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பவ ெசலH6காக Xபா3 இ4பைத(# கடனாக6 ெகா5தா.

அ(தெதாைக அெபாP# மிகெபாிய ச பைதேபால உதவிய#; எ

;லாதாரமாக இ4(த#. உதமதான1ரதி

மார

ேபாவதாக விைடெப%6ெகா2ேட

ப:16<

ப6கதிள ப(#6களிட
.

நா

7

எ
எ

தாயா அேபா# க4Hறி4(தைமயா எ

ைன*

அைழ#6ெகா25 Yாிய;ைல6< ெச

இ4(ேதா . எ

தின

அறி(# மகிO(# எ
மார

த(ைதயா அவைர*

ெச

அபா எ

மாதாமக நா

றா. அ"ேக நா"க சில

பிைளயவகளிட

ப:6க ெசவைத

ைன ஆசீவதிதா.

ற#
தாயாைர அ"ேக வி5வி5 நாM

ேச(ேதா . அDRாி மகாதான1ர ெத4வி எ

எ

த(ைதயா4 மார

வ(#

சிறிய த(ைதயா ேவடகதி

த"கிேனா . அெபாP# அ"ேக எ

சிறிய தாயா4 வ(தி4(தா. என6<

த(ைதயா46ேகா வரவர6 கவைலயி

அறி<றி கதி ேதாற ெதாட"கிய#. பல

நிமிஷதி< நிமிஷ ச(ேதாஷதினா உ2டா<

படபட1 அதிகமாயி%. எ

நாகளாக நிைன(# நிைன(# எதிபா# ஏ"கியி4(த நா
கிைட6க ேபாகிறெத

ஒ4 ெபாிய பா6கிய

ற எ2ணதா எலாவைற* மற(ேத

. அ6காலதி

ேகாபாலகி4Fண பாரதியா மாரதி இ4(தா. அெச3திைய நா

ேவ% ச(தபமாக இ4(தா நா

மாரதி அ:ைவேதேனா இைலேயா

அதக4கி

க2Z

% வாமி தாிசன

ேவ% ஒ4 ெபா4ளி

% ெதாட"கிய யசி வ%ைமயா

றன! நா

%விடவிைல. ப(#6களி பல நா

தமிO ப:6க

ேவ% காரண"களா

தைடப5 தைடப5 ேசாவைட(த#. ஆனா

நி

. அேபாேதா எ

ெசலவிைல.

ஒ4 நல காாியதி< எதைன தைடக உ2டாகி

ேவ25ெம

; அ(நகாி

ெச3தி4ேப

உள காசிகைள6 க25 மகிO(தி4ேப

க4#

அப:ேய

ஸ ,கி4த ப:6க ேவ25ெம

வி4 பினாக. இராமாயண, பாரத, பாகவத காலேTப ெச3# ஸ ,கி4த
வி#வானாக விள"க ேவ25ெம

நா

ப# அவக க4#. ேவ% சில கனவா

இ"கி[F ப:# வி4தி6< வரேவ25ெம

ெச3வதாகH

ேவ25ெம



வ(தன. நா

உதிேயாக

ப# அவக நிைனH. எ

வலவனாக ேவ25ெம

த(ைதயாேரா ச"கீததி நா
%

மாறாக எ

உள

அழகிேல பதி(#விட#. ேம

தி4வ4ைள ெபறேவ25ெம

ெத"<, இ"கி[F இவ% ஒ

கேளா

பா# ெபா4ளீட

நிைறேவறவிைல; எலா4ைடய வி4பதி<

தமிOதாயி

%

% எ2ணினாக. உதவி

% வி4 பினா. அவ வி4ப

இளைமயி?4(ேத தமிO ெத3வதி

.

; மாரதிள அழகிய

உடேன அவைர ேபா3 பாதி4ேப
சிவாலயதி< ெச

அறிேவ

ேறM

எ

% அவாவி நி

ேம

ற#. ஸ ,கி4த ,

மனைத6 கவரவிைல. சில
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சமய"களி அவறி ெவ%ைப6Cட அைட(ேத

ச ப(தைடயதாகH எ
இ4(தைமயா அத

இைல. எ

;ைலயி ச"கீத

பர பைரேயா5

த(ைதயார# 1கP6< ஜீவன#6< காரணமாகH

பா என6< அ

உளதி

. ச"கீத

1 இ4(த#. ஆனா அ(த அ

சிகரைத தமிேழ பறி6ெகா2ட#; அத

இ4(த#. எ(த சமயதி

1 நிைலயாக

ஒ4

அ(த சிறிய இடைத*

அதனிடமி4(# கவ(#ெகாள தமிO காதி4(த#.
மற யாவ4
எ2ண

ேவ% ேவ% #ைறயி எ

நிைறேவ%வ# எDவளH கFடமான#! தி4வ4ளி

நிைறேவ%

”எ

ஒ4

ற நிைனவி 

ற

நா

ேயாசைனைய*

அைட6கல

1<(# தமிழதைத வாாி \க(# ெச மா(#

படபாைட*

. ஒDெவா4 கண

மற(ேத

பிைளயவக 

ேன ெச

ேமேல எ

ேற

----------

ன ெச3வ# எ

ஒDெவா4 *கமாக ேதாறிய#.

% அவைர6 க2ணார6 க25 அவ ேபவைத6

ேக5 அவ மாணா6க Cடதி ஒ4வனாக ேச4
நி

#ைணயா அ#

நிைலைமயி இ4(த#. “தமிOநா:ேல இைணய% விள"<

தமிழாசிாியாிட
நிேப

ைன ெசத எ2ணியேபா# எ

.

ச(தபைத எதிபா#

அ தியாய 27. பிைளயவக  தநா
மாரதி< நா"க காைலயி வ(தேச(ேதா . உடேன எ

த?யன ெச3#வி5 &ைஜ ெச3ய ெதாட"கினா. எ

த(ைதயா ,நான

தாயா இலாத

கால"களி அவர# &ைஜ6< ேவ2:ய பணிவிைடகைள நாேன ெச3வ# வழ6க .
அDவாேற அ

%

ெச3ேத

&ைஜ6< பி

ேபாஜன

.அ

% 1ாி(த &ைஜயி எ

அவ கடHைள பிராதி# உ4கியி46க ேவ25ெம

% மணியளவி நாM

பிைளயவகைள பா6க 1றபேடா . ேபா<
இ4(தைமயி

ெச3#வி5 ெச

உேள ெச

ேறா .

% ெதாி(த#.

ெச3ேதா . அபா த(ைதயா சிரமபாிகார

ப2ணி6ெகா2டா. பிற< பிபக ;

ஆலய

நவாOைவ6 <றி#

அவ4

வழியி W மாரநாத

% வாமி ச(நிதானதி நம,கார

9

அ6காலதி பிைளயவக மாரதி தி4வாவ5#ைற யாதீன#6<ாிய
கடைள மடைத அ5# ேமபாள L: இ4(# வ(தன. நா"க
ேறா .

அDL:< ெச
இ4வ
அ"ேக 

க: இ4வ இ4(தன. அவ4 ஒ4வ வி&தி 4திராச

தாி#6ெகா25 விள"கினா. எ

த(ைதயா4

நாM

% எ2ணிேனா . மெறா4வாிட

பிைளயவகெள

“பிைளயவக இவகளா?” எ

% ேகடா. அவ எ

அவைரேய

ெமல எ

த(ைதயா,

த(ைதயார# ேதாறதி

ஈ5ப5 இனிய கதினராகி, “இவ தி4வாவ5#ைற மகா?"க பிைள” எ

Cறினா.

உடேன த(ைதயா, “மகாவி#வா
எ

% ேகடன.

பிைளயவக எ"ேக இ46கிறாக?”

இ(த இர25 ேகவிகG6<

இைடேய மிகH

பிைளயவக இைலெய

பைத அறி(தHட

அத< எ
ெச

மனதி பய

றி46கலா ” எ

ச(ேதக இ

ற எ2ண

இைலேயா? ெவளி46< ெச
ைகCடாேதா? நா

எ2ணிேன

“இ(த L:

.

பி

சிறிதளH காலேம ெச

ப

எ

, “அவக எ"ேகயாவ# ெவளிேய

என6< த? ேதாறவிைல. “அவக ஊாி
றி46கிறாகேளா! நா வ(த காாிய

தி4 பி ஊ46<ேபாக ேந(#வி5ேமா?” எ

எ

M

இேபா#

% பலவா%

1ற#ள ேதாடதி ேவைல நடபதா பிைளயவக

என6< ைதாிய

த(ைதயாாிட

றி46< .

மாறிமாறி ெபா4தன. அ"ேக

அைத6 கவனி#6 ெகா25 அ"ேக இ46கிறாக” எ
அேபா#தா

%

உ2டாயி%.

% அ6கனவா

Cறினா.

ேபசி6ெகா2:4(தவ மார#6< அ4கிள <றால

ஊாினராகிய தியாகராஜத?யாெர

பிைளயவகைள6ெகா25 அ(த ,தலதி
இய%விதவ. அ1ராண

M

ெச"<(த ெசவ.

1ராணைத தமிழி

தி4#4தி 1ராண

என வழ"< .
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எ

த(ைதயா அ"கி4(த மெறா4வராகிய மகா?"க பிைளைய பா#,

“தி4வாவ5#ைற6 க(சாமி6 கவிராயைர உ"கG6< ெதாி*மா? அவ
ெசௗ6கியமாக இ46கிறாரா?” எ
“அவ சில காலதி< 

% ேகடா.

1 சிவபத

அைட(தா” எ

% அவ விைட Cறினா.

த(ைதயா அெச3திைய6 ேக5 வ4தமைட(தா. க(தசாமி6 கவிராய எ

பிதாH6< பழ6கமானவ. தி4வாவ5#ைற யாதீன வி#வானாக இ4(தவ,

அாியிK சடேகாைபய"காாி

ெச3யலாெம

உ2ெட

%

ஆசிாிய. எ

ைன அவாிட

% எ(ைதயா நிைனத#25. அவ46<
மி6க அட6க

உளவெர

%

ப:6க

தம6< பழ6க

Cறி அவ4ைடய

<ணவிேசஷ"கைள பறி த(ைதயா ேபசி6ெகா2:4(தா.

அேபா# அ"ேக பிைளயவகGைடய தவசிபிைள ஒ4வ வ(தா. அவாிட

எ

தகபனா பிைளயவகைள நா"க பா6க வ(தி46< ெச3திைய

ெதாிவி6< ப: ேக56ெகா2டன. அவ அ"ஙனேம ேபா3 ெசால,

பிைளயவக நா"க இ4(த இடதி< வ(தன.
த காசி
அ1லவ ெப4மா

வ4 ேபாேத அவ4ைடய ேதாற எ

க2ைண6 கவ(த#.

ஒ4 யாைன ெமல அைச(# நட(# வ4வைதேபா அவ வ(தா. நல

வளசியைட(த ேதாற
பர(த ெநறி*

பி

இள(ெதா(தி* ழ"கா வைரயி நீ2ட ைககG

1ற#ள சிறிய <5மி*

இைடயி உ5தி4(த

=யெவைள ஆைட* அவைர ஒ4 பர பைர ெசவெர
ஆயிM

சதிர

% ேதாற ெச3தன.

அவ கதிேல ெசவகG6<ள &ாி1 இைல; ஆO(# பர(த
அைலயட"கி நிப#ேபா

ஊ54விபா6<

ற அைமதிேய ேதாறிய#. க2களி எைத*

பாைவ இைல; அலTியமான பாைவ இைல; த 

உள ெபா4களி ெமலெமல6 <ளிசிேயா5 ெச
இ4(த#.

பாைவதா

ேன
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அவ4ைடய நைடயி ஓ அைமதி* , வாO6ைகயி 12ப5 ப2பட
தளசி*

இ4(தன. அவ4ைடய ேதாறதி உஸாக

இைல. படபடபிைல; ேசாH

இைல; ேசா ப

இைல. அவ மாபிேல 4திராச க2:

விள"கிய#.

பல காலமாக தவ 1ாி(# ஒ4 ெத3வ தாிசனதி<6 காதி46<
உபாஸகைனேபால நா

; அவM6<6 காசியளி6<

இ4(ேத

அெத3வ ேபால அவ வ(தா. எ

க2க அவாிடேத ெச

உஸாக ெபா"கி அைல எறி(த#. அத

றன. எ

மனதி

விைளவாக ஆன(த6க2ணீ #ளித#

அ#ளி இைடயிைடேய அ1லவபிராMைடய ேதாறைத மைறத#.
றிள எலாவைற*

வில6கிவி5 அவர# தி4ேமனியி உலவிய எ

க2க அவ கதிேல பதி(#விடன.
வ(த காாிய எ

ன?

அவ வ(தHட

நி

ெதானியி

அைமதிையதா

இ4(தன. அவ4
காாிய எ

%ெகா2:4(த எ"கைள உகா4 ப: ெசா

அம(தா; எ

ன?” எ

ெவளிவ(தன.

நா

உண(ேத

னா. அ(த

. எலா சா(தமயமாக

தகபனாைர பா#, “நீ"க யா? வ(த

% விசாாிதன; அDவாைதக அ

1ட

கல(#

“நா"க பாபநாச#6< ப6கதிள உதமதான1ரதி?4(# வ4கிேறா .
த"கைள பா6கதா
சிலேபாிட

த"களிட

பாட

பாட

வ(ேதா . இவ

ேகக ேவ25ெம
றி

,மரைணயாகேவ இ46கிறா

ஒபி#வி5 ேபாக வ(ேத
“உ"க ெபய எ
“எ

இவ

<மார

. தமிO ப:# வ4கிறா

அபியாச

ெச3தி46கிறா

% மி<(த ஆவெகா2:46கிறா
1தி ெசலவிைல. எேபா#

. ஆைகயா த"களிட
.”

எ

ப. இவ

.

.

த"க

இவைன அைட6கலமாக

ன?”

ெபய ேவ"கடஸூப

த(ைதயா.

. ச"கீத

ேக:46கிறா

தமிைழ தவிர ேவ% ஒ

எ

ெபய ேவ"கடராம

”எ

றா எ

.
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“ேவ"கடஸூபென

ப# நல ெபய. ேவ"கட ஸூரமணியென

பத

மXஉ

அ#. தி4ேவ"கட மைலயி 4க6 கடH ேகாயிெகா2:46கிறாெர

பத<

இ(த வழ6< ஓ ஆதார .”

அவ ேபசிேல ஒ4 தனி இனிைமைய நா
ேப ேபாேத அ4ைமயான விஷய
அைட(ேத
எ

உண(ேத

ெவளிவ4கி

. பிற< பிைளயவக எ
ேன

வி4தாசல ெர:யாாிட
எ5#ைரேத

றேத!” எ

% நா

% வினவின. நா

; சடேகாைபய"காாிட

.

%எ

ெமல எ

ெதாிவிதா. அபா தா கன

கி4Fைணயாிட

னா.

த(ைதயாைர ேநா6கி

% அவ ெசா?யைத நா

தா என6< ச"கீதைத ைறயாக6 கபி# வ(தைத எ

பிைளயவக ேகடன.
றாக ெதாி* . அவ4

கன

கி4Fைணயாிட

கவனிேத

த(ைதயா

.

<4<லவாச ெச3# ச"கீத

“இ(த ஊாிள ேகாபாலகி4Fண பாரதியாைர ெதாி*ேமா?” எ

“ந

ன

ப:த# த ெச"கண

பயிசி உ25?” எ

அவ ேகடா. ச"கீதைத இைசெய

ெசா

எ

காாிைக பாட ேகட# வைரயி விாிவாக

“இவ46< இைசயி எ(த ம5

கறைத*

ஆசாிய

ைன பா#, “நீ யா யாாிட

ன Iகைள பாட" ேக:46கிறீ?” எ

வரலாைற ெசா

. “சாதாரணமாக

சிலகால

%

அபியாச

ெச3த#25.”
பாீைச
இDவா% எ"க வரலாைற அறி(#ெகா2ட பி
எ

1 அ6கவிஞ ெப4மா

ைன பா#, “ைநடததி ஏதாவ# ஒ4 பாடைல ெசா ” எ

மகாவி#வாM6< 

ேசகாி#6ெகா2ட நா

உ2டாகவிைல. மன

, கா5பிரா(திய"களிேல தமிழறிைவ
எDவளH சிறியவ

றா. அ(த

! என6< பாட ெசால ைதாிய

ந5"கிய#. உட பதறிய#; ேவைவ உ2டாயி%. நா6<

உேள இPத#. இர25 ;

% நிமிஷ"க இDவா% நா

த5மாறிேன

அபா ஒ4வா% ைநடததிள, “தைழவிாி க56ைக மாைல” எ

M

.

கா1
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ெச3*ைள6 கயாணி ராகதி ெமல ெசா

; தல:ைய, “தைழவிாி

ேன

க56ைக மாைல தனித சைடயி Y5 ” எ

% நா

ெசா

பிைளயவக இைடமறி#, “தனி த சைடயிY5 ” எ

.

ேன

% ெசா?

தி4தினா. பலகாலமாக பிைழபட பாடைத உ4ேவறி இ4(த என6< அ(த
பாடேம 

வ(த#. எ

ெசா? :ேத
“நா

. நா

ந56க

அதிகமாயி%. ஆனா

அைத ெசா ேபாேத அவ கைத*

ெசாவதி அவ46< ெவ%1 உ2டா<ேமா” எ

நலேவைளயாக அவ கதி அதைகய <றி1 ஒ
என6<

சிறி# ஊ6க உ2டாயி%.

“இ

ஒ4 பாட ெசா ” எ

M

றா அவ. நா

பாயிரமாகிய, “நிலH ெபாழி தனி6கவிைக” எ

ெசா

ேன

. அ(த இர25 ெச3*கைள*

Cறினா. நா

“ைதாியமாக ெசா ” எ
ெச3*கG6<
“நிக25 பாட

%

.

ேதாறவிைல.

ைநடததி

சிற1

பாடைல சாேவாி ராகதி

மீ5

% அ6கவிஞபிரா

ெபா4 Cறி :ேத

உ2ேடா?” எ

உ25” எ

ெசா? ெபா4 C% ப:

.

Cறினா. நா

% அவ ேகடா. நா

“ப

இர25

னிர25 ெதா<தி*

% Cறேவ சில சில பாட"கைள ெசால ெசா?6

ேக5வி5, “நிக2ைட மனன
ப2Z

M

% பய(ேத

கவனிேத

பாடகைள ெசா? ெபா4 Cற ெதாட"<ைகயி நா6<

தPதPத#.

பாட

பாட Pவைத*

ெச3வ# நலேத. இ6காலதி அைத ெந54

வழ6கேம ேபா3விட#. ெசா

னா யா4

ேகபதிைல” எ

றா.

ச(ேதக ேப
அேபா# எ
இவ

பாட

த(ைதயா, “இவைன த"களிட

ேகக வரலா ?” எ

% ேகடா.

ஒபி#விேட

. எேபா#

.
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அ1லவ ெப4மா

ேயாசி6கிறா எ
எ

% அSசிேன

சிறி#ேநர

% எ2ணிேன

ெமௗனமாக இ4(தா. அவ எைதேயா

; “ஒ4 கா ந ைம ஏ%6ெகாள மாடாேரா?”

. அவ ெமல ேபச ெதாட"கினா.

“இ"ேக ப:பத< அ:6க: யாேரM

வ(தவ2ணமாக இ46கிறாக.

வ4 ேபா# பணிவாக நட(#ெகாGகிறாக. சில கால

ப:# தமிழி நல உணசி உ2டா<

ப:# வ4கிறாக.

சமயதிேல ேபா3வி5கிறாக. சில

ெசாலாமேல பிாி(#வி5கிறாக. சில ‘ஊ ேபா3 சில தின"களி வ4கிேறா ’
எ

% ெசா? ேபா3 தி4 1வேத இைல. சில கால

பாவைன ெச3#வி5 பிாி(# ெச

%எ

னிட

இ4(# ப:பதாக

ப:ததாக ெசா?6ெகா25

திாிகிறாக. இப: அைர<ைறயாக ப:பதா அவகG6< ஒ4 பயM
உ2டாவதிைல; நம6<

தி4தி ஏப5வதிைல. இதைகயவக இயைப6

க25 க25 மன

ச?#விட#. யாராவ# பாட

அவ ேபசிேல அ

1

ெச3#தா

ேகபதாக வ(தா ேயாசைன

ஏ%6ெகாள ேவ2:யதாயி46கிற#.”
ெம

ெதளிவாக விள"கவிைல. எ

ைம* இ4(தன. ஆனா அவ க4# இ

உளதிேல அேப மி<(த ச(ேதகைத

உ2டா6கிவிட#. அவ த மிட

வ(# சில கால

மாணா6கக சில வரலாைற*
ெசாவத

க4# எ

னெத

ெசா

%

இ4(# பிாி(# ேபான

னா. “இ(த விஷய"கைள ெயலா

ன? ந ைம ஏ%6ெகாள வி4பமிைல எ

பைத6

<றிபாக ெதாிவி6கிறாகேளா? அப:யி4(தா இDவளH பிாியமாக
ேபசி6ெகா2:46க மாடாகேள” எ
தவ
எ

% நா

மய"கிேன

.

ப?த#
த(ைதயா ைதாியைத இழவாம, “இவ

அDவாெறலா

இவM6< ப:பைத தவிர ேவ% ேவைல இைல. த"களிட

இ46க ேவ25மானா

எ"<

ெசலமாடா

இவM6< பாட

ெசா

இ4பா

. இைத நா

.

இ46க மாடா

எDவளH கால

. த"கGைடய உதரH இலாம இவ

உ%தியாக ெசாகிேற

, இத< 

னவகெளலா இவைன த"களிடேம ெகா25வ(#

ேச6< ப: வ1%தினாக. பல காலமாக ேயாசி# அதிக ஆவட
த"களிட

நா

அைட6கல 1க இவ

தாமத

வ(தி46கிறா

ெச3யாம இ"ேக அைழ# வ(ேத

. இவMைடய ஏ6கைத6 க25
. த"களிட

ஒபி#விேட

.
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இனிேம இவ

விஷயதி என6< யாேதா உாிைம*

இைல” எ

% Cறினா.

அப:6 C% ேபா# அவ உணசி ேமேல ேபசெவாடாம ெதா2ைடைய
அைடத#. நாM

ஏேதேதா அேபா# ெசா

வா3 <ழறிய#; க2 கல"கிய#; க
அ"கி4(தவக எ

; ேவ2:6ெகா2ேட

ேன

ஒளியிழ(த#.

த(ைதயா ேவ25ேகாைள* என# பாிைவ*

இர"கி, “இ(த பிைள இ4(# ந

ஏ%6ெகாள ேவ25 ” எ

;எ

றாக ப:பாெர

உண(#

ேற ெதாிகிற#. தா"க

% Cறினாக.

அ6கவிஞ பிரான# க மல(த#. ஒ4விதமான உ%தி6< அவ

வ(#விடாெர

இ46<ெம

பைத* , அதீமான என6< அMCலமாகதா

பைத* அ(த கமலசி விள6கிய#.

“இDRாி ப(#6க யாேரM
ஏபா5 ஏேதM

இ46கிறாகேளா? இவ4ைடய ஆகார#6காக

ெச3தி46கிறீகளா?” எ

“இDRாி ந2பகG
அவகG6< சிரம

ெச3யேவ25 ” எ

ப(#6கG

% பிைளயவக ேகடன.

இ4(தா

அவக ெசவளவகளல.

ெகா5ப# உசிதமாக இரா#. தா"கேள ஏதாவ# ஏபா5
றா எ

த(ைதயா. பிைளயவக பல மாணா6ககைள

ைவ# ேபாஷி# பாடSெசா? வ4கிறா எ
ேக:4(தைமயி

இDவா% எ(ைதயா ெசா

பிைளயவக: “தி4வாவ5#ைறயி

ற ெச3திைய பல Cற6

னா.

பரதி

நா

த"<

கால"களி

இவ4ைடய ஆகார விஷயதி ஒ4 <ைற* ேநராம பா#6ெகாளலா .
ைசவராக இ4(தா ஒ4 கவைல*
இவ ஆகார விஷயதி ஒ
வ4(#கிேற

.”

%

இரா#; எ

L:ேல சாபிடலா . இ(த ஊாி

ெச3ய இயலாத நிைலயி இ46கிேற

எ(ைதயா: “அப:யானா இDRாி இ46<

வைரயி இவ

ெசலவி< ேவ2:ய பணைத எப:யாவ# ய
இவைன தா"க ஏ%6ெகாள ேவ25 .”

; அ# பறி

ஆகார

% அMபிவி5கிேற

.
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பிைளயவக: “சாி. ஒ4 நல தின
எ

தவ

ப?தெத

% நா

பா# பாட"ேகக ஆர பி6கலா .”

<=க?ேத

. அ,தமன சமயமாகிவிடைமயா

நா"க ம%நா காைலயி வ4வதாக விைடெப%6ெகா25 எ"க வி5தி6<
மீ2ேடா .

நா"க ேபா< ேபா# எ"க மனைத அமிOதி6ெகா2:4(த ஒ4 ெபாிய பார
நீ"கிய# ேபால இ4(த#. எ

த(ைதயா அ:6க:, “ஜா6கிரைதயாக இ4பாயா?

ேதக ெசௗ6கியைத6 கவனி#6ெகாவாயா? க:த
வ4தபடாம இ4பாயா?” எ
எ

எP#வாயா?

% பல ேகவிகைள6 ேக56ெகா2ேட வ(தா.

ைன தனிேய வி5ெசவத< அவ உள

அைவ விள6கின.

ஏDவளH ததளிதெத

பைத

---------

அ தியாய 28. பாட ேகக ெதாடகிய
பிைளயவகGைடய மாணா6க Cடதி நா

ேச(#விேடாெம

நிைன1 என6< ஒ4வைகயான ெப4மிதைத உ2டா6கிய#. அ

எ

த(ைதயா4 ஆலயதி< ெச

% W மாரநாதைர*

ற

% இரH நாM

அபயா பிைகைய*

தாிசி# வ(ேதா . இராதிாி P# என6< =6கேம வரவிைல. எ

உளதி ெபா"கிவ(த ச(ேதாஷ உணசியினா அைமதியிலாம
பலவைகயான காசிகைள6 கபைன ெச3# பாேத
இைல” எ

கனH
எ

ற ந பி6ைக எ

. “இனி நம6< ஒ4 <ைறH

அ(தர"கதி?4(# ஒளிவி5 வ(த#.

பயM

த(ைதயா4

அத<6 காரண

அ
எ

% இரH எ

ைன ேபாலேவ அைமதியாக ="கவிைல.

ைன தனிேய வி5ெசல ேவ25ேம எ

அேத ஞாபகேதா5 அவ ப5தி4(தா.

ற கவைலதா

.
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ப56ைகயி?4(# காைலயி எP(தHட

“ராதிாி நா
வ(# எ

ஒ4 ெசாபன

, “சாமா” எ

அவைனபறி6 கவைலபட ேவ2டா ’ எ
த என6< மி6க ைதாிய

இைல. ஆனா

இ4வ4

சில4ட

1

பிைள6<6 ெகா5;

% ெசா?வி5 ெச

% ெசா

அவ எ

த ைடய கவைல6< ஒ4 சமாதான
ெபாP# ந

ேற

னா. என6ேகா அசமயதி

ெசா?6ெகா2டா.

றாக வி:(த#. காைல நியம"கைள :#6ெகா25 நா"க

பிைளயவக L56< ெச

ேறா . தக: ைசவெசவக

அம(# அவ ேபசி6ெகா2:4(தா. எ"கைள6 க2டHட
% ெசா

அவ4ைடய வாைதயி அயலாைர உபசாிப#ேபா
இர2டா

நாேளா அவ வா3 எ

அவ பாைவ எ

ேமதா

னா. த நா

ற ெதானி இ4(த#.

த(ைதயாைர வரேவ%6ெகா2:46< ேபாேத

விP(த#. அவ <ர? ஒ4 பேறா5 C:ய அ

ெதானித#. த நா எ"கைள அயலாராக எ2ணிய அவ அ
த ைம ேச(தவகளாகேவ எ2ணினா ேபா !
“இராதிாி ஆகார
இ46கிறதா?” எ

% வினவினா.
றன. ேந% ராதிாி ேகாயி6< ேபா3

ெச3ேதா . இவMைடய ேTமைத6 <றி# ஸ(நிதியி

பிராதைன ெச3ேத
றா எ

ைற தின

. ராதிாி =6கதி நா

த(ைதயா. பிைளயவக “எ

ஒ4 ெசாபன

ன ெசாபன

க2ேட

அ#?” எ

ேககேவ த(ைதயா அைத எ5#ைரதா. “இ# நல ச<ன . W
மாரநாதைர*

1

ெசௗகாியமாக இ4(ததா? நீ"க த"கி*ள ஜாைக வசதியாக

ெசௗகாியமாகேவ இ46கி

,வாமி தாிசன
எ

றாக. அ#

கவைலைய ேபா6<பவைர ேபால

னைகேயா5, “வா4"க; உகா4"க” எ

“எலா

கிழவி*

உ2டாகிவிட#. உன6< ேTம உ2டா<ெம

. நீ கவைலபடாம இ4” எ

ஒ4 கவைல*

ைன அைழதா.

. த பதிகளாகிய ஒ4 கிழவ4

க2ேட

வி&தி <"<ம பிரசாத"கைள அளி#, ‘உ

னிட

ந 1கிேற

%எ

அபயா பிைகைய* கிழவ, கிழவி எ

,தலதி வழ6க . உ"க கனவி ேதா

”

%

% ெசாவ# இ(த

றியவக அDவி4வ4ேம. நீ"க இனி

இவைரபறி6 கவைலபட ேவ2டா ; இவ ேTமமாக இ4பா” எ
கனH6< ெபா4 Cறினா அ1லவ ேகாமா

.

% அ(த6
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எ

த(ைதயா த கனவி W மாரநாதேர எP(த4ளியதாக ந பி தி4தி

அைட(தா; நாேனா பிைளயவக ேநேர இ4(#. “நீ"க இனி இவைரபறி6
கவைலபடேவ2டா ” எ

.

% Cறிய#பறி தி4தி*ேற

ேபசினிைடேய அMபவ வாைதக
அபா அ"ேக வ(தி4(த கனவா
ெச3திகைள ெசா

ெச

ற#

ஒ4வ ஆ%க நாவலைர பறிய சில

னா. நாவல சித பரைதவி5 யாOபாணதி<

அவ வரைவ அறி(# யாOபாண# வி#வா

கட%ைறயி அவைர எதிெகா2டைழ# ெச
சமாசார"கைள அவ ெசா

இ4(தைத*

த(ைதயாாிட

ஏைழகG6<

அ

1

விாிவாக6 Cறினா. பிற<

ற உபகார

களிட

கா5

ெச3யேவ25ெம

இ4பைத* தகபனா எ5# ெசா

“கா5 பிரேதச"கெள
நிர பியி46கி

பிறHமாகிய

அாியிK த?ய ஊகைளபறி

விசாாிதன. அ"ேக உளவக வி#வா
பிற46< த"களா இய

% உபசாித#

பிர16கG

னா. மெறா4வ வடKாி இராம?"க வளலா

அ"ேக நட(த நிகOசிகைள*

பிைளயவக எ

கG

ற எ2ண

னா.

ெசாகிேறா . அ"ேகதா

% நா

ஆதரைவ*

ஜீவகா42ய

றன. நாகாிக அதிகமாக ஆக யநல

அதிகமாகி

நாகாிகள இட"களி உபகார சி(ைத*ளவகைள அ4ைமயாகதா
பா6கிேறா ” எ

ற#.

% பிைளயவக Cறின.

அவ Cறிய இ(த வாைதக அவர# அMபவதி?4(# எP(தைவ எ
பிகாலதி நா

அறி(ேத

.

%

பாீைச
பிற< நா"க விைடெப% ெச

% பக உணைவ :#6ெகா25 பிபக

பிைளயவகளிட

வ(# ேச(ேதா . அேபா# அவ தி4நாைக காேராண

ப:* ” எ

னா. நா

1ராணைத வ4வி# எ
% ெசா

னிட

அளி#. “இதி ஏேதM

ஒ4 ெச3*ைள எ5#

அ(த 1,தகைத பிாி# நா5

படலதிள ஒ4 ெச3*ைள அைமதியாக இைசேயா5 ெமல ப:6கலாேன

நா

ப:த ெச3* வ4மா%:

.
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“1

அ
வ

ெம

ைம சாகிழ" ககO(தி5

ைம தீமணி ைரயி4

ேபாெததி ேபா#

பாலக றி5வா

ைம ேமவிய தாயிM மா2பறி யாேர

ைம ேமவிழி ெபா4ளிM மிழி(ததா3 வி5ேம” (நா5படல , 38).

த? ஒ4 ைற மன# ப:# பாத பிறேக வா3வி5 ப:ேத
ஆதலா நா

.

தைடயிலாம ப:6க :(த#. பிைளயவக அ(த ெச3*ளி

ெபா4ைள ெதளிவாக என6< ெசா
Cறினா; பதசார

னா; பத பதமாக பிாி# ெபா4

ெசா? விள6கினா.

“<றிSசி நிலதிள ேவடக கா: த"கG6< ஆகாரமாக உதHகி

ற

கிழ"<கைள ேதா2: எ56கிறாக. அெபாP# &மியி 1ைத(#கிட6<

மணிக ெவளிவ4கி

றன அவைற6 கடபாைறயினாேல ஒ#6கிவி5 ேம

ேதா25கிறாக. அவகG6<6 கிழ"கினிட

உள மதி1 மணியினிட

இைல. உலகதி எDவளH சிற(த ெபா4ளாயி4பிM

அறியாதவாிட
“இ(த விஷய

அகபடா மிகH

அத

ெப4ைமைய

இழி(த ெபா4ைள ேபாலாகிவி5 .

அபா: ெசாலப:46கிற#. தமிO6 காவிய"களி நா5

வ4ணைனயி இதைகய ெச3திகைள அைமப# 1லவ மர1. அப:
வ4ணி6< ெபாP# <றிSசி, பாைல, ைல, ம4த , ெந3த எ
நில"கைள*

அவறி நிகP

ெச3திகைள*

M

தனிதனிேய விாிவாக

ஐ(# வைக

வ4ணிபாக. இ(த வ4ணைன, மைல* மைலைய சா(த இடமாகிய
<றிSசி நிலதிள ேவடக இயைப*
வ4கி

ெசயகைள* ெசாமிடதி

ற#. வ4ணைனேயா5 உலக இயபாகிய நீதி ஒ

அைம(தி46கி

ற#.

“அ5த பாடைல*
“றிவி ராயைப

ப:* ” எ

ெபாழி?ெச

%

இெச3*ளி

% பிைளயவக ெசாலேவ நா
Pமணிேநா6கி

ெசறிவ தீெயன6 <டாவ: ேவ%கா

ெச

%

பிறவி லாவிர வழெலன பிற"கH ெவ# 1

அறவி லாெர"< சாாிMS கமைட யாரா.”

ப:ேத

:-
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“தைழக விரவி*ள பைமயான ேசாைலயி இ46<
மாணி6கைத பாத கர:யான#, அதைன தீெய

சிவபாகிய

% எ2ணி பய(# ேவ%

கா56< ெசல, அ"ேக இரவி அ6கா5 ேசாதிமர

நிைற(தைமயா

ெந41ேபால பிரகாசி6க அைத6 க25, இ(த ெந41 ந ைம விடா#ேபா
இ46கி

றேதெய

எ"ேக ேபானா

% எ2ணி மன#ேள #யரைதயைட* ; அறிவிலாதவக

கமைடயமாடாக” எ

பிைளயவக இத<

ப# இத

ெபா4.

இDவா% ெபா4 Cறி, “இ(த இர25 ெச3*கG6<

இேபா# நீ ெபா4 C% ” எ

% ெசா

னா. நா

ேகடவாேற உைரேத

பிற< இல6கண ச ப(தமான சில சி% ேகவிகைள6 ேகடா. நா

ெசா

ேன

.

விைட

.

“இ(த ெச3* எDவைகைய சா(த#?”
“இ# க?நிைல#ைற”

“ெவ2பா6கைள சீபிாி# அலC5Lரா?”
“ஏேதா ெதாி(த வைரயி ெச3ேவ

.”

உடேன சில ெவ2பா6கைள எப: ெசா

னா தைளபிறO(தனவாக

ேதா%ேமா அப:ேய ெசா? தனிதனிேய சீ பிாி# ெசால ெசா
நா

ஜா6கிரைதயாக சீபிாி# ெசா

ேன

.

னா.

“ெந6 கிைறத நீவா36கா வழிேயா:
16< மா"ேக ெபாசி*மா ”
எ

ற ெச3*ைள சீபிாி# ெசாைகயி, “ெந6-கிைறதநீ-வா36கா-

வழிேயா:” எ

% தனிதனிேய பிாி# அலC: ெசா

ேன

.
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“ெந6-கிைறத-நீ வா36கா-வழிேயா:, எ
அைமகிற#? நீ பிாி6< ேபா# ;
அேபா# ேமாைன இராேத!” எ

றா

% பிாிதாதாேன ேமாைன

சீ வா36கா எ

றலேவா ஆகிவி5 ?

றன.

“அப:ேய பிாிதா ெவ2டைள பிறO(# வி5 . இைறத-நீவா36கா எ

ஆசிாியதைள* : நீவா36கா-வழிேயா: எ
ெவ2பாவி பிறதைள விரவா#” எ

“நல#. யாபில6கணைத ந
“காாிைக பாட ெசா

ப# க?தைள* ஆகிவி5 .

% விைட பக(ேத

ப#

.

றாக, ப:தி46கிறீ.”

ன ெர:யாரவக மிகH

ெதளிவாக என6<6

கபிதாக.”
அேபா# பிைளயவக ெர:யாைர மிகH
அ

% பிைளயவக எ

அறி(#ெகா2டாெர

பாரா: ேபசினா.

தமிழறிH இDவளவினெத

ேற எ2ணிேன

பைத ஒ4வா% பாிேசாதி#

. அவக வாயி?4(# இர25

ெச3*கG6< ெபா4ேக5 அப:ேய ெசா?விேடாெம
தி4தி* , “இ

உ2டாயின.
“எ

ேற பாட" ேகக ஆர பி#விேடா ” எ

ற எ2ண

என6<

ைற6< நல நாளாக இ46கிற#? பா4"க. சீ6கிரேம பாட

ஆர பி#விடலா ” எ

% பிைளயவக எ

அேபா# அவ மனதி
பதி(#விடெத
“இ

ற ஒ4

எ

ைன பறி தி4தியான எ2ண

ேற ேதாறிய#.

ேற நல நா; பாட

ேகக ெதாட"கிவிேடாேம” எ

மன#6< ெசா?ெகா2ேட
இ46கிற#. பாட

.எ

ஆர பி6கலா ” எ

% நா

த(ைதயா, “நாைள6< நலதினமாக

றா.

“ெமத ஸ(ேதாஷ . அப:ேய ெச3யலா ” எ

ெதாிவிதா.

த(ைதயாாிட Cறினா.

%த

உட

பாைட அவ

22

பாட

ஆர பித#

ம%நா நா

பாட" ேகக ெதாட"கிேன

. த? ைநடதைத அவ பாடS

ெசால ஆர பிதா. அதி சில பாடகைள ப:6க ெச3# அவறி

ெபா4ைள6 Cறினா. அ"ேக*ள விேசஷ"கைள விள6கி*

ெச3திகைள 1லப5தி*

ப:தி4(#

வ(தா. நா

அ(த Iைல 

இல6கண

ேப பல தடைவ

அவ Cறிய ைறயி பாட ேககவிைலயாதலா என6<

அவ4ைடய ேபாதைன அதிக இ

பைத உ2டா6கிய#. அவ பாட

ெசாவா; என6< எ(த விஷய

ெதாியாேதா அைத மாதிர

ெசா ேபா# என6< எ(த ெசா விள"காேதா அத< மாதிர

சில பாடக ஆனHட

, “இ

M

விள6<வா.

சில தின"களி இ(த Iைல :#விடலா .

பிற< ேவ% ஒ4 Iைல ெதாட"கலா ” எ

எ

ெபா4

% ெசா?வி5, “அபா சேவாிநா#”

% Cபிடா. அவ4ைடய மாணா6ககG ஒ4வ அ"ேக வ(தா.

“நாைள த இவ46< ைநடதைத பாட ெசா? வா” எ

கடைளயிடா. அDவாேற ம% நா த நா
.

ேக5 வரலாேன

% அவ46<6

அ மாணா6காிடேம பாட"

சேவாிநாத பிைள
சேவாிநாத பிைள எ

பிைளயவகளிட
கிறி,தவெர

ப# அவ ெபய. அவ ேராம

காெதா?6 கிறி,தவ;

பாட" ேக5 வ(தா. அவைர பாதா யா4

% ெசாலா. வி&தி அணி(தி4பா. பிைளயவகளிடதி

அவ46< அளவற ப6தி உ25. ஆசிாிய4ைடய <5 ப6

காாிய"கெளலாவைற*

அவேர கவனி# வ(தா. எேபா#

உஸாகளவராகேவ இ4பா; ேவ:6ைகயாக ேபவா. எDவளH #6கமாக

இ4(தா

ேகாபமாக இ4(தா த ைடய ேபசா அ(த நிைலைய மற6க

ெச3வா; சிேநக

ெச3வத< ேயா6கியமானவ; தமிO பாட?ள

ெபா4கைள ரஸமாக எ5# ெசாவா; அ:6க: ேவ% விஷய"கைள பறி

ேபச ஆர பி#வி5வா. அவேரா5 ேச(# இ4(தா ெபாP#ேபாவேத ெதாியா#.
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நா

அவாிட

பாட" ேகடெபாP# அவ4ைடய கவி ஆழமானத

%எ

எ2ணேம என6< த?பட#. அதனா, அவ பாடS ெசா ேபா#

சமகாரமாக அவ C%

ெபாP#ேபாவைத நா

விஷய"கைள அMபவி6க :யவிைல. இனிைமயாக

வி4 பவிைலேய. அதிகமாக விஷய"கைள
. ைநடத 

ெதாி(#ெகாளேவ வி4 பிேன

மீ5

அவாிட

ற

னேம ப:த Iதாேன? அைத

ேக< ேபா# அவ ரஸமாக ெசா

னா , நா

அறியாத

க4ைதேயா, இல6கணைதேயா அவ விள6காைமயா என6<

இ

ப2டாகவிைல. சில இட"களி நா

எ

ன அல"கார ?” எ

ெதாியவிைல. அவ பாட
ெசாலேவ25 ” எ
அல"கார

எ

அல"காரதி

ெசாவா. நா

% ேகேப

அறி(த விஷய Cட அவ46<

இைடமறி#, “இ(த ெச3*

. அவ46< ெதாியா#. “பா#தா

% மP1வா. நா

ப:த 1,தகதி உைரயி இ

% <றிதி46< . அைத விள6< ப: ேகேப
இல6கண

. “அ(த

இதி எDவா% அைம(தி46கிற#?” எ

என6< தி4தி உ2டா< ப: விள6க அவரா இயலா#. அவ எ

ேகப#ேபா3 நா
ெதாட"கிேன

.

ன

% வினHேவ

ைன6 ேகவி

ச(ேதக தீ#6ெகாவ#ேபால அவைர6 ேகவிக ேகக

“எDவளேவா கFடப5 இ"ேக வ(# ேச(ேதா . இ"< வ(#
பிைளயவகளிட

அதிFட

ேநாி பாட" ேகக இயலவிைலேய! எ"ேக ேபானா

ந ைம பி

ெதாட4கிறேத!” எ

“இ(த நிைல மாறேவ25 . இத< எ
----------

ற வ4த என6< உ2டாயி%.

ன வழி?” எ

% ேயாசி6கலாேன

ந

.

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

ற;

றா

ச(ேதாஷதி நா

;Oகிேன

நா ‘பாட" ேகக ஆர பி#விேடா ’ எ
. “சாமா, நீ இ

ஆர பிதேத நல ச<ன . க?யி

ப:பாக. இனிேம ந

ற

ைற6< ைநடத ேகக

ெதாைலக நீ"<வத< ைநடதைத

கFட தீ(#விடெத

ேற ெசால ேவ25 ” எ

%

.
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எ

த(ைதயா ெசா

னா. அ# வா,தவெம

யசி ெச3வெதலா

ந பிேன

. மனித

ஏதாவ# ந பி6ைகைய ைவ#6ெகா25 தாேன?

பாட" ேகட ச(ேதாஷேதா5 நாM
ெச3ேதா . எ

ேற நா

எ

த(ைதயா4 ஜாைக6< வ(# ேபாஜன

த(ைதயா தி2ைணயி சிரமபாிகார

அ4கி உகா(# ஏேதா 1,தகைத ப:# வ(ேத

ெச3#ெகா2டா. நா
.

ேகாபாலகி4Fண பாரதியாைர6 க2ட#
அேபா# Lதி வழிேய ஒ4 கிழவ ைகயி ;"கிகழி ஒ
ெச

றா. அவைர6 க2டHட

ைற ஊ

றி6ெகா25

தகபனா எP(#, “பாரதியாரவகளா?”

எ

எ

% ேக56ெகா2ேட தி2ைணையவி5 இற"கினா. அ6கிழவ, எ

எ

% Cறியவாேற நா"க இ4(த தி2ைணயி வ(# உகா(தா. எ

நி

ேற

த(ைதயாைர பா#வி5, “யா? ேவ"கடைபயரா? ஏ# இDவளH =ர ?”

த(ைதயா அ(த தியவைர நம,காி6< ப: Cறேவ நா
.

“இ(த பிைளயா2டா
“இவ
“எ

எ

<மார

யா?” எ

மீனாசி(தர

% பாரதியா ேகடா.

.”

ன ெச3#ெகா2:46கிறா

“ெச3# வ4கிறா

வண"கிவி5

. தமிO ப:#

? ச"கீத அபியாச
வ4கிறா

பிைளயவகளிட

ெச3# வ4கிறானா?”

. இ"ேக மகாவிவா

ப:6க ெச3யலாெம

“அப:யா? ச(ேதாஷ . மீனாசி(தர

% வ(தி46கிேற

பிைள நல வி#வா

. நல <ணசா?,

உபகாாி, சிற(த கவி. ஆனா அவ ச"கீத விேராதி. ச"கீத வி#வாென
அவ46< பிாியமி4பதிைல.”

.”

றா
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இ(த விஷயைத பாரதியா ெசா

னேபா# நா

பாரதியா4ைடய அழகற உ4வைத பா# நா

ேகாணலான உட 16<
அ

நா

%தா

உண(ேத

நிைனேத

அவ4ைடய 1கP6<

அைத ந பவிைல.
வியபைட(ேத

ச ப(தேம இைல எ

பைத

. “ந(தனா சாிதிரைத இவரா இயறினா?” எ

. அசாிதிரதி இ4(த மதி1 அவைர பாதேபா#

அவபா உ2டாகவிைல. கவசிேய இலாத அவர# ேதாற

வாைத* எ

. அவ4ைடய

மனதி தி4திைய உ2டா6கவிைல. ஆயிM

தகபனா அவாிட

கா:ய மாியாைதைய6 க25 நாM

“இவM6< ச"கீததி எ(த ம5 அபியாஸ

%Cட

அவ Cறிய

எ

பணிவாக இ4(ேத

.

ெச3#ைவதி46கிறீக? கன

கி4Fைணய கீதன"க வ4மா?”
“என6< ெதாி(த ம:

ெசா? ைவதி46கிேற

. கன கி4Fைணய

கீதன"களி என6< ெதாி(தைவகளி சிலவைற இவM

பா5வா

.”

“அப:யா! அ(த6 கீதன"கைள6 ேக5 எDவளேவா நாளாகிவிட#. எ"ேக [1]

'<ஸூம<(தளா பிைகேய’ எ

பாரதியா எ

ைன பா# ெசா

“நல#; ைபயM6< சாாீர
ேம

ற கீதனைத பாடபா; ேககலா ” எ

அபியாச

கீதன"கைள*

னா. நா

அைத பா:ேன

.

%

இ46கிற#. இைத L2 ப2ணிவிட6 Cடா#. ேம

ெச3# வர ேவ25 ” எ

பா5 ப: ெசா

னா. நா

கீதன"க பா:னா. நா"க இ4வ4

% ெசா?வி5 ேவ% சில
பா:ேன

.எ

தகபனா4

ேச(# சிலவைற பா:ேனா .

சில

“இ(த மாதிாி கீதன"கைள இ"ேக யா பா5கிறாக? இ(த பிைள இDவளH
ந

றாக பா5வைத6 ேகக என6< ச(ேதாஷமாக இ46கிற#.”

“எலா

உ"கைள ேபா

வி5வி5 ேபாகலாெம

அபியாச

ற ெபாியவக ஆசீவாத தா
% எ2ணி வ(தி46கிேற

ெச3# ைவ6கேவ25 ” எ

ேக56ெகா2டா.

%எ

. இவைன இ"ேகேய

. தா"க இவM6< ச"கீத

தகபனா பாரதியாைர6
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“அத< எ
எ

ெபாP# ேபா< ” எ

ன தைட? என6<

த(ைதயா4

பாரதியா4

% அவ ச மதிதா.

பைழய சமாசார"கைள பறி ெவ<ேநர

ேபசி6ெகா2:4(தன. அேபசினா பாரதியா கன கி4Fைணய

கீதன"களி எDவளH வி4பைடயவெர

வ(# பாபதாக எ
பாரதியாாிட

ப# ெதாி(த#. பி

த(ைதயா ெசாலேவ பாரதியா விைடெப% ெச

ச"கீத அபியாச

றா.

ெச3த#

ம%நா வி:யகாைலயிேலேய நாM

எ

த(ைதயா4

ேறா . அவ அ6காலதி த

ஜாைக6< ெச

1 ஜாைக6<

பாரதியா த"கியி4(த

மாணா6கராகிய இராமசாமி

ஐய4ைடய L: வசி# வ(தா. இராமசாமி ஐய மாரநாத ,வாமி ஆலயதி

ைக"காிய ெச3வா.
அ

ேற நா

ெப4 பா

பாரதியாாிட

ச"கீத அபியாசைத ெதாட"கிேன

தின(ேதா%

வி:யகாைலயி பாரதியாாிட

சில நாகளி மாைலேவைளகளி ெசவ#

காேவாி #ைறயாகிய #லா6கட#6< ெச
வ4ேவ


. #லா6கடதி அ6காலதி 

சீபாக ேவதநாயக

வி#வாென

% நா

ப2Zவைத நா

. அ# த

ேபா3 வரலாேன

உ25; பிபக? அவேரா5
% ச(தியாவ(தன

.

ெச3#

சீ கேசாி இ4(த#. மார

பிைள உதிேயாக பா# வ(தா. அவ தமிO

ேக:4(ேத

. =ரதி இ4(தப:ேய அவ கேசாி
.

சில சமய"களி கவனிேப

பாரதியாேரா5 பழக பழக அவ ெபாிய மகாென
உ2டாயி%. அவ சாாீர
பி: வாதியைத பயி

ற எ2ண

என6<

க மலாக இ4(த#. அதனா அவ சில வ4ஷ"களாக

% தனிேய இ46<

ேநர"களி அைத வாசி#

ெபாP#ேபா6கி வ(தா. காைலேவைளகளி மாைலேவைளகளி

ேகாயி?ள அக,தீவர ,வாமி ச(நிதியி ெந5ேநர
ெச3#ெகா2ேடயி4பா.

ேவ:6ைகயாக ேபவதி
ஏதாவ# ஒ4 வாைத ெசா

கைதக ெசாவதி

ேயாக

மாரநாத

அவ ெவ<சமத.

னா அ(த வாைதேயா5 ஒ4 1ராண கைதைய

ச ப(தப5தி ெசாவா. ெபாP#ேபாவேத ெதாியா#. ேப ேபா# அ:6ெகா4

தர

பழெமாழிக அவ வா6கி?4(# வ4 .
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அவாிட

நா

. அவ இயறிய

பல கீதன"கைள6 க%6ெகா2ேட

. ந(தனா சாிதிர6

கீதன"க பலவைற ெதாி(# ெகா2ேட

கீதன"கG6< உாிய ெமைட*

ராகதாள"கைள*

அவ ெசா?6

கா:னா. சில சமய"களி அவ மாணா6கராகிய இராமசாமி ஐய4

என6<6

கீதன"கைள ெசா? த4வா.
அDRாி

அயKாி

இ4(த ச"கீத வி#வா

க பாரதியாைர அ:6க:

பா6க வ4வாக. மாரதி சாத` பSைவய, ேகா5 வாதிய

கி4Fைணய, தி4#ைற&2: பாகவத, ெபாிய இராமசாமி ஐய த?ய ச"கீத

வி#வா

அவாிட

க இ4(தன. ேவதநாயக பிைள 

உதிேயாக பாத <மா,தா6கG

சீபாக இ4(தைமயா

வ6கீகG

அவ4ைடய

பிாியைத ெப% ெபா45 அவ இயறிய கீதன"கைள பா5வாக.

அதகாக ச"கீத க%6ெகா2டாக. இவகெளலா

ெசவாக.

பாரதியாாிட

வ(#

உணH6< ஏபா5
எ

த(ைதயா மாரதி சில நாக த"கியி4(தன. அ6காலதி அ(நகாி

தம6< ெதாி(தவகளிடெமலா

ெச

%எ

ைன6 கவனி#6ெகாG ப:

ேக56ெகா2டா. அவ அ"ேக இ4(த வைரயி சிறிய தகபனா ேவடகதி

ஆகார

ெச3# வ(ேத

எேபா#

.எ

சிறிய தாயா4 அேபா# அ"ேக வ(தி4(தா.

அ(த L: உணHெகாவ# உசிதமாக இரா# எ

த(ைதயா ேவ% ஏபா5 ெச3ய ெதாட"கினா.

அ6காலதி மகாதான ெத4வி ஒ4 L: அ%ப# பிராய

% எ2ணி எ

ெச

ற விதைவ

ஒ4தி அDR உதிேயாக,தக சில46< பளி6Cட மாணவ சில46<
சைம#ேபா5 அதனா கிைட6<

வ4வாைய6ெகா25 ஜீவன

வ(தா. பளி6Cட மாணவகG6<6 காைலயி பைழய#
ஆேரா6கியமான உணH

Xபா3தா

பக?

ெச3#

இரவி

அளி6கப5 . இதகாக அ(த அ மா மாத ஐ(#

ெப% வ(தா. எ

சிறிய தாயாராகிய லaமி அ மா அ6கிழவியிட

ெசா? என6< ஜா6கிரைதயாக உணH அளி6< ப: ஏபா5 ெச3தா.
எ

த(ைதயா என6< ேவ2:ய பணைத எ

மாரைதவி5 ெசல எ2ணி த
1றப5

னிட

ந2பகளிட

தின#6< த நா இரH Pவ#

அளிதா. பிற< அவ

விைடெப%6ெகா2டா.

என6< பலவிதமான
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ேபாதைனகைள ெச3தா. நா

இ

னஇ

னப: நட(#வர ேவ25ெம

% , அ:6க:

உட ைப ஜா6கிரைதயாக6 கவனி#6ெகாள ேவ25ெம
எ2ெண3 ேத3#6 ெகாளேவ25ெம

%

% ,

பல ைற ெசா

னா.

விைட ெபற#
1றப5

தினத

“நா

% ஊ46< ேபாகலாெம

எ

“ஏ

இ

% காைலயி அவ எ

% தகபனா ெசா
?இ

M

ேபாகலாேம.”

னா.

Mட

பிைளயவகளிட

வ(தா.

. விைடதரேவ25 ”

% எ2ணியி46கிேற

சில தின"க இ4(# மாரநாத ,வாமி தாிசன ெச3#ெகா25

“அயKாி அயலா L: எDவளH கால

இ4ப#? எ

Mைடய &ைஜ த?ய

விஷயதி< இDR ெசௗகாியமாக இைல. தவிர, இ"ேக என6< ேவ% ேவைல
ஒ

%

இைல. வ(த காாிய

ஈவர கி4ைபயா , உ"கGைடய தையயினா

நிைறேவறிய#. இவைன உ"களிட

வி4தியைடவா

எ

ஒபி#விேட

. இவ

இனிேம

ற ைதாிய என6< உ2டாகிவிட#. நா

காாிய"கைள இனிேம கவனி6க ேவ2டாமா?”
“சாி; ேபா3 வா4"க. ஞாபக

பெமா

Mைடய

இ46க5 .”

“இவைன பறி இனிேம ஒ4 கவைல*மிைல எ
காரணமிலாத #

எ

% ெதளிவாக ெதாி(தா

% மனதி உ2டாகிற# இவைன நா

பிாி(#

இ4(தேத இைல. இவMைடய தா36< இவைன ஒ4நா பிாி(தி4(தா

:யாத #யர

ஏப5 . இேபா# இவைன பிாி(# ெசவத< மன

தய"<கிற#. தன6< ேவ2:ய காாிய"கைள பிற உதவியி
கவனி#6ெகாG வழ6க

றி6

இவM6< இைல. தா"க இவைன

ஜா6கிரைதயாக6 கவனி#6ெகாள ேவ25

எ

சகி6க

% ேக56ெகாகிேற

எ"க ,தானதி இ4(# இவைன6 காபா%வ# த"க கடைம.”

.
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இப: ெசா ேபா# எ

அDவா% எ

தகபனா க2களி நீ #ளித#. அ#கா%

ைன பறி வ4(தியைத நா

மைற(# கிட(த அ

1 Pவ#

அவர# அ

< உண(த எ

பாததிைல. அவ உள#6<

அேபா# ெவளிபட#. அவ க2களி நீைர6

க25 என6< மன கல"கிய#; க2ணீ #ளித#; #6க
ைப ந

கவைலபடேவ2டா . நா

. நீ"க ைதாியமாக ஊ46<

ஜா6கிரைதயாக6 கவனி#6ெகாகிேற

ேபா3வா4"க. இவைர பா6க ேவ25ெம
அM1கிேற

வ(# பா#வி5 ேபாகேவ25 ” எ
எ

தகபனா ஊ46< 1றபடா. நா

#

ப

. அவ ெச

வழியMபிவி5 வ(ேத
வ(த# ேபா

த(ைதயைர பிாி*
மேனாைதாிய

காலதி நா

கFடைத சகி6<
றா, எ

சிறி# =ர



னா.

ெச

%

.

1 அறியாத ஒ

ஆறைடய எ

ைற, தா3

த(ைதயாேர எ

அ4ைம தாயா எDவளH #:#
உள

உ4கிய#. <

அகேத ேதாறிய#.

த(ைதயாைர அMபிவி5 வ(தHட

வாைதக ெசா

உட

என6< ஏேதா ஒ4 1திய

< நா பிாி(தி4(# தி4 பி வ(தேபா# எ

ஆ%தகைள6 Cறினா; எ

அ:6க: இ(த ஊ46<

% Cறி விைடயளிதா.

ற பிற<தா

பைத நிைனதேபா# எ

தPவி6ெகா25 1ல பிய காசி எ
நா

. நீ"கG

பைத, அேபா# உண(ேத

பிாி(தி46க வ4(தினாெர

வ4(#வா எ

% எேபா# வி4 1கிறீகேளா

ற ேதாற உ2டாயி%. நா

#

ெபா"கி வ(த#.

னைக &#6ெகா2ேட, “நீ"க

ஆசிாிய 1

இவ4ைடய பா#காைப6 <றி# சிறி#

அேபா# இவைர உ"களிட

அவ

Mைடய #

ைன

னதி இ4(த

ைன அவ

பிைளயவக என6< பலவிதமான

பைத மா%வத<ாிய பல

“சில நாகளி தி4வாவ5#ைற6< ேபா< ப: ேந4 . அ"ேக ஸ(நிதான
உ ைம பா# ஸ(ேதாஷமைட* . நீ இைசபயிசி உைடயவெர

ெதாி(தா உ மிட

தனியான அ

1 ைவ6< ” எ

% ெசா? தி4வாவ5#ைற

ஆதீன விஷய"கைள* ேவ% ைவ*ள சமாசார"கைள*

வாைதக ஒ4வா% எ

#

%

பைத மற6க ெச3தன.

Cறினா. அவ
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நாளைடவி தமிழி

பதி அ#

ெசாலலா .

ப

அ:ேயாேட மைற(#விடெத

ேற

..

அ:6<றி1

1. இ6கீதன

உைடயாபாைளய

----------

சிவாலயதிள அ பிைக விஷயமான#.

அ தியாய 30. தளிரா கிைட த தைய
சேவாிநாத பிைளயிட

ைநடத

அவைர6 ேகவிேகபைத எ

பாட"ேக5 வ4 ேபா# இைடயிைடேய நா

ஆசிாிய சில சமய

கவனிப#25. எ

ேகவி6< விைட ெசால :யாம அவ  மா இ46< ேபா# பிைளயவக,
“எ

ன சேவாிநா#, இ(த விஷய"கைள எலா

நீ ெதாி(#ெகாள ேவ2டாமா?

அவ தாேம ப:# விஷயைத ெதாி(#ெகா2:46கிறாேர” எ

அேபா# என6< ஒ4 தி4தி உ2டா< . எ

உ2டான தி4தி அ
இைலெய

%; என6<6 கபி6<

% ெசாவா.

இயைபபறி பாரா5வதனா

த<தி சேவாிநாத பிைளயிட

பைத அவ ெதாி(#ெகா2டாேர எ

தி4திேய அ#.

ற எ2ணதா உ2டான

இளைம %6<
பிைளயவக அ4கி இ46<
ேகேப

ேவ25

அ:6க: ேகவிக

. எப:யாவ# பிைளயவகேள ேநாி என6< பாட ெசா?தர
எ

ப# எ

பிைள6< ஒ4 சிறி#

எ

சமய"களி நா

ேநா6க . நா
ேகாப

இDவா% ேகவி ேகபதனா சேவாிநாத

உ2டாகவிைல. ேவெறா4வராக இ4(தா

ேம பிைளயவகG6< ெவ%1 உ2டா< ப:*

ஆைச*

இளைம %6<

இண"கி நி

இைல. எ

ற#. நா

னிட

அ

ெச3தி4பா. என#

ேச(#ெகா2டன; சேவாிநாத பிைளயி

அவைர6 ேகவி ேகப# <ைறெவ

ந?ய1

% அவ நிைன6கேவ

பாகேவ நட(# ெகாவா. இனிைமயாக ேபவா;

பிைளயவக ெப4ைமைய* அவகளிட
ெச3திகைள* எ5# ெசாவா.

தா வ(த கால

த நிகO(த பல
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ைநடத பாட

நட(# வ(த#. பிைளயவகளிட

பாட

ேகளாைமயா அவைர

ேநேர க25 ேபசி பழ<வத<ாிய சமய வா36கவிைல. அவாிடேம பாட

ேகக ேவ25ெம
ேதாட

றஎ

வி4பைத ெதாிவிபத<

பய(ேத

.

வளத

பிைளயவக இ4(த L5 அவ த ெசா(ததி விைலெகா5# வா"கிய#.
அDL:

பி

1றதி விசாலமான ேதாட

அத

பி

ஒ4 <ள

உ25.

அவ இயைக ேதாற"களிேல ஈ5படவ. கவிஞராகிய அவ பைச ப 1

ெவளிகளி

& ெபாழிகளி

இதைகய பிற இட"களி
க25 இ

1% நி

மர"கைள*

மரமட(த கா5களி ஆேறார"களி

ேபாக ேந(தா அப:ேய அ"<ள காசிகைள6

%வி5வா. தா

வா"கிய 1திய L:

ேதாடதி

ெச:, ெகா:கைள* ைவ# வள# வரேவ25ெம

ப# அவ

எ2ண . சிவ&ைஜ ெச3வதி ெந5ேநர

ஈ5ப5பவராகிய அவ ேதாடதி

இ4(தா. நாரைத, மா, த?ய மர"களி

ெபாிய ெச:கைள ேவேரா5 ம2

நிைறய &ெச:கைள ைவ# வள6க ேவ25ெம
<ைலயாம ேதா2: எ5# அ ம2ணி

ற ஆைச*ைடயவராக

ேம ைவ6ேகா1ாி றி வ4வி#

ஆO(த <ழிகளி ந5 வளப# அப6க"களி உள வழ6க . எ

ஆசிாிய4

அDவா% சில ெச:கைள வ4வி# ேதாடதி ைவதி4(தா. நா

பாட

அவாிட

ேகக வ(தேபா# இ(த ஏபா5 நட(# வ(த#.

தளி ஆரா3சி
ஒDெவா4 நாG

காைலயி

மாைலயி

எ

ஆசிாிய ேதாட#6< ேபா3

ெச:கைள பாைவயி5வா. அைவகளி ஏதாவ# ப5ேபா3 விடேதா எ

பாபா; எ(த ெச:யாவ# தளிதி46கிறதாெவ

% மி6க கவனேதா5

%

ேநா6<வா. ஏதாவ# தளி6காம ப5ேபா3 விடதாக ெதாி(தா அவ மன

ெபாிய தனைத இழ(த#ேபால வ4தமைட* . ஒ4 தளிைர எதிலாவ#

க25விடா அவ46< உ2டா<

ச(ேதாஷதி< அளேவ இரா#.

ேவைல6காரகளிட அ:6க: அவைற ஜா6கிரைதயாக பா#கா6< ப:

ெசாவா. மாைலேவைளகளி த ைடய ைகயாேலேய சில ெச:கG6< ஜல

வி5வா.

அவ இDவா% காைல*

மாைல* தவறாம ெச3# வ4வைத நா

அவ46< அ(த ெச:களிட

இ4(த அ

ைப*

உண(ேத

கவனிேத

. “இவ4ைடய

.
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அ

ைப ெப%வத< இெச:கைள #ைணயாக6 ெகாேவா ” எ

எ2ணிேன

.

ம%நா வி:யகாைலயி எP(ேத

%

; பைல6Cட ேத36கவிைல. ேநேர

. அ"<ள ெச:களி ஒDெவா

ேதாடதி< ெச

ேற

ைற*

ைவ#6ெகா2ேட

. சிறி# ேநரதி ஆசிாிய அ"ேக வ(தன. அவ ஒ4

சில ெச:களி 1திய தளிக உ2டாகியி4(தன. அவைற ந
மரதி

அ4ேக ெச

றாக6 கவனி#

% மி6க ஆவேலா5 தளிக எ"ெக"ேக உளனெவ

ஆராய ெதாட"கினா. நா

கவனி# ைவதவனாத?
அவ நா

கவனிேத

ெமல அ4கி ெச

ேற

.

ேககHமிைல. “எ"ேக?” எ

% ேயாசி6கHமிைல; எ

% ஆவட

நா

%

ேப அதளிகைள6

, “இ6கிைளயி இேதா தளி இ46கிற#” எ

அ"ேக எதகாக வ(ேதென

.

ேற

.

ைன6

கா:ன இடைத6 கவனிதா.

அ"ேக தளி இ4(த# க25 ச(ேதாஷமைட(தா. ப6கதி ஒ4 ெச: ப5

ேபா3விட# எ

ெமல த

% அவ எ2ணியி4(தா. அெச:யி ஓாிடதி ஒ4 தளி

சி%தைலைய நீ:யி4(த#. “இைத பாதா பிைளயவக மி6க

ச(ேதாஷமைடவாக” எ
தளிதி46கிற#” எ
ப5ேபா3விடெத

பா6கலா ” எ

% நா

% நா

ெசா

எ2ணிேன
ன#தா

றலவா எ2ணிேன

. ஆத?

தாமத ; “எ

, “இேதா, இெச: Cட
ன அ#வா? அ#

! தளிதி46கிறதா? எ"ேக,

% ெசா?6ெகா2ேட விைரவாக அதன4கி வ(தா. அவ

பாைவயி தளி காணபடவிைல. நா

அைத6 கா:ேன

. அ(த மரதி

தளிதி4(த அ(த ஒ4 சிறிய தளி அவ கதி மலசிைய உ2டா6கிய#;
அ மலசிைய6க25 எ
விைரவி ேந4 ” எ

நா

உள

&ாித#. “ந ைடய யசி ப?6<

ற ந பி6ைக* உ2டாயி%. அதளிகைள வாOதிேன

அேதா5 விடவிைல. பி

M

நா

தளிகைள* ஆசிாிய46<6 கா:ேன

ச(ேதாஷமைட(தா.

ஆரா3(# கவனி# ைவதி4(த ேவ%

நடதி6ெகா2ேட

. சில நாகளி மாைலயிேல பா# ைவ#6ெகாேவ

பிைளயவகG

.

. காட6 காட அவ பா# பா#

அ# த தின(ேதா% காைலயி தளி ஆரா3சிைய நா
வ(ேத

சமய

அவைற6 க25 தி4தியைட(# வ(தன.

.
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அ

1 தளித

ஒ4 நா அவ எலா ெச:கைள*

பா#வி5 தி4 பியேபா# எ

ைன

ேநா6கி, “இ(த ெச:கைள பா# ைவ6< ப: யாராவ# உ மிட
ெசா

னாகளா?” எ

ஒ4வ4

% ேகடா.

ெசாலவிைல. நானாகேவ கவனி# ைவேத

”எ

ேற

.

நா

“எதகாக இப: கவனி# வ4கிறீ?”
“[1]ஐயா அவக தின(ேதா%
கவனி# ெசா

ெச3# வ4கிேற
---

கவனி# வ4வ# ெதாி(த#; நா

னா ஐயா அவகG6< சிரம
”எ

ேற

.

அறி

[1] . பிைளயவகைள ஐயா அவகெள
ேப ேபா# அப:ேய C%ேவா .

<ைற*ெம



னதாகேவ

% எ2ணி இப:

ேற வழ"<வ# வழ6க

ேநாி

---

சாதாரண நிைலயி?4(தா இDவளH ைதாியமாக ேபசியி46க மாேட
நாகளாக தளிைர வியாஜமாக6ெகா25 அவேரா5 ெந4"கி பழக
ேந(தைமயா ைதாிய

&ரணமாக ெபறலாெம
“நல#தா
எ

%எ

அMமதி*

என6< உ2டாயி%. நாளைடவி அவர# அ
ற #ணிH

. இப:ேய தின(ேதா%

ஏபட#.

. சில
ைப

பா# வ(தா அMCலமாக இ46< ”

ஆசிாிய Cறினா. நானாக ெதாட"கிய யசி6< அவ4ைடய

தின(ேதா%

கிைட#விட ெத

றா எ

ஊ6கைத6 ேககவா ேவ25 ?

காைலயி பிைளயவகைள இDவா% ச(தி6< ேபா# அவேரா5

ேபவ# என6< த லாபமாக இ4(த#. அவ வர வர எ

காடலானா. எ

ப:1 விஷயமாகH

விஷயதி ஆதரH

ேபவ# உ25. “இேபா# பாட
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நட6கிறதா? எ# வைரயி நட(தி46கிற#? ேந% எDவளH ெச3*க
நைடெபறன?” எ
ைநடத

ற ேகவிகைள6 ேகபா. நா

:(த#

எ"கGைடய ச பாஷைண வர வர எ"களி4வ46<
வ(த#. நா

ஒ4 நா, பிைளயவகளிடேம பாட

இ4பைத ெமல ேநாி 1லப5திேன

. “ைநடத

ேகடாக5 . பிற< ஏதாவ# Iைல பாட

Cறியேபா#தா
:* ?” எ
ெசா

.

விைட C%ேவ

நா

ைப வள#

ேகக ேவ25ெம
Pவ#

வ1%தி ேம

ற ஆவ

பாட

ேகக ெதாட"கலா ” எ

மனதி?4(த ெபாிய <ைற தீ(த#. “ைநடத

எ

% எதிபாதி4(ேத

னா

இைடேய அ

% அவ

எேபா#

. சேவாிநாத பிைள சில ெச3*கேள பாட

சில ெச3*கைள ெசா ப: ேகேப

எப:யாவ# அ(Iைல விைரவி &தி ெச3#வி5 பிைளயவகளிட
ேகக ேவ25ெம
ைநடத

பதி என6< அDவளH ேவக

எதைன கால(தா

இ4(த#.

பாட

.

நட6< ? ஒ4 நா அ# :H

ெபறேவ2:ய#தாேன? சில நாகளி அ# :(#விட#. அ# நிைறேவறிய
அ

ெசா

ேற நா
ேன

.

பிைளயவகளிட

“சாி, நாைள6< ஏதாவ# பிரப(த

ெச

பாட

%, “ைநடத

பாட

ெசாகிேற

ேக5 :(த#” எ

”எ

%

% அவ Cறினா.

த பாட
ம%நா காைலயி எ

ஆசிாிய தாேம எ

தி46<ட(ைத திாிப(தாதிைய பாட

ைன அைழ#, “உம6<

ெசாலலாெம

% நிைன6கிேற

”எ

ெசா? அ(I எPதியி4(த ஏ5 வ:ைய வ4வி#6 ெகா5தா. நா

ேகக ெதாட"கிேன

.

%

பாட
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தி46<ட(ைத திாிப(தாதி எ

ப# பிைளயவக இயறிய#. < பேகாணதி

எP(த4ளி*ள W< ேபவர விஷயமான#. திாிப(தாதியாதலா ச%6

க:னமாகேவ இ46< .

அ(I? நாப# பாடகG6< ேம அ

% பாட

ேகேட

. திாி1 யமக

அ(தாதிகளி ஒ4 நாைள6< ஐ(#, ஆ% பாடகG6< ேம பாட ெசாபவைர

அ#வைரயி நா

பாததிைல. பிைளயவக பாட

ெசாைகயி

விஷய"கைள விாிவாக உபமான உபேமய"கேளா5 ெசாவதிைல. எ(த

இடதி விள6க ேவ2:ய# அவசியேமா அைத மாதிர
அவசியமான விேசஷ ெச3திகைள*
மாணா6ககG6< இ

ெதாி(#ெகாவா. நா

ேகபத< 

ன விஷய

விள6<வா.

இல6கண விஷய"கைள* ெசாவா.

ெதாியாெத

பைத அவ எDவாேறா

ப:# வ4 ேபா# என6< விள"காத இடைத நா

னேர அவ விள6<வா; என6< ெதாி(தைத அவ விள6க

மாடா. “நம6< இ# ெதாியாெத
ெதாி(# ெகா2டா” எ

மாணா6ககG6< பாட

பைத இவ எப: இDவளH கண6காக

ற ஆசாிய

என6< உ2டா< . த வாOH Pவ#

ெசா? ெசா? பழகியி4(த அவ

ஒDெவா4வ4ைடய அறிைவ*

விைரவி அள(தறி(# அவகG6< ஏப பாட

ெசாவதி இைணயறவராக விள"கினா.
நிதி6<விய
அவ பாட

ெசாவ# பிரச"க

ெச3வ#ேபால இரா#. அாியிK

சடேகாைபய"கா த?ய சில ஒ4 ெச3*G6< மிகH

விாிவாக ெபா4

ெசா?6 ேகேபா உளைத6 <ளிவிபாக. பிைளயவக பாட

ெசா

ைறேய ேவ%. அவகெளலா

த மிட

ஒ4 <றிபிட அளH

ெசவைத பா#கா# ைவதி4பவகைளேபா இ4(தாக. யா46ேகM

பண

ெகா56< ேபா# ஒDெவா4 காைச*

தனிதனிேய எ5# த:6கா:6

ைகயிேல ெகா5பாக. பிைளயவகேளா நிதி6<வியகைள வாாி வாாி

வழ"<பவைரேபால இ4(தா. அ"ேக கா இைல. எலா த"க நாணயேம.

அ#H

<விய <வியலாக வாாி வாாி விடேவ2:ய#தா

வாாி6ெகாபவகGைடய அதிFட ேபால லாப

.

கிைட6< .

எDவளH6ெகDவளH ஆைச அதிகமாக இ46கிறேதா அDவளH6கDவளH வாாி
ேசமி#6ெகாளலா . பSசெம
பசி6< ஏற உணH

ப# அ"ேக இைல.
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என6கி4(த தமிOபசி மிக அதிக . மற இட"களி நா

பாட

ேகடேபா#

அவக கபித பாட யாைன பசி6< ேசாளெபாாி ேபால இ4(த#.
பிைளயவகளிட

வ(ேத

வி4(# கிைடத#. எ

;எ

ன ஆசாிய ! என6< ெபாிய வி4(#, தமிO

பசி6< ஏற உணH; சில சமய"களி அத< மிSசி6Cட6

கிைட6< . அமித கவிராயாிட

தி4வர"கத(தாதியி ஒ4 ெச3*ைள6

ேகபத< அவ எDவளேவா பா5ப5திவிடாேர! அத<ேம ெசாவத<

மன

வராம அவ ஓ:விடாேர! அ(த அMபவேதா5 இ"ேக ெபற இ

ஒபி5 பாேத
ேப4
ெசா

. “அேடயபா! எ

‘பிைளயவகளிட

னாக?” எ

:வி< வ(ேத
-------------

.

ன விதியாச ! ெதாியாமலா அDவளH

ேபானாதா

% எ2ணிேன

பைத

உ

<ைற தீ4 ’ எ

%

. “இனி நம6< தமிOபSச

இைல” எ

ற

அ தியாய 31. என )*ணிய ெச+ேதேனா!
ெச+ேதேனா!
தி46<ட(ைததிாிப(தாதிைய இர2ேட தின"களி நா
அேபா# எ

ஆசிாிய ஏ5வாாி வ: ேச#6 ெகா5தா; ஒ4

வாெரPதாணிைய* அளி# அ(Iைல பிரதி ெச3#ெகாG ப: ெசா
அ 1,தக"க மிக அ4ைமயாக அகப5

அ6காலதி நா

1,தக"களி ெப4 பாலானவைற ஏ:ேல எPதி ப:ேத

ஏ: விைரவாகH
நா

.

பாட"ேக5 :ேத

ெதளிவாகH

எP# வழ6க

கனகசைப ஐய Cைற நா: ஒ4 பளி6Cட

பாட"ேகட

. இபழ6கதா

என6< உ2டாயி%.

பாட"ேகடேபா# சேவாிநாத பிைள* , கனகசைப ஐயெர

Lரைசவ4 , அவ த பியாகிய சிவபிரகாச ஐய4

னா;

M

ேச(# பாட"ேகடன.

ைவதி4(தா.

அ(தாதிக
<ட(ைத திாிப(தாதிைய ப:தேபா# அைத இயறியவ பிைளயவகேள
எ

% அறி(#, “ஒ4 Iைல இயறிய ஆசிாியாிடேம அதைன பாட"ேகப#

எDவளH ெபாிய அதிFட !” எ

% எ2ணி எ2ணி இ

1ேற

. அைத ேபா

ற
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பல பிரப(த"கைள* பல 1ராண"கைள*

அவ இயறி*ளா ெர

. “ஆதலா இனி இவக இயறிய

சேவாிநாத பிைள ெசால6 ேக:4(ேத

இவக வாயிலாகேவ ெதாி(#ெகாளலா ” எ

Iக எலாவைற*

நிைனவிேல நா

பைத

ஒ4 தனி மகிOசிைய அைட(ேத

<ட(ைததிாிப(தாதி :(தHட

அதைன இயறியவ #ைறம"கல

.

ற

, பழமைலதிாிப(தாதி ெதாட"கபட#.

சிவபிரகாச வாமிக. சிவபிரகாச வாமிக

பழகிய இட"களிேல இ4(# அவ4ைடய 1கைழ6 ேக56 ேக5 அவைர பறி

சிற(த மதி1 ைவதி4(த என6< அவ Iைல ப:6க ெதாட"கியேபா# பைழய
காசிகெளலா

நிைனH6< வ(தன. சிவபிரகாச வாமிகளா நீராட

ெபறனவாக ெசாலப5

பர பைரயினைர நிைனேத

நைட வாவிகைள நிைனேத

. அவ4ைடய

. ஒ4 கவிஞ இயறிய Iைல மெறா4 கவிஞ

பாடSெசால, அைத6 ேகக ெபற எ

.

பா6கியைத நிைனேத

“சிவபிரகாச வாமிக சிற(த கவி; கபனா சாமதிய உைடயவ. கவிதா சாவ

ெபௗம எ

% அவைர ெபாிேயாக ெசாவாக. அவ இயறி*ள

ெவ"ைக6 ேகாைவைய ம(திாி6 ேகாைவெய

%

மி6க ைவ*ைடய#. ஒDெவா4 ெச3*ளி

ஏதாவ# கபைன இ46< . ஒ4

ராஜா6ேகாைவ எ

%

தி4சிற பல6 ேகாைவயாைர

ெசாவ# வழ6க . ேசாணைசல மாைல எ

காலதி வாமிக தி4வ2ணாமைலயி கிாி பிரதTிண
தடைவ வல

ற பிரப(த

ெச3தேபா# ஒ4

வ4வத< அ(த I?ள I% ெச3*கைள* ெச3#

:தாகளா ” எ

% பிைளயவக Cறிவி5 பாடSெசால

ெதாட"கினா. ஒ4 கவிஞ மெறா4 கவிஞைர6 <றி# ெபாறாைமயி
<ளி(# பாரா5வ# அ4ைம ய

ேறா?

றி மன

‘ேபாக ேபாக ெதாி* ’
தி4வ2ணாமைலைய ஒ4 ைற வல
பா: :தா எ

:(தHட

ற ெச3தி என6< அதிக வியைப விைளவித#. பாட"ேக5

சேவாிநாத பிைளயிட

இட"கைள நா

வ4வத< I% பாடைல சிவபிரகாச

பாதி46கிேற

ேபைகயி, “சிவபிரகாச வாமிக பழகிய

. ெவ"க`46< அ4கிள பிரேதச"களி

ஊ ஊராக அவ4ைடய ெப4ைமைய பறி ேபசி6ெகா2ேட இ4பாக.
ஆனா

இ(த சமாசார

இ

% ஐயா அவக ெசாலதா

ேகேட

. I%
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பாடகைள ஒேர சமயதி பாட

ெசாபவகைளேய காணாேம? அப:யி46க

ஒேர சமயதி I% ெச3*கைள6 கபைன*ட
ெத3வ பிறவிதா
“ஆசாிய(தா

எ

பதி ச(ேதகேம இைல” எ

பாட ேவ25ெம
ேற

.

நா

றா அவ

. அதைகய ஆசாியைத நா இ"ேகேய பா6கலா .

பிைளயவக சிவபிரகாச46<6 <ைற(தவரல. I% அல, இ4Iறல, ஒேர

;சி I%6கண6கான ைவ*ள ெச3*கைள இவக பா5வாக.
எலா

ேபாக ேபாக உம6< ெதாியவ4 ’ எ

வராதா?” எ

% நா

றா “அதைகய ச(தப
.

எதிபா#6ெகா2ேட இ4(ேத

பாட வாிைச
பழமைலதிாிப(தாதி :(த#; தி41கKதிாிப(தாதி ஆர பி6கபட#.
ெந<

றவாண த?யாெர

அதிக . அைத பாடSெசா

“எ

ன வா6<! எ

அபிரப(த

அைத6 ேக5 :ேத

ஆசிாிய46< வி4ப

னேபா# ஒDெவா4 ெச3*ளி

ன நய !” எ

:(தHட

பவ பா:ய அதி எ

அ:6ெகா4 தர ,

% பாரா5வா.

மைறைசய(தாதிைய பாட" ேகேட

. ஒேர நாளி

. திாிப(தாதிகG6< பிற< பிைளயவக இயறிய

திைலயமகவ(தாதி, #ைறைசயமகவ(தாதி எ

தி4ேவரக#யமகவ(தாதிைய* ேகேட

.

பைவகைள*

ப2ைட6 காலதி பத"கைள பிாி# பழ<வத<

ெதாி(#ெகாவத< மனன

பலவைகயான பத"கைள

ெச3வத< அMCலமாக இ46<ெம

% க4தி

அ(தாதிகைள மாணா6ககG6< பாடS ெசா? வ(தாக. அ ைறப:ேய

நாM

சேவாிநாத பிைள*

பிற4

பாட" ேகேபா .

அ(தாதிக ஆன பிற< பிைளதமிO வாிைச ெதாட"க ெபற#. என6<6

ெகா2டாட(தா

. கா I , அைர I , ஒ4 ெச3*Gமாக ப:த என6<

வாிைச வாிைசயாக பிரப(த ெதா<திக ஒ

ற

கிைடதன. ேசாவிலாம பாட" ேக5 வ(ேத

பி

ஒ

றாக அனாயாசமாக6

. மீனாசிய ைம

பிைளதமிO, #6<மாரசாமி பிைள தமிO, ெச"கPநீ விநாயக
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பிைளதமிO, அதா பிைக பிைள தமிO எ
திாிப(தாதியா? ஒ
;

%, இர25, ;

%. பிைள தமிழா? அதி

%, நா

.

பவைற6 ேகேட

< யமக அ(தாதியா? அதி

இர25,

ஐ(#6<6 <ைறவிைல. பிைள

ெப4மாைளய"கா இயறிய அFடபிரப(த"களி ஐ(தா% பிரப(த"க பாட"
ேகேட

. அவதா:யி நா

கனவி

நா

ந ப:யவிைல. இப: நா

பாட" ேக5 வ(தைத எ

பாட" ேக<

%

ஊ%6க. அவ காேவாி பிரவாக ” எ

%

ன# எDவளH உ2ைமயான#? காேவாி பிரவாகமா? க"கா

பிரவாகெம

% ெசாலலா ; அ#Cட ேபாதா#. “கட மைட திற(த# ேபா

எ

% ெசா

எ

% ெப4மித

சி(தி# இ

பாட
எ

% வ4ெம

எதிபா6கவிைல. வி4தாசல ெர:யா, “நா"கெளலா

ேம5நில#6 கிணறி ஊ%
ெசா

கால ஒ

னாேலேய

னா

த< . ஒDெவா4 பிரப(த

1% அ(த தி4தியிேல, “எ
அைட(ேத

.

ேக5 :(தHட

ன 12ணிய

ற#”

அதைன

ெச3தைன ெநSசேம”

ெசால பிற(தவ

ஆசிாிய பாட

ெசா ேபா# ைகயிேல 1,தக ைவ#6ெகாG

வழ6கமிைல. அெபாியா46< அDவளH ெச3*கG

இ4(தன; சிறிேதM
பதசார

தைடயி

றி பாடகைள ெசாவ#

ெபா4 ெசாவ#

ெசாவ#மாகேவ அவ ெப4 பாலான ேநரைத6 கழிபா. “இவக

இதகாகேவ உதிதவக” எ

ற எ2ண

ெசாவதி அவ46< ச?ேப ஏபடா#.
அவாிட

மனபாடமாகேவ

என6< உ2டாயி%. பாடS

பாட" ேக< ேபா# நா"க அைட*

பய

பலவைகப5 . I6<

ெபா4Gைரபேதா5 Iலாசிாிய ச ப(தமான வரலா%கைள*
தனிபாடகைள ெசாவா. இ

M

ெசாவா. பல

ச(தபதிேகற பல விஷய"கைள

இைடயிைடேய எ5#ைரபா. அைவகெளலா

மிகH

உபேயாகள

ெச3திகளாகேவ இ46< . நா"க ேகட பாட"கைள சி(தி6< ேபா#Cட அவ

அ4கிேலேய இ4ேபா . அவ எ"களிட அ

ெசௗகாிய"கைள அ:6க: விசாாிப#
உள

1

ேபா5 ேபவ#

எ"க

எ"க உளைத பிணிதன.
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ஒDெவா4 நாG

நா

, “சாபிடாயிறா? ஆகார

சாபி5 வ(தHட

ெசௗகாியமாக இ4(ததா?” எ

% விசாாிபா. எ2ெண3 ேத3#6ெகாG ப:

வ1%#வா. ஒ4 நா பிைளயவக தா

எ2ெண3 ேத3#6ெகாள

எ2ணி எ2ெணைய வ4விதா. அேபா# அ4கி?4(த எ

“உம# க

ைன பாதா.

ெதளிவாக இைலேய; க2 சிவ(தி46கிறேத. எ2ெண3

ேத3#6ெகாG ” எ

% எ2ெண*

எ2ெண3 ேத3#6ெகா25 ,நான
பிைளயவக அேபா# எ

ெகா5தா. உடேன நா

ெச3# ேபாஜன

ெச

%

ப2ணிவி5 வ(ேத

ைன பாதHடேன அ4கி?4(த ஒ4வாிட

“இேபா# எப: இ46கிற# இவ க ? ெதளிவாக இ46கிறதலவா?” எ

ேகடன. எ

கதி இ4(த ெதளிH எ

ைன6 கா:

மகிOசிைய உ2டா6கிய#.
என6< ஏேதM
நா

ேவ25ெம

.

%

அவ46< அதிகமான

% ெதாி(தா, உடேன அவ வா"கி6 ெகா5பா.

சாபி5 வ4வத< ேநரமானா, “இ

M

வரவிைலேய?” எ

%

கவைலேயா5 இ4பா. இராதிாி ேவைளகளி அ6கவைல அதிகமாக இ46< ;
வரைவ எதிபாதி4பா. “ஏ

ெத4 தி2ைணயி அம(தப:ேய எ

இDவளH ேநர ? கவைலயாக இ4(த#” எ

இதைகய ெசயகளா நா

அவர# அ

% உள

பிாி(தி46க ேந4மாயி

உணHெகாG

ேநர

ெச

பிேல

நீ:6கவிைல. பிைளயவகைள
% ேதா

% ச"கீத அபியாச

றிய#.

ெச3*

ேநர ,

ஆகிய சமய"க தவிர மற6 கால"களி அ1லவ

சிகாமணி6< அ4கிேலேய இ4(# வ(ேத

பழ<த?ேல ஒ4 தனி இ

தா3, த(ைதயைர

அ#ேவ கFடமாக இ46<ெம

ேகாபால கி4Fண பாரதியாாிட

. அ(த அ

ைப அறி(# உ4கிேன

நைன(# தமிழதைத உ25 வ(தைமயா எ

பிாி(தி4பதனா உ2டான #யர

ேபா5 விசாாிபா.

பைத நா

; அ4கிேல உற"கி வ(ேத

அைட(ேத

.

. அப:

ெபய மாற
நா

இDவா% பாட" ேக5 வ(தேபா# ஒ4நா ஏேதா விசாாி6ைகயி

பிைளயவக எ
ைவதாக?” எ

ைன ேநா6கி, “உம6< ‘ேவ"கடராம

% ேகடா. நா

’எ

%ஏ

ெபய

, “ேவ"கடாசலபதி <ல ெத3வமாதலா எ"க
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அ6கடH ெபயைரேய ைவ#6ெகாவ# வழ6க ”

<5 பதி ஒDெவா4வ4
எ

. ேவ"கடராம

பைத ெதாிவிேத

வி4 பவிைலெய

உ2டா?” எ

ைன ‘சாமா’ எ

“அப: ஒ4 ெபய உ2டா, எ
“அ# P ெபயர

எ

றாக இ46கிற#! உ ைம நாM

% எ2Zகிேற

% த சாமிநாதனாகிவிேட

. நீ4

% அவ ெசா

அப:ேய ெச3வதாக ஒ16ெகா2ேட
எ

.

பைதேய அDவா% மாறி வழ"<வாக.”

ற ெபய எDவளH ந

அெபயைரேய ெசா?6ெகாG ” எ

சாமிநாத

ேற

ன?”

அெபயராேலேய அைழ6கலாெம

அ

% அவ ேகடா.

% அைழபாக” எ

ேற! சாமிநாதென

“அப:யா? சாமிநாத

நா

ற ெபயைர அவ

% என6<6 <றிபாக 1லபட#.

“உம6< ேவ% ெபய ஏேதM
“எ"க L: எ

எ

இனிேம

னா.

. ேவ"கடராமனாக இ4(த நா

. பிைளயவக வி4பதி

ற ெபயைரேய வழ"கலாயின. அ

ப: எேலா4

1கனி(த அவ உளதி<

உவைப த(த அெபயேர என6< நிைல#விட#.
எ

ெபய மாறின சில நாக வைரயி என6< சிறி# கFடமாக இ4(த#.

“சாமிநாைதய” எ

அைழ6கிறாக எ

‘ேவ"கடராம

’எ

% யாராவ# எ

ைன அைழதா, நா

எ

ைனதா

பைத உடேன உண(#ெகாளவிைல. எ

%

‘சாமா’ எ

ெபயைர6 ேகடா ‘ேவ"கடராம
மாறி6ெகா25 ‘சாமிநாத
வ(த#.

விைளயா5 ேவைலக

’எ

கா#

%ேம ேக5 பழகியி4(த#. யாேரM
’எ

ேப

% ெசால வாெய5ேப

அப:

; செட

எ

. நாளாக ஆக 1திய ெபயேர வழ6கி

%
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பிைளயவக L5 பைழய#. ஆைகயா அத< 1திதாக ஓ5 மாறினாக.

அேபா# அ1லவபிரா

அ4கி?4(# கவனி# வ(தா. தாேம ஓ5கைள வா"கி

வா"கி6 ெகா5தா. பாத நாM ஓ5கைள வா"கி6 ெகா5ேத
ேவைலெயலா

உம6< பழ6க

நா

கிராம"களிேல பழகினவ

நா

கவனிேத

ெச3ேவ

”எ

இரா#” எ

% அவ ெசா

. “இ(த

னா. “என6கா?

. அ மாதிாி ேவைலகைள ெயலா ந

றாக

% ெசா? அவைர சிரமபடாம இ46க ெச3# அDேவைலைய
. ;"கி பிளாகைள ெவ:6 ெகா5ேத

சேவாிநாத பிைள*

அDேவைலைய ெச3தா.

ேதாடதி கிண% ஒ

.எ

Mட

% 1தியதாக ெவடபட#. அேபா# கிண% ஜலைத

வா"கி6 ெகா5வதகாக ேவF:ைய =6கி6 க:6ெகா25 பிைளயவக
ெச

றா. ஒ4 <ட

வா"கி6 ெகா5வத< ேவ# ேபா3விட#. அவ த

ெச

% அ6<டைத வா"கி6ெகா2ேட

ெதா(தி <"க தள(த உட 1ட

அDவா% ெச3வைத6 க2டHட

ெசா? ஜலைத வா"கி6 ெகா:ேன

ேசா ப?லாம நா

. “நா

பா#6 ெகாகிேற

. இதைகய காாிய"கைள

ெச3*

”எ

. ப:பிேலேய ெபாP# ேபா6கிய என6<

ெச3ேத

இDேவைலக இைடயிைடேய விைளயாைட ேபா?4(தன. சிரம

ச(ேதாஷ#ட

நா

காாிய எ#வாயி4(தா

ேதா

ஓ:

%

றாம

அ# விைளயா5தாேன?

“சாமிநாைதய %%பாக இ46கிறா. எலா ேவைலகG
ெதாி(#ெகா2:46கிறா” எ
அபாரா5 உ2ைமய
<ளிவி6< .

% பிைளயவக எ

ேபா5 ெவளிவ4வதாத?

ைன பாரா5வா.

எ

உளைத6

பயMள பழ6க"க
பிைளயவகைள பாபத< அ:6க: யாேரM
பிர16க வ4வாக; வி#வா

மாணா6ககG

வ(#ெகா2ேட இ4பாக;

க வ4வாக; அேபா# நாM

மற

அ4கிேல இ4ேபா . வ(தவகேளா5 ேபசி6ெகா2ேட

இ46ைகயி பல விஷய"க அவ வா6கி?4(# வ4 . எலா மிகH

உபேயாகமானைவகளாகேவ இ46< . எ"க ஆசிாிய அவகG6< எ"கG6<
பழ6க

ப2ணி ைவபா. ஏதாவ# பாடைல ெசால ெசாவா; ெபா4G

ெசா ப: ெச3வா நா

ராக#ட

பாட ெசாவதனா அ:6க: எ

ைன
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ெசா ப: ஏHவா. இதைகய பழ6கதா பல ேப46கிைடயி அசமிலாம

பாட ெசா

பழ6க

வழ6க

ஏபட#.

ஒ4 நா தமதான1ர

பாரத பிரச"க

பிைளயவகளிட

ப

ெச3# ச மான

ற வி#வாெனா4வ வ(தா. அவ

ெப% ஜீவன

1 நா

உ2டாயி%.

% ெசா? பிரச"க

ேகடதிைலயாத?

மெறா4 நா சபாபதி ஐய எ

தி4ேவ"கடாசல த?யாாிட

பாட

ேகடவ. அவ இராமாயண பிரச"க

வி#வா

ப: தின(ேதா%

பிைளயவகளிட

தீ#6ெகா2டா.

கGைடய ச பாஷைணயா உ2டான லாப

எ"கG6<6 கிைடத#. வ(# ெச

வி#வா

கG

பிர16கG

பாட" ேக5 வ4வ# ெதாி(# எ"களிட

ேவ%

நா"க

பிாியமாக ேபசி

1 பாராட ெதாட"கின. அெபாPதி4(த மாணா6ககG பிராயதி

சிறியவ

நாேன; ஆத?

ெவளிப5தினாக.
இப: எ
இ

க வி4பதி

க ப ராமாயணைத பறி ெந5ேநர

ேபசி6ெகா2:4(தன; சில ச(ேதக"கைள*

அ

வ(தா. அவ எP &

ப:# ெபா4 ெசா? வ(தா. அவ வ(த காலதி

பிைளயவகளிட

இDவா% வ4

ெச3தா. அதைகய

அேபா# என6< ஒ4 1திய

ற ஒ4 வி#வா

ெச3பவ. Cைற நா: உள சா?ய கனவா
க ப ராமாயண

ெச3# வ(தா. அவ

அபிமானைடயவ. அவ வ(த காலதி பாரததி?4(#

ெச3*கைள6 கணீெர

பிரச"கைத 
இ

க2Zைவய எ

ெச3வதி 1கO வா3(தவ. அ"க"ேக வி?1=ராOவா

பாரதைத பிரச"க

இைச*ட

என6< உ2டாயி%; பாடகG6< அத ெசா

ப

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

அவக எ

னிட

அதிகமான அ

Mைடய <4<ல வாசதி நாG6< நா அறிH

வி4தியாகி வ(தன.

அ தியாய 32. தமிேழ
ேகாபாலகி4Fண பாரதியாாிட

நா

ைப

பல4ைடய அ

ைண

ச"கீதபயிசி ெச3# வ4வ# எ

ஆசிாிய46< த? ெதாியா#. அைத நாM ெதாிவி6கவிைல.
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பிைளயவகG6< ேகாபாலகி4Fண பாரதியா46<

ெபாிய சிவப6த எ

ற நிைனவினா அவாிட# எ

ைவதி4(தா; அவர# ச"கீத திறைம6காக அ
அவபா இைலெய

ற எ2ண

பழ6க25. பாரதியா

ஆசிாிய மதி1

%. தமிழறிH ேபாதிய அளH

பிைளயவகG6< இ4(த#. பாரதியா

இயறிய ந(தனா சாிதிர6 கீதனதி இல6கணபிைழக உளன எ
காரணதா எ

ஆசிாிய அசாிதிரைத பாரா5வதிைல. ஆனா

கனி(# த# 1

ப6திரஸதி ஈ5ப5 அத<

அளிதி46கிறா.
ரகசிய

அதி

ஒ4 சிற1பாயிர ெச3*

ெவளிபட#

எெபாPேதM

இDவி4 ெபாியா4

ச(திப#25. ஒ4ைற அDவா%

ச(திதேபா#, பிைளயவக பாரதியா46< உவபாக இ46<ெம

“எ

ற

னிட

% க4தி,

ஒ4 பிராமண சி%வ பாட" ேகக வ(தி46கிறா; ராகேதா5 பாட

வாசி6கிறா. தா"க ஒ4ைற அவ ப:பைத6 ேக5 ஆசீவதி6க ேவ25 ”
எ

றா. இைச*ட

% , அைத6 ேகடா

ப:ப# ஒ4 ெபாிய காாியெம

பாரதியா தி4தி அைடவாெர

%

அவ எ2ணினா.

“அ(த பிைளயா2டாைன என6< ந

றாக ெதாி*ேம. எ

. நல சாாீர

காைலேவைளகளி சிைT ெசா?6ெகாGகிறா

த"களிட

அவ

கல(தா ந

பாட" ேக5 வ4வ#

றாகதா

இ46< ” எ

வாைதக பிைளயவகளிட
<ைறெய

னிட

வ(#

இ46கிற#.

என6< ெதாி* . ச"கீதேதா5 தமிO

% Cறினா பாரதியா. அவ Cறிய

ெவ%

% ெதானி6< ப: இ4(தன.

தமிO மாதிர

இ4ப# ஒ4

பிைளயவக அெச3திைய6 ேகட# தி56கிடா. உடேன பாரதியாாிட

விைடெப% ேநேர த
ந2பகGட

நா

L56< வ(# ேச(தா. L:

எைதேயா ப:#6ெகா2:4(ேத

அ4கி வ(#, “நீ : ெகா2டா

பாரதியாாிட

வ4கிறீராேம!” எ

% ேகடா. அ6ேகவி எ

ெதாி(தா நா

உடேன ெசாவத< அSசிேன

அவாிட



ஒ4 ப6கதி

. அவ ேவகமாக எ

இைச பயிசி ெச3#

ைன திைக6க ைவத#. நா

ெசாலாம இைச பயிசி ெச3# வ(த# பிைழதா

ேப ச"கீத விேராதிெய

%

. பாரதியா பிைளயவகைள

% ெசா?யி4(ததனா

ச"கீததி அவ46< வி4ப

. பிைழெய

நா

பழகின அளவி

இ4பதாக ெதாியவிைலயாதலா

அ(த அச
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என6< உ2டாயி%. ‘நி

ற வைரயி

ெந5Sவ’ எ
.

ெத3வைத மைறவாக உபாசைன ெச3# வ(ேத
இ(த நிைலயி எ

ரகசிய

ெவளிபடேபா# நா

ெச3ேவ

?எ

ன பதி ெசாவ#? “பழ6க

அவாிட

க%6ெகாG ப: எ

<ழறி6ெகா2ேட ெசா

ேன

ச"கீத

திைகபைடயாம எ

ன

வி5ேபாகாம இ4பதகாக

தகபனா ெசா

. இயறமிைழ மாதிர

தைலவ, “என6< இ#வைரயி அ(த விஷய

ற எ2ண#ட

னா” எ

% வா3

தனி# வி4 1

அ1லவ

ெதாியா#. இைசயி அதிகபழ6க

ைவ#6ெகா2டா இல6கண இல6கிய"களி தீவிரமாக 1தி ெசலா#” எ

ெசா?வி5 த
‘அவ ெசா

ேவைலைய6 கவனி6க ெச

றா.

ன# உ2ைம’

அவ Cறிய ெச3தி எDவளH =ர

பாரதியா அவைரபறி ெசா

உ2ைம எ

ன# மாதிர

பைத ஆராய நா

உ2ைமெய

%அ

படவிைல.

. “இனிேம ச"கீதைத6 க: ைவ6கேவ2:ய#தா

உண(ேத

:வி< வ(ேத

. ம%நா த பாரதியாாிட

நி%தி6 ெகா2ேட

.

%

”எ

ற

ச"கீத பயிசி6காக ெசவைத

இ(நிகOசியா என6< அதிக மனவ4த உ2டாகவிைல. ச"கீத

எ"க

பர பைர ெசா#. அதகாக அதிக சிரமபடேவ2:யதிைல. தமிழறிேவா

கிைடதகாிய ெப4 ேபறாக என6< இ4(த#, ஆத?

எ(த ெபா4G
அபா நா

என6< ெபாியதாகேவ ேதாறவிைல.

பாரதியாாிட

இ4பதா தின(ேதா%

ேதா

ெச

”எ

சீகாழி6 ேகாைவ

அத< 

ேன ேவ%

%, “ப:6க ேவ2:ய பாட"க அதிகமாக

இ"ேக வ(# அபியாச

ெச3ய :யாெத

%கிற#. அவகாசள ேவைளகளி வ(# தாிசன

ேபாகிேற

%

% ேக56ெகா2ேட

.

%

ெச3#வி5
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தமிOபாட

ேக5வ(ேத

தின(ேதா%

நைடெப% வ(த#. பிரப(த"க பலவைற ைறேய

. ஒ4 நா எ

ஆசிாிய பாடS ெசா? வ4 ேபா#, “காSசி

1ராணைத நீ பாட ேககலா ; நல I. பல அாிய விஷய"கைள அதனா

ெதாி(# ெகாளலா ” எ
எ

ன காரணதாேலா பி

றாக. அவ46< அ1ராணதி அதிக வி4ப25.
1 அைத ெதாட"கவிைல.

“ேகாைவ I ஏதாவ# நீ வாசிதி46கிறீரா?” எ

% பி

ேகடாக.

“தி46ேகாைவயா4 தSைசவாண

ேகாைவ*

“இேபா# சீகாழி6 ேகாைவ பாட

ேககலா ” எ

Cறிேன

.

“அ6ேகாைவயி ஒ4 ெச3* என6< 

1 பிைளயவக

”எ

ப:தி46கிேற

% அவ ெசா

ேப ெதாி* ” எ

ேற

% விைட

னா.
.

“எப: உம6< ெதாி* ?”
“எ

சிறிய த(ைதயா 

1 ஒ4 ைற இDR46< வ(தேபா# ஐயா அவகைள

பா6க வ(தாரா . அெபாP# ஐயா அவக சில46< சீகாழி6 ேகாைவைய
பாடS ெசா? வ(தைத அவ சிறி# ேநர

இ4(# கவனிதாரா . ஐயா அவக

பாடS ெசா?யேபா# ‘அேறமல6 <ழ’ எ

ற ெச3*ைள ெசால எ

த(ைதயா46< அ# மனபாடமாகிவிட#. அவ ஊ46< வ(# எ

இெச3திைய ெசா?யேதா5 ெச3*ைள*

பாட

ெச3#ெகா2ேட

”எ

ெசா

னா. நா

% ெசா? அெச3*ைள*

பாட" ேகபத< அ6ேகாைவயி

பிைளயவகளிட
கனகசைப ஐயாிட

அைத அேபாேத

Cறிேன

“அப:யா! அ(I Pவைத* நீ பாட" ேக5விடலா ” எ
நா

.

% Cறினா.

பிரதி கிைட6கவிைல.

இ4(த பிரதி ேவெறா4வ வச

னிட

சிறிய

இ4(த#. “Cைற நா56

பிரதி இ46கிற#: ஆனா அைத அவ எளிதி
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ெகா56கமாடா. ேவ% யாாிடமாவ# இ46< ; வா"கி த4கிேற

ெசா
அ

னா.

%எ

ஆசிாிய வழ6க ேபா மதியா

ப5#6ெகா2:4(தா.

ன ேபாஜன

”எ

% அவ

ஆன பிற<

Cைற நா5 மாரதி?4(# இர25 ைம =ரமி46< . அவ #யி

சமயமறி(# நா
ெச

Cைற நா56< மிகH

ேவகமாக ஓட

நைட*மாக

. எப:யாவ# கனகசைப ஐயாிடமி4(# சீகாழி6 ேகாைவ பிரதிைய

ேற

வா"கி வ(#விட ேவ25

ேக5 அைத வா"கிேன

வ(#விடேவ25ெம

எ

% ஒேர ஓடமாக மார

“எ

ன 1,தக

வ(#விேட

நய(#

. அேபா# ஒ4

ேவகமாக ேபா3

ேகாைவ பிரதி கிைடத ச(ேதாஷதி ேதாறவிைல.

.

ேற

. அவாிட

ெவ ைம* இர25 ைம =ர

பிைளயவக விழி#6ெகா2டேபா# நா
நி

ேற

. பிைளயவக விழி#6ெகாவத<

மணியி46< . அ(த ெவயி?

வ(த கைள1

ற எ2ணேதா5 ெச

அ#?” எ

வ:*

ைக*மாக எதிாி

% ேகடா அவ.

“சீகாழி6 ேகாைவ.”
“ஏ#?”
“கனகசைப ஐய4ைடய#.”
“எேபா# வா"கி வ(தீ?”
“இேபா#தா

.”

“இ(த ெவயி? ஏ

ேபாக ேவ25 ? அவ ேலசி தரமாடாேர! எ

ெசா?யி4(தா நா

வ4வி#6 ெகா5தி4ேபேன.”

னிட
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அ6ேகாைவைய பாட" ேகக ேவ25ெம

றி4(த ேவக

எ

ெச3ய =2:யெத

பைத அவ உண(#ெகா2டா. ஆத?

சீகாழி6 ேகாைவெய

M

ைன அDவா%

அைத உடேன

பாடS ெசால ெதாட"கினா.

பிரப(த

பிைளயவகளாேல இயற ெபற#.

அவகGைடய ந2பராகிய ேவதநாயக பிைள சீகாழியி 
காலதி எ

ஆசிாிய அ"ேக ெச

% சில கால

சீபாக இ4(த

வசிதா. அேபா#தா

அ6ேகாைவைய அவ இயறினா. மற6 ேகாைவகைள6 கா:

விாி(த அைம1ைடய#.

அ# சிறி#

ேகாைவ பாட" ேக5 வ4ைகயி அெபாPதெபாP# பிைளயவக
தி46ேகாைவயாாி?4(#

ேவ% ேகாைவகளி?4(#

ெச3*கைள எ5#ைர#

அவறிள நய"கைள ெசாவா. ேகாைவ பிரப(த

ெதாட(# ெசவ#; நாயகM

விாி#ைரப#. ஆத?

நாயகி* அ

ஒ4 கைதேபால

1 &25 வாP

வாO6ைகைய

அபிரப(தைத பாட" ேகடேபா# சிறிதாவ# சிரம

ேதாறவிைல. அ(தாதிகைள* பிைள தமிOகைள*
அ"க"ேக சில இட"களி தா

மய"<ேவ

ேக< ேபா# அ மாதிாி இைல.

ேகட காலதி

; ெதளிH ஏபடா#. சீகாழி6 ேகாைவ

சீகாழியி எP(த4ளி*ள W பிரம1ாீசைர பா5ைட தைலவராக6 ெகா2ட#
அ6ேகாைவ. சிவப6தி ெசவராகிய பிைளயவக அபிரப(ததி
சிவெப4மா

1கைழ வாயார பா:யி46கி

அ"க"ேக பிரப(த இயைப*
1லப5தி6ெகா2ேட ெச
நைக ேதாற’ெல

அவ ெசா

M

றன. பாடS ெசா ேபா#

அகெபா4 இல6கண \Z6க"கைள*

றா. ேகாைவகளி ஆர ப ப<தியி வ4

#ைறைய6 கவிஞ

‘வறி#

Cறாக அைமப# ச பிரதாயெம

னா. பிகாலதி என# தமிழாரா3சியி அகபட ேகாைவகளி

இ(த அைமைப6 க2ேட

இ4(த#.

. சிலவறி மாதிர

அெச3* தைலவ

Cறாக

சீகாழி6 ேகாைவ பாட

நட(தேபா# சேவாிநாத பிைளயிடமி4(# அ(I

அர"ேகறபடெத

பைத உண(ேத

சீகாழியி 

சீபாக இ4(த ேவதநாயக

பிைளயி

நயமான ெச3* ஒ

உதவியா

. அ6 ேகாைவைய பாரா: அவ

இயறிய சிற1பாயிர ெச3*க சில உ2ெட

மிகH

%

% வ4மா%:-

%

ெசா

னா. அவ%
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“விதிெயதிாி லாிதேலா 1க1க? bசேர
வி2ேணா ம2ேணா

#திெபாதிப பாமாைல ெபறி4Q மீனாசி
(த ரேப

மதிதிய

ேகாைவையேபா ெபறீெகா இ6காழி

வைரபி நீதி

யதிபதிநா ெமனவறிL ந 
அைற< Lேர.”

னS சதியமா

[சீகாழியி எP(த4ளி*ள ஈசேர, நீ பல இயறிய பாமாைலகைள

ெபறி4Q. ஆனா மீனாசி(தர
ேபால ஒ

பிைளயவக இயறிய ேகாைவைய

% ெபற#2டா? இ(த சீகாழி வடதி நா

நீதி பாிபாலனதி<

சதியமாக ெசா . விதி-பிரமா.

அதிபதிெய

பைத நீ அறிL. நம6< 

ேவதநாயக

பிைளைய பறி சேவாிநாத பிைள பாரா: ேபசினா; “நா

1க?-சீகாழி]

பிைளயவகளிடதிேல வ4வத< அவேர சிபாாி ெச3தா.
பிைளயவகளிடதி மி6க அ

1

மதி1

உளவ, அவ ெச3*கெளலா

எளிய நைடயி சா#யமான ெபா4ைள உைடயனவாக இ46< ” எ

ெபாிய உதிேயாகதி இ4பவ தமிழி அDவளH ப%ைடயவெர
ேகடேபா# என6< வியபாக இ4(த#.
பிைளயவக த

L:< பி

1றதிள <ளதி

% Cறினா.
பைத6

ப:#ைறயி இ4(#

பிபக? பாடS ெசாவா. ேமேல ஓ5 ேவயப:4(தைமயி

ெவயி?

க5ைம அ"ேக இரா#. அப:#ைறயி <ளி(த நிழ? இ4(# பாடS

ெசாவதி அவ46< வி4ப

அதிக .

சீகாழி6 ேகாைவைய ெப4 பா

அ"ேகேய பாட" ேகேட

தின"களி :வைட(த#. அைத6 ேகடேபா# எ

பிகாலதி எ

தமிழாரா3சி6< மிகH

. அ# சில

ஆசிாிய Cறிய ெச3திக

உபேயாகமாக இ4(தன.

ச"கீத யசிைய6 ைகவி5 தமிேழ #ைணயாக இ4(த என6< அ6காலதி
ச"கீத ெதாட1 அ% ேபான# ஒ4 <ைறவாக ேதாறவிைல. எ

கவனைத
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இர25 திைசகளி பகி(# ெசதாம ஒேர தி6கி ெசதிய#
நல#தாென

ற எ2ண

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

வர வர உ%தியாயி%.

அ தியாய 33. அ) மய
எ

ஆசிாிய பாடS ெசா? வ4 ேபா# அ"க"ேக அைம(#ள இல6கண

விேசஷ"கைள எ5# ெசாவ# வழ6க . அாிய பதமாக இ4(தா ேவ%

I??4(# அத< ஆதார

அைம(தி46கி

றன எ

கா5வா. ெச3*களி எ#ைக, ேமாைனக எப:

பைத6 கவனி6க ெச3வா. கவிஞராகிய அவ ெச3*

ெச3ய பழ<பவ46< இ

னஇ

ன 5பா5க ேந4ெம

அறிவா. எ"கG6< அதைகய இைட%க நீ"<
ெச3* இய%

பைத ந

றாக

வழிைய ேபாதிபா.

வழி

“ெச3* ெச3வத< 

எ(த விஷயைத பறி ெச3* இயற ேவ25ேமா

அைத ஒP"<ப5தி6ெகாள ேவ25 . எ(த மாதிாி ஆர பிதா கFடமாக

இராேதா அைத அறி(#ெகாள ேவ25 . பா: எ#ைகயி இ

ேவ25ெம

னைத அைம6க

பைத வைரய%#6ெகா25 அதேகற எ#ைகைய ைவ6க

ேவ25 . மன

ேபானப: ஆர பி# அதேகறப: அ:கைள சாிப5#வ#

Cடா#. த அ:யி அைம6க ேவ2:ய ெபா4ைள மாதிர
ெதாட"கிவி5 நா

ேயாசி#

காவ# அ:6< விஷயேமா வாைதகேளா அகபடாம

தி2டாட6 Cடா#. நா

< அ:களி

நிசயி#6ெகாள ேவ25 ” எ

ெதாடசியாக அைம* அைமைப

% அவ C%வா.

ஒ4 நா மாைலயி அவ அMFடானைத :#6ெகா25 வ(# L5
தி2ைணயி அம(தி4(தா. நாM கனகசைப ஐய4

அ4கி நி
இய%

ேறா . அேபா# அவ எ"கைள ேநா6கி, “உ"கG6< ெச3*

பழ6க

உ2டா?” எ

% ேகடா. மற இ4வகG

பிைளயவகளிடதி பல நாகளாக பாட

“உ25” எ

% ெசா

னாக. நா

ெச3*ளியற ெதாி* எ
எ2ணிேன

சேவாிநாத பிைள*

ேக5 பழகியவக. அவக

இ(த மகாகவியினிடதி “நம6<

% ெசாவ# சாியலேவ?” எ

. ஆனா , மறவக தம6< ெதாி*ெம

% த?
% ெசா ேபா# நா
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ம5

 மா இ4பத< எ

ெதாி* ” எ

% ெசா

“ஏதாவ# ஒ4 பா:

மன

.

ேன

இட"ெகா56கவிைல. ஆதலா, “என6<

ஈற:ைய6 ெகா5தா அைத ைவ#6ெகா25

மறவைற &தி ெச3ய :*மா?” எ
“ய

% பா6கிேறா ” எ

% ஆசிாிய ேகடா.

ேறா .

உடேன அவ எ"க ;வ46<

;

% ெவ2பா6கG6<ாிய ஈற:கைள6

ெகா5தா. சேவாிநாத பிைள கிறி,தவ; ஆைகயா அவ46< ஏறப:, “ேதவா
ெவன6க4ைள ெச3” எ
எ

பைத* , கனகசைப ஐய46<, “சி(தா <ல(தவிர ெச3”

பைத* , என6<, “க(தா கட பா< கா” எ

பைத*

ெகா5தா. நா"க

ேயாசி# நிதானமாக ஒ4வா% ெவ2பா6கைள &தி ெச3ேதா .
என6காக பிராதைன
நா"க ;வ4

“நாM

இ(த ;

% ெவ2பா6கைள*

ஒ4 பாட :தி46கிேற

“பாட ப:6க பயனா நின6க

”எ

ெசா

ேனா . ேகட அவ,

% ெசா?,

1

Cட6 க4ைண ெகாழித4வா3-ேதடவ4

ம(தா நில(தவP மார மாநகவாO
க(தா கட பா< கா”
எ

% அ(த ெவ2பாைவ*

உ2டா6<வதகாக தா
நா

உண(ேத

ெசா

. தமிைழ இ

அெபாியா எ"கG6<

னா. “ந ேமா5 ேச(# நம6< ஊ6கைத

ஒ4 ெச3*ைள இயறி ெசாகிறா” எ
ப( த4

விைளயாடாக6 க4தி வாO(த

தமிO6 கவிைய விைளயாடாகேவ ேபாதி# வ(தா.

பிைளகG6< உஸாக ;5வதகாக த(ைத அவகேளா5 ேச(#
விைளயா5வதிைலயா? அைத ேபால அவ4

இயறினா.

பைத

எ"கGட

ேச(# ெச3*

52

எ"க ;வ46< அவ Cறிய ெச3*ைள6 ேகடHட
என6< ஒ4ப: அதிகமான ச(ேதாஷ

ஏபட#. எ

ஆன(த2டாயி%.

ஆசிாிய என6<6 ெகா5த

சம,ையையயலவா த ைடய பா:< ஈற:யாக6 ெகா2டா? அவ4ைடய
அ

1எ

பா எDவா% பதி(#ளெத

பைத அ# காடவிைலயா? அ#

ம5மா? அபா5 ஒ4 கவியின# பாடாக இ4(தா

ெபா4ளைமபி ஒ4

மாணா6கன# பிராதைனயாக வலேவா இ46கிற#? ‘பாடH

ப:6கH

CடH ’ எேலா4 இைறவைன பிராதி6க ேவ2:யவகேள. ஆயிM

ஆசிாிய அதைகய பிராதைனைய எDவளேவா காலதி< 

அ

1

எ

ெச3# அத

பலைன அMபவி# வ(தவ. ஆைகயா அேபா# அ(த பிராதைனைய அவ

ெசால ேவ2:ய அவசிய
உ2ப#ேபால, பாடH
வாP

க(தைன நா

ஒ

%மிைல. <ழ(ைத6காக தா3 ம4(ைத

ப:6கH

அ

1 CடH

ேவ25ெம

% மார நக

பிராதிபத< பதிலாக அவேர பிராதிதா.

என6காகேவ அபாட இயற ெபற#.
இதைகய எ2ண"க எ
ெப4மிதமைட(ேத
. நா

வரலாேன
எ

உளதி ேதா

; உ4கிேன

றின. நா

மகிO(ேத

;

. அ#த அெச3*ைள நாேதா%

ெசா(தமாக இயறிய ெச3* எ

ஆசிாிய பா: த(த ெச3*ேள எ

ெசா?

நிைனவி இைல. என6காக

உளதி இட"ெகா2ட#.

#6 <மாரவாமி பிைள தமிO
4க6 கடH தமிP6< ெத3வ

எ

% ெபாிேயாக ெசாவாக. தமிO6

கவிையேய வி4 பி வாO(த என6< அெப4மானிடேத பிராதைன ெச3ய
ேவ25ெம

ற எ2ண

ேவ25 ெம

ற அவா உ2டானைமயா எ(த தமிO Iைலயாவ# தின(ேதா%

ஒ4வா% ெச3# வ(தா
பாராயண

உதித#. ம(திர ஜபதா அவர# உபாஸைனைய

தமிO6 கடHைள தமிO ெச3*ளாேல உபாc#வர

ெச3# வர ேவ25ெம

% உ%தி ெச3#ெகா2ேட

வாமிக 4க6 கடH தி4வ4 ெபறவெர
Iகளி ஒ

% அறி(# அவ இயறிய

றாகிய #6<மாரவாமி பிைளதமிைழ தின(ேதா%

காைலயி பாராயண

ெச3# வரலாேன

. இபழ6க

ஆர பமாயி%. பிைளயவகளிடதி வ(த பிற<

நைடெபற#.

. <மர<4பர

உதமதான1ரதிேலேய

இபாராயண

ெதாட(#
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இ(நிைலயி எ

கிைடதெத

ஆசிாிய என6காக பா:6ெகா5த ெவ2பாH

றா என6<2டான தி4திைய ெசாலவா ேவ25 ? அதைன*
.

ஒ4 ம(திரமாகேவ எ2ணி ெசா? வ(ேத

#6<மாரவாமி பிைளதமிO Pவைத*

பாராயண

காைலயி சில நாழிைக பாட" ேகக இயலா#. நா

ெச3# வ4வதா

பாராயண

ெச3# வ4வ#

பிைளயவகG6< ெதாி* . மறவகG6< பாடS ெசால ஆர பி6< ேபா#

நா

இலாவி:

என6காக6 காதி4ப# அவர# வழ6கமாயி%. இதைகய

தாமத ஏப5வைத மா%

னிட ,

ெபா45 அவ ஒ4 நா எ

“#6<மாரவாமி பிைள தமிைழ % இDவா% பாராயண
ந

ைமேய; ஆனா தின(ேதா%

ெச3# வ4 ேபா# சில நாக உம6<

சிரமமாக இ46< . காைலயி % %பாக பாட

6கியமான#. நீ அ(I? வ4ைக ப4வதி

ெச3*கைள மாதிர

வழ6க

ஆத?

உ25” எ

த பியி

பாராயண

அ# ெதாட"கி அ(த இர25 ெச3*கைள
.

ஜனன
ஆ: மாத பிற(த#. என6< பதிேனழா

த(ைதயா4 தாயா4

பிராய

Yாிய;ைலயி இ4(தன. ஆ: மாத ;

தி"ககிழைம (17-7-1871) ய

% இைறவ

நட(த#.

றா( ேததி

தி4வ4ளா என6< ஒ4 த பி

. இெச3திைய என6< ெதாிவி# அைழ# ெசவதகாக எ

த(ைதயாேர வ(தா. எ
அறி(தவ

ெச3# வ(தா ேபா# . இDவா% ெச3*

ெசா? வரலாேன

பிரேஜாபதி வ4ஷ

பிற(தா

கைடசி இர25

றா. அவ Cறிய# என6< அMCலமாகேவ ேதாறிய#.

அவ கடைளப:ேய நா

மாதிர தின(ேதா%

எ

ேகபத< சிறி# தாமத

. பிைள தமிழி வ4ைக ப4வ

ேந4கிற#. அத< ஒ4 வழி ெசாகிேற

மிகH

ெச3வ#

தா3, த(ைதய எ

ைன பிாி(# வ4(#வைத நா

. அDவ4தைத ஒ4வா% ேபா6கி ஆ%த உ2டா6கேவ கடH

இ6<ழ(ைதைய6 ெகா5தி46கிறா எ
பிைளயவகளிட

அவ மகிO(தா. எ

எ

% நா

ந பிேன

.

த(ைதயா இ ச(ேதாஷ ெச3திைய ெதாிவிதேபா#

ைன ேநா6கி, “த பி*ைடயா

பைட6கSசா

”எ

ப#

பழெமாழி. <ழ(ைத ெசௗ6கியமாக வள(# உம6< சிற(த #ைணயாக இ46க
ேவ25ெம

% சிவெப4மாைன பிராதி6கிேற

”எ

றா. அபா, சிறி#
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ேநர

அைழ# ெச

% 12யாஹ வாசன

அMபிவி5கிேற
எ

ப:1 ச ப(தமாக ேபசிவி5, “நா

வைரயி எ

”எ

%எ

வைரயி ைவதி4(# பிற<

த(ைதயா பிைளயவகளிட

ேறா . எ"க பிராயண

ெச ேபா# த(ைதயா எ

ெப4 பா

விசாாிேப

இ46கிறாகளா?’ எ

பா

அறி(தா.

எதிேர வ(தா அவாிட

. அவக ெசா

மாரதி?4(# வ4

ச(ேதாஷைத* எ

. வ4

ைன பறி ெதாி(#ெகா2ேட

மாரதி?4(# யாேரM

இ4(த#.

Mைடய காலேபா6ைக பறி விசாாிதா. நா

உ2டாகியி4(த கவி அபிவி4திைய*
வ4 ேபாேத உ

இ46< . நா"க நட(ேத

நைடயாகதா

Cறிய விைடயா என6கி4(த உஸாகைத*

“நா

அMமதிெப%

ைன அைழ#6ெகா25 1றபடா.

மாரதி?4(# Yாிய;ைல ஏற6<ைறய 10 ைம =ர
ெச

இவைன ஊ46<

வழியி

பிைளயவகைள பறி

ன பதி என6< தி4திைய உ2டா6கி%.

ஒ4வைர பா# ‘பிைளயவக ெசௗ6கியமாக

% விசாாிேத

. ‘அவக ஊாி இ46கிறாகளா?’ எ

ேக5 ெதாி(#ெகா2ேட

. ‘அவாிட

உ"கG6< ெதாி*மா?’ எ

% ேகேட

ஒ4 பிராமண ைபய

%

ப:6கிறாேன!

. ‘ஆகா, ெதாி*ேம. பிைளயவகைள

பாதவக அவகGைடய மாணா6ககைள பறி ெதாி(#ெகாளாம
இ46க :யாேத. ஒDெவா4வைர*

பறி வ4பவகG6< ெசா?

உஸாக;5வ# அவக வழ6கமாயிேற. இேபா# வ(தி46<

ைபயனிட

அவகG6< அதிக பிாியமா . அபிைள ந

றாக பாட

ப:6கிறாரா . ச"கீத"Cட ெதாி*மா . பிைளயவக அவாிட

அ

1 அவேரா5 பழ<கிறவக யாவ46< ெதாி* ’ எ

எ

உள

<ளி(த# உ

அ மா உ

% #:#6ெகா2:46கிறா” எ

அ

ஆவ

%எ

நா"க Yாிய;ைல ேபா3 ேச(ேதா . L:< ெச

ேநேர, “அ மா!” எ

% ெசா

ைவ#ள

னைத6 ேக5

ைன பா6க ேவ25 , பா6க

ேவ25ெம
ைனயி

பிராமண

த(ைதயா Cறினா.

ேறேனா இைலேயா

% ெசா?6ெகா2ேட பிரசவ அைற6< அ4கி
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ெச

அ

“உ

%விேட

. உேள இ4(# ெம?(த <ர?, “வா, அபா” எ

ைனயா வரேவறா.

த பிைய பாதாயா?” எ

என6<6 கா:னா. நா

ச(ேதாஷமைட(ேத

எ

பா:யா <ழ(ைதைய எ5#

அ(த6 <ழ(ைதைய பா# பா#

. அேத சமயதி எ

ைன ேநா6கி ச(ேதாஷ

“சாமா, உ

% அ"கி4(த எ

தாயா அ(த அைறயி இ4(தப:ேய

அைட(தா.

உட 1 இைள#விடேத; ேவைள6< ேவைள ஆகார

சாபி5கிறாயா? எ2ெண3 ேத3#6ெகாகிறாயா?” எ
விசாாிதா.
“என6< ஒ
“எ

%

%எ

<ைறவிைல. ெசௗ6கியமாகேவ இ46கிேற

”எ

தாயா

ேற

னேவா, அநாைதையேபால தனிேய வி5விேடா . ஆ2டவ

காபாற ேவ25 ” எ

% தPதPத <ர? எ

அவ4ைடய ஹி4தயதி?4(த #6கதி

க2களி அத
அ

% அ4ைம

அைடயாள

ேவக

அ
எ

ேதாறிய#.

நா

.

தா

ைனயா Cறினேபா#

ைன* தா6கிய#; எ

1 பிைண1

12ணியாஹவாசன

நைடெபற#. அத

“<ழ(ைத அ"ேக தனியாக இ46கிறா
இ46கிறாக? ஏதாவ# பTண

அ"கி4(த ஒDெவா4 நாG

ெச3#ெகா5தாக. நா

பி

1

சில நாக அ"ேக இ4(ேத

. வா36< ேவ2:யைத த4வத< யா

ப2ணி6ெகா5"க” எ

%எ

தாயா Cற,

விதவிதமான சி%2:கைள L:ளவக

உ2ேட

விாிவாக ெசா

.எ

னிட

. அைத6 ேகடேபா# எ

அ

ைப6 <றி# நா

எ

பாடனா பிைளயவகைளபறி விசாாிதா. அவ4ைடய சிவப6திைய*

தாயா46< மறவகG6<

பாடS ெசா

ஆறைல*

ேன

பிைளயவக ைவ#ள

ஆ%த உ2டாயி%.

அவ ேக5 மகிO(தா. அவாியறிய

.
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சிேவாகஷைத விள6<

விஷய"கெளலா

. நா

பாடகைள ெசா?6 கா:ேன

பாடனா46< மி6க ஆசாியைத விைளவிதன.

Yாிய;ைல6< ெச

றேபா# எ

தாயாைர*

ெசா

ன

த(ைதயா த?ேயாைர*

<ழ(ைதைய* பாத மகிOசியிேல சில நாக பதி(தி4(ேத

. தின(ேதா%

தவறாம தமிOபாட" ேக5 வ4

பழ6கதி ஊறியி4(தவனாகிய என6<

ெதாட"கிய#. தமிOபாட

இ46க, பிைளயவகைள பிாி(தி4பதி

அபழ6க
எ

வி5ேபானதனா ஒ4விதமான <ைற சிறி# சிறிதாக உைற6க
ஒ41ற

உள#6< ஒ4விதமான #

ப

உ2டாகியி4பைத உண(ேத

தகபனா த?யவகேளா5 ேச(தி4பதனா உ2டாகிய ச(ேதாஷ
உணசியி`ேட அ(த #

ப உணசி தைலகா:ய#. இ1திய அMபவதி

என6< ஓ உ2ைம 1லபட#: “ஆ2டவ
உளதி<

எ

ஆசிாிய உளதி< எ

மிகH \2ைமயான பிைணைப அ

அபிைண1 எ

ைன அறியாமேல எ
எ

எ

பிராதிேத

”எ

ப#தா

% அ(தர"க திேயா5 நா

-----------

பினா உ2டா6கிவிடா

ைன6 க5ப5திவிட#! அவ

என6காக பிராதி6கிறா. நா

<ைறைய உணகிேற

. தாயா,

தாயா அ4கி?4(#

அ#. “இ(த அ
.

அவர4கி இலாத

1 நிைலதி46க ேவ25 ”

அ தியாய 34. )லைம. வ#ைம.
Yாிய;ைலயி?4(# எ
த?யவகளிட

ெபேறாகளிட

விைடெப% நா

மார

மாதாமகாிட

வ(# ேச(ேத

பிாி(தி4(த ப# நாகளி ஒ4 ெபாிய லாபைத நா
அறி(ேத

. நா

அ மா

. வ(தேபா# நா

இழ(#விடதாக

ஊ46< ேபாயி4(த காலதி பிைளயவக சில46<

ெபாிய1ராணைத ஆர பி# பாடS ெசா? வ(தா.
ெபாிய 1ராணபாட
தSைச ஜிலாவி சில 6கியமான ேதவ,தான"களி

விசாரைண

தி4வாவ5#ைற ஆதீன#6< உ25. மாரதி W மாரநாத ேகாயி

ஐயாறப ஆலய

ச(நிதிகளி

W

அDவாதீன#6< உபடைவ. ஆதீனகதராகிய ப2டார

பிரதிநிதியாக இ4(#, அவக கடைளப: ேதவ,தான"களி

விசாரைணைய நடதி வ4

த பிரா

கG6<6 கடைள த பிரா

க எ

%

.
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அத பிரா

க த த ேவைல6காரகGட

க:ட"கG6<6 கடைள மட"கெள

தி4வாவ5#ைற ஆதீனகதாி
த பிராென

பவ மார

ேகாயி காாிய"கைள ந

வசிபதகாக அைமதி46<

% ெபய வழ"< . மாரதி

பிரதிநிதியாக பாலபிரமணிய

ெத< Lதியி உள கடைள மடதி இ4(#

றாக6 கவனி# வ(தா. அவ தமிழி நல பயிசி

உளவ. அவ இ4(த கடைள மட , பிைளயவக வி5தி6< அ5ததாதலா

அ:6க: அ"ேக ெச

பிைளயவகளிட

% அவ4ட

ெபாிய1ராண

சலாப
பாட

ெச3# வ4வா. அவ46<

ேகக ேவ25ெம

ற

வி4பமி4(தைமயா அDவிதேம ெதாட"கி த??4(# பாட" ேக5 வ(தா.
ேவ% தியவ சில4

ேக5 வ(தன.
நா

உடனி4(# பாட" ேக5 வ(தன. சேவாிநாத பிைள*

Yாிய;ைலயி?4(# வ(த காலதி எறிபத நாயனா 1ராண#6< (திய

1ராண

வைரயி நைடெபறி4(த#. நா

ஆர பமாயி%. ெபாிய 1ராணைத நா

நாய
ேபா

நா

ற சிவப6தி ெசவ

பதி எ

பாட" ேகடதிைல.

அ(Iைல பிைளயவக

நிைற(தவக ெசால ெதாட"கினா இயபாகேவ

ெசறி(#ள அ1ராண
ன ச(ேதக ?

பி

M

பிரப(த"க பாட"ேகட அளவி நி

ேக<

அதிக இனிைமைய உ2டா6<

றி4(ேத

; காவிய"கைள பாட

நிைலைய அ#வைரயி அைடயவிைல. ஆதலா “நம6<

இ1ராணைத பிைளயவக பாட
அ

அத< 

மாகGைடய ெப4ைமைய விாி#ைர6<

ப6தி ரஸ
எ

வ(த தினதி அ1ராண

றி*

ெசாவாகேளா” எ

% ஐயேற

ைன6 கா: திசி ெபறவகளாகH

உளவக.

!

அைத6 ேகபவக த6க மதி1ைடயவகளாகH தமிO6 கவியி

பிராயதி

எ

“இவகேளா5 ஒ4வனாக இ4(# பாட

ேகப# :யா#” எ

அ(நிைலயி எ

ைன அைழ#, “ெபாிய1ராணைத நீ4

என6< 

நி

ற#.

அ4ைம ஆசிாிய எ

பாட" ேககலா ” எ

இவகGட

ஆன(தவாாியி ;Oகிேன

மய"கிேன

.

% Cறினா; அேபா# நா

. சில ேநர

வைரயி ஒ

%

ற எ2ணேம

ெம3 மற(ேத

ெதாியாம

.

58

ஒ4 ெபாிய வி4(தி <ழ(ைதகைள வில6கிவி5வாகளா? அவகைள*
ேச#6ெகா25தாேன யாவ4

தமிO6 <ழ(ைதயாகிய என6<
நாய

இட கிைடத#.

மாக வரலா% கைதயாக இ4த?னா

ஆெறாP6காக ெசவதா
எ

உ2Zகிறாக?அெபாிய1ராண வி4(தி

ஆசிாிய பாட

க% வ(ேத
ப6திதிற

ந

ெசா

ெபாிய1ராண

ைறயினா நா

ேச6கிழா வா6<

என6< ெதளிவாக 1லபட#.
அைத ந

. பாட ெசா? வ4 ேபா# பிைளயவகளிடள சிவ

றாக 1லபட#. அவகGைடய அ(தர"கமான ப6திைய

ெபாிய1ராணதிள ெச3*க ெவளிப5தின. நா

காலதி ெவ%(தமிைழ மாதிர
M

ெதாட"கிய#.

அைத பாட" ேகட

க%6ெகாளவிைல; எ

த(ைதயா ஆகியவகள# பழ6கதா எ
சிவேநசெம

றாக அMபவி#6

Mைடய மாதாமக,

அகேத விைத6கப:4(த

விைத பிைளயவகGைடய பழ6கமாகிய நீரா ைள# வர

ஏ: க2ட ெச3*க
ெபாிய1ராண பாட

நட(# வ(த#. ஒ4நா தி4வாவ5#ைறயி?4(#

க2ணப த பிராென

பவ மார#6< வ(தா. அவ தி4வாவ5#ைற ஆதீன

நாயனா 1ராண பாட

ேகேடா . க2ணப த பிராM

மடதி கா%பாறாக இ4(தவ. அவ வ(த அ

% தெசயலாக6 க2ணப

இ

1றா. கடைள மடதிேல பாட

நைடெபற#.

அ

ைற6ேக அ1ராணைத :#விட ேவ25ெம

% சில

வ1%தினைமயா நா"க ேவகமாக ப:# வ(ேதா . எ

ச?பி

உடனி4(# ேக5

ஆசிாிய4

றி பாடS ெசா? வ(தா. நா"க அ6காலதி கிைடத அ

1,தகைத ைவ# ப:# வ(ேதா . க2ணப நாயனா ெசயைல6 க25

சிவேகாசாியா வ4தறதாக ெசா ச(தப

வ(த#. நா"க ேமேல

ப:ேதா . உடேன பிைளயவக, “இ"ேக சில ெச3*க இ46க ேவ25 .
சிவெப4மா

க2ணப நாயனார# அ

பி

ெப4ைமைய சிவேகாசாியா46<

ெவளியி5வதாக அைம(#ள ப<தியி சில அ4ைமயான ெச3*கைள
பதிபி6காம வி5விடாக” எ
ெபாிய1ராண ஏ5 பிரதிைய எ

% ெசா? த ெப:யி இ4(த

ைன எ5# வரெச3# அதைன பிாி#

பாதா. அவ Cறியப:ேய அ"ேக ஐ(# ெச3*க காணபடன. அவைற
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ப:6க ெச3# ெபா4 Cறினா. நா"க யாவ4

அ(த உயி4ள

ஞாபகச6திைய அறி(# விய(ேதா .

1,தகசாைலயி

ெந3யிலா உ2:
பிபக? ெதாட"கிய க2ணப நாயனா 1ராண
நிைறேவறிய#.

அபா மடதிேலேய ஆகார

இரH ப

ெச3#ெகாG ப: எ

னிர25 மணி6<

ஆசிாியைர த பிர

வ1%தி6 Cறின. அவ அDவாேற இைச(# அ"< உணH உெகா2டா.

நா

அத< எ

சாபா5 வி5தி6< ெச

ஆகாரமான பிற< எ
ெச

றா. நாM

ஆசிாிய த பிரா

அவ4ட

ெச3தைமயா இ

ெச

% ேபாஜன

களிட

ெச3#வி5 வ(ேத

விைடெப%6ெகா25 த

. அேபா# அவ, “மடதி ஆகார

ேற

% ெந3 கிைடத#” எ

றா. அ(த வாைத எ

.

L5

உளைத

வ4திய#. அவ சில நாகளாக ெந3 இலாம உ25 வ(தா. ெந3
வா"<வத< ேவ2:ய பண

உதவினால
வழ6க

ைகயி இைல. <றிபறி(# யாேரM

றி தாமாக ஒ4வாிட

அவாிட

ெப4 பா

இ

வ%ைமயி

பைத உண(ேத

ெகா5ைம என6< 1தித

வ(த# தேல நா

அதைன நா

அறி(தவனாதலா “இ

% அவ C% ேபா# அவ உள

ெவ பியி4(தெத

% ெசா? ெப%

இைல. இைடவிடா# பாடS ெசா? வ(த அவ

ெந3 இலாமேல உ25 வ4வைத நா
கிைடத#” எ

ன# ேவ25ெம

.

எDவளH

%. அதனா விைள*

உணர ெதாட"கியி46கிேற

% ெந3

. ஆயிM

#

பைத அறிH

பிைளயவகளிட

எதிபா6கவிைல. “ெபாிய கவிஞ. த6க பிர16களா ந

மதி6கப5பவ. தமிPலகP#

ெகா2டா5

<

1கO வா3(தவ. ஒ4 ெபாிய ைசவ

ஆதீன# சாபிேல இ4(# வ4பவ. சில நா ெந3 இலாம உ2டா.

ஒ4ேவைள கடைள மடதி உ2ட உணH அவ ெநSச 12Z6<
ம4(தாயி%” எ

ற விஷய"கைள அவேரா5 ெந4"கி பழகினவர

மறவகளா அறிய :யா#. அவ4
ெகாவதிைல.

றி

அ(நிைலைய ெவளிப5தி6
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அவ4ைடய வாO6ைகேய நிைலயறதாகதா
இலாவிடா ப:னி” எ

இ4(த#. “இ4(தா வி4(#ணH;

பேத அ6கவிஞ பிராM6< உலக அளிதி4(த

வாO6ைக நிைல. என6< அதைன உணர உணர ஆசாிய

வ4த

உ2டாயின.

‘எ2ெண3 இைல’
ஒ4 நா காைலயி அவ எ2ெண3 ேத3#6ெகாள எ2ணி ஒ4 பலைக
ேபா56ெகா25 அத

ேத3ப# வழ6க . அவ

ேகடா
எ

ேம அம(தா. ஒ4 ேவைல6கார
உேள ெச

. எ2ெண3 இைல.

அவ46< எ2ெண3

% தவசி பிைளைய எ2ெண3

ஆசிாிய எ(த சமயதி பாடS ெசா

வழ6கைடயவராத?

எ2ெண3 ேத3#6ெகாள உகா(தப:ேய பாடS ெசால ெதாட"கினா.
நாM

பிற4

1,தகேதா5 அ4கி இ4(ேதா . எ2ெண3 வ4ெம

எதிபாதி4(#
நா

பாடS ெசா

அைத6 கவனிேத

ஞாபகதி அைத மற(#விடா.

. எ2ெண3 இைலெய

% அவ

பைத அறி(#ெகா2ேட

உடேன ெமல ஏேதா காாியமாக எPபவ

ேபால எP(# ேவகமாக6 காவிாி6

வா"கி6ெகா25 வ(# சைமயகாரனிட

ெகா5#வி5 மீ25

கைரயிள கைட6< ஓ:ேபா3 எ

அவ ேத3#6ெகா2டா.
இப: இைடயிைடேய நிகP
அறி(தேபா# எ

மன

னிடமி4(த Xபாயி?4(# எ2ெண3

. சிறி# ேநர

ேகபத< வ(# அம(ேத

பாடS

கழி#6 கா3சின எ2ெண3 வ(த#.

சில நிகOசிகளா அவ4ைடய நிைலைய

12ணாகிவி5 . “1லைம*

இ(நா:< வா3(த சாப

.

ேபா !” எ

வ%ைம* ேச(# இ4ப#

% எ2ணிேன

.

அவ வாO6ைக
பிைளயவக ெப4 பா

சSசாரதிேலேய இ4(தைமயா <5 பேதா5

ஒேர இடதி நிைலயாக இ46க :யவிைல. அவ த மைனவிைய*

<மாரராகிய சித பர

பிைளைய*

திாிசிர1ரதி த

ெசா(த L:ேலேய

இ46க ெச3தி4(தா. அDவேபா# ேவ2:ய ெசலH6< பண

அMபி
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வ4வா. மாரதி இ4(தேபா# அவ4ட

இ4(தாக. அவகG6< மாத

இர25 தவசி பிைளக

இர25 கல

ச பள

தி4வாவ5#ைற

மடதி?4(# அளி6கெப% வ(த#. அவகள# ஆகார

த?ய மற

ெசலHக பிைளயவகைள சா(தன.
தவசி பிைள
அ(த இ4வகG பSசநத

நியமி6கபடவென

பிைள எ

பவ

ஒ4வ

ற எ2ணதினா அவ

க5களH

பா6கிய ” எ

இைல. தமிO வாசைனைய அவ

“ஊாி இ4பவகைளெயலா

ேச#6 Cட

உைழ# ெசலH ெச3# வாOகிறா” எ

மடதினா

56காக இ4பா

ெபாியா46< பணிவிைட ெச3ய வா3த# ந
அவனிட

. தா

ப#தா

அவன# எ2ண . பிைளயவகபா பாட

. “இ(த

ற எ2ண

சிறி#

அறியாதவ

ேபா5 பயனிலாம

.

பிைளயவகைள பறி

ேக<

அவM6< ெவ%1 அதிக . பிைளயவக த மிட

மாணா6ககளிட

யாேரM

மாியாைதயாக

நட(# ெகாளாவிடா அைத அவ ெபா4ப5த மாடா; அவேனா
மாணா6ககெளலா த
அவM6<6 ேகாப

னிட

மாியாைத காடேவ25ெம

% வி4 1வா

உ2டா6கிவிடா அதி?4(# த1வ# மிகH
1 நா

நா

ஒ4 நா அவைன, “பSசநத ” எ

ப:6க வ(த சில நாகG6< பி

அைழேத

கவனித எ

. அவ

பதி ேபசாமேல ேபா3விடா

ஆசிாிய அவ

இனிேம பSசநதெம
நீ எ
பி

இலாத சமய

பா# எ

உதம . அவ

கழி# வ4கிேற
இ46கி

றனெவ

வரலாேன
-----------

.

”எ

ரட

; நா

அவ

னிட , “அவைன

% அைழ* .

ேற ெசா ; நீ"க எ

மன

%

அDவா% அைழதைத6

% Cபிட ேவ2டா ; பSசநத பிைளெய

% ஒ4ைமயாகH ேபச ேவ2டா ; நீ எ

M

. நா

.

கFடமாக

இ46< . அவMைடய <ண"கைள 

அறி(திேல

றா

ேகாணாம நட(# கால

% Cறினா. மனித இயைகக எDவளH விசிதிரமாக

% அறி(# அ# த நா

.

ஜா6கிரைதயாகேவ நட(#
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அ தியாய 35. /பிரமணிய ேதசிக னிைலயி
தி4ெநேவ? ஜிலாவி உளவகG6< தாமிரபரணி நதி*
,தல

ெபாிய ெசவ"க; அவைற ேபாலேவ ேமலகர

தி46<றால

திாிCடராசப6கவிராய இயறிய Iக இல6கிய ெசவமாக விள"<கி
ேமலகரெம

உள#. 

கனவா

ப# ெத

காசியி?4(# தி46<றாலதி< ேபா< வழியி

றன.

1 தி4ெநேவ? ப6கதி?4(# ெவளியிட"கG6< வ4

களி ெப4 பாேலா தி46<றால6 <றவSசியி?4(# சில பாடகைள

ெசா? ஆன(தமைடவைத வழ6கமாக6ெகா2:4(தாக; பல தி46<றால

தல 1ராணதி?4(#

அாிய ெச3*கைள ெசா? மகிOவாக. ெத

பா2:

நாடா ெப4மதி1 ைவ# பார:ய திாிCடராசப6 கவிராய இயறிய
Iகைள பிைளயவக ப:ததிைல. அவைற வ4வி#

ப:6கேவ25ெம

ற எ2ண

அவகG6< இ4(த#.

தி46<றால யமக அ(தாதி
அ6காலதி தி4வாவ5#ைறயி ஆதீனகதராக விள"கியவ W பிரமணிய
ேதசிக எ

பவ. அவ திாிCடராசப6 கவிராய பர பைரயி உதிதவ.

அவ4ைடய த பியா4

மாணா6க4மான ச2பக6<றால6 கவிராய எ

;லமாக பிைளயவக தி46<றால தல1ராணைத*

பவ

தி46<றால யமக

அ(தாதிைய* வ4வி#தாேம ப:# வர ெதாட"கினா. யமக அ(தாதி6<

ஒ4வா% ெபா4 வைரயைற ெச3#ெகா25 எ"கG6< பாட ெசா
<றால தல1ராணைத*
வ(தா. அ(I?

இைடயிைடேய ப:6க ெச3# ேக5 இ

நைட நயைத*

னா.

1%

ெபா4 வளைத* மிகH பாரா:னா.

என6< தி46<றால யமக அ(தாதியி சில ெச3*க பாடமாயின; அ(Iைல
பாட

ெசா ேபா# பிைளயவக, “இதைன இயறிய கவிராய நல

வா6<ைடயவ; இேபா# தி4வாவ5#ைறயி எP(த4ளியி46கிற [1]

மகாச(நிதான

அ6கவிராய பர பைரயி உதிதவகளாதலா தமிழி சிற(த

1லைம உைடயவக. வடெமாழியி
அவகைள நீ4
‘<:களா!’

ச"கீததி நல ஞான உளவக.

சமீபதி தாிசி6< ப: ேந4 ” எ

% Cறினா.
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தி4வாவ5#ைறயி பதிைன(தா

படதி இ4(த W அ பலவாண

ேதசிக4ைடய <4&ைஜ வ(த#. அத< வரேவ25ெம
பிைளயவகG6< தி4க

ெச

% அ"ேக ;

அMபியி4(தா. அதகாக அவ தி4வாவ5#ைற

% தின"க இ4(#வி5 வ(தா. வ(தHட

நிகO(தவைறெயலா

ஒ4 ந2பாிட

ெசா

உடனி4(# கவனிேதா .
“மகாச(நிதான

% ஆதீனகத

மிகH அ

னா. நாM

அ"ேக

பிற மாணா6ககG

ேபா5 விசாாி# பாரா:ய#. தி4வாவ5#ைற6ேக

வ(# இ4(# மடதிளவகG6< பாடS ெசா? வரேவ25ெம
கடைளயிட#. அ"ேக*ள <:கG

எ

ைன ெமா3#6ெகா25,

‘எப:யாவ# இ"ேக வ(தி4(# பாடS ெசா? தரேவ25 ’ எ
வ1%தினாக. நா
ஆசிாிய ெசா
நா

னா.

வ4கிேற

எ

கவனி# வ4 ேபா# ‘<:க’ எ

எ

% இள ெப2கைள யாவ4

எ

ன?” எ

C%

%

”எ

% ஒ16ெகா25 வ(ேத

ற வாைதைய6 ேகடHட

. “மடதி <:க இ46கிறாகளா? எ

தி56கிேட

%

% பிரமிேத

வழ6கைதேய நா

அறி(தவ

%

. <:க
.

ப6கதி?4(த சேவாிநாத பிைளயிட , “<:க மடதி இ4பத<6 காரண
% ேகேட

மடதி <: த பிரா

‘<:க’ எ
நீ"கிய#.

. அத< அவ த? சிாி#வி5 ‘சிறிய த பிரா
க எ

கைள

% ெசாவாக. அ(த ெபயைரேய 46கி6

% வழ"<வ#25” எ

% விள6கமாக6 Cறினா. எ

ச(ேதக

“தி4வாவ5#ைறயிேல ேபா3 இ4(தா இைடவிடாம பாடS ெசாலலா .
அ:6க: வி#வா
ச(நிதானதி

க பல வ4வாக; அவகGைடய பழ6க

சலாப

அ:6க: கிைட6< . அைதவிட ெபாிய லாப

இ46கிற#? எலாவறி<

த?யன கிைட6< ” எ

உ2டா< .
எ

ன

ேமலாக இ(த பிைளகG6< ஆகார வசதிக

% பிைளயவக ெசா

னாக. அவ

மாணா6ககGைடய ெசௗகாியைதேய த ேநா6கமாக உைடயவ எ
அDவாைதகளா 1லபட#.

ப#
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இ(நிகOசி ஆனி மாததி நட(த#. அ# த “இ(த மகாவி#வாMைடய
மதி16<

இ46கேவ25 ” எ
ெப4ைமைய*
ேம

உாிய அ(த ‘ச(நிதான ’ சிற(த ரcகராகேவ

பாரா56<
அத

% நா

நிைன6கலாேன

. தி4வாவ5#ைற ஆதீனதி

தைலவகளாக உள W பிரமணிய ேதசிகர#

ைமைய* ேக56 ேக5 மகிO(த எ

எெபாP# ேபாேவா !” எ

மன# “தி4வாவ5#ைற6<

ற ஆவ உ2டாயி%.

ஆ%கதா பிைள
ஒ4 நா பரதி?4(# ஆ%கதா பிைள எ

ற ைசவேவளாள பிர1

ஒ4வ வ(தா. அவ பிைளயவகைள ெத3வமாக எ2ணி உபசாிபவ.
பிைளயவக அ:6க: பர
த"கியி4(# வ4வ# வழ6க .

பிைளயவக ெசவா6ைக ந

<5 பதி உள #

நீ6கி6ெகாளலா எ

ெச

% சில தின"க அவ L:

< உண(த ஆ%கதா பிைள த ைடய

ப"க சிலவைற அ1லவ ெப4மாைன6ெகா25

ெற2ணி அவைர அைழ# ெசவத< வ(தி4(தா. எ

ஆசிாிய ஆ%கதா பிைளயிட

விேசஷமான அ

1கா: வ(தா. அதனா

அவ4ைடய ேவ25ேகாைள 1ற6கணியாம பர

1றபட நிசயிதா.

தி4வாவ5#ைற பிரயாண
“தி4வாவ5#ைற6< ேபா3 ச(நிதானதிட
பர
பSசநத

ேபாகலா ” எ

பிைளைய*

% ெசா? எ

விைடெப%, அ"கி4(#

ைன*

தவசி பிைளகளி ஒ4வரான

அைழ#6ெகா25 ஆ%கதா பிைள*ட

தி4வாவ5#ைற6< 1றபடா.

தி4வாவ5#ைற மாரதி?4(# சேறற6<ைறய ப# ைம =ர

ஆசிாிய

இ46< .

ஆ%கதா பிைள ஒ4 வ2: ெகாண(தி4(தா. நா"க எேலா4

அDவ2:யி ஏறி6ெகா25 ெச

ேறா . சில ேநர

வழியி நட(# ெசவ#

உ25. பிராயாணதி பிைளயவக தி4வாவ5#ைறைய பறி பல

ெச3திகைள எ

னிட ெசா

னா.
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“ச(நிதான

ேக< ; சில

உ ைம பா# சில ேகவிக ேகடா

ெச3*கைள ெசா ப: கடைளயிடலா ; நீ ந

றாக இைச*ட

ெச3*கைள ெசா ; ச(நிதானதி< இைசயி வி4ப

ேகடா அசமி

றி ெதளிவாக ெசா . ச(நிதான

ைவதா உம6< எDவளேவா ந

ைமக உ2டா< ” எ

அதிக . ெபா4

உ மிடதி பிாிய
% Cறினா.

வழியி எதிேர வ4பவக பிைளயவகைள6 க25 மாியாைதயாக ஒ#"கி

ெச

றாக. நா"க தி4வாவ5#ைறயி

ச(திதவக யாவ4 அவைர6 க2டHட

எைலைய அZகிேனா . அ"ேக

கமலசிேயா5 வரேவறாக.

ச(ேதாஷ மி<தியா அவைர றி6ெகா25 ேTம

விசாாிதாக. மடைத

ேச(த ஓ#வாகளி சில பிைளயவக வரைவ உடேன பிரமணிய
ேதசிகாிட

ெதாிவிதன. ேதசிக அவைர அைழ# வ4 ப: ெசா?யMபினா.

பிரமணிய ேதசிக ேதாற
நா"க மடாலய# ெச

ெத

ேறா . மடதி

உ1றதி ஒ56கதி

வட1றேத

க ேநா6கியப: W பிரமணிய ேதசிக அம(தி4(தா. மடதி

ப2டார ச(நிதிக இ46<மிடதி< ‘ஒ56க ’ எ

ேதசிக4ைடய ேதாறதிேல ஒ4 வசீகர

இ4(த#. நா

ேதாறைத6 க2டேத இைல. #றவிகளிட

பிரமணிய ேதசிகாிட

ந

% ெபய. பிரமணிய
அ#கா%

அதைகய

உள =3ைம* தவ6ேகால

றாக விள"கின. கவைல எ

பைதேய அறியாத

ெசவர# கதி உள ெதளிH அவ கதி பிரகாசித#. அவர# காவி*ைட,
4திராச மாைல, தைலயி ைவ#ள ஜபமாைல ஆகிய இைவக அவர#
ைசவதி46ேகாலைத விள6கின.

காதி அணி(தி4(த [2]ஆ%க:, (தர ேவட , விரகளி உள அ"<Fட
பவிதிர

எ

பைவக, ேதகதி?4(த ஒளி, அ(த ேமனியி?4(த வளப

எலா

அவ #றவிகG அரசராக விள"கியைத 1லப5தின. அவ4ைடய ேதாறதி

தவபயM

ெசவ பயM

ஒ4"ேக விள"கின. அவ கமலசியிேல,

அவ4ைடய பாைவயிேல, அவ அம(தி4(த நிைலயிேல, அவர# க Qரமான

ேதாறதிேல ஓ அைமதி* , க2டாைர6 கவ4
அைம(தி46< தைலைம*

ரcக#வ

த

ைம* இயபாகேவ

1லபடன.
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அவைர றி பல உகா(தி4(தன. எேலா4ைடய கதி

ெதளிH மல(தி4(த#. எலா4ைடய க"கG

அறிவி

பிரமணிய ேதசிகைர

ேநா6கியப:ேய இ4(தன. பிைளயவக 1<(தHட

ேதசிக க2களிேல

ேதாறிய பாைவேய அவைர வரேவற#. அ"கி4(த யாவ4

எ

ஆசிாியைர

பாதன. அவகளிைடேய ஓ உவைக6 கிளசி உ2டாயி%.
ஆசிாிய வண6க

பிைளயவக ேதசிகைர சாFடா"கமாக வண"கின. அவ4ைடய சாீர அைம1
ெகாடா#. சிரமபேட வண"க ேவ25 .

அப: வண"<வத< எளிதி இட

ஆத?

அவ கீO விP(# நம,கார ெச3த காசி என6< ஆசாியைத

விைளவித#. 1லவ சிகாமணியாகிய அவ 1லைமநிைல மிக உய(த#. பிறைர

வண"காத ெப4ைமைய உைடய அவ அDவா% பணி(# வண"கியேபா# அவர#
அட6கைத* <4ப6திைய*

உண(# பி

வண"கி எP(த ஆசிாிய, ேதசிகாிட
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அ
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ேன ெச

ேற

M
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.
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ெசாலேவ அவ மீ5
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எ

எ

பாட" ேக5 வ4

உகார ெசா

ெபா4ளி ‘,வாமி’ எ
ஆசிாிய46< பி

M

&ாிேத

‘நீ"க இலாத <ைற’

% ேதசிக

% பிைளயவக ெசாலேவ, ேதசிக

வாைதைய உபேயாகிப# வழ6க . நா

னா இ4(ேத

.

சாமிநாைதயரா இவ?” எ

னா. ெபாிேயாகளிடதி மறவக ஆ

ெசா?யி46கிறாகேள! இவகG

உள

% ேதசிக

வண"காம அ4கி ஓாிடதி அம(தா. அம(த
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ைன*
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. “ந ைம பறி 

எ

எ

M
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ேதசிக பிைளயவகGைடய ேTம சமாசார"கைள த? விசாாிதா; பி

1.

“மகாைவதியநாைதயரவக இ"ேக வ(தி4(தாக; ேந% மாைலயி

ேசாமாசிமாற நாயனா கைத ப2ணினாக. தி4விைடம4=, தி4வால"கா5
த?ய இட"களி?4(# ச ,கி4த வி#வா
கனவா
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கG

ேவ% ஊகளி?4(#

வ(தி4(தாக; நல ஸத,; நீ"க இலாத# தா

<ைறயாத

இ4(த#; மகாைவதியநாைதயரவக பல வடெமாழி Iகளி?4(# அ4ைமயான

ேமேகாகைள எ5#6கா:னாக. ெபாிய1ராண , ேதவார, தி4வாசக

த?ய Iகளி?4(#

உ"க வா6காகிய Yதச"கிைதயி?4(#

எ5# ெசா? பிரச"க

ெச3தாக. உ"க வா6ைக ெசாவத< 

‘பிைளயவக இப: ெசா?யி46கிறாக’ எ
ெச3*ைள இைச*ட
எேலா46<

ெச3*கைள

% Q:ைக ேபா56ெகா25

ெசா? அத C% ேபா# உ"க ெப4ைம

விள"கிய#. இப: அ:6க: உ"க வா6ைக

எ5#6கா:னாக. அ#த உ"க ஞாபகமாகேவ இ4(# வ4கிேறா .

இ"ேக*ள த பிரா
இ46கிறாக” எ
இனிைம*

கG

பிற4

உ"க வரைவ ெவ< ஆவட

% உைரதா. அேபா#, அவ4ைடய வாைதகளி அ

ெவளிபடன. “உலக
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.
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% நா

விாிH
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1
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ெப4ைமயி

எதிேநா6கி

ெப4ைமைய நா

வ(# ேச(தபி



1 ேகவியா உண(தி4(ேத
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உண(#விடதாக ஓ எ2ண

< உண(ேத

இ4(த#. அ# பிைழ எ
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.

% அேபா# எ

மனதிபட#. தி4வாவ5#ைறயி அ(த #றவரசாகிய பிரமணிய ேதசிக

அDவளH வி#வா
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ஆசிாிய இலாதைத ஒ4
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எ

ஆசிாிய வா6ைக*
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எ
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M

ந

ற
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வி#வா
பாரா5

உாிய எ

கG6கிைடேய க Qரமாக Lறி4(# இ

ேதசிக4ைடய ேதாறதி நா

ஆசிாியர# ெப4ைமைய பி

அDவி4வ4ைடய பழ6க
உள

<ளி(ேத

M

[1]. ஆதீன கதரவகைள ‘மகாச(நிதான’ ெம
[2]. ஆ%க: எ
ஆைற*

நவிைனைய நிைன(#

‘ச(நிதான’ ெம

%
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;
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.

ஆசிாியைர
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M

ப#
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---------

அ தியாய 36. எலா ) ைம
நா
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றியி4(தேபா# ேதசிக எ
% அைழதா. நா
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சிறி# 

1ட
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ற ைதாிய
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அதனா ேதசிக எ
‘

ைன 
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.
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னேபா# உ2ைமயி நா
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பழ6கமிலாத இட ; ெபாிய வி#வா

ஆனா, 

ஆசிாியேர பயப6தி*ட


நட(#ெகாG

க C:*ள சைப; எ

கவி நிைற(த ெபாியா4ைடய
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அச

ேபாரா:ன.

“நீ ப:த I??4(# ஏதாவெதா4 பாட ெசா ” எ

கடைளயிடா.
நா

. “மிகH
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பாட ெசால எ2ணி வாெய5ேத

. அைத ெசாவத<

. அவ ெசால ேவ25

கைத பாேத

<றிபிதா.

எ

எ

ஆசிாிய

பைத த பாைவயா
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நா
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.

“ெபா4 ெசால வ4மா?” எ
“ெசாவா” எ
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விைடயாக வ(தத
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.

% ேதசிக ேகடா.

ஆசிாிய விைடயளிதா. அ(த விைட ேதசிக வினாH6<

%; நா

ெபா4 ெசாலேவ25ெம

அ(த விைடயா அவ 1லப5தினா. நா
அத ெசா? வ4 ேபா# எ
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.
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% பிைளயவக என6< ஊ6கமளிதா. நா
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ெதாட"கிேன

ேன
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.
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% ேதசிக கடைளயிடா.
. ந56க

நல ைதாியைத ெபேற
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பாடைல ெசா

ைபரவி ராகதி
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1 ெசா

னவைறவிட ெதளிவாகH ெசா
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ெபா4 ெசா

ற

.

ேன
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ஆசிாிய Cறிய#
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ேன
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ேன

M

.
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ற உசாக
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ேன

.
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“இ# தி46<றால யமக அ(தாதி அலவா? இ(த ப6கதி இ#
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.
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ெசா

ேன

ெபா4ைள*

ஆதரைவ*

அவறி

.
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% ேதா%கிற#. த"களிட

Cறினா.

“ச(நிதானதி
அ:ேய
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மடதி தின(ேதா% ஆதீனகதரவக ெச3*
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க2ட காசிக

நா

நட(# ெச ேபா# எ
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ேதசிகரவகளிட

க எPதில6கண த?யவைற பிரமணிய

பாட" ேக5 :தவக. அ(Iகளி இைடயிைடேய*ள

உதாரண ெச3*கG சிலவறி

ெபா4 த பிரா

கG6< விள"கவிைல.

ேதசிக பாடS ெசா ெபாP# அதைகய இட"க வ(தா, “பிைளயவக

வ4 ெபாP# ேக5 ெதாி(#ெகாளலா ; ஞாபகப5தி
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% ெசாவ# வழ6கமா . அசமயதி ேதசிக4ைடய

ைவ#6ெகாG"க” எ
கடைளயி

ப:ேய த பிரா

க, பிைளயவகளிட

வ(தன. பிைளயவக த:
விைடயளிதன. த பிரா

ச(ேதக"கைள6 ேக5

றி ஒDெவா4 ேகவி6<

க மிகH

ெதளிவாக

ஆவலாக ச(ேதக"கைள6 ேகடன.

பிைளயவக ெபா4கைள விள6< ெபாP# த பிரா

கைள6 கா:

ஆவலாக பிரமணிய ேதசிக கவனி# வ(தா. சில சமய"களி ேதசிகேர

ச(ேதக"கGள இட"கைள த பிரா
அ(த நிகOசிைய நா

கG6< ஞாபக ;:ன.

கவனிதெபாP# என6< பல 1திய ெச3திக ெதாிய

வ(தன. பிைளயவக விள6கி6 C%

ச பிரதாய"கைள* அறி(#ெகா2ேட
பிரமணிய ேதசிக46<

பிைளயவகளிட
த பிரா

அதிக

ெச3திக ம5மல; ஆதீன#
. த பிரா

க ேகட ச(ேதக"க

விள"காதனேவ. ஆயிM

ஞானாசிாியராகிய அவ ேநேர

ஒ4 மாணா6கைர ேபால ச(ேதக

ேககவிைல.

கைள6 ேகக ெசா? தா அறி(#ெகா2டா; அவகைள*

அறி(#ெகாள ெச3தா. அச(ேதக"கைள ெதளி(#ெகாள ேவ25ெம

ஆவ ேதசிக46< தீவிரமாக இ4(தைத* நா

பிைளயவகளிட

த பிரா

அறி(ேத

. இைலெய

ற

றா

கைள அMபி ச(ேதக"கைள தீ#6ெகாள

ெசா?யி46கலாமலவா? பிைளயவக அவைற விள6< ேபா# தாேம
ேநாி?4(# ேகக ேவ25ெம

ப# அவர# ஆைச. அவ ஞானாசிாியராகH

பிைளயவக அவ4ைடய சிFயராகH
ஆயிM

அசமயதி த

சிற16கைள*
அ

ஞானாசிாிய நிைலைய*

மற(# ேதசிக எ

% காைலயி எ

இ4(தனெர

ஆதீன தைலைமைய* பிற

ஆசிாிய Cறியவைற6 கவனி# வ(தா.

ஆசிாிய ேதசிகைர பணி(த காசி தவதி

நிைனH%திய#; பிபக? அ1லவ ேகாமா

விள6கிய காசி 1லைமயி
த பிரா

பதி ஐயமிைல.

ேதசிக46< 

தைலைமைய 1லப5திய#.

தைலைமைய

ச(ேதக"கைள

க ஒDெவா4 ச(ேதகமாக6 ேக5 வ(தாக. சில ச(ேதக"க மிகH

க:னமானைவ. அப<திகைள பிைளயவக ெதளிவி6< ெபாP#
பிரமணிய ேதசிக C(# கவனிபா. அவ46< விஷய

“ந

றாயி46கிற#; மிகH

அவ4ைடய ச(ேதாஷ

ெபா4தமாயி46கிற#” எ

% பாரா5வா.

உச நிைலைய அைட* ெபாP#, “நலைதயா!” எ

வாைதக ெவளிவ4 . பிைளயவக சாதாரணமாக சிறி#

அசி6ககைள வி5வி#6ெகா2ேட ெச
வ(தா; லவேலசமாவ# கவதி

,

விள"கினHட

சிரமமி

றி

றா; பணிேவா5 ெமல விள6கி

சாைய அவாிட

ேதா

றவிைல.

ற
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அFட நாகப(த
த பிரா

க சில 1,தக"களிள ச(ேதக"கைள6 ேகட பிற<

த2:யல"காரதிள ஐய"கைள வினவ ெதாட"கினாக. அதி வ4

நாகப(த ெச3*ைள நாக"கைள ேபா5 அட6கி6கா5 வ2ண
அFட நாகப(தெம

ப# சிதிர கவிகG ஒ

இைண(தி4பதாக அைம(த சிதிரெமா
பிைளயவக காகித
எ

எP#ேகா

ேகடாக.

%. எ5 நாக"க

றி ெச3*க அட"கியி46< .

வ4வி# ேபாட ெதாட"கின.

அவசர

அவ ெதாட"< 
ெச3*கைள*

தவெற

நா

ஒ4 காகிததி அ(த சிதிரைத எPதி அத<
. நா

அட6கி6 கா:ேன

அDவா% #ணி(# ெச3த#

% இேபா# ெதாிகிற#. ஆனா த ைடய ஆறைல சமய"களி

ெவளிப5தி6ெகாள ேவ25ெம

ற ஆைசயி4ப# மனிதகG6<

இய1தாேன! அ(த ஆைசயா =2டெப% நா

அைமேத

.

ேபா5 :தைத பாத ஆசிாிய, “ந

அைத நா

எ"ேக க%6ெகா2?” எ
ெதாி(#ெகா2ேட

எ

அFட

ேற

எலா
நா

.

.இ

M

% ேகடா. “ெச"கண
ரதப(த

வி4தாசல ெர:யாாிட
ேபா5ேவ

”

கிைட6<
க பாதன; பிரமணிய

பாதா. “இவ %%பாக இ46கிறாேர. பல ச"கதிகைள ெதாி(#

ைவ#6ெகா2:46கிறாேர” எ
ெசா

றாக இ46கிறேத! இைத நீ

த?ய சிதிரகவிகைள*

ேபாட அFட நாகப(தைத த பிரா

ேதசிக4

அFட நாக ப(தைத

னா. எ

% பிரமணிய ேதசிக ச(ேதாஷேதா5

ைன பா#, “பிைளயவகளிடமி4(# ந

ப:#6ெகாG . இள பிராயமாக இ46கிற#. இவகளிட

ெதாி(#ெகாளலா . இவக இ"ேக வ4 ெபாP# உட

றாக

எDவளேவா

வா4 . உம6<
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ேவ2:ய ெசௗகாிய"க கிைட6< . கயாண"Cட ெச3#ைவேபா ” எ
1

னைகேயா5 ெசா

“எ

னா. நா

ன சிாி6கிறீ! கயாண

எ

சிறி# சிாிேத

.

றா ச(ேதாஷமாகதா

இ46< ” எ

றா.

பிைளயவக அேபா#, “இவ46< விவாக

ஆகிவிட#” எ

“அப:யா, அ#தா

ன? மற6 காாிய"கெளலா

சிாி6கிறாேரா! ஆனாெல

நட6க ேவ2டாமா? எலா ெசௗகாிய"கைள*

%

றா.

ப2ணிைவேபா ” எ

%

ேதசிக ெசா?வி5, “உம6< ப:பத< ேவ2:ய 1,தக"கைள வா"கி6
ெகா5ேபா ” எ
“ச(நிதானதி

Cறினா.

றா.

க4ைண இ4(தா எலா கிைட6கி

றன” எ

% ஆசிாிய

1,தக பாி
ேதசிக உடேன எP(தி4(# ப6கதி?4(த Qேரா ஒ

ைற திற6க ெச3தா.

அதி நிைறய 1,தக"க இ4(தன. அதி?4(# பல 1,தக"கைள எ5# வ(#,

“க பர(தாதி ப:தி46கிறீரா? இ(தா4

ப:* . அதா பிைக பிைளதமிO,

ெச"கPநீ விநாயக பிைளதமிO இைவகைளெயலா

இவகளிட

ெசா? சில பிரப(த"களி ஒDெவா

< பிரதிகைள6

ேக56ெகாG . சிவஞான வாமிக வா6< அ1தமாக இ46< ” எ
றி

நா

ெகா5தா. ெகா5#வி5, “இைவகளி ஒDெவா
மறவைற உட

ப:6<

% பிரமணிய ேதசிக அ

பாடகளி எவைறேயM

% ெசா

1ர: 1ர: பாேத

த(தா Cட என6< அDவளH ஆன(த

“இ(த பிரப(த"கைள எலா
எ

ைற நீ எ5#6ெகாG ;

பிைளகG6<6 ெகா5 ” எ

ஆவேலா5 ஒDெவா4 1,தகைத*

பண

< நா

ப:* . பி

%

உ2டாயிரா#.

னா. நா

. ைக நிைறய

1 ெபாிய 1,தக"க த4கிேறா ”

ேபா5 உைரதா. பிற<, “எ"ேக, ெதாி(த

இைச*ட

மி6க

ெசா ; ேகேபா ” எ

றா.
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காைலயி நா

ைபரவி ராகதி பாடகைள ெசா

ராக"களிேல சில ெச3*கைள ெசா

ேநா6கி, “இவைர ச"கீத அபியாச

ேவ25 ” எ

ேன

. அெபாP# ேவ%

. ேக5 மகிO(த ேதசிக ஆசிாியைர

ேன

ப2ணி6ெகா25 வ4 ப: ெசால

% Cறினா.

இDவா% பிரமணிய ேதசிக எ

னிட அ

உ2டாயி%. அதைன அவ க

ந

1,தக"கைள6 ெகா5தைத* க2ட எ

1ைவ# ேபசியைத*

ஆசிாிய46< அளவற மகிOசி

< 1லப5திய#.

‘இ"ேக வ(# விடேவ25 ’
அபா ேதசிக பிைளயவகைள பா# ேபச ெதாட"கி, “இ

வ(தைமயா காைல த தமிO ச ப(தமான ச பாஷைணயிேலேய
ெபாP#ேபாயி%. நம6< மிகH தி4தியாக இ46கிற#. த பிரா

அளவற ச(ேதாஷ . அவகெளேலா4

% நீ"க
கG6<

ெதாட(# தமிO Iகைள பாட"

ேகக ேவ25ெம

ற ஆவைடயவகளாக இ46கிறாக. ேவ% சில4

வ4கிேறா . அ#H

எேபா#

ேகக சிதமாக இ46கி

றன ஏேதா நம6< ெதாி(தைத நா ெசா?

பாட"

ெச3ய :வதிைல. ஆதீன காாிய"கைள6

கவனி6க ேவ2:யி46கிற#. பிர16கG

வி#வா

கG

அ:6க: வ4கிறாக;

அவகேளா5 ச பாஷைண ெச3# ேவ2:யவைற விசாாி# அM1வதேக
ெபாP# சாியாக ேபா3வி5கிற#. ஆதலா இவகGைடய தாகைத

தணிபத< ந மா :வதிைல. நீ"க இ"ேக வ(தி4(# பாடS ெசால

ஆர பிதா எேலா46<

நம6<

தி4தியாக இ46< . உ"கGைடய சலாபதா

ச(ேதாஷ2டா< . தவிர இDவிட

‘பிைளயவக எ"ேக யி46கிறாக?” எ

வ4ேவாகளி பல.

% விசாாி6கிறாக. நீ"க

மாரதி இ4பதாக ெசாவத< நம6< வா3 வ4வதிைல. இ(த

ஆதீன#6ேக சிறபாக இ46<

உ"கைள இ"ேக இ4(# பாடS ெசா ப:

ெச3வ# நம# கடைமயாக இ46க, மாரதி?46கிறாகெள

உசிதமாக ேதாறவிைல. வ4கிறவகளி மார

% ெசாவ#

வர6C:யவக வ(#

உ"கைள பா# ெசகிறாக. மறவக உ"கைள பா6கவிைலேய

எ

ற <ைற*ட

மாணா6ககGட

ெச

%வி5கிறாக. ஆைகயா நீ"க இனிேம உ"க

இ"ேகேய வ(#விட ேவ2:ய#தா

”எ

றா.
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பிைளயவக, “ச(நிதானதி
அ:ேயMைடய கடைம” எ
ஆ%கதா பிைளயி

தி4Hளபா"கி

ப:ேய நடப#தா

% Cறினா.

அச

அேபா# ப6கதி?4(# எலாவைற* கவனி# வ(த ஆ%கதா பிைள
திெர

% எP(தா; ப2டார ச(நிதிகைள நம,காரSெச3# எP(# நி

%

வா31ைத#6ெகா2ேட, “ஐயா அவகைள பரதி< அைழ#6ெகா25

ெச

ைவதி4(# அM1 ப: ச(நிதானதி உதரவாக ேவ25 .

% சிலகால

அவகளா என6< ஆகேவ2:ய காாிய"க சில இ46கி

அ:ேய

மார

ெச

% ஐயா அவகைள அைழ# வ(ேத

பிரமணிய ேதசிக பிைளயவகளிட
காாிய

ெக5 ேபா3விடா எ

த"கிவிட ேபாகிறாகேள!” எ

றன. அதனாதா
”எ

றா.

ேபசியவைற6 ேகட அவ46<, “ந

ன ப2Zவ#! பிைளயவக இ"ேகேய

ற பய

பி:#6ெகா2ட#.

பிரமணிய ேதசிக அவ க4ைத உண(#ெகா2டா. <%நைக*ட

“அப:ேய ெச3யலா ; அதெக
ெசா(தமலேவா?” எ

ஆ%த உ2டாயி%.

% ெசா

,

ன தைட? பிைளயவக எேலா46<
னா. அேபா#தா

ஆ%கதா பிைள6<

விைடயளித
“சாி. பர

ேபா3 சில கால

இ4(#வி5 இ"ேக வ(#விடலா ” எ

பிரமணிய ேதசிக, பிைளயவகG6< விைடெகா56கேவ எ

பணி(# வி&தி பிரசாத
த பிரா

கG

ெப% மடதி< ெவளிேய வ(தா.

ேவ% சில4

ேநா6கி, “இ#தா

சா6< எ

அவ4ட

யாவ4

வ(தன. சில எ

1,தக

பாட

ேக:46கி

னிட

ஆசிாிய எP(#

வ(தாக. சில ஆ%கதா பிைளைய

% ஐயா அவகைள நீ2டகால

நி%தி6ெகாள ேவ2டா ” எ

%

பரதி

றன. அபா ேபசி6ெகா2ேட சிறி# =ர
வ(#, “உ ைடய ஊ எ#? எ

றீ?” எ

% ேகடன. நா

னஎ

த6கவா% பதி

ன
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. சில நா

உைரேத

ப:த Iகளி சில ச(ேதக"க ேகடன. அ

காைலயி?4(# பிரமணிய ேதசிக4
அ

1 எேலா4ைடய உளதி

இலாவி:

சி% ைபயனாகிய எ

ேகபாகளா! “நா

பிைளயவகG

எ

எ

னிட

%

கா:ய

பா ஒ4 மதிைப உ2டா6கிவிட#.

னிடதி த பிரா

க வ(# ச(ேதக

ப:த# எDவளH ெகாSச ? அத< ஏப5

ெப4ைம

எDவளH அதிக ? எலா

இ(த மகாைன அ5ததனா வ(த ெகௗரவமலவா?”

எ

இவகளிட

. “நா

% எ2ணிேன

கட?

ஒ4 ;ைலைய6Cட இ

M

வ(# சில மாத"கேள ஆயின. தமிO6

சாியாக பா6கவிைல. இவகளிடமி4(#

பாட" ேக5 நல அறிைவ அைட(தா நம6< எDவளேவா ந
எ

எ

ற நிைனவினா “எ

ற உ%திைய ேமெகா2ேட

பSசநத
உட
ெச

ன கFட

பிைளயி

.

வ(தா

ைம உ2டா< ”

இவகைள வி5 பிாிவதிைல”

ெசய

வ(தவக சிறி# =ர

வ(# பிைளயவகளிட

விைடெப%

றாக. எ"கG6காக ஆ%கதா பிைளயவக ெகாண(தி4(த

வ2:யி அவ4

பிைளயவகG

ஏறி6ெகா2டன. நா

ெவ<ேவகமாக எ

னிட

ைகயி?4(த 1திய 1,தக"கைளெயலா

ேபா< ெபாP# அ"ேக நி
ெவ56ெக

“இDவளH

ற தவசி பிைளயாகிய பSசநத பிைள

வ(தா. எ

% பி5"கினா. ‘என6< ேவ25ேம’ெய
உம6< எத<? ஒDெவா

ஒDெவா4 பிரதிைய எ

னிட

பாிசலவா அைவ? பSசநாத

% நா

ெகா5#வி5 மறவைற அவ
நா

த

ற ஆதிர

மற6கவிைல. ஆதலா ஒ

அட6கி6ெகா25 வ2:யி ஏறிேன

%

மனிதகளிட

நட(#ெகாG

னதி

ேபசாம ேகாபைத

பா தி4வாவ5#ைற ஆதீன

க காாிய,தக வைரயி யாவ4

அDவளH ேபகG6< இைடயி சிறிேதM

அறியாம

தலாக ெபற

% பிைளயவக என6<

.

காைல த நிகO(த நிகOசிகளா தமிழறிவி
மதிைப*

% ெசா?

என6< த? உ2டாயி%.

ஜா6கிரைதயாக நட(#ெகாள ேவ25ெம

தைலவ த த பிரா

னெபாP#,

பிைள அவைற பறிதேபா# அவ க

இர25 அைற அைறய ேவ25ெம
எசாி6ைக ெச3தைத நா

ெசா

% இ4(தா ேபாதாேதா?” எ

ைவ#6ெகா2டா. பிரமணிய ேதசிகாிட

அவாிட

ஏற

விதைத*

ைவதி46<

அறி(# விய(த நா

,

மாியாைத ெதாியாம தமிழ4ைமைய

ர5தனமாக நட(#ெகா2ட பSசநத

பிைளயின#
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இயைகைய6 க2டேபா#, “ஆயிர
இயைப விடாதவகG
ெச3#ெகா2ேட

.

வ4ஷ"க நலவகேளா5 பழகினா

உலகி இ4(#தா

வ4கிறாக” எ

த

% சமாதான

இரைடமா5 &:ய அ(த வ2: சாைலயி ேவகமாக ேபாக ெதாட"கிய#.
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அ தியாய 38. நா ெகா1 த வர
தி4வாவ5#ைறயி?4(# 1றபட நா"க தி4விைடம4=46< மாைல ஆ%
மணி6< ேபா3 ேச(ேதா . அ"ேக ஆ%கதா பிைளயி

ைபயா ப2டாரெம

ைம#னராகிய

பவ4ைடய L: த"கிேனா . இரவி அ"ேக

த"கிவி5 ம%நா காைலயி பர#6< 1றபடலாெம
எ2ணினா.

%எ

ஆசிாிய

சிவ6ெகாP(# ேதசிக ெப4ைம
பிைளயவக தள(த ேதகைடயவ. ஆத?

ஜாைக ேச(தHட

ப5தப:ேய சில I ெச3*கைள என6< ெசா? எPதி6ெகாள ெச3#
ெபா4G

விள6கினா. தி4விைடம4= சிற(த ,தலெம

ெகாைட சிவ6ெகாP(# ேதசிகெர
இயறி*ளாெர

M

வி#வா

பைத* ,
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வரேவ அவ இயறிய ெச3*கைள பறி*
பாரா:6 Cறினா.

ைபயா ப2டாரதி

Iகைள பறி*

L: ஆ%கதா பிைள6< எ

மிகH

ஆசிாிய46<

வி4(# நட(த#. ஆசிாிய, ைபயா ப2டாரைத பா#, “சாமிநாைதய46<
ஆகார

ெச3வி6க ஏபா5 ெச3யேவ25 ” எ

% ெசா

,வாமி ஆலயதி நல பிரசாத"க கிைட6<” ெம

அைழ# ெச

றா.

தி4விைடம4= ஆலய

னா. அவ, “மகா?"க

% Cறி எ

ைன அ"ேக

தி4வாவ5#ைற ஆதீன விசாரைண6< உபட#.

அDவாலய நிவாகைத6 கவனிபத< ஒ4 த பிரா

உ25. தி4விைடம4=ாி
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தி4வாவ5#ைற மடைத ேச(த கடைள மட

இ46கிற#. அDR

தி4வாவ5#ைற6< ஆ% ைம =ரதி இ4பதா ச(தப
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இ4ப# வழ6க .

கடைள த பிரா
தி4விைடம4=ாி கடைள விசாரைணயி 
ென

1 பிரமணிய த பிரா
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இ4(# நிவாக
மடதி

ெச3த த பிராைன ேவேறா ஆலய#6< மா%வ#

அதிகாாிகளா6கி அவக ,தானதி 1திய த பிரா

சிலைர

கைள நியமிப#

ஆதீன# வழ6க . தி4விைடம4=ாி கடைள த பிரானாக இ4(த Cறிய

பிரமணிய த பிராைன W பிரமணிய ேதசிக ஆதீனைத ேச(த
ஆGைடயா ேகாயி?

இைடேய சில கால

நிவாக அதிகாாியாக மாறினா. அவ அ"ேக ெச

ஒ4 த பிரா

இ4(# தி4விைடம4= ஆலய

றபி

விசாரைணைய6 கவனி# வ(தா. தி4வாவ5#ைற மடதி &ைஜ, ேபாஜன
ெச3#ெகா25
ஏேதM

ப:#6ெகா25

இ4(#வ4

உதிேயாக பா6க ேவ25ெம

ஆதீன தைலவ இைடயிைடேய சமய

சில த பிரா

கG6< மடதி

ற ஆைச உ2டா< . அதைன அறி(#

ேந4 ேபா# சில மாத"க அவகைள6

கடைள த?ய ேவைலகளி நியமிப# வழ6க . நா"க ேபானேபா#

தி4விைடம4=ாி இ4(த த பிரா
ைபயா ப2டார

ெகாடாரதி

எ

அதைகயவகளி ஒ4வ.

ைன ஆலய#6< அைழ# ெச

றா. ேகாயி?

க1 தி2ைணயி கடைள த பிரா

சா3(தப: Lறி4(தா. ெகாடாரெம

ஒ4 தி2:

# ெந த?ய தானிய"க ேச#

ைவ6<மிட . அவ46< ஒ4 1றதி உதிேயாக,தக நி

கண6ெகP#

ஏ5கGட

சில காாிய,தக பணிேவா5 நி

த பிராMைடய வி&தி 4திராச தாரண

காவி உைட*

அவபா ஒ4 மதிைப உ2டா6கின. அவ சைட மிகH

றி4(தன.
றன.

ேதாற ெபா?*

ெபாிதாக இ4(த#.

கடைள, கா%பா% த?ய உதிேயாக"கைள பா6க வி4 பி சில
த பிரா

ேம

க மி6க நிவாக திறைம*ைடயவகேபால6 கா:6ெகாவ#

வழ6க . அ(த வ6கைத ேச(த அத பிரா

அ:6க: தம# மாைப
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பா#6ெகா25

கா:6ெகா25

ைபயா ப2டார
ெச3தா. த பிரா

நிமி(த கதி

இ4(தன.
எ

உரத <ர?

ைன அைழ# ெச

% த பிரா

, “எ"ேக வ(தீ? இவ யா?” எ

“பிைளயவக வ(தி46கிறாக. எ

அதிகார 56ைக6



ேனவி5 அSச?

% ேகடேபா#,

ஜாைகயி இ46கிறாக. அவகளிட

இவ ப:# வ4கிறா. இவ46< இ"ேக மைடபளியி ஏேதM

ெகா56< ப: சாமியிட

விைட அளிதா.

ெசால ேவ25ெம

அவக கடைள மட#6< வர6 Cடாதா?” எ
“அவக தளசியாக இ46கிறாக. எ

ப5#6ெகா2ேட இ46கலா . யாேரM

சாமி6< 

ப5#6ெகாவ#

இ46<மா? அதனாதா
ப2டார

எ

விைடயளிதா.

ெசா

பிற< அ"ேக நி

ன?” எ

ஜாைகயி இ4(தா

கா பி:பாக. மட#6< வ(தா

L: த"கியி46கிறாக” எ

ைவதி46கிறாகெள

னா.

% ைபயா

மாியாைத ெதாி* . அவக ந மிட

ப# நம6< ெதாியாதா?” எ

% த பிரா

ேன வ(தா.

அ(த6 ேகவியி

%

% வாைய

ேகடா.

“இவ வ(தி46கிறா; இவ46< உபசார#ட

அத

உசிதமாக

ற மைடபளி6 காாிய,தைர பாதா; ‘சாமி” எ

ெபாதி6ெகா2ேட அ(த பிராமண 
“எ

%

% ேகடா.

கா, ைக பி:6க ெசாவ#

. மடதிேல பழகினவகG6<(தா

எDவளH விவாச
த பிரா

ைன அMபினாக” எ

எ"கைள நிமி(# பாதா. “பிைளயவகளா வ(தி46கிறாக?

த பிரா

“சாிதா

%எ

பிரசாத

பிரசாத

ெகா56க ேவ25 ” எ

ெதானியிேலேய அட"கியி4(த#.

ற
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“சாமி” எ

% காாிய,த ம%ப:*

ெகாGகிேற

”எ

ெசா

னா. “சாியாக6 கவனி#6

ற அதைத அவ <ர உளட6கியி4(த#.

“ஜா6கிரைதயாக6 கவனி#6ெகாள ேவ25 ; ெதாி*மா?” எ
விள6கமாக உதரவிடா.

% த பிரா

காாிய,த அதைன ஏ%6ெகா2டத< அைடயாளமாக மீ5 , “சாமி” எ
ெசா?வி5 எ

ைன அைழ# ெச

றா.

அதஜாம &ைஜ நடபத< சிறி# 
ஆலயதிMேள ெச

% வாமி6< 

அவசரப5தினா. தாிசனைத நா

மைடபளி6< அவ4ட
பசி*

1<(ேத

1 நா

ேபாேன

நம,கார

%

. ஆதலா,

ெச3ேத

. காாிய,த

46கமாக ெச3#ெகா25
.

ஆவ

இரH ப#மணி ஆகிவிடைமயா
என6< பசி அதிகமாகதா

பாிதமாகH

இ46<ெம

இ4(த#. ேகாவி பிரசாத"க மிகH

ற எ2ணதா எ

காாிய,த மி6க விநயேதா5 எ

பசி6<

4சி6<

தி4வாவ5#ைறயி?4(# வ(த சிரமதா

ைவயாகH

நா6கி ஜல ஊறிய#.

ைன அைழ# ெச ேபாேத, ந ைடய

ஏற உணH கிைட6< எ

ற ஆவேலா5 ெச

ேற

.

மைடபளியி வழிெதாியாதப: இ4டாக இ4(த#. த5த5மாறி உேள
, காாிய,த எ

ேபானHட

ைன ஓாிடதி உகார ெசா? அ4கி ஒ4

ைகவிள6ைக6 ெகாண(# ைவதா. அவ உதரHப: ஒ4வ ஒ4 ெபாிய த:

பலவைகயான பிரசாத"கைள எ5# வ(# எ
அ(த தைட பா# மைல# ேபாேன

ேகேட

“ஒDெவா

.

றி

ெகாSச" ெகாSச



ேன ைவதா.

. “இDவளH எத<?” எ

சாபி5"க” எ

%

% காாிய,த ெசா

னா.
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“எ

னஎ

ன பிரசாத"க வ(தி46கி

றன?” எ

.

% ேகேட

“ச6கைர ெபா"க இ46கிற#; 1ளிேயாைர இ46கிற#; ச பா ெவ2ெபா"க,
எேளாைர, உGதS சாத

எலா இ46கி

இ46கிற#; ேத"<ழ, அதிரஸ , வைட, கிய
இ46கி

றன” எ

றன. பாயச

இ46கிற#; பி5

த?ய உ4ப:கG

% அவ அ56கி6ெகா2ேட ேபானா. இயபாகேவ

பிரசாத"களி என6< வி4ப
உடேன சாபிட ேவ25ெம

அதிக ; பசி*

ற ேவக

ேச(ததா அவ ெசால ெசால

என6< உ2டாயி%.

ெத3வ பிரசாத
மைடபளியி இைலேபா5 உ2ப#

எசிெச3வ#

ைகயி ெகா5தா எசி ப2ணாமேல உ2ேபென
த? 1ளிேயாைரைய6 ெகா56< ப: ேகேட

அனாசார ; ஆைகயா

% நா

ெசா?வி5

. உடேன காாிய,த எ

ைகயி சிறி# 1ளிேயாைரைய எ5# ைவதா. மி6க ஆவேலா5 ெகாSச எ5#
. ெவ%

வாயிேல ேபா56ெகா2ேட

இைல; காரேமா, எ2ெணயி
“எ

ன இ#?” எ

“இ#வா? இ#தா
நா

%ேகேட

1ளி1 மாதிர

சிறி# இ4(த#; உ1

மணேமா ெதாியவிைல.
.

1ளிேயாைர” எ

றா அவ.

வாயிேபாட பிரசாததி க இ4(த#; உமி*

இ4(த#. அவைற

ெவளிேய #1வத< வழியிைல. மைடபளியி #பலாமா? உடேன

எP(தி4(# ெவளிேய வ(# #1வ#

லபம

%. பல இட"கைள

தா2:6ெகா25 ஆலய#6< ெவளிேய வரேவ25 .
1ளிேயாைரெய
விP"கிேன

நாற

% அவ ெசா

ன பிரசாதைத ஒ4வா% க:#ெம

%

. அ5தப:யாக அவ ச6கைர ெபா"கைல அளிதா. அதி தீச

சிறி# ெவல பைச*

இ4(தன. வாயி இ5வத< 

ெவளிேய

வ(#வி5 ேபா ேதாறிய#. பிற< ெவ2ெபா"க கிைடத#. அதி இ4(த
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உமிைய*

கைல* ெம

பசி இ4(த இட

% விP"<வதேக அைர மணிேநர

ெதாியாம ஒளி(#ெகா2ட#. க2ைண*

அபிரசாத"க ,வாமி6< நிேவதன

ெச3வத< மாதிர

ஆகிவிட#. எ

காைத* கவ(த

ஏறைவயாக

இ4(தன. ஜன"க L2 சபலப5 அவைற உ2ண 1<வ# சாிய

வ1%தின. ேத"<ழ

அதிரச

வைட*

ெற

பைத

ஒ4விதமாக த"க ெபயகைள6

காபாறி6ெகா2:4(தன. மற பிரசாத"கைள ேநா6க அைவ

சிலா6கியமாகபடன. அவறி சிலவைற வயி%6< ெசதிவி56
.

ைகைய த ெச3#ெகா25 எP(ேத
‘ஒ4 வர

ெகா5"க’

இ4: த5த5மாறி வ(தேபா# எ

கா? ஜிெல

% ஏேதா ஒ4 வ,#

த5ப#. கயிேறா, பா ேபா அல# ேவ% பிராணிேயா எ
பய(# காைல உதறிேன
கதிேன

. “இ"ேக ெவளிச

எ

ெகா25 வா4"க” எ

. ஒ4வ விள6ைக எ5# வ(தா. கா?

ஆசாியதி ;Oகிவிேட

.

ைன அைழ# வ(த காாிய,த எ

% தி56கி5

கீO ேநா6கிேன

;

%

காைல பி:#6ெகா25 நம,கார

ப2ணியப:ேய கிட(தா. ஈரள அவ ைக எதிபாராதப: எ

கா?பட#தா

எ

பய#6<6 காரண .

காாிய,த46< அ%ப# பிராய#6< ேம?46< . அவ எ

காரண

இ

னெத
.

ச(ேதகபேட
“ஏ

% விள"கவிைல. “இ#H

ஐயா இப: ப2Zகிறீ?” எ

“த"கைள ஒ4 வர

இலாவிடா எ

ேககிேற

ைன வண"கியத<6

ஒ4 ச பிரதாயேமா?” எ

% படபட1ட

.

ேகேட

. அைத தா"க ெகா5தாக ேவ25 ;

தைல ேபா3வி5 ! நா

காைல விடமாேட

வரைத6 ெகா5பதாக வா6< தத ெச3தா எP(தி4ேப
என6< விஷய

% நா

.

. ேகட

1ாியேவயிைல; ஒேர மய6கமாக இ4(த#; “இவ இ

ந ைம ெத3வமாகேவ எ2ணிவிடாரா எ

ைற6<

ன? இவ ெகா5த பிரசாத
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ெத3வகG6ேக ஏறைவ. இேபா# ந ைம இவ நம,காி6கிறா; வர
ேககிறா. இைவெயலா
“எP(தி4

நாடக மாதிாி இ46கி

றனேவ!” எ

ஐயா, எP(தி4 ! வரமாவ# ெகா56கவாவ#!” எ

விடபா:ைல.

“நீ"க வா6களிதாெலாழிய விடமாேட

“சாி, நீ ெசாகிறப:ேய ெச3கிேற

”எ

% எ2ணி,

% Cறிேன

. அவ

.”
% நா

ெசா

னHட

அவ ெமல

எP(தி4(தா; ைக க:, வா3 1ைத# அழா6<ைறயாக ெசால
ெதாட"கினா.
“இ

% பிரசாதெமா

%

வரேவ2:ய சைமயகார

த"கG6< பி:6கவிைலெய
இ

% ெதாிகிற#. கிரமமாக

% வரவிைல. அதனா ஒ

%

ேநராக ெச3ய

சாமி6< (கடைள த பிராM6<) ெதாி(தா எ

:யவிைல. இ(த விஷய

தைல ேபா3வி5 . சாமி6< இDவிஷயைத தா"க ெதாிவி6க6 Cடா#.
ெதாிவிதா எ

மகா?"கதி

<5 பேம ெக5ேபா3வி5 . நா

ேபைர ெசா? பிைழ# வ4கிேற

ேபா5விடாதீக” எ

%எ

வாயி உமிைய*

ேபாட அ(த மMFய ேவ2:6ெகா2டா.
“சாி, அப:ேய ெச3கிேற

; நீ ஒ

ேகட வரைத6 ெகா5ேத

.

%

பிைள<:6கார

.எ

கைல*

வாயி ம2ைண
பிரசாதமாக

கவைலபட ேவ2டா ” எ

% நா

‘இ(த மாதிாி எ"< இைல’
ஜா6கிரைதயாக அ மைடபளியி?4(# வி5ப56 ெகாடார#6< வ(#
த பிராைன பாேத
“எ

.

ன? ெவ<ேநரமாகிவிடேத; காாிய,த அதிக நாழிைக கா6க

ைவ#விடாேரா?” எ

% அவ ேகடா.

அவ
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“இைல; பிரசாத"க பலவைகயான இ4(தன; ஒDெவா

ைற* 4சி பாபதேக

ேநரமாகிவிட#.”
உமிைய*

கைல* ெமவத< அ(த இரH Pவ#

ேவ2:யி46<ெம

ப# என6கலவா ெதாி* ?

“எப: இ4(தன?”
“இ(த மாதிாி எ"<
“எேலா4
நா

க2டதிைல.”

அப:தா

ெசாகிறாக. இத< 

ஒP"கீனமாக இ4(த#.

வ(த பிற< தி4த"க ெச3ய ஆர பிேதா . எலா கவனிபவ

கவனிதா ந

த பிரா

றாகதானி46< , நிவாகெம

த ைம 1கO(#ெகா2டேபா#, “இ

விவாி6க ெதாட"கிவிடா எ

றா ேலசானதா?”
M

ன ெச3வ#!” எ

இவ த

ற பய

பிரதாபைத
ெமல :யாம

வாயி அட6கி ைவ#6ெகா2:4(த ககைள ஆலய#6< ெவளிேய #ப
ேவ25ெம

ற ேவக

“பிைளயவக நா

விைட தரேவ25 ” எ

எ

ைன உ(தின.

வரவிைலெய
% நா

% காதி4பாக. ேபா3 வ4கிேற

ெசால, “சாி, பிைளயவகளிட

.

ேபா3

எலாவைற* ெசா . அவகG6< ஒ4 நா பிரசாத"கைள அM1வதாக

எ2ணியி46கிேறா ” எ

% அவ Cறினா.

“இ(த த2டைன அவகG6< ேவ2டாேம” எ
ெசா?6ெகா25 நா

வ(#விேட

% மன#6<

. த பிரானிட

நா

ேபசியைத6 கவனித

காாிய,த மீ25 உயி ெபறவ ேபாலேவ மகிOசி*றா.
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பிைளயவகளிட

வ(தHட

தி4தியாக இரா#” எ

“சாபிரா? இ"ெகலா

% அவ ெசா

“ேபா#மான# கிைடத#” எ

னா. நா

நிகO(தைத ெசாலாம,

% ெசா?வி5 பாட

-----------

உம6< ஆகார

ேகக ெதாட"கிேன

.

அ தியாய 39. யா ெப"ற ந&ைர
ம%நா காைலயி நா"க தி4விைடம4=ைரவி5 1றபேடா .
பரதி<6 < பேகாணதி

வி#வா

வழியாகேவ ேபாகேவ25 . < பேகாணதி

தியாகராச ெச:யாைர பா#வி5 ெசலேவ25ெம

பிைளயவகளி

க4#.

ப#

தியாகராச ெச:யா
தியாகராச ெச:யா4ைடய ெப4ைமைய நா
ேகவி*றவ

. < பேகாண

சிற(த ப:பாளி எ

%

தமிழறிHைடயவக எ

ப:த மாணா6கக எேலா4

இ4(தேதா அDவளH ெகௗரவ

ைமைய பாரா: ேபவைத நா

ெச:யார#

பலைற ேக:4ப#25.

ஆதலா, ெச:யாைர பா#வி5 ேபாகலா எ

%எ

என6< மி6க ச(ேதாஷைத உ2டா6கி%. இைடவழியி, நா
ெசவதாக 

1 எ2ணியி4(ேதென

என6< அதிகமாக உ25 எ
< பேகாண

வ(த#

பைத*

பைத*

ஆசிாிய எ2ணிய#
அவாிட

ப:6க

அவைர பா6< வி4ப

பிைளயவகளிட

ெதாிவிேத

ேநேர ெச:யா L:< வ2: ெச

ச6கரபாணி ெப4மா ேகாயி?

.

ற#. ெச:யா

ெத< Lதியிள ஒ4 L: <:யி4(தா.

நா"க ேபானேபா# அவ L: இைல. ஆத?

நா"க இ4(ேதா .

அவ46<

ப:6க வ(த பிற< ெச:யாைர பறிய ேப

இைடயிைடேய நிகP . அவகேளா5 பழ<பவகG

அறிHவ

சிற(த

ெசா?6ெகாவாக. காேலஜி உள மற

ஆசிாியகG6< எDவளH ெகௗரவ
உ25. பிைளயவகளிட

பி4(ேத

காேலஜி தைலைம தமிழாசிாியராக இ4(த அவ

அவாிட
%

பல நாகG6< 

அDL5 தி2ைணயி
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எ"க வரைவ அறி(த ெச:யா4ைடய மாணா6க ஒ4வ, விைரவி, ெவளிேய
% அவைர அைழ# வ(தா. அவ, “ஏ

ெச

உேளேபா3 இ46க6 Cடாதா? சாமா
ெசால6 Cடாதா?” எ

இ"ேக உகா(தி46கிறீக?

கைள எலா இற6கி உேள ைவ6க

% ேக56ெகா2ேட வ(தா. வ(தHட

பிைளயவகைள அவ சாFடா"கமாக நம,கார

ெச3தா.

அவ ேதாற
. பளபளெவ

அவைர பாேத
உயர

இைல; <ைட*

நைடயி க Qர

றி4(த# அவ ேதக . நல சிவ1; அதிக

இைல. நல பல ெபா4(திய ேதக6க5. அவ

பாைவயி ைதாிய

ேபசி #ணிH

1லபடன. அவ

இைடயி ேதா3#ல(த ஒ4 #2ைட உ5தி4(தா. யாைர* அவ
லTிய ெச3ய மாடாெர
ேகவி*றி4(ேத

எ"கGட

மி6க க2டவாதிெய

; அத< ஏறப:ேய அவ நைட*

பிைளயவக 

அலTியதி

%

வ(தி4(த பSசநத
% ெசா

ெச:யா உடேன எ

“இவ யா?” எ
பாட
அ

றாக ெவளிபட#. ெச:யா

ேபாவதாக எ2ணியி46கிேறா ” எ

ஆகார ப2Zவிதா ேபா# ” எ

ைன தம6< ெதாி(த ராகவாசாாியா எ

ெச3ய ெசா

னா. நா

ஆகார

%

றா.

பவ L:<

ெச3# வ(தHட

% பிைளயவகைள6 ேகடா. த மிட நா
னா.

% அமாவாைசயாதலா விைரவி பர

ெச:யா,

சில காலமாக

ேபா3 &ைஜ த?யன ெச3ய

ஆசிாிய உடேன 1றபட ெதாட"கினா. அேபா# ெச:யா

ெபாிய தா பாளெமா

றி இர25 சீ1 வாைழபழைத*

ெபாடலைத* எ5# வ(# ஆசிாிய 

சிலவைற*

சைமய6<

னா. அேபா# பிைளயவக இைடமறி#,

ேக5 வ4வைத அவ ெசா

எ2ணிய எ

இ4(தன. அவ

ைன :6கா:, “இவ காைலயி ஏேதM சாபி5வ#

வழ6க . இவ46< எ"ேகM
அMபி ஆகார

ேப

1 நா

பிைளைய பா#, “சீ6கிர

“நா"க ஆகாரதி< பர

ெசா?வி5 எ



பணி(# எP(தேபா#, அDவளH ைதாியதி

இைடேய அபணிH ந

ஏபா5 ெச3* ” எ

%

சிறிதளH கக2ைட*

சீனா6 கக25

1 ைவதா. ஆசிாிய பழ"க

எ5#6ெகா2டா. உடனி4(த நா"கG
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எ5#6ெகா2ேடா . எ"கேளா5 ெச:யா4

ேவ% சில4

வ(தன.

ெச:யா எ

னிட

ேபசிய#

நா"க ெச ேபாேத ெச:யா எ
பாட
எ

ேக?” எ

ைன பா#, ”எ

% ேகடா. விவரமாக நா

ன ேக5 வ4கிறீ?” எ

ெச:யா எ

ெகாSச=ர

ெசா

னஎ

ேன

றா. அத< விைட Cறிேன

.

ன Iக

. “சாி; இேபா#

ைன விசாாிபைத அறி(த பிைளயவகG6< ேமேல கா

ஓடவிைல. நா

ேககேவ25ெம

பாட ெசாவைத*
%எ

ெபா4 ெசாவைத* அவ

ஆசிாிய எ2ணினா. ஆத? , “எ"ேகயாவ#

ஓாிடதி உகா(#ெகாளலாேம; நட(#ெகா2ேட ேகபைதவிட ஓாிடதி
இ4(தா அவ4

பாடக ெசா?6காட அMCலமாயி46< ” எ

ெச:யாைர பா# ெசா

னா.

%

நா"க < ேபவர ேகாயி6< அ4கி அேபா# நட(# வ(ேதா . ஆத?

அ6ேகாயி?

ேம< வாச வழிேய உேள ெச

பிரமணிய;தி ஆலயதி
நா"கG

உகா(ேதா .



ம2டபதி எ

ெச:யா, “ஏதாவ# பாட ெசா? அத

ச(தப"களி பாட ெசாவ#
நா

ெசா ” எ

ெசா

ேன

னைத அவ அDவளவாக6 கவனி6கவிைல.

ெச3*கைள ெசா? வ(ேத

எ2ணிேன

றா. இதைகய

என6< வழ6கமாயி4(தன.

#ைறைசய(தாதியி?4(#, “அ2ணா மைலயதைன” எ

ெச:யா ேகக6 ேகக ேம

’பாட

ஆசிாிய அம(தா;

ெபா4 ெசாவ#

பாடைல ராகேதா5 ெசா? அத

ெசா

% 1றேத W

. நா

% ெதாட"<

இைசேயா5

ேம ேவ% பிரப(த"களி?4(#

. ெச:யா ேக5 தி4தியைட(தாெர

. தி4திைய அவ ெவளிபைடயாக6காடவிைல.

ெசாLரா?’

ேற
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“#ைறைசய(தாதி பா5 ெசா

னீேர; அ(I Pவ#

ந

றாக ெதாி*மா?”

“ஏேதா ஒ4வா% ெதாி* .”

“அைத பாட

ெசாLரா?”

அ6ேகவி எ

ைன பிரமி6க ெச3த#. #ைறைசய(தாதி யமகமாதலா

க:னமான#. ஆத?

அைத %மறி(# தாரண

அDவிஷயைத ெச:யா உண(தவ. ஆயிM

விள"கவிைல.
“பாட

ேயாசி6கலாேன

% எ2ணி6 ெகாவாேரா எ

. அதனா நா

ஒ

%

னேவா!” எ

எ

% ெசா

% நா

ன அப:6 ேககிறா3? நீ அ(த

% வினவினா.

ேகடதிைல. நீ"க தி4வாவ5#ைற6< ேபான பிற< இயறியதலவா

அ#? நா

< பேகாண

வ(த பிற< நீ"க இயறிய Iகைள பாட"

வ4கிேற

. நீ"க தி4வாவ5#ைற6< ேபான பிற< ெச3த IகG6<

ேகடதிைல. ஆனா


னா

பதிேல ெசாலவிைல.

ஆசிாிய அேபா# ெச:யாைர ேநா6கி, “எ

அ(தாதிைய பாட" ேகடதிைலயா?” எ
“நா

அவர# க4# என6< சாியாக

யா46< ெசாவ#? இவ46கா? பாடS ெசாேவ

கவளவென

எ

ெச3#ெகாவ# அ4ைம.

அவைற ப:# பா# இ

1 ெச3தவறி< எDவளேவா விதியாச

1% பாட

இ46கிற#. 

ெசா?

1 பா:ன

அத<

பாடகளி சா,திர6 க4#6க அதிகமாக இைல. இேபா# பா:*ள

பாடகளி எDவளேவா அாிய க4#6கG சா,திர விஷய"கG

அைம(#ளன. அவைற ப:# பா6< ேபா# சிலவறி< ெபா4

விள"<வேத இைல. எவனாவ# ஒ4 1,தகைத எ5#வ(# பாடS ெசால
ேவ25

எ

ேலசி அத

றா விழி6க ேவ2:யி46கிற#. இ(த அ(தாதியிள யமக#6<
1ாி*மா? உ"களிட

மாத"கG6< 

1 தி4சிராபளியி?4(# சதாசிவ

#ைறைசய(தாதிைய அவ
நா

வ(# ேகடாதா

ப:# பாேத

;ஒ

விள"< . சில

பிைள வ(தா

. இ(த

எ5#வ(# பாடS ெசா ப: ெதா(தரH ெச3தா
%ேம விள"கவிைல. ‘ஐயா அவகளிடதிேலேய

.
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ேபா36 ேக56ெகா’ எ

% அMபிவிேட

. அ"ேக த"களிட

வ(தி4பாேன?”
“வரவிைல”
“அவைனேபால இ

M

யாராவ# வ(# அத ெசாலேவ25ெம

உபதிரவ ப2ணினா இவாிட
இ(த6 ேகவி ேகேட

.”

தளிவிடலாேம எ

%

ற எ2ணதினாேலதா

‘ஆறிேல ேபா5வி5"க’
அேபா# ஆ%கதா பிைள ெச:யாைர ேநா6கி, “நீ"க, ஐயா 
Iகெளலா

1 ெச3த

ேக:46கிறீகேளா? ஐயா, இளைம6காலதி பரதி<

ஒ4 பதி% பத(தாதி ெச3தி46கிறாக. அைத ப:தி46கிறீகளா?” எ

ேகடா.
“எ

ன? பர#6< அ(தாதியா? நா

ஞாபக

ப:ததிைலேய! எ"ேக உ"கG6<

இ4(தா ஒ4 பாட ெசா"க, பாேபா ” எ

றா ெச:யா.

ஆ%கதாபிைள உடேன அ(I??4(# ஒ4 ெச3*ைள ெசா
ெச:யா ேகடா; ேகடபி

ஆ%கதா பிைளைய*

இற"க பாதா; “இ(த பா5 பிைளயவக ெச3தெத

ெதாி* ?” எ
“ஏ

%

னா அைத

ஆசிாியைர*

ஏற

% எப:

% ேகடா.

ெதாியா#? எ"க ஊ பிரப(தைத பறி என6< ெதாியாதா? எ"க

தகபனா காலதி ஐயா இயறிய# இ#.”
“இ1,தக

உ"களிட

இ46கிறதா? இ4(தா யா46<

ஆறிேல ேபா5வி5"க. நீ"கG

ெசாலாம கிழி#

அபாடகைள மற(# வி5"க; ஐயா

96

இப: ஒ4 I இயறியதாக யாாிடதி இனிேம பிர,தாப
ெச3யேவ2டா ”
“ஏ

அப: ெசாகிறீக?”

“ஏனா? இேபா# ஐயா ெச3கிற பாடகைள6 ேகடவகளிட
பறி ெசா

இபாடகைள

னா ந பேவ மாடாக. உ"கG6< ைபதிய6கார பட

க:வி5வாக. இேபாெதலா
த"கமாக’ இ46கி

ஐயா ெச3*

பாடக எDவளH ‘த"க(

றன! &ைச ேவைளயி கர:ையவி5 ஓ:னாேபால நல

நல பாடகைளபறி நா"க ேபசி6ெகா2:46ைகயி இபாைட ெசால
வ(#விகேள!”

ஆ%கதா பிைள ெசா

ன ெச3* ந

றாகேவ இ4(த#.

“வைரமா தி46< ெமா4C%

மPமா னணி(த தி46கர

அைரேச ேவ"ைக யதGைட*
அரவா பரண தக

விைரேச ெகா
ேமH ம:*

மா1

ைற :*மைற

ெவளிேதாறி

நைரேச விைடயா

றி4பைழைச

நகாி ல4ள ெபேறேன”

எ

பேத அெச3*. அதி யமக

சா,திர6 க4#

ெவளிப5#

இைல; திாி1 இைல; அாிய ைசவ சிதா(த

இைல. ஆனா எளிய நைட*

ெபா4G

அ

ைப*

உளன. ெச:யா அைத6 <ைறCறிய# என6<

அெபாP# ெபா4தமாக ேதாறவிைல. அேதா5 அவ 

ர2பாடாகேவ ேபபவெர

%Cட நிைனேத

% அவ த? Cறினா.

இ(த பாட? அழகிைல எ

ஆ%கதா பிைள6< பாடகளி

M6<பி

. #ைறைச யமக அ(தாதி

த?யவறி< எளிதி ெபா4 விள"கவிைல எ
எளிதி ெபா4 விள"<

ந பி6ைகைய*

றா.

உயH தாOைவ பறிய கவைல

உ2டாகவிைல. த"க ஊ விஷயமாக பிைளயவக ெச3த Iைல, அவ
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அ4ைமயாக பாரா5பவ. அைத ெச:யா <ைறCறியெபாP# அவ46<

சிறி# வ4த2டாயி%.

“ஐயாைவேய ேக5 பா4"க. இ(த அ(தாதி அவக பா:ய#தா
ெதாியவ4 . ஐயா அவக வா6ைக நீ"க =ஷிப# ந
ஆ%கதா பிைள ெச:யாாிட
“ஐயாைவதா

ேககலாேம” எ

ெசா

னா.

எ

%

றாக இைல” எ

%

% ெசா?6ெகா2ேட ெச:யா ஆசிாியைர

பா#, “இவ ஏேதா ெசாகிறாேர; இ# நிஜ(தானா? இ(த மாதி*

நீ"க ஒ4

ெசா"க. இதைகய Iைல நீ"க எதகாக ெச3தீக?” எ

பன ேபா

I இயறிய#2டா? இவ46காக ெசாலேவ2டா . ஞாபகப5தி6ெகா25

ேகவிகைள6 ேகக ஆர பி#விடா.

ற

எலாவைற* மி6க ெபா%ைம*டேன ேக56ெகா2:4(த பிைளயவக,

“எ

னபா தியாகரா, ேமேல ேமேல ஓ5கிறாேய; இ(த மாதிாியான பிரப(தைத

நா

ெச3தி46க6 Cடாதா? இதிேல ஏதாவ# பிைழ இ46கிறதா? எளிய நைடயி

பாட ெச3வ# தவறா? சாதாரண ஜன"கG

ப:# ெபா4ளறி* ப: இ4(தா

நல#தாேன? க:னமாக இ4(தா கFடமலவா?” எ

% Cறின.

ேகட ெச:யா, “அபா:யான சாி; உ"கG6< இதனா அெகௗரவ
வர6Cடாெத
எ

றா.

ப#தா

எ

வி4ப . சாி; ேநரமாகிவிட#; 1றபடலாேம”

ெச:யா இDவளH சகஜமாக பிைளயவகளிட
நிைன6கவிைல. அவ த

அ

பினா

ேபவாெர

பணிவினா

1லப5தி6ெகா2டா. ேபசிேலா மனெமா# பழ<

ேபசினா. த

% நா

மாணா6கராக

ந2பைர ேபாலேவ

மனதிள அபிபிராய"கைள ஒளிHமைறவி

றி மாியாைத6<

பய(# மன#6<ேள ைவ#6ெகா25 ெபா4மாம ெவளியிடா. இDவளH

ெவளிபைடயாக த அபிபிராய"கைள அவ ெசாவைத த தலாக6
ேகபவக, ‘அவ மாியாைத ெதாியாதவ, ரட, அக"காாி’ எ

ேற

எ2ண6C5 . அவ4ைடய அ(தர"க இயைப அறி(#ெகா2டவகG6< அவ

உெளா

% ைவ# 1ற ெபா

% ேபபவரலெர

ப#

தம6< ேதாறிய
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அபிபிராய"கைள ேதாறியப:ேய ெதளிவான வாைதகளிேல
ெசா?வி5பவெர

ப#

ெதாியவ4 .

நைர
ெச:யா எP(தா. நா"கG

ேக56ெகாG . இவகGட

எP(ேதா . “ஐயாவிட

நீ ந

றாக பாட"

இ4பைதேய ஒ4 ெகௗரவமாக

எ2ணி6ெகா25 ேசா ேபறியாக இ4(#விட ேவ2டா . ெகாSசகால

இ4(#வி5 எலா ெதாி(#விடதாக எ2ணி ஓ:ேபா3விடH
இ மாதிாி பாடS ெசாபவக ேவ% எ"<

ந

”எ

ைமைய உேதசி# ெசாகிேற

ெசா

பா6க :யா#. உ ைடய

% ெச:யா எ

ைன பா#

னா. அDவாைதக என6< சிற(த ‘நைர’களாக இ4(தன.

மறவகெளலா பிைளயவக ெப4ைமைய* எ
பாரா: ேபவைதேய ேக:4(ேத

ேவ25ெம
எ

Cடா#.

ன? எ

பைத ெசா

. ெச:யாேரா நா

னா. அவ எ

வாO6ைகைய ந

றாக பய

பா6கியைத*
இ

னவா% இ46க

ைன பாராடவிைல; அதனா

ப5தி6ெகாG

வழிைய ெசா

அவ Cறிய அMபவ சாரமான வாைதக என6< அமித ேபால இ4(தன.
ெச:யா4

அவ4ட

வ(தவகG

விைடெப% ெச

வ2:யி ஏறிவ(# பரைத அைட(ேதா .

னா.

றன. நா"க

-----------

அ தியாய 40.
40. ப3$/ர தி" ேகட பாட
ஒ4 1லவ4ைடய ெப4ைமைய ஆயிர6கண6கான பாடகளா அறி(#ெகாள
ேவ25ெம

ஓ அ:யி

பதிைல. உ2ைம6 கவி#வ

எ

ப# ஒ4 பா:

பிரகாசி6< ;

1லப5 . பதினாயிர6கண6காக ரசமிலாத பாடகைள இயறி6

<விபைதவிட சில பாட ெச3தா
ெச3வேத ேமலான#.

“சதிற 1லவ எ

பிைழயிலாம ைவ நிர பியனவாக

பவைர பறி தமிO ப:தவகளி ெப4 பாேலா

அறிவாக. அ1லவ இயறிய அகவ ஒ

காரண . ‘நாரா3 நாரா3 ெச"கா நாரா3’ எ

% அவர# 1கP6< 6கியமான
% ெதாட"<

பா5 ஒ

ேற
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அவாிடதி இயபாக உள கவி#வைத ெதளிவாக ெவளியி5கிற#.
பன"கிழ"< பிள(தா ேபா

ற Cாிய வாைய*ைடய நாைரேய எ

னன# உளைத6 கவ(ததா .

அவ அைழ6கிறா. இ(த உவைம பா2:ய ம

ஆைடயி
கிட6<

ப5கி

% நாைரைய

றி வாைடயினா ெம?(# ைகயினா உட ைப ெபாதி6ெகா25

த நிைலைய அ(த வி#வா

ற கFட

L:ப5

#

எDவளH அழகாக வணிதி46கிறா. தா

அவ46< ெபாிதாக ேதா

றவிைல. த

மைனவி தம#

ப"கைள நிைன(# வா5கிறா. அ(த அ4ைமயான பாடைல

இயறினவ இ(த ஊாிேலதா

பரைத அைட(தHட

வாO(# வ(தா” எ

Cறினா.

%எ

ஆசிாிய

சதிற
“இ# பரமலேவா?” எ

% நா

“ஆ ; அேதா ெதாிகிறேத அ#தா
ெந4"கியி46கி

ேகேட

சதிற

றன. பரதி

Lதியாக இ46கிற#.”

.

ேகாயி; பர

வட6< Lதிேய சதிறதி

சதிற
ெத<

“அ(த 1லவ4ைடய பர பைரயின இேபா# இ46கிறாகளா?”
“இ46கிறாக. ஒ4வ தமிழறிHளவராக இ46கிறா. அவைர நீ4
பிைளயவக எ(த இடதி< ேபானா
ெச3திகைள*

,தலமானா அத

பா6கலா .”

அ(த இடைதபறிய சாிதிர

ச ப(தமான 1ராண வரலா%கைள*

உடனி4பவகG6< ெசாவ# வழ6க . ,தல வரலா%கைள

ெதாி(#ெகா25 சமய ேந(தேபா# தா இய%

Iகளி

அைம#6ெகாG இய1ைடய அவ தமிOநா5 ,தல"கைள பறிய பல
விஷய"கைள ெதாி(தி4(தா.
அர2மைன வ
பரதி நா"க 1<வத< 
க:ட

ஒ

, ஓாிடதி மிகH

உயரமாக இ:(த

ைற6 க2ேடா ; இர25 வக C:ய ;ைலயாக அ# ேதாறிய#;
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அத

உயர

ஒ4 பைனமரதி

பைடகைள*ைடய மதி?

அளH6<ேம இ4(த#. பி

சிைத(த ப<தியாக இ46கலாெம

“இ(த இடதி இDவளH ெபாிய க:ட
அைதபறி எ

ஆசிாியைர6 ேகேட

.

“பரைத றி*ள ஊகளி ஒ
அர2மைன வ எ

றாகிய ேசாழ

%

% எ2ணிேனா .

இ4த<6 காரண எ

இ(த இடதிேல ேசாழ அரசகG6<ாிய அர2மைன 
இ:(த க:ட

1 கவனிததி பல

ன?” எ

மாளிைக எ
1 இ4(த# எ

%

ப# இ#.

% , இ(த

இ"<ளவக ெசாவ#25.”

பைழயாைற
பரைத றி*ள இட"களிெலலா
சி

ன"க நிர பியி46கி

றன. நா

ெதாி(#ெகா2ட ெச3திகைளய
சிலாசாஸன"களா

பைழய சாிதிரைத விள6<

பரதி த"கியி4(த கால"களி

றி அபா இல6கிய"களா

ேகவியா

ெதாி(#ெகா2ட விஷய"க பல. ேசாழ அரசக தம6<ாிய

இராசதானியாக6ெகா2:4(த பைழயாைற எ

M

நகரதி

பல ப<திகேள

இேபா# தனிதனி ஊகளாக உளன. அ(த பைழய நகரைத ேச6கிழா த

ெபாிய1ராணதி, “பாாி நீ:ய ெப4ைமேச பதிபைழ யாைற” எ

%

பாரா5கிறா. இேபா# பரதி< அ4கிேல கீைழபைழயாைற எ

M

ெப4ைமெபற அDவிட"க பிற< தல விேசஷ"களா ஜன"கGைடய அ

16<

ஓ ஊதா

அபழ

ெபயைர6 காபாறி வ4கிற#. சாிதிர விேசஷ"களா

உாியனவாக இ4(தன. இேபா# அ(த மதி1

<ைற(#விட#.

நா"க பரதி ஆ%கதா பிைளயி

L: த"கிேனா . அவ அ(த

ஊாி ஒ4 ஜமீ

அ

எ

தாைரேபாலேவ வாO(# வ(தா. பிைளயவகைள அவ மி6க

ேபா5 உபசார

பவ L: நா

ெச3# பா#கா#வ(தா. அ6கிரகாரதி அபா#ைர ஐய
ஆகார

ெச3#ெகாG ப: ஏபா5 ெச3தி4(தா.

விலகிய ந(தி
பர

ெச

1றபடா. நா

ற தநா மாைலயி பிைளயவக ெவளிேய உலாதிவர
உட

ெச

ேற

. அDR46< அ4கிள

தி4மைலராயனாறி< அைழ# ெச

றா. ேபா< ேபா# பர ஆலயதி
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ேறா . அDவாலயதி ந(திேதவ ச(நிதிையவி5 மிக

வழிேய ெச

விலகியி4பைத6 க2ேட

சிவெப4மாைன தாிசி6<

. ந(தனா சாிதிரைத ப:# ஊறிய என6< அவ

ெபா45 தி41

ெச3தி நிைனH6< வ(த#. “இ"ேக எ(த அ
எ2ணியேபா# எ

ச(ேதகைத எ

Cாி ந(தி விலகினாெர

ப46காக விலகினாேரா!” எ

ற

%

க6 <றிபினா உண(த ஆசிாிய’

“தி4சதிறதி?4(# தி4ஞான ச ப(த ;தி நாயனா சிவெப4மா
அ4ளிய #ப(தாி

#ப(தாி

கீேழவ4

கீேழ இDவழியாக தாிசன#6< எP(த4ளினா. அவ

ேகாலைத தா பா# மகிOவதகாக இ6ேகாயி?

எP(த4ளி*ள ேதM1ாீவர ந(திைய வில< ப: கடைளயிடனரா .
அதனாதா

விலகியி46கிறா” எ

றா.

ேமைல பைழயாைற
அபா தி4மைலராயனாறி< நா"க ெச

% அMFடான"கைள

:#6ெகா25 மீ2ேடா . அ(த ஆறி< ெதேக ேமைலபைழயாைற

எ

M

ஊ இ46கிற#. அத

ெப4

ப<தி ஆ%கதா பிைள6< ெசா(தமாக

இ4(த#. இயைக வள"க நிைற(த அDRாி ெத

மர"க அட(த ஒ4 ேதாடதி
ஒ

ைன, மா, பலா, க< த?ய

ந5வி ஆ%கதா பிைள அழகிய க:ட

ைற6 க:யி4(தா. ெவயி ேவைளகளி அ"ேக ெச

ெவயி?

ெவ ைம சிறிேதM

அDவிடதிெச

ெதாியா#. பிைளயவக அ:6க:

% த"கி பாடS ெசாவதனா பிபக?

ஆ%கதாபிைள நல பழ"கைள*

மிகH

இனிைமயாக ெபாP#ேபா< .

ஆ%கதா பிைளயி

நீைர*

ெகாண(# அளிபா. அ"ேக

இய1

ஆ%கதாபிைள நல உபகாாி; த ெசவைத இ

ேவ25ெம

அதிகார

% த"கினா

ன வழியி பய

ப5த

ற வைரயைறயிலாதவ. அ(த ஊாி த ைம ஒ4 சிறரசராக எ2ணி

ெசதி வ(தா. யா வ(தா உணவளிபதி ச?6கமாடா.

பிைளயவக அவ L: த"கிய காலதி ஒDெவா4 நாG ஒDெவா4
விேசஷ தினமாகேவ இ46< . < பேகாண

பிைளயவகைள பாபத< நாேதா%

த?ய இட"களி?4(#
சில வ(தவ2ண

இ4பாக.

ெவளிகளிள பளி6Cட"களி தமிழாசிாியகளாக இ4பவக சனி,

ஞாயி%களி வ(# த"கG6<ள ச(ேதக"கைள நீ6கி6ெகா25 ெசவாக.
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இDவா% வ4பவக யாவ4

ஆ%கதாபிைள L:ேலேய

உணHெகாவாக. த ைடய ெப4ைமைய யாவ4

ேவ25ெம

மடதி ந

பதகாகேவ விேசஷமான வி4(#ணைவ அளிபா. தி4வாவ5#ைற

< பழகினவராத?

உபசாிபதி
ேவ25ெம

உணர

உணH வைககளி

அ"ேக*ள சில அைம16கைள த

வி4(தினைர

L: அைம#6காட

ப# அவர# வி4ப .

பிைளயவகளிடதிேலதா

ஆ%கதா பிைள பணிவாக நட(#ெகாவா.

நட6கேவ25 . இைலெய

றா அவ46< மி6க ேகாப

மறவகைள அவ மதி6க மாடா. யாவ4 அவ4ைடய வி4பதி

ப:ேய

வ(#வி5 ;

அ(த6ேகாபதா அவ சில ஏைழ ஜன"கைள6 க5ைமயாகH த2:பா.
நாைக 1ராண
நா

ைகயி ெகா25ேபாயி4(த பிரப(த"கைளெயலா ஒDெவா

தின"களி பாட" ேக5 :ேத

1,தக

ஒ

“த பியிட

%

. ேமேல பாட

இைல. இ(த விஷயைத ஆசிாியாிட

1,தக"க இ46கி

தி4நாைக6 காேராண 1ராண

என6<

ஒ

ைற*

நா

னிட

ெதாிவிேத

.

ேவ%

றன. ஏதாவ# வா"கி ப:6கலா . த?

ப:* ” எ

% அவ Cறி அ(Iைல ஆ%கதா

பிைளயிடமி4(# வா"கி அளிதா. அ#கா%

1ராண

ேகபத< எ

றாக சில

பிைளயவக இயறிய

பாட" ேகளாதவனாதலா அ1ராணைத6 ேகபதி

ஆவ இ4(த#. அாியிKாி சடேகாைபய"கா L: அ(த

1,தகைத பா# விய(த#

பிைளயவகளிட

பாடகG6< அவ உைர Cறிய#

ெதாட(# ேக5 வரலா

எ

உ2டானத< ஒ4 காரண .
அ1ராண

பாட

எ

வ(தேபா# அ(I? சில

மனதி இ4(தன. சில வார"க

ற நிைனH அ(த I?னிடதி என6< வி4ப

ேகக ெதாட"கிேன

. வி:யகாைலயிேலேய பாட

. வ(# மீ5

பாட" ேகக ெதாட"<ேவ

ஆர பமாகிவி5 . எ5 மணிவைரயி பாட
பைழய# சாபி5 வ4ேவ

ேகேப

. பிற< அ6கிரகார

. ப#

அல# பதிெனா4 மணிவைரயி பாட

நைடெப% . மதியா

எP(தHட

. அேநகமாக பிபக ேநர"களி

ேபாஜனதி< பி

ம%ப:*

பிைளயவக சிரமபாிகார
பாட" ேகேப

ன

ெச

%

ெச3#ெகாவா. அவ

ெவளிாி?4(# வ4பவக அவேரா5 ேபசி6ெகா25 இ4பாக. மாைலயி
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தி4மைலராயனாறி< ெச
வ4ேவா . நா
நா

வ4

ஆகார

% தி4 பிவ4 ேபா# அ6கிரகாரதி

ெச3#ெகாG L56< ெச

வழிேய

.

% உணH ெகாேவ

வைரயி அDL5 தி2ைணயிேல ஆசிாிய இ4பா; அ"ேக

இ4: அவ தனிேய உகா(தி4பா. L56கார சில சமய

விள6ைக6ெகாண(# அ"ேக ைவபா. நா

:#6ெகா25 வ4ேவ

. ஆசிாிய எ

விைரவி ஆகாரைத

ைன அைழ#6ெகா25 ஆ%கதா

பிைள L56< ெசவா. உடேன பாட

நைடெப% .

இDவா% இைடவிடாம பாட" ேக5 வ(தைமயா பரதி இ4(தேபா#
நா

ேகட ெச3*க பல. நாைக 1ராணதி த? தின(ேதா%
; இர25 வார"கG6<பி

ெச3*க ேகேப

ஐ ப#

I%பாடக த இ4I%

. பாட" ேகபதி என6< ஆவ; பாடS

பாடக வைரயி ேககலாேன

ெசாவதி அவ46< தி4தி. ஆத?

தைடயிலாமேல பாட

நைடெபற#. இ(த ேவகதி பல ெச3*களி

ெபா4 எ

ேவகமாக

மனதி ந

றாக

பதியவிைல. இதைன ஆசிாிய அறி(#, “இDவளH ேவகமாக ப:6கேவ2டா .
இனிேம ஒDெவா4 ெச3*G6<
ெசாலலாேன

. அபழ6க

றா. நா

அ"ஙனேம

பலவித அMCல"கைள என6< உ2டா6கிய#.

ெச3* ெபா4ைள ெதளிவாக நா
பிைழயி

46க ெசா ” எ

அறி(#ெகா2டேதா5 ஒ4 க4ைத

றி த6கெசாகைள அைம# ெசா

பழ6கைத* அைட(ேத

.

அ"க"ேக அவ பல தமிழில6கண, இல6கிய ெச3திகைள ெசாவா; காபிய

ெச3திகைள* எ5#6கா5வா.
அ1ராண

% ெபற#; என6< &ரணமான தி4தி உ2டாகாைமயா

இர2டாவ# ைற*

அைத பாடS ெசா

ேகக வி4 பிேன

னா. த

அேபா# என6< விள"கின.
மார 1ராண

ஆர ப

நாைக 1ராண

:(தHட

ெசா

னா. அ#H

இ46கி

. ஆசிாிய அDவாேற ம%ைற*

ைற அறி(#ெகாளாத பல விஷய"க

அவ மார 1ராணைத பாட" ேககலாெம

அவ இயறியேத அ1ராணதி 1894 ெச3*க

றன. தி4நாைக6 காேராண 1ராண

பிைளயவகளாேலேய ெச

மார,தல 1ராண

%

ைனயி?4(த அவ மாணா6கராகிய ேசாடசாவதான
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தி. பராய ெச:யா எ

1ராண

பவாி

உதவியா அசிடெபறைவ. நாைக

அ6காலதி பிரசிதமாக இ4(த#. பல அ1ராணைத அ:6க:

பாரா5வாக. பிைளயவக இயறிய 1ராண"கG சிற(த# நாைக

1ராணெம

% அவ4ைடய மாணா6ககG பிற4

1ராணைத நா

ெசாவாக. அதைகய

இர25 ைற பாட" ேகடதி என6< மி6க தி4தி

உ2டாயி%. தமிO I பரைப ந

< உணராம இ4(த நா

அ1ராணதி

காணபட விஷய"கைள அறி*(ேதா% அளவற இ

பைத அைட(ேத

பிைளயவக 1ராண"க எலாவைற*

றாக6 ேக5விட

ேவ25

எ

ற எ2ண

ஒDெவா

.

என6< உ2டாயி%. அபா ஆ%கதா

பிைளயிடமி4(# மார 1ராணபிரதி ஒ

ைற வா"கி எ

னிட

ெகா5#

அைத பாடS ெசால ஆர பிதா. அேபா# என6< 1திய ஊ6க

உ2டாயி%. “பரதி< நல ேவைளயி வ(ேதா . ேவகமாக பாட
ேககிேறா . நல காவிய"கைள6 ேக< பா6கிய
மன மகிO(ேத

. “இ(த ஸ(ேதாஷ

வ(தேவைள ெபாலாதேவைளெய
அேபா# நிைன6கவிைல.

நிர(தரமானத
% க4#

கிைட6கிற#” எ

% எ2ணி

%; பரதி<

சமய

வரலா ” எ

பைத நா

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

அ தியாய 41. ‘ஆ#க
‘ஆ#க 5பால’
5பால’
ஆ%கதா பிைளைய பாதாேல என6< மிகH

ஆக ேவ2:யவைற6 கவனிதா எ
க5க5த கேதா5 ெப4 பா

வ(#

அவ46< எ

னிட

மி6க மாியாைத* அ

எ

எ

அ

னிட

னிட

அதிகமான அ

இ

ன காரணதாேலா எேலாாிட#

இ4பா; நா

மிகH

அவ

ஜா6கிரைதயாக நட(#

1 உ2டாகவிைல. பிைளயவகளிடதி அவ

உைடயவராக இ4(தா. அ6கவிஞ ெப4மா

1கா5வைத* அவ அறிவா, அப: இ4(#

கேதா5 ேபவதிைல. பிைளயவக எ

பா

அவ

1ைடயவராக இ4பைத6Cட அவ அ(தர"கதி ஒ4ேவைள

ெவ%தி46கலாேமா எ

ேபர

1

அ

பயமாக இ46< . பிற46<

1தா

% நா

எ2ணிய#25. பிைளயவக ைவதி4(த

எலாவிதமான இைட%கைள*

என6< அளித#.

நளிரவி வி4(#

ெபா%#வ4

ைதாியைத
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ஆ%கதா பிைள அMசாி6<
மாைலயி அவ அMFடான

ைறக சில மிகH

விசிதிரமானைவ.

ெச3த பிற< க(த 1ராணைத பாராயண

ெச3வா. பிைளயவகG6< 

இ4(# அைத ப:பா. அவ ேகடா,

பிைளயவக இைடயிைடேய க:னமான பத"கG6< ெபா4 ெசாவா.
அப: அவ ப:தைத ைறப: பாராயண

ெச3ததாகேவா, ஒP"காக பாட

ேகடதாகேவா எ2ண இடமிைல. ஆனா

ெச3#விடதாகH

பிைளயவகளிட

ெசா? மகிOவா. இபாராயண
நா

பாட" ேக5விடதாகH

இராதிாி ஒ

பாட" ேக< ேபா# அவ பாராயண

அலTிய

அவ பாராயண

ப# மணி வைரயி நைடெப% .

ெச3ய வ(தா த ைம நா

ெச3வதாக ஒ4ேவைள எ2ணிவி5வாேரா எ

உடேன நி%தி 1,தகைத ;:ைவேப

கவனி# வ4ேவ

. இரH ஒ

பலாிட

% பய(# எ

. அவ ப:6< ேபா# நாM

ப# மணி6< ேம எேலா4

ப5#6ெகாவாக; சாபிடாமேல ப5# உற"<வாக. ப

பாடைத

னிர25 மணி

அல# ஒ4 மணி6< ஆ%கதா பிைள எP(# இைலேபாட ெசாவா.
="கினவகைள எPபி உ2ண ெச3வா. அயKகளி?4(# யாேரM

தி2ைணயி த"கி இ4பாக. அவகைள*

ெசாவா.

அைழ# உணHெகாள

இ(த அதராதிாி வி4(# நைடெப% ெபாP# நா

வ(#

பிைளயவகG6< அ4கி

உகா(# பாட" ேகக ேவ25 . ஆ%கதா பிைள இட கடைள இ#.
ஒ

ப# மணி6< ேம எேலா4

ப:#வி5 ="கிவி5ேவ

ப5#6ெகா2ட பிற< நா

. அ,தமிதHட

ெச3# மீG ெபாPேத அ6கிரகாரதி எ

சிறி#ேநர

பிைளயவக அMFடான

ஆகாரைத :#6ெகாபவ

பாதிராதிாியி விழி#6ெகா25 பிைளயவக சாபி5 ேபா# பாட"
ேகபதா எ
எ

ன பய

நா

விைளயேபாகிற#? என6< =6க6 கல6கமாக இ46< .

ஆசிாிய உ2Z ேபாேத எப: தைட இலாம பாடS ெசால :* ?

ஆத?

அேபா# நா

ஆ%கதா பிைளயி
ேக5 வ(ேத

.

ஆ%கதா பிைளயி

.

ேக<

பாட

எ

ந

ைமைய உேதசிததாக இரா#.

தி4திைய எ2ணிேய நா

ேகாப

அதராதிாியி பாட"
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ஆனா

சில தின"களி நா

விழி#6ெகாளாம ="கி ேபா3வி5ேவ

அதனா பாட" ேகளாமேபாக ேந4 . அதைகய சமய"களி ஆ%கதா

பிைள சாபிடHட

வ(# எ

.

ைன எPபி6 க2:பா; உடேன

ம%நாளாவ# க2:6க தவறமாடா. “உம6< எ"ேக ப:1

எPபாவி:M

வரேபாகிற#? சாபி5வ#

="<வ#ேம உம6< பிாியமான ெதாழிக; நீ

ெபாிய ேசா ேபறி. இராதிாி எP(# பாட" ேகபைதவிட உம6< ேவ% ேவைல

எ

ன?” எ

% ேகாபி#6 ெகாவா. பிற4ைடய கFட க"கைள அறி(#ெகாள

யலாத மனிதகளிட பழ<வைதவிட அவகGைடய ச ப(தேம இராம வாOவ#
நல . நா

ஆ%கதா பிைளயி
; “ெத3வேம!” எ

ச6தியிலாதவ

வா3ேபசாம நிேப
1,தக

.

ேகாபைத ஆ%வத< உாிய

% அவ4ைடய ேகாபெசாகைள6 ேக5

மைற(த மாய

ஒ4நா நளிரவி வழ6கப: நா

உ2பத< எP(தேபா# நா

காைல6கட

இரH 1,தக

எழவிைல. வி:யகாைலயி எP(#

கைள :#வி5 வழ6க ேபா பாட" ேகக எ2ணி தநா
ைவத இடதிேல ேபா3 பாேத

காணபடவிைல. நா

பாேத

% எ2ணி எ

; அ(த6 க5

இ#; அவ4ைடய ேகாப
எ

ேன

M

எ

னஎ

உட ந5"கிய#. “இ(த இடதி வ(#
% வ4(திேன

ஆசிாியாிட

ெச

.

%, “1,தக"கைள6 காணவிைல” எ

%

ெசா? ேதட ெச3தன.

கிைட6கவிைல. “இ(த விஷயைத த பியிட

றா. ஆ%கதா பிைள அெபாP# =6கதினி

எெபாP#

%

ன கFட"கைள விைளவி6<ேமா!”

. அவ அ"கி4(த ேவைல6காரகளிட

அவக ேத:*
எ

1,தக6க5 இ4(த இடதி< ெச

இ

மா:6ெகா2ேடாேம!” எ

ெசா

; காணவிைல. ேவ% எைதயாவ#

அ"ேக இைல. “ஆ%கதா பிைள ெச3த ேவைல

% எ2Z ேபா# எ

வா:ய க#ட

. அ"ேக அ#

மார 1ராணைத6 ேக5 வ(த கால அ#. ேவ% சில

இட"களி அ1,தகைத பாேத

ப:6கலாெம

; எேலா4

பாட" ேகக தவறிவிேட

%

ெசாலலாேம”

எழவிைல. அவ

எ5மணி வைரயி ="<வா. எ5மணியளவி க2ைண
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;:யப:ேய எP(# ப56ைகயி உகா(தி4பா; “#ைரசாமி” எ
பிைளைய6 Cபி5வா. அசி%வ
அவ அவ

அவ

கதி விழிபா. பிற<தா

கதி விழிபதா நா Pவ#

% “ஏ

?” எ

பா

ச(ேதாஷமாக ெச எ

ப# அவ

இDவளH லபமாக6 கிைடபதாக

இ மா6கைத6 ைக6ெகாளலாேம!

ஆ%கதா பிைள தின(தவறாம காைலயி #ைரசாமியி
விழி# வ(தா. ஆனா, அவ வாOவி அதிக இ

ப

ெதாியவிைல.

கதிதா

ஏபடதாக

இDவளH ஜா6கிரைதயாக ஏபா5 ெச3#ெகா25 விழி6<

ஆ%கதா

ெசாேவனானா அவ46<6 ேகாப

அறிேவ

பிைளயிட
அவாிட

காைலயி நா

ெசாலலாெம

வா:யக#ட

ேபா3, “எ

%எ

1,தகைத6 காணவிைல” எ

வ4ெம

பைத நா

ஆசிாிய Cறிய பி

அ"ேகேய நி

.

எP(# ெவளிேய வ4வா. த <மார

எ2ண . மனிதMைடய வாOநாளி ச(ேதாஷ

இ4(தா உலகதி எேலா4

வ(# நி

%த

ேற

1

.

நா

%

. ஆைகயா

ேபசாம

‘ஒ4 ெச3* ெச3ய5 ’
சிறி#ேநரதி< பி
ெச

ஆ%கதா பிைள #யிநீ"கி எP(# அDவழிேய

றா. ெச ேபா# நா

 மா நிபைத பா#, “ஏ

நிகிறா? பாட" ேகபத< எ
“இவ 1,தக

ன?” எ

% ெசா

னா. எ

இவ  மா

ஆசிாிய ெமல,

ைவத இடதி அ# காணபடவிைலயா ” எ

றா.

“அப:யா சமாசார ? ப:6கிற 1,தகைத6Cட ஒP"காக ைவ#6ெகாளாதவ
எ

ன ப:6க ேபாகிறா? இவ46< ஐயா பாட

ப:பதி ஊ6கமி4(தா இவ இDவித

அவ ெசா?6ெகா2ேட ேபா3விடா.

ெசாவ# Lணான காாிய .

கவைலயிலாம இ4பாரா?” எ

இப:ேய 1றப5 ஊ46< ேபா3விடலாமா?” எ
ேதா

%Cட என6<

றிவிட#. அவ Cறிய வாைதகG6< பதிC%

உ2டாகவிைல.

#ணிH என6<

%
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அந மனித வ(தா: “இவ இDவளH காலமாக ப:# வ4கிறாேர;

ம%ப:*

தமிழி இவ46< ஏதாவ# பயிசி ஏப:46கிறதா? நீ"க வ4(தி வ4(தி
ஓயாம பாடS ெசா?6ெகா56கிறீகேள; இவ ந
அறி(#ெகாGகிறாரா? உ"கGட

பழ<

றாக சி(தைன ெச3#

இவ ஒP"காக பாட

ேக:4(தாரானா, இேபா# தமிழி ெச3* இய%

பழ6க

இவ46<

ஏப:46க ேவ25ேம. எ"ேக, இேபா# இவைர ஒ4 ெச3* ெச3ய

ெசா"க பா6கலா . நா

ெசா

ேபா3 வ4வத< ஒ4 ெச3*ைள இயறி இவ

னா இவ 1,தக"க எ"ேக இ4(தா

வ4வி#6 ெகா56கிேற

இைலயானா 1திய 1,தக"கைள வா"கி த4கிேற
“த பியி

”எ

% ெசா

னா.

விஷயமாகேவ ஒ4 ெச3* ெச3# ெசா , பா6கலா ” எ

ஆசிாிய எ

ைன ேநா6கி6 கடைளயிடா.

ஆ%கதா பிைள நானாக ெச3* ெச3கிேறனா எ
கவனி6< ெபா45 ஒ4வைர6 காவ ைவ#, “நா

இயறி ெசால ேவ25 ” எ

% எசாி6ைக*

;

%

பைத6

வ4வத< ெச3*ைள

ெச3# ெச

றா.

‘மா%க ெச ம’
பிைளயவக எ

ைன அைழ#6ெகா25 ேவறிட

என6<6 காவலாக இ4(தவ4

உட

ெச

வ(தா. நா"க ெச ேபாேத நா

ெவ2பாைவ மன#6< இயறி :ேத

; அதைன ஆசிாிய46<

ெசா?6காட நிைன(#, “சீம4H மா%க ெச மேல” எ
அைத6 ேகடHட

பிைளயவக, “இ46க5 ” எ

வ(தவாிட , “நீ ேபா3 தவசிபிைளயிட
ெசா?வா4 ” எ

எ

% ஆர பிேத

ஒ4
.

% Cறிவி5 எ"கGட

&ைஜ6< இட ப2Z ப:

% Cறி அவைர அMபினா. பி

ெசா?ய ெதாடகைள சீம4H

றா. அேபா#

1எ

மா%க ெச மேல” எ

ைன ேநா6கி, “நீ
%

பிாி6கலா . த பி

அைத6 ேகடா ேகாபி#6ெகாவா. இDவித தவறான அத ேதா

% ப:
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ெச3* ெச3த Cடா#” எ
:# எ

னிட

ெசா

% அறிவிதேதா5 ஒ4 ெவ2பாைவ என6காக

னா. நா

அைத மனன

ெச3#ெகா2ேட

.

அ(த ெச3*
ஆ%கதா பிைள அப6க

வரேவ நா

ஆசிாிய பா: த(த ெச3*ைள ெசா
“ஆ%க &பால வ

பிலா ேபாெல

ேன

அவாிட
.

ெச

% மி6க பணிேவா5 எ

பா

மா%க" ெகா2டா மதிபவரா - C%தமிO

வாசி6க வ(தெவ

ேம வ

ேநசி6< மாதைய ெச3 நீ”
எ

ற அ(த ெவ2பாைவ நா

ச(ேதாஷதி

மெம

ன யாவ4ேம

ெசா ேபாேத அவ கதி சிறி#

<றி1 ேதாறிய#. அவைர &பாலெர

% ெசா

னதி

அதிகமான ச(ேதாஷ உ2டாயி46க ேவ25 . அவ4ைடய கைத6

கவனி#6ெகா2ேட பாடைல ெசா? வ(த நா
இபா: <ற
.

அைட(ேத

க25 ேகாப

. “நல ேவைளயாக,

ெகாள மாடா” எ

% ெதாி(# சிறி# ஆ%த

க2டதினி

% தபிய#

“இனிேம ந

றாக பாட" ேக5 வா4 ; ேசா ேபறிதனைத வி5வி5 .

ெச3* இயறி பழ< ” எ
அேபா# ஒ4 ேவைல6கார
எ5# வ(தா

% அவ என6< ‘உபேதச ’ ெச3ய ெதாட"கினா.

எ

1,தக6கைட*

. அவனிடமி4(# மார1ராணைத வா"கி எ

ெகா5#வி5 1,தக6கைட 
ைவ6< ப: கடைளயிடா. நா

இட

ெச

ேற

மார1ராணைத*

னி4(த இடதி ெகா25ேபா3

அ1ராணைத ெப% எ

. “ஒ4 ெபாிய க2டதி?4(# தபிேனா ” எ

அவைர அZகி நிகO(தவைற ெசா

னிட

ேன

.

ஆசிாிய இ4(த

ற எ2ணேதா5

110

அவ ெச3* ெச3*

ைறகைள சிறி#ேநர

உதாரண"கGட

ெசா?

விள6கினா. பிற< மார1ராணதி விடஇடதி?4(# பாட" ேகக
.

ஆர பிேத

ஆ%கதா பிைளயி

ஆ6ைஞப: நானாக இயறிய பா5 எ

பிற(த#; அ# ெவளிபடாமேல நி

“சீம4H மா%க ெச மேல” எ

ைவதி46கிேற

%விட#. நாM

அைத மற(# விேட

ற ப<திைய மாதிர

நா

. இயபாகேவ நிமிஷதி< நிமிஷ மா%

ஆ%க &பால எ

மனதி

ெசா(த பாைட6 ேக:4(தா எ

ைவதி4பாேரா, கடHேள அறிவா!

.

நிைனவி

க ெச மலாகிய

ைன எ

ன பா5ப5தி

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

அ தியாய 42. சிேலைட. யமக
அதியாய -42 சிேலைட*

இைடயிைடேய < பேகாண
அெபாP# நாM
ஒ4நா ெச

உட

% தாிசன

யமக

ெச

பரதி இ4(தேபா# பிைளயவக

த?ய இட"கG6< ேபா3 வ4வ#25.
% வ4ேவ

. பரதிள ஆலயதி<

ெச3# வ(ேதா . அ6ேகாயி? ேதவி ச(நிதானதி W

ேகாவி(த தீTிதர# பி ப

அவ பதினியார# பி ப

இ46கி

றன.

அவைற நா"க க25 களிேதா . தSைசயி?4(# அரசா2ட அதப
நாய6காிட

அைமசராக இ4(# பல அாிய தம"கைள ெச3தவ W ேகாவி(த

தீTித. அவ பர# அ6கிரகாரதி வசி# வ(தனரா .
சிேலைட பா5

மெறா4 நா சிற(த பிரமணிய ,தலமாகிய ,வாமிமைல6< ெச
கடHைள தாிசன

ஒ

ெச3ேதா . 4க6 கடHG6<ாிய ஆ%பைட L5கG

றாகிய தி4ேவரகெம

சாமிநாதென

ப# அ(த ,தலெம

% ெசாவ. W

ப# அ"ேக எP(த4ளிய 4க6 கடHளி

ேபானேபா# ஆ%கதா பிைள*
வாமிதாிசன

% 4க6

வ(தி4(தா.

தி4நாம . நா"க அ"ேக

ெச3தபிற< பரதி< தி4 பிேனா ; காவிாி6 கைர6<

வ(தேபா# அ"ேக ப5சா?யகளி சில ப5Iைல ஜலதி த
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ெச3#ெகா2:4(தாக. ஆ%கதா பிைள திெர
“இ(த I6< நீ46<

ைன பா#,

சிேலைடயாக ஒ4 ெவ2பா பா5 , பா6கலா . ப#

நிமிஷதி ெசாலேவ25 ” எ

“இ#ேவ ெபாிய #

%எ

பமாகிவி5

றா.
ேபா?46கிறேத!” எ

ற நிைனHதா

என6<

த? எP(தேத ஒழிய அவ ெசா?யப: பாடெச3ய யேவா
ேதா

றவிைல. அவ அ

ேபா5 இ

விஷயைத ெசா?யி4பி

எ

க"கா: இ

ெசாலா எ

எ

ஏபட வழிேய#?

ஆ%கதா பிைள Cறியைத6 ேகட எ
நிைன(# வ4(தினாெர

ேற ேதாறிய#. “எ

ற

ஆசிாிய அெபாP# அவ இயைப
ன த Q, திெர

க:னமான விஷயைத ெசா? சீ6கிரதி பாடெசா
பாெட

னிட

மனதி உஸாக உ2டாகியி46< .

அதிகாரேதாரைணேயா5 அவ இட கடைள6< பணியேவ25ெம
நிைனவி அ(த உஸாக

%

% இDவளH

னா :*மா?

றா ேயாசி6காம ய(திர ேபா இ4(# ெச3வதா?” எ

‘சிேலைட அைட* ப: இர25 அ:கைள நா

ெச3#வி5கிேற

அ:கைள நீ ெச3# பாடைல &தி ெச3* ” எ
உடேன,

%எ

% Cறி வி5,

. ேமேல இர25

ைன ேநா6கி6 Cறினா.

“ெவைளநிற தாெசயைக ேமவிேய ேவ%நிற
ெகாGைகயர ேறாய6 <றியினா”
எ

ற இர25 அ:கைள ெச

அவ எ

னா. என6< ஆ%கதா பிைளயி

ைன ெச3*ெச3ய ெசா

அைமய எ

ன# எலா

மற(#ேபாயின. சிேலைட

ஆசிாிய அDவளH விைரவி இர2ட:கைள6 Cறிய# எ

வியபி ஆOதிய#. அ(த இர2ட:கைள ஆசிாிய மீ25

இர2ட:கைள &தி ெச3* ” எ
கடைளைய நிைறேவறிேன

றா. நா

சிறி#ேநர

. பா5 Pவ#

“ெவைளநிற தாெசயைக ேமவிேய ேவ%நிற
ெகாGைகயா ேறாய6 <றியினா - உளவ

நிைனH,

வ4மா%:

பி

ைன

ெசா?, “ேமேல

ேயாசி# அவ
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தா3ேநா(த வா%க தாளாளா நீெமாழி(த
ஆ3I நீ4நிக ரா ”

[I6<: ெவைள நிறைத உைடைமயா ெச3ைகயினா ெவDேவ% நிறைத

அைடதலா

சாயதி ேதா36கி

நீ46<: இயபாக ெவ2ைம நிற

நிற"கைள6 ெகாGதலா

ேதா3 அ6<றி, ேதாய

ேவ25 ; ேதாய
நா

<ற

எ

ற அ(த ெசயலா .

உைடைமயா

ேதாயெம

<றி என இர25 வைகயாக பிாி# ெபா4 ெகாள

ெச3*ைள :# ெசா
Cற ஆர பிதா எ

னைத6 ேக5 ஆ%கதா பிைள ஏேதM

ன ெச3வெத

ற பய

என6< இ4(த#. எ

ைன அதி?4(# மீடா. ஆ%கதா பிைள த

தாளாளா’ எ

ேப, “ந

றாயி46கிற#; ‘உள அ
1 இ46கிற# எ

அவ Cறினா. ஆ%கதா பிைளயி

இர2ட:யி அலேவா ெச3*ளி
ன நய

அபிபிராயைத

ஆசிாிய

பி தா3 ேந(த ஆ%க

ற ப<தி ெபா4தமாக உள#. அ(தர"கதி த பி6<

எேலாாிடதி எDவளH அ

எ

ெபயைர உைடைமயா

- நீ; <றி - ெபய. தா3 ேந(த - தாைய ஒத.]

ெசாவத< 

“

M

ெசயைகயா ேவ% ேவ%

இ46கிற#?” எ

ெச3*நய

ெதாிவ#

% நா

பைத அ# விள6<கிற#” எ

கதிேல 1

னைக சிறி# அ4 பிய#.

அ4ைம இ46கிற#? பி

எ2ணிேன

%

ப<தியி

. சிேலைட பா5வ# ,

அேபா# 6கியமாக இைல; ஆ%கதா பிைளயி

தி4திைய ெப%வ#தா

6கியமாக இ4(த#. இ(த இரகசியைத ஆசிாிய

உண(# அத< ஏறப: நட(#கா:னா.
நா"க பர

பிைளயி

அ

1

வ(# ேச(ேதா . பாட நட(# வ(த#. ஆ%கதா
அதிகார

கல(# கல(# ெவளிபடன.

யமக பா5
பி

ஒ4நா காைலயி பர

பிைள*

ேகாயி6< ெச

ேறா . ஆ%கதா

வ(தி4(தா. அ6ேகாயி? தி4மாளிைகபதியி

எP(த4ளி*ள விநாயக46< மதவாரண பிைளயா எ

ேம<6 ேகா:யி

ப# தி4நாம .
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அ ;திைய தாிசி# நிைகயி ஆ%கதாபிைள, “இ(த விநாயக

தி4நாமைத யமகதி அைம# ஒ4 ெச3* ெசா ” எ
லபமானத

%. யமக ெச3*கைள ப:# அத

றா. யமக பா5வ#

ெதாி(#ெகாவேத

சிரமமாக உளேபா# அ(நிைலயி விைரவி மதவாரண பிைளயா
தி4நாமைத ைவ# யமக ெச3* ஒ
காாியமா? ஒ

%

ேதா

% நா

பா5வெத

றாம ‘மிரள மிரள’ விழிேத

ப# சாதியமான

. என6< உ2டான

வ4ததி< ஓ எைல இைல. வா3வி5 அழவிைலேய ஒழிய எ

அகதிள வ4த Pவைத*

1லப5திய#. அைத எ

கவனிதா. அவ4ைடய ெபா%ைம6< எைல உ25 எ
ஆ%கதா பிைளைய பாதா. “எ

ஆசிாிய

க

ப# ெதாி(த#.

ன த Q, இ(த மாதிாி அ:6க: இவ46<6

க:னமான விஷய"கைள6 ெகா5# பாட ெசாவ# தமமா? இவ ெச3*
இயற6C:ய பழ6கைடயவேர. ஆனா

இப: வ1%தி தி திெர

%

ெசால ெச3தா ெச3* வ4மா? தானாக6 கனி(# வரேவ2:யைத த:யா
அ:#6 கனியைவ6கலாமா?” எ
ஒ

%

ேபசவிைல. தா

% ெசா

னேபா# ஆ%கதா பிைள ேமேல

ெச3வ# பிைழ எ

% அவ உண(தாேரா இைலேயா,

மாியாைத6< பய(# ேபசாம இ4(# விடா.
நா"க L5 ெச

யமக ெச3*ெளா
பிைளயிட

றHட

ஆசிாிய தாேம மதவாரண பிைளயா விஷயமாக

ைற இயறி, எ

ப:#6 காட ெசா

ைன எPத ெசா? ஆ%கதா
னா. நா

அDவாேற ெச3ேத

.

விரத ப"க
1ரடாசி மாததி சனி6கிழைமகளி சில L5களி அசைத வா"கி6ெகா25
சைம# ஒ4ேவைள மாதிர

,நான

உ2Zத எ"க <5 ப வழ6க . காைலயி

ெச3# அயலா L5கG6< ஈரவ,திரேதா5 ெமௗனமாக ெச

ஈரசH6கதி அசைத வா"<வைத ஒ4 விரதமாக எ"க 
ெகா2:4(தன.

இதைன, ‘ேகாபால எ5த’ எ

த சனி6கிழைமய
ெச3ய 1றபேட
நா

% ெசாவாக. பரதி நானி4(தேபா#

% ேகாபால

எ56< ெபா456 காைலயி ,நான

. ஆ%கதா பிைள எ

விஷயைத ெசா

ேன

ேனா

%

ன விேசஷெம

. அைத6 ேகடHட

% விசாாிதா.

அவ46< மி6க ேகாப
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உ2டாகி விட#. “நீ ைவFணவரா? இ(த விரதைத எலா

உ"கeாி

ைவ#6ெகாG . இ(த எைல6< அப: ெச3ய6 Cடா#. ைசவகளாகிய

எ"கேளா5 பழ<
ஆர பிதா. அ

உம6< இப: 1திேபான# ஆசாிய ” எ

றி* நா

ஆகார ெச3#ெகாG

எ5# வ(தா உணH அளி6க ேவ2டாெம

எ

ன ெச3ேவ

% க2:6க

L:<, நா

% ெசா?யMபிவிடா. நா

! பர பைரயாக வ(த வழ6கைத வி5விட6Cடாெத

அதனா ெப4(தீ"< ேந4ெம

%

நா

ேகாபால

. எ"க <ல

ந பியி4(ேத

% ,

ெத3வமாகிய W ேவ"கடாசலபதிைய நிைன(# ேமெகாG அ(த விரததி<
ப"க ேந(தா <5 பதிேக #

ப

வ4ேம எ

% அSசிேன

இ4(த#. அ

உணH ெகாளேவ இைல.

ந பி6ைக*ள <5 பதி பிற(# வள(த என6< இ(த எ2ண
ெத

% மதியா

ன(ேதாபி ெச

ன

% கீேழ ப5# பசியினா 1ர2ேட

#

ப"கG6< ஆளா6கிய எ

நா

உ2ணவரவிைல எ

மிகH

அ

நா

.

விதிைய ெநா(#ெகா2ேட

% ெதாி(# என6< ஆகார

வ4(தின. அவக அ"ேக வ(# எ

பிைளயி

பழ6க

சிாி6க ேப

என6< மி6க இ

பலமாக

L:ன

ைன க25 வ1%தினைமயா
. 1ரடாசி மாத

சனி6கிழைம விரததி< அ(த ஊாி விைட ெகா5#விேட
ப

மிகH

. இதைகய

அளி6<

% பிபக? ஐ(# மணி6< ேபா3 உணவ4(திேன

மாரதி இ4(தேபா# இதைகய #

. அதைகய

ேநரவிைல. அ

.

றி*

சேவாிநாத

பைத அ"ேக உ2டா6< . அவ சிாி6க

ேப எDவிதமான வ4தைத*

மன வி5 ேபசி மகிOவத<ாிய ந2ப ஒ4வ4

ேபா6கிவி5 . பரதிேலா
என6< இைல.

சேவாிநாத பிைள வரH
இப:யி46ைகயி, நலேவைளயாக ஆசிாிய சேவாிநாத பிைளைய

அைழ#வ4 ப: மாரதி< ெசா?யMபினா. அவ பர

என6< எDவளH ச(ேதாஷ

உ2டாயி% எ

“இனிேம ஆ%தலாக ேபசி மகிழலா ” எ

வ(தேபா#

பைத எPதி உண#வ# இயலா#.

% எ2ணிேன

.

சேவாிநாத பிைள வ(தHடேன ஒ4 ெபாிய காாியைத சாதிதா. ஆ%கதா

பிைள L: இரH ப
அவர# யசியா நி

னிர25 மணி6<ேம ஆகார ெச3# வ(த வழ6க

ற#. அவ ைதாியமாக ேபபவ. “பரதி இரவி
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ெந5ேநர

பசிேயா5 வ4(# ப: ெச3த பிரமேதவ

பைட6கவிைலேய!” எ

எ"கைள மரமாக

ற க4# அைமய ஒ4 பா5 பா: அைத

ெவளிபைடயாக ெசா? வ(தா. ஆ%கதா பிைள அைத6 ேகடா.

சேவாிநாத பிைள, அவ46< ஏறப: விஷய"கைள ப6<வமாக எ5# ெசா?

அவ மனைத மாறினா. அ#த இரH ப# மணி6< யாவ4

ெச3#ெகாG

வழ6க

சேவாிநாத பிைளயி

உ2டாயி%. பிைளயவகG

நாM ேவ% பல4

ைதாியைத* சா#யைத* ெமசிேனா . “இவ46<

ஏற ேகாடாி சேவாிநாத பிைளேய” எ
சேவாிநாத பிைளயி

ஆகார

சலாபதி

இ4(த கச1 என6< நீ"கிய#.

% நா

.

எ2ணி மகிO(ேத

ஆசிாியர# அ

பி

பர வாசதி

-----------

அ தியாய 43. ஸர7வதி 5ைஜ. தீபாவளி.
நா

பிைளயவகளிட

வ(ேத

வ(# ேச(# சில மாத"கேள ஆயின. சிதிைர மாத

(1871 ஏர); 1ரடாசி மாத

மாத"களி நா

பரதி இ4(ேதா . இ(த ஆ%

எDவளேவா விஷய"கைள ெதாி(#ெகா2ேட

. தமிO இல6கிய

ச ப(தமான விஷய"கேளா5 உலகதிள பலேவ% வைகபட மனிதகளி
இய1கைள*

உண(ேத

நிர பியவகைள பாேத

தைலநிமி(தவகைள*

அ

. ெசவதா கவியா தவதா

. அவகG அட6க மி6கவகைள*

க2ேட

. உள

1ைடயவக ேபால ந:பவகைள*

உபகார

1ைடயவகைள* 1றதி மாதிர

காண ேந(த#. வ%ைமநிைலயி

ெச3வைத மறவாத ெபாிேயாக பழ6க

நிகOசிகG6கிைடேய #

ப"கG

ஏபட#. அ:6க: இ

விரவி வ(தன. பரதி

தி4மைலராயனாறி?4(# ஒ4 வா36கா பிாிகிற#. நா
,நான

எ

ெச3* ெபாP# ழ? அகப56ெகா2ேட

ைன எ5#6 கைரேயறினாக.

ப

அDவிடதி ஒ4நா

. இர25 ேபக

இDவா% இ4(த என6< உணவினகைள6 காணேவ25ெம
உ2டாயி%. எ

கவதா

ற ஆைச

தா3, த(ைதய அேபா# Yாிய;ைலயி இ4(தாக.

பரதி< சமீபதி உதமதான1ர இ46கிற#. அதனா ஒ4ைற அ"ேக

ெச

% அ"கி4(த சிறிய த(ைதயாைர*

வரேவ25ெம

சிறிய தாயாைர*

பா#

ற ஆைச இ4(த#. 1ரடாசி மாதமாதலா நவராதிாி
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ஆர பமாயி%. எ

உதமதான1ர

ெச

ஆசிாியாிட

தின"கேளM

நா

. ெச ேபா# ஆசிாிய, “ேபா3 நா

ேற

இ4(#வி5 வா4 ” எ

விைடெப% ஸர,வதி &ைஜ6<

< நா

% Cறினா. பரதி நிகO(த கFட"கைள சில

மற(தி46கலாெம

ப# அவ எ2ண

ேபா .

விஜயதசமி
; ஊ46< ெச ேபா#

ஸர,வதி &ைஜ6< உதமதான1ரதி இ4(ேத

அ"ேக சில நாக த"கலாெம

%தா

ெச3#வி5 ம%நாகாைலயி 1ன&ைஜ*

மாணா6ககG6< விேசஷமான தின

1திய பாடைத அ

அ

அ

% ெதாட"<வ# ந

அ

ற வி4ப

உ%தி ெச3#ெகா2ேட

.

எ

சிறிய த(ைதயா சில தின

எ

ைன6 க:(# ேகாபி6<

வ1%தினா. அவ4
உ

சிறிய தாயா4 எ

னிட

இயைப அவகளிட

% எDவளேவா ச(ேதாஷ

ேபாகேவ25ெம


இ4(#வி5 ேபா< ப: எ

அளவற அ
நா

மார

ைன

1 &2டவக.

க2டேத இைல. “சாமா,

வரலா

வரலாெம

அைட(ேத

%

% ெசாகிறாேய! நா

வ(#விட ேபாகிற#?” எ

. உடேன

< நா பாட" ேகளாவிடா எ

% அவ ெசா

.எ

சிறிய தாயா4

பைத நா

இ4(# ேபா< ப: வ1%தினா. “இ"ேக

இ4பதி என6< ஆேTப

ஒ

%

ேதா%கிற#. நா

இைல. விஜயதசமியாகிய இ

வ4கிேற

ைற6<

பிைளயவக ைகயா ஏதாவ# 1,தக வா"கி6ெகா2டா நலெத
ம%ப:*

பரைத ேநா6கி 1றபேட

”எ

ன

னா. அDRாி அவ கிராம

சீபாக இ4(தா. அவ46< பல ேவைல ெதாைலக உ2ெட

அறிேவ

%

. இ"ேக ேவைல அதிகமாக இ46கிற#. அதனா வர:யவிைல. நீ

வ(தாேய எ
நFட

ைற6< அவகேளா5 இ4(#
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ெபா45 அவக

ேச(# ெகாளலா ”

அDவாேற <4&ைஜைய எதிேநா6கியி4(ேத

.

க2ட காசிக
ைத மாததி அவதி நசதிரதி தி4வாவ5#ைற ஆதீன ,தாபகராகிய W
நமசிவாய ;தியி

எ

<4&ைஜ நைடெப% . <4&ைஜ நாள

சிறிய தாயா <மார ேகாபாைலயெர

ேச(ேத

. நா



பவ4ட

தி4வாவ5#ைற வ(#

,

1 பாத தி4வாவ5#ைறயாக அDR அேபா#

காணபடவிைல. <4&ைஜ, <4&ைஜெய

மிகH

% காைலயி நா

% அய?ள கிராமதினக

சிறபாக ேபசி6ெகாவைத6 ேகட என6< அதி4நா ஒ4 ெபாிய

உஸவமாக நைட ெப%ெம

க2ட காசிக எ

ற க4# மாதிர

இ4(த#. ஆனா அ

க4#6< எDவளேவா அதிகமாக விள"கின.

% நா

எ"ேக பாதா ெப4"Cட . தமிO நா:ள ஜன"களி ஒDெவா4

வைகயாைர*

அ"ேக க2ேட

. நாவைக வ4ணதின4

ேசாழ ேதசதின த?ய ெவDேவ% நா:ன4

எதைன வைகயின! ச"கீத வி#வா

க2ேட

பா2: நாடா,

வ(தி4(தன. வி#வா

களி I%6 கண6கானவகைள6

களி

. அவகளி கைத ப2ZபவகG , வா3பா5 பா5பவகG ,
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Lைண, 1லா"<ழ, ேகா5 வாதிய , பி: த?ய வாதிய"களி ைக
ேத(தவகG இ4(தன. ஸ ,கி4த விவா

களி தனிதனிேய ஒDெவா4

சா,திரைத* கைர க2டவக அ"க"ேக த"கியி4(தன. ேவதாதியயன

ெச3தவக ேகாF: ேகாF:யாக ேவத பாராயண
இட"களி

இ4(தன. ேதவார"கைள இ

ெச3தப: ஆலயதி

னிைச ப2Zட

பிற

ஓ#

இைசவாணக வி&தி 4திராT தாரணேதா5 கதிேல ஒ4 வைகயான ேதஜ
விள"க மனைத6 கவ4

ேதவார

பல இட"களி?4(# த பிரா

த6க கனவா

த?யவைற ஓதி6ெகா2:4(தன.

க வ(தி4(தன. மட# 6கிய சிFயகளாகிய

க பல காணி6ைககGட

வ(தி4(தன. மற ச(தப"களி

த"க ஞானாசிாியைர தாிசி6க இயலாவிடா
<4&ைஜ தினத

% தாிசி# பிரசாத

வ4ஷ#6< ஒ4 ைற

ெப% ெசவதி அவகG6< ஒ4

தி4தி இ4(த#. W பிரமணிய ேதசிக4ைடய அ

உளைத பிணி# இPதன. தமிOநா: ெத

1 நிர பிய ெசாக அவக

ேகா:யி இ4(தவகG

இ6<4&ைஜயி வ(# தாிசிபைத ஒ4 விரதமாக எ2ணின. அவரவக வ(த

வ2:க அ"க"ேக நி%தப:4(தன. <5 ப சகிதமாகேவ பல

வ(தி4(தாக.
அ

ன தான

<4&ைஜ கால"களி அ

அ
அ

ன

அளி6கப5ெம

னதான

மிகH சிறபாக நைடெப% . யாவாிM

பத< அறி<றியாக மடதி உஸவதி

ன6ெகா: ஏ%வாக. பல வைகயான பரேதசிகG

தநா

ஏைழ ஜன"கG

அ"ேக

வ(# ெந5நாகளாக6 கா3(#ெகா2:4(த த"க வயிறார உ25 உள
உட

<ளி(# வாO#வாக. பிராமண ேபாஜன

ெத4ெத4வாக L5Lடாக6 <4&ைஜயி

விமாிைச விள"கிய#.

அDRாிளவக த"க த"க L: விேசஷ
மாவிைலகளா

ேதாரண"களா

<ைறவற நைடெப% .

L5கைள*

நடப# ேபா

ெத46கைள*

ேற

அல"காிதி4(தன. வி4(தினகைள வரேவ% உ2பிதன. <4 &ைஜ மடதி

மாதிர

நிகOவத

%; தி4வாவ5#ைற6ேக ெசா(தமான தி4நா அ#. ஒ4

வைகயி தமிOநா56ேக உாியெத

அதி4நாளி அ"ேக ஒ
,தல விேசஷ

%

ெசாலலா . தமிO நா:ள பல4

% C: ஆன(தறாக.
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தி4வாவ5#ைறயிள மட

மிகசிற1ைடயதாயி4ப# அDR46<

6கியமான ெப4ைம. அதேனா5 இயபாகேவ அ# ேதவார

தி4ஞானச ப(த;தி நாயனா த

ெபற ,தல .

த(ைதயா ெச3த ேவவி6காக ஆயிர ெபா

சிவெப4மானிடமி4(# அதலதி ெபறன. அதனா அ"ேக உள

தியாகராச;தி6< ,வண தியாகெர
,வாமியி

தி4நாம மாசிலாமணிbசெர

அ#ய<சநாயகிெய

பவ:வ#ட
ெபறைமயி

அ பிைக த

ற ெபய வழ"< .
ப#; அ பிைகயி

ப#; ஒ4 ைற அ பிைக சிவா6ைஞயா அ"ேக

வ(# அ"<ள தீததி ,நான

அதலதி<6 ேகா6தி, ேகாகழிெய

யXப

அைணெதP(தாெர

தி4நாம

ெச3# அப வ:வ
M

நீ"க

ெபயக வழ"< .

ெபற கால# அபிரா:ைய சிவெப4மா

ப# 1ராணவரலா%. அத< அைடயாளமாக

அைணெதP(த நாயகெர

ற தி4நாமேதா5 ஒ4 ;தி அ"ேக

எP(த4ளியி46கிறா. உஸவதி தீத" ெகா56க எP(த4Gபவ

அ ;திேய.
அதலதி

ம2டபதி

ஆலயதி பல அரசமர"க உளன. அைவ பட4
ேம மதி?

அதனா அத< அரசவன

எ

ேம

பட(தி46< தல வி4T

அர.

அ(த அரேச;

ற காரண ெபய உ2டாயி%. சிற(த சித4

நாய

மாகG ஒ4வ4மாகிய தி4;ல இதலதி தவ 1ாி(# தி4ம(திரைத

ேபா

ற ேதாறைடய#.

அ4ளி ெச3தன. ஆலயதிM அவ எP(த4ளியி46<

மடைத சா(த ஓாிடதி தி4மாளிைகேதவெர
உ25. ேபாகாி

ஒ4 சமய

சிFய4

M

ேகாயி ஒ4 <ைகைய

சித4ைடய ஆலய

தி4விைசபா பா:யவகG ஒ4வ4மாகிய அவ

அ6ேகாயி மதிகளி

ேமள ந(தி உ4வ"கைளெயலா

உயிெபற ெச3# ஒ4 பைகயரசேனா5 ேபா1ாிய அMபினாெர
வரலா%. அ# த அDவாலய மதி?

அ"ேக ,வாமி ச(நிதியிள ாிஷப

ாிஷப ” எ

ப# பைழய

ேம ந(திகேள இலாம ேபாயினவா .

மிக ெபாிய#. “பட(த அர வள(த

% ஒ4 பழெமாழி அப6க"களி வழ"<கிற#.
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அDவாலய

தி4வாவ5#ைற மடதி

சிற1ள அDவாலய

நிவாக#6< உபட#. இயபாகேவ

ஆதீன ச ப(ததா பி

விள"<கிற#.

M

சிற1ைடயதாக

உஸவ சிற1
<4&ைஜ நைடெப%
உஸவ

காலதி இDவாலயதி

விமாிைசயாக நிகP . ரத சதமிய

ப#நா மிகH

ெப4 பா

ரத சதமி*

வ4ஷ"களி இர25

காைலயி மாைலயி

<4&ைஜ*

ஒ

ஒேர நாளி வ4வ#

நைடெப% .

% தீத .

% அ5ேத வ4 ; சில

ைறெயா

உ25. ஒDெவா4 நாG

W ேகாதீச Lதியி தி4Hலா வ4வா. அெபாP#

ஆதீனகத பாிவார"கGட

வ(# உஸவ

ெச3விபா. தியாகராஜ ;தியி

காசிெய

ரேதாஸவ

நடன

% ெபய. ஆலயதி உஸவ

ஒP"காக நைடெப% ப:

உ25. அத< ப(த6

மடதி <4&ைஜ* ஒ4"ேக

நைடெப%வ# ஒ4 சிறபாகேவ இ46< . அயKாி?4(# வ4பவகGைடய

க2கைள*

உளைத* கவவத< உாிய பல விேசஷ"கG6<

அDவிர25

நிகOசிகேள காரணமாக அைம(தன. சிவப6தி*ளவக ஆலய உஸவதிேல

ஈ5படன. ஞானாசிாிய ப6தி உைடயவக, <4&ஜா விேசஷ"களி
உைடயவக “எலாவைற*

ஈ5படன. இர25
இ

1%வத< பல ேதக"கG

பல க2கG

ஒ4"ேக தாிசி#

இைலேய!” எ

% வ4(தினாக.

சாபா5
நா

தி4வாவ5#ைற Lதியி \ைழ(த# த அ"<ள ஆரவார

க2டகாசிகG

நி

% நி

எ

% பாேத

ைன பிரமி6க ெச3தன. ஒDேவாாிடதி

ெத4ெத4வாக அைல(ேத

Mட

வ(தவைர*

. எ"க க2கG

அைழ#6ெகா25

அைல(தன. ப

வைரயி றிறி6 காவ? க2ட#; வயிறி

எதைன Cட ! எ

இட

அ

னிர25 மணி

பசி கி2:ய#. சாபிட

% எ2ணி ேபாஜனசாைல6< ேபாேனா . அேடயபா!

கிைட6<ேமா எ

னதான

உளவைற

. அ6Cடதி பிைளயவக இ46<மிடைத நா

எ"ேக க25பி:ப#? எ

பிற< பா6கலாெம

நா

ன இைரச! எ
ற ச(ேதக

ன சாபா5! எ"கG6< அ6Cடதி

வ(#விட#. காைலயி ஒ

நட(# வ4கிற#. நா"க ேபானேபா#

ப# மணி த

Cடதி<6
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<ைறவிைல. ெமல இட பி:# சாபி5வத< மிகH தி2டா:

ேபாேனா . அDHணவி

மி<தியா சாபிட பிற<

சிறி# சிரமபேடா .

ஆசிாியைர ேத5 ேவைலைய ெதாட"கிேனா . சாபிட சிரமதா

ம%ப:*

காைலயி ேத:யேபா# இ4(த ேவக

எ"கG6< அேபா# இைல. ெமல

ஒDெவா4 ெத4வாக றிேனா . இைடயிைடேய கா2ேபாைர, ‘பிைளயவக
எ"ேக த"கியி46கிறாக?” எ

% ேகேபா . “அவக எ"< இ4பாக;

ப2டார ஸ(நிதிகேளா5 சலாப

ெச3#ெகா2:4பாக; வி#வா

க

Cடதி இ4பாக, இலாவிடா மாணா6ககG6< பாடS ெசா?
வ4வாக” எ
எ

% விைட C%வ. “மாணா6ககG6< பாடS ெசாவாக”

பைத6 ேக< ேபா# என6< ஒ4விதமாக ேவதைன உ2டா< .

“அ6Cடதி ேசராம இப: நா

தனிேய திாி(#ெகா2:46கிேறாேம!” எ

நிைனH எP . உடேன கால:ைய ேவகமாக எ5#ைவேப

.

ற

பிைளயவகைள6 க2ட#
கைடசியி, ெத< Lதியி மட#6 காாிய,தராகிய நமசிவாய த?யாெர

L5 தி2ைணயி எ

சில கனவா

கG

ஆசிாிய அம(தி4(தைத6 க2ேட

த பிரா

கG

“எெபாP# வ(தீ? ஆகார
எ

%அ

எ

ேற

. பிற< எ

M

பதி ெசா

ேற

னHட

,

, “உட 1

ஏதாவ# ம4(# சாபி5கிறீேரா?” எ

தா3 த(ைதயைர பறி விசாாிதன.

“<4&ைஜைய இ#வைரயி நீ பாததிைலேய?” எ
“இைல” எ

ைன6 க2டHட

ஆயிறா? ேதக ெசௗ6கிய எப: இ46கிற#?”

1 த# ப விசாாிதாக. நா

இைளதி46கிற#. இ

. அவ ப6கதிேல

இ4(தாக. எேலா4 மிகH

ச(ேதாஷமாக ேபசி6ெகா2:4(தன. பிைளயவக எ

பவ

றா. “இைல”

% ேகடா.

.

“இ(த மாதிாி விேசஷ

எ"<

ெகாைடயினாேம நட6கி

இரா#. எலா ஸ(நிதானதி
றன.”

ெப4ைமயினா
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ஸ(நிதானெம

ற# ஆதீனதைலவராகிய W பிரமணிய ேதசிகைர.

“இனிேம பாட" ேகக வரலாமலவா?”
“நா

.”

காதி46கிேற

“<4&ைஜயானHட

ஆர பி6கலா ” எ

மாரதி< ேபாேவ

. அ"ேக ேபானHட

% ஆசிாிய Cறியேபா# எ

ேகபதி என6< இ46<

உள

<ளி(த#. பாட"

ஆவைல 1லப5#வத< 

ெசாவதி தம6<ள சிரைதைய அவ 1லப5தினா.
நா

பிைளயவகGட

வ(ேத

. பல கனவா

இ4(# அ"ேக நிகP

வ(தவக யாவ4 அவைர6 க2டHட

அ

றா. நாM

ஒ#"கி நி

ைப ெவளிப5தின. உகா(தி4(த த பிரா

எP(# நி

த பிராென

றாக. ஐ(#

அவ பி

ெச

ேற

. எதிேர

% கமலசியா த

க அவைர6 க2ட#

% வரேவறாக. அ"ேக <மாரசாமி த பிராM
பவ4

ேப பாடS

ச பாஷைணகைள6 கவனி#

க வ(#வ(# ேபசிவி5 ெச

மணியளH6< ஆசிாிய மடதி< ெச

பாட

பரமசிவ

இ4(தன. அவக பிைளயவகேளா5 ேபசி6ெகா2ேட

மடதி

கிழ6ேக இ4(த <ளதி

மடதி

ச ப(தமாகH

கீைழசHக2:6< ெச

கைரயிள (இேபா# <ள

% அம(தன. எேலா4

=(#விட#)

தமிO ச ப(தமாகH

பல விஷய"கைள ேபசியி4(தன.

காசி6 கல பக
“இ

% நலநா. ஐயாவிட

ேவ25ெம

நல தமிOI ஒ

ற ஆைச உ2டாகிற#” எ

“ேககலாேம” எ

ேகக ேவ25ெம

% ெசாலேவ, அவ4
றாக.

ைற பாட" ேகக

% <மாரசாமி த பிரா
பரமசிவ த பிராM

ெசா

னா.

காசி6 கல பக
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“காசிசாமி6< 
Cறினா.

காசி6 கல பக

என6< த? விஷய
ெதாி(#ெகா2ேட

நடப# ெபா4தேம” எ

விள"காவிடா

. பரமசிவ த பிரா

% ஆசிாிய

பிற< விசாாி#

சில வ4ஷ"க காசியி இ4(தவ.

அதைகயவகைள6 காசிசாமிெய

% அைழப# மட# ச பிரதாய .

காசி6 கல பகைத நாேன ப:ேத

. அ(த ெபாிய <4&ைஜ விழாவி ெவளியி

அ"க"ேக வாதிய ேகாஷ"கG ெகா2டாட"கG

ஸ(ேதாஷ ஆரவார"கG

நிர பியி46க, நா"க ஒ4 <ளத"கைரயி சிறிய சHக2:யி காசி மாநக

சிறைப*

க"ைகயி

காசி6கல பகதி

;ல

வா6காகிய அ6கல பக

ெப4ைமைய* W விவநாதர# க4ணா விேசஷைத*
அMபவி# வ(ேதா . W <மர<4பர வாமிக

ெசாைவ, ெபா4ைவ நிர பிய#. சில காலமாக

பிைளயவகைள* தமிOபாடைத*

வி5பிாி(தி4(த என6< அ

பிைளயவகைள6 க2ட லாபேதா5 பாட" ேக<

லாப

கிைடத#.

ேச(#

%

இரH எ5மணி வைரயி அபிரப(தைத6 ேகேடா . ஐ ப# பாடக
நைடெபறன. பிற< அவரவக விைடெப% ெச

ெத< Lதியி தா த"கியி4(த வி5தியாகிய சி
-----------

றாக. பிைளயவக

ேனா#வா L56< ெச

றா.

அ தியாய 45. )லைம. அ)
<4&ைஜ தினத

% இரH ஆகாரமான பிற< அ"ேக நைடெப%

விேசஷ"கைள பா6க ெச

ேற

. W பிரமணிய ேதசிக ஓ அழகிய

சிவிைகயி அம(# படண பிரேவச

Cட

வ(தா. உட

வாண ேவ:6ைககG வாதிய ழ6க

வ(த அ:யாகளி

அ(த ஊவலைத

சிறபிதன. பல சிற(த நாத,வரகாரக த"க த"க ஆறைல
ெவளிப5தின. சிவிைகயி

அல"கார

க2ைண பறித#. படண பிரேவச

காலதி சிFயக L5களி தீபாராதைன நட(த#.
ெகா6 காசி
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படண பிரேவச

ஆன பிற< ெகா நைடெபற#. அேபா#

ெகாம2டபதி ஆதீன தைலவ Lறி46க அவ46< &ைஜ த?யன

நைடெப% . 1Fப"களா அல"காி6க ெபற ம2டபதி

இைடேய

பிரமணிய ேதசிக அைசயாம அம(தி4(தா. அவ4ைடய ேமனியி

அைம1

தீப"கGட

ஒளி*

ஏேதா ஓ அழகிய வி6கிரகைத அ"ேக ைவ# =ப

&ைஜ ெச3வதாகேவ ேதாற ெச3தன. ெகா நைடெப%

ெப4"Cடமாக இ4(த#. ேதவார ப2ணிைச*

இைடவிடாம ஒ?தன.

எலாவைற* க25களி# பி
வ(ேத

. ஆசிாிய உற"காம த

இடதி

வாதிய ேகாஷ

1 பிைளயவக த"கியி46<

ந2பராகிய மகா?"க

பிைளெய

ஜாைக6<
பவ4ட

ேபசி6ெகா2ேட இ4(தன. அவக ேபசினா அ(த மட# ச பிரதாய"கG

பிரமணிய ேதசிகர# சிற1

என6< ெதாியவ(தன.

ெகா நட(த பிற< ேதசிக சிரமபாிகார

ெச3#ெகாளாம வ(தவகG6<

விைடெகா5# அM1வ# வழ6க . ம%நா காைலயிேல 1றப5ேபாக

ேவ2:யவக <4&ைஜய
ெசவாக, <4&ைஜய
த"களா இய

% இரேவ ேதசிகைர தாிசி# உதரHெப%

% காைலயி ேவளாள பிர16கG

ற ெபா4ைள பாதகாணி6ைகயாக ைவ# ேதசிகைர

வண"<வாக. அவகG6< மறவகG6<
ச மான

பிற4

ெச3# அM1

அவரவக த<தி6< ஏறப:

காாியைத ஆதீனகத <4&ைஜய

கவனிபா. பிரமணிய ேதசிக இDவிஷயதி சிறிேதM

வ(தவகGைடய ெசௗகாியைத அMசாி# உடM6<ட

பிர16கைள அM1வேதா5 வி#வா

அM1வா. பல ம%நாG
ெசவ#25.

கைள*

இ4(# சலாப

த"க

% இரH

தாமத

ெச3யாம

அMபிவி5வா.

த6க ச மான ெச3#

ெச3# விைடெப%

ெச3* தான
இெச3திகெளலா

பிைளயவகG

மகா?"க

பிைள*

ேபசி6ெகா2:4(த ச பாஷைணயா ெதாியவ(தன. ெகாைடயாளிக

ெகாைடெப%வா4ைடய ெசௗகாிய#6< ஏறப: நட(#ெகாவைத நா


எ"< ேகடதிைல; க2ட#மிைல. பிரமணிய ேதசிக

அதைகயவெர

த<தியானேத எ

பா#வி5

பைத அறி(தேபா# அவ46< ஏப:46<
% நிைனேத

வ(ேத

.

. நா

1கO %

அ6காசிைய ேநேர சிறி#ேநர

அத<
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மகா?"க பிைள ேபசி விைடெப% ெச

ற பிற< ஆசிாிய அDL:

இைடகழி தி2ைணயி சயனி#6ெகா2டா. ஒ4 நிமிஷ"Cட இரா#; அத<

யாேரா ஒ4 தியவ வ(தா. அவ ெபய பபதி ப2டாரெம

ப#. அவ பைழய

கைதையெயலா ெசால ஆர பிதா. பிைளயவகைள இளைமயி அவ

பாீைT ெச3தாரா . அவசரமாக ஊ46< ேபாக ேவ25மா . இ

எ

னேவா றி வைள# ேபசினா. கைடசியி தம6< ஒ4 ெச3*

இயறித(தா பிரமணிய ேதசிகாிட
ெபற அMCலமா< எ

% ெசா

னா. அ6கவிஞபிரா

வா"கி6ெகா25 ேபானா. ஆசிாிய ம%ப:*

மெறா4வ வ(தன. அவ4
இப:ேய ஒ4வ பி

1லவ4

ஒ4 ெச3* ெச3# த4 ப: யாசிதா.

ஒ4வராக அ

% இரH Pவ#

. வி:யகாைலயி எP(தேபா#தா

பல பிைளயவகளிட
ஸ மான

றா. நாM

ெகா5#
ம%ப:*

சில நாழிைக பாேத

% ெதாி(த#.

உட

அவ அMFடான
ேபாேன

ெச3#ெகா25 பிரமணிய ேதசிகாிட

. அவ இரH Pவ#

ச?பிலாம காைலயி ,நான

த

ைகேயாயாம

தவியவைற :#6ெகா25

தி46ைக வழ6கைத ெதாட(# நடதி வ(தா.

உ2டாயின. பிைளயவக அவைர வ(தன

தி4நீறிடெப% ஓாிடதி அம(தா.

“இராதிாி பலேப த"கG6< சிரம

எ

. பிற<

ஆசிாிய இரH Pவ#

பிைளயவகைள6 க2டHடேன அவ46< கமலசி*
சிாி1

ெப%

1ரவல4

ெபாP#வி:(தHட
ெச

உடேன

கீேழ ப5தா. அ5த நிமிஷேம

றாக. இ(த ஆசாியமான நிகOசிகைள நா

="கேவயிைல எ

ன

அளிதா. அவ அைத

பாட வா"கி6ெகா25 ேபா3 பிரமணிய ேதசிகாிட
க2ணய(ேத

எ

தாேம ெச3ததாக ெசா? ச மான

சவசாதாரணமாக ஒ4 பாடைல எPதெச3# அவாிட

ெச

M

% ேதசிக ேகடா. ஆசிாிய 1

“ஒDெவா4வ4
பா5! எ

அத

ேம ஒ4

ெச3#வி5

ெகா5#விடாகேபால இ46கிறேத!”

னைக &தா.

பாட ெசா ேபா# நம6< பரமான(தமாகிவிட#. எ

ன வா6<! எ"கி4(#தா

விைளகிறேதா!” எ

றா ேதசிக.

ன
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“எலா

ஆசிாிய.

மகாஸ(நிதானதி

“நாச?6காம பா5

“ைக ச?6காம ெகா56<

1லவ4

றன.”

1ரவல4

”எ

% பணிேவா5 Cறினா

உ"க ெப4ைமைய ேந% இரH ந

ெதாி(#ெகா2ேடா ”

பிரகாசப5கி

தி4வ4 பல(தா

ஸ(நிதானதி

ேபசி6ெகாG

ெகாைடயினாதா

,த பி# ேபானாக.
அ

எலா

வாைதகG6< அளH2ேடா? அ"ேக

இ4(தவக யாவ4 விஷயைத பிரமணிய ேதசிகாிட

தாயிM

றாக

ேக5 ஆசாியதா

1

பிற< ஆசிாிய விைடெப% ெவளிேய வ(# ெகாம2டபதி நி
காாிய,தராகிய ராைமயெர

பவைர அைழதா; “சாமிநாைதய காைலயி ஆகார

ெச3#ெகாவ# வழ6க ; அத< ஏபா5 ெச3யேவ25 ” எ
ெசா

னா. அவ எ

றி4(த

% அவாிட

ைன அைழ#6ெகா25 அ6கிரகார#6< ெச

த ைடய ஆகார விஷயதிள கவனைத6 கா: எ

றா.

ஆசிாிய46< எ

உணH விஷயதி இ4(த ஜா6கிரைத அதிக . இைத பலைற நா

உண(தி46கிேற

.த

ஆசிாிய கா:ய அ

அறி(தவ

<ழ(ைத வயி%வாட பாராத தாயி

16<

ேவ%ைமேய இைல. இைத நா

ேன

மனமார

. அ(த வாைதக எ

பாக நட#கிறா” எ

தாயா காதி விP(தன. “எ

அப: ெசாகிறா3! தாயாைர6 கா: ஒ4வ அதிக அ

எ

16<

எ

. ேகாgாி இ4(த காலதி ஒ4ைற பிைளயவகைள பறி

ேப ேபா#, “ெபற தாயாைரவிட மிகH அ
ெசா

அ

% ேகடா. எ

ெபற தா36< அ

%

ன அபா

1காட :*மா?”

வாைதகளா அவ சிறி# வ4தைதேய அைட(தா.

1 இ46கலா ; ஆனா அைத ெசய?காட இயலாதப:

அவ நிைல இ46< . எ

ஆசிாிய4ைடய அ

ேபா அDவேபா# ெசயகளாக
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பாிணமித#. அெசயக மறவகG6< சிறியனவாக ேதாறலா . நா
.

அவைற ெபாியனவாகேவ க4#கிேற
அ

ன&ரணி

ஆசிாியர# அ
ெச

ைப பறி நிைன#6ெகா2ேட ராைமய4ட

ற L56< \ைழ(ேத

. “அ

ன&ரணி” எ

அவ அைழ#

% ராைமய த தம6ைகைய

அைழதா. பல சமய"களி சாதாரணமாக ேதா% சில நிகOசிக 6கியமான
சில சமய"களி மனதி ந

றாக பதி(#வி5கி

பசியறி(# உணH6< ஏபா5 ெச3*

எ

மற விஷய"கைள மற(தி4(த என6< “அ

ஆசிாிய அ

ன&ரணிையேய அவ அைழதா எ

ச(ேதாஷ

உ2டாயி%. காசியி அ

விேசஷ சிற1ைடயெத

நிைலைய*

ைப*

ன&ரணி” எ

ச<னமாக ேதாறிய#. ஒ4விதமான ஆன(த

அ

றன. எ

நிைனதப:ேய

ற அெபய ஏேதா நல

ஏபட#. என6< ஆகார

ன ச(ேதாஷ

ன&ரணி அ பிைகயி

தி46ேகாயி

. தநா இரH காசி6

% ேகவி*றி4(ேத

ன&ரணிேதவிேய என6< அ

பாவி#6ெகா2ேட
அ

ன

. “நம6<6 <ைறவிைல எ

நிமித"களா உண#கிறா

”எ

; ம%நா

பைடததாக

பைத இைறவ

இதைகய

% நிைன# மகிO(தப:ேய

ன&ரணிய மா இட ஆகாரைத உ25 மீ25

அZகிேன

உதவ

விைள*ேமா அதைகய

கல பகைத ப:தேபா# காசி நகரைத மனதா அMபவிேத

காைலயிேல அ

எ

.

பிைளயவகைள

பாட
“காசி6 கல பகதி எSசிய பாட"கைள* ப:# விடலாேம” எ

ெசா

னா. <மாரசாமி த பிரா

த நாைள6 கா:

அ(த பிரப(த

த?யவக பாட

அதிக ஊ6கேதா5 நா

அ

% ஆசிாிய

ேகபதகாக வ(தாக.

% ப:ேத

:(த#. அபா <மாரசாமி த பிராM

. பக?

ேவ% சில4

பிைளயவகைள பா#, “இ(த இர25 தின"களி ஒ4 நல Iைல6 ேக5
:ேதா . ஐயா அவக இ"ேகேய இ4(# பாட

Iகைள நா"க ேகேபா . எ"க ெபாP#

ேக56ெகா2டன.

ெசா

னா இ

M

பல

பயMளதாக ேபா< ” எ

%
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ஆசிாிய மார

ெச

% சில தின"களி வ(# அவக வி4பைத

உேளாாி

ைப*

நிைறேவ%வதாக வா6களிதா. தி4வாவ5#ைற6 காசிகைள* அ"<
அ

வ(தி4(தா ந

க2ட என6< பிைளயவக தி4வாவ5#ைற6ேக

றாக இ46<ெம

ற எ2ண

உ2டாயி%.

ேசாழ ம2டல சதக
அ

% பிபக? தி4மைலராய

கனவா

படணதி?4(# ஆசிாியைர பா6க வ(த

ஒ4வ, தா ெகா25வ(த ேசாழ ம2டல சதக ஏ5 பிரதிைய

பிைளயவகளிட

ெகா5தா. அைத வா"கிய ஆசிாிய எ

பிாி# ப:6< ப: ெசா

ச(ேதாஷ

அளி#

னா. 1திய Iகைள ப:பதி என6< அளவிலாத
. அ"க"ேக

உ25. ஆதலா அைத ஊ6கேதா5 ப:6க ஆர பிேத

அவ விஷய"கைள விள6கி6ெகா2ேட ெச
ேசாழ ம2டல சதகெம
சதக"களி

னிட

ஞாபக(தா

றா.

ற ெபயைர6 ேகடHடேன என6< நா

வ(த#. நீதிகைள I% I% பாடகளா எ5#6C%

அ(த சதக"களி உள ெச3*கைள ேபா
காணவிைல. “சதகெம

ப:த

ற பாடகைள இசதகதி

றா ெபாிய பா56களாக இ46<ேம” எ

% ஐ*% நா

வினாவியேபா#, நீதி சதக"கG6<

ம2டல சதக"கG6<ள ேவ%ைமைய

ஒDெவா4 நா:

ெப4ைமைய*

அ(நா: வாO(தி4(த அரச, 1லவ,

ச பிரதாயெம

அப: பா:ய Iேல ேசாழ ம2டல சதகெம

ஆசிாிய விாிவாக எ5# ெசா

னா.

உபகாாிக த?ேயா4ைடய ெப4ைமைய* தனிேய ெதா<# பா5வ# ஒ4
%

இயறியவ ேவe ஆமநாத ேதசிகெர

%

%

அதைன

ப:6கா 1லவ ெதா2ைட

ம2டல சிறைப பாரா: பா:ய ெதா2ைட ம2டல சதக
சிற(தெத

%

Cறினா.

மிகH

விைடெபற#
சில மணிேநரதி ேசாழ ம2டல சதக

Pவைத* நா

ப:# :ேத

அதிேல <றிபி5ள சில பைழய வரலா%க விள"கவிைல.

.
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அபா பிைளயவக எ
வரலாமலவா?” எ

ைன ேநா6கி, “இப:ேய எ

Mட

% ேகடா.

“இைல. 1தக"க, வ,திர"க த?யன ஊாி இ46கி
பா# எேபா# வரலாெம
.”

தி4 பிவி5கிேற
“அவசர

% ேக5 ேபாகேவ வ(ேத

ேவ2டா . ஊ46< ேபா3 இ

வரலா . அத< நா
அ

மார

மார

M

றன. ஐயாைவ

. ேபா3 உடேன

சில தின"க இ4(#விேட

ேபா3வி5ேவ

. அ"ேக வ(#விடலா .”

றிரH தி4வாவ5#ைறயி த"கியி4(# ம%நாகாைலயி நா

விைடெப% Yாிய;ைல ேபா3 ேச(ேத

<4&ைஜ சிறைப*
ெதாிவிேத

ஆசிாிய4ைடய அ

. ேக5 அவக மிகH

.எ

ஆசிாியாிட

த(ைதயா த?யவகளிட

1 ெசயகைள*

மகிO(தன.

பறி

Yாிய;ைலயி ப# நாக வைரயி இ4(# பைழய பாட"கைள ப:#
வ(ேத

. அபா ஒ4நா த(ைதயாைர அைழ#6ெகா25 மார

பிைளயவக அ"ேக இ4(தாக. எ

வ(ேத

.

த(ைதயா மாரதி ஒ4நா த"கி

ம%நா விைடெப% Yாிய;ைல6< ெச

%விடா.

மார நிகOசிக
நா

மார

வ(தேபா# பிைளயவக சேவாிநாத பிைள6< ேவ% சில46<

W சிவபிரகாச ,வாமிக பிரப(த"கைள பாடS ெசால ஆர பிதி4(தா.
நாவ நா

மணி மாைல த?ய சில பிரப(த"க நிைறேவறியி4(தன. நா

ேபான சமயதி பிTாடன நவமணிமாைல நட(# வ(த#. அதமிO பாடதி

நாM

கல(#ெகா2ேட

ேக5 :ேத

. இைடேவைளகளி 

. மதியி ஆசிாிய காைர6கா? இ4(த ஓ அ

வி4 பியப: அDR ெச

ப

% அப:ேய தி4வாX, தி4சிராபளி த?ய

இட"கG6< ேபானா. மாரதி எ
மாரதி நா

1 நட(த பிரப(த"கைள*

Mட

சேவாிநாத பிைள இ4(# வ(தா.

சாபி5 வ(த வி5தி6<6 ெகா56க ேவ2:ய பண

இயலாைமயா அ"ேக ஆகார ெச3ய ேபாகவிைல. ஆதலா அாிசி

ெகா56க
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த?யவைற ெப% நாேன சைமய ெச3# சாபிட ெதாட"கிேன
பிைளயவக ெவளி பிரயாணதி இ4(தா எ
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% சேவாிநாத

, நாேன

சில தின"களி ஆசிாிய மார#6< தி4 பி வ(தன. வ(தHட
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;

%
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ஆகார
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.

ெசா
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அ ப1ராண
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ெசா

னா. அவ 
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M
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வ4 ப: ெசா
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அவ ெசால அவைற நா
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ைன ப:#
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அதி உள பாடக Pவைத*

ேதவார
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ப:# தி4த"கG

% தின"களி

ெச3ேத
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ெசால ெசால ஒ4வ எPதினா. அவ தி4தமாக எPத6

C:யவரல. நா

ஏதாவ# ெசா

ச(ேதகப5தா

ம%ப:*

னா அைத6 காதி வா"கி6ெகாளாம சில

இட"களி ேவறாக எPதியி46கிறா. இப: இவ ெச3தி4பாெர
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ேன

எP#ேவா கிைடப# அ4ைமயாக இ46கிற#” எ

%

. ெசாவைத சாியாக
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எ
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”எ
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%
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“தி4வாவ5#ைற6< வ(# இ4பதாக ெசா?யி46கிேற
பாட

ேகக ேவ25ெம

:#விடலா ” எ
பிரயாண
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. த பிரா
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% அவ ெசா

னா. அேபா# நா

தி4வாவ5#ைற
.

சமீபதி இ4பைத அறி(# ச(ேதாஷமைட(ேத

அ தியாய 46. இர<) லாப
தி4வாவ5#ைற பிரயாண

மார

நா

வ(# ேச(த அ5த வாரேம பிைளயவக தி4வாவ5#ைறைய

ேநா6கி 1றபடாக. நாM

ஏ5 வ:கG

சேவாிநாத பிைள*

எ"கG6< ேவ2:ய வ,திர"கG

ேபானைவ.
மார

எதிபாதப:ேய விைரவி ஏபட#. நா
உட

ெச

ேறா . சில

நா"க எ5#6ெகா25

எைலைய தா2: வ2: ேபா36ெகா2:4(த#. “அ ப 1ராண

வ:ைய எ5 ” எ

% ஆசிாிய Cறேவ நா

“எPதாணிைய எ5#6ெகாG ” எ

.

அதைன எ5# பிாிேத

% அவ ெசா

னா. நா
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னேம

% எ2ணிேன

.

கவிைத ெவள
ஏைட பிாி# அ ப 1ராணதி எPதெபறி4(த இ%தி ெச3*ைள
வாசி6க ெசா

னா. பிற< சிறி#ேநர

ஏேதா ேயாசிதா. அபா 1திய

பாடகைள ெசால ஆர பிதா. “ெபாிய ஆசாியமாக அலவா இ46கிற#
இ#? வ2:யிேல பிரயாண
எPமா? கவிக ேதா

%மா? அப: ேதா

ேம ெசால :*மா?” எ
அவ மனபாட

ெச3கிேறா . இேபா# மன

% பலவா% நா

றினா

ெச

நாைல(# பாடகG6<

எ2ணமிடலாேன

.

ப2ணிய பாடகைள ஒபிப#ேபால தைடயி

ெச3*ளாக ெசா? வ(தா. வ2: ெமல ெச

ெவள

ஓ5மா? கபைன

ஆ%ேபால வ(#ெகா2:4(த#. எ

ற#. வ2:யி

றி ஒDெவா4

ற#. அவ4ைடய கவிைத

ைக* எPதாணிைய ஓ:

ஆடதி எP#6க மாறி*

வாிக ேகாணி*
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அைம(தன. அவ ெசா

சிற1ைடயனவாகH

ன ெச3*கேளா தி4தமாகH

இ4(தன.

வடேதசதி?4(த ந(தென
ேப%ெபறாென

ெபா4

M

அரச

தி4வ பாி வழிப5

ப# 1ராண வரலா%. அவ

அ(த ,தல#6< வ(தாென

46கமாக ெசா? :6காம இைடவழியி உள ,தல"கைள எலா
தாிசி# வ(தாென

% அைம# அ(த அ(த ,தல"களி

%

ெப4ைமகைள

46கமாக ெசாவத< ஒ4 வா3ைப அைம#6ெகா2டா. அ6கவிஞ.

சிவ,தல விஷயமாக பல ெச3திகைள அவ அறி(தி4(தா. ச(தப
ேபாெதலா

ந(த

அவைற வ1%த ேவ25ெம

பல சிவ ,தல"கைள தாிசி# இ

ெசால ஆர பிதா.
அப<தி6< “ந(த

வழிப5 படல ” எ

உைர6<

ப# அவர# அவா. ஆைகயா

1றாென

% ெபய. 

பாடெபறி4(தன. அத< ேம ந(த

கிைடத

ற வரலாைற விாிவாக

1 53 பாடக

பிரயாணைத பறிய ெச3திகைள

ெச3*க எ"க பிரயாணதி இயறபடன.

அDவேபா# ஒDெவா4 ெச3*ைள ஆசிாிய 1தியதாக ெசால நா
எPதியி46கிேற

. அ6கால"களிேல*

அவர# கவி#வைத6 <றி# நா

விய(த#25. ஆனா இபிரயாணதி என6< உ2டான ஆசாியேமா

எலாவைற* மீறி நி

ற#. ஒ4 வரலாைற அைம# ெதாடசியாக

ேபவ#ேபாலேவ ெச3*க ெச3வெத

பைத6 கைதயிதா

க ப ஒ4 நாளி எPI% ெச3*க பா:னாெர

ேக:4(ேத

.

% ெசாவாக. “அDவளH

விைரவி ெச3* இயற :*மா? அ# க56கைதயாக இ46க ேவ25 .
அல# க ப ெத3விக ச6தி*ைடயவராக இ46கேவ25 ” எ
நிைனதி4(ேத
அத< பி
வ4வைத*
இ46<ெம

.அ

% நா

ைற தின ஆசிாிய ெச3*கைள இயறிய ேவகைத*

பல சமய"களி அவ4ைடய கவிைதெவள

ெப46ெக5#

ேநேர அறி(த என6< அபைழய வரலா% உ2ைமயாகேவ

ற ந பி6ைக உ2டாயி%.

வ2:யிேல ேபாவைத நா"க மற(ேதா . த கபனா உலகதி அவ சSசார

ெச3தா. அ"கி4(# ஒDெவா4 ெச3*ளாக உதிதா. அவைற நா

என6< அவ4ைடய உ4வ
ேவெறா

%

அவ Cறிய ெச3*கGேம ெதாி(தன.

எPதிேன

ெதாியவிைல. ஒ4 பாைட அவ ெசா? நி%தியHட

சமய"களி அ(த அ1த நிகOசி6< 1ற பாக நி

% நா

சிலேநர

சில சில

பிரமிைப

.
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. ஆனா அ5த கணேம மெறா4 ெச3* அவ வாயி?4(#

அைடேவ

1றப5வி5 . மீ25

நா

அ(த நிகOசியிேல கல(# ஒ

றிவி5ேவ

.

தி4வாவ5#ைறைய அைட(த#
“தி4வாவ5#ைற வ(#விேடா ” எ

நா"க ந(தைன* அவ

% வ2:6கார

ேபான வழிைய*

“சாி, வ:ைய6 க:ைவ* ; பி

ெசா

மற(#வி5 நிமி(# பாேதா .

1 பா#6ெகாளலா ” எ

உதரவிடா. அவைர வாயார பாரா: 1கP நிைல*

ஆற

இ46<மாயி

1கைழவிாி# எ

னேபா#தா

அேபா# நா

ஓ அதியாய

% ஆசிாிய

அத< ேவ2:ய

ெசா? எ

உளேத இ4(த உணசி அDவளைவ*

ெவளிப5தியி4ேப

ஆசிாிய

. அ(த ஆற இைலேய!

தி4வாவ5#ைறயி ெத<Lதியி உள சி

ேனா#வா L:ேல ேபா3

இற"கிேனா . அ"ேக ஆசிாிய அMFடான"கைள :#6ெகா25 W

பிரமணிய ேதசிகைர தாிசிபதகாக 1றபடா. நா

ெதாட(ேத
த பிரா

நிழேபாலேவ

. நா"க தி4வாவ5#ைறைய அைட(த ெச3தி அத<

கG6< ெதாி(#விட#. அவக மட# வாயி?ேல பிைளயவகைள

எதிபா# நி

றி4(தாக. அவைர6 க2டHட

உேள ஆதீனகதாிட

ெச

அவைர அைழ#6ெகா25

றாக.

வரேவ1
பிரமணிய ேதசிக4ைடய ச(ேதாஷ

அவ கதிேல ெவளிபட#. ஆசிாிய

ேதசிகைர வண"கிவி5 அ4கி அம(தா. நா

த பிரா
நம6<

எ

கG

ச(ேதாஷ ” எ

% ேகடா.

“ச(நிதானதி
எ

இ4(தன. “இனிேம த பிரா

அவ46< பி

கG6< உஸாக உ2டா< .

% ெசா?ய ேதசிக, “பாட

உதரH6காக6 காதி46கிேற

% பிைளயவக Cறினா.

ேன இ4(ேத

.இ

எேபா# ஆர பி6கலா ?”

ைற6ேக ஆர பி6கலா ”

.
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“இேபா#தா

வ(தி46கிறீக. அத< சிரம

காைலயி?4(ேத ெதாட"கலா ” எ

தர6Cடா#. நாைள6

% ெசா? ேவ% பல விஷய"கைள

ேபசிவ(தா. அபா விைடெப% நா"க எ"க வி5தி6< ெச

ேறா .

பாடைத பறிய ேயாசைன
ம%நா காைலயி மட#6< ெச
த பிரா

க பாட

<மாரசாமி த பிரா

% பிரமணிய ேதசிக 

1 அம(ேதா .

ேகபத< சிதமாக இ4(தாக. அவக Cடதி
தைலவராக 

ேன அம(தி4(தா. பிைளயவக பாட

ெசாவைத அவக மி6க ஆவேலா5 எதிபா#6ெகா2:4(தாக.
“இவகG6<

தமிO ப:6க ேவ25ெம

இவகG6< ேவ% <ைறெயா

%

ெபாிதாக ெசாகிறாகேள!” எ
சி%ைமைய நிைன# பாேத
“எ

ன பாட

“எேலா46<


ஆர பி6கலா ?” எ

% இDவளH ஆவ இ46கிறேத.

இைல. தமிO6 கவியி தம6<ள ஆவைல

.

% நா

அவக 

னிைலயி எ

ற ேயாசைன எP(தேபா# பிரமணிய ேதசிக,

ஒேர பாடைத ெசாவைத6கா:

<மாரசாமி த பிரா

னேம சில Iகைள பாட" ேக:4தலா அவ46< ஒ4 பாட

மறவகG6< ஒ4 பாட

நடதலா . <மாரசாமி த பிராM6<

தி4வாைன6கா 1ராணைத ஆர பி6கலா ; மறவக சீகாளதி 1ராண

ேகக5 ” எ

ேபசினா.

% ெசா? ேம

பாட ச ப(தமான சில விஷய"கைள

என# வாட
த பிரா

கைள பறி*

அவகG6< ெசாலேவ2:ய பாட"கைள பறி*

ேப நட(தெபாP# என6< ஒ4வைகயான மனவ4த
இவக மற(#விடாகேள. நா

த பிரா

உ2டாயி%. “எ

கேளா5 ேச(# பாட"

ேகக6Cடாேதா! ஆதீன ச பிரதாய#6< அ# விேராதமாக இ46<ேமா!
பிைளயவக ஜாைகயிேல இ46< ேபா# ெசா
ேவ25மா? இப:யா<ெம
ஒ

%மிைலேய!” எ

பாடேதா5 நிக

றா இDR46< வ(ததி என6< லாப

% எ2ணி எ2ணி எ

கவாடேதா5 ேயாசைனயி ஆO(தி4(ேத

மன
.

ம%கிய#. நா

ைன
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எ

ஆவ

அேபா# ஆசிாிய எ

ைன பாதா. எ

அவ உண(#ெகா2டாெர

மன# நிகO(த எ2ண"கைள

ேற ேதாறிய#. அப: அவ பாதேபா# சிற(த

மதிகியாகிய பிரமணிய ேதசிக எ"க இ4வ க4ைத* உண(தவேபால,
“இவைர எ(த வைகயி ேச6கலா ?” எ

% ேகடா. அ6ேகவி என6< ஒ4வைக

எPசிைய உ2டா6கி%. ேயாசைனயினி

எ

%

திெர

% விழி#6ெகா2ேட

கி4(த ஆவ =2டேவ பிைளயவக விைட பகவத< 

“இர25 வைகயி

ேச(# பாட" ேககிேற

தைட ெசாலவிைல. எ

பயி46< நீ வாதன.
“எேலா46<

Cறியேபா# நா

ஆசிாிய4

% ெசா

த 1

ேன

%வா எ

லாப ஒ4 ப"<. உம6< இர:1 லாப ” எ
சிறி# ேநர#6< 

ெதாியவிைல. ச(ேதாஷ உசியி நி
“உ மிட

ேதசிக4

”எ

1,தக"க இ46கி

நா

. யாவ4

ஆவலாகிய

% ேதசிக

1 ஆO(தி4(த #யர6கட மைற(த இட

ேற

றனவா!” எ

.

% அ(த வள ேகடா.

அவ46< 

இைலெய

ெசா

மட# 1தகசாைலயி?4(# தி4வாைன6கா 1ராணைத*

உ2ெட

% த4

னHட

“பாட
நா

% ெசாவத< நாண

ேப4பகாாியாகிய ேதசிக நா

சீகாளதி 1ராணைத*

உ2டாக, இைலெய

அ(த வாைதைய

றா

ெகா25வரெச3# என6< வழ"கினா.

நட6< ேபா# சாமிநாைதயேர ப:6க5 ” எ
இைச*ட

.

ப:ேபென

ப# 

% ேதசிக உதரவிடா.

ேப ெதாி*மலவா?

பாட ஆர ப
<மாரசாமி த பிராM6< உாிய தி4வாைன6கா 1ராண

அ1ராணதிள விநாயக கா1 ெச3*ைள ப:ேத

ெசா

னா. பி

ெச3*ைள*

த? ஆர பமாயி%.
. ஆசிாிய ெபா4

1 மற வைகயா46< உாிய சீகாளதி 1ராணதி

ப:ேத

. ஆசிாிய உைர Cறினா.

கா1
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இDவா% அ(த நலநாளிேல த பிரா

கG6< எ

ஆசிாிய பாட ெசால

ெதாட"கினா. பிரமணிய ேதசிக4ைடய வி4பதி



நைடெப% . பிபக? மறவகG6<ாிய

1 தி4வாைன6கா 1ராண

மடைத சா(த ேவ% இட"களி நிகP . இர25

சீகாளதி 1ராண

வைகயி
பாட

ப: காைலயி அவ46<

நாேன ப:# வ(ேத

.

நட(த ைற

பிரமணிய ேதசிக
ப:6<

பாட

நட6< ேபா# இைடயிைடேய நா

ைறைய ேதசிக பாரா5வா. தி4வாைன6கா 1ராண

இைச*ட

க:னமான

Iலாதலா ஒ4 நாைள6< ஐ ப# பாடகG6< ேம நைடெபற விைல.

பிரமணிய ேதசிக4

தம6< ேதா

றிய க4#6கைள உாிய இட"களி

ெசாவா. ேதசிகைர தாிசிபத<6 காைலயி அ:6க: பல பிர16கG

வி#வா

இ

கG

வ4வாக. அேபா#

பாட

நைடெப% . வ(தவகG
ைவ அதிகமா< .

1%வாக. அதைகய ச(தப"களி பாடதி

வ(தி4பவகG

ேக5

ேக5 பயனைட* ப: பிைளயவக பல ேமேகாகைள

எ5#6கா5வா. ைசவ சிதா(த6 க4#6க வ4மிட"களி ேதசிக

ெம3க2ட சா,திர"களி?4(# ேமேகாகா: விஷய"கைள அ4ைமயாக

எ5# விள6<வா. அதைகய கால"களி ெபாP#ேபாவேத ெதாியா#. தமிO

வி4(ெத

% உபசார#6< ெசாவ# வழ6க . அ"ேக நா

உ2ைமயி வி4(தினா உ2டா<

அ"ேக வ4வதேக இடமிைல.

இ

பாட" ேகைகயி ஒDெவா4 பாடைல*

ெசாவத< 

பமாகேவ இ4(த#. உணவி

ஞாபக

நா

. ெபா4

;

ஒ4 ைற பாட Pவைத*

%ைற வாசிேப

ப:ேப

ெசா ேபா# சி% சி% ப<தியாக பிாி# ப:ேப

பிற< மீ5

எ

ஒ4ைற பாட Pவைத* ப:ேப

மனதி ந

றாக பதி(த#. பிைளயவக பாட

தி4வாவ5#ைற மடைத சா(த அ
இரவி

ஆகார

ஒDெவா4 நாG

சலாபதினா
1திய இ

ப

உ25 வ(ேத

.

. ெபா4

. ெபா4 ெசா? :(த

. இ பழ6கதா அபாட
ெசா ைற இ#.

னசதிரதி நா

தமிO பாடதினா

அMபவித#

காைலயி

பிரமணிய ேதசிக4ைடய

பக?

அயKகளி?4(# வ4பவகGைடய பழ6கதினா

என6< உ2டாயி%. த பிரா

க எ

னிட

அதிக அ

1திய

ேபா5
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பழ<வாராயின. என6<

அவகG6<

எ"க ஆசிாியராகிய கபகதி

கீO6 க

பலவைகயி ேவ%ைம இ4பிM
றாக இ4(த நா"க அைனவ4

மனெமா# பழகிேனா . அவகG6<G <மாரசாமி த பிரா

ைவத அ

எ

1 தனிபட சிற1ைடயதாக இ4(த#. எேலா4 தமிழி

பிைண6கப5 உறவா: வ(ேதா .

பா

பதா

எ"கேளா5 மாரதி?4(# வ(த சேவாிநாத பிைள தி4வாவ5#ைறயி ஒ4
வார

வைரயி இ4(# ஆசிாியாிட

மாரதி 

அ"ேக அவ4ட
-----------

சீ ேவதநாயக

உதரHெப% மார#6< ெச

றா.

பிைள அவ46< பழ6கைடயவராதலா

இ4(தன.

அ தியாய 47. அ) = திக =வ
தி4வாவ5#ைற மடதி இ4வைக பாட"கG

காைலயி

ைறயாக நட(# வ(தன. பிரமணிய ேதசிக4ைடய அ

அதிகமாக பதியெதாட"கிய#. பிைளயவகG6< எ

மி<திைய அறி(த ேதசிக எ

அ

பினா

னிட

ைன*

னிட

எேலா4ைடய அ

நிைலதி46க ேவ25ெம

பணிவாகH

‘ச(நிதானதி

ச பாதிேத

பிாியமாக ேபசி வ(தHட

இ4(தா உடேன ெகா5# உதவி த"க அ
மிகH

பாள அ

பி

. மடதிேல

மடைத சா(த ஒ4வனாகேவ மதி6கலாயின. மட#

உதிேயாக,தக எ
1

ேம வர வர

அதிக ஆதரH கா:ன. அDவி4வ4ைடய

மறவகGைடய பிாியைத* நா

பழ<பவக எ

1எ

மாைலயி

ஜா6கிரைதயாகH

என6< ஏேதM

ைப பலப5தின.

ற கவைலயா யாாிட

ேதைவ
நா

நடபைத ஒ4விரதமாக ேமெகா2ேட

உதரH’

மாசி மாத மகாசிவராதிாி வ(த#. தி4வாவ5#ைறயி உளவகG6< ஏேதM
சாமா

க ேவ25மானா மட# உ6கிராணதி?4(#தா

ெப%6ெகாள

ேவ25 . அ6காலதி அDRாி கைடக இைல. சிவராதிாியாதலா
மாைலயி ேகாதீவர ஆலய#6< ெச
எ2ணிேன

% ,வாமி தாிசன ெச3ய

. ேத"கா3, பழ , பா6<, ெவறிைல த?யைவ ேவ25 .

கைடகேளா இைல. ஆதலா ‘மட# உ6கிராணதிேல வா"கி6ெகாளலா ’

எ

% நிைன#6 காைல பாட

:(தHட

அDவிடைதயைட(# ெவளியி

.
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நி

றப:ேய உ6கிரண6காராிட

என6< ேவ2:யவைற ெசா

“ஐயரவக எேபா# எ# ேகடா

ெகா56கேவ25ெம

உதரH” எ

ேகட#. அசாீாி வா6ைகேபா

% கணீெர

% ஒ4 சத

அDெவா? எ"கி4(த வ(தெத

% ச(நிதானதி

. க(தசாமி ஓ#வாெர

% கவனிேத

அDவா% ெசா?6ெகா2ேட வ(தா. அ"ேக அய??4(த ஒ4 ஜ
உ2டாயி%. “எ# ேவ25மானா

உதரவாகிற#” எ

% அ4கி வ(த ஓ#வா மீ5

உ%திப5#வ# ேபால ேதசிக 1

ெபா4கைளெயலா தைடயி

பவ

ன6<

வா"கி6 ெகாளலாெம

ெசா

னா. அதைன

%

னைக &தா. ேவ2:ய

றி நா

ேவ25 ேபா# என6< உதவிவ4

ற

. உடேன என6<

அ1றதி ப2டார ச(நிதிக அம(தி4(தைத6 க2ேட

சிறி# நாண

.

ேன

ெப%6ெகா2ேட

அ(த உ6கிராண6கார அ

. இயபாகேவ
% த எ

<றிபறி(# என6< ேவ25வனவைற அெபாPதெபாP# உதவிவ(தா.
பிகாலதி என6< ேவ2:ய ெபா4கைள ேவ2:ய சமய"களி அ(த
உ6கிராண

ெகா5ப#

நா

ெப%6ெகாவ#

காைல பாடதி தி4வாைன6கா 1ராண

தி4நாைக6காேராண 1ராண

வழ6கமாயின.

%ெபற#. அத

ஆர பமாயி%. 

பி

னேர அ(Iைல நா

பரதிேல பாட" ேக:4(தைமயா மடதி ப:6< ேபா# மி6க
ெதளிேவா5 ப:ேத

ப:6கேவ25ெம
ஓ#வார# அ

. அDவேபா# இ

னஇ

ன ராகதி

% பிரமணிய ேதசிக C%வா. அ"ஙனேம நா

ப:ேப

1

ஒ4நா காைலயி மடதி?4(# ெவளிேய வ(# ஆகார
ேநா6கி ேபா36ெகா2:4(ேத

ெச3*

. அேபா# மணி பதிெனா

இடைத

%6< ேம

இ46< . என6ெகதிேர மைடபளி விசாரைண6காரராகிய #சாமி

ஓ#வாெர

பவ வ(தா. அவ4ைடய அ

1

அவேரா5 சில வாைதக ேபசேவ25ெம

அவைர பாதHட

%எ

ைன =25 . ஆதலா

, “கிழ6ேகயி4(# வ4கிறீகேள; அ6கிரகாரதி ஏேதM

ேவைல இ4(தேதா!” எ
“ஐயாைவ*

மாியாைத* எேபா# க2டா

% ேகேட

அ மாைவ*

.

பா#வி5 வ4கிேற

”எ

றா.

.
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“உ"க L5 வட6< Lதியி அலவா இ46கிற#? இ"ேக உ"க தாயா
தகபனா வர6 காரண

எ

ன?”

“இைல. அ2ணாHைடய ஐயா, அ மா வ(தி46கிறாக” எ
ெசா

னHடேன, “எ

ன! எ"ேக வ(தாக?” எ

பா6க ேவ25ெம

றஎ

ஓ#வா பிராயதி எ
அ2ணாெவ

என6< 

% பரபரேபா5 அவகைள

ஆவைல 1லப5திேன

.

ைனவிட தி(தவராக இ4(தா எ

ேற அைழ#வ(தா. எ

% அவ

ெபேறாக அ

னேம ெதாிவி6கவிைல. அவகைள நா

ைன

ைறதின

வ4வதாக

எதிபா6கHமிைல.

“அவக எ"ேக த"கியி46கிறாகேளா? பழ6கமிலாத இடமாயிேற! சாபி5
ேநரமாயிேற! அபா &ைஜ ப2ணேவ25ேம!” எ
.எ

ேயாசைன ெச3ேத

ெறலா நா

விாிவாக

உள# உணசிகைள க6<றிபா ஒ4வா%

ஊகி#ண(த ஓ#வா, “கவைலபட ேவ2டா . அவக காைலயிேல

வ(#விடாக. அவக வ(# அ2ணாைவ பறி விசாாிதேபாேத

இ

னாெர

% ெதாி(#ெகா2ேட

இட ெகா5# ேவ2:ய சாமா

. அவகG6< சதிரதி த6க

கைள அMபிேன

. ஐயாவி

&ைஜ6<ேவ2:ய பா த?ய திரவிய"கைள*

அMபியி46கிேற

வ4ைக6காக6 காதி46கிறாக. ேபா3 ஆகார

ெச3யேவ2:ய#தா

அ"ேக ,நானைத* &ைஜைய* :#6ெகா25 அ2ணாவி
இேபா# அ"ேக ேபா3 விசாாி#வி5தா

வ4கிேற

”எ

என6< ெதாியாமேல நிகO(த அெசயகைள6 ேக5 நா
ஓ#வா4ைடய அ

ைப*

பாரா:யப:ேய நா

ெச

ேற

.

விதரைணைய*

விைரவாக எ

. அவக

றா.

.

ஆசாியமைட(ேத

மடதி உள ஒP"ைக*

தா3, த(ைதய உள இட#6<

ெபேறா மகிOசி
நா

அ"ேக ேபானHட

விசாரைண!” எ

%எ

, “எப:பட மMFயக! எ

ன ஏபா5க! எ

ன

த(ைதயா த ச(ேதாஷைத ெவளிப5தினா. “சாமா,

இ மாதிாியான இடைத நா

பா#வி5 ேபாகலாெம

பாதேதயிைல. நா"க உ

%இ

ைன

% காைலயி இ"< வ(ேதா . சில

.
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சதிரதி த"கலாெம

% ெசா

னாக. அேபா# இDவிட

ஒ4வ எதிபடா. ‘நீ"க யா?’ எ

வ(தி4பதாக ெசா

ேன

% ேகடா. உ

வ(ேதா . இ"ேக

ைன பா6க

. உடேன எ"கG6< ேவ2:யவைறெயலா

விசாாி# விசாாி#6 ெகா5# உதவினா. “இ(த மாதிாியான மMFயகைள நா
இ#வைர பாததிைல அவ யா?” எ
“அவ என6< ஒ4 த பி” எ

ஓ#வா4ைடய அ

ெதாியாதலவா?
“உ

ைப எ

னிட

அ

அைண#6ெகா2ேட

நிேவதன

மன

ந

% ேக56ெகா2ேட <ழ(ைதயாக இ4(த எ

ைனயா அளிதா. நா
.எ

.

றாக அறி* . அவகG6< அDவளH

அ

. நா

அDHணைவ உ25 மகிO(ேத

ச(ேதாஷமாக வா"கி

ைனயா சைம# த(ைதயா &ைஜயி

ெச3யெபற உணைவ நா

தி4தியா அவகG

தாயா4 ேகடா.

% மன#6<ேள ெசா?6ெகா2ேட

த பிைய பாதாயா?” எ

த பிைய எ

%எ

மகிO(தாக.

உ25 பல நாளாயின. அ

நல இடதி இ46கிேற

%

எ

ற

ராக மா?ைக
அ

;

ைறய தின

ஏேதா ஒ4 காரணதா காைலயி நட6கேவ2:ய பாட

%மணி த ஏPமணி வைரயி மடதிள ப

நாகளி அDவா% நடப#25. பாட

நாM

எ

அ

பாட"ேக5 வ(ேதா .

தி4நாைக6காேராண 1ராணைத ப:ேத

ெபேறாகைள6 க2ட ச(ேதாஷ

உ2ட உர

நா

னப: நா

னீ6க: நட(த#. சில

நட6ைகயி பிரமணிய ேதசிக அ"ேக

வ(# அம(தி4(தா. <மாரசாமி த பிராM

பிைளயவக ெசா

பிபக

எ

ைனயா இட உணைவ

ேச(# என6< ஒ4 1திய ஊ6கைத உ2டா6கின. அதனா அ

ப:தேபா# ஒDெவா4 ெச3*ைள* ஒDெவா4 ராகதி மாறிமாறி

வாசிேத

.
%

. ச"கீத பிாியராகிய ேதசிக ராக"கைள6 கவனி# வ(தா.

இைடயிேல பிைளயவகைள பா#, “உ"க சிFய ராகமா?ைகயி ப:ப#
தி4திகரமாக இ46கிற#” எ
இDவா% பாட

றா.

நட6ைகயி வட6< 1றேத*ள ஓாிடதி சிறி# =ரேத சில

மைறவாக இ4(# கவனிப# வழ6க . அ

%

அப:ேய சில இ4(தன. எ

த(ைதயா மாைல அMFடான"கைள :#6ெகா25 அப6கமாக வ(தவ
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பாட

நடபைத*

சில =ரதிேல இ4(# கவனிபைத*

அவகேளா5 ஒ4வராக அ"ேக இ4(# நா

ப:பைத*

க25 தா

பிைளயவக

ெபா4 ெசாவைத* ேக5 வ(தா. அவ வ(# ேகட# என6< ெதாியா#.
நா

ராகேதா5 வாசிபைத6 ேக5 அவ4

மகிOHறா. நா

ப:பைத

பறி பிரமணிய ேதசிக பாரா: ேபசிய வாைதக அவ காதி விP(தன.
அேபா# அவ46< உ2டான ச(ேதாஷ#6<
இ(நிகOசி 

ேனபாேடா5 நட(த#ேபா இ4(த#. தெசயலாக எ

த(ைதயா அ"ேக வ(த# , நா

அ

ைப ெவளிப5திய#

காரணமாயின. பாட
நா



எ

ராகமா?ைகயி ப:த#

ேன வ(ேத

வரலாயின. நா
ேகேட

இைல’ எ

:(தHட

வ4

எேலா4

. ஆசிாிய பி

ற ைதாியைத உ2டா6கH

எP(# வ(ேதா .

ேன சிறி# =ரதி த பிரா

”எ

% ெசா

மீ25

னேபா# உேள இ4(த உணசி ெபா"கி

ஆசிாியேரா5 ேச(#ெகா2ேட

.

றா. பி

இ4 #<ரவ4

ஆசிாிய4

ஒDெவா4 நாG
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வழ6க . இ45 ேவைளகளி ஆசிாிய ைகைய பி:# அைழ# வ4ேவ
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இேபா# பா#வி5 ேபாகிேற
“சிரம

”எ

றா.

ேவ2டா . அவகேள ஐயாைவ பா6க வ4வாக” எ
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ந

இவ
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கவைலபட ேவ2டா . உ"க <மார நல 1திசா?,

றாக ப:# வ4கிறா. கடH கி4ைபயா நல நிைலைம6< வ4வா” எ
தாயாாி

1 ைவபவகG6<ேள அ(த ;

இைல. அ ;வ4 ஒ4"ேக இ4(# எ

அவகGைடய அ

உளைத6 <ளிவிதன. எ

:*மா? இ

ந

ைமைய6 <றி# ேப ேபா#

1 ெவளிபட#. அ(த ;வ4ைடய அ

ஒேர அ

ன வைகயி இ

பி

%

ன# சிற(த# எ

%தா

;

ப

ஊ%கி

பாரா: வ4கிேற

ற#. அ ;வைர*

.

ம%நா வி:ய காைலயி எ
ேபாகதா

;

ெபேறாக, “உ

வ(ேதா . பாததி மிகH

வைரய%6க :*மா?

%அ

-----------

எ

1 ;திகளாக

ைன பா#வி5

தி4தியாயி%. ஊ46< ேபா3

வ4கிேறா . உட ைப ஜா6கிரைதயாக பா#6ெகா” எ
ெசா?வி5 Yாிய;ைல6< எ

%விதமான

% ெசால

1மயமாக ேதாறிய அ6காசிைய இேபா# நிைனதா

உள# இ

னிட

%

% ேபகG6< இைணயானவக ேவ%

இய1க இ4(தன. அவறினிைடேய உயH, தாOH உ2ெட

இ

% க2ணி

னா. ஒ4 ெத3வதினிடதி வர"ேகப# ேபால இ4(த#

ஆசிாிய Cறிய வாைதக எ

அ



த பி*ட

ேபானாக.

%எ

னிட

அ தியாய 48. சில சகடக
ஒேர மாதிாியான ச(ேதாஷைத எ6கால# அMபவிபெத

ப# இDHலகதி

கல(ேத வ4கி

வ%ைமயிேல

யா46<

சாதியமானத

%. மனிதMைடய வாOவிேல இ

ப
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#

ப
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வா5பவகளாயிM
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ப ,#

அMபவிபைத அலாம இ
#

பதிேல வ4(#

ப

இர25

இைடயிைடேய கல(#

பைதேய அMபவி6<

அபா6கியகG

என6< ேவ2:ய நல வசதிகG
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தி4வாவ5#ைறயிேல

இைடயறா# உ2டாவத< ேவ2:ய

அMCல"கெளலா அ"ேக <ைறவி

றி இ4(தன. ஆனா , இைடயிைடேய

அச(ேதாஷதி< தைட ேநராம இைல.
ஒDவாத உணH
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ஒ4வனாக இ4(# ஆகார

ப2ணிவ(ேத

.எ

அெசௗகாியைத அறி(# கவனி# அதேகற உணHகைள அளிபவ யா4
அ"ேக இைல. என6< இ
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நா

அSசிேன

வ(தவ ஒ4 கிழவி. மடதி?4(# வ4

%

. சதிரதி அேபா# உணH அளி#

உணH ெபா4கG6<6 <ைறH

இைல. உணவ4(த வ4பவகG6< அவைற6ெகா25 நல உணH சைம#

வழ"<வத<ாிய ச6தி அ(த அ மாG6< இைல. எலா சாியாகேவ

நட(#வ4ெம

ப# ேமேல*ளவகள# க4#. “இDவளH ெபாிய இடதி

இப: இ46கிறாகேள!” எ
சதிர# உணH எ
ேமாைர ம5
வ4

வி#வா

% நா

வ4(திேன

.

ேதக#6< ஒDவாைமயா சில நாக நா

அ

னேதா5

ேச# சாபிட#25. அயKகளி?4(# தி4வாவ5#ைற6<
களி

கனவா

களி சில சில சமய"களி

சைமயகாரகைள அைழ# வ4வாக; சில சமய"களி <5 ப#ட

வ4வ#25. நா

ப2டார ச(நிதிகG6< ேவ2:யவென

ெதாி(தவகளாதலா எ
அவக எ

நிைலைமைய அறி(# த"கGட

%

ேச(# சாபி5 ப:
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<ழ 1 ெச3த <ழப
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ஒ4நா என6< வயி%ேபா6< உ2டாயி%. மா"ெகாைட6 <ழ 1 ைவ#

சாபிடா அ(ேநா3 நீ"<ெம
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அ(த6 <ழ ைப பாிமாறினா. எ

ஆகார ெச3ய உகா(த பி
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கவனிதா. தி4வால"கா56< ெச
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இைலயி

உணவ4(தியவகG ஒ4வ இைத6
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க2:பாக ெசா?வி5 ேபானா.

இ(நிகOசி என6< மி6க மன #

% காாிய,த
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இரவி ஆகார
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க இ4வ4
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அ
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இர2டாயிர Xபா3 ெப%மானள#. அ
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னி4ைக த பிரா
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% ெசா
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ெசா? அச பாஷைணயி கல(தன.
அவக ;வ4

ேபசிய சததா எ

=6க

கைல(த#. ந

றாக ="கின

என6< சிறி# விழி1 உ2டாயி%. க2ைண திறவாம ம%ப:*

எதிபா# ப5தவ2ணேம இ4(ேத
மனித, “இ"ேக வ(தி46<

இ46<

1திய மனிதகைள*

இ#” எ

=6கைத

. அேபா# அ"ேக வ(த ேவெறா4

“1திய மனிதக யா இ46கிறாக? எலா
ேவைலயாகதா

%

விசாாி6கேவ25 ” எ

றா.

பைழய ெப4சாளிகேள. அவக

றா <மாரசாமி த பிரா

“அப:

ெசாலலாமா? இ(த ஐய 1தியவ அலவா? இவ எ5தி46க மாடாரா?” எ

அ(த மனித ெசா

னா.

அ(த வாைத எ

காதி விP(தேதா இைலேயா என6< ந56கெம5த#.

%

அைர<ைறயாக இ4(த =6க மய6க எ"ேகேயா பற(# ேபாயி%.
“ஐேயா! ஒ4 பாவ

அறியாத ந ைம ச(ேதகி6கிறாகேள! தி45 பட
பழ<கிேறா ! எதகாக நா

க:6ெகாளவா இவகGட

எ

“எ

எ

ெறலா எ
ன ெசா

%ப

மன சி(தி6க ெதாட"கிய#.

இ"ேக வ(ேதா !”

னா3? அடபாவி! அ(த வாைதைய ம%ப: ெசால ேவ2டா ”

னி4ைக த பிரா

அ மனிதைர ேநா6கி ெசா

<மாரசாமி த பிராேனா மி6க ேகாப6<றி1ட

மனிதகGைடய தராதர

லவேலச

னா.

, “உ ைம யாைரயா ேகடா?

ெதாியாத நீ அபிபிராய

ெசால

வ(#விேர! வ(த வழிைய பா#6ெகா25 ேபா . இனி இ"ேக நிக

ேவ2டா ” எ

% க5ைமயாக6 Cறினா. ஓ#வா, “ஐயா, அவைர ெசா

னா

நா6< அPகிேபா . இ4(தி4(# பரமசா#வாகிய அவைர ெசால உம6< எப:

ஐயா மன

வ(த#!” எ

ேபா3விடா.

அபய வாைத

றா. அ

மனித ஒ

%

ெசால மாடாம எP(#
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அ(த ;வ வாைதகைள*

நா

ேகேட

. “நல ேவைள, பிைழேதா ” எ

ஆ%த என6< உ2டாயி%. உடேன எP(ேத
பறி நட(த ச பாஷைணைய6 கவனிேத

நீ"க நீ6கிவிக. எ

உள

அைமதிைய அைட(த#. எ

எ

. “இDவளH ேநர

எ

எ

. அப: ேப ேபா# என6< ஒ4விதமான
, “நீ"க ஏ

னி4ைக த பிரா

கவைலபடேவ25 ? நா"க எைத*

ந பிவி5ேவாமா? எ(த6 கால#

உ"கG6< ஒ4 <ைறH வ4 ப: ெச3யமாேடா . வ(த மMFய
% ெசா? எ

மறேவ

”எ

மன

ைன ஒ4 ெபாிய அபவாததி?4(# காபாறினீக”

படபட1 இ4(த#. அைத6 கவனித ப

எ

னாென

ஏேதா

% நிைன6க ேவ25 . அைத மற(#வி5"க”

ைன ேதறினா. “இ(த அபய வாைதகைள நா

% Cறிேன

ைன

. என6< த? உ2டான ச"கடைத

பதறிவிட#. இேபா# தா

% அவகைள ேநா6கி6 Cறிேன

அச5தனமா3 ெசா

ற

.

ஒ4 ேபா#

க2: அகபட#
எ"ேக பாதா இ(த6 களைவபறிய ேபசாகேவ இ4(த#. ம%நா
காைலயி ப# மணி6< மடதி

ஒ4 ப6கதி ப

ேபசி6ெகா2:4(தா. அேபா# திெர

ேவைல6கார

% <ள1ைரயி?4(# ஒ4

மிகH ேவகமாக ஓ:வ(# த பிரானிட

ெகா5#, “சாமீ, இ

% காைலயி நா

ெப46கி6ெகா2:4(ேத

விநாயக46< பி

% ெசா

அைத வா"கி6ெகா25 ப

னா

சிலேரா5

அ(த6 க2:ைய6

எலா இட"கைள*

. ப:#ைற வாி

ேன ஏேதா பளிெச

க2: அகபட#” எ

நா

னி4ைக த பிரா

.

மாடெமா

றி உள

. இ(த6

% ெதாி(த#. உடேன கவனிேத

னி4ைக த பிரா

மிகH

மகிOசி அைட(#, “ேந%

அMFடான#6< ேபாைகயி அ"ேக இைத மாடதி ைவ#வி5

ேதாட#6< ேபாேன

. அேபா# திெர

அவசரமாக அைழ6கிற#” எ
ஏேதா எ

% நாM மிகH

ச(நிதானதிட

ேபாேன

கடைளயிட#. சில ேநர

% ஒ4 ேசவக

% <ட ெதறி6க ஓ:வ(# ெசா

ேவகமாக ேவெறா

. ச(நிதான

. “ச(நிதான
னா

ைற* கவனியாம

.எ

னேவா

ஒ4 6கியமான விஷயைதபறி6

அேத கவைலயாக இ4(ேத

. க2:ைய பறிய
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ஞாபகேம என6< உ2டாகவிைல. சிறி# ேநர
பல தடைவ ேயாசி# பா#

ைவத இட

ைவத இடைதவி5 மற இட"களிெலலா

ெச3ேத

ெபா%ேத அ(த ஞாபக வ(த#.

ஞாபக#6< வரவிைல. நா
. பிறைர*

ேத:ேன

ேதட

அகபடவிைல. எப:ேயா இ# ச(நிதான#6<

ெதாி(#விட#.

பாவ ? சாமிநாைதய மி6க சSசலைத அைட(#விடா” எ

% எேலாாிட

வய ஆக ஆக மறதி உ2டாகிற#. அனாவசியமாக பல46<6 கவைல ஏபட#.
ெசா

னேதா5, உடேன என6<

காதி விP(த#

நா

ேகாளா வ(த #

ப

ேவெறா4 சமய

எ

அைதபறி ெசா? அMபினா. இெச3தி

விநாயக ச(நிதி ெச

ஆசிாியாிட

% வ(தன

யாேரா ஒ4வ ெச

Cறினா. அதனா பிைளயவக எ

ெச3ேத

%எ

.

ைனபறி6 ேகா

பா சின"ெகாளலாயின. யாாிடேமM

ேகாப"ெகா2டா அவாிட

ேபசாம இ4(#வி5வ# ஆசிாியர# வழ6க .

ப:ப#

பாட ெசா

எ

நா

னிட

அDவா% இ46க ெதாட"கினா. மடதி பாட

ஆசிாிய ஏேதM

ெச3#வ(ேத

எP# ” எ

. நா

நட6ைகயி

னா எP#வ#மாகிய ேவைலகைளேய

அ4கி இ46< ேபா#, “ஏ5 எ5#6ெகாG ,

% ெசாலமாடா. ப5#6ெகா2ேட ஏேதM

ஒ4 பாட?

அ:ைய ஆர பிபா. அ# 1#பாடலாக இ4(தா அதைன எPத

ேவ25ெம

ப# அவ <றிெப

% நா

அறி(#, ஏைட*

ேவ25மானா சாிெய

பா. அ(த6 <றிைப அறி(# நா

தனிேய பாட" ேகப#

ேபவ#

மனைத மிகH

உள#ேள நா

இ

ம%கிேன

றி இ(நிைலயி சில நா நா

.

றா. அவ4ட

இ4(#

ெதாிவி6கவிைல;

நட(த#. அ(த உஸவ தாிசன#6<

பிரமணிய ேதசிக ஒ4நா தி46Cட#டM
ெச

.

நி%திவி5ேவ

உ%திய#. இைத ேவ% யாாிட

அேபா# மாரதி வச(ேதாஸவ

ஆசிாிய4

எPதாணிைய*

. அவ ெசா?6ெகா2ேட ேபாவா. நி%த

எ5# எPத ெதாட"<ேவ

வ(த# எ

த

நாM

பாிவார"கGடM

சில மாணா6ககG

ெச

ெச

ேறா .

றா.

மாைலயி மார

ேபா3 ேச(ேதா . பிரமணிய ேதசிக பாிவார"கGட

வ4"காலதி எ

ைன ஒ4 காாிய,தேரா5 அMபி ஆகார ெச3# வ4 ப:

மாரநாதராலயதி< ேபா3 தாிசன

ெச3# பிற< மட#6< வ(தா.

W
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ெசா

னா. இDவிஷய

த"கியி4(தா.
நா

ேபாஜன

பிைளயவகG6< ெதாியா#. அவ த L:

ெச3#வி5 பிைளயவக L56< வ(# தி2ைணயி

. அேபா# மடதி ப(தி நட(தைமயா அ"ேக

இ4(ேத

ஆகார ெச3#ெகாள பிைளயவக ேபாயி4(தா.
ஆசாிய நிகOசி

மடதி ப(தி நைடெப% ெபாP# பிரமணிய ேதசிக4

அ"ேக ேபா3

உணHெகாவா. அப(தியி த பிரா

கG

ேவF:6காரக வாிைசயி த இட

பிைளயவகG6< உாிய#.

ேவF:6காரகG

ைசவகளாகிய ெவைள

தனிதனிேய வாிைசயாக இ4(# 1சிபாக. ெவைள

வழ6க ேபா ஆசிாிய அDவிடதி அம(தேபா# அவ எெபாP#
இ4பைதேபா

ற ெதளிேவா5 இைல. ஏேதா ஒ4 கவைல அவ கதி

ேதாறிய#. ேபாஜன ெச3*

எP(தா. அDவா% யா4

ெபா45 ஆசனதி அம(தவ திெர

ெச3ய #ணியா. ச பிரதாயைத ந

பிைளயவக அப: எP(தி4(தைத6 க25 யாவ4

%

< அறி(த

பிரமி# ேபானாக.

பிரமணிய ேதசிக அவ46< ஏேதா கவைல இ4பைத அறி(# ஒ4வ ;ல
விசாாிதா. “சாமிநாைதய எ

Mட

ஏபா5 ெச3யாம வ(#விேட

விசாாி# வ4வதகாக எP(ேத

'அ

16<

உ2ேடா அைட6<

”எ

% அவ ெசா

% எ2ணி

னைத6 ேகட ேதசிக,

றா.
தாO?’
சமாதான

ெசலாம ேபாஜன ெச3பவ ேபால

பாவைனெச3# இ4(#வி5 யாவ4

எPவத< 

ேப எP(# ைகைய

திெச3#ெகாளாமேல ேவகமாக மடதி< அ5ததாகிய த

L5 ேநா6கி

வ(தா. அவ ேவகமாக வ4வைத6 க25 தி2ைணயி இ4(த நா

நி

ேற

.

%

ெச3ய அMபியி46கிேறா . இத< அவ

ஆசிாிய ஒ4வா% ஆ%தறா. ஆனா அவ மன

அைடயவிைல. உணவிேல மன

ெச3வத< ஒ

. ப:னியாக இ4பாேர எ

“அவைர ஒ4 காாிய,தேரா5 ஆகார

ேபாஜன ெச3# வ(தி4பா” எ

வ(தா. அவ ஆகார

எP(#
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நா

இ4(த இடதி தீப

இலாைமயா அவ எ

சமீபதி வ(# கைத

உ%ேநா6கி, “சாமிநாைதயரா? ஆகார ெச3தாயிறா?” எ
எ

ெச

% ெசா

னைத6 ேகட பிறேக அவ மன

% ைகைய த ெச3#ெகா25 தீப

பிற< எ

வ(த#

Mட

எ

அDவளH அ

மி6க அ

சமாதான அைட(த#. உேள

ெகாண(# ைவ6க ெசா

கைத6 C(# கவனித# சில தின"களாக ேபசாதவ
ேபா5 ேபசிய#

என6<6 கனH நிகOசிகைளேபால இ4(தன.

“ஐயாH6< உ மிடதிேல உள அ

உ ைடய பா6கியேம பா6கிய ” எ
னேபா# என6< எலா

ைப இ

எ

% நா"க அறி(#ெகா2ேடா .

விள"கின. சில நாகளாக தா எ

விள"கினா.

ைப எDவளH கால

ைன6 க25,

% Cறி அ"ேக நிகO(தவைற

கா:வ(த பராக#6< தாேம பாிகார

அ

னா.

ேபா5 ேபச ெதாட"கினா. அவ அDவளH ேவகமாக

சிறி# ேநரதி< பிற< மடதிேல இ4(# சில வ(# எ

ெசா

% ேகடா, “ஆயி%”

ேத:யவைரேபால எ

பா

ஆசிாிய

தைடப5த :* ? தைடப5தபட அ

றாவ# ஒ4 நா மிகேவகமாக ெவளிபடதா

நிகOசிக ஆசாியமாகேவ இ46< .

ேவ25

1

அேபா# ஏப5

----------

அ தியாய 49. கைலமக தி:ேகாயி
மாரதி வச(ேதாஸவமான பிற< பிரமணிய ேதசிக தி4வாவ5#ைற6<

பாிவார"கGட

தி4 பி வ(தன. அவ4ட

பிைளயவகG

நா"கG

தி4வாவ5#ைற வ(# ேச(ேதா . வழ6கப: மடதிேல பாட"க நைடெப%

வ(தன.

ேதசிகாி

ெபாP# ேபா6<

பிரமணிய ேதசிக காைல எP(த# த இரவி #யில ெச
பாட

ெசாவ#, வி#வா

வைரயி

கேளா5 ச பாஷைண ெச3வ#, மடதி<
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வ4பவகGைடய <ைறகைள விசாாி# ேவ2:ய உதவிகைள ெச3வ# ஆகிய
விஷய"களிேல ெப4 பா

ெபாPைதேபா6கி வ(தா.

நீராட
ஒDெவா4 நாG

த பிரா

அதிகாைலயி அவ எP(#வி5வா. சில சமய"களி ஒ4 திய

வ(# அவைர எP1வா. எP(தHட

ஐ(# மணியளH6<6 காவிாி6<

நீராட ெசவா. மடதி?4(# காவிாி#ைற அைரைம =ர இ46< . நட(ேத

ெசவா. ஆசன பலைக, ம: வ,திர ெப: த?யவ%ட
பிைளகG

த பிரா

வ4 ேபா#, காவிாி ெச

பிராமணகG

கG

உட

தவசி

ெசவாக. ,நான ெச3# தி4 பி

% ,நான அMFடானாதிகைள :#6ெகா2ட

ைசவகG

அவைர6 க25 ேபசி6ெகா2ேட உட

காவிாி6< ெச ெபா45 அைம6கெபற சாைலயி

வ4வாக.

இ4 ப6க"களி

ம4த மர"க வள(தி46< . அ ம4தமர சாைலயி, ேதசிக

,நான ெச3#வி5 வ4 ேபா# அவ4ட
காவிாி#ைறயி காதி4பாக.

சலாப

ெச3வதகாகேவ சில

ஆலய தாிசன
வ4

வழியி சமாதிேதா1 எ

ற ஓாிட இ46கிற#. அைத சா(#

தி4வாவ5#ைற மடதி தைலவகளாக இ4(த பல4ைடய சமாதி6 ேகாயிக
உளன. அத< 

எ

ற ெபாியாாி

ேன சிறி# =ரதி சாைலயி

ஓரமாக மைறஞான ேதசிக

சமாதி இ46கிற#. பிரமணிய ேதசிக காவிாியி?4(#

மட#6< வ4 ேபா# அDவிடதி நி

சிவாலய#6< வ(# ,வாமி தாிசன
ெச ேபா# ஆலயதி

% தாிசன

ெச3#வி5 வ4வா. அபா

ெச3# பிற< மடதி< ெசவா.

கிழ6< வாயி?ள #ைணவ(த விநாயக46< சில

சித ேத"கா3க உைட6கப5 .

மடதி த? தி4மாளிைக ேதவைர தாிசி#வி5 பிற< W நமசிவாய

;தி ஸ(நிதியி வ(# தாிசிபா. அ ;தியி

ேதசிக மாைல எ

M

ேதாதிரமாகிய W பSசாசர

பிரப(ததி?4(# ப# பாடகைள ஓ#வாக ைறேய

ெசாவாக. ஒDெவா4 பாட ெசா? :(த# . ஒ4ைற ேதசிக

சாFடா"கமாக நம,கார

ெச3வா. இDவா% ப# நம,கார"க ெச3#வி5

அ:யாகG6< வி&தி அளிபா. பிற< ஒ56கதி< ெச

% த ஆசனதி
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அமவா. ஐ(# மணி6< 

னேர எP(தவ ஒ56க#6< வ(# அம4 ேபா#

காைல மணி எடாகிவி5 .

உடேன மடதிள த பிரா
வி&தி பிரசாத

எ

கG

மற அ:யாகG

ெப%6ெகாவாக. பிற< யாேரM

% ேதசிக விசாாிபா.

ேதசிகைர பணி(#

யாசக வ(தி46கிறாரா

தம ெசய
யாேரM

ேதசிகாிட

ெபா4Gதவி ெப% ெபா45 வ(தா அவக காைலயிேல

ேதசிகைர பா# த காாியைத நிைறேவறி6ெகாவாக. ேதசிக த

ஆசனதி அம(தHட
எ

எ

ற ஆரா3சிதா

கவனி6<

. யாேரM

தகாாிய , “யாசக வ(தி46கிறாகளா?”

வராவிடா. “இ

% ஒ4வ4

வரவிைலேய!”

% சிறி# வ4தேதா5 ெசாவா. காைலயி அவ எ(த உணைவ*

உெகாவதிைல. த? ைசவசிதா(த சா,திர"கைள பாடS ெசால

ஆர பிபா. சில த பிரா

க ேகபாக.

வாிைச அறித
சா,திர"களி விபதி உள வி#வா
ேபவதி

அவ எ

னஎ

யாேரM

வ(தா அவைர பா#

ன விஷய"களி வலவ எ

அறி(#ெகாவதி அவ46< அதிக வி4ப

பைத

இ4(த#. வி#வா

க வ(தா

மட# ேவைல6காரக உடேன ேதசிகாிட

ெதாிவிபாக.

ெகாம2டப# வாயி? ஒ4 காவகார

இ4ப# வழ6க . அ6காலதி

ைதய

பழகிய அவ

எ

ற ஒ4 கிழவ

இ4(தா

அவ4ைடய இய1கைள ந

சா,திாிக வ(தா அவாிட
விஷய"களி வலவ எ

அமரெச3# உேள ெச
எ

“எ

பா

. பிரமணிய ேதசிகாிட

.

ன ெதாி(தவ?” எ

றாக அறி(தி4(தா

மாியாைதயாக ேபசி அவ இ

பைத அறி(#ெகாவா

% ப2டார ச(நிதிகளிட

% ேதசிக ேகபா.

ெதா251ாி(#

. யாராவ#

னஇ

ன

. பிற< ஓாிடதி அவைர

“ஒ4 பிராமண வ(தி46கிறா”
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“த6க வ4மா ” எ

அவ

பதி ெசாவா

ேறா, “மீமா ைச ெதாி(தவரா ” எ
.

ேறா, ேவ%விதமாகேவா

உேள ெசவத< அMமதி கிைட6< . அவ ெச

உடேன வி#வா

ேதசிகேரா5 ச பாஷைண ெச3வா. ேபச ேபச வ(த வி#வா

ரcக சிகாமணிேயா5 ேபகிேறா ” எ

%

, “நா

ஒ4 சிற(த

பைத உண(#ெகாவா.

வி#வாMைடய திறைமைய அறி(# ேதசிக4

ஆன(த%வ. இDவா%

ேபசி6ெகா2:46< ேபாேத, ேதசிக வ(த வி#வாMைடய த<திைய

அறி(#வி5வா. அபா அவ46< ஏறப: ச மான
திறைமைய அறி(# அளி6க ெப%

ெச3வா. த ைடய

அ(த ச மானைத வி#வா

மி6கமகிOசிேயா5 ெப%6ெகாவா.
“இ"ேக சிலகால

த"க ேவ25 ; அ:6க: வ(# ேபாகேவ25 ” எ

ெசாவா. அDவாைத உபசார வாைதய

%; உ2ைமயான அ

% ேதசிக
ேபா5

C%வதாகேவ இ46< . “இ மாதிாி இட#6< வராம இ4ப# ஒ4 <ைற” எ
எ2ண

வி#வாM6< உ2டாகிவி5 . அவ அ# த தி4வாவ5#ைற

மடைத சா(தவராகிவி5வா. இDவா% வ4கிற வி#வா

ெபா4 லாப
கவி*

உ2டாவேதா5 ேதசிக4ைடய அ

கG6< ஊ6க

பினா அவகGைடய

அபிவி4தியா< . ஒ4#ைறயிேல வலா ஒ4 ைற வ(தா அவ46<

த6க ச மானைத ெச3* ேபா# ேதசிக. “இ

M

அதிகமான பழ6கைத

அைட(# வ(தா அதிக ச மான கிைட6< ” எ

ற க4ைத6 <றிபாக

விைதயிேல அதிக ஆற ெப% வ4வா. அத

பயனாக அதிகமான

1லப5#வா. வி#வாM

ச(ேதாஷைத*

அ5தைற வ4 ேபா# 

ச மானைத*

அைடவா.

பல ஸம,தான"களி I%6கண6காக ச மான
ேதசிகாிட

ற

வ(# சலாப

ெச3# அவ அளி6<

ெப%

ைறைய6 கா:

வி#வா

கG

ச மானைத ெப%வதி ஒ4

தனியான தி4திைய அைடவாக. ேதசிக அதிகமாக6 ெகா56< பாி

பதிைன(# Xபா36< ேம ேபாகா#. <ைற(த பாி அைர Xபாயா< . ஆனா

அபாிைச மாதிர

அவக க4தி வ4பவகளல; விைதயி

அைத உைடயவகளி
வாிைசயறி*
வ4வாக.

திறைமைய*

அறி(# பாரா: ேப

<ணைத அவக எலாவறி<

உயைவ* ,

ேதசிக4ைடய

ேமலாக எ2ணிேய
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மடதி< வ4
தா

வி#வா

க சில சமய"களி வா6கியாத

நட#வாக.

ேதசிகைர பாரா: இயறி6ெகாண(த ேலாக"கைள* ெச3*கைள*

ெசா? விாிவாக உைர C%வாக. பல Iக4#6கைள எ5#ெசாவாக.

இைடயிைடேய ேதசிக சில சில விஷய"கைள6 ேகபா. அ6ேகவியி?4(ேத

ேதசிக4ைடய அறிHதிறைமைய உண(# அDவி#வா
இப: விதியா விேநாததி

தியாக விேநாததி

ெபாP#ேபா< .

க மகிOவாக.

ேதசிக4ைடய

மட# நிவாக
மட#6 காாிய"கைள6 கவனிபத< நல திறைம*ளவகைள ேதசிக
நியமிதி4(தா. ெபாிய கா%பா%, சி
உதிேயாக"களி த பிரா

ராயஸ

ன6 கா%பா%, களSசிய த?ய

க பல நியமி6க ெபறி4(தன. உ6கிராண ,

த?ய ேவைலகளி மறவகைள*

நியமிதி4(தா. மடதி

தின(ேதா%

நிகழேவ2:ய காாிய"க ஒP"காக ஒ4 தவ%

விஷயதி

தாேம தைலயி5 த மனைத*

காாிய,தகGைடய ேமபாைவயி
இய1 பிரமணிய ேதசிகாிட

இ4பி

கவனி# இ

னஇ

இலாம

கீO நைடெப% . ஒDெவா4 சி%

இைல. ஏேதM

பிற மனைத*

<ழ1

விேசஷமான காாியமாக

னப: நட6க ேவ25ெம

% கடைள இ5வா.

கா%பா% த?ேயா அ6கடைளைய சிரேம தா"கி ஒP"காக

நிைறேவ%வாக. இ ைறயி எலா நட(# வ(தைமயா மட# நிவாக

விஷயதி கவைலயைடயாம வி#வா

கG6கிைடயி சிற(த ரcகராகH

இரவலகG6< இைடயி உய(த தாதாவாகH

விள"<வ# அவ46<

சாதியமாயி%.
ேதசா(தாிக

பதிெனா4 மணி6< &ைஜ ெச3#வி5 ப

னிர25 மணி6< பிரமணிய

ேதசிக அ:யாகேளா5 ப(தியி பக ேபாஜன

சிரமபாிகார

ெச3#ெகாவா. அபா மீ25

மாணா6ககேளா5 ேபவ#

வி#வா

ெச3வா. பிற< சிறி# ேநர
பாட

ெசாவ#

கேளா5 சலாப

ெச3வ#

காாிய"களி ஈ5ப:4பா. இரவி இர2டா"கால &ைஜ நட6<

சிவாலய#6< ெசவா. அவ4ட

த பிரா

கG

ஆகிய

சமயதி

மறவகGமாக ப#,

நாப# ேபக ேபாவாக. தாிசன ெச3# மடதி< தி4 1ைகயி
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ஆலயதிள ந(தி6க4கி வ(#, “ேதசா(தாிக வ(தி46கிறாகளா?” எ

%

பாபா. பிராமணக வ(தி4(தா சதிரதி உணHெகாள ெசாவா.

அதிகப:யானவக வ(தி4(தா சதிரதிள கிழவி6< #ைணெச3ய சில
சைமயகாரகைள அMப ெச3வா. ேகாயிபிரசாத"கைள* ெகா56க

ெச3வ# உ25. மறவகG6< மடதிேல உணவளி6க ஏபா5 நட6< .

அேபைT*ளவகG6< மடதி?4(# பா

பழ

ெகா5ப#25.

வடெமாழி மாணா6கக
தி4வாவ5#ைற6< அ4கி உள தி4வால"கா5, தி46ேகா:கா த?ய

ஊகளி வடெமாழியி வல வி#வா

மட# வி#வா

அDவி#வா

க வாO(# வ(தன. அவக யாவ4

கேள. அவகG6< மடதி?4(# வ4ஷாசன

களிடதிேல சா,திர"கைள பாட" ேகபதகாக பல

மாணா6கக வ4வாக. தி4ெநேவ?, ம#ைர, ேசல
அDவா% ப:பதகாக வ(தவக பலேரா5 நா
உணHெகா25 வி#வா

த?ய இட"களி?4(#

பழகியி46கிேற

அ மாணா6ககளி சில தி4வாவ5#ைறயிள அ
ெச

அளி# வ(தன.

.

னசதிரதிேல

க உள இடதி< பக? பிபக?

% பாட" ேக5 வ4வாக. சில அDவிட"களிேல இ4(# சைமய ெச3#

உ25 வ4வாக. அவகG6< ேவ2:ய அாிசி த?ய ெபா4க பிரமணிய

ேதசிக கடைளயி
ச"கீத

ப: மடதி?4(# அளி6கெப% .

பயிேவா

மடைத ேச(த ச"கீத வி#வா

களிட

நாதர6காரகளிட

பழகி வ(தன. அ:6க: மடதி< ச"கீத வி#வா

சில ச"கீத

க வ(# வினிைக

நட#வாக. அதனா அ மாணா6ககG6< உ2டா<

லாப அதிக .

தமிO மாணா6கக
பிைளயவகளிட

ேதசிகாிட

பல மாணா6கக தமிO பாட" ேக5

வ(தாக. அவகளி பிராமணக, ைசவக, மற வ<பினக த?ய பல

வைகயின இ4(தன. பிராமணக அ

னசதிரதி உ25 வ(தாக. ைசவ

பிைளக மடதி ப(தியிேல ஆகார ெச3# வ(தன. மறவகG6<

உணH6< ஏபா5க ெச3யெபறி4(தன.

த6கப:
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எ

ேனா5 பிைளயவகளிட

த பிரா

தமிO பாட" ேக5 வ(தவகளி சில திய

க; சில <: த பிரா

க. அ2ணாசாமி ஐய, சாத`

பிரமணிய ஐய, கSச` சாமிநாைதய எ
6கியமானவக. ேமலகர

பவக பிராமண மாணா6ககளி

ச2பக6 <றால6 கவிராய, வி6கிரமசி"க1ர

அன(த கி4Fண கவிராய, ம#ைர சாமிநாதபிைள, கR அ4ணாசல6
கவிராய, ச(திரேசகர த?யா, &மிநாத ெச:யா த?ய பல ைசவக.

இராமகி4Fண பிைளெய

இப: பல வ<பின4

ற ஒ4வ இ4(தா. அவ ைவFணவ ேவளாள.

பல நிைலயின4மாக மாணா6கக இ4பிM

யாவ4

ஒ4 <5 பதினைர ேபாலேவ பழகி வ(ேதா . எலா மாணா6ககளிட#

பிரமணிய ேதசிக46< உள அ

ப:6<

16< இைண ேவ% ஒ

மாணா6ககG6< ஒ4 <ைறH

அவர# கடைள. அவ46<6 ேகாப
த6க காரண

%

இைல. மடதி

வராம பா#கா6க ேவ25ெம

ப#

வ4வ# அாி#. அப: வ4மானா அத<

இ46< . மாணா6ககளி யா46காவ# <ைற ேந(தா அத<6

காரணமானவாிட

ேதசிக46< உ2டா<

ேகாப

மிகH

க5ைமயான#.

சவ கலாசாைல
மடதி

அDவிட

விஷய

ஒ

%

ெதாியாத அயநாடா ஒ4வ வ(# பாதா

ஒ4 சவகலாசாைலேயா எ

அ"ேக ஆட பர

% எ2Z ப: இ4(த# அ6கால# நிைல.

இைல; ெபாிய விள பர"க இைல; ஊரறிய ெச3*

பிரச"க"க இைல; ேவ% ேவறாக பிாி# வ<6<
இ4(த#; அைத த6க வழியிேல உபேயாகி6<
உளதிேல அ
ெசவி*ணH

தாதா இ4(தா; அவ

1 நிைற(தி4(த#; எேலாாிட

நிைற(தி4(த#; வயி% பசிைய*
அளி6<

ேபா6கி வா*ணH

அ"ேக நட(# வ(த#. அதைகய

இடதிேல கவி விைள(# ெப4<வத< தைட எ

1ாி*

ஒ%ைம இ4(த#; கவி

அறிH பசிைய*

நிதிேயாஸவ

பிாிHக இைல. ெபா4

தி46ேகாயிலாகேவ அ# விள"கிய#.

ன? கைலமக களிநட

----------
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ஒDெவா4 நாG

பிைளயவகளிட

பாட

ேக<

ேநர

ேபாக மற

ேநர"களி பைழய பாட"கைள சி(தி# வ4வ# மாணா6கக வழ6க . சில
சமய

நா

ஆசிாிய ெசா

ேதசிக பாட
அவகாச

1திய பாடகைள* க:த"கைள*

எP#ேவ

.

ெசாத

ஏப5 ெபாP# பிரமணிய ேதசிக தாேம சில46< பாட"

ெசாவா. தி46<ற பாிேமலழக4ைரயி அவ46< மி6க வி4ப
அதைன*

யா46ேகM

தி46ேகாைவயா, இல6கண விள6க எ

M

உ25.

Iகைள*

பாடS ெசாவா. ேதசிக இல6கண ெச3திகைள

வைரயைறயாக ெசாவ#

உாிய இட"களி வடெமாழி பிரேயாக"கைள*

வடI ெச3திகைள* ெசாவ#

மிகH

இனிைமயாக இ46< . சில

<றிபிட பாட"கைளேய அவ ெசாவா. ஆனா அவைற தி4தமாக

ெசாவா. தம6< 1லபடாத விஷய
ேவ25 ” எ

வ(தா, “பிைளயவகைள6 ேகக

% ெவளிபைடயாக ெசாவா.

மகா ைவதியநாைதய பட ெபற வரலா%
சில நாகளி இரவி பாட

நடவாதேபா# பிரமணிய ேதசிகாிட

ேபாவ#25. அெபாP# பிைளயவக ெசா

விசாாிபா; எ

னஎ

ன அாிய விஷய"க ெசா

பாட"கைள பறி

னாக எ

பைத6 ேகடறி(#

ச"கீத வி#வா

கைள பறிய பல

பாரா5வா. பல பைழய வரலா%கைள ெசாவா. நா

பயிசி*ைடயவ

எ

பைத அறி(தவராத?

ெச3திகைள ெசாவா.

ஒ4 நா, “மகா ைவதியநாதைர ெதாி*ேமா?” எ
“அவகைள பறி நா
“நீ அவசிய

ேக:46கிேற

பா# அவ4ட

நா

ச"கீததி

% அவ ேகடா.

; ேநேர பாததிைல” எ

ேற

.

பழகேவ25 . இ மட#6< ேவ2:யவகG

அவ 6கியமானவ. தமிO விஷயதி பிைளயவக எப:ேயா அப:ேய

ச"கீதவிஷயதி அவைர ெசாலேவ25 . அவ தமிழி

நல

பயிசி*ளவ. அவ இ"ேக அ:6க: வ(# ந ைம மகிOவி# ேபாவா.”
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‘அவகள# ச"கீதைத இ#வைரயி ேகளாமேபான# எ
எ

#ரதிFடேம”

.

ேற

“அவைர த? நா க?ைட6<றிசியி சி
பாேதா . அெபாP# அவ மிகH

னபடதி இ4(தேபா#

பாயமாக இ4(தா. அேபாேத

அவாிடதி ச"கீத திறைம மி<தியாக விள"கிய#. ெபாிய ைவதியநாைதய,

சி

ன ைவதியநாைதய எ

வ(தி4(தன. இDவிட
வி#வா

ற இர25 வி#வா

கG

ேபாலேவ க?ைட6<றிசியி

ேவ% பல4

அ:6க: பல

க வ(# ேபாவாக. ஒ4நா ஒ4 மகாசைப C: இ(த ;

ைவதியநாைதயகைள*

ைவதியநாைதய4ைடய ச6திதா

ேபா:யிட வி#வா

ேனா . மறவகைளவிட மகா

பாட ெசா

சிற(ததாக இ4(த#. இDவிஷயைத அவேரா5

கேள ஒ16ெகா2டன. அ(த மகா சைபயி எலா

வி#வா

கGைடய ச மததி

ததா

யாவ4

அளி6கெபற#. அத< 

ேம அவ46< ‘மஹா’ எ

M

ற பட

ெவ% ைவதியநாைதயராக இ4(த அவைர அ

மஹா ைவதியநாைதயெர

பிரமணிய ேதசிக பி

%

% அைழ# வரலாயின.”

%

அச"கீத வி#வாMைடய ெப4ைமகைள எ5#6

Cறிவி5, “மகா ைவதியநாைதய4ைடய தைமயனாராகிய இராமவாமி

ஐயெர

பவ தமிழிேல நல அறிHைடயவ. ெச3*கG

இய%வா. ெபாிய1ராண

கீதன"கG

Pவைத* கீதன"களாக ெச3தி46கிறா. மகா

ைவதியநாைதய4ைடய தமிழறிH வி4தியாவத< அவ 6கியமான காரண ”
எ

றா.

மகா ைவதியநாைதயர# ெப4ைமைய*
அ

ைப*

ேவ25ெம

ந

ஆதீனதைலவ46< இ4(த

றாக ெதாி(#ெகா2ட# த அெபாியாைர தாிசி6க

ற வி4ப

அறிHளவெர

கால

அவாிட

என6< உ2டாயி%. அவ தமிழி

% ெதாி(தேபா# எ

வி4ப

அதிகமாயி%. அ# நிைறேவ%

வ(த#. ஒ4நா ேகாடகநK W (தர வாமிக எ

அவ மடதி< வ(தா.
(தர வாமிக

நல

M

ெபாியா4ட
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(தர வாமிக எ

பவ அதிவணாசிரம

கிர(த"களி , சிவ1ராண"களி

அ"க"ேக விாிவாக பிரச"க

&2ட ஒ4 #றவி. ேவதா(த

ேத(த அறிHளவ. Yதச ஹிைதைய

ெச3# பல4ைடய உளதி சிவப6திைய

விைதத ெபாியா அவ. தி4ைவயாேறா5 சா(த ஸத ,தான ,தல"க

ஏழி

தி4மழபா:யி

பல ெசவகைள6ெகா25 தி4பணிக ெச3வி#

அ(த எ5 ,தல"கG6<
அெபாியா அத

ஒேர நாளி < பாபிேஷக

நடத எ2ணிய

ெபா45 தமிOநா:ள சிவேநச ெசவகளிட

ெபா4Gதவி ெப% வ(தன.

அவ4ைடய சிFயக பல. எலா வ<பினாி

மகா ைவதியநாைதய அவாிட

அவ46< சிFயக உ25.

ம(திேராபேதச ெப% சில ேவதா(த

Iகைள* பாட" ேகடன. தி4ெநேவ?யி ஐயாசாமி பிைள எ

அ

ப அவ4ைடய உபேதச

ஞானசாதன

ெப% ஒ4 மட

M

க:6ெகா25 த#வ விசார

ெச3# வாO(# வ(தா. த#வராய இயறிய பா5#ைற த?ய

Iகளி ஆO(த பயிசி*ளவ அவ.

தி4வாவ5#ைற6< (தர வாமிக வ(த# < பாபிேஷகதி<
ெபா4Gதவிெப%

ெபா4ேட. அவ4ட

வாமிகG6<

ேப பழ6க

மகா ைவதியநாைதய, தி4ெநேவ?

ஐயாசாமி பிைள த?ய பல வ(தன. பிைளயவகG6<


(தர

உ25. பிைளயவக தமிழி Yதச ஹிைதைய

ெமாழிெபய# இயறியி4ப# ெதாி(# அதிள ெச3*கைள மகா
ைவதியநாைதய ;லமாக6 ேக5 அத

ைவயி ஈ5ப5 (தர வாமிக

பாரா5வா. வடெமாழி Yதச ஹிைதயி நிர பிய ஞானள அவ46<

தமிOI?

ெப4ைம ந

றாக ெவளிபட#. அவ த ைடய பிரச"க"களி

இைடயிைடேய தமிO Yதச ஹிைதயி?4(#
ெசாவ#2டா .
வாமிக த

பா6கலா எ

பாிவார#ட

சில ெச3*கைள

ஓாிடதி த"கி பிரமணிய ேதசிகைர எெபாP#

% விசாாி# வர ஒ4வைர அMபினா. அத< அவ4ைடய

வரைவ அறி(த எ"க ஆசிாிய அவ இ4(த இடதி< வ(# அவைர வ(தன

ெச3தா.

வாமிகG

ேதசிக4
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அபா இ4வ4

ைசவ ச ப(தமான அாிய விஷய"கைள பறி

ஒ4வேராெடா4வ சிலேநர

மிக அழகாக ேபசி6ெகா2டாக. எ"கG6<

அச பாஷைணயா பல Iதன விஷய"க ெதாியலாயின.
பிரமணிய ேதசிக த
பிற4

எP(# ெச

வரைவ எதிபாதி46கிறா எ

றாக. ேதசிக ஒ56கதி

வரேவ% அைழ# ெச

வாயி6< வ(# வாமிகைள

% அவைர இ46கெச3# தா

அவ உதரHப:ேய யாவ4

பா#6ெகா2ேட இ4(ேத

ஆசனதி அம(தா.

அ4கி இ4(தன. அ6Cடதி இ4(த நா

மகா ைவதியநாைதய கைத*

ேதசிக4

றறி(# வாமிகG

(தர வாமிக கைத* மாறி மாறி

.

வாமிகG த? கம

Cறி6ெகா25 அபா பல விஷய"கைள

பறி ேபசின. தா வ(தகாாியைத வாமிக ெதாிவிதா. ேதசிக உசிதமான

ெபா4Gதவி ெச3வதாக வா6களிதா.
எ

ஆவ

மகா ைவதியநாைதயைர பாபேத என6< மிகH

கதிேல இ4(த ஒளி*

அேதாறதினா ம5

அைமதி* அவ உளதி
எ

ஆன(தமாக இ4(த#. அவ
இயைப விள6கின.

ஆவ அட"கவிைல. அவ இைடயிைடேய

ேபசின ெம?ய வாைதகளிேல இனிைம இ4(த#. அ(த இனிைம* எ

மனைத6 கவ(த#. ஆனா அDவாைதகளா எ

ஆவ அட"கவிைல.

ைவதியநாைதயராக இ4(த அவ எதனா மகா ைவதியநாைதய ஆனாேரா
அச"கீதைத6 ேகக ேவ25ெம

ற ஆைச என6< அதிகாித#. ‘இவ

வ(தி46கிற காாியேமா ேவ%. இ6Cடதி ஒ4 ச ப(த

இலாம நம#

ஆவைல நிைறேவ%வதகாக இவ பா5வ# சாதியமா<மா? நம6< இDவளH
ஆைச இ4ப# இவ46< ெதாிவத<தா

ச(தப

உ2டா?........

எப:யாவ# ஒ4 பாைட6 ேகடா ேபா#ேம.....ஒ4 பாடானா எ
பாடானா எ

ன? அத< இ#வா சமய ?’ எ

ேபசினாக எ

பைத6 Cட நா

%எ

மன#6<ேள ஆேசப

சமாதான"க எP(தன. இ(த ேயாசைனயிேல (தர வாமிகG

திெர

% என6< ஆசாிய

ந

ன? I%

றாக6 கவனி6கவிைல.

ேதசிக4

உ2டா< ப: பிரமணிய ேதசிக ேபச

ெதாட"கினா: “உ"கGைடய ச"கீதைத6 ேககேவ25ெம

எ

ன

% இ"ேக ப:6<
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மாணா6கக சில ஆைசப5கிறாக. பிைளயவக வா6கி?4(# சில

பாடகைள ெசா

னா தி4தியாக இ46< ” எ

ைவதியநாைதயைர ேநா6கி6 Cறியேபா#, நா

‘நா

% அவ மகா

எ

கா#கைளேய ந பவிைல.

கனH கா2கிேறாேமா? ந ைடய ேயாசைனயினா விைள(த பககனவா

இ#?’ எ

% Cட நிைனேத

. நலேவைள, அ# வா,தவமாகேவ இ4(த#.

ேதவகான
“அதெக

ன தைட? காதி46கிேற

ஆர பி#விடா. ேதவகானெம

இ46<ேமாெவ

”எ

% ெசா? மகா ைவதியநாைதய பாட

% ெசாவாகேள அச"கீத

அப:தா

% என6< ேதாறிய#. த? தமிO Yதச"கிைதயி?4(# சில

ெச3*கைள ெசால ெதாட"கினா. தமிO ெச3*ளாக இ4பதனாேல த?

அைவ மனைத6 கவ(தன. பிைளயவக வா6ெக

ற ெப4ைம*

அைவகG6< இ4(த#. மகா ைவதியநாைதய4ைடய இ

அபாடகG6< எ

னிைச*

%மிலாத அழைக6ெகா5த#. அ(த இ

ேச(#

னிைச த?

இ(த உலகைத மற6க ெச3த#. பாவேதா5 அவ பா5ைகயி ஒDெவா4

வாைத* உள#ேள ப:(# ப:(# ஒ4 ெபாிய காசிைய நிமாண
வ(த#.

Yதச"கிைதயி ைகலாஸதி சிவெப4மா
வ4ணி6<

ெச3*க அைவ. ெவ%

ெச3#

எP(த4ளியி46< காசிைய

பாடகைள மாதிர

ப:தேபா#

எ"கG6< உள#ேள காசிக எP . 1றேத உள பாைவ*

இ46< .

அபா5 எப: 4தியிேல லயி# நி

அபா:

ஆனா அபாடக இைசேயா5 கல(# வ(தேபாேதா எலா
பாவதிேல லயி# நி

பா5கிறா, நா

றேதா அப: எ"க மன

ற#. ஒ4 பாடைல6 Cறி நி%#

ேககிேறா

எ

ெபா4 ெதாி(# விட#.

ெசா

பாட ஆர பி#விடா அைத நி%திவிட மன
ற தி4திதா

இைச ெவள

ேபா#தா

அவ

ற ேவ%ைம உணசி உ2டாயி%.

பாடகைள6 Cறிவி5 பிற< ெபா4G

ேபா#ெம

மற(# ேபாயின.

னா. பாட ெசா ேபாேத

வ4மா? ேகபவகG6<

உ2டா<மா? Yதச"கிைதயி?4(# அெபாியா4ைடய

ேவ% மைடகளிேல தி4 பிய#. பிைளயவக வா6காகHள

ேவ% பல பாடகைள அவ இைச*ட

ெசா

னா.
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பிற< பிரமணிய ேதசிக, “உ"க தைமயனா வா6காகிய ெபாிய1ராண6
கீதைனயி?4(# சில கீதன"க பாட ேவ25 ” எ
நாைதயாிடதிள ‘சர6<’ இ

ஒDெவா
வ(தா.

னெத

றா. ைவதிய

% ேதசிக46< ந

றாக ெதாி* . அவ

றாக6 ேக56ெகா2ேட வர அ(த ச"கீத சிகாமணி தைடயி

றி பா:

அவ கீதன"கைள பா5 ேபா# பி:, மி4த"க த?ய ப6க வாதிய"க

இைல. அ6காரணதா அவ இைச6<6 <ைறH இ4(ததாக என6<

ேதாறவிைல. அவ ைகயினா ெமல தாள
ஒDெவா4வ4ைடய இ4தய
வாசிதெத

ெசால ேவ25 .

%தா

இைணயற இ

அபாேடா5 ஒ

ேபா5 பா:யேபா#
றி ப6கவாதிய

ப

அ#வைரயி அைட(திராத இ
இ4(# ச"கீத அபியாச

பைத அ

% அைட(ேத

ெச3யலாமா?’ எ

. ‘இவகGடேன ேபா3

ற ஆைசCட இைடேய ேதாறிய#.

ஒ4வா% மகா ைவதியநாைதயர# கான மைழ நி

ற#. (தர வாமிக

விைடெப%6ெகா2டன. அவேரா5 மகா ைவதியநாைதய4

பிற4

விைடெப% எP(தன. அவக யாவ4 மடதி அவரவகG6<ாிய இடதி

வி4(#25 பிபக? தி4ைவயா%6< 1றப5 ெச
அ
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ச"கீதைத இ#வைர நா

எேலா46<
“சாதக

பாத ேபா#, “காைலயி மகா

% அவ ேகடா. “இ(த மாதிாி

ேகடேத இைல. அவகGைடய சாாீர

அைமயா#. ெவ%

மா(திர

ேபாதாெத

சாதகதாம5

ப# உ2ைமதா

வ(தத

சாாீரதி< வளபைத த4கிற#. எலாவறி<
அ(த திDவிய சாாீரதி

ெசா?வி5, “அவ தமிழறிH

% அ#” எ

ேற
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. அவ நல சிவப6த. சிவகி4ைப

அவ46< நல சாாீரைத அளிதி46கிற#. அவ ெச3#வ4

ஒP6க

றன.

அபியாச

அ(த

ேமலாக அவர# =3ைமயான

அழ< ெகடாம பா#கா6கிற#” எ

உம6< 1லப:46<ேம!” எ

றா.

%
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“ஆ , அவ பாட ெசா ேபாேத ெபா4 ெதளிவாகிற#” எ

-----------

ேற
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