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எ சாிதிர - பாக 4
76. தல தாிசன

தி;#/8றாலதி சில தின7க த7கி பிற/ ஆ தீனதி8/ாிய கிராம7கைள

ஒ>ெவாறாக பாதப?ேய பிரமணிய ேதசிக யாதிைர ெச யலானா.
ேவ@வன A7க த பிரா ஆBசியி கீழி;த அத# கிராம7க

தி;வாவ1ைற மடதி ஜீவாதாரமாக உளைவ. அவ8றி க பேனாி 1#/?

எப1 ஒ; கிராம . அைத விைல#/ வா7கிய பிரமணிய ேதசிக த /;வி

ஞாபகாதமாக அ பலவாண ேதசிகரெமற திய ெபயைர ைவதா. அ7ேக

ேதசிக ஒ; நா த7கினா.

‘ெவளி விைல த7க விைல’
அ#காலதி தி;பனதாB காசிமடதி தைலவராக விள7கிய D ராமA7க
த பிராெனபவ பிரமணிய ேதசிகாிட

ேபர E)டவ. ேதசிக யாதிைர

ெச வைத அறி1 தா+

அவேரா ேச1 சில நாBக பிரயாண

ெச ய

மா#கமாக- ெசவதிர

வ1 ேதசிகைர தாிசி1 உடனி;பாராயின.

வி; பி தனி ைகவ)? ெயாைற ஏ8பா ெச 1 ெகா) தி;ெநேவA
அத பிரா க பேனாி 1#/?ைய# க) மிக4

மிக4

ெம-சினா. அத#கிராம

விசாலமாக இ;த1. பிரமணிய ேதசிக பாிவார7கGட

த7கினைமயா அேபா1 அ1 ஒ; ெபாிய நகர ேபால விள7கி86.
மகாைவதியநாைதய;

அவ தைமயனாராகிய இராமசாமி ஐய;ம அணிதி;த

;திராBச க)?கைள வா7கி அவ8றி8/ ேதசிக த7க விைல ேபாட-ெச 1
அளிதன. என#/ தி;விைடம;Iாி அளித க)?யி த7க +லா
ெவளி விைலகேள இ;தன. அத# க)?#/

Eசிய

த7க விைலகைள அைம#க-

ெச 1 என#/ அளிதா. அேபா1 இராமசாமி ஐய சிேலைடயாக, “ெவளி
விைல த7க விைல” எறா. யாவ;

ேகB மகி3தன.

ச7கர நயினா ேகாயி
ேதசிக +னேர ெச தி;த ஏ8பாB?ப? ச7கர நயினா ேகாயிA
நைடெப6

ஆ? தவ உஸவதி8/- ெசறன. ேசாழ நாB? ைவதீவர

ேகாயிK#/ எ>வள4 சிற)ேடா அ>வள4 சிற ச7கர நயினா ேகாயிK#/
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உ). சிவெப;மா9

தி;மாK ேபதமிறி இைய1 நி8/

ச7கர நாராயண

5திைய தாிசி1 ஆனதமைடேத. அ>வாலயதிKள 86 ம)ைண

ம;தாக உ) ேநா க தீத ப#தக பலைர பாேத. அ7ேக

எLத;ளியி;#/ D ேகாமதிய ைமைய தாிசி1 ளகா7கித

அைடேத.

இைறவைன# /றி1 அேதவி தவMெச த சிறைப நிைன46த ஒ>ெவா;
வ;ஷ+

ஆ? மாததி தி;விழா நைடெப6 . அதி;விழாைவதா ‘ஆ?

தவ’ உஸவெம6 வழ7/கிறாக.
காிவல

வத நO

ச7கரநயினா ேகாயிA ஒ; வார

இ;1 விB தி;-ெசI ஆவணி உஸவ

தாிசன1#காக றபBேடா . இைடேய ஒ; நா காிவல

வத நOாி

த7கிேனா . தமி3 பயி8சிைய ெதாட7/ மாணா#ககG#/ அத தலைத
ப8றி ெதாியாமAரா1. வர17கராம பா)?ய இய8றிய க;ைவ

பதி86பததாதி, க;ைவ# கA1ைற யதாதி, ெவ)பா அதாதி எற 56

பிரபத7கG

அதலைத ப8றியனேவ யா/ . காிவல

மPஉேவ க;ைவ எப1.

வத நO எபத

அத தலைத அ@கிய4ட நா +ேன ேகB?;த அதாதிெச .Bகெளலா

ஞாபக1#/ வதன. எ ஆசிாியாிட

அ>வதாதி

%கைள ப?த காலதி அவ Qறிய அதைத# காதா8 ேகB?;ேத.
தல ச பதமாக அவ ெசான விஷய7கைள# ெகா) அேபா1 நா
மனதிேல ஒ; ேகாயிைல# க8பைன ெச தி;ேத. க) +ேன பி

அ>வாலயைத# க)டேபா1 அ1வைரயி விள7காத விஷய7க விள7கின.

பாடகளி அதைத# காதா8 ேகBடேபா1 அெபா; /ைறவாகேவ இ;த1;
பாவ)ண நாதைர# க)ணா தாிசித ேபா1தா அெபா; நிைறெவ திய1.
வாமி#/ நிழ அளி1 நி8/
மைடேத.

சிறத தமி3 லவ;

அரச;

பைழய களா- ெச?ைய.

பா1 வி மித

அ?யா;மாகிய வர17க ராம பா)?ய வா3த

நகரமாதA அதைன- 8றி பா#கலாெம6 சில ந)பகGட றபBேட.
அ>வரச வசித இடைத பா1 இ8ேற. இப? ஊைர பா1#

ெகா) ெசற ேபா1 ந Rதியி எ எதிேர ஒ;வ வதா. அவ;ட சில

/B? த பிராகG

வதாக. வதவ எைன# க) அMசA ெச தா.

என#/ அவ இனாெர6 அைடயாள

ெதாியவிைல.

5

அவ தைலயி ஓ அழகிய உ;மாைல கB?யி;தா. காதி8 க#க9

ேமாதிர+

அணிதி;தா. இபி சாிைக வதிர

இவ8ைறெயலா

பா1, “இத பிரைவ நா

உதி;தா.

ைகயி

பாததாக# ெதாியவிைலேய”

எ6 ேயாசி#கலாேன. பிற/, “த7கைள ெதாியவிைலேய” எ6 ேகBேட.
அவ, “அ?ேய அ>விட1- சிTயதா” எறா. அெபாL1 என#/

விள7கவிைல. “ெபய என” எ6 ேகBேட. “நாதா ெசா#கA7க ;
தி;வாவ1ைறயி த7களிட

பாட

ேகBகவிைலயா?” எறா.

“ெசா#கA7க த பிரானா? அைடயாளேம ெதாியவிைலேய!” எற
ஆ-சாியமைட1 நிேற.
“இேபா1 ேவஷ

மாறி விBட1; நா ெசா#கA7க

பிைளயாகி விBேட.”

ெசௗ#கியமாக இ;#கிறீரா? உம#/ இர) சா) நீள
இப? மாற ேவ) ?” எ6 ேகBேட.

சைடயி;தேத! ஏ

“நா தி;வாவ1ைறயி இ;த ேபா1 1றவிகளி சகவாச
ஆைச தீவிரமாக இ;த1. தா7கG

இ;த1. ப?பி

பாட ெசாA ததீக. ஸநிதான

க;ைண.ட பா1கா1 வத1. எனேவா நிைன1 இ7ேக வேத. பைழய

பாச

8றி# ெகா)ட1. உறவினக கி;கதாசிரமைத# கைடபி?#க

ேவ)ெம6 வ86தினாக. என#/ அத இ-ைச உ)டாயி86. நா

மனிததாேன? காவி உைட தாித மாதிரதி ெபாிய ஞானியாகி விேவனா?

கAயாண

ெச 1 ெகா)ேட. இ7ேக பளி#Qட

ைவ1 நடதி வ;கிேற.

ஊாிKளவக /ைறவிலாம ஆதாி1 வ;கிறாக. எலா அ>விட1

அ9#கிரக ” எறா.

பிற/ அவ விைட ெப86- ெசறா. நா7க ேதசிகாிட

ெச6 ெசா#கA7க

பிைளைய ப8றி- ெசாேனா . அவ, “1ற4# ேகால E) அநிைல#/

தகாத காாிய7கைள- ெச வைத விட இ மாதிாி ெச வ1 எ>வளேவா உதம ”
எ6 ெசாA +6வ Eதா.
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தி;-ெசI
காிவல

வத நOாிA;1 றபB ஆ3வா தி;நகாி +தAய ஊகளி

வழியாக தி;-ெசIைர அைடேதா . ெசதிலா)டவ9#/ தி;வாவ1ைற

யாதீனதி 5ல

நைடெப6

பணிக பல உ). அவ8றி8/ாிய மட7கG

உளன. அ7ேக ஆவணி மாததி நைடெப6

உ8சவ தாிசன

பிராமண ேபாஜன , மேகவர Eைஜயாகியவ8ைற நடபிதா.

பல

ஆயி86. ேதசிக,

ச+திர# கைரயி அைம1ள ெசதி8ெப;மா தி;#ேகாயி க) ெகாளா#
காBசியாக இ;த1. ஆ)டவ9#/ பிராதைன ெசK1ேவாகGைடய

QBட

மிக அதிக . உலகதி ெத வப#திெய9

காபா8றி வ;

டைர அவியாமேல

தல7கG தி;-ெசI ஒ6. கA.க வரதனாகிய +;க#

கட4ளி தி;வ;ைள பலவிதமான அதிசய- ெசயகளா கா@வத8/
இடமாயி;ப1 அத தி>ய தல .
கத கAெவ)பா

எ7கGட வதி;த இராமA7க த பிரா9ைடய ஆBசியிKள தி;பனதா
மடதி ஆதி ;ஷராக வண7கபபவ /மர/;பர வாமிக. அெபாியா

இளைமயி ஐ1 வ;ஷ

வைரயி ஊைமயாக இ;1 பிற/ ெசதி8 ெப;மா

தி;வ;ளா வா#/ ெப8றன. அேபா1 அவ +த +தA ெசதிலா)டவ

விஷயமாக, ‘கதகA ெவ)பா’ எற பிரபதைத பா?னா. தி;வ;ளா

அைமத வா#ெகற க;தினா தமி3 நாB? அ%ைல பயப#திேயா பல
பாராயண

ெச 1 வ;வாக. நா அைத அ?#க? ப?1 மகி3வ1).

தி;-ெசIாி த7கிய காலதி அதைன பல +ைற பாராயண ெச ேத.
இராமA7க த பிரா த

ஆதீன +தவரா இய8ற ெப8ற ெதற

ெப;ைம.ளேதா ப?1

ேகB

வதா. கத கAெவ)பாவி இ6தியி

/மர /;பர தம#/ ஆ +த நா8கவி. பா
பிராதி#கிறா. நா அத ப/திைய மீB

ெசதிலா)டவைன 1திேத. என#/

உளி;1 I)?ய1.
என1 தீமான

வைம ேவ)ெம6

மீB

ப?1-

நல கவி1வ

ேவ)ெமற ஆைச
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தி;-ெசIாி இ;தேபா1 பிரமணிய ேதசிக எைன.
மகாைவதியநாைதயைர.

அைழ1, ஊ;#/ ேபா - சில தின7க இ;1

விB தி;ெப;1ைற#/ வ1 வி

ப?. , அத8/ தா+

றபBேடா . இராமA7க த பிரா9

விைட ெப86 தி;பனதாG#/-

தி;ெப;1ைற#/ வ1விட# Qெம6

கBடைளயிBட9பினா. நா7க

ெசறா. ெசதிலா)டவ தி;வ;ளா இனி- ெச .Bகைள மி/தியாக இய8றி
பழக ேவ)ெமற தீமான1ட நா தி;வாவ1ைற#/ வ1 ேசேத.
-------------

77. சமேயாசித பாட!க
தி;வாவ1ைறயி /மாரசாமி த பிரா சின# கா6பாறாக இ;1 வதா.

பிரமணிய ேதசிக;ைடய யாதிைர#காலதி அவ தி;வாவ1ைறயி சில சில
சீ தி;த7கைள- ெச தா. ேகாயி, மட , நதவன7க +தAயவ8ைற மிக4

நறாக விள7/ ப? கவனி1 வதா.

தி;ெநேவAயிA;1 நா தி;வாவ1ைற#/ வ1 சில வார7க

த7கியி;ேத. அ#காலதி /மாரசாமி த பிராேனா தமி3 விஷயமாக ேபசி

இ8ேற. யாதிைர# காலதி8 சதித லவகைளப8றி.

நிக3-சிகைள ப8றி.

அவாிட

நிக3த

ெசாேன.

தி;-ெசIாி ெச 1 ெகா)ட ச7க8பதிப?ேய தினேதா6

D

ேகா+தீவர விஷயமாக ஒ>ெவா; ெச . இய8றி வேத. அவ8ைற#

/மாரசாமி த பிரா ேகB மகி3வா. ம8ற த பிராகG

ேகB

மகி3வாக. சனி ஞாயி6களி / பேகாணதிA;1 தியாகராச ெசB?யா

வ;வா. அவ த7கியி;#/

இ;#/ .

இர) தின7கG

தமிைழ ப8றிய ேப-சாகேவ

வினா-ெச .
/மாரசாமி த பிரா ெத8/ RதியிKள /ள#கைரயி ஒ; கB?ட
எ)ணி ேவ)?ய ஏ8பாகைள- ெச தா. ஆ3த அதிவார

கBவி#க

ேபாB

ேவைல#காரக ேவைல ெச தாக. அதைன# கவனி#/ ெபா;B அ7ேக
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த பிரா ெசறேபா1 நா9

நைடெப6

உட ெசேற. அ>விடதி ஒ; கிழவ

ேவைலகைள ேம8பாைவ யிB# ெகா) நிறா. அவ

எK ேதாKமா , நி8பத8ேக ச#தியிலாம இ;தா. அவைன பாதா

அவ உட பி உயி உளேதா இைலேயா எற சேதக எL . அவ எப?

அ7ேக ேவைல வா7/வாென6 ஆ-சாியமைடேத. திVெர6 ஓ அதBட

/ர ேகBட1. அத உட பிA;1 அெதானி எLதெதபைத உணதேபா1

என#/ பிரமி உ)டாகி விBட1. “இவனா அதB?னா!” எற சேதகேதா
மீB

அவைன# கவனிேத. + ேகBடைதவிட மிக4

பலமான அதBட

ெதானி அவனிடமி;1 எLத1. த பிராைன பாேத. ஆ-சாிய# /றிேபா,

“இ>4டAனி6 ெமாA இ7ெகLவெதேன!” எ6 ெசாேன. எ உள

ெச . இய86வதி ஈபB?;தைமயா அத# ேகவிைய ஒ; ெச .ள?ைய
ேபாலேவ அைம1# ேகBேட. அவ சிாி1# ெகா)ேட “உ;4க) ெடளாைம

ேவ) ” எ6 பதி ெசானா. பிற/, “உ7க ேகவிைய நாகாவ1 அ?யாக
ைவ1 +ேன 5ற?கைள அைம1 ஒ; ெச .ளாக Eதி ெச 1 வி7க”
எறா. அப?ேய இய8றி- ெசால அவ ேகB மகி3தா.
‘நிறா நட#/ ’
அேபா1 மணி பதிெனா6 ஆகிவிBட1. நா9

அவ;

றபBேடா . ேபா/ ெபாL1, “/ளதிேலேய நான

காவிாி நானதி8/

ெச தி;#கலா .

காவிாி#/ ேபானா ேநரமா/ . நா நி6விBடா ேவைல நி6விேம”

எ6 ெசானா. “நீ7க நடதா அ1 நி6வி ; அ7ேக நிறா நட#/

ேபாA;#கிற1” எ6 ெசாA, உடேன

“கறா+விளெவறிதக)ணமிகவMசவ; கவயி6

மறாட Kவததி;# ேகா+தி வாணபணி வLவா தா86
/றாத க3#/மர சாமி+னி வரமாட

/யி8ற வனா

நிறால> ேவைலநட திமைனயா னடபின1 நி8/ தாேன”
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எற ெச .ைள. ெசாேன. “இ6 என கவி ஆேவச

வ1 விBட1

ேபாA;#கிறேத” எ6 ெசாA த பிரா அ- ெச .ைள மீB
ெசால# ேகB இ8றா.

மீB

ஊ86 பாB
அபா காவிாி ப?1ைறைய அைடேதா . அ7ேக ெதகைரயி மிக உயரமாக

வள1 ஆ8றி ப#கமாக- சா 1 நிழ அளி#/
அ மரத?யி மண8பரபிேல அமேதா
நிழ இனிைமயாக இ;த1.
காேவாியி நீேராBட

ஒ; ம;த மர இ;த1.

மதியான ெவயிA அ மர1

இலாைமயா நான

ெச .

ெபா;B தனி தனிேய

ஊ86#க ேபாடபB?;தன. ஆதீன தைலவ அமி31 நான

ஏ8றப? ஓ ஓகா ெவBடபB நா8ற+

ேமபா த பிராகெளலா
ெவB? அத8/

ைசவகG

ெச வத8/

ேவAகB? யி;த1. அத

நான ெச வத8காக விசாலமான ஊ8ெறா6

ேவA கBடபB?;த1. அத8/# கிழ#ேக தவசி பிைளகG

பிற;

நீராவத8/ ெபாிய ஊ86 ஒ6 இ;த1. அத

ஊ86#கைள பா1கா1 வ;

ெபா;B ஒ;வ நியமி#கபB?;தா.

ெபா9பிைள ெயப1 அவ ெபய.

ஊ86#கைள நறாக இைற1- தமாக ைவதி;ப1 , யா யா எத எத

ஊ8றி நான

ெச யலாேமா அவகைளயறி ம8றவக அவ8ைற

உபேயாகி#காம காவ ாிவ1

ஆகிய ேவைலகைள அவ பா1 வதா.

அவ9#/ உதவியாக- சில இ;தன.

நா7க ம;த மர1 நிழA உBகாதி;பைத# க) அவ வ1 /மாரசாமி
த பிராைன வதன ெச 1 நிறா. “எலா

சாியாக இ;#கிறதா?” எ6

த பிரா விசாாிதா. “சாியாக இ;#கிற1 ஊ8றி ஜல
நான

நிைறய ஊறியி;#கிற1.

ெச ய எLத;ளலா ” எ6 அவ ெசானா.

அத# காவலாள மிக4

கைமயானவ. உாியவகளலாத ேவ6 யாேர9

ஊ86#க;கி வதா அவ காA அ?பா. பிதைள பாதிர7கைள#

ெகா) வ1 ஊ8ைற அ@கினா அவ8ைற பி7கி Iர எறிவா. ம)

பாதிர7களாயி;தா உைடெதறிவா. ெப)கG#/ அவனிட

அதிக பய .
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அவ +க

எேபா1

ேகாப# /றிேபாேட இ;#/ . வாைத.

கைமயான1. அப?யி;தாதா த ேவைல ஒL7காக நைடெப6
அவன1 திடமான அபிபிராய . நிழK

ஊ86

எப1

இனிய காBசிகைள அளித அத

இடதி அவ9ைடய +க ெவயிA கைம#/ 1ைணயாக விள7கிய1.

த பிரா எைன பா1, “இவைன ெதாி.மா?” எ6 ேகBடா. “நறாக
ெதாி.ேம” எ6 நா ெசாேன. அவ த ேவைலைய# கவனி#க

ேபா விBடா. “இவ எெபாL1

கைமயாகேவ இ;#கிறாேன. இவ

+கதி சேதாஷ அறி/றிைய ஒ;நாேள9

பாததிைல. இவைன-

சிாி#/ ப? ெச ய+?.ேமா?” எ6 த பிரா எைன# ேகBடா. “பா#கலா ”

எ6 ெசாA நா அத ேப வழியி விஷயமாக ஒ; பாட ெச ய

ேயாசிேத. அவன1 கைமயான ேதா8றதி சாபினாேலா, எதனாேலா, எ
ெச .ளிK

சிறித கைம /1 ெகா)ட1. நா இய8றிய ெச . திாிபாக

அைமத1. நா அைத +?1 த பிரானிட

ெசாA# காB?ேன.

“ம;த மர1 நிழO ெவைள மணA;

ெபா;த மரெபா9 பிைளெவ7 காவ ாி1ஞ86
வி;தம ர8த X86 டK நித

ேமவெப8றா

க;த மர#க னரமாத ேரா?;# ைகயிைனேய.”

ம;தமரதி நிழK#கிைடயி உள ெவைள மணலாகிய இட+
ேபாரா? +ழ7/

+ழ#கைத.ைடய ெபா9 பிைள வAய# காவ ாி1

அைம#/ சிற ெபா;திய அ8தமான ஊ8றி நீராதK
ெப6வதாயி;தா அர

தினேதா6

ேபாற க)ைண.ைடய ேதவ மகளிேரா வா3வைத.

ெபாிதாக நிைன#க மாBேடா . [ெபா; தமர

- ேபா ெச .

“பாBைட தைலவன1 இயபி ெகாMச

பாB#/

சிற. க;த

யா;ட9

- க;ேதா . அரமாத - ேதவ மகளி.]

+ழ#க . வி;1 -

வ1விBட1 ேபாK !”

எ6 ெசாA# ெகா)ேட த பிரா சிாிதா. பிற/, ெபா9 பிைளைய

அைழ1, “உ9ைடய ேவைலைய.

உைன.

க31 இவக

பா?யி;#கிறாகேள? ேகBடாயா?” எறா. நா அத பாBைட- ெசாேன.

‘ெபா9 பிைள’ எபைத மாதிர

அLதமாக- ெசாேன. அவ9#/
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அத பாB? ேவ6 என ெதாிய ேபாகிற1? அத ெபய காதி விLத

ேபா1 அவைன அறியாமேல ஒ; னைக அவ +கதி உ)டாயி86. “ேபT;

அ;ைமயாக இ;#கிற1” எ6 த பிரா ெசாA- சிாிதா. “எ பாB
அ;ைமயா? அவ சிாி அ;ைமயா?” எற விஷயதி என#/- சிறி1

சேதகேம இைல.

“ஐயா அத ஊ8றி நான

ெச யலா ; தமாக இ;#கிற1” எ6

எைன-B? அத# காவ8கார ெசானா.
“பாBைட தைலவ அளி#/

பாி அ1 தா” எறா த பிரா.

ெரயி பாB
/மாரசாமி த பிரா ெத8/# /ளைரயி நா8ற1+ள EேதாBடதி
பலவைகயான Tப- ெச?க ைவ1 பாதிகB? ம;, ம;#ெகாL1
+தAயவ8ைற மி/தியாக பயிெச 1 அ;கிKள தல7கG#/
எ தைதயார1 Eைஜ#/
சித பர

நாேதா6 அ9வா.

அ9வா;

D நடராஜ5தி#/ அைவகைள எ1- ெச6 சாத- ெச ய

ேவ)ெம6 த பிரா எ)ணினா. ஒ; நா ெபாிய /டைல கB? ம;ைவ.

ம;#ெகாLைத. எ#க- ெச 1 அதி ைவ1- சில த பிராகைள.
எைன.

உடனைழ1# ெகா) சித பரைத ேநா#கி றபBடா. பக

பனிர) மணி#/ ெரயி வ)?யிேலறி- ெசேறா . ெரயி வ)? திதாக

வத காலமாதA அதி ஏறி-ெசவ1 விேநாதமாக இ;த1. அதிக# QBடேம

இரா1. வ)?#/ இர) ேபகG#/ேம இ;ப1 அ;ைம. நா7க சிறி1ேநர

எ7க இTட ேபா தனிதனி வ)?களி ஏறி- சிரமபாிகார

ெச 1

ெகா)ேடா . பிற/ ஒறாக# Q? ஓாிடதி அம1 ேபசி# ெகா)?;ேதா .

யாவ;

ஒறாக ப?தவகளாதலா ேவ?#ைகயாக பல விஷய7கைள ப8றி

ேபசிேனா . ெரயி வ)?யி பிரயாண

ெச வைத ப8றி ஒ>ெவா;வ;

ஒ>ெவா; பாட ெச ய ேவ)ெம6 ெச ய ெதாட7கிேனா . எேலா;

ெச . இய8ற ெதாிதவக. ஒ>ெவா;வ;

த7க த7க அபிபிராயைத

ைவ1 பாட இய8றி- ெசானாக ஒேர ெபா;ைள ப8றிய பல வைகயான

க;1#களைமத பாடகளாதA அைவ ரஸமாக இ;தன. நா இர) 56
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ெச .Bகைள இய8றி- ெசாேன. அவ8றி ஒ; ெவ)பாவி +8ப/தி

மாதிர

இேபா1 ஞாபகதி இ;#கிற1.

“உனலா

I

உ#கலா

நிதிைர.

%க ப?#கலா ,,,,”

ப)ணலா

ஒ; க8பைன
பி8பகA சித பரைத அைட1 மாைல# காலதி ஆலய1#/- ெச6 D

நடராச 5திைய தாிசிேதா . /மார சாமி த பிரா தா ெகா) வதி;த

ம;ைவ. , ம;# ெகாLைத. ஒ; தீYிதாிட

அளி1 அல7கார

ெசானா. அவ நடராஜ5தியி தி;ேமனி +Lவ1

ெச ய-

அவ8ைற# ெகா)

அல7காி1 தீபாராதைன ெச தா. “இைறவ தி;ேமனி +Lவ1

உமா

ேதவியா ெகா)ட1ேபா ப-ைசயாக இ;#கிற1” எ6 ெசாA# /மாரசாமி

த பிரா மகி3தா. நா அ1 ச பதமாக ஒ; ெச .ைள இய8றி# Qறிேன.

அல7கார

ெச த பதிரதி ெபயராகிய ம;ெவபத8/ வாஸைன எ6

ெபா; உ). அத- ெசாK#/ாிய இ; ெபா;ைள ைவ1 ஒ; க8பைன

ஒ;

ெச ேத. “சித பர தலதி எLத;ளிய இைறவ ஆகாசேம

தி;ேமனியாக4ைடயவ. ஆகாசதி8/ ஒA உாியேத ஒழிய ம; (மண )

இைலெய6 ஆேறா Q6வ. அவக நாண+ற D /மார சாமி த பிரா

ஆகாச வ?வினராகிய சிவெப;மா9#/ ம;ைவ அளிதா” எற க;ைத உைடய
அ-ெச . வ;மா6:
“தி;ெவ6

நிெறாளி;

1ைறைசயி8

பிரமணிய ேதவ8 கபி8

ெபா;ெவ6 மிறிெயாளி ;7/மர
சாமி+னி 7க வறா

ம;ெவ6

ெவளி#கிைலெய பாநாண

திைலெவளி மறி ேமனி

அ;ெவ6 +;ெவ6M ெசாலந?பா#
கி6ம; அளிதா மேனா”

[ ெபா; - ஒ. ம; - மண . ெவளி#/ - ஆகாசதி8/. இைல எபா - இைல
எகிற Eமியான1.]
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இ-ெச .ைள# ேகBட த பிராகG

ெசானாக.

“நீ7க நிைனயாமேல ேவ6 நய

பிற; , “க8பைன நறாயி;#கிற1” எ6

ஒ6 இத பாB? அைமதி;#கிற1” எ6

/மாரசாமி த பிரா ெசாலேவ, “என அ1?” எேற.
“ம; எ6

ெவளி#கிைல எபா நாண எபத8/, வாசைன எெபாL1

ஆகாச1#/ இைல எ6 ெசாKபவக நா@ ப? எப1தாேன நீ7க
நிைன1 அைமத ெபா;?”
“ஆ .”
“வாஸைன ஆகாயதி8/ இைல, என#ேக உ) எ6 ெசாA- ெச;#கைட.
Eமி நா@ ப? எ6 ேவ6 ெபா; ஒ6
அைமதி;#கிற1. பி;திவியி /ண

ெகாG ப? உ7க வா#/

கதெமப1 சாதிர# க;தலவா?”

எறா அவ. அவ Qறியைத# ேகB யாவ;
------------

மகி3ேதா .

78. "ைற நிவதி
தி;வாவ1ைறயி இர) மாத7க த7கியி;ேத. பிரமணிய ேதசிக தா

உேதசிதப?ேய தி;ெப;1ைற#/ வ1 ேசதா. சில தின7கG#/ பிற/
ேதசிகாிடமி;1 தைதயா +தAயவகேளா தி;ெப;1ைற#/ வ1 சில
கால

இ;#க ேவ)ெம6 என#/ ஓ உதர4 வத1. எ7கG#/ ேவ)?ய

ெசௗகாிய7கைள ப)@வி1 அ9ப ேவ)ெம6 கா6பா6 க)ணப
த பிரா9#/

தி;+க

வத1. நா எ தா

தைதயைர அைழ1#ெகா)

தி;ெப;1ைறைய ேநா#கி றபBேட. கா6பா6 த பிரா ெசௗகாிய7க

ெச 1 அ9 ேபா1, “காB மா#கமாக இ;#/ ; ஆனாK அ7க7ேக
இ;#/

மடபதிக கவனி1# ெகாவாக” எ6 எ தைதயாைர ேநா#கி#

Qறினா. நா, “நாB- சாைலவழிேய ேபாவதனா அெஸௗகாிய ேநரா1” எ6
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சிேலைடயாக- ெசாேன. நாB- சாைல ெயப1 நா7க ேபாகேவ)?ய

வழியி பB#ேகாBைட#/ அ;கிKள மட1#/ாிய ெபாிய கிராம .

நா7க தி;ெப;1ைறைய அைடேதா . எ7கG#காக தனி விதி ஒ6

அைம#க ெப8றி;த1. பிரமணிய ேதசிகர1 தாிசனைத.

ெபற எ)ணி பல பிர#கG
சி7கவன

ேமலகர

வி1வாகG

சலாபைத.

வ1 வ1 ெசறாக.

 பாரதியா, ேவ பI பி-ைவய, மணேம8/? கி;Tைணய,

திாிQட ராசப# கவிராய +தAய வி1வாகGட பழகி

இ8ேற.
பி-ைவய

பி-ைவய சிறத ஆகவி. அவ பிரமணிய ேதசிகைர க31 தா

இய8றிய பாடகைள.

ேவ6 சமேயாசித பாடகைள.

%தனமாக

ெசாA# காB?னா.

நா விேனாதாதமாக- சில சில ஆேYப7கைள- ெச ேத. அவ சில சில

இட7களி சிேலைடைய உேதசி1 வாைதகளி உ;வைத மா8றியி;தா.

இயபான இல#கண வர #/ உBபடாம றநைடயி சாைப ஆராயேவ)?ய

சில பிரேயாக7கைள- ெச தி;தா. நா ஆேYபிதேபா1 பிரமணிய ேதசிக

அ>வாேYப7க உசிதமானைவ எபைத த னைகயா ெதாிவிதா.

பி-ைவய, “அவசரதி8 பா

ெச .Bகளி இ>வள4 இல#கண

+?.மா?” எ6 ெசாAவிB உடேன பிவ;

பாதா

பாடைல- ெசானா:

“விMதைல யாேசட விதகென றாKநி+
அM தைல.ைடய னாவனா-விMக3#
ேகா+தி வா3 பிரமணிய# ெகா)டேல
மா+ திையவழ7/ வா .”

[மி#க தைலைய.ைடய ஆதிேசஷனாக இ;பி9

உ +னா ஐ1

தைல.ைடயவனாகி# /ைறவைடவா எ6 , ேமைமைய உைடய

ஆதிேசஷ9

நி +னா பயைத .ைடயவனாவா எ6

+

இர)ட?கG#/ இர) ெபா;க ேதா8றின. விMத - மி/த.]
அ>வள4 விைரவி சிேலைட நய
பிரமி#க- ெச 1 விBட1.

ேதா86 ப? அவ ெசான பாட எ7கைள
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ஒ; கனவா
ேதசிகைர பா#கவ;

கனவாகளி8 ெப; பாேலா தமி3# கவி

யறி4ைடயவகளாகேவ இ;பாக. ேதசிக +னிைலயி எேபா1

+ழ#க

தமி3

விடாம இ;பைத அறித சில அவ தி;4ள# /றிைப அறி1

மாணா#ககைள பாடக ெசாK ப? ேகBப1
ெச வ1

அவகைள வினாவி பாீBைச

உ). ேகாBZாிA;த ெப;M ெசவராகிய ர7கசாமி

+தAயாெர9

கனவா த

/ பேதா , உறவினகேளா

ேஸ1நானதி8/- ெச6 தி; ைகயி தி; ெப;1ைற#/ வ1 ேதசிகைர
தாிசி1# ெகா)டா. அவ நல தமி3 பயி8சி.ைடயவ. அவ;ட வதி;த

ேவெறா; கனவா பல தமி3 %களி சிறத பயி8சி.ைடயவராக ேதாறினா.
க பராமாயணதி நல பழ#க

அவ;#/ இ;த1. அவக ேதசிக;ட

ேபசி#ெகா)?;தேபா1 ேதசிக மாணா#ககைள அைழ1 அவகG#/
பழ#க

ெச விதா. அ#கனவா க ப ராமாயணதி எ7கைள- சில ேகவிக

ேகBடா. அ#ேகவிகளிA;ேத அவ;ைடய கவியறி4 ல பBட1.

ெப; பாK

எைனேய வினாவினா. நா தி;தியாக விைடயளிேத.

ராண பாட
காMசி ராணைத ஒ;+ைற பாட7 ேகBக ேவ)ெமற வி;ப

என#/

உ)டாயி86. பிைளயவக காலதி தக கிைட#காைமயா அைத நா

ப?#க +?யவிைல. அ1 /ைறயாகேவ இ;த1. அ%A +த8 கா)ட
சிவஞான +னிவராK

இர)டா7 கா)ட

D க-சியப +னிவராK

ெப8றைவ. எ வி;பைத- பிரமணிய ேதசிகாிட

D

இய8ற

ெதாிவிதேபா1 அவ

ஏB தகைத வ;வி1 அளி1- சினப)டார ஸநிதியாகிய D

நமசிவாய ேதசிகாிடதி8 பாட7 ேகBகலாெம6 ெசானா. அப?ேய ேகBக

ெதாட7கிேன.

நமசிவாயேதசிக பிைளயவகளிட

ப?தவ. எெபாL1 தமி3 %கைள

ஒL7காக ஆரா 1 ப?1வ;பவ. ைசவசாதிர [Bப7கைள ந/ உணதவ.

மாணா#ககG#/ பாட

தினேதா6

ெசாவைதேய ெபாL1 ேபா#காக உைடயவ. அவாிட

காMசி ராணைத பாட

ேகB வேத. சிவஞான +னிவ

வா#/#/ க-சியப +னிவ வா#/#/ மி#க ேவ86ைம உ). சிவஞான
+னிவ வா#கி க;1 , கவி.

இயபாக- ெசK

ஒேறா ஒ6 பினி- ெசகிறன.

கவியி கதியி க;1#க தாேம வ1 ெபா;தி- ைவபட

இைச1 நி8கிறன. இர)டா7 கா)டதி க-சியப +னிவ த

அறிவா8றைல
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ெவளிபதியி;#கிறா. ச7க %களிKள க;1#கைள. ெசா8கைள.

எ1 ஆGகிறா. இல#கண ேம8ேகாளாக# காBட ெப6

ெசா8ெறாட பிரேயாக7கைள அவ வா#கிேல மிக4
+னிவ வா#கி ந ைம மறத இப

அாிய

காணலா . சிவஞான

உ)டாகிற1. க-சியப +னிவ வா#கி

அவர1 உனதமான அறிவா8றைல நிைன1 வியபைடகிேறா .
காMசிராண

பாட

ேகB +86ெப8ற4ட க-சியப +னிவ வா#காகிய

ேபP ராணைத# ேகBேட. அ1 +?த4ட மீB

%கைள. பாட

ேகBேட.

ஒ; +ைற அ>விர)

மாணி#கவாசக ஆலய / பாபிேஷக
அ#காலதி தி;ெப;1ைற# கBடைள விசாரைண ெச 1 வத D

பிரமணிய த பிரா, ேகாயி +க8பிராகாரதி ேமறமாக ஓ ஆலய

கBவி1 அதி மாணி#கவாசக தி;4;வைத பிரதிTைட ெச 1
/ பாபிேஷக

நடதினா. மகா ைவதியநாைதய தைமயனாராகிய இராமசாமி

ஐய +ேப ெபாிய ராண# கீதன
சமயாசாாியகளாகிய 5வ சாிதிர+

இய8றியி;தா. அதி ைசவ

அட7கி.ளன நா/

ைசவசமயாசாாியகளி மாணி#கவாசக சாிதிர

தமி3# கீதைனயாக

இராைமயா அதைன அவ தனிேய கீதைன உ;வதி இய8றி அ7ேக
அர7ேக8றினா. அேபா1 / பாபிேஷக- சிறைப ப8றி.

மாணி#கவாசக

சாிதிரைத ப8றி. நா7க தனிதனிேய பல பாடக இய8றி ப?1#
காB?ேனா .

தி;பனதா
பிற/ தி;வாவ1ைற#/ றபடேவ)

எ6 தீமானித ேதசிக அத8/

ேவ)?ய ஏ8பாகைள- ெச யலாயின. எ தா

தைதயைர

தி;வாவ1ைற#/ +னதாக அ9பிவிB நா மாதிர

ேதசிக;ட

இ;ேத. தி; ைகயி தி;பனதாG#/ எLத;ள ேவ)

எ6

இராமA7க த பிரா வி)ணபி1# ெகா)டைமயா ேதசிக அவ

வி;ப1#கிண7கி தி; ெப;1ைறயிA;1 பாிவார7கGட றபB
வழிேய உள பல ஊகளிK

அ?யாக ெச .

உபசாரைத ெப86#

/ பேகாணதி வழியாக தி;பனதாைள அைடதா.
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பிரமணிய ேதசிக வரைவயறி1 சாைலயி இ;ற7களிK
Iரதி8/ வாைழ மர7கG
அல7கார

பல ைம

ேதாரண7கG கB? இராமA7க த பிரா

ெச தி;தா. தி;பனதா மடதி8/ ஒ; ெபாிய ப7களாைவ

57கிலா அைமதா. அைத பாதேபா1 க8 கB?ட

ேபாலேவ ேதா8றிய1.

பிரமணிய ேதசிக அ7ேக த7கினா. D இராமA7க த பிரா ெச த

உபசார

இனப?யி;த1 எ6 ெசாவத8காிய1. பாB# க-ேசாிக

நைடெப8றன. பல தமி3 வடெமாழி வி1வாக வ1 பிரமணிய ேதசிக

அ7ேக எLத;ளிய சிறைப பாராB? பா?னாக. நா9

மாணா#ககG

ேதசிகைர.

இராமA7க த பிராைன.

ேவ6

க31 பல பாடக

இய8றிேனா . எலா ‘பல லவ ெச .B ?ரB’ எற ெபயேரா ேச#க

ெப86 ஒ; தக வ?வமாக அ#காலதி அ-சிடெப8றன
தி;வாவ1ைற தி; பிய1
தி;வாவ1ைற ஆலய உஸவ+

/;Eைஜ.

சமீபிதைமயா ேதசிக பல

நாBக தி;பனதாளி த7க +?யவிைல. சில நாளி;1 பிற/ றபB

1ைறைசைய அைடதா. /; Eைஜ +தAயன சிறபாக நைடெப8றன. ேதசிக

யாதிைரயினா ேநத சிரமைத ஆ8றி# ெகா)
ெப6வனவ8ைற# கவனி1

வழ#கமாக நைட

வதா. யாதிைரயினிைடேய அ7க7ேக சதி1

பழகிய பல கனவாகG#/# க?த7க எLத- ெச தா. இைடயிைடேய
மாணா#ககG#/ பாட
பாட

ெசாவ1

உ).

ேகBட

ஒ த ேநர7களி நமசிவாய ேதசிகாிட

நா தமி3%கைள பாட

ேகB

வரலாேன. மாணா#கக பல;#/பாட+

ெசாA வேத. நமசிவாய ேதசிக

ம8றவகG#/ அவ பாட

நா உடனி;1 ேகB வ;ேவ.

சிறி1

ஓ விறி பாட

அவ வி;பப? நா9
விஷயதிK

ெசாKவா. அதி அவ;#/- சAேப இரா1.
ெசாK ேபா1

அவ +னிைலயி சில;#/ பாட

க)?பாக இ;#/

அவ பாட

இராவிBடா உடேன அைழ1 வர- ெச வா.
ஊசி மிளகா

ெசாK

ெசாேவ. எத

ேபா1 நா
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ஒ; நா பக8ேபாசனதி8/ ேம ெத8/# /ளைர ேதாBடதி நமசிவாய
ேதசிக சில மாணா#ககG#/ பாட

ெசாA வதா. உ)ட இைளபா நா

ஓாிடதி ப1 உற7கி விBேட. பாட

நைடெப6 ேபா1 நா அ;கி

இராைமைய# க)ட நமசிவாய ேதசிக உடேன எைன அைழ1 வ; ப?
ஒ;வைர அ9பினா. அவ;ைடய ஆMைஞைய ம61 ேபச யா;#/

ைதாிய

இரா1. எைன அைழ#க வதவக நா I7கின இடைத அைடதா. அய1

I7கிய எைன# QபிB பாதா; நா எழவிைல பிற/ தB? எLபினா.
விழி1# ெகா)ேட. ஆயி9

I#கதி எLதைமயா சிரம
“பிற;ைடய கTட
எ)ண

என#கி;த சிரம
அதிகமாயி86.

நீ7கவிைல; பாதி

ெதாியவிைலேய; இப? நிபதி#கிறாகேள!” எற

என#/ உ)டாயி86. எ வ;தைத நா ெவளிபத +?.மா?

அல1 அேபா1 ேபாகாம தா இ;#க +?.மா?
நா நட1 ெசேறேன ஒழிய எ காக தளா?ன. க) இைமகைள

I#கதி கன

கீேழ இLத1. ேபா/ வழியி ஊசி மிளகா -ெச? ஒறி;த1.

அதிA;1 ஒ; பழைத பறி1# கச#கி எ க)களி தடவி# ெகா)ேட.
என#கி;த வ;த ேம விைளைவ எ)ணாத நிைலயி எைன ைவத1.
மிளகாைய தடவி#ெகா)ட1தா தாமத ; க)க +Lவ1

ஒேர எாி-சலாக

எாிய ஆர பி1 விBடன. ேதG#/ அMசி பா பி வாயிேல /த கைதயாயி86

எ நிைல. எனா ேமேல நட#க +?யவிைல. கீேழ உBகா1 விBேட.

எ9ைடய ெச ைகைய அறி1 யாவ; வ;தினாக. எ ந)பக மாதிர

என#/ அேபா1 எ>வள4 சிரம
ெகா)டன.

ைசவ சாதிர

இ;தி;#க ேவ)ெமபைத ஊகி1#

ேகBட

நடசிவாய ேதசிக பாட

ெசாK ேபா1 ைசவ சாதிர விஷய7க வதா அவ

ேம8ேபா#காக- ெசாAவிB விவா. ைசவ சிதாத %கைள தனிேய ப?#க

ேவ)ெமப1 அவ க;1. பிைளயவகளிட

அ7க7ேக வ;

நா பாட

ேகBட காலதி

சாதிர# க;1#கைள நறாக ெதாி1 ெகா)ேட.

பிரமணிய ேதசிக யா;#ேக9

சிவஞான ேபாத பாTயைத- ெசால
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ேந; ேபா1 எைனேய ப?1#காBட- ெசாவா. இ;பி9

சிவஞான ேபாத-

சி86ைர +தAய சிதாத சாதிர7கைள +ைறயாக# ேகBடா நலமாக
இ;#/ெமப1 எ எ)ண .

நமசிவாய ேதசிக;#/ ஓ 4 இைல. எ க;ைத D பிரமணிய ேதசிக

எப?ேயா உணதன. எைன ஒ; நா அைழ1, “நாேம உம#/- சி86ைர
+தAயவ8ைற பாட ெசாேவா . ப?#க ேவ)ெமற ஆவKள உ ைம

விட த#க பாதிர

ேவ6 யா இ;#கிறாக?” எ6 ெசாA- சிதாத

%கைள +ைறயாக# க8பி#க# ஆர பிதா. சிவஞான ேபாத- சி86ைர, சிவஞான

சிதியா ெபாழிைர +தAய பல %கைள. , ேவ6 சில க;வி %கைள.

ேகB என#/ள /ைறைய நிவதி ெச 1 ெகா)ேட.
---------------

79. பா# பணி
தி;வாவ1ைறயி எ ெபாL1ேபா#/ மி#க இப+ைடயதாக இ;த1. பாட

ெசாவ1 , ப?ப1 , ப?தவகேளா பழ/வ1

பிரமணிய ேதசிக;ைடய சலாப
அளித1.

எலாவ8றி8/

நாேதா6 நைடெப8றன.
ேமலான இபைத

ேதசிக தினேதா6 அபகG#/# க?த எL1வா. ஒ>ெவா; நாG

ஐ ப1#/# /ைறயாம க?த7க எLத ெப6 . ஒ>ெவா6#/

விஷயைத ராயச#காரகளிட

நிதானமாக- ெசாKவா; தா+

உாிய

எL1வா.

ராயச#காரக ேதசிக க;திப?ேய எLத#Q?ய திறைம.ளவகளாக

இ;தாக. அவகG#ெகலா தைலவராக இ;தவ D சிவபிரமணிய

பிைள எபவ. இைடயிைடேய வதவகGட ேபவ1, அவக /ைறைய#

ேகB நீ#/வ1 +தAயவ8றிK

/றிபிBட காலதி ேபாசன

ேதசிக கவன

ெசK1வா. இவ8றா ஒ;

ெச வ1 எற வைரயைற அவ;#/ இலாம8

ேபாயி86. ேதக நலைத# கவனியாம இப?யி;தைமயா அஜீரண+
இ;மK

அவ;#/ உ)டாயின. க)களி ஒளி#/ைற4 ஏ8பBட1. ஒைற.

பாராBடாம அவ வழ#க ேபால எலா ேவைலகைள. கவனி1 வதா.
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வி1வா யாேர9

வதா கவி ச பதமான ேப-சிேலேய ெபாL1 ேபா/ .

திராவிட மகாபாTய +தAய %களிA;1 ேதசிக ெச திகைள எ1ெசாKவா. அேபா1 எைன அ%8ப/திகைள ப?1# காBட-

ெசாKவா. ஏB? இன ப#கதி இன விஷய

உள1 எ6

/றிபிவா. அேபா1 என#/ மி#க விய உ)டா/ . ப?1 ப?1 அவ
பழகியி;தைமயா ப#க +த8ெகா) ெதளிவாக அவ ஞாபகதி இ;த1.
இதைகய நிைலயி நா அதிக ேநர

மி#க தி;தியைடேத.

ேதசிகேரா இ;#க ேநத1; அதனா

ெமாழி ெபய
சில சமய7களி ேதசிக சில க;1#கைள# Qறி அவ8ைற அைம1 பாடக
இய86 ப? என#/# கBடைளயிவா. ெச .Bகைள நா உடேன இய8றி-

ெசாA# காBேவ. வடெமாழி வி1வா யாேர9

வ1 பைழய ேலாக

ஏதாவ1 ெசாவா. அ1 நல ைவ.ைடயதாக இ;தா பிரமணிய ேதசிக

எைன பாபா. அவ /றிைபயறி1 நா உடேன அதைன தமி3-

ெச .ளாக ெமாழி ெபய1# Q6ேவ. வடெமாழி வி1வா அைத# ேகB

மகி3வேதா மடதி ெப;ைமைய பாராB? ேபவா. சில நாBகளி இர4

நா RB#/ ேபா/ ேபா1 ேதசிக சில ேலாக7கைளேயா, திய

விஷய7கைளேயா ெசாKவா. அவ8ைற இரவி தமி3- ெச .ளாக இய8றி

ம6நாBகாைலயி ேதசிகாிட

ெசாA அவைர இ61ேவ.

ேபாஜ சாிதிர
ஒ; நா வடெமாழி வி1வாெனா;வ மடதி8/ வதி;தா. அவ ேபாஜ

சாிதிரதிA;1 சில ேலாக7கைள- ெசாA ெபா; Qறினா. எலா மி#க

ைவ.ளனவாக இ;தன. ஒ; ேலாகைத- ெசாAவிB, “ேபாஜ மகாராஜ,

உைன எேலா; ெகாைடயி8 சிறதவென6 Q6வத8/ என காரண ? பர
நாாியகG#/ உ மாைப.
எ6 அத க;ைத.

பைகவகG#/ உ +1ைக. ஈய மாBடா ”

ெசானா. உடேன நா அ# க;ைத ஒ; கBடைள#

கA1ைறயி அைம1- ெசாேன. அ1 வ;மா6:-

“ெகாைடயி8 சிறதைன ெய6ைன யாவ;7 Qறெலேன
நைடயி8 சிறத பரநா ாியெரா ந)ணலக
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ளிைடயி8 சிறதைம +ெனா பினி6 மீதிைலநீ
ெதாைடயி8 சிறத யேபாஜ ராஜ ேகாதயேன.”

[பரநாாிய - ேவ6 மகளி. ந)ணலகளிைடயி - பைகவ QBடதினிைடேய.

சிற1 அைம +ெனா - சிற1 அைமத மாேபா. பி - +1/. ெதாைட -

மாைல. பரநாாிய;#/ +9 , ந)ணலகG#/ பி9

ஈதிைலெய6

நிரனிைறயாக நிற1.]

இத பாB? ‘+ெனா பி இ6
+1ைக இ6

ஈதிைலெயற ப/தி#/, மாேபா

ஈயவிைலெயற ெபா;ேளா, +9

ஈயவிைல என +#கால ெபய;

பி9

ேதா86 ப? ேவெறா; ெபா;G

இ6

அைம1ள1. அைத யறி1 பிரமணிய ேதசிக, “நறாயி;#கிற1. +ெனா
பி எபவ8ேறா இ6

மகி3தா.

எபைத- ேசத1தா ரஸ ” எ6 ெசாA

ம8ெறா; நா ேவ6 வி1வாெனா;வ வதேபா1 அவ சில ேலாக7கைளெசானா. ேபாஜ மகாராஜ ஒ; நா Rதி வழிேய ெசK

ேபா1 எதிேர ஒ;

பிராமண ேதா8ைபெயாறி ஜல எ1 வதானா . அைத# க), “இவ
ேதா8ைபயி ஜல எபத8/# காரணெமன? அனாசாரமலேவா?”

எெற)ணிய அரச உட வத மதிாிைய# க) விஷயைத விசாாி#கெச தா. ேபாஜராஜ9ைடய பாைவயினா கவி1வ ச#திைய ெப8ற

அபிராமண உடேன அரசைன ேநா#கி விைடயாக ஒ; ேலாகைத-

ெசானானா . “ேபாஜ ராஜேன! நீ உ பைகவைர- சிைறபதி அவ காA

வில7கிவதா இநாB? உள இ; ெபலா

ெசலவாயின. உபா வத

வி1வாக +தAயவகG#/ தான7க வழ7கி அவ8ைற# /றி#/

தானசாஸன7கைள தாமிர பBடயதி ெபாறி1# ெகா#கேவ தாமிர+
இலதாயி86. நா ேவ6 எத பாதிரதி ஜல

எேப?” எற

க;தைமத1 அத- ேலாக . ஸ கி;த வி1வா ேலாகைத-

ெசாAவிB மிக4

ரஸமாக ெபா;ைள எ1ைரதா. பிரமணிய ேதசிக

ேகB மகி3தேதா எைன பா1, “எப?யி;#கிற1?” எ6 வினவினா.

நா அவ /றிைபயறி1, “மிக4

நறாக இ;#கிற1” எ6 ெசாAவிB

உடேன அ#க;ைத அைம1 பி வ;

ெச .ைள இய8றி- ெசாேன:-
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“ேநரா பத1 ைனவில7 காலய

நீ7கினநி8

ேசரா 1ல#க; சாஸன தா8ெச  தீதெவறா
ஏராநி னாB?ைட ேபாஜவி ேதாலறி யானித+
நீரா தரேதா ெடபம8 றியா1 நிக31ைவேய.”

(ேநரா-பைகவ. அய - இ; . ஆ1ல - இரபவக, ஆதர - அ.
நிக31ைவ-ெசாவாயாக.)
கா86#/ வி)ணப
பி ஒ; நா வி1வாெனா;வ ேதசிக;ைடய உதவிைய நா? வதா. அவ

பைழய ேலாக7க பலவ8ைற- ெசானா. எத வைகயான ஆதர4ம8ற ஒ;

வி1வா ஒ; பிரைவ ேநா#கி த ைம பா1கா#க ேவ)ெமபைத

ெதாிவி#க எ)ணி அ#க;ைத ெவளிபைடயாக- ெசாலாம /றிபாக

லபதியதாக அைமத ேலாக7க அைவ. அவ86 ய8கா8றினா கடA

அைல)ட ஒ; கபA ததளிபவ கா8ைற பா1- ெசாவ1 ேபால
அைமத1 ஒ; ேலாக . நா அதைன ெமாழிெபய1- ெசாேன. அ-

ெச . வ;மா6:-

“மீகாம ெசய+ைற.

பிற3த1 R3

தன1 மீேறா றாம

ஆகாய மைறதய அ திேயா

கட#காிதா அேதா மா#க

ஏகாத விதமைலக Gைடய1ெநௗ

விைத#கைரபா ஏக- ெச 1

நீகாவ ல1கவிழி> விர)+ற

ைகயனவா நிக317 காேல.”

(மீகாம-மாKமி. மீ-நYதிர . அ தி-கட. ெநௗ-ஒ;வைக ேதாணி. காேல-

கா8ேற.)

இ>வா6 அத அத- சதப7களி நா ெமாழி ெபய1 இய8றிய பாடக
பல. இத உஸாகதி தினேதா6
பாடகைள.

க8பைனகைள அைம1- ெசாதமாக பல

இய8றி வேத. ஒ; சமய

ேதக அெசௗ#கியதா சில நா

மட1#/ நா ேபாக இயலவிைல; பத ப#ைகயிேலேய இ;ேத.
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அ#காலதி +;க# கட4 பைடRக ஆறி ஒ>ெவாறி விஷயமாக4
ஒ>ேவா இரBைட மணிமாைல இய8றிேன.
அவதான
மடதி8/- சில சமய7களி அவதான

ெச .

வி1வாக வ1 த7க

திறைமைய லப1வாக. அTடாவதான , ேஷாடசாவதான ,
+பதிர)டவதான , சதாவதான

எ9

அவதான7கைள- ெச பவ

வ;வாக. அவக திறைமைய# க) நா9

ெச 1 வேதா . அபா ஒ; நா நா எ9ட

ப?பவகைள.
அவதான

வியேபா . “நா+

ெச யேவ) ” எ6 ஆைச என#/ பிற;#/

இ>வா6 அவதான

அபியாச+

பிற;

எனிட

எLத1.

ப?த மாணா#ககைள. ைவ1# ெகா)

ெச யலாேன. சில பாடகG#/ ஸமைய ெகாதன. சில

%களி8 சேதக ேகBடன. சில பைழய பாடைல# Qறி தி; ப- ெசால-

ெச தன. சில கண#/ ேபாBடன. அவ8றி8ெகலா

நா த#கப? விைட

அளிேத. அவதான1#/ இறியைமயாத1 ஞாபக ச#தி. என#/ ஸமைய

ெகாதவகG எனிட

ப?1 வத ைவTணவ மாணா#கராகிய ராமகி;Tண

பிைள ெயபவ ஒ;வ. அவ, “)டாீக வAதா க31 பா?. வேன”
எ6 ஈ8ற? ெகாத1 மாதிர

+Lவ1

தமி3 மண

+ய8சிைய.

இேபா1 ஞாபகதி இ;#கிற1. மடாலய

நிர பி யி;தைமயா தமி3 ச பதமான எத

ைதாியமாக ேம8ெகாG இய என#/ உ)டாயி86.

ம8ற மாணா#ககG இதைகய +ய8சிகளி ஈபBட1).
க?த பாட
ஒ; சமய

மா\ர

ேவதநாயக

பிைள பிரமணிய ேதசிக விஷயமாக- சில

ெவ)பா#கைள பா? அவ8ைற ேதசிகாிட

என#/ ஒ; ெச .ளா அறிவி1 அவ8ைற.

ெசாA#காBட ேவ)ெம6
அ9பியி;தா. ேதசிகாிட

அ-ெச .Bகைள அறிவிதேதா அ- ெச திைய பிவ;
பிைள#/

ெதாிவிேத:-

“தாயக ெமனந னாவல பல#/
தன+த அளிதிய ேவத

நா

பாடலா ேவதநாயக
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நாயக மகிபா நீயக மகி31

நக9 பிய+த8 பாைவ

ஆயக மதிவா3 பிர மணிய

ஆாிய பாKட 9ைரேத

ேநாயக ெலவ#/ நிெப;M சீைர
[வறன 9வல;

கேழா .”

(+த8பா - ெவ)பா. ஆ

அகமதி வா3 - %ைல ஆரா கிற ெநMசதி வாL .)

இ>வித

பல வைகயிK

பா

ஊ#க+

விைளதன. பிரமணிய ேதசிக, “பிைளயவகGைடய ேபா#ைக

பணியி ஈபBட எ ெச . +ய8சி

வி;தியாகி வத1. அதனா ம8றவகG#/ ஸேதாஷ+

என#/ ேமேமK

நறாக# க86# ெகா)?;#கிறீ. உ +ைடய ெச .Bக அவகGைடய

ஞாபகைத உ)டா#/கிறன” எ6 அ?#க? ெசாவா. பிைளயவக இBட
பி-ைசேய என1 தமிழறி4 எற நிைனவிேலேய வா31 வத என1 உளைத
அ>வாைதக மிக4
--------------

/ளிவி#/ .

80. $திய வா%&
1880-ஆ

வ;ஷ

12 உ வியாழ#கிழைம ெபாL1 வி?த1. அ6

பிரவாி மாத

காைலயி நா வழ#க ேபாலேவ உஸாகேதா இ;ேத. தி;வாவ1ைற

ஆதீனதி சா எைன நல நிைலைமயி ைவ1 வள1 வ;
எ)ண

என#/ எைன- சாதவகG#/

எற

இ;த1. எ வா3வி ஒ;

விதமான அைமதி ஏ8பB விBடதாகேவ நா க;திேன. பிைளயவகGைடய

பதவிைய வகி#/
வி;தி ெச .

பாேத.

த/தி எனிட

இராவிBடாK

அவர1 மாணா#க பர பைரைய

ெதா)ேட என1 வா3#ைக பணியாக இ;#/ெம6 எதி

ஆனா கட4Gைடய எ)ண

ேவ6 விதமாக இ;த1. மடதி ெதாட

ஒேறா நிலாம எ ஆசிாிய ெதாழிK , ஆரா -சி. , தமி3 ெதா)

ேமேமK

விாிவைடய ேவ)?ய நO3 என#/ இ;த1 ேபாK . அ1 த

ேவைலைய- ெச ய ஆர பித1. / பேகாணதிA;1 தியாகராச ெசB?யாைர#

/;வாரமாகிய அ6 பி8பக தி;வாவ1ைறயி8 ெகாண1 ேசத1. எ

திய வா34 ெதாட7கி86.
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ெசB?யா வர4
தியாகராச ெசB?யா மட1#/ வதேபா1 சின- ப)டார ஸநிதியாகிய D
நமசிவாய ேதசிக பக8 ேபாசன

ெச 1 விB- சிரமபாிகார

ெச தி;தா.

அேபா1 இர) மணி இ;#/ . ேதசிக வி; பியப? அ-சமய

மாணா#ககG#/ நா காMசிராண

சில

பாடMெசாA வேத. ேநேர நா7க

இ;த இடதி8/- ெசB?யா வதா. த வரைவ அறி1வத நமசிவாய

ேதசிகைர வண7கிவிB அவ உBகா1 ேபசினா. ஒ; மணி ேநர

வைரயி

ேபசி இ;1 விB, “மகா சநிதானைத தாிசி#கலாெம6 வேத. உதர4
ெகா#க ேவ) ” எ6 ெசாA றபBடா. அவ ெசாAயப? நா9
உட ெசேற.

D பிரமணிய ேதசிகாிட

நா7க ேபான சமய

அவ ஒ;வ;#/# க ப

ராமாயணதிKள ஐய7கைள நீ#கி# ெகா)?;தா. ெசB?யா;

அைத# கவனிேதா . சேதக

பிற/ ெசB?யா;

ச பாஷிதாக.

நா9

ேகBடவ த ேவைலைய +?1# ெகா) ேபான

பிரமணிய ேதசிக;

க ப ராமாயணதி சிறைபப8றி-

ெசB?யாாி வி)ணப
இப? ஒ; மணி ேநர

எறா.

ச பாஷைணயான பிற/ ெசB?யா, “ஒ; வி)ணப ”

பிரமணிய ேதசிக : என! ெசாலலாேம.
ெசB?யா: சாமிநாைதய;#/ எ ேவைலைய- ெச வி#க எ)ணியி;#கிேற.
கி;ைப ெச 1 சநிதான

அத8/ உதரவளி#க ேவ) .

ேதசிக : அத8ெகன? பா1# ெகாளலா . நீ7க ேவைலைய வி ேபா1

ேயாசி1# ெகாளலாேம.

ெசB?யா : ேவைலயிA;1 நா விலகி# ெகா)ேட. டா#ட;ைடய
ஸ?பிேகB

ெகாதாயி86. இேபா1 எ ேவைலயி ஒ;வ;

இைல.
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எதிபாராத இத- ெச திைய# ேகB ேதசிக திைகதா. நா9 பிரமிேத.
ேதசிக : இத விஷயைத நீ7க + ெதாிவி#கவிைலேய. நீ7க இ9

வ;ஷ7க ேவைல பா#க# Qெமறலேவா எ)ணியி;ேதா ?

சில

ெசB?யா : ேவைலயிA;1 விலகி#ெகாவதாக நா ஒ; வார1#/ +ேப

எLதி# ெகா1 விBேட. சாமிநாைதயைர எ தானதி நியமி#க ேவ)?ய

ஏ8பாகைள.

ெச தி;#கிேற. இவைர அ9பி ேவைல பா#/ ப? உதர4

ெகா#க ேவ) .

ேதசிக இர) நிமிஷ

ேயாசிதா. பிற/, “இவ இ>விட

இ;ப1 மிக4

உபேயாகமாக இ;#கிற1. ஆதலா இேபா1 இவைர அ9ப +?யா1” எறா.
ெசB?யா மி#க வ;தேதா, “ஸநிதானதி அப? உதரவாக# Qடா1.

காேல] பிாி^பா ேகாபாலரா> அவகளிட

நா வா#/# ெகா1

விBேட. ேவ6 சில இத ேவைல#/ மிக4 +ய6 வ;கிறாக. இவ;#ேக

ெச வி#க ேவ)ெம6 ெசாA ராயரவகGைடய வா#/6திைய.

ெப86

வதி;#கிேற. இவாிட

ஸநிதான1#/ள ேபரைப அறி1 இ1 நல

எேலா;#/

கL

ேவைல எற ஞாபகதா இத +ய8சிைய- ெச யலாேன. இதனா
நைம.

உ)டா/ ” எறா.

ேதசிக இண7கவிைல. ெசB?யா மீB சில காரண7கைள எ1- ெசாA

எைன அ9ப ேவ)ெம6 ேகB# ெகா)டா. இர4 மணி ஏL#/

ேமலாகிவிBடதா ேதசிக, “இ;#கB ; அ9Tடானைத +?1# ெகா)
நமசிவாய 5தியி தீபாராதைன தாிசன1#/ வா;7க” எ6 ெசாAவிB
அ9Tடான

ெச ய ேபானா.

ெசB?யா கல#க
ெசB?யா;

நா9

எL1 றேத வேதா வழியி எதிபBட /மாரசாமி

த பிராைன# க) ெசB?யா தா
ெசாவ1 சாதியமிலாத விஷய

வத காாியைத ெதாிவிதா. அவ, “நீ7க

மட1#/ மி#க உதவியாக இ;#/
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இவகைள பிாிவத8/ ஸநிதான
ேதா8றவிைல; ம8றவகG

ச மதி#/மா? என#/

உசிதமாக

அப?ேய க;1வாக” எறா.

“இத- ச7கட1#/ நா என ெச ேவ!” எ6 +@ +@1# ெகா)ேட

ெசB?யா அவைர விB நடதா. பிற/ எைன பா1, “இவக

கவனி#க ேவ)டா . ேபசாம ‘ேபாகிேற’ எ6

வாைதகைளெயலா

ெசாA விB எ9ட வ1வி7க. இத மடதி ஆ. +Lவ1
உைழதாK

உ7கG#/ இத நிைலயிA;1 சிறி1

ஒ; வ;ஷதி8 கிைட#/

உய4 ஏ8படா1. இ7ேக

ஐ ப1 Pபாைய அ7ேக மாதேதா6 ெபறலாேம?

ெபாL1 வி?த1+த ராதிாி ப1 மணி வைரயி இ7ேக கதி பாட

ேவ) . பிற ேவைலகைள. கவனி#க ேவ) . அ7ேக தினேதா6
ேநர1#/ேம ேவைல இரா1. வாரேதா6

எறா. அவ பி9

ெசால
4 மணி

இர) நா வி+ைற உ)”

பலவா6 இர) இட7கG#/+ள விதியாசைத

எ1- ெசானா. அ>வளைவ.

நா காதி வா7கி#ெகாளாம,

“/ பேகாணதி உள ெசௗகாிய7கைள ப8றி தா7க ெசானைத நா
கவனிேத. இைத# காB?K

ேமலான இடெமா6 இ;பதாக இ1வைரயி

என#/ ேதா8றவிைல. ஒ; விததிK இ7ேக /ைறவிைல. ச பள

ெசா8பெம6 ெசால#Qடா1. எ7கG#/ ஒ;விததிK

சநிதான

கவைலயிலாம

பா1#ெகாGகிற1” எ6 பதி ெசாேன. தி;வாவ1ைற

மடதி அன

எ உட பி எ>வள4 ஊறி.ளெதபைத- ெசB?யா

நறாக ெதாி1ெகாளவிைல.
என1 நிைல
எ மன

ஊசலா?# ெகா)?;த1. காேல] உதிேயாக எ உளைத#

கவத1. ஆனா தி;வாவ1ைற மடதி உேளார1 அ எஉயிேரா

இைண1 நிற1. பிரமணிய ேதசிக எைன அ9ப

இண7கவிைலெயபைத அறித ேபா1 எபா அவ ைவ1ள அைப

ஒ;வா6 எ)ணி பாேத. “ ஒ; மனித9#/ பணதானா ெபாி1? மட1#/
இலாத ெப;ைம காேலஜு #/ வரேபாகிறதா? இத ெகௗரவ ெமன? ெப;ைம
என? இத ச பத

ஏ8பவ1 லபமான காாியமா?” எெறலா

நா
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விாிவாக எ)ணிேன. இைடயிைடேய தியாகராச ெசB?யா ெசான ஆைச

வாைதக எைன மய#கின.

ெசB?யா ெசானவ8ைறெயலா விடாம ேகB# ெகா)?;த நா
ஒ;விதமான +?4#/ வ1, “ஸநிதான

உதர4 ெகாதாதா நா

வ;ேவ. இலாவிBடா வரமாBேட” எ6 +?வாக அவாிட

விBேட.

“நா ெசாவத நியாய

உ7கG#/ இேபா1 ெதாியா1. பிற/ ெதாியவ; .

ஸநிதானதி தி;4ளைத ம6ப?.
ெசாAவிB அவ தா
ஒ6

ெசாA

கைர#க பா#கிேற” எ6

த7கியி;த ஜாைக#/- ெசறா.

ெதளி4படாத எ)ண7கGட நா R ேசேத. எ தா

தைதயாிட விஷயைத ெவளியிBேட. தைதயா, “இ7ேக எ>வள4

ெசௗகாிய7க இ;#கிறன! ஜன7க எ>வள4 அபாக இ;#கிறாக!

இப?பBட இட

ேவ6 எ7ேகயி;#/ ?” எறா. தாயா;#/

தி;வாவ1ைறைய விவத8/ மனமிைல.
காைல நிக3-சிக

ம6 நா ெவளி#கிழைம காைலயி எLேத. மன

சMசலேதாேட இ;த1.

ெசB?யா எைன அைழ1#ெகா) பிரமணிய ேதசிகாிட

ெசறா.

ேபா/ ேபா1 அவ எனிட , “நீ7க  மா இ;7க. உ7க அபிபிராயமாக
ஒ6

ெசால ேவ)டா . ஸநிதானதி ச மதைத நா எப?யாவ1 ெப86

விகிேற” எ6 ெசானா.
ேதசிகைர தாிசி1 வதன

ெச 1 ெசB?யா அ;கி உBகாதா. நா9

அமேத. ெசB?யா எைன ப8றிய ேப-ைச எபாெர6 எதி பாேத.

அவ ேவ6 விஷயைத ப8றி ேபச ஆர பிதா. “பிைளயவக

தி;-சிராபளியி இ;த ேபா1 தியாகராச `ைலைய இய8றினாக. அ1

Eதியாகவிைல. அவக அைத இய8றி வ;ைகயி நாதா ஏB?

எLதிேன. அபிரதி இ7ேக இ;#கிற1. %A ேம8ப/திைய நா பா? Eதி

ெச 1 விடலாெம6 எ)@கிேற. அத பிரதிைய எ1# ெகா#/ ப?
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உதரவாக ேவ) ” எ6 அவ ேகB# ெகா)டா. ேதசிக பிரதிைய எ1
வ; ப? எைன அ9பினா. நா ெச6 தகசாைலயி கா மணி ேநர

ேத? அத ஏB- வ?ைய எ1# ெகா) வ1 ெகாேத. நா தக

சாைல#/- ெசறி;தேபா1 ேதசிக;

ெசB?யா;

ேபசி#ெகா)?;தாகெள6 ெதாிய வத1.

எைன ப8றிேய

ேதசிகாிடமி;1 ெசB?யா தியாகராச `ைல ஏB பிரதிைய ெப86#

ெகா)டா; பிற/, “நா வத காாியைத அ9Qலமாக +?1- சேதாஷ

பதி அ9ப ேவ) ” எ6 வ86தி# ேகB# ெகா)டா.

ேதசிக:- இவ இேபா1 இ7ேக இ;#க ேவ)?ய1 அவசிய . பிற/ சதப

கிைடதா8 பா1# ெகாளலா .
தியாக:- பிற/ சதப
ச பள

ப?#/

கிைடப1 அ;ைம. அத தான

/ைறவாக இ;தாK
பிைளகெளலா

அதனா ஏ8ப

ெகௗரவ

மிக4

உயத1.

அதிக . அ7ேக

பி8காலதிேல சிறத உதிேயாகதகளாக

வ;வாக. இத மடதி ச பத +ைடயவ அ7ேகஇ#கிறாெரப1

இ>விடதி8ேக ஒ; ெகௗரவ

அலவா? இ1 வைரயி நா மட1

பிரதாவைத அ?#க? ெச 1 வேத. என#/ பிற/ ெதாியாத ேவ6 யாராவ1

வதா மடதி ச பத

விB ேபா

வி . இவ இ;தா அ1 விடாம

இ;#/ . அதனா பலவிதமான அ9Qல+)ெடப1 ஸநிதான1#ேக
ெதாித1 தாேன? இ>விட1- ச பத+ளவராக4

ப?தவராக4

விBடாK

ஐயா அவகளிட

இ;#கேவ)ெமப1 தா எ க;1. இவ அ7ேக வ1

வாரேதா6

இ7ேக வரலா . `4 கால7களி இ7ேக வ1

த7கியி;#கலா . நா இ>வள4 விஷய7கைள.

வி)ணபைத- ெச 1 ெகா)ேட. நா ேகB/

ஆேலாசிேத இத

ேவ) .

இத வரைத தத;ள

இ>வா6 ெசாA- ெசB?யா எL1 ைகQபி வதன

ப?ப?யாக விஷய7கைள எ1- ெசாK

ெச தா. அவ

ேபா1 ேதசிக மிக4

கவனமாக

அவ8ைற# ேகB வதா. ெசB?யா ெசான வாைதகேளா அவர1

+கபாவ7கG

அMசA.

ேச1 அவ;#/ அ>விஷயதி எ>வள4 ஆவ

உ)ெடபைத லபதின. எ9ைடய நிைல.

மடதி9ைடய கL

இத# காாியதா அபிவி;தியா/ெமபைத ேதசிக உண1 ெகா)டதாகேவ
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ேதா8றிய1. அவ மன இளகிய1. சிறி1 ெமௗனமாகேவ இ;தா. “சாி; என
ெச ய ேவ) ?” எ6 ேகBடா.
ெத வ ச7க8ப
அத# ேகவியிேல அ9Qலமான ெதானி இ;பைத- ெசB?யா ெதாி1

ெகா)டா. உடேன “இவ;#/ ேவைல ெச வி#க ேவ)ெம6 ேகாபால ரா>

அவகG#/ ஒ; க?த+ , அவ;#/ ஒ; ேயா#கியதா பதிர+

ஸநிதானதி

தி;#கரதா அளி#க ேவ) ” எ6 ேகB# ெகா)டா. ேதசிக
ராயச#காரராகிய ெபா9சாமிெசB?யாைர வ;வி1 இர)ைட.
எL1விதா. ேயா#கியதா பதிர

வ;மா6.

ெசாA

இத பதிாிைகயிெலLதபB?;#கிற சாமிநாைதய நம1 ஆதீன வி1வா
மீனாBசி தர

பிைளயவகளிடதி ஆ6 வ;ஷகால

இல#கிய7க நறா

வாசித1மறி ந மிடதிK

இல#கண

நா/ வ;ஷகாலமாக

வாசி1# ெகா)?;#கிறா. இல#கண இல#கிய7கைள ெதளிவா  ேபாதி#கிற

விஷயதி சமத. நல நைட.ளவ.
பிரமாதி வ;ஷ
3

/ பரவி ரமணிய

தி;வாவ1ைற ப)டார- சனதி. யாதீன

இர)ைட.

எL1வித பிற/ ேகாபாலரா4#/ாிய க?ததி ைகெயLதிB

ேயா#கியதா பதிாிைகயி ைகெயL1 ேபா

சமயதி சபாபதி Eைஜயி

மணி கண கணெவ6 அ?த1. அெபாL1 ெசB?யா, ‘இவ;#/

ேவைலயாகிவிBட1” எ6 சேதாஷ1ட எL1 ைக ெகாB?# Qதா?னா.
எைன அ9
ச மத

விஷயதி மன அைமதி ெபறாம இ;த ேதசிக;#/

உ)டாகிவிBட1. “நா

இலாமA;தாK , ெத வ

இவைர அ9வத8/- ச மத

Eண

கBடைளயிகிற1. ெத வ ச7க8பைத த#க

இயKமா? சாி, நல ேவைள பா1 இவைர அ9கிேறா . கவைலபட

ேவ)டா ” எ6 அவ ெசானா. ெசB?யா மி#க /Iகலைத அைடதா.
--------------
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81. பிாியா விைட
/ பேகாண

காேலஜி ேவைல பா#/ ப? எைன அ9வத8/-

பிரமணிய ேதசிக ச மதிதனெரற ெச தி மிக விைரவி எ7/
மடதி ெதாடைடயவகெளேலா;

பரவிய1.

இ1 ேகB வ;தினாக. தியாகராச

ெசB?யா பக8ேபாசனதி8/# Qட இராம, “RB? ஒ; திதி நட#க ேவ) ”

எ6 பிரமணிய ேதசிகாிட

ெசாA விைரவி விைடெப86# / பேகாண

ேபா விBடா.

நா RB#/- ெச6 எ தா
அவக சேதாஷெம6

தைதயாிட

விஷயைத- ெசானேபா1

1#கெம6 ெதாியாத ஒ; நிைலயி இ;தாக,

என#ேகா ஒேர மய#கமாக இ;த1. பழகிய இடதிபாKள ப86

இடதி ெகௗரவ+

திய

ஒறேனா ஒ6 ேபாரா? எமனைத அைலதன.

ேதசிக க;1
பிரமணிய ேதசிக தீபாரதைன ெச 1 விB ெபாிய EைஜயிA;1

அ?யாகG#/ விEதி ெகாபத8/ ஒ#க ெசவ1 வழ#க . த பிராக

பல;

அ?யாக பல;

பி ெதாட1 ெசவாக. அேபா1

சினப)டார ஸநிதிக பிரமணிய ேதசிக;#/# ைக ெகா1 அைழ1
வ;வா.

அைற தின

Eைஜ நடத பிற/ ேதசிக ஒ#க1#/ வதன. எைன#

/ பேகாணதி8/ அ9

விஷயைத ப8றிேய அவ மன+

சிதிதி;#க

ேவ) . அேபா1 அவ சின ப)டார சநிதிைய பா1, “சின

ப)டார , சாமிநாைதயைர தியாகராச ெசB?யா ேவைல#/ ேபா/ ப? சிபா
ெச 1 விBேடா . ெசB?யா ேந86 வ1 ெசற1 அவைர அைழ1

ேபாவத8காகதா. நா+

ச மதி1 ேயா#கியதா பதிாிைக. சிபா# க?த+

எLதி# ெகாதி;#கிேறா ” எறா.

நமசிவாய ேதசிக விய86, “அப?- ெச யலாமா? இடதி

வழ#க7கெளலா அவ நறாக ெதாிதவ. வ;கிற வி1வாகG#/

பிர#கG#/

பிாியமாக நட1ெகாபவ. மாண#ககG#/ நறாக பாட
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ெசாAவ;கிறா. அவ இ;ப1 இ>விடதி8/ உபேயாகமாகேவ இ;#கிற1.

அவைர அ9வதி அ?ேய9#/- ச மத
மடைத- ேசத எேலா;#/

இைல” எறா.

இதைகய எ)ணேம இ;த1. எேலா;

பிரமணிய ேதசிக இத8/ எ>வா6 ச மதிதாெரேற எ)ணி வியதன.
ம8றவக வ86தினாK

எைன மடைத விB ெவளிேய அ9ப அவ

உடபடாெரேற அவக நிைனதி;தன.

நமசிவாய ேதசிக Qறியைத# ேகBட ஆதீன தைலவ த

க;ைத

ெதளிவா#கலானா. “நீ ெசாவ1 சாிேய; அவரா மட1#/ எ>வள4 உபேயாக

உ)ெடப1 எேலா;#/

ெதாிதேத. ஆனாK

நைமைய# க;திேய இத8/ நா

ச மதிேதா . இ7ேக நா

அவ;#/ ஒ; /ைற4 ேநரா1. கால
அவாிட

அவ;ைடய நிரதரமான

ஒேர மாதிாி இரா1. ந

உள வைர#/

காலதி8/ பிற/

ந ைமேபாலேவ அ ெசKதி பா1காபாகெள6 நி-சயமாக-

ெசால+?யா1. யாேர9

ஒ;வ இ7ேக திVெர6 ேதாறி, ‘இவ ெசாKகிற

பாடைத நாேன ெசாகிேற. இவ;#/- ச பள

ெகாப1 அனாவசிய ’ எ6

ெசால#Q . பிற/ அவ என ெச வா! இதமாதிாி இட7களி பல
ேப;ைடய தைய இ;தா தா நிைல1 நி8க +?. . தைலவ +த

உ#கிராண#கார வைரயி எேலா;ைடய பிாியைத.
இ;பெதப1 அ;ைமயிK

எெபாL1

ஒ;வ ெப86

அ;ைம. ந மா ஆதாி#கபBடவக

ெசௗ#கியமாக இ;#க ேவ)ெமப1 ந

க;1. அதனா

சாமிநாைதய அரசா7க உதிேயாகதி அம1 விBடா பிற/ அவ;ைடய
வி;தி#/ ஒ; /ைற4

ேநராெத6 எ)ணிேய அவைர அ9பலாேனா . அவ

ெசௗ#கியமான நிைலயி இ;பைத நா
விட ேவ) ” எறா.

ேதசிக உள# க;ைத யாவ;

இ;#/ ெபாLேத க)ணா8 பா1

அறி1 அவ;ைடய தீ#க தாிசனைத

வியதன. அேபா1 உட ெசற ம1ைர இராமசாமி பிைள
இ-ச பாஷைணைய அபா என#/ ெதாிவிதா.

பி8பகA ேதசிக எ தைதயாைர.

சிறிய தாயா கணவைர.

அைழ1 வர-

ெச 1 த +ைடய தீமானைத- ெசானா. அவக கல7கினாக. ேதசிக

த#க சமாதான7கைள எ1- ெசானா.
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நல ேவைள
அபா 56 மணி#/ ேஜாயைர வ;வி1 நா பா#க- ெசானதி அவ,
“இ6 ராதிாி எB மணி#ேக நல ேவைளயாக இ;#கிற1; அெபாL1
அ9பலா ” எ6 ெசானா. உடேன ேதசிக என#/- ெசாAய9பி

வ;வி1, “இ6 ராதிாி உ ைம அ9வதாக இ;#கிேறா . ^தமாக இ;#க
ேவ) ” எ6 Qறினா. என#/ மன மிக4

கல7கிய1. அ>வள4 சீ#கிரதி

பிாிய ேவ)?யி;#/ெம6 நா நிைன#கேவ இைல. வியாழ#கிழைமய6

இத பிரதாவ

ஆர பமானதிA;1 இத ச பதமாக நட1 வத

ஏ8பாக ெத வ ச7க8ப
நைடெப6ெமபைத.

விைளவி#/ெமபைத.

எைத நட1கிறேதா அ1 மிக ேவகமாக

ம8ற நிக3-சிகெளலா
உணதின.

அதைன- சா1 அ9Qல

“இைற#/ ராதிாிேயயா றபட ேவ) ?” எ6 நா ெமல தLதLத
/ரKட ேகBேட.

“ஆமா , ேஜாயைர# ெகா) நா பாததி ராதிாி எB மணி#/ ேம
றபவ1 மிக4

நலெத6 ெசானா. நல காாியைத விைரவிேல

நிைறேவ86வ1தா சிறத1” எறா ேதசிக.

என#/ ேபச நா எழவிைல. RB#/ ேபா  பிரயாணதி8/ ஏ8பா ெச ய

ெதாட7கிேன. ஏ8பா என ெச ய ேபாகிேற! எைத# ெகா) ேபாவ1,

எைத விB ேபாவ1 எ6 விள7கவிைல. ஏேதா ைக#/ அகபBட

ஆைடகைள. தக7கைள. எ1ெகா)ேட.
ேதசிக விைட த;த

மாைலயி பிரமணிய ேதசிக ேகாயிK#/ ேபா  தாிசன

ெச 1விB

மட1#/ வ1 எைன வ; ப? ெசாAய9பினா. ேபாேன. “சாியான

காலதி நீ றபட ேவ) ” எ6 அவ ெசாA ஒ; மகம சBைட, ஒ;
தைல#/Bைட, ஒ; சின- சBைட, சாிைக ேபாBட ெபாிய ெவைள 1பBடா,

உயத சாைவ ஒ6 ஆகியவ8ைற அளி1, “எலாவ8ைற. உபேயாகி1#
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ெகாG ” எ6 அ த1 ப- ெசானா. பிற/, க;7காA ெபாிய ைகெபB?
ஒ6, ைக ேமைஜ ஒ6, ஒ; சிறிய ைக ெபB?, ெகாL பிA;த அ?யா ஒ;வ

ெகா) வ1 ெகா தி;த1

நா8ப1 Pபா விைல.ள1மாகிய தத

பி?யைமத பB# /ைட ஒ6 ஆகியவ8ைற.

ெகாணர- ெச 1 ஒ>ெவா;

ெம #காB உதிேயாகதி இ;த ஷ)+க

பிைள எபவைர அைழ1,

ெபB?யிK

ஒ>ேவா அைர#கா Pபா

“நாைளதின

ேபாB என#/ வழ#கினா.

நீ / பேகாண1#/ ேபா

இவ காK#/ பாபா ேஜா

வா7கி# ெகா1 இத# /ைட#/ உைற. ேபாB இ9

இவ;#/ என

என ஆக ேவ)ேமா அவ8ைற- ெச 1 விB வா; ” எறா.
எைன பா1, “சாமிநாைதய, நா

ம1ைர / பாபிேஷகதி8/ ேபாயி;த

ேபா1 ஒ; மகா சைபயி மணி ஐயரவகG#/ + ேவதநாய
ெசாA விB ‘இ6மாைடய நைட.

/ைட.

எனிட

ெசான1 நிைனவி இ;#கிறதா? அத# /ைற இர)

பிைள பாடைல-

இைல’ எ6

இேபா1 தீ1

விBடன” எ6 ெசான. நா ெவ/ நாைள#/ + ெசானைத ஞாபக

ைவதி;1 ேதசிக அேபா1 ெச தைத.

அவ அைப.

நிைன1

உ;கிேன. “இ6மாைடய நைட எ6 வரா1” எ6 ெசாேன.

“நீ தியாகராச ெசB?யா தானைத வகி1 நல க3 ெப6வதறிெசைன#/

ெச6 தா)டவராய +தAயா;

ெப;மாைளய;

மகாA7ைகய; விசாக

இ;1 விள7கிய தானைத ெப86 நல கீதியைட1

விள7க ேவ) ” எ6 Qறி தா Eல ெகாதா.

ஒ; தா

த பிைள#/ உயத பதவிகெளலா

கிைட#க ேவ)ெம6

மனமார நிைன1 வா31வைத ேபால இ;தன அவ வாைதக. அத

ேபரபிேல ஊறியி;த ேபா1 அத +L அ;ைம. என#/ ெதாியவிைல.
பிாிய ேபாகிேறாெமற நிைன4 வத1தா அத அ;ைம பமட7/
அதிகமாக ேதா8றிய1.
எ மனநிைல
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நல ேவைள வ1 விBட1. நா விைட ெப86# ெகா)ேட. எ காக
ெமல நடதன. உட  நகதேதயறி எ மன

அ7ேகேய கிடத1. வ;

ேபா1 உ#கிராண வாசA எைன அறியாமேல நிேற. நா எத- சமயதி

எத ப)ட
மன

ேவ)மானாK

ெப86# ெகாG

இடமாகிய அைத பிாிய

கிைட#க ேபாகிற1! ேமேல

வரவிைல. ேவ6 எ7ேக அதைகய இட

நடேத. அ7க7ேக உள தீபத ப7கைள பாேத. அவ8றி அ?யி
அைமதியாக அம1 எ>வள4 தின7க ப?தி;#கிேற! கவைல ஒ6

இலாம தகதிேல க)@

க;1மாக ஒறிேபா

வாசி#க உதவிய

அவ8ைற விB- ெசல ேபாகிேறெனற நிைனேபா 1#க+

கல1 வத1.

ெகாK ம)டப1#/ வேத. அ7ேக சகபா?கGட ப?த இட7கைள பா1

மன7 /ழ பி நிேற. பல இர4க அத இடதி கண#/- ;ைணகைள

தைல#/ அைணயாக ைவ1# ெகா) ெம

மற1 I7கியி;#கிேற. அத-

;ைணகைள பாேத. அ7ேக உள ஒ>ெவா; ெபா;G

எனிட

ேபவ1 ேபா இ;த1. அவ8றினிட

உயிெகா)

நா விைட ெப8ேற.

“அைவ ஜட ெபா;களலவா? அவ8றி ேம அ>வள4 ப8றி;ப1

ைபதியகார தனமலவா?” எ6 பிற;#/ ேதா86 . என#/ உலகெமலா
தி;வாவ1ைற மடதிேல இ;த1. அ7/ள ெபா;கைள பிாி. ேபா1
உலகைதேய பிாிவ1 ேபாற உண-சிதா என#/ ஏ8பBட1.

றபா
வழியி க)ட அபகளிடெமலா
ஆகார

ெசாA# ெகா) RB#/ வேத.

ெச 1 ெகா) மடதிA;1 வத வ)?யிேலறி நரசி7க

ேபBைட

ெரயி நிலய1#/ வேத. என#/ 1ைணயாக எ அ மா பிைள கணபதி

ஐயெரபவைர எ தைதயா அ9பினா. எைன வழிய9ப த பிராகG

ந)பகG

மாணா#ககG

வதாக. அவக பிாிவா8றாைமயா

வ;தினாக, நா க)ணீ 1G ப எேலாாிட+
ெகா)ேட.

ைகவ)? வத1. ஏறி#ெகா) / பேகாண

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

விைட ெப86#

ேசேத.
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82. ேசாதைனயி! ெவ(றி
/ பேகாண

ேடஷனி இற7கி இர4 ப1மணி#/ நா ேநேர தியாகராச

ெசB?யா RBைட அைடேத. மாணா#ககளிட

ேபசி#ெகா)?;த ெசB?யா

அேபா1தா அவகG#/ விைடயளி1 விB ஆகார1#/- ெசல எLதா.
அ>வள4 சீ#கிரதி அவ எைன எதிபா#கவிைல. ஆதலா எைன#

க)ட4ட ஆ-சாியமைட1, “ஏ1? இத8/ உ7கைள அ9ப ஸநிதான1#/
மன

வததா?” எறா.

“ஆ , இ6 நல நாளாக இ;தைமயா எைன அ9பினாக. திதிெய6
ெசாA நீ7க அவசரமாக வதீகேள. சாியான காலதி அ1 நடததா?” எ6
ேகBேட.

ெசB?யா ெச த ததிர
அவ சிாி1# ெகா)ேட, “திதி.

இைல; ஒ6மிைல ஸநிதான1#/

உ7களிட+ள பிாியைத ந/ அறிேவ. நா அ7ேக த7கியி;தா

திVெர6 ேவ6 எைதயாவ1 நிைன1 உ7கைள அ9ப +?யாெத6
ெசானாK

ெசால# Q . அத பயதா, அவக வா#களித4ட

றபB விBேட, திVெர6 றபவத8/# காரணமாக திதிெய6 ஒ;

ெபா ைய- ெசாேன. நல காாிய ெச வதி ெபா

ேதாஷமிைல. ‘ெபா
எ9

ெசானா

ைம. வா ைமயிடத ைர தீத நைம பய#/ெமனி’

/ற அைததாேன ெசாKகிற1” எறா.

பிற/ அவ ஆகார உBெகா) சிறி1 ேநரதி வதா. அபா நா9

ெநேநர

ேபசிேனா . பிரமணிய ேதசிக என#/ அளித சாைவ

+தAயவ8ைற எ1# காB?ேன. மி#க மகி3-சி அைடதா. தா

வத வரலா8ைற. , த

ேவைல#/

ேவைலைய என#/- ெச வி#க நிைன1 இர)

வ;ஷ7களாக +ய6 வதைத.

அவ எ1- ெசானா. காேலஜி ெப;ைம,

அ7/ள ஆசிாியகளி இய, பாட

ெசாலேவ)?ய +ைற +தAய பல

உபேயாகமான விஷய7கைள. Qறினா. அறிர4 அவ RB?ேலேய

த7கிேன.

அவ;
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தக# கBக
ம6நா சனி#கிழைம காைலயி எL1 காைல# கடகைள +?1#ெகா)ட
பிற/ ெசB?யா த aேராவிA;1 ஏற# /ைறய %6 தக7கைள எ1

56 ச4#க7களி பிாி1 56 கBடாக# கB?னா. அவாிடமி;த ஒ8ைற

மாB வ)?யி அவ அவ8ைற ைவ1 அதி எைன ஏற- ெச 1 தா+
ஏறி#ெகா)டா. வ)? றபBட1.

“உ7க திறைமைய இத# காேல] ஆசிாியகG#/ ெதாிவி#க ேவ)டாமா?
அத8காகதா உ7கைள அைழ1 ேபாகிேற” எறா ெசB?யா.
“ேகாபால ரா> அவகைள பா#கவா?” எ6 ேகBேட.
“அவ 5ல5தி. அவைர பாபத8/ + பாிவார ெத வ7கைள
பா#கேவ) ” எறா அவ.

காேலஜி பிாி^பாK#/ அத பதவிைய வகித ஸா1 ேசைஷய RB#/ெச6 இற7கிேனா . தக7கைள அவ RB ெமைதயி அவ உள

இடதிA;த ஒ; ெபாிய வBட ேமைஜயி ேம ைவ#க- ெச தா. ேசைஷய

எ7ேகா ெவளியி ெசறி;தா. ெசB?யா ஒ; 1)# காகிதைத எ1 “எ
ேவைல#/ நா /றிபிBடவைர இ7ேக அைழ1 வதி;#கிேற. நீ7க

இ>விட

வ1 ேநாி பாீைY ெச 1 நா அவைர ப8றி- ெசான1 உ)ைம

தானா ெவபைத ெதாி1 ெகாளலா ” எ6 எLதி ஓ உைறயிேல ேபாB#
காேல] ஆசிாியகளாகிய ஆ. வி. Dநிவாைஸய +தAயவகளிட

வ; ப? ஒ;வைர அ9பினா. அவ8ைறெயலா

காB?

கவனித என#/- ெசB?யா

ஏேதா ஒ; ெபாிய சைபQBட ஏ8பா ெச வதாக ேதா8றிய1.

சிறி1 ேநரதி ஆ . வி. Dநிவாைஸய ேவ6 ஆசிாியக சில;ட அ7/ வ1
ேசதா. றேத ெசறி;த ேசைஷய; வ1 விBடா. வத4ட தம1

ேமைஜயிேம உள 5Bைடகைள# கவனி1, “இைவ என?” எ6 ேகBடா.
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“எலா

தமி3 தக7க” எறா ெசB?யா. பிற/ எைன.

ெச விதா.

அறி+க

வத ஆசிாியகG ஒ;வ “தமி3 தக7க இ>வள4 உளனவா?” எ6

ேகBடா.

ெசB?யா, “இ9

எ>வளேவா உ). அ-சி வாராத ஏB தக7க

ஆயிர#கண#காக இ;#கிறன” எ6 Qறி அவ;ைடய வியைப பி9

அதிகமா#கினா.

ேவெறா;வ, “இைவ என என தக7க? எத8காக இ>வள4?” எ6
ேகBடா.

“கதராண , க பராமாயண , பாரத , ைநடத

+தAய காவிய7கG , பல

பிரபத7கG , தலராண7கG , நb +தAய இல#கண7கG

உளன.

இதக7களி யா யா;#/ எ1 எ1 இTடேமா அைத பிாி1 எ1
இவாிட

ெகா1 விஷயைத.

சதபைத. , ெபா;ைள.

ேகBடா இவ

தி;தமாக விைடயளிபா. அதிA;1 நா + ெசாAய1 உ)ைம ெயப1

விள7/ ” எ6 ெசB?யா ெசானா.

ஆதீன வி1வா

உடேன ெசB?யா எைன ேநா#கி, என#/ ப)டார சநிதிக அளித

ேயா#கியதா பதிரைத# காB ப? ெசானா. நா எ1# ெகாேத.
அைத அவ வா7கி B. ஹ9மதரா> எ9

ஆசிாியாிட

ெகா1 ப?#க-

ெசானா. அவ அ>வாேற வாசி#க ெதாட7கி, ‘இ பதிாிைகயி

எLதபB?;#கிற சாமிநாைதய நம1 ஆதீன வி1வா” எ6 வாசி1 நி6தி

ம8றவகGைடய +க7கைள பாதா +86ளிேய இலாம எLதியி;த
அத பதிாிைகயி வா#கிய7கைள எ7/ ேவ)மானாK

பிரமணிய ேதசிக, “நம1 ஆதீன வி1வா மீனாBசிதர
ஆ6 வ;ஷ கால

இல#கண இல#கிய7க நறா

நி6தலா .

பிைளயவகளிட

வாசித1மறி” எ6

அ-சிறைப பிைளயவகைள- சாதி எL1விதி;தா. ஹ9மதரா>
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வாசிதேபா1, “சாமி நாைதய நம1 ஆதீன வி1வா” எ6 நி6திய1 என#/

ெபாிய அ9Qலைத உ)டா#கிய1. எைனேய ஆதீன வி1வானாக எேலா;

எ)ணி விய8றாக. இைத# கவனித நா, “ஊ3விைனயி பல

எ)ணி மிக4

மகி3ேத.

இ1” எ6

பாீைY
அபா அ7கி;த ஒ>ெவா;வ;

ஒ>ெவா; தகைத# ைகயி எ1

ைவ1# ெகா)டன. +தA ஒ;வ பிரA7க`ைலைய எனிட

பிாி1#

ெகா1 நவி ஒ; ெச .ைள# காB? ெபா; Q6 ப? ெசானா. நா

அைத ராகேதா வாசி1- சதபைத விள#கி ெபா;ைள.

விாிவாக-

ெசாேன. அேபா1 சிவராைமயெரற ஆசிாிய, “நீ7க எப?
ேவ)மானாK
ச7கீத ஞான

எறா.

இவைர பாீைY ெச 1 ெகாG7க; எ மB? தி;திேய.

இவ;#/ இ;#கிற1. பாBைட# கா1#/ இனிைமயாக ப?#கிறா”

“ப?#/ ேபாேத நிதானமாக நி6தி அத விள7/ ப? ப?#கிறா” எறா

ம8ெறா;வ.

பிற/ சா1 ேசைஷய தி;விைளயாட8 ராணதி சில பாடகைள எ1#
ெகாதா. அவ8ைற த#கப? ப?1# காB? ெபா;G

ெசாேன.

நbA மிக [Bபமான ேகவிக சிலவ8ைற ஆ. வி. Dநிவாைஸய ேகBடா.
எலாவ8றி8/ தி;தியாக விைடயளிேத. இ>வா6 ஆசிாிய ஒ>ெவா;வ;

ததம#/ ேதா8றியப? ேகவி ேகB தி;தி.8றன.
ெச . இய8ற
அபா ெசB?யா, “%தனமாக பாடகைள இய86

பழ#க+

இவ;#/

உ)” எ6 ெசாA நா இய8றிய பாடகளி சிலவ8ைற- ெசாK ப?
Qறேவ, நா ெசாேன. Dநிவாஸ ஐய, “பாட

ெசாK

ச#தி
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இ;#கிறதாெவ6 நா

கவனி#க ேவ)ேம ஓழிய- ெச .ளிய86

ப8றி# கவனி#க ேவ)வதிைல” எறா.

வைமைய

“அத- ச#தி இ;தா ேவ)டாெமaக ேபா இ;#கிறேத?” எ6 ெசB?யா

ெசால எேலா;

சிாிதாக.

ஓ ஆசிாிய, “இேபா1 அப? பாவாரா?” எ6 ேகBடா.
ெசB?யா, “ஏேதா9

ஒ; விஷயைத எ1# ெகாதா விைரவி அைத

அைம1 பாவா” எறா.
எத விஷயைத ப8றி பாட- ெசாலலாெம6 எேலா;

ேயாசி#ைகயி,

ெசB?யா ேசைஷய விஷயமாக- ெச யலாெமறா. ேசைஷயேரா ஆராவ+த

விஷயமாக இ;#கBெமறா. ம8ெறா;வ “ஆராவ+த விஷயமாக ஒ; பைழய
பாடைல- ெசானாK

ெசாAவிடலா ” எ6 ெசாAவிB, Dநிவாைசய

விஷயமாக- ெச யலாெமறா. Dநிவாைசய, “இ7ேக இ;பவகG#ெகலா

தமிழாசிாிய ெசB?யாரவக அவக விஷயமாக- ெச வ1 தா ெபா;தமாக
இ;#/ ” எறா. ேசைஷய;பட எலா; அத8/- ச மதிதாக.

“கைடசியி எனிடேம தளிவிBVகளா? சாி. என விஷயைத அைம#க
ேவ)ேமா அைத. ெசாA வி7க” எறா ெசB?யா.
அேபா1 Dநிவாைசய, “மீனாBசிதர

ப?தவக. நா பி ப?தவ.
இதனா ேஜTட கனிTட +ைற ந

பிைளயவகளிட

இ;வ;#/

நீ7க +தA8

உ). இத +ைறயா நீ7க

இ1வைர பா1 வத ேவைலைய என#/- ெச வி#க ேவ) . இத# க;ைத

ைவ1 ஐ1 நிமிஷ7களி அ6சீ#கழி ெந?லாசிாிய வி;தெமா6 இய8றிெசால ேவ) ” எ6 ெசானா.
நா ெசான பாட
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எேலா;

ெமௗனமாக இ;தாக. ெசB?யா எ +கைதேய பா1#

ெகா)?;தா. அவ +கதி கவைல# /றி படத1. நா விஷயைத வா7கி#

ெகா) மன1#/ பாடைல அைம1 வேத. ெசB?யா எேம ைவத
க) வா7கவிைல. நா பாேவேனா மாBேடேனா எற சேதக அவ;#/

இ;த1 ேபாK

நா/ நிமிஷ7க ஆயின. ஐதாவ1 நிமிஷதி,

“வா தக3 பைடதில7/ மீனாBசி
தரநா வலவ பாேல

ஏ ததமி3 ஆ த+ைற# கிைய4றநீ
இ1கா6

இனிதி ேவய

ஆ தவள நக#/டைத# காேலஜி
நினிடெம8 களித நேற

ேவ ததமி3 +த8லைம தியாகரா

ச ெபயெகா ேமைம ேயாேன”

எ6 Qறி +?த1தா தாமத . ெசB?யா /தி1 எL1, “எ வயி8றி பாைல
வாதீைரயா!” எ6 ெசாA# /Iகல

எறன.

அைடதா. ம8றவகG , “சபாT”

நா பாB#/ ெபா; ெசாேன. ெசB?யா, “அத ‘வா த’ எற

வாைதைய# க) சேதாஷபட ேவ) . இத அவசரதி அதமாதிாி

ெசாKவத8/ ஐயா அவகளிட

ப?1 பழகினவகG# /தா ெதாி. .

தாேன வ1 வா த கைழ பைட1 விள7/ெம6 அத ” எ6
ம8றவகைள பா1- ெசானா.

ெபா; Qறி +?#ைகயி ‘தியாகராச ெபய ெகா ேம ைமேயாேன’ எபத8/
உைர QறிவிB, “அத ெபய;#/ ஏ8றப? என#/ ேவைலைய அளிதாதா
உ7க ெபய நிைல#/ ; இலாவிBடா நிைல#கா1” எேற.
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“இ>வள4 விஷய7கைள.

ெபா;தி- சீ#கிரதி அைமத1 ஆ-சாியதா.

நா ெசான க;ைத ‘ஏ த தமிழா த +ைற#/ இைய4ற’ எ6 ;7கெசாA விள7க ைவதி;#கிறா” எ6 Dநிவாைசய சேதாஷ+8றா.
யாவ;

த7க த7க தி;திைய ெதாிவி1# ெகா)டன. “சாய7கால

ேகாபாலரா> அவகைள பா#கேவ) . இ7ேகேய த7கியி;7க. நா வ1

அைழ1 ேபாகிேற” எ6 ெசாAவிB- ெசB?யா த
ம8றவகG த7க இ;பிட7கG#/- ெசறன.
அ6 ேசைஷய RB?ேலேய ேபாஜன

R ெசறா.

ெச 1 ெகா)ேட. பி8பக ஐ1

மணி#/- ெசB?யா எைன# ேகாபாலரா> RB?8/ அைழ1- ெசறா.
தக# கBகG

எ7கGட வதன. அ7ேக ேசைஷய, ஹ9மத ரா>,

Dநிவாைசய +தAய ஆசிாியகG

வதாக.

ேகாபால ராவி காBசி
ேகாபால ரா> அேபா1 ெமைதயி இ;தா. எேபா1

உறவா

தக7கGட

அெபாியா தனிேய இ;1 ப?1 இ86#ெகா)ேட இ;பவ.

அவைர அ@/வத8/ யாவ;

அMவாக.

நா7க கீேழ உள ஹாA இ;ேதா . எேலா;

வத விஷயைத எப?

ெதாிவிப1 எ6 ேயாசிதி;#/ ேபா1 ஹ9மத ரா> 1ணி4ட ேமேல
ெச6 விஷயைத ெதாிவி1 வதா.

ேகாபால ரா> வ;ைகைய நா7க ஆவKட எதிபாேதா . சிறி1 ேநரதி8/

பி இவ ெமல ப?களி இற7கி வதா. பாிதமான உைட. , விசாலமான

பாைவ. , ெந8றியிKள திலக+

அவ;ைடய க aரமான ேதா8ற1#/

அ7க7களாக இ;தன. I ைமேய அவ வ?வ

எ9 ப? இ;த1 அ#காBசி.

அவைர# க)ட4ட அMசA ெச 1விB- ெசB?யா, “நா +னேம

இ>விடதி விMஞாபன

ெச 1 ெகா)டப? எ தானதி8/#

/றிபிBடவைர அைழ1 வதி;#கிேற. இ7ேக அவைர பாீYி1

பா#கேவ) ” எறா. அேபா1 அவ, “நீ7க ெசாவேத ேபா1 ; நா
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பாீைY ெச யேவ)?ய1 அவசியமிைல. உ7க வா#ேக என#/ பிரமாண ”

எறா. அேபா1 நா ப)டார சநிதிக ெகாதி;த க?தைத#

ெகாேத. அைத அவ ப?1 பாதா. அபா ேசைஷய ஆ7கிலதி
அவேரா ேபச ெதாட7கினா. மடதி ெப;ைமைய. , பிைளயவக
ெப;ைமைய. , நா அ7ேக ப?தவெனபைத. , நா அ7ேக பாட

வதைத. , காைலயி நிக3த எலாவ8ைற.

ெசாA

அவ விாிவாக எ1-

ெசானா. ேகாபாலரா> எைன ஒ; +ைற எற இற7க பாதா.

அேபா1 Dநிவாைசய எைன பா1, “காைலயி நீ7க ெச த பாடைல
இ7ேக ெசாA# காB7க” எறா. என#/ அ1 ஞாபகமிலாைமயா எத

எத வாைதக இ;தனெவ6 ேயாசிேத. அைத- ெசால# கா மணி#/
ேமலாயி86. Dநிவாைசய, “காைலயி ஐ1 நிமிஷதி ெசாA விBVகேள!

இேபா1 ஏ தாமத

ஆகிற1?” எறா. “ேவ6 திய ெச . ெச ய-

ெசானா உடேன ெசாA விேவ. அேத பாடைல- ெசால- ெசானதா

பத7கைள ஞாபக பதி# ெகா)?;ேத” எ6 சமாதான ெசாேன.

“ெச . எளிய நைடயி இ;#கிற1. இ7கி`ஷி அப? யி;ப1தா உய4
எ6 ெசாவாக” எ6 ேகாபாலரா> ெசானா. அேபா1 ஆயிர

ேச1 எைன பாராB?யைத ேபாற சேதாஷைத அைடேத.

ேபக

எLதா# கிளவி
அபா ெசB?யா தா
தகைதேய9

ெகா)வத தக7கைள# காB?, “எத

எ1# ெகா1 இவைர பாீைY ெச யலா ” எறா.

ேகாபாலரா> “அவசியமிைல” எ6 ெசால- ெசB?யா பி9

வ86தேவ

அவ ஒ; தகைத எ1 பிாி1 எ ைகயி அளிதா. அ1 க ப

ராமாயண
இ;த1.

அேயாதியா கா)டதி மதைர d3-சி படலதி ஆர பமாக

அ ப/திைய +தAA;ேத ப?1 ெபா; ெசாேன. ேகBட ேகாபால ரா>

தி;தி.86- ெசB?யாைர பா1, “நீ7க ெசான1 சாி. நா ஆேYபி#க
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இடமிைல; நீ7கG

ம8ற ஆசிாியகG

ஏேகாபி1- ெசாKவைத# காB?K

ேவ6 சாBசி என ேவ) ? த7கGைடய ‘டய ேடபிைள’ இவாிட

ெகா1வி7க. வ;கிற தி7கBகிழைம +த இவ காேலஜி ேவைல

பா#கB ” எ6 ெசானா. ேநாி ெசான அத வாைதகேள என#/#

கிைடத உதர4. நா வி)ணபெமLதி ேபாடாமேல கிைடத உதர4 அ1.
எLதா# கிளவியாகிய அ1 பல வ;ஷ7க ெச6
ஒA#கிற1.

எ காதி இ9

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

83. காேலஜி! *த! நா அ+பவ
ேகாபாலரா> எைன ஏ86# ெகா) Qறிய வாைதக தியாகராச

ெசB?யாைர ேப;வைகயி ஆ3தின. பல காலமாக ேயாசி1 ைவ1 மிக
+ய6 ப#/வமாக எைன தி;வாவ1ைற மடதிA;1 அைழ1
வதவராதA த

+ய8சி பA#க ேவ)ேம எபதி அவ;#/ மி#க கவைல

இ;1 வத1, எப?யாவ1 தா

நிைனத காாியைத நிைறேவ8ற

ேவ)ெமற மனதி)ைம.ட அவ +ய6 எ)ணியப?ேய
நிைறேவ8றினா.

எ ேவ)ேகா
ேகாபாலரா> என#/ உதர4 ெச தைத ஏ86#ெகா)ட நா மிக4

பணிவாக

அவைர ேநா#கி, “நா இத ேவைல#/ தியவ. காேல] பிைளகG#/

பாட

ெசாA# ெகா#/ +ைறைய- சில நாBக எ9டனி;1 க8பி#க

ேவ)ெம6 ெசB?யாரவகG#/ அ9மதி அளி#க ேவ) ” எற
ேகB#ெகா)ேட.

ெசB?யா, “இவ  மா ெசாகிறா. மடதிA;1 ெபாிய %கைள பாட

ெசான இவ;#/ இ7ேக பாட

ெசாKவ1 லBசியம6. எைன# காB?K

பல விஷய7களி இவ சமத. ‘லY
எ6 +6வKட Qறினா.

பாடக வைரயி ப?தி;#கிறா”
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அபா எேலா;

பிாி^பாAட

/ பைத அைழ1 வ;

விைட ெப86- ெசேறா . நா

வைரயி த +ைடய இலதிேலேய ேபாஜன

ைவ1# ெகாளலா எ6 சா1 ேசைஷய Qறியப? அ7ேகேய த7கி வேத.
அ1வைரயி அ6 நிக3தவ8ைறெயலா எ ெப8ேறாகளிட+
ப)டாரசநிதிகளிட+

உசிதமாக ெதாிவி#/ ப? எ9ட இ;த கணபதி

ஐயைர தி;வாவ1ைற#/ அ9பிேன.
பிைளயவக நிைன4

ம6நா ஞாயி86#கிழைம (15-2-1880) காைலயி ெசB?யா;ைடய RB#/
ேபா

அவ;ட ேபசி#ெகா)?;ேத.

என#/ ேவைல கிைடதைத ப8றிய சேதாஷைத அவ பலவாறாக

ெதாிவிதேதா அ>ேவைல#/ ேவ6 பல +ய8சி ெச தைத. ெசானா.
“எனிட

ப?#கிறவகளி த#கவக சில இ;#கிறாக. +தி- சித பர

பிைள என#/ மி#க பிாியமானவ. அவ;#/ இத ேவைலைய- ெச வி#கலா

எ6 Qட ஒ; சமய நா நிைனத1). என;கி இ;#/ சதாசிவ

ெசB?யாெர9

எ மாணா#க தம#/ ெதாித ஒ;வைர நியமி#க

ெச தி;பதாக4

ெதாிகிற1. இ>வள4 ேபகG#கிைடேய உ7கைள இ7ேக

ேவ)ெம6 ெசானா. அறி.

ேநேர பிாி^பாK#/- சில வி)ணப

அைழ1 வ1விட ேவ)ெமற ஞாபகேம என#/ பலமாக இ;த1. அைத

எேலாாிட+

நா ெவளிபதவிைல. ராயரவகளிட+

ேவ6 சில

ஆசிாியகளிட+ேம ெதாிவிதி;ேத. ஐயா அவக காலதிேலேய உ7கG#/

ஒ; ேவைல கிைட#க ேவ)ெமப1 எ வி;ப . அத8/ நீ7க

ச மதி#கவிைல. ஐயா4#/

உ7கைள பிாிவதி தி;தியிைல. அெபாL1

ேவைல#/ ேபாகாம இ;த1

ஒ; விததி நலதாயி86. இேபா1 ஐயா

அவக இ;தா எேலாைர# காB?K மி#க சேதாஷைத அைடவாக.
அவக இலாவிBடாK

ஸநிதானமாவ1 க) தி;தி அைட. ப?

இ;#கிறேதெய6 ஆ6தலைடகிேற. இத தான மிக4 மதிள1. வர

வர இத மதி அதிகமா/ேம ெயாழிய ஒ; நாG

/ைறயா1. ஐயாவிட

ஐயா4ைடய அ#/ பாதிரமாக இ;த நீ7க யாெதா; தைட.

இறி இத

நிைல#/ வ;வத8/ அவகGைடய உளேப காரணமா/ெம6 நா
உ6தியாக- ெசாKேவ” எ6 ெசB?யா ெசாA வதா.

ப?1
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என#/ உடேன பிைளயவக ஞாபக வ1விBட1. தியாகராச ெசB?யா

Qறியைவெயலா உ)ைம எபைத எ உள

உணத1. “ஆ ;

பிைளயவக இ;தா அவக அைட. சேதாஷ1#/ எைல காண

+?யா1தா” எ6 எ)ணிேன. எ அக# க)ணி தாயைனய அலவ
ெப;மா9ைடய சாத த1 பிய +கைத# க)ேட.

அத நிைனவிேல லயிதி;த எைன- ெசB?யா ெதாட1 ேபசிய ேப- ய
நிைன4#/# ெகாணத1. “உலக

மிக ெபாலாத1; ஜா#கிரைதயாக இ;1

நல ெபய வா7க ேவ) . நம#/# ெகௗரவ

உ)டாவ1 ப?பினாேலதா.

அத ப?ைப# ைகவிடாம ேம ேமK ஆரா 1 வி;தி ெச 1 ெகள
ேவ) . காேல] பிைளகளிட

நா

நட1 ெகாG

+ைற சாியானப?

இ;தா அவகGைடய அைப ெபறலா . பாட7கைள ெதளிவாக- ெசால

ேவ) , அ?#க? நடத பாட7களி ேகவி ேகBக ேவ) ; ம8ற
ஆசிாியகளிட+

ஜா#கிரைதயாக பழகேவ) ” எ6 அவ பி9

பல

ேபாதைனகைள என#/- ெச தா.

பிற/ தி7கBகிழைம நல ேவைளயி காேலஜு#/ ேபாக ேவ)ெம6 எ)ணி
ேஜா^யைர# க) பாத ேபா1 12 மணி#/ேம நலேவைள ெய6
ெதாித1.

“நாைள#/ பதிெனாறைர மணி#/ ^தமாக இ;தா நா காேலஜு#/
ேபா - ெசாAய9கிேற. அேபா1 வரலா ” எ6 ெசB?யா ெசாA
என#/ விைட ெகாத9பினா.

அ6 மாைலயி +#கியமான ஆலய7கG#/- ெச6 வாமி தாிசன
வேத.

ெச 1

காேல] பிரேவச
தி7கBகிழைம பக8ேபாஜன

ெச 1 விB- ேசைஷய RB? காதி;ேத.

பதிெனாறைர மணி#/- ெசB?யா உதர4ப? காேலஜிA;1 இர)

மாணா#கக எைன அைழ#க வதாக. நா பிரமணிய ேதசிக அளித

உைடகளி சBைடைய அணி1 அத ேம 1பBடாைவ ேபா1 தைலயி
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சாைவைய# கB?# ெகா) ெசேற. அத# ேகாலைத இேபா1 நிைன1

பா#ைகயி என#ேக சிாி வ;கிற1.

காேலஜி தா3வாரதி ேமைல# ேகா?யிKள ஒ; Iண;கி தியாகராச
ெசB?யா; , ஆ. வி. Dநிவாைசய;

எைன எதிபா1 நி6 வரேவ86

அைழ1- ெசறாக. நல ேவைளெய6 /றிபிB?;தகால

இலாதேவைள. அ>வி;வ;

ெசறன. அ7ேக பாட

எ. ஏ. இர)டா

தமி3பாட

வ/#/ எைன அைழ1-

நடதிய ஹ9மதராவிட

+ேப, “இவ நல

ேவைளயி பாட

ெசால ேவ)?யி;பதா உ7க மணிைய இவ;#/#

ஹ9மதரா> த

ஆசனைத விB எL1 எ7கைள வரேவ8றா.

ெகா#க ேவ) ” எ6 ெதாிவிதி;ததனா நா7க வ/#/ /த4ட

“இப? உBகா;7க” எ6 ேமைடயி மீதி;த நா8காAைய என#/-

B?#காB?னா ஹ9மதரா>. என#/ அ>வள4 ேபகG#/ +னா அ7ேக

இ;பத8/ 1ணி4 உ)டாகவிைல.

எ க;ைத அறித ெசB?யா, “இ1 தி;வாவ1ைற மடம6; இத இடதி
உBகார ேவ)?ய1 உ7க கடைம” எ6 ெசாலேவ நா ேபா

நா8காAயி

அமேத. எதிேர இ;த ெபMசி ஹ9மதரா>, Dநிவாைசய, தியாகராச

ெசB?யாெரபவகG

ஓ 4ள ேவ6 சில ஆசிாியகG

இ;தன. அத

வ/பி எLப1 பிைளகG#/ ேம இ;தன. + வாிைசயி கவெம)

காலஷி ெப8ற இ;ப1 பிைளக உBகாதி;தன. வ/பிA;த

பிைளகளி8 பல எைன# காB?K
பாட

பிராயதி +திதவகளாக ேதா8றின.

ஆர ப

விநாயக# கட4ைள. ேவ6 ெத வ7கைள.
பாட

மனதி தியானி1# ெகா)

ெசால ெதாட7கிேன. நால?யாாி, “இரவ-ச ” எ9

+தAA;1 ெசாேன.
மடதி பாட

அதிகாரைத

ெசான பழ#கதா என#/ அ7ேக ெசாவதி அ-சேமா

ேசாேவா உ)டாகவிைல. +த8 ெச .ைள ச7கராபரண ராகதி நி6தி
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ப?ேத. பளிQட பிைளகைள ஓரள4 ச7கீததா வசபதலாெமபைத
அ9பவதா ெதாி1 ெகா)ேட.
நா பாட

ெசால ெதாட7கிய ெச . வ;மா6:

“ந மாேல யாவாி நQதா எMஞா6

த மாலா ஆ#க

இலெர6-த ைம

ம;)ட மனதாபி ெசபேவா தா+
ெத;)ட அறிவி னவ.”

[இத ெபா;: ‘இத ஏைழக ந மாேல +9#/ வ;பவக: இவரா
தம#ேகா, நம#ேகா உ)டா/

லாப

ஒ6மிைல’ எ6 த ெசவைத

ெபாிதாக எ)ணி மய7கிய மனைத.ைடயவகைள பி ெதாட1 ெதளித

அறி4ைடயவக ெசவாகேளா? நQதா- றியவ. ஆ#க -வி;தி. ம;)டமய7கிய, ெசபேவா-ெசவாகேளா? ெத;)ட-ெதளித.]
ெபா; ெசாK

ேபா1, உலகதிேல பண#காரக இ6மாபினா ஏைழகைள

அவமதிபைத.

ஓ உதவி ெச 1விBடா அைத தா7கேள ெபாிதாக- ெசாA

ந ைம ெத வ

ஏ ைவத1!’ எ6 அ>ேவைழக த ைம தாேம ெநா1

அ>4தவி ெப8றவகைள இழிவாக ேபசி, ‘இத உதவிைய இவாிட

ெப6 ப?

ெகாG ப? ெச வ1 +தAயவ8ைற. எ1ைரேத. ஒ; பாடைல பாட

ெசாK ேபா1, வாைத#/ வாைத அத மாதிர
ேகBபவகGைடய மன

அ9பவ- ெச திகைள.

ெசாA நி6தினா

அதி ெபா;தா1. அதனா, உபமான7கைள. , உலக
எ1- ெசாA மாணா#ககGைடய மனைத

பாB? ெபா;G#/ இLேத.

ஐ1 பாடக அத மணியி +?தன. இைடேய, யாசக

உ)டா/

ெச வதனா

இழிைவ ப8றி நா ேம8ேகாக ெசானேபா1 ெசB?யா

/ேசேலாபா#கியானதிA;1, “பெலலா ெதாிய# காB?” எ9

எ1- ெசாA அ>விஷயைத பி9
இர)டாவ1 பாட

விள#கினா.

ெச .ைள
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மணி அ?த4ட நா +ேன ேவ6 வ/பி8/- ெசேற. ெசB?யா

பிைளகைள தனிேய அைழ1, நா பாட

ெசானைத ப8றி அவகGைடய

அபிபிராயைத# ேகBடா. பிைளக த7கG#/ மி#க தி;தியாக உள1

எ6 ெதாிவிதாக.
“நா மிக4

கTடபB இவைர அைழ1 வதி;#கிேற. இவாிடதி

மாியாைதயாக இ;7க. எனிட

இ;ப1 ேபாலேவ இவாிட+

இ;#க

ேவ) ” எ6 ெசB?யா அவகைள ேநா#கி- ெசாA விB- சிலைர இனா
இனாெர6 என#/ பி ெதாிவிதா.

அத மணியி பி. ஏ. +த வ/#/ பாட

ெசால ேபாேன. ெசB?யா;

ப)?தராகிய ெப;கவா3தா ர7காசாாிய;

வதா. அ7ேக இராமாயணதி

ேவ6 சில ஆசிாியகG

உட வதாக. ேசைஷய வி;பதிப? ஸ கி;த

அகAைக படல

ெசால ெதாட7கிேன. +த8 பாBைட- சகானா

பாட

ராகதி ப?1விB ெபா; ெசாலலாேன.
நா பாட

ெசாK ேபாெதலா

பிைளக எைனேய பா1# கவனி1

வதாக. ெசB?யாேரா அவகளி ஒ>ெவா;வ +கைத. பா1 வதா.

எேலா;ைடய +கதிK
தா+

தி;தியி அைடயாள

இ;தைத அவ உண1

தி;தி.8றா. இ>வா6 இ;த சமயதி நா ெசான ஒ; விஷயைத

ர7காசாாியா எL1 ஆBேசபிதா. நா சமாதான ெசால ெதாட7/ைகயி

ெசB?யா எL1 மிக விைர1 அவாிட
இத ஸமய

ஒ6 தி;வா

ெச6 அMசA ெச 1, “வாமிக

மலத;ள# Qடா1. இவ பிைளகG#/

ெபா; விள7க- ெசாKகிறாரா எபைத மB

ப)ண#Q?ய சமய

அல இ1. இவேரா சி6 பிைள. நீ7கேளா பிராய

+திதவக. ஸ கி;த பார7கத. ஏேத9
இTட

கவனிதா8 ேபா1 . ஆBேசப

தவறிவிBடா எ9ைடய

Eதியாகா1. Yமித;ளேவ) ” எ6 ெசாA மீ)

இடதி ேபா

அமதா. ம8ற இட7களி ெசB?யா ைதாியமாக ேபசிபிறைர

அட#/வைத# க)?;த நா அேபா1 காேலஜிK
பி வா7கா எபைத உணேத.
ேமேல பாட

த

அப?- ெச வதி அவ

நடத1. “ைவ/ததி8/- ெசற விதியாதர ெப)மணி ஒ;தி

தி;மகைள ேதாதிர

ெச 1 பாட அேதவி மகி31 ஒ; மாைலைய# ெகா#க
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அதைன வா7கி அத ெப)மணி த யாழி8/- dB?னா” எற ெச தி
அகAைக படலதி வ;கிற1.

“அன மாைலைய யாழிைட பிணி1”
எ6 ஒ; பாட ெதாட7/கிற1. அத8/ நா அத ெசாK ேபா1 இைடேய

ெசB?யா, “இத# கால1 பிைளகளானா ப#கதிKள த7க நாயி
கLதி அைத மாBவாக” எறா. யாவ;

ெகாெல6 சிாிதன.

பி8பக நிக3-சிக |
அத மணி +?த1. இைட ேநரதிேல ஆகார

ெச 1 விB வேத. பி8பகA,

எ. ஏ. +த வ/#/- ெசேறா . அ7ேக 80 பிைளகG#/ ேம இ;தாக.

நb எLதிய ஆர பமாயி86. +த dதிரைத நா ெசாAவிB, “ேமேல
சில dதிர7கைள நீ7கேள ெசாA அத +ைறைய என#/# க8பி#க ேவ) ”
எ6 ெசB?யாைர ேவ)?# ெகா)ேட. அவ அப?ேய ெசாA#

ேகவிகG

ேகBடா. என#/ பல விஷய7க அேபா1 ெதாிதன.

பிற/, பி. ஏ. இர)டாவ1 வ/#/- ெசேறா . அத வ/பி இ;தவக
ெசB?யாாிட

56 வ;ஷ7க பாட

ேகBடவக. அத வ;ஷ

பாீைY#/

ேபாக ேவ)?யவக. 1#ேகாBைடயி பிாி^பாலாக இ;த எ. ராதா

கி;Tைணய. ேகாய Iாி சிறத வ#கீலாக விள7கிய பால கி;Tைணய,

தி;ெநேவA ஹி1 காேலஜி ஆசிாியராக இ;த சீதாராைமய +தAய
பனிர) ேபக அ>வ/பி இ;தாக.
க ப ராமாயணதி நாB படல

பாடமாக இ;த1. “வா7க; பாத நா/

வ/தவா மீகிெயபா” எற பாடைல- ெசாA ெபா; QறிவிB

இல#கண# ேகவிக ேகBகலாேன.
ஒ; மாணா#கைர, “வா7க;

பாதெமபதிKள அ; பாத

எப1 என சதி?”

எ6 ேகBேட. அவ, “ெபயெர-ச ” எறா. ப) ெதாைகயாகிய அைத
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ெபயெர-செம6 பிைழயாக- ெசாலேவ, அ7கி;த ெசB?யா உடேன தைலயி

அ?1#ெகா), “என ெசாA# ெகா தாK சில ேப;#/ வ;கிறதிைல.

56 வ;ஷ

எனிட

பாட

ேகBடவ இப?-ெசானா என#கலவா

அவமான ?” எ6 அத மாணா#கைர ேநா#கி- ெசாAவிB எைன பா1,

“தளாத வயசி நா எ>வள4 ெசால ேவ)ேமா அ>வள4 ெசாலாம

இ;தி;ேப. அதனா தா ேவைலைய விB நீ7/கிேற. நீ7க நறாக-

ெசாA# ெகா7க” எறா.
ேமேல நா பாட

றபBேடா .

ெசாேன. மணி அ?த1. உடேன நா7க காேலைஜ விB

+த நாளாகிய அேற என#/, ‘ந
ைதாிய

ேவைலைய நறாக- ெச யலா ’ எற

பிறத1. பிைளகG#/ , ம8ற ஆசிாியகG#/ , எேலா;#/

ேமலாக தியாகராச ெசB?யா;#/
உ)டாயி86.

நா அத பதவி#/ ஏ8றவெனற தி;தி

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

84. என" உ,டான ஊக
இர)டா

நா (17-2-1880) நா வழ#கப? காேலஜு #/- ெச6 பாட7கைள

நடதிேன. தியாகராச ெசB?யா அ6 56 மணி#/ ேம வ1 நா பாட

ெசாKவைத# கவனி1# ெகா)?;தா. 5ேற +#கா மணி#/ ேம,
Dநிவாைசய ெசB?யாாிட

வ1, “இ6 நா/ மணி#/ ேம தமி3 பாட

எத வ/பி8/ எ6 ராய ேகBடா. அத வ/பி8/ அவ ஒ; ேவைள வரலா .

ஜா#கிரைதயாக பாட ெசால- ெசாK7க” எ6 Qறி- ெசறா. வ/
விBட4ட ெசB?யா எனிட

இைத- ெசனதறி “ராயைர# க) பய1

ஏதாவ1 உளறி விடாம ஜா#கிரைதயாக- ெசாK7க. நா7கெளலா

தி;தி

அைடவ1 +#கியம6. அவ;ைடய தி;திதா +#கிய . அவ;#/ நல

அபிபிராயைத உ)டா#க ேவ) ” எ6 எ-சாி#ைக ெச தா.
ேகாபால ரா> வர4
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பி. ஏ. இர)டாவ1 வ/#/ நா ெசேற. ெசB?யா;

அ7ேக நb பாட

உட வதா.

நடத ெதாட7கிேன. ெபயாியA, “ஒேற

யி;தியிைண தபாேல8/ ” எ9

dதிரைத- ெசாA வேத.

அெபாL1 ஒ; ேசவக நா8காA ஒைற எ1 வ1 எ ப#கதி
ேபாBடா. அத நிமிஷ

ேகாபால ரா> வதா. உடேன எL1 அMசA

ெச ேத. “நீ7க  மா இ;1 பாடைத நட17க” எ6 ெசாA விB

அவ அத நா8காAயி அமதா. நா dதிரதி8/ உைர. உதாரண7கG

ெசாA விB# ேகவிக ேகBேட. ராய ஒ; மாணா#காிடமி;1 ஒ; நb

தகைத வா7கி# ைகயி ைவ1# ெகா) கவனி1 வதா.
அவ அ7ேக இ;ததி என#/- சிறி1

அைதாிய

ஏ8படவிைல. ஊ#க1டேன

ெசாA வேத. அவ நbைல நறாக# க8றவெரபைத தியாகராச
ெசB?யா எனிட

+ேப ெசாAயி;தா. அதனா என#/ பி9

ைதாியேம பிறத1. நbைல இளைம ெதாட7கிேய நா ப?1 பல வைகயாக

ஆரா 1 சிதி1 ஒL7/ பதி ஞாபகதி ைவதி;ததா அதைன பாட
ெசாKவ1 என#/ மிக4

சாதாரணமாக இ;த1. நா +9 பி9+ள

ெச திகேளா இைய1 விஷய7கைள விள#கிேன. % +86

ப?த ராய

அவ8றிA;1 எ பயி8சிைய உண1 தி;தியைடய# Q எற
ந பி#ைகேயா நா பாட

ெசாேன.

ம8ற- சமய7களி இைடேய ஏதாவ1 ெசாA.
அெபாL1 ஒ6

ஏ8ப

ேபசாம எலாவ8ைற.

ேகவி ேகB வத ெசB?யா

கவனி1 வதா. ராய +கதி

வி; ெவ6#/றி#களினா அவர1 அபிபிராயைத அறிய

+யறா.

ஆனா, ேகாபால ரா> +கதி திய /றி ஒைற.

எெபாL1

அவ காணவிைல.

உள1 ேபாற மல-சி இ;த1. த +ைடய வி;

ெவ6#கைள அ>வேபா1 ெவளிப1

இயைடய அல அவ.

க aரமான தைமயின. அவ;ைடய அபிபிராயைத எளிதி யாவ;

ெகாள +?யா1. ெசB?யா ஒ; /றி
ெகா)ேட இ;தா.
ெசB?யாாி ஆவ

அறி1

அறியாத வராகி- ச7கடபB#
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மணி ஐ1 அ?த1. ேகாபால ரா>, த ைகயி உள தகைத உாிய

மாணா#காிட

ெகா1 விB எLதா. நா9

ெசB?யா;

எL1 நிேறா .

ேகாபால ரா> உளதி எ>வைகயான க;1 உ)டாயி8ெறபைத அறிய
என#/

ஆவ அதிகமாகேவ இ;த1. அைத எ>வா6 ெதாி1ெகாவ1?

அ> வ/பி ப?1# ெகா)?;த கி;Tைணயெர9

மாணா#க அேபா1

திVெர6 எL1 ராயைர ேநா#கி, “ஒ; விMஞாபன ; மாணா#ககளாகிய
நா7கெளலா;

‘ெசB?யாரவக ேவைலைய விB விலகி# ெகாகிறாகேள;

இனி என ெச ேவா ?’ எற கவைலயி ேந86 வைரயி 53கியி;ேதா .
இேபா1 அத# கவைல நீ7கி விBட1. ெசB?யாரவக தா

இ;த

தான1#/ த#கவகைளேய அைழ1 வ1 அளி1 எ7க பயைத ேபா#கி
விBடாக” எ6 ெசானா.

அவ அ>வள4 ைதாியமாக ேபசிய1 /றி1 விய1 அவைர பாேத.

ெசB?யா க)கG அட அவைர ேநா#கின. ராயேரா அவைர தி; பி

பா1 +6வ ெச 1 றபBடா. நா7கG
ராயவகG#/ நா பாட

றபBேடா .

ெசான விஷயதி என அபிபிராய

ஏ8பB?;#கலாெமற ேகவிைய# காேல] ஆசிாியக எேலாாிட+
ெசB?யா ேகBடா.

“நல அபிபிராயமாகதா இ;#க ேவ) ” எ6 சில ெசானா. ராயேரா
ெந;7கி பழ/

ேசைஷய +தAேயா. “பிைளகG#/ விள7/ ப? ெசாகிறா

எபேத அவ அபிபிராய

எ6 ெதாிகிற1” எறாக.

ெசB?யா எைன பா1, “ராய இப?ேய அ?#க? வ1 கவனி#க#Q .

எெபாL1 வ1 கவனிதாK
மட1 நிக3-சிக

அைத எனிட

ெசால ேவ)

எறா.
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அத வார

நாேதா6

+Lவ1 உஸாகேதா எ கடைமைய- ெச 1 வேத.
காைலயிK

மாைலயிK

ெசB?யா RB?8/- ெச6 அவேரா

ேபசி வ;ேவ. அற6 நடதவ8ைற அவாிட
தி;வாவ1ைறயிA;1 ஒ>ெவா; நாG

ெதாிவிேப.

யாேர9

வ1 எைன# க)

நிக3தவ8ைற ெதாி1 ெகா) ெசவா. அ7ேக மடதி எனிடதி

ப?தவராகிய ெத வசிகாமணி ஐயெரபவ சில நாBக வ1 ெச திக ெதாி1
ெசறா. அவ 5லமாக- பிரமணிய ேதசிக எைன ப8றி அ7ேக
வ;பவகளிட

சேதாஷேதா ேபசி வ;வதாக அறிேத.

/ பேகாணதிA;1 யா ேபானாK

ேதசிக எைனப8றி விசாாிபா.

காேலஜி ப?1 வத பிைளகளி தைதயாேரா உறவினகேளா மட1#/
ேபாவாக. அவக த7க RB பிைளக காேலஜி ப?பதாக4
எைன ப8றி தி;தியாக- ெசாKவதாக4

ெதாிவிபாக. ேகBட ேதசிக

பாட

ெசாKவைத# ேகB?;1 நா

மகி3-சியைடவா. தமிழி அ , எபா அபிமான+
நட#/ ேபா1 றேத நி6 நா பாட

உள பல காேலஜி

ெவளிேய வத4ட த7க தி;திைய ெதாிவிபாக. இ>வள4

‘நா

ேச1,

ஒ; திய ேவைலைய ேம8ெகா)?;#கிேறாேம; எப? நிவகி#க

ேபாகிேறா !’ எற கவைல என#/ இ மியள4

இலாதப? ெச 1 விBடன.

தி;வாவ1ைற மடதி நா சேதாஷமாக பாட
அ7ேக நா அைடத இப

இப

ஒ; வைக, / பேகாண

ேவ6 வைக. இர)?ட7களிK

ெசாA# ெகா)?;ேத.
காேலஜி நா அைடத

கB பாB#கட7கி நட#/

நிைல

இ;பி9 , மடதி பல விஷய7க ஒேறாெடா6 இைணதி;தைமயா,
ச பிரதாய , மட1 நிவாக

மாதிர

த

+தAயவ8றினிைடேய தமி3# கவியி ெதாட

உைடயவனாக நா இ;ேத. பிரமணிய ேதசிக;

பல 1ைறகளி

கவனைத- ெசKத ேவ)?யவராக இ;தா. காேலஜிேலா கவிையயறி

ேவ6 விஷய7கG#/ இடமிைல. எ>வள4 ெபாிய விஷயமாக இ;தாK

கவி#/ இைட\6 எபைத அ7ேக காண +?யா1. ஆகேவ மடதி

ம8ற#காாிய7களி ஈபBடவகேளா கவி ஒைறேய எ)ணி வா3த என#/
எலா

கவி மயமாக உள காேலஜி வைரயைறயான கால , வைரயைறயான

ேவைல, வைரயைறயான பாட

இவ8றி 1ைண.ட பாட

விைளயாBடாகேவ இ;த1. விைளயாB? அதிக இப

இயதாேன?

ெசாவ1

உ)டாவ1
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தி;வாவ1ைற#/- ெசற1
இத இப வா3ைவப8றி எ தா

தைதய;#/

பிரமணிய ேதசிக;#/

ெசால ேவ)ெம6 நா 1?1# ெகா)?;ேத. அத வார

ெவளி#கிழைம காேல] விBட4டேன ேபாயி;ேப. அத ேவைளயி ைக

வ)?யிைல. அதனா ம6நா சனி#கிழைம பக வ)?யி றபB

தி;வாவ1ைறைய அைட1 ேநேர RB?8/- ெசேற. எ9ைடய வரைவ

எேலா;

எதிபாதி;தாக. RB வாசA எ தாயா ஒ; தா பாளதி

மMச நீைர ைவ1#ெகா) காதி;தா. எைன# க)ட4ட ஆரதி 8றி,

“உேள வா, அபா” எ6 அட அைழதா.
எ தா

தைதயா எைன ஆயிர

ேகவிக ேகBடன. நா பதி

ெசானவாேற நானைத. ேபாஜனைத. +?1# ெகா)ேட.

ேவைலையப8றி அவகG#/ ஒ;வா6 ெசாAவிB மடதி8/ விைர1

ெசேற. அெபாL1 மி/த +கமல-சிேயா சில அபகGட ஒ#கதி

ஆதீன தைலவ R8றி;தா. நா ேபா # க)ேட. இ;வ;#/

ஆனத

இப?ெய6 எ1- ெசாவ1 அாி1.

உ)டான

ேதசிகர1 தி;தி
“உ ைம ப8றிேய ேபசி# ெகா)?;#கிேறா . எப?.

நீ ஒ; தைட.மிறி

ேவைலைய ெப86#ெகாRெர6 , உபாதியாயகG

பாட

ெசாவதி சேதாஷபவாகெள6

நா

பிைளகG

நீ

எதிபாத1). அத

ப?ேய ஜயமைட1 நல ெபய வா7கி வதைதப8றி மி#க சேதாஷ ” எ6

அவ ெசாAய வாைதக எ காதி அ+த ேபா விLதன. ஒ; வார
காலமாக அவர1 இெமாழி கைள# ேகளாம பசிதி;த எ ெசவிக
தி;தியைடதன.

அத வாைதகளிbேட த1 பிய அைப மாதி நிைறத உளேதா இ;த
என#/ உடேன விைட ெசால இயலவிைல. சில நிமிஷ7க கழி1, “எலா
ஸநிதானதி ேபரேப” எ6 ெசாAவிB நா இய8றி ைவதி;த
பிவ;

ெச .ைள- ெசாேன:-
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“அ8றா#/ தாயைனய 1ைறைசயி8 பிரமணிய
அமல றபா

க8றா#/# /ைற.ளேதா ம8றவற தி;+கைத#
க)ணி8 காண

ெப8றா#/ 1ய;ளேதா 4ைரபமிக வினி#/மவ
ெபயைர வாயா

ெசா8றா#/ 1ய;ளேதா யி; வியி னாவலகா
ெசாKRேர”

[ெசா8றா#/-ெசாKபவகG#/.]
இ-ெச . எ உள மகி3-சியிA;1 எLதெதபைத ேதசிக உண1

ெகா)டா. பிற/ ஒ>ெவா; விஷயமாக விசாாி1 வதா. நா ெசால- ெசால
அவ 1ைமகைள# ேகBபவேபால மகி3-சியைடதா.
அபகள1 விய
சனி#கிழைம.

ஞாயி86#கிழைம.

அ7ேக த7கி ேதசிக;ைடய சலாபதி

ஒறியி;ேத. சின ப)டார ஸநிதியாகிய நமசிவாய ேதசிகாிட+

விஷய7கைள ெதாிவிேத. மடதி உள அபக யாவ;

எைன- 8றி-

d31 ஆவKட காேல] விஷய7கைள விசாாிதாக. காேலஜி

ெப;ைமைய. , ற ேதா8றைத. அறித அவக ேகாபாலராவி
ெப;தைம, ஆசிாியகளி த/தி, மாணா#ககளி இய, வ/#களி
ஒL7/, அ7/ள ெசௗகாியமான ஏ8பாக இவ8ைறெயலா ேகB# ேகB
ஆ-சாியதி 53கின. ஏேதா ஒ; திய ேதச1#/ ேபா

வதவனிட

1ைமகைள ெதாி1 ெகாGவதி ஜன7க எ>வள4 ேவகமாக
இ;பாகேளா அப?ேய இ;தாக அவக.

இர) தின7க ேபானேத ெதாியவிைல. தி7கBகிழைம வி?த4ட +த

வ)?யி ஏறி# / பேகாண
------------

ேபா - ேசேத.
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85. ேகாபால ராவி க.ைண
தி7கBகிழைம பாட ெசாேன. ெச>வா #கிழைம காைலயி இர)டாவ1

மணி எ. ஏ. இர)டாவ1 வ/பி நால?யா பாட

நடத ெதாட7கிேன.

அேபா1 காேலைஜ பா#க வத ஓ உதிேயாகத;#/ அ7க7ேக உள

வ/#கைள# காB?# ெகா) வத ேகாபால ரா> நா இ;த அைற#/
அவ;ட வதா. அவகைள# க)ட4ட எLத எைன# ேகாபாலரா>

ைகயமதி விB இர) நா8காAகைள# ெகாண1 ேபாட- ெச 1 ஒறி

அவைர இ;#க- ெசாA ம8ெறாறி தா அமதா. அைத பாதேபா1 அவ

ெந ேநர

அ>வ/பி இ;1 பாடைத# கவனி#க# Qெம6 ேதா8றிய1.

நா பாட

ெசால ெதாட7கிேன. ேகாபாலரா4

வதன.

நா அேபா1 பாட

ச#தி இ;#/

அவ ந)ப;

ெசால ெதாட7கிய பாட மிக4

கவனி1

ரஸமான1. “நம#/-

ெபாLேத தமைத ப)ண ேவ) . பிற/ ெச யலாெம6

நிைனதா அத8/# கால

வராமேல ேபா வி ” எற க;ைத.ைடய1 அ1.

அத உBெபா;ைள விள#/வத8காக ஒ; கைதைய- ெசாேன.
நா ெசான கைத

“ஒ; மனித த வா3நாளி நறாக- ச பாதிதா. தன#/ ேவ)?ய
ெசௗகாிய7கைள- ெச 1 ெகா)டா. தமசிதைன மாதிர

உ)டாகவிைல.

அவ9#/

அவ9#/ வய +தி1 வத1. அவ9ைடய /மாரகெளலா

தைலெயதாக. ஏதாவ1 கிைடத ெபா;ைள பதிரமாக- ேசமி1 ைவ#க

அத# காலதி த#க வழி இைல. அதனா அவ தன#/# கிைடதைத ஒ;

1ணியி +?1 எ7ேகயாவ1 ைத1 ைவபா. சில கால1#/ பிற/ அத#

கிழவ9#/ ேநா.)டாகி மரணாவைத ஏ8பBட1. அெபாL1 அவனா ேபச
+?யவிைல. அ;கி அவ9ைடய பிைளகG

ஒ>ெவா;வ;

உறவினகG Q?யி;தன.

அவ9ைடய கைடசி வி;பைத நிைறேவ8ற ேவ)ெமற

எ)ணதினா, “என ேவ) ? என ேவ) ?” எ6 ேகBகலாயின.
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“கிழவ யம9ட ேபாரா?# ெகா)?;த அத- சமயதி அவ9ைடய
ந)பெனா;வ, கிழவ பணைத தமதி ெசலவிடாமA;தைத# க)?1

தம ெச ய ேவ)ெம6 இ?1ைர1 வதா. அவ வாைதகளா
கிழவ9#/ தம ெச ய ேவ)ெமற எ)ண

ேதாறிய1, தா எ7ேகேயா

வாி ஓாிடதி ைத1 ைவதி;த சி6 ெபா +?பி ஞாபக

அவ9#/

வத1. அைத எ1 த#கப? த;ம ெச ய ேவ)ெமற க;தி;1 ,

அப?- ெச .

நிைலயி அவ அேபா1 இைல. தன1 எ)ணைத

ெவளிபைடயாக- ெசால4

+?யாம அவ வா

அைட1 விBட1. அத-

சமயதி ேவ6 என ெச ய +?. ? எப?யாவ1 த க;ைத ம8றவகG#/
ெதாிவி1விட ேவ)ெமற ஆவ அவ9#/ அதிகாி1 வத1. மிக4

கTடபB ‘இ>வள4 ெபாிய ெபா +?-’ எபைத ெதாிவிபத8காக த

ைகயினா வைர#/றிபிB ஜாைட காB?னா. ஆனாK

ப#கதி

இ;தவகG#/ அவ க;1 விள7கேவ இைல. ‘ஐேயா! எைதேயா

ேகBகிறாேர! இத- சமயதி இன1 ேகBகிறாெர6 ெதாி1ெகாள

+?யவிைலேய!’ எ6 சில இர7கி அLதன. அேபா1 அவ9ைடய /மார

ஒ;வ, ‘ெதாி1 விBட1; இவ;#/ ளி விளா7காயிேம மி#க பிாிய
உ); அைத# ேகBகிறா. ஐேயா, இேபா1 அ1 கிைட#/

ஆனாK

காலமலேவ.

பா#கிேற” எ6 ேவகமாக ஓ?னா. அவ ேபா

கிழவ உயி ேபா விBட1.

“பிைள, ‘ஐேயா; அவ;#/ பிாியமான விளா7கா
ெசானாேர நா ெதாி1 ெகா)

ேவ)ெம6 ஜாைடயாக-

அைத# ெகா) வ1 ெகா#/

இலாத பாவியாேனேன!’ எ6 வாயிK
“அத# கிழவ நிைனதத8/

வயி8றிK

பா#கிய

அ?1#ெகா) அLதா.

அவ பிைள ெச தத8/

அவ ெபாைன# /றி#கேபா

வ;வத8/

அ1 ளி விளா7காயா

ச பதேம இைல.
+?த1.”

ராய சிாி
இத# கைதைய ேவ?#ைகயாக விாி1- ெசாA நி6தின4ட ேகாபால ரா>
ப#ெக6 வா விB- சிாி1 விBடா. அ>வள4 ெவளிபைடயாக அவ
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சிாிதைத யா; க)டதிைல. நா ெசான கைதயி ைவதா அவைர-

சிாி#க ைவதெத6 அறி1 தி;தியைடேத.
ேமேல பாட

ெசால ெதாட7கிேன. “இப?# கைடசி# காலதி தம ெச ய

எ)ணியவக எ)ண

ேபா/

அெபாL1Qட நிைறேவ6வதிைல. ஆைகயா நா

மா#கதி8/ பயப

பிரயாண

தமைத +ேப ெச ய ேவ) . ெபாிய

ெச ய ேபாகிறவ ேசா86 5Bைட ெகா) ேபாவ1ேபால இத

தம 5Bைடைய நா ம6ைம#/- ேசகாி#க ேவ) . இைததா இத- ெச .

ெசாKகிற1” எ6 ெசாA மீ)

அபாBைட- ெசாேன:-

“சி6காைல ேயதம#/- ெச4ழி வசி இ6கி6க ேதாBேகா# ெகாளாஇ6கி6கி பினறிவா ெமறி;#/ ேபைதயா ைககாB
ளிவிளா7காயா .”
[சி6 காைல - இள

ெபா9

ப;வதிேல. ெச4ழி - ெசKமிடமாகிய ம6 பிறபி8/ாிய.

வசி - ஆகார . இ6கி6க - இ6க இ6க. ேதாB ேகா - ேதாளி மாB?#

ெகாளப

உண4 5Bைட. பி அறிவா

- பிற/ பா1# ெகாேவா .]

அத பாB#/ விாிவாக ெபா; ெசாA +?த4ட ேமKள பாடைலெசால ெதாட7கிேன. அத வ/பி 5றாவ1 மணி#/ாிய பாட

ஆசிாிய அ6 வரவிைல. அதனா அத மணியிK

பாட

ெசால ெதாட7கிேன. இர) மணியிK

ந)ப;

அ>வ/பி இ;1 ேகBடன.

ெசாK

ெதாட1 நாேன தமி3

ேகாபால ரா4

அவ

மணி +?த1. அவக எLதன. ேகாபால ரா> எைன ஒ; +ைற பா1 
+6வ Eதா. அவ பாைவயி க;ைண த1 பிய1; +6வA உவைக

ெவளிபBட1.

நா விைடெப86# ெகா) இைடேவைள உண4 ெகாள றபBேட.
ெசB?யாாி ஆவ
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அ6மாைல வழ#க ேபா தியாகராசெசB?யாாிட
வ/#/ வதைத. அ7ேக நிக3தவ8ைற.
ெசB?யா, “அவ;#/ என அபிபிராய

ேபா # ேகாபால ரா> எ

எ1- ெசாேன.

உ)டாயி86 எ6 ெதாி.மா?

ேமலதிகாாிகG#/ உ7கைளப8றி எLத ேவ)ேம; என எLத ேபாகிறாேரா!”

எ6 ேகBடா.

“நா எப? அறிேவ?” எ6 Qறிேன. ெசB?யா;#/ அ6 இர4 +Lவ1
I#க

வரவிைல. எைன ப8றி# ேகாபால ரா> ேமலதிகாாிகG#/ எLதி

நியமன உதர4 ெபற ேவ)

எற கவைலயா ராயரவகGைடய மனதி

ஏ8பBட அபிபிராயைதெதாி1 ெகாGத8/ மி#கஆவKைடயவராக

இ;தா. எலா நலதாகேவ இ;#/ெம6 எதிபாத என#/ அவ;ைடய

ஆவ ஆ-சாியைத உ)டா#கிய1.

ம6நா காேல] திறத4ட ெசB?யா அ7ேக ெச6 ைரBடைர பா1,

“சாமிநாைதயைர ப8றி ராயரவகG#/ என அபிபிராய ?” எ6 ேகBடா.
நல ெச தி
அவ நல ெச திைய- ெசானா. “ராயரவக இவைர ப8றி ைடர#ட;#/

நறாக எLதியி;#கிறாக. இேதா தபா அ9ப ேபாகிேற” எ6 ைரBட

ெசானைத# ேகBட பிற/தா தியாகராச ெசB?யா;#/ நKண4 வத1.
அவ ைரBடைர அேதா விடவிைல. என எLதினாேரா ெவ6 I)?

I)? விசாாிதா. நா மடதிA;1 கவி க86 ேத-சி

ெப8றவெனபைத. , அ7ேக பல;#/ பாட

ெசாA

பழ#கமானவெனபைத. எLதிவிB. “நாேன இர) +ைற அவ பாட

ெசான வ/#/ ேபா # கவனிேத. அவ க8பி#/

+ைற மிக4

தி;தியாக இ;#கிற1, ஆைகயா இ1 வைரயி தியாகராச ெசB?யா;#/#

ெகாத ஐ ப1 Pபாையேய அவ;#/
ஸேராBடமாக நியமி#கலா ” எ6

ெகா1 இர) வ;ஷ1#/

/றிதி;ததாக ைரBட ெசானா.
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இ>வளைவ.

ேகB#ெகா) வத ெசB?யா எனிட

“கவைல நீ7கிய1.

கட4 கி;ைபயா நா ெச த +ய8சி பAத1. இனி உ7க பா, உ7க
மாணா#கக பா” எ6 சேதாஷேதா ெசானா.
“எலா

உ7கGைடய ேபரபினா உ)டானைவ” எ6 எ நறியறிைவ

ெதாிவி1# ெகா)ேட.

இத +#கியமான நிக3-சி#/ பிற/ ேகாபாலரா> எபா மி#க க;ைண
காBடலானா. எைன# கா@

ேபாெதலா , “ஒL7காக பாட

நட1

வ;கிறதா? யாராவ1 தவ6 ெச தா உடேன ெசாK7க. உ7கG#/ ஏதாவ1
ஆகேவ)மானாK Q-சமிலாம ெதாிவி#கலா ” எ6 அெபாLக#

Q6வா. த +ைடய பா1காபி கீ3 வத எைன அ7கீகாி1#ெகா)டத8/

அறி/றியாக இ;தன அத வாைதக.
அத வார

சனி#கிழைம காைலயி தியாகராச ெசB?யாைர.

அைழ1#

ெகா) தி;வாவ1ைற ெச6 அ7ேக இர) நா சேதாஷமாக இ;1
விB வேத. வ; ேபா1 பிரமணிய ேதசிக, “ெசB?யா;#/# ெகாத
ஐ ப1 Pபா

ெகாதா அ7ேக இ; ; இலாவிBடா ேவைலைய விB விB

இ7ேக வ1 விடலா ” எ6 ெசாA அ9பினா.
ேகாபால ரா> அறிவித1

தி7கBகிழைமய6 காைலயி பனிர) மணி#/ ேம பி. ஏ. இர)டாவ1
வ/#/ பாட

ெசாA# ெகா)?;ேத. ஒ; மணியான பிற/

ெசாேன. அேபா1 திVெர6 பிைளகெளலா
காரண

சிறி1 ேநர

எL1 நிறாக. நா

அறியாம, “ஏ நி8கிறீக?” எ6 ேகBகேவ அவக, “ராயரவக

வ1 தா3வாரதி உ7கைள ேநா#கி#ெகா) நி8கிறாக” எறாக. நா
உடேன அவபா8 ெசேற. அவ, “உ7கைள இர) வ;ஷ1#/-

ெசB?யாரவகG#/# ெகாத ஐ ப1 Pபாையேய ச பளமாக# ெகா1
ஸேராBடமாக நியமிதி;பதாக ைடர#ட 1ைரயவக உதர4

அ9பியி;#கிறாக” எறா. நா எ சேதாஷைத +க# /றிபா
ெதாிவிேத.
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இத- ெச தி ெதாித ஆசிாியகெளலா

மகி3-சியைடதன. தியாகராச

ெசB?யாேரா கைரகடத ஆனததி 53கினா. எ மனநிைலைய-

ெசாKவத8/ வாைத ஏ1?
+த8 ச பள
அத வார

நா இத- சேதாஷ1ட9 ைகயி8 ெப8ற அைர மாத-

ச பள1ட9
உ7க தா

தி;வாவ1ைற ெசேற. “நீ7க வா7/

தகபனாாிட

+த8 ச பளைத

ெகா1 ெப86# ெகாG7க” எ6 ெசB?யா

ெசாAயி;தா. அப?ேய அத இ;பைத1 Pபாைய +தA எ தாயா

ைகயி8 ெகாேத. அவ வா7கி# க)களி ஒ8றி# ெகா)டா. ேவ6 யாேர9
லY Pபா

ெகாதி;தாK

பிற/ எ தைதயாாிட+

அவ;#/ அ>வள4 சேதாஷ

பிரமணிய ேதசிகாிட+

உ)டாகியிரா1.

ெகா1 வா7கி#

ெகா)ேட. “பரம சா பவ;ைடய பிைளயாகிய உம#/ இ9
ச பள+

உயத பதவி.

அதிக-

கிைட#க ேவ) ” எ6 ேதசிக வா3தினா.

அ1வைரயி / பேகாணதி நா Dசா1 ேசைஷயரவக RB?ேலேய இ;1
ேபாஜன

ெச 1 வேத. அத வார

/ பேகாண

எ தா

தைதயைர அைழ1# ெகா)

ெசேற. அ7ேக சில மாத கால1#/ ப#தாிய#கிரகாரதி ஒ;

சிறிய Rேபசி#ெகா) அதி /?யி;ேதா
பாீைY.

வி+ைற.

மா- மாத இ6தியி காேல] பாீைY நைடெப8ற1. அ# காலதி ஸவ

கலாசாைல பாீைY ?ச ப மாததிதா நைடெப86 வத1. மா- மாத

பாீைY#/ தியாகராச ெசB?யா;ைடய உதவியா வினாபதிர

சித

ெச ேத. பாீைY +?தபிற/ அவ +னிைலயி விைட# க?த7கைள
தி;தி ‘மா#’/கைள வாிைசபதி எLதி பிாி^பாAட

ேகாைட வி+ைற ெதாட7கிய1. அத- ச பளைத.

ேசபிேத.

ெப86 தா

அைழ1#ெகா) தி;வாவ1ைற#/- ெசேற. அ#காலதி

தி;வாவ1ைறயி என#/- சீமத

தைதயைர

நைடெப8ற1. அத8/ எ ச பள பண

உதவிய1. பிரமணிய ேதசிக ெச த உதவிகG#/

கண#கிைல.
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------------86. வி#*ைற நிக%/சிக
தி;வாவ1ைறயி நா இ;த கால7களி அ;கிKள ஊகளி இ;த

ெசவக RB# கAயாண7கG#/ மடதி பிரதிநிதியாக- ெச6 வ;ேவ.

கAயாண த பதிகG#/ வழ7/ ப? ஆதீன கத ஆைட +தAயன அளிபா.

நா அவ8ைற ெப86# ெகா) ேபா - ேசபி1 விB வ;ேவ. காேல]

ேகாைட வி+ைற# காலதி தி;வாவ1ைறயி நா த7கியி;தேபா1
இதைகய சதப

ஒ6 ேநத1. அத வ;ஷ

ேம மாததி / பேகாண

காேல] ஆசிாிய D ஸா1 ேசைஷய;ைடய 5த /மாாி#/# கAயாண

நைடெப8ற1. அைத மிக விமாிைசயாக அவ தி;பாதிாிA\ாி நடதினா.

ேசைஷய மி#க ெசவா#/ைடயவராதலா ஜBஜுக, ஜிலா +சீக,

தாசிதாக +தAய பிரபல உதிேயாகதகG , பிர#கG , பலவைகயான

வி1வாகG , பல கலாசாைல ஆசிாியகG

வ1 Q?ன. பதினாயிர

Pபா #/ேம ெசலவாயி86. அ#காலதி அ>வள4 ெதாைக ெசலவாயி86

எறா கயாண எ>வள4 சிறபாக நடதி;#க ேவ)ெமபைத ஊகி1#
ெகாளலா .

ேசைஷய RB# கAயாண
/ பேகாண
நா9

காேல] ஆசிாியக யாவ; கAயாண1#/ ேபாயி;தன.

ஆசிாியெனற +ைறயிK தி;வாவ1ைற மடதி சாபாக4

ேபாயி;ேத. அத8/ + அ>வள4 QBட+ள விவாகைத நா எ7/

பாதேத இைல. தி;பாதிாிA\ாி ஒ; ெபாிய உஸவ

+Lவ1

நடப1 ேபால ஊ

கல கலபாக இ;த1. த#க மனிதகெளலா வதி;#கிறாகெள6

ேகவிபBட பல அவகைள பாபத8காகேவ வ1 Q?னாக.

ெசைனயி ைஹ ேகாB ஜBஜாக இ;த ஸ. ?. +1சாமி ஐய கAயாண

விசாாி#க வர ேபாகிறாெரற ேப- ேவ6 இ;த1. அத ெபாியா;ைடய க3

தமி3நா +Lவ1

பரவியி;த கால

அ1. அவைர தாிசி#க ேவ)ெமற

ஆவ அ7/ வதி;த ஒ>ெவா;வ;#/ இ;த1. கAயாணதி ஐதா

நா

அவ வ;வதாக ெதாித1. அதனா +ேப விைடெப86# ெகா) ேபாவதாக

உேதசிதி;த பல +1சாமி ஐயைர பாபத8காகேவ த7கி விBடன.
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ஒ; கிழவ
கAயாணதி ஒ; நா மாைல நா9 ஆசிாியக சில;

ெக?ல நதிைய ேநா#கி

றபBேடா . அேபா1 எதிேர ஒ; +திய பிராமண விEதி ;திராYதாாியாக

வ1 ெகா)?;தா. நா7க ஒ; QBடமா  ேபா #ெகா)?;தைத பா1

அவ சிறி1 நி6 ைகைய# க)ணி ேம கவி1 நிமி1 எ7கைள#
கவனிதா. எ7கGட வத ஆசிாியகG / பேகாண

வாணா1ைறயி

இ;த காளி நாராயணசாமி ஐயெரபவ ஒ;வ. அவ உஸாகமாக4

ேவ?#ைகயாக4

ேபபவ. அவ அத# கிழவைர பா1, “என

பா#கிறீக?” எ6 ேகBடா.
“ஒ6

இைல. நீ7கெளலா

ேசஷபா RB# கயாண1#கா

வதி;#கிறீக? இத ராஜதானி +LவதிA;1
நீ7கெளலா
கிழவ.

“நா7கெளலா

ஜன7க வதி;#கிறாகேள!

எத ஊ#காரக? என உதிேயாக

/ பேகாண

பா#கிறீக?” எறா

பளி#Qட உபாதியாயக. அத#

கAயாண1#/தா வதி;#கிேறா எ6 பதி உைரதா நாராயணசாமி

ஐய.

அவ ஒ>ெவா;வராக- B? அவரவ;ைடய ஊ, ேப, ச பள
ப8றி விசாாி1 வதா. ஒ>ெவா;வ;

ஆகியவ8ைற

%6, இ;%6, +%6 எ6 த7க

ச பள7கைள- ெசான ேபா1 அவ;#/ ஒேர பிரமிபா  ேபா

விBட1. “என!

பளி#Qட1 வாதியா;#/ இ>வள4 ச பளமா? எ7க காலதிெலலா
ஐ1 வா7கி# ெகா)?;தாக; ப1 Pபா

ஸமான .”

கிைடதா அ1 /ேபர ச ப1#/

கிழவ கிராமதிKள தி)ைண பளி#Qட உபாதியாயகைள.

எ7கைள.

ஒ; வாிைசயி ைவ1 எ)ணினாெர6 ெதாித1. எேலா; பளி#Qட

வாதியாகளலவா? அவ பி9

நாK

த +ைடய வியைப ெதாிவி#கலானா.
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“ெவைள#காரக %6 இ;%ெற6 பணைத அளிவிகிறாக.

உ7கG#/

அதிTட

இ;#கிற1. மாச மாச

வா7/வைத இேபா1தா பா#கிேற. ச பள
கிழவ ேமேல ேபசாம நி6தினா. தா

ைக நிைறய- ச பள

வா7/கிறாக. ஆனா,,,,”

ெசால வதைத- ெசாலலாமா,

ேவ)டாமா எ6 ேயாசிததாக ெதாித1.

“எனேவா ெசால வதீகேள; ஏ நி6தி விBVக?” எ6 நாராயணசாமி
ஐய ேகBடா.

அத8/ அத# கிழவ;#/ ேபசி வத ேப-சி ெதாட அ61விBட1. அத#

QBடதி இ;த நா அவ க)ணி பBேட. ேப- எைன ப8றி

தி; பிய1, “இத பிைள யா)டா யா? உ7க பளி#Qடதி
வாசி#கிறானா?” எ6 ேகBடா.
“இவ;

ஓ உபாதியாய.”

அவ;#/ எலாவ8ைற.

மிMசிய ஆ-சாிய

உ)டாயி86.

“என! இத- சி6 பிைளயா வாதியா! என ச பள ?”
“ஐ ப1 Pபா ” எ6 அLதமான ெதானிேயா நாராயணசாமி ஐய ெசானா.
“அப?யா? எலா ெத வதி கி;ைப,,,,,எனேவா ெசால வேதேன” எ6
ம6ப?.

விBட இடைத ெதாB#ெகா)டா கிழவ.

“இதமாதிாி ச பள கிைட#கிறேத; எலா

ஈவர ெகாத1 எ6

ெதாி1ெகா) ெத வ ப#தி ப)@கிறாகளா? அ1தா இைல அ9Tடான
ெச கிறாகளா? அேத1? ெவைள#காரகளிட

ச பள

வா7கினா இவகG

த7கைள ெவைள#காரகளாக எ)ணி# ெகாGகிறாக.”
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“எ7கைள#Qட அத வ#கதி ேச1 விBVகேளா! நா7க இேபா1

ெக?லதி8/தா ேபாகிேறா ” எ6 சிாி1#ெகா)ேட நாராயணசாமி ஐய
ெசானா.

“ஓேகா, சதியாவதன
ந

ப)ண ேபாகிறீகளா? நல1தா. என இ;தாK

ேதச1 பழ#க வழ#க7கேள நம#/ ேமைமயானைவ. அைவகைள

பா1கா#க ேவ)?ய1 நம1 தம .”
இ>வா6 உபேதச

ெச 1 விB எ7க சதியாவதனதி8/ அகாலமாகி

விெமற பயதா அத# கிழவ விைட ெப86#ெகா) ெசறா. என#/

அவ Qறிய வாைதக இனிைமயாக இ;தன. ெத வ ப#தி. மதாசார7கைள
தவறாம அ9T?#/ இய
கிழவ;ைடய உபேதச

உைடயவகேளாேட பழகி வத என#/ அத#

மதிைடயதாகேவ ேதா8றிய1.

ஜB] +1சாமி ஐய
கAயாணதி ஐதா நா பி8பக இர) மணி#/ +1சாமி ஐய

ெசைனயிA;1 தி;பாதிாிA\;#/ வதா. ஸா1 ேசைஷய ெரயிேவ

ேடஷ9#/- ெச6 அவைர வரேவ86 த

RB#/ அைழ1 வதா.

+1சாமி ஐய வ1 கAயாணதி8காக ேபாB?;த ெபாிய பதA நேவ ஒ;
ெபாிய நா8காAயி அமதா. அவ;#/ அ;கி ேசைஷய; ேவ6 இ;வ;
ேபசி#ெகா)?;தன.
ஊ +Lவ1

இ;தாK

பதAK

பதைல- 8றிK Q? விBட1. அ>வள4 QBட

எேலா; அைமதியாக இ;தன. படாேடாபம8ற +1சாமி ஐய

ேதா8றதி ஒ;வைகயான கவ-சி இ;த1. ெவைள தைலபாைக,

ெநMசBைட, ஐய ேபBைட பB;மாைல. Iய ெவைள வதிர , காA

‘பாபா ேஜா’- இைவகேள அவ அணிதி;தா. ைகயி ஒ; பிர 

ைவதி;தா. இதியகG#/# கிைட#காத உயத பதவியிேல இ;த
அவ;ைடய ஆ7கில பயி8சி. , ேமைத. , சBட ஞான+

உலக அறிதைவ.

அவ ெவைள#கார ச பளைத ெப6வ1 மBமறி ெவைள# காரேரா
ெந;7கி பழ/பவ. ஆனாK , அவ ேதா8றதிK ேப-சிK

வழ#க7களிK

ஆசாரதிK

பழ#க

ஹி1வாகேவ இ;தா. அவ;ைடய ெந8றியி
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விள7கிய விEதி.

சதன+

இைடயிA;த பMசக-ச ேவT?.

ெதானித அட#க+ அவ;ைடய ெப;ைம#/ பி9

அவ ேப-சி

ெப;ைமையேய

உ)டா#கின. +த நா மாைலயி எ7கேளா ேபசிய கிழவ ெசான

வாைதக என#/ ஞாபக1#/ வதன. “அவ +1சாமி ஐயைர# க)டா
எ>வள4 சேதாஷமைடவா” எ6 சிதிேத.
+1சாமி ஐய ேபசி# ெகா)?;தேபா1 இைடேய ஒ; தி;#/றைள-

ெசானா. அவ தமிழி அைடயவெரபைத அேபா1 அறி1 ெகா)ேட.

அவ ;#கமாக ேபசினா. ;7க- ெசாA விள7க ைவ#/

உதாரணமாக எ1- ெசானா. இைவயா4

தி;#/றைள

எ மனதி நறாக பதிதன.

அவ அ6 இர4 அ7ேக வி;1ண4 உ) விைட ெப86 மா\ர
கAயாண

நிைறேவறிய1. வதி;தவக யாவ;

ெசறா.

விைட ெப86- ெசறன.

நா தி;வாவ1ைற#/ வ1 ேச1 கAயாண விேசஷ7கைள. , ஸ ?.

+1சாமி ஐய வ1 ெசற ைவபவைத. , அவைர பாத சில மணிகளி

அவைர ப8றி நா அறி1 ெகா)டவ8ைற.

பிரமணிய ேதசிக

+தAயவகG#/ விாிவாக எ1ைரேத. அ6 +Lவ1

+1சாமி

ஐய;ைடய இளைம ப;வ , அவ ப?1 +9#/ வத வரலா6 அவ;ைடய

க3 +தAயவ8ைற ப8றி ேபவதிேலேய ெபாL1 ேபாயி86.
‘இதிர இழX ெரத காைத’
அத# காலதி காேல] வ/#கG#/ தமி3 பாட
விசிதிரமான1. ேப மாதிர

ைவ#/ +ைற மிக

ெதாித %AA;1 ஏேத9

ஒ; ப/திைய

பாடமாக ைவ1 விவாக. ஏB- வ?ைய ேத?ெய1 உள1
உளப?ேய யாேர9

பதிபிபாக. அைத ைவ1# ெகா) ெதாிதேதா

ெதாியாதேதா எலாவ8ைற. /ழபி தமிழாசிாியக பாட
சிலபதிகார

ெசாKவாக.

பைழய %ெலப1 மாதிர அ#காலதி ெதாிதி;த1. %ைல

ெதாி1 ெகாGவைதவிட %A சிறைப ெதாி1 ெகாGவ1 லப .
ஆதA அத சிறைப ெதாிதவக அதி8 சில ப/திகைள பாட
ெதாட7கின. தியாகராச ெசB?யா காேலஜி இ;த காலதி

ைவ#க

சிலபதிகாரதிKள இதிர விழXெரத காைத பாடமாக வத1. ஏBவ?ைய ைவ1# ெகா) அைத அவ பாதா. அவ;#/ ஒ6

விள7கவிைல பிைளயவகளிட

ெச6 இ;வ;

ேச1 பாதாக.
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தகதி பல காலமாக ஏறியி;த பிைழகG#/ நேவ உ)ைமயான பாடைத
அறிவேத பி; ம பிரயதனமாக இ;த1. அறி.

மரகெளலா

ெசால பBள அ%AA;#/

மிக பழ7 கால1

விஷய7கைள

ெதாி1ெகாள ேவ6 1ைண# க;விக இைல. அதனா அத ப/தி ெதளிவாக

விள7கவிைல. ெசB?யா;#/ தகதி ேம ேகாப
தக

5)ட1. “என

இ1? இதிர விழXெரத காைதயா? இதிர இழXெரத காைதயா!”

எ6 Qறி, “இத- சனியைன நா பாட

ெசால ேபாவதிைல; என#/ உட 

ேவ6 அெசௗ#கியமாக இ;#கிற1. நா ஆ6 மாச

‘`4’ வா7கி# ெகாகிேற”

எ6 தீமானி1# ெகா)டா. அப?ேய ஆ6 மாத வி+ைற ெப86 பிறேக

காேலஜு #/ வதா. அ#காலதி சதிரேசகர கவிராஜ ப)?த தமிழாசிாியராக

இ;1 பாடைத நடதினா; க8பி தாெர6 ெசாKவத8கிைல.

இப? தியாகராச ெசB?யாேர சிரமபBடேபா1 ம8ற ப)?தகைள ப8றிெசால ேவ)?யேத இைல. எேபா1 பாடமாக வ1 விBடேதா உடேன
தக பதி

வ1 வி . சிலபதிகாரதி +8ப/திைய

Dநிவாசராகவாசாாிய;
ெசB?யா;

ெசைனயிA;த ேசாடசாவதான

பராய

பதிபிதி;தன. +த ெவளி Dநிவாச ராகவாசாாிய;ைடயேத.

கா# கா)டதி +8ப/தியி 5ல

மாதிர

இ;த1. “ேசரமா ெப;மா

நாயனா இய8றிய சிலபதிகார ” எ6 அவ +க ப#கதி
பதிபிதி;தா.

சிலபதிகார ஆரா -சி
நா ேவைலைய ஏ86# ெகா)ட வ;ஷதி சிலபதிகாரதி கானவாி +த
நா/ காைதக பாடமாக வதி;தன. அைத# ேகாைட வி+ைற +?த4ட

பாட

ெசால ேவ)?யவனாக இ;ேத. “இவ சிலபதிகாரைத எப?

பாட

ெசால ேபாகிறா?” எ6 சில ெசாA# ெகா)?;ததாக எ காதி

பBட1. ஆகேவ அைத# Q?ய வைரயி ப?1 ெதாி1 ெகாள ேவ)ெம6

நி-சய

ெச 1 ெகா)ேட. இ;த அ- பிரதியி உதவி ெகா) விஷயைத

ெதாி1ெகாGவ1 கTடமாகேவ இ;த1. இத விஷய7கைள நா

பிரமணிய ேதசிகாிட

சின ப)டாரதினிட

ெசானேபா1 அவ, “மடதி ஏB பிரதியி;#கிற1.
ப?1 ெதாி1 ெகாளலா ” எறா.

பிைளயவகG#ேக சேதகமான தகதி நமசிவாய ேதசிக ேத-சியைடய
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நியாய

இைல. ஆனாK

சிறத அறிவாளியாகிய அவ;ட ேச1 ஆரா 1

வைரயைற ெச 1 ெகாவதி பல லாப

உ). அதனா நா சிலபதிகார

ஏB- வ?ைய எ1# ெகா) நமசிவாய ேதசிகாிட
இ;வ;

ெச6 ப?ேத.

கவனி1 ஆரா ேதா . ஒ; விதமாக ப?1 +?ேதா ; ெபா;

வைரயைற.

ெச 1 ெகா)ேடா .

இப?- சில நாBக ெசறன. ேவ6 %கைள ப?ப1 , பாடM ெசாவ1மாக
ம8ற நாBக ேபா # ெகா)?;தன.
1 R
வி+ைற +?த4ட / பேகாணதி நிரதரமாக# /?தன ைவ1

விடலாெம6 எ தைதயா ெசானா. அத ெபா;B அ7ேக ஒ; R

பாபத8காக அவ / பேகாணதி8/ றபBடா. றப ேபா1 எ தாயா,

“காேவாி#/ ப#கமாக இ;தா நல1” எறா. “காேலஜு #/ ப#கமாக

இ;தா ெசௗகாியமாக இ;#/ ” எேற நா. அவ / பேகாணதி8/
நடேத ெசறா. ெரயி வ)?யி ஏ6

வழ#க

அவ;#/ இைல.

/ பேகாணதி சில ெத;#கைள பா1 விB ப#தாி அ#கிரகார1#/
ெசK ேபா1, “ம7களா பா இ;#கிறா; பயமிைல” எ6 யாேரா இ;வ

ேபசி# ெகா)?;த1 அவ காதி பBட1. / பேகாண

/ ேபவரராலயதி

எLத;ளியி;#/ அ பிைகயி தி;நாம அ1. அத வாைதக நல

ச/னமாக ேதாறேவ அவ அத ெத;வி மதியி கீ3 சிறகி ஒ; RBைட
பா1 திBட

அகல+

இ;த1.

ெச தா. மாத 5றைர Pபா

நா8பத? நீள+

R எேலா;

வாடைக ேபசினா. பதிைனத?

உள1 அ1. RB?8/ பி நீ)ட ேதாBட+

இ;பத8/ ேபா1மானதாக இராவிBடாK

ச/னதி

விேசஷதா எ தைதயா;#/ அ1ேவ ெபாிய மாளிைகயாக ேதா8றிய1.
வா3#ைகயி பல வைகயான 1ப7கைள. , வ6ைமயி ச7கட7கைள.

அ9பவி1 ேதத அவ;#/ பண

கிைடதா எ>வள4 ெசBடாக

வாழ+?.ேமா அ>வள4 ெசBடாக வாழ ேவ)ெமற ச7க8ப

இ;த1.

அதனா அவ;ைடய ேநா#க1#/ அத R ஏ8றதாகேவ அைமத1.
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RBைட பா1 திBட
“காவிாி#/

காேலஜு #/

ெச 1விB நடேத தி;வாவ1ைற வ1 ேசதா.
ப#கமாக இ;#கிற1; இர)டா

ேவைள ஆகார1#/

RB#/ வ1 ேபாகலா . நல ச/னமாயி86” எ6 ெசாA எ7கG#/-

சேதாஷைத உ)டா#கினா.

வி+ைற +?த1. எ தகபனா;#/ தி;வாவ1ைறைய விBபிாிய மன

வரவிைல. ஆனாK

ஒ; வைகயாக- சமாதான

பிரமணிய ேதசிகாிடதிK
றபB# / பேகாண

ெச 1 ெகா)டா. யாவ;

ம8ற அபகளிடதிK

விைட ெப86# ெகா)

வ1 1 RB? /ேதா . அ1வைரயி

தி;வாவ1ைற வாசியாக இ;த நா அ6 +த / பேகாண நகர வாசியாக
எ வா3#ைகைய ெதாட7கிேன.
---------------

87. கவைலய(ற வா%ைக
நா ேவைலைய ஒ#ெகா)டேபா1 / பேகாண
வ/#கG

காேலஜி ைஹQ

இ;தன. அ> வ/#கG#/ D தி.ேகா.நாராயணசாமி பிைள

எபவ தமி3 பாட

ெசாA வதா.

காேல] ேவைல தானாக எைன ேத? வதாK

அதைன ெப6வத8/ பல

+ய8சி ெச தாகெளற ெச திைய நா அறித ேபா1தா அ>ேவைலயி

அ;ைம என#/ லபBட1. ப7கe# காேலஜி தமி3 ப)?தராக இ;த

நாராயணசாமி பிைள. , இராமாயண ெவ)பா4

தMைச- சதாவதான பிரமணிய ஐய; , ேசல

சரவண பிைள.

அ>வித

தைலவ;#/ ேநேர வி)ணப

பல ராண7கG

பா?ய

காேல] தமி3 ப)?த

+யறவகளி8 சில. அவக கவியிலாகா

ெச 1 ெகாள, அவ8ைற அவ ேகாபாலரா4#/

அ9பி விBடன. “த#கவ கிைட1 விBடைமயா இத வி)ணப7கைள#
கவனி#க#Qட விைல” எ6 ராய பதி அ9பி விBடதாக ெதாித1.
ேகாவித பிைளயி +ய8சி
நா வி+ைறயி தி;வாவ1ைற#/- ெசறி;தேபா1 திாிசிரர

வி1வா9

விவ]ஜன ேசகர;மாகிய ேகாவிதபிைள / பேகாணதி8/
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வதா. தியாகராச ெசB?யா ேவைலயினி6 விலகியைத மB

ேகாபாலராவிட

ெச6 த

அறித அவ

/மார;#/# காேல] தமி3 ப)?த ேவைலைய#

ெகா#க ேவ)ெம6 ேகB# ெகா)டா. பிாி^பா, “ேவெறா;வைர

நியமி1 விBேடா ” எ6 ெசாலேவ, ேகாவித பிைள ேவகமாக, “யா அவ?”
எ6 ேகBடா. நா ேவைல#/ வதி;பதாக அவ ெசாலேவ பிைள,

“அப?யா மிக4

சேதாஷ . அவைர என#/ ெதாி. . நறாக ப?தவ”

எ6 ெசாA விைடெப86- ெசறா.
தியாகராச ெசB?யா;#/ பிாி4பசார

தியாகராச ெசB?யா ேவைலைய விB நீ7கினாK

ெபஷ விஷயமாக- சில

சி#கக இ;தைமயா அவ8ைற# கவனிபத8காக ஆ6 மாத கால
அவ / பேகாணதிேலேய த7கியி;தா. அபா அவ த

வைரயி

ஊ;#/ ேபாக

ஏ8பா ெச தா. பல வ;ஷ7க / பேகாணதிA;1 க3ெப8ற அவ;#/

நகரதி ந)பக பல இ;தன. காேல] ஆசிாியகG

ஆசிாியகG

அவாிட

ேவ6 கமலசாைல

மி#க மதி ைவதி;தன. ெசB?யா / பேகாணைத

விB றபட ேபாகிறாெரற ெச திைய அறி1 யாவ;
அவ;#/ த#க உபசார

ெச 1 அ9ப ேவ)ெம6

ெபா;கைள வழ7க ேவ)ெம6

வ;த+8றன.

ஞாபகாதமாக நல

எ)ணின. +?வி ஏ6+க ;திராY

க)?ெயாைற. , நல சாைவ ஒைற.

ெகாபதாக அபிமானிக

நி-சயிதன. ெசB?யா றபவத8/ +த நா மாைலயி கAயாணராைமய

ெத;வி உள வ#கீ ?.தரைமய ப7களாவி ேகாபாலரா> தைலைமயி

ெசB?யா;#/ உபசார

நைடெப8ற1. அேநக ெசB?யா;ைடய திறைமகைள

ப8றி ேபசின. நா அவ விஷயமாக ப1 பாடக இய8றி ப?1

அவைர பாராB? ேபசிேன. அபாடகளி ஒ6 வ;மா6:”வ;திய; தமி3நம#/ யாகவா ெரேற7/
மனதி ேனாக

தி;தியெச தமி3-ெசவ தியாகரா சலவ
திலக றபா8

ெபா;தியவ விள7கெவ 1ைரதிந Kைரகைளத
தி ைவபி

ம;தியைல தியKணவா கAகவா பிரச7க
வ/பா மேனா.”
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(தி - அறிவி, ஐதிய-ஐதில#கண7க.)
எலா

நிைறேவறிய பிற/ ெசB?யா ேகாபாலராைவ ேநா#கி, “நாைள#

காைலயி நா ஊ;#/ றபகிேற. விைடயளி#க ேவ) . நா சிபா

ெச தவ தி;தி உ)டா/ ப? நட1 ெகாGகிறரா?” எறா.

ராய உடேன, “தா7க ெசாAயப? அவ எலாவைகயிK தி;தியாகேவ
நட1 ெகாGகிறா. பிைளகG#/
சைபயிK

த

அவாிட

மி#க தி;தி இ;#கிற1. இத-

திறைமைய ெவளிபதி விBடாேர” எ6 சேதாஷமாக-

ெசானா. இத விஷயைத- ெசB?யா அ?#க? விசாாி1 பலவாறாக

ெதாி1 ெகா)?;தாK

தா

விைட ெப6

ேபா1 ராய;ைடய வாயாேலேய

ஒ;+ைற ேகBவிட ேவ)ெம6 எ)ணியி;தா. ராய;ைடய

வாைதகைள# ேகBட4ட ெசB?யா +க மல-சிேயா எைன பாதா
நாணதா நா +க7 கவி3ேத.

QBட7 கைலத பி ெசB?யாேரா அவ R ெசேற. அவ ம6நா

ஊ;#/ றபவாெரபைத நிைனதேபா1 என#/ ஏேதா ஒ; விதமான 1யர

உ)டாயி86. அவேரா எேபா1

RB? த மிட

பாட7 ேகB வத மாணா#ககைள என#/# காB?

ஒ>ெவா;வைர ப8றி.
%கைள பாட

இ;#க ேவ)ெமற எ)ண

எLத1.

தனி தனிேய எ1# Qறி, “இவக எனிட

ேகB வ;பவக. இனிேம இவகG#/ நா பாட

சில சில

ெசால

இயலா1. ஆதலா இவகைள உ7களிட ஒபி#கிேற. நா ெசாA வத
பாட7கைள ெதாட1 ெசாA வரேவ) ” எறா.

“த7க உதிேயாகைத ஏ86#ெகா)ட என#/ இ1 +#கியமான கடைம தாேன?”
எ6 Qறிேன. அ>வா6 எனிட

பாட

ேகBக ெதாட7கியவக சதாசிவ

ெசB?யா, /மாரசாமி ஐய (Rர ைசவ), ராமA7க ப)டார , சாமி ப)டார ,
கி;Tணசாமி உைடயா எபவக.
பாட

ெசாK

காேலஜி பாட

பழ#க
ெசாKவ1 என#/- சிரமமாக ேதா8றவிைல. ஒ>ெவா;

%ைல. +தAA;1 இ6தி வைரயி விாிவாக பாட

ெசால பழகிய
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என#/# காேல] வ/#கG#/ பாடமாக வ1ள சில %8ப/திகைள-

ெசாKவ1 ஒ; ெபாிய காாியம6. தனிேய யா;#ேக9 மடதி8 ெசாAயப?
பிரபத7கைள.

ேவ6 இல#கண இல#கிய7கைள.

ெசால ேவ)ெம6

வி; பிேன. எ கவியறி4 மL7காம இ;பத8/ அ1தா வழிெயபைத

அறிதவ நா. இத நிைலயி தியாகராச ெசB?யா த

எனிட

மாணா#ககைள

ஒபித1 என#/ மி#க தி;திைய தத1. அவகG#/ உசிதமான

பாட7கைள- ெசால ெதாட7கிேன. காேல] பிைளகளி8 சில தனிேய எ

RB?8/ வ1 சில %கைள பாட

சில;

ேகBகலாயின. / பேகாணதிKள ேவ6

தம#/ ேவ)?ய %8கைள எனிட

பாட

ேகBடன.

ெசB?யா க?த7க
உபசார

நடத ம6நா ெசB?யா / பேகாணைத விB றபB

தி;-சிராபளிைய- சாத தி;வாைன#காைவ அைட1 அ7ேக வசி1
வரலானா. அ>விட

ேசதபி / பேகாணதிKள ந)பகG#/# க?த7க

எLதினா என#க9பிய க?ததி வி+ைற# கால7களி வ1 த +ட
இ;#கேவ)ெம6 வ86தி எLதினா. பி9

எLதினா. நா9

அ>வேபா1 பதி எLதிேன.

அ?#க? க?த7க

ெச .B பழ#க
+தA நா ெசB?யா;#/ வசன நைடயிேலேய க?த7க எLதிேன. ஒ; பதி8

க?ததி அவ, “இப? எLதினா உ7கG#/- ெச . ெச .

பழ#க

நி6வி . ஐயா அவக எL1 வழ#கப?ேய +தA ஒ; ெச .ெளLதி

அபா8 ெச திகைள ெதாிவி#கேவ)ெமப1 எ க;த6. உ7கG#/-

ெச .B பழ#க

விடாமA;#க ேவ) ெமபேத எ எ)ண ” எ6

/றிபிதி;தா. அபா நா அ>வா6 ெச .BகெளLதி வரலாேன. சில
சமய7களி க?த +Lவைத. ெச .ளாகேவ எLதிய1). அவ;

த

க?த7களி தைலபி எைன பாராB?- ெச .Bகைள எL1வா. எ

ெச .Bகைள.

பாராBவா.

ெசB?யா வ86திய1+த, ேதாதிர7கG

சமேயாசித பாடகG

வேத. D / ேபவர விஷயமாக தனி ேதாதிர7கG

ெச 1

D நாேகவர

ஆலயதி எLத;ளி.ள ெபாியநாயகி விஷயமாக ஓ இரBைட மணிமாைல.
வாமிமைல +;க# கட4 மீ1 பல ெச .BகG

இய8றிேன.
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ஆ?# கா86 ெவள+

மி/1 அ>வ;ஷ

மர7கெளலா மி#க

ேசதமைடதன. அத விஷயைத ைவ1- சில ெச .Bக இய8றி ந)பகG#/

ப?1# காB?ேன அவ86 இர) ெச .Bக வ;மா6:
“கL1யர +6+டெலாB டகமாதி பமி;க
கவல பR#

/L1யர# க+/பைன ெத7காதி மர7க/ைல
/ைலய ேவேரா

?L1யர ெவறி1யிக விL1யர ம;வம;
திய86

ேநாயா

+L1யர மாயவிைத# கா86யர ெமனெவவ;
ெமாழிவா ெரேன”

(கL1 உயர

உ6 - உடைல.ைடய ஒBடக . கவல-கவைலைய அைடய, பR

/L 1யர-பல பறைவ# QBட7க 1யரைத அைடய. ேவேரா இL1-உயர

எறி1. விL 1யர -மி#க 1பைத. கா 1யர -கா8றினா உ)டான 1யர ;
கா8ப7காகிய 1யர .)
“உர பயிK

பலமர+ மர ைப.மி# கா8றினா

ஒ?1 சா த

வர ைபய6 காKைதயா ெல>4யி; தைலசா த
மரபா மேறா

சிர பயிK

பத;6

சிைத1 R3த

பலகாA> ெவா;காA8

தர பயி` ததிசய7ெகா ெலா6பல வ8ைறெவல
சகச மேறா.”

(அர ைப-வாைழ. கா உைதயா-கா86 அ?தAனா, காலா உைததலா.
பத;6

காலா.)

பலகா-பதAேல.ளபலகாக. ஒ; காA-ஒ; கா8றா; ஒ8ைற#

“இப?ேய ஒ>ெவா; சதபதிK

நிகL

நிக3-சிகைள ைவ1#ெகா)

பாட இய86வ1 ேம நாBடா வழ#க ” எ6 அவக ெசாA மகி3தாக.
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அத பாடகளி க;ைத# காB?K
அதைகய பாடகைள ப?1

ேகB

பத7களி சம8கார அதிகமாக இ;#/ .
அ#காலதின மி#க இ8றாக.

தி;பனதா தைலவ பாராB
தி;பனதாளி காசி மட1 தைலவராக இ;த இராமA7க த பிராைன ஒ;
சமய

க) என#/ ேவைலயானைத ெதாிவி1 வரேவ)ெம6 பிரமணிய

ேதசிக ெசாலேவ நா ஒ; சனி ஞாயி6 வி+ைறயி ெச6 அவேரா
சலாப

ெச 1 இ;1 வேத. அவ, “உ7க தைதயா ெச த Eஜா பல.

பிைளயவக உ7க பா ைவத அ R)ேபாகவிைல.

தியாகராசெசB?யா 5லமாக அ1 பயனளித1” எ6 பாராB?னா.
சில மாத7கG#/ பிற/ இராமA7க த பிரா தம#/ இளவரசாக எ ந)ப;

தி;வாவ1ைறயாதீன வி1வானாக இ;தவ;மான /மாரசாமி த பிராைன
நியமிதா.அத- ெச தி ெதாிதேபா1 என#/ உ)டான சேதாஷ

அள4 கட1

நிற1. உடேன தி;பனதா ெச6 அவைரபா#க ேவ)ெமற

ஆவKட இ;ேத. சதப

கிைடத4ட ேபா  பா1 எ

சேதாஷைத ெதாிவி1 வேத.
அவ, “எலா

சநிதானதி பாிEண கி;ைபயா உ)டானைவ. உ7கG#/

ஒ; பதவி கிைடத1. உ7க ந)பனான என#/ இத பதவி கிைடத1” எ6
நறியறிேவா ெசாA- பிரமணிய ேதசிக;ைடய /ணாதிசய7கைள மிக4
பாராB?னா.

/மார ஜனன
என#/# காேலஜி ேவைலயான சில மாத7கG#/ பிற/ இைறவ தி;வ;ளா
நா /?யி;த RB? என#/ ஒ; /மார பிறதா. இத- சேதாஷ-

ெச திையெதாிவி#க எ பிதா தி;வாவ1ைற#/- ெசறா. க8க)

ச#கைர.ட பிரமணிய ேதசிகைர பா#க ேவ)?ய இடதி பா1ெசானேபா1 அவ பரம சேதாஷ மைடதா. உடேன Rைச# கண#காக#

க8க) ெகா) வர- ெச 1 மடதிKள யாவ;#/

அளி1, “ந +ைடய

சாமிநாைதய;#/ ஆ) /ழைத பிறதி;#கிற1” எ6 தாேம ெசாA- ெசாA
இ8றா. அவ;ைடய மா ம6வ8ற அைப# க) எ தைதயா
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வி மித+8றா. /ழைதயி ஜாதகைத# கவனிதவக, “இ#/ பதி8/ இனி
ேமேமK

நைம உ)டா/ ” எ6 ெசானாக. எ தைதயா அத-

ெச திைய# ேகB ஆ6தK8றா. உதமதானரதி8/ அ;கிA;#/

சிறத

சிவதலமாகிய தி;நOாி ேகாயி ெகா)ெடLத;ளி.ள D கAயாண
தேரவர;#/- ெச 1 ெகா)ட பிராதைனயி ேம பிறதைமயா
/ழைத#/ ‘கAயாண தர ’ எ6 நாமகரண
ெப;மா9#/
ஞாபகைத.

ெச தாக. ம1ைர

உாிய தி;நாமமாகிய அ1 ஒ; வைகயி எ ஆசிாிய;ைடய

உ)டா#கிய1.

தைதயா ெச த உபகார
நா ஒ; /ழைத#/ தைத ெய9

நிைலைய அைட1

/ ப

பா1காபி நா /ழைதயாகேவ இ;ேத. நா உ), எ ேவைல உ),

எ தக7க உ). - இ>வளேவா நா நிேற. / ப பா1காைப

ப8றிேயா, வர4 ெசலைவ ப8றிேயா, விேசஷ7கைள ப8றிேயா நா கவைல

ெகாGவதிைல. அவ8ைற# கவனி#/ ெபா6 +Lவைத. எ தைதயாேர

ேம8ெகா)டா. ச பள
ைபசா ேவ)மானாK
எ>வளேவா ெசௗகாிய

வத4ட அைத அவ ைகயி ெகா1 விேவ. ஒ;

அவாிடமி;1 ெப8ேற ெசலவிேவ. இநிைலயி

இ;பைத நா அ9பவதி உணேத. உபிைல,

ளியிைல ெயற /ைற காதி விழாதி;பைதேபாற க

ேவ6 இைல.

/ ப பா1கா விஷயதி அவசியமான ெசலைவ +ேப ேயாசி1ெசBடாக- ெச .

கடைமைய எ தைதயா ஏ86# ெகா)டா. இைலேய,

ஒ; நாளி பாதி ேநர

அதிேலேய என#/-" ெசறி;#/ . எதைதயா என#/

இளைம +த உதவி ாிதாK

/ ப- ைமைய எ தைலயி ைவ#காம யா

கவைலயிறி வாL ப? ெச த உபகாரைத யா எ6 மற#க இயலா1.
தமிL#/

என#/ உள ெதாட வர வர ெப;கி வளவத8/ அத உதவிேய

காரணமாயி86.
-------------

88. “என
“என பிரேயாசன ?”
காேல] ேவைலைய பா1# ெகா) RB#/ வ;
ஒழிதேநர7களி பாட
அ-சமய

ெசாA# ெகா)

அாியிOாிA;1 ேசல

மாணா#ககG#/

ெபாL1 ேபா#கி வேத.

இராமவாமி +தAயாெரபவ
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/ பேகாண1#/ +சீபாக மா8ற ெப86 வதா. அவாிட

எைன# ெகா)ேபா

எ நO3

விBட1. அவ;ைடய நBபினா எ வா3#ைகயி ஒ;

1 1ைற ேதாறிய1, தமிழில#கியதி விாிைவ அறிய +?த1. அதாதி,

கல பக , பிைளதமி3, உலா, ேகாைவ +தAய பிரபத7களிK
ராண7களிK

தமிழிப

க) மகி3வேதா நிலாம8 பழைம.

ெப;மதிைடய த)டமி3 %களி8 ெபாதி1 கிட#/

இறமிழிய8ைகயிபைத மாதி நா மகி3வேதா, பிற;

ெச .
ேசல

ேப6 என#/ வா த1.

அறி1 இற-

இராமவாமி +தAயா

+தAயா ேசலதி ஒ; ெபாிய மிBடா ஜமீதா பர பைரயின. இளைமயிேலேய
ேபரறி4 பைட1 விள7கினா. தமிழிK

ச7கீததிK வடெமாழியிK

பழ#க+ளவ. / பேகாணதி ேவைல பா1 வத காலதி அவ;ைடய

திறைம ஓரள4 ெவளிபB ஒளிதைமயா அவைர த#க கனவாக ெச6
பா1 ேபசிவிB வ;வாக. / பேகாண1#/ %தனமாக

உதிேயாகதக வதா அவகளிட

மனிதகைள அ9பி பா1 வர-

ெச வ1 , /; Eைஜ +தAய விேசஷதின7களி மடதி8/ வரேவ)ெம6
அைழ#க- ெச வ1

தி;வாவ1ைற மட1 வழ#க7க. ேசல

+தAயா;ைடய கவியறிைவ.

இராமவாமி

ெப;தைமைய. ேகவி.8ற D

பிரமணிய ேதசிக அவைர பா1 வ; ப? கா6பா6 த பிராைன.
அவ;ட ேவ6 சிலைர.

அ9பினா. த பிரா பாிவார7கGட ெச6

+தAயாைர# க) ேபசி# ெகா)?;தா.

இராமவாமி +தAயா தி;வாவ1ைற மடதி பழ

ெப;ைமைய

ந/ணதவராதA, த பிரா9ட ச பாஷைண ெச 1 வ;

ேபா1 மட1

நிவாகைத ப8றி ேபவேதா நிலாம, கவி ச பதமாக4

விசாாி#க

ஆர பிதா. “மடதி தமி3# கவியபிவி;தி#/ என ெச கிறாக?

வி1வாகளாக யா யா இ;#கிறாக? எதைன ேபக ப?#கிறாக?”

எபைவ ேபாற ேகவிகைள அவ ேகBடா. த பிரா ஏ8ற விைட அளி1

வதா. தமி3, வடெமாழி, ச7கீத

எ9 5றிK

வி1வாக அ?#க? மட1#/ வ1 ச மான

சிறதேத-சிைய.ைடய

ெப86- ெசவாகெள6 ,

ஆதீன தைலவேர சிறத கவிமாென6 , அவாிடதிK

சினப)டார
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ஸநிதிகளிடதிK
ெதாிவிதா.

பல மாணா#கக தமி3 பாட

ேகB வ;கிறாகெள6

இ>வா6 ெதாிவி1# ெகா) வ; ேபா1 அ#கால1 மட1# காாியதராக
இ;தவ; , த பிரா9ட வதவ;மாகிய சிவபிரமணியபிைளெயபவ,
“மடதிேல ப?1# ெகா)?;த மாணா#ககG ஒ;வராகிய சாமிநாைதய
எபவேர இ>X# கவெமB காேலஜி தமி3 ப)?தராக இ;#கிறா”

எ6 ெசானா. ேகBட +தAயா, “அப?யா? நா அவைர பாததிைல”
எறா.
பி9

சில ேநர

ேபசி யி;1 விB த பிரா +தAேயா விைட ெப86-

ெச6 D பிரமணிய ேதசிகாிட

நிக3தவ8ைறெயலா ெதாிவிதன.

உடேன ஆதீன தைலவ, “இேபா1 அ7ேக +fபாக வதி;#/

+தAயா

தமிழி நல பயி8சி உைடயவெர6 ேதா86கிற1. அவைர நீ7க ேபா 

பா1 வரேவ) ” எ6 என#/- ெசாAய9பினா.
+த8 காBசி

அவைர பா#க ேவ)ெமற ஆவ +தA எனிடமிைல; பிரமணிய

ேதசிக ெசாAய9பினைமயி நா ெச6 பா#கலாெம6 ஒ;நா

றபBேட. அ6 வியாழ#கிழைம (21-10-1880). அவ இ;த RBைட அைட1

அவைர# க)ேட. நா காேலஜி இ;பைத. மடதி ப?தவெனபைத.
ெசாேன. அவ யாேரா அயலாாிட

பரா+கமாக ேபவ1 ேபாலேவ ேபசினா.

எேனா மி#க வி;ப1ட ேபவதாக லபடவிைல. ‘அதிகார

பதவியினா இப? இ;#கிறா; தமி3 ப?தவராக இ;தா இப?யா ந மிட
ேபவா?’ எ6 நா எ)ணலாேன.
“நீ7க யாாிட

பாட

ேகBVக?” எ6 அவ ேகBடா.

“மகா வி1வா மீனாBசி தர

பிைளயவகளிட

பாட

ேகBேட எேற.
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பிைளயவக ெபயைரக ேகBட4ட அவாிட

ஏதாவ1 கிள-சி

உ)டா/ெம6 எதிபாேத. எ9ைடய உதிேயாக1#காக எைன

மதி#காவிBடாK , பிைளயவக மாணா#கெனற +ைறயிலாவ1 எனிட

மன

கல1 ேபசலாேம. அவ அப? ேபச + வரவிைல. கண#காகேவ

ேபசினா.

“பிைளயவக ெபயைர# ேகB ைட ெபய-சிேய இலாத இவராவ1,
தமிழி அபிமான

உைடயவராக இ;பதாவ1! எலா

எ6 நா தீமான ெச 1 ெகா)ேட.

ெபா யாக இ;#/ ’

அவ ேகவி ேகBபைத நி6தவிைல. “என என பாட

எற ேகவி அதப? அவாிடமி;1 வத1. ‘இத8/ நா

ேகB?;#கிறீக?”
பதி ெசாK

வைகயி இவைர பிரமி#/ ப? ெச 1விடலா ’ எற நி-சய திேயா நா

ப?த தக7களி வாிைசைய ஒபி#கலாேன, “/டைத யதாதி,

மைறைசயதாதி, கOரதாதி, தி;வர7கததாதி, அழகரதாதி, க பரதாதி,
+ைலயதாதி, மீனாBசிய ைம பிைளதமி3, +1#/மாரவாமி
பிைளதமி3, அகிலா)ட நாயகி பிைள தமி3, ேச#கிழா பிைள தமி3,
தி;#ேகாைவயா, தMைச வாண ேகாைவ. . . ” எ6 ெசாA# ெகா)ேட
ேபாேன. அதாதிகளி இ;ப1, கல பக7களி இ;ப1, ேகாைவகளி
பதிைன1, பிைள தமி3களி +ப1, உலா#களி இ;ப1, I1க இப?ேய
பிரபத7கைள அ#கிேன. அவ +கதி ககள4 விய# Qட
ேதாறவிைல.

அைசயாத ேபவழி
“இெதலா

ப?1 என பிரேயாசன ?” எ6 திVெர6 அவ இைட மறி1#

Qறினா. நா மி#க ஏமா8ற

அைடேத. ‘இவ இ7கி`T ப?1 அதிேல

ேமாக7ெகா)டவராக இ;#கலா .அதனாதா இப?- ெசாKகிறா’ எற

எ)ண

என#/ உ)டாயி86. ஆனாK

ெதாட7கிேன.

நா விடவிைல. ராண வாிைசைய
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“தி;விைளயாட8 ராண , தி;நாைக#காேராண ராண , மா\ர ராண , கத

ராண , ெபாிய ராண , /8றால ராண . . . . “
அவ பைழயப?ேய க8சிைலேபால இ;தா.

“ைநடத , பிரA7க `ைல, சிவஞான ேபாத , சிவஞானசிதி யா உைர. . . . .”
எ9

%களி ெபயகைள- ெசாேன. இல#கண %கைள எ1#

Qறிேன. அெபாL1

அவ;#/ தி;தி உ)டாகவிைல. ‘அடடா!

+#கியமானவ8ைறயலவா மற1 விBேடா ? அைத +தAேலேய

ெசாAயி;தா இவைர வழி#/# ெகா) வதி;#கலாேம!’ எற உ6தி.ட,

“க பராமாயண

+Lவ1

பிைளயவகளிட+

இர) 56 +ைற ப?தி;#கிேற.

சில கா)ட7கைள பாட

ேகB?;#கிேற” எேற.

இராமவாமி +தAயா, “சாி, அ>வள4 தாேன?” எ6 ேகBடா. என#/ மிக4

அதி;தி ஏ8பBவிBட1. ‘க பராமாயணதி Qடவா இ>வள4 பரா+க !

இ>வள4 அசBைட!’ எற நிைனேவ அத8/# காரண . அத8/ ேமேல ெசால

என இ;#கிற1? ஆனா அவ எைன விகிறவராக இைல. ேமK
ேகBகலானா.

ேகவி

பைழய %க
“இத பி8கால1 தக7கெளலா ப?த1 சாிதா. பைழய %களி
ஏதாவ1 ப?த1)டா?
என#/ அவ எைத# க;தி# ேகBடாெர6 ெதாியவிைல. ‘பிைளயவக
இய8றிய %கைளேய நா ப?தி;பதாக இவ எ)ணி#ெகா)டாேரா? கத

ராண , ெபாிய ராண
க பராமாயண

+தAயைவகெளலா

பைழய %களலேவா?

பைழய % தாேன? பைழய %ெல6 இவ ேவ6 எைத

க;1கிறா?’ எ6 ேயாசி#கலாேன.
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“நா ெசானவ8றி எ>வளேவா பைழய %க இ;#கிறனேவ!” எ6 நா

ேகBேட.

“அைவகG#ெகலா 5லமான %கைள ப?தி;#கிறீகளா?” எ6 அவ

ேகBடேபா1தா அவாிட
உ)டாயி86.

ஏேதா சர#/ இ;#கிறெதற எ)ண

என#/

“தா7க எத %கைள- ெசாKகிறீகெள6 ெதாிய விைலேய?” எேற.
“சீவக சிதாமணி ப?தி;#கிறீகளா? மணிேமகைல ப?தி;# கிறீகளா?
சிலபதிகார

ப?தி;#கிறீகளா?”

அவ ெசான %கைள நா ப?ததிைல; எ9ைடய ஆசிாியேர

ப?ததிைல. தகைத#Qட நா க)ணா பாததிைல. ஆனாK ,
‘இ>வள4 தக7கைள ப?ததாக- ெசானைத ஒ; ெபா;Bபதாம

எைவேயா இர) 56 %கைள ப?#கவிைல எபைத பிரமாதமாகெசாலவ1 விBடாேர!’ எற நிைனேவா ெப;மித+

“தக

கிைட#கவிைல; கிைடதா அைவகைள.

எ6 க aரமாக- ெசாேன.

ேச1 ெகா)ட1.

ப?#/ ைதாிய+)”

சாதாரணமாக ேபசி#ெகா) வத +தAயா, நிமி1 எைன நறாக
பாதா. “நா தக

ேகBடா.

“அதி8 சிறி1

த;கிேற; ததா ப?1 பாட

ெசாRகளா?” எ6

சேதகேம இைல. நி-சயமாக- ெசாகிேற” எ6 ைதாியமாக-

ெசாேன. அறி4 பலைத. கவி ேகவி பலைத.

ெகா)

எப?யாவ1 ப?1 அறி1 ெகாளலா எற 1ணி4 என#/ உ)டாகிவிBட1.
“சாி, சிதாமணிைய நா எ1 ைவ#கிேற. நீ7க ப?1 பா#கலா .
அ?#க? இப?ேய வா;7க” எ6 அவ ெசானா. நா விைட

ெப86#ெகா) வேத. பா#க- ெசறேபா1 அவ இ;த நிைலைய.

நா
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விைடெப6

ேபா1 அவ Qறிய வாைதகைள. எ)ணி, அவ சாமாய

மனிதரலெர6 , ஆ3த அறி4

ேயாசைன.

உைடயவெர6

உணேத.

இர)டாவ1 சதி
அத ஞாயி86#கிழைம இராமசாமி +தAயாாிட

ேபாேன. அ6 அவ மிக4

அேபா எைன வரேவ8றா. அவைர பாபைதவிட அவ ெசான

தகைத பா#க ேவ)ெமற ஆவ கB#கட7காம இ;த1. அவ

த மிட

இ;த சீவகசிதாமணி# க?த பிரதிைய எனிட

ப?1 பா;7க. பிற/ பாட

ெகாதா. “இைத

ஆர பி#கலாமா?” எறா. “அப?ேய

ெச யலா ” எ6 உடபBேட. பிற/ அவ அத பிரதிைய தா

வரலா8ைற- ெசால ெதாட7கினா.

ெப8ற

+தAயா சிதாமணி ெப8ற வரலா6
“என#/- சிதாமணி +தAய பைழய தக7கைள ப?#க ேவ)ெமற ஆவ
மி/தியாக இ;த1. இத ேதசதி நா சதித வி1வாகளி ஒ;வராவ1

அவ8ைற ப?ததாகேவ ெதாியவிைல. ஏB- வ?கG

கிைட#கவிைல.

தி;ெநேவA ப#கதிKள கவிராயக RB? பிரதிக கிைட#கலாெம6
எ)ணி Dைவ/)டதி +fபாக இ;த எ ந)ப ஏ. இராமசதிைரய

எபவாிட

விஷயைத- ெசாA ைவதி;ேத. அவ யா யாைரேயா

விசாாி1 பாதா; ஒ6
“ஒ; சமய

கிைட#கவிைல.

Dைவ/)ட1#/ அ;கிKள ஓ ஊாி பர பைர வி1வாகளாக

இ;த கவிராய / பெமாறி உதித ஒ;வ ஒ; வழ#கி சாYியாக வதா.
அவைர விசாாி#/ ேபா1, அவ கவிராய பர பைரைய- ேசதவெர6 ,

அவ;ைடய +ேனாக பல %கைள இய8றியி;#கிறாகெள6
ந)ப;#/ ெதாியவத1. விசாரைண ெயலா

எ

+?த பிற/ +f அத-

சாBசிைய தனிேய அைழ1 அவ RB? ஏB- வ?க இ;#கிறனவா எ6
விசாாிதா. அவ, ‘இ;#கிறன’ எ6 ெசாலேவ, சிதாமணி பிரதி இ;தா

ேத? எ1 தரேவ)ெம6 Qறினா. அதிகார பதவியிA;தைமயா அவ

+ய8சி பAத1. அத# கவிராய சீவகசிதாமணி பிரதிைய# ெகா) வ1
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ெகாதா. அத8/ +பைத1 Pபா

ெகா1 வா7கி என#/ அ9பினா.

அதிA;1 காகிததி8 பிரதி ப)ணிய தக

இ1.

“இ>வள4 கTடபB இதைன ெப86 ப?பத8/ +?யவிைல. நா
காேலஜி ப?தேபா1 இத +த8 ப/தியாகிய நாமகளில பக மாதிர
இ;த1. அைத ஒ; 1ைர அ-சிB?;தா. அதி தமிைழ#காB?K

அதிகமாயி;த1. % +86

ேபா/

விசாாி1 பா#கிேற.

அதாதி, பிைளதமி3, ராண7க இைவகேளா நி8கிறாகேள

ெயாழிய ேமேல ேபாகவிைல. அதனா நா மிக4
“தக

இ7கி`T

ப?1 பா#க ேவ)ெமற ஆைசயா நா

இட7களி உள வி1வாகைள எலா

எேலா;

பாடமாக

அK1 ேபா விBேட.”

மிக- சிறத தக . க ப ராமாயணதி கா>ய கதி#ெகலா

காவியேம வழிகாB? இைத ப?1 ெபா; ெச 1 ெகா) பாட
ெசாRகளானா உ7கG#/

நல1; என#/

இப

இத#

உ)டா/ .”

+தAயா Qறியவ8ைற மி#க கவனேதா ேகB வேத. தமி3 %8

பரைபெயலா

உண1 விள7கிய பிைளயவக Qட- சிதாமணிைய

ப?ததிைலெயபைத நிைனதேபா1, ‘நா

இத திய %ைல ப?1

ெபா; ெச வ1 லபமாக இ;#/மா?’ எற அ-ச

சிறி1 ேதா8றினாK , “தமி3

% மர#/ ற பாக இலாத % ஏதாயி;தாெலன? ஸ கி;தமா,
ெதK7கா %தனமாக பயி8சி ெச 1 ெகாள ேவ)ெமபத8/? தமி3 %ைல
அறி4 ெகா) ஆரா 1 ப?1 பாதா விள7காமலா ேபாகிற1?

எ>வளேவா %கைள ப?ததாக- ெசாA. , ‘என பிரேயாசன ?” எ6 ஒ;
ேகவியி I#கி எறி. ப? அத தகதி எனதா இ;#கிற1?
பா1விடலா !” எற ைதாியேம + நிற1.

“பி8பா வ;கிேற; இைத ப?1 பா1#ெகா)ேட வ;கிேற” எ6

உஸாகேதா ெசாA இராமவாமி +தAயாாிட
றபBேட.
-------------

விைட ெப86#ெகா)
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89. ைஜன ந,பக
ேசல

இராமவாமி +தAயா ெகாத சீவகசிதாமணி பிரதிைய ப?#க

ஆர பிேத. அதி ந-சினா#கினிய உைர.
காவிய

எப1 மB

இ;த1. அ1 சீவகைன ப8றிய

என#/ ெதாிதேதயறி இன கைதைய அ1 ெசாவ1,

இனவைகயி அ1 சிறைடய1 எபவ8ைற அறிேய. தமி3 %8பரைப

ஒ;வா6 அறி1விBடதாக ஒ; நிைன. அத8/+ என#/ இ;த1. நா

க)ட %8 பர#/ ற ேபயி;த சிதாமணி என#/ +தA பணிைவ
அறி46திய1.

சிதாமணி ஆரா -சி
தகைத எ1# ெகா) உBகாேத.
“5வா +தலா 4லக ெமா; 56 ேமத தாவாத விப தைலயாய1 தனி
ென தி ஓவா1 நிற /ணெதா)ணிதி- ெசவெனப ேதவாதி ேதவ
னவேசவ? ேச1 மேற”

எப1 சிதாமணியிKள +த8பாB. இதிKள ெசா8களி ெபா;

விள7காத1 ஒ6மிைல, ஆனா ஒ; %A கா- ெச .ளாக இ;#/

அதி

என#/ ஒ; 1ைம ேதா8றிய1. நா ப?த %களி உள விநாயக வண#கேமா,

சடேகாப காேபா அதி இைல. ைஜன சமய# காவியதி அத வண#க7க
இ;#க நியாயமிைல; ெபா1வான கட4 வண#கமாக அ1 +தA என#/

ேதா8றிய1. ‘5வா +தலா 4லக எற ெதாட;#/ மாதிர

என#/ ெபா;

ெதளிவாகவிைல’
உைரைய ப?#கலாேன. ந-சினா#கினிய +தA காவிய இல#கணைத

விாிவாக எLதியி;#கிறா. பிற/ ெசாAல#கண

அ#காலதி ெதாகாபிய
ெசாலதிகார

எLததிகார இள

ேசனா வைரய+

+தAயன வ;கிறன.

Eரண+

ந-சினா#கினிய+

அ-சிட ெப8றி;தன. அவ8ைற நா

ப?தி;தைமயா சிதாமணி உைரயிKள எLதில#கண- ெசாAல#கணெச திக என#/ விள7கின. உைரயி, ‘5வா +தலா 4லக ெமா; 56 ’
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எபத8/, ‘அத+

ஆதி.மிலாத 54லக+ ’ எ6 எLதியி;த1. உலக

நிைல யாைமைய.ைடயெதற விஷயைதேய மி/தியாக# ேகB பழகியி;த

என#/ இ#க;1, தியதாக இ;த1. ேமேல ப?1#ெகா) ேபாேன. அத
ஒ; பிரதிைய மாதிர

ைவ1 ப?ப1 சிரமமாகேவ ேதா8றிய1.

ஏB பிரதி
அத வார

சனி#கிழைம வழ#க

ேபாலேவ தி;வாவ1ைற#/ ேபா

+தAயாைர- சதித1 +த நிக3தவ8ைறெயலா

பாட

பிரமணிய ேதசிகாிட

மகி3-சியைட1. “த#க அறி4ைடய

ெதாிவிேத. ேகBட ேதசிக மிக4
கனவாகள1 பழ#க

இராமசாமி

ஏ8பவ1 மிக4

நல1தா; அவ;#/ ஜா#கிரைதயாக

ெசால ேவ) ; பிைளயவக எLதி ைவத சிதாமணி ஏB பிரதி

ஒ6 மடதி இ;#கிற1” எ6 ெசாA அபிரதிைய வ;வி1 அளிதா.

“+தAயா;#/ பாட ெசாK ப?யி;பதா சனி#கிழைம மB
ஞாயி86#கிழைம தி; பி விடலா ” எ6 Qறி விைட ெகாதா.
/ பேகாண

வ1 பிைளயவக பிரதிைய.

வ1

+தAயா தத பிரதிைய.

ைவ1#ெகா) சிதாமணிைய ப?ேத. +தAயா பிரதியி 5ல+

ெபாழிைர.ேம இ;தன. +தA சில பாடகG#/ மாதிர விேசட உைர

இ;த1. பிைளயவக பிரதியிேலா +Lவத8/

விேசட உைர இ;த1. ‘விேசட

உைரைய விB விB தனிேய ெபாழிைரைய மாதிர
என லாப ? இர)

எLதி# ெகாவதி

ேவ6 ேவ6 உைரகேளா’ எற சேதக உ)டாயி86.

கவனி1 பா#ைகயி இர)

ஒ;வர1 உைரேய எ6 ெதாித1. ஆனாK

‘இ;ேவ6 வைகயாக பிரதிக இ;ப1 ஏ?’ எற ஐய

விள7கவிைல.

ெதாியாத விஷய7க
அத நா இராமவாமி +தAயாாிட
நாமக இல பக

1870-ஆ

ெச6 பாட

ெசால ெதாட7கிேன.

வ;ஷ பி. ஏ, பாீBைச#/ பாடமாக இ;ந1.

அேபா1 ப?த +தAயா தா பாட

இைடயிைடேய ெசானா. நா பாட

ேகBடேபா1 அறித விஷய7கைள

ெசானேபா1 இைடயி, ‘கB?ய#கார’

ெபய வத1. நா அைத ஒ;வ;ைடய ெபயெர6 ெதாி1 ெகாளவிைல.
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‘கB?ய#கார’ எ6 ப?ேத. அேபா1 +தAயா, “நாமக இல பக# கைத
மாதிர என#/ ெதாி. ; கB?ய7கார எப1 தா அத- ெசா;

ச-சத9ைடய மதிாிகG ஒ;வ ெபய அ1; அவ தா ச-சதைன#

ெகாறா” எறா. பிற/, ‘ேகாவித’ (சீவக சிதாமணி, 187, உைர) எ6 ஒ;

ெபய வத1. அ1 க)ணபிராைன# /றிபெதபைத தவிர- சிதாமணியிேல
யாைர# /றிபெதப1 ெதாியவிைல. +தAயா;#/

இப?ேய ேவ6 சில விஷய7கG

அ1 விள7கவிைல.

விள7காமA;தன. என#/ விள7காத

விஷய7கைள விள7கவிைலெய6 ெசாA த#கவகைள# ேகBக
ேவ)ெமேப. விள7காதைத.

விள7கியதாக- ெசாA# /ழபாதைத

அறித +தAயா அைத பாராBவா. நா7க சிதாமணிைய ப?1 வத

ேபா1 சில வி1வாகG

ெசறன.

வதி;1 ேகBப1). இப? ஐ1 மாத7க

சிதாமணி ைஜன %லாதA விள7காத விஷய7கைள ைஜனக 5லமாக
ெதாி1 ெகாளலாெம6 எ)ணி எனிட

RB?8 பாட

ேகB வத

ராமA7க ப)டாரெமபவைர ேநா#கி, “இத ப#கதி ைஜனக யாேர9
இ;#கிறாகளா? ப?தவகளாக யாைரயாவ1 ெதாி.மா?” எ6 ேகBேட.
அவ, “இ7ேக இராமசாமி ேகாவி ேம ெத;வி ைஜனக Rக உ).
எேலா;

ெசவகேள, அவகG ப?தவகG

ெசானைத# ேகBடேபா1 உடேன ேபா
வி; பிேன.

இ;#கிறாக” எ6

அவகைள பா#க ேவ)ெம6

சதிரநாத ெசB?யா
ம6நா எ வி;பதிப? ராமA7க ப)டார

எைன அைழ1# ெகா)

ைஜனக வசி#/ ெத;வி8/- ெசறா. அ7ேக தம#/ ெதாித சதிரநாத

ெசB?யா எபவ RB?9 எைன அைழ1 ேபானா. அத RB?

வாயிA மா#ேகால ேபாடபB?;த1. நிைலகளி மாவிைல ேதாரண
அல7கார

ெச தி;தாக. ‘இைற#/ ஏேதா விேசஷ

கB?

ேபாA;#கிற1’ எ6

எ)ணி உேள ெசேறா . அ7ேக Qடதி பல Q?யி;தன.

அ#QBடதிA;த ஒ; கனவாைன# காB?, “இவகேள சதிரநாத
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ெசB?யாரவக” எ6 ராமA7க ப)டார
பழ#க

ப)ணி ைவதா.

“வாைழ, ேதாரண

இைவெயலா

ெசாA எைன. அவ;#/

கB? அல7கார

ெச தி;#கிறேத; ஏதாவ1

விேசஷ +)ேடா?” எ6 ேகBேட.
“இைற#/- சிதாமணி Eதியாயி86; அத விேசஷைத# ெகா)டாகிேறா ”
எ6 அவ ெசானா.

என#/ மி#க ஆ-சாிய+)டாயி86. ‘நா

சிதாமணிைய ப8றிதா ேகBக

வதி;#கிேறா . சிதாமணி Eதியாயி8ெற6 இவ ெசாKகிறா;
சிதாமணிைய பாராயண

ெச வ1 இவக ச பிரதாய

ேபாA;#கிற1’

எெற)ணி, “சிதாமணிைய ப?1 வதீகளா?” எ6 ேகBேட.
“ஆமா . நா சிரவண

ெச 1 வேத. இவக பாட

ெச 1 வதாக” எ6

ெசாA எதிேர அமதி;த ஒ;வைர- B?# காB?, “தி)?வன

தாOகாவிKள RZ எப1 இவக கிராம . தமிழிK , வட ெமாழியிK ,

பிராகி;ததிK

உள ைஜன கிரத7களிK

உைரகளிK

மி/தியான

பழ#க+ளவக. இவகைள ேபாறவக யா;மிைல. இவக தி; நாம

அபாசாமி நயினா ெரப1” எ6 ெதாிவிதா. என#காகேவ அவ அ7ேக

வதி;பதாக ேதா8றிய1. ‘நா

எத விஷயைத ப8றி ெதாி1 ெகாள

வி; கிேறாேமா அத விஷயதி ேத-சி.ளவகைள எதிபாராமேல
பா#கிேறா . அேத விஷய ச பதமான உஸவ

ெசயேல’ எ6 எ)ணி Eாிைப அைடேத.

ேவ6 நட#கிற1. இ1 ெத வ-

“எ>வள4 காலமாக இவக இ7ேக இ;#கிறாக?” எ6 ேகBேட.
“ஆ6 மாதமாக இத பாட

நட1 வ;கிற1”
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‘இத ஆ6 மாத7கைள நா
உ)டாயி86.

R)ேபா#கி விBேடாேம!’ எற வ;த என#/

அத ெபாியவ மி#க அட#க+ைடயவராக4
இ;தா. அவாிட

நா9

ெமல வாைத ெசாபவராக4

சிதாமணிைய ப?1 வ;வைத ப8றி- ெசாேன.

“அதி ேகாவிதென6 வ;கிற1; அ1 யா;ைடய ெபய?” எ6 ேகBேட.

அவ ஸாதாரணமாக, “விஜையயி சேகாதர. விஜைய ச-சத9ைடய மைனவி”

எறா. ேவ6 சில ஐய7கைள வினவிேன. ெதளிவாக பதி கிைடத1.

சிதாமணிைய ப?பத8/ ஒ; த#க 1ைண அகபBடெதற ந பி#ைக
உ)டாயி86. சதிரநாத ெசB?யா;
எ1- ெசானா.
---------

/ பேகாண

சில விஷய7கைள விள#கினா. கைதைய.

காேல] பிாி^பாலாக இ;1 ெபஷ ெப86# ெகா)ள

Dமா ரா>பகI அ. ச#கரவதி நயினாரவகGைடய தைதயா இவ.

---------

விள7கிய விஷய7க
அ6 +த சதிரநாத ெசB?யா என#/ நல ந)பராகி விBடா. ைஜனக

சீவகசிதாமணிைய- சிறத பாராயண %லாக# க;1கிறாகெளப1 , ந மவக

இராமாயண +தAயவ8ைற பாராயண
அவகG

ெச 1 பBடாபிேஷக

ெச வ1 ேபால

அத % நிைறேவறிய4ட அத நிைறேவ8றைத#

ெகா)டாவாகெளப1

என#/ ெதாியவதன. ச பிரதாயமாக

ப?தவகளிைடேய சிதாமணி#/ ஓ உைரவா

5லமாக வழ7கி வத1. அைத

அவக ெசாKவாக. மணிபிரவாள நைடயி மத ச பதமான பாிபாைஷக

மி/தியாக# கல#க ெப86 விள7/வ1 அ>4ைர. அத ப/திகைள அ>வேபா1

சதிரநாத ெசB?யா ெசால நா ேகB இ8ேற.

சிதாமணி உைரயி அ7க7ேக, ந-சினா#கினிய அ%8 ெச .Bப/திகைள

ேம8ேகாளாக# காB?யி;#கிறா. % +Lவ1

நறாக ப?1 மனனM

ெச தாலறி அ-ெச .Bக இன இடதி இ;#கிறன ெவப1 விள7கா1.
அத- ெச .B ப/திகைள- சதிரநாத ெசB?யாாிட

ெசாேவ; அவ பளி-
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பளி-ெச6 இன இடதிA;#கிறனெவ6 ெசாA +L பாBைட.
ெசாவா. சிதாமணி விஷயதி அவ ஓ அகராதியாக இ;தா.
சிதாமணி ச Eரண உஸவ

+?த பிற/

அபாசாமி நயினா சில கால

/ பேகாணதி த7கியி;தா. பிற/ த ஊ ெசறா. இைடயிைடேய

/ பேகாண

வ1 ெசவா. அவ வத கால7களிெலலா

ச பிரதாய7கைள. ைஜன சமய# க;1#கைள.
ெகாேவ.

ைஜன

விள#கமாக ெதாி1

ைஜன அபகGைடய பழ#கதா ஏB பிரதிக இர) வைகயாக
இ;தத8/# காரண

ெதாி1 ெகா)ேட. ந-சினா#கினிய +தA

சிதாமணி#/ ஓ உைர எLதினாரா . பிற/ அைத ைஜனகளிட ப?1# காB?ய

ேபா1 ச பிரதாய விேராதமாக- சில ப/திக உளனெவ6 ெசானாகளா .

அதனா அவ த ைம ஒ; ைஜனராக- ெசாA#ெகா) சி8றா E எ9
இடதிKள ைஜன மடதி8/ வ1 சில கால
ச பிராதய7கைள. க86- ெச6 மீB
உைர.ட இ;#/

த7கி ைஜன %கைள.

ைஜன

திய உைரைய எLதினாரா . விேசஷ

பிரதியிKள1 பிெபLதிய உைரெய6 ெதாிய வத1.

இப? %லாரா -சியா லபடாம கண பர பைரயாக# ேகB ெதாித

ெச திகளா பல விஷய7க என#/ விள7கின. சிதாமணியி %லாசிாியராகிய

தி;த#க ேதவ வரலா6 அ>வா6தா என#/ ெதாித1.
இராமவாமி +தAயா பாட

ேகB வதா. அ7க7ேக சிதாமணி %A

நயைத. உைர நயைத. அறி1 அவ பாராBவா.

ேகாவிைதயாாில பகதி +த8 ெச .Gைரயி “Rரறாணிழ” எபத8/-

சமவசரண

எ6 ெபா; எLதபB?;த1. அத ெதாட எைத#

/றி#கிறெத6 என#/ விள7கவிைல. விள7காவிBடா விேவனா? சதிரநாத

ெசB?யாாிட

ேபா # ேகBேட. சமவசரண ெமப1ெபாிய ைஜனாலயெம6

ெதாிய வத1. அத8/ பல அ7க7க உ)ெட6 சதிரநாத ெசB?யா ெசாA,
“எ RB?8/ எதிேர /ணபால ெசB?யா எபவ R இ;#கிற1. அ> RB?

சமவசரணதி பட

உ). அைத பாதா அத விஷய

நறாக ெதாி. ”

எ6 ெசானா. ப>ய ஜீவ அப?ேய அ>R ெச6 /ணபால ெசB?யாைர#
க) ேபசிேன, அவ சமவசரணதி படைத என#/# காB?னா. அதிA;1
சமவசரணதி உ6#க என#/ ெதளிவாக ெதாிய வதன. /ணபால
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ெசB?யா ைஜன ச பிரதாய

மைனவியா;#/ ெதாி. .

ெதாிதவ. அவைர விட அதிகமாக அவ

நா அ>RB#/ ேபான அ6 சமவசரண படைத பாதேதா ைஜன சமய
ச பதமான சில விஷய7கைள விசாாிேத. அவ தம#/ ெதாிதவ8ைற-

ெசாAவிB ம8ற விஷய7கைள விள#/வத8காக த

மைனவியாைர அைழ1

வதா. அவ ைஜன சமய விஷய7களி ெபாிய நிணரான தரணி ெசB?யா

எபவ;ைடய சேகாதாியா.அவ 5லமாக- சில விஷய7கைள ெதாி1

ெகா)ேட. நா ேகB/

ேகவிகளிA;1 அெப)மணியா நா ைஜன

சமய %களி பயி8சி.ைடயவென6 எ)ணி, “இவக ப>ய ஜீவ ேபா
இ;#கிறேத” எ6 த கணவாிட

ெசானா. ப#/வ ஆமா#கைள ப>ய

ஜீவெனப1 ைஜன ச பிரதாய . ந-சினா#கினிய சிதாமணி#/

ைஜனகGைடய ச மதைத ெப86 உைர எLதியேபா1 எ>வள4 சேதாஷைத
அைடதி;பாேரா அ>வள4 சேதாஷைத அேபா1 நா அைடேத.

‘சிதாமணி ஆரா -சி#/ நீ த/தி.ைடயவ’ எற ேயா#கியதா பதிரைத அத
ைஜன வி1ஷி அளிததாகேவ நா எ)ணிேன.
--------

இ>விஷய விாிைவ நா எLதி ெவளியிBள நKைர# ேகாைவ நாலா
பாகதி காணலா .
--------

ச+திர விஜய

ெசB?யா

இத ைஜன ந)பகேளா அேத ெத;வி இ;தவ;
ெசB?யா;ைடய ம;க;மாகிய ச+திர விஜய

மி#க ெசவ; , தரணி

ெசB?யா;ைடய பழ#க+

என#/

உ)டாயி86. அவ;ைடய 1ைணயினா என#/- சில ைஜன %க இரவலாக#

கிைடதன.

ந-சினா#கினிய உைர
இ>வா6 ைஜனகGட9

ைஜன %கGட9

இைடவிடா1 பழகியேபா1

சிதாமணியி அ;ைம வர வர என#/ ந/ லபடலாயி86. ெசதமி3#

காவிய7கG# ெகலா

அ1ேவ உைரயாணி எபைத அறி1 ெகா)ேட.

91

அத9ைடய ேபா#கிேல உள க aர+
கவதன.

ெசாலாBசி- சிற

எ மனைத#

ந-சினா#கினிய உைரயினா திய திய விஷய7கைள உணேத. இர)

விஷய7களி அவாிட

சிறி1 வ;த

உ)டாயி86. பல இட7களி மாறி#

QB? ெபா; விள#/கிறா. ஓாிடதிKள பாB?A;#/

ெசாைல பல

பாB#/ +ேன ம8ேறாாிடதிKளேதா இைண1 மாBெடறிகிறா.
அதைகய இட7களி அவ உைரயி சிறி1 ெவ6 தB?ய1. ஒ;

விஷய1#ேகா ெசா8பிரேயாக1#ேகா ஒ; %8 ெச .B ப/திைய ேம8ேகா

காBமிடதி அத %8 ெபயைர- ெசாவதிைல. ‘எறா பிற; ’ எ6 எLதி

விB விகிறா.

சிதாமணி பாBடாக இ;தா சதிரநாத ெசB?யா இ;#கிறா. ேவ6 %லாக

இ;தா என ெச வ1! அவ ேம8 ேகாளாக# காB

உதாரண7கேளா நா

ப?த %களிேல இலாதன. அவ உதாரண7க காB அத %களி

ெதா/திேய ஒ; தனி உலகமாக இ;#/ேமா எற மைல என#/ ேதா8றிய1.

“%8ெபயைரயாவ1 இத மனித ெசாA ெதாைல#க# Qடாதா?” எ6 அ?#க?
வ;த

உ)டா/ . ஆனாK

அத மேகாபகாாியி அாிய உைர திறதி

ெப;ைமைய நா மற#கவிைல. ;#கமாக விஷயைத விள#கி விB எ1

[@#கமான விஷயேமா அத8/ அழகாக# /றி எL1கிறா. அவ எL1

பதசார7க மி#க ைவ.ைடயன. அவ அறித %களி பர ஒ;

ெப;7கடெலேற ெசால ேவ) . இ>வள4 சிற#கG#கிைடேய +

ெசான இர) /ைறபாகG

மைற1 விகிறன.

சிதாமணி நய
இராமவாமி +தAயா;#/ பாட
வரவர என#/ இப த;

பாட

ெசாK

ேநர

ெசாKவதாக ஆர பித சிதாமணி ஆரா -சி

ஒ; ெபாL1ேபா#காகி விBட1. காேலஜிK

RB?K

ேபாக- சிதாமணிைய ப?பதிேல ஆ3தி;ேத.

அனபாய ேசாழ மகாராஜா சீவகசிதாமணிைய ப?1 அத நயதிேல

ஈபB?;தாெர6 , அேபா1 ேச#கிழா ைஜனக கB?ய கைத அ%

எ6 ெசானாெர6 , நா வாசிதி;ேத. அத- ேசாழ ச#கரவதியி

உளைத பிணி#/

காவியரஸ

அத அாிய %A இ;ப1 உ)ைம ெயேற

நா உணேத. அ1 ‘ெபா ேய கB? நடதிய சிதாமணி’ யானா நம#ெகன?
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நா

ேவ)வன ெசா8ைவ.

ெபா;Bைவ.

தமி3 நய+ேம; அைவ நிர ப#

கிைட#/ காவியமாக இ;#/ ேபா1 அைத ப?1 இ6வதி என தைட?
நா ெகாத வா#/
சிதாமணி பாடதி காத;வதைதயாாில பகதி பாதி நடதி;த1.
அ#காலதி +தAயா த

ேவைலைய ராஜினாமா- ெச 1 விB ஒ;

கBபாமிறி வாழேவ)ெம6
இ;#கலாெம6

ெசைன#/- ெச6 வ#கீலாக

எ)ணி# / ப1ட றபBடா. றப7காலதி எ

RB#/ வதா; “சிதாமணியி ெப;ைமைய நீ7க இேபா1 நறாக

உணதி;#கிறீக. இத அ;ைமயான காவிய

ேபாகாம நீ7க பா1கா#க ேவ) , இ9

ப?பார86 Rணாக

சில பிரதிக ச பாதி1 நீ7கேள

அ-சிB ெவளிபத ேவ) . அைத ேபாற உபகார

ேவ6 ஒ6

இைல” எ6 ெசானா. நா, “எனா இயற அள4 +ய6 அப?ேய
ெச கிேற” எ6 வா#களிேத. அவ விைட ெப86- ெசறா.

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

90. அப பழக* ஆரா2/சி3
/ பேகாண

ெபாிய நகரமாக இ;1 , கனவாக மாைல ேநர7களி Q?

பழகி ேபவத8/ த#க ெபா1விட ெமா6 இைல எற /ைற நகர
வாசிகG#/ இ;த1. ஒ; நகர ம)டப

வி; பின. / ேகாண

ஞாபக

ேவ) ெம6 காேல] ஆசிாியக

காேலஜி பிாி^பாலாக இ;த ேபாBட 1ைரயி

நில4 ப? அவ ெபயரா ஒ; நகர ம)டப

அைம#கலாெம6 ேகாபால

ரா> +தAயவக Qறின. இத விஷயதி சா1 ேசைஷய; , ஆ. வி.

Dநிவாைசய;

மி#க +ய8சி .ைடயவராக இ;தன. நகரதிKள ெபா1

ஜன7க ஒ; QBட Q?, ேபாBட ஞாபக ம)டப அைம# /ாிய ‘கமிB?’
ஒைற நியமிதன. அத8/ Dநிவாைசயேர காாிய தாிசியாக இ;தா.

நில பாிவதைன
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நகர ம)டபைத நி;மி#க ஒ; /றிபிBட இடைத# ‘கமிB?’யின
ேதெததன. அ>விட

லgமீ நாராயணர ெமற ெபய;ள1; வைலயக

/?யி;பாக இ;த1. தி;விைடம;I ேதவதான1- ெசாதாகிய அ1

தி;வாவ1ைற ஆதீனதி வச

இ;த1. அத ம)டபதிA;1 நிலைத

வா7/வத8/ வழி எனெவ6 ‘கமிB?’ அ7கதினக ேயாசிதேபா1

Dநிவாைசய, “ந +ைடய காேல] தமி3 ப)?த தி;வாவ1ைற மடதி8/
மிக4

ேவ)?யவ. அவைர# ெகா) காாியைத +?1# ெகாளலா ” எ6

ெசாA எனிட+
“நில7கைள வி8/
ப8றி- சேதக

விஷயைத ெதாிவிதா.

உாிைம ஆதீன தைலவ;#/ உ)டா?” எற விஷயைத

பிறத1. விஷய

ெதாித சில, “வி8க# Qடா1” எறன. ேவ6

சில அத8/ாிய உபாயைத ெதாிவிதன. “ேவ6 ஓாிடதி இத நிலதி

மதிைடய ம8ெறா; நிலைத வா7கியளி1 பாிவதைன ெச 1 ெகா)டா
தைட இரா1” எ6 Qறின. அப?ேய ெச யலாெமற தீமானதி ேம

Dநிவாைசய;

ேவ6 சில கனவாகG

எைன உடனைழ1# ெகா)

தி;வாவ1ைற#/ ேபாவதாக எ)ணின.
1881-ஆ

வ;ஷ

ேம மாத

3-ஆ

ேததிய6 இர4 D சா1ேசைஷய, தர

ரா>, Dநிவாைசய, எ. ஏ. சாமிநாைதய எபவகGட நா9
தி;வாவ1ைற#/ ேபாேன. ம6நா +Lவ1
ேதசிகாிட

த7கி- பிரமணிய

ேபசிேனா . எ9ட வதி;த அபகளி8 சில அத8/ +

மடைத பாராதவக; அதனா அத உ)ைமயான சிறைப அ1வைரயி

அவக அறி1 ெகாளாம இ;தன. அ6 அ7/ள அைம#கைள. ,

காாிய7கெளலா நைடெப86 வ;
பிரமணிய ேதசிக யாவ;#/

ஒL7ைக. க) மகி3தன.

த#க உபசார7க ெச விதா. அவ

ேபசி#ெகா) வதேபா1 அேப-சிA;1 அவ நல %8பயி8சி

.ைடயவெரபைத ஆசிாியக அறி1 ெகா)டன. சிவஞான ேபாத
பாஷியதிK

ெதாகாபிய- dதிர வி;தியிK

சில பாக7கைள ப?#க-

ெசாA விள#கினா. அவ8ைற நாேன ப?ேத. இைடயிைடேய ஸ கி;த

ேலாக7கைள.

வியாகரண- ெச திகைள.

எ1ைரதைத# ேகB யாவ;

பிரமணிய ேதசிக

மகி3-சி அைடதன. நா அ7ேக ப?தைத.
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ேதசிக;ட ேபசிய +ைறைய. க)ட அவக, “ந +ைடய ப)?த நறாக
ப?#கிறா. ப#/வமாக ேபகிறா” எ6 ெசாA பாராB?னாக; ேதசிக

அவக வி;பதிப?ேய பாிவதைனயாக ேவ6 நில7கைள வா7கி# ெகா)
/றிபிBட இடைத ேபாBட நகர ம)டபதி ெபா;B வழ7க ஏ8பா
ெச 1 விBடா.

இத- ெச ைகயி என#/ தனியான ெப;ைம ஒ6 இராவிBடாK ,
நகரவாசிகG#/ மாதிர

எ9ைடய +ய8சியாதா அத இட

கிைடதெதற எ)ண+ , அதனா எனிட1 ஒ; மதி

லபமாக#

உ)டாயின. நகர

ம)டபதி8/# ேகாபாலராேவ அதிவார# க நாB?னா. ெபா1
ஜன7களிடதிA;1 பண

வd ெச 1 ம)டப

கBட ெதாட7கினாக.

ேகாபாலரா> பிாி4பசார
இப?யி;#ைகயி 1882-ஆ

வ;ஷ

ேகாபாலராைவ அரசா7கதா ெசைன

பிர^ெட^ காேலஜு #/ மா8றினாக. பல வ;ஷ7களாக# / பேகாண

காேலஜி ஆசிாியராக இ;1 எேலா;ைடய நமதிைப.

ெப8றவ அவ.

பிைளக அவாிடதி பயப#திேயா நடதாK , உள1ேள அவ பா
தனியான அைப# ெகா)?;தன. இத8/# காரண

அவர1 திறைமதா. தாேம

பா1வத அவ;ைடய +ய8சிைய அறிஞகெளலா

பாராBவாக. அவ

தனியாக ப?1 பாீBைசகளி ேத-சி ெப86 ஆசிாிய ேவைலைய ஒL7காக
ேஷ#பிய நாடக7கைள பாட

ெசாK ேபா1 மாணா#கக அைசவ8ற

பிரதிைமகைள ேபால இ;1 ேகBபாக. தி;த+

ெதளி4+ள

வாைதகளா, மாணா#ககளி அறி4 நிைலைய அறி1 விஷய7கைள

உண1வதி அவ மி#க சமத. ஆ7கிலதி அவ;#/ள ேமைத மிக- சிற

வா த1. அவ எெபாL1

ப?1# ெகா)ேடயி;பா. தமி3 %க

சிலவ8றி அவ;#/ நல பயி8சி உ). எைத ப?தாK

நிைனவி இ;தி# ெகாGவதா அவ ப? அ>வள4
அவ;#/ நbAK , /ற +தAய %களிK

அLதமாக ப?1

பய9ளதாயி86.

எ>வள4 பழ#க

உ)ெடபைத தியாகராச ெசB?யா ெசால# ேகBடேதா, நாேன ேநாி

உண1

கால

இ;#கிேற. ெசB?யா / பேகாண

காேலஜி8/ வ;வத8/ + சில

ேகாபால ரா> காேல] வ/#களி தமி3 பாட

நடதி வதா.

ெசB?யா;ைடய திறைமைய உண1 வ;வி1# காேலஜி ேவைல
ெச விதவ;

அவேர.

95

தளராத ஊ#க1ட, ேம8ெகா)ட ேவைலைய நிைறேவ8ற ேவ)ெமப1

அவ ெகாைக. அ#ெகாைக#/ ஆதாரமாக விள7/ .
“அ;ைம .ைடெத றசாவாைம ேவ)

ெப;ைம +ய8சி த; ”

எற /றைள அவ த தக7களி எLதி ைவ1# ெகாGவ1 வழ#க .
இ>வா6 தமிழி அைடய அவ பிாிவதி என#/ மி#க வ;த உ)டாயி86.
அவ;#/

ெந7கால

பழகிய / பேகாண

காேலைஜ விB ேபாகிேறாேம

எற வ;த ஓரள4 இ;த1. அவ ெசைன#/- ெசK

/ பேகாண நகர வாசிக 18றன.
அவ;#/ ஒ; பிாி4பசார
அபகG

நடதேவ)ெம6 ஆசிாியகG

தீமானிதாக. 1882-ஆ

வ;ஷ

ெச தி ேகB#

அவ;ைடய

ெசட ப மாத பிாி4பசார

நைட ெப8ற1. அதி ேகாபால ரா> விஷயமாக ப1- ெச .Bக இய8றி நா

ப?ேத. ப?#/

ேபா1 வ;த

தா7காம க)ணீ விBேட.

அபாடகளி8 சில வ;மா6:“மாறாத வா ைம தனி மன-சா6# ெகாதியK
மா) தனி

ேதறாத மாணவக# கினி1விள7 /றெத;B
தி)ைம தனி

சீறாத இயைடய ேகாபால ராயவ)ண8
சிவ@ ேவாயா

ேபறாய அவெப;ைம மிக-சிறிய நாெவாறா8
ேபச8 பா8ேறா?”

[மன-சா6 - மன-சாBசி. ெத;B

விள#/ . சிவ@ேவா - ஒபாவா]

“மனியந8 ெபா;Bகவி க8றலாி ததினாி1 மாற ஐய அனியபா வினவாைம
அதினாி1 மாணா#க# ைகய தீத பனியவா ேறநடத லதினாிய
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திைவஇயபா பைடேதா அ 1னியவ ைனையநிகத ேகாபால
ராயேப Iய ன மா” [ஐய

மாறெவ6 QBக. இைவ இயபா

பைடேதா - இத# /ண7கைள இயபாகேவ ெகா)டவ]
“+னா திறைம தனி மிகவல 1ைரதன1
+தவ ெதா)ைட

நனா சாேறாைர .ைடெதற தைன1#க
நா?# ெகாேலா

"எநா கழினிய ேகாபால ராயவ)ண
இைணமி# ேகா7/

மினா

மணிமாட- ெசைனநக வர-ெச த

விததா மேனா.”

[‘ெதா)ைட நனா சாேறா ;ைட1’ எப1 ஒளைவயா பா?ய பைழய

ெவ)பாவி ப/தி.]
உபசாரெமலா

+?த பிற/ நா தனிேய ேகாபாலரா> RB?8/- ெச6

அவாிட , “த7கG#/ பி வ;பவ எப? இ;பாேரா, அறிேய. தா7க

என#/ ஒ; ேயா#கியதா பதிர ததா நலமாயி;#/ ” எேற. அவ, “அைத
ப8றி நீ7க கவைலபட ேவ)டா . யா வதாK

இ;பாக. நா ேயா#கியதா பதிர
அவசிய

உ7களிட பிாீதீயாகேவ

தனிேய எLதி தரேவ)ெமற

இைல. உ7கைளப8றி ேமலதிகாாிகG#/- சிபாாி ெச 1 எLதிய

க?ததி பிரதி ஒைற# காேலஜிA;1 வா7கி ைவ1# ெகாG7க. அ1ேவ

ேபா1 ” எறா. அதிA;1 எைனப8றி- சிறபாக ேமலதிகாாிகG#/ அவ

எLதியி;ப1 உ6தியாயி86. ேகாபால ரா4#/ பிற/ காேல] பிர^பாலாக

ZவB1ைர எபவ வதா.
சிதாமணி ஏB பிரதிக
ேசல

இராமவாமி +தAயா ெசைன#/- ெச6 என#/# க?த7க எLதின.

சீவகசிதாமணி ஆரா -சிைய ெதாட1 நடத ேவ)ெம6 ஒ>ெவா;
க?ததிK வ86தினா. நா அ>வாேற ப?1 ஆரா 1 வ;வைத

ெதாிவிேத. பவ1ைர பதிபித சிதாமணி நாமகளில பக அ-பிரதி ஒ6

என#/# கிைடத1. தியாகராச ெசB?யா;#/ நா சிதாமணி ப?1 வ;வைத

ெதாிவிதேபா1 அவ த மிடமி;த பிரதிைய, தி;. பBடாபிராம பிைள 5ல
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அ9பின. அபிரதி பிைளயவகளா +தA எLதெப8ற1. ெபாழிைர.

விேசட4ைர.

+86

அதி இ;தன.

நா சிதாமணி +Lவைத.

தனிேய இர) /றி தக7களி எLதி

ைவ1# ெகா) ஆரா ேத. D பிரமணிய ேதசிக தி;ெநேவAயிA;1

சில ஏB பிரதிகைள வ;வி1# ெகாதா. எலாவ8ைற. ைவ1 ஒபிB

பா1 பாட ேபத7கைள# /றி1# ெகா)ேட. எனிட

RB? பாட

ேகBபவகைள ைவ1# ெகா) பிரதிகைள ஒ ேநா#/ேவ. காேல]

மாணா#ககG

வ1 உதவி ெச வாக. ஒேர சமயதி நாைல1

மாணா#கக ஆG#/ ஒ; பிரதி ைவ1# ெகா) பாட ேபத பா#/ ேபா1
ேவைல மிக4

ேவகமாக நைடெப6 . அதி சிறி1

இரேவா, ஏதாயி;தாK

சிரமேம ேதா8றா1. பகேலா,

சAபிறி ஆரா -சி ெச 1 வேத.

தியாகராச ெசB?யாாிடமி;1 என#/ அ?#க? க?த7க வ1ெகா)ேட
இ;தன. அவ ெபஷ ெப6

விஷயதி சில சி#கக ேநதைமயா

அதைன# /றி1 பிாி^பாAட+

ம8றவகளிட+

ெதாிவி1# காாிய

நிைறேவ6 ப? ெச ய ேவ)ெம6 மி#க கவைலேயா எLதிவதா. நா

அைத ப8றி- ெசால ேவ)?யவகளிட

ெசாA +ய8சி ெச ேத. ெசB?யா

ேவைலைய விBட ஒ; வ;ஷ1#/ பிறேக அவ;#/ ெபஷ உதர4
கிைடத1.

தி;#/டைத ராண
பிைளயவக இய8றிய %களி அ-சி வராதவ8ைற ெவளியிட

ேவ)ெமப1 தியாகராச ெசB?யார1 வி;ப . +தA தி;#/டைத

ராணைத ெவளியி

ெபா;B# / பேகாணதிA;த சில கனவாகளிட

ெசாA ஏ8பா ெச தி;தா. அவ தி;வாைன#கா4#/ ேபான பிற/ அைத

ப8றி அ?#க? ஞாபகபதி# க?த எLதினா. அத8/ ெபா;Gதவி

ெச வதாக- ெசானவகைள நா அ@கி பண

வா7கி- ெசB?யா;#/

அ9பி வேத. ெசB?யா +தA தMசாX சதாவதான பிரமணிய ஐய

ெசைனயி ைவதி;த அ-#Qடதி அ-சிட ஏ8பா ெச 1 சிறி1
+பண+

ெகாதி;தா. ஆனா அ1 நிைறேவறவிைல. பிற/ ெசைனயி

இ;த dைள ேசாமதர நாயக அ-சிB அ9வதாக ஒ# ெகா)டைமயா
அவ;#ேக ராண பிரதிைய அ9பினா. அ>வேபா1 அவாிடமி;1 ‘P’

ெசB?யா;#/ வ; . அவ;#/# க) ஒளி /றி வதைமயா அைத அவ பா1
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விB என#/ அ9வா. நா அைத பா1 தி;தி- ெசைன#/

அ9ேவ. ராணைத அ-#/ ^த ெச தவ9

நாேன. 5லைத மாதிர

ஒL7/ ெச 1 அ-சிB வேதா . /றிைர.ட ெவளியிBடாதா

ப?பவகG#/ உபேயாகமாக இ;#/ெமற க;1 அேபா1 என#/
எழவிைல.

சிதாமணி நய
சிதாமணியிK

அத உைரயிK

53கியி;த என#/ ம8ற ேவைலகளி கவன

ெசலேவ இைல. அத %A 1ைம- ைவைய [க1 [க1 இ8ேற.

அதைன ப?#க ப?#க பி8கால1 %கெளலா

எ>வள4 Iர

அத#

காவியதிA;1 காவிய மரகைள அறி1 அைம1# ெகா)ளனெவப1

ந/ விள7கிய1. வாரேதா6

தி;வாவ1ைற#/ ேபா/ ேபா1

சிதாமணியி நா க)ட நய7கைளெயலா

பிரமணிய ேதசிகாிட

ெசாேவ. அதி அ7க7ேக உள ேம8ேகாகளி8 பல இன %கெள6
விள7கவிைலெய6

Q6ேவ. அவ, “மடதி எ>வளேவா பைழய %8

பிரதிக இ;#கிறன. அவ8ைற பா1 ஏதாவ1 உபேயாகமாக இ;தா

எ1# ெகாளலா ” எ6 அ9மதியளிதா. நா மி#க நறியறி4ட

அ>வாேற ெச வதாக- ெசாேன.
நமசிவாய ேதசிக

சின ப)டார சநிதியாகிய நமசிவாய ேதசிக சிதாமணி விஷயைத# ேகB
வியபா. ஆனா அவ;#/ Eணமான தி;தி அதனா உ)டாகவிைல.

“ைஜன சமய % அ1” எற ஞாபகதா அத8/# காரண . ந-சினா#கினிய

உைர திறைத# ேகB மிக4

பாராBவா.

அவ பைழயப? கAைட#/றி-சி#/- ெச6 வசி#கலானா. அ7கி;1 என#/#

க?த

எLதினா. வி+ைறகளி அ7ேக வ1 சில நாBக த7/ ப? சில+ைற

எLதினா. அவ வி;பைத நிைறேவ8ற எனா இயலவிைல.

------------
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91. என4 இர,டாவ4 ெவளி7#
தி;வாைன#காவி இ;த தியாகராச ெசB?யாாிடமி;1 ஒ;வ எனிட

நா வதா. அவ தமி3 %கைள ப?தவெர6

ேவ)ெமற ஆைச.ட இ;பவெர6
அவைர ப?#க- ெச யேவ)ெம6

பி9

ப?#க

ஒ;

தி;வாவ1ைற மடதி ேச1

ெசB?யா எLதியி;தா. அவ

எைனவிட ஐதா6 வ;ஷ7க பிராயதி சிறியவராக இ;#கலா .
தி;மாb அ. கி;Tைணய
அவ தி;மாbெர9

ஊாின; கி;Tைணயெரப1 அவ ெபய. தா

தி;-சிராபளியி இ;ததாக4 , தி;வாைன#காவி ெசB?யா இ;ப1

ெதாி1 அவாிட

ெச6 ப?#க +யறதாக4

அவ தள-சி மி/தியினா

அ9பியதாக4

ெசானா. நா அவைர பாீBசிேத. தி;விைளயாட8

பாடM ெசால இயலாத நிைலயி இ;பதாக4 , அதேம த ைம எனிட

ராணதிA;1 பல ெச .Bகைள படல

படலமாக அவ பாராமேல

மன

இனிைமயாக இ;த1. அவ

ெசானா. அவ அவ8ைற- ெசாK ேபாேத அ- ெச .Bகளி க;தி அவ
ஈபB நி8பைத உணேத. சாாீர

ைகெயL1

நறாக இ;த1. நல சிவப#தி.ைடயவெரபைத அறி1

ெகா), ‘இவைர பி8காலதி நா
எ)ணிேன.

பய பதி#ெகாளலா ’ எ6

அவ;#/ தமி3# கவியிபா இ;த ஊ#கைத அறி1 தி;வாவ1ைற#/
அைழ1- ெச6 D பிரமணிய ேதசிகாிட

ேதசிகாிடதிK

ஒபிேத. அவ அ7ேக

மட1 வி1வானாக அ#காலதி இ;1 வத ம1ைர

இராமசாமி பிைளயிடதிK

தமி3 %கைள ப?1# ெகா) ஒL7காக

இ;1 வதா. நா ஒ>ெவா; வாரதிK

அ7ேக ெசK

ேபா1 அவைர#

க) ேபேவ. அவர1 கவி வர வர வள-சி ெப6வைத அறி1 மகி3ேவ.
இ>வா6 இ;1 வ;ைகயி ேவOாிKள மஹ1 ைஹQA ஒ; தமி3
ப)?தைர நியமி#க ேவ)?யி;த1. கி;Tைணய அத8/ வி)ணப

ெச தா. நா9 த#கவகளிட
அவ;#ேக அ>4திேயாக

ெசானேதா சில;#/# க?த+

எLதிேன.

கிைடத1. அவ அதைன ேம8ெகா) நறாக

பாடM ெசாA வதா. அ?#க? என#/# க?த

எL1வா. அவ8றி.
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இ;பைத வி; பவிைலெய6 ,

நிபதமான ேவைலயி தா

தி;வாவ1ைற#/ வ1 ப?1# ெகா)?;பைதேய வி; வதாக4

எL1வா. வி+ைற நாBகளி / பேகாண1#/ வ1 எ9ட இ;1 ஏ

பாத +தAய உபகார7கைள- ெச 1 வ;வா.
நமசிவாய ேதசிக மைற4
1883-

வ;ஷ ஆர பதி கAைட#/றி-சியி சின ப)டார சநிதியாகிய

நமசிவாய ேதசிக பாிEரண

அைடதா. அதனா மடைத- சாதவக மி#க

வ;தைத அைடதன. தமிழி8 சிறத ப)?தராகிய அவ தி;வாவ1ைற

யாதீன தைலைம#/ பலவைகயாK

த/தி.ைடயவ. கவியறி4 நிர பிய

பிரமணிய ேதசிக;#/ பிற/ அத தானைத வகி1 ஆதீனதி கைழ
பா1கா1 வ;வாெர6 யாவ;

ந பியி;தன. நிவாக திறைம மி#கவ.

கAைட#/றி-சியிA;1 கிராம7கைள நறாக பா1கா1 வதேதா பல

திய கிராம7கைள. விைல#/ வா7கினா. அவரா மடதி ெபா;Bெசவ+

கவி- ெசவ+

ஒ;7ேக சிற1 விள7/ெம6 யாவ;

மகி3தி;தன. நாெமா6 நிைன#க ெத வ
ெச யலா !

எ)ணி

ஒ6 நிைன1விBட1. என

இத- ெச திைய அறி1 நா மடதி8/- ெச6 பிரமணிய ேதசிகைர

விசாாிேத. சிறத 1றவியாகிய அவ அைதப8றி அதிக# கவைலபBடதாகேவ

ெதாியவிைல. “ப?பிK

சாமதியதிK சிறதவெர6 எ)ணிேனா . D

நமசிவாய 5தியி தி;4ள

இ1ேபாK ” எ6 ;#கமாக த

ெவளியிBடா. நா நமசிவாய ேதசிகாிட

க;ைத

சில %க பாட7 ேகB?;#கிேற.

அவ காலமாவத8/ + என#/ எLதிய க?த7களி எைன#

கAைட#/றி-சி#/ வரேவ)ெம6 வ86தி எLதியி;தா. நா

ேபாவத8/ இயலவிைல. இத நிைன4க வ1 என#/ மி#க 1யரைத

உ)டா#கின.
தாேமாதர

பிைள

யா3பாணைத- ேசத ரா>பகI சி. ைவ. தாேமாதர

ெசைனயி இ;தா. ெதாகாபிய

பிைள அ#காலதி

+தAய பைழய %கைள அ-சி

+ய8சியி அவ ஈபB?;தா. Rர ேசாழியைத. அவ ெவளியிBடா. பிற/

இைறயனாரக ெபா;Gைரைய. , தி;தணிைக ராணைத.

ெவளியிட
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ெதாட7கினா. தி;வாவ1ைற மடதி பைழய ஏB பிரதிக இ;#கிறன

எபைத அறி1 ஆதீன தைலவ;#/ அவ8ைற அ9ப ேவ)ெம6
வி)ணப

ெச 1 ெகா)டா. பிரமணிய ேதசிக அ#க?த7கைள என#/#

காB? அவ வி; பிய %8 பிரதிக இ;#கிறனவா எ6 ேத? பா#க-

ெசானா. தாேமாதர பிைள இைறயனாரக ெபா;Gைர ேகB?;தா. அதி

59-ஆவ1 dதிரதி உைரயி பி8ப/தி தம#/# கிைட#கவிைலெய6
கிைடதா அ9பேவ)ெம6

எLதினா. மடதிேல ேத?பாதேபா1

இைறயனாரக ெபா;Gைரயி பைழய பிரதி ஒ6 அகபBட1. அதி அத-

dதிர4ைர +86

இ;த1. உடேன அத பிரதிைய தாேமாதர

பிரமணிய ேதசிக அ9பி ைவதா.

பிைள#/-

+த8 க?த
ேதசிக அ9வித ஏB பிரதி வ;
ராணைத பிைளயவகளிட

பாட

விஷயைத ெதாிவி1, “தணிைக

ேகBடேபா1 ம1ைர இராமசாமி பிைள

/றிெப1 ைவதி;#கிறா. அைத உபேயாகி1# ெகாளலா ” எ6 எLதி
அவ8ைற அ9ப- ெச ேத. அ1வைரயி தாேமாதர

பிைள#/ நா க?த

எLதியதிைல. எ க?தைத# க)ட 4ட அவ மிக4

ஒ; பதி8க?தெமLதினா. அதி8 சில ப/திக வ;மா6:“,,,,,,,,,,,,அ?ேய இ9

சினாளி8 / பேகாண

சிேநகைத- ச பாதித8/ யாாிட
ெகா)?;#க ேத?ய ெத வ

மகி3-சி.86 என#/

வ; ேபா1 த7க

ஓ க?த ெப86 வ;ேவென6 சிதி1#

தாேன வ1 ைகப8றியெதன தா7கேள

என#/# க?தெமLதியதைன நிைன#க நிைன#க ேபரானதைத விைள#கிற1.
தா7க எLதி ய;ளிய க?த

வ1 5றாநா D ெபாிய சநிதான

கBடைளயிBட;ளிய இைறயனாரக ெபா;B பிரதி.

ேச1 59-வ1 dதிர உைரயி கைடசி பாக+

தபா மா#கமாக வ1

க) மகி348ேற.

‘தி;தணிைக ராணதி +தAேல DலD க-சியப வாமிகள1
சாிதிரைத- ;#கமா

அ-சிட வி; கிேறனாதலா தா7களாவ1 Dம

இராமசாமி பிைளயாவ1 அ- சாிதிரைத விைரவி எLதி ய9பினா அ?ேய
மி#க நறியறி4ளவனாயி;ேப. யா அதைன எLதி ய9பி9

எLதபBட ெதபைத அதி8 /றி1# காBட அ?ேய9#/ உதர4
ேவ)?ய1.

இனாரா

ெகா#க
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‘ேமKளன ெவலா

த7க ச5கதி ேநேர ெதாிவி1# ெகாேவ.

‘ப7/னி மதியிK8பதியான த7க ‘சிேனக
ெசனபBடண , இ7ஙன ,

சிதிரபா9 ’ த7க ஊழிய,

ப7/னிமீ 18 (25-3-1883)
இைறயனாரக ெபா;G

ப8/ன ேபால- சீெப;/வதாக

சி. ைவ. தாேமாதர

தணிைக ராண+

பிைள தி;வாவ1ைற மட1#/

என#/

பிைள.”

நிைறேவறிய4ட, தாேமாதர

பிரதிக அ9பினா. தணிைக

ராண# /றி#கைள இராமசாமி பிைளயிடமி;1 ெப86#ெகா)

அவ

என காரணதாேலா பதிபி#கவிைல. ‘பிைளயவக ெசான அ;ைமயான
/றி#கைள இவ லYிய

ெச யவிைலேய. நல ெபா; கிைடதெத6

மி#க மகி3-சிேயா உபேயாக பதி# ெகாள ெதாியவிைலேய!’ எ6 நா
எ)ணிேன. பிரமணிய ேதசிக;
தாேமாதர

அேத க;ைத உைடயவராக இ;தா.

பிைள / பேகாணதி8ேக வ1 வசி#க ேபாகிறாெரப1 ெதாி1

என#/ ஓ ஆ6த உ)டாயி86. ேசல

%கைள ஆரா வா; ப?பா;

இராமவாமி +தAயா Qறியப?, பைழய

இலாம பி8கால %கைளேய ப?பவக

மAத தமி3 நாB? என#/ 1ைண ெச வா ஒ;வ;

ஆரா -சியி %தனமாக /தவ. ஆனாK

ெதாி1 ெகாள ேவ)

எற ஆவ மாதிர

நிைலயி பழ7கால1 தமி3 %கைள அ-சி

இைல. நாேனா அத

எப?யாவ1 விஷயைத

மB#/ மிMசி யி;த1. இத

விஷயதி ஊ#க+ள ஒ;வ

/ பேகாண1#/ வரேபாகிறாெர6 அறித4ட என#/ மகி3-சி
.)டாயி86.

தி;#/டைத ராண
சிதாமணி ஆரா -சிேயா தி;#/டைத ராண பதி
வடெமாழி 5லைத. தமி3- ெச .ைள.

நைடெப86 வத1.

ஒ ேநா#கியேபா1 சில இட7களி

தி;த ேவ)?யி;த1. ெசB?யா;#/ அ>விஷயைத ெதாிவிேத. அவ

பிைளயவக ெபய;#/# /ைற4 வராதப? ெச வ1 ந

கடைமெய6
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எLதினா. அதனா எ7ெக7ேக ஒL7/ பத ேவ)ேமா அ7ெகலா

அ>வாேற ெச ேத. அராண பதிபி அ-தாகைள தி;1

நா ெதாி1 ெகா)ேட. ஆனாK

+ைறைய

பதி எப?யி;தா அழகாயி;#/ெமற

ெச திகைள நறாக ெதாி1 ெகாளவிைல. அ-சி வ1விBடா

ெகௗரவமாக# க;1 கால

அராண

அ1. பா9 வ;ஷ

ஆனி மாத

(1883 ஜூ மீ)

அ-சிB நிைறேவறிய1. ேசாமதர நாயக அபதிபி8/-

சிறபாயிர

அளிதா. தக , நா9

தியாகராச ெசB?யா;

ேச1

பதிபிததாக ெவளியாகிய1. சிற பாயிரதி இைத- ேசாமதர நாயக,
“தி;வ ;7கைல- சாமிநா தெபய ேசத

ெபா;வ ; ெப; மைறயவ கைல.ண லைம
ஒ;வ ; க3 தியாகரா செபய ;ரேவா
இ;வ ; பதி பி1ந கினாில7 /றேவ”
எ6 /றிபிதி;#கிறா.
இத தக

பதிபி#/
அ1 மB

நா பதிபித இர)டாவ1 ெவளி. பிைளயவக %ைல

)ணிய

வா த1ப8றி என#/ உ)டான தி;தி#/ அளவிைல.

அ6. நா சீவகசிதாமணிைய பாிேசாதி1 பதிபி#க

ேவ)ெமற ச7க8ப

ெச 1 ெகா)?;ேத. அதப? ந/ நிைறேவற

ேவ)ேம எற கவைல எ மனதி இ;த1. பிைளயவக உயிேரா

இ;தா அவ;ைடய அறி4

இலாவிBடாK

அ

என#/ 1ைணயாக இ;தி;#/ . அவ

+தA அவ;ைடய %ைல பதிபித பிற/ சிதாமணிைய

ெதாட7/வ1 நல அறி/றிெய6 நா நிைனேத. சதப+

அப?

அைமத1. பிைளயவக இய8றிய ராண7கG மா\ர ராண+

தி;நாைக# காேராண ராண+

அவக காலதிேலேய ெசைனயி

அ-சாயின. அத ராண பதி#கைள ஒB?ேய /டைத ராண+
அைமதி;த1. ேதவார பதிக7க, சிறபாயிர , % எ9

அ7க7கGட

அ1 விள7கிய1. தகைத பா#க பா#க பிைளயவக ஞாபக

பிரமணிய ேதசிக ராண பதிைப# க) மிக4

வத1.

பாராB?னா. “இப?ேய

அவக இய8றிய %கைள ஒ>ெவாறாக ெவளிபதினா நலமாக இ;#/ ”
எ6 ெசானா. ‘அதைகய )ணிய

கிைட#/

ப? இைறவ தி;வ;

ெச ய ேவ) ’ எ6 மன1#/ ேவ)?# ெகா)ேட.
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--------92. சி8தாமணி ஆரா2/சி
ந-சினா#கினிய இைடயிைடேய ேம8ேகாளாக# காB

ெச .B ப/திக இன

%ைல- சாதைவெய6 சீவக சிதாமணிைய நா ஆரா 1 வதேபா1
ெதாி1ெகாளேவ +?யவிைல. ெதாகாபிய- dதிர7கைள மாதிர

ெகா)ேட. தி;#ேகாைவயாாிA;1

தி;#/றளிA;1

ப/திகைள அவ எ1# காBகிறா. அவ8ைற.

சில ெச .B

ெதாி1

அறி1 ெகா)ேட. ம8ற

ேம8ேகாகைள ப?தேபா1 ஏேதா க)ைண# கB?# காB? விBடதாக

இ;தேத ஒழிய, இன %A உள1, இன விஷயதி8காக ேம8ேகா எற

ெச திக ெதளிவாகவிைல.
ேவ6 பைழய தமி3 %க

சிதாமணிையேபால தமி3நாB? வழ7காத ேவ6 %க என என
உளன எற ஆரா -சியிேல எ மன

ெசைன#/ ேபா/ ேபா1 எனிட

ெசற1. இராமவாமி +தAயா

சிலபதிகார பிரதிைய# ெகா1-

ெசறா. ெசைன#/- ெசற பிற/ நா ேகB# ெகா)டப? மணிேமகைல
பிரதிைய அ9பினா.

பைழய %கைள ெதா/1 பா#/ விஷயதி கவன ெசற ேபா1

தி;வாவ1ைற தக சாைலயி நிைன4 வத1. மடதி என என பைழய

%க உளனெவ6 ேத? பா#க எ)ணி ஒ; சனி ஞாயி6 வி+ைறயி
நா தி;வாவ1ைற ெச6 பிரமணிய ேதசிகாிட

எ க;ைத

ெதாிவிேத. அவ, “எலாவ8ைற. பா1 ேவ)?யவ8ைற எ1#
ெகாளலாெம6 +ேப ெசாAயி;#கிேறாேம” எறா.
நா அ7கி;த பழM வ?# கB#கைள ரB? பா#கலாேன.
ஏகெளலா

மிக பழைமயானைவ; எதா ைகயி ஒB?# ெகாள#

Q?யைவ. ஒ; கB? ‘ஏB ெதாைக’ எ6

எ6

‘ச7க %ேபா ேதா86கிற1’

எLதி# /மாரசாமி த பிரா கB? ைவதி;தா. அைத எ1

பா#ைகயி ந8றிைண +தAய ச7க %களி 5ல

எ6 ெதாித1. எB
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ெதாைகெயப1 தா ஏB ெதாைக ஆயி8ெற6 உணேத. ந8றிைண,
/6ெதாைக, ஐ7/6%6, பதி86ப1, பாிபாட, கAெதாைக, அக நாb6,

றநாb6 எற எB %கG எB ெதாைகயா/ . ஒ; பைழய பாB?A;1
அத எB? ெபயகG

என#/ ெதாியவதன. எலாவ8றி 5லைத.

ெதLதிய ஏB- வ? ஒ6 அ#கB? அகபBட1. அதி கAெதாைக. ,

பாிபாடK

ேச

இைல.

எB ெதாைகேயா பிைளயவக ைவ1# ெக)?;த ேவ6 ஓ ஏB-

வ? கிைடத1. அவக காலதி அத- வ?ைய எெபாLதாவ1 ெவயிA

எ1 ேபாவா. +தA ெபா;நரா86 பைட எ6 அதி இ;த1. “என
% இ1?” எ6 ேகBடேபா1, “இ1 தி;+;கா86 பைடைய ேபாற ஓ
ஆ86பைட” எ6 மாதிர
உளனெவ6 பா#/

ஆசிாிய ெசானா. அத8/ ேமேல என என

+ய8சி அ#காலதி உ)டாகவிைல. அத பிரதி

தா மட1 தக சாைலயிA;1 கிைடத1. தி;+;கா86பைட,
ெபா;நரா86பைட, சி6பாணா86பைட, ெப; பாணா86பைட,

+ைலபாB, ம1ைர# காMசி, ெநநவாைட, பB?னபாைல, மைலபகடா

எ9

ப1 %க ேசத ெதா/தி#/ ப1 பாB எ6 ெபய. கைட- ச7க

காலைத- சாத %கG எB ெதாைக.

ப1 பாB +#கியமானைவ.

ப1 பாB எற ெபயேரா, அதி அட7கியைவ இன பாB#க எபேதா

அ#காலதி ெதாி1 ெகாள இயலவிைல.

ெபா;நரா86பைட எ6 இ;த வ?ைய நா அதிகமாக பா#கவிைல.
பதிென) கீ3# கண#/ அட7கிய அEதியான வ? ஒ6

கிைடத1.

சிதாமணி பிரதி பைழயதாக ஒ6 இ;த1. எலாவ8ைற. எ1# ெகா)

/ பேகாண

ெசேற.

ஒ; தனி பிரபMச
சீவகசிதாமணிைய மாதிர
இயலாெத6

ப?1 ஆரா வதனா அத %ைல பதிபி#க

ம8ற பைழய %கைள. ப?1 ெதாி1 ெகா)டாதா

சிதாமணியி ெபா; விள#கமா/ெம6 நா உணேத. சிதாமணி

உைரயி காணபBட ேம8ேகாகைள தனிேய எLதி ைவ1#ெகா) தி;பி

தி;பி பா1 வ;ேவ. அதனா அைவ மன பாடமாகேவ இ;தன. அவ8றி8
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சில அத பைழய ஏகளி காணபBடன. அவ8ைற# க)டேபா1 ெபாிய
ைதய கிைடத1 ேபாற சேதாஷ

என#/ உ)டாயி86. ேமK

ெதாட7கிேன.

ப?#க

ப?தா எளிதி விள7க#Q?ய %களாக அைவ ேதா8றவிைல. அவ8றி

உள1 ேவ6 ஒ; தனிபாைஷ ேபாலேவ இ;த1. ஆனாK
ப?1 பாேத. ெதாகாபிய உைரகளி வ;

நா விடவிைல.

பல ெச .Bக அவ8றி

இ;தன. ‘இத % ெதா/திேய ஒ; தனி பிரபMச ’ எற எ)ண

வரவர வAவைடத1.

என#/

அகநாb8ைற ப?1 அதி உள ெச .BகG#/ இல#கமிB அவ8றிKள

அ; பத7கைள.

ெதாடகைள. ெதா/1 அகராதி வாிைசயி எLதி ைவ1#

ெகா)ேட. ந-சினா#கினிய எ7ெக7ேக ‘எறா பிற; ’ எ6
எL1கிறாேரா அ7/ள ேம8ேகாB ப/திகளிKள பத7கைள.
ெதாடகைள.

அத அகராதியிேல பாேப. ஒ6 இர) கிைட#/ . அத

பாBைட எ1 பாேப. சிதாமணியி ந-சினா#கினிய எLதியி;#/

உைரயா அத- ெச . ஒ;வா6 விள7/ . அதிேல ஈபB ஒ; +ைற இர)

+ைற 56 +ைற ப?1 பாேப. ச7க %களாகிய திய உலகதி

காBசிக பனி5?ய மைலேபால எ க)@#/ ேதா8றலாயின. பனிபடல

படதி;தாK

மைலயி9ைடய உயர+

ேபால ெதளிவாக விள7காவிBடாK
ெபா;ளைமதியா, ‘நிலதி9
கட நீாி9

ப;ைம.

க)@#/ லபத

அத- ச7க %8 ெச .Bக

ெபாியனவாக4 , வானிK

உயதனவாக4 ,

ஆழ+ைடயனவாக4 ’ ேதா8றின. சிதாமணி உைரயி, ‘எறா

அகதிK ’ எ6 +8ப/தியி வ;கிற1. அ7ேக உள ெச .Bப/தி

அகநாb8றி இ;த1.

இப? ஆரா த ேபா1 எலாவ8ைற.

ஒ; வைகயாக ெதாி1 ெகா)ட பிறேக

சிதாமணிைய அ-சிட ெதாட7க ேவ)ெமற எ)ண

உ)டாயி86.

சிதாமணிைய பல +ைற தி; ப தி; ப ப?ேத; ம8ற %கைள

இைடயிைடேய ப?1# /றிெபேத.

தMைச பிரதி சிதாமணி ஏB பிரதிக ேவ6 கிைட#/மாெவ6 என#/
ெதாிதவகைளெயலா

விசாாி1#ெகா)ேடயி;ேத. சேதகமான இட7க

பல இ;தைமயா நல பாட +ள பிரதி கிைடதா பா1 பய
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ெபறலாேமெயற க;ேதா பலாிட

விசாாிேத; பல;#/# க?த

எLதிேன.

தMசாXாி ெபாிய ெசவராக இ;த வி;ஷபதாச +தAயாெரபவ RB?8 பல
பைழய ஏB- வ?க உளனெவ6 ெதாிய வத1. வ?க ேத

யாதிைரைய அெபாL1 ெதாட7கிேன; இ9

ஓயவிைல. தMசாX;#/-

ெச6 என#/ ெதாித கனவாகைள உடனைழ1# ெகா) +தAயா
RB?8/- ெசேற. அவ ைஜன. ைஜனமத# கிரத7க பல அவாிட
இ;தன. சீவக சிதாமணி பிரதிைய.

ைவ1 Eஜி1 வதா. நா ேபா #

ேகBடேபா1 +தA அைத EைஜயிA;1 எ#க#Qடாெத6
ெசாAவிBடா. நா மிக4

பணிவாக ேவ)?# ெகா)ேட.

“ைஜனகG#/தா ெகாேபேனயறி ம8றவகG#/ தரமாBேட; அப?
த;வ1 எ7க ச பிரதாய1#/ விேராத ; எ>வளேவா ரகய7க ெபா;திய

சிதாமணிைய ெவ/ லபமாக நீ7க ப?1 பா#க +?யா1. ஆசாாியக

5லமாக உபேதச

ெப86 விஷய7கைள ெதாி1 ெகாள ேவ) . அனிய

மததினராகிய உ7கG#/# ெகாபதனா எ7கG#/ பாவ
எறா.

அவ;#/ என எனேவா சமாதான

ப?1 இ6

ச பவி#/ ”

ெசாA பாேத. தமிLலக +Lவ1

விஷய7க சிதாமணியி இ;#க, “ஒ; மததி8ேக உாிய1,

ம8றவக க)ணி8 பட#Qடா1” எ6 எ)ணி 5? ைவதி;#/

இயைப

உண1 நா வ;திேன. “இப?- சமய ேவ6 பாBடா மைறதைமயா
உலக1#/ ெவளிபடாத %க எதைன இற1 ேபாயினேவா! தமிL#/
ெப;ைம உ)டா#க ெபாியவக %க இய8றி ைவதி;#க, அவ8ைற
மைற1 தம#/ த ைம- சாதவ;#/ சி6ைம உ)டா#கி# ெகாG

இயபின மன

தி;1

கால

வ;மா?” எ6 ஏ7கிேன.

எ9ட வதி;த ஒ;வ வி;ஷபதாச +தAயாாிட , நா / பேகாண

காேலஜி ேவைல பாபவென6 , தி;வாவ1ைற மடதி8/ மிக4

ேவ)?யவென6

ெசானா. எ நிைலைம ெதாி1 ெகா)ட பிறகாவ1

+தAயா வ?ைய# ெகா#க# Qெமப1 ெசானவர1 அபிபிராய .

ஆனா அ1 ேந விேராதமாக +?த1. “அப?யா! ைசவ மடதி8 பழகினவ;#/

ைஜன கிரத7களி அ ஏ8பவத8/ நியாயேம இைல. ைசவ ைஜனகைள
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1-சமாக எ)@பவக. நா ெகா#கேவ மாBேட” எ6 அவ
ெசானேபா1,
“ஏதடா விபாீதமாக ேபா
ெகா)டா.
ம6ப?.

விBட1!” எ6 எ ந)ப த ைம தாேம ெநா1

வ;வதாக- ெசாAவிB தMைசயி யாைர# ெகா) +யறா

+தAயாாி பிரதிைய ெபறலாெம6 விசாாிேத. கைடசியி 1#காரா

ேஹாகா எ9
மீB

மகாராT?ர தனவானாகிய எ ந)பைர அைழ1# ெகா)

வி;ஷபதாச +தAயாைர அ@கிேன. நல ேவைளயாக அவ மன

இளகிய1. த மிடமி;த பிரதிைய உதவினா. இ>வள4 நய1 வா7கிய அபிரதி

சிறத பிரதிய6; விேசஷ உைரயிலாத1.
மய#க தத விஷய7க

இ>வா6 பல வைகயி +ய6 ேத?யதி சிதாமணி பிரதிக 23 கிைடதன.

அவ8ைறெயலா

ைவ1#ெகா) பா#கலாேன. பா#க பா#க பல

விஷய7க ெதளிவாயின. ஆனா பாடேபத# கடK#/# கைரகாணேவ

+?யவிைல. மன

ேபான ேபா#கிேல எLதிய கனவாகளா விைளத விபாீத

எ>வளேவா ஏB? உ).

இ1 ெகா , இ1 ழி எ6 ேவ6 பிாி1 அறிய +?யா1 ெம ெயL1#கG#/

ளிேய யிரா1. ரகர1#/ காK#/ ேவ86ைம ெதாியா1. சரப
ேதா86 , சாப

சாபமாக

சரபமாக ேதா86 . ஓாிடதி சர எ6 வதி;த

வாைதைய நா சா எேற பலகால எ)ணியி;ேத, தரெனபைத

தாென6 நிைனேத. ‘யாைன நாகதி8ேறா86தA’ எ6 ஓாிடதி
இ;த1. ேயாசி1 ேயாசி1 பாேத. யாைனகளி வனசர , நதிசர

எ6 56 வைக.)ெட6 ேகB?;#கிேற. நாகெமப1 மைலயாக

இ;#/ெம6

கிாிசர

கிாிசரமாகிய யாைனைய# /றிததாக# ெகாளலாெம6

ேதா8றிய1. ஒ; ந)ப, “ைஜன ச பிரதாயதி நாகதி வயி8றி யாைன
+தA பிறதெத6 இ;#கலாேமா எனேவா!” எ6 ஒ; சேதகைத#
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கிளபினா. “அ1 நாகதி பிறதேதா, அல1 நரகதி8 பிறதேதா, ஒ6
விள7கவிைலேய!” எ6 ெசாA- சிாிேத.
“யாைன நரகதி ேதா86தA அத8/ வண7/த இய” எ6

ந-சினா#கினிய எL1கிறா. காத;வதைதேயா இைச பா?

ேதாவி.8றவகைள ேநா#கி,

“இைசயினி AவB/ ேதா8றா யாைனயா
ேவ6 ெமனி இைசவெதா ற6 க)V”
எ6 ஒ;வ ெசானதாக வ;

சதபதி, யாைனயா ெவKத அாி1

எபைத விள#/வத ெபா;B ந-சினா#கினிய அத வா#கியைத
எLதியி;#கிறா. ஆகேவ அ7ேக இைசேயா ச பத+ைடய விஷய

இ;தாதா ெபா;தமாக இ;#/ . இவ8ைறெயலா ேயாசி#ைகயி “யாைன
நாததி ேதா86தA” எ6 இ;#க ேவ)ெமன நி-சயிேத. பல பிரதிகளி

ெதளிவாக “நாகதி” எேற இ;த1. ஒ; பிரதியி மாதிர

பாட

காணபBட1.

“நாததி” எற

இப?ேய /;தி எபைத# /திெயெற)ணி தமாறிேன. ஓாிடதிேல,

‘தி;த7/மாப, னலாB?ேல உயி ேபாகிற ஞமA#/ தா9

வ;தி

பMசாBசரமாகிய மதிரைத# ெகாதப?. ’ எ6 இ;த1. ‘இ1 ைஜன
%லாயி8ேற; பMசாBசர மதிர
சேதக

இ7ேக எப? /1ெகா)ட1?’ எற

வத1. 5லதி “ஞமA# கமி தீதவா6 ” எ6 இ;#கிற1. ‘அமி1’

எபத8/, ‘பMசாBசரமாகிய மதிர ’ எப1 உைரயாக இ;த1. ‘மதிரைத

ெயறி;தி;#க ேவ) : யாேரா பிரதிைய பா1 எLதின ைசவ பMசாBசர

எ6 ேசெதLதி விBடா’ எ6 +தA க;திேன. பினாேல வாசி1

வ;ைகயி “ஐ பத வமித +)டா” (946) எ6 வத1. ேவறிட7களி உள
உைரயா பMச நமகார மதிரெம6 ெதாித1. ைஜன ந)பகைள

விசாாிேத. அவக மிக4

எளிதி, “அ;க, ^த, ஆசாாிய, உபாதியாய,
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ஸா1#கெள9

பMச பரேமT?கைள வண7/த8/ாிய ஐ1 மதிர7கைள

பMச நமகாரெம6 ெசாவ1 ஸ பிரதாய ” எ6 ெதளி46தினாக.

இப? தமாறி தமாறி- சிரமபவதி என#/ அK ேதாறவிைல,
ேமK , ேமK

உஸாகேம உ)டாயி86. ஏேத9

ஒ; ேம8ேகாேளா, ஒ;

விஷயேமா, ஒ; பாடேமா ெதாியாம மய7கி தவி1 நி6 பிற/ விள7கினா
அத8/ + பBட சிரம7கெளலா

ஏ8ப .

இைடயின ரகர1#/

மற1ேபா/ ; பி9

பதிமட7/ ஊ#க

வAன றகர1#/ ேபதெதாியாம த#கி நிற

இட7க பல. உைர இ1, 5ல

இ1, ேம8ேகா இ1 எற ேவ6பா ெதாியாம

+BபBட சதப7க பல. ந-சினா#கினிய;ைடய அவயதிேல வ;

பாட8 ப/திகைள ேத?# க)பி?#க +?யாம மய7கிய சமய7க பல. ஓ

ஏB#/

ம8ேறா ஏB#/

இைடேய உள பாட ேபத7களா அைடத

கல#கதிA;1 மீள வழியிறி மய7கிய நிக3-சிக பல. உைர#/ 5ல+

5ல1#/ உைர.

கிைட#காம பல+ைற இடபBேட. ேம8ேகா எத8காக

உைரயாசிாிய காBகிறாெரப1 விள7காம பல தடைவ தய7கிேன. ைஜன
விஷய7களி [@#கமான சில ெச திக விள7காைமயா ேமேல வாசி#க
+?யாம பலகால தமாறி நிேற. இல#கண- ெச திகைள

அைம1#ெகாள வைக ெதாியாம பலவா6 ேயாசி1 பல சமய7களி
/ழ பிேன.

இப?- சிதாமணி ெய9

காவிய-ேசாைலயி நா சMசார

ேநத கல#க7கG இடபாகG

தைடகG

ெச ைகயி

மய#க7கG நாளைடவி

இைறவன;ளா சிறி1 சிறிதாக ெதளியலாயின. பதிபி#கலாெமற என1

ச7க8ப

-----------

நிைறேவ6ெம9

ந பி#ைக உ6தியாயி86.

93. 9: லாப;க
/ பேகாண

காேலஜி உள ஆசிாியகG

மாணா#ககG எபா

ைவதி;த ேபரபினா எ ேவைலைய- சிரமமிறி நா தி;தி.ட பா1
வேத. இைடயிைடேய தி;வாவ1ைற#/- ெசறைமயா அ>வாதீன-
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ச பத+

ேசல

என#/ ஊ#கைத உ)டா#கி86. அ?#க? தியாகராச ெசB?யா,

இராமவாமி +தAயா +தAய அபக என#/# க?த எL1வாக.

அவகGைடய க?த7க ேநாி பழகி ேபவைத ேபாற இபைத
உ)டா#/ .
மீBட நில

+னேம ெதாிவிதப? / ப விஷயதி என#/ எ>வைக# கவைல.மிலாம
எ தைதயாேர கவனி1 வதா. / ப பா1காபி அவைர ேபாற

க;1

ஒL7/ உைடயவக மிக- சிலேர. அவ மிக4

ெசBடாக- ெசல4

ெச 1 ெபா;ைள- ேசமி1- சீB ேபாBடா. அவ;ைடய +ய8சியி பயனாக

1884-ஆ

வ;ஷ ஆர பதி, எ7க பர பைர- ெசாதாகிய நிலைத

ஒ8றியிA;1 P. 770 ெசKதி மீBேடா . பல கால

பர பைரயாக#

/ ப1#/- ெசாதமாக வத நில பிற ைகயி உளேதெயற வ;த எ
தைதயா;#/ இ;த1. ஆயி9

அைத மீBக +?யாத நிைலயிA;தா.

இைறவ தி;வ;ளா என#/ உதிேயாக கிைடத1

க)@

க;1மாக-

ேசமித பணைத# ெகா), +தA அத நிலைத மீBடா திய நிலெமா6
வா7கியி;தா8Qட அவ;#/ அ>வள4 தி;தி ஏ8பB?ரா1.
ேசல

இராமவாமி +தAயா

இத நிைலயி என1 சிதாமணி ஆரா -சி நறாக நட1 வத1. இன இன

ப/திகைள ப?ேதென6 இராமவாமி +தAயா;#/ எL1ேவ. அவ மி#க

சேதாஷைத ெதாிவி1 விைட எL1வா. 1880-  அ#ேடாப மாத 30எLதிய க?தெமாறி “,,,,சிதாமணி +Lவ1
அதி சில சேதக7க இ;பதாக4

ஒ; விைச பா#/

ஒ; விைச தா7க பாததாக4

த7க க?ததா ெதாிய வ;கிற1. ம6ப?

பYதி சேதக7க ஏற#/ைறய +Lவ1 தீ1

விெம6 என#/ ேதா86கிற1. த7கGட ம6ப?.

அத தகைத

ப?#க என#/ எெபாL1 உத4ேமா கட4G#/ தா ெதாி. . ஆகிK

இ;வ;

ஒ; விைச ப?ேபாெமற ந பி#ைக மாதிர

இ;1

ெகா)ேடயி;#கிற1” எ6 ெதாிவிதி;தா. அதனா அவ;#/சிதாமணியிKள வி;ப+

எபாKள அ

ெச6 +தAயாேரா சில கால

உ)டாயி86.

லபBடன. ‘ெசைன#/-

இ;1 வர ேவ) ’ எற ஆவ என#/
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இைடயி தியாகராச ெசB?யாைர ஒ; +ைற ேபா  பா1 வேத.
சிதாமணிைய ப8றி அவாிட

ெசாAய ேபா1 அவ மி#க /Iகலேதா

எைன பாராB?னா. விள7காத ேம8ேகாகளி தி;#ேகாைவயாாிKள

சிலவ8ைற அவ ஞாபகதிA;1 ெசானா. அவ8ைற# /றி1# ெகா)ேட.
ஒ; சமய

அவ Eவாe ராணைத அ-சிBடா. அவ வி; பியப? நா9

அைத பாைவயிB- சிற பாயிர

ெகாேத.

மகாமக
தா;ண வ;ஷ

மாசி மாத

(1885 மா-) மகாமக வத1. அேபா1

/ பேகாணதி அளவ8ற ஜன7க Q?ன. தியாகராச ெசB?யா;

வதி;தா.

தி;வாவ1ைறயிA;1 D பிரமணியேதசிக பாிவார1ட விஜய
/ பேகாண

கனவாகG

ெச 1

ேபBைட ெத;விKள த7க மடதி த7கியி;தன. பல
வி1வாகG

வ1 அவைர# க) ேபசி இ86- ெசறன.

அ#காலதிெலலா நா ேதசிக;டேன இ;1 வேத. அதனா பல திய

மனிதகைள அறி1 ெகாG

சதப என#/ வா த1.

மடதி ஆதரவி வளத என#/ எ உதிேயாக வ;வாயிA;1 த#க
சமயதி ஏேத9

ஒ; தம மடதி நடத ேவ)ெம6 ஓ எ)ண

இ;த1. அதைன மகாமக காலதி நிைறேவ8றிேன. பிரமணிய ேதசிகாிட
%6 Pபா

ெகா1, “மடதி மேகவர Eைஜயி ஒ; பாக1#/

ைவ1#ெகாள ேவ) ” எ6 ெசாேன. ேதசிக மிக4 மகி31. “மட1
பிைளயாகிய நீ7க இப?- ெச ய ேவ)?ய1 அவசியமிைலேய” எறா.

நா உசிதமாக விைட அளிேத. மகாமக விழா +?தபி தி;வாவ1ைற#/

தி; ைகயி எ தைதயா;#/ என#/ aதா பர7கG , எ /மார

சிரMசீவி கயாணதரதி8/- சதிரஹாரெம9
அளிதா.

ெபானாபரணெமா6

மதியா-ன மாமிய +ய8சி
ஆதீன#கா6பா6 , தி;விைடம;I D மகாA7க வாமி ஆலய விசாரண#

க;த;மாகிய பிரமணிய த பிராெனபவ அத தல ச பதமாக தா
ெச 1 வ;

ைக7காிய7கைள ஆதீன கதாிட

வி)ணபி1#ெகாGைகயி
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சில காலமாக அ>வாலயதி நி6 ேபாயி;த வஸேதாஸவைத மீB

நடத ேவ)ெம6 ெசானா. ேதசிக அப?ேய உதர4 ெகாதா. அத

உஸவ

நடபத8/ாிய ஏ8பாக நைட ெபறலாயின த பிரா ேதசிக;ைடய

+னிைலயி எைன ேநா#கி, “தி;விைடம;I தல ெப;ைமைய

ெப; பாேலா நறாக ெதாி1 ெகாளவிைல. பைழய ராண7க

இ;தாK

அவ8ைற ப?1 ெபா; ெதாி1ெகாபவ மிக4

சிலேர.

ஆதA தா7க அத தலமாகாமியைத- ;#கமாக வசன நைடயி
எLதினா அ-சிB யாவ;#/

ெகா#கலா . அ-சி

நா ஏ86# ெகாகிேற” எறா. ேதசிக;

ெசல4 +தAயவ8ைற

அ>வா6 ெச வ1 நலெம6

/றிபிதா. நா எL1வதாக ஒ#ெகா)ேட.

ஒ6 ,

தி;விைடம;I;#/ ஞான#Qதெரபவாிய8றிய தமி3 ராண
ெகாBைட\ Dசிவ#ெகாL1 ேதசிக இய8றிய ராண

ஒ6

உ).

சிவ#ெகாL1 ேதசிக இய8றிய ராணைத ப?1# /றிெப1# ெகா)

தி;விைட ம;I தலமகாமியைத எLதி +?ேத. அத8/ “Dமதியா-ன
மாமிய ” எ6 ெபயாிB, 5தி, தல , தீத7களி சிற , வழிபBேடா
வரலா6

எLதி- பிரமணிய ேதசிகாிட1

பிரமணிய த பிரானிட1

ப?1# காB?ேன. பிற/ த பிரான1 வி;பதிப? தி;விைடம;I உஸவ

5தியாகிய ஏகநாயக விஷயமாக ஓ ஊசK
எலா

தாலாB இய8றி- ேசேத.

+?தபிற/ த பிரா அதைன எ7ேக அ-சிடலாெம6 ேயாசைன

ெச தா. அத8/ + / பேகாண ராண+ , Eவாe ராண+
அ-சிடெப8ற விஷய

ெசைனயி

அவ;#/ ெதாி. . ஆதA அ7ேக அ9பி அ-சிB

வ;வி#கலாெம6 நா ெசானேபா1 அவ, “தக

இேபா1 Eதியாகி

இ;#கிற1. இத வஸேதாஸவ ஸமீபதி வ;கிற1; அத8/ தக

அ-சாகி வதா மிக4

உபேயாகமாக இ;#/ . தபா 5லமாக அ-# காகித7க

வ;வ1 , தி;1வ1மாக இ;தா /றித காலதி நிைறேவ6ெம6

ேதா8றவிைல. உ7கG#/ இேபா1 `4 காலமாக இ;பதா, நீ7கேள
சிரமைத பாராம ெசனபBடண

ெச6 ேநாி இ;1 காாியைத +?1#

ெகா) வரலா . ெசல4 சிறி1 அதிகமானாK

காாிய மிக4 உயத1”

எறா. அவ வாைத க;  தின# QA த;வதாக- ெசாKவ1 ேபால

இ;த1. அ1வைரயி ெசைனையேய பாதிராத என#/ அத நகர1#/

ேபா

ஆ7/ள அறிவாளிகேளா பழக ேவ)ெமற வி;ப

அறி.

ேசல

இராமவாமி +தAயாைர# க) சில கால

இ;த1.

உடனி;1
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சிதாமணிைய ப?1# காBட ேவ)ெமற ஆவK

நிைறேவ8றி# ெகாG

ெபா;B இத# காாிய

உ). இவ8ைற

ஏ8பBட1 நம1

நலதி;Tடேம எ6 நா எ)ணி, அ>வாேற ெச6 தகைத அ-சிB#

ெகா) வ;வதாக ஒ#ெகா)ேட.
ெசைன பிரயாண

ஒ; நல நாளி றபB நா எபா பாட7 ேகB# ெகா)?;த சித பர
சாமிநாைதய, சித பர

ேசாமதர +தAயா எபவகGட ெசைன#/-

ெசேற. என#/ உதவி ெச வத8/ ேவ6 ஒ; மனிதைர- பிரமணிய

த பிரா அ9பினா. இராமவாமி +தAயா ப7களாவி த7கிேன.

ெசைனயி ஜீவரYாமித அ-#Qடதி நா ெகா) ேபான தகைத
அ-#/# ெகா1 அைத#கவனி1# ெகாG ப? உட வத இ;வாிட+
ெசாAவிB ெப; பாK

இராமவாமி +தAயா;ட இ;1 ெபாL1ேபா#கி

வேத சீவக சிதாமணிைய ப8றிய ெச திகைள நா எ1- ெசானேபா1
தி;தி அைடதா. “எப?யாவ1 அைத +?1

அவ ேகB மிக4

ெவளியி7க. இ7ேக வதி;1 பதி ேவைலைய நிைறேவ8றலா .
எனாலான சகாயெமலா

ெச கிேற” எறா. “அைத ஆர பிபத8/ நீ7க

காரணமாக இ;தீக; Eதி ெச வத8/ நீ7கேள உதவி ெச ய ேவ) ”

எ6 நா ெசாேன.

இராமவாமி +தAயா உதவி
ெசைனயி நா இர) வார7கG#/ ேம த7கியி;ேத. மதியா-ன

மாமிய

பதிபிபைத ஒ; காரணமாக ைவ1# ெகா) ெசைன#/

வதாK , எ9ைடய ேநா#க அநகரைத.

அ7/ள அறிஞகைள.

பா1 ெதாி1 ெகாளேவ) ெமபேத. இராமவாமி +தAயா;ைடய

ேப;தவியா அேநா#க
ஒ>ெவா; நாG

மிக எளிதி ைகQ?ய1.

+தAயா பி8பகA த ேகா- வ)?யி எைன அைழ1#

ெகா) றபவா. பிர^ெட^ காேல], காெமா பாAட கிள +தAய
இட7கG#/ ேபா
ஒ>ெவா;வைர.

அ7/ளவகG

என#/ பழ#க

வ;பவகGமாகிய கனவாகளி

ப)ணி ைவபா. அவக ெகௗரவைத
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என#/ எ1ைரபேதா எைன ப8றி.

அவகளிட

ெசாவா. அவ;ைடய

உதவியினா நா ஜB] +1சாமி ஐய, ஸ. வி. பாTயைமய7கா, Dநிவாச
ராகைவய7கா, ப ம விஜயர7க +தAயா, ர/நாதராய +தAய பல

கனவாகGைடய பழ#கைத ெப8ேற. பிர^ெட^ காேலஜி8/- ெச6

E)? அர7கநாத +தAயாைர. , ெதாLX ேவலா.த +தAயாைர.
அ>வி;வ;

என#/ மிக4

ெந;7கிய ந)பகளானாக, வனா/ல

dபாி)ெட)ெட) ேசஷகிாி சாதிாியாைர.
கி;Tணமாசாாியைர.

தமி3 ப)?த

க) ேபசிேன. ரசபா#க

+தAயா, ேசாடசாவதான

பாேத.

அTடாவதான

சபாபதி

பராய ெசB?யா, கதிேவ8கவிராய, காMசீர

இராமவாமிநா., ேகாமளீவர ேபBைட இராசேகாபாலபிைள, dைள அப
ெசB?யா, dைள ேசாமதர நாயக, தி;மயிைல ச)+க

பிைள +தAய

வி1வாகைள பா1 ேபசி இ8ேற. அTடாவதான சபாபதி +தAயா

D மீனாBசி தர

பிைளயவகGைடய சகபா?யாதA அவ;ைடய

பிைளயவகளிட

பாட

லைமைய ப8றி ேபசினா. ேசாடசாவதான

சிற#கைள.

ேகBட விஷயைத.

பராய ெசB?யா தா

அலவ பிரா9ைடய

எ1- ெசானா. நா க)ட வி1வாக பல பைழய

பாடகைள- ெசானாக. அவ8ைற# ேகB# /றி1# ெகா)ேட. நா9

என#/ ெதாித ெச .Bகைள- ெசாேன.

ெசைன நகரதி பா#க ேவ)?ய ெபா;BகாBசி- சாைல, கட8கைர,
ேகாயிக, தகசாைலக, சவகலாசாைல +தAயவ8ைற. பாேத.
வி1வாகைள.

அறிஞகைள. பா1 பழகிய1 கிைடத8காிய ெபாிய

லாபமாக ேதாறிய1. சிறத உதிேயாக பதவிைய வகித ெபாியவகெளலா

அட#கமாக4 , அபாக4

இ;பைத# க) நா வியேத. / பேகாணதி

பதிைன1 அல1 இ;ப1 Pபா

அBடகாஸைத. ஆட பரைத.

மி#க ஆ-சாியைத உ)டா#கிய1.

ச பள

ெப6

/மாதா ெச .

க)ட என#/ அெபாியவகGைடய நிைல

ஆதீனதி க3
ஒ; நா த7கசாைல RதியிKள காசிபாB? ேஹாBடK#/ ெசேற. உேள

/த1

அ7கி;த சில, “வா;7க, வா;7க. எ7ேக இ>வள4 Iர

வத1?”

எ6 எைன வரேவ86 உபசாிதன. ‘இெதன இப? வரேவ8கிறாகேள;
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ஏேத9

ேமாச

இ;#/ேமா! எ6 +தA நா சேதகமைடேத.
ச>வா1 ெபாB , ேப-

அவகGைடய சாிைக அ7கவதிர+

அவக

ச7கீத விவாகெளபைத லபதின. நா அவகைள# கவனி1#

ெகா)?;த ேபாேத ஒ;வ, வதீக? ப)டார ஸநிதிக ெசௗ#கியமாக
இ;#கிறாகளா?” எ6 ேகBடா. அத# ேகவியிA;1 அவக எைன
ப8றி ெதாிதவகேளெய6 உணேத.

“உ7கைள இனாெர6 ெதாியவிைலேய” எேற நா.
“எ7கG#/ உ7கைள நறாக ெதாி. ; நீ7க பிரமணிய ேதசிக;#/
ப#கதிேல இ;aகேள! ஆஹா! என சைப என ச7கீத !”

எ7ேகேயா இ;#/ தி;வாவ1ைறயி க3 ெசைனயி அத இடதி

பிரமணிய ேதசிக;ைடய I ைம. , வளைம. ,

Rசியத8/# காரண

கவி- சிற , ெப;ைம.ேம எபைத உணேத. அத வி1வாக

தி;வாவ1ைறயி நைடெப6

/;Eைஜ- சிறைப.

வி1வாகGைடய தரமறி1 ச மான
விேசட7கைள.

அழைக.

ம8ற

பாராB?னாக. அ;கிA;த ம8றவகG#/ தி;வாவ1ைற

யாதீனதி ெப;ைமகைளெயலா
அப?.

ெச .

பிரமணிய ேதசிக

ஓ இட

விாிவாக எ1- ெசானாக. “அப?யா?

இ;#கிறதா? நீ7க ெசாவைத பாதா அத மட

ஒ;

ெபாிய விதியாaடமாக வலேவா இ;#க ேவ) ?” எ6 ேகBடவக வி மித
மைடதாக.

அத# QBடதினிைடேய அவக ேப-ைச# ேகB# ெகா)?;த ேபா1 நா
கைரய8ற இப# கடA ஆ3தி;ேத. பிரமணிய ேதசிக ெப;ைமைய-

ெசாKவதி நா9

கல1 ெகா)ேட.

/B? த பிரா
ஒ;நா பிரமணிய ேதசிகாிடமி;1 என#/ ஒ; தி;+க வத1. ‘ெசைனயி

நாB பிைளயா ேகாவி ெத; மடதிKள வி1வா
ஆ6+கத பிரானிட

ஒ; /B?த பிரா ப?1 வ;வதாக ெதாிகிற1. நா
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மகாமக1#/# / பேகாண

ேபாயி;தேபா1 அத# /B? த பிராைன#

/ற# /? ம?1# காாியத அபா பிைள. , ெத வ சிகாமணி ஐய;

அைழ1 வ1 காB?னாக. அவ;ைடய ேதா8ற ெபாA4 க)ைண# கவத1

ஸ கி;ததிK தமிழிK

நா

ேகBட ேகவிகG#/ அவ Qறிய விைடக

தி;திைய அளிதன. அவ கிைடதா இ7ேக சின பBடதி8/

ஏ8பதலாெம6 நிைன#கிேறா . அவ;#/- ச மதமி;தா அவேரா கல1

ெகா) அவைர இ>விடதி8/ அ9ப ேவ) ” எ6 அதி எLதியி;தா.
நா ெசைன#/ வத நா +த அத# /B? த பிரா அ?#க? எபா

வ1 உபசார வாைதகைள ேபசி# ெசவா. அ-#Qடதி8/ அவ இ;த

இடதி8/

சமீபமாதலா அவ வ1 எைன பாபத8/ அ9Qலமாக

இ;த1. அவாிட

D பிரமணிய ேதசிக;ைடய உள# /றிைப ெதாிவித

ேபா1 அவ மகி3-சிேயா ஒ# ெகா)டா. பிரமணிய ேதசிக;#/

இ>விஷயைத எLதி ெதாிவிேத. அவ உடேன த பிராைன

தி;வாவ1ைற#/ அ9பி ைவ#க ேவ)ெம6 எLதினா. அதப?ேய

எ9ட வதி;த சித பர

சாமிநாைதயைர 1ைணயாக- ேச1 அத#

/B? த பிராைன தி;வாவ1ைற#/ அைழ1 ேபா/ ப? ெச ேத.
மதியா-ன மாமிய

அ-சாகி# ெகா)?;த1. இைடேய திVெர6 ஒ; நா

தியாகராச ெசB?யா க) ைவதிய

ெச 1 ெகாவத8காக த

ம9TயகGட ெசைன#/ வ1, நா இ;#/

இராமவாமி +தAயா

ப7களாவி சில நா த7கினா. அபா அவ த +ைடய சகபா?யாகிய பராய

ெசB?யா 5லமாக ேவ6 ஜாைக ஏ8பதி# ெகா) அ7ேக ெச6 இ;1
வதா. நா அவ;ட இ;1 ேபசி. , பா#க ேவ)?யவகைள பா1
அ- ேவைலைய# கவனி1

வேத.

ெசைனயிA;1 தி; பிய1
தக

+?த4ட றபB தி;விைடம;I;#/ தி;#கயாண தினத6

ெச6 பிரமணிய ேதசிகாிட
விஷய7கைள.

தக பிரதிகைள ஒபி1 நிக3த

ெசாேன. எலாவ8ைற.

“சாமிநாைதய பBடண

ேபா

ேகB அவ மிக4

தி;தி.86,

வததி 56 லாப7க உ)டாயின. ஒ6

அவைர- ேசத1. ம8ற இர)

மட1#/ இலாப . பல ேபகைள பழ#க

ெச 1 ெகா)ட1 அவ;#/ நைம. மதியா-ன மாமிய

ெவளி வத1
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/B? த பிராைன வர- ெச த1

மட1#/ உபேயாகமானைவ” எ6

பாராB?னா.

வஸேதாஸவ மிக- சிறபாக நடத1. மதியா-ன மாமிய அ-சமயதி

யாவ;#/
---------

வழ7கபBட1.

94. இைடேய வ8த கலக
அ?#க? ஆரா 1 வதைமயா, எ நிைன4 +Lவ1

இ;த1. அதி எ மன

சிதாமணி மயமாக

ஆ31விBட1. காைலயி நா எLத4ட

சிதாமணி +கதிதா விழிேப. ப ேத 1 அ9Tடான

ஆகார

ெச த4ட

ப)@ேவேனா இைலேயா சிதாமணிைய ஆரா ேவ. காேலஜி8/

ேபாக ேநரமா விேம ெய6 க;தமாBேட. காேலஜி அ?#/ +த மணி எ

காதி விL1 சிதாமணியிA;1 எ க;ைத வAய பி?1 இL#/ . அவசர
அவசரமாக- சாபிB விB றபேவ. சில நாBகளி சாபிடாமேல

ேபா விேவ. காேலஜி பாட

ெசாKைகயி இைடேய எதைனேயா +ைற

சிதாமணிைய ப8றி பிைளகG#/- ெசாKேவ. அவகளி பலைர எ
RB#/ வர- ெசாA பாட ேபத
ெச 1

பா#க- ெச 1

/றி#கைள எLத-

சிதாமணி ெதா)? ஈப1ேவ. பி8பகA காேலஜிA;1

RB#/ வத4ட சிதாமணிைய எ1#ெகாேவ. எ7க RB

தி)ைணயி சிறிய ைக ேமைஜயிேம பிரதிைய ைவ1# ெகா) எதைனேயா
இர4க சிதாமணி ஆரா -சியி மனெமாறியி;ேப. என#/- சிதாமணி. ,

சிதாமணி#/ நா9 1ைணயாக ெபாL1 ேபாவேத ெதாியாம ஆரா -சி
நைடெப6 .

காேல] ஆசிாியகளி ஒ;வ ஓ இர4 பனிர) மணி வைரயி ஒ; ந)ப
RB? சீBடா? விB எ7க ெத; வழிேய த

RB#/- ெசறா. எ7/

இ;

d3த இரவி ெவளி தி)ைணயி நா உBகாதி;தைத# க) விய86,
“எைன இ1? இ9

உBகாதி;#கிறீகேள? நா ேபா/

இ;தீக; இேபா1

உBகாதி;#கிறீகேள?” எறா. ;#கமாக விைட

ெசாA நா அவைர அ9பி விBேட.
சிதாமணி பிரபMச

ேபா1

இப?ேய
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அத தனிைமயிேல தி;த#க ேதவ எைன எ7ெகலாேமா அைழ1-

ெசவா. இராசமார1# காBசிகைள# காBவா. ச-சதனி அதர1#/
அைழ1 ேபாவா. கB?ய7கார9ைடய ெசயகைள எ1- ெசாKவா.

சீவக ேபவா; விைளயாவா; Rர- ெசய ாிவா; இப விைளயாB?ேல
ஈபB?;பா; காத;வதைத காBசி யளிபா; /ணமாைல ேதா6வா.
இ>வள4 காBசிகளினிைடேய எ உட தா இரவி தனியாக இ;#/ேமயறி
எ மன

சிதாமணி பிரபMசதிேல விாித இட7கைள.

நிக3-சிகைள.

அளவிB இ6 . இைடயிைடேய ஆரா -சி நிைன4

உ)டா/ , சி#ககG

கல#க7கG

காBசிக மைற. . தக+

ேபாாி . விஷய

ேதா6 . அேபா1 சீவகசிதாமணி#

எL1#கG

+ நி8/ . பாட ேபத7க வ1

விள7காத /ழபதி தமா6ேவ. திVெர6 திய ஒளி

உ)டா/ . விஷய ெதளிவா/ . ம6ப? தக+

மைற1 வி .
தாேமாதர

நீ)ட கால

எL1

இத உலக+

பிைளயி பழ#க

இப?யி;#ைகயி ெசைனயிA;த சி.ைவ. தாேமாதர பிைள என#/

எLதியப?ேய / பேகாணைத அைட1 அ7ேக வ#கீலாக இ;1 வதா. அவ

+னேம ஒ; ெபாிய உதிேயாகதிA;1 ெபஷ ெப8றவ. அவ அ?#க?

எ RB#/ வ1 தமி3 %க விஷயமாக- சலாப

ெச 1 பழகலானா.

/ பேகாண1#/ அ;ேக.ள க;Eாி ஜாைக ைவ1# ெகா)?;தா. அவ

RB#/ நா9

அ?#க? ேபா

வ;வ1) தா

பல தமி3 %கைள பதிபி#க

எ)ணியி;பதாக ெதாிவிதேதா தி;வாவ1ைற ெச6 D பிரமணிய
ேதசிகைர தாிசி#க ேவ)ெம6 வி; பினா. அ7ஙனேம நா அவைர

அைழ1- ெச6 ேதசிக;#/ பழ#க

வ?க இ;#/ெம6

ெச விேத. மடதி பல ஏB-

அவ8ைற த +ைடய பதி#/ உபேயாகி1#

ெகாளலாெம6 அவ க;தினா. ேதசிக;ட ெச த ச பாஷைணயிA;1

அவ;ைடய கவியறிைவ.

ெப;தைமைய.

/ பேகாணதிKள கனவாகைள.
அவ வி; பியப? பழ#க

உண1 ெகா)டா.

வ#கீகைள. தாேமாதர

ெச விேத. நா7க இ;வ;

பிைள#/

அ?#க? தமி3

ச பதமானவிஷய7கைள ேபேவா . அவ பல விஷய7கைள# ேகBபா; நா
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ெசாKேவ. யா3பாணதிKள பல வி1வாகGைடய ெச திக அவ

5லமாக ெதாிய வதன. அவ;ட ஆரா -சி#/ உதவியாக, யா3பாண1

நO சி8. ைகலாச பிைள எற ஒ;வ இ;தா. அவ நல அறிவாளியாக

ேதா8றினா; எபா மி#க அட அவ பழகினா.
ஒ; நா ச பாஷையயி D மீனாBசிதர
மி#க வி;ப+ைடயவகெள6
ெதாியவதனெவ6

தாேமாதர

பிைளயவக க பராமாயணதி

அவகளிடமி;1 பல தி;தமான பாட7க
பிைளயிட

ெசாேன. அறி.

மடதிKள பிரதிகைள ைவ1#ெகா) இராமாயண

+Lவ1

பாட7கைள# ைக பிரதியி /றி1#ெகா)ேட ெச திைய.

ேசாதி1 நல

ெதாிவிேத.

பி அவ எனிட+ள க பராமாயண பிரதிைய ஒ>ெவா; கா)டமாக வா7கி
நா ெச தி;த தி;த7கைளெயலா த பிரதியி ெச 1ெகா) எ

பிரதிைய எனிட

தி;பி# ெகா1 விBடா.

ஒ; பி8பகA
ஒ; நா பி8பகA தாேமார

ெகா)?;த பி, “த7களிட

பிைள எ RB#/ வதா. ெநேநர

ேபசி#

சிதாமணி விேசஷ உைர.ள பிரதிெயா6

இ;#கிறெத6 , அதைன ஆரா 1 ைவதி;#கிறீகெள6 , அ1 நல
பிரதிெய6

ெசைனயி நாவல பதி %கைள மீB

பதிபி1 வத

சதாசிவ பிைள ெசானா. சிதாமணிைய பதிபி#கலாெம6 நா

எ)ணியி;#கிேற. ெகாL பிA;#/

ெபாிய பிரவாகிய கன

அத பதி#/ ேவ)?ய ெசல4 +Lவைத.

தா

ராமநாதனவக

ெகாபதாக என#/

வா#களிதி;#கிறா. த7க பிரதிைய# ெகாதா எனிட+ள பிரதிேயா

ஒபிB#ெகா) பதிபிேப” எறா.
“மிக4

சிரமபB பல வ;ஷ7களாக- ேசாதி1 ைவதி;#கிேற. நாேன

அதைன அ-சிட எ)ணியி;#கிேற. ஆதலா ெகா#க மன வரவிைல” எ6
ெசாA நா ம6ேத.

தாேமா:- இத விஷயதி நா மி#க அ9பவ+ளவ. சீவகசிதாமணிைய

பதிபி#க +தA அதிக பண

ேவ) . ெசனபBடணதி அ-சிடேவ) .

நீ7க இ7ேக இ;1 ெகா) ெசைனயி அ-சிவெதறா எளிதி
+?யா1. நா ெதாட7கிேனனானா இ9

56 நா/ மாத7கG
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தகைத நிைறேவ8றி விேவ. உ7க ைகயி ெபா7கK#/ +%6
பிரதிக த;ேவ.

நா :- இத8/ + ெசைனயி / பேகாண ராண

அ-சிBட1). ேசல

+தAய சில %கைள

இராமவாமி +தAயா ேவ)?ய உபகார7கைள-

ெச வதாக வா#களிதி;#கிறா.
தாேமா:- அவ என உபகார

ெச வா? பண

ேவ)மனா சிறி1 ெகாபா.

‘P’ பாபாரா? பதி#/ ேவ)?ய அைம#கைள- ெசாA த;வாரா?

நீ7க +னேம பதிபித / பேகாண ராண

ேபாறத6 இத %. இைத

பதிபி#க ேவ)?ய +ைறேய ேவ6. ெசைன#ேக ேபா

அ7ேக ேநாி இ;1

காாியைத +?#க ேவ) . அ7/ள காB?T அ-#Qட தைலவ என#/

மிக ேவ)?யவ. நா எ1 ெசானாK நிைறேவ8றி த;வா. இத விஷயதி

காேல] ேவைல ேவ6 உ7கG#/ ஒ; தைடயாக இ;#/ .

நா:- காேல] ேவைல என#/ ஒ; தைடயாயிரா1. ஒழித ேநரதிதாேன நா

இத ேவைலைய# கவனிேப? அவசியமானா `4 வா7கி# ெகாGகிேற.

நா எLெதLதாக ஆரா 1 ைவதி;#/

எ உைழ Rணாக அேறா ேபா

வி ?

%ைல உ7களிட விவதானா

தாேமா:- ஏ Rணா/ ? அ>வள4 நறாக உபேயாகபேம! நீ7க ஆரா 1

க)ட விஷய7கைள எ பதிபி ேச1# ெகாGகிேற. உ7க ெபயைர.

ெவளிப1கிேற. நீ7க பதிபிபதாக இ;தா உ7க உைழைப ப8றி
நீ7கேள பாராB?# ெகாள +?யா1. நா பதிபிதா உ7கைள- சிறபி1

நறாக எL1ேவ.
க3 ேவ)டா

நா:- என#/ க3 ேவ) ெம6

பிற எைன பாராBட ேவ)ெம6

நா எதி பா#கவிைல. நா பதிபிபதாக- ெச 1 ெகா)ட ச7க8ப+ ,
அத ெபா;B ேம8ெகா)ட சிரம7கG
ேயாசி#கிேற.

Rணாகி விேமெய6
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தாேமா:- இ1வைரயி நீ7க பBட சிரம

உ)ைமயான சிரம

ெபாித6. இைத பதிபிபதிேலதா

இ;#கிற1. அத- சிரம

உ7கG#/ ஏ8பட ேவ)டாேம

ெய6தா ெசாKகிேற. நா அத 1ைறயி உைழ#க ேவ)ெம6

தீமானி1- சில %கைள ெவளியிB?;#கிேற. ஆைகயா எைன தமிLல/

நறாக அறி. . சிதாமணி எ பதிபாக ெவளிவதா அத8/ ஏ8ப

ெகௗரவேம ேவ6. அதேனா உ7க ெபய;
நா:- நீ7கG

ெவளிப .

ஆர பதி எைன ேபாலதாேன இ;தி;aக? நா

பதிபி1 ெவளியிBட பிற/தாேன உலக அைத மதிப1
வ; ?

‘இராமாயண

மதியாத1

ெதாிய

பதிபி#கலா ’

தாேமா:- ஏதாவ1 %ைல பதிபி#க ேவ)ெமற வி;ப

உ7கG#கி;தா

க பராமாயணைத ெவளியிடலாேம! நீ7க பல வ;ஷ7களாக ஆரா 1

ைவதி;#கிறீக. அ;ைமயான தி;த7கைள உ7க பிரதியி8 க)ேட.

இராமாயண1#/ எலா %கைள. விட மதி அதிக . பதிபிதா

)ணிய+

உ).

நா:- அதிK

ெபா;B ெசல4 இைலயா?

தாேமா:- இ;தா என! இராமாயண

பதிபிபதாக இ;தா பிர#க நா

நாென6 ெபா;Gதவி ெச ய +வ;வாக. ஒ>ெவா; கா)டமாக

பதிபி.7க. நாேன ஒ>ெவா; கா)ட1#/

ஒ>ெவா; கனவாைன உதவி

ெச ய ஏ8பா ெச கிேற. சிதாமணி பதிைப என#/ விB வி7க.
எ மன நிைல
அ-சமய

என#/ ஒ6

ேதாறவிைல. மன

சிதாமணிைய பதிபி#/

விஷயதி தமிழிK

சMசலமைடத1.

ைஜன %களிK

ேதத அறி4 இ;தா நறாக இ;#/ெம6 ஒ; சமய

இ9

நா எ)ணிய1).

அேபா1 இத ெபாிய காாியைத நிைறேவ8ற நம#/- ச#தி.)டா எற
அபிபிராய

மனேத எL . ஆனாK ஒறிK

தளராம எப?யாவ1

பதிைப ெதாட7கிவிவ1 எற உ6திேயா இ;ேத. ‘ேசல

இராமவாமி
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+தAயா இ%ைல பதிபி#/

விஷயதி ேவ)?ய உதவி ெச வதாக

வா#களிதி;#கிறா. அைத ஆரா 1 பதிபிபதாக ஒ#ெகா) அத8/

ேவ)?யவ8ைற- ெச 1 வதி;#கிேறா . இேபா1 இவேரா இப?- ெசாA

ந

நா

பிரதிைய வி; கிறாேர!
பி வா7கலாமா? ந

ளி.

ைக தகதி ேபாB?;#/

ஒ>ெவா; /றி

ஒ>ெவா; ேகா

எ>வள4 உபேயாகமானைவ! ம8றவக க)கG#/

ஒ; சிறிய ேகாடாக ேதாறலா . ஆனா அத# ேகாB? ச7ேகததா

நம#/ேதா86

+?. ? நா

விஷய7க ேவ6. அத# /றி#கைள இவ எப? உணர

இBட ஒ>ேவா அைடயாள+

எ>வள4 விஷய7கைள

உளட#கிய1? அவ8ைற ம8றவ எப? ெதாி1 ெகாள +?. ? எ>வள4

ைஜன %க ப?1 விஷய7க ெதாி1 ெகா)ேடா ! எ>வள4 ைஜனகளிட

ெச6 சமய மறி1 நய1

பய1

ெகா)ேடா ! எலாவ8ைற.
அவேரா ஒ6
அவ மீB

ெகMசி.

சேதக7கைள ெதளி1

Rணா#கி விவதா’ எ6 இ>வா6 சிறி1ேநர

ேபசாம சிதைன ெச ேத.

மீB

பல விஷய7கைள- ெசாA எ சிதாமணி பிரதிைய

வி; பினா. அேபா1 நா, “எ தைதயாரவக ெவளிேய ேபாயி;#கிறாக.
அவக வத பி ேகB# ெகா), நாைள# காைலயி த7களிட

வ1 பதி

விஷயைத ப8றி எ க;ைத ெதாிவி#கிேற” எ6 ெசாேன. அவ,
“அப?ேய ெச .7க; இேபா1 தகைத# ெகா7க; நா ஒ; +ைற

பா1 ைவ#கிேற. பிற/ உ7க தீமானப?ேய ெச யலா . ெப; பாK

என#/ அ9Qலமாகேவ +?.ெம6 எதிபா#கிேற” எ6 ேகB#

ெகா)டா.

பிரதி ெகாேத
உேள ெசேற. நா ஆரா 1 தி;தி இர) பாக7களாக எLதி ைவதி;த

சிதாமணி# ைகெயL1 பிரதிைய எ1 வ1 அவ ைகயி ெகாேத.

உடேன அவ +கதி ஒ; பிரகாச

சேதாஷ

உ)டாயி86. அவ ெச த +6வAேல

ெபா7கிய1. “சாி. நா ேபா

ேவ)ேகாைள.

வ;கிேற. நா ெசானவ8ைற.

த7க தைதயாரவகளிட

எ

ெதாிவி1 நாைள# காைலயி
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வ1 த7க ச மதைத தரேவ) ” எ6 ெசாA எனிட
தக1ட த

வ)?யிேலறி த

விைடெப86

RB#/- ெசறா.

திய உண-சி
அ1 வைரயி சாவதானமாக ேபசி# ெகா)?;த தாேமாதர பிைள தக

ைக#/ வத4ட திVெர6 றபBட1 எ மனதி ஒ; திய உண-சிைய
உ)டா#கி86 பி9

சிறி1 ேநர

அவ ேபசியி;தா ஒ;கா அத உண-சி

உ)டாயி86 ஒறிK

தி ெசலவிைல. அவ ைக#/- ெசற பிரதி மீB

உ)டாயி;#/ேமா இராேதா அறிேய. அவ ேபான பி என#/ ஒ; மய#க

வ;ேமாெவ6 எ)ணி# கல7கிேன. ெவ/ேநர

வைரயி பலவைகயான

சிதைனகGட ஒ; ெப;7கவைலயி ஆ3தி;ேத. ெவளிேய ேபாயி;த எ

தைதயா அேபா1 வதா. எைன# கவனி1, “என! வழ#க ேபா இராம

ஒ; மாதிாியாக இ;#கிறாேய? என விேசஷ ?” எ6 ேகBடா. உடேன நா

+தA “ஒ6மிைல” எ6 ெசாAவிB, தாேமாதர பிைள வதி;தைத. ,

சிதாமணி பதி விஷயமாக நடத ச பாஷைணைய. , நான எனிடமி;த
ைகபிரதிைய# ெகாதைத.

ம8ற விவர7கைள.

ெசாேன. அவ,

“அவசரபB பிரதிைய# ெகாதி;#க ேவ)?யதிைல. ஆனாK

ேவ)டா . சிதாமணிைய நீேய பதிபிபதாக பலாிட

இர4

பகK

ஒ; கவைல.

கவைலபட

ெதாிவிதி;#கிறா .

அேத ேவைலயாக இ;1 வ;கிறா . நீதா பதிபி#க ேவ) .
இலாம D மீனாBசி தேரவர காபா86வா. நாைள#

காைலயி அவாிட

ேபா

நா ெசானைத- ெசாA# ைகெயL1 பிரதிைய

வா7கி வ1 ேமேல கவனி#க ேவ)?யைத# கவனி” எ6 ைதாியமாக-

ெசானா. “நாேன பதிபிப1தா +ைறயா/ ’ எற +?4#/ வேத.
ஆகார

ெச 1 விB பேத. I#க வரவிைல. தாேமாதர

ஒ6

ேதாறவிைல. ெபாL1 எேபா1 வி?.ெம6 காதி;ேத.

என சமாதான

பிைளயிட

ெசாA பிரதிைய தி; பி வா7கி வ;வ1 எ6 ேயாசிேத.

ெபாL1வி?த4ட அ9Tடான

சிரMசீவி தேரச9ட தாேமாதர

+தAயவ8ைற +?1# ெகா) எ த பி
பிைளயி RB#/- ெசேற. அவ

RB தி)ைணயி நா இ;1, அவ வ;வைத எதிபா1#

ெகா)ேடயி;ேத. நா வதைத# ேகB அவ ெவளிேய வதா. வதவ எ

பிரதிைய எ ைகயி8 ெகா1- சில சேதக7க ேகBக ெதாட7கினா.
அேபா1 யா3பாண

அ பிைக பாக உபாதியாய எபவ;

உட இ;தா.
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+த8 பாகைத பா#ைகயி 20 ப#க7க வைரயி அவ ேகா?B ‘ேப’
ெச தி;ப1 ெதாித1. அவ, ‘மீேன6யத’ எ9

அைடயாள

ெச .ளி

உைரயி உள ’ஏ8ைற ேம பதின’ எப1 என? பவ 1ைர அ-சிBள
தகதி ‘ேம பதின’ எ6 இ;#கிற1. இைத விள7க- ெச ய ேவ) ”

எ6 ேகBடா. விள#கிேன. “ெவறி# களி8ைற விாிதாரவ ெவறவா6 ’

எபத8/, ’பிறைர + ெவற ெவ8றிைய.ைடய களி6’ எ6 உைர

எLதியி;#கிறேத. என விஷய ?” எ6 ேகBடா: அைத. விள#கமாக-

ெசாேன.

அபா இவ8ைற ேபாற ேவ6 சில ஐய7கைள வினாவினா. விள#கமாக-

ெசாேன. எலாவ8ைற.

அபா நா தாேமாதர

ேகவிக மிக4

அ பிைக பாக உபாதியாய கவனி1 வதா.

பிைளைய பா1, “நீ7க இேபா1 ேகBட

சாதாரணமானைவ. க?னமான பாக7க இ%A எ>வளேவா

உ). அைவ விள7/வத8/ ஏ8ற ெசௗகாிய

உ7கG#கிைல. ஆதலா

இ +ய8சிைய நீ7க நி6திவி7க. நாேன பதிபிதைல ேம8ெகாேவ.

ெபா; விள7காம நீ7க எ7ஙன

பதிபி#க +?. ?” எேற. அவ, “%

இறவாம இ;#கேவ)ெமப1 எ க;1. ெபா;Gதவி கிைட#/ ேபா1

%ைல பதிபி1 விBடா ப?பவக ெபா; ெச 1 ெகாவாக” எ6

ெசானா. “விஷய

ெதாியாம ெவளியிBடா ப?பவக எ>வா6 ெதாி1

ெகாவாக? நா ஒ; வைகயாக வைரயைற ெச 1 ைவதி;#கிேற. ஆதலா

இத# காாியைத நாேன ெச ேவ. நீ7க பதிபிதாK
ஆனாK

எ +ய8சிைய நா விட ேபாவதிைல” எ6 ெசாA, எ

ைகயிA;த எ பிரதி இர) பாக7கைள. , அவாிட
த பி வச

பதிபி#கலா .

ெதாிவி1விB, எ

ெகா1, “இவ8ைற ஜா#கிரைதயாக RB?8/ எ1ேபா

ைவதி;. அபாவிட+

ய9பி விB அவாிட

ெசாK. நா பினா வ;கிேற” எ6 ெசாA

சிறி1 ேநர

ேபசிேன. எ7க ச பாஷைணகைள#

கவனித அ பிைகபாக உபாதியாய அவைர ேநா#கி, “ஐயா, இத ஐய பல+ைற

ஆரா 1 ஆ31 ப?தவெர6
பா#கவிைல ெய6

நீ7க ஒ; +ைறேய9

நீ7க இ;வ;

இ%ைல ப?1

ேபசி# ெகா)?;த

ச பாஷைணயிA;1 நா அறிேத. ஆதலா இத %8பதி ேவைலைய

இவாிடேம விB வி7க. நீ7க ேம8ெகாள ேவ)டா ” எ6 க)?பாக-

ெசானா. பிைள ஒ6

ெசாலாம ெமௗனமாக இ;தா. அபா
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அ>வி;வாிட+

விைடெப86 R வ1 ேசேத. மி#க கவைலேயா?;த எ

தைதயா சிதாமணி பிரதிைய பா1 ஆ6தK8றா. “ெவறி# களி8ைற”
எற ெதாடைர. , அ பிைகபாக உபாதியாயைர.

நிைன1#

ெகா)ேடயி;#கிேற.
-----------

95. சி8தாமணி பதி $ ஆர ப
சீவகசிதாமணிைய விைரவி அ-சிட ஆர பி#க ேவ)ெமற ேவக

என#/

உ)டாயி86. நறாக ஆரா 1 அதைன ெவளியிட ேவ)மானா பல

வ;ஷ7க ெசK . ஆனா ஒ>ெவா; விஷயைத.

சேதகமற ெதளி1

தி;தியான பிற/ தா ெவளியிவ1 எப1 எளித6. எ9ைடய ந)பகளி8

சில, “இப? ஆரா 1 ெகா)ேட இ;தா வா3வா +Lவ1

இதிேலேய

ெசலவாகிவி . நீ7க நிதானி1 பதிபிபத8/ ேவ6 யாராவ1 ெவளியிB
விவாக. இ1வைரயி ெதாித விஷய7கைள ஒ;வா6 அைம1#ெகா)

ஆர பி1வி7க. அத பதிபி ேவ)?ய தி;த7கைள-

ெச 1ெகாளலா . பதி#க வர வர விஷய+

தி;1 ” எ6 ைதாிய

ெசானாக. அேபா1 பதிபி#கலாெம6 நி-சய
ைகெயாப

ெச 1 ெகா)ேட.

வா7கிய1

’பதிபி#க பண

ேவ)ேம; அத8/ என ெச வ1!’ எற கவைல

உ)டாயி86; சில ந)பக அத8/ உபாய

ெசானாக. “தமிழைடய த#க

கனவாகளிடதி ெச6 சிதாமணிைய பதிபி#/
ைகெயாப

ெப86 +பண

ெச திைய# Qறி#

வா7கி#ெகா) பதிபி#க ெதாட7கலா ”

எறாக. அ1 நல உபாயெமேற ேதா8றிய1. அத ெபா;B ஒ; விள பர

அ-சிB அபகG#/ அ9பிேன.

தி;வாவ1ைற#/- ெச6 ப)டார ஸநிதிகளிட

எ க;ைத

ெதாிவிதேபா1 அவ மி#க மகி3-சி.ட +த8 ைகெயாபைத தாேம
இவதாக- ெசாA- சில பிரதிகG#/# ைகெயLதிB பண+
/ ேகாணதி ச8ேறற#/ைறய எLப1 அபகளிட

தMைச#/ தி;-சிராபளி#/

ைகெயாப

அளிதா.

வா7கிேன.

ெச6 அபக பல;ைடய உதவிைய
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ெப8ேற. தி;-சிராபளியி தியாகராச ெசB?யா;ைடய சகாயதா இ;ப1
இ;பைத1 ேபக ைகெயாப

ெச தாக.

இராசவாமி +தAயா வாைத
தி;-சிராபளியி இ;#/ ெபாL1 உைடயாபாைளய
வ#கால1 வா7கி# ெகா) ேசல

வழ#/ ஒ6#காக

இராமவாமி +தAயா அ7ேக வதி;தா.

அவ;ைடய வரைவ அறி1 ெச6 பாேத. சிதாமணி பதி#காக#

ைகெயாப

வா7/வைத ெதாிவிேத. +ெனலா

நா பதிபி#க

ேவ)ெம6 ெசான அவ அெபாL1, “நீ7க இத பதி ேவைலைய

ெதாட7கினா மி#க சிரமமாக இ;#/ேம. அதிக ெபா;G

ெசலவா/ேம. தாேமார

உைழ

கால+

பிைள எபவ சிதாமணிைய பதிபிபதி

ஊ#க+ளவராக இ;#கிறாெர6 ேகவி.8ேற. த#கவகGைடய சகாய

அவ;#/# கிைட#/ . பண+

ெசவா#/ உைடயவராக இ;#கிறா. ஆதலா

இத ேவைலைய அவேர ெச . ப? விB விB நீ7க கவைலயிறி
இ;#கலாேம” எறா.

அவ ேப-ைச# ேகB நா தி#கிBேட. “இத- சிதாமணிைய ஆரா வத8/

அ-சிட ேவ)ெம6 1ணிவத8/

5லகாரணமாக இ;த ேசல

இராமவாமி

+தAயாரா இப?- ெசாகிறவ?” எ6 நிைன1 ஆ-சாியமைடேத. அவ

அப?- ெசாவாெர6 நா கனவிK

ஆரா -சி.

த/தி. நா பBட சிரம+

எ)ணவிைல. அவ;#/ எ9ைடய
நறாக ெதாி. . அப?யி;1

அவ எ ச7க8பைத மா8றி#ெகாள ேவ)ெம6 ெசானதி என#/சிறி1 வ;த+)டாயி86. ஆயி9

ெகாளேவயிைல.

அவ Qறியைத நா ஏ86#

“சில வ;ஷ7க இரா பகலாக உைழ1 ஆரா 1 ைவதி;#கிேற.

இ +ய8சிைய# ைகவிட என#/ மனமிைல. தாேமாதர

பிைள பதிபிதா

பதிபி#கB . அைத நா த#கவிைல. அத8காக எைன நி6த- ெசாKவ1
நியாயமா/மா? நா எ>வளேவா ஆவலாக இத# காாியைத

ெதாட7கியி;#கிேறேன” எ6 1ணி4 ேதா8ற- ெசாேன.
அவ உ)ைமயி எபா உளைடயவராதA என#/- சிதாமணி

பதிபிKள தீவிரமான சிரைதைய உண1ெகா)டா.
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“உ7கGைடய +ய8சிைய மா8றேவ)ெம6 நா ெசாலவிைல. அவ

பலசாAயாக இ;#கிறாேர எற எ)ணதா ெசாேன. உ7க த/தி என#/

ெதாியாதா? இத8/ாிய 1ணி4 உ7களிடதி இ;#/ ேபா1 இ1 நறாக

நிைறேவ6ெமேற நா ந கிேற. எனாலான உதவிைய- ெச ய எேபா1

காதி;#கிேற” எ6 அவ Qறியேபா1 தா பைழைய இராமவாமி +தAயாேர

இவெர6 நா எெபாL1

சிதாமணியி ஞாபகமாகேவ நா இ;1

வேத. அபதி ந/ நிைறேவற ேவ)ெம6 எலாெத வ7கைள.

ேவ)?ேன. 1886-ஆ

வ;ஷ

காேல] ேகாைட வி+ைறயி ெசைன#/-

ெச6 சிதாமணி பதிைப ஆர பி1 விடேவ)ெம6 நி-சய
ஆதலா அத8ேக8றப? ைக பிரதிைய ^த

ெச ேத.

ெச ேத.

ெசைன பிரயாண
இைறவ தி;வ;ைள- சிதி1# ெகா) ெசைன#/ றபBேட.

இராமவாமி +தAயா அெபாL1 ெசைனயி இலாைமயா அவ;ைடய

ப7களா4#/- ெசலாம ேசாடசாவதான பராய ெசB?யா RB?8/- ெச6
த7கிேன. நா ெகா) ெசற ைகெயL1 பிரதிகைள.

ேவ)?ய க;விகைள.

ேவ6சாமாகைள.

ஆரா -சி#/

அ7ேக ைவ1#ெகா)

ரசபா#கதிKள ஒ; ேபாஜன விதியி ஆகார

ெச 1வேத. எ

ெபB?யி Eதி. அEதி.மான சிதாமணி ஏB பிரதிக 24 இ;தன.

பராய ெசB?யா பல காலமாக %8பதி விஷயதி ஈபBடவராதலா அவ
5லமாகேவ அ-#Qடைத திBட

ெச 1 பதிபி#கலாெம6 க;திேன.

ராஜேகாபாலா-சாாிய
நா ெசைன ெசற ம6நாB காைலயி DைவTணவெரா;வ பராய
ெசB?யா RB? எ வரைவ எதி பாதி;தா. எைன# க) அவ

பரா+கமாகேவ இ;தா. ெசB?யாைர ேநா#கி, “இவக யா?” எ6 ேகBேட.
“இவ எ.பி.^.ேக. அ-#Qடதி இ7கி`T ப/தியி ேம விசாரைண#கார.

தமிழிK

நல பயி8சி.ளவ. பல பாைஷக இவ;#/ வ; . அ-சி

விஷயதி ஆதிேயாடதமாக எலாவ8ைற.

பா#கதா வதி;#கிறா” எறா.

நறாக அறிதவ. உ7கைள
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என#/ அளவ8ற மகி3-சி.)டாயி86. பதி விஷயதி அவ;ைடய 1ைண

கிைட#/ெமற ந பி#ைகயினா. “வாமி உ7கைள ெதாி1 ெகா)ட1 பரம
சேதாஷ . உ7கGைடய பழ#க+
அ-சி

ஆசீவாத+

உதவி.

என#/ ேவ) .

ேவைலயி என#/ அதிக பழ#கமிைல. ஆதலா உடனி;1

பா1#ெகாளேவ) ” எ6 ேகB# ெகா)ேட. அவ ஊ
ேதரLIெர6
அறிேத.

அவ;ைடய ெபய ச#கரவதி ராஜேகாபாலா-சாாியெர6

“நீ7க சிதாமணி பிரதிக ெகா) வதி;#கிறீகெள6 ேகவி.8ேற.
அத தக7கைள.

அவ.

உ7கைள. பா#கதா இேபா1 வேத” எறா

உடேன ெபB?ைய திற1 பிரதிகைள எ1#காB?ேன. “நீ7க ெவ/
சிரமபB இவ8ைற- ேசகாி1 ஆரா 1 ைவதி;#கிறீகெள6 ெதாிகிற1”
எ6 அவ அவ8ைற பா1விB- ெசானா.
“இத பிரதிகைளெயலா

ைவ1#ெகா) ஒபிBVகளா?” பாட ேபத7கைள#

/றிதி;#கிறீகளா?” எ6 அவ ேகBடா.
“எலா

ஒ;வா6, ெச தி;#கிேற. சில பிரதிக +86 ஒ ேநா#கபBடன.

சிலவ8ைற, சேதக+ள இட7களி மB

பா1 தி;த7கைள ெதாி1

ெகா)ேட.அப?- ெச வைத தவிர ேவ6 என ெச ய ேவ)ெம6

ெதாியவிைல. ஏேதா நா சிரமபB உைழ1 ெதா/1 வதி;#கிேற.

அைத நல +ைறயி அ-சிB அழ/ பதித;வ1 உ7க கடைம” எ6

பணிவாக- ெசாேன. பிற/ எத எத வைகயி பதி அைமய

ேவ)ெமபைதப8றி ேயாசைன ெச யலாேனா .

“பாB, ெபாழிைர, விேசட4ைர எலா ஒறாக இ;#கிறனேவ! நா என
ெச கிற1?” எ6 ேகBேட. அப? 56
பிாி1 அறிவ1 , அறி. ப? ெச வ1

மிக4

கலதி;பைத ெதளிவாக ேவ6
க?னமான ெசயகெள6
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அ#காலதி நா எ)ணியி;ேத. அெபாL1 அவ ெசான பதி என#/

மி#க ஆ-சாியைத விைளவித1.
“அவ8ைற மிக4
எLதிK

லபமாக தனிதனிேய அைம1 விடலா . 5லைத ெபாிய

உைரகைள- சிறிய எLதிK

விேசட உைரைய.

அ-சிடேவ) . ெமாழிைரைய.

தனிதனிேய பாரா பாராவாக அைம1விBடா அைவ ேவ6

ேவ6 எ6 ெதாியவ; . ஏB பிரதியிKள /ழப7கைள ெயலா

மா8றி விடலா . அைதப8றி நீ7க சிறி1
அவ ெசானா.

அ-சி

கவைலயைடய ேவ)டா ” எ6

‘இப? யா ெசாலேபாகிறாக! இ14 ெத வதி தி;வ;ேள!’ எ6
எ)ணி நா ேப;வைக.8ேற.

“எத அ-#Qடதி பதிபி#கலா ?” எ6 ஆேலாசி#ைகயி அவ, “dைள

அவதான

பாைபய Rதியி திராவிட ரனாகர

எற ெபய;ள

அ-#Qடெமா6 இ;#கிற1. அத ெசாத#காரராகிய D த. ேகாவித
ஆசாாியா எபவ எ ந)ப. மிக4

ேயா#கியமானவ. ெசB?யாரவகG#/

ெதாிதவ” எறா. “நீ7க ெசாவ1 என#/ நல ச/னமாக ேதா86கிற1;

தமி3# கட எ9 அதைத த; திராவிட ரனாகர அ-#Qடதி
சிதாமணிைய பதிபிப1 மிக4

ெபா;தேம. சிதாமணி ஒ; கடA தாேன

ேதாறிய1? தமி3- சிதாமணி தமி3# கடAA;1 ெவளிவ;1 நைமேய” எ6

எ சேதாஷைத. உடபாBைட.

ெதாிவி1#ெகா)ேட.

நல ச/ன
ேசல

இராமவாமி +தAயா;ைடய தைதயாராகிய ேகாபாலசாமி

+தAயாெரபவ அெபாL1 ேசலதிA;1 ெசைன#/ வதி;தா. அவ,
நா பராய ெசB?யா RB? த7கியி;தைல அறி1 த +ைடய

ப7களாவிேலேய ஜாைக ைவ1#ெகாளலாெம6 என#/- ெசாAய9பினா.
அவ ெசானப?ேய நா அ7ேக ெச6 ெவளியைறெயாறி த7கியி;ேத.
சிதாமணிைய அ-#/# ெகா#க ஒ; நல நா பா1 நல ேவைளயாகிய
அ6 பி8பக 56 மணி#/ அ-#/# ெகா#கேவ)?ய பாகைத#
ைகயிெல1# ெகா) நா9

பராய ெசB?யா;

ேசல

இராமவாமி
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+தAயா ப7களாவிA;1 றபBேடா . ேகாபாலவாமி +தAயா எ7கைள

அ9

ெபா;B உட வ1 ப7களா வாசA நிறா. அேபா1 சி6 I8ற

Iறி#ெகா)?;த1. “I6கிற1 ேபாA;#கிறேத” எ6 பராய ெசB?யா

சிறி1 தய7கி நிறா. நா, “சி6 Iற நல1தா; /8றமிைல; றபடலா ”

எ6 ெசாலேவ றபBேடா .

ெசKைகயி ப7களாவி றவாயிAA;1 ஒ; மனித த ைகயி

வதிரதா 5?ய ஒ; ெபாிய ெவளி தா பாளைத எ1#ெகா)

ப7களாைவ ேநா#கி வதா. நா7க ெந;7க ெந;7க, அவ அத ேமேல

இ;த வதிரைத எ1 விBடா. அத தா பாளதி கி-சிA +தAய

பழ7க இ;தன. அவ8றிேம எ பாைவ விLதேதா இைலேயா என#/

ளகா7கிதம

உ)டாயி86. அேத சமயதி பிேன நி6 எ7கைள# கவனித

ேகாபாலவாமி +தAயா, “நல ச/னமாகிற1. உேதசித காாிய
நிைறேவ6 . பழ

ேபா

நறாக

வ;கிற1. உ7க +ய8சி பலைன ெப6 . கவைலயிறி

வா;7க” எ6 ெசாAவிB அத மனிதைன பா1, “அேட, அதி

இர) பழ7க அவகளிட

ெகா” எ6 உதர4 ெச தா. ைகயி பழ

கிைடதேபா1 நா எைனேய மறேத. ‘கட4 தி;வ;’ எ6 எ)ணி-

ெசேறா .

பதி ஆர ப
அ-#Qடதி8/- ெச6 வி#கிேனவர Eைஜ ெச 1 விB தைலவாிட

நா

ெகா) ெசற ைகெயL1 பிரதிைய# ெகாேத. அைத உடேன அவ

அ#/வத8/# ெகா1 விBடா. ராய எB ப#க அளவி ஐ%6 பிரதிக

அ-சிவெத6 , ஒ; பார1#/ 3? Pபா
ெச 1 ெகா)ேடா .

அ-#QAெய6

ேபசி ஏ8பா

அ- ேவைல ெதாட7கிய1. த#க பழ#கமிலாத என#/- பராய ெசB?யா; ,

ராஜேகாபாலா-சாாிய;

உதவி ாி1 வதன. %8ெபய, இல பக ெபய,

தைல, 5ல , உைர எபவ8ைற ெவ>ேவ6 எL1#களி அைம#/ ப? ராஜ
ேகாபாலா-சாாிய திBட

ெச தா. +த8 பாB?8/ாிய உைரயி ேம8ேகாக

பல இ;தன. அவ8ைற அ?# /றிபிேல எ>வா6 ெதாிவிபெத6 நா

மய7கிேன. அவ உ#/றி +தAய அைடயாள7கைள +ைறேய ேபாB
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அவ8றி ெபயைர என#/ ெதாிவிதா. சில /றிக ேபாதாம

இ;தைமயா %தனமாக வாபி#க ஏ8பா ெச 1 உபேயாகபதி#
ெகா)ேட.

ெசைன#/ வத1 +த சிதாமணி பதி#/ உாிய அ9Qல7க கிைட1
வ;வைத- பிரமணிய ேதசிக;#/ எ தைதயா;#/

ேவகமாக நைடெப86 வத1.

ெதாிவிேத. பதி

-----------

96. சி8தாமணி பதி $ நிக%/சிக
சீவகசிதாமணி அ-சாதி வதேபா1 நா ெசைனயிKள வி1வாகைள

இைடயிைடேய க) ேபசி பழ/ேவ. ரச பா#கதிA;த அTடாவதான

சபாபதி +தAயாாிட ஒ; நா ெசேற. +ேப பா1 பழகிய வராதA

தி;வாவ1ைற மடைத ப8றி. , / பேகாண

காேலைஜப8றி.

அவ

விசாாிதா. “சீவகசிதாமணிைய உைர.ட பதிபிபத8காக வதி;#கிேற”

எ6 நா ெசாேன. அைத# ேகB அவ தி#கிBடா. “என ஐயா?

சிதாமணி உைரையயாவ1, நீ7க பதிபி#கிறதாவ1? அ1 லபமான காாியமா?
நீ7க பாய. சிதாமணி %K#/

+?ப1 மிக4

மிக4

உைர#/

உள ெப;ைம என? அைத

கTடமாக இ;#/ேம! அத +ய8சிைய நி6தி# ெகாGத

நல1. ஆழ ெதாியாம காைல விட#Qடா1” எ6 க)?பாக-

ெசானா. அப? அவ ெசானைத# ேகB நா9

ஆ-சாியமைடேத.

பைழய +ய8சிக
“நா ஏ பதிபி#க#Qடா1? அத %ைல.

உைரைய.

ஆரா தி;#கிேற. அத8/ ேவ)?ய க;வி %கைள.

பல+ைற ப?1

ப?தி;#கிேற.

நிைறேவ8றி விடலாெமற 1ணி4 என#/ இ;#கிற1” எ6 ைதாியமாக-

ெசாேன. / பேகாணதி சீவகசிதாமணிைய ஆரா 1 வதேபா1 இப?

யாராவ1 ெசாAயி;தா நா சிறி1 அ-சமைடதி;ேப. அTடாவதான

சபாபதி +தAயாேரா ச பாஷித அத- சமயதிேலா நா சிதாமணியி
ஞாபகமாகேவ இ;ேத. யா வ1 ததாK

எ +ய8சிைய நி6தி#
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ெகாளாத உ6தி எனிட

“நா ஆர பிதி;#/

இ;த1.

இத நல காாிய நறாக நிைற ேவற ேவ)ெம6

வா31வைத விB இப? அைதாிய

உ)டா#/கிறீகேள!”

“ஆர பிதா என? இத8/ + இத %ைல பதிபி#க பல ஆர பி1 அத
ஆர பேதாேட அ1 நி6விBட1. நா9

+தAயா;

எ ஆசிாியராகிய காMசீர

சபாபதி

இைத பதிபி#க ேவ)ெம6 எ)ணி ப?#க ெதாட7கிேனா ;

கTடெம6 ேதா8றினைமயா நி6திவிBேடா . x பல வ;ஷ7கG#/+, BP
எ9

பாதிாியா (The Rev. W. H. Drew) ஒ;வ சிதாமணிைய பதிபிபதாக

ஒ; திBட

வ/1 அத +ைறைய விள#கி ஒ; விள பர

ெவளியிBடா. அவ

அைத நிைறேவ8ற +?யவிைல. ேபா 1ைர பிற/ +யறா. அவராK

இயலவிைல. யா3பாண1 நO ஆ6+க நாவல;#/# Qட- சிதாமணிைய

பதிபி#/

எ)ண

‘இனி ெவளிவ;

இ;த1. தி;-சி8ற பல# ேகாைவயாாி +த8பதிபி

%க’ எற விள பரதி சிதாமணியி ெபய

காணபகிற1. என காரணதாேலா அவ பதிபி#க +8படவிைல. உ7க

ஆசிாியராகிய மகாவி1வா மீனாBசி தர பிைளயவகG
பராய ெசB?யா;

ேசாடசாவதான

ேச1 சிதாமணிைய பதிபி#கலாெம6

ஆேலாசிதாகளா . பிற/ அ1 ெபாிய ெதாைல எ6 நி6தி விBடாகளா .

இப? யா ெதாBடாK

நிைறேவறாத இத %ைல நீ7க பதிபி#க

1ணிதீகேளெய6 அMகிேற” எ6 அத# கிழவ ெசானா.

--------

X The Printing of Chintamani was more than once projected. About 20 years ago, the
late Rev. W. H. Drew published a prospectus with a specimen of the work; but his

premature death put an end to the great undertaking. -H. Bower in his Preface to the
edition of ‘Namagal Ilambakam’

ஆனா, அவ;ைடய வாைதகளா நா சிறி1

அைதாிய

அைடயவிைல.

“+ அவக நிைறேவ8றவிைல எற காரண1#காக நா நம1 +ய8சிைய
நி6தி#ெகாவதா? அவகெளலா

+யறாகெளற ெச தியினாேல இத
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% எப?யாவ1 அ- வ?வதி ெவளியாக ேவ)ெமற ஆவ அவகG#/
இ;தெத6 ெதாியவிைலயா? அத வி;பைத நிைறேவ8ற +யவ1
ம8றவகGைடய கடைமதாேன? எ +ய8சி தைடப?9

/ைறெவா6மிைல. இைறவ தி;வ;ளா இ1 பAதா தமிழபகG#/-

சேதாஷ+)டாகாதா? ஏேதா எ சி8றறி4#/ எB?ய வைரயி ஆரா 1

பதிபி1 வ;கிேற, /ைறபாக இ;ப1 இயேப. அறி4ைடயவக
நாளைடவி அவ8ைற ேபா#கி விவாக” எ6 உஸாகேதா Qறிேன.
“நா ெசாKவைத- ெசாA விBேட. அபா உ7க பிாிய ” எ6 அவ
அதி;திேயாேட ச பாஷைணைய +?தா. நா9

விைட ெப86 வேத.

‘ஏ#கLத ’
நாமகளில பக

58-ஆ

ெச .ளி, “ஏத; மயி8/ழா மி;த ேபாறேவ” எ9

அ?#/, ‘ேம ேநா#/தைல த;கிற மயி8றிர ெபாAதி;தனவ8ைற ெயாத

ெவக’ எ6 ந-சினா#கினிய உைர ெயLதிவிB, ‘ஏ#கLத எறா பிற; ’
எ6 ேம8ேகா காBகிறா. அத- ெச .G

உைர.

அ-சா/ ேபா1

‘ஏ#கLத ’ எற ெசா எ7ேக வ1ளெத6 எ ஞாபக1#/ வரவிைல.

அைத எ ைக# /றி தகதி எLதி ைவ1# ெகா)ேட. திVெர6

ஒ;நா சி6பMச 5லதி ஒ; பாட ஞாபக1#/ வத1.
“கலாதா றாகா@ [Bப+7 காதிர)
இலாதா ென#கLதM ெச தK ”

எப1 அத +த8ப/தி. அதி வ;

எ#கLதெமற ெசாK#/ ெதளிவாக

ெபா; விள7கவிைல. சிதாமணி உைரயி வ;

ேம8ேகாக அ>வள4

எ ஞாபகதி இ;தன. இத- சி6 பMச5ல- ெச .Bப/தி நிைன4#/ வத

ேபா1 +ேன /றிபித ‘ஏ#கLத ’ எற ேம8ேகாG ஞாபக1#/ வத1.

“கா1 இர)

இலாதவ தைல ெய1 பாதK ” எ6 சி6பMச

5ல1#/ ெபா; ெச யலாேமா ெவற எ)ண

உ)டாயி86. உடேன

சி6பMச 5லைத எ1 ைவ1# ெகா)ேட. நலாக ேகBபி நைகைய

135

உ)டா#/

ெச திகைள ெதா/1# Qறவத சி6பMச 5ல ஆசிாிய, +தA

கவியிலாதவ ஆரா -சி ெச 1 கா@
“காதிர)

[Bபைத# QறிவிB அததாக,

இலாதா ேன#கLதM ெச தK ” எபைத# Q6கிறா.

ந-சினா#கினிய, ‘ஏ#கLத ’ எ9

ெதாடாி ஏ எபத8/ ேம ேநா#/த

எ6 ெபா; ெச தி;#க ேவ)ெம6 ேதாறிய1. ஏ#கLதெமபத8/#

கLைத ேமேல உய1த எ6 ெபா; ெச தா சி6பMச5ல1#/
ெபா; விள#கமா/ .

ஒ; ச7கீத வினிைகைய# ேகBபத8/ ஆடவ;

ெப)?;

ேபாயி;தாக.

அத# QBடதி ஒ;வ ெசவி. ச7கீத வினிைக நைடெப6ைகயி அவ

தைலைய I#கி அைச#கிறா. அவ ெசவிெட6 ெதாிதவக ச7கீத

இனிைமைய மிக நறாக அ9பவிபதாக அவ காB?#ெகாவைத பா1சிாி#க மாBடாகளா? இத# க;ைத, “காதிர)மிலாதா ேன#கLத

ெச தK ” எற அ? உண1கிறெத6 க) ெகா)ேட. சி6 பMச5ல
பதிபி எ#கLதெமற பாடேம காணபBட1.

நீதிெநறி விள#கதி, “ஏ#கLத மி#/ைடய மாெகா, பைக +கத ெவேவலா

பாைவயி தீB , நைக +கத ந/ மதி” (39) எ6 Rர- சிறைடய ஓ

அரசன1 பாைவைய# /றி#கிறா /மர/;பர. அத- ெச .ளிK

எ#கLதெமேற பதிபி#க ெப8றி;த1.
----------------

இலாதாெள6

பாட

பிற/ சிதாமணியி காத;வதைதயாாில பகைத ஆரா 1 வ;ைகயி

நாலாவ1 பாB? “ஏ#கLத ” எற ெசாேல வத1. அ7ேக ந-சினா#கினிய

ெதளிவாக, ‘ஏ#கLத -தைலெய’ எ6 உைர எLதியி;#கிறா. அத8/ ேம
ேவ6 என ஆதார ேவ) ? சி6பMச5ல- ெச .ைள.

ெச .ைள.

நீதிெநறி விள#க-

தி;தி# ெகா)ேட. அேபா1 சேதாஷதா என#/# Qட-

சிறி1 ‘ஏ#கLத ’ உ)டாயி86.
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இத- சேதாஷ

தா7க +?யாம, “இைற#/ ஒ; பததி உ)ைமயான

உ;வைத# க) பி?ேத. ந-சினா#கினிய மேகாபகாாிெய6 என#/

வரவர ெதாிகிற1” எ6 ச#கரவதி ராஜேகாபாலாசாாியாிட ெசாேன.
“என, அப? ஒ; திய ேதசைத# க) பி?1 விBVக?” எறா அவ.
“திய ேதசைத# க)பி?தா8Qட இ>வள4 சேதாஷமிரா1” எ6 ெசாA

ஏ#கLதைத ப8றிய கைதைய- ெசாேன. அவ இத தி;தைத த
ந)பகளாகிய dைள அப ெசB?யா +தAயவகளிட

ெதாிவிதா.

ேகBடவக யாவ; மிக மகி31 எபா வ1 எைன பாராB?னாக.
இப?ேய உைரயி வ;

ெச திகைள அறி1 ெதளி1 பதிபி#/ ேபா1

ேம8ேகாகளினா அறித ெச திகைள ெவளியி ேபா1

வி1வாகெளலா

த7க த7க சேதாஷைத லப1வாக. அTடாவதான

சபாபதி

+தAயா Qறிய வாைதகளா அைதாிய அைடயாம இ;த என#/ இத
பாராB#க ைதாியைத அளிதன. “சிதாமணிைய ெதளிவாக விள7/ ப?
பதிபி#க ேபாகிேறாேமா இைலேயா; பல காலமாக விள7காத விஷய7க
இ மாதிாி சில விள7கினாK

எற தி;திைய ெப8ேற.

ேபா1 . அைதேய ெபாிய லாபமாக எ)@ேவாேம”

பவ 1ைரயி பிரதி
கிறி?ய காேல] தமி3 ப)?த; , அTடாவதான

மாணா#க;மாகிய சினசாமி பிைளெயபவாிட

சபாபதி +தAயா

சிதாமணி உைர

பிரதிெயா6 உளெத6 , இ;ப1 பிரதிகைள பா1- ேசாதி1

எLதபBடெத6 அ1 சிதாமணி நாமகளில பக
1ைரயி9ைடயெத6
எ அப;

அ-சிBட பவ

dைள அப ெசB?யா எனிட

ஒ;நா ெதாிவிதா.

சினசாமி பிைளயி உறவின;மாகிய திைலவிட7க

ெவ)பாA ேவKசாமி பிைள.ட ெச6 அத தமி3 ப)?தைர

பாேத. அவாிட+ள சிதாமணி பிரதிைய பா1 விB த;வதாக-

ெசாேன.

அவ உேள ெச6 ஒ; ெபாிய காகித பிரதிைய எ1# ெகா) வதா.

உ;வதி அ1 மிக ெபாியதாக4

அழகாக4

இ;த1. சினசாமிபிைள,
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“இத பிரதி பவ 1ைரயா ேசாதி1 எL1வி#கபBட1. அவ என#/
பழ#கமானவ. ஊ;#/ ேபா/ ேபா1 த +ைடய ஞாபக
இைத எனிட

இ;பத ெபா;B

ெகா1விB ேபானா” எ6 ெசாA எ ைகயி அதைன#

ெகாதா. ‘இ;ப1 பிரதிகைள பா1- ேசாதி#கபBடதானா எ>வளேவா

தி;தமாக இ;#/ . நம#/ மிக4 உபகாரமா/ ’ எற ஆவேலா அைத வா7கி#
ெகா) ஜாைக#/ வேத.

உடேன அைத மி#க ேவகமாக ரB? பாேத. அதி பிைழகேள மி/தியாக

இ;தன. தி;தமிலாத பிரதிகளி காணப

காணபBடன. தி;தமிலாத பிைழக ஆயிர

பிைழக அ>வள4

அதி

கிைடதாK தி;தமான பிரதி

ஒ6#/ ஈடாகா எபைத நா உணதவ. பிைழ.ள பிரதிக

எ>வள4#ெக>வள4 அதிகமாக# கிைட#கிறனேவா அ>வள4# க>வள4

உபேயாகமிலாத பாட ேபத7க அதிகமாகி# /ழப+

மி/தியா/ . அளவ8ற

பாட ேபத7கைள# காB?, ‘இ>வள4 பிரதிகைள பாேதா ’ எபைத ல
பதலாேமயறி விஷயைத விள#கமாக ெதாி1 ெகாவ1 மிக4
அத# க?த பிரதி என#/- சிறி1

பயப?விைல.

க?ன .

தனிைமயி ெச த ேவைல
ஒ>ெவா; நாG

அ-#QடதிA;1 அ- பிரதிகைள தி;தி# ெகாேப.

என#/ 1ைணயாக ஒழி4ள ேநர7களி வ1 ேசாடசாவதான
ெசB?யா; , ராஜ ேகாபாலசாாிய; , ேவKசாமி பிைள.

பராய

ைகெயL1

பிரதிைய ப?ப1 +தAய உதவிகைள ாி1 வ;வாக. மாைலயான4ட
அ-#QடதிA;1 ‘P’கைள எ1# ெகா) இராமவாமி +தAயா
ப7களா4#/- ெசேவ.

அ7ேக என#காக விடபBட அைறயி ேவ)?ய சாமாகைள ைவதி;ேத.

றேத உள தா3வாரதி ஒ; விபலைக இ;#/ . அதிதா ஒ>ெவா;

நாG

ப1# ெகாேவ. அ>விடதி8/ ேந ேமேல ஒ; க)ணா? விள#/

ேபாட பB?;#/ . இர4 ேநரதி அத விள#/ ெவளி-சதி அ-#

க?த7கைள தி;1ேவ தனியாக இ;1 ைகெயL1 பிரதிைய.
P’ +தAயவ8ைற.

‘காA

நாேன ஒ ேநா#/ேவ. பிற/ ஒ; +ைற Q1

ப?1 தி;த7க ெச ேவ. பா#கிற வைரயி பா1 விB அய-சி
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ஏ8பBடா அப?ேய ப1# ெகாேவ. இர) மணி#/ திVெர6

விழி1# ெகா) ம6ப?.

வி?.

வைரயி ‘P’ பாேப.

அத தனிைமயி என#/ 1ைண ெச வா ஒ;வ;

Iர1#கபா ப7களா4#/# காவலாக ஒ; நா

இைல. ச86

கBடபB?;#/ . இர)

Q#க- சிபா க I7காம காவ ாிவாக. அவகளா என#/ என உதவி

ெச ய +?. ? ‘இத இரவி இப? உBகா1 ெகா) பா#கிறாேர’ எ6

அவக ஆ-சாியபB?;#க# Q .
E)? அர7கநாத +தAயா

இப? இ;#ைகயி ெவளி\ ெசறி;த ேசல

இராமவாமி +தAயா தி; பி

வதா. சிதாமணியி பதிபிதி;த ப/திகைள# க) அவ அைடத

மகி3-சி#/ எைலயிைல. அவ எைன அைழ1- ெச6 சில

கனவாகGைடய பழ#கைத- ெச விதா, ஒ; நா காெமாபாAட

கிள#/ ேபாேனா . அேபா1 அ7ேக E)? அர7கநாத +தAயா

‘பிAயB’ விைளயா?# ெகா)?;தா. விைளயா?யப?ேய அவ எேனா

ேபசினா. நா ெசாAய தமி3 பாடகைள# ேகB உவதா. அவ;

சில

பாடகைள- ெசானா. ம8ெறா; நா சிதாமணி#/ அவாிட ைகெயாப

வா7கலாெமற எ)ணேதா அவ RB?8/- ெசேற. அேபா1
கBடைள# கA1ைற

“நதாத வாெபா ;ைளல ேவா#/ நயதளி#/
சிதா மணிைய பல; ெமளி1ற- ெச திவா
மதார ேதாெடழி8 சதான

ேபாA; வாெபா;ைள

வதா# களிதி மார7க நாத மகிபதிேய”

எற பாடைல- ெசாA# ைகெயாப தகைத# ெகாேத. உடேன அவ
%6 Pபா

த;வதாக- ெசாA# ைகெயாப

இBடா. பிற/, “இத தக

சில நா எனிடதி இ;#கB . ேவ6 சிலாிட

ெசாA# ைகெயாபமிட-

ெச கிேற” எறா அப?ேய ப ம விஜயர7க +தAயா, ராஜா ஸ சவைல

ராமசாமி +தAயா. dைள சி7கார +தAயா +தAய கனவாகளி

ைகெயாப7கைள அவ வா7கி ததா.
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/ பேகாண
1886-ஆ

வத1

வ;ஷ

ேகாைட வி+ைற +?4 ெப8ற1. சிதாமணியி பதிெனB

பார7க (144 ப#க7க) அ-சாகியி;தன. / பேகாண

றபட

ேவ)?யவனாதA பதி ேமேல ெதாட-சியாக நைடெப86 வ;வத8/ாிய

ஏ8பாBைட- ெச ேத. “காA Pைப இ7ேக நீ7கேள பா1விடலா ; ேமேல
ேப] Pைப.

பார

ெசB?யாாிடதிK

அ>வி;வகG#/

Pைப.

/ பேகாண1#/ அ97க” எ6 பராய

ராஜ ேகாபாலா-சாாியாிடதிK

ெதாிவி1# ெகா)ேட

உசிதமாக ெபா;Gதவி ெச த1). அவக எ

வி;பதிப?ேய ெச வதாக- ெசாலேவ நா விைட ெப86# ெகா)ேட.
சிதாமணிபதி நிைறேவ6
ேவ)ெமற வி;ப

வைரயி உடனி;1 Eதி ெச ய

என#/ இ;பி9

காேல] ேவைலைய பாப1 எ

வா34#/ ஆதாரமான கடைமயாக இ;தைமயி எ மன +Lவைத.
ெசைனயிேல ைவ1விB ைகவ)?யிேலறி# / பேகாண
ேசேத.

வ1

-----------

97. பலவைக கவைலக
ெசைனயிA;1 / பேகாணதி8/ நா வ1 ேசத4ட எ9ைடய
அபகெளலா

வ1 சீவகசிதாமணி பதிைப ஆர பித சேதாஷ

ப8றி

விசாாிதன. அ-சிBட சில பார7கைள நா ைகயி ெகா) வதி;ேத.

அவ8ைற பாத காேல] உபாதியாயக நறாயி;பதாக- ெசானாக.
அேபா1 காேல] பிாி^பாலாக இ;த மிட பிட ெப# 1ைர 56
பிரதிக வா7கி# ெகாவதாக# ைகெயாப ெச தா. அவ;#/ தமி3

ெதாியாவிBடாK

நல காாியதி8/ த மா இயற உபகாரைத- ெச ய

ேவ)ெமபேத அவ க;1. அவாிட நா அ-சிBட பார7கைள# காB?ேன.

பதி +ைற அழகாக உளெத6 Qறி. “சீ#கிரதி இைத +?1 வி7க”

எ6 ஆதரேவா ெசானா.
ேதசிக வாைதக
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அத வார

சனி#கிழைம தி;வாவ1ைற ெச6 பிரமணிய ேதசிகைர#

க)ேட. அவ;#/ எ>வள4 மகி3-சி உ)டாயி8ேறா அைத அளவிB- ெசால

+?யா1 நா ைகயி ெகா) ெசற பார7கைள வா7கி தி;பி தி;பி

பாதா. அத அைம +ைறைய நா எ1- ெசாேன. அேபா1 அ;கி

இ;த சிலைர பா1 ேதசிக, “சாமிநாைதய மடதிேலேய இ;தா இத
மாதிாியான சிறத காாிய7கைள- ெச ய இட+)டா? நல வ1#க த#க

இடதி இ;தா நறாக பிரகாசி#/ ” எறா. நா இைடமறி1, “இ1

மB

த#க இடமறா? பிைளயவகG

+தAயவகG

அவகG#/ + சிவஞான +னிவ

இத ஆதீனதி இ;1 தாேன மி#க கைழ ெப8றன?” எ6

விநயமாக- ெசாேன.

“அ1 ேவ6 விஷய ; இத ஆதீன ச பத உ7கG#/ விB ேபாகவிைலேய!
அேதா ேவ6 ஒ; சிற

உ)டாயி86. இேபா1 ெசைன#/ ேபா

உ7க

காாியைத தி;தமாக- ெச ய ெதாட7கி விBVக” எ6 அவ ெசானா.
/ பேகாணதி8/ அ?#க? ‘P’ க ெசைனயிA;1 வ; . நா காேல]

விBட4ட RB? உBகா1 ப?1 தி;த

ெச ேவ. / பேகாணதி8/

ெமயி வ)? பாதிராதிாி ேநரதி வ; . அத8/ தி;தி Pைப# கB?,

நாேன ெரயிேவ ேடஷ9#/- ெச6 தபாA8 ேபாB வ;ேவ.
சகாய

ெச ேதா

ப#தாி அ#கிரகாரதி இ;த எ9ைடய R மிக4

சிறியதானைமயா

பிரதிகைள ைவ1#ெகா) பல;ட ஒபிவத8/ விசாலமான ஓ இடைத
திBட

மாத

ெச ேத. எ RB?A;1 இர) RB#/ அபா இ;த மா? அ1.

இர)டைர Pபா

வாடைக. அ7ேக இ;1 பிரதிகைள பா1

ஒபிவ1 , P பாப1மாகிய காாிய7கைள- ெச 1 வேத. காேல]
பிைளகG

ேவ6 சில;

வ1 உதவி ாிதன. இேபா1 ப7கeாி இ;#/

Dமா திவா பகI ராஜஸபாEஷண ேக. ஆ. Dநிவாைசய7கா (நிவாக
சைபயி +த அ7கதினராக விள7கியவ) அ#காலதி காேலஜி ப?1

வதா. அவ மி#க அேபா வ1 சிதாமணி Pைப தி;1 ெபாL1 1ைண

ெச வா. மிக4

நறாக ப?பா. இப? எபா அ E) உதவிய

காேல] மாணா#க பல. என#/- சகாய ெச வத8/ மடதி8 ப?#/
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மாணா#ககளி8 சிலைர அ9ப ேவ)ெம6 D பிரமணிய ேதசிகைர
ேவ)?ேன. அவ ேவ பI- தேரச பாரதிைய.

பிைளெயபவைர.

*நல /8றால

அ9பினா. அவக ஏ பா1 ஒ ேநா#/த

+தAய உதவிகைள- ெச 1 வதாக. / பேகாணதி8/ அ;கிKள

ெகாBைட\ாிA;1 Dநிவாைசய7கா எபவ;
வத1ட பதிபி8/ ேவ)?ய உதவிைய.

எனிட

ெச தா.

பாட7 ேகB

ேகாபா

சபாபதிபிைள

ஒ; சமய

வழ#க ேபா நா தி;வாவ1ைற ெச6 சிதாமணி Pைப.

அ?த பார7கைள. பிரமணிய ேதசிகாிட

ேகாபாெய9

காB?ேன. அேபா1

ஊாினராகிய xசபாபதிபிைளெயபவ அ7ேக வதி;தா.

அவ தமி3%களி நல பயி8சி.ளவ நா சிதாமணி Pகைள#
காB ேபா1 அவ;

அவ, “நா9

கவனிதா. என#/ அவ பழ#க

+ேப உ) பிற/

இத தகதி Pைப பா1 தி;தி த;கிேற. அ9மதி

ெச ய ேவ) ” எறா. அேபா1 நா ஒ6

ெசாலாம ெமௗனமாக

இ;1 விBேட. பிற/ தனிேய இ;#/ ேபா1 பிரமணிய ேதசிக எைன
ேநா#கி, “க)டேபாிட

இைத# ெகா#க# Qடா1. நீ7க மிக4 சிரமபB-

ெச த தி;த7 கைளெயலா

தாேம ெச தனவாக- ெசாA#ெகாவத8/

இடேம8ப . சபாபதிபிைள வி;பதி8/ இண7க ேவ)டா ” எ6

ெசானா. நா அவ க;திப?ேய இ;ேத.
------------------

இவ ேவ பI ஆ கவி சிேலைடA பி-ைவயாி இைளய சேகாதர. இவ
காலமைட1 சில வ;ஷ7களாயின. * இவ ஆதி /மர/;பர வாமிக மரபின

சபாபதி நாவலெர6

வழ7க ெப6வ.

ஹி1வி வத க?த
ேதசமிதிர பதிாிைகைய ெதாட7கி நடதி வத ஹி1 ஆசிாிய D ஜி.
பிரமணிய ஐய;ைடய பழ#க

ெசைனயி என#/ உ)டாயி86. அவ நா

சிதாமணிைய பதிபி1 வ;வைத யறி1 அத %ைலப8றி.
பதிபிபைத ப8றி.

ஒ; /றிெபLதி தர-ெசாA அதைன த

பதிாிைகயி ெவளியிBடா. அறி.

நா

அ>வேபா1 இன இன ப/தி

வைரயி அ-சாகி.ளெதற ெச திைய. தமி3 பதிாிைகயி நா
ெவளியிB வேத. ஹி1 பதிாிைகயிK

அத- ெச தி ெவளிவ; . அவ8ைற#

க) என#/# க?த எLதி பல அபக பதிைப ப8றி விசாாி#க
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ெதாட7கின. தமி3 %களி அைடயவகளிைடேய இத- ெச தி ஒ;

மகி3-சிைய உ)டா#கி8ெறேற ேதா8றிய1. என#/ பழ#கமிலாதவக பல

த7க த7க சேதாஷைத ெதாிவி1 எைன பாராB?.

எLதினாக.

சில அத பதிபி ேச1# ெகாG ப? சிற பாயிர7Qட எLதி அ9பி
விBடாக.
1886-ஆ

வ;ஷ ஜூைல மாததி ஹி1 பதிாிைகயி ஒ; க?த

ெவளி

வத1. அதி ‘சாமிநாைதய சிதாமணிைய உைர.ட பதிபிபதாக ெதாிகிற1.

அ1 ந-சினா#கினியர1 உைரயாக இ;தா தா தமி3 நாB?னரா ஏ86#

ெகாளப . சாமிநாைதய உைரயாக இ;தா பயபடா1!’ எற க;1
இ;த1. எLதினவ த

ெபயைர ெவளியிடாம ைனெபய E)?;தா. அ1

வைரயி பாராB#கைளேய ேகB வத என#/ அ#க?த சிறி1 வ;தைத
உ)டா#கி86. ‘ந-சினா#கினியர1 உைரேயா ெவளியிவதாக தனி

பிரரதா ெதாிவிதி;பேதா அ>வேபா1 பதிாிைககளிK அறிவி1

வ;கிேறா . அப?யி;#க ஒ6

ெதாியாதவேபா இப? எLதி விBடவ

ஏேதா ெகBட ேநா#க+ைடயவராக தா இ;#கேவ) ’ எ6 ஊகி1#
ெகா)ேட. எ ஊக சாிேய எ6 பிற/ ெதாிய வத1.

அத# க?ததி8/ பதி எL1வ1 அவசியெம6 ந)பக வ86தினாக.
நாேன எL1வைதவிட ேவ6 த#க ஒ;வைர# ெகா) எL1வித நலெம6
ேதா8றியப?யா உடேன ெசைனயிA;த இராமவாமி +தAயா;#/ ஒ;
க?த

எLதி ெதாிவிேத. அவ சிறி1

தாமதமிறி, “சீவகசிதாமணி மிக

பைழய காவிய . அைத பல பிரதிகைள# ெகா) ேசாதி1 உைழ1 ஆரா 1

ந-சினா#கினிய உைர.டேன தா சாமிநாைதய பதிபி1 வ;கிறா. அத %

ெவளிவதா தமி3 நாB#/ மி#க உபகாரமாக இ;#/ ” எ9 க;1
அைமய த
1886 ஆ

தாேமாதர

ைகெயLதிB ஒ; க?த எLதி அைத ஹி1 பதிாிைகயி 5-8-

ேததியி ெவளிவர- ெச தா.
பிைள

/ பேகாணதி இ;1 வத சி.ைவ. தாேமாதர

பிைள பிற/

1#ேகாBைடயி ஜB] உதிேயாக ெப86 அ7ேக ெசறா. அ7கி;தப?ேய

இல#கண விள#க , கAெதாைக எ9 இர)ைட.

பதிபி1 வதா.
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சீவகசிதாமணி பிரதிைய நா வா7கி# ெகா)டதிA;1 அவ;#/ மன1
சிறி1 வ;த

இ;தெத6 /றிபாக ெதாித1. தா+

பதிபி#க ேபாவதாக- சிலாிட

ெதாித1. ‘யா என ெச தாK

சிதாமணிைய

அவ ெசாA# ெகா)?;தாெர6

சாி; நா ேம8ெகா)ட காாியைத இைடயி

நி6த ேபாவதிைல!’ எற 1ணிேவா சிதாமணி பதிைப நடதி வேத.
அதி ஈபட ஈபட- சிலரா ேந;
என#/ ஏ8பBட1.

இைட\6கைள அறேவ மற1வி

நிைல

அ>வேபா1 சில அபக இதைன பிரதிக எ1# ெகாகிேறாெம6 ,
இதைன Pபா

அ9கிேறாெம6

ெதாிவி1 ஊ#கமளிதன. ஊ86 மைல

ஜமீதாராகிய D ஹி;தயாலய ம;தப ேதவ தா %6 Pபாய9வதாக
வா#களிதா.

ெசைன பிரயாண
ேகாைட வி+ைற#/ பி / பேகாணதி8/ வத நா அ7கி;தப?ேய
பதிைப நடதி# ெகா)?;தாK

எதிபாதப? ேவைல ேவகமாக

நைடெபறவிைல. அ?#க? இராமவாமி +தAயா க?த எL1வா. “நீ7க
இ7ேக வதி;1 நடதினா ேவைல 1ாிதமாக நைடெப6 ” எ6 அவ

ஒ;சமய

எLதினா. ஆைகயா கிறி1ம வி+ைறயி மீ)

ெசைன#/- ெசல ஏ8பா ெச ேத.
ேகவி.8ற ெச தி

?ச ப மாத இ6தியி நா ெசைன#/ றபB- ெசேற. அ7ேக

ேபான4ட யா3பாணதிA;1 ெவளிவ;

பதிாிைக ஒறி, யாேரா ஒ;வ

சிதாமணிைய பதிபி1 வ;கிறாெர6 ஒ; விள பர

வததாக#

ேகவி.8ேற. த7கசாைல ெத;வி உள D ஆ6+க நாவலர1

விதியா[பாலன அ-சியதிர சாைலயி நாவல பதி#கைள# கவனி1 வத
யா3பாண

சதாசிவ பிைள எபாிட

ேபா

“நாவலைரயாவி ம;கராகிய ெபான பல
பதிபி1 வ;கிறாரா . இ;ப1 பார

விசாாிேத. அவ,

பிைள.

சீவகசிதாமணிைய

பதிபிதாயினவா . இேதா பா;7க:

இத பதிாிைகயி அறிவி” எ6 அத பதிாிைகைய. காB?, “ஒேர
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%ைல இ;வ பதிபிபதி என லாப !” எ6

ெசானா. “அதனா என?”

எ6 ெசாA நா வ1 விBேட. அ1 +த சிதாமணி பதிைப பி9

ெச>ைவயாக நடத ேவ)ெம6 எ)ணி உைழ1 வேத. கிறி?ய

காேலஜி தமி3 ப)?தராக இ;1 வத பராயK நாயகெரப P பா1
என#/ உதவி ெச 1 வதா.
/ பேகாண

காேலஜி இ;த D ஆ.வி.Dனிவாைசய ெசைன ெரவி\

ேபா ஆa^ த#க உதிேயாக ெப86 அேபா1 ெசைனயி இ;தா.

நா அவ RB#/- ெச6 சில நா த7/ேவ. அவ எ பதி +ய8சிகைள#

ேகவி.86 மகி31 ஊ#க 5Bவா. E)? அர7கநாத +தAயாைர.
வ;ேவ. ேசல

இராமவாமி +தAயாைர ஒ>ெவா; நாG

ெச 1 மகி3ேவ.

பா1

க) சலாப

கிராமவாசியி தமிழ
ஒ;நா அ-#Qடதி P பா1#ெகா)?;ேத. ஒ;வ;

நாேன தனிேய இ;1 வா

வராைமயா

விB ப?1 வேத. கிறி1ம சமயமாதலா

ெசைன#/ ெவளி\ாிA;1 பல ேவ?#ைக பா#க வத ஜன7க QBட

QBடமா  ெத;வி ேபா # ெகா)?;தன. நா ெத;ைவ ேநா#கியி;த

ஜனK#க;ேக உBகா1 ப?1# ெகா)?;ேத. அேபா1 யாேரா ெமல

ஜனல)ைட வ1 ஓரமாக நிறா. நா அவைர# கவனி#கவிைல. நா

ப?#க ப?#க அவ நி6 ேகB# ெகா)?;தா. அவைர நிமி1 பாேத.

அவ;ைடய சாதாரணமான ேதா8றதிA;1 அவைர ஒ; கிராமவாசி எ6

ெதாி1 ெகா)ேட. கிறி1ம ேவ?#ைக பா#க வத அவ நா ப?தைத#
ேகBடா. அத தமி3 அவைர இLத1. அதனாேல தா அ7ேக வ1 நி6

கவனிதா. அவ ேபசாம நி6 ெகா)?;தைத பா1 நா, “எ7ேக
வதீக?” எ6 ேகBேட.
“எனேவா ப?#கிறீகேள! ேகBக வேத” எறா அவ “அ7ேக ஏ

நி8கிறீக? உேள வா;7க” எேற. அவ வதா. “ப?#க வ;மா?” எ6

நா வினவ, அவ ‘ப?ேப” எ6 ெசானா.
உடேன நா ைகெயL1 பிரதிைய அவாிட

ெகா1 ப?#க- ெசாேன.

Pைப நா பா1 தி;தி வேத. அவ ப?#ைகயி அதி மனைத-
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ெசKதி ப?தா. கிராம7களி தமி3 வள

அறி1 மகி3-சி அைடேத.
ஒ; சமய

நிர பியி;பைத அவ 5லமாக

எ ந)பராகிய தMைச வ#கீ ேக. எ, Dனிவாச பிைள

ெசைன#/# கிறி1ம ேவ?#ைக பா#க வத ஒ;வ +கமாக என#/, “நீ7க
பதிபி1 வ;கிற சிதாமணி அ- பார7கைள எப?யாவ1 +ய6 தம#/

அ9பி வர ேவ)ெம6 , அ-#Qடதா;#/ ெப;த ெதாைக

ெகாபதாக4 , ஒ;வ d3-சி ெச கிறாரா . இைத நாைக நீலேலாசனி

பதிராதிபராகிய சதாசிவ

பிைள ெதாிவிதா. நீ7க ஜா#கிரைதயாக இ;#க

ேவ) ” எ6 ெசாA அ9பினா. அைத# ேகBட4 என#/ மி#க கவைல

உ)டாயி86. அ-#Qட தைலவராகிய ேகாவிதாசாாியாாிட ெசாேன.
அவ மி#க நலவ. “நீ7க இ1ப8றி- சிறி1
ேவ)ெம6 ெச .

கவைலபட ேவ)டா . யாேரா

ரளி இ1. இ7/ள ேவைல#காரக மிக4

ந பி#ைகயானவக. இ7ேக அ-சி

ைவதி;பாக” எ6 அவ ைதாிய

விஷய7கைள இரகசியமாகேவ
ெசானா.

‘நல காாியதி8/ எதைன வி#கின7க?’ எ6 எ)ணி இைத இைறவ
தி;வ;ைள 1ைணயாக- சிதி1# ெகா) பதி ேவைலைய#
கவனி#கலாேன.

aபி பா#கி தீ
ஒ; நா மாைல ஆறைர மணி#/ அ-#Qடதி நா P பா1#
ெகா)?;தேபா1 ேகாவிதாசாாியா மிக4
எனிட

வதா. “எனா7க! சமாசார

கல#கமைடத +கேதா

ேகவிபBV7களா?“ எ6 ேகBடா.

“என?” எ6 நா ேவகமாக விசாாிேத.

“தீபி?1 விB17களா ” எ6 ெசாA ேமேல ேபசாம நி6தினா. என#/
பகீெரற1. எேபா1

சிதாமணி ைய ப8றிய விசாரதிேல 53கியி;த என#/,

“சிதாமணியி அ-சிBட பார7கG#/தா அபாய

வ1 விBடேதா” எ6

பய1, “எ7ேக? எ7ேக?” எ6 பரபரேபா விசாாிேத.
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“ஐேயா! பா#/ ேவ?#ைக#/ ேபாB?;த ெபாிய ெகாBடைகயி தீ பி?1#
ெகா)டதா . பல ேப ேசத . தீைய அைண#க +?யவிைல. /ழைதகG ,
ெப)கG , சி6வகG , கிழவகG

தீயி அகபB தீ 1

ேபா விBடாக” எ6 ெசாA# க)ணீ விBடா. உடேன Pகைள

அப?ேய ைவ1 விB அவ;ட அ7ேக ேபா  பாேத. என பாிதாபமான

காBசி! க)ணா8 பா#க- சகி#கவிைல. உட +Lவ1
ேபாகாம 1?1# ெகா)

ைக ெவ1

கா தீ 1

ெவ1

உயி

ேபான பல ஜன7கைள

பாேத. ெவளி\களிA;1 ஆயிர#கண#கான ஜன7க வதி;தன.

அவகளி8 பல இத விபதி8 சி#கி உயிைர இழதன.
எ ெப8ேறாகளி கவைல
இத- ெச தி பதிாிைக வாயிலாக ெவளி\களி எ7/

பரவேவ

அ7க7ேக.ளவக த7க த7கைள- ேசதவக என ஆயினேரா எ6

தி#கிB விசாாி#க ெதாட7கின. ததிக பறதன. க?த7க /விதன. இத

விஷய

ெதாிதா எ தா

தைதயக மிக4

கவைலபவாகெள6 நா

எ)ணி ம6நா காைலயிேலேய ஒ; கா எLதி எ தகபனா;#/

அ9பிேன. அதி விேசஷ ெமா6மிைல. “. . . . ஊB ம61ேபான

பமாBைட ஊ;#/ அ9பின1 நல1தா. நா பா# ேவ?#ைக பா#க

ேபாகவிைல. பதி ேவைலைய# கவனி1#ெகா) ெசௗ#கியமாக இ;1

வ;கிேற” எ6 எLதிேன. எ ெசௗ#கியைத ப8றி ெதாிவித1தா
+#கிய .

அத8/ எ ெப8ேறாக மி#க கவைலயி ஆ31 ஒ6

ெதாியாம

திைகதி;தாக. அவகGைடய 1யரைத அறித சா1 ேசைஷய அவகைள
ேத8றினா. / பேகாண1#/ இரவி வ;

தபாகைள வி?த பிற/தா

உைட1 பா1 பிாி1 எBமணியள4#/ எேலா;#/ ெகாபாக.

அ1வைரயி காதி;#க- ேசைஷயரா +?யவிைல. ெமயி வத4ட அவ

தபா நிைலய1#/ ேபா  ேபா மாடாிட , “உடேன தபா கBைட
பிாி1 பா;7க” எறா. அவ வழ#க1#/ விேராதமாக- ெச ய#
Qடாெத6 ெசாலேவ ேசைஷய;#/ மி#க ேகாப

வ1 விBட1. “என ஐயா

வழ#க ! ஆப1# கால7களி விதி வில#/ இைலயா? எேலா;
தபா வ;ெம6 கவைலேயா ராதிாி +Lவ1

எேபா1

I7காம காதி;#கிறாக.

நீ P ேபகிறீேர! நீ இேபா1 இத# கBைட உைட1# க?த7கைள
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அவரவகG#/# ெகாடாவிBடா நா ேமலதிகாாி#/ எL1ேவ” எ6
க)?பாக- ெசானா. மி#க ெசவா#/ள அவ ெசாலேவ, ேபா மாட

தபா8 கBைட பிாிதா. எ தகபனா விலாச1#/ வத காைட வா7கி

உடனி;த எ தகபனா;#/# காB?னா. ேவ6 பல;

த7கG#/ வத

க?த7கைள ெப86- ெசறன. எ காைட பாத பிறேக எ தைதயா;#/

உயி வத1.
------------

98. $திய ஊக
கிறி1ம வி+ைறயி ெசைன#/- ெச6 சிதாமணி பதிைப நடதி
வதேபா1 ஒ;நா தனிேய ‘P’ பா1 விB மாைலயி அ-#Qடதி

ெவளிறதி உள /றB? மி#க தள-சிேயா உலாவி# ெகா)?;ேத.
‘கி;Tண தாிசன ’
அேபா1 க;டவனி ேகBட1. ேமேல பாேத. ஒ; க;ட பறைவ வBடமிB#
ெகா)?;த1. அைத தாிசன

ெச 1 எ பாைவைய# கீேழ ெசKதிேன.

எதிேர தி;மாb அ.கி;Tைணய வ1 நிறா. நா ஆ-சாியதா ஒ6
ேதாறாம நிேற. “ஐயா, ஆகாயதிK கி;Tணதாிசன , EமியிK

கி;Tண

தாிசன ” எ6 மகி3-சி.ட ெசாAவிB, “என விேசஷ ? வி+ைற +?.
காலதி இ7ேக வதீகேள!” எ6 வினாவிேன.

“ேவO மஹ1 பளி#Qட ேவைலயிA;1 இேபா1 நீ7கி விBேட. தா7க

இ>X;#/ வதி;ப1 ெதாித1. அதனா இ7/ வேத: த7கைள# க)

இனி நா ெச ய ேவ)?ய1 இனெத6 ெதாி1 அதப? நட#கலாெம6

வதி;#கிேற” எறா.

அத வாைதகைள# ேகBடேபா1 எதிபாராத ெபாிய லாப கிைடத1 ேபால

என#/ ேதா8றிய1. “ேவைலைய விBடைத ப8றி# கவைல ேவ)டா . இேபா1

நட1 வ;

சிதாமணி பதிபி8/ உ7கைள ேபாற அப ஒ;வ;ைடய

உதவி இறியைமயாத1. ஆைகயா நீ7க இ7ேகேய இ;1 இைத# கவனி1#
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ெகாளலா . தக7கைள. ைகெயL1 பிரதிகைள.

ஜா#கிரைதயாக

நீ7க பா1# ெகாள ேவ) ” எ6, ெசாலேவ அவ மி#க மகி3-சி.ட

உடபBடா. சிதாமணி ச பதமான சில ேவைலகைள அவாிட ஒபி1விB#
கவைல இலாம நா / பேகாண

வ1 ேசேத.

ெப8ேறா அைடத ஆ6த
எ க?ததா ஆ6த உ8றி;தாK எைன ேநேர க)ட பிற/தா எ
ெப8ேறா +L ஆ6தைல அைடதாக. “ெசௗ#கியமாக வதாயா?” எ6

ஆவேலா எ தாயா எைன எதிெகா)டேபா1 அவ;ைடய ெதானியாேல

எ>வள4 Iர

அவ கவைல.8றி;#க# Q

Eதியாக இ9

நாளா/

எபைத உணேத. “தக

ேபாA;#கிற1” எ6 எ தைதயாாிட

ெசாேன. “எ>வள4 நாளானாK

ஆகB . பாதகமிைல. நீ ஜா#கிரைதயாக

தி; பி வதாேய அ1ேவ ேபா1 ” எ6 ெசாA தம#கி;த கவைலைய#
/றிபா ெதாிவிதா.
ேவ6 பதி
தி;வாவ1ைறயிA;1 பிரமணிய ேதசிக ஒ;நா என#/,
“யா3பாணதிKள ெபாைனயா எபவ சிதாமணிைய

ந-சினா#கினிய;ைரேயா பதிபி1 வ;வதாக4 , அ1 +?த4ட
அ9வதாக4

ெதாிவிதி;#கிறா. சி.ைவ.தாேமாதர

பிைள மடதிA;#/

சிதாமணி பிரதி ேவ)ெம6 ேகB# ெகா)டைமயா கAைட#

/8-சியிA;த சின ப)டாரதி பிரதிைய வ;வி1 அ9பியி;#கிேறா ”
எ6 ஒ;வ +கமாக- ெசாA அ9பினா.
எ உ6தி
சிதாமணி பதிபி என#/ இ;த ப86 வரவர வைம.8ற1. எப?யா1

பதிைப நிைறேவ8றி விவெத6 உ6தி ெகா)ேட. நீ)ட வி+ைறகளி

ெசைன#/- ெசK

வழ#கைத ேம8ெகா)?;த நா, அ1 +த ஒ; வார
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ஓ 4 கிைடதாK அெபாL1 அநக;#/- ெச6 கவனி#க ேவ)?யவ8ைற#
கவனி1 வ;ேவ.
1887-ஆ

வ;ஷ

ஏர மாத

ேகாைட வி+ைற#/- ெசைன ெசேற.

தி;மாb# கி;Tைணய மிக4

ந பி#ைகயாக4 , ஒL7காக4

கடைமைய- ெச 1 வதா. அவ;#/ மாத பதிைன1 Pபா

த

Rதேம நா

ெகாேத. அைத ைவ1#ெகா) ெசைனயி அவ ஜா#கிரைதயாக#

/ பேதா இ;1 காலேYப

ெச 1 வதா. சமய சMசீவியாக வ1

எ9ட இ;1 அவ ெச த உதவிகைள நா எ6

மற#க இயலா1.

‘ைதயக’
சிதாமணியி ஆறாவ1 இல பகமாகிய ேகமசாியாாில பக

வைரயி

அ-சாகியி;த1. ேம8ெகா) நட#க ேவ)?ய ப/திகைள என என

வித7களி ெச>ைவபதலாெமபைதேய ேயாசி1# ெகா)?;ேத.
ந-சினா#கினிய உைரயி வ;

ேம8ேகாகG#/ாிய ஆகர7கைள

அ?#/றிபி எ1# காB? வேத. ஆனா எலா ேம8ேகாகG#/
அகபடவிைல. இ9

இட

+ய6 பாதா பலவ8றி ஆகர7கைள# க)

பி?#கலாெமற நிைனவினா எபாKள பழM வ?கைள பா#க
ெதாட7கிேன.

ஒ;நா இர4 எனிடமி;த ஏகளி ஒைற எ1 ப?ேத +தK
இலாத1 அ1. ெபா;நரா86பைட எற ெபய +தேலB?A;த1.

ஈ6

பிைளயவக பிரதியாகிய அைத ப?1 வ;ைகயி சிதாமணி உைரயி
வதி;த ேம8ேகாக காணபBடன. “அடடா! இைத இ1கா6

ஊறி#

கவனி#கவிைலேய!” எ6 வ;தி ேமK ப?1 வேத. ெபா;நரா86

பைட#/ பி சி6பாணா86பைட இ;த1. பிற/ ெப; பாணா86 பைட. ,

+ைல பாB , ம1ைர# காMசி.

இ;தன. உைர.ட உள அத

பிரதிைய ப?1 வ;ைகயி, “+;/ ெபா;நா6” எற தனிபாB ஒ6
நிைன4#/ வத1. அ1கா6

அத- வ? ப1 பாBெட6 ெதாியா1. ஊறி#

கவனியாததா வத /ைற அ1. அ1 ப1பாBெடபைத அேபா1தா

உண1 ெகா)ேட. ப?#க ப?#க- சிதாமணி உைரயி வ;

பல அகபBடன. நா ப?#/ ேபா1 எ மன
+86

ேம8ேகாக

அதபாB#களி ெபா;ளிேல

ெசலவிைல. சிதாமணி உைரயி வ;

ேம8ேகாக அ>வள4

எ
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ஞாபகதி இ;தன. ஆதA எ7ேகயாவ1 எத ேம8ேகாளாவ1

கிைட#/ேமாெவ6 நா? ப?ேத. எ உைழ R) ேபாகவிைல.

அ-#Qடதி தனி அைறயிA;1 அத பைழய ஏB-வ?ைய பா#க

ெதாட7கியேபா1 இர4 மணி எB இ;#/ . அேபா1 எ9ட

கி;Tைணய;

இ;தா. ஒப1 மணியான4ட அவ ப1 I7கி விBடா.

ெபா;நரா86 பைடைய. , சி6பாணா86பைடைய. , +ைல பாBைட.

காண#காண என#/ திய ஊ#க

உ)டாயி86. ேநர

ேபானேத ெதாியவிைல.

ம1ைர# காMசிவைரயி தா பிரதியி இ;த1. அைத +?1விB பாேத.
வி?ய8காைல, மணி ஐ1#/ ேமலாகியி;த1! பிற/

என#/ I#க

வரவிைல. அேபா1 நா க) பி?த விஷய7கைள நிைன1 நிைன1
மகி3ேத.

கி;Tைணய விழி1#ெகா)டா. “என இ1! இராதிாி +Lவ1

I7கவிைலயா என?” எ6 ேகBடா. “I7/வதா? இத ஓ இரவி என#/
எதைன ைதயக கிைடதன ெதாி.மா?” எ6 ெப;மிதேதா ெசாேன.
அவ;#/ விஷய

விள7கவிைல. “நா ப1 பாBைட# க) பி?ேத.

அத8/ ேம சிதாமணியி உைரயிவ;
பி?ேத” எ6 ெசாேன. “எலா

உதாரண7க பலவ8ைற# க)

சிவகி;ைப!” எறா அவ.

றநாb6
அ6 +த எனிடமி;த எB ெதாைக- வ?கைளெயலா
வாியாக எLெதLதாக ஆராயலாேன. ஆதி.

அத+

ஏ ஏடாக வாி

இலாத ம8ெறா;

%ைல எேத. பிாி1 பாேத. “ெகா86ைற# /8றில” எ9

ப/தி

க)ணி8பBட1. உடேன விய8ேற. அேத ெதாடைர ந-சினா#கினிய

சிதாமணி உைரயி ேம8ேகா காB?யி;#கிறா. ஆனா அவ த

வழ#கைத

விடாம, ‘எறா பிற; ’ எேற எLதியி;#கிறா. பைழய %ெல6

ெதாிதேதெயாழிய இன %ெல6 ெதளிவாகவிைல. அத பிரதி 5ல+

உைர.மாக இ;த1. அத பாடA இ6தியி 95 எற எ) காணபBட1. எ
ைகயி ந8றிைண +தAயவ8றி 5ல

மB

அட7கிய ைகெயL1 பிரதி

ேவ6 இ;தைமயா அைத 9 எ1 ஒ>ெவா; %AK 95 எற எ)@ள

பாடைல எ1 பாேத. அப? பாதேபா1 நா பாத வ?

றநாb86 உைர பிரதிெய6 ெதாியவத1. ஆகேவ அத- வ?யிA;1
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கிைடதவ8ைறெயலா

ஏகைள.

கண#ைக.

றநாbெறற தைலபிB எLதி# ெகா)ேட. ம8ற

ப?ேத. ெதாட1 தி;#ேகாைவயாைர. , பதிென) கீ3#

அLதமாக வாசி1 பல ேம8ேகாகைள ெதாி1 ெகா)ேட.

ேகமசாியா இல பக1#/ ேம பதிபித ப/திகளி அ?# /றிபி அத
ேம8ேகாகைள லபதிேன. ந-சினா#கினிய ேம8ேகா காB

பைழய

%8ப/திகைள இன%AKளன ெவ6 காBவேதா அவ காB?ய ப/தி#/
+9

பி9

சில அ?கைள.

ேச1 பதிபிேத. ெவ6

%8 ெபயைர

மாதிர காBவைதவிட இப?# காB?னா அ%களி ெப;ைம.
அவ8றி நைட.

நறாக ெவளிபெமப1 எ க;1. சில இட7களி

றநாb86 பாட +Lவைத.ேம அ?# /றிபி அைமேத. ேச#க +?யாத

ேம8ேகாகைள தகதி8/ பி ேச1 அ-சிடலாெமற எ)ணேதா
தனிேய எLதி ைவ1# ெகா)ேட.
வி+ைற +?த4ட எ6

இலாத ஊ#கேதா / பேகாண

திய விஷய7கைள# க) பி?தைத ப8றி ந)பகளிடெமலா
சேதாஷைத லபதி# ெகா)ேட. அேபா1 / பேகாண

வேத.

ெசாA எ

ேந?>

ைஹQA தமி3 ப)?தராக இ;த /டவாயி ஐ.ச)+க பிைள எபவ

எனிட

சில %கைள பாட7 ேகB வதா; சிறத திமா; அLதமான

ஞான+ளவ. அவ இத விஷய7கைள எலா

ேகB மிக4 இ8றா.

சிதாமணிைய விைரவி +?#க ேவ)ெம6 இர4

பகKமாக உைழ1

வேத. அத இ6தி ப/தியாகிய +தியில பகதி ைஜன மத ச பதமான பல
ெச திக உளன. அவ8ைற அெபாLதெபாL1 RZ அபாசாமி

நயினாாிட1

/ பேகாண

சதிரநாத ெசB?யாாிட1

ேகB ெதாி1

/றிெப1# ெகா)ேட. சிதாமணி பதிபி அ?#/றிபாக என#/

ெதாித அத விஷய7கைள விள#கிேன.
த பியி கAயாண
சிதாமணி +86ெப6

நிைலயி இ;த1. ஸவஜி1 வ;ஷ ஆனி மாத எ

த பியாகிய சிரMசீவி தேரைசய;# /

/ பேகாண

ப#தாி அ#கிரகாரதி

வ#கீலாக இ;த எ.ேவ7கடராைமய;ைடய /மாாி. , ரா>பகI ேக. வி.

கி;Tணசாமி ஐய;ைடய தம#ைக.மான D ம7களா பிைக#/ கயாண

நைடெப8ற1. என#/ பழ#க+ள ைஜன ந)பக, “சிதாமணிைய ‘மண %’

எ6 ெசாKவ1 வழ#க . அதைன நீ7க பதிபி1 வ;கிறீக. அத9ைடய
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பயனாக உ7க / பதி ஒ; தி;மண நிக3த1” எ6 ெசாA த
தி;திைய ெவளியிBடன.
---------------

99. மகி%/சி3 வ.த*
சீவகசிதாமணி அ-சி இ;தாK
பா#கலாெமற எ)ண

ேவ6 ஏB-வ?க கிைடதா ஒபிB

என#/ இ;த1. D பிரமணிய ேதசிக;ைடய

உதவியா என#/# கிைடத ஏகG தி;ெநேவA ப#க1 பிரதிக
தி;தமாக இ;தன. அவ தி;ெநேவAயி யாதிைர ெச த காலதி

அ7க7ேக உள பர பைர தமி3 லவக பல அவைர தாிசி#க வதைத நா
கவனிதி;#கிேற. அவகGைடய பழ#க+

என#/ உ)டாயி86. அவகளிட

நறாக பா1கா1 ைவ1ளாகெள6

நா ேகவி.8றி;ேத.

%86#கண#கான தமி3 %8வ?க உளனெவ6

அவக அைவகைள

அ>விட7கG#/ ேநாி8 ெச6 ஏB- வ?கைள# கவனி1 பாதா

சீவகசிதாமணி பிரதிக கிைட#கலாெமற ந பி#ைக என#/ இ;த1. ஆகேவ
ஒ; சமய

ஏ ேத யாதிைரைய ேம8ெகா)ேட.

தி;ெநேவA பிரயாண
ஒ; நல நாளி8 றபB ேநேர தி;ெநேவA ெசேற. அ7ேக சிலைர

பா1 விB தி;#/8றால1#/ ேபா/

வழியிKள ேமலகர1#/

ேபாேன. பிரமணிய ேதசிக உதித1 அ>Xேர. அ7ேக அவ;ைடய இைளய

சேகாதரராகிய திாிQட ராசப# கவிராய இ;தா. அவ;ைடய RB?Kள

பைழய ஏகைள பாததி சிதாமணி பிரதிெயா6
அ7கி;1 தி;#/8றால

கிைட#கவிைல.

ெச6 திாிQடா சலபதிைய தாிசி1#ெகா) ெச7

ேகாBைட#/ ேபாேன. அ>Xாி கவிராச ப)டார

எற லவ

ெப;மா9ைடய பர பைரயின வா31 வதன அவ;ைடய RB#/- ெச6
அவைர பழ#க

ெச 1 ெகா), அ>RB?Kள ஏகைள ேத? பாேத

எ>வளேவா பிரபத7கG

மB

எ9

ராண7கG

இ;தன. சிதாமணியி சில ப/திக

கிைடதன. பிற/ அத அ;கிKள கி;Tணார , கைடயநO
ஊகG#/- ெச6 அ7கி;த கவிராயக Rகளி ஏகைள#

கவனிதேபா1 அ7/

சிதாமணியி சில ப/திகேள கிைடதன. அ-சமய

ேச8j- பிரமணிய# கவிராய, தி;ெநேவA காBெவ காேலஜி தமி3
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ப)?தராக இ;த /மாரசாமி பிைளயி9ைடய சிதாமணி# ைகெயL1
பிரதிைய வா7கி# ெகாதா. +86

இ;த1 அ1 I1#/? Rரபா)?ய

கவிராயெரபவர1 பிரதிைய பா1 எLதிய1; தி;தமாக இ;தைமயா

என#/ மிக4 பயபBட1.
ெச7ேகாBைட# கனவா

ெச7ேகாBைடயி சிதாமணி#காக +னேம ைகெயாப

ெச தி;த ஒ;

கனவா இ;தா. எ9ட வதவ ைகெயாப பணைத அவாிட

ேகBக

ேபான ேபா1 அவ, “இவ பதி என#/ ேவ)டா . இவ பிைழயாகவலவா
பதிபி#கிறா? நா ேவ6 ஒ;வ பதிபி#/

ெகாள ேபாகிேற” எறாரா . இ>விஷய

த பதிைபேய வா7கி#
என#/ ெதாிதேபா1 எ

பதி#/ விேராதமான ரளிக ெச7ேகாBைடயிK

பரவியி;தைல உண1

வ;திேன. “ஏ ேத?ய1 ேபா1 ; இனி விைரவி தக பதிைப நிைறேவ8ற

ேவ) ” எ6 உடேன றபB# / பேகாண
அTடாவதான

வ1 ேசேத.

சபாபதி +தAயா பாராB

அத எ)ணதா அ1 +த காேலஜி இர) நாBக ேசதா8ேபா ஓ 4
கிைடதாK ெசைன#/- ெச6 சிதாமணி பதி ேவைலைய# கவனி1
விBவ;

வழ#கைத ேம8ெகா)ேட. அ>வா6 ேபாயி;#ைகயி ஒ; +ைற

அTடாவதான

மிக4

சபாபதி +தAயாாிட

ெசேற. சிதாமணிைய பதிபித

க?னமான காாியெம6 +னேம அவ அ-6தியி;தாK

அவ நல

அறிவாளியாதலா அவைர பாதA என#/ வி;ப+) பல %களி அவ
பழ#க+ளவ; மிக4

ரசமாக ேபவா. அ6 அவேரா ெந ேநர

ேபசி#

ெகா)?;ேத. எ7க ச பாஷைண பல லவகைள. , தமி3 %கைள

ப8றி.

நிக3த1. நா இைடயிைடேய பல பைழய பாடகைள எெத1-

ெசாேன. பிைளயவகளிட

பாட7 ேகBட பிரபத7களிK

ராண7களிKமி;1 த7/ தைடயிறி பல ெச .Bகைள- ெசாA வேத.
திVெர6 +தAயா எைதேயா நிைன1# ெகா)டவ ேபால, “ஐயா, நீஙக

சிதாமணிைய பதிபி#க த/தி.ைடயவகேள” எ6 ெசானா. நா7க ேபசி

வத விஷய1#/ அத8/

ச பதேமயிைல. ஆனாK எேனா

ேபசியேபா1 +தAயா தமி3 %களி என#/ள பயி8சிைய தனிேய ேநா#கி#
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கவனிதா ேபாK . + தா Qறிய க;ைத மா8றி#ெகாள ேவ)ெம6
அேபா1 அவ;#/ ேதா8றியி;#கலா . என#/ மி#க விய

சேதாஷ+

உ)டாயின. “என, திVெர6 இேபா1 இப?- ெசானீகேள!” எ6

அவைர# ேகBேட.

“+ ஒ; நா சிதாமணி பதிைப நீ7க ைகவிBவிட ேவ)ெம6 நா
ெசாேனனலவா? அைத ஏ ெசாேனாெம6 இேபா1 ேதா8றிய1.
உ7கGைடய பரத தமிழறிைவ இேபா1தா நறாக அறி1 ெகா)ேட”
எ6 ெசாA பி9
அ6 +Lவ1

பாராB?னா.

அத மகி3-சியி மித1 ெகா)?;ேத. ஆனா நிைலயான

மகி3-சி என#/ உ)டாகாதப? ம8ெறா; விஷய
சில விஷமிகளி ெசய

எ காதி8 பBட1.

ம8ெறா; நா நா E)? அர7கநாத +தAயாைர பா#க ேபாயி;ேத.

அவ சிதாமணியி எ1வைர நிைறேவறி.ளெத6 வழ#க

ேபா அட

விசாாிதா. நா விவரைத- ெசாேன. பிற/ அவ, “இராமநாதர

அரசராகிய பாகர ேஸ1பதி அவகைள நா சதிேத. அவ தமிழி மி#க

அைடயவ. த7க சிதாமணி பதிைப ப8றிய ேப- வத1. தம#/ அ1
+னேம ெதாி.ெம6 ெசானேதா, மிக4

நல %லாகிய சிதாமணிைய

பதிபி#க த7கG#/ த/தியிைலெய6 த மிட

யாேரா Qறியதாக4

ெசானா, நல காாிய1#/ இைட\6 விைளவி#க எதைனேயா விஷமிக
காதி;#கிறாக” எ6 சிறி1 வ;தேதா ெசானா. அைத# ேகBட4ட
என#/ + உ)டான மகி3-சி இ;த இட

ெதாியாம8 ேபா

விBட1.

எ வாBடைத அறித அர7கநாத +தAயா, “இைத ேபாற விஷய7கைள

நீ7க காதிேலேய வா7கி# ெகாள# Qடா1. எத காாியைத பி வா7காம
நிைறேவ8றி விடேவ) . உ7க திறைம என#/ ெதாியாதா? ைதாியமாக

இ;1 ேவைலைய# கவனி.7க. நீ7க ெகாத ைகெயாப தகதி எ

ந)பக சில ைகெயLதிB?;#கிறாக. சவைல ராமவாமி +தAயா, ப ம
விஜயர7க +தAயா +தAயவக மி#க வி;பேதா ைகெயாப
எ6 ெசாA என#/ மி#க உஸாகைத உ)டா#கினா.

ெச தாக”
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இராசேகாபால பிைள
ம8ெறா; சமய ேகாமளீவர ேபBைட இராச ேகாபால பிைளைய பாேத.

அவ ெசைன இராசதானி# கOாியி தமிழாசிாியராக இ;தவ. நா அவைர

பா#க ேபானேபா1 அவ;ட காMசீர
வி1வா9

இராமசாமி நா. எ9

இ;தா. பல %கG#/ உைர எLதியவ;

இராமானத ேயாகிெயன வழ7க ெப8றவ;
பாகவத

அத நா.ேவ.

+Lவைத. இராசேகாபால பிைள அ-சிB?;தா. அதி8 சில ப/திக

ஒ; வ;ஷ

பி. ஏ. பாீBைச#/ பாடமாக இ;தன. மீனாBசி தர

பிைளயவகளிட
பழ#க

பி8காலதி

நா ப?#க வ;வத8/ +பி;ேத பாகவததி என#/

இ;த1. பாகவத ஏB- வ?க பலவ8ைற நா பாதி;#கிேற.

இராசேகாபால பிைளயி பதிபி %லாசிாியாி ெபய “ஆாியப லவ”

எ6 இ;த1. “சிதக1# கீழமத” எற சடேகாப வண#க- ெச .ெளா6
இ;த1. இ>விர) ைட.

ஏB பிரதிகளி நா க)டதிைல. அதனா,

இராச ேகாபால பிைளயிட , “நா பாத பிரதிகளிெளலா
காணபடவிைல. இத- ெச .G

ஆசிாிய ெபயேர

இைலேய இவ8ைற நீ7க எ7ேக க)

பி?தீக?” எ6 ேகBேட. அவ, “அத %ைல நா பதிபி#கவிைல. சில
பாக

மாதிர

பாத 1). எ ெபயைர ேபாB யாேரா அ-சிB

விBடாக. ஆதலா இத விஷய1#/ நா ெபா6பாளி யல” எ6

ெசாலேவ நா வியேத. பி8காலதி பாகவததி ஆசிாிய ேவ பI

லவகG ஒ;வரான ெச>ைவ- dவா ெரப1 , “சிதக1” எ9

+தைல.ைடய ெச . அ-சிBடவகளா ேச#கபBடெதப1
ெதாிய வதன.
நிைனத1

என#/

நடத1

சிதாமணி பதி நட#ைகயி என#/ எ>வைகயிேல9

உதவி ெச ய

ேவ)ெமற எ)ணதினா E)? அர7கநாத +தAயா +ய6

நாமகளில பகைத, பி. ஏ. பாீைY#/ பாடமாக ைவ#க- ெச தா. அைத

தனிேய நா அ-சிB ெவளியிBடா பல பிரதிக ெசலவா/ெம6 , அதனா

என#/ ஓரள4 ெபா; வ;வா

ஏ8பெம6

அவ எ)ணினா. நா
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/ பேகாணதி இ;தைமயா இத- ெச தி உடேன என#/ ெதாியவிைல

காேல] பாட தக7கG#/ ைஹQ பாட தக7கG#/ உைரெயLதி
பதிபி1 வி86வ;

+ய8சியி ேசாடசாவதான

பராய ெசB?யா

ஈபB?;தா. அ7க7ேக உள ந)பக 5லமாக பளி# Qட பிைளகைள

வா7/ ப? ெச 1 பிரதிகைள வி86 வதா. இத விஷயமாக அவ தியாகராச

ெசB?யா;#/

பிற/ என#/ க?த7க எL1வா. நாேன தக7கைள

வ;வி1 பல பளி#Qட7களி8 ெசாA மாணா#ககைள வா7க-ெச ேவ.
சிதாமணி பதி#/ அவ ‘P’ பா1 உதவி ெச 1 வதா. அ#காலதி

நாமக இல பகைத \னிவ^?யா பாடமாக ைவத1 ெதாித1

அவ

அதைன தனிேய அ-சிB என#/ ெதாிவியாமேல ெவளிபதி விBடா இப?
அவ ெச ததி என#/ மி/தியான வ;த உ)டாயி86. அர7க நாத

+தAயா;#/ இ1 ெதாிதேபா1, “நா ஒ6 நிைன#க இ1 ேவ6 விதமாக

+?தேத” எ6 அவ வ;தினா. அ1 +த பராய ெசB?யாைர ‘P’

பா#க ேவ)டாெம6 ெசாA விBேட.

சிதாமணி பதிைப ப8றி அ>வேபா1 ேதசமிதிரனி எ ந)ப;
விேவகசிதாமணி பதிாிைகயி ஆசிாிய;மான சி. வி. சாமிநாைதய; ,
யா3பாண

விவநாத பிைளெயபவ;

இன இன பாக7க

நட#கிறனெவ6 எLதி வ;வாக. பதிாிைகயி 5லமாக உணத பல

அபிமானிக அ?#க? என#/# க?த எLதி விசாாி1 வதன. +னேம

ைகெயாப
Pபா

ெச த ஊ86மைல ஜமீதாராகிய ஹி;தயாலய ம;தப ேதவ %6

அ9பினா. பாைல# காB? நகரசைப தைலவராக இ;த ரா>பகI

பா. ஐ. சினசாமி பிைள எபவ அ?#க?, “இேபா1 எ1 வைரயி
ஆகியி;#கிற1?” எ6 எL1வா.
தாேமாதர

பிைளயி க?த7க

1#ேகாBைடயிA;த சி. ைவ. தாேமாதர பிைள.

பல +ைற க?த7க

எLதினா. அவ அேபா1 கAெதாைகைய உைர.ட பதிபி1 வதா. அைத

+86

‘P’ பா1 தர ேவ)ெம6 என#/ எLதினா.

“சிதாமணி பதி ேவைலயி எ கவன

+86

இ;பதா ம8றவ8ைற

இேபா1 கவனி#க இயலவிைல” எ6 அவ;#/ பதி எLதிேன. ஆனாK
அவ விடாம க?த எLதி# ெகா) கAெதாைகயி Pகைள அ9பி#
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ெகா)

வதா. தள-சி யிலாம அவ ெச த +ய8சிகளா நா ஈபB

அ>வேபா1 சில சில ப/திகைள மB பா1 என#/ ேதா8றிய தி;த7கைள
எLதிய9பிேன. அவ8ைற அவ மகி3-சிேயா ஏ86#ெகா)டா அத#

கAெதாைக பதிபிA;1 சிதாமணியி வ1ள ேம8ேகாக சிலவ8ைற
ெதாி1 ெகா)ேட. அவ பதிபி1 வத இல#கண விள#கைத ப8றி. ,
ெதாகாபியைத ப8றி.

அ>வேபா1 எL1வா. அதனா பைழய தமி3

%க ெவளிவர ேவ)ெமபதி அவ;#கி;த ேபP#கைத நா உண1
ெகா)ேட. சிதாமணியி இன இன பாக

விைட# க?த7களி ெதாிவிேப.

நட#கிறெத6

நா எ

கட வா7கிய1
சிதாமணி பதிபி அ-#QA, காகித விைல +தAயவ8றி8/ என#/ ேபாதிய

பண

கிைட#கவிைல. பல + பண

பண

அ9ப ேவ)ெம6 ெசைனயிA;1 க?த

சிலேர பண

ெகாபதாக# ைகெயாபமிB?;தாK

அ9பின. இத நிைலயி அ-# QA#/ , காகித விைல#/
வ;

ெதா/1 அ9வதி மி#க கTடைத அைடேத. %6

ேபா1 அதைன

ஐ ப1மாக அ9பி

வ;ேவ. ைகெயாபமிBட கனவாகG#/ நா க?த எLதிேன. சில உடேன
பணம9பி உதவினாக.
ஒ; சமய

சில பார7க அ-சிவத8/# காகித

தைலவ காகித1#/ பண

ேதைவயாக இ;த1. அ-#Qட

அ9ப ேவ)ெம6 எLதிவிBடா. ைகயிேலா

பணமிைல, இன1 ெச வெத6 ெதாியவிைல. நா சிரமபவைத அறி1

தாேமாதர

எபவாிட

பிைள தம#/ ெதாித காகித# கைட#கார ஷ)+கM ெசB?யா
காகித வா7கி# ெகாளலாெம6

சில மாத7க ெபா61 பண

ெகா#கலாெம6 என#/ எLதியேதா ெசைனயிA;த

அ#கைட#கார;#/ எLதி என#/ ேவ)?ய காகிதைத# ெகா#/ ப? ெச தா.
காகிததி விைல %8ைற ப1 Pபா . /றிபிBட கால1#/ எனிட

ேசராைமயா, காேல] ஆசிாிய சிலாிட

கட வா7கி அத ெதாைகைய

பண

அ9பிவிBேட. அ?#க? இத மாதிாியான +Bபாக ேந; . அேபா1,
“எேபா1 இத- சிதாமணி +?. ! இத- சிரம7கG#ெகலா +?4 கால

எேபா1 வ; ?” எற எ)ண

-----------

என#/ உ)டா/ .
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100. சி8தாமணி ெவளியான4
சீவக சிதாமணியி 5ல+

உைர.

ெப; பாK

அ-சாகி விBடன.

அ#காலதி அ-சிடெப8ற தமி3 தக7க பலவ8றி +க4ைர +தAயன
காணபடவிைல. அைவ இ;தா ப?பவகG#/ மி#க உபேயாகமாக

இ;#/ெமபைத உணத நா சிதாமணி#/ அ7கமாக அவ8ைற எLதிேச1 பதிபி#கலாெம6 எ)ணிேன. என என விஷய7கைள
+க4ைரயி எLதேவ)ெமபைத ப8றி ஆேலாசிேத. %ைல

ப?பத8/+ அதிKள +#கியமான விஷய7கைள. %A ெப;ைமைய.
உைரயி தைம +தAயவ8ைற.

ப?பவக ெதாி1 ெகாGவ1

நலெமப1 என1 க;1. +தA ெச .Bகளி +த8 /றி#கைள எLதி

ஒ;வைகயான அகராதி ெச 1 ைவ1# ெகா)ேட.
ேம8ேகாக

%ைல பதிபி1 வ;ைகயி அ7க7ேக உள ேம8ேகாகளி

விள7கியவ8றி8/ாிய ஆகர7கைள அ?# /றிபி8 லபதியி;ேத. பிற/

விள7கிய ேம8ேகாகைள.

விள7காத ேம8ேகாகைள. தனி தனிேய

ெதா/1 எLதி ைவ1# ெகா)ேட. இவ8ைறெயலா %K#/ பி

அைம#கலாெம6 நி-சய

ெச ேத. +க4ைர#/ அதப? %லாசிாிய

வரலா6, உைரயாசிாிய வரலா6 எபவ8ைற எLத நி-சயிேத.
சாிதிர- ;#க

சீவக சிதாமணி தமி3 நாB? பழ#கமிலாத %லாதலா அதிKள கைதைய
வசன நைடயி எLதினா %ைல ப?பவகG#/ உதவியாக இ;#/ .

5வாயிரதி8/ ேம8பBட பாடகைள.ைடய சிதாமணி#/ வசன ெமLத
ெதாட7கினா, அ1 சீ#கிரதி +?ய#Q?ய காாிய

அ6 எெற)ணி, சீவக

சாிதிரைத- ;#கமாக எLதி அைம1 விடலாெமற +?வி8/ வ1

கைதேபா#/ விB ேபாகாம ஒ;வைகயாக அைத எLதி +?ேத. அைத
எ9ட பழ/

காேல] ஆசிாியகளிட+

ைஜன ந)பகளிட+

ப?1#

காB?ேன. அவக அைத# ேகB அ7கீகாிதேதா சில ேயாசைனகைள.

ெசானாக. அவ86 உசிதமானவ8ைற ஏ86# ெகா)ேட.
%லாசிாிய வரலா6 +தAயன
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பிற/ %லாசிாியராகிய தி;த#கேதவ வரலா8ைற எLத ஒ; /றி

கிைட#கவிைல. ைஜனக தம#/ேள கண பர பைரயாக- ெசாA வத

ெச திகைள அவக வாயிலாக அறி1 அவ8ைற# ேகாைவ பதி அதைன.

ஒ; வைகயாக எLதிேன.

ந-சினா#கினிய வரலா8ைற எL1வத8/ 1ைணயாக அவ உைரைய
பாராB

சிற பாயிர பாடக இர) இ;தன அவ8ைற ஆதாரமாக

ைவ1- ெகா) அ மேகாபகாாியி வரலா8ைற எLதிேன. அதி அவ உைர

எLதிய ேவ6 %க இனெவ6 /றிபிBேட. ப1 பாB#/ அவ உைர
எLதியைத ெதாிவி#/ ேபா1, ப1 பாB#களி ெபயகG அவ8ைற
பா?ேனா, பாட ெப8ேறா ெபயகG

இன ெவபைத- ேச1 எLதிேன.

தமி3 நாB?ன;#/ அ1 திய ெச தியாக இ;#/ெமபேத எ க;1.
பிற/ சீவக சாிதிரதி வ;

சிற ெபயகைள தனிேய எ1 அகராதியாக

அைம1 அவ8ைற விள#கி எLதி, “அபிதான விள#க ” எற தைலபிகீ3

லபதிேன.
+க4ைர

+க4ைரைய எLத ெதாட7கி, %A சிறைப.

ெதாிய வ;கிறன ெவபைத.

அ%லா இன ெச திக

+தA எLதலாேன:

‘ெசதமி3 ெமாழியி8 சிற1 விள7/

காபிய

சீவகசிதாமணி ெயப1 தி;த#க ேதவெர9

ஐத9 +தியதாகிய இத-

இய8றபBட1. இ1 பைழய இல#கிய உைரகளிK

ைஜன +னிவரா

இல#கண உைரகளிK

உைரயாசிாியகளா ேம8ேகாளாக எ1# காBடபBட பிரமாண %கG
ஒ6; +8 கால1 +த, இைட, கைட எ9

+-ச7க1

நைடயி8 சிற1ள1; வடெமாழியி வாமீக

ேபா, எலா வ;ணைனகG

எLத;ளியி;1

தமிழாரா த ெத வ லவக அ;ளி- ெச த இல#கிய7க ேபா6 ெசதமி3
தபா அைமய ெப8றி;தA மகா காவியெம6 QறபB?;தலறி,
பி8கால1 அதி ம1ரமான காபிய7க இய8றிய மகா கவிக பல#/

இனவ8ைற இன இனவா6 வ;ணி1 பாகெவன அ>வாமீக
வழி காB?ய1

இ%ேல எப.’

இன

ேபால
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இ>வா6 எLதி விB பல+ைற தி;பி தி;பி ப?ேத. +த +தலாக

இத 1ைறயிேல /த என#/, ‘நல ெபய வா7க ேவ)ேம’ எற கவைல

மி/தியாக இ;த1. அதேனா ‘பிைழெய6 ேதா86 ப? விஷய7கைள
எLத#Qடா1’ எற நிைன4
பா1 பா1 அ?1

இ;த1. ஆதA நா எLதியைத பல+ைற

தி;தி.

ஒL7/ பதி# ெகா)ேட. பழ#க

மிலாைமயா ஒ>ெவா; வா#கியைத. எLதி +?#/ ேபா1 சேதக+
பய+

உ)டாயின. ‘வாமீகைத இதேனா ஒபிவ1 சாிேயா? பிைழேயா?

ஸ கி;த வி1வாக ஏதாவ1 ெசானா என ெச வ1? எ6 , ‘பி8கால
%கG#/ வழிகாB? எ6 ெசாKகிேறாேம; ைஜன %லாகிய இைத அப?-

ெசாK வதா ைசவகG#/ ைவTணவகG#/
உ)டா/ேமா?’ எ6

கல7கிேன. ‘ந

ந ேம சின

மனதி8/- சாிெய6 ேதா8றியைத

எLதி விேவா ; பிற/ தவெற6 ெதாிதா மா8றி# ெகாேவா ’ எ6

1ணி1 எLதலாேன. %ைல ப8றிய ெச திகைள எLதிவிB அதைன

ஆரா 1 பதிபித1 ச பதமான ெச திகைள. , என1 அபி8 சிறத D
ேசல

இராமசாமி +தAயா சிதாமணி பதிபி#/ ப? எைன I)?யைத. ,

பிரதி அளிதைத. , ேவற பல பிரதிக கிைடதைத. /றிபிேத.
பBட கTட7க

அபிரதிகைள ஆரா த ேபா1 நா பBட கTட7கைள- ;#கமாக அதி
ெதாிவிேத:

எL1 ெசாK

மி/1

/ைற1

பிற31

திாி1

கில+8றி;த இ%Kைர பைழய பிரதிக பலவ8ைற.

பலவா6 ேவ6பB#

பலகா ஒேநா#கி

இைடயறா1 பாிேசாதைன ெச 1 வத ெபாL1, கவிகளி த வ?வைத.

உைரயி த வ?வைத. க) பி?தத8/ , உைரயி9 விேசட4ைர

இன1 ெபாழிைர இன1 எ6 பிாிதறித8/ , ேம8ேகாகளி

+தA6திகைள ெதாி1 ேகாட8/ , ெபாழிைரைய 5லேதா இைய1

பாத8/ , பிைழைய பிைழெய6 நி-சயி1 பாிகாித8/ , ெபா;
ேகாட8/ எ1#ெகா)ட +ய8சி. , அைடத வ;த+

அைட1

பல. அப?

சில விட1ள இைச தமி3 நாடக தமிழி பா/பாகG , ம86M
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சில பாக+

நறாக விள7கவிைல. அத8/# காரண

அ>விைச தமி3 நாடக

தமி3 % +தAயைவக இ# கால1# கிைடயாைமேய!” .
எ ெகாைக

ஏB- வ?களி8 க)ட பாட7களி ேவ6பாBைட# க) க) எ மன
)ணாகியி;த1. இனப? இ;தா ெபா; சிற#/ெம6 என#/

ேதா8றின இட7களிK

பிரதியி உளைதேய பதிபிேத. எ9ைடய

க;ைதேயா, தி;தைதேயா சிதாமணியி ஏ8றாம மிக4 ஜா#கிரைதயாக#

கவனி1 பதிபிேத. பதிபி#க ெதாட7கிய % என#/ ஒ; ெத வ

வி#கிரக ேபால இ;த1. அத அL#ைக 1ல#கி# கவசமிB தாிசி#க

ேவ)ெமபேத எ ஆைச; ‘ைக ேகாணி இ;#கிற1, ேவ6விதமாக

அைம#கலா ; நகைத மாதிர

சிறி1 தி;தலா ’ எற எ)ண

உ)டாகவிைல. அத ஒ>ேவார@விK

ெத விக அ ச

என#/

இ;#கிறெதேற

ந பிேன. அL#ைக நீ#கி விள#/வத8/ , அ7கைதேய ேவ6ப1வத8/

உள விதியாசைத நறாக அறிதி;ேத. இ#க;ைத, ‘ராதனமான தமி3

%கG

உைரகG ப)ைடவ?வ

/றாதி;த ேவ)ெமபேத என1

ேநா#கமாதA பிரதிகளி இலாதவ8ைற# QB?. . உளவ8ைற மா8றி. ,

/ைற1 மன

ேபானவாேற அMசா1 பதிபிேதனேல. ஒ; வைகயாக

ெபா; ெகா) பிரதிகளி இ;தவாேற பதிபிேத. யானாக ஒ6M

ெச திேல’ எ6 லபதிேன.

இத விரதைத நா அ6 +த இ6வைர மறதவனல. பல

%8றா)களாக தமி3 நாB? வழ7கி வ1 இைடயிேல மற#க ெப8ற

%களி உள ெபா;கைள உளப?ேய அறிய ேவ)மானா அ%க
இய8ற ெப8ற கால1 நிைலைய. , இல#கிய மரைப.

நறாக உண1

ெகாள ேவ) . அப? +8ற உண1 ெகாவ1 இ>வள4 காலதி8/ பி

வத ந மா இயலாத1. ஆதA விள7காதைவ பிற/ விள7/ெம6

காதி;தK , மா6பாடாக ஒ; சமய
1ணியாம அவ8றி8/- சமாதான

ேதா86வனவ8ைற மா6பாெட6 உடேன

இ;#க# Qெம6 எ)ணி

ெபா6தி;தK எ இயகளாயின. இத தாமததா எேனா
பழகினவகG#/ எபா சிறி1 ெவ6 ஏ8பBட1

ெகாைகைய# ைகவிடவிைல.

உ). ஆயி9

நா எ
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உதவி ெச ேதா
ஏB பிரதிகளி அைமைப ப8றி எLதிய பின என#/ ெபா;Gதவி

ெச தவகைள ப8றி. , பதிபி#/7 காலதி உடனி;1 உைழதவகளி

+#கியமானவகைள ப8றி.

எLதிேன. அபா கிைடத ஏB பிரதிகளி

விவரைத எLதி +க4ைரைய +?1 விBேட. அெபாLேத சீவகசிதாமணி

பதி நிைறேவறிய1 ேபாற ஆ6தK

ஆனத+

உ)டாயின.

எலாவ8ைற. ைக#ெகா) ெசைனைய அைடேத.
ப1பாB பிரதி
இ6தி ப/திகைள ெயலா
ஒ; +ைற P தி;த

+?1 +க4ைர +தAயவ8ைற. அ-சி8 ெகா1

ெச 1 ெகாத4ட ‘ஈச தி;வ;ளா காாிய

இனி1

நிைறேவறிய1’ எற மகி3-சி மீIத1. உட பி அேபா1 ஒ; ேசா4
உ)டாயி86. இர4 பகAறி உைழத கால7களிெலலா
+?1விBேடா

வாராத ேசா4,

எற அளவி கா1 நி6 பா வ1ேபால எைன

அமி3திய1. அ-#Qடதி ஓாிடதி ப1 நிதிைர ெச யலாேன; கமாக

I#க

வத1.

I7கி விழிதேபா1 +ேப வ1 காதி;த ஒ;வ, “இதா;7க, ப1பாB”
எ6 ெசாA ஓ ஏB- வ?ைய எ ைகயி அளிதா. ெகாதவைர நிமி1
பாேத. ேவOாிKள Rரைசவராகிய /மாரசாமி ஐயெரபேர அைத

அளிதவெர6 அறிேத. அவ இய8றமிழாசிாியராகிய விசாக

ெப;மாைளய;ைடய ம;க. அவ பைழய வி1வாகளி Rகளி ஆதரவ86#

கிட#/

ஏB-வ?கைள இலவசமாகவாவ1, சி6 ெபா; ெகாதாவ1

அ>RB ெப)பாலா +தAயவகளிட
ஊதிய

ெப86# காலேYப

வா7கி வி; பியவகG#/# ெகா1

ெச பவ. அவாிட

+னேம நா ‘ப1 பாB

+தAய ச7க-ெச .கிைடதா ெகாண1 ெகா#க ேவ) ; த#க

ெபா;Gதவி ெச கிேற’ எ6 ெசாAயி;ேத.
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அவ ப1 பாB பிரதிைய அத- சமயதி ெகா) வ1 ெகாத1 என#/
நல ச/னமாக ேதாறிய1. ‘தமிழைனேய இவ 5ல

ேமK தமி3

ெதா)ாிய ேவ)ெம6 கBடைளயிகிறா’ எ6 க;திேன. உடேன
அவ வி; பியப? அவ ைகயி ஐ ப1 Pபாைய எ1# ெகா1
அ9பிேன.

“தாேய, நீ சிதாமணிைய இத ஏைழ +கமாக மீB
ஆபரண7கைள.

அணி1ெகா)டா . பிற

அ?ேய ைகப ப? ெச 1 அவ8ைற 1ல#/

ைக7காியதிேல தி;வ;ைள 1ைணயாக ைவ1 பா1கா#க ேவ) ” எ6
மனEவமாக தமி3தாைய ேவ)?# ெகா)ேட.
--------------------

