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51. சிதபரபிைளயி
சிதபரபிைளயி கயாண
தி)வாவ*ைறயி இர2 பிாிவாக நைடெப-4 வத பாட,களி சின
வைக#.ாிய பாட

பழனி#.மார த பிரா, ஆ4;க த பிரா ;த(யவக

வி) பியப3 சில தின,க>#. பிற. காைலயிேல நைடெபற ஆர பித*.
.மாரசாமி த பிரா?

நா?

ேக0 வத பாட

பி-பக(@

நடத*. அபாடதி தி)நாைக# காேராண ராண

;னிரவி@

;3தAட காசி

கா2டைதB பிரேமாதர கா2டைதB நா,க ப3ேதா . அபா கத

ராண

ஆர பி#கப0ட*. பாட

க2ணப த பிராெனபவ)

மிகA

ேவகமாக நடத*. அேபா*

. பேகாண

ைவதியநாத ேதசிகெரபவ)

உடனி)* பாட, ேக0 வதன. அ6வி)வ)

இைசயி வலவக.

.மாராி படல
கதராணதி ;த-கா2டதி .மாராி படலெமற ஒ) ப.தி உள*.

அதி ;)க# கடA ேச ஞEைர உ2டா#கி அ,ேக த,கியி)தாெரற ெச தி

வ)கிற*. ச2ேடவர அவதாித தல; அ*ேவ.

;)க# கடA அ,ேக எ/த)ளியி)தேபா* அவேரா வத ேதவக>
இதிர?

த,கியி)தாக. இதிர இதிராணிைய பிாி* வத வ)தைத

ஆ-றமா0டாம இரெவலா

7,காம ல பினாென4 கவிஞ

வ)ணி#கிறா. அப.தி விாிவாகA

ெதாிவிபதாகA

அைம*ள*.

இதிரன* மயேநாயி மி.திைய

சாமிநாத பிைள
சில காலதி-. பி தி)ெநேவ( ஜிலாவி@ள வ2டானெம?

ஊாி()* சாமிநாத பிைளெயபவ மடதி தமிG ப3பத-காக வதா.

ஓரளA பயி-சிBளவக>#. எ ஆசிாிய)

பிரமணிய ேதசிக)

பாட

ெசாவாக. %தனமாக வதவக>#. பைழய மாணா#கக சில பாடI

ெசாவ*2. ;#கியமாக# .மாரசாமி த பிரா?

ெசா@ேவா .

நா?

அ6வா4
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சாமிநாத பிைள .மாரசாமி த பிரா?#. Jவாசிரமதி உறவின. அவ

அத பிரானிட

பாட, ேக0 வதா. ஒ)நா இரA ப*மணி வைரயி

அ மாணா#க த பிரானிட

சயனி*#ெகா2டா. நா?

பாட, ேக0டன. பிற. த பிரா

அ,ேக ஓாிடதி- ப* *யிேற.

‘ேச ஞE இதிர’
.மாரசாமி த பிரா நளிரவி பனிர2 மணி#. எ/* பாதேபா*,

சாமிநாதபிைள ப* உற,காமேல 7ணி சா தப3ேய இ)தா. ‘இவ ஏ
இப3 இ)#கிறா?’ எ4 எ2ணினா. “ஏேதா ேயாசி*#ெகா23)பதாக
ேதா-4கிற*. நா

மீ0

இேபா* கைல#க ேவ2டா ” எற க)ேதா த பிரா

பதன. அபா சிறி* ேநர,கழி* விழி* பாதேபா*

அ மாணா#க ; இ)தப3ேய இ)தா. அ4 இரA இப3 நா.;ைற

விழி* பாதேபா*

அவ அநிைலயி இ)தைத# கவனித த பிரா,

“இவ ஏேதா மனவ)ததா இ மாதிாி இ)#கிறா ேபா@ ! அ6வ)த*#.#
காரண

இனெத4 ெதாி* நீ#க ேவ2 ” எ4 ;3A ெச தன.

த பிரா தினேதா4

காைலயி ஐ* மணி#ேக எ/* காவிாி#. நான

ெச ய ேபாவா. அப3 அ4 காைலயி எ/தேபா*

சாமிநாத பிைள

.தவM#ெகா23)தீேர! காரண

வ*வி0ட*?” எ4

7ணி- சா தப3ேய இ)தைத பா*, “ராதிாி ;/வ*
ேக0டா.

என? என *#க

அவ ஏேதா கனவி()* திNெர4 ெதளிதவைரேபால எ/*, “அவைளதா

நிைன*#ெகா23)ேத” எறா.
அ மாணா#க க(யாண

ஆனவ. த மைனவிைய பிாி*வதவ அத விஷய

த பிரா?#. ெதாிBமாத( சாமிநாத பிைளயி வ)ததி-.ாிய
காரணைதB ெதாி*ெகா2டா.

நா எ/தAட த பிரா எைன பா*M சிாிதப3ேய, “ேச ஞE இதிர
இ,ேக இ)#கிறாேன, ெதாிBமா?” எ4 ேக0டா.
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என#. ஒ4

விள,கவிைல.

“கத ராணதி .மாராிபடலதி இதிர இரெவலா
வ)தியதாகM ெசாலப0ள விஷய
“ஞாபக

ஞாபக

7,காம

இ)#கிறேதா?”

இலாம என? ஐயா அவக, காவிய,களி அதைகய ெச திக

வ)ெம4 ெசானாகேள” எேற.
“அைதப-றி நா ெசால வரவிைல. ேச ஞEாி 7,காம இதிராணிைய
நிைன*#ெகா23)த இதிர இேபா* சாமிநாத பிைளயாக அவதாி*

வதி)#கிறா” எ4 ெசா(M சிாிதப3ேய அ மாணா#கைர பாதா. அவ
த

;கைத# கவிG*#ெகா2டா.

பிற. .மாரசாமி த பிரா என#. விஷயைத விள#கினேபா* நா?

அவேரா

ேச* சிாிேத. அ*;த அ மாணா#கைர நா,க‘ேச ஞE இதிர’ எேற
அைழ* வரலாேனா .

சித பர பிைளயி விவாக ;ய-சி
எ ஆசிாிய)#.M சித பர

பிராய

வதபிற. க(யாண

பிைள எ4 ஒ) .மார இ)தா. அவ)#. த#க
ெச வத-.ாிய ;ய-சிக நைடெப-றன.

சீகாழியி()த .)சாமி பிைள எபவ)ைடய ெப2ைண நிMசய
மாPரதிேலேய க(யாண

ெச *

நடத ஏ-பாடாகியி)த*. Q பிரமணிய ேதசிக)

மட* உதிேயாகதி இ)த த பிராக>

ேவ4 கனவாக>

ெபா)>தவி

ெச தன. க(யாண ஏ-பாகைளெயலா கவனி#. ெபா)0 ஆசிாிய

மாPரதி-.M ெசறா. நா?

உட ெசேற.

Q நமMசிவாய ேதசிக
அயEாி@ள கனவாக பல)#. விவாக ;Rத பதிாிைக அ?ப
ெப-ற*. சில)#. விாிவான க3த,க>

எ/தப0டன. ஒ6ெவா) க3ததி@

தைலபி ஒ) திய பாடைல எ/தM ெச த ஆசிாிய வழ#க . அ#க3த,கைள
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எலா

எ/தியவ நாேன. க(ைட#.றிMசியி சின ப2டார ஸநிதியாக

இ)த Q நமMசிவாய ேதசிக)#. ஒ) க3த எ/த ெதாட,. ேபா* அவ
விஷயமாக ஐ* பாடகைளM ெசானா. க3த

எ/தியபிற. நமMசிவாய

ேதசிக)ைடய இயகைள என#. எ*# Rறினா:-

“Q நமMசிவாய ேதசிக நல கவி அறிAளவ. தமிழி@

வடெமாழியி@

ஆGத பயி-சிBைடயவ. இைடவிடாம- பாடI ெசா@பவ. ெலௗகிகதி@

திறைமBளவ. க(ைட#.றிMசியி இ)*ெகா2 பல சீதி)த,கைளM

ெச தி)#கிறா. அவைர யாரா@

மிகA

சேதாஷிபா.”

ஏமா-ற ;3யா* உ ைம# க2டா அவ

“தி)வாவ*ைறயி இராம க(ைட#.றிMசியி இ)பத-.# காரண
என?” எ4 நா ேக0ேட.
தி)வாவ*ைற மடதி-. தி)ெநேவ( ஜிலாவி பல கிராம,க
இ)#கிறன. க(ைட#.றிMசிையM சா*

பல உளன. அவ-ைற#

கவனிபத-காக அவ அ,ேக இ)#கிறா. க(ைட#.றிMசியி@

தி)வாவ*ைறைய ேபாலேவ மட;
இட,க>

பாிவார,க>

அத-. அ,கமாகிய ேகாயி ;த(ய

உ2. ஸநிதான

சின ப0டதி இ)தேபா*

சில வ)ஷ,க அ,ேக எ/த)ளி இ)த* இத ஆதீனதி-. இராசதானி நகர
ேபாற* தி)வாவ*ைற. இளவரச இ)த-.ாிய நகர ேபால விள,.வ*

க(ைட#.றிMசி, சின ப0டதி@ளவக க(ைட#.றிMசியி()ப*
வழ#க . அவகைள இளவரெச4

“தி)வாவ*ைற ஆதீன

ெசாவ*2.”

தமிGநா ;/வைதB ஆ0சிாிவ* ேபாலலவா

இ)#கிற*?” எ4 நா ஆMசாியேதா வினவிேன.
“மடதி ெப)ைம உம#. வர வரதா ெதாிB . சிUயக எ,ெக,ேக
இ)#கிறாகேளா அ,ெகலா

இ6வாதீனதி ச பத

கனியா.மாி வைரயி ;#கியமான சிவதல,களி@
உ2” எ4 ஆசிாிய உைரதா.

இ)#. . காசி ;த

ஆதீனதி ச பத
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க3த,க எ/த ெப-ற கனவாகளி- பல சேதாஷேதா விைட எ/தின.
நமMசிவாய ேதசிக)
சித பர

எ/தியி)தா.

பிைளயி விவாக

.றிபி0ட ;Rததி மிகA சிறபாக நடத*.

அத-. பல கனவாக வ* விசாாி* மகிG* ெசறன. அ#கனவாகைள
அறி*ெகா2ட* என#. ெபாிய லாபமாயி-4.
க(யாண நிகGMசிக
க(யாணதி, தி)வாவ*ைறயி()* வத காாியதக த,க த,களா

ெச ய#R3ய காாிய,கைளM ெச தாக. எ?ைடய சகபா3யாகிய சேவாிநாத

பிைள ப பரமாகM -றி பல காாிய,கைள நிைறேவ-றினா. எனா

;3தவ-ைற நா கவனிேத.

;Rத தினதி மாைலயி பா0# கMேசாி, விகட# கMேசாி, பரத நா03ய ,
வாதிய# கMேசாி எலா

நடதன. ஒ) ெபாிய ஜமீதா 80 விவாக ேபாலேவ

எலாவிதமான சிற#கேளா

அ* நைடெப-ற*. பரத நா03ய

ெப2பா@#.M சைபயி உள கனவாக இைடயிைடேய பண

ஆ3ய

ெகாதன.

அேபா* பிைளயவக எைன அைழ* அ)கி இ)#கMெச * எ ைகயி
ஒ) Vபாைய# ெகா* அெப2ணிட

அளி#கM ெசானா. என#. மிகA

ச,ேகாஜமாக இ)த*; ஆனா@ , ஆசிாிய)ைடய க0டைளைய ம4த-. அIசி

அப3ேய ெகாேத. அ,கி)த யாவ) எபா பிைளயவக>#. இ)த

அைப இதனா@

அறி*ெகா2டாக.

தIைசவாண ேகாைவ
விவாக

நிைறேவறிய பி

சேவாிநாத பிைளB

நா?

சில வார,க நா,க மாPரதி த,கியி)ேதா .

பைழய பாட,கைள ப3* வேதா . அேதா

தIைசவாண ேகாைவைய திதாக ஆசிாியாிட

பாட, ேக0 வேதா . அவ

அக*ைறM ெச திகைள விள#கிM ெசானா. ;ேப சீகாழி# ேகாைவைய

பாட

ேக0டேபா* பல விஷய,கைள நா ெதாி*ெகா23)தா@

மீ2

அவ-ைற ஞாபகபதி#ெகா2டேதா பல திய ெச திகைளB அறிேத.
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தIைசவாணெனபவ பா23ய மன?#.M ேசனாதிபதியாக இ)த ேவளாளM
ெசவென4

அவ வாGதி)த தIைச, பா23 நா03@ள

தIசா#Rெர? ஊைர# .றிபெத4

ெசானா.

தIைசவாண ேகாைவயி ஆசிாியராகிய ெபா யாெமாழி லவைர ப-றிய
வரலா-ைறB

ஆசிாிய விாிவாக எ*ைரதா.

அபா*ைர ஐய
இர2 மாத கால

நா மாPரதி இ)ேத. அேபா* தினேதா4

பிைளயவக வி)பதிப3, மாPரநாதவாமி ேகாயி ஸநிதி 8தியி

இ)த அபா*ைர ஐயெரபவ 803 ஆகார ெச * வேத. அவ)

மைனவியா)

எனிட

மி#க அ கா03னாக. மடதி()ேதா

அவ

பிைளயவகளிடமி)ேதா எ ெபா)0 அவ)#. எ6விதமான உதவிB
கிைட#கவிைல. எனாேலா காலணாA#.#Rட பிரேயாசன

இைல. அாிசி

;த(ய ப2ட,க அவ)#. அளி#. ப3 ஏ-பா ெச யபெம4
ந பியி)ேத. அ6வா4 ஒ4
நா அவ)#.M சிரம

நட#கவிைல. அவ வறியவெரபைத அறித

ெகாபத-. அIசிேன. என ெச வெத4

ெதாியாம கல,கிேன.
பழ;

பா@

ஒ)நா இரA ம-ற மாணா#கக>ட பிைளயவகளிட

பாட, ேக0டேபா*,

அ* ;3ய ஒப* மணி#. ேம ஆயி-4. ;3தAட அவரவக

உணAெகாளM ெசறாக. அெபா/* அதிக மைழ ெப *ெகா23)த*.

என#. மிகA கைளபாகA

7#க# கல#கமாகA

இ)தைமயா ேபாஜன

ெச யM ெசலாம அப3ேய ஓாிடதி ப* 7,கிவி0ேட. ஆகார
ெச *வி0 வத ஆசிாிய நா பதி)பைத# க2டா. தினேதா4

நா

சாபி0 வ* ஆசிாியேரா ேபசியி)*வி0 பிறேக *யிவ* வழ#க .
அ4 நா அ6வா4 ெச யாைமயா நா ஆகார

ெச யவிைல எபைத அவ

உண* எைன எ/பM ெச தா. நா எ/தAட உ2ைமைய# ேக0

அறி* உடேன ஆகார ெச * வ) ப3 ஒ) ம?Uய)ட எைன அ?பினா.

இரA ெநேநரமாகி வி0டப3யா அபா*ைர ஐய 803 எேலா)
7,கிவி0டன. ேபாஜன

ப*

கிைட#க#R3ய ேவ4 சில இட,க>#. ேபா 
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பா*

ஒ4

வ)தி பா@

கிைட#காம தி) பிேன. அதைன அறித எ ஆசிாிய மிகA

பழ;

வ)வி* அளி* எைன உ2ணM ெச தா.

ம4நா0 காைலயி நா எ/தAட ஆசிாிய எைன அைழ*, “நீ
தி)வாவ*ைற#. ேபா

அ,ேக உளவகேளா பைழய பாட,கைள

ப3*#ெகா23) . நா விைரவி அ,. வ* விேவ” எறா.

ஏ அ6வா4 ெசானாெர4 என#. ெதாியவிைல. “நா அ*வைரயி
இ,ேகேய இ)* ஐயாAட வ)கிேறேன?” எேற.
“ேவ2டா ; இ,ேக உம#. ஆகார விஷயதி ெசௗகாிய
தி)வாவ*ைறயி ஸநிதான

ேபாதவிைல.

எலாவ-ைறB கவனி*# ெகா> ” எ4

வ-4திM ெசாலேவ நா ம4பத-. அIசி அ6வாேற ெச ய உடப0ேட.
),கிய தன;

விாித மன;

றபவத-. ; அபா*ைர ஐயாிட

விைடெப-4#ெகா>

அவ 80#.M ெசேற. “இவக>#. ஒ) பிரதிBபகார;

ெபா)0

ெச யாம

இ)#கிேறாேம!” எற வ)தேதா ெச@ைகயி, எ இைடயி இ)த

ெவளி அைரஞா2 ஞாபகதி-. வத*. எ சிறிய தைதயா இர0ைட வடதி

அ6வைரஞாைணM ெச * என#. அணிவிதி)தா. அபா*ைர ஐயாிட

அதைன# கழ-றி#ெகா*, “நா இேபா* தி)வாவ*ைற ேபாகிேற.

இ6வளA நா எனா உ,க>#.M சிரம

ேநத*. இைத

ைவ*#ெகா>,க. பிற. ெசலA#. அ?பி இைத வா,கி#ெகா>கிேற”

எேற.

அைத அவ தி)பி எ ைகயி அளி*, “அபா, நறாயி)#கிற* நீ ப2ணின
காாிய ! உன#.M சாத ேபா0டா எ,க>#.# .ைற* ேபா விகிற*?

உன#காக நா,க என விேசஷ ஏ-பா ப2ணிவி0ேடா ? ஏேதா நா,க

.3#கிற கIசிையேயா Rைழேயா உன#. ெகா* வேதா . நீ நறாக

வாசி* வி)தி#. வதா அ*ேவ ேபா* ” எ4 ெசானா. அவ வ)வா
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),கியி)தா@

அவ)#.ள ெசௗகாிய,க ),கியி)தா@

அவ)ைடய

அ நிைறத மன எ6வளA விாிதெத4 நா அறி* உ)கிேன.
“இவகேள மனிதக! இவக>#காகதா மைழ ெப கிற*; Wாிய

உதயமாகிறா” எ4 எ மன*#. ெசா(#ெகா2ேட. அவைரB

மைனவியாைரB

நமகார

ெச *வி0 றப0ேட.

அவ

அைரஞாைண ஏ-4#ெகாள ம4த பிற. நா என ெச ய ;3B ?
‘ெசIேசா-4# கட கழி#.

கால வ)ேமா?” எ4 எ உள

ஏ,கிய*.

பி-காலதி என#. ேவைலயானேபா* அ#கடைன ஒ)வா4 தீ*#ெகா2ேட.
அபா பிைளயவக ;த(ய எேலாாிட;
தி)வாவ*ைற வ* ேசேத.

விைடெப-4 நா

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

52. திெபைற ராண
ஆசிாியாி உதரAப3 நா தி)வாவ*ைற#. வ* ேசத பிற. அவைர
பிாிதி)#க ேநத* ப-றி மிகA

ேதசிக)ைடய அ

வ)திேன. ஆனா@

த பிராக>ைடய பழ#க;

பிரமணிய

அ6 வ)தைத ஒ)வா4

.ைறதன. தி)வாவ*ைறயி உணA விஷயதி என#. ஒ) விதமான .ைறA
இைல. ெபா/*ேபா#.

சலாப

இனிைமயாக இ)த*; .மாரசாமி த பிரா?ைடய

என#. ஆ4தைல அளித*. ஆசிாிய க0டைளயி03)தப3,

த பிராக எலாாிட;
வரலாேன.

நா மி#க ஜா#கிரைதBட?

மாியாைதBட?

பழகி

ேதசிக க0டைள
ஒ)நா இரவி பிரமணிய ேதசிக)ட நா ேபசி#ெகா23)#ைகயி,
“பிைளயவகளிட

ேபா

ஒ) சமாசார

ெசா(வி0 வர ேவ2 ” எறா.

“க0டைளப3ேய ெச கிேற” எ4 நா ெசாேன.
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தி)ெப)*ைறயி ஆலய விசாரைண ெச *வத பிரமணிய த பிரா
எபவ பிரமணிய ேதசிக)#. ஒ) வி2ணப

அ?பியி)தா.

பிைளயவகைள அத தலதி-. நா, நகரM சிறட ஒ) ராண

க0டைளயிட ேவ2ெம4
இர2டாயிர

Vபா

தா

பா ப3

அ6வா4 அவ பா3 அர,ேக-றி ;3தா

ச மான

ப2XவதாகA

த பிரா அதி

ெதாிவிதி)தா. அ#க3தைத ப-றிM பிரமணிய ேதசிக எனிட

ெசா(வி0, “நல சதபதி இத ேவ2ேகா வதி)#கிற*.
பிைளயவக த

.மார)#. விவாக ெச த வைகயி ஏேத? சிரம

அைடதி)#கலா . அைத நீ#கி#ெகாவத-. இ* நல*. நீ ேபா

இ6விஷயைத ெதளிவாக எ*Mெசவேதா, அ6வா4 ெச வ* பல

விஷய,களி அ?Rலமாக இ)#.ெம4 நா;

அபிபிராயபவதாகM

ெசா@ . தி)ெப)*ைற#.ாிய வடெமாழி ராணதி தமிG

ெமாழிெபயைபB
ராண,கைளB

அத தலதி-. ;ேப உள இர2 பைழய

த பிரா அ?பியி)#கிறா. அவ-ைறB பிைளயவகளிட

ெகா2ேபா # ெகா* வா) ” எ4 ெசா( அதக,கைளB
ெகாதா.

எனிட

ஒ) ெச Bள3
நா ம4நா0 காைலயிேலேய மாPரதி-. நட* ெசேற. ஆசிாியாிட

ெச திையM ெசா( தக,கைளB ெகாேத. அவ அ6விஷயைத

மகிGMசிேயா ஏ-4#ெகா2டா. அெபா/* அவ மன

விநாயக ஸநிதியிேலேபா

தி)ெப)*ைற

நிறி)#க ேவ2 . “ெச கிேற” எேறா,

“தி)வாவ*ைற#. றபேவா ” எேறா அவ ெசாலவிைல.
“நிலAவத ;3யிெனா ெவயி@வத
மழகளி-ைற நிைன* வாGவா ”

எற ஒ) ெச Bளி அ3 அவ வா#கி()* றப0ட*. அேபா*,

‘இெபா/ேத இவக ராணதி-. பிைளயா ழிேபா0வி0டாக’ எ4
எ2ணிேன. ெவயி@வத விநாயகெரப* தி)ெப)*ைறயி

எ/த)ளிBள தல விநாயக தி)நாம . ெவயி உவத விநாயக எற

தி)நாமேதா ெவயி@#. பைகயாகிய நிலவி ஞாபக; ! அதைன அவ
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தி);3யி அணிதி)பத ஞாபக;

ஒ),ேக வதனேபா@ . நா அத

அ3ைய ஏ03ேல எ/தி#ெகாளவிைல; எ உளதிேல எ/தி#ெகா2ேட.
“சநிதானதி தி)Aளப3 நடப*தா என#. இப . நீ தி)ெப)*ைற
பாததிைலேய?”
“இைல; மாணி#கவாசக தி)வ) ெப-ற தலெம4 ஐயா அவக ெசால#
ேக03)#கிேற.”
“ஆமா ; அ* நல தலதா. ஆAைடயா ேகாவிெல4 இேபா* எேலா)
ெசா@வாக. இைறவ தி)வ)ளா ராண

எலாவ-ைறB நீ பா#கலா .”

அர,ேக-ற ேநதா

தி)ெப)*ைறைய பா#க ேவ2ெமற வி)ப

என#. ேதாறிய*; எ

ஆசிாிய அத தல ராணைத பாட நா அதைன எ/த ேவ2ெமற ஆைச
அத-.; எ/த*.

Y4 நா0க நா மாPரதி த,கியி)ேத. பிற. ஆசிாிய றபடேவ

நா?

றப0 தி)வாவ*ைறைய அைடேத.

தி)வாவ*ைற#. வதபி மீ2
ெபாிய வைகயி கதராண

பாட,க வழ#க ேபா நைடெப-றன.

நடத*. சிறிய வைகயி தி)விைளயாட,

தி)நாைக#காேராண ராண , மாPர ராண

;த(யன நடதன.

.மாரசாமி த பிரா
.மாரசாமி த பிரா?#. வரவர மட* நிவாகதி கவன ெச@த ேவ23ய
அவசிய

ேநத*. அவ ெபாிய ஒ#கதி இ)தா. ஒ#கெமப* ப2டார

ஸநிதிக இ)#. இடதி-. ெபய. அவ)ட இ)* காாியதாிசிைய ேபால

;#கியமான காாிய,கைள# கவனி*வ) த பிரா?#. ஒ#கத பிரா எ4
ெபய. ந பி#ைகBள த பிராகைளேய அபதவியி நியமிப* வழ#க . அத

ேவைலயி சின ஒ#கெம4

ெபாிய ஒ#கெம4

இர2 பிாிAக
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உ2. பழ , சதன#க0ைட, க-க2, Jஜா திரவிய,க ;த(யைவ சின
ஒ#கைதM சாதைவ. ஆபரண,க, விைலBயத ப0, Zதா பர,க,
ஆைடக ;த(யன ெபாிய ஒ#கதி உளைவ. அெபாிய ஒ#கதி

உளவ அ?பவதி ;திதவராக இ)பா. அதைகய ேவைலையேய

.மாரசாமி த பிரா ஏ-4 நடதி வரலாயின. அதேனா மட* வி*வா

ேவைலB

அவ)#. இ)த*. வி*வாெனற ப0ட;

சினமாகிய பல#.

அவ)#. வழ,கப0டன.

அத-. உாிய

பாடதி மா4த
இதனா ;ேபா நாேதா4

பாட, ேக0 வ)வ* அவ)#. இயலாம-

ேபாயி-4. ெபாிய வ.ெபப* ெபயரளவி வ.ேபயறி உ2ைமயி

.மாரசாமி த பிரா?#காகேவ அ* நிகG* வத*. அவ நிைலமாறியAடேன

இ) பிாிவாக இ)த பாட,க>
ேக0க, காைலB மாைலB

மாறி, எலா த பிராக>

ஒ),ேக இ)*

பாட,க நைடெப-றன. .மாரசாமி த பிரா

இைடயிைடேய ஓ A ேந) ேபா* வ* ேக0பா.
ராண ஆர ப

சில தின,க>#. பிற. பிைளயவக தி)ெப)*ைற ராண

இய-ற

ெதாட,கினா. ;த( விநாயக வண#க ஒைறM ெசா( ;3தா. மாPரதி
நா அவைர ேபா # க2டேபா* ஓர3 Rறிய* அவ)#. ஞாபக

இைல.

அதனா ேவ4 ஒ) ெச BைளM ெசானா. அ* ;3தAட நா, “மாPரதி-.
இ* விஷயமாக நா வதேபா* ெவயி@வத விநாயகைரப-றி ஓ அ3
ெசான* எ ஞாபகதி இ)#கிற*” எ4 ெசா( அ6வ3ையB

Rறிேன.

ேக0ட அவ உடேன அதைனேய இ4தி அ3யாக ைவ* ஒ) ெச Bைள#
Rறினா. நா எ/திேன. ேம@

ெச B0க ெசாலM ெசால எ/தி

வரலாேன. சில நா0களி கடA வாG*

நா0படல;

நிைறேவறின.

தி)ெப)*ைற#. ;ேப இ)த தமிGராண,க இர2
வரலா4கைள ெவளிப*

தல

ேநா#கேதா அைமதைவ. பிைளயவக பா

ராண,களி நா0Mசிற, நகரMசிற ;த(ய வ)ணைனக க-பைனதிற

விள,க அைமதி)பைத அறிதவக அ ;ைறயி த,க த,க ஊ)#.
ராண

ேவ2

எ4 வி) வாக. தி)ெப)*ைற#. திய ராண

பாட ேவ2ெமற ;ய-சிB

அதைகய வி)பதினா எ/தேத.
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ஆதலா பிைளயவக நா0Mசிறைப விாிவாகேவ அைமதா. 121
ெச B0களி நா0படல

நிைறேவறிய*. கடA வண#க

;த(யவ-ேறா

158 ெச B0க இய-றெப-றன. அ3#க3 பிரமணிய ேதசிக

ராணைதப-றி பிைளயவகைள விசாாிபா. நா தனிேய ெச4

ேப ேபா* எைனB

வினAவா. நா இன இன ப.திக நிைறேவறின

எ4 ெசா@ேவ. அவ)#.M ெச B0கைள# ேக0க ேவ2ெமற ஆவ

உ2டா. .

நா0படல

;3தAட ஆசிாிய அ*வைரயி ஆன ப.திகைளM பிரமணிய

ேதசிக ; ப3*#கா0டM ெச தா. அMசமய

. பேகாணதி()*

தியாகராச ெச03யா வதி)தா. ெச B0கைள# ேக0 ேதசிக

பாரா03#ெகா2ேட வதா. “தி)ெப)*ைற ெபாிய சிவே[திர .

மாணி#கவாசக வாமிக அ)ெப-ற தல . அத-. ஏ-றப3 இராண;

சிறபாக இ)#கிற*. சீ#கிர

இைத நிைறேவ-றி அர,ேக-றி Jதி

ெச யேவ2 ” எறா. ெச03யா)
அ#கவிஞபிரா நாேதா4

யாேர?

மிகA

பாரா03னா.

சிலசில பாடகைளM ெச * வதா. அ3#க3

பா#க வ)வாக. அவகேளா ச பாஷைண ெச வதி

ெபா/*ேபா விமாதலா சில நா0க ராண ேவைல நைடெபறா*. தமிGபாட

மாதிர தைடயிறி நட* வத*.
ெபாிய ராண பாட

த பிராக>ைடய ேவ2ேகாளிப3 ஆசிாிய ெபாியராண பாட
ஆர பிதா. அேபா* தியாகராச ெச03யா)
தைமயனாராகிய இராமசாமி ஐய)
நா ெபாியராண

மகா ைவதியநாைதய)

நடத

மடதி-. வதி)தன.

ப3#. ேபா* அபவர

அவ

இலாம ப3பைத# க2 மகா

ைவதியநாைதய சேதாஷமைடதா. சில நா0க அவ தி)வாவ*ைறயி

த,கினைமயி, அவேரா பழகி அவ)ைடய .ண,கைள அறி*ெகாள

அ?Rலமாயி-4. அவேரா பழக பழக அவ)ைடய சிவப#திB

வைரயைறயான பழ#க,க>

ஒ/#க;

7 ைமB எ மனைத# கவதன. பிரமணிய
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ேதசிகரா தா ;?#. வதைத எ2ணி அவ விநயமாக நட*ெகா2டைத

பாதேபா* அவர* நறியறிA எ6வளA சிறபானெதபைத நா உணேத.
அவ எனிட

அ பாரா03 என#. எ6வா4 ச,கீத பயி-சி ஏ-ப0ட* எ4

ேக0டா. நா எ,க . ப வரலா-ைறB தைதயார* ச,கீத திறைமையB

எ*M ெசாேன. என#. ெதாித கன கி)Uைணய கீதன,கைளB

பா3#கா03ேன. அவ ேக0 மகிGதா.
ைவWாி
ஆ,கீரஸ வ)ஷ

காதிைக மாத

(1872 நவ ப) ;த ெபாியராண பாட

நிகG* வத*. க2ணப நாயனா ராண
திNெர4 கைமயான 9வர

உ2டாயின. எேலா)

ெபாியராண பாட

நைடெப-றேபா* என#.

வ*வி0ட*. உட பி எ,. ;*#க

ெபாிய ைம வாதி)பதாகM ெசானாக. அதனா

ேக0கேவா ம-ற# காாிய,கைளM ெச யேவா ஒ4

இயலவிைல. சதிரதி ேரழி (இைடகழி)யி பதப3ேய இ)ேத.

பிைளயவக சில சமய,களி வ* அ)கி உ0கா*, “உம#. இப3
அெசௗ#கிய

வ*வி0டேத!” எ4 வ)*வா. எ க2 இைமகளி ேம@

ெகாள,க எ/தைமயா க2கைள திற#க ;3யவிைல. பிைளயவக

வ) ேபா* ப#ைகயி எ/* உ0கா* ெகாேவ. *#க ெபா,கிவ) .

க2ைணேயா திற#க ;3யா*. க2ணீ வழிய வழிய நா எ வ)தைத

ெதாிவிேத. “எ பா0டனா ஊராகிய WாியYைல#. ேபா  ேதகெசௗ#கிய
உ2டான பிற. வ)கிேற’ எேற. அ6வாேற ெச யலா

அ?வத-. ேவ23ய ஏ-பா ெச யலானாக.

எ4 Rறி எைன

அெபா/* மட*#.# க(ைட#.றிMசியி()* 8ரராகைவய எற கனவா
ஒ)வ த

. ப*ட வ* சதிரதி த,கியி)தா. அவ)ைடய ;திய

தாயா ஒ)விதமான உதவி ெச வா)

இலாம நா கUடபவைத# க2

இர,கி வ)தி, “அபா! நீ கவைலபடாேத; நா பா*#ெகா>கிேற” எ4

Rறி எ அ)கி இ)* ேவ23ய அ?Rல,கைளM ெச *வதா. இரA

;/வ*

7,காம எைன# ைகைய பி3* அைழ*Mெச4 , தாகெம4

ெசானேபாெதலா

ெவநீ ைவ*#ெகா*

பா*காதா. என#.

*பைத# ெகாத அ ைமயி ெத வ அ*பதினிைடேய பா*காபத-.
அ6A)வ

எ* வததாகேவ எ2ணிேன.
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ைத மாததி நைடெப4

.)Jைஜ சமீபி*#ெகா23)த*. அதெபா)0

பல வ)வாகளாதலா அMசமயதி தி)வாவ*ைறயி இ)ப* நலத4
என எ2ணிேய நா WாியYைல ெசவதாக எ ஆசிாியாிட

Rறிேன.

விைடெப4த
எ அெசௗ#கியைதB

அதனா பிைளயவக>#. ஏ-ப0ட வ)தைதB

அறித பிரமணிய ேதசிக ெபாியராண பாடைத நி4* ப3
க0டைளயி0டா.

எைன ஒ) பல#கி இ)#கMெச * WாியYைல#. அ?பினா. Y,கி

வைளAள அபல#. Y3 இலாத*; அவசரதி ேவ4 ஒ4

இயலவிைல. க2ைண Y3யப3ேய எேலாாிட;
பிைளயவக>

பிற)

“சாமிநாைதய, ேபா

எைன பா* மிகA

விைடெப-4#ெகா2ேட.

விசனப0டாக.

வ)கிறீரா?” எற ேபச ;3யாம வாைதகைள

ஒ6ெவாறாக த/த/தப3ேய ெபா,கிவ)
ஆசிாிய.

என#. ேபச வா

ெச ய

*யரதி நைன*# Rறினா

வரவிைல. .ழறிேன; அ/ேத; காைல எ0மணி#.

பல#கி நா WாியYைலைய ேநா#கி பிரயாணப0ேட. பிைளயவக

எ?ட ஹாிஹரதிர பிைள எற மாணா#கைர வழி*ைணயாகM

ெச4வ) ப3 அ?பினா. WாியYைல#. தி)வாவ*ைறயி()* ேபாக

அேபா* வசதியான சாைலயிைல. வயகளி கைரவழிேய ேபாக ேவ2 .
என#.

பிைளயவக>#.

உளதி, “இத 7ர

இைடயிேல உள 7ர

அதிகமாயி-4. எ

இப3ேய விாி* ெச4விேமா?” எற எ2ண

சிறி* ேதாறிய*; அேபா* எ வயி4 பகீெரற*.
பல#., WாியYைல#. அ)கி உள ஒ) ேதா வழிேய ெசறேபா* எ
தைதயா எதிேர வதன. நா இ)த நிைலைய# க2ட அவ தி#கி0

ேபானா. அவ வத ேகால

ஏேதா ஒ) விேசஷைத# .றிபித*. க2ைண
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நறாக திற* பா#க எனா ;3யவிைல. “ேபசாம 80#. ேபா; பிற.
ேபசி#ெகாளலா ” எ4 தைதயா ெசா(M ெசறா.

----------

53. அைம வ
நா பல#கி WாியYைலைய அைடதேபா* பக 11 மணி இ)#. .

அ ைமெயற காரணதா எைன ேநேர அ மா?ைடய 803-. ெசல

அ,கி)தவக அ?மதி#கவிைல. ெவளிPகளி()* சில வதி)தன.

நா இ)த பல#. 80#. எதிேர உள ெதனேதாபி இற#கி
ைவ#கப0ட*.

என#. இன* ெச வெத4 ெதாியவிைல. அ,ேக அ6வளA ேபக

R3யி)தத-.# காரண

இனெத4 ெதாிதேபா* நா இ3வி/தவ

ேபாலாேன. நா அ,ேக ெசற தினதி-. ;தநா எ அ)ைம மாதாமக) ,

சிவப#திைய என#. இளைமயிேலேய க03யவ)

ஆன கி)Uண சாதிாிக

சிவசாB9ய பதவிைய அைடதன. அவ)ைடய இனிய வாைதகைளB

விேசஷைதB

ேவ4 எ,ேக கா2ேபாெம4 இர,கிேன.

சிவJஜா

.ழபமான நிைல
இநிைலயி ேதாபிேல நா பல#கி- கிடதப3ேய வ)*ைகயி

சIசயனைத நடதிவி0 எ அ மானாகிய சிவராைமய)ட எ தைதயா)
பிற)

வதன. எைன 80#. ெசல அ?மதி#காம இ)தவகைள#

க2 அ மா ேகாபி*#ெகா2டா. “ந ;ைடய .ழைத; அவ

கUடப ேபா* அவ?#. உதவாக 8 ேவ4 எத-.? நறா  பிMைச#கார
மாதிாி ேதாபி நி4தி ைவதீக? உ,க மன
ப#கதி ஒ)வ)

கேலா!” எ4 ெசா(

.3யிலாம தனிேயயி)த அவ)ைடய ேவெறா) 80ைட

திற* விைரவி எைன அ,ேக ெகாண* ைவ#கM ெச தா.

பிற. எ தைதயா) தாயா) வ* எைன# க2 மிகA வ)தினாக.
ேவ23ய பாிகார,கைள பிற ெச ய நா அ6803ேல இ)* வேத.

என#.# க23)ப* ெபாிய ைமயி வைகயாகிய பைனேயறிய ைமெய4
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அ,.ேளா ெசானாக. நா ெசௗ#கியமாக வ*ேசதைத ஆசிாியாிட

ெதாிவி#. ப3 என#. *ைணயாக வத ஹாிஹரதிர பிைளயிட
அ?பிேன.

ெசா(

அ ைமயி ேவக
ஒ)நா என#. அ ைமயி ேவக

அேபா* எேலா)

க2ணீவி0டன.

அதிகமாயி-4. நா எ நிைனைவ இழேத.

பய*ேபாயின. எ தாயா) தைதயா)

என#. நிைனA சிறி* வதேபா*, “நா

மிகA

அபாயமான நிைலயி

இ)#கிேறா ” எற உணA உ2டாயி-4. அ)கி க2X

இ)த எ தாயாைர ேநா#கி, “நா பிற* உ,க>#. ஒ4

க2ணீ)மா
ெச யாம-

ேபாகிேறேன!” எ4 பலஹீனமான .ர( ெசாேன. அைத# ேக0 அவ

ேகாெவ4 கதறினா. எ தைதயா) *#கசாகரதி ஆGதா. ஒ4

அறியாத .ழைதயாகிய எ த பி அ)கி இ)* ம)ளம)ள விழிதா.
ஆ2டவ தி)வ)ளா அ#க2டதினி4

நா தபிேன. அ ைம

கைமயாக இ)தா@ அ#கைம எ உட பி த/ ைப உ2டா#கியேதா
நிற*. எ பா0டனா இறத *#கதி நவிேல வள* வ* அ*ப

நிைலைய நிைனA4*

அைடயாளமாக இ4

உட( இ)#கிறன.
மாகழி மாத ;/வ*

சில அ ைம வ#க எ

நா மி#க *பைத அைடேத. ைதமாத

என#.M சிறி* ெசௗ#கிய

உ2டாயி-4; தைல#. ஜல வி0டாக.

பிறத*.

தி)வாவ*ைறயி அவதி ந[திரதிேல .)Jைஜ நைடெப-ற*. அ4 இரA

WாியYைலயி எ அ மா 80 தி2ைணயி இ)தப3ேய பாதேபா*
தி)வாவ*ைறயி ஆகாசவாண,க ெதாிதன. ;தின வ)ஷதி நா

தி)வாவ*ைறயிேல க2ட கா0சிக ஒற பி ஒறாக எ ஞாபக*#.
வதன. எ ஆசிாிய பல)#.M ெச B இய-றி அளிதைத நிைனதேபா*,

“இ6வ)ஷ;

அதைகய ஆMசாிய நிகGMசிகைள பா#க# ெகா*

ைவ#கவிைலேய!” எ4 வ)திேன.
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“நா
நா

இலாத காலதி மாண#கக>#. என என பாட,க நடதனேவா!
என என அாிய விஷய,கைள# ேகளாம இ)#கிேறாேமா!” எற

சிதைனB

என#. இ)த*. பிைளவக மாகழி மாததி றப0M சில

ஊக>#.M ெச4 ைத மாத .)Jைஜ#. வதாக எற ெச தி என#.

பிற. ெதாிய வத*. அெபா/*தா, “நம#. அதிகமான நUட ேநரவிைல”

எ4 எ2ணி ஆ4த உ-ேற. பிைளயவக வி)பப3 அ3#க3

தி)வாவ*ைறயி()* சில வ* எைன பா*M ெசவாக.
மகாமக
அத வ)ஷ

ெப),R0ட

(1873) மகாமக வ)ஷ . மகாமக காலதி . பேகாணதிRெம4

பல விவசைபக நைடெப4

எ4

ேகவிB-றி)ேத. Q பிரமணிய ேதசிக த பாிவார,க>ட ெச4

த,.வாெர4 , பல வி*வாக அவ ; Rவாகெள4 ,
பிைளயவக>
*ரதிUட

அவ)ட ேபா  த,.வாெர4

எ6வளA ெகா3ய*! பனிர2 வ)ஷ,க>#. ஒ);ைற வ)

இ6விேசஷ*#. ேபா

சா*

வர நம#. ;3யவிைலேய! பிைளயவகைளM

அவகேளா ேச* இ2ணிய காலதி நட#. விேசஷ,கைள#

க2 களி#க ;3யாம அெசௗ#கிய

நிைன* வா3ேன.

ேந*வி0டேத!” எெறலா

WாியYைலயி()* சில மகாமக*#. ேபா

ேதசிக)

பிைளயவக>

நைடெப-றனெவ4
வ)த

அறிேத. “ந ;ைடய

பி?

வதன. அ,ேக பிரமணிய

வதி)தாகெள4

பல பல விேசஷ,க

அவக வ* ெசால என#.

அதிகமாயி-4.

நிைன*

இயபாகேவ இ)த

ஆசிாியைர அைடத
எ ேதகநிைல வரவர# .ணமைட* வதைமயா, “இனி விைரவி
பிைளயவகளிட

ேபாகேவ2 ” எ4 அ3#க3 ெசா(#ெகா2ேட

இ)ேத. எ தைதயா எ ேவகைத உண* மாசி மாத

17-ஆ

ேததி (29-

2-1873) தகிழைம மாைல எைன அைழ*#ெகா2 தி)வாவ*ைற#.

வதா.
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அெபா/* மட

எ4

இலாத கலகலேபா இ)த*. மகாமகதி-.

ேபாயி)த வி*வாக>

பிர#க>

பிரமணிய ேதசிகேரா

தி)வாவ*ைற#. வதி)தன. எேலா) அவரவக>#. அைம#கெப-ற

இட,களி த,கியி)தன.

மடதி கீைழMசAக23யி பிைளயவக பல)#கிைடேய இ)*

ச பாஷைண ெச தி)தன. அ6விடைத அXகி ஆசிாியைர# க2ேட.
அேபா* எ உட பி உள அ ைம வ#கைள# க2டா அவ

வ)தமைடவாெர4 எ2ணி அவ க2க>#. ெதாியாதப3 அதிகமாக
விJதிைய உட  ;/வ*

Jசியி)ேத. ஆசிாிய எைன# க2டAட மி#க

அேபா, “சாமிநாைதயரா? இேபா* உட  ெசௗ#கியமாயி)#கிறதா? உட 
;/வ*

வ ெதாியாம விJதி கவச

தாிதி)#கிற*ேபா ேதா-4கிற*.

உ ;ைடய ஞாபகமாகேவ இ)#கிேற. க2ணப நாயனா ராணேதாேட

ெபாிய ராண

நிறி)#கிற*. மகாமக காலதி நீ இ)தி)தா எ6வளேவா

சேதாஷமாக இ)தி)#. ” எ4 Rறினா. அபா எ தைதயாைர பா*

ே[ம சமாசார,கைள விசாாிதா.
இராமசாமி பிைள

அேபா* ம*ைர இராமசாமி பிைள எற தமிG வி*வாெனா)வ அ,ேக
இ)தா. அவ பிைளயவக>ைடய மாணா#க. ஆ4;க நாவலாிட

தா

இய-றிய சில %கைள பிைளயவகளிட

பழகியவ.

ப3*#கா03 அவ Rறிய

தி)த,கைள# ேக0 வதா. அவைர ப-றி நா சில;ைற

ேகவிB-றி)ேத. பிைளயவக அ,கி)தவகளி ஒ6ெவா)வைரB

என#. பழ#க ெச விதா.
ஆசிாிய வி)ப

எ உட பி ெம(ைவ# க2ட ஆசிாிய எ தைதயாைர பா*, “இவ)#.
இ?

நல ெசௗ#கிய;2டாகவிைல. இ,ேக ஆகாரவசதிக ேபாதியப3

இைல. இவ)ைடய தாயா இ உணைவ உ2தா இவ உட 
ேதறேவ2 . ஊாிேலேய இ?

சில தின,க இ)* உட  ெசௗ#கியமான
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பிற. வரலா ” எ4 ெசா( வதா. “இவ ந ைம மீ0

ஊ)#.

அ?பிவிவாேரா!” எ4 அIசிேன.
“ஆனா@

இவைர பிாிதி)ப* என#.M சிரமமாகேவ இ)#கிற*. இவ

ஊ)#. ேபான பிற. நா?

சில ஊக>#. ேபா

வத*. பி மகாமக வத*. பாட

வேத. அபா .)Jைஜ

நட#கவிைல. இனிேம பாடைத நி4தி

ைவப* உசிதம4. ஒ) ேயாசைன ேதா4கிற*. தா,க அப3M ெச தா

அ?Rலமாக இ)#. ” எ4 ஆசிாிய எ தைதயாைர ேநா#கி ம?ப3B
Rறினா.

“என ெச ய ேவ2 ?”
“இவ)ைடய தாயாைர அைழ*#ெகா2 Jைஜேயா வ* தா,க இ6விட
சிலகால

இ)* இவைர# கவனி*#ெகா2டா நலமாக இ)#. .”

“அப3ேய ெச கிேற. அதி என கUட இ)#கிற*?” எ4 எ தைதயா

உடப0டா. அேபா* என#. உ2டான மகிGMசி எைலய-ற*.

தைதயா உடேன விைடெப-4M ெச4 எ தாயாைர அைழ* வதா.
பிைளயவக நா,க இ)பத-. ேவ23ய வசதிகைள மட*#
காாியதகைள#ெகா2 தி)வாவ*ைறயி ெச விதா.
மீ2

சில)

ெபாியராண பாட

வழ#க ேபா நடத*. ந] வி)திBைரையM

கா23ைகBைரையM சில)

கல*ெகா2ேட.

பாட,ேக0 வதன. அவக>ட நா?

இர2 மாணா#கக
பிைளயவகளிட

ம-ற மாணா#ககேளா இர2 அபிேஷகதக> பாட,

ேக0டன. அவக இ)வபா@

மாணா#ககளி- சில

ெவ4#ெகா2டவகைளேபால நட* வதன. ;த( அத-.# காரண

என#. விள,கவிைல; பிற. ெதாித*. எ ஆசிாிய தி)விைடம)7)லாைவ
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இய-றி அர,ேக-றிய காலதி அ6வி)வ)

பலவைகயான இைடP4கைள

விைளவிதாகளா . “சிவெப)மா தி)8தியிேல ெச@ ேபா* ேபைத ;த
ேபாிள

ெப2 இ4தியாக உள ஏ/ப)வ மகளி)

கா;-றாக” எற ெச தி

அ6Aலாவி வ)கிற*. தி)விைடம)7ாி வசித ராஜப*#களான சில

மகாராU3ரகளிட

ேமேல ெசான இ)வ)

ெச4, “இத தலதி வாமி

வ)ைகயி 8தியி உள ெப2க காம ெகா2 பித-றினாகெள4 இ6^
உலாைவ இய-றிய ஆசிாிய ெசா(யி)#கிறா. இத 8தியி நீ,க

.3யி)#கிறீக. உ,க ஜாதி திாீக>#. அபவாத

அலவா இ*?” எ4

ெசா(# கலகY03வி0டாகளா . பிைளயவக>#. இதனா சில

அெசௗகாிய,க>

ேநதனவா .

ஆனா அ6வி)வ)
அவகளிட

சிறிேத?

பாட, ேக0 வ)ைகயி .ணநிதியாகிய பிைளயவக

ெவ4ைப#கா0டாம பிாியமாகேவ நடதி வதா. ம-ற

மாணா#கக>#ேகா அ6வி)வாிடதி@ ெவ4 இ)ேத வத*.
இMெச திகைள நா ேக0டேபா* என#. அவகளிடதி ேகாப

Y2ட*.

ந]( அ3#க3 அவகைள# ேகவிேக0 திணற ைவேப. அவக ;க

வா3 இ)பாக. இைடயிைடேய அவக ; ெச த விஷமதனமான

காாியைத# .றிபாகM ெசா(#கா0ேவ. பிைளயவகளிடதி()த

மதி

இளைம;4#.ேம அ6வா4 நா ெச தத-.# காரண .

இப3 அ3#க3 அவக எ,களிட

அகப0 *4வைத# க2ட ஆசிாிய

அ6வா4 ெச யேவ2டாெம4 .றிபாகM ெசா@வா. எ,க>#கி)த

ஆதிர

தீரேவயிைல. ஆசிாிய அ6வா4 ெசா@

இ)ேபா . ம4ப3B

க2டன

ஒ)நா பிரமணிய ேதசிகாிட

ேகாப

உ2. அ3ேயனிட

தினதி மாதிர

 மா

கிள  . எ,க ஆசிாிய இ6விஷயைத

ெசா(, “இத பிைளக>#. அவகளிட

அ6வி)வ)

தவறாக ; நட*ெகா2டாக.

அைத ெதாி* அவகைள படாதபா ப*கிறாக. நா இத விஷயதி
ஒ)வா4 ச பத;ைடயவனாதலா இவகைளM சமாதான

ெச ய இயலவிைல.

சநிதானதி ஒ) வாைத க0டைளயிட ேவ2 ” எ4 ேக0#ெகா2டா.
உடேன ேதசிக எ,கைள மாதிர
எ*#கா03, “ந மிட

அைழ*வரM ெச *, த#க நியாய,கைள

வதி)#.

அ6வி)வகளிட;

விேராத

பாரா0வ*

அழக4” எ4 ெசானா. அ* ;த நா,க அவகபா இ)த ேகாப
நீ,கி அேபா பழகலாேனா .
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தி)Mசி-ற பல# ேகாைவயா
அ6வி)வக> ஒ)வராகிய ம)தப2டாரெமபவ)#.

என#.

ஆசிாிய

தி)Mசி-ற பல# ேகாைவயா பாடIெசா( வதா. நா,க அைத# ேக0பேதா

தனிேய இ)* சிதிப*

காாியதக சில)

உ2. ஒ)நா மட* ;கபி த பிராக சில)

R3யி)தாக. அவகளி- சில எைன ேநா#கி#

ேகாைவயாாி()* சில ெச B0கைளM ெசா( ெபா)>

ெசாலேவ2ெம4 வி) பின. நா ைபரவி ராகைத ஆலாபன

ெச B0கைளM ெசா( விாிவாக ெபா)>

தி)திB-றாக.

உைரேத. யாவ)

ெச * சில

அெபா/* அ,ேக ேக0#ெகா23)த Jைஷ ைவதிய(,க
த பிராென?

ெபாியா, “ேகாைவயா தக

உ,களிட

இ)#கிறதா?”

எறா. “இைல” எேற. உடேன அவ எ/* த ;ைடய அைற#.M ெச4

அ,ேக ெவ.ஜா#கிரைதயாக ைவதி)த தி)வாசக;

ேகாைவயா)

பைழய அMபிரதி ஒைற# ெகாண*ெகாதா. “இப3 லாப
கிைட#.மானா தினேதா4

நா இ6வா4 உபநியாச

ெசா( அைத வா,கி#ெகா2 ப3* வரலாேன.

ேசத

ெச ேவேன” எ4

இைடயிைடேய ஆசிாிய தி)ெப)*ைற ராணM ெச B0கைள இய-றி

வதா. .மாரர* க(யாணதி ஏ-ப0ட ெசலவி அவ)#.# கட இ)த*.
அைத நீ#.வத-. வழி ெதாியவிைல. அ*யர;

பாட

ெசா@ ேவைலB

ேசதைமயா இயபாக உள உஸாகேதா ராணைத இய-ற
;3யவிைல; அ* ெமல நட* வத*.

--------

54. எ
சித பர

தாணி பா!

பிைளயி க(யாண*#காக எ ஆசிாிய த

பணைதM ெசலA ெச தா. ெசலவி ேபா* மிகA

அளA#. ேம-ப0ட

உஸாகமாகேவ இ)த*.

க(யாணமானபி ஜAளி#கைட#காரக> மளிைக#கைட#காரக>

பண*#.

வ* ேக0டேபா*தா உலக வழ#க ேபா அவ)#.# க(யாணM ெசலவி
அளA ெதாித*. அ#கடைன எ6வைகயாக தீ#கலாெமற கவைல

உ2டாயி-4. ெபா) ;0பா வரவர அதிகமாயி-4. இதனா மி#க
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கவைலயி ஆGதி)தா. ஒ) ெப)ெதாைகைய# ெகா*தவிெச *

அவ)#கி)த மன#கவைலைய நீ#க#R3ய உபகாாி ஒ)வ)
ேவ4வைகயி ெபா)ளீ0டA

வழியிைல. ஏேத?

அேபா* இைல.

ஒ) %ைல இய-றி

அர,ேக-றினா அேபா* %ெச விதவக த#கப3 ெபா)>தவி
ெச வ*2. இைததவிர ேவ4 வ)வா #. மா#க

இைல. தி)ெப)*ைற

ராணைத இய-றி அர,ேக-றினா இர2டாயிர Vபா
கிைட#.ெமற ந பி#ைக இ)த*. ராண

அ* ;/வ*

வைரயி-

ஆர ப நிைலயிேலதா இ)த*.

பா3 நிைறேவ-றி அர,ேக-றி ;3த பிற.தாேன பண

கிைட#. ? அ*வைரயி- கடகாரக>#. வழி ெசாலேவ2ேம!
எேபா*

கடனாளி

அவ)#. ஒ) ேயாசைன ேதாறிய*. “தி)ெப)*ைற ராண” அர,ேக-றதி

பி நம#. எப3B
யாாிடேம?

பண

ஐ%4 Vபா

கிைட#. . இேபா* மடதி@ள அதிகாாிகளி

வா,கி அவசரமாக உள கடெதாைலைய தீ*

அபா தி)பி# ெகா*விேவா ” எ4 அவ எ2ணினா. அவ)ைடய
வாG#ைக ேபா#. இ6விதேம அைமதி)த*. 803 ெசலA ஒ)

வைரயைறயிறி நைடெப4 . கட வா,கி#ெகா2ேட இ)பா. எ,ேக?

ராண

பா3 அர,ேக-றினா ஆயிர , இர2டாயிர

கிைட#. . அைத#ெகா2

கடைன தீபா. பிற. ெசலA ஏ-ப ேபா* கட வா,.வா. மடதி

அவ)ைடய ஆகார ;த(ய ெசௗகாிய,க>#. ேவ23ய வசதிக
ெச யப03)தா@

அவ)ைடய தாராளமான ெசலA#.த#க ெபா)>தவி

கிைட#கவிைல. அவ)ைடய கனித உள;

எேபா*

கடனாளியாகேவ ைவதி)தன.

ெப)தைமB அவைர

கடைன ம4த த பிரா
மடதி ;#கிய நி)வாகியாக இ)த த பிரானிட

.மாரசாமி த பிரா Yல

ஆசிாிய கட ேக0கMெச தா. அத பிராேனா கடெகாபத-.

உடபடவிைல.

பிறைர# கடேக0பதா உ2டா.
உணதா. “நா

*பைத அவ அெபா/* அதிகமாக

இ மடதி இ6வளA நா0களாக பழ.கிேறா . ந மிடதி

எேலா)#. மதிபி)#கிற* எப* இவ)#. ெதாிB . இ)*

இவ
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பண ெகா#க ம4#கிறா. உலக இய இ*தா ேபா@ ! சமயதிேலதா

ஜன,க>ைடய இய-ைகைய நா

பய? நா;

அறிகிேறா . அவகைளM ெசாவதி என

ஜா#கிரைதயாக இ)* வரேவ2 . *றA#ேகால

J2ட இவேர

இப3 இ)தா ம-றவக எப3 இ)பாக?” எ4 எ2ணி எ2ணி அவ
வ)தினா. ேவ4 சிலைரB

ேக0 பாதா. ஒ4

பயனிைல.

ஆதீனகாத பல சமய,களி விேசஷமான உதவி ெச தி)தலா@ , மடதி

அேபா* பணMெசலA மி.தியாக இ)தைமயா@

அவாிட

த .ைறைய ேநாி

ெதாிவி*#ெகாள ஆசிாிய)#. மனமிைல. ெபா) ;0பா0ைட

தீ*#ெகாள வழியிலாம கல,கிய அவ)#. ேவ4 எ,ேக? ேபா M
சிலகால

இ)* மன

ஆ4த@-ற பி வரலா

எற எ2ண உ2டாயி-4.

அதனா தா சில ெவளிPக>#. ேபா வர எ2ணியி)பைத# .றிபாக
மாணா#ககளிட

ெதாிவிதா.

மாணா#கக>#. ஆசிாிய)ைடய மனவ)ததி-.# காரண

இனெத4

ெதாித*. ஒ6ெவா)வ) , “ஐயா அவக இ6விட வி0 ெவளிP)#.M
ெசறா நா?

தவறாம உட வ)ேவ” எ4 மிகA

உ4தியாக# Rறின.

அவக உ4தி எத அளவி உ2ைமயானெதப* பி ெதாியவத*.
ப0NMர பிரயாண
பலவா4 ேயாசைனெச * ;3வி எ ஆசிாிய ப0NMர
பிரமணிய ேதசிகாிட

ெசவதாக நிMசயி*M

ப#.வமாக ெதாிவி* அ?மதிெப-றன. அ சமய

ெப-ேறாக தி)வாவ*ைறயிேலேய இ)தாகளாத(, பிரயாண

நிMசயமானAட ஆசிாிய எ பிதாைவ ேநா#கி, “இ?

ஒ)நா பா*#ெகா2 ப0NMர
எ2ணியி)#கிேற. இ6விட
நீ,க>

எ

சில தின,களி

;த(ய இட,க>#. ேபா வர

தி) பிவர இ?

சில மாத,க ஆ. . ஆதலா

சாமிநாைதய)ட றப0 நா ேபா. ேபா* ப0NMர*#.

வ*வி,க. அ,ேக சில தின,க த,கியி)* பிற. ஆAைடயாேகாயி
ேபாகலா ” எ4 Rறேவ அவ அத-. ஒ)வா4 உடப0டா. ஆனா@

எ

ெப-ேறாக எ,க>ட வ)வதி என#. இUடமிைல. எ தைதயா)ைடய

நியமா?Uடான,க>#. நா,க ேபா. இட,களி த#க வசதி இராெதற
எ2ணேம அத-.# காரண . ப0NMர

பிைளயவக இ)பதனா நா?

எறாேல என#. ஒ)பய

இ)#கேவ23ய அவசிய

உ2 அ,ேக

ேநத*. எ
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தா , தைதய)
ேகாப

அ,ேக வ* இ)*வி0டா அபா ஆ4;கதா பிைளயி

எத எத Vபதி ெவளிபேமா எ4 பயேத.

ஆகேவ த#க காரண,கைள நா பிைளயவகளிட

ெசா( எ தா ,

தைதயக உட வ)தைல நி4திேன. அ#காலதி நா ைகயி

ெவளி#கா

ெவளிMச,கி(B

அணிதி)ேத. எ ஆசிாிய, “நா

இட,க>#. ேபா. ப3யி)#. . இைவ ைகயி()தா ஏேத?

ேநதா@

அபாய

பல

ேநரலா . ஆைகயா இவ-ைற# கழ-றி உ ;ைடய தைதயாாிட

ெகா*வி ” எ4 Rறேவ நா அ,ஙனேமெச ேத.

பிற. நா எ தைதயாைர அைழ*#ெகா2 WாியYைல ெச4 அவகைள
அ,ேக வி0வி0M சில தின,களி வ)வதாக ஆசிாியாிட

ேக0#ெகா2ேட.

“சாி அப3ேய ெச யலா . WாியYைல#. ேபா வி0 இ,ேக வ* பா) . நா
இ,ேக இ)தா எ?ட ேச* வரலா

இைலயாயி ப0NMர*#.

வ*விடலா ” எ4 ஆசிாிய என#.# க0டைளயி0டா. அ,ஙனேம WாியYைல
ேபா வி0 தி)வாவ*ைற#. வேத. அத-. ஆசிாிய ப0NMர

ெச4வி0டதாக ெதாிததா நா? அ,ேக ேபா

அவேரா

இ)*வரலாேன. வழ#க ேபால அ#கிரகாரதி ஒ) 803 எ ஆகார*#.
ஏ-பா ெச *வி0டாக.

நா WாியYைல#. றப0M ெசற ம4நாேள பிைளயவக

ப0NMர*#. ேவ23ய சாமாக>ட ேபா M ேசதாக. அவக>ட

ச2பக# .-றால# கவிராய ம0

ப0NMர

ேபா M சில தின,க இ)*வி0

அபா தி)வாவ*ைற#. வ*வி0டா. ேவ4 மாணா#கக ஒ)வ)

உட

ெசலவிைல. பிைளயவக வி) பியப3 சேவாிநாத பிைள மாPர*#.

வ* ஆசிாிய 803 இ)தன. மாணா#ககெளலா உடவ)வதாகM

ெசானைதB
எனிட

ஒ)வேர?

வராம-ேபானைதB எ ஆசிாிய அ3#க3

எ*Mெசாவா. “உலகேம பணதி நி-கிற*. கவி, அ,

எபனெவலா

“நலேவைள! நா

அத-. அதப3 உளைவேய” எபா. அெபா/ெதலா ,
அ#R0டதி ேசரவிைலேய” எற ஒ)வைகயான தி)தி

என#. உ2டா. .
எ/* ேவைல
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ஆசிாிய ப0NMரதி-. Q;க வ)ஷ

ைவகாசி மாத

(ேம, 1873) ேபா M

ேசதா விைரவி தி)ெப)*ைற ராணைத இய-றி ;3*விட
ேவ2ெமற ேவக

அவ)#. இ)த*. ஆைகயா தினேதா4

விடாம-

ராணதி சில பாடக இய-றெப-4 வதன. ஒ);ைற அவ பாட

ெசா@வைத ஏ03 எ/*வ*

பிற. எ/தியைத ப3*#கா03 அவ

ெசா(ய தி)த,கைள# .றி*#ெகா2 மீ0

ேவ4 ஏ03 நறாக

எ/*வ*மாகிய ேவைலக என#. இ)தன. இ6ேவைலயா நா தனிேய

%கைள பாட, ேக0க இயலவிைல. ஆயி?

எ/திய*
ேக0ட*
ராண

அராணM ெச B0கைள

இைடயிைடேய அMெச B0களி ச பதமாக ஆசிாிய Rறியவ-ைற#

என#. மிகA

இய-4

உபேயாகமாக இ)தன.

இட,க

ஆலய ,

பி-பக ேவைளகளி பிைளயவக ேமைலபைழயாைற, ப0NMர

தி)Mசதி;-ற

நா எேபா*

ேகாயி ;த(ய இட,க>#.M ெச4 சிலேநர
ஏ

எ/தாணிB

த,கியி)பா.

ைகயி ைவ*#ெகா2ேட இ)ேப.

.ளித ேவைளகளி அ#கவிஞ)#. ஊ#க உ2டா. ேபா* ராணM

ெச B0க ெவ.ேவகமாக நைடெப4 . இய-ைக# கா0சிக அைமத இடமாக

இ)தா அவ)#. உஸாக

பி?

அதிகமா. . ப0NMரதி உள

தி)மைலராயனா-ற,கைரயி ஓ அரசமர

உ2. அத கீேழ ஒ) ேமைட

இ)த*. ஆ-ைற ேநா#கியப3 அ ேமைடயி சில ேவைளகளி அவ

உ0கா*ெகா2 பி-பக( ெச B0கைளM ெசா@வா. அேபா*

அவாிடமி)* ெவளிப
ெப) பா@

க-பனா ச#திேய தனிMசிறைடய*.

காைலேவைளகளி@

பி-பக ேநர,களி@ேம ராணM

ெச B0கைளM ெசா@வா. பக- ேபாசன ஆனAட சிறி*ேநர

அவ)#.

அயMசியாக இ)#. . அ#கால,களி நா பாடகைள ஏ03 பிரதி ெச ேவ.
எ/தாணியி மைறA
ஒ)நா காைலயி ேமைலபைழயாைறயி ஆசிாிய பாடக ெசால நா
எ/திவேத. அதைன ஓாிடதி நி4திவி0 எைன# காைலயாகார

ெச *வ) ப3 அவ அ?பினா. நா ஏ0ைடB

எ/தாணிையB

அவ
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எதிேர ஓாிடதி ைவ*வி0 ேபா M சில ேநரதி-. பி வேத. அத

இைட#காலதி அவ த மன*#.ேள ேமேல ெசாலேவ23ய

பாடக>#.ாிய க)ைத ஆரா * ைவ*#ெகா2டா. ஆதலா நா

வதAடேன ஒ4

எ/தாணிையB

ெசாலாம பாட ெசால ெதாட,கினா. நா ஏ0ைடB

பாதேபா* ஏ மாதிர இ)த*; எ/தாணி

காணபடவிைல. -றி@

பாேத. நா பாடைல எ/தாம இப3

பாபைத# க2ட ஆசிாிய, “ஏ? என ேதகிறீ?” எறா. நா விஷயைத

ெதாிவி*, “யாராவ* எ* ைவதி)#கலா

விசாாி* வா,கி வ)கிேற” எ4

ெசா(வி0M ெசேற. எ எ/தாணிைய எ,. காணவிைல. அ,ேக

இ)த கண#. பிைளைய# ேக0ேட. அவ தம#. ெதாியாெத4

ெசா(வி0டா. ேவ4 ஏதாவ* ஓ எ/தாணி இ)தா தரேவ2ெம4

ேக0டேபா* அவ தம* எ/தாணிைய 803 ைவதி)பதாகM ெசானா.
;த;ைற ப0NMரதி இ)தேபா* ஆ4;கதாபிைள எ தகைத
ஒளி* ைவத ெச தி எ ஞாபகதி-. வத*. “இ?
ந ைம விடா*ேபால ேதா4கிறேத” எ4 எ மன

அதைகய கUட

ந,கிய*; ஒ4

ேதாறாம பிைளயவக ; வா3ய ;கேதா வ* எ/தாணி

அகபடவிைல எ4 ெதாிவிேத. தா மனதி ஒ/,.பதி#ெகா2ட

ெச B0கைளM ெசாலேவ2ெம4 எ வரைவ ஆவ@ட எதிபாதி)த
அவ)#. இ* மி#க வ)தைத உ2டா#கிய*. கவிஞ பாடைல இய-றM

சிதைன ெச வாரா? இ#கவைலகளி மனைதM ெச@*வாரா?

அேபா* அ,ேக ஆ4;கதா பிைள வதா. “ஏ இவ ஒ4

எ/தாம

இப3 அைலகிறா?” எ4 ேக0டா. பிைளயவக காரண ெசானேபா*,

“இவ அதிக அஜா#கிரைதBளவ. தகைதேயா, எ/தாணிையேயா இவ
பதிரமாக ைவ*#ெகாவதிைல. உ,களிட

எ6வளேவா தடைவ

ெசா(யி)#கிேற. இவ எத-. உதவாதவ” எ4 த ;ைடய விமாிசனைத
ஆர பி*வி0டா. “ம4ப3B
உ2டாயி-4.

அகப0# ெகா2ேடாேம” எற சIசல

ஆ4;கதா பிைளயி உதரA

என#.
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பிைளயவக அவாிட

சமாதானமான வாைதக Rறி அவைரM

சாதபதின பிற., “எ,ேக, இவ எ/தாணி தரேவ2ெம4 ஒ) ெச B

தியதாக இய-றிM ெசால0 ; நா அைத வ)வி* த)கிேற” எ4

உதரA ெச தா. நா கதிகல,கி நிறநிைலயி ெச Bைள ப-றி ேயாசி#.

மனநிைல ஏ*? “த பி ெசா@கிறப3 ஒ) ெச B ெசா@ ” எ4 ஆசிாிய
க0டைளயிடேவ நா ேயாசி#க ஆர பிேத. நலேவைளயாக ஆ4;கதா

பிைள எதிேர இ)த ேதா0டதி-.M ெசறா. அMசமய

பா* எ ஆசிாிய

;த(, ‘எ/தாணி ெயாெறன#கி றீ” எ4 ஒ) ெவ2பாவி இ4தி அ3ையM

ெசானா. ெதாட* சிறி* சிறிதாக இ4தியி()ேத ;தல3 வைரயி ெசா(

;3தா. அ6ெவ2பா ;/வைதB

ஆ4;கதா பிைள வதAட,

நா பாட

ப2ணி#ெகா2ேட.

“த/AகG ஆ4;க தாளாளா எ4
வ/வி ராண

வைரய - ெம/கி

அ/தாணி ெபானா அைமதஉ) வி-றா
எ/தாணி ஒெறன#கி றீ”

எற அ6ெவ2பாைவM ெசாேன. அவ)#. தி)தி உ2டயி-ேறா,
இைலேயா நா அறிேய. சிறி* ேநரதி எ எ/தாணி எனிட

ேசத*.

இநிகGMசியா பிைளயவக>ைடய மன

வ*

2ப0ட*. “இத உலகதி ந

மனமறி* அ பாரா0பவக எ,. இைலேய! ெவ4

ேசா-ைற

உேதசி* எ6வளA கUட,க>#. உளாக ேவ23யி)#கிற*!” எ4
வ)த;-றா.
-----------

55. சி" பிரயாண#க
நா ப0NMர

ெசற பி எ தா , தைதய WாியYைலயி ஒ)வார

இ)*வி0 உதமதானர*#.M ெச4 அ,ேக எ சிறிய தைதயா
;த(யவக>ட வசி#கலானாக. ப0NMரதி()* ஒ);ைற எ
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ஆசிாிய)

ஆ4;கதா பிைளB

தி)வலIழி, ஆ^, நE ;த(ய

தல,க>#.M ெச4 வாமி தாிசன
நEாி வாமிதாிசன

ெச தாக. நா?

ெச த பிற. ஆசிாிய எைன பா*, “உதமதானர

இ,ேகதாேன இ)#கிற*! இ,கி)* எ6வளA 7ர
நா உடேன மிகA

உட ெசேற.

இ)#. ?” எ4 ேக0டா.

சேதாஷமாக, “இத-. ேம-ேக அைரைம 7ரதி

இ)#கிற*; ஒ) நாழிைகயி- ேபா விடலா ” எேற.

உடேன அ6வி)வ)

றப0டன. அ6வி)வைரB

நா அைழ*#ெகா2

ஊேபா M ேசேத. ஊாி எ ெப-ேறா ;த(யவக திNெர4 எ,கைள

பாதேபா* அளவ-ற சேதாஷமைடதன. அேபா* காைல ப*மணி

இ)#. . உடேன எ ெப-ேறாக பிைளயவக>#.

பிைள#.

ஒ) வி)* ெச வி#க எ2ணி அத-. ேவ23யவ-ைற#

கவனிதாக. அவக இ)வ)#.

நா?

ஆ4;கதா

தி)தியாக இ)#க ேவ2ேம எ4 க)தி

அ ;ய-சியி இ)ேத. எ சிறிய தைதயா)

இ)தா. அேபா* ஊரா)

மி#க ஊ#க*ட

இறியைமயாத உதவிையM ெச தாக.

நா,க ெச த வி)*
எ6விதமாக ஆகாரமாக இ)தா@

உளைபேய ெபாிதாக# கவனிப* எ

ஆசிாிய இய. ஆ4;கதா பிைளேயா ெவளிபக0டான காாிய,கைள

வி) கிறவ. உபசார,களி ஏேத?

.ைறA இ)தா அவ)#. வ)த

உ2டா. . பிைளயவக>ட ேவ4 சில இட,க>#.M ெசறேபா* அ,ேக

நிகGத உபசார,கைள ஆ4;கதா பிைள கவனி* ஆரா * .ைறRறியைத
நா பாத*2.

ஆைகயா அவ மன

தி)தி அைடB ப3 நட#க ேவ2ேம எற கவைலதா

என#. ெபாிதாக இ)த*. ஏேதா ஒ)வா4 அவக>#. வி)* நடத*.

ஆசிாிய மி#க தி)திைய லபதினா. ஆ4;கதா பிைள அதி)தி

அைடததாக ெதாியவிைல. எ தைதயா பிைளயவகேளா ெநேநர

ேபசி#ெகா23)தா. பி அவ)

சிறிய தைதயா) சில தமிGபாடகைளB

அ)ணாசலகவி ராமாயண கீதன,கைளB இைசBட பா3னாக. ஆசிாிய

ேக0 மிகA

மகிGதன. ஊாி@ளவகெளலா

வ* வ*

பிைளயவகைள பா*M ெசறாக; எ ப3பி வளMசிையB
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ெதாி*ெகா2டாக. அ4 எ,க 8 ெபாிய க(யாண 8ேபால இ)த*.

பிைளயவக உதமதானர*#. வதி)பைத அறி* மாளார , பாபநாச .

உதமதானி ;த(ய இட,களி()* பல வ* அவகைள பா*வி0
ேபானாக. ஒ)நா ;/வ*
அபா ப0NMர
பாட இய-4

உதமதானரதி()*வி0 நா,க Yவ)

வ* ேசேதா .

பழ#க

ஒ)நா ப0NMரதி ஆ4;கதா பிைளயி காாியத ஒ)வேரா

ேபசி#ெகா23)ேத. நா இய-றிய சில பாடகைளM ெசா(#கா03ேன.

பழநியா2டவ விஷயமாக நா இய-றியி)த ஒ) பாடைலM ெசானேபா*
அ6வழிேய எ ஆசிாிய வதா. அபா03 இ4திய3யாகிய “ஆபைத
நீ#கிய)வா

இ)#கிற*.

பழநி ய4;கேன” எப* மாதிர

இேபா* எ ஞாபகதி

“என பா0 அ*?” எ4 ஆசிாிய ேக0டா. நா பாட ;/வைதB

ெசாேன. “யா பா3ய*?” எ4 ேக0டேபா* நா இய-றியெத4

ெதாிவிேத. அதைன# ேக0, “உம#. வா#. இ)#கிற*; அ3#க3 ெச B

இய-றி பழகிவர ேவ2 . பழகிவதா நாளைடவி லபமாக இ)#. ” எ4

ெசானா. பிற., “நீ ெச B

பாடைல எனிட

ெசாவதிைலேய. ஏதாவ*

பாட ெச * ெசானா அ6வேபா* தி)தி#ெகாளலா ” எறா.
“எ பாடகளி பிைழ ம(தி)#. . அவ-ைற ஐயாவிட

ெசால

நாணமாயி)#கிற*” எேற.
“இனிேம அப3 இ)#க ேவ2டா . அ3#க3 பாட ெச * ெசா(#கா0 ”
எ4 அவ க0டைளயி0டா. நா அ* ;த சில சில பாடகைளM ெசா *

ெசா(#கா0ேவ. “இன* இனப3 இ)தா இ?

நறாயி)#. ”

எ4 அவ ெசா@வா. அபழ#கதா ெச B ெச B ேபா*

கவனி#கேவ23ய சில விஷய,கைள ஆசிாிய Yல
உண*ெகா2ேட.

நறாக
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பால ேபாத இல#கண
ம-ெறா) நா பி-பக( ஆசிாிய)

நா?

. பேகாண

ெச4 தியாகராச

ெச03யா 803 த,கியி)ேதா . அ4 இரA அ,ேக இ)* ம4நா

ப0NMர

ேபாகலாெம4 ெச03யா ேக0#ெகா2டதா அப3ேய

இ)ேதா .

விசாக ெப)மாைளய எ/திய பால ேபாத இல#கணெமற தக மிகA
விள#கமாகA

)#கமாகA

உளெத4 தியாகராச ெச03யா ெசானா.

அேபா*, “நா அைத ஐயாவிட

பாட, ேக0கலாமா?” எ4 ேக0ேட.

“அப3ேய ெச யலா ” எ4 ெச03யா ெசானா. எனிட

இலாைமயா ஆசிாிய ெச03யாாிட

அதக

அவர* பிரதிைய என#.# ெகா#. ப3

ெசானா. அவ பல காலமாக வாசி* பழகின தகமானதா அைத#

ெகா#க உடபடவிைல. தகைத மாதிர

ஆசிாிய அவாிடேம தி)பி# ெகா*வி0டா.

வா,கி ஒ);ைற பா*வி0

ம4நா0 காைலயி நா ப#ைகயி()* எ/தேபா* அ)கி

பிைளயவகைள# காணவிைல. தினேதா4

எைனB

காைலயி அவ விழிதAட

எ/பி ெவளிேய அைழ*M ெசவ* வழ#க . அ4 அவ விைரவி

எ/* ெவளிேய ெச4வி0டா எ4 அறி* தி#கி0ேட. என#.# காரண

லபடவிைல. ெவளிேய வ* பா#ைகயி அ,ேக தி2ைணயி எ ஆசிாிய

உ0காதி)தா. அவ அ?Uடான,கைள ;3*#ெகா2 வதி)பதாக
அவ ேதா-றதா உணேத. அவ)#. அ)ேக . பேகாண காேலஜி

உதவி தமிGப23தராக இ)த தி. ேகா. நராயணசாமி பிைள எபவ
உ0கா* ேபசி#ெகா23)தா.

எைன# க2டAட ஆசிாிய த ைகயி உள ஒ) தகைத# கா03, “இேதா
பால ேபாத இல#கண ; இவாிடமி)த வா,கிேன; நீ பாட

ேக0கலா ”

எறா. எ ஆசிாிய வி3ய-காைலயிேல எ/* தனிேய ெச4

அ?Uடான,கைள ;3*#ெகா2 அைர ைம 7ரதி-. அபா இ)த

நாராயணசாமி பிைள 803-.M ெச4 பாலேபாத இல#கணைத அவாிடமி)*
வா,கி வதனெர4 , ெச03யா தக தர ம4தைத எ2ணி இ6வா4
ெச தாெர4

ெதாி*ெகா2ேட.
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உடேன விைரவி எ/* ெச4 காைல# கடகைள ;3*#ெகா2 வ*
பாலேபாத இல#கணைத பாட, ேக0க ஆர பிேத. ந]ைல பாட,

ேக0டவனாத( அதகதி அ)ைம என#. விள,கிய*. அதைன ;-4

இர2;ைற பாட, ேக0ேட. இைடயிைடேய ஆசிாிய அதகதி

அைமைப பாரா03யேதா விசாக ெப)மாைளயைர ப-றிய வரலா-ைறB
எ*M ெசானா.

அ4 காைலயி நா,க ப0NMர

வ* ேசேதா .

உதிேயாக வி)ப
இைடயிைடேய நா,க . பேகாண*#.M ெச4 தியாகராச ெச03யாேரா

ேபசி ெபா/*ேபா#.ேவா . வி;ைற நா0களி ெச03யாேர ப0NMரதி-.

வ)வா. அ6வா4 வ) ேபா* ப0NMரதி ஆ4;கதா பிைளயி 8

கலகலபாக இ)#. . ெச03யா க23பாக ேபசினா@

இ)#. . அவ வதாேல பிைளயவக>#.

சேதாஷ;2டா. .

என#.

அேபMசி ஒ) ைவ

மி#க

இ6வா4 அ3#க3 தியாகராச ெச03யா)ைடய சதி ேநததனா என#.
அவ)#.

உள பழ#க

வரவர வ(ைம ெப-ற*. உெளா4 ைவ* ற ேப

அைடயா ேபால நடவாம ெவளிபைடயாக த எ2ண,கைள ெவளியி
அவாிட

என#.

அ உ4திெபற ெதாட,கிய*. ஒ) காேலஜி அவ

ஆசிாியராக இ)தைமயா@

சிறத அறிவாளியாதலா@

அவ)#. நல

ெசவா#. இ)தைத நா உணேத. . பேகாணதி அவ 803 த,கின

கால,களி- பல கனவாக அவாிட

வ)தைலB

பிறாிட

அவ

நட*ெகா> விதைதB கவனிேத. அதனா அவ)#கி)த நமதி

என#. நறாக ெவளியாயி-4. ெச03யா த

ஒ)வ)ைடய தையையB

சமய,களி த

உதிேயாகதி சாபினா

எதிபாராதநிைலயி இ)தா. பிைளயவக சில

ஜீவன*#. பிற ைகைய எதிபா#.

இ)தைதB கவனித நா “நா;

அ6வி)வ)ைடய இயகைளB

நிைலைமயி

இப3ேய இ)#க ேந) ” எபைத

ஒபி0 பா* அறி*ெகா2ேட.

இத உணMசி ஏ-ப0ட* ெதாட,கி, “நம#.

ஓ உதிேயாக

இ)தா ெபா)0

கவைலயிறி இ)#கலாேம” எற நிைனA என#. உ2டாயி-4. ஒ);ைற
தியாகராச ெச03யாைரM சதித காலதி, “என#. எ,ேக? ஒ)
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பளி#Rடதி ேவைல பா*#ெகாதா ெமத உபகாரமாக இ)#. .
அைதB

பா*#ெகா2 ஒ A ேநர,களி ஐயாவிட;

ப3* வ)ேவ.”

எ4 ெசா(யி)ேத. இ* பிைளயவக>#. ெதாியா*. “சமய
பா#கலா ” எ4 ெச03யா ெசா(யி)தா.

வதா

எ நைமைய உேதசித*
ஒ)நா தியாகராச ெச03யா ப0NMர

வதி)தேபா* அவ எனிட ,

“. பேகாணதி (ரா6 பக7) அ சாதிாிக ;த(ய Y4 கனவாக
ேச* ேந36 ைஹR எற ெபய)ட ஒ) பளி#Rடைத ஆர பி#க

ேபாகிறாக. அ Yவ)

எனிடதி அளவக. அபளி#Rடதி-.

ஒ) தமிGப23த ேவ2 , த#கவ ஒ)வைர பா*M ெசாலேவ2

எ4 அவக ெசா(யி)#கிறாக. உடேன உ ;ைடய ஞாபக

;த( மாத

பதிைன* Vபா

த)வாக. பிற. ச பள

வத*.

உய) ” எறா.

அைத# ேக0டேபா* ஏ-4#ெகாளலாெமற எ2ணேம என#. ;த(
உ2டாயி-4. பிைளயவகளிட

ெதாிவிேதா .

அவ சிறி* ேநர

நா,க இ)வ)

இ6விஷயைத

ேபசாம இ)தா. அவ மன* பலவைகயான எ2ண,க

ஓ3னெவ4 ேதா-றிய*. பிற. தியாகராச ெச03யாைர பாதா. “தியாகரா,

இேபா* என அவசர ! இவ இ?

. ப வாG#ைகைய ெதாட,கவிைல.

உஸாகமாக ப3*வ)கிறா. இெபா/ேத உதிேயாக*#. ேபா வி0டா

இ6வளA ஊ#கமாக ப3#க ;3யா*. ேநர;

கி0டா*. இ?

சில வ)ஷ,க

ப3#க0ேம; அபா ேவ2மானா பா*#ெகாளலா ” எறா. எ
வி)பைத# ேகளாமேல அவ ெசானா@

என#. எ* நைமேயா அைத

ேயாசிேத அவ அ6வா4 Rறினா. ெச03யா)

அவ ெசானைத

ஒ#ெகா2டா. “ஐயா ெசாவ* உ2ைமதா. இளைமயிேல ப3ப*தா

நி-. . நா ஆக ஆக உயத உதிேயாக உ ைமேய ேத3வ) . நீ கவைலபட

ேவ2டா . இவகளிட

ெசானா.
நா?

நறாக ப3*#ெகா23) ” எ4 எனிட

ேயாசி* பாேத. அ6வி)வ)

எ நைமைய உேதசிேத

ெசாவைத உண* எ வி)பைத மா-றி#ெகா2ேட.
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தி)Mசிராபளி யாதிைர
Q;க வ)ஷ

ஐபசி மாத

(1873 அ#ேடாப) எ ஆசிாிய சில ;#கியமான

காாிய,களிெபா)0 தி)Mசிராபளி#. பிரயாணமானா. அவ)ட நா?

ெசேற அ#காலதி நாகப03னதி()* தIசா^ வழியாக
தி)Mசிராபளி ெச@

நாகப03னதி-.

ெரயிபாைத ஒ4தா இ)த*. அதனா

தIைச#.மிைடேயBள நீடாம,கல

ெச4 அ,ேக

ெரயிேலற ேவ23யி)த*. ப03NMரதி()* நீடாம,கல

வ23யிேல ெசேறா

வைரயி

அப3 ேபா. ேபாேத தி)ெப)*ைற ராணதிேல

ெப)*ைற படலதி ;ப* ெச B0கைள ஆசிாிய ெசால நா எ/திேன.
நீடாம,கலதி ெரயிேலறி தி)Mசிராபளி ேபா M ேசேதா . அ,ேக

சிலகால

த,கியி)ேதா . பிைளயவக பிறத ஊராத( இளைமயிேல

அவகேளா பழகியவக>

பாட, ேக0டவக>மாகிய பல வ* வ*

பா* பாரா03M ெசறாக. அெபா/தெபா/* எ ஆசிாிய த

இளைம#கால* நிகGMசிகைளM ெசால#ேக0 நா மகிGேத. வதவகளிட

அவக வி)பதிப3 தி)ெப)*ைற ராணM ெச B0கைள

ப3*#கா0டM ெச * ஆசிாிய ெபா) R4வா. அவக ேக0 அவ)ைடய

கவி*வ

எ6வளA வி)தியைடதி)#கிறெதபைத அறி* கGவாக.

தி)Mசிராபளி#. அ)கி@ள சிவதல,க>#. நா,க ெச4 வேதா .
அத யாதிைரயி ஒ6ெவா) நா>
இட,கைளB

நா திய திய மனிதகைளB

திய திய

க2களி*# கவைல எளளAமிறி இ)ேத. பிரயாண

காலதி தல தாிசன

ெச B ேபா* அத அத தல* Yதிகளி

ெப)ைமகைளB , தல வரலா4கைளB ஆசிாிய மிகA

விாிவாக என#.M

ெசா@வா. அேபா* எ மன*#. மி#க இபமாயி)#. . பல
தக,கைள ப3*

பல ெபாிேயாகைள# ேக0

ெதாி*ெகாள ேவ23ய

அ)ைமயான விஷய,கைள ஆசிாிய ெசா@ைகயி, “இ*A

ஒ) சிறத

ப3தாேன” எ4 நா எ2Xவ* உ2. சில வார,க>#. பி ஆசிாிய)

நா?

----------

ப0NMர

வ* ேசேதா .
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56. நா இய&றிய பாட(க<&
பாட(க<&பாக
<&பாக
தIைச மாஷ காேல9 தமிGப23த)
ஐயாசாமி பிைளெயபவ)
சில)

இல#கண

எ ஆசிாிய)ைடய மாணா#க)மாகிய
இராமசாமி பிைளெயபவ)

ேவ4

வி) பியப3 ஆசிாிய தIைச ெச4 அ,ேக ஒ) மாத த,கியி)தா.

அ#காலதி நா அவ)ைடய உதரவிப3ேய உதமதானர

ெச4 எ

தா , தைதயேரா இ)* வரலாேன. எ சிறிய தகபனா)ைடய வ)வா
ேபாதாைமயா . ப

மி#க சிரமேதா நைடெப-4 வத*. அ#. பநிைல

தி)தேவ2மாயி எ தைதயா மீ0

ஊ ஊராக அைல* த

திறைமயாேல ெபா)>தவி ெபறேவ2 . அவ எ6வளA காலதா

கUடபவா! என#. ஏேத?

ச,கீத

உதிேயாகேமா ேவ4வைகயி வ)வாேயா

கிைடதாதா நிரதரமான ெசௗ#கிய

உணேத. உண* எ ெச வ*!

. ப*#. உ2டா.ெமபைத நா

ெந ேவ23ய ெச B
நா ேவறிடதி இ)தேபா* என#.# . பதி கUட
ெதாியவிைல. க2 ;ேன பா#. ேபா*தா, “நா

அதிகமாக

இ)*

ஒ) பய?

இலாம- ேபாகிறேத!” எற வ)த உ2டாயி-4. “இெபா/* ந மாலான

ெசௗகாியைதM ெச *ைவேபா ” எ4 ேயாசிதேபா* என#. ஒேர ஒ) வழி

ேதா-றிய*.

எ,க ஊ)#. அ)கி@ள ெவைளபிைளயா ேப0ைட எற ஊாி

ஐயா#க2X Yபனா எற ெசவ ஒ)வ இ)தா. அப#க,களி அவ)#.

மி#க ெசவா#. உ2. அவ எ தைதயாாிட

அைடயவ. அவாிட

ெச4 ெநேவ2ெமற க)*ைடய ெச Bெளாைற இய-றிM ெசா( அத
ெபா)ைளB

Rறிேன. பிறாிட

ஒ) ெபா)ைள வி) பி நா பா3ய

;த-ெச B அ*. எ பாடைல# ேக0டAட அவ மகிG* நா. கல

ெநைல அ?பினா. எ ெப-ேறாக அதனா மிகA தி)திB-றாக.

அபாட இேபா* ஞாபகதி இைல.
கைலமக *தி
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தி)ெப)*ைற ராணைத எ ஆசிாிய இய-றி#ெகா2வத
சதபமாத( எ மன

ெச B இய-4

அவ கவி*வதி ஒறிேபாயி)த*. நா?

;ய-சியி ஈபடலாேன. உதமதானரதி த,கியேபா*

என#. ஓ A இ)தைமயா அ ;ய-சி அதிகமாயி-4. தனிபாடக பல

இய-றிேன. எ சிறிய தைதயா. “உ)ப3யாக ஏதாவ* பா” எ4

ெசானா.

;த( கைலமக விஷயாமாகM ெச B0கைள இய-ற ெதாட,கிேன. நா

ெசாலMெசால எ சிறிய தைதயா எ/தி வதா. சில ெவ2பா#கைளB சில

க0டைள# க(*ைறகைளB

இய-றிேன.

“உள# கவைல# ெயலா;ைர ேத?# .வத)ள
ெமள# கவினன மீதிவ ேதவர ேவைளயிேத
கள# கயவ# க)ம; ேதகைல# க-பகேம
வள# கமல மலமீதி வா/

மேனாமணிேய”

எப* அவ-றி ஒ4. இ6வா4 பாடகைள இய-றி வதேபா* எ

மன*ேள ஒ) ெப)மித;2டா. . எ சிறிய தைதயா அ6வேபா*

நறாயி)#கிறெத4 பாரா0வா.
தி)ேவரக மாைல

அபா வாமிமைலயி@ள ;)க# கடA விஷயமாக பதினா4 க0டைள#

க(*ைறகைள இய-றிேன. உயத சாதிர# க)*#கேளா, க-பைனகேளா

அபாடகளி அைமயவிைல. எ?ைடய அ?பவ

சிறி*; பழ#க;

.ைறA.

அத அளவி எதைகய க)*#க இ)#.ேமா அைவகைளேய அபா03
காணலா .

பலவைகயான *ப,களி 2ப0டவ நா; ஆத(, அ*ப,களி()*

விபட ேவ2ெம4 எ மன* இ)த ஆவ தி)ேவரகM ச2;கபிராைன
ேநா#கி நா Rறிய பிராதைனயி அ,க,ேக லப .
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“ஆ

அரவி-. ேநராகM சீ4

அவைரயக

றீெடா ற3யக ேளாெட4 ேமவி யி)பவ)
நா மி)வ தம#காி யான) ணாத*ய
சா

ன-ெபானி WGதி) ேவரகM ச2;கேன”

ச2;கபிரா ஞாபகேதா ஆ4;கதா பிைளயி ஞாபக;

என#.

அேபா* இ)த*தா இதைகய க)*#க எ/*வத-.# காரணமா. .
ஆனதவ( பIசரதின
இMெச B0கைள எலா
ஏேத?

எ/திய எ சிறிய தைதயா, “இத ஊ அ பிைகேம

பாடலாேம” எ4 ெசாலேவ நா அ6வாேற ‘ஆனத வ(ய ைம

பIசரதின ’ எற ெபய)ட ஐ* ெச B0கைள இய-றிேன.
நா ெச B0க இய-4வேதா, யாேர?

ெபா)ைளB

வதா சில ெச B0களி

எ*M ெசா@ேவ. அைத#ேக0 அவக மகிGவாக.

அவக மகிGMசி அைடதா@

அைடயாவி3?

என#ேக ஒ) தி)தி உ2டா. .

நா உதமதானரதி த,கியி)த அத ஒ) மாததி எ ெப-ேறாக>#.
எ அபிவி)தியி- கவைலெகா2ட ம-றவக>#. , “.-றமிைல, இவ
;?#. வ* விவா” எற அபிபிராய

உ2டாயி-4.

கவப,க
எ,க ப*A

தமிழி@

உளவகளிட

தமிG ப3பவ யாேர?

ேசஷுைவயெர?

ச,கீததி@ நல பயி-சி ெப-றவ)

ஆகிய

;தியவ உதமதானரதி இ)தா. தமிG வி*வானாக
ெசறா அவைர பாீை[ெச வ*

அ#கால* வழ#க . மாணா#கக அ6வா4 பாீ[ிபவகளிட

ேகாப ெகாவதிைல. நா ேசஷுைவயாிட

எைன பல ேகவிக ேக0டா. “நா
ெச B ெச B

பழ#க;

ெச4 ேபசியேபா* அவ

ெபாிய வி*வானிட

ப3#கிேறா .

நம#. உ2டாகிவி0ட*” எற நிைனவிேல

மிததி)த நா அவ ேக0ட ேகவிக>#. அல[ியமாக பதி ெசாேன.

39

அவ க பராமாயணதிேல நல பழ#க;ைடயவ. அதி()* ஒ) ெச Bைள

எ*#Rறி, “இத-. அத ெதாிதா, ெசா@, பா#கலா ” எறா. நா,

“இ?

க பராமாயணைத பாட, ேக0கவிைல” எ4 அவாிட

ெசா(யி)#கலா . “பா#கலாேம; ந

அறிவி-. எ0டாமலா ேபாகேபாகிற*?”

எற எ2ணதா அMெச Bைள# கவனி* பாேத.

Bத கா2டதி வ)ணைன வழிேவ2 படலதி வ)கிற* அபா0. வ)ண

வாராைம க2 ேகாபித இராமபிரா கட( அ  எ யA , வ)ண ந,கி

பலவைகயாக அெப)மாைன *தி*#ெகா2ேட வ* பணிகிறா.
“பாயி) சீ#. ெத வ ப)திைய பழி#. மாைல
ஆயிர, கரதா ம2ேம ல3Bைற யாக ைவ*

தீயன சிறிேயா ெச தா- ெபா4ப* ெபாிேயா ெச ைக
ஆயிர நாம ைதயா சரணெம ற3யி 8Gதா

“வ)ண பல மணிமாைலகைள#ெகாண* இராமபிரா தி)வ3களி ைவ*,
சிறிேயா பிைழெச தா ெபா4ப* ெபாிேயா ெசய; சரண

எ4 தி)வ3களி

8Gதா” எப* அத க)*.
அத-., “பரவிய இ)ைள ேபா#.
ெச B

ெத வதைம ெபா)திய Wாியைன இகGMசி

ஒளிையBைடய மாைலைய ஆயிர ைகையBைடய வ)ண Jமியி ேம

பாதகாணி#ைகயாக ைவ*.........” எ4 நா ெபா) ெசா( வ) ேபா*,
ேசஷூைவய இைடமறி*, “இ), இ); ஆயிர, ைகையBைடய வ)ண
எகிறாேய; பா03 எ,ேக இ)#கிற*?” எ4 ேக0டா.
“ஆயிர

கரதா எ4 இ)#கிறேத” எேற நா.

அவ சிாிதா. பிற., “வ)ண?#. ஆயிர
ஆதார

உ2டா?” எ4 ேக0டா.

ைகக உ2 எபத-. எ,காவ*
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“இதிதா இ)#கிற*” எேற நா.
“உ ஆசிாிய இத-. இப3யா ெபா) ெசானா?”
“நா ெசானதி என பிைழ? அைத ;த( ெசா@,க.”
“ஆயிர

எபைத# கரதா எபதேனா ேச* ெபா) ெச ய#Rடா*.

ப)திைய பழி#.

மாைல ஆயிர

எ4 பிாி* ஆயிர

மாைலகைள# கரதா

ம2ேம அ3Bைறயாக ைவ* எ4 R03 அத ெசாலேவ2 . நீ

அவசரப0 வி0டா ” எறா அெபாியா. எ கவ

ப,க;-ற*. “யா

யாாிடதி என என அறிவா-ற இ)#.ேமா எ4 எ2ணாம இவபா
மதிபிறி நா

ந

ேபைதைமைய ெவளிபதிவி0ேடாேம” எ4

வ)தியேதா, அவைர பா*, “நானாக அத ப2ணிM ெசாேன. எ
ஆசிாியாிட

இ?

இத %ைல நா பாட

ேக0கவிைல. நீ,க ெசான

அததா சாிெய4 ேதா-4கிற*” எ4 பணிவாக# Rறிேன.
“எைதB

ேயாசி*M ெசால ேவ2 . நீ ைதாியமாக ெபா)ெசால

;வத* ப-றிM சேதாஷமைடகிேற” எ4 ெசா( அவ எைன
ஆசீவாத ெச * அ?பினா.

சில வார,க>#. பி எ ஆசிாிய தIசா^ாி()* ப0NMர

வதா. வத

பி எைன பா* வ) ப3 ஹாிஹரதிர பிைளைய அ?பினா. அவ

வ* எ ே[ம சமாசாரைத விசாாி*வி0M ெசறா. நா சில நா0களி
ப0NMர

ேபா M ேசேத.

ேகாளா ேநத கலக
அெபா/* எ ஆசிாிய எதிபாராத ஒ) விஷயைதM ெசானா. நா ேக0

தி#கி0 ேபாேன. “நா தIசா^ாி()* வதAட தி)வாவ*ைற#.
ேபாயி)ேத. சநிதானதினிட

உ ைமப-றி யாேரா ேகா

ெசா(யி)#கிறா ேபா()#கிற*. நீ எனிட

சநிதானைத ப-றி#

.ைறRறி மனவ)த உ2டா#கியதாகA அதனா நா இ,ேக வ*
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இ)பதாகA

யாேரா ெசால அைதM சநிதான

உ2ைம எ4 ந பி உ மிட

சிறி* சின,ெகா23)த*. ‘சாமிநாைதய அப3M ெசாலவிைலேய! அவ
அ6வா4 ெச ய#R3யவ)

அலேவ?’ எ4 ெசா( நா சமாதான

ெசாேன. ெபாிய இட,களி ேகாெசாபவக எ6வளேவா ேப வ*

ேகாக கிள  . அவ-ைற

ேச)வாக. ச பதமிலாதவ விஷயதிெலலா
உ2ைமெய4 ந ேவா சில. சநிதான

உ மிட

இயபாகேவ

அெகா23)பதா நா ெசான சமாதானைத ஏ-4#ெகா2ட*. நீ)

அவக தி)Aள

தி)தியைடB ப3 நட*ெகா2டா அ?Rலமாக

இ)#. ” எ4 அவ Rறினா. “இ* விபாீதமாக அலவா இ)#கிற*? என

ெச யலா ?” எ4 எ2ணி நா வ)திேன. எ ஆசிாிய)

ேயாசி*M

பிரமணிய ேதசிக விஷயமாக ஒ) வி)த; , இ,கிcU ேநா0 ெம03 ஒ)
இய-றி, “நா

ம4ப3 தி)வாவ*ைற#. ேபா. ேபா* இத

மிIசியி)தா@

மைற*வி . இவ-ைற நறாக பாட ப2ணி

கீதன;

இர2ைடB

ேகாப

சநிதானதினிட

இைசBட ெசானா ஏேத?

ைவ*#ெகா> ” எ4 எனிட

சிறிதளA

ெசானா. நா அ6வாேற அவ-ைற

பாட ப2ணி இைசBட பாட பழகி#ெகா2ேட.
கீதன

சில தின,க>#. பி நா,க தி)வாவ*ைற ெசேறா . பிரமணிய

ேதசிகைர# க2டAட ஆசிாிய க0டைளப3 நா ெச த ;த-காாிய எ
ஆசிாிய இய-றிய வி)தைதB கீதனைதB பா3#கா03யேத.
“*,கIசா த)*ைற ைசயிவள

பிர மணிய தயாநிதிேய

*4 ேப ர)நனி ெபாழித)
தெம I ஞான கலாநிதிேய”

எப* அத இ,கிcU ேநா03 பலவி. அ#கீதன ெபாியதாத(

நிதானமாகA எனா இயறவைரயி நறாகA

ேக0 மிகA

மகிGMசிB-றா. மடதி@ளவக>

இ-றன. ஓ*வாக அ#கீதனைத பாட

பா3#கா03ேன. ேதசிக

பல;ைற ேக0

ெச * ஒ6ெவா) நா>

பிரமணிய ேதசிக ;னிைலயிேல பா3 வரலாயின. ேதசிக)#. எனிட
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சின

உ2டாயி-ெறபத அறி.றிேய என#. ெதாியவிைல. எனிட

வழ#க ேபாலேவ அவ ஆதரAகா03 வதா.
ஆசிாியர* உள ெப03

விைரவி தி)ெப)*ைற ராணைத நிைறேவ-ற ேவ2ெம4

பிரமணிய த பிரா ேதசிக)#.# க3த எ/தியி)தா. பிைளயவகளிட

ேதசிக அ6விஷயைத ெதாிவி#கேவ ஆசிாிய, “விைரவி- றப0M ெச4
ராண அர,ேக-ற ஆர பி#க ேவ2 ” எ4 அட ெசாலலானா.

ராணதி படல,கேள ஆகியி)தன. “;/வ*

இய-றிய பிதாேன

அர,ேக-ற ேவ2 ” எ4 நா நிைனேத. பிற. பிைளயவகள* வழ#க

என#. ெதாியவத*. ஒ) ராணைத ;-4

இய-றி பிற.தா அர,ேக-ற

ேவ2ெமற நியதி அவ)#. இைல. ராணதி பி-ப.திகைள

இய-றி#ெகா2ேடயி)பா; ;-ப.திகைள அர,ேக-4வா. சில சமய,களி

அற4 ;-பக( பாடகைள இய-றி பி-பக( அர,ேக-4வ*
ெப03 நிைறய பண

ைவ*#ெகா23)பவ எதM சமயதி@

உ2.

ேவ23ய

ெதாைகைய எ*M ெசலவழிபைத ேபால அவ எதM சமயதி நிைனதா@
த

உள ெப03ைய திற* ேவ23ய கவிகைள எ* ெவளியி

நிைலயி

இ)தா. அெப03ைய திறபத-.ாிய திறAேகாலாகிய உஸாக மாதிர

அவாிட

இ)#க ேவ2 ; அெபா/* அவாிடதி()* றப

ெவளைத யா) தைட ெச யேவ ;3யா*.

கவிைத

--------

57. திெபைற
மாகழி மாத தி)வாதிைர தி)நா ெந),கிய*. தி)வாதிைர தாிசன*#.

தி)ெப)*ைற#.M ெச4 ராண அர,ேக-றைத ;3*#ெகா2
தி) பலாெம4 எ ஆசிாிய நிMசய

ெச தா. எேலாாிட; விைடெப-4

அவ (1873 3ஸ ப) றப0டா. மாPரதி()* சேவாிநாத பிைள

எ,க>ட வதா. ேவ4 சில மாணா#கக>

வதாக. பிரமணிய ேதசிக

மட* பிரதிநிதியாக பழநி# .மார த பிராெனபவைர அ?பின.
றபா
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எேலா)

ேச* றப0ேடா . தி)விைடம)7 ெச4 அ,ேக த,கி அபா

. பேகாண , தIசா^, ப0#ேகா0ைட வழியாக தி)ெப)*ைறைய
அைடேதா .

நா,க ேபா M ேசதேபா* ஆ)திரா தாிசனதிெபா)0 எ,க>#.
;னேர பல வி*வாக>

த,கியி)பைத பாேதா .

சிவப#திM ெசவக>

அ,ேக வ*

பிைளயவக>ைடய வரA எேலா)#. மகிGMசிைய உ2டா#கிய*. ேகாயிலா

ேமளதாள*ட வ* அ#கவிஞ ெப)மாைன# க2 பிரசாதமளி*

தாிசன*#. அைழ*M ெசறன. ஆலயதி பிரமணிய த பிரா அவைர

வரேவ-றா. அ4 மாணி#கவாசக மதிாி# ேகால,ெகா2
எ/த)ளியி)தா.
அ)வ Yதிக

ம-ற தல,களி இலாத ஒ) *ைமைய தி)ெப)*ைறயிேல க2ேட.
சிவாலய,களி சிவ(,க ெப)மா?

அ பிைகயி தி)A)வ;

Yலதான,களி இ)#. . அத தலதி சிவெப)மா?#.

எதவிதமான உ)வ;

வாமிB

அ பிைகB

இைல. ெவ4 Zட,க மாதிர

அ பிைக#.

இ)#கிறன.

அVபமாக எ/த)ளியி)பதாக ஐதிdய . Jைஜ

;த(யன அZட,க>#ேக நைடெப-4 வ)கிறன.

வாமியி தி)நாம ஆமநாதெரப*; அ பிைக#.M சிவேயாகா பிைக எப*
தி)நாம . இ6வி)வ)

அVபமாக அ,ேக ேகாயிெகா23)தைல எ ஆசிாிய,

“7யநா மத)வ ;)வெமைவ ெயனி?ெமா) ேதாற ேபாேற

பாயநா னிலவைரபி கXமமவா ெளனெதாித ப3ேய ேபால
ஆயநா த,கடத வாமநா த#கடA அமத- ேக-ப

ேமயநா யகிசிவேயா கா பிைகத விைரமலதா ேமவி வாGவா ”
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எ4 தி)ெப)*ைற ராணதி- லபதியி)#கிறா. ‘அ)வ
எ?

உ)வ

ேகால,களி எத# ேகாலதி சிவெப)மா எ/த)ளியி)#கிறாேரா

அ#ேகாலதி இJமியி@

அ பிைக எ/த)ளியி)பைத ெவளிபவைத

ேபால, நாத த*வ, கட* நிற ஆமநாத வாமி அVபமாக
எ/த)ளியி)த-. ஏ-றப3 தா?

அVபதி)ேமனிெகா2

எ/த)ளியி)#. சிவேயாகா பிைகயி தி)வ3கைள வி) பி வாGேவாமாக’
எப* இத ெபா).
மாணி#க வாசக
அ,ேக மாணி#கவாசக உபேதச

ெப-றைமயா@

அவ ெபா)0M

சிவெப)மா சில தி)விைளயாடகைளM ெச தைமயா@ அத தலதி
அவ)#. விேசஷமான Jைஜ, உஸவ
மாணி#கவாசக)#ேக ;#கிய தான

;த(யன நைடெப4 . உஸவ,களி

அளி#கெப4 .

மாணி#கவாசக அதல வி)[மாகிய .)த மரதி அ3யி உபேதச
அ6விடதி சிவெப)மா எ/த)ளியி)#கிறா; .)Yதிெய4

ெப-றா.

அெப)மாைன வழ,.வ. அவ ெபா)0M சிவெப)மா .திைரM

ேசவகராயின. அத-. அைடயாளமாக அதி)#ேகாயி( Yறா பிராகாரதி

உள கனகசைபெய4

ம2டபதி இைறவ அவாVடராக

எ/த)ளியி)#கிறா. அத-.# .திைர வாமி ம2டப

எற ெபய பிரசிதமாக

வழ,.கிற*. அ#ேகாயி( பல இட,களி மாணி#கவாசக தி)A)வ,க

அைம*ளன. அ பிைகயி சநிதி#. ேநேர மாணி#கவாசக சநிதி இ)#கிற*.

ஆ4 கால,களி@
நைடெப4 .

இர2 சநிதிகளி@

அபிேஷக ஆராதைனக ஒேர சமயதி

அ#ேகாயி( ேவ4 ேகாயிகளி- காணபடாத ம-ெறா) விேசஷ

சிவாலய,களி சிவதாிசன*#. ; நதிேதவைர தாிசி* அவ
அ?மதிெப-4 ஆலய*ேள .த@

தாிசன ெச * தி) ைகயி

ச2ேடவரைர தாிசி* விைடெப-4 வ)த@
அ#ேகாயி( அத இர2 Yதிக>

உேள ெச@ ேபா*

;ைறேய அ?மதிையB

ச பிரதாய,களா. .

இைல. ஆதலா தாிசன

தாிசி*வி0 மீ> ேபா*
விைடையB

உ2.

ெச பவக

மாணி#கவாசைர தாிசி*

ெப4த வழ#கமாக இ)#கிற*.
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*#ேகா0ைட, இராமநாதர

ேபாற ஸமதான,களா@ பMைசயப

;த(யா ;த(ய பிர#களா@

இதலதி- பலவைக# க0டைளக ஏ-பத

ெப-றி)#கிறன.
நிேவதன

;த(ய விேசஷ,க

ம-றM சிவாலய,களி ெச யெப4

நிேவதன,கேளா /,கலாிசி அன ,

பாக-கா  ளி,கறி, அைர#கீைரM 2டெலபைவB

அ,ேக நிேவதன

ெச யெப4 .

அ,ேக தீபால,கார மிகA

சிறபாக இ)#. . தினேதா4

அதீபால,காரைத# காணலா .

இரா ;/வ*

சித பரதி Q நடராஜ ெப)மாைன Jசி* வழிபபவக

Yவாயிரவெர4

அவக திைல Yவாயிரவெர?

அவக> சிவபிராேன ஒ)வெர4

ெபய)ைடயவெர4

R4வ. தி)ெப)*ைறயி@

அைத

ேபாற ;ைறெயா4 உ2. இ#ேகாயி Jஜகக ;%-4வெர?

மரபின. ஆதியி ;%4 ேபக இ)தனெர4

ஒ)வ எ4

ராண

இேபா* வாமி#.

R4 .

அவக> ஆமநாத வாமி

அ பிைக#. Jைஜ ;த(யன ெச * வ)பவகைள

ந பியாெர4 அைழ#கிறன. அவக ெச வ* ைவதிக Jைஜ.

மாணி#கவாசக)#. மாதிர

ஆதிைசவக ஆகமப3 Jைஜெச * வ)கிறன.

8ரபதிர
அ பிைகயி சநிதியி 8ரபதிர ேகாயிெகா23)#கிறா. த[?ைடய

யாகைத அழித அ#கடA அதி)#ேகால*ட அ பிைகயி ேயாகைத

பா*காபவராகM சிவாIைஞயா அ,ேக எ/த)ளியி)#கிறாெரப* ராண
வரலா4. அ Yதிைய வழிப0 ேப பி3தவக>
*ப,கைள அைடதவக>
சி-ப

ேவ4விதமான

ெசௗ#கிய ெப4வாக.
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ேகாயி( உள சி-ப,க மிக அ)ைமயானைவ. சி-பேவைல ெச பவக இன

இன இடதி@ள இன இன அைம#க மிகMசிறதைவெய4 ,
அவ-ைறேபால அைமப* அாிெத4

R4வாக. அ,ஙன Rறப

அாியெபா)க> ‘தி)ெப)*ைற# ெகா,ைக’B

ஒ4. கலாேல அைமத

ச,கி( ;த(ய விசிதிர ேவைலபாக பல அ,ேக உளன.
வத வி*வாக

இவ-ைற ேபாற பல சிற#கைள உைடைமயா அத தல சிவப#தகளா

அதிகமாக ேபா-றப0 வ)கிற*. நா,க ெசறி)தேபா* தி)வாதிைர

தாிசன*#காக வதி)தவகளி பல எ ஆசிாியாிட
ேதவேகா0ைடயி()* வெறா2டM ெச03யா)
சிேலைட( பிMைவய)

ேபர J2டவக.

ேவ ப7ாி()*

சி,கவனதி()*  பாரதியாெரபவ)

ேம-.3யி()* கி)Uைணயெரபவ)

மண

வதி)தாக. இவக யாவ)

பிைளயவகைள# க2 அளவ-ற சேதாஷைத அைடதாக.
வாமி தாிசன

ெச *வி0 நா,க எ,க>#காக ஏ-பா ெச யெப-றி)த

விதி#.M ெச4 த,கிேனா . வெறா2ட ;த(ேயா வ* ஆசிாியேரா

சலாப

ெச தாக.

வெறா2டெரபவ தனைவசிய வ.பின. க2பாைவயிலாதவ. தீவிரமான
சிவப#திB

க3னமான நியமா?Uடன,க>

ஞாபக ச#திBளவ. பிைளயவகளிடதி@

உைடயவ. தமிGவி*வா. சிறத
ஆ4;க நாவலாிடதி@

ேக0டவ. எைதB ஆG* ப3* ெதளிவாக ெதாி*ெகா>

பாட

இயைடயவ. பிைளயவகளிடதி அவ)#. ெப)மதி இ)த*.
பிMைவயெரபவ ேவ ப7M ேசாழிய; ஆ கவி. எதM சமயதி@

விஷயைத ப-றிB ேக0ேபா பிரமி#. ப3 ெச B இய-4

எத

ஆ-ற@ைடயவ. தி)ெப)*ைறயி அவைர நா ;த(- பாதேபாேத

விைரவாக அவ ெச B இய-4வைத# க2 ஆMசாியமைடேத.
சி,கவன

 பாரதியாெரபவ பர பைரயாக தமிG வி*வாகளாக இ)த

பிராமண . பதி உதிதவ. பிைளயவகளிட

பல வ)ஷ,க பாட
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ேக0டவ. இல#கண இல#கிய,களி ேதத லைமBளவ. ஒ) பாடைல

இைசBட எ*Mெசா(# ேக0பவக>#. மகிGMசிB2டா. ப3 பிரச,க

ெச யவலவ. அவ)ைடய ேபMசி()ேத திறைமைய, அவ)ைடய சாமதியைத

நா அறி*ெகா2ேட. அவ பாட ெசா@ ;ைற எ மனைத# கவத*.
மணேம-.3 கி)Uைணயெரபவ சிறத தமிG வி*வா. ெச B

ெச வதி@

ெச தவ.

பிMைவய)

பல % ஆரா Mசியி@

 பாரதியா)

நல ஆ-ற@ைடயவ. பல பிரபத,க

தா இய-றிய சில பிரபத,கைள ஆசிாியாிட

ப3*#கா03 அவ Rறிய தி)த,கைள ஏ-4#ெகா2 சிற பாயிர;
ெப-றாக.

ஆ)திரா தாிசன
தி)வாதிைரய4 .)Yதியி தாிசன

க2ெகாளா# கா0சியாக இ)த*.

பிரமணிய த பிரா?ைடய நிவாக திறைமைய அ4 க2 வியேதா .
‘தி)வாவ*ைற ஆதீனதா அத தல*#. மதிேபா, அறி அத
தலதா ஆதீன*#. மதிேபா’ எ4 சேதக

ஏ-ப ப3யான அைம#க

அ,ேக காணப0டன. அ,ேக அ#காலதி- ெசறவக சில தின,கேள?

த,கி தாிசன ெச *தா ெசவாக. அ6வா4 தாிசனதிெபா)0

ேவ-eகளி()* வ)ேவாக>#. ேவ23ய ெசௗகாிய,கெளலா
அதலதி அைமதி)தன.

தி)ெப)*ைற ராண அர,ேக-ற

ஆர பித-. நலநா ஒ4 பா*

ைவ#கெப-ற*. இைடேய ஆசிாிய அராணதி ப.திகைள இய-றி வதா.
நா அவ-ைற எ/*

பணிையM ெச *வேத.

‘சிவ.)நாத பிைள’
எ,க>ட இ)த சேவாிநாத பிைள கிறிதவராக இ)தா@ விJதி
அணி*ெகாவா. தி)ெப)*ைறயி யாவ)

அவைர# கிறிதவெர4

அறி*ெகாளவிைல. சிவப#தக R3யி)த அ6விடதி அவ)
சிவப#தராகேவ விள,கினா. ைசவகேளா பதி ேபாஜன

ஒ)

ெச வதிைல;
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ேதா-ற , ேபM, நைட, உைட, பாவைனக எலா விஷய,களி@ அவ)#.
ைசவக>#.

மாதிர

ேவ4பாேட ேதா-றா*. ஆயி?

‘சேவாிநாத’ எற ெபய

அவ கிறிதவெரபவைத லபதிய*. ெபயாி@ ைசவராக

இ)#க ேவ2ெம4 அவ வி) பினா.

தி)ெப)*ைற#.M ெசற சில தின,க>#. பிற. த
ஆசிாியாிட

வி)பைத அவ

ெதாிவி*# ெகாளலானா. “இ,ேக எலா ைசவமயமாக

இ)#கிறன நா?

ம-றவகைள ேபாலேவ இ)* வ)கிேற. எ ெபயதா

எைன ெவளிபதிவிகிற*. அைத மா-றிM ைசவ ெபயராக

ைவ*#ெகாளலாெம4 எ2Xகிேற. ராண

அர,ேக-4 ெபா/* ஐயா

அவக எைதேய? கவனிபத-காக எைன அைழ#க ேந) . சிவேநசM
ெசவக நிைற*ள R0டதி கிறிதவ ெபயரா எைன ஐயா
அைழ#. ேபா* R0டதின ஏேத?

நிைன#க#R ” எறா. “உ2ைமதா”

எ4 ெசா(ய ஆசிாிய, “இனிேம சிவ.)நாத பிைளெயற ெபயரா

உைன அைழ#கலாெம4 ேதா4கிற*. உ பைழயெபயைர ேபாலேவ அ*

ெதானி#கிற*” எ4 நாம கரண
சேதாஷ

ெச தா. சேவாிநாத பிைள#. உ2டான

இனவா4 இ)தெத4 ெசால இயலா*.

சேவாிநாதபிைள .தி*#ெகா2ேட எனிட

ஓ3 வதா. “இ,ேக பா),க;

இ4 ;த நா ;/Mைசவ. எ பைழய ெபயைர மற*வி,க. நா

இேபா* சிவ.)நாத. உ,க>ைடய ைவUணவ ெபயைர மா-றிM

சாமிநாதென4 ஐயா ைவதாகளலவா? அத பா#கிய

என#.

கிைடத*.

எ கிறிதவ ெபயைர மா-றிM சிவ.)நாதெனற ெபயைர ைவதி)#கிறாக.
ஆசிாிய ந

அைடயாள

இ)வைரB

ஒேர நிைலயிைவ* அ பாரா0வத-.

இ*. இர2 ேபக>#.

அத

ஒ4தாேன?

சாமிநாதெனறாெலன? சிவ.)நாதெனறாெலன? இர2

எறா.

ஒேற”

ஆசிாிய ெச த காாியதா உ2டான வியேபா அவ ேபMசா விைளத
இப;
----------

ேச* எ உளைத# கவத*.
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58. என*+ வத ,வர
தி)ெப)*ைறயி ராண அர,ேக-ற ஒ) நலநாளி ஆர பி#கெப-ற*.
பிரமணிய த பிரா அதெபா)0 மிகவிாிவான ஏ-பாகைளM
ெச தி)தா. அயEகளி()* கனவாக>

ெசவக>

திரதிரளாக வதி)தன.

.திைரவாமி ம2டபதி அர,ேக-ற

வி*வாக>

நைடெபறலாயி-4. அேபா* நாேன

பாடகைள இைசBட ப3*வேத. பாடI ெசா@ ேபா*

சமய,களி@

சிவேநசM

தமிGபாடகைள ப3#.

வழ#க

ம-ற

என#. இ)பி?

ெப),R0டதி ;த;ைறயாக அ4தா ப3#க ெதாட,கிேன.
R0டைத# க2 என#. அMச

அ6வளA

உ2டாகவிைல; ஊ#கேம உ2டாயி-4.

அர,ேக-ற
ஒ6ெவா) நா>

பி-பக( அர,ேக-ற

வைரயி நிக/ . சில நா0களி சிறி* ேநர

நைடெப4 ; ெப) பா@
அதிகமாவ*

ஐ*மணி

உ2. அ,ேக

வதி)தவக அ3#க3 வ*வ* ேபசி வதைமயா ம-ற ேவைளகளி@

ஆசிாிய)#. ஓ ேவ இைல.

எ

ராணதிேல சில படல,கேள இய-றெப-றி)தன. நாேதா4 அர,ேக-ற

நடதைமயா ேம@ ேம@

ெச B0கைள இய-றேவ23ய* அவசியமாக

இ)த*. ஆனா@ ஆசிாிய அ6விஷயைத ப-றி# கவைல அைடதவராக

ேதா-றவிைல. வதவகேளா ச பாஷைண ெச வதி- ெப) பாைமயான
ேநர

ேபாயி-4.

;ேப இய-றெப-றி)த பாடக எலா

அர,ேக-றி ஆயின. ம4நா

அர,ேக-4வத-. பாடக இைல. நா இத விஷயைத இர2

நா0க>#. ;ேப ெதாிவிேத. ஆசிாிய, “பா*#ெகாளலா ” எ4

ெசா( அைதப-றிய ;ய-சியி ஈபடாம இ)தா.

“காைலயி பா3, மாைலயி அர,ேக-4வ* இவக>#.M லபமாக இ)#கலா .
ஆனா காைலயி ஓ A எ,ேக இ)#கிற*? எெபா/*

யாேர?

வ*
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ேபசிவ)கிறாக. இவக பாடகைள இய-4வத-. ஓ A எ6வா4 கிைட#. ?
அர,ேக-றைத இர2 தின,க நி4திைவ#கதா ேவ2 ?” எ4 நா
எ2ணியி)ேத.
ஆMசாிய நிகGMசி
ம4நா ெபா/*வி3த*. வழ#க ேபா காைலயி- சில வ* ேபச

ெதாட,கின. “சாி; இைற#. அர,ேக-ற நி-க ேவ23ய*தா” எ4 நா

நிMசயமாக எ2ணிேன. வ* ேபசியவகளிட

உ2டாயி-4.

என#.# ேகாப,Rட

சிறி* ேநர*#.பி ஆசிாிய எைன அைழ* ஏ0ைடB

எ/தாணிையB

எ*வரM ெசானா. நா அவ-ைற எ*M ெசேற. அவர)கி

உ0காேத. “நல ேவைள; இெபா/தாவ* இவக>#. நிைனAவதேத!”

எற சேதாஷ என#. உ2டாயி-4. அ,கி)தவகைள எலா

விைடெகாத?பிவி0M ெச B இய-ற ெதாட,.வா எ4
எதிபாேத.

நா எதிபாதப3 நட#கேவ இைல. அவக இ)#. ெபா/ேத பாட ெச ய

ெதாட,கிவி0டா அ#கவிஞபிரா. வதவக>

இய-றிவ)

அவ ெச Bைள தைடயிறி

ஆMசாியைத# கவனி* வதாக. இைடயிைடேய அவகேளா

ேபசியப3ேய ெச B0கைள ஒ6ெவாறாகM ெசா( வதா. அ6வளAகால

அவேரா பழகிB

அதைகய அதிசய நிகGMசிைய அ*வைரயி நா பா#கேவ

இைல. பிறேரா ச பாஷி*

அேத சமயதி க-பைன ெசறித ெச B0க

பலவ-ைற ஒறபி ஒறாக ெதாட* இய-றி#ெகா2 இ)த

அவ)ைடய ேபரா-றைல நா மன* விய*ெகா2ேட எ/திவேத.
அUடாவதான

ெச பவகRடM சில ெச B0கைளேய ெச வாக. ஆசிாியேரா

ஒ) ராண காபியைத இய-றி வதா. அ#R0டதி நேவ அவக>ட

ேப ேபாேத அவ மனதி க-பைனக எ6வா4 ேதா-றினெவப* ஒ) ெபாிய
அதிசயமாகேவ இ)த*.

அ#கவிஞர* மன இயைப நாளைடவி ெதாி*ெகா2ேட. அவ உள

கவிைத விைளல ; அதி எெபா/ெதலா

உஸாக

நிைறதி)#கிறேதா

அெபா/ெதலா தைடயிறிM ெச B0க எ/ . பல அபக>ட
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ேபசியி)தெபா/* அவ மனதி அத உஸாக

இ)த*. அைத

தைடப*வனவாகிய கட ;த(யவ-றி ஞாபக

அேபா* எ/வதிைல.

அதைகய ஞாபக மைறதி)த அMசதப,களி ேசாவிறி# க-பைனக
உதயமா. .

அ4 அர,ேக-4வத-. ேவ23ய ெச B0கைள இய-றிவி0 Jைஜ
;த(யவ-ைற# கவனி#கM ெசறா ஆசிாிய. ம-றவக>

ெசறன. அ4;த ஒ6ெவா) நா>

விைடெப-4M

காைலயி- ெச B0கைள இய-றி

மாைலயி அர,ேக-4வேத வழ#கமாகிவி0ட*.
ராண ஆரா Mசி

தி)ெப)*ைற ராணதி மாணி#கவாசக சாிதிரைத விாிவாக அைம#க
எ2ணிய ஆசிாிய அவ வரலா-ைற லப*

வடெமாழி, ெதெமாழி

%கைள ஆரா * அவ-றி()* பல ெச திகைள எ*#ெகா2டன.
வடெமாழியி@ள ஆதி ைகலாஸ மாகாமிய , மணிவசன மாகாமிய

எ?

இர2 %கைள அ,கி)த சாதிாிகைள ப3* ெபா) ெசாலMெச *
ேக0டா. ஆதிைகலாஸெமப* தி)ெப)*ைற#. ஒ) ெபய.
தி)ெப)*ைற#.ாிய பைழய தமிGராண,கைளB
தி)விைளயாட-ராண

தி)வாத^ர3க ராண ,

எபவ-ைறB எைன ப3#கM ெச *

மாணி#கவாசக ெப)மா வரலா-ைற இனவா4 பாட ேவ2
வைரயைற ெச *ெகா2டா.

சில காலமாக ஆசிாிய ெசா@

பாடகைள எ/*வ*

எ4

அர,ேக-4ைகயி

ப3ப*மாகிய ேவைலகைளேய நா ெச * வேத. ‘க-4M ெசா(’
உதிேயாக

வகி* வத என#. தனிேய பாட, ேக0க இயலவிைல. ஆயி?

;ேன .றிதவா4 மாணி#கவாசக வரலா-றி ெபா)0 நைடெப-ற
ஆரா Mசியினா நா மி#க பயைனயைடேத. தமிG ராண %க

சிலவ-ைற ப3தேபா* அவ-ைற பாட, ேக0பதனா உ2டாவைதவிட
அதிகமான பயேன கிைடத*.
9வர;

க03B
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நா ‘க-4M ெசா(’யாக ெநநா0க இ)#கவிைல. எ?ைடய *ரதி)Uட
இைடேய .த*. என#. 9வரேநா

வத*. அதேனா வயி-றிேல க03

உ2டாகி வ)த ெதாட,கிய*. வயி-4 ேபா#.

உ2டாயி-4.

;த( சாதாரணமான 9வரமாக இ)#.ெம4 எ2ணிேன. என* ெபாலாத

கால

பலமாக இ)தைமயா அ* கைமயாகதானி)த*. பாடகைள

எ/*வைதB அர,ேக-4ைகயி ப3பைதB

நா நி4தி#ெகாள

ேவ23யதாயி-4. பத ப#ைகயாக இ)ேத.
ஆசிாிய வ)த

எ ஆசிாிய தி)ெப)*ைற#. வத* ;த உஸாகேதா இ)தா. பல
அபக>ைடய சலாப;

அ,ேக நைடெப-4 வத உபசார,க>ேம அத-.#

காரண . தினேதா4 காைல ;த இரA ெநேநர

வைரயி த ைம பாரா03

ஆதரA ெச ேவா)ைடய ேகாU3யினிைடேய இ)* பழகியதனா *பைத
உ2டா#.

ேவ4 ஞாபக

எ/வத-. ேநரமிைல.

இைடேய என#. உ2டான ேநா

அவ)ைடய அைமதியான மனநிைலைய#

கல#கிவி0ட*. நா, “எ *ரதி)Uட

இப3 ேநத*” எ4 நிைனேத.

அவேரா, “அரசமரைத பி3த ேப , பிைளயாைரB

பி3த சனிய எைனM ேசதவகைளB
வ)த;-றா.

ராண அர,ேக-ற

பி3த*ேபால எைன

*4*கிறேத” எ4 ெசா(

நைடெபறாத கால,களி எ அ)கிேலேய இ)* கவனி*

வதா. த#க ைவதியகைள#ெகா2 பாிகார

ெச யM ெசானா. அவபா

அைவ* பழகியவ)

அ,ேக ேபாc இெப#ட உதிேயாகதி

வ)வி* அளிதா. 9வர

நீ,கினபா3ைல.

இ)தவ)மாகிய Q ச0ைடநாத பிைளெயபவ சில நல ம)*கைள

நா ேநா வா ப0டைமயா எ ஆசிாிய ெசா@

பாடகைள

ெபாிய2ண பிைள எபவ ஏ03 எ/தி வதா. அர,ேக-ற

நைடெப4ைகயி பாடகைள வாசி#.
சேவாிநாதபிைள ஏ-4#ெகா2டா.

பணிையM சிவ.)நாத பிைளயாக மாறிய
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பிைளயவக>#. எ அெசௗ#கியதா எ2டான மனவ)த யாவ)#.
லப0ட*. ஒ6ெவா) நா>

அர,ேக-ற நிகGத ெச திையM

சேவாிநாதபிைள என#. வ* ெசாவா. பிைளயவக>

ெசாவ*2.

ஒ)நா Q பிரமணிய ேதசிகாிடமி)* பிரமணியமணிய த பிரா?#.
அர,ேக-றைதப-றி விசாாி* தி);க ஒ4 வத*. அ4 ஆசிாிய

எனிட

வ*, “ஸநிதான

க0டைளM சாமி#. தி);க அ?பியி)#கிற*.

அர,ேக-றைதப-றி விசாாிதி)#கிற*. ‘சாமிநாைதய ப3ப* உம#.

தி)தியாக இ)#.ேம’ எ4 எ/தியி)#கிற*. உம#. 9வரெம4 ெதாிதா
ஸநிதான

மி#க வ)தைத அைடB ” எ4 ெசா( இர,கினா.

பிைளயவகளிட

; அெசௗ#கிய
மிகA

வத பிற. இ* Yறாவ* ;ைறயாக ேநத அெசௗ#கிய .
ேநத கால,கைள# கா03@

இெபா/* ேநத கால

;#கியமான*. அர,ேக-ற தி)விழாவி- கல*ெகா2 இ4

பா#கியைத அ* தைடெச த*. வரவர அத அெசௗ#கிய

அதிகமாயி-4. 9வர

மி.தியினா சில சமய,களி நா ஞாபகமிழ* மய#க;-4# கிடேத.
ஆசிாிய)#.

எேலா)#.

பிற)#.

கவைல அதிகமாயி-4. இனி அ,ேக இ)தா

அெசௗகாியமாயி)#.ெமபைத உணத நா ஆசிாியாிட , “எ

ஊ)#. ேபா

ெசாேன.

ம)* சாபி0# .ணமானAட தி) பி வ)கிேற” எ4

அைத# ேக0டAட அவ)#. *#க ெபா,கிய*. “பரமசிவ

ந ைம மிகA

ேசாதைன ெச கிறா நீ ெசௗ#கியமாக இ)#. ேபா* இ,ேக இ)* உதவி
ெச கிறீ. இேபா* அெசௗ#கிய

வதெத4 ஊ)#. அ?கிேறா .

அெசௗ#கியைத மா-4வத-. ந மா ;3யவிைல. உ ;ைடய தா , தைதய
என நிைனபாகேளா!” எறா.
“அவக ஒ4

நிைன#க மா0டாக. ஐயா அவகளி ேபரைப அவக

நறாக அறிதவக” எ4 ெசாேன. ஆசிாிய எ ேயாசைனைய
அ,கீகாிதன.

உதமதானரதி-.M ெசற*
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த#க ஏ-பாகெச * எைன உதமதானரதி-. அ?பினா. எ?ட

*ைணயாக ெவ2பா( ேவ@சாமி பிைள எ?
வரMெச தா. பிரமணிய த பிரானிட
ப* Vபா

ெதாிவி* வழிMெசலA#காக என#.

அளி#கM ெச தா. நா பிாிவத-. மனமிலாமேல ஆAைடயா

ேகாயிைலவி0 உதமதானர
எ தா

மாணா#கைர

வ* ேசேத.

தைதயா உதமதானரதிதா இ)தன. ேகாராஜரதி()த

காதா எற சிறத ைவதிய எ ேதகநிைலைய பாதா.

9வர#க03யி)பதாகM ெசா( ம)* ெகா#கலானா. ச,க

திராவகெம?
9வர;

ஒளஷதைத# ெகாதா. க03 வரவர# கைர* வத*.

தணித*; “காதா எைன ேநாயினி4

அவைன நா பாரா03ேன.

காதா” எ4 ெசா(

. ப நிைல
Q;க வ)ஷ மாசி மாத ;த( (1874 பிரவாி) நா உதமதானரதி-.M
ெசேற. அ,ேக ஒ) மாதகால

பாிகார ெப-ேற. பிைளயவகளிட

ேக0ட %கைள ப3*#ெகா2ேட ெபா/*ேபா#கிேன.

பாட,

அயEகளி@ள மிராதாக எபா@ எ தைதயாபா@ அைவ*
அ3#க3 ெந அ?பி வதாக. ஆயி? . ப காலே[ப

சிரமத)வதாகேவ இ)த*. அதேனா எ க(யாணதிெபா)0 வா,கிய

கடனி 150 Vபா

ெகாபடாம நிற*. அெதாைல ேவ4 *பைத

உ2டா#கிய*. உட( இ)த ேநா
ஏ-ப0ட ேநா

வரவர# .ைற* வதா@ உளேத

வள* வத*. அ*கா4

. ப ெபா4ைப

ஏ-4#ெகாளாம நா இ)* வேத. எ தைதயா)

வரவர விர#தி

உைடயவராயின. சிறிய தகபனாேரா . ப பாரைதM ம#க இயலாம

ததளிதா.

“இநிைலயி நா

ஒ4

ெச யாம இ)ப* தமம4” எ4 க)திேன.

“இனி, . ப# கடைன ேபா#.வதி ந மா இயறைதM ெச யேவ2 ”
எற எ2ண

வ(B-4 வத*. “பிைளயவகைளவி0 வேதாேம, மீ2

அ,ேக ேபாகேவ2டாேமா! . பபாரைதM மப* எெபா/*

உள*.
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பிைளயவகளிடமி)* கவி அபிவி)தி ெப4வத-.ாிய இMசதபைத நா
விட#Rடா*” எ4 ேவெறா) ேயாசைன ேதா-றிய*. “நா
அவக>

கடனாளி எறா

கடனாளியாகதாேன இ)#கிறாக? எப3யாவ* கடைன

நீ#கி#ெகா2டா பிற. பைழயப3ேய அவகளிட

ேபா M ேச*ெகாளலா .

கடைன வளரவிட#Rடா*” எற எ2ணேம விIசி நிற*.
நா அைடத ஏமா-ற
ஒ)நா உதமதானரதி()* . பேகாண
பாேத. மீ0 என#. ஏேத?

உதிேயாக

ெசாேன. அேபா* அவ, “நா ஒ) மாச

ெச4 தியாகராச ெச03யாைர
ேத3 தர ேவ2

எ4

ஓ ெவ*#ெகாவதாக

எ2ணியி)#கிேற. அேபா* எ தானதி இ)* ேவைலபாZரா?” எ4
ேக0டா. நா ைதாியமாக, “பாேப” எேற. “சாி; ேகாபால ரா6 அவகளிட

ெசா@கிேற” எ4 அவ ெசானா. நா அ*ேக0M சேதாஷமைடேத.
ஆனா அத ேயாசைன நிைறேவறவிைல. ேகாபாலரா6, “இவ பாயராக
இ)#கிறா; பிற. பா*#ெகாளலா ” எ4 ெசா(வி0டா. நா
ஏமா-றமைட* ஊ)#. தி) பி வேத.

உதமதானரதி இ)பைதவிடM WாியYைலயி-ேபா

இ)தா ஆகார

விஷயதிலாவ* .ைறவிலாம இ)#.ெம4 க)தி நா? எ தா ,
தைதய) ப,.னி மாத

அ,ேக ேபா M ேசேதா . எ ேதகெசௗ#கிய

இயபான நிைல#. வாராைமயா எ,ேக?

ெசவத-ேகா ெபா)ேதட

;யவத-ேகா இயலவிைல. “எப3# கடைன தீப*?” எற ேயாசைன
எைன பலமாக ப-றி#ெகா2ட*.
தைதயா Rறிய உபாய
எ தைதயா ஓ உபாய
ஏேத?

ராணபிரச,க

ெசானா. “ெச,கண

;த(ய இட,க>#.M ெச4

ெச தா பண கிைட#. ; அதைன#ெகா2

கடைன தீ* வரலா ” எ4 அவ Rறினா. அவ த அ?பவதா அறித
விஷய

அ*. தா

அப#க,களி சIசார ெச * கதாபிரச,க,க

ெச த*ேபா நா?

ெச தா நைம உ2டா.ெம4 அவ நிைனதா; தா

56

‘வாைழய3 வாைழ’யாகM ெச ய ேவ2ெம4 அவ

ெச த காாியைத நா?

; எ2ணிய எ2ண

அேபா* நிைறேவற# Rெமப* அவ ந பி#ைக.

என#. அவ Rறிய* உசிதமாகேவ ேதா-றிய*. திய உதிேயாக ஒைற

வகி* திய மனிதக>ட பழ.வைத# கா03@

பழகிய இடதி-

பர பைரயாக வத ;ய-சியி ஈபவ* லபமேறா? ெச,கண

இட,களி உளவகளி இயைப நா?

பிரச,க

ெச தா மி#க மதி

அறிேவ. ஆB ;/வ*

ஒ),ேக ெபறலா .

ெபா)ைளB
எலா

உணதி)ேத. தமிG %கைள

ெபா)>தவிB

ராண பிரச,க

;த(ய

கிைட#.ெமபைதB

ெச * 2ணியைதB

கைழB

உ2ைமதா. ஆனா, எ தமிG#கவி அதேனா நி4விட

ேவ23ய*தானா? கிைடத-காிய பா#கியமாக பிைளயவக>ைடய
அைபB

அவ Yலமாக தி)வாவ*ைற யாதீன பழ#கைதB

அவ-ைற மற* ஊ ஊரா

ெப-றபி

அைல* வாGவ* நறா? இைறவ இத

நிைலயிேல வி0விவானா?
எ மன

இப3ெயலா

பலவா4 பர* விாி*ெச4 எ2ணமி0ட*.

“இேபா* க/ைத பி3* இ4#கி *4*

கடெதாைலைய தீப*

;#கியமான காாிய ” எற நிைனவினா, ெச,கணதி-. ேபாகலாெம4
தைதயாாிட

ெசாேன. அவ)#. உ2டான தி)தி#. எைலயிைல. கட

தீவத-. வழி ஏ-ப0டெதப* மாதிர அதி)தி#.# காரண
பழகிய இட,கைள மீ0
---------

அ4; தா

பா#கலாெமற ஆவேல ;#கியமான காரண .

59. திவிைளயாட& பிரச#க
நா?

எ தைதயா)

நிMசயிதவாேற பவ  ைவகாசி (1874 ஜூ மாத ) மாத

இ4தியி எ ெப-ேறாக>ட நா ெச,கணைத ேநா#கி றப0ேட.
;த( அாியிE)#.M ெசேறா . அ,ேக ஒ)ேவைள த,கிM

சடேகாைபய,கா)ட ேபசிேனா . பிைளயவக>ைடய விஷய,கைள ப-றி
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அவ ஆவ@ட விசாாிதா. அாியிEாி ; பழகினவகெளலா

எ,க

வரைவ அறி* வ* பா*M ெசறன.
ெச,கண நிகGMசிக

பிற. நா,க .னதி வழிேய ெச,கண

ெர03யா)

ேவ4 பைழய ந2பக>

ெசேறா . அ,ேக வி)தாசல

எ,கைள பா* மி#க மகிGMசிைய

அைடதாக. வி)தாசல ெர03யா எைன# க2 உள Jாி*ேபானா.
“.ன* ஐய)

அவ பிைளB

வதி)#கிறாக” எற ெச தி எ,.

பரவிய*. எ,கைள ;னேர அறிதவக ஒ6ெவா)வராக வ* வ* பா*
அ கனிய ேபசி மகிGதாக.

;ேப அ,ேக த,கியி)த காலதி காணாத ஒ) விஷயைத அெபா/*
உணேத. நா பிைளயவகளிட

பாட, ேக0டவெனப* என#. ஒ) தனி

மதிைப உ2டா#கிய*. பிைளயவக>ைடய கவி ெப)ைம, கவி*வ

;த(யவ-ைற ப-றி யாவ)

கைத கைதயாக ேபசினாக. அவாிடதி

தி)திையB

அைடதாக. எ?ைடய கவியபிவி)தியி

த,க>#. ெதாித ஒ)வ மாணா#கராக இ)#கிறாெரபதி அவக ஒ)
ெப)ைமையB

வி)ப;ைடயவகளி அபிரேதசதி()த அபகைளB
ேவ2 .
#கக

ேபா

ேச*#ெகாள

நலெபய வா,கிய ஒ) ெப2 பிறத 80#. வதா

அ,.ளவக எ6வளA அேபா
அ6வளA உபசார

ெப)ைமேயா

உபசாிபாகேளா

என#. நடத*. நா பிைளயவக>ைடய ெப)ைமைய

எ*M ெசா@ ேபாெதலா திறதவா

Yடாம அ,ேகBளவக

ேக0பாக. பிைளயவக இய-றிய %களி()* அாிய பாடகைளM

ெசா( ெபா) R4 ேபா* எ ஆசிாியர* லைமையB

பயைனB

உண* உண* ஆனதமைடதாக.

நா அவரா- ெப-ற

அத-.; நா எ தைதயாைரM சா* நி-ேப. வ)பவகெளலா

அவ)#. உபசார

ெச வ*

அவ இைசபா0#கைள# ேக0ப*மாக

இ)பாக. அெபா/ேதா எ தைதயா எைனM சா* நி-.
இ)தா. எனிட

ேபவ*

எ Yலமாக விஷய,கைள

அறி*ெகாவ*மாகிய காாிய,களி அபக ஈப0டன.

நிைலயி
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“எலா

ெபாிய ஐய ெச த Jஜாபல” எ4 எ தைதயாைர பாரா03

;3#. ேபா*, அவக>#. எ தைதயாாிட

இ)த அ ெவளிப0ட*.

எ ஆசிாிய இய-றிய வா0ேபா#கி# கல பக

;த(ய %- ெச B0கைள

வி)தாசல ெர03யாாிட

ெசா(#கா03ேன. அவ ெப) ைதயைல#

க2டவைரேபாற ஆMசாிய*ட அவ-ைறெயலா
எ/தி#ெகா2டா. அவாிட

மனதி பதி*வி0டைதB
ெசாேன.

ஏ03

நா காாிைக பாட, ேக0டைதB அபாட
பிைளயவகளிட

எ

ெதாிவிேத எபைத அவாிட

கலாட பாீை[
இ6வா4 தமிG% ச பதமான ேபMசிேல எ,க ெபா/*ேபாயி-4. ஒ)நா

ெர03யா)

நா?

ேபசிவ)ைகயி அயEாி()* சில வி*வாக அவைர

பா#க வதன. நா,க ேபசியேபா* எைன வதவக பாரா03னாக. என
காரணதாேலா ெர03யா)#.M சிறி* மனேவ4பா அேபா* உ2டாயி-4.

எைன அவக>#.; தைல.னியMெச ய ேவ2ெமற எ2ண ெகா2டா
ேபா@ ! அவ ேபசிய ேபMசி@

எைன இைடயிைடேய ேக0ட ேகவிகளி@

அ6ேவ4பா0ைட நா க2ேட.

அவ திNெர4 கலாடைத எ*#ெகா2 வ* எனிட

ெகா*M சில

பாடகைள# கா03 ெபா) RறM ெசானா. ச,கM ெச B0க வழ,காத

அ#காலதி கலாடேம தமிG வி*வாகளி லைம#. ஓ அளAக)வியாக
இ)த*.
‘கலாட

க-றவேரா ெசாலாடாேத’ எற பழெமாழிB

அ,க,ேக இ)த சில கலாட

அவ எனிட

ப3தி)தாக. ெர03யா அைத ப3தவ.

அைத# ெகாதAட அவ)#. எைன ‘ம0ட த0ட’

ேவ2ெமற எ2ண

இ)பதாக அறிேத. நா அவைர# கா03@

கவியி- சிறதவனாக# கா0டேவ2
கலாடைத பாட, ேகளாவி0டா@
உைரR4

எ/த*. தமிGநா03

எ4 சிறிேத?

க)தவிைல.

சிறி* சிரமப0# கவனி* ஒ)வா4

ச#தி என#. இ)த*. ெர03யா நா உைர ெசாவைத
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வி) பவிைலேய! உைரRறாம இ)பைததாேன வி) பினா?

அ6வி)பைத நா யாெதா) சிர;

இறி நிைறேவ-றிேன.

“என#. ெதாியவிைல” எ4 அைமதியாகM ெசாேன. அப3# Rறிய பிற.,
அதனா எ ஆசிாிய)#. ஏேத?

.ைறவ)ேமா எ4 அIசி, “பிைளயவக

கலாடைத பதிபிதி)#கிறாக. நா இ?
ம4ப3B

Rறிேன.

இநிகGMசியா ெர03யா)#.

பாட, ேக0கவிைல” எ4

அ,கி)தவகளி சில)#. சேதாஷ

உ2டாயி-4. ஆனா சில)#. மாதிர ெர03யாாிட

பிற. ெதாி*ெகா2ேட.

அதி)தி ஏ-ப0டெத4

நீ( இர0ைடமணிமாைல
ஆனா@

ெர03யா)#. எ,கபா இ)த அ .ைறயவிைல. அவ

அ#காலதி- கைமயான ேநா

ஒறா மிகA

கUடப0டா. அவ)ைடய Yத

.மார எைன ேநா#கி, “நீ சிறத சா பவ)ைடய .மார. எ,க .ல

ெத வதி விஷயமாக திய ேதாதிரM ெச B0க பா3னா தகபனா)#.

அ?Rலமாகலா ” எ4 Rறினா. அவ வி) பியப3ேய அவக .லெத வ;

அ)>ைறெய4

ஊாி எ/த)ளியி)#.

*#ைகBமாகிய நீ( எ?

ெத வதி விஷயமாக ஓ இர0ைடமணி மாைல பா3ேன. அதி ஒ) ெச B

வ)மா4:
“கடவா
மடவா

வ)ம; தாசன ேபா-ற# கவிறிக/

சலசமடைதய வாGத மணிதவிசி

அடவா ய)>ைற ேமவிய நீ( ய3 பணிேதா
ெகடவா

பிணியிைன ேபாGேத சதாவித, கி0 வேர.”

[அ;தாசன - அமிதைத உணவாகAைடய ேதவக. சலசமடைதய -

தாமைரயி வா/
ஆசன . இத

ேதவியாகிய கைலமக> தி)மக> . மணிதவி - மாணி#க

- நைம.]

நா இய-றிய இர0ைடமணிமாைலைய வி)தாசல ெர03யா தினேதா4
பாராயண

ெச * வதா. நா அவ)ைடய பிைளக> இைளயவகளாகிய
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ெபாிய, சின எ?

இ)வ)#.

அவ ேக0#ெகா2டப3 ைநடத

;த(ய பாட,கைள# க-பி* வேத. ேவ4 சில பிைளக>

ேக0டாக.

எனிட

பாட,

காைர#. பிரயாண
வி)தாசல ெர03யா)ைடய Yத .மாரராகிய நலப ெர03யா ;ேப
எ,களிட

விவாச

ைவ* பழகியவ. அவ)

அ#காலதி மி#க ஆதரA

ெச *வதா. எ,க>#. ேவ23ய ெபா)கைள ெப-4M கமாக இ)ேதா .
ஆகார

;த(ய விஷய,களி .ைறA இராவி3?

கடைன தீபத-.

ேவ23ய ெபா)>தவி கிைட#கவிைல. அ#.ைறைய நா நலப

ெர03யாாிட

ெதாிவி*#ெகா2ேட. அவ அ)கி உள ஊராகிய

காைரெயபதி வாG*வத ெசவ)

ெர03யாெரபவாிட

தம#. ந2ப)மாகிய கி)Uணசாமி

எ,க>#. உதவிெச ய ேவ2ெம4 ெசா( அவர*

உடபா0ைட ெப-4 எ,கைள# காைர#. அ?பினா.

காைரயி அவ சின ப2ைணையM சாதவ. அவ ெத@,கி@

வலவ; சாதமான இய-ைகBளவ.

தமிழி@

எ,க>ைடய கUடைத தீபத-. வழிெயனெவ4 அவ ஆரா தா. பிற.

நா தி)விைளயாட- ராண
ஊாி@ளவகளிட

வாசிபெத4 ;3Aெச யப0ட*.

ெதாிவி* அ ;ய-சிைய எலா) ஆதாி#. ப3 ெச தா.

ராண பிரச,க
ராண

மிகA

ஒ) நலநாளி ஆர பி#கெப-ற*. என* ;த ;ய-சியாதலா நா

ஜா#கிரைதயாக உபநியாச

ெச *வேத. நாேதா4

உதயமா. ேபாேத எ,க>#. ேவ23ய அாிசி ;த(ய உணA ெபா)க>
கா கறிக> வ*வி . எ தாயா அவ-ைற# க2 உள

அேத மாதிாியான உபசார,கைள ; எ தைதயா பிரச,க
க23)தா@

.ளி*ேபாவா.

ெச த காலதிேல

அைவ நா ச பாதிதைவ எற எ2ணேம அதM

சேதாஷதி-.# காரண . “.ழைத ைகயா ச பாதித*” எ4 ஒ6ெவா)

ெபா)ைளB

வா,கி வா,கி ைவ*#ெகாவா.
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எ தைதயா) கவைலயிறி ஆனதமாகM சிவJைஜB

ஈவர தியான;

ெச *வதா. என#. “கடA இத நிைலயி . ப*#. உபேயாகப ப3
ந ைம ைவதாேர” எற எ2ணதா தி)திB

ஊ#க;

உ2டாயின.

கவைலைய நீ#கிய மைழ
இ6வளA மகிGMசி#கிைடேய ஒ) கவைல எ/த*. நா ராண பிரச,க

ெச ய ெதாட,கிய காலதி அபிரேதச,களி மைழேய இைல. அதனா-

.3ஜன,க ஊ#க இழதி)தன. கி)Uணசாமி ெர03யா)

கிராமதாகளிட

ேவ4 சில)

பிரச,க விஷயைத எ*Mெசா( அவக அளி#.

ெபா)ைள ெதா.* ராண

நிைறேவ4

காலதி என#.M ச மான

ெச வதாக எ2ணியி)தன. மைழ இைலெயற .ைறயா அ ;ய-சியிேல

தைலயிட அவக>#. ஊ#க

பிற#கவிைல. ராண

;/வ* நட*வத-.

ேபாதிய ஆதரA கிைட#.ேமா எற சேதக,Rட உ2டாயி-4. மீனா0சி
க(யாணேதா நி4தி#ெகாளலாெம4 எ2ணியி)தன.
ராணதி நா0 படல

பயி-சிையB

நடத*. நா எ இைச பயி-சிையB

தமிG%-

நறாக பயபதிேன. நா க-ற %களி()*

ேம-ேகாகைள எ*M ெசா( ெபா) உைரேப. ேக0பவக, “எ6வளA
தக,க வாசிதி)#கிறா!” எ4 ஆMசாியமைடவாக.
என* நலதி)Uடவசமாக ஒ)நா பிரச,க
JமிையB

விைள#.

மனித உள,கைளB

ெபாிய லாப

நட#ைகயிேல ெப)மைழ ெப *

.ளிவித*. அதனா அ,.ளவக

பயிாி விைளA இ)தேதா இைலேயா, நா ெச த ‘ெசா@ழ’வி
உ2டாயி-4. “தி)விைளயாட- ராண

ஆர பிததனாேலதா

மைழ ெப த*” எற ேபM ஜன,களிைடேய பரவிய*. என#. எதிபாராதப3

மதி உயத*. அபா- ராண பிரச,கைத நி4த ேவ2ெமபைத

அவக அறேவ மறதன.
ராண பிரச,க
தினேதா4

ஊாி இைடேய உள பிைளயா ேகாயி( நைடெப-ற*.

இரவி ஏ/மணி ;த ப*மணி வைரயி நிக/ .

அயEகளி()* பல வ)வாக. மைழ ெப த பிற. வ)பவெதாைக

அதிகமாயி-4. ஜன#R0ட

மி.தியாயி-4.

அதிகமாக ஆக நா,க ெப-ற ஆதரA
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ேக0ேபா
அத ஊாி மீன மா எற ெர03யா .ல* ெப2மணி ஒ)வ இ)தா.
அவ ேவதாத சாதிர,களி ேதத அட#க;
சிைதB

ெத வப#திB உபகார

உைடயவராக விள,கினா. அவ ஒ6ெவா) நா>

த 80

தி2ைணயி இ)தப3ேய எ பிரச,கைத# ேக0 மகிG* வதா. அவ)ட

எ தாயா) அ,ேக இ)* ேக0 இ4வா. மீன மா எ,க>#. பல

வைகயி உதவிெச * வதா.
அ#காலதி . பேகாண

மட* Q ச,கராசாாிய வாமிக ெப) (P)#.

எ/த)ளினா. அவ)ட வதி)த சாதிாிக இ)வ காைர#. வதி)தன.
ராண பிரச,கைத# ேக0, “பத*#. பத

அவக>

உபநியாச
உஸாக

அத

ெசா(

ெச கிறாேர!” எ4 பாரா03னாக எ இளைம ;ய-சியி

உ2டா#க இநிகGMசிகெளலா

காரணமாயின.

ெபா/*ேபா#.
பக ேவைளகளி தமிG %கைள ப3*#ெகா2
ேபசி#ெகா2

அபகேளா

ெபா/*ேபா#கிேன. கி)Uணசாமி ெர03யா)#.

தி)வாைன#கா ராணைத ப3* உைர ெசா(வேத. அவ ெத@,கி
வலவராத(, அ ெமாழியி@ள வஸூ சாிதிர , ம? சாிதிர

;த(யவ-றி()* சில பதிய,கைளM ெசா( ெபா)R4வா. அவ-றி

சிலவ-ைற அவ வி)பதிப3ேய தமிGM ெச Bளாக ெமாழிெபய* அவ)#.#
கா0ேவ. அவ மி#க சேதாஷமைடவா.

அ6^ாி இ)த பாிகாாி ஒ)வ ேவதாத சாதிரதி நல பழ#க
உைடயவனாக இ)தா. அவ அ3#க3 வ* ெநேநர
ெசவா. ேவ4 ஊகளி()* வ)

கனவாக>

இ)* ேபசிவி0M

பக( வ* அேபா

ேபசி த,க த,க ஊ)#. வ*ேபாக ேவ2ெம4 வி) வாக.
ெவ,க]
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ெவ,க] எ? ஊாி()* த ெர03யாெரபவ ஒ) நா வதி)தா.
கவிதா ஸாவ ெபௗமராகிய *ைறம,கல

சிவபிரகாச வாமிகைள ஆதாித

அ2ணாமைல ெர03யார* பர பைரயி- பிறதவ அவ. சிவபிராகாச வாமிக

தி)ெவ,ைகBலா ;த(ய பிரபத,களி அ6Aபகாாியின* சிறைப எ*M

ெசா(யி)#கிறா. எ இளைமயிேலேய சிவபிரகாச வாமிகளிடதி மதி

இ)தா@

பிைளயவகளிட

பழகிய பிற. அ* வர  கடததாயி-4.

ெவ,ைக#ேகாைவ ;த(ய %கைள பாட, ேக0டேபா* எ ஆசிாிய

அவ)ைடய லைமதிறைத விய* பாரா0வைத# ேக0#ேக0 அ*றவிய
ெப)மாைன ெத வ ேபால பாவி#க ஆர பிேத.

த  ெர03யா ெவ,க]# ேகாயி( அைம*ள சி-ப விேசஷ,கைள

எ*ைரதா. அ2ணாமைல ெர03யா பல சி-பிகைள#ெகா2 அ#ேகாயிைல

நி)மிதாெர4

ஒ)நா சி-பிய தைலவ ேவைல ெச தி)தேபா* அவைன

அறியாம அவ?#. ெவ-றிைல ம3*# ெகாதாெர4
.ணைதஅறித அவ அ*வைர#.

க03யவ-ைற பிாி* மீ0

ேவைலபாக>ட அைமதாென4

சிறத

ெசானா; எைன ெவ,க])#.

வ*ெசல ேவ2ெம4 Rறினா. நா அ,ஙன

ஆவ@ளவனாக இ)*

அவ)ைடய உயத

ெச வதி மி#க

ேபாவத-. ஓ ேவ கிைட#கவிைல.

ேவதாத மட* தைலவ
ஒ)நா *ைறP ேவதாத மட* தைலவ காைர#. வ* மீன மா 803
த,கியி)தா. நா அவைர பா#கM ெசேற. அெபா/* அவ த

மாணா#கக>#. ேவதாத பாடI ெசா( வதன. எைன# க2டAட த

மாணா#ககளா எைன அறி*ெகா2 பாட
சிறி*ேநர

ெசாவைத நி4திவி0M

அேபா ேபசின. அ மடாதிபதி மி#கமதி

அவ என#காக பாடI ெசா(யைத நி4திய*
வ* ேக0M ெசறா,

--------

உைடயவ.

எேனா ேபசிய*

இ)தவக>#. ஆMசாியைத விைளவிதன. அவ)

இ6வா4 ஒ6ெவா) நா>

த.திB

சேதாஷமாகM ெசற*.

ராண

உட

நைடெப4 ேபா*
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60. அபாி( தீ.த பசி
ெச,கணதி()* காைர#. றபைகயி வி)தாசல ெர03யாாிட

பாகவத , க பராமாயண , தி)#ேகாைவயா. தி)#.ற ஆகியதக,கைள
இரவலாக வா,கி ேபாயி)ேத. பாகவத மாதிர

ஏ0 பிரதியாக இ)த*.

காைரயி பக ேவைளகளி அவ-ைறB எனிடமி)த ேவ4 %கைளB
ப3* இ-ேற. பாகவத

ப3தேபா* ;த கத;

தசம கத;

எ

மனைத# கவதன. கி)Uணசாமி ெர03யா ெத@,. பாகவதைத ப3*

அதி@ள விஷய,கைளM ெசாவா. தமிG பாகவததி@ள சில சேதக,கைள

அவ Rறிய ெச திகளா நீ#கி#ெகா2ேட. க பராமாயணைத ப3#க ப3#க

அதி எ மன

பதித*. தி)விைளயாட- ராண பிரச,க

ெச B ேபா*

இைடயிைடேய ேம-ேகாளாக# க பராமாயணதி()* பாடகைளM ெசா(
ெபா) உைரேப. இபழ#கதா இராமாயணதி என#. ஊ-ற
உ2டாயி-4. எ ஆசிாியாிட

இராமாயண ;/வைதB

மீ2

ேபா M ேசதAட எப3ேய?

பாட, ேக0விட ேவ2

எ4 உ4திெகா2ேட.

கள7 ;க மதிய
சிலநா0களி அ)கி உள ஊக>#.M ெச4 ;ேப பழ#கமானவகைள
பா* வ)ேவ. ஒ)நா கள7)#.M ெசேற. அ,ேக தமிG ப3த

;க மதிய வேயாதிக சில இ)தன. அவகேளா ேபைகயி அவக>#கி)த

தமிழபிமானதி மி.திைய உண* வியேத. க பராமாயண , அாிMசதிர
ராண

;த(ய %களி- பல அாிய பாடகைள அவக த,. தைடயிறிM

ெசா( மகிGதாக. பாடகைள அவக ெசா@ ேபாேத அவக>#.

அபாடகளி எ6வளA ஈபா உ2ெடப* லப . நா

பிைளயவகளிடதி இ)தைத அறிதவகளாத( எபா வ* அவக
ெமா *#ெகா2டாக; ஆசிாிய கைழB

கவி*வ ச#திையB

ேக0#ேக0 மகிGதன. சாதி, மத ;த(ய ேவ4பாக அவக>ைடய

தமிழ?பவ*#. இைடPறாக நி-கவிைல. தமிGMைவைய fகவதி அவக

உள

எ உளைத# கா03@

ராண பிரச,க

அதிக ;திMசிைய ெப-றி)த*.

நடத*. நா>#. நா ஜன,க>ைடய உஸாக;

அதிகமாயின. என#. பிரச,க

ெச B

பழ#க

ஆதரA

வைம ெப-ற*. இநிைலயி
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எ மன

மாதிர

இைடயிைடேய வ)தமைடத*; ஆசிாியைர

பிாிதி)த*தா அத-.# காரண .
ஆசிாிய)#. எ/திய க3த

WாியYைலயி()* றப0டேபாேத பிைளயவக>#. ஒ) க3த
ெச,கண*#. றப

பிற.

எ/திேன.

ெச திைய அதி ெதாிவிதி)ேத, காைர#. வத

ஒ) க3த எ/திேன. அ#க3ததி தைலபி ஒ) ெச B

எ/தியி)ேத. தி)விைளயாட- ராணதி நிைனA எ?ளேத
பதிதி)த*. அதனா, ெசாவ3வாக Q மீனா0சிB

ெபா) வ3வாக Q

ெபா)>

அ6வி)வ தி)நாம,க>

தேரச# கடA>

எ/த)ளியி)பதாகM ெசாலப03)#கிற*. ெசா@

ஒ),ேக ேதா-றிய* ேபாற வ3வேதா

இையத மீனா0சி தர

எற ெபயேரா விள,.பவ ஆசிாிய எற க)*

நா எ/திய ெச Bளி அைமதி)த*.
பிாிA *ப

எ க3ததி நா தி)விைளயாட- ராண

;3*வி0 பாட

வாசி* வ)வதாகA , விைரவி

ேக0க வர எ2ணி இ)பதாகA

எ/தியி)ேத. ஆசிாிய

விைட# க3த எ/*வாெர4 ந பியி)ேத. அவாிடமி)* ஒ) க3த;

வரவிைல. நா பல மாத,க பிாிதி)பதனா எ ேம ேகாப ெகா2டாேரா,

அல* நா வ)வதாக எ/தியி)தைத அவ ந பவிைலேயா எ4

எ2ணலாேன. நா ஆசிாியைர# க2ட ;த நாளி, “எ6வளேவா ேபக வ*
ப3#கிறாக. சில கால

இ)*வி0 ேபா விகிறாக” எ4 அவ

ெசான* எ நிைனA#. வத*. “அ6வா4 ேபானவகளி எைனB

ஒ)வனாக# க)திவி0டாகேளா!” எ4 நிைனதேபா* என#. இனெத4
ெசால ;3யாத *#க எ/த*. “நா

இ,ேக வத* பிைழ. அவகைள பிாி*

இ6வளA மாத,க த,கியி)ப* உ2ைம அ#. அழக4” எ4

எ2ணிேன. இ6ெவ2ண

எ மனதி உ2டாகேவ காைரயி நிகGத

பிரச,க , அ,.ளவகள* அ, இய-ைக# கா0சிக எலாவ-ைறB

மறேத. என இ)* என! ஆசிாிய அ இலாத இட
இ)தாதா என? ஆசிாிய பிாிவாகிய ெவப

ெசா#கேலாகமாக

அத இடைத
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பாைலவனமா#கிவி0ட*. %-4#கண#கானவக அ ைவ* பழகினா@

அத ஒ)வ இலாத .ைறேய ெபாிதாக இ)த*. எேலா)#. ;ேன உயத

தானதி இ)* பிரச,க

ெச தேபாதி@

எ ஆசிாிய)#. பிேன ஏ

எ/தாணிBமாக நி4 அவ ஏவ ேக0 ஒ/.வதி இ)த இபைத#

கா03@

அ* ெபாிதாக ேதா-றவிைல.

“விைரவி ராணைத ;3*#ெகா2 பிைளயவகளிட
எ4 எ தைதயாாிட
அவ இ?

ெசால ெதாட,கிேன.

ேபாகேவ2 ”

சில மாத,க அ,ேக த,கியி)#க ேவ2ெம4 வி) பினா.

என* கவி அத அளவிேல எ ஜீவனதி-. ேபா*மானெத4Rட அவ
எ2ணியி)#கலா , எ க)ைத அவ ம4#கA

இைல.

இைல; அ,கீகாி#கA

பிரச,க நி4த
தி)விைளயாட ஒ)வா4 நிைறேவறிய*. ஒ) ராண

;3Aெப-றா கைடசி

நாள4 ெபாிய உஸவ ேபால# ெகா2டா3 ராணிக)#. எேலா)
ச மான

ெச வ* வழ#க . காைரயி@

அயEகளி@

உளவக த,க

த,களா எ6வளA உதவி ெச ய ;3Bேமா அ6வளைவB
இ)தாக. கி)Uணசாமி ெர03யா எேலாாிடமி)*

வதா. ;-4

ெச யM சிதமாக

ெபா) ெதா.*

ெதா.பத-.M சில தின,க ெசறன. அதனா ராணதி

கைடசி படலைத ம0

ெசாலாம அத-. ;ள படல

ெசா( ;3தபிற. சில நா பிரச,க

நிறி)த*.

வைரயி நா

பிரயாண
பிைளயவக க3த எ/தவிைலேய எற கவைல எ மனைத
உ4தி#ெகா2ேட இ)த*. பிரச,கைதM சில நா0க நி4*

சமய

ேநதAட, ஆசிாியைர ேபா  பா* வர அ*தா சமயெமெற2ணி எ

தா , தைதயைர# காைரயிேல வி0வி0 நா தி)வாவ*ைற#.

றப0ேட. எ ேவகைத# க2ட எ தைதயா எைன த#கவிைல.
“ேபா M சீ#கிர
எ4 ம0

வ* வி; ராண Jதிைய அதிக நா நி4தி ைவ#க#Rடா*”

ெசா( அ?பினா.
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அ,ேக இைல
எைற#. றப0ேட, எப3 நடேத ;த(யைவகளி எ*A

இைல. ஆேவச

வதவைனேபால காைரயி றப0டவ

ஞாபகதி

தி)வாவ*ைற#.M ெச4 நிேற. தி)வாவ*ைற எைலைய

மிதிதேபா*தா எ இயபான உணA என#. வத*. ேநேர மட*#.M

ெசேற. ;த( ஓ அப எைன# க2ட*

எ ே[ம சமாசாரைத

விசாாிதா. நா அவ)#. பதி ெசாலவிைல. “பிைளயவக எ,ேக
இ)#கிறாக?” எ4 அவைர விசாாிேத.
“அவக இ,ேக இைல” எ4 பதி வத*. என#. தி#கி0ட*. அதப3
ஒ) த பிராைன# க2ேட. அவ எேனா ேபவத-. ;ேப அவைர,

“பிைளயவக எ,ேக?” எ4 ேக0ேட. “அவக அ ப)#.
ேபாயி)#கிறாக” எ4 அவ ெசானா.
ப* மாத,க>#. ேமலாக நா பிாிதி)தைமயா எைன#

க2டவகெளலா எ ே[ம சமாசாரைத ப-றி விசாாிதாக. .மாரசாமி

த பிராைன# க2ேட. அவ பிைளயவக தி)ெப)*ைறயி இ)தேபா*

இய-றிய ேச#கிழா பிைள தமிைழ பிரச,க

தி)ெப)*ைறயி அர,ேக-ற

நிைறேவறியAட ஆசிாிய *#ேகா0ைட

;த(ய பல ஊக>#.M ெசறனெர4
வதாெர4

பவ வ)ஷ

ெச *ெகா23)தா.

அபா தி)வாவ*ைற#.

ப,.னி மாத அவ)#. ஷU3யதJதி மிகM

சிறபாக நைடெப-றெத4

ெசானா. ஒ) வாரதி-. ;தா அ ப

ராணைத அர,ேக-4 ெபா)0 ஆசிாிய அதலதி-.M ெசறனெர4

அறிேத. அறித* ;த என#. தி)வாவ*ைறயி இ)#ெகாளவிைல.
அ பைர ேநா#கி றப0ேட.
அ பைர அைடத*
காைலயி- றப0 பி-பக ஒ) மணி அளA#. அ பைர அைடேத. வழியி

ேவ@பிைள எற கனவா எதிப0டா. அ ப ராண

அவேர. அவாிட

ெச விதவ

பிைளயவகைள ப-றி விசாாிேத. பிைளயவக
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ெசா#கர மடதி த,கி இ)பதாக அவ ெசாலேவ, நா அ6விட

ேபாேன.

அ,ேக எ ஆசிாிய மதியான ேபாஜன ெச த பிற. வழ#க ேபா நிதிைர
ெச தி)தா. காைல ;த ஆகார

வதைமயா@ என#. மி#கபசிB

இலாைமயா@ ெந7ர

ேசாA

நட*

இ)தன. ஆனா ஆசிாியைர# க2

ேபச ேவ2ெமற பசி அவ-ைற மீறி நிற*. எைன வழியி சதித

ேவ@பிைள எ ேதா-றதி()* நா ஆகார
உடேன த

காாியத ஒ)வாிட

ெச யவிைல எ4 அறி*

ெசா( நா ஆகார

ஏ-பா0ைடM ெச *வி0டா. அ#காாியத எனிட

ெச வத-.ாிய

வ*, ேபாஜன

ெச *ெகா2 பிற. பிைளயவகேளா ேபசலாெம4 ெசானா. என#.

ஆகாரதில தி ெசலவிைல. பிைளயவகேளா ஒ) வாைதயாவ*

ேபசிவி0தா சாபிட ேவ2ெமற உ4திBட இ)ேத.
‘பிாிதவ R3னா’

ஆசிாிய விழி*#ெகா2டா. அவ)ைடய .ளித அபாைவ எ ேம

வி/த*.

“சாமிநாைதயரா?”
“ஆ .”

அபா சில நிமிஷ,க இ)வ)

ஒ4

ேபசவிைல; ேபச ;3யவிைல.

க2க ேபசி#ெகா2டன. எ க2களி நீ*ளிக மித* பாைவைய

மைறதன.

“ெசௗ#கியமா?” எ4 ஆசிாிய ேக0டா.

“ெசௗ#கிய ” எேற. நா ஒ) .-றவாளிைய ேபால தீனமான .ர( பதி
ெசாேன.
“ேபா

அதிகநா இ)*வி0Nேர!” எ4 ஆசிாிய ெசானா.

அத-. நா என பதி ெசாேவ! . ப# கUடதா அ6வா4 ெச ய

ேநதெத4

ஒ6ெவா) நா>

வ)திேனென4

ெசாேன.

அவைர நிைன* நிைன*
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“இவ இ?

சாபிடவிைல” எ4 காாியத இைடேய ெதாிவிதா. நா

சாபிடவிைலெயப* அேபா*தா என#. ஞாபக வத*.

“சாபிடவிைலயா! ;ேப ெசால# Rடாதா? ;த(ேல ேபா M சாபி0 வா) ”
எ4 ஆசிாிய க0டைளயி0டா. ேபா

வேத.

பிற. இ)வ)

விைரவி ேபாஜனைத ;3*#ெகா2

ேபசி#ெகா2ேட இ)ேதா . ப* மாத,களாக அட#கி

ைவதி)த அ கைரர2 ெபா,கி வழித*. எ உளேத இ)த பசி

ஒ)வா4 அட,கிய*. ஆசிாிய கடெதாைலயி()* நீ,கவிைல எ4 நா
ெதாி*ெகா2ேட. அ ப ராண

ெபறலாெமற எ2ணேம காரண

அர,ேக-ற வதத-. அ,ேக ெபா)>தவி

எ4 ஊகி* உணேத.

அவர* கUட
காைரயி@

அயEகளி@

உள அபக>ைடய உதம .ண,கைள நா

எ*M ெசாேன. ஆசிாிய கவன*ட ேக0டா. அவ)#. என

ேதாறி-ேறா ெதாியவிைல. திNெர4, “நா அ,ேக வரலாமா?” எ4
ேக0டா. அைத# ேக0ட*

“எ,காவ* உபகார

ேபா@ .

என#. *X#ெகற*. அவ)#. இ)த கUட ,

ெச பவக இ)#கிறாகளா?” எ4 எ2ணM ெச த*

“ஐயா அவக அ,ேக வ)வதாக இ)தா எேலா) தைலேம ைவ*

தா,.வாக. அ,ேக உளவகளி ெப) பாேலா ஏைழகளாக இ)தா@
அவக>ைடய அ#. இைணயாக எத ெபா)>

இைல. வி)தாசல

ெர03யா ;த(ய ெசவக ஐயா அவகைள பாராம இ)தா@
அவகளிட

ப#திB பாட, ேக0க ேவ2ெம?

ஆவ@

ஐயா

உைடயவகளாக

இ)#கிறாக. ஐயா அவகளி ெபயைரM ெசா(தா நா,க பிைழ*

வ)கிேறா ” எேற நா.
தலM சிறக

அ4 மாைல பிைளயவக எைன அதலதி@ள சிவாலயதி-. அைழ*M
ெசறா. அ,ேக உள YதிகைளB தீத,கைளB
எ*ைரதா. சிவெப)மா எ/த)ளிBள ஆலய

ப-றிய ெச திகைள

ேகாMெச,க0 ேசாழரா-
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க0டெப-றெத4 , ேதவாரதி அதைன லப*

இ)#கிறெத4

Rறினா. திவாகரதி- பாரா0ட ெப4பவ?

கழபபவ?மாகிய ேசத எ?
ெதாி*ெகா2ேட.
பாட

ேக0ட@

.றி

ஒளைவயாரா-

உபகாாி வாG* வத* அ6^ேர எ4

ெசா@த@

அ பாி சில தின,க ஆசிாியாிட

சில %கைள பாட, ேக0ேட. அ ப

ராண அர,ேக-ற அேபா* ஆர பமாகவிைல. ஆதனா இைடேய

ஆசிாிய)ட ெகா,.ராயநE, ெசா#கர

வேத. பிைளயவகளிட

எ?

பாட, ேக0டேதா ேவ@பிைளயி த பியாகிய

.ழைதேவ@ பிைள#.M ேச#கிழா பிைள தமி/
ெசாேன.
நா பாட

ஊக>#. ேபா

தி)விைடம)7)லாA

ெசா@ைகயி கவனித ஆசிாிய, “சாமிநாைதய ராண பிரச,க

ெச த பழ#கதா நறாக விஷய,கைள விள#.கிறா” எ4
அ)கி()தவகளிட

Rறினா.

விைடெப-4 மீ2ட*
அ பாி ப* நா0க த,கியி)ேத. அபா, “நா காைர#.ேபா 
ராணைத Jதிெச *ெகா2 வ*விகிேற” எ4 ஆசிாியாிட
ெசாேன. அவ)#. விைடெகா#க மன வரவிைல; எ பிரயாணைத

த#கA மனமிைல. “சாி, ேபா வா) , சீ#கிர

வ*வி ” எறா. அறிB ,

“வழிM ெசலA#. ைவ*#ெகா> ” எ4 எ ைகயி ஒ) Vபாைய அளிதா.

பிற. காைர# கி)Uணசாமி ெர03யா)#., “சாமிநாைதயைர#ெகா2 ராணைத
விைரவி நிைறேவ-றி தாமதி#காம அ?பி விக” எ4 ஒ) க3த

எ/தி#ெகாதா. வழ#க ேபா அத தைலபி அவ விஷயமாக ஒ)பாடைல

இய-றி எ/*விதா.

நா அவைர பிாித-. மனமிலாமேல விைடெப-4# காைர வ* ேசேத.
----------
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61. பிரச#க சமான
அதியாய -61 பிரச,க ச மான காைர#. வதAட தி)விைளயாட-ராண
பிரச,கைத Jதிெச B

விஷயதி என#. ேவக

உ2டாயி-4. “இ?

ெகாIசநா ெபா4தா அதிகெதாைக ேச) ” எ4 சில Rறின.
“கிைடதம0

ேபா*மான*” எ4 கி)Uணசாமி ெர03யாாிட

ெசாேன.

பிைளயவக தம#. எ/திய க3தைத# க2 அவ அளவ-ற

ஆனதமைடதா. அவ விஷயமாக அலவ பிரா எ/தியி)த பா0ைட

ப3* ப3* ெபறாதேப4 ெப-றவைர ேபாலானா. “உ,க>ைடய

ச பததா அ மகாகவியி?ைடய தி)வா#கா பாடெப-ற பா#கியைத

அைடேத. நா எ,ேக! அவக எ,ேக! ; ெதாியாதவகளாக இ)*

எைன ஒ) ெபா)ளாக எ2ணி இைத எ/தியி)#கிறாகேள! அ மகாைன ேநாி

தாிசி* மகிGA4

சமய;

கிைட#.மா?” எ4 Rறி பாரா03னா.

கி)Uணசாமி ெர03யா அ
அ*தா சமயெம4 எ2ணிய நா, “அவக எைன விைரவி வ*வி ப3
க0டைளயி03)#கிறாக. உ,க>#. எ/திய க3ததி@ அைததா

வ-4தியி)#கிறாக” எேற. பிைளயவக த ேம ஒ) பாட

எ/தியி)பைதB தம#.# க3த எ/தியி)பைதB
அைடவதிேலேய அவ கவன

ெசற*; அ#க3த

எ2ணி எ2ணி வி மித

எத ெபா)0

எ/தெப-றெதபைத அவ ேயாசி#கவிைல. நா எ*M ெசானேபா*

ெர03யா தமச,கடதி அகப0டா.
“நீ,க அவசிய

பாகவத

அ,ேக ேபாகேவ2மா? இ,ேகேய இ)* இராமாயண ,

;த(யைவகைளB

பிரச,க

ெச *வதா எ,களா இயற

உபகார,கைளM ெச ேவாேம. ஒ) கவைலB ஏ-படாம பா*#ெகாகிேறா .

நீ,க பிைளயவகளிட
நா,க>

அ3#க3 ேபா M சில நா0க இ)* வரலா .

வ* அவகைள# க2 ேக0#ெகாகிேறா . அவகைளேய இ,ேக

அைழ* வ* சில கால

இ)#கM ெசா( உபசார,க ெச * அ?ப

எ2ணியி)#கிேறா . நீ,கேளா இனிேம- கிரமமாக இலறைத நடதேவ23ய

நிைலயி இ)#கிறீக. இ,ேக நீ,க எலாவிதமான ெசௗகாிய,கைளB
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அைடயலா . உ,க தகபனா)#.

மாதிர

ெசா@வத4. பிரச,க

மிகA தி)தியாக இ)#. . இ* நா

ேக0க வ)பவக எேலா)#.

உ,கைள

இ,ேக இ)#. ப3 ெச யேவ2ெமற க)* இ)#கிற*. அதப3 என

ப3#க ேபாகிறாெர4 எேலா)

அவ ஒ) சி4பிரச,க

எைன ஆவலாக# ேக0கிறாக” எ4

ெச தா.

“ந ;ைடய தைதயா எைத வி) கிறாேரா அத-. அ?.ணமாக அலேவா
இ)#கிற* இத ேபM? இவக>ைடய அ நம#. ஒ) தைடயாக நி-கிறேத!”

எ4 எ2ணிM சிறி* தமாறிேன. பிற., “உ,க>ைடய அைப நா மற#க

மா0ேட. இ?

சில கால

பிைளயவகளிட

பி இ,ேகேய வ*விகிேற. நா இ?

ேபா

இ)* பாட

பாயதாேன? நா

ேக0

க-4#ெகாள ேவ23யவ-ைற இேபா* க-4#ெகாளாவி0டா பிற.

வ)* ப3 ேந) . பிைளயவக>ைடய ெப)ைம உ,க>#. ெதாியாதத4.
அவகளிட

பாட

ேக0.

பா#கிய கிைடதி)#. ேபா* அைத இைடேய

ந/வவிவ* த)மமா? எ?ைடய நைமைய வி) பவகளி நீ,க மிகA

;#கியமானவக. உ,க>ைடய வி)பைத நா ற#கணிபதாக எ2ண#

Rடா*. உ,க வி)பைத நிைறேவ-4 சதப
ஆனா எ வி)ப

எப3B

கிைட#. ,

நிைறேவ4வத-. இ*தா சமய ” எ4 அவாிட

ெசாேன. ெர03யா)#. விைட ெசால ஒ4

உ,க இUட . நீ,க ெசாவதி@

ஒ#ெகா2டா.

நியாய

ேதாறவிைல. “அபா

இ)#கிற*” எ4

ராண Jதி
தி)விைளயாட- ராண

Jதிெச B ெபா)0 ஒ) நலநா

.றிபிடப0ட*. அராணதி இ4தி படலமாகிய அ)Mசைன படலதி ஒ)
ப.தி ;ேப நைடெப-ற*. பி-ப.திையM ெசா( பிரச,கைத நிைறேவ-ற

ேவ2 .

.றிபி0ட தினதி ஊ ;/வ*

ெப),R0டமாக இ)த*. பிரச,க

ெச *

வத பிைளயாேகாவி@#. ; இ)த பதைல பிாி* ஒ) ெபாிய பத
ேபா0டாக. வாைழ, க;., Rத- பைன, இளநீ#.ைல, மாவிைல

ேதாரண,க, ேதM சீைலக ;த(யவ-ைற#க03 பதைல அல,காிதாக.
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ஒ) ெபாிய தி)விழாநாைள ேபால எேலா)
மாைலயி ;ேநரதிேல பிரச,க

உஸாகேதா இ)தாக.

ெதாட,க ெப-ற*. இராணைத#

ேக0வத வசிUட ;த(ய ாிஷிக பல பல சிவதல,கைள

தாிசி*#ெகா2 ம*ைரைய அைட* Q ேசாமதர# கடAைள வழிப0
Jசிதனெரற ெச தி அ)Mசைன படலதி உள*. அ ;னிவக Jைஜ

ெச த பிற. ெசா#கநாத ெப)மாைன *திபதாக அபடலதி இ4தியி
ஒ)ப.தி இ)#கிற*. அப.தியி அ#கடAளி அ4ப* நா.

தி)விைளயாடக> ;#கியமானைவ ஓைசM சிறைடய ெச B0களி
ெதா.*M ெசால ெப-றி)#கிறன.

“பழிெயா பாச மா4ெகட வாச வெச பணி
ெகா2ட வ2டசரண

வழிப ெதா2ட ெகா2டநிைல க2 ெவளிமணி
ம4 ளா3சரண

ெசழியபி ளிதி டாதப3 மாறி யாடெதளி
வித ேசாதிசரண

எ/கட Rவி மாமிBட மாம னாடவிைச
விச வாதிசரண ”

எப* அ ப.தியி ;த- பா0. இ6வா4 ஆ4பாடக வ)கிறன.

அMெச B0கைள ெவ6ேவ4 ராகதி- பா3 ெபா) ெசா@ ேபா* ;
விாிவாகM ெசான தி)விைளயாடகளி ஞாபகதினா@ பாடகளி
இேனாைசயா@

யாவ)

மன,கசி* உ)கின.

பிரதிய0ச அகதிய
இ6வா4 ;னிவ *திெச யM ேசாமதர# கடA பிரசனமாகி அவகைள
ேநா#கி, “உ,க>ைடய ேதாதிர

நம#. ஆனதைத அளித*” எ4 தி)வா

மலத)ளினா. இத விஷயைத# R4

பாட வ)மா4:

“என*தித வசி0டாதி யி)3கைள# .4;னிைய
எறிேத னீப

வன*ைறBI சிவெப)மா னி(,கதி Yதியா
வ* ேநா#கிM

சினதிைனெவ றகெதளிதீ நீ ெச த Jைச*தி

74

ெத வ தான

அைனதி?#. மைன*ய#. நிைற*நம# கானத
ஆயி- றேற.”

[.4;னி -அகதிய ;னிவ. நீபவன

Yதியா

-கட பவன ; ம*ைர#. ஒ) ெபய.

-தி)A)வ;ைடயவராகி. ெத வதான

நா பிைளயவகளிட

-ே[திர,க.]

ேபாக எ2ணி இ)பைத அ#R0டதின)#.

ெதாிவி#க ேவ2ெமப* எ க)*. பிரச,க

ெச B ேபாேத

பிைளயவகைள ப-றிM ெசா@வத-. ஒ) சதபைத ஏ-பதி#ெகாள
எ2ணிேன. இபா0 அMசதபைத அளித*. இபாட@#. ெபா)

ெசா(வி0 விேசஷ உைர ெசால ெதாட,கிேன. “வசி0டாதி ;னிவக
எ4 ெசான மாதிரதி எலா ;னிவக>

அட,கிவிவாக. அப3

இ)#க, .4;னிைய எ4 அகதிய ;னிவைர தனிேய ஆசிாிய எ*M

ெசா(யி)#கிறா. வசி0ட)#. எ6வளA சிற உ2ேடா அ6வளA சிற

அகதிய)#. உ2. அகதிய பரம சிவப#த. சிவெப)மா?#.M சமமானவ.

இ6வளA ெப)ைமையB விட தமிைழ வடெமாழிேயா ஒத சிறைடயதா#கிய
ெப)ைம அவ)#. இ)#கிற*. தமிG % ெச த பரIேசாதி ;னிவ அவைர

தனிேய ெசாலாவி0டா அபசாரெம4 நிைன* அ6வா4 ெசானா. தமிG

ஆசிாியராகிய அகதியைர தமிG# கவிஞ இ6வாேற பாரா0வாக.

தமிழாசிாியக>#. உள ெப)ைம அளA கடத*. இேபா* பிரதிய0ச

அகதியராக விள,.பவ)
எேலா)

எ?ைடய ஆசிாிய)மாகிய பிைளயவகைள

ெத வ ேபால# ெகா2டா3 வ)கிறாக.

இவக>#ேக இ6வளA ெப)ைம இ)#. ேபா* அகதிய)#. எ6வளA ெப)ைம
இ)#க ேவ2 ! பரIேசாதி ;னிவைர ேபால நா;

தமிழாசிாியகைள

பாரா0ட# கடைமப03)#கிேறா . அகதியைர ேபாற சிவப#திB

தைலைமB உைடய பிைளயவகளிடதி நா மீ2
எ2ணியி)#கிேற. எேலா)

ெசவதாக

தமிG

விைடதர ேவ2 ” எ4 ெசா( ;3ேத.

பிாிவி வ)த
;னிவக Rறிய ேதாதிர இபதி ஆGதி)த யாவ) திNெர4

வ)தைத அைடதன. நா காைரையவி0 றப0 ேபாேவெனப* பல

ேப)#. ெதாிB . ஆனா@

நாேன அMெச திைய ேநேர ெசானேபா*
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அவக>#. அட#க ;3யாத *யர

ெபா,கிய*. சில க2ணீ வி0டாக அத

அைப இ4 நிைனதா@ எ உள உ).கிற*.
பிரச,க

வாGேதா நிைறேவறிய*. பிற. ச மான,க பலவாறாக வதன.

ஆைடக, பண

எலா

கிைடதன. இ)%4Vபா

வைரயி பண

கிைடத*.

ெசலA#காக வா,கியி)த சி4 கடக>#.# ெகாத*ேபாக %-ைற ப*
Vபா

மிIசிய*. அைத#ெகா2 கயாண*#. வா,கிய கடனி

எIசியி)தைத தீ*வி0ேடா .
எேலாாிட;

விைடெப-4#ெகா2ேட. ;#கியமானவகளி ஒ6ெவா)வ)

தனிதனிேய வ*, “ஐயா எ,கைள மற#க ேவ2டா . உ,க .ைறைய

தீ*#ெகா2 இ,ேகேய வதி)* எ,க .ைறையB தீ#க ேவ2 ”
எ4 ேவ23னாக. அவக ேபMசிேலதா எதைன அ! எதைன

ெமைம! எதைன உ)#க ! கடA, அ எற ஒ) .ணைத ம#க>ைடய

மன#.ைகயி ைவதி)#கிறா. அெப)தன

நரக*#.M சமானமாகிவி .

இலாவி0டா உலக

ெச,கணதி நிகGதைவ
கி)Uணசாமி ெர03யா தாமாக விைட அளி#கவிைல. நா,க வ(* அவாிட

விைடெப-ேறா . விைடெப4 ேபா* அவ, “நீ,க பாகவதைத பாிேசாதி*
அMசி0டா சகாய

ெசா( எ தா

ெச கிேற” எ4 எனிட

ெசானா. “பா#கலா ” எ4

தைதய)ட றப0M ெச,கண*#. வ* ேசேத.

அ,ேக வி)தாசல ெர03யா)

அவ .மாரராகிய நலப ெர03யா)

காைரயி நிகGதவ-ைற# ேக0 மகிGதாக. நா பிைளயவகளிட

ெசவதி ேவக;ளவனாக இ)தைல உணத நலப ெர03யா, “நீ,க
ம0

ேபா

வா),க. த,க ஐயாA

அ மாA

இ,ேகேய இ)#க0 ” எ4

Rறேவ நா அ,ஙனேம ெச ய உடப0ேட. எ தாயா)#. எைன

பிாிவதி சிறி*

வி)பமிைல. அறிB

அைதM சாத இட,களி@

விஷேபதி ேநா

அ#காலதி . பேகாணதி@

பரவியி)த*. அMெச தி எ,க

கா*#. எ03ய*. இயபாகேவ எைன அ?வத-. மன இலாத எ

ெப-ேறாக>#. இM சமாசார

*ைணெச த*. “நீ இேபா* ேபாக ேவ2டா .

76

இ,ேகேய த,கி அத ேநா

அட,கியAட ேபாகலா ” எ4 ததாக. என#.

மாதிர எ6வா4 இ)தா@
எற உ4தி ஏ-ப0ட*.
என ெசா(B

அபா ஒ)நாளாவ* அ,ேக தாமதி#க# Rடா*

ேகளாம, “இ6வளA கால

தி)விைளயாட ப3ேத. Q

மீனா0சி தேரச தி)வ) எைன# காபா-4

எற ைதாிய

இ)#கிற*”

எ4 ெசா( றப0ேட. Q மீனா0சி தேரச தி)வ) எ4 ெவளிபடM

ெசானா@ , அத அ)ேளா அ Yதியி தி)நாமைத#ெகா2ட எ
ஆசிாியர* உ2ைமய எைன பா*கா#.ெமற ைதாிய;
அதர,கதி இ)த*.

எ

தி)வாவ*ைறைய அைடத
ெச,கணதி()* றப0டேபா* எ அைனயா ஒ) ைம 7ர
பிாிவத-. மன

உடவ*

இலாம க2ணீ வழிய, “ெத வதா காபா-ற ேவ2 ”

எ4 ெசா( விைடயளிதா. நா ேநேர தி)வாவ*ைற#. வ*ேசேத.

ஆசிாிய அ பாி ராண

அர,ேக-றிய பி தி)வாவ*ைற#. வ* வி0டா.

நா அவைர# க2டAட, “ம4ப3B

ேபாவதாக உேதச

இைலேய?

இ,ேகேய இ)#கலாமலவா?” எ4 ேக0டா.
நா, “இ,கி)* பாட

ேக0பைதயறி என#. ேவ4 ேவைல இைல” எ4

ெசாேன. தா தைதய ே[ம ;த(யவ-ைற அவ விசாாிதா.
பிரமணிய ேதசிக)ைடய ெமாழிக

அபா, “ஸநிதானைத ேபா  பா* வா) . பல மாத,களாக நீ
பா#கவிைலேய” எ4 ஆசிாிய Rறேவ நா மடதி-.M ெச4 Q

பிரமணிய ேதசிகைர பாேத.

“பல மாத,களாக உ ைம# காணவிைலேய! பிைளயவக அ3#க3 உ ைம
ப-றி பிரதாபிபாக. ெசௗ#கியதாேன?” எ4 ேதசிக ேக0டா.
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நா உசிதமாக விைட Rறிேன. பிற., “பிைளயவக>#. உ ைமேபால

ஒ)வ எேபா*

ேதகெசௗ#கிய

அ)கி இ)#க ேவ2 . அவக>#. ;ேபால

இைல. பாடI ெசா@ விஷயதி அவக>#. அதிகM சிரம

ெகா#க# Rடா*. அவகளிட

ேக0க ேவ23ய பாட,கைள நீ)

பிற)

ேக0

வா),க. %தனமாக வதவக>#. உ ைம ேபாற பைழய மாணா#கக

பாட

ெசாலலா . பிைளயவக>#.

மாணா#கக>ைடய R0ட

சிரமபாிகாரமாக இ)#. . மடதி

அதிகமாக இ)பைத# கா2ப* நம#. எ6வளேவா

சேதாஷமாக இ)#கிற*” எ4 ேதசிக அேபா ெமாழிதா.
க ப ராமாயண பாட

நா பணிவாக விைடெப-4 பிைளயவகைளM சாேத. க பராமாயண

பாட

ேக0க ேவ2ெம4 என#கி)த வி)பைத ஆசிாியாிட

லபதிேன. .மாரசாமி த பிரா?

சேவாிநாத பிைளB ேவ4 சில)

எேனா ேச* ேக0#ெகா2டன. ஆசிாிய எ,க வி)பதி-. இண,கி

அெபாிய காவியைத ;த(()ேத பாட ெசால ெதாட,கினா.
-----------

62. இர!ைட தீபாவளி
எ,ேக பாதா@ விஷேபதியி ெகாைம பரவியி)த*. தி)வாவ*ைறையM

-றி@;ள ஊகளி அேநா #. இைரயானவக பல. தி)வாவ*ைறயி@

சில இறதன. அ*கா4

அதைகய ேநாைய அறியாத ஜன,க, “கால

ெக0வி0ட*. க( ;-4கிற*. தம அழி* வ)கிற*. அதனாதா

இ#ெகாைள ேநா

வதி)#கிற*” எ4 ெசானாக. “ெரயி வத*. ஆசார

ஒழித*, அத-.# த#க பல இ*” எ4 சில ேபசின.
ேவதநாயக

பிைள வி2ணப

அரசா,கதா அேநா

பரவாதப3 ம)*கைள ஊேதா4

ெகாதன. மாPரதி இ)த ;சீ ேவதநாயக
உதவிையM ெச தா. அறிB

வா,கி#

பிைளB த மாலான

அேநா #.ாிய ம)ைத வா,கி# கிராமேதா4

ெகா#. ப3 ெச யேவ2ெமற க)ைத அைம*M சில பாடகைள இய-றிM
பிரமணிய ேதசிக)#. அ?பினா. அ பாடகளி ஒ4 வ)மா4:
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(க0டைள# க(*ைற)
“இல#கண ெம #கைர மாதிைர யாமி6 வளAமிறி

மல#க2 விைளபிணி யா-பல மா தன ம2மிேநா
வில#க வ)ாி ; மல ேநா ெகட விதகனா

நில#க Xைற பிரமணி யானத நிமலேன.”
[; மல ேநா

ெக ப3 ஞானாசிாியனாக உலகதி த,.கிற பிரமணிய

ேதசிக, இல#கணதி- ெசாலப

எ/தாகிய ெம #. அைர மாதிைர கால

அளA. இேபா* அத அளA Rட த ெம க>#. இலாம விஷேபதியாகிய

மலேநாயா பல இறதன. இேநாைய வில#க தி)வ) ாிய ேவ2 .]

அ6வி2ணபைத ெப-ற ேதசிக பண ெகா* ம)ைத ஏராளமாக வா,கM
ெச * கிராமேதா4
ெச தன.

அ?பி# கிராம ;சீகைள#ெகா2 விநிேயாகி#. ப3

எ தா , தைதய எைனப-றி# கவைலயைடவாகெளற எ2ணதா நா
ெசௗ#கியமாக இ)பைத# க3த Yல அவக>#. அ3#க3 ெதாிவி*வேத.
சிறிய தகபனா
சீகாழி தாEகாவி இடமணெல?

கிராமதி எ சிறியதாயாராகிய மீனா0சி

அ மாளி கணவ கணமாக ேவைல பா* வதா. அவ ெபய தரைமய
எப*. சாதமான இய

44

உைடயவ அவ; ச,கீத ஞான

உளவ; சிவப#திM ெசவ. தி)வாவ*ைறயி அ#காலதி கணமாக

இ)தவ ேவ4 கிராம*#. ேபாகேவ2ெமற ேநா#கேதா இ)தா. எ

சிறிய தைதயா தி)வாவ*ைற#. வர வி) பினா. இ6வி)வ)
த

கல* ேபசி

இட,கைள பாிவதைன ெச *ெகா2டாக. இத ஏ-பா0டா எ

சிறியதைதயா தி)வாவ*ைற#. த . ப*ட வ* ேசதா. அத-.

எ ;ய-சிB

காரணமாக இ)த*.
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அவ தி)வாவ*ைற#. வதேபா*, “இனி யாெதா) கவைலBமிறிM சாியான
ேவைளயி ஆகார

ெச *வி0 இவக>ைடய பா*காபி இ)* வரலா ”

எ4 எ2ணிேன. அவக 803ேல ேபாஜன

ெச *வரலாேன.

மடதி()* அ6வேபா* ேவ23ய ெபா)க அ6803-. வ) . அவ-ைற#

க2 எ சிறியதாயா எைன பாரா0வா. எ தாயா)#. எபா@ள

அ அவ)#.

இ)த*. ஒ) விதியாச மாதிர

உ2. எ அைனயா

எைனM சில சமய,களி க3*ெகாவா. சிறியதாயாாிட
ெவ4#.றிைப எ4

நா

க2டதிைல. .ளித ேநரதி நிைன*

ேபா-4வத-.ாிய உதமகளி அவ ஒ)வ. ெபா4ைம எப* அவ)#. ஓ

ஆபரண .

எ சிறிய தைதயா) எபா அபாகேவ இ)தா. அவ)2; அவ
ேவைலB2; ற விஷய,களி அவ தைலயிடா. மடதி நில,கேள உள
அத# கிராமதி அவ உதிேயாக பாதா@ வ(* மடதி-.M ெச4
ஆதீனகதேரா பழகி பிாிய

ச பாதி#.

இ)ததனா மடைதM சாதவக அவாிட

;ய-சியி ஈபடவிைல. இப3
மதிேபா பழகினாக.

க பராமாயண பாட
எ,க ஆசிாிய க பராமாயண பாட

இைணய-ற ைவB

ெசா( வதா. இராமாயணதி

அவ)#. தமிழி இ)த அேம அபாட

நைடெப4வத-.# காரண . இைலெயனி அநிைலயி ஆசிாிய

மாணா#கக>#. பாட

ெசாலேவ இயலா*. அவ ேதக

தளMசிைய அைடதி)த*. பிதபா2 எ?

ேநா

ப-றி#ெகா2ட*. அவ பாதைத பி3* வயி-ைறB
ேசாA

இைள

உ2டாயின.

இயபாக பாடI ெசா@

அ6வளA

அவைர

8,கMெச த*. அ3#க3

ஊ#க அவ)#. அேபா* இைல. தினேதா4

%4 அல* %-ைற ப* ெச B0க நைடெப-றன. ஒ6ெவா) ெச B>#.

ெபா) ெசாலவிைல. நா,க ப3*#ெகா2ேட ேபாேவா . இைடயிைடேய
நயமான ப.திக>#ேக .றிபாக ெபா) ெசா@வா. எ,க>#. பாடI

ெசா@வெதப* ெபயரளவி இ)த*; ஆனா அவ அவ-ைற Jரணமாக

அ?பவிதா. இராமாயண பாடக அவ தளத நிைலயி ம)தாக உதவின.
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இைடயிைடேய க பர* வா#ைக பாரா03 உ).வா. சில பாடகைள மீ2

மீ2

பல;ைற ப3#கM ெசாவா. அவ-ைற விள#கிM ெசா( இன இன

நய,க உளனெவ4 எ*#கா0வைதவிட பல ;ைற ப3#கMெச *
ேக0 அ?பவிபதி அதிக இப

அவ)#. இ)த*. சில பாடக>#. அவ

வாைதகளா ெபா) ெசாலவிைல; க2ணீவி0 உ)கி நிற அவ

ெம பாக உைர Rறின. “இனிேம இப3 யா பிற#க ேபாகிறாக? என
அழ.! என அழ.! ேயாசி*பா3ய பா0#களா இைவ? இய-ைகயாக வ)கிற
வா#கி நயதா எப3 இ)#கிற*!” எபா. க ப பாடைல நா;
இ4கிேறா ; அவ)

ெப-ற அ?பவ

உண*

உண* அ?பவிதா. ஆனா கவிஞராகிய அவ

நம#. இ)#.ேமா எப* சேதகதா. கவிஞ உளைத#

கவிஞ உண) ;ைறேய ேவ4ேபா@ !
க பைர ஆசிாிய பாரா0 ேபாெதலா

நா க பைர# கா03@

ஆசிாியைர

ப-றிேய அதிகமாக நிைனேப. “இெபாிய %ைல ;ேப ேகளாம-

ேபாேனாேம!” எற வ)த

உ2டா. . “இவக>#. இ6வியாதி வதி)#கிறேத;

எப3 ;3Bேமா!” எற பய;

எ மனைத அைல* வத*.

ஆசிாிய இய-றிய %க
இ6வா4 ேநாயினா ஆசிாிய வ)தினா@

அவ)ைடய கவியா-ற

ெம(Aறவிைல. தி)விைடம)7 தல விஷயமாக ஒ) திாிபதாதிைய அவ

இய-ற ெதாட,கினா. ஆதீனதா வி) பியப3 Q சிவஞான ேயாகிக

சாிதிரைத விாிவாகM ெச ய ெதாட,கினா. இ6விர2 %களி திாிபதாதி

மாதிர

Jதியாயி-4. சிவஞான ேயாகிகளிடதி அவ)#. அளவ-ற அ

இ)த*. அதனா அவ சாிதிரைத ஒ) காவிய ேபால அைம#க எ2ணி நா,
நகரM சிற#கைள பாடெதாட,கினா, தி)வாவ*ைறயி ெப)ைமகைளB

ஆதீன .)பர பைரயி சிறைபB

நறாக பாடேவ2ெமப* அவ அவா.

இ6வளA ெபாிய அதிவாரேதா ஆர பித அ* நிைறேவறாம-ேபாயி-4.
ஆசிாிய ேநாயா *4வைத அறித பிரமணிய ேதசிக அவைர

தி)விைடம)7)#. த#க ெசௗகாிய,க>ட அ?பி அ,ேக உள

க0டைளமடதி இ)*வரM ெச தன. தி)விைடம)7 அர2மைன
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ைவதியராக இ)த ேசஷாசல நாB எபவ அவ)#. ம)* ெகா*வதா.
ஆலயதி- Zடா பாிகாரமாக அ)Mசைன ;த(யன நடதன.
நா?

ேவ4 மாணா#கக> தி)வாவ*ைறயிேல இ)ேதா . ஒ)நா வி0

ஒ)நா நா,க தி)விைடம)7)#. ேபா
பிரமணிய ேதசிகாிட

ஆசிாியைர பா*வ*

அவர* நிைலைமைய ெதாிவிேபா .

ச,கீத ஒளஷத
நா அ6வா4 ெசற கால,களி இரA ேநர,களி, அவ)#. 7#க

வாராைமயா அவ வி)பதிப3 தமிG# கீதன,கைள பாேவ.
ச,கீததி சிறி*

பயி-சியிலாத ஆசிாிய எலா தளதி)த அத நிைலயி

அ#கீதன,களி மன

ச,கீத;

ஒறி த

ேநாைய மறதா. அவைர அறியாமேல

கீதன,களி எளியநைடB

அவ உளைத# கவதன. ;#கியமாக

நதனா சாிதிர# கீதைனகைள# ேக0. ேபா* அவ அைடத ஆ4த
மி.தியாக இ)த*.

மணிமதிர ஒளஷத,களா எ6வளேவா ;ய4

ஆசிாியர* ேநா

.ைறயவிைல. அபா தி)வாவ*ைற#ேக வ*வி ப3 பிரமணிய ேதசிக

ெசா(ய?ப அவ அ,ஙனேம வ* ேசதா. அ,. உசிதமான அளவி

சிகிைஸ நைடெப-4வத*. மடதி-. வ)பவக, பிைளயவகைள

தவறாம வ* பா* அவர* அெசௗ#கியைத அறி* வ)தினாக.

ஐபசி மாததி தீபாவளி#. த ;ைடய .மார ேவ2ேகா>#. இைச*
ஆசிாிய மாPர

ெசறா. ெச@ ேபா* அவ)ட சில மாணா#கக

ேபானாக. ஆசிாிய)#.

அவ)ட ெசறவக>#. தீபாவளியி

அணி*ெகா> ப3 திய வதிர,கைளM பிரமணிய ேதசிக அ?பினா.
தீபாவளி# .ைற
நா தி)வாவ*ைறயிேல த,கியி)ேத. எ சிறியதைதயாேரா தீபாவளி

நான

ெச ேத. மடதி உளவக>#.

ம-றவக>#. ஆதீனகத

தீபாவளி ஆைடக வழ,கினா. என காரணதாேலா என#.# கிைட#கவிைல.

*லாமாத ஆனAட ஆசிாியைர அைழ* வரேவ2ெம4 பிரமணிய

ேதசிக எைன மாPரதி-. அ?பினா. நா ேபா  பிைளயவகைள#

82

க2ட* , அவ ;த( எைன, “தீபாவளி#. உம#. மடதி()* ேவU3
கிைட#கவிைலயாேம?” எ4 ேக0டா. அத விஷயைத அவ எப3ேயா

ெதாி*ெகா23)தா. அதனா என#. விேசஷ வ)த

இராவி0டா@

அவ)#. மாதிர

“மடதி ப3#.
ம0
பிாிய

அ* ப-றிய உ4த மனதி இ)ேத வத*.

பிைளக எேலா)#. வதிர

மறபத-. நியாய

ஒ4

இைலேய! உ மிட

வழ,. ேபா* உ ைம

ஸநிதானதி-. எ6வளேவா

இ)#கிறேத. கவனி#க ேவ2டாமா?” எ4 அவ ெசானா.

“ெப),R0டதி மற* ேபாயி)#கலா ; அல* ெகாததாக எ2ணி
இ)#கலா . இத-. ேவ4விதமான காரண

ெசாேன.
“சமாதான

இரா*” எ4 நா சமாதான

ேவ2டா . உ2ைமயான அைப ெவளிப*

சதப,க

மனிதக>#. அ3#க3 ேந)வதிைல. அப3 ேநாி ேபா* அைத

ெவளியிடாவி0டா அ இ)பதாகM ெசா(#ெகா>வதி பய ஒ4
இைல. பண#காரக>#. அல[ியமாகப

ஒ) சி4விஷய

உ2ைம அைப

எதிபாபவக>#. மி#கமன#.ைறைய உ2டா#கிவி ” எறா.
ஆசிாிய)#. அ6விஷயதி எ6வளA வ)த

வாைதக லபதின. அத-. Yலகாரண

உள ேபரேப. அMசமயதி நா ெசா@

இ)தெதபைத அவ

எபா அவ)#. இயபாக

சமாதானெமலா அவ)ைடய

சினைத அதிகமா#.ெம4 உண* ேபசாம இ)*வி0ேட.
ம-ெறா) தீபாவளி

ஆசிாிய அேதா நி-கவிைல. அ)கி இ)த ஒ)வைர அைழ* அவ ைகயி

பணைத அளி*# கைட#.M ெச4 ஒ) திய பதா4 வதிர

வா,கிவரM

ெச * தாேம அத-. மIச தடவி எ ைகயிேல ெகா*, “இைத#

க03#ெகா> ” எ4 அட Rறினா. நா அ6வாேற அைத
தாி*#ெகா2ேட. தீபாவளி என#. இர2 தடைவ ஏ-ப0ட*.

தி)வாவ*ைறயி எலாேரா

நான ெச * யாவ)#.

ெபா*வான

தீபாவளிைய# ெகா2டா3ேன. அ4 மாPரதி ஆசிாிய ;னிைலயி அவ
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அபாைவயி YGகி அவத

அ)ைம# ைகயா அளித வதிரைத தாி*

ஒ) தீபாவளிைய# ெகா2டா3ேன. அ4 என#கி)த மகிGMசி#. அளவிைல.
எைன ஒ);ைற பா*வி0, “இேபா* எ6வளA நறாக இ)#கிற*!” எ4

ெசா( ஒ) ெப)YMவி0டா. அேபா* ெநநாளாக இ)த .ைற ஒ4 நீ,க

ெப-றவைர ேபாலேவ அவ ேதாறினா.
நா வத காாியைத ெமல அவாிட
இ,ேக இ)*வி0 ேபாகலா

நீ)

ெசாேன. “இ?

சில தின,க

இ) ” எ4 அவ ெசாலேவ, அ,ஙனேம

சில தின,க மாPரதி த,கியி)ேத.
இராமாயண தக,க
ஒ)நா மாPர

கைட8தியி ஓாிடதி இராமாயண

வி-4#ெகா23)தா. இராமாயண பாட

ஏ/கா2ட,க>

ஒ)வ

நைடெப-4 வத சமயமாதலா@

ெநநா0களாக இரவ தகைத ப3* வதைமயா@ அவ-ைற#

க2டAடேன வா,கிவிட ேவ2ெமற ஆவ உ2டாயி-4. அத ஆவைல
Jதி ெச *ெகாள எனிட

பண

இைல. விைலைய விசாாிேத. “ஏ/

Vபாயி ஒ) ைபசா Rட# .ைறயா*” எ4 கைட#கார ெசானா.

எப3யாவ* அதக,கைள வா,கிவிட ேவ2ெமற ஆைச வளத*. ஒ)

வழிB

ேதா-றவிைல.

பிற. அ,கி)* ேநேர தி)வாவ*ைற#. ஓ0ட;
சிறியதகபனாாிட

ச பள

விஷயைதM ெசா( பண

நைடBமாகM ெச4 எ

ேக0ேட. அெபா/*தா

அவ)#. வதி)த*. ச பளேம ஏ/ Vபா தா: அவ சிறி*

ெசாலாம எ ைகயி அைத# ெகா#கேவ மீ2
கைட#காரனிட

தைட

மாPரதி-. வ*

ேபா # க பராமாயண ஆ4 கா2ட,கைளB உதர

கா2டைதB ெப-4#ெகா2ேட. தி)வாவ*ைற#. ேபா

வததனா

உ2டான இைள அதக,கைள ெப-ற சேதாஷதி மைற*வி0ட*.
தக,கைள# ைக#ெகா2 ;கமலMசிேயா ஆசிாியைர அXகி அவ-ைற
அவாிட

அளிேத.

“என தக,க?”
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“க பராமாயண . அ6விட*# ைகயா ெப-4#ெகா> ெபா)0 விைல#.
வா,கிேன.”
“விைல என?”
“ஏ/ Vபா .”
“பண

ஏ*?”

நா தி)வாவ*ைற#. நட*ெச4 பண

வா,கிவதைதM ெசாேன.

அைத# ேக0டAட, “அடடா! இத-காக இ6வளA சிரமபட ேவ2மா?

எனிடதா தக,க இ)#கிறனேவ! அவ-ைற எ*#ெகாளலாேம?
எனிட

ஒ) வாைத ெசா(யி)#க# Rடாதா? சாி, வா,கியா வி0ட*.

நறாக ப3* கழைடய ேவ2 ” எ4 ெசா( அவ-ைற எ ைகயி
அளிதா.

அவ-ைற ெப-4# க2களி ஒ-றி#ெகா2ேட. சில பாடகைள பாட;

ேக0ேட. எெபா/*

ேபாற நிைலயி ஆசிாிய இ)தி)பி அேபா*

இர2 கா2ட,கைள நா பாட

ேக03)ேப. அவ தளMசிைய அறி*

நா வ)திேன. எ உள*ேள ஒ)வைகயான பய

இ)த*.

.;றி#ெகா2ேட

சில தின,க>#. பி ேமனாபல#கி ஆசிாிய தி)வாவ*ைற#. வதா.
அவ)ட இ)த ம-ற மாணா#கக>
ேசேதா .
----------

நா?

அவைர ெதாட* வ*
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63. ‘சிவேலாக
‘சிவேலாக திறத’
திறத’
Bவ வ)ஷ

காதிைக மாத ஆர பதி (நவ ப 1875) எ ஆசிாிய

தி)வாவ*ைற#. வ* ேசதா. க பராமாயணதி அேயாதியா கா2ட

பாட

நைடெப-ற*. அவ)ைடய அெசௗ#கியதா ஒ) நாைள#. ;ப*

பாடகேள பாட, ேக0க இயற*. த#க ைவதியக கவனி* வதன.

பிரமணிய ேதசிக அ3#க3 ஆசிாிய)#. ேவ23ய ெசௗகாிய,கைள
அைம#. ப3 ெசா( வதா. ைவதியக ெச த பாிகார

ேதசிக

;த(ேயா)ைடய அைப ெவளிபதியேதயறி ேநாைய ேபா#.வத-.
உபேயாகபடவிைல. காலபல

ெச B

ைக Rடவிைல. .மாரசாமி த பிரா அவ

Jைஜைய தாேம ெச * பிரசாத

ஆசிாியர* உட தளதா@

அதளMசியி அவர* அறிA
லப0டன.

அளி* வதா.

அவ)ைடய .ணMசிற ேவ4படவிைல.
அ

மாியாைதB ெப)தைமB

சிறபாக

ேநாயி கைம
அபா/

ேநா

தளMசிையB

ஆசிாிய உட பி உள பலைத வரவர# .ைற*வத*;

அதிகபதிய*. பாடI ெசாவ* நிற*. பத

ப#ைகயாகேவ இ)#க ெதாட,கினா. அவ)#. ேவ23ய பணிவிைடகைள

இைடவிடா* உடனி)* சேவாிநாத பிைள ெச *வதா. நா?

இயறவ-ைறM ெச *வேத.

எனா

சிறியதாயா ெச த உதவி
எ சிறியதாயா மிக நறாகM சைமய ெச வா. அவ ெச தளி#.

உணAவைககளி )சிக2ட நா ஆசிாிய)#. வி)பமான வியIசன,கைளM
ெச வி*#ெகா2 ெச4 அவ)#. அளிேப. அவேரா பழகியதனா

அவ)#. இன இன வியIசன,களி பிாிய

உளெதபைத நா

அறிதி)ேத. எ ேவ2ேகா>#கிண,கி எ சிறியதாயா நா

ேவ23யவ-ைற அட ெச *த)வா. ஆசிாிய அவ-ைற உ2 மி#க

தி)திைய அைடவா. அவ உ2 மகிGவைத அறி* நா?

ஆ4த ெப4ேவ.
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ஆசிாிய ெபாிய பிரயாணதி-. சிதமாகிறாெரற .றி யாவ)#.
ெதாி*வி0ட*. அவ)ைடய .மார)
தி)வாவ*ைற#. வதன.
தா

மைனவியா)

மாPரதி()*

தைதயா வரA

அ#காலதி எ தா , தைதயா ெகாளிடதி-. வடகைரயி@ள ேவJாி

இ)* வதன. உைடயாபாைளய

ஜமீதாாி ைம*ன)

கைலெய?

ஊாி இ)தவ)மான ;*சாமி நயினா எபவ எ தகபனாைர ஆதாி*

வதா. பிைளயவகளி ேதக அெசௗ#கியைத நா எ தைதயா)#. ஒ)

க3தYல

ெதாிவிேத. அைத# க2டAட அவ எ அைனயாைரB

அைழ*#ெகாண தி)வாவ*ைற வ* எ சிறியதாயா 803 ஜாைக
ைவ*#ெகா2 த,கியி)தன.

பிரமணிய ேதசிக எபா ைவ*ள அபினா நா எத ெபா)ைள எதM
சமய

ேக0டா@

மட* அதிகாாிக வழ,கி வதன. அதனா எ தா

தைதய)#. ேவ23யைவ யாெதா) சிர;மிலாம கிைடதன.
ெபாெமாழிக
ஆசிாிய பாடI ெசாவைத நி4திவி0டா@

நா,க ஏேத? சேதக

ேக0. ேபா* அைத விள#.வா. அவ)#. பிாியமான %கைள

ப3#கMெசா(# ேக0வதா. நாேன ப3* வேத.

ஆசிாிய ப#ைகயி- ப*#ெகா23)பா. அவர)கி அம* சேவாிநாத
பிைள கா ைககைள தடவி#ெகா*#ெகா2ேட இ)பா. நா அ)கி
உ0கா* ேதவாரைதேயா தி)வாசகைதேயா ஆசிாிய காதிப ப3
ப3ேப. ேவ4 மாணா#கக> ஆசிாியைர பா#க வ)
-றி@

இ)பாக. எேலா)ைடய க2க>

அபக>

ேதவார

ப3* வ) ேபாேத இைடேய என#. ஒ) சேதக

உ2டா. ; அைத

ஆசிாியாிட

ஆGத பயைத ெவளிப* .

ேக0ேப. அவ சில வாைதகளா விள#.வா. இைடயிைடேய

நி4தி நி4திM ெசா( விள#.வா. ேதவாரதி@

தி)வாசகதி@
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ெந,காலமாக ஆரா Mசி ெச தவராத( நா சேதக
R4

ேக0. ேபா* அவ

விைட ெபாிய ைதயைல ேபால ேதா-4 . விஷயதி ெப)ைம மாதிர

அத-.# காரணம4. எலா

ஒ,கிய நிைலயி@

தமி/ணA ஒ,காம

ஆசிாிய ெசாவனவாத( அைவ அதிக மதிைடயனவாயின. “ஆசிாிய
கைடசி#காலதி ெசா@

வாைதக இைவ” எற ஞாபக உேள

ேக0ேட. அப3# ேக0.

ஒ6ெவா) சமயதி@ எதிகால ஞாபக வ*

இ)தைமயா அவ ெசா@

ஒ6ெவாைறB

க)7றி# கவனி*#

*4* . “இதைகய ெபாெமாழிகைள# ேக0க ;3யாம-ேபா.
சமீபி*வி0டேத.” எற எ2ணைத எ6வளA ;ய4

கால

மா-ற ;3யவிைல.

‘f* க4’
மாகழி பிறத*; அ* ேபா  ைதB பிறத*; ஒ) வழிB

பிற#கவிைல.

ஆசிாிய நிைல வரவர அதிகமான பயதி-.# காரணமாயி-4. ேதவாரதி அவ

அேபா* விள#கிய விஷய,க சில.
ஒ)நா தி)வாசக

வாசி*வேத. இல#கியM ைவேயா, சிவெப)மா

தி)வ)0 ெப)ைமைய எ*ைர*# ேக0ேபாைர உ)கMெச B

பதிMைவB

நிர பிBள அதைன ஆசிாிய ேக0வ) ேபா* இைடேய க2ணீவிவா.

அத ெத விக%- ெச B0க அவ உளைத உ)#கினெவபைத நா,க
அறி*ெகா2ேடா . சிவெப)மா தி)வ3ைய எெபா/* மறவாத

உளதினராக இ)தா@

அநிைனA ம-றM சமய,களி ம-ற

நிைனAக>#கிைடேய தைலைமெப-4 நிற*. அெபா/ேதா அநிைனைவயறி
ேவெறா4

அவ உளதி இட ெபறவிைல.

தி)வாசகதி தி)#ேகா* பிெய?

ப.திைய ப3ேத.

“ேநாB-4 Y*நா ?*கறா யி,கி)*

நாB-ற ெசவ நயதறியா வ2ணெமலா

தாB-4 வெதைன யா2ெகா2ட தக)ைண
ேதB-ற ெசவ-ேக ெசeதா

ேகா* Z”
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எற ெச Bைள வாசிேத, ‘f* கறா ’ எபத-. ெபா) விள,கவிைல.
சேதக

ேக0. ெபா)0 தைல நிமி* ஆசிாியைர பாேத. அவ

க2களி தாைர தாைரயாக# க2ணீ வழி*ெகா23)த*. “f* கறா
எபத-. அத என?” எ4 ேக0ேட. அவரா ேபச ;3யவிைல. நா#.#
.ழறிய*; ெதா2ைட அைடத*. “ெவ4*M ெச@தப0ட கைறேபால”

எ4 அத# .ழறேலாேட ெசானா. அத நிைலயி அவைர பா#. ேபா*

என#. க2ணீ ெப)கிய*. தளMசியா ேபச ;3யாம இ)த ஆசிாிய அத

பா03 உ)கிேபா

அவச;-றி)தா.

“ேநாB-4 Y*நா ?*கறா யி,கி)*”

எற அ3 அவ உளைத பிணி* அணMசிைய எ/பிவி0ட*.
மாணி#கவாசகர* அ6வா#. எ ஆசிாிய)ைடய நிைல#. மிகA

ெபா)தமாக

இ)த*. ேநாB-4 Y*நிற அவ)ைடய உள#க)ைத அதMெச B

ெதாிவிதைமயா அவ உ)கி ேபானா.

“தாB-4 வெதைன யா2ெகா2ட தக)ைண
ேதB-ற ெசவ-ேக ெசeதா

ேகா* Z”

எற அ3களி மாணி#கவாசக சிவெப)மா தம#. அ)ளிய ெப),க)ைண
திறைத பாரா0கிறா. அவைர ஆ2ெகா2டவ2ண

ஆ2ெகாவாேரா எற ஏ#க;

அெபா/* இ6Aலகி இ)தா@

த ைமB

ஆசிாிய உளேத எ/த*ேபா@ ! அவ
இநிைனAக எலா

ேச* அதைன

மற#கM ெச *வி0டன. “இவ இேபா* ந ேமா ேபசவிைல. ஆ2டவேனா
ேபகிறா. இவ த உளமாகிய ேகா* பிைய மாணி#கவாசகைர ேபாலM

சிவெப)மா தி)வ3 மலாி ஊ* ப3 வி03)#கிறா” எற உ2ைமைய
அேபா* ெதளிவாக நா அறி*ெகாளவிைல. சிலேநர

ெமௗன

நிலவிய*.

அவ தி)வாசகதி ஒறி உ)கினா: நா அவ நிைலக2 உ)கிேன. பி

மீ2

ெதாட* ப3#கலாேன.

ேதசிக விசாாித
தி)வாவ*ைற ஆதீன தாபகராகிய Q நமசிவாய Yதியி .)Jைஜ ைத
மாததி வத*. ஆலயதி உஸவ;

ஆர பமாயி-4. மடதி@

ஆலயதி@
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ேசதா-ேபா ஒேர காலதி உஸவ,க நடதன. வழ#க ேபால

ெவளிPகளி()* பல வதி)தாக. த பிராக>
பிர#க>

வி*வாக>

R3யி)தன. வதவகளி- ெப) பாேலா பிைளயவக

நிைலைய அறி* சிைதகல,கி திய,கின. எேலா) அவ)ைடய

.ணநல,கைள நிைன* உ)கின. “இனி இவ)#. பி இவைரேபா யாைர

பா#க ேபாகிேறா ?” எற க)ேத எேலா)#.

உ2டாயி-4.

பிரமணிய ேதசிக .)Jைஜ நிகGMசிகளி ஈப03)தா@ அவ)#. அைமதி
இைல. அ3#க3 பிைளயவகள* ேதக நிைலைய விசாாி*#ெகா2ேட

இ)தா. “இெபா/* எப3 இ)#கிற*? ஏதாவ* ஆகார

ெசறதா? ஞாபக

இ)#கிறதா? ேபகிறாகளா? ேபசினா ெதாி*ெகா>கிறாகளா?” எபன
ேபாற ேகவிகைள# ேக0 ெதாி*ெகா2டா. ைத மாத 20-ஆ

ேததி (31-1-

1876) அ4 ஆசிாிய)#. ேதகதளMசி அதிகமாயி-4. நா? சேவாிநாத

பிைளB

ஒ4

ேதாறாம சிறி*சிறிதாக பா ெகா*வேதா . இரவி

ேகாயி(()* Q ேகா;தீவர எ/த)ளினா. நா வாமி தாிசன

ேபானேபா* ேகாரவாயி( வாமிBட வத பிரமணிய ேதசிக
பிைளயவக நிைலைய ப-றி விசாாிதா; என#. ஒ4

ெச ய

ெசால

ேதாறவிைல. *#க ெபா,கிவத*. “இேபா* அவகளா ேபச ;3யவிைல;

நா

ஏதாவ* ெசானா ெதாி*ெகா>கிறாக. சிறி* சிறிதாக பாைல#

ெகா*வ)கிேறா ” எ4 தமாறி#ெகா2ேட ெசாேன. அவ ேக0M சிறி*
மய,கி நிறா. “இத நிைலயிலாவ* பிைளயவக

ஜீவிதி)#கிறாகெளறா ஆதீனதி-. மிகA

ெகௗரவமாக இ)#.

Q

ேகா;தீச தி)வ) என ெச கிறேதா!” எ4 வ)திவி0, “ேபா #

கவனி*#ெகா> ” எ4 விைடெகாத?பினா. நா பிைளயவகளிட

ெசேற.
மைறA

அ3#க3 ஆசிாிய)#. ஞாபக தவறிய*. நளிரA#.ேம ெநேநர

பிர#ைஞ

இழதி)தா. பிற. விழி* பா* ஏேதா ெசால வாெயதா. அ#.றி,
தி)வாசகெம4 ெசானதாக லபதிய*. நா தி)வாசகைத எ*

அைட#கலபைத வாசி* வேத. சிவெப)மா தி)வ3யி அைட#கல

.வத-. எ ஆசிாிய த.திBைடயவேர. அவ க2ைண Y3#ெகா2ேட
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இ)தா. தி)வாசகM ெச B அவ காதிவழிேய உள* .* இபைத

விைளவிதி)#க ேவ2 . அத இப

உ2டா#கிய*.

அவ ;கதி ஒ) மலMசிைய

அவ ெந-றியி விJதிைய நிைறய ஒ)வ இ0டன. சேவாிநாத பிைள அவைர

தம* மாபி சாதி#ெகா2டா. அைட#கலபைத வாசி*#ெகா23)ேத.

திNெர4 அவர* ேதகதி உள,கா ;த உMசி வைரயி ஒ) *3
உ2டாயி-4. Y3யி)த க2களி வல#க2 திறத*. அ6வளAதா.
சிவேலாகதி அேத சமயதி அத ந@யி .வத-. வாயி@

திறத*ேபா@ ! அவ YM நிறேபா*தா அவ)ைடய தமிG உணMசி நிற*.

தி)வாசக

எ ைகயி()* ந/விய*. க2ணி()* நீர)வி றப0ட*.

அப வ)த
அ,கி)தவகளி சில அர-றினாக. சில *#க தா,கமா0டாம வாைய

ெபாதி#ெகா2டன. நா ஒ4

உடைலB

ேதாறாம எ ஆசிாியாி னித

அைமதி தவGத ;கைதB என#. ஆதரேவா பாடI ெசா(ய

தி)வாையB

அ பாைவயி எைன த/விய க2கைளB பா*

பா* வி மிேன. “இேபா* நிகGத நிகGMசி ெபா யாக இ)#க# Rடாதா?
பிைளயவக மீ2

வா திற* ேபச#Rடாதா!” எற எ2ணேதா

பா#ைகயி அவ க2க இைமப*ேபாலேவ ேதா-4 ; வா

அைசவ*ேபால

ெதாிB ; YMவிவ*ேபால# க2ணி-ப . அத நிமிஷேம எலா

ேதா-றமாகிவி ; பிரைமயினா விைளB கா0சிகளாக ;3B .
ஆசிாிய)ைடய .மார)

மைனவியா)

ெவ4

அ,ேக இ)தன. ேவ4 பல அபக>

R3யி)தன. ஆசிாிய மைறத ெச தி உடேன எ,.

பரவிவி0ட*.

பிரமணிய ேதசிக விஷயைத அறி* வ)தினா. அவ)#. ஒ) காாிய;

ஓடவிைல.
ம4நா

வி3த*; இ)23)த எ,க மனதி-. வி3A இைல. பல வ*வ*

ஆசிாிய தி)ேமனிைய பா* பா* ல பிவி0M ெசறன. ஆதீன
ஞானாசிாிய சமாதிB-ற தி)நா0ெகா2டா0டதி- கல*ெகா2 இப

91

அ?பவி#க வதவகளி- பல ஆதீன தமிழாசிாிய மைறதெச தி ேக0

*ப#கட( ஆGதன.

பிரமணிய ேதசிக ேமேல நட#க ேவ23ய காாிய,க>#.ாிய ஏ-பாகைளM
ெச6வேன ெச யலானா. பல ஊகளி()* அபிேஷகதக வதன.
அந@டைல )திரJமி#. எ*M ெசறேபா* நா க2ட கா0சிB

வாைதக>

ேக0ட

இ4 நிைனதா@ உளைத# கல#.கிறன. எேலா)

வா வி0# கதறிவி0டாக. அவர* லைமதிறைதM ெசா( வ)*வா)

அவர* கவி*வைத பாரா03 உ).வா)

மாணா#ககபா அவ

ைவதி)த அைப எ*ைர* *ய)4வா)

அவ .ண விேசஷ,கைள

விாி* ல வா)மாக எ,ேக பாதா@ ஜன,க நிர பிவி0டன.
அபிேஷகதக அேபா* தி)வாசக

ெசா(#ெகா2 ேபானாக. அைத#

ேக0ட எ தைதயா, “இனிேம தி)வாசக*#. உைர ெசாபவக

இவகைளேபா யா பிற#க ேபாகிறாக?” எ4 ெசா( வ)தினா.

ஆசிாிய த

கைடசி நா0களி கைடசி நிமிஷ

வைரயி தி)வாசகதி

ஒறியி)தைத அறிதவனாத( அ6வாைதகைள# ேக0டேபா* எ
உள;

உயி)

ந,கின.

பல ேப)ைடய அறிA#.
ஆசிாிய தி)Aடல

த

க2X#. கா*#.

இப த* வாGதி)த

அ#கினிபகவானா அ,கீகாி#க ெப-ற*. சித பர

பிைள

தைதயார* உதர#கிாிையகைளM ெச தா. எலா ;3ய பனிர2 மணி

வைரயி ஆயி-4. பி யாவ)

நீரா3 தி) பின. நா?

அபா பாராத நிைலயிேல வி0வி0 நான
ஊ ;/வ*
-------

எ ஆசிாியைர

ெச *வேத.

ஒளி இழதி)த*.

64. அபய வா. ைத
அதியாய -64 அபய வாைத ஆசிாிய விேயாகமைடத பிற. உலகதி எலா
என#. ஒேர மய#கமாக இ)த*. 803-. வ* ஓாிடதி

உ0கா*ெகா2ேட. ஒ) ேவைலB

ெச ய ேதாறவிைல. யாாிடமாவ*
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ஏேத?

ேபசA

வி)ப

தியாகராச cைல எ?

எ உள

உ2டாகவிைல. ஆசிாிய இளைமயி இய-றிய

%ைல# ைகயி ைவ* ப3தப3 இ)ேத. ஆனா

;/வ* அதி ஈபடவிைல. அ3#க3 பிைளயவகள* நிைனA

எ/* *4திய*. அவ)ைடய க-பைன மிகA

பாரா0டத#க நிைலயி

அ%( அைமதி)த*. அதைன ப3#க ப3#க ஆசிாியர* பிாிவினா

உ2டான *பதி ேவக

ஆகாரதி@ மன

அதிகமாயி-4. க2ணீ 8Gதியப3ேய ப3ேத.

ெசாலவிைல.

திய கல#க
ஒ) மணி#. பிற. மடதி-. றப0ேட. அ,ேக ஓாிடதி .மாரசாமி

த பிரா சில)ட ேபசி#ெகா23)தா. ேபM, பிைளயவகைள
ப-றிய*தா. நா அ,ேக ேபானAட அவ எைன பா*,

“எலாைர#கா03@ உ,க>#.தா அதிகமான வ)த

இ)#. ” எறா.

ெவளிPகளி()* எ6வளேவா ேபக வ* அவகளிட

பாட, ேக0டாக.

நா ெமௗனமாக இ)ேத. “பிைளயவக மடதி இ)ததனா
மடதி எேபா*

மாணா#கக R0ட இ)த*. இனிேம அப3யி)#க

இடமிைல. அவரவ அவரவ ஊ)#.ேபா

இ)#க ேவ23ய*தா.

விேசஷகால,களி இ,ேக வ* ேபாகலா ” எ4 பி?

வ)தேதா அவ

ெசானா. அவ ேபMசி()* என#. ஒ) திய கவைல ேதாறிய*.
‘பிைளயவகேளா எேபா*
எ/தி#ெகா2

இ)* பாட

ேக0#ெகா2

கமாக# காலைத# கழிேதா . இனிேம நா

இ மடதி-. நம#. என உறA இ)#க ேபாகிற*? ந

என ெச வ*?

நிைல இனி என

ஆ. ?” எற ஏ#க தைலப0ட*. “ஒ) ெப)*ைணயாக விள,கிய

பிைளயவக மைறததா ேவ4 ப-4#ேகா3லாம அைல*திாிB
நம#. வ*விேமா” எ4 அIசிேன.

நிைல

இ#.ழபதி அ,ேக நி-பைதவிட Q பிரமணிய ேதசிகைர பா* வ)வ*
நலெமெற2ணி மடதி?ேள ெசேற. அ,ேக ஒ#கதி அவ

அமதி)தா. அவைர# க2டAட அ*கா4

எ? அட,கியி)த *#க

ெபா,கேவ ேகாெவ4 கதறிவி0ேட. என ;ய4

வி ம அட,கவிைல.

அட#க ;3யாம எ/த எ வ)தைத# க2ட ேதசிக, “வ)தப0 என
ெச வ*! மா-ற ;3யாத நUட

ேந*வி0ட*! நம#.

வ)த அதிகமாக
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இ)#கிற*; ெவளிபதாம இ)#கிேறா . உம#. தா,க ;3யவிைல.

உ மிடதி அவ)#. இ)த அைப ேவ4 எ,ேக பா#க ;3B ?” எறா.
ேதசிக Rறிய ஆ4த வாைதக
அத வாைதக எ *#கைத அதிகமாக 723வி0டன; பி?

வி மிேன.

“நடத காாியைத நிைன* வ)*வதனா லாப

ஒ4

இைல.

பிைளயவக இைல ெயற .ைறைய தவிர இ,ேக ஒ) .ைறA

இனிேம ேக0க ேவ23ய பாட,கைள ந மிடேம ேக0கலா . திய

மாணா#கக>#. பாட

இரா*. நீ

ெசா(#ெகா2 எேபா*

ந ;ைடய ப#கதிேல

ஊைரேய உ ;ைடய ஊராக நிைன*# ெகா> . நீ)

த பிராகைளேபால

இ)* வரலா . உம#. யாெதா) .ைறBமிறி நா

பா*# ெகாேவா . இத

மட* பிைளயாகேவ இ)* வரலா . உம#. எத விததி@
எ4 அவ என#. ஆ4த Rறினா. அத அபய வாைதக

.ைற ேநரா*”

‘உபசாரதிெபா)0M ெசானைவயலெவப* என#. ெதாிB .
ெமல விைட ெப-4 தி) பிேன. பிரமணிய ேதசிக எனிட

ேபரைடயவ ெரபைத நா நறாக உணதி)*

.மாரசாமி த பிரா

Rறிய வாைதகளாேலேய கல,கி ேபாேன. பிைளயவக>ைடய அபி

வளத என#. ம-றவகள* அபி நிைலைய அறி*ெகாளM சதப;

ேநரவிைல. பிைளயவக பிாித பிற. ேதசிக)ைடய அபி சிறபான*

ெதளிவாக விள,க ெதாட,கிய*.
க3த,க
மடதி-. வதவகெளலா

பிரமணிய ேதசிகாிட

பிைளயவக>ைடய

விேயாகைத ப-றி விசாாிதாக. அவகேளா ேப ேபா* ேதசிக

பிைளயவகபா ைவதி)த மதி நறாக லப0ட*, எனிட;

வ* விசாாிதன.

பல
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பிரமணிய ேதசிக)ைடய க0டைளயிப3, பிைளயவக காலIெசற ெச தி

தமிGநா ;/வ* உள அபக>#.# க3த Yல ெதாிவி#கப0ட*.
.மாரசாமி த பிரா சில)#.# க3த எ/தினா. சித பர

எ/தினா. நா?

பல)#.# க3த எ/திேன.

பிைள பல)#.

அபக பல த,க த,க வ)தைத ெதாிவி* பதி- க3த,க எ/தின.
மாPர

ேவதநாயக பிைள ;த(ய பல இர,க- பாடக எ/தின. Q மகா

ைவதிய நாைதய) அவ தைமயனாராகிய இராமவாமி ஐய)
பாடக>

எ/தினாக.

இ6வா4 பல சரமகவிக பா3யேபா* நா;

க3த;

பாடேவ2ெமற உணMசி

என#. உ2டாகவிைல. அ*#கைத ெவளிபத வாைதக>#.M ச#தி

ஏ*? பா0#காக *#கதி-. ஓ உ)வ ெகா#க ;ய-சி ெச யவிைல.
பிரமணிய ேதசிக, பிைள யவக># கி)த கடைனதீ* அவ

. பதி-. ேவ23ய ெசௗகாிய,கைள உசிதமாகM ெச வி* அ?பினா.

சித பர

பிைள த

அைனயா ;த(ேயா)ட மாPரதி-. ேபா

இ)* வரலானா. அவக ேபா.

ெபா/* நா?

அ,ேக

உட ெச4 மாPரதி

இர2 தின,க த,கியி)* தி)வாவ*ைற#. மீ2

வேத.

மாPரதி ேவதநாயக பிைளைய பாேத. பிைள யவக>ைடய பிாிைவ#

.றி* மிகA

வ)த;-4 அவக>ைடய கவியா-றைல மிகA பாரா03னா.

தியாகராச ெச03யா வ)ைக
பிைளயவக இற*ேபான தினதி-. ;தநா தியாகராச ெச03யா)ைடய
தாயா காலI ெசறன. அதனா அவ தி)வாவ*ைற#. வரவிைல; க3த

ம0

எ/தினா. த அைனயா)#.ாிய அபர# கிாிையகைள எலா

;3*வி0 அவ தி)வாவ*ைற#. வதா. உடேன ேதசிகைர# க2

பிைளயவகைள# .றி* ேபசி வ)த;-றா. எ மன இய ெதாித அவ

என#. பல ப3யாக ஆ4த Rறினா.

எ வாG#ைகயி ஒ) திய நிைலைம ஆர பமாயி-4. பிைளயவகைள

பிாியாம மாணா#கனாக இ)த நிைல மாறிM பிரமணிய ேதசிகாிட
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மாணா#கனாகA ேவ4 சில மாணவக>#. பாட
அேபா* ஆேன.

ெசா@

ஆசிாியனாகA

தைதயா) ேதசிக)
எ தா

தைதயா எ?ட எ சிறிய தாயா 803 இ)* வதன.

அவக அ6வா4 இ)* வ)வ* பிரமணிய ேதசிக)#. ெதாியா*. ஒ);ைற

*#ேகா0ைடயி()* வத தியாகராஜ சாதிாிக எ தைதயாைர# க2
ச,கீத விஷயமாகM ச பாஷி* மகிGMசி அைடதா. அவ)#. எ

தைதயா)#. ;ேப பழ#க;2. கன கி)Uைணய)ைடய கீதன,கைள

எ தைதயாபா- ேக0ட சாதிாிக அவ-றி அைமைப மிகA
அபா தியாகராஜ சாதிாிக மடதி-.M ெச4 ேதசிகாிட

பாரா03ன.

ேபசி வ)ைகயி

எ தைதயா)ைடய சிவ ப#திையB , சிவ Jஜா விேசஷைதB , ச,கீத
ஞானைதB

சிறபி*M ெசானா, அ*கா4

எ தைதயாைரப-றி அறி*

ெகாளாத ேதசிக, “அப3யா! நம#. இ*வைரயி விஷய

ெதாியாேத!

சாமிநாைதய) ெசாலவிைலேய” எ4 ெசா( அ,ேக நிறி)த எைன
பாதா.

“உம#.M ச,கீததி பழ#க

இ)பத-. உ ;ைடய தைதயாேர

காரணமாயி)#க ேவ2 ” எ4 ேதசிக ெசானா.
“ஆ ”

“இ6வளA நாளாக உ ;ைடய தகபனாைர இ,ேக அைழ* வரவிைலேய.
அவக இத-. ; இத ஊ)#. வததிைலேயா?”
“சில;ைற வதி)#கிறாக. ஸநிதானதி-. அனாவசியமான ெதாதரைவ
உ2டா#க# Rடாெத4 எ2ணிேன”
“ெதாதரவா? இப3ப0டவகைள பாபதி நம#. எ6வளேவா
தி)திB2ெட4 உம#. ெதாியாதா?”
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அ4 பி-பக( எ தைதயா மடதி-. வ* பிரமணிய ேதசிகைர# க2
ெநேநர

ேபசி# ெகா23)தா. அ* ;த அ3#க3 எ தைதயா ேதசிகாிட

ேபா # க2 சலாப

ெச *வர ெதாட,கின. இ6வழ#கதா எ

தைதயா)#.M பிரமணிய ேதசிக)ைடய ெப)தைமB , அறிA திறைமB ,

உதார .ண; , வி*வாகளிடதி அவ ைவதி)த ேபர
மடதி யாேர?

விள,கலாயின.

ச,கீத வி*வா வ* பா3னா ேதசிக எ தகபனாைர

அைழ* வரMெச * ேக0கM ெச வா.

ேதசிக வி3ய- காலதி காேவாி#.M ெச4 நான
வாமி தாிசன

ெச த பிற. மடதி-. ேபாவா. எ தைதயா)

வி3ய-காைலயி நான
நான

சமய

ெச *வி0 ஆலய

ெச பவராதலா அவ)

வ*

எ/* காேவாி#.M ெச4

ெச * ஜபதபாதிகைள ;3*#ெகா2 றபவா. அவ றப

ேதசிக)

றப0 ஆலய
நாேதா4

றப

சமயமாக இ)#. . ேதசிக)ட எ தைதயா)

வைரயி வ* விைடெப-4 80#. வ)வா. ேதசிக

இராதிாி இர2டா

கால தாிசனதி-.# ேகாயி@#. வ)வ*2.

அ#கால* எ தைதயா மடதி-.M ெச4, Rடேவ ேகாயி@#. வ*

தாிசி* வி0 ேதசிகைர மடதி ெகா2ேபா

வி0வி0 803-. வ)வா.

இவ-றா ேதசிக)#. எ தைதயா)#. பழ#க

அதிகமாயி-4.

சிவJைஜ#. ேவ23ய பதிர Uப,க மி.தியாக# கிைடதைமயா@ , ம-றM

ெசௗகாிய,க>

.ைறவிறி இ)தைமயா@

தி)வாவ*ைற வாச

எ

தைதயா மன*#. மி#க உவைப தத*. ேதசிக)ைடய அாிய .ண,கைள

அறி*, “இ மாதிாி இடைதB ம?UயகைளB
இைல” எ4 வி மித

-----------

நா எ,.

பாதேத

அைடதா.

65. ேதசிக. ெசான பாட#க
மாசி மாத மகாசிவராதிாி 2ணிய கால

வத*. எ தைதயா இராதிாி

நா. சாமதி@ அபிேஷக அMசைனக ெச வா. அவ)ைடய Jைஜ#.

ேவ23ய ேத,கா கைள மடதி()* ெப4வத-காக நா ேதசிகாிட

ெசேற. விேசஷ கால,களி அ6^ாி@ளவக த,க த,க 803-

ெச B

Jைஜ ;த(யவ-றி-. உபேயாகி*# ெகா> ப3 இளநீ ேத,கா
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பழ

வதிர

சதன#க0ைட ;த(யன மடதி()* அவக>#. அளி#கப .

கைடயிலாைமயா அவ-ைற ேவ4 எ,. வா,க இயலா*.
சிவராதிாி நிகGMசிக

ெசறேபா* அ,ேக தியாகராஜ சாதிாிக இ)தா. ஏேதா

நா ேதசிகாிட

ச பாஷைண நடத*. என#. ேவ23ய ெபா)ைள# ேக0க *ணிவிறி அ,ேக

நி-கேவ எ ;க# .றிபினா நா எைதேயா ெப4 ெபா)0

வதி)#கிேறெனபைத அறித ேதசிக, “என விேசஷ ? ஏதாவ* ேவ2மா?”
எ4 ேக0டா. நா எ தைதயார* Jைஜ#. இளநீக>
ேவ2ெமபைத அறிவிேத.

ேத,கா க>

ேதசிக, “அப3யா?” எ4 ெசா( வி0 ஒ#க த பிராைன அைழ*, ;த

நா இ)வ தனிதனிேய ெகா2 வ* ெகாத ஒ) ேத,காையB
விநாயகைரB

ெகா2 வ) ப3 க0டைளயி0டா. அப3ேய அவ

அ6விர2ைடB

ெகாண* ைவதா. அ6ைறM 03# கா03, “இவ-ைற

உபேயாகபதி# ெகா> ” எ4 ேதசிக எைன ேநா#கிM ெசானா.

அவ-ைற# க2ட நா, “ேத,கா

நம#. பல ேவ2ேம ஒைற#

ெகா#கிறாகேள. நா விநாயக தி)A)வைத# ேக0கவிைலேய! தகபனா

Jைஜயிேலேய விநாயக Yதி இ)#கிறாேர! இ6வளA ெபாிய பிைளயாைர

ைவபத-. இடமிைலேய” எ4 திைகேத.

ேதசிக, “என ேயாசி#கிறீ? ேத,காைய அைச*பா) . இளநீ இ)#கிறதா,

ெகாபைரயா எ4 ெதாிB ” எறா.
அைச* பாேத. உேள ஜல

இ)பதாக ேதாறிய*. “ெகாபைர ய4;

இளநீ இ)#கிற*” எேற.
“நா நறாக உாிதி)#கிறாகளா?” எ4 சிாிட ேக0டா.
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“ெச6ைவயா

உாிதி)#கிற*” எேற. உடேன அவ அ)கி()த தியாகராஜ

சாதிாிகைள ேநா#கி, “Vபா இ)ப* ெகா* இபிைளயாைரB , Vபா ப*#
ெகா* இ ேத,காையB

ேந-4 வா,கிேனா ” எறா.

சாதிாிக:- அ6வளA விைலயா? பிைளயா)#.# ெகாதா@

ெகா#கலா ;

ேத,கா #.# ெகா#கலாமா? இேபா* அ6வளA ேத,கா  பIச

வ*

வி0டதா?
ேதசிக:- இத-.# ெகா#கலாெம4 நம#. ேதா-றிய*. இைத# ெகாதவ

ந மிடதி அதிக விவாச;ளவ.

சாதிாிக:- அப3யானா இத ேத,கா #. விைலெய4 ெசாவாேன?

அவ?#. இனா

ெகாததாக ைவ*# ெகாளலாேம.

ேதசிக:- இைல; இைல; இ ேத,கா #காகேவ ெகாேதா .
சாதிாிக:- பி)*வியி இலாத ேத,காயா இ*? இத-.ேள மாணி#கமா
இ)#கிற*? எலா ேத,காையB ேபாலேவதா ேத,காB இளநீ)தாேன

இ)#கிறன!

ேதசிக :- உைட* பாதா ெதாிB .
சாதிாிக உடேன அேத,காைய எ* உைட#க ஆர பிதா. ேதசிக சிாி*#

ெகா2ேட, “ேவ2டா ; உைட#க ேவ2டா . விஷயைதM ெசா@கிேறா ” எ4

த* வி0M ெசால ெதாட,கினா: “மடைதM ேசத கிராம,களி உள
.3யானவகளி க)  ைவ* பயிரா#.ேவா ஒ)வ ெவலதா

ேத,காையM ெச வி* இ,ேக ெகா2 வ* ேசபிதா. ேவெறா)வ

ெவலைத# ெகா2 விநாயக Yதி ெச வி*# ெகாண* ேசபிதா.
இத இர23?ைடய ேவைலபா0ைடB

அறி* ேத,கா

Vபா ப* , விநாயகைர# ெகாணதவ?#. இ)ப* VபாB

அ?பிேனா ”

ெகாணதவ?#.
ெகா*
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பிற.தா எ,க>#. உ2ைம விள,கிய*. மி#க ஆMசாியைத அைடேதா .

“இவ-ைற உ ;ைடய பிதா அவகளிட

ெகா . நீ ேக0ட ேத,கா

பி வ) ” எ4 ேதசிக எைன அ?பினா.

;த(யைவ

அவ-ைற எ*M ெச4 தைதயாாிட ெகா* விஷயைதM ெசா@ ேபாேத
இர2 Rைட நிைறய இளநீக>
ெபா)க>

வதன.

ேத,கா க>

க)ப*2ட,க>

ேவ4

அ4 எ தைதயா அத-.; அைடயாத தி)திைய அைடதா; த மனமாரM

சிவராதிாி Jைஜ ெச * இ-றா.
ேதசிக க0டைள

தி)வாவ*ைற மடதி ப3* வதவக> ேமலகர
கவிராய)

ெப) பா@

இ)வைரB

நா?

ச2பக# .-றால#

சேகாதரகைள ேபாலேவ பழகி வேதா . நா,க இ)வ)

ேச* ப3ப*

ேசேத இ)ப*

வழ#க . ஒ)நா எ,க

ேதசிக அைழ*, “நீ,க இர2 ேப)

ராதிாி ஆகாரI ெச த பி

ந மிடதி- பக(@ ,

வ* ப3#க ேவ23ய %கைள ப3*

வா),க. இ*வைர ப3யாத %கைள ம-ற#கால,களி இ)வ)மாகM ேச*
உைழ* ப3B,க. ப3பத-காக இ,ேக வதி)பவக>#. அவக எத

எத %ைல பாட, ேக0க வி) கிறாகேளா அவ-ைற அறி* த.தி#ேக-றப3
பாடI ெசா( வா),க. பாடI ெசா@வதா உ,க கவி அபிவி)தி

அைடB ” எ4 ெசா( அத-.ாிய ஏ-பாகைளM ெச தன. எ சகபா3யாகிய

.மாரசாமி த பிரா ;த(யவகளிட* இ6வாேற க0டைளயி0டா.
அ6வாேற ெச * வரலாேனா .
க பராமாயண
நா?

ச2பக# .-றால# கவிராய)

பிற)

80ைடேய எ,க இடமாக# ெகா2 ப3*
பாரத , பாகவத , தி)#.-றால ராண

பிைளயவக த,கியி)த
பாடI ெசா(B

;த(ய காவிய,கைளB

வேதா .

பலவைகயான
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பிரபத,கைளB

ப3* ஆரா ேதா . க பராமாயணதி அேயாதியா

கா2டதி ஒ) ப.தி வைரயி ; பிைளயவகளிட
ேமேல அ%ைல ;-4

ப3* விடேவ2

பாட

ேக03)ேதா .

எற ஆவ எ,க>#. எ/த*.

அதனா பிைளயவக>ைடய ஏ0 பிரதிையB , மடதி உள ஏ0

பிரதிகைளB

ைவ*#ெகா2 இர2 தடைவ ;-4

காலதி க2ட பாடேபத,கைள# ைகதகதி@
தனிதனிேய .றி* ைவேதா .

ப3ேதா . ப3த

ேவ4 க3ததி@

ந]- பாட
பிரமணிய ேதசிகாிட

நா,க இல#கண %கைளB ைசவ சிதாத

வி)திBைரைய பாட

ேக0க வி) பியேபா* பிரமணிய ேதசிக அத

சாதிர,கைளB

சில இல#கிய,கைளB பாட

ேக0ேடா . ந]

ச பதமாகM சில விஷய,கைளM ெசாலலானா; “ந]@#. ;த( ச,கர

நமMசிவாய உைர எ/தினா. பிற. சிவஞான ;னிவ அைத தி)திB

வி)திBைரைய அைமதா. அவ தா எ/திய சிவஞானேபாத திராவிட

*#கிB

மகாபாUயதி அைம*ள அாிய வடெமாழி ெதெமாழி பிரேயாக,கைள

எளிதி- பி-காலதவ#. லபத நிைன* இல#கண# ெகா*,
ெதாகாபியM Wதிரவி)தி, இல#கண விள#கM Wறாவளி எ?

பிறவ-றி@

%களி@

உள ;#கியமான சிலவ-ைற அ6Aைரயி அ,க,ேக ேசதா. சில

இட,களி சிலவ-ைற# .ைற*

சிலவ-ைற மா-றிB எ/தி நிைறேவ-றினா.

இல#கண# ெகா* ;த(ய YைறB

பாட

ேக0ட பிற.தா வி)திBைர

ெதளிவாக விள,. ” எ4 ெசா(M சிவஞான ;னிவ த கரதாேலேய தி)திய
ஏ0 பிரதி ஒைற எ*# கா03னா. அபிரதியி அ,க,ேக அ3*
R03B

மா-றிB அ ;னிவ எ/தியவ-ைற பா* மகிGேதா .

ேதசிக க0டைளப3ேய இல#கண# ெகா* ;த(ய Y4 %கைளB

ேக0 பிற. ந] வி)திBைரைய# ேக0க ெதாட,கிேனா . ச,கர

நமMசிவாய உைரமாதிர

இ)த ஏெடா4 மடதி இ)த*. அைதB

ைவ*# ெகா2 எ,ெக,ேக சிவஞான ;னிவ வி)திBைரயி தி)த
ெச தி)#கிறாேரா அ,ெகலா
ேவ4 இல#கண %க

பாட

‘சி’ எற அைடயாள மி0# .றி* ப3ேதா .
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யாப),கல# காாிைக பாட

ேக0டேபா* அ%( அவதாாிைகயிேல உள

விஷய,கைள விாிவாக எ*M ெசா( விள#கினா. அ*வைரயி யா)

அ6விஷய,கைள ெதளிவாகM ெசானதிைல. த23யல,கார ேக0ேடா .

கா6யாதசெமற வடெமாழி %( ெமாழி ெபயபாகிய அதைன பாட
ெசா@ ேபா* வடெமாழி %(@ள ேலாக,கைள எ*M ெசா(

விள#.வா. விசாக ெப)மாைளய எ/திய அணியில#கணைத பாட,
ேக0ேடா . அ* வடெமாழியி@ள .வலயானதைத த/விய*. அத

அைமைபB

உதாரணM ெச B0கைளB

ேதசிக பாரா0வா.

அணியில#கண,கைள ப3* வ)ைகயி அவ-றி- Rற ெப-ற அணிகைள நா
அைம* ேதசிக விஷயமாக திய ெச B0கைள எ/தி அவாிட

அவ ேக0 மகிG* பிைழயி)பி எ*ைர* தி)*வா.
ெதாகாபிய

எ/ததிகார

கா0ேவ.

இள Jரண உைர, ெசாலதிகார ேசனாவைரய

உைர, இல#கண விள#க எபவ-ைற நா,களாக ப3*, சில சேதக,கைள

நீ#கி# ெகா2ேடா . ேசனாவைரய உைரயி உள சேதக,கைள

விள#. ேபா* ேதசிக)#. அளவிறத உஸாக

உ2டா. . “இவ உைர

எ/*வைத ேபா இல#கண %@#. யா) எ/த;3யா*. ஸ கி)த ஞான

நறாக இ)பதா பல அ)ைமயான விஷய,கைள# காரண காாியேதா
நியாய, கா03 எ/*கிறா” எ4 அ6Aைரைய பாரா0வா.
அக;

ற;

எ/*, ெசா, ெபா), யா, அணி எ?

இல#கண %கைளதா பாட

ேக0ேபா . அகெபா) இல#கணைத# ேக0கவிைல. தி)Mசி-ற பல#

ேகாைவயாைர உைரBட ேக0டேபா* அ6வில#கியதி()ேத இல#கணைத
அறி*ெகா2ேடாேம யறி தனிேய அகெபா) இல#கண %ைல பாட

ேக0கவிைல. அ#காலதி அ6வில#கணைத தனிேய ப3பா மிக# .ைறA.
ெபா)ளில#கணதி ம-ெறா) பிாிவாகிய றெபா)ைளப-றிய ஆரா Mசிேய
இைல. அகெபா)ளில#கணைத ஒ)வ) ப3யாவி3?

அக

ெபா)ளில#கிய,கைள ப3தாக. றெபா) விஷயதிேலா இல#கிய;

வழ#கி இைல; இல#கணைத ேதவா)

இைல.
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யாப),கல#காாிைக ேக0டேபா* ெச B வைகக>#. உதாரணமாக அ%(
அைமதி)#. சில பாடக>#. த#கவா4 ெபா) விள,கவிைல. ைஜன
சமய ச பதமான ெச திக அவ-றி வ)கிறன. நா ; வி)தாசல

ெர03யாாிட

அதைன# ேக0ட கால ;தேல அMசேதக,க விள,காம()தன.

ேதசிக, “காாிைகயி@ள இல#கண,க>#. இல#கியமாக Q .மர.)பர

சித பரM ெச B0ேகாைவ எற பிரபத

ஒைற இய-றியி)#கிறா. ைசவ

ச பதமான %லாத( நறாக விள,. . ெச Bளில#கணைத ெதாி*

ெகாள அத % மி#க உபகாரமாக இ)#. ” எ4 ெசா( எ,க>#. அைத
பாடI ெசானா.
பாிேமலழக
தி)#.றைள பாிேமலழக)ைரBட பிற. பாட

ேக0ேட. இல#கண

%க>#. உைர ெச வதி ேசனாவைரய எப3 இைணய-றவேரா அப3ேய

இல#கிய %க>#. உைர எ/*வதி பாிேமலழக இைணய-றவெரப* ேதசிக
க)*. “இத இடதி ஒ) விேசஷ;

இராெத4 நா

ஒ) .றைள பா*

நிைனேபா . அ,ேக பாிேமலழக ஏேத? ஒ) விேசஷைத எ*# கா0வா.
பதசார,கைள எ/*வதி@

)#கமாக விஷய,கைள ெதாிவித(@

மிIசியவக இைல” எ4 அ3#க3 பாரா0வா. பல fX#கமான
விஷய,கைள# .ற0பாட
சிதாத %க

அவ)#.

நடதேபா* ெதாி*ெகா2ேட.

ைசவசிதாத சாதிர,கைள# ேக0க வி) பிய எைன ;த( சிவபிரகாச#
க0டைளையB தி)வாலவா # க0டைளையB

சிவஞான ேபாதM சி-4ைரையB
;த(யவ-ைறB பாட
-------------

ப3#கM ெசானா. பிற.

அபா சிவஞான சிதியா)ைர

ெசானா.

66.
66. மட தி&+ வேவா.
மாணா#க நிைலயி()* நா,க க-4 வத அ#காலதி ேதசிக க0டைளப3
ஆசிாிய நிைலயி இ)* மடதி உள .03 த பிராக>#.
ம-றவக>#. தமிG %கைள# க-பி* வேதா .
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எனிட

பாட

ேக0ேடா

எனிட

அ#காலதி- ப3த த பிராக தர(,க த பிரா. விவ(,க

த பிரா. ெசா#க(,க த பிரா. ெபான பல த பிரா. மகா(,க

த பிரா, வான பா3 பிரமணிய த பிரா. சிவ#ெகா/* த பிரா

;த(ேயா.

ெவைள ேவU3#காரக> ேபரள

இராம கி)Uண பிைள, சிவகிாிMச2;க

ேதவ. ஏ ப அ)ணாசல லவ, சதிரேசகர
தாேமாதர

பிைள, ஏழாயிர

பிைள, ேகாயிE பரேதசி ஒ)வ, ெநளிவ2ண

ப2ைண

சா; பிைள,

தி)வாவ*ைற ெபா?சாமி ெச03யா, தி)வாவ*ைறM ச2;க பிைள

எேபா ;#கியமானவக. இவகளி இர23ர2 ேபகளாக பிாி*

ஒ6ெவா) வைக#. அைர மணி;த ஒ)மணி வைரயி பாட
அ#காலதி எனிட

ெசாேவ.

ப3தவகளி இேபா* இ)பவ தி)வாவ*ைறயி

;#கிய காாியதராக இ)* ஓ A ெப-4 அ6^ாி ெத-. 8தியி இ)#.

சிரIசீவி ச2;க

பிைள எபவ ஒ)வேர. இவகைள தவிர இைடயிைடேய

மட*#. வ* பாட
எைன# கா03@

ேக0ேடா சில எனிட

ேக0டவகளி- சில

பிராயதி ;திதவக. ஆனா@ அவக எனிடதி

மி#க மாியாைதேயா அேபா

.ைறB

பாட

வாராம பா*கா#.

பழகி வதாக; யாவ)

என#. எ6விதமான

இயைடயவராகேவ இ)தாக.

அ2ணாமைல ெர03யா
காவ3Mசிைத இய-றியவராகிய சினி.ள

அ2ணாமைல ெர03யா

அ#காலதி தி)வாவ*ைற மடதி தமிG ப3#கலாெம4 வதா. ேச-e

மீனா0சி தர# கவிராய எபவ அவைர அைழ* வதா. பிரமணிய ேதசிக

அவைர எபா ஒபிதா. நா அவ)#. ந]@ , மாPர ராண;

ெசா( வேத. அெபா/ேத அவாிடதி ெச B இய-4
அைமதி)த*. யமக , மட#., திாி, சத

இல#கணதி அவ)#. மன ெசலவிைல; சில கால

விைடெப-4 த

ஊ)#. ேபா வி0டா.

ஆ-ற ந.

;த(ய அைம#கேளா

ெச B0கைள ெவ. விைரவி இய-4வா. அவ பாட

பாட

ேக0 வத ேபா*
இ)*வி0
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தைதயா வி)ப
எ?ட இ)த தைதயா மீ2

உைடயா பாைளய

ப#க ேபாக

எ2ணினா. ஒ) ேவைலBமிலாம தி)வாவ*ைறயி  மா இ)#க அவ

வி)பவிைல. எைனB

உடனைழ*M ெசல ேவ2ெமற வி)ப

அவ)#. இ)த*. ராண பிரச,க,க ெச *ெகா2 நா . ப

வாG#ைகைய நடதி வரேவ2ெமற அபிபிராய

அவ)#. மாறவிைல.

“இத ஊாி நீ இப3ேய இ)தா, நா,க எ,ேக இ)ேபா ? உன#ேகா
க(யாணமாகிவி0ட*. நீ . ப
மனித?#.M சாபா ம0

நடத ேவ2டாமா? இ* நல இடதா.

ேபா*மா? எ6வளA நா நா,க உைன பிாி*

ஊ ஊராக திாித வாGேவா ? ப2டார சநிதிகளிட

விைடெப-4 உைனB

அைழ* ேபாகலாெம4 எ2ணியி)#கிேற” எ4 அவெசானா.
அ6வித

ெச யலாெமேறா ேவ2டா ெமேறா நா ெசாலவிைல.

தி)வாவ*ைறைய வி0 பிாிய என#. மனமிைல. தா தைதயைர

பிாிதி)ப*

வ)தமாக இ)த*. எைதB *ணிய மா0டாம இ)ேத.

ேதசிக ஆதரA
இப3 இ)#ைகயி ஒ) நா பிரமணிய ேதசிகாிட
ஊ)#.M ெசல எ2ணியி)பதாகA
எைனB

த ;ட அைழ* ேபாக ேவ2ெம4

எ தைதயா ெச4 த

ெதாிவிதா. உடேன

ேதசிக, “உ,க .மார இனி ந மிடதிேல இ)#கேவ23யவ. அவ இ?
ப3#கேவ23ய %க இ)#கிறன. அவ-ைற நாேம பாடI ெசாேவா .

இ,ேக ப3#க வ)

பிைளக>#. பாடI ெசாவத-. அவ மிகA

உபேயாகபகிறா. பிைளயவகளிட

பய தரேபாகிற*. நீ,க மாதிர

க-றகவி இனிேமதா அதிகமாக

இேபா* ஊ ெச4 உ,க பாதிர

ப2ட,கைள எ*#ெகா2 இ,ேகேய திரமாக வ*வி,க. உ,க>#.

ேவ23ய ெசௗகாிய,கெளலா

இ,ேக கிைட#. ப3 ெச ேவா . 8 க03#

ெகா#கிேறா . யாெதா) கவைலB இலாம காேவாி நான;
ெச *ெகா2 கமாக இ)#கலா ” எ4 ெசானா.

சிவ JைஜB

ேதசிக இ6வா4 ெசா( வ) ேபா* எ தைதயா)#. வரவர ஸேதாஷ

அதிகமாயி-4. அவ த ைமேய மறதா. ேதசிக ேபசி நி4தியAட அ)கி ஒ)
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.*விள#கி()* இர2ட Uப,க (ெபாறிக) கீேழ வி/தன. “ஐயா, நல
ச.னமாகிற*. இவ ெசௗ#கியமாக இ)பா. நீ,க ேபா M சீ#கிர

வ*வி,க” எ4 மீ2

ெசலA#. ப* VபாB

ேதசிக ெசா( வதிர மாியாைத ெச *

அளிதா. இவ-ைறெயலா

வத என#. உளதா,கா மகிGMசி உ2டாயி-4.

அ)கி இ)* கவனி*

. ப நிைலைய ப-றிேய சிதி*M சிதி*# கவைல# கட( ஊறி

ேபாயி)த எ தைதயா)#. எதிபாராதப3 அ#கவைல நீ#.த-.ாிய மா#க
கிைட#கேவ அவ ேபரானத

அைடதா. ேதசிகைர பாரா03வி0 ேநேர

ஜாைக#. வதா. வ) ேபாேத, “என பிர! என பிர! இ மாதிாி இட
எ,.மிைல. நா

ெகா2ேட வதா.

ெச த Jவ ஜம 2ணிய பல தா இ*” எ4 ெசா(#

“இேபா* நா சாமாைவ அைழ*#ெகா2 ேபாகவிைல. பரேமவர?ைடய
கி)ைப ந ைம# காபா-4வத-.M சிதமாக இ)#கிற*” எ4 .7கலேதா
தாயா ;த(யவகளிட

Rறி ேதசிக ெசானவ-ைறB

அபா ஒ) நல நாளி தைதயா எேலாாிட;
தாயாைரB த பிையB
ெசறா.

ெசானா.

விைட ெப-4 எ

அைழ*#ெகா2 றப0 உைடயா பாைளய

பிரமணிய ேதசிக)ைடய Jரணமான அைப ெவளிபைடயாக உணத நா

எ தைதயா பிாி* ெசவதனா அேபா* வ)தமைடயவிைல. அவ ேபா

வி0 மீ0

தி) பி வ* எேனா இ)* வாசI ெச வாெரற ந பி#ைக

எ மனதி உ4தியாயி-4. நாேதா4 மடதி நைடெப-ற நிகGMசிகேள

அத-.# காரண . பிரமணிய ேதசிக எனிட

அைடயவராயி)தேதா

நா அவ)ைடய அ#. பாதிரமானவெனபைத மடதி உளவக> ,
மடதி-. வ)

பிர#க> , வி*வாக>

ெதாி* ெகா> ப3B

ெச தா.

பாடக ;த(யன
யாேர?

ெபாிய மனிதக வதா அ6வேபா* திய திய பாடகைள

இய-றிM ெசா@ ப3 எ,க>#. ேதசிக க0டைளயிவா. நா,க க-றறித

%களி@ள பாடகைளM ெசா( ெபா)>

ெசாலM ெச வா.

106

ெதாகாபிய பாயிர வி)தி, இல#கண விள#கM Wறாவளி, சிவஞான பாஷிய

;த(யவ-றி சிறத பாக,கைள எைன# ெகா2 ப3பி* அவ-ைற

வதவக>#. தாேம விள#.வா. அவ ெசா@வ* ைவBைடயதாக இ)#. .

நல பாடகளி@ள ப.திக>#. பதசார

ெசா@

ெசாவா. வதவக ேக0 அவ

;ைறைய விய* பாரா0வாக. அதைகய சமய,களி எ,க>#.

திய திய விஷய,க ெதாியவ) . இ6வா4 நிக/

ப3#.

கால,களி ெப) பா@

ேவைலைய நாேன ெச * வ)ேவ. சில சமய,களி .மாரசாமி

த பிரா?

ப3பா.

மடதி-. வ)

வி*வாக பிரமணிய ேதசிகைர பாரா03 பாடக> ,

கீதன,க> , ேலாக,க>

ேதசிகபா ெசா( ெபா)>

இய-றி#ெகா2 வ)வாக. அவ-ைற

விாிவாக# R4வாக. அ6வா4 உளவ-றி

தமிG பாடகைளB , தமிG# கீதன,கைளB

நா மீ0

ப3*#

கா0ேவ. ேவ4 கனவாக வ),கால,களி அபா0#கைளM ெசாேவ.

இபழ#கதா அபா0#களி- ெப) பாலன என#. பாடமாயின. வடெமாழி
ேலாக,கைளB ெத@,. பதிய,கைளB
இ)தன.

வ)பவக ெப4

ெதாி* ெகா2 ெசாபவ சில

லாப

கனவாக ேதசிகைர பா#க வ* ச பாஷி#.
கவிச பதமான ேபMேச நைட

ேபாெதலா ெப) பா@

ெப4 . இைடயிைடேய பாடக ெசாவ* , ெபா) R4வ*மாகிய ெசயக
நிக/ ேபா*, வதவகளி யா)#ேக? தமிG பழ#கேம இலாவி3?

அபா அவ)#. தமிழ ஏ-ப0 வி . “இத இடதி-. தமிழறிA

இலாம வ)வ* ெப),.ைற. அத ;ைற வ) ேபா* தமிழி எைதயாவ*

ெதாி* ெகா2 வரேவ2 ” எ4 உ4தி ெச * ெகாவா.
மட*#. ;த ;ைறயாக வ)

வி*வாக அ,ேக ெப4

ஆதரவா

இர2டா ;ைற வ) ேபா* கவி அறிவி ஒ) ப3 உயA ெப-4 அத-. ஏ-ற
பாிைச ெபற ேவ2ெமற ஊ#கைத# கா0வாக. வ)

அத ;ைற வ) ேபா* தா;

கனவாகேளா

தமிG %கைள ப-றி ஏேத? ேபவத-. ஏ-ற
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பயி-சிையM ெச * ெகா2 வ)வாக. இ)வைகயின)

லாபைதேய ெப-றன.
ேவதநாயக

மட* பழ#கதா

பிைள

மாPரதி ;சீபாக இ)த ேவதநாயக

பிைள சில ;ைற தி)வாவ*ைற

மட*#. வ)வ*2. அெபா/ெதலா அவ பிரமணிய ேதசிக

விஷயமாக பாடகைள இய-றி வ)வா. அவ-ைற நா ப3*# கா0ேவ.

எளிய நைடயி, ேக0பவக விைரவி- ெபா)ைள உண* இ4

அபாடக இ)#. . ஒ) கிறிதவ கனவா ைசவ மடாதிபதிைய

கGவெதறா அ* மிகA

அாிய ெச தி யேறா? அறிB

ப3

ெபா4ள

அரசா,க உதிேயாக ஒைற வகி* வதவ) , பிறைர அதிகமாக ல[ிய

ெச யாதவ)மான ேவதநாயக பிைள பா3னாெரப* யாவ)#.
உ2டா#கிய*.

பிைளயவக>ைடய மாணா#கராகிய ேவதநாயக

வியைப

பிைள அலவ Yலமாக

தி)வாவ*ைற மடதி ெப)ைமையB , அத தைலவ)ைடய கவியறிA

ஒ/#கM சிற#கைளB

தமிG வள#.

ேதசிகாிட

உணதி)தா. தாேம ேநாி பாதேபா* அ மட

நிலயமாக இ)பைத அறிதா. இவ-றா பிரமணிய

அவ)#. நல மதி உ2டாயி-4.

ேதசிகைர அவ பாரா03, “இ,கிcU பாைஷ தைலெய* வ)

இ#காலதி

தமிைழ பா*கா* வி)தி ெச ய நாென4 க,கண,க03#ெகா2டா ” எற
க)தைமய ஒ) ெச B பா3யி)#கிறா. அ* வ)மா4:-

“வாென 4தவ வ)Iர ம2ய வேராதயேன தாென4 ெவ2ணர பாைஷயி
நா03- றைலெய#க ஏென4 ேக0பவ ாிலா தமிைழ இனிதளி#க நாென4
க,கண, க03#ெகா2 டாயித நானிலேத.”

[வா-ேமக . ெவ2ணர பாைஷ-ெவைள#கார பாைஷயாகிய

ஆ,கில .]
ேவதநாயக

பிைள அ6வேபா* பா3ய பாடக பல யாேர?

வதா அவக, “;சீ ேவதநாயக

மடதி-.

பிைளயவக ஸநிதானைத ப-றி
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பா3யி)#கிறாகளாேம?” எ4 ேக0பாக. உடேன ேதசிக அபாடகைளM
ெசா@ ப3 என#. உதரவிவா. நா இைசBட ெசா( அத;

உைரேப.

தா* வ)ஷ பIச
தா* வ)ஷதி தமிG நாெட,. கைமயான பIச

உ2டாயி-4. அேபா*

அயEாி()* உணA#. வழியிறி வதவக>#. ேவைல ெகாபத-காகM
பிரமணிய ேதசிக பல ெச

நில,கைள நெச களா#கின. பல இட,களி

கIசி ெதா03கைள ைவ* ஜன,க>#.# கIசி வா#கM ெச தா.
அ#காலதி ேதசிகைர பாரா03 ேவதநாயக
அவ-4 ஒ4 வ)மா4:-

பிைள பல பாடக பா3ன.

“எாிெயாத பIச மிட,கைர ெயாத திட,கப-4

காிெயா தனப @யிகள பIச# கராம3#க
அாிெயா தன பிரமணி ையய னாிச#கர
சாிெயா தனவவ னீதி

ெபாெவளிM ச#கரேம.”

[இட,க - ;தைல. கரா - ;தைல. அாி - தி)மா. ெபா ச#கர
ச#கர

- Vபா .]

- பA. ெவளிM

சில சமய,களி அவ சில பாடகைள பா3 என#. அ?பி, “இவ-ைறM
சநிதானதிட

ப3*# கா0டேவ2 ” எ4 க3த;

ெச Bளாகேவ இ)ப*

உ2 அவ வி)பப3ேய நா ெச ேவ.

மட* நிவாக ச பதமாக ஏேத?
வி2ணப

எ/*வா. அ#க3த

கவனி#க ேவ2மாயி? , ஆ,கிலதி

;த(யன எ/த ேவ2மாயி?

பிரமணிய ேதசிக ேவதநாயக

பிைள#. அதைனM ெசா(ய?வா. வ#கீக அதிகமாக மடதி-. வ*

பழ.

வழ#க

காலம4 அ*. மிகA

லபமாக விவகார,கைள தீ*#ெகா>

பிரமணிய ேதசிகாிட

எபா அ

அைமதி)த*.
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இ6வா4 ேவதநாயக
ெப) பா@

பிைளயிட

ஏேத?

காாிய இ)#.மானா

ேதசிக எைனேய அ?வா. நா மாPரI ெச4 அவ

80#.ேபா

அவேரா ேபசியி)*, ெசற காாியைத ;3*# ெகா2

வ)ேவ. இ,ஙன

ேபா.

சமய,களிெலலா

ேவதநாயக பிைள இய-றிய

திய பாடகைள அவ த பி Yலமாக ெப-4 ப3*

ப3*# கா03B

இ4ேவ. தமிG % ச பதமான விஷய,கைள ப-றிB

ப-றிB

ச பாஷிேபா . ேவதநாயக

பிைளயவகைள

பிைள அதிகமாக ேபசமா0டா. ேப

வாைதக அத U3Bளனவாக இ)#. . உதிேயாகதிேல இ)*

சிற-றவராத( ஒ)வ)ைடய தா[ி2ய

ேவ2ெம4 எதிபா#.

நிைலயி அவ இைல; அதனா அவ பலேரா பழ.வதிைல.
அதைகயவ)ைடய பழ#க

மடதி ச பததா என#. உ2டாயி-4. ;த(-

பழ. ேபா* உதிேயாகதராகிய அவாிட எ,ஙன
இ)தா@

நாளைடவி அMச

பழ.வ* எற அMச

நீ,கிய*; அவ எனிட

பழகினா. அவ)ைடய இ4தி# கால

வி)தி அைடத*.

வைரயி அபழ#க

மி#க அேபா

வி0 ேபாகாம

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

67. சதிரேசகர கவிராஜ ப23த.
பிரமணிய ேதசிகர* அ வர வர வி)தியானைத நா பல வைகயி@
உணேத. . பேகாண

;த(ய இட,களி@ள கனவாகைள ஏேத?

;#கியமான விஷயமாக பா* ேபசி வர ேவ2மானா ேதசிக எைன
அ?வா.
ச,கட நிைல
அ#காலதி- . பேகாண*#. இ)பாைத ஏ-படாைமயா
தி)வாவ*ைறயி()* நா ெப) பா@
ெசேவ. கி0டத0ட 12 ைம 7ர

. பேகாண*#. அ3#க3 நடேத

இ)#. . அ,ேக பா#க

ேவ23யவகைள பா* ேபசேவ23யவ-ைற ேபசி விஷய,கைள அறி*
வ)ேவ. இரA . பேகாணதி த,. ப3 ேநாி0டா என#. ஆகார
கிைடப* கUடமாகி வி , ெதாிதவ யா)

இலாைமயா எத 80#.
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ேபாவதிைல. சாபா0 விதியி ேபா M சாபிட# ைகயி பண
இநிைலயி எ,ேக?
. பேகாண

இரா*.

த)ம*#.M சாபா கிைட#.மாெவ4 விசாாிேப.

மகாமகதீததி கீGபா@ள அபி;ேகவர வாமி ேகாவி(

ேதசாதாிக>#. உணA அளிபத-. ஒ) தமசாைல இ)த*. அ,ேக ெச4 எ

பசிைய தீ*# ெகா2 தம சாைலைய ஏ-பதிய மகா )ஷைன மனமார
வாG*ேவ. சில சமய,களி நா யாைர பா#க ேபாேவேனா அவ

எேனா ெநேநர ேபசியி)*வி0டா தம சாைலயி அகாலமா வி .
ஆகார

கிைட#கா*.

நா ேபா.

இட,களி அ,ேகBளவக என#. ேவ23ய ெசௗகாிய,கைளM

ெச * ெகாபாகெள4 பிரமணிய ேதசிக எ2ணியி)பா. நா மடதி

ேவ23ய ெபா)கைள எளிதி- ெப-4# ெகாபவனாதலா இைதய
சதப,களி என#. ேவ23ய ெசௗகாிய,கைள நாேன ெச *

ெகாேவென4 நிைனதி)#கலா . அ#கனவாகேளா, மடதி()* வ)

என#. மடதாராேலேய எலாவித ெசௗகாிய,க>
நிைனபாக. இ6வி)சாரா)
ஆனா ஒைறB

அைமதி)#.ெம4

இ6வா4 நிைனபதி தவ4 ஒ4மிைல.

ெவளி#கா0டாம நா கUட*#. உளாேன. உ2ைம

ெதாிதா இ)சாரா)

மிகA

வ)த;4வா. “அவகேள ெதாி*

கவனிதாலறி நா ெதாிவிப* சாிய4” எ4 எ2ணி வத காாியைத#

கவனிபைதேய கடைமயாக நா ெகா23)ேத.
திய ப23த
. பேகாண

காேலஜி இ)த தியாகராஜ ெச03யா 1-8-1876 ;த ஆ4

மாத,க ரஜா எ*# ெகா2டா.

அவ)ைடய தானதி சி7 ைஹR( தமிG ப23தராக இ)த

திைலய J சதிரேசகர கவிராஜ ப23தெரபவைர நியமிதாக. அவ

ெசைனயி மி#க கG ெப-ற வி*வானாக விள,கிய Q விசாக
ெப)மாைளயாிட
ேபாதவில#கண

பாட

ேக0டவ; அவ எ/திய பIச ல[ண வினாவிைட, பால

எபவ-ைறB , ந] வி)திBைர, யாப),கல#

காாிைகBைர, த23 யல,கார Aைர, வMசணதி மாைல ;த(ய %கைளB
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அMசி0டவ; தமிG நா03 அ,க,ேக வழ,.

தனி பாடகைளெயலா

திர03 தனி பாட-றிர0 எற ெபயேரா ;த ;த ெவளியி0டவ அவேர.
ெசைனயி பலகாலமி)* தா2டவராய ;த(யா ;த(ய வி*வாகேளா
பழகிய அவைர பா* ேபச ேவ2ெமற வி)ப

பிரமணிய ேதசிக)#.

இ)த*. அவ ேவைலயிலம* ஒ) மாத காலமாயி-4. பிரமணிய
ேதசிக)ைடய லைமையB

சிறத .ண,கைளB

அவ)

ேகவிB-றவராத(

அ ெபாியாைர தாிசி#க ேவ2ெமற ஆவேலா3)தா. ஆனா@ , “ெபாிய
இடமாயி-ேற; நா

ேபானா அவகைளM லபமாக பா#க ;3Bேமா ;3யாேதா!

அவக விஷயமாக ஏேத?

ஒ) பிரபத

இய-றி# ெகா2 ேபா 

பா#கலா ” எ4 எ2ணிM பிரமணிய ேதசிக விஷயமாக ஒ)
நாமணிமாைலைய இய-றினா.

ேதசிக ஆவ
பிரமணிய ேதசிக)#. ப23தைர பா* ேபச ேவ2ெமற ஆவ
அதிகமாயி-4. ஆதீன வி*வா?

தா2டவராய த பிராென?

ேதசிக)#. தமிG பாட

ெசானவ)மான

லவ சிகாமணி ெசைனயி சில கால

இ)தவ. அ,.ள வி*வாகேளா பழகினவ. பிரமணிய ேதசிக

அத பிரா YலமாகM ெசைன லவக>ைடய ெப)ைமைய அறிதி)தா.
சதிரேசகர கவிராஜ ப23த Yலமாக பி?
அேபா* எ2ணினா.

விாிவாக ெதாி* ெகாள

ஒ) நா ேதசிக எைன அைழ*, “இ4 . பேகாண

ேவ2 ” எ4 ெசானா.

வழ#கப3 மட*# காாியமாக யாாிடேம?
“சதிரேசகர கவிராஜ ப23தாிட

நா

வைரயி ேபா

வர

அ?வா எ4 எ2ணிேன.

பா* ேபச வி) கிேறாெம4

ெதாிவி* அவைர அைழ* வர ேவ2 ” எ4 அவ ெசானேபா* ஒ)
வி*வா?ைடய பழ#கைத தாேம வ(* ெச * ெகாவைத அவ ஒ)

.ைறயாக எ2ணவிைலேய ெயபைத உண* நா வி மித

அைடேத.

112

சதிரேசகர கவிராஜ ப23தைர பா* பழக ேவ2ெமற வி)ப
ம-ற மாணா#கக>#.

என#.

இ)த*. எ இளைமயி தமிழி ைவ உ2டா#கிய

தனிபாட-றிர0 அவரா- பதிபி#க ெப-றெதற நிைனA அவாிட

என#.

அதிக மதிைப உ2டா#கிய*. நா உடேன . பேகாணைத ேநா#கி

றப0ேட.

அவர* ஆவ
. பேகாணதி அவைர# க2 விஷயைத ெதாிவித ேபா* அவ, “நா
ெபாிய அபசார

ெச *வி0ேட. சநிதானதி ெப)ைமைய நா நறாக

ேகவிப03)#கிேற. இத ஊ)#. நா வதAடேன அ,ேக வ*

ஸநிதானைத தாிசிதி)#க ேவ2ெமற எ2ண

இ)த*. ஒ) பிரபத;

இய-றியி)#கிேற” எ4 ெசானா. தி)வாவ*ைற மடைத ப-றிB

பிரமணிய ேதசிகைர ப-றிB

பிைளயவகைள ப-றிB

விசாாிதா. நா

ெசாலM ெசால அவ ேக0 மி#க மகிGMசிைய அைடதா. அபா, “இ4

காேலஜூ#. ேபாக ேவ23யி)#கிற*. இதM சனி#கிழைம காைலயி அ,ேக

வ* ஸநிதானைத அவசிய

எறா.

தாிசி#கிேற. அப3ேய ெசால ேவ2 ”

தி) பி நா தி)வாவ*ைற#. பி-பக Y4 மணி#. வ* ேதசிகாிட
நடத விஷயைத ெதாிவிேத. தா

ெசானப3ேய சதிரேசகர கவிராஜ

ப23த சனி#கிழைம காைலயி த .மாரராகிய சிவ.)நாத பிைள எபவைர
அைழ*# ெகா2 தி)வாவ*ைற#. வதா. ேதசிக அவேரா மி#க

சேதாஷமாகM ச பாஷைண ெச தா. விசாக ெப)மாைளய, சரவண

ெப)மாைளய. மகா(,ைகய, தா2டவராய ;த(யா, ராமா?ஜ கவிராய
;த(ய வி*வாகைள ப-றி விசாாிதா. அவக>ைடய

.ணவிேசஷ,கைளB , அவக வாG#ைகயி நிகGத ைவBள
வரலா4கைளB

ப23த எ*M ெசானா.

நாமணி மாைல
தா

ேதசிக மீ* இய-றி அMசி0# ெகாணத நாமணி மாைலைய அ4

பி-பக( ப23த மடதி- ப3* பிரச,க

ெச தா. அேபா*

த பிராக> , ேவ4 மாணா#கக> , ம*ைர இராமசாமி பிைளB , சில
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வி*வாக>

இ)தாக. அபிரபததி ெச Bேதா4 பிரமணிய

ேதசிக)ைடய ெபய வரவிைல. அ* ;ைறயெற4 த பிராக ஆ0ேசப

ெச தாக. அேபா* அ,ேக வதி)த . பேகாண

டA ைஹR

ஸ கி)த ப23த சடேகாபாசாாியெரபவ அவைர ேநா#கி, “என, பதி
ெசாலாம()#கிறீகேள? இத %ைல எ*# ெகா2 ேபா

ம-ேறா

ஆதீனதி இேத பா0ைட ப3*# கா0டலாேம. இத ஆதீனகதைர

ப-றிய*தாெனபத-. ஒ6ெவா) பா03@

அைடயாள

இ)#க ேவ2டாேமா?”

எ4 ேக0டா. அப3 அவ ெவ0ெடன ேபசியைத# ேக0டேபா* என#ேக மி#க
வ)த;2டாயி-4. கவிராஜ ப23தேரா ெபா4ைமேயா ேபசாம()*

வி0டா. அத தைட#. விைட ெசா@ ஆ-ற அவ)#. இ)தா@

அனாவசியமாக விவாதைத# கிளப அவ வி) பவிைல.
பாரா0 பாட
நாமணிமாைல ;-4

பிரச,க

ெச * நிைறேவறிய*. ம4நா ப23த

ேதசிக மீ* பல திய பாடகைள இய-றிM ெசா(# கா03னா. அவைர

பாரா03 அேபா* பிவ)

பாடைல நா ெசாேன:-

“வ-றா வ)0 பிரமணி யெபய வள மல

ெபா-றா0 கைழப பாமாைலயாக ைனதழகாM
ெசா-றா னிய-ச திரேச கரப23த .ண
ச-றா

பவக>

;-றா மகிGA தைல#ெகாளேவ.”

பாிமணிய ேதசிக த

ஸேதாஷைத# .றிபாக லபதின. ப23த

மகிG* எைன பாரா03,

“ேநமிநா தவ/* நித ைகைலBைற

வாமிநா தகைழ வாG* ெமேம-ேதாமின-சீ
சாமிநா த#கவிஞ சா-4
பாமினா > பக வேளா”

ப?வைல ேபா

எற ெச BைளM ெசானா.
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[ேநமிநாத - தி)மா. வாமிநாத - சிவெப)மா; வாமி - உைம. பாமினா கைலமக.]

த பிராக>

சடேகாபாசாாிய)

ேக0ட ேகவிகளா மன அைமதிைய

இழதி)த ப23த எ?ைடய பா03னா மி#க மகிGMசிB-றா. அத

விைளவாக எ/தேத இMெச B.
த பிராக R-4
மடதி()* எேலா)
எனிட

ெவளிேய வதAட அவக ப23தைர ப-றி

.ைறRற ெதாட,கினாக. “எைனயா ப23த அவ? 7ர*

பMைச க2X#. அழ.. அவாிடதி சநிதான*#.

ேமாக

உ,க>#.

அ6வளA

ஏ-ப0ட* ஏ? அவ பா0 ஒறாவ* ரசமாயிைலேய. அவ ெசான

பா0 உ,கைள பாரா0வத-காக உேதசிதத4. நீ,க பா3ய* ேபால

விைரவி பாட தம#.

;3B ெமபைதM சநிதான*#. ெதாிவி#க

ேவ2ெமப*தா அவ ேநா#க . பா3னாேர அத பா0தா எ6வளA

ல0சண ! ‘வாமிநாத கைழ வாG* ெமேம’ எ4 த ைம தாேம கG*
ெகாகிறாேர. கைடசிய3யி சாியான ப3 ேமாைனையேய காேணாேம.”
நா அவகைள# ைகயமதி, “வி*வாகைள இப3 அவமதிப* பிைழ. அவ
இத ஆதீனைத ப-றி என நிைன*# ெகாவா? உ,க>#. பதி

ெசால ெதாியாமலா அவ ேபசாம()தா சில பைழய %களி இதைகய
அைம உ2. அவ ெப)ைம உ,க>#. ெதாியா*. ெபாிய வி*வானிட
பாட, ேக0டவ” எ4 சமாதான

ெசாேன.

ப23த சில நா தி)வாவ*ைறயிேலேய த,கினா. அேபா* நா

அவ)டனி)* பல அாிய விஷய,கைள ெதாி* ெகா2ேட. பிரமணிய

ேதசிகாிட

அவ சாதிர விஷயமான சேதக,கைள ெதாி* ெகா2டா. தனி

பாட-றிர0ைட இர2டா;ைற பதிபி#க உேதசிதி)ப தாகA என#.
ெதாித தனி பாடகைளB

திர03 அ?பினா ேச*# ெகாவதாகA

ெசானா. ேதசிக அவ)#. த#க மாியாைத ெச * விைட ெகாத?பினா.
கவிராய
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. பேகாணதி இ)த காலதி கவிராஜ ப23த சில ;ைற
தி)வாவ*ைற#. வ*ேபான*2. பி-காலதி
என#.

அவ)#. அ3#க3 க3தேபா#. வரA நைட ெப-ற*. அவ

வி) பியப3ேய தனிபாட-றிர0 இர2டா

பதிபி உபேயாகி*#

ெகா> ப3 நா பல பாடகைள எ/திய?பிேன. அவ-4 எ பாடக>

சில உ2. அவ எலாவ-ைறB

ேச* பதிபிதா. அவ எ பாடகைள,

“தி)வாவ*ைறM சாமிநாத கவிராய பா3யைவ” எ4 தைலயி0

அMசி03)தா. பாத பிரமணிய ேதசிக “ச பிரதாய
ேபா03)#கிறாேர!” எ4 ;4வ Jதா: நா,க>

ெதாியாம இப3

சிாிேதா : “கவிராய

வா” எ4 ந2ப சில எைன அைழ* நைக#கலாயின.
----------------

68. திாிசிரர ேகாவித பிைள
நா?

ச2பக# .-றால# கவிராய)

சில த பிராக>

க பராமாயணைத

ஆரா * ப3* வதேபா* இைடயிைடேய சேதக,க எ/தன. அவ-ைற

ெதளி*ெகாள வழியிலாம மய,கிேனா . அ#காலதி திாிசிரர

பிைள எ?

வி*வா க பராமாயண பாட

நா,க ேகவிB-ேறா .

ேகாவித

ெசாவதி சிறதவெர4

‘விவஜன ேசகர’
அவ க பராமாயண

;/வைதB

அMசி0டவ; தர கா2டைத தா எ/திய

உைரBட ெவளிபதியவ; ‘விவஜன ேசகர’ எ?

ப0ட;ைடயவ;

தி6விய பிரபத வியா#கியான,களி@ ைவUணவ ச பிரதாய %களி@

அவ)#. நல பயி-சி உ2. அவைர வ)விதா இராமயணைத# ேக0

பய ெபறலாெமப* எ,க க)*. அவ அ#காலதி பாபநாச*#.

வட#ேகBள கபிதலெம?

ஊாி இ)தா. அ,.ள ெப)I ெசவராகிய

Qமா *ைரசாமி Yபனா எபவ)#. அவ பல %க பாட
அேபா* க ப ராமாயண

ெசா( வதாெர4 ெதாித*.

ெசா(வி0
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ேகாவிதபிைள கபிதலதி இ)பைதB
எ,க>#. உளெத

அவாிட

ேக0.

வி)ப

பைதB

நா,க சமய அறி* பிரமணிய ேதசிகாிட

க ப ராமாயண

பாட

ெதாிவிேதா . அவ

ேகாவிதபிைளயி திறைமையப-றி ;ேப ேகவிB-றவ. அவ மடதி-.

அ*வைரயி வராைமயா அவர* பழ#க ேதசிக)#. இைல. மாணா#ககள*
கவியபிவி)திைய எ2ணி எத# காாியைதB ெச ய ;வ)
உடேன Yபனாாிட

த#க மனிதைர அ?பிM சில கால

ேதசிக

ேகாவித பிைளைய

தி)வாவ*ைறயி வ* இ)* மாணா#கக>#. ராமாயண பாட
ெச யேவ2

எ4 ெதாிவி#கM ெச தா.

ெசாலM

எ உஸாக
Yபனா உடேன ேகாவித பிைளயிட

தி)வாவ*ைற மடதி ெப)ைமைய

எ*M ெசா( அவைர த#க ெசௗகாிய,க ெச வி* தி)வாவ*ைற#.

அ?பினா. அவ)ட ேதர/7 வாசியாகிய Q ைவUணவ ஆசாாிய )ஷ
ஒ)வ)

வதா. பிரமணிய ேதசிக அவக>#. த#க விதிக ஏ-பதி

உணA ;த(யவ-றி-. ேவ23ய ெபா)க>
.ைறவிறி# கவனி*# ெகா>

அ?பி அவக>#.#

ப3 ஒ) காாியதைரB

நியமிதா. எலா

ஒ/,காக நைட ெப4கிறனவா எபைத விசாாி*# ெகா> ப3 எனிட;

க0டைளயி0டா. அத விவா?ட பழகி பல விஷய,கைள
ெதாி*ெகாளலாெமற உஸாக என#. இ)த*.

தி)வாவ*ைற#.# ேகாவித பிைள வத ம4நா பி-பக( அவ

பிரமணிய ேதசிகைர தாிசி*, “இ6விடதி@ள அைம#கைளB
மாணா#க R0டைதB

க2 எ மன மி#க தி)திைய அைடகிற*” எ4

ெசானா. க ப ராமாயணதி ஏேத?

ஒ) பாகைதM ெசா( ெபா)

ெசால ேவ2ெம4 ேதசிக Rறேவ அவ தர கா2டதி கா0சி

படலதி ;த- பாட(()* ெசால ெதாட,கினா. அவ அ)கி()*
ெச B0கைள நா ப3#கலாேன. அவ மி#க ெசவிடராதலா அவர*

காதி-ப ப3 ப3ப* என#.M சிரமமாக இ)த*. ேபாதா# .ைற#., “எ காதிப ப3 ஏ ப3#கவிைல?” எ4 அ3#க3 அவ அத0வா.
இைசயி ெவ4
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நா ராக*ட ப3ப* அவ)#. தி)தியாக இைல. “இைசைய#
ெகா2வ* .ழகிறீேர. இெதன ச,கீத# கMேசாியா?” எ4 ெசா(வி0

திாிசிரர

;த(ய இட,களி- ெசா@

ஒ)விதமான ஓைசBட பாடைலM

ெசா(# கா03, “இப3யலவா ப3#க ேவ2 ? உம#. ப3#க

ெதாியவிைலேய!” எ4 Rறினா. என#. உ>#.ேள சிாி உ2டாயி-4.
“பிைளயவக ஒ)வேர இைச விேராதி எ4 எ2ணியி)ேதா . இவ Rட

அத இனைதM ேசதவராக இ)#கிறாேர” எ4 எ2ணிேன. அவ ெசான

இைசB

என#. ெதாிB . பிைளயவக>

தியாகராச ெச03யா)

ஓைசேயாதா பாட ெசாவாகளாதலா என#.

அத பழ#க

அத

இ)த*.

ஆதலா ேகாவித பிைள ெசான இைசயிேல நா பாடைல ப3*#

கா03ேன. “இப3யலவா ப3#க ேவ2 !” எ4 அவ பாரா03னா.

ேதசிக, “ஏ*, சாமிநாைதய)#. இத ராக Rட வ) ேபா இ)#கிறேத!” எ4

ெசா( நைகதா.

“இைத ெவளிப*

சதப

ேநவதிைல; இேபா* ேநதி)#கிற*” எ4

ெசாேன. ‘ராக ’ எ4 அவ பாிகாச ெதானிேயா Rறினாெரபைத நா
உண* ெகா2ேட.

ேகாவித பிைளயி காதிேல ப ப3 ப3* ப3* ஒேர நாளி ெதா2ைட
க03வி0ட*. அவ ெதாடMசியாக# க ப ராமாயணதி-. ெபா) ெசா(

வதா. இைடயிைடேய அவ தி6யபிரபத வியா#கியான,களி()*

ேம-ேகாக கா03னா. மணிபிரவாள நைடயி@ள அவ-ைற# ேக0M

பிரமணிய ேதசிக மி#க சேதாஷைத அைடதா. அத வியா#கியான,களி

அவ)#. வி)ப
வதா அவாிட

உ2. ைவUணவ %களி பயி-சிBைடயவ யாேர?

அ6வியா#கியான,களி()* சில ப.திகைளM ெசாலM ெச *

ேக0 மகிG* ச மான

வழ,.வா.

‘இ)தைல மாணி#க ’
ஒ) நா பிரமணிய ேதசிக எ,கைளெயலா
பிைளயிட

பாீ0சி#.

ப3 ேகாவித

ெசானா. அவ அப3ேய இல#கண இல#கிய,களி

ஒ6ெவா)வைரB

சில சில ேகவிக ேக0டா. எைன பாீ0சி#ைகயி

%-ெற0 தி)பதியதாதியி “ஓத#ேக ெணIேச” எ?

பா0ைட# Rறி
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ெபா) ெசா@ ப3 ஏவினா. நா ெசா( வ) ேபா* அதி வ)

‘அIைச

மாமணிைய ேபா-4’ எபத-. ‘அIைச-பIசா Bதைத, மாமணிைய-தி) மாபி

அணித ெசௗ*பைத, ேபா-4-வழிப” எ4 ெபா) ெசாேன. உடேன

அவ ைக மறி*, “அத-. அத

அப3M ெசால# Rடா*. அI ஐ மாமணிைய

எ4 பிாி* இ)பைத* அ[ர,களாலாகிய இ)தைல மாணி#கெம?

மதிரைத எ4 ெபா) ெசால ேவ2 ” எறா. நா,க ேக0 வியேதா .
“ச பிரதாய

ெதாிதவகளிட

ேக0பதி உள பிரேயாசனைத பாதீகளா?”

எ4 எ,கைள ேநா#கிM ெசா(வி0 ேதசிக அ6 வி*வாைன
பாரா03னா.
தனியான இட

ம4 நா0 காைலயி ேகாவித பிைள எைன பா*, “நா சிறி* 7ர
ெவளிேய ேபா

வரேவ2 . சகாய*#. யாைரயாவ* வரMெசா@ ” எறா.

அெபா/* எனிட

ப3*# ெகா23)த இராமகி)Uண பிைள எபவைர

அவ)ட அ?பிேன. அ மாணா#க தி)ம2 அணிபவ; ைவUணவ

ச பிரதாயதிேல ப-4ைடயவ. பாட

உள ப.திக வதா மிகA

ேக0. ேபா* விUX 7ஷைணயாக

கUடபவா. “இப3தா ஒ) மததின

ம-ெறா) மததினைர 7ஷி பாக. நா அைத# கவனியாம இல#கியM

ைவையம0

அ?பவி#க ேவ2 ” எ4 நா சமாதான

ெசாேவ,

ைசவ மயமாயி)த அ,ேக ைவUணவ ச பதேம இலாைமயா அவ, “யாேர?
ைவUணவ வரமா0டாரா?” எற ஏ#க பி3தவராக இ)தா. ேகாவித பிைள
வதேபா* மி#க தாக;ைடயவ பானகைத# க2ட* ேபாற ஆனதைத
அைடதா. அத வி*வா எ,ேக ேபானா@
அவ எைதM ெசானா@

அவேரா நிழ ேபாலM ெசவா.

பரம சேதாஷேதா ேக0பா.

அவ ேகாவித பிைளைய பயப#திேயா அைழ*M ெசறா. “ஒ)வ)

வராத

இடமாக இ)#க0 ” எ4 ேகாவித பிைள ெசாலேவ, “அப3ேய ஆக0 ”
எ4 வழிகா03M ெசறா. ேகாவித பிைள காைல# கடகைள ;3*#
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ெகாள எ2ணினாெரப* இராமகி)Uண பிைளயி க)*. அவேரா,
“இ?

நடதா.

எ,ேக ேபாகேவ2 ?” எ4 அ3#க3 அவசரமாக# ேக0# ெகா2ேட

“இேதா வ*வி0ேடா ” எ ெசா(யப3ேய ஒ) ைம 7ர*#. அபா@ள

ல[ேதாெப?
அ6வளA 7ர

இட*#. அவைர அ மாணா#க அைழ*M ெசறா.

நட* வத சிரமதா அ ;தியவ)#. மி.தியான ேகாப

உ2டாயி-4. “)0# .3பத-. தனியான இட
சமீபதி ஓ இடைத# கா0டாம இ6வளA 7ர

ேவ2ெம4 ேக0டா நீ

அைழ* வதாேய” எ4

ெசா( த ைகயி இ)த த3யினா அவைர அ3#க ஓ,கினா.

இராமகி)Uண பிைள, “அட பாவி! நீ )0# .3ப* யா)#ைகயா ெதாிB ?”
எ4 ;X;X*# ெகா2ேட ஓ3 வ* வி0டா. ேகாவித பிைள த

காாியைத ;3*வி0 மீ2 வதா. அவ ேகாப

அேபா*

“எ?ட இ6வளA ;0டாைளயா அ?வ*? மிகA

ஆறவிைல.

சிரமபதி வி0டாேன”

எ4 வதAட எைன# ேக0டா. ;ேப வத இராமகி)Uண பிைள

Yலமாக விஷயை◌ைத அறி* ெகா2ட நா ஒ)வா4 அவ)#.M சமாதான

ெசாேன. ஏ4ெவயி( மரமிலாத சாைல வழிேய நட* வத சிரமதா அவ

கைள-றி)தா. அவ ேகாப

தணிததாக ெதாியவிைல.

அ4 பி-பக( ேதசிகைர பா#க அவ வ* இ)த ேபா* த3ைய

எ*#ெகா2 நா. ப#க,கைளB பாதா. “என பா#கிறீக?” எ4

ேக0ேட. “அத பய இ)#கிறானா எ4தா பா#கிேற: ஸநிதானதிட
ெசா( அவைன *ரதிவிடM ெசாகிேற” எறா. நா .றிபாக அவைர

ெமௗனமாக இ)#கM ெச *வி0 இராமகி)Uண பிைளயிட

ேபா , “இவ

க2ணிேல படேவ2டா ” எ4 எMசாி#ைக ெச ேத. பாவ ! அ மாணா#க

ெந,காலமாக த மனதி அட#கி ைவதி)த .ைறகைளB
எ2ண,கைளB

இத ைவUணவாிட

ெசா( ஆ-றி# ெகாளலாெம4

எ6வளேவா ஆவலாக இ)தா. அவ இUட

;3த*. ேதசிக)#. விஷய

நிைறேவறாம விபாீதமாக

பிற. ெதாித*.
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மாணா#கக ேக0ட ேகவி
ேகாவித பிைள தி)வாவ*ைறயி சில நா0க இ)* க பராமாயண

ெசா( வதா. ைவUணவ ச பிரதாய விஷய,கைளM ெசா@ ேபா* அைவ

தியனவாக இ)தன. ம-ற எ,க>#. அவாிட

சமய,களி த பிராக அவாிட

மதி உ2டாகவிைல. சில

ேவ4 %களி சேதக

ேக0பவகைள

ேபாலேவ சில ேகவிக ேக0பாக. அவ ெசால ெதாியாம மய,.வா;

இைலெயனி ேவ4 எைத யாவ* ெசாவா. பிைளயவகளிட

பாட

ேக0ேடாெமற கவதா இப3 அ ;தியவைரMசில சமய,களி த பிராக
கல,க ைவதாக.

;திதவராகிய அவ, இளைம ;4#கினா@ ப3 மி#கினா@

ேக0ட ேகவி#. விைட ெசால ;3யாம மய,கி, “நீ,கெளலா
தர

பிைளயிட

பாட

த பிராக
மீனா0சி

ேக03)#கிறீக. அவ திாிசிரரதி இ)தேபாேத

நறாக ப3தி)தா இ,ேக வ* சிவஞான வாமிக ;த(யவ இய-றிய
%கைள ப3* வி)தியைடதா. உ,க>#. பாட

ெசால ேவ23ய

அவசியேம இைல. நீ,கேள ஒ) தடைவ#. இர2 தடைவ பாதா ெதாி*

ெகாளலா ” எ4 ெசாவா.
“பிைளயவக த,களிட

ப3தாகெள4 ெசா@கிறாகேள.

உ2ைமதானா?” எ4 நா ேக0ேட.
“இைல; அ* ெபா . அவ எைன# கா03@

பிராயதி ெபாியவ, ப3பி@

சிறதவ” எ4 அவ Rறினா.
விைட ெப-4M ெசற*
ைவUணவராகிய அவ)#.M ைசவ சYகதி பழ.வ* சிறி* சிரமமாகேவ
இ)த*. அதனா@ த பிராக ேகவி ேக0டைமயா@

அவ)#. அ,ேக

த,கியி)#க வி)பமிைல. ஊ)#. ேபாகேவ2ெம4 ேதசிக)#.M

ெசா(ய?பினா. அவர* .றிபறி* பிரமணிய ேதசிக சாைவ

மாியாைதB த#க ெபா) ஸ மான;

ெச *, “அ3#க3 வ* ேபாகேவ2 ”
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எ4 ெசா( விைடெகா* அ?பினா. அவ மீ2

கபிதல

ேசதா.

ேபா M

------------------69. ரா4பக5. தி.
தி. பா!டாபிராம பிைள
தி)Mசிராபளியி எ ஆசிாிய)#. மிகA
ப0டாபிராம பிைளெய?

பழ#கமான ரா6பக7 தி).

கனவா ஒ)வ இ)தா. அவ)ைடய ெசாத ஊ

தி)ேவ0Nவர ேப0ைட. அவ தம* கவி திறைமயா@

;ய-சியா@

இைடவிடா

நல ஒ/#கதா@ சிறிய உதிேயாகதி()* ப3 ப3யாக அ#காலதி

மிகA

உயததாக# க)தெப-ற 33 கெல#ட எ?

ெபாிய உதிேயாகைத

அைட* கG ெப-றா. அவ)ைடய ேமலதிகாாிக>#. அவாிடதி விேசஷமான

மதி , கீG உதிேயாகதக>#. பய;

இ)தன. தமிழி நல பயி-சிB

தமிG வி*வாகளிடதி உ2ைமயான அபிமான;
இடதி-. ேபானா@

உைடயவ. எத

ஆ,கா,.ள வி*வாகைள விசாாி* அறி*

அவகைளபா*M சலாப

ெச * இ4வா. உதிேயாக ;ைறயி மிகA

க23பாக இ)பா. ஆனா உ2ைமயான உைழபாளிகைள ;?#.#

ெகா2 வ)வதி சிறி*

பி வா,கமா0டா. ைவUணவ மதத; சிறத ெத வ

ப#திBளவ. ஏைழக பா இர#க;

உபகார சிைதB

ெகா2டவ. அவ மகா

வி*வா பிைளயவகளிடதி மிகA ஈப0டவ. அவக Yல

தி)வாவ*ைற மடதி ெப)ைமைய ப-றிB , பிரமணிய ேதசிக)ைடய .ண

விேசஷ,கைளப-றிB

அறி* ெகா2டவ. நா,க

தி)வாவ*ைறயி()தேபா* அவ திாிசிரரதி ஹூஸூ சிேரேததாராக
இ)தா. அவ ஒ) நா சில அபகேளா தி)வாவ*ைற#. வதா.
அவ அைடத விய
அரசா,க உதிேயாகதக பல)ட பழகி ெபாிய காாிய,கைளெயலா
நிவாக

ெச B

அைமைபB

ஆ-ற பைடதி)த ப0டாபிராமபிைள அ6வாதீனதி

நாேதா4

நைடெப-4 வ)வைதB
இைல; படாேடாப

ஒ/,காக Jைஜ, தம , விதியாதான

க2 மிகA

இைல; ஆனா@

;த(யன

ஆMசாியமைடதா. “இ,ேக ேபாc

காாிய,கெளலா எ6வளA ஒ/,காக
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நட#கிறன! விதியா விஷயதி இ,.ளவக>#. எ6வளA சிரைதB

அ

இ)#கிறன! தைலவாிடதி எேலா)

எ6வளA பயப#திBட நட*

ெகாகிறாக!” எ4 வி மிதமைட* பாரா03னா. பிரமணிய ேதசிக)ைடய
அறிA திறைமையB 7ய ஒ/#கைதB அைபB
இ)#.

அறி*, “இவக

இத மாதிாி தா விள,. . இவகைள ேபா தமிG நா03 சில

இட

இ)தா ேபா* ; ந ;ைடய பாைஷ ;த(யன பைழய கால

அைடB ” எ4 கGதா.

ேபா சிறைப

அகராதி ;ய-சி
ேதசிகாிட

அவ ஒ) ;ைற ேபைகயி தமிG பாைஷ#. நல அகராதி ஒ4

ேவ2ெம4

பிைளயவகைள# ெகா2 அதைனM சித ெச யM

ெசாலலாெம4

ெசானா. ேதசிக அப3ேய ெச யM ெசாவதாக#

Rறியி)தா. ஆயி?

அ* நிைறேவறவிைல.

அ* ;த ப0டாபிராம பிைள அப#க வ) ேபாெதலா
வ* பிரமணிய ேதசிகைர தாிசி* அட சலாப

தி)வாவ*ைற#.

ெச * ெசவா.

வரேவ- பாட
தா* வ)ஷ

ர0டாசி மாத ஆர பதி (ெசட ப 1877) ஒ) ;ைற அவ

தி)வாவ*ைற#. வதா. மாணா#க R0ட

அதிகமாக இ)தைத# க2

சேதாஷமைடதா. அவக>ைடய கவி திறைமைய பாீ0சி* தி)தி

அைடதா. ேதசிக)ைடய வி)பதிப3 மாணா#ககளி ஒ6ெவா)வ)

விஷயமாக ஒ6ெவா) ெச B இய-றிM ெசாேனா . நா இய-றி# Rறிய

அவ

ெச B வ)மா4:-

“காேநா#கி நி-. மயிேபால நீ,கிய காதலற

ேதேநா#கி நி-. மடைதய ேபால திைகபறவி
பாேநா#கி நி-.ந- ப0டாபி ராம பரா#கிரம

ேநேநா#கி நிறன யா,கெள லாநி னிகGவரேவ.”
எலாவ-ைறB ேக0 மகிGத ப0டாபிராம பிைள பிரமணிய ேதசிகைர
பா* த ;ைடய பைழய ேவ2ேகாைள ஞாபகபதினா. “இ6வளA
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மாணா#கக இ,ேக இ)#கிறாக. ஸநிதான

விைரவி நிைறேவ-றலா ” எ4 வி2ணப

மன ைவதா அகராதிைய

ெச தா. “பிைளயவக இத

உபேயாகமான காாியைதM ெச தி)#கலா . அவ எேபா*

பிரபத,க>

ராண,க> .

பா3ேய தம* வாG#ைகைய# கழி* வி0டா. ெபாிய

வி*வாக உலகதி-. உபகாரமான காாிய,கைளM ெச ய ; வதா தமிG

எ6வளேவா வி)தியைடB ” எறா. ேதசிக “பாேபா ” எ4 ெசா( விைட
ெகாத?பினா.
பாட- க3த
பா0டாபிராம பிைள திாிசிரர

ெச4 தா

தி)வாவ*ைற#. வதி)த

காலதி தம#. உ2டான மகிGMசிைய லபதிB
நிைனA4திB

த

ேவ2ேகாைள

நா. பாடக எ/தி அMசி0M பிரமணிய ேதசிக)#.

அ?பினா. அைவ வ)மா4:-

1. இனியதமிG நாெட,. மி,கிc பரவிதமிG# ேக-ற மிறி#

கனியகற மாேபால# ைகவிடெப- றி)பைதயா க2டா- றா*
;னியி?)# ெகா2டAற ;றி(ைட ;தமி/

;ழ,. ெமேற

தனிB4 பிரமணிய ேதசிகா நிைனய4 தாிசி ேதேன.

[மா - மாமர . தனி - ஒப-ற ெப)ைம]

2. தாிசித வ4க2ேட றமிGமடைத தளி*லகி தேப நா03

பாிெபற நிைனயைட* பலவாறா

;யவ*A

தாிசிகா மணிேயநீ தமிGமயிைல# காப*A

பாாி மன

தமிழ யா#.

ெபா)விபா2 3யேசாழ ேசரெனன வய,.;ைன னித ென4 .
[‘பாி - உலகதி சிறத பாைஷெய4 ெமMசபவதாகிய பாி’ (ப0டாபிராம

பிைளயி .றி.) ெபா) - ஒ.]

3. அகராதி தமிழி(ைண ய-றெத வியறெவா றாேறா யா)

பகராதி )த(னி பாாி@ள தமிGமடப2ணவக0 ெகலா
நிகராதி )#.ெந

பழிெய4 ;க4 ெந3ய சீ0

தகராதி )#.ெமா) சி4.ைழயி (0ட?பி தளவா

நிேற.
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[மடப2ணவ - மடாதிபதிக. ப0டாபிராம பிைள அகராதி எ/த ேவ2ெமற

ேவ2ேகாைள எலா மடாதிபதிக>#. அ?பினாெர4 ெதாிகிற*. சீ0 -

க3த .]

4. தள*)கிM ச;சயதா லா-ேறனா 
தி);கைத தாிசி ேதகா2

வளேதா,. மதிBைடயா

ஞானிக0ேகா தாயகேமவள

ேலB ரா6பக7 தி), ப0டாபிராம பிைள

கிளவசன தா-றளேத ெக03ெயன நிMசயிேத
ேக0# ெகா2ட

வள வா த வகராதி வ)ெமேற தி) பினகா2
வனபி மி#ேகா .

திாிசிரர , க(, 4978-தா*  ர0டாசி மீ 13
[ச;சய

(27-9-1877)

- சேதக . ெக03 - திறைமையBைடேயா ]

இத# க3தைத# க2 நா,கெளலா விய-ேறா . இபா0#க லவ

பாடகைள ேபாறனவாக இராவி0டா@

ப0டாபிராம பிைள#. எ6வளA

தமிழ இ)தெதபைத ெவளிப*கிறன. ஓ அரசா,க உதிேயாகத

அ6வளA அட ெச B இய-றி வி2ணப
பைடதி)பேத ெபாிய ஆMசாியமேறா?
அவ க3த

ெச B

திறைம

வத சில நா0க வைரயி பிரமணிய ேதசிக)

அகராதிைய ப-றி ேபசிேனா , 8ரமா ;னிவெர?

இய-றிய ச*ரகராதியி அM பிரதிB

ஏ0 பிரதிB

நா,க>

ெபகி பாதிாியா

வ)வி#கப0டன.

நிக2கைள எ* த03# ெகா03 ைவேதா . இத உஸாக சில நா0க

வைரயி இ)த*. பிற. அகராதிைய ப-றிய ேபMேச நி4 ேபாயி-4.

ப0டாபிராம பிைளைய ப-றிய ேபM வதா ம0 , “திNெர4 வ* அகராதி
எத ம03 இ)#கிற*?” எ4 அவ ேக0டா என ெச வ*? எற ேயாசைன
உ2டா. .

த பிராகளி சிபாாி
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அ#காலதி எனிட

ப3* வதவக> விவ(,க த பிரா ;த(ய சில,

பிரமணிய ேதசிக பக- ேபாசனதி பி சிரமபாிகார

ெச * ெகா> ேபா*

அவ பாத,கைள வ)3 பணிவிைட ாிவ* வழ#க . அ6வா4 அவக ெச B

ெபா/* ேதசிக நைடெப4

ெபா)>

பாட,கைள ப-றி விசாாிபா; பாட,க>#.

அவ-றி- க2ட விஷய,களி- சில ேகவிகைளB

அவ-றி-. விைட Rறிய பி ேதசிக சேதாஷமாக இ)#.

ேக0பா.

சமய பா*

த பிராக எைன தி)வாவ*ைறயிேலேய ைவ*#ெகாள
ேவ2ெம4

ச பள

இ)பத-. 8 க03# ெகா#க ேவ2ெம4

ஏ-பத ேவ2ெம4

ெசா(# ெகாவாகளா .

மாதM

ேதசிக எைன# காX ெபா/*, “என ஐயா! உ ைம ப-றி உ ;ைடய
மாணா#ககளாகிய த பிராக சிபாாி ெச கிறாக. உம#.M ெசௗகாிய

ப2ணிைவ#க ேவ2ெம4

ெசா(, “நறா  பாட

ெசா@கிறாக” எ4 சேதாஷ*ட

ெசாலேவ2 ” எ4 க0டைளயிவா.

அ6வாைதக எ உளைத# .ளிவி#. . அவக ேவ2ேகா

ப(பைத ப-றி நா அதிக# கவைல ெகாளவிைல. அவக எபா

ெகா23)த அைபB
-------------

எ உைழ 8ணாகவிைல.

70. 6
தி)வாவ*ைறயி தி)#.ளதி வடகைரயி கீG ேமலாக ஓ அ#கிரகார

உ2. பிரமணிய ேதசிக உதரவா அத வட சிறகி கீைழ#ேகா3யி

இர2 க0ள வசதியான 8 ஒ4 அைம#க ெப-ற*. மடதி()* நல

சாமாகைள அ?பி அ680ைட ேதசிக க0விதா. அ* க03 ;3தAட

ேதசிகேர ேநாி வ* அதைன ஒ) ;ைற பாைவயி0M ெசறா. “அ68
எத-காக# க0டபகிற*?” எப* ஒ)வ)#.

ெவளிபைடயாக

ெதாியவிைல. த பிராக மாதிர , “எ,க ேவ2ேகா ப(#.
வ*வி0ட*” எ4 சேதாஷ;-றாக. நா?
அறிேத.
தா

தைதய வரA

கால

ஒ) வைகயாக ஊகி*
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ஒ)நா ேதசிக எைன ேநா#கி, “உ,க தகபனா ஊ)#. ேபா வி0

வ)வதாகM ெசானாகேள; ஏ வரவிைல?” எ4 ேக0டா. “அவக

அப#க,களி@ள அபகளி ஆதரA ெப-4 இ)* வ)கிறாக” எேற.
“அவக>#. உடேன க3த

எ/தி இ,ேகேய வ* வி

ப3ெதாிவிB . ;*ைம

பிராயதி உ ைம வி0 அவக இ)ப* சாிய4” எ4 ேதசிக ெசானா.
அவ ெசான* உ2ைமதா. என#. அவகைள பிாிதி)ப* வ)தமாகேவ

இ)த*. அத வ)தைத ேபா#கி# ெகாவத-. என#. ைதாிய

இைல

ஒ4, நா அவக உள இடதி-.M ெச4 இ)#கேவ2 ; அல*
அவக நா இ)#.மிடதி-. வரேவ2 . ேதசிக க0டைள என#.

உஸாகைத உ2டா#கிய*. க3த எ/திேன. தா

தி)வாவ*ைற#. வ* ேசதன.

தைதய ஒ) வாரதி

இலற
ேதசிக)ைடய ஆேலாசைன அெபா/*தா என#. ந. விள,கி-4. தா

க0வித * 803 எ தா

தைதய)ட எைன வசி#கM

ெச யேவ2ெமற அவ அ கனித க)ைத நா உண* உள
Jாிேத. அ* ம0மா? நா கிரமமாக இலற

நடத ேவ2ெமப* ,

நிரதரமாக தி)வாவ*ைற வாசியாக ேவ2ெமப*

அவ

வி)பெமபைதB ெதாி* எ நவிைனைய வாGதிேன.
இட

ெபா) ஏவலா நிர பிய ேதசிக)#. உள;

பிற)#. உபகார

ெச * இப

அைடவ* அவ இய. பிற)#. ஈவதனா

அ68ைகைய ெப4பவ?#. உ2டா.
ெகாபவ)#. உ2டா.
“ஈ*வ#. மிப
ைவதிழ#.

இப

இபைத# கா03@

அதிக . தி)வ>வ மிக அழகாக,

அறியாெகா த ;ைடைம

வக ணவ”

தையயா நிர பியி)த*.
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எ4 Rறியத ெபா)ைளM பிரமணிய ேதசிக)ைடய ெசயலா ெதளிவாக
ெதாி* ெகா2ேட.
ஈவர வ)ஷ

காதிைக மாததி (நவ ப, 1877) நா,க * 803-. ேபா

வசி#கலாேனா . என#. உ2டான சேதாஷைத# கா03@

எ தா

தைதய

;த(ேயா)#. பல மட,. அதிக மகிGMசி உ2டாயி-4. மாத*#. ஓ ஊ)

நா>#. ஒ) 8மாக அைல* ைந* வாGத அவக>#. திரமாக ஓாிடதி
வா/ ப3 ஏ-ப0ட வாG#ைக இதிர ேபாகைத ேபால இ)த*.

நா இலற வாGைவ ேம-ெகா2ேட. எ,க . பதி-. ேவ23ய

ெபா)கெளலா

மடதி()* கிைடதன. ;த( மடதி()* அதிகாாிக

சில, “அயEரா)#. இ6வளA ெசௗகாிய

ஏ-பவதா?” எ4, ெபாறைம

ெகா2டன. ெபாிய இட,களி இப3M சில பிராணிக இ)ப*

இய-ைகேய. அத ெபாறாைம#காரக எ,க>#.M சில இைடP4கைளM

ெச யலாயின. * 803ேல .3 .தவக>#. ேவ23ய நவ பா2ட,கைள
நி4தி வி0டன.

ெபா?சாமி ெச03யா
இத விஷயைத எப3ேயா ெதாி* ெகா2ட பிரமணிய ேதசிக, மடதி

ராயஸ ேவைல பா*# ெகா23)தவ) எனிட

பாட,ேக0 வதவ)மாகிய

சமயதி என ேவ2ேமா அைத விசாாி* ந மிட

ெதாிவி* அைதM ெச *

;. ெபா?சாமி ெச03யாெரபவைர அைழ*, “சாமிநாைதய)#. எதM

ெகா#க ேவ2 . அவ 80#. ேவ23ய சாம#கிாிையகளி விஷயைத

எெபா/*

நீேர விசாாி*#ெகாள ேவ2 ” எ4 க0டைளயி0டா.

ெபா?சாமி ெச03யா மி#க விநய;

எபா அ

%கைள ஆG* பயி4 இ4வா. ெச B இய-4

உைடயவ. தமிG
ஆ-ற@

அவ)#.

உ2. மடதி-. பல ெபாிய மனிதக வ* ெசவாக. அவகளிடதி

எப3 பழக ேவ2ேமா அ6வா4 பழ.வேதா தம#. ஆதீனதி-. நல
ெபயைர உ2டா#.வா. அவ)ட

சிறதி)தன. த

எஜமான விவாச; , .)ப#திB

வாGநா ;/வ*

ஆதீனெதா2டராகி வாGதா. அவபா

எ,க . ப பா*காைப ஆதீன தைலவ ஒபி#கேவ அவ மி.தியான
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கவனேதா த

கடைமையM ெச யலானா. ஒ6ெவா) நா>

ேவ23ய ெபா)கைள ெப) பா@
அ?பிவதா.

எ,க>#.

.றிபா அறி* அவ-ைற

அவ)ைடய விசாரைணயினா, இைடP4 ெச ய .தவக ;ய-சி ஒ4

ப(#கவில. த ;ைடய இய ஆதீன தைலவகாதி-. எ03னா ெப)த
அபாய

ேந)ெம4 அவக அIசின. வர வர அவக>

ெபாறைமயினி4

நீ,கின. தினேதா4 மடதி()* த#க காலதி

எ,க>#. ேவ23ய உணA ெபா)க>
வதன.
ெந@

த

பிறA

.ைறவிறி# கிைட*

பண;

ஒ) நா எ,க 80 வாயி( Y4 வ23க வ* நிறன. சில ஆ0க

இர2 .திகைள# ெகாண* 803 ைவதன. சில வ23யி()த அ4ப*

கல ெநைல ;ப* ;ப* கலமாக அ6விர23@

ெகா03 ம2 Jசிவி0,

“ஸநிதானதி இ,ேக ேசபி#. ப3 உதரவாயி-4” எ4 ெசா(வி0M

ெசறாக. அபா ெபா?சாமி ெச03யா வதா. “த,க 80M ெசலA#.
அ4ப* கல

ெந ேசபி#. ப3 ஸநிதானதி உதரவாயி-4.

அயEாி()* வத வி)தினகைளேபால நாேதா4

மடதி()*

சாமாகைள ெப4த உசிதமாக இராெத4 , இனி நிரதரமாக இ,ேக

மடைதM சாதவகளாக இ)#க ேவ2ெம4
தி)Aள

ஏ-பா ெச ய ஸநிதான

ெகா2வி0ட*. ேம- ெசலA#. ைவ*# ெகா> ப3 இத

ெதாைகையB ெகா#. ப3 உதரவாயி-4” எ4 ெசா( எ ைகயி ஐ ப*
VபாையM ேசபிதா.
நா ெம

மற* ேபாேன. எ தைதயா த ;ைடய சிவJைஜ#காக

அெபா/* சதன

அைர*# ெகா23)தா. நா பணைத அவ ைகயிேல

ெகா* இன* தா ெசாவெத4 ெதாியாம நிேற. அவ அைத

வா,கி# க2களி ஒ-றி# ெகா2டா.
“எலா

பரேமவர தி)வ)” எ4 ெசா( நறியறிA த* 

பாைவேயா ேபச ;3யாம நிறா.
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அ4 பி-பக( எ தைதயா மடதி-.M ெச4 பிரமணிய ேதசிகைர#
க2 ெந@
நறியறிA

பண;

கிைடதைத ெதாிவி* அளவ-ற சேதாஷ;

லபடM ச பாஷிதன. அேபா* ேதசிக, “இத மடதி ெபாிய

காாியதக>#ேக மாச

ஐ* கலதா ச பள . அத-. ேம த,க

. பதி-.# ெகா#க மன

இ)*

வழ#க*#. விேராதமாக ஒ) காாிய

ெச தா அநாவசியமான வ #. இடமா.ேமாய4 அப3M ெச யவிைல.
இைத# ெகா2 உசிதமான ெசலA ெச * வதா ேவ23யவ-ைற

அேபாதேபா* அ?கிேறா ; கவைலபட ேவ2டா ” எ4 ெசானா.
த பிராகளி தி)தி
நா?

எ தைதயா)

பிாி* வாG* வத ச,கட

இட; , நிைலயான வ)வாB , ெபாிய இட*M சா
தி)வாவ*ைற மனிதனாகி வி0ேட. எனிட

தீத*. திரமான
கிைடதன. நா

ப3* வத

மாணா#ககெளலா மி#க தி)திைய அைடதாக. தி)வாவ*ைற மடைதM

சாதவெனபைத உ4திபதிய*ேபால எ * வாG#ைக அைமதைமயா,

“இனி இவ இ,கி)* ேபாகமா0டா” எற நிைனேவ அவக>ைடய தி)தி#.#

காரணமாயி-4.

தைதயாாி ெபா/* ேபா#.
எ தகபனாேரா எலா# கவைலகைளB மற* சிவ Jைஜ ெச * ெகா2 ,
கீதன,கைள பா3#ெகா2

பயைன எதிபா* பா

உஸாக;

யாேர?

சேதாஷமாக ெபா/* ேபா#கி வதா. ஒ)

அவசிய

ஒழித*. அவ)#. எெபா/* ஓ A

உ2ேடா அெபா/ெதலா பா3#ெகா2ேட இ)பா. மடதி

ச,கீத வி*வாக வதா அவைர பா* வி0M ெசவ* ஒ)

வழ#கமாயி-4. மடதி வினிைக நைடெப4வதாக இ)தா பிரமணிய ேதசிக

எ தைதயாைர அைழ* வரM ெசா(# ேக0கM ெச வா.

மகா ைவதியநாைதய, தி)#ேகா3கா கி)Uைணய ;த(ய வி*வாக

வ) ேபாெதலா

எ தைதயாைர பாராம ேபாகமா0டாக.

*#ேகா0ைடயி()* தியாகராஜ சாதிாிக வ* பிரமணிய ேதசிகாிட

ேபசிவ) ேபா* திNெர4, “சாி; நா அ,ேக ேபா

அவகளிட இர2
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கீதன,க ேக0வி0 வ)கிேற” எ4 றப0விவா. “அைதM
ெசா@,க; இைதM ெசா@,க” எ4 ேக0# ேக0 அ?பவிபா.
ேக0பேதா நி-கமா0டா; ஒ6ெவாைறB

கி)Uைணய கீதன,கைள அவ பிறாிட
ெப) பா@

வாயார பாரா0வா. கன

அதிகமாக# ேக0டதிைல யாதலா

அவ-ைறேய பாடM ெசா(# ேக0பா. நாயக நாயகி பாவதி@ள

பத,கைள# ேக0, “என அழ.! என ெம0!!” எ4 ெகா2டாவா.

தி)#ேகா3கா கி)Uைணய சிறத பி3 வி*வா. மகா ைவதியநாைதய)#.

ப#க வாதிய வாசி* வதவ. அவ எ பிதாவிட

கீதன,க பலவ-ைற அறி* பாட

கன

ப2ணி#ெகா2டா. தி)வாவ*ைறயி

இ)த நாகர வி*வானாகிய .ழைத ேவலெனபவ?
கீதன,கைள பாட

கி)Uைணய

சில சிறத

ப2ணி#ெகா2 நாகரதி வாசிதா. அவ-ைற

அவ வாசி#. ேபா* அைவ திய பாணியி இ)பைத அறித ரhகக எ
தைதயாாிடமி)* அைவ அவ?#.# கிைடதன எபைத விசாாிதறி*
அவாிட

வ* சில கீதன,கைள# ேக0 உவபாக. கன

கீதன,க>#. திய ‘கிரா#கி’ ஏ-ப0ட*.

கி)Uைணய

இப3 இைறவ தி)வ)ளா எ,க . பதி எேலா)ைடய உளதி@
ஒ) நிைறA உ2டாகி எ,க வாG#ைகைய இப;ளதா#கிய*.
----------------

71. சிற பாட(க
த)மர ஆதீன* அ3யவ) ஒ)வ)

சிறத தமிG வி*வா?

காசியி சில

வ)ஷ,க வசிதவ)மான Q பரம சிவ த பிரா எபவ பிரமணிய

ேதசிகாிடதி மி#க ப#திBைடயவராகி த)மர ஆதீனகத)ைடய அ?மதி
ெப-4 ெப) பா@

தி)வாவ*ைறயிேலேய இ)* வதன. அவாிடதி

பிரமணிய ேதசிக)#. விேசஷமான அ உ2. அவ தி)வாவ*ைறயி

இ)த ெபா/* சிறத %கைள ப3* ஆரா * , மாணா#கக>#. பாடI

ெசா(# ெகா2 வதா.

அவ பிரமணிய ேதசிகாிடதி சில தமிG %கைளB , ைசவ

சாதிர,கைளB , மடைதM சாத வடெமாழி வி*வாகளிடதி வியாகரண
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%ைலB

இய-4
கவ)

ப3* வதா. அவ நறாக பிரச,க

ெச வா. தமிழி- ெச B

ஆ-ற அவபா அைமதி)த*. f0பமான அறிAைடயவ. மனைத#

ேதா-ற;ைடயவ. அவாிட

நா? ச2பக# .-றால# கவிராய)

ந] வி)திBைர ;/வைதB ஒ) ;ைற பாட
வியாகரண

ேக0ேடா ஸ கி)த

ப3தவராத( சில f0பமான விஷய,கைள விள#கிM ெசானா.

எ6வளA க-றா@

Jரணமாக அறி* ெகா2டதாக யா)

;3யாெதபைத அவாிட

பாட

ெசா(# ெகாள

ேக0டேபா* நா,க ெதாி* ெகா2ேடா .

; மணி# ேகாைவ
பிரமணிய ேதசிகாிடதி ஈப0ட பரமசிவ த பிரா அவ மீ* ஒ) ; மணி#
ேகாைவ இய-றினா. ேதசிக)ைடய ;னிைலயி அபிரபத

அர,ேக-றெப-ற*. அ* காM ெச B>ட 31- ◌ாடகைள உைடய*.
அ ; மணி# ேகாைவ#. ப* ேபக அளித சிற பாயிரM ெச B0க-2.6
அைவ அபிரபதேதா ேச* திைலய JM சதிரேசகர கவிராஜ
ப23தரா அMசிட ெப-றன.

அ#காலதி மடதி இ)த த பிராக>

மாணா#கக>

சிறபாயிரமளிதன. அத அதM சிற பாயிரதி-. ; அதைன

அளிதா ெபய அவ)#.ாிய சிற#கேளா ெவளியிடப0ட*.
‘தி)வாவ*ைற யாதீன*M சிUய வ#க* ஒ)வ)
ேமலகர

பா23ய நா0ள

திாிRட ராஜப# கவிராயரவக வ சத)மாகிய ச2பக# .-றால#

கவிராயரவகளிய-றிய அ4சீ#கழி ெந3ல3யாசிாிய வி)த ’ எப* ேபால

தைல#க அைம#கப0டன.
எ பாடக
நா?

இர2 ெச B0க சிற பாயிரமாகM ெச ேத. பிரமணிய

ேதசிக)ைடய ேபரபினா எலா வைகயான அ?Rல,கைளB அைடத நா

அவபா என#.ள நறியறிைவ லபத வழிெதாியாம இ)ேத. நல

ேவைளயாக இMசிற பாயிர

அத-.ாிய சதபைத உ2டா#கிய*. கவிM
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ெசவ;

ெபா)0 ெசவ;

ஒ),ேக உதவி வத ேதசிக ெப)ைமைய இர2டா

ெச Bளி ெவளியி0ேட. அ* வ)மா4:

“ேதனா0 மலெபாழி-ேகா ;தியி- பிரமணிய
ேதவெனைன

தானா0ட வி)ெபா)> ெமா),க)த யாநிதியி
சலச தா2ேம

வானா03 ன;ேத ப ; மணி#ேகா ைவையநவி-றி
வைனதா யா)

ேமனா0 நய.ண பரமசிவ ;னிவரவி
*வசி, ேகேற”

(ேகா;தி - தி)வாவ*ைற. எைனதா நா0ட, இ) ெபா) - கவி, ெசவ .
சலச

- தாமைர. வி*வசி,க ஏ4 - லைமயி ஆ2 சி,க

ேபாறவ.)

‘ஆதீன வி*வா‘
சிற பாயிரதி-. ; எ ெபயைர அைம#. ெபா/* ‘தி)வாவ*ைற
ஆதீன வி*வா’ எ4

ேபா ப3 பிரமணிய ேதசிக ெசானா. அ6வா4

அைமபதி என#.M ச மத

இைல. “பிைளயவக ஆதீன வி*வானாக

விள,கிய இத இடதி நா இப0டைத வகிபத-.M சிறி*
த.திBைடயவனல. ஸநிதானதிட

ப3பவ எ4 ேபா0டா அதைனேய

ெபாிய பா#கியமாக# க)*ேவ” எேற.

“இப0டைத அைம#க நீ தைட ெச தா@ ம-ெறா) விஷயைத நீ தைட
ெச ய;3யா*” எ4 ேதசிக ெசானா.
“அத விஷய
“உ

என?” எ4 நா ேக0ேட.

ெபயைர தி)வாவ*ைறM சாமிநாைதயெர4தா அைம#க ேவ2 .”
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“அத-. த#கவா4 ஸநிதானதி எைன ஆ#கிவி0ட பிற. அதப3ேய
அைமபதி என .-ற ?” எ4 நா Rறிேன.

எ சிற பாயிரதி-. ேம, தி)வாவ*ைற ஆதீன மகா சநிதானதிட*#

கவி க-கிறவ) , ேவ,கடப ஐயரவக திர)மாகிய தி)வாவ*ைறM

சாமிநாத ஐயரவகளிய-றிய அ4சீ#கழி ெந3ல3 யாசிாிய வி)த ’ எ?

தைல அைம#கப0ட*.

எைன தி)வாவ*ைறM சாமிநாத ஐயெர4 வழ,.வ* உ4தியாயி-4.
தி)வாவ*ைறெயப* ஊ ெபயராக இ)தா@
ேசதேபா* என#. ஒ) ெகௗரவ ப0ட

உ2டாயி-4.

அைத எ ெபயேரா

கிைடத* ேபாற மகிGMசி

பிரமணிய ேதசிக, ஆதீன வி*வா எ4 ேபாடேவ2ெம4 ெசானேத

என#. உஸாகைத உ2டா#கி-4. அவ எைன ப-றி# ெகா2ள

அபிபிராயைத அறிேத. அெபயைர அெபா/* ; மணி# ேகாைவ

தகதி அMசிடாவி0டா@ , ேதசிக பி-காலதி த
நிைறேவ-றி வி0டா. நா . பேகாண

வி)பைத

காேலஜி உதிேயாக ெப-ற பிற.

அவ என#. எ/திய க3த,களி@ , அ?பிய தக,களி ; ப#க,களி@ ,

“நம* ஆதீன வி*வா”, “ஆதீன மகா வி*வா” எெறலா
வழ#கமாக ைவ*# ெகா2டா.

எ/*வைத

ேவXவன (,க விலாச
அ#காலதி தி)வாவ*ைற மடதி@ள ெகா@ம2டபதி ;-றெவளியான*
கீ-4 பதலாகேவ விசால
மாகA

அழகாகA ேபாடப03)#. . அைத# ேகாவி- ப03யி()ப*

ேபாலேவ மர# ெகா0டைகயாக ேபாடேவ2ெம4 ஜவதிரதி()த ெபாிய
கா4பா4 ேவXவன (,க த பிரா நிைன* அத-. ஆக ேவ23ய ;ய-சி

ெச தா. அைதயறித ேச-e ஜமீதா) , சிவகிாி ஜமீதா) அத-. ேவ23ய

ேத#க மர,கைளெயலா

அ?பினா. தி)ெநேவ( ப#கதி()* பல
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தMசக வ)வி#கெப-றன. அவக>#ெகலா

தைலவராக ’தியவ

ஆசாாியா எபவ இ)* மி#க க)ேதா எலாவ-ைறB நடதி வதா. ஒ)

வ)ஷ

அ6ேவைல நைடெப-ற*. 72க நா0டாம ஒேர கவிபாக

அ ம2டப

அைமத*. அ ம2டபைத# க03 ;3#க ேவ2ெம4

ஊ#கேதா ;யறவ ேவXவன (,க த பிரானாைகயா அத-.,
‘ேவXவன (,க விலாச ’ எ?
ஈவர வ)ஷ

ைத மாத

ெபய ைவ#கப0ட*.

;த ேததி அத பிரேவச விழா நைடெப-ற*.

அயEகளி()* பல கனவாக>
வதி)தன. அதைகய ம2டப
பா#.

வி*வாக>

அ6விேசஷதி-.

ேசாழ ேதசதி இலாைமயா பல அதைன

ெபா)0ேட வதன. ம2டபதி ேம த03 உ0பாகதி

நாயமாக வரலா4கைளB , தி)விைளயாட- கைதகைளB லப*

சிதிர,க எ/தெப-றன.
விேசஷ

நடத தினத4 மதியானதி பிராமண ேபாஜன;

;த(யனA , இரவி ப0டண பிரேவச;

மேகவர Jைஜ

நிகGதன. த பிராக>

அ ம2டபைத பாரா03M ெச B0க இய-றின. ப0டண பிரேவச

பிற)

ஆனபிற. பிரமணிய ேதசிக ஒ#கதி-. வ* அமதா. அேபா* அவ

வி)பதிப3 ேவXவன (,க விலாசM சிற பாடகைள நா ப3*#

கா03ேன. த பிராக ;த(ேயா அ,ேக R3யி)தாக. அ#காலதி

தி)பனதா0 காசிமடதி தைலவராக இ)த Q ராம(,க
த பிராெனபவ)

அ,ேக வ* உடனி)தா.

பாரா0 பாடக
த பிராக>

ஒ6ெவா)வ)

பிற)

தனி தனிேய பாடக இய-றியி)தாக. அவக

யா)#.

ேதா-றாத நய

பா3னாக. ஒ6ெவா)வ)

தா தா

அைமய பாட ேவ2ெம4 ;ய4

இய-றிய பாடகைள ம-றவக>#.#

கா0டாம கைடசி வைரயி மைறவாகேவ ைவதி)தன. திNெர4 சைபயி

வாசி#.

ேபா* எேலா)

ேக0 நய,கைள அறி* பாரா0டேவ2 ெமப*

அவக க)*. நா? அத# R0டைதM ேசதவேன.

பரமசிவ த பிரா, .மாரசாமி த பிரா ;த(ய த பிராக> , ம*ைர

இராமசாமி பிைள ;த(யவக>

தா தா இய-றிய ெச B0கைள எனிட
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ெகாதாக. அவ-ைறெயலா ெதா.* ைவ*# ெகா2 நா

ப3*#கா0ட ெதாட,கிேன. ;ப* பாடக இ)தன. ஒ6ெவா)

ெச BைளB

இைசBட ப3* என#. ேதா-றிய நய,கைளB எ*M

ெசாேன. நா இய-றியி)த Y4 ெச B0கைளB

ப3*# கா03ேன.

அவ-4 ஒ) பாட(, “இத ம2டபைத# கா(லா ம2டபெம4 யாவ)
R4வா. அ,ேக ெதகா (ெதற-கா-4) பலகா@

விரAதலா நா அ,ஙன

Rேற” எற க)ைத அைமதி)ேத. கா எபத-. 72, கா-4 எ4
இர2 ெபா) ப ப3 பா3ய அM ெச Bைள# ேக0 யாவ) இ-றன.
எலாவ-ைறB ேக0ட பிரமணிய ேதசிக, “நறாயி)#கிறன; எலா

பிைளயவக>ைடய ெச B0களி ேபா#.” எ4 த தி)திைய ெதாிவிதா.
அைத#கா03@

உயத மதிைர ேவ4 இ)பதாக எ,க>#.

ேதா-றவிைல. அMசைபயி பல ;னிைலயி கிைடத மதி எ,க>#.
அளவ-ற இபைத அளித*. பிைளயவகைள ப-றிய நிைனAடேன

அறிரA நா,க *யிலM ெசேறா .
---------------

72. நா ெப&ற சமான#க
; .றிபி0ட த[ிண

ெபாிய கா4பா4 ேவXவன (,க த பிரா அ பா

ச;திர*#. அ)கி உள ெசவதிரதி அழகான ெபாிய மட

ஒைற#

க0வி*, அத-., “பிரமணிய ேதசிக விலாச ” எ4 ெபயாி0டா. அபா
அவ ஒ) ;ைற தி)வாவ*ைற#. வ* பிரமணிய ேதசிகாிட , “சநிதான

தி)#R0ட*ட ெசவதிர*#. எ/த)ளிM சில தின,க இ)*
கிராம,கைளB

பாைவயி0 வரேவ2 ” எ4 வி2ணப

ெகா2டா. அேத சமயமாகிய ஈவர வ)ஷ

ைத மாததி ம*ைர Q மீனா[ி

தேரவர ஆலய*#. அமராவதி7 வயிநாகர
. பாபிேஷக

ெச *

. பதின மகா

நடத ஏ-பா ெச தி)தன. அ#. பாபிேஷக*#. வ*

சிறபி#க ேவ2ெம4 அவக>
ெகா2டன.

யாதிைர#. ஏ-பா

பிரமணிய ேதசிகைர# ேக0#
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த பிரா? , தன ைவசியக>

ெச *ெகா2ட ேவ2ேகாைள ஏ-4 ேதசிக

ம*ைர# . பாபிேஷக*#. ேபா
ெசவதிரதி-.

அ,கி)* த[ிணதி யாதிைர ெச *

ேபாகலாெம4 நிMசயிதன. அத-. த#கப3 ஏ-பாக

விாிவாகM ெச யெப-றன.
ேபா.

வழியி ஆ,கா,.ள கனவாக>#. தி);க,க அ?பப0டன.

சில தி)வாவ*ைற#ேக வ* பிரமணிய ேதசிகர* த[ிண யாதிைரயி
கல* ெகாள எ2ணின. க(ைட# .றிMசியி()த சினப0ட

Q

நமசிவாய ேதசிக)#., ம*ைரயி வ* ேச* ெகா> ப3 பிரமணிய ேதசிக

தி);க

அ?பினா. யாதிைர# காலதி வழியி ேவ23ய

ெசௗகாிய,க>#.ாிய ெபா)க>
ேவ23ய வசதிக>
தைதயாாிட
“நா

உட வ)வத-.ாிய பாிவார,க>#.

அைம#கெப-றன.

விைட ெப4த

த[ிண யாதிைர ெச ய ேபாகிேறா . அ,க,ேக பல பிர#க>

வி*வாக>

வ* வ* சலாப

மகா ைவதியநாைதய)

ெச வாக. நீ)

உட வரேவ2 .

அவ சேகாதர) ம*ைர#. வ* ேசவதாக

ெதாிவிதி)#கிறாக. நீ ந ;ட வ)வதி உ ;ட தாயா தகபனா)#.

வ)த

இராேத? அவகைள மிகA

இ,ேக உளவகளிட

ஜா#கிரைதயாக# கவனி*# ெகா> ப3

ெசா( ேபாேவா ” எ4 ேதசிக எைன ேநா#கி#

Rறினா. என#. திய ஊகைளB

திய மனிதகைளB பாபத-. அளவ-ற

ஆவ இ)த*. யாதிைர#. ேவ23ய ஏ-பாக நைடெப4 ேபா*,
“ந ைமB

உடனைழ*M ெசவாகேளா, மா0டாகேளா” எற சேதக

உ2. ேதசிக ெசான வாைதகளா அதM சேதக

சேதாஷ;

நீ,கிய*ட

உ2டாயி-4. “எ தைதயா)#. யாேதா ஆே[ப;

எ4 நா ேதசிகாிட

ெதாிவிேத.

ஆனா, இ6விஷயைத எ பிதாவிட

என#.

இரா*”

ெசானேபா* அவ சிறி* கல,கினா.

அேபா*தா தியதாக ம*ைர#. ைக வ23 ெசல ெதாட,கிய*.
பிரயாணதி ேபா* நா?
பிரயாண

எைன ேபாறவக>

ைக வ23யி

ெச ய ேந) . எ தைதயா அதி ஏறமா0டா. அதனா அவைரB

உடனைழ*M ெசவெதப* இயலாத காாிய . இநிைலயி அவைர

தி)வாவ*ைறயிேல வி0வி0M ெசல ேவ23ய* அவசியமாயி-4.
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எைன பிாி* இ)பத-. அவ)#. மன வரவிைல. “உனிட
மாியாைத காரணமாகேவ இ,.ளவக எனிட;

உள

பிாியமாக இ)#கிறாக. நீ

இ,ேக இலாதேபா* என#. தனி மதி என இ)#கிற*?” எ4 அவ

Rறினா. “அப3ய4. இ,ேக மடதி Jைஜ ;த(யவ-ைற# கவனிபத-காக
த#கவக இ)பாக. அவக மனிதக>ைடய தராதர

ெதாிதவக.

நறாக# கவனி*# ெகாவாக. கா4பா4 த பிரா ஒ) .ைறB

பா*# ெகாவா” எ4 சமாதான

ெசாேன. ேதசிக)

வ)வி* ைதாிய வாைதகைள# Rறினா.
க23B

இலாம

எ தைதயாைர

சாைவB

ைதJசதி-. ;த நா ேதசிக பாிவார,க>ட யாதிைரைய ெதாட,கினா.
தி)விைடம)7ாி அெபா/* பிர ேமாஸவ

நடத*. அ,ேக ேபா 

ைதJசத4 தி)ேதைர நிைல#.#ெகா2 வரMெச தா. எ பிராயணதி-.
ேவ23ய கிதாைப ஒைறB
ஒைறB

ப0 தைலயைணேயா R3ய ஜம#காள

அவ என#. அ,ேக உதவினா.

பிற. எைனM சமீபதி வ* உ0காரM ெச *, “நா

இட,களிெலலா

யாதிைர ெச B

உம#. ெதாதரA ெகா#க ேந) . தமிழபிமானிகளாகிய

கனவாக பல வ)வாக. அவக>#. தி)தி உ2டா. ப3 தமிG

பாடகைளM ெசால ேவ23ய* உம* கடைம” எ4 Rறினா. “அப3M
ெச வ* எ பா#கிய ” எேற நா.

அவ க0டைளயிப3 உடேன ஒ) த பிரா ெகௗாீச,கர
ஒைற# ெகாண* எ க/திேல ேபா0 ஒ)

ைவத க23

சாைவைய எ ேம ேபாதினா. நா அMசமயதி ஆனத மி.தியா

த பி* ேபாேன; மயி# RMெசறித* “இப3ேய தி)வாவ*ைற#.
ேபா  தைதயாாிட விைட ெப-4# ெகா2 இ,. வ* வி . ந ேமா

றபடலா ” எ4 ேதசிக ெசா( எைன தி)வாவ*ைற#. அ?பினா.
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யாதிைரயி என#. பலவைக நைமக உ2டா.ெமபத-. அத

ஸ மான,க அறி.றியாக இ)தன. எ தைதயாாிட ;ேப பிரயாண

விஷயைத ெதாிவிதி)தா@

நா ெப-ற சிற#கைள அவ பா* இற

ேவ2ெமற நிைனேவாதா தி)வாவ*ைற#. ேபா

வ) ப3 ேதசிக

Rறினாெரபைத நா உணேத. தி)வாவ*ைற ெச4 க23ையB
சாைவையB
சேதாஷ

எதா

தைதய)#. கா03யேபா* அவக அைடத

சாமாயமானத4.

பிற. விைட ெப-4 தி)விைடம)7 வ* ேசேத. ேதசிக பாிவார,க>ட

றப0டா. என#. உட வத ேவ4 பிராமணக>#. இர2 வ23க

ஏ-பதிM சைமய@#. இர2 பிராமண பிைளகைள தி0ட ெச *
எ,களிட

ஒபிதன. ேதசிக)ைடய பாிவார,க>ட ேச* நா,க>

பிரயாணமாேனா .

இைடயி வத கனவாக
இைடயி ஆல,.3யி த,கி அப3ேய ;ைலவாயி எ? ஊ)#.M ெச4
இரA அ,ேக இ)* ம4நா0 காைலயி மனா.3ைய அைடேதா .

பிரமணிய ேதசிக)ைடய வரைவ அறி* அ,க,ேக இ)த ெசவக த#கப3
உபசார

ெச * பாரா03னாக. மனா.3யி ேதசிக)#காகேவ ந.

அல,காி#கப03)த சதிர ெமாறி அவ த,கினா. 33 கெல#டராயி)த

ராய ஒ)வ அ,ேக வ*, “பிை[ ;த(யன சாியாக நட#கிறனவா?” எ4
விசாாி* வி0M ெசறா. ைசவ சமயைதM சாதவக ம0மறி, ம-ற

மததின)

அரசா,க உதிேயாகதக> ேதசிக)ைடய ெப)ைமைய உண*

வ* வ* பா* ேபசி இ-றாக.
மனா.3யி ;சீபாக இ)தவ)

எ தைதயா)ைடய ந2ப)மாகிய

ேவ,கட ரா6 எபவ ேதசிகைர பா#க

வதா. அவ . பேகாணதி()த காலதி, தமிG ப3பதனா பிரேயாசன
ஒ4

இைலெய4 , இ,கிcU ப3தாதா நைம உ2ெட4

தைதயாாிட

எ

வ-4தி# Rறினவ. அவ ேதசிக)டனி)த எைன#க2 மி#க

மகிGMசிைய அைடதேதா, “இவைர என#. நறாக ெதாிB . இளைம

139

ெதாட,கிேய தமிG ப3#க ேவ2ெமற ஆவ பலமாக இவ)#. உ2.
இவைர பா*கா#க ேவ2 ” எ4 ேதசிகாிட;
ேதசிகைர யாேர?

ெசானா.

கனவாக பா#க வதா பல விதமான விஷய,கைள

ப-றி ேபவாக. இைடயிைடேய நா தமிG பாடகைளM ெசா( பிரச,க
ெச ேவ. பிரமணிய ேதசிக விஷயமாக பிைளயவக>
பிைளB
க#க?

இய-றிய ெச B0கைளM ெசாலாம இேர.

ேவதநாயக

ேமாதிர;

மனா.3யி த,கிய ேபா* ேதசிக எ காதி இ)த பைழய க#கைன#
கழ-றM ெச * ஐ ப* Vபா #. ேம ெப4மான;ள அ)  க03ய திய

சிவ#க (ெக ) க#கைன அணிவி#. ப3 க7ாி ஐய,காெரற ஒ)வாிட

உதரA ெச தா. பைழய க#க?#. ஏ-றப3 எ கா*களி சிறிய *வார,கேள

இ)தன. அவ-றி- ெபாிய க#கைன ேபா0டேபா* என#. மிகA

ேநாA

உ2டாயி-4. “ெப2க ைகவைள, நைகக ;த(யவ-ைறM சேதாஷேதா
ேபா0# ெகாகிறாகேள; அவக>ைடய ெபா4ைமைய# க2 ஆMசாிய

படேவ2 !” எ4 எ2ணிே. காதி இரத

வர வர அ#க#ககைள

ஐய,கா ேபா0 வி0டா. “பிற. ேபா0# ெகாகிேற” எ4 ெசா(B

அவ விடவிைல.

மனா.3யி()* றப0M ெச@ைகயி ப0# ேகா0ைடயி ேதசிக
என#. ஒ) ேமாதிர

வழ,கி# ைகயி அணி* ெகாளM ெச தன. அப3ேய

தி)ெப)*ைற#.M ெச4 சில தின,க த,கிேனா . தி)ெப)*ைறயி

அேபா* ஆலய விசாரைண ெச * வத பிரமணிய த பிரா ேதசிக)ைடய
விஜய*#காக விேசஷமான ஏ-பாக ெச * மிகA

கவனி*# ெகா2டா.

ெபான,கா
அ,கி)* றப0M ெச@ைகயி இைடேய ஓாிடதி பிரமணிய ேதசிகர*
பல#.M ச-4 விைர* ெசற*.

நா,க பித,கிM ெசலலாேனா . சிறி* 7ர

ேபானேபா* ேதசிக ஓ

ஓைடயி மண( பல மர,க ெசறித நிழ-பரபி த,கியி)பைத# க2ேடா .
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அவைரM -றி@

பல திய கனவாக இ)தாக. தா பாள,களி பல

வைகயான பழ,க> , ெவ-றிைல, பா#., க-க2 ;த(யனA அவர)கி

ைவ#க ெப-றி)தன. ஒ) ெவளி தா பாளதி பண

ைவ#கப03)த*.

.வி*

நா,க அ,ேக இற,கி ேதசிகைர அைடதேபா* அவ அ,.ள சில
கனவாகைளM 03# கா03, “இவக, இராமநாதர
மீ* ஒ) *ைற#ேகாைவ பா3 ஒ6ெவா) கவி#.
எ@மிMச பழ

இர.நாத ேச*பதியி

ஒ6ெவாறாக நா]4 ெபா

பாி ெப-ற அ;த கவிராய)ைடய பர பைரயின. இத இட

அத# ேகாைவ#காக அ;த கவிராய)#.M ேச*பதி அரசரா விடப0ட
‘ெபான,கா’ எ?

கிராம . இவக இேபா* தி)மக விலாச

ெசௗ#கியமாக இ)#கிறாக” எ4 Rறி பழ#க
பிரயாண காலதி எெபா/*

ெப-4M

ெச விதன.

பிரமணிய ேதசிகேராேட இ)தைமயா

அவ)ைடய அ),.ண,கைள நறாக அறிB

சதப,க வா தன.

அெபா/தெபா/* ேவ3#ைகயாக ேபசி உஸாக Y0வா. அ,க,ேகBள
தல,கைள ப-றிய வரலா4கைளB , ேவ4 சாிதிர விஷய,கைளB
ெசா@வா. ஆகார ;த(ய ெசௗகாிய,களி சிறி*

அ3#க3 விசாாி* வ)வா.
இதனா ஒ6ெவா) நா>
இட,கைளB

எ*M

.ைறA ேநராத வ2ண

ஆனதமாக ெபா/* ேபாயி-4. திய திய

திய திய மனிதகைளB

பா#. ேபா* மன

.7கலமைடத*. க23B , சாைவB , க#க? , ேமாதிர;மாகிய

ச மான,க> , ேதசிக)ைடய அ கனித வாைதக> , அ,க,ேக க2ட
இனிய கா0சிக>

Jாிேத.

எைன ஒ) திய மனிதனாகM ெச தன. நா சேதாஷதா

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

73. ‘நாேன
‘நாேன உதாரண’
உதாரண’
பிரமணிய ேதசிக எ/ெபா- ேகா0ைட வழியாக# காைளயா ேகாயி ;த(ய
தல,கைள தாிசன

ெச *
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ெகா2 ம*ைர#. அ)கி@ள தி)Jவணைத அைட* அ,ேக
பாிவார,க>ட த,கினா. பிைளயவகளிட

பாட, ேக0ட கால,களி@ ,

ேதவார , தலராண,க ;த(யவ-ைற ப3த கால,களி@

பல

சிவதல,க>ைடய வரலா4கைள நா அறிதி)ேத. பிைளயவக>#.

அவேரா பழகியவக>#.

சிவதல தாிசனதி ஆவ உ2. நா அதைகய

சYகதி- பழகியவனாத( இைடயிைடேய சிவ தல தாிசன

ேபாெதலா

கிைட#.

அத தல,கைள ப-றிய ெச திகைள ஞாபகபதி#

ெகாவேதா திய விஷய,கைளB

விசாாி* ெதாி* ெகாேவ.

பா23நா .த
ேசாழ நா0ைட# கட* பா23நா0ெடைலயி .தAட பிரமணிய ேதசிக,
“இ* வைரயி ேசாழ நா0ைட தா நீ பாதி)#கிறீ இனிேம பா23

நா03 வளைத# காணலா ” எறா. அப3M ெசா@ ேபா* அவ .ர( ஓ
உஸாக

இ)த*. த ெசாத நாடாகிய பா23 நா0ைட அைடB ேபா*

அவ)#. உஸாக இ)ப* இய தாேன?

தி)விைளயாட- ராணைத பல ;ைற ப3*

பிரச,க

ெச *

ஈப0ட நா

பா23 நா03 ெப)ைமைய நறாக அறிதி)ேத. அநா0 எைலைய

அXகிவி0ேடாெமபைத# ேக0டAட என#.

அதிக மகிGMசி உ2டாயி-4.

தி)Jவணதி-. வதேபா* அத தலைதB ைவைக நதிையB
க2க .ளிதன. ெபானைனயாெள?

க2 எ

கணிைகயி?ைடய ;தைத ஏ-4#

ெகா2 கனதி த/ -ற ெப)மாைன தாிசிேத. ம*ைர தலைத# காண

ேவ2ெமற வி)ப

வர வர மி.தியாயி-4.

பிரமணிய ேதசிக தி)Jவணதி த,கியி)பைத அறி* ம*ைரயி இ)த
கனவாக> , ம*ைர ஆலய தி)பணிM ெச03யாக>

அ,ேக வ*

ேதசிகைர# க2 வரேவ-4 ;கம Rறிவி0M ெசறாக.
ம*ைர ெச@த

பிற. ேதசிக அ,கி)* றப0 ஒ)நா காைலயி ம*ைரையM சாத

வ23P ெதப# .ளதி ேம கைரயி@ள ேகாயி( பாிவார,க>ட

த,கினா. அ6விடதி ஆதிYல பிைள எபவ பலவிதமான அல,கார,க
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ெச * மி#க விமாிைசBட Jைஜ ;த(யவ-ைறM ெச6வேன நடதி மேகவர

JைஜB ெச வி* ஆயிர#கண#கான ஏைழக>#. இர2 ேவைளB

அனமளிதா. அவ ெபாிய க23ரா#ட; த)மசிைத மி#கவ; .) ப#திB
ப#திB

சிவ

நிர பியவ; ம*ைர வாசிக>#. அவாிடதி- ேபர இ)தைம#.

அைடயாளமாக, ‘ஆதிYல
ைவதி)#கிறன.

பிைள ெத)’ எ4 ஒ) ெத)வி-. ெபய

ம*ைர நகரதி()த கெல#ட ஆZ சிரேததாராக இ)தவ) ெகௗரவ
மி#கவ)மாகிய ேவ,கடசாமி நாB எபவ) , ேவ4 சில கனவாக>

ம4 நா0

காைலயி வ* விமாிைசBட ேதசிகைர அைழ*Mெசறன. ைவையயி

ெதகைரயி ேதசிக த,.

ெபா)0 ஏ-பா ெச ய ெப-றி)த ஒ)

ெகா0டைகக> பதக>

ேபா0 அல,காி#க ெப-றி)தன.

சதிரதி அவ இற,கினா. அதைனM -றி ெவ. 7ர

வைரயி

ஆயிர#கண#கான ேபக உ2Xவத-. ேபா*மான அாிசி ;த(ய ெபா)க
தி)வாவ*ைறயி()* வ23 வ23யாக வ* .விதன. ைவையயி இ)

கைரகளி@

மண-பர

ெந)#கமாக உள ெதனIேசாைலக>
நீேரா0ட;

க2கைள# கவதன.

அநதியி விசாலமான

கனவாகளி வ)ைக
அெபா/* அ,ேக மாகா ேகா0 ஜ0ஜாக இ)த ஸ. 3, ;*சாமி ஐய,
ஜ09 ;*சாமி ெச03யா, 33 கெல#ட Wாிய Yதியா பிைள,

தி)வனதர

திவானாக இ)த தி)ம,கல

;i கி)Uணஸாமி ரா6 ;த(ய

பிரபலதக ேதசிகரா அைழ#கப0 வ* அவேரா சலாப

ெச *

ெசறாக. ;*சாமி ஐய)ைடய கG அெபா/ேத ஓரளA பரவியி)த*.

அவைர நா க2டேபா* அவர* ஆட பரமிலாத ேதா-ற; , ெமெலற

வாைதக> என#. வியைப உ2டா#கின.

க(ைட# .றிMசியி()* சின ப2டார ஸநிதியாகிய Q நமசிவாய ேதசிக
வ* ேசதா. தி)ைவயா-றி()* மகா ைவதியநாைதய) அவ

தைமயனா) வ* ேதசிகேரா த,கியி)தன. ேதசிக எைன அவகளிட
ஒபி*, “இவைர# கவனி*# ெகா>,க. யாதிைர ;/வ* ந ;ட
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இ)#கேவ2 ” எறா. அவக>ைடய வரவினா நா?
அைடேத.

ெப) மகிGMசிைய

. பாபிேஷகM சிற
மகா . பாபிேஷகதி-காக வதி)த ஜன#R0ட

கண#கி அட,கா*. காசி

;த கனியா.மாி வைரயி@ள ஜமீதாக> , மி0டாதாக> , த,க த,க

பாிவார,க>ட வ* R3யி)தன. தமிGநா03 பல பாக,களி உள

பிர#கெளலா

அநகரதி ஒ),ேக ேசதி)தன. அவகளி-

ெப) பாேலா வ* பிரமணிய ேதசிகைர தாிசி*M ெசறன. அவக

வ) ேபாெதலா
ஈப03)ேத.
. பாபிேஷக

உடனி)* பாட ெசா@

ேவைலயி நா

உாிய காலதி மி#க சிறேபா நைட ெப-ற*. பிரமணிய

ேதசிக ேகாயி@#. ெச4 தாிசன

ெச தா. நா?

ெச4 தாிசிேத.

அ#R0டதி அ6வாலயதி உ2ைம அழைக ெதாி* மகிழM சதப

வா #கவிைல. அேபா* தா ;த ;தலாக மணி ஐயைர நா,க பாேதா .

ேதசிக)

அவைரM ேசதவக>

சிரம மிறி# . பாபிேஷக தாிசன

ெச வத-. அவ உடனி)* உதவி ாிதா. அவைர# க2ட அதM சில

நிமிஷ,களி அவ)ைடய 44ைபB , உபகார சிைதையB , ஜன,க>#.

அவபா இ)த மதிைபB

நா,க உண* ெகா2ேடா .

மணி ஐய
. பாபிேஷக தாிசனதி-. பி ேதசிக த விதி#.M ெசறா. மணி ஐயைர#

க2ட* ;த அவேரா சில ேநர

ேபசி இற ேவ2ெமற எ2ண

அவ)#. உ2டாயி-4. ஆதலா த#க மனிதாிட , “த,கைள பா* ேபசி

பழக ேவ2ெமற ஆவ மி.தியாக இ)#கிற*. நா அ,ேக வ* பா#க

;3யவிைல. ஒ6ெவா) நிமிஷ;

த,கைள# காண ேவ2ெமற

ஞாபகேதாேடேய இ)#கிேறா ” எ4 ெசா(ய?பினா. அைத# ேக0டAட
மணி ஐய, “நம#. அவ கைள பா#கேவ2ெமற ஆவ இ)#கிற*” எ4

ெசா(வி0 ஒ) .றிபி0ட ேவைளயி வ)வதாக ;னேம ெதாிவி*
அ6வாேற ேதசிக)ைடய விதி#. வதா. அத ேமதாவிைய பா#க
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ேவ2ெம4 , அவர* ேபMைச# ேக0கேவ2ெம4

எ2ணி பல

R3யி)தன. ேதசிக த#க பிரதிநிதிைய அ?பி அவைர எதிெகா2டைழ#கM

ெச * வரேவ-4 உ0காரM ெச * ச பாஷைண ெச ய ெதாட,கின.
மதிநல

பைடத மணி ஐய) , சிறத ரhகராகிய பிரமணிய ேதசிக)

ேப ேபா* அேபMசி இனிைம ெபா,கி த* பிய*. அ,ேக R3யி)தவக

விழித க2 Yடாம காைத ெநாி*#ெகா2 அவகைள# க2 , அவக

ேபMைச# ேக0

ெவ#ெக4

மகிGதன. மணி ஐய விஷய,கைள *ணிவாகA . ெவ#.

எ*M ெசானேபா* அவ)ைடய ைதாிய;

அவ)#கி)த ந பி#ைகB

லனாயின. ேதசிக மிகA

சதியதி

நயமான ெம(ய இனிய

ெசா-களா அெபாியாைர பாரா03னா. ஸ கி)த ேலாக,கைளB , தமிG

பாடகைளB

fக)

ெசா(M சேதாஷ;றM ெச தா. மணி ஐய இல#கியM ைவைய

இயபினராதலா அவ-ைற# ேக0 அ?பவிதா.

ேவதநாயக

பிைள பாட

அெப), R0டதி ம*ைர மாநகரதி-. உயிராக விள,கிய மணி ஐய)ைடய
;னிைலயி ஏேத?

பாட ெசா@

சதப

என#. கிைட#.

எதிபாேத. அேபா* அ)கி()த ேவXவன(,க த பிரா ஒ)

சதபைத உ2டா#கினா. ேபM#கிைடயி, “மாPர

எ4

;i ேவதநாயக

பிைளயவக மகா ஸநிதானதி விஷயமாக பல பாடகைள பா3

இ)#கிறாக” எ4 ெசா(வி0 எைன பாதா. மணி ஐய) , “எ,ேக,
அத பாடகைள# ேக0கலாேம” எ4 ெசாலேவ, நா எ உதிேயாகைத
பா#க ெதாட,கிேன. ேவதநாயக

பிைள Rறிய பல பாடகைளM ெசா(

அவ-றி-.ாிய சதபைதB ெபா)ைளB எ*ைரேத. “இத மாதிாியான
மகாசைபைய ேவ4 எ,ேக பா#க ேபாகிேறா ” எற நிைனவினா என#. வர
வர ஊ#க

அதிகமாயி-4.

“தைடயி ெகாைடM பிரமணி ையயநி- சாதவெகா

ெகாைடைய அவெசால ேவ2, ெகாேலாவவ .0சிெசா@
இைடெசா@, க2ட;, கா*I ெசா@மி4 மாைடய
நைடெசா@, ைகயி- .ைடெசா@

ேவெறன நாெசாவேத”
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எ?

ெச Bைள# Rறிவி0 விாிவாக ெபா) ெசாேன. பிற.,

“இபாட( ஸநிதானதி ெகாைட வைகக ெசாலப03)#கிறன.
ஒ6ெவா) ெபா)ைள தனிேய ெப-றவக பல உ2. எலாவ-ைறB

ஒ),ேக ெப-றத-. உதாரண

நாேன. நா மட* அனேம பல வ)ஷ,களாக

உ2 வ)கிேற. இைடயி க03#ெகா23)ப*

எ ெப03யி இ)ப*

இவக அளித வதிர,கேள க/தி உள ெகௗாீச,கரக23 இவக

வழ,கியேத, காதி அணி* ெகா2ள க#க? , ைகயி அணிதி)#.
ேமாதிர;
க2ட;

கா* ைகB

ேவதநாயக
நைடB

(வயி4 ) இைடB

இவக ெகாைடேய. ஆகேவ எ .0சிB

ஸநிதானதி ெகாைடையM ெசா@ , ஆனா

பிைளயவக இத பா03 ெசா(யி)#கிற இ4மாைடய

ைக#.ைடB எனிட

இைல; அவ-ைற நா வி) பA

எ4 ெசா( நி4தினேபா* சைபயின யாவ)

இைல”

சேதாஷைத ஆரவார*ட

ெதாிவிதன. “ஒ) கிறிதவ கனவா இ6வளA 7ர

பாரா03யி)#கிறாேர!”

எ4 பல விய-றன. ஏேதா ெபாிய காாியெமாைறM ெச * நிைறேவ-றிய*

ேபாற தி)திைய நா அைடேத.

நா அதM சைபயி அ6வா4 பிரச,க

ெச தைதM பிரமணிய ேதசிக ேக0

 சிாிபினா த ;ைடய உவைகைய ெவளிபதின. அவ னைக அவர*

சேதாஷைத மாதிர ெவளிபதியதாக நா அேபா* எ2ணிேன. அதி
ேவ4 .றி இ)தெத4 , ‘இ4மா ைடய நைடB
நா Rறிய* அவ உளதி- பதிதி)தெத4
ெதாியவிைல; பிற. ெதாிய வத*.

.ைடB ’ இைல எ4

அேபா* என#.

மணி ஐய விைட ெப-4#ெகா2 ெசறா. பிரமணிய ேதசிக சில தின,க

அ,ேக த,கியி)தா. அபா எைனB

மகா ைவதியநாைதய

;த(யவகைளB ைகவ23 மா#கமாக தி)ெநேவ( ெச4
இ)#. ப3B , தா சாைல மா#கமாக வ)வதாகA

ெசா( எ,கைள

அ?பினா. நா,க அ6வாேற தி)ெநேவ( ேபா M ேசேதா .
-------------
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74. நா பதிபி த 7த( 8தக
தி)ெநேவ(யி ேமைல ரத 8தியி தி)வாவ*ைற#.ாிய மட ஒ4 உ2.
அதைன ஈசான மட எ4 ெசா@வ. நா?

;த(ேயா) ம*ைரயி()* ேபான சமய
த பிராெனபவ இ)* எலாவ-ைவB

மகா ைவதியநாைதய

அ6விடதி மடபதியாகM சாமிநாத

கவனி* வதா. நா,க அவ)ைடய

ஆதரவி அ,ேக த,கியி)* பிரமணிய ேதசிகர* வரைவ எதிபாதி)ேதா .
வாத
ேதசிக பல சிவ தல,கைள தாிசித பிற. தி)ெநேவ( வ* ேசதா.
பா23 நா03@ள பிர#க பல)

வி*வாக பல)

காணி#ைகBட

வ* ேதசிக)ைர# க2 இ-றன. வி*வாக ேதசிகமீ* தாமிய-றிய

திய பாடகைள# Rறி ஸலாப

ெச * ெசறன. ேச-eாி()* இராமசாமி

கவிராய ;த(யவக> , இராஜவ(ர

அழகிய ெசா#கநாதபிைள

எபவ) , ஆGவா தி)நகாியி()* ேதவராஜ பாரதி எபவ)

வதன.

ேதவராஜ பாரதி சில ெச B0கைளM ெசானா. அவ-றி@ள சில விஷய,கைள

நா ஆே[ப

ெச * ேகவிக ேக0ேட. அவ அவ-றி-. த#க சமாதான

ெசானா. அ*கா4

ேவ4 வி*வாகளிட

அ6வளA ைதாியமாக ஆே[ப

ெச யாத என* ெசயைல# க2ட ேதசிக பிற. தனிேய எனிட , “நீ ெச த
ஆே[ப

உசிதமானதாக இ)த*. விஷய,கைள தைடவிைடகளா நிணய

ெச வ* ஒ) ச பிரதாய . லவகளி வாதிெய4 ஒ)வைகB2.

வித2டாவாத

ெச யாம நியாயைத அ?சாி* த#கIெச தா ேக0பத-.

ரஸமாக இ)பேதா இ) சாரா)ைடய அறிவி திற;
ஸ கி)ததி இத வழ#க

ெவளிப .

மி.தியாக உ2” எ4 ெசானா. ‘நா

அவ

Rறியைத ம4* ேபசிய* ஒ)கா தவறாக இ)#.ேமா’ எ4 நா

ெகா23)த சேதக அவ Rறிய வாைதகளா நீ,கிய*.
க(ைட#.றிMசி

பிற. சின ப2டாரஸநிதியாகிய நமசிவாய ேதசிக)ைடய ேவ2 ேகாளிப3
பிரமணிய ேதசிக பாிவார,க>ட
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க(ைட# .றிMசி#.M ெசறா. அவ)ைடய வரைவ உேதசி* %தனமான

ெகா@ ம2டப

ஒ4 க0டெப-றி)த*. தி)வாவ*ைறைய ேபாலேவ

அழகிய சிவாலயெமா4 மடைதM சா* விள,கிய* வாமியி தி)நாம
க2வச,கரெனப*. ஓ*வாக, காாியதக ;த(ய பாிகரதா)

தி)வாவ*ைறைய ேபாலேவ மி.தியாகA , திறைம சா(களாகA

இ)தன.

அ6^ாி உள ெபாிய அ#கிரகார,களி இ)த அதணகளி- ெப) பாேலா
ெப)Iெசவக. அவக யாவ) பிரமணிய ேதசிகாிடதி

அைடயவக. எேலா)
வ* பா*M ெசறாக.

எலா# கா0சிகைளB

ேதசிக)ைடய வரைவ அறி* பழ வ#க,க>ட

க2 நா ஆMசாியமைட* ெகா2ேட இ)ேத.

அ,ேக உள இய-ைக# கா0சிக> , மனிதக>ைடய விவாச; ,

வி*வாக>ைடய ெப)ைமB

யாைரB

வசீகாி#க த#கைவ. ேதசிக அ3#க3

க(ைட#.றிMசிைய ப-றி பாரா03 ேபவ*2. அவ சினப0டைத

வகித காலதிேல பல வ)ஷ,க அ,ேக வசி* வதா. அவ பாரா03ய*

அபிமானதா ெல/ததெறப*
ஏ-றேதெயப*

அ6விட

அத பாரா0#.

என#. அேபா* ெதளிவாக விள,கின.

உட வதி)த ேவXவன(,க த பிரா ெசவதிர

மடதி பிரமணிய

ேதசிக எ/த)வத-.ாிய நல நா ஒ4 பா* ைவதி)தா. “ேதசிக த

பைழய தானமாகிய க(ைட# .றிMசியிேலேய ெநநா த,கி விவாேரா” எற
க)* அவ)#. இ)தைமயா விைரவி ெசவதிரதி-. றபட ேவ2
எ4 வ-தி# ெகா2ேட இ)தா. க(ைட# .றிMசியிேல எ6வளA கால

இ)தா@

மிகA ெசௗ#கியமாக இ)#கலாெமப* என#. ெதாிB . ஆனா@

திய திய கா0சிகைள பா#க ேவ2ெமேற ஆைசயா “ேதசிக விைரவி

றபட ேவ2 ” எ4 நா?

எ2ணிேன.

ெசவதிர
.றிபி0ட நல தினதி ேதசிக ெசவதிர

ெச4 மடதி த,கினா. பா23

நா0ைட ஆ2 வத நாய#க மனகளி அதிகாாியாகிய ெசவதியப

நாய#கெரபவரா மடதி-. விடப0ட கிராம,க எ0 ;#கியமான*
ெசவதி
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ர . அதி அவரா நி)மி#கப0ட ெசவதீவர

எற ஆலய ஒ4 உ2.

ேவXவன(,க த பிரா அ,ேக க03ய மடாலயதி-. ‘பிரமணிய ேதசிக
விலாச ’ எ4 ெபய ைவதேதா Q பிரமணிய ேதசிக)ைடய தி)A)வ

ஒ4 அைம* பிரதிUைட ெச * Jைஜ ெச B ப3 ஏ-பா ெச தா. ேதசிகேர
ேநாி எ/த)ளிய தினதி அவ)#. உ2டான இப*#. அளவிைல.
அைற தின

ஒ) ெபாிய தி)விழாவாகேவ ெகா2டாட ெப-ற*.

அத அழகிய மடாலயைதM சிறபி* வி*வாக பல ெச B0கைள
இய-றியி)தன. அறிரA ப0டண பிரேவச

ேம எலாM ெச B0கைளB

பிர#க>

ஆனAட இரA இர2 மணி#.

ேதசிக ;னிைலயி பல வி*வாக> ,

R3யி)த சைபயி நா ப3ேத. சில தா,க இய-றிய

பாடகளி நய,கைள தா,கேள எ*# கா03ன. எலா ப3*

;3வத-. ெபா/* வி3* வி0ட*. மகா ைவதியநாைதய அவ தைமயனா

;த(ய பல பா3ய 86 பாடக இ)தன. நா எ0M ெச B0கைள

இய-றிேன.

தக பதி
அபாடகைளெயலா

அMசிட ேவ2ெம4 ேவXவன(,க த பிரா

வி) பினா. அப3ேய ெச ய ஏ-பா நைட ெப-றேபா* தி)வாவ*ைறயி
உள ேவXவன(,க விலாசைதM சிறபித ெச B0கைளB ேச*

ெவளியிடலாெம4 பல Rறின. அ6வாேற அ6விர2 வைக பாடக>

ேவ4 சில பாடக>

ேச* தி)ெநேவ( ;தமிழாகரெம?

அM#

Rடதி ஒ) தகமாக பதிபி#க ெப-றன. அத தகைத ஒ/,.பதி

எ/தி# ெகாதவ நாேன. பி-காலதி எ6வளேவா தக,கைள

பாிேசாதி* ெவளியி

ேவைலயி ஈப0ட நா ;த ;தலாக பதிபித*

அத பாட திர0ேட. அ#காலதி பதி ;ைற சிறி*
ஆனா@

என#. ெதாியா*.

நா பாிேசாதி* ெவளியி0ட ;த தகெமற நிைனவினா

அதனிடதி என#. ஒ) தனி மதி இ)* வ)கிற*. அத ;க ப#கதி

இ)தைவ வ)மா4:
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"கணபதி *ைண. தி)#ைகலாய பர பைர தி)வாவ*ைற யாதீனைதM ேசத
ெசவதிரதி ேம-ப3 ஆதீன
இய-4வித

ெபாிய கா4பா4 ேவXவன(,க வாமிக

பிரமணிய ேதசிக விலாசM சிற. ேம-ப3 தி)வாவ*ைறயி ேம-ப3

வாமிகளிய-4வித ெகா@ ம2டபெம?

ேவXவன(,க விலாசM சிற.

இைவ பல வி*வாகளா- பாடப0 ேம-ப3 ஆதீன அ3யா
.ழா,களிெலா)வராகிய ஆ4;க வாமிகளா@

ேம-ப3 தி)வாவ*ைற

ேவ,கட ப ஐயரவக திரராகிய சாமிநாத ஐயரவகளா@ பாைவ

யிடப0, தி)ெநேவ( ;தமிழாகர அM#Rடதி- பதிபி#கப0டன. ெவ.
தாய ஆனிமீ.”

அதகதி ேவXவன(,க த பிரா?ைடய சாிதிரM )#க; ,

தி)வாவ*ைற .மார வாமி த பிரா இய-றிய ேதாதிரM ெச B0க> ,
ேவதநாயக

பிைள பிரமணிய ேதசிகைர பாரா03 பா3ய பாடக>

ேச#கெப-றன. பிைழதி)த
ப#க,க ஆயின.
அத தக

ேச#கேவ23 ேநத*. எலா ேச* 32

அMசி0 வத காலதி நா?

பிற)

அைத ைவ* அழ.

பா*# ெகா2ேடயி)ேதா . ச பிரதாயதி-காக ஆ4;க த பிரா

ெபயைரB

ேச* பதிபிதி)தா@ அவ எனிடேம ஒபி*

வி0டைமயா நாதா ;-4

கவனி* பாதவ. ஆத( என#.

அதகைத பாதேபாெதலா ஆனத

ெபா,கிய*. “நா பதிபித

தக , எ பாடக உள தக ” எற ெப)ைமேயா ம-ெறா) சிற

அதி இ)த*. பிரமணிய ேதசிக விலாசM சிறM ெச B0களி தியாகராச

ெச03யா பாடக பதிY4 இ)தன. அதி ஒ) ெச Bளி எைன

பாரா03 யி)தா.

“*?4ேப ாில#கண; மில#கிய; மீனா0சி தர ேப
ம?4நா வலெப)மா னிைடBணெத லாநல;

வா த ேனாேபா-

ப?கவி ெசாசாமி நாதமைற ேயானிய-ச2 பக#.- றால

ெம?;ய ெபயைனத கவிராஜ ;க-பல) மிய பி ேயத”
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எப* அM ெச B.
பாபநாச
ெசவதிரதி பிரமணிய ேதசிக நா.மாத கால த,கியி)தா.
தினேதா4

காைலயி அ)கி@ள பாபநாச

ெச4 தாமிரபணியி நீரா3 Q

உலக ைமையB Q க(யாண தேரவரைரB

தாிசி* வ)வா. அவ)ட

ெசேவா . ெபாதிய மைல அ3வாரதி அைமத அத தலதி

நா,க>

கா0சி மேனார மியமாக இ)#. . பாைறகளினிைடேய ததி தவG* வ)

அ)வியி அழ.

மினி விைளயா

அ,ேக யா)

அதி ெகா/த பல நிற;ள மீக பளிM பளிMெச4
ேதா-ற;

ெமெலற கா-4

ந ைம மற#கM ெச B .

மீைன பி3#க#Rடா*. அதனா அ,.ள மீக சிறி*

அMசமிறி நீராேவாக மீ* ேமாதி விைளயா .
பாபநாச

ேகாயி( எ2ெண M சாதெமற ஒ)வைக பிரசாத;

ெகா>

ெபா)0 அபிரசாதைத எ,க>#. அளி#. ப3 ேதசிக ஏ-பா

*ைவய@

நிேவதன

ெச யப . எ,க காைல ேநர இள

ெச தி)தா. ெபாதிய மைலயி()* ேவகமா

அத-ேக-ற

பசிைய தீ*#

இற,கி ஓ3 வ)

தாமிரபணியி ெதளித நீாி மீனின,க எ,கைளM -றிM -றி வர,
அைவக>2X ப3 அனைத இைற* நா,க அபிரசாதைத

உ2X ேபா* உ2டான இப*#. இைணயாக எைதM ெசாலலாெம4
இ?

ேயாசி*# ெகா23)#கிேற.

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

75. இர2 லவ.க
லவக பல உள ளிய,.3ெய?

ஊாி()* இ)வ பிரமணிய

ேதசிகைர தாிசி#க ஒ) நா ெசவதிரதி-. வதன. அவகேளா வத

க0ைடவ23யி பல ஓைலM )ைணக வதி)தன. அவ-ைறெயலா

தி2ைணயி இற#கி ைவதன. அேபா* அதி2ைணயி()* ேதசிக

எ,க>#. பாட

ெசா( வதா.
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வதவகைளB

அத ஏ0M )ைணகைளB

க2டேபா*, “இவக ெபாிய

வி*வாகளாக இ)#க ேவ2 . இ4 பல விஷய,கைள ெதாி*

ெகாளலா ” எற நிைனA என#. உ2டாயி-4.
திய ேதவார பதிக

அவக பாத காணி#ைக ைவ* ேதசிகைர வதன

ஒ)வ ெசவ

மி.த கனவா; ம-

ெச தாக. அவக>

ெறா)வ ெத வ லவ எபவ. ெத வ லவெர?

ெபய

தி)வ>வ)#. உ2ெடபைத நா அறிதி)ேத. ேவ4 யா)#.

அெபய

அைமததாக# ேக0டதிைல. ெத வ நாயக லவெரற ெபயைர அவ அப3#

.ைற* ைவ*# ெகா2டா.

வ23யி வத ஏ0M )ைணக ேதசிக ;னிைலயி ெகாண*
ைவ#கப0டன. “இைவ என?” எ4 அவ ேக0டா.
“எலா

ேதவார பதிக ” எ4 லவ ெசானா.

“அப3யா! திதாக பிரதி ெச த* ேபா இ)#கிறேத. ேதவாரதா அMசி
வ*வி0டேத. சிரமப0 ஏ03 பிரதி ெச ய ேவ23ய அவசிய

இைலேய?”

“இத பதிக,க ேவ4” எ4 ெத வ லவ Rறினா. ேபசாம இ)த

கனவா சிறி* நிமி* உ0காதா.

“ேவ4 திய பதிக,க எ,ேக கிைடதன?” எ4 ஆவேலா ேதசிக ேக0டா.
ந பியா2டா ந பியி உதவியா அபய.லேசகர மகாராஜா ேதவாரைத

ெவளிபதிய வரலா-ைற நா,க ஞாபகபதி# ெகா2ேடா . எ6வளேவா

ேதவார பதிக,க ெசலா அாி#கப0 ேபாயினெவ4 அ6வரலா-றா
அறிதி)ேதா . அப3 மைறத பதிக,களி பிரதிக ேவ4 எ,ேக?

ேசமி#க
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ெப-4# கிைடதி)#.ேமா எற சேதக எ,க>#. ேதா-றிய*. ஆனா

அத நிமிஷ எ,க ஆவ ;/*
“எலா

சிதறிய*.

பிைளயவக பா3ய ேதவார பதிக,கேள” எ4 லவ

அ#கனவாைனM 03# கா03# க ZரமாகM ெசானா. அத பிைளயவக

வாையேய திற#கவிைல. த ;ைடய ;க# .றிபினா உஸாகைதB

சேதாஷைதB

ெவளிபதி# ெகா2ேடயி)தா.

லவ ெசான வாைதக ேதசிகைர தி#கிடM ெச தன. அவ சிறி* சிாிதா.

அதM சிாிபிேல ஓரளA ேகாப# .றி

கலதி)த*. ஆனா அைத

ெவளிபைடயாக அவ கா03# ெகாளவிைல.

அ6வி)வ) , ேதசிக வி மிதமைட* பரபரட அத அாிய பதிக,கைள#
ேக0க ;*வெர4 எ2ணியி)#கலா . ேதசிகாிட

அதைகய பரபர ஒ4

ேதா-றவிைல. அவ அைமதியாக, “எ,ேக, சில பாடகைள ேக0கலா ” எ4
க0டைளயி0டா.

பதிக,களி ஆசிாியராகிய கனவா அெபா/*

வா

திற#கவிைல. லவ

தாேம பாடகைளM ெசால ெதாட,கினா. ஒ6ெவா) பதிகைதB

ெசா(,

“இன பதிகைத ேபாலM ெச த* இ*” எ4 ேதவார பதிகைதB .றிபி*
வதா. கஜ#ேகாைல ைவ* அள* பா0#. பா0, வாைத#. வாைத

மா-றி ைவதைவ ேபால அைவ ேதா-றின. ஒேற?
நா,க இைடயிைடேய சிறி* ஆ0ேசப

ரஸமாக இைல.

ெச ேவா . அப3M ெச B ேபா*

அத# கனவாைன ேநா#கி அவ-ைற# R4ேவா . அவ தா விைட ெசாலாம

லவ ;கைத பா* ஹூ,கார

ெசாவா.

ெச வா. லவ எைதயாவ* சமாதானமாகM

ேதசிக)#. ேமேல ேக0பதி வி)பமிைல. ெவ4ேப ேதா-றிய*. “மிகA

சிரமமாக இ)#. ; ஒ) பாைனMேசா-4#. ஒ) ேசா4தாேன பத ? ேபா* ” எ4

ெசா( நி4தM ெச தா. பி?

பாடகைளB

அவகாச

அளிதி)தா அலவ அ6வளA

ெசா( எ,க காைத *ைளதி)பாெரப* நிMசய .
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அத# கனவா?#.M சாிைக வதிர;

ப0

அளி* ம4நாேள ேதசிக

அ?பிவி0டா. அவ ேபான பிற. எ,கைள பா*, “இத ஸ மான
எத-காக# ெகாத*, ெதாிBமா?” எ4 ேக0டா.

அவ க)* ஒ) வைகயாக ெதாிதா@ நா ேவ2ெம4, “அவ பா3ய
ேதவார பதிக,க>#காக” எேற.
“சிவ சிவா! அவ ஒ) கனவானாதலா@
மன

பாதகாணி#ைக ைவதைமயா@

தி)தியைடய ேவ2ெம4 எ2ணிேய அதM ச மான வழ,க

அவ

ேவ23யி)த*. ேதவார பதிக,க எப3 இ)தன?” எ4 ேக0டா ேதசிக.
“அ# கனவா இய-றியி)பெர4 ேதா-றவிைல.”
“லவ பா3#ெகா* அ#கனவாைன ஆ03 ைவ#கிறா. இவ)

மாதிாி எலாவ-ைறB ஒ# ெகாகிறா. இப3B

இ)#கிறாக. இபாடக>#. ேவ4 ஏேத?

ெபா ைம

சில உலகதி

ஒ) ெபயைர ைவ#க# Rடாேதா?

ேதவார பதிக,கெள4 Rசாம ெசா@கிறாேர. இத# காாிய அfசிதெம4

அவக>#. ெதாியவிைலேய! இனிேம தி)வாசக , தி)#ேகாைவயா
இைவகைள பாட ேவ23ய*தா பா#கி!”

“ஏ? பதிேனாரா தி);ைறயி@ள சிவெப)மா அ)ளிய தி);கபார,Rட
அவேர பா3 விடலா !” எேற.

ேதசிக சிாிதா; நா,க>

ேச* சிாிேதா .

.-றால# கா0சிக
அபா ேதசிக ச,கர நயினா ேகாயி( நைடெப4

ஆ3 தவ

உஸவைதB , தி)Mெச7 ஆவணி உஸவைதB தாிசி* வி0

தி)ெப)*ைற ெசல எ2ணி பாிவார,க>ட றப0டா. வழ#கப3ேய
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இைடயி@ளவகளா சிற#க ெச வி#கெப-4# .-றால
த ;ைடய மடதி சில நா த,கி இ)தா.

ெச4

நா ;த ;தலாக தி)#.-றாலைத# க2ட காலமாத( அ,.ள
இய-ைகயழைக fக* fக* இ-ேற. அ)வியி 7 ைமB

அழ.

அ,ேக வ* Rேவாகளி ப#திB

ஆனதைத உ2 ப2ணின. பல

அவ-றி-. அழைகB வளMசிையB

ெகா#.

வ)ஷ,களாகM ெசழி* ஓ,கி வளப

.ைறயாம வள* நிற மர,க>
சார@

அ6விடதி தனிM

ஒேற ேபா* . அ,.ள கா-4 அ)வி நீ)

மனித உளைதB

சிற#களாக இ)தன. தி)ெநேவ( ஜிலாA#. ெப)ைம உ2டா#க#

.-றால

உடைலB

ஒ),ேக பாிதமா#. . பலவ)ஷ கால அ,ேக வாGதி)தா@

ச(ேப ஏ-படா*.

ெபனி,ட *ைர
ெவைள#காரக பல த,க . பேதா அ)வியி ஆ

ெபா)0 அ,ேக

வ* த,கியி)தன. தி)ெநேவ( ஜிலா கெல#டராக இ)த ெபனி,ட

*ைரெயபவ)

;ேப பழ#க

அ,ேக வதி)தா. அவ)#.

பிரமணிய ேதசிக)#.

உ2. ஆதலா ேதசிகர* வரைவ அறித கெல#ட ஒ)நா

மடதி-. வ* அவைர# க2டா. கெல#ட)ட ஒ) ;னிஷிB

ேதசிக)ைடய க0டைளயிப3 கெல#டைர பாரா03 நா?

வதி)தா.

பிற)

சில

பாடகைள இய-றிM ெசாேனா . அவ-றி ெபா)ைள அத ;னிஷி

கெல#ட)#. விள#கினா. நா இய-றிய பாடகளி ஒற கைடசி ப.தி

வ)மா4:

“,,,,,,,ெபனி,ட *ைரேய நிைன#

.-றால தனி-க2ட .*கலமி, ெகவரா@,
Rெறாணாேத.”

ச#கைர பாரதியா
ஒ) நா காைலயி நா?

ச2பக# .-றால# கவிராய)

ேவ4 சில)

.-றால

மைல# கா0சிகைள# க2 மகிG* வர ேபாேனா . மைலயி வடபா@ள

ேசாைல வழிேய ெச@ ேபா* எ,கி)ேதா இனிய ச,கீத ஒ( வத*. நா,க

அ* வத வழிேய ெசறேபா* ஒ) மாளிைகைய அைடேதா . அத வாச( ஒ)
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சிறிய தி2ைணயி தனியாக உ0கா* ஒ)வ உர* பா3#ெகா23)தா.
தாேம பாபவராயி அ6வளA பலமாக பாட ேவ23ய அவசிய

இைல.

நா,க அவைர அXகியAட அவ பா0ைட நி4திவி0, “நீ,க யா?” எ4

எ,கைள# ேக0டா. பிரமணிய ேதசிக அ,ேக வ* த,கியி)பைதB ,

நா,க அவ)ட வதி)பைதB

பிMைவய)ைடய த பி எப*

ெதாிவிேதா . அவ ேவ ப7

அவ ெபய ச#கைர பாரதி எப*

ெதாிதன.

நா,க ேப ேபாேத உேள யி)*, “பேல! ஏ பா0 நி4வி0ட*?” எ4
அதிகார ெதானிேயா ஒ) ேகவி வத*. “தி” எ4 ெசா(யப3ேய ஒ)

ேவைல#கார உேளயி)* ஓ3 வ* பாரதியாைர விழி* பாதா. அவ

ந,கி மீ2

தாள ேபா0 பாட ெதாட,கினா.

எ,க>#. ஒ4

விள,கவிைல. “நீ,க இ,ேக உள தி)வாவ*ைற

மடதி-. வா),க. அ,ேக விாிவாக ேபசலா . ஸநிதான

உ,கைள#

க2டா ஸேதாஷமைடB ” எ4 ெசாேனா . அவ பா3#ெகா2ேட

இ)தைமயா “ஆக0 ” எ4 ெசால இயலாம தைலைய அைசதா. நா,க
விைடெப-4 வேதா .

அ4 மாைல ச#கைர பாரதியா மடதி-. வ* ேதசிகைர பாதா. அவ

ெசான விஷய,கைள# ேக0 நா,க

அவ நிைலைய அறி* இர,கிேனா . அவ ஒ) ஜமீதாேரா சில மாத

இ)தா. அத ஜமீதா த

மாளிைகயி?ேள தம#. மிகA

ேவ23ய

ஒ)வேரா சீ0டா3# ெகா23)தாரா . பாரதியா அவ காதி ப ப3

ெவளியி()தப3ேய பா3னாரா . உேள ஜமீதாேரா சீ0டா3னவ ஒ) ெப2

பாலாத( பாரதியா உேள ேபாக# Rடாதா . பா0ைட நி4திய* ெதாி*

ஜமீதா அத03ன .ரைலதா நா,க ேக0ேடா .

இ6விஷய,கைள# ேக0 நா,க வ)திேனா . “ெவ4
இப3 தாள

ேசா-4#.தா

ேபாட ேவ23யி)#கிற*” எ4 அவ ெசானா. பிற. அவ

பிரமணிய ேதசிக)ட ேபசி இ-றா. பல அாிய பாடகைளB

கீதன,கைளB

பா3னா. இய@

இைசB

அவாிட

இைசதி)தன.
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வி)ப;ள ேதசிக ேக0 ேப)வைக அைடதா. அத

வி*வா?#. பதிைன* Vபா

ெப4மான சாிைக வதிர ெமாைற அளிதா.

பாரதியா அ6வளA ச மானைத எதிபா#கேவ இைல. “இத மாதிாி
தாதா#க>

ச மான;

கிைடதா எ ஆB ;/வ*

அ3ைமயாக

இ)ேபேன!” எ4 அவ Rறினா. “நீ,க எேபா* வதா@ நம#.
ஸேதாஷேம, தி)வாவ*ைற#.

வா),க” எ4 ேதசிக ெசானா.

“அ)ைம ெதாியாத ;ரடக>ட பழ.
இ)தா அவசிய

இ)#கேவ2ேம!

வ)ேவ” எ4 க2 கல,கியப3ேய ெசா( அவ

விைடெப-4M ெசறா.
--------------

என#. அதி)Uட

