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எ� சாி�திர
 எ� சாி�திர
 எ� சாி�திர
 எ� சாி�திர
 ----    பாக
 பாக
 பாக
 பாக
 3333    
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தி)வாவ�*ைறயி� இர2� பிாிவாக நைடெப-4 வ�த பாட,களி� சி�ன 
வைக#.ாிய பாட
 பழனி#.மார� த
பிரா�, ஆ4;க� த
பிரா� ;த(யவ�க� 
வி)
பியப3 சில தின,க>#.� பிற. காைலயிேல நைடெபற ஆர
பி�த*. 
.மாரசாமி� த
பிரா?
 நா?
 ேக0� வ�த பாட
 பி-பக(@
 ;�னிரவி@
 
நட�த*. அ�பாட�தி� தி)நாைக# காேராண� �ராண
 ;3�தAட� காசி 
கா2ட�ைதB
 பிரேமா�தர கா2ட�ைதB
 நா,க� ப3�ேதா
. அ�பா� க�த 
�ராண
 ஆர
பி#க�ப0ட*. பாட
 மிகA
 ேவகமாக நட�த*. அ�ேபா* 
க2ண�ப� த
பிராென�பவ)
 .
பேகாண
 ைவ�தியநாத ேதசிகெர�பவ)
 
உடனி)�* பாட, ேக0� வ�தன�. அ6வி)வ)
 இைசயி� வ�லவ�க�. 
 
.மார�ாி� படல
 
 
க�த�ராண�தி� ;த-கா2ட�தி� .மார�ாி� படலெம�ற ஒ) ப.தி உ�ள*. 
அதி� ;)க# கடA� ேச ஞEைர உ2டா#கி அ,ேக த,கியி)�தாெர�ற ெச தி 
வ)கிற*. ச2ேட�வர� அவதாி�த �தல;
 அ*ேவ. 
 
;)க# கடA� அ,ேக எ/�த)ளியி)�தேபா* அவேரா� வ�த ேதவ�க>
 
இ�திர?
 த,கியி)�தா�க�. இ�திர� இ�திராணிைய� பிாி�* வ�த வ)�த�ைத 
ஆ-றமா0டாம� இரெவ�லா
 7,காம� �ல
பினாென�4 கவிஞ� 
வ)ணி#கி�றா�. அ�ப.தி விாிவாகA
 இ�திரன* மய�ேநாயி� மி.திைய� 
ெதாிவி�பதாகA
 அைம�*�ள*. 
 
சாமிநாத பி�ைள 
 
சில கால�தி-.� பி�� தி)ெந�ேவ( ஜி�லாவி@�ள வ2டானெம�?
 
ஊாி()�* சாமிநாத பி�ைளெய�பவ� மட�தி� தமிG ப3�பத-காக வ�தா�. 
ஓரளA பயி-சிB�ளவ�க>#. எ� ஆசிாிய)
 ��பிரமணிய ேதசிக)
 பாட
 
ெசா�வா�க�. %தனமாக வ�தவ�க>#.� பைழய மாணா#க�க� சில� பாடI 
ெசா�வ*2�. ;#கியமாக# .மாரசாமி� த
பிரா?
 நா?
 அ6வா4 
ெசா�@ேவா
. 
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சாமிநாத பி�ைள .மாரசாமி� த
பிரா?#.� J�வாசிரம�தி� உறவின�. அவ� 
அ�த
பிரானிட
 பாட, ேக0� வ�தா�. ஒ)நா� இரA ப�*மணி வைரயி� 
அ
மாணா#க� த
பிரானிட
 பாட, ேக0டன�. பிற. த
பிரா� 
சயனி�*#ெகா2டா�. நா?
 அ,ேக ஓாிட�தி- ப��*� *யி�ேற�. 
 
‘ேச ஞE� இ�திர�’ 
 
.மாரசாமி� த
பிரா� ந�ளிரவி� ப�னிர2� மணி#. எ/�* பா��தேபா*, 
சாமிநாதபி�ைள ப��* உற,காமேல 7ணி� சா �தப3ேய இ)�தா�. ‘இவ� ஏ� 
இ�ப3 இ)#கிறா�?’ எ�4 எ2ணினா�. “ஏேதா ேயாசி�*#ெகா23)�பதாக� 
ேதா-4கிற*. நா
 இ�ேபா* கைல#க ேவ2டா
” எ�ற க)�ேதா� த
பிரா� 
மீ0�
 ப��தன�. அ�பா� சிறி* ேநர,கழி�* விழி�*� பா��தேபா*
 
அ
மாணா#க� ;�� இ)�தப3ேய இ)�தா�. அ�4 இரA இ�ப3 நா�.;ைற 
விழி�*� பா��தேபா*
 அவ� அ�நிைலயி� இ)�தைத# கவனி�த த
பிரா�, 
“இவ� ஏேதா மனவ)�த�தா� இ
மாதிாி இ)#கிறா� ேபா@
! அ6வ)�த�*#.# 
காரண
 இ�னெத�4 ெதாி�* நீ#க ேவ2�
” எ�4 ;3A ெச தன�. 
 
த
பிரா� தின�ேதா4
 காைலயி� ஐ�* மணி#ேக எ/�* காவிாி#. �நான
 
ெச ய� ேபாவா�. அ�ப3 அ�4 காைலயி� எ/�தேபா*
 சாமிநாத பி�ைள 
7ணி- சா �தப3ேய இ)�தைத� பா��*, “ரா�திாி ;/வ*
 
.�தவM�#ெகா23)�தீேர! காரண
 எ�ன? எ�ன *#க
 வ�*வி0ட*?” எ�4 
ேக0டா�. 
 
அவ� ஏேதா கனவி()�* திNெர�4 ெதளி�தவைர�ேபால எ/�*, “அவைள�தா� 
நிைன�*#ெகா23)�ேத�” எ�றா�. 
 
அ
மாணா#க� க(யாண
 ஆனவ�. த
 மைனவிைய� பிாி�*வ�தவ� அ�த விஷய
 
த
பிரா?#.� ெதாிBமாத(� சாமிநாத பி�ைளயி� வ)�த�தி-.ாிய 
காரண�ைதB
 ெதாி�*ெகா2டா�. 
 
நா� எ/�தAட� த
பிரா� எ�ைன� பா��*M சிாி�தப3ேய, “ேச ஞE� இ�திர� 
இ,ேக இ)#கிறாேன, ெதாிBமா?” எ�4 ேக0டா�. 
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என#. ஒ�4
 விள,கவி�ைல. 
 
“க�த �ராண�தி� .மார�ாி�படல�தி� இ�திர� இரெவ�லா
 7,காம� 
வ)�தியதாகM ெசா�ல�ப0��ள விஷய
 ஞாபக
 இ)#கிறேதா?” 
 
“ஞாபக
 இ�லாம� எ�ன? ஐயா அவ�க�, காவிய,களி� அ�தைகய ெச திக� 
வ)ெம�4 ெசா�னா�கேள” எ�ேற�. 
 
“அைத�ப-றி நா� ெசா�ல வரவி�ைல. ேச ஞEாி� 7,காம� இ�திராணிைய 
நிைன�*#ெகா23)�த இ�திர� இ�ேபா* சாமிநாத பி�ைளயாக அவதாி�* 
வ�தி)#கிறா�” எ�4 ெசா�(M சிாி�தப3ேய அ
மாணா#கைர� பா��தா�. அவ� 
த
 ;க�ைத# கவிG�*#ெகா2டா�. 
 
பிற. .மாரசாமி� த
பிரா� என#. விஷய�ைத விள#கினேபா* நா?
 அவேரா� 
ேச��* சிாி�ேத�. அ*;த� அ
மாணா#கைர நா,க�‘ேச ஞE� இ�திர�’ எ�ேற 
அைழ�* வரலாேனா
. 
 
சித
பர
பி�ைளயி� விவாக ;ய-சி 
 
எ� ஆசிாிய)#.M சித
பர
 பி�ைள எ�4 ஒ) .மார� இ)�தா�. அவ)#.� த#க 
பிராய
 வ�தபிற. க(யாண
 ெச வத-.ாிய ;ய-சிக� நைடெப-றன. 
சீகாழியி()�த .)சாமி பி�ைள எ�பவ)ைடய ெப2ைண நிMசய
 ெச * 
மாPர�திேலேய க(யாண
 நட�த ஏ-பாடாகியி)�த*. Q ��பிரமணிய ேதசிக)
 
மட�* உ�திேயாக�தி� இ)�த த
பிரா�க>
 ேவ4 கனவா�க>
 ெபா)>தவி 
ெச தன�. க(யாண ஏ-பா�கைளெய�லா
 கவனி#.
ெபா)0� ஆசிாிய� 
மாPர�தி-.M ெச�றா�. நா?
 உட� ெச�ேற�. 
 
Q நமMசிவாய ேதசிக� 
 
அயEாி@�ள கனவா�க� பல)#. விவாக ;R��த ப�திாிைக அ?�ப� 
ெப-ற*. சில)#. விாிவான க3த,க>
 எ/த�ப0டன. ஒ6ெவா) க3த�தி@
 
தைல�பி� ஒ) �திய பாடைல எ/தM ெச த� ஆசிாிய� வழ#க
. அ#க3த,கைள 
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எ�லா
 எ/தியவ� நாேன. க�(ைட#.றிMசியி� சி�ன� ப2டார ஸ�நிதியாக 
இ)�த Q நமMசிவாய ேதசிக)#. ஒ) க3த
 எ/த� ெதாட,.
ேபா* அவ� 
விஷயமாக ஐ�* பாட�கைளM ெசா�னா�. க3த
 எ/தியபிற. நமMசிவாய 
ேதசிக)ைடய இய��கைள என#. எ��*# Rறினா�:- 
 
“Q நமMசிவாய ேதசிக� ந�ல க�வி அறிA�ளவ�. தமிழி@
 வடெமாழியி@
 
ஆG�த பயி-சிBைடயவ�. இைடவிடாம- பாடI ெசா�@பவ�. ெலௗகிக�தி@
 
திறைமB�ளவ�. க�(ைட#.றிMசியி� இ)�*ெகா2� பல சீ�தி)�த,கைளM 
ெச தி)#கிறா�. அவைர யாரா@
 ஏமா-ற ;3யா* உ
ைம# க2டா� அவ� 
மிகA
 ச�ேதாஷி�பா�.” 
 
“தி)வாவ�*ைறயி� இராம� க�(ைட#.றிMசியி� இ)�பத-.# காரண
 
எ�ன?” எ�4 நா� ேக0ேட�. 
 
தி)வாவ�*ைற மட�தி-.� தி)ெந�ேவ( ஜி�லாவி� பல கிராம,க� 
இ)#கி�றன. க�(ைட#.றிMசிையM சா��*
 பல உ�ளன. அவ-ைற# 
கவனி�பத-காக அவ� அ,ேக இ)#கிறா�. க�(ைட#.றிMசியி@
 
தி)வாவ�*ைறைய� ேபாலேவ மட;
 அத-. அ,கமாகிய ேகாயி� ;த(ய 
இட,க>
 பாிவார,க>
 உ2�. ஸ�நிதான
 சி�ன� ப0ட�தி� இ)�தேபா* 
சில வ)ஷ,க� அ,ேக எ/�த)ளி இ)�த* இ�த ஆதீன�தி-. இராசதானி நகர
 
ேபா�ற* தி)வாவ�*ைற. இளவரச� இ)�த-.ாிய நகர
ேபால விள,.வ* 
க�(ைட#.றிMசி, சி�ன� ப0ட�தி@�ளவ�க� க�(ைட#.றிMசியி()�ப* 
வழ#க
. அவ�கைள இளவரெச�4
 ெசா�வ*2�.” 
 
“தி)வாவ�*ைற ஆதீன
 தமிGநா� ;/வைதB
 ஆ0சி�ாிவ* ேபால�லவா 
இ)#கிற*?” எ�4 நா� ஆMசாிய�ேதா� வினவிேன�. 
 
“மட�தி� ெப)ைம உம#. வர வர�தா� ெதாிB
. சிUய�க� எ,ெக,ேக 
இ)#கிறா�கேளா அ,ெக�லா
 இ6வாதீன�தி� ச
ப�த
 இ)#.
. காசி ;த� 
க�னியா.மாி வைரயி� ;#கியமான சிவ�தல,களி@
 ஆதீன�தி� ச
ப�த
 
உ2�” எ�4 ஆசிாிய� உைர�தா�. 
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க3த,க� எ/த� ெப-ற கனவா�களி- பல� ச�ேதாஷ�ேதா� விைட எ/தின�. 
நமMசிவாய ேதசிக)
 எ/தியி)�தா�. 
 
சித
பர
 பி�ைளயி� விவாக
 .றி�பி0ட ;R��த�தி� மிகA
 சிற�பாக நட�த*. 
அத-.� பல கனவா�க� வ�* விசாாி�* மகிG�* ெச�றன�. அ#கனவா�கைள 
அறி�*ெகா2ட* என#.� ெபாிய லாபமாயி-4. 
 
க(யாண நிகGMசிக� 
 
க(யாண�தி�, தி)வாவ�*ைறயி()�* வ�த காாிய�த�க� த,க� த,களா� 
ெச ய#R3ய காாிய,கைளM ெச தா�க�. எ�?ைடய சகபா3யாகிய சேவாிநாத 
பி�ைள ப
பரமாகM �-றி� பல காாிய,கைள நிைறேவ-றினா�. எ�னா� 
;3�தவ-ைற நா� கவனி�ேத�. 
 
;R��த தின�தி� மாைலயி� பா0�# கMேசாி, விகட# கMேசாி, பரத நா03ய
, 
வா�திய# கMேசாி எ�லா
 நட�தன. ஒ) ெபாிய ஜமீ�தா� 80� விவாக
ேபாலேவ 
எ�லாவிதமான சிற��#கேளா�
 அ* நைடெப-ற*. பரத நா03ய
 ஆ3ய 
ெப2பா@#.M சைபயி� உ�ள கனவா�க� இைடயிைடேய பண
 ெகா��தன�. 
 
அ�ேபா* பி�ைளயவ�க� எ�ைன அைழ�* அ)கி� இ)#கMெச * எ� ைகயி� 
ஒ) Vபாைய# ெகா��* அ�ெப2ணிட
 அளி#கM ெசா�னா�. என#. மிகA
 
ச,ேகாஜமாக இ)�த*; ஆனா@
, ஆசிாிய)ைடய க0டைளைய ம4�த-. அIசி 
அ�ப3ேய ெகா��ேத�. அ,கி)�த யாவ)
 எ�பா� பி�ைளயவ�க>#. இ)�த 
அ�ைப இதனா@
 அறி�*ெகா2டா�க�. 
 
தIைசவாண� ேகாைவ 
 
விவாக
 நிைறேவறிய பி��
 சில வார,க� நா,க� மாPர�தி� த,கியி)�ேதா
. 
சேவாிநாத பி�ைளB
 நா?
 பைழய பாட,கைள� ப3�* வ�ேதா
. அேதா� 
தIைசவாண� ேகாைவைய� �திதாக ஆசிாியாிட
 பாட, ேக0� வ�ேதா
. அவ� 
அக�*ைறM ெச திகைள விள#கிM ெசா�னா�. ;�ேப சீகாழி# ேகாைவைய� 
பாட
 ேக0டேபா* பல விஷய,கைள நா� ெதாி�*ெகா23)�தா@
 மீ2�
 
அவ-ைற ஞாபக�ப��தி#ெகா2டேதா� பல �திய ெச திகைளB
 அறி�ேத�. 
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தIைசவாணென�பவ� பா23ய ம�ன?#.M ேசனாதிபதியாக இ)�த ேவளாளM 
ெச�வென�4
 அவ� வாG�தி)�த தIைச, பா23 நா03@�ள 
தIசா#Rெர�?
 ஊைர# .றி�பெத�4
 ெசா�னா�. 
 
தIைசவாண� ேகாைவயி� ஆசிாியராகிய ெபா யாெமாழி� �லவைர� ப-றிய 
வரலா-ைறB
 ஆசிாிய� விாிவாக எ��*ைர�தா�. 
 
அ�பா�*ைர ஐய� 
 
இர2� மாத கால
 நா� மாPர�தி� இ)�ேத�. அ�ேபா* தின�ேதா4
 
பி�ைளயவ�க� வி)�ப�தி�ப3, மாPரநாத�வாமி ேகாயி� ஸ�நிதி 8தியி� 
இ)�த அ�பா�*ைர ஐயெர�பவ� 803� ஆகார
ெச * வ�ேத�. அவ)
 அவ� 
மைனவியா)
 எ�னிட
 மி#க அ�� கா03னா�க�. மட�தி()�ேதா 
பி�ைளயவ�களிடமி)�ேதா எ� ெபா)0� அவ)#. எ6விதமான உதவிB
 
கிைட#கவி�ைல. எ�னாேலா காலணாA#.#Rட� பிரேயாசன
 இ�ைல. அாிசி 
;த(ய ப2ட,க� அவ)#. அளி#.
ப3 ஏ-பா� ெச ய�ப�ெம�4 
ந
பியி)�ேத�. அ6வா4 ஒ�4
 நட#கவி�ைல. அவ� வறியவெர�பைத அறி�த 
நா� அவ)#.M சிரம
 ெகா��பத-. அIசிேன�. எ�ன ெச வெத�4 
ெதாியாம� கல,கிேன�. 
 
பழ;
 பா@
 
 
ஒ)நா� இரA ம-ற மாணா#க�க>ட� பி�ைளயவ�களிட
 பாட, ேக0டேபா*, 
அ* ;3ய ஒ�ப* மணி#. ேம� ஆயி-4. ;3�தAட� அவரவ�க� 
உணAெகா�ளM ெச�றா�க�. அ�ெபா/* அதிக மைழ ெப *ெகா23)�த*. 
என#. மிகA
 கைள�பாகA
 7#க# கல#கமாகA
 இ)�தைமயா� ேபாஜன
 
ெச யM ெச�லாம� அ�ப3ேய ஓாிட�தி� ப��*� 7,கிவி0ேட�. ஆகார
 
ெச *வி0� வ�த ஆசிாிய� நா� ப��தி)�பைத# க2டா�. தின�ேதா4
 நா� 
சா�பி0� வ�* ஆசிாியேரா� ேபசியி)�*வி0�� பிறேக *யி�வ* வழ#க
. 
அ�4 நா� அ6வா4 ெச யாைமயா� நா� ஆகார
 ெச யவி�ைல எ�பைத அவ� 
உண��* எ�ைன எ/�பM ெச தா�. நா� எ/�தAட� உ2ைமைய# ேக0� 
அறி�* உடேன ஆகார
ெச * வ)
ப3 ஒ) ம?Uய)ட� எ�ைன அ?�பினா�. 
இரA ெந�ேநரமாகி வி0டப3யா� அ�பா�*ைர ஐய� 803� எ�ேலா)
 ப��*� 
7,கிவி0டன�. ேபாஜன
 கிைட#க#R3ய ேவ4 சில இட,க>#.� ேபா � 
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பா��*
 ஒ�4
 கிைட#காம� தி)
பிேன�. அதைன அறி�த எ� ஆசிாிய� மிகA
 
வ)�தி� பா@
 பழ;
 வ)வி�* அளி�* எ�ைன உ2ணM ெச தா�. 
 
ம4நா0 காைலயி� நா� எ/�தAட� ஆசிாிய� எ�ைன அைழ�*, “நீ� 
தி)வாவ�*ைற#.� ேபா  அ,ேக உ�ளவ�கேளா� பைழய பாட,கைள� 
ப3�*#ெகா23)
. நா� விைரவி� அ,. வ�* வி�ேவ�” எ�றா�. 
 
ஏ� அ6வா4 ெசா�னாெர�4 என#.� ெதாியவி�ைல. “நா� அ*வைரயி� 
இ,ேகேய இ)�* ஐயாAட� வ)கிேறேன?” எ�ேற�. 
 
“ேவ2டா
; இ,ேக உம#. ஆகார விஷய�தி� ெசௗகாிய
 ேபாதவி�ைல. 
தி)வாவ�*ைறயி� ஸ�நிதான
 எ�லாவ-ைறB
 கவனி�*# ெகா�>
” எ�4 
வ-�4�திM ெசா�லேவ நா� ம4�பத-. அIசி அ6வாேற ெச ய உட�ப0ேட�. 
 
�),கிய தன;
 விாி�த மன;
 
 
�ற�ப�வத-. ;� அ�பா�*ைர ஐயாிட
 விைடெப-4#ெகா�>
 ெபா)0� 
அவ� 80�#.M ெச�ேற�. “இவ�க>#. ஒ) பிரதிBபகார;
 ெச யாம� 
இ)#கிேறாேம!” எ�ற வ)�த�ேதா� ெச�@ைகயி�, எ� இைடயி� இ)�த 
ெவ�ளி அைரஞா2 ஞாபக�தி-. வ�த*. எ� சிறிய த�ைதயா� இர0ைட வட�தி� 
அ6வைரஞாைணM ெச * என#. அணிவி�தி)�தா�. அ�பா�*ைர ஐயாிட
 
அதைன# கழ-றி#ெகா��*, “நா� இ�ேபா* தி)வாவ�*ைற ேபாகிேற�. 
இ6வளA நா� எ�னா� உ,க>#.M சிரம
 ேந��த*. இைத 
ைவ�*#ெகா�>,க�. பிற. ெசலA#. அ?�பி இைத வா,கி#ெகா�>கிேற�” 
எ�ேற�. 
 
அைத அவ� தி)�பி எ� ைகயி� அளி�*, “அ�பா, ந�றாயி)#கிற* நீ ப2ணின 
காாிய
! உன#.M சாத
 ேபா0டா எ,க>#.# .ைற�* ேபா வி�கிற*? 
உன#காக நா,க� எ�ன விேசஷ ஏ-பா� ப2ணிவி0ேடா
? ஏேதா நா,க� 
.3#கிற கIசிையேயா Rைழேயா உன#.
 ெகா��* வ�ேதா
. நீ ந�றாக 
வாசி�* வி)�தி#. வ�தா� அ*ேவ ேபா*
” எ�4 ெசா�னா�. அவ� வ)வா  
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�),கியி)�தா@
 அவ)#.�ள ெசௗகாிய,க� �),கியி)�தா@
 அவ)ைடய 
அ�� நிைற�த மன
 எ6வளA விாி�தெத�4 நா� அறி�* உ)கிேன�. 
“இவ�கேள மனித�க�! இவ�க>#காக�தா� மைழ ெப கிற*; Wாிய� 
உதயமாகிறா�” எ�4 எ� மன�*#.� ெசா�(#ெகா2ேட�. அவைரB
 அவ� 
மைனவியாைரB
 நம�கார
 ெச *வி0�� �ற�ப0ேட�. 
 
அைரஞாைண ஏ-4#ெகா�ள ம4�த பிற. நா� எ�ன ெச ய ;3B
? 
‘ெசIேசா-4# கட� கழி#.
 கால
 வ)ேமா?” எ�4 எ� உ�ள
 ஏ,கிய*. 
பி-கால�தி� என#. ேவைலயானேபா* அ#கடைன ஒ)வா4 தீ��*#ெகா2ேட�. 
 
அ�பா� பி�ைளயவ�க� ;த(ய எ�ேலாாிட;
 விைடெப-4 நா� 
தி)வாவ�*ைற வ�* ேச��ேத�. 
-------------  
 

52. 52. 52. 52. தி��ெப���ைற� �ராண�தி��ெப���ைற� �ராண�தி��ெப���ைற� �ராண�தி��ெப���ைற� �ராண�    

 
ஆசிாியாி� உ�தரA�ப3 நா� தி)வாவ�*ைற#. வ�* ேச��த பிற. அவைர� 
பிாி�தி)#க ேந��த* ப-றி மிகA
 வ)�திேன�. ஆனா@
 ��பிரமணிய 
ேதசிக)ைடய அ��
 த
பிரா�க>ைடய பழ#க;
 அ6 வ)�த�ைத ஒ)வா4 
.ைற�தன. தி)வாவ�*ைறயி� உணA விஷய�தி� என#. ஒ) விதமான .ைறA
 
இ�ைல. ெபா/*ேபா#.
 இனிைமயாக இ)�த*; .மாரசாமி� த
பிரா?ைடய 
ச�லாப
 என#. ஆ4தைல அளி�த*. ஆசிாிய� க0டைளயி03)�தப3, 
த
பிரா�க� எ�லாாிட;
 நா� மி#க ஜா#கிரைதBட?
 மாியாைதBட?
 பழகி 
வரலாேன�. 
 
ேதசிக� க0டைள 
 
ஒ)நா� இரவி� ��பிரமணிய ேதசிக)ட� நா� ேபசி#ெகா23)#ைகயி�, 
“பி�ைளயவ�களிட
 ேபா  ஒ) சமாசார
 ெசா�(வி0� வர ேவ2�
” எ�றா�. 
 
“க0டைள�ப3ேய ெச கிேற�” எ�4 நா� ெசா�ேன�. 
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தி)�ெப)�*ைறயி� ஆலய விசாரைண ெச *வ�த ��பிரமணிய� த
பிரா� 
எ�பவ� ��பிரமணிய ேதசிக)#. ஒ) வி2ண�ப
 அ?�பியி)�தா�. 
பி�ைளயவ�கைள அ�த �தல�தி-. நா�, நகரM சிற��ட� ஒ) �ராண
 பா�
ப3 
க0டைளயிட ேவ2�ெம�4
 அ6வா4 அவ� பா3 அர,ேக-றி ;3�தா� 
இர2டாயிர
 Vபா  தா
 ச
மான
 ப2XவதாகA
 த
பிரா� அதி� 
ெதாிவி�தி)�தா�. அ#க3த�ைத� ப-றிM ��பிரமணிய ேதசிக� எ�னிட
 
ெசா�(வி0�, “ந�ல ச�த��ப�தி� இ�த ேவ2�ேகா� வ�தி)#கிற*. 
பி�ைளயவ�க� த
 .மார)#. விவாக
ெச த வைகயி� ஏேத?
 சிரம
 
அைட�தி)#கலா
. அைத நீ#கி#ெகா�வத-. இ* ந�ல*. நீ� ேபா  
இ6விஷய�ைத� ெதளிவாக எ��*Mெச�வேதா�, அ6வா4 ெச வ* பல 
விஷய,களி� அ?Rலமாக இ)#.ெம�4 நா;
 அபி�பிராய�ப�வதாகM 
ெசா�@
. தி)�ெப)�*ைற#.ாிய வடெமாழி� �ராண�தி� தமிG 
ெமாழிெபய��ைபB
 அ�த �தல�தி-. ;�ேப உ�ள இர2� பைழய 
�ராண,கைளB
 த
பிரா� அ?�பியி)#கிறா�. அவ-ைறB
 பி�ைளயவ�களிட
 
ெகா2�ேபா # ெகா��* வா)
” எ�4 ெசா�( அ���தக,கைளB
 எ�னிட
 
ெகா��தா�. 
 
ஒ) ெச Bள3 
 
நா� ம4நா0 காைலயிேலேய மாPர�தி-. நட�* ெச�ேற�. ஆசிாியாிட
 
ெச திையM ெசா�(� ��தக,கைளB
 ெகா��ேத�. அவ� அ6விஷய�ைத 
மகிGMசிேயா� ஏ-4#ெகா2டா�. அ�ெபா/* அவ� மன
 தி)�ெப)�*ைற 
விநாயக� ஸ�நிதியிேலேபா  நி�றி)#க ேவ2�
. “ெச கிேற�” எ�ேறா, 
“தி)வாவ�*ைற#.� �ற�ப�ேவா
” எ�ேறா அவ� ெசா�லவி�ைல. 
 
“நிலAவ�த ;3யிெனா� ெவயி@வ�த 
மழகளி-ைற நிைன�* வாGவா
” 
 
எ�ற ஒ) ெச Bளி� அ3 அவ� வா#கி()�* �ற�ப0ட*. அ�ேபா*, 
‘இ�ெபா/ேத இவ�க� �ராண�தி-.� பி�ைளயா� �ழிேபா0�வி0டா�க�’ எ�4 
எ2ணிேன�. ெவயி@வ�த விநாயகெர�ப* தி)�ெப)�*ைறயி� 
எ/�த)ளிB�ள �தல விநாயக� தி)நாம
. ெவயி� உவ�த விநாயக� எ�ற 
தி)நாம�ேதா� ெவயி@#.� பைகயாகிய நிலவி� ஞாபக;
! அதைன அவ� 
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தி);3யி� அணி�தி)�பத� ஞாபக;
 ஒ),ேக வ�தனேபா@
. நா� அ�த 
அ3ைய ஏ03ேல எ/தி#ெகா�ளவி�ைல; எ� உ�ள�திேல எ/தி#ெகா2ேட�. 
 
“ச�நிதான�தி� தி)A�ள�ப3 நட�ப*தா� என#. இ�ப
. நீ� தி)�ெப)�*ைற 
பா��ததி�ைலேய?” 
 
“இ�ைல; மாணி#கவாசக� தி)வ)� ெப-ற �தலெம�4 ஐயா அவ�க� ெசா�ல# 
ேக03)#கிேற�.” 
 
“ஆமா
; அ* ந�ல �தல�தா�. ஆAைடயா� ேகாவிெல�4 இ�ேபா* எ�ேலா)
 
ெசா�@வா�க�. இைறவ� தி)வ)ளா� �ராண
 அர,ேக-ற ேந��தா� 
எ�லாவ-ைறB
 நீ� பா�#கலா
.” 
 
தி)�ெப)�*ைறைய� பா�#க ேவ2�ெம�ற வி)�ப
 என#.� ேதா�றிய*; எ� 
ஆசிாிய� அ�த �தல �ராண�ைத� பாட நா� அதைன எ/த ேவ2�ெம�ற ஆைச 
அத-.;� எ/�த*. 
 
Y�4 நா0க� நா� மாPர�தி� த,கியி)�ேத�. பிற. ஆசிாிய� �ற�படேவ 
நா?
 �ற�ப0�� தி)வாவ�*ைறைய அைட�ேத�. 
 
தி)வாவ�*ைற#. வ�தபி� மீ2�
 பாட,க� வழ#க
ேபா� நைடெப-றன. 
ெபாிய வைகயி� க�த�ராண
 நட�த*. சிறிய வைகயி� தி)விைளயாட�, 
தி)நாைக#காேராண� �ராண
, மாPர� �ராண
 ;த(யன நட�தன. 
 
.மாரசாமி� த
பிரா� 
 
.மாரசாமி� த
பிரா?#. வரவர மட�* நி�வாக�தி� கவன
ெச@�த ேவ23ய 
அவசிய
 ேந��த*. அவ� ெபாிய ஒ�#க�தி� இ)�தா�. ஒ�#கெம�ப* ப2டார 
ஸ�நிதிக� இ)#.
 இட�தி-.� ெபய�. அவ)ட� இ)�* காாியதாிசிைய� ேபால 
;#கியமான காாிய,கைள# கவனி�*வ)
 த
பிரா?#. ஒ�#க�த
பிரா� எ�4 
ெபய�. ந
பி#ைகB�ள த
பிரா�கைளேய அ�பதவியி� நியமி�ப* வழ#க
. அ�த 
ேவைலயி� சி�ன ஒ�#கெம�4
 ெபாிய ஒ�#கெம�4
 இர2� பிாிAக� 
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உ2�. பழ
, ச�தன#க0ைட, க-க2�, Jஜா திரவிய,க� ;த(யைவ சி�ன 
ஒ�#க�ைதM சா��தைவ. ஆபரண,க�, விைலBய��த ப0�, Zதா
பர,க�, 
ஆைடக� ;த(யன ெபாிய ஒ�#க�தி� உ�ளைவ. அ�ெபாிய ஒ�#க�தி� 
உ�ளவ� அ?பவ�தி� ;தி��தவராக இ)�பா�. அ�தைகய ேவைலையேய 
.மாரசாமி� த
பிரா� ஏ-4 நட�தி வரலாயின�. அதேனா� மட�* வி�*வா� 
ேவைலB
 அவ)#. இ)�த*. வி�*வாென�ற ப0ட;
 அத-. உாிய 
சி�னமாகிய ப�ல#.
 அவ)#. வழ,க�ப0டன. 
 
பாட�தி� மா4த� 
 
இதனா� ;�ேபா� நா�ேதா4
 பாட, ேக0� வ)வ* அவ)#. இயலாம- 
ேபாயி-4. ெபாிய வ.�ெப�ப* ெபயரளவி� வ.�ேபய�றி உ2ைமயி� 
.மாரசாமி� த
பிரா?#காகேவ அ* நிகG�* வ�த*. அவ� நிைலமாறியAடேன 
இ) பிாிவாக இ)�த பாட,க>
 மாறி, எ�லா� த
பிரா�க>
 ஒ),ேக இ)�* 
ேக0க, காைலB
 மாைலB
 பாட,க� நைடெப-றன. .மாரசாமி� த
பிரா� 
இைடயிைடேய ஓ A ேந)
ேபா* வ�* ேக0பா�. 
 
�ராண ஆர
ப
 
 
சில தின,க>#.� பிற. பி�ைளயவ�க� தி)�ெப)�*ைற� �ராண
 இய-ற� 
ெதாட,கினா�. ;த(� விநாயக வண#க
 ஒ�ைறM ெசா�( ;3�தா�. மாPர�தி� 
நா� அவைர� ேபா # க2டேபா* ஓர3 Rறிய* அவ)#. ஞாபக
 இ�ைல. 
அதனா� ேவ4 ஒ) ெச BைளM ெசா�னா�. அ* ;3�தAட� நா�, “மாPர�தி-. 
இ* விஷயமாக நா� வ�தேபா* ெவயி@வ�த விநாயகைர�ப-றி ஓ� அ3 
ெசா�ன* எ� ஞாபக�தி� இ)#கிற*” எ�4 ெசா�( அ6வ3ையB
 Rறிேன�. 
ேக0ட அவ� உடேன அதைனேய இ4தி அ3யாக ைவ�* ஒ) ெச Bைள# 
Rறினா�. நா� எ/திேன�. ேம@
 ெச B0க� ெசா�லM ெசா�ல எ/தி 
வரலாேன�. சில நா0களி� கடA� வாG�*
 நா0��படல;
 நிைறேவறின. 
தி)�ெப)�*ைற#. ;�ேப இ)�த தமிG��ராண,க� இர2�
 �தல 
வரலா4கைள ெவளி�ப��*
 ேநா#க�ேதா� அைம�தைவ. பி�ைளயவ�க� பா�
 
�ராண,களி� நா0�Mசிற��, நகரMசிற�� ;த(ய வ)ணைனக� க-பைன�திற
 
விள,க அைம�தி)�பைத அறி�தவ�க� அ
;ைறயி� த,க� த,க� ஊ)#.
 
�ராண
 ேவ2�
 எ�4 வி)
�வா�க�. தி)�ெப)�*ைற#.� �திய �ராண
 
பாட ேவ2�ெம�ற ;ய-சிB
 அ�தைகய வி)�ப�தினா� எ/�தேத. 
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ஆதலா� பி�ைளயவ�க� நா0�Mசிற�ைப விாிவாகேவ அைம�தா�. 121 
ெச B0களி� நா0��படல
 நிைறேவறிய*. கடA� வண#க
 ;த(யவ-ேறா� 
158 ெச B0க� இய-ற�ெப-றன. அ3#க3 ��பிரமணிய ேதசிக� 
�ராண�ைத�ப-றி� பி�ைளயவ�கைள விசாாி�பா�. நா� தனிேய ெச�4 
ேப�
ேபா* எ�ைனB
 வினAவா�. நா� இ�ன இ�ன ப.திக� நிைறேவறின 
எ�4 ெசா�@ேவ�. அவ)#.M ெச B0கைள# ேக0க ேவ2�ெம�ற ஆவ� 
உ2டா.
. 
 
நா0��படல
 ;3�தAட� ஆசிாிய� அ*வைரயி� ஆன ப.திகைளM ��பிரமணிய 
ேதசிக� ;�� ப3�*#கா0டM ெச தா�. அMசமய
 .
பேகாண�தி()�* 
தியாகராச ெச03யா� வ�தி)�தா�. ெச B0கைள# ேக0�� ேதசிக� 
பாரா03#ெகா2ேட வ�தா�. “தி)�ெப)�*ைற ெபாிய சிவே[�திர
. 
மாணி#கவாசக �வாமிக� அ)�ெப-ற �தல
. அத-. ஏ-றப3 இ��ராண;
 
சிற�பாக இ)#கிற*. சீ#கிர
 இைத நிைறேவ-றி அர,ேக-றி� J��தி 
ெச யேவ2�
” எ�றா�. ெச03யா)
 மிகA
 பாரா03னா�. 
 
அ#கவிஞ�பிரா� நா�ேதா4
 சிலசில பாட�கைளM ெச * வ�தா�. அ3#க3 
யாேர?
 பா�#க வ)வா�க�. அவ�கேளா� ச
பாஷைண ெச வதி� 
ெபா/*ேபா வி�மாதலா� சில நா0க� �ராண ேவைல நைடெபறா*. தமிG�பாட
 
மா�திர
 தைடயி�றி நட�* வ�த*. 
 
ெபாிய �ராண� பாட
 
 
த
பிரா�க>ைடய ேவ2�ேகாளி�ப3 ஆசிாிய� ெபாிய�ராண� பாட
 நட�த 
ஆர
பி�தா�. அ�ேபா* தியாகராச ெச03யா)
 மகா ைவ�தியநாைதய)
 அவ� 
தைமயனாராகிய இராமசாமி ஐய)
 மட�தி-. வ�தி)�தன�. 
 
நா� ெபாிய�ராண
 ப3#.
ேபா* அப�வர
 இ�லாம� ப3�பைத# க2� மகா 
ைவ�தியநாைதய� ச�ேதாஷமைட�தா�. சில நா0க� அவ� தி)வாவ�*ைறயி� 
த,கினைமயி�, அவேரா� பழகி அவ)ைடய .ண,கைள அறி�*ெகா�ள 
அ?Rலமாயி-4. அவேரா� பழக� பழக அவ)ைடய சிவப#திB
 ஒ/#க;
 
வைரயைறயான பழ#க,க>
 7 ைமB
 எ� மன�ைத# கவ��தன. ��பிரமணிய 
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ேதசிகரா� தா
 ;�?#. வ�தைத எ2ணி அவ� விநயமாக நட�*ெகா2டைத� 
பா��தேபா* அவர* ந�றியறிA எ6வளA சிற�பானெத�பைத நா� உண��ேத�. 
 
அவ� எ�னிட
 அ�� பாரா03 என#. எ6வா4 ச,கீத� பயி-சி ஏ-ப0ட* எ�4 
ேக0டா�. நா� எ,க� .�
ப வரலா-ைறB
 த�ைதயார* ச,கீத� திறைமையB
 
எ��*M ெசா�ேன�. என#.� ெதாி�த கன
 கி)Uைணய� கீ��தன,கைளB
 
பா3#கா03ேன�. அவ� ேக0� மகிG�தா�. 
 
ைவWாி 
 
ஆ,கீரஸ வ)ஷ
 கா��திைக மாத
 (1872 நவ
ப�) ;த� ெபாிய�ராண� பாட
 
நிகG�* வ�த*. க2ண�ப நாயனா� �ராண
 நைடெப-றேபா* என#.� 
திNெர�4 க�ைமயான 9வர
 வ�*வி0ட*. உட
பி� எ,.
 ;�*#க� 
உ2டாயின. எ�ேலா)
 ெபாிய
ைம வா��தி)�பதாகM ெசா�னா�க�. அதனா� 
ெபாிய�ராண� பாட
 ேக0கேவா ம-ற# காாிய,கைளM ெச யேவா ஒ�4
 
இயலவி�ைல. ச�திர�தி� ேரழி (இைடகழி)யி� ப��தப3ேய இ)�ேத�. 
பி�ைளயவ�க� சில சமய,களி� வ�* அ)கி� உ0கா��*, “உம#. இ�ப3 
அெசௗ#கிய
 வ�*வி0டேத!” எ�4 வ)�*வா�. எ� க2 இைமகளி� ேம@
 
ெகா��ள,க� எ/�தைமயா� க2கைள� திற#க ;3யவி�ைல. பி�ைளயவ�க� 
வ)
ேபா* ப�#ைகயி� எ/�* உ0கா��* ெகா�ேவ�. *#க
 ெபா,கிவ)
. 
க2ைணேயா திற#க ;3யா*. க2ணீ� வழிய வழிய நா� எ� வ)�த�ைத� 
ெதாிவி�ேத�. “எ� பா0டனா� ஊராகிய WாியYைல#.� ேபா � ேதகெசௗ#கிய
 
உ2டான பிற. வ)கிேற�’ எ�ேற�. அ6வாேற ெச யலா
 எ�4 Rறி எ�ைன 
அ?��வத-. ேவ23ய ஏ-பா� ெச யலானா�க�. 
 
அ�ெபா/* மட�*#.# க�(ைட#.றிMசியி()�* 8ரராகைவய� எ�ற கனவா� 
ஒ)வ� த
 .�
ப�*ட� வ�* ச�திர�தி� த,கியி)�தா�. அவ)ைடய ;திய 
தாயா� ஒ)விதமான உதவி ெச வா)
 இ�லாம� நா� கUட�ப�வைத# க2� 
இர,கி வ)�தி, “அ�பா! நீ கவைல�படாேத; நா� பா��*#ெகா�>கிேற�” எ�4 
Rறி எ� அ)கி� இ)�* ேவ23ய அ?Rல,கைளM ெச *வ�தா�. இரA 
;/வ*
 7,காம� எ�ைன# ைகைய� பி3�* அைழ�*Mெச�4
, தாகெம�4 
ெசா�னேபாெத�லா
 ெவ�நீ� ைவ�*#ெகா��*
 பா*கா�தா�. என#.� 
*�ப�ைத# ெகா��த அ
ைமயி� ெத வ
 அ�*�ப�தினிைடேய பா*கா�பத-. 
அ6A)வ
 எ��* வ�ததாகேவ எ2ணிேன�. 
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ைத மாத�தி� நைடெப4
 .)Jைஜ சமீபி�*#ெகா23)�த*. அத�ெபா)0�� 
பல� வ)வா�களாதலா� அMசமய�தி� தி)வாவ�*ைறயி� இ)�ப* ந�லத�4 
என எ2ணிேய நா� WாியYைல ெச�வதாக எ� ஆசிாியாிட
 Rறிேன�. 
 
விைடெப4த� 
 
எ� அெசௗ#கிய�ைதB
 அதனா� பி�ைளயவ�க>#. ஏ-ப0ட வ)�த�ைதB
 
அறி�த ��பிரமணிய ேதசிக� ெபாிய�ராண� பாட�ைத நி4�*
ப3 
க0டைளயி0டா�. 
 
எ�ைன ஒ) ப�ல#கி� இ)#கMெச * WாியYைல#. அ?�பினா�. Y,கி� 
வைளA�ள அ�ப�ல#. Y3 இ�லாத*; அவசர�தி� ேவ4 ஒ�4
 ெச ய 
இயலவி�ைல. க2ைண Y3யப3ேய எ�ேலாாிட;
 விைடெப-4#ெகா2ேட�. 
பி�ைளயவ�க>
 பிற)
 எ�ைன� பா��* மிகA
 விசன�ப0டா�க�. 
 
“சாமிநாைதய�, ேபா  வ)கிறீரா?” எ�ற ேபச ;3யாம� வா��ைதகைள 
ஒ6ெவா�றாக� த/த/�தப3ேய ெபா,கிவ)
 *யர�தி� நைன�*# Rறினா� 
ஆசிாிய�. 
 
என#.� ேபச வா  வரவி�ைல. .ழறிேன�; அ/ேத�; காைல எ0�மணி#.� 
ப�ல#கி� நா� WாியYைலைய ேநா#கி� பிரயாண�ப0ேட�. பி�ைளயவ�க� 
எ�?ட� ஹாிஹர��திர பி�ைள எ�ற மாணா#கைர வழி�*ைணயாகM 
ெச�4வ)
ப3 அ?�பினா�. WாியYைல#.� தி)வாவ�*ைறயி()�* ேபாக 
அ�ேபா* வசதியான சாைலயி�ைல. வய�களி� கைரவழிேய ேபாக ேவ2�
. 
என#.
 பி�ைளயவ�க>#.
 இைடயிேல உ�ள 7ர
 அதிகமாயி-4. எ� 
உ�ள�தி�, “இ�த� 7ர
 இ�ப3ேய விாி�* ெச�4வி�ேமா?” எ�ற எ2ண
 
சிறி* ேதா�றிய*; அ�ேபா* எ� வயி4 பகீெர�ற*. 
 
ப�ல#., WாியYைல#. அ)கி� உ�ள ஒ) ேதா�� வழிேய ெச�றேபா* எ� 
த�ைதயா� எதிேர வ�தன�. நா� இ)�த நிைலைய# க2ட அவ� தி�#கி0�� 
ேபானா�. அவ� வ�த ேகால
 ஏேதா ஒ) விேசஷ�ைத# .றி�பி�த*. க2ைண 
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ந�றாக� திற�* பா�#க எ�னா� ;3யவி�ைல. “ேபசாம� 80�#.� ேபா; பிற. 
ேபசி#ெகா�ளலா
” எ�4 த�ைதயா� ெசா�(M ெச�றா�. 
----------  
 

53. 53. 53. 53. அ�ைம வ�அ�ைம வ�அ�ைம வ�அ�ைம வ�    

 
நா� ப�ல#கி� WாியYைலைய அைட�தேபா* பக� 11 மணி இ)#.
. 
அ
ைமெய�ற காரண�தா� எ�ைன ேநேர அ
மா?ைடய 803-.� ெச�ல 
அ,கி)�தவ�க� அ?மதி#கவி�ைல. ெவளிP�களி()�* சில� வ�தி)�தன�. 
நா� இ)�த ப�ல#. 80�#. எதிேர உ�ள ெத�ன�ேதா�பி� இற#கி 
ைவ#க�ப0ட*. 
 
என#. இ�ன* ெச வெத�4 ெதாியவி�ைல. அ,ேக அ6வளA ேப�க� 
R3யி)�தத-.# காரண
 இ�னெத�4 ெதாி�தேபா* நா� இ3வி/�தவ� 
ேபாலாேன�. நா� அ,ேக ெச�ற தின�தி-. ;த�நா� எ� அ)ைம மாதாமக)
, 
சிவப#திைய என#. இளைமயிேலேய �க03யவ)
 ஆன கி)Uண சா�திாிக� 
சிவசாB9ய பதவிைய அைட�தன�. அவ)ைடய இனிய வா��ைதகைளB
 சிவJஜா 
விேசஷ�ைதB
 ேவ4 எ,ேக கா2ேபாெம�4 இர,கிேன�. 
 
.ழ�பமான நிைல 
 
இ�நிைலயி� ேதா�பிேல நா� ப�ல#கி- கிட�தப3ேய வ)�*ைகயி� 
சIசயன�ைத நட�திவி0� எ� அ
மானாகிய சிவராைமய)ட� எ� த�ைதயா)
 
பிற)
 வ�தன�. எ�ைன 80�#.� ெச�ல அ?மதி#காம� இ)�தவ�கைள# 
க2� அ
மா� ேகாபி�*#ெகா2டா�. “ந
;ைடய .ழ�ைத; அவ� 
கUட�ப�
ேபா* அவ?#. உதவாக 8� ேவ4 எத-.? ந�றா � பிMைச#கார� 
மாதிாி ேதா�பி� நி4�தி ைவ�தீ�க�? உ,க� மன
 க�ேலா!” எ�4 ெசா�(� 
ப#க�தி� ஒ)வ)
 .3யி�லாம� தனிேயயி)�த அவ)ைடய ேவெறா) 80ைட� 
திற�* விைரவி� எ�ைன அ,ேக ெகாண��* ைவ#கM ெச தா�. 
 
பிற. எ� த�ைதயா)
 தாயா)
 வ�* எ�ைன# க2� மிகA
 வ)�தினா�க�. 
ேவ23ய பாிகார,கைள� பிற� ெச ய நா� அ6803ேல இ)�* வ�ேத�. 
என#.# க23)�ப* ெபாிய
ைமயி� வைகயாகிய பைனேயறிய
ைமெய�4 
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அ,.�ேளா� ெசா�னா�க�. நா� ெசௗ#கியமாக வ�*ேச��தைத ஆசிாியாிட
 
ெதாிவி#.
ப3 என#.� *ைணயாக வ�த ஹாிஹர��திர பி�ைளயிட
 ெசா�( 
அ?�பிேன�. 
 
அ
ைமயி� ேவக
 
 
ஒ)நா� என#. அ
ைமயி� ேவக
 அதிகமாயி-4. நா� எ� நிைனைவ இழ�ேத�. 
அ�ேபா* எ�ேலா)
 பய�*ேபாயின�. எ� தாயா)
 த�ைதயா)
 
க2ணீ�வி0டன�. 
 
என#. நிைனA சிறி* வ�தேபா*, “நா
 மிகA
 அபாயமான நிைலயி� 
இ)#கிேறா
” எ�ற உண�A உ2டாயி-4. அ)கி� க2X
 க2ணீ)மா  
இ)�த எ� தாயாைர ேநா#கி, “நா� பிற�* உ,க>#. ஒ�4
 ெச யாம- 
ேபாகிேறேன!” எ�4 பலஹீனமான .ர(� ெசா�ேன�. அைத# ேக0� அவ� 
ேகாெவ�4 கதறினா�. எ� த�ைதயா)
 *#கசாகர�தி� ஆG�தா�. ஒ�4
 
அறியாத .ழ�ைதயாகிய எ� த
பி அ)கி� இ)�* ம)ளம)ள விழி�தா�. 
 
ஆ2டவ� தி)வ)ளா� அ#க2ட�தினி�4
 நா� த�பிேன�. அ
ைம 
க�ைமயாக இ)�தா@
 அ#க�ைம எ� உட
பி� த/
ைப உ2டா#கியேதா� 
நி�ற*. எ� பா0டனா� இற�த *#க�தி� ந�விேல வள��* வ�* அ�*�ப 
நிைலைய நிைனA4�*
 அைடயாளமாக இ�4
 சில அ
ைம வ�#க� எ� 
உட(� இ)#கி�றன. 
 
மா�கழி மாத
 ;/வ*
 நா� மி#க *�ப�ைத அைட�ேத�. ைதமாத
 பிற�த*. 
என#.M சிறி* ெசௗ#கிய
 உ2டாயி-4; தைல#. ஜல
வி0டா�க�. 
தி)வாவ�*ைறயி� அ�வதி ந[�திர�திேல .)Jைஜ நைடெப-ற*. அ�4 இரA 
WாியYைலயி� எ� அ
மா� 80�� தி2ைணயி� இ)�தப3ேய பா��தேபா* 
தி)வாவ�*ைறயி� ஆகாசவாண,க� ெதாி�தன. ;�தின வ)ஷ�தி� நா� 
தி)வாவ�*ைறயிேல க2ட கா0சிக� ஒ�ற� பி� ஒ�றாக எ� ஞாபக�*#. 
வ�தன. எ� ஆசிாிய� பல)#.M ெச B� இய-றி அளி�தைத நிைன�தேபா*, 
“இ6வ)ஷ;
 அ�தைகய ஆMசாிய நிகGMசிகைள� பா�#க# ெகா��* 
ைவ#கவி�ைலேய!” எ�4 வ)�திேன�. 
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“நா
 இ�லாத கால�தி� மாண#க�க>#. எ�ன எ�ன பாட,க� நட�தனேவா! 
நா
 எ�ன எ�ன அாிய விஷய,கைள# ேகளாம� இ)#கிேறாேமா!” எ�ற 
சி�தைனB
 என#. இ)�த*. பி�ைளவ�க� மா�கழி மாத�தி� �ற�ப0�M சில 
ஊ�க>#.M ெச�4 ைத மாத
 .)Jைஜ#. வ�தா�க� எ�ற ெச தி என#.� 
பிற. ெதாிய வ�த*. அ�ெபா/*தா�, “நம#. அதிகமான நUட
 ேநரவி�ைல” 
எ�4 எ2ணி ஆ4த� உ-ேற�. பி�ைளயவ�க� வி)�ப�ப3 அ3#க3 
தி)வாவ�*ைறயி()�* சில� வ�* எ�ைன� பா��*M ெச�வா�க�. 
 
மகாமக
 
 
அ�த வ)ஷ
 (1873) மகாமக வ)ஷ
. மகாமக கால�தி� .
பேகாண�தி- 
ெப),R0ட
 R�ெம�4
 பல வி�வ�சைபக� நைடெப4
 எ�4
 
ேக�விB-றி)�ேத�. Q ��பிரமணிய ேதசிக� த
 பாிவார,க>ட� ெச�4 
த,.வாெர�4
, பல வி�*வா�க� அவ� ;� R�வா�கெள�4
, 
பி�ைளயவ�க>
 அவ)ட� ேபா � த,.வாெர�4
 அறி�ேத�. “ந
;ைடய 
*ரதி�Uட
 எ6வளA ெகா3ய*! ப�னிர2� வ)ஷ,க>#. ஒ);ைற வ)
 
இ6விேசஷ�*#.� ேபா  வர நம#. ;3யவி�ைலேய! பி�ைளயவ�கைளM 
சா��*
 அவ�கேளா� ேச��* இ��2ணிய கால�தி� நட#.
 விேசஷ,கைள# 
க2� களி#க ;3யாம� அெசௗ#கிய
 ேந��*வி0டேத!” எ�ெற�லா
 நிைன�* 
நிைன�* வா3ேன�. 
 
WாியYைலயி()�* சில� மகாமக�*#.� ேபா  வ�தன�. அ,ேக ��பிரமணிய 
ேதசிக)
 பி�ைளயவ�க>
 வ�தி)�தா�கெள�4
 பல பல விேசஷ,க� 
நைடெப-றனெவ�4
 அவ�க� வ�* ெசா�ல என#.
 இய�பாகேவ இ)�த 
வ)�த
 பி�?
 அதிகமாயி-4. 
 
ஆசிாியைர அைடத� 
 
எ� ேதகநிைல வரவர# .ணமைட�* வ�தைமயா�, “இனி விைரவி� 
பி�ைளயவ�களிட
 ேபாகேவ2�
” எ�4 அ3#க3 ெசா�(#ெகா2ேட 
இ)�ேத�. எ� த�ைதயா� எ� ேவக�ைத உண��* மாசி மாத
 17-ஆ
 ேததி (29-
2-1873) �த�கிழைம மாைல எ�ைன அைழ�*#ெகா2� தி)வாவ�*ைற#. 
வ�தா�. 
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அ�ெபா/* மட
 எ�4
 இ�லாத கலகல�ேபா� இ)�த*. மகாமக�தி-.� 
ேபாயி)�த வி�*வா�க>
 பிர�#க>
 ��பிரமணிய ேதசிகேரா� 
தி)வாவ�*ைற#. வ�தி)�தன�. எ�ேலா)
 அவரவ�க>#. அைம#க�ெப-ற 
இட,களி� த,கியி)�தன�. 
 
மட�தி� கீைழMசAக23யி� பி�ைளயவ�க� பல)#கிைடேய இ)�* 
ச
பாஷைண ெச தி)�தன�. அ6விட�ைத அXகி ஆசிாியைர# க2ேட�. 
அ�ேபா* எ� உட
பி� உ�ள அ
ைம வ�#கைள# க2டா� அவ� 
வ)�தமைடவாெர�4 எ2ணி அவ� க2க>#.� ெதாியாதப3 அதிகமாக 
விJதிைய உட
� ;/வ*
 Jசியி)�ேத�. ஆசிாிய� எ�ைன# க2டAட� மி#க 
அ�ேபா�, “சாமிநாைதயரா? இ�ேபா* உட
� ெசௗ#கியமாயி)#கிறதா? உட
� 
;/வ*
 வ�� ெதாியாம� விJதி கவச
 தாி�தி)#கிற*ேபா� ேதா-4கிற*. 
உ
;ைடய ஞாபகமாகேவ இ)#கிேற�. க2ண�ப நாயனா� �ராண�ேதாேட 
ெபாிய �ராண
 நி�றி)#கிற*. மகாமக கால�தி� நீ� இ)�தி)�தா� எ6வளேவா 
ச�ேதாஷமாக இ)�தி)#.
” எ�4 Rறினா�. அ�பா� எ� த�ைதயாைர� பா��* 
ே[ம சமாசார,கைள விசாாி�தா�. 
 
இராமசாமி பி�ைள 
 
அ�ேபா* ம*ைர இராமசாமி பி�ைள எ�ற தமிG வி�*வாெனா)வ� அ,ேக 
இ)�தா�. அவ� பி�ைளயவ�க>ைடய மாணா#க�. ஆ4;க நாவலாிட
 பழகியவ�. 
தா
 இய-றிய சில %�கைள� பி�ைளயவ�களிட
 ப3�*#கா03 அவ� Rறிய 
தி)�த,கைள# ேக0� வ�தா�. அவைர� ப-றி நா� சில;ைற 
ேக�விB-றி)�ேத�. பி�ைளயவ�க� அ,கி)�தவ�களி� ஒ6ெவா)வைரB
 
என#. பழ#க
 ெச வி�தா�. 
 
ஆசிாிய� வி)�ப
 
 
எ� உட
பி� ெம(ைவ# க2ட ஆசிாிய� எ� த�ைதயாைர� பா��*, “இவ)#. 
இ�?
 ந�ல ெசௗ#கிய;2டாகவி�ைல. இ,ேக ஆகாரவசதிக� ேபாதியப3 
இ�ைல. இவ)ைடய தாயா� இ�
 உணைவ உ2�தா� இவ� உட
� 
ேதறேவ2�
. ஊாிேலேய இ�?
 சில தின,க� இ)�* உட
� ெசௗ#கியமான 
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பிற. வரலா
” எ�4 ெசா�( வ�தா�. “இவ� ந
ைம மீ0�
 ஊ)#. 
அ?�பிவி�வாேரா!” எ�4 அIசிேன�. 
 
“ஆனா@
 இவைர� பிாி�தி)�ப* என#.M சிரமமாகேவ இ)#கிற*. இவ� 
ஊ)#.� ேபான பிற. நா?
 சில ஊ�க>#.� ேபா  வ�ேத�. அ�பா� .)Jைஜ 
வ�த*. பி�� மகாமக
 வ�த*. பாட
 நட#கவி�ைல. இனிேம� பாட�ைத நி4�தி 
ைவ�ப* உசிதம�4. ஒ) ேயாசைன ேதா�4கிற*. தா,க� அ�ப3M ெச தா� 
அ?Rலமாக இ)#.
” எ�4 ஆசிாிய� எ� த�ைதயாைர ேநா#கி ம?ப3B
 
Rறினா�. 
 
“எ�ன ெச ய ேவ2�
?” 
 
“இவ)ைடய தாயாைர அைழ�*#ெகா2� Jைஜேயா� வ�* தா,க� இ6விட
 
சிலகால
 இ)�* இவைர# கவனி�*#ெகா2டா� நலமாக இ)#.
.” 
 
“அ�ப3ேய ெச கிேற�. அதி� எ�ன கUட
 இ)#கிற*?” எ�4 எ� த�ைதயா� 
உட�ப0டா�. அ�ேபா* என#. உ2டான மகிGMசி எ�ைலய-ற*. 
 
த�ைதயா� உடேன விைடெப-4M ெச�4 எ� தாயாைர அைழ�* வ�தா�. 
பி�ைளயவ�க� நா,க� இ)�பத-. ேவ23ய வசதிகைள மட�*# 
காாிய�த�கைள#ெகா2� தி)வாவ�*ைறயி� ெச வி�தா�. 
 
மீ2�
 ெபாிய�ராண� பாட
 வழ#க
ேபா� நட�த*. ந�]� வி)�திBைரையM 
சில)
 கா23ைகBைரையM சில)
 பாட,ேக0� வ�தன�. அவ�க>ட� நா?
 
கல�*ெகா2ேட�. 
 
இர2� மாணா#க�க� 
 
பி�ைளயவ�களிட
 ம-ற மாணா#க�கேளா� இர2� அபிேஷக�த�க>
 பாட, 
ேக0டன�. அவ�க� இ)வ�பா@
 மாணா#க�களி- சில� 
ெவ4��#ெகா2டவ�கைள�ேபால நட�* வ�தன�. ;த(� அத-.# காரண
 
என#. விள,கவி�ைல; பிற. ெதாி�த*. எ� ஆசிாிய� தி)விைடம)7)லாைவ 
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இய-றி அர,ேக-றிய கால�தி� அ6வி)வ)
 பலவைகயான இைடP4கைள 
விைளவி�தா�களா
. “சிவெப)மா� தி)8தியிேல ெச�@
ேபா* ேபைத ;த� 
ேபாிள
 ெப2 இ4தியாக உ�ள ஏ/ப)வ மகளி)
 கா;-றா�க�” எ�ற ெச தி 
அ6Aலாவி� வ)கிற*. தி)விைடம)7ாி� வசி�த ராஜப�*#களான சில 
மகாராU3ர�களிட
 ேமேல ெசா�ன இ)வ)
 ெச�4, “இ�த �தல�தி� �வாமி 
வ)ைகயி� 8தியி� உ�ள ெப2க� காம
ெகா2� பித-றினா�கெள�4 இ6^� 
உலாைவ இய-றிய ஆசிாிய� ெசா�(யி)#கிறா�. இ�த 8தியி� நீ,க� 
.3யி)#கிறீ�க�. உ,க� ஜாதி �திாீக>#. அபவாத
 அ�லவா இ*?” எ�4 
ெசா�(# கலகY03வி0டா�களா
. பி�ைளயவ�க>#. இதனா� சில 
அெசௗகாிய,க>
 ேந��தனவா
. 
 
ஆனா� அ6வி)வ)
 பாட, ேக0� வ)ைகயி� .ணநிதியாகிய பி�ைளயவ�க� 
அவ�களிட
 சிறிேத?
 ெவ4�ைப#கா0டாம� பிாியமாகேவ நட�தி வ�தா�. ம-ற 
மாணா#க�க>#ேகா அ6வி)வாிட�தி@
 ெவ4�� இ)�ேத வ�த*. 
இMெச திகைள நா� ேக0டேபா* என#.
 அவ�களிட�தி� ேகாப
 Y2ட*. 
ந�](� அ3#க3 அவ�கைள# ேக�விேக0�� திணற ைவ�ேப�. அவ�க� ;க
 
வா3 இ)�பா�க�. இைடயிைடேய அவ�க� ;� ெச த விஷம�தனமான 
காாிய�ைத# .றி�பாகM ெசா�(#கா0�ேவ�. பி�ைளயவ�களிட�தி()�த 
மதி��
 இளைம;4#.ேம அ6வா4 நா� ெச தத-.# காரண
. 
 
இ�ப3 அ3#க3 அவ�க� எ,களிட
 அக�ப0�� *��4வைத# க2ட ஆசிாிய� 
அ6வா4 ெச யேவ2டாெம�4 .றி�பாகM ெசா�@வா�. எ,க>#கி)�த 
ஆ�திர
 தீரேவயி�ைல. ஆசிாிய� அ6வா4 ெசா�@
 தின�தி� மா�திர
 �
மா 
இ)�ேபா
. ம4ப3B
 க2டன
 கிள
�
. எ,க� ஆசிாிய� இ6விஷய�ைத 
ஒ)நா� ��பிரமணிய ேதசிகாிட
 ெசா�(, “இ�த� பி�ைளக>#. அவ�களிட
 
ேகாப
 உ2�. அ3ேயனிட
 அ6வி)வ)
 தவறாக ;�� நட�*ெகா2டா�க�. 
அைத� ெதாி�* அவ�கைள� படாதபா� ப��*கிறா�க�. நா� இ�த விஷய�தி� 
ஒ)வா4 ச
ப�த;ைடயவனாதலா� இவ�கைளM சமாதான
 ெச ய இயலவி�ைல. 
ச�நிதான�தி� ஒ) வா��ைத க0டைளயிட ேவ2�
” எ�4 ேக0�#ெகா2டா�. 
உடேன ேதசிக� எ,கைள மா�திர
 அைழ�*வரM ெச *, த#க நியாய,கைள 
எ��*#கா03, “ந
மிட
 வ�தி)#.
 அ6வி)வ�களிட;
 விேராத
 பாரா0�வ* 
அழக�4” எ�4 ெசா�னா�. அ* ;த� நா,க� அவ�க�பா� இ)�த ேகாப
 
நீ,கி அ�ேபா� பழகலாேனா
. 
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தி)Mசி-ற
பல# ேகாைவயா� 
 
அ6வி)வ�க>� ஒ)வராகிய ம)தப2டாரெம�பவ)#.
 என#.
 ஆசிாிய� 
தி)Mசி-ற
பல# ேகாைவயா� பாடIெசா�( வ�தா�. நா,க� அைத# ேக0பேதா� 
தனிேய இ)�* சி�தி�ப*
 உ2�. ஒ)நா� மட�* ;க�பி� த
பிரா�க� சில)
 
காாிய�த�க� சில)
 R3யி)�தா�க�. அவ�களி- சில� எ�ைன ேநா#கி# 
ேகாைவயாாி()�* சில ெச B0கைளM ெசா�(� ெபா)>
 
ெசா�லேவ2�ெம�4 வி)
பின�. நா� ைபரவி ராக�ைத ஆலாபன
 ெச * சில 
ெச B0கைளM ெசா�( விாிவாக� ெபா)>
 உைர�ேத�. யாவ)
 
தி)�திB-றா�க�. 
 
அ�ெபா/* அ,ேக ேக0�#ெகா23)�த Jைஷ ைவ�திய(,க� 
த
பிராென�?
 ெபாியா�, “ேகாைவயா� ��தக
 உ,களிட
 இ)#கிறதா?” 
எ�றா�. “இ�ைல” எ�ேற�. உடேன அவ� எ/�* த
;ைடய அைற#.M ெச�4 
அ,ேக ெவ.ஜா#கிரைதயாக ைவ�தி)�த தி)வாசக;
 ேகாைவயா)
 ேச��த 
பைழய அM��பிரதி ஒ�ைற# ெகாண��*ெகா��தா�. “இ�ப3 லாப
 
கிைட#.மானா� தின�ேதா4
 நா� இ6வா4 உப�நியாச
 ெச ேவேன” எ�4 
ெசா�( அைத வா,கி#ெகா2� ப3�* வரலாேன�. 
 
இைடயிைடேய ஆசிாிய� தி)�ெப)�*ைற� �ராணM ெச B0கைள இய-றி 
வ�தா�. .மாரர* க(யாண�தி� ஏ-ப0ட ெசலவி� அவ)#.# கட� இ)�த*. 
அைத நீ#.வத-. வழி ெதாியவி�ைல. அ�*யர;
 பாட
 ெசா�@
 ேவைலB
 
ேச��தைமயா� இய�பாக உ�ள உ�ஸாக�ேதா� �ராண�ைத இய-ற 
;3யவி�ைல; அ* ெம�ல நட�* வ�த*. 
--------  
 

54. 54. 54. 54. எ �தாணி� பா!�எ �தாணி� பா!�எ �தாணி� பா!�எ �தாணி� பா!�    

 
சித
பர
 பி�ைளயி� க(யாண�*#காக எ� ஆசிாிய� த
 அளA#. ேம-ப0ட 
பண�ைதM ெசலA ெச தா�. ெசலவி�
ேபா* மிகA
 உ�ஸாகமாகேவ இ)�த*. 
க(யாணமானபி� ஜAளி#கைட#கார�க>
 மளிைக#கைட#கார�க>
 பண�*#. 
வ�* ேக0டேபா*தா� உலக வழ#க
ேபா� அவ)#.# க(யாணM ெசலவி� 
அளA ெதாி�த*. அ#கடைன எ6வைகயாக� தீ�#கலாெம�ற கவைல 
உ2டாயி-4. ெபா)� ;0��பா� வரவர அதிகமாயி-4. இதனா� மி#க 
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கவைலயி� ஆG�தி)�தா�. ஒ) ெப)�ெதாைகைய# ெகா��*தவிெச * 
அவ)#கி)�த மன#கவைலைய நீ#க#R3ய உபகாாி ஒ)வ)
 அ�ேபா* இ�ைல. 
ேவ4வைகயி� ெபா)ளீ0டA
 வழியி�ைல. ஏேத?
 ஒ) %ைல இய-றி 
அர,ேக-றினா� அ�ேபா* %�ெச வி�தவ�க� த#கப3 ெபா)>தவி 
ெச வ*2�. இைத�தவிர ேவ4 வ)வா #. மா�#க
 இ�ைல. தி)�ெப)�*ைற� 
�ராண�ைத இய-றி அர,ேக-றினா� இர2டாயிர Vபா  வைரயி- 
கிைட#.ெம�ற ந
பி#ைக இ)�த*. �ராண
 ஆர
ப நிைலயிேலதா� இ)�த*. 
அ* ;/வ*
 பா3 நிைறேவ-றி அர,ேக-றி ;3�த பிற.தாேன பண
 
கிைட#.
? அ*வைரயி- கட�கார�க>#. வழி ெசா�லேவ2�ேம! 
 
எ�ேபா*
 கடனாளி 
 
அவ)#. ஒ) ேயாசைன ேதா�றிய*. “தி)�ெப)�*ைற� �ராண” அர,ேக-ற�தி� 
பி� நம#. எ�ப3B
 பண
 கிைட#.
. இ�ேபா* மட�தி@�ள அதிகாாிகளி� 
யாாிடேம?
 ஐ�%4 Vபா  வா,கி அவசரமாக உ�ள கட�ெதா�ைலைய� தீ��* 
அ�பா� தி)�பி# ெகா��*வி�ேவா
” எ�4 அவ� எ2ணினா�. அவ)ைடய 
வாG#ைக� ேபா#. இ6விதேம அைம�தி)�த*. 803� ெசலA ஒ) 
வைரயைறயி�றி நைடெப4
. கட� வா,கி#ெகா2ேட இ)�பா�. எ,ேக?
 
�ராண
 பா3 அர,ேக-றினா� ஆயிர
, இர2டாயிர
 கிைட#.
. அைத#ெகா2� 
கடைன� தீ��பா�. பிற. ெசலA ஏ-ப�
ேபா* கட� வா,.வா�. மட�தி� 
அவ)ைடய ஆகார
 ;த(ய ெசௗகாிய,க>#. ேவ23ய வசதிக� 
ெச ய�ப03)�தா@
 அவ)ைடய தாராளமான ெசலA#.�த#க ெபா)>தவி 
கிைட#கவி�ைல. அவ)ைடய கனி�த உ�ள;
 ெப)�த�ைமB
 அவைர 
எ�ேபா*
 கடனாளியாகேவ ைவ�தி)�தன. 
 
கடைன ம4�த த
பிரா� 
 
மட�தி� ;#கிய நி)வாகியாக இ)�த த
பிரானிட
 .மாரசாமி� த
பிரா� Yல
 
ஆசிாிய� கட� ேக0கMெச தா�. அ�த
பிராேனா கட�ெகா��பத-. 
உட�படவி�ைல. 
 
பிறைர# கட�ேக0பதா� உ2டா.
 *�ப�ைத அவ� அ�ெபா/* அதிகமாக 
உண��தா�. “நா
 இ
மட�தி� இ6வளA நா0களாக� பழ.கிேறா
. ந
மிட�தி� 
எ�ேலா)#.
 மதி�பி)#கிற* எ�ப* இவ)#.� ெதாிB
. இ)�*
 இவ� 
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பண
ெகா�#க ம4#கிறா�. உலக இய�� இ*தா� ேபா@
! சமய�திேலதா� 
ஜன,க>ைடய இய-ைகைய நா
 அறிகிேறா
. அவ�கைளM ெசா�வதி� எ�ன 
பய�? நா;
 ஜா#கிரைதயாக இ)�* வரேவ2�
. *றA#ேகால
 J2ட இவேர 
இ�ப3 இ)�தா� ம-றவ�க� எ�ப3 இ)�பா�க�?” எ�4 எ2ணி எ2ணி அவ� 
வ)�தினா�. ேவ4 சிலைரB
 ேக0�� பா��தா�. ஒ�4
 பயனி�ைல. 
ஆதீனகா��த� பல சமய,களி� விேசஷமான உதவி ெச தி)�தலா@
, மட�தி� 
அ�ேபா* பணMெசலA மி.தியாக இ)�தைமயா@
 அவாிட
 த
 .ைறைய ேநாி� 
ெதாிவி�*#ெகா�ள ஆசிாிய)#. மனமி�ைல. ெபா)� ;0��பா0ைட� 
தீ��*#ெகா�ள வழியி�லாம� கல,கிய அவ)#. ேவ4 எ,ேக?
 ேபா M 
சிலகால
 இ)�* மன
 ஆ4த@-ற பி�� வரலா
 எ�ற எ2ண
 உ2டாயி-4. 
அதனா� தா
 சில ெவளிP�க>#.� ேபா வர எ2ணியி)�பைத# .றி�பாக 
மாணா#க�களிட
 ெதாிவி�தா�. 
 
மாணா#க�க>#. ஆசிாிய)ைடய மனவ)�த�தி-.# காரண
 இ�னெத�4 
ெதாி�த*. ஒ6ெவா)வ)
, “ஐயா அவ�க� இ6விட
வி0� ெவளிP)#.M 
ெச�றா� நா?
 தவறாம� உட� வ)ேவ�” எ�4 மிகA
 உ4தியாக# Rறின�. 
அவ�க� உ4தி எ�த அளவி� உ2ைமயானெத�ப* பி�� ெதாியவ�த*. 
 
ப0NM�ர� பிரயாண
 
 
பலவா4 ேயாசைனெச * ;3வி� எ� ஆசிாிய� ப0NM�ர
 ெச�வதாக நிMசயி�*M 
��பிரமணிய ேதசிகாிட
 ப#.வமாக� ெதாிவி�* அ?மதிெப-றன�. அ
சமய
 எ� 
ெப-ேறா�க� தி)வாவ�*ைறயிேலேய இ)�தா�களாத(�, பிரயாண
 
நிMசயமானAட� ஆசிாிய� எ� பிதாைவ ேநா#கி, “இ�?
 சில தின,களி� 
ஒ)நா� பா��*#ெகா2� ப0NM�ர
 ;த(ய இட,க>#.� ேபா வர 
எ2ணியி)#கிேற�. இ6விட
 தி)
பிவர இ�?
 சில மாத,க� ஆ.
. ஆதலா� 
நீ,க>
 சாமிநாைதய)ட� �ற�ப0� நா� ேபா.
ேபா* ப0NM�ர�*#. 
வ�*வி�,க�. அ,ேக சில தின,க� த,கியி)�* பிற. ஆAைடயா�ேகாயி� 
ேபாகலா
” எ�4 Rறேவ அவ� அத-. ஒ)வா4 உட�ப0டா�. ஆனா@
 எ� 
ெப-ேறா�க� எ,க>ட� வ)வதி� என#. இUடமி�ைல. எ� த�ைதயா)ைடய 
நியமா?Uடான,க>#. நா,க� ேபா.
 இட,களி� த#க வசதி இராெத�ற 
எ2ணேம அத-.# காரண
. ப0NM�ர
 எ�றாேல என#. ஒ)பய
 உ2� அ,ேக 
பி�ைளயவ�க� இ)�பதனா� நா?
 இ)#கேவ23ய அவசிய
 ேந��த*. எ� 
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தா , த�ைதய)
 அ,ேக வ�* இ)�*வி0டா� அ�பா� ஆ4;க�தா பி�ைளயி� 
ேகாப
 எ�த எ�த Vப�தி� ெவளி�ப�ேமா எ�4 பய�ேத�. 
 
ஆகேவ த#க காரண,கைள நா� பி�ைளயவ�களிட
 ெசா�( எ� தா , 
த�ைதய�க� உட� வ)தைல நி4�திேன�. அ#கால�தி� நா� ைகயி� 
ெவ�ளி#கா��
 ெவ�ளிMச,கி(B
 அணி�தி)�ேத�. எ� ஆசிாிய�, “நா
 பல 
இட,க>#.� ேபா.
ப3யி)#.
. இைவ ைகயி()�தா� ஏேத?
 அபாய
 
ேந��தா@
 ேநரலா
. ஆைகயா� இவ-ைற# கழ-றி உ
;ைடய த�ைதயாாிட
 
ெகா��*வி�
” எ�4 Rறேவ நா� அ,ஙனேமெச ேத�. 
 
பிற. நா� எ� த�ைதயாைர அைழ�*#ெகா2� WாியYைல ெச�4 அவ�கைள 
அ,ேக வி0�வி0�M சில தின,களி� வ)வதாக ஆசிாியாிட
 ேக0�#ெகா2ேட�. 
“சாி அ�ப3ேய ெச யலா
. WாியYைல#.� ேபா வி0� இ,ேக வ�* பா)
. நா� 
இ,ேக இ)�தா� எ�?ட� ேச��* வரலா
 இ�ைலயாயி� ப0NM�ர�*#. 
வ�*விடலா
” எ�4 ஆசிாிய� என#.# க0டைளயி0டா�. அ,ஙனேம WாியYைல 
ேபா வி0�� தி)வாவ�*ைற#. வ�ேத�. அத-.� ஆசிாிய� ப0NM�ர
 
ெச�4வி0டதாக� ெதாி�ததா� நா?
 அ,ேக ேபா  அவேரா� 
இ)�*வரலாேன�. வழ#க
ேபால அ#கிரகார�தி� ஒ) 803� எ� ஆகார�*#. 
ஏ-பா� ெச *வி0டா�க�. 
 
நா� WாியYைல#.� �ற�ப0�M ெச�ற ம4நாேள பி�ைளயவ�க� 
ப0NM�ர�*#. ேவ23ய சாமா�க>ட� ேபா M ேச��தா�க�. அவ�க>ட� 
ச2பக# .-றால# கவிராய� ம0�
 ப0NM�ர
 ேபா M சில தின,க� இ)�*வி0� 
அ�பா� தி)வாவ�*ைற#. வ�*வி0டா�. ேவ4 மாணா#க�க� ஒ)வ)
 உட� 
ெச�லவி�ைல. பி�ைளயவ�க� வி)
பியப3 சேவாிநாத பி�ைள மாPர�*#. 
வ�* ஆசிாிய� 803� இ)�தன�. மாணா#க�கெள�லா
 உட�வ)வதாகM 
ெசா�னைதB
 ஒ)வேர?
 வராம-ேபானைதB
 எ� ஆசிாிய� அ3#க3 
எ�னிட
 எ��*Mெசா�வா�. “உலகேம பண�தி� நி-கிற*. க�வி, அ��, 
எ�பனெவ�லா
 அத-. அ��தப3 உ�ளைவேய” எ�பா�. அ�ெபா/ெத�லா
, 
“ந�லேவைள! நா
 அ#R0ட�தி� ேசரவி�ைலேய” எ�ற ஒ)வைகயான தி)�தி 
என#. உ2டா.
. 
 
எ/�* ேவைல 
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ஆசிாிய� ப0NM�ர�தி-. Q;க வ)ஷ
 ைவகாசி மாத
 (ேம, 1873) ேபா M 
ேச��தா� விைரவி� தி)�ெப)�*ைற� �ராண�ைத இய-றி ;3�*விட 
ேவ2�ெம�ற ேவக
 அவ)#. இ)�த*. ஆைகயா� தின�ேதா4
 விடாம- 
�ராண�தி� சில பாட�க� இய-ற�ெப-4 வ�தன. ஒ);ைற அவ� பாட� 
ெசா�@வைத ஏ03� எ/*வ*
 பிற. எ/தியைத� ப3�*#கா03 அவ� 
ெசா�(ய தி)�த,கைள# .றி�*#ெகா2� மீ0�
 ேவ4 ஏ03� ந�றாக 
எ/*வ*மாகிய ேவைலக� என#. இ)�தன. இ6ேவைலயா� நா� தனிேய 
%�கைள� பாட, ேக0க இயலவி�ைல. ஆயி?
 அ��ராணM ெச B0கைள 
எ/திய*
 இைடயிைடேய அMெச B0களி� ச
ப�தமாக ஆசிாிய� Rறியவ-ைற# 
ேக0ட*
 என#. மிகA
 உபேயாகமாக இ)�தன. 
 
�ராண
 இய-4
 இட,க� 
 
 
பி-பக� ேவைளகளி� பி�ைளயவ�க� ேமைல�பைழயாைற, ப0NM�ர
 ஆலய
, 
தி)Mச�தி;-ற
 ேகாயி� ;த(ய இட,க>#.M ெச�4 சிலேநர
 த,கியி)�பா�. 
நா� எ�ேபா*
 ஏ�
 எ/�தாணிB
 ைகயி� ைவ�*#ெகா2ேட இ)�ேப�. 
.ளி��த ேவைளகளி� அ#கவிஞ)#. ஊ#க
 உ2டா.
ேபா* �ராணM 
ெச B0க� ெவ.ேவகமாக நைடெப4
. இய-ைக# கா0சிக� அைம�த இடமாக 
இ)�தா� அவ)#. உ�ஸாக
 பி�?
 அதிகமா.
. ப0NM�ர�தி� உ�ள 
தி)மைலராயனா-ற,கைரயி� ஓ� அரசமர
 உ2�. அத� கீேழ ஒ) ேமைட 
இ)�த*. ஆ-ைற ேநா#கியப3 அ
ேமைடயி� சில ேவைளகளி� அவ� 
உ0கா��*ெகா2� பி-பக(� ெச B0கைளM ெசா�@வா�. அ�ேபா* 
அவாிடமி)�* ெவளி�ப�
 க-பனா ச#திேய தனிMசிற��ைடய*. 
 
ெப)
பா@
 காைலேவைளகளி@
 பி-பக� ேநர,களி@ேம �ராணM 
ெச B0கைளM ெசா�@வா�. பக- ேபாசன
 ஆனAட� சிறி*ேநர
 அவ)#. 
அய�Mசியாக இ)#.
. அ#கால,களி� நா� பாட�கைள ஏ03� பிரதி ெச ேவ�. 
 
எ/�தாணியி� மைறA 
 
ஒ)நா� காைலயி� ேமைல�பைழயாைறயி� ஆசிாிய� பாட�க� ெசா�ல நா� 
எ/திவ�ேத�. அதைன ஓாிட�தி� நி4�திவி0� எ�ைன# காைலயாகார
 
ெச *வ)
ப3 அவ� அ?�பினா�. நா� ஏ0ைடB
 எ/�தாணிையB
 அவ� 



28 

 

எதிேர ஓாிட�தி� ைவ�*வி0�� ேபா M சில ேநர�தி-.� பி� வ�ேத�. அ�த 
இைட#கால�தி� அவ� த
 மன�*#.�ேள ேமேல ெசா�லேவ23ய 
பாட�க>#.ாிய க)�ைத ஆரா �* ைவ�*#ெகா2டா�. ஆதலா� நா� 
வ�தAடேன ஒ�4
 ெசா�லாம� பாட� ெசா�ல� ெதாட,கினா�. நா� ஏ0ைடB
 
எ/�தாணிையB
 பா��தேபா* ஏ� மா�திர
 இ)�த*; எ/�தாணி 
காண�படவி�ைல. �-றி@
 பா��ேத�. நா� பாடைல எ/தாம� இ�ப3� 
பா��பைத# க2ட ஆசிாிய�, “ஏ�? எ�ன ேத�கிறீ�?” எ�றா�. நா� விஷய�ைத� 
ெதாிவி�*, “யாராவ* எ��* ைவ�தி)#கலா
 விசாாி�* வா,கி வ)கிேற�” எ�4 
ெசா�(வி0�M ெச�ேற�. எ� எ/�தாணிைய எ,.
 காணவி�ைல. அ,ேக 
இ)�த கண#.� பி�ைளைய# ேக0ேட�. அவ� தம#.� ெதாியாெத�4 
ெசா�(வி0டா�. ேவ4 ஏதாவ* ஓ� எ/�தாணி இ)�தா� தரேவ2�ெம�4 
ேக0டேபா* அவ� தம* எ/�தாணிைய 803� ைவ�தி)�பதாகM ெசா�னா�. 
 
;த�;ைற ப0NM�ர�தி� இ)�தேபா* ஆ4;க�தாபி�ைள எ� ��தக�ைத 
ஒளி�* ைவ�த ெச தி எ� ஞாபக�தி-. வ�த*. “இ�?
 அ�தைகய கUட
 
ந
ைம விடா*ேபால� ேதா�4கிறேத” எ�4 எ� மன
 ந�,கிய*; ஒ�4
 
ேதா�றாம� பி�ைளயவ�க� ;� வா3ய ;க�ேதா� வ�* எ/�தாணி 
அக�படவி�ைல எ�4 ெதாிவி�ேத�. தா
 மன�தி� ஒ/,.ப��தி#ெகா2ட 
ெச B0கைளM ெசா�லேவ2�ெம�4 எ� வரைவ ஆவ@ட� எதி�பா��தி)�த 
அவ)#. இ* மி#க வ)�த�ைத உ2டா#கிய*. கவிஞ� பாடைல இய-றM 
சி�தைன ெச வாரா? இ#கவைலகளி� மன�ைதM ெச@�*வாரா? 
 
அ�ேபா* அ,ேக ஆ4;க�தா பி�ைள வ�தா�. “ஏ� இவ� ஒ�4
 எ/தாம� 
இ�ப3 அைலகிறா�?” எ�4 ேக0டா�. பி�ைளயவ�க� காரண
 ெசா�னேபா*, 
“இவ� அதிக அஜா#கிரைதB�ளவ�. ��தக�ைதேயா, எ/�தாணிையேயா இவ� 
ப�திரமாக ைவ�*#ெகா�வதி�ைல. உ,களிட
 எ6வளேவா தடைவ 
ெசா�(யி)#கிேற�. இவ� எத-.
 உதவாதவ�” எ�4 த
;ைடய விமாிசன�ைத 
ஆர
பி�*வி0டா�. “ம4ப3B
 அக�ப0�# ெகா2ேடாேம” எ�ற சIசல
 என#. 
உ2டாயி-4. 
 
ஆ4;க�தா பி�ைளயி� உ�தரA 
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பி�ைளயவ�க� அவாிட
 சமாதானமான வா��ைதக� Rறி அவைரM 
சா�த�ப��தின பிற., “எ,ேக, இவ� எ/�தாணி தரேவ2�ெம�4 ஒ) ெச B� 
�தியதாக இய-றிM ெசா�ல0�
; நா� அைத வ)வி�*� த)கிேற�” எ�4 
உ�தரA ெச தா�. நா� கதிகல,கி நி�றநிைலயி� ெச Bைள� ப-றி ேயாசி#.
 
மனநிைல ஏ*? “த
பி ெசா�@கிறப3 ஒ) ெச B� ெசா�@
” எ�4 ஆசிாிய� 
க0டைளயிடேவ நா� ேயாசி#க ஆர
பி�ேத�. ந�லேவைளயாக ஆ4;க�தா 
பி�ைள எதிேர இ)�த ேதா0ட�தி-.M ெச�றா�. அMசமய
 பா��* எ� ஆசிாிய� 
;த(�, ‘எ/�தாணி ெயா�ெறன#கி� றீ” எ�4 ஒ) ெவ2பாவி� இ4தி அ3ையM 
ெசா�னா�. ெதாட��* சிறி* சிறிதாக இ4தியி()�ேத ;தல3 வைரயி� ெசா�( 
;3�தா�. அ6ெவ2பா ;/வைதB
 நா� பாட
 ப2ணி#ெகா2ேட�. 
ஆ4;க�தா பி�ைள வ�தAட�, 
 
“த/A�கG ஆ4;க� தாளாளா எ�4
 
வ/வி� �ராண
 வைரய - ெம/கி� 
அ/�தாணி� ெபா�னா� அைம�தஉ) வி-றா
 
எ/�தாணி ஒ�ெறன#கி� றீ” 
 
எ�ற அ6ெவ2பாைவM ெசா�ேன�. அவ)#.� தி)�தி உ2டயி-ேறா, 
இ�ைலேயா நா� அறிேய�. சிறி* ேநர�தி� எ� எ/�தாணி எ�னிட
 வ�* 
ேச��த*. 
 
இ�நிகGMசியா� பி�ைளயவ�க>ைடய மன
 �2ப0ட*. “இ�த உலக�தி� ந
 
மனமறி�* அ�� பாரா0�பவ�க� எ,.
 இ�ைலேய! ெவ4
 ேசா-ைற 
உ�ேதசி�* எ6வளA கUட,க>#. உ�ளாக ேவ23யி)#கிற*!” எ�4 
வ)�த;-றா�. 
-----------   
 

55. 55. 55. 55. சி" பிரயாண#க�சி" பிரயாண#க�சி" பிரயாண#க�சி" பிரயாண#க�    

 
நா� ப0NM�ர
 ெச�ற பி� எ� தா , த�ைதய� WாியYைலயி� ஒ)வார
 
இ)�*வி0� உ�தமதான�ர�*#.M ெச�4 அ,ேக எ� சிறிய த�ைதயா� 
;த(யவ�க>ட� வசி#கலானா�க�. ப0NM�ர�தி()�* ஒ);ைற எ� 
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ஆசிாிய)
 ஆ4;க�தா பி�ைளB
 தி)வலI�ழி, ஆ^�, ந�E� ;த(ய 
�தல,க>#.M ெச�4 �வாமி தாிசன
 ெச தா�க�. நா?
 உட� ெச�ேற�. 
 
ந�Eாி� �வாமிதாிசன
 ெச த பிற. ஆசிாிய� எ�ைன� பா��*, “உ�தமதான�ர
 
இ,ேகதாேன இ)#கிற*! இ,கி)�* எ6வளA 7ர
 இ)#.
?” எ�4 ேக0டா�. 
நா� உடேன மிகA
 ச�ேதாஷமாக, “இத-. ேம-ேக அைரைம� 7ர�தி� 
இ)#கிற*; ஒ) நாழிைகயி- ேபா விடலா
” எ�ேற�. 
 
உடேன அ6வி)வ)
 �ற�ப0டன�. அ6வி)வைரB
 நா� அைழ�*#ெகா2� 
ஊ�ேபா M ேச��ேத�. ஊாி� எ� ெப-ேறா� ;த(யவ�க� திNெர�4 எ,கைள� 
பா��தேபா* அளவ-ற ச�ேதாஷமைட�தன�. அ�ேபா* காைல ப�*மணி 
இ)#.
. உடேன எ� ெப-ேறா�க� பி�ைளயவ�க>#.
 ஆ4;க�தா 
பி�ைள#.
 ஒ) வி)�* ெச வி#க எ2ணி அத-. ேவ23யவ-ைற# 
கவனி�தா�க�. அவ�க� இ)வ)#.
 தி)�தியாக இ)#க ேவ2�ேம எ�4 க)தி 
நா?
 அ
;ய-சியி� இ)�ேத�. எ� சிறிய த�ைதயா)
 மி#க ஊ#க�*ட� 
இ)�தா�. அ�ேபா* ஊரா)
 இ�றியைமயாத உதவிையM ெச தா�க�. 
 
நா,க� ெச த வி)�* 
 
எ6விதமாக ஆகாரமாக இ)�தா@
 உ�ள�ைபேய ெபாிதாக# கவனி�ப* எ� 
ஆசிாிய� இய��. ஆ4;க�தா பி�ைளேயா ெவளி�பக0டான காாிய,கைள 
வி)
�கிறவ�. உபசார,களி� ஏேத?
 .ைறA இ)�தா� அவ)#. வ)�த
 
உ2டா.
. பி�ைளயவ�க>ட� ேவ4 சில இட,க>#.M ெச�றேபா* அ,ேக 
நிகG�த உபசார,கைள ஆ4;க�தா பி�ைள கவனி�* ஆரா �* .ைறRறியைத 
நா� பா��த*2�. 
 
ஆைகயா� அவ� மன
 தி)�தி அைடB
ப3 நட#க ேவ2�ேம எ�ற கவைலதா� 
என#.� ெபாிதாக இ)�த*. ஏேதா ஒ)வா4 அவ�க>#. வி)�* நட�த*. 
ஆசிாிய� மி#க தி)�திைய� �ல�ப��தினா�. ஆ4;க�தா பி�ைள அதி)�தி 
அைட�ததாக� ெதாியவி�ைல. எ� த�ைதயா� பி�ைளயவ�கேளா� ெந�ேநர
 
ேபசி#ெகா23)�தா�. பி�� அவ)
 சிறிய த�ைதயா)
 சில தமிG�பாட�கைளB
 
அ)ணாசலகவி ராமாயண கீ��தன,கைளB
 இைசBட� பா3னா�க�. ஆசிாிய� 
ேக0� மிகA
 மகிG�தன�. ஊாி@�ளவ�கெள�லா
 வ�* வ�* 
பி�ைளயவ�கைள� பா��*M ெச�றா�க�; எ� ப3�பி� வள�MசிையB
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ெதாி�*ெகா2டா�க�. அ�4 எ,க� 8� ெபாிய க(யாண 8�ேபால இ)�த*. 
பி�ைளயவ�க� உ�தமதான�ர�*#. வ�தி)�பைத அறி�* மாளா�ர
, பாபநாச
. 
உ�தமதானி ;த(ய இட,களி()�* பல� வ�* அவ�கைள� பா��*வி0�� 
ேபானா�க�. ஒ)நா� ;/வ*
 உ�தமதான�ர�தி()�*வி0� நா,க� Yவ)
 
அ�பா� ப0NM�ர
 வ�* ேச��ேதா
. 
 
பாட� இய-4
 பழ#க
 
 
ஒ)நா� ப0NM�ர�தி� ஆ4;க�தா பி�ைளயி� காாிய�த� ஒ)வேரா� 
ேபசி#ெகா23)�ேத�. நா� இய-றிய சில பாட�கைளM ெசா�(#கா03ேன�. 
பழநியா2டவ� விஷயமாக நா� இய-றியி)�த ஒ) பாடைலM ெசா�னேபா* 
அ6வழிேய எ� ஆசிாிய� வ�தா�. அ�பா03� இ4திய3யாகிய “ஆப�ைத 
நீ#கிய)�வா  பழநி ய4;கேன” எ�ப* மா�திர
 இ�ேபா* எ� ஞாபக�தி� 
இ)#கிற*. 
 
“எ�ன பா0� அ*?” எ�4 ஆசிாிய� ேக0டா�. நா� பாட� ;/வைதB
 
ெசா�ேன�. “யா� பா3ய*?” எ�4 ேக0டேபா* நா� இய-றியெத�4 
ெதாிவி�ேத�. அதைன# ேக0�, “உம#. வா#. இ)#கிற*; அ3#க3 ெச B� 
இய-றி� பழகிவர ேவ2�
. பழகிவ�தா� நாளைடவி� �லபமாக இ)#.
” எ�4 
ெசா�னா�. பிற., “நீ� ெச B
 பாடைல எ�னிட
 ெசா�வதி�ைலேய. ஏதாவ* 
பாட� ெச * ெசா�னா� அ6வ�ேபா* தி)�தி#ெகா�ளலா
” எ�றா�. 
 
“எ� பாட�களி� பிைழ ம(�தி)#.
. அவ-ைற ஐயாவிட
 ெசா�ல 
நாணமாயி)#கிற*” எ�ேற�. 
 
“இனிேம� அ�ப3 இ)#க ேவ2டா
. அ3#க3 பாட� ெச * ெசா�(#கா0�
” 
எ�4 அவ� க0டைளயி0டா�. நா� அ* ;த� சில சில பாட�கைளM ெசா * 
ெசா�(#கா0�ேவ�. “இ�ன* இ�னப3 இ)�தா� இ�?
 ந�றாயி)#.
” 
எ�4 அவ� ெசா�@வா�. அ�பழ#க�தா� ெச B� ெச B
ேபா* 
கவனி#கேவ23ய சில விஷய,கைள ஆசிாிய� Yல
 ந�றாக 
உண��*ெகா2ேட�. 
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பால ேபாத இல#கண
 
 
ம-ெறா) நா� பி-பக(� ஆசிாிய)
 நா?
 .
பேகாண
 ெச�4 தியாகராச 
ெச03யா� 803� த,கியி)�ேதா
. அ�4 இரA அ,ேக இ)�* ம4நா� 
ப0NM�ர
 ேபாகலாெம�4 ெச03யா� ேக0�#ெகா2டதா� அ�ப3ேய 
இ)�ேதா
. 
 
விசாக� ெப)மாைளய� எ/திய பால ேபாத இல#கணெம�ற ��தக
 மிகA
 
விள#கமாகA
 �)#கமாகA
 உ�ளெத�4 தியாகராச ெச03யா� ெசா�னா�. 
அ�ேபா*, “நா� அைத ஐயாவிட
 பாட, ேக0கலாமா?” எ�4 ேக0ேட�. 
“அ�ப3ேய ெச யலா
” எ�4 ெச03யா� ெசா�னா�. எ�னிட
 அ���தக
 
இ�லாைமயா� ஆசிாிய� ெச03யாாிட
 அவர* பிரதிைய என#.# ெகா�#.
ப3 
ெசா�னா�. அவ� பல காலமாக வாசி�*� பழகின ��தகமானதா� அைத# 
ெகா�#க உட�படவி�ைல. ��தக�ைத மா�திர
 வா,கி ஒ);ைற பா��*வி0� 
ஆசிாிய� அவாிடேம தி)�பி# ெகா��*வி0டா�. 
 
ம4நா0 காைலயி� நா� ப�#ைகயி()�* எ/�தேபா* அ)கி� 
பி�ைளயவ�கைள# காணவி�ைல. தின�ேதா4
 காைலயி� அவ� விழி�தAட� 
எ�ைனB
 எ/�பி ெவளிேய அைழ�*M ெச�வ* வழ#க
. அ�4 அவ� விைரவி� 
எ/�* ெவளிேய ெச�4வி0டா� எ�4 அறி�* தி�#கி0ேட�. என#.# காரண
 
�ல�படவி�ைல. ெவளிேய வ�* பா�#ைகயி� அ,ேக தி2ைணயி� எ� ஆசிாிய� 
உ0கா��தி)�தா�. அவ� அ?Uடான,கைள ;3�*#ெகா2� வ�தி)�பதாக 
அவ� ேதா-ற�தா� உண��ேத�. அவ)#. அ)ேக .
பேகாண
 காேலஜி� 
உதவி� தமிG�ப23தராக இ)�த தி. ேகா. நராயணசாமி பி�ைள எ�பவ� 
உ0கா��* ேபசி#ெகா23)�தா�. 
 
எ�ைன# க2டAட� ஆசிாிய� த
 ைகயி� உ�ள ஒ) ��தக�ைத# கா03, “இேதா 
பால ேபாத இல#கண
; இவாிடமி)�த வா,கிேன�; நீ� பாட
 ேக0கலா
” 
எ�றா�. எ� ஆசிாிய� வி3ய-காைலயிேல எ/�* தனிேய ெச�4 
அ?Uடான,கைள ;3�*#ெகா2� அைர ைம� 7ர�தி-. அ�பா� இ)�த 
நாராயணசாமி பி�ைள 803-.M ெச�4 பாலேபாத இல#கண�ைத அவாிடமி)�* 
வா,கி வ�தனெர�4
, ெச03யா� ��தக
 தர ம4�தைத எ2ணி இ6வா4 
ெச தாெர�4
 ெதாி�*ெகா2ேட�. 
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உடேன விைரவி� எ/�* ெச�4 காைல# கட�கைள ;3�*#ெகா2� வ�* 
பாலேபாத இல#கண�ைத� பாட, ேக0க ஆர
பி�ேத�. ந�]ைல� பாட, 
ேக0டவனாத(� அ���தக�தி� அ)ைம என#. விள,கிய*. அதைன ;-4
 
இர2�;ைற பாட, ேக0ேட�. இைடயிைடேய ஆசிாிய� அ���தக�தி� 
அைம�ைப� பாரா03யேதா� விசாக� ெப)மாைளயைர� ப-றிய வரலா-ைறB
 
எ��*M ெசா�னா�. 
 
அ�4 காைலயி� நா,க� ப0NM�ர
 வ�* ேச��ேதா
. 
 
உ�திேயாக வி)�ப
 
 
இைடயிைடேய நா,க� .
பேகாண�*#.M ெச�4 தியாகராச ெச03யாேரா� 
ேபசி� ெபா/*ேபா#.ேவா
. வி�;ைற நா0களி� ெச03யாேர ப0NM�ர�தி-. 
வ)வா�. அ6வா4 வ)
ேபா* ப0NM�ர�தி� ஆ4;க�தா பி�ைளயி� 8� 
கலகல�பாக இ)#.
. ெச03யா� க23�பாக� ேபசினா@
 அ�ேபMசி� ஒ) �ைவ 
இ)#.
. அவ� வ�தாேல பி�ைளயவ�க>#.
 என#.
 மி#க 
ச�ேதாஷ;2டா.
. 
 
இ6வா4 அ3#க3 தியாகராச ெச03யா)ைடய ச�தி�� ேந��ததனா� என#.
 
அவ)#.
 உ�ள பழ#க
 வரவர வ(ைம ெப-ற*. உ�ெளா�4 ைவ�*� �ற
ேப 
அ��ைடயா� ேபால நடவாம� ெவளி�பைடயாக� த
 எ2ண,கைள ெவளியி�
 
அவாிட
 என#.
 அ�� உ4திெபற� ெதாட,கிய*. ஒ) காேலஜி� அவ� 
ஆசிாியராக இ)�தைமயா@
 சிற�த அறிவாளியாதலா@
 அவ)#. ந�ல 
ெச�வா#. இ)�தைத நா� உண��ேத�. .
பேகாண�தி� அவ� 803� த,கின 
கால,களி- பல கனவா�க� அவாிட
 வ)தைலB
 பிறாிட
 அவ� 
நட�*ெகா�>
வித�ைதB
 கவனி�ேத�. அதனா� அவ)#கி)�த ந�மதி�� 
என#. ந�றாக ெவளியாயி-4. ெச03யா� த
 உ�திேயாக�தி� சா�பினா� 
ஒ)வ)ைடய தையையB
 எதி�பாராதநிைலயி� இ)�தா�. பி�ைளயவ�க� சில 
சமய,களி� த
 ஜீவன�*#.� பிற� ைகைய எதி�பா�#.
 நிைலைமயி� 
இ)�தைதB
 கவனி�த நா� “நா;
 இ�ப3ேய இ)#க ேந)
” எ�பைத 
அ6வி)வ)ைடய இய��கைளB
 ஒ�பி0�� பா��* அறி�*ெகா2ேட�. 
 
இ�த உண�Mசி ஏ-ப0ட* ெதாட,கி, “நம#.
 ஓ� உ�திேயாக
 இ)�தா� ெபா)0 
கவைலயி�றி இ)#கலாேம” எ�ற நிைனA என#. உ2டாயி-4. ஒ);ைற 
தியாகராச ெச03யாைரM ச�தி�த கால�தி�, “என#. எ,ேக?
 ஒ) 
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ப�ளி#Rட�தி� ேவைல பா��*#ெகா��தா� ெம�த உபகாரமாக இ)#.
. 
அைதB
 பா��*#ெகா2� ஒ A ேநர,களி� ஐயாவிட;
 ப3�* வ)ேவ�.” 
எ�4 ெசா�(யி)�ேத�. இ* பி�ைளயவ�க>#.� ெதாியா*. “சமய
 வ�தா� 
பா�#கலா
” எ�4 ெச03யா� ெசா�(யி)�தா�. 
 
எ� ந�ைமைய உ�ேதசி�த* 
 
ஒ)நா� தியாகராச ெச03யா� ப0NM�ர
 வ�தி)�தேபா* அவ� எ�னிட
, 
“.
பேகாண�தி� (ரா6 பக7�) அ�� சா�திாிக� ;த(ய Y�4 கனவா�க� 
ேச��* ேந36 ைஹ�R� எ�ற ெபய)ட� ஒ) ப�ளி#Rட�ைத ஆர
பி#க� 
ேபாகிறா�க�. அ
Yவ)
 எ�னிட�தி� அ���ளவ�க�. அ�ப�ளி#Rட�தி-. 
ஒ) தமிG�ப23த� ேவ2�
, த#கவ� ஒ)வைர� பா��*M ெசா�லேவ2�
 
எ�4 அவ�க� ெசா�(யி)#கிறா�க�. உடேன உ
;ைடய ஞாபக
 வ�த*. 
;த(� மாத
 பதிைன�* Vபா  த)வா�க�. பிற. ச
பள
 உய)
” எ�றா�. 
அைத# ேக0டேபா* ஏ-4#ெகா�ளலாெம�ற எ2ணேம என#. ;த(� 
உ2டாயி-4. பி�ைளயவ�களிட
 நா,க� இ)வ)
 இ6விஷய�ைத� 
ெதாிவி�ேதா
. 
 
அவ� சிறி* ேநர
 ேபசாம� இ)�தா�. அவ� மன�*� பலவைகயான எ2ண,க� 
ஓ3னெவ�4 ேதா-றிய*. பிற. தியாகராச ெச03யாைர� பா��தா�. “தியாகரா�, 
இ�ேபா* எ�ன அவசர
! இவ� இ�?
 .�
ப வாG#ைகைய� ெதாட,கவி�ைல. 
உ�ஸாகமாக� ப3�*வ)கிறா�. இ�ெபா/ேத உ�திேயாக�*#.� ேபா வி0டா� 
இ6வளA ஊ#கமாக� ப3#க ;3யா*. ேநர;
 கி0டா*. இ�?
 சில வ)ஷ,க� 
ப3#க0�ேம; அ�பா� ேவ2�மானா� பா��*#ெகா�ளலா
” எ�றா�. எ� 
வி)�ப�ைத# ேகளாமேல அவ� ெசா�னா@
 என#. எ* ந�ைமேயா அைத 
ேயாசி�ேத அவ� அ6வா4 Rறினா�. ெச03யா)
 அவ� ெசா�னைத 
ஒ��#ெகா2டா�. “ஐயா ெசா�வ* உ2ைமதா�. இளைமயிேல ப3�ப*தா� 
நி-.
. நா� ஆக ஆக உய��த உ�திேயாக
 உ
ைமேய ேத3வ)
. நீ� கவைல�பட 
ேவ2டா
. இவ�களிட
 ந�றாக� ப3�*#ெகா23)
” எ�4 எ�னிட
 
ெசா�னா�. 
 
நா?
 ேயாசி�*� பா��ேத�. அ6வி)வ)
 எ� ந�ைமைய உ�ேதசி�ேத 
ெசா�வைத உண��* எ� வி)�ப�ைத மா-றி#ெகா2ேட�. 
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தி)Mசிரா�ப�ளி யா�திைர 
 
Q;க வ)ஷ
 ஐ�பசி மாத
 (1873 அ#ேடாப�) எ� ஆசிாிய� சில ;#கியமான 
காாிய,களி�ெபா)0�� தி)Mசிரா�ப�ளி#.� பிரயாணமானா�. அவ)ட� நா?
 
ெச�ேற� அ#கால�தி� நாகப03ன�தி()�* தIசா^� வழியாக� 
தி)Mசிரா�ப�ளி ெச�@
 ெரயி�பாைத ஒ�4தா� இ)�த*. அதனா� 
நாகப03ன�தி-.
 தIைச#.மிைடேயB�ள நீடாம,கல
 ெச�4 அ,ேக 
ெரயிேலற ேவ23யி)�த*. ப03NM�ர�தி()�* நீடாம,கல
 வைரயி� 
வ23யிேல ெச�ேறா
 அ�ப3� ேபா.
ேபாேத தி)�ெப)�*ைற� �ராண�திேல 
ெப)�*ைற� படல�தி� ;�ப* ெச B0கைள ஆசிாிய� ெசா�ல நா� எ/திேன�. 
 
நீடாம,கல�தி� ெரயிேலறி� தி)Mசிரா�ப�ளி ேபா M ேச��ேதா
. அ,ேக 
சிலகால
 த,கியி)�ேதா
. பி�ைளயவ�க� பிற�த ஊராத(� இளைமயிேல 
அவ�கேளா� பழகியவ�க>
 பாட, ேக0டவ�க>மாகிய பல� வ�* வ�* 
பா��*� பாரா03M ெச�றா�க�. அ�ெபா/த�ெபா/* எ� ஆசிாிய� த
 
இளைம#கால�* நிகGMசிகைளM ெசா�ல#ேக0� நா� மகிG�ேத�. வ�தவ�களிட
 
அவ�க� வி)�ப�தி�ப3 தி)�ெப)�*ைற� �ராணM ெச B0கைள� 
ப3�*#கா0டM ெச * ஆசிாிய� ெபா)� R4வா�. அவ�க� ேக0� அவ)ைடய 
கவி�*வ
 எ6வளA வி)�தியைட�தி)#கிறெத�பைத அறி�* �கGவா�க�. 
 
தி)Mசிரா�ப�ளி#. அ)கி@�ள சிவ�தல,க>#. நா,க� ெச�4 வ�ேதா
. 
அ�த யா�திைரயி� ஒ6ெவா) நா>
 நா� �திய �திய மனித�கைளB
 �திய �திய 
இட,கைளB
 க2�களி�*# கவைல எ�ளளAமி�றி இ)�ேத�. பிரயாண 
கால�தி� �தல தாிசன
 ெச B
ேபா* அ�த அ�த �தல�* Y��திகளி� 
ெப)ைமகைளB
, �தல வரலா4கைளB
 ஆசிாிய� மிகA
 விாிவாக என#.M 
ெசா�@வா�. அ�ேபா* எ� மன�*#. மி#க இ�பமாயி)#.
. பல 
��தக,கைள� ப3�*
 பல ெபாிேயா�கைள# ேக0�
 ெதாி�*ெகா�ள ேவ23ய 
அ)ைமயான விஷய,கைள ஆசிாிய� ெசா�@ைகயி�, “இ*A
 ஒ) சிற�த 
ப3���தாேன” எ�4 நா� எ2Xவ* உ2�. சில வார,க>#.� பி� ஆசிாிய)
 
நா?
 ப0NM�ர
 வ�* ேச��ேதா
. 
----------   
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56.56.56.56.        நா� இய&றிய பாட(க�நா� இய&றிய பாட(க�நா� இய&றிய பாட(க�நா� இய&றிய பாட(க�<&<&<&<&பாக�பாக�பாக�பாக�    

 
தIைச மா�ஷ� காேல9 தமிG�ப23த)
 எ� ஆசிாிய)ைடய மாணா#க)மாகிய 
ஐயாசாமி� பி�ைளெய�பவ)
 இல#கண
 இராமசாமி பி�ைளெய�பவ)
 ேவ4 
சில)
 வி)
பியப3 ஆசிாிய� தIைச ெச�4 அ,ேக ஒ) மாத
 த,கியி)�தா�. 
அ#கால�தி� நா� அவ)ைடய உ�தரவி�ப3ேய உ�தமதான�ர
 ெச�4 எ� 
தா , த�ைதயேரா� இ)�* வரலாேன�. எ� சிறிய தக�பனா)ைடய வ)வா  
ேபாதாைமயா� .�
ப
 மி#க சிரம�ேதா� நைடெப-4 வ�த*. அ#.�
பநிைல 
தி)�தேவ2�மாயி� எ� த�ைதயா� மீ0�
 ஊ� ஊராக அைல�* த
 ச,கீத� 
திறைமயாேல ெபா)>தவி ெபறேவ2�
. அவ� எ6வளA கால�தா� 
கUட�ப�வா�! என#. ஏேத?
 உ�திேயாகேமா ேவ4வைகயி� வ)வாேயா 
கிைட�தா�தா� நிர�தரமான ெசௗ#கிய
 .�
ப�*#. உ2டா.ெம�பைத நா� 
உண��ேத�. உண��* எ� ெச வ*! 
 
ெந� ேவ23ய ெச B� 
 
நா� ேவறிட�தி� இ)�தேபா* என#.# .�
ப�தி� கUட
 அதிகமாக� 
ெதாியவி�ைல. க2 ;�ேன பா�#.
ேபா*தா�, “நா
 இ)�*
 ஒ) பய?
 
இ�லாம- ேபாகிறேத!” எ�ற வ)�த
 உ2டாயி-4. “இ�ெபா/* ந
மாலான 
ெசௗகாிய�ைதM ெச *ைவ�ேபா
” எ�4 ேயாசி�தேபா* என#. ஒேர ஒ) வழி 
ேதா-றிய*. 
 
எ,க� ஊ)#. அ)கி@�ள ெவ�ைள�பி�ைளயா
ேப0ைட எ�ற ஊாி� 
ஐயா#க2X Y�பனா� எ�ற ெச�வ� ஒ)வ� இ)�தா�. அ�ப#க,களி� அவ)#. 
மி#க ெச�வா#. உ2�. அவ� எ� த�ைதயாாிட
 அ��ைடயவ�. அவாிட
 
ெச�4 ெந�ேவ2�ெம�ற க)�*ைடய ெச Bெளா�ைற இய-றிM ெசா�( அத� 
ெபா)ைளB
 Rறிேன�. பிறாிட
 ஒ) ெபா)ைள வி)
பி நா� பா3ய 
;த-ெச B� அ*. எ� பாடைல# ேக0டAட� அவ� மகிG�* நா�. கல
 
ெந�ைல அ?�பினா�. எ� ெப-ேறா�க� அதனா� மிகA
 தி)�திB-றா�க�. 
அ�பாட� இ�ேபா* ஞாபக�தி� இ�ைல. 
 
கைலமக� *தி 
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தி)�ெப)�*ைற� �ராண�ைத எ� ஆசிாிய� இய-றி#ெகா2�வ�த 
ச�த��பமாத(� எ� மன
 அவ� கவி�*வ�தி� ஒ�றி�ேபாயி)�த*. நா?
 
ெச B� இய-4
 ;ய-சியி� ஈ�படலாேன�. உ�தமதான�ர�தி� த,கியேபா* 
என#. ஓ A இ)�தைமயா� அ
;ய-சி அதிகமாயி-4. தனி�பாட�க� பல 
இய-றிேன�. எ� சிறிய த�ைதயா�. “உ)�ப3யாக ஏதாவ* பா�” எ�4 
ெசா�னா�. 
 
;த(� கைலமக� விஷயாமாகM ெச B0கைள இய-ற� ெதாட,கிேன�. நா� 
ெசா�லMெசா�ல எ� சிறிய த�ைதயா� எ/தி வ�தா�. சில ெவ2பா#கைளB
 சில 
க0டைள# க(�*ைறகைளB
 இய-றிேன�. 
 
“உ�ள# கவைல# ெயலா;ைர� ேத?# .வ�த)ள 
ெம�ள# கவினன மீதிவ�� ேதவர ேவைளயிேத 
க�ள# கயவ�# க)ம; ேதகைல# க-பகேம 
வ�ள# கமல மல�மீதி� வா/
 மேனா�மணிேய” 
 
 
எ�ப* அவ-றி� ஒ�4. இ6வா4 பாட�கைள இய-றி வ�தேபா* எ� 
மன�*�ேள ஒ) ெப)மித;2டா.
. எ� சிறிய த�ைதயா� அ6வ�ேபா* 
ந�றாயி)#கிறெத�4 பாரா0�வா�. 
 
தி)ேவரக மாைல 
 
 
அ�பா� �வாமிமைலயி@�ள ;)க# கடA� விஷயமாக� பதினா4 க0டைள# 
க(�*ைறகைள இய-றிேன�. உய��த சா�திர# க)�*#கேளா, க-பைனகேளா 
அ�பாட�களி� அைமயவி�ைல. எ�?ைடய அ?பவ
 சிறி*; பழ#க;
 .ைறA. 
அ�த அளவி� எ�தைகய க)�*#க� இ)#.ேமா அைவகைளேய அ�பா03� 
காணலா
. 
 
பலவைகயான *�ப,களி� �2ப0டவ� நா�; ஆத(�, அ�*�ப,களி()�* 
வி�பட ேவ2�ெம�4 எ� மன�*� இ)�த ஆவ� தி)ேவரகM ச2;க�பிராைன 
ேநா#கி நா� Rறிய பிரா��தைனயி� அ,க,ேக �ல�ப�
. 
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“ஆ�
 அரவி-. ேநராகM சீ4
 அவைரயக� 
றீெடா� ற3ய�க ேளாெட�4 ேமவி யி)�பவ)� 
நா� மி)வ� தம#காி யான) ணாத*ய� 
சா�
 �ன-ெபா�னி WGதி) ேவரகM ச2;கேன” 
 
ச2;க�பிரா� ஞாபக�ேதா� ஆ4;க�தா பி�ைளயி� ஞாபக;
 என#. 
அ�ேபா* இ)�த*தா� இ�தைகய க)�*#க� எ/*வத-.# காரணமா.
. 
 
ஆன�தவ�( பIசர�தின
 
 
இMெச B0கைள எ�லா
 எ/திய எ� சிறிய த�ைதயா�, “இ�த ஊ� அ
பிைகேம� 
ஏேத?
 பாடலாேம” எ�4 ெசா�லேவ நா� அ6வாேற ‘ஆன�த வ�(ய
ைம 
பIசர�தின
’ எ�ற ெபய)ட� ஐ�* ெச B0கைள இய-றிேன�. 
 
நா� ெச B0க� இய-4வேதா�, யாேர?
 வ�தா� சில ெச B0களி� 
ெபா)ைளB
 எ��*M ெசா�@ேவ�. அைத#ேக0� அவ�க� மகிGவா�க�. 
அவ�க� மகிGMசி அைட�தா@
 அைடயாவி3?
 என#ேக ஒ) தி)�தி உ2டா.
. 
நா� உ�தமதான�ர�தி� த,கியி)�த அ�த ஒ) மாத�தி� எ� ெப-ேறா�க>#.
 
எ� அபிவி)�தியி- கவைலெகா2ட ம-றவ�க>#.
, “.-றமி�ைல, இவ� 
;�?#. வ�* வி�வா�” எ�ற அபி�பிராய
 உ2டாயி-4. 
 
க�வப,க
 
 
எ,க� ப�*A
 தமிழி@
 ச,கீத�தி@
 ந�ல பயி-சி ெப-றவ)
 ஆகிய 
ேசஷுைவயெர�?
 ;தியவ� உ�தமதான�ர�தி� இ)�தா�. தமிG வி�*வானாக 
உ�ளவ�களிட
 தமிG ப3�பவ� யாேர?
 ெச�றா� அவைர� பாீை[ெச வ* 
அ#கால�* வழ#க
. மாணா#க�க� அ6வா4 பாீ[ி�பவ�களிட
 
ேகாப
ெகா�வதி�ைல. நா� ேசஷுைவயாிட
 ெச�4 ேபசியேபா* அவ� 
எ�ைன� பல ேக�விக� ேக0டா�. “நா
 ெபாிய வி�*வானிட
 ப3#கிேறா
. 
ெச B� ெச B
 பழ#க;
 நம#. உ2டாகிவி0ட*” எ�ற நிைனவிேல 
மித�தி)�த நா� அவ� ேக0ட ேக�விக>#. அல[ியமாக� பதி� ெசா�ேன�. 
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அவ� க
பராமாயண�திேல ந�ல பழ#க;ைடயவ�. அதி()�* ஒ) ெச Bைள 
எ��*#Rறி, “இத-. அ��த
 ெதாி�தா�, ெசா�@, பா�#கலா
” எ�றா�. நா�, 
“இ�?
 க
பராமாயண�ைத� பாட, ேக0கவி�ைல” எ�4 அவாிட
 
ெசா�(யி)#கலா
. “பா�#கலாேம; ந
 அறிவி-. எ0டாமலா ேபாக�ேபாகிற*?” 
எ�ற எ2ண�தா� அMெச Bைள# கவனி�*� பா��ேத�. 
 
B�த கா2ட�தி� வ)ணைன வழிேவ2� படல�தி� வ)கிற* அ�பா0�. வ)ண� 
வாராைம க2� ேகாபி�த இராமபிரா� கட(� அ
� எ யA
, வ)ண� ந�,கி� 
பலவைகயாக அ�ெப)மாைன� *தி�*#ெகா2ேட வ�* பணிகி�றா�. 
 
“பாயி)� சீ#.� ெத வ� ப)திைய� பழி#. மாைல 
ஆயிர, கர�தா� ம2ேம ல3Bைற யாக ைவ�*� 
தீயன சிறிேயா� ெச தா- ெபா4�ப* ெபாிேயா� ெச ைக 
ஆயிர நாம� ைதயா சரணெம� ற3யி� 8G�தா� 
 
“வ)ண� பல மணிமாைலகைள#ெகாண��* இராமபிரா� தி)வ3களி� ைவ�*, 
சிறிேயா� பிைழெச தா� ெபா4�ப* ெபாிேயா� ெசய�; சரண
 எ�4 தி)வ3களி� 
8G�தா�” எ�ப* அத� க)�*. 
 
அத-., “பரவிய இ)ைள� ேபா#.
 ெத வ�த�ைம ெபா)�திய Wாியைன இகGMசி 
ெச B
 ஒளிையBைடய மாைலைய ஆயிர
 ைகையBைடய வ)ண� Jமியி� ேம� 
பாதகாணி#ைகயாக ைவ�*.........” எ�4 நா� ெபா)� ெசா�( வ)
ேபா*, 
ேசஷூைவய� இைடமறி�*, “இ), இ); ஆயிர, ைகையBைடய வ)ண� 
எ�கிறாேய; பா03� எ,ேக இ)#கிற*?” எ�4 ேக0டா�. 
 
“ஆயிர
 கர�தா� எ�4 இ)#கிறேத” எ�ேற� நா�. 
 
அவ� சிாி�தா�. பிற., “வ)ண?#. ஆயிர
 ைகக� உ2� எ�பத-. எ,காவ* 
ஆதார
 உ2டா?” எ�4 ேக0டா�. 
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“இதி�தா� இ)#கிற*” எ�ேற� நா�. 
 
“உ� ஆசிாிய� இத-. இ�ப3யா ெபா)� ெசா�னா�?” 
 
“நா� ெசா�னதி� எ�ன பிைழ? அைத ;த(� ெசா�@,க�.” 
 
“ஆயிர
 எ�பைத# கர�தா� எ�பதேனா� ேச��*� ெபா)� ெச ய#Rடா*. 
ப)திைய� பழி#.
 மாைல ஆயிர
 எ�4 பிாி�* ஆயிர
 மாைலகைள# கர�தா� 
ம2ேம� அ3Bைறயாக ைவ�* எ�4 R03 அ��த
 ெசா�லேவ2�
. நீ 
அவசர�ப0� வி0டா ” எ�றா� அ�ெபாியா�. எ� க�வ
 ப,க;-ற*. “யா� 
யாாிட�தி� எ�ன எ�ன அறிவா-ற� இ)#.ேமா எ�4 எ2ணாம� இவ�பா� 
மதி�பி�றி நா
 ந
 ேபைதைமைய ெவளி�ப��திவி0ேடாேம” எ�4 
வ)�தியேதா�, அவைர� பா��*, “நானாக அ��த
ப2ணிM ெசா�ேன�. எ� 
ஆசிாியாிட
 இ�?
 இ�த %ைல நா� பாட
 ேக0கவி�ைல. நீ,க� ெசா�ன 
அ��த�தா� சாிெய�4 ேதா-4கிற*” எ�4 பணிவாக# Rறிேன�. 
 
“எைதB
 ேயாசி�*M ெசா�ல ேவ2�
. நீ ைதாியமாக� ெபா)�ெசா�ல 
;�வ�த* ப-றிM ச�ேதாஷமைடகிேற�” எ�4 ெசா�( அவ� எ�ைன 
ஆசீ�வாத
ெச * அ?�பினா�. 
 
சில வார,க>#.� பி� எ� ஆசிாிய� தIசா^ாி()�* ப0NM�ர
 வ�தா�. வ�த 
பி� எ�ைன� பா��* வ)
ப3 ஹாிஹர��திர பி�ைளைய அ?�பினா�. அவ� 
வ�* எ� ே[ம சமாசார�ைத விசாாி�*வி0�M ெச�றா�. நா� சில நா0களி� 
ப0NM�ர
 ேபா M ேச��ேத�. 
 
ேகாளா� ேந��த கலக
 
 
அ�ெபா/* எ� ஆசிாிய� எதி�பாராத ஒ) விஷய�ைதM ெசா�னா�. நா� ேக0�� 
தி�#கி0�� ேபாேன�. “நா� தIசா^ாி()�* வ�தAட� தி)வாவ�*ைற#.� 
ேபாயி)�ேத�. ச�நிதான�தினிட
 உ
ைம�ப-றி யாேரா ேகா� 
ெசா�(யி)#கிறா� ேபா()#கிற*. நீ� எ�னிட
 ச�நிதான�ைத� ப-றி# 
.ைறRறி மனவ)�த
 உ2டா#கியதாகA
 அதனா� நா� இ,ேக வ�* 
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இ)�பதாகA
 யாேரா ெசா�ல அைதM ச�நிதான
 உ2ைம எ�4 ந
பி உ
மிட
 
சிறி* சின,ெகா23)�த*. ‘சாமிநாைதய� அ�ப3M ெசா�லவி�ைலேய! அவ� 
அ6வா4 ெச ய#R3யவ)
 அ�லேவ?’ எ�4 ெசா�( நா� சமாதான
 
ெசா�ேன�. ெபாிய இட,களி� ேகா�ெசா�பவ�க� எ6வளேவா ேப� வ�* 
ேச)வா�க�. ச
ப�தமி�லாதவ� விஷய�திெல�லா
 ேகா�க� கிள
�
. அவ-ைற 
உ2ைமெய�4 ந
�ேவா� சில�. ச�நிதான
 உ
மிட
 இய�பாகேவ 
அ��ெகா23)�பதா� நா� ெசா�ன சமாதான�ைத ஏ-4#ெகா2ட*. நீ)
 
அவ�க� தி)A�ள
 தி)�தியைடB
ப3 நட�*ெகா2டா� அ?Rலமாக 
இ)#.
” எ�4 அவ� Rறினா�. “இ* விபாீதமாக அ�லவா இ)#கிற*? எ�ன 
ெச யலா
?” எ�4 எ2ணி நா� வ)�திேன�. எ� ஆசிாிய)
 ேயாசி�*M 
��பிரமணிய ேதசிக� விஷயமாக ஒ) வி)�த;
, இ,கிcU ேநா0� ெம03� ஒ) 
கீ��தன;
 இய-றி, “நா
 ம4ப3 தி)வாவ�*ைற#.� ேபா.
ேபா* இ�த 
இர2ைடB
 ச�நிதான�தினிட
 இைசBட� ெசா�னா� ஏேத?
 சிறிதளA 
ேகாப
 மிIசியி)�தா@
 மைற�*வி�
. இவ-ைற ந�றாக� பாட
ப2ணி 
ைவ�*#ெகா�>
” எ�4 எ�னிட
 ெசா�னா�. நா� அ6வாேற அவ-ைற� 
பாட
ப2ணி இைசBட� பாட� பழகி#ெகா2ேட�. 
 
கீ��தன
 
 
சில தின,க>#.� பி� நா,க� தி)வாவ�*ைற ெச�ேறா
. ��பிரமணிய 
ேதசிகைர# க2டAட� ஆசிாிய� க0டைள�ப3 நா� ெச த ;த-காாிய
 எ� 
ஆசிாிய� இய-றிய வி)�த�ைதB
 கீ��தன�ைதB
 பா3#கா03யேத. 
 
“*,கIசா� த)*ைற ைசயி�வள� 
��பிர மணிய தயாநிதிேய 
*�4
ேப ர)�நனி ெபாழித) 
��தெம I ஞான கலாநிதிேய” 
 
எ�ப* அ�த இ,கிcU ேநா03� ப�லவி. அ#கீ��தன
 ெபாியதாத(� 
நிதானமாகA
 எ�னா� இய�றவைரயி� ந�றாகA
 பா3#கா03ேன�. ேதசிக� 
ேக0� மிகA
 மகிGMசிB-றா�. மட�தி@�ளவ�க>
 பல;ைற ேக0� 
இ��-றன�. ஓ*வா�க� அ#கீ��தன�ைத� பாட
 ெச * ஒ6ெவா) நா>
 
��பிரமணிய ேதசிக� ;�னிைலயிேல பா3 வரலாயின�. ேதசிக)#. எ�னிட
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சின
 உ2டாயி-ெற�பத� அறி.றிேய என#.� ெதாியவி�ைல. எ�னிட
 
வழ#க
ேபாலேவ அவ� ஆதரAகா03 வ�தா�. 
 
ஆசிாியர* உ�ள� ெப03 
 
விைரவி� தி)�ெப)�*ைற� �ராண�ைத நிைறேவ-ற ேவ2�ெம�4 
��பிரமணிய� த
பிரா� ேதசிக)#.# க3த
 எ/தியி)�தா�. பி�ைளயவ�களிட
 
ேதசிக� அ6விஷய�ைத� ெதாிவி#கேவ ஆசிாிய�, “விைரவி- �ற�ப0�M ெச�4 
�ராண அர,ேக-ற
 ஆர
பி#க ேவ2�
” எ�4 அ��ட� ெசா�லலானா�. 
�ராண�தி� படல,கேள ஆகியி)�தன. “;/வ*
 இய-றிய பி��தாேன 
அர,ேக-ற ேவ2�
” எ�4 நா� நிைன�ேத�. பிற. பி�ைளயவ�கள* வழ#க
 
என#.� ெதாியவ�த*. ஒ) �ராண�ைத ;-4
 இய-றி� பிற.தா� அர,ேக-ற 
ேவ2�ெம�ற நியதி அவ)#. இ�ைல. �ராண�தி� பி-ப.திகைள 
இய-றி#ெகா2ேடயி)�பா�; ;-ப.திகைள அர,ேக-4வா�. சில சமய,களி� 
அ�ற�4 ;-பக(� பாட�கைள இய-றி� பி-பக(� அர,ேக-4வ*
 உ2�. 
ெப03 நிைறய� பண
 ைவ�*#ெகா23)�பவ� எ�தM சமய�தி@
 ேவ23ய 
ெதாைகைய எ��*M ெசலவழி�பைத� ேபால அவ� எ�தM சமய�தி� நிைன�தா@
 
த
 உ�ள� ெப03ைய� திற�* ேவ23ய கவிகைள எ��* ெவளியி�
 நிைலயி� 
இ)�தா�. அ�ெப03ைய� திற�பத-.ாிய திறAேகாலாகிய உ�ஸாக
 மா�திர
 
அவாிட
 இ)#க ேவ2�
; அ�ெபா/* அவாிட�தி()�* �ற�ப�
 கவிைத 
ெவ�ள�ைத யா)
 தைட ெச யேவ ;3யா*. 
--------   
 

57.57.57.57.        தி��ெப���ைறதி��ெப���ைறதி��ெப���ைறதி��ெப���ைற    

 
மா�கழி மாத
 தி)வாதிைர� தி)நா� ெந),கிய*. தி)வாதிைர� தாிசன�*#.� 
தி)�ெப)�*ைற#.M ெச�4 �ராண அர,ேக-ற�ைத ;3�*#ெகா2� 
தி)
பலாெம�4 எ� ஆசிாிய� நிMசய
 ெச தா�. எ�ேலாாிட;
 விைடெப-4 
அவ� (1873 3ஸ
ப�) �ற�ப0டா�. மாPர�தி()�* சேவாிநாத பி�ைள 
எ,க>ட� வ�தா�. ேவ4 சில மாணா#க�க>
 வ�தா�க�. ��பிரமணிய ேதசிக� 
மட�*� பிரதிநிதியாக� பழநி# .மார� த
பிராென�பவைர அ?�பின�. 
 
�ற�பா� 
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எ�ேலா)
 ேச��* �ற�ப0ேடா
. தி)விைடம)7� ெச�4 அ,ேக த,கி அ�பா� 
.
பேகாண
, தIசா^�, ப0�#ேகா0ைட வழியாக� தி)�ெப)�*ைறைய 
அைட�ேதா
. 
 
நா,க� ேபா M ேச��தேபா* ஆ)�திரா தாிசன�தி�ெபா)0� எ,க>#. 
;�னேர பல வி�*வா�க>
 சிவப#திM ெச�வ�க>
 அ,ேக வ�* 
த,கியி)�பைத� பா��ேதா
. 
 
பி�ைளயவ�க>ைடய வரA எ�ேலா)#.
 மகிGMசிைய உ2டா#கிய*. ேகாயிலா� 
ேமளதாள�*ட� வ�* அ#கவிஞ� ெப)மாைன# க2� பிரசாதமளி�*� 
தாிசன�*#. அைழ�*M ெச�றன�. ஆலய�தி� ��பிரமணிய� த
பிரா� அவைர 
வரேவ-றா�. அ�4 மாணி#கவாசக� ம�திாி# ேகால,ெகா2� 
எ/�த)ளியி)�தா�. 
 
அ)வ Y��திக� 
 
ம-ற �தல,களி� இ�லாத ஒ) �*ைமைய� தி)�ெப)�*ைறயிேல க2ேட�. 
சிவாலய,களி� சிவ(,க� ெப)மா?
 அ
பிைகயி� தி)A)வ;
 
Yல�தான,களி� இ)#.
. அ�த �தல�தி� சிவெப)மா?#.
 அ
பிைக#.
 
எ�தவிதமான உ)வ;
 இ�ைல. ெவ4
Zட,க� மா�திர
 இ)#கி�றன. 
�வாமிB
 அ
பிைகB
 அVபமாக எ/�த)ளியி)�பதாக ஐதிdய
. Jைஜ 
;த(யன அ�Zட,க>#ேக நைடெப-4 வ)கி�றன. 
 
�வாமியி� தி)நாம
 ஆ�மநாதெர�ப*; அ
பிைக#.M சிவேயாகா
பிைக எ�ப* 
தி)நாம
. இ6வி)வ)
 அVபமாக அ,ேக ேகாயி�ெகா23)�தைல எ� ஆசிாிய�, 
 
“7யநா ம�த)வ ;)வெமைவ ெயனி?ெமா) ேதா�ற� ேபா�ேற 
பாயநா னிலவைர�பி� கXமம�வா ெளன�ெதாி�த ப3ேய ேபால 
ஆயநா த,கட�த வா�மநா த#கடA� அம�த- ேக-ப 
ேமயநா யகிசிவேயா கா
பிைகத� விைரமல��தா� ேமவி வாGவா
” 
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எ�4 தி)�ெப)�*ைற� �ராண�தி- �ல�ப��தியி)#கிறா�. ‘அ)வ
 உ)வ
 
எ�?
 ேகால,களி� எ�த# ேகால�தி� சிவெப)மா� எ/�த)ளியி)#கிறாேரா 
அ#ேகால�தி� இ�Jமியி@
 அ
பிைக எ/�த)ளியி)�பைத ெவளி�ப�வைத� 
ேபால, நாத த�*வ, கட�* நி�ற ஆ�மநாத �வாமி அVபமாக 
எ/�த)ளியி)�த-. ஏ-றப3 தா?
 அVப�தி)ேமனிெகா2� 
எ/�த)ளியி)#.
 சிவேயாகா
பிைகயி� தி)வ3கைள வி)
பி வாGேவாமாக’ 
எ�ப* இத� ெபா)�. 
 
மாணி#க வாசக� 
 
அ,ேக மாணி#கவாசக� உபேதச
 ெப-றைமயா@
 அவ� ெபா)0�M 
சிவெப)மா� சில தி)விைளயாட�கைளM ெச தைமயா@
 அ�த �தல�தி� 
அவ)#. விேசஷமான Jைஜ, உ�ஸவ
 ;த(யன நைடெப4
. உ�ஸவ,களி� 
மாணி#கவாசக)#ேக ;#கிய �தான
 அளி#க�ெப4
. 
 
மாணி#கவாசக� அ�தல வி)[மாகிய .)�த மர�தி� அ3யி� உபேதச
 ெப-றா�. 
அ6விட�தி� சிவெப)மா� எ/�த)ளியி)#கிறா�; .)Y��திெய�4 
அ�ெப)மாைன வழ,.வ�. அவ� ெபா)0�M சிவெப)மா� .திைரM 
ேசவகராயின�. அத-. அைடயாளமாக அ�தி)#ேகாயி(� Y�றா
 பிராகார�தி� 
உ�ள கனகசைபெய�4
 ம2டப�தி� இைறவ� அ�வாVடராக 
எ/�த)ளியி)#கிறா�. அத-.# .திைர �வாமி ம2டப
 எ�ற ெபய� பிரசி�தமாக 
வழ,.கிற*. அ#ேகாயி(� பல இட,களி� மாணி#கவாசக� தி)A)வ,க� 
அைம�*�ளன. அ
பிைகயி� ச�நிதி#. ேநேர மாணி#கவாசக� ச�நிதி இ)#கிற*. 
ஆ4 கால,களி@
 இர2� ச�நிதிகளி@
 அபிேஷக ஆராதைனக� ஒேர சமய�தி� 
நைடெப4
. 
 
அ#ேகாயி(� ேவ4 ேகாயி�களி- காண�படாத ம-ெறா) விேசஷ
 உ2�. 
சிவாலய,களி� சிவதாிசன�*#. ;� ந�திேதவைர� தாிசி�* அவ� 
அ?மதிெப-4 ஆலய�*�ேள �.த@
 தாிசன
ெச * தி)
�ைகயி� 
ச2ேட�வரைர� தாிசி�* விைடெப-4 வ)த@
 ச
பிரதாய,களா.
. 
அ#ேகாயி(� அ�த இர2� Y��திக>
 இ�ைல. ஆதலா� தாிசன
 ெச பவ�க� 
உ�ேள ெச�@
ேபா*
 தாிசி�*வி0� மீ>
ேபா*
 மாணி#கவாசைர� தாிசி�* 
;ைறேய அ?மதிையB
 விைடையB
 ெப4த� வழ#கமாக இ)#கிற*. 
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�*#ேகா0ைட, இராமநாத�ர
 ேபா�ற ஸம�தான,களா@
 பMைசய�ப 
;த(யா� ;த(ய பிர�#களா@
 இ�தல�தி- பலவைக# க0டைளக� ஏ-ப��த� 
ெப-றி)#கி�றன. 
 
நிேவதன
 ;த(ய விேசஷ,க� 
 
ம-றM சிவாலய,களி� ெச ய�ெப4
 நிேவதன,கேளா� �/,கலாிசி அ�ன
, 
பாக-கா � �ளி,கறி, அைர#கீைரM �2டெல�பைவB
 அ,ேக நிேவதன
 
ெச ய�ெப4
. 
 
அ,ேக தீபால,கார
 மிகA
 சிற�பாக இ)#.
. தின�ேதா4
 இரா ;/வ*
 
அ�தீபால,கார�ைத# காணலா
. 
 
சித
பர�தி� Q நடராஜ� ெப)மாைன� Jசி�* வழிப�பவ�க� 
Yவாயிரவெர�4
 அவ�க� தி�ைல Yவாயிரவெர�?
 ெபய)ைடயவெர�4
 
அவ�க>� சிவபிராேன ஒ)வெர�4
 R4வ�. தி)�ெப)�*ைறயி@
 அைத� 
ேபா�ற ;ைறெயா�4 உ2�. இ#ேகாயி� Jஜக�க� ;�%-4வெர�?
 
மரபின�. ஆதியி� ;�%4 ேப�க� இ)�தனெர�4
 அவ�க>� ஆ�மநாத �வாமி 
ஒ)வ� எ�4
 �ராண
 R4
. 
 
இ�ேபா* �வாமி#.
 அ
பிைக#.
 Jைஜ ;த(யன ெச * வ)பவ�கைள 
ந
பியாெர�4 அைழ#கி�றன�. அவ�க� ெச வ* ைவதிக Jைஜ. 
மாணி#கவாசக)#. மா�திர
 ஆதிைசவ�க� ஆகம�ப3 Jைஜெச * வ)கி�றன�. 
 
8ரப�திர� 
 
அ
பிைகயி� ச�நிதியி� 8ரப�திர� ேகாயி�ெகா23)#கிறா�. த[?ைடய 
யாக�ைத அழி�த அ#கடA� அ�தி)#ேகால�*ட� அ
பிைகயி� ேயாக�ைத� 
பா*கா�பவராகM சிவாIைஞயா� அ,ேக எ/�த)ளியி)#கிறாெர�ப* �ராண 
வரலா4. அ
Y��திைய வழிப0�� ேப பி3�தவ�க>
 ேவ4விதமான 
*�ப,கைள அைட�தவ�க>
 ெசௗ#கிய
 ெப4வா�க�. 
 
சி-ப
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ேகாயி(� உ�ள சி-ப,க� மிக அ)ைமயானைவ. சி-பேவைல ெச பவ�க� இ�ன 
இ�ன இட�தி@�ள இ�ன இ�ன அைம��#க� மிகMசிற�தைவெய�4
, 
அவ-ைற�ேபால அைம�ப* அாிெத�4
 R4வா�க�. அ,ஙன
 Rற�ப�
 
அாியெபா)�க>� ‘தி)�ெப)�*ைற# ெகா�,ைக’B
 ஒ�4. க�லாேல அைம�த 
ச,கி( ;த(ய விசி�திர ேவைல�பா�க� பல அ,ேக உ�ளன. 
 
வ�த வி�*வா�க� 
 
இவ-ைற� ேபா�ற பல சிற��#கைள உைடைமயா� அ�த �தல
 சிவப#த�களா� 
அதிகமாக� ேபா-ற�ப0� வ)கிற*. நா,க� ெச�றி)�தேபா* தி)வாதிைர� 
தாிசன�*#காக வ�தி)�தவ�களி� பல� எ� ஆசிாியாிட
 ேபர�� J2டவ�க�. 
 
ேதவேகா0ைடயி()�* வ�ெறா2டM ெச03யா)
 ேவ
ப�7ாி()�* 
சிேலைட��( பிM�ைவய)
 சி,கவன�தி()�* ��� பாரதியாெர�பவ)
 மண� 
ேம-.3யி()�* கி)Uைணயெர�பவ)
 வ�தி)�தா�க�. இவ�க� யாவ)
 
பி�ைளயவ�கைள# க2� அளவ-ற ச�ேதாஷ�ைத அைட�தா�க�. 
 
�வாமி தாிசன
 ெச *வி0� நா,க� எ,க>#காக ஏ-பா� ெச ய�ெப-றி)�த 
வி�தி#.M ெச�4 த,கிேனா
. வ�ெறா2ட� ;த(ேயா� வ�* ஆசிாியேரா� 
ச�லாப
 ெச தா�க�. 
 
வ�ெறா2டெர�பவ� தனைவசிய வ.�பின�. க2பா�ைவயி�லாதவ�. தீவிரமான 
சிவப#திB
 க3னமான நியமா?Uடன,க>
 உைடயவ�. தமிGவி�*வா�. சிற�த 
ஞாபக ச#திB�ளவ�. பி�ைளயவ�களிட�தி@
 ஆ4;க நாவலாிட�தி@
 பாட
 
ேக0டவ�. எைதB
 ஆG�* ப3�*� ெதளிவாக� ெதாி�*ெகா�>
 
இய��ைடயவ�. பி�ைளயவ�களிட�தி� அவ)#.� ெப)மதி�� இ)�த*. 
 
பிM�ைவயெர�பவ� ேவ
ப�7�M ேசாழிய�; ஆ� கவி. எ�தM சமய�தி@
 எ�த 
விஷய�ைத� ப-றிB
 ேக0ேபா� பிரமி#.
ப3 ெச B� இய-4
 
ஆ-ற@ைடயவ�. தி)�ெப)�*ைறயி� அவைர நா� ;த(- பா��தேபாேத 
விைரவாக அவ� ெச B� இய-4வைத# க2� ஆMசாியமைட�ேத�. 
 
சி,கவன
 ��� பாரதியாெர�பவ� பர
பைரயாக� தமிG வி�*வா�களாக இ)�த 
பிராமண .�
ப�தி� உதி�தவ�. பி�ைளயவ�களிட
 பல வ)ஷ,க� பாட
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ேக0டவ�. இல#கண இல#கிய,களி� ேத��த �லைமB�ளவ�. ஒ) பாடைல 
இைசBட� எ��*Mெசா�(# ேக0பவ�க>#. மகிGMசிB2டா.
ப3 பிரச,க
 
ெச யவ�லவ�. அவ)ைடய ேபMசி()�ேத திறைமைய, அவ)ைடய சாம��திய�ைத 
நா� அறி�*ெகா2ேட�. அவ� பாட� ெசா�@
;ைற எ� மன�ைத# கவ��த*. 
 
மண�ேம-.3 கி)Uைணயெர�பவ� சிற�த தமிG வி�*வா�. ெச B� 
ெச வதி@
 பல %� ஆரா Mசியி@
 ந�ல ஆ-ற@ைடயவ�. பல பிரப�த,க� 
ெச தவ�. 
 
பிM�ைவய)
 ��� பாரதியா)
 தா
 இய-றிய சில பிரப�த,கைள ஆசிாியாிட
 
ப3�*#கா03 அவ� Rறிய தி)�த,கைள ஏ-4#ெகா2� சிற��� பாயிர;
 
ெப-றா�க�. 
 
ஆ)�திரா தாிசன
 
 
தி)வாதிைரய�4 .)Y��தியி� தாிசன
 க2ெகா�ளா# கா0சியாக இ)�த*. 
��பிரமணிய� த
பிரா?ைடய நி�வாக� திறைமைய அ�4 க2� விய�ேதா
. 
‘தி)வாவ�*ைற ஆதீன�தா� அ�த �தல�*#. மதி�ேபா, அ�றி அ�த 
�தல�தா� ஆதீன�*#. மதி�ேபா’ எ�4 ச�ேதக
 ஏ-ப�
ப3யான அைம��#க� 
அ,ேக காண�ப0டன. அ,ேக அ#கால�தி- ெச�றவ�க� சில தின,கேள?
 
த,கி� தாிசன
ெச *தா� ெச�வா�க�. அ6வா4 தாிசன�தி�ெபா)0� 
ேவ-e�களி()�* வ)ேவா�க>#. ேவ23ய ெசௗகாிய,கெள�லா
 
அ�தல�தி� அைம�தி)�தன. 
 
தி)�ெப)�*ைற� �ராண அர,ேக-ற
 ஆர
பி�த-. ந�லநா� ஒ�4 பா��* 
ைவ#க�ெப-ற*. இைடேய ஆசிாிய� அ��ராண�தி� ப.திகைள இய-றி வ�தா�. 
நா� அவ-ைற எ/*
 பணிையM ெச *வ�ேத�. 
 
‘சிவ.)நாத பி�ைள’ 
 
எ,க>ட� இ)�த சேவாிநாத பி�ைள கிறி�தவராக இ)�தா@
 விJதி 
அணி�*ெகா�வா�. தி)�ெப)�*ைறயி� யாவ)
 அவைர# கிறி�தவெர�4 
அறி�*ெகா�ளவி�ைல. சிவப#த�க� R3யி)�த அ6விட�தி� அவ)
 ஒ) 
சிவப#தராகேவ விள,கினா�. ைசவ�கேளா� ப�தி ேபாஜன
 ெச வதி�ைல; 
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ேதா-ற
, ேபM�, நைட, உைட, பாவைனக� எ�லா விஷய,களி@
 அவ)#.
 
ைசவ�க>#.
 ேவ4பாேட ேதா-றா*. ஆயி?
 ‘சேவாிநாத�’ எ�ற ெபய� 
மா�திர
 அவ� கிறி�தவெர�பவைத� �ல�ப��திய*. ெபயாி@
 ைசவராக 
இ)#க ேவ2�ெம�4 அவ� வி)
பினா�. 
 
தி)�ெப)�*ைற#.M ெச�ற சில தின,க>#.� பிற. த
 வி)�ப�ைத அவ� 
ஆசிாியாிட
 ெதாிவி�*# ெகா�ளலானா�. “இ,ேக எ�லா
 ைசவமயமாக 
இ)#கி�றன நா?
 ம-றவ�கைள� ேபாலேவ இ)�* வ)கிேற�. எ� ெபய�தா� 
எ�ைன ெவளி�ப��திவி�கிற*. அைத மா-றிM ைசவ� ெபயராக 
ைவ�*#ெகா�ளலாெம�4 எ2Xகிேற�. �ராண
 அர,ேக-4
ெபா/* ஐயா 
அவ�க� எைதேய?
 கவனி�பத-காக எ�ைன அைழ#க ேந)
. சிவேநசM 
ெச�வ�க� நிைற�*�ள R0ட�தி� கிறி�தவ� ெபயரா� எ�ைன ஐயா 
அைழ#.
ேபா* R0ட�தின� ஏேத?
 நிைன#க#R�
” எ�றா�. “உ2ைமதா�” 
எ�4 ெசா�(ய ஆசிாிய�, “இனிேம� சிவ.)நாத பி�ைளெய�ற ெபயரா� 
உ�ைன அைழ#கலாெம�4 ேதா�4கிற*. உ� பைழயெபயைர� ேபாலேவ அ* 
ெதானி#கிற*” எ�4 நாம கரண
 ெச தா�. சேவாிநாத பி�ைள#. உ2டான 
ச�ேதாஷ
 இ�னவா4 இ)�தெத�4 ெசா�ல இயலா*. 
 
சேவாிநாதபி�ைள .தி�*#ெகா2ேட எ�னிட
 ஓ3 வ�தா�. “இ,ேக பா),க�; 
இ�4 ;த� நா� ;/Mைசவ�. எ� பைழய ெபயைர மற�*வி�,க�. நா� 
இ�ேபா* சிவ.)நாத�. உ,க>ைடய ைவUணவ� ெபயைர மா-றிM 
சாமிநாதென�4 ஐயா ைவ�தா�கள�லவா? அ�த� பா#கிய
 என#.
 கிைட�த*. 
எ� கிறி�தவ� ெபயைர மா-றிM சிவ.)நாதென�ற ெபயைர ைவ�தி)#கிறா�க�. 
ஆசிாிய� ந
 இ)வைரB
 ஒேர நிைலயி�ைவ�* அ�� பாரா0�வத-. 
அைடயாள
 இ*. இர2� ேப�க>#.
 அ��த
 ஒ�4தாேன? 
சாமிநாதென�றாெல�ன? சிவ.)நாதென�றாெல�ன? இர2�
 ஒ�ேற” 
எ�றா�. 
 
ஆசிாிய� ெச த காாிய�தா� உ2டான விய�ேபா� அவ� ேபMசா� விைள�த 
இ�ப;
 ேச��* எ� உ�ள�ைத# கவ��த*. 
----------   
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58.58.58.58.    என*+ வ�த ,வர�என*+ வ�த ,வர�என*+ வ�த ,வர�என*+ வ�த ,வர�    

 
தி)�ெப)�*ைறயி� �ராண அர,ேக-ற
 ஒ) ந�லநாளி� ஆர
பி#க�ெப-ற*. 
��பிரமணிய� த
பிரா� அத�ெபா)0� மிகவிாிவான ஏ-பா�கைளM 
ெச தி)�தா�. அயE�களி()�* கனவா�க>
 வி�*வா�க>
 சிவேநசM 
ெச�வ�க>
 திர�திரளாக வ�தி)�தன�. 
 
.திைர�வாமி ம2டப�தி� அர,ேக-ற
 நைடெபறலாயி-4. அ�ேபா* நாேன 
பாட�கைள இைசBட� ப3�*வ�ேத�. பாடI ெசா�@
ேபா*
 ம-ற 
சமய,களி@
 தமிG�பாட�கைள� ப3#.
 வழ#க
 என#. இ)�பி?
 அ6வளA 
ெப),R0ட�தி� ;த�;ைறயாக அ�4தா� ப3#க� ெதாட,கிேன�. 
R0ட�ைத# க2� என#. அMச
 உ2டாகவி�ைல; ஊ#கேம உ2டாயி-4. 
 
அர,ேக-ற
 
 
ஒ6ெவா) நா>
 பி-பக(� அர,ேக-ற
 நைடெப4
; ெப)
பா@
 ஐ�*மணி 
வைரயி� நிக/
. சில நா0களி� சிறி* ேநர
 அதிகமாவ*
 உ2�. அ,ேக 
வ�தி)�தவ�க� அ3#க3 வ�*வ�* ேபசி வ�தைமயா� ம-ற ேவைளகளி@
 எ� 
ஆசிாிய)#. ஓ ேவ இ�ைல. 
 
�ராண�திேல சில படல,கேள இய-ற�ெப-றி)�தன. நா�ேதா4
 அர,ேக-ற
 
நட�தைமயா� ேம@
ேம@
 ெச B0கைள இய-றேவ23ய* அவசியமாக 
இ)�த*. ஆனா@
 ஆசிாிய� அ6விஷய�ைத� ப-றி# கவைல அைட�தவராக� 
ேதா-றவி�ைல. வ�தவ�கேளா� ச
பாஷைண ெச வதி- ெப)
பா�ைமயான 
ேநர
 ேபாயி-4. 
 
;�ேப இய-ற�ெப-றி)�த பாட�க� எ�லா
 அர,ேக-றி ஆயின. ம4நா� 
அர,ேக-4வத-.� பாட�க� இ�ைல. நா� இ�த விஷய�ைத இர2� 
நா0க>#. ;�ேப ெதாிவி�ேத�. ஆசிாிய�, “பா��*#ெகா�ளலா
” எ�4 
ெசா�( அைத�ப-றிய ;ய-சியி� ஈ�படாம� இ)�தா�. 
 
“காைலயி� பா3, மாைலயி� அர,ேக-4வ* இவ�க>#.M �லபமாக இ)#கலா
. 
ஆனா� காைலயி� ஓ A எ,ேக இ)#கிற*? எ�ெபா/*
 யாேர?
 வ�* 
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ேபசிவ)கிறா�க�. இவ�க� பாட�கைள இய-4வத-. ஓ A எ6வா4 கிைட#.
? 
அர,ேக-ற�ைத இர2� தின,க� நி4�திைவ#க�தா� ேவ2�
?” எ�4 நா� 
எ2ணியி)�ேத�. 
 
ஆMசாிய நிகGMசி 
 
ம4நா� ெபா/*வி3�த*. வழ#க
ேபா� காைலயி- சில� வ�* ேபச� 
ெதாட,கின�. “சாி; இ�ைற#. அர,ேக-ற
 நி-க ேவ23ய*தா�” எ�4 நா� 
நிMசயமாக எ2ணிேன�. வ�* ேபசியவ�களிட
 என#.# ேகாப,Rட 
உ2டாயி-4. 
 
சிறி* ேநர�*#.�பி� ஆசிாிய� எ�ைன அைழ�* ஏ0ைடB
 எ/�தாணிையB
 
எ��*வரM ெசா�னா�. நா� அவ-ைற எ��*M ெச�ேற�. அவர)கி� 
உ0கா��ேத�. “ந�ல ேவைள; இ�ெபா/தாவ* இவ�க>#. நிைனAவ�தேத!” 
எ�ற ச�ேதாஷ
 என#. உ2டாயி-4. அ,கி)�தவ�கைள எ�லா
 
விைடெகா��த?�பிவி0�M ெச B� இய-ற� ெதாட,.வா� எ�4 
எதி�பா��ேத�. 
 
நா� எதி�பா��தப3 நட#கேவ இ�ைல. அவ�க� இ)#.
ெபா/ேத பாட� ெச ய� 
ெதாட,கிவி0டா� அ#கவிஞ�பிரா�. வ�தவ�க>
 அவ� ெச Bைள� தைடயி�றி 
இய-றிவ)
 ஆMசாிய�ைத# கவனி�* வ�தா�க�. இைடயிைடேய அவ�கேளா� 
ேபசியப3ேய ெச B0கைள ஒ6ெவா�றாகM ெசா�( வ�தா�. அ6வளAகால
 
அவேரா� பழகிB
 அ�தைகய அதிசய நிகGMசிைய அ*வைரயி� நா� பா�#கேவ 
இ�ைல. பிறேரா� ச
பாஷி�*
 அேத சமய�தி� க-பைன ெசறி�த ெச B0க� 
பலவ-ைற ஒ�ற�பி� ஒ�றாக� ெதாட��* இய-றி#ெகா2�
 இ)�த 
அவ)ைடய ேபரா-றைல நா� மன�*� விய�*ெகா2ேட எ/திவ�ேத�. 
அUடாவதான
 ெச பவ�க�RடM சில ெச B0கைளேய ெச வா�க�. ஆசிாியேரா 
ஒ) �ராண கா�பிய�ைத இய-றி வ�தா�. அ#R0ட�தி� ந�ேவ அவ�க>ட� 
ேப�
ேபாேத அவ� மன�தி� க-பைனக� எ6வா4 ேதா-றினெவ�ப* ஒ) ெபாிய 
அதிசயமாகேவ இ)�த*. 
 
அ#கவிஞர* மன இய�ைப நாளைடவி� ெதாி�*ெகா2ேட�. அவ� உ�ள
 
கவிைத விைள�ல
; அதி� எ�ெபா/ெத�லா
 உ�ஸாக
 நிைற�தி)#கி�றேதா 
அ�ெபா/ெத�லா
 தைடயி�றிM ெச B0க� எ/
. பல அ�ப�க>ட� 
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ேபசியி)�தெபா/* அவ� மன�தி� அ�த உ�ஸாக
 இ)�த*. அைத� 
தைட�ப��*வனவாகிய கட� ;த(யவ-றி� ஞாபக
 அ�ேபா* எ/வதி�ைல. 
அ�தைகய ஞாபக
 மைற�தி)�த அMச�த��ப,களி� ேசா�வி�றி# க-பைனக� 
உதயமா.
. 
 
அ�4 அர,ேக-4வத-. ேவ23ய ெச B0கைள இய-றிவி0�� Jைஜ 
;த(யவ-ைற# கவனி#கM ெச�றா� ஆசிாிய�. ம-றவ�க>
 விைடெப-4M 
ெச�றன�. அ�4;த� ஒ6ெவா) நா>
 காைலயி- ெச B0கைள இய-றி 
மாைலயி� அர,ேக-4வேத வழ#கமாகிவி0ட*. 
 
�ராண ஆரா Mசி 
 
தி)�ெப)�*ைற� �ராண�தி� மாணி#கவாசக� சாி�திர�ைத விாிவாக அைம#க 
எ2ணிய ஆசிாிய� அவ� வரலா-ைற� �ல�ப��*
 வடெமாழி, ெத�ெமாழி 
%�கைள ஆரா �* அவ-றி()�* பல ெச திகைள எ��*#ெகா2டன�. 
வடெமாழியி@�ள ஆதி ைகலாஸ மாகா�மிய
, மணிவசன மாகா�மிய
 எ�?
 
இர2� %�கைள அ,கி)�த சா�திாிகைள� ப3�*� ெபா)� ெசா�லMெச * 
ேக0டா�. ஆதிைகலாஸெம�ப* தி)�ெப)�*ைற#. ஒ) ெபய�. 
தி)�ெப)�*ைற#.ாிய பைழய தமிG��ராண,கைளB
 தி)வாத^ர3க� �ராண
, 
தி)விைளயாட-�ராண
 எ�பவ-ைறB
 எ�ைன� ப3#கM ெச * 
மாணி#கவாசக� ெப)மா� வரலா-ைற இ�னவா4 பாட ேவ2�
 எ�4 
வைரயைற ெச *ெகா2டா�. 
 
சில காலமாக ஆசிாிய� ெசா�@
 பாட�கைள எ/*வ*
 அர,ேக-4ைகயி� 
ப3�ப*மாகிய ேவைலகைளேய நா� ெச * வ�ேத�. ‘க-4M ெசா�(’ 
உ�திேயாக
 வகி�* வ�த என#.� தனிேய பாட, ேக0க இயலவி�ைல. ஆயி?
 
;�ேன .றி�தவா4 மாணி#கவாசக� வரலா-றி� ெபா)0� நைடெப-ற 
ஆரா Mசியினா� நா� மி#க பயைனயைட�ேத�. தமிG� �ராண %�க� 
சிலவ-ைற� ப3�தேபா* அவ-ைற� பாட, ேக0பதனா� உ2டாவைதவிட 
அதிகமான பயேன கிைட�த*. 
 
9வர;
 க03B
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நா� ‘க-4M ெசா�(’யாக ெந�நா0க� இ)#கவி�ைல. எ�?ைடய *ரதி)Uட
 
இைடேய �.�த*. என#. 9வரேநா  வ�த*. அதேனா� வயி-றிேல க03 
உ2டாகி வ)�த� ெதாட,கிய*. வயி-4� ேபா#.
 உ2டாயி-4. 
 
;த(� சாதாரணமான 9வரமாக இ)#.ெம�4 எ2ணிேன�. என* ெபா�லாத 
கால
 பலமாக இ)�தைமயா� அ* க�ைமயாக�தானி)�த*. பாட�கைள 
எ/*வைதB
 அர,ேக-4ைகயி� ப3�பைதB
 நா� நி4�தி#ெகா�ள 
ேவ23யதாயி-4. ப��த ப�#ைகயாக இ)�ேத�. 
 
ஆசிாிய� வ)�த
 
 
எ� ஆசிாிய� தி)�ெப)�*ைற#. வ�த* ;த� உ�ஸாக�ேதா� இ)�தா�. பல 
அ�ப�க>ைடய ச�லாப;
 அ,ேக நைடெப-4 வ�த உபசார,க>ேம அத-.# 
காரண
. தின�ேதா4
 காைல ;த� இரA ெந�ேநர
 வைரயி� த
ைம� பாரா03 
ஆதரA ெச ேவா)ைடய ேகாU3யினிைடேய இ)�* பழகியதனா� *�ப�ைத 
உ2டா#.
 ேவ4 ஞாபக
 எ/வத-. ேநரமி�ைல. 
 
இைடேய என#. உ2டான ேநா  அவ)ைடய அைமதியான மனநிைலைய# 
கல#கிவி0ட*. நா�, “எ� *ரதி)Uட
 இ�ப3 ேந��த*” எ�4 நிைன�ேத�. 
அவேரா, “அரசமர�ைத� பி3�த ேப , பி�ைளயாைரB
 பி3�த*ேபால எ�ைன� 
பி3�த சனிய� எ�ைனM ேச��தவ�கைளB
 *��4�*கிறேத” எ�4 ெசா�( 
வ)�த;-றா�. 
 
�ராண அர,ேக-ற
 நைடெபறாத கால,களி� எ� அ)கிேலேய இ)�* கவனி�* 
வ�தா�. த#க ைவ�திய�கைள#ெகா2� பாிகார
 ெச யM ெசா�னா�. அவ�பா� 
அ��ைவ�*� பழகியவ)
 அ,ேக ேபாc� இ��ெப#ட� உ�திேயாக�தி� 
இ)�தவ)மாகிய Q ச0ைடநாத பி�ைளெய�பவ� சில ந�ல ம)�*கைள 
வ)வி�* அளி�தா�. 9வர
 நீ,கினபா3�ைல. 
 
நா� ேநா வா �ப0டைமயா� எ� ஆசிாிய� ெசா�@
 பாட�கைள� 
ெபாிய2ண
பி�ைள எ�பவ� ஏ03� எ/தி வ�தா�. அர,ேக-ற
 
நைடெப4ைகயி� பாட�கைள வாசி#.
 பணிையM சிவ.)நாத பி�ைளயாக மாறிய 
சேவாிநாதபி�ைள ஏ-4#ெகா2டா�. 
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பி�ைளயவ�க>#. எ� அெசௗ#கிய�தா� எ2டான மனவ)�த
 யாவ)#.
 
�ல�ப0ட*. ஒ6ெவா) நா>
 அர,ேக-ற
 நிகG�த ெச திையM 
சேவாிநாதபி�ைள என#. வ�* ெசா�வா�. பி�ைளயவ�க>
 ெசா�வ*2�. 
 
ஒ)நா� Q ��பிரமணிய ேதசிகாிடமி)�* ��பிரமணியமணிய� த
பிரா?#. 
அர,ேக-ற�ைத�ப-றி விசாாி�*� தி);க
 ஒ�4 வ�த*. அ�4 ஆசிாிய� 
எ�னிட
 வ�*, “ஸ�நிதான
 க0டைளM சாமி#.� தி);க
 அ?�பியி)#கிற*. 
அர,ேக-ற�ைத�ப-றி விசாாி�தி)#கிற*. ‘சாமிநாைதய� ப3�ப* உம#.� 
தி)�தியாக இ)#.ேம’ எ�4 எ/தியி)#கிற*. உம#. 9வரெம�4 ெதாி�தா� 
ஸ�நிதான
 மி#க வ)�த�ைத அைடB
” எ�4 ெசா�( இர,கினா�. 
 
பி�ைளயவ�களிட
 வ�த பிற. இ* Y�றாவ* ;ைறயாக ேந��த அெசௗ#கிய
. 
;�� அெசௗ#கிய
 ேந��த கால,கைள# கா03@
 இ�ெபா/* ேந��த கால
 
மிகA
 ;#கியமான*. அர,ேக-ற� தி)விழாவி- கல�*ெகா2� இ��4
 
பா#கிய�ைத அ* தைடெச த*. வரவர அ�த அெசௗ#கிய
 அதிகமாயி-4. 9வர 
மி.தியினா� சில சமய,களி� நா� ஞாபகமிழ�* மய#க;-4# கிட�ேத�. 
ஆசிாிய)#.
 பிற)#.
 கவைல அதிகமாயி-4. இனி அ,ேக இ)�தா� 
எ�ேலா)#.
 அெசௗகாியமாயி)#.ெம�பைத உண��த நா� ஆசிாியாிட
, “எ� 
ஊ)#.� ேபா  ம)�* சா�பி0�# .ணமானAட� தி)
பி வ)கிேற�” எ�4 
ெசா�ேன�. 
 
அைத# ேக0டAட� அவ)#.� *#க
 ெபா,கிய*. “பரமசிவ
 ந
ைம மிகA
 
ேசாதைன ெச கிறா� நீ� ெசௗ#கியமாக இ)#.
ேபா* இ,ேக இ)�* உதவி 
ெச கிறீ�. இ�ேபா* அெசௗ#கிய
 வ�தெத�4 ஊ)#. அ?��கிேறா
. 
அெசௗ#கிய�ைத மா-4வத-. ந
மா� ;3யவி�ைல. உ
;ைடய தா , த�ைதய� 
எ�ன நிைன�பா�கேளா!” எ�றா�. 
 
“அவ�க� ஒ�4
 நிைன#க மா0டா�க�. ஐயா அவ�களி� ேபர�ைப அவ�க� 
ந�றாக அறி�தவ�க�” எ�4 ெசா�ேன�. ஆசிாிய� எ� ேயாசைனைய 
அ,கீகாி�தன�. 
 
உ�தமதான�ர�தி-.M ெச�ற* 
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த#க ஏ-பா�க�ெச * எ�ைன உ�தமதான�ர�தி-. அ?�பினா�. எ�?ட� 
*ைணயாக ெவ2பா��( ேவ@சாமி� பி�ைள எ�?
 மாணா#கைர 
வரMெச தா�. ��பிரமணிய� த
பிரானிட
 ெதாிவி�* வழிMெசலA#காக என#.� 
ப�* Vபா  அளி#கM ெச தா�. நா� பிாிவத-. மனமி�லாமேல ஆAைடயா� 
ேகாயிைலவி0� உ�தமதான�ர
 வ�* ேச��ேத�. 
 
எ� தா  த�ைதயா� உ�தமதான�ர�தி�தா� இ)�தன�. ேகா�ராஜ�ர�தி()�த 
கா�தா� எ�ற சிற�த ைவ�திய� எ� ேதகநிைலைய� பா��தா�. 
9வர#க03யி)�பதாகM ெசா�( ம)�* ெகா�#கலானா�. ச,க� 
திராவகெம�?
 ஒளஷத�ைத# ெகா��தா�. க03 வரவர# கைர�* வ�த*. 
9வர;
 தணி�த*; “கா�தா� எ�ைன ேநாயினி�4
 கா�தா�” எ�4 ெசா�( 
அவைன நா� பாரா03ேன�. 
 
.�
ப நிைல 
 
Q;க வ)ஷ
 மாசி மாத
 ;த(� (1874 பி�ரவாி) நா� உ�தமதான�ர�தி-.M 
ெச�ேற�. அ,ேக ஒ) மாதகால
 பாிகார
 ெப-ேற�. பி�ைளயவ�களிட
 பாட, 
ேக0ட %�கைள� ப3�*#ெகா2ேட ெபா/*ேபா#கிேன�. 
 
அயE�களி@�ள மிரா�தா�க� எ�பா@
 எ� த�ைதயா�பா@
 அ��ைவ�* 
அ3#க3 ெந� அ?�பி வ�தா�க�. ஆயி?
 .�
ப காலே[ப
 
சிரம�த)வதாகேவ இ)�த*. அதேனா� எ� க(யாண�தி�ெபா)0� வா,கிய 
கடனி� 150 Vபா  ெகா�படாம� நி�ற*. அ�ெதா�ைல ேவ4 *�ப�ைத 
உ2டா#கிய*. உட(� இ)�த ேநா  வரவர# .ைற�* வ�தா@
 உ�ள�ேத 
ஏ-ப0ட ேநா  வள��* வ�த*. அ*கா4
 .�
ப� ெபா4�ைப 
ஏ-4#ெகா�ளாம� நா� இ)�* வ�ேத�. எ� த�ைதயா)
 வரவர விர#தி 
உைடயவராயின�. சிறிய தக�பனாேரா .�
ப பார�ைதM �ம#க இயலாம� 
த�தளி�தா�. 
 
“இ�நிைலயி� நா
 ஒ�4
 ெச யாம� இ)�ப* த�மம�4” எ�4 க)திேன�. 
“இனி, .�
ப# கடைன� ேபா#.வதி� ந
மா� இய�றைதM ெச யேவ2�
” 
எ�ற எ2ண
 வ(B-4 வ�த*. “பி�ைளயவ�கைளவி0� வ�ேதாேம, மீ2�
 
அ,ேக ேபாகேவ2டாேமா! .�
ப�பார�ைதM �ம�ப* எ�ெபா/*
 உ�ள*. 
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பி�ைளயவ�களிடமி)�* க�வி அபிவி)�தி ெப4வத-.ாிய இMச�த��ப�ைத நா
 
விட#Rடா*” எ�4 ேவெறா) ேயாசைன ேதா-றிய*. “நா
 கடனாளி எ�றா� 
அவ�க>
 கடனாளியாக�தாேன இ)#கிறா�க�? எ�ப3யாவ* கடைன 
நீ#கி#ெகா2டா� பிற. பைழயப3ேய அவ�களிட
 ேபா M ேச��*ெகா�ளலா
. 
கடைன வளரவிட#Rடா*” எ�ற எ2ணேம விIசி நி�ற*. 
 
நா� அைட�த ஏமா-ற
 
 
ஒ)நா� உ�தமதான�ர�தி()�* .
பேகாண
 ெச�4 தியாகராச ெச03யாைர� 
பா��ேத�. மீ0�
 என#. ஏேத?
 உ�திேயாக
 ேத3� தர ேவ2�
 எ�4 
ெசா�ேன�. அ�ேபா* அவ�, “நா� ஒ) மாச
 ஓ ெவ��*#ெகா�வதாக 
எ2ணியி)#கிேற�. அ�ேபா* எ� �தான�தி� இ)�* ேவைலபா��Zரா?” எ�4 
ேக0டா�. நா� ைதாியமாக, “பா��ேப�” எ�ேற�. “சாி; ேகாபால ரா6 அவ�களிட
 
ெசா�@கிேற�” எ�4 அவ� ெசா�னா�. நா� அ*ேக0�M ச�ேதாஷமைட�ேத�. 
ஆனா� அ�த ேயாசைன நிைறேவறவி�ைல. ேகாபாலரா6, “இவ� பா�யராக 
இ)#கிறா�; பிற. பா��*#ெகா�ளலா
” எ�4 ெசா�(வி0டா�. நா� 
ஏமா-றமைட�* ஊ)#.� தி)
பி வ�ேத�. 
 
உ�தமதான�ர�தி� இ)�பைதவிடM WாியYைலயி-ேபா  இ)�தா� ஆகார 
விஷய�திலாவ* .ைறவி�லாம� இ)#.ெம�4 க)தி நா?
 எ� தா , 
த�ைதய)
 ப,.னி மாத
 அ,ேக ேபா M ேச��ேதா
. எ� ேதகெசௗ#கிய
 
இய�பான நிைல#. வாராைமயா� எ,ேக?
 ெச�வத-ேகா ெபா)�ேதட 
;ய�வத-ேகா இயலவி�ைல. “எ�ப3# கடைன� தீ��ப*?” எ�ற ேயாசைன 
எ�ைன� பலமாக� ப-றி#ெகா2ட*. 
 
த�ைதயா� Rறிய உபாய
 
 
எ� த�ைதயா� ஓ� உபாய
 ெசா�னா�. “ெச,கண
 ;த(ய இட,க>#.M ெச�4 
ஏேத?
 �ராண�பிரச,க
 ெச தா� பண
 கிைட#.
; அதைன#ெகா2� 
கடைன� தீ��* வரலா
” எ�4 அவ� Rறினா�. அவ� த
 அ?பவ�தா� அறி�த 
விஷய
 அ*. தா
 அ�ப#க,களி� சIசார
ெச * கதா�பிரச,க,க� 
ெச த*ேபா� நா?
 ெச தா� ந�ைம உ2டா.ெம�4 அவ� நிைன�தா�; தா
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ெச த காாிய�ைத நா?
 ‘வாைழய3 வாைழ’யாகM ெச ய ேவ2�ெம�4 அவ� 
;�� எ2ணிய எ2ண
 அ�ேபா* நிைறேவற# R�ெம�ப* அவ� ந
பி#ைக. 
 
என#. அவ� Rறிய* உசிதமாகேவ ேதா-றிய*. �திய உ�திேயாக
 ஒ�ைற 
வகி�*� �திய மனித�க>ட� பழ.வைத# கா03@
 பழகிய இட�தி- 
பர
பைரயாக வ�த ;ய-சியி� ஈ�ப�வ* �லபம�ேறா? ெச,கண
 ;த(ய 
இட,களி� உ�ளவ�களி� இய�ைப நா?
 உண��தி)�ேத�. தமிG %�கைள� 
பிரச,க
 ெச தா� மி#க மதி��
 ெபா)>தவிB
 கிைட#.ெம�பைதB
 
அறிேவ�. ஆB� ;/வ*
 �ராண� பிரச,க
 ெச * �2ணிய�ைதB
 �கைழB
 
ெபா)ைளB
 ஒ),ேக ெபறலா
. 
 
எ�லா
 உ2ைமதா�. ஆனா�, எ� தமிG#க�வி அதேனா� நி�4விட 
ேவ23ய*தானா? கிைட�த-காிய பா#கியமாக� பி�ைளயவ�க>ைடய 
அ�ைபB
 அவ� Yலமாக� தி)வாவ�*ைற யாதீன� பழ#க�ைதB
 ெப-றபி� 
அவ-ைற மற�* ஊ� ஊரா  அைல�* வாGவ* ந�றா? இைறவ� இ�த 
நிைலயிேல வி0�வி�வானா? 
 
எ� மன
 இ�ப3ெய�லா
 பலவா4 பர�* விாி�*ெச�4 எ2ணமி0ட*. 
“இ�ேபா* க/�ைத� பி3�* இ4#கி� *��4�*
 கட�ெதா�ைலைய� தீ��ப* 
;#கியமான காாிய
” எ�ற நிைனவினா�, ெச,கண�தி-.� ேபாகலாெம�4 
த�ைதயாாிட
 ெசா�ேன�. அவ)#. உ2டான தி)�தி#. எ�ைலயி�ைல. கட� 
தீ�வத-. வழி ஏ-ப0டெத�ப* மா�திர
 அ�தி)�தி#.# காரண
 அ�4; தா
 
பழகிய இட,கைள மீ0�
 பா�#கலாெம�ற ஆவேல ;#கியமான காரண
. 
---------  
 

59. 59. 59. 59. தி�விைளயாட& பிரச#க�தி�விைளயாட& பிரச#க�தி�விைளயாட& பிரச#க�தி�விைளயாட& பிரச#க�    

 
நா?
 எ� த�ைதயா)
 நிMசயி�தவாேற பவ � ைவகாசி (1874 ஜூ� மாத
) மாத 
இ4தியி� எ� ெப-ேறா�க>ட� நா� ெச,கண�ைத ேநா#கி� �ற�ப0ேட�. 
;த(� அாியிE)#.M ெச�ேறா
. அ,ேக ஒ)ேவைள த,கிM 
சடேகாைபய,கா)ட� ேபசிேனா
. பி�ைளயவ�க>ைடய விஷய,கைள� ப-றி 
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அவ� ஆவ@ட� விசாாி�தா�. அாியிEாி� ;�� பழகினவ�கெள�லா
 எ,க� 
வரைவ அறி�* வ�* பா��*M ெச�றன�. 
 
ெச,கண நிகGMசிக� 
 
பிற. நா,க� .�ன�தி� வழிேய ெச,கண
 ெச�ேறா
. அ,ேக வி)�தாசல 
ெர03யா)
 ேவ4 பைழய ந2ப�க>
 எ,கைள� பா��* மி#க மகிGMசிைய 
அைட�தா�க�. வி)�தாசல ெர03யா� எ�ைன# க2� உ�ள
 Jாி�*�ேபானா�. 
“.�ன�* ஐய)
 அவ� பி�ைளB
 வ�தி)#கிறா�க�” எ�ற ெச தி எ,.
 
பரவிய*. எ,கைள ;�னேர அறி�தவ�க� ஒ6ெவா)வராக வ�* வ�* பா��* 
அ�� கனிய� ேபசி மகிG�தா�க�. 
 
;�ேப அ,ேக த,கியி)�த கால�தி� காணாத ஒ) விஷய�ைத அ�ெபா/* 
உண��ேத�. நா� பி�ைளயவ�களிட
 பாட, ேக0டவென�ப* என#. ஒ) தனி 
மதி�ைப உ2டா#கிய*. பி�ைளயவ�க>ைடய க�வி� ெப)ைம, கவி�*வ
 
;த(யவ-ைற� ப-றி யாவ)
 கைத கைதயாக� ேபசினா�க�. அவாிட�தி� 
த,க>#.� ெதாி�த ஒ)வ� மாணா#கராக இ)#கிறாெர�பதி� அவ�க� ஒ) 
தி)�திையB
 ெப)ைமையB
 அைட�தா�க�. எ�?ைடய க�வியபிவி)�தியி� 
வி)�ப;ைடயவ�களி� அ�பிரேதச�தி()�த அ�ப�கைளB
 ேச��*#ெகா�ள 
ேவ2�
. 
 
�#கக
 ேபா  ந�லெபய� வா,கிய ஒ) ெப2 பிற�த 80�#. வ�தா� 
அ,.�ளவ�க� எ6வளA அ�ேபா�
 ெப)ைமேயா�
 உபசாி�பா�கேளா 
அ6வளA உபசார
 என#. நட�த*. நா� பி�ைளயவ�க>ைடய ெப)ைமைய 
எ��*M ெசா�@
ேபாெத�லா
 திற�தவா  Yடாம� அ,ேகB�ளவ�க� 
ேக0பா�க�. பி�ைளயவ�க� இய-றிய %�களி()�* அாிய பாட�கைளM 
ெசா�(� ெபா)� R4
ேபா* எ� ஆசிாியர* �லைமையB
 நா� அவரா- ெப-ற 
பயைனB
 உண��* உண��* ஆன�தமைட�தா�க�. 
 
அத-.;� நா� எ� த�ைதயாைரM சா��* நி-ேப�. வ)பவ�கெள�லா
 
அவ)#. உபசார
 ெச வ*
 அவ� இைச�பா0�#கைள# ேக0ப*மாக 
இ)�பா�க�. அ�ெபா/ேதா எ� த�ைதயா� எ�ைனM சா��* நி-.
 நிைலயி� 
இ)�தா�. எ�னிட
 ேப�வ*
 எ� Yலமாக விஷய,கைள 
அறி�*ெகா�வ*மாகிய காாிய,களி� அ�ப�க� ஈ�ப0டன�. 
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“எ�லா
 ெபாிய ஐய� ெச த Jஜாபல�” எ�4 எ� த�ைதயாைர� பாரா03 
;3#.
ேபா*, அவ�க>#. எ� த�ைதயாாிட
 இ)�த அ�� ெவளி�ப0ட*. 
 
எ� ஆசிாிய� இய-றிய வா0ேபா#கி# கல
பக
 ;த(ய %- ெச B0கைள 
வி)�தாசல ெர03யாாிட
 ெசா�(#கா03ேன�. அவ� ெப)
�ைதயைல# 
க2டவைர�ேபா�ற ஆMசாிய�*ட� அவ-ைறெய�லா
 ஏ03� 
எ/தி#ெகா2டா�. அவாிட
 நா� காாிைக பாட, ேக0டைதB
 அ�பாட
 எ� 
மன�தி� பதி�*வி0டைதB
 பி�ைளயவ�களிட
 ெதாிவி�ேத� எ�பைத அவாிட
 
ெசா�ேன�. 
 
க�லாட� பாீை[ 
 
இ6வா4 தமிG%� ச
ப�தமான ேபMசிேல எ,க� ெபா/*ேபாயி-4. ஒ)நா� 
ெர03யா)
 நா?
 ேபசிவ)ைகயி� அயEாி()�* சில வி�*வா�க� அவைர� 
பா�#க வ�தன�. நா,க� ேபசியேபா* எ�ைன வ�தவ�க� பாரா03னா�க�. எ�ன 
காரண�தாேலா ெர03யா)#.M சிறி* மனேவ4பா� அ�ேபா* உ2டாயி-4. 
எ�ைன அவ�க>#.;� தைல.னியMெச ய ேவ2�ெம�ற எ2ண
ெகா2டா� 
ேபா@
! அவ� ேபசிய ேபMசி@
 எ�ைன இைடயிைடேய ேக0ட ேக�விகளி@
 
அ6ேவ4பா0ைட நா� க2ேட�. 
 
அவ� திNெர�4 க�லாட�ைத எ��*#ெகா2� வ�* எ�னிட
 ெகா��*M சில 
பாட�கைள# கா03� ெபா)� RறM ெசா�னா�. ச,கM ெச B0க� வழ,காத 
அ#கால�தி� க�லாடேம தமிG வி�*வா�களி� �லைம#. ஓ� அளAக)வியாக 
இ)�த*. 
 
‘க�லாட
 க-றவேரா� ெசா�லாடாேத’ எ�ற பழெமாழிB
 எ/�த*. தமிGநா03� 
அ,க,ேக இ)�த சில� க�லாட
 ப3�தி)�தா�க�. ெர03யா� அைத� ப3�தவ�. 
 
அவ� எ�னிட
 அைத# ெகா��தAட� அவ)#. எ�ைன ‘ம0ட
த0ட’ 
ேவ2�ெம�ற எ2ண
 இ)�பதாக அறி�ேத�. நா� அவைர# கா03@
 
க�வியி- சிற�தவனாக# கா0டேவ2�
 எ�4 சிறிேத?
 க)தவி�ைல. 
க�லாட�ைத� பாட, ேகளாவி0டா@
 சிறி* சிரம�ப0�# கவனி�* ஒ)வா4 
உைரR4
 ச#தி என#. இ)�த*. ெர03யா� நா� உைர ெசா�வைத 
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வி)
பவி�ைலேய! உைரRறாம� இ)�பைத�தாேன வி)
பினா�? 
அ6வி)�ப�ைத நா� யாெதா) சிர;
 இ�றி நிைறேவ-றிேன�. 
 
“என#.� ெதாியவி�ைல” எ�4 அைமதியாகM ெசா�ேன�. அ�ப3# Rறிய பிற., 
அதனா� எ� ஆசிாிய)#. ஏேத?
 .ைறவ)ேமா எ�4 அIசி, “பி�ைளயவ�க� 
க�லாட�ைத� பதி�பி�தி)#கிறா�க�. நா� இ�?
 பாட, ேக0கவி�ைல” எ�4 
ம4ப3B
 Rறிேன�. 
 
இ�நிகGMசியா� ெர03யா)#.
 அ,கி)�தவ�களி� சில)#.
 ச�ேதாஷ
 
உ2டாயி-4. ஆனா� சில)#. மா�திர
 ெர03யாாிட
 அதி)�தி ஏ-ப0டெத�4 
பிற. ெதாி�*ெகா2ேட�. 
 
நீ( இர0ைடமணிமாைல 
 
ஆனா@
 ெர03யா)#. எ,க�பா� இ)�த அ�� .ைறயவி�ைல. அவ� 
அ#கால�தி- க�ைமயான ேநா  ஒ�றா� மிகA
 கUட�ப0டா�. அவ)ைடய Y�த 
.மார� எ�ைன ேநா#கி, “நீ� சிற�த சா
பவ)ைடய .மார�. எ,க� .ல 
ெத வ�தி� விஷயமாக� �திய ேதா�திரM ெச B0க� பா3னா� தக�பனா)#. 
அ?Rலமாகலா
” எ�4 Rறினா�. அவ� வி)
பியப3ேய அவ�க� .லெத வ;
 
அ)>ைறெய�4
 ஊாி� எ/�த)ளியி)#.
 *�#ைகBமாகிய நீ( எ�?
 
ெத வ�தி� விஷயமாக ஓ� இர0ைடமணி மாைல பா3ேன�. அதி� ஒ) ெச B� 
வ)மா4: 
 
“கட�வா  வ)ம; தாசன� ேபா-ற# கவி�றிக/
 
மட�வா  சலசமட�ைதய� வாG�த மணி�தவிசி� 
அட�வா ய)>ைற ேமவிய நீ( ய3 பணி�ேதா� 
ெகட�வா  பிணியிைன� ேபாG�ேத சதாவித, கி0� வேர.” 
[அ;தாசன� - அமி�த�ைத உணவாகAைடய ேதவ�க�. சலசமட�ைதய� - 
தாமைரயி� வா/
 ேதவியாகிய கைலமக>
 தி)மக>
. மணி�தவி� - மாணி#க 
ஆசன
. இத
 - ந�ைம.] 
 
நா� இய-றிய இர0ைடமணிமாைலைய வி)�தாசல ெர03யா� தின�ேதா4
 
பாராயண
 ெச * வ�தா�. நா� அவ)ைடய பி�ைளக>� இைளயவ�களாகிய 
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ெபாிய��, சி�ன�� எ�?
 இ)வ)#.
 அவ� ேக0�#ெகா2டப3 ைநடத
 
;த(ய பாட,கைள# க-பி�* வ�ேத�. ேவ4 சில பி�ைளக>
 எ�னிட
 பாட, 
ேக0டா�க�. 
 
காைர#.� பிரயாண
 
 
வி)�தாசல ெர03யா)ைடய Y�த .மாரராகிய ந�ல�ப ெர03யா� ;�ேப 
எ,களிட
 வி�வாச
 ைவ�*� பழகியவ�. அவ)
 அ#கால�தி� மி#க ஆதரA 
ெச *வ�தா�. எ,க>#. ேவ23ய ெபா)�கைள� ெப-4M �கமாக இ)�ேதா
. 
ஆகார
 ;த(ய விஷய,களி� .ைறA இராவி3?
 கடைன� தீ��பத-. 
ேவ23ய ெபா)>தவி கிைட#கவி�ைல. அ#.ைறைய நா� ந�ல�ப 
ெர03யாாிட
 ெதாிவி�*#ெகா2ேட�. அவ� அ)கி� உ�ள ஊராகிய 
காைரெய�பதி� வாG�*வ�த ெச�வ)
 தம#. ந2ப)மாகிய கி)Uணசாமி 
ெர03யாெர�பவாிட
 எ,க>#. உதவிெச ய ேவ2�ெம�4 ெசா�( அவர* 
உட�பா0ைட� ெப-4 எ,கைள# காைர#. அ?�பினா�. 
 
காைரயி� அவ� சி�ன� ப2ைணையM சா��தவ�. அவ� ெத@,கி@
 தமிழி@
 
வ�லவ�; சா�தமான இய-ைகB�ளவ�. 
 
எ,க>ைடய கUட�ைத� தீ��பத-. வழிெய�னெவ�4 அவ� ஆரா �தா�. பிற. 
நா� தி)விைளயாட- �ராண
 வாசி�பெத�4 ;3Aெச ய�ப0ட*. 
ஊாி@�ளவ�களிட
 ெதாிவி�* அ
;ய-சிைய எ�லா)
 ஆதாி#.
ப3 ெச தா�. 
 
�ராண� பிரச,க
 
 
�ராண
 ஒ) ந�லநாளி� ஆர
பி#க�ெப-ற*. என* ;த� ;ய-சியாதலா� நா� 
மிகA
 ஜா#கிரைதயாக உப�நியாச
 ெச *வ�ேத�. நா�ேதா4
 
உதயமா.
ேபாேத எ,க>#. ேவ23ய அாிசி ;த(ய உணA� ெபா)�க>
 
கா கறிக>
 வ�*வி�
. எ� தாயா� அவ-ைற# க2� உ�ள
 .ளி��*ேபாவா�. 
அேத மாதிாியான உபசார,கைள ;�� எ� த�ைதயா� பிரச,க
 ெச த கால�திேல 
க23)�தா@
 அைவ நா� ச
பாதி�தைவ எ�ற எ2ணேம அ�தM 
ச�ேதாஷ�தி-.# காரண
. “.ழ�ைத ைகயா� ச
பாதி�த*” எ�4 ஒ6ெவா) 
ெபா)ைளB
 வா,கி வா,கி ைவ�*#ெகா�வா�. 
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எ� த�ைதயா)
 கவைலயி�றி ஆன�தமாகM சிவJைஜB
 ஈ�வர� தியான;
 
ெச *வ�தா�. என#.
 “கடA� இ�த நிைலயி� .�
ப�*#. உபேயாக�ப�
ப3 
ந
ைம ைவ�தாேர” எ�ற எ2ண�தா� தி)�திB
 ஊ#க;
 உ2டாயின. 
 
கவைலைய நீ#கிய மைழ 
 
இ6வளA மகிGMசி#கிைடேய ஒ) கவைல எ/�த*. நா� �ராண� பிரச,க
 
ெச ய� ெதாட,கிய கால�தி� அ�பிரேதச,களி� மைழேய இ�ைல. அதனா- 
.3ஜன,க� ஊ#க
 இழ�தி)�தன�. கி)Uணசாமி ெர03யா)
 ேவ4 சில)
 
கிராம�தா�களிட
 பிரச,க விஷய�ைத எ��*Mெசா�( அவ�க� அளி#.
 
ெபா)ைள� ெதா.�*� �ராண
 நிைறேவ4
 கால�தி� என#.M ச
மான
 
ெச வதாக எ2ணியி)�தன�. மைழ இ�ைலெய�ற .ைறயா� அ
;ய-சியிேல 
தைலயிட அவ�க>#. ஊ#க
 பிற#கவி�ைல. �ராண
 ;/வ*
 நட�*வத-.� 
ேபாதிய ஆதரA கிைட#.ேமா எ�ற ச�ேதக,Rட உ2டாயி-4. மீனா0சி 
க(யாண�ேதா� நி4�தி#ெகா�ளலாெம�4 எ2ணியி)�தன�. 
 
�ராண�தி� நா0�� படல
 நட�த*. நா� எ� இைச� பயி-சிையB
 தமிG%- 
பயி-சிையB
 ந�றாக� பய�ப��திேன�. நா� க-ற %�களி()�* 
ேம-ேகா�கைள எ��*M ெசா�(� ெபா)� உைர�ேப�. ேக0பவ�க�, “எ6வளA 
��தக,க� வாசி�தி)#கிறா�!” எ�4 ஆMசாியமைடவா�க�. 
 
என* ந�லதி)Uடவசமாக ஒ)நா� பிரச,க
 நட#ைகயிேல ெப)மைழ ெப * 
JமிையB
 மனித� உ�ள,கைளB
 .ளி�வி�த*. அதனா� அ,.�ளவ�க� 
விைள#.
 பயிாி� விைளA இ)�தேதா இ�ைலேயா, நா� ெச த ‘ெசா�@ழ’வி� 
ெபாிய லாப
 உ2டாயி-4. “தி)விைளயாட- �ராண
 ஆர
பி�ததனாேலதா� 
மைழ ெப த*” எ�ற ேபM� ஜன,களிைடேய பரவிய*. என#. எதி�பாராதப3 
மதி�� உய��த*. அ�பா- �ராண� பிரச,க�ைத நி4�த ேவ2�ெம�பைத 
அவ�க� அறேவ மற�தன�. 
 
�ராண� பிரச,க
 ஊாி� இைடேய உ�ள பி�ைளயா� ேகாயி(� நைடெப-ற*. 
தின�ேதா4
 இரவி� ஏ/மணி ;த� ப�*மணி வைரயி� நிக/
. 
அயE�களி()�* பல� வ)வா�க�. மைழ ெப த பிற. வ)பவ�ெதாைக 
அதிகமாயி-4. ஜன#R0ட
 அதிகமாக ஆக நா,க� ெப-ற ஆதரA
 
மி.தியாயி-4. 
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ேக0ேபா� 
 
அ�த ஊாி� மீன
மா� எ�ற ெர03யா� .ல�*� ெப2மணி ஒ)வ� இ)�தா�. 
அவ� ேவதா�த சா�திர,களி� ேத��த அட#க;
 ெத வப#திB
 உபகார 
சி�ைதB
 உைடயவராக விள,கினா�. அவ� ஒ6ெவா) நா>
 த
 80�� 
தி2ைணயி� இ)�தப3ேய எ� பிரச,க�ைத# ேக0� மகிG�* வ�தா�. அவ)ட� 
எ� தாயா)
 அ,ேக இ)�* ேக0� இ��4வா�. மீன
மா� எ,க>#.� பல 
வைகயி� உதவிெச * வ�தா�. 
 
அ#கால�தி� .
பேகாண
 மட�* Q ச,கராசாாிய �வாமிக� ெப)
�(P)#. 
எ/�த)ளினா�. அவ)ட� வ�தி)�த சா�திாிக� இ)வ� காைர#. வ�தி)�தன�. 
அவ�க>
 �ராண� பிரச,க�ைத# ேக0�, “பத�*#.� பத
 அ��த
 ெசா�( 
உப�நியாச
 ெச கிறாேர!” எ�4 பாரா03னா�க� எ� இளைம ;ய-சியி� 
உ�ஸாக
 உ2டா#க இ�நிகGMசிகெள�லா
 காரணமாயின. 
 
ெபா/*ேபா#. 
 
பக� ேவைளகளி� தமிG %�கைள� ப3�*#ெகா2�
 அ�ப�கேளா� 
ேபசி#ெகா2�
 ெபா/*ேபா#கிேன�. கி)Uணசாமி ெர03யா)#.� 
தி)வாைன#கா� �ராண�ைத� ப3�* உைர ெசா�(வ�ேத�. அவ� ெத@,கி� 
வ�லவராத(�, அ
ெமாழியி@�ள வஸூ சாி�திர
, ம? சாி�திர
 
;த(யவ-றி()�* சில ப�திய,கைளM ெசா�(� ெபா)�R4வா�. அவ-றி� 
சிலவ-ைற அவ� வி)�ப�தி�ப3ேய தமிGM ெச Bளாக ெமாழிெபய��* அவ)#.# 
கா0�ேவ�. அவ� மி#க ச�ேதாஷமைடவா�. 
 
அ6^ாி� இ)�த பாிகாாி ஒ)வ� ேவதா�த சா�திர�தி� ந�ல பழ#க
 
உைடயவனாக இ)�தா�. அவ� அ3#க3 வ�* ெந�ேநர
 இ)�* ேபசிவி0�M 
ெச�வா�. ேவ4 ஊ�களி()�* வ)
 கனவா�க>
 பக(� வ�* அ�ேபா� 
ேபசி� த,க� த,க� ஊ)#. வ�*ேபாக ேவ2�ெம�4 வி)
�வா�க�. 
 
ெவ,க]� 
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ெவ,க]� எ�?
 ஊாி()�* த
�ெர03யாெர�பவ� ஒ) நா� வ�தி)�தா�. 
கவிதா ஸா�வ ெபௗமராகிய *ைறம,கல
 சிவ�பிரகாச �வாமிகைள ஆதாி�த 
அ2ணாமைல ெர03யார* பர
பைரயி- பிற�தவ� அவ�. சிவ�பிராகாச �வாமிக� 
தி)ெவ,ைகBலா ;த(ய பிரப�த,களி� அ6Aபகாாியின* சிற�ைப எ��*M 
ெசா�(யி)#கிறா�. எ� இளைமயிேலேய சிவ�பிரகாச �வாமிகளிட�தி� மதி�� 
இ)�தா@
 பி�ைளயவ�களிட
 பழகிய பிற. அ* வர
� கட�ததாயி-4. 
ெவ,ைக#ேகாைவ ;த(ய %�கைள� பாட, ேக0டேபா* எ� ஆசிாிய� 
அவ)ைடய �லைம�திற�ைத விய�* பாரா0�வைத# ேக0�#ேக0� அ�*றவிய� 
ெப)மாைன� ெத வ
ேபால� பாவி#க ஆர
பி�ேத�. 
 
த
� ெர03யா� ெவ,க]�# ேகாயி(� அைம�*�ள சி-ப விேசஷ,கைள 
எ��*ைர�தா�. அ2ணாமைல ெர03யா� பல சி-பிகைள#ெகா2� அ#ேகாயிைல 
நி)மி�தாெர�4
 ஒ)நா� சி-பிய� தைலவ� ேவைல ெச தி)�தேபா* அவைன 
அறியாம� அவ?#. ெவ-றிைல ம3�*# ெகா��தாெர�4
 அவ)ைடய உய��த 
.ண�ைதஅறி�த அவ� அ*வைர#.
 க03யவ-ைற� பிாி�* மீ0�
 சிற�த 
ேவைல�பா�க>ட� அைம�தாென�4
 ெசா�னா�; எ�ைன ெவ,க])#. 
வ�*ெச�ல ேவ2�ெம�4 Rறினா�. நா� அ,ஙன
 ெச வதி� மி#க 
ஆவ@�ளவனாக இ)�*
 ேபாவத-. ஓ ேவ கிைட#கவி�ைல. 
 
ேவதா�த மட�*� தைலவ� 
 
ஒ)நா� *ைறP� ேவதா�த மட�*� தைலவ� காைர#. வ�* மீன
மா� 803� 
த,கியி)�தா�. நா� அவைர� பா�#கM ெச�ேற�. அ�ெபா/* அவ� த
 
மாணா#க�க>#. ேவதா�த பாடI ெசா�( வ�தன�. எ�ைன# க2டAட� த
 
மாணா#க�களா� எ�ைன அறி�*ெகா2� பாட
 ெசா�வைத நி4�திவி0�M 
சிறி*ேநர
 அ�ேபா� ேபசின�. அ
மடாதிபதி மி#கமதி��
 த.திB
 உைடயவ�. 
அவ� என#காக� பாடI ெசா�(யைத நி4�திய*
 எ�ேனா� ேபசிய*
 உட� 
இ)�தவ�க>#. ஆMசாிய�ைத விைளவி�தன. அவ)
 �ராண
 நைடெப4
ேபா* 
வ�* ேக0�M ெச�றா�, 
 
இ6வா4 ஒ6ெவா) நா>
 ச�ேதாஷமாகM ெச�ற*. 
--------   
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60. 60. 60. 60. அ�பாி( தீ.�த பசிஅ�பாி( தீ.�த பசிஅ�பாி( தீ.�த பசிஅ�பாி( தீ.�த பசி    
 
ெச,கண�தி()�* காைர#.� �ற�ப�ைகயி� வி)�தாசல ெர03யாாிட
 
பாகவத
, க
பராமாயண
, தி)#ேகாைவயா�. தி)#.ற� ஆகிய��தக,கைள 
இரவலாக வா,கி� ேபாயி)�ேத�. பாகவத
 மா�திர
 ஏ0�� பிரதியாக இ)�த*. 
காைரயி� பக� ேவைளகளி� அவ-ைறB
 எ�னிடமி)�த ேவ4 %�கைளB
 
ப3�* இ��-ேற�. பாகவத
 ப3�தேபா* ;த� �க�த;
 தசம �க�த;
 எ� 
மன�ைத# கவ��தன. கி)Uணசாமி ெர03யா� ெத@,. பாகவத�ைத� ப3�* 
அதி@�ள விஷய,கைளM ெசா�வா�. தமிG� பாகவத�தி@�ள சில ச�ேதக,கைள 
அவ� Rறிய ெச திகளா� நீ#கி#ெகா2ேட�. க
பராமாயண�ைத� ப3#க� ப3#க 
அதி� எ� மன
 பதி�த*. தி)விைளயாட- �ராண� பிரச,க
 ெச B
ேபா* 
இைடயிைடேய ேம-ேகாளாக# க
பராமாயண�தி()�* பாட�கைளM ெசா�(� 
ெபா)� உைர�ேப�. இ�பழ#க�தா� இராமாயண�தி� என#. ஊ-ற
 
உ2டாயி-4. எ� ஆசிாியாிட
 மீ2�
 ேபா M ேச��தAட� எ�ப3ேய?
 
இராமாயண ;/வைதB
 பாட, ேக0�விட ேவ2�
 எ�4 உ4திெகா2ேட�. 
 
கள�7� ;க
மதிய� 
 
சிலநா0களி� அ)கி� உ�ள ஊ�க>#.M ெச�4 ;�ேப பழ#கமானவ�கைள� 
பா��* வ)ேவ�. ஒ)நா� கள�7)#.M ெச�ேற�. அ,ேக தமிG ப3�த 
;க
மதிய வேயாதிக� சில� இ)�தன�. அவ�கேளா� ேப�ைகயி� அவ�க>#கி)�த 
தமிழபிமான�தி� மி.திைய உண��* விய�ேத�. க
பராமாயண
, அாிMச�திர 
�ராண
 ;த(ய %�களி- பல அாிய பாட�கைள அவ�க� த,. தைடயி�றிM 
ெசா�( மகிG�தா�க�. பாட�கைள அவ�க� ெசா�@
ேபாேத அவ�க>#. 
அ�பாட�களி� எ6வளA ஈ�பா� உ2ெட�ப* �ல�ப�
. நா� 
பி�ைளயவ�களிட�தி� இ)�தைத அறி�தவ�களாத(� எ�பா� வ�* அவ�க� 
ெமா �*#ெகா2டா�க�; ஆசிாிய� �கைழB
 கவி�*வ ச#திையB
 
ேக0�#ேக0� மகிG�தன�. சாதி, மத
 ;த(ய ேவ4பா�க� அவ�க>ைடய 
தமிழ?பவ�*#. இைடPறாக நி-கவி�ைல. தமிGM�ைவைய fக�வதி� அவ�க� 
உ�ள
 எ� உ�ள�ைத# கா03@
 அதிக ;தி�Mசிைய� ெப-றி)�த*. 
 
�ராண� பிரச,க
 நட�த*. நா>#. நா� ஜன,க>ைடய உ�ஸாக;
 ஆதரA
 
அதிகமாயின. என#.� பிரச,க
 ெச B
 பழ#க
 வ�ைம ெப-ற*. இ�நிைலயி� 
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எ� மன
 மா�திர
 இைடயிைடேய வ)�தமைட�த*; ஆசிாியைர� 
பிாி�தி)�த*தா� அத-.# காரண
. 
 
ஆசிாிய)#. எ/திய க3த
 
 
WாியYைலயி()�* �ற�ப0டேபாேத பி�ைளயவ�க>#. ஒ) க3த
 எ/திேன�. 
ெச,கண�*#.� �ற�ப�
 ெச திைய அதி� ெதாிவி�தி)�ேத�, காைர#. வ�த 
பிற.
 ஒ) க3த
 எ/திேன�. அ#க3த�தி� தைல�பி� ஒ) ெச B� 
எ/தியி)�ேத�. தி)விைளயாட- �ராண�தி� நிைனA எ�?�ள�ேத 
பதி�தி)�த*. அதனா�, ெசா�வ3வாக Q மீனா0சிB
 ெபா)� வ3வாக Q 
��தேரச# கடA>
 எ/�த)ளியி)�பதாகM ெசா�ல�ப03)#கிற*. ெசா�@
 
ெபா)>
 ஒ),ேக ேதா-றிய* ேபா�ற வ3வ�ேதா�
 அ6வி)வ� தி)நாம,க>
 
இைய�த மீனா0சி ��தர
 எ�ற ெபயேரா�
 விள,.பவ� ஆசிாிய� எ�ற க)�* 
நா� எ/திய ெச Bளி� அைம�தி)�த*. 
 
பிாிA� *�ப
 
 
எ� க3த�தி� நா� தி)விைளயாட- �ராண
 வாசி�* வ)வதாகA
, விைரவி� 
;3�*வி0�� பாட
 ேக0க வர எ2ணி இ)�பதாகA
 எ/தியி)�ேத�. ஆசிாிய� 
விைட# க3த
 எ/*வாெர�4 ந
பியி)�ேத�. அவாிடமி)�* ஒ) க3த;
 
வரவி�ைல. நா� பல மாத,க� பிாி�தி)�பதனா� எ� ேம� ேகாப
ெகா2டாேரா, 
அ�ல* நா� வ)வதாக எ/தியி)�தைத அவ� ந
பவி�ைலேயா எ�4 
எ2ணலாேன�. நா� ஆசிாியைர# க2ட ;த� நாளி�, “எ6வளேவா ேப�க� வ�* 
ப3#கிறா�க�. சில கால
 இ)�*வி0�� ேபா வி�கிறா�க�” எ�4 அவ� 
ெசா�ன* எ� நிைனA#. வ�த*. “அ6வா4 ேபானவ�களி� எ�ைனB
 
ஒ)வனாக# க)திவி0டா�கேளா!” எ�4 நிைன�தேபா* என#. இ�னெத�4 
ெசா�ல ;3யாத *#க
 எ/�த*. “நா
 இ,ேக வ�த* பிைழ. அவ�கைள� பிாி�* 
இ6வளA மாத,க� த,கியி)�ப* உ2ைம அ��#. அழக�4” எ�4 
எ2ணிேன�. இ6ெவ2ண
 எ� மன�தி� உ2டாகேவ காைரயி� நிகG�த 
பிரச,க
, அ,.�ளவ�கள* அ��, இய-ைக# கா0சிக� எ�லாவ-ைறB
 
மற�ேத�. எ�ன இ)�* எ�ன! ஆசிாிய� அ�� இ�லாத இட
 ெசா�#கேலாகமாக 
இ)�தா�தா� எ�ன? ஆசிாிய� பிாிவாகிய ெவ�ப
 அ�த இட�ைத� 
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பாைலவனமா#கிவி0ட*. %-4#கண#கானவ�க� அ�� ைவ�*� பழகினா@
 
அ�த ஒ)வ� இ�லாத .ைறேய ெபாிதாக இ)�த*. எ�ேலா)#.
 ;�ேன உய��த 
�தான�தி� இ)�* பிரச,க
 ெச தேபாதி@
 எ� ஆசிாிய)#.� பி�ேன ஏ�
 
எ/�தாணிBமாக நி�4 அவ� ஏவ� ேக0� ஒ/.வதி� இ)�த இ�ப�ைத# 
கா03@
 அ* ெபாிதாக� ேதா-றவி�ைல. 
 
“விைரவி� �ராண�ைத ;3�*#ெகா2� பி�ைளயவ�களிட
 ேபாகேவ2�
” 
எ�4 எ� த�ைதயாாிட
 ெசா�ல� ெதாட,கிேன�. 
 
அவ� இ�?
 சில மாத,க� அ,ேக த,கியி)#க ேவ2�ெம�4 வி)
பினா�. 
என* க�வி அ�த அளவிேல எ� ஜீவன�தி-.� ேபா*மானெத�4Rட அவ� 
எ2ணியி)#கலா
, எ� க)�ைத அவ� ம4#கA
 இ�ைல; அ,கீகாி#கA
 
இ�ைல. 
 
பிரச,க நி4�த
 
 
தி)விைளயாட� ஒ)வா4 நிைறேவறிய*. ஒ) �ராண
 ;3Aெப-றா� கைடசி 
நாள�4 ெபாிய உ�ஸவ
ேபால# ெகா2டா3� �ராணிக)#. எ�ேலா)
 
ச
மான
 ெச வ* வழ#க
. காைரயி@
 அயE�களி@
 உ�ளவ�க� த,க� 
த,களா� எ6வளA உதவி ெச ய ;3Bேமா அ6வளைவB
 ெச யM சி�தமாக 
இ)�தா�க�. கி)Uணசாமி ெர03யா� எ�ேலாாிடமி)�*
 ெபா)� ெதா.�* 
வ�தா�. ;-4
 ெதா.�பத-.M சில தின,க� ெச�றன. அதனா� �ராண�தி� 
கைடசி� படல�ைத ம0�
 ெசா�லாம� அத-. ;���ள படல
 வைரயி� நா� 
ெசா�( ;3�தபிற. சில நா� பிரச,க
 நி�றி)�த*. 
 
பிரயாண
 
 
பி�ைளயவ�க� க3த
 எ/தவி�ைலேய எ�ற கவைல எ� மன�ைத 
உ4�தி#ெகா2ேட இ)�த*. பிரச,க�ைதM சில நா0க� நி4�*
 சமய
 
ேந��தAட�, ஆசிாியைர� ேபா � பா��* வர அ*தா� சமயெம�ெற2ணி எ� 
தா , த�ைதயைர# காைரயிேல வி0�வி0� நா� தி)வாவ�*ைற#.� 
�ற�ப0ேட�. எ� ேவக�ைத# க2ட எ� த�ைதயா� எ�ைன� த�#கவி�ைல. 
“ேபா M சீ#கிர
 வ�* வி�; �ராண� J��திைய அதிக நா� நி4�தி ைவ#க#Rடா*” 
எ�4 ம0�
 ெசா�( அ?�பினா�. 
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அ,ேக இ�ைல 
 
எ�ைற#.� �ற�ப0ேட�, எ�ப3 நட�ேத� ;த(யைவகளி� எ*A
 ஞாபக�தி� 
இ�ைல. ஆேவச
 வ�தவைன�ேபால காைரயி� �ற�ப0டவ� 
தி)வாவ�*ைற#.M ெச�4 நி�ேற�. தி)வாவ�*ைற எ�ைலைய 
மிதி�தேபா*தா� எ� இய�பான உண�A என#. வ�த*. ேநேர மட�*#.M 
ெச�ேற�. ;த(� ஓ� அ�ப� எ�ைன# க2ட*
 எ� ே[ம சமாசார�ைத 
விசாாி�தா�. நா� அவ)#.� பதி� ெசா�லவி�ைல. “பி�ைளயவ�க� எ,ேக 
இ)#கிறா�க�?” எ�4 அவைர விசாாி�ேத�. 
 
“அவ�க� இ,ேக இ�ைல” எ�4 பதி� வ�த*. என#.� தி�#கி0ட*. அ��தப3 
ஒ) த
பிராைன# க2ேட�. அவ� எ�ேனா� ேப�வத-. ;�ேப அவைர, 
“பி�ைளயவ�க� எ,ேக?” எ�4 ேக0ேட�. “அவ�க� அ
ப)#.� 
ேபாயி)#கிறா�க�” எ�4 அவ� ெசா�னா�. 
 
ப�* மாத,க>#. ேமலாக நா� பிாி�தி)�தைமயா� எ�ைன# 
க2டவ�கெள�லா
 எ� ே[ம சமாசார�ைத� ப-றி விசாாி�தா�க�. .மாரசாமி� 
த
பிராைன# க2ேட�. அவ� பி�ைளயவ�க� தி)�ெப)�*ைறயி� இ)�தேபா* 
இய-றிய ேச#கிழா� பி�ைள� தமிைழ� பிரச,க
 ெச *ெகா23)�தா�. 
தி)�ெப)�*ைறயி� அர,ேக-ற
 நிைறேவறியAட� ஆசிாிய� �*#ேகா0ைட 
;த(ய பல ஊ�க>#.M ெச�றனெர�4
 அ�பா� தி)வாவ�*ைற#. 
வ�தாெர�4
 பவ வ)ஷ
 ப,.னி மாத
 அவ)#. ஷU3ய�தJ��தி மிகM 
சிற�பாக நைடெப-றெத�4
 ெசா�னா�. ஒ) வார�தி-. ;��தா� அ
ப�� 
�ராண�ைத அர,ேக-4
ெபா)0� ஆசிாிய� அ�தல�தி-.M ெச�றனெர�4
 
அறி�ேத�. அறி�த* ;த� என#.� தி)வாவ�*ைறயி� இ)��#ெகா�ளவி�ைல. 
அ
பைர ேநா#கி� �ற�ப0ேட�. 
 
அ
பைர அைட�த* 
 
காைலயி- �ற�ப0�� பி-பக� ஒ) மணி அளA#. அ
பைர அைட�ேத�. வழியி� 
ேவ@�பி�ைள எ�ற கனவா� எதி��ப0டா�. அ
ப�� �ராண
 ெச வி�தவ� 
அவேர. அவாிட
 பி�ைளயவ�கைள� ப-றி விசாாி�ேத�. பி�ைளயவ�க� 
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ெசா�#க�ர மட�தி� த,கி இ)�பதாக அவ� ெசா�லேவ, நா� அ6விட
 ேபாேன�. 
அ,ேக எ� ஆசிாிய� ம�தியா�ன ேபாஜன
 ெச த பிற. வழ#க
ேபா� நி�திைர 
ெச தி)�தா�. காைல ;த� ஆகார
 இ�லாைமயா@
 ெந��7ர
 நட�* 
வ�தைமயா@
 என#. மி#கபசிB
 ேசா�A
 இ)�தன. ஆனா� ஆசிாியைர# க2� 
ேபச ேவ2�ெம�ற பசி அவ-ைற மீறி நி�ற*. எ�ைன வழியி� ச�தி�த 
ேவ@�பி�ைள எ� ேதா-ற�தி()�* நா� ஆகார
 ெச யவி�ைல எ�4 அறி�* 
உடேன த
 காாிய�த� ஒ)வாிட
 ெசா�( நா� ஆகார
 ெச வத-.ாிய 
ஏ-பா0ைடM ெச *வி0டா�. அ#காாிய�த� எ�னிட
 வ�*, ேபாஜன
 
ெச *ெகா2� பிற. பி�ைளயவ�கேளா� ேபசலாெம�4 ெசா�னா�. என#. 
ஆகார�தில ��தி ெச�லவி�ைல. பி�ைளயவ�கேளா� ஒ) வா��ைதயாவ* 
ேபசிவி0��தா� சா�பிட ேவ2�ெம�ற உ4திBட� இ)�ேத�. 
 
‘பிாி�தவ� R3னா�’ 
 
ஆசிாிய� விழி�*#ெகா2டா�. அவ)ைடய .ளி��த அ���பா�ைவ எ� ேம� 
வி/�த*. 
“சாமிநாைதயரா?” 
“ஆ
.” 
 
அ�பா� சில நிமிஷ,க� இ)வ)
 ஒ�4
 ேபசவி�ைல; ேபச ;3யவி�ைல. 
க2க� ேபசி#ெகா2டன. எ� க2களி� நீ��*ளிக� மித�* பா�ைவைய 
மைற�தன. 
 
“ெசௗ#கியமா?” எ�4 ஆசிாிய� ேக0டா�. 
“ெசௗ#கிய
” எ�ேற�. நா� ஒ) .-றவாளிைய� ேபால� தீனமான .ர(� பதி� 
ெசா�ேன�. 
“ேபா  அதிகநா� இ)�*வி0Nேர!” எ�4 ஆசிாிய� ெசா�னா�. 
 
அத-. நா� எ�ன பதி� ெசா�ேவ�! .�
ப# கUட�தா� அ6வா4 ெச ய 
ேந��தெத�4
 ஒ6ெவா) நா>
 அவைர நிைன�* நிைன�* 
வ)�திேனென�4
 ெசா�ேன�. 
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“இவ� இ�?
 சா�பிடவி�ைல” எ�4 காாிய�த� இைடேய ெதாிவி�தா�. நா� 
சா�பிடவி�ைலெய�ப* அ�ேபா*தா� என#. ஞாபக
 வ�த*. 
“சா�பிடவி�ைலயா! ;�ேப ெசா�ல# Rடாதா? ;த(ேல ேபா M சா�பி0� வா)
” 
எ�4 ஆசிாிய� க0டைளயி0டா�. ேபா  விைரவி� ேபாஜன�ைத ;3�*#ெகா2� 
வ�ேத�. 
 
பிற. இ)வ)
 ேபசி#ெகா2ேட இ)�ேதா
. ப�* மாத,களாக அட#கி 
ைவ�தி)�த அ�� கைர�ர2� ெபா,கி வழி�த*. எ� உ�ள�ேத இ)�த பசி 
ஒ)வா4 அட,கிய*. ஆசிாிய� கட�ெதா�ைலயி()�* நீ,கவி�ைல எ�4 நா� 
ெதாி�*ெகா2ேட�. அ
ப�� �ராண
 அர,ேக-ற வ�தத-. அ,ேக ெபா)>தவி 
ெபறலாெம�ற எ2ணேம காரண
 எ�4 ஊகி�* உண��ேத�. 
 
அவர* கUட
 
 
காைரயி@
 அயE�களி@
 உ�ள அ�ப�க>ைடய உ�தம .ண,கைள நா� 
எ��*M ெசா�ேன�. ஆசிாிய� கவன�*ட� ேக0டா�. அவ)#. எ�ன 
ேதா�றி-ேறா ெதாியவி�ைல. திNெர�4, “நா� அ,ேக வரலாமா?” எ�4 
ேக0டா�. அைத# ேக0ட*
 என#.� *X#ெக�ற*. அவ)#. இ)�த கUட
, 
“எ,காவ* உபகார
 ெச பவ�க� இ)#கிறா�களா?” எ�4 எ2ணM ெச த* 
ேபா@
. 
 
“ஐயா அவ�க� அ,ேக வ)வதாக இ)�தா� எ�ேலா)
 தைலேம� ைவ�*� 
தா,.வா�க�. அ,ேக உ�ளவ�களி� ெப)
பாேலா� ஏைழகளாக இ)�தா@
 
அவ�க>ைடய அ��#. இைணயாக எ�த� ெபா)>
 இ�ைல. வி)�தாசல 
ெர03யா� ;த(ய ெச�வ�க� ஐயா அவ�கைள� பாராம� இ)�தா@
 ஐயா 
அவ�களிட
 ப#திB
 பாட, ேக0க ேவ2�ெம�?
 ஆவ@
 உைடயவ�களாக 
இ)#கிறா�க�. ஐயா அவ�களி� ெபயைரM ெசா�(�தா� நா,க� பிைழ�* 
வ)கிேறா
” எ�ேற� நா�. 
 
தலM சிற��க� 
 
அ�4 மாைல பி�ைளயவ�க� எ�ைன அ�தல�தி@�ள சிவாலய�தி-. அைழ�*M 
ெச�றா�. அ,ேக உ�ள Y��திகைளB
 தீ��த,கைளB
 ப-றிய ெச திகைள 
எ��*ைர�தா�. சிவெப)மா� எ/�த)ளிB�ள ஆலய
 ேகாMெச,க0 ேசாழரா- 
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க0ட�ெப-றெத�4
, ேதவார�தி� அதைன� �ல�ப��*
 .றி�� 
இ)#கிறெத�4
 Rறினா�. திவாகர�தி- பாரா0ட� ெப4பவ?
 ஒளைவயாரா- 
�கழ�ப�பவ?மாகிய ேச�த� எ�?
 உபகாாி வாG�* வ�த* அ6^ேர எ�4 
ெதாி�*ெகா2ேட�. 
 
பாட
 ேக0ட@
 ெசா�@த@
 
 
அ
பாி� சில தின,க� ஆசிாியாிட
 சில %�கைள� பாட, ேக0ேட�. அ
ப�� 
�ராண அர,ேக-ற
 அ�ேபா* ஆர
பமாகவி�ைல. ஆதனா� இைடேய 
ஆசிாிய)ட� ெகா,.ராயந�E�, ெசா�#க�ர
 எ�?
 ஊ�க>#.� ேபா  
வ�ேத�. பி�ைளயவ�களிட
 பாட, ேக0டேதா� ேவ@�பி�ைளயி� த
பியாகிய 
.ழ�ைதேவ@� பி�ைள#.M ேச#கிழா� பி�ைள� தமி/
 தி)விைடம)7)லாA
 
ெசா�ேன�. 
 
நா� பாட
 ெசா�@ைகயி� கவனி�த ஆசிாிய�, “சாமிநாைதய� �ராண� பிரச,க
 
ெச த பழ#க�தா� ந�றாக விஷய,கைள விள#.கிறா�” எ�4 
அ)கி()�தவ�களிட
 Rறினா�. 
 
விைடெப-4 மீ2ட* 
 
அ
பாி� ப�* நா0க� த,கியி)�ேத�. அ�பா�, “நா� காைர#.�ேபா � 
�ராண�ைத� J��திெச *ெகா2� வ�*வி�கிேற�” எ�4 ஆசிாியாிட
 
ெசா�ேன�. அவ)#. விைடெகா�#க மன
 வரவி�ைல; எ� பிரயாண�ைத� 
த�#கA
 மனமி�ைல. “சாி, ேபா வா)
, சீ#கிர
 வ�*வி�
” எ�றா�. அ�றிB
, 
“வழிM ெசலA#. ைவ�*#ெகா�>
” எ�4 எ� ைகயி� ஒ) Vபாைய அளி�தா�. 
பிற. காைர# கி)Uணசாமி ெர03யா)#., “சாமிநாைதயைர#ெகா2� �ராண�ைத 
விைரவி� நிைறேவ-றி� தாமதி#காம� அ?�பி வி�க” எ�4 ஒ) க3த
 
எ/தி#ெகா��தா�. வழ#க
ேபா� அத� தைல�பி� அவ� விஷயமாக ஒ)பாடைல 
இய-றி எ/*வி�தா�. 
 
நா� அவைர� பிாித-. மனமி�லாமேல விைடெப-4# காைர வ�* ேச��ேத�. 
---------- 
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61. 61. 61. 61. பிரச#க ச�மான�பிரச#க ச�மான�பிரச#க ச�மான�பிரச#க ச�மான�    

 
அ�தியாய
-61 பிரச,க ச
மான
 காைர#. வ�தAட� தி)விைளயாட-�ராண� 
பிரச,க�ைத� J��திெச B
 விஷய�தி� என#. ேவக
 உ2டாயி-4. “இ�?
 
ெகாIசநா� ெபா4�தா� அதிக�ெதாைக ேச)
” எ�4 சில� Rறின�. 
“கிைட�தம0�
 ேபா*மான*” எ�4 கி)Uணசாமி ெர03யாாிட
 ெசா�ேன�. 
 
பி�ைளயவ�க� தம#. எ/திய க3த�ைத# க2� அவ� அளவ-ற 
ஆன�தமைட�தா�. அவ� விஷயமாக அ��லவ� பிரா� எ/தியி)�த பா0ைட� 
ப3�*� ப3�*� ெபறாதேப4 ெப-றவைர� ேபாலானா�. “உ,க>ைடய 
ச
ப�த�தா� அ
மகாகவியி?ைடய தி)வா#கா� பாட�ெப-ற பா#கிய�ைத 
அைட�ேத�. நா� எ,ேக! அவ�க� எ,ேக! ;�� ெதாியாதவ�களாக இ)�*
 
எ�ைன ஒ) ெபா)ளாக எ2ணி இைத எ/தியி)#கிறா�கேள! அ
மகாைன ேநாி� 
தாிசி�* மகிGA4
 சமய;
 கிைட#.மா?” எ�4 Rறி� பாரா03னா�. 
 
கி)Uணசாமி ெர03யா� அ�� 
 
அ*தா� சமயெம�4 எ2ணிய நா�, “அவ�க� எ�ைன விைரவி� வ�*வி�
ப3 
க0டைளயி03)#கிறா�க�. உ,க>#. எ/திய க3த�தி@
 அைத�தா� 
வ-�4�தியி)#கிறா�க�” எ�ேற�. பி�ைளயவ�க� த
ேம� ஒ) பாட� 
எ/தியி)�பைதB
 தம#.# க3த
 எ/தியி)�பைதB
 எ2ணி எ2ணி வி
மித
 
அைடவதிேலேய அவ� கவன
 ெச�ற*; அ#க3த
 எத� ெபா)0� 
எ/த�ெப-றெத�பைத அவ� ேயாசி#கவி�ைல. நா� எ��*M ெசா�னேபா* 
ெர03யா� த�மச,கட�தி� அக�ப0டா�. 
 
“நீ,க� அவசிய
 அ,ேக ேபாகேவ2�மா? இ,ேகேய இ)�* இராமாயண
, 
பாகவத
 ;த(யைவகைளB
 பிரச,க
 ெச *வ�தா� எ,களா� இய�ற 
உபகார,கைளM ெச ேவாேம. ஒ) கவைலB
 ஏ-படாம� பா��*#ெகா�கிேறா
. 
நீ,க� பி�ைளயவ�களிட
 அ3#க3 ேபா M சில நா0க� இ)�* வரலா
. 
நா,க>
 வ�* அவ�கைள# க2� ேக0�#ெகா�கிேறா
. அவ�கைளேய இ,ேக 
அைழ�* வ�* சில கால
 இ)#கM ெசா�( உபசார,க� ெச * அ?�ப 
எ2ணியி)#கிேறா
. நீ,கேளா இனிேம- கிரமமாக இ�லற�ைத நட�தேவ23ய 
நிைலயி� இ)#கிறீ�க�. இ,ேக நீ,க� எ�லாவிதமான ெசௗகாிய,கைளB
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அைடயலா
. உ,க� தக�பனா)#.
 மிகA
 தி)�தியாக இ)#.
. இ* நா� 
மா�திர
 ெசா�@வத�4. பிரச,க
 ேக0க வ)பவ�க� எ�ேலா)#.
 உ,கைள 
இ,ேக இ)#.
ப3 ெச யேவ2�ெம�ற க)�* இ)#கிற*. அ��தப3 எ�ன 
ப3#க� ேபாகிறாெர�4 எ�ேலா)
 எ�ைன ஆவலாக# ேக0கிறா�க�” எ�4 
அவ� ஒ) சி4பிரச,க
 ெச தா�. 
 
“ந
;ைடய த�ைதயா� எைத வி)
�கிறாேரா அத-. அ?.ணமாக அ�லேவா 
இ)#கிற* இ�த� ேபM�? இவ�க>ைடய அ�� நம#. ஒ) தைடயாக நி-கிறேத!” 
எ�4 எ2ணிM சிறி* த�மாறிேன�. பிற., “உ,க>ைடய அ�ைப நா� மற#க 
மா0ேட�. இ�?
 சில கால
 பி�ைளயவ�களிட
 ேபா  இ)�* பாட
 ேக0�� 
பி�� இ,ேகேய வ�*வி�கிேற�. நா� இ�?
 பா�ய�தாேன? நா� 
க-4#ெகா�ள ேவ23யவ-ைற இ�ேபா* க-4#ெகா�ளாவி0டா� பிற. 
வ)�*
ப3 ேந)
. பி�ைளயவ�க>ைடய ெப)ைம உ,க>#.� ெதாியாதத�4. 
அவ�களிட
 பாட
 ேக0.
 பா#கிய
 கிைட�தி)#.
ேபா* அைத இைடேய 
ந/வவி�வ* த)மமா? எ�?ைடய ந�ைமைய வி)
�பவ�களி� நீ,க� மிகA
 
;#கியமானவ�க�. உ,க>ைடய வி)�ப�ைத நா� �ற#கணி�பதாக எ2ண# 
Rடா*. உ,க� வி)�ப�ைத நிைறேவ-4
 ச�த��ப
 எ�ப3B
 கிைட#.
, 
ஆனா� எ� வி)�ப
 நிைறேவ4வத-. இ*தா� சமய
” எ�4 அவாிட
 
ெசா�ேன�. ெர03யா)#. விைட ெசா�ல ஒ�4
 ேதா�றவி�ைல. “அ�பா� 
உ,க� இUட
. நீ,க� ெசா�வதி@
 நியாய
 இ)#கிற*” எ�4 
ஒ��#ெகா2டா�. 
 
�ராண� J��தி 
 
தி)விைளயாட- �ராண
 J��திெச B
 ெபா)0� ஒ) ந�லநா� 
.றி�பிட�ப0ட*. அ��ராண�தி� இ4தி� படலமாகிய அ)Mசைன� படல�தி� ஒ) 
ப.தி ;�ேப நைடெப-ற*. பி-ப.திையM ெசா�(� பிரச,க�ைத நிைறேவ-ற 
ேவ2�
. 
 
.றி�பி0ட தின�தி� ஊ� ;/வ*
 ெப),R0டமாக இ)�த*. பிரச,க
 ெச * 
வ�த பி�ைளயா�ேகாவி@#. ;� இ)�த ப�தைல� பிாி�* ஒ) ெபாிய ப�த� 
ேபா0டா�க�. வாைழ, க;., R�த- பைன, இளநீ�#.ைல, மாவிைல� 
ேதாரண,க�, ேத�M சீைலக� ;த(யவ-ைற#க03� ப�தைல அல,காி�தா�க�. 
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ஒ) ெபாிய தி)விழாநாைள� ேபால எ�ேலா)
 உ�ஸாக�ேதா� இ)�தா�க�. 
மாைலயி� ;�ேநர�திேல பிரச,க
 ெதாட,க� ெப-ற*. இ��ராண�ைத# 
ேக0�வ�த வசிUட� ;த(ய ாிஷிக� பல� பல சிவ�தல,கைள� 
தாிசி�*#ெகா2� ம*ைரைய அைட�* Q ேசாம��தர# கடAைள வழிப0�� 
Jசி�தனெர�ற ெச தி அ)Mசைன� படல�தி� உ�ள*. அ
;னிவ�க� Jைஜ 
ெச த பிற. ெசா#கநாத� ெப)மாைன� *தி�பதாக அ�படல�தி� இ4தியி� 
ஒ)ப.தி இ)#கிற*. அ�ப.தியி� அ#கடAளி� அ4ப�* நா�. 
தி)விைளயாட�க>� ;#கியமானைவ ஓைசM சிற��ைடய ெச B0களி� 
ெதா.�*M ெசா�ல� ெப-றி)#கி�றன. 
 
“பழிெயா� பாச மா4ெகட வாச வ�ெச பணி 
          ெகா2ட வ2டசரண
 
வழிப� ெதா2ட� ெகா2டநிைல க2� ெவ�ளிமணி 
         ம�4 ளா3சரண
 
ெசழிய�பி ளி�தி டாதப3 மாறி யாட�ெதளி 
         வி�த ேசாதிசரண
 
எ/கட� Rவி மாமிBட� மாம னாடவிைச 
          வி�ச வாதிசரண
” 
 
எ�ப* அ� ப.தியி� ;த- பா0�. இ6வா4 ஆ4பாட�க� வ)கி�றன. 
அMெச B0கைள ெவ6ேவ4 ராக�தி- பா3� ெபா)� ெசா�@
ேபா* ;�� 
விாிவாகM ெசா�ன தி)விைளயாட�களி� ஞாபக�தினா@
 பாட�களி� 
இ�ேனாைசயா@
 யாவ)
 மன,கசி�* உ)கின�. 
 
பிர�திய0ச அக�திய� 
 
இ6வா4 ;னிவ� *திெச யM ேசாம��தர# கடA� பிரச�னமாகி அவ�கைள 
ேநா#கி, “உ,க>ைடய ேதா�திர
 நம#. ஆன�த�ைத அளி�த*” எ�4 தி)வா  
மல��த)ளினா�. இ�த விஷய�ைத# R4
 பாட� வ)மா4: 
 
“என�*தி�த வசி0டாதி யி)3கைள# .4;னிைய 
         எறிேத னீப 
வன�*ைறBI சிவெப)மா னி(,க�தி� Y��தியா  
         வ�* ேநா#கிM 
சின�திைனெவ� றக�ெதளி�தீ� நீ� ெச த Jைச*தி 
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           ெத வ� தான
 
அைன�தி?#. மைன�*ய�#. நிைற�*நம# கான�த
 
            ஆயி- ற�ேற.” 
[.4;னி -அக�திய ;னிவ�. நீபவன
 -கட
பவன
; ம*ைர#. ஒ) ெபய�. 
Y��தியா  -தி)A)வ;ைடயவராகி. ெத வ�தான
 -ே[�திர,க�.] 
 
நா� பி�ைளயவ�களிட
 ேபாக எ2ணி இ)�பைத அ#R0ட�தின)#.� 
ெதாிவி#க ேவ2�ெம�ப* எ� க)�*. பிரச,க
 ெச B
ேபாேத 
பி�ைளயவ�கைள� ப-றிM ெசா�@வத-. ஒ) ச�த��ப�ைத ஏ-ப��தி#ெகா�ள 
எ2ணிேன�. இ�பா0� அMச�த��ப�ைத அளி�த*. இ�பாட@#.� ெபா)� 
ெசா�(வி0� விேசஷ உைர ெசா�ல� ெதாட,கிேன�. “வசி0டாதி ;னிவ�க� 
எ�4 ெசா�ன மா�திர�தி� எ�லா ;னிவ�க>
 அட,கிவி�வா�க�. அ�ப3 
இ)#க, .4;னிைய எ�4 அக�திய ;னிவைர� தனிேய ஆசிாிய� எ��*M 
ெசா�(யி)#கிறா�. வசி0ட)#. எ6வளA சிற�� உ2ேடா அ6வளA சிற�� 
அக�திய)#.
 உ2�. அக�திய� பரம சிவப#த�. சிவெப)மா?#.M சமமானவ�. 
இ6வளA ெப)ைமையB
விட� தமிைழ வடெமாழிேயா� ஒ�த சிற��ைடயதா#கிய 
ெப)ைம அவ)#. இ)#கிற*. தமிG %� ெச த பரIேசாதி ;னிவ� அவைர� 
தனிேய ெசா�லாவி0டா� அபசாரெம�4 நிைன�* அ6வா4 ெசா�னா�. தமிG 
ஆசிாியராகிய அக�தியைர� தமிG# கவிஞ� இ6வாேற பாரா0�வா�க�. 
தமிழாசிாிய�க>#. உ�ள ெப)ைம அளA கட�த*. இ�ேபா* பிர�திய0ச 
அக�தியராக விள,.பவ)
 எ�?ைடய ஆசிாிய)மாகிய பி�ைளயவ�கைள 
எ�ேலா)
 ெத வ
ேபால# ெகா2டா3 வ)கிறா�க�. 
 
இவ�க>#ேக இ6வளA ெப)ைம இ)#.
ேபா* அக�திய)#. எ6வளA ெப)ைம 
இ)#க ேவ2�
! பரIேசாதி ;னிவைர� ேபால நா;
 தமிழாசிாிய�கைள� 
பாரா0ட# கடைம�ப03)#கிேறா
. அக�தியைர� ேபா�ற சிவப#திB
 தமிG� 
தைலைமB
 உைடய பி�ைளயவ�களிட�தி� நா� மீ2�
 ெச�வதாக 
எ2ணியி)#கிேற�. எ�ேலா)
 விைடதர ேவ2�
” எ�4 ெசா�( ;3�ேத�. 
 
பிாிவி� வ)�த
 
 
;னிவ�க� Rறிய ேதா�திர இ�ப�தி� ஆG�தி)�த யாவ)
 திNெர�4 
வ)�த�ைத அைட�தன�. நா� காைரையவி0�� �ற�ப0�� ேபாேவென�ப* பல 
ேப)#.� ெதாிB
. ஆனா@
 நாேன அMெச திைய ேநேர ெசா�னேபா* 
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அவ�க>#. அட#க ;3யாத *யர
 ெபா,கிய*. சில� க2ணீ� வி0டா�க� அ�த 
அ�ைப இ�4 நிைன�தா@
 எ� உ�ள
 உ).கிற*. 
 
பிரச,க
 வாG�ேதா� நிைறேவறிய*. பிற. ச
மான,க� பலவாறாக வ�தன. 
ஆைடக�, பண
 எ�லா
 கிைட�தன. இ)%4Vபா  வைரயி� பண
 கிைட�த*. 
ெசலA#காக வா,கியி)�த சி4 கட�க>#.# ெகா��த*ேபாக %-ைற
ப* 
Vபா  மிIசிய*. அைத#ெகா2� க�யாண�*#. வா,கிய கடனி� 
எIசியி)�தைத� தீ��*வி0ேடா
. 
 
எ�ேலாாிட;
 விைடெப-4#ெகா2ேட�. ;#கியமானவ�களி� ஒ6ெவா)வ)
 
தனி�தனிேய வ�*, “ஐயா எ,கைள மற#க ேவ2டா
. உ,க� .ைறைய� 
தீ��*#ெகா2� இ,ேகேய வ�தி)�* எ,க� .ைறையB
 தீ�#க ேவ2�
” 
எ�4 ேவ23னா�க�. அவ�க� ேபMசிேலதா� எ�தைன அ��! எ�தைன 
ெம�ைம! எ�தைன உ)#க
! கடA�, அ�� எ�ற ஒ) .ண�ைத ம#க>ைடய 
மன#.ைகயி� ைவ�தி)#கிறா�. அ�ெப)�தன
 இ�லாவி0டா� உலக
 
நரக�*#.M சமானமாகிவி�
. 
 
ெச,கண�தி� நிகG�தைவ 
 
கி)Uணசாமி ெர03யா� தாமாக விைட அளி#கவி�ைல. நா,க� வ(�* அவாிட
 
விைடெப-ேறா
. விைடெப4
ேபா* அவ�, “நீ,க� பாகவத�ைத� பாிேசாதி�* 
அMசி0டா� சகாய
 ெச கிேற�” எ�4 எ�னிட
 ெசா�னா�. “பா�#கலா
” எ�4 
ெசா�( எ� தா  த�ைதய)ட� �ற�ப0�M ெச,கண�*#. வ�* ேச��ேத�. 
 
அ,ேக வி)�தாசல ெர03யா)
 அவ� .மாரராகிய ந�ல�ப ெர03யா)
 
காைரயி� நிகG�தவ-ைற# ேக0� மகிG�தா�க�. நா� பி�ைளயவ�களிட
 
ெச�வதி� ேவக;�ளவனாக இ)�தைல உண��த ந�ல�ப ெர03யா�, “நீ,க� 
ம0�
 ேபா  வா),க�. த,க� ஐயாA
 அ
மாA
 இ,ேகேய இ)#க0�
” எ�4 
Rறேவ நா� அ,ஙனேம ெச ய உட�ப0ேட�. எ� தாயா)#. எ�ைன� 
பிாிவதி� சிறி*
 வி)�பமி�ைல. அ�றிB
 அ#கால�தி� .
பேகாண�தி@
 
அைதM சா��த இட,களி@
 விஷேபதி ேநா  பரவியி)�த*. அMெச தி எ,க� 
கா*#. எ03ய*. இய�பாகேவ எ�ைன அ?��வத-. மன
 இ�லாத எ� 
ெப-ேறா�க>#. இM சமாசார
 *ைணெச த*. “நீ இ�ேபா* ேபாக ேவ2டா
. 
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இ,ேகேய த,கி அ�த ேநா  அட,கியAட� ேபாகலா
” எ�4 த��தா�க�. என#. 
மா�திர
 எ6வா4 இ)�தா@
 அ�பா� ஒ)நாளாவ* அ,ேக தாமதி#க# Rடா* 
எ�ற உ4தி ஏ-ப0ட*. 
 
எ�ன ெசா�(B
 ேகளாம�, “இ6வளA கால
 தி)விைளயாட� ப3�ேத�. Q 
மீனா0சி ��தேரச� தி)வ)� எ�ைன# கா�பா-4
 எ�ற ைதாிய
 இ)#கிற*” 
எ�4 ெசா�(� �ற�ப0ேட�. Q மீனா0சி ��தேரச� தி)வ)� எ�4 ெவளி�படM 
ெசா�னா@
, அ�த அ)ேளா� அ
Y��தியி� தி)நாம�ைத#ெகா2ட எ� 
ஆசிாியர* உ2ைமய�� எ�ைன� பா*கா#.ெம�ற ைதாிய;
 எ� 
அ�தர,க�தி� இ)�த*. 
 
தி)வாவ�*ைறைய அைடத� 
 
ெச,கண�தி()�* �ற�ப0டேபா* எ� அ�ைனயா� ஒ) ைம� 7ர
 உட�வ�* 
பிாிவத-. மன
 இ�லாம� க2ணீ� வழிய, “ெத வ�தா� கா�பா-ற ேவ2�
” 
எ�4 ெசா�( விைடயளி�தா�. நா� ேநேர தி)வாவ�*ைற#. வ�*ேச��ேத�. 
ஆசிாிய� அ
பாி� �ராண
 அர,ேக-றிய பி� தி)வாவ�*ைற#. வ�* வி0டா�. 
நா� அவைர# க2டAட�, “ம4ப3B
 ேபாவதாக உ�ேதச
 இ�ைலேய? 
இ,ேகேய இ)#கலாம�லவா?” எ�4 ேக0டா�. 
 
நா�, “இ,கி)�* பாட
 ேக0பைதய�றி என#. ேவ4 ேவைல இ�ைல” எ�4 
ெசா�ேன�. தா த�ைதய� ே[ம
 ;த(யவ-ைற அவ� விசாாி�தா�. 
 
��பிரமணிய ேதசிக)ைடய ெமாழிக� 
 
அ�பா�, “ஸ�நிதான�ைத� ேபா � பா��* வா)
. பல மாத,களாக நீ� 
பா�#கவி�ைலேய” எ�4 ஆசிாிய� Rறேவ நா� மட�தி-.M ெச�4 Q 
��பிரமணிய ேதசிகைர� பா��ேத�. 
 
“பல மாத,களாக உ
ைம# காணவி�ைலேய! பி�ைளயவ�க� அ3#க3 உ
ைம� 
ப-றி� பிர�தாபி�பா�க�. ெசௗ#கிய�தாேன?” எ�4 ேதசிக� ேக0டா�. 
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நா� உசிதமாக விைட Rறிேன�. பிற., “பி�ைளயவ�க>#. உ
ைம�ேபால 
ஒ)வ� எ�ேபா*
 அ)கி� இ)#க ேவ2�
. அவ�க>#. ;��ேபால� 
ேதகெசௗ#கிய
 இ�ைல. பாடI ெசா�@
 விஷய�தி� அவ�க>#. அதிகM சிரம
 
ெகா�#க# Rடா*. அவ�களிட
 ேக0க ேவ23ய பாட,கைள நீ)
 பிற)
 ேக0� 
வா),க�. %தனமாக வ�தவ�க>#. உ
ைம� ேபா�ற பைழய மாணா#க�க� 
பாட
 ெசா�லலா
. பி�ைளயவ�க>#.
 சிரமபாிகாரமாக இ)#.
. மட�தி� 
மாணா#க�க>ைடய R0ட
 அதிகமாக இ)�பைத# கா2ப* நம#. எ6வளேவா 
ச�ேதாஷமாக இ)#கிற*” எ�4 ேதசிக� அ�ேபா� ெமாழி�தா�. 
 
க
ப ராமாயண� பாட
 
 
நா� பணிவாக விைடெப-4� பி�ைளயவ�கைளM சா��ேத�. க
பராமாயண
 
பாட
 ேக0க ேவ2�ெம�4 என#கி)�த வி)�ப�ைத ஆசிாியாிட
 
�ல�ப��திேன�. .மாரசாமி� த
பிரா?
 சேவாிநாத பி�ைளB
 ேவ4 சில)
 
எ�ேனா� ேச��* ேக0�#ெகா2டன�. ஆசிாிய� எ,க� வி)�ப�தி-. இண,கி 
அ�ெபாிய காவிய�ைத ;த(()�ேத பாட
 ெசா�ல� ெதாட,கினா�. 
----------- 
 

62. 62. 62. 62. இர!ைட� தீபாவளிஇர!ைட� தீபாவளிஇர!ைட� தீபாவளிஇர!ைட� தீபாவளி    
 
எ,ேக பா��தா@
 விஷேபதியி� ெகா�ைம பரவியி)�த*. தி)வாவ�*ைறையM 
�-றி@;�ள ஊ�களி� அ�ேநா #. இைரயானவ�க� பல�. தி)வாவ�*ைறயி@
 
சில� இற�தன�. அ*கா4
 அ�தைகய ேநாைய அறியாத ஜன,க�, “கால
 
ெக0�வி0ட*. க( ;-4கிற*. த�ம
 அழி�* வ)கிற*. அதனா�தா� 
இ#ெகா�ைள ேநா  வ�தி)#கிற*” எ�4 ெசா�னா�க�. “ெரயி� வ�த*. ஆசார
 
ஒழி�த*, அத-.# த#க பல� இ*” எ�4 சில� ேபசின�. 
 
ேவதநாயக
 பி�ைள வி2ண�ப
 
 
அரசா,க�தா� அ�ேநா  பரவாதப3 ம)�*கைள ஊ�ேதா4
 வா,கி# 
ெகா��தன�. மாPர�தி� இ)�த ;�சீ� ேவதநாயக
 பி�ைளB
 த
மாலான 
உதவிையM ெச தா�. அ�றிB
 அ�ேநா #.ாிய ம)�ைத வா,கி# கிராம�ேதா4
 
ெகா�#.
ப3 ெச யேவ2�ெம�ற க)�ைத அைம�*M சில பாட�கைள இய-றிM 
��பிரமணிய ேதசிக)#. அ?�பினா�. அ� பாட�களி� ஒ�4 வ)மா4: 
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(க0டைள# க(�*ைற) 
 
“இல#கண ெம #கைர மா�திைர யாமி6 வளAமி�றி 
மல#க2 விைளபிணி யா-பல� மா �தன� ம2�மி�ேநா  
வில#க வ)��ாி ;
மல ேநா ெகட வி�தகனா 
நில#க Xைற�� பிரமணி யான�த நி�மலேன.” 
[;
மல ேநா  ெக�
ப3 ஞானாசிாியனாக உலக�தி� த,.கி�ற ��பிரமணிய 
ேதசிக, இல#கண�தி- ெசா�ல�ப�
 எ/�தாகிய ெம #. அைர மா�திைர கால 
அளA. இ�ேபா* அ�த அளA Rட� த
 ெம க>#. இ�லாம� விஷேபதியாகிய 
மலேநாயா� பல� இற�தன�. இ�ேநாைய வில#க� தி)வ)� �ாிய ேவ2�
.] 
 
அ6வி2ண�ப�ைத� ெப-ற ேதசிக� பண
 ெகா��* ம)�ைத ஏராளமாக வா,கM 
ெச * கிராம�ேதா4
 அ?�பி# கிராம ;�சீ�கைள#ெகா2� விநிேயாகி#.
ப3 
ெச தன�. 
 
எ� தா , த�ைதய� எ�ைன�ப-றி# கவைலயைடவா�கெள�ற எ2ண�தா� நா� 
ெசௗ#கியமாக இ)�பைத# க3த Yல
 அவ�க>#. அ3#க3 ெதாிவி�*வ�ேத�. 
 
சிறிய தக�பனா� 
 
சீகாழி தாEகாவி� இடமணெல�?
 கிராம�தி� எ� சிறியதாயாராகிய மீனா0சி 
அ
மாளி� கணவ� க�ணமாக ேவைல பா��* வ�தா�. அவ� ெபய� ��தரைமய� 
எ�ப*. சா�தமான இய��
 �4�4��
 உைடயவ� அவ�; ச,கீத ஞான
 
உ�ளவ�; சிவப#திM ெச�வ�. தி)வாவ�*ைறயி� அ#கால�தி� க�ணமாக 
இ)�தவ� ேவ4 கிராம�*#.� ேபாகேவ2�ெம�ற ேநா#க�ேதா� இ)�தா�. எ� 
சிறிய த�ைதயா� தி)வாவ�*ைற#. வர வி)
பினா�. இ6வி)வ)
 கல�* ேபசி� 
த
 இட,கைள� பாிவ��தைன ெச *ெகா2டா�க�. இ�த ஏ-பா0டா� எ� 
சிறியத�ைதயா� தி)வாவ�*ைற#.� த
 .�
ப�*ட� வ�* ேச��தா�. அத-. 
எ� ;ய-சிB
 காரணமாக இ)�த*. 
 



79 

 

அவ� தி)வாவ�*ைற#. வ�தேபா*, “இனி யாெதா) கவைலBமி�றிM சாியான 
ேவைளயி� ஆகார
 ெச *வி0� இவ�க>ைடய பா*கா�பி� இ)�* வரலா
” 
எ�4 எ2ணிேன�. அவ�க� 803ேல ேபாஜன
 ெச *வரலாேன�. 
 
மட�தி()�* அ6வ�ேபா* ேவ23ய ெபா)�க� அ6803-. வ)
. அவ-ைற# 
க2� எ� சிறியதாயா� எ�ைன� பாரா0�வா�. எ� தாயா)#. எ�பா@�ள 
அ�� அவ)#.
 இ)�த*. ஒ) வி�தியாச
 மா�திர
 உ2�. எ� அ�ைனயா� 
எ�ைனM சில சமய,களி� க3�*ெகா�வா�. சிறியதாயாாிட
 நா� 
ெவ4��#.றி�ைப எ�4
 க2டதி�ைல. .ளி��த ேநர�தி� நிைன�*� 
ேபா-4வத-.ாிய உ�தம�களி� அவ� ஒ)வ�. ெபா4ைம எ�ப* அவ)#. ஓ� 
ஆபரண
. 
 
எ� சிறிய த�ைதயா)
 எ�பா� அ�பாகேவ இ)�தா�. அவ)2�; அவ� 
ேவைலB2�; �ற விஷய,களி� அவ� தைலயிடா�. மட�தி� நில,கேள உ�ள 
அ�த# கிராம�தி� அவ� உ�திேயாக
 பா��தா@
 வ(�* மட�தி-.M ெச�4 
ஆதீனக��தேரா� பழகி� பிாிய
 ச
பாதி#.
 ;ய-சியி� ஈ�படவி�ைல. இ�ப3 
இ)�ததனா� மட�ைதM சா��தவ�க� அவாிட
 மதி�ேபா� பழகினா�க�. 
 
க
பராமாயண� பாட
 
 
எ,க� ஆசிாிய� க
பராமாயண� பாட
 ெசா�( வ�தா�. இராமாயண�தி� 
இைணய-ற �ைவB
 அவ)#.� தமிழி� இ)�த அ��ேம அ�பாட
 
நைடெப4வத-.# காரண
. இ�ைலெயனி� அ�நிைலயி� ஆசிாிய� 
மாணா#க�க>#.� பாட
 ெசா�லேவ இயலா*. அவ� ேதக
 அ6வளA 
தள�Mசிைய அைட�தி)�த*. பி�த�பா2� எ�?
 ேநா  அவைர� 
ப-றி#ெகா2ட*. அவ� பாத�ைத� பி3�* வயி-ைறB
 8,கMெச த*. அ3#க3 
ேசா�A
 இைள��
 உ2டாயின. 
 
இய�பாக� பாடI ெசா�@
 ஊ#க
 அவ)#. அ�ேபா* இ�ைல. தின�ேதா4
 
%4 அ�ல* %-ைற
ப* ெச B0க� நைடெப-றன. ஒ6ெவா) ெச B>#.
 
ெபா)� ெசா�லவி�ைல. நா,க� ப3�*#ெகா2ேட ேபாேவா
. இைடயிைடேய 
நயமான ப.திக>#ேக .றி�பாக� ெபா)� ெசா�@வா�. எ,க>#.� பாடI 
ெசா�@வெத�ப* ெபயரளவி� இ)�த*; ஆனா� அவ� அவ-ைற� Jரணமாக 
அ?பவி�தா�. இராமாயண� பாட�க� அவ� தள��த நிைலயி� ம)�தாக உதவின. 
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இைடயிைடேய க
பர* வா#ைக� பாரா03 உ).வா�. சில பாட�கைள மீ2�
 
மீ2�
 பல;ைற ப3#கM ெசா�வா�. அவ-ைற விள#கிM ெசா�( இ�ன இ�ன 
நய,க� உ�ளனெவ�4 எ��*#கா0�வைதவிட� பல ;ைற ப3#கMெச * 
ேக0� அ?பவி�பதி� அதிக இ�ப
 அவ)#. இ)�த*. சில பாட�க>#. அவ� 
வா��ைதகளா� ெபா)� ெசா�லவி�ைல; க2ணீ�வி0� உ)கி நி�ற அவ� 
ெம �பா�க� உைர Rறின. “இனிேம� இ�ப3 யா� பிற#க� ேபாகிறா�க�? எ�ன 
அழ.! எ�ன அழ.! ேயாசி�*�பா3ய பா0�#களா இைவ? இய-ைகயாக வ)கிற 
வா#கி� நய�தா� எ�ப3 இ)#கிற*!” எ�பா�. க
ப� பாடைல நா;
 உண��* 
இ��4கிேறா
; அவ)
 உண��* அ?பவி�தா�. ஆனா� கவிஞராகிய அவ� 
ெப-ற அ?பவ
 நம#. இ)#.ேமா எ�ப* ச�ேதக�தா�. கவிஞ� உ�ள�ைத# 
கவிஞ� உண)
;ைறேய ேவ4ேபா@
! 
 
க
பைர ஆசிாிய� பாரா0�
ேபாெத�லா
 நா� க
பைர# கா03@
 ஆசிாியைர� 
ப-றிேய அதிகமாக நிைன�ேப�. “இ�ெபாிய %ைல ;�ேப ேகளாம- 
ேபாேனாேம!” எ�ற வ)�த
 உ2டா.
. “இவ�க>#. இ6வியாதி வ�தி)#கிறேத; 
எ�ப3 ;3Bேமா!” எ�ற பய;
 எ� மன�ைத அைல�* வ�த*. 
 
ஆசிாிய� இய-றிய %�க� 
 
இ6வா4 ேநாயினா� ஆசிாிய� வ)�தினா@
 அவ)ைடய கவியா-ற� 
ெம(Aறவி�ைல. தி)விைடம)7� �தல விஷயமாக ஒ) திாிப�தாதிைய அவ� 
இய-ற� ெதாட,கினா�. ஆதீன�தா� வி)
பியப3 Q சிவஞான ேயாகிக� 
சாி�திர�ைத விாிவாகM ெச ய� ெதாட,கினா�. இ6விர2� %�களி� திாிப�தாதி 
மா�திர
 J��தியாயி-4. சிவஞான ேயாகிகளிட�தி� அவ)#. அளவ-ற அ�� 
இ)�த*. அதனா� அவ� சாி�திர�ைத ஒ) காவிய
ேபால அைம#க எ2ணி நா�, 
நகரM சிற��#கைள� பாட�ெதாட,கினா�, தி)வாவ�*ைறயி� ெப)ைமகைளB
 
ஆதீன .)பர
பைரயி� சிற�ைபB
 ந�றாக� பாடேவ2�ெம�ப* அவ� அவா. 
இ6வளA ெபாிய அ�திவார�ேதா� ஆர
பி�த அ* நிைறேவறாம-ேபாயி-4. 
 
ஆசிாிய� ேநாயா� *��4வைத அறி�த ��பிரமணிய ேதசிக� அவைர� 
தி)விைடம)7)#.� த#க ெசௗகாிய,க>ட� அ?�பி அ,ேக உ�ள 
க0டைளமட�தி� இ)�*வரM ெச தன�. தி)விைடம)7� அர2மைன 
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ைவ�தியராக இ)�த ேசஷாசல நாB� எ�பவ� அவ)#. ம)�* ெகா��*வ�தா�. 
ஆலய�தி- Zடா பாிகாரமாக அ)Mசைன ;த(யன நட�தன. 
 
நா?
 ேவ4 மாணா#க�க>
 தி)வாவ�*ைறயிேல இ)�ேதா
. ஒ)நா� வி0� 
ஒ)நா� நா,க� தி)விைடம)7)#.� ேபா  ஆசிாியைர� பா��*வ�* 
��பிரமணிய ேதசிகாிட
 அவர* நிைலைமைய� ெதாிவி�ேபா
. 
 
ச,கீத ஒளஷத
 
 
நா� அ6வா4 ெச�ற கால,களி� இரA ேநர,களி�, அவ)#.� 7#க
 
வாராைமயா� அவ� வி)�ப�தி�ப3 தமிG# கீ��தன,கைள� பா�ேவ�. 
ச,கீத�தி� சிறி*
 பயி-சியி�லாத ஆசிாிய� எ�லா
 தள��தி)�த அ�த நிைலயி� 
அ#கீ��தன,களி� மன
 ஒ�றி� த
 ேநாைய மற�தா�. அவைர அறியாமேல 
ச,கீத;
 கீ��தன,களி� எளியநைடB
 அவ� உ�ள�ைத# கவ��தன. ;#கியமாக 
ந�தனா� சாி�திர# கீ��தைனகைள# ேக0.
ேபா* அவ� அைட�த ஆ4த� 
மி.தியாக இ)�த*. 
 
மணிம�திர ஒளஷத,களா� எ6வளேவா ;ய�4
 ஆசிாியர* ேநா  
.ைறயவி�ைல. அ�பா� தி)வாவ�*ைற#ேக வ�*வி�
ப3 ��பிரமணிய ேதசிக� 
ெசா�(ய?�ப அவ� அ,ஙனேம வ�* ேச��தா�. அ,.
 உசிதமான அளவி� 
சிகி�ைஸ நைடெப-4வ�த*. மட�தி-. வ)பவ�க�, பி�ைளயவ�கைள� 
தவறாம� வ�* பா��* அவர* அெசௗ#கிய�ைத அறி�* வ)�தினா�க�. 
 
ஐ�பசி மாத�தி� தீபாவளி#.� த
;ைடய .மார� ேவ2�ேகா>#. இைச�* 
ஆசிாிய� மாPர
 ெச�றா�. ெச�@
ேபா* அவ)ட� சில மாணா#க�க� 
ேபானா�க�. ஆசிாிய)#.
 அவ)ட� ெச�றவ�க>#.
 தீபாவளியி� 
அணி�*ெகா�>
ப3 �திய வ�திர,கைளM ��பிரமணிய ேதசிக� அ?�பினா�. 
 
தீபாவளி# .ைற 
 
நா� தி)வாவ�*ைறயிேல த,கியி)�ேத�. எ� சிறியத�ைதயாேரா� தீபாவளி 
�நான
 ெச ேத�. மட�தி� உ�ளவ�க>#.
 ம-றவ�க>#.
 ஆதீனக��த� 
தீபாவளி ஆைடக� வழ,கினா�. எ�ன காரண�தாேலா என#.# கிைட#கவி�ைல. 
*லாமாத
 ஆனAட� ஆசிாியைர அைழ�* வரேவ2�ெம�4 ��பிரமணிய 
ேதசிக� எ�ைன மாPர�தி-. அ?�பினா�. நா� ேபா � பி�ைளயவ�கைள# 
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க2ட*
, அவ� ;த(� எ�ைன, “தீபாவளி#. உம#. மட�தி()�* ேவU3 
கிைட#கவி�ைலயாேம?” எ�4 ேக0டா�. அ�த விஷய�ைத அவ� எ�ப3ேயா 
ெதாி�*ெகா23)�தா�. அதனா� என#. விேசஷ வ)�த
 ஒ�4
 
இராவி0டா@
 அவ)#. மா�திர
 அ* ப-றிய உ4�த� மன�தி� இ)�ேத வ�த*. 
“மட�தி� ப3#.
 பி�ைளக� எ�ேலா)#.
 வ�திர
 வழ,.
ேபா* உ
ைம 
ம0�
 மற�பத-. நியாய
 இ�ைலேய! உ
மிட
 ஸ�நிதான�தி-. எ6வளேவா 
பிாிய
 இ)#கிறேத. கவனி#க ேவ2டாமா?” எ�4 அவ� ெசா�னா�. 
 
“ெப),R0ட�தி� மற�* ேபாயி)#கலா
; அ�ல* ெகா��ததாக எ2ணி 
இ)#கலா
. இத-. ேவ4விதமான காரண
 இரா*” எ�4 நா� சமாதான
 
ெசா�ேன�. 
 
“சமாதான
 ேவ2டா
. உ2ைமயான அ�ைப ெவளி�ப��*
 ச�த��ப,க� 
மனித�க>#. அ3#க3 ேந)வதி�ைல. அ�ப3 ேநாி�
ேபா* அைத 
ெவளியிடாவி0டா� அ�� இ)�பதாகM ெசா�(#ெகா�>வதி� பய� ஒ�4
 
இ�ைல. பண#கார�க>#. அல[ியமாக�ப�
 ஒ) சி4விஷய
 உ2ைம அ�ைப 
எதி�பா��பவ�க>#. மி#கமன#.ைறைய உ2டா#கிவி�
” எ�றா�. 
 
ஆசிாிய)#. அ6விஷய�தி� எ6வளA வ)�த
 இ)�தெத�பைத அவ� 
வா��ைதக� �ல�ப��தின. அத-. Yலகாரண
 எ�பா� அவ)#. இய�பாக 
உ�ள ேபர�ேப. அMசமய�தி� நா� ெசா�@
 சமாதானெம�லா
 அவ)ைடய 
சின�ைத அதிகமா#.ெம�4 உண��* ேபசாம� இ)�*வி0ேட�. 
 
ம-ெறா) தீபாவளி 
 
ஆசிாிய� அேதா� நி-கவி�ைல. அ)கி� இ)�த ஒ)வைர அைழ�* அவ� ைகயி� 
பண�ைத அளி�*# கைட#.M ெச�4 ஒ) �திய ப�தா4 வ�திர
 வா,கிவரM 
ெச * தாேம அத-. மIச� தடவி எ� ைகயிேல ெகா��*, “இைத# 
க03#ெகா�>
” எ�4 அ��ட� Rறினா�. நா� அ6வாேற அைத� 
தாி�*#ெகா2ேட�. தீபாவளி என#. இர2� தடைவ ஏ-ப0ட*. 
தி)வாவ�*ைறயி� எ�லாேரா�
 �நான
ெச * யாவ)#.
 ெபா*வான 
தீபாவளிைய# ெகா2டா3ேன�. அ�4 மாPர�தி� ஆசிாிய� ;�னிைலயி� அவ� 
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அ���பா�ைவயி� YGகி அவ�த
 அ)ைம# ைகயா� அளி�த வ�திர�ைத� தாி�* 
ஒ) தீபாவளிைய# ெகா2டா3ேன�. அ�4 என#கி)�த மகிGMசி#. அளவி�ைல. 
 
எ�ைன ஒ);ைற பா��*வி0�, “இ�ேபா* எ6வளA ந�றாக இ)#கிற*!” எ�4 
ெசா�( ஒ) ெப)YM�வி0டா�. அ�ேபா* ெந�நாளாக இ)�த .ைற ஒ�4 நீ,க� 
ெப-றவைர� ேபாலேவ அவ� ேதா�றினா�. 
 
நா� வ�த காாிய�ைத ெம�ல அவாிட
 ெசா�ேன�. “இ�?
 சில தின,க� 
இ,ேக இ)�*வி0�� ேபாகலா
 நீ)
 இ)
” எ�4 அவ� ெசா�லேவ, அ,ஙனேம 
சில தின,க� மாPர�தி� த,கியி)�ேத�. 
 
இராமாயண� ��தக,க� 
 
ஒ)நா� மாPர
 கைட8தியி� ஓாிட�தி� இராமாயண
 ஏ/கா2ட,க>
 ஒ)வ� 
வி-4#ெகா23)�தா�. இராமாயண பாட
 நைடெப-4 வ�த சமயமாதலா@
 
ெந�நா0களாக இரவ� ��தக�ைத� ப3�* வ�தைமயா@
 அவ-ைற# 
க2டAடேன வா,கிவிட ேவ2�ெம�ற ஆவ� உ2டாயி-4. அ�த ஆவைல� 
J��தி ெச *ெகா�ள எ�னிட
 பண
 இ�ைல. விைலைய விசாாி�ேத�. “ஏ/ 
Vபாயி� ஒ) ைபசா Rட# .ைறயா*” எ�4 கைட#கார� ெசா�னா�. 
எ�ப3யாவ* அ���தக,கைள வா,கிவிட ேவ2�ெம�ற ஆைச வள��த*. ஒ) 
வழிB
 ேதா-றவி�ைல. 
 
பிற. அ,கி)�* ேநேர தி)வாவ�*ைற#. ஓ0ட;
 நைடBமாகM ெச�4 எ� 
சிறியதக�பனாாிட
 விஷய�ைதM ெசா�(� பண
 ேக0ேட�. அ�ெபா/*தா� 
ச
பள
 அவ)#. வ�தி)�த*. ச
பளேம ஏ/ Vபா தா�: அவ� சிறி*
 தைட 
ெசா�லாம� எ� ைகயி� அைத# ெகா�#கேவ மீ2�
 மாPர�தி-. வ�* 
கைட#காரனிட
 ேபா # க
பராமாயண
 ஆ4 கா2ட,கைளB
 உ�தர 
கா2ட�ைதB
 ெப-4#ெகா2ேட�. தி)வாவ�*ைற#.� ேபா  வ�ததனா� 
உ2டான இைள�� அ���தக,கைள� ெப-ற ச�ேதாஷ�தி� மைற�*வி0ட*. 
 
��தக,கைள# ைக#ெகா2� ;கமல�Mசிேயா� ஆசிாியைர அXகி அவ-ைற 
அவாிட
 அளி�ேத�. 
 
“எ�ன ��தக,க�?” 
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“க
பராமாயண
. அ6விட�*# ைகயா� ெப-4#ெகா�>
 ெபா)0� விைல#. 
வா,கிேன�.” 
 
“விைல எ�ன?” 
 
“ஏ/ Vபா .” 
 
“பண
 ஏ*?” 
 
நா� தி)வாவ�*ைற#. நட�*ெச�4 பண
 வா,கிவ�தைதM ெசா�ேன�. 
அைத# ேக0டAட�, “அடடா! இத-காக இ6வளA சிரம�பட ேவ2�மா? 
எ�னிட�தா� ��தக,க� இ)#கி�றனேவ! அவ-ைற எ��*#ெகா�ளலாேம? 
எ�னிட
 ஒ) வா��ைத ெசா�(யி)#க# Rடாதா? சாி, வா,கியா வி0ட*. 
ந�றாக� ப3�*� �கழைடய ேவ2�
” எ�4 ெசா�( அவ-ைற எ� ைகயி� 
அளி�தா�. 
 
அவ-ைற� ெப-4# க2களி� ஒ-றி#ெகா2ேட�. சில பாட�கைள� பாட;
 
ேக0ேட�. எ�ெபா/*
 ேபா�ற நிைலயி� ஆசிாிய� இ)�தி)�பி� அ�ேபா* 
இர2� கா2ட,கைள நா� பாட
 ேக03)�ேப�. அவ� தள�Mசிைய அறி�* 
நா� வ)�திேன�. எ� உ�ள�*�ேள ஒ)வைகயான பய
 .;றி#ெகா2ேட 
இ)�த*. 
 
சில தின,க>#.� பி� ேமனா�ப�ல#கி� ஆசிாிய� தி)வாவ�*ைற#. வ�தா�. 
அவ)ட� இ)�த ம-ற மாணா#க�க>
 நா?
 அவைர� ெதாட��* வ�* 
ேச��ேதா
. 
----------  
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63. ‘63. ‘63. ‘63. ‘சிவேலாக� திற�த�சிவேலாக� திற�த�சிவேலாக� திற�த�சிவேலாக� திற�த�’’’’    

 
Bவ வ)ஷ
 கா��திைக மாத ஆர
ப�தி� (நவ
ப� 1875) எ� ஆசிாிய� 
தி)வாவ�*ைற#. வ�* ேச��தா�. க
பராமாயண�தி� அேயா�தியா கா2ட
 
பாட
 நைடெப-ற*. அவ)ைடய அெசௗ#கிய�தா� ஒ) நாைள#. ;�ப* 
பாட�கேள பாட, ேக0க இய�ற*. த#க ைவ�திய�க� கவனி�* வ�தன�. 
��பிரமணிய ேதசிக� அ3#க3 ஆசிாிய)#. ேவ23ய ெசௗகாிய,கைள 
அைம#.
ப3 ெசா�( வ�தா�. ைவ�திய�க� ெச த பாிகார
 ேதசிக� 
;த(ேயா)ைடய அ�ைப ெவளி�ப��தியேதய�றி ேநாைய� ேபா#.வத-. 
உபேயாக�படவி�ைல. காலபல
 ைக Rடவி�ைல. .மாரசாமி� த
பிரா� அவ� 
ெச B
 Jைஜைய� தாேம ெச * பிரசாத
 அளி�* வ�தா�. 
 
ஆசிாியர* உட� தள��தா@
 அவ)ைடய .ணMசிற�� ேவ4படவி�ைல. 
அ�தள�Mசியி� அவர* அறிA
 அ��
 மாியாைதB
 ெப)�த�ைமB
 சிற�பாக� 
�ல�ப0டன. 
 
ேநாயி� க�ைம 
 
அ�பா/
 ேநா  ஆசிாிய� உட
பி� உ�ள பல�ைத வரவர# .ைற�*வ�த*; 
தள�MசிையB
 அதிக�ப��திய*. பாடI ெசா�வ* நி�ற*. ப��த 
ப�#ைகயாகேவ இ)#க� ெதாட,கினா�. அவ)#. ேவ23ய பணிவிைடகைள 
இைடவிடா* உடனி)�* சேவாிநாத பி�ைள ெச *வ�தா�. நா?
 எ�னா� 
இய�றவ-ைறM ெச *வ�ேத�. 
 
சிறியதாயா� ெச த உதவி 
 
எ� சிறியதாயா� மிக ந�றாகM சைமய� ெச வா�. அவ� ெச தளி#.
 
உணAவைககளி� )சிக2ட நா� ஆசிாிய)#. வி)�பமான வியIசன,கைளM 
ெச வி�*#ெகா2� ெச�4 அவ)#. அளி�ேப�. அவேரா� பழகியதனா� 
அவ)#. இ�ன இ�ன வியIசன,களி� பிாிய
 உ�ளெத�பைத நா� 
அறி�தி)�ேத�. எ� ேவ2�ேகா>#கிண,கி எ� சிறியதாயா� நா� 
ேவ23யவ-ைற அ��ட� ெச *த)வா�. ஆசிாிய� அவ-ைற உ2� மி#க 
தி)�திைய அைடவா�. அவ� உ2� மகிGவைத அறி�* நா?
 ஆ4த� ெப4ேவ�. 
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ஆசிாிய� ெபாிய பிரயாண�தி-. சி�தமாகிறாெர�ற .றி�� யாவ)#.
 
ெதாி�*வி0ட*. அவ)ைடய .மார)
 மைனவியா)
 மாPர�தி()�* 
தி)வாவ�*ைற#. வ�தன�. 
 
தா  த�ைதயா� வரA 
 
 
அ#கால�தி� எ� தா , த�ைதயா� ெகா�ளிட�தி-. வடகைரயி@�ள ேவ�Jாி� 
இ)�* வ�தன�. உைடயா�பாைளய
 ஜமீ�தாாி� ைம�*ன)
 க�ைலெய�?
 
ஊாி� இ)�தவ)மான ;�*சாமி நயினா� எ�பவ� எ� தக�பனாைர ஆதாி�* 
வ�தா�. பி�ைளயவ�களி� ேதக அெசௗ#கிய�ைத நா� எ� த�ைதயா)#. ஒ) 
க3தYல
 ெதாிவி�ேத�. அைத# க2டAட� அவ� எ� அ�ைனயாைரB
 
அைழ�*#ெகாண� தி)வாவ�*ைற வ�* எ� சிறியதாயா� 803� ஜாைக 
ைவ�*#ெகா2� த,கியி)�தன�. 
 
��பிரமணிய ேதசிக� எ�பா� ைவ�*�ள அ�பினா� நா� எ�த� ெபா)ைள எ�தM 
சமய
 ேக0டா@
 மட�* அதிகாாிக� வழ,கி வ�தன�. அதனா� எ� தா  
த�ைதய)#. ேவ23யைவ யாெதா) சிர;மி�லாம� கிைட�தன. 
 
ெபா�ெமாழிக� 
 
ஆசிாிய� பாடI ெசா�வைத நி4�திவி0டா@
 நா,க� ஏேத?
 ச�ேதக
 
ேக0.
ேபா* அைத விள#.வா�. அவ)#.� பிாியமான %�கைள� 
ப3#கMெசா�(# ேக0�வ�தா�. நாேன ப3�* வ�ேத�. 
 
ஆசிாிய� ப�#ைகயி- ப��*#ெகா23)�பா�. அவர)கி� அம��* சேவாிநாத 
பி�ைள கா� ைககைள� தடவி#ெகா��*#ெகா2ேட இ)�பா�. நா� அ)கி� 
உ0கா��* ேதவார�ைதேயா தி)வாசக�ைதேயா ஆசிாிய� காதி�ப�
ப3 
ப3�ேப�. ேவ4 மாணா#க�க>
 ஆசிாியைர� பா�#க வ)
 அ�ப�க>
 
�-றி@
 இ)�பா�க�. எ�ேலா)ைடய க2க>
 ஆG�த பய�ைத ெவளி�ப��*
. 
 
ேதவார
 ப3�* வ)
ேபாேத இைடேய என#. ஒ) ச�ேதக
 உ2டா.
; அைத 
ஆசிாியாிட
 ேக0ேப�. அவ� சில வா��ைதகளா� விள#.வா�. இைடயிைடேய 
நி4�தி நி4�திM ெசா�( விள#.வா�. ேதவார�தி@
 தி)வாசக�தி@
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ெந�,காலமாக ஆரா Mசி ெச தவராத(� நா� ச�ேதக
 ேக0.
ேபா* அவ� 
R4
 விைட ெபாிய �ைதயைல� ேபால� ேதா-4
. விஷய�தி� ெப)ைம மா�திர
 
அத-.# காரணம�4. எ�லா
 ஒ�,கிய நிைலயி@
 தமி/ண�A ஒ�,காம� 
ஆசிாிய� ெசா�வனவாத(� அைவ அதிக மதி��ைடயனவாயின. “ஆசிாிய� 
கைடசி#கால�தி� ெசா�@
 வா��ைதக� இைவ” எ�ற ஞாபக
 உ�ேள 
இ)�தைமயா� அவ� ெசா�@
 ஒ6ெவா�ைறB
 க)�7�றி# கவனி�*# 
ேக0ேட�. அ�ப3# ேக0.
 ஒ6ெவா) சமய�தி@
 எதி�கால ஞாபக
வ�* 
*��4�*
. “இ�தைகய ெபா�ெமாழிகைள# ேக0க ;3யாம-ேபா.
 கால
 
சமீபி�*வி0டேத.” எ�ற எ2ண�ைத எ6வளA ;ய�4
 மா-ற ;3யவி�ைல. 
 
‘f�* க�4’ 
 
மா�கழி பிற�த*; அ* ேபா � ைதB
 பிற�த*; ஒ) வழிB
 பிற#கவி�ைல. 
ஆசிாிய� நிைல வரவர அதிகமான பய�தி-.# காரணமாயி-4. ேதவார�தி� அவ� 
அ�ேபா* விள#கிய விஷய,க� சில. 
 
ஒ)நா� தி)வாசக
 வாசி�*வ�ேத�. இல#கியM �ைவேயா�, சிவெப)மா� 
தி)வ)0 ெப)ைமைய எ��*ைர�*# ேக0ேபாைர உ)கMெச B
 ப�திM�ைவB
 
நிர
பிB�ள அதைன ஆசிாிய� ேக0�வ)
ேபா* இைடேய க2ணீ�வி�வா�. 
அ�த� ெத விக%- ெச B0க� அவ� உ�ள�ைத உ)#கினெவ�பைத நா,க� 
அறி�*ெகா2ேடா
. சிவெப)மா� தி)வ3ைய எ�ெபா/*
 மறவாத 
உ�ள�தினராக இ)�தா@
 அ�நிைனA ம-றM சமய,களி� ம-ற 
நிைனAக>#கிைடேய தைலைமெப-4 நி�ற*. அ�ெபா/ேதா அ�நிைனைவய�றி 
ேவெறா�4
 அவ� உ�ள�தி� இட
ெபறவி�ைல. 
 
தி)வாசக�தி� தி)#ேகா�*
பிெய�?
 ப.திைய� ப3�ேத�. 
 
“ேநாB-4 Y�*நா ?�*க�றா யி,கி)�* 
நாB-ற ெச�வ நய�தறியா வ2ணெம�லா
 
தாB-4 வ�ெத�ைன யா2�ெகா2ட த�க)ைண� 
ேதB-ற ெச�வ-ேக ெச�eதா  ேகா�*
Z” 
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எ�ற ெச Bைள வாசி�ேத�, ‘f�* க�றா ’ எ�பத-.� ெபா)� விள,கவி�ைல. 
ச�ேதக
 ேக0.
 ெபா)0�� தைல நிமி��* ஆசிாியைர� பா��ேத�. அவ� 
க2களி� தாைர தாைரயாக# க2ணீ� வழி�*ெகா23)�த*. “f�* க�றா  
எ�பத-. அ��த
 எ�ன?” எ�4 ேக0ேட�. அவரா� ேபச ;3யவி�ைல. நா#.# 
.ழறிய*; ெதா2ைட அைட�த*. “ெவ4�*M ெச@�த�ப0ட க�ைற�ேபால” 
எ�4 அ�த# .ழறேலாேட ெசா�னா�. அ�த நிைலயி� அவைர� பா�#.
ேபா* 
என#.
 க2ணீ� ெப)கிய*. தள�Mசியா� ேபச ;3யாம� இ)�த ஆசிாிய� அ�த� 
பா03� உ)கி�ேபா  அவச;-றி)�தா�. 
 
“ேநாB-4 Y�*நா ?�*க�றா யி,கி)�*” 
எ�ற அ3 அவ� உ�ள�ைத� பிணி�* அ��ண�Mசிைய எ/�பிவி0ட*. 
மாணி#கவாசகர* அ6வா#. எ� ஆசிாிய)ைடய நிைல#. மிகA
 ெபா)�தமாக 
இ)�த*. ேநாB-4 Y�*நி�ற அவ)ைடய உ�ள#க)�ைத அ�தMெச B� 
ெதாிவி�தைமயா� அவ� உ)கி� ேபானா�. 
 
“தாB-4 வ�ெத�ைன யா2�ெகா2ட த�க)ைண� 
ேதB-ற ெச�வ-ேக ெச�eதா  ேகா�*
Z” 
 
எ�ற அ3களி� மாணி#கவாசக� சிவெப)மா� தம#. அ)ளிய ெப),க)ைண� 
திற�ைத� பாரா0�கிறா�. அவைர ஆ2�ெகா2டவ2ண
 த
ைமB
 
ஆ2�ெகா�வாேரா எ�ற ஏ#க;
 ஆசிாிய� உ�ள�ேத எ/�த*ேபா@
! அவ� 
அ�ெபா/* இ6Aலகி� இ)�தா@
 இ�நிைனAக� எ�லா
 ேச��* அதைன 
மற#கM ெச *வி0டன. “இவ� இ�ேபா* ந
ேமா� ேபசவி�ைல. ஆ2டவேனா� 
ேப�கிறா�. இவ� த
 உ�ளமாகிய ேகா�*
பிைய மாணி#கவாசகைர� ேபாலM 
சிவெப)மா� தி)வ3 மலாி� ஊ*
ப3 வி03)#கிறா�” எ�ற உ2ைமைய 
அ�ேபா* ெதளிவாக நா� அறி�*ெகா�ளவி�ைல. சிலேநர
 ெமௗன
 நிலவிய*. 
அவ� தி)வாசக�தி� ஒ�றி உ)கினா�: நா� அவ� நிைலக2� உ)கிேன�. பி�� 
மீ2�
 ெதாட��* ப3#கலாேன�. 
 
ேதசிக� விசாாி�த� 
 
தி)வாவ�*ைற ஆதீன �தாபகராகிய Q நமசிவாய Y��தியி� .)Jைஜ ைத 
மாத�தி� வ�த*. ஆலய�தி� உ�ஸவ;
 ஆர
பமாயி-4. மட�தி@
 ஆலய�தி@
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ேச��தா-ேபா� ஒேர கால�தி� உ�ஸவ,க� நட�தன. வழ#க
ேபால 
ெவளிP�களி()�* பல� வ�தி)�தா�க�. த
பிரா�க>
 வி�*வா�க>
 
பிர�#க>
 R3யி)�தன�. வ�தவ�களி- ெப)
பாேலா� பி�ைளயவ�க� 
நிைலைய அறி�* சி�ைதகல,கி� திய,கின�. எ�ேலா)
 அவ)ைடய 
.ணநல,கைள நிைன�* உ)கின�. “இனி இவ)#.� பி� இவைர�ேபா� யாைர� 
பா�#க� ேபாகிேறா
?” எ�ற க)�ேத எ�ேலா)#.
 உ2டாயி-4. 
 
��பிரமணிய ேதசிக� .)Jைஜ நிகGMசிகளி� ஈ�ப03)�தா@
 அவ)#. அைமதி 
இ�ைல. அ3#க3 பி�ைளயவ�கள* ேதக நிைலைய விசாாி�*#ெகா2ேட 
இ)�தா�. “இ�ெபா/* எ�ப3 இ)#கிற*? ஏதாவ* ஆகார
 ெச�றதா? ஞாபக
 
இ)#கிறதா? ேப�கிறா�களா? ேபசினா� ெதாி�*ெகா�>கிறா�களா?” எ�பன 
ேபா�ற ேக�விகைள# ேக0�� ெதாி�*ெகா2டா�. ைத மாத
 20-ஆ
 ேததி (31-1-
1876) அ�4 ஆசிாிய)#.� ேதக�தள�Mசி அதிகமாயி-4. நா?
 சேவாிநாத 
பி�ைளB
 ஒ�4
 ேதா�றாம� சிறி*சிறிதாக� பா� ெகா��*வ�ேதா
. இரவி� 
ேகாயி(()�* Q ேகா;�தீ�வர� எ/�த)ளினா�. நா� �வாமி தாிசன
 ெச ய� 
ேபானேபா* ேகா�ரவாயி(� �வாமிBட� வ�த ��பிரமணிய ேதசிக� 
பி�ைளயவ�க� நிைலைய� ப-றி விசாாி�தா�; என#. ஒ�4
 ெசா�ல� 
ேதா�றவி�ைல. *#க
 ெபா,கிவ�த*. “இ�ேபா* அவ�களா� ேபச ;3யவி�ைல; 
நா
 ஏதாவ* ெசா�னா� ெதாி�*ெகா�>கிறா�க�. சிறி* சிறிதாக� பாைல# 
ெகா��*வ)கிேறா
” எ�4 த�மாறி#ெகா2ேட ெசா�ேன�. அவ� ேக0�M சிறி* 
மய,கி நி�றா�. “இ�த நிைலயிலாவ* பி�ைளயவ�க� 
ஜீவி�தி)#கிறா�கெள�றா� ஆதீன�தி-. மிகA
 ெகௗரவமாக இ)#.
 Q 
ேகா;�தீச� தி)வ)� எ�ன ெச கி�றேதா!” எ�4 வ)�திவி0�, “ேபா # 
கவனி�*#ெகா�>
” எ�4 விைடெகா��த?�பினா�. நா� பி�ைளயவ�களிட
 
ெச�ேற�. 
 
மைறA 
 
அ3#க3 ஆசிாிய)#. ஞாபக
 தவறிய*. ந�ளிரA#.ேம� ெந�ேநர
 பிர#ைஞ 
இழ�தி)�தா�. பிற. விழி�*� பா��* ஏேதா ெசா�ல வாெய��தா�. அ#.றி��, 
தி)வாசகெம�4 ெசா�னதாக� �ல�ப��திய*. நா� தி)வாசக�ைத எ��* 
அைட#கல�ப�ைத வாசி�* வ�ேத�. சிவெப)மா� தி)வ3யி� அைட#கல
 
�.வத-. எ� ஆசிாிய� த.திBைடயவேர. அவ� க2ைண Y3#ெகா2ேட 
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இ)�தா�. தி)வாசகM ெச B� அவ� காதி�வழிேய உ�ள�*� �.�* இ�ப�ைத 
விைளவி�தி)#க ேவ2�
. அ�த இ�ப
 அவ� ;க�தி� ஒ) மல�Mசிைய 
உ2டா#கிய*. 
 
அவ� ெந-றியி� விJதிைய நிைறய ஒ)வ� இ0டன�. சேவாிநாத பி�ைள அவைர� 
தம* மா�பி� சா��தி#ெகா2டா�. அைட#கல�ப�ைத வாசி�*#ெகா23)�ேத�. 
திNெர�4 அவர* ேதக�தி� உ�ள,கா� ;த� உMசி வைரயி� ஒ) *3�� 
உ2டாயி-4. Y3யி)�த க2களி� வல#க2 திற�த*. அ6வளAதா�. 
சிவேலாக�தி� அேத சமய�தி� அ�த ந�@யி� �.வத-. வாயி@
 
திற�த*ேபா@
! அவ� YM� நி�றேபா*தா� அவ)ைடய தமிG உண�Mசி நி�ற*. 
தி)வாசக
 எ� ைகயி()�* ந/விய*. க2ணி()�* நீர)வி �ற�ப0ட*. 
 
அ�ப� வ)�த
 
 
அ,கி)�தவ�களி� சில� அர-றினா�க�. சில� *#க
 தா,கமா0டாம� வாைய� 
ெபா�தி#ெகா2டன�. நா� ஒ�4
 ேதா�றாம� எ� ஆசிாியாி� �னித 
உடைலB
 அைமதி தவG�த ;க�ைதB
 என#. ஆதரேவா� பாடI ெசா�(ய 
தி)வாையB
 அ��� பா�ைவயி� எ�ைன� த/விய க2கைளB
 பா��*� 
பா��* வி
மிேன�. “இ�ேபா* நிகG�த நிகGMசி ெபா யாக இ)#க# Rடாதா? 
பி�ைளயவ�க� மீ2�
 வா திற�* ேபச#Rடாதா!” எ�ற எ2ண�ேதா� 
பா�#ைகயி� அவ� க2க� இைம�ப*ேபாலேவ ேதா-4
; வா  அைசவ*ேபால� 
ெதாிB
; YM�வி�வ*ேபால# க2ணி-ப�
. அ��த நிமிஷேம எ�லா
 ெவ4
 
ேதா-றமாகிவி�
; பிரைமயினா� விைளB
 கா0சிகளாக ;3B
. 
 
ஆசிாிய)ைடய .மார)
 மைனவியா)
 அ,ேக இ)�தன�. ேவ4 பல அ�ப�க>
 
R3யி)�தன�. ஆசிாிய� மைற�த ெச தி உடேன எ,.
 பரவிவி0ட*. 
��பிரமணிய ேதசிக� விஷய�ைத அறி�* வ)�தினா�. அவ)#. ஒ) காாிய;
 
ஓடவி�ைல. 
 
ம4நா� 
 
வி3�த*; இ)23)�த எ,க� மன�தி-. வி3A இ�ைல. பல� வ�*வ�* 
ஆசிாிய� தி)ேமனிைய� பா��*� பா��*� �ல
பிவி0�M ெச�றன�. ஆதீன 
ஞானாசிாிய� சமாதிB-ற தி)நா0ெகா2டா0ட�தி- கல�*ெகா2� இ�ப
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அ?பவி#க வ�தவ�களி- பல� ஆதீன� தமிழாசிாிய� மைற�தெச தி ேக0�� 
*�ப#கட(� ஆG�தன�. 
 
��பிரமணிய ேதசிக� ேமேல நட#க ேவ23ய காாிய,க>#.ாிய ஏ-பா�கைளM 
ெச6வேன ெச யலானா�. பல ஊ�களி()�* அபிேஷக�த�க� வ�தன�. 
 
அ�ந�@டைல )�திரJமி#. எ��*M ெச�றேபா* நா� க2ட கா0சிB
 ேக0ட 
வா��ைதக>
 இ�4 நிைன�தா@
 உ�ள�ைத# கல#.கி�றன. எ�ேலா)
 
வா வி0�# கதறிவி0டா�க�. அவர* �லைம�திற�ைதM ெசா�( வ)�*வா)
 
அவர* கவி�*வ�ைத� பாரா03 உ).வா)
 மாணா#க�க�பா� அவ� 
ைவ�தி)�த அ�ைப எ��*ைர�*� *ய)4வா)
 அவ� .ண விேசஷ,கைள 
விாி�*� �ல
�வா)மாக எ,ேக பா��தா@
 ஜன,க� நிர
பிவி0டன�. 
 
அபிேஷக�த�க� அ�ேபா* தி)வாசக
 ெசா�(#ெகா2� ேபானா�க�. அைத# 
ேக0ட எ� த�ைதயா�, “இனிேம� தி)வாசக�*#. உைர ெசா�பவ�க� 
இவ�கைள�ேபா� யா� பிற#க� ேபாகிறா�க�?” எ�4 ெசா�( வ)�தினா�. 
ஆசிாிய� த
 கைடசி நா0களி� கைடசி நிமிஷ
 வைரயி� தி)வாசக�தி� 
ஒ�றியி)�தைத அறி�தவனாத(� அ6வா��ைதகைள# ேக0டேபா* எ� 
உ�ள;
 உயி)
 ந�,கின. 
 
பல ேப)ைடய அறிA#.
 க2X#.
 கா*#.
 இ�ப� த�* வாG�தி)�த 
ஆசிாிய� தி)Aடல
 அ#கினிபகவானா� அ,கீகாி#க� ெப-ற*. சித
பர
 பி�ைள 
த
 த�ைதயார* உ�தர#கிாிையகைளM ெச தா�. எ�லா
 ;3ய� ப�னிர2� மணி 
வைரயி� ஆயி-4. பி�� யாவ)
 நீரா3� தி)
பின�. நா?
 எ� ஆசிாியைர 
அ�பா� பாராத நிைலயிேல வி0�வி0� �நான
 ெச *வ�ேத�. 
 
ஊ� ;/வ*
 ஒளி இழ�தி)�த*. 
-------   
 

64. 64. 64. 64. அபய வா.�ைதஅபய வா.�ைதஅபய வா.�ைதஅபய வா.�ைத    

 
அ�தியாய
-64 அபய வா��ைத ஆசிாிய� விேயாகமைட�த பிற. உலக�தி� எ�லா
 
என#. ஒேர மய#கமாக இ)�த*. 803-. வ�* ஓாிட�தி� 
உ0கா��*ெகா2ேட�. ஒ) ேவைலB
 ெச ய� ேதா�றவி�ைல. யாாிடமாவ* 
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ஏேத?
 ேபசA
 வி)�ப
 உ2டாகவி�ைல. ஆசிாிய� இளைமயி� இய-றிய 
தியாகராச cைல எ�?
 %ைல# ைகயி� ைவ�*� ப3�தப3 இ)�ேத�. ஆனா� 
எ� உ�ள
 ;/வ*
 அதி� ஈ�படவி�ைல. அ3#க3 பி�ைளயவ�கள* நிைனA 
எ/�* *��4�திய*. அவ)ைடய க-பைன மிகA
 பாரா0ட�த#க நிைலயி� 
அ�%(� அைம�தி)�த*. அதைன� ப3#க� ப3#க ஆசிாியர* பிாிவினா� 
உ2டான *�ப�தி� ேவக
 அதிகமாயி-4. க2ணீ� 8G�தியப3ேய ப3�ேத�. 
ஆகார�தி@
 மன
 ெசா�லவி�ைல. 
 
�திய கல#க
 
 
ஒ) மணி#.� பிற. மட�தி-.� �ற�ப0ேட�. அ,ேக ஓாிட�தி� .மாரசாமி� 
த
பிரா� சில)ட� ேபசி#ெகா23)�தா�. ேபM�, பி�ைளயவ�கைள� 
ப-றிய*தா�. நா� அ,ேக ேபானAட� அவ� எ�ைன� பா��*, 
“எ�லாைர#கா03@
 உ,க>#.�தா� அதிகமான வ)�த
 இ)#.
” எ�றா�. 
நா� ெமௗனமாக இ)�ேத�. “பி�ைளயவ�க� மட�தி� இ)�ததனா� 
ெவளிP�களி()�* எ6வளேவா ேப�க� வ�* அவ�களிட
 பாட, ேக0டா�க�. 
மட�தி� எ�ேபா*
 மாணா#க�க� R0ட
 இ)�த*. இனிேம� அ�ப3யி)#க 
இடமி�ைல. அவரவ� அவரவ� ஊ)#.�ேபா  இ)#க ேவ23ய*தா�. 
விேசஷகால,களி� இ,ேக வ�* ேபாகலா
” எ�4 பி�?
 வ)�த�ேதா� அவ� 
ெசா�னா�. அவ� ேபMசி()�* என#. ஒ) �திய கவைல ேதா�றிய*. 
‘பி�ைளயவ�கேளா� எ�ேபா*
 இ)�* பாட
 ேக0�#ெகா2�
 
எ/தி#ெகா2�
 �கமாக# கால�ைத# கழி�ேதா
. இனிேம� நா
 எ�ன ெச வ*? 
இ
மட�தி-.
 நம#.
 எ�ன உறA இ)#க� ேபாகிற*? ந
 நிைல இனி எ�ன 
ஆ.
?” எ�ற ஏ#க
 தைல�ப0ட*. “ஒ) ெப)�*ைணயாக விள,கிய 
பி�ைளயவ�க� மைற�ததா� ேவ4 ப-4#ேகா3�லாம� அைல�*திாிB
 நிைல 
நம#. வ�*வி�ேமா” எ�4 அIசிேன�. 
 
இ#.ழ�ப�தி� அ,ேக நி-பைதவிட Q ��பிரமணிய ேதசிகைர� பா��* வ)வ* 
நலெம�ெற2ணி மட�தி?�ேள ெச�ேற�. அ,ேக ஒ�#க�தி� அவ� 
அம��தி)�தா�. அவைர# க2டAட� அ*கா4
 எ�?� அட,கியி)�த *#க
 
ெபா,கேவ ேகாெவ�4 கதறிவி0ேட�. எ�ன ;ய�4
 வி
ம� அட,கவி�ைல. 
அட#க ;3யாம� எ/�த எ� வ)�த�ைத# க2ட ேதசிக�, “வ)�த�ப0� எ�ன 
ெச வ*! மா-ற ;3யாத நUட
 ேந��*வி0ட*! நம#.
 வ)�த
 அதிகமாக 
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இ)#கிற*; ெவளி�ப��தாம� இ)#கிேறா
. உம#.� தா,க ;3யவி�ைல. 
உ
மிட�தி� அவ)#. இ)�த அ�ைப ேவ4 எ,ேக பா�#க ;3B
?” எ�றா�. 
 
ேதசிக� Rறிய ஆ4த� வா��ைதக� 
 
அ�த வா��ைதக� எ� *#க�ைத அதிகமாக� 723வி0டன; பி�?
 
வி
மிேன�. 
 
“நட�த காாிய�ைத நிைன�* வ)�*வதனா� லாப
 ஒ�4
 இ�ைல. 
பி�ைளயவ�க� இ�ைல ெய�ற .ைறைய� தவிர இ,ேக ஒ) .ைறA
 இரா*. நீ� 
இனிேம� ேக0க ேவ23ய பாட,கைள ந
மிடேம ேக0கலா
. �திய 
மாணா#க�க>#.� பாட
 ெசா�(#ெகா2� எ�ேபா*
 ந
;ைடய ப#க�திேல 
இ)�* வரலா
. உம#. யாெதா) .ைறBமி�றி நா
 பா��*# ெகா�ேவா
. இ�த 
ஊைரேய உ
;ைடய ஊராக நிைன�*# ெகா�>
. நீ)
 த
பிரா�கைள�ேபால 
மட�*� பி�ைளயாகேவ இ)�* வரலா
. உம#. எ�த வித�தி@
 .ைற ேநரா*” 
எ�4 அவ� என#. ஆ4த� Rறினா�. அ�த அபய வா��ைதக� 
‘உபசார�தி�ெபா)0�M ெசா�னைவய�லெவ�ப* என#.� ெதாிB
. 
 
ெம�ல விைட ெப-4� தி)
பிேன�. ��பிரமணிய ேதசிக� எ�னிட
 
ேபர��ைடயவ ெர�பைத நா� ந�றாக உண��தி)�*
 .மாரசாமி� த
பிரா� 
Rறிய வா��ைதகளாேலேய கல,கி� ேபாேன�. பி�ைளயவ�க>ைடய அ�பி� 
வள��த என#. ம-றவ�கள* அ�பி� நிைலைய அறி�*ெகா�ளM ச�த��ப;
 
ேநரவி�ைல. பி�ைளயவ�க� பிாி�த பிற. ேதசிக)ைடய அ�பி� சிற�பான* 
ெதளிவாக விள,க� ெதாட,கிய*. 
 
க3த,க� 
 
மட�தி-. வ�தவ�கெள�லா
 ��பிரமணிய ேதசிகாிட
 பி�ைளயவ�க>ைடய 
விேயாக�ைத� ப-றி விசாாி�தா�க�. அவ�கேளா� ேப�
ேபா* ேதசிக� 
பி�ைளயவ�க�பா� ைவ�தி)�த மதி�� ந�றாக� �ல�ப0ட*, எ�னிட;
 பல� 
வ�* விசாாி�தன�. 
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��பிரமணிய ேதசிக)ைடய க0டைளயி�ப3, பி�ைளயவ�க� காலIெச�ற ெச தி 
தமிGநா� ;/வ*
 உ�ள அ�ப�க>#.# க3த Yல
 ெதாிவி#க�ப0ட*. 
.மாரசாமி� த
பிரா� சில)#.# க3த
 எ/தினா�. சித
பர
 பி�ைள பல)#. 
எ/தினா�. நா?
 பல)#.# க3த
 எ/திேன�. 
 
அ�ப�க� பல� த,க� த,க� வ)�த�ைத� ெதாிவி�*� பதி- க3த,க� எ/தின�. 
மாPர
 ேவதநாயக
 பி�ைள ;த(ய பல� இர,க- பாட�க� எ/தின�. Q மகா 
ைவ�திய நாைதய)
 அவ� தைமயனாராகிய இராம�வாமி ஐய)
 க3த;
 
பாட�க>
 எ/தினா�க�. 
 
இ6வா4 பல� சரமகவிக� பா3யேபா* நா;
 பாடேவ2�ெம�ற உண�Mசி 
என#. உ2டாகவி�ைல. அ�*#க�ைத ெவளி�ப��த வா��ைதக>#.M ச#தி 
ஏ*? பா0�#காக� *#க�தி-. ஓ� உ)வ
 ெகா�#க ;ய-சி ெச யவி�ைல. 
 
��பிரமணிய ேதசிக�, பி�ைள யவ�க># கி)�த கடைன�தீ��* அவ� 
.�
ப�தி-. ேவ23ய ெசௗகாிய,கைள உசிதமாகM ெச வி�* அ?�பினா�. 
சித
பர
 பி�ைள த
 அ�ைனயா� ;த(ேயா)ட� மாPர�தி-.� ேபா  அ,ேக 
இ)�* வரலானா�. அவ�க� ேபா.
 ெபா/* நா?
 உட� ெச�4 மாPர�தி� 
இர2� தின,க� த,கியி)�* தி)வாவ�*ைற#. மீ2�
 வ�ேத�. 
 
மாPர�தி� ேவதநாயக
 பி�ைளைய� பா��ேத�. பி�ைள யவ�க>ைடய பிாிைவ# 
.றி�* மிகA
 வ)�த;-4 அவ�க>ைடய க�வியா-றைல மிகA
 பாரா03னா�. 
 
தியாகராச ெச03யா� வ)ைக 
 
பி�ைளயவ�க� இற�*ேபான தின�தி-. ;த�நா� தியாகராச ெச03யா)ைடய 
தாயா� காலI ெச�றன�. அதனா� அவ� தி)வாவ�*ைற#. வரவி�ைல; க3த
 
ம0�
 எ/தினா�. த
 அ�ைனயா)#.ாிய அபர# கிாிையகைள எ�லா
 
;3�*வி0� அவ� தி)வாவ�*ைற#. வ�தா�. உடேன ேதசிகைர# க2� 
பி�ைளயவ�கைள# .றி�*� ேபசி வ)�த;-றா�. எ� மன இய�� ெதாி�த அவ� 
என#.� பல ப3யாக ஆ4த� Rறினா�. 
 
எ� வாG#ைகயி� ஒ) �திய நிைலைம ஆர
பமாயி-4. பி�ைளயவ�கைள� 
பிாியாம� மாணா#கனாக இ)�த நிைல மாறிM ��பிரமணிய ேதசிகாிட
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மாணா#கனாகA
 ேவ4 சில மாணவ�க>#. பாட
 ெசா�@
 ஆசிாியனாகA
 
அ�ேபா* ஆேன�. 
 
த�ைதயா)
 ேதசிக)
 
 
எ� தா  த�ைதயா� எ�?ட� எ� சிறிய தாயா� 803� இ)�* வ�தன�. 
அவ�க� அ6வா4 இ)�* வ)வ* ��பிரமணிய ேதசிக)#.� ெதாியா*. ஒ);ைற 
�*#ேகா0ைடயி()�* வ�த தியாகராஜ சா�திாிக� எ� த�ைதயாைர# க2� 
ச,கீத விஷயமாகM ச
பாஷி�* மகிGMசி அைட�தா�. அவ)#.
 எ� 
த�ைதயா)#.
 ;�ேப பழ#க;2�. கன
 கி)Uைணய)ைடய கீ��தன,கைள 
எ� த�ைதயா�பா- ேக0ட சா�திாிக� அவ-றி� அைம�ைப மிகA
 பாரா03ன�. 
அ�பா� தியாகராஜ சா�திாிக� மட�தி-.M ெச�4 ேதசிகாிட
 ேபசி வ)ைகயி� 
எ� த�ைதயா)ைடய சிவ ப#திையB
, சிவ Jஜா விேசஷ�ைதB
, ச,கீத 
ஞான�ைதB
 சிற�பி�*M ெசா�னா�, அ*கா4
 எ� த�ைதயாைர�ப-றி அறி�* 
ெகா�ளாத ேதசிக�, “அ�ப3யா! நம#. இ*வைரயி� விஷய
 ெதாியாேத! 
சாமிநாைதய)
 ெசா�லவி�ைலேய” எ�4 ெசா�( அ,ேக நி�றி)�த எ�ைன� 
பா��தா�. 
 
“உம#.M ச,கீத�தி� பழ#க
 இ)�பத-. உ
;ைடய த�ைதயாேர 
காரணமாயி)#க ேவ2�
” எ�4 ேதசிக� ெசா�னா�. 
 
“ஆ
” 
 
“இ6வளA நாளாக உ
;ைடய தக�பனாைர இ,ேக அைழ�* வரவி�ைலேய. 
அவ�க� இத-. ;� இ�த ஊ)#. வ�ததி�ைலேயா?” 
 
“சில;ைற வ�தி)#கிறா�க�. ஸ�நிதான�தி-. அனாவசியமான ெதா�தரைவ 
உ2டா#க# Rடாெத�4 எ2ணிேன�” 
 
“ெதா�தரவா? இ�ப3�ப0டவ�கைள� பா��பதி� நம#. எ6வளேவா 
தி)�திB2ெட�4 உம#.� ெதாியாதா?” 
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அ�4 பி-பக(� எ� த�ைதயா� மட�தி-. வ�* ��பிரமணிய ேதசிகைர# க2� 
ெந�ேநர
 ேபசி# ெகா23)�தா�. அ* ;த� அ3#க3 எ� த�ைதயா� ேதசிகாிட
 
ேபா # க2� ச�லாப
 ெச *வர� ெதாட,கின�. இ6வழ#க�தா� எ� 
த�ைதயா)#.M ��பிரமணிய ேதசிக)ைடய ெப)�த�ைமB
, அறிA� திறைமB
, 
உதார .ண;
, வி�*வா�களிட�தி� அவ� ைவ�தி)�த ேபர��
 விள,கலாயின. 
மட�தி� யாேர?
 ச,கீத வி�*வா� வ�* பா3னா� ேதசிக� எ� தக�பனாைர 
அைழ�* வரMெச * ேக0கM ெச வா�. 
 
ேதசிக� வி3ய- கால�தி� காேவாி#.M ெச�4 �நான
 ெச *வி0� ஆலய
 வ�* 
�வாமி தாிசன
 ெச த பிற. மட�தி-.� ேபாவா�. எ� த�ைதயா)
 
வி3ய-காைலயி� �நான
 ெச பவராதலா� அவ)
 எ/�* காேவாி#.M ெச�4 
�நான
 ெச * ஜபதபாதிகைள ;3�*#ெகா2� �ற�ப�வா�. அவ� �ற�ப�
 
சமய
 ேதசிக)
 �ற�ப�
 சமயமாக இ)#.
. ேதசிக)ட� எ� த�ைதயா)
 
�ற�ப0� ஆலய
 வைரயி� வ�* விைடெப-4 80�#. வ)வா�. ேதசிக� 
நா�ேதா4
 இரா�திாி இர2டா
 கால தாிசன�தி-.# ேகாயி@#. வ)வ*2�. 
அ#கால�*
 எ� த�ைதயா� மட�தி-.M ெச�4, Rடேவ ேகாயி@#. வ�* 
தாிசி�* வி0�� ேதசிகைர மட�தி� ெகா2�ேபா  வி0�வி0� 803-. வ)வா�. 
இவ-றா� ேதசிக)#.
 எ� த�ைதயா)#.
 பழ#க
 அதிகமாயி-4. 
 
சிவJைஜ#. ேவ23ய ப�திர �Uப,க� மி.தியாக# கிைட�தைமயா@
, ம-றM 
ெசௗகாிய,க>
 .ைறவி�றி இ)�தைமயா@
 தி)வாவ�*ைற வாச
 எ� 
த�ைதயா� மன�*#. மி#க உவ�ைப� த�த*. ேதசிக)ைடய அாிய .ண,கைள 
அறி�*, “இ
மாதிாி இட�ைதB
 ம?Uய�கைளB
 நா� எ,.
 பா��தேத 
இ�ைல” எ�4 வி
மித
 அைட�தா�. 
-----------   
 

65. 65. 65. 65. ேதசிக. ெசா�ன பாட#க�ேதசிக. ெசா�ன பாட#க�ேதசிக. ெசா�ன பாட#க�ேதசிக. ெசா�ன பாட#க�    

 
மாசி மாத
 மகாசிவரா�திாி �2ணிய கால
 வ�த*. எ� த�ைதயா� இரா�திாி 
நா�. சாம�தி@
 அபிேஷக அ�Mசைனக� ெச வா�. அவ)ைடய Jைஜ#. 
ேவ23ய ேத,கா கைள மட�தி()�* ெப4வத-காக நா� ேதசிகாிட
 
ெச�ேற�. விேசஷ கால,களி� அ6^ாி@�ளவ�க� த,க� த,க� 803- 
ெச B
 Jைஜ ;த(யவ-றி-. உபேயாகி�*# ெகா�>
ப3 இளநீ� ேத,கா  
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பழ
 வ�திர
 ச�தன#க0ைட ;த(யன மட�தி()�* அவ�க>#. அளி#க�ப�
. 
கைடயி�லாைமயா� அவ-ைற ேவ4 எ,.
 வா,க இயலா*. 
 
சிவரா�திாி நிகGMசிக� 
 
நா� ேதசிகாிட
 ெச�றேபா* அ,ேக தியாகராஜ சா�திாிக� இ)�தா�. ஏேதா 
ச
பாஷைண நட�த*. என#. ேவ23ய ெபா)ைள# ேக0க� *ணிவி�றி அ,ேக 
நி-கேவ எ� ;க# .றி�பினா� நா� எைதேயா ெப4
ெபா)0� 
வ�தி)#கிேறென�பைத அறி�த ேதசிக�, “எ�ன விேசஷ
? ஏதாவ* ேவ2�மா?” 
எ�4 ேக0டா�. நா� எ� த�ைதயார* Jைஜ#. இளநீ�க>
 ேத,கா க>
 
ேவ2�ெம�பைத அறிவி�ேத�.  
 
ேதசிக�, “அ�ப3யா?” எ�4 ெசா�( வி0� ஒ�#க� த
பிராைன அைழ�*, ;த� 
நா� இ)வ� தனி�தனிேய ெகா2� வ�* ெகா��த ஒ) ேத,காையB
 
விநாயகைரB
 ெகா2� வ)
ப3 க0டைளயி0டா�. அ�ப3ேய அவ� 
அ6விர2ைடB
 ெகாண��* ைவ�தா�. அ6ைறM �03# கா03, “இவ-ைற 
உபேயாக�ப��தி# ெகா�>
” எ�4 ேதசிக� எ�ைன ேநா#கிM ெசா�னா�. 
 
அவ-ைற# க2ட நா�, “ேத,கா  நம#.� பல ேவ2�ேம ஒ�ைற# 
ெகா�#கிறா�கேள. நா
 விநாயக� தி)A)வ�ைத# ேக0கவி�ைலேய! தக�பனா� 
Jைஜயிேலேய விநாயக Y��தி இ)#கிறாேர! இ6வளA ெபாிய பி�ைளயாைர 
ைவ�பத-. இடமி�ைலேய” எ�4 திைக�ேத�. 
 
ேதசிக�, “எ�ன ேயாசி#கிறீ�? ேத,காைய அைச�*�பா)
. இளநீ� இ)#கிறதா, 
ெகா�பைரயா எ�4 ெதாிB
” எ�றா�. 
 
அைச�*� பா��ேத�. உ�ேள ஜல
 இ)�பதாக� ேதா�றிய*. “ெகா�பைர ய�4; 
இளநீ� இ)#கிற*” எ�ேற�. 
 
“நா� ந�றாக உாி�தி)#கிறா�களா?” எ�4 ��சிாி��ட� ேக0டா�. 
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“ெச6ைவயா  உாி�தி)#கிற*” எ�ேற�. உடேன அவ� அ)கி()�த தியாகராஜ 
சா�திாிகைள ேநா#கி, “Vபா இ)ப* ெகா��* இ�பி�ைளயாைரB
, Vபா ப�*# 
ெகா��* இ� ேத,காையB
 ேந-4 வா,கிேனா
” எ�றா�. 
 
சா�திாிக�:- அ6வளA விைலயா? பி�ைளயா)#.# ெகா��தா@
 ெகா�#கலா
; 
ேத,கா #.# ெகா�#கலாமா? இ�ேபா* அ6வளA ேத,கா � பIச
 வ�* 
வி0டதா?  
 
ேதசிக�:- இத-.# ெகா�#கலாெம�4 நம#.� ேதா-றிய*. இைத# ெகா��தவ� 
ந
மிட�தி� அதிக வி�வாச;�ளவ�. 
 
சா�திாிக�:- அ�ப3யானா� இ�த� ேத,கா #. விைலெய�4 ெசா�வாேன�? 
அவ?#. இனா
 ெகா��ததாக ைவ�*# ெகா�ளலாேம. 
 
ேதசிக�:- இ�ைல; இ�ைல; இ� ேத,கா #காகேவ ெகா��ேதா
.  
 
சா�திாிக�:- பி)*வியி� இ�லாத ேத,காயா இ*? இத-.�ேள மாணி#கமா 
இ)#கிற*? எ�லா� ேத,காையB
 ேபாலேவதா� ேத,காB
 இளநீ)�தாேன 
இ)#கி�றன! 
 
ேதசிக� :- உைட�*� பா��தா� ெதாிB
. 
 
சா�திாிக� உடேன அ�ேத,காைய எ��* உைட#க ஆர
பி�தா�. ேதசிக� சிாி�*# 
ெகா2ேட, “ேவ2டா
; உைட#க ேவ2டா
. விஷய�ைதM ெசா�@கிேறா
” எ�4 
த��* வி0�M ெசா�ல� ெதாட,கினா�: “மட�ைதM ேச��த கிராம,களி� உ�ள 
.3யானவ�களி� க)
� ைவ�*� பயிரா#.ேவா� ஒ)வ� ெவ�ல�தா� 
ேத,காையM ெச வி�* இ,ேக ெகா2� வ�* ேச��பி�தா�. ேவெறா)வ� 
ெவ�ல�ைத# ெகா2� விநாயக Y��தி ெச வி�*# ெகாண��* ேச��பி�தா�. 
இ�த இர23?ைடய ேவைல�பா0ைடB
 அறி�* ேத,கா  ெகாண��தவ?#. 
Vபா ப�*
, விநாயகைர# ெகாண��தவ?#. இ)ப* VபாB
 ெகா��* 
அ?�பிேனா
” 
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பிற.தா� எ,க>#. உ2ைம விள,கிய*. மி#க ஆMசாிய�ைத அைட�ேதா
. 
“இவ-ைற உ
;ைடய பிதா அவ�களிட
 ெகா�
. நீ� ேக0ட ேத,கா  ;த(யைவ 
பி�� வ)
” எ�4 ேதசிக� எ�ைன அ?�பினா�. 
 
அவ-ைற எ��*M ெச�4 த�ைதயாாிட
 ெகா��* விஷய�ைதM ெசா�@
ேபாேத 
இர2� Rைட நிைறய இளநீ�க>
 ேத,கா க>
 க)�ப�*2ட,க>
 ேவ4 
ெபா)�க>
 வ�தன. 
 
அ�4 எ� த�ைதயா� அத-.;� அைடயாத தி)�திைய அைட�தா�; த� மனமாரM 
சிவரா�திாி Jைஜ ெச * இ��-றா�.  
 
ேதசிக� க0டைள 
 
தி)வாவ�*ைற மட�தி� ப3�* வ�தவ�க>� ேமலகர
 ச2பக# .-றால# 
கவிராய)
 நா?
 சேகாதர�கைள� ேபாலேவ பழகி வ�ேதா
. நா,க� இ)வ)
 
ெப)
பா@
 ேச��* ப3�ப*
 ேச��ேத இ)�ப*
 வழ#க
. ஒ)நா� எ,க� 
இ)வைரB
 ேதசிக� அைழ�*, “நீ,க� இர2� ேப)
 ந
மிட�தி- பக(@
, 
ரா�திாி ஆகாரI ெச த பி��
 வ�* ப3#க ேவ23ய %�கைள� ப3�* 
வா),க�. இ*வைர ப3யாத %�கைள ம-ற#கால,களி� இ)வ)மாகM ேச��*  
 
உைழ�*� ப3B,க�. ப3�பத-காக இ,ேக வ�தி)�பவ�க>#. அவ�க� எ�த 
எ�த %ைல� பாட, ேக0க வி)
�கிறா�கேளா அவ-ைற அறி�* த.தி#ேக-றப3 
பாடI ெசா�( வா),க�. பாடI ெசா�@வதா� உ,க� க�வி அபிவி)�தி 
அைடB
” எ�4 ெசா�( அத-.ாிய ஏ-பா�கைளM ெச தன�. எ� சகபா3யாகிய 
.மாரசாமி� த
பிரா� ;த(யவ�களிட�*
 இ6வாேற க0டைளயி0டா�. 
அ6வாேற ெச * வரலாேனா
. 
 
க
பராமாயண
 
 
நா?
 ச2பக# .-றால# கவிராய)
 பிற)
 பி�ைளயவ�க� த,கியி)�த 
80ைடேய எ,க� இடமாக# ெகா2� ப3�*
 பாடI ெசா�(B
 வ�ேதா
. 
பாரத
, பாகவத
, தி)#.-றால� �ராண
 ;த(ய காவிய,கைளB
 பலவைகயான 
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பிரப�த,கைளB
 ப3�* ஆரா �ேதா
. க
பராமாயண�தி� அேயா�தியா 
கா2ட�தி� ஒ) ப.தி வைரயி� ;�� பி�ைளயவ�களிட
 பாட
 ேக03)�ேதா
. 
ேமேல அ�%ைல ;-4
 ப3�* விடேவ2�
 எ�ற ஆவ� எ,க>#. எ/�த*. 
அதனா� பி�ைளயவ�க>ைடய ஏ0�� பிரதிையB
, மட�தி� உ�ள ஏ0�� 
பிரதிகைளB
 ைவ�*#ெகா2� இர2� தடைவ ;-4
 ப3�ேதா
. ப3�த 
கால�தி� க2ட பாடேபத,கைள# ைக���தக�தி@
 ேவ4 க3த�தி@
 
தனி�தனிேய .றி�* ைவ�ேதா
. 
 
ந�]- பாட
 
 
��பிரமணிய ேதசிகாிட
 நா,க� இல#கண %�கைளB
 ைசவ சி�தா�த 
சா�திர,கைளB
 சில இல#கிய,கைளB
 பாட
 ேக0ேடா
. ந�]� 
வி)�திBைரைய� பாட
 ேக0க வி)
பியேபா* ��பிரமணிய ேதசிக� அத� 
ச
ப�தமாகM சில விஷய,கைளM ெசா�லலானா�; “ந�]@#. ;த(� ச,கர 
நமMசிவாய� உைர எ/தினா�. பிற. சிவஞான ;னிவ� அைத� தி)�திB
 �*#கிB
 
வி)�திBைரைய அைம�தா�. அவ� தா
 எ/திய சிவஞானேபாத திராவிட 
மகாபாUய�தி� அைம�*�ள அாிய வடெமாழி ெத�ெமாழி� பிரேயாக,கைள 
எளிதி- பி-கால�தவ�#.� �ல�ப��த நிைன�* இல#கண# ெகா�*, 
ெதா�கா�பியM W�திரவி)�தி, இல#கண விள#கM Wறாவளி எ�?
 %�களி@
 
பிறவ-றி@
 உ�ள ;#கியமான சிலவ-ைற அ6Aைரயி� அ,க,ேக ேச��தா�. சில 
இட,களி� சிலவ-ைற# .ைற�*
 சிலவ-ைற மா-றிB
 எ/தி நிைறேவ-றினா�. 
இல#கண# ெகா�* ;த(ய Y�ைறB
 பாட
 ேக0ட பிற.தா� வி)�திBைர 
ெதளிவாக விள,.
” எ�4 ெசா�(M சிவஞான ;னிவ� த
 கர�தாேலேய தி)�திய 
ஏ0�� பிரதி ஒ�ைற எ��*# கா03னா�. அ�பிரதியி� அ,க,ேக அ3�*
 
R03B
 மா-றிB
 அ
;னிவ� எ/தியவ-ைற� பா��* மகிG�ேதா
. 
 
ேதசிக� க0டைள�ப3ேய இல#கண# ெகா�* ;த(ய Y�4 %�கைளB
 பாட
 
ேக0�� பிற. ந�]� வி)�திBைரைய# ேக0க� ெதாட,கிேனா
. ச,கர 
நமMசிவாய� உைரமா�திர
 இ)�த ஏெடா�4 மட�தி� இ)�த*. அைதB
 
ைவ�*# ெகா2� எ,ெக,ேக சிவஞான ;னிவ� வி)�திBைரயி� தி)�த
 
ெச தி)#கிறாேரா அ,ெக�லா
 ‘சி’ எ�ற அைடயாள மி0�# .றி�*� ப3�ேதா
. 
 
ேவ4 இல#கண %�க� 
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யா�ப),கல# காாிைக பாட
 ேக0டேபா* அ�%(� அவதாாிைகயிேல உ�ள 
விஷய,கைள விாிவாக எ��*M ெசா�( விள#கினா�. அ*வைரயி� யா)
 
அ6விஷய,கைள� ெதளிவாகM ெசா�னதி�ைல. த23யல,கார
 ேக0ேடா
. 
கா6யாத�செம�ற வடெமாழி %(� ெமாழி ெபய��பாகிய அதைன� பாட
 
ெசா�@
ேபா* வடெமாழி %(@�ள �ேலாக,கைள எ��*M ெசா�( 
விள#.வா�. விசாக� ெப)மாைளய� எ/திய அணியில#கண�ைத� பாட, 
ேக0ேடா
. அ* வடெமாழியி@�ள .வலயான�த�ைத� த/விய*. அத� 
அைம�ைபB
 உதாரணM ெச B0கைளB
 ேதசிக� பாரா0�வா�. 
 
அணியில#கண,கைள� ப3�* வ)ைகயி� அவ-றி- Rற� ெப-ற அணிகைள நா� 
அைம�*� ேதசிக� விஷயமாக� �திய ெச B0கைள எ/தி அவாிட
 கா0�ேவ�. 
அவ� ேக0� மகிG�* பிைழயி)�பி� எ��*ைர�*� தி)�*வா�. 
 
ெதா�கா�பிய
 எ/�ததிகார
 இள
Jரண� உைர, ெசா�லதிகார
 ேசனாவைரய� 
உைர, இல#கண விள#க
 எ�பவ-ைற நா,களாக� ப3�*, சில ச�ேதக,கைள 
நீ#கி# ெகா2ேடா
. ேசனாவைரய� உைரயி� உ�ள ச�ேதக,கைள 
விள#.
ேபா* ேதசிக)#. அளவிற�த உ�ஸாக
 உ2டா.
. “இவ� உைர 
எ/*வைத� ேபா� இல#கண %@#. யா)
 எ/த;3யா*. ஸ
�கி)த ஞான
 
ந�றாக இ)�பதா� பல அ)ைமயான விஷய,கைள# காரண காாிய�ேதா� 
நியாய, கா03 எ/*கிறா�” எ�4 அ6Aைரைய� பாரா0�வா�.  
 
அக;
 �ற;
 
 
எ/�*, ெசா�, ெபா)�, யா��, அணி எ�?
 இல#கண %�கைள�தா� பாட
 
ேக0ேபா
. அக�ெபா)� இல#கண�ைத# ேக0கவி�ைல. தி)Mசி-ற
பல# 
ேகாைவயாைர உைரBட� ேக0டேபா* அ6வில#கிய�தி()�ேத இல#கண�ைத 
அறி�*ெகா2ேடாேம ய�றி� தனிேய அக�ெபா)� இல#கண %ைல� பாட
 
ேக0கவி�ைல. அ#கால�தி� அ6வில#கண�ைத� தனிேய ப3�பா� மிக# .ைறA. 
ெபா)ளில#கண�தி� ம-ெறா) பிாிவாகிய �ற�ெபா)ைள�ப-றிய ஆரா Mசிேய 
இ�ைல. அக�ெபா)ளில#கண�ைத ஒ)வ)
 ப3யாவி3?
 அக� 
ெபா)ளில#கிய,கைள� ப3�தா�க�. �ற�ெபா)� விஷய�திேலா இல#கிய;
 
வழ#கி� இ�ைல; இல#கண�ைத� ேத�வா)
 இ�ைல. 
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யா�ப),கல#காாிைக ேக0டேபா* ெச B� வைகக>#. உதாரணமாக அ�%(� 
அைம�தி)#.
 சில பாட�க>#.� த#கவா4 ெபா)� விள,கவி�ைல. ைஜன 
சமய ச
ப�தமான ெச திக� அவ-றி� வ)கி�றன. நா� ;�� வி)�தாசல 
ெர03யாாிட
 அதைன# ேக0ட கால ;தேல அMச�ேதக,க� விள,காம()�தன. 
ேதசிக�, “காாிைகயி@�ள இல#கண,க>#. இல#கியமாக Q .மர.)பர� 
சித
பரM ெச B0ேகாைவ எ�ற பிரப�த
 ஒ�ைற இய-றியி)#கிறா�. ைசவ 
ச
ப�தமான %லாத(� ந�றாக விள,.
. ெச Bளில#கண�ைத� ெதாி�* 
ெகா�ள அ�த %� மி#க உபகாரமாக இ)#.
” எ�4 ெசா�( எ,க>#. அைத� 
பாடI ெசா�னா�. 
 
பாிேமலழக� 
 
தி)#.றைள� பாிேமலழக)ைரBட� பிற. பாட
 ேக0ேட�. இல#கண 
%�க>#. உைர ெச வதி� ேசனாவைரய� எ�ப3 இைணய-றவேரா அ�ப3ேய 
இல#கிய %�க>#. உைர எ/*வதி� பாிேமலழக� இைணய-றவெர�ப* ேதசிக� 
க)�*. “இ�த இட�தி� ஒ) விேசஷ;
 இராெத�4 நா
 ஒ) .றைள� பா��* 
நிைன�ேபா
. அ,ேக பாிேமலழக� ஏேத?
 ஒ) விேசஷ�ைத எ��*# கா0�வா�. 
பதசார,கைள எ/*வதி@
 �)#கமாக விஷய,கைள� ெதாிவி�த(@
 அவ)#. 
மிIசியவ�க� இ�ைல” எ�4 அ3#க3 பாரா0�வா�. பல fX#கமான 
விஷய,கைள# .ற0பாட
 நட�தேபா* ெதாி�*ெகா2ேட�.  
சி�தா�த %�க� 
 
ைசவசி�தா�த சா�திர,கைள# ேக0க வி)
பிய எ�ைன ;த(� சிவ�பிரகாச# 
க0டைளையB
 தி)வாலவா # க0டைளையB
 ப3#கM ெசா�னா�. பிற. 
சிவஞான ேபாதM சி-4ைரையB
 அ�பா� சிவஞான சி�தியா)ைர 
;த(யவ-ைறB
 பாட
 ெசா�னா�.  
-------------   
 

66666666. . . . மட�தி&+ வ�ேவா.மட�தி&+ வ�ேவா.மட�தி&+ வ�ேவா.மட�தி&+ வ�ேவா.    
 
மாணா#க நிைலயி()�* நா,க� க-4 வ�த அ#கால�தி� ேதசிக� க0டைள�ப3 
ஆசிாிய நிைலயி� இ)�* மட�தி� உ�ள .03� த
பிரா�க>#.
 
ம-றவ�க>#.
 தமிG %�கைள# க-பி�*
 வ�ேதா
. 
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எ�னிட
 பாட
 ேக0ேடா� 
 
எ�னிட
 அ#கால�தி- ப3�த த
பிரா�க� ��தர(,க� த
பிரா�. வி�வ(,க� 
த
பிரா�. ெசா#க(,க� த
பிரா�. ெபா�ன
பல� த
பிரா�. மகா(,க� 
த
பிரா�, வான
பா3 ��பிரமணிய� த
பிரா�. சிவ#ெகா/�*� த
பிரா� 
;த(ேயா�. 
 
ெவ�ைள ேவU3#கார�க>� ேபரள
 இராம கி)Uண பி�ைள, சிவகிாிMச2;க� 
ேதவ�. ஏ
ப� அ)ணாசல� �லவ�, ச�திரேசகர
 பி�ைள, ஏழாயிர
 ப2ைண 
தாேமாதர
 பி�ைள, ேகாயிE�� பரேதசி ஒ)வ�, ெநளிவ2ண
 சா;� பி�ைள, 
தி)வாவ�*ைற� ெபா�?சாமி ெச03யா�, தி)வாவ�*ைறM ச2;க
பி�ைள 
எ�ேபா� ;#கியமானவ�க�. இவ�களி� இர23ர2� ேப�களாக� பிாி�* 
ஒ6ெவா) வைக#.
 அைர மணி;த� ஒ)மணி வைரயி� பாட
 ெசா�ேவ�. 
அ#கால�தி� எ�னிட
 ப3�தவ�களி� இ�ேபா* இ)�பவ� தி)வாவ�*ைறயி� 
;#கிய காாிய�தராக இ)�* ஓ A ெப-4 அ6^ாி� ெத-. 8தியி� இ)#.
 
சிரIசீவி ச2;க
 பி�ைள எ�பவ� ஒ)வேர. இவ�கைள� தவிர இைடயிைடேய 
மட�*#. வ�* பாட
 ேக0ேடா� சில� எ�னிட
 பாட
 ேக0டவ�களி- சில� 
எ�ைன# கா03@
 பிராய�தி� ;தி��தவ�க�. ஆனா@
 அவ�க� எ�னிட�தி� 
மி#க மாியாைதேயா�
 அ�ேபா�
 பழகி வ�தா�க�; யாவ)
 என#. எ6விதமான 
.ைறB
 வாராம� பா*கா#.
 இய��ைடயவராகேவ இ)�தா�க�. 
 
அ2ணாமைல ெர03யா� 
 
காவ3Mசி�ைத இய-றியவராகிய சி�னி.ள
 அ2ணாமைல ெர03யா� 
அ#கால�தி� தி)வாவ�*ைற மட�தி� தமிG ப3#கலாெம�4 வ�தா�. ேச-e� 
மீனா0சி ��தர# கவிராய� எ�பவ� அவைர அைழ�* வ�தா�. ��பிரமணிய ேதசிக� 
அவைர எ�பா� ஒ�பி�தா�. நா� அவ)#. ந�]@
, மாPர� �ராண;
 பாட
 
ெசா�( வ�ேத�. அ�ெபா/ேத அவாிட�தி� ெச B� இய-4
 ஆ-ற� ந�. 
அைம�தி)�த*. யமக
, மட#., திாி�, ச�த
 ;த(ய அைம��#கேளா� 
ெச B0கைள ெவ. விைரவி� இய-4வா�. அவ� பாட
 ேக0� வ�த ேபா* 
இல#கண�தி� அவ)#. மன
 ெச�லவி�ைல; சில கால
 இ)�*வி0� 
விைடெப-4� த
 ஊ)#.� ேபா வி0டா�. 
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த�ைதயா� வி)�ப
 
 
எ�?ட� இ)�த த�ைதயா� மீ2�
 உைடயா� பாைளய
 ப#க
 ேபாக 
எ2ணினா�. ஒ) ேவைலBமி�லாம� தி)வாவ�*ைறயி� �
மா இ)#க அவ� 
வி)�பவி�ைல. எ�ைனB
 உடனைழ�*M ெச�ல ேவ2�ெம�ற வி)�ப
 
அவ)#. இ)�த*. �ராண� பிரச,க,க� ெச *ெகா2� நா� .�
ப 
வாG#ைகைய நட�தி வரேவ2�ெம�ற அபி�பிராய
 அவ)#. மாறவி�ைல. 
“இ�த ஊாி� நீ இ�ப3ேய இ)�தா�, நா,க� எ,ேக இ)�ேபா
? உன#ேகா 
க(யாணமாகிவி0ட*. நீ .�
ப
 நட�த ேவ2டாமா? இ* ந�ல இட�தா�. 
மனித?#.M சா�பா� ம0�
 ேபா*மா? எ6வளA நா� நா,க� உ�ைன� பிாி�* 
ஊ� ஊராக� திாி�த வாGேவா
? ப2டார ச�நிதிகளிட
 விைடெப-4 உ�ைனB
 
அைழ�*� ேபாகலாெம�4 எ2ணியி)#கிேற�” எ�4 அவ�ெசா�னா�. 
அ6வித
 ெச யலாெம�ேறா ேவ2டா ெம�ேறா நா� ெசா�லவி�ைல. 
தி)வாவ�*ைறைய வி0�� பிாிய என#. மனமி�ைல. தா த�ைதயைர� 
பிாி�தி)�ப*
 வ)�தமாக இ)�த*. எைதB
 *ணிய மா0டாம� இ)�ேத�. 
 
ேதசிக� ஆதரA 
 
இ�ப3 இ)#ைகயி� ஒ) நா� ��பிரமணிய ேதசிகாிட
 எ� த�ைதயா� ெச�4 த
 
ஊ)#.M ெச�ல எ2ணியி)�பதாகA
  
 
எ�ைனB
 த
;ட� அைழ�*� ேபாக ேவ2�ெம�4
 ெதாிவி�தா�. உடேன 
ேதசிக�, “உ,க� .மார� இனி ந
மிட�திேல இ)#கேவ23யவ�. அவ� இ�?
 
ப3#கேவ23ய %�க� இ)#கி�றன. அவ-ைற நாேம பாடI ெசா�ேவா
. 
இ,ேக ப3#க வ)
 பி�ைளக>#.� பாடI ெசா�வத-. அவ� மிகA
 
உபேயாக�ப�கிறா�. பி�ைளயவ�களிட
 க-றக�வி இனிேம�தா� அதிகமாக� 
பய� தர�ேபாகிற*. நீ,க� மா�திர
 இ�ேபா* ஊ� ெச�4 உ,க� பா�திர
 
ப2ட,கைள எ��*#ெகா2� இ,ேகேய �திரமாக வ�*வி�,க�. உ,க>#. 
ேவ23ய ெசௗகாிய,கெள�லா
 இ,ேக கிைட#.
ப3 ெச ேவா
. 8� க03# 
ெகா�#கிேறா
. யாெதா) கவைலB
 இ�லாம� காேவாி �நான;
 சிவ JைஜB
 
ெச *ெகா2� �கமாக இ)#கலா
” எ�4 ெசா�னா�. 
 
ேதசிக� இ6வா4 ெசா�( வ)
ேபா* எ� த�ைதயா)#. வரவர ஸ�ேதாஷ
 
அதிகமாயி-4. அவ� த
ைமேய மற�தா�. ேதசிக� ேபசி நி4�தியAட� அ)கி� ஒ) 
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.�*விள#கி()�* இர2ட �Uப,க� (ெபாறிக�) கீேழ வி/�தன. “ஐயா, ந�ல 
ச.னமாகிற*. இவ� ெசௗ#கியமாக இ)�பா�. நீ,க� ேபா M சீ#கிர
 
வ�*வி�,க�” எ�4 மீ2�
 ேதசிக� ெசா�( வ�திர மாியாைத ெச * 
ெசலA#.� ப�* VபாB
 அளி�தா�. இவ-ைறெய�லா
 அ)கி� இ)�* கவனி�* 
வ�த என#. உ�ள�தா,கா மகிGMசி உ2டாயி-4.  
.�
ப நிைலைய� ப-றிேய சி�தி�*M சி�தி�*# கவைல# கட(� ஊறி� 
ேபாயி)�த எ� த�ைதயா)#. எதி�பாராதப3 அ#கவைல நீ#.த-.ாிய மா�#க
 
கிைட#கேவ அவ� ேபரான�த
 அைட�தா�. ேதசிகைர� பாரா03வி0� ேநேர 
ஜாைக#. வ�தா�. வ)
ேபாேத, “எ�ன பிர�! எ�ன பிர�! இ
மாதிாி இட
 
எ,.மி�ைல. நா
 ெச த J�வ ஜ�ம �2ணிய பல� தா� இ*” எ�4 ெசா�(# 
ெகா2ேட வ�தா�. 
 
“இ�ேபா* நா� சாமாைவ அைழ�*#ெகா2� ேபாகவி�ைல. பரேம�வர?ைடய 
கி)ைப ந
ைம# கா�பா-4வத-.M சி�தமாக இ)#கிற*” எ�4 .7கல�ேதா� 
தாயா� ;த(யவ�களிட
 Rறி� ேதசிக� ெசா�னவ-ைறB
 ெசா�னா�. 
 
அ�பா� ஒ) ந�ல நாளி� த�ைதயா� எ�ேலாாிட;
 விைட ெப-4 எ� 
தாயாைரB
 த
பிையB
 அைழ�*#ெகா2� �ற�ப0� உைடயா� பாைளய
 
ெச�றா�.  
 
��பிரமணிய ேதசிக)ைடய Jரணமான அ�ைப ெவளி�பைடயாக உண��த நா� 
எ� த�ைதயா� பிாி�* ெச�வதனா� அ�ேபா* வ)�தமைடயவி�ைல. அவ� ேபா  
வி0� மீ0�
 தி)
பி வ�* எ�ேனா� இ)�* வாசI ெச வாெர�ற ந
பி#ைக 
எ� மன�தி� உ4தியாயி-4. நா�ேதா4
 மட�தி� நைடெப-ற நிகGMசிகேள 
அத-.# காரண
. ��பிரமணிய ேதசிக� எ�னிட
 அ��ைடயவராயி)�தேதா� 
நா� அவ)ைடய அ��#.� பா�திரமானவென�பைத மட�தி� உ�ளவ�க>
, 
மட�தி-. வ)
 பிர�#க>
, வி�*வா�க>
 ெதாி�* ெகா�>
ப3B
 ெச தா�. 
 
பாட�க� ;த(யன 
 
யாேர?
 ெபாிய மனித�க� வ�தா� அ6வ�ேபா* �திய �திய பாட�கைள 
இய-றிM ெசா�@
ப3 எ,க>#.� ேதசிக� க0டைளயி�வா�. நா,க� க-றறி�த 
%�களி@�ள பாட�கைளM ெசா�(� ெபா)>
 ெசா�லM ெச வா�. 
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ெதா�கா�பிய� பாயிர வி)�தி, இல#கண விள#கM Wறாவளி, சிவஞான பாஷிய
 
;த(யவ-றி� சிற�த பாக,கைள எ�ைன# ெகா2� ப3�பி�* அவ-ைற 
வ�தவ�க>#.� தாேம விள#.வா�. அவ� ெசா�@வ* �ைவBைடயதாக இ)#.
. 
ந�ல பாட�களி@�ள ப.திக>#.� பதசார
 ெசா�வா�. வ�தவ�க� ேக0� அவ� 
ெசா�@
 ;ைறைய விய�* பாரா0�வா�க�. அ�தைகய சமய,களி� எ,க>#.� 
�திய �திய விஷய,க� ெதாியவ)
. இ6வா4 நிக/
 கால,களி� ெப)
பா@
 
ப3#.
 ேவைலைய நாேன ெச * வ)ேவ�. சில சமய,களி� .மாரசாமி� 
த
பிரா?
 ப3�பா�. 
 
மட�தி-. வ)
 வி�*வா�க� ��பிரமணிய ேதசிகைர� பாரா03� பாட�க>
, 
கீ��தன,க>
, �ேலாக,க>
 இய-றி#ெகா2� வ)வா�க�. அவ-ைற� 
ேதசிக�பா� ெசா�(� ெபா)>
 விாிவாக# R4வா�க�. அ6வா4 உ�ளவ-றி� 
தமிG� பாட�கைளB
, தமிG# கீ��தன,கைளB
 நா� மீ0�
 ப3�*# 
கா0�ேவ�. ேவ4 கனவா�க� வ),கால,களி� அ�பா0�#கைளM ெசா�ேவ�. 
இ�பழ#க�தா� அ�பா0�#களி- ெப)
பாலன என#.� பாடமாயின. வடெமாழி 
�ேலாக,கைளB
 ெத@,.� ப�திய,கைளB
 ெதாி�* ெகா2� ெசா�பவ� சில� 
இ)�தன�.  
 
வ)பவ�க� ெப4
 லாப
 
 
கனவா�க� ேதசிகைர� பா�#க வ�* ச
பாஷி#.
 ேபாெத�லா
 ெப)
பா@
 
க�விச
ப�தமான ேபMேச நைட  
 
ெப4
. இைடயிைடேய பாட�க� ெசா�வ*
, ெபா)� R4வ*மாகிய ெசய�க� 
நிக/
ேபா*, வ�தவ�களி� யா)#ேக?
 தமிG� பழ#கேம இ�லாவி3?
 
அ�பா� அவ)#.� தமிழ�� ஏ-ப0� வி�
. “இ�த இட�தி-.� தமிழறிA 
இ�லாம� வ)வ* ெப),.ைற. அ��த ;ைற வ)
ேபா* தமிழி� எைதயாவ* 
ெதாி�* ெகா2� வரேவ2�
” எ�4 உ4தி ெச * ெகா�வா�. 
 
மட�*#. ;த� ;ைறயாக வ)
 வி�*வா�க� அ,ேக ெப4
 ஆதரவா� 
இர2டா ;ைற வ)
ேபா* க�வி அறிவி� ஒ) ப3 உய�A ெப-4 அத-. ஏ-ற 
பாிைச� ெபற ேவ2�ெம�ற ஊ#க�ைத# கா0�வா�க�. வ)
 கனவா�கேளா 
அ��த ;ைற வ)
ேபா* தா;
 தமிG %�கைள� ப-றி ஏேத?
 ேப�வத-. ஏ-ற 
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பயி-சிையM ெச * ெகா2� வ)வா�க�. இ)வைகயின)
 மட�*� பழ#க�தா� 
லாப�ைதேய ெப-றன�. 
 
ேவதநாயக
 பி�ைள 
 
மாPர�தி� ;�சீபாக இ)�த ேவதநாயக
 பி�ைள சில ;ைற தி)வாவ�*ைற 
மட�*#. வ)வ*2�. அ�ெபா/ெத�லா
 அவ� ��பிரமணிய ேதசிக� 
விஷயமாக� பாட�கைள இய-றி வ)வா�. அவ-ைற நா� ப3�*# கா0�ேவ�. 
எளிய நைடயி�, ேக0பவ�க� விைரவி- ெபா)ைள உண��* இ��4
 ப3 
அ�பாட�க� இ)#.
. ஒ) கிறி�தவ கனவா� ைசவ மடாதிபதிைய� 
�கGவெத�றா� அ* மிகA
 அாிய ெச தி ய�ேறா? அ�றிB
 ெபா4���ள 
அரசா,க உ�திேயாக
 ஒ�ைற வகி�* வ�தவ)
, பிறைர அதிகமாக ல[ிய
 
ெச யாதவ)மான ேவதநாயக
 பி�ைள பா3னாெர�ப* யாவ)#.
 விய�ைப 
உ2டா#கிய*. 
 
பி�ைளயவ�க>ைடய மாணா#கராகிய ேவதநாயக
 பி�ைள அ��லவ� Yலமாக� 
தி)வாவ�*ைற மட�தி� ெப)ைமையB
, அத� தைலவ)ைடய க�வியறிA 
ஒ/#கM சிற��#கைளB
 உண��தி)�தா�. தாேம ேநாி� பா��தேபா* அ
மட
 
தமிG வள�#.
 நிலயமாக இ)�பைத அறி�தா�. இவ-றா� ��பிரமணிய 
ேதசிகாிட
 அவ)#. ந�ல மதி�� உ2டாயி-4. 
 
ேதசிகைர அவ� பாரா03, “இ,கிcU பாைஷ தைலெய��* வ)
 இ#கால�தி� 
தமிைழ� பா*கா�* வி)�தி ெச ய  நாென�4 க,கண,க03#ெகா2டா ” எ�ற 
க)�தைமய ஒ) ெச B� பா3யி)#கிறா�. அ* வ)மா4:- 
 
“வாென� 4தவ வ)I��ர ம2ய வேராதயேன தாென�4 ெவ2ணர� பாைஷயி� 
நா03- றைலெய�#க ஏென�4 ேக0பவ ாி�லா� தமிைழ இனிதளி#க நாென�4 
க,கண, க03#ெகா2 டாயி�த நானில�ேத.”  
[வா�-ேமக
. ெவ2ணர� பாைஷ-ெவ�ைள#கார� பாைஷயாகிய 
ஆ,கில
.] 
 
ேவதநாயக
 பி�ைள அ6வ�ேபா* பா3ய பாட�க� பல யாேர?
 மட�தி-. 
வ�தா� அவ�க�, “;�சீ� ேவதநாயக
 பி�ைளயவ�க� ஸ�நிதான�ைத� ப-றி� 
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பா3யி)#கிறா�களாேம?” எ�4 ேக0பா�க�. உடேன ேதசிக� அ�பாட�கைளM 
ெசா�@
ப3 என#. உ�தரவி�வா�. நா� இைசBட� ெசா�( அ��த;
 
உைர�ேப�.  
 
தா* வ)ஷ� பIச
 
 
தா* வ)ஷ�தி� தமிG நாெட,.
 க�ைமயான பIச
 உ2டாயி-4. அ�ேபா* 
அயEாி()�* உணA#. வழியி�றி வ�தவ�க>#. ேவைல ெகா��பத-காகM 
��பிரமணிய ேதசிக� பல ��ெச  நில,கைள ந�ெச களா#கின�. பல இட,களி� 
கIசி� ெதா03கைள ைவ�* ஜன,க>#.# கIசி வா�#கM ெச தா�. 
 
அ#கால�தி� ேதசிகைர� பாரா03 ேவதநாயக
 பி�ைள பல பாட�க� பா3ன�. 
அவ-4� ஒ�4 வ)மா4:- 
 
“எாிெயா�த பIச மிட,கைர ெயா�த திட,க�ப-4
  
காிெயா� தனப� @யி�கள� பIச# கராம3#க  
அாிெயா� தன��� பிரமணி ையய னாிச#கர
  
சாிெயா� தனவவ னீ�தி�
 ெபா�ெவ�ளிM ச#கரேம.”  
[இட,க� - ;தைல. கரா - ;தைல. அாி - தி)மா�. ெபா� ச#கர
 - பA�. ெவ�ளிM 
ச#கர
 - Vபா .] 
 
சில சமய,களி� அவ� சில பாட�கைள� பா3 என#. அ?�பி, “இவ-ைறM 
ச�நிதான�திட
 ப3�*# கா0டேவ2�
” எ�4 க3த;
 எ/*வா�. அ#க3த
 
ெச Bளாகேவ இ)�ப*
 உ2� அவ� வி)�ப�ப3ேய நா� ெச ேவ�.  
 
மட�* நி�வாக ச
ப�தமாக ஏேத?
 கவனி#க ேவ2�மாயி?
, ஆ,கில�தி� 
வி2ண�ப
 ;த(யன எ/த ேவ2�மாயி?
 ��பிரமணிய ேதசிக� ேவதநாயக
 
பி�ைள#. அதைனM ெசா�(ய?��வா�. வ#கீ�க� அதிகமாக மட�தி-. வ�* 
பழ.
 காலம�4 அ*. மிகA
 �லபமாக விவகார,கைள� தீ��*#ெகா�>
 
வழ#க
 ��பிரமணிய ேதசிகாிட
 அைம�தி)�த*. 
 
எ�பா� அ�� 
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இ6வா4 ேவதநாயக
 பி�ைளயிட
 ஏேத?
 காாிய
 இ)#.மானா� 
ெப)
பா@
 ேதசிக� எ�ைனேய அ?��வா�. நா� மாPரI ெச�4 அவ� 
80�#.�ேபா  அவேரா� ேபசியி)�*, ெச�ற காாிய�ைத ;3�*# ெகா2� 
வ)ேவ�. இ,ஙன
 ேபா.
 சமய,களிெல�லா
 ேவதநாயக
 பி�ைள இய-றிய 
�திய பாட�கைள அவ� த
பி Yலமாக� ெப-4� ப3�*
 ப3�*# கா03B
 
இ��4ேவ�. தமிG %� ச
ப�தமான விஷய,கைள� ப-றிB
 பி�ைளயவ�கைள� 
ப-றிB
 ச
பாஷி�ேபா
. ேவதநாயக
 பி�ைள அதிகமாக� ேபசமா0டா�. ேப�
 
வா��ைதக� அ��த �U3B�ளனவாக இ)#.
. உ�திேயாக�திேல இ)�* 
சிற��-றவராத(� ஒ)வ)ைடய தா[ி2ய
 ேவ2�ெம�4 எதி�பா�#.
 
நிைலயி� அவ� இ�ைல; அதனா� அவ� பலேரா� பழ.வதி�ைல. 
 
அ�தைகயவ)ைடய பழ#க
 மட�தி� ச
ப�த�தா� என#. உ2டாயி-4. ;த(- 
பழ.
ேபா* உ�திேயாக�தராகிய அவாிட
 எ,ஙன
 பழ.வ* எ�ற அMச
 
இ)�தா@
 நாளைடவி� அMச
 நீ,கிய*; அவ� எ�னிட
 மி#க அ�ேபா� 
பழகினா�. அவ)ைடய இ4தி# கால
 வைரயி� அ�பழ#க
 வி0�� ேபாகாம� 
வி)�தி அைட�த*.  
-------------   
 

67. 67. 67. 67. சசசச�திரேசகர கவிராஜ ப23த.�திரேசகர கவிராஜ ப23த.�திரேசகர கவிராஜ ப23த.�திரேசகர கவிராஜ ப23த.    
 
��பிரமணிய ேதசிகர* அ�� வர வர வி)�தியானைத நா� பல வைகயி@
 
உண��ேத�. .
பேகாண
 ;த(ய இட,களி@�ள கனவா�கைள ஏேத?
 
;#கியமான விஷயமாக� பா��*� ேபசி வர ேவ2�மானா� ேதசிக� எ�ைன 
அ?��வா�.  
 
ச,கட நிைல 
 
அ#கால�தி- .
பேகாண�*#. இ)���பாைத ஏ-படாைமயா� 
தி)வாவ�*ைறயி()�* நா� ெப)
பா@
 .
பேகாண�*#. அ3#க3 நட�ேத 
ெச�ேவ�. கி0ட�த0ட 12 ைம� 7ர
 இ)#.
. அ,ேக பா�#க 
ேவ23யவ�கைள� பா��*� ேபசேவ23யவ-ைற� ேபசி விஷய,கைள அறி�* 
வ)ேவ�. இரA .
பேகாண�தி� த,.
ப3 ேநாி0டா� என#. ஆகார
 
கிைட�ப* கUடமாகி வி�
, ெதாி�தவ� யா)
 இ�லாைமயா� எ�த 80�#.
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ேபாவதி�ைல. சா�பா0� வி�தியி� ேபா M சா�பிட# ைகயி� பண
 இரா*. 
இ�நிைலயி� எ,ேக?
 த)ம�*#.M சா�பா� கிைட#.மாெவ�4 விசாாி�ேப�. 
 
.
பேகாண
 மகாமகதீ��த�தி� கீGபா@�ள அபி;ேக�வர �வாமி ேகாவி(� 
ேதசா�தாிக>#. உணA அளி�பத-. ஒ) த�மசாைல இ)�த*. அ,ேக ெச�4 எ� 
பசிைய� தீ��*# ெகா2� த�ம சாைலைய ஏ-ப��திய மகா �)ஷைன மனமார 
வாG�*ேவ�. சில சமய,களி� நா� யாைர� பா�#க� ேபாேவேனா அவ� 
எ�ேனா� ெந�ேநர
 ேபசியி)�*வி0டா� த�ம சாைலயி� அகாலமா வி�
. 
ஆகார
 கிைட#கா*. 
 
நா� ேபா.
 இட,களி� அ,ேகB�ளவ�க� என#. ேவ23ய ெசௗகாிய,கைளM 
ெச * ெகா��பா�கெள�4 ��பிரமணிய ேதசிக� எ2ணியி)�பா�. நா� மட�தி� 
ேவ23ய ெபா)�கைள எளிதி- ெப-4# ெகா�பவனாதலா� இ�ைதய 
ச�த��ப,களி� என#. ேவ23ய ெசௗகாிய,கைள நாேன ெச * 
ெகா�ேவென�4 நிைன�தி)#கலா
. அ#கனவா�கேளா, மட�தி()�* வ)
 
என#. மட�தாராேலேய எ�லாவித ெசௗகாிய,க>
 அைம�தி)#.ெம�4 
நிைன�பா�க�. இ6வி)சாரா)
 இ6வா4 நிைன�பதி� தவ4 ஒ�4மி�ைல. 
ஆனா� ஒ�ைறB
 ெவளி#கா0டாம� நா� கUட�*#. உ�ளாேன�. உ2ைம 
ெதாி�தா� இ)சாரா)
 மிகA
 வ)�த;4வா�. “அவ�கேள ெதாி�* 
கவனி�தால�றி நா
 ெதாிவி�ப* சாிய�4” எ�4 எ2ணி வ�த காாிய�ைத# 
கவனி�பைதேய கடைமயாக நா� ெகா23)�ேத�. 
 
�திய ப23த� 
 
.
பேகாண
 காேலஜி� இ)�த தியாகராஜ ெச03யா� 1-8-1876 ;த� ஆ4 
மாத,க� ரஜா எ��*# ெகா2டா�.  
 
அவ)ைடய �தான�தி� சி�7� ைஹ�R(� தமிG� ப23தராக இ)�த 
தி�ைலய
J� ச�திரேசகர கவிராஜ ப23தெர�பவைர நியமி�தா�க�. அவ� 
ெச�ைனயி� மி#க �கG ெப-ற வி�*வானாக விள,கிய Q விசாக� 
ெப)மாைளயாிட
 பாட
 ேக0டவ�; அவ� எ/திய பIச ல[ண வினாவிைட, பால 
ேபாதவில#கண
 எ�பவ-ைறB
, ந�]� வி)�திBைர, யா�ப),கல# 
காாிைகBைர, த23 யல,கார Aைர, வMசண�தி மாைல ;த(ய %�கைளB
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அMசி0டவ�; தமிG நா03� அ,க,ேக வழ,.
 தனி� பாட�கைளெய�லா
 
திர03� தனி� பாட-றிர0� எ�ற ெபயேரா� ;த� ;த� ெவளியி0டவ� அவேர. 
 
ெச�ைனயி� பலகாலமி)�* தா2டவராய ;த(யா� ;த(ய வி�*வா�கேளா� 
பழகிய அவைர� பா��*� ேபச ேவ2�ெம�ற வி)�ப
 ��பிரமணிய ேதசிக)#. 
இ)�த*. அவ� ேவைலயிலம��* ஒ) மாத காலமாயி-4. ��பிரமணிய 
ேதசிக)ைடய �லைமையB
 சிற�த .ண,கைளB
 அவ)
 ேக�விB-றவராத(� 
அ� ெபாியாைர� தாிசி#க ேவ2�ெம�ற ஆவேலா3)�தா�. ஆனா@
, “ெபாிய 
இடமாயி-ேற; நா
 ேபானா� அவ�கைளM �லபமாக� பா�#க ;3Bேமா ;3யாேதா! 
அவ�க� விஷயமாக ஏேத?
 ஒ) பிரப�த
 இய-றி# ெகா2� ேபா � 
பா�#கலா
” எ�4 எ2ணிM ��பிரமணிய ேதசிக� விஷயமாக ஒ) 
நா�மணிமாைலைய இய-றினா�. 
 
ேதசிக� ஆவ� 
 
��பிரமணிய ேதசிக)#.� ப23தைர� பா��*� ேபச ேவ2�ெம�ற ஆவ� 
அதிகமாயி-4. ஆதீன வி�*வா?
 ேதசிக)#.� தமிG� பாட
 ெசா�னவ)மான 
தா2டவராய� த
பிராென�?
 �லவ� சிகாமணி ெச�ைனயி� சில கால
 
இ)�தவ�. அ,.�ள வி�*வா�கேளா� பழகினவ�. ��பிரமணிய ேதசிக� 
அ�த
பிரா� YலமாகM ெச�ைன� �லவ�க>ைடய ெப)ைமைய அறி�தி)�தா�. 
ச�திரேசகர கவிராஜ ப23த� Yலமாக� பி�?
 விாிவாக� ெதாி�* ெகா�ள 
அ�ேபா* எ2ணினா�.  
 
ஒ) நா� ேதசிக� எ�ைன அைழ�*, “இ�4 .
பேகாண
 வைரயி� ேபா  வர 
ேவ2�
” எ�4 ெசா�னா�. 
 
வழ#க�ப3 மட�*# காாியமாக யாாிடேம?
 அ?��வா� எ�4 எ2ணிேன�. 
“ச�திரேசகர கவிராஜ ப23தாிட
 நா
 பா��*� ேபச வி)
�கிேறாெம�4 
ெதாிவி�* அவைர அைழ�* வர ேவ2�
” எ�4 அவ� ெசா�னேபா* ஒ) 
வி�*வா?ைடய பழ#க�ைத� தாேம வ(�* ெச * ெகா�வைத அவ� ஒ) 
.ைறயாக எ2ணவி�ைலேய ெய�பைத உண��* நா� வி
மித
 அைட�ேத�.  
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ச�திரேசகர கவிராஜ ப23தைர� பா��*� பழக ேவ2�ெம�ற வி)�ப
 என#.
 
ம-ற மாணா#க�க>#.
 இ)�த*. எ� இளைமயி� தமிழி� �ைவ உ2டா#கிய 
தனி�பாட-றிர0� அவரா- பதி�பி#க� ெப-றெத�ற நிைனA அவாிட
 என#. 
அதிக மதி�ைப உ2டா#கிய*. நா� உடேன .
பேகாண�ைத ேநா#கி� 
�ற�ப0ேட�. 
 
அவர* ஆவ� 
 
.
பேகாண�தி� அவைர# க2� விஷய�ைத� ெதாிவி�த ேபா* அவ�, “நா� 
ெபாிய அபசார
 ெச *வி0ேட�. ச�நிதான�தி� ெப)ைமைய நா� ந�றாக 
ேக�வி�ப03)#கிேற�. இ�த ஊ)#. நா� வ�தAடேன அ,ேக வ�* 
ஸ�நிதான�ைத� தாிசி�தி)#க ேவ2�ெம�ற எ2ண
 இ)�த*. ஒ) பிரப�த;
 
இய-றியி)#கிேற�” எ�4 ெசா�னா�. தி)வாவ�*ைற மட�ைத� ப-றிB
 
��பிரமணிய ேதசிகைர� ப-றிB
 பி�ைளயவ�கைள� ப-றிB
 விசாாி�தா�. நா� 
ெசா�லM ெசா�ல அவ� ேக0� மி#க மகிGMசிைய அைட�தா�. அ�பா�, “இ�4 
காேலஜூ#.� ேபாக ேவ23யி)#கிற*. இ�தM சனி#கிழைம காைலயி� அ,ேக 
வ�* ஸ�நிதான�ைத அவசிய
 தாிசி#கிேற�. அ�ப3ேய ெசா�ல ேவ2�
” 
எ�றா�. 
 
தி)
பி நா� தி)வாவ�*ைற#.� பி-பக� Y�4 மணி#. வ�* ேதசிகாிட
 
நட�த விஷய�ைத� ெதாிவி�ேத�. தா
 ெசா�னப3ேய ச�திரேசகர கவிராஜ 
ப23த� சனி#கிழைம காைலயி� த
 .மாரராகிய சிவ.)நாத பி�ைள எ�பவைர 
அைழ�*# ெகா2� தி)வாவ�*ைற#. வ�தா�. ேதசிக� அவேரா� மி#க 
ச�ேதாஷமாகM ச
பாஷைண ெச தா�. விசாக� ெப)மாைளய�, சரவண� 
ெப)மாைளய�. மகா(,ைகய�, தா2டவராய ;த(யா�, ராமா?ஜ கவிராய� 
;த(ய வி�*வா�கைள� ப-றி விசாாி�தா�. அவ�க>ைடய 
.ணவிேசஷ,கைளB
, அவ�க� வாG#ைகயி� நிகG�த �ைவB�ள 
வரலா4கைளB
 ப23த� எ��*M ெசா�னா�.  
 
நா�மணி மாைல 
 
தா
 ேதசிக� மீ* இய-றி அMசி0�# ெகாண��த நா�மணி மாைலைய அ�4 
பி-பக(� ப23த� மட�தி- ப3�*� பிரச,க
 ெச தா�. அ�ேபா* 
த
பிரா�க>
, ேவ4 மாணா#க�க>
, ம*ைர இராமசாமி பி�ைளB
, சில 
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வி�*வா�க>
 இ)�தா�க�. அ�பிரப�த�தி� ெச B�ேதா4
 ��பிரமணிய 
ேதசிக)ைடய ெபய� வரவி�ைல. அ* ;ைறய�ெற�4 த
பிரா�க� ஆ0ேசப
 
ெச தா�க�. அ�ேபா* அ,ேக வ�தி)�த .
பேகாண
 டA� ைஹ�R� 
ஸ
�கி)த ப23த� சடேகாபாசாாியெர�பவ� அவைர ேநா#கி, “எ�ன, பதி� 
ெசா�லாம()#கிறீ�கேள? இ�த %ைல எ��*# ெகா2� ேபா  ம-ேறா� 
ஆதீன�தி� இேத பா0ைட� ப3�*# கா0டலாேம. இ�த ஆதீனக��தைர� 
ப-றிய*தாென�பத-. ஒ6ெவா) பா03@
 அைடயாள
 இ)#க ேவ2டாேமா?” 
எ�4 ேக0டா�. அ�ப3 அவ� ெவ0ெடன� ேபசியைத# ேக0டேபா* என#ேக மி#க 
வ)�த;2டாயி-4. கவிராஜ ப23தேரா ெபா4ைமேயா� ேபசாம()�* 
வி0டா�. அ�த� தைட#. விைட ெசா�@
 ஆ-ற� அவ)#. இ)�தா@
 
அனாவசியமாக விவாத�ைத# கிள�ப அவ� வி)
பவி�ைல. 
 
பாரா0� பாட� 
 
நா�மணிமாைல ;-4
 பிரச,க
 ெச * நிைறேவறிய*. ம4நா� ப23த� 
ேதசிக� மீ* பல �திய பாட�கைள இய-றிM ெசா�(# கா03னா�. அவைர� 
பாரா03 அ�ேபா* பி�வ)
 பாடைல நா� ெசா�ேன�:- 
 
“வ-றா வ)0�� பிரமணி ய�ெபய� வ�ள� மல�� 
ெபா-றா0 �கைழ�ப� பாமாைலயாக� �ைன�தழகாM 
ெசா-றா னிய-ச� திரேச கரப23த �.ண� 
ச-றா  பவ�க>
 ;-றா மகிGA தைல#ெகாளேவ.” 
 
��பாிமணிய ேதசிக� த
 ஸ�ேதாஷ�ைத# .றி�பாக� �ல�ப��தின�. ப23த� 
மகிG�* எ�ைன� பாரா03, 
 
“ேநமிநா த�வ/�*
 நி�த� ைகைலBைற 
வாமிநா த��கைழ வாG�* ெம�ேம�-ேதாமின-சீ� 
சாமிநா த#கவிஞ� சா-4
 ப?வைல� ேபா� 
பாமினா >
பக� வேளா” 
 
எ�ற ெச BைளM ெசா�னா�.  
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[ேநமிநாத� - தி)மா�. வாமிநாத� - சிவெப)மா�; வாமி - உைம. பாமினா� - 
கைலமக�.] 
 
த
பிரா�க>
 சடேகாபாசாாிய)
 ேக0ட ேக�விகளா� மன அைமதிைய 
இழ�தி)�த ப23த� எ�?ைடய பா03னா� மி#க மகிGMசிB-றா�. அத� 
விைளவாக எ/�தேத இMெச B�. 
 
த
பிரா�க� R-4 
 
மட�தி()�* எ�ேலா)
 ெவளிேய வ�தAட� அவ�க� ப23தைர� ப-றி 
எ�னிட
 .ைறRற� ெதாட,கினா�க�. “எ�ைனயா ப23த� அவ�? 7ர�*� 
பMைச க2X#. அழ.. அவாிட�தி� ச�நிதான�*#.
 உ,க>#.
 அ6வளA 
ேமாக
 ஏ-ப0ட* ஏ�? அவ� பா0� ஒ�றாவ* ரசமாயி�ைலேய. அவ� ெசா�ன 
பா0� உ,கைள� பாரா0�வத-காக உ�ேதசி�தத�4. நீ,க� பா3ய* ேபால 
விைரவி� பாட� தம#.
 ;3B ெம�பைதM ச�நிதான�*#.� ெதாிவி#க 
ேவ2�ெம�ப*தா� அவ� ேநா#க
. பா3னாேர அ�த� பா0��தா� எ6வளA 
ல0சண
! ‘வாமிநாத� �கைழ வாG�* ெம�ேம�’ எ�4 த
ைம� தாேம �கG�* 
ெகா�கிறாேர. கைடசிய3யி� சாியான ப3 ேமாைனையேய காேணாேம.” 
 
நா� அவ�கைள# ைகயம��தி, “வி�*வா�கைள இ�ப3 அவமதி�ப* பிைழ. அவ� 
இ�த ஆதீன�ைத� ப-றி எ�ன நிைன�*# ெகா�வா�? உ,க>#.� பதி� 
ெசா�ல� ெதாியாமலா அவ� ேபசாம()�தா� சில பைழய %�களி� இ�தைகய 
அைம�� உ2�. அவ� ெப)ைம உ,க>#.� ெதாியா*. ெபாிய வி�*வானிட
 
பாட, ேக0டவ�” எ�4 சமாதான
 ெசா�ேன�. 
 
ப23த� சில நா� தி)வாவ�*ைறயிேலேய த,கினா�. அ�ேபா* நா� 
அவ)டனி)�* பல அாிய விஷய,கைள� ெதாி�* ெகா2ேட�. ��பிரமணிய 
ேதசிகாிட
 அவ� சா�திர விஷயமான ச�ேதக,கைள� ெதாி�* ெகா2டா�. தனி� 
பாட-றிர0ைட இர2டா;ைற பதி�பி#க உ�ேதசி�தி)�ப தாகA
 என#.� 
ெதாி�த தனி� பாட�கைளB
 திர03 அ?�பினா� ேச��*# ெகா�வதாகA
 
ெசா�னா�. ேதசிக� அவ)#.� த#க மாியாைத ெச * விைட ெகா��த?�பினா�. 
 
கவிராய� 
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.
பேகாண�தி� இ)�த கால�தி� கவிராஜ ப23த� சில ;ைற 
தி)வாவ�*ைற#. வ�*ேபான*2�. பி-கால�தி�  
 
என#.
 அவ)#.
 அ3#க3 க3த�ேபா#. வரA நைட ெப-ற*. அவ� 
வி)
பியப3ேய தனி�பாட-றிர0� இர2டா
 பதி�பி� உபேயாகி�*# 
ெகா�>
ப3 நா� பல பாட�கைள எ/திய?�பிேன�. அவ-4� எ� பாட�க>
 
சில உ2�. அவ� எ�லாவ-ைறB
 ேச��*� பதி�பி�தா�. அவ� எ� பாட�கைள, 
“தி)வாவ�*ைறM சாமிநாத கவிராய� பா3யைவ” எ�4 தைலயி0� 
அMசி03)�தா�. பா��த ��பிரமணிய ேதசிக� “ச
பிரதாய
 ெதாியாம� இ�ப3� 
ேபா03)#கிறாேர!” எ�4 ��;4வ� J�தா�: நா,க>
 சிாி�ேதா
: “கவிராய� 
வா�” எ�4 ந2ப� சில� எ�ைன அைழ�* நைக#கலாயின�.  
----------------  
 

66668888. . . . திாிசிர�ர� ேகாவி�த பி�ைளதிாிசிர�ர� ேகாவி�த பி�ைளதிாிசிர�ர� ேகாவி�த பி�ைளதிாிசிர�ர� ேகாவி�த பி�ைள    

 
நா?
 ச2பக# .-றால# கவிராய)
 சில த
பிரா�க>
 க
பராமாயண�ைத 
ஆரா �* ப3�* வ�தேபா* இைடயிைடேய ச�ேதக,க� எ/�தன. அவ-ைற� 
ெதளி�*ெகா�ள வழியி�லாம� மய,கிேனா
. அ#கால�தி� திாிசிர�ர
 ேகாவி�த 
பி�ைள எ�?
 வி�*வா� க
பராமாயண பாட
 ெசா�வதி� சிற�தவெர�4 
நா,க� ேக�விB-ேறா
. 
 
‘வி�வ�ஜன ேசகர�’ 
 
அவ� க
பராமாயண
 ;/வைதB
 அMசி0டவ�; ��தர கா2ட�ைத� தா
 எ/திய 
உைரBட� ெவளி�ப��தியவ�; ‘வி�வ�ஜன ேசகர�’ எ�?
 ப0ட;ைடயவ�; 
தி6விய பிரப�த வியா#கியான,களி@
 ைவUணவ ச
பிரதாய %�களி@
 
அவ)#. ந�ல பயி-சி உ2�. அவைர வ)வி�தா� இராமயண�ைத# ேக0�� 
பய� ெபறலாெம�ப* எ,க� க)�*. அவ� அ#கால�தி� பாபநாச�*#. 
வட#ேகB�ள கபி�தலெம�?
 ஊாி� இ)�தா�. அ,.�ள ெப)I ெச�வராகிய 
Qமா� *ைரசாமி Y�பனா� எ�பவ)#. அவ� பல %�க� பாட
 ெசா�(வி0� 
அ�ேபா* க
ப ராமாயண
 ெசா�( வ�தாெர�4 ெதாி�த*. 
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ேகாவி�தபி�ைள கபி�தல�தி� இ)�பைதB
 அவாிட
 க
ப ராமாயண
 பாட
 
ேக0.
 வி)�ப
 எ,க>#. உ�ளெத�  
 
பைதB
 நா,க� சமய
 அறி�* ��பிரமணிய ேதசிகாிட
 ெதாிவி�ேதா
. அவ� 
ேகாவி�தபி�ைளயி� திறைமைய�ப-றி ;�ேப ேக�விB-றவ�. அவ� மட�தி-. 
அ*வைரயி� வராைமயா� அவர* பழ#க
 ேதசிக)#. இ�ைல. மாணா#க�கள* 
க�வியபிவி)�திைய எ2ணி எ�த# காாிய�ைதB
 ெச ய ;�வ)
 ேதசிக� 
உடேன Y�பனாாிட
 த#க மனிதைர அ?�பிM சில கால
 ேகாவி�த பி�ைளைய� 
தி)வாவ�*ைறயி� வ�* இ)�* மாணா#க�க>#. ராமாயண பாட
 ெசா�லM 
ெச யேவ2�
 எ�4 ெதாிவி#கM ெச தா�. 
 
எ� உ�ஸாக
 
 
Y�பனா� உடேன ேகாவி�த பி�ைளயிட
 தி)வாவ�*ைற மட�தி� ெப)ைமைய 
எ��*M ெசா�( அவைர� த#க ெசௗகாிய,க� ெச வி�*� தி)வாவ�*ைற#. 
அ?�பினா�. அவ)ட� ேதர/�7� வாசியாகிய Q ைவUணவ ஆசாாிய �)ஷ� 
ஒ)வ)
 வ�தா�. ��பிரமணிய ேதசிக� அவ�க>#. த#க வி�திக� ஏ-ப��தி 
உணA ;த(யவ-றி-. ேவ23ய ெபா)�க>
 அ?�பி அவ�க>#.# 
.ைறவி�றி# கவனி�*# ெகா�>
 ப3 ஒ) காாிய�தைரB
 நியமி�தா�. எ�லா
 
ஒ/,காக நைட ெப4கி�றனவா எ�பைத விசாாி�*# ெகா�>
ப3 எ�னிட;
 
க0டைளயி0டா�. அ�த வி�வா?ட� பழகி� பல விஷய,கைள� 
ெதாி�*ெகா�ளலாெம�ற உ�ஸாக
 என#. இ)�த*. 
 
தி)வாவ�*ைற#.# ேகாவி�த பி�ைள வ�த ம4நா� பி-பக(� அவ� 
��பிரமணிய ேதசிகைர� தாிசி�*, “இ6விட�தி@�ள அைம��#கைளB
 
மாணா#க� R0ட�ைதB
 க2� எ� மன
 மி#க தி)�திைய அைடகிற*” எ�4 
ெசா�னா�. க
ப ராமாயண�தி� ஏேத?
 ஒ) பாக�ைதM ெசா�(� ெபா)� 
ெசா�ல ேவ2�ெம�4 ேதசிக� Rறேவ அவ� ��தர கா2ட�தி� கா0சி� 
படல�தி� ;த- பாட(()�* ெசா�ல� ெதாட,கினா�. அவ� அ)கி()�* 
ெச B0கைள நா� ப3#கலாேன�. அவ� மி#க ெசவிடராதலா� அவர* 
காதி-ப�
ப3 ப3�ப* என#.M சிரமமாக இ)�த*. ேபாதா# .ைற#., “எ� காதி- 
ப�
ப3 ஏ� ப3#கவி�ைல?” எ�4 அ3#க3 அவ� அத0�வா�.  
 
இைசயி� ெவ4�� 
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நா� ராக�*ட� ப3�ப* அவ)#.� தி)�தியாக இ�ைல. “இைசைய# 
ெகா2�வ�* .ழ��கிறீேர. இெத�ன ச,கீத# கMேசாியா?” எ�4 ெசா�(வி0�� 
திாிசிர�ர
 ;த(ய இட,களி- ெசா�@
 ஒ)விதமான ஓைசBட� பாடைலM 
ெசா�(# கா03, “இ�ப3ய�லவா ப3#க ேவ2�
? உம#.� ப3#க� 
ெதாியவி�ைலேய!” எ�4 Rறினா�. என#. உ�>#.�ேள சிாி�� உ2டாயி-4. 
“பி�ைளயவ�க� ஒ)வேர இைச விேராதி எ�4 எ2ணியி)�ேதா
. இவ� Rட 
அ�த இன�ைதM ேச��தவராக இ)#கிறாேர” எ�4 எ2ணிேன�. அவ� ெசா�ன 
இைசB
 என#.� ெதாிB
. பி�ைளயவ�க>
 தியாகராச ெச03யா)
 அ�த 
ஓைசேயா�தா� பாட� ெசா�வா�களாதலா� என#.
 அ�த� பழ#க
 இ)�த*. 
ஆதலா� ேகாவி�த பி�ைள ெசா�ன இைசயிேல நா� பாடைல� ப3�*# 
கா03ேன�. “இ�ப3ய�லவா ப3#க ேவ2�
!” எ�4 அவ� பாரா03னா�. 
ேதசிக�, “ஏ*, சாமிநாைதய)#. இ�த ராக
Rட வ)
ேபா� இ)#கிறேத!” எ�4 
ெசா�( நைக�தா�. 
 
“இைத ெவளி�ப��*
 ச�த��ப
 ேந�வதி�ைல; இ�ேபா* ேந��தி)#கிற*” எ�4 
ெசா�ேன�. ‘ராக
’ எ�4 அவ� பாிகாச� ெதானிேயா� Rறினாெர�பைத நா� 
உண��* ெகா2ேட�. 
 
ேகாவி�த பி�ைளயி� காதிேல ப�
ப3 ப3�*� ப3�* ஒேர நாளி� ெதா2ைட 
க03வி0ட*. அவ� ெதாட�Mசியாக# க
ப ராமாயண�தி-.� ெபா)� ெசா�( 
வ�தா�. இைடயிைடேய அவ� தி6ய�பிரப�த வியா#கியான,களி()�* 
ேம-ேகா�க� கா03னா�. மணி�பிரவாள நைடயி@�ள அவ-ைற# ேக0�M 
��பிரமணிய ேதசிக� மி#க ச�ேதாஷ�ைத அைட�தா�. அ�த வியா#கியான,களி� 
அவ)#. வி)�ப
 உ2�. ைவUணவ %�களி� பயி-சிBைடயவ� யாேர?
 
வ�தா� அவாிட
 அ6வியா#கியான,களி()�* சில ப.திகைளM ெசா�லM ெச * 
ேக0� மகிG�* ச
மான
 வழ,.வா�. 
 
‘இ)தைல மாணி#க
’ 
 
ஒ) நா� ��பிரமணிய ேதசிக� எ,கைளெய�லா
 பாீ0சி#.
 ப3 ேகாவி�த 
பி�ைளயிட
 ெசா�னா�. அவ� அ�ப3ேய இல#கண இல#கிய,களி� 
ஒ6ெவா)வைரB
 சில சில ேக�விக� ேக0டா�. எ�ைன� பாீ0சி#ைகயி� 
%-ெற0�� தி)�பதிய�தாதியி� “ஓத#ேக ெணIேச” எ�?
 பா0ைட# Rறி� 
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ெபா)� ெசா�@
ப3 ஏவினா�. நா� ெசா�( வ)
ேபா* அதி� வ)
 ‘அIைச 
மாமணிைய� ேபா-4’ எ�பத-. ‘அIைச-பIசா Bத�ைத, மாமணிைய-தி) மா�பி� 
அணி�த ெசௗ�*ப�ைத, ேபா-4-வழிப�” எ�4 ெபா)� ெசா�ேன�. உடேன 
அவ� ைக மறி�*, “அத-. அ��த
 அ�ப3M ெசா�ல# Rடா*. அI� ஐ மாமணிைய 
எ�4 பிாி�* இ)ப�ைத�* அ[ர,களாலாகிய இ)தைல மாணி#கெம�?
 
ம�திர�ைத எ�4 ெபா)� ெசா�ல ேவ2�
” எ�றா�. நா,க� ேக0� விய�ேதா
. 
 
“ச
பிரதாய
 ெதாி�தவ�களிட
 ேக0பதி� உ�ள பிரேயாசன�ைத� பா��தீ�களா?” 
எ�4 எ,கைள ேநா#கிM ெசா�(வி0�� ேதசிக� அ6 வி�*வாைன� 
பாரா03னா�. 
 
தனியான இட
 
 
ம4 நா0 காைலயி� ேகாவி�த பி�ைள எ�ைன� பா��*, “நா� சிறி* 7ர
 
ெவளிேய ேபா  வரேவ2�
. சகாய�*#. யாைரயாவ* வரMெசா�@
” எ�றா�. 
அ�ெபா/* எ�னிட
 ப3�*# ெகா23)�த இராமகி)Uண பி�ைள எ�பவைர 
அவ)ட� அ?�பிேன�. அ
மாணா#க� தி)ம2 அணிபவ�; ைவUணவ 
ச
பிரதாய�திேல ப-4ைடயவ�. பாட
 ேக0.
ேபா* விUX 7ஷைணயாக 
உ�ள ப.திக� வ�தா� மிகA
 கUட�ப�வா�. “இ�ப3தா� ஒ) மத�தின� 
ம-ெறா) மத�தினைர� 7ஷி� பா�க�. நா
 அைத# கவனியாம� இல#கியM 
�ைவையம0�
 அ?பவி#க ேவ2�
” எ�4 நா� சமாதான
 ெசா�ேவ�, 
 
ைசவ மயமாயி)�த அ,ேக ைவUணவ ச
ப�தேம இ�லாைமயா� அவ�, “யாேர?
 
ைவUணவ� வரமா0டாரா?” எ�ற ஏ#க
 பி3�தவராக இ)�தா�. ேகாவி�த பி�ைள 
வ�தேபா* மி#க தாக;ைடயவ� பானக�ைத# க2ட* ேபா�ற ஆன�த�ைத 
அைட�தா�. அ�த வி�*வா� எ,ேக ேபானா@
 அவேரா� நிழ� ேபாலM ெச�வா�. 
அவ� எைதM ெசா�னா@
 பரம ச�ேதாஷ�ேதா� ேக0பா�. 
 
அவ� ேகாவி�த பி�ைளைய� பயப#திேயா� அைழ�*M ெச�றா�. “ஒ)வ)
 வராத 
இடமாக இ)#க0�
” எ�4 ேகாவி�த பி�ைள ெசா�லேவ, “அ�ப3ேய ஆக0�
” 
எ�4 வழிகா03M ெச�றா�. ேகாவி�த பி�ைள காைல# கட�கைள ;3�*# 
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ெகா�ள எ2ணினாெர�ப* இராமகி)Uண பி�ைளயி� க)�*. அவேரா, 
“இ�?
 எ,ேக ேபாகேவ2�
?” எ�4 அ3#க3 அவசரமாக# ேக0�# ெகா2ேட 
நட�தா�. 
 
“இேதா வ�*வி0ேடா
” எ� ெசா�(யப3ேய ஒ) ைம� 7ர�*#. அ�பா@�ள 
ல[�ேதா�ெப�?
 இட�*#. அவைர அ
மாணா#க� அைழ�*M ெச�றா�.  
 
அ6வளA 7ர
 நட�* வ�த சிரம�தா� அ
;தியவ)#. மி.தியான ேகாப
 
உ2டாயி-4. “�)0�# .3�பத-.� தனியான இட
 ேவ2�ெம�4 ேக0டா� நீ 
சமீப�தி� ஓ� இட�ைத# கா0டாம� இ6வளA 7ர
 அைழ�* வ�தாேய” எ�4 
ெசா�(� த
 ைகயி� இ)�த த3யினா� அவைர அ3#க ஓ,கினா�. 
 
இராமகி)Uண பி�ைள, “அட பாவி! நீ� �)0�# .3�ப* யா)#ைகயா ெதாிB
?” 
எ�4 ;X;X�*# ெகா2ேட ஓ3 வ�* வி0டா�. ேகாவி�த பி�ைள த
 
காாிய�ைத ;3�*வி0� மீ2� வ�தா�. அவ� ேகாப
 அ�ேபா*
 ஆறவி�ைல. 
“எ�?ட� இ6வளA ;0டாைளயா அ?��வ*? மிகA
 சிரம�ப��தி வி0டாேன” 
எ�4 வ�தAட� எ�ைன# ேக0டா�. ;�ேப வ�த இராமகி)Uண பி�ைள 
Yலமாக விஷய�ை◌ைத அறி�* ெகா2ட நா� ஒ)வா4 அவ)#.M சமாதான
 
ெசா�ேன�. ஏ4ெவயி(� மரமி�லாத சாைல வழிேய நட�* வ�த சிரம�தா� அவ� 
கைள��-றி)�தா�. அவ� ேகாப
 தணி�ததாக� ெதாியவி�ைல. 
 
அ�4 பி-பக(� ேதசிகைர� பா�#க அவ� வ�* இ)�த ேபா* த3ைய 
எ��*#ெகா2� நா�. ப#க,கைளB
 பா��தா�. “எ�ன பா�#கிறீ�க�?” எ�4 
ேக0ேட�. “அ�த� பய� இ)#கிறானா எ�4தா� பா�#கிேற�: ஸ�நிதான�திட
 
ெசா�( அவைன� *ர�திவிடM ெசா�கிேற�” எ�றா�. நா� .றி�பாக அவைர 
ெமௗனமாக இ)#கM ெச *வி0� இராமகி)Uண பி�ைளயிட
 ேபா , “இவ� 
க2ணிேல படேவ2டா
” எ�4 எMசாி#ைக ெச ேத�. பாவ
! அ
மாணா#க� 
ெந�,காலமாக� த
 மன�தி� அட#கி ைவ�தி)�த .ைறகைளB
 
எ2ண,கைளB
 இ�த ைவUணவாிட
 ெசா�( ஆ-றி# ெகா�ளலாெம�4 
எ6வளேவா ஆவலாக இ)�தா�. அவ� இUட
 நிைறேவறாம� விபாீதமாக 
;3�த*. ேதசிக)#.
 விஷய
 பிற. ெதாி�த*. 
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மாணா#க�க� ேக0ட ேக�வி 
 
ேகாவி�த பி�ைள தி)வாவ�*ைறயி� சில நா0க� இ)�* க
பராமாயண
 
ெசா�( வ�தா�. ைவUணவ ச
பிரதாய விஷய,கைளM ெசா�@
ேபா* அைவ 
�தியனவாக இ)�தன. ம-ற எ,க>#. அவாிட
 மதி�� உ2டாகவி�ைல. சில 
சமய,களி� த
பிரா�க� அவாிட
 ேவ4 %�களி� ச�ேதக
 ேக0பவ�கைள� 
ேபாலேவ சில ேக�விக� ேக0பா�க�. அவ� ெசா�ல� ெதாியாம� மய,.வா�; 
இ�ைலெயனி� ேவ4 எைத யாவ* ெசா�வா�. பி�ைளயவ�களிட
 பாட
 
ேக0ேடாெம�ற க�வ�தா� இ�ப3 அ
;தியவைரMசில சமய,களி� த
பிரா�க� 
கல,க ைவ�தா�க�. 
 
;தி��தவராகிய அவ�, இளைம ;4#கினா@
 ப3�� மி�#கினா@
 த
பிரா�க� 
ேக0ட ேக�வி#. விைட ெசா�ல ;3யாம� மய,கி, “நீ,கெள�லா
 மீனா0சி 
��தர
 பி�ைளயிட
 பாட
 ேக03)#கிறீ�க�. அவ� திாிசிர�ர�தி� இ)�தேபாேத 
ந�றாக� ப3�தி)�தா� இ,ேக வ�* சிவஞான �வாமிக� ;த(யவ� இய-றிய 
%�கைள� ப3�* வி)�தியைட�தா�. உ,க>#.� பாட
 ெசா�ல ேவ23ய 
அவசியேம இ�ைல. நீ,கேள ஒ) தடைவ#. இர2� தடைவ பா��தா� ெதாி�* 
ெகா�ளலா
” எ�4 ெசா�வா�. 
 
“பி�ைளயவ�க� த,களிட
 ப3�தா�கெள�4 ெசா�@கிறா�கேள. 
உ2ைமதானா?” எ�4 நா� ேக0ேட�. 
 
“இ�ைல; அ* ெபா . அவ� எ�ைன# கா03@
 பிராய�தி� ெபாியவ�, ப3�பி@
 
சிற�தவ�” எ�4 அவ� Rறினா�. 
 
விைட ெப-4M ெச�ற* 
 
ைவUணவராகிய அவ)#.M ைசவ சYக�தி� பழ.வ* சிறி* சிரமமாகேவ 
இ)�த*. அதனா@
 த
பிரா�க� ேக�வி ேக0டைமயா@
 அவ)#. அ,ேக 
த,கியி)#க வி)�பமி�ைல. ஊ)#.� ேபாகேவ2�ெம�4 ேதசிக)#.M 
ெசா�(ய?�பினா�. அவர* .றி�பறி�* ��பிரமணிய ேதசிக� சா�ைவ 
மாியாைதB
 த#க ெபா)� ஸ
மான;
 ெச *, “அ3#க3 வ�* ேபாகேவ2�
” 
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எ�4 ெசா�( விைடெகா��* அ?�பினா�. அவ� மீ2�
 கபி�தல
 ேபா M 
ேச��தா�. 
-------------------   
 

69. 69. 69. 69. ரா4பக5. தி�ரா4பக5. தி�ரா4பக5. தி�ரா4பக5. தி�. . . . பா!டாபிராம பி�ைளபா!டாபிராம பி�ைளபா!டாபிராம பி�ைளபா!டாபிராம பி�ைள    

 
தி)Mசிரா�ப�ளியி� எ� ஆசிாிய)#. மிகA
 பழ#கமான ரா6பக7� தி). 
ப0டாபிராம பி�ைளெய�?
 கனவா� ஒ)வ� இ)�தா�. அவ)ைடய ெசா�த ஊ� 
தி)ேவ0N�வர� ேப0ைட. அவ� தம* க�வி� திறைமயா@
 இைடவிடா 
;ய-சியா@
  
 
ந�ல ஒ/#க�தா@
 சிறிய உ�திேயாக�தி()�* ப3� ப3யாக அ#கால�தி� 
மிகA
 உய��ததாக# க)த�ெப-ற 3�3 கெல#ட� எ�?
 ெபாிய உ�திேயாக�ைத 
அைட�* �கG ெப-றா�. அவ)ைடய ேமலதிகாாிக>#. அவாிட�தி� விேசஷமான 
மதி��
, கீG உ�திேயாக�த�க>#.� பய;
 இ)�தன. தமிழி� ந�ல பயி-சிB
 
தமிG வி�*வா�களிட�தி� உ2ைமயான அபிமான;
 உைடயவ�. எ�த 
இட�தி-.� ேபானா@
 ஆ,கா,.�ள வி�*வா�கைள விசாாி�* அறி�* 
அவ�கைள�பா��*M ச�லாப
 ெச * இ��4வா�. உ�திேயாக ;ைறயி� மிகA
 
க23�பாக இ)�பா�. ஆனா� உ2ைமயான உைழ�பாளிகைள ;�?#.# 
ெகா2� வ)வதி� சிறி*
 பி� வா,கமா0டா�. ைவUணவ மத�த�; சிற�த ெத வ 
ப#திB�ளவ�. ஏைழக� பா� இர#க;
 உபகார சி�ைதB
 ெகா2டவ�. அவ� மகா 
வி�*வா� பி�ைளயவ�களிட�தி� மிகA
 ஈ�ப0டவ�. அவ�க� Yல
 
தி)வாவ�*ைற மட�தி� ெப)ைமைய� ப-றிB
, ��பிரமணிய ேதசிக)ைடய .ண 
விேசஷ,கைள�ப-றிB
 அறி�* ெகா2டவ�. நா,க� 
தி)வாவ�*ைறயி()�தேபா* அவ� திாிசிர�ர�தி� ஹூஸூ� சிேர�ேததாராக 
இ)�தா�. அவ� ஒ) நா� சில அ�ப�கேளா� தி)வாவ�*ைற#. வ�தா�. 
 
அவ� அைட�த விய�� 
 
அரசா,க உ�திேயாக�த�க� பல)ட� பழகி� ெபாிய காாிய,கைளெய�லா
 
நி�வாக
 ெச B
 ஆ-ற� பைட�தி)�த ப0டாபிராமபி�ைள அ6வாதீன�தி� 
அைம�ைபB
 நா�ேதா4
 ஒ/,காக� Jைஜ, த�ம
, வி�தியாதான
 ;த(யன 
நைடெப-4 வ)வைதB
 க2� மிகA
 ஆMசாியமைட�தா�. “இ,ேக ேபாc� 
இ�ைல; படாேடாப
 இ�ைல; ஆனா@
 காாிய,கெள�லா
 எ6வளA ஒ/,காக 
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நட#கி�றன! வி�தியா விஷய�தி� இ,.�ளவ�க>#. எ6வளA சிர�ைதB
 
அ��
 இ)#கி�றன! தைலவாிட�தி� எ�ேலா)
 எ6வளA பயப#திBட� நட�* 
ெகா�கிறா�க�!” எ�4 வி
மிதமைட�* பாரா03னா�. ��பிரமணிய ேதசிக)ைடய 
அறிA� திறைமையB
 7ய ஒ/#க�ைதB
 அ�ைபB
 அறி�*, “இவ�க� 
இ)#.
 இட
 இ�த மாதிாி தா� விள,.
. இவ�கைள� ேபா� தமிG நா03� சில� 
இ)�தா� ேபா*
; ந
;ைடய பாைஷ ;த(யன பைழய கால
 ேபா� சிற�ைப 
அைடB
” எ�4 �கG�தா�.  
அகராதி ;ய-சி 
 
ேதசிகாிட
 அவ� ஒ) ;ைற ேப�ைகயி� தமிG� பாைஷ#. ந�ல அகராதி ஒ�4 
ேவ2�ெம�4
 பி�ைளயவ�கைள# ெகா2� அதைனM சி�த
 ெச யM 
ெசா�லலாெம�4
 ெசா�னா�. ேதசிக� அ�ப3ேய ெச யM ெசா�வதாக# 
Rறியி)�தா�. ஆயி?
 அ* நிைறேவறவி�ைல.  
 
அ* ;த� ப0டாபிராம பி�ைள அ�ப#க
 வ)
ேபாெத�லா
 தி)வாவ�*ைற#. 
வ�* ��பிரமணிய ேதசிகைர� தாிசி�* அ��ட� ச�லாப
 ெச * ெச�வா�. 
 
வரேவ-�� பாட� 
 
தா* வ)ஷ
 �ர0டாசி மாத ஆர
ப�தி� (ெச�ட
ப� 1877) ஒ) ;ைற அவ� 
தி)வாவ�*ைற#. வ�தா�. மாணா#க� R0ட
 அதிகமாக இ)�தைத# க2� 
ச�ேதாஷமைட�தா�. அவ�க>ைடய க�வி� திறைமைய� பாீ0சி�*� தி)�தி 
அைட�தா�. ேதசிக)ைடய வி)�ப�தி�ப3 மாணா#க�களி� ஒ6ெவா)வ)
 அவ� 
விஷயமாக ஒ6ெவா) ெச B� இய-றிM ெசா�ேனா
. நா� இய-றி# Rறிய 
ெச B� வ)மா4:- 
 
“கா�ேநா#கி நி-. மயி�ேபால நீ,கிய காதல�ற� 
ேத�ேநா#கி நி-. மட�ைதய� ேபால� திைக�பறவி� 
பா�ேநா#கி நி-.ந- ப0டாபி ராம பரா#கிரம 
ேந�ேநா#கி நி�றன
 யா,கெள� லாநி� னிகGவரேவ.” 
 
எ�லாவ-ைறB
 ேக0� மகிG�த ப0டாபிராம பி�ைள ��பிரமணிய ேதசிகைர� 
பா��*� த
;ைடய பைழய ேவ2�ேகாைள ஞாபக�ப��தினா�. “இ6வளA 
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மாணா#க�க� இ,ேக இ)#கிறா�க�. ஸ�நிதான
 மன
 ைவ�தா� அகராதிைய 
விைரவி� நிைறேவ-றலா
” எ�4 வி2ண�ப
 ெச தா�. “பி�ைளயவ�க� இ�த 
உபேயாகமான காாிய�ைதM ெச தி)#கலா
. அவ� எ�ேபா*
 �ராண,க>
. 
பிரப�த,க>
 பா3ேய தம* வாG#ைகைய# கழி�* வி0டா�. ெபாிய 
வி�*வா�க� உலக�தி-. உபகாரமான காாிய,கைளM ெச ய ;� வ�தா� தமிG 
எ6வளேவா வி)�தியைடB
” எ�றா�. ேதசிக� “பா��ேபா
” எ�4 ெசா�( விைட 
ெகா��த?�பினா�. 
 
பாட- க3த
 
 
பா0டாபிராம பி�ைள திாிசிர�ர
 ெச�4 தா
 தி)வாவ�*ைற#. வ�தி)�த 
கால�தி� தம#. உ2டான மகிGMசிைய� �ல�ப��திB
 த
 ேவ2�ேகாைள 
நிைனA4�திB
 நா�. பாட�க� எ/தி அMசி0�M ��பிரமணிய ேதசிக)#. 
அ?�பினா�. அைவ வ)மா4:-  
 
1. இனியதமிG நாெட,. மி,கிc� பரவிதமிG# ேக-ற மி�றி# 
கனியக�ற மாேபால# ைகவிட�ெப- றி)�பைதயா� க2டா- றா* 
;னியி?)# ெகா2டA�ற� ;�றி(ைட ;�தமி/
 ;ழ,. ெம�ேற 
தனிB4�� பிரமணிய� ேதசிகா நிைனய�4 தாிசி� ேதேன.  
[மா - மாமர
. தனி - ஒ�ப-ற ெப)ைம] 
 
2. தாிசி�த வ�4க2ேட� றமிGமட�ைத தளி��*லகி� த�ேப� நா03� 
பாி�ெபற நிைனயைட�* பலவாறா  ;ய�வ*A
 பாாி� ம�ன� 
தாிசிகா மணிேயநீ தமிGமயிைல# கா�ப*A
 தமிழ� யா�#.
 
ெபா)வி�பா2 3ய�ேசாழ� ேசரெனன வய,.;ைன� �னித ென�4
. 
 
[‘பாி� - உலக�தி� சிற�த பாைஷெய�4 ெமMச�ப�வதாகிய பாி�’ (ப0டாபிராம 
பி�ைளயி� .றி��.) ெபா) - ஒ��.] 
 
3. அகராதி தமிழி(ைண ய-றெத� விய��றெவா� றா�ேறா� யா)
 
பகராதி )�த(னி� பாாி@ள தமிGமட�ப2ணவ�க0 ெக�லா
 
நிகராதி )#.ெந�
 பழிெய�4 ;��க�4 ெந3ய சீ0�� 
தகராதி )#.ெமா) சி4.ைழயி (0ட?�பி� தள�வா  நி�ேற�. 
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[மட�ப2ணவ� - மடாதிபதிக�. ப0டாபிராம பி�ைள அகராதி எ/த ேவ2�ெம�ற 
ேவ2�ேகாைள எ�லா மடாதிபதிக>#.
 அ?�பினாெர�4 ெதாிகி�ற*. சீ0� - 
க3த
.] 
 
4. தள��*)கிM ச;சய�தா லா-ேறனா �  
            தி);க�ைத� தாிசி� ேத�கா2 
வள��ேதா,. மதிBைடயா  ஞானிக0ேகா� தாயகேமவ�ள  
           ேலB� ரா6பக7� தி), ப0டாபிராம பி�ைள 
கிள�வசன� தா-றள��ேத� ெக03ெயன நிMசயி�ேத�  
           ேக0�# ெகா2ட 
வள
வா �த வகராதி வ)ெம�ேற தி)
பின�கா2  
            வன�பி� மி#ேகா . 
திாிசிர�ர
, க(, 4978-தா* � �ர0டாசி மீ 13   (27-9-1877) 
[ச;சய
 - ச�ேதக
. ெக03 - திறைமையBைடேயா ] 
 
இ�த# க3த�ைத# க2� நா,கெள�லா
 விய��-ேறா
. இ�பா0�#க� �லவ� 
பாட�கைள� ேபா�றனவாக இராவி0டா@
 ப0டாபிராம பி�ைள#. எ6வளA 
தமிழ�� இ)�தெத�பைத ெவளி�ப��*கி�றன. ஓ� அரசா,க உ�திேயாக�த� 
அ6வளA அ��ட� ெச B� இய-றி வி2ண�ப
 ெச B
 திறைம 
பைட�தி)�பேத ெபாிய ஆMசாியம�ேறா? 
 
அவ� க3த
 வ�த சில நா0க� வைரயி� ��பிரமணிய ேதசிக)
 நா,க>
 
அகராதிைய� ப-றி� ேபசிேனா
, 8ரமா ;னிவெர�?
 ெப�கி பாதிாியா� 
இய-றிய ச*ரகராதியி� அM�� பிரதிB
 ஏ0�� பிரதிB
 வ)வி#க�ப0டன. 
நிக2�கைள எ��*� த03# ெகா03 ைவ�ேதா
. இ�த உ�ஸாக
 சில நா0க� 
வைரயி� இ)�த*. பிற. அகராதிைய� ப-றிய ேபMேச நி�4 ேபாயி-4. 
ப0டாபிராம பி�ைளைய� ப-றிய ேபM� வ�தா� ம0�
, “திNெர�4 வ�* அகராதி 
எ�த ம03� இ)#கிற*?” எ�4 அவ� ேக0டா� எ�ன ெச வ*? எ�ற ேயாசைன 
உ2டா.
. 
 
த
பிரா�களி� சிபாாி� 
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அ#கால�தி� எ�னிட
 ப3�* வ�தவ�க>� வி�வ(,க� த
பிரா� ;த(ய சில�, 
��பிரமணிய ேதசிக� பக- ேபாசன�தி� பி� சிரமபாிகார
 ெச * ெகா�>
ேபா* 
அவ� பாத,கைள வ)3� பணிவிைட �ாிவ* வழ#க
. அ6வா4 அவ�க� ெச B
 
ெபா/* ேதசிக� நைடெப4
 பாட,கைள� ப-றி விசாாி�பா�; பாட,க>#.� 
ெபா)>
 அவ-றி- க2ட விஷய,களி- சில ேக�விகைளB
 ேக0பா�. 
அவ-றி-. விைட Rறிய பி� ேதசிக� ச�ேதாஷமாக இ)#.
 சமய
 பா��*� 
த
பிரா�க� எ�ைன� தி)வாவ�*ைறயிேலேய ைவ�*#ெகா�ள 
ேவ2�ெம�4
 இ)�பத-. 8� க03# ெகா�#க ேவ2�ெம�4
 மாதM 
ச
பள
 ஏ-ப��த ேவ2�ெம�4
 ெசா�(# ெகா�வா�களா
.  
 
ேதசிக� எ�ைன# காX
ெபா/*, “எ�ன ஐயா! உ
ைம� ப-றி உ
;ைடய 
மாணா#க�களாகிய த
பிரா�க� சிபாாி� ெச கிறா�க�. உம#.M ெசௗகாிய
 
ப2ணிைவ#க ேவ2�ெம�4
 ெசா�@கிறா�க�” எ�4 ச�ேதாஷ�*ட� 
ெசா�(, “ந�றா � பாட
 ெசா�லேவ2�
” எ�4 க0டைளயி�வா�.  
அ6வா��ைதக� எ� உ�ள�ைத# .ளி�வி#.
. அவ�க� ேவ2�ேகா� 
ப(�பைத� ப-றி நா� அதிக# கவைல ெகா�ளவி�ைல. அவ�க� எ�பா� 
ெகா23)�த அ�ைபB
 எ� உைழ�� 8ணாகவி�ைல. 
-------------   
 

70. 70. 70. 70. ��6���6���6���6�    

 
தி)வாவ�*ைறயி� தி)#.ள�தி� வடகைரயி� கீG ேமலாக ஓ� அ#கிரகார
 
உ2�. ��பிரமணிய ேதசிக� உ�தரவா� அத� வட சிறகி� கீைழ#ேகா3யி� 
இர2� க0��ள வசதியான 8� ஒ�4 அைம#க� ெப-ற*. மட�தி()�* ந�ல 
சாமா�கைள அ?�பி அ680ைட� ேதசிக� க0�வி�தா�. அ* க03 ;3�தAட� 
ேதசிகேர ேநாி� வ�* அதைன ஒ) ;ைற பா�ைவயி0�M ெச�றா�. “அ68� 
எத-காக# க0ட�ப�கிற*?” எ�ப* ஒ)வ)#.
 ெவளி�பைடயாக� 
ெதாியவி�ைல. த
பிரா�க� மா�திர
, “எ,க� ேவ2�ேகா� ப(#.
 கால
 
வ�*வி0ட*” எ�4 ச�ேதாஷ;-றா�க�. நா?
 ஒ) வைகயாக ஊகி�* 
அறி�ேத�. 
 
தா  த�ைதய� வரA 
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ஒ)நா� ேதசிக� எ�ைன ேநா#கி, “உ,க� தக�பனா� ஊ)#.� ேபா வி0� 
வ)வதாகM ெசா�னா�கேள; ஏ� வரவி�ைல?” எ�4 ேக0டா�. “அவ�க� 
அ�ப#க,களி@�ள அ�ப�களி� ஆதரA ெப-4 இ)�* வ)கிறா�க�” எ�ேற�. 
 
“அவ�க>#. உடேன க3த
 எ/தி இ,ேகேய வ�* வி�
 ப3ெதாிவிB
. ;*ைம� 
பிராய�தி� உ
ைம வி0� அவ�க� இ)�ப* சாிய�4” எ�4 ேதசிக� ெசா�னா�. 
 
அவ� ெசா�ன* உ2ைமதா�. என#.
 அவ�கைள� பிாி�தி)�ப* வ)�தமாகேவ 
இ)�த*. அ�த வ)�த�ைத� ேபா#கி# ெகா�வத-. என#.� ைதாிய
 இ�ைல 
ஒ�4, நா� அவ�க� உ�ள இட�தி-.M ெச�4 இ)#கேவ2�
; அ�ல* 
அவ�க� நா� இ)#.மிட�தி-. வரேவ2�
. ேதசிக� க0டைள என#. 
உ�ஸாக�ைத உ2டா#கிய*. க3த
 எ/திேன�. தா  த�ைதய� ஒ) வார�தி� 
தி)வாவ�*ைற#. வ�* ேச��தன�. 
 
இ�லற
 
 
ேதசிக)ைடய ஆேலாசைன அ�ெபா/*தா� என#. ந�. விள,கி-4. தா
 
க0�வி�த �* 803� எ� தா  த�ைதய)ட� எ�ைன வசி#கM 
ெச யேவ2�ெம�ற அவ� அ�� கனி�த க)�ைத நா� உண��* உ�ள
 
Jாி�ேத�. அ* ம0�மா? நா� கிரமமாக இ�லற
 நட�த ேவ2�ெம�ப*
, 
நிர�தரமாக� தி)வாவ�*ைற வாசியாக ேவ2�ெம�ப*
 அவ� 
வி)�பெம�பைதB
 ெதாி�* எ� ந�விைனைய வாG�திேன�. 
 
இட
 ெபா)� ஏவலா� நிர
பிய ேதசிக)#. உ�ள;
 தையயா� நிர
பியி)�த*. 
பிற)#. உபகார
 ெச * இ�ப
 அைடவ* அவ� இய��. பிற)#. ஈவதனா� 
அ68ைகைய� ெப4பவ?#. உ2டா.
 இ�ப�ைத# கா03@
 
ெகா��பவ)#. உ2டா.
 இ�ப
 அதிக
. தி)வ�>வ� மிக அழகாக, 
 
“ஈ�*வ#. மி�ப
 அறியா�ெகா� த
;ைடைம 
ைவ�திழ#.
 வ�க ணவ�” 
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எ�4 Rறியத� ெபா)ைளM ��பிரமணிய ேதசிக)ைடய ெசயலா� ெதளிவாக� 
ெதாி�* ெகா2ேட�. 
 
ஈ�வர வ)ஷ
 கா��திைக மாத�தி� (நவ
ப�, 1877) நா,க� �* 803-.� ேபா  
வசி#கலாேனா
. என#. உ2டான ச�ேதாஷ�ைத# கா03@
 எ� தா  த�ைதய� 
;த(ேயா)#.� பல மட,. அதிக மகிGMசி உ2டாயி-4. மாத�*#. ஓ� ஊ)
 
நா>#. ஒ) 8�மாக அைல�* ைந�* வாG�த அவ�க>#. �திரமாக ஓாிட�தி� 
வா/
ப3 ஏ-ப0ட வாG#ைக இ�திர ேபாக�ைத� ேபால இ)�த*. 
 
நா� இ�லற வாGைவ ேம-ெகா2ேட�. எ,க� .�
ப�தி-. ேவ23ய 
ெபா)�கெள�லா
 மட�தி()�* கிைட�தன. ;த(� மட�தி()�* அதிகாாிக� 
சில�, “அயEரா)#. இ6வளA ெசௗகாிய
 ஏ-ப�வதா?” எ�4, ெபாறைம 
ெகா2டன�. ெபாிய இட,களி� இ�ப3M சில பிராணிக� இ)�ப*  
 
இய-ைகேய. அ�த� ெபாறாைம#கார�க� எ,க>#.M சில இைடP4கைளM 
ெச யலாயின�. �* 803ேல .3 �.�தவ�க>#. ேவ23ய நவ பா2ட,கைள 
நி4�தி வி0டன�. 
 
ெபா�?சாமி ெச03யா� 
 
இ�த விஷய�ைத எ�ப3ேயா ெதாி�* ெகா2ட ��பிரமணிய ேதசிக�, மட�தி� 
ராயஸ ேவைல பா��*# ெகா23)�தவ)
 எ�னிட
 பாட,ேக0� வ�தவ)மாகிய 
;. ெபா�?சாமி ெச03யாெர�பவைர அைழ�*, “சாமிநாைதய)#. எ�தM 
சமய�தி� எ�ன ேவ2�ேமா அைத விசாாி�* ந
மிட
 ெதாிவி�* அைதM ெச * 
ெகா�#க ேவ2�
. அவ� 80�#. ேவ23ய சாம#கிாிையகளி� விஷய�ைத 
எ�ெபா/*
 நீேர விசாாி�*#ெகா�ள ேவ2�
” எ�4 க0டைளயி0டா�. 
 
ெபா�?சாமி ெச03யா� மி#க விநய;
 எ�பா� அ��
 உைடயவ�. தமிG 
%�கைள ஆG�* பயி�4 இ��4வா�. ெச B� இய-4
 ஆ-ற@
 அவ)#. 
உ2�. மட�தி-.� பல ெபாிய மனித�க� வ�* ெச�வா�க�. அவ�களிட�தி� 
எ�ப3� பழக ேவ2�ேமா அ6வா4 பழ.வேதா� தம#.
 ஆதீன�தி-.
 ந�ல 
ெபயைர உ2டா#.வா�. அவ)ட
 எஜமான வி�வாச;
, .)ப#திB
 
சிற�தி)�தன. த
 வாGநா� ;/வ*
 ஆதீன�ெதா2டராகி வாG�தா�. அவ�பா� 
எ,க� .�
ப� பா*கா�ைப ஆதீன� தைலவ� ஒ�பி#கேவ அவ� மி.தியான 
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கவன�ேதா� த
 கடைமையM ெச யலானா�. ஒ6ெவா) நா>
 எ,க>#. 
ேவ23ய ெபா)�கைள� ெப)
பா@
 .றி�பா� அறி�* அவ-ைற 
அ?�பிவ�தா�. 
 
அவ)ைடய விசாரைணயினா�, இைடP4 ெச ய� �.�தவ�க� ;ய-சி ஒ�4
 
ப(#கவி�ல. த
;ைடய இய�� ஆதீன� தைலவ�காதி-. எ03னா� ெப)�த 
அபாய
 ேந)ெம�4 அவ�க� அIசின�. வர வர அவ�க>
 த
 
ெபாறைமயினி�4
 நீ,கின�. தின�ேதா4
 மட�தி()�* த#க கால�தி� 
எ,க>#. ேவ23ய உணA� ெபா)�க>
 பிறA
 .ைறவி�றி# கிைட�* 
வ�தன. 
 
ெந�@
 பண;
 
 
ஒ) நா� எ,க� 80� வாயி(� Y�4 வ23க� வ�* நி�றன. சில ஆ0க� 
இர2� .தி�கைள# ெகாண��* 803� ைவ�தன�. சில� வ23யி()�த அ4ப* 
கல ெந�ைல ;�ப* ;�ப* கலமாக அ6விர23@
 ெகா03 ம2 Jசிவி0�, 
“ஸ�நிதான�தி� இ,ேக ேச��பி#.
ப3 உ�தரவாயி-4” எ�4 ெசா�(வி0�M 
ெச�றா�க�. அ�பா� ெபா�?சாமி ெச03யா� வ�தா�. “த,க� 80�M ெசலA#. 
அ4ப* கல
 ெந� ேச��பி#.
ப3 ஸ�நிதான�தி� உ�தரவாயி-4. 
அயEாி()�* வ�த வி)�தின�கைள�ேபால நா�ேதா4
 மட�தி()�* 
சாமா�கைள� ெப4த� உசிதமாக இராெத�4
, இனி நிர�தரமாக இ,ேக 
மட�ைதM சா��தவ�களாக இ)#க ேவ2�ெம�4
 ஏ-பா� ெச ய ஸ�நிதான
 
தி)A�ள
 ெகா2�வி0ட*. ேம- ெசலA#. ைவ�*# ெகா�>
ப3 இ�த� 
ெதாைகையB
 ெகா�#.
ப3 உ�தரவாயி-4” எ�4 ெசா�( எ� ைகயி� ஐ
ப* 
VபாையM ேச��பி�தா�. 
 
நா� ெம 
மற�* ேபாேன�. எ� த�ைதயா� த
;ைடய சிவJைஜ#காக 
அ�ெபா/* ச�தன
 அைர�*# ெகா23)�தா�. நா� பண�ைத அவ� ைகயிேல 
ெகா��* இ�ன* தா� ெசா�வெத�4 ெதாியாம� நி�ேற�. அவ� அைத 
வா,கி# க2களி� ஒ-றி# ெகா2டா�. 
 
“எ�லா
 பரேம�வர� தி)வ)�” எ�4 ெசா�( ந�றியறிA த*
�
 
பா�ைவேயா� ேபச ;3யாம� நி�றா�. 
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அ�4 பி-பக(� எ� த�ைதயா� மட�தி-.M ெச�4 ��பிரமணிய ேதசிகைர# 
க2� ெந�@
 பண;
 கிைட�தைத� ெதாிவி�* அளவ-ற ச�ேதாஷ;
 
ந�றியறிA
 �ல�படM ச
பாஷி�தன�. அ�ேபா* ேதசிக�, “இ�த மட�தி� ெபாிய 
காாிய�த�க>#ேக மாச
 ஐ�* கல�தா� ச
பள
. அத-. ேம� த,க� 
.�
ப�தி-.# ெகா�#க மன
 இ)�*
 வழ#க�*#. விேராதமாக ஒ) காாிய
 
ெச தா� அநாவசியமான வ
�#. இடமா.ேமாய�4 அ�ப3M ெச யவி�ைல. 
இைத# ெகா2� உசிதமான ெசலA ெச * வ�தா� ேவ23யவ-ைற 
அ�ேபாத�ேபா* அ?��கிேறா
; கவைல�பட ேவ2டா
” எ�4 ெசா�னா�. 
 
த
பிரா�களி� தி)�தி 
 
நா?
 எ� த�ைதயா)
 பிாி�* வாG�* வ�த ச,கட
 தீ��த*. �திரமான 
இட;
, நிைலயான வ)வாB
, ெபாிய இட�*M சா��
 கிைட�தன. நா� 
தி)வாவ�*ைற மனிதனாகி வி0ேட�. எ�னிட
 ப3�* வ�த 
மாணா#க�கெள�லா
 மி#க தி)�திைய அைட�தா�க�. தி)வாவ�*ைற மட�ைதM 
சா��தவென�பைத உ4தி�ப��திய*ேபால எ� �* வாG#ைக அைம�தைமயா�, 
“இனி இவ� இ,கி)�* ேபாகமா0டா�” எ�ற நிைனேவ அவ�க>ைடய தி)�தி#.# 
காரணமாயி-4. 
 
த�ைதயாாி� ெபா/* ேபா#. 
 
எ� தக�பனாேரா எ�லா# கவைலகைளB
 மற�* சிவ Jைஜ ெச * ெகா2�
, 
கீ��தன,கைள� பா3#ெகா2�
 ச�ேதாஷமாக� ெபா/* ேபா#கி வ�தா�. ஒ) 
பயைன எதி�பா��*� பா�
 அவசிய
 ஒழி�த*. அவ)#. எ�ெபா/* ஓ A
 
உ�ஸாக;
 உ2ேடா அ�ெபா/ெத�லா
 பா3#ெகா2ேட இ)�பா�. மட�தி� 
யாேர?
 ச,கீத வி�*வா�க� வ�தா� அவைர� பா��* வி0�M ெச�வ* ஒ) 
வழ#கமாயி-4. மட�தி� வினிைக நைடெப4வதாக இ)�தா� ��பிரமணிய ேதசிக� 
எ� த�ைதயாைர அைழ�* வரM ெசா�(# ேக0கM ெச வா�. 
 
மகா ைவ�தியநாைதய�, தி)#ேகா3கா கி)Uைணய� ;த(ய வி�*வா�க� 
வ)
ேபாெத�லா
 எ� த�ைதயாைர� பாராம� ேபாகமா0டா�க�. 
�*#ேகா0ைடயி()�* தியாகராஜ சா�திாிக� வ�* ��பிரமணிய ேதசிகாிட
 
ேபசிவ)
ேபா* திNெர�4, “சாி; நா� அ,ேக ேபா  அவ�களிட
 இர2� 
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கீ��தன,க� ேக0�வி0� வ)கிேற�” எ�4 �ற�ப0�வி�வா�. “அைதM 
ெசா�@,க�; இைதM ெசா�@,க�” எ�4 ேக0�# ேக0� அ?பவி�பா�. 
ேக0பேதா� நி-கமா0டா�; ஒ6ெவா�ைறB
 வாயார� பாரா0�வா�. கன
 
கி)Uைணய� கீ��தன,கைள அவ� பிறாிட
 அதிகமாக# ேக0டதி�ைல யாதலா� 
ெப)
பா@
 அவ-ைறேய பாடM ெசா�(# ேக0பா�. நாயக நாயகி பாவ�தி@�ள 
பத,கைள# ேக0�, “எ�ன அழ.! எ�ன ெம0�!!” எ�4 ெகா2டா�வா�. 
 
தி)#ேகா3கா கி)Uைணய� சிற�த பி3� வி�*வா�. மகா ைவ�தியநாைதய)#.� 
ப#க வா�திய
 வாசி�* வ�தவ�. அவ� எ� பிதாவிட
 கன
 கி)Uைணய� 
கீ��தன,க� பலவ-ைற அறி�* பாட
 ப2ணி#ெகா2டா�. தி)வாவ�*ைறயி� 
இ)�த நாக�ர வி�*வானாகிய .ழ�ைத ேவலென�பவ?
 சில சிற�த 
கீ��தன,கைள� பாட
 ப2ணி#ெகா2� நாக�ர�தி� வாசி�தா�. அவ-ைற 
அவ� வாசி#.
ேபா* அைவ �திய பாணியி� இ)�பைத அறி�த ரhக�க� எ� 
த�ைதயாாிடமி)�* அைவ அவ?#.# கிைட�தன எ�பைத விசாாி�தறி�* 
அவாிட
 வ�* சில கீ��தன,கைள# ேக0� உவ�பா�க�. கன
 கி)Uைணய� 
கீ��தன,க>#.� �திய ‘கிரா#கி’ ஏ-ப0ட*.  
 
இ�ப3 இைறவ� தி)வ)ளா� எ,க� .�
ப�தி� எ�ேலா)ைடய உ�ள�தி@
 
ஒ) நிைறA உ2டாகி எ,க� வாG#ைகைய இ�ப;�ளதா#கிய*. 
----------------    
 

71. 71. 71. 71. சிற��� பாட(க�சிற��� பாட(க�சிற��� பாட(க�சிற��� பாட(க�    

 
த)ம�ர ஆதீன�* அ3யவ)� ஒ)வ)
 சிற�த தமிG வி�*வா?
 காசியி� சில 
வ)ஷ,க� வசி�தவ)மான Q பரம சிவ� த
பிரா� எ�பவ� ��பிரமணிய 
ேதசிகாிட�தி� மி#க ப#திBைடயவராகி� த)ம�ர ஆதீனக��த)ைடய அ?மதி 
ெப-4� ெப)
பா@
 தி)வாவ�*ைறயிேலேய இ)�* வ�தன�. அவாிட�தி� 
��பிரமணிய ேதசிக)#. விேசஷமான அ�� உ2�. அவ� தி)வாவ�*ைறயி� 
இ)�த ெபா/* சிற�த %�கைள� ப3�* ஆரா �*
, மாணா#க�க>#.� பாடI 
ெசா�(# ெகா2�
 வ�தா�. 
 
அவ� ��பிரமணிய ேதசிகாிட�தி� சில தமிG %�கைளB
, ைசவ 
சா�திர,கைளB
, மட�ைதM சா��த வடெமாழி வி�*வா�களிட�தி� வியாகரண 



131 

 

%ைலB
 ப3�* வ�தா�. அவ� ந�றாக� பிரச,க
 ெச வா�. தமிழி- ெச B� 
இய-4
 ஆ-ற� அவ�பா� அைம�தி)�த*. f0பமான அறிAைடயவ�. மன�ைத# 
கவ)
 ேதா-ற;ைடயவ�. அவாிட
 நா?
 ச2பக# .-றால# கவிராய)
 
ந�]� வி)�திBைர ;/வைதB
 ஒ) ;ைற பாட
 ேக0ேடா
 ஸ
�கி)த 
வியாகரண
 ப3�தவராத(� சில f0பமான விஷய,கைள விள#கிM ெசா�னா�. 
எ6வளA க-றா@
 Jரணமாக அறி�* ெகா2டதாக யா)
 ெசா�(# ெகா�ள 
;3யாெத�பைத அவாிட
 பாட
 ேக0டேபா* நா,க� ெதாி�* ெகா2ேடா
. 
 
;
மணி# ேகாைவ 
 
��பிரமணிய ேதசிகாிட�தி� ஈ�ப0ட பரமசிவ� த
பிரா� அவ� மீ* ஒ) ;
மணி# 
ேகாைவ இய-றினா�. ேதசிக)ைடய ;�னிைலயி� அ�பிரப�த
 
அர,ேக-ற�ெப-ற*. அ* கா��M ெச B>ட� 31- ◌ாட�கைள உைடய*. 
அ
;
மணி# ேகாைவ#.� ப�*� ேப�க� அளி�த சிற��� பாயிரM ெச B0க�-2.6  
 
அைவ அ�பிரப�த�ேதா� ேச��*� தி�ைலய
J�M ச�திரேசகர கவிராஜ 
ப23தரா� அMசிட� ெப-றன. 
 
அ#கால�தி� மட�தி� இ)�த த
பிரா�க>
 மாணா#க�க>
 
சிற���பாயிரமளி�தன�. அ�த அ�தM சிற��� பாயிர�தி-. ;�� அதைன 
அளி�தா� ெபய� அவ)#.ாிய சிற��#கேளா� ெவளியிட�ப0ட*.  
 
‘தி)வாவ�*ைற யாதீன�*M சிUய வ�#க�*� ஒ)வ)
 பா23ய நா0��ள 
ேமலகர
 திாிRட ராஜ�ப# கவிராயரவ�க� வ
ச�த)மாகிய ச2பக# .-றால# 
கவிராயரவ�களிய-றிய அ4சீ�#கழி ெந3ல3யாசிாிய வி)�த
’ எ�ப* ேபால� 
தைல��#க� அைம#க�ப0டன. 
 
எ� பாட�க� 
 
நா?
 இர2� ெச B0க� சிற��� பாயிரமாகM ெச ேத�. ��பிரமணிய 
ேதசிக)ைடய ேபர�பினா� எ�லா வைகயான அ?Rல,கைளB
 அைட�த நா� 
அவ�பா� என#.�ள ந�றியறிைவ� �ல�ப��த வழிெதாியாம� இ)�ேத�. ந�ல 
ேவைளயாக இMசிற��� பாயிர
 அத-.ாிய ச�த��ப�ைத உ2டா#கிய*. க�விM 
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ெச�வ;
 ெபா)0 ெச�வ;
 ஒ),ேக உதவி வ�த ேதசிக� ெப)ைமைய இர2டா
 
ெச Bளி� ெவளியி0ேட�. அ* வ)மா4: 
 
“ேதனா0� மல�ெபாழி-ேகா ;�தியி-�� பிரமணிய 
           ேதவென�ைன� 
தானா0ட வி)ெபா)> ெமா),க)�த யாநிதியி� 
           சலச� தா2ேம� 
வானா03 ன;ேத �ப ;
மணி#ேகா ைவையநவி-றி 
            வைன�தா� யா)
 
ேமனா0� நய�.ண� பரமசிவ ;னிவரவி� 
           *வசி, ேகேற” 
(ேகா;�தி - தி)வாவ�*ைற. எ�ைன�தா� நா0ட, இ) ெபா)� - க�வி, ெச�வ
. 
சலச
 - தாமைர. வி�*வசி,க ஏ4 - �லைமயி� ஆ2 சி,க
 ேபா�றவ�.) 
 
‘ஆதீன வி�*வா�‘ 
 
சிற��� பாயிர�தி-. ;� எ� ெபயைர அைம#.
 ெபா/* ‘தி)வாவ�*ைற 
ஆதீன வி�*வா�’ எ�4
 ேபா�
ப3 ��பிரமணிய ேதசிக� ெசா�னா�. அ6வா4 
அைம�பதி� என#.M ச
மத
 இ�ைல. “பி�ைளயவ�க� ஆதீன வி�*வானாக 
விள,கிய இ�த இட�தி� நா� இ�ப0ட�ைத வகி�பத-.M சிறி*
 
த.திBைடயவன�ல�. ஸ�நிதான�திட
 ப3�பவ� எ�4 ேபா0டா� அதைனேய 
ெபாிய பா#கியமாக# க)*ேவ�” எ�ேற�. 
 
“இ�ப0ட�ைத அைம#க நீ� தைட ெச தா@
 ம-ெறா) விஷய�ைத நீ� தைட 
ெச ய;3யா*” எ�4 ேதசிக� ெசா�னா�. 
 
“அ�த விஷய
 எ�ன?” எ�4 நா� ேக0ேட�. 
 
“உ
 ெபயைர� தி)வாவ�*ைறM சாமிநாைதயெர�4தா� அைம#க ேவ2�
.” 
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“அத-.� த#கவா4 ஸ�நிதான�தி� எ�ைன ஆ#கிவி0ட பிற. அ�த�ப3ேய 
அைம�பதி� எ�ன .-ற
?” எ�4 நா� Rறிேன�. 
 
எ� சிற��� பாயிர�தி-. ேம�, தி)வாவ�*ைற ஆதீன மகா ச�நிதான�திட�*# 
க�வி க-கி�றவ)
, ேவ,கட��ப ஐயரவ�க� ��திர)மாகிய தி)வாவ�*ைறM 
சாமிநாத ஐயரவ�களிய-றிய அ4சீ�#கழி ெந3ல3 யாசிாிய வி)�த
’ எ�?
 
தைல�� அைம#க�ப0ட*.  
 
எ�ைன� தி)வாவ�*ைறM சாமிநாத ஐயெர�4 வழ,.வ* உ4தியாயி-4. 
தி)வாவ�*ைறெய�ப* ஊ�� ெபயராக இ)�தா@
 அைத எ� ெபயேரா� 
ேச��தேபா* என#. ஒ) ெகௗரவ� ப0ட
 கிைட�த* ேபா�ற மகிGMசி 
உ2டாயி-4. 
 
��பிரமணிய ேதசிக�, ஆதீன வி�*வா� எ�4 ேபாடேவ2�ெம�4 ெசா�னேத 
என#. உ�ஸாக�ைத உ2டா#கி-4. அவ� எ�ைன� ப-றி# ெகா2��ள 
அபி�பிராய�ைத அறி�ேத�. அ�ெபயைர அ�ெபா/* ;
மணி# ேகாைவ� 
��தக�தி� அMசிடாவி0டா@
, ேதசிக� பி-கால�தி� த
 வி)�ப�ைத 
நிைறேவ-றி வி0டா�. நா� .
பேகாண
 காேலஜி� உ�திேயாக
 ெப-ற பிற. 
அவ� என#. எ/திய க3த,களி@
, அ?�பிய ��தக,களி� ;� ப#க,களி@
, 
“நம* ஆதீன வி�*வா�”, “ஆதீன மகா வி�*வா�” எ�ெற�லா
 எ/*வைத 
வழ#கமாக ைவ�*# ெகா2டா�. 
 
ேவXவன (,க விலாச
 
 
அ#கால�தி� தி)வாவ�*ைற மட�தி@�ள ெகா@ம2டப�தி� ;-றெவளியான* 
கீ-4� ப�தலாகேவ விசால  
 
மாகA
 அழகாகA
 ேபாட�ப03)#.
. அைத# ேகாவி- ப03யி()�ப* 
ேபாலேவ மர# ெகா0டைகயாக� ேபாடேவ2�ெம�4 ஜவ�தி�ர�தி()�த ெபாிய 
கா4பா4 ேவXவன (,க� த
பிரா� நிைன�* அத-. ஆக ேவ23ய ;ய-சி 
ெச தா�. அைதயறி�த ேச-e� ஜமீ�தா)
, சிவகிாி ஜமீ�தா)
 அத-. ேவ23ய 
ேத#க மர,கைளெய�லா
 அ?�பினா�. தி)ெந�ேவ(� ப#க�தி()�* பல 
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தMச�க� வ)வி#க�ெப-றன�. அவ�க>#ெக�லா
 தைலவராக ’�தியவ� 
ஆசாாியா� எ�பவ� இ)�* மி#க க)�ேதா� எ�லாவ-ைறB
 நட�தி வ�தா�. ஒ) 
வ)ஷ
 அ6ேவைல நைடெப-ற*. 72க� நா0டாம� ஒேர கவி�பாக 
அ
ம2டப
 அைம�த*. அ
ம2டப�ைத# க03 ;3#க ேவ2�ெம�4 
ஊ#க�ேதா� ;ய�றவ� ேவXவன (,க� த
பிரானாைகயா� அத-., 
‘ேவXவன (,க விலாச
’ எ�?
 ெபய� ைவ#க�ப0ட*. 
 
ஈ�வர வ)ஷ
 ைத மாத
 ;த� ேததி அத� பிரேவச விழா நைடெப-ற*. 
அயE�களி()�* பல கனவா�க>
 வி�*வா�க>
 அ6விேசஷ�தி-. 
வ�தி)�தன�. அ�தைகய ம2டப
 ேசாழ ேதச�தி� இ�லாைமயா� பல� அதைன� 
பா�#.
 ெபா)0ேட வ�தன�. ம2டப�தி� ேம� த03� உ0பாக�தி� 
நாய�மா�க� வரலா4கைளB
, தி)விைளயாட- கைதகைளB
 �ல�ப��*
 
சி�திர,க� எ/த�ெப-றன. 
 
விேசஷ
 நட�த தின�த�4 ம�தியான�தி� பிராமண ேபாஜன;
 மேக�வர Jைஜ 
;த(யனA
, இரவி� ப0டண� பிரேவச;
 நிகG�தன. த
பிரா�க>
 பிற)
 
அ
ம2டப�ைத� பாரா03M ெச B0க� இய-றின�. ப0டண� பிரேவச
 
ஆனபிற. ��பிரமணிய ேதசிக� ஒ�#க�தி-. வ�* அம��தா�. அ�ேபா* அவ� 
வி)�ப�தி�ப3 ேவXவன (,க விலாசM சிற��� பாட�கைள நா� ப3�*# 
கா03ேன�. த
பிரா�க� ;த(ேயா� அ,ேக R3யி)�தா�க�. அ#கால�தி� 
தி)�பன�தா0 காசிமட�தி� தைலவராக இ)�த Q ராம(,க� 
த
பிராென�பவ)
 அ,ேக வ�* உடனி)�தா�. 
 
பாரா0�� பாட�க� 
 
த
பிரா�க>
 பிற)
 தனி� தனிேய பாட�க� இய-றியி)�தா�க�. அவ�க� 
ஒ6ெவா)வ)
 யா)#.
 ேதா-றாத நய
 அைமய� பாட ேவ2�ெம�4 ;ய�4 
பா3னா�க�. ஒ6ெவா)வ)
 தா
தா
 இய-றிய பாட�கைள ம-றவ�க>#.# 
கா0டாம� கைடசி வைரயி� மைறவாகேவ ைவ�தி)�தன�. திNெர�4 சைபயி� 
வாசி#.
 ேபா* எ�ேலா)
 ேக0� நய,கைள அறி�* பாரா0டேவ2� ெம�ப* 
அவ�க� க)�*. நா?
 அ�த# R0ட�ைதM ேச��தவேன. 
 
பரமசிவ� த
பிரா�, .மாரசாமி� த
பிரா� ;த(ய த
பிரா�க>
, ம*ைர 
இராமசாமி பி�ைள ;த(யவ�க>
 தா
 தா
 இய-றிய ெச B0கைள எ�னிட
 



135 

 

ெகா��தா�க�. அவ-ைறெய�லா
 ெதா.�* ைவ�*# ெகா2� நா� 
ப3�*#கா0ட� ெதாட,கிேன�. ;�ப* பாட�க� இ)�தன. ஒ6ெவா) 
ெச BைளB
 இைசBட� ப3�* என#.� ேதா-றிய நய,கைளB
 எ��*M 
ெசா�ேன�. நா� இய-றியி)�த Y�4 ெச B0கைளB
 ப3�*# கா03ேன�. 
அவ-4� ஒ) பாட(�, “இ�த ம2டப�ைத# கா(�லா ம2டபெம�4 யாவ)
 
R4வா�. அ,ேக ெத�கா� (ெத�ற-கா-4) பலகா@
 விரAதலா� நா� அ,ஙன
 
Rேற�” எ�ற க)�ைத அைம�தி)�ேத�. கா� எ�பத-.� 72, கா-4 எ�4 
இர2� ெபா)� ப�
ப3 பா3ய அM ெச Bைள# ேக0� யாவ)
 இ��-றன�. 
 
எ�லாவ-ைறB
 ேக0ட ��பிரமணிய ேதசிக�, “ந�றாயி)#கி�றன; எ�லா
 
பி�ைளயவ�க>ைடய ெச B0களி� ேபா#.” எ�4 த
 தி)�திைய� ெதாிவி�தா�. 
அைத#கா03@
 உய��த மதி��ைர ேவ4 இ)�பதாக எ,க>#.� 
ேதா-றவி�ைல. அMசைபயி� பல� ;�னிைலயி� கிைட�த மதி�� எ,க>#. 
அளவ-ற இ�ப�ைத அளி�த*. பி�ைளயவ�கைள� ப-றிய நிைனAடேன 
அ�றிரA நா,க� *யிலM ெச�ேறா
. 
---------------    
 

72. 72. 72. 72. நா� ெப&ற ச�மான#க�நா� ெப&ற ச�மான#க�நா� ெப&ற ச�மான#க�நா� ெப&ற ச�மான#க�    

 
;� .றி�பி0ட த[ிண
 ெபாிய கா4பா4 ேவXவன (,க� த
பிரா� அ
பா 
ச;�திர�*#. அ)கி� உ�ள ெசவ�தி�ர�தி� அழகான ெபாிய மட
 ஒ�ைற# 
க0�வி�*, அத-., “��பிரமணிய ேதசிக விலாச
” எ�4 ெபயாி0டா�. அ�பா� 
அவ� ஒ) ;ைற தி)வாவ�*ைற#. வ�* ��பிரமணிய ேதசிகாிட
, “ச�நிதான
 
தி)#R0ட�*ட� ெசவ�தி�ர�*#. எ/�த)ளிM சில தின,க� இ)�* 
கிராம,கைளB
 பா�ைவயி0� வரேவ2�
” எ�4 வி2ண�ப
 ெச * 
ெகா2டா�. அேத சமயமாகிய ஈ�வர வ)ஷ
 ைத மாத�தி� ம*ைர Q மீனா[ி 
��தேர�வர� ஆலய�*#. அமராவதி�7� வயிநாகர
 .�
ப�தின� மகா 
.
பாபிேஷக
 நட�த ஏ-பா� ெச தி)�தன�. அ#.
பாபிேஷக�*#. வ�* 
சிற�பி#க ேவ2�ெம�4 அவ�க>
 ��பிரமணிய ேதசிகைர# ேக0�# 
ெகா2டன�. 
 
யா�திைர#. ஏ-பா� 
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த
பிரா?
, தன ைவசிய�க>
 ெச *ெகா2ட ேவ2�ேகாைள ஏ-4� ேதசிக� 
ம*ைர# .
பாபிேஷக�*#.� ேபா  அ,கி)�* த[ிண�தி� யா�திைர ெச * 
ெசவ�தி�ர�தி-.
 ேபாகலாெம�4 நிMசயி�தன�. அத-.� த#கப3 ஏ-பா�க� 
விாிவாகM ெச ய�ெப-றன. 
 
ேபா.
 வழியி� ஆ,கா,.�ள கனவா�க>#.� தி);க,க� அ?�ப�ப0டன. 
சில� தி)வாவ�*ைற#ேக வ�* ��பிரமணிய ேதசிகர* த[ிண யா�திைரயி� 
கல�* ெகா�ள எ2ணின�. க�(ைட# .றிMசியி()�த சி�ன�ப0ட
 Q 
நமசிவாய ேதசிக)#., ம*ைரயி� வ�* ேச��* ெகா�>
ப3 ��பிரமணிய ேதசிக� 
தி);க
 அ?�பினா�. யா�திைர# கால�தி� வழியி� ேவ23ய 
ெசௗகாிய,க>#.ாிய ெபா)�க>
 உட� வ)வத-.ாிய பாிவார,க>#. 
ேவ23ய வசதிக>
 அைம#க�ெப-றன. 
 
த�ைதயாாிட
 விைட ெப4த� 
 
“நா
 த[ிண யா�திைர ெச ய� ேபாகிேறா
. அ,க,ேக பல பிர�#க>
 
வி�*வா�க>
 வ�* வ�* ச�லாப
 ெச வா�க�. நீ)
 உட� வரேவ2�
. 
மகா ைவ�தியநாைதய)
 அவ� சேகாதர)
 ம*ைர#. வ�* ேச�வதாக� 
ெதாிவி�தி)#கிறா�க�. நீ� ந
;ட� வ)வதி� உ
;ட� தாயா� தக�பனா)#. 
வ)�த
 இராேத? அவ�கைள மிகA
 ஜா#கிரைதயாக# கவனி�*# ெகா�>
ப3 
இ,ேக உ�ளவ�களிட
 ெசா�(� ேபாேவா
” எ�4 ேதசிக� எ�ைன ேநா#கி# 
Rறினா�. என#.� �திய ஊ�கைளB
 �திய மனித�கைளB
 பா��பத-. அளவ-ற 
ஆவ� இ)�த*. யா�திைர#. ேவ23ய ஏ-பா�க� நைடெப4
 ேபா*, 
“ந
ைமB
 உடனைழ�*M ெச�வா�கேளா, மா0டா�கேளா” எ�ற ச�ேதக
 என#. 
உ2�. ேதசிக� ெசா�ன வா��ைதகளா� அ�தM ச�ேதக
 நீ,கிய*ட� 
ச�ேதாஷ;
 உ2டாயி-4. “எ� த�ைதயா)#. யாேதா� ஆே[ப;
 இரா*” 
எ�4 நா� ேதசிகாிட
 ெதாிவி�ேத�. 
 
ஆனா�, இ6விஷய�ைத எ� பிதாவிட
 ெசா�னேபா* அவ� சிறி* கல,கினா�. 
அ�ேபா*தா� �தியதாக ம*ைர#.� �ைக வ23 ெச�ல� ெதாட,கிய*. 
பிரயாண�தி� ேபா* நா?
 எ�ைன� ேபா�றவ�க>
 �ைக வ23யி� 
பிரயாண
 ெச ய ேந)
. எ� த�ைதயா� அதி� ஏறமா0டா�. அதனா� அவைரB
 
உடனைழ�*M ெச�வெத�ப* இயலாத காாிய
. இ�நிைலயி� அவைர� 
தி)வாவ�*ைறயிேல வி0�வி0�M ெச�ல ேவ23ய* அவசியமாயி-4. 



137 

 

 
எ�ைன� பிாி�* இ)�பத-. அவ)#. மன
 வரவி�ைல. “உ�னிட
 உ�ள 
மாியாைத காரணமாகேவ இ,.�ளவ�க� எ�னிட;
 பிாியமாக இ)#கிறா�க�. நீ 
இ,ேக இ�லாதேபா* என#.� தனி மதி�� எ�ன இ)#கிற*?” எ�4 அவ� 
Rறினா�. “அ�ப3ய�4. இ,ேக மட�தி� Jைஜ ;த(யவ-ைற# கவனி�பத-காக� 
த#கவ�க� இ)�பா�க�. அவ�க� மனித�க>ைடய தராதர
 ெதாி�தவ�க�. 
ந�றாக# கவனி�*# ெகா�வா�க�. கா4பா4 த
பிரா� ஒ) .ைறB
 இ�லாம� 
பா��*# ெகா�வா�” எ�4 சமாதான
 ெசா�ேன�. ேதசிக)
 எ� த�ைதயாைர 
வ)வி�*� ைதாிய வா��ைதகைள# Rறினா�. 
 
க23B
 சா�ைவB
 
 
ைத�Jச�தி-. ;த� நா� ேதசிக� பாிவார,க>ட� யா�திைரைய� ெதாட,கினா�. 
தி)விைடம)7ாி� அ�ெபா/* பிர
ேமா�ஸவ
 நட�த*. அ,ேக ேபா � 
ைத�Jச�த�4 தி)�ேதைர நிைல#.#ெகா2� வரMெச தா�. எ� பிராயண�தி-. 
ேவ23ய கி�தா�ைப ஒ�ைறB
 ப0�� தைலயைணேயா� R3ய ஜம#காள
 
ஒ�ைறB
 அவ� என#. அ,ேக உதவினா�. 
 
பிற. எ�ைனM சமீப�தி� வ�* உ0காரM ெச *, “நா
 யா�திைர ெச B
 
இட,களிெல�லா
 உம#.� ெதா�தரA ெகா�#க ேந)
. தமிழபிமானிகளாகிய 
கனவா�க� பல� வ)வா�க�. அவ�க>#.� தி)�தி உ2டா.
ப3 தமிG� 
பாட�கைளM ெசா�ல ேவ23ய* உம* கடைம” எ�4 Rறினா�. “அ�ப3M 
ெச வ* எ� பா#கிய
” எ�ேற� நா�.  
 
அவ� க0டைளயி�ப3 உடேன ஒ) த
பிரா� ெகௗாீச,கர
 ைவ�த க23 
ஒ�ைற# ெகாண��* எ� க/�திேல ேபா0� ஒ)  
 
சா�ைவைய எ� ேம� ேபா��தினா�. நா� அMசமய�தி� ஆன�த மி.தியா� 
�த
பி�*� ேபாேன�; மயி�# RMெசறி�த* “இ�ப3ேய தி)வாவ�*ைற#.� 
ேபா � த�ைதயாாிட
 விைட ெப-4# ெகா2� இ,. வ�* வி�
. ந
ேமா� 
�ற�படலா
” எ�4 ேதசிக� ெசா�( எ�ைன� தி)வாவ�*ைற#. அ?�பினா�. 
 



138 

 

யா�திைரயி� என#.� பலவைக ந�ைமக� உ2டா.ெம�பத-. அ�த 
ஸ
மான,க� அறி.றியாக இ)�தன. எ� த�ைதயாாிட
 ;�ேப பிரயாண 
விஷய�ைத� ெதாிவி�தி)�தா@
 நா� ெப-ற சிற��#கைள அவ� பா��* இ��ற 
ேவ2�ெம�ற நிைனேவா�தா� தி)வாவ�*ைற#.� ேபா  வ)
ப3 ேதசிக� 
Rறினாெர�பைத நா� உண��ேத�. தி)வாவ�*ைற ெச�4 க23ையB
 
சா�ைவையB
 எ�தா  த�ைதய)#. கா03யேபா* அவ�க� அைட�த 
ச�ேதாஷ
 சாமா�யமானத�4. 
 
பிற. விைட ெப-4� தி)விைடம)7� வ�* ேச��ேத�. ேதசிக� பாிவார,க>ட� 
�ற�ப0டா�. என#.
 உட� வ�த ேவ4 பிராமண�க>#.
 இர2� வ23க� 
ஏ-ப��திM சைமய@#. இர2� பிராமண� பி�ைளகைள� தி0ட
 ெச * 
எ,களிட
 ஒ�பி�தன�. ேதசிக)ைடய பாிவார,க>ட� ேச��* நா,க>
 
பிரயாணமாேனா
. 
 
இைடயி� வ�த கனவா�க� 
 
இைடயி� ஆல,.3யி� த,கி அ�ப3ேய ;�ைலவாயி� எ�?
 ஊ)#.M ெச�4 
இரA அ,ேக இ)�* ம4நா0 காைலயி� ம�னா�.3ைய அைட�ேதா
. 
��பிரமணிய ேதசிக)ைடய வரைவ அறி�* அ,க,ேக இ)�த ெச�வ�க� த#கப3 
உபசார
 ெச * பாரா03னா�க�. ம�னா�.3யி� ேதசிக)#காகேவ ந�. 
அல,காி#க�ப03)�த ச�திர ெமா�றி� அவ� த,கினா�. 3�3 கெல#டராயி)�த 
ராய� ஒ)வ� அ,ேக வ�*, “பிை[ ;த(யன சாியாக நட#கி�றனவா?” எ�4 
விசாாி�* வி0�M ெச�றா�. ைசவ சமய�ைதM சா��தவ�க� ம0�ம�றி, ம-ற 
மத�தின)
 அரசா,க உ�திேயாக�த�க>
 ேதசிக)ைடய ெப)ைமைய உண��* 
வ�* வ�* பா��*� ேபசி இ��-றா�க�. 
 
ம�னா�.3யி� ;�சீபாக இ)�தவ)
 எ� த�ைதயா)ைடய ந2ப)மாகிய 
ேவ,கட ரா6 எ�பவ� ேதசிகைர� பா�#க  
 
வ�தா�. அவ� .
பேகாண�தி()�த கால�தி�, தமிG ப3�பதனா� பிரேயாசன
 
ஒ�4
 இ�ைலெய�4
, இ,கிcU ப3�தா�தா� ந�ைம உ2ெட�4
 எ� 
த�ைதயாாிட
 வ-�4�தி# Rறினவ�. அவ� ேதசிக)டனி)�த எ�ைன#க2� மி#க 
மகிGMசிைய அைட�தேதா�, “இவைர என#. ந�றாக� ெதாிB
. இளைம 
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ெதாட,கிேய தமிG ப3#க ேவ2�ெம�ற ஆவ� பலமாக இவ)#. உ2�. 
இவைர� பா*கா#க ேவ2�
” எ�4 ேதசிகாிட;
 ெசா�னா�. 
 
ேதசிகைர யாேர?
 கனவா�க� பா�#க வ�தா� பல விதமான விஷய,கைள� 
ப-றி� ேப�வா�க�. இைடயிைடேய நா� தமிG� பாட�கைளM ெசா�(� பிரச,க
 
ெச ேவ�. ��பிரமணிய ேதசிக� விஷயமாக� பி�ைளயவ�க>
 ேவதநாயக
 
பி�ைளB
 இய-றிய ெச B0கைளM ெசா�லாம� இேர�. 
 
க�#க?
 ேமாதிர;
 
 
ம�னா�.3யி� த,கிய ேபா* ேதசிக� எ� காதி� இ)�த பைழய க�#கைன# 
கழ-றM ெச * ஐ
ப* Vபா #. ேம� ெப4மான;�ள அ)
� க03ய �திய 
சிவ��#க� (ெக
�) க�#கைன அணிவி#.
ப3 க�7ாி ஐய,காெர�ற ஒ)வாிட
 
உ�தரA ெச தா�. பைழய க�#க?#. ஏ-றப3 எ� கா*களி� சிறிய *வார,கேள 
இ)�தன. அவ-றி- ெபாிய க�#கைன� ேபா0டேபா* என#. மிகA
 ேநாA 
உ2டாயி-4. “ெப2க� ைகவைள, நைகக� ;த(யவ-ைறM ச�ேதாஷ�ேதா� 
ேபா0�# ெகா�கிறா�கேள; அவ�க>ைடய ெபா4ைமைய# க2� ஆMசாிய� 
படேவ2�
!” எ�4 எ2ணிே�. காதி� இர�த
 வர வர அ#க�#க�கைள 
ஐய,கா� ேபா0� வி0டா�. “பிற. ேபா0�# ெகா�கிேற�” எ�4 ெசா�(B
 
அவ� விடவி�ைல. 
 
ம�னா�.3யி()�* �ற�ப0�M ெச�@ைகயி� ப0�# ேகா0ைடயி� ேதசிக� 
என#. ஒ) ேமாதிர
 வழ,கி# ைகயி� அணி�* ெகா�ளM ெச தன�. அ�ப3ேய 
தி)�ெப)�*ைற#.M ெச�4 சில தின,க� த,கிேனா
. தி)�ெப)�*ைறயி� 
அ�ேபா* ஆலய விசாரைண ெச * வ�த ��பிரமணிய� த
பிரா� ேதசிக)ைடய 
விஜய�*#காக விேசஷமான ஏ-பா�க� ெச * மிகA
 கவனி�*# ெகா2டா�. 
 
ெபா�ன,கா� 
 
அ,கி)�* �ற�ப0�M ெச�@ைகயி� இைடேய ஓாிட�தி� ��பிரமணிய ேதசிகர* 
ப�ல#.M ச-4 விைர�* ெச�ற*.  
 
நா,க� பி�த,கிM ெச�லலாேனா
. சிறி* 7ர
 ேபானேபா* ேதசிக� ஓ� 
ஓைடயி� மண(� பல மர,க� ெசறி�த நிழ-பர�பி� த,கியி)�பைத# க2ேடா
. 
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அவைரM �-றி@
 பல �திய கனவா�க� இ)�தா�க�. தா
பாள,களி� பல 
வைகயான பழ,க>
, ெவ-றிைல, பா#., க-க2� ;த(யனA
 அவர)கி� 
ைவ#க� ெப-றி)�தன. ஒ) ெவ�ளி� தா
பாள�தி� பண
 .வி�* 
ைவ#க�ப03)�த*.  
 
நா,க� அ,ேக இற,கி� ேதசிகைர அைட�தேபா* அவ� அ,.�ள சில 
கனவா�கைளM �03# கா03, “இவ�க�, இராமநாத�ர
 இர.நாத ேச*பதியி� 
மீ* ஒ) *ைற#ேகாைவ பா3 ஒ6ெவா) கவி#.
 ஒ6ெவா�றாக நா]4 ெபா� 
எ@மிMச
பழ
 பாி� ெப-ற அ;த கவிராய)ைடய பர
பைரயின�. இ�த இட
 
அ�த# ேகாைவ#காக அ;த கவிராய)#.M ேச*பதி அரசரா� விட�ப0ட 
‘ெபா�ன,கா�’ எ�?
 கிராம
. இவ�க� இ�ேபா* தி)மக� விலாச
 ெப-4M 
ெசௗ#கியமாக இ)#கிறா�க�” எ�4 Rறி� பழ#க
 ெச வி�தன�. 
 
பிரயாண கால�தி� எ�ெபா/*
 ��பிரமணிய ேதசிகேராேட இ)�தைமயா� 
அவ)ைடய அ),.ண,கைள ந�றாக அறிB
 ச�த��ப,க� வா �தன. 
அ�ெபா/த�ெபா/* ேவ3#ைகயாக� ேபசி உ�ஸாக Y0�வா�. அ,க,ேகB�ள 
தல,கைள� ப-றிய வரலா4கைளB
, ேவ4 சாி�திர விஷய,கைளB
 எ��*M 
ெசா�@வா�. ஆகார
 ;த(ய ெசௗகாிய,களி� சிறி*
 .ைறA ேநராத வ2ண
 
அ3#க3 விசாாி�* வ)வா�. 
 
இதனா� ஒ6ெவா) நா>
 ஆன�தமாக� ெபா/* ேபாயி-4. �திய �திய 
இட,கைளB
 �திய �திய மனித�கைளB
 பா�#.
 ேபா* மன
 
.7கலமைட�த*. க23B
, சா�ைவB
, க�#க?
, ேமாதிர;மாகிய 
ச
மான,க>
, ேதசிக)ைடய அ�� கனி�த வா��ைதக>
, அ,க,ேக க2ட 
இனிய கா0சிக>
 எ�ைன ஒ) �திய மனிதனாகM ெச தன. நா� ச�ேதாஷ�தா� 
Jாி�ேத�. 
--------------   
 

73. ‘73. ‘73. ‘73. ‘நாேன உதாரண�நாேன உதாரண�நாேன உதாரண�நாேன உதாரண�’’’’    

 
��பிரமணிய ேதசிக� எ/ெபா- ேகா0ைட வழியாக# காைளயா� ேகாயி� ;த(ய 
�தல,கைள� தாிசன
 ெச *  
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ெகா2� ம*ைர#. அ)கி@�ள தி)�Jவண�ைத அைட�* அ,ேக 
பாிவார,க>ட� த,கினா�. பி�ைளயவ�களிட
 பாட, ேக0ட கால,களி@
, 
ேதவார
, தல�ராண,க� ;த(யவ-ைற� ப3�த கால,களி@
 பல 
சிவ�தல,க>ைடய வரலா4கைள நா� அறி�தி)�ேத�. பி�ைளயவ�க>#.
 
அவேரா� பழகியவ�க>#.
 சிவ�தல தாிசன�தி� ஆவ� உ2�. நா� அ�தைகய 
சYக�தி- பழகியவனாத(� இைடயிைடேய சிவ �தல தாிசன
 கிைட#.
 
ேபாெத�லா
 அ�த �தல,கைள� ப-றிய ெச திகைள ஞாபக�ப��தி# 
ெகா�வேதா� �திய விஷய,கைளB
 விசாாி�*� ெதாி�* ெகா�ேவ�. 
 
பா23நா� �.த� 
 
ேசாழ நா0ைட# கட�* பா23நா0ெட�ைலயி� �.�தAட� ��பிரமணிய ேதசிக�, 
“இ* வைரயி� ேசாழ நா0ைட� தா� நீ� பா��தி)#கிறீ� இனிேம� பா23 
நா03� வள�ைத# காணலா
” எ�றா�. அ�ப3M ெசா�@
ேபா* அவ� .ர(� ஓ� 
உ�ஸாக
 இ)�த*. த
 ெசா�த நாடாகிய பா23 நா0ைட அைடB
ேபா* 
அவ)#. உ�ஸாக
 இ)�ப* இய�� தாேன? 
 
தி)விைளயாட- �ராண�ைத� பல ;ைற ப3�*
 பிரச,க
 ெச *
 ஈ�ப0ட நா� 
பா23 நா03� ெப)ைமைய ந�றாக அறி�தி)�ேத�. அ�நா0� எ�ைலைய 
அXகிவி0ேடாெம�பைத# ேக0டAட� என#.
 அதிக மகிGMசி உ2டாயி-4. 
தி)�Jவண�தி-. வ�தேபா* அ�த �தல�ைதB
 ைவைக நதிையB
 க2� எ� 
க2க� .ளி��தன. ெபா�னைனயாெள?
 கணிைகயி?ைடய ;�த�ைத ஏ-4# 
ெகா2� க�ன�தி� த/
�-ற ெப)மாைன� தாிசி�ேத�. ம*ைர� தல�ைத# காண 
ேவ2�ெம�ற வி)�ப
 வர வர மி.தியாயி-4. 
 
��பிரமணிய ேதசிக� தி)�Jவண�தி� த,கியி)�பைத அறி�* ம*ைரயி� இ)�த 
கனவா�க>
, ம*ைர ஆலய� தி)�பணிM ெச03யா�க>
 அ,ேக வ�* 
ேதசிகைர# க2� வரேவ-4 ;கம� Rறிவி0�M ெச�றா�க�. 
 
ம*ைர ெச�@த� 
 
பிற. ேதசிக� அ,கி)�* �ற�ப0� ஒ)நா� காைலயி� ம*ைரையM சா��த 
வ23P�� ெத�ப# .ள�தி� ேம� கைரயி@�ள ேகாயி(� பாிவார,க>ட� 
த,கினா�. அ6விட�தி� ஆதிYல
பி�ைள எ�பவ� பலவிதமான அல,கார,க� 
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ெச *  மி#க விமாிைசBட� Jைஜ ;த(யவ-ைறM ெச6வேன நட�தி மேக�வர 
JைஜB
 ெச வி�* ஆயிர#கண#கான ஏைழக>#. இர2� ேவைளB
 
அ�னமளி�தா�. அவ� ெபாிய க23ரா#ட�; த)மசி�ைத மி#கவ�; .) ப#திB
 சிவ 
ப#திB
 நிர
பியவ�; ம*ைர வாசிக>#. அவாிட�தி- ேபர�� இ)�தைம#. 
அைடயாளமாக, ‘ஆதிYல
 பி�ைள� ெத)’ எ�4 ஒ) ெத)வி-.� ெபய� 
ைவ�தி)#கி�றன�.  
 
ம*ைர நகர�தி()�த கெல#ட� ஆZ� சிர�ேததாராக இ)�தவ)
 ெகௗரவ
 
மி#கவ)மாகிய ேவ,கடசாமி நாB� எ�பவ)
, ேவ4 சில கனவா�க>
 ம4 நா0 
காைலயி� வ�* விமாிைசBட� ேதசிகைர அைழ�*Mெச�றன�. ைவையயி� 
ெத�கைரயி� ேதசிக� த,.
 ெபா)0� ஏ-பா� ெச ய� ெப-றி)�த ஒ) 
ச�திர�தி� அவ� இற,கினா�. அதைனM �-றி ெவ. 7ர
 வைரயி� 
ெகா0டைகக>
 ப�த�க>
 ேபா0� அல,காி#க� ெப-றி)�தன. 
 
ஆயிர#கண#கான ேப�க� உ2Xவத-.� ேபா*மான அாிசி ;த(ய ெபா)�க� 
தி)வாவ�*ைறயி()�* வ23 வ23யாக வ�* .வி�தன. ைவையயி� இ) 
கைரகளி@
 ெந)#கமாக உ�ள ெத�னIேசாைலக>
 அ�நதியி� விசாலமான 
மண-பர��
 நீேரா0ட;
 க2கைள# கவ��தன. 
 
கனவா�களி� வ)ைக 
 
அ�ெபா/* அ,ேக �மா�கா� ேகா�0� ஜ0ஜாக இ)�த ஸ�. 3, ;�*சாமி ஐய�, 
ஜ09 ;�*சாமி ெச03யா�, 3�3 கெல#ட� Wாிய Y��தியா பி�ைள, 
தி)வன�த�ர
 திவானாக இ)�த தி)ம,கல
 ;�i� கி)Uணஸாமி ரா6 ;த(ய 
பிரபல�த�க� ேதசிகரா� அைழ#க�ப0� வ�* அவேரா� ச�லாப
 ெச * 
ெச�றா�க�. ;�*சாமி ஐய)ைடய �கG அ�ெபா/ேத ஓரளA பரவியி)�த*. 
அவைர நா� க2டேபா* அவர* ஆட
பரமி�லாத ேதா-ற;
, ெம�ெல�ற 
வா��ைதக>
 என#. விய�ைப உ2டா#கின. 
 
க�(ைட# .றிMசியி()�* சி�ன� ப2டார ஸ�நிதியாகிய Q நமசிவாய ேதசிக� 
வ�* ேச��தா�. தி)ைவயா-றி()�* மகா ைவ�தியநாைதய)
 அவ� 
தைமயனா)
 வ�* ேதசிகேரா� த,கியி)�தன�. ேதசிக� எ�ைன அவ�களிட
 
ஒ�பி�*, “இவைர# கவனி�*# ெகா�>,க�. யா�திைர ;/வ*
 ந
;ட�  
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இ)#கேவ2�
” எ�றா�. அவ�க>ைடய வரவினா� நா?
 ெப) மகிGMசிைய 
அைட�ேத�. 
 
.
பாபிேஷகM சிற�� 
 
மகா .
பாபிேஷக�தி-காக வ�தி)�த ஜன#R0ட
 கண#கி� அட,கா*. காசி 
;த� க�னியா.மாி வைரயி@�ள ஜமீ�தா�க>
, மி0டாதா�க>
, த,க� த,க� 
பாிவார,க>ட� வ�* R3யி)�தன�. தமிGநா03� பல பாக,களி� உ�ள 
பிர�#கெள�லா
 அ�நகர�தி� ஒ),ேக ேச��தி)�தன�. அவ�களி- 
ெப)
பாேலா� வ�* ��பிரமணிய ேதசிகைர� தாிசி�*M ெச�றன�. அவ�க� 
வ)
ேபாெத�லா
 உடனி)�* பாட� ெசா�@
 ேவைலயி� நா� 
ஈ�ப03)�ேத�. 
 
.
பாபிேஷக
 உாிய கால�தி� மி#க சிற�ேபா� நைட ெப-ற*. ��பிரமணிய 
ேதசிக� ேகாயி@#.� ெச�4 தாிசன
 ெச தா�. நா?
 ெச�4 தாிசி�ேத�. 
அ#R0ட�தி� அ6வாலய�தி� உ2ைம அழைக� ெதாி�* மகிழM ச�த��ப
 
வா #கவி�ைல. அ�ேபா* தா� ;த� ;தலாக மணி ஐயைர நா,க� பா��ேதா
. 
ேதசிக)
 அவைரM ேச��தவ�க>
 சிரம மி�றி# .
பாபிேஷக தாிசன
 
ெச வத-. அவ� உடனி)�* உதவி �ாி�தா�. அவைர# க2ட அ�தM சில 
நிமிஷ,களி� அவ)ைடய �4�4�ைபB
, உபகார சி�ைதையB
, ஜன,க>#. 
அவ�பா� இ)�த மதி�ைபB
 நா,க� உண��* ெகா2ேடா
. 
 
மணி ஐய� 
 
.
பாபிேஷக தாிசன�தி-.� பி� ேதசிக� த
 வி�தி#.M ெச�றா�. மணி ஐயைர# 
க2ட* ;த� அவேரா� சில ேநர
 ேபசி இ��ற ேவ2�ெம�ற எ2ண
 
அவ)#. உ2டாயி-4. ஆதலா� த#க மனிதாிட
, “த,கைள� பா��*� ேபசி� 
பழக ேவ2�ெம�ற ஆவ� மி.தியாக இ)#கிற*. நா
 அ,ேக வ�* பா�#க 
;3யவி�ைல. ஒ6ெவா) நிமிஷ;
 த,கைள# காண ேவ2�ெம�ற 
ஞாபக�ேதாேடேய இ)#கிேறா
” எ�4 ெசா�(ய?�பினா�. அைத# ேக0டAட� 
மணி ஐய�, “நம#.
 அவ� கைள� பா�#கேவ2�ெம�ற ஆவ� இ)#கிற*” எ�4 
ெசா�(வி0� ஒ) .றி�பி0ட ேவைளயி� வ)வதாக ;�னேம ெதாிவி�* 
அ6வாேற ேதசிக)ைடய வி�தி#. வ�தா�. அ�த ேமதாவிைய� பா�#க 



144 

 

ேவ2�ெம�4
, அவர* ேபMைச# ேக0கேவ2�ெம�4
 எ2ணி� பல� 
R3யி)�தன�. ேதசிக� த#க பிரதிநிதிைய அ?�பி அவைர எதி�ெகா2டைழ#கM 
ெச * வரேவ-4 உ0காரM ெச * ச
பாஷைண ெச ய� ெதாட,கின�. 
 
மதிநல
 பைட�த மணி ஐய)
, சிற�த ரhகராகிய ��பிரமணிய ேதசிக)
 
ேப�
ேபா* அ�ேபMசி� இனிைம ெபா,கி� த*
பிய*. அ,ேக R3யி)�தவ�க� 
விழி�த க2 Yடாம� காைத ெநாி�*#ெகா2� அவ�கைள# க2�
, அவ�க� 
ேபMைச# ேக0�
 மகிG�தன�. மணி ஐய� விஷய,கைள� *ணிவாகA
. ெவ�#. 
ெவ�#ெக�4
 எ��*M ெசா�னேபா* அவ)ைடய ைதாிய;
 ச�திய�தி� 
அவ)#கி)�த ந
பி#ைகB
 �லனாயின. ேதசிக� மிகA
 நயமான ெம�(ய இனிய 
ெசா-களா� அ�ெபாியாைர� பாரா03னா�. ஸ
�கி)த �ேலாக,கைளB
, தமிG� 
பாட�கைளB
 ெசா�(M ச�ேதாஷ;றM ெச தா�. மணி ஐய� இல#கியM �ைவைய 
fக)
 இய�பினராதலா� அவ-ைற# ேக0� அ?பவி�தா�. 
 
ேவதநாயக
 பி�ைள பாட� 
 
அ�ெப), R0ட�தி� ம*ைர மாநகர�தி-. உயிராக விள,கிய மணி ஐய)ைடய 
;�னிைலயி� ஏேத?
 பாட� ெசா�@
 ச�த��ப
 என#.
 கிைட#.
 எ�4 
எதி�பா��ேத�. அ�ேபா* அ)கி()�த ேவXவன(,க� த
பிரா� ஒ) 
ச�த��ப�ைத உ2டா#கினா�. ேபM�#கிைடயி�, “மாPர
 ;�i� ேவதநாயக
 
பி�ைளயவ�க� மகா ஸ�நிதான�தி� விஷயமாக� பல பாட�கைள� பா3 
இ)#கிறா�க�” எ�4 ெசா�(வி0� எ�ைன� பா��தா�. மணி ஐய)
, “எ,ேக, 
அ�த� பாட�கைள# ேக0கலாேம” எ�4 ெசா�லேவ, நா� எ� உ�திேயாக�ைத� 
பா�#க� ெதாட,கிேன�. ேவதநாயக
 பி�ைள Rறிய பல பாட�கைளM ெசா�( 
அவ-றி-.ாிய ச�த��ப�ைதB
 ெபா)ைளB
 எ��*ைர�ேத�. “இ�த மாதிாியான 
மகாசைபைய ேவ4 எ,ேக பா�#க� ேபாகிேறா
” எ�ற நிைனவினா� என#. வர 
வர ஊ#க
 அதிகமாயி-4. 
 
“தைடயி� ெகாைடM�� பிரமணி ையயநி- சா��தவ�ெகா� 
ெகாைடைய அவ�ெசால ேவ2�, ெகாேலாவவ� .0சிெசா@
 
இைடெசா@, க2ட;, கா*I ெசா@மி4 மா��ைடய 
நைடெசா@, ைகயி- .ைடெசா@
 ேவெற�ன நா�ெசா�வேத” 
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எ�?
 ெச Bைள# Rறிவி0� விாிவாக� ெபா)� ெசா�ேன�. பிற., 
“இ�பாட(� ஸ�நிதான�தி� ெகாைட வைகக� ெசா�ல�ப03)#கி�றன. 
ஒ6ெவா) ெபா)ைள� தனிேய ெப-றவ�க� பல� உ2�. எ�லாவ-ைறB
 
ஒ),ேக ெப-றத-. உதாரண
 நாேன. நா� மட�* அ�னேம பல வ)ஷ,களாக 
உ2� வ)கிேற�. இைடயி� க03#ெகா23)�ப*
 எ� ெப03யி� இ)�ப*
 
இவ�க� அளி�த வ�திர,கேள க/�தி� உ�ள ெகௗாீச,கரக23 இவ�க� 
வழ,கியேத, காதி� அணி�* ெகா2��ள க�#க?
, ைகயி� அணி�தி)#.
 
ேமாதிர;
 இவ�க� ெகாைடேய. ஆகேவ எ� .0சிB
 (வயி4
) இைடB
 
க2ட;
 கா*
 ைகB
 ஸ�நிதான�தி� ெகாைடையM ெசா�@
, ஆனா� 
ேவதநாயக
 பி�ைளயவ�க� இ�த� பா03� ெசா�(யி)#கிற இ4மா��ைடய 
நைடB
 ைக#.ைடB
 எ�னிட
 இ�ைல; அவ-ைற நா� வி)
பA
 இ�ைல” 
எ�4 ெசா�( நி4�தினேபா* சைபயின� யாவ)
 ச�ேதாஷ�ைத ஆரவார�*ட� 
ெதாிவி�தன�. “ஒ) கிறி�தவ கனவா� இ6வளA 7ர
 பாரா03யி)#கிறாேர!” 
எ�4 பல� விய��-றன�. ஏேதா ெபாிய காாியெமா�ைறM ெச * நிைறேவ-றிய* 
ேபா�ற தி)�திைய நா� அைட�ேத�. 
 
நா� அ�தM சைபயி� அ6வா4 பிரச,க
 ெச தைதM ��பிரமணிய ேதசிக� ேக0�� 
�� சிாி�பினா� த
;ைடய உவைகைய ெவளி�ப��தின�. அவ� ��னைக அவர* 
ச�ேதாஷ�ைத மா�திர
 ெவளி�ப��தியதாக நா� அ�ேபா* எ2ணிேன�. அதி� 
ேவ4 .றி�� இ)�தெத�4
, ‘இ4மா� �ைடய நைடB
 .ைடB
’ இ�ைல எ�4 
நா� Rறிய* அவ� உ�ள�தி- பதி�தி)�தெத�4
 அ�ேபா* என#.� 
ெதாியவி�ைல; பிற. ெதாிய வ�த*. 
 
மணி ஐய� விைட ெப-4#ெகா2� ெச�றா�. ��பிரமணிய ேதசிக� சில தின,க� 
அ,ேக த,கியி)�தா�. அ�பா� எ�ைனB
 மகா ைவ�தியநாைதய� 
;த(யவ�கைளB
 �ைகவ23 மா�#கமாக� தி)ெந�ேவ( ெச�4 
இ)#.
ப3B
, தா
 சாைல மா�#கமாக வ)வதாகA
 ெசா�( எ,கைள 
அ?�பினா�. நா,க� அ6வாேற தி)ெந�ேவ( ேபா M ேச��ேதா
.  
-------------  
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74. 74. 74. 74. நா� பதி�பி�த 7த( �8தக�நா� பதி�பி�த 7த( �8தக�நா� பதி�பி�த 7த( �8தக�நா� பதி�பி�த 7த( �8தக�    

 
தி)ெந�ேவ(யி� ேமைல ரத 8தியி� தி)வாவ�*ைற#.ாிய மட
 ஒ�4 உ2�. 
அதைன ஈசான மட
 எ�4 ெசா�@வ�. நா?
 மகா ைவ�தியநாைதய� 
;த(ேயா)
 ம*ைரயி()�* ேபான சமய
 அ6விட�தி� மடபதியாகM சாமிநாத 
த
பிராென�பவ� இ)�* எ�லாவ-ைவB
 கவனி�* வ�தா�. நா,க� அவ)ைடய 
ஆதரவி� அ,ேக த,கியி)�* ��பிரமணிய ேதசிகர* வரைவ எதி�பா��தி)�ேதா
. 
 
வாத
 
 
ேதசிக� பல சிவ �தல,கைள� தாிசி�த பிற. தி)ெந�ேவ( வ�* ேச��தா�. 
பா23 நா03@�ள பிர�#க� பல)
 வி�*வா�க� பல)
 காணி#ைகBட� 
வ�* ேதசிக)ைர# க2� இ��-றன�. வி�*வா�க� ேதசிக�மீ* தாமிய-றிய 
�திய பாட�கைள# Rறி ஸ�லாப
 ெச * ெச�றன�. ேச-eாி()�* இராமசாமி 
கவிராய� ;த(யவ�க>
, இராஜவ�(�ர
 அழகிய ெசா#கநாதபி�ைள 
எ�பவ)
, ஆGவா� தி)நகாியி()�* ேதவராஜ பாரதி எ�பவ)
 வ�தன�. 
ேதவராஜ பாரதி சில ெச B0கைளM ெசா�னா�. அவ-றி@�ள சில விஷய,கைள 
நா� ஆே[ப
 ெச * ேக�விக� ேக0ேட�. அவ� அவ-றி-.� த#க சமாதான
 
ெசா�னா�. அ*கா4
 ேவ4 வி�*வா�களிட
 அ6வளA ைதாியமாக ஆே[ப
 
ெச யாத என* ெசயைல# க2ட ேதசிக� பிற. தனிேய எ�னிட
, “நீ� ெச த 
ஆே[ப
 உசிதமானதாக இ)�த*. விஷய,கைள� தைடவிைடகளா� நி�ணய
 
ெச வ* ஒ) ச
பிரதாய
. �லவ�களி� வாதிெய�4 ஒ)வைகB2�. 
வித2டாவாத
 ெச யாம� நியாய�ைத அ?சாி�*� த�#கIெச தா� ேக0பத-. 
ரஸமாக இ)�பேதா� இ) சாரா)ைடய அறிவி� திற;
 ெவளி�ப�
. 
ஸ
�கி)த�தி� இ�த வழ#க
 மி.தியாக உ2�” எ�4 ெசா�னா�. ‘நா
 அவ� 
Rறியைத ம4�*� ேபசிய* ஒ)கா� தவறாக இ)#.ேமா’ எ�4 நா� 
ெகா23)�த ச�ேதக
 அவ� Rறிய வா��ைதகளா� நீ,கிய*. 
 
க�(ைட#.றிMசி 
 
பிற. சி�ன� ப2டாரஸ�நிதியாகிய நமசிவாய ேதசிக)ைடய ேவ2� ேகாளி�ப3 
��பிரமணிய ேதசிக� பாிவார,க>ட� 
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க�(ைட# .றிMசி#.M ெச�றா�. அவ)ைடய வரைவ உ�ேதசி�* %தனமான 
ெகா@ ம2டப
 ஒ�4 க0ட�ெப-றி)�த*. தி)வாவ�*ைறைய� ேபாலேவ 
அழகிய சிவாலயெமா�4 மட�ைதM சா��* விள,கிய* �வாமியி� தி)நாம
 
க2வச,கரென�ப*. ஓ*வா�க�, காாிய�த�க� ;த(ய பாிகர�தா)
 
தி)வாவ�*ைறைய� ேபாலேவ மி.தியாகA
, திறைம சா(களாகA
 இ)�தன�. 
அ6^ாி� உ�ள ெபாிய அ#கிரகார,களி� இ)�த அ�தண�களி- ெப)
பாேலா� 
ெப)Iெச�வ�க�. அவ�க� யாவ)
��பிரமணிய ேதசிகாிட�தி� 
அ��ைடயவ�க�. எ�ேலா)
 ேதசிக)ைடய வரைவ அறி�* பழ வ�#க,க>ட� 
வ�* பா��*M ெச�றா�க�. 
 
எ�லா# கா0சிகைளB
 க2� நா� ஆMசாியமைட�* ெகா2ேட இ)�ேத�. 
அ,ேக உ�ள இய-ைக# கா0சிக>
, மனித�க>ைடய வி�வாச;
, 
வி�*வா�க>ைடய ெப)ைமB
 யாைரB
 வசீகாி#க� த#கைவ. ேதசிக� அ3#க3 
க�(ைட#.றிMசிைய� ப-றி� பாரா03� ேப�வ*2�. அவ� சி�ன�ப0ட�ைத 
வகி�த கால�திேல பல வ)ஷ,க� அ,ேக வசி�* வ�தா�. அவ� பாரா03ய* 
அபிமான�தா ெல/�தத�ெற�ப*
 அ6விட
 அ�த� பாரா0�#. 
ஏ-றேதெய�ப*
 என#. அ�ேபா* ெதளிவாக விள,கின. 
 
உட� வ�தி)�த ேவXவன(,க� த
பிரா� ெசவ�தி�ர
 மட�தி� ��பிரமணிய 
ேதசிக� எ/�த)�வத-.ாிய ந�ல நா� ஒ�4 பா��* ைவ�தி)�தா�. “ேதசிக� த
 
பைழய �தானமாகிய க�(ைட# .றிMசியிேலேய ெந�நா� த,கி வி�வாேரா” எ�ற 
க)�* அவ)#. இ)�தைமயா� விைரவி� ெசவ�தி�ர�தி-. �ற�பட ேவ2�
 
எ�4 வ-��தி# ெகா2ேட இ)�தா�. க�(ைட# .றிMசியிேல எ6வளA கால
 
இ)�தா@
 மிகA
 ெசௗ#கியமாக இ)#கலாெம�ப* என#.� ெதாிB
. ஆனா@
 
�திய �திய கா0சிகைள� பா�#க ேவ2�ெம�ேற ஆைசயா� “ேதசிக� விைரவி� 
�ற�பட ேவ2�
” எ�4 நா?
 எ2ணிேன�. 
 
ெசவ�தி�ர
 
 
.றி�பி0ட ந�ல தின�தி� ேதசிக� ெசவ�தி�ர
 ெச�4 மட�தி� த,கினா�. பா23 
நா0ைட ஆ2� வ�த நாய#க ம�ன�களி� அதிகாாியாகிய ெசவ�திய�ப 
நாய#கெர�பவரா� மட�தி-. விட�ப0ட கிராம,க� எ0�� ;#கியமான* 
ெசவ�தி  
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�ர
. அதி� அவரா� நி)மி#க�ப0ட ெசவ�தீ�வர
 எ�ற ஆலய
 ஒ�4 உ2�. 
 
ேவXவன(,க� த
பிரா� அ,ேக க03ய மடாலய�தி-. ‘��பிரமணிய ேதசிக 
விலாச
’ எ�4 ெபய� ைவ�தேதா� Q ��பிரமணிய ேதசிக)ைடய தி)A)வ
 
ஒ�4 அைம�*� பிரதிUைட ெச * Jைஜ ெச B
ப3 ஏ-பா� ெச தா�. ேதசிகேர 
ேநாி� எ/�த)ளிய தின�தி� அவ)#. உ2டான இ�ப�*#. அளவி�ைல. 
அ�ைற� தின
 ஒ) ெபாிய தி)விழாவாகேவ ெகா2டாட� ெப-ற*. 
 
அ�த அழகிய மடாலய�ைதM சிற�பி�* வி�*வா�க� பல� ெச B0கைள 
இய-றியி)�தன�. அ�றிரA ப0டண� பிரேவச
 ஆனAட� இரA இர2� மணி#. 
ேம� எ�லாM ெச B0கைளB
 ேதசிக� ;�னிைலயி� பல வி�*வா�க>
, 
பிர�#க>
 R3யி)�த சைபயி� நா� ப3�ேத�. சில� தா,க� இய-றிய 
பாட�களி� நய,கைள� தா,கேள எ��*# கா03ன�. எ�லா
 ப3�* 
;3வத-.� ெபா/* வி3�* வி0ட*. மகா ைவ�தியநாைதய� அவ� தைமயனா� 
;த(ய பல� பா3ய 86 பாட�க� இ)�தன. நா� எ0�M ெச B0கைள 
இய-றிேன�. 
 
��தக� பதி�� 
 
அ�பாட�கைளெய�லா
 அMசிட ேவ2�ெம�4 ேவXவன(,க� த
பிரா� 
வி)
பினா�. அ�ப3ேய ெச ய ஏ-பா� நைட ெப-றேபா* தி)வாவ�*ைறயி� 
உ�ள ேவXவன(,க விலாச�ைதM சிற�பி�த ெச B0கைளB
 ேச��* 
ெவளியிடலாெம�4 பல� Rறின�. அ6வாேற அ6விர2� வைக� பாட�க>
 
ேவ4 சில பாட�க>
 ேச��*� தி)ெந�ேவ( ;�தமிழாகரெம�?
 அM�# 
Rட�தி� ஒ) ��தகமாக� பதி�பி#க ெப-றன. அ�த� ��தக�ைத ஒ/,.ப��தி 
எ/தி# ெகா��தவ� நாேன. பி-கால�தி� எ6வளேவா ��தக,கைள� 
பாிேசாதி�* ெவளியி�
 ேவைலயி� ஈ�ப0ட நா� ;த� ;தலாக� பதி�பி�த* 
அ�த� பாட� திர0ேட. அ#கால�தி� பதி�� ;ைற சிறி*
 என#.� ெதாியா*. 
ஆனா@
 நா� பாிேசாதி�* ெவளியி0ட ;த� ��தகெம�ற நிைனவினா� 
அதனிட�தி� என#. ஒ) தனி மதி�� இ)�* வ)கிற*. அத� ;க��� ப#க�தி� 
இ)�தைவ வ)மா4: 
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"கணபதி *ைண. தி)#ைகலாய பர
பைர� தி)வாவ�*ைற யாதீன�ைதM ேச��த 
ெசவ�தி�ர�தி� ேம-ப3 ஆதீன
 ெபாிய கா4பா4 ேவXவன(,க �வாமிக� 
இய-4வி�த  
 
��பிரமணிய ேதசிக விலாசM சிற��. ேம-ப3 தி)வாவ�*ைறயி� ேம-ப3 
�வாமிகளிய-4வி�த ெகா@ ம2டபெம�?
 ேவXவன(,க விலாசM சிற��. 
இைவ பல வி�*வா�களா- பாட�ப0� ேம-ப3 ஆதீன அ3யா� 
.ழா,களிெலா)வராகிய ஆ4;க �வாமிகளா@
 ேம-ப3 தி)வாவ�*ைற 
ேவ,கட ��ப ஐயரவ�க� ��திரராகிய சாமிநாத ஐயரவ�களா@
 பா�ைவ 
யிட�ப0�, தி)ெந�ேவ( ;�தமிழாகர அM�#Rட�தி- பதி�பி#க�ப0டன. ெவ. 
தா�ய� ஆனிமீ.”  
 
அ���தக�தி� ேவXவன(,க� த
பிரா?ைடய சாி�திரM �)#க;
, 
தி)வாவ�*ைற .மார �வாமி� த
பிரா� இய-றிய ேதா�திரM ெச B0க>
, 
ேவதநாயக
 பி�ைள ��பிரமணிய ேதசிகைர� பாரா03� பா3ய பாட�க>
 
ேச�#க�ெப-றன. பிைழ�தி)�த
 ேச�#கேவ23 ேந��த*. எ�லா
 ேச��* 32 
ப#க,க� ஆயின. 
 
அ�த� ��தக
 அMசி0� வ�த கால�தி� நா?
 பிற)
 அைத ைவ�* அழ. 
பா��*# ெகா2ேடயி)�ேதா
. ச
பிரதாய�தி-காக ஆ4;க� த
பிரா� 
ெபயைரB
 ேச��*� பதி�பி�தி)�தா@
 அவ� எ�னிடேம ஒ�பி�* 
வி0டைமயா� நா�தா� ;-4
 கவனி�*� பா��தவ�. ஆத(� என#. 
அ���தக�ைத� பா��தேபாெத�லா
 ஆன�த
 ெபா,கிய*. “நா� பதி�பி�த 
��தக
, எ� பாட�க� உ�ள ��தக
” எ�ற ெப)ைமேயா� ம-ெறா) சிற��
 
அதி� இ)�த*. ��பிரமணிய ேதசிக விலாசM சிற��M ெச B0களி� தியாகராச 
ெச03யா� பாட�க� பதி�Y�4 இ)�தன. அதி� ஒ) ெச Bளி� எ�ைன� 
பாரா03 யி)�தா�. 
 
“*�?4ேப ாில#கண; மில#கிய; மீனா0சி ��தர� ேப� 
ம�?4நா வல�ெப)மா னிைடBண��ெத� லாநல;
 வா �த� ேனா�ேபா- 
ப�?கவி ெசா�சாமி நாதமைற ேயானிய-ச2 பக#.- றால 
ெம�?;ய� ெபய��ைன�த கவிராஜ� ;க-பல) மிய
பி ேய�த” 
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எ�ப* அM ெச B�. 
 
பாபநாச
 
 
ெசவ�தி�ர�தி� ��பிரமணிய ேதசிக� நா�.மாத கால
 த,கியி)�தா�. 
தின�ேதா4
 காைலயி� அ)கி@�ள பாபநாச
 ெச�4 தாமிரப�ணியி� நீரா3 Q 
உலக
ைமையB
 Q க(யாண ��தேர�வரைரB
 தாிசி�* வ)வா�. அவ)ட� 
நா,க>
 ெச�ேவா
. ெபாதிய மைல அ3வார�தி� அைம�த அ�த �தல�தி� 
கா0சி மேனார
மியமாக இ)#.
. பாைறகளினிைடேய த�தி� தவG�* வ)
 
அ)வியி� அழ.
 அதி� ெகா/�த பல நிற;�ள மீ�க� பளிM�� பளிMெச�4 
மி�னி விைளயா�
 ேதா-ற;
 ெம�ெல�ற கா-4
 ந
ைம மற#கM ெச B
. 
அ,ேக யா)
 மீைன� பி3#க#Rடா*. அதனா� அ,.�ள மீ�க� சிறி*
 
அMசமி�றி நீரா�ேவா�க� மீ* ேமாதி விைளயா�
. 
 
பாபநாச
 ேகாயி(� எ2ெண M சாதெம�ற ஒ)வைக� பிரசாத;
 அத-ேக-ற 
*ைவய@
 நிேவதன
 ெச ய�ப�
. எ,க� காைல ேநர இள
 பசிைய� தீ��*# 
ெகா�>
 ெபா)0� அ�பிரசாத�ைத எ,க>#. அளி#.
ப3 ேதசிக� ஏ-பா� 
ெச தி)�தா�. ெபாதிய மைலயி()�* ேவகமா  இற,கி ஓ3 வ)
 
தாமிரப�ணியி� ெதளி�த நீாி� மீனின,க� எ,கைளM �-றிM �-றி வர, 
அைவக>2X
ப3 அ�ன�ைத இைற�* நா,க� அ�பிரசாத�ைத 
உ2X
ேபா* உ2டான இ�ப�*#. இைணயாக எைதM ெசா�லலாெம�4 
இ�?
 ேயாசி�*# ெகா23)#கிேற�. 
--------------   
 

75. 75. 75. 75. இர2� �லவ.க�இர2� �லவ.க�இர2� �லவ.க�இர2� �லவ.க�    

 
�லவ�க� பல� உ�ள �ளிய,.3ெய�?
 ஊாி()�* இ)வ� ��பிரமணிய 
ேதசிகைர� தாிசி#க ஒ) நா� ெசவ�தி�ர�தி-. வ�தன�. அவ�கேளா� வ�த 
க0ைடவ23யி� பல ஓைலM �)ைணக� வ�தி)�தன. அவ-ைறெய�லா
 
தி2ைணயி� இற#கி ைவ�தன�. அ�ேபா* அ�தி2ைணயி()�* ேதசிக� 
எ,க>#.� பாட
 ெசா�( வ�தா�. 
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வ�தவ�கைளB
 அ�த ஏ0�M �)ைணகைளB
 க2டேபா*, “இவ�க� ெபாிய 
வி�*வா�களாக இ)#க ேவ2�
. இ�4 பல விஷய,கைள� ெதாி�* 
ெகா�ளலா
” எ�ற நிைனA என#. உ2டாயி-4. 
 
�திய ேதவார� பதிக
 
 
அவ�க� பாத காணி#ைக ைவ�*� ேதசிகைர வ�தன
 ெச தா�க�. அவ�க>� 
ஒ)வ� ெச�வ
 மி.�த கனவா�; ம-  
 
ெறா)வ� ெத வ� �லவ� எ�பவ�. ெத வ� �லவெர�?
 ெபய� 
தி)வ�>வ)#. உ2ெட�பைத நா� அறி�தி)�ேத�. ேவ4 யா)#.
 அ�ெபய� 
அைம�ததாக# ேக0டதி�ைல. ெத வ நாயக� �லவெர�ற ெபயைர அவ� அ�ப3# 
.ைற�* ைவ�*# ெகா2டா�. 
 
வ23யி� வ�த ஏ0�M �)ைணக� ேதசிக� ;�னிைலயி� ெகாண��* 
ைவ#க�ப0டன. “இைவ எ�ன?” எ�4 அவ� ேக0டா�. 
 
“எ�லா
 ேதவார� பதிக
” எ�4 �லவ� ெசா�னா�. 
 
“அ�ப3யா! �திதாக� பிரதி ெச த* ேபா� இ)#கிறேத. ேதவார�தா� அMசி� 
வ�*வி0டேத. சிரம�ப0� ஏ03� பிரதி ெச ய ேவ23ய அவசிய
 இ�ைலேய?” 
 
“இ�த� பதிக,க� ேவ4” எ�4 ெத வ� �லவ� Rறினா�. ேபசாம� இ)�த 
கனவா� சிறி* நிமி��* உ0கா��தா�. 
 
“ேவ4 �திய பதிக,க� எ,ேக கிைட�தன?” எ�4 ஆவேலா� ேதசிக� ேக0டா�. 
 
ந
பியா2டா� ந
பியி� உதவியா� அபய.லேசகர மகாராஜா ேதவார�ைத 
ெவளி�ப��திய வரலா-ைற நா,க� ஞாபக�ப��தி# ெகா2ேடா
. எ6வளேவா 
ேதவார� பதிக,க� ெச�லா� அாி#க�ப0�� ேபாயினெவ�4 அ6வரலா-றா� 
அறி�தி)�ேதா
. அ�ப3 மைற�த பதிக,களி� பிரதிக� ேவ4 எ,ேக?
 ேசமி#க� 
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ெப-4# கிைட�தி)#.ேமா எ�ற ச�ேதக
 எ,க>#.� ேதா-றிய*. ஆனா� 
அ��த நிமிஷ
 எ,க� ஆவ� ;/*
 சிதறிய*. 
 
“எ�லா
 பி�ைளயவ�க� பா3ய ேதவார� பதிக,கேள” எ�4 �லவ� 
அ#கனவாைனM �03# கா03# க
ZரமாகM ெசா�னா�. அ�த� பி�ைளயவ�க� 
வாையேய திற#கவி�ைல. த
;ைடய ;க# .றி�பினா� உ�ஸாக�ைதB
 
ச�ேதாஷ�ைதB
 ெவளி�ப��தி# ெகா2ேடயி)�தா�. 
 
�லவ� ெசா�ன வா��ைதக� ேதசிகைர� தி�#கிடM ெச தன. அவ� சிறி* சிாி�தா�. 
அ�தM சிாி�பிேல ஓரளA ேகாப# .றி��
 கல�தி)�த*. ஆனா� அைத 
ெவளி�பைடயாக அவ� கா03# ெகா�ளவி�ைல.  
 
அ6வி)வ)
, ேதசிக� வி
மிதமைட�* பரபர��ட� அ�த அாிய பதிக,கைள# 
ேக0க ;�*வெர�4 எ2ணியி)#கலா
. ேதசிகாிட
 அ�தைகய பரபர�� ஒ�4
 
ேதா-றவி�ைல. அவ� அைமதியாக, “எ,ேக, சில பாட�கைள ேக0கலா
” எ�4 
க0டைளயி0டா�. 
 
பதிக,களி� ஆசிாியராகிய கனவா� அ�ெபா/*
 வா  திற#கவி�ைல. �லவ� 
தாேம பாட�கைளM ெசா�ல� ெதாட,கினா�. ஒ6ெவா) பதிக�ைதB
 ெசா�(, 
“இ�ன பதிக�ைத� ேபாலM ெச த* இ*” எ�4 ேதவார� பதிக�ைதB
 .றி�பி�* 
வ�தா�. கஜ#ேகாைல ைவ�* அள�* பா0�#.� பா0�, வா��ைத#. வா��ைத 
மா-றி ைவ�தைவ ேபால அைவ ேதா-றின. ஒ�ேற?
 ரஸமாக இ�ைல. 
 
நா,க� இைடயிைடேய சிறி* ஆ0ேசப
 ெச ேவா
. அ�ப3M ெச B
ேபா* 
அ�த# கனவாைன ேநா#கி அவ-ைற# R4ேவா
. அவ� தா
 விைட ெசா�லாம� 
�லவ� ;க�ைத� பா��* ஹூ,கார
 ெச வா�. �லவ� எைதயாவ* சமாதானமாகM 
ெசா�வா�. 
 
ேதசிக)#. ேமேல ேக0பதி� வி)�பமி�ைல. ெவ4�ேப ேதா-றிய*. “மிகA
 
சிரமமாக இ)#.
; ஒ) பாைனMேசா-4#. ஒ) ேசா4தாேன பத
? ேபா*
” எ�4 
ெசா�( நி4�தM ெச தா�. பி�?
 அவகாச
 அளி�தி)�தா� அ��லவ� அ6வளA 
பாட�கைளB
 ெசா�( எ,க� காைத� *ைள�தி)�பாெர�ப* நிMசய
. 
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அ�த# கனவா?#.M சாிைக வ�திர;
 ப0�
 அளி�* ம4நாேள ேதசிக� 
அ?�பிவி0டா�. அவ� ேபான பிற. எ,கைள� பா��*, “இ�த ஸ
மான
 
எத-காக# ெகா��த*, ெதாிBமா?” எ�4 ேக0டா�.  
 
அவ� க)�* ஒ) வைகயாக� ெதாி�தா@
 நா� ேவ2�ெம�4, “அவ� பா3ய 
ேதவார� பதிக,க>#காக” எ�ேற�. 
 
“சிவ சிவா! அவ� ஒ) கனவானாதலா@
 பாதகாணி#ைக ைவ�தைமயா@
 அவ� 
மன
 தி)�தியைடய ேவ2�ெம�4 எ2ணிேய அ�தM ச
மான
 வழ,க 
ேவ23யி)�த*. ேதவார� பதிக,க� எ�ப3 இ)�தன?” எ�4 ேக0டா� ேதசிக�. 
 
“அ# கனவா� இய-றியி)�பெர�4 ேதா-றவி�ைல.”  
 
“�லவ� பா3#ெகா��* அ#கனவாைன ஆ03 ைவ#கிறா�. இவ)
 ெபா
ைம 
மாதிாி எ�லாவ-ைறB
 ஒ��# ெகா�கிறா�. இ�ப3B
 சில� உலக�தி� 
இ)#கிறா�க�. இ�பாட�க>#. ேவ4 ஏேத?
 ஒ) ெபயைர ைவ#க# Rடாேதா? 
ேதவார� பதிக,கெள�4 Rசாம� ெசா�@கிறாேர. இ�த# காாிய
 அfசிதெம�4 
அவ�க>#.� ெதாியவி�ைலேய! இனிேம� தி)வாசக
, தி)#ேகாைவயா� 
இைவகைள� பாட ேவ23ய*தா� பா#கி!” 
 
“ஏ�? பதிேனாரா� தி);ைறயி@�ள சிவெப)மா� அ)ளிய தி);க�பா�ர,Rட 
அவேர பா3 விடலா
!” எ�ேற�. 
 
ேதசிக� சிாி�தா�; நா,க>
 ேச��* சிாி�ேதா
. 
 
.-றால# கா0சிக� 
 
அ�பா� ேதசிக� ச,கர நயினா� ேகாயி(� நைடெப4
 ஆ3� தவ� 
உ�ஸவ�ைதB
, தி)Mெச�7� ஆவணி உ�ஸவ�ைதB
 தாிசி�* வி0�� 
தி)�ெப)�*ைற ெச�ல எ2ணி� பாிவார,க>ட� �ற�ப0டா�. வழ#க�ப3ேய 



154 

 

இைடயி@�ளவ�களா� சிற��#க� ெச வி#க�ெப-4# .-றால
 ெச�4 
த
;ைடய மட�தி� சில நா� த,கி இ)�தா�. 
 
நா� ;த� ;தலாக� தி)#.-றால�ைத# க2ட காலமாத(� அ,.�ள 
இய-ைகயழைக fக��* fக��* இ��-ேற�. அ)வியி� 7 ைமB
 அழ.
 
அ,ேக வ�* R�ேவா�களி� ப#திB
 ஆன�த�ைத உ2� ப2ணின. பல 
வ)ஷ,களாகM ெசழி�* ஓ,கி வள�ப
 .ைறயாம� வள��* நி�ற மர,க>
 
அவ-றி-. அழைகB
 வள�MசிையB
 ெகா�#.
 சார@
 அ6விட�தி� தனிM 
சிற��#களாக இ)�தன. தி)ெந�ேவ( ஜி�லாA#.� ெப)ைம உ2டா#க# 
.-றால
 ஒ�ேற ேபா*
. அ,.�ள கா-4
 அ)வி நீ)
 மனித� உ�ள�ைதB
 
உடைலB
 ஒ),ேக பாி��தமா#.
. பலவ)ஷ கால
 அ,ேக வாG�தி)�தா@
 
ச(�ேப ஏ-படா*. 
 
ெப�னி,ட� *ைர 
 
ெவ�ைள#கார�க� பல� த,க� .�
ப�ேதா� அ)வியி� ஆ�
 ெபா)0� அ,ேக 
வ�* த,கியி)�தன�. தி)ெந�ேவ( ஜி�லா கெல#டராக இ)�த ெப�னி,ட� 
*ைரெய�பவ)
 அ,ேக வ�தி)�தா�. அவ)#.
 ��பிரமணிய ேதசிக)#.
 
;�ேப பழ#க
 உ2�. ஆதலா� ேதசிகர* வரைவ அறி�த கெல#ட� ஒ)நா� 
மட�தி-. வ�* அவைர# க2டா�. கெல#ட)ட� ஒ) ;னிஷிB
 வ�தி)�தா�. 
ேதசிக)ைடய க0டைளயி�ப3 கெல#டைர� பாரா03 நா?
 பிற)
 சில 
பாட�கைள இய-றிM ெசா�ேனா
. அவ-றி� ெபா)ைள அ�த ;னிஷி 
கெல#ட)#. விள#கினா�. நா� இய-றிய பாட�களி� ஒ�ற� கைடசி� ப.தி 
வ)மா4: 
 
“,,,,,,,ெப�னி,ட� *ைரேய நி�ைன# 
.-றால� தனி-க2ட .*கலமி, ெகவரா@, 
Rெறாணாேத.” 
 
ச�#கைர பாரதியா� 
 
ஒ) நா� காைலயி� நா?
 ச2பக# .-றால# கவிராய)
 ேவ4 சில)
 .-றால 
மைல# கா0சிகைள# க2� மகிG�* வர� ேபாேனா
. மைலயி� வடபா@�ள 
ேசாைல வழிேய ெச�@
ேபா* எ,கி)�ேதா இனிய ச,கீத ஒ( வ�த*. நா,க� 
அ* வ�த வழிேய ெச�றேபா* ஒ) மாளிைகைய அைட�ேதா
. அத� வாச(� ஒ) 
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சிறிய தி2ைணயி� தனியாக உ0கா��* ஒ)வ� உர�*� பா3#ெகா23)�தா�. 
தாேம பா�பவராயி� அ6வளA பலமாக� பாட ேவ23ய அவசிய
 இ�ைல. 
 
நா,க� அவைர அXகியAட� அவ� பா0ைட நி4�திவி0�, “நீ,க� யா�?” எ�4 
எ,கைள# ேக0டா�. ��பிரமணிய ேதசிக� அ,ேக வ�* த,கியி)�பைதB
, 
நா,க� அவ)ட� வ�தி)�பைதB
 ெதாிவி�ேதா
. அவ� ேவ
ப�7�� 
பிM�ைவய)ைடய த
பி எ�ப*
 அவ� ெபய� ச�#கைர பாரதி எ�ப*
 ெதாி�தன. 
 
நா,க� ேப�
ேபாேத உ�ேள யி)�*, “பேல! ஏ� பா0� நி�4வி0ட*?” எ�4 
அதிகார� ெதானிேயா� ஒ) ேக�வி வ�த*. “��தி” எ�4 ெசா�(யப3ேய ஒ) 
ேவைல#கார� உ�ேளயி)�* ஓ3 வ�* பாரதியாைர விழி�*� பா��தா�. அவ� 
ந�,கி மீ2�
 தாள
 ேபா0�� பாட� ெதாட,கினா�. 
 
எ,க>#. ஒ�4
 விள,கவி�ைல. “நீ,க� இ,ேக உ�ள தி)வாவ�*ைற 
மட�தி-. வா),க�. அ,ேக விாிவாக� ேபசலா
. ஸ�நிதான
 உ,கைள# 
க2டா� ஸ�ேதாஷமைடB
” எ�4 ெசா�ேனா
. அவ� பா3#ெகா2ேட 
இ)�தைமயா� “ஆக0�
” எ�4 ெசா�ல இயலாம� தைலைய அைச�தா�. நா,க� 
விைடெப-4 வ�ேதா
. 
 
அ�4 மாைல ச�#கைர பாரதியா� மட�தி-. வ�* ேதசிகைர� பா��தா�. அவ� 
ெசா�ன விஷய,கைள# ேக0� நா,க�  
 
அவ� நிைலைய அறி�* இர,கிேனா
. அவ� ஒ) ஜமீ�தாேரா� சில மாத
 
இ)�தா�. அ�த ஜமீ�தா� த
 மாளிைகயி?�ேள தம#. மிகA
 ேவ23ய 
ஒ)வேரா� சீ0டா3# ெகா23)�தாரா
. பாரதியா� அவ� காதி� ப�
ப3 
ெவளியி()�தப3ேய பா3னாரா
. உ�ேள ஜமீ�தாேரா� சீ0டா3னவ� ஒ) ெப2 
பாலாத(� பாரதியா� உ�ேள ேபாக# Rடாதா
. பா0ைட நி4�திய* ெதாி�* 
ஜமீ�தா� அத03ன .ரைல�தா� நா,க� ேக0ேடா
. 
 
இ6விஷய,கைள# ேக0� நா,க� வ)�திேனா
. “ெவ4
 ேசா-4#.�தா� 
இ�ப3� தாள
 ேபாட ேவ23யி)#கிற*” எ�4 அவ� ெசா�னா�. பிற. அவ� 
��பிரமணிய ேதசிக)ட� ேபசி இ��-றா�. பல அாிய பாட�கைளB
 
கீ��தன,கைளB
 பா3னா�. இய@
 இைசB
 அவாிட
 இைச�தி)�தன. 
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அ6விர23@
 வி)�ப;�ள ேதசிக� ேக0�� ேப)வைக அைட�தா�. அ�த 
வி�*வா?#. பதிைன�* Vபா  ெப4மான சாிைக வ�திர ெமா�ைற அளி�தா�. 
 
பாரதியா� அ6வளA ச
மான�ைத எதி�பா�#கேவ இ�ைல. “இ�த மாதிாி 
தாதா#க>
 ச
மான;
 கிைட�தா� எ� ஆB� ;/வ*
 அ3ைமயாக 
இ)�ேபேன!” எ�4 அவ� Rறினா�. “நீ,க� எ�ேபா* வ�தா@
 நம#. 
ஸ�ேதாஷேம, தி)வாவ�*ைற#.
 வா),க�” எ�4 ேதசிக� ெசா�னா�. 
 
“அ)ைம ெதாியாத ;ரட�க>ட� பழ.
 என#. அதி)Uட
 இ)#கேவ2�ேம! 
இ)�தா� அவசிய
 வ)ேவ�” எ�4 க2 கல,கியப3ேய ெசா�( அவ� 
விைடெப-4M ெச�றா�. 
--------------  
 
 


