். இருவாளூம் 

திருவிடைமருதூர் முதலிய தலங்களினுள்ள மகா ரத் 

கன், பலி கொடாகொழியவும், ஓடி. நிலைக்கு வருகின் றன 

ஊம். இள்கியாழ்ப்பாணத்தில் இல்வொரு சிறுதேரோ 
லிசொடாதொழியின் ஓடி நிலைக்கு வராதாம். 

34. கோயிலிலே பூசை இருவிழா முதலியவைகளில் 
வைமுக் தேவார முதலிய அழுட்பாவுக் தவமுமல் ஓதப் 
அடல் வேண்டும் என்பது சாத்திர சம்மசமேயாசவும், இக் 

சகாயிலாரும் இங்குள்ள மற்றை எக்கோயிலாருக் தங்கள் 
தர்சன் கோயிலிலே அப்படிச் செய்வித்அப் பத்தியை ஒரு. 

கிம் வளர்க்காது, ஆகமத்திலே பேசப்படுக் தேவதா 
ஈரிலக்கணம் ஒரு சிறிதும் இல்லாதவர்களாய், மனு மாமி௪ 
டஷணம் மியபிசாரம் முசலிய தியொழுக்கங்களே உடையா 
வர்களாய்,  தித்தியாசெள௫களாய் உள்ள பொப் பெண்: 
சச் தேவதாசிகள் என நியோடத்.துக், கோயிற்திரவியல் 
ECG அவர்களுக்கு. உபயோடுத்துக் காமம், கோபம், 
பொறாமை, மதுபானம், கலகம், சண்டை. வழக்கு, மேக 
யாதி, சந்சதுஇராசம், வறுமை முதலிய  இமைகளையே: 
அளர்க்கின்றார்கள்.
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35. இக்கே உற்சவகாலத்திலே வசந்தமண்டபத் 
திலே உற்சவராயகருக்குச் தீபாராதனை முடித்து விபூதி 
கொடுத்தவுடனே, உ தீசவங்கொண்டருளப்பண்ணாு, கெடு 
கேரர் தாமதிப்பித்து, இச்கோயிலார்கள் FURL FB 
னுள்ளே புகுந்து பார்த்துப் பார்த்துச் தங்கள் தங்கள் 
பிரியர்களே அழைத்துக்கொண்டு வந்து சக்கிகானத்இிலே 
நிறுத்தி, அவர்களுக்குக் காளாஞ்சியுபசாரஞ் செய்விக்.., 
அவர்கள் மனசிலே கெறுவத்தையும், அங்கே நிற்க மற்ற 
வர்களை அவமதித்து அவர்கள் மனசிலே பொறாமை கோபன் 

கவலை முசலியவைகளையும், சவாமியுடைய இருவுள்ளத்: 

இலை “சமது சக்கிகானத்தில் ஈம்பத்தர்களுக்கு அவமான 

மும் கம்பதிதால்லாதுவர்களுக்கு உபசாரமும் நடக்கின்ற 

னவே” என்று தோன்றுங் கோபத்தையும் வளர்த் துவிடு 

இறுர்களே. சுவாமி சந்கிசானச்திலே உபசரிச்சப்படத் 

தக்கவர் யாவர்? உபசரிக்கப்பட ச்சுசாதவர் யாவர்? | 

20. இங்சே ஆடவர்கள் கூட்டத்தினுள்ளே பெண்க 

ளும், பெண்கள் கூட்டத்தினுள்ளே ஆடவர்களும் YR‘ 

கெருக்குதலும், எக்நிகானங்களிலே :ஆடவர்களெல்லாருக் 

கும் முந்திப் பெண்கள் வந்த நிற்றலும், இச்கோயிலார்கள் 
அ௮ப்பெண்ஈல்ா விலம்கும்போது அவர்கள் மார்பிலே சை 

போட்டுக் ஈள்ளியுங் கேட்கத்தசாக மிச இழிவாக தூர் 

சார்ச்தைகளைப் பேசியும் விலக்குகலும், இவைகளெல்லா 

வற்றையம் நேரே கண்டுங் கேட்டும் அறிந்த அடவர்களுக் 

தங்கள் விட்டுப் பெண்டிர்களை இக்கோயிலுக்கு அனுப்புக 

அம், பெருங்கேடு பெருங்கேடு! கோயிலிலே ஆடவர்கள் 

இன்ன இடத்திலே நிற்றல்வேண்டும்; பெண்கள் இன்ன 

இடத்திலே கிற்றல்வேண்டும்: பெண்கள் கோயிலுக்கு 

இன்ன பிரகாரம் இன்ன சமயத்திலே போதல் வேண்டும்
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என்னும் நியமம் இல்லையாயின், யாது நடக்கும்! பெண் 

கள் வீடுகளிலே தங்கள் ஈற்றக்கார்களாகிய ஆடவர்களுச் 

தங்களைச் தூரத்திலுங் காணலாசாகதாம்; அது ஈல்லதே. 

தாங்கள் கோர்ட்டுகளுக்கு ௮ ழக்கப்பட்டே பாது போகா 

தொழியின் எவ்வளவு பொருட்கேடு வரினும் போகலாகா 

தாம்: அதுவும் நல்லகே. கோயிலிலோ, தாங்கள் ஆடவர் 

களாலே தீண்டப்பட்டும், நெருக்கப்பட்டும், மார்பிலே 

பிடிச்சி சள்ளப்பட்டும், துர்வார்க்கைள் பேசக் 

கேட்டும், ௮வமானமடையலாமாம்; இதுவும் ஈல்லதோ! 

வெட்கம் வெட்கம்!!! அறிவும் ஆண்மையும் உள்ளவர்கள் 

.இ௫்கே பெண்களை அனுப்புவார்களா! 

91. ஒருகோயிலிலே யாவராயினும் ஒருவர் ஓரு 

திருப்பணி தம்பொருவினாலே ஜாமே ரோ கின்று செய்விக் 

கப்புகின், அக்கோயிலார் மிக்க மகிழ்ச்சியோடும் அதற்கு 

உடன்பட்டு, அத்திருப்பணி மூற்றியபின், அவர் பெயரை 

வெட்டுலிக்தல்வேண்டும்; இதுவே இக்தியாளவீல் உள்ள 

கோயில்களின் வழக்கம். ஒரு இருப்பணி பலர் பொருள் 
“கொண்டு செய்விக்னெ, பொருளுசவி செய்தவர்கள் 
பெயரும், அவரவர் உசுவிய பெரீருட்டொயையும், வரவு 

செலவு கணக்கும் ௮ச்சிற்ப திப்பித்து எங்கும் வெளிப் 

படுத்தல் வேண்டும்; Doe இங்கிலிசகாரர் வழக்கம், 
இப்படிச் செய்யின் பொழுளூதவி செய்தவர்களுக்குள் 
திருப்தியும், மற்றவர்களுக்குப் பொருளுதவி செய்தலி 
னிடத்சே உள்ளக் Slant FF user உண்டாகும். 

38. இக்கோயிலிலே செங்கற்கவரெழுப்பி மரத் 
தண் காட்டிப் பனைமரம் போட்டு ஐடு வேய்ஈத திருத்த 
மண்டபத்கைப் பல வருஷத்துக்கு முன் இடிக்தொமிக்து
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விட்டுக், கல்லினாலே கட்டுவித்தல்வேண்டும் என்னு பல 

வீடங்களினும் பல காலங்களினுக் தண்டிய பணம் எங்கே? 

சிறிது BING சென்றபின், ஒருவர் இருபக்கதீதுகு 

கல்லினாலே ஈவரொழுப்புலித்தார். ஒரு கல்லிலே வெட்ட 

விக்கப்பட்ட அவர் புத்த பெயரையம் வெளிப்படாமல் 

இர்சிகாயிலார் மறைக்துவிட்டார்களே.. இவர்கள் கோயி ப 

விலே இருப்பணிகெய்ய யாருக்கு ஊக்கமுண்டாகும்! 

௮ சன்பின், கற்நூணாட்டிப் பாவுகற்போடல் செண்டு 

என்று பலதாமும் பலவூரினும் பணக் துண்டினார்களே! 

இருப்பணி நிறைவேறியதா? அப்பணம் எங்கே? 

2 : ச 5 - ச - 
99. ஏறக்குஜைய முப்பத்கொருவறாஷத்துக்குமுன்னே 

'சொழுட்டிக்குக் கிழக்கே ஒருவர் ஒரு இருக்குளக்கோண்டூ 

விக்கப் புகுந்து; அனு நிறைவேறு மூன் இறந்து விட்டார். 

அக்காலக் தொடங் இக்காலம் வரையும் இத்திருக்குளத் 

இருப்பக BH of ன்று பலஷர்களினும் பணகத்கண்டல் 

செய்யப்பட்டு வருன்றகாமே. இசன் முடிவென்னை? 

40. சேர்க் கொட்டகைக்கு ஐ போடும் பொகுட்டு: 

ஒருவர் 150 ரூபாக் கொடுக்காராமே! அப் பணக் கொண்மி 

௮.ச்இருப்பணி கிறைவேறியதாயின், இப்பொழு GC wae 

நெருப்புக் தண்மோ! அதற்குயாஅபிசாயச்சிக்தஞ் செய்யப 

பட்டது! கெருப்புச் தீண்டப்பட்ட தேரிலே சுவாமி எழுர் 

சிருளப்பண்ணலாமா! குல றிச்கொள்ளி HON SHOR 

கூடாது என்பது பெண்களுக்குச் செரியுமே. 

41, சல வருஷத்துக்கு முன்னே ஒருவர் பலசீட. க் 

ர் இரிந்து பணர்சண்டி இத்மிசரைள் திருக்துவித்தாமே. 

அசன்பின், இக்கோயிலிலே ௮ர்த்தயாமபூசையேத்பாட 

செய்து அப்பூசை maa தீ யெத்தை வடதேசத்குச்
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கோயில்களிலே போலப் பாசேடிகளுக்கு உபயோகப்படுக் 

தல் வேண்டும் என்று பலரிடத்.துர் இரிந்து பணக் தண்டி, 

கிலம் வாக்கவிட்டாரேோ. இவர் இவ்விரண்டு தருமத் துக்கும் 

2பாருளுசவி செய்கவர்களுடைய பெயர்களையும் அவரவர் 

esau பொருட்டொகையையும் உலகறிய வெளிப்படுத்தி 

ஊாா!! வெளிப்படுக்காமைக்குக் காரணம் என்னையோ! 

காரவராயினும் ஒருவர் இக்கோயிலிலே தம்பொருள் கொண் 

டனும் பிறர்பொருள் கொண்டேனும் ஒரு தருமத்தை 

கடத்தும் பொழுது, இக்கோயிலதிகாரிகள் mF whines 

தங்களாலே கடத்தப்படுகிறது என்னு சிலசனங்களுக்குச் 

சொல்லி, அவர்களை வஞ்சிக், அவர்களிடத்சே பணக் 

ஜண்டித் தங்களுக்கு உபயோகப்படுத் இர்கொள்வது வழக் 

கம்: இவரும் இது பேசுக இரிகிறார். தெருக்குத் தாம் 

பணாத்தண்டல் செய்தபோது இக்கோயில இகாரியாயிருந்த 
தம்புவுந் தேருக்கென்று சொல்லிப் பலரிடத்தும் பணர் 
ஜண்டல்செய்து தேர்ச்செலவின் பொருட்டுச் தம்மிடத்து 

Riki. Dat சமது கணக்கை உலகறிய வெளிப் 

அப்பியாது, எடுக். துக்கொண்டார் என்று இவரே சொல்லித் 

ரடுத்இியிருந்சாராயின், தம்மிட தீதே குணமுண்மையும் 
சும்புவிடத்சே குற்றமுண்மையம் உல BRET BRA Del sz 
வீளங்கும்; விளங்கவே, உலகத்தார்கள் தங்கள் மபாருளை 
வீணாக இழவார்கள்; அவர்கள் இஜதாககற்குக் காரணர் 
இவர். இனி, அர்த்சுயாம பூசை யன்னம் இவர் சொல்லிக் 
wy o 

க * . . - கொண்டபடி. பாளேடிகளுக்குக் கொடுக்கப்படுன்றது 
தானோ! ௮௫ செய்யப்படவில்லை என்று Hare xr பலருக்குள் 
சொல்கன்றாரேோ. இவர் கோயிலாரைக் கண்டியாகொழிச்சு 
சென்னையோ! பணங்சொடுக்தவர்கள் காலக் இற்ரானே 
வணக் தண்டல்செய்த இவர்காலத்இற்ரானே, இவர் வாங்”
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ஸிட்ட நிலத்தை ஏற்ற இவர் GranPCrerrQu கோயில 
காலிகாலக்இற்றானே, இத்தருமம் நடக்கவில்லையென்முல், 
பின் எவர்காலத்தில் கடக்குமோ! இவர் ஜார்கருமசிக்கை 
யுடையார். என்பது சத்தியமேயாயின், இசக்கோயிலஇ 
STASIS சண்டி தீதுப் பாே தேசிகளுக்கு அன்னு கொடுப்பி 
யாரா! இவர், தார் தேவாரக்திலே விருப்புடையர் என்ப. 
அம, மாமிசபோசனம் பாவம் என்று விடு த்தார் என் 
துஞ் சத்தியமேயாயின், ஜேவாரநிரை தயும் ஆட்டுக் 
கொல்யுஞ் செய்க அதிபாதக சரோமணியாகிய இக்கோயி 
லஇகாரியை வெறுத்து அவர் தீகட்பை வீடுக்காது, ௮வர் 

பகீகஞ் சார்ந்து. “தேருக்கு அடு வெட்டினால் என்ன? ' 
சாற்சு அடு வயசு மூதிர்க்து சாகிறது” என்று பற்பலரிடக் 
ஆம் பிசுற்றிக்கொண்டும், தேவாரநிர்தையையும் ஆட்டுக் 

'கொலையையுஞ் சூக்கமாட்டாஅு கண்டிக்தோரை வாயில் 

வற்சுபடியே தாஷிக்துக்கொண்டுக் இரிவாரா! இவர் கோயி 

Rar பக்கஞ் சார்க்கொழுகாவிடின், அவரை அடுள்அக் 

சகாயிலுக்குக் கோயிலுக்கு என்ன பணந்தண்டி, அறுமா௫ன் 

FOAMS HI uF DES car ano. முன் எடுக் துக்கொண்டு, 

சடன் கொடுத்தும், வியாபாரத்இல் வீடுச்தும், பொருள் 

் சம்பாதிக்க இயலாதே! பரிதாபம் பரிதாபம்! யாது செய் 
வார்! வேறு வழியில்லையே. இவர் தாங் கோயிலுக்கு 

இறுப்பது இரசு வட்டி. கானே? தேர் எரிந்தபொழுது 
“சந்தையா? பயப்படாதே! சக்கர தேர் இருத்திக் தந்து 

வீடுவேன்'' என்று அபயஹல தங் கொடுத்த இவர் இன்னும் 

பணச்சண்டலுக்கு என் பூறப்படவில்லையோ! அர்த்தயாம 

பூசைக்குப் பணங்கொடுத்தவர்கள் பாதே௫ச்செலவு ஈடவா 

மையைச் சட்டின் கம்மைள் செகிபிடிக்னுக் கண்டிப்பார்க 

ளென்று பயக். தவிட்டாரோ! பரதெிச்செலவுகிற்க, YT Fi =
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யாம பூசை இரமப்படி ஈடக்கின்றதா! அர்த்தயாம பூசைக் 

இரமம் இருவனக்கற் பூசைக்காமம் இவர் 27 Samar? 

அவைகளை அறிவிக்க வல்லது பணமா? கல்வி கேள்வியா? 

இவர் கல்லி கேள்வியின் மணமேனும் விசப்பெற்திருப் 

யாரா? “*அறிவுடையா ரெல்லா முடையா ஈறிவிலா--0ரன் 

டைய Cray மிலர்.” ““நுண்ணாறிவின்மை வறுமை 

யஃதுடைமை--பண்ணப்பணைத்த பெருஞ்செல்வம்.” அறி 

அடையவர் பணமில்லாவிடத்துப் புண்ணியக்? கடிக்கொள் 

வர்; பணமுாடையவர் அறிவீல்லாலிடத்துப் பாவமே தேடிக் 

கொள்வர். அர்க்கயாமபூசை யன்னம் பரதேசிகளுக்குக் 

கொடுக்கவில்லையென்.௮ு இக்கோயில இகாரியை முன் குறை 

பேசிக்கொண்டு Bisse இவர், இப்பொழுது “நிலத்தின் 
வளைவு திருளைக்குக்குக் கானும் போதாதே! கோயிலி 
காரி யாஅு செய்வார்? இன்னும் பணர் சண்டிக்கொடுக்காற் 

ன் பரதேசிச்செலவு கடக்கும்” என்கிறார். ஓகோ! இவர் 

சருத்தென்னை! நீங்களே சற்றே ஆலோகுிக்கால், எல்லாங் 

சண்டுபிடிச்அக்கொள்ளலாம். இவர் இக்கோயிற் கருங்கற் 
ஜிருப்பணிச் சபையிலல தாமும் ஒருவராய் நுழைக்தார: 
இங்கே பிரதிட்டையின் பொருட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட 
சிலாவீக்கரகங்கள் ஒருவருடையவைகள் எனப்படுதல்: 

_திகாது; அவைகளின் வீலையைப் பொதுப்பணக் இல்எடுகஆ, 
உடையவருக்கும் சொடுற்றுவிட்டு, அதைக் இருப்பணிச் 
கென்று வாங்கிர்கொள்ளல்வேண்டும்?” எ SIO வார்க்கை 
தொடுத்தார்; அது ர தீதிபெறாமை கண்டபின் “அவைகள் 

திட்பானுடையவைகள் எனப்படலாமா! கச்சசவாமிகோயி 
க்குப் போகும் பெண்டி.ர்சளெஇிரே இவர் எங்கள் சுவாமீ 
யன்ரோவென்று தட்டாத இயாருக் தலையெடுக்கவிடலாமா? 

உ ஜு : ் 3 tone . அவவிக்கரகங்களை ச் தள்ளிவிடல்வேண்டும்: வேறு விக்செ
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கங்கள் நான் அதிக விலையிற் Grub spo தருகிறேன்” 
க . ச ரு ப . . க எனறு தங்கருச்கை வெளியே விடக்கார்; ௮அகற்குஞ் சபை 

உடன்படாமை கண்டு, சமயம் பார்ச்துக்கொண்டிருர்தார். 
“இருப்பணியைச் சபையார் நிறைவேற்றினால் கீ உன் ௮இ 
கரரம் இழக்துவீடுவாய்: பின் யாது செய்வாய்” என்ற லை 
அட்டர் வார்த்தையால் இக்கோயிலதிகாயி மறாண்டசமயம் 

க ~ ச . . + = க அறிந்து, திருப்பணிக்குடன்படாவண்ணம் இக்கோயிலதி 
காசியைப் பிரிக்கெடுத்தார்; சபைவேண்டாம் தாமுங் கோயி 
லாரும் ஊரிலே புகுந்து பணக் சண்டிக் திருப்பணியை 

முடிக்கலாமென்று ஊரிலே புறப்பட்டார்; ஊரவர்கள் 

தம்மை ஈம்பிப் பணங்கொடுக்க உடன்படாமைகண்டு, பெரு . 

pss 5 gt, மனம் புழுங்கக்கொண்டுகிடர்து, அடி KSI. 
“Coen ff ON Ba பணக்தரா இருந்தால் என்னை! கான் என் பண் 

கொண்டு திருப்பணி சடத்கமாட்டேனா'” என்று தலைமிதத் 

இனர். ஆகா! அப்படிச்செய்தால், ஈமக்கேதும் வருகி 

சேர்க துவிட் சுமோ! கோயிற் பணத்தைக் கோயிலுக்கே 

டால் நமக்கெல்லாம் சக்தோஷர்சானே. இகோ! ஏன் 

இன்னு“ தொடங்கலில்லையோ! கைப்பட்ட பணத்தைத் 

இருப்பணியில் விட்டாற் கிழப்பருவக்திலே சுமக்கு விட் 

டூ.லே சோறுகிடையாகென்று எண்ணிவிட்டாரோ! கல்லது 

கல்லது; விட்டார் ஒட்டியிட்டாற் கோயில் வாயிலில் ஒரு 

புற்கைம்கட்டி கிடையாதோ என்று அணிபினுர் அணிவார். 

ஒருபொழுஅ இனி வேறேதேனலுக் தடையெடுப்பாரோ! 

எடுக்கனும் எடுப்பார் எடுப்பார். “நான் கோயிற் பணத்தை 

என்பேராலே பத்திரங்களெழுதுவித்து வாங்கிக்கொண்டு 
வட்டிக்குக் கொடுத்திருக்கிறேனே; என் மனைவியோ 

இறக்துலிட்டாளே; எனது சேட்டத்தல் அவளுக்குப் 

பாதியுண்டு ௮அ தங்களுரிமை என்று என் மக்களும் மரு
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மக்களும் வழக்குச் தொடுத்தால், கான் யாது செய்” 

லாமோ! திருப்பணி என்ன திருப்பணி” என்று கிடந்து 

மிணுமினுப்பினும் மிணுமிணுப்பார். கெட்டி கெட்டி! 

கோயிம் பணம் படம்பாட இதுவாமோ! ஒருபொழுன இப் 

பத்திரிகை கண்டவுடனே, “இப்படியெல்லாம் கான் எச்சம் 

கேட்கவோ” என்று கோபிற்பணதக்தைக் கோயிலுக்குச் 

Crtaainyg m5, சேர்த்துவிவொர். ஏன் சேர்த்து 

வீடாரோ! எல்லாக்காகீயத்கிறும் இவரைக் குறைபே௫ப் 

போடலாமோ! ல காரியக்திலே கல்லவர்சாமே. 

43. “இக்கோயிலதிகாரிகள், ஒருற்சவத்துக்கே Bar 

வுற்சலம் உம்முடையது உம்முடையது என் ௮ பலரிடத்தே 

தனித்தனியே சொல்லி, ௮அவமரெல்லாரீடத்தம் பணம் வால் 

இக்கொள்கின்றுர்கள்”' என்.௮ு பலர் தூற்றிக் திரிகின்றார்கள். 

இப்படித் தூற்றுக றவர்களும் இரும்பத் திரும்பப் பொருள் 

கொடுத்து இங்கே உற்ரவஞ் செய்லீப்பதென்னையோ? 

சைக்கோளச் சிறுவர்க ஞூடைய எச்சிற்பிரசாகம் 

புசிக்கவோ? தங்கள் தங்கள் விடுகளிலே சித்திரான்ன 
வகைகள் பலகாஈவகைகள் சுயோடு செய்வீத்அப் புசக்சு 

லாமே. அவைகளுக்கு இவைகளின் சுவைபில்லையோ? 

ஆசாரம் இல்லையோ? ௮௮. மமியாதையாகாதோ! காளாஞ் 

சிப் பெரும்பே௮ அடையாதுபோலும்! உயர்க்க சாஇயசர் 

இழிந்த சாதியார், செல்வர் வறியவர், கல்லவர் தீயவர், 
படித்தவர். படியாசவா, சைவர் அசைவர், ரொமணர் 

அப்பிராமணர் என்னும் பேசுமின்றி எல்லோருக்குஞ் 
சமமாகச் செயப்படும் உபசாரத்தினாலே மயங்கி, ஒன்று 

செய்பவர் யாவர்! சற்றே சித்இியுங்கள்! அன்றியும் இக்2ழ் 
மக்களுடைய மதிப்பு என்னை! “அவமஇப்பு மான்தமதிப்பு 

TN ச ச ae க 3 * ழு 
.மிரண்9---மிகைமக்க ளானமஇக்கற் பால” இங்கே ஒருவர்,
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தகாஞ் செய்லிச்துக்கொண்டுவந்த ஒருற்சவத்திலே, இச் 
'கோயிலஇகாரி பிறரிடத்தும் அவருற்சவமென்று பொருள் 
வாங்இக்கொண்டு, அவருக்கு ஆசீர்வாதஞ் செய்விக்க 
அதிக்து, பின் அவ்வுற்சவத் க்குப் பொருள் கொடா, 
நிறுத்திவிட்டார்; இன்னுமவர், இங்கே இருவனக்கும். 
பூசைக்கு நெடுங்காலம் நெர்கொடுத்துவக்து, அது இெம்மாக 
நடவாமையை அறிந்து துக்கிக்துப், பின் நிறுத்இளிட்டார். 

48, இக் கோயில் கட்டப்பட்டுள்ள நிலம், இக் 

'கோயிற் கட்டடம், திருமதிற் கட்டடம், இக் கோயிலுக் 
குரிய விளைகிலங்கள், தோட்டங்கள், வாகனங்கள், மஞ்சம், 
சப்பிரம், சேர், வெள்ளி பிக்சளை வெண்கலப் பாத்திரங் 
கள், திருவாபாணங்கள் முசலானவைகளெல்லாம் வெரு 

சனங்களால் உபகரிக்கப்பட்டனவன்றோ! இங்கே பண்டு 

தொட்டு ஈடந்து வரும் அபிஷேகம் பூசை நைவேக்இயச் 
இருவிழா முசலியவைகளெல்லாம், இக்தேசக்தார்களும், 
நாட்டுக்கோட்டையார்களும், உதவும் பொருள்கொண்டே, 
நடந்து வருகன்றனவன்றோ! இக்கோயிலஇகாரிகள் பண்டு 

தொட்டு இன்றுவரையும் இங்கே காவடிக்காரச்சளிடத்தஇில் 
வாங்கிய பணம் எங்கே? மாவிளக்கிடுவோர்களிடத்தில் 
வாங்கிய பணம் எங்கே? உண்டிவைக்து வாங்கிய பணம். 

எங்கே? திருப்பணிக்குக் தருப்பணிக்கென்று ஊர்தோறும் 
பலதரக் இரிந்து வாங்யெ பணம் எங்கே? ஒவ்வொரு உற்௪ 

வத்இிலும் பற்பலரிடத்தும் அவரவருற்சவம் என்று வஞ் 

இக்.து வாங்கிய பணத்திலே உற்சவச் செலவுபோக மிச்சப் 

பணம் எங்கே? உருச்திராபிஷேகங்களுக்கென்று வாங்கயெ 

பணத்திலே உருத்திராபிஷேகச் செலவு போக மிச்சப் 

யணம் எங்சே? இப் பணத்திலே இக்கோயிலஇகாகிகள் 

தாங்களாக இக்கோயிலுக்கு யாதாயினுச் இருப்பணி செய்ச
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இருக்கன்மார்களா? யாதாயினுந் திருலாபரணஞ் செய் து 

வைத்திருக்கன்ரார்களா? யாதாயினும் கிலம் வாக்கி 

வீட்டிருக்கெ றுர்களா? இக்கோயிற் பூ௪கர்களுக்குச் சம்ப 

ளம் உண்டா? பகிசாரகர்களுக்குச் சம்பளம் உண்டா? 

இனிப்பூசகர்சமாயும் பரிசாரகர்களையும், அடிக்கடி. தள்ளி 

பஞ் சேர்த்தும் வாங்குங் கைக்கூலிப்பணம் எங்கே? கொடி. 

2யத்றக் குத்தைப் பணம் எங்கே? வடதேசக்துக்கோயில் 

சளிலே பூசகர்களுக்கு நாடோறுஞ் சாதங் கிடைக்கின்ற அ: 

அர்ச்சனைப் பணம் முழுவதும் அவர்களுக்கே; மாசக் 

தோறும் கெற்சம்பளங் கிடைக்கின்றது; அம்மட்டேோ, 

அவர்களுக்குச் சார்வமானிய நிலங்களும் விடப்பட்டிருக் 

இன்றன: அவர்களுக்குச் செத்தவிட்டுச் செலவு முழூ.துங் 

நாயிற் செலவே; உபசயனன் கல்யாண முதிலியவைகளுக் 

Jia இயன்ற பொருள் உபகரிக்கப்படுகின்றது. இக்கல் 

லாக் கோயிலிலோ பூசகர்களுக்குச் சனங்களாலே கிடைக் 

ம் அர்ச்சனைப் பணம் ஓன்றேயன்றி வேறில்லையே; அவ் 

அர்ச்சனைப் பணாத்தையம் இப்போகைக் கோயில இகாரி 

அம் அபகரிக்கக் தலைப்பட்டுகச்கோண்டாமே, இவர் பூசகர் 

அள் செய்யுல் குற்றங்கமாக் கண்டித்துத் தண்டிப்பது 

ating? இப்படி ததானோ! பல வழியாலும் கோயிற் பணக் 

சொகை முழுதும் இக் கோயிலதிகாரிக்கே சம்பளமாய் 

Agog. Doi இப்பணத் தொகைகானும் போதாது 

என்று ஊரெங்கும் கடன்பட்டுக்கொண் டலைனெ்ர௫ரே! 

இக்கோயிற்பணம் எ வைகளுக்கு உபயோகப்படுன்ற.து? 

நீங்கள் அறிவிர்சள். இன்னும் இவர் கோயிலுக்கென்று 
ஊரிலே பனை மரங்கள் FONG F Bs தம்முடைய தாசி 
Ze, © ௩ . soa . ன் 

வீட்டு வேலைக்குச் சேர்ப்பிக்கிறுராம்.
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44. இக்கோயில் யாருடைய? இக்கோயில இகாரி 
யுடையகசா? சனங்களுடையதா? மேற்காட்டிய வகையி 
னாலே சனங்களுடையஅ என்பது எல்லாருக்குந்தெரியுமே.. 

வேறுவனோபாயம் gar mia ரி இக்கோயில திகாசியாகச் 
௪னங்கள் கைப்பொருள் கொண்டு சீவிக்கிறவர் கடவுளுக்கு 

மாத்திரமோ, அச்சனங்களுக்கும் வேலைக்காரரன்றோ! இவ் 

வேலைக்காரர் இக்மீகோாயில் வேலைகளைக் கடவுள் அருளிய: 

சாத்திரத்துக்குஞ் சனங்களுடைய திருப் திக்கும் ஏற்ப 

கடத்தித், தம்முடைய வேலைக்குத்தக்க சம்பளம் பெற்றுச் 

கொண்டு, வரவு செலவு இருப்புக் கணக்கு அச்சனங் 

களுக்கு ஒப்பித்கல் வேண்டுமே. அப்படிச் செய்கன்றாரா? 
இவர் சாக்இரமென்பது ஒரு இறிதாயினுந் கற்றறிந்து, 

இக்கோயிலை ஈடத்துகிமு. ரா? அல்லது கல்வியறிவொழுக்க 

முடையவர் என்று சனங்களாலே ஈன்கு ம இக்கப்படுவோர் 

யாவரிடத்தாயினுக் கேட்டறிந்து கடத்துகின்றாரா? யாவ 

ருடைய கூட்டுறவு இவருக்குள்ள-? கோயிலை ஈடத்துவ் 

இரமங்களை இவருக்கு உபதே௫க்க வல்லவர் யாவர்? இக் 

கூட்டுதவினர்காமா? நீங்களே ஆராய்ந்து அறிந்துகொள் 

48, ஒருவர் தம்பொருள் கொண்டு சென்னபட்ட 

ணத்தினின்றும் வருவிக்சு சிலாவிக்கெகங்களை இக்கோயி 

லஇிகாரி Ques பிர இட்டை செய்விக்க உடன்பட்டு, 

ஆங்கேச வருஷ மசோற்சவ காலத்தில் இக் கோயிலி 

னுள்ளே ஏற்௮க்கொண்டதம், இவ கடி. தங்கள் அச்சிடு 

வித்கனுப்பி ௮வ்வருஷர் கைமாசம் எழாந்தேதஇ இராத்திரி 

இக்கோயிற் சர்நிகானத்திலே வெகுசனங்களைச் கூட்டி, 

இக்கோயிற் இரியைகள் ஆசும விரோதம் என்பதையும், 

15
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இக்கோயிலைப் பிரித்து ஆகம விதிப்படி கட்டுவித்தூ 

விக்ரகப் பிரதிட்டை செய்வித்கல் வேண்டும் என்பதை 

யும், கம்மைக்கொண்டு சனங்களுக்கு விரித்துப் பிரசல்டுப் 

பித்சதும், ௮சன்பின் ௪னங்கள் கையொப்பம் GHA FH BD, 

இத்திருப்பணியை ஈடத்தும்பொருட்டு ஒரு ௪பை ஏற் 

 வடுத்தப்பட்டதும், கையொப்பக்காசர்களுள்ளே இலர் 

உதவியபொருள் கொண்டு இரிரொப்பள்ளிக்கு மேத்சே 

உள்ள கருவூரினின்றும் உயர்வா௫ய கருங்கற்கள் வருவிக் 

சப்பட்டதும், சேர்ர்கபணங் கருங்கற்களுக்குப் போகாமை 

கண்டு இச்சபையாருள் ஒருவர் வட்டிக்குப் பணம் எடுக் 

அச் கொடுத்ததும், உங்களுக்குச் ஜெரியும். சென்ற வருஷ 

மகோற்சவச்திலே சனங்களுக்குப் பத்தியை விளைவிக்கும் 
பொருட்டுச் சில புண்ணியவான்கள் திருவாவடு துறையா 
தினச்தினின்.றுஞ் சில அவார்களை வருவித்து, இக்கோயில் 

தெந்கு விதி மடத்திலே மாகேசுர பூசை ஈடாத்தித, 
சேவாரச்திருக்கூட்டத்தினால் உற்சவத்தைச் இழப்பில் 
அச் கொண்டு வரும்பொழுது, அது பொறுப்பெண்க 
CHOU ஈடன சங்கங்களுக்கு இடையூமுகல் சண்டு, 
இக்கோயிலார்கள் சேவாரபாராயணத்துக்கு இடையூறு 
விளைத்ததும், காம் போதிச் கபடி ஸ்ரீமுக வருஷ ரதோற்ா 

வத்திலேநிறுத்சப்பட்ட ஆட்டுக்கொலை மட்டுக் கொடகங்கி 

னதும், அம்மகாபராதம் மண்டு இடபவாகஜனோற்சவளத்தி 

அம் ரதோற்சவச்திலும் தீர்க்தோற்சவத்திலுக் தேவார 
,_ பாராயணம் ஓழிந்சுதும், உங்களுக்குச் கிரியும், ே வாரக் 
Génie. மாகேகரபூசை செயப்பெற்ற மடத்திலே 

இக்கோயிலாற் சிலர், அம்மடக் கட்டுவிக்ச புண்ணியவான் 

களுடைய குடும்பங்களுக்கு விரோதமாகய அர்வார் தளை 
களைச் சுவரிலே or (Lp BS dB Bid, அம்மட த தறைகளுள்
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 உன்றைப் பூட்டு முறித்துக் திறத்து உள்ளே was கழித் 

அம் சவாஞ் செய்வித்தும் அசுத்தப்படுத்தெதும், உக்க 
க்குச் தெரியும். முன்பு கோயில் பிரித்துக் கட்டுவிக்க 
வும் விக்கிரகப் பிர திட்டை செய்விக்கவும் உடன்பட்ட இச் 

“Barina Sard பின்பு தாம் இவைகளுக்கு உடன்படுவ 
இல்லை யென்று மறுத்து நிற்பதும், முன் பணல் கொடாது 

கையொப்பக்காரர்கள் இகனையநிந்து பணக்கொடுக்க 
உடன்படாததும், முன்பணங்கொடுக்கத கையொப்பக்காரம் 
கஞுள்ளேசிலர் திருப்பணியில்லையாயின்தங்கள்பணத்தைச் 
தங்களுக்குச் தக்துவிடல் வேண்டும் என்னு சபையாரை 

கெருக்குவதும், சபையார் எழுதுங் கடிதத்துக்கு ஒரு 

விடையு் கொடாது இக்கோயிலதிகாளி இறுமாந்து இர 

வதும், உங்களுக்குக் தெமியும். இவையெல்லாம் இப்படி 

பிருக்க, இகஃ்கோயில இிகாரியைச் சார்க்கவர் கலர் ராக் 

களிலே போய்த் திருப்பணி கடக்கும் நடக்கும் என்று 

சனங்களை வஞ்சித்து செல்லும் பணமும் aT HF so, 

உங்களுக்குக் தெரியும், மிக அரிதின் வழுலிக்கப்பட்ட. 

கருங்கற்கள் வெய்யிலிற்கிடந்து பழு துபடுகன்றன. பண்டு 

ிசொட்டுப் பாம்பரையே இக்கோயிலுக்குப் பத்பல உதவி 

rom செய்கு பிரபுக்களஞுடைய உறுதிமொழிகளும் இக் 

கோயில இகாரி செவிக்கேறவில்லை. இக்கருங்கத்களெல்லா.ம் 

பழுதுபட்ட பின்புதான் பொருளுதவிக்காச ர்கள் இதைக் 

குறித்துச் இர்இப்பார்கள் போலும்! 

40. சைவசமயிகளே! கீங்கள் சுப்பிரமணியக்கடவணி 

னிடத்தும் ஆகசமத்தினிட த்துக்கக்தபுாணத்தினிடத்துஞ் 

இரத்தையுடையிர்கள் என்பது சத்தியமேயாயின் இக் 

கோயிலதிகாரியைக் கண்டித்துக் திருத்தி இக்கோயிலை :
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ஆகமப்பிரகாரம் ஈடத்தம்படி செய்யக்கடவிர்கள். அது: 

கூடாதாயின், கீங்களெல்லாக் இரண்டு மகா சபையாகக் 

கூடிக் கலந்து YC orA FS, இக்கோயில இிகாரிமீது கோர்ட் 

ஒலே வழக்குள் தொடுத்துத் தீர்ப்புப் பெற்று இக்கோயி 

௮இகாரியை நிக்கி, உங்களுள்ளே பெரும்பான்மையோர்க- 

ளுடைய சம்மதப்படி ஒரு ௪பை ஏற்படுச்தி, இக்கோயிலை 

அச்சபையின் பரிபாலனன்அக்கு உட்.படுத்தக்கடவிீர்கள். 

அதுவுங் கூடாதாயின், நீங்கள் வருந்திச் சம்பாதித்த 

பொருளை இங்கே விஷச் செலவழியாது, எந்தக்கோயில் 

ஆகமலிஇப்படி நடக்கின்றதோ அந்தக் கோயிலிலே செல 

வழித்து, அதையே உங்கள் வழிபாட்டுக்கு இடமாகச் 

காள்ளக்கடவிீர்கள். 

AT. “நீர் ஏன் ஒருவரைப் பெயர் அட்டி. இப்படியெல் 

லான் சுண்டிக்கிறிர்? இப்பக் இரிகையைக் கண்டு பாவர் 

இருக்தப்போகிருா!  இருக்தரவிடதக்து உமக்கும் குறைவு 
அரனே. ஊர்ப்பகையும் ஏச்சர்கான் உமக்குப்பபன். வேற! 

உன் என்னை” என்று லர் பேசுவார்கள். இக்கோயில் 

சைவசமயிகள் எனப்படுவோர்கள் எல்லாருக்கும் உரிய 

பொதுத்கானம். இதை இக்கோயிலதிகாரி உங்களுடைய 

'பேடிமையினாலே தமக்கு உரிய இறப்புக்கானம் எனக் 

அணிந்து சுமக்கு வாக்தகசாலையாக்கிக்கொண்டார். Qe 

கோயில் சன்னிடத்சே வருஞ் சனங்களெல்லாருக்குல் 
காக் கோப முதலிய அசுத்தங்களெல்லாவற்றையும் 

யாக்க தேவபத்தி மூசலிய சத்தங்களை வளர்க்கவேண் 

ஒயபமிச த்த ஸ்கானம்; இதைஇக்கோயில இகாரி உலகத்தா 

ரல்லாரையுங் கெடுக்கத்குகிய YT BB ஸ்தா னமாக௫ிய 

காமசாலையும் போர்க்கள முமாக்இவிட்டார். இக்கோயிலு4
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GU போகிறவர்களுள்ளே பெரும்பான்மையோர்கள்., 
காளாஞ்சியுபசாரம் பெற விரும்பியும், வாணவேடிக்கை 
பார்க்க விரும்பியும், பொதுப் பெண்களையும் அழகிளை 
புடைய பிறர் மனைவியரையும் பார்த்து மோடக்க விரும்பி 
யம், சிசேகர்களோடு கூடி, வெற்றிலைபாக்குக் இன்று பகை 
பிலச் சுருட்டுப் பிடித்துக் கஞ்சாலேகியம் உட்கொண்டு 

அிற்றின்ப வார்த்சைகள் பேரிக்களிக்க விரும்பியும், தங்கள் 
தங்கள் கற்பைப்பாதுகாக்கவிரும்பாது ஆடவர்கள் கூட்டத் 

தைகெருக்கி உள்ளே நுழைந்து தங்கள் தங்கள் ஆடைபா 

பரணங்களைக் காட்டவிரும்பியும் போகுழுர்கள். ஆடவர்க 

ளுள்ளும் பெண்களுள்ளாஞ் சிலர், புண்ணியத்சை விரும் 

ியே கோயிலுக்குப் போனவிடகத்தும், குளிக்சப்போய்ச் 

CFD பூசிக்கொள்பவர்சள் போலப் பாவங்களையே சம்பா 

இித்துச்சொண்டு, திரும்புகிழுர்கள். ஐயையோ! பாஸ் இம். 

களைப் பரபுமுஷர்சலை மனூனால் இச்சிக்கலும்வியபிசாசக் 

சான்னும் உண்மையைச் இந்திக்கிறார்களில்லை. இக்கோயீ 

லதிகாரியையம் இக்கொயிலையுக் கண்டு, மற்றக் கோயில 

காமிகம் தங்கள் தங்கள் கோயில் இப்படியே கெடுத்து 

விடுகிரர்கள். பாதிரிமார்கள் தங்கள் *ஈற்கொடை” என்னும். 
பத்திரிகையிலே “கந்தசுவாமி கோயிற்திருவிழா”” எணம் 

பெயர்கொண்ட எழாஞ் எங்கியையிலே “சண்டை சலருந 

சாதித்கல் காச சதுர் சங்கிதம் பாஸ்இரிகூட்டம் வாத் கக 

முழக்கம் வாணலிசாயாட்டு முசுலிய வேடிக்கைகள் யாஷ் 

இருவிழாவில் உண்டு. அனை கத்தருக்குங் காமுக௬ 

வாய்ப்பு” என்று பேசுஅிழுர்கள். சிவகருமோத்கர£ம் என் 

ணும் Brine BC x பிஜர்மனைவியரை இச்சித்தல் வே௫யகசை 

இச்சிக்சல் முசலிய பாவங்களெல்லாவற்றையும் எடுத்துக் 

காட்டி. அவ்வவைகளுக்கு நரகச்துன்பம் விஇத்கருவினவச்
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சந்தசுவாமியேயாகவும், sat உங்கள் தஇச்சார்பினாலே: 

அதியாயமாக இகழப்படுகிறார். நாம் இவைசளெல்லாவக 

றையும் அறிந்து, இக்கோயில இகாரிக்கு ஈல்ல புத்திகள் 
சொல்லி, இக்கோயிலைக் இருத்துவிக்க நெடுங்காலம் பல: 

வழியாலும் முயன்றும், கத்தி பெருமை கண்டு, பொன 

தன்மையை விரும்பி இப்பத்இிரிகையை வெளிப்படுத்: 

இன்றோம். நங்கடனை சாம் நிறைவேற்றுஅின்றோம். LIGNGE 

கும் ஏச்சுக்கும் பயந்து இது செய்யாதொழிவேமாயில்,. 

கடவுளுடைய கோபாக்கினிக்குப் பாத்திரராவேம். தக்க 

“ணும் அவன் யாகசாலையில் இருக்தவர்களுக் KK. முனிஎ 

குடை.ய உறுதிமொழிப்படி நடவாமையினால், அம்முணிஎ 

GFIGE (FO PAOMG AV, GOS GS ருறைவுவாட்டும். Boe 

மூனிஎர் தங் கடனை நிறைவேற்றினர்: கேட்டவர்கள் 

தங்கள் கடனை கிறைவேற்றாமையினுலே, தண்டிக்கப்பட. 

டார்கள். இது கந்தபுராணக் இனால் உஙுகறநைக்ளுள் தெரி 

/மே. இராசாவுடைய கட்டளையைக் குடி.கருக்கூப் பறை, 

யறைந்து தெரிவிக்க பறையன், அச்சட்டளைக்கு அக்னாட. 

கள் அமையாதவிடத்தும் குறைவடையாத பயனே படை 
தலையும், அமையா த கடி.கள் எண்டிக்கப்படு தவையுஷ்டிங்கள் 

'கேே காண்கிறீர்களே! 

48. நாம் இப்பத்திரிகை ழுதகிய குற்றம் என்: 

சிலர் பேசுகன்றார்கள். அவர்கள் இப்பத் ரிசையிலே. 
கண்டிக்கப்பட்ட செய்கைசள் சிவாகம வீரோதுமல்ல எண் 
யினும், இச்செய்கைசள் இக்கோயிலினிட த்தும், இஃ 

(கசோயிலார்களிடத்தூம் இல்்யென்ரயினும், முன்னாம் 

சா இத்துளிட்டன்றோ, பின்னர் minh. தருறத்றமே்றல்வேண்் 

விம். அப்டடி.ச்சா திச்சவல்லவர் உண்டாயின்,லெளீயேபறட்
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படட்டும். தாம் இப்பச்திரிகையை இக்கோயில இகாரிமேற். 

கோபத்தினால் எழுதினோம், ஆதலால் இது கூற்றம் என்னு 

சிலர் பேசுன்றார்கள். நாம் யாது செல்கின்றோம்! 

கோபத்தினாற்றான் எழுதினோம் என்கின்றோம். ஈல்லது:: 

அவர்கள் ஈம்மீது குற்தமேத்றுவது யாதனாலோ! கம்மேத் 

கோபத் தனாற்ரானே. ஆகவே, ஈம்போல அவர்களுக்: 

(2காபமுடையவர்கள் தாமே. கோபமெனப்பட்டதெ௮வுந் 

தீமை பயக்குமோ! நன்மை பயக்குங் கோபமும் உண் 

டன்றோ! ஈம்முடைய கோபம் யாது பற்றிய கோபம்?' 

ஆராயட்டும். இக்கோயில இகாரி ஈமக்குக் கோயிற்பிரசாதம் 

அனுப்பலில்லை என்ற கோபமோ? ஈமது கலியாண விட்டுக் 

குப் பெரியமேளஞ் சன்னமேளம் அனுப்பவில்லை என்ற 

கோபமோ? காங் கேட்டது யாதாபினுந் தரவில்லை என்ற: 

கோபமோ? ஈமக்கு. இக்கோயிலீலே உபசாரஞ் செய்ய 

வில்லை என்ற கோபமோ? இக்கோயில் சவாகம விரோத 

மாச கடக்தப்படுகின்றது என்ற கோபமோ? முன் கின்ற: 

வினாக்களுக்கெல்லாம் “இல்லை!” என்ற விடையும், இறுதி 

யில் கின்ற வினாவுக்கு மாத்திரம் “ம்!” என்ற விடையுமே 

சிறுவருஞ் சொல்லுவர். ஆகவே, நம்முடைய கோபம் 

புண்ணியமோ பாவமோ! இனி ஈம்மைக் குறைகூறுவோர்க 

ளுடைய சோபம் யாது பற்றியகோபம்? ஆராய்வோம். 

நம் பச்திரிகையிலே பேசப்பட்டவைகள் எல்லாமேனும் 

௮வைகளுள்ளே சிலவேனும் ஒன்றேனும் பொய்யென்ற: 

கோபமோ? இப்பத்திரிகையிலே சண்டிச்சப்பட்ட தியொ 

முக்கள்கள் தங்களிடத்தும் உள்ளன என்பது பற்றியும், 

இக்கோயில இகாசியிடத்தே தங்களுச்ரு உள்ள ஈட்புப் 

'பற்தியும் எழுக்க கோபமோ? முன்னை விஸுவுக்கு “இல்லை'” 

என்ற விடையும் பின்னை வீனாவுச்கு “ஆம், ஆம்” என்று
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விடையுஞ் சிறுவர் வாயிலும் தடையொரு சிறிதுமின்றித் 

“தோன்றும். ஆகவே, அவர்களுடைய கோபம் புண்ணி 

பமோ பாவமோ? வாய்இறக்கட்டும். ஈதறியாதார் மற்றே 

தீறிவார்!!1 “இக்கோயில் சிவாகம வீரோசம் என்பது 

இவர் முன் அறியாரா? அறிக்இருந்தால் இவர் இக்கோயி 

அக்கு முன் போனதென்னை? போய்விட்டு இப்பொழுது 

சண்டிப்பஜென்னை'” என்னு சிலர் புறக் கூறுகின்முர்கள். 

காம் இக்கோயிலுக்கு இக்கோயிலார்களால் அழைக்கப் 

படாதே போனோமா? அழைக்கப்பட்டே போனோமா? 

அழைக்கப்படாதே போஜேம் எனின், ஈமது சிறு பிராயச் 

தொடங்கி எக்காலமும் போனோமா? இடையிலே சில 

காலம் போகாதிருந்து போனோமா? இடையிலே எத்தனை 

வருஷம் போகாதிருந்தோம்? இருபத்தைந்து வருஷகாலம் 

போகாதிருந்தமை யாது பற்றியோ? இவர்கள் ஈம்மைக் 

கோயிலுள்ளே புகவொட்டார்கள் என்றோ? கந்த வாமி 

சடவுளல்லர் என்றோ? பாதிரிமார்களுக்குப் பயந்தோ? 

காம் போகாத காரணம் உலகறியப் பி.ரசங்கிக்கவில்லையோ? 

அழைக்கப்பட்டே போனோம் எனின், எதன் பொருட்டு 

அழைக்கப்பட்டோம்? சங்கள் சொல்வழியே கம்மை ழக 

விக்கவோ? ஈஞ்சொல்வழியே தாங்கள் ஒழுகவோ? நாம் 

இங்சே போனது இக்கோயில் சிவாகம சம்மதம் என்னு 

கம்பயன் குறித்து வழிபடல் கருதியோ? Gawain 

விரோதம் என்று பிறர் பயன் குறித்துத் இருல்னூகல் 

கருதியோ? இக்கோயிலைக் திரு தீதும் பொருட்டு வேண்டிக் 

கொள்ளப்பட்ட காம் இங்கே ஈடப்பவைகளைப் போய் 

கேரே பாராது திருத் துவ; எப்படியோ! இக்சோயித் 

குத்றங்களெல்லாம் இங்கே காம் போகுமுன்பே அறியப் 

பட்டன வோ? இங்கே போக்கு வரவு செய்கிறபொழுது
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கண்டறியப்பட்டன சல இல்லையோ? போகாது விடுத்த 

பின்பு கேட்டறியப்பட்டன சில இல்ஷையோ? நாம் இச் 

கோயிற் செய்கைகளை இப்பொழுது இக்சே போகா 

விடுக்சு பின்புதான் சண்டிக்கறேமோ? போகச் தொடங்கு 

முன்பு கண்டிக்கவில்லையோ? போய்வருற காலத்திலே 

சுண்டிக்கவில்லையோ? அக்காலச்திலே வெளியிலே மாத்த 

ஈந்தான். கண்டிக்சகசோமோ? இக்கோயிலின் உள்ளே 

கண்டிக்கவில்லையோ? இவர்கள் புறச்தே மாக் இரந்தான் 

கண்டிக்கோமோ? இவர்களெதிரே கண்டிக்கவில்லையோ? 

நமது கண்டனம் நீதி என்று உடன்பட்டார்களோ? உடன் 

படவில்லையோ? உடன்பட்டார்கள் எனின், திருக்தமடை 

யாகசென்னையோ? உடன்படவில்லையாயின், சிலாவிக்கர 

கங்கள் ஏற்றல் ஆட்டுக்கொலைவிலக்கல் கோயில் பித்து 

கட்டச் சம்மதித்சல் முதலியவை ஏன் செய்தார்களோ? 

பின் ஏன் மறுத்கார்களோ? நங்கண்டனம் 96 இ என்று 

பின்பு தேறினார் ளோ? தேறினார்கள் எனின், அதற்கு 

ஆசகமப்பிரமாணங் காட்டினார்களோ? இனிக் காட்டுவார் 

களோ? இவைகளுக்கெல்லாம் விடை ஈன்றாக அ.றிக்இருர் 

தும், பொராமை கூடாகட்பு பொய்யுபசார விழுப்பு முதலிய 

பல காரணங்களினாலே மனச்சான்றுக்கு விரோதமாகப் 

புறம்பழித்துப் பேசங் கழ்மக்களோடு பேச்சே இருக்கின் 

றது! அம்ஜூடர்கள் இவ்வியாழ்ப்பாணமாகிய மரத்தைப் 

பிடிக்சு புல்லுருவிகள்; அப்புல்லுருவிகள் ஒழியும் வரை : 

யம் இம்மரர் இருக்காது இருந்தா து!!| 

49. எந்தப்பொருளும் எல்லாருக்கும் நல்லதுமன்று, 

எல்லாருக்கும் பொல்லாத .துமன் ற; இப்பத்திரிகையும் yes 

படியே. இவசாத்இரத்தில் விசுவாசம் இல்லாதவர் சைவா
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அரம் இல்லாதவர், ஒரு சமயஈடையுஞ் சாராதவர், கள்ளுக் 

சாராயங் குடிப்பவர், இறைச்சி இன்பவர், கஞ்சாவெறியர்,. 

பிறார்மனைலியரைக் கற்பழிப்பவர், தாசிவிடு தூங்குவோர், 

தேவச்இிரவியங் கவர்பவர், பிராமணத் இரவியங்களைக் 

கவர்க்து பிராமணப் பெண்களைக் கற்பழிப்பவர், கைக்கூலி” 

னாங்கும் கோயிலஇகாரிகள், கல்விபறிவொழுக்கம் ஒரு 

சிறிதும் இல்லாது மைக்கூலி கொடுத்றுக் குருத்துவஞ் 

செய்பவர், இருவிழாச் காலங்களிலே தெருத் திண்ணைகளில் 

இருக்துகொண்டுஞ் சந்திகளில் கின்றுகொண்டும் பிறர் 

மனைவியரை இச்சித்றுப் பார்ன். தர்வார்சக்தைகள் பேசி 

வாய் புலம்பிக் இரிபவர், பொய்யுபசார£த்தில் விருப்ப 

முடையயபோலிப்பிரபும்கள், தக்கம் பளையைச் சோயிலிலே 

சாதிக்குஞ் சண்டாளர், கோயில இகாரிசளுக்குப் பொய் மரி 

யாகை காட்டிப் பலகாரம்வாங்கிள் இன்பவர் முதலிய பாஸ் 

சளுக்கு இப்பத்திரிகை மிசப்பொல்லாகது பொல்லாகுு 
a 

ito ன. இப்பத்திரிகை புறர் நாற்றப்படும்போது, யாவரும் 

அவர்களைக் கண்டு பிடிக்துக்சொண்டு, அவ.ரவர் செய்கை 
ae ரக . . . 

KEM ஆராயற்து அறிக்துகொள்ளலாம். 

20. சனங்களுடைய இறையைப் பெற்றுக்கொண்டு. 
அவர் களைப் LNT BUBBLE இயல்பை டய அரைக்சனதளா 

ிடத்தே வேசனம் பெற்று வுக்ருஞ் சனங்களுக்கும். 
உபயோகப்படும் வேலைகளை நடாத்துகலிற்ரானே ஆபி௫த் 
கால முழுதும் ே பாக்குவது துரைக்கன உகச்தியோகக்தர் 
கள சடன். இவ்வியாழ்ப்பாணக் ஈச்சேமி உ திதியோகத்தா் 
எளிற் சிலர், இக்காலத்து sean கால திதிலே அதனை 
NDS HOES சுங்சாலத்இனுக் துற்ற முத்கியோகதக்தா் 
காலத்தினும், அங்கே தங்கள் தங்கள் சருமமுடிக்க வருஞ்
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சனங்கள் சாலத்தினுஞ் சிறிது றிது பாகம் பர.தூஷண 

வார்த்தைகளைக் தாங்கள் பேசியும் அவர்களைக் கேட்பித் 

அங் கொள்ளா கொள்வது வழக்கம். இனி, இப்பத் திரிகை 

வெளிப்பட்டபின், ஈம்மேலே தொடுக்கப்படுச தூஷணக் 

கூட்டங்களினாலே அங்கே அவர்கள் காலம் பெரிது 

கொள்ளா கொள்ளப்படும் போலும்! அசனாலே கமக்கு 

விளையுங் கேடு ஒரு சிறிதும் இல்லை; துரைத்தனத்தாருக் 

குஞ் சனங்களுக்கும் விளையுங் கேடு பெரிது பெரிது!!! 

அசுற்கு நாம் யாது செய்வோம்; ௮து நங்குற்றமன்று; 

கச்சேரித் தலைவன் குற்றம். 

இங்கனம்: 

வண்ணார்பண்ணை உங்கள் சல்வாழ்வை யசார். த்தமாகவே 

யுவஷஹ் கன விரும்பி எதிர்பார்க்கிற 

(1875.) சைவப்பிரசாரகர்.



2. தல்லூர்கி க நீதசுவாமிகோயில் 

இரண்டாம் பத்திரிகை 

  

சாம் உலசத்தாருக்குப் பயன்படும்பொருட்டு எழு.இ அச்சத் 

- பதிப்பித்து வெளிப்படுத்திய நல்லூர்க் கந்தசவரமிகோயில் என்னும் 
பத்திரிகையை வாடித்தவர்களுள்ளே, தச்சவைகள் சசாதவை 

கள் பகுத்தறியும் அறிவும் மனச்சான்றுக்கு ஒரு சிறிதும் விரோத 

மறப் பேசும் பேச்சும் உடைய மேன்மச்சளொழிய, மற்றவர்க 
ஞள்ளே பலர் உண்மை அறிச்தும் பொறாமை து ரபிமான 

முதலிய காரணங்களினாலும், வேறு பலர் இன்னும் உண்மை 

அறியமாட்டாமையினாலும், அப்பத் திரிகையை வாசியாதவர்கள் 

- பலர் இவர்கள் கற்பித்த பொய்வார்த்தைகளால் விளைர்த மயக் 

கத்தினாலும், அரியாயமாகவே ஈம்மைச் தூலித்துச்சொண்டு 

இரிகிருர்கள். எல்லாரும் அப்பத் திரிகையோடு இவ்விரண்டாம் 

- பத்திரிசையையுஞ் சித்தசமாதானச்தோடு பலமுறை வாத்து, 

உண்மை தெளிக்து, அடல்கி யொழுகக் சடவர்கள். 

; ——~ofe— 

நல்லூர்க் கந்தசவாமிகோயிலார்களே ! 

1. உங்கள் கோயிற்கட்டடமும், அங்கே விச்னே 
ஈரப் பிரதிட்டை இல்லாமையும், மூலரூர்ச்தி உற்சவ 
மூர்தீதிசள் சுப்பிரமணிய விக்கிரகங்களாகா து மேலாய சுங் 
களாப இருத்தலும், வேலாயுசங்களுக்குக் சேலிமாராகப் 

- பக்கங்களிலே செய்வயானையம்மை வள்ளியம்மை விக்ர 
கஙளை வைக்கப்படுசலும், இகைஷ பெருக பிராமணர்களே 
பூளை செய்தலும், பிறவஞ் சிவாகம விரோதம் என்றும், 
Digi puss Degas வேண்டும் என்றும், நாம்
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உங்கள் கோயில இகாரியாய் இருக்க தம்பு என்னும் வழக் 

அப் பெயரையுடைய இரகுகாசுமாப்பாணருக்குப் பலமுறை 

அறிவித்ததும், 1841-ம் க்குச் சமமாகிய பிலவங்கறே? 

Ae லீகாவேலி வேகக்குட்டிக் குருக்கள் உங்கள் 

கோயிற் திருவிழா நடத்த வந்திருரகபோது அவர்க 

ளெதிரே அவ்விரகுகாகமாப்பாணருக்குப் போதிக்ததும், 

நீங்கள் அறிந்ததில்லையா? அப்பொழுது அறிந்திலாச 

1றந்திலாக உங்கள் பிள்ளைகள் உங்கள்வாய்க் கேட்டறிந்த 

இல்லையா? 

2. சாம், ஈமது போதசனைக்குத் சம்பு உடன்படாமை 

கண்டபின், பொதுஈன்மையை விரும்பி, அப் பிலவங்க(ஹு 

om? வண்ணார்பண்ணைச் சவன்கோயிலிலே வெகுசனச் 

கூட்டத்திலே உங்கள் கோயிற் குற்றங்களை எடுத்துச் 

rr eGo பிரமாண காட்டிக் கண்டித்துப் பிரசங்கிக்க 

அம், நிங்கள் : அப்பிரசற்கள் சுப்பிரமணிய gage ip 

என்று ஈம்மீனு அகியாயமாக்வே குற்றம் ஏற்றிக்கொண்டும், 

ராம் விரைந்து கெடுவேம் என்று அங்கங்கே சாபம் இட்டுக் 

சொண்டுக் இரிர்த தும், உங்கள்கோயிலிலே Fos aq (1848) 

Hogs Hs இருவிழாவிலே நம்முடைய பிரசங்கத்தைக் 

கண்டித்து ஒரு பிரசற்கஞ் செய்யப்படும் என்று நீங்கள் 

விளம்பரம் விடுத்சுதும், பிரசங்கஞ் செய்ய உடன்பட்ட 

உங்கள் கோயிற் பிராமண பண்டிதர்கள் பின் பயந்து 

மறுத்துவிட, அவர்களுக்கும் உங்களுக்குஞ் சனங்களால் 

அவமானம் விளைந்த தும், நீர்கள் நினைத்திருக்கிகீர்களா 

மறந்னுவிட்டீர்களா? 

8, நம்முடைய உருத்திராக்ஷப் பிரசங்கள்தைக் 

கேட்டவர்கள் லெர் தலையிலுக் கழுத்திலும் உருத்திராக்ஷ
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மாலை தமி 

வக்து கின்ற பொழுது, சல பிள்ளாசளைத் தலையிலுங் 

ல ன் ் aA ne 

se gaOsrarQ emaw Cami p ஜிறாவிழாவில் 

கமுத்தி ஓம் பவங்காய்ப் பன BM TUT LM ததித்கம்கொண்டு 

அவர்கள் கூட்டத்கினுள்ளே நிற்கும்படி செய்க உங்க 

னும் உங்கள் பி 4 ராமணர்களுள்ளுஞ் ௪ சிலர் இப்பொழுது 

RBS BIT Hg. தரிக்கவில்லையா? 

், இனக்ஷை பெற்ற பிராமணர்களே உயர்க்கவர்கள் 

என்ற ஈமது பிரசங்கக்சைச் நூாஷித்த உங்கள் பிராமணர்ச 

CHAT GHD Lo) BUI பிராமணர்ககுள்ளும் பலர் பின்பு க்ஷ 

பெறவில்லையா? முன்பு அவர்களோடு கூடி கம்மைதீ 

ூஷிதச்துக்கொண்டு திலிக்க நீங்களே, பின்பு உங்கள் 
பிராமணர்சளுள்ளே இீகைு பெருகுவர்களை இகைஷ பெறும் 

படி. ஏவவில்லையா? 

9. உங்கள் சோயிலிலே விச்சினேசுரப் பிர இட்டை... 

இல்லாமை கூற்றம் உற்சவவிக்கரகப் பிரதிட்டை இல் 

லாமை குற்றம் என்று நமது பிரசங்கஜ்றைர் சுப்பிர 

மணிய தூஷணம் என்று இகழ்ந்து BUDE RE சாபம் ந இட்டும் 

கொண்டு இரிக்த சீ்களே, பின்பு விக்கனேகரப் பி ரதிட் 

டையும் ஆ அரு உ வாமியுந்சவ வீக்ரெகப்பிரஇட்டையுஸ் 

செய்வித்துகொள்ளவில்லையா? 

6. a ங்கள் கோயில் இவா. Slr லே ராகம் aT GT LIGN இய 

அதனைத் இருதக்துதற்கு 8ீங்கள் உடன்படாமையையும் 

அறிக்க, பிலவங்க அடி.மி" முதலாக Dts Fon BHD 

வருஷகாலம் அக்கோயிலுக்கு வராது வீடுக்கு நாம் ஆக் 
Dor (aR (1872) அனிம்உற்கள் வே STUD BSH ony HO gH 
கியது உங்களா ல்௮ுழைக்கப்பட்டா அழமைக்கப்படாசேயா? 

SiRar கமமை அழைத்து ஈம்பொரு ட்டா? உள்கள 

பொருட்டா?
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7. உங்கள் கோயிலிலே உக்கள் கோயிற் பிராமண 

ரல்லாத மற்மொருவரும் புராணக்றுக்கு அருக்கஞ் சொல் 

லக்கூடாது என்னும் நியமத்தை நீங்களே நீக்கிப், பிராமணா 

சாகுயேமல்லா* நம்மை வலிந்த பிரார்த்தித்து, விசேஷ 

காலங்களில் அழை க்துக்கொண்டு போய் அருத்தஞ் சொல் 

வித்தது எகன்பொருட்டோ? 

8. காம் உங்கள் சோயிலிலே முதல் அழைக்கப் 

பட்டுக் தெய்வயானையம்மை திருச்கல்யாணதக்திற்குட் 

பொருள் சொல்லி முடிந்தவுடனே, அக்கோயிலில் வேலா 

யுகப்பிரதிட்டை அகமளிரோதம் என்னுஞ் சிலாவிக்கிரகக் 

எாபிச்சல் வேண்டும் என்௮ஞ் செய்க பிரசங்கத்தை 

நிங்கள் ம௫ழ்க்து கேட்டதும், நமது போதனை கேட்டு 

நல்லூர்ப். பொன்னம்பல பத்தர். சென்னபட்டணத்து 

னின்றும் வருளித்சு இலாவிக்சரகங்களை நீங்கள் உங்கள் 

கோயிலிலே பிரதிட்டை செய்விக்க உடன்பட்டே திரு 

லிழாக்காலத்சே உபசார HS Fa உலகறிய உங்கள் கோயிலி 

னுள்ளே சேர்க்க. தும் இல்லையா? 

9. உங்களுள்ளே கந்தையமாப்பாணர் ஆயிரக் 

கடிதம் ௮ச்ற் பஇப்பித்அப் பாப்பி, ஆங்கோச( (1873) 

தைமி” 7௨ எனிச்ழெமை இராத்திரி உங்கள் கோயிற் 

சந்நிதியில் ஒரு சபை கூட்டவில்லையா? 

10. அச்சர் சபையிலே எல்லாரும் அதியக் கந்தைய 

மாப்பாணர் செய்துகொண்ட வேண்டுகோளின்படி, காம் 

சுப்பிரமணியக் கடவுளுடைய இலக்கணங்களை வி௰ித்துப் 

போத்து, அதன்பின் உங்கள் கோயிற் இமியைகள் ஆகம 

விரோதம் என்றும், அக்கோயிற் கருப்பக்ரொகமுகவியலை 

களப் பிரித்து ஆகமப்பிரகாரங் கருங்கல்லினாலே கட்க
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வித்து SERIE Qs BU so. செய்விக்சல்வேண்டும் 

என்றும், பி ரசங்குக்கலில்லையா? 

11. பிரசங்க முடிலிலே கையொப்பஞ் சேர்க்கப்படும் 

பொழுது, சையொப்பப் பணத்தை யேத்றுக் இருப்பணி 

நடத்துதற்கு, இ. சம்பந்தகாக முகலியார, ௯. மாணிக்க 

வாசக முதலியார், கு. சுதிர்வேற்பிள்ளா, மு. கர்தைய 

மாப்பாணர், பெ. லெ. வைரவஞ்செட்டியார் என ஐந்து 

பேர் ஒரு சபையாக ஏற்படுச்தவில்லையா? 

19, இச்சபையார் பெயர் கேட்டவுடனே, கையொப் 

பம் வைத்தவர்கள் “நாவலர் இச்சபையில் ஒருவராய் இருக் 

தாற்றான். நாங்கள் இக் கையொப்பப் பணந்தருவேம்” 

என்றும், கையொப்பம் லையாதவர்கள் “நாவலர் இச்சபை 

யில் ஒருவராய் இருக்தாற்றுன் நாங்கள் கையொப்பம் 

வைப்பேம்” என்றும் இரைக்து பேசலில்லையா? 

18. உடனே இருப்பணிச்சபையாருள் ஒருவர் நமது 

சம்பத்தில் வத்து “காரங்கள் இச்சபைக்டூ க்கி ae Og Mh DSo 3 a கு yf BLT F G) i 

பதியாய் இருந்தாற்றுன். இத்திருப்பணி நிறைவேறும்; 

அல்லது நிறைவேறுது” என்று பலமுறை வலிந்து பிரார்த் 

BG a பின்னன்றோ, நாம்அகற்கு உடன்பட்டோம் என்பது 

யாவர் அறியாதார்? 

14, உங்கள் கோயிற் ri DICH இருப்பணிச்சபை 

கூடிய இராத்திரிகளுட் சிலவற்றிலே, நாம் விட்டிலே 

ஆரோக்கியம் இல்லாதேமாய்ச் FUR FH KOHL பின்பு 

தானும், நீங்கள்வர்து வலிந்து பிரார்க இக்க, நாம் மறுக்காது 
ஐ * a ம் s . . . 

உற்க்ளாக்கு. எளிவற் து உ சவி செய்சகை நீங்கள் அற்ப 

காலத்துள்ளே மறந்றுவிட்டகென்னையோ? amen a 

வழக்கையும் வெல்லுமென்னு வஞ்சித்து உங்கள் கைப்
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பொருளை மிகப் பற்றிக்கொண்ட ஒரு பிறக்கிறாயொர் 
தாமும், நீஸ்கள் உங்களால் ஒரு பைசாவேலும் பெருக 
பெற் வீரும்பாத கம்மை - வச்தெழுப்பிய கேரத்திலே, 
தம்மை வர்தெழுப்பினால் தாம் ஆசோக்கியமுடையரே 
யாயினும், உங்களுக்குயாது செய்வாரோ? ஒருகல்வார்த்தை 

பேசனாற் போதாதோ? ஒருகாளோ இரண்டுகாளோ! இதை 

ஒரு சிறிது நீங்கள் அலோ௫ிக்கலாகாதோ? புத்தி மழுங்க 
விட்டதோ! இப்படியெல்லாம் நாம்செய்தது . பொது 

கன்மைக்கன்றோ? ட 

15. நீங்கள் பிலவங்க (1847) ஆடிம்' உங்கள்சோயித் 
திருவிழா ஈடஜ்ச வந்திருந்த விளைவேலி வேசக்குட்டிச் 
குருக்களை நோக்கி, “*இக்சக்கோயில் இலெமாயிருக்கன் றது; 

இதைப் பிரித்துப் புஇதாகக் "கட்டுவித்தல்வேண்டும்” 

என்று வேண்டிக்கொண்ட தும், அவர்களும் நீங்களும் 

பற்பலரிடத்தே கையொப்பங்கள் சோத்ததும், கையொப் 

பஞ் சேர்ந்தும் பணஞ் சேராமையால் உங்கள் கருத்துப் 

பயன்படாதொழிக்த தும், நீங்கள் பறர்துவிட்டீர்களா? 

10. நீங்கள் பழைய வெண்கற்களோடு இச்சேசச் 

இல் fae புதிய வெண்கற்கள் சொண்டு உங்கள் 

கோயிலை முன்னே உட்டுவிக்கப் , புகுந்த கருத்து ஒரு. 

சிறிதுஞ் சித்தியாகொழிந்ததே யாகவும், சென்னிந்தியா 

வின் £ழ்.தி.திசையில் , உள்ள திருக்கோயித் திருப்பணிக 
ளுக்குங் கிடைச்திலாத உயர்வாக கருங்கற்கள் மேற். 

றிசையினின்றஞ் சுப்பிரமணியக்கடவுள் யாவர் வாயிலாக 

உ௱்கள் சோயிற்றிருப்பணிக்குக் கிடைப்பித் கருவினா? 

14.  காம்.உங்கள் கோயிலிலே. நடக்குற சூற்றங்கள். 

பலவற்றையும் உங்களெதிரும் உ௫்கள் பிராமணர்களெ௫ 

16
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ரங் சண்டிக்கவில்லையா? நீங்கள் “இக்குத்றக்களுள்ளே 

இப்பொழுது இருத்தக் கூடியவைகளை இப்பொழுது 

திருத்துவோம்; மற்றவைகளைப் புஅப்பிர திட்டைக்குப் 

பின்பு இருத்துவோம்”” என்று உறுதிமொழி, சொல்லிக் 

சொண்டே ஈம்மை உங்கள்கோயிலுக்கு அழைக்கவில்லையா? 

18. உங்கள் கோயிற் பிராமணருருமார் செய்யும் 

அகாசாரங்கள் சிலவற்றை நீங்களே ஈமக்கு வந்து தெரி 

வித்து, அவைகளைத் திருப்பணிப் பிரசங்கத் திலே கண்டிச் 

கும்படி பிரார்.த இத். துக்கொள்ளவில்லையா? 

19, ஸ்ரீமூகஷ்த்துப் (1878) புரட்டாதி மாசத்தில்ஒரு 

சுக்ரெவாரத்திலே அத்தியடிக் சதிர்வேலர் உங்கள் கோயி 

லிலே செய்லிக்கப் புகுந்த சுப்பிரமணியகலசஸ்ஈபனம் 

௮ வர் வேண்டுகோளின்படி, காம்வந்திருக்து நடத் அவிக்கக் 

கண்ட சனங்களெல்லாம்: இதுபோல முன்னொருபோதும் 

நடக்கவில்லை!” என்று பாராட்டவில்லையா? சுப்பிரமணி 

யாலயத்திலே செய்யத்தக்கது உருத்திரகலசாபிஷலேகமா 

சுப்பிரமணியகலசாபிஷேகமா? உங்கள் கோயிலிலே நெடுங் 

காலங் கலசாபிலேகஞ் செய்துகொண்டு வக்க இராமேசாரச் 

தார் சுப்பிரமணிய கலசாபிலேகக்து இன்றியமையாசு 

கந்தசூக்தம் ௮றியாசவர்என்ப௮ ஈம்மால் அன்றே வெளிப் 

படவில்லையா? சுப்பிரமணிய சகலசாபிஷேகக கிரமம் யா.து? 

நடுவே சுப்பிரமணியர் பொருட்டு ஒரு கும்பமும் அதற்கு 

இருபக்கத்திலுந் தெய்வயானையம்மை வள்ளியம்மை 

பொருட்டு இரண்டு வர்த்தனியும், ழக்கு முதல் எட்டுத் 

இக்னொெம் அட்டவித்தியேசுரர்பொருட்டு எட்டுக் கல௪ழுங் 

குமாரதக்திர விதிப்படி தாபித்துப் பூசிக்து ௮க்கினிகாரிய 

மடித்து அபிஷேடப்பசன்றோ சுப்பிரமணிய கலசாபி 

வேகக்கரமம்? நீங்கள்வாங்கும் பன்னிரண்டுரூபா இக்கிர
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மப்படி. செய்யும் அபிலேகத்கிற்குப் போதாதுகானோ£ 
குமாரதந்திரத்துக்கு மாமுக நீங்கள் செய்யும் விளையாட்டுக் 

குப் பணந்தர்தவர்கள் யாது பயன் ௮டைவார்களோ? 

20. பவ(ல்ச் (1874) திருவிழாவிலே காம் இருவாவடு 

துறையினின்றும் ஈம்மால் வருவீக்கப்பட்ட இ.தவார்களுக் 

கும் இங்குள்ள சைவர்களுக்குக் தெற்குவிதி மடத்திலே 

சில புண்ணியவான்சனைக்கொண்டு மாகேகரபூசை கடத்து 

வித்துச் கவாமிக்குப் பின்னே தேவாரபாராயணஞ் செய் 
வ nh. . 

HESS sensor Gonos? 

21, சுவாமிக்குமுன்னே பொதுப்பெண்கள் செய்யும் 

தாட்டியத்தைப் பார்த்துக் சாமாதிகளினாலே கெடுகிற 

சனங்களுள்ளே சிலராயினுஞ் சுவாமிக்குப் பின்னே சிவ 

பூஜாவான்்௧ளாயெ சைவர்கள் ஒதர்தேவாரச்ை FEC ELOF 

வெபத்தி ஒரு சிறிதாயினும் அடையும்படி. காஞ் செய்யத் 

தலைப்பட்டு ஈன்மையா இமையா? 

93. சாயங்கால பூசைக்கும் இரண்டாக்கால பூசைக் 

கும் இடையே வசந்சமண்டபத்தின் எ தோ பொழுப்பெண் 

சள் தங்கள் நடன சக்ஜேங்களினாலே சனங்களுக் காமத் 

தைள் சொலிப்பிக்கும் வழக்கத்தை நீக்க, ஓ.துவார் மூரி இ 

sor தேவாரம் ஐதியும் அதனைச் சாரங்கியில் அமைத்து 

வாடத்துஞ் சனங்களுக்குச் சிவபத்தியை வளர்விக்கும் 

வழக்கத்தை ஏற்படுத்தும்பொருட்டு நாக் தொடங்கியது 

தன்மையா இமையா? 

95. வசர்சமண்டபத்தினெதிரே மது மாமிசபட்ச 

ணம் வியபிசாரம் முதலிய இிமைகளெல்லா ம் நிறைந்த 

பரத்தையர்களுடைய ஈடன சங்கிதங்களுக்கு ஐக்தாறு 

காழிகைகோரம் மிக்க உவப்போடு கொடுக்கும் £ங்கள், இரு
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விழாச் செலவிறுக்குங் கொடையாளருடைய லேண்டுகேர 

ளின்படியே அவ்வசர்தமண்டபத்தினெதிரே ஓ.அவார்கள் 

சாரங்க வா௫ிக்கவுர் தேவாரம் ஓதவும் தொடங்கிய உடனே: 

தானே, தங்கள் மோச்தைச் தேவாரங் கொள்ளை கொள்ளம் 

தொடங்குன்றது என்று பொருமை கொண்ட பரத்தை 

யர்கள்: இட்ட கட்டளாயை உங்கள் சிரமேற்கொண்டு, 

கைவேக்தியமெடுக்கும்படி வாத்தியத்சை முழக்குவித துள் 

தேவாரத்துக்ரு இடையூறு ஒரு கறிதேலும் அஞ்சாது 

விளைக்க உங்கள் துர்ப்புத்தி எப்படி வந்து முடிந்தது? 

24, நீங்கள் சீமுகவருஷம்(18(8) தேர்த் திருவிழாவுக்கு 

தம்மை வந்தழைதக்கபொழுது, காம் “* உங்கள் சோயிலிலே 
சொமசாந்தியிலுர் தேர்த்திருவிமாவிலும வைரவபூசையி 

அம் ஆடு வெட்டுகிறபடியால் காம் ௮ங்கே வரோம்'” என்: 

மறுக்க, நீர்கள் “இனி ஒருபொழுதும் அப்படிச்செய் 

யோம்” என்னு உறுதிமொழி சொல்லி தம்மை வருவிக்க 

வில்லையா? நீங்கள் அவ்வுஅதிமொழிப்படியே அவ்வருஷ த் 

தேர்த் திருவிழாவிலும் வைரவபூசையிலும் பலவருஷ.ம். 

இொமசாக் இயிலும் ஆட்டுக்கொலையை உலகறிய நீகலிட 

வில்லையா? இப்படிச் செய்த நீசுகள், நாம் DGS sor HG 

காளும் நியமமெனக்சொண்டு தொடங்குவித்த கேவா 

பாராயணத்தினாலே பொழுமை கொண்ட உங்கள் தாசிகள் 
“நாங்கள் பணஞ்செலவிட்டு நெடுக்காலம் பிரயாசப்பட்டுச்: 
கற்ற நடன சங்தேேங்களைக் கோயிலிலல்லாமல் வேடு றங்சே 
காட்டுவோம்! காங்கள் பெரும்பணத்தொகை கொடுத்து 

லாநங்யெ அடையாபாணங்களாச்.. கோயிலிலல்லாமல் 
வேறெங்கே காட்டுவோம்! இனி or ப்படி. டவர்களை 

மோடுப்பித்துப் பணம்பறிப்போம்!?” என்று 2 jaan BE ie 

செய்கு முறையிட்டினாலே மயூ, இனி அடிளெட்டினால்
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காங் கோயிலுக்கு வரேம் எனவும் சாம் வராதொழிக்தால் 
சேவாரபாராயணம் நடவாது எனவும் அஆலோகித்துக் 
கொண்டு, அடுவெட்டி. இடபவாகனத் திருவிழாவுக்குச் 

தேர்த்திருவிழாவுக்குக் தீர்க்கத் இருவிழாவுக்குர் தேவார 
பரராயணம் ஈடவாவண்ணஞ் செய்து, தாசிகளைப் பிரீதிப் 

படுக்திலிட்டீர்களே! 

29. சுப்பிரமணியாலயத்திலும் வீதியிலும் மனித 

ராயினும் மிருகமாயினும் இறந்தாற் ரொமத்திலே வாக்தி 

Bus) உண்டாகும் எனவும், அதற்குப் பிராயச்சித்தஞ் 

செய்து சம்புரோகூணஞ் செய்யவேண்டும் எனவும், விதித்த 

குமார்தந்திரத்தையும், ௮தனை அருளிச்செய்த சிவபெரு 
மானையும், அக்குமாரதந்திர விதிப்படியே திருச்செந்தூர் 
முதலிய தலங்களிலே பூசை, இருவிழாக்களை ஏற்றருளிய 

சப்பிரமணியக்கடவுளையும் அவமதித்த, விலைப்பெண்சு 

ளுடைய வாக்கை ஈன்குமதித்து, விலைப்பெண்களுடைய 

வாக்கை நன்குமதித்து, 8ீங்கள் தேவார பாராயணத்தை 

அகற்றச். செய்ச ஆட்டுகொலைப் பாவம் உங்களுக்குஞ் 

சனங்களுக்கும் எப்படிவந்து முடி.ர்௪.த? ் 

90. “சப்பிரமணியக்கடவுள் வழிபாட்டின்பொருட்டு 

ஆடறுத்தல் இருமுருகாற்றுப்படையிலே சொல்லப்பட் 

ஒ.ருக்ன்றசே! இக்கோயிலில். ,ஐடறுத்தல் ஆகாதா” 

என்று நீற்களுஞ் எனங்களும் புறத்தே பேசிக்கொண்டு 

"இரினெதிர்கள். இருமுருகாற்.றுப்படையிலே YL Di gb Hd 

யாவர் தொழிலாகச் சொல்லப்பட்டது? வேடர் சொழி 

லாசவன்ஜே! வேடர்கள், முருகக்கடவுள் என்றொருவர் 

இருக்கழுர் ௮வரை வழிபட்டால் தாங்கள் விரும்பியபயன் 

அடைக்கும் என்னும் பொதுவறிவுமாத் திரமே யுடையவர்க.
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ளாய்த, தாங்கள் சூடும் பூக்கசாச் சூட்டுதலும் தாங்கள் 

உட்கொள்ளுர் தினைமா தேன் மாமிசம் முசலியவைகளை 

திவேதித்கலுஞ் செய்து, வழிபவொர்கள். அவர்கள குன்ற 

வா௫ிகளாய்ச் கல்வி கேள்வி ஒருறி.தும் இல்லாசுவர்களா* 

லாற் சுப்பிரமணியக் கடவுளுடைய இலக்கணங்களையும் 

அவரை வழிபடுங் இரமங்களையும் புண்ணியபாவப் பருப்பை 

வும் அறியார்கள். அவர்கள் தங்கள் மன௫ற்றோன்.றிய 

படியே பத்திசெய்து ஒருபிரகாரம் வழிபட, முருகக்கடவுள் 

அவ்வழிபாட்டுக்கேற்ற அருள் செய்வர், நீங்கள் வேடர் 

களா? உங்கள் கிலம் வேதசிவாகம புராணாஇகள் வழங்காக 

மலைகிலமா? . கந்தபுராணம் அறியிர்களா? அப்பு ராணம் 

வாயிலாகக் குமாரதந்இரம் என்பகொன்றுண்டு. அதல் 
லிதிக்த.படியே முருகக்கடவுளை வழிபடல் வேண்டும் என்ப 

தறியீர்களா? நீங்கள் இவையெல்லாம் அறியாகசு வேடர் 

களேயானால், சிவாகமக்தில் விதிக்கப்பட்ட. இகைஷ, oy Ht. 

டானம், அந்தியேட்டி, சராக்சு முதலிய கிரியைகள் உங்க 

கரக்கேன்? உங்கள் கோயிலிலே நீங்களே மாமிசமுதலியலை 

SC ou Bs ges பூசை இருவிழாச் செய்யாது, பிராமணர்களைக் 

கொண்டு பூசைதிருவிழாச் செய்விப்பதென்னை? வேடருருக் 

அரித்து வில்லும் அம்புக்கொண்டு இரிந்து, மிருகங்களையும் 

பறவைகளையுங் கொன்று வியாஐ, கோயிற் றிரவியங்களைச் 

கொள்ளைகொண்டு சிலிப்பதென்னை? இனி கிங்களும் உங்௪ 

கம் சார்ந்த சனங்களும் இப்பொழுஅள்ள அறிவெல்லாம் 

இழந்து வேடர்களாய்விடுங்கள். அப்பொழுது யேச்சொன்று 

மில்லை. 

21. நாம் ௨ திசவங்கொண்டருள்வ3ூ அன்மாக்கள் 

கம்மேலே ப தீதிசெய்அய்யும்பொருட்டு, அப்பத்இ வளர்க.
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தோங்கும்படி சிறப்பாக இருபத்திரண்டுநாள் ஈடந்த 
தேவாரபாராயணம் ௮. முக்கியமாகய தேர்த் திருவிழா 
லே ஈடவாதொழிந்கது. இனி இர்தத்தேர் ஈமக்கேன்” 

என்பதன்றோ சுப்பிரமணியக்கடவுளுடைய திருவுள்ளக் 
இடக்கை யென்பது, பயனால் விளங்கவில்லையோ? 

28. தேரை கெருப்பு த் தீண்டியவுடனே: “இது என் 

வகைப்பட்ட குற்றத்தினாலே சம்பவீப்பது? இதனாலே 

கோயில இகாரிக்குங் கிராமத்துக்கும் யாது கேடு விளையத் 

தக்கது? இசற்கு யாது பிராயச்சித்சஞ் செய்யத் தக்கது? 

இனிக் திருவிழாவுக்கு யாது பண்ணத்தக்கது?” என்று 

நீங்கள் எரசச் சீவாகமபண்டி சடீடத்தே எந்தச் சைவா 

சரரியகிடத்சே போய் விசாரித்தீர்கள்? உங்களுக்குச் 

சிவாகமவிதி வீலக்குக்களை அறிவிக்க வல்லவர்கள் வேறு 

யாவரோ? 

29. கெருப்புக்சிண்டப்பெற்ற தேர், முதலியவைக 

ளிலே சவாமிஎழுக்கரு.எப்பண்ணினாற் கோயில திகாரிக்குங் 
இராமத்துக்குள் கேடுவ்ளையும் என்ற சிவாகம விதிக்கு ஒரு 

சிறிதாயினும் அஞ்சா; வயிற்றுப்பிழைப்பே பெரும் 

பயனாக நினைத்து, நீங்கள் தருவீழாச் செய்யச் தொடங்கிய 

கருத்து: “அரசனுஞ் செய்வதீச னருள்வழி” என்று சிவ 

ஞானத்தியாரீலே திருவாய்மலாந்தருளிய Gran 

துரைத்தனக்காருடைப கட்டளையினால் எப்படி வந்து 

முடிந்தது? 

80. வாந்திபேதி பரவுங்காலத்தில் வெகுசனச்கூட்ட 

நெருக்கம் அவ்வியாகி விருத்தியாதற்கு எதூவாகும் 

என்றஞ்சித் துரைத்தனத்தார் சனங்களுடைய ஆரோக்கி 

யத்தை அவாலி, இப்பொழுது திருவிழாவை நிறுத்தும்படி.
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செய்த கட்டளை, தேசகலகம் இராசயுத்தம் பஞ்சம் மகா 

'சோச மூதலியன சம்பவித்கு காலத்திலே திருவிழாவை 

கிறுத்தல் குற்றமாகாது என்ற சவாசம விதிக்கு ஒத்ததே 

யாகவும், பொருளாசைமேலிட்டினாலே அக்கட்டளைாயை 

எதிர்த் த "இப்பொழுது நடத்தக் தொடங்கிய உங்கள் 

அர்ப்புத்தி எப்படி வந்த முடிந்தது? 

31. உங்கள் கோயிலிலே வருஷத்திருவிழா ஆடி. 

யமாவாசை இறுதியாகவே நெடுங்காலம் ஈநடக்துவக்து 

தன்றோ! அவணியமாவாசை இறு Bure ஈடப்பது இப் 

பொழுது முப்பது வருஷகாலக்தானே. நீங்கள் இப்படிச் 

செய்யக் தொடங்கியது யாதுபற்றியோ? உங்கள் கோயிலி 

அம் மாவிட்டபுரக் கோயிலிலுச் இருவிழா ஒருகாலத் இற் 

னே ஈடத்சலால், உங்களுக்குப் பொருள்வரவு குறை 

இன்றது என்பது பற்றியன்றோ? இது நாமறியாகதோ! 

ஒரு மாசத்திலே செயற்பாலகாயெ திருவிழாவை ௮ம் 

மாசத்திலே செய்யானு விடுக்அப் பிறிது மாசத்திலே 

செய்வது குற்றம் எனவும், அதற்குப் பிராயச்சித்கஞ் 

செய்தல் வேண்டும் எனவும் விதிக்க குமாரகர்இரவிதிக்கு 

மாருக உங்கள் பொருட்பயன் .கூறித்த மூன்மாசத் இரு 

விழாவை நிறுத்திப் பின்மாசஞ் செய்யத் தலைப்பட்ட 

நீங்கள், பொ௮அப்பயன் குறித்துப் பிறந்த இராச விதிக்கு 

அமைந்து திருவிழாவை இப்பொழுது கிறுச்டப் பிறிது 

மாசஞ் செய்யாது, அவ்விதிக்கு மாமுக இப்பொழுதே 

செய்யத் தொடங்கி என் அ வமானமடைத்திர். கள்? 

92. மதுரைக் இருவிளையாடற்பூராணத், இலே இடைக் 

காட்னார் 'பிணாக்குத்தீர்க்ச படலம் நீங்கள்கேட்ட இல்லையா? 
2அரைச் சொக்கராசசுவாமி, 'கமதடியாருள் ஒருவராயெ 
இடைக்காடர் பாண்டியன்மீது, பொருட்பயன் கருதப்.



EX QS சந்தமவாமிகோயில் 01 

பாடியபாட்டை அவன் சபையில் அரக்கேற்தியபொழுஅ 

அதனை அவன் புறத்சே ஒரு சிறிதவமதிக்கமை பொறுக்க 

மாட்டாது, இருக்கோயிலைவிட்டகன்று உத்தரமதுரையிலே 

போய் Tip AHMAR Fink BOG சதி இயமேயானால்,, 

சுப்பிரமணியக்கடவுள், சவாுபூதிச் செல்வர்களாகிய சமய 

குரவர்கள் தமத தர்தையாராகய சவபெருமான்மீ துபாடிய 

தேவராக்கைசக் தமதடியார்கள் சமது சக்நிதியில் ஓதும் 

பொழுது, அதனை நீங்கள் புறத்தும் அகத்தும் பெரிதவ 

மதிக்சமை பொறுக்கமாட்டாது, உங்கள் கோயிலைலிட் 

டகலாரா? சொக்ககாதச*வாமி, தமக்கு அ இவிசி தீ திரமாகிய 

ஆலயக்கள், மண்டபங்கள், கோபுரங்கள்; இருமதில்கள், 

இரத்தினாபாணாதிகள், விளைநிலங்கள், தோட்டக்களெல் 

லாஞ் சமர்ப்பித்த மசாராஜாவாகய பாண்டியனையும், தம 

ஆடியவர் ஒருவர்பொருட்டு வெறுக்கது சக் தியமேயானால், 

சப்பிரமணியக்கடவுள், தம்மிடகிதே பக்தி ஒரு சிறிது 

மின்றிக் தம்முடைய இரவியங்களெல்லான் சகொள்ளைகொள்் 

ORB D உங்களைச், சமயகுரவர்கள் பொருட்டுச் சேவாரச் 

இன்பொருட்டுர் தமது தந்தையார்பொருட்டும், ௮தமதவா 

ஈத்தைக் கேட்டுச் இக்தித்து அவரை வழிபடுகத்குரிய அடி 

யார்கள்பொ ர௬ுட்டும், வெறுப்பது ஆச்சரியமா? 

38. nog போதனைக்குப் பின்பு தேர்த்திருவிழா 

முதலியவற்றிலே ஆட்டுக்கொல்யை நீக்இ, sid g Carus 

கோன்றிய பின்பு மீட்டும் ஆட்டுக்கொலை செய்யவும், ஈம 

போதனைக்குப் பின்பு சிராத்தச்திலே அதிக்ஷிதப்பிராம 

ண்ரை டீக், கம்மீது கோபர்தோன்றிய பின்பு மீட்டும் 

௮.திக்ஷிசப்பிராமணரை வரிக்கவுக் தலைப்பட்ட நீங்கள், 

உக்கள் கோயிலில் ஈமது போதளனைக்குப் பின் பிரதிட்டை
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செயப்பட்ட விக்னேசு. விக்கிரகக்தையும் ஆறுமுகசுவாமி' 

விக்ரெகத்தையும் இப்பொழுது நீக்கிவிடாக தென்னையோ? 

சுவாமிதரிசனம் ஈமஸ்காரம் புராணசிரவண முதலியன 

செய்யுங் காலத்திலே நமது போதனைக்கு உடன்பட்டுக் 

தள்ளிய சலைக்கட்டை இப்பொழுது கொள்ளாசதென் 

னையோ? ஈமது போதனைக்கு உடன்பட்டுத் தீக்ஷைபெற்ற 

பிராமணரை இப்பொழு சள்ளிவிட்டு, எல்லாரும் ௮ தீக்ஷி 

தப்பிராமணராகவே வைக்துக்கொள்ளாசு தென்னையோ? 

உருத்திராக்மாலை தரிக்கும் உங்கள் பிராமணரை, அது 
நீக்கிப் பனங்காய்ப் பணிகாரமாலை தரித் அக்கொள்ளும்படி. 

செய்யா ததென்னையோ? 

94. காம் நெடுக்காலம் உங்கள் கோயிற் குற்றங்களைக் 

சண்டிச்துப் பிரசங்கித்ததும், உங்களால் அழைக்கப்பட்ட 

பொழுது உங்கள் கோயிலுக்கு வக்ததும், அவ்வப்பொழுது 

கண்டும் கேட்டும் அறிக குற்றங்கள் சிலவற்றை உங்க 
ளெதிரே கண்டித்த தும், நீங்கள் ஒழித்த குற்றங்கள் சில 
வற்றைப் பின்னுஞ் செய்யத் தலைப்பட்டமைசண்டு, சாம் 
உங்கள் கோயிலை வீட்டகன்.று ஒருவருஷங்காறும் பிறரைக் 
கொண்டு உங்களுக்குப் போதிப்பித்த தும், து இத்தி 
பெறாமை கண்டபின் ஒரு பத்திரிகை யெழுதி ௮இன் ஒரு 
கையெழுத்துப் பிரதி ரூபம் உங்களுக்கு அனுப்பியதும், 
௮அவுஞ் சித்திபெறாமை கண்டபின், அதளை FF UB 
பித்து வெளிப்படுள்இயதும், இவ்வியாழ்ப்பணத்துள்ள 
சைவசமயிகள்: எல்லாருக்கும் பயன்படும்வண்ணம் உங்கள் 

கோயிலைத் இிருத்தும்பொருட்டே என்பது, உங்கள் மனச் 

சான்றுக்கும் இன்னும் பற்பலர் மனச்சான்றுக்குர் தெரி 
யுமே,
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35. உங்கள் கோயிலிலே நமக்குச் செய்யப்பட்ட 

உபசாரம், அக்கோயில் தோன்றிய காலக்தொடங்9 எந்தப் 
பர்புக்களுக்கும் எக்க வித்துவான்களுக்கும் எந்தப் பிரா 
மணாகளுக்கும் எக்தச் சைவகுருமார்களுக்குஞ் செய்யப் 

படவீல்லையென்ப து உங்கள் ஆணிவு. நமக்கு அவவுபசாரத் 

திற் குறைவுபாடு ஒரு சிறிஅம் நிகழலில்லையென்ப.து எல்லா 
ருக்கும் விளங்குமே. அப்படியாகவும் காம் உங்கள் கோயிலை 

விட்டகன் றமையால், காம் முன் உங்கள் கோயிலுக்கு 
MFG உபசாரத்தில் ஆசைபற்றியன்று என்பதும் எல்லா 
ரூக்கும் விளங்குமே. நீங்கள் செய்த தேவார நிந்தையும், 
உயிர்க்கொலையும் பொறுக்கமாட்டாமைபற்றியே உங்கள் 

கோயிலை வீட்டகன்றேம் என்பது எல்லார் மனச்சான்றுக் 

கும் இனி விளங்கும். அப்படியாகவே, காம் முன் உங்கள் 

கோயிலுக்கு வந்தது நீங்கள் ௮க்கோயிலைத் திருக்துவீர் 
கள் என்று உங்கள் வாக்கை காம் விசவாசிக்சமைபத்றியே 

என்பதும், எல்லார் மனச்சான்.றுக்கும் இனி விளக்கும். 

சிவனடியார்களுக்கு ஆவசியகம் வேண்டப்படும் மு.தலிலக்க 

ணம் “மறைகணிந்தனை சைவகித்தனை பொழுமனம்” 

என்பது உண்மைநாலறிவுடையவருக்கு இனிது விளங்கும். 

அ௮ஃதறியாச பேசைகளுக்கு யாது செய்யலாம். 

86. “இவர் இக்கோயிலில் வக கும்பிடவில்லையா” 

இப்பொழுது ஏன் கண்டிக்கிறார்” என்று நீங்களும் உங்க 

ளைச் சார்ந்சு பிறரும் ஈம்மைப் புறம்பழிக்துப் பேசுகின்றீர் 

களாம். ஐகோ! நீங்கள் ஈம்மை யாது சொல்லியழைத்தீர் 

கள்? மறந்துவீட்டீர்களோ? உங்கள் வேண்டுகோளுக்கு. 

உடன்பட்டும், *இவர்கள் வேண்டுகோளின்படி. செய்தால் 

இக்கோயில் சவாகமநெறிப்படி. திருத்தப்படும், திருத்தப் 

படிற் சைவசமயிகளெல்லாருக்கும் பயன்படும்” என்று சல
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விவே௫கள். செய்தி வேண்டுகோளுக்கு உடன்பட்டும் வக்க 

நாம், அங்குள்ள குறிகளுங் இரியைகளுஞ் சவாகம விரோத 

'மேயாயினும், மேலே வொசம சம்மதமாக குறிகளுக் 

இகியைகளுந்தொடக்கப்பட்ட பின் சன௱்கள் வழிபடுமுறை 

இது என அறிந்து வஜிபடும்பொருட்டு, வழிபாடு கெய்து 

காட்டினோம்: ௮௮, கீர்வேலிச் சோமகந்தாக்குருக்கள், 

உ௱்கள் சோயில் உற்சவாசாரியா பின்பு துசத்சம்ப பூசை 

செய்யுமூறை இஅ என அறிக்து பூசைசெய்யும்பொருட்டுத் 

தாம் ஒரு கமுகமரத்தைத் அுசத்தம்பம் எனப் பாவித்துப் 

பூசை பண்ணிக் சாட்டியது போலும். காம் புறத்தே 

காட்டிய இவ்வழிபாடு, அதியிலே புவனேகவாகுவினாலே 

கட்டிச் சிவாகமகெறி வழுவாது நடாத்தப்பட்ட திவவியால 

யம் இருக்க கான விசேடத்தை நினைக்கு, சுப்பிரமணியக் 

கடவுளைக் தியானித்து: *இச்கானம் பண்டுபோலச் 

சிவாகம ௪ம்மதகமேயாகிய கோயிலுவ் குறிகளும் இரியை 

FORD உடைத்தாய்ப் பயன்படல்வேண்டும்” என்று 

அகச்தேதோன்றிய சிந்தனை வடிவாகிய வழிபாடுபற்றிப் 

புறப்பட்டது என்பு, உயிர்தொறும் ஒளிக்க கள்வராகய 

 சப்பிரமணியக்கடவுளுக்கும் ஈம்மனச்சான்றுக்கும் இனிது 

விளங்கும். நீர்கள் அறியாமையாற்கொண்ட ரூறிகளையுங் 

கிரியைகளையும், பொறுக்காற்போல, மீங்கள் அறிந்துஞ் 

செய்க சேலார நிக்தையையும் உயிர்க்கொலையையும் காம் 

பொறுக்கமாட்டேம்; சுப்பிரமணியக்டைவுள் தாமும் 

பொறுக்கமாட்டார், 

97. நீங்கள் இவ்வருவத் திருவிழாவை நிறுத்தும் 
பொருட்டுப் பிறந்த இராசகட்டளையை Bok Bea பெற் 
அம் அதற்கு விரோதமாக 94௨ இருவிழா ஆரம்பித்த 

தும், நீங்கள் இருவிழா நடத்துதலை அறிந்த கவர்ண்
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மெண்டு ஏசண்.? 80௨ உங்கள் கோயில் வாயிலில் ais 

செய்க கடைக்கும் அமையாது திருவிழா ஈடத்தியஅம்,. 

பின்பு 51௨ கச்சேரியிலே உங்களை அவ்வே௪ண்டு தடுக்கவும் 

அதற்கும் அமையாது இருலீழா ஈடத்இயதும், பின்பு இவ் 

வாவணிமி” 8௨ “இனித் இருலிழா ஈடத்துவிர்களாயிற்: 

றப்பாது சண்டிச்சப்படுவிர்கள்”” என்று அவ்வேசண்டு 

அத்குறுக்தினமை கேட்டு அஞ்ச அன்றிராக்திரியே கொடி 

யிறக்களிட்ட தும் மறக்துவிட்டீர்களா! செப்டம்பர்மீ” 1௨ 

வரையும் இருவிழா கடத்தலாகாது என்று விதித்த துரைச் 

சனத்சார் வாந்திபேதி கீங்காமையால் இன்னுஞ் சிலகாலம் 

அக்கட்டளையை நீட்டுகற்கு, அதிகாரம் இல்லாகுவர் என்று : 

நினைந்துவிட்டீர்களா! நீங்கள் மூன் டடத்திய திருவிழாக் 

குமாரதரந்திரத்தில் விதித்த காலவெல்லையில் முத்தியம், 

நெருப்புச் தீண்டிய தேரிலே சுவாமி எழுக்கருளாமையுங் 

கடவுளுக்குச் திருவுளப்பாங் கென்றே நினைந்து ௮டங்காது* 

இரும்பவும் இம்மாசம் 28௨ கொடியேற்றித் இருவிழா - 

ஆரம்பித்து இடையிடையே நிறுத்தியும் நடத்தியும் அவ 

மானம் அடையும்படி உங்களை ஏவிய உங்கள் அர்ப்புத் இயுஞ். 

செருக்கும் பொருளாசையும் எப்படி முடியுமோ!!! 

இனி யாழ்ப்பாணத்துள்ள மற்றச் சைவசமயிகளை 

எ.திர்முகமாக்கிச் சில பேசுவோம். 
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யாழ்ப்பாணத்துச் சைவசமயிகளே | 

1. கிங்கள் மன முதற்பத்திரிகையை வாத்து, 

. அதிலே சொல்லப்பட்டவைகளெல்லாம் ஒருவராலும் மறுக் 

கப்படாத சத்தியம் என்பன தெளிக்தீர்கள்; செளிக்தும், 

அங்களுள்ளே பலர், காம் சப்பிரமணிய தூஷகர் என்றும், 

கம்முடைய பத்திரிகையும் பிரசங்கமும் புறச்சமயிகள் செய் 

யுஷ் சைவதாஷணக்கதுக்குள் அணையாய் முடியும் என்றும், 

இப்படி. எழுதலாமா எழுகலாமா என்றும், இவைகளெல் 

லாம் உண்மையெயாயினும், இவைகளை வெளியிலே கொட் 

டலாமா என்றும், ஈம்மைப் புறம்பழித்துப் பேசுஅன்றார் 

களாம். 

2. சுப்பிரமணியக்கடவுளுக்குச் சரீரமெனப்படுவது 

முற்றறிவு வரம்பிலின்பம் இயற்கையறிவ சன்வயமுடைமை 

குறைவிலாற்றல் வாம்பிலாற்றல் என்னும் அறுஞுணங் 
களும் ஆறு தி 
மற்றை அவயவங்களாகவும் அமையப்பெற்ற IL ரூ 

குழமுகஙகளாஅலம் மற்றை WIC (IMI 

மேனி எனவும், அவர் கையின் மூன்றுபத்தாமுடைய 

வேலாயு சமெனப்படுவது அவர் ஆன்மாக்சளுக்கு முத்த 

பின்பங் கொடுக்க அரும்பும் விருப்பமெனப்படும் இச்சா 

சஜ்தியும் ௮ச.ற்மு வேண்டுமவைகளை அறியும் அ.றிவெனப் 
படும் ஞானசக்இுயும் அறிக்சவைகளைச் செய்யுஞ் செய 

லெனப்படுங் கிரியாசத்இயுமாகிய மூன்று சத்ககெளின் 

அடுக்கு எனவும், அவருக்குக் தேவிமார் எனப்படுவார் 

ஞானசத்தி கிரியாசத்திகள் எனவும், உண்மை தெளிந்து 
அவவுண்மையைப் பிறருக்குப் போதிக்கிற நாமும் 

நம்போல்வாருமா சுப்பிரமணிய தாஷகர்? ஈப்பிரமணியச் 
கடவுளுடைய திருமேனியைக் தோல் இரத்தம் இறைச்
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முதலிய தா.துக்களாலாகிய கமது சரீஈம்போலும் எனவும், 

அவர் கைவேலாயு கத்தைக் கொல்லனுலையிற் செய்யப்பட்டு 

உயிர் வளைசெய்து இரக்தந்தோயும் ஈமது கையாயுதம் 

போலும் எனவும், அவர் தேவிமாரை நமக்குச் சிற்தின்ப 

அ.நுபவத்தை விளைளிக்கும் ஈமதூ மனைவியர் போல்வார் 

எனவும், அவரைக் கொலை களவு பொய்ச்சான்று சொல்லல் 

பொய் வழக்குல் தொடுத்தல் வீடு சுடுதல் கற்பழித்தல் 

முதலிய பெருங்கொடுக் தீமைகளைச் செய்த நீதித் தலத்தில் 

அகப்பட்டுக் கொண்டவர்களிடத்தே கைக்கூலி வாங்கிக் 

கொண்டு அவர்களைத் தப்புவிக்கு ஈம்போல்வார் எனவும், 

அம்மட்டோ, இன்னுக் தம்மால் இச்சிக்கப்பட்டு அவ் 

விச்சைக்குஷ உடன் படாதவளொருத்தியைக் தமது 

தமையளுராலே தம்மோடு கூட்டுவித்தவர் அசனால் 

ஒருவாறு ஈம்மினும் இழிக்தவர் எனவுங் கொண்ட கீங்களா 

சுப்பிரமணிய தூஷகா்? புறச்சமயிகள் செய்யுஞ் சைவசமய 

நூஷணத்துக்குகி துணையாய் முடிவது நம்முடைய 

கோட்பாடா? உங்களுடைய கோட்பாடா? இவைகளுக்கு 

விடை மீங்கள் அறிந்திலீர்களாயின், அப்புறச் சமமிக 

ளிடத்தே கேட்டறிந்து கொள்ளுங்கள். 

8. “திருப்பணிச் சபையிலே ஈாஞ் செய்த பிரசங்கங் 

கேட்டபொழுது, “நாங்கள கந்தசுவாமி தரிசனம் நெடுங் 

காலம் கியமமாசச் செய்துகொண்டு வருகின்றோமாயிலும், 

கந்தசுவாமி இப்படிப்பட்டவர் என்பது இப்பொழு அதான் 

அறிந்தோம்; இப்படி முன்னே காங்கள் ஒருபொழுதும் 

எண்ணியிருக்கவில்லை” என்று பாராட்டித் இரிந்தவர்களும் 

இப்பொழுது நம்மைச் சப்பிரமணியதூஷகர் என்னு இகழ் 

இன்றார்கள். கந்தசுவாமியைத் தங்களுக்கு யதார்த்த 

மாகவே அறிவித்துத் தார்கள் புறச்சமயிகளுடைய
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தூஷண க இனாலே LOEWE GT MBO EDT GH MPL a BLDG LDU 

சுப்பிரமணிய grazar oars igi sor! 

4, செட்டிச்சியும் புறச்சமயத்தவருமாகிய கண்ணகி 

பரம்பொருள் எனவும், விகரயகக்கடவுள் அப்பி ரமலியக் 

கடவுள் இழுவரும் அவளித்ருஜ்ர்சவர் எனவும் மயத்க, 

அவளுக்குக் கோயில் கட்டுவித்னு, அவ்விருவர் விக்கிரக 

துக்கும் ஈடுவே அவள் Maras தரபிப்பிதீநு வழிபடும் 

அ௮பாதுகர்களும், அவளுக்குப் பிரதிட்டை. பூசை இரு 

வீழாக்கள்செய்தா அவளெர்ுல் புசிக்கும் 4 இபாதக சரோ 

மணிகளாகிய பிராமணர்கள் சைவருருமார்களும், அவர்களை 

நமஸ்கரித்துங் கும்பிட்டும் அவர்களுக்குத் சிண கொடுக் 

அம், அவர்களைக்கொண்டு தீக்ஷை அந் இயேட்டி சிராத்தம் 

கவியாணச் ௪டங்கு லிரதோத்தயொாபனம் முதலியவற்றை 

யஞ் சிவாலய: விக்னேசு ராலப சப்பிரமணியாலபப்பிர£ 

இட்டை பூசை திருவிழாக்களையுஞ் செய்விக்கும் சீங்களுமா 

சைவசமய நிந்தகர்கள்? உனள்களுக்கிரற்கி இவையெல்லாம் 

பாவம் பாவம் என்று போக்கும் காமும் ஈம்போல்வார் 

சளுமா சைவசமய நிந்தகர்கள்? விசாரியுங்கள். பொரு 

ளாசையினால் உ௱்கள் சொல்வழியே ஈடக்கும் உங்கள் 

பிராமணருங் குருமாரும், தங்களுள் இருவர் நடுவே தங்க 

ளித்ராழ்ர்ச சாதியாளும் அன்னியசமயத்தாளுமாயுள்ளவள் 

ஒருத்தியை இருத்தி நீர்கள் ஈமஸ்கரிக்கப் புகின், அதற்கு 

உடன்படுவார்களோ? சற்றே பரீக்கை செய்து பார்த்து 

விடுங்கள். ் 

9. உங்கள் கோயில்களிலே லிலைப்பெண்சளே தேவ 
தாசிகள் என அற்படு தீதிப்பட்டிரும்ொர்கள் என்பதும், 

௮ப்பெருங் கொடும் தமை வாயிலாகவே, உங்கள் கோயில்க 
ளெல்லாம் ஈாபத்துக்கு உரி றிதேணும் 'இடச்களாகாது,
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காமம் வியபிசாரக் கோபம் பொருமை கெறுவஞ் சண்டை 

சலகங் களவு முதலிய எல்லாத் தீமைகளுக்கும் இடங்க 
ளாய்விட்டன என்பதும், கடவுளிலக்கண முதலியவைகளை 

உள்ளபடி. அறியும் அறிவு ஒருகறிகேனும் உங்களிடத் 
இல்லை என்பதும், நீங்கள் பலரையுள் கடவுள் எனக் 

கொண்டு வணங்கும் அகேகேசுரவாதிகள் என்பதும், 

பாதிரிமார்கள் அறியாகவர்களா? இவையெல்லாம் பாதிரி 

மார்கள் அறிந்தவர்கள் என்பது, அவர்கள் பிரசங்கங்களா 

லும் பத்திரிகைகளாலும் புத்தகங்களாலும் நீங்கள் அதிர்த 

இல்லையா? உண்மை பேசுங்கள். பொய்யேன்? உங்கள் 

கோயில்களினிடத் தும் உங்களிடத்அர் காணப்படும் 
அசுத்சக் கிரியைகளும், உங்களிடத்தே காணப்படும் மயக்க 
வறிவும், இவாகம சம்மதம்போலும் என நினைந்து, ௮ச் 

கணாக்தவதையுல் ௮சனை அருளிச்செய்த , சிவபெருமானை 

யுங் குற்றம் பேசம் பாதிரிமார்களுக்கும், அவர்கள் சொஜ் 

கேட்டு மயங்கவீடுஞ்சைவசமயிகளுக்கும், உங்கள் அசுத்தக் 

இரியைகளும் மயக்கவறிவுஞ் சிவாகமசம்மதங்களல்ல. 
இவையெல்லாம் உங்கள் கோயில தஇிகாரிகள் பிராமணர்கள் 

குருமார்களுடைய அறியாமையால் விளைக்க கேடுகள், 

இவாகமக்கருக்தோ வேறு என்னும் உண்மையை அறிவிக்க 

வும், உங்களால் ஏச்சுக் கேட்டு சேட்டும் இவ்வுண்மையை 
உங்களுக்கு அறிவித்து உங்களைத் இருத்தி உய்விக்கவும், 
பரங் கருணைச் சடங்கடலாகிய சிவபெருமானுடைய அஞ் 

ஞையைச் சிரமேற்கொண்டு அவர் இருவருளை முன்னிட்டு 
நிற்கும் ஈம்முடைய பிரசங்கங்களும், பச் திரிகைகளும், 

புத்தகங்களுமா, புறச்சமயிகள் செய்யுஞ் சைவதவணர் 

களுக்குத் அனையாய் முடிவன? கன்அ ஈன்.று. சிறுவர்களும் 

உங்களை நகையாடார்சளா? 

17
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6, இக்கந்தசுவாமிகோயிலில் ஆயுதப்பிர தட்டை 

முதலியவை குற்றம் என்று நாம் தமது பத் திரிகையிலே 

பேசியது சுப்பிரமணியதூஷணம் எனவும், நம்மைச் சத்துரு 

சங்கார வேலாயுதர் தண்டிக்தே வீடும் எனவும், புறம் 

பேட் இரி௫ன் தீர்களே! சிவாகமலிதிக்கு ஒரு சற்றும் 

மாராகாது பிறக்த தமது சொல்லளவீற்கே வேலாயுசம் 

நம்மைத் தண்டித்தெவ்டும் என்பது உங்களுக்கும் உங்கள் 

கோயிலார்களுக்குக் துணிவேயாமாயின், அக்கோயிலார் 

கள், தாங்களே HEF Ss SIH சங்கார வேலாயுத சத்நிதியிற் 

(GG oar உங்களுள்ளே பிராமணகுருமார் பிரபுக்கள் முதலிய 

பலரையும் ஒருங்கு கூட்டிக் மிருத இவிட்டு, ஈசம்மையோ 

உயர்ந்த ass இருத்திக்கொண்டு அவ்வேலாயுக 

விரோதமாகிய ஈஞ்சொல்லைக் கேட்டல் கேட்பித்தல் 

செய்து மஒழ்ந்து பாராட்டியதும், நெடுங்காலம் அவ் 

வாயுசுத்துக்கு *உரிக்தாயேயுள்ள இடத்தை ஈஞ்சொல்லி 

னது நிறைவேற்றத் தின்டொருட்டே ஓப்பித்னுளிட உடன் 

பட்டதும், ௮சுன்பொருட்டே கடல் கடந்து கருங்கற்கள் 

கொண்டுவர்து சேர்த்ததும் பிறவுமாகிய தங்கள் செய்கை 

களுக்கு HUG UO) HH தங்களை எ வவளவு கண்டிக்குமோ 

என்று, ஆலோசியாது விட்டதேனோ? இனி மீங்கள், ஈஞ் 

சொல்லை ம௫ழ்ந்து பாராட்டி ௮ச்சொல்லையே நிறைவேற்றி 

வீடும் பொருட்டுக் கையொப்பம் வைச்ததும், பணங் 

கொடுத்ததும் பிறவுமாகிய உங்கள் செய்கைகளுக்கு அவ் 

வேலாயுதம் உங்களை எவ்வளவு சுண்டிக்குமோ என்று, 

ஆலோயோஅ விட்டதேனோ? “இவர்மாக்இரம் அகப் 

பட்டுக்கொண்டார்; காங்களும் எங்கள் கோயில திகாரிகளுக் 

சுப்பிவிட்டோம்” என்றெண்ணமோ? இப்பொழுதுதான் 

ஈமது சொல்லை நிறைவேற்றுங் கருத்து உங்களுக்கு
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“இல்லாததே போய்விட்டதோ? “smen Groton Care 

பின் இக்கோயிலிலே நாங்கள் அருவருகத்துக் கும்பிடுக 

Coo; தங்கள் சொல்லின்படியே பு.துக்கோயிலும் 

விக்கிரகப்பிர திட்டை முதலியனவுஞ் சக்கரம் கிறைவேறக் 

தரிசிக்கும் பெரும்பேறு எங்களுக்குக் இடைக்குமோ? 

என்று ஈம்மெதிரே பேசிய சிலர் இப்பொழுது ஈம்மைச் 

சுப்பிரமணிய நிந்தகர் என்று இகழ்னெருர்களாம், ஓகோ! 

இகழ்ந்தும் என்னை? அவர்கள் சாஞ்சென்னபட்டணக் 

இதற்குச் சென்றபின் கோயிற்கட்டடமும் விக்கரகப் 

பரெ.இட்டை முதலியனவுஞ் செய்துவிடல் வேண்டும் என். 

“பேசுனெருர்களாம். ஈமது தொடக்கம் புகழ்ப்பொருட்டா 

யினும் ஆகுக; புண்ணியப்பொருட்டாயினும் ஆகுக. 

எப்படியாயினும், பிறர் சொல்லாலன்றி கஞ்சொல்லாஜ் 

,பிறந்த ஈமது கோட்பாடு நிறைவேறிவிட்டாற் புகழும் 

புண்ணியமும் கமக்குக்சானே. கமக்கு வருத்தமேன்? 

தங்கள் கருத்து இது என்பதனை ஈமக்கு நேரே அறிவித்து 

விட்டால், நாம் இத்தேசத்தை விரைந்து விட்டகன்று 

விடுவோம். அகன்றுவீட்டால், இங்கே ஈமது கோட்பாடு 

நிறைவேறிவிடுதல் ஒருபயன்; TFS கேளாமை ஒருபயன்? 

போகும் வழிகளில் எதிர்ப்பு குருலிங்கசங்கமங்களை வழி 

படிதல் ஒருபபன்; அங்கங்குள்ள பெமியோர்கமா அடுத்து 

அ௮வரவசிடத்துள்ள உண்மை நூல்களைக் கையகப்படுத்திக் 

'கொள்ளல் ஒறுபயன்; சென்னபட்டணஞ் சேர்ந்து பல 

நூல்களையும் உரைகளையுக் திருத்தியும் புதிய ,நால்கள் சில 

செய்தும் உலகச்தாருக்குப் பயன்படும்பொருட்டு அச்சிற் 

BUI SSI வெளிப்படுத்தல் ஒருபயன்; பற்றற்ற மெய்ஞ் 

ஞானிகளுக்கும் வேண்டற் பாலனவேயாகிய அ௮ன்னவஸ்தி 

ங்களுக்கு மட்டத் அப்புத்தகங்களால் வரும் ஊதியங்
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கொண்டு வாழ்தல் ஒருபயன்; எஞ்சிய ஊ இயம் காம் எமி. 

தருமங்களுக்காயினுஞ் சிவாலயங்களாக்காயினும் பயணி 

படல் ஒருபயன்; இவை பல முறி றியபின்னராயினும் 

இடையிலாயினுக் தேவாரம் பெற்ற சிவஸ்தலம் பாதேலும் 

ஒன்றில் இறத்தல் ஒருபயன் ஆகிய இப்பயனெல்லாம் 

நமக்கெய் துமே! குறையென்னை! “இிதம்பரத் திலே Dass ga 

களுக்குப் பயக்தோடி. வந்தவர் இனி ௮ங்சே போவார் 

தாமோ” என்று பேசுவோருஞ் இலர் உளர்; அவர் அக்கே 

தம்மோடு உடன்வக்து பார்த்துவிடலாமே. 

[. பதியினது விளக்கம் ௮றிவொரு சிறி௮ும் இல்லா ௪ 

கல் வெள்ளி செம்புகளிலே அதிகமா? அப்பதியினது இலக் 

am முதலியவைகளை யதார்த்தமாகலே அறிவிக்கும் 

போறிவே வடிவாகிய தேவார தஇருவாசகங்களிலே 

அ.இகமா! முன்னையவைகளிலும்பார்க்கப்பின்னையவைகளில் 

அகந்தசோடி மடங்க திகம். இன்னும், கல் வெள்ளி செம்பு 

களிலே பதியின விளக்கம் wi Br Bure gs Bd qc பின் 

ஸன்றி முன்னில்லையே; தேவார திருவாசகற்களோ, பஞ்சா 

ஷர மர் இரசத்தையும் அப்பஞ்சாக்ஷர முதலிய FH மக்தரப் 

பொருள்களையும் உள்ளடக்கி நின்று சித்தி முத்தி இத்இம் 

பிக்கும் மகாமந்திரவடி வமேயாதலால், ௮வைகளிலே பியி 
னஅ விளக்கம் நிச்தியம் என்பறு சத்தியமாமே. இன்னும், 

எத்தனையோ அளவிறர்சு காலம் எத்தேயோ அளவி றந்த 

மகான்களாலே மர்இரரியாசஞ் செய்யப்பட்டு, அவளப் 

போழ்து அல்வவருக்குப் பதஇிவிளச்சம் பெரிது Rs இக்கப் 

பெற்ற சுயம்புலிங்க சாணலிங்க தைவிகலிங்க அரிடலிங்கங்க 

ளூள்ளும், எலை எீசேடமுடையன? மேவார இருவாசசு 

மறப்பெற்ற இலிற்கங்களன்றே! இவ்வுண்மை, இளபுரா
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ணங்களாஅம், சேவார திருவாசசம் பெற்ற தவெஸ்சுலங்க 
ஸில் விசேட. வழிபாடு காட்டும் பெரியோர்களுடைய அதுட் 

டானக்தினாலும், இனிது விளங்கும். இன்னும், மதுரை 
முசலிய இருப்பதிசளிலே இலிங்க முதலிய இருமேனிகள் 

இருக்கும் ஏன்னை! ஆலயம் மண்டபக் கோபுரச் திருமதி 

லாதிகள் இருந்தும் என்னை! இருவாபரணாதிகள் இருக்கும் 

என்னை! பூசை திழுவிழாக்களுக்கு விளைகிலக் தோட்டங்கள் 

இருக்கும் என்னை! மடங்களும் அசாகீயர்களுஞ் சக்கியா௫ 

SOR இருக்கும் என்னை! எத்தனையோ லக்ஷப்பிராமணர்கள் 

விலாப்புடைக்க அன்னம் புசிக்குஞ் சத்திரங்கள் இருந்தும் 

என்னை! அந்தப் பிராமணர்களாலே வேத.பாராயணம்கிகழ்க் 

அம் என்னை! அருகசமயமும் புத்தசமயமும் எங்கெங்குக் 

லைப்பட.த் சலைப்படச் சைவக் குன்றிய குன்றியபொழுது, 
இவைகளெல்லால் கூடியும் அப்புறச் சமயங்களை யோட்டிச் 

சைவத்தை நாட்டினவா? இல்லையே. பின்பு அது செய்தவை 
பாலை? தேவார இருவாசகங்களன்₹0! இவவுண்மை 

நீங்கள் அ.ஜியிர்களா? பெரியபுராணம், இருவிளையாடற் 

புராணம்,  இருவாதவூடிகள்புராணங் கேட்ட Radon? 

இவை படிக்கப்பெருத கோயில்களுங் கோயில்களா? இளை 

படிக்கப்பெறுச மடங்களும் மடங்களா! இவையறியாத 

கோயில இகாரிகளுங் கோயிலதிகாரிகளா! இவை அறியாக 

பிராமணர்களும் பிராமணர்களா! இவை அறியாத சைவா 

FULT BHT சைவாசாசியர்களா! இவை அதியாத சைவா 

GOH GH சைவர்சளா! 

“சொற்சோயுர் தோணிபுரச் தோன் தலுமென் சுக்தானுஞ் 

சிற்சோல வாதவூர்தீ தேசிசனும்--முற்கோலி 

வச்திலசே, னீறெக்கே! மாமறைநூ ருனெய்கே 

எந்தைபிரா னைக்தெழுத் தெங்கே!?
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8 நீங்கள் சைவசமயிகள் என்பது சத்தியமே 

யானால், அச்சைவசமயத்தை காட்டிய இத்துளைப் பெருஞ். 

இறப்பினவாயே தேவார திருவாசகங்களிலே உங்களுக்கு, 

விசுவாசம் இராதா? விசுவாசம் இருப்பது சத்தியமே 

யானால், -இக்கந்த சுவாமிகோயிலிலே இக்கோயில இகாரிபி 

ளாலே இத்தேவாரத்துக்கு 'அவமானமும் தேவாரபாரா 

யணம் கடவாமைக்கு ஏதுவாகிய உயிர்க்கொலையுஞ் செய்யப் 

பட்டபொழுது, நீங்கள் மனம் பதைபதையீர்களா? மனம் 

பதைபதைத்தது சத்தியமேயானால், நீங்களெல்லாங் கூடி, 

உ௱கள் பொருள்கொண்டுதானே சலிக்கிற இக்கோயிலஇ 

காசியைப் பார்த்து: “நீ இவ்வதிபாசசுமாகய சிவத்துரோ 

கஞ் செய்ததனால், இனி காங்கள் ஒருபொழுதும் இச்சிவச் 

துரோகத்துக்கு இடமாகிய இக்கோயிலுக்கு வரோம்; 

இங்கே பூசை திருவீழா ருத்திராபிஷேகஞ் செய்வியோம்; 

உண்டியிலே பணமிடோம்; காவடி யெடோம்: அருச்சனை 

செய்வியோம்; மாவிளக்கிட்டுப் பணர்கோம்: எல்லாரும் 

க.தவிய எல்லாவகைப் பொருள்கொண்டு கடத்தப்படும் 

இக்கோயிலை வழுவற சடதீதுதற்கு § யோக்கியையில்லை 

என்று உன்மீது வழக்குச் தொடுப்போம்” என்று பத்தி 
யபாமிவசங்கொண்டு சண்டிக் அ, இவையே சடைப்பிடியாகக் 

கொள்ளீர்களா? கொண்டீர்சளானால், வயித்றுப்பிழைப் 

புக்கு ஊறு வருகின்றதே என்று பபக்தாயினும், இக்கோயி 

லஇகாரி திருத்தமடையானா? விளைக்க குற்றங்களெல்லாம். 

உ௱்களிடத்சனவே. 

| 9. இவ்வியாழ்ப்பாணத்திலே, Pixar முன்னொரு 
பொழுது sree Cram ss திருக்கூட்டக் காட்சியும், 

முன்னொருபொழுது் கேளாக தேவாரக் கேள்லியும், முன் 

ஜொருபொழுதும் பெறுக சவெபத்தஇியும், போனவ ருஷந்
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இிருவிழாவிலே உங்களுக்குக் கிடைக்குது கன்மையா? 

தீமையா? இது கன்மை என்பது சத்தியமேயானால், அத் 
இருக்கூட்ட வாசத்துக்கும், அகுற்குச் செயற்பாலதாயும், 

“*மண்ணினிற் பிதச்தார் பெறும்பயன் ம.திசூடும் 
அண்ணலா ரடியார்தமை யமுது செய்வித்தல் 
சண்ணினாலவர் சல்விழாப் பொலிவுசண் டார்தல் 
உண்மையாமெனி ஸனுலகர்முன் வருகென வுரைப்பார். 

_பபர்யபுராணம். 

என்னும் திருவிருச்சக்திலே திருஞானசம்பந்தமூர்த்திராய 

னார் எலும்பைப் பெண்ணாக்கிய திருப்பதிகத்தில் அருளிச் 

செய்தபடி திருவிழாவோடு முதற்கண் உடனெண்ணப் 

பட்டதாயும், உள்ள மகேசா பூசைக்கும் இக்கோயில் 

தெற்குவீதி மடம் இடமாயது ஈன்மையா தீமையா? இது 

நன்மையென்பது சத்தியமேயானால், இம்மடக் தங்கள் 

வியபிசாரத்துக்குங் காகிகு விளையாட்டுக்கும் இடமாகாது 

பிறவற்றிற்கு இடமாயிற்றே என்ற பொருமையினாலும், 

இருவிழா முடிந்த பின்னரும், அம்மடத் துறைகளைக் தங்கள் 

லியபிசாரத்துக்கு இடமாகாவண்ணம் அம்மடமுடையார் 

கள் பூட்டிக்கொண்டு போய்கிட்டார்களே என்ற கோபத்தி 

ளாலும், அம்மடச் சுவரிலை அம்மடமுடையார்களுடைய 

குடும்பத்துக்கு விோகமாகிய கெட்ட வார்த்தைகளைக் 

கரியினுல் எழுஅலிக்கவும், அறைப்பூட்டை முறித்து 

உள்ளே புகுக்து மலங்கழிக்கவுஞ் சவரம் பண்ணுலிக்கவும் 

அம்மட.தீ இண்ணையிலே ஒன்௮க்கும் பத்முசு இழ்மக்கமாக் 

கூட்டியிராத்தி அம்மடமுடையார்களையுஞ் இவசாத்தா 

போத்கர்களையுஞ் சிவனடியார்களையுற் தூஷிக்கவும், காகி 

சும் விளையாடவுக் தலைப்பட்ட இக்கோயிலார்களை நீங்கள் 

கண்டியாது வீடுவீர்களா? “சிவஞான நால்களை ஓதல் ஓது 

வித்தல் கேட்டல் கேட்பித்தல் சிந்தித்தல் என்னும் ஞான 
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யாகஞ் செய்யும் tn Mais Hop HS கட்மித்கவர் பெறும் 

பலம், கோடி தேவாலயங் கட்டுவித்த பலத்துக்கும், 

மூலாயிரகோடி யாகஞ்செய்த பஓத்துக்குஞ் சமமாகும்? 

என்பது சிவாகமத்துணி2வயா ஈ௮ம், இம்மடத்தில் இத் 

தீமைகள் செய்கவரைச் ஈப்பிரமணியக் கடவள் தண்டியா 

தொழிவாரா? 

10. மேற்காட்டிய *மண்ணினிற் பிறந்தார்” என்னுர் 

திருவிருத்தத்திற் கூறிய மாகேசுரபூசை திருவிழா என் 

ணும இரண்டனுள்ளும், பின்னையதாகய திருவிழாவுக்கு 

இவ்வருஷம் ஊறு வக்சதே என்று பதை பதைக்கும் நீங்கள் 

மாகேசுர பூசையோ முன்னையதாகவும், அம்மாகேசுர 
பூசையை ஏற்கும் அடியார் திருக்கூட்டர் இருகிழாவுக்கு 

இன்நியமையாச் சிறப்பினு என்பது புலப்படுத்தற்கே 

அப்பூசையை  முற்கூறினாராசவும்,  அள்தருக்கூட்டம் 

இல்லாத விழாக் காமாஇசளையே பயந்துவடுக் தீவிழா 

என்று அதனை நிக்குதற்கே *நல்விழா'” என்று அடை 

கொடுத்தாராகவும், இச்நுணைச் சிறப்பினகாகிய அம்மா 

கேசு. பூசைக்கு ॥ளறு வந்ததே என்று பதைபதையாதது 

என்னையோ? “ome So பல்கணக்தார்க். சட்டிட்டல் 

காணாதே போதியோ பூம்பாலாய்”” என்னும் அருமருக் ச் 

சன்ன சேவாரம் நீங்கள் கேட்ட இல்லையா? (உருச்திர 
3 பல்கணத்தார் என்றது மாச௬ரர்களை, அட்ம் - சமைஞல் ன. 

இட்டல் - கொடுத்தல்.) 

a . பை oN . . . ௪. 

11, இவ்வருஷக் இரு ழா சிறுத்தப்பட்டதே என்று 

பதைபதைக்கிற அடவர்ரரம் பெண் களும் யாது காரணம் 

பற்றிப் பதைபறைக்கிழுர்களோ! தங்கள் தேவ வழிபாட் 

டுக்கு ஊறு வரக்றுவிட்ட த. என்று கானே! “பற்பல
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௯ார்களினின்று வந்து கூடும் வெகு சனக்கூட்டத்தில் வியா 
பாரஞ் செய்து பிழைக்கும் பிழைப்பை இவவருஷம் இழச் 

கோமே” என்று பல வியாபாரிகளும், “தாசிகளுடைய 

அலங்காரக் மாட்கியை இழந்தோமே” என்று பல தூர்த்தர் 

களும், “வாண வேடிக்கைக் காட்சியை இழக்கோமே” 
என்று பலராடோடிகளும், “பிறர் மனைவியரைப் பார்த்அஞ் 

சனக் கூட்டத்திவளைளே தீண்டியுங் சனிக்கும் களிப்பை 

இழந்தோமே” என்று பல மகா பாதகர்களும், “நாங்கள் 

கால்வலிக்க எத்தனையோ மாசக் சுட்டார் வீடு சென்று 

செய்வித்துக் கொடுக்க அபரணங்களையும், வாங்கக் 

கொடுக்கு பிதாம்பரங்களையம், எங்கள் மனைவியர்கள் வெகு 

சனக்கூட்டத்திலே காட்டி, இவள் இன்னார் மனைவி இவள் 

இன்னார் மனைவி என்று பலராலே பாராட்டப்படுதலைக் 

'சேட்டுக் கேட்டு, அடையுஞ் செருக்லா இழநர்தகோமே” 

என்னு பல புறுள் செல்வர்களும், “வெரு எனக்கூட்டத் 

இலே தாசிகளெ அரே ஏக்கனங் காளாஞ்சி பெறும்பேற்றை 

இவ்வருஷம் இழக்கோமே” என்று பலருணாபா தகர்களும், 

“எங்கள் முன்னோ கால கதிலாவது எங்கள்காலள் தலாவது 

இக்கோயிலுக்கு எங்களால் ஒரு செம்புச் ஏல்லியுஞ் சேரா 

இருக்காலும், காங்கள் எங்களுக்கு ஆசாரம் இல்லை இகைஷ 

இல்லை அுட்டானம் இல்லை சிரார்த்சம் இல்லை சனனா 

செளச மாணாசெளசம் இல்லை விபூதிசானும் இல்லை ஒரு 

சமபமும் இல்லை, சரீரக் இன் வேழுக ஆன்மா என்பதொன் 

aan என்றுசொண்மி சம்மா விட்டில் இருந்தாலும், 

எங்கள் உத்தியோக பூஇகாரத்துக்காக் திருவிழாவில் 
இடை யிடையே அருகி கோயிற் பிரசாதம் இவ்வருஷம் 

இழச்தோமேட” என்று சிலஉத்தியோகத்தர்களும், “அப்பம் 

பிட்டு முனுக்குத் ேதன்குழுல் பனங்காய்ப்பணிகாசம் ட் dG); ;
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77 
மே லிழ்றுப் பிழைக்கும் பிழைப்பைஇவ்வரும் இழக்தோ 

என்று பல பெண்களும், “எங்கள் புருவமாரை அசட்டி 

அட்டி. வாங்குளித்த ஆடையாப.ரணங் களை இனி எகிகே 

காட்டுவோம்” என்று பல பெண்களும், “இருவிழாக் இரு 

விழா என்று ஆபரணம் பழுக்க. சுடுவீத்தோமே; சுடுவத் 

தும் பலனில்லையே”' என்று பல பெண்களும், “புருஷமாரை 

விட்டுக்கு காவல் வைத்தாவிட்டுத் இருவிழாத் இருவீழா 

என்றோ? நாங்கள் இவ்வருஷம் என் செய்வோம்” 

என்று பல பெண்களும், “எங்கள் புருஷமார் இறிஸ்சுவர் 

களேயாகவும், தங்கள் சமயத்துக்குக் சங்கள் கோயிலுக்கும் 

வரும்படி. பலமுறை எங்களைக் கேட்கவும், வராவிட்டாற் 

ங்கள் உச்தியோகம் போய்விடும் போய்லீடும் என்று அழு 

தீழூது பலமுறை கெஞ்சவும், காங்கள் உடன்படாகது 

இந்தச் திருவிழாக் சொண்டாட்டத்தின் பொருட்டன்றோ! 

இனி பான செய்வோம் யாது செய்வோம்'' என்று சில 

பெண்களும், ங்களை அடக்கும் பாலியாகள் எங்களுக்கு 

விலை சுக் துலிட்டு வாங்கிக் கொண்டு போய்க் காட்டும் மேக 

வியாதிகளைப் போக்கி வைத்தியர்கள் பெறும் பொருளும் 

எங்களைக்கானே சேரும்வண்ணம் வாழும் இப்பெரு 

வாழ்வை இழந்தோமர. இழந்கோமடி.” என்ன சல காசி 

களும் பதைபதைத்தல் யாவர் அறியாதார்! பதைபதைக் 

இறவர்ச ajar Cam “கடவுள் வமிபாட்டுக்கு pot ay வக்ததே” 

என்று பளைபதைக்கிறவர்கள் சலராயினும் இல்லையா 

என்பிர்சள் போலும்! கடவுள் வழிபாட்டில் எிருப்பருங் 

கடவுளுடைய ஆஞ்ஞைக்குப் பயமும் யகார்த்தமாகடுவ 

உடையவர், கமது முகற்பத் கரிகையை வாசத்துங்கேட்டும். 

அதிலே பேசப்பட்டவைகளெல்லாம் மெய்பன் நறிக்சு 

பின்னரும், இக்கோயிலுக்கு அடியெடுக்.அ வைக்க நினைப்:
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பாரா! அப்பத் திரிசையை வாசித் அவர்களுள்ளுள் கேட்ட 

வர்களுள்ளும், அறிவு ஒழுக்கஞ் சாதியாசாரஞ் சமயாசாரம் 

werd Susur யாவராயினும் இக்கோயிலுக்குப் 

போகக் காண்டுறீர்களா! 

13. இதுவஷையும் இவ் வியாழ்ப்பாணத்திலே 

இருவிழாக்களால் விலக்க ரயோசனங்கள் எவையோ! 

வாணங்கள் பட்டு விடுகள் எரிக்ததும், பந்தல்கள் 

he sso, கோயில்கள் எரிக்ததும், பலருக்குத் தலை 

உடைந்ததும், கை ஓடிக்கதும், கால் ஓடித்தனும், குடல் 

சரிந்ததும், மாணங் குறுயெதுக் திருவிழாக்களால் விளைந்த 

பிரயோசனங்களன்றோ! பல பெண்டிர்கள் சன கருக்கள் 

இலே சோரர்கள் கைப்பட்டுக் தங்கள் ஆபாணங்கள் 

இழக்கதும், இரவலாபாணங்கள் இழக்து போன முயல் 

பெருமூயல்'” என்றார் போல உடையவர்கள் விதிக்க வலைப் 

படி இருமடக்கறுத்ததும், GUM HRTF கைப்பட்டுக் கற்: 

பழிக்ததுக் இருவிழாக்களால் விளைந்த பிரயோசனங்க 

என்றோ! பற்பலர் இராத்திரியிலே குடும்பத்தோடு விதி 

விட்டு நீங்கிவிட, அவர்கள் விடெகித்தறுங், களவுபோயதும் 

இருவிழாக்களால் விளைக்து பிரயோசனங்களன்[ு!! பல 

இறுபிள்ளைகள் சனகெருக்கத் இல தங்கள் கைப்பற்றிய 

(தொ மாதாக்களைப் Gee wp wip Bs தங்சள் கால் கை 

சழுத்துக்களில் உள்ள அபரணங்களைப் பறி கொமித்துக் 

தேம்பித் தேம்பி வீடு சோ வழியறியான மயங்கித் திரிந்த 

தும், அவர்கள் பெற்முர்கள் சல முட்டியும் மாரடி தீம் 

அவர்களைக் தேடிச் தேடி அலைக்கதுர் இருல்ழாக்களால் 

விளைந்த மிரயோசனங்களன்னோ! பற்பலர் கல்லெறியுண்ட 

தடியடியுண்டு கள் இவெட்டுண்டு BAU GA! காலோடிந்து 

கைமுறிர்து கோர்ட்டுச்குத் இரிர்சஒம், தாங்கள் வருந்தித்
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தேடிய பொருளைப் பிற த்கிராசிமாருக்கு வலிச்ச போய் 

இறுத்துலிட்டு, அவர்கள் கைப்பற்ற வேண்டியதெல்லாக் 

கைப்பற்றிக்கொண்டபின், முடிவிலே “நீங்கள் சமாதான 

மாய்வீடுக்கள்”” என்ன தங்களுக்கு விதிக்கக் தாங்கள் 

மறுக்க, வர்கள் மூலரோக கய£ரோக சலரோகங்களினாலே 
தீங்கள்மேலே காய் போல் ௮ிழுக்து சள்ளிடத், தாங்கள் 

எதிர்பேசப் பயது மொறுமோறுத்துக்கொண்டு திரும்பி 

வெளியில் வந்து, மனம் புழங்க மண்ணள்ளித் இட்டித் 

-இரித்ததும். திருவிழாக்களால் hoch சு பரயோசனங்க 

ளன்மே! தமிழ்ப்பள்ளிக்கஉூடங்களிலும் இங்கலிசுப்பள்ளிக் 

கூடங்களிலும் படிக்கப் Y's பற்பல மாணுக்கர்கள் 

இராத்திரியிலே திருவீழாக் திருவிழா என்றோடிச் Fas 

கூட்ட த்திே ல். கெருக்குண்டு திள்ளுண்டு அடியண்டு 

அழைக்து காசி களுடைய காட்டிய தங்களைப் பார்தது 

கேட்டுக் கெட்ட வார் க்சைகளுறி கட்ட செய்கைகளும் 
பழகக்கொண்டதும், அவர்கள் இசாப்பாடமும் இழர்து இரு 

பஅ இருபத்தைர் வ காழிகைவரையும் நிக்இரையும் இழந்து 
மத்றகாட் பள்ளிக்கூடங்களிலே பாடம் ஓப்பியாஅ பித்தியுக் 
தூங்கி எிழுந்துல் கல்லியை இழச்கதும், அவர்கள் விட்டு 
வேலை தோட்டவேலை வயல்வேலைகளும் பழகாத படிக்க 
வா் ன ந ம் எத்தனையோ agape புதி pas 

4 d திதியாகக்ஷிணை இறுக்துந்கொண்டு 
oe tamer ஓடிக் தரித்து கல்வித் 
ae ட்டம் திரும்பியதும், அவர்கள் உத்தியோகம் 

உதிதமயாகம் என்ன கேட்டபொழுதெல்லாம் ஒரு வசனந் 
கானும் பிரழயறத் கொடுக்கத் தங்களால் இயலாமையி 

னாலே பிறசிடத்சே பலமுறை அலைத்துதிரித்து விண்ணப்பம் 

எழமுதுளிச்துக்கொண்டு கச்சேரி கோர்ட்டுகளுக்கு ஓடியும்
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உத்தியோகங் கடையாகையினாலும் வேளாண்மை வேலை 

மூன் பழகிக்கொள்ளாமையிஞலும், ஒர பிழைப்புமின்றி 

க்டைப்பிணங்களாய்த் இரிவ தம், அவர்கள் “வேலை யில்லா 

திவருக்குப் பிசாச வேல் கொமிக்கும்' என்றபடிகையொப்ப 

மில்லாக் உங்கள் எருஇப் சபாற்பெட்டியிலே போட்டுக் 

கொண்டும், வசைப்பச்இரங்கள் எழுகியெழுதி ஒட்டிக் 

கொண்டும், கைதடியிலே இருவிழா, வேரக்கையிலே இரு 

அிழா, எ௮மலையிலே இருவிழா, மூத்தஈயிஞர்கோயிலிலே 

இருவிழா, இணுவிலிலே விருவிழா, ஈபினா விலே இரு 

விழா; மாலீட்டபுஈக்திலே இருவிழா, பெருமாள்சகடவை 

யிலே திருவிழா, மேலம்பராயிலே இருவிழா, மாசகலிலே 

இருவிழா, புன்னாலையிலே திருவிழா, அன்னாலையிலே திரு 

விழா, மருதடியிலே இருவிழா என்று சொல்லிச் சொல்லிக் 

கூட்ட கூட்டிக் கஞ்சா லேகியம் உட்கொண்டு தாசிகளு 

டைய வண்டிகளுச்குப் பின்னாக ஐடி.க்கொண்டும், சேணிய 

தெருவிலே இரணிய காடகம், கள்ளியங்காட்டிலே அமிச் 

சந்திரவிலாசம், கக்தர்மடத்தடியிலே துமயர்திவிலாசம், 

செல்லியடியிலே எதோ ஒரு கூத்து, பறங்கிச் தெருவிலே 

எரோதுகாடகம், சங்குவேவியிலே இராமகாடகம், மானிப் 

பாயிலே தருமபுத்திசாடகம் என்று கேட்ட கேட்ட 

வுடனே சஞ்சாலேகயக் இன்று விராவேசக்தோடு ஈட்டி 

வாடி. கருங்காலித் தண்டு கைப்பற்றி கடக நித்திரை 

விழித் அ, உலைக்துகொண்டும், காடோடிகளாய்த் இரிந்து 

(கெடுவதவுர் இருவிழாக்களால் விளாச பிரயோசனங்க। 

ளன்மோ! செல்வர்கள் உற்தியோகத்தாகள் பிராமணர்கள் 

குருமார்கள் வித் அலான்கள் முதலியவர்களுள்ளே அகேகர் 

காடுகளை அடுத் அதி அங்கள் கைப்பொருளும் இழக்து 

மூறுசொழும் இறக்து தங்கள மனைவியர்கள் கொண்டுவக்ச௪
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தனமும் இழந்து தங்கள் சா இயாசார சமயாசாரங்களும் 

இழகத்து தாங்கள் கற்ற கல்வியும் இழந்து அலைந்து திரிவஅம், 

அவர்களுள்ளே பலர் வெட்டை இரந்தி அரையாப்புப் 

பசச்தரம் இலிங்கப்புற்றுச் சலரோகமுதலிய பெருங்கொடு 

வியாஇகளினாலே பிடிக்கப்பட்டும், வைத்தியர்களிடத்தே 

பலமுறை அலைந்து பொருள் செலவிட்டு மருந்து வாங்டப் 

புசித்தவிடத்துங் காமப்பற்றினாலே திரும்பத் திரும்பப் 

பத்தியக் கெடுத்தும், கல்லிரக்சம் இழந்து சரீரம் வெளு 

வெளுத்து எலும்புவெளியே தோன்ற மெலிந்து தள்ளாடி. 

இரிந்து ஆயுசு குறுக மாணத்துக்கு அளானதும், இன்னும் 

அவர்கள் தங்கள் வியாதிகளைக் தங்கள் மனைவியர்களுக்குங் 

கொடுத்துத் தங்கள் பிள்ளைகள் பிறக்கும்பொழுது வியாஇ 

யோடு தானே பிறந்து கிடந்து வருந்தத் தாங்கள் சண்ணீர் 

வார மனம் புழுங்கப் பெருமூச்செறிந்து வைக்தியர்விடு 

Siig மருந்துசெய்வித்து எஞ்சிய பொருளும் இழந்து 

சந்ததியம் இழக்து வாடி. ஈடைப்பிணங்களாய்க் ௪ஞ்சமிப் 

பதும், இன்னும் அவர்களுள்ளே பலர் சொக்கட்டானாடவுங், 

காகதமாடவுங், கஞ்சாக் தின்னவும், அவின் தின்னவும், 

தாசிகள் விட்டிலே புசிக்கவும், உவைன் பிராந்தி சாராயங் 

குடிக்கவும், பிசாமாகா சகமையன் மாமன் உபா தீ.தியாயர் 

முதலிய பெரியோர்களை எதிர்க்கவும் பழகக்கொண்டதும், 

தாசிகளுக்குக்கொடுக்கப் பொருளில்லாமைபற்றிப் பொய் 
பேசவுங் களவெடுக்கவும் நம்பிக்கைச்துரோகஞ் செய்து 

பிறர் குடி. கெடுக்கவும் பொய்வழக்குச் தொடுக்கவுக் 

தலைப்பட்டுக்கொண்ட தும், தீரீசிகளுக்கு OME GK Bi HCH 

செயப்பட்ட ஆப.ரணா திகள் கொடுக்க இயலாவிடத்துத் 

அப்பாக்கி முதலியவைகளினாலே கண்டவர் கேட்டவ 

ரெல்லாம் பதைபஜைகச்கள் கற்கொலை செய்துகொண்டதுக்
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இருவிழாக்களால் Ff Sat i ax பிரயோசனங்களன்றோ! 
கலியாணவி டுகளுக்குப் பேரும்பொருள் செலலிட்டுக் 
சிகள் அமைகச்கப்படுவதும், அங்கே சதுமிலே காகள் 
மதிக்கும்வண்ணம் பற்பல ஆடவர்கள் தங்கள் கைப் 
பொருளும் இழகத்து சாமாக்கினியினால் வெரு துச் 

சொப்பன முசுலியவைகளினாலே தங்கள் சரீர பெலமும் 

இழந்து வருந்துவதும், அக்தந்தக் சலியாணவிட்டில் உள்ள 

பிள்ளைகள், தாசிகளெர்ப்பட்டு கெருப்பெதிர்ப்பட்ட 

வெடிமருந்துபோலாடுக் கூடியும், பின்பு பிரிவாற்றாது 

தா௫ிகள் விட்டுக்கு மறைவாகப் போயும், அம்மறை 

வொழுகச்கம் வெளிப்பட்ட பின்பு, “நாம் தமதிஷ்டப்படி 

செய்வோம்: நம்மைக் கண்டிப்பவர் யாவர்! சண்டிப்பவர் 

யாவர்!” என்று பலருங் காணும்படி. போயுக் கெட்டுவை 

வதும், அர்தந்தக்கலியாண விட்டில் உள்ள பெண்கள் 

காசிகளோடும் அள வளாலிக் கெட்டவார்க்சை பேக் 

கெட்டபழச்கம் பழூக்கொள்வதுக் தஇருவிஜாக்களால் 

Airis பிரயோசனங்களன்றோ! இக்சேசத்துப் பிரபுக் 

களும் உத்தியோகக்கர்கறாம், சரங்கள் கவர்ணரை 

அழைத்து உபசறிக்குஞ் சபைகளிலே தாசிகளை வருவித்து, 

அவர்களுடைய  தாட்டியத்தைக் காட்டி, கத்தோலிக் 

குருமார்கள், பாதிரிமார்கள், அரைமார்கள் எல்லாருக்குக் 

திங்கள் அறியாமையையுக தீயொழுக்கத்தையுக் தங்கள் 

கோயிற் அுராசாரங்களையும் வெளிப்படுத்தி, அவர்களால் 
இகழப்படுவ துர் இருவிழாக்களால் விளைக்த பிரயோசன 

மன்றோ! பற்பல ms) டவர்கள், தாங்கள் பிள்ளாகள் 

போர்கள் பேர்ச்திகள் என்டு ஈரைதிரை அடைந்த 

இழவர்களேயாயிலும், இருவிழாக்களிலே தாசிகளையும் 

பிறர்மனோவியரையுக் காணும்பொழுது தங்கள் மனம்



R4 YD! Up GTM war ify பக்சுக்இ Loh 

. தத ட ௬௫ ஜ் - இடவ 
பம்பா தக்கள் மனச்சாட்கம்ய larity 0 அகில் அழுக 

டடத a ர eee 
Barapt sor! அறித்திருக்காம், அங்கள் சக்க veg 

க + 2 ச க் ட a க்ரில் ச் ் 

பெண்டிர்சசே பம்... பிள்ளேகளையுக் EON pt SHO BB) 
‘ sg உ A லவ் “(0 re 

அனுப்பு கற்கச் காரணம் யாதோ! தங்கள் ॥னம்மிபால 
ர க ப ச அல ன [அப ef 

அவர்கள் மனம் வெறுபடாது என்ற அணிவு சாரவாமிமா? 

தாங்கள் அடைந்க இன்பத்தை அவர்கள் அவர்களா அடை 
கூ a = ந. ந் ௬ ன fa a sg a ன . 

இருக்கலாமா என்ற இரக்க காரணமோ? தர்சன மார 

இரற்கெட அவர்கள் கெடாதிருக்கலாமா என்ற பொருமை 
ச . ப An உ. . க ௪ + 

கான் காரணமோ? தங்கள் மனைலியர்சளைக் whiter Oem 
ர் 

வழியே அடங்கி ஒழுகுவீக்கும் அண்மை இல்லாது தங்கள் 

மனைவியர்கள் சொல்வழியே காங்கள் பயஈநூா நடிகடுங்கி 

ஒழுகும் பேடிமைதான் சாரணைமோ? தாங்கள் பிறர் குடி. 

கெடுத்துச் சம்பாதித்த பொருள் அழியாது தங்கிவிட்டால் 
ப வரு ட G eee eee ee BS eae oli ட 
அப்பொருள்கொண்டு சீள்க்கும் பிள்ளைகளுக்குத் சுப்பாது 

கேடுவரும் என்ற பயன் காரணமோ? அறியேயேம் அரியேம்! 

18. சிவாசமத்திலே புண்ணியம் என்று லீதிக்கப் 
. a : “oo ் ட . 

பட்ட இருலிழாவைக் குற்றம் பேசலாமா என்பீர்கள் 

போலும்! பிறருக்கு அன்னபானீயங் கொடிப்பனறு புண்ணி 
. . ல {a 1 * க் . 

யந்தான்; ௮௮ எதனாலே புண்ணியமாயறமு? பட தாங்களைப் 

போக்கி அவருயிரை உடம்பிலே நிலைபெறச் செய்ததிஞ 
லன்மோ? உடம்பினின்றும் உயிரைப்பிரிக்கும் விஷக்தோடு 
கலர்த அன்னபானீயங்கோடுப்பது ! |ண்ணிய। Dm Hii தானே? 

ae 4 ச தக ல் ன் இருவிழாச் செய்வது புண்ணீயர்சான். ௮ எதனாலே 

புண்ணியமாய, த? காமமுகலிய தீமைகளைப் போக்க ஆன் 
மாக்களுக்கு ஈகரபதக்தியை வளாத்சலினாலன்றோ! முன் 

ணுள்ள ஈசாபச்தியையுர் கெடுக்கும் ீலைப்பெண்கள் கூட்ட 
முதுவியவ நோடு கலம்து இருலிழார் செய்வ 257 புண்ணிய 

வரம் ஒலர பம் ழ் ௩ ‘ மாகுர்தானோ? உலர்ந்த விறருகளேயாயினும், சுனித்கனி
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இடக்கும்பொழுது அதஇலே நெருப்பு விரைஈது பற்றிச் 
சுவாலிப்பதரித; அவ்விறருகள் பல ஒருங்குகூடிய கூட்டத் 
திலே நெருப்பு விரைந்து பற்றி மிகச் சுவாலிக்கும்; அக் 

கூட்டத்திற் புகுந்த பச்சை விறகுகளும் நெருப்புப் பற்றி' 

எரியும்: அதுபோலவே, ஈசுரபத்தி பண்ணுதற்கு யோக் 
யர்களா யுள்ளவர்களுர் தனித்தனி இருக்கும் பொழுது 
அவரவரிடத்தே பத்தி விரைந்து தோன்றி வளர்வதரிது; 
அவர்கள் ஒருங்குகூடுங் கூட்டத்திலே பத்தி வீரைந்து 

தோன்றி மிக வளரும்; அக்கூட்டத்திற் புகுந்த ௮யோக்க 
யர்களும் பத்தி தோன்றப் பெறுவர்கள். இக்கருத்துப் 

பத்றியன்றோ பத்தர் கூட்டத்தின் பொருட்டுத் தேவாலய 

மடாலய முதலியன சிவாகமங்களில் விதிக்கப்பட்டன; 
இனபத்றித் கானே ஒளவையார் **அலயக் தொழுவது 
சாலவு ஈன்று” என்று தருவாய்மலர்ந்தருளினார். சமது 
உடம்பின் அழுக்கைக் குளத்து நீரின் மூழ்கிப் போக்க 

விரும்புவோர், மூன் உள்ள அழுக்கோடு. பின்னும் ஆயி£ 

மடக்கஇிகமாயெ அழுக்கை ஏற்ற வல்ல சேறு மல மூத்திர 

முதலியவை செறிர்த குளகத்திற் போய் இறங்க, கினைப் 

பாரா! தமது மனசின் உள்ள பாவத்தை ஆலயத்து மெய் 

யடியார் KL SAD song அன்பு செய்து போக்க 

விரும்புவோர், முன் உள்ள பாவத்தோடு பின்னும் ஆயிர 

மடங்கதிகமாய பாவத்தை ஏற்ற வல்ல பொதுமகளிர் 

கூட்டக் தூர்த்தர் கூட்டங் கலகசாரர் கூட்ட முதலியவை 

செறிந்த ஆலயத்திற் போய்ப் புக, நினைப்பாரா? ஈல்ல 

குளம் ௮கப்படாவிடத்துத் தமது இணற்று நீர் மொண்டு 

, ஸ்சானஞ் செய்வதுபோல, நல்ல ஆலயம் அகப்படா 

விடத். துத் தமத விட்டிலிருந்து தியான செப Cars Barn 

களால் அன்பு செய்துகொள்ளலாமே! சைவசமயிகளே! 

18
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நீங்கள் தேலலழிபாட்டில் யதார்த்சமாகவே விருப்பம் 

உடையீர்களாயின், உங்கள் உங்களால் இயலும் பொருள் 

கொண்டு உங்கள் உங்கள் ஊரிலுள்ள ஆலயத்தை இயன்ற 

மட்டுஞ் சிவாகமப் பிரகாரந் இதிருக்தி நல்லொழுக்கமும் 

ஈசுரபத்தியும் வளர் கற்கேற்ற சைவப்பிரசங்கமுக் தேவார 

இருவாசக பாராயணமும் ஏற்படுச்தி, அங்கங்கே வழி 

பட்டு, அன்புசெய்து, உய்யக்கடவீர்கள். 

வண்ணார்பண்ணை 

heh இங்கனம், 
Barros” 20௨. 

(1875) சைவப்பீரசாரசர்,
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பரிசேடம் 

(ஒருவர் எழுதியனுப்பிய து.) 

1. கோயிலருச்சகர்கள் விதிப்படி ஸ்நானமும் வைஇக 

சந்தியாவர்தனமுஞ் சைவசர்தியாவக்தனமும் ஆன்மார்த்த 

பூசையும் முடித்துக்கொண்டே, பின்பு பரார்க்சபூசை 

யாகிய கோயிற்பூசை செய்தல்வேண்டும் என்பது சிவாகம 

சம்மதம். இக்கோயில் அருச்சகர்களுள்ளே இலர், அவை 

செய்யாது, கோயிற்பூசை செய்கின்றார்கள். ௮வர்களுள்ளே 

இலர் பழையது பு௫த்துவிட்டு வரது, காலைப்பூசை செய் 

Bom (pt Sar. 

2. வடதேசத்தில் உள்ள கோயில்களிலே, ௮பிஷே 

கம் அலங்காரம் நைவேச்திபஞ் செய்யுள் காலங்களிலன்றி, 

மற்றக்காலங்களிலே எல்லாருஞ் சுவாமிதரிசனஞ் செய்து 

கொள்ளும்படி இரையை நிக்கி விடுகின்றார்கள். இக் 

கோயிலிலே அருச்சகாகள் இடையிடையே தரையை 

யிடுனெரார்கள். இப்படிச் செய்வது யாது காரணக் தினலே? 

தாங்கள் சனங்களிடச்தே அருச்சனையின் பொருட்டுப் 

பணம் வாங்கிக்கொண்டு உள்ளே போய்க் இரைமறைவிலே 

நின்று வாய் மர்இரஞ் சொல்லக் கையினாலே சந்தனங் 

குழைத்தலும், தாங்கள் அருச்சனை செய்யாது சும்மா 

நிற்றலும், தாங்கள் திருவிளக்கையுங் கர்ப்பூரவிளக்கையும் 

வாயினால் அலவித்கலும், அ௮ச்சனங்களுக்குச் தெரிக் தவிடும் 
என்னும் பயத்தினாலே. 

ப விம்பத்தை ஸகானவே இகையில் இருத்தி தாலந் 

குல வுயரத்தினின்றும் LIF MO ST நுனிக்சொம்பின் பருமை 

'போலச் சிறுக விழுக் தாரையினால் ௮பிஷேகஞ் செய்தல்
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வேண்டும்; அ௮பிஷேச முதலியன செய்யுங் காலத்திலே 

விம்பம் ஒரு சிறிதும் ௮சைதலாகாலு; அசைந்தாற் பிராயச் 

இத்தஞ் செய்தல் வேண்டும் என்பது சிவாகம சம்மதம். 

இங்கே அருச்சகர்கள் ௮பிஷேக காலத்திலே மூலவேலாய: 

ததிதை ஸ்நான வேதிகையில் வைத்துப் பாலபிலேகஞ் 

செய்தாற் பால் ழே இத்இவிடும் என்று கினைந்து, அவ 

வேலாயுதத்தைப் பாலண்டாவிலே தோய்க்துவிட்டு, அப் 

பாலைத் தாங்கள் எடுத் துக்கொள்ளுனெமுர்கள்; கோயிலி 

காரி, தமது வீட்டுச் சொத்தத்துக்காயினுந் தம சுற்றத் 

தார் இகேதெர் வீட்டுச் சராத்தத்தக்காயினம் பால் 

அனுப்பும்படி கட்டளையிடும்பொழுஅ, முன் சொல்லிய 

பிரகாரமே செய்து, அனுப்பி விடுகின்றார்கள். அ௮பிலேகஞ் 

செய்தற்குரிய காலங்களிலன்றி மற்றக்காலங்களிலும், 

தரங்கள் விரும்பிய பொழுதெல்லாம் அபிஷேகஞ் செய் 

இன்முர்கள்,. 

A. இக்கோயிலருச்சகர்கள், இக்கோயிற் பரிசாரகர் 

கள் தங்களிற் ருழ்க்கவர்கள் என்றும், ஆதலினால், அவர் 

கள் பாகஞ் செய்த அன்னம் பலகார மூதலியவைகளைத் 

தாற்கள் உட்கொள்வதில்லை என்றும், வாய்ப்பறையறை 

கன்றார்களே. தாங்கள் புசித்தற்கு யோக்கெதை இல்லா 

தவை என்று தாங்களே விலக்கும் அன்னம் பலகார 

முதலியவைகளைக், கான்கள் பூசித்து வணங்குங் கடவு 
சரக்கு, நிவேதிக்கலாமா? ௮.க்கடவுள் தங்களிற் Cp epi 

சாதியார் என்று கினைக்துவிட்டார்களா! தங்களிற் ரூழ்க்த 

வர் தொட்ட அன்ன முதலியவைகளைக் தாங்கள் தொட்டு 

நிவேதிக்கலாமா? தொட்டு நிவேஇித்தால் ஸ்மானஞ் செய் 
* ச e க e ‘ ள் ன் > ளு 

யாதே தாங்கள் புசிக்கலாமா! ஸ்கானஞ் செய்தால் தாங்கள்
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முன் செய்த பூசை யாதாய் முடியுமோ! அக்கடவுளுக் தங்க 

ளாலே தொடத்தசாக அசுத்தர் என்றன்றோ முடிந்தது. 

9. இங்கே உற்சவ வேலாயுதத்துக்கு, உற்சவ இனங் 

களிலன்றி, மற்றத்தினங்களிலே யாதாயினும் கைவேத்தி 

யஞ் செய்௫ன்றார்களா? இல்லை இல்லை. 

0, இவ்வருச்சகர்களுள்ளே சிலரன்றி மற்றவர்கள் 

உருத்திரம் சமகம் அறியார்கள். அறிந்தவர்களும் உருத்தி 
சாபிஷேகத்திற்கு கியமமாக வருவதுமில்லை; ஓதுவது 

மில்லை; வர்திருக்னொம், இடையிடையே எழுந்து பிதித 

கருமத்திற் செல்வார்கள்; செல்லாதிருக்கும் நேரத்திலும், 
ஓ.சா௫ தங்களுள்ளே கதை பேசுவார்கள்; உருத்திராபி 

Case செய்விக்குங் கருக்தாவைக் சண்டால் “நமோ 

கமோ சமேசமே” என்று ஓதுபவர்கள் போல Bax 

மிணுப்பார்கள்: உருத்திர சமகம் அறியாதவர்களை அதிய 

விரும்புகிறவர்கள், மேளமடித்தலை ஒழித்து விட்டு, 

லவ்வொருவசையுந் தனித்தனியே ஒவ்வொருமுறை ஓதும் 

ug செய்தால், அறிர்துகொள்ளலாம். உருத்திர சமகம் 

அறிந்தவர்களுள்ளே சிலரை “நீங்களாயினுங் இரமமாசு 

இகலாகாகா” என்று கேட்டவர்களுக்கு, அவர்கள் 

*(கோயிலார். தருகிற தவிடுங் கல்லும் உமியும் நெல்லும் 

நிறைந்த முக்காற்படி உக்கலரி௫ிக்கும், வாடற் கத்தரிச் 

காய்க்கும், சாற்சதங்குறைக்க ஒருபணத்துக்கும் இப்படி 

இதிலே தருக சரும்”” என்கின்றார்கள். இப்படி நடந்து 

"கொண்டு வருறெ உருத்திராபிலேகத்துக்குத்தான் 

சனங்கள் பன்னிரண்டு பன்னிரண்டு ரூபா இறுக்கன் 

‘; apr கள்.
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7. இக்சோயிலருச்சகர்களுள்ளே Gor, சுவாமி 

வெளி விதியிலே உற்சவங் கொண்டருளுங் காலத்திலே 

சுவாமியை எழுக்கருளச்செய்து வாகனத்தில் வைத்து 

விட்டுத், தாங்கள் தங்கள் வீடுகளுக்குப் போய்ப் போசனம் 

பண்ணித், தாம்பூலகாரண முதலிய அராசாரங்களைச் 

செய்து, ௮வ்வராசாரத்தோடு வக்து சுவாமியை வாகனஜத்தி 

னின்றும் உள்ளே எழுந்தருளச் செய்து, அலங்கார தீபாரா 

தனை செய்கன்றார்களே. ““இக்கோயில.இகாரியைச் சார்க்கு 

separ ki Boor Hate அஞ்சாது ஒவ்வோர் காலச் 

லே சுவாமியைக் தீண்டிக் கச்சுச் சாக்துகன்றுர்களே! 

1ரொமணர்களாகிய நால்கள் போசன முதலியன செய்னு 

ன்ட்டுச் சுவாமியைக் நீண்டுதல் மாத்திரஸ் குற்றமாய் 

HOC wr” என்றெண்ணிஞர்கள் போலும். 

5. இவ்வருச்சகர்களுள் ௨ருவர் சிலமாச ள் அுக்குமுன் 

கருப்பக் இருகச்இினுள் இருக்து இளறிர் குடிக்க முயன்று, 

முகம் இறக்கக் கருவி இல்லாமையால், yew BIG aor 

கானப்படும் வேல லாயுகத்தினலே முகிமைக் , இம் அ குடிக் 

தாரே. இவர் அவ்வேலாயுசத்தை Qari Gi gid 

உல்லென்று நினைத்தார். போலும்! “வழுஷ்கோறும் 

சுட்டாராலே தண்டப்பட்டுஞ் சம்புரோகணாஞ்் செய்யப் 

படாதிருக்கற Selanne age பிராணனாகிய நான் 
உல்லெனக் கொண்டால லாகாதா” என்று. நினைத்தார் 
பாலும்! 

9. சென்ற மூன்மும் எர்த், இவர் ட்டு 
ஒருவர் மகோற்சவத் திலே உற்சவழூர் த்தி கு yt’ பவான் 
செய்தால் ௮வ் வேலாயுகச்னை எடு ச்றும்மபா.கர இழுவாபர 
ண குழம்பிவீடும் என்று நினை த, அபிஷேக் செய்யா கு,”
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அம்மைமாருடைய முகங்களை மாத்திரம் புளியிட்டுத் 

தேய்த்துத் சமது முறை முடிவாகிய சனிக்கிழமை காலை 

விழாவில், மற்ற முறைகாரர் வந்து முன்னே தாம் அபிஷே 

கஞ் செய்யாதொழிக்ததை அறிந்துவிடுவர் என்று கருதி, 

எல்லாமூர்த்திக்கும் ௮பிஷேகஞ் செய்துவிட்டாரே. 

10. இவ்வருச்சகர்களுள் ஒருவர், சில காலத்துக்கு 

முன் உற்சவ வேலாயுதத்தையும் அம்மைமாரையுர் தனித் 

சனியே கையிலெடுத்து வசர்சமண்டபத்துக்குக் கொண்டு 

போம்பொழுது, “ரீரி ரீரி காக காகா” என்று வேடிக்கை 

யாகக் கொண்டு போனாரே. நல்லது; இவர்களுடைய 

செய்கைகளெல்லாம் வேடிக்கையே. 

11. தஇருரெல்வேலியில் உள்ள இரசற் சூச்திரன் 
ர் 

இண்டிய வைரவசுவாமியைச் சம்புரோக்ணஞ் செய்யாது 

இவர்கள் பூசிப்பஜென்னோ! “மகாமண்டபத்துக் கீழைச் 

சுவரிலே மேற்குமுகமாக வைக்கப்பட்டுள்ள அசக்சூத்திர 

மாப்பாணர் பிரதிமையையும் அவர் மனைவி பிர திமையையும் 

புதினண்ணார் இனத்திலே பூசிக்கெற காகங்கள் இவ்வைரவ 

சூலத்கைப் பூசிக்கலாகாகா”” என்றெண்ணினார்போ லும். 

12. கல வருஷத்துக்கு மூன் இவவருச்சகர்கள் 

இருக்கார்த்திகையிலே காலைப் பூசைக்கு முன் இருபத் 

கெட்டுச் சகச்டரராமார்ச்சனை நடக்இனர்கள். இவர்கள் 

எப்படி ஈடத்திஞாசள் எனின்; ஒவ்வொருவரையுர் தனித். 

தனியே சற்கற்பஞ் செய்வித் அ, இங்கேகடக்கும் அருச்சனை 

உன்னுடையது உன்னுடையது என்று சொல்லி, வஞ்சித்.து 

லிட்டார்கள். இப்பாரட்டர்கள் பூசிக்கும் விம்பத்திலே 

கடவுள் சார்கித்தியராய் இருப்பாரா! இசைச் சற்றே 
இர்இயங்கள். இபாராதனைக்கு முன் அருச்சனை செய்ய
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லரமா? காலைப்பூசைக்கு முன் இருபத்துநாலாயிர ion Siri 

மூடிந்துவிடுமா! 

18. சில வருஷத்துக்குமுன் மண்டபக் கதவைச் 

சாத்இலிட்டுக் சன்னானைக்கொண்டு தெய்வயானையம்மை 

வள்ளியம்மை என்னும் அம்மையார் இருவர் விக்கிரகங்களை 

யர் தீண்டிச் செடி.பந்தனஞ் செய்வித்துச், சம்புசோகூணஞ் 

செய்யாது, அவைகளை வைத்துப் பூ௫ிக்கன்றார்களே. 

இதற்கு விதி யாதோ அறியேம்! 

14. இக்கோயிற் பரிசாரகர் ஒருவருடைய குமாரன் 

சென்ற மூன்றாம் வருஷத்திலே மாமிசம் புசிக்கிற ஒரு 

சங்கரசாதிப் பெண்ணுடைய விட்டிலே தான் செய்க வில 

யாட்டு விசய தசமிக் திருவிழாவுக்கு, இக்கோயிலில் உள்ள 

சண்டேசுர வேலாயுகத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய்விட் 

டான். அதை யறிந்த இக்கோயிற் பிரதியதிகாரி ௮வ் 

வேலாயுதத்தை வாங்கிக்கொண்டு போய்த் கம்முடைய 

விட்டில் வைத்திருக்அவிட்டு, மற்றவருஷச் திருவிழாலீன் 

இறுதித் தினச்திலே கொண்டுவந்து தர, இவவருச்சகர்கள் 

வாங்கச் சம்புரோக்ணமின்றி வைத்துத் இருவிழாநடத்தி 

ஞர்களே. “சன்ன் செய்துகொண்டு வந்த கந்த வேலா 

யுதத்துக்குப் பிரதிட்டையின்றிப் பூசை திருவிழா கடத்து 
இன்ற இந்தக் கோயிலிலே, சூத்தின் கொட்ட சண்ட 
வேலாயுதத்துக்கா சம்புரோக்ணம் வேண்டும்” என் 
ஜெண்ணினார்கள் போலும். 

18. இக்கோயிலில் உள்ள மூல வேலாயுசுத்தை 
எலிகள் இழுத்துத் தள்ளி விழுத்திக் கோமுகை முதலிய 
இடங்களுச்கு இழுத்துக்கொண்டு போவதும், அருச்சகர் 
கள் தீபங்கொண்டு தேடி எடுத்துவைப்பதும் வழக்கம்,
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இதை யறிந்து, “இவ்வேலாயுதஞ் சிறிதும் இலேசுமாய் 

இருத்தலிலைன்றோ எலி இழுத்தற்கு எளிதாயிற்று; 
இதற்கு யான செய்யலாம்!” என்று நெடுங்காலம் அலோ 

சனை செய்து கொண்டுவந்து, முடிவிலே எலியினால் ௮சைக் 

கப்படாத பாரமுள்ள வேலாயுதத்தைத் தாபித்துவிட்ட 

- இக்கோயில இசாரியுடைய புத்தி எவ்வளவு வியக்கப்படத் 

தக்கது! எப்படியும் ஒரு புது வேலாயுதக் தாபித் அவிட்ட 

இவர் ஒரு சிலாயிக்காகமா தாபித்துவிடலாசாது! அது 

உயர்திணைப் பொருளாலும் ௮சையாதே. அசைவில்லாத 

தன்றோ மூலஷூர் தி. 

10. பகற்றிருவிழாச் சூரியோதயர் தொடங்கி ஒரு 

யாமத்துள்ளும், இராத்திருவிழா அத்தமயனக்துக்கு முன் 
ஒரு யாமமழும் பின் யாமழுமாகிய இரண்டு யாமத்துள் 

ளும் முடி.த்தல்வேண்டும்; இக்காலவெல்லயின் மேற்படத் 

இிருவிழாச் செய்வது குற்றம்; இரோர் பொழுது இக்கால 

வெல்லை கடச்துவிட்டால், அக்குற்றம் போம்படி பிராயச் 

சிதகஞ் செய்தல்வேண்டும்என்று குமாரதக்இரம் விதிக்கின் 

PS குமரரதந்திரக்தை ஒரு பொருட்படுத்தாது ௮ வமதி 

செய்துவிட்டு, இவர்கள், பகலிலே பதினெட்டு இருபது 

நாழிகைவரையும், இரவிலே இருபது இருபத்தைந்து 

நாழிகைவரையுக் திருவிழா ஈடத்துகன்றாகளே. ஸ்சானஞ் 

'செய்துசொண்டு வக்சு அர்ச்சகர்களும் உற்சவாசாரியரும், 

திருவிழா அர்த்தயாமபூசை நிறைவேறும் வரையும் மல 

சலம் அடக்க இயலுமா? மலசலங் கழித்தால் ஸ்கானஞ் 

செய்கிறார்களா? போசனஞ் செய்யா இருக்கிறார்களா? 

17. இக்கோயில் உற்சவாசாரியர் தேர்த்திருவிழா 
முதலியவற்றிற்கு ஆட்டுப்பலி கொடுக்க உடன்பட்டது 

என்னையோ? அதற்கு ஆகமவிதி கண்டாரோ? கண்டாற்
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இலாகம பண்டிதர்களெதிரே காட்வொமோ? உற்சவத் 

அக்குமுன் ரொமசாந்தி ஆவ௫ியகஞ் செயத்தக்கதோ? 

செயத்தக்கதாயின், ஆகமலிகி காட்டுவாரோ? “காம் யாது 

செய்வோம்! கோயில இிகாரிக்குப் பிரியம் இது” என்ூஞர். 

இவர் கோயிலஇகாரியின் பிரீஇப்படி ஈடப்பவரானால், 

தமக்கு வந்த பொருளில் ஏகாயிணும் ௮வா் சவராந்தபொழு 

தெல்லாம், அவரோடு வீர்போட்டுச் சண்டையிட்டு வாங் 

காது அவர் பிரீ இப்படியே விட்டுவிடுகிராரோ? இவர் கருச் 

அம் மற்றவர்கள் கருக்கும், பொருளினிட சீ தனவல்லது, 

இவொசமவிதிமினிடத்சனவல்ல என்பது சிறுவருக்கும். 

இனிது விளங்கும். 

18, இவ்வுற்சவாசாரியர், சில வருஷத்துக்கு முன் 

ஒரு சூத்இரன் கச்சேரிக்கு இட்டுக்கொண்டுபோன கஞ்சிப் 

பசை நீங்காத இஸ்இிரிக்கைபோட்ட உத்தரியத்தை ௮ 

சாரமென்பது கோக்காது, தாம் இட்டுக்கொண்டு வந்து, 

தீம்பபூசை முசுலியன செய்தாரே. இம்மட்டோ, சலவைக் 

காசாவைத் தோய்த்துலர்த்தினாுல் அழசாயிராது கஞ்சிப் 

பசை போனால் மடி.ப்புக்கள் நில்லா என்று நினைந்து ails 

அச்கொண்டு, அகாசாரத்தோடு வந்து யாகபூசை முதலியன 

செய்கின்றாரோ. தலை முதலிய மேலுறுப்புக்களைக் தீண்டி. 

ணு கை கழுலாது பூசைத்இரலியங்களைக் தானும் தன்ட 

லாகான என்று சிவாகமம் விதிக் இருக்கவும், இவ்வாசாரிய 

மூர்த்தி, வடவாமுகாக்கனியிலே போட்டாலும் எரியாத 
தாய்ச் கழே தொங்குற கெளபினத்தைக் தொட்ட 

கைபினாலே சுவாமியைச் தீண்டி ரகைஷை சாத்துஇறாரே, 

இவைசளைப் பார்த்துச் சரியாகவர் யாவர்! 

19. சில வருஷத்துக்கு முன் “இவ்வுற்சவாசாரியர் 
கொடிப்புடைவையை அழகாகக் கட்டவில்லை; £ீர் அவிழ்த்
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அக் கட்டிலிடும்” என்று இச்கோயிலஇிகாரி கட்டளையிட, 

ஒரு சூத்இரர் இரண்டாச் திருவிழா ஈடக்ச இராத்திரியில் 

அவிழ்ததும் கட்டிவிட்டார். அசை அசாசியர் அறிந்து, 

கோயில இகாரியைக் கேட்க; ௮வர் “தான் ௮றியேன் இலை € 2 / 1 ச் 

வெளியே பேசாதிரும்”” என்முர். ஆசாரியர், தாங் கொடி 

மரக் குத்தகை வாங்கிப்பொய்ப்புகழ்பெற வர்தவராதலால், 

ஒன்றும் பேசாதொழிந்தார். 

20. துசபடம் எழுஅஞ் சீலை சலவை செய்யாலிட் 

டாற் காவி ஈன்முகப் பிடியாது என்று, வண்ணானுடைய 

கஞ்சிப்பசையோடு படம் எழுதி தரோகணஞ் செய்தார் . 

களே. முதல் வருஷம் உபயோ௫டத்த கயிற்றையே மற்ற 

வருஷம் உபயோடிக்கிறார்கள். 

21. இக்கோயிற் பிரதியஇகாரி, தமது கருத்துக்கு 
இசையாது அருச்சகர் ஒருவரை அவர் சந்தியாவந்தனஞ் 

செய்ஒருரில்லை என்று கோயிற்பூசையினின்று நீக்கிவிட்டு, 

அவா கைக்கூலி தக்தபின் சேர்த் அக்கொண்டார்; அசன் 

பின் அவர் பிராந்தி குடிகருரென்று கோயிற் பூசையி 

னின்று நிக்ிவிட்டு ௮வர் கைக்கூலி தந்தபின் சேர்த்துக் 

கொண்டார். இப்பிரதியதிகாரி இவ்வருச்சகர் பிராந்தி 

குடித்தது மெய்யேயானால், தாம் அவரோடு மற்றப் பிரா 

மணர்களைப் போசன முதலியவைகளிலே கலக்கவிட்ட 

சென்னையோ? போசன முதலியவைகளில் ௮வரோடுகலந்து 

அசுத்தர்களாய் விட்ட மற்றை அுருச்சகர்களைச், சுவாமி 

யைத் இீண்டிப் பூசை செய்ய, விட்டதென்னையோ? அசத் 

தீர்களாய் வீட்ட. இவ்வருச்சகர்கள் தீண்டிய விம்பத்துக்கு 

யாது பிராயச்சிச்தகஞ் செய்வித்காரோ? சாம் வாங்யெ 

கைக்கூலி, பிராந்தி குடித்தல் என்னுங் குற்றமேற்றப்பட்ட
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அருச்சகருக்கும், அவரோடு போசன முதலியவைகளிலே 

கலந்து அசுத்தர்களாய்விட்ட மற்றை அருச்சகர்களுக்கும் 

அவர்கள் தீண்டிய சுலாமிக்கும் பிராயச்சித் தமாய்விட் 

டதோ? இவ்வருச்சகர் சந்தியாவந்கனஞ் செய்யாமை அறி 

யாரா? அவர்கள் சத்தியாவர்தனம் மந்திரக் கிரியா பாவனை 

வழுவாமத் செய்வார்களா? இவ்வருச்சகர் மேல் இவவஇ 

காரி குற்றமேற்றியது பொருள் பறித்தற்சே என்பது 

யாவர் அறியாதார்! 

99. அருச்சனைக்கு வில்வங் கொடுக்கும்படி இக் 

கோயில காரி பரிசாரகர்களை ஏற்படுச்திவிட்டாரே. அவர் 

கள் சுவாமிக்குச் சாத்திய மாலைகளை எடுத்துப் பூவை 

வேழுக்கிக் கொடுக்வெருர்களே. இன்னும் ௮ப்பரிசாரகர் 

கள் சுலாமிக்குரைவேத்தியக் தளிகை வட்டிக்கறகல்லிலே 

போசனஜஞ் செய்னெருர்களே. இங்கே அருச்சகர்கள், திரு 

விழாவிலே முன்னோஞ் சாத்திய மாலை வாடா திருக்கின், 

அம்மாலையையே மீட்டுஞ் சாத்.அடுமுர்களே. இங்கே பல 
காரத்துக்கு மா இடிப்பவளுடைய இலக்கணம் எல்லாருக் 

குச் ட ச் ர் wf ம். 

23. சல வேளாளர்கள் இவ்வருச்சகர்களுள்ளே 

சிலரை நோக்கி: “நிறங்கள் கோபுரவாயிலிலே வந்து கிற 

ஈளவர் களத்திசளிடத்சே அருச்சனைக்குப் பணம் பிறரால் 

வாங்குவித் க்கொண்டு விபூதி முசலியன கொடுப்பிக்கன் 

தீர்களே! இ. சூற்றமன்றோ'” என்று கேட்க இவவருச்ச 

கர்கள்: “வெகு சனங்கள் அறிய நளவர் நளதக்திகளோடு 

கலந்துகொண்டு ஆமை பன்றி முதலியன பு௫க்குஞ் சில 

சூத்திரர்கள் சூத்திரிச்சிகள் கோயிலினுள்ளே வர்துவிடுகன் 

ரர்களே! நாங்கள் ஸ்நானஞ் செய்துகொண்டு பூசைக்குப்
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போம்பொழு.து கீலகு லிலகு என்முலும் விலகாது பனை 
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sor Waren us Gena or வந்துவீடுகின்ஷர்கள்; பறங 

இத்தெருவார் திருவிழாலீலே களவர் ஈளத்.இகளெல்லாம் 

உள்ளே ” வந்துவீடுகிறார்சள்: இவர்களையெல்லாம் நேரே 
இண்டி.விபூதி கொடுக்கற நாக்கள், சில சல்முறையாகக் 

கள்ளுச்சா.ராயற் குடியாதவர்களாய் ஆசார,த்கோடு வத்து 

கோபு ரவாயிலிலே ஐ.துங்கி நிற்கிற களவர் களத் களுக்குப் 

பிறரைக்கொண்டு விபூதி கொடுப்பிப்பதுகான் குற்றமாய்: 

முடிந்ததோ!” என்று ௮தட்டிவீடுன்றார்கள். 

24, இக்கோயிலின் உள்ளே உள்ள சுவர்களுக்கும் 

பலிபீடக் குறடு முதலியவைகளுக்கும் வருஷந்தோறும் 

புறச்சமயிகளாயெ கடையர்களைக்சொண்டு சுண்ணாம்பு 

பூசுவிக்கன்றார்களே. திருவிழாத் தொடக்கத் துக்கு முன் 

சுண்ணாம்பு பூசிய கடையன் ஒருவன் இஈகே கோமுகைத் 

நிர்த்தத்திலே மூத்திரம் பெய்துவிட்டான் என்று இக் 

கோயிலைச் சார்ந்தவர்கள் சிலர் பேசுஇன்ரார்கள். இதற்கு. 

யாது பிராயச் சித்தஞ் செய்யப்பட்டதோ! இம் மூத்திரர் 
தலையிலே தெளிக்கப்பட்டாற் சகல பாவமும் கீங்குர் 

தானே. 

இல்ன ம், 

சனோபகாரி. 
20 செப்டம்பர் (874.



3. மித்தியாவாத நிரசனம் * 

கந்தமடப் பிரபுவே! 

1. சைவப்பிரசாரகர் எழுதி அச்சிற் பதிப்பித்து 

வெளிப்படுத்திய ஈல்லூர்க் சந்சசவாமிகோயிற் பத்திரிகை 

யிரண்டும் சைவசமயிகளெல்லாருக்கும் எதிரே இருக்கின் 

றன. அவைகள் மிக வெளிப்படையாகிய வசனக௩டையில் 

எழுசுப்பட்டிருக்கின்றன; ஆதலினாலை, படித்தவர்களுக்கு 

மாத்திரமன்றிப் படியாசவர்களுக்கும் எளிதிலே பொருள் 

விளங்கக் கடக்கின்றன. அப்பத் இரிகைகள் இவாகமத்துக் 

குச் சம்மகமோ அசம்மகமோ என்று சந்தேகிக்கிறவர்கள் 

ளோ, அவர்கள் தங்கள் சக்ேேகத்தை யாவர் வாயி எவர்க 

லாக நீக்கெே்கொள்ளல்வேண்டும்? இவ் வீனாவுக்கு விடை 

சிறுவர்களுக்குர் தெரியும். இவ்வியாழ்ப்பாணத் இல பிரா 

மணகுருமார்கள் இல்லையா! வேளாளகுருமார்கள் 

இல்லையோ! அவர்களுள்ளே சிவாகமம் படி த்தவர் ஒருவரே 

னும் இல்லையோ! உனக்குக் தீக்ஷை அற்தஇியேட்டி முதலி 
  

* தூாஷணைகளின்றி நியாயச்தோடும் சா திரவிதியோடும் 
எழுதப்பட்ட ''ஈல்லூர்க் சர்தசுவாமி?சாயில்!? என்னும் இரண்டு 

பத்திரிகைகளுக்கும் மாறாகத் தாஷணைகளே மிகவும் பொதிக்ச 
பிரதிசண்டனம்'' முதலிய சான்கு ப,த.இரிகைகள் ஷி சோயிலா 
மால் எழுதுவித்து அ௮ச்டெப்பட்டன. இவைகளை மறுத்து 
*வழூஉச்சகளை வக்சி.ரகுடாரம்'? மூசலிய சல பத்திரிகைகள் 

சிலரால் வெளிப்படுத்தப்பட்டன. இஃ Ag Duran gs கிரசனம் 

௪. விசுவலிங்கபிள்ளே என்பவர் புவமுறை வேண்டிககொண்டஇ 
னால் காவல. வர்களால் எழுதப்பட்டது, இசன்பின் உலகங்கள் 
ஒழிச் துவிட்டன.
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யவை செய்யுங் குருமார் விளைவேலி ஈவீண்டில்களிலுள்ள 

பிராமணகுருமாரன்றோ! உன் சிரேகனாகய ஈல்லூர்க் கந்த 

சுவாமிகோயிலஇகாலிக்குக் தீக்ஷை அந்தியேட்டி முதலி 

யவை செய்யுங் குருமார் கரணவாயிலுள்ள வேளாள குருமா 

ரன்னோ! : நீயேனும், உன் சிரேகனேனும், சைவப்பிரசாரக 

ருடைய பத்திரிசைகளைக் கண்டிப்பிக்க விரும்பினால், இக் 

குருமாரைக்கொண்டு சண்டிப்பிக்கலாகாதோ!, நீயேனும், 

உன் €ரேகனேனும், இப்பத் திரிகைகள் சிவாகமசம்மகமோ 

வாகமவீரோதமோ என்று இக்குருமாரிடதசே எப்போ 

தாயினுங் கேட்டதுண்டோ! சிவாகமவிரோ தமென்று இவர் 

கள் சொன்னார்களானால் இவர்களைக்கொண்டு நியாயப்பிர 

காரங் கண்டனம் பதிப்பித்துவிடலாமே. சிவாகமசம்மதம் 

என்று இவர்கள் சொன்னார்களானால் இவர்கள் வாக்குக்கு 

அடங்கி கடத்தல்வேண்டுமே. இவர்கள்வாக்கும் அகியாயம் 

என்று கண்டால், இவர்களாக்கொண்டு தீக்ஷை அர இியேட்டி 
முதலியவை செய்வியா.து, இவர்களை உலகறிய நீக்திவிடல் 

லேண்டுமே. 

2, நீ பிரதிசஸ்டனம், பரிகண்டனம், சம்பாலுணை, 

வச்சொகுலிசம் என கான்கு தூஷண பத்திரிகைகள் பதிப் 

பித்துவிட்டாயே. இப்பத் இரிசைகளை உன் குருமார்களுக் 

குக் காட்டினாயா? சைவப்பிரசாரகருடைய பத்திரிகை 

களுக்கு இவைகள் கண்டன(மயாம் என்று அவர்கள் 

ஏற்றுக்கொண்டார்களோ! சைவநாலுணர்ச்சியும், சைவ 

நூற்பொருளைச் சைவசமயிகளுக்குப் போதிக்கும் திறமை 

யும், நல்லொழுக்கமும், சைவாதுட்டானமும் உடையவர்ச 

ளென்று உன்னாலும் உன்சிரேசனாிய கோயில திகாரியா 

லம், ஈம்பப்பட்டவர்கள், இப்பத் திரிகைகளை உனக்கு எழு 

இத் தந்தவர்கள்சாமோ! அவர்கள்பெயாதாம் என்னையோ!
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வெளிப்படுத்கலாகாதோ! நீ வெளிப்படுத் சாதொழியினும், 

ஒரு கனியைக்சொண்டு, அதனைக் சந்த மரத் இனியல்பு 

அ.றியப்படுதல்போல); இப்பத் இிரிகைகளைக்கொண்டு, இவை 

சளை எழுதினவர்களுடைய இயல்பு, எல்லாராலும் ஈன்றுக 

அறியப்படும். இப்பத்திரிகைசகளை ஏற்றுப் ப இப்பித்து. 

வெளிப்படுத்இவிட்டு ம௫ழ்க் து கொண்டாடிக்சொண்டிருக் 

இற. உன்னியல்பும் இத்தன்மைத்சென்று இனிது 

தொனிக்கும். 

8. உன் பிரதிகண்டனபத்திரிகை சிவன் எல்லாரி 

னும் மிகுந்த காமமுடையவர் என்று பேசுகின்றது; சைவ 

சமயத்தைச் தூஷித்த சப்பிரதீபம் உத்தரக்கும்மி என்னும் 

பத்திரிகைகளையுஞ் சைவதாவிகர்களாகயெ பாதிரிமார்களை 

யும் மற்றக் இறிஸ் சுவர்களையும் பாராட்டுகன்ற த. உன் பரி 

கண்டனபத்திரிகை பதி பசு பாசம் என்னும் மூன்றும் 

௮காதி நித்தியம் என்று போதிக்க சைவடத்தார்க த்தை 

இகழ்ர் த, சைவதாஷணங்களே பொதிந்த கிறிஸ்தோப 

காரி என்னும் பத்திரிசையைப் புகழ்கின்ற. உன் சம்பா 

ஷ்ண பத்திரிகை சவலிங்கமெனப்படுவது சிவனுடைய 

அழுயெற்று விழுந்த மற்றப்படியான் என்று வாய் கூசாது 

இகழ்க்௫, சிறிஸ் துசமயமே மெய்ச்சமயம் என்று துஇச்சின் 

ற. இவன்கோயிற் பணமுங் கந்தசுவாமிகோயிற் பணமும் 

இப்பதீஇரிகைகளுக்குச் தானா உபயோகெடப்பட்டன. 

A, எந்தச் சமயத்துக்குமே போதகர் வேண்டும் என் 

பதுஉன் முத.ற்பத் திரிகைக்குஞ் சம்மகமாயிற்றே, ஆயின், 

சைவசமயத்தைப் போஇத்தற்குச் சைவப்பிரசாரகர் ஒரு 

சிறிதும் யோக்யொல்லரென்று உன் பஜ்இரிகைகள் பேசு 
இன்றனவே. பின், சைவசமயத்தைப் போதிக்க ஒருவர்
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வேண்டுமே. போஇப்பவர் அவரையோழியப் பிறரைக் 

காணோமே. அதற்கு அவர் யோக்கியரல்லரென்று சடிர்து 

உன் வேண்டுசோளின்படி கண்டன பத்திரிசைகள் பதிப் 

பித்த மகாபண்டி.தர்களை, நீயும் உன் சிரேகனும், சைவம் 

பிரசங்கெளாக ஏற்படுத்தி, உன் பள்ளிக்கூடத்திலும், 

மல் லார்க் கச்சசவாமிகோயிலிலுஞ் சைவப்பிரசக்கஞ் செய் 

விக்கலாமே. அப்படிச் செய்கீயாதது கீதியா! இனியாயி 

னும் அப்படிச் செய்லிக்கலாகாதா? செய்வித்தால், இவ் 

வியாழ்ப்பாணத்துச் சைவசமயிகள் பலர் சைலப்பிரசாரக 

ருடைய பிரசங்கள்களைக் கேட்டுக் கெட்டுப்போகாது உன் 

குருமாருடைய பிரசங்கங்கமாக் கேட்டு வாழ்வார்களே. 

இனியாயிலும் இரக்கம் வையாயா! 
od 

5, இவலிங்கமாவது சிவனுடைய அழுயெற்று 

வழுக்கு மற்றப்படியான் என்று சிவ தாஷணஞ் செய்வித்த 

நீதானா “war ob.” அுங்கருச்திலே பரம்பொருளெனப் 

பதிந்தது சிவலீங்கமன்றொ! பின் யாதோ! சுதிர்வேலா! 

மயிலா! விஷ்ணுலினுடைய முதன் மூன்றவதாரங்களையும் 

பேராசையோடு சதாகாலமும் உட்கொள்ளும் '“மகாதமி'' 

ஆவே சி, வைஷ்ணவர் கற்பிக்க கையை ஈம்புவாய்சானே! 

ஓகோ! நீ வீஷ்ணுபன்இபுடையையாயின், உன் சம்பாஷண 

பத் இரிகையிலே, வீஷ்ணூவை Card suy. தூஷித்ததேனோ! 

அழு விழுந்த மற்றப்படியான் சான் சிவலிங்கம் என்று: 

அருவருச்சத்தானே மங் குலசேகரர் தம்மார்பிலே 

தொங்கயே வலிங்கத்தை அறுத்து aps Shot? 

நல்லது; சங்கத்தை என் கைவிட்டாரோ! ௮.௫ சிவலிங்க 

எக்க தொனி செய்வதென்று வெறுத்தோ? நல்லது 
சல்லலு:; உடுக்கை ஏன் கைலீட்டாமோ! நம்மாட்டிலே சண்டு 

கொள்க-என்பாய் போலும்! இலிக்கசாரணம் இழிவு என்று 

19
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8ீக்இய் 4, இலிங்ககாரிகளுடைய வயிற்றுச்சோற்றுக்குச் 

சைவப்பிரசாரகராலே கேடு விளைர்கனு என்று, பத்திரிகை 

தோறும் ஏன் புலம்புகிருய? உனக்குச் சமயாபிமானம் 

நீங்யெ விடத்துஞ் சாதியபிமானஞ் சற்றும் நீங்கவில்லை 

போலும்! நல்லது; அதுதான் யாரைவீடும்! நல்லது, இப் 

பொழுது நீ நல்ல பிரபுவாயிருக்கின்றாயே! அவர்களுக்கு நீ 

சோறிட்டாலாகாதோ! “இனத்தை இனங்காக்கும்'” என்ற 

பழமொழி மறச்தாயோ? இனியாயினும் கினையாயோ! உன் 

சாதியார் சமயத்தாருக்கு வேறு சாதியார் சமயத்தார் 

பொருட்செலவு செய்து அன்னமிட, £ பார்த்து மகிழ்ச்சி 

யடைந்துகொண்டு, ௨ன் பொருளைப் பெருக்க நினைக் 

சாயோ! அம்மம்ம!!! உன் புத்தி என்ன புத்தி! கோடி 

பொன் பெறுமே! 

6. ஏகோத்திட்டப்பொருளை நல்லூர்க் சந்தசுவாமி 

கோயிலுக்குக் கொடுக்கும்பொருட்டுச் சைவப்பிரசாரகர் 

செய்த ஏற்பாடு தவறு என்றும், எகோக்திட்டு கொடுப்ப 

வர் இறந்தவரை ஏகோக்திட்டம் ஏற்பவரிடத்தே ஏற்றிப் 

பூசித்தலால்,அவ்வேற்பவர் ௮வ்விறக்தவரேயாவர் என்றும், 

நல்லூர்க் கந்தசவாமியார் ஏகோக்திட்டம் ஏற்றலால், அவ் 

விறந்தவராயினார் என்றும், கவே அவரைக் தரிசித்தல் 

வணங்கல் பாவம் என்றும், உன் முதற்பத் திரிகை கூச்ச 

லிட்டதே. நல்லது; நீ இறந்து உன் மனையாள் பொருட்டு 

ஏகோத்திட்டம் யாருக்குக் கொடுத்தாய்! கல்.லூர்க் கந்த 

சுவாமி கோயிலுக்கன்றோ! உன் மனையாளை எங்கே ஏற்றி 

eu! ஏகோத்திட்டத்தில் வரீதஅப் பூசிக்கப்படுதற்குச் 

௪ற்பிராமணர் இல்லாவிடத்துக் கூர்ச்சத்இில் ஏற்றிப் பூசிச் 

தல்வேண்டும் என்பது .நாற்றுணிபு. சற்பிராமணன் 

சானேற்ற ஏகோச்திட்டப்பொருளை ஐராலயத் இருப்
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பணிக்கு உதவுவது நன்மைதானே. அவ்வாறே, கூர்ச்ச 

மேற்ற ஏகோத்திட்டப்பொருள் இராலயக் இருப்பணிக்கு 
உதவப்படுவது ஈன்மைதானே. எப்படியும் ஏகோக் 

இட்டப் பொருள் ஏற்றது வேலாயுகமெயாதலால், அது 

பிரேத ரூபமேயாம் என்பாய் போலும். அப்படியாயின். 

உன் மனையாளது பிரே தரூபமாய்விட்ட வேலாயுதத்தை 8 

நிக்சுமும் போய் வணங்குவதேனோ! உன் சிகேசனாபெ 

கோயிலதிகாரி கன் மனையாளுடைய பிரேதரூபமாய்விட் ட 

வேலாயுகத்தைத் தான் வரைக்குவதேனோ! ஒருபோது 

மாறிப் பாவித்து வணங்குகிறோம் என்பிர்களோ! சைவர் 

பிரசாரகரேற்பாடு ஈன்று ஈன்று என்று பாராட்டிக் 

இரிக்து, பற்பலரிடத்தும் கோயிலஇகாரி ஏற்ற ஏகோக் 

இட்டப்பொருள், சேர்ப்பணம்போல உனக்கும், உருத்தி 

ராபிஷேகப்பணம்போலக் கோயிலதிகாமிக்கும், உபயோ 

இச்சப்படாது, சைவப்பிரசாரகராலே திருப்பணிக் கரு 

கல்லுக்குள் சேர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்னோ syaSs puri: 

poses சுவஹறெனச் சோன்றியது! அப்படியாஞும் 

சரி சமி, 

7. சைவப்பிரசாரகர் பலராலும் பசைக்கப்பட்டார் 

சன்று பக்திரிகைதோறும் துள்ளுகிழும், 

(காணிற் குடிப்பழியாங் கையுறிற் கால்குறையும் 

மாணின்மை செய்புங்கா லச்சமாம்- நீணிரயத் 
அன்பம் பயக்குமாற் நுச்சாரீ நீசண்ட 

இன்பமெனச் கெனைத்தாற் கூறு. 

என்றபடி எல்லாக்கேட்டிற்கும் மூலமாகிய பாஸ் திரீகமனக் 
துக்கு ஒருவன் புருந்கானேயாகவும், 

இடமோ பிறன் குடிசையேயாகவும், 

காலமோ  அர்த்தராத்இரியேயாசவும், 

இவன் Gag 

இவன் புஞகுக்க 
அதிசாரமுடை
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யானோ கொலைக்கஞ்சா் நீசனேயாகவும், அவன் கைட்: 

லுள்ளதோ அறக்கூரிய பாளைக்கத் தியேயாகவும், அவனே 

இவனைக் கொன்றான் கொன்றான் எனப்படா., Bh BM ow 

காத்தான் எனப்பட்டுத்; தானும் இவன் வீடு புகுக்கு, 

அலைக்கு. கலரு கொண்டாடுவது உலகறியுமே.. இமை 

மிசெய்கவனுக்கே முன்னை BR arlene பகைவனும் 

உறவனாய்வீடும்போ gil, saraiiall im a Sr Final Oh gb 

முதலியன செய்துகொண்டு சிவபெருமா னுடைய! இழு 

அருள் வழிப்பட் டொழுருவோருக்குப் புல்லறிவான 

படைய பகைதான் யாது செய்யுமோ! இவ்வுண்மையை 4. 

இ்தித்தம் பேசாததேனோ! இ. உனக்கும் தோன்முள: 

போது வேறு யாருச்குத் கோன்றுமோ! சொல்றது 

சொல்லு. மெளனஞ் சாதிக்கிழுயே! ஏன்! என்னோடு 

பேசலாகாதோ! பேசலாம்; பேச பேசு. என் மகாம் 
oO 

2 ரெபுவே! சற்றே தலைநிமிர், பார்ப்போம். 8 யாறுகான் 

அசய்வாய்! உன்னை அறரெருக்கலாகா.நு, அஃ திருக்க... 

இனி அப்பாற் செல்வோம். 

8. உற்சவகாலத்திலே தேவாரத். இருக்கூட்டத் 
oars Csr Ou மளைவப்பிரராரகருடைய இல 

வேடத்தை எனவ்வளவேனும் வாய் கூசாதஇிகழ்ந்தாயே. 

ஈரிரபுவே! உன்னரிச்சந் திர காடகத்திலே தோன்றிய பைய 

இடைய சச்திரமகி வேடம்போலச், சவவேடம், உன் சண் 

எணுக்கும் eur SRE களிப்பை தம்.து, உன்னே arti gi 

கூத்தாடுகியா து கானே. 

9. சைலப்பிரசாரகர் தமது ஈற்றத்கார்மளை முவ் 

ர்க் இருத்தியன்றோ பின்னர்ப் பரார்த்த காரியங்களித் 

ஐலையிடல்வேண்டும் என்றாய். சைவப்பிரசாரகர், தம.
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சற்றக்தார்களுட் இலர் தமறு போதனைக்கு அமைக் 

கடவாமையினாலே, தாம் பிறருக்குப் போதிக்கலசகா.௮ா 
என்பாயாயின், ஒரு வைத்தியர், தமது சுற்றத்தாருட் லர் 

தான் கொடுக்கும் மருந்கை உட்கொண்டு வியாதியைப் 

ம்பாக்கிக் கொள்ளாமையினாலே சாம் பிறருக்கு வைத்தியஞ் 

ஊைய்யலாகான என்பாய்போலும்! gr உபாத் இயாயமர், 

தமதூ சுற்றகிறுப் பிள்ளைகள் சிலர் தமக்கமைந்து கல்ல 

கற்றும் கொள்ளாமையினாமல, தாம் பிற பிள்காகளுக்குக் 

சல்லி கதிபிக்மலாகானு என்பாய்போலும்! ஒரு சய 

போதகர், தமது சுற்றக்காருட் கலர் கிரீச்சரவா இகளா: 

இருத்தலினாலே, தாக் தமது சமயத்தைப் பிறருக்குப் 

ிபொதிக்கலாகாது. என்பாய்போலும்!  இராசாவுடைய 
ஈட்டகாயைப் பிரடித்தி செய்யானொருவன், தன் சற்த 

sr. சிலர் அக்கட்டனாக்கு அமையாமையினாலே, தான் 

அக்கட்டவாயைப் பிறருக்குப் பிரசித்தி செய்யலாகா ௯ 

என்பாய்போலும்! BOO Bl அம்மு? Se DD BUD Hr இருத், hh 

Quars ogra பிரசாரசலரத்தான், உன் இசேகன 

அன்னோயுச் தன் கோயிலை ப அன்கோயிற் கிரியைகளையும் 

அன்கோயி ue ற் பிராமணர்களையுற் திருத்தல்வேண்டுமென். பிடி 

பலம் அடுத்துப் ரர ர்த்திக்று, அழைத்துக்கொண்டு 

பாய், உபசரிக்க, ரி தடிக்காது பார்த் அக்கொண்டிரும் க 

மள்ணோ! வெரு௪னன் கூடிய ட றன்ன அல்கு சைவம் 

பிரசாரம் மறுக்ற மறுக்கும. எதிர் நின்று: “நீங்கள் 

காண்களைம் ஈண்டி த்றுதி இருத்தும் பொகுட்டு இச்சபைக்கா 

seer Su pur Dobe வேண்டும்” என்ன 

திரும்பக் இரும்ப உச்சஉரக்தோடு பிரார்த் இத்து, உடன் 

f இக்க! எந்தக் சற்பத்திலே, எந்த மனுவக்தரக் 
ம ம் of ச ௩ ப ௩ ௩ உ 

இலே, வார்த் இலை இனி எந்தக்கண்டக் திலே, எத்த
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தேசத்திலே, எந்த ஊரிலே, இனி எந்தச் சாஇயிலேட 

எந்தக் குலத்திலே, எந்தக் குடும்பச்திலே, எல்லாரும் 
- யோக்கயோ! சற்றே வாய் Sp. ஒரு குடும்பத் திலே 

ஒருவருடைய அயோக்கயதை பற்றி மத்றவரையும் 

அயோக்யெர் என்று இகழக் சலைப்பட்டால், யோக்கியர் 

எனப்படுவோர் யாரோ! சற்றே பேசு. இராப் பகல் ஓயாத 

தாசி வீடு இரிகிறவர்களுள்ளே, தாசிக்குச் தம்பொருளைக் 

சொடுப்பவர் “*அ.இபாதகர்'” அம்; கோயிற்பொருளைக் 

கவர்ந்து கொடுப்பவன் “புண்ணியசலன்” அம்: இப்பேசஈ 

கண்டுபிடித்து எழுதுவிக்க, “மகாத்மி” அகிய நியன்றி. 

வல்லவர் யார்! காமிகஞள்ளே, பொதுப்பெண்ணைப் புரை 

பவர் “அதிபாதகர்” அம்; ரளத்தியை, தமையன் மனையாளை.. 

தகப்பன் மனையாளை, சிறியககப்பன் மனையாளை, தமையன் 

மகன் மனையாளை, மருமகன் மனையாளை, மகன் மனையா... 

சகோதரியைப் புணர்பவர் “மகாக்மிகள்” gyi: grt 

இப்பேதமெல்லாம் இவ்வளவரிஇன் இத்தகை நுணுக்க 

மாகச் சண்டுபிடித்தெழுத, உன்னைக். தங்டலைபில் அகப் 

படுத்திச் கொண்ட. கஞ்சர் வெறியான் ௫), வேறியார் 

வல்லவர்! பொ தப்பெண்ணோடு கூடிய மருமகணயுடையவர் 

“சைவப் பிரசாரகர்'” காராம்; சள வனே கூடிய ஈகோ 
தமியையுடையவர் *மகாத்மி” ஆவாராம். மாமனுக்கு 
உசன் அனவன் “புண்ணிய சீலன்” அம். “கண்டன மிவ் றி 

யாற் கலியின் வண்ணமே” என்ப யார் சொல்லத்தக்க தா் 

நீதானோ! “மசாக்மீ” சொல்லு, 

10. சைவசமய விருக்இப்பொருட்டு எடுத்த கருமல் 

களுக்குஞ் சைவ சமயத்துக்கும் இடையூறு செய்வாரைச். 
கண்டிக்குஞ் சைவப்பிரசாரகர ௮ கோபஞ் சண்டேச ாரநாய 
ஞர் முதலாயினார் கோபம்போலும் என்ராரைக் குறித்து?
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சண்டேசுரகாயனாராய் வீடுவாரா இவர்! அவர் கோபமாய் 

SQur இவர் கோபம்” என்று பரீகாசஞ் செய்தாயே. 

சண்டேச ரராபனூரது செவபூசையிற் பாலை ஒருவன் சாலி 

ஞலே ிர்தலாகாது; சைவப்பிரசாரகாது சவெபூசையிற் 

பாலை ஒருவன் காலினாலே சிர்தலாம்போலும்! ௮வர் அப் 

பதகனைக் கோபித்து விலக்கல்வேண்டும்; இவர் இப்பத் 

கக் கோபித்து விலக்காது, இவன் இது செய்க எனச் 

சும்மா விருத்தல்வேண்டும் போலும்! சுதிசி முனிவர் தம் 

மெதிரே சவநிர்சைசெய்த தக்களைக் கோபித்துக் கண்டித்து 

அவ்ளிடத்தினின்றும் கீக்கிவிட்டது புண்ணியம்; சைவப் 

பிரசாரகர் தம்மெதிரே இவநிக்சை சேய்தவரைக் கோபித் 

அக் கண்டியாது, மூழ்ந்து பாராட்டுவதே புண்ணியம் 

போலும்! இனி நீ, இராமர் தம்முடைய தேவீயாரைக் 

கவர்ச்து சென்ற இராவணனைக் கோபித்துச் சண்டித்தது 

நீடு எனவும் இக்காலத்தே ஒருவன் சுன்மனையாளைக் கவரக் 

தானொருவனைக் கோபித்துத் தண்டித்து அவளை மீட்கப் 

புகின், ௮.து அரிதியெனவும் இதுவும் நீதி என்பவருக்கு, 

எஇராமஞய்வீடுவானு இலன்! சிதையாய் விடுவாளா இவள்! 

இராமர் கோபமாய் எீடுமா இவன் கோபம்'' எனவும், ஒரு 

போது சொல்லக் தலைப்பூவாயோ! சொல்லினுஞ் சொல்லு 

லாய் சொல்லுவாய்!!! மானே! உனக்கென்ன! இராமர் 

கோபமும் அரிதிதான் என்பான். 8 “மகாச்மி.” கெளதமர் 

கோபமாத்திரம் ௮சிதியென்னாப் அவராலே சோபிக்கப் 

பட்டானது “நாகேந்திரன்” என்னும் பெயர் நினைவு வந்து: 

தீடுக்ருமன்றோ! என் சமானே! ஏன் உனக்குக் கண் சிவக் 

இன்று! இந்தச் குளிரிலே உனக்குடம்பெங்கும் வேர்க்கிற 

தேனே! வேர்வையைத் அடை துடை! வேர்வை உள்ள 

Lue» வியாதி. உண்டாகும்! இக்தச் சனங்கள் ஏன் 
ன 8 Sa ௩ ட
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பல்லைக் காட்டுகிறார்கள்! என் Pure நெடுங்காலம் வாழக் 

இருக்கவேண்டும். என் சமோனிருந்தாலன்றோ என்போலி 

களுக்கு நல்ல பொழுது போக்கு. ் 

11. உன்.பத்இரிகைகளில், முன்பின் இரியைபுமின்றி, 

இடையிடையே “sear” ஒலி தொனிக்கின்றசேனோ! 

ம் வீட்டார்கள், தம்மேல் வீழ்ந்த அப்பாக்கனிரசச் 

சவையிணாற் புலம்பும் அல்ல வொலி இடையிடையே 

செவிக்கேற ஏற, நும்பத்திரிசைகாரர்கள் கருத்து அங்கே 

ups வாயிலாக, ௮வ்வொலி அம் பத்இிரிகையிலே பிக் 

ததோ! அப்படியானாற் சரிதான். அம் பத்திரிகைகாரர் 

யாது செய்வார் பாவம்! துலுக்கர்களுள்ளே லிருக்கசே தன 

மில்லாக் துலுக்களுங் சண்டுபிடிக்தீரோ! நும் விட்டார்கள் 

தஞ் செய்த சலாசோதளையினாலே ஈண்டுபிடி.த்து உங்க 

ஞக்ருக் காட்டிவிட்டார்களோ! 

12. சைவப்பிரசாரகர் அம்சியதேசத்திலே பிறந்து 

வளர்ம்து இப்பொழு௮ இங்கே வந்தவரா! அல்லது, இக்க 

தானும் எட்டொன்பறு மைல் துயாத்.துக்கப்பாலே பிறந்து 

actin இப்பொழுது இங்கே வந்தவரா! அவர் வண்ணார் 

பண்ணை முதலிய இடங்களிலே சைவப்பிராங்களஞ் செய்ய 

வும், வித்தியாசாலை கடத்தவும், புத்தகங்கள் பத் திரிகைகள் 

பதிப்பிக்கவும், Fin Bt கோட்பாட்டுக்கு மாறுபட்டவர்கள், 

சிசோர்களாயினும், செல்வர்களாயினும், ஈற்றக்சார்களாயி 

ணும், குருமார்களாயினும், அவர்களைச் தாக்ஷிணியமின் றிக் 

கண்டிக்கவுர் தலைப்பட்டு முப்பதுவருஷகாலமாயினவே. 

அவருடைய குணஞ் சொற் செயல்களெல்லாம் உனக்கும் 

உன்போலிகளுக்கும் இப்பொழுதுதான் கெரிக்சனவா? ம 
வெகுசனக்கூட்டத்தில் எத்தனை தரம் அவராலேசண்டிக்கப்
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பட்டாய்! அவர் குணஞ்சொற் செயல்கள் தீயனவேயானால், 

நீ ஏன் அவரைப் பலசரம் போய் அடுதிசடுத்து வழி 
பட்டாய்! சைவப்பிரசாரகருக்கு நி முதற்கவன் முதற் 

ஷன் என்று சொல்லிக்கொண்டு திரிக்காயே சைவப் 

பிரசாரகருக்கு விரோதமாகக் கருங்குழி இராமலில்கபிள்ளை 

யும் ௮வர் மாணாக்கரும் பதிப்பிக்க புச்தகங்களிலுள்ள சில 

திரிகையிலே பேசிக் தூஷண வசனங்களை எடுத்து, உன் பன், 

களிப்புத்முயே. அப்புக்சகங்களை இப்பொழுதுதான் கண் 

டாயா? சைவப்பிரசாரகர் இக்கக் கடவை இவ்லீயாழ்ப்பா 

ணத்துக்கு வருவகற்கு முன்புகானே, அப்புத்தகங்கள் 

இங்கே வக்அு பலராலும் வாடக்கப்பட்டனவே, இஃதறிக் 

அம், நீயும் உன்போலிகளும், போனவருஷத் திருவிழா 

மெய் வரையும் பாராட்டி. வழிபட்டதேனோ! அவைகள் 

யென்ற டுப்பொரு ரன் உங்கள்மனகிலே பதிர்சனவோ! 
.்' ர் ர 

இவ்ளியாழ்ப்பாணம் ஒரு சிறு மாலேனும் ஓரு சிற்றுரை 

யேனுஞ் செய்யப்பெராச தேசம் என்.௮ும், இங்கிறுக்க ஐவர்க 

ளெல்லாரும் பாணக்குடிகள் என்றும் AG HES Maun & பழி ட் 4 Lh Psi D 
Garver heh Frerupd Far ator ph, Hn] FPSISORL சில 

வற்றிலே பேசப்பட்டிருக்கின்றமே! அவைகளையும் கிகம்ப 

வேண்டுமே! சைவப்பிரசாரகர் மாக்கிரஞ் சான்றுொன்னு 

லன்னோ 8 மகிழ்ச்சியடையலாம். அப்படியென்முலும், 

உனக்குள் குறைவசானே! இழிக்கவிடக்திலே பிறக்தாலும், 

(த்தை யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்பாய் போலும்! 

அப்படியானணாற் ஈசிதான். மாணிக்கமுத்தென்முல், யார் 

காம் விடுவார்! அணாலுக்கானென்ன! மாணிக்கத்தைக் 

இணற்றில் விழ்த்திவிட்டாரகளே! 

13, கருல்குரி இராமலிங்கபிள்காயைச் “*அவமார்க் 

கர்” என்று பாராட்டினாயே. மாம் செக்தவர்களெல்லாரை
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விடுத்து, இறந்த புருஷமாரை மீட்டும் பெற விரும்பி வந்த 

நெடுங்காலங் காத்துக்டெச்௪ அமங்கலிகளெல்லாரையுங 

குழக்பைகளோடு திருப்பிவிட்ட இராமலிங்கபிள்ளை “என 

யூம் உயிர்ப்பிப்பேம்” என்ன தேசமொங்காம் வீளம்பாம் 

மார்க்கர்” தாமே. இத “சன்மார்க்கம்” என்னாயானால் பிறா 

மனைகயர்த நாகேந்திரன் தண்டிக்கப்பட்டதேனோ! “தாகேக் 

இரனானதினாலே ௮ குற்றமாயிற்று; மயில்வாகன மான 

பின்னானாத் குற்றமாமோ” என்பாய் போலும்! என் மகப் 

பிரபுவே! அப்படி.யானாற் சரி சரி. சுக்கல் ஆனி உத்ி 

ரள் தரிசனதினத்திலே, சதம்பரத்துப் போம்பலத்திலே, 

வெகுசனக் கூட்டத்திலே, சுவாமி சன்னிகானத்திலே, 

சைவப் பீரசாரகரை அுவதாமுகப் பேசிய இராமலிங்க 

பிள்ளை, அடுக்க மார்கழித் இருவாதிரைக் தரிசன இனன் 

இலை, மஞாக்குப்பக் கோர்ட்டிலே, வெகுசனக்கூட்டக் 

இலை, கியாயாஇபெதியெதிரே, தாஜ் சைவப்பிரசாரகரை 

அவதாமுக ஒரு சிறிதும் பேசவில்லை யென்று மறுத்து, 

எல்லாராலும் ஈகைச்கப்பட்டது அவவழக்குப் புத்தகம் 

(2 பசும். 

14, மைவப்பிரசாரகர் சதம்பாக்றுச் தகிசர்சளோ 

டும் எதிர்க்க குற்றம் என்றிகழ்ந்தாய். இவ்சியாழ்ப்பா 

ணத்கார் பவரைக் சாணுச்தோறும் தீனதிகர்கள்: “எங்கள் 

முன்னோர்கள் உங்கள் முன் ர்சள் வர்சபோது யாழ்ப் 

பாணத்துச் சாணாரப்பயல்களே! ஒத்தி கில்லுங்கள்” என்று 

சொல்ல, உங்கள் முன்னோர்கள்: “ராங்கள் சிவக௱்கையிலே 

கோய்ஞ்செர்பியும், சபாபதியைக் சண்ணாரக் கண்டும், 

ஆரே வடி.யாளாடைபட்டும்: குருக்களையரையுங் குருக்க 

ளையர் பெண்டாட்டியையுங் கூடவைச்சுக் இண்டும், இன் 

அஞ் சாண்டாரோ இன்னுஞ் சாண்டாரோ ' என்ற:
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சொல்லுகிறவர்கள்'” என்று பேசிப் பேச கிந்இக்கும் நிக்தை 

யைச் சைவப்பிரசாரகர் மீக்கவிட்டது இவ்வியாழ்ப்பாணத் 

தாருக்கு தீமையாய் முடிந்ததோ! சபாகாயகருடைய 

அருமைத் திருவாக்காடயும், அவர் இருமேனியாஅியுமுள்ள 
இவாகமங்களை, வாயில்வந் சபடி தூஷிச்அுச்கொண்டு BAGS 

தஷிதா்களைச் சைவப்பிரசாரகர் FT RTC பிரமாணங் 

காட்டிம் கண்டிக்துவிட்டது சபாநாயகருக்குச் சம்மதமோ 

அசம்மகமோ! சைவப்பிரசாரகர் கொள்கை தவறென்பது 

சின்கருக்காமாயின், நீ இராத்சாககளிலே முன்போலக் 

இிக்ஷையில்லாப் பிராமணர்களை வரியாது, இகைஷடையுடைய 

Drm wot wear வரிப்பதே னோ! 

15, சைவப்பிரசாரகர் இக்காலத்துள்ள மடத்தார் 
ட்டி ; : எ 4 டது. அடர ஆதீன்சார் முகலாயினேரைக் தூஷிக்கின்றார். என்று 

பறைபறைக்கின்ற 6, ஒரு சைவாசாகியர் ஒரு வைஷ்ணவ 

ரிடதீதே பணம் வாங்கிக்கொண்டு தமது ளைவ௫த்தாந்தத் 

தையும் இகழ்க்து ௮வர் பெயரால் செய்துகொடுக்க பிரபரீ 
கட்த ண . . a ட ட , oo 

aS இனி BOT MLD, LOL BTL Of GOTH BUT முசுலாயி௰ ருக்கு 

விரோகமாபெ தூஷணப் பாட்டுக்கள் கலவற்றை, உன் 

பதிதிரிகைசாரர் சைவப்பிரசாரகறுக்கு எடுத்துச் சாட்டி, 
அவடை இகழ்வதென்னையோ! இக்நாலக்து மடகதாரா 

இனைதக்தார்களாச் சைவப்பிரசாரகர் இகழ்வன குற்றம்; முத 

காலத்து மடத்தாரா €னேத்தாரைப் பண்டாரம் வைஷ்ணாள 

மின் மறைக்கு சின்று இகழ்ச்தது குணம்போலும் சைவப் 
. © 6 ச . 3 segs ar ate) 

QWerrat Qspag gH om எங்கேயோ! அனு சறற 

காட்டாயோ! 

. த் ச ௩ ஆ ச் Nowe . அப is 

10. a Pan oT at OG Gry! be vow fain) பிர ain 

அடச்கஞ் செயப்பெற்ற கிலங்களுருடைய தெரு வழியாகச்
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சுவாமி எழுர்தருளப்பண்ணலாமா என்றவருக்கு, ஒரு 

இங்கிலிசப் பள்ளிக்கூடத்த இலே ஒரு இங்கிலிசுகாரரை 

உபாத்தியாயராக வைக்கலாமா ஏன்.று சாஇர்வினா விடுத்து! 

நிச ஈன்று நன்று, இறு 3 Dall விலாப் பெண்களாலும் 

நகைக்கப்படத்தக்க. கிறிஸ் கலப் பிரதம் உடைய தெரு 

வழியாகச் ௪வாமி யெழுக்தருளப்பண்ணலாம் AT SOTA 

ae pst GBTUINT SRD BSR தாயின், கோயிலி 

னுள்ளே செயப்படிம் பூசை தானும் alt 7? தியிலே பிராமணப் 

பிரேக் டெக்கும்போது செயப்படபானு ச டைப்பலெ 

தே! அது 5 a றியாயோ! உண்மைபேேன கள்வர் 

முதலாயிஷோர் இருக்குக்தெருவழியே சுவாமி எழுந்தருளப் 

பண்ணலாமென்றால், கோயில் வீதியிலே அக்களவர் முதலா 

யினோர் இழுக்கலாக்தானே! இருவிழாவிலே களவர் முத 

லாயிஜோரும் கெருங்கிச் சேவிக்கலாம் என்பது உன் கோயி 

லார்களுக்குக் கருத் காயின், அவர்கள் முன்னொரு இருவிழா 

விலே தேர்மட்டிக்குச் எமீபத்தில் வர்றது நின்ற ஈகளவரை 

அடித்துக் கலகம் விளைத்ததேனோே! கேட்டுப் பார்! அம் 

பட்டர் ஈளவர் மூதலாிஷேருக்குச் சுவாமி ௮.நு $RIBN 

இல்லையோ என்ற iby அவர்கள் பொருட்டு ௨ wagon 

னேகஞ் செய்யப்படுதலை woos a, yest பொய் பொய் 

யென்று கூரைப்பதேம்னா! 

11. விபூதி தமில்கிறவர்கள். எல்லாமுக்னும் பொல 

வாகு, . ஏறக்குறைய அவ்வெல்லாருக்குள் aang 

பொருள்ளசொண்டி ஈஉடத்தப்படுகிற 29 HE SOUL HB a NO 

பொடுட்டி, ஒருவர் அ௮சணி2௪ மடக்க CHD DH Got எடுத்துக் 

சண்டிக்கால், ௮௮ சப்பென்று கண்டவர், ௮லற்கு நியாயம் 

திக்க மரியாசையோடு அடங்கி நின்று பேவ தன்றி, பதர்
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வார்த்கைகள் பேசுவது விரம் என்று, வீரமிழந்த. 

சளைவனே! உனக்குத் தோன்றியே கென்னோ! 

18, சைவப்பிரசாரகருடைய சாதி, குலம், சமயம், 

நீயும் உன் பத்திரிகைசாரர்களுமா விசாரிக்கத் எலைப்பட்டீர் 

ள்! சைவப்பிரசம்கஞ் செய்ய அவர் யோக்யொல்லரென்று 
கிற்களாபேசத் தலைப்பட்டீர்கள்! இவையெல்லாம் உரைத் 

குறிய வல்லவர் நீங்கள்சாமோ! இலைகளிலே, சைவப்பி 

சாரகர் ருறைவுடையவராயின், வீத்தியாசால்களிலும், சல்: 

லார்க் கர்சசவாமிகோயிற் சற்நிசானக்கஇிலுஞ் ளைவப்பிர 

சாரகர் உயர்ந்த ௮சனத்தில் Padang பிரசங்கிக்க, 

அதனை அகம௫ழ்ச்சியோடும் மூசமலர்ச்சியோடுங் இழிருர்,௪ : 

கேட்ட பிராமண குருமார் சைல குருமார்களுடைய இரு 

வடி.களில் விழ்ந்து வணங்கி அவர்களைக் கொண்டே ஆலயப் 

பிரதிட்டை லய பூசை தீக்ஷை அந்தியேட்டி. முதலியன 

செய்விச் அக்கொள்ளும் உன்போலிகள் நிறைவுடையவர் 

சுளோ! சைவப்பிரசாரகர் குறைவுடையவராயின், உங்கள் 

சர்தசலாமிகோயிலிலே, அருச்ஈகர்கள் சைலப்பிரசாரக 

ருக்கு, லிபூதியைக் தட்டத்தில் வைத்து, உலகறிய இரு 

கையாலுன் கொடுத்துவிட்டுப், பின்பு பிராமணர் முதலாயி 

ஜேோோல்லாருக்கும் வீபூதியை வீரலாற் டஇிள்ளிக் கொடுக்கல் 

கண்ட. உள்போலிகளோ கிறைவுடையவர்கள்! சைவப்பிர 

சாரகர்சாமோ  குறைவுடையவர்! சைவப்பிரசா.ரகரை, 

வேதாரணியத்சிலே கட்டியத்சடி ane Rus Sars Ss 

முதலியவைகள் அனுப்பிக் கோயிலுக்கழைகத்துப், பிரா 

ணர்கள் குருமார்கள் பிரபுக்கள் உத்தியோக தர்கள் எல்லா 

ரங் கேட்கப், பிரசங்கஞ் செய்விச்சவர்களும், சைவப்பிர 

சார்கருடைய உறைலிடற்இலும் தங்கள் மடக்தி லும் 

பபோசனாஇகளில் அவரோடு சமத்து முடையவர்களூு .
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மாயே வாணியாினத்துக் சரணவாய்ச் சைவாசாசியர்க 

ளுடைய திரு திருவடிகளில் வீழ்க்து, அவர்களைக்கொண்டு 

இகைஷை அந்தியேட்டி. முதலியன செய்வித்து; அவர்க 

ளிடத்தே வெளியிலிருந்து புசிக்கின்ற உன் கோயில இகாகி 

கள் சாமோ ரிறைவுடையவர்கள்! இவ்வீயாழ்ப்பாணத் திலே 

பழம்பிராமணர்கள் பழஞ் செட்டிகள் பழவேளாளர்க 

ளாலே சைவப்பிரசாரகர் பலவாத்முலும் ஈன்குமதிக்கப் 

படுவது எல்லாருக்குந்தெரியுமே. புதுப்பிராமணார்கள் 

புஅச்செட்டிகள் புதுவேளாளர்கள் சைவப்பிரசாரசரை 

அவமதஇப்பார்கள் தாமே. 

19. சைவப்பிரசாரகர் போனவருஷத் திருவிழாக் 

காலத்து மாகேசுரபூரையிலே விலாப்புடைக்கப் புசித்தார் 

என்று உன் பத்திரிகைகள் உளறுகன்றனவே. கந்தமடப் 

பிரபுவே! பொருள் செலவீட்டு மாகேசுரபூசை செய்வித்த 

வர்களுள்ளே நீயுஞ் சேர்ந்சனையோ! உன் கோயிலதிகாரிக 

.ஞூஞ் சேர்ந்தவர்களோ! இல்லையே. பின் ஏன் உங்களுக்கு 

வயிற்றெரிச்சல்! மாகேசாரபூசைப் பிரசாதம் உனக்கு ஒரு 

தாளுங் கிடைக்கவில்லையோ? நீ நித்சமும் மடக்சை வளைந்து 

கொண்டு இரியக் சண்டேனே! உன்னை DAU TI கூப்பிட 

வில்லையோ! ட இல்லையானால், உனக்கு வயிற்றெரிச்சல் உண் 
டாகுர்தானே! உன் கோயிலார்கள் ௮ம் மாகேசாஈபூசையிலே 
நித்தமும் போசனஞ்செய்து இலையெடுச்துக்கொண்டுபோய் 

எறிந்துவிட்டுக் கை கழுவக் கண்டேனே, அவர்களுக்கு 
வயிற்றெரிச்சலேமனோ! உட்பந்தியிலே யப்டை க்கப்பட்ட 

விசேஷ பதார்த்தங்கள் சில வெளிப்பந்தியிலே படைக்கப் 
படவில்லையென்று, யாரேனும் வேடிக்கைக்கு வம்பு 
வார்ச்சை தொடுக்துவிட்டார்களோ! அப்படியானால், 
அவர்களுக்கும் வயிற்றெரிச்சல் உண்டாகுந்தகானே.
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போசனஞ் செய்து விட்டு மிஞ்பெ எச்சிற் சாதம் பலகாரம் 

கறி முதலியன வெல்லாம் இலையொடே மேல் வேட்டியில் 

வைத்துக் கட்டிக்கொண்டு போகிற உன் களளுக்குடிப் 

பண்டாமிகளுடைய பூசையானால், உட்பர்தி வெளிப்பக்திப் 

பேதமேயில்லை; நாமெல்லாம் ஒருமிக்க இருந்து புசிக்கலாம், 

பதார்த்த விஷயத்திலோ சர்தேகமில்லை; வலக்சையாலே 

சோற்றையள்ளித் இன்னலாம்: இடக்கையாலே வடையை 

எடுக்துக்கடி த்க் தகொன்னைப் பாயசத்தை எடுத்தும் 

குடித்துவிட்டு உடுத்த வேட்டியிலே அடைக்கலாம்; 

எச்சற்பேதமோஇல்லை” என்று எண்ணிவிட்டார்கள் 

போலும்! அப்படியானாற் சரிதான். ௮ம் மாகேசுரபூசையி 

னாலே உன் பண்டாரிகளுடைய வயித்றுச் சோற்றுக்கு கேடு 

விளைந்தது, என்று £ உன் பத்தரிகைதோடறும் புலம்புவது 

பொருக் சாறு, அம்மாகே பூசை ஈடக்து மாள இருபத் 

தைய்து... அம்மாகேகாபூசை செய்வித்தவர் பத் அப்பேர், 

அவர்கள்; முன்னே தானே சைவப்பிரசாரகமை, எத்தனை 

யோ காள் அடுக்க.9ிக்று வணக்ூப் பிரார்த்திக்து அநுமதி 

பெற்றுக்கொண்டு, மாகேணரபூளை செய்வித்சுவர்கள், அது 

நீ அறியாய்கானோ! பின்பு வேறெத்தனைபோ; காங்கள் 

மாகேசரபூசை செய்லிச்சுப் போய்ப் போய் அடுத்தும், 

அ.துமதி பெழுமையினாலே, வருத்தமடைக்து திரும்பினவர் 

கள், அது நீ அறியாய்கானோ! யாழ்ப்பாண மணியகார 

ராயெ மாணிக்கவாசகமுதலியார், தாம் ஒருகாள் மாகேசுர 

பூசை செய்லிக்கும் பொருட்டு ௮.நுமதி பெற்றுக்கொள் 

ளும் வண்ணம் பி rrr aS தறற கூடாமையினாலே, முன்னரே 

கானே மூன்று காள் மாகேசரபூசைக்கு அதுமதி பெற்றுக் 

கொண்டு சாமான்கள் கொண்டுவர்து விட்ட ஒருவரிடத்தே 

கேட்டு, அம்மழன்று காண் மாகேசார பூசையில் ஒரு காண்
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மாகேகரபூளை லாஞ்செய்விக்கப் பெற்றுக்கொண்ட தும் 

௮ம் முன்னையோருடை-! அக்நானை மாகேகரபூசைச் 

சாமான்கள் பிராமணர்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்டஅம், கீ 

அறியாய்சானோ! இவை யெல்லாம் அறிந்தும் உனக்கு ஏன் 

Bigs வம்புவார்த்தை! இணி அம்மாகேள இசை செப்கீத்ள 

அப் gb gic se சாமிய; Gayl செல்வர்கள் இவ்வீயாழ்ப் 

பாணத்்இல் இல்லையோ! அப்படி. யபில்லயானபடியாற்றுன், 

உன் பண்டாரிகளுடைப எயிற்னுள் Cerro mse கேட 

விளைக்க என்று wapRaGurl முன்னைவருஷ்களில் 

உன் பண்டாரிகளுக்குச் சோறிட்டவர்கள் இந்தப் பத்துப் 

பெயர்களுக்கானோ! இவர்களுள் இரண்டுபேரொழிய, 

மற்றவர்கள், பிராமணர்களுக்குஞ் சைவர்களுக்கும், கூனா, 

முடவர், குருடர் முதலிய எழைகளுக்குமேயன்றி, உன் 

பண்டாரிகளுக்கு எப்பொழுகேனும் பூசை செய்திருக் 

இன்றார்களோ! முன்னே உன் கள்ளுக்குடிப் பண்டாரி 

களுக்குப் பூசைசெய்துகொண்டு லந்த இரண்டுபேரும், 

போனவருஷம் இருவாவடுதூறை யாதினத்து ஓதுவார் 

மூர்திஇிகளுக்கும், சிவபூசாவான்களாகய சைவர்களுக்கும், 

பூசைசெய்வித்தது பாதகம் என்று அழுகிருயோ! ழா 

செய்விக்க அவர்கள் யோக்கயர்ளைல்்லரென்று.. அருக 

யோ! இனவ்வருவு: மாகேசர. பூரையில்லைமைபினாமில 

சைவப்பிரசாாகர்... அழுவார்காமே.. என்றாய்! சலப் 

பிரசாரகர் மறுக்கானு உடன்படுவராயின், அவருறை 

விடத்தில் எர்நாளுமே மாகைகரபூளை மிகச் இறப்பாக 

நடக்குமென்பன ரி அறியாய்கானோ! சைவப்பிரசாரகர் 

சம்மன்பர்கள் சமதாச்8ரமகாடி வலிந்து. வந்தடுக்குத் 

தமது இருவடி.யில் வ் Pal Loven a (பிரார்த் இத் ஆ அறு 

ம பெற்றுக்கொண்டு செய்யும் மாசேகர பூளையை அவர்
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மாட்டிரங்கிச் தம. இருக்கூட்டத்தோடு சவப் பிரீதி 

செய்தேற்பது உன் கருத்துக்கு வசையாய் முடிந்ததோ! 

யாருக்காமிலும். கூலயாளாய் நித்தமும் அறுசல்லிக்குப் 

புகையிலைமுடிச்சவீழ்தது, அவருக்கு மீன் வாங்கக் 

கொடுத்து கெடுகாட்டிலித்துப், பின்பு ௮வர் காரியகாரராச), 
அவர் பொருகக் சவர்க்து அவருக்குக் அுரோகஞ்செய்து 

நீக்கிப், பின்பு சாட்டு கோட்டையாரிடதீதே கடன்பட்டு 

அவருக்குக். துரோகஞ் செய்து, பின்பு பலகோயிற் 

பொருள்களை tsa தீதுக்கொண்டு வாழ்வதே உன் 

கருத்துக்கு இசையாய் முடிந்ததோ! “மண்டனமின்றியாக் 

கலியின்வண்ணமே'” ஏன் கருலிப்பார்க்றொய்! என் மீது 

கோபமோ! உன்னை யார் சொன்னார்! யாழ்ப்பாணம் 

தோன்றிய காண் முதற் பாம்பரைப் பிரபு நீ, ஏன் 
பல்லாலே உதட்டை. மடித்துக் சடிக்டஇறாய்! கான் பரிகாசம் 

பண்ணுறேன் என்று நினைந்துவிட்டாயோ! பொறு 

பொறு. | 

90. கக்தமடப் பிரபுவே! வேலாயுதத்தை வணங்க 

லரகா து எனச் சைவப்பிரசாரகர் சொன்னாரொன்று நீ ஏன் 

பிதற்றிக்கொண்டு இிரிகருய்! எங்கே சொன்னார்! சுவாமிச் 
குக் கதிர்வேல் அடிமையாதல் பற்றிக் கதிர்வேலுஞ் சுவாமி 

யாகப் பாகித்த ஈன்குமதக்கப்படுமாயிலும், சுவாமியுடைய 

மனைவியரைக் கதிரவேலுக்கு மனைவியராகக் கொள்வது 

தருமா? சுகுமாயின், கதிர்வேலின் மனைவியை, அடிமை 

யாதலின் ஒஜ்சு ஈபில்வாசனம், சன் மனைவியெனக் கொள்ள 

அச் தகுந்கானே. தகுமாயிற் கலகமேன்! இப்படியானால், 

கதிர்வேலுக்குக் இர் குறையுமே. குறையவே, கஇிர்வேல 

னுச்சூங் ஈஇர் முறையுமே. பின்னிகழ்வென்னை? வேலன் 

மனையாளையும் மயில்வாகனம் அஞ்சாது கொள்ளுந்தானே. 

20
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இப்படி யாமானால், வேலுக்கு வெற்றியெங்கே! வெற்றிவேல் 
வீணடை யடுத்ததாய் முடியுக்கானே. பின்னிகழ்வென்னை! 

வெற்றிவேல் மயில்வாகனக்தரல் மெலிந்து சன் வாழ்க்கை 

யொழிந்தழியுந்தானே; அழியவே, மயில்வாகனம் தீரா 

வலியடைக்து, தன் கண்மயக்கான் மீ.றுந்தானே. பின்னிகழ் 

வென்னை! வெற்றிவேலுற்ற துணையெனக் கொண்ட 

இலங்கையர்பாடு யாதாய் முடியும்! இலங்கையருக்கு மயில் 

வாகனத்தோடு பசை வீலாயுந்கானே. ஏன் அழுடருய்! 

என் மகாப்பிரபுவே, அழாதே அழாதே, அழுங்காரணக் 

தெரியவிலையே! “வேலாயுத தாஷகால்லாசுவரை 

வேலாயுததூஷகரென்று சொன்னேனே! இக்சப் பாவம் 

எங்கே தொலப்பேன்!” என்றழுகறாயோ! விழுந்து 

சயனித்து விட்டாய்; எழுந்திரு எழுந்திரு; எழுந், 

கண்ணீரைத்துடைத்துவிட்டு, அழாதே கேளு. இனி,உங்கள் 

கோயிலுக்குக் “குழந்தைவேல் அமையும்; முச்அக்குமாரர் 

வேண்டாம் என்பாயாயின், முத்துக்குமாரை ஏன் 

உள்ளே ஏற்றீர்களோ! ஏற்ற நீங்கள், முத்துக்குமாரர் 

தமக்குரிய தானச்திஐள்ளே புக விட்டுவிடலாமே! 

*முச்துக்குமாரர் உள்ளே புகுந்தால், தமது தேவியார் 

குழர்தைவேலோடிருக்கக் கண்டு கோபிச்துக்கொண்டு 
புறப்பட்டோடிவிடுவார்'” என்பாயோ? முத்துக்குமாரரைக் 

கண்ட குழந்தைவேல் பயந்து நடுநடுங்கி எழுந்தோட, 

முத்துக்குமாரர் ௮ஃதறிந்து வந்து கூடிவிடுவாரே. 
அப்பா! இது உனக்கு விளங்காதோ! செல்லப்பா நடுவில் 
நன்றாக விளங்கும். என்சொல்லைச் சுட்டாது, அமைந் 

இருந்து ஒத்துப்பார்க்க, எல்லாருச்கும் நன்ராக விளங்கும். 

ஒகோ! முந்தியதற்கு ௮௪ நீ இதற்கு ஏன் உடம்பு 

குலுங்கச் இரிக்கறாய்? சொல்லு சொல்லு. ஒன்றுஞ்
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சொல்லுகிழுயில்லை!. முடிவு இ௫தானென்றெண்ணிச் 

இரிக்கிருயோ. 

91. உன் சடைப் பத்திரத்துக்கு வச்சகுலிசம் 

எனப் பெயராயதேனோ! வச்சிரம் குலிசம் என்பன ஒரு 

(பொருட் சொற்களேயாகவும், வச்சீரகுலிசம் என்ற 

தேனோ! ஓகோ! தூர்வார்த்தைக்கு வச்சிரம் என்னு பெய 

ராதலினாலே.. துர்வார்த்தையாகிய குலிசம் வச்சிரம் 

குலிசம் என்றுயிற்றோ! அல்லது, இணங்கா வார்த்தைக்கு 

வச்சிரம் என்று பெயராசலினாலே, சைவசாத்திரத்துக்கும் 

அறிவுடையோர்களுக்கும் இணங்கா வார்த்தையா 

குலிசம் வச்சிரகுலிசம் என்றாயிற்றோ! அல்லத மாணாக் 

கனுக்கு வச்சிரனென்று பெயராதலினாலே, சைவப்பி 

சாரகர்மீது அவர் மாணாக்கருளொருவனாலே டீ தொடுப் 

பித்த குலிசம் வச்சிரகுலிசம் என்னாயிந்ோ! எங்கனம் 

பொருள் கொள்ளினும் ஓக்கும் என்பாய் போலும். 

22, நல்லூர்க் கந்தசுவாமி கோயிலிலே உள்ளவைக 

ளெனச் சைவப்பிரசாரகருடைய பத்திரிசைகளிலே எடுத் 

அுக்காட்டப்பட்ட பற்பல குற்றக்களுள்ளே, சிலவற்றை, 

கீ உன் வச்கிரகுலிசத்தின் எட்டாம்பக்கத்தில் அது: 

வதித்து, அவைகள் பொய், பிறவும் அப்படியே பொய் 

யென்கிருய். பொய்யோ மெய்யோவென்பதை, உலகத்தார் 

பலவழியாலும் ஈன்முக ஆராய்ந்து நிச்சபித் துக்கொண்டு, 

தங்கள் தங்கள் மனச்சான்றுக்கு ஒப்ப நடக்கட்டும். 

இவ்வருஷத் திருவிழாவிலே பரிகாரி இராமுப்பிள்ளைபி 
னுடைய குதிரைக்காரப் பறைய முக்கனுடைய தம்.8 

உங்கள் கோயிலிலே சுவாமிக்குச் சந்தனமிழைத்தசதும், 

கள ரவர்களுக்குக் கோயிற்பிரசாகங் கொண்டுபோய்க்
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கொழித்தனம், அப்படியே பொப்ஜான் என்பாயோ! வல் 

பறையளுயினும், காப்பாய் ரள ிலயல் சலியாணரு் 

செய்க முத்தனுக்குல் தம்பியாகலாலும், அற்சே Gi dee 

அஞலும், ௮.இச்தனானான் என்பாய்போலும்.. பறைய 

யினும், பண்டாசியாயினும், சளச்சா இடர்பாடு கலக: 

ட்டால் அ இச க்கணாவான் என்பதுதான உண் BH BN 

போலும். அது Has. உங்கள் கோயிலிலலை தாபியில்லை 

என்றலும் பொய்தானோ! முலத்தகான வடி வஞ் எீலாரூப 

மன்... என்றதும். பொய்தகானோ! சண்டேசரர் வெல் 

என்றதும் பொப்தானோ! உருக் இராபிஷேசக்கரமம் ஒரு. 

சிறிதும் இல்லையென் தம் பொப்தானோ! இருபத்துகான்று 

ஈட்டிருவிழா என்றம் பொய்கானோ! மாத்துவர் பூசை 

செய்கிரார் என்றம் பொய்கானேோ! வைரவளுலம் இருப் 

பென்றஅம் பொய்தானோ! ருக்கு அடு வெட்டப்பட்ட 

என்றம் பொய்சானோ! சவாமிக்குக்கால் கிட்டி apa. 

சொசகஷிணஞ் செய்கிறுர்கள். என்றம். பொய்தாடுணா! 

பத்ருகாளிலே கொடியிறக்கிப் பின்பு ஏத்திஞர்கள்: 

சலஸ்றதூம். பொய்தானோ! கேடாரிந்தது.. ஏன்றமழும் 

பொய்கானோ!  எரிக்ததேரிலே வாமி எழுக்கருளம் 

பண்ணினார்கள் என்றும் பொய்கானோ!குமாரகம் இரத்தத் 

கூறியபடியே மகாமாரி creo ari BiG வர்னு த். 

பட்டுக்கொண்டதும் பொய்தானோ! இவைகளெல்லாம் 
மெய்யாயின், இவைகளை நியாயங்காட்டித் காபின்திருப்பாம், 
இபாய்யாதலாற்றான், “பிறவும் அவ்வா றபர்? என்ற இல் 

அடக்வெிட்டாய். ச 

98. வச்சரகுலிசம் உனக்கெழுதிக் சச்தவர் யாரோ? 
கலட்டிச் சணிவா௫பிள்ளை என்கின்றார் இலர், இ என்ன 
அசியாயம்!1 சைவப்பிரசாரகருக்குப் பரிசாரக சாயிருநர் 
அ்கே போசனஞ் செய்றுகொண்டு Sour ff Rasa bor.
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ACH படித்த ரீனிவாசபிள்ளையா, $ இப்பொழுது சைவப் | 

கிரசாரகருடைய சாதிமரபு சமயமாபு விசாகித்தெழு.த: 

ரர்! ஏழுதார் எழுதார்!! ரைவப்பிரசாரகருக்குச் “ச௪ற்றாமு 

காத சுவாமிசளே” “எம்பெருமானே” என்னு விண்ணப்பி 
° . ச ௬ ’ of . 2 

கள் எழுஇக்கொண்ட மிருத்த சினிவாசபிள்ளை, இப் 

மிபாழமு௮ சைவப்பிரசாரகரைக் “குரவன்” என்னும் “ம் 

பெருமான்” என்பும் எழுதிய சேற்றைப் பாலரிருவமை 

Haan கூரூர்மாசக் Carag ge கண்டித்து எழு 

வாரா! எழுதார் எமுதகாச!! சினிவாசபிள்ளை, உன்னிடத்ே 

பெற்ற பிள்ளையிற் திறக்க பயபத்தி மரியாதைகளும் 

உன்னோடே. பெண் தக்க ming gavel Db Ania கொண் 

டாட்டமும், அருங்குடைமையினால், உன் Caran an cave 

மறுக்கமாட்டானு. எழு திக் சக்துவிட்டாரோ! உபாத் 

பாயர் கருரடை (ப BM gh கி மையைப் wit one செய்து 

வைக்க நிக்கவும், பிள்ளைகளுடைய கல்விச் தேர்ச்சியைப் 

பரீட்சைசெய்து நிக்ரயிக்கவும், பிள்ளைகளுக்குச் சைவா 

கிட்டானக்தொோடி கமையன் மனயாளைச் சதாகாலமுச் 

காயெனம்கொண்டி வழிபமிகல் முதலிய மற்பழக்கங்கள் 

பழக்கம், வல்ல கார்த்திகேய பிள்ளையுடைய விசாரணை3 
௫ . m+ ப அலை ௩ ரு 2 

குட்பட்ட அிக்தியாசாலைக்கு முசலுபாத்தியாயரும் இரு 
ப் த ரூ ள் a : 

பல்க மடாடுபதியமாகிய சினிவாசபிள்ளை, எழுத்து 

ரை, சொற் பிழை வசனப் பிழை, தருக்கப் பிழை, 

பரியாறைப் பிஜை, சைவசம்பிரகாயப் பிழைகளெல்லாம் 

டிபாஇக்சு வல்டரருலிசம் ஏழுஅுவாரா! எழுதார் எழுதார்! 
a . . -“ + . = 

அப் பிழைப் பத்திரிகை எழுஇினவர் அவராயின், அவரைச் 
உ ் உரு ட ட ச ல 

Ab FBO PU பிள்ளை சீச்ச் என்று வெறுத்து, இதுகாறும 

முக பாக்தியாய உழ்துயோகத் இணின்னும் நீக்விடா 

இருப்பாரா! இலையெல்லாம் விண்கலககாரர் வார்த்தை.
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24. கந்தமடப் பிரபுவே! 

“வில்லே ருழவர் பசைகொளவினுங் கொள்ளற்க 

சொல்லே ரூழவர் பகை.” 

கணைகளை வாள் 

தேசாபிமானியே | 

ம. சைவப்பிரசாரகர் வேலாயுத தூாுணஞ் செய்ய 

க எங்கே கண்டாய்!! அவர் பதிப்பித்த கந்தபுராணத்தின் 
ல் 4 3 ழ் 8 

இறுதியில் “வேலுமயிலுந்துணை” என்பது மீ. காறை 

வில்லையே! சைவப்பிரசாரகர் “வேலாயுதம் க்க வாமி 
. டி ச . 2 92 ட் ட் 

ப படைககலம்; அவரேவல் செய்யுமடிமை ரான /9i 

கூறியதனால், அவ்வேலாயுகக்கசை வழிபடல் தோஷம் 

என்பது சைவப்பிரசாரகர் கருத்து என்கிருய். கடவுள. 

படைக்கலத்தையும் அடிமையையும் வழிபடல் கோலம் 

sor உனக்றாச் சொன்னவர் யாரோ! வேலாயதகற் கந்த 

௬ வாமி கைப்படைக்கலம் ௮வரடிமை என்ற ௮ பொய்யோ? 

“மசவலுங் கொடிமான்றேரும்” என்னுற் இருலிருக்கக் 
இல் “வேலும் வேறள படைகள் யாவும்?” என்ற தனாலே. 
(சீவல் படைக்கலம்” என்பதும், “Oot IBD பணிக 

னாற்றி” என்ற கனாலே வேல் “அடிமை” என்பதும், மீ 
அதியாயோ! “வேலாயுதம்” என்ற நீகானே ௮.௮ படைக் 
FOO I THOS, wi STF காயல்லள் என்ராந்போலும்! 
கந்தசுவாமி கோயிலுக்கு அஸ்இிரசேவர் எனப்படு 
யாது! வேலாயுதமன்மே! அஸ்திரசேவப் பிரட்டை 
தசை முதலியன ஆகம ௪ம்மசுமெனத் சமன பத்சிரிகை 
We அங்கேரித்துக் கொண்ட சைவப்பிரசாரகர் கருத்தா 
மெவலாயசதாவணம் என்பது எப்படிப் . Clem cm nok 
கருப்பக்கிருகச்சிலுள்ள வெள்ளிப்படையும் உற்சவத்
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துக்குப் புறப்படும் தாமிரப்படையும் அம்புவடிவம் என்று 

சைவப்பிரசாரகர் சொல்லிய; வேலாயுகதாவணம் 

என்கிருய், கந்தசுவாமி கைவேலாயுதம், சைவப்பிரசாரகர் 

சொல்லியபடியே “par DU ds BI (Ups து” என்றும், 

விரவாருதேவர் முசுலாயினார் சொல்லியபடியே “அறு 

முகம் படைத்த பண்பு” உடைய என்றும், நீ ஏற்றுச் 

கொண்டாயே. ஏற்றுக்கொண்ட 8, இம்முப்பத்திர 

மூடைமை அ௮றுமுகமுடைமை என்னும் இலக்கணம், நீ 

வேலாயுதம் எனப் பேசிய வெள்ளிப்படை தாமிரப்படை 

களிலே கண்டாயா? இல்லையே! அலஸ் திரதேவரிடத்தன்றோ 

இவ்விலக்கணம் 68 காண்டுன்றாய்! ஆகவே, அ௮ஸ்திரதேவ 

வடிவமே கந்தசுவாமி சைவேலாயுக வடிவம் எனவும், 

அதனின் வேறுபட்ட வடிவமுடைய மூலப்படை உற்சவப் 

படை இரண்டும் அம்புவடிவம் எனவும், அறியக்கடவாய். 

அ௮.றியவே, வேலாயுகுத்துக்குச் சமமாகாதது எனவும், 

வேலாயுசும்போல விரவாகுதேவர் முதசலாயினாராலே 

வணகிகப்படாதது எனவும், கி பேசிக் கழித்துவிட்ட 

அம்புக்றா, உன்னாலும் நம்மாலும் எவராலும் புகழப்படும் 

வேலாயுதத்தை, அஸ்திரதேவரெனக் கொண்ட கோயில் 

உனக்குஞ் சம்மசமாகாதுகானே. 

2. வீரவாகுதேவர் முதலாயினோரால் வணக்கப் 

பட்டமையால் வேற்படை. பெருமையுடைய எனவும், 

வணங்கப்படாமையால் அம்பு முகலாயின பெருமையில்லா 

தன எனவும், பேசத் தலைப்பட்டாய். கந்தசுவாமி கைகளி 

லுள்ள தோமாம், கொடி, வாள், குலிசம், அம்பு, அங்குசம், 

மணி, தாமரை, தண்டம், வில், மழு என்னும் பதினொன்றும் 

பதினொரு ருத்திரர் என்பதறியாயோ! வீரவாகுதேவர் 

முதலாயினோராலே வணக்சப்படுதற்குப் பதினொரு
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ருத்திரர் யோச்யெரல்லர் என்றுதான் கினைக்தாயோ! விர 

வரகுேவர் மு தலாயினோராலே கந்தன் வாமியுடைய 

அடியாருளொருவனாகய (ipa HE Kom சேலிக்கப்பட 

யோக்கெனனபோத, கந்தசுவாமி கையாயுதங்களாகிய 

பதினொரு ருத்திரரா சேவிக்கப்பட யோக்கயேராகார்! வெ 

பூசை முதலியவைகளிலே செய்யப்படும் பஞ்சாவசண 

பூசையில், ஐந்தாமாவரணத்தில், இக்திரன் முதலிய உலக 

பாலர் பதின்மர் கையாயுகங்களாகிய Glew முதலிய 

SFM தங்களும் பூசிக்கப்படுவனவாகவும்,, சிவகுமாரராகிய 

முருகக்கடவுளுடைய சைகளினுள்ள தோமா முதலிய 

பதினொன்றும், பூசிக்கப்படா என்றுதான் 8 தினைக்காயோ! 

முருகக்கடவுளுக்குப் பகைவனாக அவரோடு பொருது 

அவர் கைவேலாற் றண்டிக்கப்பட்ட சூரனே; மயில்வடி. 

aren I அவருக்கு அடிமையாகி அவ வேலோடொப்பப் 

பூசிக்கப்பட்டும், “Rey aod git git” எனத் துதிக்கப் 

பட்டும் வருவது சத்தியமேயாகச், திவாஞ்ஞையினாலை 

பதினொரு ருத்திரர் உருத் இரியப்பெற்ற பதினொரு படை 
பூசிக்கப்படா எனச் சொல்லவல்லவர் யாசோ! இவை 

யெல்லாம் இங்கனமாசவும், வேலாயுதம் பூசிக்கற்பால 

தன்று என்று சைவப்பிரசாரகர் சாற்றினார் என நீ அறி 

விலாசுவரை வஞ்சிக்கப் புருக்தது. மிக ஈன்று ஈன்று!!! 

| 8. கந்தசுவாமிகையில் வேலாயுதம் அவருக்கு 

அபின்ஞசைத்தி என்பது & யாதுபிரமாணத்தால் அஜி. 

தாய்! “குமரன் சத்தி யாலட நின்ற வெற்பனைய.து”” 

என்னும் கந்தபுராண வாக்கால் அறிந்தேன் என்பாயாயின், 

அத பொருந்தாது; “அயில் சத்தியெஃக ஞார்க ௬டம்பிடி. 

> என்னு நிகண்டாலும், வடமொழி 

நிகண்டு வடமொழியகரா திகளிலும், அச்னிதேவன் 
யைந்தும் வேலாம்'
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முசலாயினோருடைய தியான சுலோகங்களில் அவர் 

கைவேலுக்குஞ் எத்தியென்னம் பெயருண்மையாலும், 

சக்தியென்பதனு எவர் , சைவேலுக்கும் பெயராமாறு 

தெளியப்படுதலாலென்ச. “குமரன் சத்தி” குமரன் 

| வேலென்றே பொருள்படும். சூரன்: “gy Barus Deon 

பெருஞ் சத்தியேயல்லா--லேஇலார் வெலாசென்னினும்” 
என்றதனாலும், அவனை வென்றது கந்தசுவாமி கைவேலா 

புதமேயாதலாலும், அங்கே “சத்தி” என்றது கந்தசுவாமி 

கைவேலாயுதம் என்றும், அச்சூரன்: “சத்தியுமிறையும் 

பேதமோ” என்றதனால் ௮அவ்வேலாயுகங் கந்தசுவாமிக்கு 

அ௮பின்னாசச்தி என்றும், அறிந்தேன் என்பாயாயின், 

௮அவும் பொருந்தாது; அச்சூரன் வாக்கு: 

எத்தி றத்தரு ங்களை வெல்கில செமது 

சத்தி வென்றிடு மென்றனன் சண்ணுதற் றநலைவ 

னத்தி றத்தின லல்லவோ வறுமுகச் குமர 

னுய்த்ச செய்ய வேலுண்டது தாரக னுயிமை.?? 

என்னுஞ் சிங்கமுகன் வாக்கை மூலமாகக்சொண்டு சோன்றி 

னமையாலும், அச்சிங்கமுகன் வாக்கு: 

சவர் யாவருஞ் சென்று தொழப்படு 
மூவராட மொழிச்இடு அுங்களை க் 

தாவிலாத ஈஞ்சத்தி யொன்றே யலா 

லேவர் வெல்பவர்? —faQuguia 

என்னுஞ் சிவபெருமான் வாக்கை மூலமாகக் கொண்டு 

கோன்றினமையாலும், சிவபெருமான் “நஞ்சத்து” 

என்றது வேலாயுகத்தையன்றென்பனு, மேவருள் ஒருவ 

ஞகிய சிங்கமுசளை வென்று வேலாயுகமன்மை காரண 

மாகப் பெறப் படுசலாலுமென்க,. : Care, cel கந்த 

சுவாமிக்கு ௮பின்னாசத்தி என்பது பின் யாது காரணக்
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தால் அறிந்தாய்? “கந்தசுவாமி கையின் வேலாயுதமெனப் 

படுவது அவருடைய இச்சாசத்தியுங் கிரியாசத் இயும் 

ஞானச௪த்தியுமாயெ மூன்று சத்திகளினடுக்கு” என்ற 

சைவப்பிரசாரகர் வாக்கால் அறிர்தேன் என்பாயாயின், 

அதுவும் பொருந்தாது; “கற்றதெல்லா Lo Ms FONT’? என்றும், 

“தமுதை” என்றும், “பொய்யுரை” பகர்வோர் என்றும், 

உன்னாலே நிச்சயிக்கப்பட்ட சைவப்பிரசாரகர் உன்னாலே 

நம்பற்பாலரல்லராதலாலென்க. பின், யாது பிரமாணத் 

தால் அறிந்தாய்? “வேலாயுசம் முருகக் கடவுளுக்கு ஞான 

சத்தி” என்ற திருமுருகாற்றுப்படை விசேட வுரையால் 

அறிர்கேன் என்பாயாயின், அதுவும் பொருக்காது, அவ் 

வாக்கியஞ் சைவப்பிரசாரகருரையினன்றி ஈச்சினார்க் 

இனியர் முசலாயினோர் செய்த உரைகளிற் காணப்படா 

மையாலென்க. இனி, யாது பிரமாணத்தால் அதிந்தாய்! 

பிரயோசு சந்திரோதயத்தாலோ! சுப்பிரதீபத்தாலோ! 

உத்தரக்கும்மியாலோ! கறிஸ்தோபகாரியாலோ! சொல்லு. 

4. பசேலாயுத வணக்கள் கந்தசுவாமி வணக்கம்; 

அதினால், வேலாயுதர் காபிக்கப்பட்ட. ஈல்லூர்க் கோயில் 

கந்தசுவாமிகோயில் என்று வழங்கப்படுசன்றது என்ரும். 

பின்பு, ௮சனை மறுத்து, வேற்படை ஐர்சத்தி, ௮ம்மைமா 

ராய தெய்வயாளையம்மையார் வள்ளியம்மையார் என்னும் 

இருசத்திகளும் வேலாயுத சத்தியோடு சமேதமாய் 

இருத்தலாற் கற்பிலக்கணங் கறைபடாதே. என்றுப். 
வேலாயுகக்திற்குப் பிரதிட்டாவிதி பூசாவிதி முதலியன 
வேறு; கர்சுசுலாமிக்குப் பிரதிட்டாலிதி பூசாவிதி முதலி 
யன வேறு என்பது குமாரதர்திரம் ௮றிந்தவரிடத்தே 
ஆராய்ந்து பேசு. நீ சூட்டிய கோயிலிலே வேலாயுதக் 
அக்கு எக்தப்பிரகாரம் பிரதிட்டை பூசை செய்யப்படு
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இன்றன! அக்கோயிலருச்சகர்களை ஒருசபையீலே கேட் 
உா.ராயந்து பேசு. அந்தந்தச் கடவுளுடைய ஆயுதபூசை 
அக்தந்தக் கடவுட் பூசையாய்விடுமாயின், பஞ்சாவரண 
பூசையிலே உலகபாலர் பதின்மரையும் கான்காமாவரணத் 
இலும் அவர்கள் கையாயுதங்கள் பதிகையும் ஐந்தாமாவர 
ணத்திலும் பூசிக்கும்படி. சிவாகமம் விதிக்கவேண்டுவ 
இல்லையே. வேலாயுதுங் சத்சசுவாமிக்குச் சச்தியாசலால் , 

வேலாயுதந்தாபிக்கப்பட்ட கோயில் கர்தசவாமிகோயில்: 
எனப்படும் எனவும், (வேலாயுசுத்துக்குப் பக்கத்தில் 

அம்மையாரை வைத்துக் கஜலல்லீ மகாவல்லி சமேத 
ஸ்ரீசுப்பிரமணியசவாமிகே ஈம என்று பூசிக்கலாமெனவும், 
அப்படிப் பூசிக்சலாற் கற்பிலக்சகணங் கறைபடாசெனவுவ் 
கொண்டி: “அசலினமது ஏத்தி யறுமுனைவனும் யாழும்-- 

பேசுகமன்றா னம்போற் பிரிவிலன் யாண்டு நின்றான்” 

என்ற சிவவாக்கின் படியே கர்தசவாமி சிவபெருமானுக்குச் 

சக்கியாசலால், கந்தசுவாமி தாபிக்கப்பட்ட கோயில் 
இவன்கோயில் என வழங்கப்படும் எனவும், சுந்தசவாமின்: 
GU பக்கத்தில உமாதேலியாசை வைத்து ுக்கந்த 

சுவாமியை உமாபதயே ஈம என்று பூசிக்கலாம் எனவும், 

அப்படிப் பூசிக்கலாம் கற்பிலக்கணற் சறைபடாகெனவுஞ் 
சொல்வாய்போலும்! சிவபெருமானுக்குச் சூரியன் இச்சா 

சத்தியெனவும்; சந்திரன் ஞானசதச்தியெனவ.ஞ் For sey 
செப்பு கலால், சூரியனாயினுஞ் சந்திரனாயிலுர் தாபிக்கப் 

பட்ட கோயில் 8 வன்கோயில் என வழங்கப்படும் எனவும், 

சூரியன்பக்க தீதிலாயினுஞ் சக்திரன்பக்க சு இலாயினும் உமா 

சேவியாரை வைத்து அச்சூரியனையேனுஞ்் FEB rior 

யேனும் உமாபசயே கம என்று பூசிக்கலாம் எனவும், 

அப்படிப் பூசிக்கலாற் கழ்பிலக்கணங் கறைபடாதெனவுன்
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சொல்வாய்போலும்! விஷ்ணுவஞ் Sama ge #4 Bum g 

லால், வீஷ்ணு சாபிச்கப்பட்ட கோயில் சிவன்கோயில் என 

வழங்கப்படும் எனவும், விஷ்ணுவின் பக்கத்தில் அவர் 

_தங்கையாராகிய உமாதேவியாரைவைக்சு, அவலில் ஹவை 

உமாபதயே ஈம என்று பூசிக்கலாம் எனவும், அப்படிப் 

சித்தலாற் கற்பிலக்கணல் கறைபடாளெனவுஞ் சொல் 

வாய்போலும்! உச் கோயில் சக்சன்காயில் எனப்படிமா! 

வள்ளிதசெய்வயானை கோயில் கந்தசுவாமி கோயில் எனப் 

படுமா! சூரியசர்இரர் கோயில்கள் வென்கோயில் எனப் 

படுமா! விஷ் றுகோயில் சிவன்கோயில் எனப்படுமா! படு 
மாயின், சாக்தேயராகய வாமிகளையுஞ் சூரியப்பிரமவா தி 
சக்திரப்பிரமவாஇகளையும் வைஷ்ணவர்களையுஞ் சைவர்க 
மிளன வழங்கலாம். சத்தனின்றிச் சத்தியில்லையா தலா 

௮ம், வலேலாயுகம் அம்மையார்போலச் FG BO UM OE 
ச ்சனன்மை உனக்குஞ் சம்மதமேயாசலாலும் ௪ க்கனாகிய 
கந்தசுவாமி பில்லாக்கோயில் கந்தசவாமிசோயிலாகாறு 

என்பறு உனக்கும் ௨ள்சு நுணிலேயாம். இன்னும் “வலப் 

பாம் கரறலகச் இற் ௪ சீதியயயஞ் (A TL அட்டங்கக்கு 
LORE L மற்றவிடக்கர ஜீ தி ன் வ அிழுமா yi Orel கபலம் 

பாகி செபமாலை. மணமலி baw hua முூடையர்”” 
என்று Ruse gare ACo சொல்லியபடி ௪கரவெ 
மார்க்தியடைய முகல்வலக்கையில் இருப்பு வேலாயுத 
மாதலினுல், வேலாயசக் லாபிக்கப்பட்ட கோயில் இவன் 
கொயிலெனப்படலாமே! நுறு வீசேஷக்கின். விசேகக 
மாமே, MONE MAT FG Ut இவவேலாயசச்சாலே சேலிக் 
கப்படும் ஈர்சைவாமியாலுஞ் செலிக்கப்படும்; கந்தசுவாமி 
யைச் தோற்றுவித்த ஸ்ரீகண்டருக்ொொலுல் செலிக்கப் 
அபப்மு வித் பக்த பரவ படப் றத் பவட n> i ENDS மீ சுண்டருக்கிரைக் தோற்றுவித்த மகேசசராலும்
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தக டி க oy . க . . ச். ௬ 

சேன்க்கப்படிமே! 2 இனையெல்லாம் சற்றல் FELL 

செய்யாது, 

“சற்றதாஉமின்றிக் கண்க்சாயர் பாடத்தாற் 

பெற்தசாம் பேதையோர் சூத்திரம் மற்ற Ver 

ஈல்லாரிடைப்புக்கு சாணாது சொல்லிச்சன் 

புல்லறிவு காட்டினிடும்.? 
2 : 4 ம் ட. ஐ. ள் 

சான்றுபடாட்ப உன்ன நியாமையைக் காட்டினீட்டாய். 

ல ன் ட Bs த fin உன் பன் apa ¥ 
,  சைவபப்பர்சாரகா EAA OWN EBT of oT Mio 

0 கொண்டைமண்டலம்” சான்றும் வரைக்கு பிழை: 

எனவும்,  இராமலிற்கபிள்கா “பூசணைக்காய்'” என்றும், 

“சகொண்டமண்டலம்?” என்றும் வரைக்கசே ஈரி எனவும் 

புகன்ருய். இதற்குச்கானோ பேயிலங்கையர் சிரிக்கிறார்! 

இங்கிலி௪ மிக மலிந்த கற்காலத்திலே, இரண்டு பாலைமாக் 

குற்றி காப பொருள்படுகிற Two logs of jorn wood: 

Targa இரண்டு இருப்புமாப் பூட்டு என்று இழ்க் 

கோர்ட்டிலை. மொழிடெயாத்து.. ஈகையாடப்பட்டவர் 
8 ன உ ன் 2: நரம் — SG ண a ச ௪ ௪ ர் 

ஒருவா அம்ம அற் யா் AF gb 2 08 1 SBF NG அள பபட்டடா grt. 

மெற்கோர்ட்டில. உயர்ந்து. உத்தியோகம். பெற்றுள் 

செருக்கி ரெனித்துத் இரிகிருமே... இப்படிப்பட்ட மூட 

சிரோபாணியினால் எத்தனைபருடைய எத்தனை வழக்குகள் 

எவ்வளவு மோசம்போயிருக்குமோ! இகை விசாரிப்பா 

ரில்லையே! அப்படியாகவும், தமிழ் விருச்தி கைம்மாறு. 

கருதா செய்யுஞ் சுவாதீனபதியாகய சைவப்பிரசார 

கரைத் SATOH ow யாரோ! -வைக்கிறலர் யாரோ! 

இலங்கையே! என் KDI D தீ ர்! பொறு சீ்ச்கொள்ளும்: 

உம்மோடே பேசகனில்லை ரான் சேசாபிமானியோடே. பேச 

இறேன். தேசாபிமானீ! மீ பதார்த்த குண சிந்தாமணி 
உம * யர * 

பார்க்ககில்லையோ! அட்ட. நீ பாராத or gion ur!
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“ிததம்போ மேகம்போம் பேரா வனலும்போம் 

மெச்சவு. லங்குளிரு மேனியிடிம்--இத்தலத்துள் 

அனி யொன்றில்லா வலர்க்தவன சத்தனமே 

பூசனி வித்சைச் தின்னும்போது.? 

என்னும் வெண்பா நீ பார்ச்திருப்பாயே. உன் பரிகாரிக்கும் 

இது தெரியாதோ, *சுகவள நிறைதரு கொண்டை காட 

தனில்” என்று விசாகப் பெருமா ளையருடைய இலக்கணச் 

ருக்க வீனாவிடைச் இறப்புப்பாயிரத்திலும், “தொண்டை 

மானாடு தொண்டைசாடு என முடிந்தது” என்று மகாலிங் 

கையர் பதிப்பித்த தொல்காப்பிய ஈச்சினார்க்கினியருரையி 

லும், நீ காணவில்லையோ! இனி எது பிழை எது ச? 

சொல்லு. ழகர ளகர பேதம் அறியாது ஒளி என்பசுற்கு 

ஒழியென்றும், தில்லைவாழந்தணர் என்பதற்குள் தில்லைவா 

எந்சுணர் என்றும் எழுஇிய உன்னை வடகேசத்துப் 

பறைச்சிகளுஞ் சிரிப்பார்களே. 

6, ஒரு இருவிழாவுக்கடையிலே காமிரவேலாயுகம் 

முறிந்தது என்றதை ஏற்றுக்கொண்ட 8, இருவீழா இடை. 

யீடுபடாமல் ஒரு சறுபொழுதினுள்ளே ஒரு காமிரவேலா 

யகம் முடிப்பிக்கப்பட்ட,து or oar (gO WL. உற்சவவேலாயுதம் 

மூதியத்தக்க சமயம் யாது? உற்சவமுடித்து வாசனத்தி 

னின்றும் எழுர்தருளப்பண்ணிக்கொண்டு போய்ச் சங்கா 

சனச்தில் இருத்ஏஞ் சமயத்திலே முறிதற்கு ஏது 
வில்லையே! அபி3ஷேகஞ் செய்யுஞ் சமயத்திலாவது அலங் 
காரஞ் செய்யுஞ் சமயத்திலாவது முறிக்திருக்கல் வேண் 
டும்! அப்படி முறிந்த கேோமுதல் எவ்வளவு நேரத்இ 
னுள்ளே, அவ்வேலாயுதக்திலே பூசிக்கப்பட்ட மூர்த்தி 
கும்பத்திலே தசாபிக்கப்படுதலும், ஒரு கன்னானாலே கருக்
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கட்டிக் காயவைத்து ஒரு வேலாயுதம் வார்த்துச் செவ்வை 

செய்து முடித்துக் கொணரப்படுதலும், ௮து பிசதிட்டை 

செயப்பம தலும், இடையிடுபடாமற் நிருவீழா ஈடத்தப் 

படுதலுர் கூடும்! சீ சொல்லு! சிவாகமபண்டித சகவாசம் 

சைவாசாமிய சகவாசம் உனக்ிருப்பினன்றோ நீ இவை 

யெல்லாம் ஆராய்க்து எமுதுவாய்! கிறிஸ்சவர் சகவாசமும், 

பரிகாரி சகவாசமும், கரிசைப் புழுகையர் சகவாசமும் 

உனக்கு இவைகளை உணர்க ஈவல்லனவோ? நி யாது செய 

வாய்! வேலாயுசம் எத்தனைகாளில் முடிக்கப்பட்டது! 

கன்னார இராமலிங்கடிடத்திலும் அவர் மக்களிட த்திலுக் 
கேட்டறிக்து பேசு. கந்தசுவாமிகோயிலிலே பிரசிக்கமாக 

கடக்கும் குற்றங்களைப் பொய்யென மறுத்த நீ, இரகசிய 

மாக ஈட வேலாயுகவிஷயதக்தையும் பொய்யென மறுத்து 

விடலாமே. மெய்யென்றேற்றுக்கொண்டு, அது ஒரு சிறு 

பொழுதினுள்ளே முடிக்கப்பட்டது என்று சொல்லப் 

புகுக்து, அகப்பட்டுக்கொண்டாயே, 

7. மட்பாண்டத்தை வச்சிரகுலிசங்கொண்டு தகர்க் 

கின்றோம் என்ற அதிவிரனே! உன் மதி குசமதியோ 

ருசைமதியோ! “வைவர்க்கப்தாலுவென வக்தவரே” 

என்றாயே. “வைவர்த்கப்தாலு” என்பதற்குப் பொரு 
ளென்னோ! ௮.௮ எவ்வாறு புணாக்ததோ! “சைவம்வாய்” 

என முறையில் புணர்ச்சி செய்தாயே! இம்முறையில் 

புணர்ச்சி எங்கே கற்முய்? கந்தசுவாமிகோயிலாரிட ததோ! 

கந்தமட த்தடியாரிடத்தோ! “சைவம் வாய் மண்போட்டீர் 

Cura Sr” என்றாய். கல்லியறிவொழுக்கமுஞ் சைவாநுட் 

டானமும் ஒரு சிறிதும் இல்லாசு நீ யாது பிசத்றினும் 

பிதற்று. அதனாலே சைவப்பிரசாரகருக்குக் குறை ஒரு 

இறி.தும் இல்லை. சூரியனை உன் உள்ளங்கையால் மறைக்க
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வல்லையானால், சைவப்பிரசாரகருடைய கீர்த்தியை உன் 

பத் இரத்தால் மறைக்சவல்லை. 

சைவப்பிரசாரகர்மீது சோழசேசத்துள்ள வித்து 

வான்கள் செய்க பாடல்களைப் பார்! பார்! 

திருவாவடுதுறையாத்னத்து 
ஸ்ரீமத், மீனாட்சிசுந்தரப்பிள்ளை பாடல் 

£மன்னுபெருர் தமிழ்ப்பாடை யிலக்சணமு மிலக்கியமும் 

வரம்புகண்டோன், பன்னுசிவ புராணங்கள் பலதெரிர்சோன் 
வொசமதூற் பரவைஷழ்ூ, யுன்னுமனு பூ. தியெனும் விலைவரம்பி' 

லாமணிகை யுறக்சகொண்டுள்ளா, ஸின்னுசய குணத்தினனாய்ச் 

சைவமெனும் பயிரவளர்ச்கு மெழிலி? பால்வாண். 

நீடுபுகழ்சி இருச்சேதிச்சரர் கஇருக்கோணோாசல மிக்நிலவா 

நின்ற, சாடுபுகழ்ச் தலம்பொலி யாழ்ப்பாணத்து ஈல்லூர்வாழ். 

நஉ.ராச்சொண்டோன், றேடுபுக முருவமைந்த சர்தவேடவச் 

அ.தித்த செல்வன்யாரும், பாடுபுக மாறுமுக சாவலனவ் வாறச்சித் 

பதஇிப்பித்சானே.?? 

“அக த்தியச்தொல்மாப்பியமுன் ளனாயபலவிலக்சணமுஞ் 
சச த் தியல்பல்லிலச்கியமுஞ் சாற்றுபரமத நூலு 
மகத் துவமெய்ப்பொருஹூாலு மதியமையப்பயின் றுணாம் gy 
சுகத்தியலுமனுபூ தச் தோன்றலாயமர்பெரியோன்.?? 

“or Ouse ou வழியனைச் துமறமாற்றி 
யாறுபடுசெஞ்சடிலச் சண்ணலாரருணெறிழய 
தேபடும்படிவளர்த் து திசழுமாசவமுடையோன் 
விறுபடுசிவனடியார் மேன்மை முழுமையுமுணர்ர்தோன்.!? 

*கருள்விரவு தலைக்கழிச்குங் சண்மணியும் வெண்ணீறும் 
பொருள்விரவு மைச்செழுத்தும் பொருளாகச் சகொண்டுவப்போ 
நெருள்விரவு ஈுத்தசைவ ிம்தார்தப் பெருஞ்செல்வ [ன் 
னருள்விரவு பசவுபுச ழாறுமுச நாவலனே.!?
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தியாகராசச்செட்டியார் பாடல் 

“செக்தமி ழென்னுஞ் சுக்ர மங்கை 

கச்தரத் தழகு சனிமங் சலமா 

ணிலகச்சகண மனைத்து லக்க விளக்கும் 
goss Ages தாண்டா விளக்குப் 
புணா்தரு மின்ப மணவறு புமாண 

மூணர்வோர் யார்க்கு மொளியுறு சேத்தி 

சல்லறி வுறுச்தித் சொல்பவர் தொலைக்கும் 

பல்கலை கட்கெலாம் புல்லூமோ ரில்லம் 

பொய்தெரித் தகத்றி மெய்யிது வென்னுஞ் 
சைவசித் தாச்சச் தெய்வ வைப்புச் 

சண்ணுபுண் ணியங்கட் சுண்ணிய வுயிசார் 

தண்ணிய மாவ புண்ணியப் பிழம்பு 
சிவனடி யவரைச் சிவமென ம.இக்குக் 

தவமது வளர்க்கு மவமறு €ல 

னென் லுளல் முடிசொண் டிருக்கு 

மூன்னுசீ ராறு மூகசா வலனே." 

“தேன்மொழி யென்னு மன்பெரும் பெளவ 
மொருங்கு முடித்த பெருங்கும்ப முனிவ 
ஹனொல்காப் பெரும்புசழ்த் தொல்காப் பியநமூத 

லிலச்சண் மெல்லா ஈலகச்கவைச் தடுக்க 
இருவ நீண்ட வொருபெரும் பேழை 
யாசணம் புகலும் பூண பு ராணனே 
பொருளெனப் புகலும் புசாண வாகசஞ் 
சொல்பல சமயமாம் துகளற வடித்துச் 

சமயா தீதமாஞ் சைவத் தார்தத் 
தெய்வவா ரமுூதம் பெய்து கிறைத்துப் 
பொருவற வைச்ச பூரண கும்பம் 
பேறுபெரி தடைச்த வாறுமுக நாவலன்.” 

இன்லும், உபயவேகாந்தப் பிரவர்த்தகாசாரியராயெ 
ஸ்ரீ சந்தரடுலாசாரிய எலாமிகள், தாம் இயற்றிய சிலாதிக்ய 

21
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ரத்நாவளியிலே, 115 -ம் பக்கத்தில் “9. ஈ. ஸ்ரீ அறுமுக 

நாவலரவர்கள். வெளியிட்ட ,நால்கவிலிவ்வுண்மையைப் 

பார்த்துணர்வாராக'” என்றும், 121 -ம் பக்கத்தில் “இவ் 

வுண்மையை ஸ்ரீ ஆுமுகரா வலரவர்கள் வெளியிட்ட பார 

தீத்தாற் சண்டுணாக'” என்றுங் கூறுதலினாலே, சைவப் 

பிரசாரகர் வடதேசக்து மகான்களால் எவ்வாறு பாராட் 

டப்படுஇன்றார் என்னும் உண்மையைசன் கெளிக்.து அடஈகக் 

கடவாய். 

இன்னும், கூடலூர்க் குமாகுருசுவாமிகள் இயற்றி 

அச்சிற் பதிப்பித்த பாத்மோச்சார ரசாபாசதருப்பணத்இல் 

95-ம் 90-ம் பக்கங்களிலிருந்து மேல் எடுச்அுக் காட்டப் 

படும் பாகத்தைக் சண்டு சைவப்பிரசாரகர் மகமை தெளி 

LG SLUT — 

“இராசகோபாலபிள்ளை திருத்தி யச்சிற்பஇப்பிக்க 
புத்தகத்தைப் பாராதீர். எனெனில், HUT, (PF orp 

கருத்தறியாதவராகையால், வில்லிபுச். தாராழ்வார் செய்த 

பாரதுத்தைப், பெரியோர்வாக்கை அழிக்சக்கூடாசென்று 

சிறிதும் அஞ்சா, சிவப. ரமாயிருர்க பாடல்கள் அரேகக் 

தைக் தள்ளியும், சில அடிகளை மாற்றியும், சில சொற்களைத் 
இரித்தும், மனம் போனவாறே ௮ச்ூற் பஇப்பித்தளர். 
ஆசலால், அ.சுனே நீக்க, வில்லிபு த் தூரர் பாடினபடியே 

ஆறுமுகராவலர் அச்சிற் பதிப்மித்திருக்கும் புத்தகம் 
ஒன்று சம்பாதித்துப் பாரும் பாரும். உமது ஐயர் ரும் 
தீரும். நாவலர் என்னும் பட்டம் அவருக்குத் தகுமே 

யன்றி உமக்கெல்லாமா தகும்! புலியை நோக்கப் பூனை 
சூடிக்கொண்டாற் . புழுதீ௮ுச்சாமேயன்றிப் பலியாமா! 
அதுபோலக் கல்விக் கடலாகிய ஆஅமுகநாவலசை கோக்க
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சீரும் அப்பெயர் தரிச்துக்கொண்டாற் பழியும் பாவமும் 

அடைவிீரேயன்றிப் புகழ் அடைவீரா! அடையீர் 

அ டையீர்.”' 

8. சிறைகள் தங்கள் யசமானனை “யினர்” என 

லழங்குவது தீ அறியாயோ! கீ சொல்வதில்லையாயினும், 

பிறர் சொல்லக் கேட்டதில்லையோ! நாயனார். என்னும் 
பெயர், பெரியபுரரணர் திருவிரையாடற்புராணக் இருவாதவூ 

டிகள் புராணம் முதலியவைகளிலே, சிவபெருமானுக்கு 

வழங்குவது தீ கேட்டறியாயோ! அப்பெயர் அறுபத்து 

வர் முதலிய சிவனடியார்களுக்கு வழங்குவ உனக்குக் 

தரியாதோ! இக்காயனார் என்னும் பெயடூர “நயினார்” 

என மருவிற்றென்பது உனக்குச் சொல்வார் இல்லையோ! 
தங்களைக் குரிம்பக்தோடு ஏஇயுங் கட்டிவைக்தடிக்தும் 

எவ்வளவோ வேலைகளைச் செய்விக்கும் யசமானன் கல்வி 

யறிவொழுக்கஞ் சமயபத்தி ஒரு சிறிதும் இல்லாசுல 

யினும், ௮வன் தங்களைச் சறிதேனும் ௮ன்னுஇ தர்: 

பாதுகாத்த நன்றியை நினைந்து, அறிவில்லாச் சிறைகளும். 

அவனை அவன் பெயர் வழங்கக் nF “sent ஈயினார்'' 
என வழங்குவது உலோக சம்மகமாயபொழுது, ஆவர் 

காற் நம்பி, கைமாறு கருகாது, கனக்கு, ரேரேதகான், தம் 
மாணாக்கர் வாயிலாகத்தான், தம் புச்சகங்கள் வாயிலாகல் 
தான், தம் பிரசங்கங்கள் வாயிலாகச்சான், கல்வியமுசம் 

பொழிர்தாரொருவரை, அவர் பெயர் வழங்கக் கூடு, 
“எம்பெருமான் எம்பெருமான்'' என வழங்குவ லோக 

சம்மசமாகாதோ! மீ மகா ஞான நிட்டாபானாதலால், ஒரு 

மகா குருவை அடுத்திருப்பாய்போலும். அவரை நீ 

“எம்பெருமான்” என்முல், சிறிது கல்லியதிவுடையா 

ஜொருவன் தன் குருவை “எம்பெருமான்” எனலாகாதோ!
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கா ராமேசுர பரியந்தம் மகா சீர்த்திபடைதத மகைசுவரிய 

மசெளதாரிய மகாப்பிரபுவாகெய வைத்தியலிற்சச் செட்டி. 

எசரை அவர் பிள்ளைகள் எம் பிசா எனலாம்; உன் பிசாலை 

கீ எம் பிதா எனலாகாதோ! சொல்று சொல்றது. உன் 

பிதா வேளாளனல்லஞனாயின், வேழொருவனைப் பிகாவென் 

தெழுஇிக்சொள்வாய்போலும். “பெருமான்” என்னுஞ். 

சொற்குப் பொருள் நீ அ.தியாயோ! நீ அச்சொற்குப் 

பொருள் அகராதியிலே பார்க்க வில்லையோ! “பெருமான்” 

THUG குறாவுக்குக் தலைவனுக்கும் மூத்தோனுக்கும். 

பபயர் என்பது நீ காணவில்லையோ! சைவப்பிரசாரசரைப் 

“பெருமான்” என்று எழுதிய அவரங்காற் றநம்பிமேலே 

பாய்தெ க, 

“சமையம் சளினுயர்ர் தமைவுபெற் றோய்டுச் 
தெய்வத் இறம்பொலி சைவ மென்னப் 

பலபல கலையெலா நிலவற வுணர்ர் ச 

புலவரி ஓயர்ர்தொளிர் ஈலமலி பெருமான் 

புகலருஞ் சீர்த்தி பொத்துஞ் 
சகமக மாலு முசசாவலனே?! 

எனப் பாடிய சோழதேசதக்துப் புலலர்மேலே பாயா 

மேனே? 

9. வியாதியினாலே |(டி.க்கப்பட்டுச் சாவக்டடர்தா 
ஜொருவன், தன்னைக் கடவுளது இருவருளை முன்னிட்டு, 
மருந்து தந்த) காத்த வைத்தியனது கருணையைப் 
பாராட்டி, முதலாவ கடவுளாலே இரண்டாவது இல் 

வைத்தியனாலே வியாதி தீர்ந்துய்ந்தேன் எனத் ai Rens 

அம், அஅகசேட்டவர் *இது சொல்லியகா என்படும்'” இவ் 
வைத்தியன் கடவுளுக்குச் சமமோ'” எனக் கறுவானு,
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அவன் செய்க்கள் றியமிதலைப் பாராட்டுவதும், மீ கேட்டதி 

வாயோ! பாசமயிகள் செய்யுஞ் சவ தூஷணமும், பரசமய 

போதனையும் தலைப்படக்கண்டு மயக்கமுற்றவர், தம்மைச் 

சைவசமயகுரவர்.. மால்வரது இருவருள் வழிப்பட்டு 

அவமுடைய மகிமையையுர் தேவார இருவாசகப் பொழுளை 

பும் உணர்தஇப், பாளமயப் படுசூழியில் விதாஅய்விக்௪ 

BLO wht Ct Pion SNL பாராட்டி, முகிலாவது சைவசமய 

மூரவர் சால்லராலுக் இரண்டாவது இள்வைந்தாங் ரூர௮ 

மாலும் காம் பரசமயத்திலே புகாது. சைவசமயச்கு 

ணுண்மையை அுஇிக்து உய்ச்தேம் என்று கருதி, ௮ வச் 

ஐக்காங் ரூரவர் எனள் அறுப்பது சவப்பிரீ தரமெனவம், 

மிமய்யறிவுடையோயோல்லாரும்.. அவரது செயக்கல மி 

யறிசலைப் பாராட்டுவரெனவுர் செவிஈ்துகொள்ளமாட்ட 1௪ 

சினதறியாமைக்கு யானு செய்யலாம்! முப்பது வழுஷ 

காலஞ் ளைவ FOU CH EB செய்துகொண்டுஞ் சைவாஇனே 

மடாதிபதிகள் முதலிய மசான்களாலே இனிது பாராட்ட. 

பட்டுக்கொண்மிம் வாழுஷ் சைவப்பிரசாரகரைக் “சூரர்” 

சானல் அதிக்க சர்க்கறுடாரதாறு காரியை விளித்து, “இரா 

கொல்விய ஊஊ ஏன்படும்!'”.. என்னும். சிவபெருமல் 

வல்லாரிலூர் மிச்ச சாமி ௨வவும், பதி பசு பாசம் என்லூர் 

அ gE D oh Tq out sb ia bp ஸ் ரிக்தியமல்ல எனவும், சிவலிங்௪ 

மெனப்படுவது சிவனுடைய அற்று விழுக்து மற்றப்படி 

பான் எனவும், பதக்தஇரிலைகள் விடுக்சு அதிபாதகர்களை 

Mold சி. “இனை சொல்லிய நா என்படும்'” என்னு 

வினுவா ககென்னையோ! ள் Rot gr apo பத்திமிகைகலைப் 

பாராட்டிய உன் நா என்படும்! அவைகளைப் பாராட்டிச் 

Cari உல் வெளி என்படும்! அவைகளை 0 ipa oti 

பாரத்து உன் கண் என்படும்! அவைகளைப் பாராட்டி
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எழுதிய உன் கை என்படும்! அவைக் ஈன்கு மதிதன 

உன்னெஞ்சென்படும்! உன் குடி. என்படும்! உன்குலமொன் 

படும்! இருஞானசம்பக்தமூதர் தீ திகாயனார் முகுலாயினா 

குருபூசையிலே மாகேசுரர்களை யாராகப் பாவிதனப் பூளை 

செய்யப்படும்! எம் மர் இரற்கொண்டு பூசை செய்யப்படும்! 

உ அறிவாயா! சல்லி கேள்வி ஓரு சிறிறுமின்றிக் குரு 

பூசையிலே போசனஞ் செய்ய வர்தருக்கற சைவர்கள் 

இருஞான௪ம்பக் திருதர்திதிமாயனார் முஈுவிய ச௪மய௫ுரவ ராகப் 

பரவித்துப் பஞ்சாக்ஷா nih gC ar? கடய அவர் மத்தி 

சல்தாலே பூ௫ிக்கப்படும்போது, எவ்ளவோ சரலம் ai 

சமயிகளாலும் எவ்வளலோ இடையூறு செய்யப்பட்டு 

சைசைமயத் துண்மையைப் பரசங்கங்களாறும் பத்திரிகை 

ராம், புத்தகங்களாலும் வெளிப்படு. ச் தியருளும் 

ஐழுவரை  *ஐந்தான் குரவரெனக். திப்ப Bape 

கரனோ! இவை எல்லாம் கீ அறிவாயோ! இலை யல்லார் 

கியாயமேயாசவும், ஐம்மைக் தர்க்களுடாா தாலுகா 

“on th Gill Bh FONE OIG TAT ot aart} LAT IQA! பதிப்பித்த 

தர் மைவப்பிரசாரகர் மீகள்விய ஜு ஜிரா Paar 

போரகரம் மாற்றிப் ப இப்பிக்கும்படி. ப் தூண்ட்ட..ர? 

நன்றக அ றர தாயேயாகவும், சைவப்பிரராராகமை உண 

மனச்சான்றுக்கு MC rm gions  ஏணிக ipRamapur — CHC. 

இசையிலே தம்மைப் பூசகர் சமயஞுாவராசப் LpRA HL 

ST பூச்சியர் தகாஞ் எமயகுரவரல்லர். தம்மை 

அப்படிப் பூிக்கலாகாது என்று BR Sa sr, அனு பால 

எமன்றிகழற்பாலதன்றோே! அப்படியே. சைலப்பிமசாரலர் 

உன்னாலிகழப்படுவா ராபின், அஃ. DH BN DRED, GACT Hi gh 

Th bets தன்னாலே Re gag@e வரிக்கப்பட்ட. 

பாரமணரை யாராகப் பாவித்முப் பூரிக்கின்னுன்? இப்
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பொழு௮ பிராமணர் தம்மை யாராகப் பாவீத்துக்கொண் 

டிருக்களா? இஃதறிர்தாற் ரொத்தஞ் செய்வோர் சிராத்த 

மேற்போர்களையுக் தஷிப்பாயன் 2! குருபூசைக்கிரமம் 

மாகேசுரபூசைக் இரமர்தான் நி அறியாய். சரத்தக் 

இரமந்தானும் அறியாயோ? உன் பிதா மாகாக்களுள் ஒருவ 

ரேனும் இன்னும் இறக்கவில்லையோ: அல்லது நீ சிராத்த 

FiO sur? வச்சிரகுலிசம் கொடுக்குமாறு உனக்குக் 

தூணை நின்ற பார்ப்பாயினும் உனக்குச் சிராத்தக்கிரமம் 

அறிலித்தானில்லையோ? எந்தக்கோயிற் கலியாணப் படிப் 

பிலே குத்துவிளக்குக்கள் வந்திருக்கின்றன என்று பார்ப் 

பான்: எக்தவிட்டிலே எக்தப்பிராமணன் வைரரத்தினத்தை 

மறர்துவைத்துலிட்டு உள்ளேபோவான் என்௮ பார்ப்பான்; 

எக்கு விடுகளிலே சருகையு௮மால் புடைவை முதலியன 

அசப்படும் என்று பார்ப்பான்; எந்தத்தெருச் திண்ணையிலே 

பட்டுக்குடை திருடலாம் என்று பார்ப்பான். oT aud BO a 

வாங்யெ கொப்புவாலியை அவர் மறக்தஅுவிடுவார் என்று 

பார்ப்பான்; சராத்தலிதியா பார்ப்பான்! செல்லப்பரிகாரி 

யார் ஏவல்வழிச் செல்லப்பார்ப்பான். செல்ல நினைவுசென்ற 

வழி ரெல்லப்பார்ப்பான். இவபிரானூல் வழியா செல்லப் 

பார்ப்பான். ஓகோ அரிசிவா என்ற வழி செல்லப் பார்ப் 

பான். கா கரப்பிலா முக்நால் அறப்பார்ப்பான். பிறா 

இல்வஜிச் செல்லமே லிராமையன் மீறப்பார்ப்பான். 

10. சைவப்பிரசாரசர் பதியினது விளக்கர் தேவார 

இருவாசகங்களில் அதிவிசேடம் என்பதைய் குறிதது 

எழுஇய பாகத்தின் உண்மை அறியாது பினக்கு வேண்டிய 

வாறே பிதற்றினாய். சிவலிர்கம் என்பதற்குப். பொரு 

ளென்னை? சவலிங்கமென்னும் பெயர் சிலைமுதலியவற்றிற்கு 

நிகுபசரிகலார்க்றையா?. உபசரிசு வார்க்சையா? சமய 
r € ர ர் tr
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குரவர் நால்வருஞ் சரியாவான்௧களர? கிமியாவான்்௧ளா? 

யோகிகளா? ஞானிகளா? கலர்தோறுஞ் சென்று சிவாலய 

தரிசனஞ் செய்தல் சரியையா? கிரியையா? யோகமா? 

ஞானமா? சிவபெருமானுக்கு வடி.வம் எத்தனைவகைப்படும்? 

சரியையாளன் வழிபடும் வடிவம் ௭௮? கரியையாளன் வழி 

படும் வடிவம் ௭.3? யோட வழிபடும் வடிவம் எ.து? ஞானி 

வழிபடும் வடிவம் எது? சிவனது சாற்நித்தியத் தவஞ் 

சிவலிங்கத்தில் நித்தியமா? அுநித்தியமா? அவேசமா? 

அதிட்டானமா? அட்டபத்தன சலனாதி நிகழ்ந்தவழிப் 

பாரலஸ்தாபனஞ் செய்யப்பட்டபோது சிவலிங்கத் இலே 

சிவசாந்நித்தியத்துவம் உண்டா? இல்லையா? அப்பொழுது 

௮௫ வழிபடற்பாலதா? ஒழிகற்பாலசா? சிவலிங்கத்துக் 

கூப் பிரதிட்டை உண்டா? இல்லையா? தேவார இருவாச 

கங்களுக்குப் பிரதிட்டை. உண்டா? இல்லையா? பிரஇட்டை. 

யாவது யாது? சிவலிங்கத்திற் சிவசார்கித்தியத்துவக் திற் 

குக் காரணமென்னை? அதனொழிவுக்குக் காரணமென்னை? 

தேலார தஇிருவாசகங்களிழ் சிவசாக்கித்தியக்துவத் இற்குக் 

காரணமென்னை? ௮தற்கொழிவுண்டா? நீ சிவஞானசிச்இப் 

பொருள் அ௮றிந்தாய்போல எடுத்துக்காட்டிய *ஞாலமதஇன் 

ஞானரிட்டையுடையோருக்கு” என்னும் இருவீருக்கத் இற் 

கூறிய இலக்கணங்களுக்குப் பொருளென்னை? அவ்விலக்க 

ணங்கள் உன்னால் உத்தேசிக்கப்பட்ட அமயகுரவர் நால்வ 

ரிடத்தும் உண்டோ இல்லையோ என்று பரிக்ஷ செய் 
தாயா? பரிக்ஷித்த பிரகாரந்தான் எப்படி? அது காட்டு 
வாயா? தேவார திருவாசகங்களால் உணர்த்தப்படும் வடி. 

(வெது? சொரூபமா? தடச்தமா? சிவலிங்கத்திற் பாவிக்கப் 

படும் வடிவெது? சொரூபமா? தடத்தமா? கந்தசுவாமி 

வடிவம் யாது? கற்பிதமா? 'வாஸ்தவமா? கற்பிகமாயின்,
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௮ வரைச் தர்தா வடிவென்னை? தம்சாரைத் சர்கார். வடி. 

வென்னை? வாஸ்துவமாயின், வைக்கவமா? மாயேயமா? 

/ரொகிருசுமா? பூசசாரமா? பூகபரிணாமமா? கந்தசுவாமி 

யாலே இதம்பாத்திமல வணம்கப்பட்டதென 4 எட்டிய 

ச௪பாநாயகவடிவம் யாது? பூச்பரிணாமசரீரிகளாயெ றம் 

போலிகட்குப் புலப்படும் தாமிர வடிவந்தானா? பிறி 

தொன்றா? wera எாவ்வடிவம்? பொன்வடிவமா? 

சந்தனப்பலகை வடிவமா? பிறிதொன்றா சந்தசவாமிக்கு 

வேற்படை எச்சத்தி? எமவசமா? பரிகச்சொகமா? சமவேசு 

மாயின், இடையில் அவருக்குக் கொடுக்கப்பட்ட தென்ற 

இசன்னை? பரிக்சிகமாயின், வைநர்தவமா? மாயேயமா? 

ஈன்னூற்றாச் சைவகித்தாக்தியாகய சங்கர ஈமச்சிவாயப் 

புலவருரையிலே முருகனது வேல் பிறிகின் சழமைப் 

பொருளென்ற தென்னை? கம்சசவாமிக்குக் தெய்வயானை 

பம்மை வள்ளியம்மை எச்சத்இ? ௪மவேசுமா? பமிக்காரகமா? 

இச்௪த்திகளைச் கொடுக்சு இர்தஇரன் வேடன் இவர் சரீரம் 

என்னை? சக்தசுவாமிக்கு வேம்படையோழிக்த ஆயுதங்கள் 

எவ்வடிவம்? சத்தியா? மாயையா? இரும்பா? கந்தகவாமிக் 

குசி சேர் மயில் சேவல்கள் சவ்வடிவம்? இவை யெல்லா 

வத்றிற்கும் விடையறிய வல்லையாயிற் சைவப் பிரசாரக் 

அருவாக்றுக்கும் பொருள Massy sve. 

11. தீ என்ன சமயி? சைவனா? Avon sae? ora 

னாயின், வே.தூவண பத்திரிகைகளைப் பாராட்டாய். சைவ 

Dg wis பண்டிரரைச் சைவசமய போதகரைச் சிவனடி 

யாசைக் தாஷிச்.த எமுகச் அணியாய். இறிஸ்கவனாயின், 

சைவசமயத்திலுள் கந்தசுவாமி கை வேலாயுதத்திலும் 

பற்றுடைய போல நடித்துக் காட்டாய். பொதுப்பெண்க 

காக் கோயில்களிலே தேவதாசிகள் எனக்கொண்டாடிவது
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எல்லாச் கேட்டுக்கும் மூலமென்று சைவப்பிரசாரகர் 

எழுஇயது, இறிஸ் துசமயகுருமாராகிய பாகிரிமார்களுக் 

குஞ் சம்மதமேயாகவும், அவர்களுக்கு ம.ஐுதலைப்பட்டு, 

அப்பாசமயிகளுங் கனவினு மினைத்தல்செய்யாக அதி 

குரூர தாஷணவார்திகசைகளை அப்பரசமயிகளாலும் ஈன்கு 

மதித்தும் பாராட்டப்படுஞ் சைவப்பிரசாரகர்மீது தாவ 

நினையாய். பாவி! பின் நீ என்ன சமயி? 

13. சிீளசைவப்பிரசாரகர் கோபமுடையர் என்றெழுது: 

இருய். சைவப்பிரசாரகருக்கு விரோகமாகப் பதிஇரிலை 

எழுதும்பொருட்டு உன்னைஏவிலிட்டவர்களுள் ஒருவராகிய 

பரிகாசியாரிடதீதே மேல் வரும் வினாக்ககா கி வினாவக் 

சடவாய்:-- “நான்கு வருஷத்துக்குமுன்னே கீர் வைத்தியம் 

அறிந்த ஒரு செட்டியாரோடு சைவப்பிரசாரகரிடக்£த 

பாய்: “கான் உங்களுக்குக் தங்கஞ்சேர்த்து ஒரு LOCH 

செய்து தருவேன்' என்று சொல்லி, .ஐறு வராகனெ்ட. 

தங்கம் வாங்கிக்கொண்டு arb EC rr அன்? சிலகாலஞ் 

சைவப்பிரசாரகர் BUNT மனுஷர்கசைப் பலதைரம் 

அலைக்அலிட்டுப்பின்பு ௮வருடையவிச்தயாகாலை உபாத்தி 

யாயர்சளில் இருவரிடத்ேச ஒருமருக்து கொடுத்கனுப்பி 

விட்டீரோ அன்ோ? அம்மருக்கைச் சைவப்பிரகாரகர் ல 

காள் உட்கொண்டு, உடல்வெளுப்பு ,தயாசம் அன்னக் 

தவேஷமுசவியன அடைந்து UBB AY A Bea BB 

உண்டோ இல்லையா? அ௮ஃதறிக்த அர்செட்டிபார் சென்று 

சைவப்பிரசாரகரைப் பார்த்து, மனம் பஜைபதைக்து, ௮ம் 

மருந்தில் ஒரு கிறி.று வாரன், அதனைச் சோ இக்கவல்லவர் 
இலரோடு கலத்து Carr B BH, அதிலே தன்கம் ஒருசி றிதுஞ் 

சேர்ச்சப்படவில்லையென்ப.து செளிகய்து, அவ்வுண்மையைள் 

சைவப்பிரசாரகருக்கு அறிஸித் ஏ மரம். பின்பு ௨ம்
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கொள்ளாவண்ணம் நிறுத்துவிச்ச.து உண்டோ இல்லையோ? 
[ற . டி * 5 ௪ . நீர் சைவப்பிரசாரகருக்கு அம்மருந்து கொடுத்த காண் 
(PIN இர்காளெல்லையளவாகயே BT BHM GOLF BW, PH 

தாளாயினும், அவரை நோச் £நிங்கள் என் மருந்து உட் 

கொண்டீர்களா? இப்பொழு அரோச்யெம் எப்படி?” 

என்று வினுளியனண்டா? அப்படி. வீனுவாகசென்னோ? 

எப்பொழுஅர் சமது விட்டுவாயில் வழியே நீர் போக்று 

வரவு செய்யக் சாண்டுன்ற சைவப்பிரசாரகர், உருபோழு 

தாயினும் உம்மை நோக்கி “சீர் எனக்கு இன்னபடி செய்ய 

லாமா” என்று கோபக்தோடாயினுஞ் சாந்தியோடாயினு௱் 

கேட்ட அண்டா? நீர் அல்வானு வராகனெடை BIBLE 

செல்லவற்இியிலே போட்டஅ௫ண்டோ இல்லையோ?” 

14. டவுள் ஒருவர் உண்டு புண்ணிய பாவபயேதம். 

Lon) KATE நரகபலம் உண்டு என்பது உன் மனக் 

அணிவேயாமாயின், நீ இவ்வினாக்களைவினாவி, இவைகருக்கு 

விடயையறிர்தகொண்டு, அம்மருந்து. சோதித்தவரா்கள் 
இளர்களென அராய்கறு, Butoh FC wg mara Gate 

செளரி கொண்டு, “சைவப்பிரசாரகர் தமக்கு இப்பெரும் 

கொடிஞ்செய்கை செய்க பரிகாமியை எவ்வெவை பேச 

லாம்! எவ்வெவை செய்தல்கூடும்! அவ்வவை பேசினாரோ! 

௮வ்வலை செய்காரோ!' என்று ஈன்னுக அலோடுக்அக் 

கொண்டு பின்ட “ளைவப்பிரசாரகர் எப்படிப்பட்டவர்! 

௮வர் கோபம் சாப்படி.ப்பட்ட.து” என்று எழுகுக்கடவாய். 

லோகப் பிரசித்கிபெற்ற சைவப்பிரசாரகருக்கு இப்படிச்: 

செய்யத் அணிர்த உன் பரிகாரியார் எப்படிப்பட்டவர்! 

த்த. ஏழைகளுக்கு எவ்வெலை செய்திருப்பார்! 1 

ஆலோச, சைலப்பிரசாரகர் “ளைவம் வாய்மண்போட்டார் 
3 a க . woe 

போடுகுமுர்” என்று மனம் பதைபதைத்து ௮.து. தலிர்க்க
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நினைந்துசானோ உன் பரிகாரியார் இப்படிச்செய்தார்! 

சைவப்பிரசாரகர் கோயில்களிலே பொதுப்பெண்களைத் 

சேவகாசிகளெனக் கொண்டாடுவது குற்றமென்று 

செய்யம் பிரசங்கர் சுமக்கும் பிறருக்கும் சேடு விலைக்கும் 

என்று மனம் பகைபகைக்து அதுதவிர்க்கக்கானோ, உன் 
பரிசாரியார் இப்படிச் செய்தார்! மி கேர கேளு. நீயுஞ் 

சாவகானமாயிரு. சைவப்பிரசாரகர் குற்ற முற்றுமற்றவர் 

என்று கான் சொல்லத் அணியேன். ஒன்றுக்கும் பத்முச 

சிறியேன் சைவப்பிரசாரகருடைய இருவடிகளைத் 

கொழுனு, இங்கே ஒன்று விண்ணப்பஞ் செய்யத் துணி௰ன் 

தேன். சைவப்பிரசாரகர், மேனே சுட்டிய பரிகாரியா 

சாலே தமக்கு விளைந்த பொருட்கேட்டையும் ஆரோக்கியக் 

கட்டையும் பொறுதக்தருவியது குணமாயினும், அப்பரி 

கரரியா ருக்கு எத்தனையோ ஏழைகள் தப்பிக்கொள்ளும் 

பொருட்டு உண்மையை அப்பொழுசேே உலகதிய வெளிப் 

படுத்தியருளான மறைக்குது. பெருங்குற்றம். பெருங் 
குற்றம். என்னை யாவர் கூத்றம்பேகசினும் பேசட்டும். 

மான் நீதியைச் சொன்னேன். கானோ மரும்து சோடிக்குவர் 

ST அ௮றிக்றதகொண்டேன். 

14. sng வப்பிரசாரகர் பதிப்பிற்கு நல்லூர்க் அறிது 
சவாமிகோயிற் பத்திமியைகளிரண்டும். எல்லா Or Bowen 
இருக்கின்றன. அவைகளை ஏல்லாரும் வா௫ிக்கலாம். எல்லா 

ர கேட்கலாம், JY DOU BANG wv பபே௪ப்பட்டவைகள் 

மெய்யோ பொய்யோ என்று பற்பலதினம் பற்பலரிட.க்தே 

எல்லாரும் கன்றாக வித்து கிச்சி அக்கொள்ளலாம். 

அளவைகளிலே பேசப்பட்டவைகன் Bair ain சம்மகமோ 
சிவாகம விர கீமோ என்று சவாகமப்டெ ருள் அறிய 

ma se MAT AC or avn cA தாங்களே இவா வன்களை ஆராய்ந்து
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நிச்சயித்துக் கொள்ளலாம்; இவாகமம் அ றியாசுவர்கள் 

எல்லாருஞ் சிவாகமம் அறிர்சுவர்களிடத்தே கேட்டு. 
நிச்சயித்துக்கொள்ளலாம். இப்படியெல்லாம் கிச்௪யித் துக் 

கொண்ட பின், தங்கள் கங்கள் மனச்சான்றுக்கு விரோதமற. 

கடக்கவிரும்புகிறவர்கள் அப்படியே கடக்கலாம்; விரும் 

பாதவர்களை வலாற்காரஞ் செய்வாரில்லை. இப்படியெல்லா 

மாகவே, சைவப்பிரசாரகர், தமை செய்ய நினையினும், 

அவருக்ளுர் சப்பிக்கொள்ளலாம். உன் பரிகாசியாருக்கு . 

யார் சப்பக்கூடும்! நீ அலோ ஆலோச. 

15. யாழ்ப்பாணத் திலுள்ள பாம்பரைப் பிராமண 

குருமார்சளே! காணவாய் வரணிகளில் உள்ள சைவ 

குருமார்களே! வேகாரணியக்திணின்றும் எழுக்தருளிவர். 

இருக்கின்ற சைவகுருமார்களே! உங்கள் திருவடிகளுக்கு . 

வணக்கம். நல்லூர்க். கந்தசுவாமிகோயிற் பத்திரிகை 

இசண்டும், அவைகளுக்கு விரோதமாக வெளிப்பட்ட. 

பத்திரிகைகள் கான்கும், சுவாமிகாள்! கங்கள் திருக்கண் 

சாத்இயிருக்கலாமே. உங்கள் இருவுளக்கருக்தென்னையோ! 

பள்தியிகை வாயிலாகச் சீஷர்கள் உய்யும்பொருட்டு வெளிப்: 

படுத் தியருளலாகாதோ! som karen | முடிவு மெளனக் 

தானோ! வவெ லவாக்காகிய ஆகமத்கைச் சரமேறத்கொள்வத 

உங்கள் ஈடன். இவவாக்சையும் அதற்கு மாறுபடா 

வண்ணம் போக்கும் உ௱்கள் வாச்கையுஞ் கிரமேத். 

கொள்வது உங்கள் சீஷர்கள் சடன். இதற்குஞ் 

௪ந்தேகமோ! உங்கள் சீஷர்களோ! இவ்விரண்டையும் 

அ௮வமதஇித்துத் தாங்கள் தாங்கள் விரும்பிய விரும்பியபடி. 

பிரதிட்டை உற்சலம் பூசை முதலியன செய்துவிடும் 

பொருட்டு உங்களுக்குக் கட்டளையிடும்பொழுு, ஓகோ! 

அ வர்கள் கடன் யாதாய் முடித்தது! நீங்கள் சிவவாக்கை
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அவதி த்து உங்கள் சிஷர் கட்டளையைச் சரமேற்கொண்டு 

மிரர்த்ச.. கோற்ளபடி. செய்துவிடுகிறபோறு, ஆசா சுவாமி 

காள்! உங்கள் சடன் யாதாய் முடிச்சுது! ஈல்லது ஈல்லது. 

உங்கள்பாடு இப்படியிருக்க, சிவபிரான் ஈடன் யாதோ! 

செரியாதோ! கெரிவிக்கவேண்டுமோ! சுவாமிகாள்! உங்கள் 

சடன் முடிந்தபடிகான் ரவபிரான்சடனும் முடியுமென் 

மறண்ணமோ! சிவபிரானும் காசாசை அணியாசை அரிச 

யாரை காயாசை சகனியாசை உப்புப் புளி மிளகாயாசை 

கும்பிடாசைகளினுலே தங்கடனை மறந்து விடுவாரென்று 

ண்ணமோ! சவாமிகாள்! கல்லது நல்லது! 

இங்மனம், 
வண்ணார்பண்ணை, | 

பவஷு தையா 91௨ ஓர் சைவசமயாபிமாணி.



4, தனிப்பாமாலை 

பேசிய புராண வாளத்து 

விநாயக வணக்கம் 

8ீர்பூத்த மறைமுதுற்கட் பிரணவக்த 

னரும்பொருளைச் சுவளார் தக்சு 

பேர்பூத்த கிருமலசின் மயவடிவை 

யானந்தப் பெருக்கை யென்றுங் 

atin gas இருகெடுமா லயன்மூகுற்புவ் 

சவர் வணங்கு கருணை வாழ்வைப் 

பார்பூத்த வடியர்வினை கெடுத்தருளுக் 

ஈற்பகத்சைப் பணிமது வாழ்வாம். 

சித்திவிநாயகர் 

ற ஒருணையுரு வாயி வேசனொடு 

இகழ்விசா லாட்சு wis 

செல்வமே யடியவர்க ளினி தண்ண வுண்ணத் 

செலிட்டாச கெள்ள முகமே 

பேயே மறிலிச்சை கொழிலென்று மதஞூன்று 

பெருகு மானந்த வடிவே 

பிரணவப் பொரு£ேயென் ஸறவேயெ னுள்ளமே 

பேஎமிரு சண்ணின் மணியே 

சாேோ௮ு நெடுமாலொ டயன்முத லியாவருங் 

காணரிய கினதி ரண்டு 

சுழல்பாணிற் இடின்மகப் Cri pip gz லியாவையுங 

won. Lod தாகுமோ
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வாோறு களபபரி மளமருவு முபயருலை 

வலவை யுளம௰ிழ் கொழுசே 

வண்டுமது வுண்டுலவு தண்டலை யராலிககர் 

வாழ்த்தி வேழ முகனே. 

விசுவநாதசுவாமி 

உலகெலா மாவே முயுடனு மாய்கின்ற 

உண்மையறி வின்ப வடிவே 

ஒங்குமீ சானாதி சக்இபஞ் சகமேமெய் 

யுருவெனக் கொண்ட முதலே 

அலகிலா முற்றறிவு முதலறு குணங்களா 

றங்கமென வுடைய பானே 

அலனிஞுதன் மூர்ச்சமெட் டுடையனாய்ச் 

சர்வாதி யட்டகா மங்கொள் சிவனே 

இலகு? மைந்தொழி வஒுஞத்றியு முஞற்றிலா 
Bel a Gap இன்ற பதியே 

எண்ணச் கெவீட்டாக கெள்ளமுத 

மேயடிய ரிடர்போக்கு சேம நிதியே 

விலகலா அுன்னைவழி பாடுசெயு மண்டர்க்கு 

வேண்டுவ கொடுத்த குளுவாய் 

விண்டல மளாவிவளர் எண்டலை யராலிநகர் 

விசுவரா தக்கட வுளே. 

விசாலாட்சியம்மை 

பொன்பூத்த வீமயப் பொருப்புதவு புதல்லீயே 
போதவா னந்த வடிவே 

பொலியுமெண் ஸணுன்கறம் வளர்க்தருளு மன்னையே 
யோக்குவர வற்ற பொருளே
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கொன்பூச்க வயில்வேற் குமரனைச் தந்தநிர்க் 

குணனிடப் பாலம் மையே 

குலவுபரை யாதியைஞ் சத்திவடி வாய்நின்ற 

கோதில் கருணா வாரியே 

மின்பூத்த கொடி.யிடைகொள் சலசைகலை மகள்பணிடி 

மேன்மையுறு மாதேவியே 

மிக்கபா மாலைசாத் இடுமடியர் வேண்டுவன 

வேண்டியாங் குதவு கிதியே 

ளென்பூத்த நினதுபசு மலரிறைஞ் இடுமடியர் 

இந்திக்க வரமருள் செய்வாய் 

செங்கமல மலர்வாவி தங்கிடு மராலிககர் 

இகழ்விசா லாட்சி யுமையே. 

நல்லைக் கைலாச பிள்ளையார் மீது 

மங்கள விருத்தம் 

சீர்கொண்ட பாமவா னந்தடிற் சுகசொருப 

செக இருமங் களம் 

தெய்வசர வணபவசண் முகவற்கு முன்வக்த 

இகழீச இருமஸ் களம் ் 

பேர்கொண்ட. சதுர்மறையின் முதலிலகு பிரணவம் 

பிரகாச இருமங் களம் 

பிறை ந.தலொ டயில்வியிகொள் வலவையெனு மரினை 

பெருகேச திருமங் களம் [ul a» 

ஊர்கொண்ட. பரிதிமணி யெனவிலகு முதரமதி 

லொளிர்தேச இருமங் களம் 

ஒருவெண்ணெய் கல்லையமர் மெய்கண்ட தேசக் 

குபதேச தருமன் களம் 

22
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சார்கொண்ட கரடதட சகயமுகவ வககருசக் 

கரராச இருமங் களம் 

கருணேச நல்லையங் கைலாச புரிவாச 

கவினேறு கணரா சனே. 

நல்லைக் கந்தகவரமி மது 

வாழி விருத்தம் 

அ௮ருணவிக சிசுகமல மலரைநிகர் தருவதன 

மாறுமது இனமும் வாழி 

அமரர்தொழு கனகசபை ௩டனமிடு பாமசிவ 

னருண்மாருகர் சரணம் வாழி 

கருணைமழை பொழிபனிரு ஈநயனமதி னொடுவலிய 

கவினுலவு தோள்கள் வாழி 

சனசிரியை பிருபிளவு படவுருவு நெடியவயில் 
கரதலச் இனிது வாழி 

வருணமர கதவழகு தஇகழவரு மவுணனெனு 
மயிலினொடு சேவல் வாழி 

வனசார்த மாசனுசு வியகூறமி ஹஷனொூகடவுண் 
மயிலிவாக டினழாம் வாழி 

தருணமிது வெனவமார் பணிகல்லை யமர்கந்சர் 
தமதடியர் நிதமும் வாழி 

FEF மலபாம சுஇர்தபரி பூரண 

சடாக்ரம் வாழி வாழி, 

அரிமழம் 

சுந்தரேசர் மீனுட்சி துதி 

இருக்கிளர் கமலத் தயன்முச லடரர் 
இஈழ்மறை முனிவரேத் கெடுப்ப 

எருக்கன் | சோலை யரிமழ ஈகர்வாழ் 
வாகனே மறைமுடி விளங்குங்
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குழுக்கிளர் மணியே யன்பர்த மகத்துக 
, ரூலவிய இீபமே யடியேன் 

கருக்கிளர் பிறவி கோயொழித் கருள்வாய் 
கடவுளே கருணைவா சிதியே. 

மெய்யறி வின்ப வடிவமே நெடுமால் 
விரிஞ்சனா டரும்பாஞ் சுடரே 

மொய்குழம் கயற்கட் கொடியொரு மருக்கு 
முள்ச்கெழு முதியமா மருந்தே 

தெய்வசு மறையோர் இனக்துதிக் இறைஞ்சத் 
இிகழரி மழமுறை சவனே 

யுய்யகன் னெறிகா யேற்டினி தருளா 
யொருவூ ன யலககா யகனே. 

அவனவ ளதுவென் நுரைத்இடி முலக 
மாகி முயுள னாருஞ் 

சிவபெரு மானே படைத்தலா இயவைந் 
இறதக்கொமி லுயிர்ப்பொருட் டுஞற்த 

மவவடி. வெடுக்க வருட்பெருல் கடலே 

நவிறரு மரிமழ ஈகர்வாழ் 

பவனெனுஞ் சொக்க காதே யெனக்குப் 
பற்றுகின் பசமலா இலையே. 

அங்வயின் சத்தி யொன்றதே யெனிலு 
மடுகலா தியயல தொழிலாற் 

பொங்குபஃ நிறத்து தாதல்போற் பதிக்குப் 
பொருக்துமோர் சத் இூ யெனினுக் 

தங்கிய பரையே முகலவைர் சானோ 
சகம்புக மரிமழ நகர்வா 

முங்கயற் கண்ணி யம்மையே யுன்ற 
னடி கீறுணை யாறுயிர்த் நுனேயே. 

 



கதிர்காம சுவாமி மீது 

தர்த்தனங்கள் 

ae ie பநர பனி யவடிடக 

இராகம் - சாவேரி, தாளம் - ஆதி. 

பல்லவி. 

உன்னிருபா தச் தெரி - சனஞ்செய்ச பின்னே 

யுவகைக்கடஇ! - லாழ்க்தேனே 

அ நுபல்லவி, 

*ன்னிகரில் கதிரை - தனில்லாழும் போ.கனே 

சந்குண்ய பரிபூரண - சண்முக மாதனே (உண்) 

சரணங்கள். 

Des . “fd. 
ஆதி ஈடுவிறு தி நீங்கினோய் - GAG an 

டஇத்தாம் பிரபஞ்சமுற்றுச் - தாங்கினோய் 

சோதிவடிவாய் நின்ற சூலபாணி புதல்வா 

கரனாதி மூவரைத் தொலைத்தருளும் முதல்வா. (உண்). 

சனன மரணத்துயாத் தாழ்சின்றேன் - இன்னுஞ் 

சஞ்சலச் சாகரத்துள் விழ்செறேன் 

இன்னமும் பராமுகளு செய்யா தெனக்குருகுவா 

8ீயதிலாத முத்தி பின்பர் கருகுவாய் கணி 

அருளுங்கருணோக் கடலல்லையோ .. (0 த்த 

சாகரரிட ரகற்ற வீல்லையோ 

ஒருவிலெனது கோயை யோட்டுசு லரூடையா 

உன்னையே ஈம்பிலக்தேனுக் குருகாமை பெருமையா () 

Peep
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இராகம் - துசாவந்தி, தாளம் - சாபு. 

பல்லவி, 

வணி சக்கேடு நெஞ்சே - ஐயையோ - உனக் 

சேெனிக்தக்கேடு நெஞ்சே 

அ.அபல்லவி. 

மிமானர்இகழுஞ் சைவ - முனிவருறை கதிரை 

முருகா - முருகா - முருகாவென் ௮ுருலை (னிக்கு; 

ச.ரணல்கள், 

அபாய்யாமுலக வாழ்வை நீக்கி - நித்திய 

பூர்ணூனந்த வாற்கிற் றேங்கி 

மெய்யா மறிவானக்க - வேதமுடிவாய் கின்ற 
விமலா - இிமலா - வீமலா வென்ருகிலை (4 கஜ } 

. 4 a சூ ன் 

சவ மரணக் யர் தீரு - மது 

தாணுயமரு நிலை அரரும் 

ஈனக௪பை BL TS SH MSL முன்றக்௪ 

KET ~ eho - charerca வருஇிலை (ஏணிக் க) 

YB BAL DM. மமக சென்னக் - ஈத் 

கனவிலானச௪ மிச ச்துன்ன 

கொக்கு சமழ் கடம்பு குல்லையொடு புனைந்த 

குகனே - குகனே - குகனேயென் அுருகலை (எனிக்த) 

  

இராகம் - சுருட்டி, தாளம் - ஆதி. 

பல்லவி, 

திருமல பாசிவசண்முகா - சத்த 

நித்திய - சத்திய - வித்தகனாங்குக
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அுபல்லவி, 

இருவுலாவு மிலங்கையின் மேவிய 

சர்திகழுங்கதிர் காமத்துறை த௬ 

இற்பரா - அருள் தற்பரா - அன்பா 

இர்தையுசம் தமருக்கனி வேலனே 

சரணங்கள். 

பரானருளும் புதல்வா - பரமானக்தகில 

பதிதர்க்கருளு முதல்வா 

கருணைசேர் சச்சி கானர்கவடிவே 

சணிப்பிலாச்சது மறையின் முடிவே 
: - wet Dg சந்தனே - உமை மைந்தனே - என்னைச் 

காத்துமலவிருள் தீர்க்தினிகாளுவாய் 

ஆறிவுக்கறிவாய் நின்றவா - கொளஞ்சூரியடல் 

அவுணர்சொயைக் கொன்றவா 

குறிகுண மிறந்திலகு முருகா 
கூாரந்துளாயணி மருமன் மருகா 

காலனே - புரிநராலனே - ஒற்றை 

கொம்பினன் பின்வரு தம்பியே பின்பருள் 

அயளைச் சிறையில்வைச்தவா - அகத்தியமுனிவனுச் 
கருளோடுப தேர்தலா 

வியனுலகமாரருக் சுருள் தாளா 
வின்னு தல் வள்ளிக்கொடி புணருர் தோளா 

மெய்யனே - எமதையனே - AT 
விந்தமலர் கிக ரும்பாதர் தீர்தருள் 

(கிரு?! 

(சிரு) 

(கிரு): 

(Hayy
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இராகம் - ஆகிரி, தாளம் - சாபு. 

பல்லவி. 

இச்தனை கொடு வேசதனைப்படல் சுண்டு முமக் 

இன்னு நிரக்க மில்லையா 

அ.நுபல்லவி, 

சித்தி முத்திகடருர் தெய்வ மாணிக்க கதி 

சேருங் கஇரை நகர்-இகம் சுப்பிரமணியரே கான் (இத்) 

சரணங்கள், 

அண்டரிடரகற்றும் போதே - அன்பர் 

௮னவரதம் பணி பொற் பாதசே 

கண்டங்கரிய சோதி காசலரே யெனது 

கண்ணேயென் கண்மணியே காருண்ய சாகரமே (இத்) 

எள்ளினெய் போலெற்கும் நிறைவீரே - உமக் 

கென்றுயர் கெரியாகோ அறைவிரே 

கெள்ளக் தமிழால் வைதார் கமக்கு மருள்விரென்று தளக் மழ ort a SG ௦௫ 

இ௫லருணடூர தேவர்சொல் sioQaKe won (Qs) 

உம்மையல்லாது இணை யறியேனே - துய 

ரோட்டிலிரோனு மும்மைப் பிரியேனே 

இம்மை மறுமை வீடு மூன்று மும்மாலே யாகும் 

இதுவே சத்இயஞ் சத்தியமென்.௮ு துணிர்து வந்தேன் () 

  

இராகம் - கல்யாணி, தாளம் - ரூபகம். 

பல்லவி, 

என்மே லிரக்கமில்லையா சாமி - புகல்வனுக்குச் தந்தை 

இரங்கா திருந்சா லென்சொல்லும் பூமி
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அ.நுபல்லவி. 

சன்னிகரில்லாக் சுதிரைமலை வாழுர் 

தற்பரானந்த சாமி சுகாரம்ப 
வுன்னுபய சரணாம்புய மல்லாம 

லொன்றும்புக லிடமின்றினியாகுதல் (என்) 

௪.ரணங்கள். 

அய்ய௪டட்சாத்தோ ரெழுள்தையுஞ் 

சொல்லிலே னென்செய்வேன் சிறியேன் 

கோடி சூரியப் பிரகாசமான வரோசய அவாமி 

உய்வகையறியேன் செய்யகின் னாமத்தை நினையேன் 

புவக்தீரா தலைசன்றேன் வினையேன் 

அன்னை தெய்வமுநீயே அடியேனுக்குய் வருள்வாயே 

அருள்சேர் சீலா - பாலா கோலா 
hone கூலா - செங்கஇர்வேலா - இன்னும் (என்) 

கித் நியபரி பூரணானக்த நிருமலா 
இதாநருகா பாம்பில் கிருக்சம் புரியும் 

பாரக்தாமனுக்கு நிகரில்லாகு நன்மருகா 

அி.ச்இிய வள்ளி மணாளா பல கொண்டர் வணக்கடு சா 

ai TCD ing யெண்ணாதே [ளா 

அன்னையிக்த வாதை பண்ணாதே 

semi துய்யா - மெய்யா - பொய்யா 
பவ்னிருகையா - அய்யா - செய்யா - இன்னும் (என்) 

அறுமுகவென் றழைக்குங் Fy avs 
கருள்புரிந் இடு முதல்வா 

அனவரதமுக் துதிசெயுந்தரி யம்பமற்கொரு புதல்வா 

ஈறுமவுணனை வென்றாய் ரூறல் மதவிமுன் ளேங்கையாய் 
_கின்சமற் இர்தனைவையே [நின்ய் 

Denes guid am ger செய்யேன்



தனிப்பாமாலை 

கன ஈழதேசா - ராசா - விலாசா 

கல்லையில் - வாசா - நேசா - ஈசா - இன்னும் 

  

இராகம் - அசாவேரி, தாளம் - ஆதி. 

பல்லவி. 

சிவகுரு தாதருக்குச் செய மங்களம் - நல்ல 

செங்கமல பாதருக்குச் செய மங்களம் 

அறுபல்லவி. 

பவமதக் தெனையாளும் பன்னிரு கோளருக்கு 

தவமுனிவர்களுளந் தங்கருளாளருக்குச் 

ச.ரணக்கள். 

மன்னி வள்ளி கேசர் பாவ நாசருக்கு மங்களம் 

இட்ட ற : : . சதிர்காமவேல ரீழ தேசருக்கு மங்களம் 

மன்னுமடியார்க் கருளூ மாசில் குமரேசருக்கு 

வன்னிய வனந்தசோடி சூரியப் பிர காசருக்குச் 

ம்கையமை பாலர் வடி. வேலருக்கு மங்களம் 

மன்லூரறை நாலரனு கூலருக்கு மங்களம் 

புக்கமிகு வகாம போதக சுசிலருக்குச் 

157 

(என்) 

(சிவ) 

(ஷ் 

செங்கையில் விளங்குவளை த் தெய்வயானை லோலருக்குச் டு 

சங்கரன் குமாரர்குல்லைக் காரருக்கு மஙகளம் 

-தன்னிக ரில்லாதரல் ஒரரருக்கு மங்களம் 

பொங்ருனஜ் சவுணரைப் போரில்வென்ற விரருக்குத் 

தங்கவகத் இயற்கருள் தோமில இ தீரருக்குச் 

er அக்கி 

(Bas)



சனி நீராடு” 

என்னும் முது மொழி உரையைக் குறித்துச் சோல்லீய 

சட்டுக் கவி 

  

மக்கர்குகு தத்தர்நிட தீத்தர்பிற மன்னர்தொழ 

வளமிகுகொன் மதுரை நீங்கி 

மக்தகய மொத்த திறல் பெற்றிடு புவிச்சக்ர 

வர்த்தி இங்காரியன் முதல் 

மன்னரர சாளுமிட மென்னவள சியாழ்ப்பாண 

மருவு கல்லா புரியினன் 

மயில்வா சனச்சுப் மணியசவாமி யின்றிரு 

மலரடி திக்கு மடிமை, 

இக்கனைக் அம்புகமு முத்சம மிகுக்திரிஞ் 

செந்தமிழ்க் கலை ஞாபகன் 

சிர்மருவு சந்தனருள் மைக்கணா மாறுரு2 

தரனெழு அல் காடுதம் 

செப்புதய தாரகைப் பத்திரமச் கற்பதித 

இட்டுப் இத்தி செய்யும் 

இகழ்மூகா மைக்கார ரெ௫ர்கொண்டு அயர்விண்டு 

சித்தமகிம் கொண்டு காண்க, 

தக்கசனி நீரா டெனுமவ்வை யார்மொழி 

தனக்குரை தனைப் பகரிடிற் 

சனிவா£ மதிலெண்ணெ யபிட்டுவெர் நீரினிற் 
றலைமுழுக வென்ப தாகுஞ் 

சத்திய விசித் திரகவி ஞர்க்குளு இதப்ரபல்ய 

சற்குண மகத்.துவமிகும்
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சணிகைவளர் கந்தப்ப தேக்க ளின் திடுஞ் 

சரவணப் பெருமா ளெனும், 

மிக்கபுலவனு மிங்கன முூரைவகுத்தனன் 

மிகுசோ இடங்க ளாலும் 

வித்தக வறப்பளிச் ௮ரசதக முதலாவ 

வேறுபல நால்க ளாலும் 

மீமலான பொருளிகென வேயுணர்க வேறுசல 

விணாபொருள் வேறு பகர்வார் 

மெய்மையைப் பற்றிவள் ளூவர்சொன்ஞூன் முங்குறள் 

விளங்கிலார் போலு மன்றே, 
  

சரவணமுத்து முதலியார் பேரிற் 

சரமகவி 
++ PO — 

முப்பத்தாறு சீர்க்கழி நெடி லாசிரிய வருத்தம் 

சீறு சகவருட. மாயிரத் தெழுநாறு 

சேருமறு பத்தே ழினிற் 

,சிலகுவிசு வாவசெனலும் வருடமதின் 

மகரமதி இகழு காலாம் தேஇயிற் 

றிருவளர்பொன் வாரமக சாளபர பக்கநிகம் 

திருதியை யெனுக் திதியினிற் 

செறியுமா யுட்கம்ப யோகசவணி கலகரண 

தினகும்ப லக்செனக்சே 

தென்னிலங் காபுரியி னுக்குள்வளா யாழ்ப்பாண 

தேசமுழு அஞ்சி றக்கத் 
தெய்வசர வண்பவசண் முககுமர குருபரன் 

நிகழ் ஈல்லை யமர் ஈரேஷ்டன்,
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பேரோ மிப்பூ தலஞ்சிறி தெனும்படி 
பெரும்புகழ் படைத்த மஇிபன் 

பெருமை பொறை யறிவொடருண் முதலியநல் 

பிறக்துடன் வளர்க்க.டிபுணன் [குண மொடு 

பீடே௮ மாணவக ஈசவிரு டூரத்திப் 

பிறங்கு கற்பூர Buin 

பிரசாப மிருமாதை நகர்மணப் புலிமு சலி 

பெறவரு சபாசஞ்சிதம் 

பேசருமி லக்சணவி லக்கியக் கடலுண்டு 

பெரிறுசேக் கெறிய மேகம் 

பேதையே னெஞ்சு மெனுஞ்சிலையின் 

மீதுமலர் பெருமிதவி கசித கமலம், 

காரேறு மிமையவர்கள் பதியனைய வுயர்பிரபு 

கட்குரவ ரகக மகுடம் 

கடவுளர்சு மமுதநிக ரஇமதுர முத்தமிழ்க் 

satin gin பொழி குஞ்சரம் 

காதன்மிகு சலைவாண சிசு மண் டபம்.த 

கவின திருக்கு நிதியம் 

சனவெழில்கொண் மதனுமதி சமயமுறு 

சவுந்தரிய கனகலிக் கரக சொருபம் 

கருதலர்க ளெனவருவு GM GHA AD கிடெனவெழு 

சழச௫ப்ர சங்க சிங்கம் 

கருதுவே சாந்த௫ித் தாந்தகம ஈக௫க்தை 

கைவந்த கருணாகரம், 

சாயோறு பசுபாச பஇலக்ஷ ணப்ரபல 

ரளைவாக மப்பொக் ஷம் 

(SHUT காசசர வணமுத்து முதலியார் 
தின்னிகரி லாத குரவன்
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சாசுவத நிர்மல் வியோமலிசு வாதீத 

சத்திய சிரா£லம் பமாய்ச் 

சர்வபி பூரணல சகண்டதத் துவமாய்ச் 

சராசர வணுக் கடந்த 

சச்சிகா னந்தபர நிஷ்களா னக்ஜமாய்ச்: 

சதுமறையின் முடிவி னிலகுர் 

தற்பரகு காரப்ப சுத்தசிவ னாருபய 

உரணமலர் மேவி னானே. 

  

வி. சுப்பரமணியபிள்ளை அவர்கலின் 

தேேகஷியோகந்தைக் குறித்து 

இசங்கற பாமாலை 
அவ்வ எவவ ப 

கொச்சகம் 

  

என்னுடைய சண்மணியே எனசன்பர் சிகாமணியே 

பின்னமஅ புகழ்பொலிசப் பிரமணிய பெருக்சுகை நீ 

என்னையுனக் கன்னை பிகா வினிய குரு வென்ற முன்னர்ச் 

கசொன்னசென்னை பின்னரென்னைத் துறக்கதென்னை 
(சொல்லாயே. (19% 

புன்புலா ௮ண்ணாுமை போலறமற் Capex oben 

பென்பறுபல் லோரதிய வீயம்பியலர் சமைத்திருக்து 

நின்பெறாலம செலிமடுப்பச் செவிமடுப்ப நின்பெருமை 

என்பெருமை பென்றுகக்சே னினியாது செப்வேனே. (2), 

இவரெறியி னன்புடையர் போனடித்துஞ் சிவதீக்கை 

அவதெறியென்றிகழ்க்சொழியு மந்கணரைப்பொருட்படுத் 

பளநெறிசா ராது பத்தரையே பொருட் படுத்து [தம் 

திவகெறிநின்னெறியி௫வென் நனைகின்பாற்பிணித்க.துவே.
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வேதவர்தான் இடைத்திடினுங் இடையா அவிடினுகிற்கோச 

மாதனமென் சருணையென மதித்தெனது கழகமமர்நீ 

தேதுமகல் பணிவழுவா இயற்றியவென் னிருதிதியே 

நாசனது பொருதுகினை நணுகுவித்தான் றனதுலகே. (இ 

உன்னோடிரா மேச்சுரான் கோதுஇருச் சரலைவாய் [ன் 

முன்னையபஃறலங்களுக்கும் முழ க்தொண்டுபுரிர்் தகொண்டு 

பின்னர்வரும்பெஈும்பேறுபெ.றுவேனென்றெனக்குரைத்த 

கின்னையிழக் தேனந்தோ வக்தோவிக் நீணிலத்தே. (5) 

இப்பதியிற் சவகைக ளெர்காளும் படி.தீ.இடவும் 

செப்பருமெய்த் திருத்தொண்டர் குருபூசை செய்திடவும் 

ஒப்பரிய திருமடமொன் அண்டாக்கல் வேண்டுமென 

எப்பொழுதும் புலம்பினையே யினியெய்கன் முற்றுவதே. () 

என்னிடத்து நெடுங்கால கேரேகழ் றெதக்கனைமீயா 

நன்மையெல்லாம் பெற்றபலர் நாடறியப் பகைகக்கன்ற 

வன்மைமனக் தினராக மதித்கென்சொல் வறியொழுகு 

நின்னையிழக் அயிர்வாழ்வேன் நெஞ்சமிக வலீயேனே. (7) 

இருகிலக்தோர்கோபியெனவெித்துரைக்குமென்சினத்துக் 

கொருபொழுனு மிலக்காகா தொழுியென துளமு1ததும் 

உருகியகா தலிற்கொள்ளா சொண்டவுற வினன்சீர் 

Gumus பிரமணிய பெருர்சுகையோய் கியன்றே. (8) 

எத்தனையோ துயருழந்து மெமதிறைவன் றனைச்றி தஞ் 
சச௪மஇ னோவாது திருநாம முச்சரித்துப் 
ud By னவனருட்பாப் படித திடக்கேட் டினிதுவந்க 

இக்சுகைய கினதுசெயல் யான்மறக்கற் பாலதன்றே. (9) 

ஜர்செழுச்துப் பிரமாங்க மணிஃிருக்துஞ் சபபதமாம் 
மர்திரங்கோ ளஅுபதிசம் மாசறுநற் ப்ப இகம் 
பந்தமறு முருவற்றுப் படையினிபான் மந்திரித்த 

முர்துஇரு கீ.௮ுதினம் முப்பொருதும் பெற்ற னையே. (10)
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பொருவாநின் னுட மீண்டிப் பூதியையா னணிபொழுது 

திருநீறே யருமருந்து இருகிஹே யருமருக்சென் 

ஜொருவாக பேரன்போ டுரைக்கிரின் மதுரமொழி 

பெருகார்வக் இனிக்சேட்கப் பெறுவேனோ பேசாயே. (11) 

பிறரிடத்துச் செல்லாவெம் பெருமானார் தமியேன்மாட் 

டுறவினெழுர் தருளல்கண்டோ ரைந்துபுறம் பழிப்பரென 

அறகினைந்து புலம்பியமெய் யன்பவினிப் பிழைக்திடினப் 

புறவுரைகேட் பரிதென்றோ புவியினைவிட் டேனையே. () 

என்பொருட்டென் னாசிரியன் எத்தனையோ பாடுபட 

மூன்செய்கவ மென்கொலியான் முடிந்துழியு மறுமையவன் 

பொன்செய்திருவடி.க்கொண்டு புரிவனென.துமர்க்குரைத்த 
நின்சொல் செவிமடுப்ப நெடிசெனுள செக்கது வே. (13) 

நிருவாண தீக்கைபெறீஇ நிகழ்சிவ௫த் காக்க நால் 

பெருகார்வச் சென்னுழை பெறுங்காதல் காட்டினையே 

மூறுகார்ஈப் பிரமணிய முன்னம முற்றவினி 

வருவாயோ யென்னுழை$ வாராயோ வறிகிலனே. (14) 

உன்பாத மிகவருந்த வொருசிறியேன் மனைக்கணியான் 

இன்பார விருபொழுது மெழுந்தருள்வ தென்னையெனத் 

அன்பார நெறானலினீ சொற்றனையின் றென்மீதின் 

௮ன்பாலோ யான்வருந்தா தரனுலக மடைந்தனையே. (15) 

நின்றிரிபுண் டாநுதலும் கின்குறுகன் னகைமுகமும் 

நின்றணிர்ச கவினடையும் நின்கைபுதைக் இவாயும் 

நின்றனொஜதுச் பயெகலையும் நின்பணிர்த வின்மொழியும் 
என் றனெஇரினியெகா ளெய்திடயான் பெறுவேனே. (10) 

நினதுள்ளஞ் சிவார்ச்சனையின் நேசமுடைக் தென்பகறிச் 
செனதுவ பூசையொடு மெனதன்ப நின்பொருட்டு 
மனவிருப்பிற் சிவலிங்க மற்றொன்று பூசிப்ப 

உனதுடல மொருயவியர னுலகடையப் பெற்றனையே. (17)
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யான்பிழைத்தல் வேண்டுமென்ப சகெனகைய சின்விருப்பே 

யான்பிழையா தேமரிக்கி வென்கிரியை யனை த்துநீ 

தான்பிழையா இயற்றிவிக்க வென்றுமொழிச் கனையவ்வா 

றியான்பிழையா இயற்றுவிக்க யார்கரு க்கு முடிச்சுதுவே.() 

இக்காலக் தென்னாசா னீண்டிருப்ப யானிறக்கின் 

கற்கால மென்காலம் நாடிதைவிட் டவனகனும் 

பிற்காலக் தியானிறக்கிற் பிழையெனகின் மருகனுக்கு 

முற்காலக் தியம்பினையே நின்கருதக்து முற்தியதே. (19) 

நின்செனன காளிகனி னின்பெயரால் வேஃஞாக்கும் 

பொன்செய்திரு மன்றினுக்கும் பூசை நிகழ்க் இடவீண்டுன் 

கொன்செய்ட லொருவியிறை குஞ்செபா தம்பொருக்க 

என்செய்கவ மென்செய்தவ மிதுசால வியப்புடை கமத. (இ. 

ஆறுமுக நாவலச் பிரபந்தத்திரட்டு 
இரண்டாம்பாகம் முற்றிற்று. 

இப்பாமாலை முழுஅம் யாழ்ப்பாணம் சி. செல்லையாப் Sate 
யவர்கள் 1914 - ம் ஆண்டில் வெளியிட்ட ஆறுமுசாாவலர்ர்சரித் 
இச் சுருச்சதீதில் கசாணப்பட்ட௪.



தல்லை தகர்க்க நீதரகவல் 
வஹா. 

  

கேரிசையாசிரியப்பா 

[இஃது ஆறுமுசகாவலாவர்கள் தமையன்மாருசொருகரும் 

சுதிரையாத்திரை விளக்கத்திலுள்ள us Cis sore 
கள் செய்தவருமாகிய பரமானர்தப் புலவர் 

Osiss | 

கடன்முகட் டுதித்தசெல் கதிரெனக் இகமுல் 

படம்விரித் தெழுந்த பல்றலை யாவின் 

பருமணிச் தொகையு மரிமணிச் குவையும் 

பச்சையும் வயிரமு மற்றைய மணியும் 

விண்ணகத் இடையிடை தண்ணிழல் விடுப்ப 

இர்தர வில்லென் நினமயி லெமாக் 

தெங்கணு மகவுஞ் செம்பொனி ஸணிமையச் 

sored pac. டமைள்ளெழு பச்சைப் 

பைங்கொடி யன்தருள் பண்ணிய மருந்தே 

 இருவராண் டளர்அு மொருகரை காணாக 

கருணைவா ரிதியின் வளையுமா ரமுதே 

கருக்துறக் கருஇக் கடக்தவ ருள்ளச் 

திருட்டொகை அரக்குர் திருத்தகு விளக்கே 

இல்லையென் ஜொருவரை யிரவா அடியவர் 

அல்லனோ யகற்றியின் பருஞுன் னிதியே 

வண்டினார முடைக்துபண் பாடிட வளர்முகை 

விண்டலார் கடம்பெனும் வெறிமலர்ச் சதொடையசோ 

கோசன கத்தில்வாழ் ஞூரவனைச் சிறைபுசிர் 

28



தல்லைஈகர்க்கந்காகவல் 

தாருயிர் படைத்தரு ளளித்திடு முதல்வனே 

Erte சறைசெயுங் இருகத்திமர் சனைகெடு 

வீரவேல் விடுக்துமுன் விட்டிய விமலனே 

ARGH வாகிமுன் னகத்தியர்க் கருமறை 

தெருட்டுகல் லுணர்வருள் சிற்பரா னர்தனே 

காரகன் மகத்தினில் ஈணுகுறு செச்சையை 

ஊர்தி யெனப்பிடிக் தூர்ர்திடு மொருவனே 

ஆறுருக் சனையமோ ரங்கையா லணைத்துமை 

ஜா்வடி. வாத்தாட் டியவொரு முருகனே 

தடநெடுஞ் ௪ரவணக் தனிலறு மங்கையர் 

குடமுலை யூறுபால் குடித்திடுங் குமரனே 

ஆவினன் குடியினு மரியவே ரகத்தினுஞ் 

௪ரலை வாயினுக் திருப்பாற் சரிபினும் 

பழமுதிர் சோலையென் ௮ரைபெறு மலையினும் 

உளமகழ் வோடுறை யொப்பிலா முதல்வனே 

குன்றுகொ முடல்செய் துலவிடும குழகனே 

அ.திர்கருங் கடல்புடை With gab yah ga apes 
கதிரையங் கரியுறை சங்சைசன் புதல்வனே 
குடவளை யினம்பல குமிறு சண் பணையொடு 

தடமலர் வாவிகள் சுயங்குகல் லூரனே 
அன்பினர் கெஞ்சத் தடந்தொறு மலர்க்தநின் 
பங்சயப் பாதமென் சிர்சைவைள் இயம்புவஷ். 
மாயிரு ஞாலத்து மக்களிற் பற்பலர் ~ 
BOD BUG HUD BLOCH சனயருஞ் 

செஞ்சொல்வஞ் சியருர் தேடிய பொருளும் 
மீமிசைப் பவச்குழி விழ்த்டெப் Deval te gs 
பாசமென் நெல்லாம் பற்றறத் அறக்று 
காட்டிடைப் புகுக்கொரு காலினை மு...க்கிமேல்



நல்லைககர்க்கந்தரகவல் 

கோக்கிய கண்ணொடு கூப்பிய கையுமாய் 

கெடசதவம் புளிந்து மெலிக்சனர் தளர்க்து் 

காற்றுஇர் சருளுங் காயுகி கனியும் 

OUT WS Fi BO வருக்தி aia Bia ருலைந்தும் 

பேயெனக் Bib gir பேருடல் வாண்டுங் 

கானிடை விலங்கெனக் காண்வர வுழன்றும் 

வேற்றொரு தேவரை வேண்டார் நின்னடி. 

போத்றினர் முத்தி புருவது பொருளாய் 

அங்கவை யனைத்துஞ் சிந்தைசெய் யாது 

தண்டலை மலாவிழும் வண்டின மென்னக் 

கண்டன கண்டன காமுற்று வைகலும் 

அறுவை யமுச மொருசுவை குறைந்துழி 

அட்டனர் வெருவ வெட்டென வெகுண்டு 

தண்ணறுஞ் சாந்து சவா குங்குமம் 

ஒண்மலர்ச் Gi Oar துள்ளன புனைக்தும் 

நன்னெறி படர்கிலார் நட்பினை ஈயந்தும் 

நாணிலாச் கணிகையர் ஈயனவேற் குடைந்தும் 

வாணா ளெல்லாம் விணாச் கழித்தனன் 

இனமணிக் குலக ளிமைக்குமா முடியுக் 

இனகார் போலொளி இகழ்முக மாறும் 

ஒருமா வடிவா யுலகினை யுலைத்தளூர் 

இருபிள வாக வெறிர்திமை யோர்கள் 

சிறைதலிரத் தருளிய இருகெடு வேலும் 

மற்றுள படையும் வாதமு மபயமும் 

உற்றிடு பன்னிரு கைக்கல நிரையும் 

அருவரை பனைய வகலமு மிரண்டு 

மடவன மூவந்து வாழ்வுறு பாலும் 

கலகலென் றிசைக்குரின் கழலுக் காட்டி



ஈல்லைநகர்க்கந்த.ரகவல் 

மரகதக் கலாப மயின்மிசைக் தோன்றும் 

வடிகீனை வாழ்த்தி மறவா அள்கி 

இரவினும் பகலினு மிறைஞ்சிலே னாயினும் 

உன்னையே தெய்வமென் அளகத்துட் டுணிர்சனன் 

அன்னது துணிர்சேற் னான்னது பாரஞ் 

சனமொடு தீமையு மனமடு காமமும் 

கெறியிடைப் புகாச பொருளிடைச் செலவும் 

ஈரகடை விழ்த்தும் கொலைகள் வாதியும் 

இன்னவு மிம்மையி 0559) 

அம்மைபின் முத்தி யருளு மாறே, 

திருச்சித் தம்பலம். 

தெ



  

ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலரவர்களாலும் வர்கள் மாண 
வர்கள் வித்தவசிரோன்மணி ந. ச. பொன்ளம்பலபிள்ளை, ந.க, சதா 
சிலப்பிள்ளை, ச. பொன்னம்பலபிள்ளை, த. வகலாசபிள்ளை அவர்சளாலும் 
eH பதிப்பிச்சப்பட்ட புத தகஙகள் சென்னபட்டணம், தங்க 
சாலைவீ இ, 500-ம் செம்பர் வித்தியாநுபாலனயச் இரசாலையிலும், 
சிதம்பரம் சைவப்பிரசாச விச்தயொசாலையிலும், யாழ்ப்பாணம் 
கொழும்பு எல்லாப் புசத௫சாலையிலும் பெற்றுச்கொள்ளலாம். 

wane 

* 

கந்தபுராணம் செய்யுள் 
கந்சபுராண வசனம் 
கந்தபுராணச் சுருக்கம் 
வள்ளியம்மை திருமணப்படலம் உரையுடன் 
தெய்வயானையம்மை திருமணப்படலம் உரையுடன் 

பெசியபு ரணம் சூசன ச்தோடு 

பெரியபுராண ஞூசனம் 
பெரியபுராணம் வசனம் 

சமயாசாரியர் சர்கானாசாமீயர் சரித்திர சங்கோகம் 
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கால்வர்சாவ்மணிமாலை உரையுடன் 0 

இருவ்ளையாடற் புராணம் செய்யுள் 2 

இருவீளையாடற்பு சாண வசனம் Z 

சேதுபுராணம் Z 

கோயிற்புராணவுமை | 
இதம் ர மியம் 0 சதெம்பரமான்மியம் 

சிசம்பாமும்மணிக்சோவை 0 
மகாபாரதம் ஆதிபருவம் உசையுடன் 3 

இராமாயணம், பாலகாண்டம் அரும்பகவுரையடன் 2 
சிவஞானபோசம் சிவஞானமுனிவர் சிற் றுரை 1 
இருக்கோ வையாருரை 8 
தருவாசசம்--(மாணிக்கவாசசர் சரித்தாக்துடன்) |



சைவசமயகெறியுரை 
பிரயோகள்வேகவுரை 
சிவஞானத்தெளிவுபதேசத்திரயம் 

சிவா au gle am sit 

புட்பவிதி 
அருட்பா--இது அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டும் 

திருவாசகமும் திருவிசைப்பாவும் திருப்பல் 
லாண்டும் பெரியபுராணச் செயயுட்டிரட்டும் 

அடக்கியது. 
அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு 
ப.இனொரார் திருமுறை 
கொலைமறுத்தல் உரை 
கொல்ைமறுத்தலா தி--இது கொல்மறுத்தல், வைராக் 

சய சதகம், வைராக்கிய தீபம், ௮லிரோதவுந்த 
யார் ௮டங்கியது. 

நித்தியகருமலிதி 

திருமுருகா ற்றுப்படை. மூலம் 
இருமுருகா ற் அப்படையுரை 

மருதாரந்தா தியுரை 
அபிராமியக்தாதி மூலம் 
அபிராமிபர்கா இதியுரை 
உபடிட தவுரை 
இருச்ளெக்தினி ரோட்டகயமகவந்தா Bij so 
கரதாலகாரம், கக்கரனுபு, 
கால்வாசான்மரிமாலை 

மறைசையக்தா தி 

அருணகிரியர்தாத 
ருக்கருவைவெண்பாவரந்தாதி 
ருக்கருவைப்பதிற்றுப்பத்தர்கா இ 

சிங்சைச்சிலேடைவெண்பா 

திருச்செர் நா.ர.ரவல் 

சரசுவஇியந்தாத 
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விநாயககவசம், சிவசவசம், சத்திகவசம், இலக்குமி 
தோத்திரம், சரஸ்வதி தோத்திரம். 

விராயகரகவல் இருச்செக்தூர்க் கலிவெண்பா 
- கபிலாகவல் 
மதுரை அறுபத்துநான்கு திருவிளையாடற் 

போற்றிக் கலிவெண்பா 
துண்டி வீசாயகர் திருவருட்பா 

கதிர்காமவேலர் திருவருட்பா 
தஇரிகடுகவுளை 

திருவகுப்பு 
கீதிவெண்பாவுரை 
ஏரெழுபது திருக்கைவழக்கம் 
நிதிநெறிவிளக்கம் கூலம் 
அத்திரூடி, கொன்றைவேந்கலனுரை 
நல்வழியுரை 
நன்னெறியுரை 
வாக்குண்டாமுரை 
உவமானசக்கிரகம், இரத்தினச்சுருக்கம் 
தீருக்கசங்கிரகம், அன்னம்பட்டியம் 

திருக்குறள் மூலம் 
திருவள்ளுவர் பரிமேலழகருரை 
திருக்குறள் சுருக்கம் 
HGH GOUT Ov லம 

நன்னூல் விருத்தியுரை 
ஈன்னூற்காண்டிகைய/ரை 
சூடாமணி நிகண்டு 18-தொகுதியும் உரையுடன் 

(முசலிரண்டுதொகுதிகள் சொத்பொருளுடன்) 
10-தொகுதியுரை . 

ட. 11, 12 தொகுதியுரை 

இலக்கணக்கொக்துரை, தொல்காப்பியச் சூத்இர 
விருச்தஇி, இலக்கணவிளக்கச் சூழுவளி 

இலக்கணச் சுருக்கம் 
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. இலக்கணவினாவீடை 

சொல்காப்பியம் (சேனாவரையம்) 
ஆறுமுககாவலர் சரித்திரம் (வசனம்) 
ஆறுமுகநாவலர் சரித் திரம் (செய்யுள்) 

நாவலர் பிரபந்தத்திரட்டு 
ற்சைவவினை விடை 

Bh near oe eee 

முகற்பாலபாடம் 
இரண்டாம்பாலபாடம் 

மூன்ரும்பாலபாட.ம் 

நானகாம்பாலபாடம் குறிப்புரையும் அப்பியாச 

வினாக்களும் 

நீதிநாற்றிரட்டு 
சக்மார்சுக போதினி முசுற்பாகம் 

” இரண்டாம் பாகம் 

” : மூன்றாம் பாகம் 

நான்காம் பாகம் 

” GH ATL LIT SD 

ர அரும் பாகம் 
க ஏழாம் பாகம் 

” எட்டாம் பாகம் 

” ஒன்பதாம் பாகம் 

சந்மார்க்ச போதினி 9-பாகங்களும் சேர்ர்தது 
வில்லிபுத்தூரர் பாரதம் ். (இச்சில்) 
தாயுமானசவாமிபாடல் ர 
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ஸ்ரீலரீ ஆறுமுகநாவலரவர்கள் 

வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, 
Qs. 300, தங்கசாலைலீ.இி, சென்னை.
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