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பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    
 
ஏ9 ேத> யைல0த? ெர,தைன 
        எ<தி யா@0த 	றி��ைர ெய,தைன 
பா9 ப'ட பத,ெதளி ெவ,தைன 
        ப�ென றி�க' ெபா�'9ணி ெவ,தைன 
நா9 ம�சி� பதி�பி�	� AB�	 
        நாC� வி�றப. ப(ட�க ெள,தைன 
Aட ேநா�கின�� கா�றின ெவ,தைன 
        ேகாதி லா�சாமி நாத� றமி�� ெக�ேற! 
        - இரா.இராகைவய�கா� 
 

தமி�,தா,தா டா�ட� உ.ேவ.சா. அவ�க  எ<திய த� வரலா�� D. இ%. 
இ0Dைல� க�றா. 'ெப��க,% ேவ(9� பணித.' எ�ற இல�கண,%�	 

இ%தா� சாியான இல�கிய� எ�ற உ(ைம ெதளிவா	�. ேபத�கC�	 
அ�பா�ப'ட ேபாத�தா� தமி�ஞான� எ�ப% இ0DB� ெதா	ெமா,த� ெபா�  
எ�றா. அ% மிைகயாகா%. 'ந�றி�	 வி,தா	� ந.ெலா<�க�' எ�ற ெதாடைர 
விள�	வத�காக இவ� ம(Eலகி. பிற0தா� எ�� ெகா ள ேவ(> இ��கிற%. 

டா�ட� உ.ேவ.சா. அவ�களி� எ� சாி,திர�� மகா,மா கா0திஜி அவ�களி� 
ச,திய ேசாதைன2� ஒேரதர� உைடயைவ. இவ�றி� ஒHேவாெர<,%� வா@ைம 
நிர�பிய ைவர எ<,%�க . எ�சாி,திர� க�றா. தமிழா�வ� வ��. வ0த 
தமிழா�வ� வள��. 

ப,%�பா'9�, எ'9,ெதாைக2  ஐ0%�, I�� ெப�� கா�பிய�கC�, 
ஐ�பதி�	� ேம�ப'ட பிற இல�கிய�கC�, இல�கண D.கC� நி�� 
நில�வத�	� காரண�, டா�ட� உ.ேவ.சா. அவ�களி� அயரா உைழ�ேப எ�பைத, 
இ0த ம�பைத அறி2�. அ0த D.கைள� க�	� ��, 'எ� சாி,திர�' எ�1� இ0த 
Dைல� க�க ேவ(9�. இதைன� க�றா. தமி� D.கைள அ���	� ெகா(9வர 
அவ�ப'ட இ�ன.க  �ாி2�. 'எ� சாி,திர�' டா�ட� உ.ேவ.சா. அவ�களி� 
150ஆவ% ஆ(>. ஆறா� பதி�பாக ெவளிவர, தி�வ�' ச�தி அ�  
பாB,தி��கிற%.  

 
தமி�,தா,தா டா�ட� உ.ேவ.சா. அவ�களி� பதி��� பணி அேத பாணியி. 

இ0D. நிைலய� வாயிலாக, டா�ட� உ.ேவ.சா. அவ�களி� தி�மகனா� தி�. சா. 
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க.யாண �0தர� ஐய� அவ�களாK�, டா�ட� உ.ேவ.சா.அவ�களி� ெபயரனா� 
தி�.க.��பிரமணிய ஐய� அவ�களாK� ெகா C� ெபயரனா� 
தி�.�.ேவ�கடகி�-ண� அவ�களாK� ெதாட�வ% மி�க மகி��சி�	ாியதா	�. 

அ�சி. ெவளிவராத தமி�D.க  இ�ன�� இ��கி�றன. ஓைலயி. 
இ��	� அவ�ைற அ��, தமி�� ேசாைலயி. உலாவர� ெச@ய �யK� தமி�, 
ெதா(ட�கைள ேமK� உ�வா�க இ0D. உதவ ேவ(9� என எ.லா� வ.ல 
தி�வ�' ச�திைய இைறM�கிேற�. 

நிதி அறிேயா� இH�லக,% ஒ�ேகா> 
        இ�பவைக நிமி,த� %@�	� 
கதி அறிேயா� எ��மன� வ�0த�க 
        	ட0ைதநக�� கைலஞ� ேகாேவ! 
ெபாதியமைல� பிற0தெமாழி வா�வறி2� 
        காலெமலா� �லேவா� வாயி. 
%தி அறிவா@ அவ�ெநMசி� வா�,தறிவா@ 
        இற�பி�றி, %ல�	 வாேய 
        -- மகாகவி பாரதி 
 

டா�ட� உ.ேவ.சா. D.நிைலய� 
ெச�ைன -90 

 ம.ேவ.ப�பதி, கா�பா'சிய�  
----------- 

சிவமய� 
தி�,தா(டக� 
தி��சி�ற�பல� 
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�க�ைர �க�ைர �க�ைர �க�ைர     
"தி�ேவெய� ெச.வேம ேதேன வாேனா� 
        ெச<M�டேர ெச<M�ட�ந� ேசாதீமி�க 
உ�ேவெய� 1றேவெய� Nேன ஊனி 
        1 ளேம 2 ள,தி 1 ேள நி�ற 
க�ேவெய� க�பகேமக(ேண க(ணி� 
        க�மணிேய மணியா9பாவா@ காவா@ 
அ�வாய வ.விைன ேநாயைடயா வ(ண� 
        ஆவ9த( 9ைற2ைற2 மமரேரேற." 
 
தி��சி�ற�பல� 

 
சீவகசி0தாமணி, சில�பதிகார�, ப,%�பா'9 �தBய D.கைள அ�சி'9 

ெவளியி'ட பிற	 தமிழ�ப� பல� பாரா'> வ��ேபா% எ0ைதயாரவ�க  த� 
ஆசிாியராகிய மகாவி,%வா� O மீனா'சி�0தர� பி ைளயவ�கைள அ>�க> 
நிைன0%, த�மிட� வ�ேவா�களிட� பி ைளயவ�கCைடய க.வி� ெப�ைம, 
ேபாதனா ச�தி, ெச@2ளிய��வதி. இ�0த ஒ��ய�வ�ற திறைம �தBயவ�ைற� 
Aறி, தம�	 ஏ�ப'9 வ�� ெப�ைம�ெக.லா� அவ�களிட� �ைறயாக� பல 
வ�ட� பாட�ேக'9 இைடவிடா% பழகியேத காரண� எ�� ெசா.Kவா�க . 
அவ�கCைடய வா��ைக வரலா�றி. தா� ெதாி0%ெகா(ட சில அாிய 
ெச@திகைள� ெசா.Kவா�. ேக'பவ�க  தி��தி2��� ெச.Kவா�க . இ�ப> 
யி��ைகயி. அவ�கCைடய வா��ைக வரலா� ெவளி வ0தா. தமி� நா'>ன� 
அறி0% இ���வத�	 அ1Aலமாயி��	ெம�� த0ைதயா� எ(ணின�. 
	�பேகாண,தி. இர(9 �ைற ெபாியசைப A'>, காேலP பிாி�Qபாலாக 
இ�0த O J.M.ெஹ�3மா� �தBயவ�க  அ�கிராசன,தி� கீ� O 
பி ைளயவ�கைள� ப�றி அவ�க  உப0நியாச� ெச@தா�க . ேக'ட அ�ப�க  
பல� பி ைளயவ�கCைடய ெப�ைமைய வரவர அதிகமாக� பாரா'>னா�க .  

 
அ%�த. எ0ைதயா��	, த� ஆசிாிய� அவ�கCைடய சாி,திர,ைத விாிவாக 

எ<தி அ�சி'9 ெவளியிட ேவ(9ெம�ற ேவக� உ(டாயி��. 	ட0ைதயிB�0% 
ெச�ைன�	 வ0தபி�� ஒழி0த கால�களி. த� க�,ைத அHேவைலயிேல 
ெசK,தி� பலவைகயான 	றி���கைள எ<தி� ேச�,தா�க . இத�பயனாக 
ஆசிாியரவ�கள% சாி,திர,ைத இர(9 பாக�களாக 1933-34-ஆ� ஆ(9களி. 
பதி�பி,% ெவளியி'டா�க . அ�கால,தி. தமி� ஆசிாிய�கைள� ப�றிய 
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வரலா�கேள ெப��பாK� காண�படாைமயா. பி ைளயவ�கCைடய 
சாி,திர,தி�	 மி�க மதி�� ஏ�ப'ட%. பி ைளயவ�க  சாி,திர,தா. பல 
அ�ைமயான நிக��சிகைள, ெதாி0% ெகா(ட தமி� அ�ப�க  பல�ைடய 
பாரா'9 எ� த0ைதயா��	� கிைட,த%. சாி,திர� ெவளிவ0த பி� பல 
ப,திாிகாசிாிய�களி� ேவ(9ேகாளி�ப> சி� க'9ைரக  எ0ைதயாரவ�களா. 
தமி� மாத� ப,திாிைககளிK� விேசஷ மல�களிK� எ<த�ெப�� வ0தன. 
அவ�றி� வசனநைட�	 மதி�� வரவர அதிகமாயி��. 

 
1935-ஆ� வ�ஷ� மா��� மாத� 6-�Œ எ0ைதயாரவ�களி� சதாபிேஷக� 

(எ(பதா� ஆ(9 T�,தி விழா) நைடெப�ற%. அ�� ராHபகU� 
K.V.கி�-ணசாமி ஐயரவ�க  �தBய அ�ப�க  ேச�0% ெஸேன' ம(டப,தி. 
மிக�� சிற�பான �ைறயி. ஒ� வா�,%� A'ட� நட,தினா�க . பி ைளயவ�க  
சாி,திர,ைத� ப>,%� பா�,% இ���ற ஒ� தமிழ�ப� "பி ைளயவ�க  
சாி,திரேம இHவள� ரசமாயி��கிறேத. ஐயரவ�க  சாி,திர� ெவளிவ0தா. தமி� 
நா'>ன��	 மி�க பய�ப9ேம" எ�� த� க�,ைத ம'9� ெதாிவி,%� ெபயைர 
ெவளியிடாம. ஐயரவ�க  �ய சாி,திர� பதி���காக W.501 அ0த� சைபயி. 
அளி�க� ெச@தா�. 

 
சதாபிேஷக� ஆனபிற	 �யசாித� எ<தேவ(9ெம�ற க�,% 

எ0ைதயாரவ�கC�	 ஏ�ப'9� ச�வகலாசாைலயா� வி��பியப> 
	�0ெதாைகைய� பதி�பி�க ேவ(9ெம�ற ேவக� உ(டாகேவ இைடவிடா% 
அHேவைலைய� கவனி,% வ0தா�. 

 
ரQகமணி Oமா� >.ேக.சித�பரநாத�தBயாரவ�க , O 

ரா.கி�-ணI�,தி ஐய� அவ�க  ேபா�ற அ�ப�க  ச0தி,த கால�களிெல.லா� 
சாி,திர� எ<தேவ(9� எ�� த0ைதயா��	 நிைன?'> வ0தன�. சாி,திர� 
�<வைத2� எ<தி �>,% ஒ� �3தகமாக ெவளியிடலா� எ�� நிைன,தாK� 
அHவா� ெச@வதி. அதிக நா'களாகலா�, அைத� கா'>K� ஆர�ப,திB�0% 
வரலா�கைள� ப,திாிைக Iலமாக ெவளியி'9 வ0தா. ப>�பவ�கC�	 
அ1Aலமாக இ��	ெம�ற க�,% ஏ�ப'ட%. அ�ெபா<% "ஆன0தவிகட�" 
ப,திாிைகயி� பிரதம ஆசிாியராக இ�0த O ரா, கி�-ணI�,தி ஐயரவ�க , O 
S.S.வாச� அவ�கCட� இர(ெடா� �ைற வ0% எ0ைதயாரவ�கCட� 
ச�பாஷி,%, �யசாித,ைத ஆன0தவிகடனி. வார0ேதா�� ஒHேவா� அ,தியாயமாக 
ெவளியிடலாெம�� அத�	ாிய ஏ�பா'ைட� ெச@தன�. அவ�க  வி��பிய 
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வ(ணேம, 1940-ஆ� ஆ(9 �த. சாி,திர� எ<தி ெவளியி9வெத�� 
நி�சயமாயி��. அ�சமய� �,தக� பதி�� ேவைலகளி. உடனி�0% கவனி,% வ0த 
O கி.வா.ஜக0நாைதய� B.O.L. எ� த0ைதயாரவ�க  அHவ�ேபா% சாி,திர 
ச�ப0தமான நிக��சிகைள� Aற அைவகைள எ<தி வரலானா�. �த. அ,தியாய� 
6-1-1940. ஆன0தவிகடனி. ெவளிவ0த%. ஆ� அ,தியாய�க  �தB. 
ஆன0தவிகட� காாியாலய,தி. ேச��பி�க� ெப�றன. சில அ�ப�க  வி��பியப> 
சாி,திர ச�ப0தமான பட�க  அ�க�ேக அைம�க� ெப�றன. பிற	 
அHவ�ெபா<% அHவ�ப	தி�	ாிய விஷய�க  ப,திாிகாலய,தி�	 எ<தி 
அ1�ப� ெப�� வ0தன. அ�கால�களி. உடனி�0% O ஜக0நாைதய� 
எ0ைதயாரவ�க  வி��ப� ப> ெசா.Bயவ�ைற எ<தி, தவறா% ப,திாிைகயி. 
ெவளி வ�வத�	 மி�க உதவி �ாி0தா�. சாி,திர� ெவளிவரேவ(9ெம�ற 
ஊ�க,%டனி�0% அத�	ாிய ேவைலகைள2� எ0ைதயா�ட� இ�0% கவனி,% 
உதவிய% மிக�� பாரா'ட�	ாியதா	�. அH�தவிைய எ��� மறேவ�. 

 
சாி,திர,தி. பட�க  ெவளிவ�வத� ெபா�'9 ெவளிX� அ�ப�க  

�ைக�பட�க  எ9,% எ�க  வி��ப,தி�ப> அ1�பி உதவினா�க . 
இ�ெபா<% %ைறைச ஆதீன க�,த�களாக விள�	� OலO அ�பலவாண ேதசிக� 
அவ�க  தி�வாவ9%ைற, மாXர�, தி�விைடம�U�, தி��ெப�0%ைற இைவக  
ச�ப0தமான பட�கைள அ1�ப� ெச@% உதவினா�க . 

 
1940-ஆ� வ�ஷ� �த. வார0ேதா�� ஓ� அ,தியாயமாக 1942 ேம மாத� 

வைரயி. '�யசாித�' ஆன0த விகடனி. ெவளிவ0த%; எ� த0ைதயாரவ�க  
சாி,திர� ப	திைய அHவ�ெபா<ேத எ<திவர� ெச@2� பழ�க,ைத 
ேம�ெகா(டனராதலா. ஆன0தவிகடனி. அவ�க  காலMெச�றபி�� 
ெதாட��சியாக� சாித�ப	தி ெவளிவரவி.ைல, சாி,திர ச�ப0தமான பலவைக� 
	றி���கைள அவ�க  ெதா	,% ைவ,% ளா�க . 122  

 
அ,தியாய�க  வைர �யசாிதமாக வ0த ப	திேய இ�பதி�பி. ெவளியிட� 

ெப�� ள%. தமிழ�ப�க  அ>�க> சாி,திர� பதி�ைப�ப�றி ேநாிK� க>த� 
Iலமாக�� வினவி வ0தன�. காகித� க'9�பா9 �தBய காரண�களா. �,தக 
வ>வ,தி. பதி�� ெவளிவர, தாமதமாயி��. 
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இ�ெபா<% O காசிமட,% அதிப�களாக விள�	� அ��கைல 
விேனாத�கC� ேபரற� ெசய.க  �ாி0% வ�பவ�கCமாகிய OலO காசிவாசி 
அ� ந0தி, த�பிரா� 3வாமிக  அவ�க  ஐயரவ�க  சாி,திர� ெவளிவர 
ேவ(9ெம�� அ>�க> எ�ைன நிைன�ப9,தி வ0தேதா9 ந�ெகாைட2� 
அளி,% உதவினா�க . அவ�கC�	 எ� மனமா�0த ந�றிைய இத� Iல� 
ெதாிவி,%�ெகா Cகிேற�. 

 
�யசாித,ைத ஆன0தவிகடனி. பதி�பி�க� ெச@%�, �,தக வ>வி. 

ெவளிவ�வத�	 உட�ப'9� பட�க  ஸ�ப0தமான '�ளா�	க ' �தBயவ�ைற 
��னேர அ1�ப� ெச@%� உதவிய "ஆன0தவிகட�" உாிைமயாளராகிய Oமா� 
S.S.வாச� அவ�கC�	 எ� மனமா�0த ந�றியறிைவ� ெசK,%கி�ேற�. 

 
வழ�க�ேபா. ஊ�க,%ட� இ��,தக,ைத, திற�பட அ�சி'9� ெகா9,த 

கY� அ���Aட,தா� பாரா'9�	ாிய�. 
 
இ��யசாித� ப	தியி. ஆசிாிய�க , தமி�� �லவ�க , ஊ�� ெபய�க , 

�தBயன மி	தியாக வ0% ளன. ��கியமான நிக��சிகைள2� சிற��� 
ெபய�கைள2� வாிைச�ப9,தி அைம,% அைவ அகராதியாக� ேச��க� 
ெப�� ளன. 

 
ஐயரவ�க  எ<திய �யசாித� மணிேமகைல� பதி�� ெவளி வ0த 

வரலா�ேறா9 (1898) �>வைடகிற%. 
 
பி� நிக��சிக  ச�ப0தமான 	றி���க  ஒ<�	ப9,தி ைவ�க� 

ெப�� ளன. தி�வ�  %ைண ெகா(9� அ�ப�க  உதவிெகா(9� "எ� 
சாி,திர,"தி� ெதாட��சியாக ஐயரவ�க  வரலா�ைற� T�,தி ெச@% 
ெவளியிடலாெம�� க�தி2 ேள�. 

 
"தியாகராச விலாஸ�", தி�ேவ'Z�வர�ேப'ைட 
4-4-1950 
 இ�ஙன� 
 S.கBயாண �0தர ஐய� 
----------- 
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ஐயரவ�களி� வா��ைக வரலா��� � �க
 ஐயரவ�களி� வா��ைக வரலா��� � �க
 ஐயரவ�களி� வா��ைக வரலா��� � �க
 ஐயரவ�களி� வா��ைக வரலா��� � �க
     
 
இ0த D�றா(>. தமி� இல�கிய உலகி. இர(9 ெபாிய மைலகைள� 

ேபா�ற ெபாியவ�க  தமி�ெமாழி�	� �திய ஒளிைய� ெகா9,தா�க . ஒ�வ� 
O��பிரமணிய பாரதியா�. ம�ெறா�வ� O மகாமேகாபா,தியாய டா�ட� உ.ேவ. 
சாமிநாைதயரவ�க  கவிஞ� பாரதியா� த��ைடய �திய கவிகளா. தமி�,தா@�	� 
�திய அணிகைள� T'>னா�. ஐயரவ�கேளா, பல காலமாக ம�கி மைற0% கிட0த 
பைழய அணிகைள மீ'9� எ9,%� ெகாண�0% %ல�கி ெம�A'>� T'> அழ	 
பா�,தா�க . 

 
தமி�, தா,தா எ�� தமி�� 	ழ0ைதகளா. அ��ட� ேபா�ற�ெப�� 

ஐயரவ�க  உ(ைமயி. ெச�ற D�றா(>ேலேய த��ைடய அ��ெப�0 
ெதா(ைட, ெதாட�கிவி'டா�க . அவ�க  1885-ஆ� ஆ(9 பி�ரவாி மாத� 19-
ஆ� ேததி ேதா�றினா�க . அவ�க  ேதா�றிய கால,தி. இ�0த தமிழி� 
நிைல�	� அவ�க  மைற0த கால,தி. (ஏ�ர., 1942) தமி� உய�0% நி�ற 
நிைல�	� எHவளேவா ேவ��ைம உ(9. அவ�க  1887-ஆ� ஆ(>. 
சீவகசி0தாமணிைய அ�சி'9 ெவளியி'டா�க . அ% �த. இ�தி� கால� வைரயி. 
தமி�,தாயி� அணிகைள ஒHெவா�றாக� �%�பி�	� அ��தமான ெதா(>. த� 
கால� �<வைத2� அவ�க  ெசலவி'டா�க , 

 
அவ�க  ேதா�றிய கால,தி. ெப�� �லவ�கC� ச�க D.க  எ�� 

ெபயரளவிேல ெதாி0% ெகா(>�0தா�கேள ஒழிய அைவ இ�னைவ எ�ப% 
அவ�கC�	, ெதாியா%. ேகாவல� கைத எ�ற ஒ� நாேடா>� கைதைய2� அதி. 
வ�� க(ணகிைய2� மாதவிைய2� அறிவா�கேள ய�றி� சில�பதிகார,ைத2� 
அதி. உ ள பா,திர�கைள2� அறியமா'டா�க . அகநாN�, �றநாN� எ�ற 
இர(9�	� உ ள ேவ�பா9 இ�னெத�� ெதாியா%, மணிேமகைல எ0த� 
சமய,ைத� ப�றிய D. எ�ப%� ெதாியா%. 

 
இ�ேறா ப ளி�Aட,தி� பயிK� I�றா� வ	�� மாணவ1�	� 

பாாிைய�ப�றிய வரலா� ெதாி2�. ேசர� ெச�	'9வ1ைடய ெவ�றிைய� ப�றி 
ேம. வ	�� மாணா�க�க  ப>�கிறா�க . ப ளி� Aட�களிK� க.:ாிகளிK� 
�றநாN�, 	�0ெதாைக ப,%�பா'9 �தBய ச�க D.களிK ள ப	திகைள� 
பாடமாக வாசி�கிறா�க  பி ைளக . பல ஆ(9கC�	 �� திராவிட 
ெமாழிகளி� அைம�ைப� ப�றி� கா.9ெவ. எ�ற ஆ�கிேலய� அழகான D. 
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ஒ�� எ<தினா�. 'திராவிட ெமாழிகளி� ஒ�பிய.' (Comparative Phonology of 
Dravidian Languages) எ�ப% அ0% DB� ெபய�. அைத இ��� சிற0த Dலாக� 
�லவ�க  ெகா(டா9கிறா�க . அைத எ<தினவ��ேக எ'9, ெதாைக, 
ப,%�பா'9 ஆகியைவ கிைட�கவி.ைல. அ0 D.களி� அைம�ைப அவ� 
அறியா�. 

 
இ�ேறா ச�ககால, தமிழைர� ப�றி2�, D.கைள� ப�றி2� பல பல 

D.க  வ0தி��கி�றன, பல வைகயான ஆரா@�சிக  நிக�0% வ�கி�றன. தமி� 
இல�கிய,தி� ெபா�கால� எ�� ச�க கால,ைத� ேபா�றி� பாரா'>� 
ெப�மித,%ட� ேப�கிேறா�. தமிழ� ப(பா9, தமிழ� நாகாிக�, தமிழ� மர� எ�� 
நம�	ாிய தனி� சிற�ைப� பல ேமைடகளி. �லவ� ெப�ம�க  ேப�கிறா�க ; 
எ<%கிறா�க . பாரத நா'>. உயி�ட� வழ�கி வ�� ெமாழிக  யாவ�றிK� 
பைழய%. இல�கிய வள� ெபா�0திய%, இல�கண வர��ைடய%, எைத2� 
வழ�க,த�க ெசா.வள�ைடய% எ�ெற.லா� ம�றவ�கC� ஒ��� ெகா C� 
நிைல தமி<�	� கிைட,தி��கிற%. 

 
தமி�, தா,தாவி� அ��ெப�0 ெதா(ேட இ,தைன உய���	� 

Iலகாரண� எ�பைத, தமி�� �லவ�க  அறிவா�க . தமி� வரலா�றி. 
ஐயரவ�கC�	 எ�� ஒ� தனி� ப	தி இ��	� எ�பதி. ச0ேதகேம இ.ைல. 

 
ஐயரவ�கCைடய ஊ� தMைச ஜி.லாவி. உ ள உ,தமதான�ர� எ�ற 

சிறிய கிராம�. ச�கீத வி,%வானகிய O ேவ�கட ��ைபய��	� Oமதி 
சர�வதிய�மாC�	� �,திரராக ஐயரவ�க  பிற0தா�க . அவ�கCைடய 
த0ைதயா� பல இட�கC�	� ெச�� த��ைடய இைச, திறைமைய� கா'> 
ஊதிய� ெப�� வா�0% வ0தா�க . 	றி�பி'ட ேவைல2� 	றி�பி'ட ச�பள�� 
இ.லாவி'டாK� அ�கால,தி. வா�0த ம�களி� அ��� கைலயபிமான�� 
அவைர� ேபா�ற கைலஞ�கைள� பா%கா,% வ0தன. அ�க�ேக இ�0த 
ெச.வ�கC� ஜமீ�தா�கC� அவ��	� சிற��� ெச@%, வா��ைகைய� 
�ைவ2ைடயதா�கினா�க . இ0த� \�நிைலயி. ஐயரவ�க  வள�0% வ0தா�க . 
த0ைதயாாிட�� சில தி(ைண� ப ளி� Aட,% ஆசிாிய�களிட�� இ�ேபரறிஞ� 
இளைமயி. க.வி பயி�றா�. அ�கால,தி. சில D.கைளேய க�றி�0தாK�, 
அவ�ைற, தி�,தமாக� பயி�� ம�றவ�கC�	� ெதளிவாக� பாட� ெசா.K� 
சிறிய �லவ�க  அ�க�ேக இ�0தா�க . அ,தைகயவ�களாகிய அாிய:�� 
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சடேகாைபய�கா�, ெச�கண� வி�,தாசலெர'>யா� �தBயவ�களிட� ஐயரவ�க  
சில D.கைள� க�றா�க . ஐயரவ�கCைடய த0ைதயா��	, த� 	மாரைர� 
ெபாிய ச�கீத வி,%வானாக ஆ�க ேவ(9ெம�ற ஆைசேய �தB. எ<0த%. 
ஆனா. இவ�கC�	, தமிழி. உ(டான ெப�� பசிைய� க(ட ேபா% அ0த, 
%ைறயி. இவ�கைள ஈ9ப9,%வ%தா� த��ைடய கடைம எ�பைத அவ� 
உண�0தா�. அதனா. எ�ெக�ேக தமி� D.கைள� பாட� ெசா.Kகிறவ�க  
இ��கிறா�கேளா, அ0த அ0த ஊ�கC�ெக.லா� 	>ேயறி, த��ைடய 	மார� 
தமி�� க.வி ெப��ப> ெச@% வ0தா�. 

 
அ�ேபா% தி�வாவ9%ைற ஆதீன,தி. ெப�� கவிஞராக�� சிற0த 

�லவராக�� திக�0த மாகவி,%வா� மீனா'சி�0தர� பி ைளயவ�களி� �க� 
தமி�நா9 �<வ%� பரவியி�0த%. அவ� பல மாணா�க�கC�	� பாட� ெசா.B� 
ெகா9,%வ�கிறா� எ�ற ெச@தி ஐயரவ�களி� த0ைதயா� காதி. வி<0த%. "ந� 
பி ைளைய2� அ0த மகாவி,%வானிட� ேச�,% விட ேவ(9�" எ�ற ஆவ. 
அவ��	 உ(டாயி��. 

 
1870-ஆ� ஆ(9 ஏ�ர. மாத� ஐயரவ�க  வா��ைகயி� இர(டா� ப	தி 

ெதாட�கிய%. மாXர,தி. இ�0த மகாவி,%வா� மீனா'சி�0தர� 
பி ைளயவ�களிட� இவ�க  மாணா�கராக� ேச�0தா�க . அ%�த. அ0த, தமி�� 
கடB� மைற� வைரயி. (1-2-1876) உடனி�0% பலவைகயான தமி� D.கைள� 
க�றா�க . அ��லவ�பிரா� அHவ�ேபா% இய�றிவ0த D.கைள எ<%வ%� 
தி�வாவ9%ைற மட,தி� ஆதீனக�,த�களாக இ�0த O ��பிரமணிய ேதசிக�ட� 
பழ	வ%�, அ0த மட,%�	 வ�� தமி�� �லவ�களிட,திK� வடெமாழி 
வாணாிட,திK� ச�கீத வி,%வா�களிட,திK� ெந��கி� பழ	வ%� ேபா�ற 
ெசய.களா. இவ�கC�கிைட,த அ^பவ� ேவ� யா��	� கிைட,த�	 அாி%. 
அ,தைகய அ^பவ,தினா. ஐயரவ�க  ெப�ற பய� மிக அதிக�. எ0த� 
ெபா�ளானாK�, எ,தைகய மனிதரானாK�, எ0த விதமான நிக��சியானாK� 
A�0% உண�� இய.� ஐயரவ�களிட� சிற0தி�0த%. அதனா. அ�கால,தி. 
அவ�க  க(டைவ2� ேக'டைவ2� அ�ப>ய�ப>ேய இவ�கCைடய 
இளெநMசி. ந�றாக� பதி0தன. ெபாிய ஆதீன,தி� ெதாட�பா. பலவைக 
ம�களி� பழ�க� இவ�கC�	 ஏ�ப'ட%. ெப���லவ�ைடய ெதாட�பா. பல 
D.களி. அறி� உ(டாயி��. பல கைலஞ�ைடய ந'பினா. பல %ைறயிK� 
அறி� சிற0த%. ெவHேவ� ஊ�கC�	, த��ைடய ஆசிாிய�ட� ெச.ல 
ேவ(>யி�0தைமயா. பல தல�கைள�ப�றிய ெச@திகC� அ�க�	 ள ெபாிய 
மனித�களி� பழ�க�� ஐயரவ�கC�	� கிைட,தன. 
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பி ைளயவ�க  மைற��	�பி�� தி�வாவ9%ைற ஆதீன,தி� ெதாட�� 

ஐயரவ�கC�	� பி�1� இ�கலாக அைம0த%. அத�	 �� பி ைளயவ�க  
Iலமாக ஆதீன,தி� ெதாட�� இ�0%வ0த%. அத�	� பி� ஆதினக�,தராகிய O 
��பிரமணிய ேதசிகாிடேம பாட� ேக'க� �	0தா�க  ஐயரவ�க . அேதா9 
மாணா�க�கC�	� பாட� ெசா.K� பணிைய2� ேம�ெகா(டா�க . இதனா. 
இவ�கCைடய தமிழறி� உர� ெப�� வ0த%. 

 
அ�கால,தி. 	�பேகாண� அரசா�க� காேலஜி. தியாகராச ெச'>யா� 

எ�ற ெப���லவ� தமிழாசிாியராக இ�0தா�. அவ� மகாவி,%வா� 
மீனா'சி�0தர� பி ைளயவ�களிட� ப>,தவ�. அவ� ஓ@� ெபறேவ(>ய கால� 
வ0தேபா% அவ� த��ைடய இட,தி. ஐயரவ�கைள நியமி�	�ப> ெச@தா�. 1880-
ஆ� ஆ(9 பி�ரவாி மாத� 16-ஆ� ேததி �த. ஐயரவ�க  க.:ாி, 
தமிழாசிாியராக ேவைல பா��க, ெதாட�கினா�க . 

 
நிைற0த தமி�� �லைம, எைத2� �ைவயாக எ9,% விள�	� ஆ�ற., 

இைச�பயி�சி, அ�� �தBய இய.�கைள இவ�க  சிற�பாக� 
ெப�றி�0தைமயா. க.:ாி மாணா�க�க  உ ள,ைத எளிதி. கவ�0தா�க . 
ஆ�கில ேமாக� உ�சநிைலயி. இ�0த கால� அ%. ஆ�கில�� பிறபாட�கC� 
க�பி�	� ேபராசிாிய�களிட� மாணா�க�கC�	� ம�றவ�கC�	� ந.ல மதி�� 
இ�0% வ0த%. இ�கி_-கார�க  சில� அ0த� பாட�கைள� க�பி,% வ0தா�க . 
அதனாK� அவ�றி�	� அவ�ைற� க�பி�பவ�கC�	� மதி�� உய�0தி�0த%. 
தமிழாசிாிய�கC�	 அ,தைகய மதி�� இ.ைல. அவ�கC�	� கிைட,த ஊதிய�� 
மிக� 	ைற�. க.:ாி� ேசவக1�	 அ9,தப> ச�பள� வா�கினவ� 
தமிழாசிாியேர. 

 
இ,தைகய நிைலயி. ஐயரவ�க  மாணா�க�களி� உ ள,ைத� 

பிணி,தேதா9 ம�ற ஆசிாிய�கC�	� சமமான மதி�ைப2� ெப�றா�க . ஆ�கில� 
சிறி%� அறியாவி'டாK�, ஆ(>. இைளஞராக இ�0தாK�, அவ�கCைடய 
�லைம2�, ப(�� மாணா�க�கC� ஆசிாிய�கC� பிற�� இவ�கைள� 
சிற0தவ�களாக மதி�பத�	ாிய காரண�களாக இ�0தன. 

 
காேலஜி. ஆசிாியராக� �	0த ஆ(>ேலேய (அ�ேடாப� மாத�) 

ஐயரவ�கC�	� 	�பேகாண,தி. ஜி.லா ��சீபாக இ�0த ேசல� இராம�வாமி 
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�தBயாரவ�கC�	� பழ�க� உ(டாயி��. அ0த� பழ�கேம ஐயரவ�க  
பிற0தத� பயைன, தமி<லக,%�	� கிைட�	�ப> ெச@ய� காரணமாயி��. 
�தBயா� சி0தாமணிைய� பாட� ெசா.K�ப> ஐயரவ�களிட� 
ேக'9�ெகா(டா�. அதைன ��� பாட� ேக'டறியாதவ�க  இவ�க ; அ0த 
Dைல� பா�,த% Aட இ.ைல. ஆயி1� ைதாியமாக� பாட� ெசா.ல� 
�	0தா�க . ஏ'9� �வ>ைய ைவ,%� ெகா(9 பாட� ெசா�னா�க . 
சி0தாமணியி. ஆ�0தா�க . தா� அ%கா�� ப>,த D. 	விய.களா. 
அறியெவா(ணாத பலவ�ைற அதி. க(டா�க . அ% ைஜனசமய Dலாதலா. பல 
ெச@திக  ஐயரவ�கC�	 விள�கவி.ைல. அவ�ைற ெய.லா� ைஜன�களிட� 
ெச�� ேக'9 அறி0தா�க . சி0தாமணி�	 ந�சினா��கினிய� எ<திய உைரைய� 
ப>,தா�க . அவ�ைடய உைர�ேபா�	� அதனிைடேய அவ� கா'>யி��	� 
ேம�ேகா கC� ஏேதா ஒ� �திய பிரபMச,ைதேய அவ�க  அக�க(�� 
ேதா��வி,தன. 

 
தமி� ம�க  ெச@த தவ,தி� பயனாக இவ�கC�	� சி0தாமணிைய� 

பதி�பி�கேவ(9�. எ�1� எ(ண� உ(டாயி��. ஆரா@�சி நைடெப�ற%. 
ேம'9மைடயி. நீ� பா@வ%ேபா�ற ேவதைனைய� பல சமய,தி. அவ�க  
அைட0தா�க . ஆனாK� விடா�பி>யாக �ய��, 1887-ஆ� ஆ(9 
சி0தாமணிைய ெவளியி'டா�க . அ0த� பதி�ைப� க(ட தமி� நா'>ன� மிக�� 
ஆன0தமைட0% களி�A,தா>ன�. அ% �த. ஐயரவ�க  பைழய D.கைள� 
பதி�பி,% ெவளியி9� �ய�சியி. ஈ9ப'டா�க . 

 
சி0தாமணி�	�பி� ப,%�பா'9 ெவளியாயி��. அத�பி� சில�பதிகார�, 

�றநாN�, மணிேமகைல எ�பைவ வ0தன. �றநாN� க(ட தமி<லக� ஏேதா 
ஒ� �திய க(ட,ைத�க(9 பி>,த%ேபா�ற மகி��சிைய2� ஊ�க,ைத2� 
அைட0த%. ஆரா@�சி�கார�கCைடய Iைள ேவைல ெச@ய, ெதாட�கிய%. 
பழ0தமி� ம�களி� வா��ைகைய�ப�றிய ஆரா@�சிகைள அறிஞ�க  எ<த, 
ெதாட�கினா�க . 

 
இHவா� ஐயரவ�க  பழ0தமி� D.கைள அ�சி9� ெதா(ைட விடா% 

ெச@% வ0தா�க . ஐ�ெப�� கா�பிய�க  எ�� ேச�,%� ெசா.K� D.களி. 
கிைட,த சில�பதிகார�, மணிேமகைல, சீவகசி0தாமணி எ�ற I�ைற2� அவ�க  
ெவளியி'டா�க . ப,%�பா'ைட அவ�கCைடய உைழ�பா. தமி<லக� காண 
�>0த%. எ'9,ெதாைககளி. ஐ�	�D�, பதி���ப,%, பாிபாட., �றநாN� 
எ�பன மல�0தன.  
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ெப��கைத, �ற�ெபா�  ெவ(பாமாைல, ந�N. ச�கர நம�சிவாய� 

உைர எ�1� இல�கிய இல�கண�க  ெவளிவ0தன. இவ�ைறய�றி, 
தி�வாலவா2ைடயா� தி�விைளயாட� �ராண� தி��காள,தி� �ராண� �தBய 
பல �ராண�கC�, ேகாைவ, உலா, கல�பக�, பி ைள,தமி�, இர'ைட 
மணிமாைல, அ0தாதி, 	றவMசி �தBய பலவைக� பிரப0த�கC� 
	றி��ைரகCட� ெவளிவ0தன. த��ைடய ஆசிாிய� இய�றிய பிரப0த�க  
எ.லாவ�ைற2� ெதா	,% ஒ� ெதா	தியாக ெவளியி'டா�க . 

 
ஏ'>. இ��கிறைத அ�ப>ேய ெபய�,%� காகித,தி. அ�சி9� ேவைல 

அ��, ஐயரவ�க  ெச@த%. �,தக� பதி�� அHவள� எளிதாக இ�0தா. 
எ,தைனேயா அறிஞ�க  அைத ��ேப ெச@% �க� ெப�றி��பா�க . ஏ'>. 
உ ள பாட� பிைழப'>��	�; பல இட�களி. இ�னெத�ேற ஊகி�க �>யாத 
அள��	� சிைத� உ(டாகியி��	�; அவ�ைறெய.லா� பல D. அறிவினாK� 
இய�ைகயான அறி�, திறைமயாK� விடா�ய�சியினாK� தி�வ�ளி� 
%ைணயாK� ஆரா@0% ெச�ப� ெச@யேவ(9�. ஐயரவ�க  தி�	, ெதாியாத 
கா'>. ^ைழ0% தாேம வழியைம,%� கா9 நாடா�கிய ெப�0ெதா(ட�. 
அவ�கCைடய பதி�� எ�றாேல தமி�� �லவ�கC� ஆரா@�சியாள�� ேபா�றி� 
பா%கா�கிறா�க . ஒHெவா� DBK� ��ேன உ ள �க�ைர2�, ஆசிாிய� 
வரலா��, Dைல�ப�றிய 	றி���கC�, பிற ெச@திகC� மிகமிக அ��தமானைவ. 
விள�க�கC� பல D.களிB�0% எ9,த ஒ��ைம� ப	திகC� கா'சி த��. அைவ 
ஐயரவ�கCைடய பர0த D��லைம�	� சா�றாக விள�	�. இ�தியி. DB. 
க(ட ெசா�கC�	� ெபா� கC�	� அகராதி இ��	�. ஆசிாியாி� 
உதவியி�றிேய பயிK� வைகயி. அைம0தைவ ஐயரவ�களி� பதி���க . 

 
இ0த �ைறயி. க(ணா>ேபா. ேம. நா'டா�� விய�	� வ(ண� 

ஆ�கிலேம அறியாத ஒ� தமி�� ப(>த� �திதாக இ,%ைறயி. �	0% சாதி,தா� 
எ�� ெசா�னா. அ% அதிசயமான ெசய. அ.லவா? 

 
��1ைர �தBயவ�ைற எ<தி உைரநைட எ<%� ஆ�றைல� சிறிய 

அளவிேல ெவளி�ப9,திய ஐயரவ�க , தா� பதி�பி,த D.களி� அ�கமாக 
மணிேமகைல� கைத� ���க�, �,த த�ம�, உதயண� கைத� ���க� எ�பவ�ைற 
எ<தியளி,தா�க .  
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	�பேகாண� க.:ாியிB�0% ெச�ைன� க.:ாி�	, தமிழாசிாியராக 

1903-ஆ� ஆ(9 வ0தா�க . அ�பா. அ0த� பதவியிB�0% 1919-ஆ� ஆ(9 
ஓ@� ெப�றா�க . க.:ாி ஆசிாிய� எ�ற அKவBB�0% ஓ@� 
ெப�றா�கேளய�றி மாணா�க�கC�	� பாட� ெசா.K� ஆசிாிய, 
ெதா(>B�0ேதா, D.கைள� பதி�பி�	� பதி�பாசிாிய, ெதா(>B�0ேதா, 
அவ�க  ஓ@� ெபறவி.ைல. உ(ைமயி. அHேவைலக  பி�1� ப�மட�	 
ெப�கின. 

 
க.:ாியி. ேவைலயாக இ�0தேபாேத `'>. தனிேய இவ�களிட� பல� 

பாட� ேக'டா�க . மகாபாரத� பதி�பாசிாியராகிய மகாமேகாபா,தியாய ம.`. 
இராமா^ஜாசாாியா�, தி��பன0தா  காசி மட,தி� அதிபராக விள�கிய 
ெசா�கB�க, த�பிரா� �தBய பல� இHவைகயி. பாட� ேக'டவ�க . 
இவ�களிட� இ�0% ஆரா@�சி �ைறைய� க��� ெகா(9 தாேம D.கைள 
ெவளியி'டவ�க  சில�. பி�ன,U� நாராயணசாமி ஐய�, இ.ைவ. அன0தராைமய� 
�தBயவ�க  இ,தைகய வாிைசயி. இ�0தவ�க . இவ�க  ஏ9 ேத> ஆரா@0% 
பதி�பி,% ெவளியி'ட D.கைள� ப>,% அ0த �ைறைய2� அறி0த சில �லவ�க  
பழ0தமி� D.கைள, தாேம ெவளியி9� �ய�சியி. ஈ9ப'டா�க . 

 
1924 �த. 1927 வைரயி. ஐயரவ�க  ராஜா அ(ணாமைல 

ெச'>யாரவ�க  நி�விய மீனா'சி தமி�� க.:ாியி� தைலவராக இ�0தா�க . 
 
அவ�க  ஓ@� ெப�ற பிற	, தமி� D.கைள� பதி�பி�பேதா9 த��ைடய 

அ1பவ�கைள எளிய இனிய உைரநைடயி. எ<த, ெதாட�கினா�க . இ0த, 
%ைறயி. ஐயரவ�க  ெதா(டா�ற� �	0தேபா% ெபாியவ�கC�, சி�வ�கC�, 
ஆடவ��, ெப(>��, �லவ�கC� பிற�� ஒ��ேக இவ�க  எ<,ைத� ப>,% 
இ���றா�க . ப,திாிைககளி. இவ�க  க'9ைரக  ெவளியாயின. மாத0ேதா�� 
�தB. ஐயரவ�களி� க'9ைர ஒ�ைற, தா�கி� சிற�பைட0த% கைலமக . தமி� 
நா'9� ப,திாிைககளி� மல�க  ஐயரவ�களி� க'9ைரகேளா9 மல�0தன. 

 
த��ைடய ஆசிாியராகிய மகாவி,%வா� மீனா'சி�0தர� பி ைளயவ�களி� 

வரலா�ைற ெவளியிட ேவ(9� எ�1� ெந9 நா  ஆ�வ,தா. அவ�க  பல 
ெச@திகைள, ெதா	,% ைவ,தி�0தா�க . அவ�ைற� ெகா(9 மிகவிாிவாக 
அ�சாி,திர,ைத இர(9 பாக�களாக எ<தி �>,தா�க . த��ைடய வா��ைகயி. 
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எ0த� ெபாியா�கேளா9 பழக ேந�0தேதா அவ�கைள� ப�றிய வரலா�கைள2� 
நிக��சிகைள2� �ைவ த%�ப எ<தினா�க . தியாகராச ெச'>யா� சாி,திர� 
ேகாபாலகி�-ண பாரதியா� சாி,திர�, மகா ைவ,தியநாைதய� சாி,திர�, கன� 
கி�-ைணய� வரலா� எ�பன இவ�கCைடய அ�ைப2� எ<%� ஆ�றைல2� 
ந�றியறிைவ2� விள�	கி�றன. சில�ைடய வரலா�ைற� ���கமாக 
எ<தினா�க ; இ0த வைகயி. T(> அர�கநாத �தBயா�, மணி ஐய�, 
வி.கி�-ணசாமி ஐய�, திவா� ேசைஷயா சா3திாிக  �தBயவ�கைள� ப�றிய 
க'9ைரக  ெவளியாயின. 

 
இவ�கCைடய ெப�ைமைய, தமி<லக�, ெம.ல ெம.ல உணரலாயி��. 

அரசா�க,தா�, 1906-ஆ� ஆ(9 'மகாமேகாபா,தியாய�' எ�ற ப'ட,ைத 
அளி,தா�க . 1917-ஆ� ஆ(9 பாரத த�ம ம(டல,தா�, 'திராவிட வி,தியா 
Tஷண�' எ�ற ப'ட,ைத வழ�கி� சிற�பி,தா�க . 1925-ஆ� ஆ(9 காமேகா> 
Yடாதிபதிகளாகிய O ச�கராசா�ய 3வாமிகளவ�க , 'தாaிணா,திய கலா நிதி' 
எ�ற ப'ட,ைத அ�ளினா�க . இவ�க , ெச�ைன, ைம\�, ஆ0திரா, காசி �தBய 
இட�களி. உ ள ப.கைல� கழக�களி. பல வைகயி. கல0% 
ெதா(டா�றினா�க . 1932-இ. ெச�ைன� ப.கைல� கழக,தா� 'டா�ட�' ப'ட� 
அளி,தா�க . 

 
1935-ஆ� ஆ(9 மா��� மாத� 6-ஆ� ேததி ஐயரவ�க  80- ஆ(9க  

நிைற0% விள�கினா�க . அவ�கCைடய சதாபிேஷக விழாைவ, தமி<லக� 
�<வ%� ெகா(டா>ய%. ெச�ைனயி. ப.கைல� கழக ம(டப,தி. இHவிழா 
மிகமிக� சிற�பாக நைடெப�ற%. ப<,த ப�வ,திK� ஐயரவ�க  தமி�, ெதா(9 
`� ெகா(9 நைடெப�ற%. 	�0ெதாைகைய விாிவான உைர2ட� 
பதி�பி,தா�க . சிவ�ெகா<0% ேதசிக�, 	மர	�பர� எ�1� �லவ�களி� 
பிரப0த, திர'9க  	றி��ட� ெவளியாயின. தமிழ�ப�களி� வி��ப�ப> ஆன0த 
விகடனி. வார0ேதா�� த��ைடய வரலா�ைற "எ� சாி,திர�" எ�ற தைல�பி. 
எ<த, ெதாட�கினா�க . 1940-ஆ� ஆ(9 ஜனவாியி. ெதாட�கிய அ% 122 
அ,தியாய�கேளா9 �யசாி,திரமாக வ�� நிைல ெப�ற%. 

 
1942-ஆ� ஆ(9 உலக� ெப��ேபா� நிக�0தேபா% ஐயரவ�க  த� 

	9�ப,%ட� தி��க<�	�ற� ெச�� த�கினா�க . ஏ�ர. மாத� 28-ஆ� ேததி 
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அ0த,தல,தி. தமி�, தாயி� தவ��த.வராகிய ஐயரவ�க , தா� பிற0த கால,தி. 
க(ட நிைலைய மா�றி, தமி� ம�கைள� பழ0தமி�� ெச.வ,%�	 
உாிைம2ைடயவ�களாக ஆ�கி, ஆசி Aறிவி'9 இைறவ� தி�வ>ைய 
அைட0தா�க . 

 
1948 ஆ� ஆ(9 மா��� மாத� ஆறா� ேததி ெச�ைன அரசின� க.:ாியி. 

ஐயரவ�கCைடய �< உ�வ� சிைலெயா�ைற நி�வினா�க . தமி�� கடB� 
விாிைவ மீ'9� தமி<லக,%�	� கா'>ய ஐயரவ�களி� தி���வ� ெப�� கடைல 
ேநா�கி நி�	�ேகால,ைத இ��� க(9 மகிழலா�. 

 
1955-ஆ� ஆ(9 பி�ரவாி மாத� 19-ஆ� ேததி ஐயரவ�க  பிற0% D� 

ஆ(9க  நிைறவைட0தன. அதைன, அவ�க  ெபய� ெகா(ட D. நிைலய� மிக� 
சிற�பாக� ெகா(டா>��. 

 
ஐயரவ�கCைடய 	ணநல�க  பல சிற0த ப(� உ ளவ�க  இவ�க . 

இைணய�ற ஆசிாிய�. பலவைக மாணா�க�கCைடய உ ள� அறி0% த�கவ(ண� 
பாட� ெசா.வதி. வ.லவ�க . �லைம� ெப��கட.; கவிஞ�; சிற0த எ<,தாள�. 
��1� பி�1� க(டறியாத அ��த� பதி�பாசிாிய�. ��பிரமணிய பாரதியா� தா� 
பா>ய பா'>. 

 
"	�ப�னி என,ேதா��� சாமிநாத� �லவ�" 
 
எ�� ஐயரவ�கைள� சிற�பி�கிறா�. 
 
"ெபாதியமைல� பிற0த தமி� வா�வறி2� 
காலெமலா� �லேவா� வாயி. 
%தியறிவா@ அவ�ெநMசி� வா�,தறிவா@ 
இற�பி�றி, %ல�	வாேய" 
 
எ�� அவ� பா>யி��பத�	ேம. நா� எ�ன ெசா.ல �>2�? 
 
கி.வா. ஐக0நாத�. 
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-------------  
""""எ� சாி�திர�எ� சாி�திர�எ� சாி�திர�எ� சாி�திர�""""    

மகாமேகாபா�தியாய டா�ட� உமகாமேகாபா�தியாய டா�ட� உமகாமேகாபா�தியாய டா�ட� உமகாமேகாபா�தியாய டா�ட� உ. . . . ேவேவேவேவ. . . . சாமிநாத ஐய�சாமிநாத ஐய�சாமிநாத ஐய�சாமிநாத ஐய�    
அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 1 1 1 1 ----    எ�க� ஊ�எ�க� ஊ�எ�க� ஊ�எ�க� ஊ�    

 
ச�ேறற�	ைறய இ�D� வ�ஷ�கC�	 ��� தMசா?� ஸம3தான,ைத 

ஆ(9 வ0த அரச� ஒ�வ� த��ைடய பாிவார�கCட� நா9 �<வைத2� ��றி� 
பா��	� ெபா�'9 ஒ��ைற தMசா?ாிB�0% �ற�ப'டா�. அ�க�ேக உ ள 
இய�ைக� கா'சிகைள ெய.லா� க(9 களி,%�, 3தல�கைள, தாிசி,%� 
ெகா(9� ெச�றா�. இைடயி., தMைச�	� கிழ�ேக பதிைன0% ைம. 
Uர,திK ள பாபநாச,தி�	 அ�கி. ஓாிட,தி. த�கினா�. வழ�க�ேபா. அ�ேக 
ேபாஜன� �>,%� ெகா(ட பிற	 தா�Tல� ேபா'9� ெகா(9 சிறி% ேநர� சிரம 
பாிகார� ெச@தி�0தா�; த��ட� வ0தவ�கேளா9 ேபசி�ெகா(9 ெபா<% 
ேபா�	ைகயி. ேப���கிைடேய அ�� ஏகாதசி ெய�� ெதாிய வ0த%. அரச� 
ஏகாதசிய�� ஒ� ேவைள மா,திர� உண� ெகா C� விரத�ைடயவ�; விரத 
தின,த�� தா�Tல� தாி,%�ெகா வ%� வழ�கமி.ைல. அ�ப>யி��க, அவ� 
ஏகாதசி ெய�� ெதாியாம. அ�� தா�Tல� தாி,%� ெகா(டா�. தMசா?ராக 
இ�0தா. அர(மைன ேஜாதிஷ� ஒHெவா� நாC� காைலயி. வ0% அ�ற�� 
திதி வார நa,திர ேயாககரண விேசa�க  இ�னைவெய�� 
பMசா�க,திB�0% வாசி,%� ெசா.வா�. அத�காகேவ அவ��	 மா�ய�கC� 
இ�0தன. 

 
அரச�ைடய பிரயாண,தி. ேஜாதிஷ� உட� வரவி.ைல. அதனா. 

ஏகாதசிைய அரச� ெதாி0%ெகா ள �>யவி.ைல. எதி�பாராதப> விரத,தி�	 ஒ� 
ப�க� ேந�0தைத� ப�றி வ�0திய அரச� அத�	 எ�ன பாிகார� ெச@யலாெம�� 
சில ெபாிேயா�கைள� ேக'க, ெதாட�கின�. அவ� ைவதிக ஒ<�க�� தானசீல�� 
உைடயவெர�பைத யாவ�� அறி0தி�0தன�; ஆதB� அ�ெபாிேயா�க , "ஓ� 
அ�கிரகார� பிரதி-ைட ெச@% `9க  க'> ேவதவி,%�களாகிய அ0தண�கC�	 
அH `9கேளா9 Tமிைய2� தான� ெச@தா. இ0த, ேதாஷ� நீ�	�" எ�றா�க . 

 
"இ% தானா பிரமாத�? அ�ப>ேய ெச@% வி9ேவா�; இேத இட,தி. 

பிரதி-ைட ெச@ேவா�" எ�� அரச� மன�வ0% Aறி, உடேன அ�ேக ஓ� 
அ�கிரகார,ைத அைம�க ஏ�பா9 ெச@தா�. அதி. 48 `9கைள� க'>, இர(9 
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`9கC�	 ஒ� கிணறாக 24 கிண�கைள2� அைம�க� ெச@தா�. ேவதா,தியயன� 
ெச@த 48 பிராமண�கைள அ�கிK� Uர,திK� உ ள ஊ�களிB�0% வ�வி,%, 
அ0த `9கைள2�, ஒHெவா�வ��	� ப�னிர(9 மா ந�ெச2� அத�	ாிய 
��ெச2மாகிய நில,ைத2� தான� ெச@தா�. அ0த உ,தமமான தான� ெபா�ளாக 
அைம0தைமயா. அH?� உ,தமதான�ர� எ�1� ெபயரா. வழ�கலாயி��. 

 
அரச�ைடய விரதப�க� நா�ப,ெத'9� 	9�ப�கC�	� பா�கிய,ைத 

உ(டா�கி��. அ0த� 	9�ப,தின� அைனவ�� உ,தமதான�ர,தி. ைவதிக 
ஒ<�க� பிறழாம. வா�0% வ0தா�க . ஒHெவா� 	9�ப,தின�� ெப�ற நில�க  
இ��� தனி, தனிேய ஒ� ப�	 எ�� வழ�கி வ�கி�றன. நா�ப,ெத'9 ப�	 
நில��, நா�ப,ெத'9 `9கC�, இ�ப,%நாK கிண�கC� ெகா(ட இ0த 
உ,தமதான�ர� இ�1� த� ெபயைர இழ0% விடாம. தMசா?� ஜி.லாவி. 
பாபநாச� தா:காவி. ஒ� கிராமமாக இ�0% வ�கி�ற%. 

 
இH?��	� பைழய கால,தி. பைழயகரெம�� ெபய�. அகரெம�பத�	 

அ�கிரகாரெம�� அ�,த�. ப�க,திK ள அ�கிரகார�கெள.லாவ�ைற2� விட 
இ% பழைமயானைமயி� இ�ெபய� ெப�ற% ேபாK�. இ�ெபா<% உ ள 
	>யான, ெத� ��� பிராமண�க  	>யி�0த இடமாக இ�0தெத���, அரச� 
தான� ெச@த கால,தி. அ�கி�0தவ�க  �திய அ�கிரகார,தி� 
	>ேயறினெர��� ெசா.வா�க . 	>யான, ெத�வி� ேமைல� ேகா>யி. ஒ� 
ெப�மா  வி�கிரக�� ெத� கிழ�கி. க( ெகா9,த பி ைளயாெர�� ஒ� 
விநாயகர% ேகாயிK� இ��கி�றன. அ�கிரகாரமாக அ% ��� இ�0த பாபநாச� 
ெரயி.ேவ 3ேடஷ1�	� கிழ�ேக ��கா. ைம. Uர,தி. உ ள%.  

ெத�பத�	 உாிய அைடயாள�க  இைவ. பாபநாச,திK ள Oநிவாச� 
ெப�மா  தம�	ாிய பிர�ேமா,ஸவ,தி. இ0த� ெப�மாளிட�� உ,தமதான�ர� 
�திய அ�கிரகார,திK ள ெப�மா  ேகாயிK�	� வ0% ெச.கி�றா�. 

 
உ,தமதான�ர அ�கிரகார� இர(9 ெத��கைள உைடய%. ஒ�� கீ� 

ேமலாக��, ம�ெறா�� ெத� வடலாக�� உ ளன. ஒHெவா� ெத�விK� 
இர(9 சிற	க  இ��கி�றன. கீ�ேம. ெத�வி� ேம. ேகா>யி. ெப�மா  
ேகாயிK� ெத�வட. ெத�வி� ெத�ேகா>யி� ெத��ற,தி. சிவாலய�� 
இ��கி�றன. ெப�மாC�	 லbமீ நாராயண� ெப�மாெள�ப% தி�நாம�. 
சிவாலய,தி� ஸ0நிதியி. ஒ� 	ள� உ ள%. அத�	 லbமீ தீ�,தெம�� ெபய�. 
சிவாலய,தி. எ<0த�ளி2 ள 3வாமியி� தி�நாம� ைகலாசநாத ெர�ப%; 
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ஆன0தவ.B ெய�ப% அ�பிைகயி� தி�நாம�. இ�ேகாயிB. உ ள 
விநாயகI�,தியிட� இH?ாின� மி�க ப�தி2ைடயவ�க . இH?ாி. 
வசி�பவ�கC�, இH?ாிB�0% ெவளிX� ெச�� வா�பவ�கC� த�க  `9களி. 
ஏேத1� �பகாாிய� நைடெப�றா. அத�	 ��� அ0த மகா கணபதி�	 நிைறபணி 
ெச@%வி'9� ேபாவா�க . கா% 	,%� க.யாணமாக இ�0தாK� அ0த விநாயக 
I�,திைய அவ�க  மற�பதி.ைல. இHவிர(9 ேகாயி.களிK� நி,தியTைஜ2� 
உ,ஸவ�கC� கிரமமாக நைடெப�� வ�வ%(9. 

 
இ%தா� எ�க  ஊ�. இ�ேபா% உ ள உ,தமதான �ர,%�	� 'எ�க  ஊ�' 

எ�� ெப�ைமேயா9 நா� எ(E� உ,தமதான�ர,%�	� எHவளேவா 
ேவ�பா9 உ(9. எ� இளைம� கால,தி. இ�0த எ�க  ஊ� தா� எ� மன,தி. 
இட�ெகா(>��கிற%. இ0த� கால,தி. உ ள பல ெசௗகாியமான அைம���க  
அ0த� கால,தி. இ.ைல; ேரா9க  இ.ைல; கைடக  இ.ைல; 
உ,திேயாக3த�க  இ.ைல; ெரயிB� ச�த� இ.ைல. ஆனாK�, அழ	 இ�0த%; 
அைமதி இ�0த%; ஜன�களிட,தி. தி��தி இ�0த%; ப�தி இ�0த%. அவ�க  
�க,தி. மகி��சி நிலவிய%; `9களி. லbமீகர� விள�கிய%. 

 
இHவள� Wபா ெய�� கண�கி'9� ெசா.K� ஆ3தி அ0த� கால,% 

உ,தமதான�ர வாசிகளிட� இ.ைல; ஆயி1� நீ�� நிழK� தானிய�கC� 
இ�0தன. அவ�கCைடய வா��ைகயி. ேவக� காணவி.ைல; அதனா. ஒ� 
	ைற�� வ0% விடவி.ைல. அவ�கCைடய உ ள,தி. சா0தி இ�0த%.  
 

இ�ேபாேதா அ0த� சா0திைய எ�ேகேயா ேபா�கிவி'9 ெவ	 ேவகமாக 
ஓ>�ெகா(ேட இ��கிேறா�. ந��ைடய ேவக� அதிகாி�க அதிகாி�க அ0த� 
சா0தி�	� நம�	� இைடயிK ள Uர� அதிகமாகி�றேத ெயாழிய� 
	ைறயவி.ைல. 

 
எ�க  ஊைர� ��றி� பல வா@�கா.க  உ(9. 	ட��'> ஆ�றிB�0% 

பிாி0% வ�� ெபாிய வா@�கா. ஒ�� ��கியமான%. ெபாியவ�க , வி>ய� 
காைலயி. எ<0% 	ட��'> யா���	�ேபா@ நீரா> வ�வா�க . அ�ேக ேபாக 
�>யாதவ�க  வா@�காBலாவ% 	ள,திலாவ% 3நான� ெச@வா�க . அ0நதி 
ஊ��	 வட�ேக ஒ�றைர ைம. Uர,தி. இ��கிற%. அத�	 ஒ�ைறய>� 
பாைதயி� ேபாகேவ(9�; வய.களி� வர���களி. ஏறி இற�கேவ(9�. 
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\ாிேயாதய கால,தி., நீ�� காவிேயறிய வ3திர,ைத உ9,% ெந�றி நிைறய விTதி 
தாி,%�ெகா(9 `9ேதா�� ஜப� ெச@%ெகா(>��	� அ0தண�கைள� 
பா�,தா. ந�ைம அறியாமேல அவ�களிட� ஒ� விதமான ப�தி ேதா���. காய,திாி 
ஜப�� ேவ� ஜப�கC� �>0த பிற	 அவ�க  \ாிய நம3கார� ெச@வா�க . 

 
அ% வைரயி. தவ�ேகால,தி. இ��	� அவ�க  பிற	 வய� கா'ைட 

ேநா�கி� கிள�பி வி9வா�க . சில� ம( ெவ'>ைய2�. சில� அதேனா9 
அாிவாைள2� எ9,%�ெகா(9 �ற�ப9வா�க . ேதக பல,தி� சிறி%� 
	ைறவி.லாத அHவ0தண�க  ந9� பக. வைரயி. வய� கா9களி. ேவைல 
வா�கி, தாேம ேவைல ெச@%� ெபா<% ேபா�	வா�க . பிற	 `'>�	 வ0% 
Tைஜெச@% உணைவ உ'ெகா(ட பி� இராமாயண பாரத �ராண கைதகைள� 
ப>�பா�க . தமி� ஸ�3கி�த� எ�ற இர(9 பாைஷகளிK� உ ள D.கைள� 
ப>,%� ப>�க� ெச@%� இ���வா�க . 

 
பி�பகB. மீ(9� வய� கா'9�	� ெச�� கவனி�க ேவ(>யவ�ைற� 

கவனி,% வி'9 ஆ� மணியள��	 `'9�	 வ�வா�க . அ�பா. லbமீ 
தீ�,த,தி. ஸ0தியாவ0தன� ெச@%ெகா(9 ஆலய�கC�	� ெச�� தாிசன� 
ெச@வா�க . பிற	 `'9�	 வ0% ஆகார� ெச@% தாிசன� ெச@வா�க . பிற	 
`'9�	 வ0% ஆகார� ெச@% வி'9 ஒ�ப% மணி வைரயி. �ராண சிரவண� 
ெச@வா�க . வார,தி. சில நா'க  பஜைன ெச@வ%� உ(9. 

 
கா@கறி, ேதா'ட�க  ேபா'9 அவ�ைற ந�றாக� பா%கா,% வி�,தி 

ெச@வதிK�, ப��கைள2� எ�ைமகைள2� வள�,%� பா%கா�பதிK� 
அவ�கC�	 ஊ�க� அதிக�.  

இளைம ெதாட�கிேய உைழ�	� பழ�க� அவ�களிட� காண� ப'ட%. 
இHவா� உைழ�பதிK�, ந.ல விஷய�கைள� ேக'பதிK� அவ�க  ெபா<% 
ேபா�கி�ெகா(9 இ�0ததனா. ேவ� விதமான காாிய�கைள� கவனி�க ேநரேமா 
மனேமா இ��பதி.ைல. 

 
எ�க  ஊாி. அ0தண�கC  மா,தியம�, வடம�, அ-ட ஸக3ர,தின� 

எ�1� வைகயின� இ�0தா�க . வி-Eவாலய Tைஜ ெச@%வ0த ந�பியா� 
	9�ப� ஒ���, சிவாலய Tஜகராகிய ஆதி ைசவ� 	9�ப� ஒ��� உ(9. அ-ட 
3க3ர,தினாி. ஏெழ'9� 	9�ப,தின� ைவதிக�க . அய:ாிK ள 
அ�கிரகார�கC�	 இவ�கேள உபா,தியாய�க ; அ�க�ேக ெச�� ைவதிக 
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காாிய�கைள� ெச@வி,%� �க ஜீவிகளாக வா�0% வ0தா�க . இவ�க  
கவைலயி�றியி�0தைமயா. ேதக பல� மி�கவ�களாக விள�கினா�க . வியாதி 
இவ�க  இ�0த தி�கிேல Aட வரா%. 

 
உ,தமதான�ர,தி. அ(ணா ேஜா3யெர�ற ஓ� அ0தண� இ�0தா�. அவ� 

ேஜா3ய,தினாK� ைவதிக வா��ைகயினாK� ேவ(>யவ�ைற� ெப��� 
கவைலயி�றி ஜீவன� ெச@% வ0தா�. ந.ல க'9 ள ேதக� வா@0த அவ� ஒ� நா  
எ�ேகா ஒ� கிராம,தி. பிராமணா�,த� (சிரா,த உண�) சா�பி'9 வி'9 மா�� 
நிைறய� ச0தன��, வா@ நிைறய, தா�Tல��, 	9மியி� T�� மண�க 
உ.லாசமாக ஊ��	 வ0% ெகா(>�0தா�. ந9வழிேய பாபநாச,தி. தMசா?� 
கெல�ட� '�கா�' ெச@ தி�0தா�. அHவழிேய வ��ேபா% கெல�ட�� 
சிர3ேததா�� ெவளிேய நி��ெகா(>�0தன�. கெல�ட� ெவ ைள�கார�; 
சிேர3ேததா� இ0திய�. 

 
கெல�ட� %ைரயி1ைடய பா�ைவ அ(ணா ேஜா3ய� ேம. வி<0த%. 

அவ�ைடய அ�க அைம�ைப2� ாிஷப� ேபா�ற நைடைய2� �க,தி. இ�0த 
ஒளிைய2� க(டேபா% கெல�ட� %ைர�	 மி�க ஆ�சாிய� உ(டாயி��. 
திZெர�� அவைர அைழ�க� ெச@% சிர3ேததா� Iலமாக அவைர� சில 
விஷய�க  ேக'கலானா�. 

 
கெல�ட� :-உம�	� ப>�க, ெதாி2மா? 
ேஜா3ய� :-ெதாி2�. 
கெல�ட� :-கண�	� பா��க, ெதாி2மா?  
ேஜா3ய� :-அ%�� ெதாி2�. நா� ேஜா3ய,தி. ந.ல பழ�க�ைடயவ�; 

அதனா. கண�	 ந�றாக� ேபா9ேவ�. கெல�ட� :-கிராம� கண�	 ேவைல 
பா��Yரா? 

ேஜா3ய� :-ெகா9,தா. ந�றாக� பா��ேப�. 
 
அவ� க�Yரமாக விைடயளி�பைத� ேக'ட %ைர�	 ஸ0ேதாஷ� உ(டாகி 

வி'ட%. ேஜா3ய� ந�றாக அதிகார� ெச@ய�A>யவெர���, ஜன�க  அவ��	 
அட�	ெம��� அவ� ந�பினா�. உ�கைட (உ'கிைட) ெய�1� வ'ட,தி� 
க�ண� த� ேவைலைய� சாியாக� பாராைமயா. கெல�ட� அவைர, த ளிவி'9 
ேவெறா�வைர நியமன� ெச@வத�காக ேயாசி,%� ெகா(>�0த சமய� அ%. அ0த 
ேவைலயி. *அ(ணா ேஜா3யைர அவ� நியமி,% வி'டா�. அ�கால,தி. 
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ேவைல�	� ேபா'> இரா%. ஆைள� பா�,%, வா'ட சா'டமாக இ�0தா. 
உ,திேயாக�கைள� ெகா9,% வி9வ% வழ�க�. 

 
கெல�ட�ைடய க(ைண� கவ�0த ேதக� க'9 அ(ணா ேஜா3ய� 

ஒ�வ��	,தா� அைம0தி�0தெத�� எ(ண ேவ(டா�. ஒHெவா�வ�� 
அவைர� ேபாலேவ ேதக வ�ைம ெபா�0தியவராக இ�0தன�. இர(9 
ேவைளகேள உ(டாK� அவ�க  உ(E� உணவி� ஒHேவா� அE�� 
உட���	� பல,ைத, த0த%. 

 
உ,தமதான�ர,தி. த�ச�, ெகா.ல�, த'டா�, வைலஞ�, நாவித�, வ(ணா� 

எ�பவ�கC�	� மா�ய�கC(9. அவ�க  அவ�ைற அ1பவி,%�ெகா(9 
த,த� ேவைலகைள ஒ<�காக� பா�,% வ0தா�க . நாவித�களி. ைவ,திய,தி� 
சிற0தவ�கC� இ�0தா�க . அவ�க  அ��ட� ேநாயாளிகC�	 IBைககளாK� 
ேவ� சர�	களாK� ெச@த ம�0%கைள� ெகா9,% ேநாைய� ேபா�	வா�க . 
இத�காக அவ�க  வா�	� 'Y3' நாலணாேவ. ஒ�வ� ரண சிகி,ைஸயிK� 
பழ�க�ைடயவராக இ�0தா�, அவாிட� ைவ,திய D.க  பல இ�0தன. பல 
வியாதிகளி� சிகி,ைஸக  �3தக�களி. இ�0தனேவ ெயாழிய அ0த ம�,%வ� 
அ1பவ,தி. க(9 உண��ப> அHவியாதிக  மனித�கைள� Y>�பதி.ைல. 

 
I�ப� சாதியா� �தBய 	>யானவ�களி� பல� அ0தண�கCைடய 

நில�கைள� கவனி,%� ெகா(9 அவ�கCைடய மைன� க'9களி. 	>யி�0% 
வ0தன�. அவ�க  அ0த நில�கைள� க(E� க�,%மாக� பா%கா,% வ0தா�க . 
த� யஜமான� `9களி. அவசியமான ேவைலகைள2� 	ைறவி�றி� ெச@% 
வ0தன�. இவ�றி�காக அவ�கC�	 அ0தண�க  எ.லா வசதிகைள2� ெகா9,% 
ஒ� கவைல2� ஏ�படாம. பா�,% வ0தா�க . அதனா. அவ�க  அைட0த தி��தி 
ெபாிதாக இ�0த%. அவ�க  வMசகமி�றி� பா9 ப'டன�. நில,தி� 
ெசா0த�காரைரவிட அவ�கC�ேக Tமியி. சிர,ைத அதிகமாக இ�0த%. 
இ�சாரா�� மனெவா��ைம2� அ��� உைடயவ� களாகி ஒ�வ��ெகா�வ� 
இ�றியைமயாத நிைலைமயி. வா�0% வ0தன�. 

------- 
அவ� பர�பைரயின� இ�ேபா% உ,தமதான�ர,தி. கிராம �னிசீபாக 

இ��கிறா�.  
----- 
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ேவ� சில 	>யானவ�க  த��ைடய ெசா0த நில,ைத� சா	ப> 
ெச@%ெகா(9 வா�0தா�க . இவ�களா. வண�க� ெப�� கிராம ேதவைதகளி� 
ேகாயி.க  சில உ(9. எ.லா� ேகாயி.களிK� ஊரா�ைடய ஒ��ைமயினா. 
உ,ஸவ�க  ந�றாக நைடெப�றன. 

 
இH?ைர� \ழ மிக�� சமீபமாக நா�	 அ�கிரகார�க  உ(9. ெத� 

கிழ�	 Iைலயி. ேகா'ைட�ேசாி ெய�ப%�, ெத�ேம�கி. மாளா�ரெம�ப%�, 
அத�	 ேம�ேக ேகா� ராஜ�ர ெம�ப%�, வடேம�ேக அ�னி	> ெய�ப%� 
உ ளன. ேகா'ைட� ேசாியி. ேவத சா3திர�களி� பாி�சய� ள வடகைல O 
ைவ-ணவ�க  வா�0% வ0தன�. மாளா�ர,தி. வி,%வா�களாகிய 
Oைவ-ணவ�கC�, அ-டஸக3ர� வடம ெர�1� இ�வைக 3மா�,த�கC� 
இ�0தன�. ேகா�ராஜ �ர,தி. தMசா?� அரச 	�வி� உறவினரான மகாரா->ர� 
பிராமண�க  வா�0% வ0தன�. அவ�கைள� ப(>த�கெள�� வழ�	வ�. 
அவ�க  ெச.லவ�களாதB� அ�னதான� ெச@% வ0தா�க , அ�னி	>யி. 
ெதK�க� பிராமண�க  வசி,தன�. அவ�களி� பல� ச�கீத,திK� பரத 
சா3திர,திK� ம0திர சா3திர,திK� மி	0த திறைம2ைடயவ�களாக 
விள�கினா�க . ச�க� ெச@2'களி. அ�னிெய�1� ெபய�ைடய ஓ� உபகாாி 
Aற� ெப�கிறா�. இH?� அவ� ெபயரா. அைம�க� ெப�றெத�� A�வ�. 

 
உ,தமதான�ர,%�	� கிழ�ேக ந.:ெர�ற ேதவார� ெப�ற சிவ3தல� 

இ��கிற%. அ�ப,% I�� நாய�மா�கC  ஒ�வராகிய அம�நீதி நாயனா� 
அவதாி,த 3தல� அ% அ�ேக ேகாயி. ஒ� க'9 மைலயி� ேம. இ��கிற%. 
எ�க  ஊாிB�0% பா�,தா. அ0த� ேகாயி. ந�றாக, ெதாி2�. வடேம�கி. 
தி��பாைல,%ைற எ�ற ேதவார� ெப�ற 3தல� உ ள%. அ�ேக 
ேப-வா�கெளன வழ�	� மகாரா->ர� பிராமண� ெச.வ�க  இ�0தா�க .  

இ0த� கிராம�களினிைடேய, ேசா�பைல அறியாத ஜன�கைள உைடயதா@, 
ந`ன நாகாிக,தி� வாசைன சிறிதள�� `சாம., நிலமக  த�� வள,ைத யாவ�� 
ப�கி'9 உ(Eவத�	� அைமதியான வா��ைகைய நட,%வத�	� இடமாக 
விள�கிய% எ�க  ஊ�. 

 
உ,தமதான�ர� ஒ� சிறிய கிராம0தா�; ஆனாK� அ0த ஊ� எ�க  ஊ�; 

எ� இளைம� கால,தி� இனிய நிைன�கைள2�, விாி0த உலக,ைத அறியாத எ� 
இள� க(கC�	� கவ��சிைய அளி,த ேதா�ற,ைத2� ெகா(ட எ�1ைடய 
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ஊ�. ேவ� எ0த ஊ�� நகர�� எ� உ ள,தி. அத� 3தான,ைத� 
ெப�வெத�ப% சா,தியமா?  

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

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�----2222    :  :  :  :  எ� ��ேனா�க�எ� ��ேனா�க�எ� ��ேனா�க�எ� ��ேனா�க�    

 
'பதினாயிர� பிராமண�கC�	 அ�னதான� ெச@ய எ(ணியி��கிேற�; 

அத�	 மகாராஜா உதவி ெச@ய ேவ(9�' எ�� ஒ�வ� ஓ� அரசைர ேவ(>� 
ெகா(டாரா�. அ0த அரச� அத�காக நிைறய� ெபா�Cதவி ெச@தா�. அ0த, 
ெதாைகைய� ெப�� அவ� த� `'>. இர(ேட அ0தண�கைள அைழ,% அவ�க  
தி��தி யைட2�ப> ேபாஜன� ெச@வி,% மி	தியான தaிைண2� ெகா9,% 
அ1�பினா�. 

 
அய. `'>K ள ஒ�வ� அவ�ைடய விஷய�கைள ந�	 அறி0% 

ெகா(டவராதB� அவைர, "பதினாயிர� ேப��	 அ�ன� இ9வதாக ராஜாைவ 
ஏமா�றி விேசஷமான ெபா�ைள வா�கி வ0தீேர; இர(9 ேப��	,தாேன சா�பா9 
ேபா'Z�?" எ�� ேக'ட ேபா% அவ�, "நா� பதினாயிர,%�	 ேம. ஆயிர� 
ேச�,%� பதிேனாராயிர� ேப�கC�	� ேபாஜன� ெச@ வி,ேதேன!" எ�றா�. 

 
ேக வி ேக'டவ�, "இ% ெப�� �ர'டாக அ.லேவா இ��கிற%? இர(9 

ேப��	� ேபா'9வி'9� பதிேனாராயிர� ேப��	� ேபா'டதாக�� 
ெசா.Kகிறீேர!" எ�� மீ(9� ேக'டா�. அ0த� சாம�,தியசாB, "நா� ேபாஜன� 
ெச@வி,தவ�களி. ஒ�வ� எ(ணாயிர,தா�; ம�ெறா�வ� Iவாயிர,தா� இ�வ�� 
ேச�0% பதிேனாராயிர� ேப� ஆகவி.ைலயா?" எ�� சம,காரமாக� பதிலளி,தா�. 
	ைற Aறியவ��	 விஷய� விள�கிய%. 

 
அ-ட ஸக3ர� பிராமண� ஒ�வ��, சித�பர தீaித� ஒ�வ�� அவ� 

`'>. உணவ�0தினா�கெள���, எ(ணாயிரவ��, தி.ைல Iவாயிரவ�� 
ேச�0% உ(டைதேய அவ� சா%ாியமாக� பதிேனாராயிரவெர�� Aறினாெர��� 
உண�0% ெகா(டவரா�. 
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இ0த� கைத உ(ைமேயா ெபா@ேயா எ�ப> யி�0தாK�, இ,தைகய 
த0திர,ைத விேநாதா�,தமாக நா1� உபேயாகி,த %(9. "நா� ஒ�வனாக 
இ�0தாK� எ(ணாயிர�" எ�� சிேலைட ேதா�ற� சில இட�களி� 
ெசா.Bயி��கிேற� அைத� ேக'ட ஒHெவா�வ�� த,தம�	, ேதா�றியப> 
அ�,த� ெச@% ெகா வா�க . "பிராமண�கC�	  அ-டஸக3ர ெம�ப% ஒ� 
பிாி�; அத�	 எ(ணாயிர� எ�� அ�,த�. அ0த� பிாிைவ� ேச�0தவ� நா�" 
எ�� ெசா�ன பிறேக யாவ�� எ�1ைடய சிேலைடைய, ெதளிவாக 
உண�வா�க . 

 
அ0தண�கC�	  எ(ணாயிர� ேப�க  ஒ� ெதா	தியாக வடநா'>B�0% 

வ0த கால,தி. அவ�கைள 'எ(ணாயிர,தா�' எ�1� ெபயரா. யாவ�� 
வழ�கியி��க ேவ(9�. பிற	 அவ�க  பல இட�களி� பரவி எ(ணாயிர� 
எ(பதினாயிரமாக� ெப�கிய கால,திK� அ-டஸக3ரெம�ற ெபயேர 
அவ�கC�	 நிைல,% வி'ட%. 3மா�,த� பிராமண�கC  ஒ� வைகயாராகிய 
இ0த வ	�பின� தமி� நா'>� பல இட�களி. இ�0% வ�கி�றன�. 

 
இ0த வ	�பிK� I�� பிாி�க  உ(9. அ,திX�, அ�வா'பா>, ந0திவா> 

எ�1� ஊ�களி� ெபயரா. அ�பிாி�க  வழ�க�ெப��. ந0திவா> ெய�ப% 
இ�ன?ெர�� இ�ேபா% ெதாியவி.ைல. அH?ாிB�0த பிாிவின� இ�கால,தி. 
ேத�ெப�மா  ந.:�, தி�ைவயா� �தBய இட�களி. இ��கி�றா�. 
அ�வா'பா> எ�ப% மாXர,தி�	 வடகிழ�ேக I�� ைம. Uர,தி. 
தி��	��ைக ெய�1� 3தல,%�	� ேபா	� மா��க,திK�, தி�நீdெர�1� 
3தல,%�	 அ�கிK� உ ள%; அ�வா�பா> எ�� இ�ேபா% வழ�கி வ�கிற%. 
அ�வாள� எ�ற ஒ� A'ட,தின�ைடய ெபய� பைழய தமி� D.களி� 
காண�ப9கி�ற%. அ�வா�பா> அவ�க  இ�0த இடமாக இ�,த. A9ெம�� 
எ(Eகிேற�. அ�கி�0த அ-ட ஸக3ர,தின� கிைட,த ெதாழி.கைள� ெப�� 
ஜீவி,% வ0தா�க . 

 
அ,திXெர�ப% ெத�னா��கா9 ஜி.லாவி. உ ள%. அதி. உ ளவ�க  

சா3திர ஞான�� ைவதிக ஒ<�க�� ெத@வ ப�தி2� உைடயவ�களாக 
இ�0தா�க . அவ�க  அH?ாி. ஒ��ைமயாக வா�0% வ0தா�க . அ0த 
ஊைர�ப�றி எ�க  பிாிவின��	  ஒ� வரலா� வழ�கி வ�கி�ற%. 
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அ,திX��	 ெவளிXாிB�0% ஓ� அ0தண� வ0தி�0தா�. அவ� ஒ� `'>. 
ஆகார� ெச@த பிற	 தி(ைணயி. ப9,தி�0தா�; ந9 இரவி. எ<0% வட�	 
�கமாக இ�0% அ�பச�ைக�	� ேபானா�. 

 
அ�ேபா% ஊ�� காவல� அவைர, தி�டென�� எ(ணி� 

பி>,%�ெகா(9, "நீ எ0த ஊ�?" எ�� ேக'டா�. 
 
அவ�, "இ0த ஊ�தா�" எ�� Aறினா�. 
 
காவ�கார� அைத ந�பவி.ைல; "நீ இ0த ஊ��காரன.ல; நி�சயமாக, 

ெதாி2�. இ0த ஊ��காரனாக இ�0தா. இ0த மாதிாி ெச@ய மா'டா@" எ�றா�. 
 
அ0த� பிராமண�, "நா� எ�ன காாிய� ெச@%வி'ேட�?" எ�றா�. 
 
"இ0த ஊாி. 'இரா வட�	' இ.ைலேய! இ0த ஊ��கார�க  இ�ப> 

அநாசாரமாக நட�க மா'டா�கேள!" எ�றா� அவ�. 
 
இரவி. வட�	 திைச ேநா�கி அ�ப ச�ைகைய, தீ�,%� ெகா வ% 

அநாசாரமா	�. ஆசார� நிர�பிய அ,திXாி. 'இரா வட�	' இ.ைலயாதலா. அவ� 
ேவ�eராெர�� காவல� அறி0% ெகா(டா� இ0த வரலா� அH?ராாின% 
ஆசார சீல,ைத விள�	கிறத.லவா? 

 
அ,திX�� பிாிவினராகிய அ-ட ஸக3ர,தா� தMசா?�, 	�பேகாண�, 

�%�ேகா'ைட, ம%ைர, தி�ெந.ேவB �தBய இட�களி. 	>ேயறி, த�கC�	 
ஏ�ற ெதாழி.கைள� ெப�� வா�0% வரலாயின�. இவ�களி. ஒ�வ� 
உ,தமதான�ரெம�� பி�� வழ�கிய பைழயகர,தி. வ0% 	>ேயறின�. அவ� 
தி��பதி O ேவ�கேடச� ெப�மாளிட,தி. மி	0த ப�தி உைடயவ�; 
அ�ெப�மாைளேய 	லெத@வமாக� ெகா(டவ�. அ�ெப�மாைள� பிரா�,தி,%, 
தம�	� பிற0த பி ைள�	 வடமைலய�ப� எ�1� ெபயைர ைவ,தா�; வடமைல 
ெய�ப% தி�ேவ�கட�; அ�பென�ப% ேவ�கடாசலபதியி� தி�நாம�. 
அ0த,தமி�� ெபயேர வடமைல யாMஞாென��� வழ�	�. ஆMஞாென�ப%� 
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அ�பென�ப%� ஒேர ெபா�Cைடயன. வடமைலய�ப��	� தி��பதி 
ேவ�கடாஜலபதியினிட� அளவ�ற ப�தியி�0த%. 

 
அவ� கால0 ெதாட�கி இ0த வமிச,தி� பிற�	� பி ைளகC�	 `'>. 

அைழ�	� ெபய� ேவறாக இ�0தாK�, உபநயன� ஆ	� ெபா<% ைவ�க�ப9� 
ச�ம நாம� ேவ�கடாசல�, ேவ�கடநாராயண�, ேவ�கடராம�, ேவ�கட 
��பிரமணிய�, Oநிவாஸ� �தலாக, தி��பதி� ெப�மாளி� ெபய�கC  
ஏதாவ% ஒ�றாக,தா� இ��	�. பிராமண�கைள இ�பிற�பாள ெர�� வழ�	வ�; 
உபநயன கால,%�	 �� ஒ� பிற�ெப��� அத�	� பி� ஒ� பிற�ெப��� 
ெசா.Kவ�. வடமைல யாMஞான% பர�பைரயினேரா, இ� பிற�பாளராக 
இ�0தேதா9 ெப��பாK� இ� ெபயராளராக�� இ�0% வ�கி�றன�. 

 
இ0த� 	9�ப,திK ள ஆ(, ெப( அைனவ�� �ர'டாசி மாத,%� 

சனி�கிழைமகளி. காைலயி. 3நான� ெச@% ஈரவ3திர,%ட� சில `9கC�	� 
ெச�� அாிசி� பிைa எ9�பா�க . அHவா� எ9,த அாிசிைய `'>�	�, 
ெகாண�0% ஆராதன I�,தியி� ��ேன ைவ,% நம3காரM ெச@% அைதேய 
சைம,% 3வாமி�	 நிேவதன� ெச@%வி'9 உ(ப%�, இரவி. பலகார� 
ெச@வ%� வழ�க�. இ0த வழ�க,ைத நாளைடவி. இH?ாி. ம�ற� 
	9�ப,தின�� பி�ப�ற, ெதாட�கின�. இ�1� உ,தமதான�ர,தி. இ% 
நைடெப�� வ�கி�ற%. 

 
வடமைலய�ப�ைடய 	9�ப� ந.ல T3திதி2ைடயதாக இ�0த%. 

அவ��	� பி� வ0தவ�கC  Oநிவாைஸயெர�பவ� ஒ�வ�. அவ��	 ேவ�கட 
��ைபயெர��� ேவ�கட நாராயைணயெர��� இர(9 	மார�க  இ�0தா�க  
இHவி�வ�  ேவ�கட ��ைபயெர�பவ� த��ைடய மாமனா� ஊராகிய 
�ைர�கா?��	� ெச�� த� மைனவி�	 3திாீதனமாக� கிைட,த நில�கைள 
ைவ,%� ெகா(9 அHவிட,திேல நிைலயாக வா�0% வரலாயின�. ேவ�கட 
நாராயைணயெர�பவ� உ,தமதான�ர,திேலேய த��ைடய நில�கைள� 
கவனி,%� ெகா(9 ெசௗ�கியமாக வசி,% வ0தா�. 

 
இH?ாிB�0த எ.ேலா�� ேதகபல� மி�கவ�களாக இ�0தா�க . 

அவ�கCைடய உடKைழ��� �,தமான வா��ைக2� அவ�கC�	� பி�1� 
பல,ைத, த0தன. ேம�Aறிய ேவ�கட நாராயைணய� மா,திர� ெமB0தவராக 
இ�0தைமயி� அவர% ெமB� விள�கமாக, ெதாி0த%. அவர% ெமBவான ேதகேம 
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அவ��	� சிற0த அைடயாளமாயி��. அதனா. "ேசான�" எ�� அவ��	 ஒ� 
ப'ட� கிைட,த%. ேசானி ெய��� ேசானென��� ெமB0தவைன அைழ�ப% 
இ0நா'9 வழ�கெம�ப% பல��	� ெதாி0த ெச@திதாேன? அவ� இ�0த `'ைட� 
'ேசான� ஆ�' (ேசான� அக�) எ�� பி�கால,தா�� வழ�கி வ�வ%(9. அ0த 
`9தா� எ�க  `9. அவேர எ�1ைடய ெகா பா'டனா�; எ�1ைடய 
பா'டனா��	, த0ைதயா�. 

 
`ர�க  இற0தா. க. நா'> வழிப9வ% பைழய வழ�க�. அ0த�க.ைல 

`ர�க. எ�� ெசா.வா�க . இ�ப>ேய பதிவிரைதக  இற0த இட,ைதேயா 
அவ�க  ஞாபக,ைதேயா 	றி�	� க.ைல மாஸதி�க. எ�� A�வ�. இற0த 
பிற	 அவ�கைள இ0த� க.ெல.லா� ஞாபக�ப9,%கி�றன. எ�க  ெகா  
பா'டனா� உயிேரா9 வா�0த கால,திேலேய அவ�ைடய ஞாபக,தி�	 
அைடயாளமாக ஒ� க. ஏ�ப'9வி'ட%. அ0த� க. இ��� உ ள%. அ% ம�ற 
அைடயாள� க�கைள�ேபால உபேயாக�படாம. இ.ைல. எ.ேலா��	� 
உபேயாக�ப'9 வ�கிற%. 

 
எ�க  ஊ� 	ள,%� ப>,%ைறயி. "ேசான� பா'டா க." எ�ற ஒ� க. 

இ��கிற%. 	ள,தி. நீரா>வி'9 வ< வ<�பாயி�0த அ0த� க.Bேலேய 
ேவ�கடநாராயணஐய� ேவ-> %ைவ�பாரா�. அதனா. அ0த� க.K�	 
அ�ெபய� நிைல,% வி'ட%. எHவளேவா ேப�க  எHவளேவா க�களி. 
%ைவ,தி��பா�க . ஆனா. எ.லா� க.K�	� ெப�ைம உ(டாகிறதா? இ��� 
அ0த� 	ள,த�கைர� க.ைல� காE�ெபா<%, 'சாஸனமி.லாத இ0த ெவ�� க. 
ந� ெகா பா'டனாாி� ெபயைர நிைன�T'9கி�ற%; இதி. அவ�ைடய 
ைகப'>��கிற%' எ�ற எ(ண,தினா. எ�1ைடய ைகக  தாேம 	வி2�.  

----------   
 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�----3  :  3  :  3  :  3  :  எ� பா"டனா�எ� பா"டனா�எ� பா"டனா�எ� பா"டனா�    
 
எ� பா'டனாராகிய ேவ�கடாசைலயெர�பவ� ேவ�கட 

நாராயைணய�ைடய I,த 	மார�. அவ��	 ஐயா�	'> ஐயெர�ற ஒ� த�பி 
இ�0தா�. ேவ�கடாசைலய�ைடய மைனவி ெபய� ெச.ல,த�மாெள�ப%. அ0த 
அ�மாேள எ�1ைடய பா'>யா�; அவ�ைடய தக�பனாராகிய 
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[1]ஓதனவேன�வரெர�பவ� தமி�வி,%வா�; தாயா� கன� கி�-ைணய ெர�1� 
ச�கீத வி,%வா1ைடய சேகாதாி. 

 
இ�ஙன� ச�கீத�� தமி<� கல0த 	9�ப,திேல பிற0த எ� பா'>யா� 

ந�றாக� பா9வா�. அவ��	� பல கீ�,தன�க  பாட� உ(9. எ� பா'டனா� 
க9ைமயாக நட,தினாK� ெபா�ைம2ட� அட�கி நட�பா�. அவ� சாத� பிைச0% 
ைகயி. ேபாட நா� சி� பிராய,தி. சா�பி'>��கிேற�. 

 
எ� பா'டனா� கால,தி. எ�க  	9�ப,தி. கட� ஏ�ப'டைமயா. அவ� 

த��ைடய நில,ைத� ேபா�கிய� ைவ,%� பண� வா�கி� பைழய கடைன 
அைட,தா�. நில,ைத ைவ,%�ெகா(9 பா%கா,% அதி. வ�� வ�வாயினா. 
�கமாக வா�0% வ�� நிைலயிB�0த அவ��	 அ0நில,ைத� ேபா�கிய� 
ைவ�பதா. ஜீவன,%�	� க-ட�(டா	ெம�� ெதாி2�. ஆனாK� கடைன 
ைவ,%�ெகா(9 உ(E� உண� அவ� உட�பி. ஒ'டவி.ைல. 'கடனி.லா� 
ேசா� கா. வயி� ேபா%�' எ�ப% பழெமாழி. 'ஏதாவ% ேவைல ெச@% 
ச�பாதி�கலா�; கட� நி��ப0த� ம'9� Aடா%' எ�� எ(ணி, %ணி0% 
ேபா�கிய,%�	 ைவ,% வி'டா�. 

 
அவ��	, தமிழிK� ஸ�3கி�த,திK�, கண�கிK� ந.ல பழ�க� இ�0% 

வ0த%. ஆைகயா., 'ஜீவன,%�	 எ�ன ெச@ேவா�!' எ�� ஏ�காம. ஒ� 
ப ளி�Aட� ைவ,%� பல பி ைளகC�	� பாடM ெசா.B� ெகா9�க 
ஆர�பி,தா�. அவாிட� பல� ப>,தா�க . அ0த� பி ைளகளி� Iலமாக� 
கிைட�	� வ��ப>ைய� ெகா(9 அவ� ெச'டாக� 	>,தன� ெச@% வ0தா�. 
அவ��	 அ�மணிய�மாெள�ற ஒ� ெப(E�, ேவ�கட ��ைபய�, O 
நிவாைஸய� எ�ற இர(9 பி ைளகC� �ைறேய பிற0தன�. ேவ�கட ��ைபயேர 
எ�1ைடய த0ைதயா�. 

 
எ� பா'டனாைர என�	 ந�றாக ஞாபகமி��கிற%. என�	 அாி��வ> 

ெசா.B� ெகா9,தவ� அவேர. எHவளேவா ெத@வ 3ேதா,திர�கைள வா@� 
பாடமாக� ெசா.B� ெகா9,தி��கிறா�. அைவ இ�ேபா% மற0% ேபா@வி'டன. 
ஆனா. அவ� ெகா9,த பலமான அ>கைள மா,திர� நா� மற�க வி.ைல. 

 
அவ� உபா,தியாயராக இ�0த நிைல என�	 ஞாபக,%�	 வரவி.ைல. 

அவைர, தா,தாவாக �திய நிைலயி. பா�,த ஞாபக0தா� இ��கிற%. அவ� 
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ஜீவ0தராக இ��	�ேபாேத எ� பா'>யா� காலM ெச��வி'டா�. அத� பிற	 
எ�க  பா'டனா��	 ேவ(>ய உபசார�கைள எ�1ைடய தாயா� ெச@% 
வ0தா�. 

 
அவ��	 எ� த0ைதயாாிட� மி	0த அ�� இ�0த%. த��ைடய 

மரணகால,தி. அவ� அ�கி. இ��க ேவ(9ெம�� வி��பி அ�ஙனேம இ��க� 
ெச@தா�. இைடேய சில மாத�க  எ� த0ைதயா� சிறிய த0ைதயா�ட� 
ெவளிX��	� ெச�றி�0த ேபா% எ� பா'டனா� மிக�� கல�க மைட0தி�0தா�. 
ஒHெவா� நாC� எ� தக�பனார% வரைவ எதி�பா�,%�ெகா(ேடயி�0தா�. ஒ� 
நா  அவ� ஊாிB�0% வ0%வி'டாெர���, ெத��ேகா>யி. வ�கிறாெர��� 
ெதாி0தேபா% மன,தி1  இ�0த உண��சி ெபா�கி வ0த%; எ�ைன� A�பி'9, 
"சாமா, உ�க�பா வ0%'டா(டா!" எ�� ெசா.Bவி'9 அழ ஆர�பி,தா�. தாைய� 
பிாி0தி�0த 	ழ0ைத மீ'9� தாைய� காE�ெபா<% அ<வ%ேபால இ�0த% அ%. 
அ�� எ0த உ�வ,தி. இ�0தா.தா� எ�ன? பிாிவினா. ெபாிய %�க,ைத 
உ(டா�	வதி. எ.லா� ஒ��தா�. 

 
�திய ப�வ,தி. த��ைடய மைனவிைய இழ0த வ�,த,தாK� பி ைளைய 

அ>�க> பிாிவதனா. உ(டா	� %யாினாK� அவ��	 மன�கல�க� இ�0ேத 
வ0த%. த�ைம ஒ�வ�� சாியாக� கவனி�கவி.ைல எ�ற எ(ண�� இ�0த%. 
அவ��	 இ�ன இ�ன ேவ(9ெம�பைத எ� தாயா��	 அறிவி�	� Uதனாக 
நா� இ�0ேத�. எ� பா'டனா��	, U% ெச.K� உ,திேயாக,தினா. என�	, 
'க,தாாி�கா@, ெதாைகய.’ எ�� இளைமயி. ஒ� ெபய� கிைட,த%. அத�	, 
தா,தாேவ காரண�. 

 
தா,தா காைலயி. எ�க  `'9�	 எதி� `'9, தி(ைணயி. ெவயி. 

கா@0% ெகா(9 உ'கா�0தி��பா�. தக�பனா� ஊாி. இ.லாத கால� அ%. எ� 
தாயா� எ�ன சைமய. ெச@வெத�� தா,தாைவ� ேக'9 வ��ப> எ�ைன 
அ1��வா�. அ�கால,தி. என�	 ஆ� பிராய� இ��	�. 

 
நா� ேபா@, "இ�ைற�	 எ�ன சைமய. ெச@கிற%?" எ�� ேக'ேப�. 
 
அவ�, "சைமயலா......" எ�� நீ'9வா�. அவ��	 எ.லா� ெவ��பாக, 

ேதா���. "சைமய. தாேன? ம(ணா�க'>, ெத�� �<தி, சா�ப. ெகா<�க'ைட" 
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எ�பா�. அவ��	 இ0த உலக,திேல உ ள ெவ��பி� அைடயாள� அ0த 
வா�,ைதகெள�� என�	 அ�ேபா% ெதாியா%. 

 
	9	9ெவ�� ஓ>� ேபா@, தாயாாிட� தா,தா ெசா�னைத அ�ப>ேய 

ஒ�பி�ேப�. "ேபாடா ைப,திய�! எ�ன சைமய. ப(Eவெத�� ேபா@� ேக'9 
வா" எ�� மீ(9� அ�ைனயா� அ1��வா�. நா� ம�ப>2� ேபா@, 
தா,தாைவ� ேக'ேப�. 

 
அவ� ஆர அமர ேயாசி,%வி'9, "க,தாாி�கா@ இ��கா?" எ�� ேக'பா�. 

அத�	 ஒ� தடைவ ஓ>� ேபா@� ேக'9 வ0% பதி. ெசா.ேவ�. 
 
"பிMசா இ��கா?" எ�� அ9,த ேக வி ேபா9வா�. அத�	� ஒ��ைற ஓ>� 

ேபா@ வ�ேவ�. 
 
"அ0த� க,தாாி�காைய� �'9'9..." சிறி% நி�,%வா�. 
 
"ெதாியறதா? அைத ந�னா� �'9, தாளி��� ெகா'>. . ." 
 
அவ� ெசா.K� வா�,ைதகளி. ஒHெவா���	� ஹு �கார� 

ெச@%ெகா(ேட இ��ேப�. இ.லாவி'டா. அவ� ேப�� ேமேல ேபாகா%. 
 
"தாளி��� ெகா'டற�ேபா உC,த� ப��ைப� ேபா'99வா; அைத� ேபாட� 

ெசா.லாேத. எ(ெணைய அதிகமா விட� ெசா.லாேத" 
 
அ�ேபா% ேமெல<� ேகாப,தா. சிறி% ேநர� ெமௗன� ஏ�ப9�. ம�ப>2� 

ஆர�பி�பா�: "அைத அ�மியிேல வ�� ந�னா ஓ'> ஓ'> ஓ'> ஓ'> 
அைர�கE�" 

 
அ0த 'ஓ'>' எ�1� ெசா.ைல அவ� பல�ைறெசா.Kவா�. அ�ப>� 

ெசா.K�ேபா% அவ� ைககளி� அபிநய,ைத� பா�,தா. உ(ைமயாகேவ 
க,தாி�கா@, %ைவயைல அைர�பவ�க  Aட அHவள� சிர,ைத ெகா ள 
மா'டா�கெள�� ேதா���. 
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தா,தாவி� வா�,ைதகைள� ேக'9� ெகா(9 ெகாMச Uர� ேபாேவ�. 
அத�	  ம�ப>2� அவ�, "ேட, இ�ேக வாடா" எ�� A�பி9வா�. ''நா� ெசா.ற% 
ெதாியறதா? ந�னா ஓ'> ஓ'> அைர�க� ெசா.K. உC,த� ப��ைப அதிேல 
ேபாடேவ(டா�'' எ�� ம�ப>2� எ�சாி�ைக ெச@வா�. நா� ேக'9�ெகா(9 
அ�ப>ேய எ� தாயாாிட� ெசா.B வி9ேவ�. 

 
இ�ப> எ� பா'டனா��	� பிாியமான க,தாி�கா@, %ைவயB� 

ப�	வ,ைத� ப�றி2� ேவ� விஷய�கைள� ப�றி2� அவ� ெசா.K� 
சமாசார�கைள எ� தாயாாிட� ெசா.K� ேவைல என�	 அ>�க> ேந��. இ0த 
ஸ�பாஷைணைய� ேக'>��	� அயலா�க  என�	 அ0த� ெபயைர 
ைவ,%வி'டா�க . 

 
அ0த� கால,தி. ெப(கCைடய நிைலதா� மிக�� க-டமானதாக 

இ�0த%. மாமனா�, மாமியா� நா,தனா� �தBயவ�களா. அவ�க  ப9� 
க-ட�க  ெப��பாலான `9களி. உ(9. ம�ற எ.லா விஷய�களிK� அ�கால 
வா��ைக சிற0ததாக இ�0தாK�, இ0த ஒ� விஷய,தி. மா,திர� 	ைறபாடாகேவ 
இ�0த%. 

 
எ�க  பா'டனா� அ>�க> A�� 	ைறகைள� ேக'9� ெகா(9 எ� 

தாயா� மி�க ெபா�ைம2ட� இ�0% வ0தா�. ஒ�நா  எ�ைன2� அைழ,%� 
ெகா(9 ஓ� ஊ��	� ெச.Kைகயி. இைடேய மணMேசாிெய�1� கிராம,தி. 
த�க ேந�0த%. அ�ெபா<% மாைல ேநர�. நா�க  த�கியி�0த `'9, 
தி(ைணயி. தாவளிைய� ேபா�,%�ெகா(9 ஒ� கிழவ� உ'கா�0தி�0தா�. அவ� 
ச0தியாவ0தன� ெச@வத�காக, தீ�,த� ெகா(9 வ��ப> த� ேபரைன ஏவினா�. 
அவ� பMச பா,திர,தி. தீ�,த� ெகா(9 வ0% ைவ,%வி'9 உ,தரணிைய� 
காணவி.ைல எ�றா�. கிழவ��	� ேகாப� வ0% வி'ட%. ''ேபா@ நா�னா, 
ேத>� பா�. அவ  அ�ேக ெவ0நீர9���	 ேள சா�ப.ேல ெச�கியி��பா, பா�'' 
எ�� ெசா.K� ேபாேத அ0த, ெதானியிேல அவ� சின� ெவளி�ப'ட%. 'அவ ' 
எ�ற% அவ�ைடய ம�மகைள, தாென�ப% நி�சய�. 

 
அவ� Aறிய வா�,ைதக  எ� தாயாாி� காதிK� வி<0தன; ''ஓேகா! 

அ�ேகதா� இ��கிறீெர�� நிைன,ேத�; இ�ேக2� இ��கிறீரா?" எ�� எ� 
தாயா� அ�ேபா% Aறிய வா�,ைதகC�	 அ0த இள� ப�வ,தி. என�	� ெபா�  
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விள�கவி.ைல; பிற	 விள�கிய%. அ0த `'>K� ம�மகைள� 	ைற A�� �திய 
மாமனா� இ��பதி. எ� தாயா��	 ஓ� ஆ�த. உ(டாயி�ெற�ேற 
எ(Eகிேற�. இ% மனித �பாவ0தாேன? 

 
எ�க  ஊாி. சில� �திய பிராய,தி. ச0நியாஸ� வா�கி� ெகா(9 சில 

கால� இ�0% பிற	 சி,தியைட0தா�க . பிற	 அவ�க  ஓாிட,தி. சமாதியி. 
ைவ�க�ப'டா�க . அHவா� ள சமாதிக  சில. ஆனா. அைவ 
பா%கா�க�படவி.ைல. சில �திய 3திாீக  அ0த இட,தி. சாணி த'> 
உல�,%வா�க . 

 
எ� பா'டனா� மி	0த அெசௗ�கியமாக இ�0த ேபா%, ஒ� ைவதிக� வ0%, 

"உம�	,தா� வயசாகி வி'டேத; ஆப,ச0நியாஸ� வா�கி� ெகா Cேம" எ�றா�. 
அைத� ேக'டெபா<% எ� பா'டனா� ச0நியாஸ ஆ�சிரம,தி� ெப�ைமையேயா, 
அHவா�சிரம,தி�	ாிய ஒ<�க�கைளேயா எ(ணவி.ைல. ��� ச0நியாஸ� 
வா�கி� ெகா(டவ�கCைடய சமாதிகளி� நிைலதா� ஞாபக,%�	 வ0த%. 
உடேன, "ஐையேயா! ேவ(டேவ ேவ(டா�. நா� ச0நியாஸ� வா�கி� 
ெகா(டா., ேசஷி2� 	�பி�சி2� எ� தைலயி. சாணி %ைக,%, த'9வா�க ! 
அ0த� பதவி என�	 ேவ(டா�!" எ�� Aறினா�. அ0த கால,தி. 
	�பேகாண,தி. தாசி.தாராக இ�0த சிவ	� பி ைள எ�பவ� ஒ� சமய� எ�க  
`'>�	 வ0தி�,தா�. அவ��	� எ�1ைடய த0ைதயா��	� பழ�க� உ(9. 
அதனா. அவ� எ�க  `'>. த�கி ஆகார� ெச@தா�. ெச@த பிற	 எ� த0ைதயா� 
அவேரா9 ேபசி� ெகா(>�0தா�. பிற	 பா'டனாாிட�, "இவ� தாசி.தா�; ஏதாவ% 
ந� 	9�ப,%�	� சகாய� ெச@ய ேவ(9ெம�� நீ�க  ேக'9� ெகா(டா. 
உபகார� ெச@ய�A>யவ�. ெகாMச நாழிைக ேபசி� ெகா(>��க " எ�� Aறி 
மாியாைதைய உ,ேதசி,% ெவளியிேல இ�0தா�. 

 
பா'டனா� தாசி.தாாிட� ேபா@ ேaமசமாசார�கைள விசாாி,தா�. 

தாசி.தா�� எ� பா'டனாைர� பதிK�	 ேaம� விசாாி,தா�. அ�ேபா% 
சாதாரணமாக, "ெசௗ�கியமாக,தா� இ��கிேற�" எ�� அவ� ெசா.லவி.ைல. 
"ஒ��� �கமி.ைல. உட�ேப சாி�ப9வதி.ைல. வா@�	 ஒ��� 
ேவ(>யி��க�மி.ைல. வயி��வB இ��கிற%. ஆகார� ஜீரணமாகவி.ைல" 
எ�� வாிைசயாக, த��ைடய ெசா0த� 	ைறகைள� ெசா.ல ஆர�பி,% வி'டா�. 
	9�ப,%� சமாசார,ைதேய அவ� மற0% ேபானா�. சிவ	� பி ைள அவ� Aறிய 
விஷய�கைள அைர2�	ைற2மாக� காதி. ேபா'9�ெகா(9 ேபா@வி'டா�. 
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"அவாிட� 	9�ப,%�	 அ^Aல� ெச@ய ேவ(9ெம�� 

ேக'கவி.ைலேய" எ�� எ� த0ைதயா� பா'டனாைர� ேக'டா�. " 
 
மற0% ேபா@வி'ேட�. ம�ெறா� சமய� வ0தா. பா�,%� ெகா ளலா�" 

எ�� அவ� விைட Aறினா�. ம�ெறா� சமய� வரேவயி.ைல. எ� பா'>யா� 
இற0% இர(9 வ�ஷ�கC�	� பிற	 எ� பா'டனா�� இ�ம(Eலக வா�ைவ 
நீ,தா�. 

 
அவ� மரணாவ3ைதயில இ�0தேபா% `'>K ளவ�கைள ஒHெவா�வராக 

அைழ,% அவரவ�கC�	 ஏ�ற வ(ண� �,தி ெசா.B�ெகா(9 வ0தா�. எ� 
தாயாைர அைழ,%, "நீ என�	 எHவளேவா உபசார� ெச@தி��கிறா@. நா� 
உ�ைன� பல சமய�களி. க>0% ேபசியி��கிேற�. வ�,த�படாேத. நீ ந.ல 
ெப(" எ�� ெசா.Bவி'9, த� தைலமா'>K ள சி�I'ைடைய எ9,தா�. 
அதி. ஒ� �>�ைச ெம.ல அவி�,தா�. "இைவகைள நா� ெந9நாளாக 
ைவ,தி��கிேற�. என�	 மிக�� உபேயாகமாக இ�0தன. இ0தா, எ�1ைடய 
ஞாபகமாக இைவகைள ைவ,%� ெகா . உன�	 ேவ� எ�ன தர�ேபாகிேற�! நீ 
ேaமமாயி��பா@" எ�� இர(9 பைழய ஊசிகைள எ9,%�ெகா9,தா�. எ� 
தாயா� அவ�ைற ப�திேயா9 வா�கி� ெகா(டா�. எ� பா'டனா� அ>�க> 
த��ைடய வ3திர,ைத அ0த ஊசிகைள� ெகா(9 ைத,%� ெகா வா�. எ� 
தாயா� அவ�ைற� பல வ�ஷ�க  வைரயி. பா%கா,% வ0த%(9. 

 
அவ�ைடய �%ைம� ப�வ,தி� நிக��சிகைள,தா� நா� ஞாபக,தி. 

ைவ�க �>0தெத�றாK� அைவகைள� ெகா(ேட அவ�ைடய இய.ைப 
அறி0%ெகா ள �>யா%. �%ைம� ப�வ,தி. சில இய.�க  எ.ேலா��	ேம 
உ(டாவ% வழ�க�. 

 
அவ� �ய�சி2 ளவ�. ஜீவனாதாரமாக இ�0த நில,ைத� ேபா�கிய� 

ைவ,%� கடைன, தீ�,த% அவ�ைடய ைதாிய,ைத2� மான,ைத2� 
ெவளி�ப9,திய%. அவ� பிற	 ஜீவன,தி� ெபா�'9� ப ளி�Aட� ைவ,% 
உபா,தியாயராக இ�0% ெகௗரவமாக வா�0% வ0தா�. இ0த விஷய�க  
அவ��	� ெப�ைமைய, த�வத�	ாியனவா	�. -- அ>�	றி�� 
ஓதனவேன�வரெர�ப% தி��ேசா��,%ைற ெய�1� 3தல,தி. எ<0த�ளி2 ள 
சிவெப�மா� தி�நாம�.  

---------------- 
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அ�தியாயஅ�தியாயஅ�தியாயஅ�தியாய� � � � 4 4 4 4 :  :  :  :  சில ெபாிேயா�க�சில ெபாிேயா�க�சில ெபாிேயா�க�சில ெபாிேயா�க�    

 
ஐயா�	'> ஐய�  
 
எ� சிறிய பா'டனாராகிய ஐயா�	'> ஐய� �தB. ந�றாக 

ேவதா,தியயன� ெச@தா�; பிற	 வடெமாழியி. காவிய நாடக�கைள� க�றா�; 
இராமாயண�, பாரத�, பாகவத�, ஹாலா3ய மாஹா,மிய� �தBயவ�ைற� ப>,% 
உப0நியாச� ெச@2� திறைம அவ�பா. இ�0த%; ைவ,திய�, ேஜா3ய�, ம0திர�, 
ேயாக� இவ�றிK� அவ��	 ந.ல பயி�சி உ(9, ச�கீத�� வ��; 
மைலயாள,தி. இ�0த ஒ� ெபாியாாிட� ம0திர உபேதச� ெச@%ெகா(டா�. 

 
ஒ�வ� பி� ஒ�வராக I�� மைனவியைர அவ� மண0%ெகா(டா�. 

Iவ�� கால� ெச�றன�. அவ��	� 	ழ0ைதெயா��� பிற�கவி.ைல. 
	9�ப,%�	ாிய நில� கட� ெதா.ைலயினா. ேபா�கிய� ைவ�க�ப'ட பிற	 
அவ� உ,தமதான�ர,தி. ஒ�வித �ய�சி2மி�றி இ��பைத வி��பவி.ைல. 
த��ைடய தைமயனா� ப ளி�Aட� ஒ�ைற நட,த ஆர�பி,தைத அறி0%� அ0த� 
கிராம,திேல அைட�ப'9� கிட�ப% அவ�ைடய இய.��	 விேராதமாக இ�0% 
வ0த%. �ராண� பிரச�க� ெச@பவ�கC�	 அ0த� கால,தி. இ0நா'>. ந.ல 
மதி�� உ(9. ஆதB� எ�ேக ேபானாK� தம�	 ஜீவன,தி�	� 	ைறவி.ைல 
எ�பைத ஐயா�	'> ஐய� உண�0% தமி�நா'>K ள பல ஊ�கC�	� ெச�� 
�ராண� பிரச�க�க  ெச@ய, ெதாட�கினா�. 

 
அவேரா ஏகா�கி; அதிக ஆைசய�றவ�; ஜன�கCைடய மன,ைத� 

கவ�வத�	 ேவ(>ய இய.�க  அவாிட� நிர�பியி�0தன. அவ�ைடய Tைஜ 
மிக�� சிற�பாக இ��	�. O பMச�க ஆMசேநய� Tைஜைய2� அவ� ெச@% 
வ0தா�. அவ� Tைஜ ெச@த வி�கிரக� இ�ெபா<% உ,தமதான�ர� சிவாலய,தி. 
ைவ�க�ெப�� ஆராதைன ெச@ய�ப'9 வ�கிற%. 

 
ெச�ற இட�களிெல.லா� அவ��	� சிற�� உ(டாயி��. ெத@வ ப�தி2� 

ேஜா3ய�, ம0திர� �தBயைவகளி. மிக�� உ�தியான ந�பி�ைக2� கிராம,தி. 
உ ளவ�களிட� இ�0தன. ஆதB� ஐயா�	'> ஐயைர ஒ� ெபாிய ேயாகிெய��� 
ஞானிெய���, ஆசாாியெர��� பல� ேபா�றி� பாரா'> வ0தன�. அவ� மணி 
ம0திர ஒளஷத�களி� Iலமாக� பல��	 உபகார� ெச@% வ0தா�. 
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அவைர நா� ந�றாக� கவனி,தி��கிேற�. இைடயிைடேய சில கால�களி. 

அவ� உ,தமதான�ர� வ0% சில நா'க  த�	வா�. அ�கால�களிெல.லா� 
அவைர� ��றி ஜன�க  A>�ெகா(ேடயி��பா�க . ஒ�வ��	 ேஜா3ய� 
ெசா.வா�; ம�ெறா�வ��	 ம0திாி�பா�: ேவெறா�வ��	 ம�0%� சர�	கைள� 
ெசா.வா�. இரவி. �ராண� பிரச�க� ெச@வா�. ெப��பாK� தாேம சைமய. 
ெச@%ெகா(9 உ(பா�; அயBட�களி. உ(பதி.ைல. 

 
உ,தமதான�ர,தி. 	ள,தி� ேம.கைரயி. இ�ெபா<% ப ளி�Aட� உ ள 

இட,தி. ஓ� ஆசிரம� அைம,%� ெகா(9 அதி. அவ� ேயாகா�பியாச� ெச@% 
வ0தா�. தின0ேதா�� காைலயி. ேயாக� ப'ைடைய, தாி,% ேயாக த(ட,ைத2� 
ஊ�றி�ெகா(9 ேயாக� ெச@ய உ'கா�0% வி9வா�. மணி�கண�காக 
அ0நிைலயிேலேய அம�0தி��பா�. ம,தியான,தி. Tைஜ ெச@2�ேபா% யாராக 
இ�0தாK� அவர% ேதா�ற,ைத� க(9 ஈ9படாம. இ��க �>யா%. 

 
வானெவளியி. உ,ஸாகமாக� பற0% ெச.K� பறைவைய�ேபா. அவ� 

வா�0% வ0தா�. மைனவியி.ைல, பி ைள இ.ைல எ�ற கவைல சிறிதள�� 
அவ��	 உ(டாகவி.ைல. அவ� ஒ� ேயாகி எ�பைத அ0த நிைல கா'>ய%. 
எ<ப% பிராய,%�	ேம. அவ� வா�0தி�0தா�. இற�	� வைரயி. அவ� தைல 
நைர�கேவயி.ைல. 

 
தமி� வி,%வா�க   
 
எ�க  ப0%�களி. தமி� வி,%வா�கC� சில� உ(9. ��ேன Aறிய எ� 

பா'டனாாி� மாமனாராகிய ஓதனவேன�வைரய ெர�பவ� தமி� இல�கண, 
இல�கிய�கைள� க��, ேத�0தவ�. ச�கீத,திK� அவ��	 ந.ல பழ�க� 
இ�0த%. அவ� தமிழி. பிரச�க� ெச@2� திறைம2ைடயவ�. அ>�க> �%�ேசாி 
�தBய ெவளிX�கC�	� ெச�� தி�விைளயாட., க�பராமாயண�, பாரத� 
�தBய D.கைள, ெதாட�0% சில நா'க  பிரச�க� ெச@%வி'9 ஊரா� அளி�	� 
ச�மான�கைள� ெப�� வ�வா�. 

 
உ,தமதான�ர,தி. B�க�ைபய� எ�ற வி,%வா� ஒ�வ� இ�0தா�. 

அவ�� தமி�� �லைம மி	0தவ�; ெச@2  இய��� ஆ�றK� உைடயவ�; ச�கீத� 
பயி�சி2� ெப�றவ�; க�பராமாயண� பிரச�க� ெச@வதி� �க� வா@0தவ�. 
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அவ� பல தமி�� கீ�,தன�கைள இய�றியி��கிறா�. 	�பேகாண,%�	 

அ�ேக2 ள �வாமிமைல எ�1� ��பிரமணிய 3தல விஷயமாக ஒ� 	றவMசி 
நாடக,ைத அவ� பா> அர�ேக�றினா�. உ,தமதான�ர� ேகாவிBK ள 
அ�பிைகயாகிய O ஆன0தவ.B மீ%� மகாகணபதியி� மீ%� பல கீ�,தன�கைள 
அவ� இய�றியி��கி�றா�. அவ�ைற அ�கால,தி. எ�க  ஊாி. அவ� 
	மார�கC� பிற�� பாட� ேக'>��கிேற�. இ�ெபா<% ஒ� கீ�,தன�� 
கிைட�கவி.ைல. 

 
ச�கீத,திK� சாகி,திய,திK� வ.ல வி,%வா�க  பல� தமிழி. 

கீ�,தன�கைள இய�றியி��கிறா�க . பா9ேவா�� பாரா'9ேவா�� 
இ.லாைமயா. வரவர அ�கீ�,தன�க  மைற0% ேபாயின. ஆயிர�கண�கான 
தமி�� கீ�,தன�க  இ0நா'>. ��� வழ�கி வ0தன. க�நாடக ராக�களி� 
கதி�	 மிக�� ெபா�,தமாக அைவ அைம0தி�0தன. அ�� நா� ேக'ட அைவ, 
இ�� இ�0தவிட� ெதாியாம. மைற0% ேபா@வி'டன. "தமிழி. கீ�,தன�கேள 
இ.ைல" எ�� Aற�� சில� அM�வதி.ைல. எ.லா� ச�ேறற� 	ைறய அ�ப% 
வ�ஷ�களி. நிக�0த மா�பா9. இ0த மா�பா'>� ேவக,திேல B�க�ைபயாி� 
சாகி,திய�கC� அக�ப'9 மைற0தன. 

 
B�க�ைபய��	� ேசஷு ைவய�, சாமிநாைதய� எ�ற இர(9 	மார�க  

இ�0தா�க . த0ைதயாைர� ேபா. அவ�க  தமிழிK� ச�கீத,திK� பயி�சி2� 
வா�	வ�ைம2� ெப�றி�0தா�க . ஊ�ேதா�� ெச�� அ�ணாசல கவியி� 
இராமாயண� கீ�,தன�கைள� பா>� ெபா� ெசா.B� காலேaப� ெச@% 
வ0தன�. அHவா� ெசா.K�ெபா<% இைடயிைடேய க�ராமாயண,திB�0% 
ச0த��ப,தி�	 ஏ�ற ெச@2'கைள இைச2ட� ெசா.B� ேக'ேபாைர 
மகி�வி�பா�க . அவ�கCைடய இனிய சாாீர��, அ�ணாசலகவி இராமாயண� 
கீ�,தன�களி� அைம���, க�பராமாயண� ெச@2'களி� ெபா�ளாழ�� 
ேக'ேபா� மன,ைத� கவ�0தன. 

 
அ0த�கால,தி. தமி�நா'>. இராமாயண, பாரத, பாகவத�களிK� �ராண� 

கைதகளிK� ஜன�கC�	 அதிக வி��ப� இ�0த%. �லவ�க  �ராண�கைள� 
பா9வதி. ஈ9ப'டன�. தி��சிரா�ப ளிைய� சா�0த ப�பரM��றி ெய�1� 
ஊாிB�0த ��ைபயெர�1� வி,%வா� ஒ�வ� மயி.ராவண� சாி,திர,ைத, 
தமிழி. கீ�,தன�களாக� பா>யி�0தா�. அ�சாி,திர� கீ�,தன�கைள2� 
அHவிர(9 சேகாதர�கC� க���ெகா(9 சில சில இட�களி. அவ�ைற� பா>� 
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ெபா�Cைர,% வ0தா�க . இராமாயண� கீ�,தன,ைத� பா9ைகயி. 
இைடயிைடேய க�பராமாயண� ெச@2'கைள� ெசா.வ%ேபால, மயி.ராவண� 
சாி,திர� கீ�,தன,ைத� பா>� ெபா�  ெசா.Kைகயி. உபேயாகி�பத�	 
அ�சாி,திர ச�ப0தமான ெச@2'க  இ.ைல; ஆதB� ச0த��ப,தி�	, த�கப> 
ேவ� ெபா%வான ெச@2'கைள� ெசா.B வ0தா�க . ஆனாK� அ�சாி,திர 
ச�ப0தமான பாட.க  இ.ைலேய ெய�ற 	ைற அவ�கC�	 இ�0% வ0த%. 
"அ�பா இ�0தா. அவைர� �திய ெச@2'கைள� பா9�ப> ெசா.லலா�. இ�ேபா% 
யா� நம�	� பா>, த�வா�க ?" எ�� எ(ணி வ�0தினா�க . 

 
இHவா� இ��	�ேபா% ஒ� சமய� அவ�க  தி��சிரா�ப ளி�	 

அ�கிK ள Tவாg� எ�1� ஊ��	� ெச�றி�0தா�க . அ�ேக அவ�க  சில 
நா  த�கி இராமாயண� கீ�,தன காலேaப� ெச@% கால� கழி,தா�க . 
இைடேய ஒ�நா  அH?��	, திாிசிர�ர� மகாவி,%வானாகிய O 
மீனா'சி�0தர� பி ைளயவ�க  வ0தி��பதாக� ேக வி2�றா�க . 
பி ைளயவ�க  திாிசிர�ர,தி. வசி,% வ0த கால� அ%. அவ�ைடய ெப�ைம 
அ0நகர,ைத� ��றி2 ள இட�களிெல.லா� பரவியி�0த%. 

 
ேசஷுைவய�� சாமிநாைதய�� அ��லவ�பிரா� வ0தி��ப% ெதாி0% 

ெந9நா'களாக, த�க  மன,திB�0த 	ைறைய நிைறேவ�றி�ெகா ளலா ெம�ற 
எ(ண,ேதா9 ெச�� அவைர� க(9 ேபசி�ெகா(>�0தா�க . தமி� 
வி,%வா�கைள� க(டா. உபசாி,% அ�ேபா9 உபகார� ெச@வ% 
அ�ெபாியா�ைடய வழ�க�. தமி�� க.வியி. ஒ�வ��	� சிறிதள� 
அ�பி�0தாK� அைத� ெபாிதாக� பாரா'> ஊ�க I'9வா�. 

 
இர(9 சேகாதர�கC� த��ைடய வரலா�ைற� Aறினா�க ; த� 

த0ைதயா� இய�றிய 	றவMசியிB�0% சில பா'9�கைள� பா>� கா'>னா�க . 
 
பி ைளயவ�க :- எ.லா� ந�றாக இ��கி�றன. தமி� வி,%வானாகிய 

உ�கCைடய த0ைதயாைர நா� பாராவி'டாK� உ�க  இய.ேப அவ�ைடய 
ெப�ைமைய விள�	கி�ற%. உ�கC�	� ெச@2  இய��� பழ�க� உ(ேடா? 

 
சேகாதர�க :- இ.ைல; இனிேம. பழகி�ெகா வ%� இயலாத காாிய�, 

த�களிட� ஒ� ேவ(9ேகா  ெச@%ெகா ள வ0தி��கிேறா�. 
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பி ைள:- எ�ன அ%? 
 
சேகா:- ப�பரM��றி ெய�1� ஊாினராகிய ��ைபயெர�பவ� இய�றிய 

மயி.ராவண� சாி,திர� கீ�,தன�கைள நா�க  பா>� ெபா�  ெசா.வ%(9. 
அ�சாி,திர ச�ப0தமான ெச@2'க  இ��பி� இைடயிைடேய ெசா.ல 
அ1Aலமாக இ��	�. தா�க  சில கவிக  இய�றி, த0தா. இைச2ட� பா> 
யாவைர2� மகிழ� ெச@% பிைழ�ேபா�. 

 
பி ைள:- அ�ப>ேய ெச@% த�கிேற�. 
 
இHவா� ெசா.B அ�கவிஞ� அ�கி�0தேபாேத மயி.ராவண� சாி,திர,ைத 

அவ�கைள� ெசா.ல� ெச@% ேக'9 அதைன D� ெச@2'களாக எளிய நைடயி� 
பா> அளி,தன�. அ0த இர(9 வி,%வா�கC� அளவ�ற தி��திைய2� 
ச0ேதாஷ,ைத2� அைட0தா�க . அ%�த. த�க  	ைற நீ�கிய அவ�க  
மயி.ராவண� சாி,திர� கீ�,தன�கைள� பா9�ேபா% அ�சாி,திர� 
ெச@2'கைள2� இைடயிைடேய Aறி� ெபா� விாி,% வ0தன�. 

 
அHவி�வைர2� நா� பா�,%� பழகியி��கிேற�. பி�கால,தி. 

சாமிநாைதய� உ,தமதான�ர,திேல சில வ�ஷ�க  ப ளி�Aட� ைவ,தி�0தா�. 
அவாிட� நா� இளைமயி� சில கால� ப>,த%(9. அவேர இHவரலா�ைற 
என�	� ெசா�னவ�.  

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 5555    :  :  :  :  கன� கி%&ைணய�கன� கி%&ைணய�கன� கி%&ைணய�கன� கி%&ைணய�    
 
ெச�ற D�றா(>. தமி�நா'>. இ�0% �க� ெப�ற ச�கீத 

வி,%வா�கC  இவ� ஒ�வ�. எ�1ைடய பா'>யா��	 இவ� அ�மா�. 
இவ�ைடய இய�ெபய� [1]கி�-ைணய ெர�ப%. ச�கீத மா��க�களாகிய கன�, 
நய�, ேதசிக� எ�1� I�ற1  ஒ�றாகிய கனமா��க,ைத மி�க ஊ�க,%ட� 
அ�பியாச� ெச@% அதி� சிற0த திறைமைய� ெப�றா�. 

 
இவ� உைடயா�பாைளய� தா:காவி. உ ளதாகிய தி��	�ற� எ�ற 

ஊாிேல பிற0தவ�. இவ�ைடய பர�பைரயின� ச�கீத வி,%வா�க . இவ��	 
நா�	 தைமய�மா�க  இ�0தன�. அவ�கC� ச�கீத,தி. பயி�சி2 ளவ�கேள. 
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ஆயி1� சேகாதர� ஐவாிK� �,தவராகிய ��பராைமய ெர�பவ��, யாவாி1� 
இைளயவராகிய கி�-ைணய�� ச�கீத சாகி,திய�களி� ெப�ைம ெப�றன�. 

 
இவ� இளைமயி. த� த0ைதயாராகிய இராமசாமி ஐயாிட,%� அ�பா. 

தMசா?� ஸம3தான ச�கீத வி,%வானாக இ�0த ப�ைசமிாிய� ஆதி�ைபய 
ாிட,%� ச�கீத சிைa ெப�றா�. பிற	 சில கால� தMசா?� ஸம3தான,%� 
ச�கீத வி,%வா�கC  ஒ�வ� ஆனா�. 

 
அ�கால,தி. ெபா�பிB ஸம3தான,ைத� ேச�0த ேகசைவயா எ�1� 

பிரபல ச�கீத வி,%வா� ஒ�வ� தMைச�	 வ0தா�. அவ� கனமா��க,தி. மிக� 
சிற0த வ�ைம ெப�றவ�. தMைச அரச�ைடய சைபயி. அவ� பா>னா�. 
கனமா��க,தி� த�ைமைய அரச�� பிற�� அறி0% பாரா'>ன�. தமி�நா'>. 
அ�கால,தி. கனமா��க� வழ�க,தி. இ.ைல. அதனா., 'இ0த வி,%வா1ைடய 
உதவியா. யாேர1� கனமா��க,ைத அ�பியாச� ெச@%ெகா(டா. எHவள� 
ந�றாக இ��	�! நம% ஸம3தான,தி�	� ெகௗரவமாக இ��	ேம!' எ�� அரச� 
எ(ணினா�. ஸம3தான வி,%வா�க  A>யி�0த சைபயி. அHவி��ப,ைத 
அவ� ெவளியி'டேபா% ஒ�வேர1� அ�ஙன� ெச@ய ��வர வி.ைல. கனமா��க 
ச�கீத,தி�	 ந.ல ேதகபல�� இைடவிடாத �ய�சி2� ேவ(9�. அதனா. 
வி,%வா�க  அதைன� �திதாக� பயி.வத�	 ��வர வி.ைல. 

 
அ�ேபா% இைளஞராக இ�0த கி�-ைணய� தா� அ�பியாச� ெச@வதாக, 

ைதாிய,%ட� Aறினா�. ெபா�பிB ேகசைவயாவிட� அ0த மா��க,தி� 
இய.�கைள2� அதைன� சா�0த ச�கரதான,ைத� பா9� �ைறைய2� 
ெதாி0%ெகா(9 கபி3தல ெம�1� ஊ��	� ெச�� இராமப,திர 
I�பனாெர�1� ெச.வ�ைடய ஆதரவி. அ�பியாச� ெச@ய, ெதாட�கினா�. 
அ0த அ�பியாச� வரவர �தி��சி அைட0த%. கைடசியி. தMைச அரச� 
��னிைலயி. ெபா�பிB ேகசைவயாேவ விய0% பாரா'9�ப> பா>� கா'>னா�. 
அ% �த. இவ� கன� கி�-ைணயெர�ேற வழ�க� ெப�றா�. 

 
கன� கி�-ைணய� சில கால� தி�விைடம�Uாி. மகாரா->ர ம�ன� 

வமிச,ைத� ேச�0த அமர சி�மர% சIக வி,%வானாக இ�0தா�. ந0த� சாி,திர� 
கீ�,தைனயி� ஆசிாியராகிய O ேகாபால கி�-ண பாரதியா� அ�ேக வ0% 
அர(மைன வி,%வானாகிய ராமதாசெர�1� ெபாியாாிட,தி. ச�கீத அ�பியாச� 
ெச@% வ0தா�. இைடயிைடேய கன� கி�-ைணய�ட� பழகி இவாிட�� சில 
கீ�,தைனகைள� க���ெகா(டா�. 
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பிற	 கன� கி�-ைணய� உைடயா�பாைளய� ஸம3தானாதிபதியாக 

அ�ேபாதி�0த க�சிர�க�ப உைடயாரா. அைழ�க� ெப��, த� வா�� �<வ%� 
அ0த ஸம3தான,%�	 வி,%வானாகேவ விள�கி வ0தா�. இவ� தமிழி. 
கீ�,தன�கைள இய��� ச�தி2� ெப�றி�0தா�. 

 
தி�ைவயா���	 இவ� ஒ� �ைற ெச�ற கால,தி. O தியாைகயைர� 

ச0தி,% அவ�ைடய வி��ப,தி�ப> அடாணா ராக,தி., "��மா ��மா வ�	மா 
�க�" எ�1� கீ�,தன� ஒ�ைற இய�றியி��கிறா�. 

 
இவ�ைடய ெப�ைமயினா. சில�ைடய ெபாறாைம, தீ I(9 எாிய, 

ெதாட�கிய%. யாேரா சில� உைடயா�பாைளய� ஜமீ�தாாிட� இவைர�ப�றி� 
	ைறAறி அவர% மன� சிறி% சB�	�ப> ெச@% வி'டா�. அ0த ஜமீ�தா� 
க�சிர�க�ப�ைடய 	மாரராகிய க�சி� க.யாணர�க உைடயா ெர�பவ�. 

 
ஒ� நா  கன� கி�-ைணய� வழ�க�ேபா. ஜமீ�தாைர� பா��க� 

ேபானேபா% அவ� �க� ெகா9,%� ேபசவி.ைல. ஏேதா 
ேவைலயாகஇ��பவைர�ேபா. இ�0தா�. அறிவாளியாகிய இ0த� ச�கீத 
வி,%வா1�	, 'இ% யாேரா ெச@த விஷம,தி� விைள�' எ�� ெதாி0% வி'ட%. 
இவ� மன� வ�0திய%. ஆனாK� அைத, தா� ெதாி0%ெகா(டதாக அறிவி,%விட 
ேவ(9ெம�� வி��பினா�. 

 
த��ைடய மனவ�,த,ைத ெவளி�பைடயாக, ெதாிவி�ப% இவ��	 

உசிதமாக�பட வி.ைல. 	றி�பாக, ெதாிவி�க எ(ணினா�. ச�கீத�� 
சாகி,திய�� இவ��	 எ0த� சமய,திK� ஏவ. �ாிய� கா,தி�0தன. ஒ� நாயகி 
பா9வதாக� �திய கீ�,தன� ஒ�ைற� பாட ஆர�பி,தா�. 

 
"ப,%�ைப �,%�ைப வPர� பத�க�� ைபைபயா� பண,ைத� ெகா9,தவ� 

ேபால� பா>ன பா'9�	� ஆ'9�	� நீெர�ைன� பச�பின ேதேபா%� பலனறி 
ேவ�காE�" 

 
எ�� ��'> ராக,தி. ஒ� ப.லவிைய எ9,தா�. 
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ஜமீ�தா� தி9�கி'9� ேபானா�. இ0த� ��'> ராக� அவ� உ ள,ைத� 
��'>� பி>,த%. கன� கி�-ைணய� நிைன,தி�0தா. ெபாிய ஸம3தான�களி. 
இ�0% ராஜேபாக,தி. வாழலாெம�பைத அவ� அறி0தவ�. த��ைடய 
ச�மான,ைத எதி�பாராம. அ�ைப மா,திர� வி��பி உைடயா�பாைளய,தி. 
இ��ப%� ஜமீ�தா��	 ந�றாக, ெதாி2�. இ0த எ(ண�கைள� 
ெபாறாைம�கார�ைடய ேபாதைனக  மைறய� ெச@தன. கி�-ைணய�ைடய 
ப.லவி அ0த ஜமீ�தா�ைடய காதி. வி<0தேதா இ.ைலேயா உடேன அவர% 
பைழய இய.� ேமெல<0% நி�ற%. 'எ�ன ைப,திய�கார,தன� 
ப(ணிவி'ேடா�! நா� இவ��	 �,%� ைபயா த0தி��கிேறா�! வPர� பத�கமா 
ெகா9,ேதா�! இவரா. நம�	 எHவள� ெப�ைம! ந9�கா'>K ள இ0த ஊ��	 
ேவ� ஸம3தான,திB�0% வி,%வா�கெள.லா� வ0% ேபாவ% யாராேல? 
இவராேல அ.லவா? இைத நா� மற0% வி'ேடாேம' எ�� நிைன0% இர�கினா�. 

 
"3வாமீ! aமி�க ேவ(9�. நா� ெதாியாம. பரா�கமாக இ�0%வி'ேட�" 

எ�� ஜமீ�தா� ேவ(>� ெகா(டா�. 
 
நிைன,த காாிய,ைத� சாதி,%�ெகா(ட கி�-ைணய� பைழய ப.லவிைய 

ஜமீ�தாைர� �க<� �ைறயி. மா�றி� பாட, ெதாட�கினா�: 
 
"ப,%�ைப �,%�ைப வPர� பத�க�� பாி0% ெகா9,% மிக��க0 த0%பி� 

பMசைண மீதினி� ெகாMசி விைளயா> ரMசித�� அறி0த மகராஜேன" 
 
எ�� இவ� அைத மா�றி� பாடேவ ஜமீ�தா� �க� மல�0த%. 
 
"ச�கீத�� சாகி,திய�� உ�கCைடய அதிகார,தி� கீ� உ�க  இ-ட�ப> 

ஏவ. ெச@கி�றனேவ!" எ�றா� அவ�. 
 
"நா� எ�ன ஜமீ�தாரா? ஏவ. ெச@ய என�	 ேவ� யா� இ��கிறா�க ? 

எ�1ைடய அதிகார,%�	 யா� வண�	வா�க ?" எ�� சிாி,%�ெகா(ேட 
கி�-ைணய� Aறினா�. 
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"இேதா, நா� இ��கிேற�; உ�க  ச�கீத அதிகார,%�	, தைலவண�க 
ஆயிர� ேப� இ��கிறா�க " எ�� ஜமீ�தா� ெசா.Bயேபா% அHவி�வ�ைடய 
அ�� ள�கC� மீ'9� ெபா�0தி நி�றன. 

 
இHவா� கன� கி�-ைணய�ைடய வா��ைகயி. நிக�0த நிக��சிக  பல 

உ(9. அ0த அ0த� ச0த��ப�கC�	 ஏ�றப> இவ� பா>ய கீ�,தன�கC� பல. 
இவ�ைடய ச0ேதாஷ��, ேகாபதாப�கC�, ெவ����, ப�தி2� கீ�,தன�களாக 
ெவளி�ப'9 ளன. 

 
இவாிட� எ� த0ைதயா�� சிறிய த0ைதயா�� ச�கீத அ�பியாச� ெச@தன�. 

அHவி�வ��	� இவ�ைடய கீ�,தன�க  பல பாட� உ(9. - உ.ேவ.சா. -- 
அ>�	றி�� கன� கி�-ைணய�ைடய சாி,திர,ைத 1936-� வ�ஷ,தி. தனிேய 
விாிவாக எ<தி� கீ�,தன�கCட� ெவளியி'>��கிேற�.-உ.ேவ.சா.  

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 6 6 6 6 :  :  :  :  எ� த(ைதயா� )%)லவாச�எ� த(ைதயா� )%)லவாச�எ� த(ைதயா� )%)லவாச�எ� த(ைதயா� )%)லவாச�    

 
"எ�ேபா%� சிவப�தி ப(ணி� ெகா(>�" எ�ப% எ� த0ைதயா� என�	� 

கைடசியி. Aறிய உபேதச�. அ0த உபேதச,ைத நா� கைட�பி>�பதனா. இ0த 
அளவி. தமி�, ெதா(9 �ாிய�� அ�ப�கCைடய ஆதரைவ� ெபற�� 
�>0தெத�� உ�தியாக ந�பியி��கிேற�. அவ� எ� விஷயமாக உ ள,ேத 
ெகா(>�0த கவைலைய நா� �தB. அறி0% ெகா ளாவி'டாK� நாளைடவி. 
உண�0% உ�கலாேன�. அவாிட� என�	 இ�0த பயப�தி வரவர அதிகாி,தேத 
ெயாழிய� 	ைறயவி.ைல. 

 
இளைமயி. என�	 ஒ� த�க ஆசிாியைர, ேத>, த0த%�, பி�� தமி�� 

�வ>கேள கதியாக� கிட0த என�	 ெலௗகிக,ெதா.ைல அEவளேவ1� 
இ.லாம� பா%கா,த%�, சிவப�தியி� மகிைமைய, த��ைடய நைடயினா. 
ெவளி�ப9,திய%மாகிய அாிய ெசய.கைள நா� மற�கேவ �>யா%. அவ�ைடய 
ஆசாரசீல�� சிவTைஜ2� பாி�,த�� ச�கீத, திறைம2� அவைர, ெத@வமாக 
எ(E�ப> ெச@தன. அவ��	 எ�பாK ள வா,ஸ.ய� ெவளி�பைடயாக, 
ேதா�றா%. அவர% உ ளமாகிய 	ைகயிேல அ% ெபா�ேபா� 
ெபாதிய�ப'>�0த%. அத� ஒளிைய� சில ��கியமான ச0த��ப�களி. நா� 
அறி0தி��கிேற�. 
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எ� த0ைதயா�ைடய இய.பான ெபய� ேவ�கட ��ரமணிய ஐயெர�ப%; 

ேவ�கட ��ைபயெர�ேற அ% ம�வி வி'ட%. அவர% ெபய� ��ேனா�களி� 
ெபயரானைமயி� `'>K ளவ�க  அைத� Aறமா'டா�க . அதனா. "ஸாமி" 
எ�ேற அவைர அைழ,% வ0தன�. எ�1ைடய த0ைதயா��	 இைளய சேகாதர� 
ஒ�வ� இ�0தா�. இவ��	 Oநிவாைஸயெர�ப% �த�ெபய�. ஸாமி எ�� எ� 
த0ைதயாைர அைழ,த காரண� ப�றி அவைர யாவ�� 'சி�னசாமி' எ�� 
வழ�கலாயின�. அவ��	 அ%ேவ ெபயராக நிைல,%வி'ட%. எ� த0ைதயா��	 
ஒ� தம�ைகயா� இ�0தா�. 

 
எ� த0ைதயா��	� சிறிய த0ைதயா��	� இளைமயி. எ� பா'டனாேர 

வடெமாழிைய2� தமிைழ2� க�பி,தா�. எ� பா'>யா� ச�கீத� பழ�க� 
உைடயவராதB� அவ�ைடய அ�ச� எ� த0ைதயாாிட�� இ�0த%. அவ��	� 
ச�கீத,தி. இளைம ெதாட�கிேய வி��ப� உ(டாகி வள��சி யைட0% வ0த%. 

 
எ� த0ைதயா��	 உபநயன� ஆயி��. பா'>யா��	 அவைர� ச�கீத, 

%ைறயி. ஈ9ப9,த ேவ(9ெம�ற அவா இ�0% வ0த%. த��ைடய அ�மானாகிய 
கன� கி�-ைணய� உைடயா�பாைளய� ஸம3தான,தி. ச�கீத வி,%வானாக 
இ�0% சிற�பைட0தி�0தைமயி� அவாிடேம த� I,த 	மாரைர ஒ�பி,%� 
	�	லவாச� ெச@2�ப>விடலா ெம�� எ(ணினா�. எ� பா'டனா�� இத�	� 
ச�மதி,தா�. எ� தக�பனா��ேகா ச�கீத அ�பியாச,தி. இ�0த ஆவ. ெசா.K� 
அளவினத��. தம�	 வா@�க�ேபாகிற 	� தா@வழியின� எ�� ெதாி0தேபா% 
அவேரா9 �லபமாக� பழகலாெமன எ(ணி மி�க ச0ேதாஷ,ைத அைட0தா�. 

 
"ஸாமி, எ�க  மாமாைவ� ப�றி நீ ந�றாக, ெதாி0%ெகா(>��க 

மா'டா@. அவரா. தி��	�ற,%�	� ந�ைம� சா�0தவ�கC�	� எHவள� 
ெப�ைம உ(டாயி��கிற% ெதாி2மா? அவ��	 இ%வைரயி. ந.ல சி-ய� 
ஒ�வ1� கிைட�கவி.ைல. நீ அவாிட� ஜா�கிரைதயாக� பழகி அவ� மன� 
	ளி��ப> நட0% வ0தா. அவ�ைடய வி,ைத �<வ%� உன�	 வராவி'டாK� 
��கா� ப�காவ% வ��. ச�கீத,தி. அவ�ைடய மா��கேம தனி. அைத நீ 
க���ெகா(டா. பி�கால,தி. நீ2� கியாதிைய அைடவா@" எ�� எ� பா'>யா� 
Aறினா�. அHவா� A�ைகயி. அவ� த��ைடய 	மார�� பி�கால,தி. ஒ� 
ஸம3தான,தி. பல�� பாரா'9� வ(ண� ச�கீத வி,%வானாக இ�0% 
விள�	வதாக� பாவி,தி��க ேவ(9�. ஒHெவா� தா2� த� மகைன� ப�றி 
இHவா� காE� கன�கC�	� கண�	 உ(ேடா? 
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ஒ� ந.ல நாளி. எ� பா'>யா� த� அ�ைம� �த.வைர அைழ,%�ெகா(9 

உைடயா�பாைளய� ெச�றா�. த� அ�மானிட� த� 	மாரைர ஒ�பி,%, த� 
க�,ைத2� Aறினா�. கன� கி�-ைணய�, "அேட, ஏதாவ% பா9 பா��கலா�" 
எ�றா�. எ� த0ைதயா��	 எ� பா'>யா� கன� கி�-ைணய� கீ�,தன�க  
சிலவ�ைற� க��� ெகா9,தி�0தா�. அவ�றி. ஒ�ைற எ� த0ைதயா� பா>� 
கா'>னா�. அ% 3வர �,தமாக இ�0த% க(ட கி�-ைணய�, "உ� பி ைள�	� 
சாாீர� இ��கிற%; நீ2� ெகாMச� ெசா.B, த0தி��கிறா@. ��1�	 வ�வா�" 
எ�� Aறினா�. 

 
"மாமா, உ�களிட� இவைன ஒ�பி,% வி'ேட�. இனிேம. இவ1�	 ஒ� 

	ைற2� இ.ைல" எ�றா� பா'>யா�. " 
 
எ.லா� ந�றாக,தா� இ��கி�றன. ஆனா. இவ1�	, ேதக �->தா� 

ேபாதா%. ந�றாக� சா�பிட ேவ(9�. உட�� வைள0% ேவைல ெச@ய ேவ(9�" 
எ�� கி�-ைணய� Aறினா�. 

 
"நம�	� ெசா0த�காரராக இ��பதனா.தா� ந��ைடய ேதக 

ெசௗ�கிய,ைத� ப�றி இHவள� Uர� ெசா.Kகிறா�" எ�� எ0ைதயா� 
நிைன,%� ெகா(டா�. ஆனா. உ(ைம ேவ�. 

 
கனமா��க ச�கீத� எ.ேலாராK� சாதி,%�ெகா ள இயலாத%. யாைனயி� 

பல�� சி�க,தி� ெதானி2� இ��பவ�கேள அைத ���� கைட�பி>�கலா�. 
கன� கி�-ைணய��	� சாீரவ�ைம2� சாாீரபல�� ந�றாக� ெபா�0தியி�0தன. 
அதனா. அவ� அ0த மா��க,தி. ந.ல சாதைன ெப�றா�. ச�கீத வி,%வா�க  
சாாீர,ைத மா,திர� பாீ'ைச ெச@% பா��பா�க . கனமா��க ச�கீத 
வி,%வானாகிய அவ� சாீர,ைத2� சாாீர,ைத2� ஒ��ேக பா�,தா�. இர(9 
வ�ைம2� ேச�0தா.தா� த��ைடய வழி பி>ப9ெம�ப% அவ� த� அ^பவ,தி� 
க(டத.லவா? 
 

"இனிேம. ம( ைவ,% ஒ'>� �->�ப9,த �>2மா? இ��கிற உட�ைப� 
சாியாக� கா�பா�றி� ெகா(டா. ேபா%�" எ�� எ� பா'>யா� ெசா.B� சில 
நா  அ�ேக த�கியி�0% பிற	 விைட ெப�� உ,தமதான�ர� ேபா@� ேச�0தா�. 



47 

 

 
எ� த0ைதயா�ைடய 	�	ல வாச� ஆர�பமாயி��, கன� கி�-ைணய� 

மேனாைதாிய�� பிர�,%வ�� உைடயவ�. எ� த0ைதயாைர அவ� மி�க 
அ�ேபா9 பா%கா,% வ0தா�. ஆனாK� அவ��	� பல ேவைலகைள ஏ�வா�. 
தின0ேதா�� த��ைடய ஆசிாிய��	 எ� த0ைதயா� வ3திர� %ைவ,%� 
ேபா9வா�; ெவ0நீ� ைவ,%� ெகா9�பா�. 

 
அ0த ஸம3தான ஜமீ�தாராகிய க�சி� க.யாணர�க�, கி�-ைணயைர2� 

ஒ� ஜமீ�தாைர� ேபாலேவ நட,திவ0தா�. அவ��	 எ.லாவிதமான 
ெசௗகாிய�கைள2� அைம,%� ெகா9,தா�. கன� கி�-ைணய� 	திைரயி� ேம. 
சவாாி ெச@வ%(9. ஜமீ�தா� அவ��	 ஓ� அழகிய 	திைர வா�கி, த0தி�0தா�; 
ப.ல�	� ெகா9,தி�0தா�. "எ�க  மாமா��	 ராஜேயாக�. அவ�ைடய 
ேமனியழ	� எ9�பான பா�ைவ2� ராஜஸ �பாவ�� ராஜாவாக� பிற�க 
ேவ(>யவ� தவறி� பிராமணராக� பிற0% வி'டா� எ�ேற ேதா�ற� ெச@2�" 
எ�� த0ைதயா� A�வா�. 

 
த��ைடய ஆசிாிய� 	திைரயி. ஏறி� ெச.K�ேபா% சில சமய�களி. எ� 

த0ைதயா� அ�	திைரயி� லகாைன� பி>,%� ெச.வ%(டா�. இைளய 
பிர�மசாாியாகிய எ� த0ைதயா� இ,தைகய ேவைலகளி. கி�-ைணய� த�ைம 
ஏ�வ% 	றி,%� சில சமய�களி. மன� வ�0%வா�; 'ெசா0த�கார�; மாியாைதயாக 
நட,%வா�' எ�� தா� எ(ணியத�	 மாறாக இ��பைத நிைன0% 
ெவ��பைடவா�. ஆனா. அ0த வ�,த�� ேகாப�� அ9,த கண,திேல மைற0% 
வி9�. உண� விஷய,திK� ம�ற� ெசௗகாிய�களிK� எ� த0ைதயா��	 
ஒ�விதமான 	ைற�� ேநரவி.ைல. த� மாணா�காி� உட�� �->�ப9வத�காக 
இ,தைகய ஏவ.கைள அவ� இ'டனெர�ேற என�	 இ�ேபா% ேதா��கி�ற%. 
�ைறயாக எ� பிதா த� ஆசிாியாிட� ச�கீத அ�பியாச� ெச@% வ0தா�. ஒHெவா� 
நாC� வி>ய�காைலயி. எ<0% உைடயா�பாைளய� கா(Zப தீ�,த,தி� 
ெத�கைரயிK ள தி�வாவ9%ைற மட,தி. சாதக� ெச@வ% வழ�க�. 
கி�-ைணய�ைடய கீ�,தன�க  பலவ�ைற� க���ெகா(டா�. அHவ�ேபா% 
அ�ெபாியா� இய��� சாகி,திய�கைள2� பாட� ப(ணி ஜமீ�தா��	� அ0த 
ஸம3தான,%�	 வ�� வி,%வா�கC�	� பா>� கா'9வா�. பல பைழய ச�கீத 
வி,%வா�க  இய�றிய கீ�,தன�க  அவ��	� பாடமாயின. கன� 
கி�-ைணயைரய�றி ேவ� யா��	� ெதாியாத ச�ரதான,ைத2� 
க���ெகா(டா�. 
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இHவா� இர�� பகK� 	�வி� பணிவிைடயிK� ச�கீத� பயி�சியிK� 
எ� த0ைதயா� ேசா�பB�றி ஈ9ப'>�0தா�. ப�னிர(9 வ�ஷ கால� இ0த� 
	�	ல வாச� நைடெப�ற%. 

 
கன� கி�-ைணய��	 வரவர எ� த0ைதயாாிட,தி. அ�� அதிகமாயி��. 

ேவ� சி-ய� சில� சில நா  இ��பி1� யா�� அவாிட� நிைலயாக இ�0ததி.ைல. 
அதனா. எ� த0ைதயாாிட,தி. இ�0த அ�� வ�ைம ெப�ற%. �தB. 
உ ள,%  இ�0த அ% நாளைடவி. விாி0% ெவளி�படலாயி��. அவ�தா� 
ெச.K� இட�கC�ெக.லா� த� மாணா�காைர அைழ,%� ெச�றா�. 
ஜமீ�தாாிட,திK� அ>�க> அைழ,%� ெச�� பழ�க� ெச@% ைவ,தா�. 

 
ஜமீ�தா��	 எ� தக�பனாாிட,தி. அ�� உ(டாயி��; "ேவ�கட ���" 

எ�� பிாியமாக அைழ,%� ேபசி மகி�வா�. பிற	 மாத� ச�பள�� அவ��	 
ஏ�ப9,தினா�. 

 
கன� கி�-ைணய� வி,%வா�க  A>ய சைபயி. பா9� ேபா% எ� 

த0ைதயாைர2� உட� பாட� ெசா.வா�. சில ச0த��ப�களி. அவைர, தனிேய 
பாட� ெச@% ேக'9 மகி�வா�. இ,தைகய அ��� ெசய.களா. எ� த0ைதயா��	 
ஊ�க�� ச�கீத,தி. திறைம2� அதிகமாகி� ெகா(ேட வ0தன. 

 
எ� பிதா அவ�க  உைடயா�பாைளய� ெச�ற சில வ�ஷ�கC�	� பி� 

எ� சிறிய த0ைதயாராகிய சி�னசாமி ஐய�� அ�ேக ெச�� கன� 
கி�-ைணயாிட� ச�கீத அ�பியாச� ெச@ய, ெதாட�கின�. 

 
எ� த0ைதயா��	� கBயாண� ெச@2� ப�வ� வ0த%. அ�கால,ேத 

இHவிஷய,தி. பி ைள `'டா��	,தா� ெசல� அதிக�. விவாக� ெசலவி�	� 
Aைற �தBயவ�றி�	� ஆபரண�கC�	� பி ைள `'9�கார�கேள பண� 
ெகா9�ப% வழ�க�; ஒ� தி�மா�கBய� ம'9� ெப( `'டா� ெப(E�	� 
ெகா9�பா�க . ஆதB� கBயாண விஷய,தி. இ0த� கால,ைத� ேபால� ெப( 
`'டா� ெபா�ளி.ைலேய எ�ற கவைலெகா ள மா'டா�க . 

 
த��ைடய 	மார��	 விவாக� ெச@வி�க ேவ(9ெம�1� கவைல எ� 

பா'>யா��	 உ(டாயி��. பா'டனா� த��ைடய ஜீவன,%�	� ேபா%மான 
வ�வாைய மா,திர� ச�பாதி,% வ0தா�. நில�கெள.லா� ேபா�கிய,தி. இ�0தன. 
கட� வா�	வத�	� மா��க� இ.ைல. இ0த நிைலயி. விவாக� ெசல��	 எ�ன 
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ெச@வெத�ற ேயாசைன பா'டனா��	� பா'>யா��	� உ(டாயி��. 
"மாமாதா� வழிவிட ேவ(9�. ஸாமி இ�ேபா% நம�	� பி ைளயாக இ.ைல. 
அவ��	,தா� பி ைளயாக வா�0% வ�கிறா�. அவ� �ய�சி ப(ணினா. 
கBயாண� நிைறேவ��" எ�� அவ� நிைன,தா�. 

 
இைடயிைடேய எ� த0ைதயாைர� பா��	� வியாஜ,தா. எ� பா'டனா�� 

பா'>யா�� உைடயா�பாைளய� வ0% சில நா  த�கிவி'9� ெச.வ% வழ�க�. 
அ�ஙன� ஒ� �ைற வ0தி�0தேபா% எ� பா'>யாராகிய ெச.ல,த�மா  த� 
அ�ைம அ�மானிட� த� 	மார�ைடய ச�கீத, திறைமைய� ப�றி விசாாி,தா�. 

 
கன� கி�-ைணய�, "ந.லபி ைள; எ.ேலா��	� பிாியமாக நட0% 

ெகா Cகிறா�. என�	 எHவளேவா சகாய� ெச@% வ�கிறா�. ஜமீ�தா��	� 
அவனிட� பிாீதி உ(9" எ�றா�. 

 
அ%தா� த��ைடய வி��ப,ைத ெவளியி9வத�	 ஏ�ற சமயெம�� 

%ணி0த ெச.ல,த�மா , "எ.லா� உ�க  ஆசீ�வாத விேசஷ0தா�. 
உ,தமதான�ர,தி. இ�0தா. `ணா@� ேபா@வி9வாென�� உ�களிட� 
ஒ�பி,ேத�. உ�கCைடய கி�ைபதா� அவ1�	 எ.லா� ெப�ைம2� 
உ(டாவத�	� காரண�. நீ�க  ைவ,த மர�. என�	 ஒ� 	ைற மா,திர� 
இ��கிற%" எ�� ேப�ைச, ெதாட�கினா�. 

 
"எ�ன 	ைற?" 
 
"இவ1�	� கBயாண வயசாகி வி'ட%. ந.ல இட,திேல கBயாண� 

ஆகேவ(9�. உ�கCைடய ச�ப0த,தா. இவ1�	 ந.ல ேயா�கியைத 
உ(டாகியி��கிற%. ஆனாK� இவ1ைடய கBயாண� ெசல��	 ேவ(>ய 
பண� எ�களிட� இ.ைல. நா�க  இவைன� ெப�றைத, தவிர ேவெறா��� 
ெச@யவி.ைல. எ.லா� ெபா��ைப2� நீ�கேள வகி,%�ெகா(Z�க . 
உ�கCைடய கி�ைபயா. இவ1�	� கBயாணமாக ேவ(9�." 

 
"அைத� ப�றி நீ ஏ� கவைல�ப9கிறா@? ஈ�வர கி�ைப எ.லாவ�ைற2� 

நட,%�" எ�றா� கி�-ைணய�. 
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இ0த வா�,ைத எ� பா'>யா� காதி. அமி�த�ேபா. வி<0த%. த� 
அ�மான% ெப�0த�ைமயான 	ண,ைத உண�0தவராதB�, "இவ� எ�ப>யாவ% 
கBயாண,ைத நிைறேவ�றி ைவ�பா�" எ�ற ைதாிய� அவ��	 உ(டாயி��. 
அ0த, ைதாிய,ேதா9 அவ� உ,தமதான�ர,%�	, தி��பி� ெச�றா�. 

 
கன� கி�-ைணய� இ0த� �பகாாிய,ைத ஜமீ�தா� உதவிைய�ெகா(9 

நிைறேவ��வ% மிக�� �லபெம�� அறி0தவ�. அதனா.தா� எ� பா'>யாாிட� 
அHவள� உ�தியாக� ேபசினா�. ஒ�நா  த� க�,ைத அவ� ஜமீ�தா��	, 
ெதாிவி,தா�. எ.ேலாைர2� ேபால, ெதாிவி�	� வழ�க0தா� அவ��	 
இ.ைலேய. ஒ� ெச@2  Iலமாக அதைன, ெதாிவி,தா�. அ0த� ெச@2  ஒ� 
க'டைள� கB,%ைற. அ% ���� இ�ேபா% கிைட�கவி.ைல. 

 
"வ�ய 	ேலா,தம� ர�க மகீப� வாிைசைம0தா" எ�ற �தல> மா,திர� 

எ� சிறிய த0ைதயா� எ<தி ைவ,% ள 	றி�பிB�0% கிைட,த%. கன� 
கி�-ைணய�ைடய ேவ(9ேகா  நிைறேவ�வதி. தைடெயா��� 
உ(டாகவி.ைல. க�சி� கBயாணர�க�, கBயாண,%�	� ெபா�Cதவி 
ெச@வதாக ஏ��� ெகா(டா�. ெப( நி�சயமான�ட� பண� உத�வதாக 
வா�களி,தா�. அ% �த. எ� த0ைதயா��	 ஏ�ற ெப(ைண எ� பா'>யா�� 
பா'டனா�� ஆராய, ெதாட�கின�. 

 
இHவா� இ��ைகயி. திZெர�� கன� கி�-ைணய��	 வற வா2 

எ�1� ஒ�வைக ேநா@ க(ட%. �%ைமயினா. இய.பாகேவ அவ��	 உட. 
தள��சி2� இ�0% வ0த%. அ0த நிைலைமயி. உைடயா�பாைளய,திேல 
இ��பைத� கா'>K� த��ைடய ஊராகிய தி��	�ற,தி. ேபா@ இ�0தா. 
நலெம�� அவ��	, ேதா�றிய%. ஜமீ�தாாிட� விைடெப���ெகா(9 
தி��	�ற� ெச�� இ��கலானா�. ஜமீ�தா� அ�கால�களி. ேவ(>ய பண�� 
ெந. �தBயன�� அ1�பி உதவி �ாி0தா�. த�கவ�கைள அ>�க> வி9,%� 
ெச@திைய, ெதாி0% வர� ெச@தா�. 

 
கி�-ைணய� தி��	�ற� ெச�றேபா% அவ�ட� எ� த0ைதயா�� 

ெச�றா�. அவ� ேநா@வா@�ப'>�0த கால,தி. அவ��	 ேவ(>ய 
பணிவிைடகைள எ.லா� எ0ைதயா� ெச@% வ0தா�. அவ�ைடய ெமBைவ� க(9 
மிக�� மன� வ�0தினா�. அவ� த�ைம� பா%கா,% வ0த அ�ைமைய நிைன�	� 
ேபாெத.லா� வி�மினா�; அவ�ைடய க'9 வா@0த அழகிய ேமனி	ைல0% 
தள�0% வா9வைத�க(9 அ<% �ல�பினா�. 
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எ0ைதயா�ைடய மன வ�,த,ைத� கன� கி�-ைணய� அறி0%, 

"எ�1ைடய வா�� இHவள�தா� எ�� ேதா��கிற%. நா� ராஜேயாக,ைத 
அ1பவி,ேத�, இனி2� அ�ப>ேய அ1பவி�பெத�ப% இயலாத காாிய�. 
அவரவ�க  ெகா9,% ைவ,த%தா� அவரவ�கC�	� கிைட�	�. அ0த 
அள��	ேம. ஒ��� கிைட�கா%" எ�� ெசா.B� சிறி% ெமௗனமாக இ�0தா�. 
பிற	 "அ�பா, ேவ�கட��� ஏ'ைட எ9; ஒ� கீ�,தன� ெசா.Kகிேற�; 
எ<தி�ெகா " எ�� Aறிவி'9, 

 
"ெகா9,%ைவ, த%வ�� ஏறாைச யா.மிக�  
	ைற�ப'டா. வ�	ேமா ேப@மனேத" 
 
எ�ற ப.லவிைய �தலாக உைடய%� ைபரவி ராக,தி. அைம0த%மாகிய 

கீ�,தன,ைத� ெசா.ல, ெதாட�கினா�. எ.லாவிதமான பல�� ேபான அ0த 
நிைலயி. அ0த வி,%வா1�	 இைறவன% தியான0தா� பய1ைடய ெத�ற 
உண�� ேமெல<0% நி�ற%. 

 
"ப9,தா. பி�னாேல Aட வ�வா�(ேடா  
பயறணீ சைரநித� ப�தியா@, ெதா<தி�" 
 
எ�ற அ^ப.லவிைய� பா>னா�. அவ� மன� உைடயா�பாைளய� 

ஆலய,திK ள சிவெப�மானாகிய பயறணீசாிட� ெச�ற%. ேமேல I�� 
சரண�கைள2� பா> �>,தா�. எ� த0ைதயா� அ�கீ�,தன,ைத எ<தினா�. அ0த 
நிைலயிK� அ�ெபாியா�ைடய சாகி,திய ச�தி �� நி�பைத நிைன0தேபா% 
விய���, "இ,தைகய ெபாிேயாைர இழ0% வி9ேவாேமா" எ�� எ(ணியேபா% 
%�க�� உ(டாயின. க(ணி. நீ� வழிய அைத எ<தினா�. அத� பி��� கன� 
கி�-ைணய� தா� இற�பத�	 இர(9 நா'கC�	 ��� ப0%வராளி ராக,தி. 
சித�பர� ஆன0த நடராஜI�,தி விஷயமாக, 

 
"தி.ைலய� பா�ன% பMசா aர�ப>யி�  
சி�மயமா@, தின0தின�� வ0%தாி சி�ேப�" 
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என, ெதாட�	� ஒ� கீ�,தன,ைத� ெசா.B எ<த�ெச@தா�. 
 
கன� கி�-ைணயாிட,தி. இய.பாகேவ ப�தி2ைடய எ� த0ைதயா��	 

அவர% இ�தி�கால நிக��சிக  அதைன� ப�மட�	 அதிகமா�கின. கன� 
கி�-ைணய�ைடய உ ள,% ேள �ைத0தி�0த ப�தி அ�ேபா% ெவளி�ப'ட%. 
அ0த� ப�தியி� மல��சிைய அ%கா�� அHவள� விள�கமாக எ0ைதயா� 
க(டதி.ைல. அ�கால,தி. அறி0தேபா% எ� த0ைதயாாிட� �ைள,தி�0த 
சிவப�தி வB�ைடயதாயி��. 

 
கன� கி�-ைணய� வா��ைக �>வைட0த%. அ�ேபா% எ� த0ைதயா� 

%>,%� ேபானா�. த� அ�ைம� 	�வினிட,தி. அவ� ைவ,தி�0த ப�தி அவ� 
வா�நா  �<வ%� ம�கேவ இ.ைல. அ>�க>, "அவ�கைள�ேபா. இனி யாைர� 
பா��க� ேபாகிேற�!" எ�� ெசா.Kவா�. அ�ேபா% அவ� க( கல�	�. 

 
அ�பா. எ� பிதா உைடயா�பாைளய� ெச�� ஜமீ�தா�ைடய ஆதரவிேல 

இ�0% வரலானா�. கன� கி�-ைணய��	� பிற	 அவர% 3தான,ைத 
வகி�பத�ேக�ற ச�கீத வி,%வா� ஒ�வைர� க�சி� கBயாணர�க� ேத>� 
ெகா(>�0தா�. தாள�பிர3தார� சாமா சா3திாிகளி� 	மாரராகிய 
��பராயெர�1� வி,%வாைன வ�வி,% அவைர, த��ைடய ஆ3தான ச�கீத 
வி,%வானாக நியமி,%� ெகா(டா�. 

 
எ� தக�பனா� ��பராயாிட� மி�க ப�திேயா9 ஒ<கி2�, கன� 

கி�-ைணய�ைடய கீ�,தன�கைள� பா> ஜமீ�தாைர2� ம�றவ�கைள2� 
உவ�பி,%� வா�0% வ0தன�. இHவா� அவ�� ஸம3தான,% வி,%வானாகேவ 
சில கால� இ�0% வ0தா�.  

----------   
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 7777    :  :  :  :  கி%&ண சா+திாிக�கி%&ண சா+திாிக�கி%&ண சா+திாிக�கி%&ண சா+திாிக�    

 
வா�நா  �<வ%� சிவ Tைஜ2� ஜப� �தBய க�மா1ஷடான�கCேம 

�ாி0% வ0% ேவ� எ0த �ய�சியிK� ஈ9படாம. உ C� �ற�� U@ைம2ட� 
ஒ� கி�க3த� வா��ைக நட,%வெத�றா. அ% சா,தியெம�� இ�கால,தி. 
ேதா�றா%. ஆனா., எ�க  மாதாமக� (தாயாாி� தக�பனா�) அHவா� இ�0தவ�. 
அவ� ெபய� கி�-ண சா3திாிகெள�ப%. 
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அவ� காவிாியி� வடகைரயி. கMசNெர�1� 3தல,%�	 வடகிழ�ேக 

ஒ�றைர ைமBK ள \ாியIைல ெய�1� ஊாி. இ�0தா�. அவ� ��ேவத,தி� 
பார�கத�; சிவ ப�தியி� சிற0தவ�. ஹரத,த சிவாசாாியா�, அ�ைபய தீaித�, 
நீலக(ட தீaித�, தி�விைசந.:� ஐயா அவ�கெள�1� Oதர ேவ�கேடச� 
�தBய ெபாிேயா�க  இய�றிய சிவ 3ேதா,திர�களிK� D.களிK� அவ��	 
ந.ல பயி�சி உ(9. எ�ெபா<%� அவ�ைடய வாயிB�0% சிவநாம� இனிய 
ெம.Bய ெதானியிேல ெவளிவ0% ெகா(>��	�. வ(>� ாீ�கார,ைத� ேபால 
உ ள அ0த� சிவநாம,திேல நா� இளைமயிேல ஈ9ப'ேட�. எ�ைன அறியாம. 
நா1� சிவநாம ஜப� எ� ஆறா� பிராய �தேல ெச@ய, ெதாட�கிேன�. 
இ�றள�� 'நி��� இ�0%� கிட0%�' அ0த ஜப,ைத� ெச@% 
ெகா(9வ�கிேற�. 

 
இளைமயி., கி�-ண சா3திாிகCைடய தி�வா�கிB�0% எ<0த அ0த 

நாம,தி� இனிைம எ� க�,தி. மிக�� ந�றாக� பதி0% வி'ட%. பிற	 நா� 
�ைறயாக� பல ம0திர ஜப�கைள உபேதச� ெச@% ெகா(ேட�. எ.லாவ�றி�	� 
�� என�	 �த. உபேதசமாக எ� ெநMசி. தாேன ஊ�றிய% சிவநாம,தா�; 
அைத ஊ�ற ைவ,த �த� 	� எ� மாதாமகராகிய கி�-ண சா3திாிகேள யாவ�. 

 
�%�ேகா'ைடைய� சா�0த ஆரண�ப'> எ�1� ஊாி. அவ� இ�0தா�; 

பதினா�	 பிராய,தி. த� த0ைதயாாிட� பா�,திப Tைஜ2� 3ப>க B�க 
Tைஜ2� ெப���ெகா(டன�. அ0த 3ப>க B�கமாகிய I�,தி�	� 
சித�பேரசெர�ப% தி�நாம�. அவ� நா ேதா�� லa� சிவநாம ஜப� ெச@வா�. 
ஆ�ண� ெசா.B 124 \ாிய நம3கார� ெச@% ஸஹ3ரநாம பாராயண� 
ப(Eவா�. வி>ய நா�	 நாழிைக ெதாட�கி இர� ப,% நாழிைக வைரயி. 
ெப��பாK� ைவதிக மா��க,திேலேய அவ�ைடய கால� ெச.K�. 

 
த��ைடய த0ைதயா� காலMெச�ற பிற	 ஆரண�ப'>யிேல இ�0% 

வ�ைகயி., அவ�ைடய I,த சேகாதாியா�, ��ஷ� காலM ெச�றதனா. த� 
	ழ0ைதகCட� பிற0த `'>�	 வ0% வி'டா�. அ% �த. அவேர 	9�ப,தி� 
ெபா��ைப வகி,% நட,த, ெதாட�கினா�. சிவ Tஜா %ர0தரராகிய கி�-ண 
சா3திாிக  த��ைடய தம�ைகயா� அைட0த ேகால,ைத� க(9 வ�0தினாK�, 
'எ.லா� ஈச� ெசய.' எ�� எ(Eபவராதலா. ''நம�	� 	9�ப, ெதா.ைல 



54 

 

இராவ(ண� தி�வ�  இHவா� ெச@வி,த% ேபாK�'' எ�� ஒ�வா� 
ஆ�தK�றா�. சில கால� அ�ேக இ�0% வ0தேபா% த��ைடய ப0%�க  
நிைற0% ள ேசாழ நா'>. காவிாி� கைரைய அ9,% ள ஊ�களி. ஈ�வர 
ஆராதன� ெச@%ெகா(9 கால� கழி�க ேவ(9ெம�ற எ(ண� உ(டாயி��. 
	9�ப நி�வாக,தி. தம�	 ஒ� ச�ப0த�� இ.லாைமயா. எ0த� சமய,திK� 
�ற�ப9� நிைலயி.தா� அவ� இ�0தா�. 

 
அவ��	, த� நில�க  �தBயவ�ைற� ப�றிேய ஞாபக� இ.ைல. `9, 

நில� எ.லாவ�ைற2� தம�ைகயாாிடேம ஒ�பி,% வி'9 அவ�றி�	 ஈடாக ஒ� 
ெதாைகைய� ெப���ெகா(9 ெச.லலாெம�� எ(ணி, தம�ைகயாாிட� த� 
க�,ைத� ெசா�னா�. அவ� த� த�பியா�ைடய மேனாபாவ,ைத உண�0% ஐ0D� 
Wபாைய அவாிட� ெகா9,% அவ� வி��ப�ப>ேய ெச.K�ப> Aறின�. 

 
கி�-ண சா3திாிக  அ,ெதாைகயி. ெசல��	 ேவ(>யைத 

ைவ,%�ெகா(9 எMசியைத� காவிாியி� வடபாK ள ேகா'dெர�1� ஊாி. 
இ�0த த� �த. ைம,%னி 	மார�கC�	 அ1�பிவி'9 ஆரண�ப'>ைய வி'9� 
�ற�ப'டா�. த��ைடய Tைஜ2ட� மைனவியாைர அைழ,%�ெகா(9 ேசாழ 
நா'ைட ேநா�கி வ�ைகயி. இைடயிைடேய பல ஊ�களி. த�கின�. சிவ Tைஜ2� 
ைவதிக ஒ<�க�� உைடய அவைர அ�க�ேக உ ளவ�க  ஆதாி,% உபசாி,தன�. 

 
அ�கிரகார�களி. அ,தைகய ப�தைர� க(9வி'டா. சிவகண,ைத� 

ேச�0த ஒ�வேர வ0ததாக� க�தி அவைர உபசாி,%� பாரா'9த. அ�கால,% 
வழ�க�. ெத@வ ப�தி2� உபகார சி0ைத2� உைடயவ�க  ஒHெவா� கிராம,திK� 
இ�0தன�. எ.லா வைக வ�ண,தின�� ப�தி2ைடயவ�களிட,தி. ெப�மதி�� 
ைவ,தி�0தா�க . ஆதB� கி�-ண சா3திாிகC�	� பிரயாண,தி. எ0தவிதமான 
இைடX�� ேநரவி.ைல. 

 
அவ��	 உலக வியாபார� ஒ��� ெதாியா%. ெச.வ�, அதிகார�, க.வி 

�தBயன அவ��	 இ.ைல. ஆனாK� அவ�ைடய சிவப�தி நிைற0த மன��, 
கவைலயி� ேதா�ற� இ.லாம. கட�  தி�வ�ைளேய ந�பியி��	� ெதளிைவ� 
கா'9� �க��, சா0த நைட2� அவ��	 மதி�ைப உ(டா�கின. அவ� ஒ� 
�ய�சி2� ெச@யாமேல ெப�ைமைய அைட0தா�; அவ�ைடய ெமௗனேம �லவ� 
ேப�ைசவிட� கவ��சி த0த%; அல�காரம�ற அவர% உ�வ,தி� U@ைமேய 
அவ��	 மி�க அழைக அளி,த%. 
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இைடயிைடேய சில 3தல�கைள, தாிசி,%�ெகா(9 கி�-ண சா3திாிக  

உைடயா�பாைளய� வ0% ேச�0தா�. அ�ேக அ�ெபா<% க�சி� கBயாண ர�க�ப 
உைடயா� ஸம3தானாதிபதியாக இ�0தா�. தானாதிகாாியாக இ�0த O ��பராய 
சா3திாிகெள�பவ� எ� மாதாமக�ைடய இய.ைப அறி0% அவைர, த� `'9�	 
அைழ,%� ெச�� உபசாி,தா�. அ�பா. அ0த ஸம3தான,ைத� சா�0த இட,தி. 
அவைர� ெசௗ�கியமாக இ��க� ெச@ய ேவ(9ெம�� எ(ணிய தானாதிகாாி 
அ�கிB��	� க�ைகெகா(ட ேசாழ�ர,திK ள சிவாலய,தி. அவைர 
அ,தியாபகராக நியமி,தா�. கி�-ண சா3திாிக , "பரமசிவன% ைக�காிய� 
கிைட,த% ஈ�வர கி�ைபேய" எ�� எ(ணி அ�ேக இ�0% வரலானா�. 

 
க�ைக ெகா(ட ேசாழ�ர,திK ள சிவாலய� இராேஜ0திரென�1� ேசாழ 

ச�கரவ�,தியா. அைம�க� ெப�ற%. அ0த ஆலய,தி� ெபய� க�ைகெகா(ட 
ேசாழீ��ரெம�ப%. ேகாயி. மிக� ெபாிய%. அ0த� ெபாிய ேகாவிK�	 ஏ�றப> 
சிவB�க� ெப�மா1� மிக�ெபாிய தி���வ,ைத உைடயவ�. அ�ேக சார,தி. 
ஏறி,தா� அபிேஷக� �தBயன ெச@வா�க . அாிய சி�ப, திற� அைம0த 
அHவாலய� சாி,திர� பிரசி,தி ெப�ற%. வடநா'9�	� ெச�� ெவ�றிெகா(ட 
இராேஜ0திரேசாழ� வடநா'9 அரச�க  தைலயி. க�கா ஜல,ைத ஏ�றி� 
ெகாண�0தாென��� அதனா. அவ1�	� க�ைகெகா(ட ேசாழென�1� 
சிற��� ெபய� வ0தெத��� ெசா.வ�. தன% வடநா'9 ெவ�றி�	� பி� 
அ�ச�கரவ�,தி க�ைகெகா(ட ேசாழ�ர,ைத நி�மாண� ெச@% அ�ேக 
சிவாலய,ைத2� அர(மைனைய2� அைம,தா�. பைழய கால,தி. ேசாழ 
ராஜதானியாக இ�0த அ0நகர� இ�ேபா% சி�eராக இ��கிற%. ஆலய� பைழய 
நிைல மாறி� பல இட�களி. 	ைல0% காண�ப9கி�ற%. 

 
அ0த ஆலய,தி. சி�க� கிண� எ�ற ஒ� தீ�,த� உ(9. சி�க,தி� 

வா@�	  �	0% ெச.வ%ேபால அத� ப>க  அைம0% ளன. வட நா'9 
அரச�களா. எ9�பி,% வ0த க�கா ஜல,ைத அ0த� கிண�றி. வி9�ப> அரச� 
க'டைளயி'டா�. அதனா. அதைன� க�ைகெய�ேற A�வா�க . பி�கால,தி. 
க�ைக அதி. ஆவி��பவி,தாக ஓ� ஐதிhய� ஏ�ப'9 வி'ட%. 

 
கி�-ண சா3திாிக  தம�	 அளி�க� ெப�ற ஒ� `'>. இ�0% தம�	ாிய 

வ�வாைய� ெப��, தி��தி2�றா�. த��ைடய நி,திய க�ம�கைள, தவறாம. 
�>,%�ெகா(9�, ஆலய,தி�	� ெச�� த��ைடய கடைமைய� 
ெச@%ெகா(9� வா�0% வ0தா�. சி�க� கிண�றி. வி>ய� கால� 3நான� 
ெச@வ% அவ� வழ�க�. ஆலய,தி� ேதவேகா-ட,ைத� \�0% �வாி. 
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அைம0% ள சிவெப�மா1ைடய அ�ப,% நா�	 I�,த�கைள2� தாிசி,% 
இ���வ�. ேதவேகா-ட,தி� ��� ெத�	� வட�	 � ள வாயி.களி. கீ�� 
ப�க,%� �வாி. ேம�	 �கமாக மிக� ெபாியனவாக�� அழ	ைடயனவாக�� 
லbமி வ>வ��, ஸர3வதி வ>வ�� உ ளன. அHவிர(9 ேதவிகளிட,%� 
அவ��	 அ��� ஈ9பா9� அதிக�. 

 
க�ைகெகா(ட ேசாழ�ர,தி. அவ� இ�0த கால,தி. I�� ெப(க  

பிற0தன� அவ�கC�	 �ைறேய லbமி பாகீரதி, ஸர3வதி எ�1� ெபய�கைள 
ைவ,தன�. ேதவ ேகா-ட,திK ள பி�ப�கC� சி�க� கிண�றி� க�ைக2ேம 
அ�ெபய�கைள ைவ�பத�	� காரணமாயின. 

 
I�றா� ெப(ணாகிய ஸர3வதிேய எ� தாயா�, எ� தாயார% �க,தி� 

�கவா@�க'ைடயி. ஒ� த<�� உ(9. எ� மாதாமக� க�ைகெகா(ட 
ேசாழ�ர,தி. இ�0தத�	 அைடயாள� அ%. எ� அ�ைனயா� சி� 	ழ0ைதயாக 
இ��ைகயி. தி(ைணயி. விைளயா9�ெபா<% அ�ேக �வாி� சா�0தி�0த 
காசா� க'ைடயி� ^னி கிழி,% வி'டதா�. அதனா. காய� உ(டாகி� சில கால� 
இ�0ததா� அ0த, த<�ேப அ%. 

 
சில வ�ஷ�க  கி�-ண சா3திாிக  க�ைகெகா(ட ேசாழ�ர,தி. இ�0% 

வ�ைகயி. ஒ� நா  அ�கி�0த பிராமண� ஒ�வ� இற0தா�. அவைர 
3மசான,%�	� ெகா(9 ேபாவத�	� பிராமண� நா.வ� ேவ(9ம.லவா? 
கி�-ண சா3திாிக  அ0த� ைக�காிய,ைத� ெச@வதாக �� வ0தா�. 
ம�ெறா�வ�� உட�ப'டா�. பி�1� இ�வ� ேவ(9ேம; அக�படவி.ைல. ேவ� 
வழியி�ைமயா., ேவ� ஜாதியினராகிய இ�வைர� பி>�க� ெச@% நா.வராக� 
காாிய,ைத நிைறேவ�றின�. 

 
ைவதிக சிர,ைதமி�க கி�-ண சா3திாிகC�	 அ0த நிக��சி ஒ� ெபாிய 

கவைலைய உ(டா�கிய% "நம�	� இHவா� ேந�0தா. எ�ன ெச@வ%?" எ�� 
அவ� ேயாசி,தா�. "இ,தைகய இட,தி. இ��ப% தவ�" எ�� நிைன,%� 
ேகாயிலதிகாாியிட� விைடெப�� அH?ைரவி'9� �ற�ப'டா�. 

 
அ�பா. அவ� த��ைடய ைம,%னி 	மார�களாகிய இ�வ� உ ள 

ேகா'd��	 வ0% ேச�0தா�. அ�கினீ��வர ஐய�, 	�சாமி ஐய� எ�1� 
ெபய�ைடய அHவி�வ�� நிர�பிய ெச.வ�க . மி	தியான 
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T3திதிைய2ைடயவ�க ; ைவதிக சிர,ைத2� ெத@வ ப�தி2� ெபா�0தியவ�க . 
யா� வ0தாK� அ�னமளி,% உபசாி�பா�க . எ0த ஜாதியினரானாK� உபகார� 
ெச@வா�ச . அவ�க  பல��	 விவாக�கC� உபநயன�கC� ெச@% 
ைவ,தா�க . உ,ேயாக3த�கC� வி,%வா�கC� மிரா�தா�கC� அவ�களிட� 
ந.ல மதி�� ைவ,தி�0தா�க . 

 
கி�-ண சா3திாிகைள� க(ட�ட� அவ�கC�	 மி�க மகி��சி 

உ(டாயி��. "எ�க  தக�பனா�ைடய 3தான,தி. நீ�க  இ��கிறீ�க . பல 
இட�களி. நீ�க  ஏ� அைலய ேவ(9�? இ�ேகேய இ�0% உ�க  Tைஜ 
�தBயவ�ைற� கவைலயி.லாம. ெச@%ெகா(9 எ�கைள ஆசீ�வதி�க 
ேவ(9�" எ�றா�க . அவ�க  வி��ப�ப>ேய அவ� சிலகால� அ�ேக 
த�கியி�0தா�. ஆயி1�, அவ�ைடய மன� தனிேய இ�,தைல நா>ய%. 
கவைலய��, தனிேய வாழேவ(9ெம�� வி��பினா�. த� க�,ைத 
அ�சேகாதர�களிட� ெதாிவி�கேவ, அவ�க  ��ேப த�மிட� கி�-ண சா3திாிக  
அ1�பியி�0த ெதாைகேயா9 தா�� சிறி% ெபா�  ேச�,%� \ாியIைலயி. 
ந�ெச@ ��ெச@க  அட�கிய ��ப%மா நில� வா�கி அளி,%, தம�	ாிய 
`ெடா�ைற2� உதவி அ�ேக �கமாக வசி,% வ��ப> ேக'9�ெகா(டன�. 

 
"பரேம�வரன% கி�ைப இ0த இட,தி. சா0திேயா9 வாழ ைவ,த%" எ�ற 

எ(ண,ேதா9 கி�-ண சா3திாிக  \ாிய Iைலயி. தனிேய வா�0% வரலானா�. 
நில�கைள� 	,தைக�	 வி'9� சிவ TைஜயிK� ம0திர ஜப�களிK� 
ஆன0தமாக� ெபா<ைத� ேபா�கி� சிவ கி�ைபைய %ைணயாக�ெகா(9 
தி��திேயா9 இ�0% வ0தா�. 

 
நில�கைள� 	,தைக எ9,த 	>யானவ�க  அவ��	� கவைல ைவ�காம. 

அவ�ைற� பா%கா,%� அவ��	 ேவ(>யவ�ைற� கவனி,% அளி,%� வ0தன�. 
 
\ாியIைல இ�ேபா% \ாியமைல ெய�� வழ�	கிற%. கMசN��	 

ஈசானிய Iைலயி. அH?� இ��கி�ற%. ஈசானிய Iைல�	� \ாியIைல 
ெய�ப% ஒ� ெபய�. அதனா. இ�ெபய� வ0த%. இதைன� \ாியேகா> ெய�� 
வடெமாழியி. வழ�	வ�. அH?�� சிவாலய,திK ள சிவெப�மா1�	� 
\ாியேகாZ�வர ெர�ப% தி�நாம�. \ாியIைல ெபாிய ஊர��; ெபாிய 
3தல�ம��. ஆனா. அட�கமாக வாழ வி��பிய கி�-ண சா3திாிகC�	 அ0த 
Iைல ஊேர சிற0ததாக, ேதா�றிய%. "இ0த� சி�ன ஊாிேல நீ�க  
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இ��கிறீ�கேள" எ�� யாராவ% ேக'டா., "அனாசார,தி�	 இடமி.லாத% இ0த 
ஊ�. திரண கா-ட ஜல சம�,தி2 ள%. ேவ� எ�ன ேவ(9�?" எ�� 
விைடயளி�பா�. (திரண�-�.; கா-ட�-விற	.) ப���	� �.K�, சைம�பத�	 
விற	�, 3நான,தி�	, தீ�,த�� நிர�பின இட� வசி�பத�	� த	தி2 ள 
ெத�ப% அவ� க�,%. 

 
\ாியIைல�	 வடபா. பழவா� எ�ற நதி ஓ9கிற%. காவிாியிB�0% 

வய.கC�	� பா@0த கழி� நீேராைட அ%. அ% �தB. ஓ'ைட 
வா@�காெல�1� ெபயேரா9 வ�கிற%. அ%ேவ பழவாறாகி� பிற	 விநாயகநதி 
ெய�ற ெபயைர� ெப�கிற%. தி�ெவ(கா'9�க�கி. மணிக�ணிைக எ�1� 
தீ�,தமாகி� �ராண,தா� பாரா'ட�ப9� ெப�ைமைய உைடயதாக 
விள�	கி�ற%. 

 
கி�-ண சா3திாிக  அ0த� பழவா�� 3நான,ைதேய க�கா 3நான,திK� 

ெபாியதாக நிைன,தா�. த��ைடய `'>� பி��ற,திK� ேம. ப�க,திK� உ ள 
விசாலமான இட�களி. பலவைகயான �-ப மர�கC� ெச>கC� ெகா>கC� 
பMச பி.வ�கC� ைவ,%� பயி� ெச@தா�. அவ�றிB�0% நா ேதா�� 
மி	தியான �-ப�கைள2� ப,திர�கைள2� பறி,%� Tைஜ ெச@வா�. 
அபிேஷக,தி�	� ப�வி� பாK� அ��சைன�	 வி.வ�� இ.லாம. Tைஜ 
ெச@யமா'டா�. அ��சைன�	 மல� த�� TMெச>கைள ைவ,%� பா%கா,த% 
ேபாலேவ அபிேஷக,%�	� பா. த�� ப��கைள2� அவ� அ�ேபா9 வள�,% 
வ0தா�. மாைல ேவைளயி. தாேம �. பறி,% எ9,% வ0% ப��கC�	� 
ேபா9வா�. அவ� நிைன,தி�0தா. த� நில�களி. பயி�ெச@% 
ெபா<%ேபா�கலா�. அவ� க�,% அதி. ஊ�றவி.ைல. த��ைடய Tைஜ�	 
ேவ(>ய மல�கைள உத�� மல� வன,ைத� பயி� ெச@வதி.தா� அவ�ைடய 
வி��ப� ெச�ற%. மகா ைகலாச அ-ேடா,தர� ெசா.B அ�மல�களா. அ��சைன 
�ாிவேத அவ��	 இ�ப,ைத, த0த%. 

 
வி>ய�காைலயி. எ<0தி��ப%� பழவா�றி. 3நான� ெச@வ%� 

அ1-டான�க  ெச@வ%� விாிவாக� Tைஜ ெச@வ%� ஆகிய காாிய�க  
நிைறேவற� பி�பக. இர(9 மணி வைரயி. ஆ	�. அ�பா. ேபாஜன� ெச@வா�. 
பிற	 சிவநாம� ெச@%ெகா(ேட இ��பா�. மாைலயி. ெச�� ப���	� �. 
எ9,% வ�வா�. ச0தியா கால,தி. ச0தியா வ0தன� ெச@%வி'9, த��ைடய 
ஆ,மா�,த I�,தியாகிய சித�பேரச��	 அ��சைன2� நிேவதன�� க�Tர 
ஹார,தி2� ெச@வா�. பிற	 உ(பா�. எ�ேபா%� சிவநாம3மரைணைய மறவா�. 
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\ாியIைல�	 வ0த பிற	 அவ��	� ��பலbமி ெய�1� ெப(E� 

சிவராைமய� எ�1� 	மார�� மீனாaி ெய�1� 	மாாி2�பிற0தா�க . 
 
எ� த0ைதயா��	 விவாக� ெச@வி�க ஏ�ற ெப(ைண, 

ேத>�ெகா(>�0த எ� பா'டனா�� பா'>யா�� கி�-ண சா3திாிகளி� 
இய.ைப உ(�0% அவ�ைடய I�றா� 	மாாியாகிய ஸர3வதிைய, த� 
	மார1�	 மண� ெச@%ெகா ள ஏ�பா9 ெச@தன�. விவாக� நி�சயமான% 
ெதாி0% உைடயா�பாைளய� ஜமீ�தா� ெபா�Cதவி ெச@ய, எ� த0ைதயா�ைடய 
விவாக� இனி% நிைறேவறிய%.  

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 8 8 8 8 :  :  :  :  என, பிற��என, பிற��என, பிற��என, பிற��    

 
விவாக� ஆன பிற	 எ� த0ைதயா� உைடயா�பாைளய,திேலேய இ�0% 

வ0தன�. அ�கால,தி. த� தா@ த0ைதயைர2� த�பியாைர2� அைழ,% வ0% 
த��ட� இ��க� ெச@தன�. ந9வி. சில கால� உ,தமதான�ர� ெச�� இ��க 
ேவ(9ெம�ற ஆவ. அவ��	 உ(டாயி��. அதனா. உைடயா�பாைளய� 
ஜமீ�தாாிட� உ,தர� ெப���ெகா(9 தா@ த0ைதயாேரா9� த�பியாேரா9� 
உ,தமதான�ர� வ0% த� `'>. த�கியி�0தா�. த��ைடய த0ைதயாரா. 
ேபா�கிய,தி�	 விட�ப'ட 	9�ப நில�கைள மீ'க ேவ(9ெம�ற கவைல 
அவ��	 அதிகமாக இ�0த%. 

 
அ�கால,தி. நில�களி� விைல அத�	 ��பி�0தைதவிட ஏறி�ெகா(9 

வ0த%. 	9�ப நிலமாகிய ப�னிர(9 மா�� கணபதி அ�கிரகார,தி. இ�0த 
அ3தா0தர� கணபதி ராைமய ெர�பவாிட� 500 Wபா@�காக எ� பா'டனாரா. 
ேபா�கிய,%�	 ைவ�க�ப'>�0த%. உ,ததான�ர,தி. இ�0த [1]அ(ணா,%ைர 
ஐய ெர�பவாிட� எ� பிதா 500 Wபா@ கட� வா�கி அ,ெதாைகைய� ெகா(9 
ப�னிர(9 மாநில,ைத2� மீ'டா�. 

 
அ�பா. அ0நில,தி. ஆ� மாைவ அ(ணா%ைர ஐயாிட� தா� ெப�ற 

ெதாைக�காக� ேபா�கிய,%�	 ைவ,தா�. எMசியி�0த ஆ� மாநில,தி. ஒ� 
பாதியாகிய I�� மாைவ, த� சிறிய த0ைதயாராகிய ஐயா�	'> ஐய��	 
அளி,தா�. எ.லா� ேபாக இ�0த% I�� மாநிலேம. 
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அதிB�0% கிைட,த வ�வா@ 	9�ப� ெசல��	� ேபாதவி.ைல. 

அ�கால,தி. ��ெச@ நில�களி. கறிகா@ ேபா'9 `'9�	 உபேயாகி,%� 
ெகா வ%� மி	0தனவ�ைற வி�� ம�ற� ெசல��	 ைவ,%� ெகா வ%� 
வழ�க�. அ�ப>� ெச@% பா�,%� க-ட� தீரவி.ைல. 

 
பர�பைரயாக வ0த நில,தி. ஒ� ப	தி 3வாதீனமான% 	றி,% எ� 

பா'டனா��	� த0ைதயா��	� ஒ� வைகயி. தி��தி உ(டாயி��. ஆயி1� 
எMசி2 ள ப	திைய2� கடனிB�0% மீ'பத�	 வழியி.ைலேய எ�ற வ�,த� 
எ� பிதா��	 இ�0% வ0த%. இ0த நிைலயி. அவ� எ� தாயா�ட� இ.லற� 
நட,த, ெதாட�கினா�. 

 
அ�கால,தி. கபி3தல� 'எ3ேட''>. மாேனஜராக, தா`% பி ைள 

எ�1� கிறி3தவ கனவா� ஒ�வ� இ�0தா�. அவ� ச�கீத,தி. வி��ப� 
உைடயவ�. கன� கி�-ைணய�ைடய ந(ப�. எ� த0ைதயா� கி�-ைணய�ைடய 
மாணா�கெர�பைத அறி0தவராதB� அவ� எ� த0ைதயா�ைடய ேaம 
லாப�கைள� ப�றி விசாாி,%�ெகா(ேட இ��பா�. உ,தமதான�ர,தி. 
எ0ைதயா� இ��பைத2�, அவர% 	9�ப நிைலைய2� உண�0% த�மாலான 
உதவி �ாிய ேவ(9ெம�� எ(ணினா�. எ� பிதாைவ அ>�க> கபி3தல,%�	 
வ�வி,% அவ�ைடய ச�கீத,ைத� ேக'9 மகி�0% ெபா�Cதவி ெச@% வ0தா�. 
அவ� எ0ைதயா� பா. கா'>ய மாியாைதைய� க(ட பிற�� அவ�ைடய 
ெப�ைமைய அறி0% ெகா(டன�. ஐய�ேப'ைடயிB�0த ெசௗரா->ர� 
ெச.வ�கC�, கணபதி அ�கிரகார,தி. இ�0த அ�பாைவய ெர�பவ�� 
இ�ஙனேம உபகார� ெச@% வ0தன�. இ,தைகய அ�ப�கCைடய உதவிைய� 
ெப��� சில கால� எ� தக�பனா� உ,தமதான�ர,தி. த�கியி�0தன�. அ�ேபா% 
அவ��	 iம0த� நைடெப�ற%. 

 
இHவா� இ��ைகயி. ேம�Aறிய தா`% பி ைள ேவ� உ,திேயாக,ைத 

ேம�ெகா(9 அய:��	� ெச��வி'டைமயா. அவரா. கிைட,% வ0த 
ெபா�Cதவி நி�� ேபாயி��. அதனா., காலேaப,தி�	� க-ட 
�(டா	ெம�� அறி0த எ� த0ைதயா� மீ'9� 	9�ப,%ட� 
உைடயா�பாைளய� ெச�� ஜமீ�தா�ைடய உதவிைய� ெப�� வா�0% 
வரலானா�. 
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அவ� உைடயா�பாைளய� ெச�ற சமய,தி. க��ப தீைa வள�,தி�0தா�. 
க�க�ெவ�� மீைச2� தா>2� ெசழி�பாக வள�0தி�0தன. அவ�ைற� க(ட 
ஜமீ�தா�, "ேவ�கட���, உன�	 இ��	� இ0த மீைசைய� க(9 என�	 அதிக� 
ெபாறாைம உ(டாகிற%. என�	 இ�ப> இ.ைலேய எ�� வ�0%கி�ேற�" 
எ�றாரா�. 

 
ஒ� சமய� அாியி:� ஜமீ�தா� உைடயா�பாைளய,தி�	 வ0தி�0தா�. 

அவ� உைடயா�பாைளய� ஜமீ�தா��	 மா�பி ைள. அவ� வ0த கால,தி. 
அவ��	� எ� த0ைதயா��	� பழ�க� உ(டாயி��. எ� த0ைதயார% ச�கீத 
ஞான,ைத அவ� அறி0% த��ட� வ0% அாியி:ாி. இ��	�ப> ேவ(>னா�; 
த��ைடய மாமனாராகிய க�சி� க.யாண ர�காிட�� தம% க�,ைத, ெதாிவி,தா�. 
அவ� அத�	 இண�கேவ எ� த0ைதயா� த� 	9�ப,%ட� அாியி:� ெச�� 
அ0த ஜமீ� ச�கீத வி,%வானாக இ�0% வர, ெதாட�கினா�. 

 
அ�கால,தி. எ� த0ைதயா� த��ைடய ச�கீத,தா. யாவைர2� 

மகி�வி�	� ஆ�றைல ந�றாக� ெப�றி�0தா�. அவ��	� பல ெபாிேயா�களி� 
கீ�,தன�க  பாடமாக இ�0தன. கன� கி�-ைணய�, ெபாிய தி��	�ற� 
��பராைமய�, Oர�க� Oநிவாஸ� , ப.லவி ேகாபாைலய�, பாபநாச �தBயா�, 
ஆைன ஐயா �தBயவ�கCைடய கீ�,தன�கைள அவ� பா9வா�. ப.லவி 
பா9வ%� கீ�,தன�க  பா9வ%� ராக ஆலாபன� ெச@வ%� ஆகியைவகளி. 
அவ� ந.ல ேத��சி ெப�றி�0தா�. தா� பா9�ேபா% கனமா��க �ைறைய� 
�ல�ப9,%வா�; அ�ணாசல கவி இய�றிய இராம நாடக கீ�,தன�க  அவ��	 
���� பாட�. தனிேய ச�கீத வினிைகக  நட,%வைதய�றி இராமாயண 
கீ�,தன�கைள இைச2ட� பா>� ���கமாக� ெபா�  A�தK� அவ��	 
வழ�கமாக இ�0த%. அவ� பா9� ேபாெத.லா� எ� சிறிய தக�பனாராகிய 
சி�னசாமி ஐய�� ேச�0% பா9வா�; பி�பா'9� பா9வ%(9. தமி�, ெதK�	, 
வடெமாழி எ�1� I�� பாைஷகளிK� உ ள பல உ��ப>க  எ0ைதயா��	� 
பாடமாக இ�0தன. ப�தி� �ைவ2 ள கீ�,தன�கைள2� ேவதா0த பரமான 
கீ�,தன�கைள2� மன,ைத உ��	� வ(ண� பா9வா�. 

 
இ,தைகய ஆ�ற. இ�0தைமயா. ஜன�கC�	 அவாிட,தி. மி�க மதி�� 

இ�0த%. கன� கி�-ைணய�ைடய மாணா�க ெர�பதனாK� ெப�ைம 
உ(டாயி��. கன� கி�-ைணய�ட� சில கால� எ� தக�பனா� தி��	�ற,தி. 
இ�0த காரண� ப�றி அவைர, தி��	�ற,% ஐயெர�ேற ெப��பாேலா� வழ�கி 



62 

 

வ0தன�. ச�கீத வி,ைதயினா. ஒ�வா� காலேaப� ெச@யலா� எ�ற ைதாிய� 
த0ைதயா��	 இ�0% வ0த%. 

 
அாியி:ாி. இ�0தேபா% அH?� ஜமீ�தா� எ0ைதயாைர மாியாைதேயா9 

ஆதாி,% வ0தா�. அ0த ஜமீைன� ேச�0த இல0த�	ழி எ�1� கிராம,தி. 
ப,%�காணி நில� அவ��	 ஸ�வமானியமாக அளி�க�ப'ட%. ஒHெவா� 
காணி�	� வ�ஷ� ஒ���	 ஐ0% Wபாயாக ஐ�ப% Wபா@ வ��ப> கிைட,த%. 
அைத� ெகா(9�, இைடயிைடேய அ�ப�களிடமி�0% கிைட�	� உதவிைய� 
ெகா(9� அாியி:ாி. தி��தியாக எ� த0ைதயா� வா�0% வ0தா�. அர(மைன 
உ,திேயாக3த�கCைடய அ�ைப2� அ0த ஆ3தான,%� ச�கீத வி,%வா1� 
தமி� வி,%வா1மாக இ�0த சடேகாப ஐய�காெர�பவ�ைடய பிாீதிைய2� அவ� 
ெப�றா�. அ0த உ,திேயாக3த�களாகிய கா�கா,த ேவளாள� ெச.வ�கC� ேவ� 
சில�� அவைர 3திரமாகேவ அH?ாி. இ��க� ெச@ய ேவ(9ெம�� எ(ணி, 
ெப�மா  ேகாயி. ச0நிதி `தியி. வட சிறகி� கீ� ேகா>யி. அ1ம0தராய� 
ேகாயிK�	 வட�ேக ஒ� Aைர `9 க'>� ெகா9,தன�. இ% ெச�ற ஆன0த 
வ�ஷ,தி�	 �0திய ஆன0த வ�ஷ� நிக�0த% (1854). 

 
உ,தமதான�ர,தி. எ� த0ைதயா��	 iம0த� நைடெப�ற பிற	 எ� 

மாதாமக� எ� தாயாைர, த� ஊராகிய \ாியIைல�	 ஒ� ந.ல தின� பா�,% 
அைழ,%� ெச�றன�. அ�ேக ஆன0த வ�ஷ� மாசி மாத� 9-ஆ� ேததி 
தி�க'கிழைம (19-2-1855) இர� நா� பிற0ேத�. எ� ஜாதக� வ�மா�: 

 
ஆன0த ' மாசி " 9-ஆ�  தி�க'கிழைம; திாிதிைய 35, உ,திர'டாதி 39? 

சா,யநாம ேயாக� 26?, ைத%லாகரண� 16?, திவி 5?; இ0த� �பதின,தி. ரா,திாி 5? 
நாழிைக யளவி. க�னியா ல�கின,தி. �ப ஜனன�. 

 
HOROSCOPE TABLE ??  
ச0 ரா சனி � �ேக 	� ல சனி \ ெச ெச � � ராசி அ�ச� 	� ேக ல \ ச0 ரா 
 
நா� பிற0த பிற	 ஐ0% மாத�க  எ� அ�ைனயா� \ாியIைலயி. 

இ�0தன�. பிற	 எ� பா'டனா� எ� அ�ைனயாைர2� எ�ைன2� 
அாியி:��	� ெகாண�0% வ0% வி'9� ெச�றன�. எ�கC�காக� �திதாக� 
க'ட�ெப�ற `'>. நா� எ� தாயா�ட� �	0ேத�. 
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ஒHெவா� தா2� த�1ைடய 	ழ0ைதைய அதி�-டசாB ெய�� க�%வ% 

வழ�க�. த�கC�	� கிைட,த லாப�கெள.லா� அ�	ழ0ைதயி� அதி�-ட 
பலனாகேவ பாரா'9வ�. எ�1ைடய அ�ைனயா�� அHவா� ெசா.Kவ%(9. 
நா� பிற0த வ�ஷ,தி. எ�கC�ெக�� அாியி:ாி. ஒ� `9 ஏ�ப'ட% எ� 
அதி�-ட,தி� பலென�ேற ந�பினா�. அ% ம'9ம��; அ0த� ப�க,தி. இ�0த 
ஒ� ச0நியாசி இற0% ேபா	�ேபா%, "ஆன0த வ�ஷ,தி. இ�ேக ஓ� அதிசய� 
நட�க� ேபாகிற%; அைத� காணாம. ேபாகிேற�" எ�� ெசா.B உயி� நீ,தாரா�. 
இ0த நா'>�	 �த. �தலாக ெரயிK� த0தி2� வ0தைமேய அவ� Aறிய அதிசய� 
எ�� எ.ேலா�� Aறினா�க . அ0த அதிசய� நிக�0த வ�ஷ,தி. நா� பிற0த%� 
ஒ� அதிசயெம�ேற எ� தாயாாி� உ ள,%  ஒ� ச0ேதாஷ உண��சி உ(டாகி 
யி��க�A9�. ஆனா. அைத ெவளி�பைடயாக� ெசா.வதி.ைல. "இ�ப> ஒ� 
ச0நியாசி ெசா�னரா�. அ0த வ�ஷ,தி.தா� நீ பிற0தா@" எ�� பி�கால,தி. 
பல�ைற எ� அ�ைம அ�ைனயா� அ��ட� Aறியி��கிறா�. 

 
அ>�	றி�� G.A. ைவ,தியராைமய�, ராHபகU� G.A. நேடைசய� 

இவ�கCைடய பா'டனா� இவ�.  
--------------   
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 9999    :  :  :  :  )ழ(ைத� ப%வ�)ழ(ைத� ப%வ�)ழ(ைத� ப%வ�)ழ(ைத� ப%வ�    

 
அாியி:ாி. எ� த0ைதயா� ஒ�வா� தி��திேயா9 கால�கழி,% 

வ0தாராயி1�, அவ�ைடய உ ள,% ேள ஒ� வ�,த� இ�0ேத வ0த%. த� 
	9�ப� கடனாகிய 500 Wபாைய, தி��பி� ெகா9�க �>யவி.ைலேய எ�ற 
எ(ணேம அத�	� காரண�. அதனா. அவ��	 இைடயிைடேய ஊ�க�	ைற� 
ஏ�ப'ட%. 'எHவாேற1� 500 Wபா@ ச�பாதி,%� 	9�ப� கடைன, தீ�,% 
நில�கைள மீ'க ேவ(9�' எ�ற கவைல அவ��	 வரவர அதிகாி,% வ0த%. 

 
இ.லற த�ம,ைத ேம�ெகா(ட பிற	 அவ��	� 	9�ப பார� 

அதிகமாயி��. '	9�ப,ைத� பா%கா�பத�ேக ெப� �ய�சி ெச@ய 
ேவ(>யி��ைகயி. பழ�கடைன, தீ��பத�	 மா��க� ஏ%? எ�� அவ� எ(ணி 
எ(ணி� கல�க ��றா�. ஸம3தான ச�கீத வி,%வானாக இ�0ததி. அவ��	� 
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ெப�ைம2� பல அ�ப�கCைடய பழ�க�� உ(டாயின. ஸம3தான 
நில,திB�0% கிைட,த வ�ஷ வ�வா@ Wபா@ ஐ�ப%; ஊாிK ள I�� மா 
நில,திB�0% வ0த வ��ப> அதிகம��. இ0த நிைலயி. ந(ப�களிடமி�0% 
காரணமி�றி� ெபா�Cதவி ெப�வைத2� அவ� வி��பவி.ைல. அதனா. 
இராமாயண கீ�,தன�கைள இைச2ட� �ைறயாக� சில நா'க  ப>,%� ெபா�  
ெசா.B� ப'டாபிேஷக� ெச@% �>�	� ஒ� �ய�சிைய, ெதாட�கினா�. 
அ��ய�சியினா. ந.ல பய� உ(டாயி��. சில இட�களி. உ ளவ�க  
அவைர, த�க  த�க  ஊ��	 வ�வி,% இராமாயண கீ�,தன� ேக'க, 
ெதாட�கின�. 

 
ஒHெவா� �ைற2� இராமாயண� நிைறேவறிய�ட� அ�ப�க  ஒ� 

ெதாைக ெதா	,% அளி�பா�க . அ0த, ெதாைக 	9�ப,%�	 மிக�� 
உபேயாகமாக இ��	�, இHவா� ெதாட�கிய இராமாயண �ய�சிேய எ�1ைடய 
த0ைதயாாி� உ ள� கவைலைய, தீ��பத�	 உதவியாயி��. 

 
அாியி:��	 கிழ�ேக மணேலாி எ�1� ஊெரா�� உ(9. அ�ேக 

மணிக'> உைடயா� எ�ற ெச.வ� ஒ�வ� இ�0தா�. அவ� எ� த0ைதயாாிட� 
அ��ைடயவ�; அ>�க> த� ஊ��	 வ�வி,% அவ� பா'ைட� ேக'9 
இராமாயண� பிரச�க�� நைடெபற� ெச@% ெபா�Cதவி ெச@% வ0தா�. ஒ� 
சமய� 	9�ப� கடைன, தாேம தீ�,% வி9வதாக�� ெசா�னா�. அ% ேக'ட எ� 
தக�பனார% கவைல 	ைற0த%. எHவாேற1� கட� �ைமைய� 
ேபா�கிவிடலாெம�ற ந�பி�ைக உதயமாயி��. 

 
மணிக'> உைடயாைர� ேபா�ற பல ேவளாள� ெச.வ�கCைடய ஆதர� 

அ�கால,தி. எ� பிதா��	� கிைட,த%. எ� ஆ(9 நிைற� அாியி:ாிேல 
மிக�� சிற�பாக நட0த%. ��Aறிய ெச.வ�க  ெச@த உதவிகேள அ�சிற���	� 
காரண�. 

 
அ�கால,தி. எ� த0ைதயாைர ஆதாி,தவ�க  [1] அ.Bநகர� ேசாம�0தர� 

பி ைள, �0தர சபாபதி பி ைள, ெகா,தவாச. 	மர பி ைள, சிவசித�பர� பி ைள, 
இராமகி�-ண பி ைள, இராமசாமி பி ைள, �,%ேவலா2த� பி ைள, 
பாலகி�-ண பி ைள, ஆ��க� பி ைள �தBேயா�. அர(மைனயி. ராயஸமாக 
இ�0த ராம ப,திைரய ெர�பவ��, ஜமீ�தாாி� 	�வாகிய தா,தாசாாியா 
ெர�பவ��, கிராம ��சீபாக இ�0த ேவ�கட ��ைபய ெர�பவ�� வ�கீ. 
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ர�காசாாியா ெர�பவ�� அHவ�ேபா% த�க  த�களா. இய�ற உபகார,ைத� 
ெச@% வ0தா�க . 

 
நா� பிற0தேபா% என�	� சாமிநாத� எ�1� ெபய� இட�ப'ட%. 

சாமிமைல எ�1� 3தல,திK ள ��க� கட�C�	� சாமிநாத ென�ப% 
தி�நாம�. எ�க  ஊாின�� பிற�� அ0த 3தல,%�	� ெச�� வ�வா�க . 
எ�க  	9�ப,தின��	� அதி. ஈ9பா9 அதிக�. அ% ப�றிேய என�	 அ�ெபய� 
இ'டா�க . எ.ேலா�� எ�ைன, 'சாமா' எ�ேற அைழ�பா�க . 
சாமிநாதென�பேத ம�வி அHவா� ஆயி��. 

 
எ� த0ைதயா� இராமாயண� பிரச�க� ெச@2� கால�களி. எ� சிறிய 

த0ைதயாரான சி�னசாமி ஐய� உதவி �ாிவா�. அாியி:�� சடேகாைபய�கா� 
`ைண வாசி�பதி� பழ�க� ளவராதB� அவாிட� எ� சிறிய தக�பனா� `ைண 
பயி�றா�. 

 
நா�க  அாியி:ாி. இ�0த கால,தி. எ� சிறிய த0ைதயா��	� 

கBயாண� நைடெப�ற%. மாXர,தி. மகாதான, ெத�வி. இ�0த 
ேசைஷயெர�பவ� 	மாாியாகிய லbமிைய அவ� மண0% ெகா(டா�. 
இராமாயண� பிரச�க,தினா� கிைட,த பண�� சில ெச.வ�கCைடய உதவியா� 
கிைட,த ெபா�C� அ0த� கBயாண,தி�	 உபேயாகமாயின. 

 
அ0த மண,தி� ���� பி��� எ� த0ைதயா� சில �ைற மாXர� ெச.ல 

ேந�0த%. அ�கால,தி. அ�ேக ேகாபால கி�-ண பாரதியா� இ�0% வ0தா�. 
அவ�ைடய பழ�க� எ� த0ைதயா��	 உ(டாயி��. ேகாபால கி�-ண 
பாரதியா� சில கால� கன� கி�-ைணயாிட� பயி�றவராதB� அ0த 
வி,%வா1ைடய ப0%�� மாணா�க�மாகிய எ� பிதாவிட� அவ��	 மி�க அ�� 
உ(டாயி��. எ� த0ைதயாைர அவ� காE� ேபாெத.லா� கன� 
கி�-ைணய�ைடய கீ�,தன�கைள� ெசா.ல� ெச@% ேக'9 இ���வா�. 
அவ�ட� பழ	�ேபா% எ� பிதா��	, த� 	�	ல வாச� நிைன��	 வ0த%. 
இ�வ�� ச�கீத ச�ப0தமான ச�பாஷைணயி� ெபா<% ேபா�	வா�க . இர(9 
ேப�� சிவப�த�க ; அ,%ைவத சா3திர� பயி�சி2ைடயவ�க . 

 
அ�கால,தி. [2] ேகாபாலகி�-ண பாரதியா� ந0தனா� சாி,திர� 

கீ�,தன,ைத இய�றி� �க� பைட,தி�0தா�. பல இட�களி. அ0த� சாி,திர,ைத� 
பிரச�க� ெச@% வ0தா�. தமி�நா9 �<வ%� ந0த� சாி,திர,தி�	 ஒ� பிரசி,தி 
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உ(டாகி இ�0த%. தா� ந0தனா� சாி,திர,ைத இய��வத�	� காரணமாக இ�0த 
நிக��சிகைள2� த� அ^பவ�கைள2� எ� த0ைதயாாிட� அவ� ெசா.B 
மகி�வா�; த��ைடய கீ�,தன�கைள2� பா>� கா'9வா�. எ� த,ைதயா� 
அவாிடமி�0% பல கீ�,தன�கைள, ெதாி0%ெகா(டா�; மாXர,தி�	 எ0ைதயா� 
எ�ெபா<% ெச�றாK� பாரதியாைர� பாராம. வ�வதி.ைல. 

 
பாரதியா�ைடய பழ�க� ஏ�ப'ட பி�� ந0த� சாி,திர� கீ�,தன�களி� 

சிலவ�ைற2� எ� த0ைதயா� த� இராமாயண� பிரச�க,தினிைடேய பா>� 
கா'டலானா�. அ�கீ�,தன�களி� எளிய நைட2� அவ�றி. அைம0தி�0த ப�தி� 
�ைவ2� ேக'ேபா� உ ள�கைள� கவ�0தன. 

 
எ� 	ழ0ைத� பிராய,தி. என�கி�0த பழ�க� ஒ�ைற எ� தாயா� 

ெசா.Bயி��கிறா�; நா� காைலயி. எ<�ெபா<ேத என�	 ஏேத1� ஆகார� 
ெகா9�க ேவ(9மா�. ெரா'>, பி3ேகா,% �தBய உண�� ெபா� க  அ0த� 
கால,தி. இ.ைல. எ� தாயா� என�காக ஒ� கர(>ய�ப� ஊ�றி ஓ� இைலயி. 
எ� ப9�ைகயி� ப�க,தி. ைவ,% ஒ� பா,திர,தா. I> ைவ,தி��பாரா�. நா� 
எ<0த�ட� அ0த� பா,திர,ைத ஒ� த'9, த'>வி'9 உ ேள இ��	� 
கர(>ய�ப,ைத எ9,%, தி�ேபனா�. காைலயி. எ0த� காாிய,ைத� ெச@ய 
மற0தாK� என�காக� கர(>ய�ப� ப(ணி ைவ�பைத மா,திர� எ� தாயா� 
மற�க மா'டாரா�. கர(>ய�ப� சா�பி'ட சிறி% ேநர,%�	� பிற	 பைழய�%� 
சா�பி9வ%(9. 

 
நா�க  அாியி:ாி. இ�0% வ�ைகயி. எ� பா'டனா��	� 

பா'>யா��	� �%ைம� ப�வ, தள��சி மி	தியாயி��. எ0த� சமய,தி. தம�	 
மரண� ச�பவி�	ேமா எ�� எ� பா'டனா� கல�கமைட0தி�0தா�. பர�பைரயாக 
இ�0த ஊைரவி'9 ேவ� ஊ��	 வ0% இ��பதி. அவ��	, தி��தி 
உ(டாகவி.ைல. ேவ�வழி இ.லாைமயா. அாியி:ாி. வ0% இ�0தா�. 
ஆயி1�, வ0த ஊாிேல இற�பைத அவ� வி��பவி.ைல. "ந��ைடய ஊாி. ந� 
`'>. ப0%�க  \�0த இட,தி. மரணமைடய ேவ(9�" எ�ேற அவ� 
வி��பினா�. நதி தீர,ைத� சா�0% ள உ,தமதான�ர,ைத வி'9� கா'9 நா'>. 
உயி� நீ�பைத�ப�றி நிைன�	� ேபாேத அவ��	, %�க� ெபா�	�. 

 
ஒ� நா  எ� தக�பனாாிட� த��ைடய க�,ைத எ� பா'டனா� 

ெதாிவி,தா�. 	9�ப பார,தினா. ைந0த மன�ைடய அவ��	 மீ(9� கவைல 
உ(டாயி��. "ஏேதா ஒ�விதமாக இ�ேக வ0% நிைலயாக வாழ, ெதாட�கிேனா�. 
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கட�  கி�ைபயா., கட� வா�காம. த�பி�	� கBயாண� நட,திேனா�. 
ஊ��	� ேபானா. நா� எHவா� காலேaப� ெச@ய �>2�?" எ�ற 
ேயாசைனயி. ஆ�0தா�. 

 
எ� பா'டனாேரா அ>�க> த� க�,ைத வ���,தி வ0தா�. �%ைம� 

ப�வ,தி. அவ��	 இ��	� ஆைசைய நிைறேவ�றாம. இ��ப% பாவெம�ற 
நிைன�� எ� பிதா��	 உ(டாயி��. இ�தைல�ெகா ளி எ��� ேபால� 
கல�கினா�. த� ெப�ேறாைர உ,தமதான�ர,தி�	 அ1�பிவிடலாமா எ��� 
எ(ணினா�. இ�தி� கால,தி. த� 	மார� அ�கி. இ��கேவ(9ெம�� க�திேய 
எ�பா'டனா� உைடயா�பாைளய,தி�	� பி�� அாியி:��	� வ0தா�. ஆதB� 
த�ைம� பிாி0% அவ� இ�,த. அாி% எ�பைத நிைன,%� பா�,த எ0ைதயா�, 
"எHவாறானாK� சாி; அவ�ைடய இ-ட,ைத� T�,தி ெச@வ%தா� ந� கடைம" 
எ�ற உ�திT(9 அாியி:� ஜமீ�தாாிட�� ம�ற அ�ப�களிட�� விைட 
ெப���ெகா(9 த� 	9�ப,%ட� உ,தமதான�ர� வ0% ேச�0தா�. 

 
உ,தமதான�ர� வ0த பி��� சில வ�ஷ�க  எ� பா'டனா�� பா'>யா�� 

ஜீவி,தி�0தன�. இைடயிைடேய எ� த0ைதயா� ெவளிX�கC�	� ெச�� 
இராமாயண� பிரசா�க� ெச@% ெபா�  ஈ'> வ�வா�. அ�ப>� ெச�றி��	� சில 
நா'களி. எ� பா'டனா��	 மன�கல�க� அதிகமாகிவி9�. எ0ைதயா� 
அாியி:��	� ெச�� ஜமீ�தாைர2� த� அ�ப�கைள2� பா�,% அவ�களா. 
கிைட�	� ெபா�ைள2� த� ஸ�வ மானிய,திB�0% கிைட�பைத2� ெப�� 
வ�வா�. பாபநாச,தி. இ�0த வ�கீ.களாகிய கபி3தல� கி�-ணசாமி ஐய�கா�, 
ேவ�கடராH எ�பவ�கC�, ேபா_3 இ�3ெப�ட� �,தியாK நாய�க 
ெர�பவ�� அ�கால,தி. அவ��	� ெபா�Cதவி ெச@% ஆதாி,% வ0தன�. 

 
என% I�றா� பிராய,தி. என�	 ஒ� சேகாதாி பிற0தா . 

அ�ெப(E�	, ைதய.நாயகி எ�ற ெபய� ைவ,தா�க . 3திாீகC�	� ெப( 
	ழ0ைதகளிட� அதிக அ�� இ��ப% உலக இய.�. எ� அ�ைனயா� 
அ�	ழ0ைதயிட� மி�க வா,ஸ.ய� உைடயவராக இ�0தா�. அ0த� 	ழ0ைத சில 
வ�ஷ� வா�0தி�0% இற0% ேபாயி��. அ�ேபா% எ� தாயா� %>%>,%� 
ேபானா�. அ0த� 	ழ0ைத இற0த %�க� அவ�ைடய ெநMசி. பல வ�ஷ�க  
ஆறாம. இ�0த% நா� இள�ப�வ,தி. விஷம� ெச@தேபா% சில சமய�களி. எ� 
தாயா� எ�ைன அ>,% ைவவா�. அHவா� ைவ2� சில சமய�களி. அவ� A�� 
வா�,ைதக  இற0%ேபான அ�	ழ0ைதயி�பா. அவ��	 எHவள� ப�� 
இ�0தெத�பைத� �ல�ப9,%�. ெப( 	ழ0ைதைய இழ0த 	ைற எ� 
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தாயா��	, தீரேவ இ.ைல; அ0த� 	ழ0ைத�	� பிற	 என�	, த�ைகேய 
பிற�கவி.ைல. 

 
என�	 ஐ0தா� பிராய� நைடெப�ற ேபா% வி,தியா� பியாச� 

ெச@வி,தா�க . எ� பா'டனா� அாி��வ> ெசா.B, த0தா�. �தB. 
உ,தமதான�ர,தி. ெத�	 வட�	, ெத�வி. இ�0த ப ளி�Aட,தி. நாராயண 
ஐய ெர�பவாிட� சில மாத�கC�, பிற	 வட�	, ெத�வி. இ�0த 
ப ளி�Aட,தி. சாமிநாைதய ெர�பவாிட� சில வ�ஷ�கC� ப>,ேத�. தமிழி. 
கீ�வாயில�க�. ெந. இல�க� �தBயவ�ைற2�, வடெமாழியி. சில D.கC� 
ப>,ேத�. ப ளி�Aட,தி. ப>�பேதா9 `'>K� எ� பா'டனா�, த0ைதயா�, 
சிறிய தக�பனா� ஆகியவ�கC� என�	� க�பி,% வ0தன�. 

 
அ>�	றி�� இவ� தMைசயி. வ�கீலாக இ�0தவ�� தமிழறிஞ�� எ� 

அ�ப�மாகிய ராHபகU� O ேக. எ3. Oநிவாச பி ைளயி� த0ைதயா�. 
இவ�ைற நா� எ<தி� பதி�பி,% ள ேகாபால கி�-ண பாரதியா� சாி,திர,தி� 
காணலா�.  

----------   
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 10 10 10 10 :  :  :  :  இளைம� க0விஇளைம� க0விஇளைம� க0விஇளைம� க0வி    
 
�தB. உ,தமதான�ர,தி. என�	 உபா,தியாயராக இ�0த நாராயைணய� 

ச�ேறற�	ைறய ��ப,ைத0% பிராய� ெகா(டவ�; ந.ல வ>வ� உைடயவ�. 
அவைர� காE�ேபா% என�	� ம�ற� பி ைளகC�	� பய� உ(டா	�; 
பிர�ைப அதிகமாக அவ� உபேயாகி�பா�. அவைர நிைன�	�ேபாெத.லா� 
அவ�ைடய பிர�ப>தா� என�	 ஞாபக� வ�கிற%. 

 
அவர% ப ளி�Aட,தி. அ�கிரகார,%� பி ைளகC� 	>யான, ெத�� 

பி ைளகC� ப>,தா�க . அ>�கிற விஷய,தி. அவ� யாாிட�� பaபாத� 
கா'9வதி.ைல. பி ைளகC�	  பி�� எ�� ஒ�வ� இ�0தா�. அவ� 
தக�பனா� பண�கார�. அதனா. அவ1�	� சிறி% க�வ�� ைதாிய�� இ�0தன. 
உபா,தியாய� அ>�	�ேபா% அவ� தி��பி அ>�க �ய.வா�. 
�ர'9,தன,தினா. 	ழ0ைதகைள அட�கியா வ% க-டெம�பைத அ0த 
உபா,தியாய� ெதாி0% ெகா ளவி.ைல. அவ��	 அவ�ைடய ைக�பிர�ேப 
ெச�ேகாலாக இ�0த%. எ.லா� பி ைளகC� த��ைடய த(டைனைய ஏ��� 
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ெகா C�ேபா% பி�� மா,திர� எதி�,தா. அவ� ��மா இ��பாரா? ேமK� ேமK� 
க9ைமயான த(டைனகைள விதி,தா�. அவ� சிறி%� அட�கவி.ைல. பிற	 
அவைன� ப ளி�Aட,ைத வி'ேட நீ�கிவி'டா�. "அவ� ெப�ற வி9தைல நம�	� 
கிைட�காதா?" எ�� வி��பிய பி ைளகC� உ(9. 

 
ப ளி�Aட, ெதா.ைலயிB�0% நீ�கிய பி�� பிற	 ப>�ைப� ப�றி 

நிைன�பேத இ.ைல. பி�கால,தி. ைகெய<,%� ேபா9வைத,தவிர ேவ� ஒ��� 
எ<தேவா ப>�கேவா இயலாதவனாக இ�0தா�. பண�கார� பி��ைவய��	� 
ப>�பி�0தா. எ�ன? இராவி'டா. எ�ன? 

 
நாராயைணய� அாி��வ>, எ(�வ> �தBயைவகைள,தா� க�பி�பா�. 

அவாிட� நா� க�ற பி�� சாமிநாைதயர% ப ளி�Aட,தி. ேச�0ேத�. 
அ�ேகதா� ஏ'>. எ<த� க���ெகா(ேட�. அ�கால,தி. காகித� ப ளி�Aட� 
வைர�	� வரவி.ைல. சிேல'9� இ.ைல. �தB. மாணா�க� மணB. எ<தி� 
பழக ேவ(9�. பிற	 அவேன எ<,தாணியா. ஓைல��வ>யி. எ<த� 
க���ெகா ள ேவ(9�. 

 
சாமிநாைதய� ச�கீத�� ஸ�3கி�த�� ெதாி0தவ�. ��ேப அவைர� ப�றி 

எ<தியி��கிேற�. என�	 அவ� ச�ேaப ராமாயண�, வி-E ஸஹ3ரநாம�, 
நீதி சார�, அமர� I�� கா(ட�க  எ�பவ�ைற� ேபாதி,தா�. அHவள�� 
என�	 மன�பாடமாக இ�0தன. தமி<� கண�	� க�பி,தா�. அவ� 
நாராயைணயைர�ேபா. க9ைமயானவ� அ.ல�. ஆனாK� அ0த� கால,%� கிராம 
உபா,தியாய�கC�	� பிர�� ஆடாவி'டா. மாணா�க�க  ப>�க 
மா'டா�கெள�ற எ(ண� பர�பைரயாக இ�0% வ0த%; அவ��	� அ0த� 
ெகா ைக உ(9. 

 
கிராம,%� ப ளி�Aட�கைள, தி(ைண� ப ளி� Aட�க  எ��� 

ெசா.Kவா�க . அ0த� ப ளி�Aட�களி. மாணா�க�க  பயிK� �ைறேய ேவ�. 
இ�ேபா% அதைன எ�	� பா��க �>யா%. 

 
பி ைளக  யாவ�� வி>ய�காைலயி. ஐ0% மணி�ேக எ<0% 

�வ>,U�ேகா9 ப ளி�Aட,தி�	 வ0%விடேவ(9�. �வ>கைள ெய.லா� 
ைவ,%, U�கி� ெச.K� கயி�க  ேச�0த பலைக�	� �வ>,U�ெக�� ெபய�. 
அ0த, U�	 ஒ�வைக உறிைய� ேபால இ��	�. U�ைக� ப ளி�Aட,தி. 
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ஓாிட,தி. மா'>வி'9� பி ைளக  �ைற�ப> இ�0% �த. நா  நட0த 
பாட�கைள� பாராம. ஒ�பி�க ேவ(9�. அத�	 �ைற ெசா.Kத. எ�� ெபய�. 
அ�ேபா% உபா,தியாய� `'>�	  ப9,%� ெகா(>��பா�; அ.ல% ேவ� 
ஏேத1� ெச@% வ�வா�. அவைர எதி�பாராம. பி ைளக  பாட�கைள �ைற 
ெசா.ல ேவ(9�. அைத அவ� உ ேள இ�0தப>ேய கவனி�பா�. ெப��பாK� 
தி(ைண� ப ளி�Aட�க  உபா,தியாயர% `'9, தி(ைணயிேலேய இ��	�. 

 
ஆ� மணி�	ேம. பி ைளகெள.லா� வா@�கா. அ.ல% 	ள� �தBய 

இட�கC�	� ேபா@, த0த �,தி ெச@% த�க  த�க  	ல,தி�ேக�ற 
சி�ன�கைள, தாி,%�ெகா(9 ஸ0தியா வ0தனேமா ேவ� அ1-டானேமா 
ெச@வா�க . பிற	 த�க  வ3திர�களி. மணைல எ9,%�ெகா(9 
Iஷிகவாகன�, ஸர3வதி 3ேதா,திர� �தBயவ�ைற� ெசா.B�ெகா(ேட 
ப ளி�Aட,தி�	 வ�வா�க . ��பி�0த பைழய மணைல அக�றிவி'9� �திய 
மணைல� பர��வா�க . எ<%வத�	ாியவ�க  அதி. எ<%வா�க ; ம�றவ�க  
த�க  பாட�கைள� ப>�பா�க . 

 
ஒ�ப% மணி�	� பி ைளகைள� பைழய% (பைழய அ�%) சா�பிடவி9வ% 

வழ�க�. அ�ெபா<% உபா,தியாய� ஒ� ப�க,தி. `�றி�0% ஒHெவா� 
பி ைளயி� ைகயிK� பிர�பா. அ>,% அ1��வா�. பைழய ேசா�� �சியி. 
ப ளி�Aட ஞாபக� மற�க� Aடாெத�பத�காக அ�ஙன� ெச@வா� ேபாK�! 

 
பி ைளகC�	 ேள ெக'>�காரனாக�� பலசாBயாக�� இ��பவைன 

உபா,தியாய� ச'டா� பி ைளயாக நியமி�பா�. அவ� �,திசாBயாக 
இராவி'டாK� பலசாBயாக இ��க ேவ(>ய% அவசிய�. உபா,தியாய��	� 
பிரதிநிதியாக� பி ைளகைள அட�கி யா வ%� பாட� ஒ�பி�க� ேக'ப%� அவ� 
ேவைலக . அவனிட� எ.ேலா�� அட�கி நட�க ேவ(9�. சில பி ைளக  
அவ1�	 ேவ(>ய தி�ப(ட�கைள� ெகா9,%, த� வச�ப9,தி 
உபா,தியாய�ைடய பிாிய,ைத2� அவ� Iலமாக� ச�பாதி�பா�க . சில 
சமய�களி. உபா,தியாயர% க9ைமைய� கா'>K� ச'டா� பி ைளயி� க9ைம 
அதிகமாக இ��	�. 

 
மாணா�க�கC�	  பைழயவ�க  �தியவ�கC�	� க�பி�ப%� ப ளி�Aட 

வழ�க�களி. ஒ��. 
 



71 

 

ப�னிர(9 மணி�	ேம. ம,தியான� சா�பா'9�	� பி ைளக  `'9�	� 
ெச.வா�க . பிற	 I�� மணி�	 மீ(9� பாட� ெதாட�க�ப9�. இர� ஏ< 
மணி வைரயி�Aட� ப ளி�Aட� நைடெப�வ%(9. 

 
ஒHெவா� நாC� பாட�க  �>0த�ட� பி ைளகைள `'9�	 

அ1���ேபா% அவ�கள% ஞாபக ச�திைய வி�,தி ெச@வி�பத�காக 
அHெவா�வ��	� T, மி�க�, ப'சி, ஊ� இவ�றி� ெபய�களி. வைக�	 
ஒHெவா�ைற உபா,தியாய� ெசா.B அ1��வா�. அ0த� ெபய�கைள ம�நா  
மறவாம. வ0% ெசா.ல ேவ(9�. 'மற0% ேபா@வி9ேவாேமா' எ�ற பய,தா. சில 
பி ைளக  `9 ெச�ற�ட� தம�	 உபா,தியாய� ெசா�ன ெபா� களி� 
ெபய�கைள, த� தா@ தக�பனாாிட� ெசா.B வி9வா�க . ம�நா  
வி>ய�காைலயி. அவ�களிட� அவ�ைற, ேக'9, ெதாி0%ெகா(9 வ0% 
ெசா.வா�க . 

 
ப ளி�Aட,தி�	� காைலயி. ஐ0% மணி�ேக வ0%விட ேவ(9மாைகயா. 

%ைண�	 யாைரேய1� பி ைளக  அைழ,% வ�வா�க ; ெப��பாK� �திய 
3திாீகைள அைழ,% வ�வேத வழ�க�. ேநர� கழி,% வ0தா. பிர�ப> பலமாக� 
கிைட�	ேம எ�ற பய,தா. ஒHெவா�வ1� எ.ேலா��	� ��ேப வ0%விட 
�ய.வா�. இHவா� வ�வத� பிரேயாசன� பைழய%�	 உபா,தியாய� `'9�	 
வி9�ேபா% ெதாி2�. வழ�க�ப> பி ைளகைள� பிர�பினா. அ>,% 
அ1���ேபா%, �தB. வ0தவ� ைகயி. பிர�பினா. தடவி வி9வா�; இர(டா� 
ைபயைன ெம.ல அ>�பா�. வரவர அ> அதிகமா	�; பலமாக�� வி<�. இதனா., 
�த. நா  பலமான அ> வா�கினவ� அத�	� பய0% ம�நா  எ.ேலா��	� 
��ேப வ0% வி9வா�. �தB. வ�பவைன ேவ,தா� எ�� ெசா.வா�க . 
ேவ�றா� எ�1� ெசா.ேல அHவா� வ0த%. ம�றவ�கைள விட ேவறான 
தனி�ெப�ைம உைடயவென�ப% அத� ெபா� . உபா,தியாயர% ைக�ேகாB� 
அ>ைய� ெபறாம. தட�தைல மா,திர� ெப�வ% ஒ� தனி�ெப�ைம ய.லவா? 

 
சில சமய�களி., 'நாேம இ�� �தB. வ0% வி'ேடா�' எ�ற 

ெப�மித,ேதா9 ஒ� பி ைள த� %ைண�	 வ0த பா'>ேயா9 ப ளி�Aட,தி. 
^ைழவா�. ஆனா. இவ1�	 ��ேப ஒ�வ� அ�ேக இ��பா�. இ�'>. அவ� 
இ��ப% இவ1�	, ெதாியா%. ஆனாK� தா� �� வ0ததாக எ(ணி இவ� 
ச0ேதாஷ�பட� Aடாெத�1� நிைனவினா. அ�கி��பவ� இவ� �	0த�ட� 
சிறி% கைன�பா�. அ�ேபா% இவ1ைடய மகி��சி எ�ேகா பற0% ேபா@வி9�. 
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பி ைளகC�	 மண.தா� சிேல'>� 3தான,தி. இ�0த%. 

பைனேய9தா� �3தக�. எ<,தாணிேய ேபனா. உபா,தியாய� எ<தி, த�� ஏ'9� 
�வ>யிB�0% �தB. ெந9�கண�ைக (அாி��வ>ைய)� க��� ெகா வா� 
மாணா�க�. அ�பா. எ(�வ> �தBய �வ>க  ெப��� ப>�பா�. ஓைல 
வார��, �வ> ேச��க��, ந�றாக எ<த�� ெதாி0%ெகா வத�	� பல நாளா	�. 
�வ>ைய� பிாி,% ஒ<�காக� க'9வத�	�Aட� பழ�க� ேவ(9�. 
பி ைளகC�	 எ<,%� பழ�க� உ(டாக உபா,தியாய� ஓ� ஓைலயி. எ<தி, 
த�வா�. பி ைளக  அேத மாதிாி எ<தி� பழ	வா�க . அ0த Iல ஓைல�	� ச'ட� 
எ�� ெபய�. 

 
ஏ'9� �வ>களி. மMச , ஊம,ைதயிைல�சா�, வச���காி 

�தBயவ�ைற, தடவி� ப>�ப% வழ�க�, எ<,%�க  ெதளிவாக, ெதாிவத�	� 
T�சிக  வராம. இ��பத�	� அHவா� ெச@வா�க . ஏ'9� �வ>கC�	� 
	றி�பி'ட அள� ஒ��� இ.ைல. ெவHேவ� அளவி. அைவ இ��	�. 
�வ>களி. ஒ�ைற, %வார� இ��	�. ஒ� D�கயி�ைற� கிளிI�	 எ�ற ஒ�றி. 
�>0% �வ>யி� %வார,தி� வழிேய ெசK,தி அைத� க'9வா�க . 
பைனேயாைலைய நர�ேபா9 ேச�,%� சி�சி� %(9களாக ந��கி� 
கிளிI�	களாக உபேயாக�ப9,%வா�க . கிளிI�கி�	� பதிலாக� 
ெபா,தாைனேயா, %வார� ப(ணின ெச��� காைசேயா, ேசாழிையேயா �>வ%� 
உ(9. 

 
ஏ9களி� ஆர�ப,திK� இ�தியிK� ெவ�ேற9க  சில ேச�,தி��பா�க . 
 
எ<,தாணிகளி. 	(ெட<,தாணி, வாெர<,தாணி, மட�ெக<,தாணி என 

ெவHேவ� வைக உ(9. வாெர<,தாணி�	� பைனேயாைலயினாேல உைறெச@% 
அத�	  ெச�கி ைவ�பா�க . மட�ெக<,தாணி�	� பி> இ��	�; மட�கி� 
ெகா ளலா�, அ0த�பி> மர,தினாேலா த0த,தினாேலா மா'9� ெகா�பினாேலா 
அைம�க�ப9�. 

 
ஒ� ைபய� �தியதாக ஒ� Dைல� ப>�க, ெதாட�	வைத� �வ> %வ�க. 

எ�பா�க . பைனேயாைலயி. அ0த Dைல எ<தி மMச  தடவி விநாயக Tைஜ 
�தBயவ�ைற� ெச@% ைபயனிட� ெகா9,% உபா,தியாய� ப>�பி�பா�. அவ� 
`'>B�0% வ0த கா�பாிசி நிேவதன� ெச@ய�ப9�. அ% ேத�கா@, %(9, 



73 

 

எ C, ெவ.ல� இைவக  ேச��க� ெப�� மிக��ைவயாக இ��	�. அைத� 
பி ைளகC�	� பிற��	� விநிேயாக� ெச@வா�க . அ�ைற, தின� 
ப ளி�Aட,தி�	 வி9�ைற நாளா	�. 

 
�வ> %வ�கெல�றா. பி ைளகC�	 அளவ�ற ச0ேதாஷ� உ(டா	�. 

�திய Dைல� க�பதனா. உ(டாவத�� அ%; "கா�பாிசி கிைட�	�; ப ளி�Aட� 
இரா%" எ�ற ஞாபகேம அத�	� காரண�. 

 
ெபௗ�ணமி, அமாவாைச, பிரதைம, அ-டமியாகிய தின�களி. ப ளி�Aட� 

நைடெபறா%. அ0த வி9�ைற நா'கைள 'வா�' எ�� ெசா.வா�க . உவா 
எ�பேத அHவா� ம�விய%. உவா எ�ப% ெபௗ�ணமி�	� அமாவாைச�	� 
ெபய�. 

 
ஒHெவா� பி ைள2� தின0ேதா�� உபா,தியாய��	 ஏேத1� ஒ� 

ெபா�  ெகா(9வ0% ெகா9�பா�; ஒ� விறேகா, வற'>ேயா, காேயா, பழேமா 
த�வ% வழ�க�. விேசஷ தின�களி. அ0த விேசஷ,தி�	 உபேயாக�ப9� 
ெபா� கைள, த�வா�க . வி9�ைற நா'களி. பண�� ெகா9�ப%(9. அைத 
'வா�� கா�' எ�� ெசா.Kவ�. 

 
உபா,தியாய��	 மாத� கா. Wபா@ ச�பள� ஒHெவா� ைபய1� 

ெகா9�பா�. பண�கார�க  வ�ஷாசனமாக ெந. ெகா9�பா�க . விேசஷ 
கால�களி. மாியாைத2� ெச@வா�க . நவரா,திாி கால�களி. உபா,தியாய��	 
ஒ� வைகயான வ��ப> உ(9. அ0த உ,ஸவ,ைத 'மான�T' எ�� ெசா.வா�க ; 
மகா ேநா�� எ�1� ெசா.ேல அ0த உ�வ,ைத அைட0த%. அ�கால,தி. 
பி ைளக  ந�றாக அல�காி,%�ெகா(9 வ0% பா'9� பா9வா�க ; 
ேகாலா'ட� ேபா9வா�க . அத�ெகனேவ தனிேய பா'9�க  உ(9. 
ஒHெவா�வ� `'9�	� பி ைளகைள அைழ,%� ெச�� பாட� ெச@வ% 
உபா,தியாய� வழ�க�. ெவளிX��	� அைழ,%� ெச.வ% உ(9. அவரவ�க  
த�க  த�க  நிைலைம�	, த�கப> பண� த�வா�க . இ0த� பண� �<வைத2� 
உபா,தியாய� எ9,%� ெகா வா�. மான�T வ�வாயினா.தா� உபா,தியாய�க  
த�க  `'9� க.யாண� �தBய காாிய�கைள� சிற�பாக நட,%வா�க . 

 
உபா,தியாய��	 அ�கால,ேத கண�காயெர�ற ஒ� ெபய�(9. கிராம,% 

ஜன�க  உபா,தியாயாிட� மாியாைதேயா9 பழ	வா�க . பி ைளகைள அவ� 
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எ�ன ெச@தாK� அ% 	றி,% வ�,தமைடய மா'டா�க . அவைர� ேக'க�� 
மா'டா�க . `'>. விஷம� ெச@2� பி ைளகைள உபா,தியாயாிட� ெசா.B 
அட�	வா�க . இளைம� ப�வ� �<வ%� பி ைளக  உபா,தியாய�ைடய 
ஆ'சியி� கீ� இ��கேவ(9�. 

 
அவைரேய ெத@வமாக மதி�ப%� இ�றியைமயாத ேவைளகளி. அவ� `'9 

ேவைலகைள� ெச@வ%� மாணா�க�கC�	 இய.�. 
 
ப ளி�Aட,தி. உபா,தியாய� ெச@வி�	� த(டைனக  மிக�� 

க9ைமயானைவ. அவர% பிர�ப> ஒ�றினாேலேய மாணா�க�க  
கதிகல�	வா�க . வி'ட,தி. கயி�ைற� க'> அைத� பி>,%, ெதா�கி� 
ெகா(9 சில ேநர� இ��	�ப> ெச@வ% ஒ� த(டைன. அைத� ேகாத(ட� 
எ�� A�வ�. அ�ப>� ைபய� ெதா�	�ேபா% கீழி�0% உபா,தியாய� அவன% 
காB. அ>�ப%� உ(9. நா� ஒ� �ைற இ0த, த(டைனைய 
அைட0தி��கிேற�. பாட� ந�றா@� ெசா�னவைன� ெசா.லாதவ� �%கி. 
ஏற�ெச@% பி�பகB. பி ைளகைள� ��றி வர�ெச@வ% வழ�க�. அத�	� 
	திைரேய�ற� எ�� ெபய�. அHவித� நா� ஒ� �ைற சவாாி ெச@தி��கிேற�. 

 
இHவா� மாணா�க�க  மன,தி. அ�ச,ைத உ(டா�கி� க.வி �க'9� 

இ0த வழ�க� இ�கால,தி. யாவராK� க(>�க�ப9கிற%. அ�கால,தி. 
ெப��பாலான தி(ைண� ப ளி�Aட�க  இ0த �ைறயி.தா� நித�0% வ0தன. 
அ>�	� பய0தாவ% ைபய� ப>,% வ0தா�. அவ1�	� பல விஷய�க  மனன� 
ஆ	�. 

 
காகித�, �3தக� எ�பைவ வழ�க,தி. வராத அ�கால,தி. மாணா�க1�	 

ஞாபகச�திைய அபிவி�,தி ெச@வத�	 உபா,தியாய�க  சிரம�ப9வா�க . ஒ� 
மனித� த� வா��ைக�	 அ>�பைடயான விஷய�கைள இளைமயி. ப ளி�Aட 
வா�வி. மன�பாடமாக, ெதாி0% ெகா வா�. எ(�வ>யிK ள கீ�வாயில�க�, 
ேம.வாயில�க� 	ழிமா��, ெந. இல�க� �தBய வா@�பா9க  ெபாிய 
வியாபாாிக  த�க  வியாபார,ைத நட,%வத�	�, ஜன�க  ெபாிய 
உ,திேயாக�கைள வகி�பத�	� உாிய வழிைய� �ல�ப9,தின. எ.லா� 
ெப��பாK� மன� கண�காகேவ இ��	�. அ�கால,தி. ப ளி�Aட,தி. 
பிரபவா� �வ> (பிரபவாதி� �வ>) எ�ற ஒ� �3தக� பாடமாக இ�0த%. அதி. 
வ�ஷ�க , மாத�க , ந'ச,திர�க , ேயாக�, கரண�, ரா	 கால�, 	ளிைக கால�, 
யமக(ட� �தBய ேசாதிட விஷய�கC�, ேலாக�க , ச�கரவ�,திக , 
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ம�வ0தர�, தீ�க  �தBய பல விஷய�கC� இ��	�. அவ�ைற ந�றாக 
மன�பாட� ப(ணி�ெகா(ட மாணா�க� பிற	 பல ச0ேதக�கைள 
ஆசிாியாி�றிேய ெதாி0% ெகா C� ச�திைய� ெப�வா�. 

 
ப(>ைக நா'களி. பி ைளக  யாவ�� ஒ�றாக� ேச�0% ேகாயிK�	� 

ெச.வா�க . ஆ> மாத� பதிென'டா0 ேததியி. பழM�வ>கைள எ.லா� ேச�,% 
அழகான ஒ� ச�பர,தி. ைவ,% ேமளதாள,%ட� இ<,%� ெச�� ஆ�றிேலா 
	ள,திேலா வி9வா�க . பி ைளயா� ச%�,திய�� ஏ< பி ைளயாைர, தாிசி�க 
ேவ(9ெம�ப% ஒ� ச�பிரதாய�. O ஜய0தியிK� சிவரா,திாியிK� பி ைளக  
ேச�0% பா>� ெச�� `9ேதா�� எ(ெண@ த(> இரவி. க(விழி,%� 
பா>�ெகா(9� கைத ெசா.B�ெகா(9� ேவ>�ைகயாக� ெபா<% 
ேபா�	வா�க .  

----------   
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 11 11 11 11 :  :  :  :  விைளயா"1� வி(ைத2�விைளயா"1� வி(ைத2�விைளயா"1� வி(ைத2�விைளயா"1� வி(ைத2�    

 
வி9�ைற நா'களி. நா� உட�ப>�	�, பி ைளகேளா9 விைளயா9வ% 

வழ�க�. ஆயி1�, எ� த0ைதயா� காணாம. விைளயா9ேவ�. க(டா. 
அ>,%வி9வா ெர�ற பய� இ�0த%. நா� ப ளி�Aட,தி. ப>�பேதா9 `'>K� 
எ�ேபா%� ப>�க ேவ(9 ெம�ப% அவர% நிைன�. 

 
எ� சிறிய தக�பனா� என�	 `'>. பாட� ெசா.B, த0தா�. அவ� 

நயமாக� க�பி�பா�. எ� பா'டனா�� க�பி�ப%(9; அவ� வா�,ைதகளா. 
க>0%ெகா(9 ேபாதி�பா�; சில சமய� அ>�பா�. எ� த0ைதயாேரா க�பி�	� 
ேபாெத.லா� அ>�பா�; ைவவா�; அவாிட� க���ெகா வைதவிட 
அ>ப9வ%தா� அதிகமாக இ��	�. அ�ெபா<% எ� தாயா� வ0%, "	ழ0ைதைய 
ஏ� இ�ப> அ>�கிறீ�க ? அ>�க ேவ(டா�" எ�� A�வா�. அ0த 
ேவ(9ேகா  எ� த0ைதயா��	� பி�1� ேகாப,ைதேய உ(டா�	�. 

 
பி ைளகேளா9 பி ைளயா� ப0%, கி'9�� , பா(>, ப'ட� வி9த. 

�தBய விைளயா'9�கைள விைளயா9ேவ�. `'>B�0தப>ேய ஒ'>, 
ப.லா�	ழி, பதிைன0தா� � ளி �தBய ஆ'ட�கC� ஆ9ேவ�. 
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ஜலக(ட�  
 
என�	 நீ�ச. ெதாியா%. வா@�காBK� 	ள,திK� எ� ேதாழ�க  நீ0தி 

விைளயா9வைத� பா��	�ேபா% என�	 அவ�களிட� ெபாறாைம உ(டா	�. 
அவ�க  நீ0%வைத ேவ>�ைக பா��பேதா9 நி�ேப�. ஆயி1� ஒ��ைற 
பி ைளகேளா9 ேச�0% எ�க  ஊ�� 	ள,தி. நீரா>�ெகா(>�0த ேபா% 
ஆழ,தி�	� ெச�� I�கி வி'ேட�. ஒ�வ� வ0% எ�ைன எ9,தா�. எ� தாயா� 
எ� ஜாதக,தி. என�	 I�� ஜலக(ட�க  ஏ�ப9ெம�� இ��பதாக� 
ெசா.வா�. அ�� நா� I�கியேத �த� க(ட�. பிற	 ப'Z��ர,திK�, 
அவிநாசியிK� இர(9�ைற நா� ஜலக(ட,தி�	 உ'ப'9 மீ(ேட�. 

 
ச�கீத அ�பியாச�  
 
என�	 ஆறா� பிராய� நட�	�ேபாேத ச�கீத,தி. பிாிய� உ(டாயி��. 

எ�க  	9�ப,தி�	� ெசா0தமான அ0த வி,ைதயி. இய.பாகேவ என�	 
வி��ப� இ��பைத அறி0% எ� சிறிய த0ைதயா� சரளி வாிைச ெசா.B, த0தா� 
அவ�� எ� த0ைதயா�� பா9வைத� ேக'9� ேக'9 அHவாேற பாட �ய�� 
பா��ேப�. 

 
சி,திர� பழ�க�  
 
சி,திர� எ<%வதிK� என�	 இய�ைகயாகேவ ஒ� �ய�சி இ�0% வ0த%. 

காகித�கைள� பலவிதமான T�கைள� ேபால� க,தாி,% அைம�	� பழ�க�� 
உ(டாயி��. பலவைகயான மி�க�கைள2� பறைவகைள2� ேபால எ<%ேவ�; 
அ�னப'சி ேபால�� யாைன ேபால�� வைரேவ�. சில ெத@வ�களி� 
பட�கைள2� எ<%ேவ�. எ0த� ேகாயிK�	� ேபானாK� அ�ேக2 ள 
சி,திர�களி. எ� க�,%� ெச.K�. ஒHெவா�ைற2� கவனி,% ஆரா@ேவ�. 

 
இரா,திாி கால�களி. எ�க  ஊாி. நைடெப�� �ராண� கைதகைள� 

ேக'பதனாK�, எ� சிறிய தக�பனார% ேபாதைனயினாK� என�	� சில �ராண 
வரலா�க  ெதாி0தன. அ0த அறிவினா. ேகாயிBK ள சி,திர�கைள� க(9 
ெதளி0% இ���� உண��சி ஏ�ப'ட%. 
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ஒ� சமய� எ� த0ைதயா� எ�ைன2� எ� தாயாைர2� அைழ,%�ெகா(9 
�வாமிமைல�	� ேபானா�. அ�ேக ேகாயிK�	� ெச�� 3வாமி தாிசன� 
ெச@ேதா�. ேகாயிB. பா� க.Bேல பல சி,திர�க  அழகாக எ<த� ெப�றி�0தன. 
நா1� த0ைதயா�� பிற�� அவ�ைற� கவனி,% வ0ேதா�. ஒ� சி,திர,தி. ஒ� 
ெபாியவ� ைக க'> வா@ �ைத,% வண�க� 	றி��ட� நி�றி�0தா�. அ�கி. ஒ� 
	ழ0ைத ஆசன,தி. உ'கா�0தி�0த%. 'இ0த� பட� எைத� 	றி�கி�ற%?' எ�� 
எ� தக�பனா� ேயாசி,தப>ேய அைத உ��� கவனி,தா�. நா�, '��பிரமணிய 
�வாமி பரமசிவ1�	 உபேத� ெச@ததாக இ��கலாேமா?" எ�� ெசா�ேன�. எ� 
தக�பனா� �க,தி. ச0ேதாஷ� ெபா�கிய%; எ�ைன எ9,% அைண,%� 
ெகா(டா�. ��க� கட�  சிவெப�மா1�	 உபேதச� ெச@த அவசரேம �வாமி 
மைலயி. உ ள ஐதிhய�. 

 
உ,தமதான�ர,தி. இர(9 ந0தவன�க  இ�0தன. நா1� ேவ� சில 

பி ைளகC� அ�ேக ெச�� எ�க  `'9� Tைஜ�	ேவ(>ய ப,திர 
�-ப�கைள எ9,%வ0% ெகா9�ேபா�. 

 
மாதாமக� உபேதச�  
 
இைடயிைடேய எ� தாயா� த��ைடய பிற0தகமாகிய \ாியIைல�	 

எ�ைன அைழ,%� ெச�� வ�வா�. அ�ேபா% இைடவழியி. எ� ெபாியதாயா� 
இ�0த தியாகச�,திர,திK�, சிறியதாயா� இ�0த ேகா'dாிK� த�கி� ெச.ேவா�. 
\ாியIைலயி. எ� மாதாமக�ைடய நி,திய க�மா1-டான�கைள2� சிவ 
Tைஜைய2� சா0தமான இய.ைப2� கவனி,தேபா% என�	 அவாிட,தி. ப�தி 
உ(டாயி��. அவ� Tைஜைய �>,%�ெகா(9 பக. இர(9 மணி�	 உ(பா�; 
அ�ேபா% அவேரா9 நா1� உ(ேப�. அHவா� உ(E�ேபா% என�	 ஒ�வித 
இ�ப� உ(டா	�; உட�பி. ஒ� �திய ேவ�பா9 ேதா���. ெத@வ� 
பிரஸாத,ைத உ(Eகிேறாெம�ற நிைனேவ அத�	� காரண�. அவ�ைடய 
U@ைம எ� உ ள,ைத� 	ளிர� ெச@த%. 

 
வி>ய�கால,திK� பி�பகBK� இரவிK� அவ� ெச@% வ0த சிவநாம 

3மரைண எ� காதி. வி<�; அ% ெம.ல ெம.ல எ� உ ள,திK� 
இட�ெகா(ட%. நா1� அதி. ஈ9ப'9 ஓ@0த ேநர�களி. சிவ நாம,ைத� 
ெசா.B வரலாேன�. 
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ஒ� நா  நா� சிவ நாம� ெசா.B�ெகா(>�0தேபா% எ� மாதாமகராகிய 
கி�-ண சா3திாிக  அதைன அறி0% விய0தா�. அ�ேபா% எ�னிட,தி. 
அவ��	� க�ைண பிற0த%. உடேன மி�,தி2Mசய 3ேதா,திர �ேலாக�க  
பதினாைற2� என�	 உபேதசி,தா�; மா��க(ேடய� அ0த ம0திர,தா. 
சிரMசீவியாக வாழலானாெர�ற �ராண வரலா�ைற2� Aறி, "அ�பா, இ0த 
ம0திர�கைள, தின0ேதா�� \ாியா3தமன,தி�	� பி�� ஒHெவா� �ேலாகமாக� 
ெசா.B ஈ�வர, தியான� ெச@% நம3கார� ெச@வாயானா. ந.ல ெசௗ�கிய� 
ஏ�ப9�; ஆ2� வி�,தி2� உ(டா	�" எ�� க'டைளயி'டா�. அ�ப>ேய 
நா ேதா�� ெச@ய, ெதாட�கிேன� சில வ�ஷ�கC�	 ��� வைரயி. 
நம3கார� ெச@ய �>0த%. சில காலமாக� �ேலாக,ைத மா,திர� ெசா.B 
வ�கிேற�. 

 
இ�கி_- எ<,%�க   
 
எ� இளைம� கால,தி. கிராம�கC�	 இ�கி_- ப>�� வரவி.ைல, 

நகர�களி. சில ப ளி�Aட�களி. இ�கி_- க��, த0தா�க . இ�கி_- 
ெதாி0தவ�கC�	 அளவ�ற மதி�� இ�0த%. அைர	ைறயாக, 
ெதாி0%ெகா(டவ�கC�	�Aட எளிதி. ஏேத1� ேவைல கிைட�	�. 

 
கிராம� ப ளி�Aட�களி. தமி� எ(கேள வழ�க,தி. இ�0தன. நா� 

இளைமயி. அவ�ைறேய க��� ெகா(ேட�. 
 
உ,தமதான�ர,தி. நா�க  இ�0தேபா% என�	 உபா,தியாயராக இ�0த 

சாமிநாைதய� `'>�	 அவ�ைடய ப0% ஒ�வ� அ>�க> வ�வா�. அவ��	� 
சிவ3வாமி ஐயெர�� ெபய�. அவ� இ�கி_- ப>,தவ�. அவ� வ0த கால,தி. 
எ� உபா,தியாய� அவாிட� ெசா.B என�	 இ�கி_- எ<,%�கைள 
க�பி�	�ப> Aறின�. அ�ப>ேய அவ� க�பி�க நா� அவ�ைற� 
க���ெகா(ேட�. இ�கி_- எ(கைள2� (1, 2 �தBயவ�ைற2�) அவாிடேம 
ெதாி0% ெகா(ேட�. 

 
இ�கி_- எ<,%�கைள, ெதாி0%ெகா(ட ேபா% என�	  இ�0த 

ெப�மித� இHவளெவ�� ெசா.ல �>யா%. அ0த எ<,%�	 அHவள� பிரபாவ� 
இ�0த%. ெவ�� எ<,%�கைள, ெதாி0% ெகா(ட மா,திர,தி. ெப�ைம 
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பாரா'9வ%�, ைகெய<,% மா,திர� இ�கி_ஷி.ேபாட, ெதாி0% 
தி��தியைடவ%� அ�கால,தி. அதிகமாக� காண�ப'டன. 

 
என�	 இ�கி_- எ<,%�கைள� ெசா.B, த0த சிவ3வாமி ஐய� 

பி�கால,தி. தி�வன0த�ர� ஸம3தான,தி. த�க உ,திேயாக,ைத� ெப�� 
வா�0தன�. 

 
பா'>யா� பா'டனா� பிாி�  
 
என�	 ஆறா� பிராய� நட0தேபா% எ� பா'>யா� மி�க அெசௗ�கிய,ைத 

அைட0தா�. ெரௗ,திாி வ�ஷ� ைவகாசி மாத� (1860) அவ� ேதக விேயாகமானா�. 
அத�	� சாியாக ஒ� வ�ஷ,தி�	�பி�, அதாவ% %�மதி வ�ஷ� ைவகாசியி. 
(1861) எ� பா'டனா� உலக வா�ைவ நீ,தா�. பா'டனா� பா'>யா� இ�வ�� 
�%ைம2� தள��சி2� உைடயவ�களாகேவ இ�0தன�. ெப��பாK� பா'டனாேர 
�0தி இற0%வி9வா� எ�� எ(ணிேனா�. ந.ல ேவைளயாக� பா'>யா� 
�0தி�ெகா(டா�. �ம�கBயாக இற0% ேபாவைத� ெப��ேபறாக� க�%வ% ந� 
நா'9 வழ�க� அ.லவா? எ� பா'>யார% மரண� அவ��	 ஒ� �கைழ 
உ(டா�கிய%; "ெகா9,% ைவ,த மகராஜி; தாBேயா9� மMச  	�	ம,ேதா9� 
ேபானா " எ�� ஊாின� ெசா.B� ெகா(டன�. 

 
பா'டனா� இற0தேபா% அபர� கிாிையகெள.லா� �ைறயாக எ� 

த0ைதயா� ெச@தா�. தா@ த0ைத இ�வ�ைடய மரண,தாK� அவ��	 அதிக� 
ெசல� ஏ�ப'ட%. "அ�ன விசார� அ%ேவ விசார�; அ% ஒழி0தா�, ெசா�ன 
விசார0 ெதாைலயா விசார�" எ�� ப'>ன,தா� Aறியி��கிறா�. எ� த0ைதயா� 
நிைல அ�ப>,தா� இ�0த%. 	9�ப ஸ�ரaைண�	 ேவ(>ய ெபா�ைள, 
ேத9� �ய�சி�	 இைடயிைடேய விேசஷ� ெசல�க  வ0%வி9வதனா. 
கவைல�	 உ ளானா�. த� ெப�ேறா�க  ஊாி. இ��கேவ(9ெம�� 
வி��பிய% காரணமாகேவ உ,தமதான�ர� வ0தவராதB�, அHவி�வ�ைடய 
கால�� ஆனபிற	, "இனி நா� பைழயப>ேய அாியி:��	� ேபா@� காலேaப� 
ெச@தா. தா� ஒ�வா� க-ட� நீ�	�" எ�ற எ(ண� அவ��	 உ(டாயி��. 

 
அாியி:�� பிரயாண�  
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உறவின�கெள.லா� அவாிட� ப��ைடயவ�க . ஊைரவி'9 அவ� 
ெச.Kவதி. அவ�கC�	 மனமி.ைல. "மாத� மாத� ெச@ய ேவ(>ய கிாிையகைள 
இ�ேக இ�0% நட,தி ஆ�திக சிரா,த,ைத2� ெச@%வி'9� பிற	 ேபாகலாேம" 
எ�� சில� ெசா�னா�க . 

 
"அைவ கிரமமாக நிைறேவற ேவ(9மானா. பண� ேவ(டாமா? அ�ேக 

ேபானா. பண� ச�பாதி�கலா�" எ�� Aறி எ0ைதயா� த� த�பியாைர ம'9� 
உ,தமதான�ர,தி. ைவ,% வி'9 எ�ைன2� எ� தாயாைர2� 
அைழ,%�ெகா(9 அாியி:ைர ேநா�கி� �ற�ப'டன�. 

 
	ட��'> நதிைய� கட0% வட�ேக ெச.Kைகயி. எதிேர எ�க  

ப0%வாகிய �தியவ� ஒ�வ� வ0தா�. எ� த0ைதயா� ஊைரவி'9� ெச.வைத� 
காண அவ� மன� சகி�கவி.ைல. "நீ உ�க  `'ைட, த�பி ைகயி. 
ஒ�பி,%வி'9� ேபாவ% O ராம� ராPய,ைதவி'9 அேயா,தியிB�0% 
சீைதேயா9� லbமணேனா9� ேபானைத� ேபால இ��கிற%" எ�� அவ� 
ெசா.B வ�,தமைட0தா�. எ� த0ைதயா�ைடய இராமாயண� பிரச�க,தி. அவ� 
ஈ9ப'டவ�. அவ��	 இராமாயண� ெச@திேய உபமானமாக, ேதா�றிய%. 

 
ெபாிய தி��	�ற,தி. எ� அ,ைத இ�0தைமயா. அ�ேக நா�க  சில 

நா'க  த�கிேனா�. அ�பா. %�மதி வ�ஷ� ஐ�பசி மாத� (1861) அாியி:� 
ேபா@� ேச�0ேதா�.  

-----------   
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 12 12 12 12 :  :  :  :  அாியி3� ஞாபக�க�அாியி3� ஞாபக�க�அாியி3� ஞாபக�க�அாியி3� ஞாபக�க�    

 
அாியி:ாி. ��� நா�க  இ�0த `9 பா%கா�பி�ைமயா. சிைத0% 

ேபாயி��. அதனா. ெப�மா  ேகாயி. ச0நிதி�	 ேந� வட�கி. ெத�	 வட�காக 
உ ள ெத�வி. கீ� சிறகி. ைவ,தியநாைதயெர�பவ�ைடய `'>. இ�0% 
வ0ேதா�. 

 
எ�க  வரைவ� ேக'ட பைழய அ�ப�க  மி�க 	Uகல� அைட0தன�. பல� 

வ0% எ� த0ைதயாைர� பா�,% அ�ேபா9 வா�,ைதயா>� ெச�றன�. அ�ேபா% 
என�	 ஏழா� பிராய� நட0% வ0தைமயா. உலக,%� கா'சிகC� நிக��சிகC� 
ந�றாக மன,தி� பதி0தன. நா� அ�கால,தி� க(ட இட�கC� பா�,த 
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மனித�கC� நிக�0த நிக��சிகC� என�	� �திய ச0ேதாஷ,ைத2� ஊ�க,ைத2� 
அளி,தன. அாியி:�தா� என�	� ெபாிய நகர�. அ0த ஊ� ஜமீ�தா�தா� 
கைதகளி. ேக'ட ராஜா. அ�கி�0த அ�ப�கேள பைழய வரலா�களி. வ�� 
உபகாாிக . 

 
பழ� கண�	  
 
அாியி: ெர�ப% அாியிெல��� வழ�	�. அாி�	 இ.லாக இ�,தB� 

அ�ெபய� வ0த%. அாியதி�மா.; இ.=இ��பிட�. இ0த ஸம3தான� அ�கால,தி. 
அவேராகண நிைலைமயி. இ�0த%. �திய ெப�ைம இ.லாதவ�க  பழ�ெப�ைம 
அதிகமாக� பாரா'>�ெகா வ% உலக இய.�. 'பசி,தவ� பழ�கண�	� 
பா��ப%ேபா.' எ�ற பழெமாழி அைத விள�க,தா� எ<0த%. ஆதB� 
அ�கால,தி. அாியி:� ஸம3தான� உய�0த நிைலயி. இராவி'டாK� அத� 
பைழய வரலா�க  மி�க ெப�ைமேயா9 யாவராK� ெசா.ல�ப'9 வ0தன. 
அ�சாி,திர�க  என�	 மி�க �ைவ2 ளனவாக, ேதா���. நா� �த��தலாக, 
ெதாி0%ெகா(ட சாி,திர� ெச@திகளாதலா. அவ�றி. எ� மன� ஈ9ப'ட%. 

 
அாியி:� ஒ� ஸம3தான,தி� தைலநகரமாைகயா. தமி�நா'9 

ஸம3தான�கைள� ேபாலேவ `ர�, �லவ�, உபகாாிக  ஆகியவ�கCைடய 
ெதாட��ெகா(ட%. ஒHெவா� ஸம3தான,திK� ஜன�க  மன,ைத� கவ�� 
இய.� ள சாி,திர வரலா�க  உ(9. அாியி:� ஸம3தான ச�ப0தமாக�� 
அ,தைகய வரலா�கC�	� 	ைறவி.ைல. [1] 

 
அாியி:� உ ள நா'9�	� 	�றவளநா ெட�ப% பழ�ெபய�. அைத� 

	�ைறெய��� ெசா.வா�க . அாியி:� ஜமீ�தா�கC�	 'ஒ�பி.லாதவ ' என 
வழ�	� ேதவி 	லெத@வ�. அ,ேதவியி� அ>யவ�களாதB� அவ�கC�	 
ஒ�பிலாத மழவராயெர�ப% 	>�ெபயராக அைம0த%. 

 
மழவராயெர�பத�	 `ர� தைலவ� எ�ப% ெபா� . மழவ�க  எ�பா� 

தமி�நா'>� பழ�கால,தி. இ�0த சிற0த `ர�களி. ஒ� வைகயின�. 
 
அ0தக�கவி `ரராகவ �தBயா� இ0த ஊ��	 வ0% பாி� ெப��� ெச�றா�. 

அ�கால,தி. இ�ேக ஜமீ�தாராக இ�0தவ� கி�-ைணய ஒ�பிலாத மழவராய 
ெர�பவ�. 
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ப>யள0த ஜமீ�தா�  
 
கி�-ைணய ஒ�பிலாத மழவராய� ஏைழகC�	 இர�	� த�ைமயின�. 

�லவ�கைள ஆதாி�	� வ ள.. தின0ேதா�� த�மிட� வி�0தின�களாக 
வ0தவ�கC�	� ம�றவ�கC�	� ேவ(>ய ெபா�ைள வழ�	வைத 
�த�கடைமயாக� ெகா(டன�. அவரவ�கC�	 ேவ(>யைவகைள அள0% தர� 
ெச@தன�. 

 
கவி `ரராகவ �தBயா� வ0த கால,தி. ஜமீ�தா� ப>யள0% 

ெகா(>��பைத அறி0தா�. பல ேப�கC�	 வழ�க ேவ(>யி�0தைமயி� 
ெந9ேநரமாயி��, அைத உண�0த கவிஞ��	� ெப�விய�� உ(டாயி��. 
'ஏேத%! இ�ைற�	 லa� ேப��	� ப> அள0தி��பா�ேபா. இ��கிறேத' எ�� 
நிைன,தா�. கவிஞ� நிைன�பத�	� ம�றவ�க  நிைன�பத�	� வி,தியாச� 
இ.ைலயா? அவ� நிைன�� ஒ� கவியாக மல�0த%, 'இ0த ஒ�பி.லாத 
மழவராய��	 மகாவி-E ஒ�பாவேரா? தி�மா. அள0த% I��ப>ேய (ப>-
உலக�) இவ� அள�ப% ஒ� நாைள�	 லa� இ��	ேம' எ�ற ெபா�Cைடய% 
அ0த� ெச@2 :- 

 
"ேசயெச� 	�ைற வ�ெமா�பி லாதி�	� ெச�கமல, Uயெச� க(ண� 

இைணெயா�ப ேனாத( %ழாயணி0த மாய� அள�	� ப>I�� ��-ைணய 
மாமழவ ராய� அள�	� ப>ெயா� நாைள� கில�க�(ேட." 

 
இ,தைகய வரலா�க  பல உ(9. 
 
அாியி:ாி. ஒ� ேகா'ைட2� அத�	  ஓ� அர(மைன2� இ�0தன. அைவ 

இ>0% ேபாயின. ேகா'ைட�	� பா%கா�பாக இ�0த ேகா'ைட�னி எ�ற 
ெத@வ,தி� ேகாயி. இ��� இ��கிற% இ0த ஸம3தான,%�	, தனிேய 
பைடக  இ�0தன. இ�ேபா%� இH?ாி. தளக�,த பி ைள `ெட�� ஒ� 
`9(9. அதி. ��� பைட,தைலவ� வசி,தி�0தா�. அதனா.தா� அ�ெபய� 
வ0த%. 3தானாதிபதி 	மாரசாமி பி ைள எ�பவர% `ெடா�� உ ள%. இைவ 
இH?ாி� பழ�ெப�ைமைய� கா'9� அைடயாள�க . 

 
	ள�கC� ேகாயி.கC�  
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இH?ாி. ெச'>	ள�, 	றிMசா�	ள� என இர(9 ெபாிய 	ள�க  

உ ளன. 	றிMசா� 	ள�கைரயி. அர� ந'ட பி ைளயா� ேகாயி. எ�ற ஆலய� 
இ��கிற%. அ0த� பி ைளயா� ச�ப0தமாக�� ஒ� கைத உ(9: ஒ� ஜமீ�தா� 
த��ைடய பைகயரச��	� பய0தி�0தாரா�. அ�பா. ஒ�வா� ைதாியமைட0% 
பைகவ�கைள எதி��க� ெச�றா�. ெச.K�ேபா% அ0த விநாயகைர 
ேவ(>�ெகா(9 ெச�றாரா�. பைகவ�கCட� நட,திய ேபாாி. அவ� ெவ�றா�. 
விநாயக�ைடய தி�வ� தா� தம�	� பலமாக இ�0தெத�� ந�பினா�. அ0த� 
பி ைளயா��	� ேகாயி. அைம,%� Tைஜ ெச@வி,தா�. அவர% அரைச� 
பைகவ�ைகயி. சி�காதப> பா%கா,% நிைலநா'>யைமயா. விநாயக��	 அர� 
ந'ட பி ைளயா� எ�ற தி�நாம� வழ�கலாயி��. அ0த ஜமீ�தா� பிற	 அர� 
ந'டா� ஏாி எ�பைத2� அ�கி. ெவ'9வி,தா�. 

 
	றிMசா� 	ள,%, ெத�கைரயி. மீனா'சி ம(டபெம�ற இட,தி. 

விநாயக� ேகாயிK� சிவ வி-E ஆலய�கC� உ ளன. அ�ம(டப� �தBயன 
இ0த ஸம3தான,தி. அதிகாாியாக விள�கிய O மீனா'சி தீaித ெர�பவரா� 
க'ட�ப'டைவ. அ�	 ள I�,திகC�	 உாிய Tைஜக  ந�றாக நைடெப�� 
வ0தன. 

 
இ�	 ள வி-E ேகாயி. ெபாிய%. ெப�மாC�	 ேவ�கேடச� ெப�மா 

ெள�ப% தி�நாம�. ேகாயிB� மகா ம(டப,தி. மகா வி-Eவி� ப,% 
அவதார�களி� தி���வ�கC� U(களி. அைம�க�ப'>��கி�றன. அதனா. 
அ�ம(டப,தி�	, தசாவதார ம(டபெம�ற ெபய� வழ�	கி�ற%. அ�ேக 
I�,திகெள.லா� மிக அழகாக அைம0தி��கி�றன. 

 
இ�ேக ஒ� சிவாலய�� இ��கிற%. சிவெப�மா1�	 ஆல0%ைற 

ஈசெர��� அ�பிைக�	 அ�0தவநாயகி ெய��� தி�நாம�க  வழ�	கி�றன. 
ஜமீ�தா�க  	லெத@வமாகிய ஒ�பிலாதவெள�1� %��ைகயி� ேகாயிK�, 
காமாaிய�ம� ேகாயி., வி�வநாத3வாமி ேகாயி.. சMசீவிராய� ேகாயி., 
காளி�க ந�,தன� ேகாயி., அ1மா� ேகாயி., �தBய ேவ� ேகாயி.கC� 
இH?ாி. இ��கி�றன. எ� இளைமயி. இHவள� ேகாயி.களிK� ஜன�க  
ஈ9ப'9 வழிப'9 வ0தன�. 
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இ0த ஊாி. அ0தண�களி. ைவ-ணவ�க , 3மா�,த�க , மா,வ�க  
எ�1� I�� மத,தின�� வா�0தன�. 3மா�,த�களி. எ�க  உறவின� பல� 
உ(9. ேவ� சாதியின�� த�க  த�கC�	ாிய இட�களி. வசி,தன�. கா�கா,த 
ேவளாள� ெச.வ�க  இH?ாி. அதிகமாக இ�0தன�. அவ�க  ெத@வப�தி2� 
பேராபகார சி0ைத2� மி	தியாக உைடயவ�க . ேகாயி.களி. நி,திய 
ைநமி,திக�க  அர(மைன யா�ைடய ஆதரவி. ��� நட0% வ0தன 
நாளைடவி. ஜமீ�தார% ெச.வநிைல 	ைறயேவ அHேவளாள� ெச.வ�க  
அ�கடைமைய ேம�ெகா(டன�. 

 
காைல ேநர,தி. 	றிMசா� 	ள,%�	� ேபா@� பா�,தா. கா�கா,த 

ேவளாள� ெச.வ�களாகிய ஆடவ�� ெப(>�� நீரா>வி'9, U@ைமேய 
உ�வாக அம�0% Tைஜ ெச@வைத2� தியான� ெச@%ெகா(>��பைத2� 
காணலா�. அ�ப�க�களி. அ,ைவத சா3திர� பயி�சி அதிகமாக� பரவியி�0த%. 
பல %றவிக  அ�க�ேக மட� அைம,% ேவதா0த சா3திர�கைள� பாடM 
ெசா.B2� தியான� ெச@%� அட�கமாக� கால�கழி,% வ0தன�. அவ�கCைடய 
�க,திK ள ெதளிவிB�0ேத உ ள,திK ள அைமதிைய அறி0% ெகா ளலா�. 

 
அாியி:ாி. சில ந0தவன�கC� இ�0தன. அ�க�ேக சில சி�கா9க  

உ(9. அ0த� கா'சிக  எ� க(கC�	 வி�0தாக இ��	�. காவிாி நீ� பா@0% 
வள� ெப��	� தMசா?� ஜி.லாவிK ள வய.கைள2� வர��கைள2� பா��	� 
ேபா%Aட என�	 அ0த� பைழய ச0ேதாஷ� உ(டாவதி.ைல. எ� இளைம� 
கால,தி� க(ட அ�கா'சிகைள,தா� எ� உ ள,%�	  உய�வாக� ேபா�றி 
வ�கிேற�. 

 
கி�-ண வா,தியா�  
 
அாியி:��	� ெச�ற பிற	 கி�-ண வா,தியா� எ�பவாிட� �தB� 

ப>,ேத�. அவ� ெப�மா  ேகாவிK�	 வட�ேக2 ள ேவளாள, ெத�வி. 
இ��	� பி ைளயா� ேகாவிB. ப ளி�Aட� ைவ,% நட,தி வ0தா�. அவாிட� 
நா� ஒ� வ�ஷ� ப>,ேத�. 

 
கி�-ண வா,தியா� கிழவ�. அவாிட� பல பி ைளக  ப>,தா�க . அவ� 

தமி� இல�கிய�களி. ந.ல பழ�க�ைடயவ�. ஆ,தி\>, I%ைர, மணவாள 
நாராயண சதக� �தBய சதக�க , இர,தினசபாபதி மாைல, நால>யா�, 	ற  
�தBயவ�ைற2� கண�ைக2� அவாிட� க�ேற�. நால>யா� 	றெள�1� 
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D.க  அHவள� இள�பிராய,தி. ந�றாக� ெபா�ளறி0% க�ப% சா,தியம��. 
ஆயி1� அவ�ைற மன�பாட� ெச@2�ப> கி�-ண வா,தியா� மாணா�க�கைள 
வ���,%வா�. எ<,தாணியா. ஏ9களி. எ<தி2� கறடா (ம'>)� காகித,தி. 
ெகா��கா0 த'ைட� ேபனாவா. எ<தி2� தி�,தமாக எ<தி� க���ெகா(ேடா�. 
ைகெய<,% ந�றாக இராவி'டா. 	(ெட<,தாணியா. க'ைட விரB. 
உபா,தியாய� அ>�பா�. அவாிட� ப>,தவ� யாவ�� எ<%வதி. ந.ல 
பழ�க,ைத� ெப�றன�. 

 
அவாிட� ப>,த D.கெள.லா� என�	 மன�பாடமாயின. `'>K� எ� 

த0ைதயா� தின0ேதா�� பாட�கைள� ப�றி விசாாி�பா�. நாC�	 ஐ0% 
ெச@2'க  பாட� ப(ணி அவாிட� ஒ�பி�க ேவ(9�. இ.ைலெயனி. அவர% 
த(டைன�	 உ'பட ேந��. 

 
ஏறாத ெதK�	  
 
என% க.வி விஷய,தி. எ� த0ைதயா��	 மன,%�	  கவைல இ�0% 

வ0த%. எ�ைன2� ச�கீத, %ைறயி. பழ�க ேவ(9ெம�ேற அவ� 
நிைன,தி�0தா�. அ�கால,தி. ச�கீத வி,வா�க  யாவ��	� ெதK�	 
ெமாழியி� பழ�க� இ�0த%. தமி�, ெதK�	, ஸ�3கி�த� எ�1� I�� 
பாைஷகளிK� உ ள கீ�,தன�கைள அவ�க  பா9வா�க . 

 
ச�கீத� பயி�சி�	, ெதK�	 உதவியாக இ��	ெம�ற எ(ண,தி�ேம. 

எ� த0ைதயா� கி�-ண வா,தியா� ப ளி�Aட,ைதவி'9 எ�ைன ேவெறா� 
ப ளி�Aட,தி� ேச�,தா�. ெப�மா  ேகாவிK�	, ெத�ேக2 ள காமாaிய�ம� 
ேகாவிB. அ0த� ப ளி�Aட� இ�0த%. அத� தைலவராகிய �,% ேவலா2த 
ப(டாரெம�1� `ரைசவ� ெதK�	� க�பி,% வ0தா�. அவாிட� ெதK�	 
க�க, ெதாட�கி, 	ணித� �தBயன�� ேவம�ன சதக�, ராமதாச சதகெம�1� 
சி�D.கC� க�ேற�. 

 
ச�கீத,திK�, தமிழிK� எ� �,தி ெச�ற% ேபால, ெதK�கி� 

ெச.லவி.ைல. எ� நிைலைமைய உண�0த த0ைதயா� சிறி% வ�,த,ைத 
அைட0தா�; "நீ ஒ� காாிய,தி�	� உபேயாக� இ.லாதவ�; பாிசாரக ேவைல�	 
Aட� பய�பட மா'டா@" எ�� எ�ைன� க>0% ெகா(டா�. அ�� அவ� Aறின 
அHவா�,ைதக  எ� மன,ைத� �(ப9,தின. நா� எ�ன ெச@ேவ�! என�	� 
ப>�பி. வி��ப� இ�0த%; தமி<� ச�கீத�� என�	 இ�ப,ைத அளி,தன. 
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ெதK�கி. அ0த இ�ப,ைத நா� காணவி.ைல. என�	� அத�	� 
ெவ	Uரெம�ற எ(ண� ஆர�ப,திேலேய என�	 உ(டாயி��. நா� 
ேவ(9ெம�� அைத ெவ��கவி.ைல. 

 
ெதK�	 க�பதனா. `(சிரம� உ(டாவைத, த0ைதயா� 

உண�0தைமயா. எ�ைன� ப ளி�Aட,தி�	 அ1�பாம. நி�,தி�ெகா(டா�. 
`'>. தாேம சதக�கைள2� ேவ� D.கைள2� க�பி,% வரலானா�. 
ச�கீத,திK� சரளி, வாிைச, அல�கார� �தBயவ�ைற� க��, த0தா�. நா� 
சிறிதளேவ1� அய�வாக இ�0தா. க9ைமயாக� க(>�பா�. அவ� ெச@2� 
த(டைனயினா. நா� %���ேவ�; எ� %�ப,ைத� க(ட எ� தாயா�� 
வ�0%வா�. -- அ>�	றி�� 1. நா� எ<தி ெவளியி'9 ள ந.Kைர� ேகாைவ �த� 
பாக,தி. ம�ற வரலா�கைள� காணலா�.  

-----------   
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 13 13 13 13     :  :  :  :  தமி5� ச�கீத��தமி5� ச�கீத��தமி5� ச�கீத��தமி5� ச�கீத��    

 
எ� தக�பனா� ெசா�ப> ப ளி�Aட,தி� ப>�பைதவி'9 `'>ேலேய 

ப>,% வ0ேத�. ெதK�	 ஸ�3கி�த� இர(9� எ�ைனவி'9� பிாி0% 
ெந90Uர� ெச��வி'டன. 

 
ஒ���	� உதவாதவனாக நா� ேபாக� Aடாெத�ற கவைலயினா. நா� 

ஏேத1� ஜீவன,%� ேக�ற வி,ைதைய� க��� ெகா ள ேவ(9ெம�� எ� 
த0ைதயா� வி��பினா�. அாியி:ாி. இ�0த தி.ைல� ேகாவி0தபி ைள 
எ�பவாிட� எ�ைன ஒ�பி,%� கிராம� கண�	 ேவைலைய� பயிKவி�	�ப> 
ேவ(>�ெகா(டா�. நா� அவாிடமி�0% அவ� ெசா�னப>ேய நட0% 
கண�ைக2� க��வ0ேத�; அ'ைடயி. ெகா�� கா0த'ைட� ேபனாவா. எ<%� 
பழ�க,ைத2� ெச@% வ0ேத�. இHவா� எ<தி� பழ	வ% அ�கால,% வழ�க�. 

 
"தீயினி. I�கினா�"  
 
இ�ஙன� இ�0% வ�ைகயி. ஒ� சமய� ெபாிய தி��	�ற,தி. எ� அ,ைத 

	மார��	 உபநயன� நைடெப�ற%. அத�	 எ� தா@, த0ைதய�� நா1� 
ேபாயி�0ேதா�. ப0%�களி. பல� வ0தி�0தன�. 
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அ0த விேசஷ,தி. ஒ� ச�கீத வி,%வா� வினிைக நட,தினா�. அவ� 

ேகாபாலகி�-ண பாரதியா� இய�றிய கீ�,தன�கைள2� பா>னா�. தமி�நா9 
�<வ%� பரவி வ0த ந0தனா� சாி,திர,திB�0%� சில உ��ப>கைள� பா>னா�. 
கானடா ராக,தி. உ ள 

 
"தீயினி. �<கினா�. தி�நாைள� ேபாவா�  
தீயினி. �<கினா�" 
 
எ�ற கீ�,தன,ைத மிக அழகாக� பா>னா�. அவ� பா9� �ைற எ� மன,தி. 

ந�றாக� பதி0த%. அ�கீ�,தன�� என�	� பாடமாகிவி'ட%. எ� தக�பனா� 
க��, தராம. சில உ��ப>கைள இHவா� ேக வியினாேலேய நா� 
அறி0%ெகா(ட %(9. அவ�ைற நாேன பா>வ�ேவ�; ேவ� யாாிடேம1� 
பா>� கா'9ேவ�. எ� தக�பனா� ��னிைலயி. ம'9� பா9வத�	 அM�ேவ�. 
'சி� ைபய� பா9கிறா�' எ�� ெசா.B ம�றவ�க  எ�ைன� பாரா'> ஊ�க� 
அளி�பா�க . 

 
ஒ� நா  அ0த உபநயன,தி�	 வ0தி�0த சிலாிட� எ�1ைடய 'ச�கீத, 

திறைம'ைய� கா'>�ெகா(>�0ேத�. "எ�ேக, தீயினி. �<கினா� எ�பைத� 
பா9" எ�றா� ஒ�வ�. என�	 அ0த� கீ�,தன,ைத� பா9வெத�றா. அதிக� 
உ,ஸாக� உ(9. ஆதB� அைத� A>யவைரயி. ந�றாக� பா>ேன�. அைத 
மைறவிB�0தப>ேய எ� த0ைதயா� ேக'9�ெகா(>�0தா�. என% ச�கீத 
வி��ப��, அதி. தனிேய என�	 இ�0த பழ�க�� அவ��	 அ�ேபா%தா� 
�ல�ப'டன. ெதK�ேகா9 ச�கீத,ைத2� மற0% வி9ேவென�� அவ� 
நிைன,தி�0தாேரா எ�னேவா அறிேய�; அ�� அவ� ஒ� �திய தி��திைய 
அைட0தா�. 

 
பி�� அவ� ேநேர வ0தா�. நா� அ�ச,தா. பா'ைட நி�,திேன�. 

"பய�படாேத; பா9. உன�	� ச�கீத� ந�றாக வ��ேபா. இ��கிறேத!" எ�� 
அவ� Aறினா�. அவ�ைடய தி��தி அ0த வா�,ைதகளிK� �கமல��சியிK� 
ெவளி�ப'ட%. அ�ேற எ� த0ைதயா��	 ேவ� யா� Iலமாகேவ1� என�	� 
ச�கீத�� தமி<� க�பி�க ேவ(9ெம�ற எ(ண� உ(டாயி��. 
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தமி� விைத விைத,தவ�  
 
எ� பிதா�ைடய ந(பராகிய அாியி:�� சடேகாைபய�கா� ச�கீத,திK� 

தமிழிK� வ.லவ�. அவ� `ைண2� வாசி�பா�. சில சமய�களி. எ� த0ைதயா� 
பாட அவ� `ைண வாசி�ப%(9. இ�வ�� ச�கீத ச�ப0தமாக அ>�க> 
மன�கல0% ேபசி�ெகா(>��ப% வழ�க�. அவ� `9 ெப�மா  ேகாயி. 
ச0நிதியி. வட சிறகி. உ ள%. 

 
சடேகாைபய�காேர என�	 ஏ�ற 	�ெவ�� எ0ைதயா� நி�சயி,தா�. 

அாியி:��	 வ0த�ட� ஒ� நா  எ�ைன அவாிட� அைழ,%� ெச��, 
"இவ1�	� ச�கீத,திK� தமிழிK� பிாிய� இ��கிற%. ம�ற விஷய�களி. இவ� 
�,தி ெச.லவி.ைல. நா� இHவள� நா  ெசா.B� ெகா9,ேத�. ேமேல க�பி�க 
எ�னா. இயலவி.ைல, நீ�க  இவைன உ�க  மாணா�கனாக� ெகா(9 
இர(9 வைகயிK� பயி�சி ெச@வி�க ேவ(9�" எ�� ேக'9�ெகா(டா�. 
உடேன அவ� மி�க அ�ேபா9 எ�ைன ஏ�றா�. 

 
எ� பிதா சடேகாைபய�காாிட� எ�ைன ஒ�பி,தத�	 ��கியமான காரண� 

ச�கீத,தி. என�	 ந.ல பழ�க� உ(டாக ேவ(9ெம���, அத�	 உதவியாக, 
தமிழறி� பய�ப9ெம��� எ(ணியேத. ஆனா. எ� விஷய,தி. அ0த �ைற 
மாறி நி�ற%. தமிழி. அதிக� பழ�க�� அத�	 உபகார�ப9� வைகயி. ச�கீத�� 
இ��பைதேய நா� வி��பிேன�. சடேகாைபய�காாிட� எ�� நா� 
மாணா�கனாக� �	0ேதேனா அ�ேற தமி�, தாயி� அ�'பர�பி� 
�	0தவனாேன�. என�	, தமிழி. �ைவ உ(டா	� வ(ண� க�பி,த �த� 	� 
சடேகாைபய�காேர. ெபா�ைம (பாைவ)கைள� கா'> 	ழ0ைதகைள� கவ�வ% 
ேபால, தமி�� ெச@2'களி� நய,ைத எ9,%�கா'> எ� உ ள,%�	  அ0த 
இள�ப�வ,தி. தமி� விைதைய விைத,தவ� அவேர. 

 
சடேகாைபய�கா� பர�பைர  
 
சடேகாைபய�கா� பர�பைரயாக வி,%வா�களாக இ�0ேதா� மரபி� 

பிற0தவ�. அவ� பர�பைரயின� யாவ��	� ச(பக ம�னா� எ�ற 	>�ெபய� 
உ(9. அவ�க  ெத�கைல Oைவ-ணவ�க . அவ�களி� பல� சிற0த 
கவிஞ�களாக விள�கின�. அவ�கC�	� பாலஸர3வதி, பாலகவி எ�1� 
ப'ட�க  உ(9. அவ�களி. ஒ�வ� 'தி��க.யாண நாடக�' எ�பைத2� 



89 

 

ம�ெறா�வ� 'சிவரா,திாி நாடக�' எ�பைத2� இய�றியி��கி�றன�. 
சடேகாைபய�கா�ைடய ப'டனாராகிய Oநிவாைசய�கா� எ�பவ� சிற0த ஞானி. 
அ,ைவத சா3திர�களி. ேத��சி ெப�றவ�. தமி�� �லைம2� மி�கவ�. அவ� 
நவரா,திாி நாடக�, சார�கபாணி ெநா(> நாடக� �தBயவ�ைற 
இய�றியி��கிறா�. அவ��	 அவ� 	>�ெபயராகிய ச(பக ம�னாெர�பேத 
இய�ெபயைர� ேபால வழ�கி வ0த%. அவாிட� ேவதா0த சா3திர�கைள� 
பாட�ேக'	, தி��சிரா�ப ளி ஜி.லாவி. அ�க�ேக உ ள ஊ�களி. மட�கைள 
அைம,%�ெகா(9 அட�கமாக� கால� கழி,% வ0த பரேதசிக  பல�. அவ�� 
அாியி:ாி. தம�ெகன ஒ� மட� க'> அ�ேகேய இ�0% பாடM ெசா.B வ0தா�. 
பி�கால,தி. அவ�ைடய 	� Tைஜ அாியி:ாிK� அவ� மாணா�க�க  இ�0த 
இட�களிK� வ�ஷ0ேதா�� நட0% வ0த%. அவ� ேபரராகிய சடேகாைபய�காைர 
உ'கார ைவ,% அ0த� 	� Tைஜயி. ச(பக ம�னாராக� பாவி,% 
வழிப9வா�க . 

 
ஐயாைவய�கா�  
 
ச(பக ம�னா�ைடய I,த 	மாரராகிய ஐயாைவய�கா� ெர�பவேர 

சடேகாைபய�கா�ைடய த0ைதயா�. அவாிட� பர�பைர இய.�களாகிய தமி�� 
�லைம2� %ற�ண��சி2� விள�கின. ஜமீ�தார% ஆ3தான வி,%வானாக அவ� 
சில கால� இ�0தா�. தியான� ெச@த., ெத@வ ைக�காிய� �ாித. 
�தBயவ�றிேலதா� அவ� அதிகமாக ஈ9ப'>�0தா�. அதனா. ம�றவ�கைள� 
ேபால ஜமீ�தா��	, தி��தி உ(டா	�ப> நட0% ெகா ள �>யவி.ைல. 
த��ைடய வயி���காக ஆ,ம நாயகன% ைக�காிய,தி�	� 	ைற உ(டா�கி� 
ெகா வதி. அவ��	 வி��பமி.ைல. இ�தியி. ஜமீ� உ,திேயாக,ைத 
வி'9வி'9 ஆ(டவ� அ>,ெதா(ேட கதிெய�ெற(ணி அதி. �ைன0% 
நி�றா�. 

 
அாியி:�� ெப�மா  ேகாயி. தசாவதார ம(டப,தி. உ ள 

நரசி�கI�,திைய அவ� உபாசி,% வ0தா�. அர(மைன உ,திேயாக,தினி��� 
நீ�கிய% சிைறயினி��� வி9ப'ட% ேபா�ற உண��சிைய அவ��	 
உ(டாகிய%; '��ேப இ0த� காாிய,ைத� ெச@யாம. இ�0ேதாேம!' எ�� அவ� 
உ�கினா�; 

 
"வMச மா�� மன,தைர� காெவ�� 
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        வா�,தி வா�,தி மன%�(ணாகேவ  
பMச கால,தி� பி ைளவி� பா�க ேபா.  
        �ரப0த� வி��� பாி� ெபறாமேல 
ெநMச� வா> இைள,%ெநா0 ேதைனயா! 
        நி,த நி�மல நி�ன> தMச�கா( 
ெசMெசா. நாவல� ேபா�றெவ0 நாளிK�  
        ெசழி,% வாழாி யி.நர சி�கேம" 
 
எ�ற பா'ைட� Aறி� கதறினா�. பMசகால,தி� பி ைள வி�பா�க  ேபா. 

கவிைதைய மனித��	 `ேண அ��பண� ெச@த 	ைற நீ�க அவ� த� வா�� 
�<வைத2� நரசி�க I�,தியி� ேசைவயிேல ேபா�கி இ���றா�. 

 
ஐயாைவய�கா��	 ஐ0% 	மார�க  இ�0தா�க . எ.ேலாாிK� 

இைளயவேர சடேகாைபய�கா�. அ0த ஐவ�� தமிழிK� ச�கீத,திK� பயி�சி 
2ைடயவ�கேள.  

---------   
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 14 14 14 14 :  :  :  :  சடேகாைபய�காாிட� க7ற,சடேகாைபய�காாிட� க7ற,சடேகாைபய�காாிட� க7ற,சடேகாைபய�காாிட� க7ற,    

 
சடேகாைபய�கா� மாநிற�ைடயவ�. 	'ைடயாக�� ப�மனாக�� இ��பா� 

பலசாB. அவ� ேப��ேபா% அவர% 	ர. சிறி% க�மலாக இ��	�; ஆனா. 
பா9�ேபா% அ% மைற0% வி9�. தமிழி. �ைவ ெதாி0% ப>,தவ� அவ�. அவைர 
ஆவ(ணாெவ�� யாவ�� அைழ�ப�. 

 
அவ��	� ச�கீத�� தமி<� ஒ� தர,திேல இ�0தன. ச�கீத� பயி�சி 

2ைடயவ� தா�� இ���� ம�றவ�கைள2� இ���,%வ ெர�பா�க . 
சடேகாைபய�காாிடமி�0த தமிழான% ச�கீத� ேபாலேவ அவைர �தB. இ��ற� 
ெச@% பி�� ம�றவ�கைள2� இ���,%�; சில சமய�களி. ேக'பவ�கC�	 
இ���� த	தியி.லாம� ேபானாK� அவ� அைட2� இ�ப,திேல சிறி%� 	ைற� 
வரா%. 

 
பாட� ெசா.Kத.  
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பாட� ெசா.வதி. அவ��	 வி��ப� அதிக�. காைலயி. ஐ0% மணி�ேக 
எ<0%வி9வா�. நி,திய க�மா1-டான�கைள ஒ<�காக� ெச@வா�. பி�� 
�,தக�கைள எ9,%�ெகா(9 த� `'9 ெவளி,தி(ைணயி� ேமைல�ேகா>யி. 
உ'கா�0% ெகா வா�. எ0த Dைலயாவ% ப>,% இ�����ெகா(ேட இ��பா�. 
அ0த வழிேய ேபாேவா� அவைர� க(9 வண�	வா�க . சில� தி(ைணயி. வ0% 
மாியாைதேயா9 அம�வா�க . உடேன சடேகாைபய�கா� ஏதாவ% தமி�� பாட. 
ெசா.ல ஆர�பி,% வி9வா�; நயமாக� ெபா�  ெசா.வா�. வ0தவ�க  ேக'9 
மகி�வா�க . அவ� இ��	மிட� ேத> வ0% அவ�ைடய இனிய தமி�� 
பிரச�க,ைத� ேக'9� ேபாவா� பல�. ெசHைவ� \9வா� பாகவத,திK� அ,ைவத 
சா3திர,திK� அவ��	 ஆரா@�சி அதிக�. க�பராமாயண,திK� ந.ல பழ�க� 
இ�0த%. அ0த D� ெச@2'கைள� ெசா.B மணி�கண�காக� ெபா�  Aறி� 
ெகா(>��பா� ேக'பவ�கC�	 ேநர� ேபாவேத ெதாியா%. ஏேதா இனிய ச�கீத� 
க�ேசாிைய� ேக'ப% ேபாலேவ இ��	�. 

 
அவாிட� சில� �ைறயாக� பாட� ேக'9 வ0தா�க . நா  தவறாம. 

தி(ைணயி. உ'கா�0% வ0தவ�கC�	� பாடM ெசா.வதி. அவ��	� சB�ேப 
உ(டாவதி.ைல. "க�ப,ைத ைவ,%� ெகா(டாவ% பாடM ெசா.ல ேவ(9�. 
ேக'பவைன மா,திர� உ,ேதசி,%� ெசா.ல�Aடா%. பாடM ெசா.வதனா. 
உ(டா	� �த. லாப� ந��ைடய%. பாட� ெசா.ல� ெசா.ல ந� அறி� 
உர�ெப��" எ�பா�. "எ� தைமயனராகிய நரசி�ைமய�கா� தMசா?� ஸம3தான 
வி,%வா�களிட� க��� ெகா(டா�. அவ� தமிழிK� ச�கீத,திK� சிற0த அறி� 
வா@0தவ�. க.வியி. அவ� எ�ைன மிMசிவி'டா�. இத�	 எ� காரணெம�� 
கவனி,ேத�. அவ� பல சி-ய�கC�	� பாடM ெசா�னா�. அவ�கைள� ேக வி 
ேக'9� ேக'9 அவ�கCைடய அறிைவ வி�,தி ப(ணியேதா9 த��ைடய 
க.விைய2� பல�ப9,தி� ெகா(டா�. இ0த ^'ப,ைத நா1� ெதாி0% 
ெகா(ேட�. மாணா�க�கைள� கச�க, ெதாட�கிேன�. இதனா. எ� 
தைமயனாைரவிட நா� சிறிதள� உய�0%வி'ேடென�� Aட,ேதா�றிய%" எ�� 
ஒ��ைற அவ� ெசா�ன%(9. 

 
ஒ� நா  அவ� த� `'9, தி(ைணயி. அம�0% யா��ேகா ெந9ேநர� 

பாடM ெசா.B�ெகா(>�0தா�. அ�ேபா% நா�க  	>யி�0த% எதி� `9. 
வழ�கமான 	ரB. அவ� பாடM ெசா.லாம. ச�� இைர0% 
ெசா.B�ெகா(>�0தா�. இைடேய சிறி%� தைடயி.லாம. அவ� ெசா.B 
வ0தேபா% எ�க  `'9�	  இ�0த என�	 ஒ� ச0ேதக� உ(டாயி��; "இவ� 
யா��	� பாடM ெசா.Kகிறா�? ேக'பவ� ந9வி. ச0ேதக� ஒ��� ேக'க 
மா'டாரா?" எ�� எ(ணி எ'>� பா�,ேத�. என�	� ெபாிய ஆ�சாிய� 
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உ(டாயி��. ேகாபாலசாமி ஐய�காெர�ற ஒ�வ� சடேகாைபய�கா��	 �� 
உ'கா�0தி�0தா�. உ'கா�0தி�0தாெர�� ம'9� ெசா.லலாேமய�றி� பாட� 
ேக'டாெர�� ெசா.ல இயலா% அவ� �<� ெசவிட�. சடேகாைபய�கா��	� 
அ0த விஷய� ெதாி2�. அ�ேபா%, 'க�ப,ைத ைவ,%�ெகா(டாவ% பாடM 
ெசா.ல ேவ(9�' எ�� அவ� ெசா�ன% என�	 ஞாபக� வ0த%. 
க�பமாயி�0தாெல�ன? ெசவிடராயி�0தாெல�ன? 

 
ெச@2'கC� கீ�,தன�கC�  
 
ஐய�கா� பல ெச@2  D.கைள2� தனி�பாட.கைள2� கீ�,தன�கைள2� 

இய�றியி��கி�றா�. Oைவ-ணவராயி1� அவ��	 அ,ைவத� ெகா ைகயி� 
ப�� அதிக�. ெத@வ வழிபா'>. அவ� சமரசமான ேநா�க�ைடயவ�. விநாயக�, 
சிவெப�மா�, அ�பிைக �தBய ெத@வ�களி� விஷயமாக அவ� பல 
ெச@2'கைள2� கீ�,தன�கைள2� இய�றியி��கிறா�. இராமாயண வ(ண�, 
இராமாயண� சி0%, ஜீவ�பிர�ம ஐ�கிய சாி,திர� �தBய D.கைள அவ� பா>ன�. 
ஐ0% கன ராக�களி. பMச ர,தின� கீ�,தன�கைள அவ� இய�றியி��கி�றா�. 

 
அ�கால,ேத ேகாயி.கைள நி�வாக� ெச@வத�	 Dதனமாக, த�மக�,த� 

நியமி�க�ப'டன�. ஒ� ேகாயிைல நி�வாக� ெச@%வ0த த�மக�,த� ஒ<�காக 
அதைன� கவனி�கவி.ைல. அைத உண�0த சடேகாைபய�கா� 
அ,தைகயவ�கைள� பாிகசி,% 'பMசாய,% மாைல' எ�ற ஒ� ெச@2  D. 
இய�றினா�. அதி. த�மக�,த�கCைடய ஒ<�கீனமான ெசய.கைள� 
�ல�ப9,தினா�. த�மக�,த�கைள� பMசாய,தாெர��� ெசா.வ%(9. 

 
க.வி இ�ப�� வ�ைம நிைல2�  
 
க.வியி�ப ெமா�ைறேய ெபாிதாக� க�தி வா�0த அவ� 

வ�ைமநிைலயி.தா� இ�0தா�. அதனா. அவ� மன� சB�கவி.ைல. அாியி:� 
ஸம3தான,தி. நிைல வர வர aீணமைட0தைமயா. அவ��	 அத� ஆதர� 
	ைற0% ேபாயி�� த� சி-ய�கள% உதவிைய�ெகா(ேட அவ� ஜீவன� ெச@% 
வ0தா�. 
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	ளி��	� ேபா�,தி�ெகா ள, %�ப'> இ.ைல. அத�காக ம.:�� 
ெசா�கB�க� பி ைள எ�பவ��	 ஒ� பா'9 எ<தி அ1�பினா�. 

 
"%�ப'> வா�கி, தரேவ(9� B�க %ைரசி�கேம" 
 
எ�ப% அத� இ�தி அ>. அ0த� கனவா� ஒ���	 இர(9 %�ப'>கைள 

வா�கி அ1�பினா�. 
 
மாைல ேவைளயி. அவ� கைட `தி வழிேய ெச.வா�. எ� வ3திர,ைத 

வா�கி ேமேல ேபா'9�ெகா(9 ேபா@வி9வா�. அ%தா� அவ�ைடய 
தி��லாவிேல அ�கவ3திரமாக உத��. அவ� ெச.K�ேபா% அவைர� க(9 
ஒHெவா� கைட�கார�� எ<0% மாியாைத ெச@வா�. அவைர அைழ,% ஆசன,தி. 
இ��க� ெச@% மர,த'>. நா�	 ெவ�றிைல2� இர(9 பா�	� ைவ,%� 
ெகா9�பா�. அ0த அ��� காணி�ைகைய ஐய�கா� அ�ப>ேய `'9�	� ெகா(9 
வ�வா�. எ.லாவ�ைற2� ேச�,% வி�� ேவ� ஏதாவ% வா�கி� ெகா வா�. 
அதனா. வ�வ% ெபாிய ெதாைகயாக இரா%; இராவி'டா. எ�ன? உ���காவ% 
ஆகாதா? இ0த நிைல�	� அவ�ைடய தமி� இ�ப,%�	� ச�ப0தேம இ.ைல. 
அ0த உலகேம ேவ�, அதி. அவ�தா� ச�கரவ�,தி. அ�ேக பசியி.ைல, 
வ�ைமயி.ைல, இைள�பி.ைல. அ0த உலக,தி�	 அவ� எ�ைன2� இ<,%� 
ெகா(டா�. 

 
அவ� ஊ'>ய தமிழ�த�  
 
எ0த விஷய,ைத� ெசா�னாK� அதி. ஒ� தனியான �ைவ உ(டா	�ப> 

ெசா.வ% அவ� வழ�க�. ஒ� ேவைள�	 இர(9 I�� ெச@2'கேள ெசா.வா�. 
ஆயி1� அ�ெச@2'களி� ெபா�ைள ந.ல உதாரண�கேளா9� 
உபகைதகேளா9� ெதளிவாக� ெசா.B மன,தி. ந�றாக� பதி2�ப> ெச@வா�. 
பா'>� ெபா�  வழிேய த��ைடய மன� �<வைத2� ெச.லவி'9� 
ேக'ேபாைர2� இ<,%� ெச.வா�. ஏழா� பிராய,திேல அவ� சிறி% சிறிதாக 
ஊ'>ய தமிழ�த,தி� �ைவ இ��� என�	 மற�கவி.ைல. 

 
�த� பாட�க   
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�த. �தB. சடேகாைபய�கா� தா� இய�றிய ஆல0%ைறjச� பதிக,ைத 
என�	� க�பி,தா�. அாியி:ாிK ள சிவெப�மா� விஷயமாக அைம0த% அ%. 
ச�கீத,திK� அவ� இய�றிய கீ�,தனெமா�ைறேய �தB� ெசா.Bைவ,தா�. 

 
"ரவி	ல தாமேன-ய%	ல ேசாமேன 
பரமபதி மாயேன-பா(டவச காயேன" 
 
எ�� ஆர�பி�ப% அ�கீ�,தன�. 
 
அ�கீ�,தன� சகானா ராக,தி. அைம0த%, அவ� �தB. ெசா.B, த0த 

அ�கீ�,தன,ேதா9 அத� இராக�� எ� மன,ைத� கவ�0த%. அ%�தேல அ0த 
ராக,தி. என�	 வி��ப� வள�0% வ0த%. இ��� அ0த வி��ப� இ�0% 
வ�கிற%. 

 
கீ�,தன� பிற0த வரலா�  
 
ஒ� கவிஞ� தா� இய�றிய ெச@2'கைள2� கீ�,தன�கைள2� 

க�பி�	�ேபா% ம�றவ�களா� ெசா.ல �>யாத பல ெச@திகைள, ெதாிவி�பா�. 
"ஒ� ெச@2  கவிஞ� வாயிB�0% உதி�பத�	 �� அத� ெபா�C�	ாிய க�,% 
எHவா� ேதா�றிய%? எHவா� வள�0த%? எHவா� அத�	 ஓ� உ�வ� 
உ(டாயி��?" எ�1� வரலா�க  அ�கவிஞனா.தா� ெசா.ல �>2�. அைவ 
எHவளேவா �ைவ2ைடயன ெவ�பைத யாவ�� அறிவ�. 

 
சடேகாைபய�கா� பாட� ெசா.K�ேபா% அவ�ைடய ெசா0த� 

பா'9�கைள� ப�றிய வரலா�கைள2� ெசா.Kவா�. என�	 �தB� க�பி,த 
சகானா ராக� கீ�,தன,தி� பிற�ைப� ப�றி2� அவ� ெசா�னா�:- 

 
ைம\� ஸம3தான,திேல பaி எ�ற ப'ட� ெப�ற ச�கீத வி,%வானாகிய 

`ைண ஸா�ைபயெர�பவ� ஒ��ைற அாியி:��	 வ0தா�. அவ� `ைணயி. 
சிற0த வி,%வா�. சிவ ப�த�. விாிவாக� சிவ Tைஜ ெச@பவ�. Tைஜயி� இ�தியி. 
`ைணயி. சில 3ேதா,திர�கைள� பா> உ�	வா� அHவா� Tஜா கால,தி. அவ� 
மனெமா�றி� பா9� கீ�,தன�கைள�ேக'பத�	� பல� கா,தி��பா�க . 
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சடேகாைபய�கா� அவ� Tைஜைய, தாிசன� ெச@ய� ெச�றா�. அவ�ைடய 
ப�திைய2� Tஜா விதான�கைள2� பா�,தேபா% அவாிட� அதிக அ�� 
உ(டாயி��. Tைஜயி� �>வி. ஸா�ைபய� `ைணைய எ9,% வாசி,தா�. 
சகானா ராக,ைத ஆலாபன� ெச@தா�. சடேகாைபய�கா� அதிேல கைர0% நி�றா�. 

 
"மகா ேதவா மகா ேதவா" 
 
எ�ற ப.லவிைய அவ� ெதாட�கினா�. மன,ைத� பலேவ� திைசகளி. 

இ<,%� ெச.K� ெபா�  அ0த� ப.லவியி. இ.ைல. இைறவ� தி�நாம� 
மா,திர� இ�0த%. ெவ�� இராக,தி. ஓ� இனிைம இ�0தாK� அதி. 
U@ைமயான அ0த நாம ச�த,தி� இைண�� அ0த இனிைம�	� ஓ� இனிைமைய 
உ(டா�கி��. சகானா ராக�� மகாேதவ ச�த�� `ணா கான,தி. இைழ0% 
ஒ�றி மன,ைத� சிவான0த விலாச,தி� பதிய ைவ,தன. ேமK� அ0த வி,%வா� 

 
"ச�கர ச�கர ச�கர ச�கர 
ச�கர ச�கர ச�கர ச�கர 
மகா ேதவா" 
 
எ�பைத� ப�தியி. ேதா@0த உ ள,திB�0% உ�கிவ�� இ�னிைசயிேல 

எ<�பினா�. இராக�� நாம ச�த�� ஒ�ப> உய�0% நி�றன. சடேகாைபய�கா� 
அ0த இ�ப,தி. ஊறி இைச2� ப�தி2� ஒ�றி� கல0த ெவளியிேல சMசார� 
ெச@தா�. அதிB�0% இற�	வத�	� சிறி%ேநர� ஆயி��. க(ணி. நீ� வர 
ஸா�ைபயைர வண�கினா�. 

 
அ�ைறய அ1பவ� சடேகாைபய�காைர� ��மா இ��கவிடவி.ைல. அ0த� 

சகானா ராக�� கீ�,தன,தி� ெம'9� அவ� நிைனவி. ப�ைமயாக நி�றன. அ0த 
ெம'>ேல அவ�� ஒ� கீ�,தன� பா>னா�. அ%ேவ, "ரவி	ல தாமேன" எ�ற 
பா'9. 

 
இ0த வரலா�ைற அவ� ெசா.Bவி'9� கீ�,தன,ைத� பா>னா�. 

பா9�ேபா% பைழய ஞாபக�க  அவ��	 வ0தன. க(ணி. நீ� %ளி,த%. அவ� 
மன� ஸா�ைபயர% `ணாகான,ைத அ�ெபா<%� ேக'டெத�பைத அவ� 
�க�	றி�� விள�கிய%. "ச�கீத� ஒ� ெத@விக வி,ைத. அ% யாவ��	� Tரணமாக 
வா@�ப% அாி%. அ0த� கைல ெத@வ ப�திேயா9 கல0தா. நிைற��� 
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நி�	ெம�பைத ஸா�ைபயாிட,தி. நா� க(ேட�" எ�� சடேகாைபய�கா� 
ெசா.வா�. 

 
ேவ� பாட�க   
 
சடேகாைபய�காாிட,தி. ேவ�பல கீ�,தன�கைள2� க���ெகா(ேட�. 

தமிழி. தி�ேவ�கட,த0தாதி. தி�ேவ�கடமாைல �தBயவ�ைற� ேக'ேட� 
அ0த� பாட�கைள ய�றி `'>. \டாமணி நிக(9 ப�னிர(9 
ெதா	திகைள2�, மணவாள நாராயண சதக�, அற�ப ளீ�வர சதக�, 	மேரச சதக�, 
இர,தினசபாபதி மாைல, ேகாவி0த சதக�, நீதி ெவ(பா எ�1� நீதி D.கைள2�, 
ந�N� \,திர�கைள2� மன�பாட� ெச@% த0ைதயாாிட� ஒ�பி,% வ0ேத�.  

-----------   
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 15 15 15 15     :  :  :  :  )�ன� சித�பர� பி�ைள)�ன� சித�பர� பி�ைள)�ன� சித�பர� பி�ைள)�ன� சித�பர� பி�ைள    

 
அாியி:ாி. இ��ைகயி. என�	� க.வியி. அபிவி�,தி ஏ�ப'டேதா9 

விைளயா'>K� ஊ�க� அதிகாி,த%. பிராய,தி�	 ஏ�றப> விைளயா'>K� 
மா�த. உ(டாயி��. அாியி:ாிK ள ெப�மா  ேகாயி. வாசBK� 
உ ளிட�களிK� ந(ப�கேளா9 விைளயா9ேவ�. பட,ைத (கா�றா>ைய)� 
பற�கவி'9 அத� கயி�ைற ஆலய,தி�	 ெவளிேய2 ள க�ட3த�ப,திேல க'> 
அ% வான ெவளியி. பற�பைத� க(9 	தி,% மகி�ேவ�. ேகா�ர,தி� ேம. ஏறி 
அ�	� பட,தி� கயி�ைற� க'9ேவ�. ேதாழ�கC� நா1� ேச�0% ஒளி0% 
பி>�	� விைளயா'>. ஈ9ப9ேவா�. ேகாயிBK ள Iைல�9�	களி ெல.லா� 
ேபா@ நா� ப%�	ேவ�. 

 
தசாவதார ம(டப,தி. வாமன I�,தி�	 ேம. �ற,தி. ஓ� இ9�	 உ(9. 

அதி. நா� ஒ� �ைற ஒளி0%ெகா(ேட�. அ0த இட� மிக�� 	�கலான%. எ� 
ந(ப�க  ெந9ேநர� எ�ைன, ேத>2� க(9 பி>�க இயலவி.ைல. பிற	 
ேவறிட,தி. ேதட� ேபானா�க . அ�ேபா% நா� ெவளியி. வ0% நி�� அவ�கைள 
அைழ,ேத�. எ�ைன அவ�க  க(9 பி>�கவி.ைல ெய�பதி. என�	 ஒ� சிறி% 
ெப�ைம உ(டாயி��. "எ�ேக ஒளி0தி�0தா@?" எ�� அவ�க  எ�ைன� 
ேக'டேபா% நா� இட,ைத� Aறவி.ைல. அ0த இட� நா� ஒளி0% 
ெகா வத�காக அைம0தெத�� ேதா�றிய%. 
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சில வ�ஷ�கC�	 �� நா� அாியி:��	 ஒ� �ைற ேபாயி�0ேத�. 
அ�ேபா% நா� இளைமயி� பழகிய இட�கைள� பா�,% மகி�0ேத�. எ�1ட� 
சில கனவா�க  வ0தி�0தா�க . அவ�கைள2� அைழ,%�ெகா(9 தசாவதார 
ம(டப,தி�	� ேபாேன�. அ�ேக வாமன I�,தி�	 அ�கி. நா� இளைமயி. 
ஒளி0தி��	� இட,ைத உ��� கவனி,ேத�. அ�ேபா%, "இ0த� 	�கிய இட,தி. 
நா� எ�ப> இ�0ேதாேமா?" எ�� என�	 விய��� அ�ச�� உ(டாயின. 

 
உட� வ0த அ�ப�களி. ஒ�வ�, "அ�ேக எ�ன விேசஷ�? அHவள� 

கவனமாக� பா��கிறீ�கேள" எ�� ேக'டா�. 
 
பா�,த இட,தி. சி�ப� ஒ��� இ.ைல; க'>ட விேசஷ�� இ.ைல. அ�ேக 

அவ�க  க(E�	 ஒ� �%ைம2� ேதா�றவி.ைல. என�ேகா அ�ப> அ��. 
நா� அ�ேக எ�ைனேய க(ேட�; எ� இளைம� ப�வ,தி� விைளயா'ைட� 
க(ேட�. அவ�கC�	 விஷய,ைத எ9,%� Aறிய பிற	 அவ�கC� அ0த 
இட,ைத� பா�,தா�க . 

 
த0ைதயா� கவைல  
 
என�	 ஏழா� பிராய� நட0த%. எ� த0ைதயா� மாத0ேதா�� எ� 

பா'டனா��	� ெச@யேவ(>ய கிாிையகைள� ெச@% வ0தா�. வ�ஷ �>வி. 
ெச@யேவ(>ய ஆ�திக சிரா,த� ெந��கிய%. அத�	 ேவ(>ய ெபா�ைள� 
ச�பாதி�பதி. அவ��	 நா'ட� உ(டாயி��. அ0த� கவைலேயா9 ம�ெறா� 
ெசலைவ� ப�றிய கவைல2� ேச�0த%. 

 
என�	 உபநயன� ெச@யேவ(>ய பிராய� வ0%வி'டைமயா. அத�	ாிய 

�ய�சிகC� ெச@யேவ(>யி�0தன. எ.லா� பண,தினா. நைடெபற 
ேவ(>யைவ. "எ�ப>யாவ% ஆ�திக சிரா,த,ைத நட,திவிடலா�" எ�ற ைதாிய� 
எ� த0ைதயா��	 இ�0த%. "உபநயன� ெச@யேவ(9�; அத�	 எ�ன 
ெச@வ%?" எ�ற சி0தைனயி. அவ� ஆ�0தா�. சாேணற �ழ� ச��	� வா��ைக� 
ேபாரா'ட,தி. அவ� மன� த,தளி,% நி�ற%. 

 
	மரபி ைள  
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அ�கால,தி. எ� த0ைதயாைர ஆதாி,% வ0தவ�கC  ஒ�வராகிய 
ெகா,தவாச� 	மரபி ைள எ�பவ� ஒ� சமய� எ�க  `'9�	 வ0தி�0தா�; 
அ�ேபா% எ� த0ைதயா�ைடய ேaமலாப�கைள விசாாி,தா�. ேபசிவ�ைகயி. 
எ� உபநயன,ைத�ப�றி அவ� கவைல யைட0தி��பைத யறி0%, "அ% விஷயமான 
கவைல த�கC�	 ேவ(டா�. உபநயன,%�	 நா�	 நா'கC�	 �� 
த�கC�	� பண� கிைட�	�" எ�� வா�களி,தா�. %0%பி வ�ஷ� ைவகாசி 
மாத� (1862, ஜூ�) எ� பா'டனா��	 ஆ�திக சிரா,த� வ0த%. அத� ெபா�'9 
உ,தமதான�ர� ெச.வதாக ஏ�பாடாகியி�0த%. 	மரபி ைள ெபா�Cதவி 
ெச@வதாக� ெசா.Bயி��பைத ந�பி ஆ�திக� ஆன பிற	 ஆனி மாதேம எ� 
உபநயன,ைத உ,தமதான�ர,தி. நட,தி விட எ0ைதயா� நி�சயி,தா�. 

 
உபநயன�  
 
நா�க  உ,தமாதான�ர,தி�	� ெச�ேறா�. எ� பா'டனார% சிரா,த� 

நைடெப�ற%. அ�பா. என�	 உபநயன� ெச@வத�	ாிய �ய�சிக  
ஆர�பமாயின. எ� பிதா இ�ன தின,தி. �A�,த� ைவ,தி��கிறெத�� 
	றி�பி'9� ெகா,தவாச� 	மர பி ைள�	 ஒ� க>த� எ<தி அ1�பினா�. 
�A�,த,தி�	 நா�	 தின�க  ��னதாக அ0த உபகாாி இர(9 ேவளாள� 
பி ைளகைள ேவ(>ய ெதாைக2ட� அ1�பினா�. அவ�க  வ0% பண,ைத எ� 
த0ைதயா� ைகயிேல ெகா9,தா�க . அைத வா�	�ேபா% எ� த0ைதயா�� 
அ�கிB�0த சிறிய த0ைதயா�� க(ணீ� வி'9 உ�கினா�க . 

 
	றி�பி'ட �A�,த,தி. என�	 உபநயன� நைடெப�ற%. அத�	 

அாியி:�, மாXர�, 	�பேகாண�, தியாக ச�,திர�, �வாமிமைல, ேகா'd�, 
\ாியIைல, தி��	�ற�, கணபதி அ�கிரகார�. தி�ைவயா���	>, தி�ைவயா� 
தி��பழன�, பாபநாச�, �ைர�கா?�, ெபா�ேவ@0தந.:�, ேதவராய� ேப'ைட, 
அ��ேத�வர�ர�, உ ளி�கைட, ஊ���கா9, உைடயாg�, ந.:� எ�1� 
இட�களிB�0% ப0%�கC� அ�ப�கC� வ0தி�0தா�க . 

 
உபநயன கால�களி. நைடெப�� ஊ�வல� விேநாதமான%. ெப��பாK� 

வாகன�களி. அ% நைடெபறா%. உபநயன� ைபய� த� அ�மா� ேதாளி. 
ஏறி�ெகா வா� ெப(கC� ஆ(கC� �ைட\ழ வா,திய ேகாஷ,%ட� ஊ�வல� 
ெச.K�. ஒHெவா� `'9 வாசBK� அ�மா� நி�பா�. `'>K ள ெப(க  
ஆர,தி எ9�பா�க . அHவா� எ9,த தா�பாள,தி., ஊ�வல,%ட� ெச.K� 
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ெப(க  தா�க  ெகா(9ெச.K� பaிய�கைள2� தா�Tல,ைத2� ைவ,%� 
ேபாவா�க  இ�ப> ஒHெவா� `'>K� நைடெப��. இH?�வல� எ� 
உபநயன,திK� நட0த%. 

 
எ�க  	9�ப வழ�க�ப> உபநயன கால,தி. என�	 'ேவ�கடராம ச�ம�' 

எ�� நாமகரண� ெச@ய�ப'ட%. அ0த� ெபயேர ந�றாக உ ளெத�� எ� 
தக�பனா�� பிற�� எ(ணின�. அ% �த. என�	 ேவ�கடராமென�ற ெபயேர 
பலரா. வழ�க�ப'9 வ0த%. 

 
உபநயன கால,தி. நா� யஜூ� ேவத,ைத அ,தியயன� ெச@வத�	 உாியவ 

ென���, வாUல ேகா,திர,தின ென���, ஆப3த�ப \,திர,ைத� 
கைட�பி>�பவ ென��� உண�0ேத�. 

 
Tl. அணி0% %விஜனாகிய �திதி. என�	 எ� அ�மா� சிவராைமய� 

ம0திர�கைள ெய.லா� க�பி,தன�. ச0தியா வ0தன�கைள, தவறாம. ஒ<�காக� 
ெச@%வ0ேத�. ம0திரஜப� ெச@வதி. என�	 இய.பாகேவ வி��ப� உ(9. 

 
ெகௗாீ ம0திர�  
 
உபநயன� ஆனபிற	 மீ(9� நா�க  அாியி:� வ0% ேச�0ேதா�. நா� 

தமி�� க.வியி� �ைவ க(ேடனாதலா. சடேகாைபய�காைர விடாம� 
ப�றி�ெகா(ேட�. 

 
ஒ� சமய� எ� சிறிய பா'டனாராகிய ஐயா�	'> ஐய� எ�கைள� 

பா��பத�காக அாியி:��	 வ0தா�. சில� ேக'9�ெகா(டப> சில தின�க  
நா�க  இ�0த `'>. ஹாலா3ய மாகா,மிய� வாசி,%� ெபா�  ெசா.B 
வ0தா�. நா� தின0ேதா�� அைத� ேக'9 வ0ேத�. O ேசாம�0தரக� கட�  
ெகௗாி எ�1� ெப(E�	 அ� �ாி0த தி�விைளயாட. ஒ�� அ0த 
மாகா,மிய,தி. இ��கிற%. தமி�, தி�விைளயாட� �ராண,தி. அ0த வரலா� 
உ ள பாக,தி�	 'வி�,த 	மார பாலரான படல�' எ�� ெபய�. ஐயா�	'> ஐய� 
அ0த� சாி,திர,ைத� ெசா.K�ேபா%, "ெகௗாி�	 அவ  தக�பனா� ெகௗாீ 
ம0திர,ைத உபேதச� ெச@தா�. அ0த ம0திர� மி�க ந�ைமைய, தரவ.ல%" எ�� 
Aறி அ0த ம0திர,ைத2� எ9,%ைர,தா�. அவ� உைர,த ம0திர,ைத2� அைத 
உ�சாி�	� �ைறைய2� அ�ெபா<ேத நா� மன,தி� பதிய� ெச@%ெகா(ேட�. 
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அவ� அ�றிர� ம0திர,ைத� ெசா�னைதேய உபேதசமாக� க�தி அ% �த. 
அதைன நா1� ஜபி,% வரலாேன�. 

 
%�ப,தி�ேம. %�ப�  
 
எ� த0ைதயா� அாியி:ைர� \�0% ள இட�கC�	 அைழ�பி� ேம. 

அ>�க> ெச�� த� ச�கீத,தா. ஜன�கைள உவ�பி,% அ�க�ேக உ ள 
அ�ப�களா� ெபா�Cதவி ெப�� வ�வா�. சில கிராம�களி. கிைட,த ெபா�  
வ�வாயிB�0% எ� உபநயன,தி�	� 	மரபி ைள உதவிய ெதாைகைய, தி��பி� 
ெகா9,%வி'டா�. ஸம3தான வி,%வாென�ற ெபயேர ஒழிய ஜமீ�தார% ஆதர� 
வர வர� 	ைறயலாயி��. ஜமீ�தாேர கடனி. I�கியி�0தா�. கட�தார�க  
கடைன வ���,தி� ேக'டேபா% அவ� த� கிராம�கைள வி�� அதைன அைட�க, 
ெதாட�கினா�. �ேரா,திாியமாகவி'ட நில�கைள2� வி�றா�. எ�கC�	 
இல0த�	ழி எ�1மிட,தி. வி'>�0த ச�வமானிய,ைத2� அவ� வி��வி'டா�. 
ஸம3தான,% உதவி இHவா� அ>ேயா9 நி�� ேபாயி��. 

 
இ0த வா��ைக� ேபாரா'ட,தி. ஒ� %�ப� ேபானா. ம�ெறா�� 

வ�வத�	� கா,% நி�பைத எ� த0ைதயா� அ^பவ,தி. அறி0தா�. ஜமீன% 
ச�ப0த�� ஆதர�� அ��விடேவ, "இனி எ�ன ெச@வ%?" எ�ற ேயாசைன 
அவ��	 உ(டாயி��. 	9�ப� நட,%� விஷய,தி. ஏ�ப'ட கவைலைய விட 
அதிகமான கவைல எ� க.வி விஷய,தி. ஏ�ப'ட%. அாியி:ாி. க.வி�	 
ேவ(>ய உதவி இ�0த%; ஆனா. வ�வா@ இ.ைல. "இH?ைர வி'டா. ேவ� 
எ�ேக ேபாவ%?" எ�1� கவைல அவ� மன,ைத அைல�க, ெதாட�கிய%. 

 
	�ன� சித�பர� பி ைள  
 
இHவள� ச�கட�களி. அக�ப'9� கல�	� எ0ைதயார% உ ள� 

	றி�ைப� சித�பர� பி ைள எ�1� ஒ�வ� ஒ�வா� ஊகி,% அறி0%ெகா(டா�. 
அாியி:��	 வட�ேக உ ள 	�ன� (	�ற�) எ�1� கிராம,%� கண�	� 
பி ைள அவ�; கா�கா,த ேவளாள�; ந.ல ெச.வா�	 ளவ�; எ� த0ைதயா�ைடய 
பா.ய ந(ப�. அவ�ைடய ப0%�க  அாியி:ாி. இ�0தன�. அவ�க  `'>�	 
அவ� அ>�க> வ�வா�. அ�ப> வ��ேபாெத.லா� எ�க  `'>�	� வ0% எ� 
த0ைதயாாிட� ேபசி அளவளாவி வி'9� ெச.வா� அவ� தமிழிK� அறி� 
வா@0தவ�. நா� தமி� ப>,% வ�வைத அறி0% எ�னிட� பிாியமான 
வா�,ைதகைள� ேபசி� பாரா'> ஊ�க� உ(டா�	வா�. 
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எ� தக�பனா� ஒ� நா  சித�பர� பி ைளேயா9 ேபசி�ெகா(>�0தா�. 

அவ� ேப�சி. பைழய க�Yர� காணாைமயா. சித�பர� பி ைள அவ� உ ள,%  
இ��	� கவைலேய அத�	� காரணெம�� ஊகி,% அறி0தன�. பிற	 ெம.ல 
ெம.ல விசாாி,% ஜமீ� ஆதர� இ�ைமைய உண�0% வ�0தினா� 	9�ப� 
கடைன� ப�றி2� அவ� அறி0தா�. உடேன, "நீ�க  இனிேம. இ�ேக இ��க 
ேவ(டா�. 	�ன,தி�	 வ0%வி9�க  அ�ேக 3திரமாக இ�0% வரலா�. 
உ�கC�	� 	9�ப� கவைல இ.லாதப> நா1� எ� அ�ப�கC� கவனி,%� 
ெகா Cகிேறா�. உ�க  	9�ப� கட� அைடவத�	� ஏதாவ% வழி ெச@கிேறா�" 
எ�றா�. 

 
எ� த0ைதயா��	� �,%யி� உ(டாயி��. ஆ(டவ� ைகவிடாம. 

கா�பா��வா ென�ற எ(ண� உ�தி ெப�ற%. 	�ன� வ�வதாக� சித�பர� 
பி ைளயிட� Aறினா�. அ0த� ெச.வ� ஊ��	� ேபான�டேன நா�க  
	>யி��பத�காக ஒ� `9 தி'ட� ெச@% எ�க  வரைவ எதி�பா�,தி�0தா�. 
அ>�க> மனித�கைள அ1�பி வ��ப> ெசா.B ய1�பி�ெகா(9� வ0தா�. 

 
	�ன,%�	� பிரயாண�  
 
எ� த0ைதயா��	 அாியி:ைரவி'9� ெச.ல மன� %ணியவி.ைல. பழகிய 

மனித�கைள வி'9� பிாிவ% எளிதான காாியமா? எ� ப>�� விஷய,தி� 
க�,%ைடய அவ��	� சடேகாைபய�காாிட� நா� க�� வ�வதி. தி��தி 
இ�0த%. அாியி:ைரவி'9� ெச�றா. அத�	, தைட உ(டா	ெம�ற 
எ(ண�� அவைர, %���,திய%. உண��	 அ9,தப>தா� க.வியாதB� 
	�ன� ேபாவேத சாிெய�� தீ�மான� ெச@%, அத�	ாிய நாெளா��� பா�,%, 
அ�ெச@திைய� சித�பர� பி ைள�	� ெசா.Bய1�பினா�. 

 
வ(> நக�0த%  
 
நா�க  ஒ� நா  வி>ய�காைலயி. �ற�ப'9� 	�ன� ெச.வதாக 

ஏ�பாடாகி இ�0த%. �த. நா  அாியி:ாி. எ.ேலாாிட�� 
ெசா.B�ெகா(ேடா�. �திய ஊ�கைள� பா��பதி. என�	 வி��ப� அதிகேம; 
ஆயி1� சடேகாைபய�காாிட,தி. பாட� ேக'க �>யாேத எ�� வ�0திேன�. 
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அதைன அறி0த அவ�, "நீ எ�ேபா% வ0தாK� இ�ேக சில தின� இ�0% பாட� 
ேக'கலா�" எ�� ெசா.B விைடயளி,தா�. 

 
எ�க  பிரயாண,தி�காக ஒ� வ(> தி'ட� ெச@%ெகா(9 	மரபி ைள 

வ0தா�. ெசல��	� பண� அளி,% அவ� விைடெப��� ெச�றா�, வி>ய ஐ0% 
நாழிைகயளவி. எ�க  `'9 வாசB. வ(> வ0% நி�ற%. எ� த0ைதயா�� 
நா1� `'ைடவி'9 ெவளிேய வ0ேதா�. த0ைதயா� ஈ�வர� பிரா�,தைன 
ெச@%ெகா(ேட எ�ைன எ9,% வ(>யி. உ'கார ைவ,தா�. அ0த� சமய,தி. 
ெப�மா� ேகாயி� ப�க� ேமளவா,திய,தி� ச,த� ேக'ட%. த0ைதயா� தி��பி� 
பா�,தா�. அ�ேக காளி�க ந�,தன I�,திைய� ப>�ச'ட,தி� மீ% 
எ<0த�Cவி,%� ேகாயி. வாயிB. தீபாராதைன ெச@தா�க . எ� 
த0ைதயா��	� மயி��A�ெசறி0த%. "ந.ல ச	னமாக இ��கிற%. ெத@வ,ைத 
ந�பி� பிரயாண�ப9கிேறா�" எ�� அவ� மன��கி� Aறினா�. 

 
ெப�மா  ேகாவிK�	, தி��பணி ெச@வத�காக அயBK ள 

கிராம�கC�	� ெச�� ெபா�  ேசகாி�க எ(ணிய ேகாவிலதிகாாிக  அத� 
ெபா�'9 அ0த� கி�-ண வி�கிரக,ைத எ<0த�ள� ப(ணி ஸ0நிதி� ெகதிாி. 
நி�,தி, தீபாராதைன ெச@தா�க . அ0த� சமய�� எ0ைதயா� எ�ைன வ(>யி. 
ஏ�றிய சமய�� ஒ�றாக இ�0தன. கி�-ண பகவான% தி��க ம(டல,ைத 
விள�கிய அ0த� க�Tர ஒளி, "பழகிய இட,ைத வி'9வி'9� �திய இட,தி�	� 
ேபாகிேறாேம!" எ�ற கவைல2ட� இ�0த எ� த0ைதயா�ைடய உ ள,ைத2� 
விள�கிய%. எதி�கால,ைத� ப�றி ஒ��� ெதாியாத வா��ைக� பிரயாண,தி. 
ெத@வ,தி� தி�வ�  %ைண ெச@2ெம�ற ஆ�த. அவ� ெநMசி� 	>ெகா(ட%. 

 
எ� தாயா� வ(>யி. ஏறினா�; த0ைதயா�� வ(>யி. அம�0தா�. 

	�ன,ைத ேநா�கி எ�க  வ(> நக�0த%.  
---------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 16 16 16 16 :  :  :  :  க8ண� கா"சியி� பல�க8ண� கா"சியி� பல�க8ண� கா"சியி� பல�க8ண� கா"சியி� பல�    

 
காைல எ'9 நாழிைகயளவி. 	�ன� ேபா@� ேச�0ேதா�. சித�பர� 

பி ைள2� அவ� ந(ப�கC� எ�க  வரைவ ஆவKட� எதி�பா�,தி�0தன�. 
அ�ேக எ�கC�காக அைம�க� ெப�றி�0த `'>. இற�கிேனா�. 
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அ0த ஜாைக அH?ாிB�0% O ைவ-ணவராகிய ராம ஐய�கா 
ெர�பவ�ைடய `'>� ஒ� ப	தியா	�. அவ� எ� த0ைதயா��	 இளைம �த. 
ந(ப�; சி,த ைவ,திய,தி. ந.ல பயி�சி 2ைடயவ�. அவ� வசி-ட�ர,தா 
ெர�1� வைகைய� ேச�0தவ�. 	�ன,திK� அைத�சா�0% ள ஊ�களிK� 
அHவைகயின� இ�0தன�. அவ�க  ைவதிக, ெதாழி. ெச@% வ0தன�. பிறைர 
ஆதாி�	� 	ண�� எ.லாேரா9� மனெமா,%� பழ	� த�ைம2� வா@0தவ�க . 

 
எ� த0ைதயா� அாியி:ாிB�0% வ0தைமயா. அவைர 'அாியி:ைரய�' 

எ�ற ெபயரா. 	�ன� �தBய இட�களிK ளவ�க  வழ�கலாயின�. 
அ�ப�க�களி. உ ளவ�க  அவ�ைடய கைதகைள2� ச�கீத,ைத2� ��னேம 
ேக'டவ�க . "அாியி:ைரய� இ�ேக வ0தி��கிறா�" எ�ற ெச@தி எ.லாாிட,%� 
பரவிய%. அவரவ�க  அ�ேபா9 த�க  த�களா. இய�ற ெபா� கைள� 
ெகாண�0% ெகா9,% எ� த0ைதயாைர� பா�,%� ெச�றா�க . அாிசி, ப���, 
கா@, கறி �தBய உண�� ெபா� க  `'>. நிர�பி வி'டன. அவ�ைற� 
பா�,தேபா% எ� த0ைதயா�, அாியி:�� ேகாயி. வாசB. நிக�0த 
தீபாராதைனைய2� க(ண� கா'சிைய2� நிைன0% நிைன0% இ���றா�. ஊ� 
ஊரா@, திாி0% ஜீவி�க ேவ(> ேந�0தா. எ� ெச@வ%!' எ�� அவ��கி�0த 
சி0தைன மாறிய%. 

 
ஊ�ைற நா'டா�� பிற��  
 
	�ன,தி�	 எ�கைள வ�வி,த சித�பர� பி ைள கா�கா,த ேவளாள�. 

அH?ாிK ள ம�ற ேவளாள�களி� ெப��பா�ைமேயா� ஊ�ைற நா'டா�. 
	�ன,தி�	 அ�கி. ஊ�ற,Uெர�ற ேதவார ைவ�� 3தலெமா�� இ��கிற%. 
அைத, தைலநகராக� ெகா(ட ஊ�களி� ெதா	தி ஊ�ைற நா9 எ�� 
பழ�கால,தி. வழ�கி வ0த%. அ�ேக வா�0தைமயா. அHேவளாள�கC�	 
ஊ�ைற நா'டாெர�1� ெபய� வ0த%. ஊ�ற,UாிK ள �,தர,ேன�வர 
ெர�1� கட�ேள அHவ	�பின��	� 	ல ெத@வ�. பைடயா'சிக , 
உைடயா�க  �தBய ேவ� சாதியின�� 	�ன,தி. இ�0தன�. யாவ�� ெத@வ 
ப�தி2� த�ம சி0ைத2� உைடயவ�க . காைல மாைலகளி� ேகாயி.களி� ெச�� 
3வாமி தாிசன� ெச@% ேதவார தி�வாசக�கைள� ெசா.B, ேதா,திர� 
ப(ணிவி'9 வ�வா�க . த�க  வ�வாயி. ஒ� ப	திைய, த�ம,தி� 
ெசலவி9வா�க . 
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அவ�கC  ந.ல D.கைள� க�றவ�க  பல�; க.லாவி>1� பல 
D.களிK ள விஷய�கைள� ேக'9, ெதாி0%ெகா(ேடா�� உ(9. க.வி, 
ேக வி இ.லாதவ�கC� க�றவ�களிட,தி. அ�� ைவ,% மாியாைதேயா9 
நட�பா�க . ெச.வ,தினா. உ(டா	� அக�கார� �தBய 	�ற�கC� த��  
விேராத�� அவ�க பா. இ��கலா�; ஆனாK� க.வி2ைடயவ�கைள� க(டா. 
அவ�கைள ஆதாி�பதி. எ.ேலா�� ஒ� �க�ப'9 நி�பா�க . இ0த நிைல 
அ�கால,தி. தமி�நா'9� கிராம�க  எ�	� காண�ப'ட%தா�. 

 
'ஆன0தமான பர�'  
 
	�ன,தி�	� ெச�ற தின� பி�பகB. த0ைதயா�� நா1� சித�பர� 

பி ைளயி� `'>�	� ெச�ேறா�. அH`'9, தி(ைணயி� பல� 
A>யி�0தா�க . சித�பர� பி ைள2� அவ� தைமயனாராகிய அ��� பி ைள 
எ�பவ�� அ�ேகயி�0தன�. எ.ேலா�� எ�கைள வரேவ�றன�. அவ�க  
�க,தி. விள�கிய ��னைகயி. எ�க  மன�க  திைள,%, தளி�,தன. சித�பர� 
பி ைள த0ைதயாைர அைழ,%, த� `'9�	  ெச�� இைடகழியிK ள த� 
�3தக அலமாாிைய� கா'>னா�. அதிேல பல �3தக�க  இ�0தன. அதி. ஒ� 
�3தக,ைத எ� த0ைதயா� எ9,தா�; அ% தா2மானவ� பாடலாக இ�0த%. அைத� 
பிாி,% எ� ைகயி� ெகா9,% "இவ�கC�	� ப>,%�கா'9" எ�� Aறினா�. 
பிாி,த இட� ஆன0தமான பரெம�1� ப	தி. நா� வாச. தி(ைணயி. 
உ ளவ�கC�	 அ�ப	தியிK ள பாட.களி. ஒHெவா�ைற2� ேதா> �தBய 
ஒHெவா� ராக,தி. வாசி,%� கா'>ேன�. தா2மானவ� யாவ��	� விள�	� 
ெசா�களி. த� அ1பவ உண��சிைய ந�றாக ெவளியி'9 ள அ�பாட.களி� 
ெபா�C�, இளைம�	ாிய ���ேகா9 ெவளிவ�� எ� ெதானி2� 
அ�கி�0தவ�கC�	 இ�ப,ைத விைளவி,தன. "அாியி:� ஐய� த� 	மாரைர2� 
ந�றாக� பழ�கி ைவ,தி��கிறா�க . அவ�கைள� ேபாலேவ இவ�� ந.ல 
நிைல�	 வ�வா�" எ�� அவ�க  ேபசி� ெகா(டா�க . 	�ன,தி� �	0த �த. 
நாேள 'ஆன0தமான பர,' ைத, %ைணயாக� ெகா(9 அவ�க  உ ள,திK� 
நா�க  �	0% ெகா(ேடா�. 

 
3தல�க   
 
3தல�கைள�ப�றிய வரலா�கைள, ெதாி0%ெகா வதி. 

அ�கால,தின��	 அதிக வி��ப� இ�0த%. 3தல,தி. வி�a�, I�,திகளி� 
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தி�நாம�, வழி�ப'டவ�க  வரலா�, தீ�,த விேசஷ� �தBய விஷய�கைள 
அ�க�ேக உ ளவ�க  ந�றாக, ெதாி0%ெகா(9 ம�றவ�கC�	� ெசா.வா�க . 
த�க  ஊ� சிற0த 3தலெம��� பலவைகயான மாகா,மிய�கைள 
உைடயெத��� ெசா.B�ெகா வதி. அவ�கC�	 ஒ� தி��தி இ�0த%. 
	�ன,தி� 3தல மாகா,மிய�கைள எ� த0ைதயா� விசாாி�க, ெதாட�கினா�. 
நா1� அவ�ைற, ெதாி0%ெகா(ேட�. 

 
மிக� சிற0த 3தல�கC�	� ெச�� அ�	 ள I�,திக  பா. 

ஈ9ப'டவ�க  த�க  ஊாிK� அ0த 3தல�கைள� ேபா�ற அைம���கைள 
உ(டா�கி வழிப9த. பழ�கால,% வழ�க�. ெபாிய �ராண,ைத இய�றிய 
ேச�கிழா� ேசாழ நா'>K ள தி�நாேக�வரெம�1� சிவ 3தல,தி. 
ஈ9பா9ைடயவ�. அவ� ெச�ைன�க�ேக உ ள த� ஊராகிய 	�ற,UாிK� ஒ� 
தி�நாேக�வர,ைத உ(டா�கினா�. ந9நா'>. ெப(ைணயா�ற� கைரயி. 
Oர�க�, ஜ��ேக�வர�, தா2மானவ� ேகாயி. எ�1� I�� 3தல�கC�	� 
பிரதியாக I�� 3தல�க  உ ளன. அாியி:ாி. உ ள ஆல0%ேறச� ேகாயி. 
ேதவார 3தலமாகிய கீைழ� ப<?ாிK ள ேகாயிைல� க(9 அைம,தேத யா	�. 
இHவாேற 	�பேகாண,தி. 	�ேப�வரைர, தாிசி,த ஒ�வ� 	�ன,தி. ஒ� 
ேகாயி. நி�மி,% அ�ேக பிரதி-ைட ெச@த I�,தி�	 ஆதி 	�ேபசெர�1� 
தி�நாம,ைத2� அ�பிைக�	 ம�களா�பிைக எ�1� ெபயைர2� இ'டன�. 
அ�றி2� 	�ேகாண,%�	� கிழ�ேக தி�விைடம�U� இ��ப% ேபால� 
	�ற,தி�	� கிழ�ேக ெவ(மணி எ�1� ஊ� இ��கிற%. தி�விைடம�U��	 
ம,தியா�ஜு ன� எ�� ெபய�. அத�	 ெவ(ைமயாகிய இ�தயாகாச,தி� 
ம,திெய�� ெபா�  ெச@%, தி�விைட ம�U� தகராகாச,தி�	� 
சமானமானெத�� த,%வா�,த� A�வ� சில�. (அ�ஜுன�-ெவ ைள) ெவ(மணி 
எ�1� ெபய� ம,தியா�ஜுன ெம�1� ெபயேரா9 ஒ�வா� 
ஒ��ைம2ைடயதாகேவ, அH?ாி. ேதா�றிய ேகாயி. I�,தி�	 ஆதி 
மகாB�கெம�ற தி�நாம� உ(டாயி��. மகாB�கெம�ப% தி�விைட ம�U� 
3வாமியி� தி�நாம�. பி�க, 	ச நாயகிெய�பேத இர(>ட�களிK� உ ள 
அ�பிைகயி� தி�நாம�. இ,தைகய அைம���களா. ஆலய வழிபா'ைட� 
பழ�கால,தி. எHவள� அவசியமானதாக� க�தின ெர�பைத உணரலா�. எ� 
இளைமயிK� அ0நிைல மாறாமேல இ�0த%. 

 
தானிய வ�வா@  
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நா�க  	�ன,தி�	� ெச�ற கால� அ�வைட நா . அH?ாிK ளவ�க  
நவதானிய�கC  க��, ேசாள�, சாைம, ேக�வர	, திைன �தBயவ�ைற, த�க  
த�களா. இய�றவள� ெகாண�0% எ�கC�	 அளி,தா�க . அவ�றி. 
உபேயாக�ப9வன ேபாக மி	0தவ�ைற நா�க  வி�� ெந.லாக மா�றி 
ைவ,%�ெகா(ேடா�. 

 
இராமாயண� பிரச�க�  
 
	�ன,தி. நா'டா(ைம�கார�க  நா�	 ேப� இ�0தன�. அவ�கC� 

சித�பர� பி ைள2� ேச�0% ேயாசி,% எ� த0ைதயாைர� ெகா(9 
அ�ணாசலகவி ராமாயண,ைத இரவி� பிரச�க� ெச@வி,% ெச@வி,%� ேக'க 
வி��பினா�க  அHவாேற பிரச�க� ெதாட�க� ெப�ற% தின0ேதா�� இரவி. 
சித�பர� பி ைளயி� `'9, தி(ைணயி. அ% நைடெப�ற%. அ�கால,தி. எ� 
சிறியதக�பனா�� உ,தமதான�ர,திB�0% வ0தி�0தா�. 

 
இராமாயண� பிரச�க� ந�றாக நட0த%. ஊரா�ைடய ஆதர� அதிகமாக 

இ�0தைமயா. எ� த0ைதயா��	 மி�க ஊ�க� உ(டாயி��. அவேரா9 சிறிய 
த0ைதயா�� ேச�0% ெகா(டா�. நா1� இைடயிைடேய பா> வ0ேத�. எ� சாாீர� 
பழ�க,தா. வ�ைம ெப�� வ0த%. அதனா. வரவர இராமாயண� பிரச�க,தி. 
அதிகமாக� பா>வ0ேத�. எ� பா'ைட� ேக'டவ�க , "சி� ைபய� இ�ப>� 
பா9கிறாேன" எ�� ஆ�சாியமைட0தா�க . அதனா. என�	� ஊ�க� 
உ(டாயி��. பிரச�க,திைடேய எ� த0ைதயா� க�பராமாயண,திB�0% 
உசிதமான ெச@2'கைள இைசேயா9 ெசா.Kவா�. அ�கால,ேத சாதாரண 
ஜன�கC�	� க�பராமாயண,திேல �ைவ இ�0தைமயா. அவ�ைடய பிரச�க� 
சைபேயா�ைடய மன,ைத மிக�� கவ�0த%. 	�ன,திK ேளா�� அய:ாின�� 
A'டமாக வ0% A>ன�. த0ைதயா� ச0ேதாஷ,தி� உ�சியிB�0% கைதைய நட,தி 
வ0தா�. ஒHெவா� நாC� ஜன�கC�	 உ(டான தி��தி அதிகமாயி��. 

 
இர(9 மாத காலமாக இராமயண� பிரச�க� நிக�0% வ0த%. 2,த கா(ட� 

நைடெப�ைகயி. ஒ� நா . அ1மா� சMசீவி மைலைய� ெகாண�0%, 
பிர�மா3திர,தா. க'9(9 கிட0த லbமண� �தBேயாைர எ<�பின க'ட� 
வ0த%. லbமண� பிர�மா3திர,தா� க'9(9 `�0த% க(9 இராம� அைட0த 
ேசாக,ைத2�, அவ� ேசாக,தா. I��ைச2��� கிட0தைத2� ேக'டவ�க  
உ�கினா�க . த��ைடய அ^பவ,தி. எHவளேவா %�ப�கைள உண�0% 
�(ப'டவராகிய எ� த0ைதயா� அ0த� ேசாக ரஸ,ைத, தா�� அ^பவி,%� 
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பிற�� அ^பவி�க� ெச@தா�. ேசாக� நிர�பிய அ�சமய,தி. 'அ1மா� சMசீவி 
மைலைய, U�கி வ0தா�; அத� கா��� ப'ட மா,திர,திேல லbமண� 
�தBேயா� உயி�,% எ<0தன�' எ�ற விஷய� வ��ேபா% ேசாக� கடB. 
ஆ�0தி�0த ஜன�க  அைனவ�� ச0ேதாஷ ஆரவார� ெச@தன�. அவ�க  
இராமாயண� கைதைய� ேக'பவ�களாக, ேதா�றவி.ைல. ேபா��கள,தி. இ�0% 
இராமல-மண�க  ேசாக,ைத� க(9 %ய���� அ1மார% `ர,ைத� க(9 
ச0ேதாஷமைட0%� நி�பவ�கைள�ேபால இ�0தன�. எ� த0ைதயா��ேகா 
அாியி:ைரவி'9� பிாி0ததனா. உ(டான %யர� பிர�மா3திர� ேபால இ�0த%; 
	�ன,தி� ெப�ற ஆதர� சMசீவி மைலைய� ேபாலாயி��. இHவா� %�ப�� 
அதைன� ேபா�கி நி�	� இ�ப�� அ^பவ,திேல ஒ� 2,த�கா(ட,ைத 
உ(டா�கினைமயா. எ� த0ைதயா� அ0த அ^பவ,ைத� ெகா(9 மிக�� 
ரஸமாக� பிரச�க� ெச@தா�. ேசாகரஸ� உ ள இட�களி. தாேம ேசாக���� 
ச0ேதாஷ� ெச@தி வ�மிட�களி. தாேம மகி��சி2��� அவ� ெச@த 
கதா�பிரச�க� ேக'டவ�கCைடய உ ள,ைத� கவ�0த%. 

 
அ�� கைத �>0த�ட� எ.ேலா�� எ� த0ைதயாைர� ப�றி� பாரா'>� 

ேபசியத�	 அளவி.ைல. சித�பர� பி ைள �தBயவ�க , "இ0த இராமாயண� 
இ�1� சில நா'களி� Tாி,தியாகிவி9�. இைத ஒ� தடைவ ேக'ட மா,திர,தி. 
நம�	, தி��தி 2(டாகா%; பல�ைற ேக'க ேவ(9�" எ�� ஆேலாசி,தா�க . 
'இவ�கைள இ0த ஊாிேலேய நிர0தரமாக இ��	�ப> ெச@ய ேவ(9�' எ�� 
எ(ணி அத�	ாிய ஏ�பா'ைட2� ெச@ய, ெதாட�கினா�க . பிற	 சித�பர� 
பி ைள �தBய ப�னிர(9 ேப�க  மாத,தி�	 ஒ�வராக ஐ0ைத0% Wபா@ 
ெகா9�பெத�� தீ�மானி,% அ0த விஷய,ைத ஒ� பைன ஓைலயி. எ<தி 
அ�ப�னி�வ�� ைகெய<,தி'டா�க . அைத எ� த0ைதயாாிட� ெகா9,%, 
"நா�க  ெச@% ள இ0த ஏ�பா'ைட அ�கீகாி,%� ெகா ளேவ(9�" 
எ�றா�க . த0ைதயா� ஏ���ெகா(9 ந�றியறி� �ல�ப9� வா�,ைதகைள� 
Aறி� பாரா'>னா�. 

 
அ% �த. ஒHெவா� மாத�� தவறாம. அவ�க  உதவி கிைட,% வ0த%. 

ேவ� வைகயி. கிைட,த வ��ப>கC� ேச�0தைமயி� எ�க  வா��ைக �கமாக 
நைடெபறலாயி��. 

 
இராமாயண ப'டாபிேஷக� நட0தேபா% அH?ாின�� பிற�� ெபா%வி. 

இ�ப% வராக� (70 Wபா@) ேச�,%� ெகா9,தா�க . 	�ன,திேலேய ��பராய 
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பைடயா'சி எ�ற ெச.வ� ஒ�வ� இ�0தா�. சில�ைடய �ய�சியா. அவ� 
`'>K� இராமாயண� பிரச�க� நைடெப�ற%. ப'டாபிேஷக கால,தி. 
அவாிடமி�0% எ� தக�பனா��	 இ�ப% வராக� ச�மான� கிைட,த%. 
அவ�ைற� ெகா(9 	9�ப� கடனி. ஒ� ப	திைய, தீ�,%� ெகா ளலாெம�� 
எ0ைதயா� எ(ணினா�. 

 
ஆபரண� ெப�ற அ�ைனயா�  
 
எ� பா'டனார% சிரா,த� நட,த எ�கைள அைழ,%�ெகா(9 எ� பிதா 

உ,தமதான�ர� ெச�றன�. தா� ெகாண�0தி�0த ெதாைகைய�ெகா(9 தா� 
நிைன,தவாேற 	9�ப� கடனி. ஒ� ப	திைய அைட�க �யK�ேபா% ப0%�களி. 
�தியவ�களாகிய சில� அHவா� ெச@வைத, த9,தா�க ; "இ�ேபா%தா� நீ ஏேதா 
ச�பாதி,%�ெகா(9 வ0தி��கிறா@. உ� மைனவி�	 ஒ� நைக Aட இ%வைரயி� 
ப(ணி� ேபாடவி.ைல. �தB. அவC�	 ஏதாவ% த�க,தி. ப(ணி� ேபா9. 
இHவள� நா  இ�0த கட1�	 இ�ேபா% எ�ன அவசர�? இனிேம. நீ 
ச�பாதி�க� ேபாவதி.ைலயா? கட� அைடபடாமேல நி��விட� ேபாகிறதா? 
சாியான கால,தி. 3திாீகC�	 நைக ப(ணி� ேபா'டா.தாேன அழ	? பிராய� 
ஆன பிற	 ேபா'9 எ�ன பய�? நைக ப(ணி� ேபா'ட பிற	 மி	0தைத� 
கட1�	� ெகா9" எ�� ெசா�னா�க . 

 
எ� தாயா��	 அ�கால,தி. தி�ம�கBய� ஒ��தா� த�க,தி. இ�0த%. 

ம�றைவ எ.லா� பி,தைளேய. எ� த0ைதயா� உறவின� Aறியைத� ேக'9 
அHவாேற அ,ெதாைகைய� ெகா(9 கா% ஓைல, 	ைட� க9�க�, பMச 
கலசவாளி ஆகியவ�ைற, த�க,தா� ெச@வி,% எ� தாயா��	 அணிவி,தா�. எ� 
தாயா� அவ�ைற அணி0%ெகா(ட ேபா% அைட0த மகி��சி இHவளெவ�� 
ெசா.ல �>2மா? அாியி:�� ெப�மா  ேகாவி. வாசB. நட0த தீபாராதைனைய 
அவ�� மற�கவி.ைல. அவ� காதி� ெபா�னைக2� �க,தி� ��னைக2� விள�க 
நி�ற ேகால� எ� க(�� நி�கிற%.  

-----------  
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 17 17 17 17         :  :  :  :  த%ம� வள��த )�ன�த%ம� வள��த )�ன�த%ம� வள��த )�ன�த%ம� வள��த )�ன�    
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உ,தமதான�ர,தி. நா�க  சில கால� இ�0த ேபா% எ� த0ைதயா� 
பாபநாச� �தBய இட�களி. உ ள ெச.வ�களிட� ெச�� வ�வா�. ஒ��ைற 
பாபநாச,தி� சில பிர��கCைடய ேவ(9ேகாளி�ப> சில தின�க  ந0தனா� 
சாி,திர� கீ�,தன�கைள அவ� பா>� ெபா�  Aறி வ0தா�. சாி,திர� 
நிைறேவறிய�ட� அ�பிர��க  70 Wபா@ (20 வராக�) ேச�,%� ச�மான� 
ெச@தா�க . எ� த0ைதயா�ைடய கதா�பிரச�க,தி� �>வி. இ�ப% வராக� 
ச�மான� அளி�பெத�ப% ஒ� பழ�கமாகி வி'ட% பாபநாச,தி� ெப�ற 
ெதாைகைய�ெகா(9 அவ� இைடயிைடேய தா� வா�கிய கட�கைள, தீ�,% 
வ0தா�. 

 
	�ன� ெச�ற%  
 
ம�ப>2� நா�க  	�ன� ெச�� இராைமய�கா� `'>. இ�0% 

வரலாேனா�. சித�பர� பி ைள �தBய ெச.வ� ப�னி�வ�� தா�க  எ<தி� 
ெகா9,தப> மாத0ேதா�� ப,% Wபா@ `த� அளி,% வ0தன�. எ� த0ைதயா��	 
வரவர எ� விஷய,தி� கவன� அதிகமாயி��. 	9�ப� பா%கா�ைப� ப�றிய 
கவைல 	�ன,தி. அவ��	� ெப��பாK� இ.ைல. அவ�ைடய 
கதா�பிரச�க,தி�	 மதி�� உயரஉயர அ�ப�கள% ஆதர� விாி� ெப�ற%. நா� 
������ ளவனாக�� க.வியி. வி��ப� ளவனாக�� இ��பைத உண�0த 
அவ��	 எ� க.வியபிவி�,தியி. ஊ�க�� கவைல2� இ�0தன. ச�கீத, 
%ைறயி. என�	�பழ�க� மி	தியாகி வ0தாK� தமிழி. தனி வி��ப� இ��பைத 
அவ� அறி0% ெகா(டாெர�ேற ேதா�றிய% அதனா. த��ைடய 
கதா�பிரச�க�கC�	 எ�ைன உதவியாக ைவ,%�ெகா(டேதா9 தமி� D.கைள 
நா� க��வ�வத�	ாிய ஏ�பா9� ெச@ய, ெதாட�கினா�. 

 
சித�பர� பி ைளயிட� பாட� ேக'ட%  
 
சித�பர� பி ைளயி� ந'� எ�கC�	 உ(டானதி. பல லாப�க  

கிைட,தன. அவ� தமிழி� பயி�சி2ைடயவ�; சில பிரப0த�களிK� தி�விைளயாட� 
�ராண� �தBய D.களிK� சிற0த பழ�க,ைத� ெப�றி�0தா�. அவாிட� நா� 
பாட� ேக'க, ெதாட�கிேன�. �தB� சில சி� D.கைள� ேக'9வி'9� பிற	 
தி�விைளயாட� �ராண,ைத �ைறயாக� ேக'9 வரலாேன�. அH?ாிB�0த 
�,த� பி ைள எ�ற அ�ப� நா� ேக'9�ெகா(டப> தி�விைளயாட� �ராண� 
�3தக� ஒ��� 	ற  Iல�� என�	 அளி,தா�; 	ற  ெதளிெபா�  
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விள�க�ைர� �3தக� ஒ�ைற2� சில கால� ப>,%வி'9, த��ப> ெகா9,தா�. 
அைத ைவ,%� 	றைள� ப>,% வ0ேத�. 

 
உதவி� கண�	  
 
எ� வா��ைகயி. என�	 ஜீவன,தி�	 ஏ�ற வழிக  சில ெதாி0தி��க 

ேவ(9ெம�ப% எ� தக�பனா� வி��ப�. "நாK வி,ைத ெதாி0தி�0தா. 
சமய�ேபா. ஏதாவ% ஒ�ைற�ெகா(9 பிைழ�கால�" எ�ப% அவ� எ(ண�. 
ச�கீத�� தமி<� ஒ�கா. எ� ஜீவன,%�	 உபேயாக� படாவி'டா. ேவெறா� 
ெதாழி. இ�0தா. ந.லெத�� அவ� நிைன,தா� ேபாK�! அ�கால,தி. கிராம� 
கண�	� பி ைள�	 இ�0த ெகௗரவ�� ெச.வா�	� மிக அதிக�. கண�	� 
பி ைளேய ஒ� கிராம,தி. பிரதான ��ஷ�. அவ� ைவ,த% ச'ட�. அவ��	 
அபசார� ப(ணினவ� த�ப �>யா%. ஆதலா. இ�கி_- ப>�காத என�	 ஒ� 
கண�	�பி ைள ேவைல கிைட,தா. எHவள� ந�றாக இ��	�! எ� த0ைதயா� 
மேனாபாவ� அ�ப>ெய.லா� விாி0% ெச�ற%. 

 
அாியி:ாிேலேய நா� ஒ�வாிட� கண�	� பழ�க� ெச@% வ0ேதன.லவா? 

அ�பழ�க,ைத வி'9விடாம. 	�ன,திK� சித�பர� பி ைளயிட� இ�0% 
கண�	 ேவைல பழகி வ0ேத�. எ� தக�பனா� என�	� கண�	 ேவைல பழ�கி 
ைவ�க ேவ(9ெம�� மி�க ஆவலாக அவாிட� ேக'9� ெகா(டா�. 

 
நா� சித�பர�பி ைளயிட� உதவி� கண�	 உ,திேயாக,ைத 

வகி�கலாேன�. கிராம� கண�	 வைககைள� பதிவத�	, தனி, தனிேய அ�சி'ட 
'நIனா'�க  வ��. அவ�றி. ஒ<�காக 'W.' ேபா9வ% �த. கண�	கைள� பதி� 
ெச@வ% வைரயி. எ.லா ேவைலகைள2� நா� ெச@% வ0ேத�. 

 
இய�ைக த0த இ�ப�  
 
சித�பர� பி ைள தின0ேதா�� கிராம,திK ள ��ெச@� கா9கC�	� 

ெச�� வ�வா�; கண�	� பி ைள உ,திேயாக �ைறயி. நில�களி� ெச@ய�ப9� 
சா	ப> �தBயவ�ைற� கவனி�பத�	� ெச.வா�. அ�சமய�களி. நா1� 
அவ�ட� ெச.ேவ�. அவ� வழ�க�ப> காாிய�கைள� கவனி�பா�. அ�கா9களி� 
ேதா�ற� என�	 மகி��சிைய உ(டா�	�. 
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பயி�க  வைக வைகயாக� ெகா.ைலகளி. விைள0% கதி�வி'>��ப%�, 
அ�க�ேக ��ெச@ நில�களி. இைடயிைடேய ெமா�ைச, %வைர �தBயைவ 
வள�0தி��ப%� எ� க(கைள� கவ��. எவ�ைடய பா%கா�ைப2� ேவ(டாம. 
இய�ைகயாக� பட�0தி��	� �.ைல� ெகா>கC� %ளசி2�, ந�றாக� ெசழி,% 
வள�0தி��	� வி.வ�, வ�னி �தBய மர�கC�, மல�0தி��	� அலாி2� பிற�� 
இய�ைக, ேதவியி� எழிைல� �ல�ப9,தி�ெகா(9 விள�	�. க�� விைள2� 
நில,த�ேக கைரகளி. %ளசி பட�0தி��	�. கண�	�பி ைள க��� பயிைர 
மா,திர� க(9 மகி�வா�; அதனா. உ(டா	� வ�வா@� கண�கி. அவ� 
க�,%� ெச.K�. நா� அவேரா9 பழகி2� அ,தைகய கண�கிேல எ� மன� 
ெச.வதி.ைல. க�ப� கதி� தைல வைள0% நி�	� ேகால,திK� அழைக� 
க(ேட�; %ளசி ெகா,%� ெகா,தாக� T,%� கதி�வி'>��	� ேகால,திK� 
அழைக� க(ேட�. "க�பிேல தா� கா� வ��; %ளசியிேல எ�னவ��?" எ�ற 
வியவகார �,தி என�	 இ.ைல. இர(9� எ� க(கC�	� 	ளி��சியான 
கா'சிைய அளி,தன. வி.வமர�� வ�னிமர�� என�	 இய�ைக, தாயி� எழி. 
வ>வ,தி� ஒ� ப	தியாகேவ ேதா�றின. மனித� ேவ(9ெம�� வள��காம. 
தாேம எ<0த அவ�றி. இய�ைகயி� அழ	 அதிகமாகேவ விள�கிய%. அ�க�ேக 
நீேராைடக  உ(9. அவ�றி� கைரயிேல பட�0தி��	� ப�Mெச>களி� 
கா'சியி. நா� ஊ�றி நி�ேப�. தின0ேதா�� காைலயி. எ<0% 
அHவிட�கC�	� ெச�� ப,திர �-ப�கைள எ9,% வ0% எ� த0ைதயா� 
Tைஜ�	� ேச��பி�ேப�! 

 
	�ன,தி. எ� மன,தி�	 உ,ஸாக� உ(டாவத�	 ேமேல Aறிய 

நிக��சிக  காரணமாயின. அ>�க> அH?��	 வ�ேவா�கCைடய பழ�க,தாK� 
என�	 ந�ைம உ(டாயி��. 

 
த�ம�க   
 
தி�ைவயா� �தBய இட�களிK ள ைவதிக பிராமண� சில��	� 

	�ன,தி. மா�ய�க  இ�0தன. வ�ஷ0ேதா�� அவ�க  வ0% சில தின� 
அ�ேக த�கி� 	,தைக�கார�களிடமி�0% தம�	ாிய ெதாைகைய� ெப��� 
ெச.வா�க . அவ�கC�	 ஊாின�� ெபா�  உதவி ெச@வ%(9. 

 
நா'டா(ைம�காராிட� ஊாி� ெபா%�பண� இ��	�. ஊாின� த�க  

த�க  `9களி. நைடெப�� விேசஷ�களிK� அ�வைட� கால�களிK� 
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த�கC�	ாிய ப�ைக உத�வா�க . அ,ெதாைககெள.லா� ெபா%�பணமாக 
இ��	�. ெவளிX�களிB�0% வ�� வி,%வா�கைள2� ெபாிேயா�கைள2� 
ஆதாி�பத�	�, ஊாி� ெபா%� ெசல�கC�	� அ�பண� உபேயாகமா	�. 

 
கிராம,தி. த�ம� ெபா%�ெசா,தாக இ��	�ேபா% அ�ேக ெபா�Cதவி 

ெபற வ�பவ�கC�	� 	ைற� ஏ%? மர� ப<,தா. ெவௗவாைல வாெவ�� Aவி 
இர0% அைழ�பா�� ேவ(9ேமா? 

 
த�ம,ைத இHவா� வள�,% வ0த கிராம�கC  	�ன� ஒ��. அ�ேக 

அ>�க> �லவ�கC� கவிராய�கC� பாகவத�கC� இவ�கைள� ேபா�றவ�கC� 
வ0% சில தின� இ�0% த�க  த�க  ஆ�றைல� கா'>� பாி� ெப��� 
ெச.வா�க . 

 
�லவ� வ�ைக  
 
தி�ெந.ேவBைய� சா�0த �ளிய�	> �தBய இட�களிB�0%� 

ேகாய��,U�, ேசல� �தBய இட�களிB�0%� A'ட� A'டமாக�� இ�வ� 
Iவராக�� தனியாக�� �லவ�க  வ�வா�க . எ.ேலா�� இல�கண இல�கிய� 
பயி�சி நிர�ப உைடயவ�க ெள�� ெசா.ல �>யா%. சில��	 எளிய நைடயி. 
விைரவாக� ெச@2  இய��� பழ�க� இ��	�. சில��	� சில D.களி. 
மா,திர� பயி�சி இ��	�. ஆனா. எ.ேலா�� தனி� பாட.க  பலவ�ைற� 
பாடMெச@% சமய,%� ேக�றப> அவ�ைற� ெசா.B� ேக'ேபாைர 
மகி�வி�பா�க . சில� மி�க ஆட�பர,ேதா9 சில ேபைர� A'>�ெகா(9 
ஆரவார� ெச@%ெகா(9 வ�வா�க . ேவ� சில� அட�கமாக வ�வா�க . 
அவ�கC�	� கிராம,தா� அளி�	� ச�மான� ஒ� Wபா@ �த. ஐ0% Wபா@ 
வைரயி. இ��	�. 

 
ஒHெவா� நா'9�	� ஏ�றப> �லவ�களி� நைட2ைட பாவைனகளி. 

ேவ�பா9 காண�ப9�. �ளிய�	>யிB�0% வ�� �லவ�க  ஆட�பர,ேதா9 
வ�வா�க . Tவ0தி� ெகா'ைட� சாய� ஏ�றிய தைல�	'ைட2� %ற'9� 
க9�க1� அணி0% ெகா(>��பா� �லவ� தைலவ�. அவ� த� ைகயி. ஒ� த> 
ைவ,தி��பா�. அவேரா9 சில� மாண�க�கெள�� ெசா.B�ெகா(9 வ�வா�க . 
ஒ�விதமான இைசேயா9 �லவ� சடசடெவ�� சB�பி�றி, தனி�பாட.கைள� 
ெசா.Kவா�. ெத�பா(> நா'9� கவிராய�க  பாட. ெசா.K� இைச ஒ�வித�; 
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ெகா�	 நா'9� �லவ�க  ெசா.K� இைச ஒ�வித�; தி��சிரா�ப ளிைய� 
சா�0தவ�க  ெசா.Kவ% ஒ�வித�. 

 
இ,தைகய �லவ�க  	�ன,தி�	 வ0தா. �தB. சித�பர� பி ைளைய� 

பா��பா�க . பிற	 பல�ைடய ��னிைலயி. த�க  �லைமைய ெவளி�ப9,தி 
ந�ெகாைட ெப��� ெச.வா�க . �லவ�க  வ�ஷ0ேதா�� வ0% ெச.வா�க . 
இ�கிராம�கைள ந�பிேய அவ�க  �லவ�களாக�� கவிராய�களாக�� வா�0% 
வ0தன�. 

 
இHவா� �லவ�க  வ��ேபா% அவ�க  A�� ெச@2'கைள�ேக'9 நா� 

பாட� ப(ணி�ெகா ேவ�. அவ�கCைடய பழ�க� எ� தமி�� பசிைய 
அதிகமா�கி��. 

 
ஆட�பர� �லவ�  
 
ஒ� நா  ஒ� �லவ�� அவைர� ேச�0த பாிவார�கC� ெபாிய 

ஆரவார,%ட� 	�ன,தி�	 வ0தா�க . �லவ� ஒ� சிவிைகயி. ஏறிவ0தா�. 
அவைர� ேச�0த மாண�க�கC� ஏவலாள�கCமாக� ப,%� பதிைன0% ேப� ஒ� 
A'டமாக உட� வ0தன�. பழ�கால,தி. �லவ�கC�	 அரச� ப.ல�	 
அளி,தனெர�� நா� ேக'>�0ேத�. "இ�கால,திK� இ0த� சிற�ைப�ெப�� ள 
இவ� ெப���லவராக,தா� இ��க ேவ(9�. இவாிடமி�0% பல விஷய�கைள 
நா� ெதாி0%ெகா ளலா�" எ�� நா� ச0ேதாஷ� அைட0ேத�. 

 
சிவிைக சித�பர� பி ைள `'9 வாயிB. வ0% நி�ற%. அதிB�0த �லவ� 

கீேழ இற�கினா�. அத�	  அவ�ைடய மாணா�க� சில� தா� ெகாண�0தி�0த ஒ� 
விாி�ைப எ9,%, தி(ைணயி. விாி,தா�. ஒ�வ� தி(ைட� ெகாண�0% 
சா,தினா�. �லவ� மிக�� க�Yரமாக, தி(ைணயி. வ0% அம�0தா�. ம�றவ�க  
ைக க'>�ெகா(9 நி�றா�க . சில� வாாிய பைனேய9� ைக2மாக நி�றா�க . 
இ�A'ட,ைத� க(9 ஊரா� A> வி'டன�. 

 
சித�பர� பி ைள வ0% �லவைர� க(டா�. "நீ�க  எ0த ஊ�?" எ�� 

விசாாி,தா�. 
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அவ�, "நா� பிற0த% திாி�வன�; பிரதாப சி�ம மகாராஜாவி� ஆ3தான 
வி,%வா�; வரகவி" எ�� Aறினா�. அ�பா. சித�பர� பி ைள விஷயமாக, தா� 
இய�றி வ0த ெச@2'கைள அவ� ெசா�னா�. 

 
அவ�ைடய ஆட�பர�� ெதானி2� \�0தி��	� பாிவார,தி� 

படாேடாப�� அவ� ஒ� ஸம3தான,% வி,%வானாகேவ இ��க ேவ(9ெம�ற 
எ(ண,ைத யாவ��	� உ(டா�கின. ஆனா. அவ� Aறிய ெச@2'க  
அவ�ைடய உ(ைமயான ச�திைய ெவளி�ப9,தின. சித�பர� பி ைள ந.ல 
தமிழறி�ைடயவராதB�, "இவ� ெவ�� ஆட�பர� �லவ�" எ�பைத உண�0% 
ெகா(டா�. அவ� Aறிய வி�,த� ஒ�றி. நால>கC� ஒ,% இராம. இர(9 
அ>க  அள��	 ேம�ப'ட சீ�கைள உைடயனவாக இ�0தன. சித�பர� பி ைள 
அ��லவைர ேநா�கி, "இவ�றி. சீ�க  அதிகமாக இ��கி�றனேவ!" எ�� 
ேக'டா�. 

 
அவ� சிறி%� அMசாம., "த�கC�	 சீ� அதிகமாக ேவ(9ெம�� 

பா>யி��கிேற�. சீைர� 	ைற,% விடலாேமா?" எ�� விைட Aறினா�. Aறிவி'9 
அயB. நி�றவ� �க�கைள நிமி�0% பா�,தா�. சித�பர�பி ைள ேமK� சில 
ேக விகைள� ேக'டா�. �லவேரா ச�ப0தமி.லாத விைடகைள உர,த 	ரB� 
ெசா�னா�. சில��	� சித�பர� பி ைள ேக'ட வினா�கC�	 அ��லவ� 
அநாயாசமாக விைட ெசா.Kகிறா ெர�ேற ேதா�றிய%. சித�பர� பி ைள�	 
ஒ�பா. சிாி��� ஒ�பா. ேகாப�� உ(டாயின. 

 
அ��லவ� இல�கண இல�கிய� பயி�சி சிறி%� இ.லாதவ�. பழ� 

பாட.கைள� ெசா.B இைடயிைடேய தா� காE� பிர��களி� ெபய�கைள� 
ெச�கி, தா� பா>யனெவ�� ஏமா�றி� பண� பறி�பவ�. சில இட�களி. ெபா�  
தராதவைர ைவ% பா9வ%� உ(9 "அற� ைவ,%� பா9ேவா�" எ�� பய��,தி 
ஜன�கைள ந9�க� ெச@வதிK� வ.லவ�. ஒ�வ� ேம. அற� ைவ,%� பா>னா. 
அவ� இற0% வி9வாெர�ற ந�பி�ைகெயா�� அ�கால,தி. தமி�நா'>. 
இ�0த%. அவ� ெப��பாK� க.விமா�க  இ.லாத கிராம�களாக� பா�,%� 
ெச�� ஜன�கைள ம�'>� பண� ஈ'> வ�வா�. இ0த ஊைர2� அ�ப>ேய 
நிைன,% வ0தா� ேபாK�! 

 
சித�பர� பி ைள�	 அவ�பா. ேகாப� உ(டாயி1�, "தமிழி� ெபயைர� 

ெசா.B�ெகா(9 வ0தி��கிறாேன; இHவள� ேப�கைள2� கா�பா�ற 
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ேவ(9�?" எ���, அவ�கC�	 ஒ�ேவைள உண��காவ% உதவ 
ேவ(9ெம��� எ(ணி I�� Wபா@ ெகா9,தா�. 

 
அ�ெபா<% �லவ��	 வ0த ேகாப,ைத� பா�,தேபா% அ�	 நி�ற பல�, 

"ஐேயா, இவ� சித�பர� பி ைளயி� ேம. அற� ைவ,%� பா>வி9வாேரா' எ�ற 
பய,தாேல கல�கமைட0தன�. 

 
"நா� பி�ைச எ9�கவா வ0ேத�? ராஜா�க,% வி,%வானாகிய எ� 

ெகௗரவ,ைத நீ�க  அறி0ததாக, ெதாியவி.ைலேய" எ�� அவ� படபட,%� 
ேபசின�. 

 
ைதாியசாBயாகிய சித�பர� பி ைள ��னைக ெச@%ெகா(ேட அவைர, 

தனிேய அைழ,%� ெச�றா�. "இ�மாதிாி எ�ைன ம�'>விடலாெம�� எ(ண 
ேவ(டா�. உ��ைடய க.வியி� ஆழ� இHவளெவ�� என�	, ெதாி0% 
வி'ட%. இ0த I�� Wபா2� உ�ேம. இர�க,தா. ெகா9�பேதய�றி உம% 
�லைம�காக அ��. அ% ேவ(டாெம�� பி>வாத� ெச@தா. இ%�� இ.லாம. 
ப'>னிேயா9 வ0த வழிேய ேபாகேவ(>ய%தா�. உ��ைடய ஆட�பர,ைத� 
க(9 மய�	ேவென���, `( வா�,ைதகைள� ேக'9 அM�ேவென��� 
நிைன�க ேவ(டா�" எ�� எ�சாி,தா�. பாவ�! அ0த� �லவ� அட�கினா�; அ0த 
I�� Wபாைய வா�கி�ெகா(9 த� A'ட,%ட� தி��பி� ேபா@வி'டா�.  

----------   
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 18 18 18 18     :  :  :  :  )�ன�தி0 அைட(த தமி9� ேக�வி)�ன�தி0 அைட(த தமி9� ேக�வி)�ன�தி0 அைட(த தமி9� ேக�வி)�ன�தி0 அைட(த தமி9� ேக�வி    
 
	�ன,தி�	 அ>�க> வி,%வா�க  பல� வ�வா�க . அவ�கC  

கதி�ேவ� கவிராய ெர�பவ� ஒ�வ�. அவ� Iலமாக நா� பல விஷய�கைள 
அறி0%ெகா(ேட�. ேசல,ைத� சா�0த சா�வா@ எ�1� ஊாிேல 	மாரசாமி� 
கவிராய� எ�ற தமி� வி,%வா� ஒ�வ� இ�0தா�. அவ� அாியி:ாிK� 
உைடயா�பாைளய,திK� சில கால� ஸம3தான வி,%வானாக விள�கினா�. 
அவ�ைடய மாணா�கேர கதி�ேவ� கவிராய�. 	�ன,தி. அவைர நா� பா�,த 
ேபா% அவ��	 எ<ப% பிராய� இ��	�. அ��%ைமயிK� அவ� தமி�� 
ெச@2'கைள� ெசா�ன �ைற ேக'பத�	 இனிைமயாகேவ இ�0த%. 
க�பராமாயண�, �தBய இல�கிய�களிK� ந�N. �தBய இல�கண�களிK� 
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அவ��	 ந.ல பழ�க� உ(9. D���கண�கான பாட.க  அவ��	 
மன�பாடமாக இ�0தன; பைழய தனி�பாட.க  பலவ�ைற அவ� தைடயி�றி� 
ெசா.B வ�வா�; ெச@2  இய��� பழ�க�� உைடயவ�; ஓ@0த 
ேநர�களிெல.லா� ஏேத1� ெச@2ைள� �திதாக எ<தி�ெகா(>��பா�. 

 
அ�கவிராய� ஒ��ைற 	�ன,%�	 வ0% கண�	� பி ைள `'>. சில 

தின�க  த�கியி�0தா�. அவ�ைடய பழ�க,தா� பல தமி�D� ெபய�கைள நா� 
ெதாி0%ெகா(ேட�. ஒHெவா� Dைல�ப�றி2� அவ� ெசா.K�ேபா% என�	� 
�திய �திய இ�ப� உ(டா	�. "இHவள� D.க  தமிழி. உ ளனவா!" எ�� 
ஆ�சாியமைடேவ�. 

 
தனி�பாட.கைள அவ� ெசா.K�ேபா% ஒHெவா� பாடைல2� இய�றிய 

�லவைர� ப�றிய வரலா�, அைத� பா>யத�	� காரண� �தBய விஷய�கைள 
மிக�� �ைவபட� ெசா.Kவா�. அ�ேபா% வாயி. ஈ��	வ%Aட, ெதாியாம. 
நா� ேக'9�ெகா(>��ேப�. அ,தனி� பாட. ஒHெவா��� ஒHெவா� 
க�க(9� க'>ேபா. இ��	�. 'பாட� ெச@%' எ�ற �ய�சியி.லாமேல பல 
பாட.க  எ� மன,தி. தாேம பதி0தன. அ��தியவ� அHவள� பாட.கைள� 
சB�பி�றி� ெசா.வைத� ேக'9, அHவளைவ2� மன,தி� பதி,%�ெகா ள 
ேவ(9ெம�ற ஆைச என�	 உ(டாயி��. கவிராய� பி�1� ஒ� மாதேமா 
இர(9 மாத�கேளா த�கியி�0தா. நா� ஒ�வா� அ0த ஆைசைய நிைறேவ�றி� 
ெகா(>��ேப�. அவேரா சில தின�கேள 	�ன,தி. இ�0% த� ஊ��	� ேபா@ 
வி'டன�. 

 
வி,%வாேனா, கவிராயேரா, பரேதசிகேளா யா� வ0தாK� "அவ�க  ஏதாவ% 

தமி� ச�ப0தமான ெச@திைய� ெசா.ல மா'டா�களா?" எ�� ஆவேலா9 
எதி�பா��ப% என�	 வழ�கமாகி வி'ட%. �திய �திய பாட.கைள2� �திய �திய 
ெச@திகைள2� ேக'	�ேபா% என�	 உ(டா	� தி��தி ேவ� எதிK� 
உ(டாவதி.ைல. 

 
பரேதசிக   
 
வி�,தா�சல,ைத� ேச�0த மா9ெவ'>ம�கல� எ�1� ஊாி. ஒ� மட� 

க'>�ெகா(9 சில பரேதசிக  இ�0தன�. அவ�க  வ�ஷ0ேதா�� 
தி�ைவயா�றி. நைடெப�� ஸ�த3தான உ,ஸவ தாிசன,தி�காக� �ற�ப'9� 



117 

 

	�ன,தி�	 வ0% கண�	� பி ைளயி� உதவிைய� ெப��� ெச.வ% வழ�க�. 
அவ�களி. ஒ�வ� ஆசிாிய�; ம�றவ�க  மாணா�க�க . யாவ�� தமி� 
இல�கிய�களிK� அ>�பைடயான இல�கண D.களிK� பயி�சி2ைடயவ�க ; 
தமிழிK ள ேவதா0த சா3திர�களி. ந.ல திறைமைய� ெப�றி�0தா�க . 
ஞானவாசி'ட�, 	மார ேதவ� சா3திர�, ைகவ.ய நவநீத�, சசிவ�ண ேபாத�, 
ைவரா�கிய சதக� �தBய D.களிK ள பாட.கைள� ெசா.B� ெபா�  
A�வா�க . அ0த� சா3திர� பயி�சிைய லaியமாக�ெகா(ேட �தB. இல�கிய 
இல�கண�கைள அவ�க  பயி�றா�க . 

 
அவ�கCைடய ேவதா0த சா3திர ஞான�� அட�க�� சா,விக இய.�� 

சீல�� ெத@வ ப�தி2� அவ�க  ேம�ெகா(ட %ற��	 அல�காரமாக விள�கின. 
அவ�களாேல நா� சில விஷய�கைள, ெதாி0%ெகா(ேட�. 

 
	�ன,தி. ப ளி�Aட,தி. உபா,தியாயராக இ�0த ஒ�வ� ��ேன 

	றி�பி'ட சா�வா@� 	மாரசாமி� கவிராய�ைடய மாணா�க�; தமி�D� பயி�சி2� 
கவி,%வ ச�தி2� உ ளவ�; மி�க ைதாியசாB. அவ� எ�க  `'>�	 ேவ(>ய 
ெந@ைய மாத0ேதா�� த� ெசலவி. வா�கி� ெகா9,% உதவி வ0தா�. அவாிட�� 
சில தமி�� ெச@2'கைள நா� பாட� ேக'ேட�. 

 
க3Uாி ஐய�கா� வ�ைக  
 
நா� இHவா� 	�ன,தி. இ��	�ேபா% O ைவ-ணவ� ஒ�வர% `'>. 

ஒ� க.யாண� நட0த%. அத�காக அH?ாி� வட�ேக2 ள கா�	> எ�1� 
கிராம,திB�0% அ0த `'>ன��	� ப0%�களாகிய சில� வ0தன�. அவ�களி. 
க3Uாி ஐய�காெர�பவ� ஒ�வ�. அவ� சித�பர� பி ைள�	� பழ�கமானவ�. 
சித�பர� பி ைள எ�னிட� க3Uாி ஐய�காைர� ப�றி "அவ� சிற0த தமி� 
வி,%வா�. இ0த� ப�க�களி. அவைர� ேபா�றவ� ஒ�வ�� இ.ைல. 
க�பராமாயண,திK� ம�ற D.களிK� ந.ல பழ�க�ைடயவ�. ந�றாக� பிரச�க� 
ெச@வா�. ���க�	>யிB�0த ஒ� `ரைசவ� �லவாிட� பாட� ேக'டவ�" எ�� 
Aறினா�. அ�ேபா% என�	 அவைர� பா��க ேவ(9ெம��� அவாிடமி�0% 
அாிய விஷய�கைள, ெதாி0%ெகா ள ேவ(9ெம��� அவா உ(டாயி��. 
அத�	ாிய �ய�சி ெச@ய, ெதாட�கிேன�. 
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விவாக� நட0த ம�நா' காைலயி. க3Uாி ஐய�காேர நா�க  இ�0த 
`'>� ெசா0த�காரராகிய ராைமய�காைர� பா��க வ0தா�. அHவி�வ�� 
உறவின�. அவ� வ0தேபா% அவ�ட� ேவ� பல�� வ0தன�. எ.ேலா�� 
ஓாிட,தி. இ�0% ேபசி�ெகா(>�0தா�க . நா1� ஒ� ப�கமாக இ�0% 
அவ�கCைடய ச�பாஷைணைய� கவனி,% வரலாேன�. க3Uாி ஐய�கா� 
ேப�வ% மிக�� ரஸமாக இ�0த%. அவ� இைடயிைடேய தமி�� பாட.கைள� 
ெசா.B� ெபா�C� Aறினா�. அவ�ைற� ேக'9 நா� மி�க உ,ஸாக,ைத 
அைட0ேத�. 

 
அ�ேபா% எ� மன,தி. ஓ� ஆவ. உ(டாயி��; "இவ� ந�ைம� பா�,%� 

ேபச மா'டாரா? ஏேத1� ந�ைம� ேக'க மா'டாரா?" எ�� எ(ணிேன�. எ� 
க�,ைத ஊகி,தறி0த ஒ�வ� க3Uாி ஐய�காைர ேநா�கி, "3வாமீ, இ0த� ைபய� 
தமி� ப>,% வ�கிறா�. உ�கைள பா��க ேவ(9�, பா��க ேவ(9ெம�� 
%>,%� ெகா(>�0தா�. இ�ேபா% உ�க  ேப�ைசேய 
ேக'9�ெகா(>��கிறா�" எ�றா�. 

 
க3Uாி ஐய�கா� பாீaி,த%  
 
ேக'ட அவ�, "அ�ப>யா? ச0ேதாஷ�" எ�� ெசா.Bவி'9 எ�ைன� 

பா�,%, "நீ யாாிட� ப>,% வ�கிறா@?" எ�� ேக'டா�. 
 
"இH?�� கண�	�பி ைளயவ�களிட� ப>�கிேற�." 
 
"எ�ன ப>�கிறா@?" 
 
"தி�விைளயாட� �ராண�." 
 
"��� ேவ� யாாிடேம1� ப>,த%(ேடா?" 
 
"உ(9. அாியி:�� சடேகாைபய�காரவ�களிட�� ேவ� சிலாிட�� 

ப>,ேத�" எ�� Aறி நா� ப>,த D.க  இ�னைவ ெய��� ெதாிவி,ேத�. 
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ேக'ட%� அவ�, "அ�ப>யா? சடேகாைபய�காரவ�க  ந.ல ப>�பாளி. 
அவ�களிட� ப>,தா@ எ�பைத� ேக'க என�	 மிக�� தி��தியாக இ��கிற%. 
எ�ேக, ஒ� பாட. ெசா. ேக'ேபா�" எ�றா�. உடேன நா� ைபரவி ராக,தி. 
தி�ேவ�கட,த0தாதியிB�0% ஒ� பாட. ெசா�ேன�. ெபா�  A��ப> அவ� 
ேக'டா�. நா� ���கமாக� Aறிேன�. "ந�றாக இ��கிற%" எ�� ெசா.B அவ� 
ச0ேதாஷமைட0தா�. அவ� ெசா�ன% என�	� கனகாபிேஷக� ெச@த%ேபா. 
இ�0த%. அHவள� ெபாிய வி,%வா� எ�ைன ஒ� ெபா�'ப9,தி எ� பா'ைட� 
ேக'9� பாரா'9வெத�றா. நா� எHவள� பா�கிய� ெச@தி��க ேவ(9�! 

 
"ேவ� ஏேத1� ெதாி0தா. ெசா.K" எ�� ேக'டா� அவ�. 
 
என�	 ஊ�க� அதிகாி,த%. சதக�களிB�0% சில பாட.க  ெசா�ேன�. 
 
"தி�ேவ�கட மாைல ப>,தி��கிறாயா?" எ�� அவ� ேக'டா�. 
 
"இ.ைல" எ�ேற�. 
 
"நா� இ�ேபா% ஒ� பாட. ெசா.Kகிேற�. எ<தி�ெகா " எ�றா�. 
 
"இ�� நா� நாி �க,திேலதா� விழி,தி��கிேறா�" எ�� எ(ணி நா� 

மி�க 	Uகலமைட0ேத�. 
 
"ேதனியK� A0தலா� ெச�கர� மாதவ,ேதா�  
ேமனி2ைம ய�ெபாழி2� ேவ�கடேம - ஞானிய�க   
ெண@தா� 	றிெய' ட�கர,தா� தாCர�ேம. - ைவ,%  
ெவ(தா� 	றிெய' ட�கர,தா� சா��" 
 
(தி�ேவ�கடமாைல, 57) 
 
எ�ற பாடைல அவ� ெம.ல� ெசா.B எ�ைன எ<தி�ெகா ள� ெச@தா�. 

பிற	 அத� ெபா�ைள2� ெசா�னா�. அ�பா., "எ�ேக, அைத ஒ� �ைற ப>,% 
அ�,த� ெசா., பா��கலா�" எ�� உைர,தா�. "இவ�ைடய மன,தி. ந�ைம�ப�றி 
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ந.ல அபி�பிராய,ைத உ(டா�க ேவ(9�" எ�� மன� அவாவிய%. மிக�� 
நிதானமாக� ப>,%� பயப�தி2ட� நா� ேக'டப>ேய ெபா�  ெசா�ேன�. 

 
க3Uாி ஐய�கா��	 எ�பா. அ�� அ��பிய%. "ந.ல கிராhய ச�தி 

இ��கிற%. ந�றா@� ப>,%� ெகா(9 வா" எ�றா� அவ�. 
 
வா�களி,த%  
 
அ�ேக இ�0தவ�கC  ஒ�வ�, "தா�கேள இ0த� ைபய1�	� பாடM 

ெசா.B� ெகா9�க �>2மா?" எ�� வினவினா�. அவ�, "நா� பாட� ெசா.வத�	 
ஒ� தைட2மி.ைல. கா�	>�	 வ0தா. ேவ(>ய ெசௗகாிய� ெச@வி,% இவைன� 
ப>�பி�கிேற�. இ0த�பி ைள வி�,தி�	 வ�வாென�� ேதா��கிற%" எ�� 
விைட Aறினா�. 

 
அ0த� A'ட,தி. இ�0% எ.லாவ�ைற2� கவனி,%�ெகா(>�0த எ� 

த0ைதயா�, "தா�க  ெசா�னப>ேய கா�	>�	 வ�கிேறா�. இவ1�	, தா�க  
பாட� ெசா.ல ேவ(9�; ம�ற� காாிய�களி. இவ� �,தி ெச.லவி.ைல" எ�� 
ெசா�னா�. அவ� இHவா� Aறியேபா% அவ�ைடய ேப�சி. உண��சி த%�பிய%. 
கிைட,த�காிய ேப� கிைட,த% ேபால இ�0த% க3Uாி ஐய�கா�ைடய 
வா�,ைத. 

 
"அ�ேக வ0% வி9�க . நா1� எ� ெசா0த�கார�கC� உ�கC�	 

ேவ(>ய ெசௗகாிய�க  ெச@% ெகா9�கிேறா�. இவைன2� ப>�பி�கிேற�" 
எ�� க3Uாி ஐய�கா� ெசா�னா�. 

 
அ�ேபா% சாமி ஐய�காெர�ற ஒ�வ� அ�ேக வ0தா�. அவ�� கா�	>யி. 

இ��பவேர. க.யாண,தி� ெபா�'9� 	�ன� வ0தவ�; க3Uாி ஐய�கா�ைடய 
ந(ப�; தமிழிK� ச�கீத,திK� வ.லவ�; கவி,%வ ச�தி2� உ ளவ�. அவைர� 
க(ட�ட� க3Uாி ஐய�கா� அ�ேக நிக�0தவ�ைறெய.லா� அவாிட� 
ெதாிவி,தா�. அவ� அைத� ேக'ட%தா� தாமத�; உடேன எ0ைதயாைர ேநா�கி, 
"அடடா, மிக�� ச0ேதாஷ�! நீ�க  அ�ப> வ0தா. எ�னா. ஆன அ1Aல,ைத 
நா1� ெச@வி�கிேற�; தமி�� பாட�� இவ1�	� ெசா.Kகிேற�" எ�� 
வா�களி,தா�. 
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ஒ�வைரெயா�வ� அ�பிK� ஆதரவிK� த�ம சி0ைதயிK� 

மிMசியி��பைத யறி0தேபா%, "இனி நம�	 ந.ல கால0தா�" எ�� நா� நி�சயM 
ெச@%ெகா(ேட�. 

 
"ந.ல நா  பா�,%�ெகா(9 வ0% வி9�க " எ�� எ� த0ைதயாாிட��, 

"வ�கிறாயா? வா" எ�� எ�னிட�� Aறிவி'9� க3Uாி ஐய�கா� �ற�ப'டா�. 
ம�றவ�கC� ெச�றன�. 

 
க3Uாி ஐய�கா� ெச�ற தி�ைகேய நா� பா�,%�ெகா(>�0ேத�. அவ� 

Uர,தி. மைறய மைறய எ� மன,%  கா�	>ைய� ேபா�ற ேதா�ற� ஒ�� 
உ(டாயி��. எ� தமி�� க.வியி� ெபா�'9 எ0த இட,%�	� ெச.வத�	� எ� 
த0ைதயா� சி,தமாக இ�0தா�.  

-----------   
 

அ�திஅ�திஅ�திஅ�தியாய� யாய� யாய� யாய� 19 19 19 19     :  :  :  :  த%மவா:� ேலாபி2�த%மவா:� ேலாபி2�த%மவா:� ேலாபி2�த%மவா:� ேலாபி2�    

 
கா�	> ெச�ற%  
 
கா�	>�	� ேபாவதி. என�கி�0த ேவக,ைத அறி0% எ� த0ைதயா� ஒ� 

ந.ல நாளி. எ�ைன2� எ� தாயாைர2� அைழ,%�ெகா(9 அH?ைர 
அைட0தா�. நா�க  வ�ேவா ெம�பைத ��னேம க3Uாி ஐய�கா� Iல� 
அறி0தி�0த அH?� Oைவ-ணவ�க  எ�கைள உபசாி,% எ�க  வாச,%�	 
ஏ�ற ஏ�பா9க  ெச@ய, ெதாட�கின�. 

 
அ�ேக Oநிவாைஸய�கா� எ�ற ஒ� ெச.வ� `'>. நா�க  ஜாைக 

ைவ,%�ெகா(ேடா�. அ�கிரகார,தாாிடமி�0% உண�� ெபா� க  மி	தியாக 
வ0தன. அ�கி�0த O ைவ-ணவ�க  யாவ�� �ேரா,திாியதா�க . மாத0ேதா�� 
எ�க  ேதைவ�	ாிய ெந.ைல அவ�க . த��  ெதா	,%� ெகா9,% வ0தா�க . 

 
க3Uாி ஐய�கா� பாட� ெசா�ன%  
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க3Uாி ஐய�கா� ந�Nாி. ந.ல பயி�சி2ைடயவ�. தMசா?ாி. இ�0த 
இல�கண� அ(ணா� பி ைளெய�ற வி,%வா1� அவ�� இல�கண, இல�கிய 
விஷயமான ெச@திகைள ஓைலயி. எ<தி வினா�வைத2� விைடயளி�பைத2� 
வழ�கமாக�ெகா(>�0தா�க . அHேவாைலகைள நா1� பா�,தி��கிேற�. 
இராமாயண�, பாரத�, பாகவத� �தBய D.கைள, த� ைகயாேலேய க3Uாி 
ஐய�கா� ஏ9களி. எ<தி ைவ,தி�0தா�. ஐய�காாிட� நா� பாட� ேக'க, 
ெதாட�கிேன�. 	�ன,திB�0தேபா% தMைசயிB�0% வ0த Oநிவாைஸய�கா 
ெர�பவாிட� மகாB�ைகய� இல�கண,ைத� பாட� ேக'ேட�. ந�N. �தBய 
இல�கண�கைள, ெதாட�0% ேக'க ேவ(9ெம�ற வி��ப� என�	 இ�0% 
வ0த%. அதனா. �த. �த. அவாிட� ந�N. பாட� ேக'கலாேன�. விசாக� 
ெப�மாைளய� இய�றிய கா(>ைக2ைரைய ஒ�வா� பாட� ெசா.B அத� 
க�,%ைர, விேசஷ உைர �தBயவ�ைற என�	� பாட� ப(ணி ைவ,%வி'டா�. 
தின0ேதா�� ந�N. �<வைத2� ஒ��ைற நா� பாராம� ெசா.B வ0ேத�. 
நிலவி. ெபா� க  காண�ப9வ%ேபா. ந�NBK ள இல�கண�க  என�	, 
ேதா�றின; அ0Dைல� சி�கற, ெதளி0%ெகா ள வி.ைல. ப>,தவ� யாேர1� 
வ0தா. க3Uாி ஐய�கா� என�	� பாட� ெசா.Bய ந�N. \,திர�கைள2� 
உைரைய2� எ�ைன� ெசா.K�ப> ெச@வா�. அவ�ைற நா� ஒ�பி�ேப�. 
இ�பழ�க,தா. அைவ எ� மன,தி� பி�1� ந�றாக� பதி0தன. 

 
அ�கால,தி. ந�NK�	 ந.ல மதி�� இ�0த%. ஐயமற அதைன ஒ�வ� 

ெதாி0%ெகா(டா. அவைன ந.ல �லவென�� யா�� A�வ�. \,திர�களி. 
விேசஷ உைரகளிK ள ஆேaப சமாதான�கைள ந�றாக, ெதாி0%ெகா(9 
விள�	பவ�க  சிலேர இ�0தன�. இல�கிய� பயி�சியிேலேய ெப��பாேலா��	� 
கவன� ெச�றேதய�றி இல�கண� பயி�சியி� ெச.லவி.ைல. இ0த நிைலயி. 
நா� ந�N� \,திர�கைள2� உைரைய2� மனன� ப(ணி, தமிழி. 'இல�கண 
வி,%வா�' ஆக� A9ெம�ற எ(ண� எ�ைன� க(ேடா��	 உ(டா�கிேன�. 
அ,%ைறயி. நா� பி�1� எHவளேவா ெதாி0%ெகா ள ேவ(>ய%( 
ெட�பைத நா� மற�கவி.ைல. க3Uாி ஐய�காாிட� நவநீத� பா'>ய. �தBய 
ெபா�,த D.க  சில இ�0தன. என�	 அவ�றிK� சிறி% பழ�க� உ(டாயி��. 
இைடயிைடேய ேவ�கட ெவ(பா �தBய சில பிரப0த�கைள2� அவ� க�பி,% 
வ0தா�. 

 
சாமி ஐய�காாிட� ேக'ட பாட�  
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க3Uாி ஐய�கா�ைடய ந(பரான சாமி ஐய�கா�� எ�களிட� மி�க 
அ�ேபா9 இ�0% வ0தா�. தா� வா�களி,தப>ேய அவ�� என�	� பாட� 
ெசா.லலானா�. க�பராமாயண,தி. அவ� பழ�க� ளவ�. எ� த0ைதயா�� 
நா1� இராமாயண கதா�பிரச�க,தி. ஈ9ப'டவ�களாதB� க�பராமாயண,ைத� 
பாட� ேக'கேவ(9 ெம�ற வி��ப� என�	 இ�0த%. இராமாயண,தி� 
பாலகா(ட,திB�0% ெதாட�காம. �0தரகா(ட,திB�0% ஆர�பி�ப% ஒ� 
�ைற. அத�ப>ேய சாமி ஐய�காாிட� நா� �0தர கா(ட� பாட� ேக'க 
ஆர�பி,ேத�. அவ� இைசேயாேட பாட. ெசா.Kவா�. அ% மிக�� நயமாக 
இ��	�. தி�வர�க,த0தாதியி. �த. இ�ப,ேத< ெச@2'கC�	 அவாிட� 
ெபா�  ேக'9, ெதாி0%ெகா(ேட�. "இத�	 ேம. நா� பாட� ேக'டதி.ைல; 
அாியி:�� சடேகாைபய�கா� �<வ%� பாட� ெசா.வா�; அவைர� 
பா��	�ேபா% நீ ம�ற� பாட.கைள� ேக'9�ெகா ளலா�" எ�� அவ� 
Aறியைமயா. இ�ப,ெத'டா� ெச@2  �தBயவ�ைற நா� ெதாி0%ெகா ள 
�>யவி.ைல. ஆயி1� யாாிடேம1� அ0D. �<வைத2� ேக'9விட 
ேவ(9ெம�ற 	ைற ம'9� என�	 இ�0த%. 

 
�திய D.கைள2� �திய விஷய�கைள2� நா� ெதாி0%ெகா(ேட 

ென�ப% உ(ைமேய. ஆனா. அவ�ைற ஐய0திாிபி�றி, ெதளிவாக�� 
சா�ேகாபா�கமாக�� ெதாி0%ெகா ள வி.ைல. ப>,% அறி� ெப�வ% ஒ� வைக. 
ப>,தவ�ைற� பாட� ெசா.வ% ஒ� வைக. பாடMெசா.K� திறைம சிலாிடேம 
சிற�பாக� காண�ப9கி�ற%. 

 
கா�	>யி. ஆ� மாத�க  இ�0ேதா�. க3Uாி ஐய�கா�� சாமி 

ஐய�கா�� த�க  த�களா. இய�ற அள� பாட� ெசா.B வ0தா�க . 
அவ�கCைடய மைனவிமா�கC� ப>,தவ�க . அவ�கC� எ�னிட� பிாியமாக 
இ�0தா�க . என�	, ெதாி0த பல கீ�,தன�கைள அவ�கC�	 எ<தி� ெகா9,%� 
பா>� கா'>ேன�. 

 
	�ன� வ0த%  
 
ஆ� மாத�கC�	� பிற	 க3Uாி ஐய�கா� �தBயவ�களிட� விைட 

ெப���ெகா(9 நா�க  மீ(9� 	�ன,தி�ேக வ0% ேச�0ேதா�. த�ம,தி� 
சB�பி.லாத அH?ரா� எ�கைள ஆதாி�பதிK� எ�க பா. அ�� 
பாரா'9வதிK� சிறி%� 	ைறயவி.ைல. 
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என�	 'மகாB�ைகய� இல�கண�' பாடM ெசா�ன தMைச 
Oநிவாைஸய�கா ெர�பவ� ஆ,தி\>, ெகா�ைற ேவ0த�, ெவ�றி ேவ�ைக, 
I%ைர, ந.வழி, ந�ெனறி, நீதிெநறி விள�க� எ�1� ஏ< நீதி D.கC� அட�கிய 
�3தக� ஒ�� ெகா9,தி�0தா�. அ��3தக� மத ச�ப0தமான ெச@2'கைள 
ம'9� நீ�கி� �%�ேசாியி. அ�சிட�ப'ட%; பத�ைர ெபாழி��ைரேயா9 
ெதளிவாக� பதி�பி�க� ெப�றி�0த%. அதிK ள ெச@2'கைள2� உைரகைள2� 
ப>,% ஆரா@0% மனன� ெச@%ெகா(ேட�. ெபா�விைள0தகள,U� ேவதகிாி 
�தBயா� அ�சி'ட ைநடத Iல�� உைர2� ள �3தக�� நால>யா� உைர2 ள 
�3தக�� கிைட,தன. உைரயி� உதவியா. இர(9 D.கைள2� ஒ�வா� பல 
�ைற ப>,%� ெபா�  ெதாி0%ெகா(ேட�. அHவிர(9 D.கC� என�	 
மன�பாடமாகி வி'டன. இைடயிைடேய சில ச0ேதக�க  ேதா�றின. கா�	> 
ெச�� க3Uாி ஐய�காாிட� அவ�ைற� ேக'9, ெதளி0%ெகா ளலா ெம�� 
எ(ணிேன�. 

 
அ�ைனயாாி� அ��  
 
எ� க�,ைத அறி0த த0ைதயா� எ�ைன மா,திர� அைழ,%�ெகா(9 

கா�	>�	� ெச�றா�. அ�ேக நா�	 தின�க  இ�0% ேக'கேவ(>யவ�ைற� 
க3Uாி ஐய�காாிட� ேக'9, ெதாி0%ெகா(ேட�. ஐ0தா� நா' காைலயி. 
அவாிட� விைடெப�� நா� ம'9� ஒ� %ைண2ட� 	�ன,தி�	 வ0ேத�. 
த0ைதயா� சில தின�க  ெபா�,% வ�வதாக� ெசா.B� கா�	>யி. இ�0தா�. 

 
நா� 	�ன,தி�	 வ0% ேச��ேபா% எ� தாயா� சில 3திாீகCட� 

ஓாிட,தி. நி��ெகா(>�0தா�. எ�ைன� க(ட�ட� ேவகமாக வ0% எ�ைன, 
த<வி�ெகா(டா�. க(ணீ� வி'டப>ேய, "எ�ன�பா, நீ ஊ��	� ேபான% �த. 
நா� சா�பிடவி.ைல; U�கவி.ைல. உ� ஞாபகமாகேவ இ��கிேற�" எ�� 
ெசா.B, த��ைடய ஆ�றாைமைய ெவளி�ப9,தினா�. 

 
அ% வைரயி. அவ� எ�ைன� பிாி0% இ�0தேதயி.ைல. அ�ேபா% என�	� 

பிராய� ப�னிர(9�	 ேமB��	�. நா� அறி� வ0த பி ைளயாக 
ம�றவ�கC�	, ேதா�றி1�, எ� அ�ைனயா��	 ம'9� நா� 
இள�	ழ0ைதயாகேவ இ�0ேத�. த� ைகயாேலேய என�	 எ(ெண@ ேத@,% 
என�	 ேவ(>ய உணவளி,% வள�,% வ0தா�. தம% வா��ைக �<வ%� 
எ�ைன� பா%கா�பத�	� எ� அபிவி�,திைய� க(9 மகி�வத�	ேம 
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அைம0ததாக அவ� எ(ணியி�0தா�. தாயி� அ�� எHவள� U@ைமயான%! 
த�னலெம�ப% அEவள�மி�றி, த� 	ழ0ைதயி� நல,ைதேய க�தி வா<� 
தாயி� வா,ஸ.ய,தி. ெத@வ,த�ைம இ��கிற%. 

 
எ� அ�ைனயா� எ�ைன, த<வி� பிாிவா�றாைமயினா. உ(டான 

வ�,த,ைத� �ல�ப9,தியேபா% அ�	 நி�ற ெப(மணிக  சிாி,தா�க . நா� 
ஒ��� விள�காம. பிரமி,% நி�ேற�. நா� வ0த சில தின�கC�	� பிற	 எ� 
த0ைதயா�� 	�ன,%�	 வ0% ேச�0தா�. 

 
ெவ(மணி�	� ெச�ற%  
 
	�ன,தி. இ�0தேபா% ம,தியி. அத� கிழ�ேக2 ள ெவ(மணி 

ெய�1� ஊாி. இ�0த ெச.வ�க  எ�கைள அ�ேக அைழ,%� ெச�றன�. 
அவ�க  வி��ப,தி�ப>ேய அ�	 அ�ணாசலகவி ராமாயண� பிரச�க� நட0த%. 
அ% நிைறேவறிய கால,தி. எ� தக�பனா��	 இ�ப% வராக� ச�மான� 
கிைட,த%. 

 
அமி�த கவிராய�  
 
ெவ(மணி�	 அமி�த கவிராய ெர�ற ஒ�வ� ஒ� நா  வ0தா�. அ�ேபா% 

அவ��	 எ<ப% பிராயமி��	�. அவ� அாியி:�� சடேகாப ஐய�காாிட,%� 
அவ�ைடய த0ைதயாாிட,%� சில D.கைள� பாட� ேக'டவ�. பல D.கைள� 
ப>,திராவி'டாK� ப>,த D.களி. அ<,தமான பயி�சி2� ெதளிவாக� ெபா�  
ெசா.K� ஆ�றK� அவ�பா. இ�0தன. ச�கீத� பயி�சி2� அவ��	 உ(9. 
அவ� இைச2ட� பாட. ெசா.வ% ந�றாக இ��	�. அவைர நா� 
அாியி:ாிB�0தெபா<ேத பா�,தி��கிேற�. அவ� ெவ(மணியி. கிராம 
மணியகார� `'>. த�கியி�0தா�. அ�ேக சில� ��னிைலயி. அவ� சில 
பாட.கைள� ெசா.B உப0நியாச� ெச@தா�. அ�ேபா% இைடயிேல உதாரணமாக, 
"அ�கரவ��ைன" எ�ற பாடைல�Aறி அத�	� ெபா�C� ெசா�னா�. அ% 
தி�வர�க,த0தாதியி. உ ள 28-ஆ� ெச@2 . அத�	 �0தி 27 ெச@2'களி. 
ெபா�ைள2� நா� கா�	> சாமி ஐய�காாிட� ேக'>�0ேதன.லவா? 
"ேம�ெகா(ட ெச@2'களி� ெபா�ைள யாாிட� ேக'9, ெதளியலா�?" எ�ற 
கவைல2ட� இ�0த நா� அமி�த கவிராய� 28-ஆ� ெச@2C�	� ெபா�  
Aறியேபா% மிக�� கவனமாக� ேக'ேட�. "இவ� இ0D. �<வைத2� 
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யாாிடேம1� பாட� ேக'>��க�A9�. ந� 	ைறைய இவாிட� 
தீ�,%�ெகா ளலா�. ஏேத1� ெபா�Cதவி ெச@தாவ% இவாிட� ெபா�  ெதாி0% 
ெகா ளலா�" எ�� எ(ணிேன�. உடேன தைலெதறி�க எ�க  `'9�	 ஓ>� 
ெச�� தி�வர�க, த0தாதிைய எ9,% வ0ேத�. இ�ப,ெதா�பதா� ெச@2ளாகிய 
"ஆ�	வி,தா� 	ழலா." எ�பைத� ப>,%� ெபா�  ெசா.K�ப> அவைர� 
ேக'ேட�. அத�	� விாிவாக அவ� ெபா�  உைர,தா�. மி�க கவன,ேதா9 ேக'9 
எ� மன,தி� பதி,%�ெகா(ேட�. பிற	 ��பதாவ% ெச@2ைள� ப>,ேத�. அவ� 
ெசா.Kவதாக இ�0தா. அ0த D. �<வைத2ேம ஒேர I�சி� ப>,%� ேக'க� 
சி,தனாக இ�0ேத�. ஆனா. எ� வி��ப� அHவள� �லப,தி. நிைறேவ�வதாக 
இ.ைல. 

 
"பல பாட.கC�	 இ�� ெபா�  ெதாி0% ெகா ளலா�" எ�ற ஆவேலா9 

��பதாவ% பாடைல� ப>,த நி�,தி அவ� ெபா�  ெசா.Kவா� எ�� 
எதி�பா�,% வாையேய ேநா�கியி�0ேத�. 

 
"தி�வர�க, த0தாதி யமக� அைம0த%. எ.ேலா��	� இ% �லபமாக 

விள�கா%. மிக�� க-ட�ப'9� பாட� ேக'டா.தா� ெதாி2�. ம�ற D.களி. 
D� பாட.க  ேக'ப%� சாி; இதி. ஒ� பாட. ேக'ப%� சாி" எ�� அவ� 
எத�ேகா Y>ைக ேபாட ஆர�பி,தா�. 

 
ஒ� Dைல� பாட� ெசா.K�ேபா% அ0DB� அைம�ைப� ப�றி2� 

அ0Dலாசிாிய� �தBேயாைர� ப�றி2� A�வ% ேபாதகாசிாிய�க  வழ�க�. 
அ��ைறயி. அவ� ெசா.Kவதாக நா� எ(ணிேன�. தி�வர�க, த0தாதிைய� 
�லபமாக, ெதாி0%ெகா ள இயலாெத�பைத அவ� ெசா�னேபா% அதைன நா� 
அ1பவ,தி. அறி0தவனாதலா., "உ(ைமதா�; கா�	> சாமி ஐய�காரவ�கேள 
இ�ப,ேத< பாட.கC�	 ம'90தா� ெபா�  ந�றாக, ெதாி2ெம�� 
ெசா�னா�க " எ�ேற�. 

 
"பா�,தீ�களா? அைத,தா� நா� ெசா.ல வ�கிேற�. எHவளேவா 

தனி�பாட.கC�	 அ�,த� ெசா.Bவிடலா�. ைநடத� �<வைத2� பிரச�க� 
ெச@யலா�. இ0த அ0தாதி அ�ப> ஊகி,% அ�,த� ெசா.ல வரா%. அ<,தமாக� 
பாட� ேக'>��க ேவ(9�. நா� எHவளேவா சிரம�ப'9� ேக'ேட�. ஒHெவா� 
பா'9� ஒHெவா� �ைதயK�	� சமான�". 
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"�ைதயெல�பதி. ச0ேதகமி.ைல" எ�� நா� எ� மன,%  
ெசா.B�ெகா(ேட�. 

 
"இHவள� பிரயாைச�ப'9� க���ெகா(டைத இ0த, த ளாத கால,தி. 

�லபமாக உம�	� ெசா.Bவிடலாமா? க-ட�ப'9, ேத>ய �ைதயைல வாாி 
`�வத�	 மன� வ�மா? ேமK�, என�	, ெதா(ைட வB எ9�கிற%. நா� ேபா@ 
வ�கிேற�" எ�� ெசா.B உடேன எ<�பி� ேபா@வி'டா�. நா� ெபாிய 
ஏமா�ற,ைத அைட0ேத�. "ைக�ெக'>ய% வா@�ெக'டவி.ைலேய!" எ�� 
வ�,த��ேற�; "அ�கவிராய� அHவள� ேநர� ேபசியத�	� பதிலாக இர(9 
ெச@2'கC�ேக1� ெபா�  ெசா.Bயி��கலாேம!" எ�� எ(ணிேன�. 

 
உடனி�0% எ�க  ச�பாஷைணைய� கவனி,தவ�க  எ� �கவா'ட,ைத� 

க(9, "பாவ�! இ0த� பி ைள எHவள� பணிவாக�� ஆைசயாக�� ேக'டா�? 
அ0த� கிழவ� ெசா.ல �>யாெத�� சிறிேத1� இர�கமி.லாம� ேபா@வி'டாேர! 
தி�வர�க,த0தாதி �ைதயெல�� அவ� Aறிய% உ(ைமேய; அைத� கா�	� 
Tதமாக வ.லேவா இ��கிறா� அவ�?" எ�� Aறி இர�கினா�க . 

 
கவிராய� ஒ� ேவைள தி��பி வ�வாேரா எ�ற சபல� என�	 இ�0த%. 

அவ� ேபானவ� ேபானவேர. நா�க  அ0த ஊாி. இ�0த வைரயி. அவ� 
வரேவயி.ைல. 

 
க��� தி�ைன� AB ெகா9�ப%ேபால என�	� பாட�� ெசா.B எ�க  

	9�ப,தி�	 ேவ(>ய உதவி2� ெச@த க3Uாி ஐய�கா� �தBேயாாி� 
இய.��	� அமி�த கவிராய� இய.��	� உ ள ேவ�பா'ைட எ(ணி எ(ணி 
விய0ேத�. ெபா�'ெச.வ� பைட,தவ�களிேலதா� த�மவா1� ேலாபி2� உ(9 
எ�� நிைன,தி�0ேத�. க.வி�ெச.வ� ளவ�கC C� அ0த இர(9 
வைகயின� இ��பைத அ��தா� நா� �தB. அறி0%ெகா(ேட�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 20202020        :  :  :  :  விவாக �ய7சிவிவாக �ய7சிவிவாக �ய7சிவிவாக �ய7சி    
 
ெவ(மணியி. இராமாயண� பிரச�க� நிைறேவறிய�ட� நா�க  மீ(9� 

	�ன,தி�ேக வ0% ேச�0ேதா�. எ�கC�	, தைலைமயான ப���ேகாடாக அ0த 
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ஊ� இ�0த%. கண�	� பி ைள சித�பர� பி ைள2� அவ�ைடய அ�ப�கC� 
	�ன,தி. எ�கC�கி�0த ப�ைற, த�க  ஆதரவினா. பி�1� உ�தி ெப��ப> 
ெச@% வ0தன�. சித�பர� பி ைளயினிட� பல ஏ'9��வ>க  இ�0தன. 
அவ�ைற, தனிேய ஓ� அைறயி. ெதா	,% ைவ,%� க�,%ட� அவ� பா%கா,% 
வ0தா�. அ��வ>களி� சிலவ�ைற நா� சில சமய�களி� ப>,%� பா��ேப�. 
ஒ�நா  ெப���BX� (ெபர�ப:�)� ப ளி�Aட,%, தைலைம 
உபா,தியாயராகிய ராய� ஒ�வ� 	�ன,தி�	 வ0தி�0தா�. அவ� தமி��பயி�சி 
உைடயவ�. நா� தமி� D.கைள� ப>�பைத2� �3தக�க  இ.லாம. 
%���வைத2� உண�0தா�. �,த�பி ைளயிட� இரவலாக� ெப�றி�0த 
தி��	ற  உைர� �3தக,ைத நா� ப>,%�ெகா(>��பைத� பா�,% அ0த� 
�3தக� இரவெல�பைத, ெதாி0%ெகா(9, "எ�னிட� இ0த� �3தக� ஒ�� 
இ��கிற%; அ�ேக வ0தா. த�கிேற�" எ�� ெசா�னா�. அவ�ைடய 
இர�க,ைத� க(9 நா� ஆ�தK�ேற�. 	�ன,தி. இ�0த கால,தி. சில �ைற 
ெப���BX� ேபாக �ய��� அ�ஙன� ெச@ய இயலவி.ைல. �,த� பி ைளயி� 
�3தக,ைத அவாிடேம ெகா9,%வி'ேட�. 

 
ெச@2  இய�ற.  
 
சதக�க , மாைலக  �தBய D.கைள� ப>,%� ப>,% உ(டான 

பழ�க,தா. அவ�றி� ஓைசைய� பி�ப�றி நா� ெச@2  இய�ற, 
ெதாட�கிேன�. எ%ைக ேமாைனக  அைமய ேவ(9ெம�ப% பழ�க,தா. 
ஒ�வா� ெதாிய வ0த%. ஆனா. அைச, சீ�, தைள, ெதாைட �தBய பா	பா9கேளா 
ேவ�வைகயான யா�பில�கண விதிகேளா என�	, ெதாியா. சதக� பா'9�கைள� 
ேபா�ற வி�,த�கைள� பாடலாேன�. 	�ன,திK ள ஆதி 	�ேப�வர� 
விஷயமாக��, ம�களா�பிைக விஷயமாக��, ஆயிரவ.B எ�1� %��ைகயி� 
விஷயமாக�� சில பாட.கைள இய�றிேன�. தா2மானவ� பாட., 
ப'>ன,%�பி ைளயா� பாட. �தBயவ�றிேல க(ட க�,%�கைள அவ�றி. 
அைம,ேத�. "நா� ெப(களி� அழகிேல ஈ9ப'9� கால,ைத� கட,தி வி'ேட�. 
அவ�க  மய�க,தி�ப'9 வா��ைகைய `ணா�கிேன�" எ���, "ெச.வைர� 
�க�0% பா> அைல0% %���ேற�" எ��� க�,%�கைள அைம,%� 
ெச@2'கைள இய�றிேன�. பழ�பாட.களி� ஓைசைய மாதிாியாக 
ைவ,%�ெகா(டைத�ேபாலேவ அவ�றி� க�,%�கைள2� அ�ப>ேய 
அைம,%�ெகா வைத ஒ� ெப�ைமயாக நா� க�திேன�. 
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ஒ� நா  நா� இய�றிய ெச@2'க  சிலவ�ைற எ� பிதாவினிட� ெசா.B� 
கா'>ேன�. அவ� அவ�ைற� ேக'9 எ�ைன� பாரா'> என�	 உ,ஸாக,ைத 
உ(டா�	வாெர�� எ(ணிேன�. அவேரா, "அட ைப,தியேம! இ�ப>ெய.லா� 
பாடாேத" எ�றா�. 

 
"அவ�கெள.லா� பா>யி��கிறா�கேள; நா� பா9வதி. எ�ன தவ�?" 

எ�� நா� ேக'ேட�. 
 
"நீ சி� ைபய�; அவ�க  உலக அ1பவ,தி. க-ட�ப'டவ�க . அவ�க  

ெசா�னவ�ைற ெய.லா� நீ2� ெசா.வ% ெபா�,தம��, ெப(மயB� சி�கி 
வ�,த�ப'ேட ென�� அவ�க  ெசா.லலா�; நீ ெசா.லலாமா?" எ�றா�. 

 
அவ� ெசா�ன தைட அ�ேபா% என�	 ந�றாக விள�கவி.ைல. எ� 

பா'>. எ� அ1பவ0தா� இ��க ேவ(9ெம�பைத நா� 
ெதாி0%ெகா ளவி.ைல. ெப(மயB� சி�	வத�	ாிய பிராயேம வராத நா� அதி� 
சி�கி உழ�� ைவரா�கிய� பிற0தவைன�ேபாேல பா9வ% ேபதைமெய�பைத 
ந�றாக உணரவி.ைல. அவ�க  பா>னா�க ; நா1� பா>ேன�. அவ�க  
பா'ைட அ>�க> ெசா.Kவ%, அத� ஓைசைய ஒ'> நா1� பா9வ%, அவ�க  
பா'>K ள க�,ைத� சிறி% மா�றி ைவ�ப% எ�1� இ0த �ய�சிகைள, தவிர, 
எ� மன,தி. ேயாசி,%� க�பைன ெச@% ஒ� க�,ைத அைம�க நா� 
�யலவி.ைல: நா� இய�றிய ெச@2'கைள� பல �ைற ெசா.B� ெசா.B 
இ���ேவ�; அவ�ைற� ெசா.K�ேபா% ஒ� வைகயான ெப�மித,ைத 
அைடேவ�. 

 
க.யாண� கவைல  
 
வர வர என% க.வி அபிவி�,தியைட0% வ�வைத எ� த0ைதயா� கவனி,% 

வ0தா�. எ�ைன� ப�றிய ஞாபகேம அவ��	 நாC�	 நா  அதிகமாயி��. எ� 
க.விைய� ப�றிய �ய�சிகைள� ெச@%ெகா(9 வ0த அவ��	 எ� விவாக,ைத� 
ப�றிய எ(ண�� உ(டாயி��. பி ைளகC�	� ெப(கC�	� 
இள�ப�வ,திேலேய க.யாண� ெச@%வி9� வழ�க� அ�கால,தி. அதிகமாக� 
பரவியி�0த%. ஒ� 	றி�பி'ட பிராய,தி�	  க.யாணமாகாவி'டா. ெபாிய 
அெகௗரவெம�� க�தி வ0தா�க . 
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என�	� பதி�I�றா� பிராய� நட0தேபாேத எ� த0ைதயா��	 எ� 

விவாக,ைத� ப�றிய கவைல உ(டாகிவி'ட%. அ�கால,தி. ெப(E�காக� 
பி ைளைய, ேத9� �ய�சி ெப��பாK� இ.ைல; பி ைள�காக� ெப(ைண, 
ேத9� �ய�சிேய இ�0த%. "ெப(E�	 வயசாகி வி'டேத" எ�ற கவைல 
ெப�ேறா�கC�	 இ��பதி.ைல; "எ�ேக இ�0தாவ% ஒ�வ� வ0% க.யாண� 
ப(ணி�ெகா(9 ேபாவா�" எ�ற ைதாிய� இ�0த%. பி ைளைய� 
ெப�றவ�கேளா த�க  பி ைளகC�	, த�கப�வ� வ�வத�	 ��ேப ந.ல 
இட,தி. ெப( ேத> விவாக� ெச@வி�கேவ(9ெம�ற கவைல2ட� 
இ��பா�க . 

 
இ,தைகய கால நிைலயி. எ� த0ைதயா�� என�	 ஏ�ற ெப(ைண, ேதட, 

ெதாட�கின�. க.யாண,தி. பி ைள `'>ன��ேக ெசல� அதிக�. 	�ன,தி. 
ெப�ற ஆதரவினா. ஊ�கமைட0த எ� த0ைதயா��	 ��ெப.லா� 
	9�ப�கடைன அைட�க ேவ(9ெம�ற ேநா�க� இ�0% வ0த%. நாளைடவி. 
அ0த ேநா�க� மாறி, "நில,ைதேய1� வி��� கடைன அைட,% விடலா�; 
இவ1�	 எ�ப>யாவ% க.யாண,ைத� ப(ணி ைவ,%விட ேவ(9�. வ�� 
பண,ைத அத�காக� ேச��க ேவ(9�" எ�ற எ(ணேம வB2�ற%. ஒ�பா. 
ெப(ைண, ேத9� �ய�சி2�, ஒ�பா. எ� க.யாண,%�	ாிய ெபா�ைள, 
ேத9� �ய�சி2� நைடெப�� வ0தன. இ0த �ய�சிகளி. த0ைதயாேரா9 எ� 
சிறிய த0ைதயா�� ேச�0%ெகா(டன�. 

 
கள,U� ெச�ற%  
 
ெப���BX�, தாKகாவிK ள கள,Uாினராகிய ராைமய�கா ெர�பவ� 

	�ன,தி�	 அ>�க> வ�வா�. அவ� நா�க  வசி,% வ0த `'>ன��	 
உறவின�; �ேரா,திாியதா�; ந.ல ெச.வா�	ைடயவ�; தமிழிK� பழ�க� ளவ�. 
எ� த0ைதயா��	� அவ��	� பழ�க� உ(டாயி��; இ�வ�� சிேநகிதராயின�. 
அ�கனவா� எ� த0ைதயா��	 எ� விவாக,ைத�ப�றிய கவைல இ��பைத ந�	 
உண�0%, "நீ�க  கள,U��	 வ0தா. விவாக,தி�	 ேவ(>ய அ1Aல�க  
கிைட�	�. பண� ேவ(9ேமெய�� நீ�க  கவைல�பட ேவ(>ய அவசிய� 
இ.ைல" எ�� ெசா.B அைழ,தா�. தம�	� ச�கட�க  ேந��ேபாெத.லா� 
இHவா� அ�ப�க  உதவ �� வ�வைத� கட�ளி� தி�வ�ளாகேவ எ(ணி 
மகி<� த0ைதயா� அவ� அைழ�ைப ஏ���ெகா(டா�. 
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ராைமய�கா� த� ஊ��	� ெச�� சில தின�கC�	� பிற	 எ�கைள 

அைழ,% வ��ப> ஒ� வ(>ைய அ1�பினா�. நா�க  அHவ(>யி� ெச�� 
கள,Uைர அைட0ேதா�. எ�கCட� சிறிய த0ைதயா�� சிறிய தாயா�� வ0தன�. 

 
எ�கைள வ�வி,த ராைமய�கா� தனிக�. அவ��	 ஒ� ெபாிய ெம,ைத `9 

உ(9. அதி. ஒ� பாக,ைத ஒழி,%� ெகா9,% எ�கைள இ��	�ப> ெசா�னா�. 
நா�க  அதி. த�கிேனா�. எ.லா வைகயான ெசௗகாிய�கC� அ�ேக கிைட,தன. 

 
கள,Uாி� அைம��  
 
கள,U� ஜீவநதியாகிய வடெவ ளா�றி� கைரயிK ள%. பலவைக 

ஜாதியின�� நிர�ப� ெப�ற%. �க�மதிய�க  ெகா>�கா. ைவ,%�ெகா(9 
�கமாக வா�0% வ0தன�. அவ�களி� சில� தமி�D� பயி�சி2ைடயவ�களாக 
இ�0தன�. அH?ாி. ஓ� அ�கிரகார� உ(9. அதி. O ைவ-ணவ�க , 
மா,%வ�க , ெதK�க�க , 3மா�,த�க  எ�1� வைகயின� வா�0% வ0தன�. 
சிவ வி-E ஆலய�களி. வி-E ஆலய� பிரபலமான%. %��ைக �தBய 
ெத@வ�களி� ஆலய�கC� உ(9. பல இட�களி. ந0தவன�கC� 
ேதா'ட�கC� இ�0தன. 

 
கள,Uைர� சா�0% ரMசனக> %��கெம�ற மைலயரE� ஊ�� உ(9. 

அ�ேக ஒ� நவா� இ�0% வ0ததாக� ெசா.Kவா�க . அவ��	� ெசா0தமான 
நில�கC� மிக�ெபாிதான ேதா'ட�� கள,Uாி. இ�0தன. அ,ேதா'ட,தி. பல 
பழ வி�'ச�கC� �-ப�ெச>கC� நிர�பியி��	�. கள,U�� அதைன� சா�0த 
%��க�� ந.ல கா'சிகைள2ைடயன. என�	 அைவ அ%கா�� அைடயாத 
ஆன0த,ைத உ(டா�கின. ரMசனக> %��க,தி�	� ெச�� அ,%��க,தி� 
அைம�ைப2� கள,UாிK ள ேதா'ட,தி� அழைக2� க(9 மனமகி�ேவ�. 
அ�ப�க�களிK ள �க�மதிய�களி. தமிழறி� ந�	 வா@0தவ�கைள� ச0தி,% 
அவ�கேளா9 ச�பாஷி,% அவ�க  A�� ெச@2'கைள� ேக'9 இ���ேவ�. 
அவ�க  ேவ� மத,தினராக இ�0தாK� தமிழி� நய,தி. ஈ9ப'9, தமி�� 
ெச@2'கைள� பாட� ப(Eவ%�, அவ�றி� �ைவைய அ1பவி,%� பிற��	� 
எ9,%� Aறி அவ�கைள2� அ1பவி�க� ெச@வ%மாகிய காாிய�கைள� ெச@% 
வ0தன�. 
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%ைறம�கல� சிவ�பிரகாச �வாமிக  சMசாி,த இட�களாதB� 
அ�பிரேதச�களி. அவைர� ப�றிய ெச@திக  மி	தியாக வழ�கி வரலாயின. 
அவ�ைடய D.களிேல மதி�� ைவ,% யாவ�� ப>,% வ0தன�. அவ� `ர 
ைசவராக இ��பி1� ��ேன Aறிய �க�மதிய�க  அவ�ைடய வா�	�	ாிய 
மதி�ைப அளி,தB. தவறவி.ைல. அவ�க  ம3தா� சாஹி� பாட., 
சீறா��ராண� எ�பவ�றி. அ�� ைவ,%� ப>,% வ0தா�க ; அவ�ைற� 
ேபாலேவ க�பராமாயண�, தி�விைளயாட., பிர� B�க_ைல �தBயவ�றிK� 
மதி��ைடயவ�களாகி� க�� வ0தன�. ஆதB� அவ�களிட,ேத என�	 
ஈ9பா9உ(டாயி��. 

 
இராமாயண� பிரச�க�  
 
நா�க  கள,Uாி. எ.லாவிதமான அ1Aல�கைள2� ெப�ேறா�. அ�ேக 

ெச�� சில தின�க  ஆன�ட� ராைமய�கா� �தBேயா�ைடய வி��ப,தி�ப> 
ஒ� ந.ல நாளி. எ� த0ைதயா� இராமாயண கதா�பிரச�க,ைத, ெதாட�கின�. 
நா ேதா�� இர� எ'9 மணி யள��	 ஆர�பி�க� ெப�ற பிரச�க� பதிெனா� 
மணி வைரயி. நைடெப��. பல� வ0% உ,ஸாக,%ட� ேக'9� ெச.வ�. 

 
இ�கதா� பிரச�க,தி. த<�ேபறிய எ� த0ைதயா� த� ச�கீத, திறைமைய 

மிக விாிவாக� கா'>னா�: அத�	 எ� சிறிய த0ைதயா�� %ைண ெச@தன�. 
கீ�,தன�கைள ராக,ேதா9 பா9வதிேல அதிக �ய�சி2� ெபா�  ெசா.வதி. 
சிறிதள� க�,%� �தB. இ�0தன. வரவர� ெபா� A�� �ைற2� 
விாிவைட0த%. தம�	 ள தமிழறிைவ2� ஸ�3கி�த ஞான,ைத2� எ0த 
அளவி�	� பய�ப9,தி� ெகா ளலாேமா அ0த அளவி�	 அவ�ைற� 
பய�ப9,தி� ெபா� Aற, ெதாட�கின�. இராமாயண� கீ�,தன,தி�	� ெபா�  
ெசா.Kைகயி. ேம�ேகாளாக ேவ� கீ�,தன�கைள� ெசா.வா�; பல தமி�� 
பாட.கைள2� ஸ�3கி�த �ேலாக�கைள2� எ9,%� கா'9வா�. அ,தைகய 
ச0த��ப�களி. உதாரணமாக� ெசா.லேவ(>ய பாட.கC�	 அவ� 
�தெல9,%, த�வா�; நா� அவ� 	றி�ைப அறி0% அவ�ைற� பா>� கா'9ேவ�. 
எ� சாாீர�� நா� பாட. ெசா.K� �ைற2� சைபயின��	 மி�க தி��திைய 
அளி,தன எ�பைத அHவ�ேபா% சில 	றி�பா. ெதாி0%ெகா ேவ�. என�	 
அ�ேபா% உ(டா	� உ,ஸாக� அ9,த �ைற நா� பாட. ெசா.Kைகயி. 
ெவளி�ப9�. பணமாக�� பிற ெபா�ளாக�� ெப�� லாப,ைத� கா'>K� 
அபிமான,தினா. ெவளியிட� ெப�� பாரா'ைடேய ெபாிய ஊதியமாக� க�%� 
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இய.� மனித� யாவாிட,%� காண�ப9கி�ற%. இளைம� ப�வ,தி. அ�க�,% 
எ�பா. மி	தியாக இ�0ததி. ஆ�சாிய� ஒ��� இ.ைல. 

 
கள,Uாி. இராமாயண ப'டாபிேஷக� ெவ	 விமாிைசயாக நைடெப�ற%. 

ராைமய�கா�� பிற�� D� வராக� (350) Wபா@ த��' ேச�,%� ச�மான� 
ெச@தா�க . அத�	 ��ெப.லா� இ�ப% வராகேன ச�மானமாக� கிைட,% 
வ0த%. அ��ைற எ� த0ைதயா�, சிறிய த0ைதயா�, நா� ஆகிய Iவ�� ேச�0% 
ெவளி�ப9,திய ச�கீத, திறைம �தBயவ�றாK� எ� விவாக� 
பிரய,தன,தினாK� அதிகமாக� ச�மான� கிைட,த%. கிைட,த 350 Wபாயி. 
ெசல��	 150 Wபா@ ேபாக எMசிய 200 Wபாைய விவாக கால,%� 
ெப���ெகா வதாக ராைமய�காாிடேம த0ைதயா� ெகா9,% ைவ,தி�0தா�. 

 
ந0த� சாி,திர� பிரச�க�  
 
இராமாயண� பிரச�க� நிைறேவறிய�ட� பல� ந0தனா� சாி,திர� 

ெசா.K�ப> எ� த0ைதயாைர� ேக'9�ெகா(டன�. அ�கால,தி. ந0தனா� 
சாி,திர� தமி�நா9 �<வ%� பரவியி�0த%. அத� ஆசிாியராகிய ேகாபாலகி�-ண 
பாரதியா� எ� த0ைதயா�ைடய ந(பராதB� அ�சாி,திர,ைத எ� த0ைதயா� 
ந�றாக� ெசா.வாெர�பைத யாவ�� ெதாி0%ெகா(>�0தன�. அதிK ள 
கீ�,தன�கைள அத� ஆசிாிய� அைம,த ச�கீத அைம���ப>ேய எ0ைதயா� 
பா9வா�. 

 
பாரதியா� ந0தனா� சாி,திர,ைத இய��த�	� காரண� இ�னெத�ப%, 

அதைன இய�றிய கால,தி. நிக�0த ச�பவ�க  �தBயவ�ைற அவ� அ>�க> 
எ9,%ைர�ப%�, இராமாயண� பிரச�க,தி�ேபா% அ�சாி,திர� கீ�,தன�கைள� 
ெசா.B�கா'9வ%� உ(9. பாரதியா� காைர�காK�	� ெச�� அ�கி�0த 
கெல�டராகிய Qேஸ %ைர�	 �� ந0த� சாி,திர,ைத நட,தினா ெர���, அ% 
ேக'9 அ,%ைர மய�கி அவைர� பாரா'>� ெகா(டா>னாெர���, பி�� 
அ,%ைரயி� �ய�சியா. அ�சாி,திர� அ�சி� பதி�பி�க�ப'டெத��� 
ெசா.Kவா�. 

 
பாரதியா� எ� த0ைதயா��	 அ�சாி,திர,தி� அ��� பிரதி ஒ�ைற 

அளி,தி�0தா�. அைத அவ� மிக�� ஜா�கிரைதயாக ைவ,%� பா%கா,% வ0தா�. 
அ�பிரதி இ�1� எ�னிட,தி. உ ள%. 
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அ�ப�கள% வி��ப�ப>ேய ந0தனா� சாி,திர� ஆர�பி�க� ெப�ற%. எ� 

த0ைதயா� சிவப�தியி. ந�	 ஊறினவராதB� அ�சாி,திர,திேல ெசறி0% 
கிட�	� ப�தி� �ைவைய ந�றாக ெவளி�ப9,தினா�. இள� 
ப�வ�ைடயவ�கைள2� உ��	� அைம�ைப2ைடய% அ�சாி,திர�. அதி. 
ஜன�க  அதிகமாக ஈ9ப'டன�. வர வர� A'ட� மி	தியாயி��. 
இ�பிரச�க,ைத� ேக'டவ�க  ந0த� சாி,திர� கீ�,தன�களி. ஒ�ைறேய1� 
பலவ�ைறேய1� பாட� ப(ணி�ெகா(9 பா> உ�கலாயின�. ச�கீத,தி� 
வாசைனேய அறியாதவ�கC� அவ�ைற வா@வி'9� ெசா.வதி. ஓ� இ�ப,ைத 
அைட0தன�. 

 
நா� எ�ேகயாவ% ேபா@�ெகா(>��ேப�; எ�ேகயி�0ேதா, "பி,த0 

ெதளிய ம�0ெதா�றி��	%" எ�� ஒ� ெதானி உ(டா	�. ம�ேறாாிட,தி. 
அப3வர,தி. "சிவேலாக நாதைன� க(9" எ�� ஒ� 	ர. எ<���. 
கிழவ�கைள� காE�ேபா% சில இைளஞ�க , "மீைச நைர,%� ேபா�ேச கிழவா-
ஆைச நைர�கலா�ேசா" எ�� பாட, ெதாட�கிவி9வா�க . சில இள�பி ைளக , 
"மா�கழி மாத0 தி�வாதிைர நா  வர� ேபா	ைதேய" எ�� ெசா.B�ெகா(9 
ஆ9வா�க . ேவதா0த சா3திர� பயி�சி2 ளவ�க , "வாசியாேல Iல� கன. 
`சிேய �ழ��வர" எ�� ெசா.B�ெகா(>��பா�க . இ�ப> இள�பி ைளக , 
காைள� ப�வ�ைடயவ�க , வய� வ0தவ�க , கிழவ�க  ஆகிய எ.ேலா�ைடய 
மன,திK� ந0தனா� சாி,திர� கீ�,தன�க  �	0% விைளயா>ன. ஒ��� அறியாத 
ெப( பி ைளக , "ந0த� சாி,திர� நட�	%" எ�� ெசா.B�ெகா(9 வ0% 
ேக'பா�க . கள,Uைர� ��றி2 ள ஊ�களிB�0% பல� தின0ேதா�� வ0% 
ேக'9� ெச.வா�க .  

--------   
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 21212121    :  :  :  :  சித�பர உைடயா�சித�பர உைடயா�சித�பர உைடயா�சித�பர உைடயா�    
 
எ� த0ைதயா� கள,Uாி. ந0த� சாி,திர� நட,தியெபா<% வ0% 

ேக'டவ�கC  சித�பர உைடயா ெர�பவ� ஒ�வ�. அவ� அH?��	 வடபாK ள 
மறவன,த ெம�1� ஊாிB�0த ெபாிய தனவா�. சிவப�தி மி�கவ�. எ�ேபா%� 
விTதி, �,திரா'ச தாரண,ேதாேட இ��பா�. ஏைழக பா. அ��� 
இர�க��ைடயவ�. பிற�ைடய க(ைண�கவ�� சிவ0த நிற,தின�. 
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அவ��	 நா�	 	மார�கC� நா�	 	மாாிகC� இ�0தன�. நா�	 

பி ைளகC�காக நா�	 `9க  ஒ� சிறகிK� நா�	 மா�பி ைளகC�காக 
நா�	 `9கைள ம�ெறா� சிறகிK� க'>�ெகா9,% அ�ேக அவ�கைள, 
தனி,தனிேய இ��க� ெச@தன�. வ��ப>கைள� பகி�0%ெகா9,% இர(9 
சிற	�	� ேகா>யி. தா� தனிேய ஒ� `9 க'>�ெகா(9 த� மைனவி2டனி�0% 
கட�  வழிபா9 ெச@%ெகா(9� �கமாக வா�0% வ0தா�. நா� பா�,தெபா<% 
அவ��	 எ<ப% பிராயமி��	�. 

 
	9�ப,தி. ஒ��ைம சிறி%� 	ைலயாம. இ�0த%. பண�கார�க  

அவ�ைடய நிைலைய2� ஒ<�ைக2� க(9 பாரா'>னா�க . எHவள� 
பிராயமானாK� 	9�ப நி�வாக� அைன,ைத2� த� ைகயி. ைவ,%�ெகா(9 
வய�வ0த பி ைளகைள அட�கியாC� த0ைதயா� பல� தா�� �க�ெபறாம. த� 
	9�ப,தின��	� ச0ேதாஷ,ைத உ(டா�காம. வா�வ% உலக இய.�. 	9�ப� 
ெபா��� இ,தைகயெத�ப% அறியாத அ�பி ைளக  த� த0ைதயா� கால,தி�	� 
பிற	 அ>ப'ட பழ�கமி.லாைமயா. 	9�ப,ைத ந�றாக நட,திவர, ெதாியாம. 
%���கிறா�க . இ,தைகய க-ட�கைள நிைன,ேத சித�பர உைடயா� த� 
பி ைளகC� மா�பி ைளகC� 	9�ப நி�வாக,ைத, தனி,தனிேய நட,திவ��ப> 
ஏ�பா9 ெச@தா�. அதனா. அவ�கC� உைடயா�� கவைலயி�� வா�0% 
வ0தன�. சிவப�தி� ெச.வராதB� ந0தனா� சாி,திர� ேக'பதி. அவ��	 அதிக 
ஆவ. இ�0த%. அ�சாி,திர� ெதாட�கிய நா  �த. தின0ேதா�� தவறாம. வ0% 
ேக'9� ெச.வா�. அவ�ைடய ெநMச� ந0தனா� சாி,திர,ைத� ேக'9 உ�கிய%. 
�த. நாளி. பிரச�க� �>0த�ட� அவ� எ� த0ைதயாாிட� வ0% பணி0தா�. 
"கி�ைப ைவ�கேவ(9�; அ>ேய� ஒHெவா� நாC� வ0% ேக'9� ேபாேவ�" 
எ�� ெசா.B விைடெப��� ெச�றா�. சிற0த ெச.வ�� 
ெச.வா�	ைடயவ�மாகிய அவ� அHவள� பணிேவா9 இ�0த% எ�கC�	� 
பிற��	� ெபாிய ஆ�சாிய,ைத விைளவி,த%. அவ��	 ஒ� 	திைர உ(9. 
எ�	� அத� ேம. ஏறி வ�வா�. ஒHெவா� நாC� அவ� வ0% எ� த0ைதயாைர 
வண�கிவி'9� ெச.வா�. சாி,திர� நைடெப��ெபா<% அவ� க(ணீ�வர 
ெம@சிB��க� பரவசமாகி� ேக'பா�. சித�பர,தி� ெப�ைமைய2� அ0த 
3தல,தி�	� ெச.லேவ(9ெம�� ஏ�கி நி�ற ந0தனார% ப�தி,திற,ைத2� 
ேக'க�ேக'க அவேர ந0தனாராக, ெதாட�கினா�. 

 
"தி.ைல தி.ைல ெய�றா� பிறவி 
இ.ைல இ.ைல எ�� மைறெமாழி2�" 
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எ�ற கீ�,தன,ைத அவ� ெசா.B�ெகா(ேட இ��பா�; க(ணீ�வி9வா�. 
யாேர1� அவ�ைடய ெபயைர� ேக'டா. "எ� ெபய� தி.ைல" எ�� ெசா.வா�. 
சித�பர�� தி.ைல2� ஒ�றாயி1� 'தி.ைல' எ�ற ெசா.ைல� ெசா.K�ேபா% 
அவ� ஒ� தனி இ�ப,ைத அ1பவி,தா�. ந0தனா� எ�ெபா<%� தி.ைல 
3தல,ைத�ப�றிய ஞாபக,திேல எHவா� த�ைமேய மற0தாேரா அ0த 
நிைலைம�	� சித�பர�ைடயா�� வ0%ெகா(>�0தா�. அத�	�� அவ� பல 
சிவ3தல�கைள, தாிசி,தவேரயானாK� ந0தனா� சாி,திர,ைத� ேக'ட பி�� 
அவ��	� சித�பர,தி. மி	தியான ப�� உ(டாயி��. சாி,திர� 
நிைறேவறிய�ட� சித�பர� ெச�� அ�ேக அ�ப% Wபாயி. ேசாமவார� க'டைள 
நட,%�ப> ஒ� தீaித� �கமாக ஏ�பா9 ெச@% அ0த வ'> வ�வத�	ாிய 
�தைல2� ெகா9,%வி'9 வ0தா�. 

 
சித�பர உைடயா��	 எ� த0ைதயாாிட� ப�தி அதிகமாயி��. அ>�க> 

வ0% வண�கி ஏதாவ% ெசா.ல� ெசா.B� ேக'9வி'9� ெச.வா�. ந0தனா� 
சாி,திர� நிைறேவறியேபா% உைடயா� D� Wபா@ அளி,தா�. அ�றி2� 
அய:ாிB�0த த��ைடய ப0%�களிட,%� ந(ப�களிட,%� அைழ,%�ெச�� 
உசிதமான வ��ப>கைள� ெச@வி,தன�. இய.பாகேவ அ�ப�க�களிK ளவ�க  
எ0ைதயாாிட� அ�� T(9 ஆதாி,தன�. சித�பர உைடயா�ைடய பழ�க� அ0த 
ஆதரைவ� பி�1� ெப�க� ெச@த%. 

 
ஜக0நாத உைடயா�  
 
அ�கால,தி. தி� ஆல0%ைற எ�1� 3தல,தி. ேகாயி. த�மக�,தாவாக 

இ�0த ஜக0நாத உைடயா� எ�பவ� எ0ைதயாைர அ�ேகாயிK�	 அைழ,%� 
ெச�� தாிசன� ெச@வி,% எ� விவாக� ெசல��ெக�� ஐ�ப% Wபா@ அளி,தன�. 

 
கள,Uாி. இ�0தேபா% எ� தாயா��	 �ட�	 Pவர� வ0% சிலநா  

க-ட�ப'டா�. அ�பா. தாள�ைமயா. சிலநா  %���றா�. அ�கால�களி. 
நாேன சைமய. ெச@ேவ�; எ� தாயா��	 ேவ(>ய பணிவிைடகைள2� ெச@% 
வ�ேவ�. 

 
கா�	> ெச�� வ0த%  
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கள,UாிB�0% கா�	>யிK ள அ�ப�கைள� பா��	�ெபா�'9 மீ(9� 
அH?��	� ெச�ேறா�. அ�ேக சிலநா  த�கிேனா�. அH?ாின� ஐ�ப% Wபா@ 
எ� விவாக� ெசல��காக அளி,தா�க . பி�� கள,U��ேக வ0% ேச�0ேதா�. 

 
விவாக �ய�சி  
 
எ� த0ைதயா� இைடயிைடேய ெப( பா��பத�காக� ப0%�கC ள 

ெவளிX�கC�	� ெச�� விசாாி,%�ெகா(9 வ�வா�. நா1� எ� தாயா�� 
கள,Uாி. இ�0ேதா�. நா� வழ�க�ேபாலேவ தமி�D.கைள� ப>,%�ெகா(9 
வ0ேத�. 'நம�	 ஏ�ற ஆசிாிய� ஒ�வ�� கிைட�கவி.ைலேய!' எ�ற எ(ண� 
என�	(டாகி நாளாக நாளாக அதிகாி,த%. என�	 விவாக� ெச@வி�	� 
�ய�சியி. எ� த0ைதயா�� சிறிய த0ைதயா�� ஈ9ப'>�0தனெர�பைத 
அறி0தேபா% என�	� ச0ேதாஷ�� உ(டாகவி.ைல; வ�,த�� 
உ(டாகவி.ைல. விவாக�ப(ணி�ெகா(9 கி�க3த� எ�� ெபய� 
வா�கி�ெகா வதி. அ�கால,தி. ஒ� ெபாிய ெகௗரவ� இ�0த%, பதினா� 
வய�ைடய ஒ�வ� விவாகமாகாம. பிரமசாாியாக இ�0தா. ஏேதா ெபாிய 
	ைற2ைடயவைன�ேபால அ�கால,தவ� எ(ணினா�க . 

 
கால�ேபா�ேகா9 கல0% வா<� மனித�கCைடய ெகா ைகக  எ��� 

ஒேரநிைலயாக நி�பதி.ைல. அ�கால,தி. எைத� ெகௗரவெம�� 
நிைன,தா�கேளா அைதேய இ�கால,தி. ைப,திய�கார,தன� எ�� 
நிைன�கிேறா�. அெகௗரவமான ெசய. எ�� எைத ��� நிைன,% 
வில�கினா�கேளா அைதேய ெகௗரவெம�� இ�ேபா% ேம�ெகா Cகிேறா�. 

 
எ� தக�பனா� பல மாத�களாக� ெப( ேத>னா�; பல ஜாதக�கைள� 

பா�,தா�. ஒ��� ெபா�,தமாக இ.ைல. ஒ�வா� விவாக� ெசல��	 ேவ(>ய 
ெபா�ைள� ேசகாி,% ைவ,%�ெகா(ட அவ��	 அ�ேபா% 'ெப( 
கிைட�கவி.ைலேய' எ�ற சி0தைன அதிகமாயி��. என�	 விைரவி. 
விவாகமாகாவி'டா. ஏேதா ெபாிய ந-ட� வ0%வி9� எ�ப% ேபா�ற நிைன� 
அவ��	 இ�0த% ேபாK�! நா�க  3திரமாக ஓ� ஊாி. வாழவி.ைல; நாேனா 
ேம�ெகா(9 தமிைழ, தி��தி2(டா	�ப> க���ெகா ளவி.ைல; எ�க  
வா��ைகயி. எ0த வைகயான நிைல2� உ(டாகவி.ைல. இைவகC�கிைடேய 
பி�1� சில வ�ஷ�க  க.யாண� ெச@யாமேல இ�0தா. ஒ� 	ைற2� 
ேநர�ேபாவதி.ைல. இ0நிைலயி. நா� பிரமசாாியாக இ��ப% ஒ� 
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ெப��	ைறயாக எ� த0ைதயா��	, ேதா�றியத�	� காரண� அ�கால,திB�0த 
வழ�க0தா�. 

 
விவாக நி�சய�  
 
எ�ெக�ேகா ேத>ய பிற	 கைடசியி. எ�க  ஊ��	� ப�க,தி. உ ள 

மாளா�ர,தி. ஒ� ெப(ைண� பா�,% ஜாதக� ெபா�0%வைத உண�0% 
நி�சய�ெச@% எ� த0ைதயா� எ�கC�	, ெதாிவி,தா�. மாளா�ர,தி. 
எ�கC�	� பர�பைர� ப0%வாகிய கணபதி ஐயெர�பவ�ைடய 	மாாி 
ம%ரா�பிைக ெய�ற ெப(ைண என�	 விவாக� ெச@%ைவ�க, தீ�மானி,தா�க . 
கணபதி ஐய�� அவ�ைடய த0ைதயாராகிய ஐயாைவயெர�பவ�� தமிழி� 
பழ�க�ைடயவ�க . நா� தமி� ப>,% வ�கிேறென�றறி0%, "எ�ப>யாவ% 
ைபய� பிைழ,%� ெகா வா�" எ�� ந�பி� ெப(ைண� ெகா9�க� 
ச�மதி,தா�க . "அ0த� பி ைள பா��க லaணமாயி��கிறா�; தைலநிைறய� 
	9மி இ��கிற%; ந�றாக� பா9கிறா�" எ�� அ0த `'>B�0த �திய 
ெப(பாலா� தி��தியைட0தன�. ஐயாைவய� தMசா?��	� கிழ�ேக2 ள 
தி'ைடயி. க�ணமாக இ�0தா�. அவ�ைடய I,த 	மார� கணபதி ஐய� அவ�க  
எ�கைள� கா'>K� ந.ல நிைலைம2ைடயவ�க . T3திதி2� உ(9; அவ�க  
`9 ஒ��தா� அH?ாி. அ�கால,தி. மா>`டாக� க'ட�ப'>�0த%; அத�	 
'மா>யா�' (மா>யக�) எ�� ெபய�. எ� த0ைதயா�ைடய சிவப�தி2� 
ந.ெலா<�க�� �க<ேம அவ�கைள� கவ�0தன. அதனா. இ0த விவாக� 
ெச@வதி. அவ�க  Tரணமான தி��தி உைடயவ�களாக இ�0தா�க . 

 
சித�பர உைடயா� ெச@த உதவி  
 
விவாக� ெசல��	 இ�D� Wபா2�, Aைற� சி�றாைட �தBயவ�றி�காக 

��ப,ைத0% Wபா2�, நைக�காக Wபா@ D�ைற�ப%� எ� த0ைதயா� கணபதி 
ஐயாிட� அளி�பதாக வா�களி,தா�. ேமK� கி�க�பிரேவச� �தBயவ�றி�	ாிய 
ெசல��	 ேவ� பண� ேவ(>யி�0த%. த� ைகயிB�0த பண,ைத2� 
ஆகேவ(>ய ெசலைவ2� கண�கி'9� பா�,தேபா% பி�1� D�ைற�ப% Wபா@ 
இ�0தா. க-டமி.லாம. இ��	ெம�� எ� த0ைதயா��	, ேதா�றிய%. பி�� 
மறவன,த� ெச�� சித�பர உைடயாைர அEகி இHவிஷய,ைத� Aறினா�. எ� 
விவாக� நி�சயமான% ெதாி0% அவ� மி�க ச0ேதாஷமைட0தேதா9, "பண,ைத� 
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ப�றி நீ�க  ஏ� கவைல�பட ேவ(9�? நடராஜ I�,தியி� தி�வ�ைள�ெப�ற 
த�கC�	 எ%தா� கிைட�கா%?" எ�� ெசா.B, த0ைதயாைர, த��ைடய 
எKமி�ச0 ேதா'ட,தி�	 அைழ,%� ெசா�றா�. அவ� த� ம>யி. ைவ,தி�0த த� 
பா�	� ைபைய எ9,தா�. அதிB�0% D� Wபாைய எ9,%� ெகா9,%, "இைத 
ைவ,%�ெகா C�க . �A�,த,தி�ேபா% ஐ�ப% Wபா@ த�கிேற�. இ�1� 
ேவ(>யி�0தாK� ெகா9�கிேற�" எ�றா�. அைத� ெப���ெகா(9 
க.யாண,தி�	 வ0% சிற�பி�க ேவ(9ெம�� எ0ைதயா� அவாிட� Aறினா�. 
"அவசிய� வ0% ேச�கிேற�. எ� த0ைதயா��	, திதி வ�கிற%. அைத 
நட,திவி'9� �ற�ப'9 வ�கிேற�. வ��ேபா% பண�ெகா(9 வ�கிேற�. 
தா�க  கவைல�படேவ(டா�. ச0ேதாஷமாக� ேபா@ வா��க " எ�� உைடயா� 
விைடயளி,தா�. 

 
எ0ைதயா� எ�ைன2� தாயாைர2� கள,UாிB�0% அைழ,%�ெகா(9 

உ,தமதான�ர� வ0% ேச�0தா�.  
---------   
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 22 22 22 22     :  :  :  :  எ� க0யாண�எ� க0யாண�எ� க0யாண�எ� க0யாண�    

 
க.யாண,தி�	 ேவ(>ய ஏ�பா9கெள.லா� மாளா�ர,தி. நிக�0தன. 

ப0% ஜன�க  பல ஊ�களிB�0% வ0% A>ன�. ெரயி. வ(>யி� ேவக�, 
ப3Q� ேவக� �தBயவ�ைற� க(டறியாத அ0நா'களி. க.யாண ஏ�பா9 
விைரவி. நைடெபறா%; ெம.ல ெம.ல நைடெப��. க.யாண,தி�	 ஒ� 
மாத,%�	 ��பி�0ேத ேவ(>ய காாிய�க  ஆர�பமாகிவி9�. ஒ� மாத,%�	 
ேம. 	9�ப� க.யாண �ய�சியி. ஈ9ப'>��	�. 

 
இ��� அ���  
 
இ�கால,திேலா எ.லா� ேவக�, �த.நா  க.யாண� நி�சயமாவ%� 

ம�நா  க.யாண� நைடெப�வ%� I�றா� நா  க.யாண� நைடெப�ற 
அைடயாளேம மைறவ%� இ0த நா'கா'சிக . �A�,த ப,திாிைகயி. 
ச�பிரதாய,தி�	�Aட நா�	 நா  ��னதாக வரேவ(9ெம�� எ<%வதி.ைல. 
க.யாணேம ஒ� நாளி. நிைறேவ��ேபா% வி�0தின�க  நா�	 நா  வ0% த�கி 
எ�ன ெச@வ%? 
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அ�கால,தி. ஒ� 	9�ப,தி. க.யாண� நட�பதாயி�0தா. ஒ� மாத,%�	 

��ேப சில ப0%�க  வ0% வி9வா�க . ஒ� வார,%�	 ��� பல� வ�வா�க . 
வ0தவ�க  தா�க  உபசார� ெப�வதி. க�,%ைடயவ�களாக 
இ��கமா'டா�க . த�க  த�களா. இய�ற உதவிகைள வB0% ெச@வா�க . 
ப0த�கா. ந9வ%, ப0த. ேபா9வ%, ப0தைல அல�காி�ப% �த. க.யாணமான 
பிற	 ப0த. பிாி�	� வைரயி. நட�	� காாிய�களி. ஊாின�� க.யாண,தி�காக 
வ0தவ�கC� கல0% உதவி �ாிவா�க . க.யாண `'>� அகல,தி�	, 
ெத�ைவயைட,%� ப0த. ேபா9வா�க . ெப(மணிக  சைமய. ெச@த., 
பாிமா�த., ஒ�வைரெயா�வ� அல�காி,த. �தBய உதவிகைள� ெச@வா�க . 
ஆதB� ேவைலகைள� ெச@வத�காக ேவ� மனித�கைள, ேத> அைலய ேவ(>ய 
சிரம� இரா%. எ.ேலா�� ேச�0% ஈ9ப9வதனா. எவ��, "என�	 உபசார� 
ெச@யவி.ைல" எ�� 	ைறAற இடமிரா%. ஆயி1� ச�ப0திகC�கிைடேய 
மன3தாப� ேந�வ% எ�	� இ�0த%. க.யாண ெம�றா. ச�ப0தி� ச(ைட2� 
ஒ� நிக��சியாக ஏ�ப'9வி'ட%. 

 
கிராம,தா�ைடய ஒ��ைம2� உபகார சி0ைத2� க.யாண,ைத� ேபா�ற 

விேசஷ கால�களி. ந�றாக ெவளி�ப9�. பண�ெசல� இ0த� கால,தி�ேபால 
அHவள� அதிக� இரா%. இ�கால,தி� ெசல�கC�	� �திய �திய %ைறக  
ஏ�ப'>��கி�றன. உண�வைககளி. இ�ேபா% நைடெப�� ெசலைவ�ெகா(9 
அ�கால,திK� க.யாண�க  பலவ�ைற நட,திவிடலா�. கிராம�களி. விைள2� 
கா@கறிகC� பழவைககC� வி�0%�	 அ�கால,தி. உபேயாக�ப'டன. 
இ�ேபாேதா, இ�கி_- ெபயரா. வழ�	� கா@கறிகC� ஹி0%3தானி� ெபயரா. 
வழ�	� பaிய வைககC� ேம.நா'>B�0% தகர�ெப'>களி. அைட,%வ�� 
பழ�கC� க.யாண வி�0%�	 இ�றியைமயாத ெபா� களாகி வி'டன. ம�ற 
விஷய�களி. பல ேதச ஒ��ைம ெதாியாவி'டாK� பண� ெசலவி'9 வா�	� 
ெபா� களி. பல நா9கC� ச�ப0த�ப9கி�றன. 

 
ஊ�வல� நட,%வதி. எ,தைன ெசல�! ேமா'டா� வாகன,ைதேய 

�-பவாகனமாக மா�றிவி9கி�றன�! சில மணிேநர� �ற,ேதா�ற,ைத மா,திர� 
த�� அ0த வாகன,தி�	 எHவள� அல�கார�க ! எHவள� ேப�ைடய உைழ��! 
ேகாவி.களி. உ,ஸவ I�,திகC�	� ெச@2� �-பால�கார� க.யாண,தி� 
ெச@ய�ப9கி�ற%! அத�	 ேமK� ெச@கிறா�க . 
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இHவள� ெசல� ெச@% நைடெப�� க.யாண,தி. வி�0தின�க  வ�வ%� 
ேபாவ%� ெவ�� ச�பிரதாயமாகிவி'டன. க.யாண� எ.லா� நிைறேவறிய பிற	 
கண�	� பா��	�ேபா% தா� வயி� பகீெர�கிற%. ச0ேதாஷ,ைத ேமK� ேமK� 
உ(டா�க ேவ(>ய க.யாணமான% சில இட�களி. க(ைண I>�ெகா(9 
ெச@2� பண�ெசல� காரணமாக� கடைன2� அதனா. %�ப�கைள2� 
விைளவி�கி�ற%. க.யாண,தா� க-ட,ைத விைல�	 வா�கி�ெகா(ட 
	9�ப�க  இ,தமி� நா'>. எHவளேவா இ��கி�றன. 

 
அ�கால,தி. சிலவைகயான ெசல�க  	ைற0தி�0தன. �த.நா  

நி�சயதா�Tல� வழ�க�ெப��. �த.நா  இர� க.யாண� ெசா.வ%� 
மா�பி ைளைய அைழ�ப%� அைவ காரணமாக ேந�� ெசல�கC� ெப��பாK� 
இ.ைல. க.யாண,திK� ப0த� ெசல�, Tாி, தaைண, ேமள� �தBய 
ெசல�களி. பி ைள `'டா�� ெப( `'டா�� பாதி�பாதி ஏ���ெகா வா�க . 
நா�கா� நா  நைடெப�� கிராம� பிரதaண� ெசல� �<வ%� பி ைள 
`'டா�ைடய%. 

 
ேபாஜன� கிரம�  
 
காைலயி. கா�பி எ�ப% அ�கால,தின� அறியாத%. %வர�ப���� 

ெபா�கK� பர�கி�கா@� 	ழ��ேம காைல ஆகார�; க�வடா�, அ�பள�, 
வ�ற.க  இைவ அ0த ஆகார,%�	ாிய வியMசன�க . சில� பைழய%� 
உ(ப%(9. ஆ(>. இைளய ெப(மணிகC� அவ�ைற உ(பா�க . 
பி�பகB. இைடேவைள� சி��(> உ(E� வழ�க�� அ�கால,தி. இ.ைல. 
	ழ0ைதக  பசி,தா. அ�ன� உ(பா�க . ம,தியான வி�0%�	� பி� 
இரா,திாி� ேபாஜன0தா�. ப�னிர(9 மணி�	� பிறேக பக�ேபாஜன� 
நைடெப��. ெபாியவ�க  தா�க  ெச@யேவ(>ய Tைஜ �தBயவ�ைற 
நிைறேவ�றிய பி�ேப இைல ேபா9வா�க . எ.ேலா�� ஒ��ேக உ(பா�க . 
இ�கால,ைத�ேபால வ0தவ�க  த�க  த�க  மன� ேபானப> எ0த ேநர,திK� 
வ�வ%� உ ேள ெச�� இைல ேபாட�ெச@% அதிகார� ப(Eவ%� இ.ைல. 
அ�பள�, ஆமவைட, ேபாளி எ�பைவகேள அ�கால,%� பaிய�க . 

 
க.யாண� நைடெப�� நா�	 நா'களிK� ஒHெவா� ேவைளயிK� 

ேபாஜன,தி�	 ஊாிK ள எ.ேலாைர2� அைழ�பா�க . யாவ�� 	றி,த 
ேநர,தி. வ0%வி9வா�க . 
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நல�	 �தBயன  
 
காைல, மாைல நட�	� ஊMசBK� பி�பகB. நைடெப�� நல�	 �தBய 

விைளயா'9�களிK� ெப(மணிக  	Uகல,%ட� ஈ9ப9வா�க . �தி�0த 
பிராய�ைடயவ�க  ஓர,தி. உ'கா�0%ெகா(9 பா�,%� களி�பா�க . ெப( 
க'சியி� பா9பவ�கC� பி ைளயி� க'சியி� பா9பவ�கC� வழ�கமாக� 
பா>வ�� கிராம� பா'9�கைள� பா9வா�க . ெப��பா�ைமயான பா'9�க  
தமிழாக,தா� இ��	�. ஒHெவா� நாC� காைலயிK� மாைலயிK� ப�னா�	� 
ப.ல�கி. (வைள�� ப.ல�கி.) ஊ�வல� நைடெப��. கைடசிநா  ஊ�வல,தி. 
ம,தா��� சீ�வாண�� வி9வா�க . சி�பி ைளகேள அவ�ைற வி9வா�க . 
ஊ�வல,தி�ேபா% ஒHெவா� `'>�	� தா�Tல� அளி�பா�க . ஒ� `'>K ள 
	>,தன,தி�	 ஏ�றப> ெகா'ைட� பா�ைக� கண�	� ப(ணி� ேபா9வா�க . 
அத�	, தி(ைண� பா�	 எ�� ெபய�. அதைன வழ�காவி'டா. 
`'9�கார��	� ேகாப� வ0%வி9�. �A�,த கால,தி. பழ�� 
ெவ�றிைலபா�	� த�வா�க . மாியாைத�	 ஒ� மMச  Tசிய ேத�காைய, 
தா�பாள,தி. ைவ,தி��பா�க . தா�Tல,ைத� பMசாதி ெசா.B� 
ெகா9�பா�க . ெகா9�	�ேபா% மMச  ேத�காைய� ெக'>யாக� 
பி>,%�ெகா வா�க . ேத�காைய எ9,%�ெகா C� வழ�கமி.ைல. 
உபநயன,தி.தா� ஒHெவா�வ��	� ேத�கா@ வழ�	வ% ெப��பா�ைமயான 
வழ�க�. சி�ைபய�க  ெகா'ைட�பா�	கைள ஒ�வ�� அறியாம. 
தி�>�ெகா(9ேபா@ மா�பழ�காாியிட� ெகா9,% மா�பழ� வா�கி, தி�பா�க . 
இ0த� ெகா'ைட�பா�	 வியாபார,ைத எதி�பா�,ேத சில மா�பழ�Aைட�காாிக  
க.யாண `'9�	 அ�கி. வ0% கா,தி��பா�க . 

 
நா�கா� நா  இரவி. நைடெப�� ஆசீ�வாத,தி�	� ப0%�களிK� 

ஊாினாிK� அைனவ�� வரேவ(9வ% அவசிய�. இ.லாவி'டா. ெபாிய 
மன3தாப�க  ேந��. அதனா. சில� வரைவ எதி�பா�,% ஆசீ�வாத,ைத, 
தாமத�ப9,%வா�க . 

 
விேநாத நிக��சிதா�  
 
என�	 அ�ேபா% பதினா�கா� பிராய� நட0% வ0த%. க.யாண� 

ெப(ணி� பிராய� எ'9. க.யாண� ெப(ைண� க.யாண,தி�	 ��� பி ைள 
பா��பெத�ற வழ�க� அ�கால,தி. ெப��பாK� இ.ைல. எ.லா� ெபாியவ�கேள 
பா�,%, தீ�மான� ெச@வா�க . நா� க.யாண�ெப(ைண அத�	�� 
சாதாரணமாக� பா�,தி�0ேதேனய�றி� பழகியதி.ைல; ேபசிய%மி.ைல. எ�க  
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இ�வ��	� க.யாண� ஒ� விேநாத நிக��சியாக,தா� ேதா�றிய%. எ�கC�	 
உ(டான ச0ேதாஷ,ைதவிட அதிகமான ச0ேதாஷ� எ�கைள ஆ'>ைவ,% 
ேவ>�ைக பா�,த வி�0தின�கC�	 உ(டாயி��. 

 
எ�க  ஊ� வழ�க�ப> க.யாண,தி�	�� சிவாலய,தி. எ<0த�ளி2 ள 

விநாயக��	 நிைறபணி நைடெப�ற%. விநாயக I�,தியி� தி���வ� 
�<வைத2� ச0தன,தா. மைற,%வி9வா�க . அத�காக ஊாின� யாவ�� வ0% 
ச0தன� அைர�பா�க . ஊாி. ெபா%வாக ஒ� ெபாிய ச0தன�க. இத�காகேவ 
இ��	�. அைத�ெகாண�0% ைவ,% அ�கி. இர(9 க�ளி ெவ�றிைல2� 
சீவK� ைவ,%வி9வா�க . ெபா>ம'ைட2� ைவ�ப%(9. ச0தன� அைர�க 
வ�பவ�க  அவ�ைற அ>�க> உபேயாக�ப9,தி�ெகா(9 த�க  
ைக�காிய,ைத� ெச@வா�க . 

 
அபிேஷக ஆராதைனகC�	� பிற	 நிேவதனமான பழ�கC� �(ட., 

வைட�ப���, ேமாதக� �தBயைவகC� விநிேயாக� ெச@ய�ப9�. ேமாதக� ஒ� 
மா�பழ அள� இ��	�. ஒHெவா� ெபா�ைள2� இ�னா� இ�னாேர 
விநிேயாகி�க ேவ(9ெம�ற வைரயைற உ(9. அவ�க  ஊாிB��	� 
கால�களி. அ0த விநிேயாக,ைத, தவறாம� ெச@% வ�வா�க . இ0த 
நிைறபணிேயா9 எ�க  `'>K� ெப( `'>K� 	லெத@வ சமாராதைனகC� 
நைடெப�றன. எ� க.யாண� அ�கால,தி�ேக�ப விமாிைசயாகேவ நைட ெப�ற%. 
	ள�களிK� வா@�கா.களிK� நிைறய ஜல� இ�0த%. ஆதB� வி�0தின�கள% 
3நான� �தBய ெசௗகாிய�கC�	� 	ைற� ேநரவி.ைல. நல�	 
நைடெப�றெபா<% நாேன ப,திய�க  ெசா�ேன�. அவ�ைற எ� சிறிய 
பா'டனாராகிய ஐயா�	'> ஐய� என�	� ெசா.B, த0தா�. எ�க  	ல	�வாகிய 
ஐயா வா,தியாெர�பவ� எ.லா ைவதிக காாிய�கைள2� �ைற�ப> நட,தி 
ைவ,தா�. 

 
சித�பர உைடயா� வ�ைக  
 
விபவ வ�ஷ� ஆனி மாத� 4-� ேததி (16-6-1868) எ� விவாக� நட0த%. 

அ�� இர� மறவன,த� சித�பர உைடயா� 	திைர மீேதறி வ0% ேச�0தா�. அவ� 
விவாக,%�	 �த. நாேள வ0தி��பா�. அவ� த0ைதயா��	 அ�� 
திதியாைகயா. அைத� ெச@%வி'9 விவாக தினமாகிய ம�நா' காைலயிேல 
�ற�ப'9 இர� மாளா�ர� வ0தா�. வ0த�டேன எ� த0ைதயாைர�க(9 தா� 
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��ேப வா�களி,தி�0தப> ஐ�ப% Wபா@ அளி,தா�. த�க சமய,தி. அவ� ெச@த 
உபகார,ைத� ெப�� எ� த0ைதயா� மி�க ந�றி பாரா'>னா�. 

 
அவ� 	திைரயி�மீ% ஏறிவ0% இற�கியேபா% அவ� ஒ� ெபாிய 

ெச.வெர�பைத� க.யாண,%�	 வ0தி�0தவ�க  அறி0%ெகா(டன�. அவ� 
கலகலெவ�� பண,ைத எ9,%�ெகா9,தேபா% எ.லா�� ஆ�சாிய��றன�. எ� 
த0ைதயா� மி�க ெச.வா�	ைடயவெர�ற எ(ண� அவ�கC�	 அ�ேபா% 
உ(டாயி��. அாியி:� �தBய இட�களிB�0%� சில ேவளாள� ெச.வ�க  
வ0தி�0தா�க . அவ�க  த�க  த�களா. இய�ற உதவிகைள� ெச@தா�க . 
அவரவ�கC�	 ஏ�றப> உபசார�க  நைடெப�றன. எ0ைதயாாிட� அவ�க  
கா'>ய மாியாைதைய� க(ட எ� மாமனா�� அவைர� சா�0தவ�கC�, "ந.ல 
இட,தி.தா� நா� ச�ப0த� ெச@தி��கிேறா�. ெபாிய ம1ஷ�கெள.லா� 
இவ��	� பழ�கமாக இ��கிறா�க . ந� மா�பி ைள�	� 	ைற� ஒ��� 
இ.ைல" எ�ற ைதாிய,ைத அைட0தா�க . 

 
கி�க� பிரேவச� க.யாண� நா�	 நா  நைடெப�ற%  
 
ஐ0தா�நா  மாைலயி. உ,தமதான�ர,தி. எ�க  `'>. கி�க�பிரேவச� 

நைடெபற ஏ�பாடாகியி�0த%. அ�� �ற�படேவ(>ய சமய,தி. இ>2ட1� 
மி�னKட1� ெபாிய மைழ வ0%வி'ட%. நா�க  மாளா�ர,திB�0% �ற�ப'9 
உ,தமதான�ர� ெச.ல ேவ(9�. ெப( `'9�கார�க  மைழயி� �ற�ப'9� 
ேபாக�Aடா% எ�றன�. மைழ நி�ற பிற	� ெச.வைத, த9,தன�. எ� 
தக�பனாேரா மிக�� விாிவான ஏ�பா9கைள� ெச@தி�0தா�; விேசஷமான உண� 
வைககைள� சி,த� ெச@வி,தி�0தா�. அHவள�� `ணாகிவி9ேமெய�� அவ� 
கவைல�ப'டா�. 

 
க.யாண,%�	 வ0தவ�கC  தியாகச�,திர� வி�வநாத 

சா3திாிகெள�பவ� ஒ�வ�. அவ� சிற0த ஸ�3கி�த வி,%வா�. ஜி.லா ஜ'ஜாக 
இ�0த ப�ன. %ைர எ�1� ஐேரா�பிய கனவா1�	 ஸ�3கி�த பாட� க�பி,% 
வ0தவ�; ேஜாதிஷ சா3திர,திK� அவ��	� பழ�க� இ�0த%. அவ� எ� 
த0ைதயா��	 ந(ப�. அவாிட� எ� த0ைதயா� "மைழ வ0% நி��வி'டேத; 
இ�ேபா% பிரயாண�பட� Aடாதா?" எ�� ேக'டா�. அவ�, "அதனா. ஒ��� 
ெக9தி இ.ைல. ந.ல%தா�" எ�� Aறின�. ெப( `'9�கார�களி� சில� 
அ�ேபா% ம�,%� Aறின�. உடேன சா3திாிக  பல வடெமாழி� �ேலாக�கைள 
ஒ�ற�பி� ஒ�றாக எ9,%� ெசா.B, "மைழ வ0த% ந.ல ச	னேம; �ற�ப9வ% 
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ந�ைமேய" எ�� நிWபி,தா�. எ� த0ைதயா��	 அ0த மைழயா. உ(டாகிய 
கல�க� சா3திாிகCைடய வா�,ைதகளா. நீ�கேவ உ ள� 	ளி�0த%. நா�க  
உ,தமதான�ர,தி�	� �ற�ப'9 வி'ேடா�. 

 
கி�க�பிரேவச� சிற�பாக நிக�0த%. க.யாண� சிற���	ேம. 

கி�க�பிரேவச� சிற�� அதிகமாக இ�0த%. "ஊைரவி'9� ேபா@வி'டைமயா. 
இவ�கC�	� ெசௗகாிய� அதிகமாயி�ேற ஒழிய� 	ைறெவா��மி.ைல" எ�ற 
க�,% ஊரா��	 உ(டாயி��. 

 
வரA� ேகாபால பாகவத�  
 
க.யாண� நிைறேவறிய பிற	 சில நா'க  உ,தமதான�ர,தி. 

த�கியி�0ேதா�. இைடேய அ�கி. ஓ� ஊாி. எ� ேவ'டக,% அ�மா� `'>. 
நைடெப�ற விேசஷ,தி�	 நா1� ேவ� சில�� ேபாயி�0ேதா�. எ� த0ைதயா� 
மா,திர� ஊாி. இ�0தா�. அ�ேபா% உ,தமதான�ர,தி. எ�க  `'9�	 
எதி�`'>. ஒ� க.யாண� நட0த%. அ�க.யாண,%�	 வரAாிB�0% ேகாபால 
பாகவத� எ�1� ெபாியா� த� பாிவார,%ட� வ0தி�0தா�. அவ� ஹாிகைத 
ெச@வதி. மி�க �க� ெப�றவ�. சிற0த ஆசார அ1-டான�ைடயவ�. அவ� 
அ�க.யாண,தி. ஹாிகைத நட,தினா�. அதைன� ேக'ட எ� த0ைதயா� நா� 
அ�ேபா% அ�ேக இ.லாத% 	றி,% வ�0தினா�. நா� வ0த�ட�, "ேகாபால 
பாகவத� கைத ப(ணினா�. நீ ேக'>�0தா. பல விஷய�கைள� கிரகி,தி��பா@" 
எ�றா�. பாகவத� அ��� இ�0தா�. நா� ெச�� அவைர, தாிசி,% நம3கார� 
ெச@ேத�. பளபளெவ�ற அவ� தி�ேமனி2� விTதி தாரண�� %ளசிமணி 
மாைல2� Uய உைட2� எ� க(கைள� 	ளி�வி,தன. அவ�ட� இ�ப%, ��ப% 
பாகவத�க  வ0தி�0தன�. எ.ேலா�� U@ைம2� ப�தி2� உ�ெவ9,தா�ேபா. 
ேதா�றினா�க . 

 
ேகாபால பாகவத� எ�ைன� சில கீ�,தன�க  பாட�ெசா.B� ேக'டா�. சில 

தமி�� ெச@2'கைள2� அவ� வி��ப�ப> ெசா.B� கா'>ேன�. அவ� 
மனமகி�0% எ�ைன ஆசீ�வாத� ெச@தா�. 

 
மMச  ேவ->2ட�  
 
சில தின�க  உ,தமதான�ர,தி. இ�0தபிற	 எ� த0ைதயா�� தாயா�� 

நா1� 	�ன� வழியாக மீ'9� கள,U��ேக வ0% ேச�0ேதா�. நா� மMச  
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ேவ->யணி0த க.யாண� ேகால,%ட� 	�ன�, கா�	> �தBய இட�களி. 
உ ளவ�களி� வி��ப�ப> அ�க�ேக ெச�� ெபாிேயா�கCைடய 
ஆசீ�வாத,ைத� ெப�ேற�. 

 
பMசக�ச� க'>�ெகா(9 கி�க3தனாகிய அ�ேகால,ைத� க(9 

ச0ேதாஷமைட0தவ�கC  �த.வ� எ� அ�ைனயா�. எ� த0ைதயா� எ� 
க.யாண விஷய,தி�ப'ட சிரம,தி�	 அளவி.ைல. ஆதB� "ந.ல காாிய,ைத 
விைரவி. ந�றாக நிைறேவ�றிேனா�" எ�ற தி��தியினா. அவ� உ,ஸாக� 
ெப�றி�0தா�. 

 
ஒேர நா'ட�  
 
க.யாண,தி�	� சிலநா  ��பி�0% க.யாணமான பிற	 சிலநா  

வைரயிK� என�	� ஒ� �திய உ,ஸாக� இ�0த%. பா��க ேவ(>யவ�கைள 
ெய.லா� பா�,%வி'9 ஒ�வா� அைமதிெப�ற பி�� அ0த உ,ஸாக� 
எ�னிடமி�0% ந<வி வி'ட%. நா� கி�க3தனாகிவி'டதனா. எ�னிட� �திய 
அபிவி�,தி ஏ%� உ(டானதாக, ெதாியவி.ைல. க.யாண,திK� ெபா�  
வ�வாயிK� ஊ�� பிரயாண,திK� என�	 லாப� இ�0ததாக, ேதா�றவி.ைல. 
என�	 ஒ��தா� நா'ட�. தமி�தா� என�	� ெச.வ�; அ%தா� எ� 
அறி��பசி�	 உண�; எHவள��ெகHவள� நா� அத� ெதாட�ைப 
அதிக�ப9,தி�ெகா கிேறேனா அHவள��கHவள� என�	 உ,ஸாக�, ந.ல% 
ெச@ேதாெம�ற தி��தி, லாபமைட0ேதாெம�ற உண��சி உ(டாகி�றன. அ��� 
சாி, இ���சாி, இ0த நிைலைம மாறேவ இ.ைல. 

-----------   
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 23 23 23 23 :  :  :  :  ஏ�க�� ந�பி�ைக2�ஏ�க�� ந�பி�ைக2�ஏ�க�� ந�பி�ைக2�ஏ�க�� ந�பி�ைக2�    

 
கள,Uாி. இ�0தேபா% எ�கC�	 வ0த தானிய�களி. க�� �தBயன 

அதிகமாக�� ெந. 	ைறவாக�� இ�0தன. க�� �தBயவ�ைற� ெகா9,%வி'9 
ெந.லாக மா�றி�ெகா வ% வழ�க�. 

 
அ�ைனயா� க�பM சாத� உ(ட%  
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ஒ�நா  எ� தாயா� உ(E�ேபா% நா� கவனி,ேத�. அவ� இைலயி. 
இ�0த உண� �தியதாக, ேதா�றிய%; அவ� க�பMசாத,ைத 
உ(9ெகா(>�0தா�. ெந.B� அ�ைமைய உண�0த அவ� என�	� எ� 
த0ைதயா��	� ெந.லாிசி2ணைவ அளி,%, தா� ம'9� க�பMசாத,ைத� சில 
நா'களாக உ(9 வ0தாெர�ப% ெதாிய வ0த%. 

 
"ஏ� அ�மா இ�ப>� ெச@கிறா@?" எ�� நா� ேக'ேட�. "க�� உட���	 

ந.ல%தாேன? அைத ெந.K�காக மா��வ% ஏென�ெற(ணி இ�ப>� 
ெச@கிேற�." "அ�ப>யானா. எ�கC�	 மா,திர� அாிசி� சாத� ேபா9கிறாேய?" 
எ� அ�ைனயா��	 விைட Aற வழியி.ைல. அ�பா. எ�1ைடய 
ேவ(9ேகாC�	 இண�கி அவ�� எ�கைள�ேபால அாிசி� சாத� உ(ண 
ஆர�பி,தா�. இராகைவயாிட� பாட� ேக'ட% 

 
ஐ�பசி மாத� தீபாவளி வ0த%. என�	, தைல, தீபாவளியாதலா. எ� 

மாமனா�ைடய அைழ�பி�ேம. நா1� எ� தா@, த0ைதய�� உ,தமதான�ர� 
ெச�ேறா�. மாளா�ர,தி. தீபாவளி� ப(>ைக நட0த%. அத1ட� ஆ� மாத�� 
நட0த%. தீபாவளி�காக ஏ< Wபா@�	 ஜாிைக வா3திர�� ஆறா� மாத,தி�காக� 
பதினா�	 Wபா2� கிைட,தன. அத�	�� நா� ைகயி. ெவ ளி�கா�ைப ம'9� 
அணி0தி�0ேத�. எ� தாயா� வி��ப,தி�ப> அ0த� பதினா�	 Wபா@�	� 
ெவ ளி�ச�கிB ெச@% என�	 அணிவி,தா�க . தீபாவளியான பிற	 எ� 
த0ைதயா��	 Pவர� வ0தைமயி� ஆ�மாத கால� உ,தமதான�ர,திேலேய த�க 
ேந�0த%. அ�கால,தி. பாபநாச,தி. சி�ப ளி�Aட� ஒ�றி� உபா,தியாயராக 
இராகைவய� எ�பவ� இ�0தா�. அவ� தமி� D.கைள� க�றவ�. 	�பேகாண� 
காேலஜி. தமிழாசிாியராக இ�0த தியாகராச ெச'>யாாிட,திK� மகாவி,%வா� 
O மீனா'சி �0தர� பி ைளயவ�களிட,திK� பாட� ேக'டவ�. அவைர� ப�றி� 
ேக வி2�ற நா� ஊாிB�0த கால,ைத `ணா�காம. அவாிட� ெச�� பாட� 
ேக'கலாெம�� எ(ணிேன�. 

 
அ�ப>ேய ஒ�நா  பாபநாச� ெச�� அவைர� பா�,%� பாடMெசா.ல 

ேவ(9ெம�� ேக'9�ெகா(ேட�. அவ� ச�மதி,தா�. ந�N. 
கா(>ைக2ைரைய அவ�பா. ேக'க, ெதாட�கிேன�. தின0ேதா�� காைலயி. 
உ,தமதான�ர,திB�0% பாபநாச� ெச.ேவ�; பக. �<வ%� அ�ேக த�கியி�0% 
அவ��	 ள ஓ@� ேநர�களி. பாட� ேக'9 வ�ேவ�. 
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அ�கால,தி. அவ� O மீனா'சி�0தர� பி ைளயவ�கைள� ப�றி2� 
தியாகராச ெச'>யாைர� ப�றி2� அ>�க> பாரா'>� ேப�வா�; "ந�N. பாட� 
ேக'க ேவ(9ெம�றா. தியாகராச ெச'>யாாிட� ேக'கேவ(9�. ந�NB� 
வைரயைறைய அவ� ெதளிவாக உண�0தி��கிறா�. 'நடவாம>சீ' எ�ற \,திர,தி� 
உைர விேசஷ,ைத அவைர� ேபால� சி�கி�றி� ெசா.பவ� ேவ� யா�� இ.ைல. 
அதைன� பி ைளயவ�களிட� அவ� அறி0%ெகா(டா�" எ�� அவ� ெசா.Kவா�. 
அவ� இHவா� ெசா.ல� ெசா.ல என�	 ெந9�காலமாக இ�0%வ�� ஆவ. 
ெப�கி ஏ�க,ைத உ(டா�	�. "	�பேகாண,%�	� ேபா@� ெச'>யாாிட� பாட� 
ேக'கலாமா? அ% நம�	� கிைட�	மா? கவ��ெம(' காேலஜி. ேவைலபா��	� 
அவ� ந�ைம ஒ� ெபா�'ப9,தி� பாடM ெசா.Kவாரா!" எ�� பல பலவிதமாக 
நிைன0% நிைன0% ம�கிேன�. 

 
இராகைவயாிட� ெதாட��சியாக ஒ� வார� பாட�ேக'9 வ0ேத�. அவேரா9 

பழ	� ஒ�வ� ஒ� நா  எ�ைன� பா�,%, "தின0ேதா�� இவாிட� 
பாட�ேக'கிறீேர. இவ� ஏைழ. இவ��	 ஏதாவ% திரவிய சகாய� 
ெச@யேவ(டாேமா?" எ�றா�. அவ� Aறிய% உ(ைமதா�. ஆனா. நா� 
ெபா�Cதவி ெச@2� நிைலயி. இ.ைலேய! எ� த0ைதயாாிட� இ0த விஷய,ைத� 
Aற அMசிேன�. நா� அவ��	� சிரம� ெகா9�ப% பிைழதா� எ�பைத 
உண�0% அ�� �த. தின0ேதா�� அவாிட� ெச�� வ�வைத 
நி�,தி�ெகா(ேட�. இைடயிைடேய ெச�� சில விஷய�கைள ம'9� ேக'9 
வ0ேத�. 

 
பி�கால,தி. இராகைவய� ம%ைர� காேலஜி. தமி�� ப(>தராக இ�0% 

அ�பா. ச0நியாச� ெப�� வா�0% வ0தா�. 
 
'இ�கி_- ப>�க� ெசா.K�க '  
 
ஒ�நா  நா1� எ� த0ைதயா�� 	�பேகாண,தி�	 ஒ� ேவைலயாக� 

ேபாயி�0ேதா�. அ�ேக வ�கீலாக இ�0த ேவ�கட ராH எ�பவ� எ0ைதயா��	 
ந(பராதB� அவ� `'>�	� ெச�ேறா�. த0ைதயா� அவேரா9 ேப�ைகயி. 
எ�ைன� ப�றி அவ� விசாாி,தா�. "இவ� தமி� ப>�கிறா�; ச�கீத அ�பியாச�� 
ெச@% வ�கிறா�. யாாிடமாவ% இ�0% தமி� க���ெகா ள ேவ(9ெம�� 
ஆைச�ப9கிறா�. இ�	 ள தியாகராச ெச'>யா� மிக�சிற0த வி,%வாென�� 
ேக வி�ப9கிேறா�. அவாிட� ப>�க ேவ(9ெம�� இவ� வி���கிறா�" எ�� 
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த0ைதயா� ெசா.Bவி'9 நா� இய�றிய ெச@2'க  சிலவ�ைற� ெசா.B�கா'ட� 
ெச@தா�. 

 
அவ�ைற� ேக'ட ேவ�கடராH, "ந�றாக இ��கி�றன. ஆனா. 

இ�கால,தி. இவ�றா. எ�ன பிரேயாஜன�? எத�காக இHவள� க-ட�பட 
ேவ(9�? இைத வி'9வி'9 இ�கி_- ப>�க� ெசா.K�க . நா� உதவி 
ெச@கிேற�; எ� அ�ப�கைள2� ெச@ய� ெசா.Kகிேற�. இ�1� சில 
வ�ஷ�களி. இவ� ��1�	 வ0%வி9வா�" எ�றா�. 

 
என�	 அவ� Aறிய வா�,ைதக  மகி��சிைய உ(டா�கவி.ைல; அவ� 

எ�னிட� ள அ�பினா. அHவா� ெசா.Kகிறா� எ�பைத நிைன,%� பா��க 
எ� மன� இட� தரவி.ைல. அவ�பா. என�	� ேகாப0தா� உ(டாயி��. 
"தியாகராச ெச'>யாாிட� ப>�க வழிேக'டா. இவ� இ�கி_- ப>�கவ.லவா 
உபேதச� ெச@கிறா�? என�	 இ�கி_ஷு � ேவ(டா�; அதனா. வ�� 
உ,திேயாக�� ேவ(டா�" எ�� நா� சி0தைன ெச@ேத�. 

 
எ� த0ைதயா�, "இ�கி_- ப>�க ��ேப இவ� �ய�ற%(9; ெதK�	� 

ப>,தா�. ஒ�றிK� இவ� �,தி ெச.லவி.ைல. தமி�� ப>�பிேலதா� இவ1�	 
ஆைச2� தீவிர�� இ��கி�றன. ேவ� வழியி. இவ� �,திைய மா��வ% 
சா,தியமாக, ேதா�றவி.ைல" எ�� Aறி விைடெப�� எ�1ட� உ,தமதான�ர� 
வ0%வி'டா�. 

 
'உட�� வைள0% ேவைல ெச@வ%'  
 
உ,தமதான�ர,தி. எ�க  நில�கைள எ� சிறிய த0ைதயா� கவனி,% 

வ0தா�. நா� அH?ாி. த�கியி�0த ஆ�மாத கால�களி. அவ�ட� 
வய�கா9கC�	� ெச.ேவ�. ��ெச@களி. பயிாி'>��	� ெச>, ெகா>கைள� 
பா%கா�பதி. உதவி �ாிேவ�; ேவB க'9ேவ�; ஜல� இைற�ேப�; கா@கைள� 
பறி�ேப�. எ� மாமனா� `'>ன� பா��	�ேபா% பி�1� �����பாக 
அவ�ைற� ெச@ேவ�; 'ப>,%� ேசா�ேபறியாகிவி'டா�' எ�� எ(ணாம., 
'க�,% ள பி ைள; பிைழ,%�ெகா வா�' எ�� அவ�க  எ(ண 
ேவ(9ெம�ப% எ� நிைன�. இ,தைகய சி� ேவைலகைள இளைம �தேல 
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ெச@%வ�வ% கிராம,தா��	 இய.�. உட�� வைள0% ேவைல ெச@வ% 
அெகௗரவ� எ�ற எ(ண� அ�கால,தி. அதிகமாக� பரவவி.ைல. 

 
த0ைதயா� சிவ Tைஜ  
 
அ�பா. நா�க  \ாியIைல ெச�� சிலநா  த�கிேனா�. அ�ேக எ� பிதா 

எ� மாதாமகாிட� 3ப>க B�க Tைஜைய எ<0த�ள� ெச@%ெகா(டா�. அ0த� 
சிவB�க� ெப�மா1�	 மீனா'சி�0தேர�வர ெர�ப% தி�நாம�. 
	9�ப,%�	ாிய Tைஜைய அ%கா�� ெச@%வ0த எ0ைதயா� அ�கால �த. 
சிவTைஜைய விாிவாக� ெச@ய, ெதாட�கின�. எ� பா'டனாைர� ேபாலேவ 
அபிேஷக,%�	� பாK� அ��சைன�	 வி.வ�� இ.லாம� Tைஜ ெச@வதி.ைல 
எ�ற நியம,ைத ேம�ெகா(டா�. சிவTைஜயி. வரவர அதிகமாக அவ� 
ஈ9படலானா�. த� Tைஜயி. நிேவதனமான அ�ன,ைதய�றி ேவ� அ�ன,ைத 
உ(E� வழ�க,ைத நி�,தி�ெகா(டா�. 

 
இராமாயண� பிரச�க,தி. அவ� த� வா��ைகயி. பல வ�ஷ�க  

ஈ9ப'டவ�. இராமபிரா1ைடய அாிய 	ண�க  அவ� ெநMச,ைத உ��கின. 
ஆயி1� சிவெப�மானிட,% அவ��	 உ(டான தீவிரமான ப�தி இராமபிரானிட� 
உ(டாகவி.ைல. இராமபிராைன எ.லா� 	ண�கC� நிைற0த I�,தியாக 
எ(ணி வழிப9வதி. அவ� 	ைறவதி.ைல. ஆயி1� அவ� த� இ�தய 
அ0தர�க,ைத� சிவபிரா1�ேக உாிைமயா�கின�. அவ�ைடய வா��ைகயி� 
��ப	தியி. அவ�ைடய ச�கீத, திறைம அவ� �க<�	� மதி���	� காரணமாக 
நி�ற%. பி�ப	தியி. அவ�ைடய சிவTைஜ2� சிவப�தி2� அவ�ைடய மதி���	 
��கிய காரணமாயின. ேகாப�, உறவின�களிட,தி. ஒ�வைகயான ெவ��� 
�தBய 	ைறகC� விடா�ய�சி, க-ட�கைள� சகி�	�த�ைம, ச�கீத, திறைம 
எ�1� 	ண�கC� அவ�பா. இ�0தன. ஆனா. அவைர�ப�றி நிைன�	� 
ேபாெத.லா� இ0த� 	ைறகைள2� நிைறகைள2� கட0% நி�� �தB. 
ஞாபக,தி�	 வ�வ% அவர% சிற0த சிவப�தி� சிற�ேபயா	�. 

 
அ��பா?� நா'டா�  
 
சில கால,%�	� பிற	 \ாியIைலயிB�0% ேநேர 	�ன,தி�	 நா�க  

வ0% ேச�0ேதா�. எ� த0ைதயா� வழ�க�ேபாலேவ காலேaப� ெச@%வ0தா�. 
என�	� பைழய உ,ஸாக� சிறி% சிறிதாக� 	ைற0% வ0த%. ப>,த 
பழ��3தக�கைள, தி��பி, தி��பி� ப>,% வ0ேத�. ஆனாK� தி��தி 
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பிற�கவி.ைல. �திய �ய�சி ெச@வத�	� வழியி.ைல. இ�ப>யி��ைகயி. 
ஒ�நா  ெப���BXைர� சா�0த அ��பா?ாிB�0த நா'டாராகிய 
ெப�Mெச.வெரா�வ� அாியி:��	� ேபா	� வழியி. 	�ன,தி. எ�க  
ஜாைகயி. த�கின�. அவ� O மீனா'சி�0தர� பி ைளயவ�கCைடய ந(ப�. 
தமி�� பயி�சி உைடயவ�. 

 
அவ� எ�ேனா9 ேபசிவ�ைகயி. என�கி�0த தமிழாைசைய உண�0தா�. 

பி ைளயவ�கCைடய ெப�ைமைய அவ� பலப>யாக விாி,% உைர,தா�. எ� 
த0ைதயாைர� பா�,%, "தமிழி. இHவள� ஆைச2 ள உ�க  	மாரைர `ணாக 
இ�சிறிய ஊாி. ஏ� ைவ,தி��கிறீ�க ? பி ைளயவ�களிட,தி. ெகா(9ேபா@ 
வி'9வி'டா. இவ� ந�றாக� ப>,% வி�,தி�	 வ�வாேர இ�ப>ேய இவ� 
இ�0தா. ஏ�கி�ேபா@ ஒ���	� உதவாதவராகி வி9வாேர. இ�ப> 
ைவ,தி��ப% என�	, தி��தியாக இ.ைல" எ�றா�. 

 
"அவாிட� ெகா(9ேபா@ வி'டா. அவ� பாட� ெசா.B, த�வாெர�ப% 

எ�ன நி�சய�?" எ�� எ� த0ைதயா� ேக'டா�. 
 
"எ�ன அ�ப>� ேக'கிறீ�கேள! அவ�களிட,தி. எHவள� ேப� 

க���ெகா Cகிறா�க ! எHவள� ேப� பாட�ேக'9 ந.லநிைல�	 
வ0தி��கிறா�க ! பாட� ெசா.வைத�ேபால அவ�கC�	 வி��பமான ெசய. 
ேவெறா��� இ.ைல. இ�ேபா% அவ�க  நாகப'>ன,தி. அ0த 3தல�ராண� 
அர�ேக�றி வ�கிறா�க . நா� ேபா@ ஒ� மாத� இ�0%வி'9 வ0ேத� 
அவ�களிட� எ�ேபா%� சில மாணா�க�க  பாட� ேக'9�ெகா(ேட 
இ��பா�க ." 

 
"எ.லா� சாி தா�. ஆனாK� இவைன, தனிேய அ1��வத�	 எ� மன� 

%ணியவி.ைல. தவிர அவ�களிட� ெச�றி�0தா. ஆகார� �தBய 
ெசௗகாிய�கC�	, திரவிய� ேவ(9ேம. இ�ேபா%தா� இவ1�	� க.யாண� 
நட0த%. அத�	 அதிக�பண� ெசலவாகிவி'ட%. இ�ப> இ��ைகயி. ேமK� 
எ�ப> எ�னா. பண� ெசல� ெச@ய �>2�?" எ�றா� த0ைதயா�. 

 
"எ�னேவா, என�	, ேதா�றியைத� ெசா�ேன�. பி ைளயவ�கைள, தவிர 

இவ��	, தி��தி உ(டா	�ப> பாட� ெசா.ேவா� ேவ� யா�� இ.ைல. 
ேயாசி,%�ெகா(9 ெச@2�க " எ�� ெசா.B அவ� விைடெப��� ெச�றா�. 
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இ�ஙனேம ேவ� சில�� பி ைளயவ�கCைடய ந�	ண,ைத2� �லைம� 

சிற�ைப2� எ�களிட� Aறி வ0தன�. அதனா. என�	 அ��லவ�பிராைன� ப�றிய 
தியானேம ெபாிதாகிவி'ட%. கட�  தி�வ�  ைகA'9ேமா எ�� ஏ�கலாேன�. 

 
ந�பி�ைக உதய�  
 
ஒ�நா  காைலயி. தி�விைளயாட� �ராண,ைத� ப>�கலாெம�� 

எ9,ேத�. அ�ேபா% மிக�� ைந0%, அய�0%ேபான எ� உ ள,தி. ஓ� எ(ண� 
ேதா�றிய%. "இ0த� �3தக,தி. கயி�சா�,தி� பா��ேபா�" எ�� நிைன0% 
அHவாேற ெச@யலாேன�. இராமாயண�, தி�விைளயாட. �தBய D.களி. 
ேவ� ஒ�வைர�ெகா(9 கயி�சா�,தி� பிாி,% அ�ப�க,தி� அ>யிK ள 
பாடைல� பா�,% அ�ெச@2' ெபா�ளி� ேபா�ைக�ெகா(9 அ% ந.ல 
ெபா�Cைடயதாயி� த� க�,% நிைறேவ�ெம���, அ�றாயி� 
நிைறேவறாெத��� ெகா Cத. ஒ� ச�பிரதாய�. 

 
நா� ஒ� சி�வைன�ெகா(9 கயி�சா�,த� ெச@%, �3தக,ைத� 

பிாி,ேத�. ெச�ற %�மதி வ�ட� ப�	னி மாத� பதி�பி�க�ெப�ற 
அ�பழ��3தக,தி. 160-ஆ� ப�க� கிைட,த%. 'ேவத,%�	� ெபா�  
அ�ளி�ெச@த படல'மாக இ�0த% அ�ப	தி. சில �னிவ�க  ேவத,தி� ெபா�  
ெதாியா% மய�கி ம%ைர�	 வ0% அ�ேக எ<0த�ளி2 ள தaிணாI�,திைய� 
பணி0% தவ��ாிய, அவ� எ<0த�ளி வ0% ேவத�ெபா�ைள விள�கி 
அ�ளினாெர�ப% அ�படல வரலா�. நா� பிாி,%� பா�,த ப�க,தி., 
தaிணாI�,தி ஓ� அழகிய தி���வெம9,% வ�வைத வ�ணி�	� பாட.க  
இ�0தன. அ0த� ப�க,தி� அ>யி. 23 எ�1� எ(Eைடய ெச@2ைள நா� 
பா�,ேத�. "எ� உ ள� க�,% நிைறேவ�மா, நிைறேவறாேதா" எ�ற பய,ேதா9 
நா� ெம.ல� �3தக,ைத� பிாி,ேத�. பிாி�	� ேபாேத எ� மன� 
தி�	,தி�ெக�� அ>,%�ெகா(ட%. ந.ல பாடலாக வரேவ(9ேம!' எ�ற 
கவைலேயா9 அ�ப�க,ைத� பா�,ேத�. 

 
"சீதமணி Iர.தி� வா@சிறி த��ப  
மாதவ�க  காணெவளி வ0%ெவளி நி�றா� 
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நாத�> வாயளவி னா�மைறயி ன0த�  
ேபாதவ> வாகிநிைற Tரண� ராண�" 
 
எ�ற பா'ைட� க(ேடேனா இ.ைலேயா என�	 மயி��A�ெசறி0த%. எ� 

க(களி. நீ� %ளி,த%. மிக�� ந.ல நிமி,த� உ(டாகிவி'ட%. ஒ� 	�ைவ 
ேவ(> நி�ற என�	, தaிணாI�,தியாகிய 	�I�,தி ெவளி�ப'டைத, 
ெதாிவி�	� ெச@2  கிைட,தெத�றா., எ�பா. ெபா�கிவ0த உண��சி�	 வர�� 
ஏ%? "கட�  எ�ப>2� ைகவிடா�" எ�ற ந�பி�ைக உதயமாயி��. "ம%ைர 
மீனா'சி�0தர� கட�  �னிவ�கC�	 அ�  ெச@தா�. என�	� அ0த� ெப�மா� 
தி�நாம,ைத2ைடய தமிழாசிாிய� கிைட�பா�" எ�ற உ�தி உ(டாயி��. 

 
எ� த0ைதயா� TைஜயிK ள I�,தி2� O மீனா'சி�0தர� கட�ேள எ�ற 

நிைன�� வ0% இ���,திய%. உவைக2� �திய ஊ�க�� ெப�ேற�. 
இ0நிக��சிைய எ� த0ைதயாாிட� Aறிேன�. அவ�� ெப�மகி��சி அைட0தா�. 

 
"எHவா� அவ�களிட� ேபா@� ேச�வ%? ெசல��	 எ�ன ெச@வ%? தனிேய 

ேபா@ இ��க �>2மா?" எ�ற ேக விக  எ<0% பய��,தினாK�, 
தி�விைளயாட� பா'>� ேதா�ற� அ0த� பய,ைத ேமெல<�ப ெவா'டாம. 
அட�கி நி�ற%. அ�ேணாதய,ைத எதி�பா��	� ேசவைல�ேபால ந.ல கால,ைத 
எதி�பா�,% நா'கைள� கழி,% வ0ேத�.  

----------   
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 24 24 24 24 :  :  :  :  காாிைக� பட�காாிைக� பட�காாிைக� பட�காாிைக� பட�    

 
	�ன,தி. நா�க  த�கியி�0த `'>னராகிய ராைமய�கா� என% 

நிைலைய அறி0% மிக�� இர�கினா�. அ�பா. ஒ�நா  எ� த0ைதயாைர�பா�,%, 
"இவைன� ெச�கண� சி�ன ப(ைண வி�,தாசல ெர'>யாாிட� ெகா(9ேபா@ 
வி'டா. அவ� பாடM ெசா.வாேர" எ�றா�. "வி�0தாசல ெர'>யா� எ�பவ� 
யா�?" எ�� எ� த0ைதயா� ேக'டா�. "அவ� ெச�கண,திK ள ெபாிய ெச.வ�, 
உபகாாி, தமி� வி,%வா�, இல�கண, இல�கிய�கைள ந�றாக� பாடMெசா.K� 
ச�தி வா@0தவ�." "அவாிட� ேபாயி�0தா. ஆகார� �தBயவ�றி�	 எ�ன 
ெச@வ%?" "நீ�க  	9�ப,%ட� ெச�� அ�ேக இ��கலா�. அவேர உ�கC�	 
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ேவ(>ய ெசௗகாிய�கைள ெய.லா� ெச@% ெகா9�பா�. நா� உ�கைள 
அைழ,%� ெச�� அவாிட� வி9கிேற�. அவ� எ� ந(ப�" எ�� ராைமய�கா� 
ெசா�னா�. அவ� பி�1� வி�,தாசல ெர'>யா�ைடய 	ணாதிசய�கைள� 
ெசா�னா�. தமி�� சி,த ைவ,திய D.களி. ஐய�கா� ந.ல பயி�சி2ைடயவ�. 
அதனா. அவ��	� ெர'>யா��	� பழ�க� உ(டாயி��. அ0த� ப�க�களி. 
இ�0த தமி� வி,%வா�க  யாவ��	� ெர'>யா�ைடய பழ�க� உ(9. 

 
ெச�கண� ெச�ற%  
 
ராைமய�கா� வி�0தாசல ெர'>யாைர� ப�றி� ெசா�னேபா% என�	� 

சிறி% ஆ�த. உ(டாயி��. கால,ைத `ணாக� கழி�காம. இய�றவைரயி. 
பாட� ேக'கலாெம�� எ(ணிேன�. எ� த0ைதயா� ெச�கண� ெச.ல 
உட�ப'டா�. 

 
கா�	>யிB�0த க3Uாி ஐய�கா�, சாமி ஐய�கா�, கள,U� ராைமய�கா� 

எ�பவ�கC�	� வி�,தாசல ெர'>யா� ந(ப�. 	�ன� ராைமய�கா� 
ெச�கண,தி�	� �ற�பட ஒ�நாைள நி�சயி,%� Aறியபி�, ேம�Aறிய Iவ��	� 
அதைன அறிவி�க, அவ�கC� அ�� ெச�கண,தி�	 வ0% எ�ைன 
ெர'>யாாிட� ேச��பி�க வ�வதாக� ெசா.Bய1�பின�. 

 
	றி,த தின,தி. 	�ன� ராைமய�கா� எ�ைன2� எ� த0ைதயாைர2� 

அைழ,%�ெகா(9 ெச�கண� ெச�றா�. எ� தாயா� 	�ன,தி. இ�0தா�. அ�� 
எ�கC�	 ��ேப கா�	> க3Uாி ஐய�கா� �தBய Iவ�� அ�ேக 
வ0தி�0தன�. நா.வ�� எ�ைன� ெச�கண� ெர'>யாாிட� ஒ�பி,% எ� 
இய.ைப� ப�றி� Aறின�: "இவைன ந.ல D.க  ப>�	�ப> ெச@யேவ(9�. 
இவ� அேத நா'டமாக இ��கிறா�. ேவெறா�றிK� இவ� �,தி ெச.லவி.ைல. 
அ�றி2� ப>�கிற வைரயி. இவ� 	9�ப,ைத2� பா%கா�க ேவ(9�" எ�� 
ேக'9�ெகா(டன�. ெர'>யா� அ�ப>ேய ெச@வதாக ஒ���ெகா(டா�. 
இய.பாகேவ உபகார சி0ைதைய உைடய அவ� இ0த நா�	 ேப�கC� 
ெசா.K�ேபா% எ�ைன ஏ���ெகா வத�	 எ�ன தைட? 

 
ெர'>யா� எ�ைன ேநா�கி, "எ�ன எ�ன D.கைள� ப>,தி��கிறீ�?" 

எ�� ேக'டா�. நா� இ�ன இ�ன Dைல இ�னா� இ�னாாிட,தி. பாட� 
ேக'ேடென�பைத� ெசா.Bவி'9, "நா� இ0த D.கைள� பாட� 
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ேக'>�0தாK� ஒ� DBலாவ% என�	, ெதளிவான ஞான� உ(டாகவி.ைல. 
எ.லா� 	ைற2� தா�க  தீ��கேவ(9�" எ�� ேக'9�ெகா(ேட�. அவ� 
��னைக2ட�, "அ�ப>ேய ஆக'9�" எ�றா�. 

 
பிற	 "நீ� ந�N. கா(>ைக உைரைய� பாட� ேக'>�,தலா. எ<,%� 

ெசா. இல�கண�க  ஒ�வா� ெதாி0தி��	�. இ0த ஞானேம ேமேல 
இல�கிய�கைள� ப>,த�	� ேபா%மான%. அ9,தப>யாக யா�பில�கண� 
ெதாி0%ெகா ள ேவ(>ய% அவசிய�; ஆதலா. �தB. யா�ப��கல� 
காாிைகைய� பாட� ெசா.Kகிேற� அ�பா. ெசௗகாிய�ேபா� 
பா�,%�ெகா ளலா�" எ�� Aறி எ� த0ைதயாைர� பா�,%, "நீ�க  
	9�ப,%ட� இ�ேக வ0%வி9�க " எ�றா�. எ� த0ைதயா��	� என�	� 
மகி��சியினா. உ ள� Tாி,த%. யாவ�� ெர'>யாாிட� விைடெப���ெகா(9 
	�ன� வ0ேதா�. எ� த0ைதயா� எ� தாயாைர2� எ�ைன2� 
அைழ,%�ெகா(9 ெச�கண,%�	 ஒ� ந.ல நாளி. வ0தா�. இைடயிேல 
நி�றி�0த தமி�� ேக வி, %ைறயி. மீ'9� நா� �	0ேத�. 

 
ெர'>யா� எ�கC�காக ஒ� ஜாைக ஏ�ப9,தி அதி. இ��	�ப> ெச@%, 

உண�� ெபா� கைள2� ேவ(>ய அள� ��னதாக அ1�பி, ெசல��	� 
பண�� ெகா9,% ஆதாி,தா�. ஒHெவா� மாத ஆர�ப,திK� தவறி�றி இர(9 
கல ெந.K� இர(9 Wபா2� அ1�பி வி9வா�. 

 
ெர'>யா� இய.�  
 
ெச�கண,தி. நா'டா(ைம�காராி. ெபாிய ப(ைணயா�, சி�ன 

ப(ைணயா�, ப'ட,%� ப(ைணயா� எ�ற ப	�பின� இ�0தன�! வி�,தாசல 
ெர'>யா� சி�ன ப(ைணயா� எ�1� ப	�பின�. இ�Iவைகயினைர2� 
நா'டா� எ�� வழ�	வ�. அவ�கC�	, தமி�� பயி�சி இ�0தைமயா. எ�களிட� 
அ��ைவ,% அHவ�ேபா% ேவ(>ய உபகார�கைள� ெச@% வ0தா�க . 
அவ�களி. சில� ைசவ சமய,ைத2� சில� ைவணவ சமய,ைத2� த<வியவ�க . 
ஆயி1� அவ�கC�	  விவாக ச�ப0த� �தBயன உ(9. 

 
வி�,தாசல ெர'>யா� 	'ைடயான வ>வின�. க��� நிற,தின�. ேதக� 

பளபள�பாக இ��	�. எ�ெபா<%� �,தமாக இ��பா�. காைல ஐ0% மணி�	 
எ<வா�. ஊைர� ��றிK� கா9கC� நீW�ற�� மண� பர��� ள ஓைடகC� 
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உ(9. ஏேத1� ஒ� ப�க� ெச�� த0த �,தி �தBயவ�ைற �>,%�ெகா(9 
ஏ< மணி�	 `'>�	 வ�வா�. கா., ைகைய� �,த�ப(ணி�ெகா வத�	� 
�க,ைத� �,த�ப(ணி�ெகா வத�	� அைர மணிேநர� பி>�	�. பிற	 
தி�நீ�ைற உ,Uளனமாக இ'9�ெகா(9 ப>�க, ெதாட�	வா�. பதிெனா� மணி 
வைரயி� ப>,%�ெகா(ேடயி��பா�. ப>�	� D.களிK ள ஒHெவா� 
விஷய,ைத2� ஆ�0% ப>,%� சி0தி,%� ெச.வா�. ம,தியான உண��	�பி� 
இர(9 மணி �த. இரா,திாி எ'9 மணி வைரயி. ப>,%�ெகா(ேட இ��பா�. 
ப>�பதி. அவ��	� சB�ேப ேதா�றா%. இரவி. ேபாஜன� ஆன பிற	 த��ைடய 
I,த 	மாரராகிய ந.ல�ப ெர'>யா��	� க�பராமாயண� பாட� ெசா.வா�. 
அவ� ேப�� மிக�� தி�,தமாக இ��	�. 

 
க.வி� ெச.வ�� ெபா�' ெச.வ�� ஒ��ேக ெப�றி�0தைமயி� அவ��	 

ந.ல மதி�� இ�0த%. அ>�க> யாேர1� அய:ாிB�0% வ0% இர(ெடா� நா  
த�கி அவாிட� ச�பாஷி,%� ெச.வா�க . 

 
அவ� க�ைனயெர�1� `ரைசவாிட� பாட� ேக'டவ�. `ரைசவ�கC�	� 

ெர'>யா�கC�	� ஒ��ைம2� ந'�� அதிகமாக இ�0தன. `ரைசவ வி,%வ 
சிகாமணியாகிய %ைறம�கல� சிவ�பிரகாசைர அ(ணாமைல ெர'>யா� எ�1� 
ெச.வ� ஆதாி,%� பா%கா,த வரலா�ைற அHவி�வைகயின�� அ>�க> 
பாரா'>� ெசா.B�ெகா(>��பா�க . சிவபிரகாச �வாமிக  பழகிய 
இட�கைள2�, அவ� நீரா9�ெபா�'9 அைம�க�ெப�ற நைட வாவிகைள2� நா� 
பா�,தி��கிேற�. 

 
பல தமி� ஏ'9� �வ>கைள2� அ��� �3தக�கைள2� வி�,தாசல 

ெர'>யா� ெதா	,% ைவ,தி�0தா�. எ<த அேநக ஏ'9� �வ>கைள Q,தமாக 
ைவ,தி��பா�. த�மிட� இ.லாத அாிய தமி� D.க  கிைட,தா. அவ�றி. 
எ<தி�ெகா வா�. ஏ'9� �வ>யி. விைரவாக�� ந�றாக�� எ<%வா�. 
என�காக� சில தமி� D.கைள ஏ'9� �வ>யி. எ<தி, த0தி��கிறா�. சில 
சமய�களி. நா1� அவ�� ஒேர சமய,தி. ஒ� Dைல� பிாி,%�ெகா(9 
தனி,தனிேய பிரதி ப(Eேவா�. 

 
ப>,தK� பாட� ெசா.KதK� வ0தவ�களிட� ச�பாஷைண ெச@தKமி�றி 

ேவ� ஒ� காாிய,திK� அவ� �,திைய� ெசK,%வதி.ைல. மி	தியான T3திதி 
உ ளவ� அவ�. அவ�ைற அவ�ைடய பி ைளகC� காாிய3த�ேம கவனி,% 
வ0தன�. இHவா� அவ� இ�,தB. 	9�ப,தா��	� உறவின��	� மி�க 
வ�,த� இ�0த%. அதைன ெர'>யா� உண�0%� சிறி%� கவைலெகா ளவி.ைல. 
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ந.ல�ப ெர'>யா�  
 
நா� வி�,தாசல ெர'>யாாிட� பாட�ேக'ட கால,தி. அவ��	� ச�ேறற� 

	ைறய ஐ�ப,ைத0% பிராய,தி�	 ேம. இ��	�. அவ��	 ஐ0% பி ைளக  
இ�0தன�. I,தவராகிய ந.ல�ப ெர'>யா��	 Oதன வ�வா@ மி	தியாக 
இ�0த%. ெப(மணிகC�	 அதிக Oதன� வழ�	வ% அ0த ஜாதியின�ைடய 
வழ�க�. அதனா. ெப(மணிக  �த0திர�� விேவக�� கணவ�களிட,தி. 
மாியாைத2� உைடயவ�களாக இ��பா�க . 

 
ந.ல�ப ெர'>யா� ந.ல தியாகி. தமிழிK� பயி�சி2 ளவ�. உ,தமமான 

	ண�ைடயவ�. எ� த0ைதயாாிட� ேபர�� T(>�0தா�. அவ� தனிேய 
எ�கC�	� ெச@%வ0த உதவிக  பல. 

 
யா�ப��கல� காாிைகைய� பாட�ேக'ட%  
 
ந.லேவைளயி. நா� காாிைக ப>�க, ெதாட�கிேன�. யா�பில�கண,ைத� 

ப�றி� சிறி%� அறியாதநிைலயி. இ�0ேத� நா�. என�	 அைத� க�பி�ப% 
சிரமமான காாிய0தா�. ஆனாK� ெர'>யா� ெதளிவாக என�	� க�பி,தா�. 
அவ�ைடய ஞான�� எ�1ைடய ஆவK� ேச�0% அ0த, ெதளி��	� 
காரணமாயின. 

 
நா� பாட�ேக'க, ெதாட�கிய% ��கில வ�ஷ� மா�கழி (1869) 

மாத,திலா	�. வி>ய�காைலயி. நா�	 மணி�ேக அவ� எ�ைன எ<�பிவி9வா�. 
தி�வாசக,தி. தி�ெவ�பாைவைய� ப>�க� ெச@வா�. �த.நா  நட0த பாட,ைத 
ம�ப>2� ெசா.B� ேக விக  ேக'9 எ� மன,தி. பதிய� ெச@வா�. 
அ�ேக விக  என�	 மிக�� உபேயாகமாக இ�0தன. பாட� ேக'பவ� எHவள� 
Uர� கிரகி,%�ெகா(டா� எ�ப% ெதாியாமேல ெதாட��சியாக� பாட� 
ெசா.வதி. பய� ஒ��மி.ைல எ�பைத அவ� அறிவா�. ேக'ட பாட,ைத� 
சி0தி�க� ெச@% அ>�க> ேக வி ேக'பதனா. க�பி,த பாட� உ�தி�ப9�. 

 
யா�ப��கல� காாிைக2� உைர2� ேம�ேகா' ெச@2'கC� எ� 

உ ள,ேத பதி0தன. ேம�ேகா' ெச@2ளி� அ�,த,ைத2� எ0த இல�கண,தி�	 
உதாரணமாக அ% கா'ட�ப9கிறேதா அ0த இல�கண� அைம0தி��பைத2� 
ெர'>யா� எ9,%ைர�பா�. அ0த இல�கண,ைத அைம,%� �திய ெச@2'க  
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எ<%�ப> ெசா.Kவா�. நா� எ<தியைத� பா�,% இ�ன இ�ன பிைழக  
இ��கி�றன எ�� விள�	வா�. ஒ�வைக� ெச@2C�	ாிய இல�கண,ைத 
அHவைக� ெச@2ளாேலேய உைர�	� இல�கண D. ெதK�கிK� வட 
ெமாழியிK� உ ளனவா�. ெர'>யா��	, ெதK�	 தா@ெமாழி. அதிK� 
அவ��	� பயி�சி உ(9. ெதK�	 Dைல� ப�றி எ�னிட� ெசா.B "அHவாேற 
நீ�� ெச@% பழ	�" எ�� உைர,% அHவழிைய2� க�பி,தா�. அ�ப>ேய ேநாிைச 
ெவ(பாவி� இல�கண,ைத ேநாிைச ெவ(பாவிேலேய அைம,ேத�; 
ஆசிாிய�பாவி� இல�கண,ைத ஆசிாிய�பாவாேலேய Aறிேன�. மிக�� 
சிரம�ப'9 இHவா� பா>� கா'9ேவ�. அ�ெச@2'களி. உ ள 	ண,ைத� 
க(9 �தB. என�	 உ,ஸாக� ஊ'9வா�; பிற	 பிைழ இ�0தா. அதைன2� 
எ9,%�கா'9வா�. 

 
காாிைகயி� �த�ெச@2ளி� உைரயி. உைரயாசிாியராகிய 	ணசாகர� 

ேவ� ெமாழிகளிK ள D.கைள உவைமயாக எ9,%� ெசா.Kகிறா�. 
அ0D.கைள� ப�றிய வரலா�க  மா,திர� ெர'>யாரா. ெசா.ல இயலவி.ைல. 
ஆதB� அHவிஷய,தி. ச0ேதக� இ�0த%. இைடயிைடேய வ�� ேம�ேகா களி. 
ைஜன சமய, ெதாட��ைடய பாட.க  பல. அவ�றி. அ�சமய ச�ப0தமான சில 
ெச@திகைள அவ� விள�கவி.ைல. இவ�ைற, தவிர ம�ற எ.லா� ெதளிவாக�� 
அ<,தமாக�� எ� அறிவி. பதி0தன. அ0த அ3திவார பல� இ�1� இ�0% 
வ�கிற%. இல�கணெம�றா. க>னமானெத�ற நிைனேவ இ.லாம. �லபமாக�� 
மன,%�	 உ,ஸாக�(டா	�வ(ண�� ெர'>யா� பாடMெசா�ன �ைறைய 
நா� எ��� பாரா'ட� கடைம�ப'9 ேள�. அவாிட� நா�	 மாத�க  நா� 
பாட�ேக'ேட�. ஆயி1� எ� வா�� �<வ%� அ�பாட� பய�ப'9 இ�ப� 
த�வதாயி��.  

---------  
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 25 25 25 25 :   :   :   :   ெச�கண�தி0 வாச�ெச�கண�தி0 வாச�ெச�கண�தி0 வாச�ெச�கண�தி0 வாச�    

 
%ைறம�கல� சிவ�பிரகாச �வாமிகளி� சேகாதர�களாகிய ேவைலய�, 

க�ைண� பிரகாச� இவ�கCைடய பர�பைரயின�� உறவின�� அ�ப�க�களி. 
பல கிராம�களி. ப ளி�Aட� ைவ,தி�0தா�க . அவ�க  யாவ�� ஓரள� தமி�� 
பயி�சி உைடயவ�க . ந.ல பாட.கைள மனன�ெச@% அவ�ைற உாிய 
ச0த��ப�களி�ெசா.B எ.ேலாைர2� மகி�வி,%� பய�ெப�வா�க . அவ�கC� 
ேவ� சில வி,%வா�கC� அ>�க> ெச�கண,தி�	 வ0% வி�,தாசல 
ெர'>யாாிட� ச�பாஷைணெச@% சில நா'க  த�கியி�0% த�கC�	 ள 
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ச0ேதக�கைள நீ�கி�ெகா(9� ெபா�Cதவி ெப��� ெச.வா�க . சில 
வி,%வா�க  ெர'>யா�ைடய ச0ேதக�கைள2� தீ��ப%(9. 

 
தனி�பாட. திர'9  
 
இHவா� வ�பவ�கCைடய ச�பாஷைணயா. என�	, தமி� லாப� 

இ�0த%. அவ�க  A�� தனி�பாட.க  மி�க �ைவ2 ளனவாக இ��	�. 
அவ�ைற� ேக'9 நா� பாட� ெச@%ெகா ேவ�. தனிேய எ<திைவ,%� 
ெகா ேவ�. இ�ப> ஒHெவா� பாடலாக நா� ேக'9, ெதாி0%ெகா வைத அறி0த 
ெர'>யா� ஒ� நா , "எ�னிட� தனி�பாட. திர'9 இ��கிற%. அதி. பல 
பாட.க  உ ளன. நா� உம�	, த�கிேற�" எ�� Aறி, த�மிடமி�0த 
அ��3தக,ைத எ�னிட� ெகா9,தா�. அ% %0%பி வ�ட� (1862) ச0திரேசகர 
கவிராஜ ப(>தெர�பவரா. �த� �ைறயாக� பதி�பி�க�ெப�ற%. அ�ெபா<% 
அத� விைல Wபா ஐ0%. 

 
அைத� பா�,தேபா% என�	 ஏேதா ஒ� ெபாிய �ைதய. 

கிைட,%வி'ட%ேபால இ�0த%. பலவைகயான க�,%�கC� பலவைகயான 
சா%ாிய�கC� அைம0த தனி�பாட.க  எ� மன,ைத� கவ�0தன. 
காளேமக��லவ� சமய,%�ேக�றப> சா%ாியமாக� பா>ய பாட.கைள� ப>,%� 
ப>,% உவ�ேப�; அவ� பா>ய சிேலைடகைள� ெசா.B� ெசா.B மகி�ேவ�; 
பலப'டைட� ெசா�கநாத��லவ� ெச@2'களிK ள ப�திைய2� எளிய 
நைடைய2� க(9 ஈ9ப9ேவ�; ஒளைவயா� �தBயவ�கCைடய பாட.களி� 
ேபா�கிேல எ� மன� லயி,%வி9�. பலவைகயான �ைவக  உ ள அ�பாட.களி. 
ஒHெவா��� ஒHெவா� ர,தினமாகேவ ேதா�றிய%; ஓ@0த ேநர�களிெல.லா� 
அவ�ைறேய ப>,%� கால� கழி�ேப�. பிறாிட� ெசா.B� ெசா.B� 
பாரா'9ேவ�; மிக விைரவி. பல பாட.க  மனனமாயின; என% தமிழ�� 
அ�பாட.களா. எHவளேவா உய�0%வி'ட%. 

 
ெர'>யா� என�	 யா�ப��கல�காாிைக அ��� பிரதிைய2� ேவ� சில 

�3தக�கைள2� பி�� அளி,தா�. அ��� �3தக�க  அ�ைமயாக வழ�கிய 
அ�கால,தி. அ��3தக�க  என�	� ெப�0தனமாக இ�0தன. 

 
ப>,த D.க   
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வி�,தாசல ெர'>யாாிட� பல தமி� D.க  இ�0தன. அவ�றி� பல ஏ'9� 
�வ>க ; சில அ��� �3தக�க . ஏ'9� பிரதிகளி� பல அவ� த� ைகயாேலேய 
எ<தியைவ. ெசHைவ� \9வா� இய�றிய பாகவத,தி. அவ��	 ந.ல பழ�க� 
உ(9. த� ைகயாேலேய அ0D. �<வைத2� ஏ'>. எ<தி ைவ,தி�0தா�. ஓ@0த 
ேநர�களி. நா� அ��3தக�கைள எ9,%� பா��ேப�; ப>�ேப�. அவ�றிK ள 
விஷய�கைள ெர'>யாாிட� ேக'ேப�. அவ� ெசா.Kவா�. இ,தைகய பழ�க,தா. 
தமி��கடB� ஆழ�� பர��� பல D�ப	திகC� சில வி,%வா�கCைடய 
சாி,திர�கC� விள�கின. த(>யல�கார�, தி��	ற , தி��ேகாைவயா� எ�1� 
D.கைள நாேன ப>,ேத�. க�பராமாயண,திK� பல ப	திகைள� ப>,% 
உண�0ேத�. 

 
பா'>ய.க   
 
காாிைக�	� பிற	 ெர'>யா� என�	� ெபா�,த இல�கண�கைள2� 

பிரப0த இல�கண�கைள2� க�பி,தா�. அவ�ைற அவ� ந�றாக ஆரா@0% 
வைரயைற ெச@% ைவ,தி�0தா�. அவ�ைடய `'9, தி(ைண� �வ�களி. பல 
இட�களி. இர'ைட நாகப0த�, அ-ட நாகப0த� �தBய சி,திரகவிக  
எ<த�ெப�றி��	�. நா� ��ேப சில பா'>ய. D.கைள� ப>,தி�0தைமயா. 
அவ� க�பி,தேபா% என�	 அைவ ெதளிவாக விள�கின. ெர'>யா�ைடய 
வி��ப,தி�ப> ஒHெவா� பா'>யBK� ஒேர விஷய ச�ப0தமாக� காண�ப9� 
இல�கண�கைள, ெதா	,% வாிைச�ப9,தி ஏ'>� பிரதி ெச@%ெகா(ேட�. 
ம�கல� ெபா�,த� எ�பத� இல�கண,ைத� ப�றி எ.லா� 
பா'>ய.களிK� ளவ�ைற ஒ��ேக எ<திேன�. இ��ைறயி. ம�றவ�ைற2� 
எ<திேன�. இHவா� ெதா	,% எ<திய அ��வ> விஷய வாிைசயா. அைம0த 
பா'>ய� ெகா,தாக இ�0த%. அ�பிரதி பி�கால,தி. எ�னிடமி�0% 
ந<விவி'ட%. அவாிட� த,தா,திேரய� பா'>ய. எ�1� பிரப0த இல�கண D. 
இ�0த% அதைன2� ப>,ேத�. பிரதி ெச@%ெகா ளவி.ைல. இ�ேபா% அ0D. 
தமி�நா'>. அக�படவி.ைல. சி,திரகவிகளி� இல�கண,ைத2� அவ�ைற 
இய��� பழ�க,ைத2� ெர'>யா� உதவியா. அறி0%ெகா(ேட�. 

 
ெப�மாைளய�  
 
ெர'>யா�ைடய ந(பராகிய ெப�மாைளய� எ�1� காணியாள� பிராமண� 

ஒ�வ� ெப��பாK� ெர'>யா�டேன இ��பா�. அவ��	� யா�பில�கண,திK� 
ெபா�,த இல�கண�களிK� சி,திரகவிகளிK� ந.ல பழ�க� இ�0த%. ந�றாக 
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அவ� சி,திர� எ<%வா�. ரத ப0த�, நாகப0த�, கமல ப0த�, ச�கர ப0த�க  
�தBயவ�ைற அவ� ேபா'9, த�வா�. நா� அவ��  ெச@2ைள அைட�ேப�. 
நா1� அ�சி,திர�கைள வைரேவ�. 

 
நா� ஒ�நா  அ�சீர> ஆசிாிய வி�,த� ஒ�� எ<தி� ெப�மாைளயாிட� 

கா'>ேன�. அ�ெச@2ளி. நா�	 அ>க  இ�0தன; ஆ� சீ�க  இ�0தன; எ%ைக 
ேமாைன எ.லா� இ�0தன. ஆனா. ஓைச சாியாக இ.ைல. ெப�மாைளய� அைத� 
பா�,%� சிாி,தா�. "ஏ�? இதி. எ�ன பிைழ?" எ�� ேக'ேட� "நீேர ப>,%� 
பா��; ஓைச சாியாக இ��கிறதா எ�� கவனி2�" எ�றா�. நா� சில�ைற 
ப>,ேத�; ஓைச சாியாக இ.ைல எ�ப% என�	 ஓரள� ெதாி0%� அைத நா� 
ஒ��� ெகா ளவி.ைல; "ஆ� சீ�க  இ.ைலயா?" எ�ேற�. "ஆ� சீ�க  
இ��கி�றன எ�ப% வா3தவ0தா�. ஆனா. எ0த� சீ� எ0த இட,தி. இ��க 
ேவ(9ேமா அ�ப> இ.ைல. அதனா.தா� ஓைச பிற�கிற%" எ�� Aறி� 
பிர�B�க _ைல எ��� தமி� Dைல எ9,%� சில பாட.கைள� ப>,%� 
கா'>னா�. நா� வி�,த இல�கண� ப>,த கால,தி. சீ�க  'அளெவா,%' இ��க 
ேவ(9ெம�� ெதாி0%ெகா(ேட�. ஓர>யி. ஆ� சீ�க  இ�0தா. ம�ற 
அ>களிK� ஆ� சீ�கேள இ��க ேவ(9ெம���, ஏ< சீ�க  இ�0தா. ம�ற 
அ>களிK� ஏ< சீ�கேள இ��க ேவ(9ெம���, இHவாேற சீ�களி� 
எ(ணி�ைக நா�க>களிK� சமமாக இ��க ேவ(9ெம��� நிைன,ேத�. 
'அளெவா,த.' எ�பத�	 இத�	 ேமK� ஓ� அ�,த� உ(ெட�பைத அத�	 �� 
நா� அறி0%ெகா ளவி.ைல. அைத� ெப�மாைளய� பி�வ�மா� விள�கினா�: 
"�த. அ>யி. �த�சீ� மா�சீராக இ�0தா. ம�ற அ>களிK� �த�சீ� மா�சீராகேவ 
இ��	�. இேதா இ�பா'ைட� பா��: 

 
"Tவா@ ெந9�ேகா' 9�ப�0ேத� 
      ைககா� �ட�	 ெபாறியிBத� 
நாவா ெயா<கி� ெறன�லக 
      மள0த மாK நா��க1� 
காவா ெயனநி� ேற,ெத9�ப, 
      தாேன வ0ெத� கரதல,% 
ேமவா நி�ற மாமணிைய, 
      ெதா<% விைன�	 விைடெகா9�பா�" 
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எ�பதி. ஒHேவார>யிK� ஆ� சீ�க  இ��கி�றன. �த. இர(9 சீ�� 
நா�	 ஐ0தா� சீ�கC� மா�சீ�க ; I�றாMசீ�� ஆறாMசீ�� கா@� சீ�க . இ0த 
அைம�� ஒHேவார>யிK� மாறாம. நி�	�; மாறினா. ஓைச ெக9�. இHவ(ண� 
சீ�க  அைமவதனா.தா� ஒHெவா� வைக வி�,த,திK� பல பிாி�க  
இ��கி�றன." 

 
அவ� விாிவாக எ9,%� ெசா�னேபா%தா� என�	 விஷய� விள�கி��. 

"�3தக,ைத� ப>,%� பா��பதனா. ம'9� ஒ�வ1�	� Tரண அறி� ஏ�படா%; 
அறி0தவ�களிட� பாட� ேக'கேவ(9�" எ�� ெபாிேயா�க  வ���,%வத� 
உ(ைமைய2� உண�0ேத�. இ,தைகய அாிய விஷய�கைள, த�கவ�களிட� 
ெதாி0%ெகா ளாம. ெவ(பா எ���, க'டைள�கB,%ைற எ���, 
வி�,தெம��� தாேம எ(ணி�ெகா(9 மன� ேபானப> பாட.கைள� பிைழயான 
ஓைசேயா9 பா9பவ�க  பலைர நா� க(>��கிேற�. இ�கால,திK� 
கா(கிேற�. அ,தைகய பாட.கைள2� அவ�ைற� பா9ேவாைர2� பாரா'> 
மகி<� கனவா�க  பல� இ��கி�றன�. அவ�கைள நிைன0% நா� மிக�� 
இர�	கிேற�. 

 
ஒ� �தியவர% ஞாபக�  
 
ஒ�நா  வழ�க�ேபால ெர'>யா�ைடய I,த 	மாரராகிய ந.ல�ப 

ெர'>யா� க�பராமாயண� ப>,%, த� த0ைதயாாிட� ெபா�  ேக'9 வ0தா�. 
அ�� ப>,த% 	�பக�ண� படல�. அவ� திாிசிர�ர� ேகாவி0த பி ைள 
பதி�பி,தி�0த அ��� �3தக,ைத ைவ,%� ேக'9 வ0தா�. நா1� அH?�� 
ப'ட,%� ப(ைணயாராகிய �தியவ� ஒ�வ�� உடனி�0ேதா�. அ��தியவ��	 
எ<ப% பிராய� இ��	�. ப>,% வ��ேபா% இைடயிேல ஓாிட,தி. அ��தியவ� 
மறி,%, "இ0த இட,தி. சில ப�க�கைள அவசர,தி. த ளிவி'Zேரா?" எ�� 
ந.ல�ப ெர'>யாைர� ேக'டா�. "இ.ைலேய; ெதாட��சியாக,தாேன ப>,% 
வ�கிேற�" எ�� அவ� பதி. Aறினா�. "இHவிட,தி. சில பாட.க  இ��க 
ேவ(9�. அவ�ைற நா� ப>,தி��கிேற�. அைவ இ��3தக,தி. 
வி'9�ேபாயின. எ� பிரதியி. அ�பாட.க  உ ளன" எ�� ெசா.B� பாட� 
�>0த�ட� எ�ைன2� ந.ல�ப ெர'>யாைர2� த� `'9�	 அைழ,%� ெச�� 
த� `'9� க�பராமாயண� பிரதிைய எ9,%� 	�ப க�ண� படல� உ ள 
இட,ைத� பிாி,%� கா'>னா�. அவ� Aறியப>ேய அHவிட,தி. அ��� பிரதியிேல 
காண�படாத சில பாட.க  இ�0தன. அவ�ைற� ப>,%� பா�,ேதா�. 
அ��தியவ��	� க�பராமாயண,தி. இ�0த அ�ைப2� அைத ந�றாக� ப>,% 
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இ���� ஞாபக� ைவ,தி�0த அ�ைமைய2� உண�0% விய0ேதா�. 
பர�பைரயாக� கா�பா�ற�ப'9 வ�� ஏ'9� பிரதிகளி� ெப�ைமைய2� 
ெதளி0ேதா�. 

 
தி��	ற   
 
வி�,தாசல ெர'>யா� எ�ேபா%� தமி� D.கைள� ப>�பதிேல த� 

ெபா<ைத� ேபா�கி வ�பவ�; ம�ற ேவைலகளி. கவைலயி.லாதவ�. அவ��	 
ஏ�றப> ேவ� கவனேமயி.லாம. தமி� ஒ�றிேலேய நா'ட�ைடயவனாக நா� 
கிைட,ேத�. என�	� பாட� ெசா.வ%� நா� ப>�	� D.களிK ள 
ச0ேதக�கைள, தீ��ப%� அவ��	� �திய ேவைலக . அைவ அவ� உ ள,%�	 
உவ�பான காாிய�க . எ�னிட� அவ� மி�க அ�� ைவ,தி�0தா�. என�	� 
அவ��	� பிராய,திK� அறிவிK� ெச.வ,திK� ஏ�ற, தா��க  இ�0தன. 
எனி1�, தமிழ1பவ,தி. நா�க  ஒ��ப'9 நி�ேறா�. நா  �<வ%� 
தமிைழ�ப�றி அவாிட� ேக'9�ெகா(>��பவ� எ�ைன, தவிர ேவ� ஒ�வ�� 
இ.ைல. 

 
அHவ�ேபா% ப>,% வ0த D.களி. தி��	றC� ஒ��. தி��	றைள 

எ�ேபா%� ைகயி. ைவ,%� ப>�க ேவ(9ெம�ற ஆைச என�	 உ(டாயி��. 
ெர'>யாாிட� இ�0த �3தக,ைத� ப>,% வ0ேத�. என�	� ெசா0தமாக ஒ� 
�3தகமி�0தா. எ�ேக ேபானாK� ைவ,%�ெகா(9 ப>�கலா� எ�� 
நிைன,ேத�. அ��� �3தக,ைத, ேத>� ெச�� பண� ெகா9,% வா�க 
இயலாதவனாக இ�0ேத�. ெப���BX�� ப ளி�Aட, தைலைம உபா,தியாயராக 
இ�0த ராயெரா�வ� தி��	ற  உைர� �3தக� த�மிட� இ��பதாக�� 
ெப���BX� வ0தா. என�ேக த�வதாக�� 	�ன,தி. வா�களி,த% அ�ேபா% 
ஞாபக,தி�	 வ0த%. "இ0த� ச0த��ப,ைத விட�Aடா%" எ�ற க�,தா. 
ெப���BX� ெச�� அைத அவாிட� வா�கி வர நி�சயி,% என% எ(ண,ைத 
ெர'>யாாிட� ெதாிவி,ேத�. அவ�, "நா1� வ�கிேற�. ேபசி�ெகா(ேட ேபா@ 
வரலா�" எ�றா�. அவ� எ�ேனா9 ெப���BX��	 நட0% வ�வதாக� 
Aறியைத� ேக'டேபா% என�	 மி�க ஆ�சாிய� உ(டாயி��. 

 
ெப���BX��	 இ�வ�� ெச�ேறா�. அ0த ராயைர� பா�,ேதா�. அவ� 

எ�கைள� க(9 மிக�� ச0ேதாஷமைட0தா�. ெர'>யாைர� ப�றி அவ� ��ேப 
ேக வி2�றி�0தவராதலா. அவ� த� `'9�	 வBய வ0தைத ஒ� ெபாிய 
பா�கியமாக எ(ணி உபசாி,தா�. தமிழான% எ�க  Iவாிைட2� ள 
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ேவ�பா9கைள மற�க� ெச@% ஒ��ப9,திய%. ெந9ேநர� தமி� ச�ப0தமான 
விஷய�கைளேய ேபசி�ெகா(>�0ேதா�. "நீ�க  ந.ல காாிய� ெச@கிறீ�க . 
இ0த� பி ைள�	� பாட� ெசா.B வ�வ% என�	� ேபரான0த,ைத 
உ(டா�	கி�ற%. இ% ெபாிய �(ணிய�. தம�	� பாட� ெசா.பவ� ஒ�வ�� 
இ.ைலேய எ�� 	�ன,தி. இவ� தவி,%�ெகா(>�0தா�. இவ��	 
உ�கCைடய பழ�க� கிைட,த% அதி�-டேம" எ�� ராய� பாரா'>� ேபசினா�. 
��� வா�களி,தி�0தப> த�மிடமி�0த தி��	ற' பிரதிைய என�	 
ஆசீ�வாத,%ட� ெகா9,தா�. அ�பா. நா�க  இ�வ�� விைடெப��� 
ெச�கண� வ0% ேச�0ேதா�. 

 
வ��வழியி. ெர'>யா� எ�ைன அயBK ள ஓாிட,தி�	 அைழ,%� 

ெச�� அ�கி�0த ஒ� பைனமர,ைத� கா'>னா�. அதி. நா�	 ப�க�களிK� பல 
கிைளக  இ�0தன. நா� பா�,% விய0ேத�. அ0த அதிசய,ைத� பா��பத�	� 
பல� வ�வ%(ெட��� ெசா�னா�. ெச�கண� வ0த% �த. பி�1� 
ஊ�க,%ட� 	றைள� ப>,% இ��றலாேன�. அ��3தக,தி. பாிேமலழக� 
உைரைய, த<வி எ<த�ெப�ற பத�ைர, க�,%ைர, விேசட�ைரக  இ�0தன. அ% 
நளவ�ஷ� ஆனி மாத� (1856) காMசீ�ர� சபாபதி �தBயாரா� பா�ைவயிட� 
ெப��� பதி�பி�க�ப'ட%. 

 
பி ைளயவ�க  பிர3தாப�  
 
ெர'>யா� பாடMெசா.K� கால,தி. இைடயிைடேய தம�	, ெதாி0த 

வி,%வா�கைள� ப�றி2� ெசா.Kவா�. நா� அாியி:�� சடேகாைபய�காாிட� 
பாட� ேக'டைத அறி0த அவ� அHைவய�கா��	� தம�	� பழ�க� உ(ெட�� 
ெசா�னா�. 	�பேகாண� காேலஜி. தமி�� ப(>தராக இ�0த தியாகராச 
ெச'>யாைர� பா�,தி��பதாக�� அவ� சிற0த இல�கண வி,%வாென��� 
Aறினா�. O மீனா'சி�0தர� பி ைளயவ�கைள� ப�றி2� அவ� அ>�க> 
ெசா.வா�; தி��	ற  �தBய D�பதி��களி. உ ள அவ�ைடய 
சிற���பாயிர�களி� நய�கைள எ9,%�கா'>� பாரா'9வா�. "அ0த மகாைன 
நா� பா�,ததி.ைல; ஆனா. அவ� ெப�ைமைய நா� ேக வி2�றி��கிேற�. 
அவ� காேவாி� பிரவாக�ேபால� கவி பா9வாரா�. எ�ெபா<%� மாணா�க�க  
A'ட,தி� ந9ேவயி�0% விள�	வாரா�. அவ��	, ெதாியாத தமி�� �3தகேம 
இ.ைலயா�. என�	� சில D.களிK� உைரகளிK� ச0ேதக�க  இ��கி�றன. 
அவ�ைற அவாிட� தீ�,%�ெகா ள ேவ(9ெம�� தனிேய 	றி,% 
ைவ,தி��கிேற�. எ�ெபா<% ச0த��ப� ேந�கிறேதா ெதாியவி.ைல" எ�� 
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ெசா.Bவி'9, தா� ச0ேதக�கைள� 	றி,% ைவ,தி�0த ஓைல��வ>ைய 
எ�னிட� கா'>னா�. ெச@2'களா2 ள ப	திகளி� எ(E�, உைர� ப	திகC� 
அதி. எ<த�ப'>�0தன. ேமK� ேமK� ப>�	� D.களி. ச0ேதக� எ<0தா. 
அ0த� �வ>யி. அவ� எ<தி ைவ,%�ெகா Cவா�. 

 
'அவாிட� ேபா�க '  
 
இHவா� பி ைளயவ�கைள� ப�றிய பிர3தாப� வ�� சமய�களி. நா� 

ஆவலாக� ேக'ேப�. ேமK� விஷய�கைள விசாாி�ேப�. நா� அவ�களிட� 
ப>�க ேவ(9ெம�� எ(ணியைத2� தி�விைளயாட� �ராண,தி� 
கயி�சா�,தி� பா�,தைத2� ெசா.Bயி�0ேத�. இர(9 ேப�� 
பி ைளயவ�கைள� ப�றிய ேப�சிேல ெந9ேநர� கழி�ேபா�. ெர'>யா��, "ஆ�, 
அவாிட� ேபானா.தா� இ�1� பல D.கைள நீ� பாட� ேக'கலா�; உம�	, 
தி��தி2(டா	�ப> பாட� ெசா.ல� A>ய ெபாியா� அவ� ஒ�வேர. 
நா�கெள.லா� ேம'9 நில,தி. மைழயினா. ஊ�கி�ற கிண�க . எ��� 
ெபா@யாம. ஓ9கி�ற காவிாி ேபா�றவ� அவ�. அவாிட� ேபா@� ப>�ப%தா� 
சிற0த%" எ�� ெசா.Bவர, ெதாட�கினா�. பலாிட� இ�க�,ைத2ைடய 
வா�,ைதகைளேய ேக'9� ேக'9 ஏ�கிய என�	 ெர'>யா�ைடய வா�,ைதக  
பி�1� உ�திைய உ(டா�கின. 

 
ெர'>யா� எ�னிட� ெசா.வேதா9 நி.லாம. எ� த0ைதயாாிட�� 

இ�க�,ைத ெவளியி'டா�: "எ�னா. இய�றைத� ெசா.B� ெகா9,ேத�. 
இ�1� ந�றாக� ப>,%� பய� அைடய ேவ(9மானா. பி ைளயவ�களிட� 
இவைர வி'9� ப>�பி�ப%தா� நல�. உ�கைள ஆதாி�க வழியி.லாம. இHவா� 
ெசா.Kகிேறென�� நீ�க  சிறி%� எ(ண ேவ(டா�. நீ�க  எHவள� வ�ஷ� 
இ�0தாK� என�	� சிரம� இ.ைல. கட�  ெகா9,தி��பைத�ெகா(9 
எ�னா. இய�ற அள� ஆதாி,% வ�ேவ�. இவரா. என�	� சிரம� உ(ெட�� 
நா� நிைன�பதாக�� எ(ணாதீ�க . இவ��	� பாட� ெசா.வ%�, இவேரா9 
தமி� D. ச�ப0தமாக� ெபா<%ேபா�	வ%� உ(ைமயி. என�	 அளவ�ற 
தி��திைய, த�கி�றன. எ�ெபா<%� இ�ப>ேய இ��கலா�. ஆனா. என�	 
இனிேம. வா��ைகயி. ஆகேவ(>ய% ஒ��� இ.ைல; இவ� இனிேம.தா� 
��1�	 வ0% பிரகாசி�க ேவ(9�. த�க இட,தி. இ�0% பாட� ேக'டா. 
இவ� அபிவி�,தி அைடவாெர�பதி. தைடயி.ைல. இவைர அ1��வத�	 என�	 
வ�,தமாக,தா� இ��கிற%. எ� வ�,த,ைத மா,திர� உ,ேதசி,%, இவ�ைடய 
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அபிவி�,தி�	, தைட உ(டா�	வ% பாவம.லவா?" எ�� அவ� Aறி� பி�1� 
பல�ைற வ���,தினா�. எ� த0ைதயா� அவ� ெசா�னவ�ைற� ேக'9வி'9, 
"எ�ேக ேபானாK� எ.ேலா�� இ0த, தீ�மான,%�	,தா� வ�கிறா�க . ஈ�வர 
ஆ�ைஞ இ%தா� எ�� ேதா��கிற%. இனிேம. நா� பரா�கமமாக இ��க� 
Aடா%. எHவாேற1� இவைன� பி ைளயவ�களிட,தி�ெகா(9 ேபா@� 
ேச��ப% அவசிய�" எ�� நி�சய� ெச@தா�. ெர'>யாாிட� த��ைடய 
தீ�மான,ைத, ெதாிவி,%� ெச�கண,ைதவி'9� �ற�பட� சி,தமாயின�.  

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


