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ெச"கண�தி� நா"க� பிரேமா=த வ4ஷ� மா�கழி மாத�த� ப"<னி வைரயி� 
(1870 :ச�ப� �த� 1871 மா��� வைரயி�) இ4(ேதா�. மகாவி�#வா� மீனா�சி 
�(தர�பி�ைளயவ�க� நாகப�:ன 1ராண� அர"ேக�றி� &��தி ெச3#ெகா25 
நாகப�:ன�தி?4(# மீ25� மா�ர�தி�ேக வ(#வி�டா�கெள�% அ"ேக 
ேக�வி*�ேறா�. அ�1லவ�பிரானிட� ப:6க� ேபாகிேறாெம�ற எ2ண� எ� 
மன�தி� ஒ4 1திய கிள��சிைய உ2டா6கிய#. அவ�கைள� ப�றி நா� 
ேக�வி*�றி4(த ெச3திகெள�லா� ஒ4"ேக எ� ஞாபக�#6< வ(தன. 
உ�தமதான1ர� ப�ளி6Cட உபா�தியாயராகிய சாமிநாைதய� �த� ெச"கண� 
வி4�தாசல ெர�:யா� வைரயி� யாவ4� அDவ�ேபா# ெசா�ன விஷய"களா� 
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எ� மன�#6<�ேள பி�ைளயவ�கைள� ேபால ஓ� உ4வ�ைத� சி4F: 
ெச3#ெகா2ேட�. ஆசிாிய�கG6<� சிற(தவ�, கவிகG6<� சிகாமணி, 
<ண6கட� எ�% அவைர யா4� பாரா�5வா�க�. அவ� என6<� பாட� 
ெசா��வ# ேபாலH� நா� பல I�கைள� பாட� ேக�ப# ேபாலH� எ�னிட� 
அவ� அ�1 பாரா�5வ# ேபாலH� பாவைன ெச3#ெகா�ேவ�; கனாH� 
கா2ப#25. 
 
ெச"கண�தினி�%� 1ற�ப�ட# 
 
ந�ல நாளி� வி4�தாசல ெர�:யா� �த?யவ�களிட� விைடெப�%� 
ெச"கண�தி?4(# நா"க� 1ற�ப�ேடா�. அ(த� ப6க"களி� எ"க� <5�ப 
ந�ைமயி��, எ� க�வி அபிவி4�தியி�� க4�#ைடய பல� பல ஊ�களி� 
இ4(தன�. அவ�க� எ�ேலாாிட�� ெசா�?6ெகா25 விைடெபற எ2ணிேனா�. 
ஆனா� அ# சா�தியம�% எ�% க4தி6 <�ன�தி�<� ெச�% அ"<�ள 
ந2ப�களிட� மா�திர� ெசா�?6ெகா2ேடா�. பா��த ந2ப�களிட� 
ம�றவ�கG6<� ெசா���ப: ேக�56ெகா2ேடா�. அ"கி4(# அாியிK� வ(# 
ேச�(ேதா�. 
 
அாியிKாி� 
 
எ� �த� தமிழாசிாியராகிய சடேகாைபய"காாிட� என6<6 கிைட6க� ேபா<� 
பா6கிய�ைத� ப�றி� ெசா�? அவ4ைடய ஆசீ�வாத�ைத� ெபற எ2ணி அவ� 
L�:�<� ெச�ேற�. அ�ேபா# அவ� ெவளிேய ெச�றி4(தா�. ஓாிட�தி� ஒ4 
1திய 1,தக� இ4(த#. அ(த L�ைட எ� ெசா(த L�ைட�ேபாலேவ எ2ணி� 
பழகியவனாதலா� அ�1,தக�ைத எ5�#� பா��ேத�. அ# பி�ைளயவ�க� 
இய�றிய தி4நாைக6காேராண� 1ராணமாக இ4(த#. நா� பி�ைளயவ�கGைடய 
1லைமைய� ப�றி6 ேக�:4�பிM� அவ� இய�றிய I� எதைன*� 
பா��ததி�ைல. அ�1ராண� அ�ச(த��ப�தி� கிைட�தைத ஒ4 ெபாிய 
ந�னிமி�தமாக எ2ணிேன�. அதி� ஒDேவா� ஏடாக� த�ளி� பா��ேத�; சில 
பாட�கைள*� ப:�ேத�. யா�பில6கண�ைத ந�றாக� ப:�# �:�த 
சமயமாதலா� அ�ெச3*�களி� அைம�ைப*� எ#ைக, ேமாைன நய"கைள*� 
ஓைச இ�ப�ைத*� ெதாி(# அMபவி�# மகிO(ேத�. பலவிட"களி� 
திாி1யமக"கG� சி�திரகவிகG� அதி� அைம(தி4(தன. “இ(த Iைல*� இ# 
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ேபா�ற பல I�கைள*� இய�றிய மகா 14ஷாிட� ப:6க� ேபாகிேறா�” எ�% 
எ2ணி எ2ணி நா� ெப4மித� அைட(ேத�. 
 
அ�1,தக�ைத ஆவேலா5 1ர�:� 1ர�:� பா��#6ெகா2ேட இ46ைகயி�, 
“ேவ"கடராமா, எ�ெபாP# வ(தா3?” எ�% ெசா�?யவ2ண� சடேகாைபய"கா� 
உ�ேள வ(தா�. அவைர நா� க2டHட� நம,கார� ெச3ேத�. பி�1, நா� 
பி�ைளயவ�களிட� ப:6க� ேபாவதாக அவாிட� ெசா�ேன�. 
 
“ந�ல காாிய�. அவ� ஒ4 மகா கவி; சிற(த 1லவ�; மிகH� ெபாியவ�; இ(த� 
1ராண� அவ� இய�றிய#தா�. இ"<�ள வ6கீ� பாலகி4Fணபி�ைள எ�பவ� 
சில காலமாக இதைன� பாட" ேக�5 வ4கிறா�. அதனா� இைத நா� ப:6க 
ேந�(த#. வா6< மிகH� க�Qரமாக� ெச��கிற#. அ�தைகய ெபாியவாிட�தி� 
பாட" ேக�பத�< மி<(த 12ணிய� ெச3தி46க ேவ25�. அவாிட� 
மன�ேகாணாதப: நட(#ெகா25 க�%6ெகா�. நீ எ�ேபா# அவாிட� ேபாவதாக 
நி�சயி�தாேயா அ�ேபாேத உ� கFடெம�லா� தீ�(தெத�ேற ெசா�ேவ�. 
ந�றாக� ப:�#� ெபாிய வி�#வானாக விள"க ேவ25�” எ�% ஆசீ�வாத� 
ெச3தா�. 
 
“எ�லா� நீ"க� ஊ�:ன தமிO� �ைவயினா� உ2டான பயேன!” எ�% பணிவாக 
நா� விைட Cறிேன�. 
 
சில அ�ப�க� வி4�பியப: நா"க� ப�# நா�க� அாியிKாி� த"கியி4(ேதா�. 
சடேகாைபய"காாிட� தி4வர"க�த(தாதியி� பாட" ேகளாம� பா6கியி4(த 
ெச3*�கைள அ6கால�தி� ேக�5� ெபா4� ெதாி(#ெகா2டத�றி ��1�ள 
ெச3*�களி� உ�ள ச(ேதக"கைள*� ேக�5� ெதளி(ேத�. 
 
கீைழ�பPR� 
 
அாியிK46< அ4கி� உ�ள கீைழ�பPR� எ�M� ,தல�தி?4(த ெச�வராகிய 
சபாபதி பி�ைள ெய�பவ� எ� த(ைதயாைர� ச(தி�#� த� ஊ46< வ(# சில 
தின"க� இ46கேவ25ெம�% Cறேவ, அவ� வி4�ப�தி�ப:ேய அ"ேக 
ெச�ேறா�. ஒ4 வார� அDRாி� த"கியி4(ேதா�. அவ�, தSைசயி� வ6கீலாக 
இ4(த ராDபக=� ேக. எ,. சீனிவாஸ பி�ைளயி� தைமயனா�. அவ�கGைடய 
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த(ைதயாராகிய சிவசித�பர� பி�ைள6<� எ� த(ைதயா46<� இளைம �த� 
பழ6க� உ25. அவ� எ"க� <5�ப�தி�< அதிக உதவி ெச3தவ�. 
 
சபாபதி பி�ைள தமிO� பயி�சி*ைடயவ�. அவ� தSைசவாண� ேகாைவ ;ல��ள 
1,தக�ைத*� ேவ% சில 1,தக"கைள*� என6<6 ெகா5�# உதவினா�. 
ெச"கண�தி� தி46ேகாைவயாைர� ப:�த கால�தி� ெர�:யா� ;லமாக 
அக�ெபா4ளில6கண�ைத ஒ4வைகயாக� ெதாி(#ெகா2:4(ேத�. அதனா� 
தSைசவாண� ேகாைவயி��ள ெபா4ளைமதி என6< ந�< விள"கிய#. அத� 
ெச3*� நைடசி6க?�றி� ெதளிவாக இ4�த?� என6< எளிதி� ெபா4� 
1ல�ப�ட#. சில நா�களி� அைத� ப:�# �:�ேத�. 
 
உ�தமதான1ர� வ(த# 
 
அ�பா� அDRாி?4(# 1ற�ப�5� ெபாிய தி46<�ற� வ(# சிலநா� த"கி� 
பிற< உ�தமதான1ர� ெச�ேறா�. உ�தமதான1ர�தி?4(# அ�பா� மா�ர� 
ெச�ல ேவ2:ய#தா�. இ(த நிைலயி� அ#கா%� எ�ைன� பிாி(திராத எ� 
ெப�ேறா�க� நா� தனிேய மா�ர�தி� இ46கேவ25ேம எ�ப# ப�றி6 
கவைலெகா�ள� ெதாட"கின�. 
 
“ந��ைடய காலநிைல இ�ப: இ46கிற#. <ழ(ைதையவி�5 நா� எ�ப:� தனிேய 
இ4�ேப�! இவM6< ேவ2:ய ஆகார�ைத அ"ேக பிாிய�#ட� யா� 
ெச3#ேபா5வா�க�? இவM6<� த� ைகயாேலேய எ2ெண3 
ேத3�#6ெகா�ள6Cட� ெதாியாேத!” எ�% எ� தாயா� வ4(தினா�. 
 
“எ�ன ெச3வ#! ந��ைடய கால வி�தியாச� இ�ப: இ46கிற#. இ#வைரயி�� 
அவ� ப:�ைபேய �6கியமாக எ2ணி எ"ெக"ேக ேபானா� அவ� ப:�1� ந� 
காலேTப�� நைடெப%ேமா அ"க"ெக�லா� ேபா3 இ4(ேதா�. இ�ேபாேதா 
மா�ர�தி� நா� ேபா3 இ4�ப# சா�தியம�ேற! கிராம"களி� உ�ள ஜன"கைள� 
ேபால நகரவாசிக� ந�ைம ஆதாி6க மா�டா�கேள! தவிர, அாியிKைர� 
��றி���ள ஊ�களி� இ4�பவ�க� எ�னிட� அபிமான��ளவ�க�. மா�ர�தி� 
அ�ப: யா� இ46கிறா�க�? இவM6ேக ஆகார� �த?ய ெசௗகாிய"க� 
கிைட6<ேமாெவ�% ச(ேதக�ப5கிேற�. அவ�றி�< ேவ2:ய ஏ�பா5 ெச3ய� 
பண� ேவ25�. பண�தி�< எ�ன ெச3வ#!” எ�% எ� த(ைதயா� வ4(தினா�. 
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ம(திேராபேதச� 
 
“ஈ�வர சகாய� இ4(தா� எ�லா� ைக C5ம” எ�ற ெகா�ைகைய*ைடவ� எ� 
த(ைதயா�. சிவ&ைஜ, ம(திர ஜப� �த?யைவகளி� அவ46< ந�பி6ைக அதிக�. 
என6<� சில ம(திர"கைள� த6கவ�கைள6ெகா25 உபேதச� 
ெச3வி6கேவ25ெம�% அவ� க4தினா�. 
 
உ�தமதான1ர�தி�< வட6கி��ள தியாகச��திரெம�M� ஊாி� நீலக2ைடய 
ெர�பவ� கிராம6 கண6< ேவைலபா��# வ(தா�. அவ46<� எ� த(ைதயா46<� 
ெந4"கிய பழ6க� இ4(த#. அவ� ச"கீத� பயி�சி உைடயவ�. கன� 
கி4Fைணய4ைடய கீ��தன"க� பல அவ46<� ெதாி*�. ம(திர சா,திர�தி�� 
அவ� வ�லவ�. பல ெத3வ"கைள உபாசி�# வ(தா�. பலவைகயான ம(திர 
ஜப"கைள*� ய(திர &ைஜைய*� அவ� ெச3# வ(தா�. ச��ப விஷ�ைத� 
ேபா6<வதி� நி1ண�. ந�லபா�1 க:�# மய6க��ற ஒ4வைன ஞாபகேம இ�லாத 
நிைலயி� அவாிட� எ5�# வ(தா� ப�# நிமிஷ�தி� ம(திாி�# அவ� தாேன 
எP(# நட(# ெச���ப: ெச3வா�. 
 
எ� த(ைதயா� அவாிட�தி� எ�ைன அைழ�#� ெச�% W வ�லபகணபதி 
ம(திர�, W நீலக2ட ம(திர�, W ��பிரமணிய ஷடாTர� எ�பவ�ைற 
உபேதச� ெச3ய� ெசா�னா�. அவ� அவ�ைற உபேதசி�#, “உன6< ேம�� 
ேம�� ெசௗ6கிய� உ2டா<�” எ�% ஆசீ�வாத� ெச3தா�. சில தின� அவேரா5 
இ4(# பழகிய பி� அவாிட� விைடெப�% உ�தமதான1ர� வ(# ேச�(ேதா�. 
 
பிரயாண ஏ�பா5 
 
மா�ர� பிரயாண�தி�< ேவ2:ய ஏ�பா5க� ெச3ய� ெதாட"கிேனா�. எ� 
த(ைதயா� ைகயிேலா பண� இ�ைல. அதைன அறி(# அவ� ந2ப4� 
உ�தமதான1ர�#6< மிகH� சமீபமான உ�தமதானி எ�M� ஊாி� இ4(தவ4மான 
சா� ;�பன� எ�பவ� ெசலH6காக Xபா3 இ4ப�ைத(# கடனாக6 ெகா5�தா�. 
அ(த�ெதாைக அ�ெபாP# மிக�ெபாிய ச�ப�ைத�ேபால உதவிய#; எ� ப:�16< 
;லாதாரமாக இ4(த#. உ�தமதான1ர�தி�� ப6க�தி���ள ப(#6களிட� நா� 
மா�ர� ேபாவதாக விைடெப�%6ெகா2ேட�. 
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எ� தாயா� அ�ேபா# க4H�றி4(தைமயா� எ� த(ைதயா� அவைர*� 
எ�ைன*� அைழ�#6ெகா25 Yாிய;ைல6<� ெச�றா�. அ"ேக நா"க� சில 
தின� இ4(ேதா�. எ� மாதாமக� நா� பி�ைளயவ�களிட� ப:6க� ெச�வைத 
அறி(# மகிO(# எ�ைன ஆசீ�வதி�தா�. 
 
மா�ர� ெச�ற# 
 
அ�பா� எ� தாயாைர அ"ேக வி�5வி�5 நாM� எ� த(ைதயா4� மா�ர� வ(# 
ேச�(ேதா�. அDRாி� மகாதான1ர� ெத4வி� எ� சிறிய த(ைதயா� ேவ�டக�தி� 
த"கிேனா�. அ�ெபாP# அ"ேக எ� சிறிய தாயா4� வ(தி4(தா�. என6< 
நிமிஷ�தி�< நிமிஷ� ச(ேதாஷ�தினா� உ2டா<� படபட�1 அதிகமாயி�%. எ� 
த(ைதயா46ேகா வரவர6 கவைலயி� அறி<றி �க�தி� ேதா�ற� ெதாட"கிய#. பல 
நா�களாக நிைன(# நிைன(# எதி�பா��# ஏ"கியி4(த நா� ஒ4 ெபாிய பா6கிய� 
கிைட6க� ேபாகிறெத�ற எ2ண�தா� எ�லாவ�ைற*� மற(ேத�. அ6கால�தி� 
ேகாபாலகி4Fண பாரதியா� மா�ர�தி� இ4(தா�. அ�ெச3திைய நா� அறிேவ�. 
ேவ% ச(த��பமாக இ4(தா� நா� மா�ர�தி� அ:ைவ�ேதேனா இ�ைலேயா 
உடேன அவைர� ேபா3� பா��தி4�ேப�; மா�ர�தி��ள அழகிய 
சிவாலய�தி�<� ெச�% �வாமி தாிசன� ெச3தி4�ேப�; அ(நகாி�� 
அத�க4கி�� உ�ள கா�சிகைள6 க25 மகிO(தி4�ேப�. அ�ேபாேதா எ� 
க2Z� க4�#� ேவ% ஒ4 ெபா4ளி�� ெச�லவி�ைல. 
 
ஒ4 ந�ல காாிய�தி�< எ�தைன தைடக� உ2டாகி�றன! நா� தமிO ப:6க 
ேவ25ெம�% ெதாட"கிய �ய�சி வ%ைமயா�� ேவ% காரண"களா�� 
தைட�ப�5� தைட�ப�5� ேசா�வைட(த#. ஆனா�� அ�ப:ேய 
நி�%விடவி�ைல. ப(#6களி� பல� நா� ஸ�,கி4த� ப:6க ேவ25ெம�% 
வி4�பினா�க�. இராமாயண, பாரத, பாகவத காலேTப�ெச3# ஸ�,கி4த 
வி�#வானாக விள"க ேவ25ெம�ப# அவ�க� க4�#. ேவ% சில கனவா�கேளா 
நா� இ"கி[F ப:�# வி4�தி6< வரேவ25ெம�% எ2ணினா�க�. உதவி 
ெச3வதாகH� ��வ(தன�. நா� உ�திேயாக� பா��#� ெபா4ளீ�ட 
ேவ25ெம�ப# அவ�க� நிைனH. எ� த(ைதயாேரா ச"கீத�தி� நா� 
வ�லவனாக ேவ25ெம�% வி4�பினா�. அவ� வி4�ப� ��%� 
நிைறேவறவி�ைல; எ�லா4ைடய வி4�ப�தி�<� மாறாக எ� உ�ள� 
இளைமயி?4(ேத தமிO� ெத3வ�தி� அழகிேல பதி(#வி�ட#. ேம�� ேம�� 
தமிO�தாயி� தி4வ4ைள� ெபறேவ25ெம�% அவாவி நி�ற#. ஸ�,கி4த�, 
ெத�"<, இ"கி[F இவ�%� ஒ�ேறM� எ� மன�ைத6 கவரவி�ைல. சில 
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சமய"களி� அவ�றி� ெவ%�ைப6Cட அைட(ேத�. ச"கீத� பர�பைரேயா5 
ச�ப(த�ைடயதாகH� எ� த(ைதயார# 1கP6<� ஜீவன�#6<� காரணமாகH� 
இ4(தைமயா� அத�பா� என6< அ�1 இ4(த#. ஆனா� அ(த அ�1 நிைலயாக 
இ�ைல. எ� உ�ள�தி� சிகர�ைத� தமிேழ ப�றி6ெகா2ட#; அத� ஒ4 
;ைலயி� ச"கீத� இ4(த#. எ(த� சமய�தி�� அ(த� சிறிய இட�ைத*� 
அதனிடமி4(# கவ�(#ெகா�ள� தமிO கா�தி4(த#. 
 
ம�ற யாவ4� ேவ% ேவ% #ைறயி� எ�ைன� ெச��த எ2ணியேபா# எ� 
எ2ண� நிைறேவ%வ# எDவளH கFடமான#! தி4வ4ளி� #ைணயா� அ# 
நிைறேவ%� நிைலைமயி� இ4(த#. “தமிOநா�:ேல இைணய�% விள"<� ஒ4 
தமிழாசிாியாிட� நா� அைட6கல� 1<(# தமிழ�த�ைத வாாி \க�(# ெச�மா(# 
நி�ேப�” எ�ற நிைனவி� �� ப�டபா�ைட*� ேமேல எ�ன ெச3வ# எ�ற 
ேயாசைனைய*� மற(ேத�. ஒDெவா4 கண�� ஒDெவா4 *கமாக� ேதா�றிய#. 
பி�ைளயவ�க� ��ேன ெச�% அவைர6 க2ணார6 க25 அவ� ேப�வைத6 
ேக�5 அவ� மாணா6க� C�ட�தி� ஒ4வனாக� ேச4� ச(த��ப�ைத எதி�பா��# 
நி�ேற�. 
---------- 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 27. 27. 27. 27. பி�ைளயவ�க� �� �த�நா�பி�ைளயவ�க� �� �த�நா�பி�ைளயவ�க� �� �த�நா�பி�ைளயவ�க� �� �த�நா�    

 
மா�ர�தி�< நா"க� காைலயி� வ(தேச�(ேதா�. உடேன எ� த(ைதயா� ,நான� 
�த?யன ெச3#வி�5� &ைஜ ெச3ய� ெதாட"கினா�. எ� தாயா� இ�லாத 
கால"களி� அவர# &ைஜ6< ேவ2:ய பணிவிைடகைள நாேன ெச3வ# வழ6க�. 
அDவாேற அ�%� ெச3ேத�. அ�% 1ாி(த &ைஜயி� எ� ந�வாOைவ6 <றி�# 
அவ� கடHைள� பிரா��தி�# உ4கியி46க ேவ25ெம�% ெதாி(த#. 
 
&ைஜ6<� பி� ேபாஜன� ெச3ேதா�. அ�பா� த(ைதயா� சிரமபாிகார� 
ப2ணி6ெகா2டா�. பிற< பி�பக� ;�% மணியளவி� நாM� அவ4� 
பி�ைளயவ�கைள� பா�6க� 1ற�ப�ேடா�. ேபா<� வழியி� W மா�ரநாத� 
ஆலய� இ4(தைமயி� உ�ேள ெச�% �வாமி ச(நிதான�தி� நம,கார� 
ெச3#வி�5� ெச�ேறா�. 
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அ6கால�தி� பி�ைளயவ�க� மா�ர�தி� தி4வாவ5#ைற யாதீன�#6<ாிய 
க�டைள மட�ைத அ5�# ேம�பா��ள L�:� இ4(# வ(தன�. நா"க� 
அDL�:�<� ெச�ேறா�. 
 
இ4வ� 
 
அ"ேக ��க�:� இ4வ� இ4(தன�. அவ4� ஒ4வ� வி&தி 4�திரா�ச� 
தாி�#6ெகா25 விள"கினா�. எ� த(ைதயா4� நாM� அவைரேய 
பி�ைளயவ�கெள�% எ2ணிேனா�. ம�ெறா4வாிட� ெம�ல எ� த(ைதயா�, 
“பி�ைளயவ�க� இவ�களா?” எ�% ேக�டா�. அவ� எ� த(ைதயார# ேதா�ற�தி� 
ஈ5ப�5 இனிய �க�தினராகி, “இவ� தி4வாவ5#ைற மகா?"க� பி�ைள” எ�% 
Cறினா�. 
 
உடேன த(ைதயா�, “மகாவி�#வா� பி�ைளயவ�க� எ"ேக இ46கிறா�க�?” 
எ�% ேக�டன�. 
 
இ(த இர25 ேக�விகG6<� இைடேய மிகH� சிறிதளH காலேம ெச�றி46<�. 
அத�<� எ� மன�தி� பய�� ச(ேதக�� இ�ப�� மாறிமாறி� ெபா4தன. அ"ேக 
பி�ைளயவ�க� இ�ைலெய�பைத அறி(தHட�, “அவ�க� எ"ேகயாவ# ெவளிேய 
ெச�றி46கலா�” எ�ற எ2ண� என6< �த?� ேதா�றவி�ைல. “அவ�க� ஊாி� 
இ�ைலேயா? ெவளி�46<� ெச�றி46கிறா�கேளா! நா� வ(த காாிய� இ�ேபா# 
ைகCடாேதா? நா� தி4�பி ஊ46<�ேபாக ேந�(#வி5ேமா?” எ�% பலவா% 
எ2ணிேன�. 
 
“இ(த L�:� பி�1ற�#�ள ேதா�ட�தி� ேவைல நட�பதா� பி�ைளயவ�க� 
அைத6 கவனி�#6 ெகா25 அ"ேக இ46கிறா�க�” எ�% அ6கனவா� Cறினா�. 
அ�ேபா#தா� என6<� ைதாிய� உ2டாயி�%. 
 
எ� த(ைதயாாிட� ேபசி6ெகா2:4(தவ� மா�ர�#6< அ4கி��ள <�றால� 
எ�M� ஊாினராகிய தியாகராஜ�த?யாெர�M� ெச"<(த� ெச�வ�. 
பி�ைளயவ�கைள6ெகா25 அ(த ,தல�தி� 1ராண�ைத� தமிழி� 
இய�%வி�தவ�. அ�1ராண� தி4�#4�தி� 1ராண� என வழ"<�. 
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எ� த(ைதயா� அ"கி4(த ம�ெறா4வராகிய மகா?"க� பி�ைளைய� பா��#, 
“தி4வாவ5#ைற6 க(சாமி6 கவிராயைர உ"கG6<� ெதாி*மா? அவ� 
ெசௗ6கியமாக இ46கிறாரா?” எ�% ேக�டா�. 
 
“அவ� சில கால�தி�< ��1 சிவபத� அைட(தா�” எ�% அவ� விைட Cறினா�. 
 
த(ைதயா� அ�ெச3திைய6 ேக�5 வ4�தமைட(தா�. க(தசாமி6 கவிராய� எ� 
பிதாH6<� பழ6கமானவ�. தி4வாவ5#ைற யாதீன வி�#வானாக இ4(தவ�, 
அாியிK�� சடேகாைபய"காாி� ஆசிாிய�. எ�ைன அவாிட� ப:6க� 
ெச3யலாெம�% எ(ைதயா� நிைன�த#25. அவ46<� தம6<� பழ6க� 
உ2ெட�%� மி6க அட6க� உ�ளவெர�%� Cறி அவ4ைடய 
<ணவிேசஷ"கைள� ப�றி� த(ைதயா� ேபசி6ெகா2:4(தா�. 
 
அ�ேபா# அ"ேக பி�ைளயவ�கGைடய தவசி�பி�ைள ஒ4வ� வ(தா�. அவாிட� 
எ� தக�பனா� பி�ைளயவ�கைள நா"க� பா�6க வ(தி46<� ெச3திைய� 
ெதாிவி6<�ப: ேக�56ெகா2டன�. அவ� அ"ஙனேம ேபா3� ெசா�ல, 
பி�ைளயவ�க� நா"க� இ4(த இட�தி�< வ(தன�. 
 
�த� கா�சி 
 
அ�1லவ� ெப4மா� வ4�ேபாேத அவ4ைடய ேதா�ற� எ� க2ைண6 கவ�(த#. 
ஒ4 யாைன ெம�ல அைச(# நட(# வ4வைத�ேபா� அவ� வ(தா�. ந�ல 
வள��சியைட(த ேதா�ற�� இள(ெதா(தி*� �ழ"கா� வைரயி� நீ2ட ைககG� 
பர(த ெந�றி*� பி�1ற�#�ள சிறிய <5மி*� இைடயி� உ5�தி4(த 
=யெவ�ைள ஆைட*� அவைர ஒ4 பர�பைர� ெச�வெர�% ேதா�ற� ெச3தன. 
ஆயிM� அவ� �க�திேல ெச�வ�கG6<�ள &ாி�1 இ�ைல; ஆO(# பர(த 
ச��திர� அைலயட"கி நி�ப#ேபா�ற அைமதிேய ேதா�றிய#. க2களி� எைத*� 
ஊ54வி�பா�6<� பா�ைவ இ�ைல; அலTியமான பா�ைவ இ�ைல; த� ��ேன 
உ�ள ெபா4�களி� ெம�லெம�ல6 <ளி��சிேயா5 ெச��� பா�ைவதா� 
இ4(த#. 
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அவ4ைடய நைடயி� ஓ� அைமதி*�, வாO6ைகயி� 12ப�5� ப2ப�ட 
தள��சி*� இ4(தன. அவ4ைடய ேதா�ற�தி� உ�ஸாக� இ�ைல; ேசா�ப�� 
இ�ைல. படபட�பி�ைல; ேசா�H� இ�ைல. அவ� மா�பிேல 4�திரா�ச க2: 
விள"கிய#. 
 
பல காலமாக� தவ�1ாி(# ஒ4 ெத3வ தாிசன�தி�<6 கா�தி46<� 
உபாஸகைன�ேபால நா� இ4(ேத�; அவM6<6 கா�சியளி6<� 
அ�ெத3வ�ேபால அவ� வ(தா�. எ� க2க� அவாிட�ேத ெச�றன. எ� மன�தி� 
உ�ஸாக� ெபா"கி அைல எறி(த#. அத� விைளவாக ஆன(த6க2ணீ� #ளி�த# 
அ�#ளி இைடயிைடேய அ�1லவ�பிராMைடய ேதா�ற�ைத மைற�த#. 
��றி���ள எ�லாவ�ைற*� வில6கிவி�5 அவர# தி4ேமனியி� உலவிய எ� 
க2க� அவ� �க�திேல பதி(#வி�டன. 
 
வ(த காாிய� எ�ன? 
 
அவ� வ(தHட� நி�%ெகா2:4(த எ"கைள உ�கா4�ப: ெசா�னா�. அ(த� 
ெதானியி�� அைமதிைய�தா� நா� உண�(ேத�. எ�லா� சா(தமயமாக 
இ4(தன. அவ4� அம�(தா�; எ� தக�பனாைர� பா��#, “நீ"க� யா�? வ(த 
காாிய� எ�ன?” எ�% விசாாி�தன�; அDவா��ைதக� அ�1ட� கல(# 
ெவளிவ(தன. 
 
“நா"க� பாபநாச�#6<� ப6க�தி��ள உ�தமதான1ர�தி?4(# வ4கிேறா�. 
த"கைள� பா�6க�தா� வ(ேதா�. இவ� எ� <மார�. தமிO ப:�# வ4கிறா�. 
சிலேபாிட� பாட� ேக�:46கிறா�. ச"கீத�� அ�பியாச� ெச3தி46கிறா�. 
த"களிட� பாட� ேக�க ேவ25ெம�% மி<(த ஆவ�ெகா2:46கிறா�. 
தமிைழ� தவிர ேவ% ஒ�றி�� இவ� 1�தி ெச�லவி�ைல. எ�ேபா#� த"க� 
,மரைணயாகேவ இ46கிறா�. ஆைகயா� த"களிட� இவைன அைட6கலமாக 
ஒ�பி�#வி�5� ேபாக வ(ேத�.” 
“உ"க� ெபய� எ�ன?” 
“எ� ெபய� ேவ"கடஸூ�ப� எ�ப�. இவ� ெபய� ேவ"கடராம�” எ�றா� எ� 
த(ைதயா�. 
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“ேவ"கடஸூ�பென�ப# ந�ல ெபய�. ேவ"கட ஸூ�ரமணியென�பத� மXஉ 
அ#. தி4ேவ"கட மைலயி� �4க6 கடH� ேகாயி�ெகா2:46கிறாெர�பத�< 
இ(த வழ6< ஓ� ஆதார�.” 
 
அவ� ேப�சிேல ஒ4 தனி இனிைமைய நா� உண�(ேத�. “சாதாரணமாக� 
ேப��ேபாேத அ4ைமயான விஷய� ெவளிவ4கி�றேத!” எ�% நா� ஆ�சாிய� 
அைட(ேத�. பிற< பி�ைளயவ�க� எ�ைன� பா��#, “நீ� யா� யாாிட� எ�ன 
எ�ன I�கைள� பாட" ேக�:46கிறீ�?” எ�% வினவின�. நா� ெம�ல எ� 
வரலா�ைற� ெசா�ேன�; சடேகாைபய"காாிட� ப:�த# �த� ெச"கண� 
வி4�தாசல ெர�:யாாிட� காாிைக� பாட� ேக�ட# வைரயி� விாிவாக 
எ5�#ைர�ேத�. 
 
“இவ46< இைசயி� எ(த ம�5� பயி�சி உ25?” எ�% எ� த(ைதயாைர ேநா6கி 
அவ� ேக�டா�. ச"கீத�ைத இைசெய�% அவ� ெசா�?யைத நா� கவனி�ேத�. 
தா� என6<� ச"கீத�ைத �ைறயாக6 க�பி�# வ(தைத எ� த(ைதயா� 
ெதாிவி�தா�. அ�பா� தா� கன� கி4Fைணயாிட� <4<லவாச� ெச3# ச"கீத� 
க�றைத*� ெசா�னா�. 
 
“இ(த ஊாி��ள ேகாபாலகி4Fண பாரதியாைர� ெதாி*ேமா?” எ�% 
பி�ைளயவ�க� ேக�டன�. 
“ந�றாக� ெதாி*�. அவ4� கன� கி4Fைணயாிட� சிலகால� அ�பியாச� 
ெச3த#25.” 
 
பாீ�ைச 
 
இDவா% எ"க� வரலா�ைற அறி(#ெகா2ட பி�1 அ6கவிஞ� ெப4மா� 
எ�ைன� பா��#, “ைநடத�தி� ஏதாவ# ஒ4 பாடைல� ெசா���” எ�றா�. அ(த 
மகாவி�#வாM6< ��, கா�5�பிரா(திய"களிேல தமிழறிைவ� 
ேசகாி�#6ெகா2ட நா� எDவளH சிறியவ�! என6<� பாட� ெசா�ல� ைதாிய� 
உ2டாகவி�ைல. மன� ந5"கிய#. உட� பதறிய#; ேவ�ைவ உ2டாயி�%. நா6< 
உ�ேள இP�த#. இர25 ;�% நிமிஷ"க� இDவா% நா� த5மாறிேன�. 
அ�பா� ஒ4வா% ைநடத�தி��ள, “தைழவிாி க56ைக மாைல” எ�M� கா�1� 
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ெச3*ைள6 க�யாணி ராக�தி� ெம�ல� ெசா�ேன�; �தல:ைய, “தைழவிாி 
க56ைக மாைல� தனி�த� சைடயி� Y5�” எ�% நா� ெசா�ேன�. 
பி�ைளயவ�க� இைடமறி�#, “தனி �த� சைடயி�Y5�” எ�% ெசா�?� 
தி4�தினா�. பலகாலமாக� பிைழப�ட பாட�ைத உ4ேவ�றி இ4(த என6< அ(த� 
பாடேம ��வ(த#. எ� ந56க� அதிகமாயி�%. ஆனா�� பாட� �Pவைத*� 
ெசா�? �:�ேத�. நா� அைத� ெசா���ேபாேத அவ� �க�ைத*� கவனி�ேத�. 
“நா� ெசா�வதி� அவ46< ெவ%�1 உ2டா<ேமா” எ�% பய(ேத�. 
ந�லேவைளயாக அவ� �க�தி� அ�தைகய <றி�1 ஒ�%� ேதா�றவி�ைல. 
என6<� சிறி# ஊ6க� உ2டாயி�%. 
 
“இ�M� ஒ4 பாட� ெசா���” எ�றா� அவ�. நா� ைநடத�தி� சிற�1� 
பாயிரமாகிய, “நிலH ெபாழி தனி6கவிைக” எ�M� பாடைல� சாேவாி ராக�தி� 
ெசா�ேன�. அ(த இர25 ெச3*�கைள*� மீ�5� ெசா�?� ெபா4� C%�ப: 
Cறினா�. நா� பாட�கைள� ெசா�?� ெபா4� Cற� ெதாட"<ைகயி� நா6<� 
தPதP�த#. 
 
“ைதாியமாக� ெசா���” எ�% அ6கவிஞ�பிரா� Cறினா�. நா� இர25 
ெச3*�கG6<� ெபா4� Cறி �:�ேத�. 
 
“நிக25 பாட� உ2ேடா?” எ�% அவ� ேக�டா�. நா� “ப�னிர25 ெதா<தி*� 
பாட� உ25” எ�% Cறேவ சில சில பாட"கைள� ெசா�ல� ெசா�?6 
ேக�5வி�5, “நிக2ைட மனன� ெச3வ# ந�லேத. இ6கால�தி� அைத ெந�54� 
ப2Z� வழ6கேம ேபா3வி�ட#. ெசா�னா� யா4� ேக�பதி�ைல” எ�றா�. 
 
ச(ேதக� ேப�� 
 
அ�ேபா# எ� த(ைதயா�, “இவைன� த"களிட� ஒ�பி�#வி�ேட�. எ�ேபா# 
இவ� பாட� ேக�க வரலா�?” எ�% ேக�டா�. 
 



14 

 

 

அ�1லவ� ெப4மா� சிறி#ேநர� ெமௗனமாக இ4(தா�. அவ� எைதேயா 
ேயாசி6கிறா� எ�% எ2ணிேன�; “ஒ4 கா� ந�ைம ஏ�%6ெகா�ள மா�டாேரா?” 
எ�% அSசிேன�. அவ� ெம�ல� ேபச� ெதாட"கினா�. 
 
“இ"ேக ப:�பத�< அ:6க: யாேரM� வ(தவ2ணமாக இ46கிறா�க�. 
வ4�ேபா# பணிவாக நட(#ெகா�Gகிறா�க�. சில கால� ப:�#� வ4கிறா�க�. 
ப:�#� தமிழி� ந�ல உண��சி உ2டா<� சமய�திேல ேபா3வி5கிறா�க�. சில� 
ெசா�லாமேல பிாி(#வி5கிறா�க�. சில� ‘ஊ� ேபா3� சில தின"களி� வ4கிேறா�’ 
எ�% ெசா�?� ேபா3� தி4�1வேத இ�ைல. சில கால� இ4(# ப:�பதாக� 
பாவைன ெச3#வி�5� பிாி(# ெச�% எ�னிட� ப:�ததாக� ெசா�?6ெகா25 
திாிகிறா�க�. இ�ப: அைர<ைறயாக� ப:�பதா� அவ�கG6< ஒ4 பயM� 
உ2டாவதி�ைல; நம6<� தி4�தி ஏ�ப5வதி�ைல. இ�தைகயவ�க� இய�ைப6 
க25 க25 மன� ச?�#வி�ட#. யாராவ# பாட� ேக�பதாக வ(தா� ேயாசைன 
ெச3#தா� ஏ�%6ெகா�ள ேவ2:யதாயி46கிற#.” 
 
அவ� ேப�சிேல அ�1� ெம�ைம*� இ4(தன. ஆனா� அவ� க4�# இ�னெத�% 
ெதளிவாக விள"கவி�ைல. எ� உ�ள�திேல அ�ேப�� மி<(த ச(ேதக�ைத 
உ2டா6கிவி�ட#. அவ� த�மிட� வ(# சில கால� இ4(# பிாி(# ேபான 
மாணா6க�க� சில� வரலா�ைற*� ெசா�னா�. “இ(த விஷய"கைள ெய�லா� 
ெசா�வத� க4�# எ�ன? ந�ைம ஏ�%6ெகா�ள வி4�பமி�ைல எ�பைத6 
<றி�பாக� ெதாிவி6கிறா�கேளா? அ�ப:யி4(தா� இDவளH பிாியமாக� 
ேபசி6ெகா2:46க மா�டா�கேள” எ�% நா� மய"கிேன�. 
 
தவ� ப?�த# 
 
எ� த(ைதயா� ைதாிய�ைத இழவாம�, “இவ� அDவாெற�லா� இ46க மா�டா�. 
இவM6<� ப:�பைத� தவிர ேவ% ேவைல இ�ைல. த"களிட� எDவளH கால� 
இ46க ேவ25மானா�� இ4�பா�. த"கGைடய உ�தரH இ�லாம� இவ� 
எ"<� ெச�லமா�டா�. இைத நா� உ%தியாக� ெசா��கிேற�, இத�< �� 
இவM6<� பாட� ெசா�னவ�கெள�லா� இவைன� த"களிடேம ெகா25வ(# 
ேச�6<�ப: வ�1%�தினா�க�. பல காலமாக ேயாசி�# அதிக ஆவ�ட� 
த"களிட� அைட6கல� 1க இவ� வ(தி46கிறா�. இவMைடய ஏ6க�ைத6 க25 
நா� தாமத� ெச3யாம� இ"ேக அைழ�# வ(ேத�. த"களிட� ஒ�பி�#வி�ேட�. 
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இனிேம� இவ� விஷய�தி� என6< யாேதா� உாிைம*� இ�ைல” எ�% Cறினா�. 
அ�ப:6 C%�ேபா# அவ� உண��சி ேமேல ேபசெவா�டாம� ெதா2ைடைய 
அைட�த#. நாM� ஏேதேதா அ�ேபா# ெசா�ேன�; ேவ2:6ெகா2ேட�; எ� 
வா3 <ழறிய#; க2 கல"கிய#; �க� ஒளியிழ(த#. 
 
அ"கி4(தவ�க� எ� த(ைதயா� ேவ25ேகாைள*� என# பாிைவ*� உண�(# 
இர"கி, “இ(த� பி�ைள இ4(# ந�றாக� ப:�பாெர�ேற ெதாிகிற#. தா"க� 
ஏ�%6ெகா�ள ேவ25�” எ�% Cறினா�க�. 
 
அ6கவிஞ� பிரான# �க� மல�(த#. ஒ4விதமான உ%தி6< அவ� 
வ(#வி�டாெர�பைத*�, அ�தீ�மான� என6< அMCலமாக�தா� 
இ46<ெம�பைத*� அ(த �கமல��சி விள6கிய#. 
 
“இDRாி� ப(#6க� யாேரM� இ46கிறா�கேளா? இவ4ைடய ஆகார�#6காக 
ஏ�பா5 ஏேதM� ெச3தி46கிறீ�களா?” எ�% பி�ைளயவ�க� ேக�டன�. 
 
“இDRாி� ந2ப�கG� ப(#6கG� இ4(தா�� அவ�க� ெச�வ��ளவ�கள�ல�. 
அவ�கG6<� சிரம� ெகா5�ப# உசிதமாக இரா#. தா"கேள ஏதாவ# ஏ�பா5 
ெச3யேவ25�” எ�றா� எ� த(ைதயா�. பி�ைளயவ�க� பல மாணா6க�கைள 
ைவ�#� ேபாஷி�#� பாடSெசா�? வ4கிறா� எ�ற ெச3திைய� பல� Cற6 
ேக�:4(தைமயி� இDவா% எ(ைதயா� ெசா�னா�. 
 
பி�ைளயவ�க�: “தி4வாவ5#ைறயி�� ப����ர�தி�� நா� த"<� கால"களி� 
இவ4ைடய ஆகார விஷய�தி� ஒ4 <ைற*� ேநராம� பா��#6ெகா�ளலா�. 
ைசவராக இ4(தா� ஒ4 கவைல*� இரா#; எ� L�:ேல சா�பிடலா�. இ(த ஊாி� 
இவ� ஆகார விஷய�தி� ஒ�%� ெச3ய இயலாத நிைலயி� இ46கிேற�; அ# ப�றி 
வ4(#கிேற�.” 
 
எ(ைதயா�: “அ�ப:யானா� இDRாி� இ46<� வைரயி� இவ� ஆகார� 
ெசலவி�< ேவ2:ய பண�ைத எ�ப:யாவ# �ய�% அM�பிவி5கிேற�. 
இவைன� தா"க� ஏ�%6ெகா�ள ேவ25�.” 
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பி�ைளயவ�க�: “சாி. ஒ4 ந�ல தின� பா��#� பாட"ேக�க ஆர�பி6கலா�.” 
 
எ� தவ� ப?�தெத�% நா� <=க?�ேத�. அ,தமன சமயமாகிவி�டைமயா� 
நா"க� ம%நா� காைலயி� வ4வதாக விைடெப�%6ெகா25 எ"க� வி5தி6< 
மீ2ேடா�. 
 
நா"க� ேபா<�ேபா# எ"க� மன�ைத அமிO�தி6ெகா2:4(த ஒ4 ெபாிய பார� 
நீ"கிய# ேபால இ4(த#. எ� த(ைதயா� அ:6க:, “ஜா6கிரைதயாக இ4�பாயா? 
ேதக ெசௗ6கிய�ைத6 கவனி�#6ெகா�வாயா? க:த� எP#வாயா? 
வ4�த�படாம� இ4�பாயா?” எ�% பல ேக�விகைள6 ேக�56ெகா2ேட வ(தா�. 
எ�ைன� தனிேய வி�5�ெச�வத�< அவ� உ�ள� ஏDவளH த�தளி�தெத�பைத 
அைவ விள6கின. 
--------- 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 28. 28. 28. 28. பாட� ேக�க	 ெதாட�கிய பாட� ேக�க	 ெதாட�கிய பாட� ேக�க	 ெதாட�கிய பாட� ேக�க	 ெதாட�கிய     

 
பி�ைளயவ�கGைடய மாணா6க� C�ட�தி� நா�� ேச�(#வி�ேடாெம�ற 
நிைன�1 என6< ஒ4வைகயான ெப4மித�ைத உ2டா6கிய#. அ�% இரH நாM� 
எ� த(ைதயா4� ஆலய�தி�<� ெச�% W மா�ரநாதைர*� அபயா�பிைகைய*� 
தாிசி�# வ(ேதா�. இரா�திாி �P#� என6<� =6கேம வரவி�ைல. எ� 
உ�ள�தி� ெபா"கிவ(த ச(ேதாஷ உண��சியினா� அைமதியி�லாம� 
பலவைகயான கா�சிகைள6 க�பைன ெச3# பா��ேத�. “இனி நம6< ஒ4 <ைறH� 
இ�ைல” எ�ற ந�பி6ைக எ� அ(தர"க�தி?4(# ஒளிவி�5 வ(த#. 
 
கனH� பயM� 
 
எ� த(ைதயா4� அ�% இரH எ�ைன� ேபாலேவ அைமதியாக� ="கவி�ைல. 
அத�<6 காரண� எ�ைன� தனிேய வி�5�ெச�ல ேவ25ேம எ�ற கவைலதா�. 
அேத ஞாபக�ேதா5 அவ� ப5�தி4(தா�. 
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ப56ைகயி?4(# காைலயி� எP(தHட�, “சாமா” எ�% எ�ைன அைழ�தா�. 
“ரா�திாி நா� ஒ4 ெசா�பன� க2ேட�. த�பதிகளாகிய ஒ4 கிழவ4� கிழவி*� 
வ(# எ�னிட� வி&தி <"<ம� பிரசாத"கைள அளி�#, ‘உ� பி�ைள6<6 ெகா5; 
அவைன�ப�றி6 கவைல�பட ேவ2டா�’ எ�% ெசா�?வி�5� ெச�றா�க�. அ# 
�த� என6< மி6க ைதாிய� உ2டாகிவி�ட#. உன6< ேTம� உ2டா<ெம�ேற 
ந�1கிேற�. நீ கவைல�படாம� இ4” எ�% ெசா�னா�. என6ேகா அ�சமய�தி� 
ஒ4 கவைல*� இ�ைல. ஆனா�� அவ� எ� கவைலைய� ேபா6<பவைர� ேபால� 
த��ைடய கவைல6< ஒ4 சமாதான� ெசா�?6ெகா2டா�. 
 
ெபாP# ந�றாக வி:(த#. காைல நியம"கைள �:�#6ெகா25 நா"க� 
இ4வ4� பி�ைளயவ�க� L�56<� ெச�ேறா�. �த�க�:� ைசவ�ெச�வ�க� 
சில4ட� அம�(# அவ� ேபசி6ெகா2:4(தா�. எ"கைள6 க2டHட� 
1�னைகேயா5, “வா4"க�; உ�கா4"க�” எ�% ெசா�னா�. �த� நா� 
அவ4ைடய வா��ைதயி� அயலாைர உபசாி�ப#ேபா�ற ெதானி இ4(த#. 
இர2டா� நாேளா அவ� வா3 எ� த(ைதயாைர வரேவ�%6ெகா2:46<�ேபாேத 
அவ� பா�ைவ எ�ேம�தா� விP(த#. அவ� <ர?� ஒ4 ப�ேறா5 C:ய அ�1 
ெதானி�த#. �த� நா� எ"கைள அயலாராக எ2ணிய அவ� அ�ைற� தின� 
த�ைம� ேச�(தவ�களாகேவ எ2ணினா� ேபா��! 
 
“இரா�திாி ஆகார� ெசௗகாியமாக இ4(ததா? நீ"க� த"கி*�ள ஜாைக வசதியாக 
இ46கிறதா?” எ�% வினவினா�. 
 
“எ�லா� ெசௗகாியமாகேவ இ46கி�றன. ேந�% ரா�திாி ேகாயி�6<� ேபா3 
,வாமி தாிசன� ெச3ேதா�. இவMைடய ேTம�ைத6 <றி�# ஸ(நிதியி� 
பிரா��தைன ெச3ேத�. ரா�திாி =6க�தி� நா� ஒ4 ெசா�பன� க2ேட�” 
எ�றா� எ� த(ைதயா�. பி�ைளயவ�க� “எ�ன ெசா�பன� அ#?” எ�% 
ேக�கேவ த(ைதயா� அைத எ5�#ைர�தா�. “இ# ந�ல ச<ன�. W 
மா�ரநாதைர*� அபயா�பிைகைய*� கிழவ�, கிழவி எ�% ெசா�வ# இ(த 
,தல�தி� வழ6க�. உ"க� கனவி� ேதா�றியவ�க� அDவி4வ4ேம. நீ"க� இனி 
இவைர�ப�றி6 கவைல�பட ேவ2டா�; இவ� ேTமமாக இ4�பா�” எ�% அ(த6 
கனH6<� ெபா4� Cறினா� அ�1லவ� ேகாமா�. 
 



18 

 

 

எ� த(ைதயா� த� கனவி� W மா�ரநாதேர எP(த4ளியதாக ந�பி� தி4�தி 
அைட(தா�; நாேனா பி�ைளயவ�க� ேநேர இ4(#. “நீ"க� இனி இவைர�ப�றி6 
கவைல�படேவ2டா�” எ�% Cறிய#ப�றி� தி4�தி*�ேற�. 
 
ேப�சினிைடேய அMபவ வா��ைதக� 
 
அ�பா� அ"ேக வ(தி4(த கனவா� ஒ4வ� ஆ%�க நாவலைர� ப�றிய சில 
ெச3திகைள� ெசா�னா�. நாவல� சித�பர�ைதவி�5 யாO�பாண�தி�<� 
ெச�ற#� அவ� வரைவ அறி(# யாO�பாண�# வி�#வா�கG� பிர16கG� 
கட�%ைறயி� அவைர எதி�ெகா2டைழ�#� ெச�% உபசாி�த#� பிறHமாகிய 
சமாசார"கைள அவ� ெசா�னா�. ம�ெறா4வ� வடKாி� இராம?"க வ�ளலா� 
இ4(தைத*� அ"ேக நட(த நிகO�சிகைள*� விாிவாக6 Cறினா�. பிற< 
பி�ைளயவ�க� எ� த(ைதயாாிட� அாியிK� �த?ய ஊ�கைள�ப�றி 
விசாாி�தன�. அ"ேக உ�ளவ�க� வி�#வா�களிட� கா�5� ஆதரைவ*� 
பிற46<� த"களா� இய�ற உபகார� ெச3யேவ25ெம�ற எ2ண� 
ஏைழகG6<� இ4�பைத*� தக�பனா� எ5�#� ெசா�னா�. 
 
“கா�5� பிரேதச"கெள�% நா� ெசா��கிேறா�. அ"ேகதா� ஜீவகா42ய�� 
அ�1� நிர�பியி46கி�றன. நாகாிக� அதிகமாக ஆக� �யநல�� அதிகமாகி�ற#. 
நாகாிக��ள இட"களி� உபகார சி(ைத*�ளவ�கைள அ4ைமயாக�தா� 
பா�6கிேறா�” எ�% பி�ைளயவ�க� Cறின�. 
 
அவ� Cறிய இ(த வா��ைதக� அவர# அMபவ�தி?4(# எP(தைவ எ�% 
பி�கால�தி� நா� அறி(ேத�. 
 
பாீ�ைச 
 
பிற< நா"க� விைடெப�%� ெச�% பக� உணைவ �:�#6ெகா25 பி�பக� 
பி�ைளயவ�களிட� வ(# ேச�(ேதா�. அ�ேபா# அவ� தி4நாைக� காேராண� 
1ராண�ைத வ4வி�# எ�னிட� அளி�#. “இதி� ஏேதM� ஒ4 ெச3*ைள எ5�#� 
ப:*�” எ�% ெசா�னா�. நா� அ(த� 1,தக�ைத� பிாி�# நா�5� 
படல�தி��ள ஒ4 ெச3*ைள அைமதியாக இைசேயா5 ெம�ல� ப:6கலாேன�. 
நா� ப:�த ெச3*� வ4மா%: 
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“1�ைம சா�கிழ" ககO(தி5� ேபாெததி� ேபா#� 
அ�ைம தீ�மணி �ைரயி4� பாலக� றி5வா� 
வ�ைம ேமவிய தாயிM மா2பறி யாேர� 
ெம�ைம ேமவிழி ெபா4ளிM மிழி(ததா3 வி5ேம” (நா�5�படல�, 38). 
 
�த?� ஒ4 �ைற மன�#� ப:�#� பா��த பிறேக வா3வி�5� ப:�ேத�. 
ஆதலா� நா� தைடயி�லாம� ப:6க �:(த#. பி�ைளயவ�க� அ(த� ெச3*ளி� 
ெபா4ைள� ெதளிவாக என6<� ெசா�னா�; பத�பதமாக� பிாி�#� ெபா4� 
Cறினா�; பதசார�� ெசா�? விள6கினா�. 
 
“<றிSசி நில�தி��ள ேவட�க� கா�:� த"கG6< ஆகாரமாக உதHகி�ற 
கிழ"<கைள� ேதா2: எ56கிறா�க�. அ�ெபாP# &மியி� 1ைத(#கிட6<� 
மணிக� ெவளிவ4கி�றன அவ�ைற6 கட�பாைறயினாேல ஒ#6கிவி�5 ேம�� 
ேதா25கிறா�க�. அவ�கG6<6 கிழ"கினிட� உ�ள மதி�1 மணியினிட� 
இ�ைல. உலக�தி� எDவளH சிற(த ெபா4ளாயி4�பிM� அத� ெப4ைமைய 
அறியாதவாிட� அக�ப�டா� மிகH� இழி(த ெபா4ைள� ேபாலாகிவி5�. 
 
“இ(த விஷய� அ�பா�:� ெசா�ல�ப�:46கிற#. தமிO6 காவிய"களி� நா�5 
வ4ணைனயி� இ�தைகய ெச3திகைள அைம�ப# 1லவ� மர1. அ�ப: 
வ4ணி6<�ெபாP# <றிSசி, பாைல, ��ைல, ம4த�, ெந3த� எ�M� ஐ(# வைக 
நில"கைள*� அவ�றி� நிகP� ெச3திகைள*� தனி�தனிேய விாிவாக 
வ4ணி�பா�க�. இ(த வ4ணைன, மைல*� மைலைய� சா�(த இட�மாகிய 
<றிSசி நில�தி��ள ேவட�க� இய�ைப*� ெசய�கைள*� ெசா��மிட�தி� 
வ4கி�ற#. வ4ணைனேயா5 உலக இய�பாகிய நீதி ஒ�%� இ�ெச3*ளி� 
அைம(தி46கி�ற#. 
 
“அ5�த பாடைல*� ப:*�” எ�% பி�ைளயவ�க� ெசா�லேவ நா� ப:�ேத�:- 
 
“�றிவி ராயைப� ெபாழி?�ெச� �Pமணிேநா6கி� 
ெசறிவ தீெயன6 <டாவ: ேவ%கா� ெச�% 
பிறவி லாவிர வழெலன� பிற"கH� ெவ#�1� 
அறவி லாெர"<� சாாிMS �கமைட யாரா�.” 
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“தைழக� விரவி*�ள ப�ைமயான ேசாைலயி� இ46<� சிவ�பாகிய 
மாணி6க�ைத� பா��த கர:யான#, அதைன� தீெய�% எ2ணி� பய(# ேவ% 
கா�56<� ெச�ல, அ"ேக இரவி� அ6கா5 ேசாதிமர� நிைற(தைமயா� 
ெந4�1�ேபால� பிரகாசி6க அைத6 க25, இ(த ெந4�1 ந�ைம விடா#ேபா� 
இ46கி�றேதெய�% எ2ணி மன�#�ேள #யர�ைதயைட*�; அறிவி�லாதவ�க� 
எ"ேக ேபானா�� �கமைடயமா�டா�க�” எ�ப# இத� ெபா4�. 
 
பி�ைளயவ�க� இத�<� இDவா% ெபா4� Cறி, “இ(த இர25 ெச3*�கG6<� 
இ�ேபா# நீ� ெபா4� C%�” எ�% ெசா�னா�. நா� ேக�டவாேற உைர�ேத�. 
பிற< இல6கண ச�ப(தமான சில சி% ேக�விகைள6 ேக�டா�. நா� விைட 
ெசா�ேன�. 
 
“இ(த� ெச3*� எDவைகைய� சா�(த#?” 
“இ# க?நிைல�#ைற” 
“ெவ2பா6கைள� சீ�பிாி�# அலC�5Lரா?” 
“ஏேதா ெதாி(த வைரயி� ெச3ேவ�.” 
 
உடேன சில ெவ2பா6கைள எ�ப:� ெசா�னா� தைளபிறO(தனவாக� 
ேதா�%ேமா அ�ப:ேய ெசா�?� தனி�தனிேய சீ� பிாி�#� ெசா�ல� ெசா�னா�. 
நா� ஜா6கிரைதயாக� சீ�பிாி�#� ெசா�ேன�. 
 
“ெந��6 கிைற�த நீ�வா36கா� வழிேயா:� 
1��6< மா"ேக ெபாசி*மா�” 
 
எ�ற ெச3*ைள� சீ�பிாி�#� ெசா��ைகயி�, “ெந��6-கிைற�தநீ�-வா36கா�-
வழிேயா:�” எ�% தனி�தனிேய பிாி�# அலC�:� ெசா�ேன�. 
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“ெந��6-கிைற�த-நீ� வா36கா�-வழிேயா:, எ�% பிாி�தா�தாேன ேமாைன 
அைமகிற#? நீ� பிாி6<�ேபா# ;�றா� சீ� வா36கா� எ�ற�லேவா ஆகிவி5�? 
அ�ேபா# ேமாைன இராேத!” எ�றன�. 
 
“அ�ப:ேய பிாி�தா� ெவ2டைள பிறO(# வி5�. இைற�த-நீ�வா36கா� எ�ப# 
ஆசிாிய�தைள*�: நீ�வா36கா�-வழிேயா: எ�ப# க?�தைள*� ஆகிவி5�. 
ெவ2பாவி� பிறதைள விரவா#” எ�% விைட பக�(ேத�. 
 
“ந�ல#. யா�பில6கண�ைத ந�றாக�, ப:�தி46கிறீ�.” 
“காாிைக பாட� ெசா�ன ெர�:யாரவ�க� மிகH� ெதளிவாக என6<6 
க�பி�தா�க�.” 
 
அ�ேபா# பி�ைளயவ�க� ெர�:யாைர மிகH� பாரா�:� ேபசினா�. 
 
அ�% பி�ைளயவ�க� எ� தமிழறிH இDவளவினெத�பைத ஒ4வா% பாிேசாதி�# 
அறி(#ெகா2டாெர�ேற எ2ணிேன�. அவ�க� வாயி?4(# இர25 
ெச3*�கG6<� ெபா4�ேக�5 அ�ப:ேய ெசா�?வி�ேடாெம�ற ஒ4 
தி4�தி*�, “இ�ேற பாட" ேக�க ஆர�பி�#வி�ேடா�” எ�ற எ2ண�� என6< 
உ2டாயின. 
 
“எ�ைற6< ந�ல நாளாக இ46கிற#? பா4"க�. சீ6கிரேம பாட� 
ஆர�பி�#விடலா�” எ�% பி�ைளயவ�க� எ� த(ைதயாாிட� Cறினா�. 
அ�ேபா# அவ� மன�தி�� எ�ைன� ப�றி� தி4�தியான எ2ண� 
பதி(#வி�டெத�ேற ேதா�றிய#. 
 
“இ�ேற ந�ல நா�; பாட�� ேக�க� ெதாட"கிவி�ேடாேம” எ�% நா� 
மன�#6<� ெசா�?ெகா2ேட�. எ� த(ைதயா�, “நாைள6< ந�லதினமாக 
இ46கிற#. பாட� ஆர�பி6கலா�” எ�றா�. 
 
“ெம�த ஸ(ேதாஷ�. அ�ப:ேய ெச3யலா�” எ�% த� உட�பா�ைட அவ� 
ெதாிவி�தா�. 
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பாட� ஆர�பி�த# 
 
ம%நா� நா� பாட" ேக�க� ெதாட"கிேன�. �த?� ைநடத�ைத அவ� பாடS 
ெசா�ல ஆர�பி�தா�. அதி� சில பாட�கைள� ப:6க� ெச3# அவ�றி� 
ெபா4ைள6 Cறினா�. அ"ேக*�ள விேசஷ"கைள விள6கி*� இல6கண� 
ெச3திகைள� 1ல�ப5�தி*� வ(தா�. நா� அ(த Iைல ��ேப பல தடைவ 
ப:�தி4(#� அவ� Cறிய �ைறயி� பாட� ேக�கவி�ைலயாதலா� என6< 
அவ4ைடய ேபாதைன அதிக இ�ப�ைத உ2டா6கிய#. அவ� பாட� 
ெசா���ேபா# என6< எ(த� ெசா� விள"காேதா அத�< மா�திர� ெபா4� 
ெசா�வா�; என6< எ(த விஷய� ெதாியாேதா அைத மா�திர� விள6<வா�. 
 
சில பாட�க� ஆனHட�, “இ�M� சில தின"களி� இ(த Iைல �:�#விடலா�. 
பிற< ேவ% ஒ4 Iைல� ெதாட"கலா�” எ�% ெசா�?வி�5, “அ�பா சேவாிநா#” 
எ�% C�பி�டா�. அவ4ைடய மாணா6க�கG� ஒ4வ� அ"ேக வ(தா�. 
 
“நாைள �த� இவ46< ைநடத�ைத� பாட� ெசா�? வா” எ�% அவ46<6 
க�டைளயி�டா�. அDவாேற ம% நா� �த� நா� அ�மாணா6காிடேம பாட" 
ேக�5 வரலாேன�. 
 
சேவாிநாத பி�ைள 
 
சேவாிநாத பி�ைள எ�ப# அவ� ெபய�. அவ� ேராம� காெதா?6 கிறி,தவ�; 
பி�ைளயவ�களிட� பாட" ேக�5 வ(தா�. அவைர� பா��தா� யா4� 
கிறி,தவெர�% ெசா�லா�. வி&தி அணி(தி4�பா�. பி�ைளயவ�களிட�தி� 
அவ46< அளவ�ற ப6தி உ25. ஆசிாிய4ைடய <5�ப6 
காாிய"கெள�லாவ�ைற*� அவேர கவனி�# வ(தா�. எ�ேபா#� 
உ�ஸாக��ளவராகேவ இ4�பா�; ேவ:6ைகயாக� ேப�வா�. எDவளH #6கமாக 
இ4(தா�� ேகாபமாக இ4(தா�� த��ைடய ேப�சா� அ(த நிைலைய மற6க� 
ெச3வா�; சிேநக� ெச3வத�< ேயா6கியமானவ�; தமிO� பாட?��ள 
ெபா4�கைள ரஸமாக எ5�#� ெசா�வா�; அ:6க: ேவ% விஷய"கைள� ப�றி� 
ேபச ஆர�பி�#வி5வா�. அவேரா5 ேச�(# இ4(தா� ெபாP#ேபாவேத ெதாியா#. 
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நா� அவாிட� பாட" ேக�டெபாP# அவ4ைடய க�வி ஆழமானத�% எ�ற 
எ2ணேம என6< �த?�ப�ட#. அதனா�, அவ� பாடS ெசா���ேபா# 
சம�காரமாக அவ� C%� விஷய"கைள அMபவி6க �:யவி�ைல. இனிைமயாக� 
ெபாP#ேபாவைத நா� வி4�பவி�ைலேய. அதிகமாக விஷய"கைள� 
ெதாி(#ெகா�ளேவ வி4�பிேன�. ைநடத� ��னேம ப:�த I�தாேன? அைத 
மீ�5� அவாிட� ேக�<�ேபா# அவ� ரஸமாக� ெசா�னா��, நா� அறியாத 
க4�ைதேயா, இல6கண�ைதேயா அவ� விள6காைமயா� என6< 
இ�ப�2டாகவி�ைல. சில இட"களி� நா� அறி(த விஷய�Cட அவ46<� 
ெதாியவி�ைல. அவ� பாட� ெசா��வா�. நா� இைடமறி�#, “இ(த� ெச3*� 
எ�ன அல"கார�?” எ�% ேக�ேப�. அவ46<� ெதாியா#. “பா��#�தா� 
ெசா�லேவ25�” எ�% மP�1வா�. நா� ப:�த 1,தக�தி� உைரயி� இ�ன 
அல"கார� எ�% <றி�தி46<�. அைத விள6<�ப: ேக�ேப�. “அ(த 
அல"கார�தி� இல6கண� இதி� எDவா% அைம(தி46கிற#?” எ�% வினHேவ�. 
என6<� தி4�தி உ2டா<�ப: விள6க அவரா� இயலா#. அவ� எ�ைன6 ேக�வி 
ேக�ப#ேபா3 நா� ச(ேதக� தீ��#6ெகா�வ#ேபால அவைர6 ேக�விக� ேக�க� 
ெதாட"கிேன�. 
 
“எDவளேவா கFட�ப�5 இ"ேக வ(# ேச�(ேதா�. இ"< வ(#� 
பி�ைளயவ�களிட� ேநாி� பாட" ேக�க இயலவி�ைலேய! எ"ேக ேபானா�� ந� 
அதி�Fட� ந�ைம� பி�ெதாட4கிறேத!” எ�ற வ4�த� என6< உ2டாயி�%. 
 
“இ(த நிைல மாறேவ25�. இத�< எ�ன வழி?” எ�% ேயாசி6கலாேன�. 
---------- 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 29. 29. 29. 29. த!ைதயா� விைடெப"#$ ெச�&த�த!ைதயா� விைடெப"#$ ெச�&த�த!ைதயா� விைடெப"#$ ெச�&த�த!ைதயா� விைடெப"#$ ெச�&த�    

 
மா�ர�தி�<� ெச�ற ;�றா� நா� ‘பாட" ேக�க ஆர�பி�#வி�ேடா�’ எ�ற 
ச(ேதாஷ�தி� நா� ;Oகிேன�. “சாமா, நீ இ�ைற6< ைநடத� ேக�க 
ஆர�பி�தேத ந�ல ச<ன�. க?யி� ெதா�ைலக� நீ"<வத�< ைநடத�ைத� 
ப:�பா�க�. இனிேம� ந� கFட� தீ�(#வி�டெத�ேற ெசா�ல ேவ25�” எ�% 
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எ� த(ைதயா� ெசா�னா�. அ# வா,தவெம�ேற நா� ந�பிேன�. மனித� 
�ய�சி ெச3வெத�லா� ஏதாவ# ந�பி6ைகைய ைவ�#6ெகா25 தாேன? 
 
பாட" ேக�ட ச(ேதாஷ�ேதா5 நாM� எ� த(ைதயா4� ஜாைக6< வ(# ேபாஜன� 
ெச3ேதா�. எ� த(ைதயா� தி2ைணயி� சிரமபாிகார� ெச3#ெகா2டா�. நா� 
அ4கி� உ�கா�(# ஏேதா 1,தக�ைத� ப:�# வ(ேத�. 
 
ேகாபாலகி4Fண பாரதியாைர6 க2ட# 
 
அ�ேபா# Lதி வழிேய ஒ4 கிழவ� ைகயி� ;"கி�கழி ஒ�ைற ஊ�றி6ெகா25 
ெச�றா�. அவைர6 க2டHட� எ� தக�பனா� எP(#, “பாரதியாரவ�களா?” 
எ�% ேக�56ெகா2ேட தி2ைணையவி�5 இற"கினா�. அ6கிழவ�, எ� 
த(ைதயாைர� பா��#வி�5, “யா�? ேவ"கட��ைபயரா? ஏ# இDவளH =ர�?” 
எ�% Cறியவாேற நா"க� இ4(த தி2ைணயி� வ(# உ�கா�(தா�. எ� 
த(ைதயா� அ(த �தியவைர நம,காி6<�ப: Cறேவ நா� வண"கிவி�5 
நி�ேற�. 
 
“இ(த� பி�ைளயா2டா� யா�?” எ�% பாரதியா� ேக�டா�. 
 
“இவ� எ� <மார�.” 
 
“எ�ன ெச3#ெகா2:46கிறா�? ச"கீத� அ�பியாச� ெச3# வ4கிறானா?” 
 
“ெச3# வ4கிறா�. தமிO ப:�#� வ4கிறா�. இ"ேக மகாவி�வா� 
மீனா�சி�(தர� பி�ைளயவ�களிட� ப:6க� ெச3யலாெம�% வ(தி46கிேற�.” 
 
“அ�ப:யா? ச(ேதாஷ�. மீனா�சி�(தர� பி�ைள ந�ல வி�#வா�. ந�ல <ணசா?, 
உபகாாி, சிற(த கவி. ஆனா� அவ� ச"கீத விேராதி. ச"கீத வி�#வாென�றா� 
அவ46<� பிாியமி4�பதி�ைல.” 
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இ(த விஷய�ைத� பாரதியா� ெசா�னேபா# நா� அைத ந�பவி�ைல. 
பாரதியா4ைடய அழக�ற உ4வ�ைத� பா��# நா� விய�பைட(ேத�. அவ4ைடய 
ேகாணலான உட�16<� அவ4ைடய 1கP6<� ச�ப(தேம இ�ைல எ�பைத 
அ�%தா� உண�(ேத�. “ந(தனா� சாி�திர�ைத இவரா இய�றினா�?” எ�%Cட 
நா� நிைன�ேத�. அ�சாி�திர�தி� இ4(த மதி�1 அவைர� பா��தேபா# 
அவ�பா� உ2டாகவி�ைல. கவ��சிேய இ�லாத அவர# ேதா�ற�� அவ� Cறிய 
வா��ைத*� எ� மன�தி� தி4�திைய உ2டா6கவி�ைல. ஆயிM� எ� 
தக�பனா� அவாிட� கா�:ய மாியாைதைய6 க25 நாM� பணிவாக இ4(ேத�. 
 
“இவM6<� ச"கீத�தி� எ(த ம�5� அ�பியாஸ� ெச3#ைவ�தி46கிறீ�க�? கன� 
கி4Fைணய� கீ��தன"க� வ4மா?” 
 
“என6<� ெதாி(த ம�:�� ெசா�? ைவ�தி46கிேற�. கன� கி4Fைணய� 
கீ��தன"களி� என6<� ெதாி(தைவகளி� சிலவ�ைற இவM� பா5வா�.” 
 
“அ�ப:யா! அ(த6 கீ��தன"கைள6 ேக�5 எDவளேவா நாளாகிவி�ட#. எ"ேக [1] 
'<ஸூம<(தளா�பிைகேய’ எ�ற கீ��தன�ைத� பாட�பா; ேக�கலா�” எ�% 
பாரதியா� எ�ைன� பா��#� ெசா�னா�. நா� அைத� பா:ேன�. 
 
“ந�ல#; ைபயM6<� சாாீர� இ46கிற#. இைத L2 ப2ணிவிட6 Cடா#. ேம�� 
ேம�� அ�பியாச� ெச3# வர ேவ25�” எ�% ெசா�?வி�5 ேவ% சில 
கீ��தன"கைள*� பா5�ப: ெசா�னா�. நா� பா:ேன�. எ� தக�பனா4� சில 
கீ��தன"க� பா:னா�. நா"க� இ4வ4� ேச�(# சிலவ�ைற� பா:ேனா�. 
 
“இ(த மாதிாி கீ��தன"கைள இ"ேக யா� பா5கிறா�க�? இ(த� பி�ைள இDவளH 
ந�றாக� பா5வைத6 ேக�க என6<� ச(ேதாஷமாக இ46கிற#.” 
 
“எ�லா� உ"கைள� ேபா�ற ெபாியவ�க� ஆசீ�வாத�தா�. இவைன இ"ேகேய 
வி�5வி�5� ேபாகலாெம�% எ2ணி வ(தி46கிேற�. தா"க� இவM6<� ச"கீத 
அ�பியாச� ெச3# ைவ6கேவ25�” எ�% எ� தக�பனா� பாரதியாைர6 
ேக�56ெகா2டா�. 
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“அத�< எ�ன தைட? என6<� ெபாP# ேபா<�” எ�% அவ� ச�மதி�தா�. 
 
எ� த(ைதயா4� பாரதியா4� பைழய சமாசார"கைள� ப�றி ெவ<ேநர� 
ேபசி6ெகா2:4(தன�. அ�ேப�சினா� பாரதியா� கன� கி4Fைணய� 
கீ��தன"களி� எDவளH வி4�ப�ைடயவெர�ப# ெதாி(த#. பி�1 ஜாைக6< 
வ(# பா��பதாக எ� த(ைதயா� ெசா�லேவ பாரதியா� விைடெப�%� ெச�றா�. 
 
பாரதியாாிட� ச"கீத அ�பியாச� ெச3த# 
 
ம%நா� வி:ய�காைலயிேலேய நாM� எ� த(ைதயா4� பாரதியா� த"கியி4(த 
ஜாைக6<� ெச�ேறா�. அவ� அ6கால�தி� த� மாணா6கராகிய இராமசாமி 
ஐய4ைடய L�:� வசி�# வ(தா�. இராமசாமி ஐய� மா�ரநாத ,வாமி ஆலய�தி� 
ைக"காிய� ெச3வா�. 
 
அ�ேற நா� பாரதியாாிட� ச"கீத அ�பியாச�ைத� ெதாட"கிேன�. அ# �த� 
ெப4�பா�� தின(ேதா%� வி:ய�காைலயி� பாரதியாாிட� ேபா3 வரலாேன�. 
சில நா�களி� மாைலேவைளகளி� ெச�வ#� உ25; பி�பக?� அவேரா5 
காேவாி� #ைறயாகிய #லா6க�ட�#6<� ெச�% ச(தியாவ(தன� ெச3# 
வ4ேவ�. #லா6க�ட�தி� அ6கால�தி� ��சீ� க�ேசாி இ4(த#. மா�ர� 
��சீபாக ேவதநாயக� பி�ைள உ�திேயாக� பா��# வ(தா�. அவ� தமிO 
வி�#வாென�% நா� ேக�:4(ேத�. =ர�தி� இ4(தப:ேய அவ� க�ேசாி 
ப2Zவைத நா� சில சமய"களி� கவனி�ேப�. 
 
பாரதியாேரா5 பழக� பழக அவ� ெபாிய மகாென�ற எ2ண� என6< 
உ2டாயி�%. அவ� சாாீர� க�மலாக இ4(த#. அதனா� அவ� சில வ4ஷ"களாக� 
பி:� வா�திய�ைத� பயி�% தனிேய இ46<� ேநர"களி� அைத வாசி�#� 
ெபாP#ேபா6கி வ(தா�. காைலேவைளகளி�� மாைலேவைளகளி�� மா�ரநாத� 
ேகாயி?��ள அக,தீ�வர ,வாமி ச(நிதியி� ெந5ேநர� ேயாக� 
ெச3#ெகா2ேடயி4�பா�. 
 
ேவ:6ைகயாக� ேப�வதி�� கைதக� ெசா��வதி�� அவ� ெவ<சம��த�. 
ஏதாவ# ஒ4 வா��ைத ெசா�னா� அ(த வா��ைதேயா5 ஒ4 1ராண கைதைய� 
ச�ப(த�ப5�தி� ெசா�வா�. ெபாP#ேபாவேத ெதாியா#. ேப��ேபா# அ:6ெகா4 
தர� பழெமாழிக� அவ� வா6கி?4(# வ4�. 
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அவாிட� நா� பல கீ��தன"கைள6 க�%6ெகா2ேட�. அவ� இய�றிய 
கீ��தன"க� பலவ�ைற� ெதாி(# ெகா2ேட�. ந(தனா� சாி�திர6 
கீ��தன"கG6< உாிய ெம�ைட*� ராகதாள"கைள*� அவ� ெசா�?6 
கா�:னா�. சில சமய"களி� அவ� மாணா6கராகிய இராமசாமி ஐய4� என6<6 
கீ��தன"கைள� ெசா�?� த4வா�. 
 
அDRாி�� அயKாி�� இ4(த ச"கீத வி�#வா�க� பாரதியாைர அ:6க: 
பா�6க வ4வா�க�. மா�ர�தி� சா�த`�� பS�ைவய�, ேகா�5 வா�திய� 
கி4Fைணய�, தி4�#ைற�&2: பாகவத�, ெபாிய இராமசாமி ஐய� �த?ய ச"கீத 
வி�#வா�க� இ4(தன�. ேவதநாயக� பி�ைள ��சீபாக இ4(தைமயா� 
அவாிட� உ�திேயாக� பா��த <மா,தா6கG� வ6கீ�கG� அவ4ைடய 
பிாிய�ைத� ெப%�ெபா4�5 அவ� இய�றிய கீ��தன"கைள� பா5வா�க�. 
அத�காக� ச"கீத� க�%6ெகா2டா�க�. இவ�கெள�லா� பாரதியாாிட�� வ(# 
ெச�வா�க�. 
 
உணH6< ஏ�பா5 
 
எ� த(ைதயா� மா�ர�தி� சில நா�க� த"கியி4(தன�. அ6கால�தி� அ(நகாி� 
தம6<� ெதாி(தவ�களிடெம�லா� ெச�% எ�ைன6 கவனி�#6ெகா�G�ப: 
ேக�56ெகா2டா�. அவ� அ"ேக இ4(த வைரயி� சிறிய தக�பனா� ேவ�டக�தி� 
ஆகார� ெச3# வ(ேத�. எ� சிறிய தாயா4� அ�ேபா# அ"ேக வ(தி4(தா�. 
எ�ேபா#� அ(த L�:� உணHெகா�வ# உசிதமாக இரா# எ�% எ2ணி எ� 
த(ைதயா� ேவ% ஏ�பா5 ெச3ய� ெதாட"கினா�. 
 
அ6கால�தி� மகாதான� ெத4வி� ஒ4 L�:� அ%ப# பிராய� ெச�ற விதைவ 
ஒ4�தி அDR� உ�திேயாக,த�க� சில46<� ப�ளி6Cட மாணவ� சில46<� 
சைம�#�ேபா�5 அதனா� கிைட6<� வ4வாைய6ெகா25 ஜீவன� ெச3# 
வ(தா�. ப�ளி6Cட மாணவ�கG6<6 காைலயி� பைழய#� பக?�� இரவி�� 
ஆேரா6கியமான உணH� அளி6க�ப5�. இத�காக அ(த அ�மா� மாத� ஐ(# 
Xபா3தா� ெப�% வ(தா�. எ� சிறிய தாயாராகிய லaமி அ�மா� அ6கிழவியிட� 
ெசா�? என6< ஜா6கிரைதயாக உணH அளி6<�ப: ஏ�பா5 ெச3தா�. 
 
எ� த(ைதயா� என6< ேவ2:ய பண�ைத எ�னிட� அளி�தா�. பிற< அவ� 
மா�ர�ைதவி�5� ெச�ல எ2ணி� த� ந2ப�களிட� விைடெப�%6ெகா2டா�. 
1ற�ப5� தின�#6< �த� நா� இரH �Pவ#� என6<� பலவிதமான 
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ேபாதைனகைள� ெச3தா�. நா� இ�ன இ�னப: நட(#வர ேவ25ெம�%�, 
உட�ைப ஜா6கிரைதயாக6 கவனி�#6ெகா�ள ேவ25ெம�%�, அ:6க: 
எ2ெண3 ேத3�#6 ெகா�ளேவ25ெம�%� பல �ைற ெசா�னா�. 
 
விைட ெப�ற# 
 
1ற�ப5� தின�த�% காைலயி� அவ� எ�Mட� பி�ைளயவ�களிட� வ(தா�. 
 
“நா� இ�% ஊ46<� ேபாகலாெம�% எ2ணியி46கிேற�. விைடதரேவ25�” 
எ�% தக�பனா� ெசா�னா�. 
 
“ஏ�? இ�M� சில தின"க� இ4(# மா�ரநாத ,வாமி தாிசன� ெச3#ெகா25 
ேபாகலாேம.” 
 
“அயKாி� அயலா� L�:� எDவளH கால� இ4�ப#? எ�Mைடய &ைஜ �த?ய 
விஷய�தி�< இDR� ெசௗகாியமாக இ�ைல. தவிர, இ"ேக என6< ேவ% ேவைல 
ஒ�%� இ�ைல. வ(த காாிய� ஈ�வர கி4ைபயா��, உ"கGைடய தையயினா�� 
நிைறேவறிய#. இவைன உ"களிட� ஒ�பி�#வி�ேட�. இவ� இனிேம� 
வி4�தியைடவா� எ�ற ைதாிய� என6< உ2டாகிவி�ட#. நா� எ�Mைடய 
காாிய"கைள இனிேம� கவனி6க ேவ2டாமா?” 
 
“சாி; ேபா3 வா4"க�. ஞாபக� இ46க�5�.” 
 
“இவைன� ப�றி இனிேம� ஒ4 கவைல*மி�ைல எ�% ெதளிவாக� ெதாி(தா�� 
காரணமி�லாத #�பெமா�% மன�தி� உ2டாகிற# இவைன நா� பிாி(# 
இ4(தேத இ�ைல. இவMைடய தா36< இவைன ஒ4நா� பிாி(தி4(தா�� சகி6க 
�:யாத #யர� ஏ�ப5�. இ�ேபா# இவைன� பிாி(# ெச�வத�< மன� 
தய"<கிற#. தன6< ேவ2:ய காாிய"கைள� பிற� உதவியி�றி6 
கவனி�#6ெகா�G� வழ6க� இவM6< இ�ைல. தா"க� இவைன 
ஜா6கிரைதயாக6 கவனி�#6ெகா�ள ேவ25� எ�% ேக�56ெகா�கிேற�. 
எ"க� ,தான�தி� இ4(# இவைன6 கா�பா�%வ# த"க� கடைம.” 
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இ�ப:� ெசா���ேபா# எ� தக�பனா� க2களி� நீ� #ளி�த#. அ#கா%� அவ� 
அDவா% எ�ைன� ப�றி வ4(தியைத நா� பா��ததி�ைல. அவ� உ�ள�#6<� 
மைற(# கிட(த அ�1 �Pவ#� அ�ேபா# ெவளி�ப�ட#. அவ� க2களி� நீைர6 
க25 என6<� மன� கல"கிய#; க2ணீ� #ளி�த#; #6க� ெபா"கி வ(த#. 
 
அவர# அ�ைப ந�< உண�(த எ� ஆசிாிய� 1�னைக &�#6ெகா2ேட, “நீ"க� 
இவ4ைடய பா#கா�ைப6 <றி�#� சிறி#� கவைல�படேவ2டா�. நா� 
ஜா6கிரைதயாக6 கவனி�#6ெகா�கிேற�. நீ"க� ைதாியமாக ஊ46<� 
ேபா3வா4"க�. இவைர� பா�6க ேவ25ெம�% எ�ேபா# வி4�1கிறீ�கேளா 
அ�ேபா# இவைர உ"களிட� அM�1கிேற�. நீ"கG� அ:6க: இ(த ஊ46< 
வ(# பா��#வி�5� ேபாகேவ25�” எ�% Cறி விைடயளி�தா�. 
 
எ� தக�பனா� ஊ46<� 1ற�ப�டா�. நா� சிறி# =ர� உட�ெச�% 
வழியM�பிவி�5 வ(ேத�. அவ� ெச�ற பிற<தா� என6< ஏேதா ஒ4 1திய 
#�ப� வ(த# ேபா�ற ேதா�ற� உ2டாயி�%. நா� ��1 அறியாத ஒ�ைற, தா3 
த(ைதயைர� பிாி*� #�ப�ைத, அ�ேபா# உண�(ேத�. 
 
மேனாைதாிய�� கFட�ைத� சகி6<� ஆ�ற��ைடய எ� த(ைதயாேர எ�ைன� 
பிாி(தி46க வ4(தினாெர�றா�, எ� அ4ைம� தாயா� எDவளH #:�# 
வ4(#வா� எ�பைத நிைன�தேபா# எ� உ�ள� உ4கிய#. <�ன�தி� இ4(த 
கால�தி� நா�< நா� பிாி(தி4(# தி4�பி வ(தேபா# எ�ைன அவ� 
தPவி6ெகா25 1ல�பிய கா�சி எ� அக�ேத ேதா�றிய#. 
 
நா� த(ைதயாைர அM�பிவி�5 வ(தHட� பி�ைளயவ�க� என6<� பலவிதமான 
ஆ%த�கைள6 Cறினா�; எ�Mைடய #�ப�ைத மா�%வத�<ாிய பல 
வா��ைதக� ெசா�னா�. 
 
“சில நா�களி� தி4வாவ5#ைற6<� ேபா<�ப: ேந4�. அ"ேக ஸ(நிதான� 
உ�ைம� பா��# ஸ(ேதாஷமைட*�. நீ� இைச�பயி�சி உைடயவெர�% 
ெதாி(தா� உ�மிட� தனியான அ�1 ைவ6<�” எ�% ெசா�?� தி4வாவ5#ைற 
ஆதீன விஷய"கைள*� ேவ% �ைவ*�ள சமாசார"கைள*� Cறினா�. அவ� 
வா��ைதக� ஒ4வா% எ� #�ப�ைத மற6க� ெச3தன. 
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நாளைடவி� தமிழி�ப�தி� அ�#�ப� அ:ேயாேட மைற(#வி�டெத�ேற 
ெசா�லலா�. 
.. 
அ:6<றி�1 
1. இ6கீ��தன� உைடயா�பாைளய� சிவாலய�தி��ள அ�பிைக விஷயமான#. 
---------- 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 30. 30. 30. 30. தளிரா� கிைட	த தையதளிரா� கிைட	த தையதளிரா� கிைட	த தையதளிரா� கிைட	த தைய    

 
சேவாிநாத பி�ைளயிட� ைநடத� பாட"ேக�5 வ4�ேபா# இைடயிைடேய நா� 
அவைர6 ேக�விேக�பைத எ� ஆசிாிய� சில சமய� கவனி�ப#25. எ� 
ேக�வி6< விைட ெசா�ல �:யாம� அவ� ��மா இ46<�ேபா# பி�ைளயவ�க�, 
“எ�ன சேவாிநா#, இ(த விஷய"கைள எ�லா� நீ ெதாி(#ெகா�ள ேவ2டாமா? 
அவ� தாேம ப:�# விஷய�ைத� ெதாி(#ெகா2:46கிறாேர” எ�% ெசா��வா�. 
அ�ேபா# என6< ஒ4 தி4�தி உ2டா<�. எ� இய�ைப�ப�றி� பாரா�5வதனா� 
உ2டான தி4�தி அ�%; என6<6 க�பி6<� த<தி சேவாிநாத பி�ைளயிட� 
இ�ைலெய�பைத அவ� ெதாி(#ெகா2டாேர எ�ற எ2ண�தா� உ2டான 
தி4�திேய அ#. 
 
இளைம �%6< 
 
பி�ைளயவ�க� அ4கி� இ46<� சமய"களி� நா� அ:6க: ேக�விக� 
ேக�ேப�. எ�ப:யாவ# பி�ைளயவ�கேள ேநாி� என6<� பாட� ெசா�?�தர 
ேவ25� எ�ப# எ� ேநா6க�. நா� இDவா% ேக�வி ேக�பதனா� சேவாிநாத 
பி�ைள6< ஒ4 சிறி#� ேகாப� உ2டாகவி�ைல. ேவெறா4வராக இ4(தா� 
எ�ேம� பி�ைளயவ�கG6< ெவ%�1 உ2டா<�ப:*� ெச3தி4�பா�. என# 
ஆைச*� இளைம �%6<� ேச�(#ெகா2டன; சேவாிநாத பி�ைளயி� ந�?ய�1 
இண"கி நி�ற#. நா� அவைர6 ேக�வி ேக�ப# <ைறெவ�% அவ� நிைன6கேவ 
இ�ைல. எ�னிட� அ�பாகேவ நட(# ெகா�வா�. இனிைமயாக� ேப�வா�; 
பி�ைளயவ�க� ெப4ைமைய*� அவ�களிட� தா� வ(த கால� �த� நிகO(த பல 
ெச3திகைள*� எ5�#� ெசா�வா�. 
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ைநடத பாட� நட(# வ(த#. பி�ைளயவ�களிட� பாட� ேகளாைமயா� அவைர 
ேநேர க25 ேபசி� பழ<வத�<ாிய சமய� வா36கவி�ைல. அவாிடேம பாட� 
ேக�க ேவ25ெம�ற எ� வி4�ப�ைத� ெதாிவி�பத�<� பய(ேத�. 
 
ேதா�ட� வள��த� 
 
பி�ைளயவ�க� இ4(த L5 அவ� த� ெசா(த�தி� விைலெகா5�# வா"கிய#. 
அDL�:� பி�1ற�தி� விசாலமான ேதா�ட�� அத�பி� ஒ4 <ள�� உ25. 
அவ� இய�ைக� ேதா�ற"களிேல ஈ5ப�டவ�. கவிஞராகிய அவ� ப�ைச� ப��1� 
ெவளிகளி�� &�ெபாழி�களி�� மரமட�(த கா5களி�� ஆ�ேறார"களி�� 
இ�தைகய பிற இட"களி�� ேபாக ேந�(தா� அ�ப:ேய அ"<�ள கா�சிகைள6 
க25 இ�1�% நி�%வி5வா�. தா� வா"கிய 1திய L�:� ேதா�ட�தி� 
மர"கைள*� ெச:, ெகா:கைள*� ைவ�# வள��# வரேவ25ெம�ப# அவ� 
எ2ண�. சிவ&ைஜ ெச3வதி� ெந5ேநர� ஈ5ப5பவராகிய அவ� ேதா�ட�தி� 
நிைறய� &�ெச:கைள ைவ�# வள�6க ேவ25ெம�ற ஆைச*ைடயவராக 
இ4(தா�. நார�ைத, மா, �த?ய மர"களி� ெபாிய ெச:கைள ேவேரா5 ம2 
<ைலயாம� ேதா2: எ5�# அ�ம2ணி� ேம� ைவ6ேகா�1ாி ��றி வ4வி�# 
ஆO(த <ழிகளி� ந�5 வள��ப# அ�ப6க"களி� உ�ள வழ6க�. எ� ஆசிாிய4� 
அDவா% சில ெச:கைள வ4வி�#� ேதா�ட�தி� ைவ�தி4(தா�. நா� அவாிட� 
பாட� ேக�க வ(தேபா# இ(த ஏ�பா5 நட(# வ(த#. 
 
தளி� ஆரா3�சி 
 
ஒDெவா4 நாG� காைலயி�� மாைலயி�� எ� ஆசிாிய� ேதா�ட�#6<� ேபா3� 
ெச:கைள� பா�ைவயி5வா�. அைவகளி� ஏதாவ# ப�5�ேபா3 வி�டேதா எ�% 
பா��பா�; எ(த� ெச:யாவ# தளி��தி46கிறதாெவ�% மி6க கவன�ேதா5 
ேநா6<வா�. ஏதாவ# தளி�6காம� ப�5�ேபா3 வி�டதாக� ெதாி(தா� அவ� மன� 
ெபாிய தன�ைத இழ(த#ேபால வ4�தமைட*�. ஒ4 தளிைர எதிலாவ# 
க25வி�டா� அவ46< உ2டா<� ச(ேதாஷ�தி�< அளேவ இரா#. 
ேவைல6கார�களிட� அ:6க: அவ�ைற ஜா6கிரைதயாக� பா#கா6<�ப: 
ெசா��வா�. மாைலேவைளகளி� த��ைடய ைகயாேலேய சில ெச:கG6< ஜல� 
வி5வா�. 
 
அவ� இDவா% காைல*� மாைல*� தவறாம� ெச3# வ4வைத நா� கவனி�ேத�. 
அவ46< அ(த� ெச:களிட� இ4(த அ�ைப*� உண�(ேத�. “இவ4ைடய 
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அ�ைப� ெப%வத�< இ�ெச:கைள� #ைணயாக6 ெகா�ேவா�” எ�% 
எ2ணிேன�. 
 
ம%நா� வி:ய�காைலயி� எP(ேத�; ப�ைல6Cட� ேத36கவி�ைல. ேநேர 
ேதா�ட�தி�<� ெச�ேற�. அ"<�ள ெச:களி� ஒDெவா�ைற*� கவனி�ேத�. 
சில ெச:களி� 1திய தளி�க� உ2டாகியி4(தன. அவ�ைற ந�றாக6 கவனி�# 
ைவ�#6ெகா2ேட�. சிறி# ேநர�தி� ஆசிாிய� அ"ேக வ(தன�. அவ� ஒ4 
மர�தி� அ4ேக ெச�% மி6க ஆவேலா5 தளி�க� எ"ெக"ேக உ�ளனெவ�% 
ஆராய� ெதாட"கினா�. நா� ெம�ல அ4கி� ெச�ேற�. ��ேப அ�தளி�கைள6 
கவனி�# ைவ�தவனாத?�, “இ6கிைளயி� இேதா தளி� இ46கிற#” எ�ேற�. 
 
அவ� நா� அ"ேக எத�காக வ(ேதென�% ேயாசி6கHமி�ைல; எ�ைன6 
ேக�கHமி�ைல. “எ"ேக?” எ�% ஆவ�ட� நா� கா�:ன இட�ைத6 கவனி�தா�. 
அ"ேக தளி� இ4(த# க25 ச(ேதாஷமைட(தா�. ப6க�தி� ஒ4 ெச: ப�5� 
ேபா3வி�ட# எ�% அவ� எ2ணியி4(தா�. அ�ெச:யி� ஓாிட�தி� ஒ4 தளி� 
ெம�ல� த� சி%தைலைய நீ�:யி4(த#. “இைத� பா��தா� பி�ைளயவ�க� மி6க 
ச(ேதாஷமைடவா�க�” எ�% நா� எ2ணிேன�. ஆத?�, “இேதா, இ�ெச: Cட� 
தளி��தி46கிற#” எ�% நா� ெசா�ன#தா� தாமத�; “எ�ன அ#வா? அ# 
ப�5�ேபா3வி�டெத�ற�லவா எ2ணிேன�! தளி��தி46கிறதா? எ"ேக, 
பா�6கலா�” எ�% ெசா�?6ெகா2ேட விைரவாக அதன4கி� வ(தா�. அவ� 
பா�ைவயி� தளி� காண�படவி�ைல. நா� அைத6 கா�:ேன�. அ(த மர�தி� 
தளி��தி4(த அ(த ஒ4 சிறிய தளி� அவ� �க�தி� மல��சிைய உ2டா6கிய#; 
அ�மல��சிைய6க25 எ� உ�ள� &ாி�த#. “ந��ைடய �ய�சி ப?6<� சமய� 
விைரவி� ேந4�” எ�ற ந�பி6ைக*� உ2டாயி�%. அ�தளி�கைள வாO�திேன�. 
 
நா� அேதா5 விடவி�ைல. பி�M� நா� ஆரா3(# கவனி�# ைவ�தி4(த ேவ% 
தளி�கைள*� ஆசிாிய46<6 கா�:ேன�. கா�ட6 கா�ட அவ� பா��#� பா��#� 
ச(ேதாஷமைட(தா�. 
 
அ# �த� தின(ேதா%� காைலயி� தளி� ஆரா3�சிைய நா� நட�தி6ெகா2ேட 
வ(ேத�. சில நா�களி� மாைலயிேல பா��# ைவ�#6ெகா�ேவ�. 
பி�ைளயவ�கG� அவ�ைற6 க25 தி4�தியைட(# வ(தன�. 
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அ�1 தளி��த� 
 
ஒ4 நா� அவ� எ�லா� ெச:கைள*� பா��#வி�5� தி4�பியேபா# எ�ைன 
ேநா6கி, “இ(த� ெச:கைள� பா��# ைவ6<�ப: யாராவ# உ�மிட� 
ெசா�னா�களா?” எ�% ேக�டா�. 
 
ஒ4வ4� ெசா�லவி�ைல. நானாகேவ கவனி�# ைவ�ேத�” எ�ேற� நா�. 
 
“எத�காக இ�ப: கவனி�# வ4கிறீ�?” 
 
“[1]ஐயா அவ�க� தின(ேதா%� கவனி�# வ4வ# ெதாி(த#; நா� ��னதாகேவ 
கவனி�#� ெசா�னா� ஐயா அவ�கG6<� சிரம� <ைற*ெம�% எ2ணி இ�ப:� 
ெச3# வ4கிேற�” எ�ேற�. 
--- 
அ���றி�� 

[1] . பி�ைளயவ�கைள ஐயா அவ�கெள�ேற வழ"<வ# வழ6க� ேநாி� 
ேப��ேபா# அ�ப:ேய C%ேவா�. 
--- 
சாதாரண நிைலயி?4(தா� இDவளH ைதாியமாக� ேபசியி46க மா�ேட�. சில 
நா�களாக� தளிைர வியாஜமாக6ெகா25 அவேரா5 ெந4"கி� பழக 
ேந�(தைமயா� ைதாிய� என6< உ2டாயி�%. நாளைடவி� அவர# அ�ைப� 
&ரணமாக� ெபறலாெம�ற #ணிH� ஏ�ப�ட#. 
 
“ந�ல#தா�. இ�ப:ேய தின(ேதா%� பா��# வ(தா� அMCலமாக இ46<�” 
எ�% எ� ஆசிாிய� Cறினா�. நானாக� ெதாட"கிய �ய�சி6< அவ4ைடய 
அMமதி*� கிைட�#வி�ட ெத�றா� எ� ஊ6க�ைத6 ேக�கவா ேவ25�? 
 
தின(ேதா%� காைலயி� பி�ைளயவ�கைள இDவா% ச(தி6<�ேபா# அவேரா5 
ேப�வ# என6< �த� லாபமாக இ4(த#. அவ� வர வர எ� விஷய�தி� ஆதரH 
கா�டலானா�. எ� ப:�1 விஷயமாகH� ேப�வ# உ25. “இ�ேபா# பாட� 
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நட6கிறதா? எ# வைரயி� நட(தி46கிற#? ேந�% எDவளH ெச3*�க� 
நைடெப�றன?” எ�ற ேக�விகைள6 ேக�பா�. நா� விைட C%ேவ�. 
 
ைநடத� �:(த# 
 
எ"கGைடய ச�பாஷைண வர வர எ"களி4வ46<� இைடேய அ�ைப வள��# 
வ(த#. நா� ஒ4 நா�, பி�ைளயவ�களிடேம பாட� ேக�க ேவ25ெம�ற ஆவ� 
இ4�பைத ெம�ல ேநாி� 1ல�ப5�திேன�. “ைநடத� �Pவ#� பாட� 
ேக�டாக�5�. பிற< ஏதாவ# Iைல� பாட� ேக�க� ெதாட"கலா�” எ�% அவ� 
Cறியேபா#தா� எ� மன�தி?4(த ெபாிய <ைற தீ�(த#. “ைநடத� எ�ேபா# 
�:*�?” எ�% எதி�பா��தி4(ேத�. சேவாிநாத பி�ைள சில ெச3*�கேள பாட� 
ெசா�னா�� நா� வ�1%�தி ேம�� சில ெச3*�கைள� ெசா���ப: ேக�ேப�. 
எ�ப:யாவ# அ(Iைல விைரவி� &��தி ெச3#வி�5� பி�ைளயவ�களிட� பாட� 
ேக�க ேவ25ெம�பதி� என6< அDவளH ேவக� இ4(த#. 
 
ைநடத� எ�தைன கால(தா� நட6<�? ஒ4 நா� அ# �:H 
ெபறேவ2:ய#தாேன? சில நா�களி� அ# �:(#வி�ட#. அ# நிைறேவறிய 
அ�ேற நா� பி�ைளயவ�களிட� ெச�%, “ைநடத� பாட� ேக�5 �:(த#” எ�% 
ெசா�ேன�. 
 
“சாி, நாைள6< ஏதாவ# பிரப(த� பாட� ெசா��கிேற�” எ�% அவ� Cறினா�. 
 
�த� பாட� 
 
ம%நா� காைலயி� எ� ஆசிாிய� தாேம எ�ைன அைழ�#, “உம6<� 
தி46<ட(ைத� திாிப(தாதிைய� பாட� ெசா�லலாெம�% நிைன6கிேற�” எ�% 
ெசா�? அ(I� எPதியி4(த ஏ�5� �வ:ைய வ4வி�#6 ெகா5�தா�. நா� பாட� 
ேக�க� ெதாட"கிேன�. 
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தி46<ட(ைத� திாிப(தாதி எ�ப# பி�ைளயவ�க� இய�றிய#. <�பேகாண�தி� 
எP(த4ளி*�ள W<�ேப�வர� விஷயமான#. திாிப(தாதியாதலா� ச�%6 
க:னமாகேவ இ46<�. 
 
அ(I?� நா�ப# பாட�கG6< ேம� அ�% பாட� ேக�ேட�. திாி1 யமக 
அ(தாதிகளி� ஒ4 நாைள6< ஐ(#, ஆ% பாட�கG6< ேம� பாட� ெசா�பவைர 
அ#வைரயி� நா� பா��ததி�ைல. பி�ைளயவ�க� பாட� ெசா��ைகயி� 
விஷய"கைள விாிவாக உபமான உபேமய"கேளா5 ெசா��வதி�ைல. எ(த 
இட�தி� விள6க ேவ2:ய# அவசியேமா அைத மா�திர� விள6<வா�. 
அவசியமான விேசஷ� ெச3திகைள*� இல6கண விஷய"கைள*� ெசா��வா�. 
மாணா6க�கG6< இ�ன விஷய� ெதாியாெத�பைத அவ� எDவாேறா 
ெதாி(#ெகா�வா�. நா� ப:�# வ4�ேபா# என6< விள"காத இட�ைத நா� 
ேக�பத�< ��னேர அவ� விள6<வா�; என6<� ெதாி(தைத அவ� விள6க 
மா�டா�. “நம6< இ# ெதாியாெத�பைத இவ� எ�ப: இDவளH கண6காக� 
ெதாி(# ெகா2டா�” எ�ற ஆ�சாிய� என6< உ2டா<�. த� வாOH �Pவ#� 
மாணா6க�கG6<� பாட� ெசா�?� ெசா�?� பழகியி4(த அவ� 
ஒDெவா4வ4ைடய அறிைவ*� விைரவி� அள(தறி(# அவ�கG6< ஏ�ப பாட� 
ெசா�வதி� இைணய�றவராக விள"கினா�. 
 
நிதி6<விய� 
 
அவ� பாட� ெசா�வ# பிரச"க� ெச3வ#ேபால இரா#. அாியிK�� 
சடேகாைபய"கா� �த?ய சில� ஒ4 ெச3*G6< மிகH� விாிவாக� ெபா4� 
ெசா�?6 ேக�ேபா� உ�ள�ைத6 <ளி�வி�பா�க�. பி�ைளயவ�க� பாட� 
ெசா��� �ைறேய ேவ%. அவ�கெள�லா� த�மிட� ஒ4 <றி�பி�ட அளH 
ெச�வ�ைத� பா#கா�# ைவ�தி4�பவ�கைள�ேபா� இ4(தா�க�. யா46ேகM� 
பண� ெகா56<�ேபா# ஒDெவா4 காைச*� தனி�தனிேய எ5�#� த�:6கா�:6 
ைகயிேல ெகா5�பா�க�. பி�ைளயவ�கேளா நிதி6<விய�கைள வாாி வாாி 
வழ"<பவைர�ேபால இ4(தா�. அ"ேக கா� இ�ைல. எ�லா� த"க நாணயேம. 
அ#H� <விய� <வியலாக வாாி வாாி விடேவ2:ய#தா�. 
வாாி6ெகா�பவ�கGைடய அதி�Fட�ேபால லாப� கிைட6<�. 
எDவளH6ெகDவளH ஆைச அதிகமாக இ46கிறேதா அDவளH6கDவளH வாாி� 
ேசமி�#6ெகா�ளலா�. பSசெம�ப# அ"ேக இ�ைல. 
 
பசி6< ஏ�ற உணH 
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என6கி4(த தமிO�பசி மிக அதிக�. ம�ற இட"களி� நா� பாட� ேக�டேபா# 
அவ�க� க�பி�த பாட� யாைன� பசி6<� ேசாள�ெபாாி ேபால இ4(த#. 
பி�ைளயவ�களிட� வ(ேத�; எ�ன ஆ�சாிய�! என6<� ெபாிய வி4(#, தமிO 
வி4(# கிைட�த#. எ� பசி6< ஏ�ற உணH; சில சமய"களி� அத�< மிSசி6Cட6 
கிைட6<�. அமி�த கவிராயாிட� தி4வர"க�த(தாதியி� ஒ4 ெச3*ைள6 
ேக�பத�<� அவ� எDவளேவா பா5ப5�திவி�டாேர! அத�<ேம� ெசா��வத�< 
மன� வராம� அவ� ஓ:வி�டாேர! அ(த அMபவ�ேதா5 இ"ேக ெப�ற இ�ப�ைத 
ஒ�பி�5� பா��ேத�. “அேடய�பா! எ�ன வி�தியாச�! ெதாியாமலா அDவளH 
ேப4� ‘பி�ைளயவ�களிட� ேபானா�தா� உ� <ைற தீ4�’ எ�% 
ெசா�னா�க�?” எ�% எ2ணிேன�. “இனி நம6<� தமிO�பSச� இ�ைல” எ�ற 
�:வி�< வ(ேத�. 
------------- 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 31. 31. 31. 31. எ�ன )*ணிய� ெச+ேதேனாஎ�ன )*ணிய� ெச+ேதேனாஎ�ன )*ணிய� ெச+ேதேனாஎ�ன )*ணிய� ெச+ேதேனா!!!!    
 
தி46<ட(ைத�திாிப(தாதிைய இர2ேட தின"களி� நா� பாட"ேக�5 �:�ேத�. 
அ�ேபா# எ� ஆசிாிய� ஏ5வாாி� �வ: ேச��#6 ெகா5�தா�; ஒ4 
வாெரP�தாணிைய*� அளி�# அ(Iைல� பிரதி ெச3#ெகா�G�ப: ெசா�னா�; 
அ��� 1,தக"க� மிக அ4ைமயாக அக�ப5� அ6கால�தி� நா� பாட"ேக�ட 
1,தக"களி� ெப4�பாலானவ�ைற ஏ�:ேல எPதி� ப:�ேத�. இ�பழ6க�தா� 
ஏ�:� விைரவாகH� ெதளிவாகH� எP#� வழ6க� என6< உ2டாயி�%. 
 
நா� பாட"ேக�டேபா# சேவாிநாத பி�ைள*�, கனகசைப ஐயெர�M� 
Lரைசவ4�, அவ� த�பியாகிய சிவ�பிரகாச ஐய4� ேச�(# பாட"ேக�டன�. 
கனகசைப ஐய� Cைற நா�:� ஒ4 ப�ளி6Cட� ைவ�தி4(தா�. 
 
அ(தாதிக� 
 
<ட(ைத� திாிப(தாதிைய� ப:�தேபா# அைத இய�றியவ� பி�ைளயவ�கேள 
எ�% அறி(#, “ஒ4 Iைல இய�றிய ஆசிாியாிடேம அதைன� பாட"ேக�ப# 
எDவளH ெபாிய அதி�Fட�!” எ�% எ2ணி எ2ணி இ�1�ேற�. அைத� ேபா�ற 
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பல பிரப(த"கைள*� பல 1ராண"கைள*� அவ� இய�றி*�ளா ெர�பைத� 
சேவாிநாத பி�ைள ெசா�ல6 ேக�:4(ேத�. “ஆதலா� இனி இவ�க� இய�றிய 
I�க� எ�லாவ�ைற*� இவ�க� வாயிலாகேவ ெதாி(#ெகா�ளலா�” எ�ற 
நிைனவிேல நா� ஒ4 தனி மகிO�சிைய அைட(ேத�. 
 
<ட(ைத�திாிப(தாதி �:(தHட�, பழமைல�திாிப(தாதி ெதாட"க�ப�ட#. 
அதைன இய�றியவ� #ைறம"கல� சிவ�பிரகாச �வாமிக�. சிவ�பிரகாச �வாமிக� 
பழகிய இட"களிேல இ4(# அவ4ைடய 1கைழ6 ேக�56 ேக�5 அவைர� ப�றி� 
சிற(த மதி�1 ைவ�தி4(த என6< அவ� Iைல� ப:6க� ெதாட"கியேபா# பைழய 
கா�சிகெள�லா� நிைனH6< வ(தன. சிவ�பிரகாச �வாமிகளா� நீராட� 
ெப�றனவாக� ெசா�ல�ப5� நைட வாவிகைள நிைன�ேத�. அவ4ைடய 
பர�பைரயினைர நிைன�ேத�. ஒ4 கவிஞ� இய�றிய Iைல ம�ெறா4 கவிஞ� 
பாடSெசா�ல, அைத6 ேக�க� ெப�ற எ� பா6கிய�ைத நிைன�ேத�. 
 
“சிவ�பிரகாச �வாமிக� சிற(த கவி; க�பனா சாம��திய� உைடயவ�. கவிதா சா�வ 
ெபௗம� எ�% அவைர� ெபாிேயா�க� ெசா��வா�க�. அவ� இய�றி*�ள 
ெவ"ைக6 ேகாைவைய ம(திாி6 ேகாைவெய�%� தி4�சி�ற�பல6 ேகாைவயாைர 
ராஜா6ேகாைவ எ�%� ெசா�வ# வழ6க�. ேசாணைசல மாைல எ�ற பிரப(த� 
மி6க �ைவ*ைடய#. ஒDெவா4 ெச3*ளி�� ஏதாவ# க�பைன இ46<�. ஒ4 
கால�தி� �வாமிக� தி4வ2ணாமைலயி� கிாி� பிரதTிண� ெச3தேபா# ஒ4 
தடைவ வல� வ4வத�<� அ(த I?��ள I% ெச3*�கைள*� ெச3# 
�:�தா�களா�” எ�% பி�ைளயவ�க� Cறிவி�5� பாடSெசா�ல� 
ெதாட"கினா�. ஒ4 கவிஞ� ம�ெறா4 கவிஞைர6 <றி�#� ெபாறாைமயி�றி மன� 
<ளி�(# பாரா�5வ# அ4ைம ய�ேறா? 
 
‘ேபாக� ேபாக� ெதாி*�’ 
 
தி4வ2ணாமைலைய ஒ4 �ைற வல� வ4வத�<� I% பாடைல� சிவ�பிரகாச� 
பா: �:�தா� எ�ற ெச3தி என6< அதிக விய�ைப விைளவி�த#. பாட"ேக�5 
�:(தHட� சேவாிநாத பி�ைளயிட� ேப�ைகயி�, “சிவ�பிரகாச �வாமிக� பழகிய 
இட"கைள நா� பா��தி46கிேற�. ெவ"க`46< அ4கி��ள பிரேதச"களி� 
ஊ� ஊராக அவ4ைடய ெப4ைமைய� ப�றி� ேபசி6ெகா2ேட இ4�பா�க�. 
ஆனா�� இ(த� சமாசார� இ�% ஐயா அவ�க� ெசா�ல�தா� ேக�ேட�. I% 
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பாட�கைள ஒேர சமய�தி� பாட� ெசா�பவ�கைளேய காணாேம? அ�ப:யி46க 
ஒேர சமய�தி� I% ெச3*�கைள6 க�பைன*ட� பாட ேவ25ெம�றா� அவ� 
ெத3வ� பிறவிதா� எ�பதி� ச(ேதகேம இ�ைல” எ�ேற� நா�. 
 
“ஆ�சாிய(தா�. அ�தைகய ஆ�சாிய�ைத நா� இ"ேகேய பா�6கலா�. 
பி�ைளயவ�க� சிவ�பிரகாச46<6 <ைற(தவர�ல�. I% அ�ல, இ4Iற�ல, ஒேர 
;�சி� I�%6கண6கான �ைவ*�ள ெச3*�கைள இவ�க� பா5வா�க�. 
எ�லா� ேபாக� ேபாக உம6<� ெதாியவ4�’ எ�றா� “அ�தைகய ச(த��ப� 
வராதா?” எ�% நா� எதி�பா��#6ெகா2ேட இ4(ேத�. 
 
பாட வாிைச 
 
பழமைல�திாிப(தாதி �:(த#; தி4�1கK��திாிப(தாதி ஆர�பி6க�ப�ட#. 
ெந�<�றவாண �த?யாெர�பவ� பா:ய அதி� எ� ஆசிாிய46< வி4�ப� 
அதிக�. அைத� பாடSெசா�னேபா# ஒDெவா4 ெச3*ளி�� அ:6ெகா4 தர�, 
“எ�ன வா6<! எ�ன நய�!” எ�% பாரா�5வா�. 
 
அ�பிரப(த� �:(தHட� மைறைசய(தாதிைய� பாட" ேக�ேட�. ஒேர நாளி� 
அைத6 ேக�5 �:�ேத�. திாிப(தாதிகG6<� பிற< பி�ைளயவ�க� இய�றிய 
தி�ைலயமகவ(தாதி, #ைறைசயமகவ(தாதி எ�பைவகைள*� 
தி4ேவரக�#யமகவ(தாதிைய*� ேக�ேட�. 
 
ப2ைட6 கால�தி� பத"கைள� பிாி�#� பழ<வத�<� பலவைகயான பத"கைள� 
ெதாி(#ெகா�வத�<� மனன� ெச3வத�<� அMCலமாக இ46<ெம�% க4தி 
அ(தாதிகைள மாணா6க�கG6<� பாடS ெசா�? வ(தா�க�. அ��ைற�ப:ேய 
நாM� சேவாிநாத பி�ைள*� பிற4� பாட" ேக�ேபா�. 
 
அ(தாதிக� ஆன பிற< பி�ைள�தமிO வாிைச ெதாட"க� ெப�ற#. என6<6 
ெகா2டா�ட(தா�. கா� I��, அைர I��, ஒ4 ெச3*Gமாக� ப:�த என6< 
வாிைச வாிைசயாக� பிரப(த� ெதா<திக� ஒ�ற�பி� ஒ�றாக அனாயாசமாக6 
கிைட�தன. ேசா�வி�லாம� பாட" ேக�5 வ(ேத�. மீனா�சிய�ைம 
பி�ைள�தமிO, ��#6<மாரசாமி பி�ைள� தமிO, ெச"கPநீ� விநாயக� 
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பி�ைள�தமிO, அ�தா�பிைக பி�ைள� தமிO எ�பவ�ைற6 ேக�ேட�. 
திாிப(தாதியா? ஒ�%, இர25, ;�%, நா�< யமக அ(தாதியா? அதி�� இர25, 
;�%. பி�ைள� தமிழா? அதி�� ஐ(#6<6 <ைறவி�ைல. பி�ைள� 
ெப4மாைளய"கா� இய�றிய அFட�பிரப(த"களி� ஐ(தா% பிரப(த"க� பாட" 
ேக�ேட�. அ�வதா�:யி� நா� பாட" ேக�5 வ(தைத எ�னாேலேய 
ந�ப�:யவி�ைல. இ�ப: நா� பாட" ேக�<� கால� ஒ�% வ4ெம�% 
கனவி�� நா� எதி�பா�6கவி�ைல. வி4�தாசல ெர�:யா�, “நா"கெள�லா� 
ேம�5நில�#6 கிண�றி� ஊ%� ஊ�%6க�. அவ� காேவாி� பிரவாக�” எ�% 
ெசா�ன# எDவளH உ2ைமயான#? காேவாி� பிரவாகமா? க"கா� 
பிரவாகெம�% ெசா�லலா�; அ#Cட� ேபாதா#. “கட� மைட திற(த# ேபா�ற#” 
எ�% ெசா�னா�� த<�. ஒDெவா4 பிரப(த�� ேக�5 �:(தHட� அதைன� 
சி(தி�# இ�1�% அ(த� தி4�தியிேல, “எ�ன 12ணிய� ெச3தைன ெநSசேம” 
எ�% ெப4மித� அைட(ேத�. 
 
பாட� ெசா�ல� பிற(தவ� 
 
எ� ஆசிாிய� பாட� ெசா���ேபா# ைகயிேல 1,தக� ைவ�#6ெகா�G� 
வழ6கமி�ைல. அ�ெபாியா46< அDவளH ெச3*�கG� மன�பாடமாகேவ 
இ4(தன; சிறிேதM� தைடயி�றி� பாட�கைள� ெசா�வ#� ெபா4� ெசா�வ#� 
பதசார� ெசா�வ#மாகேவ அவ� ெப4�பாலான ேநர�ைத6 கழி�பா�. “இவ�க� 
இத�காகேவ உதி�தவ�க�” எ�ற எ2ண� என6< உ2டாயி�%. பாடS 
ெசா�வதி� அவ46<� ச?�ேப ஏ�படா#. 
 
அவாிட� பாட" ேக�<�ேபா# நா"க� அைட*� பய� பலவைக�ப5�. I�6<� 
ெபா4Gைர�பேதா5 Iலாசிாிய� ச�ப(தமான வரலா%கைள*� ெசா�வா�. பல 
தனி�பாட�கைள� ெசா�வா�. இ�M� ச(த��ப�தி�ேக�ற பல விஷய"கைள 
இைடயிைடேய எ5�#ைர�பா�. அைவகெள�லா� மிகH� உபேயாக��ள 
ெச3திகளாகேவ இ46<�. நா"க� ேக�ட பாட"கைள� சி(தி6<�ேபா#Cட அவ� 
அ4கிேலேய இ4�ேபா�. அவ� எ"களிட� அ�ேபா5 ேப�வ#� எ"க� 
ெசௗகாிய"கைள அ:6க: விசாாி�ப#� எ"க� உ�ள�ைத� பிணி�தன. 
 
உ�ள�1 
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ஒDெவா4 நாG� நா� சா�பி�5 வ(தHட�, “சா�பி�டாயி�றா? ஆகார� 
ெசௗகாியமாக இ4(ததா?” எ�% விசாாி�பா�. எ2ெண3 ேத3�#6ெகா�G�ப: 
வ�1%�#வா�. ஒ4 நா� பி�ைளயவ�க� தா� எ2ெண3 ேத3�#6ெகா�ள 
எ2ணி எ2ெணைய வ4வி�தா�. அ�ேபா# அ4கி?4(த எ�ைன� பா��தா�. 
“உம# �க� ெதளிவாக இ�ைலேய; க2 சிவ(தி46கிறேத. எ2ெண3 
ேத3�#6ெகா�G�” எ�% எ2ெண*� ெகா5�தா�. உடேன நா� ெச�% 
எ2ெண3 ேத3�#6ெகா25 ,நான� ெச3# ேபாஜன� ப2ணிவி�5 வ(ேத�. 
பி�ைளயவ�க� அ�ேபா# எ�ைன� பா��தHடேன அ4கி?4(த ஒ4வாிட� 
“இ�ேபா# எ�ப: இ46கிற# இவ� �க�? ெதளிவாக இ46கிறத�லவா?” எ�% 
ேக�டன�. எ� �க�தி� இ4(த ெதளிH எ�ைன6 கா�:�� அவ46< அதிகமான 
மகிO�சிைய உ2டா6கிய#. 
 
என6< ஏேதM� ேவ25ெம�% ெதாி(தா�, உடேன அவ� வா"கி6 ெகா5�பா�. 
நா� சா�பி�5 வ4வத�< ேநரமானா�, “இ�M� வரவி�ைலேய?” எ�% 
கவைலேயா5 இ4�பா�. இரா�திாி ேவைளகளி� அ6கவைல அதிகமாக இ46<�; 
ெத4� தி2ைணயி� அம�(தப:ேய எ� வரைவ எதி�பா��தி4�பா�. “ஏ� 
இDவளH ேநர�? கவைலயாக இ4(த#” எ�% உ�ள�ேபா5 விசாாி�பா�. 
இ�தைகய ெசய�களா� நா� அவர# அ�ைப அறி(# உ4கிேன�. அ(த அ�பிேல 
நைன(# தமிழ�த�ைத உ25 வ(தைமயா� எ� தா3, த(ைதயைர� 
பிாி(தி4�பதனா� உ2டான #யர� நீ:6கவி�ைல. பி�ைளயவ�கைள� 
பிாி(தி46க ேந4மாயி� அ#ேவ கFடமாக இ46<ெம�% ேதா�றிய#. 
 
ேகாபால கி4Fண பாரதியாாிட� ெச�% ச"கீத அ�பியாச� ெச3*� ேநர�, 
உணHெகா�G� ேநர� ஆகிய சமய"க� தவிர ம�ற6 கால"களி� அ�1லவ� 
சிகாமணி6< அ4கிேலேய இ4(# வ(ேத�; அ4கிேல உற"கி வ(ேத�. அ�ப:� 
பழ<த?ேல ஒ4 தனி இ�ப�ைத நா� அைட(ேத�. 
 
ெபய� மா�ற� 
 
நா� இDவா% பாட" ேக�5 வ(தேபா# ஒ4நா� ஏேதா விசாாி6ைகயி� 
பி�ைளயவ�க� எ�ைன ேநா6கி, “உம6< ‘ேவ"கடராம�’ எ�% ஏ� ெபய� 
ைவ�தா�க�?” எ�% ேக�டா�. நா�, “ேவ"கடாசலபதி <ல ெத3வமாதலா� எ"க� 
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<5�ப�தி� ஒDெவா4வ4� அ6கடH� ெபயைரேய ைவ�#6ெகா�வ# வழ6க�” 
எ�பைத� ெதாிவி�ேத�. ேவ"கடராம� எ�ற ெபயைர அவ� 
வி4�பவி�ைலெய�% என6<6 <றி�பாக� 1ல�ப�ட#. 
 
“உம6< ேவ% ெபய� ஏேதM� உ2டா?” எ�% அவ� ேக�டா�. 
 
“எ"க� L�:� எ�ைன ‘சாமா’ எ�% அைழ�பா�க�” எ�ேற�. 
 
“அ�ப: ஒ4 ெபய� உ2டா, எ�ன?” 
 
“அ# �P� ெபயர�ேற! சாமிநாதென�பைதேய அDவா% மாறி வழ"<வா�க�.” 
 
“அ�ப:யா? சாமிநாத� எ�ற ெபய� எDவளH ந�றாக இ46கிற#! உ�ைம நாM� 
அ�ெபயராேலேய அைழ6கலாெம�% எ2Zகிேற�. நீ4� இனிேம� 
அ�ெபயைரேய ெசா�?6ெகா�G�” எ�% அவ� ெசா�னா�. 
 
நா� அ�ப:ேய ெச3வதாக ஒ�16ெகா2ேட�. ேவ"கடராமனாக இ4(த நா� 
அ�% �த� சாமிநாதனாகிவி�ேட�. பி�ைளயவ�க� வி4�ப�தி�ப: எ�ேலா4� 
சாமிநாத� எ�ற ெபயைரேய வழ"கலாயின�. அ�1கனி(த அவ� உ�ள�தி�< 
உவ�ைப� த(த அ�ெபயேர என6< நிைல�#வி�ட#. 
 
எ� ெபய� மாறின சில நா�க� வைரயி� என6<� சிறி# கFடமாக இ4(த#. 
“சாமிநாைதய�” எ�% யாராவ# எ�ைன அைழ�தா�, நா� எ�ைன�தா� அ�ப: 
அைழ6கிறா�க� எ�பைத உடேன உண�(#ெகா�ளவி�ைல. எ� கா# 
‘ேவ"கடராம�’ எ�%� ‘சாமா’ எ�%ேம ேக�5� பழகியி4(த#. யாேரM� எ� 
ெபயைர6 ேக�டா� ‘ேவ"கடராம�’ எ�% ெசா�ல வாெய5�ேப�; ச�ெட�% 
மா�றி6ெகா25 ‘சாமிநாத�’ எ�ேப�. நாளாக ஆக� 1திய ெபயேர வழ6கி� 
வ(த#. 
 
விைளயா�5 ேவைலக� 
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பி�ைளயவ�க� L5 பைழய#. ஆைகயா� அத�<� 1திதாக ஓ5 மா�றினா�க�. 
அ�ேபா# அ�1லவ�பிரா� அ4கி?4(# கவனி�# வ(தா�. தாேம ஓ5கைள வா"கி 
வா"கி6 ெகா5�தா�. பா��த நாM� ஓ5கைள வா"கி6 ெகா5�ேத�. “இ(த 
ேவைலெய�லா� உம6<� பழ6க� இரா#” எ�% அவ� ெசா�னா�. “என6கா? 
நா� கிராம"களிேல பழகினவ�. அ�மாதிாி ேவைலகைள ெய�லா� ந�றாக� 
ெச3ேவ�” எ�% ெசா�? அவைர� சிரம�படாம� இ46க� ெச3# அDேவைலைய 
நா� கவனி�ேத�. ;"கி� பிளா��கைள ெவ�:6 ெகா5�ேத�. எ�Mட� 
சேவாிநாத பி�ைள*� அDேவைலைய� ெச3தா�. 
 
ேதா�ட�தி� கிண% ஒ�% 1தியதாக ெவ�ட�ப�ட#. அ�ேபா# கிண�% ஜல�ைத 
வா"கி6 ெகா�5வத�காக ேவF:ைய� =6கி6 க�:6ெகா25 பி�ைளயவ�க� 
ெச�றா�. ஒ4 <ட� வா"கி6 ெகா�5வத�<� ேவ��#� ேபா3வி�ட#. அவ� த� 
ெதா(தி <�"க� தள�(த உட�1ட� அDவா% ெச3வைத6 க2டHட� நா� ஓ:� 
ெச�% அ6<ட�ைத வா"கி6ெகா2ேட�. “நா� பா��#6 ெகா�கிேற�” எ�% 
ெசா�? ஜல�ைத வா"கி6 ெகா�:ேன�. இ�தைகய காாிய"கைள� 
ேசா�ப?�லாம� நா� ெச3ேத�. ப:�பிேலேய ெபாP# ேபா6கிய என6< 
இDேவைலக� இைடயிைடேய விைளயா�ைட� ேபா?4(தன. சிரம� ேதா�றாம� 
ச(ேதாஷ�#ட� ெச3*� காாிய� எ#வாயி4(தா�� அ# விைளயா�5�தாேன? 
 
“சாமிநாைதய� �%�%�பாக இ46கிறா�. எ�லா ேவைலகG� 
ெதாி(#ெகா2:46கிறா�” எ�% பி�ைளயவ�க� எ�ைன� பாரா�5வா�. 
அ�பாரா�5 உ2ைமய�ேபா5 ெவளிவ4வதாத?� எ� உ�ள�ைத6 
<ளி�வி6<�. 
 
பயM�ள பழ6க"க� 
 
பி�ைளயவ�கைள� பா��பத�< அ:6க: யாேரM� வ(#ெகா2ேட இ4�பா�க�; 
பிர16க� வ4வா�க�; வி�#வா�க� வ4வா�க�; அ�ேபா# நாM� ம�ற 
மாணா6க�கG� அ4கிேல இ4�ேபா�. வ(தவ�கேளா5 ேபசி6ெகா2ேட 
இ46ைகயி� பல விஷய"க� அவ� வா6கி?4(# வ4�. எ�லா� மிகH� 
உபேயாகமானைவகளாகேவ இ46<�. எ"க� ஆசிாிய� அவ�கG6<� எ"கG6<� 
பழ6க� ப2ணி ைவ�பா�. ஏதாவ# பாடைல� ெசா�ல� ெசா��வா�; ெபா4G� 
ெசா���ப: ெச3வா� நா� ராக�#ட� பாட� ெசா�வதனா� அ:6க: எ�ைன� 
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ெசா���ப: ஏHவா�. இ�தைகய பழ6க�தா� பல ேப46கிைடயி� அ�சமி�லாம� 
பாட� ெசா��� வழ6க� என6< உ2டாயி�%; பாட�கG6< அ��த� ெசா��� 
பழ6க�� ஏ�ப�ட#. 
 
ஒ4 நா� த�மதான1ர� க2Zைவய� எ�ற வி�#வாெனா4வ� வ(தா�. அவ� 
பாரத� பிரச"க� ெச3வதி� 1கO வா3(தவ�. அ"க"ேக வி�?1�=ராOவா� 
பாரத�ைத� பிரச"க� ெச3# ச�மான� ெப�% ஜீவன� ெச3# வ(தா�. அவ� 
பி�ைளயவ�களிட� அபிமான�ைடயவ�. அவ� வ(த கால�தி� பாரத�தி?4(# 
இைச*ட� ெச3*�கைள6 கணீெர�% ெசா�?� பிரச"க� ெச3தா�. அ�தைகய 
பிரச"க�ைத ��1 நா� ேக�டதி�ைலயாத?� அ�ேபா# என6< ஒ4 1திய 
இ�ப� உ2டாயி�%. 
 
ம�ெறா4 நா� சபாபதி ஐய� எ�ற ஒ4 வி�#வா� வ(தா�. அவ� எP�&� 
தி4ேவ"கடாசல �த?யாாிட� பாட� ேக�டவ�. அவ� இராமாயண� பிரச"க� 
ெச3பவ�. Cைற நா�:� உ�ள சா?ய கனவா�க� வி4�ப�தி�ப: தின(ேதா%� 
க�ப ராமாயண� ப:�#� ெபா4� ெசா�? வ(தா�. அவ� வ(த கால�தி� 
பி�ைளயவ�களிட� க�ப ராமாயண�ைத� ப�றி ெந5ேநர� 
ேபசி6ெகா2:4(தன�; சில ச(ேதக"கைள*� தீ��#6ெகா2டா�. 
 
இDவா% வ4� வி�#வா�கGைடய ச�பாஷைணயா� உ2டான லாப� ேவ% 
எ"கG6<6 கிைட�த#. வ(# ெச��� வி�#வா�கG� பிர16கG� நா"க� 
பி�ைளயவ�களிட� பாட" ேக�5 வ4வ# ெதாி(# எ"களிட� பிாியமாக� ேபசி 
அ�1 பாரா�ட� ெதாட"கின�. அ�ெபாPதி4(த மாணா6க�கG� பிராய�தி� 
சிறியவ� நாேன; ஆத?� அவ�க� எ�னிட� அதிகமான அ�ைப 
ெவளி�ப5�தினா�க�. 
 
இ�ப: எ�Mைடய <4<ல வாச�தி� நாG6< நா� அறிH� பல4ைடய அ�1� 
இ�ப�� வி4�தியாகி வ(தன. 
------------ 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 32. 32. 32. 32. தமிேழ  ைணதமிேழ  ைணதமிேழ  ைணதமிேழ  ைண    

 
ேகாபாலகி4Fண பாரதியாாிட� நா� ச"கீத�பயி�சி ெச3# வ4வ# எ� 
ஆசிாிய46< �த?� ெதாியா#. அைத நாM� ெதாிவி6கவி�ைல. 
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பி�ைளயவ�கG6<� ேகாபாலகி4Fண பாரதியா46<� பழ6க�25. பாரதியா� 
ெபாிய சிவப6த� எ�ற நிைனவினா� அவாிட�# எ� ஆசிாிய� மதி�1 
ைவ�தி4(தா�; அவர# ச"கீத� திறைம6காக அ�%. தமிழறிH ேபாதிய அளH 
அவ�பா� இ�ைலெய�ற எ2ண� பி�ைளயவ�கG6< இ4(த#. பாரதியா� 
இய�றிய ந(தனா� சாி�திர6 கீ��தன�தி� இல6கண�பிைழக� உ�ளன எ�ற 
காரண�தா� எ� ஆசிாிய� அ�சாி�திர�ைத� பாரா�5வதி�ைல. ஆனா�� அதி� 
கனி(# த#�1� ப6திரஸ�தி� ஈ5ப�5 அத�<� ஒ4 சிற�1�பாயிர� ெச3*� 
அளி�தி46கிறா�. 
 
ரகசிய� ெவளி�ப�ட# 
 
எ�ெபாPேதM� இDவி4 ெபாியா4� ச(தி�ப#25. ஒ4�ைற அDவா% 
ச(தி�தேபா#, பி�ைளயவ�க� பாரதியா46< உவ�பாக இ46<ெம�% க4தி, 
“எ�னிட� ஒ4 பிராமண� சி%வ� பாட" ேக�க வ(தி46கிறா�; ராக�ேதா5 பாட� 
வாசி6கிறா�. தா"க� ஒ4�ைற அவ� ப:�பைத6 ேக�5 ஆசீ�வதி6க ேவ25�” 
எ�றா�. இைச*ட� ப:�ப# ஒ4 ெபாிய காாியெம�%�, அைத6 ேக�டா� 
பாரதியா� தி4�தி அைடவாெர�%� அவ� எ2ணினா�. 
 
“அ(த� பி�ைளயா2டாைன என6< ந�றாக� ெதாி*ேம. எ�னிட�� வ(# 
காைலேவைளகளி� சிைT ெசா�?6ெகா�Gகிறா�. ந�ல சாாீர� இ46கிற#. 
த"களிட� அவ� பாட" ேக�5 வ4வ#� என6<� ெதாி*�. ச"கீத�ேதா5 தமிO 
கல(தா� ந�றாக�தா� இ46<�” எ�% Cறினா� பாரதியா�. அவ� Cறிய 
வா��ைதக� பி�ைளயவ�களிட� ெவ%� தமிO மா�திர� இ4�ப# ஒ4 
<ைறெய�% ெதானி6<�ப: இ4(தன. 
 
பி�ைளயவ�க� அ�ெச3திைய6 ேக�ட#� தி56கி�டா�. உடேன பாரதியாாிட� 
விைடெப�% ேநேர த� L�56< வ(# ேச�(தா�. L�:� ஒ4 ப6க�தி� 
ந2ப�கGட� நா� எைதேயா ப:�#6ெகா2:4(ேத�. அவ� ேவகமாக எ� 
அ4கி� வ(#, “நீ� �: ெகா2டா� பாரதியாாிட� இைச� பயி�சி ெச3# 
வ4கிறீராேம!” எ�% ேக�டா�. அ6ேக�வி எ�ைன� திைக6க ைவ�த#. நா� 
அவாிட� ெசா�லாம� இைச� பயி�சி ெச3# வ(த# பிைழதா�. பிைழெய�% 
ெதாி(தா�� நா� உடேன ெசா�வத�< அSசிேன�. பாரதியா� பி�ைளயவ�கைள 
��ேப ச"கீத விேராதிெய�% ெசா�?யி4(ததனா�� நா� பழகின அளவி� 
ச"கீத�தி� அவ46< வி4�ப� இ4�பதாக� ெதாியவி�ைலயாதலா�� அ(த அ�ச� 
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என6< உ2டாயி�%. ‘நி�ற வைரயி�� ெந5S�வ�’ எ�ற எ2ண�#ட� ச"கீத 
ெத3வ�ைத மைறவாக உபாசைன ெச3# வ(ேத�. 
 
இ(த நிைலயி� எ� ரகசிய� ெவளி�ப�டேபா# நா� திைக�பைடயாம� எ�ன 
ெச3ேவ�? எ�ன பதி� ெசா�வ#? “பழ6க� வி�5�ேபாகாம� இ4�பத�காக 
அவாிட� க�%6ெகா�G�ப: எ� தக�பனா� ெசா�னா�” எ�% வா3 
<ழறி6ெகா2ேட ெசா�ேன�. இய�றமிைழ மா�திர� தனி�# வி4�1� அ�1லவ� 
தைலவ�, “என6< இ#வைரயி� அ(த விஷய� ெதாியா#. இைசயி� அதிக�பழ6க� 
ைவ�#6ெகா2டா� இல6கண இல6கிய"களி� தீவிரமாக� 1�தி ெச�லா#” எ�% 
ெசா�?வி�5� த� ேவைலைய6 கவனி6க� ெச�றா�. 
 
‘அவ� ெசா�ன# உ2ைம’ 
 
அவ� Cறிய ெச3தி எDவளH =ர� உ2ைம எ�பைத ஆராய நா� ��படவி�ைல. 
பாரதியா� அவைர�ப�றி� ெசா�ன# மா�திர� உ2ைமெய�% அ�% 
உண�(ேத�. “இனிேம� ச"கீத�ைத6 க�: ைவ6கேவ2:ய#தா�” எ�ற 
�:வி�< வ(ேத�. ம%நா� �த� பாரதியாாிட� ச"கீத� பயி�சி6காக� ெச�வைத 
நி%�தி6 ெகா2ேட�. 
 
இ(நிகO�சியா� என6< அதிக மனவ4�த� உ2டாகவி�ைல. ச"கீத� எ"க� 
பர�பைர� ெசா�#. அத�காக அதிக� சிரம�படேவ2:யதி�ைல. தமிழறிேவா 
கிைட�த�காிய ெப4� ேபறாக என6< இ4(த#, ஆத?� அத�< ��ேன ேவ% 
எ(த� ெபா4G� என6<� ெபாியதாகேவ ேதா�றவி�ைல. 
 
அ�பா� நா� பாரதியாாிட� ெச�%, “ப:6க ேவ2:ய பாட"க� அதிகமாக 
இ4�பதா� தின(ேதா%� இ"ேக வ(# அ�பியாச� ெச3ய �:யாெத�% 
ேதா�%கிற#. அவகாச��ள ேவைளகளி� வ(# தாிசன� ெச3#வி�5� 
ேபாகிேற�” எ�% ேக�56ெகா2ேட�. 
 
சீகாழி6 ேகாைவ 
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தமிO�பாட� தின(ேதா%� நைடெப�% வ(த#. பிரப(த"க� பலவ�ைற �ைறேய 
ேக�5வ(ேத�. ஒ4 நா� எ� ஆசிாிய� பாடS ெசா�? வ4�ேபா#, “காSசி� 
1ராண�ைத நீ� பாட� ேக�கலா�; ந�ல I�. பல அாிய விஷய"கைள அதனா� 
ெதாி(# ெகா�ளலா�” எ�றா�க�. அவ46< அ�1ராண�தி� அதிக வி4�ப�25. 
எ�ன காரண�தாேலா பி�1 அைத� ெதாட"கவி�ைல. 
 
“ேகாைவ I� ஏதாவ# நீ� வாசி�தி46கிறீரா?” எ�% பி�1 பி�ைளயவ�க� 
ேக�டா�க�. 
 
“தி46ேகாைவயா4� தSைசவாண� ேகாைவ*� ப:�தி46கிேற�” எ�% விைட 
Cறிேன�. 
 
“இ�ேபா# சீகாழி6 ேகாைவ பாட� ேக�கலா�” எ�% அவ� ெசா�னா�. 
 
“அ6ேகாைவயி� ஒ4 ெச3*� என6< ��ேப ெதாி*�” எ�ேற�. 
 
“எ�ப: உம6<� ெதாி*�?” 
 
“எ� சிறிய த(ைதயா� ��1 ஒ4 �ைற இDR46< வ(தேபா# ஐயா அவ�கைள� 
பா�6க வ(தாரா�. அ�ெபாP# ஐயா அவ�க� சில46<� சீகாழி6 ேகாைவைய� 
பாடS ெசா�? வ(தைத அவ� சிறி# ேநர� இ4(# கவனி�தாரா�. ஐயா அவ�க� 
பாடS ெசா�?யேபா# ‘அ�ேறமல�6 <ழ�’ எ�ற ெச3*ைள� ெசா�ல எ� சிறிய 
த(ைதயா46< அ# மன�பாடமாகிவி�ட#. அவ� ஊ46< வ(# எ�னிட� 
இ�ெச3திைய� ெசா�?யேதா5 ெச3*ைள*� ெசா�னா�. நா� அைத அ�ேபாேத 
பாட� ெச3#ெகா2ேட�” எ�% ெசா�? அ�ெச3*ைள*� Cறிேன�. 
 
“அ�ப:யா! அ(I� �Pவைத*� நீ� பாட" ேக�5விடலா�” எ�% Cறினா�. 
 
நா� பாட" ேக�பத�< அ6ேகாைவயி� பிரதி கிைட6கவி�ைல. 
பி�ைளயவ�களிட� இ4(த பிரதி ேவெறா4வ� வச� இ4(த#. “Cைற நா�56 
கனகசைப ஐயாிட� பிரதி இ46கிற#: ஆனா� அைத அவ� எளிதி� 



47 

 

 

ெகா56கமா�டா�. ேவ% யாாிடமாவ# இ46<�; வா"கி� த4கிேற�” எ�% அவ� 
ெசா�னா�. 
 
அ�% எ� ஆசிாிய� வழ6க�ேபா� ம�தியா�ன ேபாஜன� ஆன பிற< 
ப5�#6ெகா2:4(தா�. 
 
Cைற நா5 மா�ர�தி?4(# இர25 ைம� =ரமி46<�. அவ� #யி�� 
சமயமறி(# நா� Cைற நா�56< மிகH� ேவகமாக ஓ�ட�� நைட*மாக� 
ெச�ேற�. எ�ப:யாவ# கனகசைப ஐயாிடமி4(# சீகாழி6 ேகாைவ� பிரதிைய 
வா"கி வ(#விட ேவ25� எ�ற எ2ண�ேதா5 ெச�ேற�. அவாிட� நய(# 
ேக�5 அைத வா"கிேன�. பி�ைளயவ�க� விழி�#6ெகா�வத�<� 
வ(#விடேவ25ெம�% ஒேர ஓ�டமாக மா�ர� வ(#வி�ேட�. அ�ேபா# ஒ4 
மணியி46<�. அ(த ெவயி?� ெவ�ைம*� இர25 ைம� =ர� ேவகமாக� ேபா3 
வ(த கைள�1� ேகாைவ� பிரதி கிைட�த ச(ேதாஷ�தி� ேதா�றவி�ைல. 
 
பி�ைளயவ�க� விழி�#6ெகா2டேபா# நா� �வ:*� ைக*மாக எதிாி� 
நி�ேற�. 
 
“எ�ன 1,தக� அ#?” எ�% ேக�டா� அவ�. 
 
“சீகாழி6 ேகாைவ.” 
 
“ஏ#?” 
 
“கனகசைப ஐய4ைடய#.” 
 
“எ�ேபா# வா"கி வ(தீ�?” 
 
“இ�ேபா#தா�.” 
 
“இ(த ெவயி?� ஏ� ேபாக ேவ25�? அவ� ேலசி� தரமா�டாேர! எ�னிட� 
ெசா�?யி4(தா� நா� வ4வி�#6 ெகா5�தி4�ேபேன.” 
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அ6ேகாைவைய� பாட" ேக�க ேவ25ெம�றி4(த ேவக� எ�ைன அDவா% 
ெச3ய� =2:யெத�பைத அவ� உண�(#ெகா2டா�. ஆத?� அைத உடேன 
பாடS ெசா�ல� ெதாட"கினா�. 
 
சீகாழி6 ேகாைவெய�M� பிரப(த� பி�ைளயவ�களாேல இய�ற� ெப�ற#. 
அவ�கGைடய ந2பராகிய ேவதநாயக� பி�ைள சீகாழியி� ��சீபாக இ4(த 
கால�தி� எ� ஆசிாிய� அ"ேக ெச�% சில கால� வசி�தா�. அ�ேபா#தா� 
அ6ேகாைவைய அவ� இய�றினா�. ம�ற6 ேகாைவகைள6 கா�:�� அ# சிறி# 
விாி(த அைம�1ைடய#. 
 
ேகாைவ பாட" ேக�5 வ4ைகயி� அ�ெபாPத�ெபாP# பி�ைளயவ�க� 
தி46ேகாைவயாாி?4(#� ேவ% ேகாைவகளி?4(#� ெச3*�கைள எ5�#ைர�# 
அவ�றி��ள நய"கைள� ெசா�வா�. ேகாைவ� பிரப(த� ஒ4 கைதேபால� 
ெதாட�(# ெச�வ#; நாயகM� நாயகி*� அ�1 &25 வாP� வாO6ைகைய 
விாி�#ைர�ப#. ஆத?� அ�பிரப(த�ைத� பாட" ேக�டேபா# சிறிதாவ# சிரம� 
ேதா�றவி�ைல. அ(தாதிகைள*� பி�ைள� தமிOகைள*� ேக�ட கால�தி� 
அ"க"ேக சில இட"களி� தா� மய"<ேவ�; ெதளிH ஏ�படா#. சீகாழி6 ேகாைவ 
ேக�<�ேபா# அ�மாதிாி இ�ைல. 
 
சீகாழியி� எP(த4ளி*�ள W பிரம1ாீசைர� பா�5ைட� தைலவராக6 ெகா2ட# 
அ6ேகாைவ. சிவப6தி� ெச�வராகிய பி�ைளயவ�க� அ�பிரப(த�தி� 
சிவெப4மா� 1கைழ வாயார� பா:யி46கி�றன�. பாடS ெசா���ேபா# 
அ"க"ேக பிரப(த இய�ைப*� அக�ெபா4� இல6கண \Z6க"கைள*� 
1ல�ப5�தி6ெகா2ேட ெச�றா�. ேகாைவகளி� ஆர�ப� ப<தியி� வ4� ‘வறி# 
நைக ேதா�ற’ெல�M� #ைறைய6 கவிஞ� C�றாக அைம�ப# ச�பிரதாயெம�% 
அவ� ெசா�னா�. பி�கால�தி� என# தமிழாரா3�சியி� அக�ப�ட ேகாைவகளி� 
இ(த அைம�ைப6 க2ேட�. சிலவ�றி� மா�திர� அ�ெச3*� தைலவ� C�றாக 
இ4(த#. 
 
சீகாழி6 ேகாைவ பாட� நட(தேபா# சேவாிநாத பி�ைளயிடமி4(# அ(I� 
சீகாழியி� ��சீபாக இ4(த ேவதநாயக� பி�ைளயி� உதவியா� 
அர"ேக�ற�ப�டெத�பைத உண�(ேத�. அ6 ேகாைவைய� பாரா�: அவ� 
இய�றிய சிற�1�பாயிர� ெச3*�க� சில உ2ெட�%� ெசா�னா�. அவ�%� 
மிகH� நயமான ெச3*� ஒ�% வ4மா%:- 
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“விதிெயதிாி லாி�தேலா� 1க�1க? bசேர 
      வி2ேணா� ம2ேணா� 
#திெபாதிப� பாமாைல ெப�றி4�Q� மீனா�சி 
      �(த ர�ேப� 
மதி�திய� ேகாைவைய�ேபா� ெப�றீ�ெகா� இ6காழி 
      வைர�பி� நீதி 
யதிபதிநா ெமனவறிL� ந���னS ச�தியமா 
      அைற< Lேர.” 
 
[சீகாழியி� எP(த4ளி*�ள ஈசேர, நீ� பல� இய�றிய பாமாைலகைள� 
ெப�றி4�Q�. ஆனா�� மீனா�சி�(தர� பி�ைளயவ�க� இய�றிய ேகாைவைய� 
ேபால ஒ�% ெப�ற#2டா? இ(த� சீகாழி வ�ட�தி� நா� நீதி பாிபாலன�தி�< 
அதிபதிெய�பைத நீ� அறிL�. நம6< �� ச�தியமாக� ெசா���. விதி-பிரமா. 
1க?-சீகாழி] 
 
ேவதநாயக� பி�ைளைய� ப�றி� சேவாிநாத பி�ைள பாரா�:� ேபசினா�; “நா� 
பி�ைளயவ�களிட�திேல வ4வத�< அவேர சிபாாி� ெச3தா�. 
பி�ைளயவ�களிட�தி� மி6க அ�1� மதி�1� உ�ளவ�, அவ� ெச3*�கெள�லா� 
எளிய நைடயி� சா#�யமான ெபா4ைள உைடயனவாக இ46<�” எ�% Cறினா�. 
ெபாிய உ�திேயாக�தி� இ4�பவ� தமிழி� அDவளH ப�%ைடயவெர�பைத6 
ேக�டேபா# என6< விய�பாக இ4(த#. 
 
பி�ைளயவ�க� த� L�:�<� பி�1ற�தி��ள <ள�தி� ப:�#ைறயி� இ4(# 
பி�பக?� பாடS ெசா��வா�. ேமேல ஓ5 ேவய�ப�:4(தைமயி� ெவயி?� 
க5ைம அ"ேக இரா#. அ�ப:�#ைறயி� <ளி�(த நிழ?� இ4(# பாடS 
ெசா�வதி� அவ46< வி4�ப� அதிக�. 
 
சீகாழி6 ேகாைவைய� ெப4�பா�� அ"ேகேய பாட" ேக�ேட�. அ# சில 
தின"களி� �:வைட(த#. அைத6 ேக�டேபா# எ� ஆசிாிய� Cறிய ெச3திக� 
பி�கால�தி� எ� தமிழாரா3�சி6< மிகH� உபேயாகமாக இ4(தன. 
 
ச"கீத �ய�சிைய6 ைகவி�5� தமிேழ #ைணயாக இ4(த என6< அ6கால�தி� 
ச"கீத� ெதாட�1 அ�%� ேபான# ஒ4 <ைறவாக� ேதா�றவி�ைல. எ� கவன�ைத 
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இர25 திைசகளி� பகி�(# ெச��தாம� ஒேர தி6கி� ெச��திய# 
ந�ல#தாென�ற எ2ண�� வர வர உ%தியாயி�%. 
------------ 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 33. 33. 33. 33. அ�) மய�அ�) மய�அ�) மய�அ�) மய�    

 
எ� ஆசிாிய� பாடS ெசா�? வ4�ேபா# அ"க"ேக அைம(#�ள இல6கண 
விேசஷ"கைள எ5�#� ெசா�வ# வழ6க�. அாிய பதமாக இ4(தா� ேவ% 
I??4(# அத�< ஆதார� கா�5வா�. ெச3*�களி� எ#ைக, ேமாைனக� எ�ப: 
அைம(தி46கி�றன எ�பைத6 கவனி6க� ெச3வா�. கவிஞராகிய அவ� ெச3*� 
ெச3ய� பழ<பவ46< இ�ன இ�ன ��5�பா5க� ேந4ெம�பைத ந�றாக 
அறிவா�. எ"கG6< அ�தைகய இைட�%க� நீ"<� வழிைய� ேபாதி�பா�. 
 
ெச3*� இய�%� வழி 
 
“ெச3*� ெச3வத�< �� எ(த விஷய�ைத� ப�றி� ெச3*� இய�ற ேவ25ேமா 
அைத ஒP"<ப5�தி6ெகா�ள ேவ25�. எ(த மாதிாி ஆர�பி�தா� கFடமாக 
இராேதா அைத அறி(#ெகா�ள ேவ25�. பா�:� எ#ைகயி� இ�னைத அைம6க 
ேவ25ெம�பைத வைரய%�#6ெகா25 அத�ேக�ற எ#ைகைய ைவ6க 
ேவ25�. மன� ேபானப: ஆர�பி�# அத�ேக�றப: அ:கைள� சாி�ப5�#வ# 
Cடா#. �த� அ:யி� அைம6க ேவ2:ய ெபா4ைள மா�திர� ேயாசி�#� 
ெதாட"கிவி�5 நா�காவ# அ:6< விஷயேமா வா��ைதகேளா அக�படாம� 
தி2டாட6 Cடா#. நா�< அ:களி�� ெதாட��சியாக அைம*� அைம�ைப 
நி�சயி�#6ெகா�ள ேவ25�” எ�% அவ� C%வா�. 
 
ஒ4 நா� மாைலயி� அவ� அMFடான�ைத �:�#6ெகா25 வ(# L�5� 
தி2ைணயி� அம�(தி4(தா�. நாM� கனகசைப ஐய4� சேவாிநாத பி�ைள*� 
அ4கி� நி�ேறா�. அ�ேபா# அவ� எ"கைள ேநா6கி, “உ"கG6<� ெச3*� 
இய�%� பழ6க� உ2டா?” எ�% ேக�டா�. ம�ற இ4வ�கG� 
பி�ைளயவ�களிட�தி� பல நா�களாக� பாட� ேக�5� பழகியவ�க�. அவ�க� 
“உ25” எ�% ெசா�னா�க�. நா� இ(த மகாகவியினிட�தி� “நம6<� 
ெச3*ளிய�ற� ெதாி*� எ�% ெசா�வ# சாிய�லேவ?” எ�% �த?� 
எ2ணிேன�. ஆனா��, ம�றவ�க� தம6<� ெதாி*ெம�% ெசா���ேபா# நா� 
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ம�5� ��மா இ4�பத�< எ� மன� இட"ெகா56கவி�ைல. ஆதலா�, “என6<� 
ெதாி*�” எ�% ெசா�ேன�. 
 
“ஏதாவ# ஒ4 பா�:� ஈ�ற:ைய6 ெகா5�தா� அைத ைவ�#6ெகா25 
ம�றவ�ைற� &��தி ெச3ய �:*மா?” எ�% ஆசிாிய� ேக�டா�. 
 
“�ய�% பா�6கிேறா�” எ�ேறா�. 
 
உடேன அவ� எ"க� ;வ46<� ;�% ெவ2பா6கG6<ாிய ஈ�ற:கைள6 
ெகா5�தா�. சேவாிநாத பி�ைள கிறி,தவ�; ஆைகயா� அவ46< ஏ�றப:, “ேதவா 
ெவன6க4ைள� ெச3” எ�பைத*�, கனகசைப ஐய46<, “சி(தா <ல(தவிர� ெச3” 
எ�பைத*�, என6<, “க(தா கட�பா< கா” எ�பைத*� ெகா5�தா�. நா"க� 
ேயாசி�# நிதானமாக ஒ4வா% ெவ2பா6கைள� &��தி ெச3ேதா�. 
 
என6காக� பிரா��தைன 
 
நா"க� ;வ4� இ(த ;�% ெவ2பா6கைள*� ெசா�ேனா�. ேக�ட அவ�, 
“நாM� ஒ4 பாட� �:�தி46கிேற�” எ�% ெசா�?, 
 
“பாட� ப:6க� பயனா நின6க�1 
Cட6 க4ைண ெகாழி�த4�வா3-ேதடவ4� 
ம(தா நில(தவP மா�ர மாநக�வாO 
க(தா கட�பா< கா” 
 
எ�% அ(த ெவ2பாைவ*� ெசா�னா�. “ந�ேமா5 ேச�(# நம6< ஊ6க�ைத 
உ2டா6<வத�காக� தா�� ஒ4 ெச3*ைள இய�றி� ெசா��கிறா�” எ�பைத 
நா� உண�(ேத�. தமிைழ இ�ப( த4� விைளயா�டாக6 க4தி வாO(த 
அ�ெபாியா� எ"கG6<� தமிO6 க�விைய விைளயா�டாகேவ ேபாதி�# வ(தா�. 
பி�ைளகG6< உ�ஸாக ;�5வத�காக� த(ைத அவ�கேளா5 ேச�(# 
விைளயா5வதி�ைலயா? அைத� ேபால அவ4� எ"கGட� ேச�(# ெச3*� 
இய�றினா�. 
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எ"க� ;வ46<� அவ� Cறிய ெச3*ைள6 ேக�டHட� ஆன(த�2டாயி�%. 
என6< ஒ4ப: அதிகமான ச(ேதாஷ� ஏ�ப�ட#. எ� ஆசிாிய� என6<6 ெகா5�த 
சம,ையையய�லவா த��ைடய பா�:�< ஈ�ற:யாக6 ெகா2டா�? அவ4ைடய 
அ�1 எ�பா� எDவா% பதி(#�ளெத�பைத அ# கா�டவி�ைலயா? அ# 
ம�5மா? அ�பா�5 ஒ4 கவியின# பா�டாக இ4(தா�� ெபா4ளைம�பி� ஒ4 
மாணா6கன# பிரா��தைனயாக வ�லேவா இ46கிற#? ‘பாடH� ப:6கH� அ�1 
CடH�’ எ�ேலா4� இைறவைன� பிரா��தி6க ேவ2:யவ�கேள. ஆயிM� எ� 
ஆசிாிய� அ�தைகய பிரா��தைனைய எDவளேவா கால�தி�< �� ெச3# அத� 
பலைன அMபவி�# வ(தவ�. ஆைகயா� அ�ேபா# அ(த� பிரா��தைனைய அவ� 
ெசா�ல ேவ2:ய அவசிய� ஒ�%மி�ைல. <ழ(ைத6காக� தா3 ம4(ைத 
உ2ப#ேபால, பாடH� ப:6கH� அ�1 CடH� ேவ25ெம�% மா�ர நக� 
வாP� க(தைன நா� பிரா��தி�பத�<� பதிலாக அவேர பிரா��தி�தா�. 
என6காகேவ அ�பாட� இய�ற� ெப�ற#. 
 
இ�தைகய எ2ண"க� எ� உ�ள�தி� ேதா�றின. நா� மகிO(ேத�; 
ெப4மிதமைட(ேத�; உ4கிேன�. அ#�த� அ�ெச3*ைள நா�ேதா%� ெசா�? 
வரலாேன�. நா� ெசா(தமாக இய�றிய ெச3*� எ� நிைனவி� இ�ைல. என6காக 
எ� ஆசிாிய� பா:� த(த ெச3*ேள எ� உ�ள�தி� இட"ெகா2ட#. 
 
��#6 <மார�வாமி பி�ைள� தமிO 
 
�4க6 கடH� தமிP6<� ெத3வ� எ�% ெபாிேயா�க� ெசா�வா�க�. தமிO6 
க�விையேய வி4�பி வாO(த என6< அ�ெப4மானிட�ேத பிரா��தைன ெச3ய 
ேவ25ெம�ற எ2ண� உதி�த#. ம(திர ஜப�தா� அவர# உபாஸைனைய 
ஒ4வா% ெச3# வ(தா�� தமிO6 கடHைள� தமிO� ெச3*ளாேல உபாc�#வர 
ேவ25 ெம�ற அவா உ2டானைமயா� எ(த� தமிO Iைலயாவ# தின(ேதா%� 
பாராயண� ெச3# வர ேவ25ெம�% உ%தி ெச3#ெகா2ேட�. <மர<4பர 
�வாமிக� �4க6 கடH� தி4வ4� ெப�றவெர�% அறி(# அவ� இய�றிய 
I�களி� ஒ�றாகிய ��#6<மார�வாமி பி�ைள�தமிைழ� தின(ேதா%� 
காைலயி� பாராயண� ெச3# வரலாேன�. இ�பழ6க� உ�தமதான1ர�திேலேய 
ஆர�பமாயி�%. பி�ைளயவ�களிட�தி� வ(த பிற<� இ�பாராயண� ெதாட�(# 
நைடெப�ற#. 
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இ(நிைலயி� எ� ஆசிாிய� என6காக� பா:6ெகா5�த ெவ2பாH� 
கிைட�தெத�றா� என6<2டான தி4�திைய� ெசா�லவா ேவ25�? அதைன*� 
ஒ4 ம(திரமாகேவ எ2ணி� ெசா�? வ(ேத�. 
 
��#6<மார�வாமி பி�ைள�தமிO �Pவைத*� பாராயண� ெச3# வ4வதா� 
காைலயி� சில நாழிைக பாட" ேக�க இயலா#. நா� பாராயண� ெச3# வ4வ# 
பி�ைளயவ�கG6<� ெதாி*�. ம�றவ�கG6<� பாடS ெசா�ல ஆர�பி6<�ேபா# 
நா� இ�லாவி:� என6காக6 கா�தி4�ப# அவர# வழ6கமாயி�%. இ�தைகய 
தாமத� ஏ�ப5வைத மா�%� ெபா4�5 அவ� ஒ4 நா� எ�னிட�, 
“��#6<மார�வாமி பி�ைள� தமிைழ ��%� இDவா% பாராயண� ெச3வ# 
ந�ைமேய; ஆனா�� தின(ேதா%� ெச3# வ4�ேபா# சில நா�க� உம6<� 
சிரமமாக இ46<�. காைலயி� �% �%�பாக� பாட� ேக�பத�<� சிறி# தாமத� 
ேந4கிற#. அத�< ஒ4 வழி ெசா��கிேற�. பி�ைள� தமிழி� வ4ைக� ப4வ� 
மிகH� �6கியமான#. நீ� அ(I?� வ4ைக� ப4வ�தி� கைடசி இர25 
ெச3*�கைள மா�திர� பாராயண� ெச3# வ(தா� ேபா#�. இDவா% ெச3*� 
வழ6க�� உ25” எ�றா�. அவ� Cறிய# என6< அMCலமாகேவ ேதா�றிய#. 
ஆத?� அவ� க�டைள�ப:ேய நா� அ# ெதாட"கி அ(த இர25 ெச3*�கைள 
மா�திர� தின(ேதா%� ெசா�? வரலாேன�. 
 
த�பியி� ஜனன� 
 
பிரேஜா�ப�தி வ4ஷ� ஆ: மாத� பிற(த#. என6<� பதிேனழா� பிராய� நட(த#. 
எ� த(ைதயா4� தாயா4� Yாிய;ைலயி� இ4(தன�. ஆ: மாத� ;�றா( ேததி 
தி"க�கிழைம (17-7-1871) ய�% இைறவ� தி4வ4ளா� என6< ஒ4 த�பி 
பிற(தா�. இ�ெச3திைய என6<� ெதாிவி�# அைழ�#� ெச�வத�காக எ� 
த(ைதயாேர வ(தா�. எ� தா3, த(ைதய� எ�ைன� பிாி(# வ4(#வைத நா� 
அறி(தவ�. அDவ4�த�ைத ஒ4வா% ேபா6கி ஆ%த� உ2டா6கேவ கடH� 
இ6<ழ(ைதைய6 ெகா5�தி46கிறா� எ�% நா� ந�பிேன�. 
 
பி�ைளயவ�களிட� எ� த(ைதயா� இ� ச(ேதாஷ� ெச3திைய� ெதாிவி�தேபா# 
அவ� மகிO(தா�. எ�ைன ேநா6கி, “த�பி*ைடயா� பைட6கSசா�” எ�ப# 
பழெமாழி. <ழ(ைத ெசௗ6கியமாக வள�(# உம6<� சிற(த #ைணயாக இ46க 
ேவ25ெம�% சிவெப4மாைன� பிரா��தி6கிேற�” எ�றா�. அ�பா�, சிறி# 
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ேநர� வைரயி� எ� ப:�1 ச�ப(தமாக� ேபசிவி�5, “நா� இவைன ஊ46< 
அைழ�#� ெச�% 12யாஹ வாசன� வைரயி� ைவ�தி4(# பிற< 
அM�பிவி5கிேற�” எ�% எ� த(ைதயா� பி�ைளயவ�களிட� அMமதிெப�% 
எ�ைன அைழ�#6ெகா25 1ற�ப�டா�. 
 
மா�ர�தி?4(# Yாிய;ைல ஏற6<ைறய 10 ைம� =ர� இ46<�. நா"க� நட(ேத 
ெச�ேறா�. எ"க� பிராயண� ெப4�பா�� நைடயாக�தா� இ4(த#. 
ெச���ேபா# த(ைதயா� எ�Mைடய கால�ேபா6ைக� ப�றி விசாாி�தா�. நா� 
Cறிய விைடயா� என6கி4(த உ�ஸாக�ைத*� ச(ேதாஷ�ைத*� எ�பா� 
உ2டாகியி4(த க�வி அபிவி4�திைய*� அறி(தா�. 
 
“நா� வ4�ேபாேத உ�ைன� ப�றி� ெதாி(#ெகா2ேட�. வ4� வழியி� 
மா�ர�தி?4(# யாேரM� எதிேர வ(தா� அவாிட� பி�ைளயவ�கைள� ப�றி 
விசாாி�ேப�. அவ�க� ெசா�ன பதி� என6<� தி4�திைய உ2டா6கி�%. 
மா�ர�தி?4(# வ4� ஒ4வைர� பா��# ‘பி�ைளயவ�க� ெசௗ6கியமாக 
இ46கிறா�களா?’ எ�% விசாாி�ேத�. ‘அவ�க� ஊாி� இ46கிறா�களா?’ எ�% 
ேக�5� ெதாி(#ெகா2ேட�. ‘அவாிட� ஒ4 பிராமண� ைபய� ப:6கிறாேன! 
உ"கG6<� ெதாி*மா?’ எ�% ேக�ேட�. ‘ஆகா, ெதாி*ேம. பி�ைளயவ�கைள� 
பா��தவ�க� அவ�கGைடய மாணா6க�கைள� ப�றி� ெதாி(#ெகா�ளாம� 
இ46க �:யாேத. ஒDெவா4வைர*� ப�றி வ4பவ�கG6<� ெசா�? 
உ�ஸாக;�5வ# அவ�க� வழ6கமாயி�ேற. இ�ேபா# வ(தி46<� பிராமண� 
ைபயனிட� அவ�கG6< அதிக� பிாியமா�. அ�பி�ைள ந�றாக� பாட� 
ப:6கிறாரா�. ச"கீத"Cட� ெதாி*மா�. பி�ைளயவ�க� அவாிட� ைவ�#�ள 
அ�1 அவேரா5 பழ<கிறவ�க� யாவ46<� ெதாி*�’ எ�% ெசா�னைத6 ேக�5 
எ� உ�ள� <ளி�(த# உ� அ�மா உ�ைன� பா�6க ேவ25�, பா�6க 
ேவ25ெம�% #:�#6ெகா2:46கிறா�” எ�% எ� த(ைதயா� Cறினா�. 
 
அ�ைனயி� ஆவ� 
 
நா"க� Yாிய;ைல ேபா3� ேச�(ேதா�. L�:�<� ெச�ேறேனா இ�ைலேயா 
ேநேர, “அ�மா!” எ�% ெசா�?6ெகா2ேட பிரசவ அைற6< அ4கி� 
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ெச�%வி�ேட�. உ�ேள இ4(# ெம?(த <ர?�, “வா, அ�பா” எ�% அ4ைம 
அ�ைனயா� வரேவ�றா�. 
 
“உ� த�பிைய� பா��தாயா?” எ�% அ"கி4(த எ� பா�:யா� <ழ(ைதைய எ5�# 
என6<6 கா�:னா�. நா� அ(த6 <ழ(ைதைய� பா��#� பா��#� 
ச(ேதாஷமைட(ேத�. அேத சமய�தி� எ� தாயா� அ(த அைறயி� இ4(தப:ேய 
எ�ைன ேநா6கி� ச(ேதாஷ� அைட(தா�. 
 
“சாமா, உ� உட�1 இைள�#வி�டேத; ேவைள6< ேவைள ஆகார� 
சா�பி5கிறாயா? எ2ெண3 ேத3�#6ெகா�கிறாயா?” எ�% எ� தாயா� 
விசாாி�தா�. 
 
“என6< ஒ�%� <ைறவி�ைல. ெசௗ6கியமாகேவ இ46கிேற�” எ�ேற� நா�. 
 
“எ�னேவா, அநாைதைய�ேபால� தனிேய வி�5வி�ேடா�. ஆ2டவ�தா� 
கா�பா�ற ேவ25�” எ�% தPதP�த <ர?� எ� அ�ைனயா� Cறினேபா# 
அவ4ைடய ஹி4தய�தி?4(த #6க�தி� ேவக� எ�ைன*� தா6கிய#; எ� 
க2களி� அத� அைடயாள� ேதா�றிய#. 
 
அ�1� பிைண�1 
 
12ணியாஹவாசன� நைடெப�ற#. அத� பி�1� சில நா�க� அ"ேக இ4(ேத�. 
“<ழ(ைத அ"ேக தனியாக இ46கிறா�. வா36< ேவ2:யைத� த4வத�< யா� 
இ46கிறா�க�? ஏதாவ# பTண� ப2ணி6ெகா5"க�” எ�% எ� தாயா� Cற, 
அ"கி4(த ஒDெவா4 நாG� விதவிதமான சி�%2:கைள L�:��ளவ�க� 
ெச3#ெகா5�தா�க�. நா� உ2ேட�. எ�னிட� பி�ைளயவ�க� ைவ�#�ள 
அ�ைப6 <றி�# நா� விாிவாக� ெசா�ேன�. அைத6 ேக�டேபா# எ� 
தாயா46<� ம�றவ�கG6<� ஆ%த� உ2டாயி�%. 
 
எ� பா�டனா� பி�ைளயவ�கைள�ப�றி விசாாி�தா�. அவ4ைடய சிவப6திைய*� 
பாடS ெசா��� ஆ�றைல*� அவ� ேக�5 மகிO(தா�. அவாிய�றிய 
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சிேவா�க�ஷ�ைத விள6<� பாட�கைள� ெசா�?6 கா�:ேன�. நா� ெசா�ன 
விஷய"கெள�லா� பா�டனா46< மி6க ஆ�சாிய�ைத விைளவி�தன. 
 
Yாிய;ைல6<� ெச�றேபா# எ� தாயாைர*� த(ைதயா� �த?ேயாைர*� 
<ழ(ைதைய*� பா��த மகிO�சியிேல சில நா�க� பதி(தி4(ேத�. தின(ேதா%� 
தவறாம� தமிO�பாட" ேக�5 வ4� பழ6க�தி� ஊறியி4(தவனாகிய என6< 
அ�பழ6க� வி�5�ேபானதனா� ஒ4விதமான <ைற சிறி# சிறிதாக உைற6க� 
ெதாட"கிய#. தமிO�பாட� ஒ41ற� இ46க, பி�ைளயவ�கைள� பிாி(தி4�பதி� 
எ� உ�ள�#6<� ஒ4விதமான #�ப� உ2டாகியி4�பைத உண�(ேத�. தாயா�, 
தக�பனா� �த?யவ�கேளா5 ேச�(தி4�பதனா� உ2டாகிய ச(ேதாஷ 
உண��சியி`ேட அ(த� #�ப உண��சி தைலகா�:ய#. இ�1திய அMபவ�தி� 
என6< ஓ� உ2ைம 1ல�ப�ட#: “ஆ2டவ� எ� ஆசிாிய� உ�ள�தி�<� எ� 
உ�ள�தி�<� மிகH� \2ைமயான பிைண�ைப அ�பினா� உ2டா6கிவி�டா�. 
அ�பிைண�1 எ�ைன அறியாமேல எ�ைன6 க�5�ப5�திவி�ட#! அவ� 
என6காக� பிரா��தி6கிறா�. நா� எ� தாயா� அ4கி?4(#� அவர4கி� இ�லாத 
<ைறைய உண�கிேற�” எ�ப#தா� அ#. “இ(த அ�1 நிைல�தி46க ேவ25�” 
எ�% அ(தர"க ��திேயா5 நா� பிரா��தி�ேத�. 
----------- 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 34. 34. 34. 34. )லைம.� வ#ைம.�)லைம.� வ#ைம.�)லைம.� வ#ைம.�)லைம.� வ#ைம.�    

 
Yாிய;ைலயி?4(# எ� ெப�ேறா�களிட�� மாதாமகாிட�� அ�மா� 
�த?யவ�களிட�� விைடெப�% நா� மா�ர� வ(# ேச�(ேத�. வ(தேபா# நா� 
பிாி(தி4(த ப�# நா�களி� ஒ4 ெபாிய லாப�ைத நா� இழ(#வி�டதாக 
அறி(ேத�. நா� ஊ46<� ேபாயி4(த கால�தி� பி�ைளயவ�க� சில46<� 
ெபாிய1ராண�ைத ஆர�பி�#� பாடS ெசா�? வ(தா�. 
 
ெபாிய 1ராண�பாட� 
 
தSைச ஜி�லாவி� சில �6கியமான ேதவ,தான"களி� விசாரைண 
தி4வாவ5#ைற ஆதீன�#6< உ25. மா�ர�தி� W மா�ரநாத� ேகாயி�� W 
ஐயாற�ப� ஆலய�� அDவாதீன�#6< உ�ப�டைவ. ஆதீனக��தராகிய ப2டார 
ச(நிதிகளி� பிரதிநிதியாக இ4(#, அவ�க� க�டைள�ப: ேதவ,தான"களி� 
விசாரைணைய நட�தி வ4� த�பிரா�கG6<6 க�டைள� த�பிரா�க� எ�%� 
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அ�த�பிரா�க� த� த� ேவைல6கார�கGட� வசி�பத�காக அைம�தி46<� 
க�:ட"கG6<6 க�டைள மட"கெள�%� ெபய� வழ"<�. மா�ர�தி� 
தி4வாவ5#ைற ஆதீனக��தாி� பிரதிநிதியாக� பால��பிரமணிய� 
த�பிராென�பவ� மா�ர� ெத�< Lதியி� உ�ள க�டைள மட�தி� இ4(# 
ேகாயி� காாிய"கைள ந�றாக6 கவனி�# வ(தா�. அவ� தமிழி� ந�ல பயி�சி 
உ�ளவ�. அவ� இ4(த க�டைள மட�, பி�ைளயவ�க� வி5தி6< அ5�ததாதலா� 
அ:6க: அ"ேக ெச�% அவ4ட� ச�லாப� ெச3# வ4வா�. அவ46<� 
பி�ைளயவ�களிட� ெபாிய1ராண� பாட� ேக�க ேவ25ெம�ற 
வி4�பமி4(தைமயா� அDவிதேம ெதாட"கி �த??4(# பாட" ேக�5 வ(தா�. 
ேவ% �தியவ� சில4� உடனி4(# பாட" ேக�5 வ(தன�. சேவாிநாத பி�ைள*� 
ேக�5 வ(தன�. 
 
நா� Yாிய;ைலயி?4(# வ(த கால�தி� எறிப�த நாயனா� 1ராண�#6< �(திய 
1ராண� வைரயி� நைடெப�றி4(த#. நா� வ(த தின�தி� அ�1ராண� 
ஆர�பமாயி�%. ெபாிய 1ராண�ைத நா� அத�< �� பாட" ேக�டதி�ைல. 
நாய�மா�கGைடய ெப4ைமைய விாி�#ைர6<� அ(Iைல� பி�ைளயவ�க� 
ேபா�ற சிவப6தி� ெச�வ� நிைற(தவ�க� ெசா�ல� ெதாட"கினா� இய�பாகேவ 
ப6தி ரஸ� ெசறி(#�ள அ�1ராண� பி�M� அதிக இனிைமைய உ2டா6<� 
எ�பதி� எ�ன ச(ேதக�? 
 
நா� பிரப(த"க� பாட"ேக�ட அளவி� நி�றி4(ேத�; காவிய"கைள� பாட� 
ேக�<� நிைலைய அ#வைரயி� அைடயவி�ைல. ஆதலா� “நம6< 
இ�1ராண�ைத� பி�ைளயவ�க� பாட� ெசா�வா�கேளா” எ�% ஐய��ேற�! 
அ�றி*� அைத6 ேக�பவ�க� த6க மதி�1ைடயவ�களாகH� தமிO6 க�வியி�� 
பிராய�தி�� எ�ைன6 கா�:�� �தி��சி ெப�றவ�களாகH� உ�ளவ�க�. 
“இவ�கேளா5 ஒ4வனாக இ4(# பாட� ேக�ப# �:யா#” எ�ற எ2ணேம 
என6< �� நி�ற#. 
 
அ(நிைலயி� எ� அ4ைம ஆசிாிய� எ�ைன அைழ�#, “ெபாிய1ராண�ைத நீ4� 
இவ�கGட� பாட" ேக�கலா�” எ�% Cறினா�; அ�ேபா# நா� ெம3�மற(ேத�. 
ஆன(தவாாியி� ;Oகிேன�. சில ேநர� வைரயி� ஒ�%� ெதாியாம� 
மய"கிேன�. 
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ஒ4 ெபாிய வி4(தி� <ழ(ைதகைள வில6கிவி5வா�களா? அவ�கைள*� 
ேச��#6ெகா25தாேன யாவ4� உ2Zகிறா�க�?அ�ெபாிய1ராண வி4(தி� 
தமிO6 <ழ(ைதயாகிய என6<� இட� கிைட�த#. 
 
நாய�மா�க� வரலா% கைதயாக இ4�த?னா�� ேச6கிழா� வா6< 
ஆ�ெறாP6காக� ெச�வதா�� ெபாிய1ராண� என6<� ெதளிவாக� 1ல�ப�ட#. 
எ� ஆசிாிய� பாட� ெசா��� �ைறயினா� நா� அைத ந�றாக அMபவி�#6 
க�% வ(ேத�. பாட� ெசா�? வ4�ேபா# பி�ைளயவ�களிட��ள சிவ 
ப6தி�திற� ந�றாக� 1ல�ப�ட#. அவ�கGைடய அ(தர"கமான ப6திைய� 
ெபாிய1ராண�தி��ள ெச3*�க� ெவளி�ப5�தின. நா� அைத� பாட" ேக�ட 
கால�தி� ெவ%(தமிைழ மா�திர� க�%6ெகா�ளவி�ைல; எ�Mைடய மாதாமக�, 
த(ைதயா� ஆகியவ�கள# பழ6க�தா� எ� அக�ேத விைத6க�ப�:4(த 
சிவேநசெம�M� விைத பி�ைளயவ�கGைடய பழ6கமாகிய நீரா� �ைள�# வர� 
ெதாட"கிய#. 
 
ஏ�:� க2ட ெச3*�க� 
 
ெபாிய1ராண� பாட� நட(# வ(த#. ஒ4நா� தி4வாவ5#ைறயி?4(# 
க2ண�ப� த�பிராென�பவ� மா�ர�#6< வ(தா�. அவ� தி4வாவ5#ைற ஆதீன 
மட�தி� கா%பாறாக இ4(தவ�. அவ� வ(த அ�% த�ெசயலாக6 க2ண�ப 
நாயனா� 1ராண� பாட� ேக�ேடா�. க2ண�ப� த�பிராM� உடனி4(# ேக�5 
இ�1�றா�. க�டைள மட�திேல பாட� நைடெப�ற#. 
 
அ�ைற6ேக அ�1ராண�ைத �:�#விட ேவ25ெம�% சில� 
வ�1%�தினைமயா� நா"க� ேவகமாக� ப:�# வ(ேதா�. எ� ஆசிாிய4� 
ச?�பி�றி� பாடS ெசா�? வ(தா�. நா"க� அ6கால�தி� கிைட�த அ��� 
1,தக�ைத ைவ�#� ப:�# வ(ேதா�. க2ண�ப நாயனா� ெசயைல6 க25 
சிவேகாசாியா� வ4�த��றதாக� ெசா��� ச(த��ப� வ(த#. நா"க� ேமேல 
ப:�ேதா�. உடேன பி�ைளயவ�க�, “இ"ேக சில ெச3*�க� இ46க ேவ25�. 
சிவெப4மா� க2ண�ப நாயனார# அ�பி� ெப4ைமைய� சிவேகாசாியா46< 
ெவளியி5வதாக அைம(#�ள ப<தியி� சில அ4ைமயான ெச3*�கைள� 
பதி�பி6காம� வி�5வி�டா�க�” எ�% ெசா�?� த� ெப�:யி� இ4(த 
ெபாிய1ராண ஏ�5� பிரதிைய எ�ைன எ5�# வர�ெச3# அதைன� பிாி�#� 
பா��தா�. அவ� Cறியப:ேய அ"ேக ஐ(# ெச3*�க� காண�ப�டன. அவ�ைற� 
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ப:6க� ெச3# ெபா4� Cறினா�. நா"க� யாவ4� அ(த உயி4�ள 
1,தகசாைலயி� ஞாபகச6திைய அறி(# விய(ேதா�. 
 
ெந3யி�லா உ2: 
 
பி�பக?� ெதாட"கிய க2ண�ப நாயனா� 1ராண� இரH ப�னிர25 மணி6< 
நிைறேவறிய#. 
 
அ�பா� மட�திேலேய ஆகார� ெச3#ெகா�G�ப: எ� ஆசிாியைர� த�பிர� 
வ�1%�தி6 Cறின�. அவ� அDவாேற இைச(# அ"< உணH உ�ெகா2டா�. 
நா� அத�<� எ� சா�பா�5 வி5தி6<� ெச�% ேபாஜன� ெச3#வி�5 வ(ேத�. 
 
ஆகாரமான பிற< எ� ஆசிாிய� த�பிரா�களிட� விைடெப�%6ெகா25 த� L5 
ெச�றா�. நாM� அவ4ட� ெச�ேற�. அ�ேபா# அவ�, “மட�தி� ஆகார� 
ெச3தைமயா� இ�% ெந3 கிைட�த#” எ�றா�. அ(த வா��ைத எ� உ�ள�ைத 
வ4�திய#. அவ� சில நா�களாக ெந3 இ�லாம� உ25 வ(தா�. ெந3 
வா"<வத�< ேவ2:ய பண� ைகயி� இ�ைல. <றி�பறி(# யாேரM� 
உதவினால�றி� தாமாக ஒ4வாிட� இ�ன# ேவ25ெம�% ெசா�?� ெப%� 
வழ6க� அவாிட� ெப4�பா�� இ�ைல. இைடவிடா# பாடS ெசா�? வ(த அவ� 
ெந3 இ�லாமேல உ25 வ4வைத நா� அறி(தவனாதலா� “இ�% ெந3 
கிைட�த#” எ�% அவ� C%�ேபா# அவ� உ�ள� எDவளH 
ெவ�பியி4(தெத�பைத உண�(ேத�. 
 
வ%ைமயி� ெகா5ைம என6<� 1தித�%. அதனா� விைள*� #�ப�ைத அறிH 
வ(த# �தேல நா� உணர� ெதாட"கியி46கிேற�. ஆயிM� பி�ைளயவ�களிட� 
அதைன நா� எதி�பா�6கவி�ைல. “ெபாிய கவிஞ�. த6க பிர16களா� ந�< 
மதி6க�ப5பவ�. தமிPலக�P#� ெகா2டா5� 1கO வா3(தவ�. ஒ4 ெபாிய ைசவ 
ஆதீன�#� சா�பிேல இ4(# வ4பவ�. சில நா� ெந3 இ�லாம� உ2டா�. 
ஒ4ேவைள க�டைள மட�தி� உ2ட உணH அவ� ெநSச� 12Z6< 
ம4(தாயி�%” எ�ற விஷய"கைள அவேரா5 ெந4"கி� பழகினவர�றி 
ம�றவ�களா� அறிய �:யா#. அவ4� அ(நிைலைய ெவளி�ப5�தி6 
ெகா�வதி�ைல. 
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அவ4ைடய வாO6ைகேய நிைலய�றதாக�தா� இ4(த#. “இ4(தா� வி4(#ணH; 
இ�லாவி�டா� ப�:னி” எ�பேத அ6கவிஞ� பிராM6< உலக� அளி�தி4(த 
வாO6ைக நிைல. என6< அதைன உணர உணர ஆ�சாிய�� வ4�த�� 
உ2டாயின. 
 
‘எ2ெண3 இ�ைல’ 
 
ஒ4 நா� காைலயி� அவ� எ2ெண3 ேத3�#6ெகா�ள எ2ணி ஒ4 பலைக 
ேபா�56ெகா25 அத� ேம� அம�(தா�. ஒ4 ேவைல6கார� அவ46< எ2ெண3 
ேத3�ப# வழ6க�. அவ� உ�ேள ெச�% தவசி� பி�ைளைய எ2ெண3 
ேக�டா�. எ2ெண3 இ�ைல. 
 
எ� ஆசிாிய� எ(த� சமய�தி�� பாடS ெசா��� வழ6க�ைடயவராத?� 
எ2ெண3 ேத3�#6ெகா�ள உ�கா�(தப:ேய பாடS ெசா�ல� ெதாட"கினா�. 
நாM� பிற4� 1,தக�ேதா5 அ4கி� இ4(ேதா�. எ2ெண3 வ4ெம�% அவ� 
எதி�பா��தி4(#� பாடS ெசா��� ஞாபக�தி� அைத மற(#வி�டா�. 
 
நா� அைத6 கவனி�ேத�. எ2ெண3 இ�ைலெய�பைத அறி(#ெகா2ேட�. 
உடேன ெம�ல ஏேதா காாியமாக எPபவ� ேபால எP(# ேவகமாக6 காவிாி6 
கைரயி��ள கைட6< ஓ:�ேபா3 எ�னிடமி4(த Xபாயி?4(# எ2ெண3 
வா"கி6ெகா25 வ(# சைமய�காரனிட� ெகா5�#வி�5 மீ25� பாடS 
ேக�பத�< வ(# அம�(ேத�. சிறி# ேநர� கழி�#6 கா3�சின எ2ெண3 வ(த#. 
அவ� ேத3�#6ெகா2டா�. 
 
இ�ப: இைடயிைடேய நிகP� சில நிகO�சிகளா� அவ4ைடய நிைலைய 
அறி(தேபா# எ� மன� 12ணாகிவி5�. “1லைம*� வ%ைம*� ேச�(# இ4�ப# 
இ(நா�:�< வா3(த சாப� ேபா��!” எ�% எ2ணிேன�. 
 
அவ� வாO6ைக 
 
பி�ைளயவ�க� ெப4�பா�� சSசார�திேலேய இ4(தைமயா� <5�ப�ேதா5 
ஒேர இட�தி� நிைலயாக இ46க �:யவி�ைல. அவ� த� மைனவிைய*� 
<மாரராகிய சித�பர� பி�ைளைய*� திாிசிர1ர�தி� த� ெசா(த L�:ேலேய 
இ46க� ெச3தி4(தா�. அDவ�ேபா# ேவ2:ய ெசலH6<� பண� அM�பி 
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வ4வா�. மா�ர�தி� இ4(தேபா# அவ4ட� இர25 தவசி� பி�ைளக� 
இ4(தா�க�. அவ�கG6< மாத� இர25 கல� ச�பள� தி4வாவ5#ைற 
மட�தி?4(# அளி6க�ெப�% வ(த#. அவ�கள# ஆகார� �த?ய ம�ற� 
ெசலHக� பி�ைளயவ�கைள� சா�(தன. 
 
தவசி� பி�ைள 
 
அ(த இ4வ�கG� பSசநத� பி�ைள எ�பவ� ஒ4வ�. தா� மட�தினா� 
நியமி6க�ப�டவென�ற எ2ண�தினா� அவ� �56காக இ4�பா�. “இ(த� 
ெபாியா46<� பணிவிைட ெச3ய வா3�த# ந� பா6கிய�” எ�ற எ2ண� 
அவனிட� க5களH� இ�ைல. தமிO வாசைனைய அவ� சிறி#� அறியாதவ�. 
“ஊாி� இ4�பவ�கைளெய�லா� ேச��#6 C�ட� ேபா�5� பயனி�லாம� 
உைழ�#� ெசலH ெச3# வாOகிறா�” எ�ப#தா� பி�ைளயவ�கைள� ப�றி 
அவன# எ2ண�. பி�ைளயவ�க�பா� பாட� ேக�<� மாணா6க�களிட� 
அவM6< ெவ%�1 அதிக�. பி�ைளயவ�க� த�மிட� யாேரM� மாியாைதயாக 
நட(# ெகா�ளாவி�டா� அைத அவ� ெபா4�ப5�த மா�டா�; அவேனா 
மாணா6க�கெள�லா� த�னிட� மாியாைத கா�டேவ25ெம�% வி4�1வா�. 
அவM6<6 ேகாப� உ2டா6கிவி�டா� அதி?4(# த�1வ# மிகH� கFடமாக 
இ46<�. அவMைடய <ண"கைள ��1 நா� அறி(திேல�. 
 
நா� ப:6க வ(த சில நா�கG6<� பி� ஒ4 நா� அவைன, “பSசநத�” எ�% 
அைழ�ேத�. அவ� பதி� ேபசாமேல ேபா3வி�டா�. நா� அDவா% அைழ�தைத6 
கவனி�த எ� ஆசிாிய� அவ� இ�லாத சமய� பா��# எ�னிட�, “அவைன 
இனிேம� பSசநதெம�% C�பிட ேவ2டா�; பSசநத�பி�ைளெய�% அைழ*�. 
நீ எ�% ஒ4ைமயாகH� ேபச ேவ2டா�; நீ� எ�ேற ெசா���; நீ"க� எ�றா� 
பி�M� உ�தம�. அவ� �ரட�; நா� அவ� மன� ேகாணாம� நட(# கால� 
கழி�# வ4கிேற�” எ�% Cறினா�. மனித இய�ைகக� எDவளH விசி�திரமாக 
இ46கி�றனெவ�% அறி(# அ# �த� நா� ஜா6கிரைதயாகேவ நட(# 
வரலாேன�. 
----------- 
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தி4ெந�ேவ? ஜி�லாவி� உ�ளவ�கG6<� தாமிரபரணி நதி*� தி46<�றால 
,தல�� ெபாிய ெச�வ"க�; அவ�ைற� ேபாலேவ ேமலகர� 
திாிCடராச�ப6கவிராய� இய�றிய I�க� இல6கிய� ெச�வமாக விள"<கி�றன. 
ேமலகரெம�ப# ெத�காசியி?4(# தி46<�றால�தி�<� ேபா<� வழியி� 
உ�ள#. ��1 தி4ெந�ேவ?� ப6க�தி?4(# ெவளியிட"கG6< வ4� 
கனவா�களி� ெப4�பாேலா� தி46<�றால6 <றவSசியி?4(# சில பாட�கைள� 
ெசா�? ஆன(தமைடவைத வழ6கமாக6ெகா2:4(தா�க�; பல� தி46<�றால� 
தல 1ராண�தி?4(#� அாிய ெச3*�கைள� ெசா�? மகிOவா�க�. ெத�பா2: 
நா�டா� ெப4மதி�1 ைவ�#� பார�:ய திாிCடராச�ப6 கவிராய� இய�றிய 
I�கைள� பி�ைளயவ�க� ப:�ததி�ைல. அவ�ைற வ4வி�#� 
ப:6கேவ25ெம�ற எ2ண� அவ�கG6< இ4(த#. 
 
தி46<�றால யமக அ(தாதி 
 
அ6கால�தி� தி4வாவ5#ைறயி� ஆதீனக��தராக விள"கியவ� W ��பிரமணிய 
ேதசிக� எ�பவ�. அவ� திாிCடராச�ப6 கவிராய� பர�பைரயி� உதி�தவ�. 
அவ4ைடய த�பியா4� மாணா6க4மான ச2பக6<�றால6 கவிராய� எ�பவ� 
;லமாக� பி�ைளயவ�க� தி46<�றால� தல1ராண�ைத*� தி46<�றால யமக 
அ(தாதிைய*� வ4வி�#�தாேம ப:�# வர� ெதாட"கினா�. யமக அ(தாதி6< 
ஒ4வா% ெபா4� வைரயைற ெச3#ெகா25 எ"கG6<� பாட� ெசா�னா�. 
<�றால� தல1ராண�ைத*� இைடயிைடேய ப:6க� ெச3# ேக�5 இ�1�% 
வ(தா�. அ(I?� நைட நய�ைத*� ெபா4� வள�ைத*� மிகH� பாரா�:னா�. 
 
என6<� தி46<�றால யமக அ(தாதியி� சில ெச3*�க� பாடமாயின; அ(Iைல� 
பாட� ெசா���ேபா# பி�ைளயவ�க�, “இதைன இய�றிய கவிராய� ந�ல 
வா6<ைடயவ�; இ�ேபா# தி4வாவ5#ைறயி� எP(த4ளியி46கிற [1] 
மகாச(நிதான� அ6கவிராய� பர�பைரயி� உதி�தவ�களாதலா� தமிழி� சிற(த 
1லைம உைடயவ�க�. வடெமாழியி�� ச"கீத�தி�� ந�ல ஞான� உ�ளவ�க�. 
அவ�கைள நீ4� சமீப�தி� தாிசி6<�ப: ேந4�” எ�% Cறினா�. 
 
‘<�:களா!’ 
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தி4வாவ5#ைறயி� பதிைன(தா� ப�ட�தி� இ4(த W அ�பலவாண 
ேதசிக4ைடய <4&ைஜ வ(த#. அத�< வரேவ25ெம�% ஆதீனக��த� 
பி�ைளயவ�கG6<� தி4�க� அM�பியி4(தா�. அத�காக அவ� தி4வாவ5#ைற 
ெச�% அ"ேக ;�% தின"க� இ4(#வி�5 வ(தா�. வ(தHட� அ"ேக 
நிகO(தவ�ைறெய�லா� ஒ4 ந2பாிட� ெசா�னா�. நாM� பிற மாணா6க�கG� 
உடனி4(# கவனி�ேதா�. 
 
“மகாச(நிதான� மிகH� அ�ேபா5 விசாாி�#� பாரா�:ய#. தி4வாவ5#ைற6ேக 
வ(# இ4(# மட�தி��ளவ�கG6<� பாடS ெசா�? வரேவ25ெம�% 
க�டைளயி�ட#. அ"ேக*�ள <�:கG� எ�ைன ெமா3�#6ெகா25, 
‘எ�ப:யாவ# இ"ேக வ(தி4(# பாடS ெசா�?� தரேவ25�’ எ�% 
வ�1%�தினா�க�. நா� வ4கிேற� எ�% ஒ�16ெகா25 வ(ேத�” எ�% 
ஆசிாிய� ெசா�னா�. 
 
நா� கவனி�# வ4�ேபா# ‘<�:க�’ எ�ற வா��ைதைய6 ேக�டHட� 
தி56கி�ேட�. “மட�தி� <�:க� இ46கிறா�களா? எ�% பிரமி�ேத�. <�:க� 
எ�% இள�ெப2கைள யாவ4� C%� வழ6க�ைதேய நா� அறி(தவ�. 
ப6க�தி?4(த சேவாிநாத பி�ைளயிட�, “<�:க� மட�தி� இ4�பத�<6 காரண� 
எ�ன?” எ�% ேக�ேட�. அத�< அவ� �த?� சிாி�#வி�5 ‘சிறிய த�பிரா�கைள 
மட�தி� <�:� த�பிரா�க� எ�% ெசா�வா�க�. அ(த� ெபயைரேய �46கி6 
‘<�:க�’ எ�% வழ"<வ#�25” எ�% விள6கமாக6 Cறினா�. எ� ச(ேதக�� 
நீ"கிய#. 
 
“தி4வாவ5#ைறயிேல ேபா3 இ4(தா� இைடவிடாம� பாடS ெசா�லலா�. 
அ:6க: வி�#வா�க� பல� வ4வா�க�; அவ�கGைடய பழ6க� உ2டா<�. 
ச(நிதான�தி� ச�லாப� அ:6க: கிைட6<�. அைதவிட� ெபாிய லாப� எ�ன 
இ46கிற#? எ�லாவ�றி�<� ேமலாக இ(த� பி�ைளகG6< ஆகார வசதிக� 
�த?யன கிைட6<�” எ�% பி�ைளயவ�க� ெசா�னா�க�. அவ� 
மாணா6க�கGைடய ெசௗகாிய�ைதேய �த� ேநா6கமாக உைடயவ� எ�ப# 
அDவா��ைதகளா� 1ல�ப�ட#. 
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இ(நிகO�சி ஆனி மாத�தி� நட(த#. அ# �த� “இ(த மகாவி�#வாMைடய 
மதி�16<� பாரா�56<� உாிய அ(த� ‘ச(நிதான�’ சிற(த ரcகராகேவ 
இ46கேவ25�” எ�% நா� நிைன6கலாேன�. தி4வாவ5#ைற ஆதீன�தி� 
ெப4ைமைய*� அத� தைலவ�களாக உ�ள W ��பிரமணிய ேதசிகர# 
ேம�ைமைய*� ேக�56 ேக�5 மகிO(த எ� மன�#� “தி4வாவ5#ைற6< 
எ�ெபாP# ேபாேவா�!” எ�ற ஆவ� உ2டாயி�%. 
 
ஆ%�க�தா பி�ைள 
 
ஒ4 நா� ப����ர�தி?4(# ஆ%�க�தா பி�ைள எ�ற ைசவேவளாள� பிர1 
ஒ4வ� வ(தா�. அவ� பி�ைளயவ�கைள� ெத3வமாக எ2ணி உபசாி�பவ�. 
பி�ைளயவ�க� அ:6க: ப����ர� ெச�% சில தின"க� அவ� L�:� 
த"கியி4(# வ4வ# வழ6க�. 
 
பி�ைளயவ�க� ெச�வா6ைக ந�< உண�(த ஆ%�க�தா பி�ைள த��ைடய 
<5�ப�தி� உ�ள #�ப"க� சிலவ�ைற அ�1லவ� ெப4மாைன6ெகா25 
நீ6கி6ெகா�ளலா� எ�ெற2ணி அவைர அைழ�#� ெச�வத�< வ(தி4(தா�. எ� 
ஆசிாிய� ஆ%�க�தா பி�ைளயிட� விேசஷமான அ�1கா�: வ(தா�. அதனா� 
அவ4ைடய ேவ25ேகாைள� 1ற6கணியாம� ப����ர� 1ற�பட நி�சயி�தா�. 
 
தி4வாவ5#ைற� பிரயாண� 
 
“தி4வாவ5#ைற6<� ேபா3� ச(நிதான�திட� விைடெப�%, அ"கி4(# 
ப����ர� ேபாகலா�” எ�% ெசா�? எ�ைன*� தவசி� பி�ைளகளி� ஒ4வரான 
பSசநத� பி�ைளைய*� அைழ�#6ெகா25 ஆ%�க�தா பி�ைள*ட� ஆசிாிய� 
தி4வாவ5#ைற6<� 1ற�ப�டா�. 
 
தி4வாவ5#ைற மா�ர�தி?4(# ச�ேறற6<ைறய� ப�# ைம� =ர� இ46<�. 
ஆ%�க�தா பி�ைள ஒ4 வ2: ெகாண�(தி4(தா�. நா"க� எ�ேலா4� 
அDவ2:யி� ஏறி6ெகா25 ெச�ேறா�. சில ேநர� வழியி� நட(# ெச�வ# 
உ25. பிராயாண�தி� பி�ைளயவ�க� தி4வாவ5#ைறைய� ப�றி� பல 
ெச3திகைள எ�னிட� ெசா�னா�. 
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“ச(நிதான� உ�ைம� பா��#� சில ேக�விக� ேக�டா�� ேக�<�; சில 
ெச3*�கைள� ெசா���ப: க�டைளயிடலா�; நீ� ந�றாக இைச*ட� 
ெச3*�கைள� ெசா���; ச(நிதான�தி�< இைசயி� வி4�ப� அதிக�. ெபா4� 
ேக�டா� அ�சமி�றி� ெதளிவாக� ெசா���. ச(நிதான� உ�மிட�தி� பிாிய� 
ைவ�தா� உம6< எDவளேவா ந�ைமக� உ2டா<�” எ�% Cறினா�. 
 
வழியி� எதிேர வ4பவ�க� பி�ைளயவ�கைள6 க25 மாியாைதயாக ஒ#"கி� 
ெச�றா�க�. நா"க� தி4வாவ5#ைறயி� எ�ைலைய அZகிேனா�. அ"ேக 
ச(தி�தவ�க� யாவ4� அவைர6 க2டHட� �கமல��சிேயா5 வரேவ�றா�க�. 
ச(ேதாஷ மி<தியா� அவைர� ��றி6ெகா25 ேTம� விசாாி�தா�க�. மட�ைத� 
ேச�(த ஓ#வா�களி� சில� பி�ைளயவ�க� வரைவ உடேன ��பிரமணிய 
ேதசிகாிட� ெதாிவி�தன�. ேதசிக� அவைர அைழ�# வ4�ப: ெசா�?யM�பினா�. 
 
��பிரமணிய ேதசிக� ேதா�ற� 
 
நா"க� மடாலய�#� ெச�ேறா�. மட�தி� உ�1ற�தி� ஒ56க�தி� வட1ற�ேத 
ெத��க� ேநா6கியப: W ��பிரமணிய ேதசிக� அம�(தி4(தா�. மட�தி� 
ப2டார ச(நிதிக� இ46<மிட�தி�< ‘ஒ56க�’ எ�% ெபய�. ��பிரமணிய 
ேதசிக4ைடய ேதா�ற�திேல ஒ4 வசீகர� இ4(த#. நா� அ#கா%� அ�தைகய 
ேதா�ற�ைத6 க2டேத இ�ைல. #றவிகளிட� உ�ள =3ைம*� தவ6ேகால�� 
��பிரமணிய ேதசிகாிட� ந�றாக விள"கின�. கவைல எ�பைதேய அறியாத 
ெச�வர# �க�தி� உ�ள ெதளிH அவ� �க�தி� பிரகாசி�த#. அவர# காவி*ைட, 
4�திரா�ச மாைல, தைலயி� ைவ�#�ள ஜபமாைல ஆகிய இைவக� அவர# 
ைசவ�தி46ேகால�ைத விள6கின. 
 
காதி� அணி(தி4(த [2]ஆ%க�:, �(தர ேவட�, விர�களி� உ�ள அ"<Fட� 
பவி�திர� எ�பைவக�, ேதக�தி?4(த ஒளி, அ(த ேமனியி?4(த வள�ப� எ�லா� 
அவ� #றவிகG� அரசராக விள"கியைத� 1ல�ப5�தின. அவ4ைடய ேதா�ற�தி� 
தவ�பயM� ெச�வ� பயM� ஒ4"ேக விள"கின. அவ� �கமல��சியிேல, 
அவ4ைடய பா�ைவயிேல, அவ� அம�(தி4(த நிைலயிேல, அவர# க�Qரமான 
ேதா�ற�திேல ஓ� அைமதி*�, க2டாைர6 கவ4� த�ைம*� இய�பாகேவ 
அைம(தி46<� தைலைம*� ரcக�#வ�� 1ல�ப�டன. 
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அவைர� ��றி� பல� உ�கா�(தி4(தன�. எ�ேலா4ைடய �க�தி�� அறிவி� 
ெதளிH மல�(தி4(த#. எ�லா4ைடய �க"கG� ��பிரமணிய ேதசிகைர 
ேநா6கியப:ேய இ4(தன. பி�ைளயவ�க� 1<(தHட� ேதசிக� க2களிேல 
ேதா�றிய பா�ைவேய அவைர வரேவ�ற#. அ"கி4(த யாவ4� எ� ஆசிாியைர� 
பா��தன�. அவ�களிைடேய ஓ� உவைக6 கிள��சி உ2டாயி�%. 
 
ஆசிாிய வண6க� 
 
பி�ைளயவ�க� ேதசிகைர� சாFடா"கமாக வண"கின�. அவ4ைடய சாீர அைம�1 
அ�ப: வண"<வத�< எளிதி� இட� ெகாடா#. சிரம�ப�ேட வண"க ேவ25�. 
ஆத?� அவ� கீO விP(# நம,கார� ெச3த கா�சி என6< ஆ�சாிய�ைத 
விைளவி�த#. 1லவ� சிகாமணியாகிய அவ� 1லைமநிைல மிக உய�(த#. பிறைர 
வண"காத ெப4ைமைய உைடய அவ� அDவா% பணி(# வண"கியேபா# அவர# 
அட6க�ைத*� <4ப6திைய*� உண�(# பி�M� விய�1�ேற�. 
 
வண"கி எP(த ஆசிாிய�, ேதசிகாிட� தி4நீ% ெப%வத�< அZகினா�. அ�ேபா# 
நா� அவ� பி�ேன ெச�ேற�. ேதசிக� �� பி�ைளயவ�க� <னி(தா�. அவ� 
அ�1ட� பி�ைளயவ�கள# ெந�றியி� தி4நீறி�5, “உ�கார ேவ25�” எ�றா�. 
வழ6க�ேபா� இர2டாவ# �ைற பி�ைளயவ�க� வண"க� ெதாட"கியேபா#. 
“ஒ4�ைற வண"கியேத ேபா#�. இனி இ(த வழ6க� ேவ2டா�” எ�% ேதசிக� 
ெசா�லேவ அவ� மீ�5� வண"காம� அ4கி� ஓாிட�தி� அம�(தா�. அம�(த 
பிற<, “உ"களிட� பாட" ேக�5 வ4� சாமிநாைதயரா இவ�?” எ�% ேதசிக� 
எ�ைன� ��:6 ேக�டா�. “,வாமி” எ�% பி�ைளயவ�க� ெசா�லேவ, ேதசிக� 
எ�ைன*� உ�கார� ெசா�னா�. ெபாிேயா�களிட�தி� ம�றவ�க� ஆ� எ�M� 
ெபா4ளி� ‘,வாமி’ எ�M� வா��ைதைய உபேயாகி�ப# வழ6க�. நா� எ� 
ஆசிாிய46<� பி�னா� இ4(ேத�. “ந�ைம� ப�றி ��னேம ந� ஆசிாிய� 
ெசா�?யி46கிறா�கேள! இவ�கG� ஞாபக� ைவ�தி46கிறா�கேள” எ�% எ2ணி 
உள� &ாி�ேத�. 
 
‘நீ"க� இ�லாத <ைற’ 
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ேதசிக� பி�ைளயவ�கGைடய ேTம சமாசார"கைள �த?� விசாாி�தா�; பி�1. 
“மகாைவ�தியநாைதயரவ�க� இ"ேக வ(தி4(தா�க�; ேந�% மாைலயி� 
ேசாமாசிமாற நாயனா� கைத ப2ணினா�க�. தி4விைடம4=�, தி4வால"கா5 
�த?ய இட"களி?4(# ச�,கி4த வி�#வா�கG� ேவ% ஊ�களி?4(# 
கனவா�கG� வ(தி4(தா�க�; ந�ல ஸத,; நீ"க� இ�லாத# தா� <ைறயாத 
இ4(த#; மகாைவ�தியநாைதயரவ�க� பல வடெமாழி I�களி?4(# அ4ைமயான 
ேம�ேகா�கைள எ5�#6கா�:னா�க�. ெபாிய1ராண�, ேதவார, தி4வாசக� 
�த?ய I�களி?4(#� உ"க� வா6காகிய Yதச"கிைதயி?4(#� ெச3*�கைள 
எ5�#� ெசா�?� பிரச"க� ெச3தா�க�. உ"க� வா6ைக� ெசா�வத�< �� 
‘பி�ைளயவ�க� இ�ப:� ெசா�?யி46கிறா�க�’ எ�% Q:ைக ேபா�56ெகா25 
ெச3*ைள இைச*ட� ெசா�? அ��த� C%�ேபா# உ"க� ெப4ைம 
எ�ேலா46<� விள"கிய#. இ�ப: அ:6க: உ"க� வா6ைக 
எ5�#6கா�:னா�க�. அ#�த� உ"க� ஞாபகமாகேவ இ4(# வ4கிேறா�. 
இ"ேக*�ள த�பிரா�கG� பிற4� உ"க� வரைவ ெவ< ஆவ�ட� எதி�ேநா6கி 
இ46கிறா�க�” எ�% உைர�தா�. அ�ேபா#, அவ4ைடய வா��ைதகளி� அ�1� 
இனிைம*� ெவளி�ப�டன. “உலக� ெபாி#; அதி� உ�ள ெபாிேயா�க� 
அளவிற(தவ�க�. மன�ைத6 கவ4� அாிய <ண"கG� அந(த�” எ�% நா� 
நிமிஷ�#6< நிமிஷ� எ2ணமிடலாேன�. 
 
ெப4ைமயி� விாிH 
 
பி�ைளயவ�களி� ெப4ைமைய நா� ��1 ேக�வியா� உண�(தி4(ேத�. 
அவாிட� வ(# ேச�(தபி�, அவர# ெப4ைமைய ந�< உண�(ேத�; ��%� 
உண�(#வி�டதாக ஓ� எ2ண� இ4(த#. அ# பிைழ எ�% அ�ேபா# எ� 
மன�தி�ப�ட#. தி4வாவ5#ைறயி� அ(த� #றவரசாகிய ��பிரமணிய ேதசிக� 
அDவளH வி�#வா�கG6கிைடயி� எ� ஆசிாிய� இ�லாதைத ஒ4 
ெப4"<ைறயாக எ2ணினா�. மகாைவ�தியநாைதய� ேதவார, தி4வாசக"கேளா5 
எ� ஆசிாிய� வா6ைக*� ேம�ேகாளாக6 கா�:� ெபா4� Cறினா� எ�ற 
இ�ெச3திகG� பி�ைளயவ�களிட�தி� ேதசிக� அ�1 கா�:ய �ைற*�, “நா� 
பி�ைளயவ�க� ெப4ைமைய இ�M� ந�றாக உண�(#ெகா�ளவி�ைல” 
எ�பைத� 1ல�ப5�தின. 
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வி�#வா�கG6கிைடேய க�Qரமாக L�றி4(# இ�ெமாழிகளா� எ� ஆசிாியைர� 
பாரா�5� ேதசிக4ைடய ேதா�ற�தி� நா� ஈ5ப�ேட�. அவ4ைடய பாரா�56< 
உாிய எ� ஆசிாியர# ெப4ைமைய� பி�M� விாிவாக உண�(# விய(ேத�; 
அDவி4வ4ைடய பழ6க�� ெப%�ப: வா3�த எ� ந�விைனைய நிைன(# 
உ�ள� <ளி�(ேத�. 
 
அ:6<றி�1 
[1]. ஆதீன க��தரவ�கைள ‘மகாச(நிதான’ ெம�%� ‘ச(நிதான’ ெம�%�ெசா�வ# 
வழ6க�. 
[2]. ஆ%க�: எ�ப# காம�, <ேராத�, ேலாப�, ேமாக�, மத�, மா�சாிய� எ�M� 
ஆைற*� அட6கியவ� எ�பைத6 <றி6<� ஓ� ஆபரண�, �(தர ேவட� எ�ப# 
காதி� அணி(# ெகா�G� வ�டமான ெபா� ஆபரண�, இ# �(தர;��தி 
நாயனாரா� அணிய�ெப�றதாத?� இ�ெபய� வ(தெத�ப�. ைசவாசாாிய� இைத 
அணிவ# வழ6க�. 
--------- 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 36. 36. 36. 36. எ�லா� ) ைமஎ�லா� ) ைமஎ�லா� ) ைமஎ�லா� ) ைம    

 
நா� ��பிரமணிய ேதசிகர# ேதா�ற�தி�� ேப�சி�� ஈ5ப�5 இ�பமயமான 
எ2ண"களி� ஒ�றியி4(தேபா# ேதசிக� எ�ைன ேநா6கி அ�1ட�, “இ�ப: 
��ேன வா4�” எ�% அைழ�தா�. நா� அ�ச�#ட� சிறி# ��ேன நக�(ேத�. 
“ச(நிதான� உ�ைம� பாீைT ெச3யH� C5�” எ�% ஆசிாிய� மா�ர�தி?4(# 
1ற�ப5�ேபா# ெசா�ன# ஞாபக�தி�< வ(த#. “சிற(த அறிவாளி*� உபகாாி*� 
எ�லா வைகயி�� ெப4மதி�1ைடயவ4மாகிய ��பிரமணிய ேதசிக� ந�ைம� 
பாீTி�தா� நா� த6கவா% பதி�ைர�ேபா�” எ�ற ைதாிய� இ4(த#; அவ4ைடய 
மன�தி� ந�ல அபி�பிராய�ைத உ25ப2ண ேவ25ெம�ற ஆவ�� இ4(த#. 
அதனா� ேதசிக� எ�ைன ��M6< வர�ெசா�னேபா# உ2ைமயி� நா� 
‘��M6< வ(த’தாகேவ எ2ணிேன�. 
 
ேசாதைனயி� ெவ�றி 
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ஆனா�, ��பழ6கமி�லாத இட�; ெபாிய வி�#வா�க� C:*�ள சைப; எ� 
ஆசிாியேர பயப6தி*ட� நட(#ெகா�G� க�வி நிைற(த ெபாியா4ைடய 
��னிைல; அDவிட�தி� வாைய� திற�பத�ேக அ�சமாக இ4(த#. ஆவ�� 
அ�ச�� ேபாரா:ன. 
 
“நீ� ப:�த I??4(# ஏதாவெதா4 பாட� ெசா���” எ�% ேதசிக� 
க�டைளயி�டா�. 
 
நா� அைத எதி�பா��தி4(ேத�. “மிகH� க:னமான யமக அ(தாதிகளி?4(#� 
திாிப(தாதிகளி?4(#� ெச3*�கைள� ெசா�ல ேவ25�. அ�ேபா#தா� நா� 
சிரம�ப�5� ப:�# வ4வ# ெதாிய வ4�” எ�% ��ேப நிைன�தி4(ேத�. 
பி�ைளயவ�க� இய�றிய தி4வாவ5#ைற யமக அ(தாதியி?4(# �த?� ஒ4 
பாட� ெசா�ல எ2ணி வாெய5�ேத�. அைத� ெசா�வத�<�� எ� ஆசிாிய� 
�க�ைத� பா��ேத�. அவ� ெசா�ல ேவ25� எ�பைத� த� பா�ைவயா� 
<றி�பி�தா�. 
 
<ர� ஏழவி�ைல; உட�1 ந5"கிய#; ேவ�ைவ உ2டாயி�%. ஆனா�� நா� 
ேசா�வைடயவி�ைல, ெம�ல� தி4வாவ5#ைற யமக அ(தாதி 
(#ைறைசய(தாதி)யி?4(#, ‘அரச வசன�ைத’ எ�ற ெச3*ைள� ெசா�ேன�. 
க�டைள6 க?�#ைறயாதலா� நா� ைபரவி ராக�தி� அைத� ெசா�? 
நி%�திேன�. 
 
“ெபா4� ெசா�ல வ4மா?” எ�% ேதசிக� ேக�டா�. 
 
“ெசா�வா�” எ�% எ� ஆசிாிய� விைடயளி�தா�. அ(த விைட ேதசிக� வினாH6< 
விைடயாக வ(தத�%; நா� ெபா4� ெசா�லேவ25ெம�% தா� வி4�1வைதேய 
அ(த விைடயா� அவ� 1ல�ப5�தினா�. நா� அ6<றி�ைப உண�(ேத�. 
 
அ��த� ெசா�? வ4�ேபா# எ� நா6<� சிறி# தPதP�த#. “பய�பட ேவ2டா�; 
ைதாியமாக� ெசா���” எ�% பி�ைளயவ�க� என6< ஊ6கமளி�தா�. நா� சிறி# 
சிறிதாக அ�ச�ைத உதறிவி�5 என6< இய�பான �ைறயி� ெசா�ல� 
ெதாட"கிேன�. #ைறைசய(தாதியி� ேம�� சில ெச3*�க� ெசா�ேன�. 
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“இ�M� பாட�க� ெதாி(தா� ெசா���” எ�% ேதசிக� க�டைளயி�டா�. 
 
அ�ேபா# நா� ந�ல ைதாிய�ைத� ெப�ேற�. ந56க� நீ"கிய#. பி�ைளயவ�க� 
இய�றிய தி4�தி�ைல யமக அ(தாதியிவி4(#, “அ�பலவா வ�பலவா” எ�ற 
பாடைல� ெசா�னேபா# ��1 ெசா�னவ�ைறவிட� ெதளிவாகH� ெசா�ேன�. 
ைபரவி ராக�தி� ;��ைசகைள ஒ4விதமாக� 1ல�ப5�திேன�. 
 
ேதசிக� �க�தி� 1��%வ� அ4�பிய#; அவ� சிர� சிறிேத அைச(# எ� 
உ�ள�தி� உவைகைய உ2டா6கிய#. அ� ெச3*G6<� ெபா4� ெசா�ேன�. 
ேம�� எ(த� ெச3*ைள� ெசா�லலா� எ�% ேயாசி�தேபா# ��பிரமணியேதசிக� 
திாிCட ராச�ப6 கவிராய� பர�பைரயி� ேதா�றியவெர�% எ� ஆசிாிய� Cறிய# 
நிைனH6< வரேவ, தி46<�றால யமக அ(தாதியி?4(# ஒ4 ெச3*ைள� ெசா�ல� 
ெதாட"கிேன�. “1வித(த வாரண�” எ�ற பாடைல� ெசா�ேன�. 
 
ேதசிக� அைத6 கவனமாக6 ேக�டா�. அவர# பர�பைர� ெசா�த�லவா அ#? நா� 
அ�ெச3*ளி� அ:கைள இ4�ைற, ���ைற ெசா�? �:�#� ெபா4G� 
ெசா�ேன�. 
 
“இ�M� இ(I??4(# ஏதாவ# ெசா���” எ�% ேதசிக� Cறினேபா#, “நா� 
எதி�பா��த# ப?�த#” எ�ற உ�சாக� என6< ஏ�ப�ட#. ேம�� என6<� 
ெதாி(த ெச3*�கைள� ெசா�ேன�. 
 
“இ# தி46<�றால யமக அ(தாதி அ�லவா? இ(த� ப6க�தி� இ# 
வழ"<வதி�ைலேய. இவ46< எ�ப:6 கிைட�த#?” எ�% ��பிரமணிய ேதசிக� 
ேக�டா�. 
 
பி�ைளயவ�க�, “ெந5நா�களாக இ(த Iைல*� தி46<�றால� 1ராண�ைத*� 
ப:6க ேவ25ெம�ற அவா அ:ேயM6< இ4(த#. ச2பக6<�றால6 கவிராய� 
அவ�ைற வ4வி�#6 ெகா5�தா�. நா� அ(தாதிைய �த?� ப:�#� ெபா4� 
வைரயைற ெச3#ெகா25 இவ46<� பாட� ெசா�ேன�. 
<�றால�1ராண�ைத*� ப:�# வ4கிேற�” எ�றா�. 
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“அ�ப:யா!” எ�% ெசா�? ேம�� ஏதாவ# ெசா�ல ேவ25� எ�ற <றி�ேபா5 
எ�ைன� ேதசிக� பா��தா�. நா� தி4�1கK� அ(தாதியி?4(# சில பாட�கைள� 
ெசா�ேன�. அவ4ைடய �க6<றி�பிேல தி4�திைய*� ஆதரைவ*� 
க2ேடனாதலா� நா� வர வர� ைதாிய�ைத அைட(# பாட�கைள*� அவ�றி� 
ெபா4ைள*� ெசா�? வ(ேத�. 
 
‘ந�றாக� பாட� ெசா��கிறா�. ந�ல சாாீர� இ46கிற#; ச"கீத ஞான�� 
இ46கிற#. ��M6< வ4வாெர�% ேதா�%கிற#. த"களிட� மாணா6கராக 
இ46<�ேபா# இவ� ந�ல நிைலைய அைடவத�< எ�ன ச(ேதக�?” எ�% ேதசிக� 
Cறினா�. 
 
“ச(நிதான�தி� ��1 இவ� வ(தேபாேத இவர# நிைல உய�(#வி�டெத�% 
அ:ேய� தீ�மானி�#6ெகா2ேட�. ச(நிதான�தி� தி4H�ள�தி� இவாிட� 
க4ைண உ2டான பிற< இவ46< எ�ன <ைற?” எ�% பி�ைளயவ�க� Cறின�. 
 
ேதசிக� Cறிய வா��ைதக� எ� ெசவி நிர�ப� 1<(# எ� உ�ள�தி� &ரணமான 
இ�ப�ைத விைளவி�தன. “நா� ேசாதைனயி� ெவ�றி ெப�ேறா�” எ�ற எ2ண� 
அ(த இ�ப�#6< ஆதாரமாக இ4(த#. 
 
அத�பிற< ேவ% விஷய"கைள�ப�றி� பி�ைளயவ�கG� ஆதீன� 
தைலவரவ�கG� ேபசி வ(தன�. அ�பா�, “ேநரமாகிவி�ட#; த"க� &ைஜைய 
�:�#6ெகா25 சபாபதி தாிசன�தி�< வரேவ25�” எ�% ேதசிக� Cறேவ, 
அ�1லவ�பிரா� விைடெப�% எP(# ,நான� ெச3*� ெபா4�5 அ"<�ள 
ெத�<6 <ள�1ைர6< வ(தா�. நாM� பி� ெதாட�(ேத�. சபாபதி &ைஜ எ�ப# 
மட�தி� தின(ேதா%� ஆதீனக��தரவ�க� ெச3*� &ைஜ. 
 
நா� க2ட கா�சிக� 
 
நா� நட(# ெச���ேபா# எ� க2க� ஒ4 நிைலயி� இ�ைல. அ"க"ேக உ�ள 
கா�சிக� அவ�ைற இP�#� ெச�றன. =3ைம, தவ6ேகால�, சிவமண"கமP� 
அைம�16க� எ�லா� அ"ேக விள"கின. மட�தி� ெத�< வாயி�6< எதிேர ஓ� 
அழகிய <ள� உ25. அத� கைரயி� ஒ4 க�:ட� இ46கிற#. அைதேய <ள�1ைர 
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எ�% வழ"<வா�க�. 1ைர எ�பத�< L5 எ�ப# ெபா4�. மைலயாள�தி� 
இDவா% ெசா�வ# வழ6க�. 
 
<ள�1ைர6< நா"க� ெச�ேறா�. அ"ேக பி�ைளயவ�கG6< ெவ(நீ� 
ேபாட�ப�:4(த#. அவ�க� அ"ேக ெச���ேபா# ெபாிய த�பிரா�கG� <�:� 
த�பிரா�கG� மட�# உ�திேயாக,த�கG� ஓ#வா�கG� அவைர� 
��றி6ெகா25 ேTம சமாசார� விசாாி�தா�க�. பல�, “இனிேம� இ"ேகதாேன 
வாச�?” எ�% வினவினா�க�. அத�< விைட கிைட�பத�< ��ேப சில 
த�பிரா�க�, “ஐயாவிட� பாட" ேக�கேவ25ெம�% நா"கெள�லா� 
கா�தி46கிேறா�; ஐயா இ"ேக வ(#வி�ட# எ"க� அதி�Fட(தா�” எ�% 
ெசா�?6 <=கல� அைட(தா�க�. 
 
த�பிரா�கGைடய ேதா�ற�ைத6 க25 நா� வி�மிதமைட(ேத�. “இDவளH 
நீ2ட சைட இவ�கG6< எ�ப: வ(த#?” எ�% பிரமி�ேத�. அவ�க� 
அணி(தி4(த உைடயி� அழ<� சைடயி�ேம� ேபா�:4(த வ,திர�தி� 
அைம�1� காதி� உ�ள ேவட�� 4�திராT�� வி&தி அணி(த பளபள�பான 
ேமனியி� வன�1� க2ெகா�ளா6 கா�சியாக இ4(தன. அவ�க� &2:4(த 
உைட*� சிவ சி�ன"கG� அல"காரமான ஆைடகைள*� ஆபரண"கைள*� 
விSசி நி�றன. 
 
பி�ைளயவ�க� ,நான� ெச3#வி�5� &ைஜ6<� ெச�றா�க�. <ள�1ைர6< 
வட6ேக &ைஜ ெச3வத�காகேவ ஓ� இட� உ25. &ைஜ மட� எ�% அைத� 
ெசா�வா�க�. <ள�தி� ேம� 1ற�தி�� &ைஜ மட� உ25 அ"ேக ெபாிய 
த�பிரா�களி� சில� மி6க நியம�ேதா5 ெமௗனமாக� &ைஜ 
ெச3#ெகா2:4(தன�. அவ�கG6< அ4கி� தவசி� பி�ைளக� ஈர ஆைடைய 
உ5�தப:ேய &ைஜ6< ேவ2:ய பணிவிைடகைள� ெச3தன�. ம�?ைக, ��ைல 
�த?ய மல�கைள*� வி�வ� �த?ய ப�திர"கைள*� தனி�தனிேய வைக�ப5�தி 
ெவ�ளி� த�5களி� ைவ�# உதவின�. 
 
&ைஜ ெச3த த�பிரா�க� 1ற�ப�டன�. சில� ,நான� ெச3#வி�5� &ைஜ 
ெச3ய வ(தன�. அ"ேக நி4மா?ய"க� கா�படாத ெதா�: ஒ�றி� 
<வி6க�ப�:4(தன. 
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எ� த(ைதயா4� பா�டனா4� சிவ&ைஜ ெச3வைத நா� பா��#�ேள�. அதனா� 
சிவ&ைஜெய�றா� எ� மன�ேத ஒ4 ப6தி*� சா(த உண��சி*� உ2டா<�. 
அவ�க� &ைஜயி� இDவளH சாதன"க� இ�ைல; சாதக�கG� இ�ைல; இ"ேக 
&ைஜமட� �Pவ#� &ைஜ ெச3பவ�கள# C�டமாக இ4(த#. &ைஜ6<ாிய 
திரவிய"க� <ைறவி�றி இ4(தன. அ(த இட� �Pவ#� சிவ&ைஜ6 கா�சியா� 
நிர�பியி4(த#. 
 
ைசவ ஆதீனமாகிய அDவிட�ைத, ‘சிவ ராஜதானி’ெய�%ெகா2டா5வ�. அ"ேக 
ஆதீனக��தராக இ4�ேபா� ைசவ� #றவிகG6< அரச�. அ(த அரசி� 
ஆ�சியி�கீO வாP� த�பிரா�க� ைசவ6 ேகால�&2ட ஞான Lர�க�. 
அவ�கG6<� சிவRைஜ ெச3வ#� <4 ைக"காிய� ெச3வ#� ந�ல I�கைள� 
ப:�ப#ேம உ�திேயாக"க�. த�பிரா�க� த� கடைமைய ந�< உண�(# அ(த� 
சிவராஜதானியி� ஒP"காக� &ைஜ �த?யவ�ைற மி6க ச(ேதாஷ�#ட� 
தவறாம� ெச3# வ(தன�. அைவ அவ�க� நா�ேதா%� ெச3*� ேவைலக�. இ(த 
அைம�16கைள Iதனமாக� பா��த என6< எ�லா� 1#ைமயாக இ4(தன; 
அைமதியான இ�ப�ைத விைளவி�தன. ‘தி4வாவ5#ைற, தி4வாவ5#ைற’ எ�% 
அ:6ெகா4தர� எ� ஆசிாிய4� அவைர� பா�6க வ4ேவா4� ெசா�?� 
பாரா�5வத� காரண�ைத நா� அ�ேபா# ந�றாக உண�(ேத�. 
 
எ� க2கைள அவ�றி� ேபா6கிேல வி�5வி�5 ஆ�சாிய�தா� ,த�பி�# நி�ற 
எ�னிட� ஒ4வ� வ(தா�. “ஏ� இ"ேக நி�றப:ேய இ46கிறீ�?” எ�% அவ� 
வினவினா�. “இ6கா�சிக� எ"<� காணாத 1#ைமயாக இ46கி�றன. இவ�ைற� 
பா�6<�ேபா# என6< ேவறிட� ேபாகேவ கா� எP�பவி�ைல” எ�ேற�. 
 
“இ#தானா ஆ�சாிய�? நீ� தி4வாவ5#ைற6< வ(தேத இ�ைலேபா?46கிற#. 
ேம�ப6க�#�ள அபிேஷக6 க�டைள மட�#6<� ேபா3� பா4�; வட6< 
மட�ைத� பா��தா� நீ� மய"கிவி5L�; அத�<� பி�ேன உ�ள <ள�1ைரயி�� 
இ(த மாதிாியான கா�சிகைள6 காணலா�. இ�M� மைறஞான ேதசிக� ேகாவி�, 
காவிாி� ப:�#ைற, ந(தவன"க� �த?ய இட"கைள� பா��தா� எDவளH 
ஆ�சாிய�ப5Lேரா ெதாியா#” எ�% அவ� மிகH� சாதாரணமாக 
அ56கி6ெகா2ேட ேபானா�. 
 



74 

 

 

“ஏ#! நா� &ேலாக�ைத வி�5வி�5� சிவேலாக�தி� ஒ4 ப<தி6< 
வ(#வி�ேடாெம�% ேதா�%கிறேத” எ�% எ2Z�ப: இ4(த# அவ� ேபசின 
ேப��. 
 
“இ(த உலக�தி�தா� இ46கிேறா�. நா�� ,நான� ெச3யேவ25�; ேபாஜன� 
ெச3யேவ25�” எ�பைத அ�ேபா# என6< உ2டான சிறிய பசி உண��திய#. 
“இனிேம� இ"ேகேய இ46<� ச(த��ப(தா� வர�ேபாகிறேத; அ�ேபா# இவ� 
ெசா�ன அDவளH இட"கைள*� பா�6காமலா விட�ேபாகிேறா�?” எ�ற 
சமாதான�ேதா5 நா� ,நான� ெச3ய� ெச�ேற�. பி�ைளயவ�க� ,நான� 
�த?யவ�ைற �:�#6ெகா25 மட�#6<� சபாபதியி� தாிசன�#6<� 
ெச�றா�க�. 
 
வி4(#� ஆசீ�வாத�� 
 
,நான� ஆனபிற< நா� நியம"கைள நிைறேவ�றிேன�. எ�ைன ஒ4 பிராமண6 
காாிய,த� ஆகார� ெச3யேவ2:ய இட�தி�< அைழ�#� ெச�றா�. 
பிராமண�க� உ2பத�<ாிய ச�திர� அ#. அ# சிவாலய�#6< �� உ�ள 
தி46<ள�தி� ெத�கைரயி� அைம(த விசாலமான க�:ட�. அDவிட�தி� பல� 
C:� ேபசி6ெகா25 மகிO�சிேயா:4(தன�. அவ�க� ேப�� L2ேப�சாக 
இ�ைல. சில� ஸ�,கி4த �ேலாக"கைள� ெசா�? அ��த� 
ெசா�?6ெகா2:4(தன�. சில� சில கீ��தன"கைள� பா:யப: இ4(தன�. சில� 
தமிO�பாட�கைள� ெசா�னா�க� அவ�கGைடய ெசய�களா� 
அ"கி4(தவ�களி� சில� ஸ�,கி4த வி�#வா�க�, சில� ச"கீத வி�#வா�க�, 
சில� தமிO� ப2:த�க� எ�% அறி(ேத�. இைடயிைடேய அவ�க� ��பிரமணிய 
ேதசிகைர� பாரா�:ன�. 
 
நா� அ"ேக ெச�றHட� ஒ4வ� எ�ைன அைழ�தா�. “பி�ைளயவ�கGட� 
வ(தி46கிறவர�லவா நீ�? காைலயி� ச(நிதான�#6< �� பாட� ெசா�னீேர; 
நா"கெள�லா� ேக�5� ச(ேதாஷி�ேதா�” எ�றா�. அ4கி� இ4(த சில� நக�(# 
எ�னிட� வ(தா�க�. 
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“பா�5� ெசா�னேபா# ைபரவி ராக� ��தமாக இ4(த#; அப,வர� இ�ைல. 
ச(நிதான� அைத6 கவனி�#� ச(ேதாஷி�த#” எ�றா� ஒ4வ�. அவ� ச"கீத 
வி�#வானாக இ46க ேவ25ெம�% நா� ஊகி�ேத�. 
 
“உம6< யா� ச"கீத அ�பியாச� ெச3# ைவ�தா�க�?” எ�% ேவெறா4வ� 
ேக�டா�. 
 
“எ� தக�பனா�” எ�% நா� ெசா�ேன�. 
 
“அ�ப:� ெசா���, பர�பைரவி�ைத. அ#தா� ச6ைக ேபா5ேபா5கிறீ�” எ�% 
அவ� த� #ைடைய� த�:6ெகா2ேட ெசா�னா�. 
 
“நீ� பி�ைளயவ�களிட� வ(# எDவளH கால� ஆயி�%?” எ�% ம�ெறா4வ� 
ேக�டா�. 
 
“நாைல(# மாச கால(தா� ஆயி�%” எ�ேற�. 
 
“நீ� அதி�Fடசா?தா�. பி�ைளயவ�கG6< உ�மிட� அதிக� பிாிய� இ4�பதாக� 
ெதாிகிற#. அேதா5 ச(நிதான�#6<� உ�ைம�ப�றி� தி4�தி ஏ�ப�:46கிற# 
உம6< இனிேம� <ைறேய இ�ைல” எ�றா�. 
 
“வி�தியாதான�தி� சிற(த தாதா அ(த மகாகவி அ�னதான�தி�� 
ெசா�னதான�தி�� சிற(த தாதா. இ(த மகா 14ஷ� இர25 ேப4ைடய 
பிாிய�#6<� பா�திரரான உம6< இனிேம� ேவ% பா6கிய� எ�ன இ46கிற#?” 
எ�றா� இ�Mெமா4வ�. 
 
இ�ப: ஒDெவா4வ4� உ�ஸாக�ேதா5 ேபச� ெதாட"கின�. நா� நாண�ேதா5 
தைல கவிO(#ெகா2ேட ேக�5 வ(ேத�. 
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இைல ேபா�ட#� இனிய உணைவ உ25 பசி யாறிேன�. பி�1 அ"கி4(த 
வி�#வா�க� எ�ைன� சில பாட�க� ெசா���ப: ேக�டன�. நா� ெசா�?6 
கா�:ேன�. அவ�க� ேக�5 மகிO(# ஆசீ�வாத� ெச3தா�க�. 
----------- 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 37. 37. 37. 37. என�0� கிைட	த பாிஎன�0� கிைட	த பாிஎன�0� கிைட	த பாிஎன�0� கிைட	த பாி////    

 
பல வி�#வா�க� நிைற(த C�ட�தி� இ4(# பழகாத என6<� தி4வாவ5#ைற� 
ச�திர�தி� வி�#வா�க� C:� ேபசி வ(த வா��ைதகG� இைடயிைடேய பல 
I�களி?4(# �ேலாக"கைள� ெசா�?� ெச3த வியா6கியான�� ஆன(த�ைத 
விைளவி�தன. ச"கீத வி�#வா�க� எ�ைன� பாரா�:யெபாP#, “ச"கீத 
அ�பியாச�ைத நா� வி�ட# பிைழ” எ�% Cட எ2ணிேன�. ஆனா� அ(த 
எ2ண� ெந5ேநர� நி�கவி�ைல. 
 
இDவா% ேபசி6ெகா25� வி�#வா�கGைடய ேப�ைச6 
ேக�56ெகா25மி4(தேபா# மட�தி?4(# ஒ4வ� வ(# எ�ைன மட�தி�< 
அைழ�#� ெச�றா�. அ"ேக ஒ56க�தி� ேம� ெம�ைதயி� ஓாிட�தி� 
��பிரமணிய ேதசிக� L�றி4(தா�. அவ� அ4ேக பி�ைளயவ�கG� சில 
த�பிரா�கG� அம�(தி4(தன�. நா� அ"ேக ெச�றHட� ��பிரமணிய ேதசிக�, 
“ேபாஜன� ெச3தீரா?” எ�% அ�1ட� வினவி உ�கார� ெசா�னா�. நா� 
பி�ைளயவ�கG6<� பி�ேன உ�கா�(ேத�. அ�ேபா# அ"கி4(த த�பிரா�க� 
த"க� ைககளி� 1,தக"கைள ைவ�தி4(தன�. அைத6 கவனி�த நா�, 
“பி�ைளயவ�க� பாடS ெசா�ல ஆர�பி�# வி�டா�கேளா?” எ�% எ2ணி, “நா� 
��ேப வ(# கவனி6கவி�ைலேய” எ�% வ4(திேன�. 
 
ச(ேதக� ெதளித� 
 
அ"கி4(த த�பிரா�க� எP�தில6கண� �த?யவ�ைற� ��பிரமணிய 
ேதசிகரவ�களிட� பாட" ேக�5 �:�தவ�க�. அ(I�களி� இைடயிைடேய*�ள 
உதாரண� ெச3*�கG� சிலவ�றி� ெபா4� த�பிரா�கG6< விள"கவி�ைல. 
ேதசிக� பாடS ெசா���ெபாP# அ�தைகய இட"க� வ(தா�, “பி�ைளயவ�க� 
வ4�ெபாP# ேக�5� ெதாி(#ெகா�ளலா�; ஞாபக�ப5�தி 
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ைவ�#6ெகா�G"க�” எ�% ெசா��வ# வழ6கமா�. அ�சமய�தி� ேதசிக4ைடய 
க�டைளயி�ப:ேய த�பிரா�க�, பி�ைளயவ�களிட� ச(ேதக"கைள6 ேக�5 
வ(தன�. பி�ைளயவ�க� த�:�றி ஒDெவா4 ேக�வி6<� ெதளிவாக 
விைடயளி�தன�. த�பிரா�க� மிகH� ஆவலாக� ச(ேதக"கைள6 ேக�டன�. 
பி�ைளயவ�க� ெபா4�கைள விள6<�ெபாP# த�பிரா�கைள6 கா�:�� அதிக 
ஆவலாக� ��பிரமணிய ேதசிக� கவனி�# வ(தா�. சில சமய"களி� ேதசிகேர 
ச(ேதக"கG�ள இட"கைள� த�பிரா�கG6< ஞாபக ;�:ன�. 
 
அ(த நிகO�சிைய நா� கவனி�தெபாP# என6<� பல 1திய ெச3திக� ெதாிய 
வ(தன. பி�ைளயவ�க� விள6கி6 C%� ெச3திக� ம�5ம�ல; ஆதீன�#� 
ச�பிரதாய"கைள*� அறி(#ெகா2ேட�. த�பிரா�க� ேக�ட ச(ேதக"க� 
��பிரமணிய ேதசிக46<� விள"காதனேவ. ஆயிM� ஞானாசிாியராகிய அவ� ேநேர 
பி�ைளயவ�களிட� ஒ4 மாணா6கைர� ேபால� ச(ேதக� ேக�கவி�ைல. 
த�பிரா�கைள6 ேக�க� ெசா�?� தா� அறி(#ெகா2டா�; அவ�கைள*� 
அறி(#ெகா�ள� ெச3தா�. அ�ச(ேதக"கைள� ெதளி(#ெகா�ள ேவ25ெம�ற 
ஆவ� ேதசிக46<� தீவிரமாக இ4(தைத*� நா� அறி(ேத�. இ�ைலெய�றா� 
பி�ைளயவ�களிட� த�பிரா�கைள அM�பி� ச(ேதக"கைள� தீ��#6ெகா�ள� 
ெசா�?யி46கலாம�லவா? பி�ைளயவ�க� அவ�ைற விள6<�ேபா# தாேம 
ேநாி?4(# ேக�க ேவ25ெம�ப# அவர# ஆைச. அவ� ஞானாசிாியராகH� 
பி�ைளயவ�க� அவ4ைடய சிFயராகH� இ4(தனெர�பதி� ஐயமி�ைல. 
ஆயிM� அ�சமய�தி� த� ஞானாசிாிய நிைலைய*� ஆதீன� தைலைமைய*� பிற 
சிற�16கைள*� மற(# ேதசிக� எ� ஆசிாிய� Cறியவ�ைற6 கவனி�# வ(தா�. 
அ�% காைலயி� எ� ஆசிாிய� ேதசிகைர� பணி(த கா�சி தவ�தி� தைலைமைய 
நிைனH%�திய#; பி�பக?� அ�1லவ� ேகாமா� ேதசிக46< �� ச(ேதக"கைள 
விள6கிய கா�சி 1லைமயி� தைலைமைய� 1ல�ப5�திய#. 
 
த�பிரா�க� ஒDெவா4 ச(ேதகமாக6 ேக�5 வ(தா�க�. சில ச(ேதக"க� மிகH� 
க:னமானைவ. அ�ப<திகைள� பி�ைளயவ�க� ெதளிவி6<�ெபாP# 
��பிரமணிய ேதசிக� C�(# கவனி�பா�. அவ46< விஷய� விள"கினHட�, 
“ந�றாயி46கிற#; மிகH� ெபா4�தமாயி46கிற#” எ�% பாரா�5வா�. 
அவ4ைடய ச(ேதாஷ� உ�ச நிைலைய அைட*�ெபாP#, “ந�லைதயா!” எ�ற 
வா��ைதக� ெவளிவ4�. பி�ைளயவ�க� சாதாரணமாக� சிறி#� சிரமமி�றி 
அ�சி6க�கைள வி5வி�#6ெகா2ேட ெச�றா�; பணிேவா5 ெம�ல விள6கி 
வ(தா�; லவேலசமாவ# க�வ�தி� சாைய அவாிட� ேதா�றவி�ைல. 
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அFட நாகப(த� 
 
த�பிரா�க� சில 1,தக"களி��ள ச(ேதக"கைள6 ேக�ட பிற< 
த2:யல"கார�தி��ள ஐய"கைள வினவ� ெதாட"கினா�க�. அதி� வ4� அFட 
நாகப(த� ெச3*ைள நாக"கைள� ேபா�5 அட6கி6கா�5�வ2ண� ேக�டா�க�. 
அFட நாகப(தெம�ப# சி�திர கவிகG� ஒ�%. எ�5 நாக"க� 
இைண(தி4�பதாக அைம(த சி�திரெமா�றி� ெச3*�க� அட"கியி46<�. 
பி�ைளயவ�க� காகித�� எP#ேகா�� வ4வி�#� ேபாட� ெதாட"கின�. 
 
எ� அவசர� 
 
அவ� ெதாட"< �� நா� ஒ4 காகித�தி� அ(த� சி�திர�ைத எPதி அத�<� 
ெச3*�கைள*� அட6கி6 கா�:ேன�. நா� அDவா% #ணி(# ெச3த# 
தவெற�% இ�ேபா# ெதாிகிற#. ஆனா�� த��ைடய ஆ�றைல� சமய"களி� 
ெவளி�ப5�தி6ெகா�ள ேவ25ெம�ற ஆைசயி4�ப# மனித�கG6< 
இய�1தாேன! அ(த ஆைசயா� =2ட�ெப�% நா� அFட நாக ப(த�ைத 
அைம�ேத�. 
 
அைத நா� ேபா�5 �:�தைத� பா��த ஆசிாிய�, “ந�றாக இ46கிறேத! இைத நீ� 
எ"ேக க�%6ெகா2��?” எ�% ேக�டா�. “ெச"கண� வி4�தாசல ெர�:யாாிட� 
ெதாி(#ெகா2ேட�. இ�M� ரதப(த� �த?ய சி�திரகவிகைள*� ேபா5ேவ�” 
எ�ேற�. 
 
எ�லா� கிைட6<� 
 
நா� ேபா�ட அFட நாகப(த�ைத� த�பிரா�க� பா��தன�; ��பிரமணிய 
ேதசிக4� பா��தா�. “இவ� �%�%�பாக இ46கிறாேர. பல ச"கதிகைள� ெதாி(# 
ைவ�#6ெகா2:46கிறாேர” எ�% ��பிரமணிய ேதசிக� ச(ேதாஷ�ேதா5 
ெசா�னா�. எ�ைன� பா��#, “பி�ைளயவ�களிடமி4(# ந�றாக� 
ப:�#6ெகா�G�. இள�பிராயமாக இ46கிற#. இவ�களிட� எDவளேவா 
ெதாி(#ெகா�ளலா�. இவ�க� இ"ேக வ4�ெபாP# உட� வா4�. உம6< 
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ேவ2:ய ெசௗகாிய"க� கிைட6<�. க�யாண"Cட� ெச3#ைவ�ேபா�” எ�% 
1�னைகேயா5 ெசா�னா�. நா� சிறி# சிாி�ேத�. 
 
“எ�ன சிாி6கிறீ�! க�யாண� எ�றா� ச(ேதாஷமாக�தா� இ46<�” எ�றா�. 
 
பி�ைளயவ�க� அ�ேபா#, “இவ46< விவாக� ஆகிவி�ட#” எ�றா�. 
 
“அ�ப:யா, அ#தா� சிாி6கிறாேரா! ஆனாெல�ன? ம�ற6 காாிய"கெள�லா� 
நட6க ேவ2டாமா? எ�லா� ெசௗகாிய"கைள*� ப2ணிைவ�ேபா�” எ�% 
ேதசிக� ெசா�?வி�5, “உம6<� ப:�பத�< ேவ2:ய 1,தக"கைள வா"கி6 
ெகா5�ேபா�” எ�றா�. 
 
“ச(நிதான�தி� க4ைண இ4(தா� எ�லா� கிைட6கி�றன” எ�% ஆசிாிய� 
Cறினா�. 
 
1,தக� பாி� 
 
ேதசிக� உடேன எP(தி4(# ப6க�தி?4(த Qேரா ஒ�ைற� திற6க� ெச3தா�. 
அதி� நிைறய� 1,தக"க� இ4(தன. அதி?4(# பல 1,தக"கைள எ5�# வ(#, 
“க�பர(தாதி ப:�தி46கிறீரா? இ(தா4� ப:*�. அ�தா�பிைக பி�ைள�தமிO, 
ெச"கPநீ� விநாயக� பி�ைள�தமிO இைவகைளெய�லா� இவ�களிட� 
ேக�56ெகா�G�. சிவஞான �வாமிக� வா6< அ�1தமாக இ46<�” எ�% 
ெசா�?� சில பிரப(த"களி� ஒDெவா�றி�� நா�< நா�< பிரதிகைள6 
ெகா5�தா�. ெகா5�#வி�5, “இைவகளி� ஒDெவா�ைற நீ� எ5�#6ெகா�G�; 
ம�றவ�ைற உட�ப:6<� பி�ைளகG6<6 ெகா5�” எ�% ெசா�னா�. நா� மி6க 
ஆவேலா5 ஒDெவா4 1,தக�ைத*� 1ர�:� 1ர�:� பா��ேத�. ைக நிைறய� 
பண� த(தா� Cட என6< அDவளH ஆன(த� உ2டாயிரா#. 
 
“இ(த� பிரப(த"கைள எ�லா� ப:*�. பி�1 ெபாிய 1,தக"க� த4கிேறா�” 
எ�% ��பிரமணிய ேதசிக� அ�ேபா5 உைர�தா�. பிற<, “எ"ேக, ெதாி(த 
பாட�களி� எவ�ைறேயM� இைச*ட� ெசா���; ேக�ேபா�” எ�றா�. 
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காைலயி� நா� ைபரவி ராக�தி� பாட�கைள� ெசா�ேன�. அ�ெபாP# ேவ% 
ராக"களிேல சில ெச3*�கைள� ெசா�ேன�. ேக�5 மகிO(த ேதசிக� ஆசிாியைர 
ேநா6கி, “இவைர� ச"கீத அ�பியாச�� ப2ணி6ெகா25 வ4�ப: ெசா�ல 
ேவ25�” எ�% Cறினா�. 
 
இDவா% ��பிரமணிய ேதசிக� எ�னிட� அ�1ைவ�#� ேபசியைத*� 
1,தக"கைள6 ெகா5�தைத*� க2ட எ� ஆசிாிய46< அளவ�ற மகிO�சி 
உ2டாயி�%. அதைன அவ� �க� ந�< 1ல�ப5�திய#. 
 
‘இ"ேக வ(# விடேவ25�’ 
 
அ�பா� ேதசிக� பி�ைளயவ�கைள� பா��#� ேபச� ெதாட"கி, “இ�% நீ"க� 
வ(தைமயா� காைல �த� தமிO ச�ப(தமான ச�பாஷைணயிேலேய 
ெபாP#ேபாயி�%. நம6< மிகH� தி4�தியாக இ46கிற#. த�பிரா�கG6<� 
அளவ�ற ச(ேதாஷ�. அவ�கெள�ேலா4� ெதாட�(# தமிO I�கைள� பாட" 
ேக�க ேவ25ெம�ற ஆவ�ைடயவ�களாக இ46கிறா�க�. ேவ% சில4� பாட" 
ேக�க� சி�தமாக இ46கி�றன� ஏேதா நம6<� ெதாி(தைத நா� ெசா�? 
வ4கிேறா�. அ#H� எ�ேபா#� ெச3ய �:வதி�ைல. ஆதீன காாிய"கைள6 
கவனி6க ேவ2:யி46கிற#. பிர16கG� வி�#வா�கG� அ:6க: வ4கிறா�க�; 
அவ�கேளா5 ச�பாஷைண ெச3# ேவ2:யவ�ைற விசாாி�# அM�1வத�ேக 
ெபாP# சாியாக� ேபா3வி5கிற#. ஆதலா� இவ�கGைடய தாக�ைத� 
தணி�பத�< ந�மா� �:வதி�ைல. நீ"க� இ"ேக வ(தி4(# பாடS ெசா�ல 
ஆர�பி�தா� எ�ேலா46<� தி4�தியாக இ46<�. உ"கGைடய ச�லாப�தா� 
நம6<� ச(ேதாஷ�2டா<�. தவிர இDவிட� வ4ேவா�களி� பல�. 
‘பி�ைளயவ�க� எ"ேக யி46கிறா�க�?” எ�% விசாாி6கிறா�க�. நீ"க� 
மா�ர�தி� இ4�பதாக� ெசா��வத�< நம6< வா3 வ4வதி�ைல. இ(த 
ஆதீன�#6ேக சிற�பாக இ46<� உ"கைள இ"ேக இ4(# பாடS ெசா���ப: 
ெச3வ# நம# கடைமயாக இ46க, மா�ர�தி?46கிறா�கெள�% ெசா�வ# 
உசிதமாக� ேதா�றவி�ைல. வ4கிறவ�களி� மா�ர� வர6C:யவ�க� வ(# 
உ"கைள� பா��#� ெச��கிறா�க�. ம�றவ�க� உ"கைள� பா�6கவி�ைலேய 
எ�ற <ைற*ட� ெச�%வி5கிறா�க�. ஆைகயா� நீ"க� இனிேம� உ"க� 
மாணா6க�கGட� இ"ேகேய வ(#விட ேவ2:ய#தா�” எ�றா�. 
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பி�ைளயவ�க�, “ச(நிதான�தி� தி4Hள�பா"கி�ப:ேய நட�ப#தா� 
அ:ேயMைடய கடைம” எ�% Cறினா�. 
 
ஆ%�க�தா பி�ைளயி� அ�ச� 
 
அ�ேபா# ப6க�தி?4(# எ�லாவ�ைற*� கவனி�# வ(த ஆ%�க�தா பி�ைள 
தி�ெர�% எP(தா�; ப2டார ச(நிதிகைள நம,காரSெச3# எP(# நி�% 
வா31ைத�#6ெகா2ேட, “ஐயா அவ�கைள� ப����ர�தி�< அைழ�#6ெகா25 
ெச�% சிலகால� ைவ�தி4(# அM�1�ப: ச(நிதான�தி� உ�தரவாக ேவ25�. 
அவ�களா� என6< ஆகேவ2:ய காாிய"க� சில இ46கி�றன. அதனா�தா� 
அ:ேய� மா�ர� ெச�% ஐயா அவ�கைள அைழ�# வ(ேத�” எ�றா�. 
��பிரமணிய ேதசிக� பி�ைளயவ�களிட� ேபசியவ�ைற6 ேக�ட அவ46<, “ந� 
காாிய� ெக�5� ேபா3வி�டா� எ�ன ப2Zவ#! பி�ைளயவ�க� இ"ேகேய 
த"கிவிட� ேபாகிறா�கேள!” எ�ற பய� பி:�#6ெகா2ட#. 
 
��பிரமணிய ேதசிக� அவ� க4�ைத உண�(#ெகா2டா�. <%நைக*ட�, 
“அ�ப:ேய ெச3யலா�; அத�ெக�ன தைட? பி�ைளயவ�க� எ�ேலா46<� 
ெசா(தம�லேவா?” எ�% ெசா�னா�. அ�ேபா#தா� ஆ%�க�தா பி�ைள6< 
ஆ%த� உ2டாயி�%. 
 
விைடயளி�த� 
 
“சாி. ப����ர� ேபா3� சில கால� இ4(#வி�5 இ"ேக வ(#விடலா�” எ�% 
��பிரமணிய ேதசிக�, பி�ைளயவ�கG6< விைடெகா56கேவ எ� ஆசிாிய� எP(# 
பணி(# வி&தி� பிரசாத� ெப�% மட�தி�< ெவளிேய வ(தா�. 
 
த�பிரா�கG� ேவ% சில4� அவ4ட� வ(தா�க�. சில� ஆ%�க�தா பி�ைளைய 
ேநா6கி, “இ#தா� சா6< எ�% ஐயா அவ�கைள நீ2டகால� ப����ர�தி� 
நி%�தி6ெகா�ள ேவ2டா�” எ�றன�. அ�பா� ேபசி6ெகா2ேட சிறி# =ர� 
யாவ4� வ(தன�. சில� எ�னிட� வ(#, “உ��ைடய ஊ� எ#? எ�ன எ�ன 
1,தக� பாட� ேக�:46கி�றீ�?” எ�% ேக�டன�. நா� த6கவா% பதி� 
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உைர�ேத�. சில� நா� ப:�த I�களி� சில ச(ேதக"க� ேக�டன�. அ�% 
காைலயி?4(# ��பிரமணிய ேதசிக4� பி�ைளயவ�கG� எ�னிட� கா�:ய 
அ�1 எ�ேலா4ைடய உ�ள�தி�� எ�பா� ஒ4 மதி�ைப உ2டா6கிவி�ட#. 
இ�லாவி:� சி% ைபயனாகிய எ�னிட�தி� த�பிரா�க� வ(# ச(ேதக� 
ேக�பா�களா! “நா� ப:�த# எDவளH ெகாSச�? அத�< ஏ�ப5� ெப4ைம 
எDவளH அதிக�? எ�லா� இ(த மகாைன அ5�ததனா� வ(த ெகௗரவம�லவா?” 
எ�% எ2ணிேன�. “நா� இவ�களிட� வ(# சில மாத"கேள ஆயின. தமிO6 
கட?� ஒ4 ;ைலைய6Cட இ�M� சாியாக� பா�6கவி�ைல. இவ�களிடமி4(# 
பாட" ேக�5 ந�ல அறிைவ அைட(தா� நம6< எDவளேவா ந�ைம உ2டா<�” 
எ�ற நிைனவினா� “எ�ன கFட� வ(தா�� இவ�கைள வி�5� பிாிவதி�ைல” 
எ�ற உ%திைய ேம�ெகா2ேட�. 
 
பSசநத� பி�ைளயி� ெசய� 
 
உட� வ(தவ�க� சிறி# =ர� வ(# பி�ைளயவ�களிட� விைடெப�%� 
ெச�றா�க�. எ"கG6காக ஆ%�க�தா பி�ைளயவ�க� ெகாண�(தி4(த 
வ2:யி� அவ4� பி�ைளயவ�கG� ஏறி6ெகா2டன�. நா� ஏற� 
ேபா<�ெபாP# அ"ேக நி�ற தவசி� பி�ைளயாகிய பSசநத�பி�ைள 
ெவ<ேவகமாக எ�னிட� வ(தா�. எ� ைகயி?4(த 1திய 1,தக"கைளெய�லா� 
ெவ56ெக�% பி5"கினா�. ‘என6< ேவ25ேம’ெய�% நா� ெசா�னெபாP#, 
“இDவளH� உம6< எத�<? ஒDெவா�% இ4(தா� ேபாதாேதா?” எ�% ெசா�? 
ஒDெவா4 பிரதிைய எ�னிட� ெகா5�#வி�5 ம�றவ�ைற அவ� 
ைவ�#6ெகா2டா�. ��பிரமணிய ேதசிகாிட� நா� �த��தலாக� ெப�ற 
பாிச�லவா அைவ? பSசநாத� பி�ைள அவ�ைற� பறி�தேபா# அவ� க�ன�தி� 
இர25 அைற அைறய ேவ25ெம�ற ஆ�திர� என6< �த?� உ2டாயி�%. 
அவாிட� ஜா6கிரைதயாக நட(#ெகா�ள ேவ25ெம�% பி�ைளயவ�க� என6< 
எ�சாி6ைக ெச3தைத நா� மற6கவி�ைல. ஆதலா� ஒ�%� ேபசாம� ேகாப�ைத 
அட6கி6ெகா25 வ2:யி� ஏறிேன�. 
 
காைல �த� நிகO(த நிகO�சிகளா� தமிழறிவி�பா� தி4வாவ5#ைற ஆதீன� 
தைலவ� �த� த�பிரா�க� காாிய,த�க� வைரயி� யாவ4� ைவ�தி46<� 
மதி�ைப*� மனித�களிட� நட(#ெகா�G� வித�ைத*� அறி(# விய(த நா�, 
அDவளH ேப�கG6< இைடயி� சிறிேதM� மாியாைத ெதாியாம�� தமிழ4ைமைய 
அறியாம�� �ர�5�தனமாக நட(#ெகா2ட பSசநத� பி�ைளயின# 
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இய�ைகைய6 க2டேபா#, “ஆயிர� வ4ஷ"க� ந�லவ�கேளா5 பழகினா�� த� 
இய�ைப விடாதவ�கG� உலகி� இ4(#தா� வ4கிறா�க�” எ�% சமாதான� 
ெச3#ெகா2ேட�. 
 
இர�ைடமா5 &�:ய அ(த வ2: சாைலயி� ேவகமாக� ேபாக� ெதாட"கிய#. 
----------- 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 38. 38. 38. 38. நா� ெகா1	த வர�நா� ெகா1	த வர�நா� ெகா1	த வர�நா� ெகா1	த வர�    

 
தி4வாவ5#ைறயி?4(# 1ற�ப�ட நா"க� தி4விைடம4=46< மாைல ஆ% 
மணி6<� ேபா3� ேச�(ேதா�. அ"ேக ஆ%�க�தா பி�ைளயி� ைம�#னராகிய 
��ைபயா ப2டாரெம�பவ4ைடய L�:� த"கிேனா�. இரவி� அ"ேக 
த"கிவி�5 ம%நா� காைலயி� ப����ர�#6<� 1ற�படலாெம�% எ� ஆசிாிய� 
எ2ணினா�. 
 
சிவ6ெகாP(# ேதசிக� ெப4ைம 
 
பி�ைளயவ�க� தள�(த ேதக�ைடயவ�. ஆத?� ஜாைக ேச�(தHட� 
ப5�தப:ேய சில I� ெச3*�கைள என6<� ெசா�? எPதி6ெகா�ள� ெச3# 
ெபா4G� விள6கினா�. தி4விைடம4=� சிற(த ,தலெம�பைத*�, 
ெகா�ைட��� சிவ6ெகாP(# ேதசிகெர�M� வி�#வா� அத�< ஒ4 1ராண� 
இய�றி*�ளாெர�பைத*� Cறினா�. சிவ6ெகாP(# ேதசிகைர� ப�றிய ேப�� 
வரேவ அவ� இய�றிய ெச3*�கைள� ப�றி*� I�கைள� ப�றி*� மிகH� 
பாரா�:6 Cறினா�. 
 
��ைபயா ப2டார�தி� L�:� ஆ%�க�தா பி�ைள6<� எ� ஆசிாிய46<� 
வி4(# நட(த#. ஆசிாிய�, ��ைபயா ப2டார�ைத� பா��#, “சாமிநாைதய46< 
ஆகார� ெச3வி6க ஏ�பா5 ெச3யேவ25�” எ�% ெசா�னா�. அவ�, “மகா?"க 
,வாமி ஆலய�தி� ந�ல பிரசாத"க� கிைட6<” ெம�% Cறி எ�ைன அ"ேக 
அைழ�#� ெச�றா�. 
 
தி4விைடம4=� ஆலய� தி4வாவ5#ைற ஆதீன விசாரைண6< உ�ப�ட#. 
அDவாலய நி�வாக�ைத6 கவனி�பத�< ஒ4 த�பிரா� உ25. தி4விைடம4=ாி� 
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தி4வாவ5#ைற மட�ைத� ேச�(த க�டைள மட�� இ46கிற#. அDR� 
தி4வாவ5#ைற6< ஆ% ைம� =ர�தி� இ4�பதா� ச(த��ப� 
ேந4�ேபாெத�லா� ஆதீனக��த� தி4விைடம4=�6 க�டைள மட�தி� வ(# த"கி 
இ4�ப# வழ6க�. 
 
க�டைள� த�பிரா� 
 
தி4விைடம4=ாி� க�டைள விசாரைணயி� ��1 ��பிரமணிய� த�பிரா 
ென�பவ� இ4(தா�; அவ� ஆலய நி�வாக�ைத மிகH� ஒP"காக நட�தி 
வ(தேதா5 பல தி4�த"கைள� ெச3# ந�ல ெபய� ெப�றா�. தி4வாவ5#ைற 
யாதீன�தி� விசாரைண6< உ�ப�5� பல ஆலய"க� இ4�பதா� ஓ� ஆலய�தி� 
இ4(# நி�வாக� ெச3த த�பிராைன ேவேறா� ஆலய�#6< மா�%வ#� சிலைர 
மட�தி� அதிகாாிகளா6கி அவ�க� ,தான�தி� 1திய த�பிரா�கைள நியமி�ப#� 
ஆதீன�# வழ6க�. தி4விைடம4=ாி� க�டைள� த�பிரானாக இ4(த ��Cறிய 
��பிரமணிய� த�பிராைன W ��பிரமணிய ேதசிக� ஆதீன�ைத� ேச�(த 
ஆGைடயா� ேகாயி?� நி�வாக அதிகாாியாக மா�றினா�. அவ� அ"ேக ெச�றபி� 
இைடேய சில கால� ஒ4 த�பிரா� இ4(# தி4விைடம4=� ஆலய 
விசாரைணைய6 கவனி�# வ(தா�. தி4வாவ5#ைற மட�தி� &ைஜ, ேபாஜன� 
ெச3#ெகா25� ப:�#6ெகா25� இ4(#வ4� சில த�பிரா�கG6< மட�தி� 
ஏேதM� உ�திேயாக� பா�6க ேவ25ெம�ற ஆைச உ2டா<�. அதைன அறி(# 
ஆதீன� தைலவ� இைடயிைடேய சமய� ேந4�ேபா# சில மாத"க� அவ�கைள6 
க�டைள �த?ய ேவைலகளி� நியமி�ப# வழ6க�. நா"க� ேபானேபா# 
தி4விைடம4=ாி� இ4(த த�பிரா� அ�தைகயவ�களி� ஒ4வ�. 
 
��ைபயா ப2டார� எ�ைன ஆலய�#6< அைழ�#� ெச�றா�. ேகாயி?� 
ெகா�டார�தி� �க�1� தி2ைணயி� க�டைள� த�பிரா� ஒ4 தி2:� ேம� 
சா3(தப: L�றி4(தா�. ெகா�டாரெம�# ெந� �த?ய தானிய"க� ேச��# 
ைவ6<மிட�. அவ46< ஒ4 1ற�தி� உ�திேயாக,த�க� நி�றி4(தன�. 
கண6ெகP#� ஏ5கGட� சில காாிய,த�க� பணிேவா5 நி�றன�. 
 
த�பிராMைடய வி&தி 4�திரா�ச தாரண�� காவி உைட*� ேதா�ற� ெபா?*� 
அவ�பா� ஒ4 மதி�ைப உ2டா6கின. அவ� சைட மிகH� ெபாிதாக இ4(த#. 
க�டைள, கா%பா% �த?ய உ�திேயாக"கைள� பா�6க வி4�பி� சில 
த�பிரா�க� மி6க நி�வாக� திறைம*ைடயவ�க�ேபால6 கா�:6ெகா�வ# 
வழ6க�. அ(த வ�6க�ைத� ேச�(த அ�த�பிரா� அ:6க: தம# மா�ைப� 
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பா��#6ெகா25� நிமி�(த �க�தி�� உர�த <ர?�� அதிகார �56ைக6 
கா�:6ெகா25� இ4(தன�. 
 
��ைபயா ப2டார� எ�ைன அைழ�#� ெச�% த�பிரா� ��ேனவி�5 அSச? 
ெச3தா�. த�பிரா�, “எ"ேக வ(தீ�? இவ� யா�?” எ�% ேக�டேபா#, 
“பி�ைளயவ�க� வ(தி46கிறா�க�. எ� ஜாைகயி� இ46கிறா�க�. அவ�களிட� 
இவ� ப:�# வ4கிறா�. இவ46< இ"ேக மைட�ப�ளியி� ஏேதM� பிரசாத� 
ெகா56<�ப: சாமியிட� ெசா�ல ேவ25ெம�% எ�ைன அM�பினா�க�” எ�% 
விைட அளி�தா�. 
 
த�பிரா� எ"கைள நிமி�(# பா��தா�. “பி�ைளயவ�களா வ(தி46கிறா�க�? 
அவ�க� க�டைள மட�#6< வர6 Cடாதா?” எ�% ேக�டா�. 
 
“அவ�க� தள��சியாக இ46கிறா�க�. எ� ஜாைகயி� இ4(தா� 
ப5�#6ெகா2ேட இ46கலா�. யாேரM� கா� பி:�பா�க�. மட�#6< வ(தா� 
சாமி6< �� ப5�#6ெகா�வ#� கா�, ைக பி:6க� ெசா�வ#� உசிதமாக 
இ46<மா? அதனா�தா� எ� L�:� த"கியி46கிறா�க�” எ�% ��ைபயா 
ப2டார� விைடயளி�தா�. 
 
“சாிதா�. மட�திேல பழகினவ�கG6<(தா� மாியாைத ெதாி*�. அவ�க� ந�மிட� 
எDவளH வி�வாச� ைவ�தி46கிறா�கெள�ப# நம6<� ெதாியாதா?” எ�% 
த�பிரா� ெசா�னா�. 
 
பிற< அ"ேக நி�ற மைட�ப�ளி6 காாிய,தைர� பா��தா�; ‘சாமி” எ�% வாைய� 
ெபா�தி6ெகா2ேட அ(த� பிராமண� ��ேன வ(தா�. 
 
“எ�ன?” எ�% த�பிரா� ேக�டா�. 
 
“இவ� வ(தி46கிறா�; இவ46< உபசார�#ட� பிரசாத� ெகா56க ேவ25�” எ�ற 
அ��த� அ(த6 ேக�வியி� ெதானியிேலேய அட"கியி4(த#. 
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“சாமி” எ�% காாிய,த� ம%ப:*� ெசா�னா�. “சாியாக6 கவனி�#6 
ெகா�Gகிேற�” எ�ற அ��த�ைத அவ� <ர� உ�ளட6கியி4(த#. 
 
“ஜா6கிரைதயாக6 கவனி�#6ெகா�ள ேவ25�; ெதாி*மா?” எ�% த�பிரா� 
விள6கமாக உ�தரவி�டா�. 
 
காாிய,த� அதைன ஏ�%6ெகா2டத�< அைடயாளமாக மீ�5�, “சாமி” எ�% 
ெசா�?வி�5 எ�ைன அைழ�#� ெச�றா�. 
 
அ��தஜாம &ைஜ நட�பத�<� சிறி# ��1 நா� ேபாேன�. ஆதலா�, 
ஆலய�திM�ேள ெச�% �வாமி6< �� நம,கார� ெச3ேத�. காாிய,த� 
அவசர�ப5�தினா�. தாிசன�ைத நா� �46கமாக� ெச3#ெகா25 
மைட�ப�ளி6<� அவ4ட� 1<(ேத�. 
 
பசி*� ஆவ�� 
 
இரH ப�#மணி ஆகிவி�டைமயா�� தி4வாவ5#ைறயி?4(# வ(த சிரம�தா�� 
என6<� பசி அதிகமாக�தா� இ4(த#. ேகாவி� பிரசாத"க� மிகH� �ைவயாகH� 
பாி��தமாகH� இ46<ெம�ற எ2ண�தா� எ� நா6கி� ஜல� ஊறிய#. 
காாிய,த� மி6க விநய�ேதா5 எ�ைன அைழ�#� ெச���ேபாேத, ந��ைடய 
பசி6<� 4சி6<� ஏ�ற உணH கிைட6<� எ�ற ஆவேலா5 ெச�ேற�. 
 
மைட�ப�ளியி� வழிெதாியாதப: இ4�டாக இ4(த#. த�5�த5மாறி உ�ேள 
ேபானHட�, காாிய,த� எ�ைன ஓாிட�தி� உ�கார� ெசா�? அ4கி� ஒ4 
ைகவிள6ைக6 ெகாண�(# ைவ�தா�. அவ� உ�தரH�ப: ஒ4வ� ஒ4 ெபாிய த�:� 
பலவைகயான பிரசாத"கைள எ5�# வ(# எ� ��ேன ைவ�தா�. 
 
அ(த� த�ைட� பா��# மைல�#� ேபாேன�. “இDவளH எத�<?” எ�% 
ேக�ேட�. 
 
“ஒDெவா�றி�� ெகாSச" ெகாSச� சா�பி5"க�” எ�% காாிய,த� ெசா�னா�. 
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“எ�ன எ�ன பிரசாத"க� வ(தி46கி�றன?” எ�% ேக�ேட�. 
 
“ச�6கைர� ெபா"க� இ46கிற#; 1ளிேயாைர இ46கிற#; ச�பா ெவ2ெபா"க�, 
எ�ேளாைர, உG�தS சாத� எ�லா� இ46கி�றன. பாயச� இ46கிற#; பி�5 
இ46கிற#; ேத"<ழ�, அதிரஸ�, வைட, �கிய� �த?ய உ4�ப:கG� 
இ46கி�றன” எ�% அவ� அ56கி6ெகா2ேட ேபானா�. இய�பாகேவ 
பிரசாத"களி� என6< வி4�ப� அதிக�; பசி*� ேச�(ததா� அவ� ெசா�ல� ெசா�ல 
உடேன சா�பிட ேவ25ெம�ற ேவக� என6< உ2டாயி�%. 
 
ெத3வ� பிரசாத� 
 
மைட�ப�ளியி� இைலேபா�5 உ2ப#� எ�சி�ெச3வ#� அனாசார�; ஆைகயா� 
ைகயி� ெகா5�தா� எ�சி� ப2ணாமேல உ2ேபென�% நா� ெசா�?வி�5 
�த?� 1ளிேயாைரைய6 ெகா56<�ப: ேக�ேட�. உடேன காாிய,த� எ� 
ைகயி� சிறி# 1ளிேயாைரைய எ5�# ைவ�தா�. மி6க ஆவேலா5 ெகாSச� எ5�# 
வாயிேல ேபா�56ெகா2ேட�. ெவ%� 1ளி�1 மா�திர� சிறி# இ4(த#; உ�1 
இ�ைல; காரேமா, எ2ெணயி� மணேமா ெதாியவி�ைல. 
 
“எ�ன இ#?” எ�%ேக�ேட�. 
 
“இ#வா? இ#தா� 1ளிேயாைர” எ�றா� அவ�. 
 
நா� வாயி�ேபா�ட பிரசாத�தி� க� இ4(த#; உமி*� இ4(த#. அவ�ைற 
ெவளிேய #�1வத�< வழியி�ைல. மைட�ப�ளியி� #�பலாமா? உடேன 
எP(தி4(# ெவளிேய வ(# #�1வ#� �லபம�%. பல இட"கைள� 
தா2:6ெகா25 ஆலய�#6< ெவளிேய வரேவ25�. 
 
1ளிேயாைரெய�% அவ� ெசா�ன பிரசாத�ைத ஒ4வா% க:�#ெம�% 
விP"கிேன�. அ5�தப:யாக அவ� ச�6கைர� ெபா"கைல அளி�தா�. அதி� தீச� 
நா�ற�� சிறி# ெவ�ல� பைச*� இ4(தன. வாயி� இ5வத�< �� ெவளிேய 
வ(#வி5�ேபா� ேதா�றிய#. பிற< ெவ2ெபா"க� கிைட�த#. அதி� இ4(த 
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உமிைய*� க�ைல*� ெம�% விP"<வத�ேக அைர மணிேநர� ஆகிவி�ட#. எ� 
பசி இ4(த இட� ெதாியாம� ஒளி(#ெகா2ட#. க2ைண*� காைத*� கவ�(த 
அ�பிரசாத"க� ,வாமி6< நிேவதன� ெச3வத�< மா�திர� ஏ�றைவயாக 
இ4(தன. ஜன"க� L2 சபல�ப�5 அவ�ைற உ2ண� 1<வ# சாிய�ெற�பைத 
வ�1%�தின. ேத"<ழ�� அதிரச�� வைட*� ஒ4விதமாக� த"க� ெபய�கைள6 
கா�பா�றி6ெகா2:4(தன. ம�ற� பிரசாத"கைள ேநா6க அைவ 
சிலா6கியமாக�ப�டன. அவ�றி� சிலவ�ைற வயி�%6<� ெச��திவி�56 
ைகைய� ��த� ெச3#ெகா25 எP(ேத�. 
 
‘ஒ4 வர� ெகா5"க�’ 
 
இ4�:� த�5�த5மாறி வ(தேபா# எ� கா?� ஜி�ெல�% ஏேதா ஒ4 வ,# 
த�5�ப�#. கயிேறா, பா�ேபா அ�ல# ேவ% பிராணிேயா எ�% தி56கி�5� 
பய(# காைல உதறிேன�. “இ"ேக ெவளி�ச� ெகா25 வா4"க�” எ�% 
க�திேன�. ஒ4வ� விள6ைக எ5�# வ(தா�. கா?� கீO ேநா6கிேன�; 
ஆ�சாிய�தி� ;Oகிவி�ேட�. 
 
எ�ைன அைழ�# வ(த காாிய,த� எ� காைல� பி:�#6ெகா25 நம,கார� 
ப2ணியப:ேய கிட(தா�. ஈர��ள அவ� ைக எதி�பாராதப: எ� 
கா?�ப�ட#தா� எ� பய�#6<6 காரண�. 
 
காாிய,த46< அ%ப# பிராய�#6< ேம?46<�. அவ� எ�ைன வண"கியத�<6 
காரண� இ�னெத�% விள"கவி�ைல. “இ#H� ஒ4 ச�பிரதாயேமா?” எ�% நா� 
ச(ேதக�ப�ேட�. 
 
“ஏ� ஐயா இ�ப:� ப2Zகிறீ�?” எ�% படபட�1ட� ேக�ேட�. 
 
“த"கைள ஒ4 வர� ேக�கிேற�. அைத� தா"க� ெகா5�தாக ேவ25�; 
இ�லாவி�டா� எ� தைல ேபா3வி5�! நா� காைல விடமா�ேட�. ேக�ட 
வர�ைத6 ெகா5�பதாக வா6<� த�த� ெச3தா� எP(தி4�ேப�. 
 
என6< விஷய� 1ாியேவயி�ைல; ஒேர மய6கமாக இ4(த#; “இவ� இ�ைற6< 
ந�ைம� ெத3வமாகேவ எ2ணிவி�டாரா எ�ன? இவ� ெகா5�த பிரசாத� 
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ெத3வ�கG6ேக ஏ�றைவ. இ�ேபா# ந�ைம இவ� நம,காி6கிறா�; வர� 
ேக�கிறா�. இைவெய�லா� நாடக� மாதிாி இ46கி�றனேவ!” எ�% எ2ணி, 
“எP(தி4� ஐயா, எP(தி4�! வரமாவ# ெகா56கவாவ#!” எ�% Cறிேன�. அவ� 
வி�டபா:�ைல. 
 
“நீ"க� வா6களி�தாெலாழிய விடமா�ேட�.” 
“சாி, நீ� ெசா��கிறப:ேய ெச3கிேற�” எ�% நா� ெசா�னHட� அவ� ெம�ல 
எP(தி4(தா�; ைக க�:, வா3 1ைத�# அழா6<ைறயாக� ெசா�ல� 
ெதாட"கினா�. 
 
“இ�% பிரசாதெமா�%� த"கG6<� பி:6கவி�ைலெய�% ெதாிகிற#. கிரமமாக 
வரேவ2:ய சைமய�கார� இ�% வரவி�ைல. அதனா� ஒ�%� ேநராக� ெச3ய 
�:யவி�ைல. இ(த விஷய� சாமி6< (க�டைள� த�பிராM6<)� ெதாி(தா� எ� 
தைல ேபா3வி5�. சாமி6< இDவிஷய�ைத� தா"க� ெதாிவி6க6 Cடா#. 
ெதாிவி�தா� எ� <5�பேம ெக�5�ேபா3வி5�. நா� பி�ைள<�:6கார� 
மகா?"க�தி� ேபைர� ெசா�?� பிைழ�# வ4கிேற�. எ� வாயி� ம2ைண� 
ேபா�5விடாதீ�க�” எ�% எ� வாயி� உமிைய*� க�ைல*� பிரசாதமாக� 
ேபா�ட அ(த மMFய� ேவ2:6ெகா2டா�. 
 
“சாி, அ�ப:ேய ெச3கிேற�; நீ� ஒ�%� கவைல�பட ேவ2டா�” எ�% நா� அவ� 
ேக�ட வர�ைத6 ெகா5�ேத�. 
 
‘இ(த மாதிாி எ"<� இ�ைல’ 
 
ஜா6கிரைதயாக அ�மைட�ப�ளியி?4(# வி5ப�56 ெகா�டார�#6< வ(# 
த�பிராைன� பா��ேத�. 
 
“எ�ன? ெவ<ேநரமாகிவி�டேத; காாிய,த� அதிக நாழிைக கா6க 
ைவ�#வி�டாேரா?” எ�% அவ� ேக�டா�. 
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“இ�ைல; பிரசாத"க� பலவைகயான இ4(தன; ஒDெவா�ைற*� 4சி பா��பத�ேக 
ேநரமாகிவி�ட#.” 
 
உமிைய*� க�ைல*� ெம��வத�< அ(த இரH �Pவ#� 
ேவ2:யி46<ெம�ப# என6க�லவா ெதாி*�? 
 
“எ�ப: இ4(தன?” 
 
“இ(த மாதிாி எ"<� க2டதி�ைல.” 
 
“எ�ேலா4� அ�ப:�தா� ெசா��கிறா�க�. இத�< �� ஒP"கீனமாக இ4(த#. 
நா� வ(த பிற< தி4�த"க� ெச3ய ஆர�பி�ேதா�. எ�லா� கவனி�பவ� 
கவனி�தா� ந�றாக�தானி46<�, நி�வாகெம�றா� ேலசானதா?” 
 
த�பிரா� த�ைம� 1கO(#ெகா2டேபா#, “இ�M� இவ� த� பிரதாப�ைத 
விவாி6க� ெதாட"கிவி�டா� எ�ன ெச3வ#!” எ�ற பய�� ெம�ல �:யாம� 
வாயி� அட6கி ைவ�#6ெகா2:4(த க�கைள ஆலய�#6< ெவளிேய #�ப 
ேவ25ெம�ற ேவக�� எ�ைன உ(தின. 
 
“பி�ைளயவ�க� நா� வரவி�ைலெய�% கா�தி4�பா�க�. ேபா3 வ4கிேற�. 
விைட தரேவ25�” எ�% நா� ெசா�ல, “சாி, பி�ைளயவ�களிட� ேபா3 
எ�லாவ�ைற*� ெசா���. அவ�கG6<� ஒ4 நா� பிரசாத"கைள அM�1வதாக 
எ2ணியி46கிேறா�” எ�% அவ� Cறினா�. 
 
“இ(த� த2டைன அவ�கG6< ேவ2டாேம” எ�% மன�#6<� 
ெசா�?6ெகா25 நா� வ(#வி�ேட�. த�பிரானிட� நா� ேபசியைத6 கவனி�த 
காாிய,த� மீ25� உயி� ெப�றவ� ேபாலேவ மகிO�சி*�றா�. 
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பி�ைளயவ�களிட� வ(தHட� “சா�பி��ரா? இ"ெக�லா� உம6< ஆகார� 
தி4�தியாக இரா#” எ�% அவ� ெசா�னா�. நா� நிகO(தைத� ெசா�லாம�, 
“ேபா#மான# கிைட�த#” எ�% ெசா�?வி�5� பாட� ேக�க� ெதாட"கிேன�. 
----------- 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 39. 39. 39. 39. யா� ெப"ற ந�&ைரயா� ெப"ற ந�&ைரயா� ெப"ற ந�&ைரயா� ெப"ற ந�&ைர    
 
ம%நா� காைலயி� நா"க� தி4விைடம4=ைரவி�5� 1ற�ப�ேடா�. 
ப����ர�தி�<6 <�பேகாண�தி� வழியாகேவ ேபாகேவ25�. <�பேகாண�தி� 
வி�#வா� தியாகராச ெச�:யாைர� பா��#வி�5� ெச�லேவ25ெம�ப# 
பி�ைளயவ�களி� க4�#. 
 
தியாகராச ெச�:யா� 
 
தியாகராச ெச�:யா4ைடய ெப4ைமைய நா� பல நா�கG6< ��பி4(ேத 
ேக�வி*�றவ�. <�பேகாண� காேலஜி� தைலைம� தமிழாசிாியராக இ4(த அவ� 
சிற(த ப:�பாளி எ�%� அவாிட� ப:�த மாணா6க�க� எ�ேலா4� சிற(த 
தமிழறிHைடயவ�க� எ�%� ெசா�?6ெகா�வா�க�. காேலஜி� உ�ள ம�ற 
ஆசிாிய�கG6< எDவளH ெகௗரவ� இ4(தேதா அDவளH ெகௗரவ� அவ46< 
உ25. பி�ைளயவ�களிட� ப:6க வ(த பிற< ெச�:யாைர� ப�றிய ேப�� 
இைடயிைடேய நிகP�. அவ�கேளா5 பழ<பவ�கG� ெச�:யார# 
அறிHவ�ைமைய� பாரா�:� ேப�வைத நா� பல�ைற ேக�:4�ப#25. 
ஆதலா�, ெச�:யாைர� பா��#வி�5� ேபாகலா� எ�% எ� ஆசிாிய� எ2ணிய# 
என6< மி6க ச(ேதாஷ�ைத உ2டா6கி�%. இைடவழியி�, நா� அவாிட� ப:6க� 
ெச�வதாக ��1 எ2ணியி4(ேதென�பைத*� அவைர� பா�6<� வி4�ப� 
என6< அதிகமாக உ25 எ�பைத*� பி�ைளயவ�களிட� ெதாிவி�ேத�. 
 
<�பேகாண� வ(த#� ேநேர ெச�:யா� L�:�< வ2: ெச�ற#. ெச�:யா� 
ச6கரபாணி� ெப4மா� ேகாயி?� ெத�< Lதியி��ள ஒ4 L�:� <:யி4(தா�. 
நா"க� ேபானேபா# அவ� L�:� இ�ைல. ஆத?� அDL�5� தி2ைணயி� 
நா"க� இ4(ேதா�. 
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எ"க� வரைவ அறி(த ெச�:யா4ைடய மாணா6க� ஒ4வ�, விைரவி�, ெவளிேய 
ெச�% அவைர அைழ�# வ(தா�. அவ�, “ஏ� இ"ேக உ�கா�(தி46கிறீ�க�? 
உ�ேளேபா3 இ46க6 Cடாதா? சாமா�கைள எ�லா� இற6கி உ�ேள ைவ6க� 
ெசா�ல6 Cடாதா?” எ�% ேக�56ெகா2ேட வ(தா�. வ(தHட� 
பி�ைளயவ�கைள அவ� சாFடா"கமாக நம,கார� ெச3தா�. 
 
அவ� ேதா�ற� 
 
அவைர� பா��ேத�. பளபளெவ�றி4(த# அவ� ேதக�. ந�ல சிவ�1; அதிக 
உயர�� இ�ைல; <�ைட*� இ�ைல. ந�ல பல�ெபா4(திய ேதக6க�5. அவ� 
நைடயி� க�Qர�� பா�ைவயி� ைதாிய�� ேப�சி� #ணிH� 1ல�ப�டன. அவ� 
இைடயி� ேதா3�#ல�(த ஒ4 #2ைட உ5�தி4(தா�. யாைர*� அவ� 
லTிய�ெச3ய மா�டாெர�%� மி6க க2டவாதிெய�%� ��1 நா� 
ேக�வி*�றி4(ேத�; அத�< ஏ�றப:ேய அவ� நைட*� ேப��� இ4(தன. அவ� 
பி�ைளயவ�க� �� பணி(# எP(தேபா#, அDவளH ைதாிய�தி�� 
அலTிய�தி�� இைடேய அ�பணிH ந�றாக ெவளி�ப�ட#. ெச�:யா� 
எ"கGட� வ(தி4(த பSசநத� பி�ைளைய� பா��#, “சீ6கிர� சைமய�6< 
ஏ�பா5 ெச3*�” எ�% ெசா�னா�. அ�ேபா# பி�ைளயவ�க� இைடமறி�#, 
“நா"க� ஆகார�தி�<� ப����ர� ேபாவதாக எ2ணியி46கிேறா�” எ�% 
ெசா�?வி�5 எ�ைன� ��:6கா�:, “இவ� காைலயி� ஏேதM� சா�பி5வ# 
வழ6க�. இவ46< எ"ேகM� ஆகார�ப2Zவி�தா� ேபா#�” எ�றா�. 
ெச�:யா� உடேன எ�ைன� தம6<� ெதாி(த ராகவாசாாியா� எ�பவ� L�:�< 
அM�பி ஆகார� ெச3ய� ெசா�னா�. நா� ஆகார� ெச3# வ(தHட� ெச�:யா�, 
“இவ� யா�?” எ�% பி�ைளயவ�கைள6 ேக�டா�. த�மிட� நா� சில காலமாக� 
பாட� ேக�5 வ4வைத அவ� ெசா�னா�. 
 
அ�% அமாவாைசயாதலா� விைரவி� ப����ர� ேபா3� &ைஜ �த?யன ெச3ய 
எ2ணிய எ� ஆசிாிய� உடேன 1ற�பட� ெதாட"கினா�. அ�ேபா# ெச�:யா� 
ெபாிய தா�பாளெமா�றி� இர25 சீ�1 வாைழ�பழ�ைத*� சீனா6 க�க25� 
ெபா�டல�ைத*� எ5�# வ(# ஆசிாிய� ��1 ைவ�தா�. ஆசிாிய� பழ"க� 
சிலவ�ைற*� சிறிதளH க�க2ைட*� எ5�#6ெகா2டா�. உடனி4(த நா"கG� 
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எ5�#6ெகா2ேடா�. எ"கேளா5 ெச�:யா4� ேவ% சில4� ெகாSச=ர� 
வ(தன�. 
 
ெச�:யா� எ�னிட� ேபசிய# 
 
நா"க� ெச���ேபாேத ெச�:யா� எ�ைன� பா��#, ”எ�ன எ�ன I�க� 
பாட� ேக���?” எ�% ேக�டா�. விவரமாக நா� ெசா�ேன�. “சாி; இ�ேபா# 
எ�ன ேக�5 வ4கிறீ�?” எ�றா�. அத�<� விைட Cறிேன�. 
 
ெச�:யா� எ�ைன விசாாி�பைத அறி(த பி�ைளயவ�கG6< ேமேல கா� 
ஓடவி�ைல. நா� பாட� ெசா�வைத*� ெபா4� ெசா�வைத*� அவ� 
ேக�கேவ25ெம�% எ� ஆசிாிய� எ2ணினா�. ஆத?�, “எ"ேகயாவ# 
ஓாிட�தி� உ�கா�(#ெகா�ளலாேம; நட(#ெகா2ேட ேக�பைதவிட ஓாிட�தி� 
இ4(தா� அவ4� பாட�க� ெசா�?6கா�ட அMCலமாயி46<�” எ�% 
ெச�:யாைர� பா��#� ெசா�னா�. 
 
நா"க� <�ேப�வர� ேகாயி�6< அ4கி� அ�ேபா# நட(# வ(ேதா�. ஆத?� 
அ6ேகாயி?� ேம�< வாச� வழிேய உ�ேள ெச�% 1ற�ேத W 
��பிரமணிய;��தி ஆலய�தி� ��ம2டப�தி� எ� ஆசிாிய� அம�(தா�; 
நா"கG� உ�கா�(ேதா�. 
 
ெச�:யா�, “ஏதாவ# பாட� ெசா�? அ��த�� ெசா���” எ�றா�. இ�தைகய 
ச(த��ப"களி� பாட� ெசா�வ#� ெபா4� ெசா�வ#� என6< வழ6கமாயி4(தன. 
நா� #ைறைசய(தாதியி?4(#, “அ2ணா மைலய�தைன” எ�% ெதாட"<� 
பாடைல ராக�ேதா5 ெசா�? அ��த�� ெசா�ேன�. நா� இைசேயா5 
ெசா�னைத அவ� அDவளவாக6 கவனி6கவி�ைல. 
 
ெச�:யா� ேக�க6 ேக�க ேம�� ேம�� ேவ% பிரப(த"களி?4(# 
ெச3*�கைள� ெசா�? வ(ேத�. ெச�:யா� ேக�5� தி4�தியைட(தாெர�ேற 
எ2ணிேன�. தி4�திைய அவ� ெவளி�பைடயாக6கா�டவி�ைல. 
 
’பாட� ெசா��Lரா?’ 
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“#ைறைசய(தாதி� பா�5� ெசா�னீேர; அ(I� �Pவ#� ந�றாக� ெதாி*மா?” 
 
“ஏேதா ஒ4வா% ெதாி*�.” 
“அைத� பாட� ெசா��Lரா?” 
 
அ6ேக�வி எ�ைன� பிரமி6க� ெச3த#. #ைறைசய(தாதி யமகமாதலா� 
க:னமான#. ஆத?� அைத ��%மறி(# தாரண� ெச3#ெகா�வ# அ4ைம. 
அDவிஷய�ைத� ெச�:யா� உண�(தவ�. ஆயிM� அவர# க4�# என6<� சாியாக 
விள"கவி�ைல. 
 
“பாட� யா46<� ெசா�வ#? இவ46கா? பாடS ெசா��ேவ� எ�% ெசா�னா� 
க�வ��ளவென�% எ2ணி6 ெகா�வாேரா எ�னேவா!” எ�% நா� 
ேயாசி6கலாேன�. அதனா� நா� ஒ�%� பதிேல ெசா�லவி�ைல. 
 
எ� ஆசிாிய� அ�ேபா# ெச�:யாைர ேநா6கி, “எ�ன அ�ப:6 ேக�கிறா3? நீ அ(த 
அ(தாதிைய� பாட" ேக�டதி�ைலயா?” எ�% வினவினா�. 
 
“நா� ேக�டதி�ைல. நீ"க� தி4வாவ5#ைற6<� ேபான பிற< இய�றியத�லவா 
அ#? நா� <�பேகாண� வ(த பிற< நீ"க� இய�றிய I�கைள� பாட" 
ேக�டதி�ைல. ஆனா�� அவ�ைற� ப:�#� பா��# இ�1�%� பாட�� ெசா�? 
வ4கிேற�. நீ"க� தி4வாவ5#ைற6<� ேபான பிற< ெச3த I�கG6<� அத�< 
��1 ெச3தவ�றி�<� எDவளேவா வி�தியாச� இ46கிற#. ��1 பா:ன 
பாட�களி� சா,திர6 க4�#6க� அதிகமாக இ�ைல. இ�ேபா# பா:*�ள 
பாட�களி� எDவளேவா அாிய க4�#6கG� சா,திர விஷய"கG� 
அைம(#�ளன. அவ�ைற� ப:�#� பா�6<�ேபா# சிலவ�றி�<� ெபா4� 
விள"<வேத இ�ைல. எவனாவ# ஒ4 1,தக�ைத எ5�#வ(# பாடS ெசா�ல 
ேவ25� எ�றா� விழி6க ேவ2:யி46கிற#. இ(த அ(தாதியி��ள யமக�#6< 
ேலசி� அ��த� 1ாி*மா? உ"களிட� வ(# ேக�டா�தா� விள"<�. சில 
மாத"கG6< ��1 தி4�சிரா�ப�ளியி?4(# சதாசிவ� பி�ைள வ(தா�. இ(த� 
#ைறைசய(தாதிைய அவ� எ5�#வ(# பாடS ெசா���ப: ெதா(தரH ெச3தா�. 
நா� ப:�#� பா��ேத�; ஒ�%ேம விள"கவி�ைல. ‘ஐயா அவ�களிட�திேலேய 
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ேபா36 ேக�56ெகா�’ எ�% அM�பிவி�ேட�. அ"ேக த"களிட� 
வ(தி4�பாேன?” 
 
“வரவி�ைல” 
 
“அவைன�ேபால இ�M� யாராவ# வ(# அ��த� ெசா�லேவ25ெம�% 
உப�திரவ�ப2ணினா� இவாிட� த�ளிவிடலாேம எ�ற எ2ண�தினாேலதா� 
இ(த6 ேக�வி ேக�ேட�.” 
 
‘ஆ�றிேல ேபா�5வி5"க�’ 
 
அ�ேபா# ஆ%�க�தா பி�ைள ெச�:யாைர ேநா6கி, “நீ"க�, ஐயா ��1 ெச3த 
I�கெள�லா� ேக�:46கிறீ�கேளா? ஐயா, இளைம6கால�தி� ப����ர�தி�< 
ஒ4 பதி�%� ப�த(தாதி ெச3தி46கிறா�க�. அைத� ப:�தி46கிறீ�களா?” எ�% 
ேக�டா�. 
 
“எ�ன? ப����ர�#6< அ(தாதியா? நா� ப:�ததி�ைலேய! எ"ேக உ"கG6< 
ஞாபக� இ4(தா� ஒ4 பாட� ெசா��"க�, பா��ேபா�” எ�றா� ெச�:யா�. 
 
ஆ%�க�தாபி�ைள உடேன அ(I??4(# ஒ4 ெச3*ைள� ெசா�னா� அைத� 
ெச�:யா� ேக�டா�; ேக�டபி� ஆ%�க�தா பி�ைளைய*� ஆசிாியைர*� ஏற 
இற"க� பா��தா�; “இ(த� பா�5 பி�ைளயவ�க� ெச3தெத�% எ�ப:� 
ெதாி*�?” எ�% ேக�டா�. 
 
“ஏ� ெதாியா#? எ"க� ஊ�� பிரப(த�ைத� ப�றி என6<� ெதாியாதா? எ"க� 
தக�பனா� கால�தி� ஐயா இய�றிய# இ#.” 
 
“இ�1,தக� உ"களிட� இ46கிறதா? இ4(தா� யா46<� ெசா�லாம� கிழி�# 
ஆ�றிேல ேபா�5வி5"க�. நீ"கG� அ�பாட�கைள மற(# வி5"க�; ஐயா 
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இ�ப: ஒ4 I� இய�றியதாக யாாிட�தி�� இனிேம� பிர,தாப� 
ெச3யேவ2டா�” 
 
“ஏ� அ�ப:� ெசா��கிறீ�க�?” 
 
“ஏனா? இ�ேபா# ஐயா ெச3கிற பாட�கைள6 ேக�டவ�களிட� இ�பாட�கைள� 
ப�றி� ெசா�னா� ந�பேவ மா�டா�க�. உ"கG6<� ைப�திய6கார� ப�ட� 
க�:வி5வா�க�. இ�ேபாெத�லா� ஐயா ெச3*� பாட�க� எDவளH ‘த"க( 
த"கமாக’ இ46கி�றன! &ைச ேவைளயி� கர:ையவி�5 ஓ�:னா�ேபால ந�ல 
ந�ல பாட�கைள�ப�றி நா"க� ேபசி6ெகா2:46ைகயி� இ�பா�ைட� ெசா�ல 
வ(#வி���கேள!” 
 
ஆ%�க�தா பி�ைள ெசா�ன ெச3*� ந�றாகேவ இ4(த#. 
 
“வைரமா தி46< ெமா4C%� 
      மPமா னணி(த தி46கர�� 
அைரேச� ேவ"ைக யதGைட*� 
      அரவா பரண� தக�மா�1� 
விைரேச� ெகா�ைற �:*மைற 
      ேமH ம:*� ெவளி�ேதா�றி 
நைரேச� விைடயா� றி4�பைழைச 
      நகாி ல4ள� ெப�ேறேன” 
 
எ�பேத அ�ெச3*�. அதி� யமக� இ�ைல; திாி1 இ�ைல; அாிய ைசவ சி�தா(த 
சா,திர6 க4�#� இ�ைல. ஆனா�� எளிய நைட*� அ�ைப*� ந�பி6ைகைய*� 
ெவளி�ப5�#� ெபா4G� உ�ளன. ெச�:யா� அைத6 <ைறCறிய# என6< 
அ�ெபாP# ெபா4�தமாக� ேதா�றவி�ைல. அேதா5 அவ� ��M6<�பி� 
�ர2பாடாகேவ ேப�பவெர�%Cட நிைன�ேத�. #ைறைச யமக அ(தாதி 
�த?யவ�றி�< எளிதி� ெபா4� விள"கவி�ைல எ�% அவ� �த?� Cறினா�. 
எளிதி� ெபா4� விள"<� இ(த� பாட?� அழகி�ைல எ�றா�. 
 
ஆ%�க�தா பி�ைள6<� பாட�களி� உய�H தாOைவ� ப�றிய கவைல 
உ2டாகவி�ைல. த"க� ஊ� விஷயமாக� பி�ைளயவ�க� ெச3த Iைல, அவ� 
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அ4ைமயாக� பாரா�5பவ�. அைத� ெச�:யா� <ைறCறியெபாP# அவ46<� 
சிறி# வ4�த�2டாயி�%. 
 
“ஐயாைவேய ேக�5� பா4"க�. இ(த அ(தாதி அவ�க� பா:ய#தா� எ�% 
ெதாியவ4�. ஐயா அவ�க� வா6ைக நீ"க� =ஷி�ப# ந�றாக இ�ைல” எ�% 
ஆ%�க�தா பி�ைள ெச�:யாாிட� ெசா�னா�. 
 
“ஐயாைவ�தா� ேக�கலாேம” எ�% ெசா�?6ெகா2ேட ெச�:யா� ஆசிாியைர� 
பா��#, “இவ� ஏேதா ெசா�கிறாேர; இ# நிஜ(தானா? இ(த மாதி*� நீ"க� ஒ4 
I� இய�றிய#2டா? இவ46காக� ெசா�லேவ2டா�. ஞாபக�ப5�தி6ெகா25 
ெசா��"க�. இ�தைகய Iைல நீ"க� எத�காக� ெச3தீ�க�?” எ�பன ேபா�ற 
ேக�விகைள6 ேக�க ஆர�பி�#வி�டா�. 
 
எ�லாவ�ைற*� மி6க ெபா%ைம*டேன ேக�56ெகா2:4(த பி�ைளயவ�க�, 
“எ�ன�பா தியாகரா�, ேமேல ேமேல ஓ5கிறாேய; இ(த மாதிாியான பிரப(த�ைத 
நா� ெச3தி46க6 Cடாதா? இதிேல ஏதாவ# பிைழ இ46கிறதா? எளிய நைடயி� 
பாட� ெச3வ# தவறா? சாதாரண ஜன"கG� ப:�#� ெபா4ளறி*�ப: இ4(தா� 
ந�ல#தாேன? க:னமாக இ4(தா� கFடம�லவா?” எ�% Cறின�. 
 
ேக�ட ெச�:யா�, “அ�பா:யான� சாி; உ"கG6< இதனா� அெகௗரவ� 
வர6Cடாெத�ப#தா� எ� வி4�ப�. சாி; ேநரமாகிவி�ட#; 1ற�படலாேம” 
எ�றா�. 
 
ெச�:யா� இDவளH சகஜமாக� பி�ைளயவ�களிட� ேப�வாெர�% நா� 
நிைன6கவி�ைல. அவ� த� அ�பினா�� பணிவினா�� மாணா6கராக� 
1ல�ப5�தி6ெகா2டா�. ேப�சிேலா மனெமா�#� பழ<� ந2பைர� ேபாலேவ 
ேபசினா�. த� மன�தி��ள அபி�பிராய"கைள ஒளிHமைறவி�றி மாியாைத6<� 
பய(# மன�#6<�ேள ைவ�#6ெகா25 ெபா4மாம� ெவளியி�டா�. இDவளH 
ெவளி�பைடயாக� த� அபி�பிராய"கைள அவ� ெசா��வைத �த� �தலாக6 
ேக�பவ�க�, ‘அவ� மாியாைத ெதாியாதவ�, �ரட�, அக"காாி’ எ�ேற 
எ2ண6C5�. அவ4ைடய அ(தர"க இய�ைப அறி(#ெகா2டவ�கG6< அவ� 
உ�ெளா�% ைவ�#� 1ற�ெபா�% ேப�பவர�லெர�ப#� தம6<� ேதா�றிய 



98 

 

 

அபி�பிராய"கைள� ேதா�றியப:ேய ெதளிவான வா��ைதகளிேல 
ெசா�?வி5பவெர�ப#� ெதாியவ4�. 
 
ந��ைர 
 
ெச�:யா� எP(தா�. நா"கG� எP(ேதா�. “ஐயாவிட� நீ� ந�றாக� பாட" 
ேக�56ெகா�G�. இவ�கGட� இ4�பைதேய ஒ4 ெகௗரவமாக 
எ2ணி6ெகா25 ேசா�ேபறியாக இ4(#விட ேவ2டா�. ெகாSசகால� 
இ4(#வி�5 எ�லா� ெதாி(#வி�டதாக எ2ணி ஓ:�ேபா3விடH� Cடா#. 
இ�மாதிாி பாடS ெசா�பவ�க� ேவ% எ"<� பா�6க �:யா#. உ��ைடய 
ந�ைமைய உ�ேதசி�#� ெசா��கிேற�” எ�% ெச�:யா� எ�ைன� பா��#� 
ெசா�னா�. அDவா��ைதக� என6<� சிற(த ‘ந��ைர’களாக இ4(தன. 
ம�றவ�கெள�லா� பி�ைளயவ�க� ெப4ைமைய*� எ� பா6கிய�ைத*� 
பாரா�:� ேப�வைதேய ேக�:4(ேத�. ெச�:யாேரா நா� இ�னவா% இ46க 
ேவ25ெம�பைத� ெசா�னா�. அவ� எ�ைன� பாரா�டவி�ைல; அதனா� 
எ�ன? எ� வாO6ைகைய ந�றாக� பய�ப5�தி6ெகா�G� வழிைய� ெசா�னா�. 
அவ� Cறிய அMபவ சாரமான வா��ைதக� என6< அமி�த�ேபால இ4(தன. 
 
ெச�:யா4� அவ4ட� வ(தவ�கG� விைடெப�%� ெச�றன�. நா"க� 
வ2:யி� ஏறிவ(# ப����ர�ைத அைட(ேதா�. 
----------- 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 40404040. . . . ப�3$/ர	தி" ேக�ட பாட�ப�3$/ர	தி" ேக�ட பாட�ப�3$/ர	தி" ேக�ட பாட�ப�3$/ர	தி" ேக�ட பாட�    

 
ஒ4 1லவ4ைடய ெப4ைமைய ஆயிர6கண6கான பாட�களா� அறி(#ெகா�ள 
ேவ25ெம�பதி�ைல. உ2ைம6 கவி�#வ� எ�ப# ஒ4 பா�:�� பிரகாசி6<�; 
ஓ� அ:யி�� 1ல�ப5�. பதினாயிர6கண6காக ரசமி�லாத பாட�கைள இய�றி6 
<வி�பைதவிட� சில பாட� ெச3தா�� பிைழயி�லாம� �ைவ நிர�பியனவாக� 
ெச3வேத ேமலான#. 
 
“ச�தி��ற� 1லவ� எ�பவைர� ப�றி� தமிO ப:�தவ�களி� ெப4�பாேலா� 
அறிவா�க�. அ�1லவ� இய�றிய அகவ� ஒ�% அவர# 1கP6< �6கியமான 
காரண�. ‘நாரா3 நாரா3 ெச"கா� நாரா3’ எ�% ெதாட"<� பா�5 ஒ�ேற 
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அவாிட�தி� இய�பாக உ�ள கவி�#வ�ைத� ெதளிவாக ெவளியி5கிற#. 
பன"கிழ"< பிள(தா� ேபா�ற Cாிய வாைய*ைடய நாைரேய எ�% நாைரைய 
அவ� அைழ6கிறா�. இ(த உவைம பா2:ய ம�னன# உ�ள�ைத6 கவ�(ததா�. 
ஆைடயி�றி வாைடயினா� ெம?(# ைகயினா� உட�ைப� ெபா�தி6ெகா25 
கிட6<� த� நிைலைய அ(த வி�#வா� எDவளH அழகாக வ�ணி�தி46கிறா�. தா� 
ப5கி�ற கFட� அவ46<� ெபாிதாக� ேதா�றவி�ைல. த� மைனவி தம# 
L�:�ப5� #�ப"கைள நிைன(# வா5கிறா�. அ(த அ4ைமயான பாடைல 
இய�றினவ� இ(த ஊாிேலதா� வாO(# வ(தா�” எ�% எ� ஆசிாிய� 
ப����ர�ைத அைட(தHட� Cறினா�. 
 
ச�தி��ற� 
 
“இ# ப����ரம�லேவா?” எ�% நா� ேக�ேட�. 
 
“ஆ�; அேதா ெதாிகிறேத அ#தா� ச�தி��ற� ேகாயி�; ப����ர�� ச�தி��ற�� 
ெந4"கியி46கி�றன. ப����ர�தி� வட6< Lதிேய ச�தி��ற�தி� ெத�< 
Lதியாக இ46கிற#.” 
 
“அ(த� 1லவ4ைடய பர�பைரயின� இ�ேபா# இ46கிறா�களா?” 
 
“இ46கிறா�க�. ஒ4வ� தமிழறிH�ளவராக இ46கிறா�. அவைர நீ4� பா�6கலா�.” 
 
பி�ைளயவ�க� எ(த இட�தி�<� ேபானா�� அ(த இட�ைத�ப�றிய சாி�திர� 
ெச3திகைள*� ,தலமானா� அத� ச�ப(தமான 1ராண வரலா%கைள*� 
உடனி4�பவ�கG6<� ெசா��வ# வழ6க�. ,தல வரலா%கைள� 
ெதாி(#ெகா25 சமய� ேந�(தேபா# தா� இய�%� I�களி� 
அைம�#6ெகா�G� இய�1ைடய அவ� தமிOநா�5 ,தல"கைள� ப�றிய பல 
விஷய"கைள� ெதாி(தி4(தா�. 
 
அர2மைன� �வ� 
 
ப����ர�தி� நா"க� 1<வத�< ��, ஓாிட�தி� மிகH� உயரமாக இ:(த 
க�:ட� ஒ�ைற6 க2ேடா�; இர25 �வ�க� C:ய ;ைலயாக அ# ேதா�றிய#; 
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அத� உயர� ஒ4 பைனமர�தி� அளH6<ேம� இ4(த#. பி�1 கவனி�ததி� பல 
பைடகைள*ைடய மதி?� சிைத(த ப<தியாக இ46கலாெம�% எ2ணிேனா�. 
 
“இ(த இட�தி� இDவளH ெபாிய க�:ட� இ4�த�<6 காரண� எ�ன?” எ�% 
அைத�ப�றி எ� ஆசிாியைர6 ேக�ேட�. 
 
“ப����ர�ைத� ��றி*�ள ஊ�களி� ஒ�றாகிய ேசாழ� மாளிைக எ�ப# இ#. 
இ(த இட�திேல ேசாழ அரச�கG6<ாிய அர2மைன ��1 இ4(த# எ�%�, இ(த 
இ:(த க�:ட� அர2மைன� �வ� எ�%� இ"<�ளவ�க� ெசா�வ#25.” 
 
பைழயாைற 
 
ப����ர�ைத� ��றி*�ள இட"களிெல�லா� பைழய சாி�திர�ைத விள6<� 
சி�ன"க� நிர�பியி46கி�றன. நா� ப����ர�தி� த"கியி4(த கால"களி� 
ெதாி(#ெகா2ட ெச3திகைளய�றி அ�பா� இல6கிய"களா�� ேக�வியா�� 
சிலாசாஸன"களா�� ெதாி(#ெகா2ட விஷய"க� பல. ேசாழ அரச�க� தம6<ாிய 
இராசதானியாக6ெகா2:4(த பைழயாைற எ�M� நகர�தி� பல ப<திகேள 
இ�ேபா# தனி�தனி ஊ�களாக உ�ளன. அ(த� பைழய நகர�ைத� ேச6கிழா� த� 
ெபாிய1ராண�தி�, “பாாி� நீ:ய ெப4ைமேச� பதிபைழ யாைற” எ�% 
பாரா�5கிறா�. இ�ேபா# ப����ர�தி�< அ4கிேல கீைழ�பைழயாைற எ�M� 
ஓ� ஊ�தா� அ�பழ� ெபயைர6 கா�பா�றி வ4கிற#. சாி�திர விேசஷ"களா� 
ெப4ைமெப�ற அDவிட"க� பிற< தல விேசஷ"களா� ஜன"கGைடய அ�16< 
உாியனவாக இ4(தன. இ�ேபா# அ(த மதி�1� <ைற(#வி�ட#. 
 
நா"க� ப����ர�தி� ஆ%�க�தா பி�ைளயி� L�:� த"கிேனா�. அவ� அ(த 
ஊாி� ஒ4 ஜமீ�தாைர�ேபாலேவ வாO(# வ(தா�. பி�ைளயவ�கைள அவ� மி6க 
அ�ேபா5 உபசார� ெச3# பா#கா�#வ(தா�. அ6கிரகார�தி� அ�பா�#ைர ஐய� 
எ�பவ� L�:� நா� ஆகார� ெச3#ெகா�G�ப: ஏ�பா5 ெச3தி4(தா�. 
 
விலகிய ந(தி 
 
ப����ர� ெச�ற �த�நா� மாைலயி� பி�ைளயவ�க� ெவளிேய உலா�திவர� 
1ற�ப�டா�. நா� உட� ெச�ேற�. அDR46< அ4கி��ள 
தி4மைலராயனா�றி�< அைழ�#� ெச�றா�. ேபா<�ேபா# ப����ர ஆலய�தி� 
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வழிேய ெச�ேறா�. அDவாலய�தி� ந(திேதவ� ச(நிதிையவி�5 மிக 
விலகியி4�பைத6 க2ேட�. ந(தனா� சாி�திர�ைத� ப:�# ஊறிய என6< அவ� 
சிவெப4மாைன� தாிசி6<� ெபா4�5� தி4�1�Cாி� ந(தி விலகினாெர�ற 
ெச3தி நிைனH6< வ(த#. “இ"ேக எ(த அ�ப46காக விலகினாேரா!” எ�% 
எ2ணியேபா# எ� ச(ேதக�ைத எ� �க6 <றி�பினா� உண�(த ஆசிாிய�’ 
“தி4�ச�தி��ற�தி?4(# தி4ஞான ச�ப(த ;��தி நாயனா� சிவெப4மா� 
அ4ளிய ��#�ப(தாி� கீேழ இDவழியாக� தாிசன�#6< எP(த4ளினா�. அவ� 
��#�ப(தாி� கீேழவ4� ேகால�ைத� தா� பா��# மகிOவத�காக இ6ேகாயி?� 
எP(த4ளி*�ள ேதM1ாீ�வர� ந(திைய வில<�ப: க�டைளயி�டனரா�. 
அதனா�தா� விலகியி46கிறா�” எ�றா�. 
 
ேமைல� பைழயாைற 
 
அ�பா� தி4மைலராயனா�றி�< நா"க� ெச�% அMFடான"கைள 
�:�#6ெகா25 மீ2ேடா�. அ(த ஆ�றி�<� ெத�ேக ேமைல�பைழயாைற 
எ�M� ஊ� இ46கிற#. அத�ெப4� ப<தி ஆ%�க�தா பி�ைள6<� ெசா(தமாக 
இ4(த#. இய�ைக வள"க� நிைற(த அDRாி� ெத�ைன, மா, பலா, க�< �த?ய 
மர"க� அட�(த ஒ4 ேதா�ட�தி� ந5வி� ஆ%�க�தா பி�ைள அழகிய க�:ட� 
ஒ�ைற6 க�:யி4(தா�. ெவயி� ேவைளகளி� அ"ேக ெச�% த"கினா� 
ெவயி?� ெவ�ைம சிறிேதM� ெதாியா#. பி�ைளயவ�க� அ:6க: 
அDவிட�தி�ெச�% த"கி� பாடS ெசா��வதனா� பி�பக?� 
ஆ%�க�தாபி�ைள ந�ல பழ"கைள*� நீைர*� ெகாண�(# அளி�பா�. அ"ேக 
மிகH� இனிைமயாக� ெபாP#ேபா<�. 
 
ஆ%�க�தா பி�ைளயி� இய�1 
 
ஆ%�க�தாபி�ைள ந�ல உபகாாி; த� ெச�வ�ைத இ�ன வழியி� பய�ப5�த 
ேவ25ெம�ற வைரயைறயி�லாதவ�. அ(த ஊாி� த�ைம ஒ4 சி�றரசராக எ2ணி 
அதிகார� ெச��தி வ(தா�. யா� வ(தா�� உணவளி�பதி� ச?6கமா�டா�. 
பி�ைளயவ�க� அவ� L�:� த"கிய கால�தி� ஒDெவா4 நாG� ஒDெவா4 
விேசஷ தினமாகேவ இ46<�. <�பேகாண� �த?ய இட"களி?4(# 
பி�ைளயவ�கைள� பா��பத�< நா�ேதா%� சில� வ(தவ2ண� இ4�பா�க�. 
ெவளி��களி��ள ப�ளி6Cட"களி� தமிழாசிாிய�களாக இ4�பவ�க� சனி, 
ஞாயி%களி� வ(# த"கG6<�ள ச(ேதக"கைள நீ6கி6ெகா25 ெச�வா�க�. 
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இDவா% வ4பவ�க� யாவ4� ஆ%�க�தாபி�ைள L�:ேலேய 
உணHெகா�வா�க�. த��ைடய ெப4ைமைய யாவ4� உணர 
ேவ25ெம�பத�காகேவ விேசஷமான வி4(#ணைவ அளி�பா�. தி4வாவ5#ைற 
மட�தி� ந�< பழகினவராத?� உணH வைககளி�� வி4(தினைர 
உபசாி�பதி�� அ"ேக*�ள சில அைம�16கைள� த� L�:�� அைம�#6கா�ட 
ேவ25ெம�ப# அவர# வி4�ப�. 
 
பி�ைளயவ�களிட�திேலதா� ஆ%�க�தா பி�ைள பணிவாக நட(#ெகா�வா�. 
ம�றவ�கைள அவ� மதி6க மா�டா�. யாவ4� அவ4ைடய வி4�ப�தி�ப:ேய 
நட6கேவ25�. இ�ைலெய�றா� அவ46< மி6க ேகாப� வ(#வி5�; 
அ(த6ேகாப�தா� அவ� சில ஏைழ ஜன"கைள6 க5ைமயாகH� த2:�பா�. 
 
நாைக� 1ராண� 
 
நா� ைகயி� ெகா25ேபாயி4(த பிரப(த"கைளெய�லா� ஒDெவா�றாக� சில 
தின"களி� பாட" ேக�5 �:�ேத�. ேமேல பாட� ேக�பத�< எ�னிட� ேவ% 
1,தக� ஒ�%� இ�ைல. இ(த விஷய�ைத ஆசிாியாிட� ெதாிவி�ேத�. 
 
“த�பியிட� 1,தக"க� இ46கி�றன. ஏதாவ# வா"கி� ப:6கலா�. �த?� 
தி4நாைக6 காேராண� 1ராண� ப:*�” எ�% அவ� Cறி அ(Iைல ஆ%�க�தா 
பி�ைளயிடமி4(# வா"கி அளி�தா�. அ#கா%� பி�ைளயவ�க� இய�றிய 
1ராண� ஒ�ைற*� நா� பாட" ேகளாதவனாதலா� அ�1ராண�ைத6 ேக�பதி� 
என6<� ஆவ� இ4(த#. அாியிKாி� சடேகாைபய"கா� L�:� அ(த� 
1,தக�ைத� பா��# விய(த#� பி�ைளயவ�களிட� வ(தேபா# அ(I?� சில 
பாட�கG6< அவ� உைர Cறிய#� எ� மன�தி� இ4(தன. சில வார"க� 
ெதாட�(# ேக�5 வரலா� எ�ற நிைனH� அ(த I?னிட�தி� என6< வி4�ப� 
உ2டானத�< ஒ4 காரண�. 
 
அ�1ராண� பாட� ேக�க� ெதாட"கிேன�. வி:ய�காைலயிேலேய பாட� 
ஆர�பமாகிவி5�. எ�5 மணிவைரயி� பாட� ேக�ேப�. பிற< அ6கிரகார� ெச�% 
பைழய# சா�பி�5 வ4ேவ�. வ(# மீ�5� பாட" ேக�க� ெதாட"<ேவ�. ப�# 
அ�ல# பதிெனா4 மணிவைரயி� பாட� நைடெப%�. ம�தியா�ன� 
ேபாஜன�தி�<� பி� பி�ைளயவ�க� சிரமபாிகார� ெச3#ெகா�வா�. அவ� 
எP(தHட� ம%ப:*� பாட" ேக�ேப�. அேநகமாக� பி�பக� ேநர"களி� 
ெவளி�ாி?4(# வ4பவ�க� அவேரா5 ேபசி6ெகா25 இ4�பா�க�. மாைலயி� 
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தி4மைலராயனா�றி�<� ெச�% தி4�பிவ4�ேபா# அ6கிரகார�தி� வழிேய 
வ4ேவா�. நா� ஆகார� ெச3#ெகா�G� L�56<� ெச�% உணH ெகா�ேவ�. 
நா� வ4� வைரயி� அDL�5� தி2ைணயிேல ஆசிாிய� இ4�பா�; அ"ேக 
இ4�:� அவ� தனிேய உ�கா�(தி4�பா�. L�56கார� சில சமய� 
விள6ைக6ெகாண�(# அ"ேக ைவ�பா�. நா� விைரவி� ஆகார�ைத 
�:�#6ெகா25 வ4ேவ�. ஆசிாிய� எ�ைன அைழ�#6ெகா25 ஆ%�க�தா 
பி�ைள L�56<� ெச�வா�. உடேன பாட� நைடெப%�. 
 
இDவா% இைடவிடாம� பாட" ேக�5 வ(தைமயா� ப����ர�தி� இ4(தேபா# 
நா� ேக�ட ெச3*�க� பல. நாைக� 1ராண�தி� �த?� தின(ேதா%� ஐ�ப# 
ெச3*�க� ேக�ேப�; இர25 வார"கG6<�பி� I%பாட�க� �த� இ4I% 
பாட�க� வைரயி� ேக�கலாேன�. பாட" ேக�பதி� என6< ஆவ�; பாடS 
ெசா��வதி� அவ46<� தி4�தி. ஆத?� தைடயி�லாமேல பாட� ேவகமாக 
நைடெப�ற#. இ(த ேவக�தி� பல ெச3*�களி� ெபா4� எ� மன�தி� ந�றாக� 
பதியவி�ைல. இதைன ஆசிாிய� அறி(#, “இDவளH ேவகமாக� ப:6கேவ2டா�. 
இனிேம� ஒDெவா4 ெச3*G6<� �46க� ெசா���” எ�றா�. நா� அ"ஙனேம 
ெசா�லலாேன�. அ�பழ6க� பலவித அMCல"கைள என6< உ2டா6கிய#. 
ெச3*� ெபா4ைள� ெதளிவாக நா� அறி(#ெகா2டேதா5 ஒ4 க4�ைத� 
பிைழயி�றி� த6கெசா�கைள அைம�#� ெசா��� பழ6க�ைத*� அைட(ேத�. 
 
அ"க"ேக அவ� பல தமிழில6கண, இல6கிய� ெச3திகைள� ெசா��வா�; கா�பிய� 
ெச3திகைள*� எ5�#6கா�5வா�. 
 
அ�1ராண� ��%� ெப�ற#; என6<� &ரணமான தி4�தி உ2டாகாைமயா� 
இர2டாவ# �ைற*� ேக�க வி4�பிேன�. ஆசிாிய� அDவாேற ம%�ைற*� 
அைத� பாடS ெசா�னா�. �த��ைற அறி(#ெகா�ளாத பல விஷய"க� 
அ�ேபா# என6< விள"கின. 
 
மா�ர� 1ராண� ஆர�ப� 
 
நாைக� 1ராண� �:(தHட� அவ� மா�ர� 1ராண�ைத� பாட" ேக�கலாெம�% 
ெசா�னா�. அ#H� அவ� இய�றியேத அ�1ராண�தி� 1894 ெச3*�க� 
இ46கி�றன. தி4நாைக6 காேராண� 1ராண�� மா�ர,தல 1ராண�� 
பி�ைளயவ�களாேலேய ெச�ைனயி?4(த அவ� மாணா6கராகிய ேசாடசாவதான� 
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தி. ��பராய ெச�:யா� எ�பவாி� உதவியா� அ�சிட�ெப�றைவ. நாைக� 
1ராண� அ6கால�தி� பிரசி�தமாக இ4(த#. பல� அ�1ராண�ைத அ:6க: 
பாரா�5வா�க�. பி�ைளயவ�க� இய�றிய 1ராண"கG� சிற(த# நாைக� 
1ராணெம�% அவ4ைடய மாணா6க�கG� பிற4� ெசா��வா�க�. அ�தைகய 
1ராண�ைத நா� இர25 �ைற பாட" ேக�டதி� என6< மி6க தி4�தி 
உ2டாயி�%. தமிO I� பர�ைப ந�< உணராம� இ4(த நா� அ�1ராண�தி� 
காண�ப�ட விஷய"கைள அறி*(ேதா%� அளவ�ற இ�ப�ைத அைட(ேத�. 
 
பி�ைளயவ�க� 1ராண"க� எ�லாவ�ைற*� ஒDெவா�றாக6 ேக�5விட 
ேவ25� எ�ற எ2ண� என6< உ2டாயி�%. அ�பா� ஆ%�க�தா 
பி�ைளயிடமி4(# மா�ர� 1ராண�பிரதி ஒ�ைற வா"கி எ�னிட� ெகா5�# 
அைத� பாடS ெசா�ல ஆர�பி�தா�. அ�ேபா# என6<� 1திய ஊ6க� 
உ2டாயி�%. “ப����ர�தி�< ந�ல ேவைளயி� வ(ேதா�. ேவகமாக� பாட� 
ேக�கிேறா�. ந�ல காவிய"கைள6 ேக�<� பா6கிய� கிைட6கிற#” எ�% எ2ணி 
மன மகிO(ேத�. “இ(த ஸ(ேதாஷ� நிர(தரமானத�%; ப����ர�தி�< 
வ(தேவைள ெபா�லாதேவைளெய�% க4#� சமய�� வரலா�” எ�பைத நா� 
அ�ேபா# நிைன6கவி�ைல. 
------------ 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 41. ‘41. ‘41. ‘41. ‘ஆ#�க 5பால�ஆ#�க 5பால�ஆ#�க 5பால�ஆ#�க 5பால�’’’’    
 
ஆ%�க�தா பி�ைளைய� பா��தாேல என6< மிகH� பயமாக இ46<�. பிற46< 
ஆக ேவ2:யவ�ைற6 கவனி�தா�� எ�ன காரண�தாேலா எ�ேலாாிட�#� அவ� 
க5க5�த �க�ேதா5 ெப4�பா�� இ4�பா�; நா� மிகH� ஜா6கிரைதயாக நட(# 
வ(#� அவ46< எ�னிட� அ�1 உ2டாகவி�ைல. பி�ைளயவ�களிட�தி� அவ� 
மி6க மாியாைத*� அ�1� உைடயவராக இ4(தா�. அ6கவிஞ� ெப4மா� 
எ�னிட� அதிகமான அ�1கா�5வைத*� அவ� அறிவா�, அ�ப: இ4(#� அவ� 
எ�னிட� இ��க�ேதா5 ேப�வதி�ைல. பி�ைளயவ�க� எ�பா� 
அ�1ைடயவராக இ4�பைத6Cட அவ� அ(தர"க�தி� ஒ4ேவைள 
ெவ%�தி46கலாேமா எ�% நா� எ2ணிய#25. பி�ைளயவ�க� ைவ�தி4(த 
ேபர�1தா� எ�லாவிதமான இைட�%கைள*� ெபா%�#வ4� ைதாிய�ைத 
என6< அளி�த#. 
 
ந�ளிரவி� வி4(# 
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ஆ%�க�தா பி�ைள அMசாி6<� �ைறக� சில மிகH� விசி�திரமானைவ. 
மாைலயி� அவ� அMFடான� ெச3த பிற< க(த 1ராண�ைத� பாராயண� 
ெச3வா�. பி�ைளயவ�கG6< �� இ4(# அைத� ப:�பா�. அவ� ேக�டா�, 
பி�ைளயவ�க� இைடயிைடேய க:னமான பத"கG6<� ெபா4� ெசா��வா�. 
அ�ப: அவ� ப:�தைத �ைற�ப: பாராயண� ெச3ததாகேவா, ஒP"காக� பாட� 
ேக�டதாகேவா எ2ண இடமி�ைல. ஆனா�� அவ� பாராயண� 
ெச3#வி�டதாகH� பி�ைளயவ�களிட� பாட" ேக�5வி�டதாகH� பலாிட� 
ெசா�? மகிOவா�. இ�பாராயண� இரா�திாி ஒ�ப# மணி வைரயி� நைடெப%�. 
 
நா� பாட" ேக�<�ேபா# அவ� பாராயண� ெச3ய வ(தா� த�ைம நா� 
அலTிய� ெச3வதாக ஒ4ேவைள எ2ணிவி5வாேரா எ�% பய(# எ� பாட�ைத 
உடேன நி%�தி� 1,தக�ைத ;:ைவ�ேப�. அவ� ப:6<�ேபா# நாM� 
கவனி�# வ4ேவ�. இரH ஒ�ப# மணி6< ேம� எ�ேலா4� 
ப5�#6ெகா�வா�க�; சா�பிடாமேல ப5�# உற"<வா�க�. ப�னிர25 மணி 
அ�ல# ஒ4 மணி6< ஆ%�க�தா பி�ைள எP(# இைலேபாட� ெசா��வா�. 
="கினவ�கைள எP�பி உ2ண� ெச3வா�. அயK�களி?4(# யாேரM� வ(# 
தி2ைணயி� த"கி இ4�பா�க�. அவ�கைள*� அைழ�# உணHெகா�ள� 
ெசா��வா�. 
 
இ(த அ��தரா�திாி வி4(# நைடெப%�ெபாP# நா� பி�ைளயவ�கG6< அ4கி� 
உ�கா�(# பாட" ேக�க ேவ25�. ஆ%�க�தா பி�ைள இ�ட க�டைள இ#. 
 
ஒ�ப# மணி6< ேம� எ�ேலா4� ப5�#6ெகா2ட பிற< நா� சிறி#ேநர� 
ப:�#வி�5� ="கிவி5ேவ�. அ,தமி�தHட� பி�ைளயவ�க� அMFடான� 
ெச3# மீG�ெபாPேத அ6கிரகார�தி� எ� ஆகார�ைத �:�#6ெகா�பவ� நா�. 
பாதிரா�திாியி� விழி�#6ெகா25 பி�ைளயவ�க� சா�பி5�ேபா# பாட" 
ேக�பதா� எ�ன பய� விைளய�ேபாகிற#? என6<� =6க6 கல6கமாக இ46<�. 
எ� ஆசிாிய� உ2Z�ேபாேத எ�ப:� தைட இ�லாம� பாடS ெசா�ல �:*�? 
ஆத?� அ�ேபா# நா� ேக�<� பாட� எ� ந�ைமைய உ�ேதசி�ததாக இரா#. 
ஆ%�க�தா பி�ைளயி� தி4�திைய எ2ணிேய நா� அ��தரா�திாியி� பாட" 
ேக�5 வ(ேத�. 
 
ஆ%�க�தா பி�ைளயி� ேகாப� 
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ஆனா�� சில தின"களி� நா� விழி�#6ெகா�ளாம� ="கி� ேபா3வி5ேவ�. 
அதனா� பாட" ேகளாம�ேபாக ேந4�. அ�தைகய சமய"களி� ஆ%�க�தா 
பி�ைள சா�பி�டHட� வ(# எ�ைன எP�பி6 க2:�பா�; உடேன 
எP�பாவி:M� ம%நாளாவ# க2:6க� தவறமா�டா�. “உம6< எ"ேக ப:�1 
வர�ேபாகிற#? சா�பி5வ#� ="<வ#ேம உம6<� பிாியமான ெதாழி�க�; நீ� 
ெபாிய ேசா�ேபறி. இரா�திாி எP(# பாட" ேக�பைதவிட உம6< ேவ% ேவைல 
எ�ன?” எ�% ேகாபி�#6 ெகா�வா�. பிற4ைடய கFட �க"கைள அறி(#ெகா�ள 
�யலாத மனித�களிட� பழ<வைதவிட அவ�கGைடய ச�ப(தேம இராம� வாOவ# 
நல�. நா� ஆ%�க�தா பி�ைளயி� ேகாப�ைத ஆ�%வத�< உாிய 
ச6தியி�லாதவ�; “ெத3வேம!” எ�% அவ4ைடய ேகாப�ெசா�கைள6 ேக�5 
வா3ேபசாம� நி�ேப�. 
 
1,தக� மைற(த மாய� 
 
ஒ4நா� ந�ளிரவி� வழ6க�ப: நா� பாட" ேக�க� தவறிவி�ேட�; எ�ேலா4� 
உ2பத�< எP(தேபா# நா� எழவி�ைல. வி:ய�காைலயி� எP(# 
காைல6கட�கைள �:�#வி�5 வழ6க�ேபா� பாட" ேக�க எ2ணி �த�நா� 
இரH 1,தக� ைவ�த இட�திேல ேபா3� பா��ேத�. அ"ேக அ# 
காண�படவி�ைல. நா� மா�ர� 1ராண�ைத6 ேக�5 வ(த கால� அ#. ேவ% சில 
இட"களி� அ�1,தக�ைத� பா��ேத�; காணவி�ைல. ேவ% எைதயாவ# 
ப:6கலாெம�% எ2ணி எ� 1,தக6க�5 இ4(த இட�தி�<� ெச�% 
பா��ேத�; அ(த6 க�5� அ"ேக இ�ைல. “ஆ%�க�தா பி�ைள ெச3த ேவைல 
இ#; அவ4ைடய ேகாப� இ�M� எ�ன எ�ன கFட"கைள விைளவி6<ேமா!” 
எ�% எ2Z�ேபா# எ� உட� ந5"கிய#. “இ(த இட�தி� வ(# 
மா�:6ெகா2ேடாேம!” எ�% வ4(திேன�. 
 
வா:ய �க�#ட� ஆசிாியாிட� ெச�%, “1,தக"கைள6 காணவி�ைல” எ�% 
ெசா�ேன�. அவ� அ"கி4(த ேவைல6கார�களிட� ெசா�?� ேதட� ெச3தன�. 
அவ�க� ேத:*� கிைட6கவி�ைல. “இ(த விஷய�ைத� த�பியிட� ெசா�லலாேம” 
எ�றா�. ஆ%�க�தா பி�ைள அ�ெபாP# =6க�தினி�%� எழவி�ைல. அவ� 
எ�ெபாP#� எ�5மணி வைரயி� ="<வா�. எ�5மணியளவி� க2ைண 
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;:யப:ேய எP(# ப56ைகயி� உ�கா�(தி4�பா�; “#ைரசாமி” எ�% த� 
பி�ைளைய6 C�பி5வா�. அ�சி%வ� அவ��� வ(# நி�% “ஏ�?” எ�பா�. 
அவ� அவ� �க�தி� விழி�பா�. பிற<தா� எP(# ெவளிேய வ4வா�. த� <மார� 
�க�தி� விழி�பதா� நா� �Pவ#� ச(ேதாஷமாக� ெச��� எ�ப# அவ� 
எ2ண�. மனிதMைடய வாOநாளி� ச(ேதாஷ� இDவளH �லபமாக6 கிைட�பதாக 
இ4(தா� உலக�தி� எ�ேலா4� இ�மா�6க�ைத6 ைக6ெகா�ளலாேம! 
 
ஆ%�க�தா பி�ைள தின(தவறாம� காைலயி� #ைரசாமியி� �க�தி�தா� 
விழி�# வ(தா�. ஆனா�, அவ� வாOவி� அதிக இ�ப� ஏ�ப�டதாக� 
ெதாியவி�ைல. 
 
இDவளH ஜா6கிரைதயாக ஏ�பா5 ெச3#ெகா25 விழி6<� ஆ%�க�தா 
பி�ைளயிட� காைலயி� நா� ேபா3, “எ� 1,தக�ைத6 காணவி�ைல” எ�% 
ெசா��ேவனானா� அவ46<6 ேகாப� வ4ெம�பைத நா� அறிேவ�. ஆைகயா� 
அவாிட� ெசா�லலாெம�% எ� ஆசிாிய� Cறிய பி�1� நா� ேபசாம� 
வா:ய�க�#ட� அ"ேகேய நி�ேற�. 
 
‘ஒ4 ெச3*� ெச3ய�5�’ 
 
சிறி#ேநர�தி�<� பி� ஆ%�க�தா பி�ைள #யி�நீ"கி எP(# அDவழிேய 
ெச�றா�. ெச���ேபா# நா� ��மா நி�பைத� பா��#, “ஏ� இவ� ��மா 
நி�கிறா�? பாட" ேக�பத�< எ�ன?” எ�% ெசா�னா�. எ� ஆசிாிய� ெம�ல, 
“இவ� 1,தக� ைவ�த இட�தி� அ# காண�படவி�ைலயா�” எ�றா�. 
 
“அ�ப:யா சமாசார�? ப:6கிற 1,தக�ைத6Cட ஒP"காக ைவ�#6ெகா�ளாதவ� 
எ�ன ப:6க� ேபாகிறா�? இவ46< ஐயா பாட� ெசா�வ# Lணான காாிய�. 
ப:�பதி� ஊ6கமி4(தா� இவ� இDவித� கவைலயி�லாம� இ4�பாரா?” எ�% 
அவ� ெசா�?6ெகா2ேட ேபா3வி�டா�. 
 
இ�ப:ேய 1ற�ப�5 ஊ46<� ேபா3விடலாமா?” எ�%Cட என6<� 
ேதா�றிவி�ட#. அவ� Cறிய வா��ைதகG6<� பதி�C%� #ணிH என6< 
உ2டாகவி�ைல. 
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ம%ப:*� அந� மனித� வ(தா�: “இவ� இDவளH காலமாக� ப:�# வ4கிறாேர; 
தமிழி� இவ46< ஏதாவ# பயி�சி ஏ�ப�:46கிறதா? நீ"க� வ4(தி வ4(தி 
ஓயாம� பாடS ெசா�?6ெகா56கிறீ�கேள; இவ� ந�றாக� சி(தைன ெச3# 
அறி(#ெகா�Gகிறாரா? உ"கGட� பழ<� இவ� ஒP"காக� பாட� 
ேக�:4(தாரானா�, இ�ேபா# தமிழி� ெச3*� இய�%� பழ6க� இவ46< 
ஏ�ப�:46க ேவ25ேம. எ"ேக, இ�ேபா# இவைர ஒ4 ெச3*� ெச3ய� 
ெசா��"க� பா�6கலா�. நா� ேபா3 வ4வத�<� ஒ4 ெச3*ைள இய�றி இவ� 
ெசா�னா� இவ� 1,தக"க� எ"ேக இ4(தா�� வ4வி�#6 ெகா56கிேற�; 
இ�ைலயானா� 1திய 1,தக"கைள வா"கி� த4கிேற�” எ�% ெசா�னா�. 
 
“த�பியி� விஷயமாகேவ ஒ4 ெச3*� ெச3# ெசா���, பா�6கலா�” எ�% 
ஆசிாிய� எ�ைன ேநா6கி6 க�டைளயி�டா�. 
 
ஆ%�க�தா பி�ைள நானாக� ெச3*� ெச3கிேறனா எ�பைத6 
கவனி6<�ெபா4�5 ஒ4வைர6 காவ� ைவ�#, “நா� வ4வத�<� ெச3*ைள 
இய�றி� ெசா�ல ேவ25�” எ�% எ�சாி6ைக*� ெச3# ெச�றா�. 
 
‘மா%�க� ெச�ம�’ 
 
பி�ைளயவ�க� எ�ைன அைழ�#6ெகா25 ேவறிட� ெச�றா�. அ�ேபா# 
என6<6 காவலாக இ4(தவ4� உட� வ(தா�. நா"க� ெச���ேபாேத நா� ஒ4 
ெவ2பாைவ மன�#6<� இய�றி �:�ேத�; அதைன ஆசிாிய46<� 
ெசா�?6கா�ட நிைன(#, “சீ�ம4H மா%�க� ெச�மேல” எ�% ஆர�பி�ேத�. 
அைத6 ேக�டHட� பி�ைளயவ�க�, “இ46க�5�” எ�% Cறிவி�5 எ"கGட� 
வ(தவாிட�, “நீ� ேபா3� தவசி�பி�ைளயிட� எ� &ைஜ6< இட� ப2Z�ப: 
ெசா�?வா4�” எ�% Cறி அவைர அM�பினா�. பி�1 எ�ைன ேநா6கி, “நீ� 
ெசா�?ய ெதாட�கைள� சீ�ம4H� மா%�க� ெச�மேல” எ�%� பிாி6கலா�. த�பி 
அைத6 ேக�டா� ேகாபி�#6ெகா�வா�. இDவித தவறான அ��த� ேதா�%�ப: 
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ெச3*� ெச3த� Cடா#” எ�% அறிவி�தேதா5 ஒ4 ெவ2பாைவ என6காக 
�:�# எ�னிட� ெசா�னா�. நா� அைத மனன� ெச3#ெகா2ேட�. 
 
அ(த� ெச3*� 
 
ஆ%�க�தா பி�ைள அ�ப6க� வரேவ நா� அவாிட� ெச�% மி6க பணிேவா5 எ� 
ஆசிாிய� பா:� த(த ெச3*ைள� ெசா�ேன�. 
 
“ஆ%�க &பால வ�பிலா� ேபாெல�பா� 
மா%�க" ெகா2டா� மதி�பவரா� - C%தமிO 
வாசி6க வ(தெவ�ேம� வ�மெம�ன யாவ4ேம 
ேநசி6< மாதைய ெச3 நீ” 
 
எ�ற அ(த ெவ2பாைவ நா� ெசா���ேபாேத அவ� �க�தி� சிறி# 
ச(ேதாஷ�தி� <றி�1� ேதா�றிய#. அவைர� &பாலெர�% ெசா�னதி� 
அதிகமான ச(ேதாஷ� உ2டாயி46க ேவ25�. அவ4ைடய �க�ைத6 
கவனி�#6ெகா2ேட பாடைல� ெசா�? வ(த நா�. “ந�ல ேவைளயாக, 
இ�பா�:� <�ற� க25 ேகாப� ெகா�ள மா�டா�” எ�% ெதாி(# சிறி# ஆ%த� 
அைட(ேத�. 
 
க2ட�தினி�% த�பிய# 
 
“இனிேம� ந�றாக� பாட" ேக�5 வா4�; ேசா�ேபறி�தன�ைத வி�5வி5�. 
ெச3*� இய�றி� பழ<�” எ�% அவ� என6< ‘உபேதச�’ ெச3ய� ெதாட"கினா�. 
அ�ேபா# ஒ4 ேவைல6கார� எ� 1,தக6க�ைட*� மா�ர�1ராண�ைத*� 
எ5�# வ(தா�. அவனிடமி4(# மா�ர�1ராண�ைத வா"கி எ�னிட� 
ெகா5�#வி�5� 1,தக6க�ைட ��னி4(த இட�தி� ெகா25ேபா3 
ைவ6<�ப: க�டைளயி�டா�. நா� அ�1ராண�ைத� ெப�% எ� ஆசிாிய� இ4(த 
இட� ெச�ேற�. “ஒ4 ெபாிய க2ட�தி?4(# த�பிேனா�” எ�ற எ2ண�ேதா5 
அவைர அZகி நிகO(தவ�ைற� ெசா�ேன�. 
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அவ� ெச3*� ெச3*� �ைறகைள� சிறி#ேநர� உதாரண"கGட� ெசா�? 
விள6கினா�. பிற< மா�ர�1ராண�தி� வி�டஇட�தி?4(# பாட" ேக�க 
ஆர�பி�ேத�. 
 
ஆ%�க�தா பி�ைளயி� ஆ6ைஞ�ப: நானாக இய�றிய பா�5 எ� மன�தி� 
பிற(த#; அ# ெவளி�படாமேல நி�%வி�ட#. நாM� அைத மற(# வி�ேட�. 
“சீ�ம4H மா%�க� ெச�மேல” எ�ற ப<திைய மா�திர� நா� நிைனவி� 
ைவ�தி46கிேற�. இய�பாகேவ நிமிஷ�தி�< நிமிஷ� மா%� �க� ெச�மலாகிய 
ஆ%�க &பால� எ� ெசா(த� பா�ைட6 ேக�:4(தா� எ�ைன எ�ன பா5ப5�தி 
ைவ�தி4�பாேரா, கடHேள அறிவா�! 
------------ 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 42. 42. 42. 42. சிேலைட.� யமக��சிேலைட.� யமக��சிேலைட.� யமக��சிேலைட.� யமக��    

 
அ�தியாய�-42 சிேலைட*� யமக�� ப����ர�தி� இ4(தேபா# பி�ைளயவ�க� 
இைடயிைடேய <�பேகாண� �த?ய இட"கG6<� ேபா3 வ4வ#25. 
அ�ெபாP# நாM� உட� ெச�% வ4ேவ�. ப����ர�தி��ள ஆலய�தி�< 
ஒ4நா� ெச�% தாிசன� ெச3# வ(ேதா�. அ6ேகாயி?� ேதவி ச(நிதான�தி� W 
ேகாவி(த தீTிதர# பி�ப�� அவ� ப�தினியார# பி�ப�� இ46கி�றன. 
அவ�ைற நா"க� க25 களி�ேதா�. தSைசயி?4(# அரசா2ட அ��த�ப 
நாய6காிட� அைம�சராக இ4(# பல அாிய த�ம"கைள� ெச3தவ� W ேகாவி(த 
தீTித�. அவ� ப����ர�# அ6கிரகார�தி� வசி�# வ(தனரா�. 
 
சிேலைட� பா�5 
 
ம�ெறா4 நா� சிற(த ��பிரமணிய ,தலமாகிய ,வாமிமைல6<� ெச�% �4க6 
கடHைள� தாிசன� ெச3ேதா�. �4க6 கடHG6<ாிய ஆ%பைட L5கG� 
ஒ�றாகிய தி4ேவரகெம�ப# அ(த ,தலெம�% ெசா��வ�. W 
சாமிநாதென�ப# அ"ேக எP(த4ளிய �4க6 கடHளி� தி4நாம�. நா"க� அ"ேக 
ேபானேபா# ஆ%�க�தா பி�ைள*� வ(தி4(தா�. 
 
�வாமிதாிசன� ெச3தபிற< ப����ர�தி�<� தி4�பிேனா�; காவிாி6 கைர6< 
வ(தேபா# அ"ேக ப�5�சா?ய�களி� சில� ப�5Iைல ஜல�தி� ��த� 
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ெச3#ெகா2:4(தா�க�. ஆ%�க�தா பி�ைள தி�ெர�% எ�ைன� பா��#, 
“இ(த I�6<� நீ46<� சிேலைடயாக ஒ4 ெவ2பா� பா5�, பா�6கலா�. ப�# 
நிமிஷ�தி� ெசா�லேவ25�” எ�றா�. 
 
“இ#ேவ ெபாிய #�பமாகிவி5� ேபா?46கிறேத!” எ�ற நிைனHதா� என6< 
�த?� எP(தேத ஒழிய அவ� ெசா�?யப: பாட�ெச3ய �ய�ேவா� எ�% 
ேதா�றவி�ைல. அவ� அ�ேபா5 இ��க"கா�: இ�ெசா�லா� எ�னிட� 
விஷய�ைத� ெசா�?யி4�பி� எ� மன�தி� உ�ஸாக� உ2டாகியி46<�. 
அதிகாரேதாரைணேயா5 அவ� இ�ட க�டைள6<� பணியேவ25ெம�ற 
நிைனவி� அ(த உ�ஸாக� ஏ�பட வழிேய#? 
 
ஆ%�க�தா பி�ைள Cறியைத6 ேக�ட எ� ஆசிாிய� அ�ெபாP# அவ� இய�ைப 
நிைன(# வ4(தினாெர�ேற ேதா�றிய#. “எ�ன த�Q, தி�ெர�% இDவளH 
க:னமான விஷய�ைத� ெசா�?� சீ6கிர�தி� பாட�ெசா�னா� �:*மா? 
பா�ெட�றா� ேயாசி6காம� ய(திர�ேபா� இ4(# ெச3வதா?” எ�% Cறி வி�5, 
‘சிேலைட அைட*�ப: இர25 அ:கைள நா� ெச3#வி5கிேற�. ேமேல இர25 
அ:கைள நீ� ெச3# பாடைல� &��தி ெச3*�” எ�% எ�ைன ேநா6கி6 Cறினா�. 
உடேன, 
 
“ெவ�ைளநிற� தா�ெசய�ைக ேமவிேய ேவ%நிற� 
ெகா�Gைகயர� ேறாய6 <றியினா�” 
 
எ�ற இர25 அ:கைள� ெச�னா�. என6< ஆ%�க�தா பி�ைளயி� நிைனH, 
அவ� எ�ைன� ெச3*�ெச3ய� ெசா�ன# எ�லா� மற(#ேபாயின. சிேலைட 
அைமய எ� ஆசிாிய� அDவளH விைரவி� இர2ட:கைள6 Cறிய# எ�ைன 
விய�பி� ஆO�திய#. அ(த இர2ட:கைள ஆசிாிய� மீ25� ெசா�?, “ேமேல 
இர2ட:கைள� &��தி ெச3*�” எ�றா�. நா� சிறி#ேநர� ேயாசி�# அவ� 
க�டைளைய நிைறேவ�றிேன�. பா�5 �Pவ#� வ4மா%: 
 
“ெவ�ைளநிற� தா�ெசய�ைக ேமவிேய ேவ%நிற� 
ெகா�Gைகயா� ேறாய6 <றியினா� - உ�ளவ�பி� 
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தா3ேநா(த வா%�க� தாளாளா நீெமாழி(த 
ஆ3I� நீ4நிக ரா�” 
 
[I�6<: ெவ�ைள நிற�ைத உைடைமயா�� ெச3ைகயினா� ெவDேவ% நிற�ைத 
அைடதலா�� சாய�தி� ேதா36கி�ற அ(த� ெசயலா��. 
நீ46<: இய�பாக ெவ2ைம நிற� உைடைமயா�� ெசய�ைகயா� ேவ% ேவ% 
நிற"கைள6 ெகா�Gதலா�� ேதாயெம�M� ெபயைர உைடைமயா�� 
ேதா3 அ6<றி, ேதாய� <றி என இர25 வைகயாக� பிாி�#� ெபா4� ெகா�ள 
ேவ25�; ேதாய� - நீ�; <றி - ெபய�. தா3 ேந�(த - தாைய ஒ�த.] 
 
நா� ெச3*ைள �:�#� ெசா�னைத6 ேக�5 ஆ%�க�தா பி�ைள ஏேதM� 
<�ற� Cற ஆர�பி�தா� எ�ன ெச3வெத�ற பய� என6< இ4(த#. எ� ஆசிாிய� 
எ�ைன அதி?4(# மீ�டா�. ஆ%�க�தா பி�ைள த� அபி�பிராய�ைத� 
ெசா�வத�< ��ேப, “ந�றாயி46கிற#; ‘உ�ள அ�பி� தா3 ேந�(த ஆ%�க� 
தாளாளா’ எ�ற ப<தி ெபா4�தமாக உ�ள#. அ(தர"க�தி� த�பி6< 
எ�ேலாாிட�தி�� எDவளH அ�1 இ46கிற# எ�பைத அ# விள6<கிற#” எ�% 
அவ� Cறினா�. ஆ%�க�தா பி�ைளயி� �க�திேல 1�னைக சிறி# அ4�பிய#. 
 
“�� இர2ட:யி� அ�லேவா ெச3*ளி� அ4ைம இ46கிற#? பி�ப<தியி� 
எ�ன நய� இ46கிற#?” எ�% நா� எ2ணிேன�. சிேலைட பா5வ#�, 
ெச3*�நய� ெதாிவ#� அ�ேபா# �6கியமாக இ�ைல; ஆ%�க�தா பி�ைளயி� 
தி4�திைய� ெப%வ#தா� �6கியமாக இ4(த#. இ(த இரகசிய�ைத ஆசிாிய� 
உண�(# அத�< ஏ�றப: நட(#கா�:னா�. 
 
நா"க� ப����ர� வ(# ேச�(ேதா�. பாட� நட(# வ(த#. ஆ%�க�தா 
பி�ைளயி� அ�1� அதிகார�� கல(# கல(# ெவளி�ப�டன. 
 
யமக� பா�5 
 
பி� ஒ4நா� காைலயி� ப����ர� ேகாயி�6<� ெச�ேறா�. ஆ%�க�தா 
பி�ைள*� வ(தி4(தா�. அ6ேகாயி?� தி4மாளிைக�ப�தியி� ேம�<6 ேகா:யி� 
எP(த4ளி*�ள விநாயக46< மதவாரண� பி�ைளயா� எ�ப# தி4நாம�. 
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அ�;��திைய� தாிசி�# நி�ைகயி� ஆ%�க�தாபி�ைள, “இ(த விநாயக� 
தி4நாம�ைத யமக�தி� அைம�# ஒ4 ெச3*� ெசா���” எ�றா�. யமக� பா5வ# 
�லபமானத�%. யமக� ெச3*�கைள� ப:�# அ��த� ெதாி(#ெகா�வேத 
சிரமமாக உ�ளேபா# அ(நிைலயி� விைரவி� மதவாரண� பி�ைளயா� 
தி4நாம�ைத ைவ�# யமக� ெச3*� ஒ�% நா� பா5வெத�ப# சா�தியமான 
காாியமா? ஒ�%� ேதா�றாம� ‘மிரள மிரள’ விழி�ேத�. என6< உ2டான 
வ4�த�தி�< ஓ� எ�ைல இ�ைல. வா3வி�5 அழவி�ைலேய ஒழிய எ� �க� 
அக�தி��ள வ4�த� �Pவைத*� 1ல�ப5�திய#. அைத எ� ஆசிாிய� 
கவனி�தா�. அவ4ைடய ெபா%ைம6<� எ�ைல உ25 எ�ப# ெதாி(த#. 
ஆ%�க�தா பி�ைளைய� பா��தா�. “எ�ன த�Q, இ(த மாதிாி அ:6க: இவ46<6 
க:னமான விஷய"கைள6 ெகா5�#� பாட� ெசா�வ# த�மமா? இவ� ெச3*� 
இய�ற6C:ய பழ6க�ைடயவேர. ஆனா�� இ�ப: வ�1%�தி� தி�� தி�ெர�% 
ெசா�ல� ெச3தா� ெச3*� வ4மா? தானாக6 கனி(# வரேவ2:யைத� த:யா� 
அ:�#6 கனியைவ6கலாமா?” எ�% ெசா�னேபா# ஆ%�க�தா பி�ைள ேமேல 
ஒ�%� ேபசவி�ைல. தா� ெச3வ# பிைழ எ�% அவ� உண�(தாேரா இ�ைலேயா, 
மாியாைத6<� பய(# ேபசாம� இ4(# வி�டா�. 
 
நா"க� L5 ெச�றHட� ஆசிாிய� தாேம மதவாரண� பி�ைளயா� விஷயமாக 
யமக� ெச3*ெளா�ைற இய�றி, எ�ைன எPத� ெசா�? ஆ%�க�தா 
பி�ைளயிட� ப:�#6 கா�ட� ெசா�னா�. நா� அDவாேற ெச3ேத�. 
 
விரத ப"க� 
 
1ர�டாசி மாத�தி� சனி6கிழைமகளி� சில L5களி� அ�சைத வா"கி6ெகா25 
சைம�# ஒ4ேவைள மா�திர� உ2Zத� எ"க� <5�ப வழ6க�. காைலயி� 
,நான� ெச3# அயலா� L5கG6< ஈரவ,திர�ேதா5 ெமௗனமாக� ெச�% 
ஈர�சH6க�தி� அ�சைத வா"<வைத ஒ4 விரதமாக எ"க� ��ேனா� 
ெகா2:4(தன�. 
 
இதைன, ‘ேகாபால� எ5�த�’ எ�% ெசா�வா�க�. ப����ர�தி� நானி4(தேபா# 
�த� சனி6கிழைமய�% ேகாபால� எ56<� ெபா4�56 காைலயி� ,நான� 
ெச3ய� 1ற�ப�ேட�. ஆ%�க�தா பி�ைள எ�ன விேசஷெம�% விசாாி�தா�. 
நா� விஷய�ைத� ெசா�ேன�. அைத6 ேக�டHட� அவ46< மி6க ேகாப� 
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உ2டாகி வி�ட#. “நீ� ைவFணவரா? இ(த விரத�ைத எ�லா� உ"கeாி� 
ைவ�#6ெகா�G�. இ(த எ�ைல6<� அ�ப:� ெச3ய6 Cடா#. ைசவ�களாகிய 
எ"கேளா5 பழ<� உம6< இ�ப:� 1�திேபான# ஆ�சாிய�” எ�% க2:6க 
ஆர�பி�தா�. அ�றி*� நா� ஆகார� ெச3#ெகா�G� L�:�<, நா� ேகாபால� 
எ5�# வ(தா� உணH அளி6க ேவ2டாெம�% ெசா�?யM�பிவி�டா�. நா� 
எ�ன ெச3ேவ�! பர�பைரயாக வ(த வழ6க�ைத வி�5விட6Cடாெத�%�, 
அதனா� ெப4(தீ"< ேந4ெம�%� நா� ந�பியி4(ேத�. எ"க� <ல 
ெத3வமாகிய W ேவ"கடாசலபதிைய நிைன(# ேம�ெகா�G� அ(த விரத�தி�< 
ப"க�ேந�(தா� <5�ப�தி�ேக #�ப� வ4ேம எ�% அSசிேன�. அ�தைகய 
ந�பி6ைக*�ள <5�ப�தி� பிற(# வள�(த என6< இ(த எ2ண� மிகH� பலமாக 
இ4(த#. அ�% ம�தியா�ன� நா� உணH ெகா�ளேவ இ�ைல. 
ெத�ன(ேதா�பி� ெச�% கீேழ ப5�#� பசியினா� 1ர2ேட�. இ�தைகய 
#�ப"கG6< ஆளா6கிய எ� விதிைய ெநா(#ெகா2ேட�. 
 
நா� உ2ணவரவி�ைல எ�% ெதாி(# என6< ஆகார� அளி6<� L�:ன� 
மிகH� வ4(தின�. அவ�க� அ"ேக வ(# எ�ைன க25 வ�1%�தினைமயா� 
அ�% பி�பக?� ஐ(# மணி6<� ேபா3 உணவ4(திேன�. 1ர�டாசி மாத� 
சனி6கிழைம விரத�தி�< அ(த ஊாி� விைட ெகா5�#வி�ேட�. 
 
மா�ர�தி� இ4(தேபா# இ�தைகய #�ப� ேநரவி�ைல. அ�றி*� சேவாிநாத 
பி�ைளயி� பழ6க� என6< மி6க இ�ப�ைத அ"ேக உ2டா6<�. அவ� சிாி6க� 
சிாி6க� ேப�� ேப�� எDவிதமான வ4�த�ைத*� ேபா6கிவி5�. ப����ர�திேலா 
மன�வி�5� ேபசி மகிOவத�<ாிய ந2ப� ஒ4வ4� என6< இ�ைல. 
 
சேவாிநாத பி�ைள வரH 
 
இ�ப:யி46ைகயி�, ந�லேவைளயாக ஆசிாிய� சேவாிநாத பி�ைளைய 
அைழ�#வ4�ப: மா�ர�தி�<� ெசா�?யM�பினா�. அவ� ப����ர� வ(தேபா# 
என6< எDவளH ச(ேதாஷ� உ2டாயி�% எ�பைத எPதி உண��#வ# இயலா#. 
“இனிேம� ஆ%தலாக� ேபசி மகிழலா�” எ�% எ2ணிேன�. 
 
சேவாிநாத பி�ைள வ(தHடேன ஒ4 ெபாிய காாிய�ைத� சாதி�தா�. ஆ%�க�தா 
பி�ைள L�:� இரH ப�னிர25 மணி6<ேம� ஆகார�ெச3# வ(த வழ6க� 
அவர# �ய�சியா� நி�ற#. அவ� ைதாியமாக� ேப�பவ�. “ப����ர�தி� இரவி� 
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ெந5ேநர� பசிேயா5 வ4(#�ப: ெச3த பிரமேதவ� எ"கைள மரமாக� 
பைட6கவி�ைலேய!” எ�ற க4�# அைமய ஒ4 பா�5� பா: அைத 
ெவளி�பைடயாக� ெசா�? வ(தா�. ஆ%�க�தா பி�ைள அைத6 ேக�டா�. 
சேவாிநாத பி�ைள, அவ46< ஏ�றப: விஷய"கைள� ப6<வமாக எ5�#� ெசா�? 
அவ� மன�ைத மா�றினா�. அ#�த� இரH ப�# மணி6<� யாவ4� ஆகார� 
ெச3#ெகா�G� வழ6க� உ2டாயி�%. பி�ைளயவ�கG� நாM� ேவ% பல4� 
சேவாிநாத பி�ைளயி� ைதாிய�ைத*� சா#�ய�ைத*� ெம�சிேனா�. “இவ46< 
ஏ�ற ேகாடாி சேவாிநாத பி�ைளேய” எ�% நா� எ2ணி மகிO(ேத�. 
 
சேவாிநாத பி�ைளயி� ச�லாப�தி�� ஆசிாியர# அ�பி�� ப����ர வாச�தி� 
இ4(த கச�1 என6< நீ"கிய#. 
----------- 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 43.43.43.43.        ஸர7வதி 5ைஜ.� தீபாவளி.�ஸர7வதி 5ைஜ.� தீபாவளி.�ஸர7வதி 5ைஜ.� தீபாவளி.�ஸர7வதி 5ைஜ.� தீபாவளி.�    

 
நா� பி�ைளயவ�களிட� வ(# ேச�(# சில மாத"கேள ஆயின. சி�திைர மாத� 
வ(ேத� (1871 ஏ�ர�); 1ர�டாசி மாத� ப����ர�தி� இ4(ேதா�. இ(த ஆ% 
மாத"களி� நா� எDவளேவா விஷய"கைள� ெதாி(#ெகா2ேட�. தமிO இல6கிய 
ச�ப(தமான விஷய"கேளா5 உலக�தி��ள பலேவ% வைக�ப�ட மனித�களி� 
இய�1கைள*� உண�(ேத�. ெச�வ�தா�� க�வியா�� தவ�தா�� 
நிர�பியவ�கைள� பா��ேத�. அவ�கG� அட6க�மி6கவ�கைள*� க�வ�தா� 
தைலநிமி�(தவ�கைள*� க2ேட�. உ�ள�1ைடயவ�கைள*� 1ற�தி� மா�திர� 
அ�1ைடயவ�க� ேபால ந:�பவ�கைள*� காண ேந�(த#. வ%ைமநிைலயி�� 
உபகார� ெச3வைத மறவாத ெபாிேயா�க� பழ6க�� ஏ�ப�ட#. அ:6க: இ�ப 
நிகO�சிகG6கிைடேய #�ப"கG� விரவி வ(தன. ப����ர�தி� 
தி4மைலராயனா�றி?4(# ஒ4 வா36கா� பிாிகிற#. நா� அDவிட�தி� ஒ4நா� 
,நான� ெச3*�ெபாP# �ழ?� அக�ப�56ெகா2ேட�. இர25 ேப�க� 
எ�ைன எ5�#6 கைரேய�றினா�க�. 
 
இDவா% இ4(த என6< உணவின�கைள6 காணேவ25ெம�ற ஆைச 
உ2டாயி�%. எ� தா3, த(ைதய� அ�ேபா# Yாிய;ைலயி� இ4(தா�க�. 
ப����ர�தி�<� சமீப�தி� உ�தமதான1ர� இ46கிற#. அதனா� ஒ4�ைற அ"ேக 
ெச�% அ"கி4(த சிறிய த(ைதயாைர*� சிறிய தாயாைர*� பா��# 
வரேவ25ெம�ற ஆைச இ4(த#. 1ர�டாசி மாதமாதலா� நவரா�திாி 
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ஆர�பமாயி�%. எ� ஆசிாியாிட� விைடெப�% ஸர,வதி &ைஜ6< 
உ�தமதான1ர� ெச�ேற�. ெச���ேபா# ஆசிாிய�, “ேபா3 நா�< நா� 
இ4(#வி�5 வா4�” எ�% Cறினா�. ப����ர�தி� நிகO(த கFட"கைள� சில 
தின"கேளM� நா� மற(தி46கலாெம�ப# அவ� எ2ண� ேபா��. 
 
விஜயதசமி 
 
ஸர,வதி &ைஜ6< உ�தமதான1ர�தி� இ4(ேத�; ஊ46<� ெச���ேபா# 
அ"ேக சில நா�க� த"கலாெம�%தா� எ2ணிேன�. ஸர,வதி &ைஜ 
ெச3#வி�5 ம%நா�காைலயி� 1ன�&ைஜ*� ெச3ேத�. விஜயதசமியாகிய அ�% 
மாணா6க�கG6< விேசஷமான தின� அ�ேறா? த"க� த"க� ஆசிாிய�களிட� 
1திய பாட�ைத அ�% ெதாட"<வ# ந� நா�5 வழ6க�. பி�ைளயவ�க� ைகயா� 
அ�% ஒ4 I� ெப�%6ெகா�ள ேவ25ெம�ற வி4�ப� என6< உ2டாயி�%. 
“இDவளH நா�க� அவ�கேளா5 இ4(ேதா�. எ�ைற6< அவ�கேளா5 இ4(# 
பாட" ேக�க ேவ25ேமா அ�ைற� தின�தி� அவ�கைள� பிாி(# இ4�ப# 
நியாய� அ�%. எ�ப:யாவ# இ�% ேபா3 அவ�கைள� பா�6கேவ25�” எ�% 
உ%தி ெச3#ெகா2ேட�. 
 
எ� சிறிய த(ைதயா� சில தின� இ4(#வி�5� ேபா<�ப: எ�ைன 
வ�1%�தினா�. அவ4� சிறிய தாயா4� எ�னிட� அளவ�ற அ�1 &2டவ�க�. 
எ�ைன6 க:(# ேகாபி6<� இய�ைப அவ�களிட� நா� க2டேத இ�ைல. “சாமா, 
உ�ைன� பா��# ஆ% மாத"க� ஆயின. நா� மா�ர� வரலா� வரலாெம�% 
இ4(ேத�. இ"ேக ேவைல அதிகமாக இ46கிற#. அதனா� வர�:யவி�ைல. நீ 
வ(தாேய எ�% எDவளேவா ச(ேதாஷ� அைட(ேத�. உடேன 
ேபாகேவ25ெம�% ெசா��கிறாேய! நா�< நா� பாட" ேகளாவி�டா� எ�ன 
நFட� வ(#விட� ேபாகிற#?” எ�% அவ� ெசா�னா�. அDRாி� அவ� கிராம 
��சீபாக இ4(தா�. அவ46<� பல ேவைல� ெதா�ைலக� உ2ெட�பைத நா� 
அறிேவ�. எ�சிறிய தாயா4� இ4(# ேபா<�ப: வ�1%�தினா�. “இ"ேக 
இ4�பதி� என6< ஆேTப� ஒ�%� இ�ைல. விஜயதசமியாகிய இ�ைற6<� 
பி�ைளயவ�க� ைகயா� ஏதாவ# 1,தக� வா"கி6ெகா2டா� ந�லெத�% 
ேதா�%கிற#. நா� ம%ப:*� வ4கிேற�” எ�% விைடெப�%, பி�பக?� 
ப����ர�ைத ேநா6கி� 1ற�ப�ேட�. ப����ர�தி�< மாைல நா�< 
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மணியளH6< வ(# ேச�(ேத�. எ�ைன6 க2டHட�,. “ஏ� அத�<� வ(# 
வி���?” எ�% ஆசிாிய� ேக�டன�. 
 
“இ�% விஜயதசமி; ஐயாவிட� ஏதாவ# ஒ4 1,தக� ெப�%6ெகா�ள 
ேவ25ெம�% எ2ணி வ(ேத�” எ�ேற�. 
 
‘க? தீ�(த#’ 
 
உடேன ஆசிாிய� அ"< வ(த ஒ4வாிட�, அ(த L�:ேல &ைஜயி� ைவ�தி4(த 
ஏ�5� �வ:களி� ஒ�ைற எ5�# வ4�ப: ெசா�னா�. அவ� அ"ஙனேம ஒ�ைற 
எ5�# வ(# பி�ைளயவ�களிட� ெகா5�தா�. அைத அவ� எ�னிட� அளி�தா�. 
நா� அைத மி6க ஆவேலா5 ெப�%6ெகா2ேட�. “எ�ன Iெல�% பிாி�#� 
பா4�” எ�% அவ� Cறேவ, நா� பா��ேத�. அ# ைநடதமாக இ4(த#. “ைநடத� 
ப:�தா� க?Qைட நீ"<ெம�% ெபாிேயா�க� ெசா��வா�க�. உம6<6 க? 
இ�ேறா5 நீ"கிவி�ட#. இனிேம� கவைல�பட ேவ2டா�” எ�% ஆசிாிய� Cறிய 
ெபாP# என6< மயி�6 C�ெசறி(த#. நா� பலவிதமான கFட"கG6< 
உ�ளானைத அறி(த அவ� எ� மன�தி� அவ�றா� #�ப� உ2டாகியி46<� 
எ�பைத உண�(தி4(தா�. அதனா�தா� அ�% அDவா% என6< ஆ%த� 
Cறினா�. உ2ைம அ�1ைடயா� ெசா��� வா��ைதகG6<� பய� இ�லாம� 
ேபா<மா? 
 
“மா�ர�தி� ஐயாவிட� �த?� ெப�%6ெகா2ட# ைநடத(தா�. அ�ெபாPேத 
இ(த மாதிாி எ2ணிேன�” எ�% நா� ெசா�ேன�. பிற< ைநடத�தி?4(# சில 
ெச3*�கைள ஆசிாிய� ��னிைலயி� ப:�ேத�. அதனா� என6< உ2டான 
தி4�தி மிக அதிக�. அ#வைரயி� ஒDெவா4 வ4ஷ�� விஜயதசமி வ(# 
ேபா36ெகா25தா� இ4(த#. ஆனா� அ(த வ4ஷ�# விஜயதசமியி� நா� எ� 
ஆசிாிய� ைக�பட ஒ4 1,தக� ெப�%� ப:�த பா6கிய� கிைட�த#. அதனா� 
அத�< ஒ4 தனி விேசஷ� இ4(த#. 
 
உ�சிFட கணபதி தாிசன� 
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சேவாிநாத பி�ைள*� நாM� பாட� ேக�5 வ(ேதா�. <�பேகாண�தி�< ஒ4�ைற 
யாவ4� ெச�% தியாகராச ெச�:யாைர6 க25ேபசி இ4(#வி�5 வ(ேதா�. 
அவ4� சில �ைற ப����ர�தி�< வ(# ெச�றா�. ஒ4 நா� ச�தி��ற� 
ேகாயி�6<� ெச�% தாிசன� ெச3ேதா�. அ"ேக அ�பிைக தவ�1ாி(# இைறவ� 
பிரச�னமானெபாP# தPவி6ெகா2டதாக ஓ� ஐதிfய� உ25. அ"ஙன� 
தPவிய தி46ேகால�தி� ஒ4 வி6கிரக� அ"ேக இ46கி�ற#. அைத*� 
தாிசி�ேதா�. அ"ேக ஆலயவாச?� உ�சிFட கணபதியி� ேகாயி� ஒ�% 
இ46கிற#. அ(த ;��திைய உபாஸைன ெச3தா� ந�ல வா6< உ2டா<ெம�% 
ெபாிேயா�க� Cற6 ேக�:4(ேத�. ஆதலா� மன�தி� அ(நிைனHடேன 
அ�ெப4மாைன வண"கிேன�. 
 
ேகா�gாி� தீபாவளி 
 
1ர�டாசி மாத� ேபா3 ஐ�பசி மாத� வ(த#. தீபாவளி அZகி�%. எ� தா3, 
த(ைதயைர*� <ழ(ைதயாக இ4(த த�பிைய*� பா�6க ேவ25ெம�ற ஆைச 
எP(த#. தீபாவளி6<� ேபா3 எ� ெப�ேறா�கேளா5 இ4(# வரலாெம�% 
எ2ணி� பி�ைளயவ�களிட� எ� க4�ைத ெவளியி�ேட�. 
 
“அ�ப:ேய ெச3யலா�” எ�% அவ� அMமதி அளி�தா�. 1ற�ப5�ெபாP# இர25 
ப�56கைர அ"கவ,திர"கைள வ4வி�# எ�னிட� அளி�#, “தீபாவளியி� 
உபேயாக�ப5�தி6ெகா�G�. ெசௗ6கியமாக� தீபாவளி ,நான� ெச3# சிலநா� 
த"கிவி�5 அ�ப:ேய மா�ர�தி�< வ(#விடலா�. நா� தீபாவளி6< அ"ேக 
ேபாவதாக எ2ணியி46கிேற�” எ�றா�. 
 
அவ4ைடய அ�ைப அறி(# நா� விய(ேத�; அ(த அ"கவ,திர"கைள� 
பணிHட� ஏ�% விைடெப�%� 1ற�ப�ேட�. 
 
ேகா�gெர�ப#, பாட� ெப�ற சிவ,தல�� ஹரத�த சிவாசாாியரவ�கGைடய 
அவதார ,தான�மாகிய கSச`46<6 கிழ6ேக கா�கா�த ேவளாள�கG6< 
ஆசிாிய�களாகிய ேசாழிய� பிராமண�க� வசி6<� #கி?6< ேம�ேக சமீப�தி� 
உ�ள#. அத� ெபய� ேகாைடெய�% ெச3*�களி� வழ"<�. கSச`�, #கி?, 
மணK� �த?ய இட"களி� மாறி மாறி� த"கிவ(த எ� த(ைதயா� அ�ேபா# 
ேகா�gாி� எ� சிறிய தாயா� (தாயாாி� த"ைக) L�:� இ4(தா�; #லா 
மாதமாதலா� காவிாி ,நான� ெச3ய எ2ணி எ� ெப�ேறா�க� அ"ேக இ4(தன�. 
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Yாிய;ைலயி?4(# எ� பா�டனா4� வ(தி4(தா�. ேகா�gாி� காவிாி 
உ�தரவாகினியாக ஓ5கிற#. அதனா� பல� அ"ேக ,நான� ெச3வத�< 
வ4வா�க�. நா� அ"ேக ேபான# பலேபைர*� ஒ4"ேக பா��பத�< அMCலமாக 
இ4(த# யாவ4� எ�Mைடய ேTம சமாசார�ைத*� க�வியபிவி4�திைய*� 
ப�றி விசாாி�தா�க�. நா� ெகா25ேபாயி4(த அ"கவ,திர"கைள� பா��த எ� 
த(ைதயா� மி6க தி4�திைய அைட(தா�. எ� தாயா46ேகா அவைர6 கா�:�� 
அதிக மகிO�சி உ2டாயி�%. “எ�னேவா. பகவா�தா� கா�பா�றேவZ�. 
எ"களா� ஒ�%� �:யாெத�% ெதாி(# இ�ப: ஒ4 ந�லவைர6 
ெகா25வ(#வி�:46கிற#, அவ� கி4ைபதா�” எ�% அவ� ெசா�? உள� 
&ாி�தா�. 
 
தீபாவளி ,நான� ெச3ேத�. எ� ஆசிாிய� அ�1ட� அளி�த 
அ"கவ,திர"கைள� தாி�#6ெகா2ேட�. அ�ேபா# என6< ஒ4 தனிமகிO�சி 
உ2டாயி�%. 
 
ஒ4 கனவா� 
 
ேகா�gாி� இ4(தேபா# பல ேப�க� எ�ைன� பா��#� பி�ைளயவ�கைள� ப�றி 
விசாாி�தா�க�. அேநகமாக யாவ4� அவைர� பாரா�:னா�க� உலக�தி� 
எ�ேலா4� ஒேரவிதமான அபி�பிராய�ைடயவ�களாக இ46கிறா�களா? ந�லைத 
ந�லெத�% ெசா�பவ�கG6< ந5வி� அைத6 ெக�டெத�% ெசா�பவ�கG� 
இ4(# வ4கிறா�க�. ஒ4நா� எ� தக�பனா46<� ெதாி(த ஒ4வ� வ(தி4(தா�. 
ெந5ேநர� ேபசினா�. “உ"க� பி�ைள எ�ன ெச3கிறா�?” எ�% விசாாி�தா�. எ� 
த(ைதயா�, “தமிO ப:6கிறா�” எ�% ெசா�னா�. அவ� ஏேதா ஆ�சாிய�ைத6 
ேக�டவைர� ேபாலேவ தி56கி�5, “எ�ன? தமிழா!” எ�% Cறினா�. அேதா5 
அவ� நி�கவி�ைல. “தமிைழயா ப:6கிறா�! இ"கி[F ப:6க6 Cடாதா? 
ஸ�,கி4த� ப:6கலாேம? இ"கி[F ப:�தா� இக�#6< லாப�; ஸ�,கி4த� 
ப:�தா� பர�#6< லாப�. தமிைழ� ப:�தா� இர256<� லாப� இ�ைல” எ�% 
அவ� ேம�� த� க4�ைத விள6கினேபா# என6<6 =6கி வாாி� ேபா�ட#. 
அDவளH அ4ைமயான அபி�பிராய�ைத� சிறிேதM� ேயாசைனயி�லாம� ெசா�ல 
��வ(த அ(த� ேப� வழி யாெர�% அறிய என6< வி4�ப� உ2டாயி�%. அவ� 
ேபானHட� நா� விசாாி�ேத�. பாவ�! அவ46< இ"கி[ஷூ� ெதாியா#; 
ஸ�,கி4த�� ெதாியா#; தமிO ெதாியேவ ெதாியா# ஆகேவ அவ� க4�#�ப: 
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அவேர இகபர �க�#6< ேவ2:யைத� ேதடவி�ைலெய�% ெதாிய வ(த# ‘வா3 
1ளி�தேதா மா"கா3 1ளி�தேதா!’ எ�% ேயாசைன இ�லாம��, பிற� மன� 
12ப5ேம எ�பைத� ெதாி(#ெகா�ளாம��, தம6< இ(த அபி�பிராய�ைத6 Cற 
எ�ன த<தி இ46கிறெத�% ஆேலாசியாம�� வா36< வ(தைத, “எ� 
அபி�பிராய� இ#” எ�% ெசா��� கனவா�கைள� ச(தி6<� ேபாெத�லா� 
என6<6 ேகா�gாி� க2ட மனித� ஞாபக� வ4�. 
 
hவர ேநா3 
 
ேகா�gாி� ஒ�றைர மாத� இ4(ேத�. தீபாவளியான சில நாளி� என6<6 
க5ைமயான hவர� வ(#வி�ட#. மிகH� சிரம�ப�ேட�. அDRாி?4(த 
ச6கரபாணி எ�ற ஒ4 பாிகாாி ைவ�திய� பா��தா�. “க2காணாம� ெசௗ6கியமாக 
இ4(# வ(த <ழ(ைத இ"ேக வ(தHட� ந��ைடய #ரதி�Fட� அவைன*� 
பி:�#6ெகா2ட#” எ�% எ� தாயா� அPதா�. 
 
தீபாவளி6<� பி� நா� மா�ர� ெச�லாைமயா� எ� ஆசிாிய� மிகH� 
கவைல�ப�56 ேகா�g46< மMFய�கைள அM�பி விசாாி�# வர�ெசா�னா�. 
நா� ேநா3வா3�ப�ட# ெதாி(# ெபாி#� வ4(தினா�. அ:6க: அவாிடமி4(# 
யாேரM� வ(# எ� ேதக,திதிைய�ப�றி அறி(#ெகா25 ெச�றன�. 
“அ�ெப�றா� இ#வ�லவா அ�1!” எ�% ஊாின� ஆ�சாிய�ப�டன�. 
----------- 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 44. 44. 44. 44. தி:வாவ1 ைற� கா�சிக�தி:வாவ1 ைற� கா�சிக�தி:வாவ1 ைற� கா�சிக�தி:வாவ1 ைற� கா�சிக�    

 
மா�கழி மாத6 கைடசியி� என6< hவர ேநா3 ��%� நீ"கி�%; ஆயிM� சிறி# 
பல6<ைறH ம�5� இ4(# வ(த#. பி�ைளயவ�களிட� ேபாக ேவ25ெம�ற 
வி4�ப� வரவர அதிகமாயி�%. அவ� ப����ர�#6<� 1ற�ப5ைகயி�, 
��பிரமணிய ேதசிக� தி4வாவ5#ைற6< வ(# அ"<�ள பல46<� பாடS 
ெசா�? வரேவ25ெம�% க�டைளயி�டைத அறி(த நா� அவ� 
தி4வாவ5#ைறயி� வ(தி4�பாெர�ேற எ2ணிேன�; ஆயிM� ஒ4ேவைள 
வாராம� மா�ர�திேலேய இ46க6C5ெம�ற நிைனH� வ(த#. எ� ச(ேதக�ைத 
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அறி(த எ� த(ைதயா� தாேம தி4வாவ5#ைற ெச�% எ� ஆசிாிய� இ46<� 
இட�ைத அறி(# வ4வதாக� ெசா�?� 1ற�ப�5� ெச�றா�. 
 
த(ைதயா� விசாாி�# வ(த# 
 
தி4வாவ5#ைற6<� ெச�ற த(ைதயா� அ"ேக சிவாலய�தி� W <மாரசாமி� 
த�பிராைன� பா��தா�. த�பிராM6<� த(ைதயா46<� பழ6கமாதலா� அவாிட� 
எ� த(ைதயா� பி�ைளயவ�கைள� ப�றி விசாாி6கேவ அவ�க� மா�ர�தி� 
இ4�பதாகH� ைதமாத� நைடெப%� <4&ைஜ6< அவசிய� தி4வாவ5#ைற6< 
வர6C5ெம�%� த�பிரா� Cறியேதா5 எ� ேதகநிைலைய� ப�றி*� ேக�டா�. 
 
விஷய�ைத� ெதாி(#ெகா2ட எ� த(ைதயா� Yாிய;ைல வ(# அைத என6< 
அறிவி�#, “<4 &ைஜ6< இ�M� சில நா�கேள இ46கி�றன. இ�ேபா# நீ 
மா�ர� ேபானா� ம%ப:*� பி�ைளயவ�கேளா5 தி4வாவ5#ைற6< 
வரேவ2:யி46<�. தி4வாவ5#ைற6ேக <4 &ைஜயி� ெபா4�5 அவ�க� 
வ4வதா� நீ*� அ�ேபா# அ"ேக ேபா3 அவ�கGட� ேச�(# ெகா�ளலா�” 
எ�றா�. நா� அDவாேற <4&ைஜைய எதி�ேநா6கியி4(ேத�. 
 
க2ட கா�சிக� 
 
ைத மாத�தி� அ�வதி ந�ச�திர�தி� தி4வாவ5#ைற ஆதீன ,தாபகராகிய W 
நமசிவாய ;��தியி� <4&ைஜ நைடெப%�. <4&ைஜ நாள�% காைலயி� நா�, 
எ� சிறிய தாயா� <மார� ேகாபாைலயெர�பவ4ட� தி4வாவ5#ைற வ(# 
ேச�(ேத�. நா� ��1 பா��த தி4வாவ5#ைறயாக அDR� அ�ேபா# 
காண�படவி�ைல. <4&ைஜ, <4&ைஜெய�% அய?��ள கிராம�தின�க� 
மிகH� சிற�பாக� ேபசி6ெகா�வைத6 ேக�ட என6< அ�தி4நா� ஒ4 ெபாிய 
உ�ஸவமாக நைட ெப%ெம�ற க4�# மா�திர� இ4(த#. ஆனா� அ�% நா� 
க2ட கா�சிக� எ� க4�#6< எDவளேவா அதிகமாக விள"கின. 
 
எ"ேக பா��தா�� ெப4"C�ட�. தமிO நா�:��ள ஜன"களி� ஒDெவா4 
வைகயாைர*� அ"ேக க2ேட�. நா�வைக வ4ண�தின4� பா2: நா�டா�, 
ேசாழ ேதச�தின� �த?ய ெவDேவ% நா�:ன4� வ(தி4(தன�. வி�#வா�களி� 
எ�தைன வைகயின�! ச"கீத வி�#வா�களி� I�%6 கண6கானவ�கைள6 
க2ேட�. அவ�களி� கைத ப2Zபவ�கG�, வா3�பா�5� பா5பவ�கG�, 
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Lைண, 1�லா"<ழ�, ேகா�5 வா�திய�, பி:� �த?ய வா�திய"களி� ைக 
ேத�(தவ�கG� இ4(தன�. ஸ�,கி4த வி�வா�களி� தனி�தனிேய ஒDெவா4 
சா,திர�ைத*� கைர க2டவ�க� அ"க"ேக த"கியி4(தன�. ேவதா�தியயன� 
ெச3தவ�க� ேகாF: ேகாF:யாக ேவத பாராயண� ெச3தப: ஆலய�தி�� பிற 
இட"களி�� இ4(தன�. ேதவார"கைள இ�னிைச� ப2Zட� ஓ#� 
இைசவாண�க� வி&தி 4�திராT தாரண�ேதா5 �க�திேல ஒ4 வைகயான ேதஜ� 
விள"க மன�ைத6 கவ4� ேதவார� �த?யவ�ைற ஓதி6ெகா2:4(தன�. 
 
பல இட"களி?4(# த�பிரா�க� வ(தி4(தன�. மட�# �6கிய சிFய�களாகிய 
த6க கனவா�க� பல� காணி6ைககGட� வ(தி4(தன�. ம�ற� ச(த��ப"களி� 
த"க� ஞானாசிாியைர� தாிசி6க இயலாவி�டா�� வ4ஷ�#6< ஒ4 �ைற 
<4&ைஜ தின�த�% தாிசி�#� பிரசாத� ெப�%� ெச�வதி� அவ�கG6< ஒ4 
தி4�தி இ4(த#. W ��பிரமணிய ேதசிக4ைடய அ�1 நிர�பிய ெசா�க� அவ�க� 
உ�ள�ைத� பிணி�# இP�தன. தமிOநா�:� ெத�ேகா:யி� இ4(தவ�கG� 
இ6<4&ைஜயி� வ(# தாிசி�பைத ஒ4 விரதமாக எ2ணின�. அவரவ�க� வ(த 
வ2:க� அ"க"ேக நி%�த�ப�:4(தன. <5�ப சகிதமாகேவ பல� 
வ(தி4(தா�க�. 
 
அ�ன தான� 
 
<4&ைஜ கால"களி� அ�னதான� மிகH� சிற�பாக நைடெப%�. யா�வாிM� 
அ�ன� அளி6க�ப5ெம�பத�< அறி<றியாக மட�தி� உ�ஸவ�தி� �த�நா� 
அ�ன6ெகா: ஏ�%வா�க�. பல வைகயான பரேதசிகG� ஏைழ ஜன"கG� அ"ேக 
வ(# ெந5நா�களாக6 கா3(#ெகா2:4(த த"க� வயிறார உ25 உ�ள�� 
உட�� <ளி�(# வாO�#வா�க�. பிராமண ேபாஜன�� <ைறவற நைடெப%�. 
 
ெத4�ெத4வாக L5Lடாக6 <4&ைஜயி� விமாிைச விள"கிய#. 
அDRாி��ளவ�க� த"க� த"க� L�:� விேசஷ� நட�ப# ேபா�ேற 
மாவிைலகளா�� ேதாரண"களா�� L5கைள*� ெத46கைள*� 
அல"காி�தி4(தன�. வி4(தின�கைள வரேவ�% உ2பி�தன�. <4 &ைஜ மட�தி� 
மா�திர� நிகOவத�%; தி4வாவ5#ைற6ேக ெசா(தமான தி4நா� அ#. ஒ4 
வைகயி� தமிOநா�56ேக உாியெத�%� ெசா�லலா�. தமிO நா�:��ள பல4� 
அ�தி4நாளி� அ"ேக ஒ�% C: ஆன(த��றா�க�. 
 
,தல விேசஷ� 
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தி4வாவ5#ைறயி��ள மட� மிக�சிற�1ைடயதாயி4�ப# அDR46< 
�6கியமான ெப4ைம. அதேனா5 இய�பாகேவ அ# ேதவார� ெப�ற ,தல�. 
தி4ஞானச�ப(த;��தி நாயனா� த� த(ைதயா� ெச3த ேவ�வி6காக ஆயிர�ெபா� 
சிவெப4மானிடமி4(# அ�தல�தி� ெப�றன�. அதனா� அ"ேக உ�ள 
தியாகராச;��தி6< ,வ�ண� தியாகெர�ற ெபய� வழ"<�. 
 
,வாமியி� தி4நாம� மாசிலாமணிbசெர�ப#; அ�பிைகயி� தி4நாம� 
அ#�ய<சநாயகிெய�ப#; ஒ4 �ைற அ�பிைக சிவா6ைஞயா� அ"ேக 
ப�வ:வ�#ட� வ(# அ"<�ள தீ��த�தி� ,நான� ெச3# அ�ப� வ:வ� நீ"க� 
ெப�றைமயி� அ�தல�தி�<6 ேகா�6தி, ேகாகழிெய�M� ெபய�க� வழ"<�. 
அ�பிைக த� �யXப� ெப�ற கால�# அ�பிரா�:ைய� சிவெப4மா� 
அைண�ெதP(தாெர�ப# 1ராணவரலா%. அத�< அைடயாளமாக 
அைண�ெதP(த நாயகெர�ற தி4நாம�ேதா5 ஒ4 ;��தி அ"ேக 
எP(த4ளியி46கிறா�. உ�ஸவ�தி� தீ��த" ெகா56க எP(த4Gபவ� 
அ�;��திேய. 
 
அ�தல�தி� ஆலய�தி� பல அரசமர"க� உ�ளன. அைவ பட4� அர�. 
ம2டப�தி� ேம�� மதி?� ேம�� பட�(தி46<� தல வி4T� அ(த அரேச; 
அதனா� அத�< அரசவன� எ�ற காரண� ெபய� உ2டாயி�%. சிற(த சி�த4� 
நாய�மா�கG� ஒ4வ4மாகிய தி4;ல� இ�தல�தி� தவ�1ாி(# தி4ம(திர�ைத 
அ4ளி� ெச3தன�. ஆலய�திM� அவ� எP(த4ளியி46<� ேகாயி� ஒ4 <ைகைய� 
ேபா�ற ேதா�ற�ைடய#. 
 
மட�ைத� சா�(த ஓாிட�தி� தி4மாளிைக�ேதவெர�M� சி�த4ைடய ஆலய� 
உ25. ேபாகாி� சிFய4� தி4விைச�பா� பா:யவ�கG� ஒ4வ4மாகிய அவ� 
ஒ4 சமய� அ6ேகாயி� மதி�களி� ேம��ள ந(தி உ4வ"கைளெய�லா� 
உயி�ெபற� ெச3# ஒ4 பைகயரசேனா5 ேபா�1ாிய அM�பினாெர�ப# பைழய 
வரலா%. அ# �த� அDவாலய மதி?�ேம� ந(திகேள இ�லாம� ேபாயினவா�. 
அ"ேக ,வாமி ச(நிதியி��ள ாிஷப� மிக� ெபாிய#. “பட�(த அர� வள�(த 
ாிஷப�” எ�% ஒ4 பழெமாழி அ�ப6க"களி� வழ"<கிற#. 
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அDவாலய� தி4வாவ5#ைற மட�தி� நி�வாக�#6< உ�ப�ட#. இய�பாகேவ 
சிற�1�ள அDவாலய� ஆதீன ச�ப(த�தா� பி�M� சிற�1ைடயதாக 
விள"<கிற#. 
 
உ�ஸவ� சிற�1 
 
<4&ைஜ நைடெப%� கால�தி� இDவாலய�தி�� ரேதா�ஸவ� நைடெப%�. 
உ�ஸவ� ப�#நா� மிகH� விமாிைசயாக நிகP�. ரத ச�தமிய�% தீ��த�. 
ெப4�பா�� ரத ச�தமி*� <4&ைஜ*� ஒ�ைறெயா�% அ5�ேத வ4�; சில 
வ4ஷ"களி� இர25� ஒேர நாளி� வ4வ#� உ25. ஒDெவா4 நாG� 
காைலயி�� மாைலயி�� W ேகா��தீச� Lதியி� தி4Hலா வ4வா�. அ�ெபாP# 
ஆதீனக��த� பாிவார"கGட� வ(# உ�ஸவ� ஒP"காக நைடெப%�ப: 
ெச3வி�பா�. தியாகராஜ ;��தியி� நடன�� உ25. அத�<� ப(த�6 
கா�சிெய�% ெபய�. ஆலய�தி� உ�ஸவ�� மட�தி� <4&ைஜ*� ஒ4"ேக 
நைடெப%வ# ஒ4 சிற�பாகேவ இ46<�. அயKாி?4(# வ4பவ�கGைடய 
க2கைள*� உ�ள�ைத*� கவ�வத�< உாிய பல விேசஷ"கG6<� அDவிர25 
நிகO�சிகேள காரணமாக அைம(தன. சிவப6தி*�ளவ�க� ஆலய உ�ஸவ�திேல 
ஈ5ப�டன�. ஞானாசிாிய ப6தி உைடயவ�க�, <4&ஜா விேசஷ"களி� 
ஈ5ப�டன�. இர25� உைடயவ�க� “எ�லாவ�ைற*� ஒ4"ேக தாிசி�# 
இ�1%வத�<� பல ேதக"கG� பல க2கG� இ�ைலேய!” எ�% வ4(தினா�க�. 
 
சா�பா5 
 
நா� தி4வாவ5#ைற Lதியி� \ைழ(த# �த� அ"<�ள ஆரவார�� நா� 
க2டகா�சிகG� எ�ைன� பிரமி6க� ெச3தன. ஒDேவாாிட�தி�� உ�ளவ�ைற 
நி�% நி�% பா��ேத�. அ6C�ட�தி� பி�ைளயவ�க� இ46<மிட�ைத நா� 
எ"ேக க25பி:�ப#? எ�Mட� வ(தவைர*� அைழ�#6ெகா25 
ெத4�ெத4வாக அைல(ேத�. எ"க� க2கG� அைல(தன. ப�னிர25 மணி 
வைரயி� ��றி���றி6 கா�வ? க2ட#; வயி�றி�� பசி கி2:ய#. சா�பி�ட 
பிற< பா�6கலாெம�% எ2ணி� ேபாஜனசாைல6<� ேபாேனா�. அேடய�பா! 
எ�தைன C�ட�! எ�ன இைர�ச�! எ�ன சா�பா5! எ"கG6< அ6C�ட�தி� 
இட� கிைட6<ேமா எ�ற ச(ேதக� வ(#வி�ட#. காைலயி� ஒ�ப# மணி �த� 
அ�னதான� நட(# வ4கிற#. நா"க� ேபானேபா#� C�ட�தி�<6 
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<ைறவி�ைல. ெம�ல இட�பி:�#� சா�பி5வத�<� மிகH� தி2டா:� 
ேபாேனா�. அDHணவி� மி<தியா� சா�பி�ட பிற<� சிறி# சிரம�ப�ேடா�. 
 
ம%ப:*� ஆசிாியைர� ேத5� ேவைலைய� ெதாட"கிேனா�. சா�பி�ட சிரம�தா� 
காைலயி� ேத:யேபா# இ4(த ேவக� எ"கG6< அ�ேபா# இ�ைல. ெம�ல 
ஒDெவா4 ெத4வாக� ��றிேனா�. இைடயிைடேய கா2ேபாைர, ‘பி�ைளயவ�க� 
எ"ேக த"கியி46கிறா�க�?” எ�% ேக�ேபா�. “அவ�க� எ"<� இ4�பா�க�; 
ப2டார ஸ(நிதிகேளா5 ச�லாப� ெச3#ெகா2:4�பா�க�; வி�#வா�க� 
C�ட�தி� இ4�பா�க�, இ�லாவி�டா� மாணா6க�கG6<� பாடS ெசா�? 
வ4வா�க�” எ�% விைட C%வ�. “மாணா6க�கG6<� பாடS ெசா��வா�க�” 
எ�பைத6 ேக�<�ேபா# என6< ஒ4விதமாக ேவதைன உ2டா<�. 
“அ6C�ட�தி� ேசராம� இ�ப: நா� தனிேய திாி(#ெகா2:46கிேறாேம!” எ�ற 
நிைனH எP�. உடேன கால:ைய ேவகமாக எ5�#ைவ�ேப�. 
 
பி�ைளயவ�கைள6 க2ட# 
 
கைடசியி�, ெத�< Lதியி� மட�#6 காாிய,தராகிய நம�சிவாய �த?யாெர�பவ� 
L�5� தி2ைணயி� எ� ஆசிாிய� அம�(தி4(தைத6 க2ேட�. அவ� ப6க�திேல 
சில கனவா�கG� த�பிரா�கG� இ4(தா�க�. எ�ேலா4� மிகH� 
ச(ேதாஷமாக� ேபசி6ெகா2:4(தன�. பி�ைளயவ�க� எ�ைன6 க2டHட�, 
“எ�ெபாP# வ(தீ�? ஆகார� ஆயி�றா? ேதக ெசௗ6கிய� எ�ப: இ46கிற#?” 
எ�% அ�1 த#�ப விசாாி�தா�க�. நா� பதி� ெசா�னHட�, “உட�1 
இைள�தி46கிற#. இ�M� ஏதாவ# ம4(# சா�பி5கிறீேரா?” எ�றா�. “இ�ைல” 
எ�ேற�. பிற< எ� தா3 த(ைதயைர� ப�றி விசாாி�தன�. 
 
“<4&ைஜைய இ#வைரயி� நீ� பா��ததி�ைலேய?” எ�% ேக�டா�. 
 
“இ�ைல” எ�ேற�. 
 
“இ(த மாதிாி விேசஷ� எ"<� இரா#. எ�லா� ஸ(நிதான�தி� ெப4ைமயினா�� 
ெகாைடயினா�ேம நட6கி�றன.” 
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ஸ(நிதானெம�ற# ஆதீன�தைலவராகிய W ��பிரமணிய ேதசிகைர. 
 
“இனிேம� பாட" ேக�க வரலாம�லவா?” 
 
“நா� கா�தி46கிேற�.” 
 
“<4&ைஜயானHட� மா�ர�தி�<� ேபாேவ�. அ"ேக ேபானHட� பாட� 
ஆர�பி6கலா�” எ�% ஆசிாிய� Cறியேபா# எ� உ�ள� <ளி�(த#. பாட" 
ேக�பதி� என6< இ46<� ஆவைல� 1ல�ப5�#வத�< ��ேப பாடS 
ெசா�வதி� தம6<�ள சிர�ைதைய அவ� 1ல�ப5�தினா�. 
 
நா� பி�ைளயவ�கGட� இ4(# அ"ேக நிகP� ச�பாஷைணகைள6 கவனி�# 
வ(ேத�. பல கனவா�க� வ(#வ(# ேபசிவி�5� ெச�றா�க�. ஐ(# 
மணியளH6< ஆசிாிய� மட�தி�<� ெச�றா�. நாM� அவ� பி� ெச�ேற�. எதிேர 
வ(தவ�க� யாவ4� அவைர6 க2டHட� ஒ#"கி நி�% �கமல��சியா� த� 
அ�ைப ெவளி�ப5�தின�. உ�கா�(தி4(த த�பிரா�க� அவைர6 க2ட#� 
எP(# நி�% வரேவ�றா�க�. அ"ேக <மாரசாமி� த�பிராM� பரமசிவ� 
த�பிராென�பவ4� இ4(தன�. அவ�க� பி�ைளயவ�கேளா5 ேபசி6ெகா2ேட 
மட�தி� கிழ6ேக இ4(த <ள�தி� கைரயி��ள (இ�ேபா# <ள� =�(#வி�ட#) 
கீைழ�சHக2:6<� ெச�% அம�(தன�. எ�ேலா4� தமிO ச�ப(தமாகH� 
மட�தி� ச�ப(தமாகH� பல விஷய"கைள� ேபசியி4(தன�. 
 
காசி6 கல�பக� 
 
“இ�% ந�லநா�. ஐயாவிட� ந�ல தமிOI� ஒ�ைற� பாட" ேக�க 
ேவ25ெம�ற ஆைச உ2டாகிற#” எ�% <மாரசாமி� த�பிரா� ெசா�னா�. 
 
“ேக�கலாேம” எ�% ெசா�லேவ, அவ4� பரமசிவ� த�பிராM� காசி6 கல�பக� 
ேக�க ேவ25ெம�றா�க�. 
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“காசி�சாமி6< �� காசி6 கல�பக� நட�ப# ெபா4�தேம” எ�% ஆசிாிய� 
Cறினா�. 
 
என6< �த?� விஷய� விள"காவி�டா�� பிற< விசாாி�#� 
ெதாி(#ெகா2ேட�. பரமசிவ� த�பிரா� சில வ4ஷ"க� காசியி� இ4(தவ�. 
அ�தைகயவ�கைள6 காசி�சாமிெய�% அைழ�ப# மட�#� ச�பிரதாய�. 
 
காசி6 கல�பக�ைத நாேன ப:�ேத�. அ(த� ெபாிய <4&ைஜ விழாவி� ெவளியி� 
அ"க"ேக வா�திய ேகாஷ"கG� ெகா2டா�ட"கG� ஸ(ேதாஷ ஆரவார"கG� 
நிர�பியி46க, நா"க� ஒ4 <ள�த"கைரயி� சிறிய சHக2:யி� காசி மாநக�� 
சிற�ைப*� க"ைகயி� ெப4ைமைய*� W வி�வநாதர# க4ணா விேசஷ�ைத*� 
காசி6கல�பக�தி� ;ல� அMபவி�# வ(ேதா�. W <மர<4பர �வாமிக� 
வா6காகிய அ6கல�பக� ெசா��ைவ, ெபா4��ைவ நிர�பிய#. சில காலமாக� 
பி�ைளயவ�கைள*� தமிO�பாட�ைத*� வி�5�பிாி(தி4(த என6< அ�% 
பி�ைளயவ�கைள6 க2ட லாப�ேதா5 பாட" ேக�<� லாப�� ேச�(# 
கிைட�த#. 
 
இரH எ�5மணி வைரயி� அ�பிரப(த�ைத6 ேக�ேடா�. ஐ�ப# பாட�க� 
நைடெப�றன. பிற< அவரவ�க� விைடெப�%� ெச�றா�க�. பி�ைளயவ�க� 
ெத�< Lதியி� தா� த"கியி4(த வி5தியாகிய சி�ேனா#வா� L�56<� ெச�றா�. 
----------- 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 45. 45. 45. 45. )லைம.� அ�)�)லைம.� அ�)�)லைம.� அ�)�)லைம.� அ�)�    

 
<4&ைஜ� தின�த�% இரH ஆகாரமான பிற< அ"ேக நைடெப%� 
விேசஷ"கைள� பா�6க� ெச�ேற�. W ��பிரமணிய ேதசிக� ஓ� அழகிய 
சிவிைகயி� அம�(# ப�டண� பிரேவச� வ(தா�. உட� வ(த அ:யா�களி� 
C�ட�� வாண ேவ:6ைககG� வா�திய �ழ6க�� அ(த ஊ�வல�ைத� 
சிற�பி�தன. பல சிற(த நாத,வரகார�க� த"க� த"க� ஆ�றைல 
ெவளி�ப5�தின�. சிவிைகயி� அல"கார� க2ைண� பறி�த#. ப�டண� பிரேவச 
கால�தி� சிFய�க� L5களி� தீபாராதைன நட(த#. 
 
ெகா�6 கா�சி 
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ப�டண� பிரேவச� ஆன பிற< ெகா� நைடெப�ற#. அ�ேபா# 
ெகா�ம2டப�தி� ஆதீன� தைலவ� L�றி46க அவ46<� &ைஜ �த?யன 
நைடெப%�. 1Fப"களா� அல"காி6க� ெப�ற ம2டப�தி� இைடேய 
��பிரமணிய ேதசிக� அைசயாம� அம�(தி4(தா�. அவ4ைடய ேமனியி� 
அைம�1� ஒளி*� ஏேதா ஓ� அழகிய வி6கிரக�ைத அ"ேக ைவ�#� =ப 
தீப"கGட� &ைஜ ெச3வதாகேவ ேதா�ற� ெச3தன. ெகா� நைடெப%� இட�தி� 
ெப4"C�டமாக இ4(த#. ேதவார� ப2ணிைச*� வா�திய ேகாஷ�� 
இைடவிடாம� ஒ?�தன. 
 
எ�லாவ�ைற*� க25களி�#� பி�1 பி�ைளயவ�க� த"கியி46<� ஜாைக6< 
வ(ேத�. ஆசிாிய� உற"காம� த� ந2பராகிய மகா?"க� பி�ைளெய�பவ4ட� 
ேபசி6ெகா2ேட இ4(தன�. அவ�க� ேப�சினா� அ(த மட�#� ச�பிரதாய"கG� 
��பிரமணிய ேதசிகர# சிற�1� என6<� ெதாியவ(தன. 
 
ெகா� நட(த பிற< ேதசிக� சிரமபாிகார� ெச3#ெகா�ளாம� வ(தவ�கG6< 
விைடெகா5�# அM�1வ# வழ6க�. ம%நா� காைலயிேல 1ற�ப�5�ேபாக 
ேவ2:யவ�க� <4&ைஜய�% இரேவ ேதசிகைர� தாிசி�# உ�தரHெப�%� 
ெச�வா�க�, <4&ைஜய�% காைலயி� ேவளாள� பிர16கG� பிற4� த"க� 
த"களா� இய�ற ெபா4ைள� பாதகாணி6ைகயாக ைவ�#� ேதசிகைர 
வண"<வா�க�. அவ�கG6<� ம�றவ�கG6<� அவரவ�க� த<தி6< ஏ�றப: 
ச�மான� ெச3# அM�1� காாிய�ைத ஆதீனக��த� <4&ைஜய�% இரH 
கவனி�பா�. ��பிரமணிய ேதசிக� இDவிஷய�தி� சிறிேதM� தாமத� ெச3யாம� 
வ(தவ�கGைடய ெசௗகாிய�ைத அMசாி�# உடM6<ட� அM�பிவி5வா�. 
பிர16கைள அM�1வேதா5 வி�#வா�கைள*� த6க ச�மான� ெச3# 
அM�1வா�. பல� ம%நாG� இ4(# ச�லாப� ெச3# விைடெப�%� 
ெச�வ#25. 
 
ெச3*� தான� 
 
இ�ெச3திகெள�லா� பி�ைளயவ�கG� மகா?"க� பி�ைள*� 
ேபசி6ெகா2:4(த ச�பாஷைணயா� ெதாியவ(தன. ெகாைடயாளிக� 
ெகாைடெப%வா4ைடய ெசௗகாிய�#6< ஏ�றப: நட(#ெகா�வைத நா� அத�< 
�� எ"<� ேக�டதி�ைல; க2ட#மி�ைல. ��பிரமணிய ேதசிக� 
அ�தைகயவெர�பைத அறி(தேபா# அவ46< ஏ�ப�:46<� 1கO ��%� 
த<தியானேத எ�% நிைன�ேத�. நா� அ6கா�சிைய ேநேர சிறி#ேநர� 
பா��#வி�5� வ(ேத�. 
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மகா?"க� பி�ைள ேபசி விைடெப�%� ெச�ற பிற< ஆசிாிய� அDL�:� 
இைடகழி� தி2ைணயி� சயனி�#6ெகா2டா�. ஒ4 நிமிஷ"Cட இரா#; அத�<� 
யாேரா ஒ4 �தியவ� வ(தா�. அவ� ெபய� ப�பதி ப2டாரெம�ப#. அவ� பைழய 
கைதையெய�லா� ெசா�ல ஆர�பி�தா�. பி�ைளயவ�கைள இளைமயி� அவ� 
பாீைT ெச3தாரா�. அவசரமாக ஊ46<� ேபாக ேவ25மா�. இ�M� எ�ன 
எ�னேவா ��றி வைள�#� ேபசினா�. கைடசியி� தம6< ஒ4 ெச3*� 
இய�றி�த(தா� ��பிரமணிய ேதசிகாிட� தாேம ெச3ததாக� ெசா�?� ச�மான� 
ெபற அMCலமா<� எ�% ெசா�னா�. அ6கவிஞ�பிரா� உடேன 
ச�வசாதாரணமாக ஒ4 பாடைல எPத�ெச3# அவாிட� அளி�தா�. அவ� அைத 
வா"கி6ெகா25 ேபானா�. ஆசிாிய� ம%ப:*� கீேழ ப5�தா�. அ5�த நிமிஷேம 
ம�ெறா4வ� வ(தன�. அவ4� ஒ4 ெச3*� ெச3# த4�ப: யாசி�தா�. 
 
இ�ப:ேய ஒ4வ� பி� ஒ4வராக அ�% இரH �Pவ#� பல� பி�ைளயவ�களிட� 
பாட� வா"கி6ெகா25 ேபா3� ��பிரமணிய ேதசிகாிட� ஸ�மான� ெப�%� 
ெச�றா�க�. இ(த ஆ�சாியமான நிகO�சிகைள நா� சில நாழிைக பா��ேத�. பிற< 
க2ணய�(ேத�. வி:ய�காைலயி� எP(தேபா#தா� ஆசிாிய� இரH �Pவ#� 
="கேவயி�ைல எ�% ெதாி(த#. 
 
1லவ4� 1ரவல4� 
 
ெபாP#வி:(தHட� அவ� அMFடான� ெச3#ெகா25 ��பிரமணிய ேதசிகாிட� 
ெச�றா�. நாM� உட� ேபாேன�. அவ� இரH �Pவ#� ைகேயாயாம� 
ெகா5�#� ச?�பி�லாம� காைலயி� ,நான� �தவியவ�ைற �:�#6ெகா25 
ம%ப:*� த� தி46ைக வழ6க�ைத� ெதாட�(# நட�தி வ(தா�. 
பி�ைளயவ�கைள6 க2டHடேன அவ46< �கமல��சி*� அத� ேம� ஒ4 
சிாி�1� உ2டாயின. பி�ைளயவ�க� அவைர வ(தன� ெச3#வி�5� 
தி4நீறிட�ெப�% ஓாிட�தி� அம�(தா�. 
 
“இரா�திாி பலேப� த"கG6<� சிரம� ெகா5�#வி�டா�க�ேபால இ46கிறேத!” 
எ�% ேதசிக� ேக�டா�. ஆசிாிய� 1�னைக &�தா�. 
 
“ஒDெவா4வ4� பாட� ெசா���ேபா# நம6<� பரமான(தமாகிவி�ட#. எ�ன 
பா�5! எ�ன வா6<! எ"கி4(#தா� விைளகிறேதா!” எ�றா� ேதசிக�. 
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“எ�லா� மகாஸ(நிதான�தி� தி4வ4� பல(தா�” எ�% பணிேவா5 Cறினா� 
ஆசிாிய�. 
 
“நா�ச?6காம� பா5� உ"க� ெப4ைமைய ேந�% இரH ந�றாக� 
ெதாி(#ெகா2ேடா�” 
 
“ைக ச?6காம� ெகா56<� ஸ(நிதான�தி� ெகாைடயினா�தா� எ�லா� 
பிரகாச�ப5கி�றன.” 
 
1லவ4� 1ரவல4� ேபசி6ெகா�G� வா��ைதகG6< அளH2ேடா? அ"ேக 
இ4(தவ�க� யாவ4� விஷய�ைத� ��பிரமணிய ேதசிகாிட� ேக�5 ஆ�சாிய�தா� 
,த�பி�#� ேபானா�க�. 
 
தாயிM� அ�1 
 
பிற< ஆசிாிய� விைடெப�% ெவளிேய வ(# ெகா�ம2டப�தி� நி�றி4(த 
காாிய,தராகிய ராைமயெர�பவைர அைழ�தா�; “சாமிநாைதய� காைலயி� ஆகார� 
ெச3#ெகா�வ# வழ6க�; அத�< ஏ�பா5 ெச3யேவ25�” எ�% அவாிட� 
ெசா�னா�. அவ� எ�ைன அைழ�#6ெகா25 அ6கிரகார�#6<� ெச�றா�. 
த��ைடய ஆகார விஷய�தி��ள கவன�ைத6 கா�:�� எ� ஆசிாிய46< எ� 
உணH விஷய�தி� இ4(த ஜா6கிரைத அதிக�. இைத� பல�ைற நா� 
உண�(தி46கிேற�. த� <ழ(ைத வயி%வாட� பாராத தாயி� அ�16<� எ� 
ஆசிாிய� கா�:ய அ�16<� ேவ�%ைமேய இ�ைல. இைத நா� மனமார 
அறி(தவ�. ேகா�gாி� இ4(த கால�தி� ஒ4�ைற பி�ைளயவ�கைள� ப�றி� 
ேப��ேபா#, “ெப�ற தாயாைரவிட மிகH� அ�பாக நட�#கிறா�” எ�% 
ெசா�ேன�. அ(த வா��ைதக� எ� தாயா� காதி� விP(தன. “எ�ன அ�பா 
அ�ப:� ெசா�கிறா3! தாயாைர6 கா�:�� ஒ4வ� அதிக அ�1கா�ட �:*மா?” 
எ�% ேக�டா�. எ� வா��ைதகளா� அவ� சிறி# வ4�த�ைதேய அைட(தா�. 
ெப�ற தா36< அ�1 இ46கலா�; ஆனா� அைத� ெசய?�கா�ட இயலாதப: 
அவ� நிைல இ46<�. எ� ஆசிாிய4ைடய அ�ேபா அDவ�ேபா# ெசய�களாக� 
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பாிணமி�த#. அ�ெசய�க� ம�றவ�கG6<� சிறியனவாக� ேதா�றலா�. நா� 
அவ�ைற� ெபாியனவாகேவ க4#கிேற�. 
 
அ�ன&ரணி 
 
ஆசிாியர# அ�ைப� ப�றி நிைன�#6ெகா2ேட ராைமய4ட� அவ� அைழ�#� 
ெச�ற L�56<� \ைழ(ேத�. “அ�ன&ரணி” எ�% ராைமய� த� தம6ைகைய 
அைழ�தா�. பல சமய"களி� சாதாரணமாக� ேதா�%� சில நிகO�சிக� �6கியமான 
சில சமய"களி� மன�தி� ந�றாக� பதி(#வி5கி�றன. எ� நிைலைய*� எ� 
பசியறி(# உணH6< ஏ�பா5 ெச3*� எ� ஆசிாிய� அ�ைப*� நிைன�தப:ேய 
ம�ற விஷய"கைள மற(தி4(த என6< “அ�ன&ரணி” எ�ற அ�ெபய� ஏேதா ந�ல 
ச<னமாக� ேதா�றிய#. ஒ4விதமான ஆன(த�� ஏ�ப�ட#. என6< ஆகார� உதவ 
அ�ன&ரணிையேய அவ� அைழ�தா� எ�ன ச(ேதாஷ� விைள*ேமா அ�தைகய 
ச(ேதாஷ� உ2டாயி�%. காசியி� அ�ன&ரணி அ�பிைகயி� தி46ேகாயி� 
விேசஷ� சிற�1ைடயெத�% ேக�வி*�றி4(ேத�. �த�நா� இரH காசி6 
கல�பக�ைத� ப:�தேபா# காசி நகர�ைத மன�தா� அMபவி�ேத�; ம%நா� 
காைலயிேல அ�ன&ரணிேதவிேய என6< அ�ன� பைட�ததாக� 
பாவி�#6ெகா2ேட�. “நம6<6 <ைறவி�ைல எ�பைத இைறவ� இ�தைகய 
நிமி�த"களா� உண��#கிறா�” எ�% நிைன�# மகிO(தப:ேய 
அ�ன&ரணிய�மா� இ�ட ஆகார�ைத உ25 மீ25� பி�ைளயவ�கைள 
அZகிேன�. 
 
பாட� 
 
“காசி6 கல�பக�தி� எSசிய பாட"கைள*� ப:�# விடலாேம” எ�% ஆசிாிய� 
ெசா�னா�. <மாரசாமி� த�பிரா� �த?யவ�க� பாட� ேக�பத�காக வ(தா�க�. 
�த� நாைள6 கா�:�� அதிக ஊ6க�ேதா5 நா� அ�% ப:�ேத�. ��பக?� 
அ(த� பிரப(த� �:(த#. அ�பா� <மாரசாமி� த�பிராM� ேவ% சில4� 
பி�ைளயவ�கைள� பா��#, “இ(த இர25 தின"களி� ஒ4 ந�ல Iைல6 ேக�5 
�:�ேதா�. ஐயா அவ�க� இ"ேகேய இ4(# பாட� ெசா�னா� இ�M� பல 
I�கைள நா"க� ேக�ேபா�. எ"க� ெபாP#� பயM�ளதாக� ேபா<�” எ�% 
ேக�56ெகா2டன�. 
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ஆசிாிய� மா�ர� ெச�% சில தின"களி� வ(# அவ�க� வி4�ப�ைத 
நிைறேவ�%வதாக வா6களி�தா�. தி4வாவ5#ைற6 கா�சிகைள*� அ"< 
உ�ேளாாி� அ�ைப*� க2ட என6<� பி�ைளயவ�க� தி4வாவ5#ைற6ேக 
வ(தி4(தா� ந�றாக இ46<ெம�ற எ2ண� உ2டாயி�%. 
 
ேசாழ ம2டல சதக� 
 
அ�% பி�பக?� தி4மைலராய� ப�டண�தி?4(# ஆசிாியைர� பா�6க வ(த 
கனவா� ஒ4வ�, தா� ெகா25வ(த ேசாழ ம2டல சதக ஏ�5� பிரதிைய� 
பி�ைளயவ�களிட� ெகா5�தா�. அைத வா"கிய ஆசிாிய� எ�னிட� அளி�#� 
பிாி�#� ப:6<�ப: ெசா�னா�. 1திய I�கைள� ப:�பதி� என6< அளவி�லாத 
ச(ேதாஷ� உ25. ஆதலா� அைத ஊ6க�ேதா5 ப:6க ஆர�பி�ேத�. அ"க"ேக 
அவ� விஷய"கைள விள6கி6ெகா2ேட ெச�றா�. 
 
ேசாழ ம2டல சதகெம�ற ெபயைர6 ேக�டHடேன என6< நா� ப:�த 
சதக"களி� ஞாபக(தா� வ(த#. நீதிகைள I% I% பாட�களா� எ5�#6C%� 
அ(த� சதக"களி� உ�ள ெச3*�கைள� ேபா�ற பாட�கைள இ�சதக�தி� 
காணவி�ைல. “சதகெம�றா� ெபாிய பா�56களாக இ46<ேம” எ�% ஐ*�% நா� 
வினாவியேபா#, நீதி சதக"கG6<� ம2டல சதக"கG6<��ள ேவ�%ைமைய 
ஆசிாிய� விாிவாக எ5�#� ெசா�னா�. 
 
ஒDெவா4 நா�:� ெப4ைமைய*� அ(நா�:� வாO(தி4(த அரச�, 1லவ�, 
உபகாாிக� �த?ேயா4ைடய ெப4ைமைய*� தனிேய ெதா<�#� பா5வ# ஒ4 
ச�பிரதாயெம�%� அ�ப:� பா:ய Iேல ேசாழ ம2டல சதகெம�%� அதைன 
இய�றியவ� ேவe� ஆ�மநாத ேதசிகெர�%� ப:6கா�� 1லவ� ெதா2ைட 
ம2டல� சிற�ைப� பாரா�:� பா:ய ெதா2ைட ம2டல சதக� மிகH� 
சிற(தெத�%� Cறினா�. 
 
விைடெப�ற# 
 
சில மணிேநர�தி� ேசாழ ம2டல சதக� �Pவைத*� நா� ப:�# �:�ேத�. 
அதிேல <றி�பி�5�ள சில பைழய வரலா%க� விள"கவி�ைல. 
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அ�பா� பி�ைளயவ�க� எ�ைன ேநா6கி, “இ�ப:ேய எ�Mட� மா�ர� 
வரலாம�லவா?” எ�% ேக�டா�. 
 
“இ�ைல. 1�தக"க�, வ,திர"க� �த?யன ஊாி� இ46கி�றன. ஐயாைவ� 
பா��# எ�ேபா# வரலாெம�% ேக�5� ேபாகேவ வ(ேத�. ேபா3 உடேன 
தி4�பிவி5கிேற�.” 
 
“அவசர� ேவ2டா�. ஊ46<� ேபா3 இ�M� சில தின"க� இ4(#வி�ேட 
வரலா�. அத�<� நா� மா�ர� ேபா3வி5ேவ�. அ"ேக வ(#விடலா�.” 
 
அ�றிரH தி4வாவ5#ைறயி� த"கியி4(# ம%நா�காைலயி� நா� ஆசிாியாிட� 
விைடெப�%� Yாிய;ைல ேபா3� ேச�(ேத�. எ� த(ைதயா� �த?யவ�களிட� 
<4&ைஜ� சிற�ைப*� ஆசிாிய4ைடய அ�1� ெசய�கைள*� ப�றி� 
ெதாிவி�ேத�. ேக�5 அவ�க� மிகH� மகிO(தன�. 
 
Yாிய;ைலயி� ப�# நா�க� வைரயி� இ4(# பைழய பாட"கைள� ப:�# 
வ(ேத�. அ�பா� ஒ4நா� த(ைதயாைர அைழ�#6ெகா25 மா�ர� வ(ேத�. 
பி�ைளயவ�க� அ"ேக இ4(தா�க�. எ� த(ைதயா� மா�ர�தி� ஒ4நா� த"கி 
ம%நா� விைடெப�%� Yாிய;ைல6<� ெச�%வி�டா�. 
 
மா�ர நிகO�சிக� 
 
நா� மா�ர� வ(தேபா# பி�ைளயவ�க� சேவாிநாத பி�ைள6<� ேவ% சில46<� 
W சிவ�பிரகாச ,வாமிக� பிரப(த"கைள� பாடS ெசா�ல ஆர�பி�தி4(தா�. 
நா�வ� நா�மணி மாைல �த?ய சில பிரப(த"க� நிைறேவறியி4(தன. நா� 
ேபான சமய�தி� பிTாடன நவமணிமாைல நட(# வ(த#. அ�தமிO� பாட�தி� 
நாM� கல(#ெகா2ேட�. இைடேவைளகளி� ��1 நட(த பிரப(த"கைள*� 
ேக�5 �:�ேத�. ம�தியி� ஆசிாிய� காைர6கா?� இ4(த ஓ� அ�ப� 
வி4�பியப: அDR� ெச�% அ�ப:ேய தி4வாX�, தி4�சிரா�ப�ளி �த?ய 
இட"கG6<� ேபானா�. மா�ர�தி� எ�Mட� சேவாிநாத பி�ைள இ4(# வ(தா�. 
 
மா�ர�தி� நா� சா�பி�5 வ(த வி5தி6<6 ெகா56க ேவ2:ய பண� ெகா56க 
இயலாைமயா� அ"ேக ஆகார� ெச3ய� ேபாகவி�ைல. ஆதலா� அாிசி 
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�த?யவ�ைற� ெப�% நாேன சைமய� ெச3# சா�பிட� ெதாட"கிேன�. 
பி�ைளயவ�க� ெவளி��� பிரயாண�தி� இ4(தா�� எ�ைன 
மற6கவி�ைலெய�பைத அவாிடமி4(# சேவாிநாத பி�ைள6< வ(த ஒ4 க:த� 
ெவளி�ப5�திய#. தி4�சிரா�ப�ளியி?4(# அைத எPதியி4(தா�. அதி� ஆசிாிய� 
எ�ைன ஜா6கிரைதயாக6 கவனி�#6ெகா�ள ேவ25ெம�% சேவாிநாத 
பி�ைள6<� ெதாிவி�தி4(தா�. 
 
சில தின"களி� ஆசிாிய� மா�ர�#6<� தி4�பி வ(தன�. வ(தHட�, நாேன 
சைமய� ெச3# சா�பி5வைத அறி(# அவ� மிகH� வ4�த��% எ�னிட� ;�% 
Xபாைய6 ெகா5�த, “இைத6 ெகா25ேபா3 வி5தியி� ெகா5�#� சா�பி�5 
வா4�” எ�% அM�பினா�. அ# �த� பைழயப: �� ெசா�ன வி5தியிேலேய 
ஆகார� ெச3#வ(ேத�. 
 
அ�ப��1ராண� 
 
ஒ4 நா� ஆசிாிய� த� 1,தக6க�:� உ�ள ஓ� ஏ�5� �வ:ைய எ5�# வர� 
ெசா�னா�. அவ� ��னேம பாட� ெதாட"கி ஓரளH எPத�ெப�% ��%� 
ெபறாதி4(த அ�ப�� 1ராண ஏ�5� �வ: அ#; ‘தி4வ�ப�’ எ�M� ேதவார� 
ெப�ற சிவ,தல வரலா�ைற� ெசா��வ#. அைத �த??4(# எ�ைன� ப:�# 
வ4�ப: ெசா�னா�. நா� ெம�ல� ப:�ேத�. அDவ�ேபா# சில தி4�த"கைள 
அவ� ெசா�ல அவ�ைற நா� �வ:யி� பதி(ேத�. இர25 ;�% தின"களி� 
அதி� உ�ள பாட�க� �Pவைத*� ப:�#� தி4�த"கG� ெச3ேத�. “இ(த 
Iைல ஆர�பி�# ஒ4 வ4ஷமாகிற#. அ:6க: இைட�% ஏ�ப5கிற#. இைத 
��1 நா� ெசா�ல� ெசா�ல ஒ4வ� எPதினா�. அவ� தி4�தமாக எPத6 
C:யவர�ல�. நா� ஏதாவ# ெசா�னா� அைத6 காதி� வா"கி6ெகா�ளாம� சில 
இட"களி� ேவறாக எPதியி46கிறா�. இ�ப: இவ� ெச3தி4�பாெர�% 
ச(ேதக�ப�5�தா� ம%ப:*� ப:6க� ெசா�ேன�. ெசா�வைத� சாியாக 
எP#ேவா� கிைட�ப# அ4ைமயாக இ46கிற#” எ�% ெசா�?வி�5, “இனி இ(த� 
1ராண�ைத விைரவி� �:�#விடேவ25�. நீ� ஏ�:� எPதலாம�லவா?” எ�% 
எ�ைன ஆசிாிய� ேக�டா�. 
 
“கா�தி46கிேற�” எ�ேற� நா�. 
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“தி4வாவ5#ைற6< வ(# இ4�பதாக� ெசா�?யி46கிேற�. த�பிரா�கG6<� 
பாட� ேக�க ேவ25ெம�ற ஆவ� அதிகமாக இ46கிற#. இைத அ"ேக ேபா3 
�:�#விடலா�” எ�% அவ� ெசா�னா�. அ�ேபா# நா� தி4வாவ5#ைற� 
பிரயாண� சமீப�தி� இ4�பைத அறி(# ச(ேதாஷமைட(ேத�. 
----------- 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 46. 46. 46. 46. இர�<�) லாப�இர�<�) லாப�இர�<�) லாப�இர�<�) லாப�    

 
தி4வாவ5#ைற� பிரயாண� நா� எதி�பா��தப:ேய விைரவி� ஏ�ப�ட#. நா� 
மா�ர� வ(# ேச�(த அ5�த வாரேம பி�ைளயவ�க� தி4வாவ5#ைறைய 
ேநா6கி� 1ற�ப�டா�க�. நாM� சேவாிநாத பி�ைள*� உட� ெச�ேறா�. சில 
ஏ�5� �வ:கG� எ"கG6< ேவ2:ய வ,திர"கG� நா"க� எ5�#6ெகா25 
ேபானைவ. 
 
மா�ர� எ�ைலைய� தா2: வ2: ேபா36ெகா2:4(த#. “அ�ப�� 1ராண� 
�வ:ைய எ5�” எ�% ஆசிாிய� Cறேவ நா� அதைன எ5�#� பிாி�ேத�. 
“எP�தாணிைய எ5�#6ெகா�G�” எ�% அவ� ெசா�னா�. நா�, “��னேம 
�Pவைத*� வாசி�#6கா�:� தி4�த"கைள� பதி(ேதாேம” எ�% எ2ணிேன�. 
 
கவிைத ெவ�ள� 
 
ஏ�ைட� பிாி�# அ�ப�� 1ராண�தி� எPத�ெப�றி4(த இ%தி� ெச3*ைள 
வாசி6க� ெசா�னா�. பிற< சிறி#ேநர� ஏேதா ேயாசி�தா�. அ�பா� 1திய 
பாட�கைள� ெசா�ல ஆர�பி�தா�. “ெபாிய ஆ�சாியமாக அ�லவா இ46கிற# 
இ#? வ2:யிேல பிரயாண� ெச3கிேறா�. இ�ேபா# மன� ஓ5மா? க�பைன 
எPமா? கவிக� ேதா�%மா? அ�ப:� ேதா�றினா�� நாைல(# பாட�கG6< 
ேம� ெசா�ல �:*மா?” எ�% பலவா% நா� எ2ணமிடலாேன�. 
 
அவ� மன�பாட� ப2ணிய பாட�கைள ஒ�பி�ப#ேபால� தைடயி�றி ஒDெவா4 
ெச3*ளாக� ெசா�? வ(தா�. வ2: ெம�ல� ெச�ற#. அவ4ைடய கவிைத 
ெவ�ள�� ஆ%ேபால வ(#ெகா2:4(த#. எ� ைக*� எP�தாணிைய ஓ�:� 
ெச�ற#. வ2:யி� ஆ�ட�தி� எP�#6க� மாறி*� வாிக� ேகாணி*� 
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அைம(தன. அவ� ெசா�ன ெச3*�கேளா தி4�தமாகH� ெபா4� 
சிற�1ைடயனவாகH� இ4(தன. 
 
வடேதச�தி?4(த ந(தென�M� அரச� தி4வ�பாி� வழிப�5� 
ேப%ெப�றாென�ப# 1ராண வரலா%. அவ� அ(த ,தல�#6< வ(தாென�% 
�46கமாக� ெசா�? �:6காம� இைடவழியி� உ�ள ,தல"கைள எ�லா� 
தாிசி�# வ(தாென�% அைம�# அ(த அ(த ,தல"களி� ெப4ைமகைள� 
�46கமாக� ெசா��வத�< ஒ4 வா3�ைப அைம�#6ெகா2டா�. அ6கவிஞ�. 
சிவ,தல விஷயமாக� பல ெச3திகைள அவ� அறி(தி4(தா�. ச(த��ப� கிைட�த 
ேபாெத�லா� அவ�ைற வ�1%�த ேவ25ெம�ப# அவர# அவா. ஆைகயா� 
ந(த� பல சிவ ,தல"கைள� தாிசி�# இ�1�றாென�ற வரலா�ைற விாிவாக� 
ெசா�ல ஆர�பி�தா�. 
 
அ�ப<தி6< “ந(த� வழிப5 படல�” எ�% ெபய�. ��1 53 பாட�க� 
பாட�ெப�றி4(தன. அத�< ேம� ந(த� பிரயாண�ைத� ப�றிய ெச3திகைள 
உைர6<� ெச3*�க� எ"க� பிரயாண�தி� இய�ற�ப�டன. 
 
அDவ�ேபா# ஒDெவா4 ெச3*ைள ஆசிாிய� 1தியதாக� ெசா�ல நா� 
எPதியி46கிேற�. அ6கால"களிேல*� அவர# கவி�#வ�ைத6 <றி�# நா� 
விய(த#25. ஆனா� இ�பிரயாண�தி� என6< உ2டான ஆ�சாியேமா 
எ�லாவ�ைற*� மீறி நி�ற#. ஒ4 வரலா�ைற அைம�#� ெதாட��சியாக� 
ேப�வ#ேபாலேவ ெச3*�க� ெச3வெத�பைத6 கைதயி�தா� ேக�:4(ேத�. 
க�ப� ஒ4 நாளி� எPI% ெச3*�க� பா:னாெர�% ெசா��வா�க�. “அDவளH 
விைரவி� ெச3*� இய�ற �:*மா? அ# க�56கைதயாக இ46க ேவ25�. 
அ�ல# க�ப� ெத3விக ச6தி*ைடயவராக இ46கேவ25�” எ�% நா� 
நிைன�தி4(ேத�. அ�ைற� தின� ஆசிாிய� ெச3*�கைள இய�றிய ேவக�ைத*� 
அத�<� பி� பல சமய"களி� அவ4ைடய கவிைதெவ�ள� ெப46ெக5�# 
வ4வைத*� ேநேர அறி(த என6< அ�பைழய வரலா% உ2ைமயாகேவ 
இ46<ெம�ற ந�பி6ைக உ2டாயி�%. 
 
வ2:யிேல ேபாவைத நா"க� மற(ேதா�. த� க�பனா உலக�தி� அவ� சSசார� 
ெச3தா�. அ"கி4(# ஒDெவா4 ெச3*ளாக உதி��தா�. அவ�ைற நா� எPதிேன�. 
என6< அவ4ைடய உ4வ�� அவ� Cறிய ெச3*�கGேம ெதாி(தன. 
ேவெறா�%� ெதாியவி�ைல. ஒ4 பா�ைட அவ� ெசா�? நி%�தியHட� சில சில 
சமய"களி� அ(த அ�1த நிகO�சி6<� 1ற�பாக நி�% நா� சிலேநர� பிரமி�ைப 
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அைடேவ�. ஆனா� அ5�த கணேம ம�ெறா4 ெச3*� அவ� வாயி?4(# 
1ற�ப�5வி5�. மீ25� நா� அ(த நிகO�சியிேல கல(# ஒ�றிவி5ேவ�. 
 
தி4வாவ5#ைறைய அைட(த# 
 
“தி4வாவ5#ைற வ(#வி�ேடா�” எ�% வ2:6கார� ெசா�னேபா#தா� 
நா"க� ந(தைன*� அவ� ேபான வழிைய*� மற(#வி�5 நிமி�(# பா��ேதா�. 
“சாி, �வ:ைய6 க�:ைவ*�; பி�1 பா��#6ெகா�ளலா�” எ�% ஆசிாிய� 
உ�தரவி�டா�. அவைர வாயார� பாரா�:� 1கP�நிைல*� அத�< ேவ2:ய 
ஆ�ற�� இ46<மாயி� அ�ேபா# நா� ஓ� அ�தியாய� ெசா�? எ� ஆசிாிய� 
1கைழவிாி�# எ� உ�ள�ேத இ4(த உண��சி அDவளைவ*� 
ெவளி�ப5�தியி4�ேப�. அ(த ஆ�ற� இ�ைலேய! 
 
தி4வாவ5#ைறயி� ெத�<Lதியி� உ�ள சி�ேனா#வா� L�:ேல ேபா3 
இற"கிேனா�. அ"ேக ஆசிாிய� அMFடான"கைள �:�#6ெகா25 W 
��பிரமணிய ேதசிகைர� தாிசி�பத�காக� 1ற�ப�டா�. நா� நிழ�ேபாலேவ 
ெதாட�(ேத�. நா"க� தி4வாவ5#ைறைய அைட(த ெச3தி அத�<� 
த�பிரா�கG6<� ெதாி(#வி�ட#. அவ�க� மட�# வாயி?ேல பி�ைளயவ�கைள 
எதி�பா��# நி�றி4(தா�க�. அவைர6 க2டHட� அவைர அைழ�#6ெகா25 
உ�ேள ஆதீனக��தாிட� ெச�றா�க�. 
 
வரேவ�1 
 
��பிரமணிய ேதசிக4ைடய ச(ேதாஷ� அவ� �க�திேல ெவளி�ப�ட#. ஆசிாிய� 
ேதசிகைர வண"கிவி�5 அ4கி� அம�(தா�. நா� அவ46<� பி�ேன இ4(ேத�. 
த�பிரா�கG� இ4(தன�. “இனிேம� த�பிரா�கG6< உ�ஸாக� உ2டா<�. 
நம6<� ச(ேதாஷ�” எ�% ெசா�?ய ேதசிக�, “பாட� எ�ேபா# ஆர�பி6கலா�?” 
எ�% ேக�டா�. 
 
“ச(நிதான�தி� உ�தரH6காக6 கா�தி46கிேற�. இ�ைற6ேக ஆர�பி6கலா�” 
எ�% பி�ைளயவ�க� Cறினா�. 
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“இ�ேபா#தா� வ(தி46கிறீ�க�. அத�<� சிரம� தர6Cடா#. நாைள6 
காைலயி?4(ேத ெதாட"கலா�” எ�% ெசா�? ேவ% பல விஷய"கைள� 
ேபசிவ(தா�. அ�பா� விைடெப�% நா"க� எ"க� வி5தி6<� ெச�ேறா�. 
 
பாட�ைத� ப�றிய ேயாசைன 
 
ம%நா� காைலயி� மட�#6<� ெச�% ��பிரமணிய ேதசிக� ��1 அம�(ேதா�. 
த�பிரா�க� பாட� ேக�பத�<� சி�தமாக இ4(தா�க�. அவ�க� C�ட�தி� 
<மாரசாமி� த�பிரா� தைலவராக ��ேன அம�(தி4(தா�. பி�ைளயவ�க� பாட� 
ெசா�வைத அவ�க� மி6க ஆவேலா5 எதி�பா��#6ெகா2:4(தா�க�. 
“இவ�கG6<� தமிO ப:6க ேவ25ெம�% இDவளH ஆவ� இ46கிறேத. 
இவ�கG6< ேவ% <ைறெயா�%� இ�ைல. தமிO6 க�வியி� தம6<�ள ஆவைல� 
ெபாிதாக� ெசா��கிறா�கேள!” எ�% நா� அவ�க� ��னிைலயி� எ� 
சி%ைமைய நிைன�#� பா��ேத�. 
 
“எ�ன பாட� ஆர�பி6கலா�?” எ�ற ேயாசைன எP(தேபா# ��பிரமணிய ேதசிக�, 
“எ�ேலா46<� ஒேர பாட�ைத� ெசா��வைத6கா�:�� <மாரசாமி� த�பிரா� 
��னேம சில I�கைள� பாட" ேக�:4�தலா� அவ46< ஒ4 பாட�� 
ம�றவ�கG6< ஒ4 பாட�� நட�தலா�. <மாரசாமி� த�பிராM6<� 
தி4வாைன6கா� 1ராண�ைத ஆர�பி6கலா�; ம�றவ�க� சீகாள�தி� 1ராண� 
ேக�க�5�” எ�% ெசா�? ேம�� பாட ச�ப(தமான சில விஷய"கைள� 
ேபசினா�. 
 
என# வா�ட� 
 
த�பிரா�கைள� ப�றி*� அவ�கG6<� ெசா�லேவ2:ய பாட"கைள� ப�றி*� 
ேப�� நட(தெபாP# என6< ஒ4வைகயான மனவ4�த� உ2டாயி�%. “எ�ைன 
இவ�க� மற(#வி�டா�கேள. நா� த�பிரா�கேளா5 ேச�(# பாட" 
ேக�க6Cடாேதா! ஆதீன ச�பிரதாய�#6< அ# விேராதமாக இ46<ேமா! 
பி�ைளயவ�க� ஜாைகயிேல இ46<�ேபா# ெசா��� பாட�ேதா5 நி�க 
ேவ25மா? இ�ப:யா<ெம�றா� இDR46< வ(ததி� என6< லாப� 
ஒ�%மி�ைலேய!” எ�% எ2ணி எ2ணி எ� மன� ம%கிய#. நா� 
�கவா�ட�ேதா5 ேயாசைனயி� ஆO(தி4(ேத�. 



139 

 

 

 
எ� ஆவ� 
 
அ�ேபா# ஆசிாிய� எ�ைன� பா��தா�. எ� மன�#� நிகO(த எ2ண"கைள 
அவ� உண�(#ெகா2டாெர�ேற ேதா�றிய#. அ�ப: அவ� பா��தேபா# சிற(த 
மதி�கியாகிய ��பிரமணிய ேதசிக� எ"க� இ4வ� க4�ைத*� உண�(தவ�ேபால, 
“இவைர எ(த வைகயி� ேச�6கலா�?” எ�% ேக�டா�. அ6ேக�வி என6< ஒ4வைக 
எP�சிைய உ2டா6கி�%. ேயாசைனயினி�%� தி�ெர�% விழி�#6ெகா2ேட�. 
எ�கி4(த ஆவ� =2டேவ பி�ைளயவ�க� விைட பக�வத�< �� நா� 
“இர25 வைகயி�� ேச�(# பாட" ேக�கிேற�” எ�% ெசா�ேன�. யாவ4� 
தைட ெசா�லவி�ைல. எ� ஆசிாிய4� ேதசிக4� த� 1��%வா� எ� ஆவலாகிய 
பயி46< நீ� வா��தன�. 
 
“எ�ேலா46<� லாப� ஒ4 ப"<. உம6< இர�:�1 லாப�” எ�% ேதசிக� 
Cறியேபா# நா� சிறி# ேநர�#6< ��1 ஆO(தி4(த #யர6கட� மைற(த இட� 
ெதாியவி�ைல. ச(ேதாஷ உ�சியி� நி�ேற�. 
 
“உ�மிட� 1,தக"க� இ46கி�றனவா!” எ�% அ(த வ�ள� ேக�டா�. 
 
அவ46< �� இ�ைலெய�% ெசா�வத�< நாண� உ2டாக, இ�ைலெய�றா� 
உ2ெட�% த4� ேப4பகாாியாகிய ேதசிக� நா� அ(த வா��ைதைய� 
ெசா�னHட� மட�#� 1�தகசாைலயி?4(# தி4வாைன6கா� 1ராண�ைத*� 
சீகாள�தி� 1ராண�ைத*� ெகா25வர�ெச3# என6< வழ"கினா�. 
 
“பாட� நட6<�ேபா# சாமிநாைதயேர ப:6க�5�” எ�% ேதசிக� உ�தரவி�டா�. 
நா� இைச*ட� ப:�ேபென�ப# ��ேப ெதாி*ம�லவா? 
 
பாட ஆர�ப� 
 
<மாரசாமி� த�பிராM6< உாிய தி4வாைன6கா� 1ராண� �த?� ஆர�பமாயி�%. 
அ�1ராண�தி��ள விநாயக� கா�1� ெச3*ைள� ப:�ேத�. ஆசிாிய� ெபா4� 
ெசா�னா�. பி�1 ம�ற வைகயா46< உாிய சீகாள�தி� 1ராண�தி� கா�1� 
ெச3*ைள*� ப:�ேத�. ஆசிாிய� உைர Cறினா�. 
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இDவா% அ(த ந�லநாளிேல த�பிரா�கG6< எ� ஆசிாிய� பாட� ெசா�ல� 
ெதாட"கினா�. ��பிரமணிய ேதசிக4ைடய வி4�ப�தி�ப: காைலயி� அவ46< 
��1 தி4வாைன6கா� 1ராண� நைடெப%�. பி�பக?� ம�றவ�கG6<ாிய 
சீகாள�தி� 1ராண� மட�ைத� சா�(த ேவ% இட"களி� நிகP�. இர25 
வைகயி�� நாேன ப:�# வ(ேத�. 
 
பாட� நட(த �ைற 
 
��பிரமணிய ேதசிக��� பாட� நட6<�ேபா# இைடயிைடேய நா� இைச*ட� 
ப:6<� �ைறைய� ேதசிக� பாரா�5வா�. தி4வாைன6கா� 1ராண� க:னமான 
Iலாதலா� ஒ4 நாைள6< ஐ�ப# பாட�கG6< ேம� நைடெபற வி�ைல. 
��பிரமணிய ேதசிக4� தம6<� ேதா�றிய க4�#6கைள உாிய இட"களி� 
ெசா��வா�. ேதசிகைர� தாிசி�பத�<6 காைலயி� அ:6க: பல பிர16கG� 
வி�#வா�கG� வ4வா�க�. அ�ேபா#� பாட� நைடெப%�. வ(தவ�கG� ேக�5 
இ�1%வா�க�. அ�தைகய ச(த��ப"களி� பாட�தி� �ைவ அதிகமா<�. 
வ(தி4�பவ�கG� ேக�5� பயனைட*�ப: பி�ைளயவ�க� பல ேம�ேகா�கைள 
எ5�#6கா�5வா�. ைசவ சி�தா(த6 க4�#6க� வ4மிட"களி� ேதசிக� 
ெம3க2ட சா,திர"களி?4(# ேம�ேகா�கா�: விஷய"கைள அ4ைமயாக 
எ5�# விள6<வா�. அ�தைகய கால"களி� ெபாP#ேபாவேத ெதாியா#. தமிO 
வி4(ெத�% உபசார�#6<� ெசா��வ# வழ6க�. அ"ேக நா� அMபவி�த# 
உ2ைமயி� வி4(தினா� உ2டா<� இ�பமாகேவ இ4(த#. உணவி� ஞாபக� 
அ"ேக வ4வத�ேக இடமி�ைல. 
 
பாட" ேக�ைகயி� ஒDெவா4 பாடைல*� நா� ;�%�ைற வாசி�ேப�. ெபா4� 
ெசா��வத�< �� ஒ4 �ைற பாட� �Pவைத*� ப:�ேப�. ெபா4� 
ெசா���ேபா# சி% சி% ப<தியாக� பிாி�#� ப:�ேப�. ெபா4� ெசா�? �:(த 
பிற< மீ�5� ஒ4�ைற பாட� �Pவைத*� ப:�ேப�. இ� பழ6க�தா� அ�பாட� 
எ�மன�தி� ந�றாக� பதி(த#. பி�ைளயவ�க� பாட� ெசா��� �ைற இ#. 
 
தி4வாவ5#ைற மட�ைத� சா�(த அ�னச�திர�தி� நா� காைலயி�� பக?�� 
இரவி�� ஆகார� உ25 வ(ேத�. 
 
ஒDெவா4 நாG� தமிO� பாட�தினா�� ��பிரமணிய ேதசிக4ைடய 
ச�லாப�தினா�� அயK�களி?4(# வ4பவ�கGைடய பழ6க�தினா�� 1திய 
1திய இ�ப� என6< உ2டாயி�%. த�பிரா�க� எ�னிட� அதிக அ�ேபா5 
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பழ<வாராயின�. என6<� அவ�கG6<� பலவைகயி� ேவ�%ைம இ4�பிM� 
எ"க� ஆசிாியராகிய க�பக�தி� கீO6 க�றாக இ4(த நா"க� அைனவ4� 
மனெமா�#� பழகிேனா�. அவ�கG6<�G� <மாரசாமி� த�பிரா� எ�பா� 
ைவ�த அ�1 தனி�ப�ட சிற�1ைடயதாக இ4(த#. எ�ேலா4� தமிழி�ப�தா� 
பிைண6க�ப�5 உறவா: வ(ேதா�. 
 
எ"கேளா5 மா�ர�தி?4(# வ(த சேவாிநாத பி�ைள தி4வாவ5#ைறயி� ஒ4 
வார� வைரயி� இ4(# ஆசிாியாிட� உ�தரHெப�% மா�ர�#6<� ெச�றா�. 
மா�ர�தி� ��சீ� ேவதநாயக� பி�ைள அவ46<� பழ6க�ைடயவராதலா� 
அ"ேக அவ4ட� இ4(தன�. 
----------- 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 47. 47. 47. 47. அ�) =�	திக� =வ�அ�) =�	திக� =வ�அ�) =�	திக� =வ�அ�) =�	திக� =வ�    
 
தி4வாவ5#ைற மட�தி� இ4வைக� பாட"கG� காைலயி�� மாைலயி�� 
�ைறயாக நட(# வ(தன. ��பிரமணிய ேதசிக4ைடய அ�1 எ�ேம� வர வர 
அதிகமாக� பதிய�ெதாட"கிய#. பி�ைளயவ�கG6< எ�பா��ள அ�பி� 
மி<திைய அறி(த ேதசிக� எ�னிட� அதிக ஆதரH கா�:ன�. அDவி4வ4ைடய 
அ�பினா�� ம�றவ�கGைடய பிாிய�ைத*� நா� ச�பாதி�ேத�. மட�திேல 
பழ<பவ�க� எ�ைன*� மட�ைத� சா�(த ஒ4வனாகேவ மதி6கலாயின�. மட�# 
உ�திேயாக,த�க� எ�னிட� பிாியமாக� ேபசி வ(தHட� என6< ஏேதM� ேதைவ 
இ4(தா� உடேன ெகா5�# உதவி� த"க� அ�ைப� பல�ப5�தின�. 
எ�ேலா4ைடய அ�1� நிைல�தி46க ேவ25ெம�ற கவைலயா� யாாிட�� நா� 
மிகH� பணிவாகH� ஜா6கிரைதயாகH� நட�பைத ஒ4விரதமாக ேம�ெகா2ேட�. 
 
‘ச(நிதான�தி� உ�தரH’ 
 
மாசி மாத� மகாசிவரா�திாி வ(த#. தி4வாவ5#ைறயி� உ�ளவ�கG6< ஏேதM� 
சாமா�க� ேவ25மானா� மட�# உ6கிராண�தி?4(#தா� ெப�%6ெகா�ள 
ேவ25�. அ6கால�தி� அDRாி� கைடக� இ�ைல. சிவரா�திாியாதலா� 
மாைலயி� ேகா��தீ�வர� ஆலய�#6<� ெச�% ,வாமி தாிசன�ெச3ய 
எ2ணிேன�. ேத"கா3, பழ�, பா6<, ெவ�றிைல �த?யைவ ேவ25�. 
கைடகேளா இ�ைல. ஆதலா� ‘மட�# உ6கிராண�திேல வா"கி6ெகா�ளலா�’ 
எ�% நிைன�#6 காைல� பாட� �:(தHட� அDவிட�ைதயைட(# ெவளியி� 



142 

 

 

நி�றப:ேய உ6கிரண6காராிட� என6< ேவ2:யவ�ைற� ெசா�ேன�. 
“ஐயரவ�க� எ�ேபா# எ# ேக�டா�� ெகா56கேவ25ெம�% ச(நிதான�தி� 
உ�தரH” எ�% கணீெர�% ஒ4 ச�த� ேக�ட#. அசாீாி வா6ைக�ேபா�ற 
அDெவா? எ"கி4(த வ(தெத�% கவனி�ேத�. க(தசாமி ஓ#வாெர�பவ� 
அDவா% ெசா�?6ெகா2ேட வ(தா�. அ"ேக அய??4(த ஒ4 ஜ�ன�6< 
அ�1ற�தி� ப2டார ச(நிதிக� அம�(தி4(தைத6 க2ேட�. உடேன என6<� 
சிறி# நாண� உ2டாயி�%. “எ# ேவ25மானா�� வா"கி6 ெகா�ளலாெம�% 
உ�தரவாகிற#” எ�% அ4கி� வ(த ஓ#வா� மீ�5� ெசா�னா�. அதைன 
உ%தி�ப5�#வ# ேபால� ேதசிக� 1�னைக &�தா�. ேவ2:ய 
ெபா4�கைளெய�லா� தைடயி�றி நா� ெப�%6ெகா2ேட�. இய�பாகேவ 
ேவ25�ேபா# என6< உதவிவ4� அ(த உ6கிராண6கார� அ�% �த� எ� 
<றி�பறி(# என6< ேவ25வனவ�ைற அ�ெபாPத�ெபாP# உதவிவ(தா�. 
பி�கால�தி�� என6< ேவ2:ய ெபா4�கைள ேவ2:ய சமய"களி� அ(த 
உ6கிராண� ெகா5�ப#� நா� ெப�%6ெகா�வ#� வழ6கமாயின. 
 
காைல� பாட�தி� தி4வாைன6கா� 1ராண� ��%�ெப�ற#. அத�பி� 
தி4நாைக6காேராண� 1ராண� ஆர�பமாயி�%. ��னேர அ(Iைல நா� 
ப����ர�திேல பாட" ேக�:4(தைமயா� மட�தி� ப:6<�ேபா# மி6க 
ெதளிேவா5 ப:�ேத�. அDவ�ேபா# இ�ன இ�ன ராக�தி� 
ப:6கேவ25ெம�% ��பிரமணிய ேதசிக� C%வா�. அ"ஙனேம நா� ப:�ேப�. 
 
ஓ#வார# அ�1 
 
ஒ4நா� காைலயி� மட�தி?4(# ெவளிேய வ(# ஆகார� ெச3*� இட�ைத 
ேநா6கி� ேபா36ெகா2:4(ேத�. அ�ேபா# மணி பதிெனா�%6< ேம� 
இ46<�. என6ெகதிேர மைட�ப�ளி விசாரைண6காரராகிய ��#சாமி 
ஓ#வாெர�பவ� வ(தா�. அவ4ைடய அ�1� மாியாைத*� எ�ேபா# க2டா�� 
அவேரா5 சில வா��ைதக� ேபசேவ25ெம�% எ�ைன� =25�. ஆதலா� 
அவைர� பா��தHட�, “கிழ6ேகயி4(# வ4கிறீ�கேள; அ6கிரகார�தி� ஏேதM� 
ேவைல இ4(தேதா!” எ�% ேக�ேட�. 
 
“ஐயாைவ*� அ�மாைவ*� பா��#வி�5 வ4கிேற�” எ�றா�. 
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“உ"க� L5 வட6< Lதியி� அ�லவா இ46கிற#? இ"ேக உ"க� தாயா� 
தக�பனா� வர6 காரண� எ�ன?” 
 
“இ�ைல. அ2ணாHைடய ஐயா, அ�மா வ(தி46கிறா�க�” எ�% அவ� 
ெசா�னHடேன, “எ�ன! எ"ேக வ(தா�க�?” எ�% பரபர�ேபா5 அவ�கைள� 
பா�6க ேவ25ெம�ற எ� ஆவைல� 1ல�ப5�திேன�. 
 
ஓ#வா� பிராய�தி� எ�ைனவிட �தி�(தவராக இ4(தா�� எ�ைன 
அ2ணாெவ�ேற அைழ�#வ(தா�. எ� ெப�ேறா�க� அ�ைற�தின� வ4வதாக 
என6< ��னேம ெதாிவி6கவி�ைல. அவ�கைள நா� எதி��பா�6கHமி�ைல. 
“அவ�க� எ"ேக த"கியி46கிறா�கேளா? பழ6கமி�லாத இடமாயி�ேற! சா�பி5� 
ேநரமாயி�ேற! அ�பா &ைஜ ப2ணேவ25ேம!” எ�ெற�லா� நா� விாிவாக 
ேயாசைன ெச3ேத�. எ� உ�ள�# உண��சிகைள �க6<றி�பா� ஒ4வா% 
ஊகி�#ண�(த ஓ#வா�, “கவைல�பட ேவ2டா�. அவ�க� காைலயிேல 
வ(#வி�டா�க�. அவ�க� வ(# அ2ணாைவ� ப�றி விசாாி�தேபாேத 
இ�னாெர�% ெதாி(#ெகா2ேட�. அவ�கG6<� ச�திர�தி� த6க 
இட�ெகா5�# ேவ2:ய சாமா�கைள அM�பிேன�. ஐயாவி� 
&ைஜ6<ேவ2:ய பா� �த?ய திரவிய"கைள*� அM�பியி46கிேற�. அவ�க� 
அ"ேக ,நான�ைத*� &ைஜைய*� �:�#6ெகா25 அ2ணாவி� 
வ4ைக6காக6 கா�தி46கிறா�க�. ேபா3 ஆகார� ெச3யேவ2:ய#தா�. 
இ�ேபா# அ"ேக ேபா3 விசாாி�#வி�5�தா� வ4கிேற�” எ�றா�. 
 
என6<� ெதாியாமேல நிகO(த அ�ெசய�கைள6 ேக�5 நா� ஆ�சாியமைட(ேத�. 
ஓ#வா4ைடய அ�ைப*� விதரைணைய*� மட�தி� உ�ள ஒP"ைக*� 
பாரா�:யப:ேய நா� விைரவாக எ� தா3, த(ைதய� உ�ள இட�#6<� 
ெச�ேற�. 
 
ெப�ேறா� மகிO�சி 
 
நா� அ"ேக ேபானHட�, “எ�ப:�ப�ட மMFய�க�! எ�ன ஏ�பா5க�! எ�ன 
விசாரைண!” எ�% எ� த(ைதயா� த� ச(ேதாஷ�ைத ெவளி�ப5�தினா�. “சாமா, 
இ�மாதிாியான இட�ைத நா� பா��தேதயி�ைல. நா"க� உ�ைன� 
பா��#வி�5� ேபாகலாெம�% இ�% காைலயி� இ"< வ(ேதா�. சில� 
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ச�திர�தி� த"கலாெம�% ெசா�னா�க�. அ�ேபா# இDவிட� வ(ேதா�. இ"ேக 
ஒ4வ� எதி��ப�டா�. ‘நீ"க� யா�?’ எ�% ேக�டா�. உ�ைன� பா�6க 
வ(தி4�பதாக� ெசா�ேன�. உடேன எ"கG6< ேவ2:யவ�ைறெய�லா� 
விசாாி�# விசாாி�#6 ெகா5�# உதவினா�. “இ(த மாதிாியான மMFய�கைள நா� 
இ#வைர பா��ததி�ைல அவ� யா�?” எ�% எ� தாயா4� ேக�டா�. 
 
“அவ� என6< ஒ4 த�பி” எ�% மன�#6<�ேள ெசா�?6ெகா2ேட�. 
ஓ#வா4ைடய அ�ைப எ� மன� ந�றாக அறி*�. அவ�கG6< அDவளH 
ெதாியாத�லவா? 
 
“உ� த�பிைய� பா��தாயா?” எ�% ேக�56ெகா2ேட <ழ(ைதயாக இ4(த எ� 
த�பிைய எ�னிட� அ�ைனயா� அளி�தா�. நா� ச(ேதாஷமாக வா"கி 
அைண�#6ெகா2ேட�. எ� அ�ைனயா� சைம�#� த(ைதயா� &ைஜயி� 
நிேவதன� ெச3ய�ெப�ற உணைவ நா� உ25 பல நாளாயின. அ�% 
அDHணைவ உ25 மகிO(ேத�. நா� ந�ல இட�தி� இ46கிேற� எ�ற 
தி4�தியா� அவ�கG� மகிO(தா�க�. 
 
ராக மா?ைக 
 
அ�ைறய தின� ஏேதா ஒ4 காரண�தா� காைலயி� நட6கேவ2:ய பாட� பி�பக� 
;�%மணி �த� ஏPமணி வைரயி� மட�தி��ள ப�னீ�6க�:� நட(த#. சில 
நா�களி� அDவா% நட�ப#25. பாட� நட6ைகயி� ��பிரமணிய ேதசிக� அ"ேக 
வ(# அம�(தி4(தா�. <மாரசாமி� த�பிராM� நாM� பாட"ேக�5 வ(ேதா�. 
பி�ைளயவ�க� ெசா�னப: நா� தி4நாைக6காேராண� 1ராண�ைத� ப:�ேத�. 
எ� ெப�ேறா�கைள6 க2ட ச(ேதாஷ�� எ� அ�ைனயா� இ�ட உணைவ 
உ2ட உர�� ேச�(# என6< ஒ4 1திய ஊ6க�ைத உ2டா6கின. அதனா� அ�% 
நா� ப:�தேபா# ஒDெவா4 ெச3*ைள*� ஒDெவா4 ராக�தி� மா�றிமா�றி 
வாசி�ேத�. ச"கீத� பிாியராகிய ேதசிக� ராக"கைள6 கவனி�# வ(தா�. 
இைடயிேல பி�ைளயவ�கைள� பா��#, “உ"க� சிFய� ராகமா?ைகயி� ப:�ப# 
தி4�திகரமாக இ46கிற#” எ�றா�. 
 
இDவா% பாட� நட6ைகயி� வட6<� 1ற�ேத*�ள ஓாிட�தி� சிறி# =ர�ேத சில� 
மைறவாக இ4(# கவனி�ப# வழ6க�. அ�%� அ�ப:ேய சில� இ4(தன�. எ� 
த(ைதயா� மாைல அMFடான"கைள �:�#6ெகா25 அ�ப6கமாக வ(தவ� 
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பாட� நட�பைத*� சில� =ர�திேல இ4(# கவனி�பைத*� க25 தா�� 
அவ�கேளா5 ஒ4வராக அ"ேக இ4(# நா� ப:�பைத*� பி�ைளயவ�க� 
ெபா4� ெசா�வைத*� ேக�5 வ(தா�. அவ� வ(# ேக�ட# என6<� ெதாியா#. 
 
நா� ராக�ேதா5 வாசி�பைத6 ேக�5 அவ4� மகிOH�றா�. நா� ப:�பைத� 
ப�றி� ��பிரமணிய ேதசிக� பாரா�:� ேபசிய வா��ைதக� அவ� காதி� விP(தன. 
அ�ேபா# அவ46< உ2டான ச(ேதாஷ�#6<� தி4�தி6<� அளHCற �:*ேமா! 
இ(நிகO�சி ��ேன�பா�ேடா5 நட(த#ேபா� இ4(த#. த�ெசயலாக எ� 
த(ைதயா� அ"ேக வ(த#�, நா� ராகமா?ைகயி� ப:�த#� ேதசிக� பாரா�:� த� 
அ�ைப ெவளி�ப5�திய#� எ� த(ைதயா� மன�தி� இ4(த கவைலைய� 
ேபா6கH� ‘இவM6< ஒ4 <ைறH� இ�ைல’ எ�ற ைதாிய�ைத உ2டா6கH� 
காரணமாயின. பாட� �:(தHட� எ�ேலா4� எP(# வ(ேதா�. 
 
நா� ��ேன வ(ேத�. ஆசிாிய� பி�ேன சிறி# =ர�தி� த�பிரா�கேளா5 
வரலாயின�. நா� வ4� வழியி� த(ைதயாைர6 க2டேபா#, “அ�பா! நீ ப:�தைத6 
ேக�ேட�. ப2டார ச(நிதிக� ெசா�ன வா��ைதகைள*� கவனி�ேத�. எ�லா� 
ஈ�வராM6கிரக(தா�” எ�% ெசா�னேபா# உ�ேள இ4(த உண��சி ெபா"கி 
வ(த#. ேமேல ேபச� ெதாியவி�ைல. அவ� ஜாைக6<� ெச�றா�. பி� வ4வதாக� 
ெசா�? நா� மீ25� ஆசிாியேரா5 ேச�(#ெகா2ேட�. 
 
இ4 �#<ரவ4� ஆசிாிய4� 
 
ஒDெவா4 நாG� மாைலயி� ஆசிாியேரா5 தி4வாவ5#ைறயி��ள 
ேகா�5மா"<ள� வைர6<� ெச�% அMFடான"கைள �:�#வி�5 வ4வ# 
எ� வழ6க�. இ4�5 ேவைளகளி� ஆசிாிய� ைகைய� பி:�# அைழ�# வ4ேவ�. 
அ�ைற� தின�� அDவா% ெச�% தி4�1�ேபா#, “உ��ைடய தாயா�, 
தக�பனா� வ(தி4�பதாக� ெசா�னீேர; அவ�க� எ"ேக த"கியி46கிறா�க�? 
இ�ேபா# பா��#வி�5� ேபாகிேற�” எ�றா�. 
 
“சிரம� ேவ2டா�. அவ�கேள ஐயாைவ� பா�6க வ4வா�க�” எ�% நா� 
ெசா�?*� அவ� வ�1%�தேவ, அவைர எ� ெப�ேறா�களிட� அைழ�#� 
ெச�ேற�. 
 



146 

 

 

ச�திர�தி� ஒ4 விசி�பலைகயி� ஆசிாிய� அம�(தா�. த(ைதயா4� அம�(தா�. 
த(ைதயாாிட� ஆசிாிய� ேயாக ேTம"கைள விசாாி�#6ெகா25 இ4(தேபா# 
எ� தாயா� வ(தா�. அத�< �� ஆசிாியைர அவ� பா��தேத இ�ைல. 
 
“<ழ(ைதைய நீ"கேள தாயா�, தக�பனாைர�ேபால6 கா�பா�றி வ4கிறீ�க�. 
நா"க� எ(தவித�தி�� இவM6<� பிரேயாசன�படாம� இ46கிேறா�. 
உ"கGைடய ஆதரவினா�தா� இவ� ��M6< வரேவ25�” எ�% க2ணி� 
நீ�த#�ப அவ� ெசா�னா�. ஒ4 ெத3வ�தினிட�தி� வர"ேக�ப# ேபால இ4(த# 
அ(த� ெதானி. 
 
“நீ"க� ெகாSச�� கவைல�பட ேவ2டா�. உ"க� <மார� ந�ல 1�திசா?, 
ந�றாக� ப:�# வ4கிறா�. கடH� கி4ைபயா� ந�ல நிைலைம6< வ4வா�” எ�% 
ஆசிாிய� Cறிய வா��ைதக� எ� தாயாாி� உ�ள�ைத6 <ளி�வி�தன. எ�னிட� 
அ�1 ைவ�பவ�கG6<�ேள அ(த ;�% ேப�கG6< இைணயானவ�க� ேவ% 
இ�ைல. அ�;வ4� ஒ4"ேக இ4(# எ� ந�ைமைய6 <றி�#� ேப��ேபா# 
அவ�கGைடய அ�1 ெவளி�ப�ட#. அ(த ;வ4ைடய அ�பி�� ;�%விதமான 
இய�1க� இ4(தன. அவ�றினிைடேய உய�H, தாOH உ2ெட�% ெசா�ல 
�:*மா? இ�ன வைகயி� இ�ன# சிற(த# எ�%தா� வைரய%6க �:*மா? 
ஒேர அ�1மயமாக� ேதா�றிய அ6கா�சிைய இ�ேபா# நிைன�தா�� எ� 
உ�ள�#� இ�ப� ஊ%கி�ற#. அ�;வைர*� ;�% அ�1 ;��திகளாக 
இ�%� பாரா�: வ4கிேற�. 
 
ம%நா� வி:ய� காைலயி� எ� ெப�ேறா�க�, “உ�ைன� பா��#வி�5� 
ேபாக�தா� வ(ேதா�. பா��ததி� மிகH� தி4�தியாயி�%. ஊ46<� ேபா3 
வ4கிேறா�. உட�ைப ஜா6கிரைதயாக� பா��#6ெகா�” எ�% எ�னிட� 
ெசா�?வி�5� Yாிய;ைல6< எ� த�பி*ட� ேபானா�க�. 
----------- 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 48. 48. 48. 48. சில ச�கட�க�சில ச�கட�க�சில ச�கட�க�சில ச�கட�க�    

 
ஒேர மாதிாியான ச(ேதாஷ�ைத எ6கால�#� அMபவி�பெத�ப# இDHலக�தி� 
யா46<� சா�தியமானத�%. மனிதMைடய வாOவிேல இ�ப�� #�ப�� கல(# 
கல(ேத வ4கி�றன. ெச�வ�திேல ெசழி�தி4�பவ�களாயிM� வ%ைமயிேல 
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வா5பவ�களாயிM� இ�ப�, #�ப� இர25� இைடயிைடேய கல(# 
அMபவி�பைத அ�லாம� இ�ப�ைதேய அMபவி6<� பா6கியவா�கG� 
#�ப�திேல வ4(#� அபா6கிய�கG� இ�ைல. 
 
என6< ேவ2:ய ந�ல வசதிகG� தமிO6க�வி லாப�� தி4வாவ5#ைறயிேல 
கிைட�தன. மன�திேல ச(ேதாஷ� இைடயறா# உ2டாவத�< ேவ2:ய 
அMCல"கெள�லா� அ"ேக <ைறவி�றி இ4(தன. ஆனா��, இைடயிைடேய 
அ�ச(ேதாஷ�தி�<� தைட ேநராம� இ�ைல. 
 
ஒDவாத உணH 
 
இர25 வைகயாக நட(# வ(த பாட வ<�பி� நாேன ப:�# வ(தைமயா� சில நா� 
எ� ெதா2ைட*� நா6<� 12ணாகிவி5�. ஆகார� ெச3#வ(த ச�திர�தி� 
எ�ேலாைர*�ேபா� நாM� ஒ4வனாக இ4(# ஆகார� ப2ணிவ(ேத�. எ� 
அெசௗகாிய�ைத அறி(# கவனி�# அத�ேக�ற உணHகைள அளி�பவ� யா4� 
அ"ேக இ�ைல. என6< இ�னவைகயான உணH ெச3#ேபாட ேவ25ெம�% 
#ணி(# ெசா��வத�<� நா� அSசிேன�. ச�திர�தி� அ�ேபா# உணH அளி�# 
வ(தவ� ஒ4 கிழவி. மட�தி?4(# வ4� உணH� ெபா4�கG6<6 <ைறH 
இ�ைல. உணவ4(த வ4பவ�கG6< அவ�ைற6ெகா25 ந�ல உணH சைம�# 
வழ"<வத�<ாிய ச6தி அ(த அ�மாG6< இ�ைல. எ�லா� சாியாகேவ 
நட(#வ4ெம�ப# ேமேல*�ளவ�கள# க4�#. “இDவளH ெபாிய இட�தி� 
இ�ப: இ46கிறா�கேள!” எ�% நா� வ4(திேன�. 
 
ச�திர�# உணH எ� ேதக�#6< ஒDவாைமயா� சில நா�க� நா� அ�ன�ேதா5 
ேமாைர ம�5� ேச��#� சா�பி�ட#25. அயK�களி?4(# தி4வாவ5#ைற6< 
வ4� வி�#வா�களி�� கனவா�களி�� சில� சில சமய"களி� 
சைமய�கார�கைள அைழ�# வ4வா�க�; சில சமய"களி� <5�ப�#ட� 
வ4வ#�25. நா� ப2டார ச(நிதிகG6< ேவ2:யவென�% 
ெதாி(தவ�களாதலா� எ� நிைலைமைய அறி(# த"கGட� ேச�(# சா�பி5�ப: 
அவ�க� எ�ைன வ�1%�#வா�க�. அ�ேபா# என6< ெம�த ஆ%த� ஏ�ப5�. 
 
<ழ�1 ெச3த <ழ�ப� 
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ஒ4நா� என6< வயி�%�ேபா6< உ2டாயி�%. மா"ெகா�ைட6 <ழ�1 ைவ�#� 
சா�பி�டா� அ(ேநா3 நீ"<ெம�% என6<� ெதாி*மாதலா� அ6கிழவியிட� 
நயமாக� ேபசி அைத� ெச3#ேபா5�ப: ேக�56ெகா2ேட�. அ(த அ�மா� 
அ�ப:ேய ெச3#ேபா�டா�. நா� ஆகார�ெச3ய உ�கா�(த பி� எ� இைலயி� 
அ(த6 <ழ�ைப� பாிமாறினா�. எ�Mட� உணவ4(தியவ�கG� ஒ4வ� இைத6 
கவனி�தா�. தி4வால"கா�56<� ெச�% ஸ�,கி4த� ப:�# வ4பவ� அவ�. 
அவ46< மன� ெபா%6கவி�ைல. “எ�ேலா4� சா�பி5கிற இ�ெபா#விட�தி� 
இவ46< ம�5� தனியாக எைதேயா ெச3#ேபா5கிறாேள!” எ�% அவ� 
எ2ணினா�. அ(நிைனH வள�(த#. ஒ4 ெபாிய தவ% ச�திர�தி� ேந�(தெத�% 
ேதா�%�ப: அ�ெச3திைய மிகH� சா#ாியமாக விாி�# அவ� ��பிரமணிய ேதசிக� 
காதி�விP�ப: ெச3#வி�டா�. உடேன கிழவி6< மட�தி?4(# உ�தரH வ(த#; 
“பல� சா�பி5ைகயி� ஒ4வ46< ம�5� தனிேய உபசார� ெச3வ# த�1; இனிேம� 
இ�மாதிாியான காாிய� ெச3ய6Cடாெத�% உ�தரவாகிற#” எ�% காாிய,த� 
வ(# கிழவியிட� க2:�பாக� ெசா�?வி�5� ேபானா�. 
 
இ(நிகO�சி என6< மி6க மன� #�ப�ைத உ2டா6கிய#, “ப2டார ச(நிதிக� 
ந�மிடேம ேநாி� விஷய�ைத விசாாி�#� ெதாி(#ெகா2:46கலாேம! யாேரா 
ஒ4வ� ெசா�னைத6 ேக�5 இ�ப:� ெச3தா�கேள” எ�% வ4(திேன�. “ஒ4 
நாG� அவ�க� அ�ப:� ெச3யமா�டா�க�. யாேரா ஒ4வ� ேபா3 என6< விேசஷ 
உபசார� நட(ததாக� ெசா�?யி46க6 C5�. ெபா#விட�தி� பTபாத� இ4�ப# 
சாிய�% எ�% எ2ணி இ�ப: உ�தரH அM�பியி46கலா�. நம6< நட(த 
உபசார� மா"ெகா�ைட6 <ழ�1தா�. அ#H� ேதக அெசௗ6கிய�#6காக 
ஏ�ப�டெத�% ெதாி(தி4(தா� ந�மிட� விேசஷ அ�1 ைவ�தி46<� அவ�க� 
இ�ப:� ெச3தி46க மா�டா�க�” எ�% நாேன சமாதான� ெச3#ெகா2ேட�. 
 
இரவி� ெபாP#ேபா6< 
 
இரவி� ஆகார� ெச3த பிற< மட�தி�< வ(# அ"<�ள <மாரசாமி� த�பிராMட� 
பாட�ைத� ப:�#� சி(தி�# வ4ேவ�. பிற< அ"ேகேய ப5�#6ெகா�ேவ�. 
இDவழ6க� தி4வாவ5#ைற ெச�ற பிற< சில மாத"க� வைரயி� இ4(த#. 
மட�தி� த"கி வ(த கால�தி� ஒ4 நா� இரH அவ4ட� வழ6க�ேபாலேவ ப:�# 
வ(ேத�. மட�தி� கீO�ப6க�தி� இ4(த சHக2:யி� த�பிரா�க� 
த"கியி4�பத�காக இர25 அைறக� உ25. <மாரசாமி� த�பிரா� ஓ� அைறயி� 
இ4(# வ(தா�. அத�< எதிேர உ�ள அைறயி� ப�னி4ைக� த�பிரா� எ�பவ� 
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இ4(தா�. அவ� ந�ல ெச�வா6<ைடயவ�. ஆதீன�தி� ெபா%�1�ள 
உ�திேயாக"கைள வகி�தவ�. அைறகG6< ம�தியி��ள Cட�தி� நா"க� 
இ4(# ப:�த I�கைள� சி(தைன ெச3ேவா�. அ�ேபா# அவ4� உடனி4(# 
கவனி�பா�. ப:�#6ெகா2:4(த நா� அ��1 மி<தியா� அ"ேக ப5�#� 
="கிவி�ேட�. இரH மணி ப�# இ46<�. <மாரசாமி� த�பிராM� ப�னி4ைக� 
த�பிராM� ேபசி6ெகா2:4(தன�. ��#சாமி ஓ#வா� அ"ேக வ(தா�. 
 
எதி�பாராத ச�பவ� 
 
மட�தி�� ேகாயி?�� அ��த சாம�தி� நிேவதனமா<� பிரசாத"களி� ஒ4 ப<தி 
��பிரமணிய ேதசிக46< வ4�. அவ�றி� சிறி#, தா� உபேயாகி�#6ெகா25 
பா6கிைய� தனி�தனிேய பிாி�#6 த�பிரா�கG6<� அM�1வா�. ஒDெவா4 
நாG� 10 மணி6< வைட,�கிய�, ேத"<ழ� �த?ய பிரசாத"க� 
த�பிரா�கG6<6 கிைட6<�. <மாரசாமி� த�பிராM6<� ப�னி4ைக� 
த�பிராM6<� ெகா5�பத�காக அ�ேபா# ��#சாமி ஓ#வா� அவ�ைற எ5�# 
வ(தா�. அவ� வ(த சமய� த�பிரா�க� இ4வ4� அ�% மாைலயி� நட(த ஒ4 
களைவ� ப�றி� ச�பாஷி�தி4(தன�. 
 
ப�னி4ைக� த�பிரா� ஒ4 சிற(த ஏ%�க 4�திராT க2:ைய அணி(தி4(தா�. 
அத� இ4 தைல�பி�� க�?ைழ�த த"க �க�16க� உ25 ஏற6<ைறய 
இர2டாயிர Xபா3 ெப%மான��ள#. அ�% மாைல த�பிரா� <ள�1ைர6<� 
ேபா3 வ(# சில ேவைலகைள6 கவனி�தா�. சிறி# ேநரமான பிற< பா��தேபா# 
க2: காண�படவி�ைல. விைல*ய�(த ெபா4ளாதலா� மட�#6 காாிய,த�க� 
அைத� ேதடலாயின�. 
 
“தவசி� பி�ைளகைள விசாாி6க� ெசா�லேவ25�. இ(த மட�தி� இ(த மாதிாி 
நட�பெத�றா� ஆதீன�#6ேக <ைறவ�லவா?” எ�றா� ப�னி4ைக� த�பிரா�. 
 
“ஒDெவா4 பயலாக6 C�பி�5 விசாாி6க ேவ25�. தி4:னவ� ேலசி� ெசா�ல 
மா�டா�. க�:ைவ�# அ:6கேவ25�” எ�% ெசா�னா� <மாரசாமி� த�பிரா�. 
 
அ"ேக இ4(த ��#சாமி ஓ#வா� அவ�கGைடய ேப�� இ�ன விஷய�ைத� 
ப�றியெத�பைத அறி(#, ‘இ# ெதாி(# ச(நிதான�Cட மிகH� 
கவைலேயா:46கிற#. இDவளH #ணிவான காாிய�ைத� ெச3தவ� 
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யாராயி4�பா�? அ"க"ேக எ�ேலா4� விசாாி�#6ெகா2:46கிறா�க�”எ�% 
ெசா�? அ�ச�பாஷைணயி� கல(தன�. 
 
அவ�க� ;வ4� ேபசிய ச�த�தா� எ� =6க� கைல(த#. ந�றாக� ="கின 
என6<� சிறி# விழி�1 உ2டாயி�%. க2ைண� திறவாம� ம%ப:*� =6க�ைத 
எதி�பா��#� ப5�தவ2ணேம இ4(ேத�. அ�ேபா# அ"ேக வ(த ேவெறா4 
மனித�, “இ"ேக வ(தி46<� 1திய மனித�கைள*� விசாாி6கேவ25�” எ�றா�. 
 
“1திய மனித�க� யா� இ46கிறா�க�? எ�லா� பைழய ெப4�சாளிகேள. அவ�க� 
ேவைலயாக�தா� இ46<� இ#” எ�றா� <மாரசாமி� த�பிரா� “அ�ப:� 
ெசா�லலாமா? இ(த ஐய� 1தியவ� அ�லவா? இவ� எ5�தி46க மா�டாரா?” எ�% 
அ(த மனித� ெசா�னா�. 
 
அ(த வா��ைத எ� காதி� விP(தேதா இ�ைலேயா என6< ந56கெம5�த#. 
அைர<ைறயாக இ4(த =6க மய6க� எ"ேகேயா பற(# ேபாயி�%. 
 
“ஐேயா! ஒ4 பாவ�� அறியாத ந�ைம� ச(ேதகி6கிறா�கேள! தி4�5� ப�ட� 
க�:6ெகா�ளவா இவ�கGட� பழ<கிேறா�! எத�காக நா� இ"ேக வ(ேதா�!” 
எ�ெற�லா� எ� மன� சி(தி6க� ெதாட"கிய#. 
 
“எ�ன ெசா�னா3? அடபாவி! அ(த வா��ைதைய ம%ப: ெசா�ல ேவ2டா�” 
எ�% ப�னி4ைக� த�பிரா� அ�மனிதைர ேநா6கி� ெசா�னா�. 
 
<மாரசாமி� த�பிராேனா மி6க ேகாப6<றி�1ட�, “உ�ைம யாைரயா ேக�டா�? 
மனித�கGைடய தராதர� லவேலச�� ெதாியாத நீ� அபி�பிராய� ெசா�ல 
வ(#வி��ேர! வ(த வழிைய� பா��#6ெகா25 ேபா�. இனி இ"ேக நி�க 
ேவ2டா�” எ�% க5ைமயாக6 Cறினா�. ஓ#வா�, “ஐயா, அவைர� ெசா�னா� 
நா6< அPகி�ேபா�. இ4(தி4(# பரமசா#வாகிய அவைர� ெசா�ல உம6< எ�ப: 
ஐயா மன� வ(த#!” எ�றா�. அ� மனித� ஒ�%� ெசா�ல மா�டாம� எP(# 
ேபா3வி�டா�. 
 
அபய வா��ைத 
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அ(த ;வ� வா��ைதகைள*� நா� ேக�ேட�. “ந�ல ேவைள, பிைழ�ேதா�” எ�ற 
ஆ%த� என6< உ2டாயி�%. உடேன எP(ேத�. “இDவளH ேநர� எ�ைன� 
ப�றி நட(த ச�பாஷைணைய6 கவனி�ேத�. என6< �த?� உ2டான ச"கட�ைத 
நீ"க� நீ6கிவி���க�. எ� உ�ள� பதறிவி�ட#. இ�ேபா# தா� எ� மன� 
அைமதிைய அைட(த#. எ�ைன ஒ4 ெபாிய அபவாத�தி?4(# கா�பா�றினீ�க�” 
எ�% அவ�கைள ேநா6கி6 Cறிேன�. அ�ப:� ேப��ேபா# என6< ஒ4விதமான 
படபட�1 இ4(த#. அைத6 கவனி�த ப�னி4ைக� த�பிரா�, “நீ"க� ஏ� 
கவைல�படேவ25�? நா"க� எைத*� ந�பிவி5ேவாமா? எ(த6 கால�#� 
உ"கG6< ஒ4 <ைறH வ4�ப: ெச3யமா�ேடா�. வ(த மMFய� ஏேதா 
அச�5�தனமா3� ெசா�னாென�% நிைன6க ேவ25�. அைத மற(#வி5"க�” 
எ�% ெசா�? எ�ைன� ேத�றினா�. “இ(த அபய வா��ைதகைள நா� ஒ4 ேபா#� 
மறேவ�” எ�% Cறிேன�. 
 
க2: அக�ப�ட# 
 
எ"ேக பா��தா�� இ(த6 களைவ�ப�றிய ேப�சாகேவ இ4(த#. ம%நா� 
காைலயி� ப�# மணி6< மட�தி� ஒ4 ப6க�தி� ப�னி4ைக� த�பிரா� சிலேரா5 
ேபசி6ெகா2:4(தா�. அ�ேபா# தி�ெர�% <ள�1ைரயி?4(# ஒ4 
ேவைல6கார� மிகH� ேவகமாக ஓ:வ(# த�பிரானிட� அ(த6 க2:ைய6 
ெகா5�#, “சாமீ, இ�% காைலயி� நா� எ�லா இட"கைள*� 
ெப46கி6ெகா2:4(ேத�. ப:�#ைற� �வாி� மாடெமா�றி� உ�ள 
விநாயக46<� பி�ேன ஏேதா பளி�ெச�% ெதாி(த#. உடேன கவனி�ேத�. இ(த6 
க2: அக�ப�ட#” எ�% ெசா�னா�. 
 
அைத வா"கி6ெகா25 ப�னி4ைக� த�பிரா� மிகH� மகிO�சி அைட(#, “ேந�% 
நா� அMFடான�#6<� ேபாைகயி� அ"ேக இைத மாட�தி� ைவ�#வி�5� 
ேதா�ட�#6<� ேபாேன�. அ�ேபா# தி�ெர�% ஒ4 ேசவக�. “ச(நிதான� 
அவசரமாக அைழ6கிற#” எ�% <ட� ெதறி6க ஓ:வ(# ெசா�னா�. எ�னேவா 
ஏேதா எ�% நாM� மிகH� ேவகமாக ேவெறா�ைற*� கவனியாம� 
ச(நிதான�திட� ேபாேன�. ச(நிதான� ஒ4 �6கியமான விஷய�ைத�ப�றி6 
க�டைளயி�ட#. சில ேநர� அேத கவைலயாக இ4(ேத�. க2:ைய� ப�றிய 



152 

 

 

ஞாபகேம என6< உ2டாகவி�ைல. சிறி# ேநர� ெபா%�ேத அ(த ஞாபக� வ(த#. 
பல தடைவ ேயாசி�#� பா��#� ைவ�த இட� ஞாபக�#6< வரவி�ைல. நா� 
ைவ�த இட�ைதவி�5 ம�ற இட"களிெல�லா� ேத:ேன�. பிறைர*� ேதட� 
ெச3ேத� அக�படவி�ைல. எ�ப:ேயா இ# ச(நிதான�#6<� ெதாி(#வி�ட#. 
வய� ஆக ஆக மறதி உ2டாகிற#. அனாவசியமாக� பல46<6 கவைல ஏ�ப�ட#. 
பாவ�? சாமிநாைதய� மி6க சSசல�ைத அைட(#வி�டா�” எ�% எ�ேலாாிட�� 
ெசா�னேதா5, உடேன என6<� அைத�ப�றி� ெசா�? அM�பினா�. இ�ெச3தி 
காதி� விP(த#� நா� விநாயக� ச(நிதி ெச�% வ(தன� ெச3ேத�. 
 
ேகாளா� வ(த #�ப� 
 
ேவெறா4 சமய� எ� ஆசிாியாிட� யாேரா ஒ4வ� ெச�% எ�ைன�ப�றி6 ேகா� 
Cறினா�. அதனா� பி�ைளயவ�க� எ�பா� சின"ெகா�ளலாயின�. யாாிடேமM� 
ேகாப"ெகா2டா� அவாிட� ேபசாம� இ4(#வி5வ# ஆசிாியர# வழ6க�. 
எ�னிட�� அDவா% இ46க� ெதாட"கினா�. மட�தி� பாட� நட6ைகயி� 
ப:�ப#� ஆசிாிய� ஏேதM� பாட� ெசா�னா� எP#வ#மாகிய ேவைலகைளேய 
நா� ெச3#வ(ேத�. நா� அ4கி� இ46<�ேபா#, “ஏ5 எ5�#6ெகா�G�, 
எP#�” எ�% ெசா�லமா�டா�. ப5�#6ெகா2ேட ஏேதM� ஒ4 பாட?� �த� 
அ:ைய ஆர�பி�பா�. அ# 1#�பாடலாக இ4(தா� அதைன எPத 
ேவ25ெம�ப# அவ� <றி�ெப�% நா� அறி(#, ஏ�ைட*� எP�தாணிைய*� 
எ5�# எPத� ெதாட"<ேவ�. அவ� ெசா�?6ெகா2ேட ேபாவா�. நி%�த 
ேவ25மானா� சாிெய�பா�. அ(த6 <றி�ைப அறி(# நா� நி%�திவி5ேவ�. 
 
தனிேய பாட" ேக�ப#� ேப�வ#� இ�றி இ(நிைலயி� சில நா� நா� இ4(# 
வ(த# எ� மன�ைத மிகH� உ%�திய#. இைத ேவ% யாாிட�� ெதாிவி6கவி�ைல; 
உ�ள�#�ேள நா� ம%கிேன�. 
 
அ�ேபா# மா�ர�தி� வச(ேதா�ஸவ� நட(த#. அ(த உ�ஸவ தாிசன�#6<� 
��பிரமணிய ேதசிக� ஒ4நா� தி46C�ட�#டM� பாிவார"கGடM� ெச�றா�. 
ஆசிாிய4� ெச�றா�. அவ4ட� நாM� சில மாணா6க�கG� ெச�ேறா�. 
மாைலயி� மா�ர� ேபா3� ேச�(ேதா�. ��பிரமணிய ேதசிக� பாிவார"கGட� W 
மா�ரநாதராலய�தி�<� ேபா3� தாிசன� ெச3# பிற< மட�#6< வ(தா�. 
வ4"கால�தி� எ�ைன ஒ4 காாிய,தேரா5 அM�பி ஆகார�ெச3# வ4�ப: 
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ெசா�னா�. இDவிஷய� பி�ைளயவ�கG6<� ெதாியா#. அவ� த� L�:� 
த"கியி4(தா�. 
 
நா� ேபாஜன� ெச3#வி�5� பி�ைளயவ�க� L�56< வ(# தி2ைணயி� 
இ4(ேத�. அ�ேபா# மட�தி� ப(தி நட(தைமயா� அ"ேக 
ஆகார�ெச3#ெகா�ள� பி�ைளயவ�க� ேபாயி4(தா�. 
 
ஆ�சாிய நிகO�சி 
 
மட�தி� ப(தி நைடெப%�ெபாP# ��பிரமணிய ேதசிக4� அ"ேக ேபா3 
உணHெகா�வா�. அ�ப(தியி� த�பிரா�கG� ைசவ�களாகிய ெவ�ைள 
ேவF:6கார�கG� தனி�தனிேய வாிைசயாக இ4(# 1சி�பா�க�. ெவ�ைள 
ேவF:6கார�க� வாிைசயி� �த� இட� பி�ைளயவ�கG6< உாிய#. 
 
வழ6க�ேபா� ஆசிாிய� அDவிட�தி� அம�(தேபா# அவ� எ�ெபாP#� 
இ4�பைத�ேபா�ற ெதளிேவா5 இ�ைல. ஏேதா ஒ4 கவைல அவ� �க�தி� 
ேதா�றிய#. ேபாஜன� ெச3*� ெபா4�5 ஆசன�தி� அம�(தவ� தி�ெர�% 
எP(தா�. அDவா% யா4� ெச3ய� #ணியா�. ச�பிரதாய�ைத ந�< அறி(த 
பி�ைளயவ�க� அ�ப: எP(தி4(தைத6 க25 யாவ4� பிரமி�#� ேபானா�க�. 
��பிரமணிய ேதசிக� அவ46< ஏேதா கவைல இ4�பைத அறி(# ஒ4வ� ;ல� 
விசாாி�தா�. “சாமிநாைதய� எ�Mட� வ(தா�. அவ� ஆகார� ெச3வத�< ஒ�%� 
ஏ�பா5 ெச3யாம� வ(#வி�ேட�. ப�:னியாக இ4�பாேர எ�% எ2ணி 
விசாாி�# வ4வத�காக எP(ேத�” எ�% அவ� ெசா�னைத6 ேக�ட ேதசிக�, 
“அவைர ஒ4 காாிய,தேரா5 ஆகார� ெச3ய அM�பியி46கிேறா�. இத�<� அவ� 
ேபாஜன�ெச3# வ(தி4�பா�” எ�றா�. 
 
'அ�16<� உ2ேடா அைட6<� தாO?’ 
 
ஆசிாிய� ஒ4வா% ஆ%த��றா�. ஆனா�� அவ� மன� சமாதான� 
அைடயவி�ைல. உணவிேல மன� ெச�லாம� ேபாஜன�ெச3பவ� ேபால� 
பாவைனெச3# இ4(#வி�5 யாவ4� எPவத�< ��ேப எP(# ைகைய� 
��திெச3#ெகா�ளாமேல ேவகமாக மட�தி�< அ5�ததாகிய த� L5 ேநா6கி 
வ(தா�. அவ� ேவகமாக வ4வைத6 க25 தி2ைணயி� இ4(த நா� எP(# 
நி�ேற�. 
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நா� இ4(த இட�தி� தீப� இ�லாைமயா� அவ� எ� சமீப�தி� வ(# �க�ைத 
உ�%ேநா6கி, “சாமிநாைதயரா? ஆகார�ெச3தாயி�றா?” எ�% ேக�டா�, “ஆயி�%” 
எ�% ெசா�னைத6 ேக�ட பிறேக அவ� மன� சமாதான� அைட(த#. உ�ேள 
ெச�% ைகைய� ��த� ெச3#ெகா25 தீப� ெகாண�(# ைவ6க� ெசா�னா�. 
 
பிற< எ�Mட� மி6க அ�ேபா5 ேபச� ெதாட"கினா�. அவ� அDவளH ேவகமாக 
வ(த#� எ� �க�ைத6 C�(# கவனி�த#� சில தின"களாக� ேபசாதவ� 
அDவளH அ�ேபா5 ேபசிய#� என6<6 கனH நிகO�சிகைள�ேபால இ4(தன. 
 
சிறி# ேநர�தி�<� பிற< மட�திேல இ4(# சில� வ(# எ�ைன6 க25, 
“ஐயாH6< உ�மிட�திேல உ�ள அ�ைப இ�% நா"க� அறி(#ெகா2ேடா�. 
உ��ைடய பா6கியேம பா6கிய�” எ�% Cறி அ"ேக நிகO(தவ�ைற� 
ெசா�னேபா# என6< எ�லா� விள"கின. சில நா�களாக� தா� எ�பா� 
கா�:வ(த பரா�க�#6<� தாேம பாிகார� ேத:யவைர�ேபால எ� ஆசிாிய� 
விள"கினா�. 
 
அ�ைப எDவளH கால� தைட�ப5�த �:*�? தைட�ப5�த�ப�ட அ�1 
எ�றாவ# ஒ4 நா� மிகேவகமாக ெவளி�பட�தா� ேவ25� அ�ேபா# ஏ�ப5� 
நிகO�சிக� ஆ�சாியமாகேவ இ46<�. 
---------- 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 49. 49. 49. 49. கைலமக� தி:�ேகாயி�கைலமக� தி:�ேகாயி�கைலமக� தி:�ேகாயி�கைலமக� தி:�ேகாயி�    

 
மா�ர�தி� வச(ேதா�ஸவமான பிற< ��பிரமணிய ேதசிக� தி4வாவ5#ைற6<� 
பாிவார"கGட� தி4�பி வ(தன�. அவ4ட� பி�ைளயவ�கG� நா"கG� 
தி4வாவ5#ைற வ(# ேச�(ேதா�. வழ6க�ப: மட�திேல பாட"க� நைடெப�% 
வ(தன. 
 
ேதசிகாி� ெபாP# ேபா6< 
 
��பிரமணிய ேதசிக� காைல எP(த# �த� இரவி� #யில� ெச��� வைரயி� 
பாட� ெசா�வ#, வி�#வா�கேளா5 ச�பாஷைண ெச3வ#, மட�தி�< 
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வ4பவ�கGைடய <ைறகைள விசாாி�# ேவ2:ய உதவிகைள� ெச3வ# ஆகிய 
விஷய"களிேல ெப4�பா�� ெபாPைத�ேபா6கி வ(தா�. 
 
நீராட� 
 
ஒDெவா4 நாG� அதிகாைலயி� அவ� எP(#வி5வா�. சில சமய"களி� ஒ4 �திய 
த�பிரா� வ(# அவைர எP�1வா�. எP(தHட� ஐ(# மணியளH6<6 காவிாி6< 
நீராட� ெச�வா�. மட�தி?4(# காவிாி�#ைற அைரைம� =ர� இ46<�. நட(ேத 
ெச�வா�. ஆசன� பலைக, ம: வ,திர� ெப�: �த?யவ�%ட� தவசி� 
பி�ைளகG� த�பிரா�கG� உட� ெச�வா�க�. ,நான�ெச3# தி4�பி 
வ4�ேபா#, காவிாி ெச�% ,நான அMFடானாதிகைள �:�#6ெகா2ட 
பிராமண�கG� ைசவ�கG� அவைர6 க25 ேபசி6ெகா2ேட உட� வ4வா�க�. 
காவிாி6<� ெச���ெபா4�5 அைம6க�ெப�ற சாைலயி� இ4 ப6க"களி�� 
ம4த மர"க� வள�(தி46<�. அ�ம4தமர� சாைலயி�, ேதசிக� 
,நான�ெச3#வி�5 வ4�ேபா# அவ4ட� ச�லாப� ெச3வத�காகேவ சில� 
காவிாி�#ைறயி� கா�தி4�பா�க�. 
 
ஆலய தாிசன� 
 
வ4� வழியி� சமாதி�ேதா�1 எ�ற ஓாிட� இ46கிற#. அைத� சா�(# 
தி4வாவ5#ைற மட�தி� தைலவ�களாக இ4(த பல4ைடய சமாதி6 ேகாயி�க� 
உ�ளன. அத�< ��ேன சிறி# =ர�தி� சாைலயி� ஓரமாக மைறஞான ேதசிக� 
எ�ற ெபாியாாி� சமாதி இ46கிற#. ��பிரமணிய ேதசிக� காவிாியி?4(# 
மட�#6< வ4�ேபா# அDவிட�தி� நி�% தாிசன� ெச3#வி�5 வ4வா�. அ�பா� 
சிவாலய�#6< வ(# ,வாமி தாிசன� ெச3# பிற< மட�தி�<� ெச�வா�. 
ெச���ேபா# ஆலய�தி� கிழ6< வாயி?��ள #ைணவ(த விநாயக46<� சில 
சித�� ேத"கா3க� உைட6க�ப5�. 
 
மட�தி� �த?� தி4மாளிைக� ேதவைர� தாிசி�#வி�5� பிற< W நம�சிவாய 
;��தி ஸ(நிதியி� வ(# தாிசி�பா�. அ�;��தியி� ேதா�திரமாகிய W பSசா�சர 
ேதசிக� மாைல எ�M� பிரப(த�தி?4(# ப�#� பாட�கைள ஓ#வா�க� �ைறேய 
ெசா�வா�க�. ஒDெவா4 பாட� ெசா�? �:(த#�. ஒ4�ைற ேதசிக� 
சாFடா"கமாக நம,கார� ெச3வா�. இDவா% ப�# நம,கார"க� ெச3#வி�5 
அ:யா�கG6< வி&தி அளி�பா�. பிற< ஒ56க�தி�<� ெச�% த� ஆசன�தி� 
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அம�வா�. ஐ(# மணி6< ��னேர எP(தவ� ஒ56க�#6< வ(# அம4�ேபா# 
காைல மணி எ�டாகிவி5�. 
 
உடேன மட�தி��ள த�பிரா�கG� ம�ற அ:யா�கG� ேதசிகைர� பணி(# 
வி&தி� பிரசாத� ெப�%6ெகா�வா�க�. பிற< யாேரM� யாசக� வ(தி46கிறாரா 
எ�% ேதசிக� விசாாி�பா�. 
 
த�ம� ெசய� 
 
யாேரM� ேதசிகாிட� ெபா4Gதவி ெப%�ெபா4�5 வ(தா� அவ�க� காைலயிேல 
ேதசிகைர� பா��#� த� காாிய�ைத நிைறேவ�றி6ெகா�வா�க�. ேதசிக� த� 
ஆசன�தி� அம�(தHட� கவனி6<� �த�காாிய�, “யாசக� வ(தி46கிறா�களா?” 
எ�ற ஆரா3�சிதா�. யாேரM� வராவி�டா�. “இ�% ஒ4வ4� வரவி�ைலேய!” 
எ�% சிறி# வ4�த�ேதா5 ெசா�வா�. காைலயி� அவ� எ(த உணைவ*� 
உ�ெகா�வதி�ைல. �த?� ைசவசி�தா(த சா,திர"கைள� பாடS ெசா�ல 
ஆர�பி�பா�. சில த�பிரா�க� ேக�பா�க�. 
 
வாிைச அறித� 
 
சா,திர"களி� வி�ப�தி உ�ள வி�#வா� யாேரM� வ(தா� அவைர� பா��#� 
ேப�வதி�� அவ� எ�ன எ�ன விஷய"களி� வ�லவ� எ�பைத 
அறி(#ெகா�வதி�� அவ46< அதிக வி4�ப� இ4(த#. வி�#வா�க� வ(தா� 
மட�# ேவைல6கார�க� உடேன ேதசிகாிட� ெதாிவி�பா�க�. 
 
ெகா�ம2டப�# வாயி?� ஒ4 காவ�கார� இ4�ப# வழ6க�. அ6கால�தி� 
��ைதய� எ�ற ஒ4 கிழவ� இ4(தா�. ��பிரமணிய ேதசிகாிட� ெதா251ாி(# 
பழகிய அவ� அவ4ைடய இய�1கைள ந�றாக அறி(தி4(தா�. யாராவ# 
சா,திாிக� வ(தா� அவாிட� மாியாைதயாக� ேபசி அவ� இ�ன இ�ன 
விஷய"களி� வ�லவ� எ�பைத அறி(#ெகா�வா�. பிற< ஓாிட�தி� அவைர 
அமர�ெச3# உ�ேள ெச�% ப2டார ச(நிதிகளிட� “ஒ4 பிராமண� வ(தி46கிறா�” 
எ�பா�. 
 
“எ�ன ெதாி(தவ�?” எ�% ேதசிக� ேக�பா�. 
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“த�6க� வ4மா�” எ�ேறா, “மீமா�ைச ெதாி(தவரா�” எ�ேறா, ேவ%விதமாகேவா 
அவ� பதி� ெசா�வா�. 
 
உடேன வி�#வா� உ�ேள ெச�வத�< அMமதி கிைட6<�. அவ� ெச�% 
ேதசிகேரா5 ச�பாஷைண ெச3வா�. ேபச� ேபச வ(த வி�#வா�, “நா� ஒ4 சிற(த 
ரcக சிகாமணிேயா5 ேப�கிேறா�” எ�பைத உண�(#ெகா�வா�. 
வி�#வாMைடய திறைமைய அறி(# ேதசிக4� ஆன(த�%வ�. இDவா% 
ேபசி6ெகா2:46<�ேபாேத, ேதசிக� வ(த வி�#வாMைடய த<திைய 
அறி(#வி5வா�. அ�பா� அவ46< ஏ�றப: ச�மான� ெச3வா�. த��ைடய 
திறைமைய அறி(# அளி6க� ெப%� அ(த� ச�மான�ைத வி�#வா� 
மி6கமகிO�சிேயா5 ெப�%6ெகா�வா�. 
 
“இ"ேக சிலகால� த"க ேவ25�; அ:6க: வ(# ேபாகேவ25�” எ�% ேதசிக� 
ெசா�வா�. அDவா��ைத உபசார வா��ைதய�%; உ2ைமயான அ�ேபா5 
C%வதாகேவ இ46<�. “இ�மாதிாி இட�#6< வராம� இ4�ப# ஒ4 <ைற” எ�ற 
எ2ண� வி�#வாM6< உ2டாகிவி5�. அவ� அ# �த� தி4வாவ5#ைற 
மட�ைத� சா�(தவராகிவி5வா�. இDவா% வ4கிற வி�#வா�கG6< ஊ6க�� 
ெபா4� லாப�� உ2டாவேதா5 ேதசிக4ைடய அ�பினா� அவ�கGைடய 
க�வி*� அபிவி4�தியா<�. ஒ4#ைறயிேல வ�லா� ஒ4 �ைற வ(தா� அவ46<� 
த6க ச�மான�ைத� ெச3*�ேபா# ேதசிக�. “இ�M� அதிகமான பழ6க�ைத 
அைட(# வ(தா� அதிக ச�மான� கிைட6<�” எ�ற க4�ைத6 <றி�பாக� 
1ல�ப5�#வா�. வி�#வாM� அ5�த�ைற வ4�ேபா# ���ைறைய6 கா�:�� 
வி�ைதயிேல அதிக ஆ�ற� ெப�% வ4வா�. அத� பயனாக அதிகமான 
ச(ேதாஷ�ைத*� ச�மான�ைத*� அைடவா�. 
 
பல ஸம,தான"களி� I�%6கண6காக� ச�மான� ெப%� வி�#வா�கG� 
ேதசிகாிட� வ(# ச�லாப� ெச3# அவ� அளி6<� ச�மான�ைத� ெப%வதி� ஒ4 
தனியான தி4�திைய அைடவா�க�. ேதசிக� அதிகமாக6 ெகா56<� பாி� 
பதிைன(# Xபா36< ேம� ேபாகா#. <ைற(த பாி� அைர Xபாயா<�. ஆனா�� 
அ�பாிைச மா�திர� அவ�க� க4தி வ4பவ�கள�ல�; வி�ைதயி� உய�ைவ*�, 
அைத உைடயவ�களி� திறைமைய*� அறி(# பாரா�:� ேப�� ேதசிக4ைடய 
வாிைசயறி*� <ண�ைத அவ�க� எ�லாவ�றி�<� ேமலாக எ2ணிேய 
வ4வா�க�. 
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மட�தி�< வ4� வி�#வா�க� சில சமய"களி� வா6கியா��த� நட�#வா�க�. 
தா� ேதசிகைர� பாரா�: இய�றி6ெகாண�(த �ேலாக"கைள*� ெச3*�கைள*� 
ெசா�? விாிவாக உைர C%வா�க�. பல I�க4�#6கைள எ5�#�ெசா�வா�க�. 
இைடயிைடேய ேதசிக� சில சில விஷய"கைள6 ேக�பா�. அ6ேக�வியி?4(ேத 
ேதசிக4ைடய அறிH�திறைமைய உண�(# அDவி�#வா�க� மகிOவா�க�. 
இ�ப: வி�தியா விேநாத�தி�� தியாக விேநாத�தி�� ேதசிக4ைடய 
ெபாP#ேபா<�. 
 
மட�# நி�வாக� 
 
மட�#6 காாிய"கைள6 கவனி�பத�< ந�ல திறைம*�ளவ�கைள� ேதசிக� 
நியமி�தி4(தா�. ெபாிய கா%பா%, சி�ன6 கா%பா%, களSசிய� �த?ய 
உ�திேயாக"களி� த�பிரா�க� பல� நியமி6க� ெப�றி4(தன�. உ6கிராண�, 
ராயஸ� �த?ய ேவைலகளி� ம�றவ�கைள*� நியமி�தி4(தா�. மட�தி� 
தின(ேதா%� நிகழேவ2:ய காாிய"க� ஒP"காக ஒ4 தவ%� இ�லாம� 
காாிய,த�கGைடய ேம�பா�ைவயி� கீO நைடெப%�. ஒDெவா4 சி% 
விஷய�தி�� தாேம தைலயி�5� த� மன�ைத*� பிற� மன�ைத*� <ழ�1� 
இய�1 ��பிரமணிய ேதசிகாிட� இ�ைல. ஏேதM� விேசஷமான காாியமாக 
இ4�பி� கவனி�# இ�ன இ�னப: நட6க ேவ25ெம�% க�டைள இ5வா�. 
கா%பா% �த?ேயா� அ6க�டைளைய� சிரேம� தா"கி ஒP"காக 
நிைறேவ�%வா�க�. இ��ைறயி� எ�லா� நட(# வ(தைமயா� மட�# நி�வாக 
விஷய�தி� கவைலயைடயாம� வி�#வா�கG6கிைடயி� சிற(த ரcகராகH� 
இரவல�கG6< இைடயி� உய�(த தாதாவாகH� விள"<வ# அவ46<� 
சா�தியமாயி�%. 
 
ேதசா(தாிக� 
 
பதிெனா4 மணி6<� &ைஜ ெச3#வி�5� ப�னிர25 மணி6<� ��பிரமணிய 
ேதசிக� அ:யா�கேளா5 ப(தியி� பக� ேபாஜன� ெச3வா�. பிற< சிறி# ேநர� 
சிரமபாிகார� ெச3#ெகா�வா�. அ�பா� மீ25� பாட� ெசா�வ#� 
மாணா6க�கேளா5 ேப�வ#� வி�#வா�கேளா5 ச�லாப� ெச3வ#� ஆகிய 
காாிய"களி� ஈ5ப�:4�பா�. இரவி� இர2டா"கால &ைஜ நட6<� சமய�தி� 
சிவாலய�#6<� ெச�வா�. அவ4ட� த�பிரா�கG� ம�றவ�கGமாக ��ப#, 
நா�ப# ேப�க� ேபாவா�க�. தாிசன�ெச3# மட�தி�<� தி4�1ைகயி� 



159 

 

 

ஆலய�தி��ள ந(தி6க4கி� வ(#, “ேதசா(தாிக� வ(தி46கிறா�களா?” எ�% 
பா��பா�. பிராமண�க� வ(தி4(தா� ச�திர�தி� உணHெகா�ள� ெசா�வா�. 
அதிக�ப:யானவ�க� வ(தி4(தா� ச�திர�தி��ள கிழவி6<� #ைணெச3ய� சில 
சைமய�கார�கைள அM�ப� ெச3வா�. ேகாயி�பிரசாத"கைள*� ெகா56க� 
ெச3வ# உ25. ம�றவ�கG6< மட�திேல உணவளி6க ஏ�பா5 நட6<�. 
அேபைT*�ளவ�கG6< மட�தி?4(# பா�� பழ�� ெகா5�ப#25. 
 
வடெமாழி மாணா6க�க� 
 
தி4வாவ5#ைற6< அ4கி� உ�ள தி4வால"கா5, தி46ேகா:கா �த?ய 
ஊ�களி� வடெமாழியி� வ�ல வி�#வா�க� வாO(# வ(தன�. அவ�க� யாவ4� 
மட�# வி�#வா�கேள. அவ�கG6< மட�தி?4(# வ4ஷாசன� அளி�# வ(தன�. 
அDவி�#வா�களிட�திேல சா,திர"கைள� பாட" ேக�பத�காக� பல 
மாணா6க�க� வ4வா�க�. தி4ெந�ேவ?, ம#ைர, ேசல� �த?ய இட"களி?4(# 
அDவா% ப:�பத�காக வ(தவ�க� பலேரா5 நா� பழகியி46கிேற�. 
அ�மாணா6க�களி� சில� தி4வாவ5#ைறயி��ள அ�னச�திர�திேல 
உணHெகா25 வி�#வா�க� உ�ள இட�தி�< ��பக?�� பி�பக?�� 
ெச�% பாட" ேக�5 வ4வா�க�. சில� அDவிட"களிேல இ4(# சைமய� ெச3# 
உ25 வ4வா�க�. அவ�கG6< ேவ2:ய அாிசி �த?ய ெபா4�க� ��பிரமணிய 
ேதசிக� க�டைளயி�ப: மட�தி?4(# அளி6க�ெப%�. 
 
ச"கீத� பயி�ேவா� 
 
மட�ைத� ேச�(த ச"கீத வி�#வா�களிட�� நாத�ர6கார�களிட�� சில� ச"கீத� 
பழகி வ(தன�. அ:6க: மட�தி�<� ச"கீத வி�#வா�க� வ(# வினிைக 
நட�#வா�க�. அதனா� அ�மாணா6க�கG6< உ2டா<� லாப� அதிக�. 
 
தமிO மாணா6க�க� 
 
பி�ைளயவ�களிட�� ேதசிகாிட�� பல மாணா6க�க� தமிO� பாட" ேக�5 
வ(தா�க�. அவ�களி� பிராமண�க�, ைசவ�க�, ம�ற வ<�பின�க� �த?ய பல 
வைகயின� இ4(தன�. பிராமண�க� அ�னச�திர�தி� உ25 வ(தா�க�. ைசவ� 
பி�ைளக� மட�தி� ப(தியிேல ஆகார�ெச3# வ(தன�. ம�றவ�கG6<� த6கப: 
உணH6< ஏ�பா5க� ெச3ய�ெப�றி4(தன. 
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எ�ேனா5 பி�ைளயவ�களிட� தமிO� பாட" ேக�5 வ(தவ�களி� சில� �திய 
த�பிரா�க�; சில� <�:� த�பிரா�க�. அ2ணாசாமி ஐய�, சா�த`�� 
��பிரமணிய ஐய�, கSச`�� சாமிநாைதய� எ�பவ�க� பிராமண மாணா6க�களி� 
�6கியமானவ�க�. ேமலகர� ச2பக6 <�றால6 கவிராய�, வி6கிரமசி"க1ர� 
அன(த கி4Fண கவிராய�, ம#ைர� சாமிநாதபி�ைள, �கR� அ4ணாசல6 
கவிராய�, ச(திரேசகர �த?யா�, &மிநாத ெச�:யா� �த?ய பல� ைசவ�க�. 
இராமகி4Fண பி�ைளெய�ற ஒ4வ� இ4(தா�. அவ� ைவFணவ ேவளாள�. 
இ�ப:� பல வ<�பின4� பல நிைலயின4மாக மாணா6க�க� இ4�பிM� யாவ4� 
ஒ4 <5�ப�தினைர� ேபாலேவ பழகி வ(ேதா�. எ�லா மாணா6க�களிட�#� 
��பிரமணிய ேதசிக46< உ�ள அ�16< இைண ேவ% ஒ�%� இ�ைல. மட�தி� 
ப:6<� மாணா6க�கG6< ஒ4 <ைறH� வராம� பா#கா6க ேவ25ெம�ப# 
அவர# க�டைள. அவ46<6 ேகாப� வ4வ# அாி#. அ�ப: வ4மானா� அத�<� 
த6க காரண� இ46<�. மாணா6க�களி� யா46காவ# <ைற ேந�(தா� அத�<6 
காரணமானவாிட� ேதசிக46< உ2டா<� ேகாப� மிகH� க5ைமயான#. 
 
ச�வ கலாசாைல 
 
மட�தி� விஷய� ஒ�%� ெதாியாத அய�நா�டா� ஒ4வ� வ(# பா��தா� 
அDவிட� ஒ4 ச�வகலாசாைலேயா எ�% எ2Z�ப: இ4(த# அ6கால�# நிைல. 
அ"ேக ஆட�பர� இ�ைல; ெபாிய விள�பர"க� இ�ைல; ஊரறிய� ெச3*� 
பிரச"க"க� இ�ைல; ேவ% ேவறாக� பிாி�# வ<6<� பிாிHக� இ�ைல. ெபா4� 
இ4(த#; அைத� த6க வழியிேல உபேயாகி6<� தாதா இ4(தா�; அவ� 
உ�ள�திேல அ�1 நிைற(தி4(த#; எ�ேலாாிட�� ஒ�%ைம இ4(த#; க�வி 
நிைற(தி4(த#; வயி�%� பசிைய*� அறிH� பசிைய*� ேபா6கி வா*ணH� 
ெசவி*ணH� அளி6<� நி�திேயா�ஸவ� அ"ேக நட(# வ(த#. அ�தைகய 
இட�திேல க�வி விைள(# ெப4<வத�<� தைட எ�ன? கைலமக� களிநட� 
1ாி*� தி46ேகாயிலாகேவ அ# விள"கிய#. 
---------- 
 

அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� அ	தியாய� 50. 50. 50. 50. மகா ைவ	தியநாைதய�மகா ைவ	தியநாைதய�மகா ைவ	தியநாைதய�மகா ைவ	தியநாைதய�    
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ஒDெவா4 நாG� பி�ைளயவ�களிட� பாட� ேக�<� ேநர� ேபாக ம�ற 
ேநர"களி� பைழய பாட"கைள� சி(தி�# வ4வ# மாணா6க�க� வழ6க�. சில 
சமய� நா� ஆசிாிய� ெசா��� 1திய பாட�கைள*� க:த"கைள*� எP#ேவ�. 
 
ேதசிக� பாட� ெசா��த� 
 
அவகாச� ஏ�ப5�ெபாP# ��பிரமணிய ேதசிக� தாேம சில46<� பாட" 
ெசா��வா�. தி46<ற� பாிேமலழக4ைரயி� அவ46< மி6க வி4�ப� உ25. 
அதைன*� தி46ேகாைவயா�, இல6கண விள6க� எ�M� I�கைள*� 
யா46ேகM� பாடS ெசா��வா�. ேதசிக� இல6கண� ெச3திகைள 
வைரயைறயாக� ெசா�வ#� உாிய இட"களி� வடெமாழி� பிரேயாக"கைள*� 
வடI� ெச3திகைள*� ெசா��வ#� மிகH� இனிைமயாக இ46<�. சில 
<றி�பி�ட பாட"கைளேய அவ� ெசா�வா�. ஆனா� அவ�ைற� தி4�தமாக� 
ெசா�வா�. தம6<� 1ல�படாத விஷய� வ(தா�, “பி�ைளயவ�கைள6 ேக�க 
ேவ25�” எ�% ெவளி�பைடயாக� ெசா�வா�. 
 
மகா ைவ�தியநாைதய� ப�ட�ெப�ற வரலா% 
 
சில நா�களி� இரவி� பாட� நடவாதேபா# ��பிரமணிய ேதசிகாிட� நா� 
ேபாவ#25. அ�ெபாP# பி�ைளயவ�க� ெசா��� பாட"கைள� ப�றி 
விசாாி�பா�; எ�ன எ�ன அாிய விஷய"க� ெசா�னா�க� எ�பைத6 ேக�டறி(# 
பாரா�5வா�. பல பைழய வரலா%கைள� ெசா��வா�. நா� ச"கீத�தி� 
பயி�சி*ைடயவ� எ�பைத அறி(தவராத?� ச"கீத வி�#வா�கைள� ப�றிய பல 
ெச3திகைள� ெசா��வா�. 
 
ஒ4 நா�, “மகா ைவ�தியநாதைர� ெதாி*ேமா?” எ�% அவ� ேக�டா�. 
 
“அவ�கைள� ப�றி நா� ேக�:46கிேற�; ேநேர பா��ததி�ைல” எ�ேற�. 
 
“நீ� அவசிய� பா��# அவ4ட� பழகேவ25�. இ�மட�#6< ேவ2:யவ�கG� 
அவ� �6கியமானவ�. தமிO விஷய�தி� பி�ைளயவ�க� எ�ப:ேயா அ�ப:ேய 
ச"கீதவிஷய�தி� அவைர� ெசா�லேவ25�. அவ� தமிழி�� ந�ல 
பயி�சி*�ளவ�. அவ� இ"ேக அ:6க: வ(# ந�ைம மகிOவி�#� ேபாவா�.” 



162 

 

 

 
‘அவ�கள# ச"கீத�ைத இ#வைரயி� ேகளாம�ேபான# எ� #ரதி�Fடேம” 
எ�ேற�. 
 
“அவைர �த?� நா� க�?ைட6<றி�சியி� சி�ன�ப�ட�தி� இ4(தேபா# 
பா��ேதா�. அ�ெபாP# அவ� மிகH� பா�யமாக இ4(தா�. அ�ேபாேத 
அவாிட�தி� ச"கீத� திறைம மி<தியாக விள"கிய#. ெபாிய ைவ�தியநாைதய�, 
சி�ன ைவ�தியநாைதய� எ�ற இர25 வி�#வா�கG� ேவ% பல4� 
வ(தி4(தன�. இDவிட� ேபாலேவ க�?ைட6<றி�சியி�� அ:6க: பல 
வி�#வா�க� வ(# ேபாவா�க�. ஒ4நா� ஒ4 மகாசைப C�: இ(த ;�% 
ைவ�தியநாைதய�கைள*� பாட� ெசா�ேனா�. ம�றவ�கைளவிட மகா 
ைவ�தியநாைதய4ைடய ச6திதா� சிற(ததாக இ4(த#. இDவிஷய�ைத அவேரா5 
ேபா�:யி�ட வி�#வா�கேள ஒ�16ெகா2டன�. அ(த மகா சைபயி� எ�லா 
வி�#வா�கGைடய ச�மத�தி� ேம� அவ46< ‘மஹா’ எ�ற ப�ட� 
அளி6க�ெப�ற#. அத�< �� ெவ%� ைவ�தியநாைதயராக இ4(த அவைர அ�% 
�த�தா� யாவ4� மஹா ைவ�தியநாைதயெர�% அைழ�# வரலாயின�.” 
 
��பிரமணிய ேதசிக� பி�M� அ�ச"கீத வி�#வாMைடய ெப4ைமகைள எ5�#6 
Cறிவி�5, “மகா ைவ�தியநாைதய4ைடய தைமயனாராகிய இராம�வாமி 
ஐயெர�பவ� தமிழிேல ந�ல அறிHைடயவ�. ெச3*�கG� கீ��தன"கG� 
இய�%வா�. ெபாிய1ராண� �Pவைத*� கீ��தன"களாக� ெச3தி46கிறா�. மகா 
ைவ�தியநாைதய4ைடய தமிழறிH வி4�தியாவத�< அவ� �6கியமான காரண�” 
எ�றா�. 
 
மகா ைவ�தியநாைதயர# ெப4ைமைய*� அவாிட� ஆதீன�தைலவ46< இ4(த 
அ�ைப*� ந�றாக� ெதாி(#ெகா2ட# �த� அ�ெபாியாைர� தாிசி6க 
ேவ25ெம�ற வி4�ப� என6< உ2டாயி�%. அவ� தமிழி�� ந�ல 
அறிH�ளவெர�% ெதாி(தேபா# எ� வி4�ப� அதிகமாயி�%. அ# நிைறேவ%� 
கால� வ(த#. ஒ4நா� ேகாடகந�K� W �(தர �வாமிக� எ�M� ெபாியா4ட� 
அவ� மட�தி�< வ(தா�. 
 
�(தர �வாமிக� 
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�(தர �வாமிக� எ�பவ� அதிவ�ணாசிரம� &2ட ஒ4 #றவி. ேவதா(த 
கிர(த"களி��, சிவ1ராண"களி�� ேத�(த அறிH�ளவ�. Yதச�ஹிைதைய 
அ"க"ேக விாிவாக� பிரச"க� ெச3# பல4ைடய உ�ள�தி� சிவப6திைய 
விைத�த ெபாியா� அவ�. தி4ைவயா�ேறா5 சா�(த ஸ�த ,தான ,தல"க� 
ஏழி�� தி4மழபா:யி�� பல ெச�வ�கைள6ெகா25 தி4�பணிக� ெச3வி�# 
அ(த எ�5 ,தல"கG6<� ஒேர நாளி� <�பாபிேஷக� நட�த எ2ணிய 
அ�ெபாியா� அத� ெபா4�5� தமிOநா�:��ள சிவேநச� ெச�வ�களிட� 
ெபா4Gதவி ெப�% வ(தன�. 
 
அவ4ைடய சிFய�க� பல�. எ�லா வ<�பினாி�� அவ46<� சிFய�க� உ25. 
மகா ைவ�தியநாைதய� அவாிட� ம(திேராபேதச�ெப�%� சில ேவதா(த 
I�கைள*� பாட" ேக�டன�. தி4ெந�ேவ?யி� ஐயாசாமி பி�ைள எ�M� 
அ�ப� அவ4ைடய உபேதச� ெப�% ஒ4 மட� க�:6ெகா25 த�#வ விசார�� 
ஞானசாதன�� ெச3# வாO(# வ(தா�. த�#வராய� இய�றிய பா5#ைற �த?ய 
I�களி� ஆO(த பயி�சி*�ளவ� அவ�. 
 
தி4வாவ5#ைற6<� �(தர �வாமிக� வ(த# <�பாபிேஷக�தி�<� 
ெபா4Gதவிெப%� ெபா4�ேட. அவ4ட� மகா ைவ�தியநாைதய�, தி4ெந�ேவ? 
ஐயாசாமி பி�ைள �த?ய பல� வ(தன�. பி�ைளயவ�கG6<� �(தர 
�வாமிகG6<� ��ேப பழ6க� உ25. பி�ைளயவ�க� தமிழி� Yதச�ஹிைதைய 
ெமாழிெபய��# இய�றியி4�ப# ெதாி(# அதி��ள ெச3*�கைள மகா 
ைவ�தியநாைதய� ;லமாக6 ேக�5 அத� �ைவயி� ஈ5ப�5� �(தர �வாமிக� 
பாரா�5வா�. வடெமாழி� Yதச�ஹிைதயி� நிர�பிய ஞான��ள அவ46<� 
தமிOI?� ெப4ைம ந�றாக ெவளி�ப�ட#. அவ� த��ைடய பிரச"க"களி� 
இைடயிைடேய தமிO� Yதச�ஹிைதயி?4(#� சில ெச3*�கைள� 
ெசா�வ#2டா�. 
 
�வாமிக� த� பாிவார�#ட� ஓாிட�தி� த"கி� ��பிரமணிய ேதசிகைர எ�ெபாP# 
பா�6கலா� எ�% விசாாி�# வர ஒ4வைர அM�பினா�. அத�<� அவ4ைடய 
வரைவ அறி(த எ"க� ஆசிாிய� அவ� இ4(த இட�தி�< வ(# அவைர வ(தன� 
ெச3தா�. 
 
�வாமிகG� ேதசிக4� 
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அ�பா� இ4வ4� ைசவ ச�ப(தமான அாிய விஷய"கைள� ப�றி 
ஒ4வேராெடா4வ� சிலேநர� மிக அழகாக� ேபசி6ெகா2டா�க�. எ"கG6< 
அ�ச�பாஷைணயா� பல Iதன விஷய"க� ெதாியலாயின. 
 
��பிரமணிய ேதசிக� த� வரைவ எதி�பா��தி46கிறா� எ�றறி(# �வாமிகG� 
பிற4� எP(# ெச�றா�க�. ேதசிக� ஒ56க�தி� வாயி�6< வ(# �வாமிகைள 
வரேவ�% அைழ�#� ெச�% அவைர இ46க�ெச3# தா�� ஆசன�தி� அம�(தா�. 
அவ� உ�தரH�ப:ேய யாவ4� அ4கி� இ4(தன�. அ6C�ட�தி� இ4(த நா� 
மகா ைவ�தியநாைதய� �க�ைத*� �(தர �வாமிக� �க�ைத*� மாறி மாறி� 
பா��#6ெகா2ேட இ4(ேத�. 
 
ேதசிக4� �வாமிகG� �த?� �கம� Cறி6ெகா25 அ�பா� பல விஷய"கைள� 
ப�றி� ேபசின�. தா� வ(தகாாிய�ைத� �வாமிக� ெதாிவி�தா�. ேதசிக� உசிதமான 
ெபா4Gதவி ெச3வதாக வா6களி�தா�. 
 
எ� ஆவ� 
 
மகா ைவ�தியநாைதயைர� பா��பேத என6< மிகH� ஆன(தமாக இ4(த#. அவ� 
�க�திேல இ4(த ஒளி*� அைமதி*� அவ� உ�ள�தி� இய�ைப விள6கின. 
அ�ேதா�ற�தினா� ம�5� எ� ஆவ� அட"கவி�ைல. அவ� இைடயிைடேய 
ேபசின ெம�?ய வா��ைதகளிேல இனிைம இ4(த#. அ(த இனிைம*� எ� 
மன�ைத6 கவ�(த#. ஆனா� அDவா��ைதகளா�� எ� ஆவ� அட"கவி�ைல. 
ைவ�தியநாைதயராக இ4(த அவ� எதனா� மகா ைவ�தியநாைதய� ஆனாேரா 
அ�ச"கீத�ைத6 ேக�க ேவ25ெம�ற ஆைச என6< அதிகாி�த#. ‘இவ� 
வ(தி46கிற காாியேமா ேவ%. இ6C�ட�தி� ஒ4 ச�ப(த�� இ�லாம� நம# 
ஆவைல நிைறேவ�%வத�காக இவ� பா5வ# சா�தியமா<மா? நம6< இDவளH 
ஆைச இ4�ப# இவ46<� ெதாிவத�<�தா� ச(த��ப� உ2டா?........ 
எ�ப:யாவ# ஒ4 பா�ைட6 ேக�டா� ேபா#ேம.....ஒ4 பா�டானா� எ�ன? I% 
பா�டானா� எ�ன? அத�< இ#வா சமய�?’ எ�% எ� மன�#6<�ேள ஆ�ேசப 
சமாதான"க� எP(தன. இ(த ேயாசைனயிேல �(தர �வாமிகG� ேதசிக4� எ�ன 
ேபசினா�க� எ�பைத6 Cட நா� ந�றாக6 கவனி6கவி�ைல. 
 
தி�ெர�% என6< ஆ�சாிய� உ2டா<�ப: ��பிரமணிய ேதசிக� ேபச� 
ெதாட"கினா�: “உ"கGைடய ச"கீத�ைத6 ேக�கேவ25ெம�% இ"ேக ப:6<� 
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மாணா6க�க� சில� ஆைச�ப5கிறா�க�. பி�ைளயவ�க� வா6கி?4(# சில 
பாட�கைள� ெசா�னா� தி4�தியாக இ46<�” எ�% அவ� மகா 
ைவ�தியநாைதயைர ேநா6கி6 Cறியேபா#, நா� எ� கா#கைளேய ந�பவி�ைல. 
‘நா� கனH கா2கிேறாேமா? ந��ைடய ேயாசைனயினா� விைள(த பக�கனவா 
இ#?’ எ�% Cட நிைன�ேத�. ந�லேவைள, அ# வா,தவமாகேவ இ4(த#. 
 
ேதவகான� 
 
“அத�ெக�ன தைட? கா�தி46கிேற�” எ�% ெசா�? மகா ைவ�தியநாைதய� பாட 
ஆர�பி�#வி�டா�. ேதவகானெம�% ெசா�வா�கேள அ�ச"கீத� அ�ப:�தா� 
இ46<ேமாெவ�% என6<� ேதா�றிய#. �த?� தமிO� Yதச"கிைதயி?4(# சில 
ெச3*�கைள� ெசா�ல� ெதாட"கினா�. தமிO� ெச3*ளாக இ4�பதனாேல �த?� 
அைவ மன�ைத6 கவ�(தன. பி�ைளயவ�க� வா6ெக�ற ெப4ைம*� 
அைவகG6< இ4(த#. மகா ைவ�தியநாைதய4ைடய இ�னிைச*� ேச�(# 
அ�பாட�கG6< எ�%மி�லாத அழைக6ெகா5�த#. அ(த இ�னிைச �த?� 
இ(த உலக�ைத மற6க� ெச3த#. பாவ�ேதா5 அவ� பா5ைகயி� ஒDெவா4 
வா��ைத*� உ�ள�#�ேள ப:(# ப:(# ஒ4 ெபாிய கா�சிைய நி�மாண� ெச3# 
வ(த#. 
 
Yதச"கிைதயி� ைகலாஸ�தி� சிவெப4மா� எP(த4ளியி46<� கா�சிைய 
வ4ணி6<� ெச3*�க� அைவ. ெவ%� பாட�கைள மா�திர� ப:�தேபா#� 
எ"கG6< உ�ள�#�ேள கா�சிக� எP�. 1ற�ேத உ�ள பா�ைவ*� இ46<�. 
ஆனா� அ�பாட�க� இைசேயா5 கல(# வ(தேபாேதா எ�லா� மற(# ேபாயின. 
அ�பா�5 எ�ப:� �4தியிேல லயி�# நி�றேதா அ�ப: எ"க� மன� அ�பா�:� 
பாவ�திேல லயி�# நி�ற#. ஒ4 பாடைல6 Cறி நி%�#� ேபா#தா� அவ� 
பா5கிறா�, நா� ேக�கிேறா� எ�ற ேவ�%ைம உண��சி உ2டாயி�%. 
 
பாட�கைள6 Cறிவி�5� பிற< ெபா4G� ெசா�னா�. பாட� ெசா���ேபாேத 
ெபா4� ெதாி(# வி�ட#. 
 
பாட ஆர�பி�#வி�டா� அைத நி%�திவிட மன� வ4மா? ேக�பவ�கG6<� 
ேபா#ெம�ற தி4�திதா� உ2டா<மா? Yதச"கிைதயி?4(# அ�ெபாியா4ைடய 
இைச ெவ�ள� ேவ% மைடகளிேல தி4�பிய#. பி�ைளயவ�க� வா6காகH�ள 
ேவ% பல பாட�கைள அவ� இைச*ட� ெசா�னா�. 
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பிற< ��பிரமணிய ேதசிக�, “உ"க� தைமயனா� வா6காகிய ெபாிய1ராண6 
கீ��தைனயி?4(# சில கீ��தன"க� பாட ேவ25�” எ�றா�. ைவ�திய 
நாைதயாிட�தி��ள ‘சர6<’ இ�னெத�% ேதசிக46< ந�றாக� ெதாி*�. அவ� 
ஒDெவா�றாக6 ேக�56ெகா2ேட வர அ(த� ச"கீத சிகாமணி தைடயி�றி� பா: 
வ(தா�. 
 
அவ� கீ��தன"கைள� பா5�ேபா# பி:�, மி4த"க� �த?ய ப6க வா�திய"க� 
இ�ைல. அ6காரண�தா� அவ� இைச6<6 <ைறH இ4(ததாக என6<� 
ேதா�றவி�ைல. அவ� ைகயினா� ெம�ல� தாள� ேபா�5� பா:யேபா# 
ஒDெவா4வ4ைடய இ4தய�� அ�பா�ேடா5 ஒ�றி� ப6கவா�திய� 
வாசி�தெத�%தா� ெசா�ல ேவ25�. 
 
இைணய�ற இ�ப� 
 
அ#வைரயி� அைட(திராத இ�ப�ைத அ�% அைட(ேத�. ‘இவ�கGடேன ேபா3 
இ4(# ச"கீத அ�பியாச� ெச3யலாமா?’ எ�ற ஆைசCட இைடேய ேதா�றிய#. 
ஒ4வா% மகா ைவ�தியநாைதயர# கான மைழ நி�ற#. �(தர �வாமிக� 
விைடெப�%6ெகா2டன�. அவேரா5 மகா ைவ�தியநாைதய4� பிற4� 
விைடெப�% எP(தன�. அவ�க� யாவ4� மட�தி� அவரவ�கG6<ாிய இட�தி� 
வி4(#25 பி�பக?� தி4ைவயா�%6<� 1ற�ப�5� ெச�றன�. 
 
அ�% பி�பக?� ��பிரமணிய ேதசிகைர நா� பா��த ேபா#, “காைலயி� மகா 
ைவ�தியநாைதய� பா�ைட6 ேக��ரா?” எ�% அவ� ேக�டா�. “இ(த மாதிாி 
ச"கீத�ைத இ#வைர நா� ேக�டேத இ�ைல. அவ�கGைடய சாாீர� 
எ�ேலா46<� அைமயா#. ெவ%� சாதக�தா�ம�5� வ(தத�% அ#” எ�ேற�. 
 
“சாதக� மா(திர� ேபாதாெத�ப# உ2ைமதா�. அவ� ந�ல சிவப6த�. சிவகி4ைப 
அவ46< ந�ல சாாீர�ைத அளி�தி46கிற#. அவ� ெச3#வ4� அ�பியாச� அ(த� 
சாாீர�தி�< வள�ப�ைத� த4கிற#. எ�லாவ�றி�<� ேமலாக அவர# =3ைமயான 
ஒP6க� அ(த� திDவிய சாாீர�தி� அழ< ெகடாம� பா#கா6கிற#” எ�% 
ெசா�?வி�5, “அவ� தமிழறிH� உம6<� 1ல�ப�:46<ேம!” எ�றா�. 
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“ஆ�, அவ� பாட� ெசா���ேபாேத ெபா4� ெதளிவாகிற#” எ�ேற�. 
----------- 
 


