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கணபதி �ைண.   தி�1சி-ற�பல�.  

)க.ைர)க.ைர)க.ைர)க.ைர    
ேதவார� – தி�ஞான ச�ப�த H��தி நாயனா� 

ந�.ைட யாைன� தீயதி லாைன நைரெவ�ேள  
ெறா�.ைட யாைன Dைமெயா� பாக 3ைடயாைன1  
ெச�றைட யாத தி�8ைட யாைன1 சிரா+ப�ளி#  
7�.ைட யாைன# 2றெவ� C�ள< 7ளி��ேம. 

 
உடைல வள��த-7ாிய பலவைகயான ெபா��கைள வழ<7� அற<களிK� 
உ�ள�தி� உண�8 வள�1சி#7# காரணமான க(விைய வழ<7� வ�ள�ைம 
சிற�ததாக ஆ�ேறா�களா( எ# கால��� மதி#க+ப�கி�ற�. ஒ�ைம#க� 
க-றக(வி எ*ைமD� பய� த�தலா( அதைன வழ<7� ெபாிேயா�க� உலகி( 
உய��தவ�களாக8� ேப�பகாாிகளாக8� எ�ண+ப�கி�றன�. அவ�க� ெச>த 
ேபரற�தி� பயனாகேவ கைலவள� சிற�� விள<7கி�ற�. ம#கBைடய மன 
உண�ைவ+ ப�ப���� அ+ெபாிேயா�க� ெச>த அ�Mெசய(கB� இய-றிய 
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N(கB� எ(ேலாராK� ேபா-ற+ப�� வ�வ� யாவ�� அறி�தேதயா7�. 
காலேதச வ��தமான<க� எ<ஙன� மாறிC� அ�தைகய �லவ�கBைடய �க; 
7�றாம( ஒேர நிைலைமயி( நிலவிவ�கி�ற�. சில�ைடய �க; வள�1சிD-.� 
வ�கி�ற�. 
 
இ<ஙன� �க;ெப-.� தமி;நா�E( விள<கியவ�கB� தி�வாவ��ைற ஆதீன�� 
மகாவி��வாC� எ�Cைடய தமிழாசிாிய�மாகிய � மீனா�சி��தர� பி�ைள 
யவ�கB� ஒ�வராவ�. இவ�க� 19-ஆ� N-றா�E( 1815- ஆ� வ�ஷ� 3த( 
1876- ஆ� வ�ஷ� வைரயி( இ��� விள<கியவ�க�. இவ�கBைடய சாி�திர�ைத 
எ*தி+ பதி+பி�� வ�ததி( நா� பாட<ேக�க+ ேபா73� நிக;�த வரலா.க� 
(1815 3த( 1870 வைரயி( உ�ளைவ) சில மாத<கB#7 3�� 3த- பாகமாக 
ெவளியிட+ெப-றன. ஏைனய வரலா.கேள இர�டா� பாகமாகிய இ+��தக�தி( 
உ�ளைவ. 
 
தமி;+ �லவ�க� வரலா-றி� நிைலைமைய+ப-றி நா� ெசா(ல ேவ�Eய 
விஷய<கைளெய(லா� 3த-பாக�தி- ெசா(6 வி�டைமயா( அவ-ைற மீ��� 
இ<ேக ெதாிவி#கவி(ைல. 
 
பிரேஜா-ப�தி வ�ஷ� - சி�திைர மாத� (1870 ஏ+ாி() இ+ �லவ�பிரானிட� நா� 
பாட<ேக�க வ�� ேச��ேத�. அ� 3த( இவ�க� சிவபதமைட�தகால� வைரயி(, 
இைடேய சில மாத<க� நீ<கலாக, இவ�கBடேன இ�#7� ெப�� ேப.ெப-ேற�. 
 
இ1 சாி�திர�ைத எ*தி வ��ெபா*� எ�Cைடய மன�. பைழய கா�சிகைள 
மீ��� க�� கனி�� ெகா�ேடயி��த�. இ#கவிஞ�பிரா� எ�பா( ைவ�தி��த 
ேபர�� இவ�கBைடய ெசய( ஒPெவா�ைறD� எ� ெநMசி- பதி��வி�ட�. 
அ�த நிைனேவ இ+பாக�தி- காண+ப�� ெச>திகைள எ*�வத-7� �ைணயாக 
இ��த�. 3த-பாக�தி� 3க8ைரயி- 7றி+பி���ளபE பல இட<களி- ெச�. 
ெச�. ேதEய 3ய-சியினா- கிைட�த ெச>திகB� சில இ�த+ பாக�தி-7� 
உதவியாக இ��தன. இவ�க� ெசா(ல1 ெசா(ல எ�ைகயினாேல எ*திய தனி+ 
பாட(க� அளவிற�தன; அ#கால�தி( அவ-ைற+ பா�கா#க ேவ��ெம�C� 
ேநா#க� இ(லாைமயா( அவ-ைற நா� ெதா7�� ைவ#கவி(ைல. எ�Cைடய 
நிைனவிK�ளைவகB� ேவ.வைகயி- கிைட�தைவகBமான ெச>D�க� 
இத�க� அைம���ளன. அவ-றி-7 இ�றியைமயாத இட<களி( 
7றி+�ைரகB� எ*த+ப�E�#கி�றன. 
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இ�த+ ��தக�தா(, இ#கவிஞ� ேகாமா� தி�வாவ��ைற யாதீன�� � 
�+பிரமணிய ேதசிகரா( ந�7 மதி#க+ெப-. விள<கினைமD�, த�பா( வ�� 
வி��பினவ�கB#71 ெச>D� இய-றி#ெகா���+ பய�ெப.�பE ெச>தைமD�, 
யாாிட��� எளிதி- பழகி வ�தைமD�, மாணா#க�களிட�தி( அளவ-ற அ�� 
கா�Eவ�த��, எ�த வைகயிK� அவ�கைள ஆதாி��+ பாடM ெசா(வ� 
இவ�கBைடய ெப� ேநா#கமாக இ��தைமD�, இவ�க� ஒ+�ய�வ-ற 
7ண<கBட� சிற+�-. விள<கின��, இவ�கBைடய கால+ேபா#7�, பல 
ெச(வ�க� இவ�கைள அ�ேபா� ஆதாி��+ ேபா-றிய திற3�, பலவைகயான 
உபகாாிகBைடய த�ைமகB�, அ#கால�தி( தமி; வி��வா�களிட�தி( தமி; 
ம#க� ைவ�தி��த ேபர���, வடெமாழி ெத�ெமாழி வி��வா�க� 
ஒ�வேராெடா�வ� மன<கல�� பழகியைமD�, தமி;நா� இ+�லவ� சிகாமணியா( 
இ�ன இ�ன வைகயி( பயC-றெத�ப��, பிற8� விள<7�. 
 
� சிவஞான 3னிவ� காMசி+ �ராண� அர<ேக-றிய வரலா., ஒ� ேபா6+ 
�லவ�ைடய வரலா., ஆQ�+ ப�பதி ப�டார� 3த6யவ�கB#7+ பாட( அளி�த 
ெச>தி, 'உ�#ைகD� ப�ைபD� இ(லாத�தா� 7ைற', �+ைபயா ப�டார� 
மா�பழ� வா<கிவ�த�, Rாியனா� ேகாயி( அ�பலவாண ேதசிக� ெதா��த வழ#7, 
வ�டான� 3��சாமி ஐயர� இய-ைக 3த6ய ெச>திகB�, இவ�கBைடய 
ெபா�விய(�கB�, �லைம�திற3� அ�ப�கB#7 இ�ப�ைத அளி#7ெம�. 
ந��கிேற�. 
 
இ�ப�ெத�� கா+பிய<கB� நா-ப�ைத�� பிரப�த<கB� இவ�க� 
இய-றியனவாக இ+ெபா*� ெதாிய வ�கி�றன. இவ�க� இய-றிய 
தனி+பாட(கேளா அள8கட�தன. இPவள8 மி7தியான N(கைள இய-றியவ�க� 
தமி;+�லவ�களி( ேவ. யா�மி(ைல. 
 
இ+ ெபாியா�ைடய சாி�திர�தி( அ<க<ேக எ*த+படாம( வி�ப�ட சில 
வரலா.கB�, இவ�க� அPவ+ெபா*� பாEய கட8� வண#க<க� அ�ப�கைள+ 
பாரா�Eய ெச>D�க� 3த6ய தனி1 ெச>D�கB�, இவ�கB#7+ பிற� வைர�� 
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அC+பிய சில கEத<கB�, சிலவ-றி� ப7திகB�, மாணா#க�க� 3த6யவ�க� 
இவ�கBைடய N(கB#7 அளி�த சிற+�+பாயிர<களி� ப7திகB� 3ைறேய 
இ+��தக�தி� அTப�த<களாக1 ேச�#க+ெப-.�ளன. 
 
இவ�கைள+ப-றிய ேவ. ெச>திக� எவ-ைறேயC� ெதாி�தவ�க� அ��2��� 
ெதாிவி+பி� அவ-ைற அ��த பதி+பி( ேச���#ெகா�ேவ�. 
 
"இ�மகாகவியிCைடய உ�வ+பட� எ�#க+படவி(ைல ெய� பைத 3த-பாக�தி� 
3க8ைரயிேலேய ெதாிவி�தி�#கிேற�. கEத<களி( இவ�க� ேபா�� 
ைகெய*�தி� மாதிாிD� இவ�க� எ*திய ஏ��1�வEகB� ஓ� ஏ�E� ஒ� 
ப#க�தி� பட3� அ�ப�க� அறி��ெகா�Bமா. இதி( ேச�#க+ப�E�#கி�றன. 
இவ�கBைடய �லைமைய அறி�� ஆதாி�தவ�� இவ�கைள+ ேபாலேவ எ�னிட� 
அளவ-ற அ�� @�டவ�� இ�த+ பாக�தி( உ�ள வரலா.களி- பல இட<களி( 
2ற+ப�பவ�� தி�வாவ��ைறயி( 16 - ஆ� ப�ட�தி( V-றி��தவ�மாகிய 
ேமலகர� � �+பிரமணிய ேதசிகரவ�கBைடய பட� இ+��தக�தி� 3த6( 
ேச�#க+ெப-.�ள�. 
 
இ�த வரலா-ைற எ*�வத-7# கEத<க�, N(க�, ஏ��1�வEக� 3த6யவ-ைற 
அளி��� தம#7� ெதாி�த ெச>திகைள1 ெசா(6D� என#7 உதவி�ாி�த 
அ�ப�கைள நா� ஒ� ேபா�� மறேவ�. 
 
இ1சாி�திர� தைலவ�களாகிய கவிஞ� ேகாமாைன+ப-றி நிைன#7� 
ெபா*ெத(லா� இவ�கBைடய தள��த வEவ3�, மாணா#க� 2�ட�தி-7 
இைடயி( V-றி��� தமி;+பாடM ெசா(K< கா�சிD�, தமி;1 ெச>D�கைள 
எளிதி-�ைனD� ேதா-ற3� எ� அக�ேத ேதா�.கி�றன. இனி அ�தைகய 
கா�சிகைளD�, இவ�கைள+ ேபால அ�<7ண3� ெப���லைமD� 
வா>�தவைரD� எ<ேக பா�#க+ேபாகிேறாெம�ற ஆராைம மீW�கி�ற�. 
‘இவ�க�பா- க(விபயி�ற கால�திேலேய இ�C� பல விஷய<கைள� ெதாி�� 
ெகா�E�#கலாேம!' எ�.� இர<7கி�ேற�. கால�தி� ேபா#ைக ேநா#7�ேபா� 
இவ�கBைடய ெப�ைம ேம�ேமK� உய��� ேதா�றி#ெகா�ேட இ�#கிற�. 
 
ெப�<கவிஞராகிய இவ�ைடய �லைம�திற�ைத நா� அறி�� மகிழ 
ேவ��ெம�றா( இவ�கBைடய N(கைள+ பE#க ேவ���. 
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பழ��லவ�கBைடய வரலா-ைற அறி��, “அவ�க� ெப�< கவிஞ�க�" எ�. 
பாரா��� அளவிேல நி�.விடாம( அ�தைகயவ�கBைடய N(கைள+ பE�தK�, 
பE+பி�தKேம அவ�க� திற�தி-ெச>D� ைக�மாறா7�. இவ�கBைடய N(களி- 
பல அ1சிட+படவி(ைல. சில அ1சிட+ப��� இ+ேபா� கிைட#கவி(ைல. ஆதலா( 
அவ-ைறெய(லா� ஒPெவா�றாக அ1சி�� ெவளி வர1ெச>த( தமி;ம#களி� 
கடைமயா7�.  
 
தமி;ெமாழியறிவி� வள�1சிைய# 7றி��+ பலேவ.வைகயி( த� உட(, ெபா��, 
ஆவியைன�ைதD� ஈ�ப��தி+ �க*ட��ட� விள<7கி�ற இ#கவி1ச#கர-
வ��தியி� தி�நாைள� தMைசயி( சில அ�ப�க� கர�ைத� தமி;1 ச<க�தி� 
ஆதரவி( 3த�3தலாக இPவ�ஷ� ெகா�டாட எ�ணியி�#கிறா�கெள�. 
ெதாிகிற�. அ�தி�நாB#7 3�ேப இPவிர�டா� பாக3� ெவளிவ�த� ப-றி 
மி#க மகி;1சியைடகிேற�. 
 
3த-பாக�ைத எ*��ெபா*�� பதி+பி#7�ெபா*�� உடனி��� எ*�த( 
3த6ய உதவிகைள+ �ாி�த ெச�ைன, கிறிFEய� காேலY தமி;+ப�Eத� 
சிரMசீவி வி��வா� வி. 3. �+பிரமணிய ஐய��, கைலமக� �ைணயாசிாிய� 
சிரMசீவி வி��வா� கி.வா.ஜக�நாைதய�� இ�த+ பாக�தி-7� அ<ஙனேம உதவி 
�ாி�தா�க�. அவ�கB#7 எ(லா நல<கைளD� அளி�த�B� வ�ண� தமி;� 
ெத>வ�ைத+ பிரா��தி#கி�ேற�. 
 
எ�Cைடய அய�1சி மறதி 3த6யன காரணமாக இ+பதி+பி- காண+ப�� 
பிைழகைள+ ெபா.��#ெகா�B�பE அறிஞ�கைள ேவ��கி�ேற�. 
 
தமி;மகளி� தி�வழைக1 காவிய<களாகிய ஓவிய<களி( அைம�� மகி;�த 
வி�தக��, மாணா#க�ைடய அறிவாகிய நில�தி( அ�� நீ� பா>1சி� தமிழாகிய 
வி�தி��� தமி;+ெப�� பயிைரவள��த ெசா(ேல�ழவ��, கால� இட� நிக;1சி 
எ�பவ-றா( வ�� ��ப<களா( ேசா�8றாமK� த�3ைடய மான3� 
ெப�ைமD� 7ைறயாமK� நி�ற 7ணமைலD� ஆகிய பி�ைளயவ�கBைடய 
ெப�� �க*�, அாிய N(கB� தமி;ம#களா( ந�7 உணர+ ெப-. ேம�ேமK� 
விள#க3-. வா;வனவாக! 
 
ச<ககால� 3த( தமி;ெமாழிைய வள�ப��திய �லவ� ெப�ம#களி� வரலா.கைள  
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3ைறயாக ெவளியிட ேவ��ெம�C� எ�ண� ெந�<காலமாக என#7��. 
இ1சாி�திர�ைத நிைறேவ-றி ைவ�த இைறவ� தி�வ�� அPெவ�ண�ைதD�, 
நிைற8ற1 ெச>Dெம�. ந��கி�ேற�. 
 
'தியாகராஜ விலாச�' இ<ஙன�, 
தி�ேவ�:�வர�ேப�ைட, - 24-2-1934 ேவ. சாமிநாைதய�. 
 
இ�, பி�ைளயவ�க� எ*திய ெதா(கா+பிய1 ெசா(லதிகார இள�@ரண� உைர 
ஏ��1 �வEயிK�ள ஓேர�E� ஒ� ப#க�தி� பட�. இதி( கிளவியா#க� 35-36ஆ� 
R�திர<கB� அவ-றி� உைரD� அட<கிD�ளன. 
------------- 
கணபதி �ைண  

1. 1. 1. 1. எ�ைன ஏ+01ெகா�டஎ�ைன ஏ+01ெகா�டஎ�ைன ஏ+01ெகா�டஎ�ைன ஏ+01ெகா�ட....    
 
என� இளைம# க(வி. 
 
எ�Cைடய இளைம# கால�ெதாட<கி என#7� தமி; பE#க ேவ��ெம�ற 
வி�+பேம மி7தியாக இ��� வ�த�. எ� த�ைதயாேர என#7 3த6( 
தமிழாசிாியராக இ��� நிக��, சதக� 3த6ய க�வி N(கைள# க-பி�� வ�தன�. 
பி�� அாியிZ�1 சடேகாைபய<கா� 3த6ய சில வி��வா�களிட�தி- 
க-.#ெகா�ள8M ெச>வி�தன�. சில தமி;+ பிரப�த<கைளD� 
இல#கண<கைளD� நா� அ�த வி��வா�க�பா( 3ைறேய க-.#ெகா�ேட�. 
பி�� ெச<கணெம�C� ஊாி6��த வி��தாசல ெர�Eயாெர�ற கனவானிட� 
பாட<ேக�க� ெதாட<கிேன�. அவ� பல N(களி6��� அேநக விஷய<கைள 
அ+ெபா*த+ெபா*� ெசா(6வ�தா�. அதனா( நா� தமி;N(களி� பர+ைப 
அறி��ெகா�டத�றி ேமK� ேமK� பல N(களி- பயிலேவ��ெம�C� 
வி�+ப�ைத அதிகமாக# ெகா�ேட�. அதைன# க�ட அவ�, "எ�னா- 
ெசா(ல#2Eய N(கைளெய(லா� நா� ெசா(6வி�ேட�. இனி எ�னா- 
பாடMெசா(ல இயலா�; தி�வாவ��ைற யாதீன வி��வானாக விள<கிவ�� 
திாிசிர�ர� மகாவி��வா� மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�களிட� உ<க� 7மாரைர 
அைழ��1 ெச�றா( பல தமி; N(கைள ந�றாக# க-. வி��தியைடத-7 
அC2லமா7�" எ�. எ� தக+பனாாிட� அE#கE ெசா(6 வ�தா�. 3�ேப 
பி�ைளயவ�கைள+ப-றி+ பல� வாயிலாக# ேக�விD-., 'அ+ �லவ�பிரானிட� 
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பE#7<கால� எ+ேபா� கி��ேமா!' எ�. எதி�பா���#ெகா�E��த எ�Cைடய 
வி�+ப�ைத 3-.வி�த-7 அவ� ெசா(6ய வா��ைத மிக8� உபேயாகமாக 
இ��த�. எ� பிதா8� அPவாேற ெச>வி#கேவ��ெம�. எ�ணி அத-7ாிய 
3ய-சிDடனி��தா�. அ+ேபா� என#7+ பிராய� 17. 
 
நா� பி�ைளயவ�கைள# க�ட�.  
 
இைறவ� தி�வ�� 2�Eனைமயா( எ� த�ைதயாாி� 3ய-சிD� என� 
வி�+ப3� பய�ெப.� கால� வ�� வா>�த�. பிரேஜா-ப�தி வ�ஷ� சி�திைர 
மாத3த6( (1871 ஏ+ர6() எ�ைன உடனைழ��#ெகா�� த�ைதயா� மா[ர� 
ெச�. ந(ல நாெளா�ற� பி-பக6( பி�ைளயவ�கBைடய V�E-7+ ேபானா�. 
அ+ெபா*� அPV�E� 3த- க�E( 7-றால� (தி�����தி) தியாகராச 
3த6யாெர�பவ�� சிவசி�ன� தாி�த ேவெறா�வ�� இ��தா�க�. 
 
சிவசி�ன�தாி��# ெகா�E��தவைரேய பி�ைளயவ�களாக எ� த�ைதயா� 
பாவி��, "இவ�க�தா� மகாவி��வா� பி�ைளயவ�கேளா?" எ�. 
அ�3த6யாைர ெம(ல வினாவினா�. 3த6யா�, "அ(ல; இவ�க� தி�வாவ��ைற 
மகா6<க� பி�ைளயவ�க�" எ�றா�. மகா6<கெம�ற ச+த�ைத# ேக�ட8ட� 
எ� த�ைதயா� மகி;1சிD-., 'நா� வ�த காாிய� நிைறேவ.வத-7ாிய 
ந-ச7னமா7மி�' எ�. நிைன�தன�. அ+பா(, "மகாவி��வா� பி�ைளயவ�க� 
எ<ேக இ�#கிறா�க�?" எ�. 3த6யாைர# ேக�கேவ அவ�, "இ�த V�E� 
பி��ற�திK�ள ேதா�ட�தி( ேவைல நட+பதா( அைத# கவனி��#ெகா�� 
அ<ேக இ�#கிறா�க�" எ�. விைடயளி�தா�. உடேன த�ைதயா� மகா6<க� 
பி�ைளைய+ பா���, "தி�வாவ��ைற# க�தசாமி# கவிராயைர உ<கB#7� 
ெதாிDமா? அவ� ெசள#கியமாக இ�#கிறாரா?" எ�. ேக�டன�. "அவைர நா� 
ந�றாக அறிேவ�... சில தின<கB#7 3��தா� அவ� சிவபத� அைட�தா�" 
எ�. அவ� ெசா�னா�. கவிராய� த�3ைடய ந�பராதலாK� அவாிடமாவ� 
சிலகால� எ�ைன ைவ��+ பE+பி#கேவ��ெம�. 3�ன� எ�ணியி��தைம-
யாK� எ� த�ைதயா�#7 அவ� இற�த ெச>திைய# ேக�டேபா� மி#க 
வ��த3�டாயி-.. சிறி� ேநர� ெமௗனமாக இ���வி��+ பி�� அவ�ைடய 
7ண விேசட�ைத+ப-றி+ பாரா�E இ�வ�� ேபசி#ெகா�ேட இ��தா�க�. 
அ+ெபா*� அ<ேக பி�ைளயவ�கBைடய தவசி+ பி�ைள ஒ�வ� வரேவ 
அவைர+பா��� எ� த�ைதயா�, "எ<கBைடய வரைவ+ பி�ைளயவ�கB#7� 



10 

 

ெதாிவிD<க�" எ�. ேக��#ெகா�டன�. அவ� ெச�. ெதாிவி�த8ட� 
பி�ைளயவ�க� நா<க� இ��த இட��#7 வ�தா�க�. 
 
ெந�நாளாக இ+ �லவ� ெப�மாைன# காணேவ��ெம�ற ஆவ( மி7தியாக 
இ��� வ�தைமயா( இவைர# க�ட8ட� எ�ைனயறியாமேல ஒ�வைக 
மகி;1சிD� அ��ண�1சிD� உ�டாயின. இவ�ைடய ேதா-ற+ ெபா68� 
3கமல�1சிD� எ�C�ள�ைத# கவ��தன. 'இவைர+ பா��த( 2�ேமா 2டாேதா!' 
எ�. ஏ<கியி��த என#7 அ�த1 சமய�தி( உ�டான இ�ப�தி-7 
எ(ைலயி(ைல. இவ� 3க�ைதேய பா���#ெகா�E��ேத�. த�ைதயா�� 
மகி;1சிD-றன�. 
 
வ�த �லவ�பிரா� நி�.ெகா�E��த எ<கைளD� பிறைரD� இ�#க1 ெச>� 
வி��� தா3� இ��� எ<கைள+ பா���, "நீ<க� யா�? வ�த காாிய� எ�ன?" 
எ�. அ��ட� விசாாி�தன�. எ� பிதா, "நா<க� இ�+ப� பாபநாச�ைத1 சா��த 
உ�தமதான�ரெம�ப�; த<களிட�தி( தா� வ�ேதா�. இவ� எ�Cைடய 7மார�; 
எ�னிட� 3த6( சில கால� ஸ<கீத�ைத, அ+பியசி�� வ�தா�. அ+பா( நிக��, 
சதக� 3த6யவ-ைற# க-. வ�தா�. தமி;+ பாைஷயிேலேய மி#க 
பிாீதிD�ளவனாக இ�#கிறா�; சில N(கைள வி��வா�க� சிலாிடமி��� 
3ைறேய பாட< ேக�E�#கிறா� ; அ�த வி��வா�கB#7� என#7� 
த<களிட�திேலேய இவைன1 ேச�+பி��+ பE+பி#க ேவ��ெம�ற வி�+ப� 
மி7தியாக இ�#கிற�. இவC#7� அ+பEேய இ��� வ�கிற�. ஸ�Fகி�த� 
இ<கி\] 3த6ய பாைஷகளி( இவC#71 சிறி�� மன� ெச(லவி(ைல. ஆதலா( 
இவCைடய வி�+ப�ைதD� எ�Cைடய ஆவைலD� தைய ெச>� தா<கேள 
தணி#க ேவ���. எ+ெபா*�� இவ� த<க� ஞாபகமாகேவ இ��� வ�கிறா�. 
த<களிட� இவைன#ெகா�� வ�� ேச�+பி�தைலய�றி நா� ெச>ய#2Eய� 
ேவெறா�.� இ(ைல. த<க� ச3க�தி- ேச�+பி�தைமயா( இவ� விஷயமாக 
இ��த எ�Cைடய கவைல அEேயா� நீ<கிவி�ட�. இ+பE ேந��தத-7# காரண� 
[1]� மீனா�சி ��தேரச�ைடய தி�வ�ேள. இவைன� தைய ெச>� 
அ<கீகாி#7�பE ேக��#ெகா�Bகிேற�" எ�றா�.  
 
இவ� எ� த�ைதயாைர+ பா���, "உ<க� ெபயெர�ன?" எ�. ேக�டா�. அவ�, 
"ேவ<கடஸு+ப� எ�. ெசா(வா�க�" எ�றா�. உடேன இவ� 
உடனி�+பவ�கைள ேநா#கி, "இ+ெபய� தி�ேவ<கடமைலயி( 3�க#கட8� 
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எ*�த�ளியி��தைலD� அ� 3�க# கட8B#7ாிய Fதல<கB� 
ஒ�ெற�பைதD� �ல+ப���கி�றத�ேறா? ஸு+பென�ப� 
�+பிரமணியென�பத� ம5உ�தாேன" எ�. ெசா�னா�; அவ�கB� "ஆ�" 
எ�றா�க�. நா�, 'சாதாரணமாக+ ேப��ெபா*ேத இ�தைகய அ�ைமயான 
விஷய� இவ�க� வா#கி6��� வ�கிறேத. இனி இவ�களிட�தி( ந�றாக+ 
பழகினா( எPவளேவா விஷய<கைள� ெதாி�� ெகா�ளலாேம' எ�. நிைன�ேத�. 
அ+பா( எ�ைன+ பா���, "3�� யா� யாாிட�தி( எ�ன எ�ன N(கைள+ 
பாட< ேக�E�#கிறீ�?" எ�. ேக�டா�. "3த6( த�ைதயாாிட��� சிறிய 
தக+பனாாிட��� ச<கீத�ைத 3ைறேய க-.வ�ேத�. அதேனா� Rடாமணி 
நிக�E� ப�னிர�� ெதா7திD�, மணவாள நாராயண சதக3த6ய சில 
சதக<கB�, இர�தின சபாபதிமாைல 3த6ய சில மாைலகB�, ந�_( Hல3� 
மனன� ெச>� நா�ேதா.� 3ைறேய த�ைதயாாிட� ஒ+பி�� வ�ேத�. அ+பா( 
பாபநாச� பிரதம பாடசாைலயி( உபா�தியாயராக இ��த [2]இராகைவய 
ெர�பவாிட� 3த6( மகா6<ைகய ாில#கண3� பி�� ந�_- 
கா�EைகDைரயி( 3த( இர�� இய(கB� ேக�ேட�; பி�� [3]அாியிZ� 
ஜமீ� பர�பைர வி��வானாகிய சடேகாப ஐய<காெர�பவாிட��� 
தி�ேவ<கடமாைல 3த6ய சில பிரப�த<கB#7+ ெபா�� ேக�ேட�; அPQ�#7 
வடபாK�ள [4]7�ற� (7�ன�) எ�CHாிK�ள சித�பர� பி�ைள 
ெய�பவாிட��� தி�விைளயாட- �ராண�திK� ைநடத�திK� சிலசில 
படல<கB#7+ ெபா�B�, அPQ�#7 அ+பாலதாகிய [5]கா�7Eெய�C 
HாிK�ள கFWாி ஐய<காெர�பவாிட� ந�_- கா�EைகDைரயி( எMசிய 
பாக3�, அPQாிK�ள ஸாமி ஐய<காாிட��# க�பராமாயண�தி- ��தர 
கா�ட�தி-7+ ெபா�B� ேக�ேட�; ெப���6[ைர1 சா��த ெச<கணெம�C� 
ஊாிK�ள சி�ன+ ப�ைணயாராகிய வி��தாசல ெர�Eயாெர�பவாிட� காாிைக 
த�Eயல<கார<களி� உைரD� நவநீத+பா�Eய( 3த6ய ெபா��த 
இல#கண<கB� ேவ. சில N(கB� பாட<ேக�ட���; ெர�Eயாராேலதா� 
என#7� தமிழி( வி�+ப� அதிகமாயி-.. அவாிட� காாிைக+பாட� மிக1 
ெசPைவயாக நட�த�; இைடயிைடேய ச�தி�த வி��வா�களிட��1 சில 
பிரப�த<களி- சில சில பாக<கB� பல தனி+பாட(கB� ெபா�Bட� ேக��1 
சி�தி�தி�#கிேற�" எ�ேற�. 
 
பிற7 இவ� எ� தக+பனாைர+ பா���, "இைசயி( எ�த ம��� பயி-சி  
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ப�ணிைவ�தி�#கிறீ�க�?" எ�றா�. அத-7� த�ைதயா�, "3ைறயாகேவ இவ� 
க-றி�#கிறா�; அத� அE+பைடக� எ(லா� ெசPைவயாக இவC#7 
ஆகியி�#கி�றன; ஸரளி வாிைச, அல<கார�, கீத<க�, வ�ண<க� ஆகிய 
இைவகளி( இவ� ந(ல பயி-சியைட�தி�+ப�ட� கன� கி�]ைணய� 3த6ய 
ஸ<கீத வி��வா�களி- சிலாிய-றிய சில கீ��தன<கB� இவC#7+ பாட3��” 
எ�றா�. பி�� த�ைதயாைர ேநா#கி இவ�, "நீ<க� யாாிட�ேத இைசைய# 
க-.#ெகா�:�க�?" எ�. விசாாி�தா�. அவ�, "உைடயா�பாைளய� 
ஸமFதான�தி( ஸ<கீத வி��வானாக இ��த கன� கி�]ைணயெர�பவ� 
எ�Cைடய அ�மா� பா�டனா�; ப�னிர�� வ�ஷ� பணிவிைட ெச>� 
ெகா�ேடயி��� அவாிட� ஸ<கீத�ைத 3ைறேய க-.#ெகா�டத�றி அவ�� 
பிற�� இய-றிய சில கீ��தன<கைளD� பாட� ப�ணி# ெகா�ேட�" எ�றா�. 
பி�� இவ�, "இPQாிK�ள 3Eெகா�டா� ேகாபாலகி�]ண பாரதியாைர 
அறிV�களா?" எ�. வினவேவ எ� த�ைதயா�, "அவ� என#7 3#கியமான ந�ப� 
" எ�றா�. 
 
எ�ைன+ பாீ�சி�த�. 
 
அ+பா( இவ� எ�ைன+ பா���, "ைநடத�தி( ஏேதC� ஒ� பாடைல இைசDட� 
ெசா(K�" எ�றா�. அPவா. ேக�ட8ட� இவ� 3� எPவா. ெசா(வ� எ�. 
3த6( அMசிேன�. பி�� ஒ�வா. �ணி�� அ�N6K�ள விநாயக� கா+ைப# 
க(யாணி ராக�தி( ெம(ல1 ெசா�ேன�. ெசா(6வி�� இவ� நா� ெசா(வைத 
எPவா. ேக�கிறாெர�. கவனி�ேத�. இவ�ைடய 3க�தி( ெவ.+�# 
7றி+பி(லாைமயா( என#7# ெகாMச� ைதாிய� பிற�த�. அ+ெபா*� 
இ#கவிஞ�பிரா� , "இ�C� ஒ� பாடைல இைசDட� ெசா(K�" எனேவ, நா� 
அ�N6� சிற+�+பாயிரமாகிய "நில8ெபாழி தனி#கவிைக" எ�C� ெச>Dைள 
ஸாேவாி ராக�தி( மி#க விநய��ட� ெசா�ேன�. அ�த இர�� ெச>D�கைளD� 
ம.3ைற ெசா(ல1 ெச>த�ட� ெபா�� ெசா(K�பED� ெசா�னா�. 
ெசா(K�ெபா*� நா#7� த*த*�த�. அதைன யறி�� இவ�, "அைதாிய� 
ேவ�டா�; ைதாியமாக1 ெசா(லலாேம" எ�. ெசா(6 வி��, "நிக�� 
3த6யவ-றி( உ�ள ெச>D�கைள இ+ெபா*� பாராம- ெசா(ல#2�மா?" எ�. 
ேக�டா�. "2��" எ�ேற�. ஒ� ெபா�� ப(ெபய�1 ெச>D�களி- சிலவ-ைறD� 
பலெபா�ெளா�ெசா- பாட(களி- சிலவ-ைறD� 7றி+பி��# ேக�டா�. ெம(ல1 
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ெசா�ேன�. பி�� இவ�, "நிக�� 3த6யைவ பாடமாக இ�+ப� ந(லேத. 
இ#கால�தி( அவ-ைற எ<ேக ெந���+ ப�`கிறா�க�? அ�த வழ#கேம 
ேபா>வி�ட�. பE#7�பE ெசா�னாK� ேக�கி�றா�களி(ைல" எ�றா�. 
 
இ<ஙன� சிலேநர� அளவளாவி# ெகா�E��த பி�� த�ைதயா�, "எ+ேபா� இவ� 
இ<ேக பாட<ேக�க வரலா� ?" எ�. ேக�டா�. அத-7 இவ� சிறி� ேநர� 
வைரயி( யாெதா�.� ெசா(லாம- ��மா இ��தன�; அ+பா(, "பE+பத-7 
அE#கE சில� வ��ெகா�ேடயி�#கிறா�க�. 3ைறேய பE��� வ�கிறா�க�. 
7றி+பறி�� மி#க வண#க��ட� நட#கிறா�க�. அவ�கB#7+ பாடMெசா(6 
வ�வதி( என#7� தி�+தியாகேவயி�#கிற�. ஆனாK� சில மாத<க� இ��� 
சிலவ-ைற# ேக�ட பி�� அவ�களி- சில� தாேம தி�+திD-. இ<ேக 
இ�+பவ�கைளD� கைல��வி��� தி:ெர�. எ�Cைடய அCமதியி�றிேய 
ேபா>வி�கிறா�க�. ேவ. சில�, ‘ஊ� ேபா>1 சில தின<களி( வ�கிேறா�' எ�. 
ெசா(6வி��+ேபா> அ+பா( வாராமேல இ��� வி�கிறா�க�. அ<ஙன� 
ேபாகிறவ�க�, எ�னிட� அேநக N(கைள+ பE�ததாக ெவளிேய 
ெசா(6#ெகா�� அ<க<ேகயி��� வ�கிறா�க�. அதி( என#71 சிறி�� 
தி�+தியி(ைல. சில வ�ஷ<கேளC� இ��� 3ைறயாக+ பல N(கைள+ 
பாட<ேக�� ந(ல பயி-சிைய+ ெப-. அ+பா- ெச�றா( அவ�கB#7� என#7� 
பயC��. 7ைற�த நிைலயிK� ந(ல பயி-சிையயைடகிற கால�திK� பிாி�� 
வி�கிறா�கேளெய�ற வ��த� என#7 இைடவிடாம( இ��� வ�கிற�. 
Nதனமாக வ�பவ�கB#7 ஆர�ப+பாட� 3த6யவ-ைற அE#கE 
ெசா(6வ�வதனா( என#7 மி#க ��ப3�டாகிறெத�பைத நா� ெசா(ல 
ேவ��வதி(ைல; ஆதலா(, இவ� சில வ�ஷ<களாவ� இ��� பE�தா( என#7� 
தி�+திகரமாக இ�#7�; இவ�� ந(ல பயைன அைடயலா�. சமீப கால�தி( 
த�ம�ர மட�தி6��� வ�� சில மாத<க� பE��#ெகா�E��� என#7 உவ+ைப 
விைளவி�� வ�த ஆ.3க� த�பிராென�பவ� ந(ல சமய�தி( எ�னிட� 
ெசா(லாமேல ேபா>வி�டா�. அ+பEேய பி�� இராகவாசாாி யாெர�ற � 
ைவ]ணவ� ஒ�வ� சில வ�ஷ� பE��#ெகா�E���வி�� ந(ல த�ண�தி- 
பிாி�� ேபா>வி�டா�. திாிசிர �ர�தி6��� நா� இ�த+ ப#க�தி-7 வ�தபி�� 
சீகாழி 3த6ய இட<களி- சில கால� பE��#ெகா�ேடயி��� வி��+ பிாி�� 
ெச�றவ�க� பல�. பி�C� சில வ�ஷ� இ��� பE��1 ெச�றா( அவ�க� ந(ல 
பயைன அைடயலாேம ெய�. நா� அவ�க� ஞாபகமாகேவ இ��� வ�கிேற�. 
பE#கவ�பவ�களா( அE#கE இ+பE+ப�ட ��ப� ேந�தலா( Nதனமாக 
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வ�பவ�கB#7+ பாட� ெசா(Kவதி( என#7 ஊ#க� உ�டாகிறதி(ைல. 
வ�பவ�கைள ேயாசி��� தா� அ<கீகாி#கேவ�Eயி�#கிற�" எ�. ெசா�னா�. 
 
இவ� இPவா. ெசா(6 வ�ைகயி( இவ�ைடய ெசா-களி- காண+ப�� அ�பி� 
த�ைம, ‘ந�ைம ஏ-.# ெகா�வா�' எ�ற ந�பி#ைகைய என#7 உ�டா#கினாK� 
பிாி�� ேபான மாணவ�கைள+ப-றி1 ெசா�ன வா��ைதக�, 'ந�ைம இவ� ஏ-.# 
ெகா�வாேரா மா�டாேரா' எ�ற ச�ேதக�ைத என#7 விைளவி�தன. 
 
எ� த�ைதயார� ேவ��ேகா�. 
 
அ+ெபா*� த�ைதயா�, "எPவள8 கால� தா<க� பE+பி�தாK� ஜா#கிரைதயாக 
இ��� பாட<ேக�க இவ� a�தனாக இ�#கிறா�. த<கB#7� ேதா-.கிறபE 
எPவள8 கால� ேவ��மானாK� ைவ�தி��� இவைன+ பE+பி#கலா�. 
அைழ��1 ெச(லலாெம�. தா<க� ெசா�னபி�ேப இவைன அைழ��1 
ெச(ேவ�. இதி- சிறி�� ச�ேதக� ெகா�ள ேவ�டா�. இவைன� த<க� பா( 
அைட#கல+ ெபா�ளாக ஒ+பி�� வி�ேட�, இவைன+ப-றி இனி ஒ�. 
ெசா(வத-7 என#7 உாிைமயி(ைல. இத-73� இவC#7+ பாட� ெசா(6ய 
ஆசிாிய�க� எ(ேலா��, 'பி�ைளயவ�களிட� ேச�+பி�தா( தா� இவCைடய 
7ைறD� ஆைசD� தீ��; சீ#கிர�தி( அவ�களிட� ெகா��ேபா> வி�<க�. இனி1 
��மா ைவ�தி��த( த�மம�.' எ�. வ-�.�தி1 ெசா�னைமயா(தா� இ<ேக 
அைழ�� வ�ேத�. இP விஷய�தி- சிறி�� ஆேலாசைன ப�ணேவ�டா�" எ�. 
ெசா(6+ பி�C� எ�ைன அ<கீகாி��#ெகா�B�பE பலவிதமாக# ேக��# 
ெகா�டா�. அவைர+ பி�ப-றி நாC� விநய��ட� இய�றவைரயி( 
ேவ�E#ெகா�ேட�; எ<க� கவைலைய அறி�� உடனி��தவ�கB� அ<கீகாி#க 
ேவ��ெம�. ேக��# ெகா�டா�க�. 
 
மீ: ஆகாராதிக� விஷய�தி( இவ�#7 இPQாி( ஏேதC� ெசளகாியமான 
இட3�டா ? 
 
த�ைதயா�: இ(ைல; அைதD� தா<கேள கவனி��# ெகா�ள ேவ���. அ<ஙன� 
ெச>வி�த-7 என#7 இ+ெபா*� ெசௗகாியமி(ைல. 
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மீ : தி�வாவ��ைற, ப�:1�ர� 3த6ய இட<களிேல நா� இ�+பதாயி��தா( 
இவ�#7 எ�னா( ெசௗகாிய� ெச>வி�த( 2��. இPQாி( ம��� அ<ஙன� 
ெச>வி�த-7 இயலா�. நீ<கேள அத-7 ஏ-பா� ெச>யேவ���. 
ைசவராயி��தாK� ேவ. வைகயினராக இ��தாK� எ�Cைடய V�Eேலேய 
உணவளி#கலா�. இவ� விஷய�தி( அ<ஙன� ெச>வி�த-7 
இயலவி(ைலேயெய�. வ��தமைடகிேற�. 
 
த�ைதயா� : இPQாி( இ�#7� வைரயி( ஆகாராதிகBைடய ெசல8கB#7 நாேன 
எ+பEயாவ� 3ய�. பண� அC+பிவி�கிேற�. எ+ெபா*� இவ� இ<ேக 
பாட<ேக�க வரலா�? ெதாிவி#க ேவ��கிேற�. 
 
மீ : ஒ� ந(ல தின� பா���#ெகா�� வ�தா( ஆர�பி#கலா�. 
 
இ<ஙன� இவ� 2றிய� என#7 மி#க ஆ.தைல அளி�த�. 
-------------------  
[1]. மீனா�சி ��தேரசெர�ப� எ� த�ைதயா�ைடய @ைஜயி( எ*�த�ளியி�#7� 
சிவ6<க+ ெப�மான� தி�நாம�.  
[2]. இவ� ம�ைர# காேலஜி( தமி;+ ப�Eதராக இ��� பி-கால�தி( ஸ�னியாச� 
வா<கி#ெகா�டா�; ஆ�திர�. 
[3],[4],[5]. இPQ�க� தி�1சிரா+ப�ளி ஜி(லாவிK�ளன. 
------------ 

2. 2. 2. 2. நா� பாட%ேக�க� ெதாட%கியநா� பாட%ேக�க� ெதாட%கியநா� பாட%ேக�க� ெதாட%கியநா� பாட%ேக�க� ெதாட%கிய....    
 
ம.நா� காைலயி( நா<க� இவைர+ பா�+பத-71 ெச�ேறா�. அ+ெபா*� 
க(விமா�க� சில� இவாிட� வ�தி��தா�க�. அவ�களி( ஒ�வ� � ஆ.3க 
நாவல�ைடய மாணா#க�. நாவல� சித�பர� வி�� யா;+பாண� ெச�றைதD� 
யா;+பாண���ள பிர�#கB� வி��வா�கB� நாவலைர வரேவ-.1 ெச>த 
உபசார<க� 3த6ய நிக;1சிகைளD� அவ� விாிவாக1 ெசா�னா�. ம-றவ�க� 
த<க� த<கB#7� ெதாி�த வி��வா�கBைடய ெசள#கிய<கைளD� அவ�க� 
ெச>வனவ-ைறD� ெசா(ல இவ� ேக�� மகி;�தா�. அ+ெபா*� அேநக� 
ெச>திகைளயறி�ேத�. 
 
யா+பில#கண�தி( எ�ைன+ பாீ�சி�த�.  
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அ�. பி-பக6- ெச�றெபா*� தி�நாைக#காேராண+ �ராண�ைத வ�வி�� 
அைத எ�பா( அளி�� அதி( நா��+ படல�திK�ள 38 - ஆ� ெச>Dளாகிய 
"��ைமசா(" எ�பைதD� அ��த ெச>DைளD� பE#க1 ெசா(6 அPவிர�E-7� 
ெபா�� 2றி� தி��ப1 ெசா(ல1 ெசா(6# ேக�டா�. ஜா#கிரைதயாக1 
ெசா�ேன�. அவ-றிK�ள ெசா(3E� ெபா��3E�கைள# ேக�டா�; ேயாசி��1 
ெசா�ேன�. பி��, "ெவ�பா#கைள1 சீ�பிாி�� அல2�E1 ெசா(Vரா?" எ�., 
"ந(லாைர# கா�ப�8� ந�ேற நலமி#க, ந(லா�ெசா- ேக�ப�8 ந�ேற - 
ந(லா�", "ெந(K# கிைற�த நீ�வா># கா( வழிேயாE+ �(K#7 மா<ேக 
ெபாசிDமா�" எ�ற பாட(கைள இPவ�ணேம 2றி அல2�ட1 ெசா�னா�. இவ� 
பிாி��1 ெசா�னபE ெசா�னா( தைள ெக�ெம�பைத யறி�� ஜா#கிரைதயாக+ 
பிாி��# கா�Eேன�. அதைன# ேக�� என#7 யா+பில#கண� க-பி�த 
நா�டாைர+ பாரா�Eய�ட� அவைர+ப-றி# ேக�விD-றி�+பதாக8M 
ெசா�னா�. 
 
பி� ஒ� தின� எ� த�ைதயா�, "இவ� இல#கண N- பாட� சிறி� சிலாிட��# 
ேக�E��தாK� தி�+திD�டாகாைமயா( 3த6( தா<க� ஏதாவ� இல#கண 
Nைல# க-பி�தா( நலமாக இ�#7�. இவCைடய க��� இ�" எ�. 
ெதாிவி�தன�. "பதினாயிர� பாடK#7# 7ைறயாம- பாட< ேக�ட பி�ேப 
இல#கணபாட� ெதாட<7த( நல�. இவ�#7 இ+ேபா� உ�ள இல#கண அறிேவ 
இல#கிய பாட< ேக�ட-7+ ேபா�மான�. அைத+ பி�� கவனி��# 
ெகா�Bகிேற�" எ�. இவ� விைடயளி�தா�. 
 
ந(ல தின�தி- பாட<ேக�க ஆர�பி�த�.  
 
அ+பா( எ� த�ைதயா� 7றி+பி��1 ெசா�னபE ஒ� ந(லதின�தி- ெச�ேற�. 
இவ� ைநடத�ைத வ�வி�� அளி��1 சில பாட(கைள+ பE#க1 ெச>� அவ-றி-7 
3ைறேய ெபா��கைளD� ெச>D�களி( அ<க<ேகD�ள விேசட# 
க���#கைளD� விள<க1 ெசா�னா�. அ�வைரயிK� அPவ�ண� 
ேகளாதவனாைகயா( இவ�ைடய ேபாதைன என#7 மி#க இ�ப�ைத 
விைளவி�த�. பி�� வினவிய ெபா*� இவ� ெசா(6ய வ�ணேம நா� விைட 
பக��ேத�. அ+பா(, "சில தின<களி( விைரவாக இைத 3E�� விடலா�. இ� 
3E�த8ட� ேவ. �திய Nெலா�ைற ஆர�பி#கலா�" எ�. ெசா(6வி�� 
என#7+ பாடMெசா(K�பE அ<ேக வ�தி��த பைழய மாணவெரா�வ�#7# 
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க�டைளயி�டா�. அPவ�ணேம அவாிட� அ�Nைல நா�ேதா.� ேக�� 
வ�ேத�. 
 
அ+ெபா*� இ#கவிஞ� தைலவாிட� பE��#ெகா�E��த மாணா#க�க�: 
காைர#கா- சேவாிநாத பி�ைள, 2ைறநா��# கனகசைப ஐய�, அவ�ைடய 
சேகாதரராகிய சிவ+பிரகாைசய� (இPவி�வ�� Vரைசவ�க�) எ�பவ�க�. 
தி�ம<கல#7E ேசைஷய<கா�, வ(ல� க�தசாமி பி�ைள, மா[ர� 3��சாமி 
பி�ைள, நாக�பாE1 சாமிநாத பி�ைள, HவZ�1 சாமி+ பி�ைள, தி�ைட1 
ேசாம��தர� பி�ைள, சீயால� சித�பர� பி�ைள 3த6ய பைழய மாணா#க�க� 
இவாிட� அE#கE வ�� தம#7�ள ஐய<கைள� தீ���#ெகா�� ேபாவா�க�. 
 
எ� த�ைதயா� விைடெப-.1 ெச�ற�.  
 
மா[ர�தி( இ�+பத-71 ெசளகாிய+படாைமயா( த�ைதயா� எ�Cைடய உண81 
ெசல8 3த6யவ-றி-7 ேவ�Eயவ-ைற# ெகா��� ஏ-பா� ெச>�வி��� தா� 
ஊ�#7+ ேபாவதாக நி1சயி�� ஒ� நா�காைலயி- பி�ைளயவ�களிட� வ��, 
"நா� விைடெப-.# ெகா�கிேற�. எ�Cைடய @ைஜ 3த6யவ-றி-7 இPQ� 
ெசளகாிய+படவி(ைல. ஆதலா( இவைன+ பிாி�� ெச(லேவ�Eயி�#கிற�. 
தனிேய இ��� ேவ�Eயவ-ைற1 ெச>�ெகா�Bவதி( இவC#7 வழ#கமி(ைல. 
நாC� இவ� தாD� இ�வைரயி( இவைன+ பிாி�� இ��ததி(ைல; தைய ெச>� 
இவைன ஜா#கிரைதயாக+ பா���#ெகா�ள ேவ��ெம�. ெதாிவி��# 
ெகா�Bகிேற�" எ�. ெசா�னா�; ெசா(K�ெபா*� அவ�#7# க�ணீ� 
ெப�கிய�. அைத# க�ட இ+ �லவ� ேகாமா� அவ�ைடய அ�பி� மி7திையD� 
பிாிவா-றாைமையD� க�� மனமிர<கி, "ஐயா, இவ�ைடய பா�கா+ைப# 7றி�� 
நீ<க� சிறி�� கவைல+பட ேவ�டா�. ைதாியமாக ஊ�#7+ேபா> உ<கBைடய 
@ைஜ 3த6யவ-ைற நட�தி#ெகா�� �கமாக இ�<க�. பா�#க வி��பியெபா*� 
இவைர உ<க�பா( அC+பி வ�வி��# ெகா�Bேவ�. அவகாச3�ள கால<களி( 
நீ<கB� வ�� பா���வி��+ ேபாகலா�" எ�. அ��ட� விைடயளி�தா�. இவ� 
அ<ஙன� 2றிய வா��ைதக� என#7 அ3த� ேபா�றி��தன. இவ� ‘பா�கா+�' 
எ�. 2றிய ெசா( இ�C� எ� காதி( ஒ6��#ெகா�ேடயி�#கிற�. அ+பா( 
த�ைதயா� ஊ�#7+ �ற+ப�டா�. �ற+ப�வத-7 3� ஒ�நா� எ�ைன 
மா[ர�தி6��த ேகாபாலகி�]ண பாரதியாாிட� அைழ��1 ெச�. 
பி�ைளயவ�களிட� தமி; க-க எ�ைன1 ேச�+பி�தி��தைல1 ெசா(6 என#7 
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ஸ<கீத�திK� பழ#கமி�+பதா( அவகாச3�ள கால<களி( ஸ<கீத�தி( 
பயி(வி#க ேவ��ெம�. ேக��#ெகா�டா�. அவ�� அத-7 உட�ப�டா�. 
 
என#கி��த 7ைற.  
 
என#7+ பாடMெசா(6 வ�தவ� பி�� ைநடத�தி� ேம-ப7திகைள1 ெசா(6 
வ�தா�. எ�Cைடய ஆவைல நிைறேவ-.� த7தி அவ�பா- காண+படவி(ைல. 
ஆனாK� நா�ேதா.� ேவகமாக# ேக�� வ�ேத�. அவ�� விைரவாகேவ ெசா(6 
வ�தா�. நா� அ�Nைல 3�னேம பாட<ேக�டத�றி+ பல3ைற பE�� ஆரா>�� 
வ�தி��தைமயா( அவ� பாடM ெசா(Kவதி( விேசடெமா�ைறD� காணவி(ைல. 
அதனா(, 'இPவள8கால� 3ய�. பி�ைளயவ�களிட� வ�� ேச���� 
அவ�களிட�திேலேய பாட<ேக�7� பா#கிய� நம#7# கிைட#கவி(ைலேய!' எ�ற 
7ைற ேம�ேமK� வள�1சியைட�� வ�த�. அ#7ைறைய நா� ெதாிவி#கவாவ� 
இவேர ெதாி�� ெகா�ளவாவ� த#க சமய� வா>#கவி(ைல. எ�Cைடய க��ைத 
இவாிட� ெவளி+ப���வத-7 அ1ச3-.� இ��ேத�. எ�ைன# கா`�ெபா*� 
இவ�, "பாட� நட��வ�கிறதா?" எ�. ேக�பா�; "நட�� வ�கிற�" எ�. ம��� 
ெசா(Kேவ�. இவ�ட� அதிகமாக+ பழகி இவாிட� பாட< ேக�பத-7 ந(ல 
கால� எ+ெபா*� வா>#7ேமாெவ�. அதைன எதி�பா���#ெகா�ேட-
யி��ேத�. அ�த விஷய�தி( த#கவா. 3யK�பE எ� மன� எ�ைன� W�E# 
ெகா�ேட வ�த�; ந(Z*� அத-7� �ைண ெச>த�. 
 
தளிரா( தளி��த அ��. 
 
கவிஞ�கB#7+ @MேசாைலகளிK� பிற இய-ைக# கா�சிகளிK� ஈ�பா� அதிக� 
எ�ப� பல�� அறி�தேத. மர<க� @1ெசEக� 3த6யவ-ைற# க�� மகி*� 
வழ#க� இவ�#7 மி7தியாக உ��. இவ� �திதாக� தா� வா<கிய V�E� 
ேதா�ட�தி( அPQ� வழ#க+பEேய நார�ைத 3த6யவ-றி� ெபாிய ெசEகைளD� 
@ைஜ#7ாிய வி(வ� 3த6யவ-றி� ெபாிய ெசEகைளD� ேவேரா� ம� 
7ைலயாம( ேதா�E ெய��� அ�ம�ணி� ேம( ைவ#ேகா-�ாி �-றி# 
2ைறநா�E6��� வ�வி�� ஆ;�த 7ழிகளி( ைவ+பி�� நீ� வா���+ 
பா�கா�� வ��பE ெச>வி�தி��தா�. ேவைல#கார�க� அவ-ைற+ பா�கா�� 
வ�தா�க�. சில தின<க� ெச�றபி� நா�ேதா.� காைல மாைலகளி( இவ� 
ெச�. ப��+ ேபாகாம6�#கி�றனவாெவ�. அவ-ைற# கவனி�� வ�வ���. 
இவ� தனியாகேவC� யாைரயாவ� உடனைழ��# ெகா�ேடC� காைலயி- 
ெச�. எ�த1 ெசEயி( எ�த# கிைளயி( தளி� உ�டாயி�#கிறெத�. பா���, 
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ேதா�றிய தளிைர# க�� தி�+தி அைடவா�. இவ� இ<ஙன� ெச>�வ�வைத1 
சில நா� கவனி�த நா�, 'இவ�கBைடய அ�ைப அதிகமாக+ ெப.வத-7 
இ�தளி�கைளேய �ைணயாக# ெகா�ேவா�' என எ�ணிேன�. அ� 3த( 
விEய-காைலயி( எ*�தி��� இவ� ெச(K� 3�ேப ேநராக� ேதா�ட�தி-71 
ெச�. ஒPெவா� ெசEயிK� ஏதாவ� �திய தளி� உ�டாகியி�#கிறதா எ�. 
கவனி�� அறி��வ�� நி-ேப�. இவ� வ��ேபா� ெம(ல அ�கி( ேபா> நா� 
இவைர அைழ��1 ெச�., இ�ன ெசEயி( இ�ன கிைள தளி��தி�#கிற�, இ�ன 
கிைளயி( இPவள8 தளி�க� உ�டாயி�#கி�றனெவ�. கா��ேவ�. இவ� 
ஆவேலா� எ�Cட� வ�� அவ-ைற ஊ�றி+ பா��� அ<க<ேக நா� 
ெதாிவி�தபE தளி�களி��தைல# க�� மகி;வா�. இ+பE1 சில தின<க� ெச>� 
வ�ேத�. இவ�� ஒPெவா�நாB� காைலயி( வ�� அ<ேக நி�ற எ�ைன 
3�னி��#ெகா�� ெச�. தளி�கைள+ பா��� மகி;�� வ�வாராயின�. 
 
த�3ைடய மன�தி-7 உவ+பான இ1 ெசயைல நா� ேம-ெகா�டைத இவ� 
அறி�� பி�ெனா� நா� எ�ைன ேநா#கி, "இவ-ைற 3�னதாக நீ� பா��� 
ைவ��# ெகா�ட� எதனா(?" எ�. வினவினா�. "[1]ஐயா அவ�கB#7 இதி( 
மி#க வி�+ப� இ�+பைத அறி�� இPவிட��#7 (த<கB#7) அதிக1 சிரம� 
ெகா�#க# 2டாெத�ெற�ணி 3த( நா� பி-பக6K� ம.நா� காைலயிK� 
பா��� ைவ��# ெகா�ேட�" எ�ேற�. இவ�, "யாேரC� பா��� ைவ#7�பE 
ெசா�னா�களா?" எ�. வினவேவ நா�, "ஒ�வ�� ெசா(லவி(ைல. 
இPவிட�தி-7 உவ+பாக இ�#7ெம�. இP ேவைலைய நானாகேவ 
ெச>�வ�கிேற�" எ�ேற�. இவ�, "நா�ேதா.� இ+பEேய நீ� 3�னதாகேவ 
கவனி�� நா� வ��ேபா� ெசா�னா( நலமாயி�#7�" எ�. ெசா�னா�. 
அPவ�ணேம நா�ேதா.� ெச>� வ�ேத�. இவ�� பா��� வ�தா�. இ<ஙன� 
இவ� பா���1 ெச�ற பி�ேப ஒPெவா� நாB� மகி;1சிDட� த�த ��தி 
3த6யவ-ைற1 ெச>ய1 ெச(ேவ�. இவ� அ+ெபா*� பாட�ைத+ப-றிD� 
விசாாி#க� ெதாட<கினா�. இ<ஙன� நாேடா.� இவைர1 ச�தி��+ ேபச 
ேந��தத-7 ஒ� காரணமாக இ��த தளி�கைள வா;�திேன�. 
 
இவ�பா( நா� ேநேர பாட< ேக�ட�.  
 
பி�� ஒ�நா� நா� பE#7� பாட<கைள+ப-றி இவ� விசாாி#ைகயி(, 
"இPவிட�திேலேய பாட< ேக�கேவ��ெம�C� வி�+ப� என#7 மி7தியாக 
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இ�#கி�ற�" எ�பைத அ1ச��ட� ெதாிவி�ேத�. ேக�ட இவ�, "அPவாேற 
ெச>யலா�; இ+ேபா� நட#7� ைநடத+ பாட� @��தியாக���" எ�. 
விைடயளி�தா�. அ� சில தின<களி( ஒ�வா. 3E�த�. அைத இவ�#7� 
ெதாிவி�ேத�. ம.நா� காைலயி( எ�ைன வ6�தைழ��, "இனிேம( 
பிரப�த<கைள+ பE#க� ெதாட<கலா�" எ�. ெசா(6� தி�#7ட�ைத� 
திாிப�தாதி1 �வEைய வ�வி��# ெகா���+ பE#7�பE ெசா�னா�. அ�த+பEேய 
நாC� ம-றவ�கB� வாசி��+ ெபா�� ேக�� வ�ேதா�. அ� N( இர�� 
தின�தி( 3-.+ ெப-ற�. யமக� திாி�களாகிய N(களி( ஐ�� ஆ. பாட(கB#7 
ேம( ேக�க 3Eயாம( அ�வைரயி( வ��தி#ெகா�E��த என#7 மிக# 
கEனமாகிய அ�N( இர�� தின<களி( 3-.+ ெப-ற��, பாட� ெசா(Kைகயி( 
இவ� யாெதா� வ��த3மி�றி 3கமல�1சிேயா� மன3வ�� ெசா(6ய��, 
மாணா#க�கB#7 விள<காதைவ இ�னைவெய�. அறி�� அ�த+ பாக<கB#7 
ம��� ெபா�� ெசா(6# கEனமான ெதாட� ெமாழிகைள+ பிாி��# கா�E 
விள#கிய��, இ�றியைமயாத சாி�திர<கைள விள#கமாக# 2றிய�ட� 
இல#கண# 7றி+�#கைள1 ��<க1 ெசா(6� ெதாிவி�த�� என#7 விய+ைபD� 
இ�ப�ைதD� உ��ப�ணின. பாட� 3-பக( பி-பக( இர�� ேவைளகளிK� 
நைடெப-ற�. 3-2றிய சேவாிநாத பி�ைளD� கனகசைப ஐய�� எ�ேனா� 
பாட< ேக�� வ�தா�க�. அவ�க� பழ#க� என#7 மி#க உதவியாக இ��த�. 
 
அ+பா- பழமைல� திாிப�தாதி, தி�+�கZ�� திாிப�தாதி, ம�W� யமகவ�தாதி, 
தி(ைல யமகவ�தாதி, தி�ேவரக�� யமகவ�தாதி, �ைறைச யமகவ�தாதி, 
மைறைசய�தாதி 3த6ய அ�தாதிகB�, மீனா�சிய�ைம பி�ைள�தமி;, 3��# 
7மாரசாமி பி�ைள�தமி;, ெச<க*நீ� விநாயக� பி�ைள� தமி;, அ3தா�பிைக 
பி�ைள� தமி; 3த6ய சில பி�ைள� தமி;கB�, அ]ட+பிரப�த��� சில 
பிரப�த<கB� ேக�� 3E�ேதா�. மைறைச ய�தாதி ம��� ஒேர நாளி( 3-.+ 
ெப-ற�. 
 
இPவள8 N(களி( உ�ள பாட(கB� இ+ �லவ�சிகாமணி#7 ஞாபக�திேலேய 
இ��தன. அத-7# காரண� இைடவிடாம- பாடM ெசா(6 வ�தைமேய. உாிய 
இட<களி( இவ� ெசா(6 வ�� பதசார<க� இ�ப�ைத விைளவி#7�. ஓ>8 
ேநர<களி( நா<க� ேக�ட பாட<கைள மீ��� பE��1 சி�தைன ெச>� 
ைவ��#ெகா�ேவா�. பாட<ேக�7� காலம�றி1 சி�தி#7� கால�திK� இவைர 
வி��+பிாிவத-7 மனமி(லாம- ப#க�தி6��ேத ெம(ல+ பE�� வ�ேவா�. 
த�மிட� வ�கிற த#கவ�கேளா� இவ� ேபசி#ெகா�E�#7�ேபா� பல 
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அ�ைமயான விஷய<கைள நா<க� எளிதி( அறி��ெகா�Bேவா�. நா<க� பE�த 
N(களி6��� ந(ல பாட(கைள வ�தவ�கB#71 ெசா(6#கா�E+ ெபா�� 
ெசா(K�பED� ெச>வா�. அ<ஙன� ெச>�வ�தைமயா( எ<கB#7� 
தமி;+பயி-சிD�, ஊ#க3�, 21சமி�றி+ ேப�� வழ#க3�, நாளைடவி( 
அதிகாி�� வ�தன. 
 
அ1�+ ��தக<க� அ#கால��+ ெப��பாK� அக+படா; ஆதலா- பE#7� 
N(கைள ஏ�Eேலேய எ*தி+ பE�� வ�ேதா�. அ+பE எ*�வத-7 3�� 
பைனேயாைலகைள வ�வி�� வாாி� �ைளயி��1 ேச���+ ��தகமா#கி 
எ<களிட� ெகா��� எ*த1 ெச>வா�. ஓ>8 ேநர<களி( பைழய கவிஞ�கBைடய 
சாி�திர<கைள விள<க1 ெசா(6 ஒPெவா� சமய�தி( அவ�க� ெச>த இனிய 
தனி+பாட(கைள+ ெபா�Bட� 2றி எ<கைள எ*தி#ெகா�B�பE ெச>வா�. 
 
ஒ� தவசி+ பி�ைள.  
 
இவாிட� தவசி+பி�ைளயாக உ�ள பMசநத� பி�ைளெய�பவ� இவாிட� 
ெந�<காலமாக இ��� பணிவிைட ெச>� வ�தவ�. சிலவைகயி( இவ�ைடய மன� 
ேபால அவ� நட+பதி(ைல. அநாவசியமாக மாணவ�கைள#2�E ைவ��#ெகா�� 
இவ� க]ட+ப�கிறாெர�ப� அவ�ைடய எ�ண�. பE�தவாிட�திலாவ� பE#7� 
மாணா#காிட�திலாவ� சிறி�� அ�ேப இ(லாதவ�. 3க�திாி�� ேநா#கK� 
க�Mெசா- ெசா(KதK� அவாிட� இ(லாத ேவைள ெப��பாK� இரா�. நா<க� 
எ(ேலா�� அவைர+ பி�ப-றி�தா� ெச(லேவ���. இ(லாவிE� ஏதாவ� ஒ� 
ேகாைள1 ெசா(6 இவ� மன�ைத ேவ.ப��திவி�வா�. தி�வாவ��ைற மட��� 
தவசி+பி�ைள யாதலாK� பல வ�ட<களாக இ���வ�பவராதலாK�, அவைர 
இவ� கE�� ேப�வதி(ைல. இவ�ைடய ந�ப�களிட� அவ�, "இவ� 
மாணா#க�களிட� எத-காக இPவள8 க]ட+ப�கிறா�? ெதா�ைட� த�ணீ� 
வ-.�பE க��வதனா( எ�ன லாப�? இ�த மாணா#க�களா( ஏதாவ� 
பயC�டா? ஒ� த�பE#7#2ட+ பிரேயாசனமி(ைலேய. கால�ைத Vணாக+ 
ேபா#கி# ெகா�ேடயி�#கிறா�" எ�. அE#கE ெசா(வ���. அவ�களா( 
இவ�� ேக�விD-. ெமளனமாயி��� வி�வ� வழ#க�. அவ� எ� ெச>தாK� 
இவ� ெபா.��# ெகா�ேடயி�+பா�. நா<க� இரவி( பE#7�ெபா*� அ<ேக 
பE+பத-காக ைவ#க+ெப-.�ள விள#ைக அவ� விைரவாக வ�� சைமய-க��#7 
எ���1 ெச�.வி�வா�. இவ�, "எ�#கேவ�டா�; பE#கிறவ�கB#7 இைட[. 
ெச>வ� தவ." எ�. ெம�ைமயாக1 ெசா(6 அவ�ைடய ேவக�ைத� தணி+பா�. 
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அவைர+ ேபாக1 ெச>�வி��+ பி�� த�பா( உ�ளவ�களி( இ�னா� 
இ�னாாிட� இ�ன இ�னவா. பழக ேவ��ெம�.�, இ�ன இ�ன மாதிாி 
ேபசேவ��ெம�.�, இ(ைலயாயி� எ<கBைடய நிைலைமைய 
அறி��ெகா�ளாம- சில� ���.�த( 2�ெம�.�, அ1ெசய( தம#7� 
எ<கB#7� அதிக வ��த�ைத D��ப�`ெம�.�, ஆதலா( அவ�கB#7+ 
பிாீதிD�டா7�பE நட��ெகா�ள ேவ��ெம�.� இவ� எ<கB#7+ ��தி 
�க��வா�. பE#க+ேபான8ட� தவசி+பி�ைளதாேனெய�. எ�ணி அவைர 
ஒ�நா� பMசநதெம�. ஒ�ைமயாக அைழ�ேத�. அதைன# ேக�ட இவ� அவ� 
ேபான பி��, "பMசநத� பி�ைளெய�. அைழD�. அவைன அல�சிய� ெச>தா( 
ஏதாவ� விபாீத�ைத விைளவி�� வி�வா�; பிறைர#ெகா��� ���.��வா�" 
எ�. அவாிட��� ஏைனேயாாிட��� நட��ெகா�ள ேவ�Eய 3ைறைய� 
தனிேய என#71 ெசா�னா�. 
 
உ�ள��.  
 
நா� ேபா7<கால<களிெல(லா� க�ட8ட�, "ஆகார� ஆயி-றா?" எ�.�, 
"ெசளகாியமாக இ�#கிறதா?" எ�.� விசாாி+பா�. ஏேதC� ேவ�Eயி��தா( 
வ�வி��#ெகா�+பா�. நா� ஆகார� ப�ணி#ெகா�� வ�வத-7 ேநரமானா( 
எ�ன காரண�தா( வரவி(ைலேயா ெவ�. கவைலD-. நா� வ�� வழிையேய 
ேநா#கி#ெகா�� ெத��தி�ைணயி( இ��தைத நா� சில3ைற க�E�#கிேற�. 
 
தி�#7-றால யமக அ�தாதி பE�த�.  
 
இவரா- பா�#க+படாத N(க� எைவேயC� கிைட#7மாயி� அவ-ைற� தாேம 
ைவ��#ெகா�� ந�7 ஆரா>�� பE�� வ�வா�. விள<காத விஷய<கைள யா� 
ெசா�னாK� வி�+ப�ேதா� ேக�� அறி�� ெகா�வா�; விஷய� ெதாிய 
ேவ��ெம�C� ேநா#க�ைதய�றி, இ�னாாிட� ேக�கலா�, இ�னாாிட� 
ேக�க# 2டாெத�C� ேவ-.ைம இவ�பா( இ(ைல. அ+ெபா*� இவ� 
Nதனமாக# கிைட�த தி�#7-றால யமகவ�தாதி1 �வEைய� தாேம ைகயி( 
ைவ��+ பE��+ ெபா�ளாரா>�� வ�தா�. தலச�ப�தமாக அதிேல வ���ள 
ச�பக# க-பக விநாயக�, இலMசி#7மார�, ச<கVதி, ச<க# ேகாயி( 3த6ய 
விஷய<கைள மா[ர�தி-7 வ�� த<கியி��த இவ�ைடய மாணா#கரான 
தி�ெந(ேவ61 ச�திரேசகர� பி�ைள ெய�பவாிட� வினவி அறி�� ெகா�டா�. 
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அவ�� அ��ட� ெதளிவாக1 ெசா(6வ�தன�. அ�த அ�தாதியி� நைடைய# 
7றி�� அE#கE இவ� பாரா��வ���. 
 
எ� ெபயைர மா-றிய�.  
 
எ�Cைடய இய-ெபய� ேவ<கடராமென�ப�; அ�ேவ ச�மா நாம�. இவாிட� எ� 
த�ைதயா� ெசா(6ய�� ேவ<கடராமென�பேத. அ+ெபயராேலேய எ�ைன 
அைழ��வ�த இவ� சில தின<கB#7+பி� ஒ�நா� எ�ைன ேநா#கி, "V�டா� 
உ�ைம அைழ+ப� இ�த+ெபயராேலயா? அ�றி உம#7 ேவ. ெபய��ேடா?" 
எ�. ேக�டா�. நா�, "ேவ<கடராமென�ப� Hதாைதயி� ெபயராத6� தா> 
த�ைதய�க� அPவா. அைழயாம( சாமிநாதென�பத� திாிபாகிய 'சாமா' எ�. 
அைழ+பா�க�" எ�ேற�. "சாமிநாதென�ற ெபயேர ந�றாக யி�#கிற�. இனி 
அ+ெபயராேலேய உ�ைம அைழ#கிேற�!” எ�. 2றி அ�.3த( 
அ+ெபயராேலேய அைழ�� வ�வாராயின�. இவ�ைடய வி�+ப�தி�பE பிற�� 
அ<ஙனேம ெச>�வ�தா�. அ+ெபயேர நிைல��வி�ட�. 
 
எ� இைச+பயி-சிைய நி.�திய�.  
 
நா� இவாிட� பE#க�ெதாட<கிய நா� 3த( எ� த�ைதயா�ைடய 
க�டைளயி�பEேய ஒPெவா� தின��� ஓ>8 ேநர�தி-ெச�. அPQாி6��த 
3Eெகா�டா� ேகாபால கி�]ண பாரதியாாிட� ஸ<கீத� க-.#ெகா�� 
வ�ேத�. நா� 3�னேர பயி-சி ப�ணியி��த கீ��தன<கைள மறவாம6��த-7 
இ<ஙன� ெச>த( நலெம�. எ� பிதா எ�ணின�. பாரதியா�� அ��ட� 
க-பி��வ�தா�. அவ� இய-றிய சில கீ��தன<கB� பிற ெபாிேயா�க� இய-றிய 
சில பைழய உ�+பEகB� என#7 அ#கால�தி- பாடமாயின. பி�ைளயவ�கB� 
அவ�� அதிக+ பழ#க3ைடயவ�களாைகயா( எ+ெபா*ேதC� ச�தி#7�பE 
ேந��தா( இ�வ�� மன<கல�� சில ேநர� ேபசி#ெகா�E�+ப� வழ#க�. 
ஒ�நா� காைலயி( இ�வ�� ச�தி�தெபா*� த�மிட� நா� பE#க 
வ�தி�+பதாக8� பாட(கைள இைசDட� பE+பதாக8� அ+பE+ பE+பைத 
ஒ�நா� வ�� ேக�கேவ��ெம�.� இவ� அவ�#71 ெசா(லேவ அவ�, "அ�த+ 
ைபயCைடய தக+பனா� ஸ<கீத வி��வானாதலா( அவ�#7� என#7� பல 
நாளாக+பழ#க� உ��. அவC#7 ஸ<கீத+ பயி-சி ேம�ேமK� ெப�7�பE 
க-பி#க ேவ��ெம�. எ�னிட� அவ� ெசா(6வி��+ ேபானா�. அவ� 
அ�த+பEேய எ�னிட� தின�ேதா.� வ�� சிை% ெசா(6#ெகா�� ேபாகிறா�. 
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சில கீ��தன<க� அவC#7+ பாடமாயி�#கி�றன. த<களிட� பாட<ேக�� 
வ�வதாக8� ெசா�னா�" எ�. ெசா�னத�றி, "அ�த+ ைபயைன# கவனி��+ 
பE+பி#க ேவ��ெம�. நாC� உ<கைள# ேக��#ெகா�Bகிேற�" எ�றன�. 
அ+பா( இவ� அவ�ட� அதிக� ேபசாம( அவாிட� விைடெப-. ேநேர விைரவாக 
V�E-7 வ�� அ<ேக பE��# ெகா�E��த எ�ைன+பா���, "நீ� ேகாபால 
கி�]ண பாரதியாாிட� ெச�. இைச+பயி-சி ெச>� வ�வ��ேடா?" எ�. 
ேக�டா�. ேக�ட 7றி+ைபயறி�� நா� மிக8� அMசி, "எ�Cைடய 
தக+பனா�#7� அவ�#7� அதிக+ பழ#க� உ��. இPQாி6�#ைகயி( 
பாரதியாாிட� ெச�. ஸ<கீத�ைதD� வி��தி ப�ணி#ெகா�B�பE அவ� 
ெசா�னைமயா( இ�வைரயி- க-றவ-ைற மறவாம6��த- ெபா���1 ெச�. 
பயி�. வ�கிேற�" எ�. விநய��ட� ெசா�ேன�. இவ�, "நீ� அ<ஙன� ெச>� 
வ�வைத நா� இ�வைரயி( ெதாி�� ெகா�ளவி(ைல. இைசயி( அதிக+ பழ#க� 
ைவ��#ெகா�டா( இல#கிய இல#கண N(களி( ந�றாக+ ��தி ெச(லா�. 
N(களி� க��ைத ந�றாக ஆரா>�� பE+பைதD� அ� த���வி�ேம" எ�. 
ெசா�னா�. இவ�ைடய ேநா#க�ைத அறி�� ம.நா� 3த( அ� 3ய-சிைய 
அEேயாேட நி.�தி#ெகா�ேட�. பாரதியாாிட�� ேவெறா�.� ெசா(லாம(, 
"இ<ேக வ�வத-7 என#7 ஓ>8 ேநர� இ(ைல" எ�. ெசா(6வி�� ேந��த 
கால<களி( அவாிட� சாதாரணமாக+ பழகி வ�ேத�. 
 
ஒ� மாணா#க� எ�ெண> வா<கி வ�தைம.  
 
ஒ�நா� எ<கB#7# காைல+ பாடமான8ட� இவ� எ�ெண> ேத>��# 
ெகா�Bத-71 ெச�. ஒ� பலைகயி( இ��தா�. எ+ெபா*�� பாடM ெசா(Kவ� 
இவ�#7 வழ#கமாதலா(, பாட< ேக�பவ�க� �Fதக3� ைகDமாக அ�கி( 
வ�தி��தா�க�. எ�ெண> ேத>#7� ேவைல#கார� உ�ேள ெச�. 
சைமய-காரைன# ேக�டெபா*� அவ� எ�ெண> இ(ைலெய�றா�. அய6( 
நி�ற மாணா#க� ஒ�வ� அதைனயறி�� விஷய� இவ�#7� ெதாியாதபE 
த�மிடமி��த 5பாெயா�ைற எ���#ெகா�� காவிாியா-றி� 
கைரேயார�தி6��த கைட�ெத�வி-7 ேவகமாக ஓE1 ெச�. எ�ெண> வா<கி 
வ�� சைமய-காரனிட� ேச�+பி��வி�� யா�� அறியாதவ� ேபா( வ�� 
இ��தன�. எ�ெண> ேத>��#ெகா�ளெவ�ணி, ஆசன�தி( இ���� 
உடனி��தவ�கB#7 வழ#க� ேபாலேவ பாடMெசா(6#ெகா�E��தைமயா( 
எ�ெண> வாராைமயி� காரண�ைத இவ� அறி�� ெகா�ளவி(ைல. 
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H�. சமFையக�.  
 
பி� ஒ�நா� மாைலயி( அC]டான� ெச>�வி�� வ�� V�E� ேம(�ற� 
தி�ைணயி( இவ� இ��தா�. கனகசைப ஐய�, சேவாிநாத பி�ைள, நா� ஆகிய 
Hவ�� கீ;�ற� தி�ைணயி�கீேழ வாிைசயாக இவைர ேநா#கிய வ�ணமாக 
நி�ேறா�. அ+ெபா*� எ<கைள ேநா#கி இவ�, "உ<கB#71 ெச>D� ெச>D� 
பழ#க3�டா?" எ�. ேக�டா�. "உ��" எ�ேறா�. "ெவ�பாவி� ஈ-றEைய# 
ெகா��தா( ஏைன H�றEகைளD� பாE 3E+b�களா?" எ�. வினாவினா�. 
"ஏேதா உைழ��+பா�#கிேறா�" எ�. ஒ�வைர ஒ�வ� பா���#ெகா�� 
ெசா�ேனா�. ெசா�ன8ட�, "ேதவா ெவன#க�ைள1 ெச>" எ�பைத1 சேவாிநாத 
பி�ைள#7�, "சி�தா 7ல�தவிர1 ெச>" எ�பைத# கனகசைப ஐய�#7�, 'க�தா 
கட�பா7 கா" எ�பைத என#7� ஈ-றEகளாக அளி�தா�. நா<க� Hவ�� ஏைன 
H�றEகைளD� 3E�� 3ைறேய ெதாிவி�ேதா�. ேக�ட இவ�, "இ+பEேய பாE+ 
பழ7வ� ந(ல�. பாட+பாட உ<கB#7 ந(ல வா#7 உ�டாகலா�; 'ெச�தமி*� 
நா+பழ#க�' எ�ப� ஒளைவயா� தி�வா#க�ேறா?" எ�. 2றிவி�� எ�ைன 
ேநா#கி, "உம#7# ெகா��த இ.தி அEைய ைவ�� நாC� ஒ� ெச>D� ெச>� 
3E�தி�#கிேற�" எ�., 
 

(ெவ�பா)  {2.1} 
[2]"பாட+ பE#க+ பயனா நின#க�� 
2ட# க�ைண ெகாழி�த��வா> - ேதடவ��  
ம�தா னில�தவ* மா[ர மாநக�வா; 
க�தா கட�பா7 கா"  

 
எ�ற ெச>Dைள1 ெசா�னா�. நா<க� ெச>த H�. பா��#கB� என#7 ஞாபக� 
இ(ைல. அ�3த( நா<க� ெச>D� ெச>D� 3ய-சிைய ேம-ெகா�� வ�ேதா�. 
 
3��#7மாரசாமி பி�ைள� தமி;.  
 
தமிழி( ந(ல அறி8�டாகேவ��ெம�. க�தி நா�ேதா.� 3��#7மாரசாமி 
பி�ைள�தமிைழ 3-.� பாராயண� ெச>�வ�வ� என#7 வழ#கமாக இ��த�. 
அதைன# க�ட இவ� ஒ�நா�, "இ+பEேய நா�ேதா.� 3-.� பாராயண� 
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ெச>�வ�தா( உம#71 சிரமமாக இ�#7�. ம-றவ�கேளா� ேச��� பE+பத-7� 
இயலா�. 3�க#கட8ைள வழிப�த( தமி;+பயி-சி#7 மிக8� ந(லேத. 
அ+பி�ைள�தமிழி( வ�ைக+ ப�வ�தி( இர�� பாட(கைள ம��� மனன� 
ெச>�ெகா�� வ�தா- ேபா��" எ�றா�. அ� ெதாட<கி அPவ�ணேம ெச>� 
வ�ேவனாயிேன�. 
 
ெபாிய�ராண+ பாட�.  
 
சில மாத<கB#7+ பி� இவ�பா( விைடெப-.#ெகா�� ெசா�த ஊ�#7+ 
ேபாேன�. அ<ேக எ� தக+பனா�� பிற�� இவ�பா( நா� பாட� ேக��வ�� 
3ைறகைளD� இவ�ைடய 7ணவிேசஷ<கைளD� நா� விவரமாக1 ெசா(ல# 
ேக�� மிக8� மகி;�தா�க�. அ<ேக சில தினமி��� தி��பிவ�ேத�. அத-7� 
மா[ர<ேகாயி- க�டைள+பணிைய அ+ேபா� நட�தி வ�த � பால�+பிரமணிய� 
த�பிராென�பவ�� ேவ. சில�� இவாிட� 3த66��� ெபாிய �ராண�ைத+ 
பாட<ேக�� வ�வாராயின�. நா� தி��பி வ�த தின�தி( ெதாட<கிய பாட� 
எறிப�த நாயனா� �ராண�. எ�ைன# க�ட8ட� அவ�கBட� ேச��� 
அ+�ராண�ைத# ேக�� வ��பE இவ� ெசா�னா�. அ<ஙனேம ெச>� வ�ேத�. 
எ� த7தி#7 அ�N( எ�தைனேயா மட<7 ேம-ப�டதாக இ��தாK�, இவ� 
பாடM ெசா(K� ப#7வ�தா( அ�N- ெச>D�க� எளியனவாகேவ இ��தன. 
அவ-றிK�ள நய<கB� �ல+ப�டன. 
 
க�ண+ப நாயனா� �ராண�.  
 
இPவா. பாட� நட�� வ�ைகயி( ஒ�நா� தி�வாவ��ைற மட��# கா.பாறாக 
இ��த �க�ண+ப� த�பிராென�பவ� அ<ேக வ�தா�. த-ெசயலாக 
அ�ைற+பாட� க�ண+ப நாயனா� �ராணமாக இ��தைமயா(, ெபயெரா-.ைம 
ப-றி அதைன அவ� 3�னிைலயி( பE�� அ�ைற� தினேம @��திெச>� 
விடேவ��ெம�ற எ�ண� இவ�#7� பிற�#7� உ�டாயி-.. 
அ#7றி+ைபயறி�� விைரவாக+ பE�� நா<க� ெபா�� ேக��#ெகா�� 
வ�ேதா�. க�ண+ப நாயனா�ைடய அ�பி� மி7திையD� அவ�பா( தம#7�ள 
அ�ளி� மி7திையD� �காள�திநாத� சிவேகாசாியா�ைடய கனவி- 
க�டைளயி�� ப7தியாகிய ெச>D�க� நா<க� பE#7� அ1�+ ��தக<கB� 
ஒ�றிேலC� காண+படவி(ைல. உடேன இவ�, "அ<ேக ஐ�� பாட(க� 
இ�#கேவ��ேம; அைவ நிர�ப ந�றாக இ�#7�. உ<க� �Fதக�தி( 
அ1ெச>D�களி(லாைம விய+ைப உ�� ப�`கி�ற�" எ�. ெசா(6� 



27 

 

த�3ைடய ��தக+ ெப�Eயி� திற8ேகாைல# ெகா��� அைத� திற�� ெபாிய 
�ராண ஏ��+ பிரதிைய எ���#ெகா�� வ��பE எ�ைன அC+பினா�. உடேன 
ெச�. அைத எ���வ�ேத�. பிாி�� அ�த இட�ைத+ பா�#ைகயி( மி#க 
அ�ைமயான ஐ�� பாட(க� அ+பிரதியி- காண+ப�டன. அைவ, "ெபா�+பினி(", 
"உ�கியவ��", "இ�மைலவ��", "ெவ>யகன(", "ம� ெப�மா" எ�ற 
3த-7றி+�ைடயைவ. அவ-ைற+ பE+பி#க1 ெச>� ேக�பி�� எ(லா�#7� 
மகி;வளி�தா�. ேக�டவ�க� இவ�ைடய ஞாபக ச#திைய மிக8� பாரா�Eனா�க�. 
 
'இ�. ெந> கிைட�த�.'  
 
அ+�ராண�ைத+ பE�� 3E#7�ெபா*� இர8 15 நாழிைக#7 ேமலாயி-.. 
மட�திேல ஆகார� ப�ணி#ெகா�B�பE த�பிரா�மா�க� ெசா�னைமயா( இவ� 
அPவ�ணேம ெச>தா�. அவ�களிட� விைடெப-.# ெகா�� த� V�E-7 இவ� 
ெச(K�ெபா*� நாC� உட� ெச�ேற�; இவ� எ�ைன+ பா���, "மட�தி( 
ஆகார� ப�ணினைமயா(, இ�. ெந> கிைட�த�" எ�றா�; அத-7 3த� H�. 
நாB� ெந>யி(லாம( இவ� உ�டைத நா� அறி�தவனாதலா( எ�னிடM 
ெசா�னா�. இவ�பா( அ��� மதி+�3�ளவ�க� எ�தைனேயா ஆயிர� ேப� 
இ���� இவ�ைடய 7��பநிைலைமைய ஒ�வ�� கவனி#கவி(ைலேய ெய�ற 
எ�ண� அ+ெபா*� உ�டாகி எ�ைன மிக வ��திய�. அ�த வ.ைம நிைலைய 
ஒ�கால��� இவ� �ல+ப��தினார(ல�. சிற�த க(விமா�கB#7 வ.ைம� 
��ப3�ெட�பைத, 
 

(க�டைள# க6��ைற)    {2.2} 
"ெகா�#க1 சைடவ-ற 8�ைனD� பாE# 7லாம�3�ேபா> 
இ�#க� ப�வ தழக(ல ேவெய�ைன cடழி#7�  
ந�#க�ைத யா-ற+ படா�க� டாெய�த நாB3�ண 
உ�#க# 7ைறவ�� தாேத7- றால� �ைறபவேன"  

 
எ�C� அ�ைம1 ெச>Dளாலறியலா7�. உடனி��தைமயா(, இைத+ேபா�ற 
ச�த�+ப<க� பலவ-ைற நா� அறி�தி�+ப���. 
 
சடேகாப ஐய<காைர+ பாரா�Eய�. 
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ஒ� தின� நா� உட� பE+பவ�கேளா� ேபசி#ெகா�E�#ைகயி(, அாியிZ�1 
சடேகாைபய<கா� த�மிட� வ�ேவாாிட��1 சமேயாசிதமாக1 ெச>D�கைள# 2றி 
அவ-றி-7+ ெபா�� ெசா(6 உப�யa�த( நயமாக இ�#7ெம� .� அ# 
ேக�வியாK� எ� மன� தமி;+பாைஷயி( ஈ�ப�ட��ெட�.� ெசா(6# 
ெகா�E��ேத�. அ+ெபா*� அ<ேக வ�த இவ�, "சடேகாைபய<காைர+ப-றி 
எ�ன ேபசி# ெகா�E�#கிறீ�க�?" எ�. ேக�க, உடனி��த ஒ�வ� நிக;�தைத1 
ெசா�னா�. அ+ெபா*� இவ� எ�ைன+ பா���, "அவ� ெசா(6யவ-.� ஏதாவ� 
ஒ� ெச>Dைள1 ெசா(6 அத-7 அவ� ெசா(6ய விேசஷ அ��த�ைதD� 
ெசா(K�" எ�றா�. 
 

{2.3} 
"வாரண� ெபா�த மா��� வைரயிைன எ��த ேதாB� 
நாரத 3னிவ- ேக-ப நய�பட 8ைர�த நா8�  
தாரணி ம86 ப��� ச<கர� ெகா��த வாB�  
Vர3< கள�ேத ேபா�� ெவ.<ைகேயா Eல<ைக �#கா� " 
(க�ப. 7�பக�ண�. 1)  

 
எ�ற பாடைல1 ெசா(6வி�� நா� அத-7 அவ� ெசா(6யபE 3த66��ேத 
ெபா�� ெசா(ல� ெதாட<கிேன�. இவ�, மா�� 3த6யவ-ைற# கள�தி( அவ� 
ேபாடாம6�#ைகயி( அவ-ைற அவ� ேபா��வி�டதாக1 ெசா(6ய ப7திகB#7 
ம��� ெபா�ைள விள#கி இ�னவ-ைற1 ெசா�னாெர�பைத1 ெசா�னா- 
ேபா��" எ�றா�. " இராவண� மா�பி( ைத�தி��த தி#7யாைனகளி� ெகா��க� 
அவ� மா�பி( அCமா� 7�திய ெபா*� அவ� 3�7வழிேய உதி���- 
ேபானைமயா( மா�பி� வ�ைமையD�, ேவலா( H�1சி�� வி*�த இல#7வைன 
அவ� W#கி#ெகா�� ெச(வத-7 மிக 3ய�.� எ�#க 3Eயாம( ச6�� 
நி�றைமயா( ேதா�வ6ையD�, 'ஊ�#7+ ேபா>+ பைடகைள� ெதா7��#-
ெகா�� D�த� ப�`த-7 நாைள வர எ�`கி�றைனயா? சீைதைய வி�� 
வி�த-7 எ�`கி�றைனயா? உ� க��� யா�?' எ�. இராம� ேக�ட ெபா*� 
அவ� ெமளனமாகேவ இ���வி�டைமயி� நாவி�வ�ைமையD�, அவ� 
கிாீட�ைத இராமபாண� V;�திவி�டைமயா( கிாீட�ைதD�, 'ந(ல சமய�தி( 
ந�ைம உபேயாகியாம( இ��� வி�டாேன; இனி இவனிடமி�+பதி( யா�� 
பயனி(ைல' எ�. அவைன இக;��, ஈச� அளி�த ெகா-றவா� அவைன நீ<கி 
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அவாிடM ெச�. வி�டைமயா( வாைளD� இழ�தாென�.�, மா��, ேதா�, நா 
எ�பைவ ஆ7 ெபய�கெள�.� அவ� ெசா�னதாக என#7 ஞாபகமி�#கிற�" 
எ�. ெசா�ேன�. அவ� 2றிய ெபா�� ெபா��தமாக இ�#கிறெத�. இவ� 
பாரா�Eயேதா� அவைர� தா� 3�னேம அறி�தி�+பதாக8� ெசா�னா�. 
 
ஆனி# 7�@ைஜ#7� தி�வாவ��ைற ெச�.வ�த�. 
 
இ<ஙன� சில நா�க� ெச�றன; தி�வாவ��ைறயி( நட#7� [3]ஆனி# 
7�@ைஜ#7 வரேவ��ெம�. � �+பிரமணிய ேதசிகரவ�கBைடய தி�3க� 
இவ�#7# கிைட�தைமயா( மா[ர�தி6��த சில அ�ப�கBட� இவ� 
தி�வாவ��ைற#71 ெச�றா�. நா<க� ம��� இவ� ெசா(6யபE 
மா[ர�தி6��ேத பைழய பாட<கைள1 சி�தி��#ெகா�E��ேதா�. சில தின� 
இவ� தி�வாவ��ைறயி( இ���வி�� மா[ர� வ�� வழ#க+பEேய எ<கB#7+ 
பாடMெசா(6 வ�தா�. ஒ� நா� பாடM ெசா(6வ�ைகயி( அ<ேக வ�த ஒ� 
கனவானிட� தா� தி�வாவ��ைற#7+ ேபான கால�தி( நிக;�த ெச>திகைள 
இவ� 2.பவராகி, 'ஸ�நிதான� தி�வாவ��ைறயிேலேய வ�தி��� பாடM 
ெசா(K�பE க�டைளயி�ட�; சீ#கிர� வரேவ��ெம�. அ<ேகD�ள 
7�EகB� வ-�.�திய���. அ<ேக நா� ேபானா( இ�த+ பி�ைளக� பாட< 
ேக�பத-7� பிறவ-றி-7� மி7�த ெசளகாியமாயி�#7�" எ�. ெசா�னா�. 
அைத# ேக�ட எ<கB#7 மி#க ஆ.தK�டாயி-.. என#7ம��� ‘7�Eக�' 
எ�ற ெசா(K#7+ ெபா�� சாியாக விள<காைமயா( சி. ெப�கெள�. அ��த� 
ெச>�ெகா��, '�றவிகளி�#7� மட�தி( ெப� பாலாாி�+பத-7 
நியாயமி(ைலேய. இ��தாK� அவ�கைள+ பE+பி�த-7 இயலாேத' எ�. 
எ�C� நிைன�� ப#க�தி6��தவைர ம�தணமாக வினவ� ெதாட<கிேன�. 
அ+ெபா*� அதைன அறி�த இவ�, "சிறிய த�பிரா�கைள# 7�Eகெள�. 
ெசா(Kவ� மட�� வழ#க�" எ�. ெசா�னா�. 
 
ஆ.3க�தா பி�ைள ப�:1�ர��#7 அைழ�த�.  
 
ஒ� நா� ப�:1�ர� ஆ.3க�தாபி�ைள மா[ர� வ�தா�. இவைர அைழ��1 
ெச�. த�3ைடய V�E( ைவ�தி��� உபசாி�� இவ�ைடய உதவியா( 
த�3ைடய 7��ப�திK�ள சில 3��+பா�கைள+ ேபா#கி#ெகா�ள எ�ணி 
அவ� வ�� அைழ+ப�� இவ� அE#கE ப�:1�ர� ெச�. சில நா� இ��� 
வ�வ�� உ��. 
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இர�� தின� ெச�ற பி�� ஆ.3க�தா பி�ைள ப�:1�ர� வ�� சில தின� 
இ�#க ேவ��ெம�. இவைர# ேக��# ெகா�டா�. அத-7 இவ� இைச�� 
மாணா#க�களி( எ�ைனD� தவசி+பி�ைள பMசநத�பி�ைளையD� 
உடனைழ��# ெகா�� அவேரா� �ற+ப�டா�; இைடயி( தி�வாவ��ைறயி( 
த<கி � �+பிரமணிய ேதசிகைர� தாிசி�� விைடெப-.1 ெச(ல எ�ணினா�. 
---------  
[1]. பE+பவ�கB� ஏைனேயா�� இவ�கைள, 'ஐயா அவ�க�’ எ�. ெசா(Kவ� 
வழ#க�. 
[2]. இ1ெச>Dைள அ+ெபா*� ேக�� மகி;�� மனன� ெச>தி��த நா� எ�ன 
காரண�தாேலா மற��வி�ேட�. பல வ�ட<கB#7+பி�, தி�வாவ��ைற-
யி6��தவ�� இவ� மாணா#க�� சிற�த கவிஞ�மாகிய இராம6<க� 
த�பிராென�C� ந�பரா( அறி�� அ+பா( நா�ேதா.� ெசா(6 
வ�ேவனாயிேன�. 
[3]. இஃ� அ�த மட�தி( 15 - ஆ� ப�ட�தி6��� விள<கிய � அ�பலவாண 
ேதசிக�#7ாிய�; 7�@ைஜ நட#7� தின� ஆனி மாத� @ர ந�ச�திர�. 
---------- 

3. 3. 3. 3. தி,வாவ-ைற நிக34சிக�தி,வாவ-ைற நிக34சிக�தி,வாவ-ைற நிக34சிக�தி,வாவ-ைற நிக34சிக�....    
 
தி�வாவ��ைற ெச�ற�.  
 
அ<ஙனேம இவ� தி�வாவ��ைற ேபாைகயி( � �+பிரமணிய ேதசிக�ைடய 
ெப�ைமையD� வடெமாழி ெத�ெமாழிகளிK� ைசவசி�தா�த சாFதிர<களிK� 
இைசயிK� அவ�#7�ள பயி-சி மி7திையD� அவ-றி- பா�E�திய-
3�ளவ�கைள அ��ட� ஆதாி#7� அ�ைமையD� பாரா�E# 2றி எ�ைன 
ேநா#கி, "உ�ைம1 சில ெச>D�க� ெசா(K�பE ஸ�நிதான� க�டைளயிட# 2��. 
அ+ேபா� இ�ன இ�ன N(களி6��� இ�ன இ�ன வைகயான ெச>D�கைள 
இைசDட� ெசா(K�. ெபா��ேக�டா- ெபா�ைளD� தவறி�றி1 ெசா(K�. 
ெசா(6 உவ+பி�தா( அவ�கBைடய ேபராதரைவ+ ெபறலா�" எ�. 
ெசா�னத�றி+ பி�C� நா� அ<ேக உ�ளவ�களிட�� நட�� ெகா�ள 
ேவ�Eயைத+ப-றிD� மன�தி-ப��பE ேபாதி��# ெகா�ேட ெச�றா�. 
அ+ெபா*� சாைலயி( எதிேர வ�பவ�கB� அய6ட<களி( நி-பவ�கB� 
பி�ைளயவ�க� ெச(Kகிறா�கெள�. த�3� ந�மதி+ேபா� 
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ேபசி#ெகா�BதைலD� சில� வ�� வ�� பா���, "எ<கBைடய ஞாபகமி�#க 
ேவ���" எ�. விநய��ட� ெசா(KதைலD� பா��த என#7+ பி�C� 
இவாிட�� ந�மதி+� உ�டாயி-.. அ+பா( இவ� தி�வாவ��ைறைய யைட�� 
மட�தி-71 ெச�றா�. மட�� ஓ�வா�களி- சில� இவைர#க�ட உடேன இவ� 
வரைவ � �+பிரமணிய ேதசிகாிட� வி�ண+ப� ெச>ய, இவைர அைழ��-
வ��பE அவ� ெசா(6 யC+பினா�. 
 
� �+பிரமணிய ேதசிகரா- பாரா�ட+ ெப-ற�.  
 
அைத#ேக�� இவ� மிக விைர�� ெச�. இர�� ைககைளD� உ1சிேம- 7வி�� 
அவைர+ பணி�தா�. அவ� அ+ெபா*� [1]ஒ�#க�தி� வட�ற�ேத ெத�3க� 
ேநா#கி யி��தா�. அ�கி( வடெமாழி ெத�ெமாழிகளிK� ஸ<கீத�திK� வ(ல 
வி��வா�க� இ��தா�க�. வண<கிய இவ� தி�நீ. ெப.வத-7 எ*�� 
ெச(K�ெபா*� ேதசிகைர+பா�+பத-7 மி#க ஆவேலா� இவ� பி�ேன நி�ற 
யாC� ெச�ேற�. ெந-றியி( தி�நீ. இ�� இவைர இ�#க1ெச>�வி��� 
ேதசிக�, "உ<கB#7+ பி�ேன வ�கிற இவேரா 3�� வ�த ெபா*� 
பாட<ேக�பதாக1 ெசா(6ய சாமிநாைதய ெர�பவ�?" எ�. விசாாி�தா�. 
அ+ெபா*� [2]'Fவாமி' எ�. இவ� ெசா(லேவ என#7 உ�டான உவ+பி-7 
எ(ைலேய இ(ைல. ஒ� ெபா�ளாக எ�ைன நிைன�� தா� வ�தெபா*� நா� 
பாட<ேக�� வ�வதாக இ+�லவ�பிரா� ெசா(6ய அ�ைமையD� அதைன 
ஞாபக+ப��தி# ெகா�� விசாாி�த ேதசிக�ைடய ெப�ைமையD� எ�ணி எ�ணி 
இ�ப� அைட�� ெகா�ேட ெச�. ேதசிக� இ�#7�பE ெசா(ல இவ�#7+ 
பி�ேன இ��ேத�.  
 
அ+ெபா*� ேதசிக� இவைர+பா���, " இ<ேக வ�தி��த � மகாைவ�திய-
நாைதயரவ�க� ேந-. மாைலயி( � ேசாமாசி மாறநாயனா� சாி�திர� கைத 
ப�ணினா�க�. அத-காக அைழ#க+ப��� தி�விைடம�Wாி6��� ராஜா 
கனபாEக�, ��தரசாFதிாிக�, அ�ணா வாஜேபய� 3த6ய வி��வா�கB�, 
தி�வால<கா�E6��� வி�வபதி தீ%ித�, அ+பா தீ%ித�, ெபாியசாமி 
சாFதிாிக�, சி�னசாமி சாFதிாிக�, ராஜு சாFதிாிக� 3த6ய வி��வா�கB�, 
தி�#ேகாEகா, தி�விைசந(Z� 3த6ய ஊ�களிK�ள ப�Eத�கB�, 
ெச(வவா�களி- பல�� வ�தி��தா�க�. ஸதF மிக ந�றாகேவ இ��த�. 
மகாைவ�தியநாைதயரவ�க� அ�த1 சாி�திர�ைத# கைத ப�`ைகயி( ��தி 
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Fமி�தி இதிஹாஸ<களி6����, � ஹரத�த சிவாசாாியா� அ+ைபய தீ%ித� 
3த6ய பரமசா�பவ�கBைடய வா#கி6����, ேதவார தி�வாசக<க� 
3த6யவ-றி6���� அPவPவிட�தி-ேக-ப ேம-ேகா�க� கா�E1 சைபைய 
மகி;வி�த�ட� உ<கBைடய வா#காகிய Rத ச<கிைதயி6���� சில 
Fதல�ராண<களி6���� வா�ேபா#கி# கல�பக� 3த6யவ-றி6���� 
உசிதமான ெச>D�கைள எ���# கா�E உப�யa�தா�க�. எ(ேலா�� அளவ-ற 
மகி;வைட�தா�க�. அவ-.� உ<கBைடய பாட(க� அவ�கBைடய 
சாாீர�ேதா� ேச��� ெசய-ைகயழ7�ெப-. எ(லா�ைடய மன�ைதD� கவ��தன. 
அவ�க� ஒ� விஷய�ைத எ���1 ெசா(6வி��, 'இ�த விஷயமாக+ 
பி�ைளயவ�க� இ+பE1 ெசா(6யி�#கிறா�க�' எ�. ெசா(61 ெச(K�ெபா*� 
ேக�டவ�க� உ<கBைடய அறிவி� வ�ைமையD� ஸாஹி�ய�தி� அழைகD� 
அறி�� விய�தா�க�. அ� ெதாட<கி உ<க� ஞாபகமாகேவ இ��� வ�கிேறா�. 
ம-றவ�கB� அ+பEேய இ�#கிறா�க�" எ�. ெசா�னா�. 7ண# 7�றாகிய இவ� 
மி#க பணி8ட�, "அEேயC#7 யா� ெசயKள�? எ(லா� ஸ�நிதான�தி� 
தி�வ�ேள" எ�. வி�ண+ப� ெச>தன�. அ<ேக உடனி��த ம-ற+ 
ெபாிேயா�கB� பி�ைளயவ�கBைடய வரவா( த<கB#7�டான மன 
மகி;1சிைய� த<க� 3க<களா- �ல+ப��தினா�க�.  
 
�+பிரமணிய ேதசிக� எ�ைன+ பாீ�சி�த�.  
 
அ+பா( ேதசிக� எ�ைன 3�ேன வர1ெச>�, "பE�த N(களி6��� ஞாபக3�ள 
எ�த+பாட(கைளேயC� ெசா(6+ ெபா�B� ெசா(K�" எ�றா�. நா� �ைறைச 
யமகவ�தாதி, தி��தி(ைல யமகவ�தாதி, தி�#7-றால யமகவ�தாதி, �கZர�தாதி 
ெய�பவ-.� ஒPெவா�றி6���� சில சில பாட(கைள1 ெசா(6+ ெபா�B� 
ெசா�ேன�. ெபா�� ெசா(Kைகயி( அ1ச�தா( நா#7� த*த*�த�; அதனா( 
���-ேற�. அதைனயறி�� ைதாியமாக1 ெசா(K�பE பி�ைளயவ�க� 
W�Eனைமயா( பி�� அ1சமி�றி1 ெசா�ேன�. 
 
அ+ேபா� ேதசிக� பி�ைளயவ�கைள+ பா���, "சாாீர3� ச<கீத ஞான3� 
இவ�#7�ளன. த<களிட� பE��#ெகா�� வ�தா( 3�C#7 வ�வாெர�. 
ேதா-.கிற�. த<கைள அைட�தவ�கB#7 யாெதா� 7ைறDமிரா�" எ�. 
ெசா(ல, இவ�, "அEேயனா( ஆவ� ஒ�.மி(ைல; ஸ�நிதான�தி� தி�வ�ேள 



33 

 

எ(ேலாைரD� பா�கா�� வ�கி�ற�; இனிேமK� பா�கா�த-7ாிய� அ�ேவ; 
இவ�� அPவிட��+ பிாிய��#7+ பா�திரேர" எ�. வி�ண+பM ெச>தா�. 
 
பி�� ேதசிக�, "இ<ேக வழ<காத தி�#7-றால யமகவ�தாதி இவ�#7 எ+பE+ 
பாடமாயி-.?" எ�. ேக�க இவ�, "அ�Nைல இ�வைரயி( அEேய� 
பா��ததி(ைல; அEேய� வ�வி��# ெகா�#க ேவ��ெம�. ெசா�னைமயா( 
ேமலகர� ச�பக# 7-றால# கவிராய� அதைனD� தி�#7-றால+�ராண ஏ��+ 
பிரதிையD� வ�வி��# ெகா��தா�. அ�தாதிைய ஒ�3ைற 3-.� பE��+ 
ெபா�� வைரயைற ெச>�ெகா�� பாடM ெசா�ேன�. அ�N( பலவைகயிK� 
சிற+�-. விள<7கி�ற�. �ராண�ைதD� பE+பி��# ேக��வ�கிேற�; அ�8� 
அழகாகேவ இ�#கி�ற�" எ�. ெசா�னா�. அ+பா( ெந�ேநர� வைரயி( சில 
அாிய விஷய<கைள+ ப-றிய ஸ(லாப� நட�� ெகா�ேடயி��த�. "ேநரமா> 
வி�ட�; தா<க� @ைஜைய 3E��#ெகா�� இ<ேக [3]@ைஜயி� தாிசன�தி-7 
வரேவ���" எ�. ேதசிக� ெசா(லேவ இவ� எ*�� மீ��� பணிய� 
ெதாட<கியெபா*� இவ�#71 சிரம� ஏ-பட#2டாெத�. நிைன��, [4]"ஒ�3ைற 
வ�தன� ெச>தேத ேபா��; பி-பா�� ெச>யேவ�டாெம�. 3�னேம நா� 
ெசா(6யி�#கிேறாேம? இனி அPவ�ணேம நட#க ேவ���" என 
வ-�.�தினா�. 
 
தி�வாவ��ைற# கா�சிக�.  
 
அ+பா( இவ� FநானM ெச>த-7� ெத-7# [5]7ள+�ைர#7 வ�தா�. 
வ�<கால�தி( ெபாிய த�பிரா�க�, 7�E�த�பிரா�க�, மட��# காாியFத�க�, 
ஓ�வா�க� 3த6யவ�க� ந(வர8 2றி இவைர+ பாரா�E� ெதாட��� வ�� 
அC+பினா�க�. இவ� ேபாவத-7 3� 7ள+�ைரயி( ெவ�நீ� ேபாட+ப�E��த�. 
Fநான� ெச>�வி��+ @ைஜ#71 ெச�றா�. அ<ேக வடபாK�ள @ைஜ மட�தி( 
த�பிரா�களி- சில� நியம�ேதா� @ைஜ ெச>தைலD� சில� @ைஜைய 3E��# 
ெகா�� �ற+ப�தைலD� @ைஜ ெச>வத-71 சில� அ<ேக வ�தைலD� 
அவரவ�கB#7� த#கபE W>ைமேயா�2Eய [6]தவசி+ பி�ைளக� ேவ�Eய 
பணிவிைட ெச>� ெகா�� நி-றைலD� பE��ைறயி� ேம(பாK�ள @ைஜ 
மட�தி( வாிைசயாக இ��� சில� உைடயவ� @ைஜ ெச>� ெகா�E��தைலD� 
தவசி+பி�ைளக� தனி�தனிேய ம(6ைக 3(ைல 3த6ய ந.மண< கம*� மல� 
வைககைளD� வி(வ 3த6ய ப�திரவைககைளD� ேவ. ேவறாக 
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ெவ�ளி�த�ட<களி( ெதா7�� ைவ��#ெகா�� ஒPெவா�வ�#7� 
உத8தைலD� அ<ேக வ�� ெச(K� அயலா�க� ப#திேயா�, அவ�கB#7 
அMச6ெச>� ெகா�� ஒ�<கி1 ெச(KதைலD� த�பிரா�கB� ெபாியவ�கைள# 
கா`மிட�� ஏைனேயா� வ�தன� ெச>�வி�ேடC� அMச6 ெச>�வி�ேடC� 
ெச(KதைலD� நி�மா6ய<க� கா(படாத இட<களி- 7விய( 7வியலாக1 
ேச�#க+ப�E��தைலD� க�� வி�மித3-. ஒ�.� ேதா�றாம( நி�ேற�.  
 
பி�� அ<ேக வ�த ஒ�வைர# க��, "இ�த# கா�சி ஆன�த�ைத 
விைளவி#கி�ற�. இ�த மாதிாி எ�த இட��� இ�வைரயி- க�டதி(ைல" எ�. 
ெசா�ேன�. அத-7 அவ�, "எ�ன ஆ1சாிய� இ�? ேம( ப#க���ள அபிேஷக# 
க�டைள மட�, வட#7 மட�, அத� பி�பாK�ள 7ள+�ைர, மைறஞான ேதசிக� 
ேகாயி(, காவிாியி� பE��ைற ஆகிய இட<கைள+ பா��தா( உம#7 இ�C� 
ஆ1சாியமாக இ�#7ேம" எ�. ெசா�னா�. 
 
அ+பா( நா� Fநான� ெச>�வி�� நியம<கைள 3E��#ெகா�� ஆகார� 
ெச>யேவ�Eய இட�தி-71 ெச�ேற�. ெச�. பா��தெபா*� அ<ேக 
ஸ�Fகி�த வி��வா�களி- சில��, ஸ<கீத வி��வா�களி- சில�� தனி�தனிேய 
இ�வ� Hவராக இ��� �ேலாக<கைள1 ெசா(6# ெகா��� கீ��தன<கைள+ 
பாE#ெகா��� இைடயிைடேய �+பிரமணிய ேதசிக�ைடய அ�ைமயான 7ண 
விேசட<கைள+ பாரா�E# ெகா��� இ��தா�க�. ‘இ<ேக வ�தைமயா( இனி 
நம#7 யாெதா� கவைலD� இரா�' எ�. நிைன�� நா� அவ�கைளெய(லா� 
பா���# ெகா�ேட நி�ேற�. அ+ேபா� அவ�கB� ஒ�வ� எ�ைன அைழ��, 
"காைலயி( நீ� பி�ைளயவ�கேளா� ஸ�நிதான�ைத# கா�பத-7 வ�தேபா� 
நா<க� அ<கி��ேதா�. ஸ�நிதான� உ�ைம+ பாீ�சி�த கால�தி( நீ� உ�தர� 
ெசா�னைதெய(லா� ேக�ேடா�. மிக8� ச�ேதாஷமாக இ��த�. 
பி�ைளயவ�களிட� நீ� பாட<ேக��#ெகா�� வ�வ�� ஸ�நிதான�ைத இ�. 
பா��த�� உ�3ைடய ெப��பா#கியெம�ேற எ�`கிேறா�. அவ�க� 
ேந�திர<கB#7 நீ� எ+ெபா*� விஷயமானீேரா அ+ெபா*ேத பா#கியசா6யாக 
ஆனீ�. அவ�கBைடய அ��#7 நா<க� பா�திரமான கால�ெதாட<கி+ பரம 
ெஸள#கிய�திேலேய இ��� வ�கிேறா�. இ+ெபா*� யாெதா� கவைலD� 
எ<கB#7 இ(ைல. பிற�ைடய ேயா#கியைதைய அறி�� ஸ�மானM ெச>த6( 
அவ�கB#71 சமானமாக இ+ெபா*� யாாி�#கிறா�க�?" எ�. ெசா�னா�. 
அவ-ைற ெய(லா� கா� 7ளிர#ேக�ேட�. சில� எ�ைன1 சில பாட(க� 
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ெசா(6+ ெபா�� ெசா(ல1 ெசா�னா�க�. அ<ஙனேம ெசா(6 ஆகார� 
ெச>�வி�� அவ�கBட� ேபசி# ெகா�E��ேத�. 
 
த�பிரா�க� ச�ேதக< ேக�ட�.  
 
அ<ஙன� இ�#ைகயி( எ�ைன அைழ+பத-7 மட�தி6��� ஒ�வ� வ�தா�. 
உடேன விைர�� ெச�ேற�. ெச�றெபா*� ஒ�#க�தி� ெத�பாK�ள 
ேம(ெம�ைதயி( ேம-7 3கமாக � �+பிரமணிய ேதசிக� V-றி��தா�. 
பி�ைளயவ�கேளா� [7]7மாரசாமி� த�பிரா� 3த6ய சில த�பிரா�கB� ேவ. 
சில�� அய6( இ��தா�க�. அவ�க� எ*�தில#கண� 3த6ய ஐ�திைனD� 
�+பிரமணிய ேதசிகாிட� பாட<ேக�� 3E�தவ�க�. ஆதலா(, அவ-றிK�ள 
ேம-ேகா� சிலவ-றி-7 இ+�லவ� சிகாமணிபா- ெபா�� வினாவி# 
ெகா�E��தா�க�. அ+ெபா*த+ெபா*� இ�ன இ�ன விஷய�ைத# ேக�க 
ேவ��ெம�. ேதசிக� ெசா(ல அ+பEேய அைவ அவ�களா( ேக�க+ப�டன. 
அவ�க� வினா8தK� அத-7+ பி�ைளயவ�க� யாெதா� வ��த3மி�றி 
விைடயளி�தK� என#7 விய+ைப விைளவி�தன. அ+பா( த�Eயல<கார���ள 
அ]டநாகப�த1 ெச>Dைள அட#7வத-7 நாக<கைள+ ேபா��# கா���பE 
7மாரசாமி� த�பிரா� ேக�டெபா*� பி�ைளயவ�க� எ*�ேகாைலD� 
கEத�ைதD� வ�வி��+ ேபாட�ெதாட<73� நா� ஒ� கEத�தி( அ�த 
நாக<கைள+ ேபா��# கா�Eேன�. நா� வ6�� ெச>த ெச>ைக ெப�� தவறாக 
இ���� அதைன+ ெபா.��# ெகா��, "நீ� இைத எ<ேக க-.#ெகா�:�?" 
எ�. இவ� ேக�டா�. "ெச<கண� வி��தாசலெர�Eயாரவ�களிட��� ெதாி�� 
ெகா�ட���. இ�C� ரத ப�த� 3த6யவ-ைறD� ேபா�ேவ�" எ�. 
ெசா�ேன�. 
 
�+பிரமணிய ேதசிக� என#7+ �Fதக<க� அளி�த�. 
 
அ+ெபா*� இவ� அ�� பாரா�Eயைத#க�� �+பிரமணிய ேதசிக� எ�ைன+ 
பா���, "பி�ைளயவ�களிட� நீ� ந�றாக+ பE��#ெகா�B�. அவ�க� இ<7 
வ��ெபா*� உட�வா��. உம#7 ேவ�Eய அC2ல<க� கிைட#7�. உம#7 
ேவ�Eய �Fதக<கெள(லா� ெகா�+ேபா�" எ�. ெசா(6வி�� உடேன எ*�� 
ெச�. அ<ேக ேம(ப#க�தி6��த bேரா ஒ�ைற� திற+பி��# க�பர�தாதி, 
�ைறைசய�தாதி, அ3தா�பிைக பி�ைள�தமி;, ெச<க*நீ� விநாயக� 
பி�ைள�தமி;, கைலைச1 சிேலைட ெவ�பா 3த6ய பிரப�த<கB� 
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ஒPெவா�றிK� ந�நா�7 அ1�+பிரதிகB#7# 7ைறயாம( என#7 அளி��, 
"இவ-றி( ஒPெவா�ைற நீ� எ���#ெகா�� ம-றவ-ைற உட�பE#கிற 
பி�ைளகB#7# ெகா��" எ�றா�. பி�� எ�ைன1 சில பாட(கைள இைசDட� 
ெசா(ல1 ெச>� ேக��வி�� இ+�லவ�திலகைர ேநா#கி, "ேந��த கால<களி( 
ஸ<கீத�திK� இவைர+ பழ#க ேவ���" எ�. ெசா�னா�. அவ� அ<ஙன� 
பிாீதிைய+ �ல+ப��திய� எ�பா( இய(பாகேவ அ��ைவ�தி��த எ� 
ஆசிாிய�#7 அதைன எ�தைனேயா மட<7 அதிகமா#கிவி�ட�. அ# 7றி+ைப அ�த 
நிமிஷ�திேலேய அறி�� நா� உ�ள� 7ளி��ேத�.  
 
தி�வாவ��ைறயி6��� பாடMெசா(K�பE க�டைளயி�ட�. 
 
பி�� ேதசிக� இவைர ேநா#கி, "இ<ேக சில த�பிரா�கB#7� ேவ. சில�#7� 
பாட<ேக�க ேவ��ெம�C� ஆவ( அதிகமாக இ�#கிற�. பாடM ெசா(வத-7 
நம#71 சிறி�� ேநரமி(ைல. வி��வா�க� பல�� பிர�#க� பல�� அE#கE 
வ�த6னா( அவ�கைள 3ைறேய விசாாி�� அC+�வத-7�தா� ெபா*� சாியாக 
இ�#கிற�. ஆதலா( வழ#க� ேபாலேவ இ<கி��� அவ�கBைடய எ�ண�ைத+ 
@��தி ப�ணேவ���. அ� நம#7� ச�ேதாஷ�ைத விைளவி#7�. சிரம�ைத+ 
பாரா�ட#2டா�" எ�றா�. உடேன இவ�, "ஸ�நிதான�தி� தி�8ள+பா<கி�-
பEேய ெச>ய# கா�தி�#கிேற�" எ�. ெசா(லேவ அ<ேக உட� வ�தி��த 
ஆ.3க�தாபி�ைள தி:ெர�. எ*�� அMச6 ெச>� நி�., "ஐயா அவ�கைள 
அைழ��#ெகா�� ெச�. ப�:1�ர�தி- சில கால� ைவ�தி��� அEேயCைடய 
7��ப�தி( ஏ-ப���ள சில 7ைறகைள� தீ���#ெகா�ள எ�ணியி�#கிேற�. 
அத� ெபா����தா� மா[ர� ெச�ேற�. சில கால� ப�:1�ர�தி( 
இ���வ��பE ஐயா அவ�கB#7# க�டைளயி�ட�ள ேவ���" எ�. 
வண#க��ட� வி�ண+ப� ெச>� ெகா�டா�. ேதசிக�, "அ+பEேய ெச>யலா�; 
ப�:1�ர� ேபா>1 சில காலமி���வி�� இ<ேக வ��விட ேவ���" எ�. 
2றேவ, எ*�� பணி�� விைடெப-. வி@தி+பிரஸாத� வா<கி#ெகா�� இவ� 
�ற�ேபா�� Vதி#7 வ�தா�. 
 
தி�வாவ��ைறயி6��� �ற+ப�ட�.  
 
அ+ெபா*� அ<ேக பE��#ெகா�E�#7� த�பிரா�கB� சில� 
இ#கவிஞ�ெப�மாைன1 R;�� ெகா�� [8]ேகா��மா<7ள� வைரயி( வ�� 



37 

 

வழியC+பினா�க�. அவ�களி( ஒ�வ� எ�ைனய`கி, நா� பாட<ேக�E��த 
N-ெபய�கைள வினாவி அவ-றிK�ள சில கEனமான பாட(கB#7+ ெபா�� 
ேக�டா�. ேக�டவ-றி-7� ெதாி�த அள8 ெசா(6வி��, ‘இ�த மகாைன அ���1 
சில மாத<களாக+ பாட< ேக�டதனால(லேவா ஒ� ெபா�ளாக நிைன�� இவ� 
ந�ைம# ேக�கிறா�! காைலயி- �+பிரமணிய ேதசிகரவ�கைள+ பா��ேதா�; 
அவ�கBைடய பிாீதிையD� ெப-ேறா�' எ�ெற�ணி மகி;�ேத�. இவாிட� பல 
வ�ட<க� இ��� பE��# ெகா�ள ேவ��ெம�. என#7 இ��த எ�ண� 
பி�C� உ.திD-ற�. உட� வ�தவ�க�, "விைரவி( இ<ேக வரேவ���" எ�. 
இவைர# ேக��#ெகா�� விைடெப-. மீ�� ெச�றா�க�. 
---------- 
[1]. ஆதீன�தைலவ�க� ஏகா�தமாக இ�#7மிட�.  
[2]. Fவாமிெய�பத-7 இ�த1 சமய�தி( ஆெம�ப� ெபா��. 
[3]. மட�தி( நைடெப.� சபாபதி @ைஜ 3த6யன. 
[4]. வ�த8டC� விைடெப-.#ெகா�� ேபா7�ெபா*�� பணித( அEயா�க� 
வழ#க�. 
[5]. 7ள#கைரயிK�ள ஒ� க�Eட�; �ைர - V�; இ� மைலநா�� வழ#7.  
[6]. தவசி+பி�ைளக� - த�பிரா�கB#7+ பணிவிைட ெச>� ெகா�E�+பவ�க�; 
தவசி - �றவி, "ஐய� �2உ� தவசி" (நாலE.) இ+ெபய� பி-கால�தி( 
மைட�ெதாழி( ெச>பவ�க� 3த6ேயா�#7 வழ<கலாயி-.. 
[7]. இவ� � ஆதி7மர7�பரFவாமிக� சாி�திர�ைத இய-.வி�த � 
இராம6<க� த�பிரானவ�களா( நியமி#க+ெப-. அவ�கB#7+ பி-கால�தி( 
தி�+பன�தா� � காசிமட��� தைலவராக இ��� விள<கியவ�. 
[8]. தி�வாவ��ைறயி� ேம-ேகD�ளெதா� ெபாிய தாமைர# 7ள�. 
--------------- 

4. 4. 4. 4. ப�54�ர� ேபா6 வ�தப�54�ர� ேபா6 வ�தப�54�ர� ேபா6 வ�தப�54�ர� ேபா6 வ�த....    
 
தி�விைடம�W� ெச�ற�.  
 
வ�Eயி( இவ� ஏறிய8ட� இவ� உ�தரவி�பE அதி( நா� ஏற1ெச(Kைகயி( 
பMசநத� பி�ைள விைர��வ�� எ� ைகயி6��த �திய ��தக<கைளெய(லா� 
ெவ�#ெக�. பறி�தா�; "பE+பத-7 என#7 ேவ�டாமா?" எ�ேற�. 
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"ஒPெவா�றி��தா( உம#7+ ேபா��. ம-றைவகைள ைவ��#ெகா�� 
இ+ேபா� நீ� எ�ன ெச>ய+ேபாகிறீ�?" எ�. ெசா(6 எ�Cைடய 
வி�+ப�தி�பE ஒPெவா�ைற# ெகா���வி�� ம-றைவகைள� தா� 
ைவ��#ெகா�டா�. 
 
அ+பா( இவ� தி�விைடம�W�#71 ெச�றா�. ெச�றெபா*� வ�Eயி( அேநக 
விஷய<க� இவ�ைடய ச�பாஷைணயா( ெதாியவ�தன.  
 
தி�விைடம�WாிK�ள ஓர�ப� V�E-71 ெச�. அ<ேக இவ� த<கினா�. 
அT]டான� ெச>�வி��+ பி�� சயனி��#ெகா�டா�. மிக8� தள��த 
சாீர3ைடயவராதலா(, மட�தி6��� பாடMெசா(K� ெபா*த(லாத 
சமய<களிெல(லா� இவ� ெப��பாK� சயனி��#ெகா�ேட பாடM ெசா(Kத( 
3த6யவ-ைற வழ#கமாக ைவ��#ெகா�E��தா�. நா� இவ� அ�கி( 
இ��ேத�. அ+ெபா*� சில N(களி( உ�ள அாிய பாட(கைள1 ச�த�+ப��ட� 
2றி+ ெபா�B� ெசா�னத�றி� தி�வாவ��ைற மட�தி( 14 - ஆ� 
ப�ட�தி6��த ேவf� � �+பிரமணிய ேதசிக�ைடய இய(�கைளD� அவைர1 
சா��� தா� அைட�த பய�கைளD� ெசா�னா�; அவ�பா( தா� ெதாி�� ெகா�ட 
[1]சில ெச>D�கைள1 ெசா(6 எ�ைன எ*தி#ெகா�B�பE ெச>� அவ-றி� 
ெபா�ைளD� எ� மன�தி-ப��பE அறி8.�தினா�. அ+பா(, 
 

(ெவ�பா)    {4.1} 
"[2]ப��ைம#ேகா� பா(ெகா��த ப�பைன#ேகா :1சர��# 
க��மய( ெகா�டவ�றா� க�`-றா> - ஒ�ெடாEயா>  
வ�திநி�றா� வ�தர#ேக� மாைலெய<க� மாதிC#7�  
த�திநி�றா� த�திெட�. தா�"  

 
எ�பைத எ*தி#ெகா�ள1 ெச>� அத-7+ ெபா�� ெசா(Kெம�றா�. அ1ெச>D� 
3E�த�ேபால 3Eயா� நி-றைலயறி�� நா� ெபா�� ெசா(Kத-7� 
த�மாறிேன�. இவ� ��னைக ெகா�� அ1ெச>D�7+ ெபா�� 2றி, "இ1 
ெச>D� ெகா�ைட[�1 சிவ#ெகா*�� ேதசிகரா( இய-ற+ெப-ற�; அவரா( 
N-.#கண#கான தனி1ெச>D�க� இைத+ேபாலேவ ெச>ய+ப���ளன" எ�. 
அவ�ைடய கவி��வ ச#திையD� வரலா-ைறD� பாரா�E# 2றின�. 
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தியாகராச ெச�Eயாைர+ பா��த�.  
 
தி�விைடம�Wாி6��� காைலயி- �ற+ப��1ெச(Kைகயி( நா�, "தியாகராச 
ெச�Eயாரவ�கைள+ பா�#கேவ��ெம�ற வி�+ப� என#7 அதிகமாக இ�#கிற�. 
இ+ெபா*� 7�பேகாண�தி� வழியாகேவ ப�:1�ர�தி-7 விஜய� 
ெச>ய#2�ேமா?" எ�. ேக�ேட�. அத-7 இவ�, "தியாகராைச 3�ன� 
பா��தி�+ப��டா?" எ�. ேக�டா�. அவ�கைள+ பா��ததி(ைல; 
7�பேகாண�தி-7 உ�தமதான�ர� அ�கிK�ளதாத6� அவ�கBைடய �க; 
அ�த+ப#க�தி( மிக+ பரவியி��த�. தமிழி- சிற�த பயி-சிDைடயவ�கெள�.� 
ந�றாக+ பாட� ெசா(ல# 2Eயவ�கெள�.� எ(ேலா�� அவ�கைள+ப-றி 
அE#கE ேபசி#ெகா�Bதைல நா� ேக�E�#கிேற�. த#கவ�களிட� பாட� 
ேக�கேவ��ெம�C� ஆவKடனி��த நா� அவ�கBைடய கீ��திைய# ேக�� 
அவ�களிடேம ேபா>+ பாட<ேக�க ேவ��ெம�. வி��பிேன�. அத-7ாிய 
ெசளகாிய<க� என#7 வாயாைமயா( ேவ. சிலாிட� பE��# ெகா�E��ேத�. 
அ+பா( நாளாக நாளாக அவ�கைளD� அவ�கைள+ ேபா�ற பலைரD� பE+பி�� 
3�C#7 வர1 ெச>தவ�க� ஐயா அவ�கெள�.� இ<ேக பE�தா( அைடD� 
பய� அதிகமாக இ�#7ெம�.� ெச�Eயாரவ�க� மாணா#க�� பாபநாச� 
ப�ளி#2ட உபா�தியாயராக இ��தவ�மான இராகைவய� 3த6யவ�க� ெசா(ல# 
ேக�டத�றி இPவிட��+ �கைழ அத� பி�� பலாிட��� ேக�� ந�றாக� 
ெதாி��ெகா��தா� இ<ேக வ�ேத�" எ�. ெசா�ேன�. இவ�, "தியாகரா� 
சிற�த ��திமா�; ந(ல பயி-சிD� ெதளி8� ெசா(வ�ைமD� உ�ளவ�. இ�. 
அவைன+ பா���வி���தா� நா� ப�:1�ர� ேபாக# 2��. ஆதலா( நீ�� 
அவைன+ பா�#கலா�" எ�. ெசா(6#ெகா�ேட 7�பேகாண� ெச�. � 
ச#கரபாணி+ ெப�மா� ேகாயி6� ெத-7 VதியிK�ள அவ�ைடய V��� 
தி�ைணயி( ஏைனயவ�கேளா�� இ��தா�. விசாாி�த ெபா*� V�E( அவ� 
இ(ைலெய�. ெதாியவ�த�. 
 
உடேன அவாிட� பE��#ெகா�E��த தி�#க�காQ� மாதவிவன� 
பி�ைளெய�பவ� ஓE+ேபா>1 ெசா(ல1 ெச�Eயா� ேவகமாக வ��, "ஏ� இ<ேக 
இ�#கிறீ�க�? உ�ேள ேபா> இ�#கேவ�டாமா?" எ�. ெசா(6 வ�தன� ெச>� 
வி�� எ*�� பMசநத� பி�ைளைய+ பா���, "சீ#கிர� சைமயK#7 ஏ-பா� 
ெச>யேவ���" எ�. ெசா�னா�. அ+ேபா� இவ�, "ப�:1�ர�தி-7 இ�. 
அவசிய� ேபாக ேவ�Eயி�#கிற�. (எ�ைன1 ��E) காைலயி( ஆகார� ெச>� 
ெகா�வ� இவ�#7 வழ#க�; ஆதலா(, சீ#கிர� ஆகார� ப�`வி�தா( நலமாக 



40 

 

இ�#7�" எ�. ெசா�னா�. ெச�Eயா� உடேன தம#7� ெதாி�த ஒ� V��#7 
எ�ைன அC+பி ஆகார� ெச>வி�தா�.  
 
நா� ஆகார� ெச>� ெகா�� வ�தபி�� ெச�Eயா� எ�ைன1 ��E+ 
பி�ைளயவ�கைள ேநா#கி, "இவ� யா�?" எ�றா�. "இவ� சில மாத<களாக 
எ�னிட� பE�� வ�கிறா�. சில பிரப�த<க� பாட<ேக�E�#கிறா�" எ�. 
ெசா(6வி�� உடேன இவ� �ற+ப�டா�. ெச�Eயா�� ேவ. சில�� உட� 
வ�வாராயின�. 
 
தியாகராச ெச�Eயாேரா� ச�பாஷி�த�.  
 
ெச�Eயா� எ�ைன ேநா#கி, "எ�ன பாட<ேக�கிறீ�?” எ�றன�. இவ�, "எ<ேகC� 
ஓாிட�தி6��� ேக�கலாேம" எ�றா�. அ+பா- ேபா> �7�ேப�வர� ேகாயி6( 
ேம-7 வாயி-7 ேநேர உ��ற���ள � �+பிரமணியH��தி ேகாயி6� 3� 
ம�டப�தி( இவ� அம��தா�. ம-றவ�கB� உட� இ��தா�க�. தியாகராச 
ெச�Eயா�, "ஏேதC� ஒ� பாடைல1 ெசா(6 அத-7+ ெபா�B� ெசா(K�" எ�., 
- எ�ைன# ேக�டா�. நா� �ைறைசய�தாதியி6���, 
 

(க�டைள# க6� �ைற)   {4.2} 
[3]அ�ணா மைலய� தைனஞான# ேகா3�தி ய�ணைலயா�  
அ�ணா மைலய� தைனவிைன யாலய�� தா�தமிைழ  
அ�ணா மைலய� தைனயா�ட வாப( லமர�#7� 
அ�ணா மைலய� தைனெயா+ப வாெவ� றைற�திலேம"  

 
எ�ற பாடைல1 ெசா(6+ ெபா�BM ெசா�ேன�. அ+பா( அவ�ைடய 
வி�+ப�தி�பE, ேவ. N(களி6���� சில பாட(கைள#2றி+ ெபா�B� 
ெசா�ேன�. ெசா�ன பி�� ெச�Eயா�, "�ைறைச ய�தாதிைய+ பாடM 
ெசா(KVரா?" எ�. ேக�டா�. அவ�ைடய க(வி+ ெப�ைமையD� �கைழD� 
த#கவ�க� ெசா(ல ந�றாக# ேக�டறி�தவனாதலா(. தி:ெர�. விைட 
ெசா(Kவத-7 ஒ�.� ேதா�றாம( ��மா இ��� வி�ேட�. அ+ேபா� இ+�லவ� 
ேகாமா�, "நீ அ�த அ�தாதி#7+ ெபா�� ேக�டதி(ைலேயா?" எ�. ெச�Eயாைர# 
ேக�டா�. அவ�, "தி�1சிரா+ப�ளியி6��� நா� 7�பேகாண� வ��வைரயி( 
நீ<க� இய-றிய N(கB#7+ ெபா�� ேக�E�#கிேற�. அ+பா( நீ<க� ெச>த 
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N(க� சாதாரணமானைவகளாக இ��தா( நா� ஒ�வா. ெதாி�� ெகா�Bேவ�; 
பாட3M ெசா(Kேவ�. இ�த மாதிாியான யமக� திாி�களாயி��தா( 
ெப��பா�ைமயான பாக<க� என#7 விள<கா. நீ<க� தி�வாவ��ைற 
மட��#71 ெச�. பழ7வத-7 3�� பாEய பாட(களி� இய(� ேவ.; அ+பா- 
ெச>த N(களி� இய(� ேவ.. அவ-.� ஒPெவா�றிK� அாிய விஷய<கB�, 
[4]சாFதிர# க���#கB� நிர�பிD�ளன. ஏேதC� ஒ� பிரப�த�ைத 
எ���#ெகா�� வ�� யாேரC� இத-7+ ெபா�� ெசா(K<கெள�. 
ேக�டாK�, ச�ேதக நிவ��தி ெச>யேவ��ெம�றாK� என#7 ஒ�.� 
�ாிவதி(ைல. �ைறைச ய�தாதிைய+ ேபா�ற N(கைள+ பாட<ேக�ேட 
தீரேவ���. தி�1சிரா+ப�ளி [5]சதாசிவ� பி�ைள சில மாத<கB#7 3�� இைத� 
W#கி#ெகா�� எ�னிட� வ�� பாடM ெசா(ல ேவ��ெம�. ெசா�னா�. 
பE��+ பா��ேத�; ஒ�.� �ாியவி(ைல. ஐயா அவ�களிட�திேலேய ேபா># 
ேக��#ெகா�ெள�. அC+பிேன�. அவ� வ�தி�#க# 2�ேம. அவைன+ ேபா( 
இ�C� யாராவ� இைத� W#கி#ெகா�� வ�� உப�திரவ� ெச>தா( இவாிட� 
த�ளிவிடலாேம எ�. எ�ணி�தா� இ+ெபா*� இவைர# ேக�ேட�" எ�. 
ெசா�னா�. அ+ேபா� உடனி��த ஆ.3க�தா பி�ைள, "ஐயா அவ�க� 3�னேம 
ப�:1�ர�தி-7 ஒ� பதி-.+ப�த�தாதி ெச>தி�#கிறா�க�. அ�த Nைல நீ<க� 
ேக�ட��டா?" எ�றா�. தியாகராச ெச�Eயா�, "ேக�டதி(ைல; அதி( ஒ� 
ெச>D� ஞாபகமி��தா( ெசா(லேவ���" எ�. ஆவKட� ேக�கேவ 
ஆ.3க�தா பி�ைள, 
 

(வி��த�)    {4.3} 
"வைரமா தி�#7 ெமா�2. ம*மா னணி�த தி�#கர3� 
அைரேச� ேவ<ைக யதBைடD� அரவா பரண� தக�மா���  
விைரேச� ெகா�ைற 3EDமைர ேம8 மED� ெவளி�ேதா-றி  
நைரேச� விைடயா� றி�+பைழைச நகாி ல�ள+ ெப-ேறேன" 

 
எ�ற ெச>Dைள1 ெசா�னா�. ெசா(6யெபா*� ெச�Eயா� அவைரD� 
பி�ைளயவ�கைளD� ஏற இற<க+ பா���வி�� ஆ.3க�தாபி�ைளைய ேநா#கி, 
"இ�த+ �Fதக� உ<களிட� இ�#கி�றதா? இ��தா( கிழி��� 
[6]தி�மைலராயனா-றி- ேபா��வி�<க�; இ�த+ பாடைலயாவ� இதிK�ள ேவ. 
பாடைலயாவ�, பE�த யாாிட��� ஐயா ெச>ததாக இனி1 ெசா(ல ேவ�டா�; 
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ெசா�னா( ஐயா ெச>தேதய�ெற�. �ணிைய# கீேழ ேபா��� தா�E+ 
பிரமாண� ெச>� வி�வா�க�. இ+ேபா� ஐயாவவ�க� ெச>கிற N(கேளா தனி+ 
பாட(கேளா 'த<க� த<கமாக' இ�#கி�றன; அ��த�]E அைம�தனவாக8� க�bர 
நைடD�ளனவாக 8மி�#கி�றன, அைவகைள# ேக�ட கா�#7 இ�த அ�தாதி1 
ெச>D�க� ந�றாகேவ இரா. இ�த1 சமய�திேலயா இ�த+ பா�ைட நீ<க� 
ெசா(Kகிற�! இனி மற�ேத வி�<க�. ம.பED� ெசா(Kகிேற�; ��தக�ைத+ 
பாிகாி��வி�<க�" எ�. வ-�.�தி# 2றினா�; பி�� பி�ைளயவ�கைள ேநா#கி, 
" இ+பED� ஒ� N( நீ<க� பாEன��டா? எத�ெபா��� இைத1 ெச>தீ�க�? 
ெச>ததாக ஞாபக� இ�#கி�றதா? ெசா(K<க�" எ�. ேக�டா�. "எ�ன+பா 
ேமேல ேமேல ஓ�கிறா>? இ�த மாதிாியான Nைல நா� ெச>தி�#க#2டாதா? 
3�� [7]த�பியி� த�ைதயாராகிய நம1சிவாய பி�ைளயவ�க� கால�தி( நா� 
ெச>� அர<ேக-றிய���. சாதாரணமான ஜன<கB#7 இ+பE இ��தா( தாேன 
ெதாியவ��? கEனமாக இ��தா( அவ�க� அறிவா�களா? மன�தி-ப�மா?" எ�. 
ப#7வமாக விைடயளி�தா�. ெச�Eயா�, "ஆனா( சாி. த<கB#7 அெகௗரவ� 
உ�டாக#2டாெத�. ெசா�ேனேனய�றி ேவெறா�.மி(ைல. அ� கிட#க���. 
ேநரமா>வி�ட�. �ற+பட ேவ���" எ�. ெசா�னா�. 
 
இ<ஙன� ெசா(6வி��1 ெச�Eயா� எ*�� எ�ைன+ பா���, "நீ� ந�றாக+ 
பE#கேவ�Eயவ-ைற+ பE��# ெகா�B�. 2ட இ�+பைதேய ெப��பயனாக 
நிைன�� சிலைர+ேபா( Vேண கால<கழி��விட# 2டா�; சிலகால� 
இ���வி��� ெதாி��வி�டதாக பாவி��#ெகா�� ெசா(லாம( 
ஓE+ேபா>விட8� 2டா�. இ+பE+ பாட� ெசா(Kபவ�க� இ#கால�தி( யா�� 
இ(ைல. உ�3ைடய [8]ந�ைம#காக�தா� ெசா(Kகிேற�" எ�. ெசா(6 
இவாிட� விைடெப-.� த� V� ெச�றா�, 
 
ெச�Eயா�ைடய வா��ைதக� என#7 அமி�த வ�ஷ� ேபாேலயி��தைமயா( 
அவ-ைற# க��தி- பதி�� அ<ஙனேம நட�� வ�ேவனாயிேன�. 
 
ப�:1�ர 3த6யவ-றி� வரலா..  
 
அ+பா( இவ� ப�:1�ர�தி-7+ �ற+ப�டா�. ேபா7�ெபா*� இைடயிK�ள 
தாரா�ரெம�C� தல�தி� ெப�ைமையD� [9]ேசாழ� மாளிைகயி� வரலா-ைறD� 
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ச�தி3-ற�, ப�:1�ர� 3த6ய தல<களி� ெப�ைமகைளD� ெசா(6#ெகா�ேட 
ேபானா�. ஊ� ேச��த8ட� ஆ.3க�தா பி�ைள த�3ைடய V�E-7 
எ(ேலாைரD� அைழ��1 ெச�றா�. 
 
ப�:1�ர� 3த6யவ-றி� ெப�ைம.  
 
ப�:1�ர� 3த6ய ஊ�களி� கா�சி எ� க�ைண# கவ��த�. ப�:1�ர3� 
தி�1ச�தி3-ற3� ேசாழவரச�கBைடய அர�மைனயி��த இட�தி� ப#க�தன. 
ப�:1�ர�, தி�1ச�தி3-ற�, வடதளி அ(ல� வ�ளலா�ேகாயி(, 3ைழ[�, 
பா-7ள�, [10]ேகாபிநாத+ெப�மா�ேகாயி(, தி�ேம-றளி 3த6ய பல தல<கைள� 
த�C�ேள அட#கி#ெகா�E�#கிற 'பைழயாைற' எ�C� ஒ� பைழய நகர� 
ப�ைட# கால�தி( இPவிட�ேத ந(ல நிைலைமயி( இ��த���; அ� 
ேசாழவரச�கBைடய பைழய இராசதானி. அ� தனிேய கீைழ+பைழயாைறெய�ற 
சிறியேதா� ஊராக இ+ெபா*� ெத�பாK�ள�; ெபாிய �ராண�தி(, 

"பாாி னீEய ெப�ைமேச� பதி [11]பைழ யாைற"        (அம� நீதி. க.)  
என#2றி யி�+ப� இ�தலேம. இ�த நகர�தினிைடேய தி�மைல ராயென�C� 
ஓரா. ஓ�கி�ற�.  
 
அ� நா_. வ�ட<கB#7 3�� தி�மைலராய�ப�Eன�ேதயி��� அரசா�சி 
ெச>த மாைல+பாE� தி�மைலராயென�C� அரசனா( ெவ��வி#க+-
ப�டெத�ப�. இதி- பழைமயான க�Eட<க� இ��தைத� ெதாிவி#7� பல 
அைடயாள<கைள இ+ேபா� காணலா�. ப�:1�ர�தி� வட#7Vதிேய 
தி�1ச�தி3-ற�தி� ெத-7Vதியாக8�ள�. ம�ைரையயைட�� பா�Eய 
அரசCைடய அைவ#கள�ைத1 ேசர3Eயாம- சில தின� கா�தி���, 
"நாரா> நாரா> ெச<கானாரா>" எ�ற ெதாட#க�ைதDைடய ஓ� அகவைல+பாE 
அரசைன#க�� பாி�கைள+ ெப-.வ�த ச�தி3-ற+ �லவெர�ற சிற�த தமி;# 
கவிஞ� மி#க ெச(வ�ேதா� இ��� விள<கிய இட� இ�த1 ச�தி 3-றேம; 
"எ�H�1ச�தி3-ற�� வாவிD�ட<கி" என அ1ெச>Dளி- 7றி#க+ப�ட வாவி 
(தடாக�) இ+ெபா*�� இPQ�1 சிவாலய�தி� ெத��ற�ேத ந(ல 
நிைலைமயிK�ள�. 
 
தMைசமா நகர�தி6��� 3�� அரசா�ட அ1�த+ப நாய#கெர�பவாிட� 
ம�திாியாக இ��� பல க�ம<கைளD� அவைர# ெகா�� நட��வி�தத�றி 
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வடெமாழி ெத�ெமாழி+ �லவ�கைளD� ஸ<கீத வி��வா�கைளD� ஆதாி�தவ�� 
தி�ைவயா. தி�நாேக1�ரெம�C� Fதல<களி� வட ெமாழி+ �ராண<கைள� 
த#க கவிஞ�கைள#ெகா�� தமிழி- ெச>வி�தவ�மாகிய � ேகாவி�த 
தீ%ிதெர�C� அ�தண�ெப�மா� வa�த இட� ப�:1�ர� � ேதC�ேரச� 
ஆலய�தி� ெத�பாK�ளதாகிய அ#கிரஹார�தி� ேம(சிறகிK�ள V�களி( 
ஒ�.. அவ�ைடய @ைஜ மட� தி�மைலராயனா-றி� வடகைரயி( மிக+ ெபாிதாக 
இ��� பி�� இE�� கிட�த�; இ+ேபா� அ�8� இ��த இட� ெதாியாம- 
ேபாயி-.; ேகாவி�த தீ%ித�ைடய பி�ப3� அவ�ைடய ப�தினியா� பி�ப3� 
ைக7வி�� நி-7� வ�ணமாக+ ப�:1�ர�தி� ேகாயி6( ேதவியி� 
ஸ�நிதான�தி� ெத��றமாக உ�ளன. 
 
இ#கவிஞ� ேகாமா� ப�:1�ர� ெச�ற தின�தி� மாைலயி( தி�மைலராய-
னா-றி-7 எ�ைனயைழ��1 ெச�றா�. இைடயிேல காண+ப�� இட<கைள 
ெய(லா� ��E#கா�E அவ-றி� சாி�திர<கைள1 ெசா(6#ெகா�ேட ேபானா�. 
ேகாயி6( � ாிஷபேதவ� ஸ�நிதியினி�.� 3-.� விலகியி��தைல# க�� 
அத-7# காரண� எ�னெவ�. ேக�ேட�. தி�1ச�தி3-ற�தி6��� 
3��+ப�தாி� கீேழ தி�ஞானச�ப�தH��தி நாயனா� ேகா�ரவாயி( வழிேய 
எ*�த�B� ேகால�ைத� தா� பா��த-7 வி��பி � ேதC�ேரச� 
விலகியி�#7�பE க�டைளயிட அைத# ேக�� ாிஷபேதவ� விலகியி��தனெர�ப� 
பைழய வரலா." எ�. இவ� விைடயளி�தா�. 
 
தமிழபிமானிக� 3த6ேயா� வ��ேபாத(. 
 
ப�:1�ர�தி-7 இவ� வ�தி��தைலயறி�� அPQாிK�ள தமிழபிமானிகB� 
7�பேகாண�திK� அயZ�களிK� இ��த வி��வா�கB� பிர�#கB� அE#கE 
வ�� இவேரா� அளவளாவி இ��.வத�றி+ பE�தவ-றி( தம#7�ள 
ஐய<கைள+ ேபா#கி#ெகா��� பல அாிய N-ெபா��கைள அறி�� ெகா��� 
ெச(வா�க�. தியாகராச ெச�Eயா�� த�3ைடய மாணா#க�கேளா� வி�3ைற 
நா�களி( வ�� பா���வி��1 ெச(வா�; பைழய மாணா#க�களாகிய தMைச 
காேலY உபா�தியாய� ஐயாசாமி பி�ைள, இராமகி�]ண பி�ைள 3த6யவ�கB� 
��தர+ ெப�மா� ேகாயி( அ�ணாஸாமி ஐய�, கதி�ேவ-பி�ைள 3த6யவ�கB� 
வ�� ெதாி��ெகா�ள ேவ�Eயவ-ைற� ெதாி��ெகா�� ேபாவா�க�. யா� 
வ�தாK� தமி; N(கைள+ ப-றிய ச�பாஷைணகேள நைடெப.�. 
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3-2றிய ேசாழ� மாளிைகெய�C� ஊாி( மி#க @FதிதிD�ளவரான இர�தின� 
பி�ைள ெய�C� கனவா� அ#கால�தி( இவ�ைடய ஓ>8 ேநர<களி( வ�� 
தி�விைளயாட- �ராண� 3த6ய சில கா+பிய<கைளD� சில பிரப�த<கைளD� 
பாட<ேக��1 ெச(Kவா�. ச�தி3-ற+ �லவ� மரைப1 சா��த ஒ�வ� அ+ெபா*� 
வ�� நாலEயா� 3த6ய நீதி N(கைளD� அ]ட+ பிரப�த� 3த6ய 
பிரப�த<கைளD� நா�ேதா.� 3ைறேய இவாிட�தி- பாட< ேக��வ�தா�. 
 
ஒ� ேவைள இர�� ேவைள இ��� ெச(பவ�கB#7�, சில தினமி��� 
ெச(பவ�கB#7�, Fதிரமாக உடனி�+பவ�கB#7� ேவ�Eய உண8, இடவசதி 
3த6யவ-ைற ஆ.3க�தாபி�ைள அைம�� ந�றாக# கவனி��# ெகா�வா�. 
நா� ஆ.3க�தா பி�ைளயி� உதவியா( அPQ� அ#கிரகார�தி( ஒ� V�E( 
ஆகார� ெச>� ெகா�E��ேத�. 
 
ஆ.3க�தா பி�ைளயி� அ��.  
 
தி�மைலராயனா-றி-7� ெத�பாK�ளதாகிய [12]ேமைல+ பைழயாைறெய�CH� 
ஆ.3க�தா பி�ைள#ேக உாியதாக இ��த�. அPQ� ெத-கிK� வட#கிK� 
இர�� நதிகைள எ(ைலயாக+ ெப-. விள<7வ�. ஊாி� நா-ப#க��� வாைழ+ 
�த�களட��த ப�ைககB� ந�வி( ந�ெச> வய(கB� இைடயிைடேய 
ெத�ன�ேதா+�#கB� க3க� ேதா�ட<கB� மா�ேதா+�#கB� உ��. 
ெத�ைன பலா 3த6ய மர<களட����ள ஒ� ேதா�ட�தினிைடயி( மிக8� 
அழகியதான க�Eடெமா�. இ��த�. அதி( ஓ>8 ேநர<களிெல(லாMெச�. 
இவ� அ�ப�கBட� த<கியி�+பா�. அ<ேக பாட3� நைடெப.�. ந(ல 
கனிவ�#க<கB� இளநீ�கB� இனிய பிறெபா��கB� ஆ.3க�தா பி�ைளயா( 
அE#கE வ�வி�� அ<ேக இவ�#7� ம-றவ�கB#7� ெகா�#க+ப��. 
நிலவள�தா( அைவ �ைவ 3தி��தனவா> உ�பவ�கB#7 இ�ப�ைத 
உ��ப�`�. 
 
எ�த#கால��� என#7+ பாட� நட�� ெகா�ேடயி�#7�; பாட� 
ெசா(லாவி�டா( இவ�#7+ ெபா*�ேபாகா�. வ�கிறவ�க�, தா� ேக�க 
ேவ�Eயவ-ைற# ேக�� 3E�த பி� நா� ேக�7� பாட<கைளD� ேக�� 
மகி;�� ெச(வா� க�. ஒPெவா�நாB� பி-பக6( அயZரா� வ�வா�க�. 
அ+ெபா*த+ெபா*� தா� ேக�விD-ற பலெச>திகைள எ<கB#7 இவ� 
ெசா(வ���. 
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� சிவஞான 3னிவ� காMசி+�ராண� அர<ேக-றிய வரலா.. 
 
ஒ�நா� சிவஞான3னிவைர+ப-றி1 ெசா(Kைகயி( அவ� காMசி+ �ராண� பாE 
அர<ேக-றியெபா*� நிக;�த ஒ� வரலா-ைற அEயி( வ�மா. 2றினா�: 
 
மணிய+ப 3த6யா� 3த6ய ெச<7�த1 ெச(வ�கBைடய உதவியினா( சிவஞான 
3னிவ� காMசீ�ர�தி( இ���வ�தா�. தா� இய-றி நிைறேவ-றிய காMசி+ 
�ராண�தி� 3த-கா�ட�ைத அ+ேபா� அ�3னிவ� அர<ேக-ற� ெதாட<கின�. 
க1சிய+ப 3னிவ�� ேவ. பல வி��வா�கB� ெச(வ�கB� வ�தி��தன�. 
சிவஞான 3னிவ�பா( அ*#கா. @�ட சில�, 'இவ� ஒ� Nைல+ பா�வ��, 
அதைன அர<ேக-.வ�� அதைன நா� பா��தி�+ப�� சாியா? இவர� 
�ராண�தி( ஏேதC� 7ைறகைள#2றி இவ�#7�ள மதி+ைப# 7ைற#கேவ���’ 
எ�. நிைன�� ேகாயி( ஓ�வா� ஒ�வைர அைழ�� ஊ#கிவி�� ஆ�ேசபைன 
ெச>D�பE ஏவினா�க�. அவ� க(வி+பயி-சி யி(லாதவ�; ேதவார� ம��� 
ஓ�பவ�; அவ�க� ெசா(6யத-7 உட�ப��� ைதாிய�ேதா� சைபயி( 
வ�தி��தன�. 
 
அர<ேக-ற� ஆர�பி#க+ப�ட�. விநாயக� வண#க<களாகிய 3த( இர�� 
ெச>D�கைள+ பE��+ ெபா�� 2றிய பி� H�றாவ� ெச>Dளாகிய � 
நடராஜ+ெப�மா� �திைய 3னிவ� பE#க ஆர�பி�தா�; "ச<ேக�� 
மல�#7ட<ைக+ ��ேதB�" எ�. அதைன# 2றி வி��+ ெபா�� ெசா�னா�. 
ஓ�வா�, "3த6( [13]ச<ைகயா ஆர�பி�தீ�க�?" எ�. இழி+�� ெதானிேயா� 
ேக�டா�. உடேன சிவஞான 3னிவ�, "பாட6( இ�+ப� ச<7 எ�C� ெசா(தா�. 
உ�3ைடய வா#கி(தா� ச<ைக உ�டாயி-." எ�. விைட ெசா�னா�. ஓ�வா� 
மீ��� ஆ�ேசபி#க� ெதாட<கி, "3�தி நகர<க� ஏழிெலா�.� பிரசி�த 
Fதல3மாகிய இ�த# காMசீ�ர�தி-7+ �ராண� பாடவ�த நீ<க� எ+பE1 
சித�பர� நடராஜ�#7 3த6( �தி 2றலா�? � ஏகா�பரநாத� �திையய(லேவா 
3த6( ெசா(லேவ���? எ(லா� தல�ராண<களிK3�ள அைம+ைப+ 
பா�<க�" எ�றா�. அ+ேபா� சிவஞான 3னிவ� � சபாபதியி� ெப�ைம 
3த6யவ-ைற# 2றி� த#க காரண<கைள எ���ைர���, ஓ�வா� அவ-ைற 
அ<கீகாியாம( ேம�ேமK� வித�டாவாத� ெச>தா�. 
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இவ-ைறெய(லா� கவனி��#ெகா�ேட அ�கி( இ��த க1சிய+ப 3னிவ� 
சிவஞான 3னிவைர ேநா#கி அMச6 ெச>�, "இவைர அEேய�பா( வி��விட+ 
பிரா��தி#கிேற�" எ�. ெசா(6வி�� ஓ�வாைர+ பா���, "இ<ேக ேநேர வ�� 
இ��; நீ� யா� ? பE�தி�#கிறீரா?" எ�. ேக�டா�. 
 
ஓ�வா� : நா� இ�தல�� ஓ�வா�கB� ஒ�வ�; ஏேதா ஒ�வா. தமி; 
க-றி�#கிேற�. 
 
க1சி : உம#7� ேதவார� ெதாிDமா ? 
 
ஓ�வா� : ந�றாக� ெதாிD�. எ�Cைடய ேவைலேய ேதவார� ஓ�வ�தாேன. 
இைத#2ட# ேக�கேவ��மா? 
 
க1சி : அ+பEயானா( இ�த� தல��� ேதவார�ைத1 ெசா(K� பா�#கலா�. 
 
ஓ�வா� ஊ#க��ட� ெசா(ல�ெதாட<கி வழ#க� ேபா( [14]‘தி�1சி-ற�பல�' 
எ�றா�. உடேன, க1சிய+ப 3னிவ� க�bரமாக, "நி.���; உ�ைம# காMசீ�ர� 
ேதவார� ெசா(ல1 ெசா�னா( தி�ேவக�பெம�. ெசா(லாம( 
தி�1சி-ற�பலெம�பைத ஏ� ெசா(Kகி�றீ�?" எ�. ேக�டா�. 
 
ஓ�வா� : எ(லா� தல<க�7� அ� ெபா�வான�. 
 
க1சி : இ<ேக 2ற+ப�ட 3ைற#7# காரண3� அ�ேவ. பல ைசவ N(கைள+ 
பE�தி��தா( இ�த மர� உம#7� ெதாி�தி�#7�. 
 
உடேன ஓ�வா� தைல கவி;��, "அEேய� ெச>த 7-ற�ைத %மி#கேவ���" 
எ�. வ��தி# ேக��#ெகா�� ஒ�#க வண#க��ட� இ�+பாராயின�. 
 
நா� தி�நாைக# காேராண+ �ராண� பாட<ேக�ட�.  
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இ+பEயி�#ைகயி(, நா� ெகா��ேபான பிரப�த N(க� ேக�� 3-.+ெப-றன. 
ேமேல ேக�பத-7+ பாட+ ��தக� எ� ைகயி( இ(லாைமைய யறி�� ஒ�நா� 
ஆ.3க�தா பி�ைளயிடமி��த தி�நாைக# காேராண+ �ராண�ைத வா<கி# 
ெகா���+ பாடM ெசா(6 வ�தா�. அ+பEேய ேக�� வ�ைகயி( அ�N6( 
தின�ேதா.� 3த6( 50 - பாட(கB#7# 7ைறயாம( 100- ெச>D� வைரயிK�, 
இர�� வார< கழி�த பி�� 100 - ெச>D� 3த( 200 வைரயிK� ேக�� வ�ேத�. 
ேக�7<கால�தி( ஒPெவா� ெச>DளிK3�ள ெபா�� நய<கைளD� ெசா�3E� 
ெபா�� 3E�கைளD�, ேம-ேகா�கைளD� அ+ெபா*� அ+ெபா*� ெசா(6 எ� 
மன�தி- ப��பE ெச>�வ�தா�. விைர�� நா� பE��1 ெச(Kேவனாயி� 
அPவா. பE�தைல� த��� ஒPெவா� ெச>Dளி� ��#க�ைதD� ந(ல நைடயி- 
ெசா(K�பE ெச>� வ�வா�; இ1ெச>Dளா( அறி�� மன�தி( ைவ��#ெகா�ள 
ேவ�Eயைவ இ�னைவெய�.� ெசா(Kவா�. இ<ஙன� இவ� பழ#கிவ�தைம 
கவனி+ைபD� ஆரா>1சி 3ைறையD� என#7 உ��ப�ணிய�. அ�த+ 
�ராண�தா( அறி��ெகா�ட கா+பிய1 �ைவக� பலவாத6�, தமி;+ பாைஷயி� 
ெப�ைமையD� அ�Nைல இய-றிய இவ�ைடய க(வி ேம�பா�ைடD� அறி�� 
இ��.ேவனாேன�. அ�N( 3-.+ ெப-றபி� இர�டாவ� 3ைறD� அைத# 
ேக�க வி��பிேன�. அ+பEேய பE#க1 ெச>� அாிய ப7திகைள விள#கி#-
ெகா�ேட வ�தா�. இர�டா3ைற பாட<ேக�டதி( பி�C� பல �திய விஷய<க� 
ெதாியவ�தன. சிலதின<களி( அ�N( 3-.+ெப-ற�. 
 
மா[ர+ �ராண� பாட<ேக�ட�.  
 
அ+பா( ஆ.3க�தாபி�ைளயிடமி��த மா[ர+ �ராண�ைத வா<கி+ பாட<ேக�� 
வ�ேத�. உதயகால� ெதாட<கிேய பாட� ஆர�பி#க+ப��. மணி எ�டானா(, 
காைலயாகார� ெச>�ெகா�� வ��பE எ�ைன இவ� அC+பி வி�வா�. காைல 
ஆகாரமான8ட� ப�� அ(ல� பதிெனா� மணிவைரயி- பாட� நைடெப.�. 
மாைலயி( தி�மைலராயனா. ெச�. அC]டானM ெச>�வி��� தி���ைகயி( 
ஆகாரM ெச>�ெகா�� வ��பE அ#கிரகார�திK�ள V�EC� எ�ைன அC+பி 
நா� உ�� வ��வைரயி( அPV��� தி�ைணயி( தனிேய இ�+பா�. 
இவாி��தைல V��#கார� ெதாி��ெகா�� தீப<ெகாண��� ைவ�தாK��; 
இ(லாவி�டா( இ��Eேலதா� இவ� தனிேயயி�+பா�. அ<ஙன� அைம�த 
ேபர�ைப எ�னெவ�. ெசா(Kேவ�! இ+பE ஒ�வ� இ��ததாக# கைதயிK� 
ேக�டதி(ைல. அ+பா( ஆ.3க�தா பி�ைளயி� V��#7 எ�ைன அைழ��1 
ெச�. பாடMெசா(Kவா�. 
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மாைலயC]டான�ைத 3E�த பி��, ஆ.3க�தாபி�ைள க�த�ராண�ைத+ 
பாராயணM ெச>வ� வழ#க�; அத-காக+ ��தக3< ைகDமாக அவ� வ�த8ட� 
எ� பாட� நி.�த+ப��. 3த( நா� வி�ட இட�தி6��� அ+�ராண�ைத அவ� 
பE#க� ெதாட<7வா�. இவ� அதிK�ள கEனமான பாக�தி-7 ம��� அவ� 
வி����ெபா*� ெபா�� ெசா(Kவா�. அ� 9 மணிவைரயி( நைடெப.�. அ�8� 
என#7+ ேப�தவியாக இ��த�. அத-7 ேமேல இவ�#7� ஆ.3க�தா பி�ைள 
3த6யவ�கB#7� ேவ. ேவறிட<களி- ப�#ைகக� ேபாட+ப��. 
3#கியமானவ�க� அ<க<ேக ெச�. சயனி��# ெகா�வா�க�. அ+பEேய சயன� 
ப�ணி#ெகா�B� பாவைனேயா� இவ� வ�� ப���#ெகா�வா�. இவ�ைடய 
ப#க�தி( ைவ#க+ப�E�#7� விள#கி� அ�கி( இ��� இவ�#7 நி�திைர 
வ��வைரயி( நா� பாட< ேக��#ெகா�E�+ேப�. இவ� நி�திைர ெச>ய� 
ெதாட<7வாராயி� நாC� அ�த1 சமய� பா��� ெம(லெவ*�� W<க1 
ெச(ேவ�. அத�பி�� 12அ(ல� ஒ� மணி#7ேம( ஆ.3க�தா பி�ைள விழி�� 
எ*வா�. எ*�த8ட� V�E� ெவளி+�ற�ேத ெச�. தி�ைணைய+ 
பா���வி��வ�வா�; தி�ைணயி( யாேரC� உ�பத-7 வ�தி�#கிறா�களா 
எ�. பா��� யாேரC� இ��தா( அவ�கைள அைழ��1ெச�. உ�பி+ப� 
பக-கால�திK� இரவிK� அவ�#7 வழ#க�. பி�� எ*+பி உ�`த-7 இவைர 
அைழ��1ெச(வா�. உ�பத-7 இவ� அம��த8ட� யாவ�� அம��� 
ேப1சி�றிேய ஆகார� ெச>வா�க�. எ�தைனேப�க� வ�தாK� ப�திேபாசன��#7 
உாியவ�கைள உட�ைவ��#ெகா�� உ�பி�தK� �ற�ேதயி��� உ�`த-7 
உாியவ�கைள அ<க<ேக ைவ�� உ�பி�தK� அPV�� வழ#க�. 
ஆ.3க�தாபி�ைள தி�வாவ��ைற மட�தி( உணவளி#7� 3ைறைய+ 
ப�தியி6��� ந�றாக அறி�தவராதலா( அ<ேக நட��� 3ைற+பE எ(லா� 
விமாிைசயாக நைடெபற ேவ��ெம�ப� அவர� க���. அ�த+பEேய 
தின�ேதா.� நைடெப-.வ��; "ேவளாள ென�பா� வி��தி�#க உ�ணாதா�" 
எ�C� 3�ெமாழி+ ெபா�� ஆ.3க�தா பி�ைளயிட� ந�றாக அைம�தி��த�. 
 
ஒPெவா� தின��� இரவி( பி�ைளயவ�க� ேபா> உ�பத-7 அம��த8ட� நா� 
��தக3< ைகDமாக1 ெச�. பி�ைளயவ�க� ப#க�தி6��� பE#க 
ேவ�Eயவ-ைற+ பE��+ ெபா�� ேக�க ேவ��ெம�ப� ஆ.3க�தா 
பி�ைளயி� க���. எ�த# கால��� இவ� தைடயி�றி+ பாடM ெசா(Kவா�. 
எ�ைற#ேகC� W#க�தா( அ<ஙன� ெச>வத-7� தவறிவி�டா( அ�. ஆகார� 
ெச>�ெகா�ட பிறகாவ� ம.நா� காைலயிலாவ� ஆ.3க�தா பி�ைள எ�ைன# 
ேகாபி��#ெகா�வா�. "இவ�#7 ஏ� பாடMெசா(ல ேவ���? பE+பி( 



50 

 

சிறிேதC� இவ�#7 ஊ#க� இ(ைலேய. சமய� பா��� இவ� ேக�கேவ�டாமா? 
அஜா#கிரைதDட� இ�#கி�றாேர. இ+பE+ப�டவ�#7 நீ<க� பாடM 
ெசா(Kவதி( என#7 இ]டமி(ைல. அ+பா( உ<கBைடய சி�த� ேபாேல 
ெச>யலா�" எ�. சில சமய<களி- பி�ைளயவ�களிட� ெசா(Kவா�. அதேனா� 
நி(லாம( இவ� 3�னிைலயி( எ�ைனD� க�E+பா�. இ� நிக;1சிகைள# 
கா`� இ# கவிஞ� பிரா� யாெதா�.� ெசா(லாமேல ��மா இ���வி�வா�. 
இவ� 7றி+ைப யறி�� நாC� ெமௗனமாகேவ இ�+ேப�. 
இ<ஙன� எ�த#கால��� இவாிட� தைடயி�றி+ பாட< ேக�� வ�தைமயினாேல 
தா� எ� அCபவ�ைத, 
 

"........................................... அ<  
ைக�தலவா மலகெமன மாணவ�க� பல�#7மி�ன கால ெம�னா  
ெத�தைகய ெப�NK ெமளி�ைர��+ பயC.��� இைணயி லாேதா� "  
"அ��திமி7 ெமைனய�கி 6��திய�� தமி;N(க ளைற��"  
(உைற[�+ �ராண1 சிற+�+ பாயிர1 ெச>D�க�)  
"அ��தி2 ெரைனய� கி��திN( பலெசா- 
ற(ல லக-றிய ந(6ைச+ �லவC�" 
(மீ. பிரப�த�திர��, உாிைமDைர) 

 
எ�ற பாட(களாக+ பி-கால<களி( ெவளியிடலாேன�. 
 
ஆ.3க�தாபி�ைள எ� ��தக�ைத ஒளி�� ைவ�த�. 
 
ஒ�நாளிரவி( இவ� உ�`�ெபா*� நி�திைரயி� மி7தியாK� ஒ�வ�� 
எ*+பாைமயாK� நா� ெச�. பாட< ேக�க� தவறிேன�. வழ#க+பEேய 
ம.நா� விEய-கால� ஐ�� மணி#7 எ*�த பி�ைளயவ�கBட� ஆ-றி-71 
ெச�. காைல# கட�கைள 3E��#ெகா�� வ�� பE�த-7 மா[ர+ 
�ராண�ைத+ பா��ேத�. ைவ�த இட�தி( அ� காண+படவி(ைல. 
ேவெறா�ைறயாவ� எ��� வ�� பE#கலாெம�ெற�ணி1 ெச�. எ� 
��தக#க�ைட+ பா��ேத�. அ�8� ைவ�த இட�தி- காண+படவி(ைல. மி#க 
கவைலேயா� அ1 ெச>திைய இவ�பா( ெதாிவி�ேத�. உடேன இவ� ேதE+ 
பா�#7�பE அ<கி��த ேவைல#கார�களிட� ெசா�னா�. அவ�க� மிக 3ய�. 
ேதED� கிைட#கவி(ைல. நா� வ��தமைட��, 'பாட< ேக�க இயலவி(ைலேய' 
எ�. 3கவா�ட�ேதா� நி�ேற�. எ�Cைடய நிைலைமைய அறி�த இவ�� 
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வ��த3-றன�. "இ�த1 ெச>திைய� த�பியிட� (ஆ.3க�தாபி�ைள) 
ெசா(லலாேம" எ�றா�. 
 
அவேரா ஒPெவா� தின��� காைலயி( எ�� மணி#7 ேம-ப���தா� 
�யிKண�வ� வழ#க�. உண��தாK� உடேன விழி�� எ*�தி�#கமா�டா�. 
"�ைரசாமி!" எ�. த�3ைடய பி�ைளைய அைழ+பா�. அ1 சமய� பா���# 
ெகா�ேட அய6( வ�� நி�. 7மார� ஏென�பா�. அPெவா6ைய# ேக�ட 
பி�ேப த�3ைடய க�ைண� திற�� அவ� 3க�ைத+ பா���வி�� எ*�� 
�ற�ேத வ�வா�. ஆதலா(, அ�த1 சமய�தி- ெச�றா( அவ� எ�ன 
ெசா(Kவாேராெவ�. அMசி நா� பி�ைளயவ�கBைடய அ�கிேலேய 
இ���வி�ேட�. இவ�� அ<ஙன� ெச>த� ந(லெத�. ெசா�னா�. 
 
இ+பE யி�#ைகயி( V�EC�ேள யி��� 7றி+பி�ட கால�தி ெல*�� 
ஆ.3க�தாபி�ைள ெவளிேய வ�தா�. நா� பாட< ேகளாம- ��மா இ��தைல 
அவ� பா���, "ஏ� இவ� ��மா இ�#கிறா�? ��த ேசா�ேபறி. இவ�#7+ பாடM 
ெசா(லேவ�டா�" எ�. கE�� ெசா(6வி�� அ+பா- ெச(ல� ெதாட<கினா�. 
அ+ெபா*� நா� ஒ�.� ெசா(லவி(ைல. இ# கவிஞ�ேகாமா�, "இவ� ைவ�த 
இட�தி- ��தக� காண+படவி(ைலயா�. அைத� த�பி வ�வி��# ெகா��தா( 
ந(ல�" எ�. ெசா�னா�. உடேன அவ� ஹூ<கார� ெச>� வி��, "பE#7� 
��தக�ைத#2ட1 சாியாக ைவ��# ெகா�ள� ெதாியவி(ைலேய. நா� 
எ�ணியபEேயதா� இவ� இ�#கிறா�. ஐயா அவ�க� இவாிய(ைப அறி�� 
ெகா�ளவி(ைல" எ�. ெசா(6வி��1ெச�றா�. அ+ேபா�, "எ+பEயாவ� 
��தக�ைத வ�வி��# ெகா�#க ேவ���" எ�. இவ� அவைர வ-�.�தினா�. 
அ+பா( மீ�� வ�� நி�. இவைர ேநா#கி அவ�, "இPவள8 காலமாக1 
சிரம+ப�� இர8� பகK� இவ�#7+ பாட� ெசா(6 வ�கிறீ�கேள. இவ�� 
பE+பவ� ேபாலேவ பாவைன ப�ணி#ெகா�E�#கிறாேர. ஏேதC� இவ�#7� 
தமிழி- பயி-சி ஏ-ப�E�#கிறதா? பல N(கைள+ பாட<ேக�E�#கிறாேர; �திதாக 
ஏேதC� ஒ� ெச>D� ெச>வாரா? அ�த+ பழ#க� இவ�#7 இ�#7ெம�. நா� 
ந�பவி(ைல. நா� வ�வத-7� ஏேதC� ஒ� ெச>D� ெச>� 3E+பாராயி� 
��தக�ைத எ+பEயாவ� வ�வி��# ெகா�+ேப�. அ� கிைட#காவிE� 
விைல#காவ� ேவெறா�. வா<கி# ெகா�+ேப�" எ�. ெசா(லேவ 
பி�ைளயவ�க� ஒ� ெச>D� இய-.�பE க�டைளயி�டா�. பிற�தவியி�றி1 
ெச>D� ெச>கி�ேறனா ெவ�பைத அறி�� ெகா�வத-7# காவலாக ஒ�வைர 
ைவ��வி�� ஆ.3க�தா பி�ைள அ+பா- ெச�றா�. 
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பி�� எ�ைன அைழ��#ெகா�� இ#கவிஞ� பிரா� ேவறிட� ெச(K�ெபா*� 
காவலாக இ��தவ�� உட� வ�தா�. நா� ஆேலாசி�� ஒ� ெவ�பாைவ 3E�� 
அதைன இவ�#71 ெசா(6# கா�ட நிைன��, "சீ�ம�8 மா.3க1 ெச�மேல" 
எ�. ெதாட<கிேன�. உடேன இவ� எ�ைன ேமேல ெசா(லாதபE 
ைகயம��திவி��, "@ைஜ#7 இட� ப�`�பE தவசி+பி�ைள#71 ெசா(6 
வா��" எ�. உடனி��தவைர அC+பி எ�ைன ேநா#கி, "நீ� ெசா(6ய ெதாட� 
‘மா.3க1ெச�மேல' எ�.� பிாி#க+ப�ேம. அைத யறி�� த�பி ேகாபி��# 
ெகா�வாேர. ெவ.வாைய ெம(Kகிறவ�#7 அவ( கிைட�த� ேபாலேவ 
யா7ம�ேறா இ�? விபாீதமான அ��தமா7�பE ஒ�ெபா*�� பாடலாகா�. 
ஜா#கிரைதயாகேவ ெச>Dைள1 ெச>� 3E#கேவ���" எ�. ெசா(6 நா� 
இய-றியதாகேவ தா� ஒ� ெவ�பாைவ விைரவி- பாE 3E�� அதைன என#71 
ெசா(ல� ெதாட<கின�. ெதாட<கிய ெபா*�, பா�கா+பாள� விைர�� வ�தைல 
யறி�� ஒPெவா� வா��ைதயாகேவ விைர�� ெசா�னா�. அவ-ைற 3ைறேய 
அறி�� அPெவ�பாைவ+ பாடMெச>� ெகா�ேட�. அ1ெச>D�, 
 

{4.4} 
"ஆ.3க @பாலா வ�பிலா� ேபாெல�பா(  
மா.3க< ெகா�டா� மதி+பவரா� - 2 .தமி;  
வாசி#க வ�தெவ�ேம( வ�மெம�ன யாவ�ேம 
ேநசி#7 மாதையெச> நீ"  

 
எ�ப�. 
 
இத-7� ஆ.3க�தாபி�ைளD� வ�� வி�டா�. உடேன நா� ெச�. 
இ1ெச>Dைள அவாிட� ப#7வமாக1 ெசா(6# கா�Eேன�. ேக�ட அவ� 
3த66��த ேகாப� தணி�தவரா> எ�ைன ேநா#கி, "நீ� இனி ந�றாக+ 
பாட<ேக�ப�ட� ெச>D� ெச>வதிK� பழ#க� ைவ��# ெகா�B�. 
அஜா#கிரைதயாக இ���விட ேவ�டா�" எ�. ெசா(6வ�ைகயி( எ�Cைடய 
பாட��தக�ைதD� ��தக#க�ைடD� அ<ேக ஒ� ேவைல#கார� ெகாண��� 
ைவ�தா�. அவ� அ�த+ ��தக# க�ைட 3�னி��த இட�தி( ைவ#7�பE ெசா(6 
அவ�பா- ெகா��தC+பிவி�� மா[ர+ �ராண�ைத ம��� எ�னிட� 
ெகா��தா�.  
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அதைன வா<கி#ெகா�� ெச�. அத-7� அ<ேக வ�தி��த இவாிட� 
பாட<ேக�க� ெதாட<கிேன�. ெதாட<7 3� நிக;�தவ-ைற விவரமாக இவ� 
விசாாி�தா�; ெசா�ேன�. அ+பா( ெச>D� ெச>D� 3ைறகைள1 சிறி� ேநர� 
வைரயி( என#7 விள<க1 ெசா(6வி��+ பாடMெசா(ல� ெதாட<கினா�. 
அ�ைற� தின� ெதாட<கி1 ெச>D� ெச>D� 3ைறகளி- சில என#7� 
ெதாியவ�தன. அவ-ைற# ெகா�� நாளைடவி( நா� பல விஷய<கைள ஊகி�� 
அறி�� ெகா�ேட�. 
 
ஒ� ேபா6+ �லவ� வ�� ெச�ற�.  
 
பி�� இவ�ைடய க�டைளயி�பE சேவாிநாதபி�ைளD� மா[ர�தி6��� 
ப�:1�ர� வ�� உடனி�+பாராயின�. அவேரா� ேச��ேத மா[ர+�ராண�ைத+ 
பாட<ேக�� வ�ேத�. ஒ�நா� இரவி( 3�ேவைளயி( அ+�ராண�தி( அக�திய� 
@ைச+படல� ஆர�பி#க+ப�ட�. அ�த+ பாக�திK�ள ெச>D�கைள 3ைறேய 
பE�� வ�ேதா�. தமிழாசிாியராகிய அக�தியைர+ப-றிய ெச>திகைள# 2.� 
ப7தியாத6� இவ�ைடய �லைம�திற� அதி( ந�றாக அைம�தி��த�. 
உடனி��தவ�க� ேக�� ஆன�த பரவசரானா�க�. 
 
அ1 சமய�தி( வாயி-பE#7 ெவளிேய ஒ�வ� வ�� நி�றா�. அவ� தைலயி( ெபாிய 
பாைகெயா�ைற ைவ��# ெகா�E��தா�. 3க�தி( நீ�ட VைசD� [15]�FதிD� 
அவ�#7 இ��தன. ேதக�தி( ெந�Mச�ைடம��� அணி��ெகா�� ைகயி( 
நீ�ட பிர�ெபா�ைற ைவ�தி��தன�. �ராண< ேக��# ெகா�E��தைமயா( 
அ<ஙன� நி�றவைர ஒ�வ�� கவனி#கவி(ைல. அவைர+ ேபா�றவ�க� அE#கE 
யாசக�தி-காக வ�� அPV�E� �ற�ேத நி-ப���. அ<ஙன� வ�தவ� த�ைம 
ஒ�வ�� கவனி#கவி(ைல ெய�பைத அறி�� கைன�தா�. அPெவா6ைய# ேக�ட 
எ<க� ஆசிாிய�, "யா�?" எ�. ேக�கேவ அவ�, "நா� தMைசமா நகர�திK�ள 
தமி; ‘வி��வா�ஷ�'; எ�ைன ஆதாி�த சிவாசி மகாராசா இற�� ேபா> 
வி�டைமயா( எ�Cைடய அ�ைம அறி�� ஆதாி+பவ� அ<ேக யா�மி(ைல. 
எ�ன ெச>கிற�! 7��ப�ைத# கா+பா-றேவ��ேம. அதனா( இ�த நா�EK�ள 
பல பிர�#களிட� ேபா> எ�Cைடய சாம��திய�ைத# கா�E அவ�களா- 
கிைட#7� ெபா�ைள#ெகா�� கால<கழி#கிேற�. நா� வரகவி. அற�ைவ��+ 
பா�கிற வழ#க3� என#7 உ��. அ+பE+ பாE1 சில�#7� தீ<7� 
விைளவி�தி�#கிேற�. அதனாேல எ�ைன# க�டா( யா�� பய+ப�வா�க�. 
இ�த நா�EK�ள தனவா�கB#ெக(லா� எ�னிட�தி( விேசஷமான மதி+���" 
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எ�றன�. ேக�ட இவ� ��3.வ( ெச>�ெகா��, "அ+பEயானா( இ<ேக வ�� 
இ��" எ�. ஓாிட�ைத1 ��E#கா�Eன�. அவ� அ<ேக வ�� இ��தா�. 
 
அவ�ைடய அறிவி�ைமைய# 7றி�� ம�தணமாக+ ேபசி#ெகா�E��த நா<க� 
பி�� அைத வி���+ பE#க� ெதாட<கிேனா�. எ+பEயாவ� த�3ைடய 
�லைமைய ெவளி+ப��த-7 அ� தா� ந(ல சமயெம�. அவ� நிைன�தா�.  
 
அேநக இட<களி- சில பிர�#க� பிறைர ஏதாவ� பE#க1 ெசா(6� தா� 
சயனி��#ெகா�E��� ேக�பைத+ பா��தவராதலா( இPவிட3� அவ-ைற+ 
ேபா�ற ஓாிடெம�.� பி�ைளயவ�கேள அPV��� தைலவெர�.� அவ� 
எ�ணி வி�டா�. நா<க� பE��#ெகா�� ெச(K� பாட(கB#7 இைடயிைடேய 
ெபா�� ெசா(ல8� ெதாட<கினா�. அ+ ெபா�� சிறி�� ெபா��த3�ளதாகேவ 
இ(ைல. நா<க� அைத+ப-றி ஒ�.� ெசா(லாம( ேமேல பE��#ெகா�� 
ெச�ேறா�. அவ�� சிறிேதC� அ1ச3� ச6+�� இ(லாம( ெபா��தமி(லாத 
ெசா-கைள இைடயிைடேய ெபாழி�� ெகா�ேட இ��தா�. அ+ேபா� சேவாிநாத 
பி�ைள அவைர ேநா#கி, "ஏ� இைடயிைடேய 3ழ#கி#ெகா�E�#கிறீ�? ��மா 
இ��" எ�. ெசா�னா�. வ�தவ� எ<கைள ேநா#கி, "நீ<க� ெபா�� ெசா(லாம- 
பE��#ெகா�ேட ேபாவ� ந�றாகவி(ைல. அ��த� ெசா(6#ெகா�� 
ெச�றால(லேவா எசமானவ�கB#7� தி�+தியாகவி�#7�? இ+பE+ 
பE+பதனா( எ�ன பய�? பிர�#களிட�தி- பழ7� 3ைற ெதாியவி(ைலேய! அைத 
உ<கB#7� ெதாிவி#க ேவ��ெம�. தா� நீ<க� பE#7� பாட(கB#7+ 
ெபா�� ெசா(ல 3�வ�ேத�" எ�றா�. சேவாிநாத பி�ைள, அவ� வாைய 
எ+பEயாவ� அட#கிவிட ேவ��ெம�. நிைன��, "இ�த+ பாடK#7+ ெபா�� 
ெசா(K�; பா�+ேபா�" எ�. ஒ� பாடைல+ பE��#கா�Eன�. அவ� சிறி�� 
அMசாம(, "இ�த+ ‘ெபா]தக�ைத' என#7 இனாமாக# ெகா�+b�களானா( நா� 
ெசா(ல� தைடயி(ைல" எ�. ெசா(6வி��+ பி�C� தம� திறைமைய# கா�ட 
ேவ��ெம�. நிைன�� ெவ-.ைரகைள வ�ஷி#க� ெதாட<கிவி�டா�. 
எ<கB#7 அட#க 3Eயாத சிாி+� வ�த�. இவ�� ெம(ல1 சிாி��#ெகா�ேட 
இ��தா�. 
 
அ�த1 சமய�தி( த-ெசயலாக அ<ேக வ�த ஆ.3க�தா பி�ைள இ� நிக;1சிைய 
யறி�� அவைர+ பா���, "நீ� யா� ஐயா? இ�த இட�தி( ச�த� ேபா��# 
ெகா�E�#கிறீ�! உ�ைம உ�ேள வி�டவ� யா�? இ�த நிமிஷேம ெவளிேய 
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ேபா>வி��. உம#7 மாியாைத ெதாியவி(ைலேய" எ�. கE�� ெசா�னா�. 
பி�ைளயவ�கைளேய அ�த V�E� ெசா�த#காரெர�. எ�ணியவராதலா( 
ஆ.3க�தாபி�ைளைய� த�ைம+ேபாலேவ யாசக��#7 வ�தி�+பவெர�. 
த�3� அவ� நி1சயி��# ெகா��, "நீ� யா�கா`� எ�ைன ெவளிேய 
ேபாக1ெசா(வத-7? உம#7 எ�ன ஐயா அதிகார� இ�த இட�தி(? V�� 
எசமானவ�களிட�தி( நா� 'பிரஷ<க�' ெச>� ெகா�E�#கிேற�. அவ�கேளா 
ச�ேதாஷி#கிறா�க�. இ�த1 சமய�தி( அைத# ெக�+பத-7+ '@ைஷ' ேவைளயி- 
கரEைய வி�ேடா��வ� ேபா( நீ� எ<கி��ைதயா வ�� 3ைள�தீ�? 3த6( நீ� 
ெவளியிேல ேபா>வி��" எ�றா�. அ+ேபா� V�� எசமாென�. 
பி�ைளயவ�கைள1 ெசா�னதி( உவ+�-ற ஆ.3க�தா பி�ைள ேகாப<-
ெகா�ளாம( ��3.வ( ெச>� தி��ப8�, "நீ� யா� ஐயா?" எ�. அவைர# 
ேக�டன�. அவ�, "நா� தMைசமா நகர�� அர�மைன� தமி; வி��வா�ஷ�" எ� 
றா�. ஆ.3க�தாபி�ைள, "நீரா தமி;வி��வா�! நீ� இ�வைரயி( இ�னாெர�. 
இவ�கைள அறி�� ெகா�ளவி(ைலேய. உ�ைம� தமி; வி��வாென�. யா� 
மதி+பா�?" எ�றா�. நா< கெள(லா� ெமளனமாக இ��ேதா�. பி�ைளயவ�கB� 
ஒ�.� ேபசவி(ைல. அதனா( V���தைலவ� த� சா�பி( இ�+பதாக 
எ�ணி#ெகா��, வ�தவ�, "நீ� எ�Cைடய பE+ைப அறி�� ெகா�:ரா? 
ெகா�E��தா( எ�ைன ெவளியிேல ேபாக1 ெசா(KVரா? நீ� எ�ைன 
அறி��ெகா�ளாதவ�. நீேர ெவளியிேல ேபா�" எ�. மீ��� ெசா�னா�. 
அ+ெபா*� ஆ.3க�தாபி�ைள அ<ேக ெவளியி( நி�. ெகா�E��த ஒ� 
ேவைல#காரைன+ பா���# ேகாபி��#ெகா��, "ஏ� இ�த மCஷைன உ�ேள 
வி�டா>? ெவளிேய அைழ��#ெகா�� ேபா> வி�" எ�றா�. அவ� உடேன வ�� 
அத�E# கீேழ இற<க1 ெசா�னா�. அவ�, "நீ யா� எ�ைன ெவளிேய 
அைழ��#ெகா�� ேபாக1 ெசா(Kவத-7?" எ�. கE�� ெசா�னா�. அ�த 
ேவைல#கார� அவ� ைகைய+ பிE�� ெம(ல அைழ��#ெகா�� ெவளிேய ேபா> 
ஓாிட�தி6�#க1 ெச>� உ�ேள வராதபE பா�கா��#ெகா�E��தா�.  
 
அ+பா( எ<கB#7+ பாட� நைடெப-ற�. பாட� @��தியான8ட� ப�#க+ேபாக 
ேவ�Eயவ�க� ேபா>வி�டா�க�. பி�� வழ#க� ேபாலேவ எ(ேலா�� ஆகார� 
ெச>� ெகா�டா�க�. அ+பா( ஆ.3க�தா பி�ைள, பி�ைளயவ�க� 
வி�+ப+பE மனமிர<கி# காவ66��த அ+�லவைர வ�வி��1 ெசPைவயாக 
ஆகார� ெச>வி��1 ெசலவி-7� சிறி� ெகா���, " இனிேம( இ+பE+ப�ட 



56 

 

த+�#காாிய<கைள1 ெச>ய ேவ�டா�" எ�. க�E��1 ெசா(6 அC+பினா�. 
அவ�� அ�த V��� தி�ைணயிேலேய ப���#ெகா�E���வி��# காைலயி( 
எ*�� எ(ேலாாிட��� ெசா(6#ெகா�� ஸ�ேதாஷ��ட� 7�பேகாண� 
ெச�றா�. 
 
அகால ேபாஜன� மாறிய�.  
 
இ<ஙன� சில தின<க� ெச�றன. இரவி( அகால�திK�`தலா( மிகவ��திய 
சேவாிநாத பி�ைள ஒ�நா�, "இ+பE ஆகார� ப�ணி#ெகா�E�#க 
எ�னா6யலா�. இ�#க8� ேவ�Eயி�#கிற�. பசிேயா ெபா.#க 3Eயவி(ைல. 
விபாீதமான இ�த V�� வழ#க�ைத இ�வைரயி( நா� எ<7� க�Eேல�. 
ம-றவ�க� எ+பE+ ெபா.��#ெகா�E�#கிறா�கேளா ெதாியவி(ைல. எ�த 
வழியாலாவ� இ�த� ��ப� நீ<கினா( என#7� பிற�#7� மிக8� ெசௗகாியமாக 
இ�#7�" எ�. ெசா(6வி��1 சில தின<கB#7 3�னேம தா� ெச>� 
ைவ�தி��த பா�ெடா�ைற எ<களிட� ெசா(6# ெகா�E��தா�. அ+ெபா*� 
அ<ேக வ�த ஆ.3க�தா பி�ைள சேவாிநாத பி�ைளயி� �ைவயான ேப1ைச 
அE#கE ேக�பவராதலா( அவ� எ�ன ேப�கி�றாெர�பைத அறி��ெகா�ள 
எ<கைள ய`கினா�; "எ�ன ேபசி#ெகா�E�#கிறீ�க�?" எ�. அவ� ேக�டா�. 
நா� ஒ�.� ெசா(லாம( ��மா இ��� வி�ேட�; பிற�� அ+பEேய இ��� 
வி�டா�க�. 
 
சேவாிநாத பி�ைள : ேப�வ� உ<க� ச<கதிதா�. ேகாபி��#ெகா�ளாம( 
இ��தா- ெசா(Kேவ�. 
 
ஆ.3க�தா பி�ைள : ��மா ெசா(K� 
 
சேவாிநாத பி�ைள : நா<க� எPவள8 ஏைழகளாக இ��தாK� சாியான கால�தி- 
2ைழயாவ� உ�ேபா�. இ<ேக வ�வத-7 3� ஒ�நாளாவ� அகால�தி( 
உ�டதி(ைல. அ�த வழ#க�தா( இரா�திாியி( உ<க� V�E( அகால�தி( 
உ�`� உண8 எPவள8 ந�றாக இ��தாK� எ<கB#71 சிறிேதC� 
ெச(லவி(ைல; பிE#க8மி(ைல. அ<ஙன� உ�`� கால�தி-7 ெவ7ேநர�தி-7 
3�ேப பசிD� அEேயாேட 7EேயாE+ ேபா>வி�கி�ற�. இ�த# க]ட�ைத 
நிைனயாதவ� இ<ேக ஒ�வ�மி(ைல. உ<க� ேகாப�தி-7 அMசிேய யாவ�� இ� 
��ப�ைத ெவளி+ப��தாம( ப(ைல# கE��# ெகா�� கால<கழி�� 
வ�கிறா�க�. உ<களிட�தி( எ+பEயாவ� இ�த# க]ட�ைத1 ெசா(6 இ�த 
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வழ#க�ைத 3-றிK� மா-ற ேவ��ெம�. வ�த நா� 3த( எ�ணி# க<கண� 
க�E#ெகா�E��ேத� ; ஒ� பாடைலDM ெச>ேத�. ந(லேவைளயாக நீ<கேள 
ேக�:�க�. அதனா( உ�ைமைய1 ெசா(6 வி�ேட�. அ+பா( உ<க� இ]ட�. 
அ�த+பாட( இ�தா� : 
 

(க�டைள# க6��ைற)  {4.5} 
"�ரமாய ெவ�ற� ேடC �ேரச� �க�.ைறD� 
திரமா� பைழைசயி- கால�தி Zணி�றி� தீயபசி  
உரமா> வ��த வ���. ேவெம� .ண��தறிவி( 
மரமா+ பைட�தில ேனபாவி யாய மலரயேன." 

 
ஆ.3க�தா பி�ைள : இ� 7�பேகாண�தி6��� பல இட<கB#71 ெச(K� 
வழியி( இ�#7� ஊராத6�, பல� இPவழிேய ெச(வா�க�. இரவி( ெந�ேநர� 
கழி��� சில� வ�வா�க�. அவ�கB#7 உணவளி�� உபசாி#7� வழ#க� எ<க� 
3�ேனா�க� கால�தி6��� நைடெப-. வ�கிற�. 3�ேப உ��வி�டா( 
பி�� வ�கிறவ�கB#71 சில சமய� உண8 கிைட#காம- ேபா>வி��. 
கிைட�தாK� ஆறி+ பதனழி�� வி��. ஆதலா( யாவ�� ேநர<கழி�ேத 
உ�`வதாயி��தா( வ�பவ�க� எ(ேலா�� தி�+தியாக உ�பா�கெள�ற 
எ�ண�தினா( இPவா. ெபாிேயா�க� ெச>�வ�தா�க�. அPவழ#க�ைத+ 
பி�ப-றிேய நாC� நட�தி வ�கிேற�. 
 
சேவாிநாதபி�ைள : அகால�தி( வ�பவ�கB#7 ேவ�Eயவ-ைற ெய���ைவ�� 
வி�� ம-றவ�க� 3�னா( உ��விடலாேம. அதனா( எ�ன பிைழ? பி�� 
வ�கிறவ�கB#காக 3���ளவ�க� பசிேயா� ேசா��� W<கிய பி�ன�+ பசிD� 
ெக��+ேபாகி�ற�. W#க�ைதD� ெக��� எ*+பி உ�பி�த6( அவ�கB#7 
எ�ன �ைவ ெதாிய+ேபாகிற�? வயிறார�தா� உ�பா�களா? 
 
ஆ.3க�தா பி�ைள இவ� ெசா(6ய ப#7வ�தினா( அவ-ைற# ேக��1 சிறி�� 
சின<ெகா�ளாம(, "உ<கB#ெக(லா� அெசௗகாியமாக இ��தா( அ�த 
வழ#க�ைத ைவ��#ெகா�வதி( என#7+ பிாியமி(ைல; நீ<க� ெசா(KகிறபEேய 
ெச>கிேற�" எ�. ெசா(6வி�� அ�. 3த( 10 - மணி#7�ளாகேவ எ(ேலா�� 
ஆகார� ப�`�பE ஏ-பா� ெச>�வி�டா�. பைழய வழ#க� மாறிய 
காரண�ைதயறி�த இ# கவிஞ� பிரா� சேவாிநாத பி�ைளயி� ைதாிய�ைதD� 
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சா�ாிய�ைதD� ப-றி மகி;�தத�றி அவ� ெச>த ெச>DைளD� ேக��+ 
பாரா�Eனா�. ம-ற யாவ�� அவைர+ �க;�� வா;�தினா�க�. 
 
சில பிராமண�களி� அ��. 
 
அயZ�களிK�ள மிரா�தா�களாகிய பிராமண�க� சிலாிட� ஆ.3க�தா பி�ைள 
கடனாக+ ெப��த ெதாைககைள வ�E#7 வா<கியி��தா�. அ+ெபா*த+ெபா*� 
ெகா�#க+ படாைமயா( வ�Eக� அதிகாி�� வி�டன. பண<ெகா��தவ�க� 
அE#கE வ�� ேக�பாராயின�. அ� ெதாி�த ஆ.3க�தா பி�ைள இ+�லவ� 
சிகாமணிைய அைழ��1 ெச�. அவ�கேளா� சில ேநர� ேபசி#ெகா�E�#7�பE 
ெச>�வி�� வ�Eகளி- சில பாக�ைதயாவ� 3*வைதDமாவ� த�ளி# 
ெகா��தா( உபகாரமாக இ�#7ெம�. ேக��#ெகா�டன�. 3தலாளிகளி- சில� 
ஆ.3க�தா பி�ைள பி�ைளயவ�கBைடய அ�பெர�பைத நிைன���, இவ� 
த<க� V��#7 வ�த ெகளரவ�ைத உ�ெகா��� வ�Eயி- சில சில பாக�ைத� 
த�ளி# ெகா���+ ப�திர�தி( வர8 ைவ��#ெகா�ள1 ெச>தா�க�. 
ஊ-.#காெட�CHாி6��தவ�� வடெமாழியி- சிற�த வி��வாCமாகிய 
காளிராைமயெர�பவ� வ�E 3*வைதDேம த�ளி+ ப�திர�தி( வர8 ைவ��# 
ெகா�ள1 ெச>தா�; அ<ஙன� ெச>தத�றி இவைர1 சிலதின� த�3ைடய V�E( 
ைவ�தி��� வி��தளி�� உபசாி�� அC+பினா�. 
 
NK#7� நீ�#7� சிேலைட.  
 
ஒ�நா� பி�ைளயவ�கேளா� ஆ.3க�தா பி�ைளD� நா<கB� Fவாமிமைல 
ெச�. 3�க+பிராைன� தாிசனM ெச>�வி��� தி��பிவ�ைகயி( காவிாியி� 
கைரைய அைட�ேதா�. அ+ெபா*� ப��1 சா6ய�களி- சில� ெந>த-7ாிய 
N(கைள அ�நதியி( க*வி#ெகா�E��தா�க�. அைத#க�ட 
ஆ.3க�தாபி�ைள எ�ைன+ பா���, "இ�த NK#7� நீ�#7மாக நீ� ப�� 
நிமிஷ�தி( ஒ�சிேலைட ெவ�பா+ பா�� பா�+ேபா�" எ�றா�. "அPவள8 
சீ#கிர�தி- ெச>ய 3Eயாேத; ெச>யாவி�டா( இவ� எ�ன கEனமான 
வா��ைதகைள1 ெசா(வாேரா" எ�. நா� ேயாசி��#ெகா�� நி�ேற�. இவ�, 
"இPவள8 கEனமான விஷய�ைத# ெகா���1 சீ#கிர�தி- பாE 3E#க1 
ெசா�னா( இவரா( ஆ7மா?" எ�. ெசா(6வி�� உடேன 3த6ர�டEைய� 
தா� பாE 3E��+ பி� இர�டEகைள1 ெச>D�பE என#71 ெசா�னா�; 
அPவாேற பாE 3E�ேத�. அ1ெச>D� வ�மா.: 
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(ெவ�பா)  
"ெவ�ைளநிற� தா-ெசய-ைக ேமவிேய ேவ. நிற� 
ெகா�Bைகயா- ேறாய# 7றியினா( – உ�ளவ�பி- 
றா>ேந��த வா.3க� தாளாளா நீெமாழி�த  
ஆ>NK நீ�நிக ரா�." 
(ேதா> அ#7றி - நீாி-ேறா>#7� அ1ெசய(, ேதாய ெம�C� ெபய�.) 

 
�ற<2-றாள� அட<கிய�.  
 
தி�விைடம�W�லாைவ+ ப-றி1 சில� [16]அ<க<ேக ெச�. ெச�. இைடயறாம- 
2றிவ�� �ற<2-.#கைள# ேக�� ஆ.3க�தா பி�ைள மிக8� வ��த3-. 
அ<ஙன� 2.ேவா�கைள அட#கேவ��ெம�. எ�ணினா�. அ<ஙன� 
எ�ணியி�#ைகயி( அவ� ெச>த-7ாிய திதிெயா�. வ�த�. அதைன 
வழ#க�தி-7 அதிகமாக1 ெசல8 ெச>� 3E�த-7 நி1சயி�� ேம-2றிய 
�ற<2-றாள�கைளD� ேவ. சில ெபாிேயா�கைளD� அ�ைற� தின� உணவி-7 
வ�வி�தா�. அவ�கB#7� தி�+திD�டா7�பE ஆகாரM ெச>வி��� 
த%ிைணகைளD� அளி�தா�. 
 
பி�� அவ�க� எ(ேலாைரD� பக( ஒ� மணி#7 ஓாிட�தி( வ�� 2Eயி�#7�பE 
ெச>� அவ�கைள ேநா#கி, "தி�விைட ம�W�லாைவ+ப-றி# 7-றM 
ெசா(Kபவ�க� இ+ேபா� எ���1 ெசா(லலா�. அவ-றி-7 ஐயா அவ�க� 
சமாதான� ெசா(Kவா�க�" எ�. ெசா(6வி��� தா� ஓாிட�ேத இ��தா�; 
அ+ெபா*� தியாகராச ெச�Eயா� 3த6ேயா�� உடனி��தா�க�. அ1சைபயி( 
அ+ெபா*� வ�தி��தவ�கBைடய ெதாைக ச-ேறற#7ைறய N.#7 ேமேல 
இ�#7�. இ�த# கவிஞ�பிரா� அP8லா எ*த+ப���ள ஏ��1�வE ெயா�ைற 
எ�னிட� ெகா���+ பE#க1 ெசா�னா�. என#7 ஏ��+ பிரதிைய+ பா���+ 
பE#7� வழ#க� அதிகமாக இ(லாைமயா- பE#7�ெபா*� சில சில இட<களி( 
த�மா-ற� அைட�� வாசி�ேத�. இவ�, "இ+பE வாசி�தா( அE+ேப�" எ�றா�. 
உடேன அதிக ஜா#கிரைதயாக� தவறி�றி ெம(ல+ பE�� வ�ேத�. �ற<2-றாள� 
தவெற�. ெசா(6#ெகா�E��தனவாக� தா� ேக�விD-ற இட<கைள எ���# 
கா�E� த#க சமாதான<கைள1 ெசா(6#ெகா�ேட வ�தா�. அ�த N( இரா�திாி 
ப�னிர�� மணி#7 3-.+ ெப-ற�. 
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ஆதிDலா, ஏகா�பர நாத�லா, தி�வாைன#கா8லா, தி�வா5�லா, 
தி�ெவ<ைகDலா 3த6யவ-றி6��� அ+ெபா*த+ெபா*� இட��#7+ 
ெபா��தமாக இவரா( ேம-ேகா�க� எ���# கா�ட+ப�டன. அ+ெபா*� ஆQ�+ 
ப�பதி ப�டார�, Fவாமிமைல சபாபதி ேதசிக�, 7�பேகாண� 
ேப�ைட�ெத�விK�ள ைவ�தியநாத ேதசிக� 3த6ய க(விமா�க� ேக�� மிக8� 
தி�+தியைட��, "இPவள8 அழகான உலாைவ நா<க� இ�வைரயி( 
அறி�ததி(ைல. பல Fதல சாி�திர<கB� சிவ�ராண# கைதகB� 
நாய�மா�கBைடய அ�ைம வரலா.கB� ேதவார தி�வாசக# க���#கB� 
நிைற�� எ(லா உலா#கB#7� ேம-ப�� நிகாி�றி இ�த உலா விள<7கி�ற�. 
இ�ைற� தின� இ�த உலா3கமாக அ�ைமயான விஷய<க� பல வ-ைற அறி�� 
ெகா�ேடா�. இ�த N6( எ�ன 7-ற� இ�#கி�ற�? ஒ�.மி(ைலேய. 
யாேரC� இதி- 7-ற� உ�ெட�. ெசா(6யி��தா( அவ�கைள# 
க(வியறிவி(லாதவ�கெள�. ெசா(Kவத-7 நா<க� பி�னிேடா�. நீ<க� இ# 
கால�தி( எ*�த�ளியி�+ப� நா<கB� தமி*� ெச>த ெப�� ��ணிய�தி� 
பயென�ேற ெசா(ல�தைடயி(ைல" எ�. உலாைவD� பி�ைளயவ�கைளD� 
மிக+ பாரா�Eனா�க�; “அேராக திடகா�திர�ேதா� சிரMசீவியாயி��� தமி;+ 
பாைஷைய+ பாிபாலன� ெச>�ெகா�� வரேவ���" எ�. இவைர வா;�த8� 
ெச>தா�க�; 3�� 7ைற2றியவ�கB� பாரா�E வா;�தினா�க�. 
 
அ+பா( ஆ.3க�தாபி�ைள �ற<2-றாளைர+ பா���, "நீ<க� இ+ெபா*� 
ெசா�ன� உ�ைமதானா? இனி எ<ேகC� உலாைவ+ப-றி� Wஷணமான 
வா��ைதக� உ<க� வா#கி6��� ெவளி+ப�மானா( நா� ��மா விடமா�ேட�; 
அறி�� ெகா�B<க�" எ�றா�. அத�பிற7 அP8லா ச�ப�தமான 
�ரளிவா��ைதகெள(லா� எPவிட��� அட<கி வி�டன. 
 
அP8லாவி( ஒPெவா� க�ணிையD� இர��3ைற H�. 3ைற பE��# 
ெகா�ேட வ�தைமயா( மி7�த ேசா�ைவ அைடய ேவ�Eயவனாக இ���� 
இைடவிடாம- ேக��வ�த பல அாிய விஷய<களா( அ3த�ைதD�டவ� ேபால+ 
பசி தாக�தாK�டா7� கைள+பி�றியி��ேத�. பி�� ஆகார� ெச>D�பE �ைண 
ேச��� எ�ைன அC+பியெபா*� இ+�லவ�பிரா� அ�கி( வ�� எ�ைன 
ேநா#கி, "ஏேதா ஒ� வா��ைத ெசா(6வி�ேட�" எ�. ெசா(ல� ெதாட<கிய 
கால�தி( இவ�ைடய 7றி+ைபயறி�� நா�, "ெசா�னபEேய ெச>தி��தா( 
என#71 ச�ேதாஷமாக இ��தி�#7�. பE�த-7ாிய பலாி�#ைகயி( எ�ைன+ 
பE#7�பE ெசா�ன� எ�பாK�ள அ�பி� மி7தியாேலேய எ�. ெதாி�� 
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இ��-ேற�" எ�. ஒ�வா. ெதாிவி�� விைடெப-.#ெகா�� ஆகார� ெச>ய1 
ெச�ேற�. 
 
என#7 ைநடத� அளி�த�. 
 
அ+பா( ஸரFவதி @ைஜய�. ப�:1�ர��#7 அ�கிK�ள எ� ஊராகிய 
உ�தமதான�ர� ெச�ேற�. @ைஜைய அ<ேக 3E��#ெகா�� ம.நாளாகிய 
விஜயதசமிய�. �ன+@ைஜைய1 ெச>�வி��+ பி-பக6( �ற+ப��+ ப�:1�ர� 
வ�� 4 மணி#7+ பி�ைளயவ�கைள# க�ேட�. "ஏ� இPவள8 அவசரமாக 
வ�தீ�?" எ�றா�. "இ�. விஜயதசமியாதலா( ஐயா அவ�க� ைகயா( ஏதாவ� 
�Fதக� ஒ�ைற+ ெப-.#ெகா�ளலாெம�ெற�ணி விைர�� வ�ேத�” எ�ேற�. 
உடேன அ�த V�E- @ைஜயி6��த �வEகB� ஏதாவெதா�ைற# 
ெகா��வ��பE இவ� ஒ�வைர அC+பின�. ேபானவ� ஓேர��1�வEைய 
எ���#ெகாண��� ெகா��தா�. அதைன எ�னிட� அளி�த இவ�, "எ�ன 
Nெல�. பிாி��+ பா���1 ெசா(K�" எ�றா�. அ<ஙனேம பிாி��, "இ� 
ைநடத�தி� Hல�" எ�ேற�. ேக�ட இவ�, "ைநடத�ைத+ பE�தா- க6bைட 
நீ<7ெம�. ெசா(வா�க�. ஆதலா( இ+��தக�ைத+ ெப-ற உம#7# க6 
இ�ேறா� நீ<கிவி�ட�. இனி ஒ�ேபா�� அ`க மா�டா�" எ�றா�. அ+ெபா*� 
நா�, "இ<ேக பE�த-7 எ+ெபா*� வ�ேதேனா அ+ெபா*ேத எ�ைன1 
சா��தி��த அாி]டெம(லா� நீ<கிவி�டனெவ�ேற �ணி�தி�#கிேற�. 
அ�றிD�, மா[ர�தி( 3த�3ைறயாக இ<ேக ெப-.#ெகா�ட��, ைநடதேம. 
அ+ெபா*ேத அPவா. எ�ணிேன�" எ�. ெசா�ேன�. 
 
பாடMெசா(ல+ பயி-ற(.  
 
�திய மாணா#க�கB#7+ பைழய மாணா#க�கைள# ெகா�� பாடM 
ெசா(Kவி+ப� இவ�#7 இய(�. அத-7# காரண� அவ�கB#7+ 
பாடMெசா(K� ஆ-ற( உ�டாக ேவ��ெம�ப� தா�. ஏேதC� 
பிைழயி��தா( ெசா�னவைர� தனிேய அைழ�� உ�ைமைய� ெதாிவி+பா�. 
 
ஒ�நா� ப�:1�ர�தி6��� 7�பேகாண�தி-7+ ேபா7�ெபா*� நா� 
ம-ெறா�வ�#7# 7ட�ைத� திாிப�தாதி#7+ ெபா�� ெசா(6#ெகா�ேட 
ெச�ேற�. [17]நா�டM சிவ�தைன (14) எ�C� ெச>Dளி( 'சிவ�தைன 
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ேந��ேதD.�’ எ�பத-71 சிவமான� த�ைன ஒ�ேத அ�தல�தி( 
எ*�த�ளியி�#கி�றெத�. ெசா�ேன�. ேக�ட இவ� அPவிட�திேலேய 
நி�.ெகா�� எ�ைன� தனிேய அைழ�� ‘ேந���' எ�பத-7, 'ெகா���' எ�ப� 
ெபா�ெள�.� இனி# கவனி��1 ெசா(ல ேவ��ெம�.� ெசா(6வி�� 
3�ேன ெச(வாராயின�. 
 
'த�ெப�ைம தானறியா� த�ைமய�'  
 
7�பேகாண� ப�:1�ர�தி-71 சமீபமாதலா( ஆ.3க�தா பி�ைள#7ாிய சில 
காாிய<கைள 3E��# ெகா��த-7�, வரேவ��ெம�. வி��பிய 
அ�ப�கBைடய ேவ��ேகாைள நிைறேவ-.த-7� நிைன�� அE#கE எ<கைள 
அைழ��#ெகா�� இவ� அ<ேக ெச�. வ�வா�. 
 
ஒ�நா� அ�த நக�#71 ெச�. ஓாிட�தி( பல பிர�#கேளா� ேபசி# 
ெகா�E��தா�. அ+ெபா*� அ<ேக இ��த எதிராஜபி�ைள ெய�C� 
கனவாெனா�வ� ச�த�+ப�தி-7� த#கபE ஓ� இனிய ெச>Dைள# 2றினா�. 
அ<கி��த யாவ�� அதைன# ேக�� அத� இனிைமைய+ பாரா�Eன�. இவ�� 
அ1ெச>Dளி� நய�ைத விய��வி��, "இ1 ெச>D� எ�த N6K�ள�?" எ�. 
ேக�டா�. "தா<க� இய-றிய 7�பேகாண �ராண�திK�ள�" எ�றா� அவ�. 
அதைன# ேக�ட யாவ�� ஆ1சாிய3-றன�. அளவிற�த ெச>D�கைள+ 
பாEயவராத6� அ� தா� இய-றிய ெச>Dெள�பைத இவ� அறி�தில�. 
இைத+ேபா�ற நிக;1சிக� சிலவ-ைற யா� அறி�தி�+ப���. 
 
தியாகராச ெச�Eயா� வாத� ெச>த�.  
 
ம-ெறா� நா� ெச�. 7�பேகாண�தி( நாேக�வரFவாமி ேகாயி6� வட#7 
Vதியி6��த தபா( ஆbF V��� தி�ைணயி( இவ� த<கின�. அPV�E6��த 
ேபாF�மாFட� 3�த+பி�ைள ெய�பவ� இவ� வ�தி��தைலயறி�� உடேன ஒ� 
��தக�ேதா� வ�� வ�தன� ெச>�வி�� இவ�ைடய 7றி+பி�பE அ�கி( 
இ��தா�. "ைகயிK�ள� எ�ன ��தக�?" எ�. இவ� ேக�டன�. அவ�, "ஐயா 
அவ�க� ெச>த தி�நாைக#காேராண+ �ராண�. இதைன1 ெச�Eயாரவ�களிட��+ 
பாட< ேக�� வ�கிேற�" எனேவ இவ�, "அதி( ஒ� ெச>Dைள+ பE�தி�க" எ�. 
ெசா�னா�. அவ� அதிK�ள ைநமிச+படல�தி� 3த- ெச>Dளாகிய, 
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(க6 நிைல��ைற)    {4.7} 
[18]" ெச<ைக யா�Eனா ர<ைகமா ேன�திய சிவனா� 
ப<ைக ேயா�மக� 7தவிய பரமனா� பத��#  
ெகா<ைக யா�தைன1 சா�நைர D>�தி� 7ண�தா-  
க<ைக யா-ற� கி�+ப� ைநமிச# கா�” 

 
எ�ற பாடைல மாைல#காலமாதலா- க(யாணி ராக�தி( ந�றாக+ பE��# 
கா�Eன�. ேக�� மிக8� இ��-ற இவ� எ�ைன+ பா���வி�� ேமேலD�ள 
பாட(கைள+ பE#7�பE அவ�#71 ெசா�னா�. இவ� பE#கிற மாதிாி நா� பE#க 
ேவ��ெம�. 7றி+பி�தாெர�பைத அ+பா�ைவயா( அ+ெபா*� 
ெதாி��ெகா�ேட�. 
 
ேம- பாக�ைத அவ� பE��#ெகா�ேட வ�ைகயி( இவ�, "ெபா�� ந�றாக� 
ெதாி��ெகா�� வ�கிறீரா?" எ�. ேக�டன�. அவ�, "ெச�Eயாரவ�க� ெபா�� 
ெசா(6#ெகா�� வ�கிறா�க�. சில ெச>D�களி� ஒPெவா� பாக�தி-7+ 
ெபா�� அவ�கB#7 விள<கவி(ைல. ஆனாK� ைதாியமாகேவ ஏேதC� 
ெசா(Kகிறா�க�. அதி( என#7� தி�+தி பிற#கவி(ைல. ப�:1�ர� வ�� ஐயா 
அவ�களா( அவ-ைற� ெதாி�� ெகா�ளேவ��ெம�. எ�ணிD� ேவைல 
மி7தியா( அ<ேக வர3Eயவி(ைல" எ�றா�. இவ� ச�ேதக3�ள இட<களி( 
ஏதாவெதா�ைற# 7றி+பி��1 ெசா(K�பE ேக�டா�. அ+ெபா*� 3�த+பி�ைள, 
 
�வஜFத�ப வ�ணைன 
 

(ெகா1சக# க6+பா) {4.8} 
[19] "ஊ.ெதாி தK�தவி��ேதா �ட��தளி D��7�� 
மா.தவி� காேராண வ�ளலா ெரதி�நி�.  
ேவ.மல ாிைல�ைன�� ேவ��பல� கB3தவி+  
ேப.த8 சிவேமயா>+ பிற<கிவிைட ேம-ெகாBேம"      (தி�நகர+. 138)  

 
எ�ற ெச>Dைள+ பE��#கா�Eன�. இ+�லவ�பிரா�, "தியாகரா� இத-7 எ�ன 
ெபா�� ெசா�னா�?" எ�றன�. 3�த+பி�ைள, "அவ�க� விள<கவி(ைலெய�. 
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3த6- ெசா(6வி��1 சிறி� ேநர� ேயாசி��+பா��� ஏேதா ெசா�னா�க�; 
என#7 இ+ெபா*� அ� ஞாபக�தி6(ைல" எ�றா�. அவ� அPவா. ெசா(6# 
ெகா�E�#ைகயி( தியாகராச ெச�Eயா� பாடM ெசா(Kத-7 வழ#க� ேபாேல 
அ<ேக வ�தா�. வ�தவ� 3�த+பி�ைள நாைக#காேராண+ �ராண�ைத# ைகயி( 
ைவ�தி�+பைதD� இவ� அவேரா� ேபசி#ெகா�E��தைலD� பா���வி�� 
ஆேலாசி��#ெகா�� அ�கி( வ�� நி�. இவ�#7 அMச6 ெச>�, "நீ<க� 
எ+ெபா*� இ<ேக வ�தீ�க�? V��#7 வரலாகாதா? வ�வைத 3�னதாக 
என#7� ெதாிவி#க#2டாதா? ெதாிவி�தி��தா( 3�திேய இ<7 வ�தி�+ேபேன" 
எ�றா�. இவ�, "இ�#க���; 'ஊ. ெதாிதK�' எ�ற ெச>DB#7 நீ இவ�#71 
ெசா(6ய அ��த� எ�ன? ெசா(லேவ���" எ�றா�. தியாகராச ெச�Eயா�, 
"என#7 ஒ�.� �ாியவி(ைல. இ�த ஒ� பா��#காக+ ப�:1�ர� வ�� 
ேக�பெத�றா( என#71 சா�திய+ப�மா? என#7�ள ேவைலக� அதிகெம�ப� 
உ<கB#7� ெதாிDேம. இ�C� இைத+ேபா�ற பாட(க� இ�N6- பல 
இ�#கி�றன. அைவ என#7 மி#க ச<கட�ைத உ��ப�`கி�றன. 
இ+��தக�ைத அ1சி�வி�தீ�கேள. கEனமான பாட(கB#7+ ெபா�� எ*தி+ 
பதி+பி#க1 ெச>தி��தா( எPவளேவா அC2லமாயி�#7�. ெபா�ெள*தா-
வி�டா( இ� ேபா�ற கEனமான பாட(க� யா�#7 விள<7�? ஒ�சமய� 
உ<கB#ேக விள<காம- ேபானாK� ேபா7ேம. நா� உ�ைமைய1 
ெசா(Kகிேற�. ேகாபி#க ேவ�டா�" எ�. ேம�ேமேல இ�ேபா�ற 
விஷய<கைள+ ேபச� ெதாட<கிவி�டா�.  
 
அ+பா( இவ�, "நா� சமீப�தி6�#7�ெபா*� யாைரேயC� அC+பியாவ� 
ேக��#ெகா�� வர1ெச>� ெசா(லலாேம. அ� ெச>ய 3Eயாவி�டா( 
ெதாியவி(ைல எ�றாவ� ெசா(6விடலாேம" எ�றா�. அ+ெபா*� ெச�Eயா� 
சிறி�� பி�வா<காம(, "இ�த N6( ம��ம(ல; நீ<க� ெச>த ேவ. N(களிK� 
இ�த மாதிாியான இட<க� பல உ�ளன. அவ-றி-7 என#7� பிற�#7� ெபா�� 
விள<கவி(ைல. அவ-றி( ஒ�ைற ம��� இ+ெபா*� ெசா(Kேவ�: மா[ர+ 
�ராண�தி( தி�நா��+ படல�தி( 'அ�ைமயா� நீழ6(யா மம�ேவாெம� 
ற��ெச>த, ெச�ைமயா� V-றி�#7� தி��தMைச" (54) எ�பதி( உ�ள 
அ�ைமயா� வரலா. என#71 ��தமாக� ெதாியவி(ைல. பலைர# ேக�ேட�. 
ஒ�வ�� ெசா(லவி(ைல. பி�C� நாைக#காேராண+ �ராண�திேல தலவிேசட+ 
படல�தி(, 
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(வி��த�)  
[20]"ம�ெவா� ெகா�� தா<7 மா��ைட நைம+@ சி��+  
ெபா�காி ெகா�ேபா� நா�7� ெபற+ெபா6 தல3 3�டா("  

 
[21]"ப�வ�� மட�தா> @ேம- ப�வ�றி வா�ேம- ற<7�  
தி�வ�ேதா� ப�ைவ# ெகா�� சி��Eெச> தல3 3�டா(" 

 
[22]"ெகா�ைமெச> களி-ைற மா�E# 7ல8நீ 3�தி c�ற  
வ�வ. களி. ேபா-றி வழிப� தல3 3�டா(" (32, 37, 39) 

 
எ�. பாEயி�#கிறீ�கேள. இ�தல<களி� ெபயைரD� இ�தல<களி� 
சாி�திர<கைளD� ெதாி��ெகா�வ� எ+பE? இவ-றி-ெக(லா� 7றி+� 
எ*தியி��தால(லேவா விள<7�? பE+பவ�கB#7 விள<7�பEய(லேவா 
பாடேவ���? அ<ஙன� ெச>ய+படாத பாட(க� பாட(க� அ(லேவ; நீ<க� 
இ+ெபா*� பா�� N(களி( இ�மாதிாியான பிரேயாக<கேள மி7தியாக# 
காண+ப�கி�றன. 3�� நீ<க� இ+பE+ பாEயதி(ைல. உ<க� N(கைள+ 
பE+பவ�கெள(லா� வ�� உ<கைளேய ேக��� ெதாி��ெகா�ள 3EDமா? நா� 
ெசா�னபE கEனமான பாக<கB#7# 7றி+�ைர எ*தி+ பதி+பி�தி��தா( 
எ(லா�� ெதாி�� ெகா�வா�கேள. இ�த� ��ப� உ<கB#7� ெதாியவி(ைலேய! 
ேகாபி��# ெகா�ள ேவ�டா�; எ� அCபவ�ைத1 ெசா(Kகிேற�" எ�. ேமேல 
ேமேல ேப�வாராயின�. 
 
அ�கி( இ��த சில அ�ப�க�, "ெச�Eயா� எ�ன இ+பE+ ேப�கிறாேர!" எ�. 
அMசின�. 3�ெனா� 3ைற [23]�ைறைசய�தாதிைய# 7றி��1 ெச�Eயா� 
ேபசியைத ேநாி( நா� ேக�டவனாதலா( இதி( என#7 ேவ.பா� ேதா-றவி(ைல. 
ஆனாK� இ�3ைற இPவி�வ�ைடய ச�பாஷைணD� ச-.# க�ைமயாகேவ 
இ��த�. இ# கவிஞ�பிரா�, "எ�ன+பா மி7�த ேகாப�ேதாேட ேப�கிறா>? 
இ+பE+ப�ட இட<களிK�ள அ�ைமைய நீ பாரா�டாம- பழி+ப�� மிக உைழ�� 
அைம�தி�#7� அைம+ைப மதியாம6�+ப�� ந�றாக இ(ைலேய. இைவேபா�ற 
பிரேயாக<க� பைழய N(களி- பல உ�ளனேவ. அ<ஙன� பாEயவ�கெள(லா� 
ெதாியாதவ�களா? அ+பE+ பா�வ� ஓரழக�ேறா? சிலவைக+ பாட(கைள1 சில� 
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வி�+ப�தி�பEேய பாடேவ�Eயி�#கிற�; ேயாசி��+ ேப�" எ�றா�. "ெபா�� 
ெதாி�த பி�ப(லேவா ேக�பவ�கB#7 அவ-றிK�ள அ�ைம �ல+ப��? 
அத-73� அவ-றி� அ�ைம+பா�� மதி+�� எ+பE� ெதாியவ��? உ<கேளா� 
ெந�நா� பழகி#ெகா�E�#7� என#ேக உ<கBைடய பாட(கB#7+ ெபா�� 
விள<காம( இ�#7மானா- பிற� எ�ன ெச>வா�க�? இ+பE நீ<க� பா�வதி- 
சிறிேதC� என#7� தி�+தியி(ைல. இ�த மாதிாியான பாட(கைள இனி நீ<க� 
பாட# 2டா�. நி�+ப�த�தா- பா��பE ஏ-ப�டா( பதி+பி#7< கால�தி( அ�த+ 
பாக<கB#7# 7றி+�ைரெய*திேய பதி+பி#7�பE ெச>யேவ���. இ�C� 
3�� 7றி+�ைர யி(லாம- பதி+பி�த ��தக<களிK�ள கEனமான பாக<கB#7� 
7றி+�ைர எ*தி+ பதி+பி�� அவ-ேறா� ேச���விட1 ெசா(லேவ���. 
இ(லாவி�டா( உ<க� உைழ+�+ பிரேயாசன+படா�. எ�Cைடய ஆசிாிய�#7 
ஒ� பழி+�� இ(லாம6�#க ேவ��ெம�ேற இ+ேபா� இவ-ைற1 
ெசா(லலாேன�. நீ<க� ேகாபி��# ெகா�ள# 2டா�. நீ<க� ேவ. ேவ. 
ஊ�கB#71 ெச�. சிலகால� அ<க<ேக இ��� வ�கிறீ�க�. ெபா�� ெதாியாத 
ஒPெவா�வC� வ�� வ�� 'அத-7+ ெபா�� ெசா(; இத-7+ ெபா�� ெசா(' 
எ�. எ� க*�ைத ய.#கிறா�. ஏதாவ� நா� ெசா(ல�தாேன 
ேவ�Eயி�#கிற�? ெசா(லாவி�டா( வ�கிறவ� வி�கிறானா? என#7 இேத 
ேவைலயாக இ�#கிற�. இ+பE�தாேன ஒPெவா�வ�� க]ட+ப�த(2��! N( 
ந�றாயி��தாK� பிற�#7# க]ட�ைத உ��ப�`கி�ற த(லவா? 
இைத+ப-றி+ பல நாளாக1 ெசா(லேவ��ெம�. எ�ணியி��ேத�. 3�� சில 
சமய<களி- 7றி+பாக8� ெசா(6 யி�#கிேற�. ச�த�+ப� வாயாைமயா( 
இ�வைரயி( விFதாரமாக நா� ெசா(லவி(ைல. பல தீ��#7 ஒ� 3*#7 
எ�றபE இ+ெபா*� எ(லாவ-ைறD� ெசா(6வி�ேட�; அ+பா( உ<க� 
இ]ட�" எ�றா�. 
 
இ+பEேய இ�வ�� ஓ>வி�றி+ ேபசி#ெகா�E�#ைகயி( இர8 மணி 
எ�டா>வி�ட�. இ�வ�� மிக+ ெபாியவ�களானைமயா( இைடயிேல ஒ�வ�� 
ேபச3Eயவி(ைல. அ<ேக வ�தி��த ஆ.3க�தாபி�ைளயி� ஜப3� 
ப6#கவி(ைல; ெச�Eயாாிட�தி( மி#க ேகாப<ெகா�டவரா> இவைர+ பா���, 
"ேநர� ஆ>வி�டபEயா( ஊ�#7+ �ற+ப�ேவா�” எ�றா�. இ#கவிதிலக� எ*�� 
நி�., "ேபா>வ�கிேற�" எ�. ெசா(6வி��+ �ற+ப�டா�. சாிெய�. ெசா(61 
ெச�Eயா�� விைடெப-.#ெகா�� த�3ைடய V�E-71 ெச�றா�; அவ� 
ம�னி+�# ேக��#ெகா�ளாம- ேபானாேர ெய�. நா<க� வ��தமைட�� 
ேபசி#ெகா�ேட ெச�ேறா�. 
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இ<ஙன� க�E+பாக+ ேப�வ� ெச�Eயா�#7 இய(பாதலா( அதைனயறி�த 
பைழயவ�கB#7 இ�நிக;1சியி( ேவ.பா� ேதா-றவி(ைல; ஏைனேயா�#7 
ம��� ஒ� ெப�M ச�ைடயாக� ேதா-றிய�. பி�ைளயவ�க�பா( 
ெச�Eயா�#7�ள அ�பி� மி7திதா� இ<ஙன� ேப�வி�தெத�. சில� 
நிைன�தா�க�. 
 
மதவாரண+ பி�ைளயா� �தி.  
 
ப�:1�ர�தி( ஒ�நா� காைலயி( தாிசனMெச>வத-7 � ேதC�ேரசர� 
ஆலயMெச�. Fதல விநாயகராகிய � மதவாரண+ பி�ைளயாெர�C� விநாயக 
H��திைய இவ� தாிசி��#ெகா�� நி-ைகயி( ஆ.3க�தாபி�ைள, "மதவாரண 
ெம�C� ெபயைர யமக�திலைம�� ஒ� ெச>D� ெச>D�" எ�. என#71 
ெசா�னா�. இ� மிக# கEனமான காாியமாயி-ேறெய�. கவைலD-., 'இ<ேக 
யி�+ப� ெப����ப�தி-7 இடமாக வி�#கிறேத' எ�. நிைன�� 
3கவா�ட��ட� நி�ேற�. 
 
அ�த# 7றி+ைபயறி�த இ#கவிஞ� சிகாமணி, "த�பி, இPவள8 கEனமான 
விஷய�ைத இவ�#7# ெகா�#கலாமா? இனி இ+பE1 ெசா(Kவ� த�மம�." 
எ�. ெசா(6� தாிசனM ெச>�வி�� V� ெச�. அவ� வி��பிய வ�ண� ஒ� 
வி��தமிய-றி அைத எ*த1ெச>� அவாிட� பE��# கா���பE ெசா�னா�. நா� 
அPவ�ண� ெச>ேத�. அ�, 
 

{4.9} 
[24] "நாமதவா ரண<7றி�த பEெகா�தீ வள���ெமன நவிK� த#க  
நாமதவா ரண<7சிவ மிக+பிெனன 8<ெகா�ளா� ந�` மா-ற� 
ணாமதவா ரண<7மி.� தட+ப�:1 �ர��7�� ந6ய1 ெச>தா�  
நாமதவா ரண<7ளி�@� தாள�ள வி�பநல� ந�ணி ேனமா(" 

 
எ�ப�. 
 
நா� எ� ெசா�த ஊ� ேபான�.  
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பி�, "தீபாவளி#7 எ� ெசா�த ஊராகிய உ�தமதான�ர� ேபாவத-7 
எ�ணியி�#கிேற�; விைடயளி#கேவ���" எ�. இவைர நா� ேக��# 
ெகா�ேட�. அ+பEேய ெச>யலாெம�. ெசா(6+ ப��#கைர 
அ<கவFதிரமிர�ைட வ�வி��� தீபாவளியி( உபேயாகி��#ெகா�B�பE இவ� 
ெகா��தா�. நா� �ற+ப�த-7 விைடெப.�ெபா*�, "தீபாவளி FநானM ெச>� 
வி�� மா[ர�தி-ேக வ��விடலா�. அத-7� நாC� அ<ேக ேபா>வி�ேவ�" 
எ�றா�. அ+பா( ஊ�#71 ெச�ேற�; ெச�ற� 3த( Yவர ேநாயா( மிக8� 
bE#க+ப�ேட�; அதனா( 7றி+பி�டபE மா[ரM ெச(Kத-7 3Eயவி(ைல. 
பி�� இவ� மா[ர� ேபா>வி�டா�. 7றி+பி�டபE பி�� நா� அ<ேக 
வாராைமயா- கவைலD-. எ�ைன+ பா��� வ��பE ஒ� மனிதைர யC+பின�. 
"Yவர�தா( வர3Eயவி(ைல; ெஸள#கியமான8ட� வ�� வி�ேவ�" எ�. 
அவாிட� ெசா(6 அC+பிேன�. அE#கE யாைரேயC� அC+பி எ�ைன+ 
பா���வர1 ெச>� எ� ேதக நிைலைய அறி�� ெகா�ேடயி��தா�; நாC� 
இவ�ைடய ஞாபகமாகேவ யி��ேத�. மா�கழி மாத�தி� இ.தியி( என#கி��த 
Yவரேநா> நி�ற�. 
------------------  
[1]. இ1ெச>D�கைளD� இவ-றி� ெபா��கைளD� இ1சாி�திர�தி� 
3த-பாக�தி( 36-39-ஆ� ப#க<களி- காணலா�. 
[2]. பா( – இட+பாக�ைத. ேகா:1சர� - ெகா�ைட[�. ெகா�� - ெகா�ேட�. 
க�`-. - க��. ஆ> ஒ�ெடாEயா> - ஆராய+ ப�கி�ற ஒ�ளிய 
வைளயைலDைடய பா<கிேய. வ�தி - பணிவாயாக. நி�. ஆ�வ� தர ேக�. மாைல - 
மய#க�ைத. த�தி - த�தா>. நி� தா� த�தி� எ�. ஆ�வ� தர� தாைர# ேக�. இ1 
ெச>D� தைலவி 2-.. 
[3]. தி�வ�ணாமைல#7� தைலவைன; ஞான#ேகா 3�தி - தி�வாவ��ைற. யா� 
அ�ணா�. அைல அ�தைன விைனயா( - அைலகைளDைடய கடைல+ ேபா�ற 
அPவள8 விைனகளா(; தமிைழ அ� நா மைலய�தைன - அக�திய 3னிவைர; 
மைலய� - ெபாதியி� மைல. அ�ணா - தைலவேன. மைலய - ேபா� ெச>த-7. 
ஆதலா( யா� எPவா. உ>ேவ ெம�றபE. 
[4]. சாFதிர� - ைசவசி�தா�த சாFதிர<க�. 
[5]. இவ� ேஜ.எ�.ந(Kசாமி+ பி�ைளயி� உறவினாி( ஒ�வ�.  
[6]. இ� ப�:1�ர�தி-7� ெத�பா( ஓ�� ஒ� நதி. 
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[7]. த�பிெய�ற� ஆ.3க�தா பி�ைளைய. 
[8]. 7�பேகாண� காேலY ேவைலைய என#71 ெச>வி�தைதேய ந�ைமயாக# 
க��கிேற�. 
[9]. ேசாழCைடய அர�மைனயி��த இட� இ+ெபா*� ேசாழ� மாளிைக எ�C� 
ஊராக இ�#கி�ற�; ப�:1�ர��#7 வடெவ(ைலயாக8�ள�. அ<ேக இர�� 
�வ�க� 2Eய Hைலெயா�. 11 - நிைலD�ள ஒ� ேகா�ர�தி� உயர3ைடயதாக 
இ��தைத இளைமயி- பா��தி�#கிேற�. அதைன அர�மைன1 �வெர�. 
யாவ�� ெசா(வா�க�. பி-கால�தி( அதைன இE�� ஏல� ேபா��வி�டா�க�.  
[10]. இ+ெபா*� ேகாண+ெப�மா� ேகாயிெல�. வழ<7�; 
த%ிண��வாரைகெய�.� ெசா(ல+ப��. 
[11]. இ�த நகர�தி� ெப�ைமையD� இத�பா( வா;�த ேசாழ அரச�க� இ�னா� 
இ�னாெர�பைதD� அவ�க� �கைழD� யா+ப�<கல வி��தி, 
Vரேசாழியெம�பவ-றி� உைரகளிK�ள ேம-ேகா�களாK� 
சிலாசாசன<களாK� அறியலா7�. 
[12]. இ� பைழயாைறெய�C� ஊ�#7 ேம(பா( இ��தலா( இ+ெபய� ெப-ற�. 
[13]. ச<ைக - ஐய�. 
[14]. ேதவார� ெசா(K�ேபா� 3த6( ‘தி�1சி-ற�பல�' எ�. ெசா(6வி�� 
ஆர�பி�தேல 3ைற. 
[15]. Vைசயி� ேமK�ள 3க ேராம�; ஹி��Fதானி1 ெசா(. 
[16]. 3த-பாக�, ப#க�, 333. 
[17].      {4.10} 

"நா�டM சிவ�தைன ெய�ெசய லாநம ேன7ட�ைத#  
ேகா�டM சிவ�தைன ேந��ேத D.ம<7# 2Eமல+  
@�டM சிவ�தைன ெச>ேதா< க�ைண �ாி�ததிைல  
வா�டM சிவ�தைன+ ெபா�ெசாாி� தாK மதி#கலேம." 

[18]. ெச<ைக - தி�வாதிைர ந�ச�திர�. பத�� உ>�தி�. 
[19]. ஊ. ெதாிதK� - Fபாிச உண�1சிையD�. ஓ�ட� ெப�ற� மர�ைத. 
ேவ.மல� இைல �ைன�� - தன#7ாியனவ(லாத ேவ. மல�கைளD� மாவிைல 
3த6ய இைலகைளD� RE. பல� - ந-பய�; பழெம�ப� ேவ. ெபா��. 
�வஜFத�ப� பMச6<க��� ஒ�றாத6� 'சிவ�' என+ப�ட�. விைடேம- 
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ெகா�B� - இடப#ெகாEைய ேம-ெகா�B�; இடபவாகன�தி� 
ேமெல*�த�ளியி�#7 ெம�ப� ேவ. ெபா��. 
[20]. ஒ� ெகா�� - ஆதிவராக�தி� ெகா��. காிெய�ற� ஐராவத�ைத. தல� - 
தி�ெவ�கா�. 
[21]. @ேம- ப� ெவ�ற� பிரமைன. தல� - க�Q�.  
[22]. களி-ைற - கய3கா�ரைன. களி. - விநாயக�. தல� - தி�1ெச<கா�ட<7E. 
[23]. இத� 38 - 39 - ஆ� ப#க� 3த6யவ-ைற+ பா�#க. 
[24]. பி�ைளயவ�க� பிரப�த�திர��, 3334. ஆரண< 7றி�தபE நா� அத8 ெகா� 
தீ வள���� என நவிK� த#க நாம - ேவத� 7றி�தபE நா� அ�தி#க�ைடைய# 
ெகா�� யாகா#கினிைய வள�+ேபா� எ�. ெசா(K� த#கென�C� ெபயைர 
உைடயா>. சிவ� இக+பி� அண<7 தவா� - சிவெப�மாைன நீ#கி யாக� 
இய-றினா( வ��த� நீ<கா�; என8� - எ�. ததீசி 3னிவ� 3த6யவ�க� 
ெசா(ல8�; ெகா�ளா� ந�`� ஆ-. அ�ணா� - அP8ைரைய 
ேம-ெகா�ளாம( அவ� அைட�த தீயவழியி- ேசரமா�ேடா�. மதவாரண� 7மி.� 
தட� ப�:1�ர� �7�� - வ6ையDைடய ச<7க� 3ழ<7� 7ள<கைளDைடய 
ப�:1�ர�ைத அைட��. நா� ந6ய1 ெச>தா� - அ1ச�ைத# ெகட1 ெச>ேதா�. 
மதவாரண� 7ளி� @�தா� அ�� - மதவாரண+ பி�ைளயா� த� 7ளி��த மல� 
ேபா�ற தி�வEகைள அளி�தைமயா(. இ�ப நல� - ஆன�தமாகிய பயைன. 
ந�ணிேன� - அைட�ேதா�. 
அதெவ�ற�, அ�தி#க�ைடயா- ெச>ய+ப�ட சி�#71 சி�வ� 3த6யவ-ைற; 
ஆ7ெபய�. 
------------- 

5. 5. 5. 5. தி,வாவ-ைற1 �,7ைஜ நிக34சிக�தி,வாவ-ைற1 �,7ைஜ நிக34சிக�தி,வாவ-ைற1 �,7ைஜ நிக34சிக�தி,வாவ-ைற1 �,7ைஜ நிக34சிக�....    
 
தி�வாவ��ைறயி( நா� இவைர+ பா��த�. 
 
ைத மாத�தி( தி�வாவ��ைறயி( நட#7� � நம1சிவாய H��தியிCைடய 
7�@ைஜ#7 இவ� வர#2�ெம�. ெதாி�தைமயா( நா� இவைர+பா��த-7 
அ�. அPQ� ெச�ேற�; அPQ�# கா�சி எ� மன�ைத# கவ��த�. 2�ட�தி� 
மி7தியா( 3-பக6( இவர� இ�+பிட� ெதாி�� ெச�. இவைர+ பா�#க 
3Eயவி(ைல. பி-பக6- ெச�. ேதEயெபா*� ெத-7 Vதியி( ஒ� V��� 
தி�ைணயி( சிலேரா� ேபசி#ெகா�� இவாி��தைல# க�ேட�. அ<ேக ெச�. 
ப#க�தி( நி�றெபா*�, "எ+ெபா*� வ�தீ�? ேதகFதிதி ெஸள#கியமாக 
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இ�#கிறதா? ஆகாரM ெச>தாயி-றா?" எ�றா�. "இ�. காைலயி( வ�ேத�. 
ேதகFதிதி ெசௗ#கியமாக இ�#கிற�. ஆகார� ெச>தாயி-." எ�. ெசா�ேன�; 
அ+பா( இ�#க1 ெசா�னபE ஓாிட�தி( இ��� இவ� ேப�வனவ-ைறெய(லா� 
ேக��# ெகா�ேடயி��ேத�. 
 
உட� இ��தவ�க� ெச�ற பி�� இவ�, "இனி+ பாட< ேக�க வரலாேம" எ�. 
எ�னிட� ெசா�னா�; "ேக�7< கால�ைத எதி�பா��ேத ஒPெவா� நிமிஷ3� 
கா�தி�#கிேற�" எ�. ெசா�ேன�; "மா[ர� ேபானபி� அ+பEேய ெச>யலா�" 
எ�. ெசா(6வி��+ பி-பக6( ஐ�� மணி#7ேம( மட�தி-71 ெச�றா�. நாC� 
உட� ெச�ேற�. 
 
த�பிரா�க� பாட<ேக�ட�.  
 
அ+ெபா*� அ<ேகயி��த 7மாரசாமி� த�பிரா�, பரமசிவ� த�பிரா� 3த6ேயா� 
எ*�� நி�. இவைர வரேவ-றா�க�. இவைர அ<ேக ஓாிட�தி( இ�#க1ெச>� 
அவ�கB� இ��தா�க�. சில ேநர� ச�பாஷி��#ெகா�ேடயி���வி�� அவ�க�, 
"ஏேதC� ஒ� Nைல நா<க� இ+ேபா� பாட< ேக�கலாேமா?" எ�றா�க�; இவ� 
ேக�கலாெம�. ெசா(லேவ அவ�க� காசி# கல�பக� ேக�க�ெதாட<கினா�க�; 
"[1]காசி1சாமி (பரமசிவ� த�பிரா�) இ�#7�ெபா*� இ#கல�பக� நைடெப.வ� 
மிக8� ெபா��த3ைடயேத" எ�. ெசா(6 வி�� இவ� பாடMெசா�னா�; இர8 
எ�� மணி#7� 10 பாட(க� பE#க+ப�டன. அ+பா( அவரவ�க� த�த� இடM 
ெச�றா�க�. 
 
�+பிரமணிய ேதசிக� பாிசளி�த(.  
 
ப�� மணி#7ேம( � �+பிரமணிய ேதசிக�ைடய ப�டண+ பிரேவச3� ெகாK 
3த6யன8� நைடெப-றன. அைவ வ�தவ�கBைடய க�கைளD� மன<கைளD� 
கவ��தன. 
 
7� @ைஜ#காக வ�தி�+பவ�கB� ம.நாB� இ��� ெச(Kபவ�கைள ம��ேம 
ைவ��#ெகா�� ஊ�#71 ெச(ல வி���கிற ம-றவ�கைள வ�வி�� 
அவரவ�கBைடய த7தி#7� அவ�க� ைவ�த பாதகாணி#ைக� ெதாைக#7� 
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ஏ-றபE மாியாைதகைள1 ெச>� அC+�வ� ஆதீனக��த�ைடய வழ#கமாதலா( 
அ�. அ<ஙனேம ெகாைட நைடெப-.வ�த�. இ+�லவ�பிரா� தம#காக 
அைம#க+ப�E��த V�E� இைடகழியி( வ�� சயனி��# ெகா�டா�. அ+ேபா� 
�+பிரமணிய ேதசிகாிட� விைடெப-.#ெகா�ட பிர�#களி- சில�� 
வி��வா�களி- சில�� இவாிட� வ�� ேபசி#ெகா�E��� வி�� விைடெப-.1 
ெச�றா�க�. அதனா( இவ� நி�திைர ெச>யேவயி(ைல. 
 
ஆQ�+ ப�பதி ப�டார�தி-7+ பாட( அளி�த�. 
 
அ+பEயி�#ைகயி(, ஆQ�+ ப�பதிப�டார ெம�பவ� அ<ேக வ�� இவைர+ 
பா��� ெந�ேநர� �க;�� பாரா�E+ ேபசி#ெகா�ேடயி��தா�. இவ�#7 மி7�த 
சிரமமி���� பழகியவராதலா( தம� சிரம�ைத அவ�பா- சிறி�� 
�ல+ப��தவி(ைல. அ+பா( அவ�, "நீ<க� மி7�த 1ரமமைட�தி�+பதாக� 
ெதாிகிறபEயா( நா� இ+ேபா� ேப�வ� ஸாிய(ல" எ�ெற*��, "ேபா> 
வ�கிேற�" எ� றா�; இவ� “சாி” எ�றா�. அE#7 ஒ�தர� தி��பி+ பா���, "ேபா> 
வ�கிேற�, ேபா> வ�கிேற�" எ�. ெசா�னா�. கைடசியி( இவ� அMச6 
ெச>தா�. அ+பா( அவ� சிறி� Wர� ெச�. ேயாசைன ெச>�ெகா�ேட நி�. 
பி�� மீ��வ�� இவ� சயனி��# ெகா��வி�டைத� ெதாி�� கைன�தா�. 
உடேன இவ� எ*��, "எ�ன விேசட�? வ�த காாிய�ைத1 ெசா(லேவ���" 
எ�. ேக�கேவ அவ�, "இ+ேபா� எ*�த�ளியி�#7� ஸ�நிதான�தி-7+ 
பE�தவ�களிட� மி7�த பிாியமி�+பதாக8� அவ�கB� [2]ஸாஹி�ய ச#தி 
உ�ளவ�களிட�தி( அதிக மதி+� இ�+பதாக8� ேக�விD-ேற�. அத-7� 
தா<கேள ஸா�சி. இ�த ஆதீன�தி( H�. ப�ட�தி6��தவ�கைள+ 
பா��தி�#கிேற�. இவ�கைள+ேபா�ற விதரணசா6க� யா�மி(ைல. இ<ேக 
7�@ஜா கால�தி( எ�மவ�கB#7 ஏ-ப��தியி�#7� தி�ட� உ<கB#7� 
ெதாி�தி�#கலா�. 7� @ைஜயி� ம. நா�காைலயி( எ<கைளெய(லா� தனிேய 
ஓாிட�தி( இ�#க1ெச>� எ<க� ெபயைர+ பதி8 ெச>�ெகா�� தைல#7 அைர 
5பா> வி*#கா� ெகா��� அC+�வ� வழ#க�. எ<கBைடய அதி�]ட� 
அத-7ேமேல ேபாவதி(ைல. நா� ெகாMச� பE�தவனாக இ�+பதா( என#7 
அ�த# 2�ட�தி- கல��ெகா�ள+ பிாியமி(ைல. மான� ேபாரா�கிற�. எ�ன 
ெச>ேவ�! இ�த வ�ஷ�தி( தா<க� இ<ேக விஜயMெச>தி�+ப� எ�Cைடய 
அதி�]ட�தா�. எ�Cைடய வி�வ�தி� திறைம உ<கB#7 ெவ7 காலமாக� 
ெதாிD�. எ�ைன+ேபாலேவ ெபாிய �ராண�, தி�விைளயாட(, Fகா�த� 3த6ய 
காPய<கB#7� பிரப�த<க� பலவ-றி-7� அ��தM ெசா(Kத6K� 
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ேதவார<கைள+ ப�ேணா� ஓ�த6K� +ரஸ<கM ெச>வதிK� எ<களவ�களி( 
இ#கால�தி( யாைரயாவ� நீ<க� பா��தி�+ப��டா? இ+பE+ப�ட நா� அ�த# 
ேகா]Eயி- ேசரலாமா? ேச��தா( எ� வி�ைத#7 எ�ன �[னைத ஏ-ப��? 
தாரத�யமறி�� ெகா�#கிற இ�த இட��#7�தா� எ�ன ெகளரவ�? 
பா�#கிறவ�க� எ�ன நிைன+பா�க�? எ(லாவ-ைறD� ப-றி ேயாசி#7�ெபா*� 
எ�Cைடய ேயா#யைதைய ந�றாக� ெதாிவி#7�பE ஒ� ெச>D� ெச>�ெகா�� 
இ+ேபாேத தனிேய ெச�. பா��� வி��+ ேபாகலாெம�. என#7� 
ேதா-.கிற�. அத-7� ஆதீன�� மஹாவி�வானாக விள<கி#ெகா�E�#கிற 
த<கBைடய உட�பா� ேவ���, அPவித� ெச>யாவி�டா( ேசாபி#கமா�டா�" 
எ�றா�. 
 
அவ� இ�ன எ�ண<ெகா�� ெசா(Kகிறாெள�பைத ந�றாக அறி��� இவ�, 
"அ+பEேய ெச>யலா�" எ�றா�. 
 
ப� : அவசர�தி( இ+ேபா� ெச>வத-7 எ�னா( 3Eயா�. 
 
மீ : காைலயி( இ��� ஏதாவ� பாட( ெச>� ெகா�� பா���வி��1 
ெச(லலாேம! 
 
ப� : நாைள� தின� எ� சி]யெரா�வ�ைடய கிரஹ�தி( ஒ� விேசஷ� 
நட#க+ேபாகிற�. அத-7 நாேன ேநாி- ேபா>� தீர ேவ���. ம-றவ�க� 
ேபானா( அ�த# கிரஹFத�#7 அPவள8 தி�+தியாக இரா�. எ�ன பா�<க�! 
எ<கBைடய நிைலைம இ+பE இ�#கிற�! 
 
மீ : ஆனா( இ+ேபாேத ஒ� பாட( ெச>� ெகா�� ஸ�நிதான�தினிட� ேபா> 
வரலாேம. 
 
ப� : என#7 ஸாஹி�யM ெச>வதி- ெகாMச<2ட அ+யாஸமி(ைல. இ#கால�திேல 
க�பராக விள<7கி�றவ�கB� எ�னிட�தி( மி7�த +ாீதிD�ளவ�கB� 
மேஹாபகாாிகBமாகிய தா<கேள ஒ� ெச>D� ெச>� ெகா��தா( என#7 அ� 
பரேமாபகாரமாக இ�#7�. 
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மீ : அ+பEயி�#ைகயி( ஸாஹி�ய விஷய�தி( நீ<க� ஏ� 3யல ேவ���? 
ஸ�நிதான� ேவ.பாடாக நிைன#க# 2�ேம. 
 
ப�பதிப�டார�, " இPவள8 2�ட�தி( அவ�க� இைத எ<ேக கவனி#க+ 
ேபாகிறா�க�? கவனி#கேவ மா�டா�க�. அவசிய� தா<க� ஒ� பாட( ெச>� 
ெகா�#க�தா� ேவ���; ெகா��தா( ஒ� ேஜாE வFதிர� கிைட#7�. பி�� 
இ�த மட�தி( ந(ல Fதான�தி( பதி8� ஏ-ப��. த<கேளா� ெவ7நாளாக+ 
பழகி#ெகா�ேட வ�� என#7 அ� மஹ�தான +ரேயாஜனமாக இ�#7�. த<கைள 
நிைன�� ெகா�ேட அ�த வFதிர�ைத+ பலநா� தாி��#ெகா�ேவ�. த<கைள 
[3]3த�3த( ப�:1�ர�தி( நம1சிவாய பி�ைளயவ�க� 3�னிைலயி( 
பிரகாச+ப��தியவ� நா�தாேன? நா� ேபா7மிட<களிெல(லா� த<கைள+ 
ெப�ைம+ப��தி+ ேப�வ� என#7 வழ#க�" எ�. மிக8� ம�றாE வ-�.�தி# 
ேக��# ெகா�டா�. 
 
அ�ேப ஓ��வமாக விள<7� இ#கவிநாயக� ஒ� ெச>Dைள இய-றி அதைன ஒ� 
சீ�E( எ*�வி�� அவாிட� ெகா���, “இ�த+ பாடைல ந�றாக+ பாட� 
ப�ணி#ெகா�� அ<ேக ெச�. ெசா(K<க�; ெபா�� ேக�டா( ைதாியமாக# 
2.<க�; அைதாிய� ேவ�டா�" எ�. ெசா(6யC+பினா�. 
 
ப�பதிப�டார�, "ஸ<கீத�தி( என#7 அதிகமான பயி-சியி�+பதாK� 
ஸ�நிதான�தி-7 அதி( +ாிய3�ெட�. ெதாிதலாK� பாடைல ராக�ேதா� 
ெசா(6 ஸ�நிதான�ைத ஸ�ேதாஷ+ப��திவி�ேவ�. அ�த விஷய�தி( 
த<கB#7# கவைலேய ேவ�டா�" எ�. ெசா(6 எ*�� ஊ#க�ேதா� விைர�� 
ெச�றா�. 
 
இவ� பாடலா- ப�பதிப�டார� பாி� ெப-ற�.  
 
ெச(K�ேபாேத ப�பதிப�டார� பாடைல ந�றாக மனன� ப�ணி#ெகா�� 
ஒ�#க�தி� வாயிைல யைட�தா�. அைழ�தவ�கள�றி ம-ைறேயா� ெச(ல#2டாத 
சமய� அ�; ெச�றா( வாயி( கா+ேபா� உ�ேள விடமா�டா�. ஆனாK� 
அவ�ைடய 3�ைமையD� உ�ஸாக�ைதD� 3கமல�1சிையD� ேதா-ற+ 
ெபா6ைவD� ைதாியமாக வ�தைலD� பா��தெபா*�, 'இவ� மிக+ பழகியவராக 
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இ�#கலா�; ஏேதா 3#கியமான காாியமாக+ ேபாகிறா�' எ�ெற�ணி அவ� 
யாெதா� தைடDM ெசா(லாம( உ�ேள அவைர அC+பிவி�டா�. அவ� உ�ேள 
ெச�. நி�றா�. 
 
அ+ேபா� �+பிரமணிய ேதசிக�, “யா�?" எ�றா�. 
 
ப� : நா� அபிஷி#த�கைள1 சா��தவ�; தாிசனMெச>� வி�� விைடெப-.# 
ெகா�வத-ேக வ�ேத�. 
 
�+ : உ<க� இன�தவ�கB#ெக(லா� காைலயி- பண< ெகா�#7�பE ஏ-பா� 
ெச>தி�#கிற�. ஆதலா( இ+ேபா� ேபா>வி�� நாைள#காைலயி- 
4ப�னீ�#க�E-7 வா�<க�. 
 
ப� : வி�வானாதலா( அ�த# 2�ட�தி- ேசர என#7+ பிாியமி(ைல. 
 
�+ : நீ<க� வி�வாென�பைத நா� இ�வைரயி( அறி�� ெகா�ளவி(ைலேய. 
 
ப� : அத-7 ஸ�த�+ப� வா>#கவி(ைல. எ�னிட�தி( அ��ைவ��1 
ெசா(ல#2Eயவ� யா�� இ(லாைமயா( ஸ�நிதான�தி� ஸ(லாப� என#7 
இ�வைரயி( ேநாி- கிைட#காம- ேபாயி-.. பாீை% ெச>� பா��தா( எ� 
ேயா#யைத ந�றாக� ெதாியவ��. 
 
�+ : உ<க� க(விைய அள�தறிவத-7 இ� ஸமயம�.. அவகாச�தி( வ�தா( 
அத-7 அC2லமாக இ�#7�. ெசா(6#ெகா�� ேபாவத-காக+ பல� கா��# 
ெகா�E�+பைத+ பா�<க�. 
 
ப� : இPவிட�� ஆMைஞைய+ ெப-.#ெகா�� இ+ேபாேத �ற+பட 
ேவ�Eயவனாக இ�#கிேற�. காைலயி( எ� சி]யெரா�வ� V�E( 3#கியமான 
காாியெமா�றி�#கிற�. அ�த அவஸர�தாேலதா� இ+ேபா� வ�ேத�. நா� 
ெச>தி�#7� பாடைல# ேக�ட�ள ேவ���. ெசா(K�பE க�டைளயி�டா- 
ெசா(Kகிேற�. எ+பEயாவ� ஸ�நிதான�தி� தி�1ெசவிகB#7 எ� பாட( 
விஷயமாக ேவ��ெம�ப�தா� என� பிரா��தைன. பிரேயாஜன�ைத#2ட நா� 
எதி�பா�#கவி(ைல. 
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�+ : அ+பEயானா( சீ#கிர�தி( அதைன1 ெசா(லலா�.  ப�பதி ப�டார�, 
 

(வி��த�) {5.1} 
[5]"எ�நா�� �க;�ைறைச வ�7��+ பிரமணிய எ�மா ேன3�  
இ�னாத �6யதைள D��தியி�� தி�ெபா*தி( ஏ�தி ேனா�#7+  
ெபா�னாைட கைளயளி�தா> ெபா�னாைட  
               �ைன�தவி�த+ ெபா*த ைட�தா(  
எ�னாைச தீ��திடேவ ெயPவாைட யளி+ைபெகாெல� றி<7- ேறனா("  

 
எ�ற பாடைல இைசDட� மிக ந�றாக1 ெசா(6# கா�Eன�. 
 
அ1ெச>Dைள#ேக�� இ��-.+ ��3.வ( ெச>� �+பிரமணியேதசிக�, "ஐயா, 
இ1ெச>Dைள இ�C� ஒ�3ைற ெசா(ல ேவ���” எ�. க�டைளயிடேவ ப�பதி 
ப�டார� அPவாேற, பாடைல1 ெசா(6 அதைன விாிவாக உப�யa#7�பE 
உ�தரவி�டாK� ெச>வதாக# 2றின�. 
 
�+பிரமணிய ேதசிக�, "ேவ�டா�. நீ<க� அ��த� ெசா(லாமேல பாட( த� 
ெபா�ைளD� த�ைனD� ந�றாக விள#7கி�ற�" எ�. ெசா(6வி�� உய��த 
வFதிர<கைள# ெகா��வர1 ெச>� தா�@ல��ட� வழ<கி அவைர ேநா#கி, 
"இ�த1 ெச>D�தா� உ<கB#7 இ�த மாியாைதைய1 ெச>வி�த�" எ�. 
ெசா�னா�. அைத+ ெப-. அ<ேகேய அ�த ஆைடகைள+ பிாி��+பா��� 
மி7தியான ஸ�ேதாஷ�ைத யைட�� அவ� ஆதீனக��தரவ�கைள எ(ைலயி�றி 
Fேதா�திர� ெச>ய ஆர�பி�தன�. 
 
அ+ேபா� �+பிரமணிய ேதசிக�, "ஐயா, ெவளியி( அேநக� கா�தி�#கிறா�க�; 
அC+பேவ���. விைடெப-.# ெகா�க" எ�றா�. 
 
உடேன அவ� எ*�� 'ஜ�ன(’ வழிேய நிக;�தவ-ைற# கவனி��#ெகா�ேட 
யி��� அ�கி( வ�த த�மவ� யாைரD� மதியாம( மி#க ேவகமாக+ 
பி�ைளயவ�க� வி�தி#7 வ�தா�. 
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இ#கவிஞ� ேகாமா� நி�திைர ெச>வைத# க�� அவ� எ*+ப� 
ெதாட<கியெபா*� ப#க�தி( நி�றவ�க�, "எ*+ப ேவ�டா�" எ�. 
ெசா�னா�க�. அவ� கைன�தா�. ேபான அவ�ைடய நிைல எPவாறாயி-ேறா 
ெவ�ற கவைலDட� க�ைண HE#ெகா�� ம��� இ��த இவ� விழி�ெத*��, 
"ஐயா, வ�க; ஏதாவ� நீ<க� நிைன�தபE கிைட�ததா?" எ�. ேக�டா�. 
 
ப�பதிப�டார�, "ஸ�நிதான�தி� விேவக�ைத நா� எ�னெவ�. ெசா(ேவ�! 
வி�வா�கBைடய தாரத�ய�ைத அறிவதி( அவ�கைள+ேபா( ஒ�வைரD� 
இ�வைரயி( நா� பா��ததி(ைல. இ�ைற#7�தா� எ�Cைடய ேயா#யைதைய 
அவ�க� அறி�� ெகா�டா�க�. ஓ>8�ள ேநர�தி- ேபசி#ெகா�E��தா( 
இ�C� அதிகமாக# கிைட#க#2��. எ�Cைடய �ரதி�]ட� அத-7 இட� 
ெகா�#கவி(ைல. இPவள8 அT2ல<க� உ�டான�� த<களாேலதா�" எ�. 
ெசா(6வி�� அ<ேக கிைட�த வFதிர�ைத எ��� நீ�E, "இைத� த<க� 
அ�ைம� தி�#ைகயினாேல ெகா�#க ேவ���" எ�றா�. 
 
மீ : (அைத வா<கி+ பா���வி�� மகி;��) நீ<க� பாட( ெசா�னீ�களா? 
ஸ�நிதான� ேக�ட�ளியதா? 
 
ப� : அ�த+ பாடைல1 ெசா�னதனாேலதா� இவ-ைற நா� ெப-ேற�. 
இ(லாவி�டா( இ�த1 சமய�தி( அ<ேக தைல நீ�ட 3EDமா? 
 
மீ : ஸ�நிதான� இ�C� ஏதாவ� க�டைளயி�டதா? 
 
ப�பதிப�டார�, "ெகா�#7�ெபா*�, 'இ�த1 ெச>D� தா� உ<கB#7 இ�த 
மாியாைதைய1 ெச>வி�த�' எ�. ஸ�நிதான� க�டைளயி�ட�" எ�. 
ெசா(6வி��1 சிரMசீவிகளாக இ�#க ேவ��ெம�. இவைர வா;�தி அ�த 
வFதிர�ைத வா<கி விைடெப-.#ெகா�� ச�ேதாஷ��ட� ஊ�#71 ெச�றா�. 
 
பல� இவ� பாடலா- பாி� ெப-ற�.  
 
அவ� ெச�றபி� அ��த நிமிஷ�தி( அவ�ைடய �-ற�தா�� 3தியவ�மாகிய 
ஒ�வ� இவாிட� வ�தா�. 'எத-காக வ�தாேரா' எ�ெற�ணி அவைர இவ� 
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விசாாி�தா�. வ�தவ�, “ப�பதி ப�டார��#7# ெகா��த� ேபாலேவ என#7� ஒ� 
ெச>Dளிய-றி� தரேவ���. த�தா( மிக8� உபகாரமாயி�#7�" எ�. 
ம�றாEனா�. இவ� பலவைகயாக ம.��� அவ� ேக�கவி(ைல. பி�� அவ� 
இவாிட� ஒ� ெச>D� ெப-.� ேதசிகாிட� ெச�. வFதிரஸ�மான� அைட�� 
ெச�றா�. இ+பEேய உதயகால� வைரயி( ஒ�வ� பி�னாக ஒ�வ� வ�� வ�� 
3ய�. இவ� இய-றி# ெகா��த பாட(கைள+ ெப-.� ேதசிகாிட� ெச�. 
ெச�. அவ-ைற1 ெசா(6#கா�E வFதிர ஸ�மான� ெப-. வ�தா�க�. 
ஒPெவா�வ�#7� மாியாைத ெச>D�ெபா*� ேதசிக�, "இ�த+பாடேல உம#7� 
த#க ஸ�மான�ைத அளி#கி�ற�" எ�. ெசா(61 ெசா(6# ெகா���வி��தா�. 
வFதிர<களி� மதி+� பாட(களி� நய�தா( ஒ�ற-7 ஒ�. அதிகமாகேவ 
இ���வ�த�. பி�ைளயவ�களாேலதா� அ�த+பாட(க� ெச>ய+ெப-றன 
ெவ�பைத� ேதசிக� அவ-றி� நைடயா( ெதாி�� ெகா�டாெர�. நா� இ<ேக 
எ*�வ� மிைக. பாி� ெப-ற ஒPெவா�வ�� வ�� வ�� இ+�லவ� சிகாமணிைய 
வா;�திவி�ேட ெச(வாராயின�. 
 
பிற�ைடய ந�ைம#காக இ+�லவ�திலக� ெச>D�கைள1 ெச>� ெகா�+ப�� 
அவ-ைற+ ெப-றவ�க� அைவ த�மா- ெச>ய+ப�டனெவ�ேற ெசா(6� 
ேதசிகாிட�� ஸ�மான� ெப-.1 ெச(வ�� அ#கால�தி( வழ#கமாகேவ இ��� 
வ�தன. இதனா( பி�ைளயவ�களிட�ேத இய(பாக அைம���ள ஜீவகா��ய3� 
ேதசிக�#7 இவ�பா6��த ந�மதி+�� யாவ�#7� �லனா7�. 
 
இ+பE அ�றிரவி( பாட( ெப-.1 ெச�. பாி� ெப-றவ�க� பல�. அவ�க� 
2றியனவாக அைம�த ெச>D�களி( இ+ெபா*� ெதாி�தைவ வ�மா.: 
 

(வி��த�)  {5.2} 
1. "ேதம6 �ைறைச1 �+பிர மணிய ேதசிேகா� தம3ன ெமா�வ-  
காம6 சீ�1� தாிசன மளி�தா> அஃெதவ �#7மி� றளி#7�  
Wம6 நின� வ�ள�ைம ெய�ைன� W�Eட வி�.வ� தைட�ேத�  
பாம6 நின� �கழிைன மதி��+ பா�ேவ ெனைன+�ர� த�ேள." 

(�தாிசன� - ச#கர�, ந(ல தாிசன�. ஒ�வ-7 - தி�மாK#7 ) 
 

{5.3} 
2. "7�வ�#க� தனிKய��+ பிரமணிய ேதசிகசீ�# 7ண#7� ேறமா 
ம�வ�#ைக கத6ெசறி ெபாழி(Vழி மிழைலயிேலா� வ-க ட�தி(  
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இ�வ�#7+ பE#காச� ற�ளியநீ ய�பல�#கி� றீத( ேத��ேத� 
அ�வ�#7 மிEெயைனவி� டற+பE#கா �டனாைட அளி+பா> ம�ேனா."  

(இ�வெர�ற� தி�ஞான ச�ப�தH��தி நாயனாைரD� தி�நா8#கர� 
நாயனாைரD�.) 
 

{5.4}  (க�டைள# க6��ைற)  
3. ெத�னா�M சீ�1�+ பிரமணி ய+ெபய�� ேதசிகவ� 
ெதா�னா�� ேவ�ப+ பிரச<க� தா�ெபாழி ேயா�3கிேல  
ெபா�னா�� Vதி நவேகாE சி�த �ர3ைடயா>  
எ�னாைச தீர நவேகாE யி�றிர� :�த�ேள."  

(பிரச<க� - உப�யாஸ�, ேதனாகிய த�ணீ�; க� - நீ�. நவேகாE  
சி�த�ர� - தி�வாவ��ைற. நவேகாE - �திய ஆைட.) 

 
{5.5}   (ெவ�பா)  
4. ஒ�றளி�தா- ேகாEெயன 8�Cேவ- 7#ேகாE 
இ�றளி�தா ெல�னெவன ெவ�`வேனா - ந�.ண�வா>  
வ�ணமா ட��ைறைச வா;�+ பிரமணிய  
அ�ணேல யி�ேன ய��." 

(ேகாE - N. ல�ச�, �திய ஆைட.)  
 

{5.6} 
5. ஆைசயிலா�# ேகெயா� றளி+பா ெயன�ெதாி��� 
ஆைசDைட யாெய� றறி��வ�ேத� - ஆைசDைட  
எ<க�ெகா� றீ�+ பிரமணிய ெவ�மாேன 
ெவ<க� க6நீ<க ேவ."  

[ஒ�. - 3�தி. ஆைசDைடயா> - ெபா�னாைடைய Dைடயா>. ஆைசDைட ஒ�. - 
ெபா�னாைட ஒ�ைற.)  
 

{5.7} 
6. "ஒ�றளி+பா ெய�.ண��� ேமாாிர�� ேகாEதைம  
இ�றளி+பா ெய�ெற�ணி யா�வ�ேத� - ந�றிமி7�  
தி�தா ரணி3*� ெம��+ பிரமணிய  
அ�தா வவ-ைற ய��." 
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(ஒ�. - 3�தி.) 
 

{5.8} 
7. "இ(ேலென� றா� மிய�ப வி�+ேபைன  
வ(ேல Dைடேயனா வா;வ�� - ந(ேலா�க�  
ேப�� �க;1�+ பிரமணிய ேதசிகந- 
h�Mெச� ெபா�Cமளி� �."  

(இ(ேல� - V�E6�+ேப�, வறிேய�. உைடேய� – உைடைய Dைடேய�, 
ெச(வ3ைடேய�. W� - ஆைட.)  
 
இPவா. 3ைறேய க(வி+ ெபா��, ெச(வ+ெபா�ளாகியவ-ைற� தான� ெச>D� 
இ� ெப�வ�ள(கBைடய வ�ள�ைமைய+ �ல+ப��தி ஏைழய�கBைடய இர8� 
அ�த ந�னாளின� இர8� விE�தன. 
 
�+பிரமணிய ேதசிக� பாரா�Eய�.  
 
இ# கவிஞ�பிராC#7 அ�த இரா3*�� நி�திைரேய இ(ைல. ‘இ�நிக;1சியா( 
ஸ�நிதான�தி� தி�8ள�தி( ஏேதC� ேவ.பாடான எ�ண� ந�ைம+ப-றி 
உ�டாயி�#7ேமா' எ�ற கவைலைய அைட�� அPவா. இ�#7மானா( 
எ+பEயாவ� அைத� தீ���#ெகா�ள ேவ��ெம�. நிைன�� காைலயி( 
அT]டான� ெச>�ெகா�� ேதசிகைர� தாிசி�த-71 ெச�. வழ#க�ேபாலேவ 
அவைர வ�தன� ெச>ெத*�தா�. அ+ெபா*� ேதசிக� ��னைக ெகா��, "எ�ன 
பி�ைளயவ�க�! இரா�திாி ெவ7 ேவE#ைகக� ப�ணிவி�:�கேள; மிக8� 
சிரமமாக இ��தி�#7ெம�.� W#க� ெக�E�#7ெம�.� எ�`கிேறா�" 
எ�. பாரா�E# 2றி அைழ�� ெந-றியி( தி�நீறி��+ ப#க�தி6�#7�பE 
ெச>தா�. பி�� அ<ேகயி��த பிர�#கைளD� வி��வா�கைளD� ேநா#கி, 
"இவ�க� இ�+ப� ஆதீன�தி-7 மிக8� ெகளரவமாகேவ இ�#கி�ற�. எ�ன 
பா#கியமி��தாK� இத-7 ஈடாகா�. 7ைற�த க(விDைடேயாைரD� ெகளரவி#க 
ேவ��ெம�. எ�ணியி�#கிற இவ�க� 7ண� யா�#7 வ�� ! ஆதீன�தி� 
அதி�]டெம�ேற ெசா(லேவ���" எ�. 3த(நா� நிக;�தவ-ைற1 ெசா(6 
எ(ேலாைரD� மகி;வி�தன�. அ+ெபா*� இவ�, 
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{5.9} 
"கE+பி7 க�3ரச< காத�ேதா� ேக�ப� 
இE�� 3ழ<கியேதா� ேயாசைனேயா� ேக�ப� 
அ�#கிய H8ல7< ேக�7ேம சா�ேறா�  
ெகா��தா ெரன+ப�M ெசா("           (நாலEயா�, 100)  

 
{5.10} 
"ஆ��தசைப N-ெறா�வ ராயிர�ெதா�றா� �லவ�  
வா��ைத பதினா யிர�ெதா�வ� - @�தமல��  
த�டா மைர�தி�ேவ தாதாேகா E#ெகா�வ�  
உ�டாயி C�ெட� ற."              (ஒளைவயா� பாட()  

 
எ�ற ெச>D�கைள# 2றி, "எ(லாவ-றிK� ெகாைட சிற�தெத�ப� யாவ�#7� 
ெதாி�தேத. அதனாேலதா� வி�ைதகB� ஸாஹி�ய<கB� ேம�ேமK� 
ெப�கிவ�கி�றன. அ#ெகாைட இ(ைலயாயி� யா�� இ(ைலயா> வி��; 
 

{5.11} 
‘ெபய-பா� மைழெப>யா# க�` 3லக�  
ெசய-பால ெச>யா விEC� - கய-�லா(  
��ைன கED� ெபா�கட- ற�ேச�+ப  
எ�ைன Dல7>D மா.'               (நாலEயா�, 97)  

 
எ�C� ஆ�ேறா� வா#7 இத-7+ பிரமாணம�ேறா? எ(லா� ஸ�நிதான�தி� 
வ�ைமயாK�டா7� விேசஷ<கேளய�றி அEேய� ேபா(பவரா( உ�டாவ� 
யா�?" எ�. மி#க விநய��ட� ெசா�னா�. 
 
காசி# கல�பக� 3த6யன பாடM ெசா�ன�.  
 
பி�� இவ� விைடெப-.# ெகா�� உடேன ெகாKம�டப�தி-7 விைர�� வ�� 
அ<ேக நி�ற மட��# காாியFதெரா�வைர யைழ�� எ�ைன1 ��E, "இவ�#7# 
காைலயாகார�ப�`வி�� அC+பேவ���" எ�றா�. அவ� அைழ��1 ெச�. 
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அ+பEேய ெச>வி�� அC+பினா�. ஆகாரM ெச>�ெகா�டபி� விைரவி- ெச�. 
இவைர+ பா��ேத�. அ+ெபா*� காசி#கல�பக�தி� எMசிய பாக�தி� பாட� 
அ<ேக நைடெப-. வ�த�. அதைன# ேக��#ெகா�ேட இ��ததி( அாிய 
விஷய<க� பல என#7� ெதாியவ�தன. அ�. பதிெனா� மணி#7� அ�த N( 
3-.+ெப-ற�. 
 
பி-பக6( ெந��Wர�தி6��� வ�த ஒ�வ� ேசாழம�டல சதக ஏ��+பிரதி 
ெயா�ைற இவாிட� ெகா��தா�. ெப-. அைத+பE#7�பE ெசா�னா�. நா� 
அ+பEேய ெச>ேத�. ேக�� அாிய விஷய<க� சிலவ-ைற என#7+ �ல+ப��தி# 
ெகா�ேட வ�தா�. 
 
"சீ#கிர�தி( வ�� இPவிட�திேலேய இ���ெகா�� எ<கB#7+ பாடM ெசா(ல 
ேவ���" எ�. த�பிரா�களி- சில�� ேமலகர� ச�பக# 7-றால# கவிராய� 
3த6ய சில�� இவைர# ேக��#ெகா�டா�க�. இவ� அ+பEேய ெச>வதாக 
அவ�கB#7 வா#களி��வி�� எ�ைன+பா���, "நீ� ஊ� ேபா> ேவ�Eய 
��தக<கைள எ���#ெகா�� ேநேர மா[ர� வ�� பE��#ெகா�E��; நா� 
இ<ேக வ��ெபா*� உட�வரலா�" எ�. விைடெகா��� அC+பினா�. 
 
மா[ர�தி- பாடM ெசா�ன�.  
 
நா� ஊ� ெச�. சிலதின� அ<ேக இ���வி�� அ+பா( எ� �Fதக<கைள 
ெய(லா� எ���#ெகா�� மா[ரM ெச�ேற�. அத-7� இவ�� அ<ேக வ�� 
மாணா#க�கB#7+ பாடM ெசா(6#ெகா�E��தா�. அ<ேக நிக;�த பாட� 
�ைறம<கல� � சிவ+பிரகாச Fவாமிக� பிரப�த� திர�E( நா(வ� 
நா�மணிமாைல 3த6யன; நாC� உடனி��� ேக��#ெகா�E��ேத�. 
 
நா� தி� அ�ப�+�ராண� ேக�ட�.  
 
இர�� தினMெச�ற பி�� அத-7 3�னேம பாட� ெதாட<கி 3-.+ 
ெபறாம6��த தி� அ�ப�+�ராண1 �வEைய எ��� வ��பE என#71 ெசா�னா�. 
எ���1 ெச�ேற�. அைத 3த66��ேத பE#க1 ெசா(6+ ெபா�BM ெசா(6 
வ�தா�. சில தின�தி( அதிெல*தியி��த பாக� 3-.+ெப-ற�. அ� Nைல 
இைடயிைடேய தி��த1 ெசா�னபE தி��தி#ெகா�ேட பE�ேத�; 
"எ*�கிறவ�களி( நா� ெசா�னபEேய எ*�ேவா�3��; ேவ.பட� தி��தி� 
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த� மன� ேபானவாேற அ<க<ேக எ*�பவ�3��. இ+��தக�ைத இ�வைரயி( 
எ*தி வ�தவ� இர�டா� வைகைய1 ேச��தவராதலா(, ஐய3-.+ பE+பி�� 
இ+ெபா*� தி����பE ெச>ேத�" எ�. தி���வி�தத-7 இவ� காரணM 
ெசா�னா�. 
 
------------------------  
[1]. இவ� காசியி( பல வ�ட<க� இ��தவ�; அ<ஙன� இ��� வ�த �றவிகைள# 
காசி1சாமி ெய�. அைழ+ப� வழ#க�. 
[2]. இவ� ேப1சி( ஸ�Fகி�த1 ெசா-க� விரவி வ��. 
[3]. இத� 3த-பாக�, 29 - ஆ� ப#க� பா�#க. 
[4]. இ� மட�தி� ஒ� பாக�.  
[5]. '3�' எ�ற� சிவமாக இ��த கால�ைத ெய�ப�; ஆசிாியைர1 சிவமாக+ 
பாவி#க ேவ��ெம�ற 3ைறப-றி இ1ெச>D� இய-ற+ ெப-ற�. இேத க��� 
பி� உ�ள பாட(களிK� காண+ப��; 7�@ைஜயி( ப�டண+ பிரேவசகால� 
3த6யவ-றி( ஆதீன� தைலவ�க� bதா�பர� தாி+ப� மர�. 
-------------- 

6. 6. 6. 6. தி,வாவ-ைற வாஸ�தி,வாவ-ைற வாஸ�தி,வாவ-ைற வாஸ�தி,வாவ-ைற வாஸ�....    
 
அ�ப�+�ராண�.  
 
அ+பா( இவ� 3�� தா� வா#களி�தி��தபE தி�வாவ��ைற ெச(ல நி1சயி��+ 
�ற+ப�டா�. அ�ப�+�ராண�ைத எ���#ெகா�� உட�வ��பE 
ெசா�னைமயா( அதைனD� எ� �Fதக<கைளD� எ���#ெகா�� 
உட�ெச�ேற�. மா[ர�தி� ேம(பாK�ள 2ைறநா� ெச(K� வைரயி( 
ெபா�வாக+ பாடவைககைள+ப-றி+ ேபசி#ெகா�ேட இ���வி�� 
அ�ப�+�ராண1 �வEைய எ���#ெகா�B�பE ெசா(6 ஆன பாக�தி( இ.தி+ 
பாடைல+ பE#க1 ெச>� ேக�டா�. பி�� ேமேல ெதாட�1சியாக1 ெச>D�கைள 
இய-றி1 ெசா(6#ெகா�ேட ேபானா�. இவ� பாட�ெதாட<கிய� அ+�ராண�தி( 
ந�த�வழிப�படல�தி( 54 - ஆவ� பாட(. தி�வாவ��ைற� ெத-7 Vதி 
ெச(K�வைரயி( ேம-பாக�ைத1 ெசா(6# ெகா�ேட ெச�றா�; நா� 
எ*தி#ெகா�ேட ேபாேன�. அ�த+ ப7தி ந�தென�C� அரச� தன� நகாி6��� 
�ற+ப�� இைடயிேலD�ள சிவFதல<கேடா.� ெச�. ெச�. தாிசன� 
ெச>�ெகா�� தி�வ�பைர அைட�தாென�ப�. அதிK�ள ெச>D�களி( 
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தல+ெபய�கைள எ�ைகயிலைம�தி��தK� வழிெய�ைககB� Fதல<களி� 
சாி�திர<கB� இ�ப�ைத உ��ப�ணின. இவ� விைரவாக1 ெச>D� ெச>D� 
ஆ-றைலDைடயவெர�. பல�� �க;�� ெசா(Kதைல#ேக�� அ�த 
நிைலைமைய எ+ெபா*தாவ� பா�#7�பE ேந�மாெவ�. ஆவேலா� பலநாளாக 
எதி�பா��தி��த என#7 இவ� பாட(கைள1 ெசா(ல அவ-ைற எ*�� பா#கிய� 
அ�. கிைட�தைத# 7றி�� ெம�த1 ச�ேதாஷ� அைட�ேத�. 'இனி யாேரC� 
இவைர+ேபால+ பாட+ ேபாகிறா�களா?' எ�ற எ�ண3� என#7 அ+ேபா� 
உ�டாயி-.. ஏேதC� ஒ� பாடைல1 ெச>�வி�� அைத+ பிறைர# ெகா��� 
தி���வி��� தாேம ைகயி( எ���#ெகா��, "இ1ெச>D� எ+பEயி�#கிற� 
பா�<க�. நா� ெவ7 சீ#கிர�தி- ெச>ேத�. இைத+ேபாலேவ யாராவ� 
பா�வா�களா?" எ�. சில� ெப�ைம பாரா�E# ெகா�E��தைல+ பலவிட�தி- 
க�E�#கிேற�. இவேரா சிறிேதC� ெப�மிதமி�றிD� த�3ைடய கவிைய+ 
பாரா�டாமK� ேவ. ேப1சி�றிD� ேமேல ேமேல ெச>D� ெச>�ெகா�� 
ேபாதைல+ பா��த என#7 வி�மித3�டாயி-.. 
 
கவிஞ�கBைடய ேபரா-ற( இ�தைகயெத�பைத1 சாி�திர<களி� Hலமாக 
அறி�தவேனய�றி அ�. ேபால நா� ேநாி-பா��ததி(ைல. ஆத6� ஒ� 
மகாகவியி� வா#கி6��� ஆ-ெறா*#ைக+ ேபால# கவிதா+பிரவாக� 
ெப�கி#ெகா�E�+ப அதைன# காதினா-ேக��� ைகயினாெல*திD� 
மன�தினாலறி��� இ��-ற என� நிைல இ<ேக எ*த-காிய�. 
 
வ�Eயி- ெச(K�ெபா*� உ�டான அைசவா( ஏ�களி( நா� எ*திய பாட(க� 
வாிேகாணிD� எ*��#க� நிைல7ைல��� இ��தைல அ�த1 �வEயி( இ�.� 
காணலா�. 
 
அ�த+ ப7தியிK�ள சில ெச>D�க� வ�மா.: 
 

(வி��த�)    {6.1} 
"ெவ-றி[ ெரா�H� ற�ட விமலைன# கமல� ��ளா�  
ப-றி[� கKழ+ ��ளா� பற�திட� திC<கா ணாைன1 
�-றி[� ேகா�வ ைள�த மதிநிக� ேசாைல R;�த  
ஒ-றி[� �7�� ேபா-றி Dவணி�. ெம*�தா ன�ேற." 

 
{6.2} 
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"எயிைலய� ற�ட H��தி ெய(லாமா ம�ட H��தி  
அயிைலய< ைகயி- ெகா�டா ைன<ைகயா� ற�ைத ேமய  
கயிைலெய� ெற���+ ேப�� ��ைனய< கான( R*�  
மயிைலய� பதிD� �#7 வ�ளைல வண<கி+ ேபா-றி "  

 
{6.3} 
"[1]ஒ�க* 7�ப ேரகி Dழ�.<கா ணாியா� பாத� 
இ�க* ெக�.< காiஉ விைறMெசா� வைரD� ேபா-றி  
அ��மய மகலா தாக வழ�மய மாயி னா�ெச� 
ெபா��மய மவேன ெய�ன+ ெபா6தி� வைரD� ேபா-றி."  

 
தி�வாவ��ைறயி- பாட� ஆர�பி�த�  
 
தி�வாவ��ைறயி� ெத-7 Vதி ெச�ற8ட� இவ� த�3ைடய வி�தி#71 ெச�. 
அT]டான� ெச>� ெகா�டா�. பி�� ஞானாசிாியைர� தாிசி�த-காக மட�தி-71 
ெச�றெபா*� இவ�ைடய வரைவ எதி�பா���#ெகா�ேட இ��த 7மாரசாமி� 
த�பிரா� 3த6ேயா� 3கமல�1சிேயா� வரேவ-. ஒ�#க�தி-7 அைழ��1 
ெச�றா�க�. இவ� ேதசிகைர வழ#க�ேபாலேவ தாிசி�� அவ�ைடய 
க�டைளயி�பE அ�கி6��தா�. இவ�ைடய ந(வரைவ# 7றி��� ேதசிக� 
பாரா�Eயத�றி, "பE+பத-7� த�பிரா�கB� பிற�� மி#க ஆவேலாE�#-
கிறா�க�. நாைள# காைலயிேலேய பாட� ெதாட<கி விடலா�. பாட<கைள இர�� 
வைகயாக+ பிாி��#ெகா�ள ேவ���. 7மாரசாமி� த�பிரா� ந(ல 
பயி-சிD�ளவராதலா( அவ�#7 ஒ� பாட3� ம-றவ�கB#7 ஒ� பாட3� 
ைவ��#ெகா�டா( த<கB#7 அதிக சிரம� இரா�. ஒ�ைற# காைலயிK� 
ம-ெறா�ைற+ பி-பக6K� ைவ��#ெகா�ளலா�” எ�. ெசா�னா�. 
 
ம.நா� காைலயி( இவ� அT]டான� ெச>�வி�� ஒ�#க�தி-71 ெச�றா�. 
த�பிரா�கB� பிற�� அT]டானாதிகைள 3E��#ெகா�� அ<ேக வ�� 
a�தமாயி��தா�க�. 'எ�ன பாட� இ+ேபா� ஆர�பி#கேவ���?' எ�. 
ேயாசி�தெபா*� �+பிரமணிய ேதசிக�, "7மாரசாமி� த�பிராC#7� 
தி�வாைன#கா+ �ராண3� ஏைனேயா�#71 சீகாள�தி+ �ராண3� ெதாட<கலா�" 
எ�. ெசா�னா�. இPவா. அவ�க� 2.வைத# ேக�ட நா�, "ந�ைம ஒ�வ�� 
கவனி#கவி(ைலேய" எ�ெற�ணி1 ச-. 3கவா�ட�ேதா� இ��ேத�. 
இ+�லவ�பிரா� எ�ைன ேநா#கினா�. பா��த 7றி+ைப அறி�த ேதசிக�, "இவைர 
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எ�த வைகயி( ேச�#கலா�?" எ�ற கால�தி( இவ� எ�ைன+ பா��தா�. ஆவ( 
மி7தியா(, "நா� இர�� பாட<கைளD� ேக�க a�தமாயி�#கிேற�" எ�. 
ெசா�ேன� . "��தக<க� உ�ளனவா?" எ�. ேதசிக� எ�ைன விசாாி�தா�. 
இ(ைலெய�ேற�. உடேன மட��+ ��தகசாைலயி6��த தி�வாைன#கா+ 
�ராண�ைதD�, சீகாள�தி+ �ராண�ைதD� வ�வி�� என#7 அளி�தா�. "இ�த 
இர�� பாட3� நட#7�ெபா*� ெச>D�கைள நீேர பE�� வா��" எ�. ேதசிக� 
2றினைமயா( நா� அPவாேற பE�� வ�ேவனாயிேன�. 
 
 
3த6( தி�வாைன#கா+ �ராண�தி( � விநாயக� �தி பE#க+ப�ட�. அத-7+ 
ெபா�� ெசா(6 3E�த8ட� ம-ற வைகயா�#71 சீகாள�தி+ �ராண+பாட� 
ஆர�பி#க+ப�ட�. அதி( விநாயக� �தி 3E�த8ட� இவைர+ பா���, 
"நா�ேதா.� பி-பக6- சீகாள�தி+�ராண+ பாட�ைத ைவ��#ெகா�B<க�. 
3-பக6( தி�வாைன#கா+ �ராண� ந� 3�ேன நட#க���" எ�. ேதசிக� 
ெசா(லேவ இவ� அ<ஙனேம ெச>வதாக1 ெசா(6வி��1 ெச�றா�. 
 
என#7 ஆகார� ப�`வி�த�. 
 
அ+பா( ம.நா� காைலயி( தி�வாைன#கா+ �ராண�தி� ேம-பாக�ைத1 
�+பிரமணிய ேதசிக� 3� பE#க�ெதாட<கிேனா�. இ# கவிநாயக� என#7 ம��� 
ெதாிD�பE, "ஆகார� ப�ணிவி�:ரா?" எ�. ேக�டா�. "இ(ைல" எ�ேற�. 
அைத# க�ட ேதசிக�, "ஐயா, எ�ன ெசா�னீ�க�?" எ�ன, பி�ைளயவ�க�, 
"காைலயி( ஆகார� ப�ணி யாயி-றாெவ�ேற�" எ�. ெசா(6வி�� ேமேல 
பாடM ெசா(ல� ெதாட<73�, ேதசிக� அ<ேக நி�ற பிராமண 
காாியFதெரா�வைர யைழ��, "ஒPெவா� நாB� காைலயி( இவ�#7 ஆகார� 
ப�`வி�� அC+பேவ���. ம-ற# கால<களிK� ஆகார விஷய�தி( நீேர 
இவைர# கவனி��#ெகா�ள ேவ���" எ�. உ�தர8 ெச>� எ�ைன+ 
ேபா>வ��பE ெசா�னா�. 
 
நா� ேபா>வ�� வைரயி- பாட� நி.�திைவ#க+ப�E��த�. சீ#கிர�தி-ெச�. 
வ�� பE#க�ெதாட<கிேன�. ேதசிக� கவனி��#ெகா�ேட யி�+பவராகி 
இைடயிைடேய ேதா-றிய அாிய க���#கைள விள<க1 ெசா�னா�. மணி 
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ப�தான8ட�, "நீ<க� ேபா>+ @ைஜைய 3E��#ெகா�� இ<ேக @ைஜயி� 
தாிசன��#7 வரேவ���" எ�. ேதசிக� க�டைளயிட அ<ஙனேம இவ� 
ெச�றா�. 
 
நா� பE�த 3ைற.  
 
பE#7�ெபா*� ஒPெவா� பாடைலD� 3த6( ஒ� 3ைறD�, ெபா�� 
ெசா(K�ெபா*� சி.சி. பாகமாக ஒ� 3ைறD�, பி�� ஒ�3ைறD� நா� 
பE+ப� வழ#க�. பாட< ேக�7� கால<களிெல(லா� இPவிதேம நைடெப.�. 
தி�வாைன#கா+�ராண� மிக8� கEனமான Nலாதலா( இவ� எPவள8 
ெதளிவாக1 ெசா(6D� 3த6( நாெளா�.#7 ஐ�ப� பாட(கB#7ேம( 
நைடெபறவி(ைல. 
 
உைடயவ� @ைஜெப-ற�.  
 
இ+பE நைடெப.ைகயி( ஒ� வார�தி-ெக(லா� மகா சிவரா�திாி ��ணிய கால� 
வ�த�. அ�ைற� தின� ப�னிர�� மணிவைரயி- காைல+ பாட� நைடெப-ற�. 
எ(ேலா�� உபவாஸமி�#7� தினமாதலா( பி-பக6- பாட� நைடெபறவி(ைல. 
அ�. உைடயவ� @ைஜ இவ�#7� ேதசிகரா( எ*�த�Bவி#க+ப�ட�. 
அ+ெபா*� அைத#7றி��� ேதசிக�மீ� இவ� பி�C�ள பாடைல இய-றி 
வி�ண+பM ெச>� ெகா�டன�: 
 

(க�டைள# க6��ைற)     {6.4} 
[2]"ெப���< கவ��க; ேகா3�தி வா;�+ பிரமணிய 
அ���< கவ�பத� யா�ெறாழ ெவ�ைக ய��7றிெயா�  
றி���< கைரய ெவ��தளி� தானைத ேய�த(ெச>ேவ� 
க���< கனிD ெமனவ�� சா�< கதிD3�ேட"  

 
அ� ெதாட<கி இவ� அபிேஷக� அ�1சைன ைநேவ�திய� 3த6யவ-றி-7ாிய 
ெபா��கைள மி7தியாக வ�வி�� நா�ேதா.� ெந�ேநர� @ைஜ ெச>� 
வ�வாராயின�. இளநீ� வ*#ைக , பMசாமி�த�, நிேவதன<க� 3த6யைவ 
அ<ேகD�ளவ�கB#7 விநிேயாக� ெச>ய+ப��.  
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தி�வாைன#கா+ �ராண� உபேதச+படல+ பாட� நைடெப.�ெபா*� 
பி�ைளயவ�கB� அ<ேக வ�தி��த ைசவ சாFதிர�தி( ந(ல பயி-சிD�ள 
ெபாிேயா�கB� ேக�� இ��.�பE அ+படல�திK�ள சாFதிர# க���#கைள1 
�+பிரமணிய ேதசிக� ந�றாக விள#கி1 ெசா�னா�. அ�த அ�ைமைய+ 
பி�ைளயவ�கB� ஏைனேயா�� பி�� அE#கE பாரா�E# ெகா�ேட வ�தா�க�. 
 
நா� ம(6ைகமாைல ெப-ற�.  
 
பாட� நைடெப.ைகயி( ஒ�நா� காைலயி( தி�விைடம�W�# ேகாயி66��� 
வஸ�ேதா�ஸவ விேசஷ�ைத 3�னதாக� ெதாிவி+பத-7 வ�த ஆதிைசவ� 
3த6ேயா�களா( தி�நீ-.+பிரஸாத� 3த6யன ேதசிகாிட� ேச�+பி#க+ெப-றன. 
அவ-.� ஒ� தா�பாள�தி( ம(6ைக மாைலக� மி7தியாக இ��தன. அவ-ைற+ 
பா���வி�� இ+�லவ� தைலவ� எ�ைனD� பா��தா�. அ# 7றி+ைப யறி�த 
ேதசிக� அPவள8 மாைலகைளD� எ��� நா� வா<கி#ெகா�B�பE Vசினா�. 
அவ-ைற# ைகயிேல�தி ைவ��#ெகா�� பாட(கைள+ பE#க� ெதாட<கிேன�. 
இவ� மீ��� எ�ைன+ பா��� "இ� மாைலகைள# 7�மியி- �-றி#ெகா�B�" 
எ�. 7றி+பி�தா�. 7றி+பி��� ேதசிக�#7 3� அ<ஙன� ெச>வத-7 
அMசிேன�. அதைன அறி�த அவ�, "இ�மாைலகைள# 7�மியி- �-றி# ெகா�ேட 
பED�" எ�றா�. அவ� வா��ைதைய ம.�த-7 அMசி அPவா. ெச>ேத�. அ� 
ெதாட<கி நானி�#7� ெபா*� சிவ+பிரஸாத<கேளா� மாைலக� வ�தா( 
அவ-ைற� ேதசிக� என#7 அளி�� வி�வ���. அவ�ைடய பாி@�ண தைச 
வைரயி( அPவழ#க� நிக;�� வ�த�. 
 
� அ+பா தீ�சித� ஆ�ேசபி�த�.  
 
காைல+ பாட�தி( தி�வாைன#கா+�ராண� 3E�த பி�� தி�நாைக#காேராண+ 
�ராண� ெதாட<க+ ெப-ற�. அதைன+ பE��#ெகா�� வ�ைகயி( தலவிேசட+ 
படல�தி- பிரளய கால வ�ணைன+ ப7தி நைடெப.�ேபா� தி�வால<கா�� 
அ+பாதீ�சித ெர�பவ� வ�தா�. அவ� � அ+ைபய தீ�சித� பர�பைரயின�; 
வியாகரண�திK� ைசவ சாFதிர<களிK� ந(ல பயி-சிDைடயவ�. அவாிட�தி( 
எ�தைனேயா சி]ய�க� மட�தி� உதவியா- பE��+ ெபாிய வி��வா�களாக 
ஆன���. அ+ெபா*�� சில� பE��#ெகா�E��தா�க�. 
 
வ�� அ<ேகயி��த தீ�சித� நா<க� பE#7� ப7திைய# கவனி��# 
ேக�பாராயின�. அ<ஙன� ேக�� வ�ைகயி( அவ� ஒPெவா� பாட6K3�ள 
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விஷய�ைத எ�ன காரண�தாேலா [3]ஆே%பி��#ெகா�ேட வ�தா�. 
பி�ைளயவ�க� ��#கமாக விைட 2றிD� சமாதான� ெசா(6D� அதைன+ 
பாரா�டாம( அவ� மீ��� மீ��� ஆ�ேசப� ெச>� வ�தன�. அதனா( 
இ+�லவ�ெப�மாC#7 அதி�+தி உ�டாயி-.. அதைனD� பாட� 
தைட+ப�தைலD� அறி�த �+பிரமணிய ேதசிக� அவ� வ�த காாிய�ைத விசாாி�� 
3E8ெச>� விைடெகா��� விைரவி( அவைர ஊ�#7 அC+பிவி��, "பாட� 
நட#கலா�" எ�றன�. வழ#க�ேபாலேவ பாட� நைடெப-ற�. இ# கவிஞ�பிரா�, 
"தி�வால<கா��� [4]தியாகராஜ சாFதிாிகளி��தா( இ�த+ பாக�ைத# ேக�� 
மி#க மகி;1சியைடவா�க�. இ<ேக இ+ேபா� அவ�க� இ(லாத� ஒ� 7ைறேய" 
எ�. எ<களிட� ெசா(6# ெகா�ேட த�3ைடய V� ெச�றா�. 
 
'த�மஸ<கடமான விஷய�.'  
 
ம.நா� பாட� நைடெப-றெபா*� ேம-2றிய தியாகராஜ சாFதிாிக� 
��#ேகா�ைடயி6��� தி�வால<கா��#7+ ேபா>வி�� உடேன ஆதீன 
க��தைர+ பா�+பத-காக மட�தி-7� த� சி]ய�கBட� த-ெசயலாக வ�தா�. 
 
அவ� உ�ேள வ�த8ட� �+பிரமணிய ேதசிக� மகி;1சிDட� அவைர வரேவ-.1 
சில ேநர� ேபசி#ெகா�E��தா�. இ#கவிஞ� தைலவ�� சாFதிாிகேளா� சில ேநர� 
ஸ�பாஷி�தன�. அ+பா(, "ேந-. நட�த பாக�ைத1 சாFதிாிகளவ�கB#7+ 
பE��+ ெபா�� ெசா(ல ேவ���" எ�. ேதசிக� ெசா�னா�. அPவ�ணேம 
நாைல�� ெச>D�க� ஆயின. ஒPெவா� பாட6� ெபா�ைளD< ேக�7�ேபா� 
சாFதிாிக� ஆன�தமைட��, "உ<கைள+ேபா( பா�கிறவ�க� யா� 
இ�#கிறா�க�? இPவள8 அழகாக# க-பைன அைம#7� ச#தி உ<கB#7� 
தானி�#கிற�. தமிழிேல பாிசயமி(லாத என#ேக இ�த+ பாட(களி� ெபா��க� 
ந�றாக விள<7கி�றன. ஸாஹி�ய ெம�ப� இ�தா�. @�வஜ�ம�தி( நீ<க� 
க�பராக இ�#கேவ���" எ�. இ# கவிநாயகைர+ பாரா�E# ெகா�E��தா�. 
 
�+ : இ�த+ பாட(களி( ஏேதC� 7-ற� காண+ப�கிறதா ? 
 
தியாக : இ�த+பாட(க� ஸMசாி#கிற இட<களி- 2ட# 7-ற� இராேத. 
அ+பEயானா( இவ-றி( எ+பEயி�#7�? நி��ேதாஷமான வா#7. 
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�+ : இவ-றி( ஏதாவ� 7-றமி�#கிறெத�. யாராவ� ெசா�னா( நீ<க� எ�ன 
ெசா(V�க�? 
 
தியாக : அவைன மஹா அேயா#யென�.� �]டென�.� H�#கென�.� மஹா 
அஹ<காாிெய�.� ெசா(ேவ�. அ+பE1 ெசா�னவ� யா�?  
 
�+ : உ<கBைடய 7�ேவ! 
 
தியாகராஜ சாFதிாிக�, "அ+பEயா!" எ�. ந�ந�<கி உடேன எ*�� இர�� 
ைககைளD� தைலேம- 7வி��#ெகா�� [5]வடதிைசைய ேநா#கி# க�ைண 
HE#ெகா��, "ஹரஹர மஹா ேதவா! சிவ சிவா! எ�Cைடய பத�டமான 
வா��ைதகைள %மி#கேவ���. ஆசா�ய H��ேத!" எ�. ெசா(6# ெகா��� 
க�ணி- க�விழிகைள ேமேல ெசK�தி� தியானி��# ெகா��� நி�றா�. 
 
�+ : (��3.வ( ெகா��) சாFதிாிகேள ! இ�#க ேவ���. இPவள8 Wர� 
நீ<க� மன�ைத1 ெசK��V�கெள�ப� நம#7� ெதாியா�. ஏேதா நட�தைத1 
ெசா(ல ேவ�Eயி��தைமயா( ெசா(K�பE ேந��த�. ெபா.��#ெகா�ள 
ேவ���. பி�ைளயவ�களிட�தி( தா<க� மி7�த அபிமான3ைடயவ�களாதலா( 
த<களிட�தி- பE��# கா�E� த<கBைடய ஸ�ேதாஷ�ைத+ 
ெபறேவ��ெம�பேத நம� க��தாதலா( இ<ஙன� ெச>யலாயி-.. 
 
தியாகராஜ சாFதிாிக�, "ஸ�நிதான� இ+பE+ப�ட த�மஸ<கடமான விஷய�தி- 
ெகா��வ�� வி�டேத! என#7 ஒ�.� �ாியவி(ைலேய! இனிேம( இ+பE+ப�ட 
ஸ<கட�தி( எ�ைன இ*��விட# 2டா�" எ�. 
ெசா(6#ெகா�ேடயி�#ைகயி( ேநரமா>வி�டபEயா( எ(ேலா�� விைடெப-. 
எ*�� ெச�றா�க�. 3த( நா� மி7�த வ��தமைட�� ெகா�ேடயி��த 
எ<கB#ெக(லா� இ�த நிக;1சி ெபாியேதா� ஆ.தைல விைளவி�த�. 
எ(ேலா�#7� விைட ெகா��� வி��� ேதசிக� Fநான��#71 ெச�றன�. 
 
ஒ�பாட6� சாியான பாட�.  
 
ஒ� சமய� பல அ�ப�களிட� �ைறம<கல� சிவ+பிரகாச FவாமிகBைடய 
�லைம�திற�ைத+ பாரா�E#ெகா�E�#ைகயி( அவ� பிடாாிெய�C� 
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ெத>வ�தி-7 ஒ� சீ��# கவி எ*தி வி��ததாக1 ெசா(6வி�� இவ� எ�ைன+ 
பா��தா�. அ#7றி+ைப அறி�� நா�, 
 

(வி��த�)   {6.5} 
"தி���தமி ழில#கணைவ� திைண#ேகாைவ வி��தகிாி1  

        ெச(வ�# ேகா��  
ெப��தைகைம Dைடய�யா� வி�ேமாைல ெவ<க_�+  

      பிடாாி கா�க  
இ���வியி ெலா�3�<ைக# ெகா�ெபாEயா ம-கா�தி<  

      கி�#7� நீ��  
3�<ைகதைன ேவேரா�< கைளவெத�றா \�ன#7  

      3ைறந� றாேமா"  
 
என அ�த1 ெச>Dைள1 ெசா�ேன�. இவ�, "வி��தகிாி1 ெச(வெர�ப� 
பாடம�.; தி�ெவ<ைக1ெச(வ ெர�பேத பாட�" எ�றா�. ‘இவ� 2.வ� 
பிைழயாயி�#7மா? இவ�ைடய பாடம�ேறா ெகா�ள-பால�?' எ�பைத 
அ1சமய�தி( உணராம( நா� ம.��, "தனி+பாட-றிர�E� அ1�+ பிரதியி( 
அ+பE�தா� இ�#கிற�" எ�ேற�. நா� அ<ஙன� 2றியைத# ேக�� 
அ�கி6��தவ�க� எ�ைன+ பா��தா�க�. அவ�க� பா�ைவயினா(தா� நா� 
ம.��1 ெசா�ன� பிைழெய�ப� �ல+ப�ட�. நா� ெச>த� 7-றெமனிC� 
இவ� அதைன# கா�E#ெகா�ளாம(, "அ1சி6�+பதா( சாியான ெத�. நிைன#க# 
2டா�. பாைஷயி- பயி-சியி(லாதவ�க� �ணி�� எைதD� அ1சி�� வி�வா�க�. 
விஷய� ெதாி�தவ�க� அ1சி�டா( சாியாக இ�#7�" எ�. ெசா�னா�. 
பி-கால�தி(, இவ� ெசா�னேத சாிெய�. எ� அCபவ�திK� ெதாியவ�த�. 
 
மகா ைவ�தியநாைதய� ெப�ைமைய நா� அறி�த�. 
 
பி�ைளயவ�க� ேவ. காாிய<கைள# கவனி��#ெகா�E�#ைகயி( நாC� சில 
மாணவ�கB� அவ�கBைடய ேநா#க�தி�பEேய இரவி( ஆதீன க��தாிடM 
ெச�. சில சமய<களி- ேபசி#ெகா�E��� வி�� வ�வ���. அ#கால<களி( 
"இ�ைற#7 எ�ன பாட� நட�த�? பாட<களி( எ�ன எ�ன விேசட<கைள 
அறி�தீ�க�?" எ�. அவ� ேக�பா�. ேக�டவ-றி-7 ஜா#கிரைதயாக விைட 
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ெசா(6வி�� வ�ேவா�. நா<க� ெசா(Kவதி( ஏேதC� 7-றமி��தா( அவ� 
அைத� தி���வா�. 
 
நா<க� ெச(K<கால<களி( [6]அவ�#7 3� தி�#7ற� - பாிேமலழக�ைர, 
தி�#ேகாைவயா�ைர, இல#கண விள#க� 3த6யவ-.� ஏேதC� ஒ� பாட� 
நைடெப-.#ெகா�E�#7�. அ�8� எ<கB#7+ ேப5தியேம. 
மாணா#க�கேளா� பழ7வதி( அவ�#7 மி7�த தி�+திD��; "ஏேதC� ஆக 
ேவ�Eய��டா?" எ�. எ<கைள# ேக�� நா<க� ெசா(Kவனவ-ைற 
அ+ெபா*� அ+ெபா*� 3E��# ெகா�+பா�. 
 
ஒ�நா� ேதசிக� எ�ைன ேநா#கி, "ஸ<கீத+ பழ#க�ைத வி��தி ெச>� ெகா�டா( 
நலமாக இ�#7�; அதேனா� ேச��� தமி;#க(விD� மிக+பய�ப��; மகா 
ைவ�திய நாைதயரவ�க� ஸ<கீத+ பயி-சிேயா� தமிழிK� ந(ல 
பா�E�ய3�ளவ�களாக இ�+பதா( அவ�கBைடய வி�ைத உலக�தி( ந�றாக 
விள<7கி�ற�" எ�. ெசா�னா�; அ�றிD�, தா� க(6ைட#7றி1சியி( 
இ�#7�ெபா*� அவ� த� தைமயனா�ட� அ<ேக வ�த�� அவ�ைடய 
ஒ+�ய�வ-ற கான�ைத# ேக�� ம-ற ஸ<கீத வி��வா�கைள# கா�EK� 
அவ�#7 அத�பா( மி#க ஆ-ற( இ��தைலயறி�� ஒ� மகா சைப 2�E அவ�#7 
மகா ைவ�தியநாைதய ெர�ற ப�ட�ைத� தாமளி�த�� பிற8மாகிய வரலா.கைள 
ெய(லா� ெசா�னா�. ெசா(6#ெகா�� வ��ெபா*�, "அவ�கைள� தாிசி#க 
ேவ��ெம�கிற வி�+ப� என#7 ெந�நாளாக உ��; அத-7ாிய ந-கால� 
இ�வைரயி( என#7# கி�டவி(ைல. இனி# கிைட#7ெம�. நிைன#கிேற�" 
எ�. விநய��ட� ெசா(6 வி�� வ�ேத�. 
 
இ+பE1 ெச�. வ�தைமயா(, ஒPெவா� நாளிK� நா<க� ெதாி��ெகா�ட அாிய 
விஷய<க� பலவா7�. நிக;�தவ-ைற உடCட� பி�ைளயவ�களிட� ெதாிவி�� 
வி�ேவா�. 
 
� ��தரFவாமிக� வ�த�.  
 
சில தின<கB#7+ பி�� ஒ�நா� காைலயி(, ேகாடக ந(Z� � ��தரFவாமிக� 
தி�ைவயா. 3த6ய Fதல<க� ஏழC#7� தி�மழபாE#7� தி�+பணி ெச>வி�� 
ஒேர தின�தி( அ�த எ�டC#7� 7�பாபிேஷக� ெச>வி#க நிைன�� அ�த1 
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ெசலவி-காக+ பலாிட��M ெச�. ெபா�� ேசகாி��#ெகா�� அத� ெபா��ேட 
தி�வாவ��ைற#7� வ�� ஓாிட�தி( த<கினா�. மகா ைவ�தியநாைதய� 3த6ய 
பல சா�பவ�கB� தி�ெந(ேவ6 ஐயாஸாமிபி�ைளயவ�க� 3த6ய ேவ. பல 
அEயா�கB� ெசறி�த 2�ட� அவ�ட� வ�தி��த�. அவ�ைடய வரைவ# ேக�ட 
இ#கவிஞ�ேகாமா� அவைர� தாிசி#க வி��பி வ�தா�. பி�ைளயவ�கைள# 
க�ட8ட� Fவாமிக� எ*�� நி-க இவ� வ�தனM ெச>தா�. அ+ெபா*� 
Fவாமிக�, "நீ<க� சிவப#த சிேராமணிக�. உ<க� வ�தன��#7 நா� 
உாியவன(ேல�. ஆத6� அதைன ஈ�வரC#7 அ�+பணM ெச>� வி�ேட�" 
எ�. ெசா(6# ைகைய+ பிE��� W#கிவி�� அய66�#க1 ெச>தா�; அ+பா( 
இ�வ�மி��� ேபசி#ெகா�E��தா�க�. 
 
அ<ஙனமி�#ைகயி(, Fவாமிக� எ+ெபா*� பா�#க வரலாெம�. ஸமய�ெதாி�� 
வ��பE ஆதீனக��தாிட� ஓர�பைர அC+பினா�; அ� ெதாி�த ேதசிக� உடேன 
அைழ��#ெகா�� வ��பE த#கவ� சிலைர அC+பினா�. Fவாமிக� மட�தி-71 
ெச�றா�; 3�ேன ெச�. மகா ைவ�தியநாைதய� Fவாமிகளி� வரைவ# 2றேவ 
ேதசிக� ஒ�#க�� வாயி-�ற�ேத வ�� வரேவ-. உ�ேள அைழ��1 ெச�. 
FவாமிகBட� இ�#க ம-றவ�கB� இ��தா�க�. 7�பாபிேஷக விஷயமாக 
ஸ(லாப� நைடெப-ற�. 
 
மகா ைவ�தியநாைதய�ைடய இைச+ பா��.  
 
அத� பி�� ஆதீனக��த� மகா ைவ�தியநாைதயைர ேநா#கி, "உ<கைள� 
தாிசி#கேவ���; உ<கBைடய இனிய கான�ைத# ேக�க ேவ��ெம�. இ<ேக 
பE��#ெகா�E�#7� சில� வி���கிறா�க�; ஆதலா( பி�ைளயவ�களிய-றிய 
N(களி6��� சில பாட(கைள1 ெசா(6+ ெபா�B� ெசா(ல ேவ���" எ�றா�. 
அவ� Rதச<கிைதயி6���, கயிைலய<கிாியி- சிவெப�மா� எ*�த�ளியி�#7� 
தி�ேவால#க# கா�சிைய+ப-றிய சில பாட(கைள இைசேயா� ெசா(6+ 
ெபா�B� 2றி வ��ெபா*� ேக�ேடாெர(லா�#7� உ�டான ஆன�த�தி-7 
எ(ைலயி(ைல. எ+ெபா*�� யாவ�#7� இ�ப�ைத விைளவி#7� 
பி�ைளயவ�கBைடய பாட(க� அவ�ைடய திPய ஸ<கீத�ேதா� கல�� 
ெவளி+ப��ெபா*� த�ைம�தாேம ெவ�. வி�டன. அைத நிைன#7� ெபா*�, 
 

(வி��த�)    {6.6} 
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"ெத�ற( நாட� றி�மகைள� ேதவ� ெப�மா� மண��ாிய 
ம�ற லழகா ெலா�நகெரா+ பதிக மி�றி ம�ைரநக�  
அ�. தாேன தன#ெகா+ப தா7� வ�ண மணியைம�தா� 
இ�. தாேன தன#கதிக ெம�C� வ�ண ெமழிலைம�தா�" 
(தி�விைள. உ#கிர7மாரC#7. 12)  

 
எ�C� பாட- ெபா�� ஞாபக�தி-7 வ�த�. 
 
இ+ �லவ�திலக�ைடய பாட(கைள# ேக�டவ�களி� க�களி6��� ஆன�த 
பா]ப� ெப�கி-.. இவ�ைடய க�களி6���� அ� ெப�கிவ�த�. பி�� 
ேதசிக�, [7]ெபாிய �ராண# கீ��தன�தி-7+ பி�ைளயவ�க� ெகா��த [8]சிற+�+ 
பாயிர+பாட(கைள1 ெசா(K�பE ெசா�னா�. அவ� ெசா(6# கா�Eயெபா*� 
அவ-றி� இ.தி+பாட6( ஆதீன ஸ�பிரதாய�ைத அைம�தி��த அ�ைம 
எ(ேலா�#7� மி#க விய+ைப உ��ப�ணி-.. அ+பா( ெபாிய �ராண# கீ��தன 
அ1�+ ��தக<கைள� ேதசிக�#7� இ#கவிஞ�பிராC#7� மகாைவ�தியநாைதய� 
ேச�+பி�தா�. அ+ெபா*� அதி6��� சில கீ��தன<கைள+ பாE# கா���பE 
ேதசிக� வி��ப அ+பEேய சில மகாைவ�தியநாைதயரா- பாE#கா�ட+ப�டன. 
அைவ ெப��பாK� ெபாிய�ராண# க��ைதD� ெசா-ெறாட�கைளDேம த*வி 
இய-ற+ ெப-றனவாத6� ேக�ட எ(ேலா�� மகி;1சிD-றா�க�. 
 
அ+பா( அ�பலவாண ேதசிக� கல�பக�தி6���� அ�பலவாண ேதசிக� 
பி�ைள�தமிழி6���� சில பாட(கB� அவ-றி-7+ ெபா�B� அவரா- 
ெசா(ல+ப�டன. �+பிரமணிய ேதசிக� பி�� மகாைவ�தியநாைதயைர+ பா���, 
"த<க� தைமயனா� இய-றியவ-றி6��� ேவ. ஏதாவ� ெசா(லேவ���" 
எ�றா�. உடேன அவ� த� தைமயனா� இய-றிய தி�ைவயா-.� 
திாிப�தாதியி6���� ம[ரகிாி இர�ைடமணி மாைலயி6���� சில ெச>D�கைள1 
ெசா(6# கா�Eனா�. ேதC� பாK� கல�தா-ேபால இயK� இைசD< கல�� 
ெவளி+ப�ட அ�த1�ைவ ெசா(ல-பாலத�.. வ�த காாிய�ைத ஒ�வா. 3E��# 
ெகா�� ��தர FவாமிகB� ம-றவ�கB� விைடெப-.� தி�ைவயா. 
ெச�றா�க�. 
 
ப�:1�ர+ �ராண�.  
 
ப�:1�ர�தி-7 ஆ.3க�தாபி�ைளயி� ேவ��ேகாளி�பE 3�னேம ஒ�  
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�ராண� இவரா- ெச>ய�ெதாட<க+ெப-. நா��+ படல�தி- சில பாக� வைரயி(  
ஆகியி��த�. அ�த+ ��தக� எ+பEேயா ைகதவறி+ ேபா>வி�ட�. மீ��� 
3த66��� �ராண�ைத1 ெச>யேவ��ெம�. அவ� ேக��#ெகா�டைமயா( 
இவ� ந(லேவைளயி( ஆர�பி��1 ெச>� வ�வாராயின�. அ+ேபா� 
அ�தல���ள மதவாரண+ பி�ைளயா� மீ� ஒ� �திகவி ெச>ய� ெதாட<கி, 
'மதவாரண+ பி�ைளயா� �தி' எ�ற தைல+ைப எ*�வி��+ பாட6ய-ற ேயாசி�த 
ெபா*� அதைனயறி��, "3�னேம அ+பி�ைளயா� மீ� யமகமாக ஐயாவவ�க� 
[9]ஒ� பாட( ெச>தி�+ப���" எ�ேற�; உடேன அைத1 ெசா(ல1 ெசா�னா�; 
நா� ெசா�ன8ட� அதைனேய எ*தி#ெகா�B�பE ெசா(6வி�� அ��த 
பாடைல1 ெச>ய�ெதாட<கி வி�டா�. 
 
எ�பா( உ�டான ேகாப�.  
 
யாேரா ஒ�வ�ைடய ேகாளினா( ஒ� தின� இவ� எ� மீ� ேகாப<ெகா�� 
எ�Cட� ேபசாமேல இ���வி�டா�. யா� மீ� ேகாப� வ�தாK� சிலதின� 
அவேரா� ேபசாமேல இ��� வி�வ� இவ�#7 இய(�; எ�த1 சமய��� யாைரD� 
கE�� ேப�வேதயி(ைல. 
 
அ�. மாைல அT]டானM ெச>�வி�� வ�� த� V��� தி�ைணயி( இவ� 
சயனி��# ெகா�டா�. ஏ�கBட� ெச�. இவர� தைல+ப#க�தி6��த 
தீபFத�ப�தி� அ�கி( வழ#க+பEேய கா�தி��ேத�. சில ேநர� ெச�ற பி�� 
[10]"இறவி த�� தைலDண��த" எ�ப� இவ� வா#கினி�.� எ*�த�. உடேன 
அதைன எ*திவி�� அ1ெச>Dளி� ேம-பாக�ைதD� இவ� ெசா(ல1 ெசா(ல எ*தி 
3E�ேத�. வழ#க� ேபாலேவ பE��# கா�Eேன�. அ+பா(, 'சாி' எ�. ஒ� ச+த� 
இவ� வா#கி6��� உ�டாகேவ அ1ெசா(K#7 ஆகார� ப�ணி#ெகா�� 
வரலாெம�ப� ெபா�ெள�றறி�� ெச�. ேபாஜன� ெச>� வ�� வழ#க� 
ேபாலேவயி��� வ�ேத�. 
 
பாட� நட#7�ேபா� ெச�. பE+ப�� ெசா(Kவனவ-ைற எ*�வ�ேம 
அ#கால�� எ�னா( ெச>ய+ெப-. வ�தன. அ�த நிைல எ� மன��#7 மி7�த 
ச<கட�ைத உ�� ப�ணி#ெகா�ேடயி��த�; அைத+ப-றி யாாிட��� நாC� 
ெசா(லவி(ைல; இவ�� ெசா(லவி(ைல. 
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ேகாபமாறிய�.  
 
இ<ஙன� சில தின<க� ெச�றன. அ+பா( மா[ர� வஸ�ேதா�ஸவ தாிசன�தி� 
ெபா���1 �+பிரமணிய ேதசிக� பாிவார<கBட� மா[ர�தி-7 விஜய� ெச>தா�. 
அவ�ைடய க�டைளயி�பE இவ� ெச�றா�; நாC� ம-ற மாணா#க�கB� 
இவ�ட� ெச�ேறா�. ெச(K�ெபா*� இவ� � சிவஞான 3னிவ�� � 
க1சிய+ப 3னிவ�� காMசி+ �ராணமிய-றிய வரலா-ைறD� இைடயிைடேய 
நிக;�த ெச>திகைளD� அ�த N6� சிற+பிய(�கைளD� உட� ெச�ேறாாிட� 
ெசா(6# ெகா�ேட ெச�றா�. ஒ�ைறD� விடாம( நா� ேக��#ெகா�ேட 
ெச�ேற�. 
 
மா[ர� ெச�ற ஆதீனக��த� Fவாமி தாிசனM ெச>�வி�� அEயா�கேளா� 
மட�தி-7� தி��பி1 ெச(Kைகயி( ஒ� காாியFதைர யைழ�� என#7 ஆகார� 
ப�`வி�� அC+��பE உ�தரவி�டன�; அ+பEேய அவ� ெச>வி�தC+பின�. 
நா� ெச�. பி�ைளயவ�க� V��� தி�ைணயி( ஒ� �ற�தி6��ேத�. 
ஆதீனக��த� மட�தி-71 ெச�றபி� [11]அ�தாள� நைடெப-ற�. அ�, "பைட+�+ 
பல பைட��+ பலேரா ��`�, உைட+ெப�M ெச(வ�" எ�றபE 
N-.#கண#கானவ�க� அ.�ைவD�ள நா(வைக Dண8கைளD� 
3ைறேயயி��� ெம(ல உ�`� ெப�ைம வா>�த�. 
 
[12]அ<ேக இ(லற�தா�ைடய வாிைசயி( 3த( Fதான� பி�ைளயவ�கB#7ாிய 
இட�. அ<ேக ெச�. இ��த இவ� உ�ண� ெதாட<7வத-7 3�� தி:ெர�. 
எ*�� �ற�ேத ெச(K< 7றி+ேபா� சிறி� Wர� வ��வி�டா�. யா�� ப�தியி( 
அ<ஙன� ெச>வதி(ைல; ெச>ய8� 2டா�; வழ#கேம கிைடயாெத�ப�. அதைன# 
க�ட ேதசிக�, 'ஏேதா கவைல#கிடமான ெச>தி இவ�கB#7# கிைட�த� ேபாK�' 
எ�. நிைன��# ேக�பி�தெபா*�, "சாமிநாைதயைர ெவளிேய வி��வி�� 
வ�ேத�. அவ� ஆகார� ெச>தாேரா இ(ைலேயா ெதாியவி(ைல. விசாாி��வர+ 
ேபாகிேற� " எ�றா�. ேதசிக�, "அவ�#7 ஆகார� ெச>வி#7�பE 3�ேப 
ஒ�வாிட� ெசா(6யா> வி�ட�. அவ� இத-7� ஆகாரM ெச>�வி�� 
வ�தி�#கலா�. நீ<க� கவைல+படேவ�டா�. இ<ேகயி��� ெம(ல ஆகார� 
ப�ணி#ெகா�� ெச(லலா�" எ�. வ-�.�தி1 ெசா(லேவ இவ� தி��பி+ ேபா> 
அம��� ஏேதா ஆகார� ப�`பவ� ேபாலேவ பாவைன ப�ணிவி�� எ(லா�� 
எ*வத-7 3�னேர எ*�� ைகையDM ��திெச>யாம( ேவகமாக அ� மட�தி� 
ேம(பாK�ள த�3ைடய வி�தி#7 வ�தா�. இவ� வ�வைத# க�� எ*�� 
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நி�ேற�. நா� நி�ற இட� தீப� இ(லாத இட�; ஆைகயா( எ� சமீப�தி( வ�� 
3க�ைத உ-. ேநா#கி, நி-பவ� நாென�. ெதாி�� ெகா��, "ஆகார� 
ெச>தாயி-றா?" எ�. ேக�டா�. "ஆயி-." எ�. ெசா�ேன�. உடேன இவ� 
ைகைய1 ��திெச>� ெகா��, தீப�ைத#ெகாண��� ைவ#7�பE ெசா(6 
எ�ேனா� அ��ட� 3�ேபாலேவ ேபச�ெதாட<கினா�. [13] “3னிவிC 
3ைள#7� அ�பின�" ஆகிய இவ�ைடய இய(ைப அறி��, 3�திய நிமிஷ�தி- 
கவைல# கட6( அ*�தி#கிட�த நா� அ��த நிமிஷ�தி( மி7�த ஆன�த� 
அைட�ேத�. 
 
அ+ெபா*� மட�தி6��� சில� வ�� எ�ைன+பா���, "உ<களிட�தி( 
ஐயாவவ�கB#7 இ�#கிற பிாிய� இ�. ப�தயி( ந�றாக ெவளி+ப��வி�ட�. 
இPவள8 பிாிய�ைத யாாிட��� இவ�க� ைவ�தி��ததாக நா<க� 
அறி��ெகா�டதி(ைல. மட�தி( இ+ேபா� ஸ�நிதான� இைத+ப-றி1 ெசா(6# 
ெகா�ேடயி�#கிற�" எ�றா�க�. 
 
அ�த1 சமய�தி- பி�ைளயவ�கைள ேநா#கி, 

[14]"எளிய ெர<7ளா ெர�. ேத���ேத�� 
தளிைய யாவ�� ன�ளி� வ�ணேம" 
எ�பைத1 ெசா(6வி�� ஒ�.� ேபசாம6��ேத�. அ� 3த( பிற� ேகா� 
ெசா(Kவத-7 இடமி(லாதபE 2Eய அள8 ஜா#கிரைதயாக நட�� 
வ�ேவனாயிேன�. அ+பா( இவ�க� பிாீதிD� அதிகாி��வி�ட�. 

 
{6.7} 
"தீயெனC� பா�� ெசவியிெலா� வ-கPவ 
மாDேம ம-ைறய வ�"  

 
எ�ப� ெபாிேயா� க��தாக இ�#க8� ஒ�வ�ைடய ேகா� என#7 அC2ல�ைத+ 
பி�� விைளவி�தைமயா(, 
 

(வி��த�)    {6.8} 
"[15]ெபா�னகரா� கால�தா;� �ைனய�1சி� தய�1சிேயா��  
       ேபான வா.�  
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எ�ெனனயா� வினவிய�� வலாாியிைற ெகா��த�மP  
      விைற#7 ேந�யா�  

பி�ைனவினா ய�மவ�ெசா( வழிD�ைன1 ேசாதி�த  
        ெப-றி தாC�  

3�னவேன D�ன�ளா ெல�பிணி#7 ம��தாகி  
        3E�த வாேற "  
 
எ�C� அ�ைம1 ெச>D� அ+ெபா*� ஞாபக�தி-7 வ�த�. 
 
7மார�#7 விவாக� நைடெப-ற�.  
 
அ+பா( இவ� தி�வாவ��ைற ெச�. ெச>யேவ�Eயவ-ைற1 ெச>�M 
ெச>வி��� வ�தா�. அ+பEயி�#ைகயி( இவ�ைடய 7மார� சித�பர� பி�ைள#7 
விவாகM ெச>வி#கேவ��ெம�ற 3ய-சி நைடெப-ற�. சீகாழியி6��தவ�� 
சிற�த க(விமாCமாகிய [16]7�சாமி பி�ைள ெய�பவ�ைடய 7மாாி 
மீனா�சிய�ைமைய அவ�#7 மணM ெச>வி#க இவ� நி1சயி�தா�. அதைன 
ஆதீனக��தாிட� வி�ண+பM ெச>தா�. �+பிரமணிய ேதசிக� இ1ெச>திைய1 
ெசா(6# 7�சாமி பி�ைளைய அைழ�� வ��பE சில 3திேயாைர அC+பினா�. 
அவ�க� ெச�. ெசா(ல மன3வ�� 7�சாமி பி�ைள வ�� இவைர# 
க�டெபா*� இ�வ�� ச�ப�த� ெச>� ெகா�Bதைல# 7றி�� ெந�ேநர� 
ஸ�பாஷைண ெச>� களி+�-றா�க�. பி�� அவ� தாிசனM ெச>ய+ 
ேபானெபா*� ேதசிக� பலவா-றாK� அவ�#7 மகி;8�டா7�பE ெச>தத�றி 
அவைர ேநா#கி, "ஐயா நீ<கB� 7�ஸாமி; நா3� 7�ஸாமிேய" எ�. ெசா�னா�; 
சிற�த க(விமானாதலா( அ�த அ�ைமயான வா��ைத அவ�#7 மகி;1சிைய 
உ��ப�ணிய�. 32��த� ைவ��வி�� அவ� சீகாழி ெச�றா�. 
 
ேதசிக� அ�த விவாக1 ெசலவி-7 5பா> ஆயிர� அளி�தத(லாம(, 
க(6ைட#7றி1சியி( சி�ன+ப�ட�தி6��த � நம1சிவாய ேதசிக�#7� 
ஆதீன�ைத1 சா��த ெபாியகா.பா.த�பிரா� 3த6ேயா�கB#7� க6யாண1 
ெச>திைய� ெதாிவி#7�பED� க�டைளயி�டா�. அ+பEேய எ(ேலா�#7� இவ� 
வி�ண+பM ெச>� ெகா�டா�. அ<ஙனM ெச>�ெகா�ட கEத<களி( வழ#க� 
ேபாலேவ 3த6( அவரவ�க� த7தி#7 ஏ-ப+ பாட(க� வைரய+ெப-றன. 
அவ-.� ஏைனேயா� விஷயமாக1 ெச>த பாட(க� இ+ேபா� கிைட#கவி(ைல ; 
� நம1சிவாய ேதசிக�#7 எ*திய ஐ�� பாட(க� ம��� எ� ைகவசமி��தன. 
அைவ வ�மா.: 
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(வி��த�) {6.9} 
1. "சீ�@�த கயிலாய பர�பைரயி( உமாபதிேத சிக+பி ரா�ற�  
ஏ�@�த க�மணியி- சிவ+பிரகா ச+ெபாிேயா� எ�பா- 7-ற  
பா�@�த க�மணியி- .ைறைசயி-�+ பிரமணிய பரம- 7-ற 
வா�@�த க�மணியா< 7�நம1சி வாயைனெய� மனMசா�� த�ேற."  

(ஏ�@�த க�மணி - அ�ணம1சிவாய ேதசிக�. சிவ+பிரகாச+ ெபாிேயா� - சி�த� 
சிவ+பிரகாச�. பா�@�த க�மணி - தி�வாவ��ைற ஆதீனFதாபகராகிய 
நம1சிவாயH��தி.] 
 

{6.10} 
2. "அ��ம6நி� ெபயேரநி� C�8�வ� அ�8�வ� அ�வ ெம�ன+  
ெபா��ம6H� றாம�வ� தைட�தா�த� தரேநா#கி+ �க�ற வாேற  
இ��ம6ெப> தாதவித� விாி��ண��தி யவ-றட#கி எ(லா மி�ப�  
ெத��ம6ய1 ெசD��ைறைச# 7�நம1சி வாயாநி- ேச��� ேளாேம."  

 
{6.11} 
3. "தி�1சமய� �டெனைமD� விள#கியநி� றி�+ெபயேர சி�ைத D�ெகா�  
ட�1சைனெச> யிCMெசபி�த( ெச>யிCMெசா- றிடவ�ளி அளவி லாத  
க�1சாிய வி�பநிைல கா��நின# கிய-.ெமா� ைக�மா .�ேடா  
7�1சைமD� �க;��ைறைச வள�நம1சி வாயாெம># 7ரவ ேரேற."  
 
{6.12} 
4. "த�ைதெபய ெர�+பானி� ைம�தெனன ெவா�வைனம�  

சா-ற( ெபா>ேய  
நி�ைதயிலா� த�ைதெபய� ேதா-.�ேபா ேதெய��ேதா�  

நீேய நீேய  
அ�ைதயிலா நிைன+ேபா(வா� நிைன+பணிD ெமைம+ேபா(வா�  

அகில� தியாேர  
சி�ைதகளி+ �ற�தி�வா வ��ைறவா; 7�நம1சி  

வாய ேதேவ."  
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(இ<ேக ெபாிய ப�ட�தி( இ�+பவ�கB#7ாிய ெபா�+ ெபயராகிய ‘நம1சிவாய’ 
எ�பைத� �ற8 @�ட8ட� இவ� தீ�சா நாமமாகேவ ெப-றைமயி�, 'த�ைத 
ெபய� ேதா-.�ேபாேத எ��ேதா� நீேய” எ�றா�. அ�ைத - அக�ைத.)  
 

{6.13} 
5. "ஒ�.ைடேயா� நீேயம- றிர��ைடேயா� யாெனனிC�  

உய��ேதா னீேய  
எ�.நின# கEைமயா த6னிர�� மசி�ெதன+ப�  

Eட6 ெனா�ைற  
ந�.ெபற வி��பிநிைன+ �ண�த6னி+ ெபா��கிடநி�  

நாம ம�ேறா  
7�.�ைர மாட#ேகா 3�திநம1 சிவாயாெம># 7ரவ ேரேற."  

(ஒ�. - வகார�; அத-7+ ெபா�� அ��. இர�� - நகார மகார�; அவ-றி-7+ 
ெபா�� 3ைறேய திேராதாயிD� ஆணவ3�. அசி�� - சட�.) 
 
இவ�ைடய வி�ண+ப�ைத+ ெப-ற நம1சிவாய ேதசிக� மகி;1சியைட�� 
விைடயC+பினா�. அதி(, " நீ<க� ஐ�பத�தா( ஆ#கிய ஐ�� பாட(கைளD� 
பா��� மகி;1சி யைட�ேதா�" எ�ற வா#கிய� வைரய+ெப-றி��த�. 
ஏைனேயா�க� த<க� த<களா( இய�ற உதவிகைள1 ெச>தா�க�. ேசாழ நா��+ 
பிர�#கB� அய(நா��+ பிர�#கB� வ�� த<க� த<களா6ய�ற 
ெபா�Bதவிைய1 ெச>� உடனி��� விவாக�ைத நட�தி1 சிற+பி�தா�க�. 
க6யாண� சிற+�ட� ஆ<கிரஸ ஆ�� (1872) ஆனி மாத� 7 - ஆ� ேததி 
�த�கிழைம மா[ர�தி( நைடெப-ற�. 
 
உ�f�# கனவா�கB� அயZரா� பல�� வ�� வ�� விசாாி��1 ெச�றா�க�. 
அவரவ�கB#7� த#கபE 3கம�க� மாணா#க�களாK� தி�வாவ��ைற 
மட�தி6��� வ�த காாியFத�களாK� நட�த+ெப-றன. சிற�த ஸ<கீத 
வி��வா�கBைடய இைச+பா��� நாக�ர#கார�கBைடய கான3� ஒPெவா� 
நாB� நட�தன. 
 
விகடகவிD� ேவதநாயக� பி�ைளD�.  
 
ந(ல திறைமD�ள விகடகவிெயா�வ� அ+ெபா*� பல வைக+ப�ட ஹாFய+ 
ேப1�#கைள+ ேபசி யாவைரD� சிாி#7�பE ெச>� ெகா�E��தா�. அ1சமய�தி( 
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அ<ேக வ�தி��த ேவதநாயக� பி�ைள இ+�லவ�ேகாமாைன ேநா#கி, 
"விகடகவிக� வி��வா�கB#7 ேந� விேராதிக�; வி��வா�க� இழி�தவ-ைறD� 
உய��தனவாக# 2.பவ�க�; விகடகவிக� உய��தவ-ைற இழி�தனவாக 
நிைன#7�பE ேப�பவ�க�" எ�றா�. ��திமா�க� ேப�� எ�த+ ேப1�� நயமாக 
இ�#7ெம�பைத அவ�ைடய வா��ைத �ல+ப��திய�. 
 
[17] சவராயK நாயக� மாைல.  
 
எ(ேலா�#7� க6யாணப�திாிைக அC+பிய� ேபால இவ�, த� மாணவராகிய 
��ைவ1 சவராயK நாயக�#7� அC+பியி��தா�. அவ� இவாிட�தி( அளவ-ற 
அ��ைடயவ�. ��ைவயி( ந(ல நிைலயி( இ��தைமயா( அவ� த#க 
ெதாைகெயா�ைற இவ�#7 அC+பினா�. தா� வி��பாம6���� வ6ய அவ� 
ெச>த அ�த+ ெபா�Bதவிைய நிைன�� மன<கனி�� த� ெச>�ந�றியறிவி-7 
அறி7றியாக அவ� மீ� இவ� ஒ� மாைல இய-றி அC+பினா�. அ� பி�� 
அவராேலேய பதி+பி#க+ ெப-ற�. 
 
சமாசார+ ப�திாிைகயி( வ�த ெச>தி.  
 
க6யாண�தி-7+ பி�� சிலதின� இவ� மா[ர�தி( இ��தா�. அ#கால�தி( 
ஒ�நா� இவ� ேவதநாயக� பி�ைளைய+ பா�#க1 ெச�றா�; நாC� உட� 
ெச�ேற�. அவ� ஏேதா ஒ� சமாசார ப�திாிைகைய+ பE��#ெகா�E��தா�. 
இவைர#க�ட8ட� அவ�, "இ+ப�திாிைகயி( இ+ேபா� பE��#ெகா�E�+ப� 
உ<க� விஷய�தா�; 'இ#கால�தி( தமி;நா�E-7 இர�� க�களாக 
விள<7கிறவ� இ�வ�. அவ�� ஒ�வ� வசன� எ*�வதி( ஆ-றKைடயவ�; 
ம-ெறா�வ� ெச>Dளிய-.வதி( ஆ-றKைடயவ�. வசன� எ*�பவ� ஆ.3க 
நாவல�; ெச>D� ெச>பவ� மீனா�சி��தர� பி�ைள. நாவல� சித�பர�தி( 
பாடசாைல ைவ��� தமிைழ+ பாிபா6�� வ�கிறா�; ம-ெறா�வ� தாேம நைடயா� 
��தக சாைலயாக இ��� த�3ைடய ெசலவிேலேய பி�ைளகைள+ பE+பி�� 
வ�கிறா�' எ�ப� இதிK�ள விஷய�" எ�றா�. ேக�ட நா� ஆன�தமைட�ேத�. 
 
தமி; ம���.  
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அ+ேபா� தMைசவாண� ேகாைவைய+ பாட< ேக�� வ�ேத�. ஒ�நா� 10 –  
மணி#7 ேமேல இவ� @ைஜ ெச>வத-71 ெச�றா�. @ைஜ ெச>� 
ெகா�E�#ைகயி- க�ைமயான Yவர� வ��வி�டைமயா( விைரவி( அதைன 
3E��#ெகா�� ஆகார� ப�ணாமேல வ�� சா>8 நா-கா6யி( 
சா>��ெகா�டா�; எ�ைன+ பா���, "ைகயிK�ள� எ�ன ��தக�?" எ�றா�; 
"தMைசவாண� ேகாைவ" எ�ேற�. பE#7�பE ெசா�னா�; பE��#ெகா�� 
வ�ேத�; மி7�த அய�1சி உ�ளவராக இ�#கிறாெர�. நா� நிைன�� 
நி.�தினா( இவ� க�ைண� திற�� பா���+ பE#க1 ெசா(வா�.  
 
இவ� இ+பE யி�#7�ேபா� பி-பக6( ஐ�� மணி ஆயி-.. இவைர+ பா�#கவ�த 
அ�ப�களி- சில� எ�ைன# ேகாப�ேதா� ேநா#கி, " இ+ேபா� 2டவா 
பாட<ேக�� இவ�கB#7� ��ப�ைத உ��ப�ண ேவ���? 
நி.�தி#ெகா�ள#2டாதா? பாட� எ<ேக ஓE+ேபாகிற�? இதைன நீ� 
ெதாி��ெகா�ளவி(ைலேய" எ�. க�ைமயாக1 ெசா�னா�க�. ேக�ட இவ�, 
"நி.�த1 ெசா(லேவ�டா�; அ�தா� இ+ெபா*� என#7 ம��தாக இ�#கிற�; 
�ரேநாயி� ��ப�ைத மற�� எ� மன� அ�N6ேலேய ஈ�ப��வி�ட�" எ�. 
ெசா(6வி�� அ�த Nலாசிாிய�ைடய ெப�ைமையD� வா#7 விேசட�ைதD� 
அவ� 3�க#கட8� அ�� ெப-றவெர�பைதD� எ���# 2றினா�. 
 
தமி;1ெச>Dளி( இவ�#7 இ��த ஈ�பா�� அதைன இவ� ேநா>#7 ம��தாக 
எ�ணிய இய(�� எ� மன�ைத உ�#கின. 
 
பலப�டைட1 ெசா#கநாத+�லவ�ைடய ெச>D�கைள+ பாரா�Eய�.  
 
ம-ெறா� நா� இவ� ஆகார� ெச>�வி�� வ�தெபா*� நா� 
தனி+பாட-றிர�ைட+ பE��#ெகா�E��ேத�. "ைகயிK�ள � எ�ன ��தக�?" 
எ�. ேக�க, "தனி+பாட-றிர�� " எ�ேற�; "அதி( இ+ேபா� பE#7� பாட� யா� 
வா#7?" எ�. வினவினா�. "பலப�டைட1 ெசா#கநாத+ �லவாிய-றிய பாட(க� " 
எ�ேற�. "அவ-ைற+ பED�" எனேவ நா�, 
 

(க�டைள# க6��ைற)    {6.14} 
[18] "வா�பணி� தாலத� எ�ேப Dைர#7� மலாிலய� 



103 

 

தா�பணி� தாலவ� ற�றைல ேயெசாK� தாரணிD�  
பா�பணி� தாலவ� க�ேண பாி�� பாி��ைர#7�  
நா�பணி� தாெலன# கா�ெசா(K வா�ெசா#க நாயக�#ேக" 

 
{6.15} 
"ெம>#ேக யணிD� பணிேயெய� ேப3E ேம-கிட�த 
ெகா#ேகெவ� 2�பிைற ேயயைர ேச��த ெகா���6ேய  
அ#ேக Dம#7# கிைட�த 8பாய<க ளாெவன#7�  
ெசா#ேகச� பாத�ைத# கி�� 3பாய�ைத1 ெசா(K<கேள"  

 
எ�பவ-ைற+ பE��# கா�Eேன�. ேக�ட இவ�, "ெச>Dெள�பைவ இைவேய; 
ப#திரஸ� இவ-றி( த���கி�ற�" எ�. பாரா�E மன3�கினா�. தா� 
மகாகவியாக இ���� பிறகவிஞ�ைடய வா#ைக# ேக�� அவ-றி� நைடைய 
அறி�� ஸ�ேதாஷி#7� அாிய7ண� இவ�பா( அைம�தி��தைம இதனா( 
ெவளியாயி-.. 
 
எ�ைன� தி�வாவ��ைற#7 அC+பிய�.  
 
ஒ� தின� நா<க� பாட<ேக�� 3E�த ெபா*� இரவி( மணி 9 - ஆயி-.. இவ� 
எ<கைள ஆகார� ெச>�ெகா�� வ��பE அC+பிவி��� தா� உ�ண1 
ெச�றா�; அ+ேபா� மைழ வ�� வி�டைமயாK� மிக8� சிரமமாக 
இ��தைமயாK� நா� ப��� அய��� நி�திைர ெச>ேத�. உட� பE�தவ�க� 
த�த� இட<கB#71 ெச�றா�க�. 
 
ஆகார� ெச>�வி�� வ�த இவ� எ(ேலா�� ஆகார� ெச>�ெகா�� 
வ��வி�டா�களாெவ�. கவனி#ைகயி( நா� W<7வைத# க�டா�. இவ� 
W<க1 ெச(K� வைரயி( நா� W<க1 ெச(வ� வழ#கமி(ைல. அதனா( ஏேதா 
அெஸள#கிய� ஏ-ப�E�#கலாெம�. எ�ணி எ�ைன எ*+ப1 ெசா�னா�; நா� 
எ*�த8ட� "ஆகார� ப�ணிவி�:ரா?" எ�. இவ� ேக�டா�; இ(ைலெய�. 
நா� ெசா(லேவ ஆகார� ப�ணிவி�� வ��பE எ�ைன யC+பினா�. ேபா>+ 
பா��தெபா*� வழ#கமாக நா� உ�`மிட�திK� பிற இட<களிK� கத8க� 
Hட+ப��வி�டன; ��மா தி��பிவ�ேத�. அ�வைரயி( விழி��#ெகா�ேட 
இ��த இவ� நா� உ�ணாைமைய அறி�� அதிக வ��தமைட�� பாK� பழ3� 
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வ�வி��# ெகா��� உ�ண1 ெச>தன�. ம.நா� காைலயி(, 
"தி�வாவ��ைற#7+ ேபா> ம-றவ�கBட� பைழய பாட<கைள+ 
பE��#ெகா�E��; சீ#கிர�தி( நா� வ�� வி�ேவ�" எ�. ெசா(6 எ�ைன 
அC+பிவி�டா�. அ+பEேய தி�வாவ��ைற ெச�. பE�� வ�ேத�. 
 
தி�+ெப���ைற+ �ராண� இய-.�பE �+பிரமணிய� த�பிரானவ�க� 
வி��பிய�.  
 
சில தின<க� ெச�ற பி�� ஒ�நா� �+பிரமணிய ேதசிக� எ�ைன வ�வி��, 
"நாைள# காைலயி( நீ� மா[ர� ேபா>வர ேவ���. தி�+ெப���ைற#7+ 
�ராண� இய-ற ேவ�Eயைத+ப-றி அ�தல��# க�டைள1 �+பிரமணிய� 
த�பிரா� ஒ� வி�ண+ப� அC+பியி�#கிறா�. அதி( அவரா(, 
'தி�+ெப���ைற+ �ராண�ைத1 ெச>D� நைடயாக நா��வ�ணைன 
நகரவ�ணைன 3த6ய கா+பிய உ.+�#கைள1 சிற+பாக அைம��+ �ராண� 
ெச>ய ேவ��ெம�. பி�ைளயவ�கB#7# க�டைளயி��பE பிரா��தி#கிேற�. 
அ+�ராண�ைத அ<ஙன� பாE+ @��திெச>� அர<ேக-றி 3E�தா( 
அவ�கB#7� த#க ெசளகாிய� ெச>வி#கலா�. அ<ஙன� இய-.வி#7�பE 
இ<ேக உ�ள அ�ப�க� பல� W��கிறா�க�. இ�தல�தி� வடெமாழி+ 
�ராண�தி6��� ெமாழிெபய��த தமி; வசன நைட+ பிரதிையD� இ�தல�தி-7 
3�னேம ெச>ய+ப�E��த பைழய தமி;+ �ராண<களிர�ைடD� 
அC+பியி�#கிேற�. இவ-ைற� த*வி+ �ராண� ெச>�வி�டா( இ�த வ�ஷ�� 
மா�கழி� தி�விழாவி( அ+�ராண�ைத அர<ேக-ற� ெதாட<கலா�. இ<ேக 
அவ�க� இ�#7� வைரயி( அவ�கBைடய ெசலைவ அEேயேன 
ஒ+�#ெகா�Bகிேற�. �ராண� அர<ேக-ற+ப�ட8ட� 5. 2,000 அEேயCைடய 
ச�பள�தி6��� அவ�கB#71 ேச�+பி#கிேற�. �ராண� ெச>வத-7� 
ெதாட<7�பE ஸ�நிதான� க�டைளயிடேவ���' எ�. வைரய+ெப-.�ள�. 
இ�த விவர<கைள+ பி�ைளயவ�களிட� ெசா(6 இ+��தக<கைளD� ெகா��� 
உட�பட1 ெச>� அவ�கBைடய உட�பா�ைட விைரவி( வ�� நம#71 ெசா(ல 
ேவ���" எ�. ெசா(6 அ+��தக<கைளD� ெகா��� எ�ைன அC+பினா�. 
 
ஒ� ெச>Dளி� ஈ-றE.  
 
நா� ம.நா� காைலயி( மா[ர� ேபா>+ பி�ைளயவ�கைள# க�� 
இ1ெச>திகைள� ெதாிவி��+ ��தக<கைளD� ேச�+பி�ேத�. அ+ெபா*� இவ� 
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ச�ேதாஷமைட�� �ராண�ைத இய-ற ஒ+�#ெகா�� தி�+ெப���ைறயி� 
Fதலவிநாயகராகிய ெவயிKவ�த பி�ைளயாைர� தியானி��, "நில8வ�த 
3Eயிெனா� ெவயிKவ�த மழகளி-ைற நிைன�� வா;வா�" எ�ற அEைய1 
ெசா�னா�. அதைன உடனி��த 7�பேகாண� ேப�ைட� ெத�� தமி; 
வி��வானாகிய � ைவ�தியநாத ேதசிக ெர�பவ� ேக�� விய+�-றா�.  
 
தி�வாவ��ைற ெச�ற�.  
 
அ+பா( இ#கவிஞ� சிகாமணி H�றாவ� தின�தி� காைலயி( 
தி�வாவ��ைற#7+ �ற+ப�டா�. நாC� உட� ெச�ேற�. மா[ர�தி6��� 
ேவ. ஒ� கனவாC� வ�தா�. நா� 3�னேம ேக�ட தி�ேவ<கட ெவ�பாைவ+ 
பE��1 சி�தைன ெச>வத-7# ைகயி( ைவ�தி��ேத�. "இ+��தக� எ�ன?" 
எ�. இவ� ேக�க, "தி�ேவ<கடமாைல" எ�ேற�; இவ� க�டைள+பEேய நா� 
அதைன+ பE��#ெகா�ேட வ�ைகயி( சிேலைடயி� ேவ.பா�கB�, 
அ�வைரயி( அறி��ெகா�ளாத ெபா�� விேசட<கB� என#7 அ�ைற� தின� 
இவரா( ெதாிய வ�தன. தி�வாவ��ைற ேபாவத-7� அ� 3E�த�. அ# 
கால�தி-7 3�ேப அாியிZ�1 சடேகாைபய<காாிட� அ� Nைல நா� 
ேக�E��ேத�. ஆனாK� இவ� பாடM ெசா�ன ெபா*�தா� அத� 
உ�ைமயான ெப�ைமD� �ைவD� �ல+ப�டன. தி�வாவ��ைற ேபான�� 
வழ#க�ேபால+ ெபாியவைகயி( கா�த�, உபேதச கா�ட�, பிரேமா�தர கா�ட�, 
காசி கா�ட� 3த6யன8� சி�ன வ7+பி( தி�விைளயாட(, தி� நாைக# 
காேராண+ �ராண�, மா[ர+ �ராண� 3த6யன8� 3ைறேய பாட<ேக�க+ெப-. 
வ�தன. 
 
இர�� வைக+ பாட<கB� நடவாத சமய<களி( இவ� ெசா(K� N(கைள 
ஏ�E( எ*�வ��, ந�ப�கB#7 அC+ப ேவ�Eய கEத<கைள இவ� ெசா(ல 
எ*தி 3E��# ைகெயா+ப� வா<கி� தபா6( அC+�வ��, 3�� ேக�Eராத எ�த 
NK#காவ� ெபா�� ேக�� வ�வ��, Nதனமாக வ�த மாணா#க�கB#7 
இவ�ைடய க�டைளயி�பE பாட� ெசா(Kவ�� என#7 அ#கால�தி( அைம�த 
ேவைலக�. 
 
�+பிரமணிய ேதசிக�#7 இவ�பாK�ள ேபர��.  
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காைல+பாட� நட�� 3Eவத-7� பதிெனா� மணி ஆகி வி��; சில சமய� 12 - 
மணி ஆகிவி�வ�� உ��. இவ� @ைஜைய 3E��#ெகா�� வ�வத-7 
ேநரமானா(, ப�தி#7 வர#2Eய தி�#2�ட�தா� அைனவேரா�� ேதசிக� 
கா�தி�+பா�. அ1 ெச>தி தம� காதி-7 எ�Eய8ட� த� நியம<கைள விைரவி( 
3E��#ெகா�� இவ� ெச(Kவா�. 
 
ப�தி#க�E� ேம(ப#க�திK�ள வாயி6� நிைல 7றியதாயி��தைமயி� அ<ேக 
இவ�ேபா7�ெபா*� சிரம�ேதா� 7னி�� விைர�� ெச(Kதைல# க�ட ேதசிக� 
அ�த+ பாக��� தி�+பணி நட#7�ெபா*� இவ� ெசளகாியமாக1 ெச(Kத-7� 
த#க உயர3�ளதாக அ�த நிைலைய அைம#கேவ��ெம�. க�டைளயி�டா� ; 
அ<ஙனேம அைம#க+ெப-ற�. அைத# கவனி�த பல� இவாிட� ேதசிக�#7�ள 
ேபர�ைள மிக8� பாரா�Eன�. 
 
ஒ� ெமாழிெபய�+�+ பாட(.  
 
ஒ�நா� தி�வால<கா��� தியாகராஜ சாFதிாிகளிட� இவ� ேபசி#ெகா�E��த 
ெபா*� அவ� ஒ� �ேலாக� ெசா(6+ ெபா�B� ெசா�னா�. இவ� அதைன 
உடேன ெச>Dளாக எ*�வி��+ பE#க1 ெச>தன�. அவ� ேக�� விைரவி( 
ெபா�� விள<7�பE இவ� ெமாழிெபய��தைத அறி�� விய�தா�. அ1 ெச>D� 
வ�மா.: 
 

(வி��த�)   {6.16} 
"ெந-றியி னீ. �ைன�திட+ பராக� 

      நிமி��ெதழ+ ப(ெசவி ேதா.�  
�-றிய வரா#க� அைடெவாழி� தி�வா� 

      ���திேபா� H1சிைன ெயறிய+  
ப-றிய Tத-றீ ெயழமதி D�கி+  

      பாய3 �7�திட+ �-ேறா(  
ெவ-றியா �யி�ெப- ெறழவிைட ேயாட 

      ெவ�ணைக �ாிபிரா� �ர#க."  
(சிவபிரா� தம� தி�ெந-றியி( தி�நீ. �ைன�தன�; அ+ெபா*� அ�த நீ. அவ� 
தி�1ெசவியி( 7�டலமாக அணி�தி��த நாக<களி� க�களி( வி*�த�; அைத 
நீ#7வத-7 அைவ ெப�H1� வி�டன; அ#கா-றா( ெந-றி#க� ெந�+� எாி�த�. 
அ�த Yவாைலயினா( தி�3Eயி6��த பிைற உ�கி அ3த�ைத உ7�த�; 



107 

 

அPவ3த� �ளிபட உைடயாகிய �6�ேதா( உயி�ெப-ெற*�த�; அ� க�� 
இடபவாகன� அMசி ஓEய�; இ#கா�சிைய# க�� அவ� நைக�தா�; அ�தைகய 
சிவபிரா� கா�த��க.) 
 
இPவ�ண� அ+ெபா*த+ெபா*� ெச>த ெமாழிெபய�+�+ பாட(க� 
ப-பலெவ�. ேக�வி. 
 
தி�+ெப���ைற+ �ராண� பாட�ெதாட<கிய�.  
 
இ+பE இ�#ைகயி( ஒ� தின�தி( �+பிரமணிய ேதசிக�ைடய க�டைள+பE 
ந(லேவைளயி( இவ� தி�+ெப���ைற+ �ராண�ைத இய-ற� ெதாட<கினா�. 
ெதாட<கிய8ட� எ*�தாணி ைகயி( இ(லாைமைய யறி�� மட��# 
காாியFதெரா�வைர யைழ�� ஓ� [19] எ*�தாணிையD� ஏ�கைளD� ெகாண��� 
எ�னிட� ெகா�#7�பE ெசா�னா�. அவ� அ+பEேய ெச>தன�. ேயாசி�� 
ைவ�தி��த ஒ� விநாயக� கா+�1 ெச>Dைள வழ#க+பEேய ெபா�வாக 3த6- 
ெசா(6 எ*�வி�தா�.  
 
அ+பா( Fதல விநாயகராகிய ெவயிKவ�த விநாயகர� F�திைய+ பா�வத-7 
இவ� ேயாசி+பைத அறி��, "3�னேம நா� மா[ர�தி-7 வ�� ெமாழிெபய�+�+ 
��தக� 3த6யவ-ைற# ெகா��த8ட�, 'நில8வ�த 3Eயிெனா� ெவயிKவ�த 
மழகளி-ைற நிைன�� வா;வா�' எ�. ஐயா அவ�க� ெசா�ன ஓரE என#7 
ஞாபக�தி6�#கி�ற�" எ�. 7றி+பி�ேத� ; "அ+பEயா? அ� 
ந�றாகவி�#கிற�" எ�. ச-. ேநர� ேயாசி�� 3த( H�றEையD� சிற�த 
க-பைனDட� 3E�� ஈ-றEைய இ.தியிேல எ*��பE ெசா(6 ேமேல 
பாட(கைள1 ெசா(6 எ*�வி��#ெகா�� ேபானா�. அ1ெச>D� வ�மா. : 
 
(வி��த�)   {6.17} 

"[20]இல8வ�த ெசPவாெய� ெப�மா�E பா�ைவெயா��  
இ�#7 3�_(  

ெசால8வ�த ந�ெப�மா� பா�ைவDேம- றம�சிற+��  
ேதா-றி யா<7+  

பல8வ�த ெபாழி(வளMசா( 7���ைறD� ெப���ைறயி-  
ப�� 2��  
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நில8வ�த 3Eயிெனா�� ெவயிKவ�த மழகளி-ைற  
நிைன�� வா;வா�." 

 
இ�நிக;1சிைய# க�ட அ�கி6��த அறிஞ�கB#7 விய+ ��டாயி-.; 
"ம-றவ�களாக இ��தா( த�ைம எPவள8 �க;�� ெகா�வா�க�? ந�ைமD� 
நி�+ப�தி��+ �கழ1 ெசா(வா�கேள!" எ�. அவ�க� த�3� 
ேபசி#ெகா�டா�க�. 
 
'சிறவாதவ-ைறD� சிற+பி#க வ(லவ�.'  
 
தி�+ெப���ைற+ �ராண�தி( நா��+படல� @��தியாயி-.. நட�த பாக<கைள1 
�+பிரமணிய ேதசிகாிட� பE��# கா�ட இவ� வி��பின�; தியாகராச ெச�Eயா�� 
உடனி��தா( மிக8� நலமாயி�#7ெம�. நிைன�� ஒ�நா� அவ�#7 
எ�ைன#ெகா�� ஒ� கEத� எ*�வி�தன�; "வ�கிற சனி#கிழைமயி� பி-பக6( 
தி�+ெப���ைற+ �ராண�தி( நட�த பாக�ைத �ல� மகா ஸ�நிதான�தி� 
தி�1ெசவி சா��த எ�ணியி�#கிேற�. அ#கால�தி( நீD� உடனி��தா( 
தி�+தியாக இ�#7�. ஆதலா( சனி#கிழைம Rாிேயாதய கால�தி( 
ேகா��மா<7ள#கைரயி( நா� பா�#7�பE நீ வ��விடேவ���. 
சிறவாதவ-ைறD� சிற+பி#கவ(லவ� நீய(லவா?" எ�ப� அ#கEத�தி- க�ட 
விஷய�. சனி#கிழைம காைலயி( எ+பED� அவ� வர#2�ெம�. நிைன�� 
காைலயி( அT]டான�ைத 3E��#ெகா�� ேகா��மா<7ள�� வடகைரயி� 
கீைழ#ேகாEயி( அவ�ைடய வரைவ+ பா���#ெகா�ேட இவ� நி�றா�. 
 
கEத�ைத# க�ட ெச�Eயா� ெவ�ளி#கிழைம இரா+ ேபாசன�ைத 
3E��#ெகா�� உடேன 7�பேகாண�தி6��� வ�Eயி( ஏறி1 Rாிேயாதய 
கால�தி- ேகா��மா<7ள�தி� வடகைரயி� ேமைல#ேகாEயி( வ�ைகயி( இவ� 
கிழ#ேக நி-பைத# க�� வ�Eைய வி�� இற<கி ஆவேலா� விைர�� 
வ�வாராயின�. அ<ஙன� வ�த ெச�Eயா� இவ�#7 அMச6 ெச>� வி�� உடேன 
ேகாப#7றி+�ட� எ�னிட� வ��, "ஐயா எ*த1 ெசா�னாK� நீ� எ*தலாமா? 
சிறவாதவ-ைறD� சிற+பி#கவ(லவ� நானா? ஐயா அவ�க� அவசரமாக1 
ெசா�னாK� ேயாசி�த(லேவா நீ� எ*தேவ���?" எ�. ேமேல ேமேல 
க�E+பாராயின�. இ#கவியரச� அவைர+ பா���, "ஏன+பா அவைர# 
க�E#கிறா>? நாேன அ+பE எ*த1 ெசா�ேன�. நீ இடமறி�� ச�ேதாஷி+பைத 
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ேநேர பல3ைற பா��தி�#கிேறேன, நீ இ��தா( ஸ�நிதான�தி-7� 
தி�+தியாயி�#7ம�ேறா?" எ�. ெசா�னா�. 
 
ெச�Eயா�, "�ைவ நிர�பிய உ<கBைடய N(களி- சிறவாத பாக� ஏேதC� 
இ��தால�ேறா நா� சிற+பி#கேவ��வ�? அ� கிைடயாேத. ' நீ வ�� ேக�� 
மகி;1சியைடய ேவ���' எ�. எ*தியி��தா( என#7� தி�+தியாக இ�#7�. 
ேபான� ேபாக���. இனிேம( இ+பE எ*த1 ெசா(ல# 2டா�" எ�. 
ேக��#ெகா�� பி�ைளயவ�கBட� V� வ�� ேச��தன�. 
 
பி-பக6( �+பிரமணிய ேதசிக�#7 3�ேன �ராண� பE��# கா�ட+ப�ட�. 
கட8� வா;�தி- சிலசில பாட(களி- �ராண�திK�ள சாி�திர<க� 
அைம#க+ப�E��தன. அவ-ைற+ ப-றி1 ெசா(K�ெபா*� இவ�, "[21] NCத( 
ெபா�ைள� த�னக�தட#கி எ�C� பாயிர இல#கண� அைமய இPவா. 
பாட+ெப-ற�. இ<ஙனேம காMசி+ �ராண� 3த6யவ-றி� கட8� 
வா;��#களி- காண+ப��. அவ-ைற+ பி�ப-றி�தா� அEேய� இ<ஙன� 
ெச>ேத�" எ�றா�. 
 
உடனி��த தியாகராச ெச�Eயா� 3த6யவ�கB� வடெமாழி வி��வா�கB� 
பிற�� ேக�� மகி;1சியைட�தா�க�. ேதசிக� மிக8� பாரா�Eய�ட�, "இ�Nைல 
விைரவி( 3E�தா( அர<ேக-.த-7ாிய ஏ-பா� ெச>ய+ப��" எ�.� 2றினா�. 
அ<ஙனேம இவ� ஓ>8 ேநர<களி- �ராண1 ெச>D�கைள இய-றி எ*�வி�� 
வ�தா�. ெச�Eயா� விைடெப-. அ��த தி<க�கிழைம காைலயி- �ற+ப��# 
7�பேகாண� ெச�றா�. 
 
பா�#க வ�பவ�க�.  
 
பல ெச(வ�கB� வி��வா�க� பல�� �+பிரமணிய ேதசிகைர� தாிசி��1 
சிலதினமி��� ஸ(லாபM ெச>த- ெபா���� தி�வாவ��ைற#7 வ�வா�க�. 
சில�ைடய வி�+ப�தி�பE அவ�க� ெச>தனவாக+ பிற�#7� ேதா-.�வ�ண� 
�திய ெச>D�கைள1 ெச>� ெகா����, சில� ஏேதC� �திய Nெலா�ைற1 ெச>� 
ெகாண��தா( அைத� தி��தி# ெகா���1 சிற+�+பாயிரமளி���, தா� பE�த 
N(களி( உ�டான ஐய<கைள யாேரC� வ�� வினாவினா( அவ-ைற� தீ����, 
இ�C� அவ�கB#7 ஆகேவ�Eயவ-ைற# கவனி��� அC+�வ� இவ�#7 
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அ+ேபா� வழ#கமாக இ��த�. பி�C� நகர+ ப�ளி#2ட<களிK� 
காேலYகளிK� 3�ள தமி;+ ப�Eத�க� தா<க� ெசா(லேவ�Eய பாட<களி- 
கEனமானவ-றி-7+ ெபா�� ெதாி�� ெகா�� ேபாவத-7 வி�3ைற நா�களி( 
வ�� வ�� ேக��வி��� தி�+திD-.1 ெச(வா�க�. அ+பEேய கிராம+ 
ப�ளி#2ட<களிK�ள உபா�தியாய�கB� வ�� தம#7 ேவ�Eய N(கB#7+ 
ெபா�� ேக��� ெதாி��ெகா�� ெச(வா�க�. பி�ைளயவ�கB#7 
ஓ>வி(ைலெய�. ெதாி�தா( �+பிரமணிய ேதசிக� பE#கேவ�Eயவ�கைள� 
த�மிட� வர1ெச>� தாேம பாடM ெசா(6� ெதளிவி�� அவ�கைள அC+�வா�. 
 
வ�பவ�க� பலவைகயாராக இ��த( 2��. அவ�களி- ப�திேபாஜன��#7 
உாியவ�கைள+ ப�தியி( ைவ�� உ�பி�தK� ஏைனேயாைர அவரவ�ைடய 
பிாி8#7� த#கபE ேவ. ேவறிட<களி( தனி�தனிேய ைவ+பி�� ஆகாரM 
ெச>வி�தK� இடமளி�தK� பிற8� ஆதீனக��த�ைடய ஆM ைஞயா( ஒ*<காக 
நைடெப.�. அ�த அC2ல�ைத உ�ேதசி�ேத சில� பாட<ேக�பத-7 
வ�வ�ேபா( வ�� சில தின� இ��� ெச(வா�க�. 
 
த�H�களி- பாடMெசா(Kேவா� இ(லாைமயாK� திரவிய ெசளகாிய� 
இ(லாைமயாK� இவ� பாடM ெசா(Kதைல# ேக�விD-. அE#கE வ�� பE#க 
வ�ேவா� சில�. சில மாத<களி��� ேவ�Eயவ-ைற# ேக��#ெகா�� விைட 
ெப-.+ ேபாேவா� சில�. 
 
வ�ெறா�டர� ஞாபக ச#தி.  
 
க�த�ராண+பாட� நட�� வ�ைகயி( அதிK�ள கய3கC-ப�தி+ படல�தி( 70-
ஆவ� ெச>Dளாகிய, "மா�டவPவ6யகல�" எ�ற ெச>DB#7+ ெபா�� 
விள<காைமயா( இவ� ெந�ேநர� ேயாசைன ெச>�வி��, "வ�ெறா�ட� 
இ�Nைல 3�� பாட<ேக�ட���. அவ� சி�தி��� ைவ�தி�+பா�. அவ� 
வ��ெபா*� ேக�டா( விள<7�" எ�றா�. அPவாேற அவ� பி�� ஒ�சமய� 
வ�தெபா*�, "க�த�ராண�தி- கய3கC-ப�தி+ படல�தி( ஒ� ச�ேதக�” எ�. 
ெசா(6வி��+ பாட6� 3தைல இவ� ெசா(ல� ெதாட<73�ேப, "இ�ன 
ெச>Dேளா?" எ�. அ1ெச>Dளி� 3*+பாக�ைதD� ெசா(6� தா� 3�� 
ேக�E��தபE ெபா�ைளD� அவ� 2றிவி�டன�. மாணா#க�கெள(லா�� 
அவ�ைடய ஞாபக ச#திையD� பாட� ேபா-றைலD� ெதாி�� விய�தா�க�. 
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எ� த�ைதயா�#7 எ*திய கEத�.  
 
அ+�ராண�ைத நா<க� பாட� ேக�� வ�த கால�தி( [22]கா�7E எ�C� ஊாி( 
இ��த எ� த�ைதயா� 3ட#7 Yவர�தா( மிக8� ��ப� உ-றா�; 
"பி�ைளயவ�களிட� பE��# ெகா�E��த ஒ� பிராமண� அவ�கைள வி��+ 
பிாி��ேபானா�" எ�. யாேரா ஒ�வ� 2றியைத அவ� ேக�விD-. நா�தா� 
அ<ஙன� பிாி�� வி�ேடேனாெவ�. ஐய3-றா�. உடேன வ�� எ�ைன+ 
பா�#கேவ��ெம�ற வி�+ப� அதிகமாக இ���� ேதக அெசௗகாிய�தா( 
அவ�#7 வர# 2டவி(ைல. கவைலயினா( அெசௗகாிய� அதிகாி��வி�ட�. 
அதனா( உ�தமதான�ர�தி( இ��த எ� சிறிய த�ைதயா�#7� த�3ைடய ேதக 
அெசள#கிய�ைத� ெதாிவி�தேதா� எ�Cைடய நிைலைய+ ப-றி ந�றாக 
விசாாி�� உடேன எ*தேவ��ெம�. ஒ� கEத� எ*தினா�, அவ� அ# கEத�ைத 
ஓ� ஆ� வச� தி�வாவ��ைற#7# ெகா��தC+பினா�. அைத# க�ட8ட� 
தக+பனாைர+ பா�#க ேவ��ெம�ற ஆவK� கவைலD� என#7 மி7தியாக 
உ�டாயின. அவ�ைடய ேதக அெசள#கிய�ைத நிைன�� வ��திேன�; 
எPவாேறC� ேபா>+ பா�#கேவ�� ெம�ெற�ணி+ பி�ைளயவ�கைள உ�தர8 
ேக�ேட�.  
 
எ�Cைடய வி�+ப�ைத யறி�த இவ� �ைணயி�றி எ�ைன அC+ப� �ணியாம( 
என#7� த#க ஆ.த( 2றி எ� த�ைதயா�#7 ஒ� கEத� எ*�வி�தா�. அ� 
வ�மா.: 
 
உ 
சிவமய�. 
"சா� 7ேலா�தம சா�பவ�களாகிய ஐயரவ�கB#7 அேநக த�ட�. 
 
" இPவிட� யாவ�� ே%ம�. சாமிநாத ஐய�� ே%மமாக இ�#கிறா�. தா<கB� 
7ழ�ைத 3த6யவ�கB� ே%மமாக இ�#கிற ெச>தி#7# கEத� வைர�தC+ப 
ேவ���. 
 
"தா<க� சாீர ெசள#கிய� இ(லாம6��� தைல#7 ஜல� ேபா��# 
ெகா�டதாக8� அ�ன� ெச(லாம6�#கிறெத� .� [23]சி�னசாமி 
ஐயரவ�கB#7 எ*திய கEத� இPவிட� வ�� ேச��த�; பா�ைவயி�ேடா�. 
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சாமிநாத ஐய� மிக8� கிேலச+ப��, ‘இ+ேபாேத ேபா> நா� பா���#ெகா�� 
வ�ேவ�' எ�. தீவிரமாக+ பிரயாண+ப�டா�. அ+ேபா� நீ�� நிழK� இ(லாத 
கா�� ராYய�தி( நிராதாரமாக+ ேபாவ� 2டாெத�. நா� த��தி�#கிேற�. 
அ+பE� த��தி���� அவ� நீ<க� எ�ன சிரம+ப�கிறீ�கேளாெவ�. சதா 
கவைலD�ளவராகேவ இ�#கிறா�. ஆைகயா( இ�த# கEத� க�ட8டேன உ<க� 
ேதக ெசள#கிய�ைத# 7றி�� ஒ� கEத� அC+�வத�றிD� அPவிட��# 
காாிய<கைள+ பா���# ெகா�� 3� கEத�தி( எ*தியபEேய வ�� 
ேசரேவ���. 
 
"உ<க� ேதக ெசள#கிய�ைத# 7றி��1 சீ#கிர� கEத� அC+பிவி�டா( நீ<க� 
ப�� நா� தாமதி�� வ�தாK� வரலா�. 'சாமிநாத� ெசள#கிய� ெதாி�தா(தா� 
என#7 ெஸள#கியமா7�' எ�. எ*தியி�#கிறீ�கேள. அவ� நிர�ப8� 
ெசள#கியமாக இ�#கிறா�. அவைர# 7றி�� யாெதா� கவைலD� ேவ�டா�. நா� 
இ+ெபா*� தி�வாவ��ைறயிேலேய இ�#கிேற�. காகித3� தி�வாவ��ைற#ேக 
அC+ப ேவ��வ�. [24]............. ..............  
இ#கEத� சாமிநாைதய� ைகெய*��. ஆைகயா( சீ#கிர� பதிலC+பேவ���. 
 
இ<ஙன�  
ஆ<கிரச ஆ�� ஆவணி மாத� 32.   மீனா�சி��தர�." 
 
இ# கEத�ைத+ பா��த8ட� எ� த�ைதயா�, "உ<கBைடய அ�ைமயான கEத� 
வ�� என#7 மி#க ஆ.தைல விைளவி�த�. என#7�ள அெஸள#கிய� இதனா( 
சீ#கிர� நீ<கிவி�ெம�. எ�`கிேற�. ெஸள#கியமான8ட� வ�� 
பா�#கிேற�" எ�. இவ�#7 ஒ� பதி( எ*திவி��1 ெசளகாிய+ப��தி#ெகா�� 
சில வார<கB#7+ பி�� தி�வாவ��ைற#7 வ�தா�; எ�Cட� சில தின� 
இ��� பி�ைளயவ�கேளா� ச�பாஷைண ெச>�வி�� மன3வ�� மீ��� 
ேம-2றிய கா�7E#71 ெச�றா�. 
 
'உலெகலா�' எ�C� ெச>Dளி� உைர. 
 
ஆ<கிரஸ வ�ஷ� கா��திைக மாத�தி- ெபாிய �ராண+ பாட� ஆர�பி#க+ப�ட�. 
தியாகராச ெச�Eயா�� வ�� ேக�� இ��-றன�. இய(பாகேவ மகா 
ைவ�தியநாைதய�� அவ� தைமயனா� இராமசாமி ஐய�� மட�தி-7 
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வ�தி��தைமயா( அவ�கB� சிலதின� உடனி��� ேக�� வ�வாராயின�. 
அ+�ராண�ைத நட�த� ெதாட<கிய ெபா*� Hல� ம��3�ள சில அ1�+ 
��தக<கB� சில பாக�தி-7 ம��� உைர எ*த+ப�ட ��தக� ஒ�.� 
வ�தி��தன. "உலெகலா�" எ�ற ெச>DB#7 அ�த உைரயாசிாிய� எ<ஙன� 
ெபா�� ெச>தி�#கிறாெர�பைத அறிவத-7 அதCைரைய+ பE+பி�� இவ� 
ேக�டா�. அ1ெச>Dளி� நய�ைத அP8ைர ந�7 �ல+ப��தவி(ைல. 'மல� 
சில�பE' எ�பத-7 இல#கண+ பிைழயாக மல� ேபா�ற சில�பEெய�. ெபா�� 
எ*த+ப�E��த�. அதைன யறி�� இவ� மனவ��தமைட��, "மல� சில�பE 
ெய�ற� விைன�ெதாைக; அத-7 மல��த சில�பE ெய�ப�தா� ெபா��. 
மல�ேபா�ற சில�பEெய�. ெபா�� ெகா�ள ேவ��மானா(, மல�1சில�பE 
ெய� றி��த( ேவ���. அ+பEயி��த( இ<ேக ெபா��தா�" எ�றா�; 
உலெகலா� மல� சில�பEெயன இைய#க ேவ��ெம�.� இ+ெபா�B#7 
ேம-ேகா� தி�வாசக�திK�ள, "தி(ைல HW ராEய ேசவE, ப(Kயி ெர(லா� 
பயி�றன னாக" எ�பெத�.� எ<கB#71 ெசா�னா�. அ�த உைரைய1 
�+பிரமணிய ேதசிகாிட��� பE��# கா�ட1 ெசா(லேவ ேக�� அவ�� 
அதி�+திD-றா�. அ�த வ��த� மன�தி( இ��ேத வ�த�; அத� ெபா�ைள 
யாவ�� எளிதி( அறி�� ெகா�ள1 ெச>யேவ��ெமன எ�ணிேய, ேச#கிழா� 
பி�ைள� தமிைழ இவ� இய-.ைகயி( [25] "மாேம8" எ�C< கா+�1 ெச>Dளி( 
விள#கின�; அ1ெச>DளிK�ள நா� காமE 3த6யவ-றா( இ� விள<7�. 
 
ெபாிய �ராண+ பாட�ைத நி.�திய�.  
 
ெபாிய �ராண�தி- க�ண+பநாயனா� �ராண�ைத+ பாட< ேக�� வ�ைகயி- சில 
தின�தி-7+ பி�� என#7 3த6- க�ைமயான Yவர� க�ட�. பி�� ெபாிய�ைம 
(பைனேயறிய�ைம) @�E வி�டைமயா( ைதமாத 3த6( எ� அ�மாCைடய 
ஊராகிய Rாிய Hைல#7 நா� ெச(K�பE ஏ-ப�ட�. நா� ெச�றதனா( 
மனவ��த3-றி��த பி�ைளயவ�கBைடய ேநா#க�ைத அறி�த ஆதீனக��த�, 
"சாமிநாைதய� ெசள#கியமைட�� வ�த பி�ேப ெபாிய �ராண�தி( எMசிய 
பாக�ைத+ பE#கலா�" எ�றா�. அதனா( அ+பாட� சில கால� வைரயி( 
நைடெபறவி(ைல. 
 
பல ஊ�கB#71 ெச�ற�.  



114 

 

 
அத-7ேம( இவ� த�3ைடய மாணா#க�கBட� �ற+ப��� தி�வா5�, 
கீ;ேவf�, நாகப�Eன�, ஆவராணி, காைர#கா(, தி�1சிரா+ப�ளி 3த6ய 
இட<கB#71 ெச�றா�. ைத மாத�தி( இவ� தி�வாவ��ைற#7� தி���ைகயி( 
நீடாம<கல��#7 வ��ெபா*� இவ�#7 3ட#7 Yவர� க�� வி�ட�. அதனா( 
��ப� உ�டானைமயா( அPQாிK� அயZ�களிK3�ள சில கனவா�களி� 
உதவியினா( அ� நீ<7�வைரயி( அ<ேக த<கியி��தா�. 
 
ஒ� பா�E-7+ ெபா�� 2றிய�.  
 
தமிழி( ந(ல பயி-சி இ(லாம( N(கB� அ<க<ேக ஐய�தி-கிடமான சில 
ெச>D�கைள ம��� மனன� ெச>� ெகா�� பE�த யாைரேயC� க�டா( 
அ�த+ பாட(கைள1 ெசா(6+ ெபா�� ேக�ப� சில�ைடய வழ#கெம�ப� 
அறிஞ�கB#7� ெதாி�தி��த( 2��. அ�தைகய ெச>D�களி� ெபா�ைள� 
ெதாி��ைவ��# ெகா�டதனாேலேய எ(லா வி��வா�களிK� தா� 
ேம-ப�டவ�கெள�ற த�#7 அ�ேனா�#7 உ�டாகிவி��. அதனா( த�3ைடய 
சில வினா#கB#7 விைட அளியாதவ�க� தமி;வி��வா�கள(லெர�. தாேம 
தீ�மானி�� வி�வா�க�. அ<ஙன� அவ�க� ெசா(ல# 2Eய ெச>D�க� : 
[26]"வ�ெததிேர ெதா*தாைன', "நMச ம�னவைர", ஆயமா நாக� " , [27]"மா�லராகி 
வ�த " எ�பன 3த6யைவ. 
 
அ�த வைகைய1 சா��த ஒ�வ� இவ�ைடய வரைவ அறி�� இவ�பா( வ�� ேக�வி 
ேக�க�ெதாட<கினா�. இவ� 3கமாக எPவளேவா பல அாிய விஷய<கைள# ேக�� 
அறி�� ெகா�ளலா ெம�ற எ�ண� அவ�#7 உ�டாகேவயி(ைல. ஏேதC� 
இய-ைகயாகேவ பE�தி��தால(லேவா அ�த எ�ண� உ�டா7�? அவ� ேக�ட 
ஒPெவா� வினாவி-7� இவ� எளிதி( விைடயளி�� வ�தா�. வ�தவ� த�3ைடய 
சர#7#கைள ஒPெவா�றாக எ���வி�டா�. பலெச>D�கB#7� இவ� ெபா�� 
2றி வ�வைத# ேக�ட அவ�, அ� கா.� மி#க ஐய�தி-கிடமாயி��த�� அவரா- 
ெபா�� அறி��ைவ#க+படாத�மாகிய, 
 

(க�டைள# க6��ைற)    {6.18} 
"[28]காணிD< காணிD< காணிD< காணிD< காணிD<கா-  
காணிD< காணிD< காணிD< காணிD< காணி3#கா-  
காணிD< காணிD< காணிD< காணிD< காணிDநா- 
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காணிD< காணிD< காணிD< கா��< க*#7�றேம "  
எ�C� ஒ� ெச>Dைள#2றி+ ெபா�� வினாவினா�. 
 
இவ� அதிேல உ�ள காணிகைள# 2�E, "காைல# கா�� ெம�ப� இத� ெபா��. 
க*#7�ற�ைத யைட�தா( அ� தல� சிவெப�மா� தி�வEைய# காண1 
ெச>Dெம�ப� இத� க���. இ�,  
 

{6.19} 'பிண#கிலாத ெப���ைற+ெப�� பி�தேன  
............... எ� விைன ெயா�தபி�,  
கண#கிலா�தி�# ேகாலநீ வ�� கா�Eனா>க*# 7�றிேல'  

 
எ�பைத நிைன�� பாட+ ெப-ற�" எ�. விைடயளி�தா�. ேக�ட அவ� விய��, 
"இ�வைரயிK� யா�� இத-71 சாியாக+ ெபா�� ெசா(லவி(ைல. கEனமான 
ெச>Dைளேய ெபா.#கி எ(ேலாைரD� ேக��# கல<க1 ெச>� ெகா�� வ�� 
நாேன ெதாி��ெகா�ளவி(ைல. யாெதா� கவைலDமி�றி இத-7+ ெபா�� 2றிய 
தா<க� ெத>வ+ பிறவிேய" எ�. பாரா�E# 2றி மகி;�� ெச�றா�. 
 
அவ� ெச�றபி� இவ�, "இ+பE ஒ� 2�ட�தின� தமி;நா�E( இ�#கிறா�க�. 
இ�தைகய பாட(கB#7+ ெபா�� 2.வ�தா� உ�ைமயான �லைம ெய�ற 
அபி+பிராய�ைத அவ�க� எ+ெபா*�� விடமா�டா�க�" எ�றா�. உடனி��த 
அPQராாி- சில�, "இ�த� �]ட� எ�த� தமி; வி��வா� வ�தாK� இ+பEேய 
ேக�வி ேக�ப� வழ#க�. சா�வான சில� இவCைடய படாேடாப�தி( மய<கி 
அட<கி வி�வா�க�. அதனா( இவCைடய ெகா*+� மி7�� வ�த�. இ�ைற#7� 
த<க� 3� இவCைடய க�வ� அட<கி-.. எ<கB#7 அ� 
ச�ேதாஷமாகவி�#கிற�" எ�றா�க� . 
 
தி�வாவ��ைற#7 ம.பE வ�த�.  
 
அ<ேகD�ளவ�ைடய வி�+ப�தி�பE இவ� ேமனா+ப(ல#ைக 
உபேயாகி��#ெகா�� தி�வாவ��ைற#7 வ�வாராயின�. உட� ெச�ற 
மாணா#க�கB� தவசி+பி�ைளகB� இவைர மிக8� ஜா#கிரைதயாக# 
கவனி��#ெகா�� வ�தா�க�. இவ�#7 Yவர� வ�தைத# ேக�விD-.� 
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தி�வாவ��ைறயி6��� ெச�றவ�கBட� இவ� மாணா#கராகிய சாமிநாத 
ப�டார ெம�பவ�� வழியி- ெச�. பா��தன�. 
 
எ�ைன+ப-றிய கவைல.  
 
அவைர+ பா��த8ட� இவ�, "சாமிநாதா, சாமிநாைதய�#7+ ெபாிய�ைம எ�த 
ம�E6�#கிற�? தைல#7 ஜல� வி� டாயி-றா? ெசள#கியமாக இ�#கிறாரா?" 
எ�. ேக�டன�. ப�டார�, "நா� பா�#கவி(ைல; அதனா( அவைர+ப-றி என#7 
ஒ�.� ெதாியா�" எ�. 2றேவ இவ�, "அE#கE ெச�. அவைர+ பா��� 
வ��பE ெசா(6 அத-காக�தாேன உ�ைன� தி�வாவ��ைறயி( ைவ�� வி�� 
வ�ேத�? நீ கவனியாம6��த� என#71 சிறி�� தி�+தியாக இ(ைல" எ�. 
ெசா(6வி��� தி�வாவ��ைற#7 வ�தா�; வ�த8டேன ேம-2றிய 
சாமிநாதப�டார�ேதா� ேவெறா�வைரDM ேச��� எ�Cைடய நிைலைய அறி�� 
வ��பE RாியHைல#7 அC+பின�. அவ�க� வ�� எ�ைன# க�� கவைல 
தீ���, "உ<கBைடய ேதக�தி� நிைலைமைய ந�றாக அறி�� ெகா�� விைரவி( 
வ�� ெதாிவி#7�பE ெசா�னத�றி ஏதாவ� உ<கB#7 ஆகேவ�Eயி��தா( 
அைதD� ெதாி�� வ�� ெசா(ல ேவ��ெம�.� ஐயா அவ�க� ெசா�னா�க�. 
அவ�க� உ<க� விஷயமான கவைலேயாேடேய யி�#கிறா�க�. சீ#கிர�தி( 
நா<க� ெச�. ெசா(லேவ���" எ�. ெசா�னா�க�. உடேன நா�, "இ<ேக 
யாெதா� 7ைற8மி(ைல. எ�Cைடய அ�மானவ�க� எ�ைன ந�றாக# கவனி�� 
வ�கிறா�க�. 2Eய சீ#கிர�தி( எ� ேதகநிைலைம ந�றாக1 ெசள#கியமாகி வி��. 
ஆன8ட� வ�� அவ�கைள+ பா��� என#7 உ�ள வி�+ப�ைத+ @��தி 
ெச>�ெகா�ள எ�ணியி�#கிேற�. இைத� ெதாிவி+பேதா� என#7 உ�ள 
இைடவிடாத ஞாபக�ைதD� ெதாிவிD<க�" எ�. ெசா�ேன�. அ+பா( மிக8� 
அவசரமாக அவ�க� ெச>தி ெசா(Kத-7� தி�வாவ��ைற#7+ ேபா>வி�டா�க�. 
அவ�களா( எ�Cைடய நிைலைய� ெதாி��ெகா�ட இ+�லவ� ெப�மா� சில 
தின<கB#7 ஒ�3ைற எ�ைன+பா��� வ��பE யாைரேயC� அC+பி வ�தா�. 
என#7 அ� மிக8� ஆ.தலாக இ��த�. 
 
மகாமக�.  
 
அ+பா( ஆ<கிரஸ வ�ஷ� (1872) மாசி மாத� 7�பேகாண�தி( � மகாமக 
��ணிய காலமானதா( Fநான�தி� ெபா���� தி�#2�ட�ேதா�� ம-ற+ 
பாிவார<கேளா�� �+பிரமணிய ேதசிக� அ�நக�#7 விஜயMெச>� அ<ேக 
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ேப�ைட� ெத�விK�ள ஆதீன மட�தி( த<கினா�. த�3ைடய மாணா#க� 
பலேரா�� இ#கவிஞ�ேகாமாC� உட� ெச�. அ<ேக சில தின� இ��� 
சிற+பி�தா�. தமி;நா�E� பல பாக<களிK�ள ஜமீ�தா�கB� மி�டாதா�கB� 
பிர�#கB� சி]ய ேகாEகB� அ<7 வ�� ேதசிகைர� தாிசி�� மகி;வைட�-
தா�க�; அ�த நகாிK�ள ைசவ+ பிர�#களி- பல� மேக�வர @ைஜD�, ப�டண+ 
பிரேவச3� மிக1 சிற+பாக நட�தி ைவ�தா�க�. �+பிரமணிய ேதசிக� ஒ� ெபாிய 
சைப 2�E வி��வா�கB#ெக(லா� ஏ-றபE ஸ�மான� ெச>தன�. வ�தவ�களி( 
தமி;+ பாைஷயி( அபிமான3�ள ெப��பாேலா� இவைர+ பா��� இவ�ைடய 
வா#கி� ெப�ைமையD� அ�ைமையD� பாரா�E� த<கBைடய இட�தி-7 வ�� 
சிற+பி#கேவ��ெம�. இவைர# ேக��#ெகா�� ெச�றன�. சில தின<க� 
ெச�றபி� ேதசிக� பாிவார<கBட� தி�வாவ��ைற#7 விஜய� ெச>தைமயா( 
இவ�� உட� வ�� அ<ேக த<7வாராயின�. 
 
சிற+�+பாயிர<க�.  
 
7�பேகாண��#7 வ�த பிர�#களி- சில��, வி��வா�களி- சில�� உட� வ�� 
தி�வாவ��ைறயி( த<கி1 �+பிரமணிய ேதசிகைர நா�ேதா.� தாிசி+ப�ட� 
பி�ைளயவ�கேளா� ச�பாஷைண ெச>�� வ�தன�. அ+ேபா� இ�திற�தா�#7� 
உ�டான மகி;1சி#7 எ(ைலேய இ(ைல. அவ�களி( ம�ைர இராமசாமி 
பி�ைளெய�பவ� ெச>D� நைடயாக� தா� இய-றிய 'சிவாலய தாிசன விதி' 
எ�C� NைலD� வடெமாழியிK�ள ப���ஹாி சதக<களி� ெமாழிெபய�+பான 
N(கைளD� பE��#கா�E1 ெச+ப� ெச>�ெகா�� சிற+�+ பாயிர<கB� 
ெப-றன�. தி�ெந(ேவ6ைய1 சா��த ேப�ைடயிK�ள [29]�+பிரமணியபி�ைள 
ெய�பவ� த� வழிப�கட8ளாகிய ச�#கைர விநாயக�மீ� தா� இய-றிய ஒ� 
பதிக�ைதD� ேவ. சில N(கைளD� பE��#கா�E� தி��தி#ெகா�� சிற+�+ 
பாயிர<கB� ெப-றன�. அவ-.� என#7#கிைட�த ச�#கைர விநாயக� பதிக1 
சிற+�+பாயிர� வ�மா. :-  
 

(வி��த�)    {6.20} 
"@ேம8 ந<ைகவள� ம<ைகநக ைர<ைகDைட+ ��ேத� ேமனி+  
பாேம8 ம�#கைரேந� ச�#கைரவி நாயக-ேகா� பதிகM ெசா-றா�  
மாேம8 ெசா#க6<க வ�ள�3�ேறா� றிட�ேதா�றி வ�த ெச�ம(  
நாேம8 ெப���க;சா� கைலDண��+ பிரமணிய நாவ ேலாேன."  
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இ<ஙன� தா<களிய-றிய N(கைள இவாிட� பE��# கா�E1 சிற+�+ பாயிர� 
ெப-.1 ெச�ேறா� ேவ. சில�� உ��. 
 
ேச-h� ஜமீ�தா�.  
 
�+பிரமணிய ேதசிக� பி�ைளயவ�கB#7+ ெபா�Bதவி ெச>ய வி��பிD�, 
அPவா. ெச>தா( மட�திK�ளவ�க� மட��+ பண�ைத வைரயைறயி�றி 
இவ�#7� தா� ெகா���1 ெசலவி�வதாக� த�ைம# 7ைற2ற# 
2�ெம�ெற�ணினா�. அதனா( இவ�#7 ேவ. வைகயான ஆதரைவ 
உ�டா#க# க�தி, யாேரC� பிர�#க� வ�தா( இவைர+ பா�#க1 ெச>�� 
அவ�கைள#ெகா�� இவ�#7 உதவி ெச>வி��� வ�தா�. அPவ+ெபா*� அ�த+ 
பிர�#களா( இவ�#7+ ெபா�Bதவி கிைட�� வ�த���. 
 
தமிழி( ந(ல பயி-சிD�ளவரான ேச-றா� ஜமீ�தாராகிய 3��1சாமி 
பா�Eயரவ�க� ஒ� சமய� அ<ேக வ�� சில தினமி��தன�. இவேரா� 
பழகேவ��ெம�C� வி�+ப� அவ�#7 இ��தைமயி� அவைர1 ச�தி��1 
ச�பாஷைண ெச>� வ�தா( தம#7� தி�+தியாக இ�#7ெம�. இவ�#71 
�+பிரமணியேதசிக� ெசா(6யC+பினா�. அ+பEேய இவ� அ�த ஜமீ�தாைர# 
க�� ெந�ேநர� ச�பாஷி�� அவ�ைடய ந-7ண<களி( ஈ�ப��, 
 

(வி��த�)   {6.21} 
"தி�வியKM [30]ேசைறநக ாிராசதா னி�தலமா� தி<க� ேபால  
உ�வியK< கவிைக3��1 சாமிபா� EயCயி�க� உவ+ப ேமவி  
ம�விய[31]�� தரமகா 6<கேவ ளைம1சிய-ற வழிந டா��� 
ெபா�வியலா வர�ாிைம# ெகா+பெத�ென� றியாவ�கB� �கK வாேர"  

 
எ�C� பாட( ஒ�ைற இய-றி+ பE��#கா���பE ெச>தா�. 
 
ஜமீ�தா� ேக�� இ��-. இவ�#7� த#க ஸ�மான� ெச>� பாரா�Eனா�; 
ேச-h�#7 வ�� சில தின<களி��� த�ைமD� ம-றவ�கைளD� மகி;வி#க 
ேவ��ெம�.� வ-�.�தி# ேக��#ெகா�டா�. அ<ஙன� ெச>வதாக 
வா#களி�� இவ� த�3ைடய வி�தி#7 வ�� வி�டா�. 
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தி�வாவ��ைற#7 நா� தி��பிவ�த�.  
 
RாியHைல#71 ெச�றி��த நா� மாசி மாத� 17-ஆ� ேததி �த�கிழைம (26-2-
1873) மாைலயி( எ� த�ைதயாேரா�� �ைறைச ெச�. மட�தி- பல 
அறிஞ�களிைடேய ஸ(லாப� ெச>�ெகா�� விள<கிய இவைர# க�ேட�. 
உட�பி� அ�ைம வ�#க� இவ� க�`#7+ �ல+படாதபE அதிகமாக வி@திைய� 
Wளன� ெச>�ெகா�E��ேத�; எ�ைன# க�ட�� அ�ேக யைழ�� 
இ�#க1ெச>� இவ�, "அ�ைம வ�#க� �ல+படாதபE வி@தி# கவச� 
தாி�தி�#கிறீ�ேபாK�; அைடயாள� ெதாியவி(ைலேய, உ�3ைடய ஞாபகமாகேவ 
யி��ேத�. நீ� இ(லாைமயினா( ெபாிய �ராண+ பாட�ைத நி.�திைவ#7�பE 
ஸ�நிதான� க�டைளயி�ட�. அதனா( அ� நைடெபறவி(ைல. இனி�தா� 
நைடெபற ேவ���" எ�றன�. பி�� அ<ேக வ�தி�+பவ�கB� 
ஒPெவா�வைரD� என#7+ பழ#க� ெச>வி�தா�. நா� பலநாளாக# 
ேக�விD-றி��த அவ�கைள அ�. ெதாி��ெகா�ேட�. 
 
அத�பி�� ெபாிய �ராண�தி( எMசிய பாக3� ந�_( வி��திDைர 
3த6யன8� 3ைறேய எ<களா- பாட< ேக�க+ப�� வ�தன. ம-ெறா� 
வைகயா�#7 ந�_- கா�EைகDைர 3த6யன இவரா- பாடM ெசா(ல+ப�� 
வ�தன. 
 
�+பிரமணிய ேதசிக� வி�தி அைம��# ெகா��த�.  
 
பி�ைளயவ�கB#7� பE#கிறவ�கB#7� வசதியான இட<களி(ைலெய�பைத 
அறி�த �+பிரமணிய ேதசிக� தி�வாவ��ைற� ெத-7 Vதியி� ெத�சிறகி- 
�தியனவாக H�. V�க� க��வி�� அவ-றி( ந�V�ைட இவ�#காக அைம�� 
இவ� வ��தமி(லாதபE ெச�. வ�வத-காக 3� வாயி6� நிைலைய உயரமாக 
ைவ#7�பE க�டைளயி�டா�. அ+பEேய அஃ� அைம#க+ெப-ற�. இ+ேபா�� 
அ�த V� பி�ைளயவ�க� Vெட�ேற வழ<கி வ�கிற�. 
 
அந�தகி�]ண கவிராய�.  
 
வி#கிரமசி<க�ர� � நம1சிவாய கவிராய�ைடய வழி�ேதா�றK� 
சி�ன+ப�ட�தி6��த � நம1சிவாய ேதசிகாிட� அேநக N(கைள+ 
பாட<ேக�டவ�மாகிய அந�தகி�]ண கவிராயெர�பவ�. மகாமக�தி-காக# 
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7�பேகாண� வ�தி��� அ+பா( தி�வாவ��ைற#7� வ�� இவாிட�தி- 
பாட<ேக�� வ�வாராயின�. அவ�ைடய பர�பைர+ ெப�ைமையD� ��தி 
T�ப�ைதD� அறி�� அவ�பா( இவ� அதிக அ�� ெசK�தி வ�தன�. ஒ� ந(ல 
தின�தி( அவ� �+பிரமணிய ேதசிகாிட� தீ�ைச ெப-.#ெகா�டைமயா( 
'அ�பலவாண�' எ�C� தீ�சாநாம� ேதசிகரா( அ+ெபா*� அவ�#7 
அளி#க+ப�ட�. அ+ெபய� அவ�#7 அைம�தைத+ பாரா�Eய இவ� அவ�மீ�, 
 

(க�டைள#க6��ைற)  {6.22} 
"ந�பல மா7� தி�வா வ��ைற ந�ணிவள 
��பல� ேபா-.�பM சா#கர ேதவ Cைர�தபE  
[32]க�பல வா�க�ண ென�ேற தின3< கைரவதிC� 
அ�பல வாண ெனC�ெபய ேரந� கைம�த�ேவ''  

 
எ�C� ெச>Dைள இய-றின�. 
 
அ+பா( �3க வ�ஷ�தி( தா�பிரபரணி நதி#கைரயிK�ளதாகிய 
பாபநாசெம�C� Fதல�தி( நைடெப.� �க6யாண ��தேர�வர H��தியி� 
தி�விழாவி-7 ஒPெவா� தின3� வாகனகவிக� ெசா(Kவ� அவ�#7+ பர�பைர 
வழ#கமாதலா( அத-7+ ேபாகேவ��ெம�. விைடெப-.# ெகா�Bத-7 அவ� 
3ய�றன�. அ+ேபா� இவ�, ''ேபாக ேவ�டா�; இ<ேக இ�+ப� என#7� 
தி�+திகரமாயி�#கிற�'' எ�. ெசா�ன�ட�, "அ<ேக ேபா>1 ெசா(ல ேவ�Eய 
பாட(கைள நாேன ெச>� த�ேவ�. அவ-ைற யC+பி யாைர# ெகா�ேடC� 
அ<ேக பE#க1 ெச>க” எ�. ச-ேறற#7ைறய இ�ப�#7# 7ைறயாத [33] வாகன 
கவிகைள இய-றி அவாிட� ெகா��� ஊ�#7 அC+ப1 ெச>தன�. அ+பEேய 
அC+பிவி�� அவ� தி�வாவ��ைறயி6��ேத பாட<ேக�� வ�தன�. 
 
� நம1சிவாய கவிராய�ைடய பா�ைட+ பாரா�Eய�. 
 
இவ�#7# க1சிய+ப Fவாமிகளிட�தி( மி#க ப#திD�ெட�ப� [34] 
3த-பாக�தா( அ�ப�கB#7+ �ல+ப�E�#7�; 
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எ<கB#7+ பாடM ெசா(6 வ�ைகயி( இைடயிைடேய அவ�ைடய க(வி+ 
ெப�ைமைய இவ� எ���# 2றிவ�வ�3��. ேம-2றிய அந�த கி�]ண 
கவிராயைர1 ச�தி#7� கால<களி( அவ� 3�ேனா�களாகிய நம1சிவாய கவிராய� 
3த6ேயா�களிய-றிய பிரப�த<களிK�ள பாட(கைள1 ெசா(ல1 ெசா(6# ேக�� 
இவ� இ��-. வ�தா�. ஒ� சமய�தி- சில பாட(கைள1 ெசா(6 அ+பா(, 
 

(ச�த வி��த�)  {6.23} 
''வா;�த ெத�னவி சாலத ல<கைள 
ஆ�ட ெத�ன+ர தாபமி 7�தி.  
மா�த ெத�னP� தாவி� த<ெகா�       தைலகீழா>  

 
V;�த ெத�னைவ ேயாபிற க<கவ�  
மா�ட ெத�னெபா ேயாெவன வி<கினி 
ேவ�E ெய�ன+ர ேயாசன நி�பத�       அைடேவேனா  

 
R;�� ப�னி� காதம ண<கம;  
ேத�க� வி�மியி றா(க�கி ழி�திைட  
W<7 ெத�மல யாசல நி�றE       யவ�ேபால�  

 
தா;�� ச�னிதி [�� 7�தைல 
ேமா�� த�மல� மாாிெபா ழி�தி�  
தா�+ர ப�னிம காநதி நி�றெவ�       உலகாேள" 

 
எ�ற ெச>Dைள அவ� ெசா�னா�; இவ� ேக�� ெம>�மற�� ஆன�த பரவசராகி, 
''இ+பE+ பா�வத-7# க1சிய+பFவாமிகளாK� 3Eயா�'' எ�. 2றினா�. 
அ�ேக இ��த நா<க� ஒ�வைரெயா�வ� பா���, "கவிஞெர(லாாிC� க1சிய+ப 
Fவாமிகளிட�� இவ�#7 உ�ள ந�மதி+� ெவளியாகிற�'' எ�. ம�தணமாக+ 
ேபசி#ெகா�ேடா� 
 
அ�`சாமி 3த6யா�.  
 
தி�ெந(ேவ6யி( நீதிபதியாக இ��த ��1ேசாி அ�`சாமி 3த6யாெர�பவ� த� 
ஊ�#7+ ேபா7�ெபா*� தி�வாவ��ைறயி( இற<கி1 �+பிரமணிய ேதசிகைர� 
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தாிசி�� வி��1 ெச(வ� வழ#க�. ஒ�3ைற அவ� வ�தி��த ெபா*� அவ�ைடய 
7ண விேசட�ைதD� �+பிரமணிய ேதசிக�பா( அவ�#7�ள அ�பி� மி7திையD� 
அறி�� பி�ைளயவ�க� ெசா(6ய பாட( வ�மா. :- 
 

(வி��த�)  {6.24} 
''சீ�@�த க(விD�த# ேகா�விைழD ெமா*#க3�வ� சீ��தி தாC�  
ஆ�@�த ந�நிைலD< கைலஞ�கB நி�பா(வ� த�ண லாேன 
ேப�@�த ��ைவய�ண ேலய�` சாமிெயC� ேப�ெப- றாயா(  
நீ�@�த பர<க�ைண# கட8ள� ளா(வாழி நீ� மாேதா." 

 
7-றால1 சிேலைட ெவ�பா.  
 
பிற7 வ�ெறா�ட1 ெச�Eயா� வ�� சில தின<க� இ��� ஓ>8 ேநர<களி( 
தம#7�ள சில ஐய<கைள� தீ���#ெகா�டத�றி� தி�1சி-ற�பல# 
ேகாைவயாைர 3ைறேய பாட< ேக��#ெகா�� வ�தன� 7-றால1 சிேலைட 
ெவ�பா, சி<ைக1 சிேலைட ெவ�பா எ�பவ-றி� ைகெய*��+ பிரதிகைள அவ� 
ெகாண��தி��தா�. அவ-ைற ந�றாக ஆரா>�� பதி+பி#க ேவ��ெம�C� 
ேநா#க� அவ�#7 இ��த�. அதனா( மட�தி6��த பிரதிகைளD� வா<கி 
ைவ��+ பE+பி�� இ# கவிஞ�பிரா� 3�னிைலயி- ெபா�� வைரயைற ெச>� 
ெகா�ேட வ�தா�. இவ�ைடய ம-ற மாணவ�கB� பிற�� உடனி��� 
ேக��#ெகா��� இவ�ைடய க��தி�பE தம#7� ேதா-றியவ-ைற 
அ+ெபா*த+ெபா*� ெசா(6# ெகா��� இ��தா�க�. 7-றால1 சிேலைட 
ெவ�பாைவ வாசி�� வ�ைகயி(, 

"வாEய ெம>�தவ�� வாாி மணி�திரB�, 
ேகாE வர�பைட#7< 7-றால�"  

எ�C� ெச>Dளி( "ேகாE வர�பைட#7< 7-றால�'' எ�ற அE#7# ேகாE 
வர<கைள அளி#7� 7-றாலெம�ற ஒ� ெபா�� ம��� விள<கி-.; ம-ெறா�. 
விள<கவி(ைல. அைத+ப-றி யாவ�� ேயாசி��#ெகா�E�#ைகயி( அ<கி��த 
மாணவ�களி( ஒ�வ� தி:ெர�., "ேகா� இவ� அ�� அைட#7� எ�. 
ெசா(லலாேமா?'' எ�. அ1ச�ேதா� அறிவி�தன�. இ#கவிநாயக�� ம-றவ�கB� 
ச�ேதாஷி�� அவ� 2றியைத அ<கீகாி�தா�க�. வ�ெறா�ட1 ெச�Eயா� ம��� 
சிறி�� வியவாம(, "ம.��'' எ�. ெசா(6 ேமேல பE#7மா. 7றி+பி�தன�. 
அ+பா( சில பா��#க� பE#க+ப�டன. தா� ெசா�ன ெபா�ைள1 ெச�Eயா� 
சிறி�� பாரா�டவி(ைலேயெய�ற வ��த� ேம-ெசா�ன மாணவ�#7 இ��த�. 
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எ*�� ெச(Kைகயி( அ�மாணவைர ேநா#கி இவ�, "ெச�Eயா� 
மதி#கவி(ைலெய�ற வ��த� உம#7 இ�+பதாக� ெதாிகிற�. உ�ைம+ 
ெபா�B#7 எ+ெபா*�� மதி+���. அவ� மதியாவி�டா( அத-7 
இழிெவா�.மி(ைல. பிற�ைடய மதி+ைபD� அவமதி+ைபD� கவனி#க# 2டா�'' 
எ�. ஆ.த( 2றினா�. இ#ெகா�ைக பிற�#7# 2ற+ப�வ� ம��ம�.. பிற� 
மதி�தாK� மதியாவி�டாK� அைத# கவனியாதவராகி உ�ைம+ ெபா�ைள 
ெவளியிடைலேய இவ� தம� வா;வி� பயனாக#ெகா�E��தா�. 
 
Vரப�திர பி�ைள 
 
�+பிரமணிய ேதசிக� க(6ைட# 7றி1சியி6��தெபா*� மி#க உபகாாிD� சிற�த 
க(விமாCமாயி��த சிரFேததா� Vரப�திர பி�ைள ெய�பவைர� 
தி�வாவ��ைற#7 வ�வி��1 சிலநா� ைவ�தி��� உபசாி�� ஸ(லாப� 
ெச>யேவ��ெம�ெற�ணி அவ� வரைவ எதி�பா��த���. வ�வத-7+ 
பிாியமி���� தள�1சி மி7தியா( Vரப�திர பி�ைள#7 �ைறைச#7 வர 
இயலவி(ைல. த�3ைடய அ�ப�களிட�தி- பிாிய�ைத1 ெசK��வதி- சிற�த 
ேதசிக�#7 அவைர+ பா�#கேவ��ெம�C� ஆவ( மி7தியாக இ��த�; அைத� 
ெதாி�� இவ� அதைன+ �ல+ப��தி# க-பைனD�ள [35] 12-பாட(கைள இய-றி 
அவ�#7 அC+பினா�. அவ� அயZ�#71 ெச(Kவதி(ைலெய�C� 
உ.திDைடயவராக இ���� அ+பாட(கைள+ பா��� அவ-றி( ஈ�ப�� உடேன 
�ற+ப��� தபா(வ�E வழிேய தி�வாவ��ைற வ�� ேதசிகைர� தாிசி��� 
இவேரா� ஸ(லாப� ெச>�ெகா��� சிலதின� இ��� மகி;�� விைடெப-.� 
த�H� ெச�றா�. 
 
தி�#7-றால+�ராண� பE�த�.  
 
ஒ�சமய� தி�#7-றால+�ராண அ1�+பிரதி கிைட�த�. அதனிட�� 
ெந�<காலமாக இ��த பிாீதியா( இவ� அதைன பE+பி��# ேக�� 3த66��� 
ெபா�� வைரயைற ப�ணி#ெகா�ேட ெச�றா�. அ+ெபா*� மகாைவ�திய 
நாைதய�, ேமலகர� [36] ச�பக# 7-றால# கவிராய� 3த6ேயா� உடனி��தா�க�. 
அ+பE# கவனி�� வ�ைகயி( � ச�Eேக�வர F�தியாகிய,  
 

(வி��த�)   {6.25} 
''தா� பிற�த த�ைதையD� இனி+பிற#7� நி�ைதையD�  
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தE�� ேசெய�  
றா�பிற<7 மழவிைடேம ெலா�வரைழ� திடவி�வ�  

அயி�+ப ேவகி#  
கா�ெபா6தா ராிபிரமா திய�#7ெம>தா இ�#ைகெய>தி#  

கட8� ேசட�  
வா��லவ� ெபறா+ேப. ெப-றவைன ந-றவைன  

வ*�த( ெச>வா�"  
 
எ�CM ெச>Dளி(, 'ேசெய�. ஒ�வரைழ�திட இ�வ� அயி�+பேவகி' எ�ற 
ப7தியி( இ�வெர�பத-7+ ெபா�� விள<காைமயா( இவ� ேயாசி��# 
ெகா�E��தா�. அ+ெபா*� மகாைவ�தியநாைதய�, ''இ�வெர�பத-7 விநாயக� 
�+பிரமணியெர�. ெசா(லலாேமா?" எ�. ெம(ல1 ெசா�னா�. அ+ெபா�� 
மிக8� ெபா��த3�ளதாக இ��த�; ேக�ட இ#கவிஞ� ேகாமா�, ''ஐயா, நிர�ப 
ந�றாயி�#கி�ற�. உ<கBைடய ஈ�வர ப#திேய இPவா. ேதா-ற1 ெச>கிற�'' 
எ�. மன3�கி# ெகா�டாEனா�. 
 
இர�� �ற<2-றாள� பாட<ேக�ட�. 
 
இவ� இய-றிய தி�விைடம�W�லாைவ+ப-றி+ ெபாறாைமயா- பலவைகயான 
�ரளிகைள அ<க<ேக D�டா#கி இவ�#7� இவ�ைடய மாணா#க� 
3த6யவ�கB#7� மனவ��த�ைத D��ப�ணி அதனா- பலராK� அவமதி+ைப 
அைட�தவ�களி( 3#கியமானவ� இ�வ�. அவ�க� எ+பEயாவ� த� 7ைறைவ� 
தீ���#ெகா�ள ேவ��ெம�ெற�ணி, அத-7 உபாய� இ#கவியரச�ைடய 
அ�ைப+ ெப.வ�தாென�.� அதைன+ ெப.வத-7 உபாய� பாட<ேக�பதாக 
இவ�பா- ெச(வ�தாென�.� த�3� நி1சயி��#ெகா�� ஒ� நா� காைலயி- 
ைகDைறDட� இவ�பா( வ�தன�. சா�தH��தியாகிய இவ� வ�தவ�கBைடய 
இய(ைப ந�றாக அறி�தி���� விசாாி�� அவ�கBைடய ேநா#க�ைதயறி�� 
சிறி�� வ��த�ைத+ �ல+ப��தாம( அ<கீகாி�� ம-ற மாணா#க�கேளா� ேச��� 
அவ�கB#7+ பாடMெசா(6 வ�தா�; அ+ேபா� மாணவ�களி- சில� அPவி�வ� 
3�� ெச>��ள தீ<7கைளெய(லா� நிைன�� நிைன�� மன� ெபாறாதவ�களாகி 
அவ�கைள# க�E+பத-7# க<கண� க�E# ெகா�� சமய�ைத எதி�பா��தி��த-
வ�களாதலா(, இைடயிைடேய ேக�விகைள# ேக�� அPவி�வைரD� 
விழி#க1ெச>� அE#கE வ���வாராயின�. இ#கவியரச� ��மா இ�#7�பE 
7றி+பி��� அவ�க� ேக�கவி(ைல. 
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அதைன#க�ட இவ� ஒ�நா� தி:ெர�. தனிேய �+பிரமணிய ேதசிகாிட� ெச�. 
அதைன வி�ண+பி�தன�. அவ� உடேன பைழய மாணா#க�கைள ம��� 
அைழ+பி�� ந�றாக விசாாி��, "ஒ�வ� தம#7+ பரம விேராதியாக இ��தாK� 
த�பா( வ�வானாயி� அவைன ஏ-.#ெகா�� 3�ைனயிK� ந�7 மதி��+ 
பாரா�டேவ��ெம�ப� ெபாிேயா�ைடய ெகா�ைக. அதைன அறியாம( நீ<க� 
வ*வி ஒ*7V�களாயி� உ<கைள ம��ம�றி உ<க� ஆசிாியைரD� உலக� 
அவமதி#7�; நீ<க� பE��#ெகா�E�#7� மட�தி-7� அெகௗரவ� உ�டா7�; 
'இணெராி ேதா>வ�ன வி�னா ெசயிC�, �ணாி� ெவ7ளாைம ந�.' எ�C� 
தி�#7றைள யறிc�கேளா? அத-71 ச<கர நம1சிவாயெர*திய அ�ைமயான 
உைரைய ேநா#7<க�'' எ�. பல நியாய<கைள எ��� ெமாழி�தன�. அ�றிD� 
உடேன வி��திDைரயி( உ�ள [37] அ�த+ ப7திைய+ பE+பி#க1 ெச>� 
இைடயிைடேய ேவ�Eயவ-ைறD� ெசா(6 அறி8.�தினா�. மாணா#க�க� அவ� 
3கமதியினி�.� ேதா�றிய வசனாமி�த�ைதD�� சா�த3-.1 ெச�. 
அPவி�வேரா�� ந��-. மன<கல�� பழ7வாராயின�. அPவி�வ�� பி�� 
தி�1சி-ற�பல# ேகாைவயா�, க(லாட�, தி�நாைக#காேராண+ �ராண� 3த6ய 
சில N(கைள+ பாட� ேக��� த<க� எ�ண�ைத 3E��#ெகா�� 
விைடெப-.1 ெச�றா�க�. 
 
ேவKஸாமி பி�ைள.  
 
பி�ைளயவ�கேளா� 2ட+ பE�த ஒ� சாைல மாணா#கராகிய ெச�ைன 
அ]டாவதான� சபாபதி 3த6யா� த�மிட� பE��#ெகா�E��தவ��, 
தி(ைலவிட<க� மாாி3�தாபி�ைளயி� பர�பைரயின�மாகிய ேவKஸாமி 
பி�ைள ெய�பவைர ேமK� ந�றாக+ பE+பி#க நிைன�� தம#7� 
பி�ைளயவ�கB#7� உ�ள சிேநகபாவ�ைத+ �ல+ப��தி, 'இவைர+ பE+பி�� 
3�C#7வர1 ெச>யேவ���' எ�. ஒ� கEதெம*தி# ெகா��தC+பினா�. 
அவ� வ�� இவைர வண<கி அ# கEத�ைத# ெகா��தன�. அைத+ பா���வி�� 
இவ� அவைர அ<கீகாி�� அ+பEேய பாடMெசா�னா�. நாளைடவி( அவ�ைடய 
க(வி மிக+ ெப�கிய�. இவாிட�தி- பE�தைமயா- கவி��வ ச#திD� ந�றாக 
அவ�#7 உ�டாயி-.. ெப��பாK� ெவ�பாேவ பா�வா�. பா�வதி- 
க]டெம�. ெசா(ல+ப�� அ�த+ பாைவ விைரவாக+ பா�வைத� ெதாி�� உட� 
பE#7� மாணா#க�க� 'ெவ�பா+�6' எ�. அவைர அைழ+பாராயின�. அ�ேவ 
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பி�� அவ�#7ாிய ப�ட+ ெபயராக அைம�� வழ<கலாயி-.. அவ� பி-கால�தி- 
காMசீ�ர� ைஹF26( தமி;+ ப�Eதராக இ��தன�. 
 
�. சபாபதி 3த6யா�#71 சிற+�+பாயிர� அளி�த�. 
 
ெச�ைனைய1சா��த ேகாமளீ1�வர� ேப�ைடயிK�ள தி�வாதQரEக� ப#தஜன 
சைபயி� தைலவராகிய நாராயணசாமி 3த6யாெர�பவ� ேச#கிழா� 
�ராண�தி-7� தி�3ைறக�ட �ராண�தி-7� உைர ெச>� த��பE �ரச+பா#க� 
வி��வா� அ]டாவதான� சபாபதி 3த6யாைர# ேக��# ெகா�டன�. அவ�� 
அ+பEேய இர�E-7� உைரெச>� 3E��வி�� அவ-றி-71 சிற+�+பாயிர� 
அC+பேவ��ெம�. பி�ைளயவ�கB#7# கEத� எ*தின�. ேவைலகளி� 
மி7தியா( இவரா( அ� ெச>ய+படவி(ைல. தி��ப8� சீ#கிர� பாட(க� ெச>� 
அC+பினா( தம#7 அT2லமாயி�#7ெம�. அவ� ஞாபக+ப��தி# கEத� 
எ*தின�. ஒ�நா� பி-பக6- பாட� 3E�த8ட� அதைன நிைன8.�திேன�. 
அT]டான� ெச>� ெகா�� வ�� சயனி��# ெகா�ட ெபா*� எ�ைன ேநா#கி 
எ*��பE ஐ�� பாட(கைள இைடcE�றி1 ெசா(6#ெகா�� வ�தா�. அவ-ைற 
நா� எ*திய8ட� ேவெறா� கEத� எ*�வி�� ம.நா� சபாபதி 3த6யா�#7 
அC+பிவி�டா�; அ+பாட(க� வ�மா.:- 
 
(வி��த�)  {6.26} 

(1) "ெசா(லா�� �ன-ெப�#கா� பாலா. வளM�ர#7�  
ெதா�ைட நா�E( 

எ(லா�� �க;ெச�ைன# ேகாமளீ1 �ர�ேப�ைட  
எCேமா� ேத�தி(  

ந(லா�� ப��ேபா-.M சிவாCபவ1 ெச(வரா> 
 நனிவி ள<7  

த(லா�� தி�வாத QரEக� ப�தசன  
சைப#7 மாேதா." 

 
{6.27} 

(2) ''தைலவரா> ந(ெலா*#க ெநறிநி�ற ெப�<7ணMசா(  
த#ேகா ராய 

நிைலைமசா( �க;நாரா யணசாமி மா�3தலா�  
நிகாி லாதா�  

கைலவலா� 3E#ெகாBநM [38]ேச#கிழா� �ராணெமா�  
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க��தி- ெக�.�  
மைலவிலா 3ைறக�ட �ராண3�யா வ�3ண���  

மதி#7 மா.''  
 
{6.28} 

(3) "த<க�க�� திைடமதி�� யாவைர#ெகா� �ைரெச>தா(  
த#க ெத�ேற 

தி<க�3E யவனEயா� 3த6யய� வ�மதி�த(  
ெச>வா ெர�.  

ெபா<களவி லாரா>1சி ெகா�ேத��ேத யிவCைர�த(  
ெபா��� ெம�ேற  

அ<களவி� மகி;1சியி�நீ உைரயிய-றி� த�கெவன  
அ�ேம- ெகா��"  

 
{6.29} 
(4) "பாட3த லாசிாிய வசனமீ றாக8ள பல8 மா<கா<  
2டைமய ெவ*��3த� H�றதிகா ர��மிய( உளேவா ைர��� 
ேதட3ய லாதபE காணிடெம லா�விள<க� திக;யா ேவா��  
நாட8ைர யாசிாிய� 3த6ேயா ாிC3ைரந� னயமா1 ெச>தா�''  

 
{6.30} 
(5) ''நில�@�த நக�#ெக(லா மரைசD. �ரைசநக� நீ� வா;ேவா�  
7ல�@�த பிற+ெபா*#க< க(வியறி விய-ைகநல� 2ட+ ெப-ேறா�  
நல�@�த ெவா+�ர8 3த6யந- 7ண<கெளலா� ந�7 வா>�ேதா�  
வல�@�த வ�டாவ தான1ச பாபதிநா வலவ ேரேற.''  

 
இைடcE�றி1 ெசா�னைமயா(, பாடM ெசா(6யத-7+ பி��� எ*த1 
ெசா(Kவத-7 3��� ந�றாக# சி�தி��+ பாE அவ-ைற ஒ*<7ப��தி மன�தி( 
ைவ��# ெகா�E��தாெர�. அ+ெபா*� எ�ணிேன�. 
-------------- 
[1]. பிரமேதவ� க*7 வEவ<ெகா�� சிவெப�மாCைடய தி�3Eைய� 
ேதEனாெர�.� ஒ� வரலா.��.  
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[2]. அ��7றி - சிவ6<க+ெப�மா�. இ1 ெச>D� பி�� இவ� இய-றிய 
தி�விைடம�W�� திாிப�தாதியி- 7�வண#கமாக1 ேச�#க+ ெப-ற�; � 
மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�க� பிரப�த� திர��, 2238. 
[3]. யாேரC� ஒ�ைற1 ெசா�னா( ஆ�ேசபி+ப�� ஆ�ேசபி#க+ப�டவ�க� 
ஸமாதானM ெசா(Kவ�� வா#கியா��தெம�. வடெமாழியி- 2ற+ப��. 
[4]. இவ� � அ+ைபய தீ�சித� பர�பைரயின�. சில சாFதிர<களிK� ேவத�திK� 
வ(லவ�. அல<கார சாFதிர�தி( நி�ண�. ஸ<கீத�திK� ஸாஹி�ய� ெச>த6K� 
ந(ல ஆ-றKைடயவ�. Vைண வாசி+பதி( அதிக� ேத�1சி ெப-றவ�. இ<கி\] 
3த6ய ேவ. பாைஷகளிK� இவ�#7+ பயி-சிD��. ஒPெவா� பாைஷயிK� 
ெச>D� ெச>D� ஆ-றK�ளவ�. இவ� உப�யாஸ� ெச>வ� 
�ைவDைடயதாயி�#7�. சிவகைத ப�`கிற வழ#க3� இவ�#7 உ��. 
சாதாரணமாக+ ேபசி#ெகா�E�#7�ெபா*ேத ேக�பவ�க� ேவ. விஷய�தி( 
மன�ைத1 ெசK�தாம( ஆன�தி��# ெகா�ேட யி�#7�பE ெச>வா�. � 
�+பிரமணிய ேதசிக� சி�ன+ப�ட� ெப-ற� ெதாட<கி ஸ�Fகி�த பாடM 
ெசா(6வ�தத�றி+ பல சாFதிர<கBைடய T�ப<கைளD� பல வடெமாழி# 
காவிய<களி� T�ப<கைளD� அல<கார+ ப7திகைளD� ��#கமாக8� 
ெதளிவாக8� ஓ>8 ேநர<களி( ெதாிவி�� அவைர உலக�தி-7 மிக+ 
பய�ப��பE ெச>தவ�. ேதசிக�ைடய 3#கியமான ஸ�Fகி�த வி�யா7� இவேர. 
பி�ைளயவ�களிட��+ ேபர��ைடயவ�. 
[5]. இவ�ைடய 7�வாகிய அ+பா தீ�சித�ைடய ஊ� தி�வால<கா�; அ� 
தி�வாவ��ைற#7 வட#ேகD�ள�. 
[6]. ேதசிக�� ஓ>8 ேநர<களி( சிற�த N(கைள யா�#ேகC� பாடM ெசா(6 
வ�வ���. 
[7]. இ�N( மகாைவ�தியநாைதயரவ�க� தைமயனாரான இராம Fவாமி ஐயரா( 
இய-ற+ ெப-ற�. 
[8]. 3த-பாக�, ப#க�, 302 -3  
[9]. இ�த+ ��தக�தி( 69 - ஆ� ப#க� பா�#க. 
[10]. � மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�க� பிரப�த�திர��, 3344. 
[11]. இ1ெசா( அ-றால� (அ( தால�) எ�பத� ம5உ. இரா+ேபாசனெம�ப� 
இத-7+ ெபா��; பக- ேபாசன� 3-றால� (3� தால�) என வழ<7�. இ� மைல 
நா�� வழ#க�. 
[12]. 3த-பாக�, 204-ஆ� ப#க� பா�#க. 
[13]. க�ப, கி�கி�ைத+, 61 
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[14]. தி�விைள. காி#7�வி#7. 15.  
[15]. தி�விைள. நா� மாட#. 23.  
[16]. 3த- பாக�, ப#க�, 173. 
[17]. � மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�க� பிரப�த�திர��, 5050-82. 
[18]. வாென�ற� ேதவ�கைள; ஆ7ெபய�. 
[19]. அ�த எ*�தாணி இ�C� எ�பாK�ள�.  
[20]. ச�திர� உமாேதவியா�#7ாிய இட+பாக��# க�ணாதலாK�, Rாிய� 
சிவபிராC#7ாிய வல+பாக��# க�ணாதலாK� நிலைவD� ெவயிைலD� 
அPவிநாயக� ஏ-ற�ளினைம அPவி�வர� பா�ைவையD� ஒ�<ேக ஏ-றைத� 
ெதாிவி#7ெம�ப� க���. 
[21]. அ� 3த-ெகா��தா� N( Tத(ெபா�� கட8� வா;�தி( 
அைம�தி��தைல# கவனி�� நா<க� ஆரா>1சி ெச>ய� ெதாட<கிேனா�.  
[22]. இPQ�, தி�1சிரா+ப�ளி ஜி(லா ெப���6[�� தாZகாவி( உ�ள�. 
[23]. இவ� எ�Cைடய சிறிய த�ைதயா�. 
[24]. கEத�தி( சிைத���ள ப7தி இ�. 
[25].     {6.31} 

"மாேம8 வா�பிைற 3E+பிைற யிர�ெட�ன வா>#கைட�  
ேதா-றியவி�� ம�+பிர� ெட�னவ< ைக#ேகா  
Eர�ெட�ன மா�பி�3� தாரெம�ன+,  

பாேம8 ேப�தர ப�தெமன வைரR; படாெமன� தாளி� 3�த�  
– பதி�தகழ ெலனவிரவ ேமேலா<7 ேப��+  
ப�ணவைன யMச6+பா�,  

ஏேம8 ஞானசைப யிைறவ�த� ேமனியி னிண<7ற ெவ*+�லெகலா� –  
எ�Cமைற யாதியா# ெகா�டவ �யி�#க�B�  
இய(பைன� ��ெதாி��,  

நாேம8 ம�3தெலா ெடா�றவிைன D��ெதாக நா�கனE யாதிெச>� –  
 நா-சீாி னாெனறி விள#கிெயாளி� ேச#கிழா� ந-றமி;#  
 கவிதைழயேவ."  

(ேச#கிழா� பி�ைள� தமி;.) 
[26]. க�பராமாயண�.  
[27]. தி�விைளயாட- �ராண�. 
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[28]. இதிK�ள காணிக� இ�ப�; இ�ப� காணி ெகா�ட� காெல�C� எ�; 
காெல�ப� இ<ேக பாத�ைத# 7றி#கிற�. 
[29]. இவ�� இவ� தைமயனாராகிய ெசா#க6<க� பி�ைள எ�பவ�� 
தி�வாவ��ைற ஆதீன�தி( அ+ெபா*� சி�ன+ப�ட�தி6��த � நம1சிவாய 
ேதசிகாி� @�வா1சிரம�� உறவின�க�. 
[30]. ேசைற ேச-h�.  
[31]. ��தரமகா6<க� பி�ைள ெய�பவ� அ#கால�தி- ேச-h� ஸமFதான�தி( 
Fதானாபதி உ�திேயாக�தி6��தவ�.  
[32] க� பலவா� - பல தைலகைளDைடய ஆதிேசட�; அந�த�. 
[33] இ1 ெச>D�க� 3*வைதD� நா� எ*தினைமயினாேல பி-கால�தி( 
தி�ெந(ேவ6+ ப#க� ெச�றெபா*� இர��3ைற இவ� V� ெச�. ேதE+ 
பா���� இ+பாட(க� கிைட#கவி(ைல., 
[34] ப#க�, 27, 73, 225 
[35] அ+ பாட(க� இ+ெபா*� கிைட#கவி(ைல. 
[36] இவ� தி�வாவ��ைற யாதீன க��தராக விள<கிய ேமலகர� � �+பிரமணிய 
ேதசிக�#7+ @�வா1சிரம�தி( த�பியாவா�. 
[37] ந�_(, 300-ஆ� R�திர8ைர 
[38] இ� N(க� இர��� இ1 சிற+�+பாயிர��ட� �3க ஆ�� சி�திைர மாத� 
பதி+பி#க+ப�டன. 
-------------- 

7. 7. 7. 7. ப�54�ர நிக34சிக�ப�54�ர நிக34சிக�ப�54�ர நிக34சிக�ப�54�ர நிக34சிக�....    
 
ப�:1�ர� ெச�ற� 
 
இ<ஙன� தி�வாவ��ைறயி6��த கால�தி( "தி�+ெப���ைற+ �ராண�ைத+ 
பா�த-7 ஓ>8 ேநரமி(லாைமயா( அதைன அர<ேக-ற1 ெச(Kத-7 இவ�#7 
இயலவி(ைல. அ+ெபா*� அ+ெபா*� இவ�#7 உ�டான ெசல8க� அதிக�. 
அவ-றா( கட� அதிகாி��#ெகா�ேட வ�த�. ேவறிட�தி- ெச�. வா<கி# 
ெகா�+பத-7� இயலவி(ைல. மி7தியான ெசல8�ளவராதலா( அE#கE 
பலவிட<களி- கட� வா<கி1 ெசலவழி+ப�� ஏேதC� N( அர<ேக-றிய பி�� 
கிைட#7� ஊதிய�தி( எMசியைத#ெகா�� அவ-ைற� தீ�+ப�� இவ�ைடய 
வழ#க�.  
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அதனா( இவ�, "5பா> ஐ�N. ெகா��தா( தி�+ெப���ைற+ �ராண� 
அர<ேக-றிய8ட� 3தைலD� வ�EையD� ேச�+பி��வி�ேவ�; அவசியமாக 
ேவ�Eயி�#கி�ற�" எ�. 7மாரசாமி� த�பிரா� 3கமாக அ+ெபா*� மட�தி� 
கா.பாறாக இ��த ஒ�வாிட� ெதாிவி�தா�. பி�ைளயவ�கBைடய அ�ைமைய 
அவ� சிறி�� அறியாம(, "எைத ந�பி இவ�#7+ பண� ெகா�#கிற�?" எ�. 
7மாரசாமி� த�பிரானிட� ம�தணமாக1 ெசா�ன�ட�, "இ+ெபா*� 
ெகா�+பத-71 ெசளகாியமி(ைல எ�. ெசா(6வி�க" எ�.� ெசா(6 
யC+பிவி�டா�. அ��ைடயவராதலா( 7மாரசாமி� த�பிரா� அதைன அ+பEேய 
இவாிட� வ�� ெசா�னா�. அதைன# ேக�ட இவ�ைடய மன� மிக+ 
�*<கிவி�ட�. அPவ��த�ைத மன�திேலேய ைவ��#ெகா�� சிலகால� 
அ<ேகயி��தா�. பி�� ேவறிடMெச�. சிலதினமி��� அP வ��த�ைத 
ஆ-றி#ெகா�� வரலாெம�. எ�ணி+ ப�:1�ர� ேபா>வ�வதாக1 �+பிரமணிய 
ேதசிகாிட� வி�ண+பி��# ெகா�� �ற+ப�டா�. மாணா#க�கெள(லா� 
பிாிவா-றாம( வ��தினா�க�. நா� ம��� உட� ெச�ேற�. இ�ன காரண�தா( 
இவ� ப�:1�ர��#7+ �ற+ப�டாெர�ப� ேதசிக�#7� ெதாியா�. 
 
தி�+ெப���ைற+ �ராண� பாEவ�த�  
 
ெச�றவ� ஐ+பசி மாத�தி� இ.திவைரயி( ப�:1�ர�திேலேய இ��தா�. 
அ+ெபா*� தின�ேதா.� தி�+ெப���ைற+ �ராண�தி� ெச>D�க� 3ைறேய 
பாட+ெப-. வ�தன. பைழய தி�+ெப���ைற+ �ராண<கB� ஒ�றி( 
படல�ேதா.� தி�வாதQரEக� ேதா�திர� ஒPெவா�. இ��த�. அதைன# க�ட 
நா�, நா��+படலM ெச>ய இவ� ெதாட<7ைகயி( படல<க�ேதா.� 3த6( 
தி�வாதQரEக� ேதா�திர� இ��தா( நலமாயி�#7ெம�. ெதாிவி��# 
ெகா�ேட�. அPவாேற இவ� பாE அைம��வ�தா�. 3த�3ைற பாட(கைள 
எ*தி+ பE��#கா�E ஏேதC� தி��தM ெச>ய ேவ�Eயி��தா( இவ� ெசா(ல 
அ<ஙன� ெச>�வி�� ஆன பாக<கைள� தின�ேதா.� ேவ. பிரதியி( 
எ*தி#ெகா�ேட வ�வ� அ# கால�தி( என#7 வழ#கமாக இ��த�. அதனா( 
பாட< ேக�பத-7 ேநரமி(ைல. அ�த+ �ராண�ைத எ*தி அ+ெபா*த+ெபா*� 
ெபா�� ேக�� வ�தேத எ�Cைடய பயி-சி#7 அC2லமாக இ��த�.  
 
ஆ.3க�தா பி�ைள எ*�தாணிைய ஒளி��ைவ�த�.  
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அ+�ராண�ைத ேமைல+பைழயா-றி6��� எ*தி#ெகா��வ�< கால�தி( 
ஒ�நா�காைலயி( ஆகாரM ெச>�வி�� வ��பE இவ� ெசா�னைமயா( 
அத-காக ஏ�ைடD� எ*�தாணிையD� இவ� 3�ேன ைவ��+ ேபா> ஆகாரM 
ெச>� வி�� விைரவாக வ�ேத�. வ�த8ட� இவ� பாட( ெசா(ல� 
ெதாட<கினா�. நா� ஏ�ைட எ��� ைவ��#ெகா�� எ*�தாணிைய+ 
பா�#ைகயி( ைவ�தி��த இட�தி( அ� காண+படவி(ைல. "யாேரC� எ���1 
ெச�றி�#கலா�; விசாாி�� வா<கி# ெகா�� வ�ேவ�" எ�. இவாிட� 
ெசா(6வி�� அ��த ப#க�தி6��த கண#7+ பி�ைளயி� எ*�தாணிைய 
இரவலாக வா<கி வ�தாவ� எ*தலாெம�. எ�ணி#ெகா�� ேபா> அவைர# 
ேக�ேட�. அவ�, "இ�. எ*�� ேவைல ஒ�.� இ(லாைமயா( எ*�தாணிைய 
V�E( ைவ��வி�� வ�ேத�" எ�றா�. ஒ� வைகயான எ*� க�விD� 
கிைட#கவி(ைல. அதைன அச�ைட ெச>�வி�டதாக இவ� எ�`வாேர ெய�. 
அMசி அ<7� இ<7� ெச�. ேதE அைல�� பா��� இவாிட� ெதாிவி�ேத�. 
 
அ+ெபா*� அ<ேக வ�த ஆ.3க�தா பி�ைள எ� காதி- ப��பE, "ஏ� இவ� 
அைலகிறா�?" எ�. பி�ைளயவ�கைள# ேக�டா�. 
 
மீ : எ*�தாணி ைவ�த இட�தி- காண+படவி(ைலயா�; ப#க�திK�ளவாிட��� 
இ(ைலயா�. அதனா( தா� அைல�� ேதE#ெகா�E�#கிறா�. 
 
ஆ. : இ�த மC]ய� மிக8� அஜா#கிரைத#கார�. இவ�ைடய ேசா�ைவ+ 
பல3ைற நா� அறி�தி�#கிேற�. ஐயா அவ�களிட3� ெசா(6யி�#கிேற�. 
இவைர ைவ��#ெகா�� பாடM ெசா(KவதிK� எ*த1 ெசா(KவதிK� யா�� 
பயனி(ைல.  
 
மீ: த�பி! சிரம+ ப��தேவ�டா�. எ<கி��தாவ� எ*�தாணிைய வ�வி��# 
ெகா��� விடேவ���. கவைலைய உ�டா#க# 2டா�. அவ� எ*�தாணிைய 
இ<ேக எ� 3�ேன தா� ைவ��வி��+ ேபானா�; நா� பாடைல+ப-றி ேயாசைன 
ப�ணி#ெகா�ேடயி��தைமயா(, அைத# கவனியாம- ேபாேன�. 
த�பியிCைடய ஆBைக#7�ப�ட இ�த இட�தி( எவ� வ�� எ���+ ேபாவா�? 
 
ஆ. : இவ� சா+பிட+ ேபா7�ேபா� ைகயி-ெகா�� ேபா> ஜா#கிரைதயாக 
ைவ�தி��� ெகா��வ�வைதவிட இவ�#7 எ�ன ேவைல? சா+பா�E6�#கிற 
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பிாிய�தி- சிறி� 2ட ஐயா அவ�கBைடய காாிய�தி( இ(ைலெய�ப� என#7� 
ெதாிD�. அதனாேலதா� ெசா(Kகிேற�. இP விஷய�தி( ஐயா அவ�க� ஒ�.� 
சமாதான� ெசா(ல#2டா�. 
 
மீ : ஆகார� ெச>�ெகா�� வ��பE நா� வ-�.�தி1 ெசா�ன பிறேகதா� இவ� 
ேபானா�. இவராக+ ேபாகவி(ைல. 
 
ஆ. : எ�தைனேயா N-.#கண#கான பாட(கைள ஐயா அவ�க� ெசா(ல இவ� 
எ*தி#ெகா�� வ�கிறாேர. 3�னேம நா� ெசா(6யபE ெச>Dளிய-.த6( 
இவ� பழகி வ�வதாக� ெதாியவி(ைலேய. இைத+ப-றி 3�ன� பல3ைற இவாிட� 
ெசா�ேனன(லவா? இ�C� இவ� கவனியாம6��தா( இவைர யா� மதி+பா�? 
ஐயா அவ�கBைடய ேப�#7� அ� 7ைறவ(லவா? இ+ேபா� எ*�தாணி 
ேவ��ெம�. ஒ� பாட( ெச>வாராயி� நா� அதைன வ�வி��# ெகா�+ேப�. 
அ� கிைட#காவி�டா( ந(லதாக ேவேறா� எ*�தாணிையயாவ� விைல#7 
வா<கி# ெகா�+ேப�. 
 
மீ : ெச>D� ெச>வத-7 எ�ன தைடயி�#கிற�? இ�த அவசர�தி( ஏ� கவைல+ 
ப��த ேவ���? அவகாச< ெகா��தா- ெச>வா�. 
 
ஆ. : அவகாசெம�ன? இ+ெபா*ேத ெச>� கா�Eனா(தா� இவ� அதி- 
பயி-சிD�ளவ ெர�பைத நா� ந��ேவ�. 
 
உடேன இ#கவிஞ� ேகாமா� எ�ைன ேநா#கி, "நீ� அ#க��ைதயைம�� ஏேதC� 
ஒ� ெச>D� ெச>D�" எ�ற8ட� நா� ெச>ய நிைன�� ேயாசி#க� 
ெதாட<கிேன�. ஆ.3க�தா பி�ைள எ�ைன# கவனி�தபEேய அ�த� 
ேதா�ட�திK�ள ெகாE ெசEகைள+ பா���#ெகா�� �-றிவர1 ெச�றா�. எ�ன 
ேயாசி��� மன#கல#க�தா( என#7 ஒ�.� ேதா-றவி(ைல. 'இ�த# க]ட�தி( 
வ�� அக+ப��# ெகா�ேடாேம' எ�. மி#க கவைலேயாேட இ��ேத�. எ� 
3கவா�ட�ைதயறி�த இPவாசிாிய� ஆ.3க�தா பி�ைளD� பிற�� அறி�� 
ெகா�ளாதபE எ� காதி( ம��� ப�� வ�ண� ெம(ல, "எ*�தாணி 
ஒ�ெறன#கி� றீ" எ�. ெசா�னா�. அ� ெவ�பா ஒ�ற� ஈ-றEயாக8� நா� 
எத-காக� த�மாறி# ெகா�E�#கிேறேனா அ#க��� அைம���ளதாக8� 
இ��தைத யறி�� ஆ.தலைட�� கவனி��# ேக�ேட�. பி��, "அ*�தாணி+ 
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ெபா�னா( அைம�த8� வி-றா�" எ�. 2றினா�. அ+பா( "ெம*கி(" என8�, 
"வ*வி( �ராண� வைரய" என8�, "த*8�க; ஆ.3க� தாளாளா எ�.�" என8� 
தனி�தனியாக1 ெசா(6வ�தா�. மிக8� ஜா#கிரைதயாக# ேக��வ�த நா� அைவ 
3ைறேய ஒ� ெவ�பாவி� H�றாமE , தனி1ெசா(, இர�டாமE, 3தலE 
எ�பைவகளாக இ��தைல யறி�� ஒ*<காக+ ெபா��தி+ பா��ேத�. அைவ, 
 

{7.1} 
"த*8�க ழா.3க� தாளாளா ெவ�.� 
வ*வி( �ராண� வைரய - ெம*கி(  
அ*�தாணி+ ெபா�னா லைம�த8� வி-றா� 
எ*�தாணி ெயா�ெறன#கி� றீ"  

 
எ�C� அழகிய ெவ�பாவாக அைம�தன. இைத மனன� ப�ணி அ<ேகவ�த 
ஆ.3க�தா பி�ைளயிட� ெசா�ேன�. உடேன அவ� எ<ேகேயா ேபாகிறவ� 
ேபாலேவ ேபா> அ�த எ*�தாணிைய# ெகாண��� ெகா���வி��, "இனிேம( 
இ+பE அஜா#கிரைதயாக இ�#க#2டா�" எ�. க�E+பாக1 ெசா(6+ 
ேபாயின�.  பி�� �ராண1 ெச>D�க� [1] பல இட<களிேல பாட+ப�� வ�தன. 
 
பால ��தர 3த6யா�.  
 
ஒ�நா� 3-பக6( 7�பேகாண� நாேக�வர Fவாமி ேகாயி( வட#7 Vதியி( ஒ� 
காாியமாக இவ� ெச(K�ெபா*�, இவ� ேமேல ெவயி( ப�ட�. அ+ேபா� பி�ேன 
வ�த கனவா� ஒ�வ� தா� பிE�தி��த 7ைடைய இவரறியாம( இவ�#7+ பிE�� 
வ�வாராயின�. ச-. ேநர�தி� பி�� அதைன இவ� அறி�� தி��பி+ பா��தா�; 
"எ�ன த�பி! இ+பED� ெச>யலாமா? இ+ேபா� எ<ேக இ�#கிறீ�க�?" எ�. 
ேக�கேவ அவ�, "தி�1சிரா+ப�ளி ஜி(லாவி( ேவைலயா யி�#கிேற�. த<கைள� 
தாிசி�த இ�ைற� தின�ைத+ ��ணிய தினமாக# ெகா�டா�ேவ�. எ� ைக 
இ�ைற#7�தா� ந(ல பயைன அைட�த�" எ�. ெசா(61 சில ேநர� ேபசி# 
ெகா�ேட வ�தா�. அ+பா( அMச6 ெச>� வி��� த� பாிவார<கBட� 
விைடெப-.1 ெச�றா�. அவைர இ�னாெர�. ெதாி��ெகா�ள நா<க� 
வி��பிேனா�. அதைனயறி�த இ#கவிஞ� பிரா�, "இவ� பால��தர 3த6யா-
ெர�பவ�; எMஜினீய� ேவைல பா��� வ�கிறா�; தமி;+பாைஷயி- பிாீதிD� ந(ல 
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பயி-சிD� உ�ளவ�; த�மி]ட�; ஏைழக�பா( இர#க3ைடயவ�; ெகா�ளிட��#7 
வடபா( ெபா�னியா. எ�ற ஓ� ஆ. இவரா( �தியதாக ெவ�ட+ப���ள�. 
இவ�ைடய ெப�ைமைய நிைன�� பால��தர�ரெம�. ஒ5ைர இவ� ெபயரா( 
அைம��1 சில� அதி( வசி�� வ�கிறா�க�" எ�றா�. 
 
இவ�ைடய ெகளரவ�.  
 
இ�ேபாலேவ த#கவ�க� ச�தி�த கால<களி( இவ�#7 வ6�� ெச>த 3கம�க� 
பலவ-ைற நா<க� அPவ+ெபா*� பா��தி�#கிேறா�. ெபா�� வ�வா> 
இ(ைலெய�ற 7ைற8 ஒ�ேறய�றி ேவ. யாெதா�விதமான 7ைற8� இவ�#7 
இ(ைல. தமி;#க(விமா�கB� ச#கரவ��தி ேபாலேவ இவ� விள<கினா�. ெபாிய 
ெச(வவா�கB� பிர�#கB� வி��வா�கB� த<கைள#கா�EK� 
எPவைகயிK� உய��தவ�கB#71 ெச>D� மாியாைதகைள இவ�#71 
ெச>�வ�தா�க�. நிைன�தா( ல�ச#கண#கான திரவிய� இவ�#7 எளிதி- 
கிைட�� வி��. ஆனா( அைத+ப-றி 3ய-சிெச>ய இவ� அதிகமாக 
நிைன�தவர(ல�. 
 

{7.2} 
"ேவ�டாைம ய�ன வி*1ெச(வ மீ�E(ைல 
யா�� மஃெதா+ப தி(" 

 
எ�ற அ�ைம� தி�#7றB#7 இல#கியமாக இவ� எ(லா1 ெச(வ�கB#7� 
ேமலாகேவ இ��� விள<கினா�. தமி;ெமாழியி- பிாிய3� மதி+�� அ��� 
உ�ளவ�கேளா� ம��ேம பழ7வா�. ெபாிய சைபயி- ெச(வாராயி� அ<ேக உ�ள 
எ(ேலா�� எ*�� நி-பா�க�. சில� 3�ேன வ�� அைழ��1 ெச(வா�க�. 
அவ�க� 3த( Fதான�ைத# ெகா�+பத�றி 3த( மாியாைதையD� இவ�#ேக 
ெச>வா�க�. 
 
7�பேகாண�, தMசாQ�, தி�1சிரா+ப�ளி 3த6ய ஊ�களிK�ள 
ைஹF2(களிK� காேலYகளிK� பE#7� தமி; மாணா#க�க� த<க� த<க� 
ஆசிாிய�களா( இவ�ைடய ெப�ைமைய# ேக�விD-றி�+பா�க�. எ�த 
ஊாிேலC� வழியி( இவைர1 ச�தி�தா( அ1ச3-.� த<கBைடய வண#க�ைத+ 
�ல+ப��தி ஒ�<7வத�றி இவ�ைடய ெப�ைமைய+ ப-றி� த�3� அவ�க� 
ேபசி#ெகா�ேட ெச(Kவா�க�. இைள+பா.வத-7 ஏேதC� ஓாிட�தி( இவ� 
இ�+பாராயி� தம#7� இவ�#7� பழ#கமி(லாம6���� அPவிட�தி-7 
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உாியவ�பா( நா<க� இவைர இ�னாெர�. ெசா�ன8ட� தி�#கி�� எ*�� 
அவ�க� ெபாிய த�ட<களி- பழ� க-க�� ெவ-றிைல பா#7 3த6யவ-ைற# 
ெகா�� வ�� ேநேர ைவ�� 3கம� ெமாழிகைள# 2றி உபசாி+பா�க�. 
 
ெந�<கி+ பழ7கிறவ�கB#7 ம��� இவ� ெச(வமி(லாதவெர�. 
ெதாிDேமய�றி ேவ. யா�#7� இவ�ைடய உ�ைம நிைல ெதாியா�. 
பழகாதவ�கB� இவ�ைடய இய(ைபD� ேதா-ற+ ெபா6ைவD< க�� இவைர+ 
ெப�Mெச(வவானாகேவ மதி+பா�க�. 
 
வர�3ைறயாக� தமி;#க(வியி� ெப�ைமைய அறி�தவ�கB� 
அட#க3ைடயவ�கB� அ#கால�தி( அதிகமாக இ��தைமயா( எ�த இட��� 
யாவராK� மதி#க+ ெப-. இவ� விள<கினா�. பE�தவ�கB� ஏைனேயா�கB� 
இவைர# க��வி�டா( கா`த-காிய ஒ� ெத>வ�ைத# க�டா-ேபால எ�ணி 
வரேவ-. உபசாி+பா�க�. அ<ஙன� பிற� நிைன�த-7ாிய ஓ� ஆ1சாியச#தி 
இவ�பா( அைம�தி��த�. 
 
‘அ��# ெக��வி��.’ 
 
ஒ� சமய�தி( ஆ.3க�தாபி�ைள, த�3ைடய 7��ப ச�ப�தமாக# 
7�பேகாண�தி( ஒ�வ�#7+ ப�திரெமா�. எ*தி# ெகா�#7�பE ேந��த�. 
அதி- ைகெய*��+ேபாட� ெதாட<7ைகயி( அவ�, "ஆ.3க� பி�ைள ெய�. 
ேபாடவா? ஆ.3க�தா பி�ைள ெய�. ேபாடவா?" எ�. ேக�டன�. இவ�, 
"ஆ.3க� பி�ைள ெய�றா( [2] அ��# ெக��வி�ேம; ஆ.3க�தா பி�ைள 
ெய�ேற ேபாடலா�" எ�றன�. ேக�டவ�க� மகி;�தா�க�. 
 
‘H�றாவ� ெத�’ 
 
அ�த+ ப�திர�தி( ஸா�சிேபாடவ�த ஒ�வ�ைடய இ�+பிட� 7�பேகாண� 
��ணா��#கார� ெத�. அைத நீ-.#கார� ெத�ெவ�.� வழ<7வா�க�. ”இ�த 
இர�E( எ�த+ ெபயைர எ� ெபய�#7 3�ேன ேச�#கலா�?" எ�. அவ� ேக�ட 
ெபா*� இவ�, "இர��� ேவ�டா�; [3]H�றாவ� ெத� எ�. ேபா��வி��" 
எ�. ெசா�னா�. அத� சம�கார�ைத அறி�� யாவ�� விய+�-றா�க�. 
அ+ேபா� காேலஜி( பE��#ெகா�E��த (தMைச வ#கீ() ேக.எF.�னிவாஸ 
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பி�ைள ெய�பவ� அ<ேக தியாகராச ெச�Eயா�ட� வ�தி��தைமயி� இவ-ைற# 
ேக�� இ��-றத�றி� தா� தMைசயி6�#7�ெபா*� த�மிட�தி( 
வ�பவ�களிட� இ1ெச>திகைள அE#கE ெசா(6+ பாரா�E இ��.வா�. 
 
� பிரமவி�தியா நாயகி பி�ைள�தமி;.  
 
கபிFதல�ைத1 சா��த இராமாCச�ரெம�C� ஊாிK�ள சிவ+பிரகாச பி�ைள 
ெய�C� க(விமாெனா�வ� ப�:1�ர� வ�தி��� இவாிட� பாட<ேக��# 
ெகா��� தா� 3�னேம ெச>� ைவ�தி��த தி�வாQ�� திாிப�தாதிைய� 
தி��தMெச>� ெகா��� இ��தன�; அவ� அ�த+ப#க�� ஊ�களி( வியாபகராக 
இ�+பவ�; தா� 3�னேம ெச>� ைவ��� அர<ேக-ற+படாம6��த 
[4]பிரமவி�தியாநாயகி பி�ைள� தமிைழ இவ� மா[ர�தி6��� வ�வி�� 
அவ�#7# கா�E, "இதைன யாாிடேமC� ெசா(6 அர<ேக-.வி#க ேவ���. 
என#7 5பா> ஐ�ப� இ+ெபா*� அவசரமாக ேவ�E யி�#கி�ற�. 
யாாிட�ேதC� ெசா(6 3E8 ெச>� பண�ைத வா<கி# ெகா�� வா��. [5] 
த�பி#7ம��� இ� ெதாிய ேவ�டா�" எ�. ெசா(6 அ+��தக�ைத அவாிட� 
ெகா��தன�. அவ� தம#7� ெதாி�த சிலாிட� ெசா(6+பா��தன�. அவர� 3ய-சி 
பய�படவி(ைல. 
 
சாமிநாத ேதசிக� ெச>த உதவி. 
 
அ+பா( தி�வன�த�ர� காேலஜி( தமி;+ப�Eதராக இ��த � சாமிநாத 
ேதசிக�#7 அ+��தக�ைத அC+பி ேமேல க�ட விஷய�ைத# 7றி+பி�� ஒ� 
கEத3� எ*தின�. வழ#க�ேபா( அ#கEத�தி� தைல+பி( எ*திய பாட( 
வ�மா.: 
 

(வி��த�)    {7.3} 
“அளிவள� 7ணC ேம�ேம ல�� வள� மனC ேமாவா# 
களிவள� ெசயK ேம8< [6] க�வள� ேநா#7� தீரா  
ஒளிவள� �க*� வா>+�- .�வள� சிற+பா� மி#7�  
ெதளிவள� சாமி நாத ேதசிக னினி� கா�க."  
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அ�த# கEத�ைதD� ��தக�ைதD� பா��த அவ� 5பா> ஐ�பைத� தபா( Hல� 
உடேன அC+பின�. பண�ைதD� கE த�ைதD� ெப-ற இவ� அ+ேபா� அைட�த 
மகி;வி-7 எ(ைல இ(ைல. இவ� மிக+ பாரா�E அ#கEத�தி-7 
விைடயC+பினா�. 
 
எ�Cைடய த�ைதயா� @ைஜ ெச>� வ�த சிவ6<க+ ெப�மாC#7 
அபிேஷக�தி� ெபா��� எ<க� வி�+ப�தி-7 இண<கி அ�த1 சாமிநாத 
ேதசிக�#7 அத� பி�� இவ� எ*தி ஒ� கேவசி�<க� வ�வி��# ெகா��தா�. ஒ� 
சமய� ஆ.3க�தா பி�ைள 3த6ேயா� அேசாக� தளிைர+ பா�#க வி��பினா�க�; 
அ� ெதாி�� இவ� கEத� எ*த அ�தளி�க� உடேன அவரா( அ��த தபா6( 
அC+ப+ப�டன.  
 
என#7+ பாலேபாத இல#கண� வா<கி�த�த�.  
 
நா� பாட<ேக��#ெகா�� வ�த ��தக� 3E�� வி�டைமயா(, பாலேபாத 
இல#கண�ைத+ பE#கேவ��ெம�. ெதாிவி��#ெகா�ேட�. 
7�பேகாண�தி-71 ெச�றி��த கால�தி(, அ+��தக�ைத என#7 இரவலாக# 
ெகா�#7�பE தியாகராச ெச�Eயா�#7 இவ� ெசா�னா�. அவ�, "நா� 3த6( 
வாசி�த ��தக� அ�தா�. அதனாேலதா� என#7 இல#கண�தி( ந(ல 
பயி-சிD�டாயி-.. அதைன+ ெபா�ேபா- ெபாதி�� ைவ�தி�#கி�ேற�. 
ஆதலா( அைத இரவலாக# ெகா�+பத-7 எ� மன� �ணியவி(ைல" எ�. ம.�� 
வி�டா�. இவ� அைத அ+பEேய மன�தி( ைவ�தி��� ம.நா� விEய ஐ�� 
நாழிைகயளவி( என#7� ெதாியாம( ெம(ல எ*�� 7�பேகாண� காேலஜி( 
இர�டா� தமி;+ ப�Eதராக இ��த நாராயணசாமி பி�ைள எ�பவ�ைடய 
[7]V�E-7� தனிேய ெச�. அவைர ெய*+பி அவாிடமி��த பாலேபாத 
இல#கண�ைத வா<கி# ைகயி( ைவ��#ெகா�� ெச>ய ேவ�Eய 
அT]டான<கைள விEய-கால�தி( அாிசிலா-றி- ெச>�3E��வி�� அவ�ட� 
ெச�Eயா� V��� தி�ைணயி( வ�தி��தன�.  
 
W<கி#ெகா�E��த நா� வழ#க� ேபாலேவ எ*�� பா�#7�ெபா*� 
ப�#ைகயி( இவ� காண+படவி(ைல. "3�னேர தனிேய எ*�� ெச�. 
வி�டா�கேள! நா� W<கிவி�ேடாேம !" எ�. ெநMெசா� ெசா(6#ெகா�� 
அMசி வாயி-ப#க� வ�ேத�. அ+ேபா� அ<ேக யி��த இவ� எ�ைன அைழ��, 
"இ� பாலேபாத இல#கண�; ைவ��#ெகா�� பED�" எ�. ெகா��தா�. நா� 



139 

 

தி�#கி�� அதைன வா<கி#ெகா�ேட�. இவ� அT]டான� ெச>தி��தைலD� 
நாராயணசாமி பி�ைள உட� இ��தைலD� அறி�� அவ�ைடய V�E-7 இவ� 
ெச�. அவ�ைடய ��தக�ைத வா<கி வ�தி�#கிறாெர�பைத அறி�� 
இPவாசிாிய+ ெப�மாCைடய ேபர�ைப நிைன�� உ�கி ஸ�தியாவ�தனM 
ெச>� ெகா�� வ�� உடேன அைத+ பாட<ேக�க� ெதாட<கிேன�; சில நாளி( 
அைத இர�� 3ைற பாட<ேக�� 3E�ேத�. அ�வைரயி( அPவில#கண�ைத 
இவ� பாராதவராதலா( அத� ெப�ைமையD� விசாக+ெப�மாைளய�ைடய 
ஞான�ைதD� பாரா�Eனா�. 
 
தி� ஆQ�� திாிப�தாதியி� அர<ேக-ற�.  
 
3�� 2றிய சிவ+பிரகாச பி�ைள ெய�பவ� தா� இய-றிய ஆQ�� திாிப�தாதி 
3*வ�� பி�ைளயவ�களா( தி��த+ப�ட பி�� அதைன அர<ேக-ற நி1சயி�தா�. 
அதைன அ<கீகாி�த ஆQ�#ேகாயி( த�மக��தா 3த6ேயா�க� வ��, 
“உட�வ�பவ�கைளD� அைழ��#ெகா�� வ�� அர<ேக-.தைல1 சிற+பி#க 
ேவ���" எ�. இ+�லவ� சிகாமணிைய# ேக��# ெகா�டா�க�. அத-7 
இைச�� இவ� ஆ.3க�தா பி�ைள, ேசாழ� மாளிைக இர�தின� பி�ைள 3த6ய 
கனவா�கேளா�� மாணா#க�கேளா�� அPவிட� ெச�றி��தா�. இவ� வ�வ� 
ெதாி�� ேவ. பல�� அ<ேக வ�தி��தா�க�. அர<ேக-.வத-7 3�� 
ேகாயிலாைர#ெகா�� சிவச�நிதியி( சிவ+பிரகாச பி�ைள#7+ ப��#க��த( 
3த6ய மாியாைதகைள இவ� ெச>வி�தா�. அ+பா( அர<ேக-.த( ெதாட<க+ 
ெப-ற�; ெதாட<கிய தின�த�. சில பாட(க� பE#க+ப�� இவ� மாணா#க�� 
ஒ�வரா( ெபா�� 2றி உப�நியாஸ� ெச>ய+ெப-ற�. எMசிய பாக� பE�தைல 
ம.நா� 3த( ைவ��#ெகா�ளலாெம�. நி1சயி�� அ<ேக ஆகாராதிகைள 
3E��# ெகா�� எ(ேலா�� ம.நா� காைலயிேல ப�:1�ர� வ��வி�டா�க�. 
சிவ+பிரகாச பி�ைளD� உட�வ�தா�. 
 
ஆ.3க�தா பி�ைளயி� ேகாப�.  
 
வ�தபி�� த<கBைடய ெகளரவ��#7� த#கபE வஸதியான இட�ைதD� ஆகார 
ெஸளகாிய<கைளD� 3�னதாகேவ கவனி�� அைம#கவி(ைலெய�. 
சிவ+பிரகாச பி�ைளமீ� ஆ.3க�தா பி�ைள#7 மி7தியான ேகாப� 
உ�டாயி-.; அவேரா� ேபசவி(ைல; அவைர அ<கீகாி#க# 2டாெத�.� 
எ(ேலாாிட3� ெசா(6 வ�தன�. 
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"அர<ேக-.வத-7 இ�. மாைலயி( ஆQ�#7 யா�� ேபாகேவ�டா�; 
ஐயாவவ�கைள மதியாம( நட�தின அவ� பழ#க�ைத இனி யா�� 
ைவ��#ெகா�ள# 2டா�" எ�. எ(லா�#7� ஆ.3க�தா பி�ைள வ-�.�தி1 
ெசா(6வி�டன�. அதைன யறி�த சிவ+பிரகாச பி�ைள பல 3ைற நய�� 
ேக��#ெகா��� அவ� 3க<ெகா�#கவி(ைல. எ+பEயாவ� அவ�ைடய 
ேகாப�ைத� தீ���#ெகா�ள ேவ��ெம�. எ�ணிய சிவ+பிரகாச பி�ைள, 
 

(வி��த�)    {7.4} 
"அன�பED� தட+ப�:1 �ரமதனி( வ�வா�# கன�ைத யி��#  
கன�பED� �கழா. 3க+�னித� றைன+ேபால# காேண ென�.  
மன� பE�� வ�தெவ�ைன யறியா� வ�தபிைழ வழியா( வ�த  
சின�பEயி- பEயி(லா+ பE#கிைணநீ ெயன+பE�த( தி�ண மாேம"  

 
எ�ற பாடைல1 ெசா(6, "எ� 7-ற�ைத+ ெபா.�த�ள ேவ���. உ<கBைடய 
ேகாப�தி-7 நா� பா�திரன(ல�; எ�னா( அ� தா<க3Eயா�" எ�. பல3ைற 
ம�றாE# ேக��# ெகா�டா�; ெகா��� அவ� சிறி�� தணியாம- ேகாப# 
7றி+ேபாேட 3க<ெகாடாம( இ��� வி�டா�. 
 
ஆ.3க�தா பி�ைள எைத+ ெபா.�தாK� பி�ைளயவ�கB#7 யாேரC� 
அபசாரM ெச>தா( அைத+ ெபாறா�. அ� தா� அவ�ைடய ேகாப�தி-7# 
காரண�. அ+பா( இ�ன� ெச>வெத�. ெதாியாதவராகி1 சிவ+பிரகாச பி�ைள 
ஆகார� ப�ணாம( மிக8� வ��தி#ெகா�E�#7� நிைலைமைய இவ� 
ேக�விD-றன�; உடேன அவைர வ�வி��, 
 

(வி��த�)   {7.5} 
“பர�பைரேய தமிழ�ைம யறி7ல�தி( வ��தி�த ப�பா ந��  
நிர�பறிஞ� 7ழா�த*வ+ ெபா6�ேதா<7 �7ணதயா நிதிேய வா>ைம 
வர��நம1 சிவாய3கி� ைம�தாந( லா.3க மகிபா ெவ�ேம( 
திர�ெப.ெவM சின<ெகா�ேள( ெகா�Bவ�  

த�மெம�பா� ெசக�தி( யாேர" 
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எ�C� ெச>Dைள+ பாE அவ� ைகயி- ெகா���, "நீ� இைத� த�பி#7+ பE��# 
கா���" எ�. ெசா�னா�; சிவ+பிரகாச பி�ைள அ<ஙனேம ெச>தன�. 
ஆ.3க�தா பி�ைள ேக�� நைடயா- ெச>D� இ�னார� எ�பைத� ெதாி�� 
ெகா�� ேகாப� தணி�தன�; பிற7 சிவ+பிரகாச பி�ைள#7 ஆகாரM 
ெச>வி�தன�. 
 
ஆQ�� திாிப�தாதி1 சிற+�+பாயிர�.  
 
அ+பா( இவாிட� ஆ.3க�தா பி�ைள வ��, "ஐயா வவ�க� ம��� ஆQ�#7 
எ*�த�ள ேவ�டா�; ம-றவ�க� ேபா>வரலா�" எ�றன�. அதனா( சிவ+பிரகாச 
பி�ைளDட� நா<கB� ேவ. சில�� ஒPெவா� தின�திK� மாைலயி( ெச�. 
அர<ேக-றி வி�� வ�ேதா�. அ� 3த- ப�� நா� வைரயி( அர<ேக-.த( 
நட�த�; கைடசிநாள�. சிவ+பிரகாச பி�ைளயி� வி�+ப�தி�பE இவ� அ�த 
N( விஷயமாக, 
 

(க�டைள# க6��ைற)   {7.6} 
“ேத� மாியய- ெக�டா தி���Mசி- ற�பல�ேத 
ஆ� மழக�ெத� னாQ�+ பரம ரE#கண���  
b�� பைட�த சிவ+பிர காச+ ெபய�#கவிஞ� 
நா�< க6��ைற ய�தாதி N. நவி�றனேன"  

 
எ�ற ஒ� பாடைல இய-றி#ெகா��� எ(ேலாைரD� அC+பின�. 3Eவி( அ� 
பE#க+ெப-ற�. மாணா#க�கB� அ� NK#71 சிற+�+பாயிர<கைள இய-றி 
அளி�தன�. 
 
’இ�C� சில வ�ஷ� பE#க��ேம.’ 
 
7��ப ெஸளகாிய�ைத உ�ேதசி��, "என#7 ஏதாவ� ஒ� ேவைல ெச>வி#க 
ேவ���" எ�. ஒ�நா� ச�தி�தெபா*� தியாகராச ெச�Eயாைர நா� ேக��# 
ெகா�E��ேத�. அ+பா( ஒ� சமய� ப�:1�ர��#7 அவ� வ�த ேபா�, 
"7�பேகாண�தி( என#7 ேவ�Eய அ�ப�களாகிய Hவ� ேநEP 
ைஹF2ெல�. �திதாக ஒ� கலாசாைலைய ஏ-ப��த+ ேபாகிறா�க�; அதி( 
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தமி;+ப�Eத� ேவைல#7 ஒ� த#கவைர# 7றி+பி��1 ெசா(லேவ��ெம�. 
எ�னிட� ெதாிவி�தா�க�, பிாியமி��தா( நீ� அதைன ஒ+�#ெகா�ளலா�. 
இ+ெபா*� ச�பள� 5. 15 - கிைட#7�; ெச>வி#கிேற�" எ�றா�. அ1ெச>திைய 
இவாிட� ெதாிவி�ேத�. அ�கி( நி�ற ெச�Eயாைர+ பா��� இ+ ெப��தைகயா�, 
"தியாகரா�, சாமிநாைதய� இ�C� சில வ�ஷ� பE#க��ேம; ஏ� அவசர+ 
ப�கிறா>? பி�னாேல 2�மானா( இவைர# கவனி��#ெகா�" எ�றா�. அதனா( 
அ�3ய-சி நி�ற�. பி-கால�தி( என#7� த� ேவைலைய1 ெச>வி#க 
ேவ��ெம�ற எ�ண� ெச�Eயா�#7 உ�டானத-7# காரண� இவ� ெசா(6ய 
இ�த வா��ைததாென�ெற�`கிேற�. 
 
�ைரசாமி பி�ைள#காக1 ெச>த ெச>D�க�.  
 
ஆ.3க�தா பி�ைளயி� 7மாரராகிய �ைரசாமி பி�ைளைய யாேரC�, 'நீ யா�?" 
எ�. ேக�டா( அவ�, "தி�#ைகலாய பர�பைர� தி�வாவ��ைற யாதீன�� 
மஹாவி��வா� திாிசிர�ர� � மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�கBைடய ேபரனாகிய 
�ைரஸாமி பி�ைள" எ�பா�. அ<ஙன� ெசா(K�பE ஆ.3க�தா பி�ைள 
பழ#கியி��தன�. 
 
அவைர இவ� ப�:1�ர�தி6��� ஒ�3ைற �+பிரமணிய ேதசிகாிட� அைழ��1 
ெச�றா�. அ+ெபா*� ேதசிக� அவைர, "நீ யா� அ+பா?" எ�. ேக�க, அவ� 
ேம-2றியவாேற விைட பக��தா�. சில தின< கழி�� ம.3ைற அவைரD� 
உடனைழ��#ெகா�� ெச�றேபா�, 
 

{7.7} 
"க�ணா� மதைன# கE�தத-ேக- ப+�ர+பா( 
ெப�ணா Bறா1�+ பிரமணிய - அ�ணா  
தி�வா வ��ைறயா> சி-றEேய னி�ப 
ம�வா வ�மாற ைவ"  

 
எ�C� ெவ�பா ெவா�ைற இய-றி அதைன அவ� ெசா(K�பE இவ� 
ெச>வி�தன�; அ<ஙனேம அவ� அதைன� தி��தமாக1 ெசா(லேவ ேதசிக� ேக�� 
ெம1சினா�. 
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ம-ெறா�3ைற இவ� ஒ� பாட6ய-றி+ பாட� ப�`வி�� அவைர அைழ��1 
ெச�றேபா�, "இ+ேபா� ஏேதC� பாடK�ேடா ?" எ�. ேதசிக� ேக�க அவ�, 
 

(வி��த�)    {7.8} 
"மாேம8 �க;�தி�வா வ��ைற1�+ பிரமணிய வ�ள லாய  
Wேம8 7ரவ�ேப� ெசா-ற8ட ென�பிற+�� ெதாைல�த த�மா  
பாேம8 மி�க��� பிற+ெபாழி+பா னிவென�. பல�M ெசா(வா�  
ேதேம8 நல�ெதாிெய� னாவிைனேய �கழாத ெச>ைக ெய�ேன"  

 
எ�ற பாடைல1 ெசா(6 மகி;வி�தா�. 
 
தC#ேகாE 3த6யா�#7# கEதெம*திய�.  
 
இவ�பா( அ��ைடயவரான [8] தC#ேகாE 3த6யாெர�பவ�, "என#71 
ச�பள�தி( 20 5பா> உய��தி�#கிற�. அ� த<கBைடய தி�வ�ேள" எ�. 
எ*திய கEதெமா�. ஒ� தின� இவ�#7 வ�த�. இவ� ச�ேதாஷ+ ெப�#கினா( 
அவ�#7 உடேன, 

{7.9} 
"ஊ�ணி நீ�நிைற� த-ேற Dலகவா� 
ேபரறி வாள� றி�"  

எ�றத-ேக-ப உ<கB#7# கிைட�த ெச(வ� ஏைனேயா�#7� உாிய த�ேறா?" 
எ�ற ஒ� விைட#கEத� எ*�வி�� அC+பின�. 
 

’உ�#ைகD� ப�ைபD� இ(லாத� தா� 7ைற.'  
 
பிற� ேப�<கால�தி( ஏேதC� 7-ற� காண+பE� அவ�க� 
ஒ+�#ெகா�பவ�களாக இ��தா( இவ� ெம(ல1 ெசா(6� தி���வ�. அ(லராயி� 
அவ�க� எ� ெசா�னாK�, "சாி, சாி ; ஆ�, ஆ�" எ�. ெசா(6# 
ெகா�ேடயி�+பா�. 
 

{7.10} 
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"காணாதா- கா��வா� றா�காணா� காணாதா� 
க�டானா� தா�க�ட வா." (தி�#7ற�, 215)  

 
எ�ப� இவ�ைடய ெப��பா�ைமயான ெகா�ைக. தா� த���1 ெசா(வதனா( 
யாெதா� பயCமி(ைல ெய�ப� இவ�ைடய க���. 
 
ஒ� சமய� 7�பேகாண�தி- ெபாிய உ�திேயாகFதராக இ��த ஒ� க(விமாC#7� 
இவ�#7� மி#க பழ#க3�டாயி-.. அவ� பல3ைற வ-�.�தி அைழ�தைமயா( 
இவ� ஒ� நா� பி-பக6( அவ�ைடய V�E-71 ெச�றன�. அ+ேபா� தியாகராச 
ெச�Eயா�, ஆ.3க�தா பி�ைள 3த6ேயா�கB� உட� ெச�றா�க�. அ�த 
உ�திேயாகFத� மகாவி��வானாகிய இவராேல ப-பல அாிய விஷய<கைள 
அறி�� ெகா�ளலாெம�. நிைனயாம( தா� பலநாளாக1 ேசகாி�� ைவ�தி��த 
வடெமாழி ெத�ெமாழியிK�ள N(கB#7 வர� 3ைறயாகவ�றி Nதன 
3ைறயாக+ ெபா�� ெச>�ெகா��, "இராமாயண�தி-7 அ��த� இPவா. 
ெசா(ல ேவ���; பாரத�தி-7 அ��த� இ�தா�. அவ-றி-7 இ�வைரயி( 
எ(ேலா�� ெசா(6 வ�பைவ பிைழயான ெபா��க�" எ�. விபாீதமாகேவ 
ெசா(6 வ�தா�. ேக��# ெகா�E��த இவ� அவ�ைடய நிைலைமைய அறி�� 
யாேதா� ஆ�ேசப3� ெச>யாம( சில சமய�தி(, "ஆ�, ஆ�" எ�.� சில சமய�தி(, 
"சாி, சாி" எ�.� ெமாழி�� வ�தா�. 
 
இரவி( மணி ப�னிர��#7 ேமலாயி-.. உடனி��த தியாகராச ெச�Eயா�#7 
அ�த உ�திேயாகFத�ேம( ேகாப� உ�டானத�றி அகால� ஆ>வி�டபEயா( 
அ+பா- ெச�. இ�தைன ேப�கB#7� எ+பE ஆகார� ெச>வி+பெத�ற 
கவைலD� ஏ-ப�ட�. நி.�த ேவ��ெம�. ெசா(வத-7� அMசினவராகி# 
க�க��த 3க�ேதா� ஒ�.� ெசா(லாமேல இ��தா�. அ�த உ�திேயாகFத� 
த�மிட� வ�பவேரா� இPவாேற ெந�ேநர� ேபசி#ெகா�E���வி�� 
அகால�தி( அC+பி வி�வ� வழ#க�. அவ� ஒ�ேவைள இவ�கBைடய 
ஆகார�தி-7 ஏ-பா� ெச>தி�#கலாேமா எ�ற ச�ேதக� உட�ெச�ற எ<கB#7 
இ��த�. 
 
பி�� அ�த உ�திேயாகFத� வழ#க�ேபா(, ”சாி; ேநரமா>வி�ட�; உ<கB#71 
சிரமமாக இ�#7�" எ�. ெசா�னா�. அ#7றி+ைப யறி�� இவ� �ற+ப�� அ�த 
V�E� ெவளிேய வ�த8ட� ெச�Eயா� இவைர ேநா#கி, "உ<களி�வ� ைகயிK� 
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[9]உ�#ைகD� ப�ைபD� இ(லாத�தா� ஒ� 7ைற" எ�. ெசா�னா�. இவ� 
ப#க�தி( யாேரC� அயலா�ளேராெவ�. கவனி��வி��, "எ�ன+பா 
உப�திரவM ெச>கிறா>? அPவா. ெசா(லாம( நா� ேவ. எ�ன ெச>கிற�? 
அவ�#ேக ெதாியேவ��ம(லவா? சில சமய<களி( இ�த மாதிாியான 
மC]ய�களிட3� ேபா7�பE ேநாி�கிற�; எ(லா� கால விேசஷேம; பE+ைப யா� 
கவனி#கிறா�க�? த<க� ெகௗரவ�ைதD� த<க� பE+ைபDேம ெபாி�� 
பாரா��கிறா�க�; அைத ஒ�E� தா� நா3� ேபாகேவ�Eயி�#கிற�; எ�ன 
ெச>யலா�?" எ�. ெச�Eயாாிட� ெசா�னா�. 
 
�+ைபயா ப�டார� மா�பழ� வா<கிவ�த�. 
 
பி�ைளயவ�கேளா� உடனி�+பவ�களி- �+ைபயா ப� டாரெம�பவ� ஒ�வ� ; 
அவ�ைடய ஊ� தி�விைடம�W�, ஆ.3க�தா பி�ைள#7 ைம��ன�. தமிழி- 
சிறி� பயி�றவ�. தமி;+ பாட(களி- பி-கால�தனவாகிய சிலவ-ைற மனனM 
ெச>� ைவ�தி�+பவ�. அ+பயி-சிையேய ஆதாரமாக# ெகா�� த�3ைடய 
வ.ைம� ��ப�ைத மா-றி# ெகா�Bத-7+ பல ஜமீ�தா�க� 3த6ேயா�களிட� 
ேபா> அவ�க� ேநா#க� ேபாலேவ நட�� அவ�கBைடய நிைலைமைய அறி�� 
பைழய பாட(கைள அவ�க� ெபய�#7 மா-றி1ெசா(6ேயா ேவ. பாட(கைள1 
ெசா(6ேயா அவ�கைள மகி;வி��+ பாி� ெப-.# கால<கழி#7� இய(பின�. 
ேதா-ற+ ெபா68�ளவ�; பி�ைளயவ�கைளய�றி ேவ. யாைரD� மதியா�; 
ைதாியசா6. இவ�ைடய காாிய<கைள# கவனி��#ெகா�� வ�பவ�. பாட� 
ேக�7� வழ#க� ம��மி(ைல; அதி- பிாிய3மி(ைல. 
 
ஒ�நா� பக-ேபாசன�தி-7+பி� பி�ைளயவ�கBட� எ(ேலா�� ேபசி# 
ெகா�E�#7�ெபா*� ேம-2றிய �+ைபய ப�டார�ைத ேநா#கி 
ைம��னெர�ற 3ைறைமயா( ஆ.3க�தா பி�ைள, "�+ைபயா, நீ அேநகாிடM 
ெச�. Nதனமான பாட(கைள+ பாE+ பாி�க� ெப-. வ�வதாக1 
ெசா(Kகிறாேய; அதைன நா<க� ெதாி�� ெகா�B�பE இ�. 7�பேகாண� 
ேபா>� தியாகராச ெச�Eயா� மீ� ஏதாவ� ஒ� பாட6ய-றி+ பாி� ெப-. 
ஐயாவவ�கB#7+ பிாியமான மா�பழ<கைள விைல#7 வா<கிவர3EDமா?" 
எ�றன�. அதைன# ேக�ட இ+�லவ�பிரா� ஆ.3க�தா பி�ைள#7� 
ெதாியாதபE, 3EDெம�. ெசா(K� வ�ண� 7றி+பா( அவைர� W�Eனா�. 
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ெவ.� வாைய ெம(Kபவ�கB#7 அவ( கிைட�தா- ெசா(லேவ��மா? உடேன 
அவ� ஆ.3க�தா பி�ைளைய ேநா#கி, "அவசிய� ேபா>+ பாட( ெச>� ெசா(6# 
கா�E மகி;வி��1 ெச�Eயாாிட� பாி� ெப-. மா�பழ� வா<கி#ெகா�� வ�� 
வி�ேவ�" எ�றா�. 
 
ஆ. : ஒ�நாB� 3Eயா�. 
 
�+ : ஏ� 3Eயா� ?  
 
ஆ. : உன#7+ பE+பி(ைலேய!  
 
�+: என#7+ பE+பி(ைல ெய�பைத நீ� க�:ரா? எPவளேவா 
இட<கB#7+ேபா>� திரவிய3த6யவ-ைற+ ெப-. வ�கிேறேன; 
பE+பி(லாவி�டா( 3EDமா ?  
 
ஆ. : பE+பி(லாத இடமாக+ பா����தா� நீ ேபா> வ�கிறா>. என#7� 
பிற�#7� அ� ந�றாக�ெதாிDேம. 
 
�+ : ேதா�ட��+ ப1சிைல#7 Vாிய� ம�� எ�ப�ேபா( எ� பE+ைப நீ� 
மதி#கவி(ைல. 
 
ஆ. : ெச�Eயாாிட� ேபானா( உ�Cைடய பE+� ந�றாக ெவளியா7�! 
 
�+ : அவ� எ�ன ெச>வா�? 
 
ஆ. : உ� நர�ைப எ���வி�வா�; ெவளி#கிள�ப ெவா�டா�. 
 
�+ : நா� தா� அவ� நர�ைப எ��� வி�ேவ�. அவாிட�தி( என#7# 
ெகாMசேமC� அ1ச� இ(ைல. 
 
ஆ. : ஏ� அ1சமி�#7�? சிறிேதC� பE+பி��தால(லேவா பE�தவ�களிட�தி(  
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அ1ச3�டா7�; மகா Hடனாக இ�#கிற உன#7 மகாப�Eதராகிய அவாிட�தி( 
எ+பE அ1ச3�டா7�? நீ மா�திர� அவாிட� ேபா> ஒ� பாடைல1 
ெசா(Kவாயாயி� உ� சர#7 ெவளியா7�. 
 
�+ : நீ� இ+பE1 ெசா(வ� எ�Cைடய ெகளரவ�தி-7# 7ைறவாக இ�#கிற�. 
 
ஆ. : உன#7 எ�ன ெகளரவமி�#கிற�? இ��தால(லேவா அ� 7ைறDெம�. நீ 
கவைல+படேவ���? 
 
�+ : இ�#க���. நீ� எ�ன ெச>ய1 ெசா(Kகிறீ�? 
 
ஆ. : ெச�Eயா� மீ� ஒ�பாட(ெச>� பாி� ெப-. மா�பழ� வா<கி#ெகா�� 
இ�. மாைல#7� வரேவ���. அ+பE1 ெச>யாவி�டா( நீ மC]யேனய(ல. 
 
�+ : நீெர�ன ெசா(Kகிற�? அ+பE1 ெச>யாவி�டா( நா� 
மC]யன(லெவ�. நாேன ெசா(Kகிேற�. 
 
இPவா. ெசா(6வி�� அவ� �ற+ப�த-7� ெதாட<கினா�. 
 
அதைன# க�ட ஆ.3க�தா பி�ைள வழ#க�ேபாலேவ சயன��#7+ 
ேபா>வி�டா�. அவ� ந�றாக� W<கிவி�டாரா ெவ�பைத அறி��வர1 ெச>� 
இ#கவியரச� தியாகராச ெச�Eயா� மீ� �திதாக ஒ� பாடைல இய-றி எ*�வி�� 
எ*திய ஏ�ைட1 �+ைபயா ப�டார�தினிட� ெகா��தன�. "இ+பாடைல ந�றாக+ 
பாட� ப�ணி#ெகா�� ெச�. தியாகராசினிட� நீ� ெச>ததாகேவ ெசா(6# 
கா�E+ பண� ெப-. மா�பழ� வா<கி#ெகா�� இ�. மாைல#7�ேள 
வ��வி��. அவ� எ�ன ெசா�னாK� பய+படாம( எதி�ெமாழி ெகா��; இத� 
ெபா�ைள ந�றாக� ெதாி�� ெகா��ேபா�" எ�. ெசா(6 வி�� அ<ேக நி�ற 
மாணா#கராகிய சரவணப�டார ெம�பவைர அவ�ட� ேபா> வ��பE 
அC+பினா�. அ�த+ பாட6� ெபா�ைள ந�றாக அவ�#7+ ேபாதி�தC+�� 
வ�ண� என#7# க�டைளயி�டா�. பி�� தா� வழ#க� ேபாலேவ சிரம பாிகாரM 
ெச>� ெகா�ள� ெதாட<கினா�. 
 
�+ைபயா ப�டார� இவ� ெசா�னபE எ�னிட� அ1 ெச>Dளி� ெபா�ைள  
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ந�றாக� ெதாி�� ெகா�� ச�ைட 3த6யன தாி�தவராகி# ைகயி- ேகாெலா�ைற 
எ���#ெகா�� அ�த+ பாடைல ெந���+ப�ணி# ெகா��� ெபா�ைள1 
சி�தி��# ெகா��� சரவணப�டார��ட� ைதாிய3ைடயவராகி ஊ#க3-.# 
7�பேகாண�தி-71 ெச�. தியாகராக ெச�Eயா�ைடய V�ைடயைட�� 
விசாாி�தா�. ெச�Eயா� இ(ைல ெய�பைத அறி�� �+ைபயா ப�டார� அ�த 
V�� ெவளி� தி�ைணயிேல இ��தா�. 
 
ெச�Eயா� 4 - மணி#7# காேலஜி6��� வ�தன�. வ�தவ� தி�ைணயி6��த 
அவைர# க�� பரபர+�ட�, "ஐயாவவ�க� வ�தி�#கிறா�களா?" எ�. 
வினவேவ, �+ைபயா ப�டார�, "வரவி(ைல; நா� ம��� இ<ேக ஒ� காாியமாக 
வ�தி�#கிேற�" எ�றா�. ெச�Eயா� ேவக� தணி��, "ஆனா( இ<ேக இ��; 
வ��வி�ேவ�" எ�. ெசா(6 உ�ேள ெச�. உ�திேயாக உைடகைள# 
கைள��வி�� ேவ. மட ெயா�ைற� த��ைடயாக உ��தி#ெகா�� விசிறிD� 
ைகDமாக+ �ற�ேத வ�� இ��தன�; பி��, "நீ� இPவள8 படாேடாபமாக வ�த 
காாியெம�ன? ேவ. யாைரேயC� பா�#க வ�தீரா? ஐயாவவ�க� ஏதாவ� 
சமாசார� ெசா�ன��டா?" எ�. ேக�டா�. 
 
�+ : இ(ைல; நா� உ<கைள�தா� பா�#க வ�தி�#கிேற�. வ�த� ஒ� காாிய�ைத 
உ�ேதசி��; உ<க� மீ� ஒ� பாட K� ெச>� ெகா�� வ�ேத�. தனிேய 
எ<காவ� ெச�றா( இ�த ேவஷ�ேதா�தா� நா� ேபாவ� வழ#க�; 
ஐயாவவ�கBட� வ�தா( சாதாரணமாக வ�ேவ�. 
 
தியாக : பாட( ெச>�ெகா�� வ�தி�#கிேறென�. ெசா(Kகிறீேர! உம#7+ 
பாட( ெச>கிற வழ#க3�ேடா ? 
 
�+ : ஏ� இ(ைல? நா� ெச>D� ெச>ேவென�ப� உ<கB#7 ம��� ெதாியா�. 
பல இட<கB#7+ ேபா>+ ேபா>+ பாE+ பாE+ பாி� ெப-. வ�வ� என#7 
வழ#க�; எ�Cைடய காலே%ப�தி-7 அ�தாேன வழி. இ� பல�#7� ெதாிDேம.  
 
தியாக : நீ� ெவளியிடM ெச�. யாசக� ெச>�ெகா�� காலே%ப� 
ெச>வ��ெட�ப� ம��� ெதாிD�. பாட( ெச>� ெகா��ேபா>1 ச�பாதி�� 
வ�வ� இ�வைரயி( என#7� ெதாியா�. பா�வெத�றா- பE�தி�#கேவ��ேம! 
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�+ : ஏ� பE#கவி(ைல? பE�தி�#கிேறென�. சிலைர+ ேபால நா� 
பைறயைற�� ெகா�� திாிகிறதி(ைல. 
 
தியாக: பE�தவ�கெள(லா� பE�தி�#கிேறாெம�. ெசா(6#ெகா�� தா� 
திாிகிறா�களா? நீ� ெசா(வ� ந�றாக இ(ைலேய. பE�தி��தா( எ+பED� 
பிற�#7� ெதாிDம(லவா? உ�மிட�தி- �Fதக� இ��தைல நா� ஒ�ெபா*�� 
க�டதி(ைலேய. பE+பி-7ாிய அைடயாள�ைதD� உ�மிட� இ�வைரயி( நா� 
காணவி(ைல. பி�ைளயவ�கேளா� வ�� ஆகார� ப�ணி+ ேபாவைத ம��� நா� 
பா��தி�#கிேற�. அ�த மதி+��தா� உம#7 ஏ-ப���ள�. ம-றவ�கைள+ 
ேபாலேவ நீ� பE��# ெகா�E��தைதயாவ� பாட< ேக�டைதயாவ� நா� 
இ�வைரயி( பா��த�மி(ைல; ேக�ட�மி(ைல. அ�த விஷய� இ�#க���. நீ� 
ெச>�ெகா�� வ�ததாக1 ெசா�ன பாடைல1 ெசா(K�; ேக�கிேற�. 
 
�+ :  

{7.11} 
��ணியெம( லா�திர�ட வEெவ�ேகா 7.3னிவ� ெபாதிய நீ�தி<  
க�ணியேதா� வEெவ�ேகா தமிழிKள பலகைலக� அைன��< 2E  
ந�ணியேதா� வEெவ�ேகா பி�Cெம�த வEவெமன நா�� ேகாயா�  
ம�ணியமா மணியைனய தியாகரா ச+�லவ� வEவ� தாேன.  

 
தியாக : (��னைகெகா��) : இதைன இ�C� ஒ�3ைற ெசா(K�. 
 
�+ : ந(ல� அ+பEேய. (பாடைல ம.பED� ெசா�னா�.) எ+பEயாவ� எ� 
பாடைல உ<க� காதி- ேபா�� ந�மதி+ைப+ ெப-.1 ெச(ல ேவ��ெம�ேற 
இ<7 வ�ேத�. 
 
தியாக : இ�#க���; இ�த+ பாடைல நீேர ெச>தீரா? ேவ. யாேரC� ெச>� 
ெகா��தா�களா? உம#7 இ+பE+ பாட வ�மா? 
 
�+ : ஏ� வாரா�? நாேன ெச>ேத�. 
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தியாக : இதைன ஐயா அவ�களிய-றிய பாடெல�ேற நி1சயி#கிேற�. எத-காக 
இைத உ�மிட� பாE# ெகா��தா�க�? 
 
�+ : நீ<க� இ+பE1 ெசா(வ� என#7 மிக8� மான# 7ைறவாக இ�#கிற�. 
 
தியாக : நீ� ெச>த� தானா ? உ�ைமைய1 ெசா(K�. 
 
�+ : அதி( எ�ன ச�ேதக� ?  
 
தியாக : ெபா�� ெசா(KVரா? 
 
�+ : திPயமா1 ெசா(Kேவ�.  
 
தியாக : 3*வத-7� ெசா(லேவ�டா�. இதிK�ள 'எ�ேகா' எ�பத-7 ம��� 
ெபா�� ெசா�னா( ேபா��. ெசா(K�; ேக�கிேற�. 
 
�+ : அத-7, எ�ேபேனா ெவ�ப� ெபா��. 
 
தியாக: ‘எ�ேகா' எ�C� ெசா- பிரேயாக�ைத ேவ. எ�த N6( எ�த இட�தி- 
க�E�#கிறீ�? ெசா(K�. 
 
�+ : இட� ஞாபகமி(ைல. 
 
தியாக : இட� ெதாியாதேபா� நீ� இ�த1 ெசா(ைல அறி�த� எ+பE? என#71 
ச�ேதகமாக� தா� இ�#கிற�. 
 
�+ : நீ<க� ெச>D� ெச>D�களி( பிரேயாகி#கிற ெசா-கB�ள இட<கெள(லா� 
உ<கBைடய ஞாபக�தி6�#7மா? பழ#க�தினாேல வ��வி�ம(லவா? 
 
தியாக : V� ேப1ைச இ+ெபா*� நீ� ேபச ேவ�டா�. இ�த+ பாடைல எத-காக  
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அவ�க� ெச>தC+பினா�க�? ெசா(K�. 
 
�+ : தி��ப� தி��ப1 ெசா(Kகிறீ�கேள. நா� தா� பாE வ�ேத�. வ�த 
காாிய�ைத# ேக�� 3E�� அC+ப# 2�மானா( அC+�<க�. இ(ைலயானா( 
3Eயாெத�. ெசா(6 வி�<க�. 
 
தியாக : சாி. இதி( ' எ�ேகா' எ�பதி( ஓகார�ைத ஏ-ற ெமாழி எ�? ஓகார� எ�ன 
ெபா�ளி( வ�த�? ெசா(K�. 
 
�+ : நீ<க� பாEய பாட(களிK�ள ெசா-கB#ெக(லா� இல#கண� 
ெசா(KV�களா? 
 
தியாக : Vணான ைதாிய+ ேப1சினா( ஒ� பயC� இ(ைல கா`�! இ�த1 ெச>D� 
நீ� பாEய� அ�ெற�பைத ந�றாக� ெதாி�� ெகா��வி�ேட�. நீ� எ�ன 
ெசா�னாK� ந�ேப�. இ�த மாதிாி பா�கிறெத�றா( எPவள8 பE�தி�#க 
ேவ���? 
 
�+ : பE#காமேல க�ப� காளிதாஸ� 3த6ேயா� பாடவி(ைலேயா? 
 
தியாக : அவ�க� பE#கவி(ைல ெய�பைத நீ� க�:ரா? 
 
�+ : வரகவிெய�. சில� இ+ெபா*�� இ�+ப� உ<கB#7� ெதாியாதா? 
அவ�கெள(லா� பE���தானா பா�கிறா�க�? அ�ைமயான வா��ைதகெள(லா� 
அவ�க� வா#கி- காண+படவி(ைலயா? 
 
தியாக : இPவள8 வா��ைதகB� நீ� பE#கவி(ைல ெய�பைத ந�றாக# 
கா��கி�றன. இ�#க���. இ�த+ பா�ைட நீேர ெச>ததாக1 ச�திய� ெச>Vரா? 
 
�+ : இேதா ெச>கிேற�; எ�த மாதிாியாக1 ெச>யேவ���.  
 
தியாக : �ணிைய+ ேபா��� தா�டேவ���. அ� ெச>Vரா? 
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�+ைபயா ப�டார�, ”இேதா தா��கிேற�" எ�. ெசா(6� தம� 
அ<கவFதிர�ைத# கீேழ 7.#ேக ேபா�� வி�டா�. தியாகராச ெச�Eயா� 
ந�ந�<கி அவ� ைகைய+பிE��# ெகா��, "நீ� ச�தியMெச>தாK� இ+பாடைல 
நீ� ெச>ததாக நா� நிைனேய�. �ணிைய� தா�ட ேவ�டா�. நீ� வ�த காாிய� 
இ�னெத�. ெசா(6வி��. உம#7 ேவ�Eயவ-ைற# ெகா�#கிேற�; Vணாக 
ஏ� ெபா>ெசா(Kகிறீ�?" எ�. நயமாக# ேக�கேவ அவ� நிக;�தவ-ைறெய(லா� 
உ�ளபEேய ெசா(6 வி�டா�. 
 
ெச�Eயா� உடேன பழ#கைட ெச�. மிக8� உய��தனவாக 50-மா�பழ<கைள 
விைல#7 வா<கி இர�� ெத�ன< 7டைலகளி( அட#கி ஒ� 7டைலைய 
அவ�ட� வ�த சரவண ப�டார�தினிட��� ம-ெறா�ைற ஒ� 26யாளிட��� 
ெகா��� உட� ெச(K�பE ெசா(61 �+ைபயா ப�டார�ைத அC+பி வி�டா�. 
அ�த இ�வ�� தம#7+ பி�ேன வர1 �+ைபயா ப�டார� அவ�கB#7 3�ேன 
விைரவாக+ ப�:1�ர� வ�வாராயின�. 
 
ப�:1�ர�தி( இ+�லவ�பிரா� நி�திைர கைல�� எ*��, "ப�டார� 
7�பேகாணM ெச�றாரா?" எ�. விசாாி�� வி��+ பாடMெசா(ல� ெதாட<கின�; 
ெதாட<கினாK� பாடM ெசா(Kவதி( மன� ெச(லவி(ைல; �+ைபயா 
ப�டார�தி� விஷய�தி( இவ�#7# கவைலD�டாயி-.; "தியாகரா� 
�+ைபயாைவ எ�ன ெச>கிறாேனா? எ�ன ேக�விக� ேக�கிறாேனா? ��மா விட 
மா�டாேன! �+ைபயா விழி#க# 2�ேம!" எ�. எ<களிட� ெசா(6#ெகா�ேட 
யி��தா�. RாியாFதமன�தி-7 3�னதாகேவ �ற+ப�� வழ#க+பE அPQாி� 
ெத-ேகD�ள தி�மைலராயனா-ற<கைர#71 ெச(லாம- 7�பேகாண�தி-71 
ெச(K� வழிைய ேநா#கி வட#ேக ெச�. அ<7�ள ஒ� 7ள#கைரயி( �+ைபயா 
ப�டார�தி� வரைவ எதி�பா��� வடதிைசைய ேநா#கி# ெகா�ேட நி�றா�. 
நாC� உட� ெச�. அ�கி( நி�ேற�. �+ைபயா ப�டார� வரவி(ைல. 
இவ�#7# கவைல அதிகமாயி-.; "யாராவ� வ�கிறதாக� ெதாிகிறதா? பா��" 
எ�றா�. பா��� நா�, ”ஒ�.� ெதாியவி(ைல" எ�ேற�. "பா���# ெகா�ேட 
நி�. யாராவ� க�`#7� ேதா-றினா( உடேன ெசா(K�" எ�றா�. அ<ஙனேம 
நா� வடதிைசைய ேநா#கி நி-ைகயி( H�. உ�வ<க� 3த6( க�`#7� 
ேதா-றின. 
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நா� : H�. உ�வ<க� ேதா-.கி�றன. 
 
மீ : அவ�களாக இ�#7ேமா? சரவண ப�டார� மிக8� உயர3�ளவனாதலா( 
அைத#ெகா�� க��பிE#கலாேம. 
 
நா� : Hவாி( ஒ�வ�ைடய உ�வ� ம��� உயரமாகேவ ெதாிகிற�; அவ� சரவண 
ப�டாரமாகேவ இ�#கலா�. 
 
மீ : பி�C� ந�றாக# கவனிD�. தைலயி( ஏேதC� இ�+பதாக� ெதாிகிறதா? 
 
நா� (அவ�க� ெந�<க ெந�<க) : ஒ�வ� தைலயி( ஏேதா ஒ� 7டைல ெதாிகிற�. 
ேவெறா�வ� தைலயிK� ஒ� 7டைல காண+ப�கிற�. 
 
மீ : �+ைபயா ப�டார� வ�கிறாரா ?  
 
நா� : வ�கிறா�.  
 
அவ� வ�வைத ேநா#கி அவேரா� ேபசேவ��ெம�ற ஆவKட� இவ� நி-ைகயி( 
அவ� ேவகமாக அ�கி( வ�� இவைர ேநா#கி, "எ�ன ஐயா ? உ<கைள நா� 
பரமஸா� ெவ�. எ�ணியி��ேத�. ெபாிய ஆப�திேல ெகா��வ�� வி�:�க�. 
எ�ைன அவமான��#7�ளா#கிவி�� ேவE#ைக பா�#கிறீ�கேள, நீ<க� 
இPவள8 ெச>V�கெள�. இ�வைரயி( நா� நிைன#கவி(ைல. அ�த மC]ய� 
�6ேபாேல எ�ைன உற��வி�டாேர" எ�றா�. 
 
மீ : எ�ன? எ�ன?  
 
�+ : எ�னவா? நீ<க� பாட( ெச>� ெகா��தீ�கேள! அ�த+பாடைல எ�Cைடய 
ச#தி#7 ஏ-றபE ெச>� தர ேவ�டாமா? அதி( நீ<க� ெச>ததாக நிைன#7�பE 
ஏேதா அைடயாள� ைவ��+ பாEவி�:�கேள. நா� பாE#கா���ெபா*�, 
'எ�ேகா எ�பத-7 எ�ன அ��த�? இ�த+ பிரேயாக� எ�த N6( வ���ள�? 
இல#கணெம�ன?' எ�. பல ேக�விகைள# ேக�� அ�த மC]ய� உப�திரவ� 
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ெச>� எ� பிராணைன வா<கிவி�டா�. நா� ச�திய� ப�ணி# ெகா�+பதாக1 
ெசா(6D� அவ� ந�பவி(ைல. 
 
மீ : அ+பா( நீ� எ+பE அவனிட� த+பி மா�பழ� வா<கி வ�தீ�? 
 
�+: பி-பா� ெசா(Kகிேற�. இ+ெபா*� அைத1 ெசா(ல என#7 இ]டமி(ைல 
 
இPவா. ெசா(Kைகயி( அவ� 3க� ேகாப#7றி+ைப மிக8� �ல+ப��திய�. 
இவ� அ�நிைலைய உண���, "சாி; V��#7+ேபா�" எ�றா�. 
 
�+ைபயா ப�டார� தம#7+ பி�ேன வ�த இ�வ�டC� V�E-71 ெச�றா�. 
தி�ைணயி6��த ஆ.3க�தா பி�ைள அவைர# க��, "எ�ன �+ைபயா! 
ேபா>வ�தாயா? எ�ன 7டைலக� ? மா�பழ#7டைலகளா? ெச�Eயாைர+ 
பா��தாயா? �திய பாட( ெசா�ன ��டா? அவ� பழ� வா<கி#ெகா��தாரா? 
ெகௗரவ�தி-காக நீேய ெசா�த+ பண�ைத# ெகா�� வா<கிவ�தாயா? 
உ�ைமைய1 ெசா(" எ�றா�.  
 
�+ : ஒ� பாட( ெச>� ெசா(6#கா�E1 ெச�Eயாைர மகி;வி�ேத�. அவேர 
பழ#கைட#7 வ�� பழ<க� வா<கி# ெகா��தா�. அவ� அC+பிய ஆேள இவ�. 
 
ஆ. : உ�Cைடய பாடK#காக அவ� பழ� வா<கி# ெகா��தி��தா( 
அவைர+ேபால� ெதாியாதவ�க� இ(ைலெய�. நா� உ.தியாக1 ெசா(ேவ�. 
 
பி�C� இ+பEேய இ�வ�� ேம�ேமK� வா#7வாத� ெச>� ெகா�E�#ைகயி( 
இ#கவிஞ�சிேராமணி அ<ேக வ��, "த�பி, இவைர வி�� வி�<க�; ேகாப�ேதா� 
இ�#கிறா�" எ�. ெசா(ல அவ� எ*�� ேவறிட� ெச�றா�. எ(லா�� த�த� 
இட� ெச�றா�க�. பி�� அ�த மா�பழ<கைள எ(லா�� வா<கி D�� 
தி�+திD-.1 �+ைபயா ப�டார�ைத வா;�தினா�க�. 
 
ம.நா� ெச�Eயா� பாட( ெப-ற ஸ�ேதாஷ�தா- ப�:1�ர��#7 வ�� 
பி�ைளயவ�கைள ேநா#கி, "எ�ன ? ேந-.+ ெபாிய ேவE#ைக ெச>� 
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வி�:�கேள!" எ�. ெசா(6வி�� எ(லா விஷய<கைளD� விவரமாக1 ெசா�னா�; 
ேக�� யாவ�� நைக�தா�க� . 
 
தி�1சிரா+ப�ளி ெச�ற�.  
 
ப�:1�ர�தி( இ��� வ�ைகயி(, ஆ.3க�தா பி�ைளயி� 7��ப#காாியமாக 
இவ� பாிவார<கBட� ஒ�நா� தி�1சிரா+ப�ளி#7+ �ற+ப�டா�. நீடாம<கல� 
வைரயி( சாைல வழிேய வ�Eயி- ெச�றா�. ந(ல மர1ெசறி8�ள சாைலைய# 
க�டா( வ�Eயி- ெச(லாம( நட�ேத ெச(Kவ�� பாட� ெசா(Kத( 
N6ய-.த( 3த6யவ-ைற அ+ெபா*� ேம-ெகா�BதK� இவ�#7 இய(�. 
அ+ெபா*� இவ� ெச>D� காாிய� எ�8� ந�றாக நைடெப.�. அ<ஙன� 
அ1சாைலயி( ெச(K�ெபா*� தா� தி�+ெப���ைற+ �ராண���ள 
ெப���ைற+ படல�தி( 31- ஆவதி6��� 40-ஆவ� வைரயிK�ள பாட(க� 
இய-ற+ப�டன. அவ-ைற எ*தி#ெகா�� நாC� உட� ெச�ேற�. 
 
அ+பா( நீடாம<கல�தி( ரயி( வ�Eயிேலறி� திாிசிர�ர� ெச�. கீைழ1 
சி�தாமணியிK�ள ெசா�#க�ரமட�தி( இவ� த<கினா�. அ�த நகர�தி( ப�� 
நா�க� இ��தா�. இவ� அ<ேக வ�தி�+பைத# ேக�விD-ற பைழய 
மாணா#க�கB� 3#கியமான பிர�#கB� காைல மாைலகளி( வ��வ�� 
அளவளாவி ஆன�தி��� தா� பE��வ�த N(களி( தம#7�ள ஐய<கைள� 
தீ���#ெகா�� ெச�றன�. பல� தி�+ெப���ைற+ �ராண���ள பாட(கைள# 
ேக�� மகி;�தன�. கா+பிய இல#கண<கைள1 �ைவ த��ப அைம��+பா�� 
3ைற இவ� �ராண<களி( மி7தியாக# காண+ப�மாதலா( இவ� இய(ைப அறி�த 
பல�, 'நா��1 சிற+ைப# ேக�க வி���கிேறா�; நகர1 சிற+ைப# ேக�க 
வி���கிேறா�' எ�. தனி� தனிேய த�த� ஆவைல ெவளியி�� அ<ஙனேம 
அPவ+ ப7திகைள# ேக�� மகி;�தன�. 
 
சில� இைடயிேல இவரா- ெச>ய+ப�ட ேவ. �ராண<களிK� 
பிரப�த<களிK3�ள பாட(கைள# ேக�� அவ-றி( அைம�தி�#7� க-பைன 
நய<கைள+ பாரா�Eன�. சில� தா� இய-றிய N(கைள+ பE��# கா�E� 
தி��தி#ெகா�� சிற+�+பாயிர� ெப-றன�. அ#கால<களி- சில பாட(கB#7+ 
ெபா�� ெசா(6வி�� இவ� பதசார� ெசா(Kத( மிக8� ஆ1சாியகரமாக 
இ��த�. 
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சதாசிவபி�ைள பாட(.  
 
அ<ஙன� வ�� ெச(K� பைழய மாணா#க�களி- சில� அ�பி� பி7தியா( இவ� 
மீ� Nதனமாக+ பாட(க� இய-றி+ பE��# கா�E1 ெச(வ���. அ+பாட(க� 
அ�ைமயாக இ�#7�. அவ-.�ேள [10] சதாசிவ பி�ைள ெய�பவ� இய-றிய 
�திகவிகளி(, 
 

(வி��த�)  {7.12} 
"எ�னக�தி லவி1ைசெகட ெம>Mஞான# கதி�V��  

இள�ெபா� ற�ைன�  
த�னக��1 சா��தாைர� தானா#7 ேம�ைவயி�  

தரணி தா<7�  
ப�னக�தி� மமைத ெகட+ பாவிEைய� த�3கிைல+  

ப�ஞா ன<க�  
ம�னக�� மீனா�சி ��தரநா வலனEைய 

வண#கM ெச>வா�"  
[ெபா� – Rாிய�] 

 
எ�ற பாட( ம��� ஞாபக�தி( இ�#கி�ற�. இ1ெச>D� இவாிட�தி( 
மாணா#க�க� ெகா�ட அளவ-ற அ�ைப+ �ல+ப���கி�ற�. அ�த+ ப�� 
நாB� ஆன�த�ைத விைளவி�தன. 
 
கால+ேபா#7.  
 
ஒPெவா�நாB� ஏேதC� அ�கிK�ள ஒPெவா� ேகாயிK#71 ெச�. இவ� 
Fவாமி தாிசனM ெச>�வி�� வ�வா�; அ1சமய�தி( அ�த� தலசாி�திர�, அத� 
ச�ப�தமான ேதவார�, N(க�, தனி+பாட( 3த6யைவ இ�னைவ ெய�. 
எ<கB#7 எ���ைர+பா�; அ<ேக உ�ளவ�கைள# ெகா��� எ<கB#7 
அவ-ைற1 ெசா(ல1 ெச>வா�. இைடேய ச�தி+பவ�களி(, "நீ<க� 
இPQைரவி��+ ேபான பி�� இத-7�ள ேசாைப ேபா>வி�ட�" எ�ேபா� சில�; 
"உ<களா( இ�த ஊ� மி#க கீ��திைய நாB#7நா� அைட�� வ�கி�ற�" என+ 
பாரா��ேவா� சில�; "உ<கBைடய அ�ைமயான N(கைள அE#கE ேக�� 
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இ��ற இயலவி(ைலேய எ�. வ���கி�ேறா�" எ�பவ� சில�; "இனி இ�த 
ஊ�#7 வ�� வி�<க�" எ�பவ� சில�. சில� த<க� த<க� V�கB#7 அைழ��1 
ெச�. வி��� ெச>வி�� உபசாி�� அC+பின�. 
 
உபேதசியா� ஆ�ேசபி�த�.  
 
ஒ�நா� வரகேனாி1 சவாி3�தாபி�ைள ெய�CM ெச(வ� இவைர அைழ��1 
ெச�. அPQ� அ#கிரகார�திK�ள ஒ� V�E( வி��� ெச>வி�� உபசார��ட� 
த�3ைடய V�E-7 அைழ��+ேபானா�. அவ� ெபாிய�ராண�தி( அதிப�த 
நாயனா� �ராண�தி-7+ ெபா�� ெசா(லேவ��ெம�. இவைர# ேக��# 
ெகா�டன�. இவ� ெசா(6வ�ைகயி( தமி;# க(விமானாகிய கிறிFதவமத 
உபேதசியாெரா�வ� அ<ேக வ�தா�. இைடயிைடேய மன� ெபாறாம( அவ� 
�ரா�ேசப� ெச>�ெகா�ேடயி��தன�; அ+ெபா*� அ+ெபா*� இவ� 
சமாதானM ெசா(6வ��� ேம�ேமேல அவ� இவ�ைடய ெப�ைமைய அறியாம( 
ேக�விேக�� வ�தன�. அவ� ேநா#க�ைத யறி��, இவ�பாK�ள அ�பி� 
மி7தியாK� மதி+பாK� சவாி3�தாபி�ைள ேபசாம6�#7�பE அP 
8பேதசியா�#7 3த6- 2றின�. அ+பED� அவ� அட<காைமயா( அவைர 
எ*�� ேபா7�பE க�E��1 ெசா(6வி�டா�. அவ� தி��பி+பாராம( 
விைரவாக+ ேபாயின�. இவ� அP 8பேதசியாைர அ��ட� அைழ��, "ஐயா, 
ஞாபகமி�#க���; மறவாதீ�க�" எ�றா�. எ<கB#7 அ� மிக8� விய+பாக 
இ��த�; இவ�ைடய ெபா.ைமைய+ பாரா�Eேனா�. 
 
தMசாQ� ெச�ற�. 
 
காாிய�ைத 3E��#ெகா�� இவ� தி�1சிரா+ப�ளியி6��� �ற+ப��+ 
ப�:1�ர� வ��வி�டா�. அ<ேக சில தின� இ���வி�� ஆ.3க�தா பி�ைளயி� 
7��ப# காாிய� ஒ�ற� நிமி�த� தMசாQ�#7+ �ர�டாசி மாத� 3த6- 
ெச�றா�. கர�ைதயிK�ள தி�வாவ��ைற மட�தி( இவ� ஒ�மாத கால� 
த<கியி��தன�. இவ� மாணா#க�� மா�ஷ( காேலY தமி;+ப�Eத�மான 
ஐயாசாமி பி�ைள ெய�பவ�� இல#கண� இராமசாமி பி�ைள ெய�பவ�� ேகா. 
இராமகி�]ண பி�ைள ெய�பவ�� ேவ. சில�� அE#கE வ��வ�� பா���+ 
பா���� தா<க� அறி��ெகா�ள ேவ�Eயவ-ைற அறி�� ெகா��� இவ�#7 
ஆகேவ�Eயவ-ைற# கவனி�� வி��� ெச�றன�. அ+ெபா*� ஐயாசாமி பி�ைள 
க(லாட� 3*வைதD� பாட<ேக�� 3E�தன�. இவ� விஷய�தி( அவ� 
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கா�Eவ�த அ��ைடைமD� கவனி+�� அதிக�. தி�ைவயா-றி6��த 3��சாமி 
பாரதியாெர�பவ� அE#கE வ�� தம#7�ள ச�ேதக<கைள# ேக��+ ேபா#கி# 
ெகா�டன�. இ+பEேய வ�� ெச�றவ�க� பல�. 
 
சி�ன�த�பியா பி�ைள 
 
தMசாQைர அ��த ெர�Eபாைளயெம�C� ஊாிK�ள ெபாிய மிரா�தாராகிய 
சி�ன� த�பியாபி�ைள ெய�பவ� தMைச#7 இவ� வ�தி�+பைத# ேக�விD-.� 
தாேம வ�� பா��� அளவளாவி இவ�ைடய ெச>D� நய<கைள� ெதாி�� ெபாி�� 
இ��-. 3Eவி( த#க திரவிய ஸஹாய� 3த6யவ-ைற1 ெச>�வி��1 ெச�றா�. 
அ+பா( இவ� அவ�ைடய அ��ைடைமயி( ஈ�ப��, 
 

(வி��த�)   {7.13} 
"மைழெபாழிD 3கிெல�ேகா வாCய�க- பகெம�ேகா  

மகி;�ெதM ஞா�.� 
தைழDமி� நிதிெய�ேகா த�சி�தா மணிெய�ேகா  

தாவா ேம�ைம  
விைழDெமா� �ரபிெய�ேகா ��ணியெம�  

ேகாவர�றீ விழிேந ராகா#  
கைழமதேவ� நிக�சி�ன� த�பிமகி பாலாநி�  

ைகைய� தாேன"  
 
என பாடைல 3த6( அைம�� ஒ� கEத� எ*தியC+பின�. 
 
3��#7மார ப�தைர+ பாரா�Eய�.  
 
அ�த#கால�தி( தMசாQாி( இ��தவ�� பி�தைளயி( T�பமான சி-ப 
ேவைலெச>வதி( அதிக� திறைமDைடயவ�� தமி; Nலறிவி- சிற�தவ�� 
சிவப#தி1 ெச(வ�மாகிய 3��#7மார ப�தெர�பவ� இவ�ைடய @ைஜ#7 
உபேயாகமாக# க-@ர+ பMசஹார�தி� தீபெமா�.� ஊ�வ�தி1ெசE ெயா�.� 
அாிய ேவைல+பா��ளனவாக1 ெச>� அவ-ைற+ பல அ�ப�கBட� 
ேபசி#ெகா�E��த இவாிட� ேச�+பி�தன�. இவ� அவ-ைற ஏ-. மகி;�� அவர� 
அ��ைடைமையD� அவ-றி� ேவைல+பா�ைடD� பாரா�Eவி��, 
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(ெவ�பா)    {7.14} 
"ெமா>ேவைல R*லகி( 3��#7 மாரப�த� 
ைகேவைல ேபாலநா� க�டதி(ைல - அPேவைல  
ெச>D மவ-7� திற(வி1 �வக�ம� 
ைகD� ெபாழிD�ெபா� கா� " 

 
எ�ற ெச>Dைள இய-றி அளி�தன�. இவ�ைடய மன�தி( எ*�த ச�ேதாஷேம 
விைரவி( அ+பாடலாக வ�தைத உண��� அ<கி��தவ�க� மகி;�தா�க�. 
 
பிரா�மைல ஓ�வா�.  
 
பி�� ஒ�நா� பிரா�மைலயி6��� ஓ�வா� ஒ�வ� மி#க ஆவேலா� இவைர+ 
பா�#க வ�தா�. அவ� ேதவார<கைள1 சார<கி ெய�C� வா�திய�தி( அைம��+ 
ப�ேணா� ஓ�த6( வ(லவ�; பல வி��வா�கBைடய கீ��தன<க� அவ�#7+ 
பாட3��; 7ணவா�. அவ�ைடய ஞான�ைதD� வி�+ப�ைதD� ப#திையD� 
அறி�� த�3ைடய @ஜா கால�தி( ஒPெவா� நாB� ேதவாரேமா�வ�ட� ந(ல 
கீ��தன<கைளD� பா��பE இவ� நியமி�� மாதேவதன< ெகா��� வ�தா�. அவ� 
அதைன ஏ-.#ெகா�� அ+பணிைய நாேடா.� ெச>� வ�வாராயின�. 
தி�+ெப���ைற+ �ராண�ைத அர<ேக-றி மீB� வைரயி( உடனி��� வி�� 
அ+பா( விைடெப-. அவ� த�H� ெச�றா�. 
----------------  
[1] பாEய இட<க� : ஆ.3க�தா பி�ைளயி� V�, அவ�ைடய ேமைல+ 
பைழயா-.1 ‘ச8க�E', தி�மைலராயனா-ற<கைரயி� வடபாK�ள அரசமர�தி� 
நிழ6K�ள ேமைட, ப�:1�ர�, தி�1ச�தி3-ற# ேகாயி(கBைடய 
ேகா�ரவாயி6� இைடகழி� தி�ைணக�, இ�C� இவ� உலா��� இட<க�. 
[2] அ�� - ஹ��, அதிகார எ(ைல.  
[3] H�றாவெத�ப� ��ணா�ைப# 7றி#7� ஒ� ெசா(.  
[4] 3த-பாக�, ப#க� 314 பா�#க.  
[5] ஆ.3க�தா பி�ைள#7.  
[6] க� - தா�சணிய�. 
[7] அ� தியாகராச ெச�Eயா� V�E6��� ஒ� ைம( Wர��#7ேம( இ�#7�. 
[8] 3த-பாக� ப#க�, 195 பா�#க.  
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[9] உ�#ைகயE+பவ� ெசா(ல1 ெசா(ல எதிாிK�ளவ� ப�ைபைய 3ழ#கிவி�� 
ஆமா� ஆமா� எ�. ெசா(Kவா�. 
[10] ப#க� 39.  
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