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அதியாய - 101

அபக ெகாட மகி சி
சிதாமணிைய* ேசத 9க=ைர, கைத* +#க 9த,யன அ*சி. நிைறேவறின.

அ*#>டதி தகைத ைப( ெச வத20 ேவ(/ய ஏ2பா இைல.
விசாாிததி 9+ேகச9த,யா எபவ திறைம உைடயவெர;
நடபவெர;

நாணயமாக

ெதாிதைமயா அ*சி.ட பார5கைளெயலா அவாிட

அ*#>டதாைர# ெகா( ஒபி#க நிைனேத. அ*#>டதி20 அேபா-

பண

ெகா#க ேவ(/யி+த-. அைத# ெகா-வி.ேட பார5கைள

ைப(டாிட

ஒபி#க* ெச வ-தா நல

எ; ெதாித-. ஆனா, ைகயி2

பணமிலாைமயா தி+வ,#ேகணி ெச;, எ ந(ப+

0மாதா=மான விவநாத சாதிாிகைள# க( Bபா
ேவ(ெம;

நா.ட -ைர

9%; கடனாக

சில வார5களி வ./7ட ெசCதி விேவ எ;

விஷயைத* ெசா, ெதாிவிேத. அவ அ5ஙனேம அத ெதாைகைய#

ெகா- உதவினா. உடேன அ*#>ட தைலவ+#0# ெகா#க ேவ(/யைத#

ெகாேத. அவ அ*சி.ட பார5கைளெயலா

ைப(டாிட

ஒபி- வி.டா.

ெப+மா தாிசன
அ; சனி#கிழைமயாதலா தி+வ,#ேகணியிCள பாதசாரதி
ெப+மாைள தாிசன

ெச ேத. அத# ேகாயி, சில G ைவHணவ

வி-வாகைள# க( ச பாஷிேத. அவக சிதாமணி நிைறேவறிய0றி- எைன பாரா./னாக. அவகI ைவ.9.

சடேகாபராமாJஜாசாாிய+

ஒ+வ. 9த9தலாக அெபாL-தா அவைர#

க(ேட, அ#காலதி அவ+#0 பதினா; பிராய
;;ைடயவராக=

இ+#0 . நல

திசா,யாக= ேதா2றினா. ‘பி2காலதி சிறத
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நிைல#0 வ+வா’ எ; க+திேன. அ- 9த அவ+ைடய பழ#க
வத-.

வி+தியாகி

இராமவாமி 9த,யா பாரா.
ெப+மா தாிசன

ெச - ெகா( ஜாைக#0ேபா

-யிேற.

அ*சி.ட சிதாமணிபிரதிக ஐ%;. அவ2றிC

மன#கவைலயிறி

ஏற#0ைறய %; பிரதிக

அ*#>டதா+ைடய கவன#0ைறவா Nணாகிவி.டன.

ம;நா ஞாயி2;#கிழைம ைப(ட மாதிாி#காக ஒ+ பிரதிைய ைப( ெச ெகாதா. அைத# ைகயி எ-#ெகா( இராமவாமி 9த,யாாிட
ெசேற.
அவாிட

தகைத# கா./னேபா- அவ அைடத ஆனத இPவளெவ;

ெசா, 9/யா-. “ெபாிய காாியைத ேம2ெகா( நிைறேவ2றி வி.Qக. இனி,
சிலபதிகார

9த,யவ2ைற7

எ; ெசானா.
“எலா

இப/ேய அ*சி. Rதி ெச ய ேவ( ”

ெச யலா , எலாவ2றி20

பண

ேவ(/யி+#கிறேத, அத20 நா

எ5ேக ேபாேவ! ேந2; நா விவநாத சாதிாிகளிட

9%; Bபா

வா5கி* சிதாமணி பிரதிகைள அ*#>டதி,+- எ-* ெசல

கட

ேவ(/யி+த-” எ; 9த நா நிக)*சிகைள விாிவாக* ெசாேன.
9த,யா மிக=

வ+தி, “ைகெயாபமி.ட கனவாகளிட

ெகா#க ேவ(/ய

பணைத# ேக.டா ெகாபாக. அைத வா5கி# கடJ#0 ஈெச -

விடலாேம” எறா.

“நா இறிரேவ றப. நாைளபக, 0 பேகாண

காேலஜு #0 ேபாக

ேவ(/யவனாக இ+#கிேற. இத அவசரதி நா யாாிட ேபா  பண

ேக.ப-?” எேற.
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“அப/யானா ம2ற ந(பகளிட

நா ேக. வா5கி* சாதிாியாாிட

ெகா- விகிேற. அர5கநாத 9த,யாைர மாதிர

நீ5கேள ேபா 

பா+5க, அவ ெகா#க ேவ(/ய பணைத த+வா” எறா.

‘அவ இத தகைத# க(டா மிக= சேதாஷமைடவா; நி*சயமாக தா
வா#களிதப/ உதவி ெச வா’ எற எ(ணேதா அர5கநாத 9த,யா

N.ைட அைடேத. அவ த 9ைடய அைறயி இ+தா. அேபா- பி2பக
நா0 மணியி+#0 . எ வரைவ அறித 9த,யா, “நா இேபா-

பாீ.ைச#0ாிய ேவைலயி இ+#கிேற, அவகாச

சிறி-

இைல. பா#க

9/யாதத20 வ+-கிேற. நாைள# காைலயி வதா பா- ேபாகலா ”

எ; ெசா,யJபினா. மி#க ஆவேலா ெசற நா எதிபாராத வ+தைத

அைடேத. ‘அதி+Hட9

-ரதி+Hட9

எெற(ணி இராமவாமி 9த,யாாிட
0 பேகாண-#0 றப.ேட.

இத அைல*ச,னா அ; 9LவஆனாC

மனிதகI#0* ேசேத வ+கிறன,

விஷயைத ெதாிவி-வி. அறிரேவ

நா ஆகார

ெச - ெகாளவிைல.

எ ைகயி இ+த ைப(டான சிதாமணி பிரதிைய ர./ ர./

பா- ஆனதமைட- ெகா(/+ேத. ெரயிேவ ேடஷனி

V.எ.எ .பளி#>ட- தமி) ப(/தராகிய .மா.Gநிவாஸாசாாியெரபவ
எைன* சதி-* சிதாமணி நிைறேவறிய- ப2றி பாரா./னா. “இத

ேதசதி க ெபனியா+ைடய பிரதிநிதியாக இ+த கிைளP -ைர த 9ைடய

எதிாிகைள அட#கி ெவ; பல பிரேதச5கைள# க ெபனியா+#0 உாியைமயா#கி
மீ.

த

நா ெசC ேபா- க ெபனி உதிேயாகத யாவ+

அளவ2ற

மகி)*சிேயா அவைர வழியJபினாகளா . உ5கைள# காW ேபா- என#0

அவ+ைடய ஞாபக வ+கிற-” எ; ெசா, த

உவைகைய லபதினா.

அர5கநாத 9த,யா+#0 எLதிய பாடக
ம;நா. காைலயி 0 பேகாண

அபகெளலா

வ- இற5கிேன. எJைடய

சிதாமணி Rதியான சேதாஷைத விசாாிதாக. அத

நா என#0 அர5கநாத 9த,யா ஞாபக வத-. ‘ம;நா ந ைம வர*
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ெசானாேர? அவைர பாராம வ- வி.ேடாேம; என நிைனபாேரா?’ எ;
நிைன- விஷயைத விள#கி அவ+#0 ஒ+ க/த

பாடகளாகேவ அைமத-.

1, “0லதினா2 லவ ெம*
லதினா2 றிைசய ள#0

எLதெதாட5கிேன: க/த

0ணதினா2 பல% லா7

கழினா2 ைரயி வா ைம

வலதினா லேதா தா50 வைமயா வைம மி#க

நலதினா2 றிகழ ர5க நாதமா 9கிX ேதாக.”

(ல

- அறி=. ைர - 02ற , தா50 - ஆதாி#0 , நல

- 0ண .)

2.

“தி+த0மா 9னிவன+ ெதளியசி தாமணிைய
தி+வி லாேத

வ+தமிக வா த*சி2 பதிபி- 9/தெப+
மகி)ைவ ேயா-

க+-ைடேய னாகியத %ைல75ைக# ெகாநிைன#
காண வ-

ெப+தவபா# கியெமைன ததைமயா நிைன#காண
ெப2றி ேலனா.”

(தி+த0மா 9னிவ - தி+த#க ேதவ தி+விலாேத - ெபா+ளிலாத

வறியவனாகிய யா.)
3.

“ஆயிJநி அைடைம ெயனள= மகலாெத
றகதி2 ெகா(ேட

தாயிJம பைமதில0 மிராமசா மி#0ாிசி
தபா2 பின

ேமயினனி பாவிள ப ெவ(ணியெவலா மவபா
விள பி வேத

நீயிாி+ NகIேமா மன9ைட ெரபதைன
நிைனேத மேனா.”

(ேமயின - ெசேற.)
4.

“இ- ெபாLதி ெலன#கிறி யைமயாத தினெதன
இயபா ேலாத
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ம-விர= ெதாடய- வளேல ெவளிபைடயா
வழ5க ெவெனY

ச--ணி=2 றிலதானி றி+9கமா2 ற5ேக.0
ஆைச ேய20#

க-ெமனேவ மகி)=மிக நின-தி+ 9கமா2ற
காண* ெச ேய.”

(ெதாைட - மாைல தி+9க மா2ற

- வா * ெசா, க/த வா#கிய க-ெமன -

விைரவி)
க/த

எLதி இர( நாI#0 பி நா எதிபாதப/ேய அர5கநாத 9த,யா

என#0 ஒ+ க/த எLதினா. அதி ஏL பாடகI

Bபா #0 ஓ உ(/யC

ஐ ப- Bபா

இ+தன. 0றிபி ேசல

ெகா- வி.டதாக=

உ(ைமய த- பிய-.

ஒ+ 0றி

ஐ ப-

இராமவாமி 9த,யாாிட

எLதியி+தா. அவ பாடகளி

“அெறைன# காண நயதைன ையய

அமயெமாP வாைமயா லைமவா *

ெசறைன நிைன# க(/லா# 0ைறய

ெதனேத சி2றறி =ைடேய
ஒறல பலவா

பிைழெசய த0ேம

உதம 0ணெமா+5 0ைடயா

கறிைன# காரா# களி7ற# கா#0

கனிெவா கமிதனி கடேன.”

(நயதைன - வி+ பிைன. அமய

- சமய

ஒ+வைக ப, கமித - ெபா;த)
எJ

காரா – கா காலதி20ாிய ப;

ெச 7ளா எைன பா#க 9/யாம2 ேபான- ப2றிய வ+தைத

ெதாிவிதி+தா.

“ம+தனசீ வகசிதா மணி#0ைரைய மா(லவ
வி+ெதன#ெகா வைகயளிதா
ெப+திமிர
ெபா+தீர

ேபா#0விதா

ேவறிய ப ேவ(

ேபரறிவி னாதவைன [ேதா

ெப2றைனேய தக9

ெப2ேறேன.”
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[ம+- - அமித . திமிர

ஒ#0 . தக

- இ+, அறியாைம, ஆதவைன ெபா+

க/த எL-ைகயி ெபறாவி/J

ெப2ேறென; எLதினா.]

அத# க/த5 க( எ உள

-ணி= ப2றி

- [ாியைன

உவைகயா ெபா5கிய-. உடேன எ

நறியறிைவ ெதாிவி- எ. பாடக அைமத விைட# க/தைத
எLதியJபிேன. 9த,யா தா எLதிய பாடக ெபா+ளிலா

பாடகெள; த
பாடேலா பண

க/ததி 0றிதி+தா. அத20 விைடயாக, ‘த5க

வதைமயா அைவேய ெபா+ளைமத பாடக;

எJைடயனேவ ெபா+ளிலா பாடக எJ

க+தைமய,

“ெபா+ளிலா பா.ெட; கறைனநீ நவிறைவ
ெபாழி7 பாைவ

ெபா+ளிலா பாடகெள பாடெபா+ Iளபாட
க)நி பாட

ெபா+Iடேன விரவியYச வழிவத ெசயெலாேற
ெபா+- சாறா

ெபா+ளிலா ெவைன7ெமா+ ெபா+ளா#ெகா நய0ண
க)#ேகா மாேன”

[ெபா+ - நல க+-, பண . அYச - தபா. சா; - சா.சி] எJ

எLதிேன.

பாடைல

-------

இவ2ைற நா ெவளியி.ள நCைர# ேகாைவ 9த2பாகதி விாிவாக
எLதி7ள அர5கநாத 9த,யா சாிதிரதி2 காணலா .
-------

ஒ+ வார-#ெகலா

ெசைனயி,+- ைப(ட %; பிரதிக வைரயி

ைப( ெச - ஒ+ ெப./யி அJபியி+தா. அைத பிாி- தக5கைள

எ-# ேகால
நீராYசன

ஆசீவாத

ேபா.ட ஒ+ பலைகயி ேம ைவ- மாைல சாதி# க2Rர

ெச - மYச நீ 2றி எ தாயா எ ைகயி எ- அளிெச தா. எ தைதயா க( 0ளிர# க( மகி)தா.

அ; மைழ நறாக ெப த-. ஆயிJ , 0 பேகாணதி2 ைகெயாப

ெச தவகI#0 தக5கைள# ெகா#க ேவ(ெம; ஒ+ வ(/யி சில
பிரதிகைள ஏ2றி# ெகா( 9த, சா- ேசைஷயாிட

ெச; ெகாேத. அவ
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வா5கி# ெகா( ஆசீவாத

ெச தா. பிற0 ம2ற அபகைள ஒPெவா+வராக#

க( தகைத ெகா- வி. பனிர( மணி#0 N வ- ேசேத.
இராம,5க ேதசிக வர=

அ; மாைல ஆ; மணி#0 இராம,5க ேதசிக எபவ வதா. அவ எனிட

ப/-# ெகா(/+தவ; ெகாL பிC

யா)பாணதிC

ைசவ பிரச5க5க

ெச - ெபா+ளீ./# ெகா( வதா. அ5கி+- ெகாணத சில ெபா+கைள

என#0 அளிதேதா க+5கா,யா2 ெச த யாைனெயாைற7 வழ5கினா.

அவ ெகாத ம2ற ெபா+கைள விட அத யாைனயினிட- அதிக வி+ப
என#0 உ(டாயி2;. எைன உடனி+- பா-கா#0

யாைன9க# கட=ேள

அத அைடயாளதி வததாக நா எ(ணி# ெகா(ேட.
அவ தம- பிரயாணைத ப2றி7

இல5ைகயிCள கனவாகைள ப2றி7

ெசா,, “G ெபா. 0மாரவாமி 9த,யா தம#0* சிதாமணி பிரதிக 15
அJபினா வி2; பண

அJவதாக* ெசானா. அவ ெபாிய ெசவ;

தமிழபி2 சிறதவ” எறா. நா அPவாேற 0மாரசாமி 9த,யா+#0

பிரதிகைள அJபி# க/த9

எLதிேன.

பிரமணிய ேதசிக மகி)*சி
ம; நா சில பிரதிகைள எ-# ெகா( தி+வாவ-ைற ெச; பிரமணிய
ேதசிகாிட

ேசபிேத. அவ தக5கைள மி#க வி+பேதா ெப2;

9க ப#கைத7 , 9க=ைரைய7 , %லாசிாிய வரலா; 9த,யவ2ைற7 ,
%ைல7 , உைரைய7

பா- மகி)தா.

அேபா- அP\ாிCளவகளாகிய ெபாேனா-வா, மகா,5க பிைள

எJ

இ+வ வ- ேதசிகைர வண5கின. அPவி+வ+

G ஆ;9க நாவல ம+கராகிய ெபாைனயா பிைளயிட
க பராமாயண

யா)பாண

ெச;

சில நா.க இ+-

9த,யவ2ைற பாட5 ேக. வி. வதவக. அவகைள

பா- ேதசிக, “ெபாைனயா பிைள சிதாமணி பதிபிபதாக

எLதியி+தாேர; எத அளவி இ+#கிற-? 92; ெப2றதா?” எ; ேக.டா.
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“அத பிரதாவேம அ5கிைல. இர0வ ச
9/த-. சநிதானதினிட
க/தைத7

ஒ+ பிரதிைய7

மாதிர

அவரா அ*சிடப.

இவகளிட

ஒ+ பிரதிைய7

ேசபி#0 ப/ ெகாதி+#கிறா” எ; ெசா, வி.

இர0வ சைத7

க/தைத7 எனிட

ஒ+

ெகாதாக. அ#க/ததி

ெபாைனயா பிைள, சிதாமணிைய பாபதி மி#க ஆவCைடயவராக

இ+பதாக=

ஒ+ பிரதி அJப ேவ(ெம;

ெதாிவிதி+தா.

நா ேதசிகேரா ேபசியி+- விைட ெப2;# 0 பேகாண
பிைள#0* சிதாமணி பிரதி ஒ;
“பா2கட, ஆழ

ஒ+ க/த9

வ- ெபாைனயா

அJபிேன. அ#க/ததி,

மதர மைல#0 ெதாி7ேம யறி ேவ; எத மைல#0

ெதாியா-. அ- ேபால* சீவகசிதாமணியி ஆழ

உ5கI#0தா ெதாி7 .

ஏேதா ஒ+வா; நா பதிபிதி+#கிேற. தா5க அ5கீகாி-# ெகாள

ேவ( ” எ; எLதிேன.

பிற0 ெவளி]ாிCள ைகெயாப#காரகI#0 பிரதிகைள அJபி# க/த5கI

எLதிேன. பல எைன பாரா./ விைட எLதின. பல பாடக அJபின.

பல தா
எJ

அளிபதாக* ெசான பணைத அJபின. தYசா\, தி+*சிராபளி

இர( ஊகI#0

நாேன ேநாி ெச; ைகெயாபமி.ட

அபகI#0 தக ெகா#க எ(ணிேன.
Gநிவாச பிைள பாரா.
9த, தYசா\+#0 ேபா

அ50ள எ அப+

வ#கீCமாகிய Gநிவாச

பிைளைய7 , கயாண தர ஐய 9த,யவகைள7 க( பிரதிகைள*
ேசபிேத. Gநிவாஸ பிைள சிதாமணிைய பாதா. அதி

ந*சினா#கினிய வரலா2றி எ.# ெதாைக, ப- பா., பதிென(கீ)#
கண#0 எJ
லப-

<; ெதா0திகளி அட5கிய %க இனைவெய;

பாடகைள பா- அவ பிரமி-வி.டா. “ெபாிய

வி-வாகெளலா

ப/த %கI#0 ேம2ப.டனவாக வலேவா

இ+#கிறன இைவ? தமிெழப- கைர காணாத அ9த ச9திரேமா!” எ;
ஆனத

அதத %
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தா5காம -ளினா. “உ5க பா#கியேம பா#கிய !” எ; பாரா./னா. “நா
ெச./யாைர ேபா  பா#க ேபாகிேற” எேற. Gநிவாச பிைள,
தியாகராச ெச./யாாிட

பாட

ஆத, உடேன, “அவசிய

ேக.டவ; ெத வ

ேபால அவைர மதிபவ.

ெச ய ேவ( ; இத அ+ைமைய7 , உ5க

அவேர பாரா.டேவ( ” எ; ெசா, விைட ெகாதா. நா

அ+ைமைய7

தி+*சிராபளிைய ேநா#கி றப.ேட.
-------------

அதியாய - 102
அ!த "#

சிதாமணிைய நா அ*சி. வத காலதி Gர5க

ைஹ>C#0 ஒ+ நல

என#0 ெதாிவிதாக. எனிட

சில கால

தமி) ப(/தைர அJப ேவ(ெம; அத பளி#>ட- அதிகாாிக
பாட ேக.டவ+

தி+வாவ-ைறயி இ+தவ+மான சித பர

அJபிேன.

9. சாமிநாைதயெரபவைர

ம. N. ராமாJஜாசாாியா [%]
அவ அPேவைலைய ஒ#ெகா( அத பளி#>ட ச பதமான

அதிகாாிகI#0 மாணா#ககI#0 தி+தி7(டா0 ப/ நட- வதா. அவ

சிதாமணி பதி#0* சிலாிட
எலாேரா
ஒ+வ+#0

ைகெயாப

வா5கி ததா. ெகௗரவமாக

பழகிவத அவ சில அெசௗகாிய5களா ேவைலைய வி. வி.

ெதாியாம ேவ; ஊ+#0 ேபா

வி.டா. அெபாL- அத

ேவைல#0 ேவ; ஒ+வைர நியமித அவசியமாக இ+த-. அத

பளி#>டைத* சாத ஒ+வ எனிட

வ- ேவெறா+ த#க ப(/தைர

அJப ேவ(ெம; ெசானா. தி+மா: அ. கி+Hைணயைர

அPேவைலயி நியமி#க* ெச யலாெம; எ(ணிேன. ஆனா அவ அேபா-

சிதாமணி பதி#0 உதவியாக* ெசைனயி இ+- வதைமயா சில கால
ேவ; ஒ+வைர பா-வர* ெச யலாெம; நி*சயிேத.

அ#காலதி தி+வாவ-ைறயி ப/-# ெகா(/+த ம. N.

ராமாJஜாசாாியைர# க(, கி+Hைணய ெசைனயி,+- தி+ பி வ-
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Gர5க

ேவைலைய ஒ# ெகாள* சில மாத காலமாவ- ஆ0ெம; ,

அ-வைரயி அPேவைலைய பா-வர ேவ(ெம;

>றிேன. அவ

அPவாேற ெச வதாக உட ப. ேவைலைய பா- வதா. சிதாமணி

Rதியான=ட கி+Hைணய Gர5க-#0 ேபா

ராமாJஜாசாாியாிடமி+-

அPேவைலைய ஏ2;# ெகா(டா. நா தியாகராச ெச./யாைர பா#க* ெசற

காலதி கி+Hைணய Gர5கதி ேவைல பா- வதா.
---------------

[%] மகா பாரத தமி) ெமாழிெபயைப ெவளியி.டவ+

0 பேகாண

காேலஜி

தமி) ப(/தராயி+தவ+மான காலY ெசற மகா மேகாபாதியாய ம. N.

ராமாJஜாசாாியா இவேர.

தியாகராச ெச./யார- ஆனத
தYசா\ாி,+- றப.ட நா தி+*சிராபளி ெச;, இர= இர( மணி#0
உைற]ைர அைட-, ெச./யாாி+த N.#0 ேபா # கதைவ த./ேன. எ

0ரைல# ேக.ட=ட ெச./யா ேவகமாக வ- கதைவ திற-, “உைனேய
நிைன- பதி+#கிேற” எ; ெசா, எைன# க./# ெகா(டா.

வழ#கமாக ‘நீ5க’ ெள; அைழ- வத அவ, அேபா- ‘உைன’ எ;
ெசான- , அPவள= ேவகமாக வ- க./# ெகா(ட-

அவ+ைடய அ

கைர கட- ெபா5கியத20 அைடயாள5களாக இ+தன. ச பிரதாய , மாியாைத,

ெகௗரவ

எலா

“சாய5கால

அ

அ

சதி#0மிடதி மைற- விகிறன.

தி+வாவ-ைற வி-வா [*]ஆ;9க*சாமி7

கி+Hண ஐய+

வதாக. சிதாமணி தகைத# கா./னாக. க( ெதாியாைமயா ைகயி

எ- பாேத. கனமாக இ+த-. பிாி- 9த,,+- ப/#க* ெசா,#

ேக.ேட.
--------

[*] இவ தி+வாைன#கா மடதி இ+தா. பிற0 0ற#0/ ஆதீன தைலவராக

இ+- விள5கினா.
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“என ேவைல ெச தி+#கிறீக! 9க=ைர 9த,யைவ மிக அழகாக

அைமதி+#கிறன. நா 9 நாமகளில பகேதா ேபாரா/னவனாதலா

தகதி அ+ைம என#0 நறாக ெதாி7 . இPவள= ச#தி உ5கI#0

எ5கி+- வதெத; ஆ*சாிய ப.# ெகா(ேட இ+#கிேற. ஐயா அவக

இ+தா எPவள= சேதாஷ மைடவாக ெதாி7மா? அவகI#0

உ5கைள ேபாஷித தி+வாவ-ைற மடதா+#0 , உ5கI#0 ேவைல

ெச வித என#0 , உ5கI#0

ெபாிய கீதிைய* ச பாதி- ைவ-

வி.Qக.”
இPவா; ெச./யா பாரா./# ெகா(ேட ேபானா. அத இர= 9Lவ-

ஆனதமாக ேபசி# ெகா(/+ேதா . காைலயி தி+*சிராபளியிC

சாத இட5களிC ைகெயாபமி.ட கனவாகளிட

அைத*

ெச; சிதாமணி

பிரதிகைள* ேசபி- வரலாெம; றப.ேட. ெச./யா எைன த-,
“நா த#கவகைள அJபி, உாியவகளிட

ேசபி- விட* ெசாCகிேற.

எJட இ+- ேபசி# ெகா(/+#க ேவ( ” எ; ெசா,* சிலைர

அைழ- அவக <லமாக பிரதிகைள உாியவகளிட
நா அவ+ட இ+- ேநர

ேசபி#க* ெச தா.

ேபாவேத ெதாியாம ேபசி# ெகா(ேட யி+ேத.

சிதாமணியிCள ைவ மி#க சில ப0திகைள ப/-# கா./ேன. சில

இட5களி அவ மன 9+கி# க(ணீ விதா. சில ெசா2களி உ+வைத#

க(பி/#க நா அைடத கHடைத7 , பல காலமாக* சேதகமாக வி+த சில

விஷய5க ெதளிவாகிய ெச திைய7
வி மிதமைடதா.

எ-* ெசாேன. ேக.# ேக.

ஒ+ தவ;
இப/# ேக. வத அவ, கைடசியி ஒ+ விஷயைத* ெசானா. “இதி பல

ேப+ைடய உதவிகைள ப2றி எLதியி+#கிறீ்கேள. எத இடதிலாவ- எ ெபய

வதி+#0ெம; எதி பாேத. நீ5க எLதவிைல. இத விஷயதி

உ5களிடதி சிறி- வ+ததா” எ; ெசானா. த க+ைத மைற#காம
ெவளிபைடயாக* ெசாC

இயைடயரலவா அவ? அத வ+ததா

அவ+#0 எனிடமி+த அேபா, சீவகசிதாமணி பதிபிCள மதிேபா
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0ைறயவிைல. அ- ேவ; விஷய , ஒ+ விஷயதி 0ைறபா க(டா அப2றி எலா விஷய5கைள7

0ைறபாகளாகேவ கா(ப- , ஒறி2 சிற#

க(டா ம2றவ2றிCள 0ைறகைள# காணாம2 ேபாவ0ண9

02ற9

அவபா இைல.

தனி தனியாக அவ க(கI#0ப . அவ2ைற

ெவளிபைடயாகேவ எ-* ெசா, விவா.
அவ ெபயைர எLதாைம#0 ஒ+ சிறிய காரண

எLதாம வி.ட- பிைழதாெனபைத எ மன

உ(. ஆனா அ- ப2றி

அேபா- உண- வ+திய-.

“நா ெச த- தவ; தா” எ; ஒ# ெகா(ேட.

க ப த N./ நிக)த விேசஷதி20 வத சைடயப வளைல,

இடமிலாைமயா எ5ேக ஒ+ <ைலயி அமர* ெச தாரா . இைத# க(ட ஓ

அப, “என! இவகைள இத இடதி இ+#க* ெச தீகேள?” எ; க பைர#

ேக.டாரா . உடேன அலவ ெப+மா, “இவகைள ைவ#0மிடதி

ைவேப” எ; ெசா, தா பா/ய இராமாயணதி ப- இடதி

அPவளைல பாரா./ அவ கைழ ைவதாரா . இத# கைத அேபா- என#0

ஞாபக

வத-. ‘தவறியத20 த#க ஈ ெச - விட ேவ( ’ எ; ச5க2ப

ெச - ெகா(ேட. அத* ச5க2பைத நா பி2காலதி <; வைகயி

நிைறேவ2றிேன. ஐ50; %2;பதிைப* ெச./யா+#0 உாிைமயா#கிேன.

“0 பேகாண

காேலஜி பி. ஏ. வ0பி தமிெழ-# ெகா( ப/#0

ைசவ மாணவJ#0 வ+ஷேதா;
Nத

ஒ+

ெச./யா ெபயரா நா2பெத. Bபா

பல வ+ஷ5களாக# ெகா- வ+கிேற. ெசைன#0 வதபிற0

எேபா-

அவ ஞாபக

என#கி+பத2காக எ N./20, “தியாக ராஜ

விலாஸ ” எற ெபயைர ைவேத. இPவள=
ெச 7

அவ உயிேரா/+த காலதி

பா#கிய என#0 இைல. எJைடய நிைலயான -ரதி+Hட5களி

இத# 0ைற7 ஒ; எ; இ;
ெச./யாாிட

க+தி வ+-கிேற.

ேபசி# ெகா(/+- வி. அ; இரேவ றப.# 0 பேகாண

வ- ேசேத. ேசல

இராமவாமி 9த,யா ெசைனயிCள

ைகெயாப#காரகளிடமி+- பண
சாதிாியாாிட

ெதா0- தி+வ,#ேகணி விவநாத

நா வா5கியி+த கடைன தீ- வி.டா. அவ+#0 பண

ெகா- வி.ட விஷயைத 9த,யா என#0 எLதியேபா- எ தைலயி2
மதி+த ெப+

பார

நீ5கிய- ேபாற ஆ;தைல அைடேத.
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சினசாமி பிைளயி பாட
சிதாமணி பிரதிகைள ெப2ற அபக அைத பாரா./ என#0# க/த

எLதினாக. கிறி/ய காேல` தமி)ப(/த சினசாமிபிைள பிவ+

ெச 7ைள 1887-  நவ ப மீ 17- ேததி எLதியJபினா:
''பனிமதி* ச/ல திைறகழ மறவா
பாைமேயா

நனிெப+

பா+ளா ேர-

லவ 0லமணி சாமி

நாதேவ தாெலைன ெபா+ளா

தனி7ள5 ெகாெதா காபிய ந:
ததக தியமி- ேநா#ெக

றினிதளி தைளநி2 கிய2;மா ;ளேதா
எ(ணிெல வதன மலா.”

இத பாட, ‘ெதாகாபிய

ந: த- அகதிய

இ- ேநா#ெகறினி

தளிதைன’ எபத20, “பைழய காபியமாகிய நல %ைல த- அவசிய

இைத

பா எ; ெகாதா ” எப- ெபா+. இப0தியி ெதாகாபிய , ந:,

அகதிய எJ

<; இல#கண%2 ெபயக ெதானி#0 ப/ பா/யி+ப-

ஒ+ நய . நா ெச 7ைள பா- மகி)- உடேன ேவெறா+ ெச 7ளா
விைடயளிேத.

“வள பிரதி 7தவி நீ ாிமா;ள ேதாெவற ெதேன”
எப- அத இ;தி அ/: 9L*ெச 7 இேபா- ஞாபக மிைல.
0மாரசாமி 9த,யா க/த
ராம,5க ேதசிக ெசானப/ நா அJபிய சிதாமணி பிரதிகைள ெப2ற
ெபா. 0மாரசாமி 9த,யா 21-12-1887 ஆ ேததி பிரதிகளி கிரயைத7 ஒ+
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க/தைத7

அJபினா. ‘த5க கீதிகைள# 0றி- Gம ராம,5க

ேதசிகரவக இ5ேக பல9ைற எேனா கல- ேபசியெபாL- மகி)*சி7 ,

அப/ப.ட விவ சிேராமணிக இ5ேக இ+தா கல-

ச பாஷி-#ெகாளலா ; அPவா; கிைட#க ெபறவிைலேய எபதனா

-#க9மைடேத. தா5க எேபாி ைவத அபினாலJபிய சீவக

சிதாமணி தக-#காக -தி >;கிேற. ேம2ப/ தகைத

பாதவளவி எ மனதி எLத மகி)*சி இPவளெவ; ெசால த#கத;.

இப/ ப.ட அாிய %,ன- அ+ைம அறிய த#கவ#0, ஏ.

பிரதிகளி,+தைமயா, அறித2காிதாயி+த 0ைறைய நீ#கிய பேராபகார

சிைத#காக= 9ய2சி#காக=
இJ

நாெமலா மிக# கடைம R(/+#கிேறா .

இப/ப.ட அாிய ெபாிய %கைள தி+தி அ*சி.

ெவளிபதிவர# கட= -ைண ெச வாராக.,,,,,’எ; அவ அ#க/ததி
எLதியி+தா.
வைளயாபதி
இPவா; பல அபக எLத எLத ப(ைட தமி) %கைள பதிபி#0
9ய2சிைய ேமC ெச - வரேவ(ெமற எ(ண

வ,7ற ெதாட5கிய-.

சீவகசிதாமணிேயா ேச- ஐ ெப+5 காபிய5கெள; வழ50பைவ

சிலபதிகார , மணிேமகைல, வைளயாபதி, 0(டலேகசி எபன. இவ2;
சிலபதிகார , மணிேமகைல எJ

எனிட

இர( %களி ஏ. பிரதிக

இ+தன. வைளயாபதி, 0(டலேகசி எJ

இர(

கிைட#கவிைல. பிைளயவக இ+த காலதி தி+வாவ-ைற மட-

தகசாைலயி வைளயாபதி ஏ.*வ/ைய நா பாதி+#கிேற. அத#

காலதி அதைகய பைழய %களி என#0 ப2; உ(டாகவிைல. அதனா

அ%ைல எ- ப/#கேவா, பாட

ேக.கேவா சதப

ேநரவிைல. பைழய

%கைள ஆராய ேவ(ெமற மனநிைல எபா உ(டான பிற0 ேத/

பாதேபா- அத* வ/ மட- தகசாைலயி கிைட#கவிைல. தமி)நா

9Lவ-

ேத/7 ெப2றிேல. எPவளேவா %க அழிெதாழி-

ேபாயினெவ; ெதாி- அவ2றி2காக வ+தமைடவ- எ இய. ‘க(ணினா
பாத வ/ ைக#ெக.டாம2 ேபாயி2ேற!’ எற -யரேம மிக அதிகமாக வ+திய-.
“க(ணிலா ெப2றிழதாெனன=ழதா க -யர ” எ; க ப 0றி#0

-யர-#0தா அதைன ஒபிட ேவ( .
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‘எைத பதிபிப-?’
சீவகசிதாமணிேயா ேச- எ(ண ெப;

%களி ஒறின- ஆரா *சிைய

அத ேவைலயாக ேம2ெகாளலாெம; எ(ணிேன. உைர7ள %லாக

இ+தா ஆரா7

சிரம

சிறி- 0ைற7ெமற நிைனவினா அ/யா#0

நலா+ைரேயாள சிலபதிகாரைத ெவளியிடலாெமற க+- உ(டாயி2;.
அத* சமயதி சி. ைவ. தாேமாதர

பிைள, ெபா. 0மாரசாமி 9த,யா 9த,ய

கனவாக சிலபதிகாரை◌ைத பதிபி#க ேவ(ெம; அ/#க/

எLதினாக. அதனா சிலபதிகாரைதேய பதிபி#கலாெம; எ(ணி நா

சிலாிட

ெசா,#ெகா(/+ேத. அேபா- ைஜன ந(பகளி2 சில எைன

அWகி, “பல காலமாக அ*ேசறாம இ+த சீவகசிதாமணிைய அ*சி. எ5கI#0
உபகார

ெச தீக. இப/ேய [ளாமணிைய7

பதிபி- ததா

எ5களாலான உபகார ெச கிேறா ” எறாக. சதிரநாத ெச./யா,

“சீவகசிதாமணி விஷயதி நீ5க அ+ பா ப.Qக. ைஜன

ச பிரதாய5கைள ெதாி- ெகா(/+#கிறீக, ஆைகயா [ளாமணிைய
பதிபிப- மிக=

லபமான காாிய ” எறா. அவக ெசாவ- என#0

நியாயமகேவ ேதா2றிய-. [ளாமணிைய ப/- பாத நா, அ-=

சிதாமணிைய ேபாலேவ சிறள காவியெம; உணதி+ேத. ஆகேவ
[ளாமணியிேல சிறி- க+ைத* ெசCதலாேன. 0றி#கைள7

எLதி

ைவ-# ெகா(ேட. இத நிைலயி தாேமாதர பிைள [ளாமணிைய

பதிபிபதாக ெதாித-. அதனா [ளாமணிைய அ*சி

9ய2சிைய

நி;தி#ெகா(ேட. சிலபதிகார ப0திக எ மன-#0 தி+தி அளி#0

9ைறயி அ*சமய இராைமயாC , சில ப0திகI#0 உைர கிைட#காைமயாC

பிJ

பல பிரதிகைள ேத/ ெதா0ேத ஆராய ேவ(ெமற நிைனவினாC

அத %2பதிைப உடேன ேம2ெகாவைத7

விேத.

ப-பா.
சீவகசிதாமணி 92;ெப2ற சமயதி தமி)தாயி க.டைளைய ேபால, எ

ைகயி ப- பா. பிரதி கிைடத- நிைன=#0 வத-. ச5க %லாகிய

அதைனேய அ*சிட ேவ(ெம; 9/= ெச -ெகா(ேட. எJைடய
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0 பதா வழிப

0லெத வமாகிய தி+ேவரகெப+மாைன தியான

ெகா( தனியாக இ+த தி+9+கா2; பைடைய எ- ப/#க

ெச -

ெதாட5கிேன.
------------------

அதியாய - 103

$%பிரமணிய ேதசிக விேயாக
ப-பா.ைட ெவளியிடலாெம; 9/= ெச த ேபா- எ ைகயி அ%,

ஏ. பிரதிக இர(ேட இ+தன. அவ2; ஒ; அRதியான-. ேவb#

0மாரசாமி ஐய ெகாத பிரதி Rதியாக இ+தாC

வL#க மி0தியாக#

காணப.டன. ந*சினாகினிய உைர7 , சி;சி; ப0திகளாக அைம-ள

<ல9

பிற=

பா./ உ+வ

ஒறாக* ேச- கலதி+தன. அவ ெச 7

அவயதினா

இன- தாென; நி*சயிப- கHடமாக இ+த-. பிJ

பிரதிக கிைடதா ஒபி. பா#கலாெம; எ(ணிேன.

சில

ெசைன பிரயாண
அ*சமயதி தியாகராச ெச./யா தா

இய2றிய ம+- ெவ(பா மாைல,

தி+*சி2ற பல ெவ(பா அதாதி, தி+ெவா2றி]பாதி தி+வாBபாதி அதாதி

எJ

<; பிரபத5கைள அJபி அ*சிட ேவ(ெம; எLதியி+தா. G

பிரமணிய ேதசிக+#0 அேபா- க(ணி ேநா

அதிகாி- மி#க -ப

உ(டா#கிய-. ெசைனயி,+- ‘பிரா#ம’ எற ஆ5கில# க( ைவதிய

வ- க(ைண பாிேசாதிதா. ேதசிக+ைடய ேதகதி வைம 0ைற-

வி.டெத; அவ ெசா,யேதா, ஆதீன ச பதமாக ஏேதJ ஏ2பா

ெச வதாயி 9னா/ேய ெச - விவ- நலெம;
த பிரானிட

ெபாிய கா;பா;

தனி-# >றினா. சின ப.டதி ெபா+.*

ெசைனயி,+- வ- ப/-# ெகா(/+த அ+ணாசல த பிராெனபவைர
யாவ+

ப.ட-#0./ெய; வழ5கி வதன. அவ+#0 உடேன சின ப.ட

க./ விடலாெமெற(ணி* பிரமணிய ேதசிக நல நா பா-

பதிாிைக7 எLத* ெச தா. ெசைன#0* ெச; அபதிாிைகைய அ*சி.

வர ேவ( ெம; என#0# க.டைளயி.டா. அேபா- கிறி-ம

வி9ைறயாக இ+தைமயா அ5ஙனேம ெச வதாக ஒ# ெகா(ேட.
தியாகராச ெச./யா+ைடய பிரபத5கைள அ*சிவத20

ப-பா.ைட
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அ*சி

9ய2சி#0

நிைனேத.

ெசைன பிரயாண

அJ>லமாக இ+#0ெம;

நல ேவைள பா- எைன தி+வாவ-ைறயி,+- ேதசிக அJபினா.
என#0 மாதிர

ஏேதா உI#0ேள ஒ+ பய5கரமான 0றி ேதா2றிய-.

அவ+ைடய பலஹீனைத# க( வ+திேன. ஒ+ 9ைற விைட
ெப2;#ெகா( ேபானவ ம;ப/7

வ- அவைர பா-வி.* ெசேற.

இராசேகாபாலாசாாிய ெச த உதவி
ெசைனயி இராமவாமி 9த,யா ப5களாவி த5கி தியாகராச

ெச./யா+ைடய பிரபத5கைள7 தி+வாவ-ைற* சின ப.ட
பதிாிைகைய7 அ*#0# ெகாேத.

ப- பா.# ைகெயL- பிரதிகைள# ைகயிேல ெகா( ேபாயி+ேத.
<ல

தனிேயயிலாத அத பிரதிைய எ ந(ப ேதரLc

இராசேகாபாலாசாாியாிட

சி; சி; ப0திக மாதிர

கா./, “பிரதியி தனிேய <ல
உளன. அத ப0திகI

இைல, உைர7ட

அவயதா 9பி

மாறி இ+#கிறன” எ; >றிேன. அவ, “அத* சி; ப0திகளான

<ல5கைளெயலா தனிேய எLதி ைவ-#ெகா(டா பிற0 ெபா+ைள#
ெகா(

ேவ; ஆதார5கைள# ெகா( ஒL50 பதி# ெகாளலாேம”

எறா. அவ+#0* ச.ெட; ேதா2றிய அத ேயாசைன அ-கா;

என#0

ேதா2றவிைல. 9ைல பா.ைட அவ ைகயிேல ெகாேத. அவ சில

ப0திகைள எLதி# கா./னா. அPவாேற ெச வதாக* ெசா, அவ+#0 எ

நறியறிைவ ெதாிவி-# ெகா(ேட. பி2காலதி எPவளேவா சிரமமான

ஏ. பிரதிகேளா ேபாரா./# கHடப. நல அJபவ

அைடதாC

சமய

அவ ெதாிவித- என#0 பரம உபகாரமாக இ+த-.

ேசல

இராமவாமி 9த,யாேரா ெபாL- ேபா#0வ- என#0 இபமாக

அ*

இ+த-. R(/ அர5கநாத 9த,யாைர7 க( ப-பா.ைட ஆராய

ெதாட5கியி+#கிேறென; ெதாிவிேத. அவ ேக. மகி)தா.

சின ப.ட பதிாிைக அ*சி.டான=ட தபா, தி+வாவ-ைற#0 அJபி
வி.ேட. தியாகராச ெச./யா+ைடய பிரபத5க அ*சி. நிைறேவ;
நிைலயி இ+தன.
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-#க* ெச தி
ஒ+ நா காைலயி எ. மணி#0 இராமவாமி 9த,யா ப5களாவி இ+ேபசி#ெகா(/+ேத. அேபா- என#0 ஒ+ க/த

வத-. பாேத;

க(களி நீ வழிய அப/ேய த பி- உ.கா- வி.ேட. தி+வாவ-ைற

ராயச

ெபாJசாமி ெச./யா, “இ; (7-1-1888) மாைல நா0 மணி#0 மகா

ஸநிதான

பாிRரணமாயி2;. 0றிபி./+தவகI#ேக சின ப.ட

பனிர( மணி#0 ஆகிவி.ட-” எ; அதி எLதியி+தா.
எ உள- ெப+ -#க

இ;

09றி# ெகாதளி-# ெகா(/+த-. இத

உலகதி பிைளயவகI#0 பி ப2;#ேகாடாக யா உளாகெள;
ஏ5கியி+த என#0 நல ெகாெகா பாக உதவி# க2பக
ேவ(வனெவலா

ேபா

வழ5கி ஆதாித ெப+வளைல இ;தி# காலதி

உடனி+- பா#க 9/யாம ஊ)விைன த-வி.டேத எற ஏ#க தைல#
ெகா(ட-. உடேன ஒ+ காைட எ- அறிரேவ றப. வ+வதாக
எLதிேன. கீேழ “இரவல+

நலற9

யாJமினி ெயபட நீ-”* ெசறாேய

எற க ப ராமாயண (ஆர(ய கா(ட , சடா7 கா(படல , 21) அ/ைய எLதி
தி+வாவ-ைற#0 அJபிேன.

அேபா- இத உலகைதேய நா மறேத. அத நிமிஷதிேலேய

தி+வாவ-ைற#0 ேபாக ேவ(ெமற ேவக

உ(டாயி2;.

இராமவாமி 9த,யா இத* ெச திைய அறி- மி#க வ+தமைடதா. என#0

ஆ;த >றினா. ேதசிக+ைடய உயத 0ண5கைள எ-* ெசானா.

என#ேகா -#க

ெபா5கிய-. அவாிட

விைட ெப2;# ெகா( றபட

ேவ(/ய ஏ2பாகைள* ெச யலாேன.
இர5க2 பாடக
நிற இடதிேல நிேற; ஒ;

ஓடவிைல; தகைத ெதாவத20# ைக

எழவிைல. எJைடய உட பிேல இரத ஓ.டேம நி; வி.ட- ேபாற
உண*சி உ(டாயி2;. எJைடய ஒPெவா+ 9ய2சிைய7

பாரா./, என#0
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வத ெப+ைமைய# காW ேபா- தா

0ழைதயி கைழ# ேக. மகி)வ-

ேபால மகி)- எைன பா-காத அத மேகாபகாாிைய7 அவ என#0* ெச த
ஒPெவா+ நைமைய7

நிைன- நிைன- உ+கிேன. எ -#கைத ஆ2றி#

ெகாள வழியிைல. சில ெச 7.க இய2ற எ(ணிேன. எ உள-யரேம

ெச 7ளாக வத-. அவ தி+=+வைத இனி பா#க இயலாெதற நிைன=

வரேவ நா மனதி2 பதி- ைவதி+த அP=+வ

எதி நிற-.

“க+ைணெயJ5 கடெப+0 மைடயாய நின-விழி#
கைட7Y சீத

த+ணமதி யைனய9க ம(டல9 ெதளிய9த
தாைர ேபால

வ+மினிய ெமாழிவா#0

வ+ேவா#0 வைரயா-

வழ50 ைக7

தி+வ+. பிரமணிய 0+மணிேய கா(பெத;
சிறிேய மேனா.”

[வைரயா--கண#கிறி.]

நா ெசைன#0 றப

ேபா- “நல ேவைனயி ற படேவ( ” எ;

அவ ெசா,யJபிய- ஞாபகதி20 வத-. நல ேவைளயி2

றப.டதாகதா 9 எ(ணிேன. ஆனா அத* சமயதிேலா அத
ேவைள மிக ெபாலாத ேவைளெய; எ(W ப/ ஆகிவி.ட-.
“நேவைள தனி2ெசைன நக#ேகக றபெடன
நவிேற ெயைன

ஒேவைள தனிவிதா
உஞ2; தீய

அPேவைள நிைனபிாிய

அேவைள ெயபதைன அறியா- பிாி- -ய
ரைடேத னேதா

விேவைள ெவறெப+ விறCைட* பிரமணிய
விமல வா)ேவ.”

[உஞ2; -ெச 7 . ேவைள ெவற ெப+விற-மமதைன-றெவாL#கதா

ெவற Nர .]

22

இPவா; ேவ; சில வி+த5கைள பா/ேன; சில ெவ( பா#கைள7

க(ணிகைள7

இய2றிேன. அவ2; இர( க(ணிக வ+மா;:-

சில

“ெத வ தமிழி ெசLYைவைய பாரா.
ைசவ# ெகாLதி சைபகா(ப ெதநாேளா?”
“இறிரபா வதா ாிலெர றிய 0ண#

0றிெமாழி ேக.வைக >+நா எநாேளா?”
அத பாடகைள ைவ-#ெகா( தனிைமயிேல வ+திேன. எ

-ரதி+Hடைத நிைன- ெநா- ெகா(ேட. அ; இரேவ றப.

உடவத சில+ட ேநேர தி+வாவ-ைறைய அைடேத.

அ5ேக நா வி+ பிய ெபா+ைள# காண 9/7மா? ேதசிக நி20 இட ,

இ+#0மிட , பாட

ெசாC

இட

9த,ய இட5கைளெயலா ேபா 

பாேத. அ5ேக அவ+ைடய உ+வ

காணாம மய5கிேன.

இ+பதாக பிரைம ெகா(ேட.

திய தைலவ
திய தைலவ G அ பலவாண ேதசிக எJ

தி+நாமேதா பதிேனழா

ப.ட- ஆதீன தைலவராக விள5கினா. அவ எபா அேபா ேபசி ஆ;த

>றினா. எJைடய -யர

தி+வாவ-ைறயி எலா

ஆ2;விபா 9ய2சி#0 அபாலதாக இ+த-.

இ+தன. ஒ+ தைலவ ேபானா; ஆனா ேவெறா+

தைலவ வ-வி.டா. சமாதியைடத தைலவ+#0# 0+ Rைஜ7

தைலவ+#0* சிற

இ+த-.
ஆனாC

திய

நைடெப2றன. அேபா- அத ஊ தி+விழா# ேகாலதிேல

பிரமணிய ேதசிக+ைடய 0ண5களிேல ஈப.டவக உளதி

-#கதா நிர பியி+த-. அவக ச பிரதாயதி2காக உட ைப*

ம-ெகா( அ50
0+ Rைஜ

இ50

ேபா

வ- ெகா(/+தன.
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9ைறப/ பிரமணிய ேதசிக+ைடய சமாதி#0 ஒPெவா+ நாI Rைஜ

நைடெப2ற-. இ;தி நாள; விேசஷமான Rைஜ நிக)த-. அத ெபா+. பல
ஊகளி,+- மடைத* ேசத அ/யாக வதி+தன. தி+ெநேவ,

ப#கதி,+- %2;#கண#கான பிர#கI

அவகேளா ச பாஷி-# ெகா(/+ேத.

வி-வாகI

வதாக.

தி+ெநேவ,யி தி+வாவ-ைற மட-* சிHயக பல உ(. அவகI

மிக9#கியமானவராகிய அ பலவாண கவிராயெரபவர- பர பைரயி2

பிறதவகளாகிய கவிராச ெநைலயப பிைள, கவிராச ஈவர <தியா

பிைள எ; இர( கனவாக உ(. இைளயவராகிய கவிராச ஈவர

<தியா பிைளெயபவ அேபா- 0+ Rைஜ#0 வதி+தா. சிதாமணி

பதி#0 உதவியாக அவ N. ஏ. பிரதி என#0# கிைடத-. ப- பா.

பிரதி7

கிைட#கலாெமற ேநா#கதா, அவாிட

ேபசி# ெகா(/+தேபா-,

“சிதாமணி பதி#0 த5க பிரதி உபேயாகமாக இ+த-. இேபா- ப-

பா.ைட பதிபி#க உேதசிதி+#கிேற. ஸநிதான

இ+தா எPவளேவா

அJ>லமாக இ+#0 . -ரதி+Hடவசதா அவகைள இழ- வி.ேடா .

உ5கைள ேபாற அபக ஆதர= என#0 அதிகமாக ேவ( . பைழய தமி)

%லாரா *சி மிக=

இJ

சிரமைத த+கிற-. ப- பா. ஏ. தக5க

சில கிைடதா நலமாக இ+#0 . தி+ெநேவ,#0 வ- த5க N.

ஏகைள பா#க எ(ணி யி+#கிேற. அத20 அJமதி அளிபேதா த5கைள*

ேசத ம2ற வி-வாக N./Cள ஏகைள7

பாபத20 உதவி ெச ய

ேவ( ” எ; ேக.# ெகா(ேட. எத* சமயதி வதாC உதவி ாிவதாக

அவ வா#களிதா.
ஒ+ க(டன

0+ Rைஜயி இ;தி நா இர= மடதி ஒ+ சைப >/ய-. திய தைலவராகிய

அ பலவாண ேதசிகர- 9னிைலயி பல பிரமணிய ேதசிக
பாிRரணமானத20 இர5கி7 , திய தைலவைர வா)தி7

தா இய2றிய

ெச 7.கைள* ெசா, ெபா+ >றினாக. நா அேபா- அ5ேக இைல.
ஆதீன- அ/யாராகிய பழனி# 0மார த பிராெனபவ தா இய2றிய இர5க2
பா#கைள வாசி- வதா. அவ2; ஒ+ பா./ ப0தியாகிய, “0+மணி
பிரமணிய 0லமணியா வ-ைறபா2 ெகாழி-# ெகா(ட ஒ+ மணி
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சிதாமணிைய 7த=மணி” எபத20 ெபா+ ெசாC

ேபா-, “சிதாமணிைய

உத=மணி” எற ப0தி#0, ‘இத மடதி தமி)# கவி க2; இேபா0 பேகாண

காேலஜி,+#0

சாமிநாைதய சீவகசிதாமணிைய பதிபிபத20

ஊ#கமளி- பிரதி 9த,யன ெகாத மகாஸநிதானதி அ+Y ெசயைல

நிைன-

ெசாேன’ எ; ஒ+ காரண

>றினாரா . அேபா- அத#

>.டதி,+த ஒ+வ, “ைசவ மடமாகிய இத இடதி ைஜன %C#0* சிற
த+வ- நியாயம;. சாமிநாைதய இதமடதி20 ேவ(/யவராக இ+-

உமாபதி சிவாசாாியா ‘ெபா ேய க./ நடதிய சிதாமணி’ எ; ெசா,யி+#0
ைஜன %ைல அ*சி.ட- தவ;. அைத நா க(/பேதா அத % பரவாம

இ+#0 ப/ ெச ய ேவ( ” எறாரா . அவ அயbாி,+- வ- மடதி2

சில கால

த5கியி+தவ. என#0

அைத# ேக.ட த பிராகI

ேகாப9

பிற+

பழ#கமானவேர.

தி#கி.டன. அவ பா அவகI#0#

உ(டாயி2;. அவைர உடேன எதி- த#க நியாய5க >றி அட#கி

வி.டாக. எ ந(பராகிய ,#0./ இராம,5க த பிரா அவமீ- சில

வைச கவிகைள பா/ பளி#>ட பிைளகI#0* ெசா,# ெகா- அவ

காதி2 ப ப/ ெசா,# கா.ட* ெச தா.

இத* ெச திகைள# ேக. நா வ+தமைடேத. எ அபக, “cஷைண

ெச வேத த

ெதாழிலாக# ெகா(ட ெபாறாைம#காரக சில உலகி

இ+#கிறாக. அவகI#0 ஏேதJ

ஒ+ சி; காரண

கிைடதாC

ேபா- ;

அைத ப2;#ேகாடாக ைவ-# ெகா( கிள பிவிகிறாக. இத2ெகலா

வ+தி பயனிைல. உ5க உ(ைம மதிைப7

உைழைப7

ெதாி-ெகா(டவக அவக ெசயைல ெபா+.பதேவ மா.டாக” எ;
>றினாக.

0+ Rைஜ நிைறேவறிய-. ெவளி]ாி,+- வதவக த5க த5க ஊ+#0*

ெசறன. G பிரமணிய ேதசிக+ைடய அ* ெசயகைள நிைன- நிைன-

ெபாL- ேபா#0

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

அளேவா நா ப- பா. ஆரா *சிைய ேம2ெகா(ேட.
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அதியாய -104

தி&ெந#ேவ'% பிரயாண
1888-ஆ

வ+ஷ ஆர பதிேல பிரமணிய ேதசிகைர இழத வ+த

ஆ;வத20 ம2ெறா+ ெபாிய நHட

ேநத-. என- நைமைய# க+திய

மேகாபகாாிகI பிரமணிய ேதசிக+#0 அத ப/யாக* ெசால# >/ய G
தியாகராச ெச./யா சிவபதமைடதா.
தியாகராச ெச./யா பிாி=
ெச./யாாிடமி+- என#0 அ/#க/ க/த வ+ . அவ க( பாைவ 0ைறத-

9த ேவ; யாேரJ

அவ+#காக எL-வா. அ# க/த5களி,+-

ெச./யா+ைடய ேதக மிக=

ெம,- வி.டெத; ெதாிய வத-. ஆனா

அPவள= விைரவி அவ வா)நா 9/=ெப;ெம; நா எ(ணவிைல.
1888-ஆ

வ+ஷ ஜனவாி மாத

பெதாபதா

ேததி ெச./யா சிவெப+மா

தி+வ/ நீழைல அைடதாெரற ெச தி ம;நாேள என#0# கிைடத-. அவைர

ேபா  பாராம2 ேபாேனாேம ெயற வ+த

பா. ஆரா *சியி ஆர ப

எ மனதி உ(டாயி2;. ப-

இPவா; இ+ததி எ மன சிறி- 0ழப92ற-.

அத20 ஏ2றப/ இ+த- அத ஏ.* வ/யி நிைல7 .
ெச./யார- பிாி= வ+தேவ சில ெச 7.க எLதிேன.
அவ2;,

“ம/ெய; தவிதியறி விைனவள#0
மகி)ேத ெமல

%கமிக

ப/ெய;Y ைவெயாLக பாெட; ெமன#கபி2
பகேவா யாேர

மி/ெய; ெமைனயகல* ெச7தியாக ராசெனJ
ேமைமேயாேன

-/ெயா; ெமா+கரதா ன/ெய; மறவாத
c ைம ேயாேன”

எப- ஒ;.
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ெச./யாாிட

ப/தவகI

அவ+ைடய ெப+ைமைய உணதவகI

மிக

வ+தினாக. பல என#0# க/த எLதி த5க -யரைத ெதாிவிதன.

ெச./யா+ைடய மாணா#க+

ேகாய c# காேல` தமி) ப(/த+மான

சபாபதி பிைள எபவ பல பாடக பா/னா. அவ2;,
“ெபா யைடயாத சிராமைல தியாக ரவலசீ

ெம யைட நாவல 9வி நா./ வி+ ெபமைர

ைபயைட கா#0ட ைத*சாமி நாைதய ப#க,ேல
ைகயைட யா#கி யகறா னி-நல காாியேம.”

[எமைர - எ மவகைள. ைபயைடகா - பைமையெப2ற ேசாைல. ைகயைட -

அைட#கல .]

எற பா./ அவ எைன7

0றிபிதி+#கிறா.

பிரமணிய ேதசிக, தியாகராச ெச./யா எJ

வ+தினாC

எைன

ப- பா. ஆரா *சிைய நி;தேவ இைல. அத -#கைத

ஆரா *சியினா மற#க எ(ணிேன. இJ

பாட

இ+வ பிாி=

ஏ. பிரதிக இ+தா நல

உ(டா0 . அ*சமய5களி பிரமணிய ேதசிக

கிைட#0ெமற எ(ண

இ+தா தி+ெநேவ, ப#கதி,+- பல ஏ.* வ/கைள வ+வி-#
ெகாபாெரற நிைன=

>டேவ வ+ . நல ப0திகைள# காW

ேபாெதலா

தியாகராச ெச./யா ேக.டா அளவிலாத மகி)*சி ெகாவாேர எற ஞாபக

உ(டா0 .
றபா

ப- பா./ விஷய
ேபாெதலா

ெதாியாம ெபா+ ெதாியாம 9/= ெதாியாம மய5கிய

இத ேவைலைய நி;தி விடலாெமற ச, ேதா2; . ஆனா

அத கணேம ஓ அ+ைமயான விஷய

திதாக# க(ணி2 ப ேபா-,

அதைகய விஷய5க சிலவாக இ+தாC
உைழ#கலாேம எற எ(ண

உ(டா0 .

இத நிைலயி தி+தமிலாதன=

அவ2றி2காக வா)நா 9Lவ-

<லமிலாதன=மாகிய பிரதிகைள

ைவ-#ெகா( கHடபவைதவிட இJ

சில நல பிரதிகைள ேத/

ெதா0- ஆராயலாெமற க+தினா அPவ+ஷ
ேநா#கி றபட எ(ணிேன

ேம மாத

தி+ெநேவ,ைய

27

தி+வாவ-ைற ஆதீன தைலவராகிய அ பலவாண ேதசிகாிட
ெப2ேற. அவ எனிட

ெசா, விைட

மி#க அ பாரா./ உடேன தி+ெநேவ,யி

தி+வாவ-ைற மடைத* சாததாக உள ஈசான மடதி,+த G சாமிநாத

த பிராJ#0, நா வதா ேவ(/யவ2ைற# கவனி- உத= ப/ உதர=

அJபினா. எ வரைவ# 0றி-# கவிராஜ ஈவர <தி பிைள#0 9
ேநாி2 ெசா,யப/ நா க/த எLதிேன.

ஒ+ நல நாளி2 றப. தி+ெநேவ,#0* ெச; ஈசான மடதி ஜாைக

ைவ-# ெகா(ேட. அ5கி+த த பிரா என#0 ேவ(/யவ2ைற# கவனி-#

ெகா(டா. பிற0 கவிராஜ ஈவர <தி பிைளயிட

ேபாேன. அவ+

தைமயனா+ எ வரைவ எதிபாதி+தன. அவகேளா சில ேநர

ெகா(/+ேத. ேவ; சில கனவாகI

தி+வாவ-ைற மடைத ப2றி7
ப2றி7

அவ

ேபசி#

அெபாL- உடனி+தாக.

பிரமணிய ேதசிக+ைடய 0ண5கைள

பிைளயவக லைமைய ப2றி7

ச பாஷைண நடத-.

தமி) %கைள ப2றி7

எ5க

தமி)# ேகாயி
அத இர( சேகாதரகI

0ண

நல ெசவவாக. அவக ெசவைத அவக

அழ0பதிய-. <தவராகிய கவிராஜ ெநைலயப பிைளயி N

ெத20 - ெத+வி உள-. அPN./ 9ற-

உ(. எேபா-

ேதா.ட9

ஜல

வ+வாக, சிவப#தி7
தி+மக விலாச

வா #கா

ஓ/#ெகா(ேடயி+#0 . N.#0 பிறதி ெபாிய

அதி ஒ+ ெசௗக(/7

உைடயவ. எேபா-

பிற-

இ+தன. அவ ெகாைட7 ெசவா#0

அவைர பா#க பல பிர#கI
தமிழறி=

வி-வாகI

ஒ+5ேக ெபா+தி விள5கிய அ#0 பதி

நறாக ெபா+தியி+த-.

ெநைலயப பிைளயவக த N./ Rைஜ மடைத மிக ெபாியதாக# க./
ைவதி+தா. ஒ+ விவ வி+dைத வள- அைத தினேதா;
வதா.

ம; நா. காைலயி அPவி+ சேகாதரக N./C

Rஜி-

உள வ/கைள பா#க

ெதாட5கிேன. ேமைல Nதியி உள கவிராஜ ஈவர <தி பிைள N./

தக அைற இ+த-. அ-தா அவக பர பைர N. தக அைறைய திற-
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கா./னாக. பாத=ட எ உட  சி,த-. ‘தமி)* ச5கதி 9
இப/தா வ/கைள ைவதி+தாகேளா?’ எ; வி மித மைடேத. ஏ.*

வ/கைள அ#க#காக=

ஒL5காக= ைவதி+தாக. வ/கைள# க./

ைவதி+த 9ைறேய தி+தமாக இ+த-. Lதி இைல; R*சி இைல; ஏக

ஒேறாெடா; கல#கவிைல. தமி) ெத வதி ேகாயிெல; ெசாC ப/

இ+த- அPவிட .

அ5ேக இ+த ஏகைள* ேசாதி- பாேத. பல வைகயான %க இ+தன.

அ*சி.ட தக5களி ஏ. பிரதிக பல இ+தன. எலாவ2ைற7

பா-விட ேவ(ெமற ஆைச 9த, எLத-.

உடேன

என- ஏ#க
ப- பா. பிரதிக உளனவா எ; 9த, கவனி#க லாேன. ஒ+ வ/

கிைடத-. ெபா+நரா2; பைட 9த நா0 பா.#கேள உள- அ-. அதிC
<ல

தனிேய காணபடவிைல. ‘இPவள= சிறள இடதிேல>ட ப-

பா.# கிைட#கவிைலேய! ேவ; எ5ேக கிைட#க ேபாகிற-!’ எற கவைல

எைன ப2றி#ெகா(ட-.

“என ேயாசைன ெச கிறீக?” எ; ெநைலயப# கவிராஜ ேக.டா.
“ஒ;

இைல. ச5க லவ+ைடய N.ைடேபால விள50

தமி)* ெசவ

9Lவ-

கிைட#0ெம; 9த, எ(ணிேன. நா எைத

ேத/ வேதேனா அ- 92;

தமிழாலயைத# கா./C

இPவிடதி

கிைட#கவிைலேய! தமிLலகதி இத

சிறத இட

எ5ேக இ+#க ேபாகிற-! இ5ேக

அகபடாத- ேவ; எ5ேக அகப ! ச5க-* சாேறாக இய2றிய

%கைள தமிLலக இப/ ஆதரவிறி ேபா#கி வி.டேத!” எ;
வ+தேதா >றிேன.

“இத N ஒ;தா இப/ இ+#கிறெத; நீ5க நிைன#க ேவ(டா . இ5ேக
இJ

சில Nகளி பல வைகயான ஏ.* வ/க இ+#கிறன. அ5ேக7

பா#கலா .
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G ைவ0(ட

9த,ய ஊகளி பல கவிராயக Nக உ(.

ஆயிர#கண#கான ஏகைள அPNகளி2 காணலா . ஆைகயா தா5க சிறி-

அைதாிய

அைடயேவ(டா ” எ; கவிராஜ ெசானா. அத இடதி2

ேகாவி ெகா(/+த தமி) ெத வேம என#0 அபய5 ெகாபதாக எ(ணி
பிJ

வ/கைள ஆராயலாேன.

ெகா50ேவ மா#கைத
அேபா-, ‘ெகா50ேவ மா#கைத’ எற ேம2 சீ.ைட7ைடய ஒ+ பழY வ/ைய#

க(ேட. அ% இனெத; அேபா- என#0 ெதாியா-. ஆனாC
ெபயைர இல#கண# ெகா- உைரயினா நா அறிதி+ேத.

அத

அ%லாசிாியராகிய G சாமிநாத ேதசிக, சில நல %கைள ப/யாம
Nணாக ெபாL- ேபா#0வாெர; >; ஓாிடதி, தி+ைவ# ேகாைவ#05

>.க; மாணி#க வாசக அறிவா2 சிவேன எப- தி(ண . அறி7 , அழகிய

தி+*சி2ற பல 9ைடயா அவ வா#கி20 அல- இர- அ+ைம தி+#ைகயா
எLதினா. அெப+ைமைய ேநா#கா- சிதாமணி சிலபதிகார , மணிேமகைல,
ச5க பா., ெகா50ேவ மா#கைத 9த,யவ2ேறா ேசஅ*ெச 7.கேளா ஒறா#0வ;,,,,, ப- பா., எ. ெதாைக, பதிென
கீ)#கண#0, இராம கைத, நள கைத, அாி*சதிர கைத 9த,ய
இல#கிய5கைள7

ஒ+ ெபா+ளாக எ(ணிவாணா Nணா கழிப’ எ;

எLதியி+#கிறா. ைசவராகிய அவ ெவ;- ஒ-#0

%கI ஒ;

ெகா50ேவ மா#கைதெயப- அேபா- ஞாபக-#0 வத-. ‘ெகா50ேவ
எபவ+ைடய கைதயாக இ+#கலா ’ எெற(ணி அ*வ/ைய எைவ-#ெகா(ேட. எ. ெதாைகயி க,7

%க மாதிர

பாிபாடC

உள பிரதி ஒ; அ50 இ+த-. அைத7

நீ5கலான ம2ற ஆ;
ேவ; சில

%கைள7 கவி ராஜ+ைடய அJமதி ெப2; எ- ைவ-# ெகா(ேட.

இர( நா.க அPN./ உள ஏ. பிரதிகைள பாபதி ெசறன. பிற0

ஒ+ நா.காைலயி அவக எைன7
உறவினக NகளிC

உடனைழ-# ெகா( த5க

ந(பக NகளிC

பா#கலாெம; றப.டாக.

உள ஏ.* வ/கைள
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9த, அவக ப-=

மகா வி-வாJமாகிய சா,வாQவர ஓ-வா

N./20* ெச; பாேதா . அபா ேவ; சில இட5கI#0

பாேதா . அPவிட5களி பல
வ/கI

அ*சி.ட %கI

கிைட#கவிைல.

ெச;

இ+தனேவயறி* ச5க* ெச 7ளாக ஒ;

தகe யாதிைர
பிற0 ெத20 - ெத+வி இ+த கி+Hண வாதியாெரபவ N./20,

ேபாேனா . அ5ேக ெதாகாபிய உைர* வ/ ஒறி, “நா50ேனாியி,+#0

ஒ+வ+#0 எனிடமி+த தகe யாதிைர பிரதி ஒைற# ெகா-வி.

இபிரதிைய இரவலாக வா5கி# ெகா(ேட” எ; எLதியி+த-. யாாிடமி+-

வா5கிய- எ; 0றிபிடவிைல. ெதாகாபிய உைரயி தகe யாதிைர எற

ெபய வ+கிற-. ஆதலா அ- பைழய %ெல; உணதி+ேத. அநா50ேனாியிேல உளெதற ெச திைய# க(ட-

அதைன எப/யாவ- க(

பி/#கலாெம; எ(ணி, “நா50ேனாியி கவிராயக Nக இ+#கிறனவா?”
எ; உடனி+த அபகைள# ேக.ேட.

“இ+#கிறன. ைவHணவகேள அதிகமாைகயா ைவHணவ %க கிைட#0 ”
எ; அவக ெசானாக. “இத பிரதியி தகe யாதிைர* வ/ைய

அP\ாிCள ஒ+வாிட

ெகாதி+பதாக எLதியி+#கிற-. அ5ேக ெச;

ேத/ பாதா கிைட#0ேமா?” எ; வினவிேன.

“கிைட#கலா . ஆனா நி*சயமாக* ெசால 9/யா-. இத மாதிாியான
தக5கைள இேபா- யா ப/#கிறாக? நீ5க ேத
9Lவ-

ப- பா.ேட

கிைட#கவிைலேய. இ- ேபால அத %C கிைட#காம ேபானாC

ேபாகலா . இத ெதாகாபிய பிரதி இ5ேக இ+ப-ேபால இத20

பாிவதைனயாக அJபிய தகe யாதிைர அ5ேக இ+#க= நியாய

உ(.”

“கிைடதா நல-” எேற நா. ஆனா பி2காலதி நா50ேனாியி நா0
9ைற ஏ ேத/யேபா- தகe யாதிைர கிைட#கேவயிைல. பைழய %க பல
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இத உலகைத வி. யாதிைர ெச - வி.டைதேபால அத அ+ைமயான
%C

ேபா வி.டெத;தா நிைன#கிேற.

-----------

அதியாய -105

ப(% பா)* ந#ல பிரதிக
ேவ; Nக
பல Nகளி ேத/7 வத காாிய ைக>டாம2ேபாகேவ நா உள
“இJ

ேதட#>/ய இட

பிைளைய# ேக.ேட.

தள-,

இ+#கிறதா?” எ; கவிராச ெநைலயப

“உ5கI#0 ேவ(/ய வ/ கிைட#கவிைலெயற 0ைறைய ேபா#க G
ெநைலயபேர அ+ ாிய ேவ( . ஒ;

ேதா2றவிைல. இJ

இ+#கிற-. அ5ேக கிைட#கா வி.டா பிற0 இத ஊாி ேவ; எ50

இைலெயேற நி*சய

ஒ+ N

ெச - விடலா .”

தி+பா2கடனாத கவிராய
“அ- யா N?” எ; ஆவேலா ேக.ேட. “எ5க 9ேனாராகிய

அ பலவாண கவிராய+ைடய மாணா#ககI. சிறதவராக தி+பா2கடனாத
கவிராயெர; ஒ+வ இ5ேக வ(ணா ேப.ைடயி இ+தா. அவ மகா

வி-வா. அவ N./ பல ஏ.* வ/க உ(. ேபா  பா#கலா .

இேபா- அவ+ைடய ேபர அேத ெபயேரா இ+#கிறா” எறா.
“இேபாேத றபடலாேம” எ; நா -ாித பதிேன.

“வா+5க, ேபாகலா ” எ; ெசா, அPN.ைட ேநா#கி எைன அைழ-*

ெசறா. நா5க ேபா * ேசத=ட அPN./,+த தி+பா2கடனாத
கவிராய மிக=

பிாியமாக வரேவ2றா. அவ சிறத 0ணசா,யாக ேதா2றினா.

கவிராஜ ெநைலயப பிைள 9த, அவைர மிக=

பாரா./ வி. எைன
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அறி9கபதி, ப- பா. 9த,ய ச5க %கைள ேத/ பா#0 ெபா+.
நா வதி+பைத ெதாிவிதா. உடேன அவ,”அப/யா, 9னேம ெதாியாம2

ேபாயி2ேற. ேந2;தா இPவிட

ஸ ஜ.` கனகசைப 9த,யாரவக த

ந(ப ஒ+வ+#காக எ. ெதாைக, ப- பா., பதிென( கீ)# கண#0
இ <ைற7

வா5கி யJபினா. இைவ மிக=

தி+தமான பிரதிக. இவக

9னேம வதி+தா ெகாதி+ேப” எ; ெசானா. சில தின5கI#0

9 வராம2 ேபாேனாேம எற வ+த
ஆனாC

அேபா- என#0 உ(டாயி2;.

இத <;9ள N./ ேவ; நல %கI

இ+#கலாெம;

எ(ணி அத N./Cள ம2ற ஏகைள பா#கலாமாெவ; ேக.ேட.

அேபா- இர= 8-மணியானைமயா ம; நா. காைலயி வ- பா#கலாெம;
தி+பா2கடனாத கவிராய ெசானா. அப/ேய ம;நா ெநைலயப#

கவிராய+

நாJ

அ5ேக ேபாேனா . தி+ெநேவ, ஹி- காேலஜி அேபா-

தமிழாசிாியராக இ+த அனத கி+Hண கவிராயெரபவ+

த

எ5கIட வதா.

N./Cள தக5கைளெயலா நா5க பா#0 ப/ தி+பா2கடனாத

கவிராய எ- ைவதா. ஏற#0ைறய 500 வ/க இ+#கலா . 9#கா வாசி
ஏக அவ+ைடய பா.டனா எLதியைவ. அவ2ைற நா5க <வ+

ப0-#

ெகா( தனிதனிேய பா#க ஆர பிேதா ெபாிய வ/ ெயாைற அனத
கி+Hண கவிராய எ- பாதா. நா ஒைற எேத.

அத* வ/யி தைல எனெவ; அனத கி+Hண கவிராயைர நா
ேக.டேபா- அவ, ‘தி+9+கா2;பைட’ எறா. என#0* சிறி-

ஆ;தC(டாயி2;. ம;ப/ சில ஏகைள தளி பா-, ‘ெபா+நரா2;பைட’
எ; ெசானா. இ-ேவ ப- பா.டாக இ+#கலாெம; பரேமவரJைடய
க+ைணைய நிைன- நிைன- உ+கிேன எ க(W#0 ஒ;

ெதாியவிைல. கவிராயைரேய அத ஏ.ைட ஒPெவாறாக பா#க* ெசாேன.
ப- பா. 9Lவமிக=

ஒறபி ஒறாக உைர7ட வாிைசயாக இ+த-.

பழைமயான ஏ. என#ேக அளவ2ற மகி)*சி7

வ/யி இ;தியி, “G ைவ0(டதி,+#0

பிரைம7

உ(டாயின.

கவிராயாிடேத ெதாகாபிய

ஏ.ைட# ெகா-# ெகால மா(,,,,, வா5கி வேத” எ; எLதியி+த-.

கண#0 பாததி அ- 150 வ+ஷ5கI#0 92ப.டெத;
அத20

200 வ+ஷ5கI#0 9 இ+#கலாெம;

ஏ எLதிய கால

ேதாறின. அபா

நிதானி-# ெகா( ம2ற ஏகைள பாததி சிதாமணி7 ,
ெகா50ேவ(மா# கைத7 , சில பிரபத5கI

இ+தன. ெகா50ேவ(மா#கைத
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9ேன >றிய பிரதிைய பா- எLதிய-. அதி 9தCமிைல; இ;தி7மிைல.

[அெபய+

வ+ஷ9

ஞாபகமிைல.]

அேபா- 12 மணியாயி2;. ெசாத#காராிடமி+- அத பிரதிகைள ெயலா

மி#க நறியறி=ட ெப2;#ெகா( ஜாைக#0 வ- ேசேத. ப- பா.

9Lவ-9ள பிரதி கிைடததி எ மன மி#க இபமைடத-.
இராம கைத 9த,யன
தி+பா2கடனாத கவிராய N. ஏ. பிரதியிC

தனிேய இலாத- க(, தி+ெநேவ,யி இJ

இ+தா பா#கலாெம; எ ந(பகளிட

ப- பா./ <ல

பா#கேவ(/ய இட5க

ெசாேன. பைழய காலதி

ெபாிய உதிேயாகதி,+த ச பிரதி தி+பா2கடனாத பிைள ெயபவ N./
பல ஏக உளனெவ; அவக ெசால அ5ேக ேபா  பாேத.
அைவெயலா

பி2கால- %களாகேவ இ+தன. லவக பழ5 கால-

தமி)* ெசவைத நறாக பா-கா- வதாக. பிர#க தா5க ப/இ;வத20 ஏ2ற %கைள மாதிர

ேசமி- ைவ-# ெகா(டாக ேபாC .

அ5ேக க(ட தக5களி க ப ராமாயணதி தைலபி இராம கைத
ெய;

அாி* சதிர ராணதி தைலபி அாி*சதிர கைத ெய; ,

ைநடததி ேம நள கைத ெய;

%2ெபயகளிC

எLதியி+தன. இப/ேய ேவ;

இ+#க#க(ேட. அேபா- இல#கண#ெகா- ஆசிாிய

சாமிநாத ேதசிக இராம கைத, அாி*சதிர கைத, நள கைத ெய;

%2ெபயகைள# 0றிபித எ ஞாபக-#0 வரேவ, ெதபா(/ நா./
அPவா; வழ50
மயிேல;

வழ#க

இ+தெதபைத அறி-ெகா(ேட.

ெப+மா பிைள

அேதசிக மிக* சிறபி- பாரா./யி+#0
ெப+மா பிைள ெயJ

அவ ஆசிாியராகிய மயிேல;

வி-வாJைடய ஞாபக

-றவியாகிய சாமிநாத ேதசிகேர,

“தி+ெநேவ, ெயJYசிவ ரதி தா(டவ
<தி ததெச தமி)#கட, வா)மயி

அேபா- எLத-.
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ேல;

ெப+மா மகிபதி”

எ; க)கிறா. அத வி-வா கலாட-#0 உைர எLதியவ. ச5க

%கI

கலாட9
அ

ந*சினா#கினிய உைர 9த,யன=

தமி)நா./ வழ5காத காலதி

மயிேல; ெப+மா பிைள உைர7

மிக=

மதி ெப2றி+தன.

ப- பா./ நல பிரதிக
லவ ெப+மா தி+ெநேவ,யி வசிதவராதலா, அவ N./ ஏக

இ+தா கவனி#க ேவ(ெம; என#0 ஆைச உ(டாயி2;.
“மயிேல;

ெப+மா பிைளயி சததியா யாேரJ

இ5ேக

இ+#கிறாகேளா?” எ; ெநைலயப# கவிராயைர# ேக.ேட. “அவ

பர பைரயி மயிேல;

ெப+மா பிைளெயேற ஒ+வ இ+#கிறா அவ

ெபாிய ெலௗகிக. தமி) ச பதமான 9ய2சியி அவ ஈபடவிைல. ஆனாC

உ5கI#0# கா.கிேற” எ; >றி, உடேன அவ+#0* ெசா,யJபினா.
அவ வதா. ெநைலயப# கவிராய அவ+#0 எைன பழ#க

ெச வித-

“இவக ஏ பா#க வதி+#கிறாக. நீ5க ெபாிய வி-வாக
பர பைரயானைமயா உ5க N./C

பா#க வி+ கிறாக” எறா. அவ

“நா ெபாிய வி-வா பர பைரைய* ேசதவ எபைத ஒ#

ெகாIகிேற. எ தகபனா வைரயி அத ப/ இ+- வத-. என#0

இல#கண இல#கிய பயி2சிைய அவ ெச வி#காைமயா இ5கிXH ப/ேத.
இேபா- நா நல வ#கீ 0மாதாவாக இ+#கிேற. ச.டதி பழ#க

உ(. எ N./ ச.ட தக5க நிைறய இ+#கிறன. பைழய ஏக எ5க
N./ இடைத அைட-# ெகா( இ+பேத எெற(ணி#
ேக.டவகI#ெகலா

ெகா- வி.ேட. இேபா- ஒ;>ட இைல. இேதா

ைகயி,+#கிற க. ந ப# க.” எ; ெசானா. “அப/* ெசால

ேவ(டா ; ஒ; இர(டாவ- இ+#கலா . ேத/ பா+5க” எ; நா
ெசாேன. “நா தா N.ைட* தமாக ைவதி+#கிேறேன. என#0

ெதாியாம எ5ேக ஒளி- ெகா(/+#0 , எ5க N./20 வர ேவ(டாெம;
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ெசாலவிைல. வா+5க; இ+5க. தா Rல

ேப* மாதிர

எ#காதீக. எனிட

த+கிேற. ஆனா ஏ எற

இ+தா அலவா உ5கI#0#

ெகாேப” எ; ெசா, வி.டா. நா ம;ப/7

ஏேதா ெசால

வாெயதேபா-, “என#0 ேவைலயி+#கிற-; விைட ெகா5க, ேபா
வ+கிேற” எ; ெசா,* ெச; வி.டா.

“கலாட-#0 உைர எLதிய மயிேல;
பர பைரயினராகிய இத மயிேல;

ெப+மா பிைள எ5ேக? அவ

ெப+மா எ5ேக? இத வ ச

ஆகேவ( !” எ; நா வ+திேன.

இப/யா

ெநைலயப# கவிராய உதவி
பி இர( நா.க தி+ெநேவ,யி இ+- சில Nகைள பா- வி.
ெநைலயப# கவிராய அவ த பி 9த,யவகளிட

விைட ெப2;#

0 பேகாண-#0 றப.ேட. அேபா- என#0 பல வைகயி உதவி ெச த

ெநைலயப# கவிராய+ைடய அ எ உளதி நிர பியி+த-. அவ+#0

நா என ைக மா; ெச ேவ! றபைகயி,
“ச5க தமிைழ தளவிறி யாெபறேவ

அ5க5 0டவ தளிதி.ேடா-ெபா50க)

இேபா மீசன/ ெய(Wெநைல யபைனேபா
அேபா தவி ெச வா ரா”

எற ெவ(பாைவ அவாிட
மீ.

ெசாேன.

அதி+தி

0 பேகாண

வத பி எ பிரயாண விவரைத அ பலவாண ேதசிக+#0

ெதாிவிேத. பிற0 வ(ணா ேப.ைட பிரதிேயா ேவ; பிரதிகைள7
ைவ-#ெகா( ஆராய ெதாட5கிேன. அபிரதியிC

உைரயி சில ப0திக

0ைறதி+தன. தி+ெநேவ,#0 ேபாயி+தேபா-, ஆ)வா தி+நகாியி பல

வி-வாக Nக உ(ெட; ெசானாகேள. அ5ேக ேபா 

பா#கலாெமற சபல

அேபா- உ(டாயி2;. ஆவணியவி.டைத* சா- சில
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நா.க காேலஜி வி9ைற இ+த-. அ*சமய

ேபாகலாெம; நி*சயி- எ

வரைவ அத பிரேதசதி,+த சில ந(பகI#0 , ஜவதிரதி

தி+வாவ-ைற மட ெபாிய கா;பாறாக இ+த பனி+ைக த பிராJ#0 ,
அத ப#கதி பளி#>ட இெப#டராக இ+த சிவராம ஐய+#0
க/த5க எLதிேன.
கனகசைப 9த,யா
தி+ெநேவ,யி அ#காலதி ச ஜ.ஜாக இ+த கனகசைப 9த,யாெரபவ
நா சீவகசிதாமணிைய ெவளிபதிய காலதி என#0 பழ#கமானா;
உதவி7

ெச தா; அேபா- தYசா\ாி இ+தா. நல 0ண9

உைடயவ.

தமிழி அ

அவ தி+ெநேவ,#0* ெசற பிற0 என#0, “நா இP\+#0 வதி+#கிேற.

இத ப#க5களி தமி) வி-வாக இட5க பல இ+#கிறன. அ5ேக ஏ.*

வ/க கிைட#0 . உ5க ஆரா *சி#0 அைவ ேவ(மானா எனாலான

உபகார

ெச ேவ” எ; எLதியேதா அ5கி+- வத கனவானிட9

ெசா,யJபினா. நா 9த, தி+ெநேவ,#0* ெசறேபா- அவ

ெவளி]+#0 ேபாயி+த ைமயா அவைர பா#கவிைல. ஆதலா

இர(டா9ைற றபட எ(ணிய ேபா- எ வரைவ ப2றி அவ+#0
எLதிேன.

எ க/த5கைள ெப2ற ந(பக யாவ+

ஒ+ க/த

மகி)*சிேயா விைட எLதின.

கனகசைப 9த,யா மாதிர எLதவிைல. அவ ெவளி]+#0

ேபாயி+பாெர;

ேபா  பா-# ெகாளலாெம;

எ(ணிேன.

ஆவணியவி.ட வி9ைற ெதாட5கிய=ட 0 பேகாணதி,+- றப.
ம;நா. காைலயி தி+ெநேவ, ேபா * ேசேத. 9த, கனகசைப

9த,யாைர பாேத. ஆனா நா எதிபாதப/ இராம அவ, “நா

ேவெறா+வ+#0 ஏ ேத/# ெகா#0 விஷயதி சகாய ெச வதாக* ெசா,
வி.ேட. அதனா த5கI#0 இPவிஷயதி இேபா- ஒ;

ெச ய

9/யவிைலேய ெய; வ+தமைடகிேற” எ; ெசா,வி.டா.
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ஆ)வா தி+நகாி
அபா ைகலாசரதி வ#கீலாக இ+த எ ந(ப Gமா ஏ. கி+Hணசாமி

ஐயரவகைள பா- நா வத காாியைத ெதாிவிேத. அவ, “நீ5க
கவைலபட ேவ(டா ” எ; அபயமளிதா. பிற0 G ைவ0(ட

ஒ;

வ#கீ ஈ. ைபயா 9த,யாரவகI#0 ஒ+ க/த
வா5கி#ெகா( G ைவ0(ட

ெகாதா. அைத

ெசேற. 9த,யாரவக மி#க அட

ஆ)வா தி+நகாி#0 அைழ-* ெசறாக. ேபா0 ேபா- ெவfாி சில

கவிராயக Nகளி உள ஏகைள பாேத. ப-பா.

அகபடவிைல. ஆ)வா தி+நகாியி எ ந(பகைள7
யாவ+

பாேத. அவக

9ய; கவிராயக NகளிCள ஏகைளெயலா நா

பா#0 ப/யான நிைலயி ெச விதி+தாக. 9த, லdூமண கவிராய

எபவ N./20 ேபாேன. அவ சிறத வி-வானாகிய தீராதவிைன தீத

தி+ேமனி கவிராயெரபவ+ைடய பர பைரயின. அவ N./ ஆயிர#கண#கான

வ/க இ+தன. <; நா.க இ+- ேத/7

ம.

நா ேத/வத ப-பா.

கிைட#கவிைல. பிற0 பல கவிராயக Nகளி ேத/ேன. ஒ+

N./C

அ- கிைட#கவிைல. அதனா எ மன

மி#க ேசாைவயைடத-.

அேபா- ல.மண கவிராய எ நிைலைமைய# க(, “ஒ+ விஷய

மற-வி.ேட. இ5ேக எ மாமனா இ+#கிறா. எ ேவைல#கார எ

N./,+த சில வ/கைள அவாிட

தக

ெகா-வி.டா. அவாிட

நீ5க ேத

இ+#கிறதா? எ; பா#கலா ” எறா. எ5ஙனமாவ- 9ய;

கிைட#0 ப/ெச ய ேவ(ெம; அவைர# ேக.# ெகா(ேட. அ*சமய

ஒ+நா இர= ஆலயதி விேசஷமாதலா நா இ+த Nதிவழிேய ெப+மாI
சடேகாபா)வா+

எLத+ளினாக. அேபா- ந மா)வா தி+#ேகாலைத

தாிசி- நா வத காாியைத நிைறேவ2;வி#க ேவ(ெம; மிக=
பிராதி-# ெகா(ேட. பிற0 எ ந(பகIட நா ஆகார

ெச -ெகா(ட N. தி(ைணயி உ.காேத. நிலா ஒளி நறாக Nசிய-.

அேபா- லdூமண கவிராய மிக=

ேவகமாக நா5க இ+த இட

வ-,

“இத தகைத பா+5க. இத ஒ; தா எ மாமனாாிட உள-.
பா-வி. தி+பியJபிவிவதாக வா5கி வதி+#கிேற” எ; ஒ+
வ/ைய எனிட

ெகாதா. என#கி+த ஆவ,னாC

ேவகதினாC

நிலா

ெவளி*சதிேலேய அைத பிாி- பாத. ச.ெட; ”9ைல பா.” எற

ெபய எ க(ணி2 ப.ட-. அேபா- என#0 உ(டான சேதாஷதி20

எைலயிைல. மிக விைரவாக 9த,,+- தி+பி தி+பி பாேத.

தி+9+கா2;பைட 9த ஏL பா.#க வாிைசயாக இ+தன. ஆ)வாைர
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பிராதித- N(ேபாகவிைலெய; ப#கதி,+தவகளிட ெசாேன.
அறிர= 9Lவ-

சேதாஷதா c#க

வரவிைல. ம;நா அத ஏ.

பிரதிைய7 , ஐ50;:;, பதி2;ப-, றெபா+ ெவ(பாமாைல இவ2றி

பிரதிகைள7

லdு மண கவிராயாிட

வா5கி# ெகா( ந(பகளிட

விைடெப2; தி+ெநேவ, வ- அ5ேக பா#க ேவ(/யவகைள
பா-வி.# 0 பேகாண
----------

வ- ேசேத.

இத 9ைற ஏேத விஷயதி என#0 ஏ2ப.ட -ப5கைள7

கவைலைய7

‘நிலவி மலத 9ைல’ எற தைலட கைலமக பதிாிைகயி விாிவாக
எLதியி+#கிேற. நா ெவளியி./+#0
பாகதிC

நCைர# ேகாைவ இர(டா

பதிபிதி+#கிேற. அத விவர5கைள விாிவYசி இ5ேக +#கமாக

எLதி7ேள.
--------

அதியாய -106
ந#ல ச+ன

ெவf# கவிராய N
ஆ)வா தி+நகாி பிரயாணதி ெவfெரJ

ஊாி க)ெப2ற கவிராய

Nெடாறி ஏ ேத/யேபா- ஒ+ க பராமாயண பிரதியி ‘இராமாவதார ’ எற
ெபய எLத ெப2றி+தைத# க(ேட.

“நைடயி னி;ய நாயக ேறா2றதி
இைடநி க)த இராமாவ தார ேப
ெதாைடநி ர பிய ேதாம; மா#கைத”
எJ

க ப ராமாயண* ெச 7ளி அ%2 ெபய இராமாவதாரெமேற

>றப.ள-. ஆத, அத இயபான ெபய இராமாவதாரெமபதாக
இ+#கலாெம; ேதா2றிய-. பி2காலதி2 றதிர. எJ

%ைல

ஆரா தேபா- அதி க பராமாயண* ெச 7.களிகீ) இராமாவதாரெமற
ெபயேர எLத ெப2றி+தைல# க(ட பிற0 அத# க+- உ;தியாயி2;.
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தி+*சி2ற பல# ேகாைவயாாி உைரயாசிாிய இனாெர; அ#காலதி

ெதாியவிைல. ந*சினா#கினிய+ைரெயேற பல அதைன# க+தி வதன.
நாJ

அப/ேய எ(ணிேன. சீவக சிதாமணியி 9த2 பதிபி

ந*சினா#கினிய வரலா; எLதிய ேபா- அவ உைர இய2றிய %களி
தி+#ேகாைவயாைர7

ேசதி+ேத. ெவf# கவிராய N./2 க(ட

அ%2 வ/ ஒறிேம, அP=ைர ேபராசிாிய+ைடயெதற 0றி இ+த-.

ந*சினா#கினிய ேகாைவயா+#0 உைர எLதினாெரற க+ைத உடேன மா2றி#
ெகா(ேட. பிரேயாக விேவக உைரயினாC

இ#க+- வ,72ற-. நா

ெசறி+த காலதி அPN. தைலவராகிய கவிராய
ேநா வா ப./+தைமயா நா ஒ+ தக9
0 பேகாண

வ- ேசேத.

கிைடத பிரதிகைளெயலா

எ-#ெகாளாம

ைவ-#ெகா( ப- பா.ைட ஆராய

ெதாட5கிேன. சிலவ2றி ப- பா.#கI

இைல. சிலவ2றி

இைடயிைடேய சில ப0திக இைல. சிலவ2றி பிைழக ம,தி+தன.

ஒறிேலJ

தனிேய <ல

இைல. தி+தமான பிரதி எ5ேக கிைட#0ெமற

கவைலயி <)கியி+ேத.

Nரபா(/ய# கவிராய பிரதி
எெபாL- ேபா ஒ+ 9ைற தி+வாவ-ைற#0* ெசறி+த ேபா- ஆதீன
தைலவராகிய அ பலவாண ேதசிகாிட

ப- பா.#காக நா ெச த

யாதிைரகைள ப2றி விாிவாக* ெசா,வி., “இPவள= சிரமப.

92;

உள தி+தமான பிரதி கிைட#கவிைல. ஆதீனைத* சாத இட5களி

எ5ேகJ

கிைடதா வா5கி அJ ப/ காாியதகI#0 ஸநிதான

உதரவி.டா அJ>லமாக இ+#0 ” எ; ெதாிவி-# ெகா(ேட.
எJைடய மன ந,ைவ# க(ட ேதசிக, “சிறி-

கவைலபட ேவ(டா .

ஆதீனைத* சாத இட5க பல இ+#கிறன. எேலா+#0 எLத* ெசா,

எப/யாவ- ப- பா. பிரதிைய வ+வி-# ெகா ேபா ” எ; ைதாிய
>றினா,
“கிைடதா நல-” எ; ெசா, விைடெப2;* ெசேற.
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இர( வார5கI#0 பி தி+வாவ-ைறயி,+- என#0 ஒ+ க/த

வத-.

“ெதனா.# காாியதகI#ெகலா ஸநிதானதி எLதியி+#கிற-.

அJ>லமான ெச தி கிைட#0 ; கவைலபடேவ(டா ” எ; மட- ராயஸ

ெபாJசாமி ெச./யா அதி எLதியி+தா. அத வாரேம நா

எனவாயி2ெற; விசாாிபத2காக தி+வாவ-ைற ெசேற. மடதி20

0- ஒ#கதி வாயி, கா ைவ#0 ேபாேத ஆதீன தைலவ எ காதி
ப ப/, “ெபாJசாமி ெச./யா! ப- பா.ைட# ெகா(வ-

ெகா ” எ; உதரவி.டா. அத வாைதக எ காதி

ஐயரவகளிட

விLத ேபா- எ உட ெபலா

மயி# >*ெசறித-. மி#க ேவகமாக ஆதீன

தைலவைர அWகி உ.காேத. உடேன ெபாJசாமி ெச./யா ஏ.*

வ/ைய# ெகாண- எ ைகயி ெகாதா. பிாி- பாேத. ப-

பா.#கI

இ+தன. <ல9

பா. 9Lவ-

உைர7 கலததாகேவ இ+த- அபிரதி. ப-

இ+தைமயா என#0 அளவ2ற சேதாஷ

உ(டாயி2;.

ஒPெவா+ ப0தியாக பா- வேத. ஒPெவா+ பா.டாக தி+ைகயி எ

உள

0cக,த-. அதி, c-#0/# காெவ காேலஜி தமி)

ப(/தராக இ+த 0மாரசாமி பிைளயா, Nரபா(/ய கவிராய பிரதிைய
பா- எLதப.டெத; எLதியி+த-.

“இத பிரதி எ5கி+- கிைடத-?” எற வியேபா ஆதீன தைலவைர
வினவிேன.

“தி+*ெசc மடதி Nரபா0 பிைளெயபவ காாியதராக இ+#கிறா; நல
திறைம7ளவ. அவ வா5கி அJபினா” எ; அவ ெசானா. அத

பிரதிைய ெப2;#ெகா( 0 பேகாண வ- எ ைக பிரதிேயா ஒபி.
பாேத. பல பிைழக தி+தின. <லமிைலேய எற 0ைற ஒ+பா

இ+பிJ

ப- பா.#கI9ள தி+தமான பிரதி கிைடதேத ேபா-ெமற

தி+திேயா ேம2ெகா( பதி#0 பிரதிைய* சித

ெச யலாேன.

0றிYசியி 0ைற
இைடயி ேவெறா+ தைட ேநத-. 0றிYசி பா./ ஒாிடதி ஒ+ ப0தி

வி. ேபாயி+த-. எலா பிரதிகளிC

அேத 0ைற காணப.ட-. எPவள=

அ/க அ5ேக இ+#க ேவ(ெமபைத நி*சய

ெச - ெகாள 9/யவிைல

ெபா+ளி ெதாட*சிைய பா#ைகயி சி;ப0தியாக இ+#கலாெமேற
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ேதா2றிய- பல மலகளி ெபயக வாிைசயாக* ெசால ெப;
9J

பிJ

இட

இ-.

மலகIைடய ெபயக வ+கிறன. இைடயி சில மலகளி

ெபயக அைமத ப0திேய காணபடவிைல. Nரபா(/ய# கவிராய ஏ

கிைடததனா உ(டான மகி)*சி இத# 0ைறயா ஓரள= 0ைறத-.

ெதாட5கிய- 9த இைடYசகைளேய அJபவி- -ய+2றதனா நா ஓ ஒ;

ேதாறாம இ+ேத. அேபா- ைசவ ஆதீன5களி

ஞாபக

வத-. அ-கா;

தி+வாவ-ைறைய ேபாற பழைம7
சதப

ெப+ைம7

உைடய த+மர ஆதீனதி

த+மர மடதிCள ஏகைள ேத/ பா#0

என#0 ேநரவிைல. அேபா- இர( இட5கI#0

இைடேய இ+த

சிறி- மனதாபதா தி+வாவ-ைற மடதி சாைடய நா த+மர
மடதி20* ெசவைத* சில தவறாக நிைனத >ெம; 9த,
எ(ணிேன.

பல வி-வாக இ+- விள5கிய த+மர ஆதீன- ஏகைள ஆரா தா

ப- பா. பிரதி கிைட#கலாெமற ஆைச என#0 ேதா2றிய-. தமிழாரா *சி

விஷயதி இத* ச பிராதய5கைளெயலா
காாிய

பா-# ெகா(/+தா எத

நிைறேவறாம2 ேபா0ெமற க+தா, தி+வாவ-ைற#0* ெச;

ஆதீன தைலவாிட த+மர மடதி20 ேபா

ஏ ேதடேவ(ெமற எ

வி+பைத ெவளியி.ேட. அ பலவாண ேதசிக அப/ேய ெச யலாெம;

அJமதி அளிதேதா வ(/ைய7 , உட ெசC ப/ ெபாJசாமி

ெச./யாைர7

அJபினா.

0ைற நிர பியஅதி+Hட

எ ப5கி இ+த-. நா த+மர மடாலயதி20* ெச; ஆதீன

தைலவராக இ+த G மாணி#கவாசகேதசிகைர# க( அவ அJமதி ெப2;
அ5கி+த ஏகைள ேத/ேன. நா ேத/ய ெபா+ கிைடத-. அ5ேக

மிகபைழயதாகிய ப-பா./ ஒ2ைற ஏக சில அகப.டன. அவ2றா

0றிYசி பா./2 0ைறயாக இ+த ப0தி Rதியாயி2;. நா0 மலகளி

ெபயக விப. ேபாயினெவ; ெதாியவத-. 0ைற நிர ப ெப2ற

சேதாஷேதா எ நறியறிைவ ெதாிவி- அPேவகைள ெப2;#
0 பேகாண

வ- ேசேத. த+மரதி பல %கைள# க(ேட.

ஒ.ட#>.ட இய2றிய த#கயாகபரணி <ல9
இ+த-. அேபா- அதி எ கவன

ெகாளவிைல.

உைர7

உள பிரதி ஒ;

ெசலாைமயா அதைன எ-#
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ப-பா. <ல

இலாத 0ைற மாதிர நிர பாமேல இ+த-. ெசைனயி

உள அரசா5க-# ைகெயL- தகசாைலயி ஒ+ ப- பா. பிரதி
இ+த- அதைன பிரதி ப(ண* ெச - வ+விேத. அதி இர(

பா.#களி

கைலமகளி ெவளிவத ‘உதித மலக’ எற க.ைரயி இPவரலா2றி

விாிைவ# காணலா . (நCைர# ேகாைவ-IV) <ல

இ+தன. ‘இனிேம ப-

பா. பிரதிக ேவ(ெம; கவைலபவதி பிரேயாசனமிைல’ எற

தீமானேதா அ%ைல அ*#0* சித

ெச ய ெதாட5கிேன.

தி+மா:# கி+Hைணய உடனி+- மி#க உதவி ாிதா எனிட
ேக.# ெகா(/+த G ெசா#க,5க த பிராJ , G ம.N.
இராமJஜாசாாிய+

ேவ; சில அபகI

பாட5

ப- பா. ஆரா *சியி

உடனி+- ஒ ேநா#0த 9த,ய பல வைக உதவிகைள* ெச - வதாக.
ம2ெறா+ பதி
நா தி+ெநேவ, ப#கதி ஏ ேத/யேபா- அ5க5ேக ெச; வ/க

பாத ெச திகைள* ேதசமிதிர பதிாிைக வாயிலாக அறிவி- வேத.

ெசைன# கவி இலாகா தைலவ காாியாலயதி ேவைல பா- வதவ+
தமிழறிஞ+மான தி த. கனகதர
ஆ

ேததியி என#0 ஒ+ க/த

பிைள எபவ அவ2ைற# க(W2; 18-9-88

எLதினா. அதி, “......... யா சில காலமாக

ப- பா. பிரதி ேத/ இயற வைர7

பிைழதி+தி எLதி#ெகா(

வ+கிேற. எ. ெதாைக h ேபா,யேர அ*சிட ேவ( . எ மா,யற ப-
ப.ைடயாத யாம*சிேவா ” எ; எLதினா. அ- க(ட=ட. நா

பா-பா.ைட அ*சிட ஏ2பா ெச தி+பைத ெதாிவி- ஒ+ க/த
எLதிேன. அத20 ம;ெமாழியாக அவாிடமி+- 30-9-88ஆ

க/ததி, “தா5க ைகயி.ட ேவைலயிேலேய யாJ
ெவ; விசனமைடகிேற. இ-கா;

ேததி வத

ைகயி./+#க ேவ(மா

தா5க சிலபதிகார

அ*சிவதாக#

ேகவி72ேற. யா ப- பா.ைட ய*சி.டா மா; ெகா(ேடென;
ெகாள2க. யாJம*சி.ேட 9/ேப!” எ; எLதியி+தா.
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“நீ5க உ5க 9ைறயிேல அ*சி5க. நா எ 9ைறயி அ*சிகிேற.
இ+வ தக5கைள7

வா5கி ப/#க தமி)நா./ இட

உ(” எ;

அவ+#0 எLதி வி. ப-பா. ஆரா *சியி 9ைன- நிேற.
பா2காவ/
ஒ+ 9ைற நறாக 92;

பா-வி. அ*#0# ெகா#க ேவ(/ய பிரதிைய

பா- ஒL50 பதலாேன. தி+மா:# கி+Hைணய உடனி+- எLதி

வதா. ம2ற பா.#கைள 9த, 9/- வி.# கைடசியி தி+9+கா2;

பைடைய பா- வேத. <லைத7 உைரைய7

பிாி- எப/ எLத

ேவ(ேமா அப/ எLத* ெச ேத. ஒ+ நா காைலயி ஒப- மணி#0

தி+9+கா2;பைட Rதியாயி2;. ஒ+ விதமான தி+தி என#0 உ(டாயி2;.

அேபா- Nதியி நாகர சத

நா7 ஒ+வ காவிாியி நான

ேக.ட-. கவனிேதா . பிரமணிய ப#தராகிய
ெச - விRதிைய உட ெபலா Rசி

பா2காவ/ ஒைற எ-# ெகா( வதா. உட ெபலா

-தியான சில பாடகைள* ெசா,# ெகா(
நாகர#கார அவ+ைடய பா.#0

அல0ட 9+க

ஆ/யப/ேய வதா.

ஆ.டதி20

ஏ2ப வாசி- வதா.

தி+9+கா2;பைட எLதி 9/வத20 அத 9+கன/யா கால/ எவாயி, வ- நிறத20

சாியாக இ+த-. பலவைக தைடகளா (ப.ட

என#0 அ#கா.சி மி#க ஆ;தலளித-. “தி+9+கா2; பைடைய 9/ேதா .

ஆ(டவ தி+வ+ இத ேவைலைய 92;வி#0ெமபத20 அைடயாளமாக
இ#கா.சிைய# கா(கிேறா ” எ; நா உIண*சி ெபா5கிவர#

கி+Hைணயைர பா-* ெசாேன.
“நல ச0னதா” எ; அவ+
--------------

ஆேமாதிதா.

அதியாய - 107
கடன% -ய#

சீவகசிதாமணி தக

தமி) நா.டா+ைடய அ#0 உாியதாயி2; அதி,+-

பல விஷய5கைள ெதாி- ெகா(ட அறிஞக எைன பாரா./யேதா
ப- பா. பதிைப7

விைரவி நிைறேவ2ற ேவ(ெம;
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ெதாிவிதாக. சீவகசிதாமணியி 9க=ைரயிC

%, அ/#0றி#களிC

றநா:; 9த,ய பல பைழய %2 ெபயகைள# க(டவக அவ2ைறெயலா

ஒறபி ஒறாக பதிபி#க ேவ(ெம; என#0 ஊ#கமளி- வதாக.
சில விஷம* ெசய
இப/ அபிமானிகIைடய ஆதர= எ50 வள- வத ேபா-ஒ+ பா சில
ெபாறாைம#காரகளி விஷம* ெசயகI

தைலc#க ெதாட5கின. பிறைர# க(/பதிேல இப5காW

சில சீவக

சிதாமணி பதிைபப2றி பல வைகயான க(டன5கைள# >றி7
அ*சி.

எLதி7

ெவளிபதலாயின. அவ >றிய பிைழகளி உ(ைமயி

பிைழகளாக# க+தபவன=

சில உ(. ஆனாC

அவகIைடய ேநா#க

பிைழ தி+தேவ(ெமபத;; எப/யாவ- க(டன

ெச - எ மதிைப#

0ைற#க ேவ(ெமபேத, க(டனதி 9ைற7 நைட7

அவகIைடய

உள# ெகாதிைப# கா./னேவயறி தமிழைப ெவளிபதவிைல.
இதைகய >.டதா உலகதி எத# காலதிC
பிைழ7

உ(.

தி+த9

சிதாமணிைய ெவளியி.ட காலதி தமி)நா./ அதைகய %2பயி2சி எPவள=
ம5கியி+தெதபைத தமிLல0 ந0 அறி7 . அேபா- மிக=

சிரமப.*

ெச த ஒ+ காாியதி பிைழக இ+ப- இயேப. %2பதி விஷயதி வரவர

பாட5க தி+-வ- , உ(ைம ெபா+ ெதளிவாவ- , திய திய ெச திக

லபவ-

தியனவல. எத எபிேல 92ற தி+திய பதிைப

ெவளியிவெதப- இயலாத காாிய . எ 9த2 பதி#களி அைமதி+த பல

பிைழகைள பி2காலதி நாேன தி+தி பதிபிதி+#கிேற. திய திய

ஆரா *சி ெச 7 ேபா- கிைட#0
தி+திய-9(.

அறிவா பல காலமாக தி+தாத ெச திக

“அறிேதா றறியாைம க(ட2றா”
எ; தி+வIவ >றிய- ெபா யா0மா?
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சிதாமணி பதிபி எ அறியாைமயா சில பிைழக அைமத-(.

தி+த#கேதவ ம-ைர#0* ெச; ச5கவி-வாகைள# க(டனெர; 9த2
பதிபி எLதியி+#கிேற. இ- தவெற; பிற0 ெதாிய வத-. ைஜன
ச5கைத* சாதவகைள அவ க(டாெரற உ(ைமைய பி2கால

ஆரா *சியா அறி- ெகா(ேட. இப/ேய %2ெபயக, லவ ெபயக

9த,ய பலவ2றி பிைழயான உ+வ5கைள* சிதாமணி 9த2 பதிபி2 காணலா .
அவ2ைற நாளைடவி தி+தி# ெகா(ேட. இ; இ+#0

கிைட#0

திய பாடதா பிைழயாக ேநவ-

ஒ+ பாட

நாைள#

உ(. மனித சி2றறிவா

ஆரா - அைம#0 ஒைற எப/ 9/த 9/ெப; ெகாள 9/7 ?
இதைன யாவ+

உணவ. ஆனா ெபாறாைமயா c(ட ெப2றவகI#0

இதைகய விஷய5கெளலா

லபவதிைல. 0 பேகாணதி பளி#>ட

தமிழாசிாியராக இ+த <வ சிதாமணி# க(டனதி ஊ#க5 ெகா(டன.
அவக எனா2 சில உபகார5கைள ெப2றவகேள. ைஜன %ைல நா

அ*சி.ட- பிைழெய; , ைசவ மடாதிபதி சகாய

ெச த- தவெற; ,

சிதாமணியி பிைழக ம,-ளன ெவ; , அதிCள பிைழக கட

மண,J

வி(மீனிJ

பல எ;

க(/- -( பிரர5கைள

ெவளியி.டன. 9த, அயலா ெபயரா ெவளியி.டன: அபா த5க

ெபயராேலேய ெவளியி.டன. 0 பேகாணதி, Nதிேதா;

இத

பிரர5கைள பரபின. தி+*சிராபளி, தYசா\, ம-ைர, தி+ெநேவ,,
ேகாய c, மா]ர , தி+பாதிாி ,], ெசைன 9த,ய இட5கI#0

அJபி அ5க5ேக பர= ப/ ெச தன. ெசைனயி யா யா என#0 உபகார

ெச தாகேளா அவகI#ெகலா க.# க.டாக# க(டன பிரர5கைள
அJபின. R(/ அர5கநாத 9த,யா, ேசல

இராமவாமி 9த,யா,

ஆ.வி.Gநிவாச ஐய 9த,யவக அவ2ைற# க( என#0* ெச தி

ெதாிவிதன.

இத# க(டன அைலகI#கிைடேய நா ப-பா. ஆரா *சிைய நடதி
வேத. 0டைத மிதிரெனJ
நட- வத-. அதி ஒ+ சமய

ஒ+ பதிாிைக 0 பேகாணதி சில நா

எைன க)-

அத இதழி இக)-

க.ைரக வ+ . எ அபக இதைகய க(டன5கைள# க( எபா2
சிறி-

அவமதி அைடததாக ெதாியவிைல. க(டன

யாைரேயJ

ெச தவகI#0

க(/பேத ெந5கால பழ#கெமபைத7 , க(டனதி
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வழ5கிய பாைஷயி ேபா#ைக7
இ+தாC

மதிபளி#க மன

அறிதவகI#0 அ#க(டனதி உ(ைம

வரா-.

9+கைன பிராதித
ஒ+ நா ப- பா.ைட ஆரா - ெகா(/+ேத. எேனா தி+மா:#

கி+Hைணய+ , 0டவாயி ச(9க

மாணா#ககI

பிைளெயபவ+ , ேவ; சில

இ+தன. க(டன# >.டதா+ைடய ெசயகைள ப2றிய

ேப* வத-. %ைல ஆரா வதி உ(டா0

சிரமதா அைல= ெப2ற எ

உள-#0 இ#க(டன# >.டதா+ைடய ெசய அதிக வ+தைத

உ(டா#கி2;. ‘இ#க(டன-#0 விைட>ற ஆர பிதா எ ஆரா *சி ேவைல
நி; விேம. நியாயமான க(டனதி20 பதி ெசாலலா . அநியாயமான
ெபாறாைம# >2;#0 பாிகார

ஏ-?’ எ; எ(ணிேன. எ மன

9+க#

கட=ைள நிைன- உ+கிய-. உடேன அP=ள உண*சி சில ெச 7.களாக

ெவளிவத-. அவ2றி2 சில வ+மா;:

அகேம ெயா+ெசா அைறவ னிகாி .

மகேம +வைள த+வளல+
0கேன 9+கா 0மரா தி+ேவ.

.

ரகேவ லவெவ றைழநீ தினேம.

(அகேம - மனேம.)

மலெகா( ைனேய வழிப. /ேவ

அலெகா( விள5 கைலவா விக[)
கலக( டறியா# கவிேன ரகெவ2
பலக( /கL

ப/ைவ தெதேன.

.

(அல-மல. கல - கீ) ம#க. கவி ஏரக எ பல க( இகL ப/ ைவத-

எேன - அழகிய வாமி மைலைய 7ைடயா ! அ/ேயைன பல க( இகL ப/

ைவத- ஏ?)

தைததீY ைவந2 றமி)பா /7ள

பைதயா -ைற7 ப/ைவ த+வா
உைதயா திபேன ெராளியா யளியா
சிைதயா -ைற7 தி+ேவ ரகேன.
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(தைத-ெசறித, உைதயாதிப-[ாிய, அளி-அ+.)
நா எLதிய சமாதான
நா விைடெயா;
பிJ

ெவளியிடாம இ+த- க( க(டன#காரகI#0

அதிக# ேகாபேம உ(டாயி2;. “சீவகசிதாமணி பிரகடன வL

பிரகரண ” எ; ஒ+ பிரர

ெவளி வத-. பிைழயலாதனவ2ைற7

அதி ெசா,யி+தன. அவ2றி20* சமாதான

ெசாலதா ேவ(ெமற

க+- என#0 உ(டாயி2;. ஒ+ நா இரவி நாலா

சமாதான

எLதி#ெகா(/+ேத. மன

பிைழயாக

ஜாமதி எL-

மிக வ+திய-. அேபா- க பளதா

ஒ+வ Nதியி “ஐயா, உ5கI#0 ேdம உ(டா0 ; கவைலபட ேவ(டா ”
எ; த வழ#கப/ேய ெசா, வி. ேபானா. அவ வழ#கமாக*

ெசானாC

என#0 அ- விேசஷமாகேதா2றிய-. ஒ+வா; சமாதானைத எLதி

9/ேத. வி/த-.

காைல# கடகைள 9/த பிற0 நா எLதிய சமாதான பதிாிைகைய எ-#
ெகா(, சா- ேசைஷயாிட

ெசேற. க(டன-#0 நா எLதிய

சமாதானைத ேவெறா+வ ப/- பாதாதா அத ெபா+த
ெதாி7ெமற எ(ணதாC , எபா ேபரைடய அவ ஏேதJ
>ற# >ெமற க+தாCேம அவாிட

ேபாேன.

ேயாசைன

சா- ேசைஷய உபேதச
நா எLதி# ெகா( ெசற க/த5கைள அவ ைகயி2 ெகா-,

“சிதாமணிைய ப2றிய க(டன5க எ50 உலாவி வ+வ- உ5கI#0
ெதாி7ேம. cஷைணகI#0* சமாதான

ெசாCவ- சாதியம;. பிைழெய;

ெசாலப.டவ2றி20 என#0 ெதாித அளவி சமாதான

எLதியி+#கிேற.

பாைவயிட ேவ( ” எேற. அவ வா5கி பாதா. அவ என ெசால
ேபாகிறாேரா ெவ; நா ஆவேலா எதிபா- நிேற.

அவ உடேன அைத அப/ேய கிழி- ப#கதி,+த 0ைப# >ைடயி
ேபா.டா. என#0 ஒ;
பா- மிக=

ேதாறவிைல. கல#க92ேற. அவ எைன

நயமான 0ர, ெசால ெதாட5கினா: “நா கிழி-
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வி.டைதப2றி வ+தபடேவ(டா . நீ5க சமாதான எL-வெதற

ேவைலையேய ைவ-# ெகாள#>டா-. சில உ5கைள cஷி-# ெகா(

தி+வ-

க(டன5க ெவளிபதியி+ப-

எ5கI#0 ெதாிதனேவ.

அப/* ெச கிறவக இனாெரபைத நா நறாக அறிேவ. அவக

ெசயலா எைன ேபாறவகI#ேகா மாணா#ககI#ேகா ம2ற
அபகI#ேகா உ5களிட

மன ேவ;பா ஏ2ப./+#கிறதா? இ மியள=>ட

இைல எப- நி*சய . அப/ இ+#க, இத விஷய5கைள ப2றி* சிதிநீ5க கவைலபவ- அனாவசிய . இத20 நீ5க பதி எLதினா

உ5கIைடய எதிாியி ேப பிரகாசப . உ5க பதிC#0 ம; அவக

எL-வாக; நீ5க ம;#0 ம; எLத ேந+ . இப/ேய உ5க

காலெமலா Nணாகி வி . நல காாிய-#0 நா:; வி#கின5க வ+வ-

உலக வழ#க . சீைமயிC

இப/ேய N( காாிய5க நைடெப;வ-(.

அவ2ைற த#கவரக மதிபதிைல. உ5க அைமதியான ேநரைத இத#

காாியதிேல ேபா#கேவ(டா . இ மாதிாி யாேரJ

cஷிதா

பதிெலL-கிறதிைல ெய; வா#0;தி அளி75க” எ; >றினா.
--

9த, க(டன-#0* சமாதான

எLதாம இ+த நா மி#க ேயாசைன

ெச ேத அதைன எLதிேன. தீமானேதா ெச த ஒ+ காாிய Nணாவெதறா

சிறி- மன தள*சி ஏ2பவ- இயதாேன? ‘சிறி-

ேயாசியாம கிழி-

வி.டாேர’ எ; எ(ணிேன.
“எைன ேயாசி#கிறீக? நீ5க இJ

பல நல காாிய5கைள* ெச ய

ேவ( . அத20 இPவிஷய5கெளலா தைடகளாக இ+#0 . இ#க(டன
இைற#0 நி20 ; நாைள#0 ேபா வி . உ5கைள எதிபவக மன
உ5கபா அ RW

கால9

தி+தி

வ+ . அவக த5க ெசயைல நிைன-

தாேம வ+தினாC வ+-வ; ஆதலா இத# க(டன ேபாாி நீ5க இற5க

ேவ(டா . நீ5க உ5க தமி) ெதா(ைட* ெச - ெகா(ேட யி+5க.

ெத வ

உ5கைள பா-கா#0 ” எ; அவ மீ.

வ2;தி* ெசானா.

இத வாைதக என#0 ஆ;தைல அளிதன. “நா இனி cஷைணகைள#
கவனிப-

இைல. அவ2றி20* சமாதான

உ;தி ெமாழிைய அ; அவாிட

எLத 0வ-

இைல” எற

ெசாேன. இெபாL- கடத காலைத7

நிக)காலைத7 பா#0 ேபா- அத ேபரறிஞ+ைடய மணிெமாழிக எPவள=
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சிறைடயனெவ; உணகிேற. தமி)தாயி தி+வ/ ெதா(/ நா

ெச 7

பிைழகைள நாளைடவி தி+தி# ெகாளலா . அத ெதா(ைட

மதியாம சி2றறிவிேனனாகிய எைன மாதிர
வைசய கைள நா எ;

இல#கா#கி எ 7

ெபா+.பதேவயிைல. ெதறC சதன9

பிறத இடதிேல வளத தமி) ெமைம7 இனிைம7

உைடய-. அத*

ெசதமி) ெத வ தி+பணிேய வா)#ைக ேநா#கமாக உைடய எபா
உலகிய, வ- ேமாெமல+ளா சிறிதள=

ெவPவிய அைலகெளலா

அெத வதி

-பைத உ(டா#0வதிைல. “அவக இத வைச

ெமாழிகைள ெவளியி. தி+தியைடகிறாக. அவக தி+தியைடவ- க(

நா9

சேதாஷிேபாேம” எ; அைமதிெப;

இயைப நா ப2றி#

ெகா(/+#கிேற. அத இய நைமேயா, தீைமேயா அறிேய; அதனா, எ

உள

தள*சி ெபறாம ேமC

எ;

மறேவ.

ேமC

ெதா( ாி7

நி2கிற-. இ- ைகக(ட பய. இத20 <ல காரண

ஊ#கைத ெப2;

சா- ேசைஷயெரபைத

சில க/த5க
ஒ+ வைகயாக# க(டன ய,னி;

மன

ஒ-5கி# ெகா(ேட. ப-பா./

தீவிரமாக* ெசலலாயி2;. ஆனாC அ5க5ேக இ+த ந(பக

க(டன#காரகIைடய இயைப# க(/- என#0# க/த எLதின. சில

தா5க அவ2ைற# க(/- பதிாிைகயி எL-வதாக ெதாிவிதன. Rைவ
க,யாணதர 9த,யா 9த,யவக இPவா; என#0 எLதின. நா

“க(டன5கI#0* சமாதான எLத ேவ(டா ” எ; ெதாிவிேத.
ெசைனயி,+த தி.த.கனகதர

ய; ஒ+ க/த

ேபா./யி+வியைப7

பிைளயிடமி+- 12-11-1888ஆ

வத-. ப-பா. விஷயதி அவ+#0 என#0

ேததி

அவ எLதிய க/ததி2 க(ட விஷய5க என#0 ஆ;தைல7

அளிதன.

“. . . . .சீவகசிதாமணி பிரகடன வLபிரகரண

எJெமா+ -( தக95

ைக#ெக./ய-. அைத வாசித ேபாேத எLதிேயா+ைடய க+- ந0

லப.டதாயிJ , அவ >2றிJY சிறி-(ைமயி+#கலாெமற ஐயபா.ேடா

எJைடய சிதாமணி எL- பிரதிைய எ- ஒPெவாறா  பாேத.
பாதேபா- அ ம! ஒ;

அவ >றியப/யிறி த5க பாட ேபாேற
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யி+#க# க(ேட. அ- நா ெச த, பாவதாேபாC . . . அவ 9ைறைமேயா

>டாைமயாC , மன L#கேதா ெதழி-ைர#கிறைமயாJ

அறி=ைடயாைர தம#0 ற பா#கி# ெகா(டன ெரபேத எJைடய -ணி. .
. “ எப- அ#க/ததி ஒ+ ப0தி.
அவக அைனவ+

ேச- ெச த க(டனதா விைளத மனவ+த

க/ததாேல நீ5கி வி.டெதேற ெசாலலா .

இத ஒ+

ய ேவ; தி#கி தி+ பியக(டன#காரக எ ெமௗனைத# க( ச,- ேபாயின. எJட இ+-

உதவி ெச - வத 0டவாயி ச(9க பிைள நா எPவள= ெசா,7

ேகளாம க(டன# >.டதாைர# க(/#க 0தா. அவ பாைஷ#0 இவ

பாைஷ தாழவிைல. க(டன

பல பல -ைறயிேல ெசற-. ஒ+வ+#ெகா+வ

அவரவ பதிபித பாட தகதிC

உைரயிC

உளவ2ைற ப2றிய

க(டனதிேல 0தன. வசனெமLதின; வைச பரபின; ெச 7ளாக=
ச(ைட பாிணமித-. ேந+#0 ேநேர ெசால=

நாW

ெச 7ளி வ- 0தன. கைடசியி மிYசிய- ஒ;

இத*

வாைதக அ*சி

இைல.

இத* ச(ைடயி ஈபட ெதாட5கிய- 9த, எபா வ+வைத

நி;தி#ெகாI ப/ ச(9க பிைளயிட
------------

ெசா, வி.ேட.

அதியாய - 108

ப(% பா)!% பதி%ப-பா.ைட பதிபி#0

விஷயதி ெபா+ 9.பா ேநதா என

ெச வெதற ேயாசைன என#0 உ(டாயி2;. சிதாமணி#0* ெச த- ேபாலேவ

இத20

அபகளிட

ைகெயாப

அ*சி. பல+#0 அJபிேன.
ைகெயாப

வா5கிய-

வா5கலாெம; எ(ணி ஒ+ பதிாிைக
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ம-ைரயி ெட/ கெல#டராக இ+த ம.திைல நாயக பிைள, ஸாேசைஷய, ேசாழ மாளிைக ரதின பிைள, ஆ.வி.Gநிவாைசய, தYசா\

வ#கீ கீ.சி.Gநிவாச பிைள 9த,ய அபக ெபா+Iதவி ெச தன. சி;வய

ஜமீதாராக இ+த G 9-ராம,5கேதவ எைன 9 அறியாதவராக
இ+-

த#க ெபா+Iதவி ெச வதாக# க/த

எLதின. இ+%; Bபா

வைரயி

ேசத-, அேபா- 0 பேகாணதி இ+த ஒ+ கனவா, “காேல` ப(/த

சாமிநாைதய ப-பா.ைட அ*சிவதாக* ெசா,# ைகெயாப வா5கி#
ெகா(/+#கிறா. இ- பண

ச பாதி#0

வழிெய; ேதா2;கிற-” எ;

ெசானதாக எ காதி விLத-. அ-9த ைகெயாப

ெகா(ேட.

ப-பா. பிரதி ஏேதJ

வா50வைத நி;தி#

இ+#கிறதா எ; ெபாளா*சி வி-வா

சிவபிைள எபவ+#0 எLதியி+ேத. அவ த மிடமி+த பிரதி ஒைற

அJபினா. ஒ+ வைகயாக ஆரா *சிைய 9/-# ெகா( தி+மா:#
கி+Hைணய+ட ெசைன#0 றபட* சிதமாேன.

ஆ;9க த பிரா
1888 ஆ

வ+ஷ

/ச ப மாத 11-ஆ

ேததி நல நாளாக இ+த-. அ;

காைலயி 0ற#0/யிCள தி+வ(ணாமைல ஆதீனமட-# கா;பாறாகிய
தா(டவராய த பிராJ
எனிட

அPவாதீன வி-வானாகிய திைலநாத பிைள7

வ- ேபசி# ெகா(/+தன. “த5கIைடய சகபா/யாகிய

தி+வாவ-ைற ஆதீன வி-வா ஆ;9க த பிரானவகைள எ5க
ஆதீன-#0* சின ப.டமாக அபிேஷக

ெச ய உேதசி- அJமதி

ேக.பத2காக தி+வாவ-ைற#0 ேபாயி+ேதா . ஸநிதான ஒ#

ெகா(ட-. த5களிடதிC

இத* சேதாஷைத ெதாிவி- ேபாக வேதா ”

எறாக. “என#0 அளவ2ற சேதாஷ . ப/தவகைள ஆதீன தைலவகளாக

நியமிப- நல காாிய . ஆ;9க த பிரா நறாக ப/தவேர. நா இ;

ப- பா.ைட அ*சிவத2காக* ெசைன#0 றபட ேபாகிேற. இ;

இத நல ெச திைய# ேக.ட- என#0 ஊ#கைத உ(டா#0கிற-. உ5க
9ய2சி7

எ 9ய2சி7

அJ>லமாக நிைறேவ;ெம; ேதா2;கிற-” எ;

ெசா, அவகI#0 விைட ெகாதJபிேன.
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அ பலவாண ேதசிக ெச த உதவி
பிற0 எ தைதயாாிட9

பிறாிட9

விைட ெப2;# ெகா(

தி+வாவ-ைறைய அைடேத. அ5ேக ஆதீன தைலவராகிய அ பலவாண

ேதசிக எ 9ய2சிைய அறி- மகி)*சிேயா என#0 உஸாக9(டா#0
வாைதகைள* ெசா, அ;ப- Bபா
அJபினா.

ம;நா நாJ

கி+Hைணய+

பண9

வழ5கி* ெசைன#0

ெசைனைய அைட- ேசல

இராமவாமி

9த,யா ப5களாவி த5கிேனா . அவ அேபா- அலகபா-#0

ேபாயி+தா. ெகா( ெசற சாமாகைளெயலா

அவ ப5களாவி ைவ-

வி. எ ந(பகைள பா#க* ெசேற. ேதரLc

இராஜேகாபாலாசாாியைர பா- நா வத விஷயைத* ெசா,
அ*#>டெமாைற தி.ட

ெச ய ேவ(ெம; ெதாிவிேத. அவ

சிதாமணிைய அ*சி.ட திராவிட ரநாகர அ*#>டதிேலேய ெகாவிடலாெம; ெசாலேவ அ5ேகேய பதிபி#க ஏ2பா ெச ேத.

அ*#>ட தைலவ ைகெயL- பிரதிைய பா-வி., “சிதாமணிைய விட

இதி ேவைல அதிக இ+#கிற-. இத20 அதிக# >, ெகா#க ேவ( ” எ;
ேக.டா. பழகின இடெமற எ(ணதா அப/ேய ெச வதாக ஒ#

ெகா(ேட.
விதி

இராமவாமி 9த,யா ப5களாவி ஜாைக7
உண=

ைவ-# ெகா( அவதான

ரைசபா#கதி ஒ+ விதியி

பாைபய Nதியி,+த அ*#>டதி

அ* ேவைலைய# கவனி- வேத. இ- சிரமமாக இ+தைமயா நா உண=

ெகாI

விதியிேலேய ஓ அைறயி த5கி இர= ேநர5களி B 9த,யன

பா- வேத. அத அைறைய வாடைக#0 ைவ-#ெகா( ப/-

வதவராகிய கதிராம5கல

பிரமணிய ஐயெரJ

ெச யலாெம; ெசா, என#காக ஏ2பா ெச தா.

மாணா#கேர இPவா;
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ப-பா. <ல பிரதிையேய பாராத நா ெசைனயி பிJ

எ5ேகJ

வி-வாக Nகளி ஏக கிைட#0ேமா எ; விசாாி-# ெகா(/+ேத.
அேபா- என#0 ஒ+ ெபாிய வி-வாJைடய ஞாபக

வத-.

அ(ணாசாமி உபாதியாய N
பல வ+ஷ5கI#0 9 மயிலாRாி தி+வ பலதின 9த பிைளெயற ஒ+
ெபாிய வி-வா இ+தா. அவ தி+ெநேவ, அ பலவாண கவிராய+ைடய

மாணா#க; பைழய தமி) %களி ேதத அறிவின; பிைளயவக இளைம#

காலதி ெசைன#0* ெசறி+தேபா- அத வி-வானிட
பாட5 ேக.டா. தி+வ பலதின9த

பிைளயிட

இ+தனெவ; எ ஆசிாிய ெசா,யி+#கிறா.

சில %கைள

ஏ.* வ/க

இத* ெச திக எ நிைன=#0 வத=டேன, ‘மயிலாRாி அவ வசித N
எ5ேக இ+#கிற-? அவ+ைடய சததியா யா இ+#கிறாக?’ எ; விசாாி#க
ெதாட5கிேன. அவ எ5கி+தாெர; ெசாவா ஒ+வ+

இைல.

அ#காலதி மயிலாRாிCள தி+வ(ணாமைல மடதி சரவண* சாமியா

எற ஒ+ -றவி இ+தா. யா)பாணதாராகிய அவைர G ஆ;9க நாலவ,

‘சபாபிரச5க சி5கமாகிய சரவண* சாமியா’ எ; பாரா./யி+#கிறா. அவ
தமி) வி-வா; ைவதியதி இைணய2ற திறைம7ைடயவ. பிராயதி
9திதவராகிய அவைர# ேக.டா ஏேதJ

விவர

ெதாிய# >ெம; சில

>றேவ தி+வ(ணாமைல மட-#0* ெச; அெபாியாைர பாேத. நா

பாத காலதி அவ+#0 எLப- பிராய

உட 

எபான பாைவ7

இ+#0 , ஆனாC

க. தளராத

உைடயவராக இ+தா. அவ+ட சில மாணா#க

இ+- பணிவிைட ெச - வதன. சித ைவதியராகிய அவ த ைம ேத/

வதவகI#0 ம+- ெகா- ேநா கைள நீ#கி வதா.
நா அவாிட

தி+வ பலதின9த

பிைளைய ப2றி விசாாிேத. நல

ேவைளயாக அத வி-வாைன தம#0 ெதாி7ெம; , அவ+#0 பிைளக

இைலெய; , அவ+ைடய ஏ. பிரதிகெளலா

மைதெவளியிCள

அ(ணாசாமி உபாதியாய N./ ஒ+கா கிைட#கலாெம;

அத ெபாியா

>றினா. மைதெவளி ெச; அ(ணாசாமி உபாதியா N.ைட ேத/# க(

பி/ேத. அ(ணாசாமி உபாதியாய காலமாகிவி.டைமயா அவ

மாபிைளையேய நா பா#க 9/த-. அவ+ைடய சமய

அறி- த#க
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மனிதகIட ேபா # ேக.டெபாL- த N./,+த வ/கைளெயலா

எ- ேபா.டா. அவ2றி அRதியாக இ+த ப-பா. உைர பிரதி

கிைடத-. தி+9+கா2;பைட உைர பிரதி ஒ;

ேவ; சில சி; %கைள7

9Lவ-

இ+த-. அவ2ைற7

எ-# ெகா(ேட. பதிென( கீ)#கண#0

உள சிதிலமான பிரதி ஒ; கிைடத- அதிதா ைகநிைல எற

% இ+த-.

பிற0 தபா இலாகா ஸூபாி(ெட(டாக இ+த வி. கனகசைப பிைள-

யிடமி+- ப-பா. உைர பிரதிெயா; கிைடத-. இவ2ைறெயலா

உபேயாகபதி# ெகா(ேட.
பதி ஆர ப

ப- பா. அ*சிட ஆர பிேத. மிக விைரவாக ேவைல நைடெப2; வத-.

தி+மா:# கி+Hைணய இைட விடாம உடனி+- உதவி ாிதா. ஓ த

ேநர5களி எலா

ேதரLc இராஜேகாபாலாசாாிய+

வ- -ைண ெச வா.

R(/ அர5கநாத 9த,யா சலாப
R(/ அர5கநாத 9த,யாாிட

அவர- பழ#க

ெசாCவ-

ேநர

பிJ

அ/#க/ ெச; ேபசி பழகிேன. இத 9ைற

அதிகமாயி2;. அவாிட

ேபானா தமி) பா.*

தமி) லவகைள ப2றி ேபவ-மாகேவ ெபாL- ேபா0 .

ேபாவ- ெதாியாம உணைவ7

மற- ேபசி#ெகா(/+ேபா .

அ#காலதி 9த,யா ‘க*சி# கல பக ’ எற ஒ+ பிரபதைத இய2றி#

ெகா(/+தா. ஆத, கல பக5களி இல#கணைத ப2றி நா5க

அதிகமாக ேபேவா . நா பிைளயவக இய2றிய கல பக5களி,+அவாிட

பாட

ேக.ட கல பக5களி,+-

பல ெச 7.கைள* ெசாேவ.

பா./ இன- சாரமான பாகெம; விைரவி அறி- சேதாஷி#0
அர5கநாத 9த,யாாிட

ச#தி

மிக அதிகமாக இ+த-. அவ ஏகசத# கிராகி. அவ

பாடகைள 9க மல*சிேயா ேக.ப- , ேக.0 ேபா- த மன

9Lவைத7

மகி)வ- . அத மகி)*சிைய ெவளிபைடயாக லப-வ-

அவேரா

அத பாட2 ெபா+ளிேல ெசC-வ- , அ5க5ேக நய காW ேபா-

55

பழ0

ேநரைத இபமயமா#கின. “உ5கைள ேபாறவக இத ஊாி

இ+தா நறாக ெபாL- ேபா0 ” எ; அவ அ/#க/ ெசாவா.
காேல` வி9ைற 92;

9/தைமயா ஜனவாி மாத 0 பேகாண

றபட

ேவ(/யவனாக இ+ேத. ஆகேவ அ*#>டதி ேவைல தைடபடாம

நைடெப; ப/ ஏ2பா ெச - தி+மா:# கி+Hைணயைர* ெசைனயிேலேய
ைவ- வி. நா 0 பேகாண

வ- ேசேத. இர( <; நா வி9ைற

கிைடதாC ெசைன#0 ேபா  த5கி ப- பா. பதிைப# கவனிவி. வ+ேவ. அ#காலதி ரைசபா#க

அHடாவதான

9த,யா+ , பிற0 ெதாL\ ேவலா7த 9த,யா+
வ+திேன.

சபாபதி

காலமாயினைம ெதாி- மிக

ெசைன உதிேயாகைத ம;தR(/ அர5கநாத 9த,யா அ/#க/ என#0#க/த எLதலாயின. வசனமாக=

ெச 7ளாக=

க/த5க வ- ெசறன. ஒ+ சமய

அவ என#0, “தா5க

ெசைனயிCள பிரVெடV காேலஜு #0 வதா உ5க பதி ேவைலக
நறாக நைடெப; . நல ெசௗகாிய5கI

கிைட#0 . என#0 தி+தியாக

இ+#0 . உ5க ச மதைத ெதாிவிதா அத20 ேவ(/ய 9ய2சிக

ெச ேவ” எ; எLதியி+தா. 9த,யா+#0* ெசைனயி,+த ெசவா#ைக

நா நறாக அறிதவ. அவ மன

ைவதா மிக எளிதி எைன

பிரVெடV காேலஜு #0 மா2; ப/ ெச - விவா. என#0 ெசைன#0*

ெசவதி வி+ப

இ+- வத-. நா ேம2 ெகா(/+#0 தமி)

%2பதி#0* ெசைன வாச

எPவளேவா உதவியாக இ+#0 .

0 பேகாணதி இ+தப/ேய ெசைனயி பதிைப விைரவி நடத

9/யவிைல. ஆத,, “இைறவ தி+வ+ அர5கநாத 9த,யா <ல
c(கிற-” எ;தா 9த, எ(ணிேன. தி+வாவ-ைற பழ#க

வி.

எைன# 0 பேகாண-#0 அJபியேபா-, “இப/ேய ப.டண-#0

ேபா

ேபா0ேம எற நிைன= வ- அத எ(ணைத மா2றிய-. பிரமணிய ேதசிக

மகா,5ைகய, விசாக ெப+மாைளய ஆகியவக இ+த இடதிC

இ+-

விள5கேவ( ” எ; அேபா வா)திய- எ உளதில அேபா-

ேதா2றிய-. ‘ெபாியா அேபா >றிய- ப,#கலா . அ- ப,#0

கால9

இ-வாக இ+#கலா ’ எ; நிைனேத. அர5கநாத 9த,யா எLதிய க/தைத
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எ தைதயா+#0 ப/-# கா./ேன. அவ, “நல-தா. ஆனா இ5ேக
கிைட#0 காேவாி நான

அ5ேக ஏ-? நா ெரயி வ(/யி ஏ;வ-

இைலேய. வி+தாபிய காலதி காேவாி தீரைத வி. ேபாக மன

ெகா#கவிைலேய!” எ; ெசானா. அத வாைதக பல விதமாக

இட

ேதா2றிய எ ேயாசைனகைள மா2றின. நா ஒ+ 9/=#0 வேத. “எ

தைதயார- 9-ைம பிராயைத# க+தி இ5ேக இ+#க ேவ(/ய- அவசியமாக
இ+#கிற-” எ; 9த,யா+#0 எLதி வி.ேட. இ- 1889 ஆ வ+ஷ
மாத ஆர பதி நிக)த-.

மா*

ஏர மாத வி9ைறயி நா ெசைன ெசறேபா- எ தைதயா க+ைத
9த,யா+#0 விள#கமாக* ெசாேன. அவ ஒ# ெகா(டா. அத 9ைற
அர5கநாத 9த,யா தா

இய2றிய க*சி#கல பக* ெச 7.கைள என#0#

கா./னா. நா பா- என#0 ேதா2றிய அபிபிராய5கைள ெசாேன.

அவ மி#க தி+திேயா ஏ2;#ெகா(டா. ஒ+ நா தி+வனதர

ெராபஸ தர

காேல`

பிைளைய* சதி- ேபசிேன. அவ தா இய2றிய

மேனாமணீயெமJ

அர5கநாத 9த,யாாிட9

நாடகதி2 பல ப0திகைள# காெமாபா,ட கிளபி
எனிட9

ப/-# கா./னா.

பதி நிைறேவறியப- பா./ ெப+ைமைய உணத இராஜேகாபாலாசாாியா அதிCள அ+

பத5கைள7 , அ+ ெதாடகைள7 ெதா0- அகராதியாக ெவளியிடலாெம;
ெசா, அகராதி ெச ய# க+வியாக=ள ெப./ ஒைற# ெகாண- அகராதி
ெச 7

9ைறைய# கா./னா. மிக=

லபமாக அகராதி 9/தைத பா-

அத ெப./ையேபால இர( ெச - ைவ-#ெகா(ேட. அ- 9த

அகராதி ெச வெதப- சிறி-

இைறவ தி+வ+ளா 1889-ஆ

சிரமமிலாத காாியமாகி வி.ட-.

வ+ஷ ஜூ மாததி ப- பா. அ*சி.

நிைறேவறிய-. ஆேற மாததி அத % Rதியான- ப2றி என#0 உ(டான
தி+தி#0 அளவிைல.
----------
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சில%பதிகார ஆரா/ சி
ப- பா./ பதிபி ஆர பதி 9க=ைர7
ந*சினா#கினிய+ைர7
விள#க

அபா %, <ல9

உைர*சிற பாயிர9

பிைழ தி+த எபன=

அ+ பத விள#க

இ+தன.

அ+ெதாட

ப- பா. 9க=ைர
9க=ைரயி ப- பா./ ெபா-* சிறைப7 , ஒPெவா+ பா./

வரலா2ைற7 , ஏேத/ய விவரைத7 , உதவி ெச ேதா ெபயகைள7
எLதிேன. அதப/யாக* சிலபதிகார

ெவளியிட எ(ணியைத, “இ#காலேத

மிக அ+கி வழ50கிற பைழய % ஒPெவாைற7

வி+ப9ைடயேனJ

ஆரா - ெவளியிட மி#க

சீவகசிதாமணி அ*சி.நிைறேவறிய கால9த ெகாL 

நகர- பிர சிகாமணி7 , ெசதமி) பாஷாபிமானி7மாகிய ம-¥ -¥-G ெபா.
0மாரவாமி 9த,யாரவக, ஐ- காபிய5கI இர(டாவதாகிய

சிலபதிகாரைத அ/யா#0 நலா+ைர7ட பதிபி- பிரகடன
ேவ(ெம; . அத* ெசலைவ தா ெகாபதாக=

ெச ய

அ/#க/ அேபா

எLதியJதலா, 9தி அ%ைல அP=ைர7ட பதிபி#க
நி*சயிதி+#கிேற’ எ; லபதிேன.
சிதாமணி, ப-பா. எJ

%களி உைரயினா ந*சினா#கினியர-

பரத %2 பயி2சி என#0 ெதாிய வத-. அவ+ைடய உைர இலாவி/ பல

அாிய ெச திக லபட வழிேய இைல. க,ெதாைக உைர7 , ெதாகாபிய

உைரகI

அP=ைரயாசிாியாி ெப+ைமைய பிJ

%,ெப+ைமைய யாவ+

உண+ ப/ ெச 7

நறாக விள#கின.

உபகாாிக உைரயாசிாியக.

ந*சினா#கினிய உைரயினா அவ+#0 பைழய %லாசிாியகளிட%களிடெவ;

உள ேபர

பி2காலதா ெச 7

மா2ற5களி உள

ெதாிய வதன. தமி) வளத மேகாபகாாிகளி அவ ஒ+வெரபேத

எ க+-. ப-பா. பதிபி அவ வரலா2ைற தனிேய எLதவிைல.

ஆயிJ

அவ மீ- ஒ+ -தி கவி பா/ 9க=ைரயி ஈ2றி அைேத. அ-

வ+மா;:-

58

“எவனால வாயினிைட ய9தவா ைடயெனன
இய ப ெப2ேறா

எவப(ைட பJவபல விறவா- நிலவ=ைர
எLதி ேதா

எவபரம =பகாாிெயவன*சி னா#கினிய
எJ ேப ராள

அவபாத வி+ேபா- ெமேபா- மலகெவன
தக- மேனா”

ஒ+வா; இைறவ தி+வ+ளா நிைறேவறிய ப- பா.ேடா தமி)

நா./ன+ைடய பாரா.ைட ெப2ற-. பல அாிய சாிதிர* ெச திகI

ப(ைட#கால தமி) ம#களி நாகாிக நிைல7

அதனா ெதாிய வதன. “ப-

பா./ைன# ெகா( பலவைக ஆரா *சிகைள* ெச யலா ” எ; அறிஞக

ெகா(டா/ன.
சி; %க

அ% அ*சாகி வதேபா- G க*சியப 9னிவ இய2றிய ஆனத +திேரச
வ( வி c- எJ

பிரபததி <லைத7 , மா]ர

மயிைல யதாதி எபத <லைத7

ராைமயா இய2றிய

பதிபி- ெவளியி.ேட.

ப-பா.ைட ெப2ற அபக மி#க மகி)*சிைய அைட- பாரா.#
க/த5க எLதி என#0 ஊ#கைத அளிதன. அ- 9த சிலபதிகார

ஆரா *சியி 9L# கவனைத7

ெசCதி வேத.

க*சி# கல பக அர5ேக2ற
அேபா- R(/ அர5கநாத 9த,யா தா இய2றிய க*சி# கல பகைத அ*சி.
9/-* சில ப(/தகைள# ெகா( ெசைன ெதா(ைட ம(டல
ேவளாள கலாசாைலயி அர5ேக2ற* ெச தன. நாJ

வ- சில பாடகைள

அர5ேக2ற ேவ( ெம; அவ என#0 எLதியைமயா 1889 ஆ
அ#ேடாப மாத ஒ+ 9ைற7 , நவ ப மாத

-Iவ

வ+ஷ

ஒ+ 9ைற7 ெசைன ெச; சில

59

நா த5கி அ#கல பகதி சில ெச 7.கைள அர5ேக2றி வேத. அத

அர5ேக2ற

நைட ெப2ற காலதி அைத# ேக.க %2;# கண#கான ஜன5க

>/ன. நா ப/தி+த பிரபத5கI

ேவ; %கI

பயப.டன. அர5கநாத 9த,யா+ைடய பழ#க

தமிழபிமானிக பல+ைடய பழ#க

ெசவா#0

பிJ

அேபா- மிக=

வைமயைடதேதா

திதாக ஏ2ப.ட-. அர5கநாத 9த,யா+ைடய

அர5ேக2ற பிரச5க9

உ(டா#கின.

ேச- என#0 பல வைக நைமகைள

ப- பா. பதி#0* ெசைனயி,+- உதவி ெச - வத கி+Hைணய
அபதி 9/த=ட ேவb+#0* ெச; சிலகால

இ+தா. பிற0 சி;வய

ெச; அPவிட- ஜமீதாராகிய G 9-ராம,5க ேதவ+ைடய ஆதரவி
அவ+#0 நல தமி) %கைள ப/-# கா./# ெகா( அர(மைன
வி-வானாக இ+- வதா. அ5ேக இ+தேபா-

9த,ய %கைள பிரதி ெச - அJபினா.

என#காக றநா:;

த(டபாணி வி+த 9த,யன
ெகாL  -ைறயி,+த அபராகிய தி. 0மாரசாமி ெச./யாெரபவ அ/#க/

என#0 த

அ லபட# க/த

எLதி வதா. விநாயக ராணைத அ*சிட

ேவ(ெம; பல 9ைற எLதினா. தி+வாவ-ைற G அ பலவாண ேதசிக+

அதைன அ*சிட ேவ(ெம; எனிட

அ/#க/ ெசான-(. அ%ைல*

சில 9ைற ஆரா ேத பதிபி#கலாெம; எ(ணி7
பா#கிய

என#0# கிைட#கவிைல.

அதைன நிைறேவ2;

ெகாL  -ைறைய* சாத இலைத நகெரJமிடதி ஓராலய
க( த(டபாணிைய பிரதிHைட ெச - உஸவ வி#கிரக

நி;வி அத

9த,யவ2ைற7

0மாரசாமி ெச./யா அைமதா. அPவி+ <திகளி விஷயமாக* சில

ெச 7.கைள இய2றிதர ேவ(ெம; வி+ பி என#0 எLதினா. அவ

வி+பப/ேய த(டபாணி விஷயமாக ப- வி+த5கI
<தியாகிய G 9-#0மார விஷயமாக ஓ ஊசC

கீதன5கI இய2றிேன.

“ேசதி பாிய தவெவாL#க* ெசவ

உஸவ

எ*சாி#ைக7

வா த 0;9னி#0*

ஐ-

ெசPேவ தமிழி னில#கணைத* ெசபி ய+ளி ெயாபிலா

ஆதி* ச5க திைடேமய வதனா ெல மா றமி)பரம

ஆசா ெனப தறிதைடேத னக2றா தளித னிகடேன
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சாதி ைப ெபா2 ற+வாதி தைழப ெவா+மா ெப+9தைல ேதா
த/ேத யாி9 ேனா-யர தணப வாிமா 9க2ெறாைல

தாதி2 ெபா,RY ேசாைலகIY சலச மலநீ வாவிகI

தைழ#0 வளமா ாிலைதநக த(டபாணி ெப+மாேன”

எற ெச 7ளா தமி) நிைன= எ உளதி மீc- நிறைம ெவளிப.ட-.
கீதன5கைள இய2;வத20* ச5கீத ேபா#0 நறாக ெதாிய ேவ(ெம;
ேகாபால கி+Hண பாரதியா+
ேக./+#கிேற. பலவி#0
ெபா+I

ைவைய இராமசாமி ஐய+

அhபலவி#0

பலவியி ெபா+I

உள இைய, சரண5களி

ெதாட- நி2ற, சரண5களி 9#0 அைமய

ேவ(/ய 9ைற 9த,ய ெச திகைள அவக <லமாக=
அறிதி+த என#0 அJபவதினாC
கீதன5க இய2; சதப
ெசY+./, -ஜாவதி எJ

அேபா- வா த-. +./, சகானா,

ராக5களி கீதன5கைள இய2றிேன.

பலவி
உைனமற வாத ஒ+வர அ/ேயJ#

0வத+ ாிதி வாேய
அhபலவி

நைனமல ெபாழி2ெசதி நகாி ெலLத+ளி

ந  ம/யவ# கிப ம+ாி

(உைன)

சரண
உல=

அJபவதினாC

அறிதி+த என#0 அவ2ைற அைம-#

-ஜாவதியி அைமத கீதனதி ஒ+ ப0தி வ+மா;:-

நாத பரக ேபாத வJதின

ெசால#

பமயிC 9ன- தி+=+=

ஒழிவிறி நிைனபெத நாேளா--ப
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பல=
0ல=
நில=

ாி7ைம- லJ#0 யாெறா(

ப(ணி* ெசCம/ைம யாேளா-வள
பர5கிாி ேதேன-ர

0ல5கைள# காத+ ேவாேன-எ50

பர ெபா+ நீெய றறிதெதா(ட

நிைறத பழனியி உைறத 0+பர

நீப மணிதர தாப ரவர (உைன)
கீதன5கைள எலா எ தகபனாாிட

ப/-# கா./ அவ+ைடய

அ5கீகாரைத ெப2ேற. 0மாரசாமி ெச./யா, ெச 7.கைள7 ,
கீதன5கைள7

ெப2; மி#க ஆனதமைடதா. பிற0 அைவ 1891-ஆ

வ+ஷதி 0 பேகாணதிேலேய எனா அ*சிடப.டன.
மதிைரக

ப-பா.ைடெப2ற பாைல#கா. 9னிVப ேசம ராPபகc பா. ஐ.
சினசாமி பிைள அ %ைலப2றி மிக விாிவாக, ‘ஹிடாாி#’ எJ

ைனெபயேரா ெசைன ‘ஹி-’ பதிாிைகயி ஒ+ மதிைர எLதினா. அ13-3-1890  ெவளி வத-. தி+வனதர

ெராபஸ பி. தர

பிைள

ெசைன# கிறி/ காேல` பதிாிைகயி ஒ+ மதிைர எLதினா. இவ2றா

தமிழபகI#0 ப- பா./னிட

மதி உ(டாயி2;. பல ேமC ேமC

அதைகய ப(ைட தமி) %கைள ெவளியிட ேவ(ெம; வ2;தி
எLதலாயின. அபகIைடய பாரா./னா உ(டான சேதாஷதி

சிலபதிகார ஆரா *சிைய ெதாட5கியைமயா மன

மிக ேவகமாக* ெசற-.

ஆனா ஏ.பிரதிக அP\#க-#0 அJ>லமாக இைல 9த 9தலாக
என#0* ேசல

இராமவாமி 9த,யா சிலபதிகார

<ல9

உைர7மட5கிய

க/த பிரதி ஒ; ெகாதா. அத பி பிைளயவகIைடய <ல பிரதி

ஒ;

உைர பிரதி ஒ;

ஒ; எனிட

கிைடதன. தியாகராச ெச./யா ைவதி+த பிரதி

இ+த-. இவ2ேறா ேவ; சில பிரதிகI

இPவள= இ+-

ைவதி+ேத.

எ ஆரா *சி தைடபவத20 பல காரண5க இ+தன.

சிலபதிகார உைரக
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கிைடத ஏக அPவளைவ7

ேசாதி- பாேத. அ/யா#0 நலா உைர

ஒ+ ெபாிய ச9திரமாக இ+த-. இய,ைச நாடக

%கைள7 மணியில#கண , ேயாக

எJ 9தமிழிC9ள பல

9த,ய கைல %கைள7 அவ

அ5க5ேக ேம2ேகா கா.கிறா. ந*சினா#கினியாிட

0ணைத அ/யா#0 நலாாிட

காணபடாத ஒ+ நல

க(ேட. ேம2ேகா கா. %,

ெபயைர7 , சில இட5களி அைத ப2றிய வரலா2ைற7
ெசாCகிறா. சீவகசிதாமணி உைரயிC

அவ எ-*

ப- பா. உைரயிC

‘எறா

பிற+ ’ எ பைத# க( அத பிற யாெர; ேத/ ேத/ ஆரா -

கிைடதவ2ைற ெதாி- ெகாவத2காக நா ப.ட சிரம

இPவளெவ;

ெசால 9/யா-. அத*சிரமைத அ/யா#0 நலா ைவ#கவிைல. இத

ெபாிய உபகாரதி அ+ைமைய ஆரா *சி ெச ேவா ந0 அறிவ.

சிலபதிகாரதி 9ப- காைதக உளன. அவ2; ஏழாவதாகிய கான
வாி#0 , இ+பதாவ- பிாிவாகிய வழ#0ைர காைத 9த,ய பதிெனா;#0

அ/யா#0 நலா உைர கிைட#க விைல. சிலபதிகார

9Lவத20

ச#கரவதி ராஜேகாபாலாசாாிய ெகாதா. அ- மிக=

பL-ப./+த-.

அ+ பத=ைர ஒ; உ(. அத பிரதி ஒைற எ ந(ப ேதரLc

அ/யா#0 நலா+ைர#0 அ- 92ப.ட ெத; என#0* சில 0றி#களா
ெதாிய வத-. ஆனாC

ெதாி- ெகாவ- மிக=

எபா,+த அபிரதிைய# ெகா( %2ெபா+ைள

அாிய ெசயலாக இ+த-. அ/யா#0 நலா உைரயி

சில இட5க ந0 விள50வத20 அ+ பத=ைர# 0றி#க ந0 உதவின.
உைரயி2 0ைற
அ/யா#0 நலா த உைரயி ஓாிடதி, ‘கான வாியி விாிய# >;வ ’

எ; , கான வாியி பி ஓாிடதி ‘9ன ஆணி ெயபதJ. >றினா ’
எ;

எLதியி+#கிறா. இவ2ைற பாத ேபா- அவ கானவாி#0 உைர

எLதியி+#கிறாெரப- நி*சயமாயி2;. ேவறிட5களி அழ2பகாைத# க(ேண

விாி-# >;- , ‘க.ைர காைத7 விாிய# >;வா ’ எ;
பிJள காைதகI#0
மீ(

எLதியி+தலா

உைர எLதியி+#க# >ெம; ேதா2றிய-. ஆகேவ

தமி)* வ/க ேத

யாதிைரைய ேம2ெகா( சிலபதிகார

பிரதிகைள# க( பி/#க ேவ(ெம; நி*சய

ெச - ெகா(ேட.
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உைரயிCள 0ைற ஒ+ பா இ+ப, அத க( வ+

இைச நாடக ப0திக

இ#காலதி வழ5காதனவாக இ+தன. அவ2ைற* ெசபY ெச வத20 ெந5

கால

ஆ0ெமறYசிேன. ‘எைத ெதா.டாC

இ+#கிறேத’ எற எ(ண

சிரமதி ேம2 சிரமமாக

உ(டாயி2;.

அபகI#0 எLதிய க/த5க
அ- கா;

ேதடாத இட5கI#0 ேபா  பா#கலாெமற நிைன= உ(டாகேவ,

“ேசலைத* சாத இட5களி தமி)* வ/க கிைட#கலா . சிலபதிகாரதி
பி2ப0தி#0 உைர கிைட#க விைல. தYைச வாண ேகாைவ#0 உைரஎLதிய

ெசா#கப நாவல 9த,ய லவக ேசலதி இ+ததாக# ேகவி. அவக

பர பைரயின இ+தா ெதாிவி#க ேவ( கிேற. அ5ேக ேத/ பாதா

எைவேயJ

கிைட#கலா . த5க உதவி ேவ( ” எ; ேசல

9த,யா+#0 எLதிேன.

இராம வாமி

0ற#0/ மடதி 9#கியமான காாியதராக இ+த அபா பிைள

எபவ+#0* சிவக5ைகைய* சாத இட5களி தமி) ஏ.* வ/க கிைட#க#
>ெம; , இ+#0
எLதிேன.

இட

ெதாிதா நா வ- பாேபென;

அ#காலதி ெபா. 0மாரசாமி 9த,யா த 9ைடய 0மாரைர ப/பி#0

ெபா+. ல(டJ#0* ெசறி+தா. அ5கி+- அவ என#0# க/த

எLதினா. அ5ேக சில கால

இ+- பிரா, ெஜமனி 9த,ய ேதச5கைள

பா-# ெகா(ட வர உேதசிதி+பதாக=

அ5ேக பல சிறத தக சாைலக

உ(ெட;

இதியாவி,+த ெசற பல ஏ.* வ/க

சிலபதிகார

இ+#கிறதா எ; ஆராயேவ( ெம; பதி எLதிேன.

அவ2றிCளனெவ; ெதாிவதாக=

ேசல

அவ அதி ெதாிவிதா நா உடேன

இராமவாமி 9த,யாாிடமி+- அJ>லமானவிைட வத-. ஒ+

0றிபி.ட காலதி சிலபதிகார % ச பதமான யாதிைரைய ெதாட5கி*
ேசல-#0 றப.ேட.
--------------
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அதியாய -110

பயன0ற பிரயாண
ேசல-#0 றப.* ெசCைகயி தி+*சிரா பளியி இற5கி அ5ேக சில
இட5களி ஏ ேதடலாேன. தி+. ப.டாபிராம பிைளயி உதவியா

சிலவி-வாகIைடய NகI#0* ெச; பாேத. எ. பி. ஜி . காேலஜி

தமி) ப(/தராக இ+த அ(ணாசாமிபிைள எபவாிடதி றதிர.
ேசாழிய உைர பிரதி7

இ+தன. Nர ேசாழிய* வ/யி அ* தகதி

Nர

இலாத சில ப0திக காண ப.டன.
றதிர.

9த, ஏ ேதைகயி அ*சி.ட தக5களி ஏகளாக இ+தா அவ2ைற

அதிகமாக# கவனிபதிைல. நாளைடவி ெச - வத ஆரா *சியா அ*சி.ட
தக5களிCள பிைழகைள தி+தி# ெகாவத20 , நல பாட5கைள

ெதாி- ெகாIவத20

ஏ. பிரதிக மி#க உதவியாக இ+பைத

உணேத. ஆத, அ- 9த அ*சி.டவ2றி ஏ. பிரதிக கிைட#0ேம

அவ2ைற7

ெபாேனேபால ேபா2றி ஆரா *சி ெச 7

வழ#கைத

ேம2ெகா(ேட. அ(ணாசாமி பிைளயிடமி+- அேபா- றதிர.ைட

மாதிர

ெப2;# ெகா(ேட.

வரகேனாி
அபா தி+*சிராபளிைய* சாத வரகேனாியி பிைள யவகIைடய
மாணா#கராகிய சவாி9தாபிைள ெயJ
கிறிதவராக இ+தாC
சாதிர5கைள7

கனவான- N.#0 ேபாேன.

அவ பல ைசவ பிரபத5கைள7

ராண5கைள7

பிைளயவக இய2றிய %கைள7 ேசகாி-

ைவதி+தா. அவ2றி என#0 ேவ(/ய சிலவ2ைற ெப2;# ெகா(ேட.

ேநஷன ைஹ>, தமி) ப(/தராக இ+த ஆ;9க நயினாெரபவாிட

சில ஏக இ+தன. அவ2ைற பாேத. பதிென( கீ)#கண#0 %களி2

சிலவ2ைற# க(ேட. இJ

சில இட5கைள7

பாேத. ஓாிடதிC

சிலபதிகார பிரதி கிைட#கேவ இைல. திாிசிரர-#க+ேக7ள ஒ+

ேப.ைடயி இ+த வி-வா பிரமணிய ஐயாிடமி+த சில அ+ைமயான
பிரபத5க 9த,யைவ கிைடதன.
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தி+*சிராபளியி,+- 0ழிதைல ெச; அத அ+கிCள ஊகளி
ஏகைள ேத/ேன. என#0 உதவியாக ஒ;

ேசலைத அைடேத.

கிைட#கவிைல. அப/ேய

ேசல
ேசல

இராமவாமி 9த,யா+ைடய உதவியா எ 9ய2சி எளிதி

நிைறேவ;ெம; மகி)ேத. ெசா#கப நாவல+ைடய பர பைரயின யா

இ+#கிறாகெள; விசாாிதேபா- சபாபதி 9த,யாெர; ஒ+வ இ+த-

ெதாித-. அவ N ேத/* ெசேற. நா எதிபாதப/ேய அ5ேக பல பைழய

ஏ. பிரதிக இ+தன. மி#க ேவகேதா அவ2ைற ர./ ர./

பாேத. ெப+ பாலான ஏ.* வ/க பL- ப. , 0ைற- , ஒ/- ,

இைடயிைடேய 9றி- , மிக=

ேவ(/யதாக ஒ;

சிதில92;

காணப.டன. அவ2றி என#0

கிைட#கவிைல. க ப ராமாயண

ஏL கா(ட9

தனிேய உள ஏL பிரதிக கிைடதன. ேசலைத* சாத [ரம5கலதி

ஆ;9க

தனி

பிைள எற சித ைவதிய ஒ+வ இ+தா. அவ N./

கண#கிலாத ஏ.* வ/க உளன எ; ேகவி72; அ5ேக ேபா 

பாேத. ஆ;9க பிைள ;;பாக இ+தா. 9கதி நல ெதளி=

இ+த-. “உ5க பிராய

என?” எ; நா ேக.ேட. 97 எறா. நா

ஆ*சாியதி <)கிேன. அதிகமாக ேபானா அ;ப- பிராய

இ+#கலாெம;தா மதிபி ப/ இ+த- அவ ேதா2ற , “இவ ம2றவ
உட ைப மாதிர

பா-காபவரல; த உட ைப7

எ; எ(ணி# ெகா(ேட.

பா-கா-# ெகாபவ”

அகதிய %
அவ த

N./ தனிேய ஓ அைறயி ஏ.* வ/கைள ஒL5காக அ#கி

ைவதி+தா. உேள 0த ேபா- ஐ%;#0# 0ைறயாத ஏக

இ+#கலாெம; ெதாித-. “இவ2றி பைழய வ/க என என
இ+#கிறன?” எ; ேக.ேட.
“எலா

பைழய வ/கேள; அகதிய இய2றிய %க 9த2 ெகா( எலா

இ+#கிறன” எறா.
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அகதியெரற=ட அவ இய2றிய அகதியெமற ெபாிய இல#கண %தா
ஞாபக

வத-. “எ5ேக, அத* வ/ைய எ5க” எ; ெசா, உ.காேத.

அவ ஏேதா ஒைற எ-# ெகா-, “எ5க 0 ப

பர பைரயாக இத*

வ/கைள# காபா2றி வ+கிற-. மிக= அ+ைமயான வ/க இைவ. இ5ேக

உளவ2ைற ேவறிட5களி2 பாப- அாி-” எறா.
நா ஏ.ைட பிாி- பாேத. எL-#க மிக=

விள#கமாக இ+தன.

ஏ./ தைலபி ‘அகதிய Rரண ’ எப- ேபாற ஏேதா ஒ+ ெபய இ+த-.
உேள ர./ேன. அ- ைவதிய %லாக இ+த-. அகதிக இய2றியனவாக
வழ50

பல %க அ5ேக இ+தன எலா

வ/கைள பா-* ச,ேத.
“இல#கண இல#கிய ஏ ஒ;

ேக.ேட.

ைவதிய %கேள. சில

இைலயா?” எ; ஆ;9க பிைளைய#

அவ இைலெய; ெசா, வி.டா. நா ேபசாம வத வழிேய தி+ பிேன.
பாக2ப./
பிற0 பாக2ப./ எJ

ஊ+#0 ேபா

அP\ மி.டாதாராகிய Gநிவாஸ

நாயகெரபவ+ைடய தகசாைலைய பாேத. அவ தமிழ மி#கவ. க ப

ராமாயணதி ப2;ைடயவ. அவபா %2ைற ப- வ+ஷ5கI#0 9

எLதப.டனவான க ப ராமாயண பிரதிக ப- இ+தன. ேபா0

இட5களிெலலா

எ5ெக5ேக ஏ.* வ/க உளனெவபைத விசாாி-#

ெகா(ேட இ+ேத.
சி2ப* ெசவ

தாரம5கலெமJ ஊாி உள ஆலயதி மிக=

சிறத சி2ப5க

உளனெவ; , அ50ள ஆதி ைசவக Nகளி பழY வ/க
இ+#0ெம;

ேகவி72; அ5ேக ேபாேன. 9த, ஆதி ைசவகைள அWகி
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அவகளிட9ள ஏகைள# கவனிேத. ெப+ பாC

ஆகம5கI

பததிகIமாகேவ இ+தன.

ஆலயதி20* ெசேற. நா க(ட சி2ப# கா.சிைய எLதி ெதாிவிபெதப-

இயலாத காாிய . ஒPெவா+ cணிC

மிக ெபாிய சி2ப உ+வ5கைள# க(ேட.

ஒைற பா- அJபவி#க ஒ+ நா ேவ( . இராம வா,ைய எ 7
ேகாலைத விள#0 சி2ப

பாதா வா,யி உ+வ

ஒ; உ(. இராம உ+வதி அ+கி2 ெச;
ெதாிகிற-. வா,யி உ+வ-#க+கி,+-

பாதா இராமபிரா உ+வ

ெதாியவிைல. இராம மைறதி+- வா,ைய

எ தாெரற வரலா2ைற* சி2பி எPவள= நறாக அைம-#

கா./7ளாெனெற(ணி வியேத. அத ஆலய-# ெகதிாி ேவ; ஒ+

சிவாலய

உ(. அதJேள பல லd

ெபா+. ெசல= ெச தாC

அைமபத2காிய சி2ப உ+#க பல இ+தன. எலா
விதகைத திறைன நறாக விள#0

சிறிய அளவி சி2பியி

அ2த வ/வ5களாக உளன. அத#

ேகாவிC#0 <5கி2 பிளா*சினா ெச யப.ட ஒ+ கதைவ அைமதி+தாக.
உேள கைலயழ0 ெபாழி7

சி2ப உ+வ# களYசிய

ந

9ேனாகளி உயத

கைல திறைம#0 அைடயாளமாக நிலவிய-; றதிேலா ந காலதினர-

அச.ைட#0

வ;ைம#0

அைடயாளமாக அவலdணமான <5கி2 பிளா*#

கத= நிற-. “இத20ேள என இ+#க ேபாகிற-?” எற நிைனைவ அத#
கத= உ(டா#0 . ஆனாC

உ(ைம ேதபவக அத விகார Bபை◌ைத

ெபா+.பதாம உேள ெசறா அ+ ெபற2 சி2ப விலாஸைத# க(

மகிழலா . <5கி2 பிளா*# கதைவ திறதேபா- எ ைகைய அ- 0திய-;
உேள ேபா  பா- வி. வதேபா- அ- க(ைண7
இத நா./ நிைல#0 நா இர5கி வ+திேன.

க+ைத7 0திய-.

அ*சி;ேகாயிC#க+ேக வ.டமான 0ளெமாைற# க(ேட. அ50

பல சி2ப

ேவைலக எ க(W#0 வி+தாயின. எJட வத ஒ+வ, “இேதா ஒ+
ேவ/#ைக கா.கிேற, பா+5க” எறா. நா கவனிேத. ஒ+ கைல

எ- அ#0ளதி ேநேர ஓ5கி அ/தா. அத க உடேன எதி ப#கதில/-

அ5கி+- மீ.
மீ.

எதித/- இப/ேய <; ப#க5களிC ப- ேபால/-

பைழய இட -#ேக தி+ பி வத-. “இைவ யா+ைடய தி+பணி?” எ;

ேக.ேட. “பைழய காலதி அரசா5க அதிகாாியாக இ+த க./யப
9த,யா+ைடய தி+பணி” எ; அவ >றினா.
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தாரம5கல

ெசறதி சிலபதிகார

கிைட#காவி.டாC

சி2ப* ெசவைத#

க( களித தி+தி உ(டாயி2;. அ5கி+- ேவ; சில ஊகI#0* ெச;

ேத/7

சிலபதிகார

கிைட#கவிைல. சில Nர ைசவக N./ ெபகி

பாதிாியா ெதா0த ச-ரகராதி எற % ஏ./ எLதெப2ற ப0திகைள#
க(ேட. ‘வ(/ ஓாிடதிேல; ஓட

வ(/யிேல’ எ; ஒ+ பழெமாழி

ெசாCவாக. ஏ.*வ/யிCள பைழய %கைள அ*சிவைத# க(டவ

நா. அ*சி,+த ச-ரகராதிைய ஏ./ எLதி ைவதி+பைத அ; க( நா
தமி) மக#ளிடதி பைழய வழ#க
காிவல

எPவள= ஊறி7ள ெதபைத உணேத.

வத நb

இத பிரயாணதி ஒ;

அகபடாம2 ேபாகேவ 0 பேகாண

வ-

ேசேத. எப/யாவ- நல சிலபதிகார பிரதிக கிைடதாெலாழிய என#0

c#கேம வராெத; ேதாறிய-. மீ( பா(/ நா.#0 ேபா *

வ/கைள ேதட ேவ(ெம; 9/= ெச ேத. காேல` ேவைலேயா

ஏேத

ப#க

ேவைலைய7

ைவ-#ெகாவ- சிரமமாக இ+த-. தி+ெநேவ,

ேபானா சில நா.க அவகாசேதா ேதட ேவ( . காேல` ேவைல

அத20 இட5 ெகாடாைமயா ஒPேவாாிடமாக ேதடலாெமெற(ணி ஒ+ 9ைற

காிவல

வத நb+#0 றப.* ெசேற. பிரமணிய ேதசிக இ+த

காலதி அP\+#0 9 ஒ+ 9ைற ேபாயி+ேத. வர0ண பா(/ய+ைடய

ஏ.* வ/கெளலா

ஆலயதி ைவதி+பதாக# ேகவி72ேற. அத

நிைனவினாதா அதலதி20 இர(டா9ைற ேபாகலாேன.

ேநேர ேகாயிைல அைட- பாவ(ண நாத சநிதி#0* ெசேற. வர0ண

பா(/ய மிக எளிய நைடயி மனைத உ+#0

வ(ண

பா/ய பாடக

தமிழபகI#0 அெப+மான- நிைனைவ உ(டா#0 . சநிதியி நி;,
“9ைன பிறபி தவபயேனா 9L- மறியா <டனிவ

என# க+தி இர5கிேயா யாேதா அறிேய இர= பக
கன2 பாகி2 ேகா2ேறனி2 கனியி2 கனித கவிபாட

அன பழன வய2க+ைவ ஆ(டா ெனைன ஆ(ட-ேவ”
எற பாடைல* ெசா,, “உJைடய தி+வ+ைள -ைணெயன ந பி தமி)
ெதா(ைட ேம2ெகா(/+#கிேற. சிலபதிகார பிரதி கிைட#0 ப/ ெச ய
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ேவ( ” எ; பிராதி-# ெகா(ேட. பிற0 வ/க எ5ேக உளன

ெவ; விசாாி#கலாேன. ேதவதானதி தமகதாைவ ேத/* ெசறேபா-

அவைர* ேசத ஒ+வைர# க(ேட. வர-5கராம பா(/ய+#0 வ+ஷேதா;

ஆலய* ெசலவி சிராத

நட- வ+வதாக# ேகவி72றி+ேத. அ- நட-

வ+கிறதா எ; ேக.ேட.

நட- வ+வதாக அவ ெசானா.
நா:- வர0ண பா(/ய ைவதி+த ஏ.* வ/கெளலா
இ+#கிறனவாேம?

ஆலயதிேல

அவ: அெதலா என#0 ெதாியா-. எனேவா ைவ#ேகா2>ள
கண#0* +ைணேயா எPவளேவா பைழய ஏக இ+தன.

மாதிாி

நா: அப/யா! அைவ எ5ேக இ+#கிறன? தைய ெச - அத இடதி20
அைழ- ேபாNகளா?
அவ: அத20 அவசரபகிறீகேள? வர0ணபா(/ய இறத பிற0 அவ

ெசாெதலா ேகாயிைல* ேச-வி.டதா . அவ ைவதி+த ஏ.*

வ/கெளலா

அேபா- தா ேகாவிC#0 வதனவா .

நா: அ- ெதாி7 . இேபா- அைவ எ5ேக இ+#கிறன?
அவ: 0ைப >ளமாக# கிடத வ/கைள நா பாதி+#கிேற. எத#

கால-# கண#0* +ைணகேளா!
நா: ேவேற ஏக இைலயா?
அவ: எலா

கல-தா கிடதன.

என#0 அவ தாமதப-வதனா2 ேகாப வத-.
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நா: வா+5க ேபாகலா .
அவ: ஏ >பிகிறீக? அத# >ள5கைளெயலா என ெச வெத;
ேயாசிதாக. ஆகம சாதிரதி ெசா,யி+#கிறப/ ெச -வி.டாக.
என#0 ஒ;

ேக.ேட.

ாியவிைல. “என ெச - வி.டாக?” எ; பத2ற-ட

“பைழய ஏகைள# க(ட க(ட இட5களிேல ேபாட# >டாதா . அவ2ைற
ெந யி ேதா - ேஹாம

ெச -விட ேவ(மா ; இ5ேக அப/தா

ெச தாக.”
“ஹா!” எ; எைன7

மற-வி.ேட.

“0ழி ெவ./ அ#கினி வள- ெந யி ேதா - அத பைழய வ/க
அPவளைவ7

ஆ0தி ெச - வி.டாக” எ; அவ வ+ணிதா. இப/

எ5காவ- ஆகம ெசாCமா? ‘அப/* ெசா,யி+தா அத

ஆகமைதயலவா 9த, ஆ0தி ெச ய ேவ( !’ எ; ேகாப

ேகாபமாக

வத-. பழ5காலதி2 பைழய வ/க சிதிலமான நிைலயி இ+தா2 திய பிரதி

ப(ணி#ெகா( பழ

இ+த,னா பழ

பிரதிகைள ஆ0தி ெச வ- வழ#க . -பிரதி

பிரதி ேபாவதி நHட

ஒ;

இரா-. பி2கால-

ேமதாவிக பிரதி ெச வைத மற-வி.* வ/கைள தீ#0 இைரயா#0

பாதக*

ெசயைல* ெச தாக. என ேபைதைம! இதைகய எ(ணதா எPவள=

அ+ைமயான வ/க இத உலகி,+- மைறதன!

வர0ண பா(/ய ஏக அ#கினி பகவாJ#0 உணவாயி2ெறற ெச திைய#

ேக.ட- 9த எ உளதி அைமதி இலாம ேபாயி2;. ‘இனி இத நா./20
வி/= உ(டா!’ எெறலா

மன ெநாேத. நா இர( நா.க த5கி

பா#கலா ெமற வி+பேதா வேத. என#0* சிரம

அவக ெச - வி.டாக. ம;ப/7

ெகா#காத நிைலயி

ஆலய- ெசேற. “இத அ#கிரம
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இனியாகிC

நடவாதப/ தி+=ள

9ைறயி.ேட.

இர5க ேவ( ” எ; இைறவனிட

“சிதைன 7ன#0 தேத தி+வ+ெளன#0 ததா

வதைன 7ன#0 தேத மலர/ ெயன#0 ததா
ைப-ண +ன#0 தேத பரகதி என#0 ததா

கதைன பயதநாதா க+ைவயி வாLேதேவ”
எ; -தி- வி. ெவ;5ைகேயா 0 பேகாண

வ- ேசேத.

பயன2ற பிரயாணமாக 9/தன. ‘இைறவ

இத இர( பிரயாண5கI

தி+வ+ எ; சிலபதிகாரதி நல பிரதிைய நம#0# கிைட#க* ெச 7ேமா’
என எ(ணியப/ேய ஆரா *சிைய நடதி வேத.
----------------

அதியாய -111

பல ஊ% பிரயாண3க
1890-ஆ

வ+ஷ

ேகாைட வி9ைறயி சிலபதிகார பிரதிகைள

ேதவத2காக ெதபா(/ நா.ைட ேநா#கி றப.ேட. அ5க5ேக உள

கிைள மட5களி அதிகாாிகI#0 எ வரைவ ெதாிவி- ேவ(/ய உதவி
ாி7 ப/ தி+வாவ-ைற அ பலவாண ேதசிக உதர= அJபினா.
தி+ெநேவ,

9த, தி+ெநேவ,ைய அைட- அ5ேக 9 பாராத இட5களி ஏ.*

வ/கைளேதட எ(ணியேபா- கவிராஜ ஈவர <தி பிைள மி#க உதவியாக
இ+தா. 9திய தடைவ ேத/ய இட5களிேலேய மீ(

பா.ைட ேத ேபா- அத %, மாதிர

கவன

ேதடலாேன. ப-

இ+த-. இேபா-

சிலபதிகாரதி ேம2 க+-* ெசற-. சா,வாQவர ஓ-வா N./

சிலபதிகார <ல பிரதி ஒ;

<ல9

உைர7

உள பிரதி ஒ;

கிைடதன.

அத உைர பிரதியி உைர 0ைறயாகேவ இ+த-. அபா தி+பா2கடனாத

கவிராய N.#0 பிற0 பாைளய5ேகா.ைடயி சில இட5கI#0

ேபா 

72

பாேத. சிலபதிகார

கிைட#கவிைல. Gைவ0(ட

ெசல எ(ணிேன. ெப+50ளெமJ

ஆதீனெமா; இ+#கிறெத;

9த,ய இட5கI#0*

ஊாி ெச5ேகா மட எற

அத தைலவ தமி) பயி2சி7ளவெர;

ெதாித-. அ5ேக ேபா  பா#க=

க+திேன. எ க+ைத யறித எ

ந(பராகிய வ#கீ ஏ. கி+Hணசாமி ஐய அத மடாதிபதி#0 ஒ+ க/த
ெகாதா.

எLதி#

Gைவ0(ட
9த, Gைவ0(டதி ஒ+ கவிராய N.#0* ெசேற. அ5ேக எ(ப-

பிராய9ள ைவ0தநாத கவிராயெரபவ உ.காதி+தா. அவாிட

ேபசி#ெகா(/+த ேபா- பல பைழய தமி) பாடகைள* ெசானா. பிற0 நா

ஏ ேதட வதி+பைத அவாிட

ெசா, அவ N./ உள ஏகைள பா#க

ேவ(ெம; ேக.# ெகா(ேட. அத 9தியவ சிாிதப/ேய, “இத#
காலதி ஏ.* வ/கைள ேதபவகI

இ+#கிறாகளா? இ5கிXH ப/

வத பிற0 தமிைழ யா கவனி#கிறாக? தமி) ஏகைள யா பா-கா#கிறாக?
எலா

அ* தக5களாக வ- வி.டனேவ” எறா.

“அ* தக5க எப/ வதன? ஏ.* வ/கைள உ5கைள ேபாறவக
பா-கா- ைவதி+தைமயா அவ2ைற பா- அ*சிகிறாக. உ5க

N./Cள ஏகைள பா#0 ப/ அJமதி ெச யேவ( ” எ; ேக.ேட.
“எனிட

பைழய ஏ.* வ/க பல இ+தன. எ பிைளக இ5கிXH

ப/- உதிேயாக-#0 ேபா

வி.டாக. இனிேம இத ஏகைள யா

காபா2ற ேபாகிறாகெளற எ(ணதா யா யா எ- எைத# ேக.டாகேளா
அவகI#ெகலா ெகா- வி.ேட.”
“நா

அெபாLேத வராம2 ேபாேனாேம” எ; இர5கிேன. கிழவ தா

ப/பத2காக ைவதி+த சில ஏ. வ/கைள எ-# கா./னா. என#0

ேவ(/ய- ஒ;
ெப+50ள

கிைட#கவிைல.
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அவாிட

விைட ெப2;#ெகா( ெப+50ளைத அைட- அ50ள ெச5ேகா

மட-#0 ேபா

மடாதிபதிைய# க(ேட. நா ேபானெபாL- அவ Nைண

வாசி-# ெகா(/+தா. மி#க அேபா ேபசி எைன உபசாிதா. “த5கI#0
யமகதிாிகளி நல ேத*சி7( எ; ேக./+#கிேறா . சிலவ2ைற* ெசால

ேவ( ” எறா. எலாவைர7

காW

வசப-

கைலயாகிய ச5கீததிேல இப

அவ மிக= சிரமப. ெபா+ ெதாித20ாிய யமகதிாிகளிC

இப5 காW

இயபினராக இ+தைம என#0 ஆ*சாியைத விைளவித-.

அவ வி+ பிய ெபா+ எனிட

நிர ப இ+த-. G மீனா.சிதர

பிைளயவக இய2றிய திாியமக அதாதிகளி,+- பல பாடகைள*
ெசாேன. 3 எL- 9த 13 எL-#க வைரயி யமகமாக அைமத
ெச 7.கைள7

அவ2றி ெபா+ைள7

ெசாேன. ேக.# ேக. அவ

மகி)*சி அைடதா. நா வத காாியைத அறி- த மிட9ள

ஏகெளலாவ2ைற7 நா பா#0 ப/ ெச தா. பல பிரபத5கI

ராண5கI

இ+த-.

அ*சி.ட %கI

அ; 9Lவ-

இ+தன. 0;ெதாைக <ல ஒ+ பிரதி

அ5ேக த5கி அவ+ட சலாப

ெச - ெகா(/+ேத.

அP\ாிCள ஆலயதி20 எைன அைழ-* ெச; அத சிறைப அவ

எ-ைரதா. அ5ேக உ#கிரபா(/ய அரசா.சி ெச தாெர; , அவரா2

Rசி#க ெப2றைமயி அP\* சிவெப+மாJ#0 உ#கிரவLதீவர எJ
தி+நாம

வழ50கிறெத;

அறிேத. அத பா(/ய 9னிைலயி

ந#கீரனா 9த,ய ச5க லவக >/ய இடதி தி+#0ற அர5ேக2ற
நைடெப2றெத; அ5ஙன

நடத இட

அ-ேவெய;

அைடயாளமாக* சிவாலயதி 49 லவகளி வ/வ9
வ/வ9

>றி, அத20

உ#கிர பா(/ய

அைம-ள இடைத அவ கா./னா. ‘இ5ேக அவக

இ+தாகேளா இைலேயா, தமி) லவகைள ெத வேதா ஒறாக
ைவ- ேபா2;
எ; நா

வழ#க

இத நா./ இ+பைத நா

பாரா.டேவ(ம’

எ(ணிேன.
ஆ;9க ம5கல
ெப+50ள-#0# கிழ#ேக7ள ஆ;9க ம5கலவாசி7

c-#0/ காெவ

காேலஜி தமி) ப(/த+மான 0மாரசாமி பிைளெயபவ ைவதி+த
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சிதாமணி, ப- பா. எJ

இர( %களி ஏ.* வ/க என#0

9 கிைடதன. அைவ தி+தமான பிரதிகளாக இ+தன. அவ N.#0*
ெச; ேத/னா ேவ; %க கிைட#கலாெமற நிைனவினா
ெப+50ளதி,+- ஆ;9க ம5கல

ெசேற. 0மாரசாமி பிைளயி

ம+கராகிய தர<திபிைள எபவ அ5ேக இ+தா. அவ த N./Cள

வ/கைளெயலா கா./னா. பல பைழய ஏக இ+தன. அகநா:;,

றநா:2றி 0ைறபிரதி ஒ;, சிலபதிகார உைர, தமி) நாவல சாிதிர

எபைவ என#0# கிைடதன.

தர<தி பிைள அP\ அ#கிரகாரதி ஒ+ N./ எ ஆகார-#0
ஏ2பா ெச தா. அ5ேக அ; பக2ேபாசன

ெச - ெகா(ேட. என#0 அத

N.#கார ெபாிய வி+- நடதினாெர;தா ெசால ேவ( . அத

வி+-ணைவ உ(டேபா- அP\ ச பதமான வரலா; ஒ; என- நிைன=#0
வத-.

ஆ(டா கவிராயெரற பிராமண வி-வா ஒ+வ ஆ;9க ம5கல-#0
வதா. ஆ;9க ம5கல

ெபாிய ஊ. ஆயிரெத. பிராமண Nக 9

அ5ேக உ(ெட; , அவ+ விநாயக ஒ+வெர;

விநாயக+#0 ஆயிரெத( விநாயக ெரப- தி+நாம .

ெசாவாக. அ50ள

அPவள= ெபாிய ஊாி ஆ(டா கவிராய+#0 என காரணதாேலா பசி#0
உண= கிைட#கவிைல. அவ வைச பாவதி வலவ. பி2கால-#

காளேமகெம; சில அவைர* ெசாவ-(. பசி மி0தியா அவ

வ+தியேபா- ேகாபதா, “ஆ;9கம5கல-#0 யா ேபானாC , ேசா;
ெகா( ேபா5க, ெசாேன, ெசாேன” எ; ெசா,* சில வைச

கவிகI

பா/னாரா .

இத வரலா2;#0 என#0# கிைடத வி+-#0

ேநமாறாக இ+த-.

“ஆ(டா கவிராய இத ஊைர ப2றி இழிவாக* ெசா,யி+#கிறா. ஆனா
எ50

சாபிடாத திய திய உண=க என#0 இ5ேக கிைட#கிறனேவ!” எ;

உட உ(ட ஒ+வாிட

நா ெசாேன.
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“ஆ , அத இழிைவ ேபா#0வத2காகேவ யா வதாC இP\ரா விேசஷமான
வி+- ெச வி- அJவ- வழ#க ” எ; அவ விைட பகதா.

ெவளதி வி.ட தமி)
ஆ;9க ம5கலதி,+- தி+*ெசc ெச; ெசதிலா(டவைன தாிசிஆ)வா தி+நகாி#0 ேபா * சில இட5களி ஏ ேத/வி. மீ.

தி+ெநேவ,#0 வேத. ெத20 -ெத+வி,+த வ#கீ ைபயா பிைள

ெயபவாிட

சில ஏகI(ெட; ேகவி72; அ5ேக ெசேற. அPN./20

G பிரமணிய ேதசிக+ைடய சேகாதர+ எ ந(ப+மாகிய தி+>ட ராசப#
கவிராய வதி+தா. ைபயா பிைள#0 அவ உறவின. நா வத
காாியைத* ெசானேபா- கவிராய+
எ-* ெசானா.

ைபயா பிைளயிட

எ க+ைத

“எ5க N./ ஊ#கா. வாதியா தக5க வ(/#
கண#காக இ+தன. எலா

பL-ப. ஒ/- உபேயாகமிலாம2 ேபா வி.டன.

இடைத அைட-# ெகா( யா+#0 பிரேயாசனமிலாம இ+த அவ2ைற

என ெச வெத; ேயாசிேத. அவ2றி என இ+#கிறெத; பாபத2ேகா

என#0 திறைம இைல. அழகான அ* தக5க வ-வி.ட இத# காலதி

இத# 0ைபைய* ம- ெகா(/+பதி என பயென; எ(ணிேன.

ஆ2றிேல ேபா.விடலாெம; , ஆ/ பதிென./ வ/கைள ேதேபால#
க./விவ- ச பிரதாயெம;

அப/ேய எலா ஏகைள7

சில 9திய ெப(க ெசானாக. நா

ஓ ஆ/மாத பதிென.டாேததி வா #கா,

வி. வி.ேட” எறா. அவ அைத* ெசாC ேபா- சிறி-

வ+த92றவராக# காணபடவிைல. என#0தா மன

ம;கிய-. காிவல

வத நbாி ஏகைள தீ#0 இைரயா#கிய ெச திைய# ேக.டேபா- எ
உள

எப/யி+தேதா அப/ேய இ50

இ+த-. தமிழி ெப+ைமைய*

ெசா,ய ெபாிேயா சில அ- ெந+பிேல எாியாம நிறெத; , நீாிேல
ஆழாம மிததெத;

எாி- , நீாி மைற-

பாரா./யி+#கிறாக. அேத தமி) இ; ெந+பி
ற#கணி#கபவைத அவக பாராமேல ேபா

வி.டாக. பா- இர50வத20 நா

இ+#கிேறா .
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“உ5க N. ஏகெளலா

ெவளதிேல ேபா

வி.டனெவ;

ெசாCகிறீகேள. இப/* ெச வ- நியாயமா?” எ; வ+த ெதானி#0
0ர, ேக.ேட.

அேபா- திாி>ட ராசப# கவிராய, “நா வதி+த சமயதி கைடசி

தடைவயாக ஏ.* வ/கைள வா #கா, ேபா.# ெகா(/+தாக. நா

அைத பாேத. கைடசியி மிYசியி+த சில ஏகைள# ெகா( ேபான ஒ+

ைபய கனதி ஓ5கி ஓ அைற அைற- அத# க.ைட பி5கி உேள

iேராவி ேம ைவதி+#கிேற. அைத எ- வா+5க” எ; N.#காரைர
ேநா#கி* ெசானா.

அத# க.ைட# ெகாண- எ 9 ேபா.டாக. என#0 9ேப எ, அத*

வ/ைய ஆரா *சி ெச தி+தைமயா பல ஏக -( -(களாக# கிடதன.
அைவ தி+Rவண நாத+லா 9த,ய சில பிரபத5களி ப0திகளாக இ+தன.
சிலபதிகார -W#0கI

கிைடதன. அவ2ைற ெபா;#கி எ-

ைவ-#ெகா(ேட. எL-#க ெதளிவாக=

பிைழயிறி7

இ+தன.

அவ2ைற# காண# காண அகபடாம2 ேபான ஏகளி சிறைப நா உணஉண- உளழிேத.
‘சிறபதிகார ’
தி+ெநேவ,யி,+- திாி>ட ராசப# கவிராயைர7
அ பா ச9திர

அைழ-#ெகா(

ெசேற. இைடேய ஓ ஊாி ஓ அபிஷி#த (ைசவகளி 0+)

N.#0 ேபாேனா . எ5கைள ெநcரதி க(ட-

அP N.#காரராகிய

அபிஷி#த உேள எL- ெசறா. அவ+#0 எLப- பிராய

இ+#0 ,

அவ+ைடய 0மார ஒ+வ எ5கைள வரேவ2றா. பிற0 உேள ெச; ஒ+
பலைக எ- வ- தி(ைணயி ேபா.டா. ம2ெறா+ பலைகைய*

வேராரமாக* சாதினா. அPவா; ஆசன

அைமத=ட உளி+-

ெபாியவ வதா. காதி ஆ; க./ தர ேவட9 , தைலயி +திரா.ச

மாைல7 , கLதி +திரா.ச க(/7

அணி- ெகா( அவ வ-

பலைகயி ேமலம-, “வா+5க” எ; எ5கைள வரேவ2றா. அத

அல5காரமிலாம சாதாரண மனிதராக ம2றவ க(களி பட#>டா- எப-
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அவ எ(ண

ேபாC ! அவ எJட வத திாி>ட ராசப# கவிராய+#0

பழ#கமானவ; அவ+ைடய உதவிைய ெப;பவ.

நா5க தி(ைணயி அமேதா , “எ5ேக வதீக? அ/#க/ உ5கைள
ேபாற கனவாக இ5ேக விஜய

ெச கிறாக. நா அPவள= மாியாைத#0

ஏ2றவனல. என விேசஷ ?” எறா.
“உ5களிட

ஏ.* வ/க இ+பதாக# ேகவி72ேற. அவ2ைற

பா#கலாெம; வேத” எேற.
“அப/யா? உ5கI#0 என ேவ( ?” எ; ேக.டா.
நா, “சிலபதிகார

ேவ( ” எேற.

“சிறபதிகாரமா? இ+#0 ” எ; அLததி+தமாக* ெசானா.
“சிறபதிகார மல; சிலபதிகார ” எ; நா இைட மறி-*

ெசாேன.

“சிறபதிகார ெம;தா ெசால ேவ( ; நீ5க சி; பிைள; உ5கI#0

ெதாியா-” எ; >றியேபா- கவிராய, “அ- கிட#க. . தகைத# கா.ட*

ெசால ேவ( ” எறா.

“அPவள= லபமாக# கா.ட 9/7மா? இேபாெதலா

அவ2ைற

ெதாடலாேமா? ஸரவதி Rைஜயிதா அ*சைன ப(ணி Rைஜ ெச - எ#க
ேவ( ” எறா.

அவ ேப*சி,+- அவாிட
ஆனாC

ப(ட

ஒ;

இராெதேற என#0 ேதாறிய-.

கவிராய விடவிைல. அத ெபாியவ+#0 உதவி ெச பவராைகயா,

அவ0மாரைன அைழ- உேள ெச;, “அத தகைத# கா.” எ;
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அதிகார ேதாரைணயி >றினா. அவ எ-# கா./னா. ப- பதிைன-

வ/க இ+தன; அைவ ஆகம ஏகI அதிம# கிாிையைய ப2றிய

வ/கIமாக இ+தன. நா5க ேபசாம விைட ெப2;# ெகா(ேடா .
நா50ேனாி
அப/ேய நா50ேனாி ேபா
அ5ேக எலா

இ+த-; அ-=

அ50ள வானமாமைல மடதி ஏ ேத/ேன.

ஸ கி+த* வ/களாக இ+தன. ஒேர ஒ+ தமி)* வ/ மாதிர
ைநடத . தகe யாதிைர பிரதி கிைட#0ேமா எற க+தா

பல Nகளி ேத/ேன. கிைட#கவிைல. கண#0 தாத எற ஒ+வ
N.#0 ேபா  பாேத. ஏ.* வ/களி கயி;கைளெயலா

உ+வி

எ-# ெகா( ஒ+ கயி2றி பல வ/கைள# க./யி+தாக. வ/கைள#

கா./C

கயி;தா அவகI#0 ெபாிதாக ப.ட- கண#0* +ைணகI

க பராமாயண ஏகI

கலதி+தன. அவ2றி எ க(ணி2ப.ட க ப

ராமாயண ஒ2ைற ஏகைள மாதிர

ெப2;# ெகா(ேட.

கள#கா
நா50ேனாியி,+- கள#கா.ைட அைடேத. அ5ேக இர( ைசவ மட5க

உ(. அவ2; ெத20 மடதி20 ேபா  பாேத. அத தைலவராகிய
சாமிநாத ேதசிகெரபவ கவியிC

0ணதிC

சிறதவராக இ+தா. நா

வத காாியைத ெதாி- ெகா(ட அவ உடேன தா

வ/க ைவதி+த மர

பதாயதி ஏணி ைவ- ஏறி அ5கி+த வ/கைளெயலா
இர( நா.க இ+- எலாவ2ைற7

ராண5கI , ஸ கி+த தக5கI

எ- ேபா.டா.

பாேத. பல பிரபத5கI ,

இ+தன. சிலவ2றி20 ெபய

இலாம இ+த-. நா ெபய எLதி ைவேத.
ப- பா. <ல

9Lவ-

அட5கிய பைழய பிரதி அ5ேக கிைடத-. ஆனத

ெவளதி <)கிேன. “இத2காக நா எPவள= அைலதி+#கிேற! 9ேப
கிைடதி+தா எPவள= அJ>லமாக இ+தி+#0 ! இர(டாவ- பதி#0

இைத உபேயாகி-# ெகாேவ” எ; >றி அைத ெப2;# ெகா(ேட.
அைத ெப2ற சேதாஷதா <றாவ- நாI

அ5ேக இ+ேத. அ; அ5ேக

உள ஆலய-#0* ெச; சதியவாகீச ெரJ

தி+நாமைத7ைடய
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<திைய தாிசிேத. மகா ம(டபதி 21 கதிக உள c(க இ+தன.

அத 21 கதிகைள7 ஒ+வ த./னா. <; தாயியிC

உள 21 வர5க

9ைறேய உ(டாவைத# ேக. வியேத. ‘கைல ெம கனியா#0

வி*ைச’

எ; மாணி#கவாசக பா/யி+#கிறா. அ5ேக கைல ெமனர பா#0

வி*ைச

திறைத# க( மி#க உவைக ெகா(ேட. Nரமாதா(ட பா(/யெரபவ

தி+பணி ெச த ஆலய

அ- எ; ெசானாக.

பிற0, கிைடத வ/கைள எ-# ெகா( தி+ெநேவ, வழியாக#

0 பேகாண

---------

வ- ேசேத.

அதியாய -112
தமி ேகாயி#

0 பேகாணதி20 வத=ட என#0# கிைடத சிலபதிகார

பிரதிகைளெயலா ைவ-# ெகா( ஆரா ேத. அத <ல , அ/யா#0
நலா உைர, அ+ பத=ைர எJ

<ைற7

தனிதனிேய ஊறி ப/-

ஒL50 பதலாேன. அத <றிJ அ+ பத=ைர மிக=

சிைதத

உ+வதி இ+தைமயா அதைன உ+வா#கி ப/ப ெதப- சாதியமாக
இைல. அ/யா#0 நலா அP=ைரைய* சில இட5களி எ-#

கா.வதனா அதி மதி உ(டாயி2ேறயறி என#0# கிைடத பிரதியினா
உ(டாகவிைல. ஆயிJ

ெபா;ைமேயா கவனித ெபாL- சில சில

இட5களி அ/யா#0 நலா+ைரயி2 காணபடாத சில அாிய விஷய5க
இ+தன. அவ2ைற# க(ட பிற0 அ+ பத=ைரைய பிJ

ெதாட5கிேன.

ஊறி ப/#க

இைச நாடக* ெச திக
சிலபதிகாரதி இைச நாடக ச பதமான பல ெச திக வ+கிறன. அவ2ைற

ஒL50 பத 9யC ேபா- அ/யா#0 நலா ேம2ேகாளாக# கா.
ெச 7.கI

[திர5கI

மி#க வியைப உ(டா#கின. ச*சட ெவ(பா, தாள

ச9திர , தாநத பிரசாத

எJ

%க என#0# கிைடதன. அவ2ைற7

ஆரா ேத. மகா ைவதிய நாைதயைர7 அவ தைமயனாராகிய ைவைய
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இராமவாமி ஐயைர7
<; %களிC

வ+

சதித கால5களி சிலபதிகாரதிC
ச5கீத விஷய5கைள அவகளிட

ேமேல ெசான

ெசா,# கா.ேவ.

அவகளா சில ஐய5க நீ5கின. “தமிழி இPவள= ச5கீத சாதிர5க

உளனவா!” எ; அவக வி மிதமைடதாக. 0 பேகாணதி பரத

நா./ய# கைல பயி2சிைய7ைடய நேடச தீdிதெர; ஒ+வ இ+தா.

அபிநய , ைக வைகக 9த,யவ2ைற ப2றிய ெச திக சிலவ2ைற அவாிட

ேக. ெதாி- ெகா(ேட. அP\ாிேலேய பரத சாதிரதி2 கைரக(டவராக

இ+த ராய ஒ+வாிடமி+- பல ெச திகைள அறிேத. சில ந.வகைள

அWகி அவக 9கமாக பல விஷய5கைள உணேத. அவக விஷய5கைள

எ-* ெசாC
லப-

ேபா-, “இத# கைலகைள7

%கைள7

இவ2றி இல#கணைத

தமி) நா./ன ேபா2றி பா-காவாம2 ேபானாகேள!”

எ; இர50ேவ. நா இPவள= 9ய;

ெச திக ஓரள= விள5கினேவ யறி 92;

சிலபதிகார உைரயி வ+

ெதளிவாக விள5கவிைல. ேயாக

ச பதமான விஷய5க 9த,யவ2ைற# 0 பேகாண
ஐயாசாமி சாதிாிகெளபவாிட

தாசிதாராக இ+த

ேக. ெதாி- ெகா(ேட.

ெராபஸ ஜூ,ய விேஸா
சிலபதிகார ஆரா *சி நட#ைகயி 1891-ஆ

வ+ஷ

ஏர மாத பாாிV,+-

என#0 ஒ+ க/த வத-. நா பதிபித சீவகசிதாமணிைய# க( அந

நகரதி தமிழாசிாியராக இ+த ஜூ,ய விேஸா எJ

பிரY அறிஞேர

அதைன எLதியி+தா. சிதாமணி பதிைப# க( அவ மிக=

இ2றதாக= , சிலபதிகார

பதிபி#க ேவ(ெம;

தமிழ

வண#க9

9த,ய ம2ற நா0 காபிய5கைள7

நா

அவ ெதாிவிதா. அத# க/ததி,+- அவ+ைடய

லப.டன. ‘எ 9ைடய றமிைழ உ 9ைடய

தையயினாேலேய வாசி-#ெகா(டா ஒ+ காகித எம#0 ம;ப/ யJபினா
மிக=

சேதாடமா யி+ேபா . வாமி7ைடய கி+ைபெயலா9

வ+கெவ;

உ5க Colleague and servant ஆயி+#கிேறா ’ எ; அ#க/தைத 9/தி+தா.
அவ கட கடத நா./ இ+தாC

‘உண*சிதா ந.பா5கிழைம த+ ’

எறப/ எ5க உண*சியினா நா5க அபகளாேனா . பாாி நகரதி

உள தகசாைலயி சிலபதிகார பிரதி கிைட#0ேமா எ; அவ+#0# க/த

எLதிேன. உடேன அவ விைட எLதினா. 1891-ஆ

வ+ஷ ேம மாத 7-ஆ

ேததி அவ எLதிய அ#க/ததி, ‘Bibliothique Nationale’ எகிற ெபாிய
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தகசாைலயி,+#கிற ஓராயிர

தமி)# ைகெயL- தக5கெளம#0

நறா  ெதாி7 . அைவகளி List or Catalogue ப(ணிேனாமானா அவ2;
சிலபதிகார

இைல. பைழய தக5கேளாெவறா அத* சாைலயிேல

மணிேமகைல ஒ+ ைகெயL- பிரதி உ(, ஆனா நா ேபான மாச

காகிததி2 ெசானப/ அத பிரதியி ப2பல கவி7
வி./+#கிற-. அத பிரதியிC

பிரதி யா0 . நா

வாைத7

எLதிய

எLதாம

<லமாதிர9ைரயிறி வ+கிற-. அ- ஓைல

அைத# கதாசியி ெலLதிேனா , ந5க.சி; தக சாைலயிேல

ைவ#க ஆதலா நீரைத பா#க ேவ(ேம அத# கதாசி பிரதி
அJேவா . நீரைத# க(மிலாத கவிகI
தி+பியJபலா ” எ; எLதினா.

வாைதகI

ேபா.

தமி) நா./ த5க பர பைர* ெசவமாக# க+த20ாிய ஏகைள நீ+#0
ெந+#0

இைரயா#கி வி.டவகைள பா- வ+திய என#0 பலாயிர

ைமகI#கபா ஓாிடதி தமிழைனயி ஆபரண5க மிக=
பா-கா#க ெப;

ெச தி ேமC

சிரைதேயா

ேமC வியைப உ(டா#கி வத-. ஆயிர

தமி)*வ/க பாாி நகர- தகசாைலயி உளனெவபைத# க(,
‘இ5ேக உளவக எலா* வ/கைள7
வ/கேளJ

ேபா#கி வி.டாC அத ஆயிர

பா-காபி இ+#0 ’ எ; எ(ணிேன. மணிேமகைலைய7

நா இைட யிைடேய ஆரா - வேதனாதலா அத பிரதி பாாிV,+பதறிஅந(ப+#0* சில ப0திகைள பிரதி ெச - அJ ப/ எLதிேன. அவ

அPவாேற அJபினா. அ- மி#க பிைழ7ைடயதாக இ+தைமயா ேம2ெகா(

அவ+#0* சிரம

ெகாடாம நி;தி# ெகா(ேட.

தி+ெப+-ைற
1891-ஆ

உபநயன

வ+ஷ

ேம மாத எ 0மார சிரYசீவி க,யாண தர-#0

நைடெப2ற-. அேத காலதி தி+ ெப+-ைறயி மடபதியாக இ+த

க(ணப த பிராJைடய 9ய2சியா அPவாலய 0 பாபிேஷக

மிக=

சிறபாக நைடெப2ற-. தி+வாவ-ைற ஆதீனதைலவ அத2காக என#0

அைழ அJபி7

உபநயன ஏ2பாகைள# கவனி#க ேவ(/யி+தைமயா

அேபா- அ5ேக ேபாக 9/யவிைல. ஆயிJ

தி+ெப+-ைற ெச; தாிசன

உபநயன

நிைறேவறிய பிற0

ெச ேத. அ5ேக7ள ஆலயைத* சாத

தகசாைலயி சில ஏ.*வ/க இ+தன. அவ2ைற பாதேபா- என#0

ேவ(/ய- ஒ;

கிைட#கவிைல.

82

0ற#0/
தி+ெப+-ைறயி,+- 0ற#0/ ெச; ஆதீன கதைர7 அ5ேக சின
ப.டதி இ+த எ ந(ப ஆ;9க ேதசிகைர7

க( ேபசிேன. மடதி

தைலைம# 0மாதாவாக இ+த அபாபிைளைய# க(, தமி) ஏ.*

வ/க இ+#0மிடைத ெதாிவி#க ேவ(ெம; 9 எLதியி+தைத
ஞாபகபதிேன. அவ “இ+5க” எ; ெசா, உேள ெச; ஒ+

வ/ைய# ெகாண- ெகாதா. அைத பிாி- பாேத. சிலபதிகார

<ல9

மணிேமகைல <ல9

பாேத. <ல 92;

அதி இ+தன. சிலபதிகாரைத ர./

இ+த-. பிரதி மிக=

தி+தமாக# காணப.ட-.

“இத* வ/ எ5ேக கிைடத-?” எ; ேக.ேட.
“இ5ேக அ+கி 9தைலப./ எற ஊாி ஒ+ கவிராய N இ+#கிற-. அ5ேக
%2;# கண#கான ஏக உளன. அ5கி+- எ- வேத” எறா அவ.
“9தைலப./யா? விசிதிரமான ெபயராக இ+#கிறேத!” எ; நா ேக.டேபா-

அவ, “இேபா- 9தைலப./ எ; வழ50கிறாக; மிதிைலப./ எற
ெபயதா அப/ ேப* வழ#கி மாறிவி.ட-” எறா.
என#0 உடேன அத ஊ+#0 ேபா  பா#க ேவ(ெமற ேவக
உ(டாயி2;.

“இ5கி+- அP\ எPவள= cரதி இ+#கிற-?” எ; ேக.ேட.
அவ எ 0றிைப அறி- ெகா(, “அ+கிதா இ+#கிற-. ேபாகலா ”
எறா.

மிதிைலப./
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அ; பி2பகேல ஆதீனகத உதர= ெப2; அபா பிைள7ட

மிதிைலப./ ெச; அத# கவிராய N.ைட அைடேத. அேபா- அ5ேக

இ+த கவிராயாி ெபய அழகிய சி2ற பல# கவிராய எப-. அவைர# க(

ேபசி# ெகா(/+ேத. அவ N./Cள ஏ.* வ/கைள பாேத. அவ

N தமி) மக ஆலயமாக ேதா2றிய-. அவ த 9ைடய 9ேனாக

ெப+ைமைய எ-ைரதேதா அவக இய2றிய பாடக பலவ2ைற7
ெசா,# கா./னா.

அவகIைடய 9ேனாக 9 ேசலைத* சாத ஓBாி வா)தி+தாக.

அ#காலதி அவக தாரம5கல

ேகாயி, தி+பணி ெச த க./யப

9த,யா+ைடய ஆதரவி இ+தாக. அத# கவிராயக பர பைரயி அழகிய

சி2ற பல# கவிராயெரபவ+#0 மிதிைலப./ைய ெவ5களப நாய#கெரற

ஜமீதா ெகாதா. அ- 9த அP\ாி அழகிய சி2ற பல# கவிராய வா)-

வரலாயின.

இராமநாதர

ேச-பதிகளிடமி+- , ம+5காாி ஜமீதாகளிடமி+-

சிவக5ைக ஜமீதாகளிடமி+- , -#ேகா.ைட அரசகளிடமி+-

அபர பைரயின பல பல பாிகைள ெப2றாக.

“எ5க 9ேனாக யாைனபாிசி ெப2றாக. இேதா பா+5க; இ-தா

யாைனக.

க. அவகI#0* சிவிைகயி2 ெசC

ெகௗரவ இ+த-.

இேபா- அத* சிவிைக அத பழ5காலைத ஞாபகபதி# ெகா( இேதா
இ+#கிற- பா+5க” எ; கவிராய அPவிர(ைட7

./#கா./னா.

எ5கI#0*

“எ5க ெபாியவக எPவளேவா பிரபத5க இய2றியி+#கிறாக. எPவளேவா
மானிய5கைள ெப2றாக. அவக ஈ./ய ெசவைத இேபா- நா5க

அJபவி#கிேறா . ஆனா அவகைள ேபாற தமிழறிேவா வா#ேகா என#0

இைல. இ5ேக ேமைல N./ 0மாரசாமி# கவிராய எற எ தாயாதி ஒ+வ

இ+#கிறா. அவ நாறாக ப/தவ” எ; ெசானா. அவ அப/
அட#கமாக* ெசா,# ெகா(டாC

விைதயாதலா ெச 7 இய2;

அவ+#0 தமிழ இ+த-; பர பைர

பழ#க9

சிறி- உ(. இத# 0 பைத*

சாத சில 9தியவகI#0 அத பழ#க நறாக இ+த-.
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அவ N./,+த வ/கெளலா

மிக= தி+தமாக இ+தன. ஓ ஏ./ேம

றநா:; உைர, சிலபதிகார உைர எற 0றி இ+த-. 0+டJ#0# க(

கிைடத- ேபால என#0 அளவ2ற ஆனத உ(டாயி2; பிாி- பாேத

றநா:; ம.தா இ+த-; சிலபதிகார உைர இைல. ேவ; வ/கேளா

கல- இ+#0ேமா எ; ேத/ேத/ பாேத. கிைட#கேவ இைல.

‘எJைடய -ரதி+Hட ’ எெற(ணி மன

ைநேத.

‘தி+விைளயாட2 பயகர மாைல’ எற ஒ+ பிரபத

உைரேயா கிைடத-.

‘தி+விைளயாட2 பய5கரமாைல’ எற ெபயேரா ஒ+ சிறிய % மிகபிைழயாக

அ*சி,+பைத நா ப/தி+#கிேற. அத20 பய5கரமாைல எ; ஏ ெபய

வதெதப- விள5காமேல இ+த-. மிதிைலப./யி கிைடத பிரதியி2

பயகரமாைல எற ெபய இ+த- க( உ(ைம விள5கிய-. பயைத நீ#0

மாைல எJ ெபா+ைள த+ பயஹரமாைல, பய5கர மாைலயாகி அ*ேசறியைத
நிைன- சிாிேத. அ%ைல இய2றியவ Nரபதிர# க பெரற லவெர;

அபிரதியா ெதாிய வத-. என#0 அத N.ைட வி. வர மனமிைல அழகிய

சி2ற பல# கவிராயைர, “இJ
இட

இத ப#க5களி ஏ.* வ/க கிைட#0

இ+தா ெசாலேவ( ” எேற, அவ, “இ5ேக அ+கி ெசP\ாி

உறவின இ+#கிறன. எ5க பர பைரயி,+- ஒ+ கிைள அ5ேக

ேபாயி+#கிற-. அ50

இவ2ைற ேபாற ஏகைள# காணலா . ம2ெறா+

கிைள காைர*[ராப./யி இ+#கிற-. இேபா- க5ேகாைடயாக இ+பதா

அ5ேக உ5களா ேபாவ- சிரம ” எறா. ைதய இ+#0மிடைத ஒ+வ
என#0* ெசா,யி+தா அPவள= சேதாஷ

மகி)*சியி <)கிேன.
கவிராயாிட

றநா:2ைற7

உ(டாகியிரா-; அPவள=

பயகர மாைலைய7

<வ+லாைவ7

ேவ; சில

%கைள7 ெப2;#ெகா( ெசP\+#0 ேபாேன. அ5ேக ெச;

த5கியவகளி 9ேனா சி2ற பல# கவிராய எபவ. ேச-பதியி மீ-

தளசி5கமாைல எJ

பிரபத

ெச தவ அவ. அவ N./C

பல வ/க

இ+தன. ஆனா சிலபதிகார பிரதிைய# காணவிைல. ஏேதா ஒ+ வ/யி

<; ச5க5கைள7 ப2றிய வரலா2ைற ெதாிவி#0

ஒ+ ெபாிய அகவ

இ+த-. அதைன பா- பிரதி ெச - ெகா(ேட. இத பிரயாணதி

அபா பிைளயி சலாபைத மி0தியாக ெப2ேற. அவ சிேலைடயாக

ேபவ- மிக அ+ைமயாக=

ெதாியவிைல.

அழகாக= இ+#0 . அதனா ெபாL- ேபானேத
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ம+தபா(/ய க)
ெசP\ாி,+- 0ற#0/#0 வ- ஆதீன கதாிட

மிதிைலப./யி

சிறைப ப2றி ெதாிவிேத. அப/ேய சி;வய ெச; அPவிட-

ஜமீதாராகிய 9-ராம,5க ேதவைர பா#க எ(ணி றப.ேட.

வரேவ(ெம; பல 9ைற அவ ெதாிவித-(, அவ ச5கீததிC ,

தமிழிC

வடெமாழியிC

விேசஷமான அபிமான9ைடயவ. ெதC5கி நல

பழ#க9ளவ. இராம,5க பிைள எற தமி) வி-வாJ

சாமிநாத சாதிாிக எற ஸ கி+த ப(/த+
வி-வாகளாக இ+தன.

தி+#ேகாH/]

அவ+ைடய ஆதான

எJைடய வரவினா மி#க மகி)*சி ெகா( ஜமீதா பலவா; உபசாிதன.
0ற# 0/ைய*சாத இட5களிெலலா ஜன5க ம+தபா(/யைர ப2றிய
வரலா;கைள7
ெசா,7

ெகாைடைய7

பாரா./7

இ2றன.

சி;வய ஜமீதா+

அவைரப2றிய தனிபாடகைள*

பல வரலா;கைள* ெசானா. “நா வசி-வ+

மாளிைக ம+தபா(/ய இ+த அர(மைனயா0 . அதனா இP\+#0

அர(மைன* சி;வயெலJ

இத

ெபய உ(டாயி2;. சிவக5ைக ஸமதான-

தைலவகI அவைர ேபால க) ெப2றவ சிலேர. த 9ைடய Nரதா

ஸமதான தைலைமைய அவ ெப2றா. அவ மி#க ெத வ ப#திைய உைடயவ.

பல தல5களி அவ தி+பணி ெச தி+#கிறா. 9#கியமாக# 0ற#0/யி

சில ம(டப5கைள# க./யி+#கிறா. அவரா ெசப

ம+தாாி எற ெபயேரா இேபா-

ெச யப.ட தி+#0ள

விள50கிற-. அவ+ைடய ஆதானதி

இ+பெதா+ தமி) வி-வாக இ+தாக. அவைர பாரா./ அவக பா/ய

ெச 7.க பல உ(.” ஜமீதா ம+த பா(/ய+ைடய கவியிC

ெகாைடயிC NரதிC

ஈப.டவராத, மணி#கண#காக அவ கைழ

இPவா; ெசா,# ெகா(/+தா. நா சிலபதிகார

பதிபி#க

எ(ணியி+ப- ெதாி-, த மாலான ெபா+Iதவி ெச வதாக* ெசானேதா

எனா அJப ெப2றவ+

த

ஆதான வி-வாJமாகிய தி+மா:#

கி+Hைணயைர எத* சமயதி ேவ(மானC
ெகாளலாெம; ெசானா.

வ+வி- உபேயாகி-#

86

நா அவாிட

விைட ெப2;#ெகா( மிதிைலப./, ெசP\ெரJ

இர(/ட5களிC

கிைடத வ/கேளா 0 பேகாண

வ- ேசேத.

மிதிைலப./ பிரதிைய ைவ-#ெகா( பாததி சிலபதிகார

பல

இட5களி தி+தமைடத-. பல இட5களி பாடகI#0 தைலக

இ+தன. அத பிரதிைய ஆராய ஆராய மிதிைலப./யி சிற ேமC

லப.ட-. மணிேமகைலைய7

இைடயிைடேய ஆரா தைமயா அதிC

ேமC
பல

தி+த5க கிைட#0ெம; ெதாித-. அைத பிற0 பா-# ெகாளலாெம;

சிலபதிகாரைத* ெசபY ெச ய ெதாட5கிேன. மிதிைலப./ பிரயாண

ேநதிராவி.டா, கல5கியி+த எ மனதி அைமதி ேதறியிரா-. அத

நிைனவினாேலதா மிதிைலப./ைய ப2றி பி2காலதி, “தமி) நா./
எPவளேவா (ணிய தல5க இ+#கிறன. சிவ தல5கI விHW

தல5கI

ெத வ

பிரமணிய தல5கI

பல உளன. அவ2ைற ேபால தமி)

ேகாயி ெகா(ள தல5கI ஒறாகேவ மிதிைலப./ைய நா

க+தியி+#கிேற” எ; எLதிேன.

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

அதியாய - 113

ஹி&தயாலய ம&த%ப ேதவ
ேவ; N
எ பிரயாண5கI
ெசவ9

ஆரா *சி7

விாிய விாிய எ தமி)# 0 ப9

அதிகமாயின. அவ2ைற பா-காபத20 ேபாதிய வசதி

அவசியமாயி2;. நா இ+த N./, ேமC

ேமC

தமி)%2

நா ெகாண- ேச#0

ஏ.* வ/கைள ைவபத20 , அபகIட இ+- ஆரா *சி ெச வத20

இட

ேபாதவிைல. ஆதலா 1891-ஆ

மாத

B.6 வாடைக#0 ேபசி அதிேல இ+- வரலாேன.

வ+ஷ

ஜு  மாத 9த 9பி+த

ப#தாி அ#கிரகாரதிேலேய வடவ(ைட# ேகா/யிCள ஒ+ ெமைத N.ைட

திய N.#0 வத=ட நல வ/கைள ேமC
பல மாணா#ககI#0 பாட

தமிழாரா *சி ெச யலாெம;

ெசாலலாெம;

ேத/ ெதா0#கலாெம;
பலைர ைவ-# ெகா(

எ ேயாசைன விாித-.
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எ 0மாரJ#0 உபநயன

நைடெப2றேபா- பல கனவாக பலவைகயான

உதவிக ெச தன. அவகI ஊ2;மைல ஜமீதாராகிய ஹி+தயாலய

ம+தப ேதவ+

ஒ+வ. அவ ைர பா- ேபசி பழகேவ(ெமற வி+ப

என#0 ெநநாளாக இ+த-. தி+ெநேவ, ப#க5களி பிரயாண

ேபாெதலா

அப/ேய ஊ2;மைல ேபா  பா#க எ(ணியி+-

ெச த

9/யவிைல. ஊ2;மைல#0 ேபாவைதேய 9#கிய ேநா#கமாக ைவ-#

ெகா( றப.டாெலாழிய அத# க+- நிைறேவறாெத; ேதாறி2;.

ஆதலா மிதிைலப./யி,+- வத சில நா.கI#0 பிற0 ஊ2;மைலைய
ேநா#கி றப.ேட.
------------

‘நா க(ட-

ேக.ட- ’ எJ

வ- க.ைரைய பா#க.

தகதிCள ‘பர பைர# 0ண ’ எJ

8-

----------

வி#கிரமசி5கர
அ*சமய

நா ஏ ேதடாத இட5கI#0 ெச; பா- வரலாெம;

எ(ணிேய றப.ேட. ஆைகயா ேநேர வி#கிரமசி5கர

ெசேற. சிவஞான

ேபாததி20 திராவிட மகாபாHய இய2றிய தி+வாவ-ைற G சிவஞான
9னிவ உதித அP\ாி அவ பிறத N இ+#கிற-. அ5ேக என#0

உபேயாகப

%க எைவேயJ கிைட#கலாெம; நிைனேத. ேபா 

பாதேபா- ஒ;

கிைட#கவிைல.

அPN./ ஒ+வைர* சதிேத. அவ அP\ பளி# >ட- உபாதியாய.

அவைர எத ஊெர; விசாாிதேபா-, “கைடயநb” எ; ெசானா.

“அப/யா? சேதாஷ . உ5க N./ேல பைழய தமி) ஏ.* வ/க உ(டா?”
எ; ேக.ேட.
N( அபவாத
“மி0தியாக இ+தன. எலாவ2ைற7 ஒ+வ ெகா( ேபா
அவ ெசானா.

வி.டா” எ;
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“யா அவ?” எ; மி#க ஆவேலா ேக.ேட.
“0 பேகாண

சாமிநாைதய ெகா( ேபா

சிாிைப அட#கி# ெகா(ேட.

வி.டா” எறா அவ. என#0 வத

“அவ என வ/கைள# ெகா( ேபானா?”
“எPவளேவா வ/க இ+தன. எலாவ2ைற7

அவ ெகா( ேபா

வி.டா.”

அவ+#0 எைன இனாெர; ெதாியா-. அ5ேக எJடனி+த அபக

ஒ;

விள5காம விழிதாக. இத அபவாத

விாிவைட7

இJ

எPவள= cர

எபைத ெதாி- ெகாIவத2காகேவ நா ேமC

ேகவிகைள# ேக.ேட. அவ த

இ+தனெவ;

ேமC

N./ பல அ+ைமயான ஏக

அவ2ைற நா ெகா( ேபா வி.டதாக=

பல

உ;தியாக*

ெசானா. எனா சிாிைப அட#க 9/யவிைல. ம2ற அபகI#0 விஷய
விள5க ேவ(ெமெற(ணி* ெசால ெதாட5கிேன.
‘இவ எைன ெதாி- ெகாளாம Nணான அபவாத

ம-கிறா. நா

கைடயநb+#0 ேபான-(. இவ N./ ஏ ேத/ய-

உ(. ஆனா

இவ ெசாCவ-ேபால அ5ேக கண#கிலாத ஏ.* வ/கைள நா

காணவிைல. அP\+#0 ேபான=ட இவ N ஒ+ வி-வா Nெட;
ெதாி- ேபா

விசாாிேத. N./ இ+தவ, ‘ஏகெளலா ம*சி

இ+#கிறன’ எறா. ேமேல ஏறி பாேத. இர( <; ெப./க

இ+தன. பல காலமாக# கவனி#கபடாம இ+தைவெய; அவ2ைற

பாத=டேன ெதாித-. ஒ+ ெப./ைய திற- ைக ைவேத. எ, L#ைக

மயமாக இ+த-. எ, தமி) %ைல உ( ஜீரணித- ேபாக, வி. ைவத

-(கேள அL#ைகேயா இ+தன. அத ெப./களிCள சிைதத

வ/கைள7

-(கைள7 எ- த./# ெகா./ பாதேபா-

அRதியான சிதாமணி ஏ மாதிர

கிைடத-. அைத எ-# ெகா(ேட.

அத ெப./#0 இ+த ேவ; பதாத5கைள ைவ-# ெகா( நா என
ெச ய ேபாகிேற. உ(ைம இ-தா!”
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இPவா; ெசா, வி., “நீ5க அேபா- அ5ேக இ+தீகளா?” எ; அத

உபாதியாயைர# ேக.ேட. ேசாத 9கேதா அவ, “நா ெதாியாம ெசா,
வி.ேட. நா அெபாL- அ5ேக இைல. வி9ைற#0 ஊ ேபாயி+தேபாஎ N./ இ+தவக அப/* ெசானாக” எறா.

“நல ேவைள. இத அபவாதைத எனிட

ெசானதா உ(ைம எேலா+#0

விள5கிய-. ேவ; யாாிடமாவ- ெசா,யி+தா நீ5க ெசாCவைத
உ(ைமயாகேவ எ(ணியி+பாக. நா பிைழேத” எேற.

பிற0 வி#கிரமசி5கரதி,+- ஒ+ வ(/ ைவ-# ெகா( ஊ2;மைல#0
ேபாேன.
ேதா2ற
வ(/ ஊ2;மைலைய அWகியேபா- எதிேர சாைலயி ஒ+ சி; பைட வத-.

அைத# க(ட=ட எJட வத ஒ+வ, “அேதா, ஜமீதா வ+கிறா” எறா.
நா உடேன வ(/ைய நி;த* ெச - கீழிற5கிேன.
நா இற5கிய=ட, “மிக=

சேதாஷ . த5கைள வரேவ2கதா இத வழியாக

வ+கிேற” எ; ஒ+ க iரமான ெதானி ேக.ட-. நிமி- பாேத ேவ.ைட#
ேகாலதி ஒ+ Nர நிறா 2றிC

பாேத. அவைர* [)-

ஆ7தபாணிகளாகி பல மறவக மி#க வண#கேதா நிறாக. பல நா க

உட வதன. ‘ந ைம வரேவ2கவா இத ேவ.ைட# ேகாலேதா வதி+#கிறா.
இவ பழ5கால- Nரைர ேபாலவலேவா இ+#கிறா?” எ; எ(ணிேன.

எ க(க அவ+ைடய ேதா2றதி ஈப. அ/ 9த 9/ வைரயி ேநா#கின.
அவ+#0 அேபா- பிராய
“அPவிடதி சிரம

ஐ ப-#0 ேம இ+#0 .

ைவ-# ெகாவாேன? நா அர(மைனயிேல வ-

க(/+ேபேன” எ; னைக7ட ெசாேன.
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“நீ5க வ+வதாக எLதிய- 9த ஒPெவா+ நாI

எதி பா-# ெகா(ேட

இ+#கிேற ேநேர அர(மைன#0* ெசC5க. சிறி- cர

விகிேற” எ; ெசா, அவ றப.டா.

நா அர(மைனைய அைடேத. என#0 மிக=

ேபா

வ-

வசதி7ள ஜாைக ஹஜார

வாச, ெமைதயி அைமதி+தாக. ேபான=ட நானதி20 ேவ(/ய

ஏ2பாக ெச ய ெப2றன. பிற0 சி2;(/கIட காபி7

கிைடத-.

எலாவ2ைற7 9/-#ெகா( எ. மணி#0 ஆதான-#0 ேபாேன.
அ5கி+த ஜமீதா எைன# க(ட=ட எL-, “இ+#க ேவ( ” எ;

உபசாிதா. அPவிடதி நா0 லவக உட இ+தன. 9-Nர லவ,
அ(ணாமைல லவெர; இ+வ ெபயக மாதிர
நா அமேத.

ஞாபக இ+#கிறன.

தமி) பயி2சி
ஜமீதா அத நா0 லவகIட தி+வாைன#கா ராண

ப/-#

ெகா(/+தா. என#0 அவ சில சமய5களி சில தமி)* ெச 7.கI#0
ெபா+ ெதாிவி#0 ப/ க/த5க எLதிய-(. அத* ெச 7.க

க/னமானைவயாக= பாட

ேக.டவகI#கலாம ஏைனேயா+#0 எளிதி

விள5காதனவாக= இ+#0 “ஒ+ ஜமீதா இப/# க/னமான ெச 7.கைள
ேதெத-* சேதக

ேக.கிறாேர. ம2ற* ெச 7.கெளலா

விள5கி

வி.டனவா? அவ2ைற ப/#கிறாரா?” எ; சிதைன ெச ேவ. ேநாிேல
ஜமீதா லவகேளா இ+- தமி) %கைள ப/- இ;வைத#

க(டேபா- அவ+ைடய தமி) பயி2சியி அளைவ ஊகி-# ெகா(ேட.

ஒ+ லவ ஒ+ பாடைல ப/தா. உடேன ம+தப ேதவ, “உதரவாக ேவW ”
எ; எைன ேநா#கி# >றினா. நா த பி-வி.ேட. அவ+ைடய
ேப*சிேல காணப.ட விநயதா அத20# காரண .
“எலா#0 நறா பணித அவ+I
ெசவ#ேக ெசவ தைக-”
எ; தி+வIவ ெசா,யி+#கிறா. அத20 இல#கியமாக இ+தா ஜமீதா

நா என ஆசாாியனா? வயசி 9திதவனா? ‘உதரவாகேவW ’ எ;
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ெசான வாைதயிேல அவ+ைடய ெப+தைம7 , தமிழிCள கைர கடத
அ

ெதானிதன ‘பழ5காலதி Nர9

ெகாைட7 கவி79ைடயவராக

இ+த சி2றரசக இப/தா இ+தி+பாகேளா!’ எ; நா நிைனஉள- அவைர பாரா./ேன. அத பா.#0 ெபா+ ெசால

ெதாட5கிேன. அதைகய ரVககI

உ(டா0
எலா

இட9

கால9

கிைட#0 ேபா- என#0

உஸாக-#0 அள= ஏ-? க+-, பத ெபா+, விேசஷ உைர

ெசா, எL- 9த,ய ஐ- இல#கண* ெச திகைள7 அைம-*

ெசாேன. எL-சிதிர

ேபா,+- ஜமீதா ேக.டா. ேமேல இர(

எLதா. “இ-வைரயிC

அJபவி#காத ேபரானதைத இ; அJபவிேத.

பாடக நடதன. மணி ப- அ/த-. தகைத# கீேழ ைவ-வி. ஜமீதா
ேநரமாயி2; ேபா  ேபாஜன

ெச - ெகாள ேவ( ” எ; உபசாிதா.

மதியான என#0# கிைடத வி+த9தைத தமி) நிைனேவா உ(
மகி)ேத. நா க(ட கா.சிகெளலா
பழகிய மனிதகI , ேவைல பா#0

க(W#0 வி+தாக இ+தன. அ5ேக

உதிேயாகதகI

இ+தாக. மணி# கண#0 பிசகாம ஒPெவா+ காாிய9

மிக=

தி+தமாக

நட- வத-.

ஹஜார வாச, காலைத ெதாி- ெகாவத20 மண2 க/கார
ைவதி+தாக. இட5கெளலா

தி+தமாக=

தமாக= இ+தன.

உதிேயாகதகளி2 ெப+ பாேலா தமிைழ நறாக ப/தவக.
கால ேபா#0
ஹி+தயாலய ம+தப ேதவ+ைடய கால ேபா#ைக உண- நா

வியபைடேத. வி/ய2காைல நா0 மணி#ேக அவ எL- விவா. காைல#

கடகைள 9/-#ெகா( பா சாபி. வி. 6 மணி#0 றேத

உலா=வத20 பாிவார5கIட றபவா. யாைன#>ட , 0திைரபதி,
காைளக க.மிட எலாவ2ைற7 பாைவயி.# ெகா(ேட ெசவா.
ஊைர* 2றி7ள சாைலகளி ஒPெவா+ சாைல வழியாக* ெச; உலாவி
வ+வா. அத* சாைலகெளலா

அவராேலேய அைம#கப.டைவ; இ+ற9

மர5கைள பயிரா#கி* சாைலகைள ஒ+5காக ைவதி+தா. ேதா.ட5க நல

9ைறயி வள#கெப2; வதன. உலாவிவி. வ- எ. மணி 9த ப-மணி

வைரயி தமி) லவகIட இ+- தமி) %கைள ப/பா. திய

%கைள ப/பேதா பைழய %கைள7 ப9ைற ப/- இ;வா.
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அவ+ட இ+த வி-வாக நல வி-வ பர பைரயின; சில
பிரபத5கைள இய2றியி+#கிறாக; பல வ+ஷ காலமாக அவ+ைடய ஆதான

வி-வாகளாகேவ இ+தாக. ப- மணி#0ேம க*ேசாி# க.#0* ெச;

ஸமதான ச பதமான ேவைலகைள# கவனிபா. பிற0 நான , ஆகார
9த,யவ2ைற 9/-# ெகா( மீ.

பி2பக இர( மணி#0 தமி) %

ப/#க உ.கா+வா. நா0 மணி வைரயி ப/-வி. ஆ; மணி வைரயி

ஸமதான ச பதமான ேவைலகைள பாைவயிவா. ஆ; மணி#0ேம

த ைம பா#க வதவகI#0 ேப./ அளிபா. த

0/கIைடய 0ைறகைள

விசாாிபா. அவக அவ2ைற ஓைலயி எLதிய நீ.வாக.
அவ2ைறெயலா

பிற0 பா- ம;நா த க+ைத* ெசாCவா.

ேவ2jாி,+- வதவகI#0* சிறி-

நைடெப; .

0ைறவிறி உபசார

ஆலய
மாைலயி ஆலய-#0* ெசவா. அ5ேக நவநீத கி+Hணவாமியி ஆலய

இ+#கிற-. ஹி+தயாலய ம+தப ேதவ+ைடய ஆ.சியி நிதிய ைநமிதிக5க

மிக* சிறபாக நைடெப2றன. ஜமீதா+#0 நவநீத கி+Hணேர 0லெத வ .
ஆலய

சிறிதாக இ+தாC

ெபாிய ேகாயிகI#0 நைடெப;வன ேபாற

சிற#கைள அ5ேக பா#கலா . பல வ#கான5கI , லா, ல., ஜிேலபி,
ேத50ழ 9த,ய பdியவைககI
எலா

க(ணபிராJ#0 நிேவதன

ெச யப .

-+#0 ெந யா2 ெச வாக. ஒ+ லா உாித ேத5காயள= இ+#0 .

ேத50ழ ெபாிய சத#க அள= இ+#0 . அத பிரசாத5கைள ெவளி]ாி,+-

வத வி+தினகI#0 எதJப* ெச வ- ஜமீதா வழ#க .
மாைலயி ம+தப ேதவ வாமி தாிசன

ெச வா அ5ேக நல பா.#கைள*

சில ச5கீத வி-வாக பா/#ெகா(ேட இ+பாக.
இPவள= ஒL5காக=

திறைமயாக=

அவ நடதி வத ஆ.சிைய

ேவறிட5களி நா பாததிைல. சிறிய ஜமீனாக இ+தாC

அவ அத20 த

ஆ.சி 9ைறயா ெப+ைமைய உ(டா#கினா. அவ ஒ+ ெபாிய ேதசதி

அதிபதியாக இ+தா எPவளேவா நல காாிய5கைள* ெச தி+பாெர; நா
எ(ணி பாேப.
உபசார
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மாைல நாC மணி#0 ஜமீதாைர# க(ேட. தமி)%,பைத இ+வ+

hகேதா . பைழய %கைள ப2றி7

பி2கால- %கைள ப2றி7

நா

ஊ#கேதா ேபசிேன. ஜமீதா+ைடய >ாிய தமிழறிைவ உண- மகி)ேத.

அவ யாைர ப2றி7

02ற >;வேத இைல. ஜமீதா+ைடய மாமாவாகிய

ெபாியசாமி ேதவெரபவ+ைடய தமி)*வ/க அர(மைனயி இ+தன
அவ2ைற பாேத. என#0 பயபவதாக ஒ;

இைல. சிதிரா நதி

நான9 , இனிய வி+-ண= , அபி ஊறி ெவளிவ+
தமிழிப9

வாச

ஜமீதா ேப* ,

ேச- அ5ேக த5கியி+த சிலநா வா)#ைகைய ெத வேலாக

ேபாலா#கிவி.டன. நா ராேஜாபசாரைத ெப2; இ2ேற;

ராேஜாபசாரெமற- உபசாரவாைதய;; உ(ைமயிேலேய அ-

ராேஜாபசாரதா. நா அரசனலெனற ஒ;தா 0ைற.
பிாியா விைட

எ வா)நா 9Lவ- அ5ேக இ+தாC என#0* ச, வரா-; ஜமீதா+
உபசாிபதி 0ைற= ெச யமா.டா. அ- சாதியமா? நா உதிேயாக
பாபேதா தமி)* வ/#காக ஊெரலா அைலய ேவ(/ய ெசாத
உதிேயாக

ேவ; உளேத. ஒ+ நா, பிாிய ேவ(ேம எற வ+தைத மிக=

கHடப. அட#கி# ெகா( ஜமீதாாிட
ேக.ேட.

ப- பாடக >றி விைட

“. . . . . .ஒ+வYசி# கா(ட, ேதட, தாரள= ய Nர ேகரளR பால விைட த+வா
மேனா” எப- ம.

இேபா- ஞாபகதி இ+#கிற-. அவ பிJ

சிலநா

இ+- ேபாக ேவ(ெம; ெசானா. நான வ2;தேவ ேவ; வழியிறி
விைட அளிதா. ஒ+ சாைவ7

பண9

வழ5கினா.

சில உயத வதிர5கI

வழி*ெசல=#0

ஒ+ நா மாைலயி விைட ெப2;# ெகா(ேட. அேபா- அவ, “இ5கி+வ(/ைய7

சைமய2காரைன7

தி.ட ெச - பாதிர5கI , சாமாகI

அJகிேற. நீ5க எ5ெக5ேக ேபாக ேவ(ேமா அPவிட5I#ெகலா
ெசலலா ” எறா. “நா ேபாகிற இட5களிெலலா

சைமய2காரைன ைவ-#

ெகா( வி+- சாபிவ- 9/யாத காாிய . அத2ேக2ற வசதி இரா-. பல

இட5களி கிைடதைத# கிைடத ேநரதி உ( வி. ஏ ேதேவ. ப./னி
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ேந+ . என#ேக இப/ இ+#0 ேபா- வ(/ மா,

கிட#க ேநதாC

வ(/யா, சைமய2கார இPவள= பாிவார5கைள7
காாிய

நிைறேவறா-, தி+#02றலா

ைவ-#ெகா(டா எ

வைரயி ெசல வ(/ அJப ஏ2பா

ெச தா2 ேபா- ” எ; ேக.# ெகா(ேட. அப/ேய ஏ2பா ெச தா.
ம;நா வி/ய2காைலயி றபடேவ( .

விைட ெப2ற பிற0 ஜாைக#0* ெசேற. அறிர= ப- மணி#0 வழ#க ேபா

என#0 ஒ+வ நறாக# கா *சிய பா ெகாண- ததா. ேதபா0 ,
050மR=

ேச-# 0ழ  ேபால# கா *சிய அைத ப+0 ேபா-, “இPவள=

உபசாரைத நா

எ5ேக அைடய ேபாகிேறா ! இPவள= அைடயவகைள

எப/ பிாிவ-!” எற நிைன= எழேவ எ க(களி,+- பல பலெவ;
நீ-ளிக உதிதன.
--------

Nர ேகரள
-------

cெரப- ஜமீதா இ+த ஊாி ெபய.

ம;நா வி/ய2காைலயி எLேத. வ(/ சிதமாக இ+த-. ம;ப/7

ஒ+9ைற ஜமீதாைர பா#க ேவ(ெம; ேதா2றிய-, ேபா  பாேத.

எைன# க(ட=ட அவ தி#கி., “என விேசஷ ? வ(/ வரவிைலயா?”

எறா.
“எலா

வ- வி.டன. ச9கைத பிாிவத20 எ மன இட5ெகா#கவிைல.

தமி) ெதா( 9ேன இL#கிற-. ராதிாி நா பா அ+தியேபா- ச9கதி

அைப நிைன- மன5கசிேத. ம;ப/7

பா- வி. ேபாக

ேவ(ெமற ஆைசயா வேத. விைடெப2;# ெகாIகிேற” எ;
ெசா, நிேற.
“நம#0

வ+தமாகேவ இ+#கிற-. எத* சமயதி ஓ = ேந+ேமா

அேபாெதலா

வ- இ5ேக த5கி எ5கI#0 தமிழ9ைத ஊ.டலா ” எ;

அவ அ கனிய* ெசானா.
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விைட ெப2; பிாிேத. அ; அவைர# க(ட-தா; பிற0 அவைர#

காண9/யாம விதி ெச - வி.ட-.

எ உளைத ஹி+தயாலய ம+தப ேதவாிட
தி+#02றாலைத அைடேத.

ைவ- வி.

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

அதியாய - 114

சில%பதிகார% பதி%தி+#02றாலதி20 ேபான ேபா- ேமலகரதி,+- திாி>டராசப# கவிராய
அ5ேக வதி+தா. அவைர# க(ட=ட அத ப#க5களி உள பல

ஊகI#0* ெச; ஏ ேதடலாெமற ஊ#க

ேபா

வேத. 0 பேகாண

ஏ2ப.ட-. “நா ஊ2;மைல

ேபான=ட சிலபதிகாரைத அ*சிட ஆர பி#க

ேவ( . அத20 9 வ/க கிைட#க# >/ய இட5கI#0 உ5க
-ைணைய# ெகா( ெச; பா- வர எ(Wகிேற” எேற.

அவ, “அப/ேய ெச யலா ” எறா.
பிரபத* வ/க
அவ+ட ெசா#க ப./ 9த,ய பல ஊகI#0 ேபாேன. அ5க5ேக பல

வி-வாக Nகைள பாேத. வி-வாக பல வ;ைமயா

வ+-வைத# க( மிக வ+திேன. பைழய காலதி இ+த ஜமீதாக

நி;விய தமதாபன5கைள பாேத. ஸ தானாதிபதிகைள ப2றி7

வி-வாகைள ப2றி7

பழ5கைதகைள* ெசாCேவா அ5க5ேக இ+தன.

ெசா#க ப./ ஜமீனி மதிாியாக இ+த ெபான பல பிைள எபவ+ைடய
திறைமைய விள#0 பல வரலா;கைள# ேக.டறிேத.

அபா வாேதவநb, ளிய50/ 9த,ய ஊகI#0 ேபா  பைழய

%க உளனவா எ; ேத/ேன. ளிய50/யி லவ >.ட

இ+த-. அத ஊாி பழ

அதிகமாக

ெபய Rழிய0/ எ; ெசானாக. நா
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அலவகேளா ேபசிேன. பல பைழய பாடகைள* ெசானாக.

த5களிட9ள ஏ.* வ/கைள# கா./னாக. பI, 0றவYசி, 0Iவ

நாடக , காத, 9ைளபா., விைதபா., தி+9க விலாச

9த,ய

பிரபதவைககேள இ+தன. அவ2றி அேபா- எ தி ெசலவிைல. ஆ)த
தமி) பயி2சி7

சிறத கவி-வ9

ம5கியி+த காலதி ஜமீதாக

மன-#0 உவ உ(டா#கேவ(/ இதைகய பிரபத5கைள லவக
இய2றி பாி ெப2றாக. காபி யகதி7 பைழய % மர

லவக

ஆரா *சி#0 உ.படவிைல. ெசால#0கI , சி+5கார9ேம அத
பிரபத5களி மீc- நிறன.
ெதகாசி நிக)*சி
பிற0 ெதகாசி#0 வேத ைநடத 9த,யவ2ைற இய2றிய

அதிNரராமபா(/ய+ைடய ஆசிாிய வா)- வத மடெமா; அ5ேக உ(.
அPவிடதி2 ேபா  பாேத. என#0 ேவ(/ய- ஒ;

கிைட#கவிைல.

ஒ+ N./ ைபயா பிைள எற கனவா ஒ+வைர* சதிேத. அவ தம#0*

சில பழ

பாடக பாட 9(ெட; ெசா,,

“உளா ெகாேலா ேதாழி சிெளன

ப+-N) ெதத ைபதைல யரவ
காத; கவண ேத #0

தீ-; களிய5 கா/ற ேதாேர”
எJ

ெச 7ைள* ெசானா. நைடயி,+- அ- ச5க* ெச 7ளாக

இ+#0ெம; ேதாறிய-.

“இவ2ைற எ5கி+- ெதாி- ெகா(Qக?”
“எனிட

உள ஏ.* வ/யி இதைகய பல பாடக இ+தன.”

“அப/யா! அத* வ/கைள நா பா#கலாமா?”

97

“எ N எ வாதீனதி இைல. எனிட
பிற ைகயி2 ேபா

இ+த வ/க எ ெசாேதா

வி.டன.”

நா ஒைற ஆவேலா எதிபா#0 ேபா- அ- நிைற ேவறாம ஏமா2றைத
அைடத என#0 வழ#கமாகி வி.ட-. ைபயா பிைள ெசான பாடகI

அவ 9த,2 >றிய ெச திகI , “இ-கா;

பாராத ஒ+ %ைல இ; பா#க

ேபாகிேறா ” எற ஆவைல உ(டா#கின. அவ கட ெதாைல யா

எலாவ2ைற7 இழ- வி. தைலமைறவாக இ+தா ெரபைத பிற0
அறி- மிக=

வ+திேன. அவ த

ெசாைத இழதாெரபத2காக நா

வ+தாம, தமி)* ெசவ

அவ ைகைய வி. ேபாயி2ேற எபத2காக

“அப/யானா உ5களிட

இேபா- ஒ+ வ/7

வ+திேன.

0ரேலா ேக.ேட.
“சில ஒ2ைற ஏகI

இர(ெடா+ தக9

இைலயா? எ; ெம,த

உளன” எறா.

அவ2ைற# கா. ப/ ேக.டேபா- அவ, “ஒ+ N./ ம*சி ைவதி+#கிேற.
பக ேநரதி வ- எ-# ெகா#க 9/யா-; ராதிாி எ- வ+கிேற”

எ; >றினா.

அ; இர= அத ஒ2ைற ஏக அவாிடமி+- கிைடதன. அவ2றி ஆ;

ெச 7.க இ+தன.
சி2ற.டக

இறள=

எற பைழய %ைல* ேசதனவாக இ+#0 ெம; க+திேன.
அ% கிைட#கவிைல.

ஒ2ைற ஏகைள ெப2றாC

ஒ+ ெப+%ைலேய ெப2ற- ேபாற மகி)*சிைய

நா அைட- ைபயா பிைளைய பாரா./ விைடெப2;# ெகா(ேட.
ெதகாசியி,+- ேவ; சில ஊகI#0 ேபா  பாபதி#0 பயப

கவிராயாிட

சிலபதிகார

வ/க கிைட#கவிைல. ஆதலா திாி>டராசப#

விைடெப2;# 0 பேகாண வ- ேசேத.
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அ/யா#0 நலா+ைரயிCள 0ைறைய ேபா#கி# ெகாIவத20 நா
அைலத அைல*சC

பிரயாண

ப.ட சிரம9

ெகாYசமல, ஐ ப- ஊகI#0 ேம

ெச ேத. எதிபாத பய கிைட#கவிைல. இனிேம பிரயாணைத

நி;தி# ெகா( சிலபதிகாரைத அ*சிட20ாிய 9ய2சிகைள* ெச ய

ேவ(ெம; 9/= ெச ேத. உடேன சி;வய ஜமீதா+#ெகLதி

தி+மா:# கி+Hைணயைர# 0 பேகாணதி20 வ+விேத. அவைர7

அபகைள7

ேவ;

ைவ-#ெகா( 9/த- 9/தலாக பதி#0 ேவ(/ய

அ5க5கைள* ெசபY ெச யலாேன.
அ* பிரதிக

சிலபதிகாரதி கா# கா(டதி <லைத மாதிர

பிரVெடV காேலஜி

தமி) ப(/தராக இ+த Gநிவாச ராகவாசாாியெரபவ 9

பதிபிதி+தா. ‘ேசரமா ெப+மாணயனா இய2றிய சிலபதிகார ’ எ; அவ
பதிபிதா. 1880-ஆ

வ+ஷதி ேசாடசாவதான

பராய ெச./யா

அ#கா(டதி <லைத அ/யா#0 நலா உைரேயா அ*சி.டா. இர(

பதி#கI , அ#காலதி சிலபதிகார

பாடமாக வதைமயா ெவளியானைவ.

அவ2றி2 பல வைகயான பிைழக இ+தன. ெச./யா, க/ன

நைடயா7ளனவ2ைற எளிய நைடகளாக* ெச - , ேவ(/ய இட5களி

விாி-Y +#கி7 , கானவாி#0 உைரயிைமயா உைரெயLதி7 ,

அர5ேக2; காைத7 வர பிறி பரத இைச நாடக இல#கண5க பல
விட5களிC

வ+தலா ஆ5கா50ணர இ50* +#கி7 , அ#சி.டதாக

9க=ைரயி ெதாிவிதி+#கிறா. அதனா அ/யா#0 நலா+ைர 9L-

அப/ேய அபதிபி அைம தி+#கவிைல ெயப- ெதாியவ+ . அவ

ம-ைர# கா(ட ைத7

அ*சிட 9ய;

அ- நிைறேவறவிைல.

ஏ. பிரதிக
இத இர( அ* பிரதிகளா என#0 ஒ+ நைம7

ேத/ ெதா0தவ2றி உைர பிரதிக பதினா0

உ(டாகவிைல. நா

<ல பிரதிக எ.

இ+தன. அவ2ைற ந0 பாிேசாதி- தீமானமான பாடைத# ைகபிரதியி

அைம-# ெகா(ேட. பிற0 %C#0 அ5கமான ப0திகைள ெதா0#க

ெதாட5கிேன. தமி) %2பதிபி நாளாக ஆக உ(டான ஆரா *சி பழ#க9

99

ப(ைட தமி) %லறி=

திய திய 9ைறகைள ேதா2;விதன. சிதாமணி

பதிைப# கா./C ப- பா./2 சில திய ப0திகைள* ேசேத. அைத#

கா./C

சிலபதிகாரதி இJ

சில ப0திகைள ஆரா *சி ெச பவகI#0

உதவியாக* ேச#க ேவ(ெம; ேதா2றிய-. அவ2றி20ாிய விஷய5க

சிலபதிகார <லதிC உைரயிC
உைரயினா ெதாியவ+

பல இ+தன. அ/யா#0 நலா

%கைள ப2றிய 0றி#கைள அவசிய

எLத

ேவ(ெமற ஆைச என#0 மி0தியாக எLத-. %லாC உைரயாC

அறியப

அரச 9த,ேயா ெபயகைள வைக பதி அகராதி வாிைசயி

அைம#க ேவ(ெமப- ம2ெறா+ வி+ப . இப/ எJைடய ஆரா *சி வைக
விாி- ெகா(ேட ெசற-. தனிதனிேய விஷய5கைள பிாி- வைக பதி

ஒPெவா+ தைலபி. ெதா0- அகராதி வாிைசயாக எLத* ெச ேத.
எJட இ+- உைழத மாணா#ககI
-ைணயாக இ+தாக. கா5ேகய

மி0தியான உதவிைய* ெச தா.

அபகI

இத ேவைலயி

ேஜ. வி. பிரமணிய ஐய எற மாணா#க

பதி#0ாிய ஆரா *சி
அ+ பத5கைளெயலா

ெதா0- அகராதியாக எLதி# ெகா(ேட. அாிய

விஷய5கைளெயலா ஒறா#கி விஷய [சிைக எற தைலபி. தனிேய ஓ
அகராதி சித ெச ேத. இப/ேய %லாC

உைரயாC ெதாித அரசக,

நாக, ஊக, மைலக, ஆ;க, ெபா ைகக, ெத வ5க, லவக
ெபயகI#0 தனிதனிேய அகராதி7

அ/யா#0 நலா+ ைரயி2 க(ட

%கI#0 அகராதி7 , ெதாைகயகராதி7 , விள5கா ேம2ேகாளகராதி7 ,
அபிதான விள#க9

எLதி 9/ேத.

சிலபதிகார# கைத* +#க9 , இள5ேகாவ/க வரலா; , அ/யா#0 நலா

வரலா; , ேம2ேகா %கைள ப2றிய 0றி#கI

எLத ெப2றன.

எலாவ2ைற7 ஒL50பதி# ெகா( 9க=ைரைய எLத ெதாட5கிேன.
9தின %2பதி#களி % அ*சா0

காலதி 9க=ைரைய எLதிேன.

இத20 9த,ேல எLதி வி.டா பிற0 ேவ(/யவ2ைற* ேச-# ெகாளலா
ெமெற(ணிேன.
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ஏ.* வ/களி நிைலைய லபத ேவ(ெமப- எ வி+ப . ஆகேவ
9க=ைரயி, “ேம2>றிய பைழய பிரதிக பல, இனி வLபட ேவ(ெமபத20
இடமிலாம2 பிைழ ெபாதி-, அேநக வ+ட5களாக த ைம ப/ேபா+ , ப/
பிேபா+

இைல எபைத7 , %கைள ெபயெதLதி ெதா0-

ைவதைலேய விரதமாக# ெகா(ட சில (ணியசா, களாேலேய தா

உ+#

ெகா(/+தைல7 ந0 லபதின. ஒேறாெடாெறாPவா- பிற)-

0ைற=2; பL-ப. ெபா+.ெடாடபிறி# கிடத இபிரதிகைள
பாிேசாதித -பைத உI5கா உள 9+0 ” எ; எLதிேன.

இPவா; சிலபதிகாரைத அ*சிவத20 ஏ2ற நிைலயி அைம- நிைறேவ;
த+ணதி ெகாL  ெபா. 0மாரவாமி 9த,யா+#0 அ*ெச திைய

ெதாிவிேத. சிலபதிகார பதி* ெசலைவ அவ ஏ2;# ெகாவதாக 9ன
எLதியி+தேதா அ/#க/ அ%ைலப2றி விசாாி- வதன. அவ தா
அJவதாக ெதாிவிதா. சிலபதிகார பதிைப நிைறேவ2;வத20

அெதாைக ேபாதா வி.டாC

B. 300

ஏ2;#ெகா(ேட.

பதி ஆர ப
1891-

 ஜூ மீ ேகாைட வி9ைறயி ெசைன#0* ெச;

சிலபதிகாரைத பதிபி#க ெதாட5கிேன. திராவிட ரநாகர அ*#>டதா

ேக.ட அ*#>, அதிகமாக ேதாறியைமயா ெவைளய நாடா ஜூபி,
அ*# >டதி அ*சிட ஏ2பா ெச ேத. Rதம, ைஹேரா/ உள

அ*#>ட தைலவராகிய தவசி 9-நாடா ப5களாவி 9த, த5கிேன.

பிற0 திவா ராைமய5கா ேதா.டதி ஜாைக ைவ-#ெகா(ேட.
ராைமய5கா மாபிைள7

எ மாணா#க+மாகிய வ#கீ ேக.

ராஜேகாபாலாசாாியெரபவ என#0 இட

ெகா- ேவ(/ய

ெசௗகாிய5கைள7 ெச விதா. தி+மா:# கி+Hைணய உடனி+-

ேவைலகைள# கவனி- வதா.

சிலபதிகாரதி அ+ பத=ைர மிக=

சிைததி+தைம யா அதைன

பதிபி#கலாமா ேவ(டாமா எ; ேயாசி-# ெகா(/+ேத. ‘சிலபதிகார
நிைறேவற. ; பிற0 பா-# ெகாளலா ’ எ; ஒ+ 9/= ெச யாம
நி;திேன.
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ெசைனயி த5கிய அ#காலதி அநகரதிCள பல வி-வாக N.#0*
ெச; ஏ.*வ/கைள ேத/ேன. சரவண ெப+மாைளய+ைடய ெகா

ேபரராகிய 0+சாமி ஐயெரபவ N./ சிலபதிகார அ+ பத உைரயி ப-

ஒ2ைறேயக கிைடதன. அவ2ைற ெப2; எனிட9ள ஏ.ேடா ஒபி.

பா- தி+த5கைள* ெச - ெகா(ேட. ம2ற ப0திக எ5ேக

ேபாயினெவ; 0+சாமி ஐயைர# ேக.டேபா- அைவ ேபானவிட
ெதாியவிைல எ; ெசா, வி.டா.

தம#0

இ+ வி+சிலபதிகார பதி ேவகமாகேவ நைடெப2; வத-. அ*#>ட-#0

சாபா. விதி#0

மணி#0 ஆகார

இைடேய இர( ைம cர

இ+#0 , காைலயி 10

ெச - வி.* ெசறா இர= வ- தா உண= ெகாேவ.

ஒ+நா இர= 8 மணி#0 உண= ெகாI விதியி வ- சாபி
ஆகார

ேபா-

நறாயிராைமயா தமாறிேன. நா2ற9ள ெந 7 உ#கார

இலாத 0ழ 

ேவகாத அன9

0டைல# 0ம./# ெகா( வதன.

அேபா- அPவிதி#0 வட#ேக7ள ஹhமா ேகாயி, இராம சநிதியி சில
திPய பிரபத ேஸைவ ெச - ெகா(/+தன. அ- காதி விLத-. உ2;#

கவனி#ைகயி ெப+மா தி+ெமாழிெய; ெதாித-. உடேன எL- ைக

கLவி#ெகா( அ5ேக ெசேற.

அ; னவ நdதிர . G ைவHணவ ெபாியா பல 0லேசகர ெப+மா

வா#கி,+- தசரத ல பெலJ

ப0தியிCள பார5கைள நி;தி*

ெசா,# ெகா(/+தன. சில என#0 பழ#கமானவக. நா ேபான=ட
என#0 இட

ெகா- பிJ

ெமல* ெசாலலாயின. அத பார5 கைள#

கா- 0ளிர# ேக.ேட; பசிைய மறேத. உட,ைள# >டதீத- ேபால

ேதா2றிய-. இத* ெசவி வி+ேதா நி2கவிைல. அத பிற0, நிேவதனமான

சிதிரான5கI

கிைடதன. இர.ைட வி+- ெப2; மகி)ேத.

வி9ைற நா.க தீ- வி.டைமயா பதி ேவைலைய தி+மா:#
கி+Hைணயைர# கவனி-# ெகாI ப/7

Bைப என#0 அJ ப/7

ஏ2பா ெச -வி.# 0 பேகாணதி20 வேத.
----
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அதியாய -115

சில%பதிகார ெவளி5!
0 பேகாணதி20 வ- வழ#க
பதி ேவைலைய7

ேபால# காேல` ேவைலேயா சிலபதிகார

கவனி- வேத. அ%2பதி விஷயதி காகித விைல,

அ*#>, 9த,யவ2றி20 ேபா-மான ெபா+ எ ைகயி இைல.

தக-#0 ேவ(/ய விஷய5கைள விள#கமாக அைம#0 9ய2சியி மாதிர
எ திறைம வளதேத யறி, பிரர

ெச வத20ாிய ெபா+ வசதிைய

அைம-#ெகாI விஷயதி எ க+- அதிகமாக* ெசலவிைல.

சிலபதிகாரதி ஏL காைதக அ*சி. நிைறேவறியி+தன; ேமேல 23 காைதக

நிைறேவற ேவ(/யி+தன.

ெபா+Iதவி ெச த அபக
என- நிைலைய தமி) அபிமானிகI#0

ந(பகI#0

கனவாகI#0

ெதாிவிேத. தி+வாவ-ைற, 0ற#0/, தி+பனதாெளJ

மட5களிCள

தைலவகI , ெகாL  ெபா. 0மாரசாமி 9த,யாரவகI , 0 பேகாண

ேசைஷயரவகI

ேவ; பல கனவாகI

த#க சமயதி ெபா+Iதவி

ாிதன. அதனா ேமேல பதிைப நடதி* ெசவத20ாிய ைதாிய
உ(டாயி2;.

சா-

என#0

இராமவாமி 9த,யா பிாி=
சிலபதிகார பதி ேவகமாகேவ நைடெப2; வத-. விைரவி அதைன 9/-

வி. அபா ேவ; %கைள அ*சிட ெதாட5கேவ(ெம; எ(ணிேன.

இைடயிைடேய றநா:;, பதி2;ப-, மணிேமகைல 9த,ய பைழய %களி
ஆரா *சி7

நைடெப2; வத-. அ#காலதி எ அாிய ந(ப+

ேப+பகாாி7மாகிய ேசல

இராமவாமி 9த,யாைர இழ#0

இதமி) நா./20 ேநத-. 1892-ஆ

வ+ஷ

-பா#கிய

மா* மீ இர(டா

ேததி அவ

உலக வா)ைவ நீதா. அத -#க* ெச திைய# ேக. நா -/-/-

ேபாேன. அவ+ைடய பழ#க

என#0 ஏ2ப.டைத7

%லாரா *சியிேல நா 0 ப/ ேநதைத7

அதனா பழதமி)

எ(ணி பாேத. அவ+ைடய

c(த இராவி.டா சிதாமணிைய நா அ*சிவ- எ5ேக? ச5க %களி
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ெப+ைமைய உண- இ2; ெவளிப-

9ய2சி#0 என#0

என

ச பத ? -#க உண*சிேயா சில பாடகைள எLதிேன. அவ2;. சில
வ+மா;:-

“எைடயா ரைடய இராமசா மி#0ாிசி

உைடயா நய0ண

அைடயா பேலா+

ஒPெவாைற 7னி7னி
ஆ2; வழி காணாரா 

-ைடயா ராகிமனY ேசாதிடெவ5 ககறைனேய!”

[எைட-எனிடதி]
“இேறJ
0ேறJ
ஒேறJ
எேறJ

பாCெமJ

இெசாCைட யா ைவர#

ஒPவா# 0ணJைடயா

02ற-

உைனயWக ஒ(ணாேதா சாதி+பி

நி2பிாித எ ைம வ+திேமா!”

[இ ேதJ , நி2பிாித - உைனபிாித.]

“ஊ#0ைழபா ேபானாென ;ைலவா+

ேபானானி

பா#0ைழபா ென; பைதபா+ தமிெழJ9
நீ#0ைழபா ென;+கி நி2பா+ மா #கல5க
ஆ#0ைழபா ெசறா

அளி7ைடய அ(ணேல!”

[உைலவா - வ+-வா. தமிெழJ

9நீ - தமிெழJ

சிலபதிகார , மணிேமகைல எJ

இர(ைட7

கட. அளி - அ.]

தக வ/வதி2 பா#க

ேவ(ெம; 9த,யா எPவளேவா ஆவேலா/+தா. அவ இ+த காலதி

அPவிர(ைட7

நிைறேவ2;

ேப; என#0 இலாம2 ேபாயி2;.

இைடயி ஓ = கிைடத காலதி ெசைன#0* ெச; வ+ேவ. 1892வ+ஷ

ேகாைட வி9ைறயி அ5ேக ேபாயி+தேபா-, தி+மா:#

கி+Hைணய ஊ+#0* ெசல ேவ(/யி+தைமயா அவ+#0 விைட

ெகாதJபி வி.ேட. தி+வLc ச#கரவதி ராஜேகாபாலாசாாிய+

திைலவிட5க ெவ(பா, ேவCசாமி பிைள7 , மில காேலஜி,+த

பராயC நாய எபவ+

த5களாலான உதவிகைள* ெச தாக. ;;
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>ைமயான அறி=

உள ைவ. 9. சடேகாப ராமாJஜாசாாிய ெப+ பாC

எJட இ+- ஒபி. பாத 9த,ய உதவிகைளெயலா
வதா.

சிலபதிகார

<ல9

உைர7

92;ெப;

ெச -

நிைலயி இ+தன. ந(பக பல

அ+ பத=ைரைய7 பதிபி- ெவளியிட ேவ(ெம; வ2;தினைமயா

அதைன* ெசபY ெச - சிலபதிகாரதி பி அ*சி ப/ ெகா- வி.ேட.
அ+ பத=ைரயி 9க=ைர

சிலபதிகாரதி20ாிய 9க=ைரைய 9த, எLதி வி.ேட. அதி

அ+ பத=ைரைய ப2றி அதிகமாக எLதாம ஓாிடதி அ/# 0றிபி,
இPவ+ பத=ைர, தனிேய அ*சி. இதகதினி;தியி2 ேச#கப./+#கிற-’

எ; மாதிர

எLதிேன.

அ+ பத=ைர 9Lவ-

அ*சான பிற0 அைத ப2றி ெதாிவி#க

ேவ(/யவ2ைற தனிேய எLத ேவ(ெம; ேதா2றிய-. அைத எLதி வி.டா

சிலபதிகார தக நிைறேவறிவி .

இத நிைலயி, அ*#>டதி20# ெகா#க ேவ(/ய பண

எ ைகயி

இலாைமயா, தி+வ,#ேகணியி,+த நா.ட -ைர 0மாதாவாகிய

விவநாத சாதிாியாாிட

ேபா

ேவ(/ய ெதாைகைய ெப2;# ெகா(ேட.

அ; ெவளி#கிழைம, சனி#கிழைம சிலபதிகார ேவைலைய Rதி ெச - ஒ+

தகைத ைப( ெச வி-# க(ணா பா-வி.# 0 பேகாண
ேவ(ெமற வி+ப

ெசல

பலமாக இ+த-. ெவளி#கிழைம மாைல விவநாத

சாதிாியாைர அWகியேபா- அவ அறிர= த
ெச தா. இரவி அ5ேக த5கிேன.

அ+ பத=ைர#0 9க=ைர எLத எ(ணி# காகித9

N./ேலேய உண= ெகாள*

ேபனா=

சாதிாியாாிட

வா5கி#ெகா( எLத உ.காேத. என#கி+த ேசாவினாC பசிேயா

ஆகார

ெச தைமயாC

உடேன c#க

வ- வி.ட-. ஒ;

ப-# ெகா(ேட. ப-# ெகாI ேபா-, ‘இெபாL-

ெச ய இயலாம

9க=ைர

எLதவிைலேய! நாைள எ. மணி#0 அ*# >டதி2 ெகாதா தாேன
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நாைள#ேக தகைத 9/-# க(ணா2 பா#கலா ?’ எற கவைல மாதிர

இ+த-.

‘வி/ய2 காைலயி எL- எLதிவிட ேவ( ’ எற தீமானேதா ஒ+
ெமL0வதி7

ெந+ ெப./7

வா5கி ைவ-# ெகா(ேட.

நறாக c5கிேன. இரவி இைடேய விழி ஏ2ப.ட-. Rதியாகாத

சிலபதிகார தக எ அக# க(9 நிற-. எL- விள#ேக2றி

பா#ைகயி இர( மணிதா ஆகியி+த-. அைர c#கதி எLதைமயா

மீ.

ப-# ெகாள ேவ(ெமற உண*சிேய ேமேலா5கி நிற-.

‘ப-# ெகா(டா நா0 மணி#0 எLதி+#க 9/7மா? அய*சியா
ெநேநர

c5கி வி.டா காாிய

அைர0ைறயாக நி; விேம!’ எ;

பலவிதமான சிதைனக எLதனேவ ெயாழிய எLத ேவ(ெமற ேவக
உ(டாகவிைல. உலகெமலா 0ற.ைட வி. c50

அ*சமயதி ஓ -

ேபான நிைலயி என#0 ஊ#க ஏ2பவத20 அJ>லமான ெபா+ யாஇைல.

க(க ழறன. ெகா.டாவி வி.ேட; அ(ணாத ேபா- எதிேர வாி இ+த
ஒ+ பட

எ க(ணி2 ப.ட-. இனா+ைடய படெம; ெதாி- ெகாள

9/யவிைல. படதிCளவ மி## ;;

9ய2சி7

உைடயவெரப-

ேதா2றதி,+ேத ெதாித-. அேதா2ற எ உள-ேள ஊ#கைத

எLபிய-. ‘இவ யாேரா ெதாியவிைல; என -/யா

இ+#கிறா! நா

ேசாவிேல <)கியி+#கிேறாேம!’ எ; எ(ணிேனேனா இைலேயா, உடேன

ேபனாைவ எேத; எLத ெதாட5கி வி.ேட.
அ+ பத=ைரைய ப2றி எ ஞாபக-#0 வதவ2ைற ைவ-#ெகா(
+#கமாக ஒ+ 9க=ைர எLதி 9/ேத. அப/ எLதியைத மீ.

ெசபY ெச - ெகா(ேட. பிற0 என#0 c#க

விவநாத சாதிாியாாிட

அத பட

ப/-*

வர நியாய ஏ-? > காைலயி

யா+ைடயெத; விசாாிேத.

அவ+ைடய தைலவராகிய நா.ட -ைரயினெத; ெதாி- ெகா(ேட.
அபடைத# க( என#0 உ(டான ஊ#கைத7
நைமைய7

அவாிட

ெசாேன.

அதனா விைளத
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சனி#கிழைமய; சிலபதிகாரதி எYசியி+த ப0தி கெளலா

அ*சாயின.

ஞாயிற; இர= ைப( ப(ணின பிரதி ஒைற எ-#ெகா(
0 பேகாண-#0 றப.* ெசேற.

சிலபதிகார தக5க ைப(டாகி* ெசைனயி,+- வத=ட அJப
ேவ(/யவகI#ெகலா

பாரா./# க/த

அJபிேன. அதைன# க(ட அபக மிக=

எLதி னாக இராமநாதர

ேச-பதியவகI#0

ராஜா 9. பாகர

பிரதிக அJபிேன. அவ தக கிைடத விவரைத

ெதாிவிதேதா த#க சதப ெமாறி எைன இராமநாதர-#0 அைழ#க
ேந+ெம; , அேபா- தவறாம வர ேவ(ெம;

சாிதிர* ெச திக
சீவகசிதாமணி7

ப- பா.

எLதினா.

தமி) நா./ உலாவ ெதாட5கிய பிற0

பழதமி) %களி ெப+ைமைய உண- இ;
உ(டாயி2;. அவ2றி பி சிலபதிகார

வழ#க தமிழகளிைடேய

ெவளிவரேவ, ப(ைட தமி)

நா./ இய , தமிழி இ+த கைல பரபி சிற

யாவ#0

லபடலாயின. ‘க(டறியாதன க(ேடா ’ எ; லவகI
ஆரா *சியாளகI
சிலபதிகார

உவைக# கட, <)கின.

மிக அாிய சாிதிர* ெச திகைள உைடய-. தமி) நா. அரசனாகிய

ெச50.வ வட நா ெச; வடேவதகைள ெவ; க(ணகியி

ப/ம*சிைல ெகாணத ெச தி மி#க வி மிதைத உ(டா#கிய-. அறி7 , ச5க
காலைத நிணயிபத20* சிலபதிகார

மிக=

9#கியமான ஆதாரமாக

இ+#கிற-. தமி) நா.* சாிதிர ஆரா *சியி வல பல+ைடய கவனைத

அ% கவத-.

அ/யா#0 நலா உைரயினா அறித ேவ; %க தமிழபகIைடய

அறி=#0 வி+தாயின. இதைன எதிபாேத அவ+ைரயி2 க(ட %கைள

ப2றிய 0றி#கைள தனிேய ெதா0- ெவளியி./+ேத.
ெப+5கைத
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அP=ைரயினா நா அறித பல ெச திகI 9#கியமான- ெப+5கைத எJ
%, சிறபா0 . நா ேத/ ெதா0த %கI ‘ெகா50ேவ மா#கைத’

எப- ஒ;. அ- யாேரா ெகா50ேவ எற ஒ+வைர ப2றிய கைதயாக

இ+#கலா ெம;தா எ(ணியி+ேத. 9J

%2வ/ எ ெப./யி c5கி# ெகா(/+த-.

பிJ

இலாத அத

அ/யா#0 நலா+ைரைய ஆரா *சி ெச தேபா- ஓாிடதி, “>தியாி+#ைக7Y
2றிய தாக#, காபிய வாசைன கலதைவ ெசா,” எற அ/கைள அவ எ-#
கா./ யி+பைத# க(ேட; இைட*ச5க கால- %கைள ஆரா - ெச த

உதயண கைதயி அPவ/க உளன ெவ; அவ அறிவிதி+தா.
ஒ+ நா எனிடமி+த ெகா50ேவ மா#கைதெயJ

வ/ைய ர./ய

ேபா- அத இர( அ/கைள அதி2 க(ேட ஊறி# கவனிேத. 9J

பிJ

பாேத. உதயணெனற ெபய பலவிட5களி வத- ெகா50ேவ

மா#கைதேய உதயண கைதெய; ெதாிய வத-. பிJ

அ/யா#0

நலா+ைரயினா அத20 ெப+5கைத, கைதெயற ெபயகI உ(ெடபைத

உணேத. அ-கா;

அ%ைல# கவனியாதி+த நா அதைன ஆவேலா

ப/- பா#க ஆர பிேத.

நா எLதிய %20றி#களி எனிட9ள வ/களி ,+- ெதாித

ெச திகைளெயலா லபதிேன. உதயண கைதையப2றி எL-ைகயி,

“இெபாL- கிைடத ைகெயL- பிரதியி 9தC கைட7 பL-ப. ேபா
வி.டைமயா 9தலாவ- உYைச# கா(டதி 32 சி2;;#க

காணபடவிைல; ஐதாவ- நரவாண கா(டதி ேமCள கா(ட5க இைவ

ெயப- , அவ2றி சி2;;#க இதைன ெயப-

ெதாியவிைல.

இPவ/யா#0 நலா+ைர பாிேசாதைனயாேலேய இ% இ#கால-

ெவளிப.டெத; ெசாலலா ” எ; 0றிேத. அ%2 பிரதி எனிடதி

இ+பைத இதனா ஒ+வா; 0றிபாக ெவளி பத ேவ(ெமபேநா#க .

பிற %க

எ
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இப/ேய 9ெதாளாயிரைத ப2றிய 0றிபி, “9ெதாளாயிர” ெமJ

% இெபாL- கிைட#கவிைல; ஆயிJ , ‘வாாிய ெப(ைண’ எJ

இPெவ(பா, தா எ-# கா. ெச 7.களி தைலபி அPவ%2

ெபயைர எLதி விள#0 ‘றதி.’ எJ

தகதிெலLத ப./+தலா,

9ெதாளாயிரதி Cளெதறறிய ப.ட-” எ; றதிர.ைட ப2றிய
ெச திைய எLதிேன.

இPவாேற அகநா:;, 0;ெதாைக, பதி2;ப-, பாிபாட, றநா:;,

மணிேமகைல எJ பைழய %கைள ப2றிய 0றி#கைள விாிவாக

எLதிேன. தி+#ேகாைவயா+ைர ேபராசிாிய இய2றியெதபைத ஒ+ 0றிபி2

பிவ+மா; ெவளிபதிேன. “அP=ைரயாசிாிய ந*சினா#கினியெரபபல+ைடய ெகாைக; யா எ(ணியி+த-

அ-ேவ. ஆயிJ

தமி) பிரேயாக

விேவக %லாசிாியராகிய பிரமணிய ப(/த தாமிய2றிய அபிரேயாக விேவக
%Cைரயி இ%C#0 உைர ெச ேதா ேபராசிாியெர; பலவிட-

லபதினைமயாJ , ெதனா./ ஆ)வா தி+நகாி 9த,யவ2றி,+த

பர பைர தமி) வி-வாக Nகளி இ+#0

ஏ. பிரதிகளி

தி+*சி2ற பல# ேகாைவயா+ைர எ;ளைவகI. பலவ2றி தைலபிC

ேபராசிாிய+ைரெயேற எLதப./+தலாJ , உறி பாதவிட-* சிறி-

அைவக ேவ;பா/றி அ*சிடப.ட உைரயாகேவ இ+தலாJ

இ%Cைரயாசிாிய ந*சினா#கினியெர; ஒ+ தைலயாக* ெசால#
>டவிைல.”

நா எLதிய இதைகய 0றி#க தமிழபகIைடய ஆவைல அதிகமா#கின.
9க=ைரயி இ;தியி, “இ*சிலபதி காரைத ேபாலேவ நா பதிபி#க
வி+ பிய % ஒPெவா ைற7 க+திய வ(ண

நிைறேவ2;த2 ெபா+. ,

பிரதி7தவி ெபா+Iதவி 9த,யன ாிேதா ெப+ வா)வைட7
தி+வ+ ர#0 ப/ எலா

ெபா+.

வல 9L9த2 கட=ளாகிய இைறவJைடய

தி+வ/ தாமைர#கைள பிராதி#கிேற” எ; எLதியி+ேத.

இைவெயலா

ேச- தமி) நா./ ஒ+ கிள*சிைய உ(டா#கின. அ5க5ேக

உளவக >/ எைன வா)தி ேமC %கைள பதிபி- ெவளியிட

ேவ(ெம; அறிவிதன. எJைடய அபக தனிதனிேய க/த எLதி,

இன இன %ைல ெதாட5க ேவ(ெம; வ2;தின.
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சிலபதிகார

நிைறேவறிய=ட, இPவா; ேவ; அணிகல கைள7

-ல#கி

தமி) மகI#0 அணியேவ(ெமற அ# க.டைள தமி) நா.டாாிடமி+என#0# கிைடதைமயி, மீ(

நா ஆ)ேத.

எத %ைல ெதாட5கலாெமற எ(ணதி

------

அதியாய -116

க ப ெச/தி6 ேஸ(பதி ஸ மான8
பல வ+ஷ5கI#0 9 ஒ+ நா தி+வாவ-ைற மடதி ஆதீன

தைலவகேளா ேபசி#ெகா(/+#ைகயி ேதரLcாி ,+- G ைவHணவ
ஒ+வ வதா. அP\ாி விேசஷ5கைள ப2றி நா அவாிட

விசாாி#கலாேன.

அவ <லமாக# க ப பிறத ஊ அேதரLcேர எ; ெதாிய வத-.
அLc மட

தி+வLcெரபேத அத இய2ெபய. அத20 தி+ஞான ச பத தி+வா

மலத+ளிய ேதவார பதிக

ஒ;(. அதி அLைத எ; அத ெபய

ெசால ெப2;ள-. தி+வாவ-ைற#0 வத G ைவHணவ அP\*

சிவாலயதி எLத+ளி7ள வாமியி தி+நாம

ேவதாீசெர; ெசானா.

“சிவாலயதி தனிேய மகா மேடவர எற <தி இ+#கிறா. தீததி
அதிHடான ெத வெம; ெபாியவக ெசாவாக” எ;

அவ >றினா

அேபா-,
“அLைத மாமைறேயா
வழிபாெச

மாமட மனிைனேய”

எற ேதவார ப0தி எ நிைன=#0 வத-. தி+ஞான ச பதரா2 பாட ெப2ற

<தி அத மகாமேடவரராக தா இ+#க ேவ(ெம; ேதா2றிய-.

‘மாமைறேயா வழிபா ெச ’ எபதனா அ5ேக 92காலதி ேவதேகாஷ
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நிர பியி+தெத; , ேவதாி எற ெபய அP\+#0 அைமத-

ெபா+தெம; க+திேன.
க ப பிறத ஊ ேதவார

ெப2ற தலமாக இ+ததி காரணமிலாத தி+தி

ஒ; என#0 ஏ2ப.ட-. க ப காலதி பழமைற7

சிற- விள5கி யி+#கலா .

கனி தமிL

அP\ாி

க ப பிறத ஊ

க பைர ப2றிய ெச திக பல தமி)நா./ வழ5கி வ+கிறன. அவைர ப2றிய
தனிபாடகI
அHடாவதான
பாடகைள7

பல உ(.

Nராசாமி ெச./யா தா இய2றிய விேநாதரஸ மYசாியி தனி

கண பர பைர* ெச திகைள7

பிைண- ப/பத20

இனிைமயாக இ+#0 ப/ க ப வரலா2ைற எLதி வி.டா. ஆனா சாிதிர

உ(ைம எPவள= எப- ேவ; விஷய .

க பராமாயண* சிற பாயிர5களி,+-

தனி பாட களி,+- , ‘க ப

தி+வLcாி2 பிறத உவ*ச, அவைர ேபா2றி பா-காதவ சைடயப
வளெலற ேவளாள, அPவள ெவ(ெண

நbெரJ

ஊாின’ எபன

ேபாற ெச திக ெதாிய வதன. மா]ர-# க+கி தி+வLcெரற

ெபய+ைடய ஊ ஒ; இ+#கிற- அ- சிறத விHW தல . க ப அ5ேக

பிறதி+பாெரற சேதக

ெபய தி+ இதf.

சில+#0 எLத-. ஆனா அP\ாி இயபான

உவ*செரபா ேகாயி2 Rைச ாி7

வ0பின; ஒ*ச ெர;

ெசாவ-(.

மிதிைல ப./யி என#0# கிைடத தி+விைளயாட2 பயகர மாைலயி அ%,
ஆசிாிய Nரபதிர# க பெர; இ+த-. அதி,+- க பெரப- 0/ப2றிய
ெபயெர;

க ப+ைடய இய2 ெபய மைற- விடேவ, அவ 0/ ெபயேர

நிைலதெத;

ேதா2றிய-. பழ5காலதி க பைத ைவ- Rசித

காரணதா அவகI#0# க ப ெரற 0/ ெபய வததி+#கலா .
கதி ேவ

ம5கல
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தYசா\ாி பிரபல வ#கீலாக இ+தவ+ எனிட

ேபர R(டவ+மான ேக.

கயாண தைரய த 9ைடய ஊராகிய கதிராம5கலதி ஒ+ - N க./
1892-ஆ

வ+ஷ ஜூ மாத கி+க பிரேவச

ெச தா. அவசிய

அத

விேசஷதி20 வரேவ(ெம; அவ என#0 எLதினா. அத அைழ# க/த

கிைடத=ட, அP\+#க+கி உள க ப பிறத\ைர7
ேவ(ெமற ஆவைல7

உட ெகா( ெசேற.

பா- வி. வர

0தால ெரயிேவ ேடஷனி இற5கி வட#ேக சில ைம cர

ெசறா

கதிராம5கலைத அைடயலா . நா ஏறிய ெரயி வ(/யி கதிராம5கல

வாசியான ேகாபால கி+Hண ேஜாயெரபவைர# க(ேட. அவ

க பைரப2றிய சில விஷய5க ெசானா.

“க ப பிறத- ேதரLcதா. அத20 வட#ேக ெவ(ெண

நb இ+#கிற-.

சைடயப வள இ+த ஊ அ- எ5க ஊராகிய கதிராம5கல9
ச பத 9ைடயேத” எறா அவ.

க ப சாிதிர

“எப/?” எ; ஆவேலா ேக.ேட.
“கதி ேவ

ம5கலெமப- அத ஊ+#0 9த, ஏ2ப.ட ெபய. அ-ேவ மாறி#

கதிராம5கலெம; ஆயி2;.”
“கதி ேவ

ம5கல ெமற ெபய வர# காரண

“க ப ஒ+ தாசியிட

என?”

அ ைவ- பழகி வதா. அவ அத ஊாி இ+தா.

ஒ+நா தJைடய N.# >ைரைய ேவய ைவ#ேகா இைலெய; அவ
க பாிட

ெதாிவிதா. அவ சைடயப வள,ட

இைத ெதாிவி#கேவ,

அPவள ெந2கதிகைளேய அ;- அவ2றா ேவய* ெசானாரா .
அதனாதா கதி ேவ

ம5கலெமற ெபய அத ஊ+#0 உ(டாயி2;.”

இத# கைத அேபா- என#0 திதாக இ+த-. க ப+#0 தாசிகளி ெதாட

உ(ெடற வரலா2ைற ம.

ேக./+ேத. இத வரலா; சைடயப

வள, ெப+தைமைய விள#0வதாக இ+த-. ‘நா

கதிரம5கல
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ேபாவத20 பிரேயாசன

ஆர பதிேலேய கிைட- வி.ட-’ எ; மகி)- அத

ேஜாயைர பாரா./ேன.
கதிராம5கல-#0 ேபா

இத# கைதைய பல வாயிலாக# ேக. உ;தி

ெச - ெகா(ேட. கி+க பிரேவச மான பிற0 ேதரLc+#0 ேபாேன.

அ5ேக க ப ேம எற ஓாிடைத# கா./னாக. க ப N அ ேம./

இ+தெத; ெசானாக. அP\ ெப+மா ேகாயி, க ப, அவ மைனவி

இவகIைடய பி ப5கைள7 க(ேட. ேவதாீச ஆலய-#0 ேபா

மகாமேடவர சநிதிைய7
ப#கதி ேdதிரபாலர

பாேத.

எற ஊ இ+#கிற-. ேdதிர பாலெரப-

வயிரவர- தி+நாம . க ப 9த 9தலாக பா/ய,
“வா த வயிரர மாகாளி ய ேமேக”
எற பா./ வ+

வயிரவர

0றிபித காளி ேகாயி இJ

ேகாயிெல; வழ50கிறாக.
ெவ(ெண

அத ஊராகதா இ+#க ேவ( . அவ
இ+#கிற-. அைத அ5காளிய ம

நb

அபா ெவ(ெண

கிராமெம;

நb+#0 ேபாேன. அைத* சைடயப பிைள

வழ50வாக; அ;ப- ேவ, 7ள-. அ5ேக ஒ+ 0ள

அத கைரயி விHWவி வி#கிரக

இ+த-.

உ(

“ேமா.ெட+ைம வாவிக 9.வரா கெற;
N.டள=

பா ெசாாி7

எற பா./ >ற ெப;

ெவ(ெணேய”

வாவி அ-தாென; சில >றின.

கதிராம5கலதிCள சிவாலயதி20 ேபாேன. அ5ேக உள ஒ+ விநாயகைர

தாிசி#ைகயி iடதி ஏேதா எLதி யி+பைத# க( கவனிேத. “ெவ(ெண
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நb பிைளயா” எ; ெபாறி#கப./+த-. மா]ரதி,+- தYைச#0*
ெசC

சாைலயி அPவி#கிரக

இ+தெத;

பா-காபி ெபா+.

அதைன# ெகாண- ஆலயதி ைவ தாகெள;
எலாவ2ைற7 க(

ேக.

ேகவி72ேற.

இ2;# க பர- நிைனவிேல ஊறியவனா #

0 பேகாண-#0 வ- ேசேத. க ப ராமாயணைத ப/- ப/-

இ2ற என#0# க ப வரலா2ைற ப2றிய திய ெச திக கிைடததி
அளவ2ற மகி)*சி ஏ2ப.ட-.

என#0# கிைடத ஏ.* வ/களி காணியாள அகவ எப- ஒ;. அதனா

ேசாழ நா. ேவளாளகIைடய ேகாதிர5க 64 எப- ெதாிய வத-. அவ2;

சைடயப நயினா ேகாதிர ெமப- ஒ;. ேசாழ நா. ேவளாளகI#0

நயினாெரற ப.ட

உ(. சைடயப வளல- பர பைர யினர-

ேகாதிரெமேற அைத# க+-கிேற.
க பைர ப2றி7

அவ ஊைர ப2றி7

ேவறிட5கைள ப2றி7

நா ெதாி-

ெகா(ட இ*ெச திகைள தி+வாவ -ைற ஆதீன கதராகிய G அ பலவாண
ேதசிக+#0* ெசாேன. அ+5கைல விேநாதராகிய அவ ேக. மி#க

சேதாஷைத அைடதா.

பி2காலதி எ தக பதி#0 உதவியாக இ+த பினc அ.
நாராயணசாமி ஐய க ப ச பதமான இPவிஷய5கைள எனிட
ெகா( இவ2ைற7 ேவ; சில விஷய5கைள7
பாட தக உைரயி ெவளியி./+#கிறா.

ெதாி-

ேச- தா பதிபித தமி)

நவராதிாி விழா
அPவ+ஷ

நவராதிாி விழா=#0 வரேவ(ெம; இராமநாதர

G பாகர ேஸ-பதியிடமி+- என#0 அைழ# க/த

வத-. நா காேலஜி

ப- நா.க ரஜா ெப2;# ெகா( றப. ம-ைரயி இற5கி மா.
வ(/யி இராமநாதர

ெசேற. வழியி பல வ(/க தா5க 9/யாத

ப(ட5கைள ஏ2றி#ெகா( ெசறன. பார மி0தியா பல அ* 9றிதன.

எலா

இராமநாதரைத ேநா#கி* ெசவைத அறி- நவராதிாி விழாவி

சிறைப ஒ+வா; ஊகி-# ெகா(ேட.
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இதமி) நா./,+-

ேவ; நாகளி,+-

%2;# கண#கான வி-வாக

வதி+தாக. தமி)நா.# கனவாகளி ஒ+வ பா#கியிைலெய; தா
ெசால ேவ( . ஊ தா5காத >.ட
விைலெயலா

>/யி+த-. ப(ட5களி

ப மட50 ஏறி வி.ட-.

ேச-பதி மனகளி 0ல ெத வமாகிய ராஜ ராேஜவாி அ பிைக#0 1008 ச5க

ைவ- அபிேஷக

நைடெப2ற-. Rைஜ 9த,யன மிக விாிவாக நிக)தன. ேமள#

க*ேசாி, ச5கீத வினிைகக 9த,யவ2றி20# கண#ேகயிைல. ஸ கி+த

விவாகளி சைப7

தமி) ப(/தகளி சைப7

நடதன.

மகா ைவதியநாைதய அேபா- ேதக அெசௗ#கிய ேதா/+தைமயா
வரவிைல; அவ தைமயனா மாதிர

அPவி+வகைள7

வதி+தா. இர.ைடயைரேபால

ஒ+50 பாேத பழகிய என#0 இராமவாமி ஐயைர தனிேய

பாத ேபா- உயிாிலா உட ைப பாப-ேபால இ+த- “த5க சேகாதர
வரவிைலேய; ேதக அெசௗ#கிய

கைமயாக இ+#கிறேதா?” எ; ேக.ேட.

“ஆ ; பிரணதாதி ஹர தி+வ+ என ெச கிறேதா! நா >ட வ+வதாக

இைல. ைவதி தா ‘ேபா வி. வா’ எறா. பல காலமாக பழகிய இட ;

அதனா வேத” எறா.
என#0 தனிேய ஜாைக தி.ட

சதி#0

ெச தி+தாக. பல வி-வாகைள ஒ+5ேக

சதப அத மாதிாி ஏ2பவ- மிக=

ெப2ற சேதாஷைத வி-வாகI

அபகI

அாி-. சிலபதிகார
எனிட

9/=

ெதாிவி-

பாரா./னாக. “நீ5க ெகாதி+#கிற % வாிைசைய பாதா மைலபாக
இ+#கிறேத! அதப/ என ஆர பி#க ேபாகிறீக?” எ; ேக.டாக.
“மணிேமகைல இ+#கிற-; றநா:; இ+#கிற-; பதி2; ப-, ஐ50%;,
அகநா:;, ந2றிைண-இைவகெளலா இ+#கிறன. ஒPெவாறாக ெவளியிட

ேவ( ” எ; ெசாேன. இனைத ெதாட50வெதற நி*சய
என#0 ஏ2படவிைல.

அெபாL-
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சி; வய ஜமீதாராகிய 9- ராம,5க ேதவ+டJ , பாலவநத ஜமீதா+

ெபாJசாமி ேதவ+ைடய 0மார+மாகிய பா(/-ைர ேதவ+டJ
பழகி* சலாப

ெச 7

சதப

என#0 அேபா- கிைடத-. 9-

ெந+5கி

ராம,5கேதவ பாகர ேச-பதி#0 பா.டனா 9ைறயின. ேமேல நா

ெவளியி

%கI#0 ெபா+Iதவி ெச வதாக அவ வா#களிதா.

அ5ேக இ+த ப- நா.கI
ேச-பதியிJைடய உபசார9

ெபாL- ேபானேத ெதாியவிைல.

சா-ாிய வசன5கI

ெகாைட ெப+ைம7

வியைப உ(டா#கின. அத விழா=#0 இர( லd Bபா கI#0 ேம

என#0

ெசலவாயி2ெற; ெதாித-.

வி-வாக ேச-பதிைய பல ப/யாக வா)தி பாடகைள# >றின. நாJ

சில ெச 7.கைள* ெசாேன.

“வி(ணி2 சிறதி பா2கர ேபா வி+ மித
ம(ணி2 சிற-ய பா2கர Rபதி வாழியேவ”

[பா2கர - பாகர ([ாிய), பா ேபாற கிரணைத 7ைடய சதிர]
எற இர(ட/கேள இேபா- நிைன=#0 வ+கிறன.
ச மான
நா ேச-பதி ேவதாிட

விைடெப2;# ெகா(ட ேபா- அவ என#0 இர(

உயத சாதரா#கைள ேபாதி,

“தYசா\ ஜிலாவி20 வ+ேவ. அேபா- அவகாசமாக உ5கேளா ேபசி
உ5க தமி) பணி#0 ேவ(/ய உதவிைய* ெச ேவ” எ; ெசானா.

றப ேபா- தானாதிகாாி எ வழி* ெசல=#0
அளிதா. நா 0 பேகாண

வ- எ தா

சாதரா#கைள# கா(பிேத. யாவ+

அ பலவாண ேதசிகாிட

ப/* ெசல=#0மாக Bபா %;

தைதய+#0

அபகI#0

மகி)தன. தி+வாவ-ைற#0 ேபா

கா./ய ேபா-, “மிக=

உயத ச மான ; த5க

த0திைய அறி- ெச த சிற இ-” எ; பாரா./னா.
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“இத ஆதீன ச பத

இலாவி.டா என#0 என மதி இ+#க ேபாகிற-?”

எ; ெசா, வி., “இைவ இர(

என விைலெப; ?” எ; ேக.ேட.

“9%; Bபா #0 ேம இ+#0 ” எறா அ பலவாண ேதசிக.
“இத -ப.டாவினா என#0 என பிரேயாசன ? இவ2ைற இ5ேகேய
ெகா- விடலாெம; நிைன#கிேற.”
“என, அப/* ெசாCகிறீக! ஒ+ ெபாிய சம தானதி ெப2ற மாியாைத;
பதிரமாக நீ5கேள பா-கா- ைவ-#ெகாI5க.”
“சிலபதிகார

அ*சி.டதனா ஏ2ப.ட சிரம

வழியிைல. இத இர(ைட7

ைவ-#ெகா( என ெச ய ேபாகிேற?

தமி)தாயி தி+பணியினா வத ெகௗவர

மீ.

இ+#கிற-. அைத தீ#க
இைவ. ஆைகயா இவ2ைற

அத2ேக உபேயாக ப-வ-தா நியாய ” எேற.

அ பலவாண ேதசிக+#0, நா அவ2ைற# ெகா- விவதி மனமிராவி.டாC

எ 0றிைப அறி- மடதிேலேய அவ2ைற எ-# ெகா( அவ2றி

விைலயாக B. 300 என#0 அளி#க* ெச தா. நா அெதாைகைய ெப2;*

சிலபதிகார பதிபினா அேபா- இ+த கட ெதாைலயினி;
நீ5கிேன.

கட தீத சேதாஷதி தமி) %2பதிைப ப2றி ேயாசி#கலாேன. பல
%க எ ைகயி இ+தாC

மணிேமகைலைய7

ஆரா - வேத. அPவிர(/JI

றநா:2ைற7

அதிகமாக

றநா:2றி பாதி#0 ேம பைழய

உைர இ+த-. மணிேமகைல#0 உைரயிைல. அறி7
ச பத9ள-. அ*சமய %2 க+-#கைள தா 92;

அ- ெபௗத சமய

உண-ெகாள

9/யவிைல. அத நிைலயி றநா:2ைறேய 9த, அ*சிடலாெமற

9/=#0 வேத.
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இைடயி, தி+ெப+-ைற# க.டைள விசாரைண G பிரமணிய த பிரா,
பிைளயவக இய2றிய அத தல ராணைத ெவளியிடேவ(ெம;
வி+ பினைமயா 1892-ஆ

வ+ஷ இ;தியி அதைன ெவளியி.ேட. 0றிைர

9த,யவ2ைற எLதேவ(ெம; வி+ப

இ+- , விைரவி ெவளிபத

ேவ(ெம; த பிரா வ2;தியைமயா <லைத மாதிர ெவளியி.ேட.
ேமேல றநா:2ைற ஆ)- ஆராய ெதாட5கிேன.
----------

அதியாய -117

-றநா90: ஆரா/ சி
றநா:2ைற அ*சிவதாக நி*சய

ெச த=டேன, பதி 9ைறைய ப2றி

ேயாசி#கலாேன. வர வர திய -ைறகளிC

திய 9ைறகளிC விஷய5கைள*

ேச- %கைள பதிபி#க ேவ(ெமற வி+ப

என#கி+த-. ஆ5கில

ெதாியாத என#0 அபாைஷயிCள சிறத பதி#கைள பா- மகிழேவா.
அவ2ைற ேபால* ெச - பா#கேவா ச#தியிைல. ச5க%ைல ப/#கேவா,
ப/தபி ஆரா *சி ெச யேவா, அத பி பதிபி#கேவா இைறவ

தி+வ+தா -ைணயாக இ+த- 9 பழ#க

அவ2றி இலாத நா எத

எத விததி ஆரா தா அழகாக இ+#0ெம; ேதா2;ேமா அPவPவிததி
9ய; வரலாேன.
திய 9ைற
0 பேகாண

காேலஜி சாிதிர ஆசிாியராக இ+த ேக. ஆ. -ைரசாமி

ஐயெரபவ த
ைவதி+தா.

ைகயி ெபாிய இ5கிXH தக ெமாைற ஒ+ நா

“என தக ?” எ; ேக.ேட.
“ைபபி” எறா.
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“ைபபி சிறியதாக அலவா இ+#0 ? இ- மிக ெபாியதாக இ+#கிறேத!”
எேற.

“இ- ைபபிளி ஒ+ விேசஷ பதி. ைபபிளிCள விஷய5கைள ெதா0வைகபதி ஒேர மாதிாியான ெசாC

க+-

உள ப0திகைள அ5க5ேக

கா./ பதிபிதி+#கிறாக. ஒPெவா+ ப#கதிC நவிேல தனிேய இத

ஒைம ப0தி இ+#கிற-. இைத, ‘ககாட’ (Concordance) எ;
இ5கிXஷி ெசாவாக” எ; ெசா, அைத பிாி-#கா./னா.

அத ஒைம ப0திகளி பலவைக எ(க காணப.டன. அதகதி

அைத ெதா0தவ பட9

அவ+#0 உதவியாக இ+தவ பட9

இ+தன.

“இத ஒைம ப0தியா என பிரேயாசன ?” எ; ேக.ேட.
“ைபபிளி ஒேர ெச தி பல இட5களி வ+கிற-. ஒேர விதமான ெசா2ெறாடகI
வ+கிறன. அவ2ைற ெதா0- ைவ- ஆரா தைமயா சில விஷய5களி

உ(ைமயான ெபா+I

சில ெசா2களி தி+தமான உ+வ9

லப.டன வா .

ைபபிளி ஏறியி+த பிைழயான பாட5க இத* ேசாதைனயினா
தி+தமைடதனவா ” எ; அவ என#0 விள#கினா.

அேபா- என#0 றநா:2; ஆரா *சியி - 9ைற ஒ; ேதா2றிய-.
றநா:2றிCள விஷய5கைள7 ெசா2கைள7 9த,ேல அகராதியாக*

ெச -ெகா( ஆரா *சி ெச தா உ(ைம7+வைத# க( பி/ப- லபமாக
இ+#0ெம; அறிேத. அ5ஙனேம ெச - ைவ-# ெகா(ேட.
ஆரா *சி#0ாிய க+விக
ஒ+ %ைல தி+தமாக பதிபி#க ேவ(ெமறா பல வைகயான க+விகைள
9த, அைம-# ெகாளேவ( . ஏ.* வ/க கிைடப- ம.

ேபாதா-. ஏ./ இ+ப- அPவள=

தி+தமாக இரா-. பல காலமாக

பிைழயாகேவ வழ5கி வத பாட5கைள அவ2றி2 பா#கலா ; அவ2; இ-தா

த பாட

எ; ெதாி- ெகாவத20 ப

சிரமதா மிக= அதிக . %,

உள க+-#கI#0 ெசா2கI#0 அகராதி எLதி ைவ-#ெகாவ- ம.
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ேபாதா-. றநா:2றி பல லவக பா/யி+#கிறாக. அலவகIைடய
பாடக ேவ; %களிC

இ+#கிறன. அத பாடகைள பாதா

அலவ வா#கி ேபா#ைக7 , அவ+#0 வி+பமான க+-#கைள7 ,

நைடைய7

உண- ெகாளலா . அத ஆரா *சியி,+- சில தி+த5க

கிைட#0 ஆகேவ ச5க லவக ெபயகைள வாிைசயாக எLதி#ெகா(
அவக இய2றிய பாடக எத எத %களிCளனெவ; ெதாிெதா0- ப/ேத.

ச5க கால- %களி வழ5கிய மரைப அறிவத20 அைவ அைனைத7ேம
ஆராயேவ( . ச5க %களPவள=
அP=ட  9Lவ-

ேச- ஓ உட  ேபாறைவ.

ஒ+ வைகயான நா/ ஓ , ஆைகயா அவ2ைற 92ற

பயிறாதா அத மர ெதளிவாக விள50 . இைத உேதசி- எனிட9ள

எலா* ச5க %கI#0

அகராதி எLதி ைவ-#ெகா(ேட.

றநா:2ைற ஆரா *சி ெச வத20* ச5க% 9Lவைத7 ஆரா *சி ெச வஅவசியமாயி2;. இதனா என#0 ப மட50 இப

உ(டானாC

சிரம9

பமட5காயி2;. பலேப+ைடய உதவிைய நாடேவ(/ய- இறியைமயாததாக

இ+த-.

உதவி ாிேதா
எJட இ+- தி+மா: அ. கி+Hைணய+ . ம. N. இராமாJஜாசாாிய+

இத விாித ஆரா *சியி உதவி ெச - வதாக. அ#காலதி எனிட

%கைள பாட5ேக. வத G ெசா#க,5க த பிராJ
-ைண ெச தா. ஏ ப ெபாJசாமி பிைள எபவ+

சில+

--------

இP வாரா *சியி

காேல` மாணா#கக

த5க த5களா இயற உபகார5கைள* ெச - வதாக.

பி2காலதி (1919-1930) தி+பனதா. காசி மடதி தைலைம வகிவிள5கினா.
----------

ேம2ேகா விள#க
றநா:2;* ெச 7.கைள7

தமி)

ெச 7. ப0திகைள7 இல#கண இல#கிய

உைரயாசிாியக ேம2ேகா கா./யி+#கிறாக. அத ப0திகைள7
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ேம2ேகா கா.டேவ(/ய காரணைத7 ஆரா தா பாட தி+-வேதா
பா./ க+-

உைரகைள7

விள50 . பிரேயாக5கைள ெதா0பத20 எலா

92; ப/- றநா%2; ப0தி வ+கிறதா எ;

பா#கேவ( . அ*சி.ட தக5களி பிரேயாக விள#க

ெப+ பாC

கHட . %கைள பாட5 ேக.பவக த ஆசிாிய >;

விஷய5கைள

இ+பதிைல. ஏ.* வ/களிேலா ேம2ேகா. ெச 7ைள# க( பி/பேத
அ5க5ேக வ/களி இர( வாிகI#கிைடேய எLதி ைவப-(. ஏகளி

உளவ2ைற உளவாேற பிரதி ெச - அத20ாிய ஊதிய ெப2; ஜீவன
ெச பவக அத# 0றி#கைள7

பைழய <லேதா உைரேயா

ேச-

எLதி விவாக. ஆரா *சி ெச 7 ேபா- அவ2ைற தனிேய பிாிதறிவ- சில

சமய5களி மிக=

ச5கடமாக இ+#0 .

உைரகைள ப/- வ+ ேபா- அ5க5ேக வ+

ேம2 ேகாகளி என#0

ெதாிதவ2றி20 ஆகர அ5க5ேக 0றி- ைவப- என- வழ#க . அ*சிடப.ட

ெதாகாபிய உைர களிC , தி+#0ற உைரயிC , ேவ; உைரகளிC , க(ட

ேம2ேகாக பலவ2றி இட5கைள எ ைகதக5களி 0றி-#

ெகா(/+#கிேற. அத 9ய2சியி அத பதி#களிCள பிைழயான

பாட5க என#0 லப.டன. எ பதி#களி அவ2றி தி+திய வ/வைத

ம.

அைமபைதயறி, “இ- பிைழ” எ; ./# கா.

ெகாளவிைல.

வழ#கைத நா

இப/ ேம2ேகாளாரா *சிேல ெசற கால மிக அதிக . பிரேயாக5கைள

ெதா0- வைகப-வதிேல உ(டான சிரம
இ+தாC

ஒ+ 9ைற ப.ட கHட

எPவளேவா மி0தியாக

பல %2பதி#0 உபேயாகமாக இ+த-.

அ#காலதி நா ெச - ைவ-#ெகா(ட பலவைக அகாராதிகேள இ;

என#0 <ல நிதியாக உத=கிறன. அவ2ைற# காW ேபா- ‘எPவள= கால ,
எPவள= அபகIைடய உைழ இவ2றி ெசறி+#கிறன?’ எ; எ(ணி
விய;ேவ. அவ2றி அ+ைம ெப+ைமைய அ*சி.ட தக5கைள

ப/பவக சிறி-

அறியா. மிக உயத அல5காரமான மாளிைகைய# க(

அத அழகி ஈபபவக அ மாளிைக எத அதிவாரதி ேம
எLபப.டெதபைத# கவனிபதிைல. மிக=

அதிவார

Rமி#0 மைற- கிட#கிற-.

ஜா#கிரைதயாக ேபா.ட அத

ெதாகாபிய ெபா+ளதிகார உைரயி பல இட5களி றநா:2;* ெச 7.க
ேம2ேகாளாக வ-ளன. எ ைகயி,+த றதிர./ பல ெச 7.க
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இ+தன. இவ2ைற# ெகா( எனிடமி+த றநா:2; பிரதிகளி

கிைட#காத பல 0ைறயான ப0திகைள நிரபி# ெகா(ேட.

றநா:; 400 ெச 7.களட5கிய-. நா ெச த ேசாதைனயி 9/வி 267, 268ஆ

பாடக எ50 கிைட#க விைல பல பாடகI#0 9த இைல;

பலவ2றி20 இ;தி ப0தி இைல; பலவ2றி இைடயிைடேய சில ப0திக

காண படவிைல.
உைர

எனிட9ள றநா:2; பிரதிகளி சிலவ2றி பைழய உைர ஒ; இ+த-.
அP=ைரயாசிாிய இனாெர; லபட விைல. அP=ைர7

பாடகI#ேக இ+தன. 242-ஆ

9த 260

பாடC#0 ேம உள உைரேயா

இைடயிைடேய சிைத- மாறியி+#கிற-. அP=ைரயாசிாிய பத ெபா+ைள

இனி- விள#கி உாிய இட5களி ெசா2கைள 9/-# கா./ இல#கண#
0றிைப7
ெசாநய

திைண -ைறகைள7 ஆ5கா50ள பழெமாழிகைள7

ெபா+ நய5கைள7

அணிைய7

லப-கிறா. இைடயிைடேய சில

வா#கிய5க அPவிட தி20 ெபா+தமிலாதனவாக ேதா2றின. அவ சில

இட5களி சில விஷய5கைள ம;தி+#கிறா. அதனா றநா:2;#0 பைழய

உைர ஒ; இ+தி+#கலாெமற எ(ண
திைண7

-ைற7

ஒPெவா+ பா./ 9/விC
ப.ேடா ெபய+
“தத

உ(டாகிற-.

திைண7

-ைற7 , பா/ேனா ெபய+ , பாட

உளன. ந*சினா#கினிய ெதாகாபிய உைரயி ஓாிடதி,

- % வழிகளா றநா:2;#0 -ைற >றினாேரJ

அகதிய9

ெதாகாபிய9ேம ெதாைககI#0 %லாக, அவ [திர ெபா+ளாக -ைற
>றேவ( ெமறறிக” எ; எLதியி+# கிறா. அவ க+- அPவா;

இ+தாC

பிரதிகளி உள திைண -ைறகைளேய ெகாIத ெந5காலமாக

வத வழ#கமாகி வி.ட-. அைவ ெப+ பாC

பனி+ படலெமற பைழய

றெபா+ இல#கணதி ப/ அைமதி+த >ெம; ேதா2றிய-.
அபைழய % அகபடவிைல. ஆனாC

ெவ(பா மாைல <ல9

அத வழி %லாகிய றெபா+

உைர79ள ஏ.* வ/ அேபா- எனிடமி+த-.
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அதைன ஆரா - திைண -ைறகளி இல#கண5கI#0.
ெப+ பாலானவ2ைற ெதாி- ெகா(ேட. ஆயிJ

அ %,னாC

ெதாி- ெகாள இயலவிைல.

சில -ைறகI#0 விள#க

சாிதிர* ெச திக
பா/ேனா பாடப.ேடா ெபயைர# 0றிபி

வா#கிய5 களி சாிதிர*

ெச திக இ+தன. ச5க கால-* சாிதிர ஆரா *சி#0 அைவ மிக=

பயபவன. அPவி+வ+ைடய ெபயகளிC

பலவைகயான பாட ேபத5க

இ+தன. அவ2ைற தனிேய ெதா0- ைவ-# ெகா( பிற %களி

அெபயக வ-ள இட5கைள ஆராயலாேன. இத* சாிதிர ஆரா *சி

ெபாிய ச9திரமாக இ+த-. ச9திரதி2காவ- ஒ+ ப#க

எத ப#கதிC

கைரேய இைல.

கைர7(; இத20

சாிதிர ஆரா *சியி வலவகைள# ெகா( அPவிஷய5 கைள ெதாிெகாளலாெமெற(ணி இராசா5க-* சிலாசாசன பாிேசாதகராக இ+த
ராPபகc வி. ெவ5ைக ய+#0* சில அரச ெபயக, சில ஊெபயக

9த,யவ2ைற எLதி அைவ ச பதமாக ெதாித ெச திகைள ெதாிவி#0 ப/
ேவ(/ேன. அதியமா, காிகாவளவ 9த,யவகைள ப2றி7
மிழைல 9த,ய ஊகைள ப2றி7

ெவ(ணி,

அவ சில 0றி#கைள எLதியJபினா.

தபா இலாகாவி ஸூபாி(ெட(ெட(டாக இ+த G வி. கனகசைப பிைள

எபவ தமி) %களிC

சாிதிர

தமி) நா.* சாிதிரதிC

ஈப.டவ. தமிழ

எLத ேவ(ெமற க+ேதா அவ ஆரா - பல ெச திகைள

ெதா0- வதா. அத 9ய2சியி விைளவாக பிற0 அவ ஆ5கிலதி “1800
வ+ஷ5கI#0 9திய தமிழ” எற அாிய தகைத எLதி ெவளியி.டா.
அவ என#0 ந(ப. த மிட9ள சில ஏ. பிரதிகைள உதவியி+#கிறா.

எJைடய தமி)%2 பதிைப ப2றி அ/#க/ விசாாி- ஊ#க<.பவகளி
அவ+

ஒ+வ.

‘-Yசிய’ எJ

ெசா
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அவ+#0

சில விஷய5கைள விள#க ேவ(ெம; எLதிேன. 9#கியமாக

றநா:2றிCள அரச ெபயகளி வ+

‘-Yசிய’ எJ

வழ#0#0 ெபா+

ேக.ேட. காாியா2; -Yசிய ெந5கிளி, ேசரமா ேகா.ட பல- -Yசிய
மா#ேகாைத, ேசாழ 0ராபளி -Yசிய ெப+தி+ மாவளவ எனவ+

ெபயகளி -Yசிய எபத20 இறத ெவ; ெபா+ ெகாளலாெம;
ேதா2றினாC , ‘ஓ அரசைன* சிறபி- பா

பாடC#0# கீேழ அவ இறத

ெச திைய# 0றிபாகளா?’ எற சேதக எLத-. ஓ உதாரண
றநா:2றி 34-ஆ

கா.கிேற.

பா., கிளி வளவெனற ேசாழ அரசைன ஆலc

கிழாெரற லவ பா/ய-. அதி அவ,
“ெகா(ட மாமைழ ெபாழித
h(பஃ ;ளியிJ

வாழிய பலேவ”

எ; வா)-கிறா. பா./ இ;தியி ‘ேசாழ 0ள92ற- -Yசிய
கிளிவளவைன ஆலc கிழா பா/ய-’ எற 0றி உள-. பா. அரசைன
வா)-கிற-; 0றிபிேலா அவ -Yசிய ெச தி விேசஷணமாக அைமதி+#கிற-.
பி2காலதி ெச 7.கைள ெதா0தவக எLதிய 0றி#க அைவ.

அரசகைள இன இட- -Yசினாெர; 0றித ஒ+ ச பிர தாய . அதைன
அ#காலதி அறி- ெகாளாம இ+த என#0, ‘-Yசிய’ எபத20 ‘இறத’

எற ெபா+ ெகாIவ- உசிதமாகபடவிைல. இதவிஷயைத கனகசைப

பிைள ெதாிவிதா.

-Yசியெவபத20 இறதெவேற ெபா+ ெகாள ேவ(ெம; அவ
எLதினா. அத20 ஆதாரமாக* சிலபதிகார , ேதவார

எபவ2ைற எ-#

கா./னா. ‘இப/ேய அரசக இறத காலைத அவக ெபய#0

விேசடணமா#கி# >;த, ேகாழி# ேகா. ஸா<திாி அரசாி பர பைர வழ#க ;
தி+வனதரதரசாி வழ#க9

இ-ேவ’ எ; பிறவிட5களிCள

வழ#கைத7 ெதாிவிதா. இ;தியி, ‘இத அ+ைமயான றநா:;

ெவளிவதா தமி) நா.டா பல ஆ*சாியமான ெச திகைள உணெகாவாக
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தமி) நா.* சாிதிர ஆரா *சிைய பல ேம2ெகாவாக. விைரவி பதிபிநிைறேவ2ற ேவ( ’ எ;

எLதினா.

இப/ பல பல 9ைறயிேல ேசகாித பலவைக# 0றி#கைள ைவ-# ெகா(
ஆரா - றநா:2ைற ஒ+வைகயாக* ெசப

ெச - அ*#0#

ெகாபத2காக* ெசைன#0 றப.* ெசேற.

-----------

அதியாய -118

;: (க ெச/திக
றநா:; 1893-ஆ வ+ஷ

ஜனவாி மாத ெவ நா. ஜூபி, அ*#>டதி

அ*சாக ெதாட5கிய-. வழ#க ேபா நா ராைமய5கா ேதா.டதி த5கி அ*

ேவைலைய# கவனி- வேத. இபதி#0 தி+மா:# கி+Hைணயர-

சகாயைத ெபற 9/யாம2 ேபாயி2;. ைவ. 9 சடேகாப ராமாJஜாசாாிய

எJடனி+- மி#க உதவி ெச - வதா. பதிபி#0

விஷயதி அவ+#0*

சிறத திறைம இ+த-. அவ ஒ+வேர இர( <; ேப ெச ய# >/ய

ேவைலகைள* ெச தா. ஆைகயா பதி விைரவாகேவ நைட ெப2; வத-.
சதாசிவ பிைள பிரதி
ெசைனயி ஆ;9க நாவல+ைடய அ*#>டைத# கவனி- வத சதாசிவ
பிைளயிட

ஒ+நா ேபாயி+ேத. அவ த மிட

இ+பதாக* ெசா, பிற0 ஒ+ ந(ப <ல

மாதிர

இ+த-; % 9Lவ-

ெச 7 வைரயிC

றநா:2; பிரதிெய;

என#0 அJபினா. அதி <ல

இைல. 267-ஆ

ெச 7 9த 369-ஆ

இ+தன. ஒ+ ெச 7 கிைடதாC

என#0 அத பிரதி பல வைகயி உபேயாகமாக இ+த-.

ேபா2றி பா-கா#0

அத 9ைற றநா:2றி 18 பார5க நிைறேவறின. காேல` திற#0

கால

சமீபிதைமயா ேமேல Bைப# 0 பேகாண-#0 அJ ப/ ஏ2பா ெச வி. நா றப. வி.ேட. ேசல- வழியாக* சில ஊகைள பா-#

ெகா( ெசேற. றநா:2றிேல ெசாலப.ட ஊகளி2 சிலவ2ைற# க(

அவ2றி வரலா2ைற விசாாி#க ேவ(ெமப- எ வி+ப . க+\+#0
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ேபாயி+தேபா- அ50ள வ#கீகளி2 சில, “எ5க க.சி#காரகளி2 சிலேப
வள ெலJ

ப.ட ெபய+ைடயவகளாக இ+#கிறாக” எற ெச திைய

ெதாிவிதாக. ப- பா./C
ெபயகI

வரலா;கI

றநா:2றிC

கைடெயL வளகளி

ெசால ெப2;ளன; ஒ+ கா அவக

பர பைரயினராக இ+#க# >ெம; எ(ணிேன.
ெவ. ப. பிரமணிய 9த,யா.

0 பேகாணதி20 வ- றநா:2; அகராதிைய 9/ேத. அ#காலதி

Gமா ராPசாகி ெவ.ப.பிரமணிய 9த,யா அப#கதி மி+க ைவதிய

ஸூபாி(ெட(ெட(டாக இ+தா. அவ+ைடய பழ#க

அவ+ைடய தமிழ

க பராமாயணப2;

எ5கIைடய ந.ைப வைம ெபற*

ெச தன 0 பேகாண-#0 அ+கி அவ 9கா

அவைர# க( ேபசி* சலாப

ேபா

ெச - வ+ேவ. தா

என#0* ெசா,# கா./ வ+வா. ஆ5கில

என#0 உ(டாயி2;.

ெபாLெதலா

இய2; ெச 7.கைள

ப/- த#க உதிேயாகதி,+#0

ஒ+வ+#0 தமிழி அPவள= ஆ)த அ இ+தைம 9த, என#0 வியைப
உ(டா#கிய-.

காேலஜி எ கடைமைய ஒL5காக# கவனி- வேத. ேகாபாலரா=#0 பிற0

பிாிVபாலாக வதவகெளலா
வதாக. சிதாமணி பதிபி#0

அவைர ேபாலேவ எபா அ கா./

காலதி பிாிVபாலாக இ+த பிெடெப#

-ைர என#0 அதிக ஊ#கைத உ(டா#கினா. ேக பிாி.` சவ கலாசாைல

9த,ய இட5கI#0 அ%ைல அJபி அவகைள என#0 நறியறிேவா க/த
எL- ப/ அவ ெச தா.
நேவனி2 கன=
றநா:2; பதி நட- வத காலதி காேலஜி பிாிVபாலாக இ+தவ

ேஜ.ெஹ*. ேடா எபவ, அவ காலதி காேலஜி பலவிதமான விேசஷ5க

நைடெப; . ஒ+ 9ைற காேல` மாணா#ககைள# ெகா( ேஷ#பிய

நாடகமாகிய ‘நேவனி2 கன=’ (Midsummer Night’s Dream) எபைத தமிழி
ந/-# கா.ட ஏ2பா ெச தா. அநாடகைத# காேல` ஆசிாியராகிய

நாராயணவாமி ஐயெரபவ தமிழி ெமாழி ெபயதா. அவ வி+பப/

அதைன 92;

பா- தி+த ெச - ெகாதேதா இைடயிைடேய சில
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பாடகைள7

இய2றி* ேசேத. அநாடக

மிக=

சிறபாக நைடெப2ற-.

அத ெமாழி ெபயைப பாிேசாதித காலதி ‘ஆ5கிலதி ேஷ#பிய

எLதிய நாடக5கைள ஆ5கில ெதாித ஒ+வ -ைணைய# ெகா( தமிழி

ெமாழி ெபய- ெவளியிடலா . காளிதாஸ மகா கவியி நாடக5கைள தமிழி

வசனமாக=

ெச 7ளாக=

எLதி ெவளியிடலா ’ எற திய க+- என#0

ஏ2ப.ட-. மடதி ப/-# ெகா(/+த காலதி சா0தல* ேலாக5களி2

சிலவ2ைற ெமாழி ெபயத-(. ‘பழ5 கால- தமி) %கைள மா கLவி
ெவளியி

ெதா(/ அலவா ஈப./+#கிேறா ?’ எற எ(ணதா

அ-ைறயிேல ெசற உளைத மீ.# ெகா(ேட. காேல` ஆசிாியக பல.
“நீ5க திதாக வசன %க எL-5க. பாடமாக ைவ#0 ப/ ெச யலா .
அதனா உ5கI#0 நல ெபா+ வ+வா7(டா0 ” எ; அPவேபா-

ெசாவாக சில சமய5களி ெபா+ 9.பா./னா அவக ெசாC
ேயாசைன ப/ேய ெச யலாெமற சபல

ேதா2றினாC பழதமி)

%லாரா *சியிேல ஒறி ேபான எ உளதி அத* சி; வி+ப5கெளலா

நிைல ெகாளவிைல.

காேவாியா*சி#0 உபகார
அ#காலதி G மீனா.சிதர

பிைளயவகIைடய மைனவியாராகிய காேவாி

யா*சி மா]ரதி இ+- வதா. அவைர# கவனி- ேபாஷிபவ ஒ+வ+

இைல. அவ அ/#க/ தம#0 ெபா+ ேவ(ெம; க/த

எL-வா. நா

அPவேபா- ெபா+Iதவி ெச - வ+ேவ. பழதமி) %2பதிபிேல ஈப.ட

அ#கால5களி இைடயிைடேய பிைளயவகIைடய நிைன=

உ(டா0வத20ாிய சதப5க பல காேவாி யா*சியி க/த5கI
அநிைன=#0 9#கிய காரணமாக இ+தன.
தி+க) பதி
தி+த+R(/யி அேபா- ஜிலா 9lபாக இ+தவ வட#0ப. த.
பிரமணிய பிைளெயபவ. அவ 9+க# கட=ளிடதி அளவ2ற

ப#தி7ைடயவ. அ#காலதி அ+ணகிாிநாத இய2றிய தி+க) அ5க5ேக

வழ5கி வத-.
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தி+க)* வ/கைள* சில ைவதி+தன. அ+ணகிாி நாத+ைடய வா#கிேல

ஈப.ட பிரமணிய பிைள தி+க) பாடகைள திர./

ெவளியிடேவ(ெம; தீவிரமாக 9ய2சி ெச ய ெதாட5கினா. தா

உதிேயாக

பா- வத இட5களிC

அவ2ைற* சாத இட5களிC

விசாாி- விசாாி- தி+க) பாடகைள* ேசகாிதா. ஏகைள

ெதா0தா. பாபவகளிடமி+- ேக. எLதி# ெகா(டா. என#0# கிைடத

சில வ/கைள அவாிட

ெகாேத. அவ மிக=

சிரைத7ட ெதா0-

வைதைத அறி- அவபா என#0 ப2;த உ(டாயி2;. அவ அ/#க/

க/த

எL-வா. தி+கைழ பதிபி#க ெதாட5கிய பி Bைப என#0

அJபி வதா. நா பா- தி+தி அJேவ. றநா:; பதிபி- வத

காலதி இத தி+க)# ைக5காிய என#0 9+கபிரா தியானதா
உ(டா0

பயைன7

ெநYச தி(ைமைய7

கிைட#க* ெச த-.

மகாைவதியநாைதய நிாியாண
1893-ஆ
16-ஆ

வ+ஷதி <; -#க நிக)*சிக ேநதன. நதன வ+ஷ

ேததி (27-1-1893) மகா ைவதியநாைதய ச5கீத உலகதிேல த

ைத மாத

கLட ைப நிைல நி;தி Rத=ட ைப நீதா. அத* ெச திைய அறிதேபா-

எ தைதயா+ தி+வாவ-ைற ஆதீன தைலவ+

நாJ

பிற+

அைடத

வ+த-#0 9/விைல. ‘இனி அத மாதிாி ச5கீதைத ேவ; எ5ேக ேக.க

ேபாகிேறா ’ எற ேப*தா எேலாாிட9
பயி2சி7

ஒL#க9

ச5கீத திறைம7

எLத-. சிவப#தி7

பாஷா

ஒ+5ேக ெபா+தி விள5கிய அவைர

ேபாற ஒ+வ இநா./2 பிறப- அாி-.
தைதயா இழதஅPவ+ஷ

அெசௗ#கிய

ெசட ப மாததி எ தைதயா+#0 தாயா+#0 ேதக
உ(டாயி2;. இ+வ+#0

இ+வ+ைடய நிைல7

9 காலமா

ேநா

கைமயாகேவ இ+த-.

ந பி#ைக த+வதாக இைல. எ தாயா, தைதயா+#0

விடலாெம; ேதா2றிய-. ஆனா விதி ேவ; விதமாக இ+த-.

அ#ேடாப மாத 7-

ேததி டா#ட வழ#க ேபா வ- இ+வைர7

பாதா.

“தைதயா நிைல அபாயகரமாக இ+#கிற-; அவைர ேம ெமைதயி,+- கீேழ
ெகா( ேபாவ- நல-” எ; டா#ட ெசாலேவ அப/ேய

128

ெச ேதா . அெபாL- அவ+#0 நல ஞாபக

இ+த-. பYசா.சர மதிரதி

தியான ேலாகைத7 G மீனா.சி தேரச தியான ேலாகைத7

அவ

ெசா,# ெகா(ேட இ+தா. நா அ+கி,+- கவனி- வேத. நிைன=

மற#0 த;வாயி எைன அவ அைழ- ெமல, “சிவப#தி ப(ணி#

ெகா(/+” எ; ெசானா. அத பிற0 எ தைதயா+ைடய வாைதைய#
ேக.0

பா#கிய என#0 இலாம2 ேபாயி2;. அவ >றிய அத உபேதசைத

நா மற#கவிைல; எனா இயறவைரயி கைடபி/- வ+கிேற.

சிவெப+மாJைடய ப#த >.டதி ேச+வத20 என#0* சிறி-

த0தியிைல.

எ தைதயா உ;தியான சிவ ப#தி7ைடயவ. சிவப#தி ப(Wவைதேய த

வா)#ைகயாக அவ ெச - ெகா(டா. அவாிட

ெப2ற பர பைர* ெசவ

அத* சிவ ப#தி. ஆதலா எைன அறியாமேல அதி ஒ+ ப50 என#0

அைமதி+த-. ஆனாC

நாென5ேக! எ தைதயாெர5ேக!

அவ எ5கைள வி. பிாிதா. அவ+ைடய மரண காலநிைலைய எ தாயா

அறி- ெகாளவிைல; ேநா வா  ப. மய#க நிைலயி,+தா. தைதயா

காலமான -#க* ெச தி காதி2ப.ட=டேன அத மய#க இ+த இட

ெதாியாம

அகற-. உடேன எL- உ.கா- ல ப ெதாட5கி வி.டா. நாJ
அ-கா;

அைடயாத வ+தைத அைடேத; அLேத; அர2றிேன. எ

ந(பக ஆ;த >றின; க/த5க எLதின. பல த5க வ+தைத* சரம

கவிகளா ெதாிவிதன.

எ தைதயா இயகைள எ(ணி எ(ணி ைந- சில பாடகைள நா
இய2றிேன. அவைர நிைன#0 ேபாெதலா

9த, அவர- சிவ ப#தி7

சிவ

Rைஜ7ேம 9 வ- நிறன. அவர- ச5கீத திறைம7 ெதாட- ஞாபக-#0

வத-. நா 9J#0 வரேவ(ெமபதி அவ+#0 இ+த கவைலைய7 ,

எ கவியி ெபா+. ஊ ஊராக திாி- அ5க5ேக த5கி த5கி எ தமி)#
கவி அபிவி+தியா0 ப/ ெச த ெப+9ய2சிகைள7

எ(ணி எ(ணி

உ+கிேன. இத எ(ண5களி2 சில அத இர5க2 பாடகளிேல அைமதன.
அ*ெச 7.களி2 சில வ+மா;:

“ெம யார நீறணி- விழிமணிமா ,ைகR(

ைகயார மலேரதி# கசி-+கி தினேதா;

ைமயா+ மணிமிட2; மாேதைவ அ+*சி#0

ஐயாெவ ைனயாெவ ைனயாெவ5 ககறைனேய!”
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[நீ; - விRதி. விழிமணிமா,ைக - +திரா.ச மாைல. ைமயா+ மணிமிட; - நீல
நிற

ெபா+திய மணி ேபாற தி+#கL-]

“ப2றெல5ேக ெசதமிைழ ப2றி#க2 ேறாபலபா
-2றெல5ேக மீனா.சி தரந லாாியபா

க2றெல5ேக க2;# கவைலெயாாீஇ யநிைலேய
நி2றெல5ேக இ;வைர நீய+ெச

[-2ற - கவிைய hகத. ஒாீஇ - நீ5கி]

யாவி/ேன!”

“அதா நின-பிாி வல2 கடலLதி
பிதா#கி ெயைன ெபாி-

எதானY ெசறா

வ+-;மா

இ-ேவாநி த(ணளிேய

சதான இப9; ச5கீத சாகரேம!”

[அல2கட - -#க சாகர . தான

- இட . சதான - நிைலயான]

“அேபா சிவRைச யா2; மிடெதாநீ
இேபா பா/ இ+#0மிட 9தமிேய
-ேபா

ப/வாைத ெசாCமிட தாJமேதா

எேபா 9I+க எைன வ+-;மா.”

[ஆ2;

- ெச 7 . - ஓ ப/]

எ தைதயா+#0ாிய ஈம# கிாிையகைளெயலா

ெச - 9/ேத. அ-கா;

எ தைலயிேலறாம,+த 0 ப* ைமைய நா ஏ2;# ெகாள ேவ(/ய
அவசிய

ேநத-. தைதயா காலமானதா உ(டான -#க9 , திய ெபா;

எJைடய தமி) பணி#0* சிறிதள= தள*சிைய# ெகாேத.
அர5கநாத 9த,யா பிாி=

தைதயா காலமான ெச தி ெதாி- வ+த ெதாிவித அபக பல. R(/

அர5கநாத 9த,யா அவகI ஒ+வ. இர( மாத5கI#0 பி அத

உபகாாியி மரணைத# 0றிேத வ+- -பா#கிய9

என#0 உ(டாயி2;.
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10-12-1893 இ அவ காலமானா. அ* ெச தி ேக. தமி) நா./Cளா

தி#கி.டன. தமி) லவக மன5 கல5கின. பல வைகயான தாபன5களி
அவ தைலைம வகி- ஊழிய

ாி- வதா. அவ+ைடய ஆதரவிேல பல நல

9ய2சிக ஓ5கி வதன. அவ2ேறா ெதாடைடய யாவ+

ேபால* ெசயல2; ேபாயின. ஆ5கிலதி மிக=

தமிழிC

இ/ விLத-

சிறத லைம வா -

லைம வா தவகைள அ#காலதி பாப- அ+ைம. அவ

மரணைத# 0றி-# 0றி- தி. த. கனக தர

பிைள என#0 அJபிய ஒ+

க/ததி ‘இனி இ5கிXH ப/தவகளி தமிழறியவலா இைல எப-ேவ
ேபா- ’ எ; எLதியி+#கிறா.

அர5கநாத 9த,யா என#0* ெச த உதவிக பல. பணதினா ம.

சிறபைடய மா.டா. த#க மனிதகIைடய பழ#க

ஒ+வ

பல ெப+5 காாிய5கைள*

சாதி-# ெகாள அJ>லமாக இ+#0 . பணதா 9/யாத காாியைத இத

பழ#கதா நிைறேவ2றி# ெகாளலா . அர5கநாத 9த,யா+ைடய ந.பினா

இத பல

என#0 ஏ2ப.ட-. அவ+ைடய பழ#க

என#0 இ+ததனா நா

பல+ைடய மதி#0 பாதிரனாேன. அவ என#0 பழ#க ப(ணி ைவத

கனவாகளா நா பல நைமகைள அைடதி+#கிேற.

அர5கநாத 9த,யா மரணமைடதேபா- நா இர5க2 பா. ஒ;
எLதவிைல. “நா ெச 7

பாடகைள# ேக.* சேதாஷி#க அவ

உடேன

இ+#கிறாரா?” எ; நிைன-*  மா இ+- வி.ேட. அபக சில

வ2;தேவ சில ெச 7.கைள எLதிேன. அவ2; பிவ+வன=
“ெபாைன ெபறலா

க)ெபறலா

Rவலய

தைன ெபறலா தக9யறா யாைவ7ேம
பிைன ெபறலா

பிறழா மனவ,ேச

உைன ெப;மா;

உ(ேடா உைரயாேய.”

[Rவலய - R ம(டல . பிைன - பிற0]

“பனியா சிலெசா2 பகேத 7ள50ைழேபா

கனியா இனிைம கலேத ைவக பல

நனியா தமிழி நயெதாிய வலாதா

இனியா +ைனேபா ,னியா இனியாேர”

ேசதைவ.
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[பனி - 0ளி*சி]
“தர5க ேவைல யைனய தாய சைபயி ைட 0-நி

;ர5க லத வா5கி ேலய ெரா+ெமாழி பிரச5கம5
கர5கநாத வள ேபால வவர வவி ய-த

சிர5க ர- ள#0 மா;ெசப வல யாவேர.”

[தர5கேவைல - அைலகைள7ைடய கட. உர

அைச#0 ப/]

- அறி=. -ள#0மா; -

எ தைதயாைர இழத -#க9 , 0 ப ெபா;ைப வகி#க ேவ(ேம எற

கவைல7 , அர5கநாத 9த,யா காலமான வ+த9
0ைலதன. அதனா ேதக

ேச- எ மன=;திைய#

பலஹீனப.ட-. பித ர

எைன ப2றி#

ெகா(ட-. சில வார5க அத ேநாயினா -2; த#க ம+-கைள
உ.ெகா( ஒ+வா; ெசௗ#கியமைடேத.

-------

அதியாய -119

-றநா90:% பதி%1894-ஆ

வ+ஷ ெசட ப மாத

றநா:; பதிபி- நிைறேவறிய-. நா

பதிபித எ. ெதாைக %கI இ-ேவ 9தலாவ-. ஆதலா 9க=ைரயி

எ. ெதாைககைள7 ப2றிய வரலா2ைற எLதிேன. அக , ற
இ+வைக ெபா+ளி இயைப7

விள#கிேன.

எJ

9க=ைர
றநா:2றா ெதாிய வத பலவைக* ெச திகைள7 ெதா0- ஓ அகவலாக
அைமேத. உைரைய ப2றிய ெச திகைள7

+#கமாக ெதாிவி- வி.

என#0# கிைடத ஏ.* வ/களி நிைலைய யாவ+
வ+மா; லபதிேன:

உண+ ெபா+. பி
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“உைர யிலாத <ல5க எL-Y ெசாC மி0திாி-

0ைற- பிற)-

பலவா; ேவ;ப./+ததறி, இவ2;, சில பாடகளி பி திைண

எLதபடாமC

சிலவ2றி பி -ைற எLதபடாமC

சிலவ2றி பி இர(

ெமLதபடாமC சிலவ2றி பி பா/ேனா ெபய சிைத-

இ+வ ெபய+ேம சிைத-

சில பாடக இர(/ட ெதLதப.

இர(ெட(கைள ேய2;

ேவ; ேவறிடதி இ+த20ாிய இர( பாடக

ஒ+5ெகLதப. ஓெர(ைண ேய2;
இைடபாக5 0ைற-

சில 9த2பாக5 0ைற-

சில கைடபாக5 0ைற-

பாட, அ/கI ஒ;

பல=

பலவைகபட மாறி7

சில

சில 92;மிறி7

ேவ; பாடகளி அ/கேளா கல-

ஓர/ேய ஒ+ பா.. சிலவிட- வர ெப2;
இJ

சிலவ2றி பி

ஒ+

ெபா+ள(ைம காணாத வ(ண

ைகெயL- பிரதிக இ+தன. இவ2ைற

பாிேசாதி- வ+ைகயி, இ%,,+- ேவ; %களிJைடய பைழய

உைரகளி இைடயிைடேய உைரயாசிாியகளா Rதியாக=

சிறி- சிறிதாக=

எ-# கா.டப. /+த உதாரண5க, சி2சில பாடகளிCள வL#கைள

நீ#கி* ெசPைவ ெச - ெகா( ெபா+I(ைம காWத20 , சி2சில பாடகளி2

0ைறத பாக5கைள நிரபி# ெகாவத20 பிற)- கிட#0
ஒL50பதி வைரயைற ெச - ெகாIத20

சில பாடகைள

ெப+-ைணயாக இ+தன.”

றநா:2றிCள ெச திகைள# ெகா( தமி) நா.* சாிதிரைத அறிெகாளலாெமபைத7 , பல வைக ஆரா *சிகI#0 அைவ
உபகாரமா0ெமபைத7

உணத ேபா-, அ-ைறயி 0- ஆராயலாெம;

ெதாட5கிேன. எ. ெதாைக %கI பதிபி#க ெபறாத %கI

பைழய %கI

எபா இ+தன. அவ2ைற ஒPெவாறாக ெவளியி

பிற

பணிைய ேம2ெகா(ட நா இைடேய ேவ; -ைற7. 0வத20 இயலவிைல.

‘ஆதார %கைள ஒ+ வைகயாக ெவளிபதி வி.டா ஆரா *சியாள அவ2ைற
ஆரா - சாிதிர5கைள7

பிற 0றி#கைள7

ெவளியிடலா ’

எெற(ணிேன. இ# க+ைத 9க=ைரயி, “இ தமி) நா./ பைழய

சாிதிர5கைள ெதாி- ெகாIத,C
கால5கழி- உைழ- வ+

ெதாிவித,Cேம ெப+ பாC

உபகாாிகளாகிய விேவகிக, இ %ைல ந0

ஆரா *சி ெச வாகளாயி இதனா பல வரலா;க 9த,யன ெதாிெகாIத > ” எ; 0றிபிேத.
அ5க5க
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அPவைக ஆரா *சிகைள* ெச பவகI#0# க+விகளாக உத=ெமற

ஞாபகதா றநா:2றி2 க(ட நாக, >2ற5க, ஊக, மைலக, ஆ;க

எபவ2றி ெபயகைள அகராதி வாிைசயி ெதா0- அைமேத. பா/ேனா

பாடப.ேடா வரலா;கைள* +#கமாக ெதாிவி- அவ ெபயகளி2
காணப

தனிேய பதிபிேத. விஷய [சிைக, -ைற விள#க ,

ேபத5கைள7

-ைற# 0றி, அ+ பத அகராதி, பிரேயாக விள#க
அ5கமாக* ேசேத. அ+ பத அகராதியி பத9

எபவ2ைற பதி#0

அத ெபா+I , பிரேயாக9

அைமேத. வி. ெவ5ைகயரவகI , வி. கனக சைபபிைள அவகI
அJபிய 0றி#கைள தகதி இ;தியி இைணேத.

எLதி

தக 9/- பா#0 ெபாL-, ‘நானா இPவள=

ெச ேத!’ எ; என#ேக

பா- ந(பகெளலா

இராமவாமி 9த,யா+ ,

பிரமிபாக இ+த-. இைறவ தி+வ+ைள வLதிேன. தகதி அைமைப
பாரா./ எLதின. ேசல

R(/ அர5கநாத 9த,யா+
மாதிர என#0 ஏ2ப.ட-.

பா- இ;வத2கிைலேய எற வ+த

ந(ப c(த
தக

ெவளி வத பின என#0 பல திய ந(பக பழ#கமாயின. பல

இன இன %ைல பதிபி- ெவளியிட ேவ(ெம; அட
c(டலாயின. தி. த. கனகதர

கைதைய7

பிைள மணிேமகைலைய7 , உதயண

பதிபி#க ேவ(ெம; எLதினா. ெபா. 0மாரவாமி 9த,யா

பதி2;பைத7

அகநா:2ைற7 ெவளியிட ேவ(ெம;

ெபா+Iதவி ெச வதாக=

ெதாிவிதா.

நா இ%கைள7 ேவ; சில %கைள7

த#க

ஆரா - ெகா(தா வேத.

ஒ+ %ைலபா- வ+ைகயி ச, ஏ2ப.டா ேவ; ஒைற பாேப.
ஒற20# 0றி எL- ேபா- தள*சி உ(டானா ம2ெறாைற ப/-

இ;ேவ. இப/ மாறி மாறி %கைள பா- வதைமயா பல %க எ

ஆரா *சியி இ+- வதன.
ெசாத N
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றநா:; நிைறேவறிய=ட ேம2ெகா( ஆரா *சி ேவைலைய நடதி
வ+வத20 பிJ

வசதியான N இ+தா அJ>லமாக இ+#0ெம;

நிைனேத. எ தைதயா ஏேதJ

ஒ+ N ெசாததி வா5க ேவ(ெம;

9ய2சி ெச தா. அவ காலதி அ- ைக>டவிைல. ேபாதிய ெபா+ளிைமதா
காரண . இடவசதி அவசிய

ேவ(/யி+தைமயி இனிேம தாமத

ெச ய#>டாெதெற(ணி# ைகயி,+த ெதாைகேயா ஒ+ ப0தி கடனாக

ெப2; B. 3000 #0 ஸஹாஜி நாயக ெத+வி ஒ+ N வா5கிேன. அத N.ைட
என#0 வி2றவ சாமிநாைதயெரபவ. அவாிட
உ5களிட

இ+தாC

யலவா?” எேற.

அத N <; க.

எனிட

மா/7

இ+தாC

அைத வா5கியேபா- “இத N

ஒ;தா. இர( ேப+

உள-. எ5க 0 பதி20 மிக=

ஒேற

வசதியாக

அைமதி+த-. காேவாி# கைரயி காேலஜு #0 எதிேர இ+தைமயா காேலஜி

9த மணி அ/த பிற0 >ட றப. ேபா * ேச+ ப/ இ+த-. நல

நாளி ெசாத N./2 0/ 0- தமிழாரா *சிைய நடதி வேத.
பா(/-ைர ேதவ
றநா:2ைற ெப2;# க/தெமLதியவகI பாலவ நத
பா(/-ைர ேதவ+

ஜமீதாராகிய

ஒ+வ. அதி அவ, “த5களா ேலாேகாபகாரமா

அாிய

%க அ*சிவதாக எ-# ெகாளப.ட ந9ய2சி#0 எனா இயற
உதவிைய* ெச ய எெபாLஅறிவி#க# ேக.# ெகாI
0றிபிதி+தா. இ#க/த

ஆவC2றி+பவனாத, அத20ாிய ந2சமய

த5க பா(/-ைர” (14-11-1894) எ;

வத சில வார5கI#0 பிற0 அவ

தி+வாவ-ைறயாதீன கதைர தாிசி#0

ெபா+. தி+விைடம+c+#0

வதா. ஆதீன கதராகிய அ பலவாண ேதசிக அவ வரைவ என#0 ெதாிவி-

எைன7

வ+ ப/யாக எLதினா. அPவாேற ெச; பா(/ -ைரைய*

சதி- ேபசி#ெகா(/+ேத. அவ றநா:2; பதிைப பாரா./ வி.

“இனிேம எத %ைல அ*சிட ேபாகிறீக!” எ; ேக.டா.

“பல %க இ+#கிறன, மணிேமகைலைய அ*சிடலாெம; நிைனேத.

ஆனா இJ

அதிCள சில விஷய5க ெதளி=படவிைல. றதிர.ெடற

ெதாைக % ஒ; இ+#கிற-. அதி இேபா- வழ#கி இலாத பல %2
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ெச 7.க உளன. றநா:2ைற பதிபிதேபா- ற -ைறகளி

இல#கண5கைள ெதளிவாக ெதாி- ெகாள எ(ணிேன. அ%,2க(ட

-ைறகI#0 விள#க ேதைகயி றெபா+ ெவ(பாமாைல மிக=

உபேயாகமாயி2;. அதைன ந0 ஆரா ேத. அத20# பைழய உைரெயா;
எபா இ+#கிற-. <ல

மாதிர

சரவண ெப+மாைளயரா 9

ெவளியிடப./+#கிற-. இேபா- உைர7ட ெவளியிடலாெம;

எ(Wகிேற” எேற நா.

ெச 7. க/த

அவ இராமநாதர
ஓ உ(/யC

ெசற=ட என#0 ஒ+ ெச 7. க/த9

ஐ%; Bபா #0

17-12-1894 அ; என#0 அJபினா. அ#க/ததி2 சில

ப0திக வ+மா;.
(க, ெவ(பா)
1.

“தி5க ைர7 தி+வதன* ெசவிெயா+

2.

9/#கணியா தா5கி 9-பரைவ ேவ,

ப5கினம ெப மா பதமலேர - -5க

ப/#கணியா ெய;

பல% - வ/#0

3.

உளதா# ெகா+நிதியா ேயா50க) ேமய

4.

ேநமிநா தம+கி ேநயமைனயா ேளாவா)

5.

மனியபா(/-ைரப வதனYெச

6.

காமாாி ததவிள5 காதலேன ரா தமிழி

வளதா Cய0டைத மனி - -ள#காிய

சாமிநா ைதய த0ந(ப - மா9கைவ

நனி+ப மீதா ..............

மாமாாி ெப -லைக வா)விேபா

திெறL-

- ..............
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7.

பயசிறிய ேதJ

8.

ைத%; Bபா வJபினனஃ ேத2ற+வா

9.

ஆமாைல யி2ைவ7( டா#0

10.

ஊறிக- 92ற C;விபா ேனா50கவா

பைனயளவா# ெகாவ

நயெறாிேவா ெரற=(ைம நா/ - 9யறி-ேபா

ெம % ;ாீஇெயாL0

விதகா - ைம%றி

பாமாைல ய*சி2 பதி=ெச7

றெபா+ெவ(

- மா9ய2சி

ஆ;கத ெசனிய+.”
1. ெசவி - உதாேதவியா, ெப மா - சிவெப+மா.

2. 9-பரைவ ேவ,ப/#0 - பைழய கடலாகிய எைலைய7ைடய Rமி#0.
வ/#0 - இய2; .

4. ேநமிநாத ம+கி - தி+மாC#0 ம+மகளாகி# கைலமக. ேநய மைனயா அவJ#0 அள மைனயாளாகிய தி+மக. 9கைவ -இராமநாதர .
6. காமாாி - சிவெப+மா.

7. காதல - 9+க#ட=.

8. ெம %;உாீஇ - ெம யி தி+நீ2ைற Rசி. ைம %றி - 02றைத நீ#கி.

9-ஆ

ஆைலயி ைவ உ(டா#0

உ(டா#0 .

- ஆகிற க+ ைபேபால* ைவைய

10. ஊ; இக)- - இைட]; நீ5கி. ஆ; உகத ெசனி - க5காதரன- அ+
ஒ50க.

பா(/-ைர ேதவ இ5ஙன
அ பலவாண ேதசிகாிட9

வழ5கினா. இPவி+வ+

ெச த உதவிைய நா பாரா./ எLதியேதா,

ெதாிவிேத. அவ உடேன 9%; Bபா

உதவிய ெபா+ைள# ெகா( N.#காக நா

வா5கின கடைன அைட- வி.ேட.
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றெபா+ ெவ(பாமாைல
பா(/-ைர ேதவ க/த

றெபா+ ெவ(பா மாைல பதிைப ெதாட5க

c(ேகாலாக உதவிய-. அத %ைல அதப/ பதிபி#க எ- ைவ-#

ெகா(ேட.

றெபா+ ெவ(பாமாைல எப- றெபா+ளி இல#கணைத# >;
[திர5கைள7 அPவில#கண-#0 இல#கியமாகிய ெவ(பா#கைள7
ெகா(ட-. ெவ(பாமாைல எ;

அத20 ஒ+ ெபய உ(. ேசர0லதி2 பிறத

ஐயனாாிதனா எபவ அ%, ஆசிாிய. எனிடமி+த உைரயி ஆசிாிய

இனாெர; அ#காலதி என#0 ெதாியவிைல. பிற0, இராமநாதர

மகாவி-வா G ரா. இராகைவய5கா, ம-ைர தமி)* ச5கதி,+த ஒ+

வ/யி2 க(ட 0றிபினா அP=ைரயாசிாிய மாகற சா9(/
ேதவநாயகெர; லபவதாக ெதாிவிதா,
இள Rரண

றெபா+ ெவ(பா மாைல* வ/க சில எபா இ+தன. பிJ

கிைட#0ேமா ெவ; ேதடலாேன. தி. த. கனகதர

பிைள எனிட

ஒ+

பைழய ஏ.* வ/ைய# ெகா-, “இத* வ/ இனெத;விள5கவிைல;
றெபா+ ப2றிய ெவ(பாைவ இைடயிேல க(ேட; பா+5க” எ;

ெசானா. நா அைத எ- வ- பா# ைகயி ஏக வாிைசயாக இராம

நிைலமாறி# ேகா#க ப./+தன. மிக=

சிரமப. ஒL50பதி பிரதி

ெச விேத. அபா அைத ப/- பா#ைகயி ெதாகாபிய

ெபா+ளதிகாரதி உைரெய; ெதாித-. றதிைணயி உைரயி

றெபா+ ெவ(பாமாைல* ெச 7.க பல உதாரணமாக# கா.ட

ெப2றி+தன. பதிபி#க ப./+த ெபா+ளதிகார உைரைய ைவ- ஒ

ேநா#கியேபா- அP=ைர ேவறாக# காணப.ட-. ‘ஏேதா ேவ; பைழய உைரயாக

இ+#க ேவ( ’ எ; ேதா2றியேத தவிர இனா+ைடய ெதபவிள5கவிைல. ம2;

ஒ+9ைற ப/- பாேத.

றெபா+ ச பதமாக உள எலா %கைள7

ப/- ஆராய ெதாட5கி

இல#கண விள#கைத ப/ேத. அதி மாைலநிைல எJ -ைறைய ப2றி*

ெசாCைகயி உைரயி, உைரயாசிாிய இனவா; எLதினாெரற 0றி
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இ+த-. அ#0றிபி,+- எனிடமி+த ெதாகாபிய உைர,

உைரயாசிாியெர; வழ50

இள Rரண+ைடயெத; ெதாிய வத-. அேபா-

நா மி#க ஆனதைத அைடேத. றெபா+ளில#கண ஆரா *சியி நா

எதிபாராம2 ெப2ற ெபாிய லாப
அதி வ+

இ-. மீ(

அP=ைரைய ந0 ஆரா -

ேம2ேகாகைள# கவனி- இன %ெல; 0றி- வேத.

றெபா+ ெவ(பா மாைல பதி#0 ேவ(/ய அ5க5கைள* சித
ெச -ெகா( ெசைன#0* ெச; அதைன அ*#0# ெகாேத.
----------

அதியாய -120

மணிேமகைல
மணிேமகைல ஆரா/ சி
தி+வாவ-ைற யாதீன கதராகிய அ பலவாண ேதசிக தமி) பயி2சி மி0தியாக
உைடயவ. ஸ கி+ததி அ

ச5கீத பழ#க9

க,ைட#0றி*சி வி-வா 9- சாதிாிகளிட
பயிறா. வி-வாகI#0* ச மான
கணென;

பாரா.வாக.

அவபா இ+தன.

அவ தனிேய ஸ கி+த

ெச வதி அவைர ேபாஜென;

தி+வாவ-ைற தகசாைல
ஆதீனதி சாபி ஒ+ நல தகசாைலைய அைம#க ேவ(ெமற வி+ப
அவ+#0 உ(டாயி2;. அ5ேக இயபாகேவ ஒ+ தகசாைல இ+தாC

அைத பிJ

விாி=பதி, தமி), ஸ கி+த , ஆ5கில

எJ

பாைஷகளி

உள பலவைகயான அ* தக5கைள வா5கி ைவ#க ேவ( ெம;

எ(ணினா. தகசாைல#0ாிய இடமாக ஒ+ ெபாிய க./டைத# க.விதா.

இேபா- ஸரவதி மஹா எ; வழ50வ- அ-ேவ.

தக சாைல#0

ேவ(/ய தக5கைள வா50வத2காக ேதசிக எைன* சில
காாியதகIட ெசைன#0 அJபினா.
ம2ெறா+ ேவைலைய7

எபா அவ ஒபிதா. இராமநாதர ராஜா பாகர

ேச-பதி சில 9ைற தி+வாவ-ைற#0 வ+வதாக இ+த- எப/ேயா நி;
வி.ட-.
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அவைர ஒ+ 9ைறேயJ

மட-#0 அைழ- வரேவ(ெமற ஆவ

மடை◌ைத* சாதவகI#0 இ+த-. நா தக5க வா50 ெபா+.*

ெசைன#0* ெசல எ(ணிய காலதி ேஸ-பதி ெசைனயி,+தா. “இத*

சமயதி அவகைள# க( எப/யாவ- இ5ேக வ+ ப/ ேக.#ெகாள

ேவ( . இத ெபா; உ5கைள* சாத-” எ; அ பலவாண ேதசிக
எனிட

ெசானா.

நா ெசைன#0 வ- 9த2காாியமாக பாகர ேச-பதி மனைர பாேத.
தமி) நயேத+

அவ மிக=

பிாியமாக ேபசி#ெகா(/+தா. நா வத

காாியைத ெதாிவி#கேவ அவ ஒ#ெகா(டா. உடேன அத*

சேதாஷ*ெச திைய அ பலவாண ேதசிக+#0# க/தவாயிலாக ெதாிவிேத.
பிற0 தக சாைல#0 5000 Bபா

மதிள தக5க வா5கப.டன. பல

பாைஷகளி+C9ள தக5கைள வா5கிேனா . ைவ. 9.

சடேகாபராமாJஜாசாாிய தக வா50 விஷயதி உடனி+- உதவி
ெச தா. தக5கைளெயலா

அJப* ெச ேத.

ெரயிேவ >. <ல தி+வாவ-ைற#0

மணி ஐய தாிசன
அேபா- மணி ஐய ைஹேகா. ஜ.ஜாக நியமன

ெசைன#0 வ+ ேபாெதலா

ெப2றி+தா. நா

அவைர# க( ஊ#கமைட- வ+வ- வழ#க :

அத 9ைற சேதாஷ விசாாி#க* ெசேற. “றநா:; மிக=

நறாயி+#கிற-. இேபா- என நட#கிற-?” எ; எைன# க(ட=ட அவ

ேக.டா. றநா:2; பிரதிைய அவ ெப2; என#0 பண9

அJபியி+தா.

“ஜ.` உதிேயாக ஆகியி+#கிற சேதாஷ சமாசார

9

ேகவி72ேற.

ஜன5கIைடய அதி+Hடதா இ-. இத209 த5கேளா பழகினமாதிாி

இனிேம பழ0வத20 மன

அYகிற-” எேற.

“என அப/* ெசாCகிறீக? என#0 இேபா- ெகா  9ைள-வி.டதா
என? நீ5க எேபா-

ேபா வரலா ; ேபசலா ; சாபிடலா ; எனா

ஆகேவ(/ய காாிய5கைள மன

வி.* ெசாலலா ” எ; அவ ெசான
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ேபா- பேராபகாரைதேய த வா)#ைகயி ேநா#கமாக# க+தியி+#0
இய எ;
அவாிட

மாறாெதப- அத ெதானியிேலேய ெவளிப.ட-.

விைடெப2; ேவ; ந(பகைள பா- ேபசியி+-வி.

தி+வாவ-ைற வ- ேசேத. பாகர ேச-பதி 1895-ஆ
மாத

அவ

31-ஆ

வ+ஷ

ஜனவாி

ேததி அ5ேக வ+வதாக* ெசா,யி+தா. அ*சமய

தி+வாவ-ைறயி 9#கியமான 0+Rைஜ நட#0

சதபமாக இ+த-. அத20

9ேப தக சாைலைய திற-விட நி*சயி- நா பாத ேபா- ஜனவாி 30ஆ

ேததி நல நாளாக இ+த-. தக சாைல#0 என ெபய ைவ#கலாெம;

அ பலவாண ேதசிக ேக.டா. விதியா நிதி எற ெபய ைவ#கலாெம;

ெசாேன. ஜனவாி மாத
0 பேகாண , மா]ர

வி-வாகI

30-ஆ

ேததிய; விதியா நிதி திற#க ெப2ற-.

9த,ய பல இட5களி,+- பல கனவாகI

வதி+தாக.

அதநா பாகர ேச-பதி மடதி20 வதா. உபசார5க எ(ணி பா#க=

9/யாத சிறட இ+தன. பாகர விலாஸ

எற ெபய+ட மிகெபாிய

கீ2;#ெகா.டைக ஒ; ேபாடப.ட-. கீ2;# ெகா.டைகயாயிJ

ெபாிய

மாளிைகைய ேபாற அல5கார5க அதி அைம#கெப2றன. நா உடனி+-

ேச-பதிேயா

ஆதீன தைலவேரா

ச பாஷி- மகி)*சி72ேற.

ேச-பதியவக விைடெப2; றப.டா.
மணிேமகைல ஆரா *சி ஆர ப

ெசைனயி அ*சாகி#ெகா(/+த றெபா+ ெவ(பாமாைல 92;
பதிபி- நிைறேவறிய-. அத %2 பதிபி என#0 அதிகமான சிரம

ஒ;

ஏ2படவிைல. ஆனா நா அேபா- ஆரா *சி ெச - வத மணிேமகைலதா

பலவைகயான சி#ககைள உ(டா#கிய-. 9த, அ% இன சமயைத*
சாதெதபேத என#0 ெதாியவிைல. 0 பேகாண

காேலஜி ஆசிாியராக

இ+த மf ர5காசாாியேர அ- ெபௗத சமயைத* சாத ெதபைத என#0
ெதாிவிதா. x

அ-கா;

இனெத; ெதாியாம, அல2 ப.#

ெகா(/+த என#0, அ-9த ேவ;வைகயான அ*ச

உ(டாயி2;. ‘நா

ைசவமடதி2 பயிறைமயா ைசவசமய %கைள# க20
அ5ேக வ+
ப2றி7

சதப

கிைடத-.

ைவHணவ வி-வாகளி பழ#கதா ைவHணவ மதைத

அறி- ெகாள 9/த-. சிதாமணிைய பதிபி#க 9யற காலதி
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ைஜன மதைத ப2றிய ெச திக ெதாியாம உழேறா . நல ேவைளயாக

ைஜன ந(பக கிைடதாக. திதாக அ* சமயைதப2றிய ெச திகைள

அறிேதா . இேபா- த சமய %ைலயலவா எ-#ெகா(ேடா ! இ-=

நம#0 ெதாியாக மதமாயி2ேற. ைஜன சமயைத ப2றி ெதாி- ெகாள ைஜன

ந(பக இ+தாக. தமதேம இதியாவி இைலேய. ெபௗதகைள நா

எ5ேக ேத ேவா ! ெபௗத மதைத ப2றி நா

எ; எ சிதைன ழற-.

எப/ அறி- ெகாேவா ?’

அேபா- ர5காசாாிய அபயமளிதா. “நீ5க பயபட ேவ(டா ; ெபௗத மத
ச பதமான தக5க %2;# கண#காக இ5கிXஷி இ+#கிறன.
ெவைள#காரக ஆரா - எLதியி+#கிறாக. நா பலவ2ைற

ப/தி+#கிேற. பாராதவ2ைற நா ப/- பா- உ5கI#0*
ெசாCகிேற” எறா.

நா அவைர மணிேமகைல ஆரா *சி#0 ெப+-ைணயாக ப2றி#ெகா(ேட.
ெபௗத மத ஆரா *சி
அ- 9த ெபௗத மத ஆரா *சியிேல 0ேத. தமி) %களி எ5ெக5ேக

ெபௗத மத விஷய5க வ+கிறனெவ; ேத/ ெதா0#கலாேன. நீலேகசியி

உைரயி ெபௗத மத க(டன

வ+மிட5களி தைர ப2றிய வரலா;கI

ெபௗத சமய# ெகாைககI காணப.டன. த மிதிர எற தமி) லவ

இய2றிய NரேசாழியெமJ

இல#கண %, உைரயி த ேதவைன ப2றிய

பல ெச 7.க உதாரணமாக வ-ளன. அவ2ைற7

தனிேய எ- எLதி

ப/#கலாேன. சிவஞான சிதியா பரப#க , ஞான பிரகாச உைரயி ெபௗத

மத க(டன9ள இடதி2 பல ெபௗத சமய# க+-#க வ+கிறன.
அவ2ைற7

கவனி- ைவ-# ெகா(ேட. இவ2ைறயறி தமிழிேலா

ஸ கி+ததிேலா ெபௗத மத% ஒ;

என#0# கிைட#கவிைல.

பாளிபாைஷயிேல தா ெப+ பாைமயான ெபௗத மத %க உளன ெவ;
ர5காசாாிய ெதாிவிதா.
---------

x இத விாிைவ நிைன=மYசாியிCள ‘மணிேமகைல7
க.ைரயி2 காணலா .
----------

9 மணி7 ’ எற
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ஆ5கிலதி மானிய வி,ய , மா# 9ல, ஓடப#, ைர ேடவி
9த,ேயா எLதிய தக5கைள ர5காசாாிய ப/-# கா./னா.

சில தக5கைள விைல#0 வ+வி-# ெகாேத. த பகவான- சாிதிரைத

ேக.க# ேக.க அவ+ைடய இயகளி எ உள
அத- மணிேமகைலைய7

ைத- நிற-.

ப/- வேத. லபடாம மய#கைத

உ(டா#கிய பல விஷய5க சிறி- சிறிதாக ெதளியலாயின. இனிய எளிய

வாைதகளி ெபௗத சமய# க+-#க அதி2 காணப.டன. அவ2ைற ப/-

நா இ2ேற. ர5காசாாிய ேக.# ேக. Rாி- ேபாவா. “ஆ! ஆ! என

அழகாயி+#கிற-! ெமாழிெபய வாைதக எPவள= ெபா+தமாக

அைமதி+#கிறன!” எ; ெசா,* ெசா, பாரா.வா தைர கL

இட5கைள பல 9ைற ப/-# கா.ட*ெசா, மகி)*சி யைடவா. “நா

இ5கிXஷி எPவளேவா வாசிதி+#கிேற; ஆனா இPவள= இனிைமயான
ப0திகைள எ50

க(டதிைல” எ; ெசாCவா.

இனிய ப0திக
ெபௗத சமயதின >;

நா0 சதிய5களாகிய -#க , -#ேகா2பதி, -#க

நிவாரண , -#க நிவாரண மா#க எJ நாைக7 ,
“பிறேதா +;வ- ெப+கிய -ப ;

பிறவா +;வ- ெப+ ேப ாிப ;
ப2றி வ+வ- 9ன-; பின
த2ேறா +;வ தறிக”

எ; மணிேமகைல +#கமாக# >;கிற-. த பிராைன கL

ப0திக பல.

தயா<ல தமைத# கைடபி/- வா)த அவ திறைத ந0 ெவளிபஅ/கைள நா ப/#0 ேபாெதலா எ உட சி,#0 .
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‘தன#ெகன வாழா பிற#0ாியாள, மாரைன ெவC
க/ேதா, பிற#கற 9யC

ெபாிேயா, -ற#க

Nர, தீெநறி# க பைக

ேவ(டா ெதாேலா’

எபன 9த,ய ெதாடகளா பாரா./ இ+#கிறா மணிேமகைல ஆசிாிய.
இைடயிைடேய பிற தமி) %களி2 க(ட தமி)பாடகைள* சதப

வதேபா- நா எ-* ெசாCேவ. த பிரா நிவாண மைடத காலதி

அவ அ+கி இ+ேதா ல வதாக# ெகாIத20ாிய ெச 7 ஒ;
Nரேசாழிய உைரயி ேம2ேகாளாக# கா.ட ெப2றி+த-;
“ம+ள;த ெப+ ேபாதி மாதவைர# க(/லமா
எெச

ேக யா

அ+ளி+த தி+ ெமாழியா லறவழ#க5 ேக./லமா
எெச

ேக யா

எெச

ேக யா ”

ெபா+ளறி7 ம+தவ- ரவலைர# க(/லமா

எJ

அ* ெச 7ைள வாசிதேபா- ப/#க 9/யாம நாதLதLத-.

ர5காசாாிய+

அதி நிர பி7ள ேசாகரஸதி த ைம மற- உ+கினா.

இPவா; த சாிதிரதிேல ஈப. உ+கி7
மகி)-

ெபௗத மத த-வ5கைள அறி-

ெப2ற உண*சியிேல மணிேமகைல ஆரா *சி நடத-.

ஸும5கள ெச த உதவி
மணிேமகைல இல5ைக#0* ெசறதாக அ#காபிய

ெதாிவி#கிற-.

இல5ைகயிேல உள சில இட5களி ெபயக அதி வ+கிறன.

ெகாL வி,+த ெபா. 0மாரசாமி 9த,யா+#0 அPவிட5கைள ப2றி

விசாாி- ெதாிவி#க ேவ(ெம; எLதியேதா ெபௗத மத விஷய5கைள
அறிவத20 -ைண ெச வா யாேரJ

இ+பி ெதாிவி#0 ப/7

ேக.#

ெகா(ேட. அ5ேக விேயாதய கலாசாைலயி பிாிVபாலாக இ+தவ+

ெபௗத மத ஆசிாிய+மாகிய ஸும5களெரJ

ெபௗத ெபாியாெரா+வ

உளாெர; 9த,யா ெதாிவிதா. ெபௗத மத %கைள ப2றி7 , அ*சமய#
ெகாைககைள ப2றி7
என#0 அJபினா.

பல ெச திகைள அெபாியாைர# ேக. எLத* ெச -
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“இல5கா தீவ-* சமெனாளி ெயJ
எபதி வ+

சில .”

சமெனாளி ெயப- சமத ெம;

ஆட i# எ;

வழ5கபெமப- அவரா ெதாித-. த ேதவ+ைடய பாத ப/ைமக அ50

உளன எபைத7 அறிேத.

உள5 கவத ப0திக ர5காசாாியேரா இ+- மணிேமகைலைய ப/-

இ;வைத யறி நாJ

உட ைப,

தனிேய ப/- ப/- ஈபடலாயிேன. இத

“விைனயி வத- விைன#0விைள வாய-

ைனவன நீ5கி2 லாற திவ-

<விளி =ைடய- தீபிணி யி+#ைக
ப2றி ப2றிட5 02ற# ெகாகல
2றட5 கரவி2 ெச2ற* ேச#ைக
அவல# கவைல ைகயா றL5க

தவலா =ள தபா Cைடய- ம#க யா#ைக”
எ; இழி-# >றிய ப0தியி2 க+cறிேன. அன தானைத* சிறபி#0 ,
“ம(/ணி ஞால- வா)ேவா# ெகலா
உ(/ ெகாேதா +யிெகா ேதாேர”
எற அ/க எ உளைத# கவதன. தான த+ம இலாைமப2றி*

வ#கைத ஆதிரெனபவ இழிவாக# >;கிறா:
“அறYெச

மா#க ற5கா ேதா ந

ந2றவY ெச ேவா ப2றற 9யேவா
யாவ+ மிலா ேதவந னா.#

கிைறவ னாகிய ெவா+ெப+ ேவேத”
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எ; இதிரைன ேநா#கி அவ ெசாC வாைதகளி அைமத
ெபா+ளாழைத நிைன- நிைன- மகி)ேத.

ர5காசாாிய ஒறைர வ+ஷ கால 0 பேகாணதி இ+தா. நா தவறாம

அவாிட

ெச; அவ ெசாC

ெபௗத மத# க+-#கைள# 0றி-# ெகா(

வேத. அத பிற0 அவைர* ெசைன#0 மா2றி வி.டாக. அவ
ெசைன#0 றப

ெபாL-, “இத தகைத நீ5க விைரவி பதிபி-

ெவளியி5க; இ- மாணி#கைத ேபால அ+ைமயான-” எறா.
“தா5க ெசைன#0 ேபாவதனா மணிேமகைலயி ச பத உ5கைள
விடா-. அ5ேக7

வ- த5கI#0* சிரம

ேபாவதிைல” எேற நா.
“அப/யானா நா மிக=

ெகாபைத நா விட

பா#கிய ெச தவேன” எ; அவ த

சேதாஷைத ெதாிவி-# ெகா(டா. அவ உளதி மணிேமகைலயி2 க(ட

அாிய வரலா;கI

----------

இனிய ப0திகI

0/ ெகா(டன.

அதியாய -121

மணிேமகைல% பதி%- ஆர ப
ேம நா./ என#0 ந(பரானவகளி ெரவெர(. ஜி. ]. ேபா ஒ+வ. அவ

பல கால

தமி) நா./ இ+தவ. தமிழி சி;வகI#0 பயப

சி2றில#கண

வ(ண

ஒ; எLதியி+#கிறா. ‘ேபாைபய இல#கண ’ எற ெபயேரா

தமி) நா./ அ- வழ5கிய-. தி+வாசகைத7

நால/யாைர7 ஆ5கிலதி

ெமாழி ெபய- அவ ெவளியி./+#கிறா. ஆ#ேபா ]னிவV/யி தமி)

ேபராசிாியராக அவ இ+- வதா.
ஒ+ சமய

R(/ அர5கநாத 9த,யாாிட ேபசி# ெகா(/+தேபா-

ேபாபிJைடய பிரதாவ
நால/யா மிக=

வத-. அேபா- 9த,யா, “அவ பதிபித

நறாக இ+#கிற-. மிக=

உைழ- பல 0றி#கைள

எLதியி+#கிறா. த5க சீவகசிதாமணி பதிைப ப2றி7

அதி பாரா./

எLதியி+#கிறா” எ; ெசா, த மிடமி+த பிரதிைய# ெகாதா.
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ேபா -ைரயி ந.
பிற0 றநா:; ெவளியானபி அதி ஒ+ பிரதி அவ+#0 அJபிேன.
அர5கநாத 9த,யா இலாத கால

க/த

வரவிைல. தக

அவாிட

அ-. சில மாத5க வைரயி ேபாபிடமி+த

ேபா * ேசதேதா, இைலேயா எற

சேதகேதா நா இ+ேத. ேம மாத அவாிடமி+- என#0 ஒ+ க/த

கிைடத-. ஆ5கிலதி எLதப.ட- அ-. ‘இதிய இ//].’ 26-4-1895
“, , , , ,த5க றநா:2ைற ப2றி நா 9ேப எLதியி+#க ேவ( . தா5க

சிறபாக பதிபித சீவக சிதாமணி தக எனிட

இ+#கிற-. அைத

அ/#க/ உபேயாகிப-(. எ நால/யா பதிபி 9க=ைர 41-ஆ
அைத ப2றி# 0றிதி+#கிேற. தா5க இJ

ஏேதJ

ப#கதி

பதிபிதி+#கிறீகளா? த5க பதி %கைள ப2றி ராய ஏஷியா/#

ெஸாைஸ/#0 ஒ+ க.ைர எLதியJப உேதசிதி+#கிேற. றநா:2ைற

இJ

ெதளி= பத 9/யாதா? என#0 தமி) ெதாி7ெம; நா எ(ணி#

ெதளி=

லப9மான நைடயி உைர ேவ( . ப(/தரலாத எேபா,யாிட

ெகா(/+தாC என#0 அதி பல ப0திக விள5கவிைல. ஆதலா இJ

க+ைண ெகாI5க.

“சிதாமணி ெப+ பாC

லபமாகேவ இ+#கிற-. அ+ைம7 ெப+ைம79ள

தமிழி ெபா+. ெதாகாபியதி20 ஆரா *சி திறனைமத பதி ஒ;
ேவ( ,.,,,,,ராண# கைதகைள வில#கிவி. 9*ச5க வரலா2ைற த#க

ஆதார5கைள# ெகா( எLத ேவ( ,,,,றநா:2ைற எPவா; ப/- பய
பதலாெமபைதேயJ

ெதாிவி75க.”

அவ 9த 9ைறயாக எLதிய இ# க/ததா, அவ+#கி+த தமிழைப ஒ+வா;

அளதறிய 9/த-. தமி) %கைள நல 9ைறயி நல உ+வதி பதிபி#க

ேவ(ெமற க+-ைடய என#0 அவ எLதியனெவலா மிக=
ெபா+தமாக ேதா2றின.
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அதப/ றெபா+ ெவ(பாமாைல பிரதி ஒைற அவ+#0 அJபிேன.
அைத ெப2ற=டேன பி வ+

க/தைத எLதியJபினா.

“ேப,ய காேல`” ஆ#ேபா. 21-10-1895
“, , , , தா5களJபிய றெபா+ ெவ(பா மாைல#காக நறி பாரா.கிேற.
அத பிரதி ஒ; எ5க தமி) தகசாைலயி இ+#கிற-. அைத ப/-

9/#க 9யேற.
நாJ

எPவளேவா தி.ட

‘ஒ+ெபாL-

ேபாகிேற; ஆனா நீ5க இைளஞ, நா கிழவ-

வா)வ தறியா க+-ப

ேகா/7 மல பல.’
நா மிக=

அெசௗ#கியமாக இ+ேத; ஆயிJ

இJ

ஏேதJ

ெச யலாெம; ந பியி+#கிேற..,,,,,உ5க பதி தி+தமாக= Rணமாக=

இ+#கிற-. பழதமி) %கெளலா

- தமிழகI#0 விள50 ப/ ெச ய

ேவ( . அத20 வழி ெச 75க,,,,,,”

இ# க/ததி தி+#0ற. ெச 7ைள தமிழிேல எLதியி+தா. அவ

எL-#களிேல ந#க9
0றி

வாைதகளிேல ேதக அெசௗ#கியைத# கா.

இ+தன. ‘ஒ+ ெபாL-

வா)வ தறியா’ எற அ+ைம தி+#0றைள

அவ எL-ைகயி அவர- மனநிைல எப/ இ+தி+#0ெம; ேயாசி-
பாேத. எPவளேவா காாிய5கைள* ெச யேவ(ெமற ஆைசேயா

உைழ- வ+ ேபா- இைடயிேல வா)#ைக 9/- வி.டா எ ெச வெதற
பய

அவ ெநYசி இ+பைத அ#0ற ெவளிபதிய-. அவ இJ

வ+ஷ5க வாழ ேவ(ெம; வா)திேன.

பல

நல ேவைளயாக அவர- ேதக அெசௗ#கிய மாறிய-. 9-ைம

தள*சியி+தாC

தமிழாைச அவ உட பி ஒ+ திய 9;#ைக ஏ2றியி+#க

ேவ( . 1896-ஆ வ+ஷ ஆர பதி அவ மீ.

என#0# க/த

எLதினா.
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மணிேமகைல பதி ஆர ப
“, , , , ,நா ெந5கால

3-1-1896.

க/த எLதாம தாமத ெச - வி.ேட. மனி#க

ேவ( . த5க அ2தமான பதி#களாகிய றநா:;, றெபா+ ெவ(பா
மாைல எJ

இர(ைட7

எளிதி2 ப/- இ2; வ+கிேற. அPவிர(

ஒைறெயா; அழகாக விள#0கிறன.

பாாி, அவ மகளி2, கபில, ேகாெபBY ேசாழ, பிசிராைதயா. ெபாதியா

9த,யவகைளப2றி ஒ+ க.ைர எLதி#ெகா(/+#கிேற. இJ

கணபர பைர* ெச திக ேவ( ; 115 9த 120 வைரயிCள பாடக

உள5 கவவன, , , , த5கI#0 நால/யாாி பிரதி ஒ; அJப* ெசாேன.

ஆ#ேபா/,+- கிைடததா?,,,,,- வ+ஷ வா)-# >;கிேற.”
அவ அJப* ெச த நால/யா என#0# கிைடத-. அவ எPவள=

ஊ#கேதா

ஆவேலா

தமி) %கைள ஆ)- ப/பவெரபைத

இ#க/ததி,+- உண- ெகா(ேட. எத விஷயைத7 ெதளிவாக

ெதாி-ெகாள ேவ( , ெதாிதைத பிற+#0 விள50 ப/ ெவளியிட

ேவ(ெமற அவ ெகாைக என#0 மிக=

உவபாக இ+த-.

பாாி நகரதி இ+த ஜூ,ய விேஸான- தமிழைப7
ஆ#ேபா/,+த ேபாபிJைடய தமிழைப7

ஒபி. பாேப.

9ய2சி7

இ+தன. ந

ஒPெவா;

ஒPெவா+ 9ைறயி சிறைடயதாக இ+த-. இ+வாிட-

ேம2ெகா(ட காாியதி ஆ)த அ

விடா

நா./னாிடதி இ#0ண5க இலாைமயா ேசா பC#காளாகி வா)நாைள
Nேண கழி#கிறனெரெற(ணி வ+திேன.
ேபா -ைர ேமC

பல க/த5க எLதினா. றநா:2றி,+-

ெவ(பா மாைலயி,+-

றெபா+

பல அாிய ெச 7.கைள ெதாிெத- ஆ5கிலதி

ெமாழிெபய- ெவளியி.டா. ஒPெவா+ வ+ஷ ஆர பதிC

ெபயெபாைற வா)-ட என#0 அJபி வதா.

அதைகய ெமாழி

இதைகய உ(ைம உைழபாளிகIைடய ந.பினா தமி) பணியி எ மன
ஊ2றமைடயலாயி2;. மணிேமகைல ஆரா *சி நைடெப2; வத-.
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தர

பிைள க/த5க

1896-ஆ

வ+ஷ ஆர பதி தி+வனதரதி இ+த ெராபஸ பி. தர

பிைள, தா9ள காேலஜி தமிழாசிாிய ேவைல#0 த#க ஒ+வைர ேத/#

ெகா(/+#கிறாகெள; ெதாிவிதா. அறி7 , நா அPேவைலைய
ஏ2;#ெகா(டா ஆர பதி Bபா
ப/ப/யாக உய+ெம;
ஆ5கில

அ;பைத- கிைட#0ெம; ,

எLதினா. என#0 அ- ச மதமாக இைல. பிற0

ெதாித ஒ+வைர அத தானதி நியமி- வி.டாக.

அ#காலதி தர பிைள இய2றிய மேனாமணீய நாடகதி சில ப0திக
காேல` வ0கI#0 பாடமாக இ+தன. அவ2ைற நா பாட ெசா,

வ+ ேபா- பாரா.ட ேவ(/ய இடதி2 பாரா./ வி. பிைழயாக ேதா2றிய
சிலவ2ைற பிைளகI#0 எ-* ெசாேன. இPவிஷயைத யா

<லமாகேவா அறித தர

பிைள அ#02ற5க இனைவெய;

ெதாிவி#0 ப/ என#0# க/த எLதினா. நா அ5க5ேக க(டவ2ைற

ெதா0- எLதியJபேவ அவ உசிதமான தி+த5கைள ஏ2;# ெகா( த
நறியறிைவ ெதாிவிதா. அ- 9த அ/#க/ அவ அேபா என#0#

க/த5க எLதி வதா.
காைத7 பா.

மணிேமகைலைய விைரவி அ*#0# ெகா#0

ெபா+. உாிய ஏ2பாகைள*

ெச - வேத. மிதிைல ப./யி கிைடத பிரதி தா என#0

ெப+-ைணயாக இ+த-. ம2ற பிரதிகளி ஒPெவா+ ப0தி7

காைதெயற

ெபய+ைடயதாக இ+த-. மிதிைல ப./ பிரதியி பா. எ; இ+த-.

9த, பதிகெமப- கைத ெபாதி பா. எ; , விழாவைற காைத ெயப-

விழா வைறத பா. எ; , இPவாேற ம2றவ2றி ெபயகI மாறி#

காணப.டன. அத தைல#களி,+- காைத ெயபத20 பா.ெடJ

ெபா+ ெகாளலாெம; ெதாிய வத-. ம2ற ஆதார5கைள# ெகா(
அெபா+ேள உ;தியாயி2;.
மணிேமகைல <ல
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மணிேமகைலயி <ல
ச(9க

மாதிர

1891-ஆ வ+ஷ

தி+மயிைல வி-வா

பிைளயா அ*சிடெப2ற-. ெபா+ வைரயைற ெச - ெகாளாமேல

பல விட5களி ஏ./Cள பாட5கைள அவ அைமதி+தா. அத பிரதிைய#

ெகா( %2 ெபா+ைள ந0 அறித சிரமமாகேவ இ+#0 . அ-

பதிபி#கெப2; வத காலதிேலேய அைதப2றி, தி. த. கனக தர
என#0 எLதியி+தா; “மணிேமகைலயி <; <; பார

பிைள

என#0#

கா./னாக. அவக ேபாவ- நா 9 எ(ணியி+ததிC

ேகடாகேவ

இ+#கிற-. ஏ. பிரதியி இ+#கிறப/ேய இ+#கிற-. ஏ.
பிரதியி,+ப- இதிC

நலெம; ெசாலலா . ஏ./ ெசா#க,5க

ெமறி+பைத ஒ+வ 9Lவ-5 க,5கெம; ெபா+ ப(ணி
வாசிதேபாதிC

ம2ெறா+வராவ- சதப

ேநா#கி* ெசா#க,5க ெம;

வாசிபா. இவக அதைன* ேசர# க,5கெம; அ*சி,.டத பி ஏ.ைட#

காணாதவகெளலா ேசர#க,5கெம; தாேன ப/#கேவ( ? ‘எ./

0மரனி+ேதாறைன’ எப- ‘எ./+மானி+ேதா’ எ; , ‘ஆறறி யதண’

எப- ‘ஆ2றி யதண’ எ;

அ*சிடபமாயி அதனா விைள7

பய

யாெதபைத தா5கேள யறி- ெகாள= ” (29-3-1891) எ; 0றிதி+தா.
பினா தக

ெவளி வத காலதி அைத பாதேபா-, பிJ

ஆரா *சி#0 இட9(ெடேற ெதாித-.
0றிைர

அபதி ெவளிவ- ஏL வ+ஷ5களாயினைமயி நா ெச த ஆரா *சியி
பயனாக பலவைக# 0றி#கIட மணிேமகைலைய ெவளியிவதி
பிைழெயா;மிைல எ; க+திேன. அபக பல மணிேமகைல

9Lவத20 உைர எLதி ெவளிபத ேவ(ெம; >றின. பழ தமி)

%கைள ெதளி=பத ேவ(ெம; ேபா -ைர எLதிய க/த5கI
என#0 c(ேகாலாயின. பத=ைரயிேறJ

9/#கலாெம; ெதாட5கி ெப+ பாC

கண#க ததிற

ேக.ட காைதெயJ

மததின >;

அளைவயில#கண

0றி ைரயாக எLதி

எLதி நிைறேவ2றிேன. சமய#

ப0தியி பிற சமய இல#கண5க

வ+கிறன. தவதிற R( த+ம5 ேக.ட காைத எJ

ப0தியி ெபௗத

9த,யன உளன. இPவிர(ட20

0றிைர எL-வ- எளிெத; ேதா2றவிைல. வடெமாழி த#க சாதிர5களி2

பார5கதராக விள5கிய 0றி*சி மகாமேகாபாதியாய ர5காசாாியாிட
ேக.ேட. 9னதிCள விஷய5கைள அவ விள#கினா.

ேபா #
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ஆனா பினதிCள விஷய5கைள அவரா விள#க இயலவிைல; “இத

9ைற7ள பைழய %க இ#கால- வழ5கவிைல. இ- பிராசீன த#க ”

எ; ெசா,வி.டா.
0 பேகாண

காேலஜி ஸ கி+த ப(/தராக இ+த ெப+கவா)தா மகா

மேகாபாதியாய ர5காசாாியாிட9 , தி+மைல ஈ*ச பா/ சதாவதான

Gநிவாஸாசாாியாிட9

சில வட ெமாழி பிரேயாக5களி உ(டான ஐய5கைள#

ேக. ெதாி- ெகா(ேட.

ம2றவ2றி2ெகலா ஒ+ வைகயாக# 0றிைர எLதி வி. அளைவயில#கண
வ+

ப0திைய பல9ைற வி-வாகIைடய 9னிைலயி பாிேசாதி-

இயற வைரயி த பாட5கெள; ேதா2றியவ2ைற ெதாி- எLதி#
ெகா(ேட. பாடேபத5கைள அ5க5ேக அ/#0றிபி அைமேத.
எ உவைக
எலா

சிதமான=ட மணிேமகைலைய எ-#ெகா( ெசைன ெச; ெவ.

நா. ஜூபி, அ*#>டதி 5-6-1896 அ; அ*#0# ெகாேத.

அ/#0றிபி நா எLதிய 0றிைரேயா, தக அ*சாக ெதாட5கிய-.
9த பாரைத பா- உதர= ெகாத ேபா- எ உளதி இ+த
உவைக ெப+#ைக இைறவேன உணவா! ‘இத %ைல7

நா

பதிபிேபாமா!’ எ; அலதி+தவனாத, அத20 ஓ உ+=
பா- எ உள9
----------

உடC

Rாிதன.

ஏ2ப.டைத

அதியாய -122

நா ெப0ற ப)ட

மணிேமகைலயி பதி நட#ைகயி அ%C#0 அ5கமாக மணிேமகைலயி
வரலா2ைற* ேச#க எ(ணி அPவாேற கைத* +#கைத எLதி 9/ேத.
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ெபௗத சமய ச பதமான ெச திக இநா./ வழ5காைமயா

அவ2ைறமணிேமகைலயி 0றிைரயி அ5க5ேக விள#கி7ேள. ஆனாC

ெதாட*சியாக அத மத# ெகாைககைள தனிேய எLதி %C#0 அ5கமாக*
ேசதா ப/பவகI#0 மிக=

உபேயாகமாக இ+#0 ெமப- எ க+-.

மf ர5காசாாியேரா மணிேமகைலைய ப2றி ேபசி விஷய5கைள ெதாிெகா(ட கால5களிெலலா

அவ >;வனவ2ைற தனிேய 0றி- ைவ-#

ெகா(ேட. ெபௗத மத ச பதமான ஆ5கிலதிCள %2 ப0திக சிலவ2ைற*

சில அபகைள# ெகா( தமிழி ெமாழிெபய-

ைவ-# ெகா(ேட.

9 மணிக
த, ெபௗத த+ம , ெபௗத ச5க எJ

<ைற7 ெபௗதக

9 மணிக எ; வழ50த மர. எனிடமி+த 0றி#களி உதவியா அ

9 மணிகைள ப2றிய வரலா;கைள எLத ெதாட5கிேன. ர5காசாாிய

0 பேகாணதி இ+த காலதி நா எLதியவ2ைற அPவேபா- அவாிட
ப/-# கா./* ெசப

ெச - ெகா(ேட. மா2றலாகி அவ ெசைன#0*

ெசற பிற0 நா ெசைன#0 வ+

ேபாெதலா

அ-கா; எLதியவ2ைற

ப/-#கா.ேவ. இைடயிைடேய தமி)* ெச 7.கைள நா அைமதி+தைல#

க( அவ மி#க மகி)*சியைட- பாரா.வா.
பா(/ -ைர ேதவ வ+ைக
1896-ஆ

வ+ஷ

நவ ப மாத பாலவநத ஜமீதாராகிய ெபா. பா(/-ைர

ேதவ 0 பேகாணதி,+த ெமௗன வாமிகைள தாிசித20 வதா.

அ#காலதி அவைர த#கப/ வரேவ2; உபசாி- பல கனவாக >/ய மகா

சைபயி அவைர ேபச* ெச ேத. இர( <; நா.க அவ

0 பேகாணதி த5கியி+தா; எ N.#0 ஒ+ 9ைற வதா. அேபா- பல

அபகைள7

அைழ- உபசாி- அவ+ட வதி+த ச5கீத வி-வா

சீJைவய5கா, தி+#ேகா/கா கி+Hைணய 9த,யவகைள# ெகா( எ

N./ ஒ+ ச5கீத விநிைக நைட ெபற* ெச ேத. எனிடமி+த ஏ.*

வ/கைளெயலா பா(/-ைர ேதவ பா- ெப+விய2றா.

மணிேமகைல அேபா- அ*சாகி வ+வ- ெதாி- அத20 ெபா+Iதவி ெச வதாக
வா#களிதா.

153

எனிட

இ+த றதிர.ைட அ*சமய

அவாிட

கா./ அ- பல பைழய

%களி,+- திர./ய பல ெச 7.கைள# ெகா(டெதபைத ெதாிவிேத.

“நா பல %களி,+- நீதிகைள# >; ெச 7.கைள திர./ வ0- ஒ+ %
ெவளியிடலாெம; எ(ணியி+#கிேற. இைத ஒ+ 9ைற பாதா என#0

உபேயாகமாக இ+#0 ” எறா. அத* வ/ைய* சில மாத5கI#0 பிற0 அவ
0 பேகாண-#0 மகாமக-#காக வத சமய

ெப2;# ெகா(டா.

உதம ச பாவைன
1897-ஆ

வ+ஷ

>/ய >.ட

பிரவாி மாத

மகாமக நடத-. அேபா- 0 பேகாணதி2

கண#கி அட5கா-. தி+வாவ-ைற ஆதீனகதராக விள5கிய

அ பலவாண ேதசிக த 9ைடய பாிவார5கIட 0 பேகாண
ெத+விCள மடதி விஜய

வி-வாகI

ேப.ைட

ெச தி+தா. பல ேதச5களி,+-

வ- >/ன.

அேபா- தினேதா;

பிர#கI

அ பலவாண ேதசிக+ைடய 9னிைலயி

வி-வாகIைடய உபநியாச5கI

சலாப5கI

நைடெப2றன. ஒ+ நா

மிக*சிறத வி-வாகைள Rசி- உதம ச பாவைன ெச வதாக

ஏ2பாடாகியி+த-. அ பலவாண ேதசிக ஆ; ஆசன5கைள ேபாட* ெசா,

பிரசிதமான ஸ கி+த வி-வாக ஐவைர ஐ- ஆசன5 களி அமர*

ெச தா. அவக அமத பிற0 எைன ேநா#கி “அத ஆசனதி இ+#க

ேவ( ” எ; ஆறாவ- ஆசனைத# கா./னா. என#0 -W#ெகற-.

வா)நா 9Lவ-

சாதிர பயி2சியிேல ஈப. எLெத(ணி ப/- தா

க2ற விைத#ேக ஒளிைய உ(டா#கிய அத ெபாியவக எ5ேக! நா எ5ேக?

நா ேயாசைனெச - நி2பைத அறித ேதசிக, “என ேயாசி#கிறீக? அப/ேய

இ+#க ேவ( ” எறா. “இவகI#0* சமானமாக இ+#க என#0 த0தி

இைலேய” எேற. ேதசிக, “த0தி உ(ெடபைத இத உலக அறி7 .

இவகைள ேபாற மகா வி-வாக இத நா./ ேத/பாதா
ஒ+ேவைள கிைடதாC

கிைடபாக. த5கைள ேபால ஒ+வ அகபவ-

அாி-” எ; அெபாLக# >றி வ2;தேவ அத மகா ேமதாவிகIைடய
வாிைசயிேல பணிேவா அமேத. இர.ைட* சாைவ7

ச மான9

ெப2ேற. மணிேமகைலயி ேம2ெகா(ட உைழேப அத ெப+ைம#0#
காரணெம; நா எ(ணி இைறவ தி+வ+ைள வா)திேன.
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ப:2 றிர.
மகா மக-#0 பா(/-ைர ேதவ+

அவ+ைடய ந(ப+

வி-வாJமாகிய Nர. ெல. சிநய ெச./யா+
அPவி+வகIைடய சலாபதாC

வதி+தன.

சிறத தமி)

நா இ2ேற. அேபா-தா

றதிர. பிரதிைய பா(/-ைர ேதவாிட

ேசபிேத. பலநீதி*

ெச 7.கைள அவ திர./ ப:2றிர. எற தகைத ெவளியி.டா.
அத20 றதிர. மிக=

உதவியாயி+தெத; ெதாிய வத-.

0மாரJ#0 விவாக
1897-ஆ

வ+ஷ ஜு  மாத எ 0மார சிரYசீவி க,யாண தர-#0

நாகப./னதி இ+த G ச#கரபாணி ஐயெரபவ+ைடய 0மாாி
கமலா பாI#0 விவாக

வcகி+க பிரேவச

நடத-. அைத ெதாட- 0 பேகாணதி

நடத-. அேபா- அ பலவாண ேதசிக 9த,யவக

என#0 பல வைகயி உதவி ாிதாக. எ 0மாரJைடய விவாக தின

வி#ேடாாியா மகாராணியா+ைடய ைவர ஜூபி,# ெகா(டா.ட நா. பல

இட5களிC

அ#ெகா(டா.ட

நடத-. கBாி ஜிலா 9lபாக இ+த G

ஏ. சா ப<தி சாதிாிக அP\ாி நடத ைவபவ-#0 மகாராணியா
விஷயமாக* சில பாடக எLதி அJப ேவ(ெம; வி+ பியப/
எLதியJபிேன.

மணிேமகைல பதி
மணிேமகைல <ல9 அ+ பத=ைர 9த,யன=

1898-ஆ

வ+ஷ

ஜு ைல

மாததி அ*சிட ெப2; நிைறேவறின. 9க=ைர7 , த சாிதிர , ெபௗத

த+ம , ெபௗத ச5க , மணிேமகைல# கைத* +#க
ேச#க ெப2றன.
தக

எபைவ7

9த,

ெவளி வ- உலாவியேபா- என#0# கிைடத பாரா.#க பல. 59 தமி)

%களி,+-

29 வடெமாழி %களி,+-

ேம2ேகாகைள எ

0றிைரயி2 கா./யி+ேத. இவ2ைறயறி, தமி) வடெமாழி %களி
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உைரயாசிாியக வா#கி,+- பல ெச திகைள அ5க5ேக ெகாேத. அத

%கைள ப2றி7 உைரயாசிாியகைள ப2றி7

நா அறி-ெகா(ட

ெச திக யா= ‘அ+ பத=ைரயிலட5கியைவ’ எJ

ப0தியி உளன.

றதிர./னா ெதாித 0(டலேகசி* ெச 7.க சிலவ2ைற அ%ைல ப2றி*
ெசாCமிடதி ேசதி+ேத. அ ப0திைய# க(ட அபக, “இ5கிXஷி

‘எைஸ#ேளா i/யா’ எ; ஒ+ வைக அகராதி உள-. அைத ேபால இ+#கிறஇ-. இத மாதிாி நீ5க ஒPெவா+ %C#0

எLதினா கைடசியி

எலாவ2ைற7 ேச- ஒ+ தகமாக ேபா. விடலா ” எறாக.

அதைகய ெபா+ விள#க அகராதி தமிழி ேவ(ெமற ஆவ இயபாகேவ
என#0 உ(. அPவபக >றிய பிற0 அத ஆவ அதிகாித-.

9த 9தலாக நா உைரெயLதிய % மணிேமகைல. என- உைர எளிய நைடயி

அைமதைம ப2றி பல பாரா./ன. பல விஷய5கைள விள#0கிறெத; பல

க)தன. கிறி/ய காேலஜி தமிழாசிாியராக இ+த வி. ேகா. [ாிய நாராயண
சாதிாியா, “யா இ

எL-கிறிேல. மிக=
0றிைர7

மணிேமகைல பதிைபப2றி 9கமனா ெவா;
அ2தமாயி+# கிற-. யா வி+ பியா5ேக

பிறரா இ- ேவ(

ெசPவேன ெபாறிதி+#0

இ- ேவ(டாெவ; ெசாலபடாதவா;

ெப2றிைமைய 7J ேதா; ெமJள5

கழிேப+வைக R#கிற-. இேபா)தேற ெயதY சாமிநாத வளைல#0றி-#

0ைட7

-/7

யா9

எ மேனா+

ஆ/ய 0தா . இJ

எ <ாினரா

நி; நிலவிய ந*சினா#கினிய ந2றமி)ெப+தைக ேபா; ப:2
ெபா+ைள7

பகலவ மானபக+மா; ைப தமிழமி)த

பாிவினி2ப+கிய

ப(ணவ ெப+மா எத மீனா.சிதர விமல hதம#0 வாணா
நீ./#0மா; அ+ாிவானாக’ எ; எLதினா.
என#0# கிைடத ப.ட
இப/ நாேதா;

மணிேமகைல 0வித மகி)*சிைய ெதாிவி#0

வாைதகI எ பா வ- ெகா(ேடயி+தன. 1899-ஆ
மாத

7- ேததி ெவளிவத ‘விேவக திவாகர’ எJ

வ+ஷ

க/த5கI
மா*

ஒ+ பதிாிைகயி

‘ஆனத’ எற ைன ெபயேரா ஓரப ‘ெபௗத சமய பிரபத

பிரவதனாசாாிய’ எற தைலபி. ஒ+ க.ைர எLதினா. தைலைப

பாத=ட ெபௗத சமய ஆசிாிய ஒ+வைர ப2றிய- ேபாC
ப/#க ெதாட5கிேன. ஆனா விஷய

எற ஆவேலா

எைன ப2றியதாக இ+த-.
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“0 பேகாண

காேலஜி தமி) ப(/தரான உதமதானர

சாமிநாைதயரவக

தன- கால 9Lவ- ச5க- %களி ஆரா *சியிைனேய ெச - அதி ராதன
அாிய ெபௗத சமய பிரபல கிரத5களான சிதாமணி, சிலபதிகார ,

மணிேமகைலயாதி ய*சி. தமி) நா 9Lவ-

பரவ* ெச - அவ பைடத

கீதி எதைகயராC ெகா(டாட த#கேதயா . ஐயரவக காலெமலா

ெபௗத சமய % களி ைகெயL- பிரதிகைள ேதச ேதசமா , நா நாடா ,

ஊBரா , கிராம5 கிராமமா , Nதி Nதியா , N Nடா * ெச; ச பாதிபதிC ,
அகப.ட %கைள பாிேசாதிபதிC

அவ2றி20 அ+ பத=ைர எL-வதிC ,

அவ2றிCள ெபௗத சமய ஆசாாியகளி சாிதிர5கைள ெதாிெகாவதிC

அவக மரபறிவதிC

கால9 , அைடத வ+த9
எநாI

ேபா-

ேபா-

அவெர-# ெகா(ட 9ய2சி7 , கழித

அள= பவனவல. ெபௗத சமய ஆரா *சியிேலேய

அவ மன நா/# ெகா(/+#0 . அவ இ+#0

சதியாவதன

ாி7

ேபா-

சிவ Rைஜ ெச 7

ேபா-

ேபா-

நட#0

c50

ெபௗத சமய சிதைனேய யறி ேவ; கிைடயா-. இ5ஙன மிைலேய

இதைகய அாிய கிரத5கைள ெவளிபத 9/யா-. இP=(ைம அவர*சி.ட

%களி 9க=ைரகளி2 காணலா . த பிராமண ெகாைக#0 விேராதY

ெச தாாிைல ெயனபல ஐேராபியகளி அபிபிராய5கைள எ

ெதLதியி+#கிறா. த ஈச உ(ெடறாவ- ஆமா#க உ(ெடறாவ-

விள5க# >றாைமயினாேலேய தி+ஞானச பத<தி வாமிக 9த,ேயா
ம;-ைர தாேரயறி ேவ; காரணமிைலெய; கா./யி+#கிறா.
ெபௗத %, கைட ப#கதிேல சில ேதவார5கைள7

அ*சி.டன. ஜமாதர

(யதினாேலேய இPவாரா *சி ஐயரவக.0* சிதிதி+#0 ேபாC .

எைன! உயி உட பினீ505 கால- அதனா யாெதா; பாவி#கப.டஅஃ- அ-வா  ேதா;ெமப- எ%கI#0

ஒத -ணிபாக,,

இP=(ைம, ‘மJயி தா505 க+ெதா ஆவயி2;திதன’ எ; >றிய
மணிேமகைல பாதிர மர >றிய காைதயிJ
பாிேமலழக எLதிய விேசட =ைரயாJ

ஆரா *சி ெச பவ இவைர# கா./C

358-ஆ

தி+#0றI#0

காணலா . ெபௗத சமய %க

ேவ; இ#காலதி அகபவ- அ+ைம.

ஆத, பல ேதய5களிC9ள ெபௗத சமயக இவபா நறி பாரா./
த5க சமய-#ேக2ற ஒ+ ெப+

ப.ட ெபய இவ+#0* [./ அ

பாரா.வாகெளன ந கிறன . அ5ஙன

ெச யாேர அவக ெச நறி

ெகாறவேர யாவ. ஐயரவகளி 9ய2சியி பலனாக அத ஜமதி ஐய
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த 0+வாக விள5கிJ

விள50வ. அ5ஙனேம ெபௗத சமய ேபாதிநாத

ஐயரவ க.0 அ+ ாிவாெரப- நி*சய .”

எபா இPவள= மதிைடய அPவப+ைடய க.ைரைய# க( நா

நைகேத. அவ+ைடய -தி நிைத என#0 வ+தைத உ(டா#கவிைல.
சிதாமணி 9த,யவ2ைற7

ெபௗத %களி வாிைசயிேல ேச#0

ஆனத+#0 தமி) %களி எPவள= அ உ(ெடபைத நானா

இத

ெசாலேவ( ?

எJைடய அபக இைத# க( சிாிதாக. ‘ெபௗத சமய பிரபத
பிரவதனாசாாிய’ எ; எதிபாராம என#0# கிைடத அப.டைத நா

ெப./யி ைவ- ேபா2றி வேத. ெவளியி

சதப

இேபா-தா

வா த-. 9ேன சிதாமணி பதிபித காலதி ஒ+ ைஜன ெப(மணி

எைன ‘பPய ஜீவ’ எ; அேபா அைழததனா நா ைஜனனாகவிைல.

இேபா- இவ 0றிபாக த சமய 0+ெவறதா நா ெபௗதனாகவிைல.
ேமேல ஐ50;%;, பதி2;ப-, அகநா:;, ெப+5கைத எபவ2றி எ
க+ைத* ெசCதலாேன.
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