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மகாமேகாபா�தியாய டா#ட� உ.ேவ. சாமிநாைதய� %� நிைலய
,  
ெச�ைன, 2
 பதி��, 1982 
---------- 
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 உ�ளட�க
 உ�ளட�க
 உ�ளட�க
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 எ� சாி�திர
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 5555    
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105. ப�-�பா./� ந�ல பிரதிக� 640 
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110. பயன2ற பிரயாண
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118. <�; -#க* ெச திக�  
119. �றநா:2;� பதி�� 
120. மணிேமகைல ஆரா *சி 
121. மணிேமகைல� பதி�� ஆர
பம 
122. நா� ெப2ற ப.ட
 
----------------- 
 

அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
----    101101101101    
அ�ப�க� ெகா�ட மகி� சிஅ�ப�க� ெகா�ட மகி� சிஅ�ப�க� ெகா�ட மகி� சிஅ�ப�க� ெகா�ட மகி� சி    

 
சி�தாமணிைய* ேச��த 9க=ைர, கைத* �+#க
 9த,யன அ*சி.� நிைறேவறின. 
அ*�#>ட�தி� ��தக�ைத� ைப(� ெச வத20 ேவ(/ய ஏ2பா� இ�ைல. 
விசாாி�ததி� 9+ேகச9த,யா� எ�பவ� திறைம உைடயவெர�;
 நாணயமாக 
நட�பவெர�;
 ெதாி�தைமயா� அ*சி.ட பார5கைளெய�லா
 அவாிட
 
அ*�#>ட�தாைர# ெகா(� ஒ�பி#க நிைன�ேத�. அ*�#>ட�தி20 அ�ேபா- 
பண
 ெகா�#க ேவ(/யி+�த-. அைத# ெகா��-வி.ேட பார5கைள� 
ைப(டாிட
 ஒ�பி#க* ெச வ-தா� நல
 எ�; ெதாி�த-. ஆனா�, ைகயி2 
பணமி�லாைமயா� தி+வ�,#ேகணி ெச�;, எ� ந(ப+
 நா�.ட� -ைர 
0மா�தா=மான வி�வநாத சா�திாிகைள# க(� Bபா  9�%; கடனாக 
ேவ(�ெம�;
 சில வார5களி� வ./7ட� ெசC�தி வி�ேவ� எ�;
 
விஷய�ைத* ெசா�,� ெதாிவி�ேத�. அவ� அ5ஙனேம அ�த� ெதாைகைய# 
ெகா��- உதவினா�. உடேன அ*�#>ட� தைலவ+#0# ெகா�#க ேவ(/யைத# 
ெகா��ேத�. அவ� அ*சி.ட பார5கைளெய�லா
 ைப(டாிட
 ஒ�பி�- வி.டா�. 
 
ெப+மா� தாிசன
 
 
அ�; சனி#கிழைமயாதலா� தி+வ�,#ேகணியிC�ள பா��தசாரதி� 
ெப+மாைள� தாிசன
 ெச ேத�. அ�த# ேகாயி,� சில G ைவHணவ 
வி�-வா�கைள# க(� ச
பாஷி�ேத�. அவ�க� சி�தாமணி நிைறேவறிய- 
0றி�- எ�ைன� பாரா./னா�க�. அவ�கI� ைவ.9. 
சடேகாபராமாJஜாசாாிய+
 ஒ+வ�. 9த�9தலாக அ�ெபாL-தா� அவைர# 
க(ேட�, அ#கால�தி� அவ+#0� பதினா; பிராய
 இ+#0
. ந�ல 
�;�;��ைடயவராக=
 ��திசா,யாக=
 ேதா2றினா�. ‘பி2கால�தி� சிற�த 
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நிைல#0 வ+வா�’ எ�; க+திேன�. அ- 9த� அவ+ைடய பழ#க
 வி+�தியாகி 
வ�த-. 
 
இராம�வாமி 9த,யா� பாரா.� 
 
ெப+மா� தாிசன
 ெச - ெகா(� ஜாைக#0�ேபா  மன#கவைலயி�றி� 
-யி�ேற�. 
 
அ*சி.ட சி�தாமணி�பிரதிக� ஐ�%;. அவ2றிC
 ஏற#0ைறய %; பிரதிக� 
அ*�#>ட�தா+ைடய கவன#0ைறவா� Nணாகிவி.டன. 
 
ம;நா� ஞாயி2;#கிழைம ைப(ட� மாதிாி#காக ஒ+ பிரதிைய� ைப(� ெச - 
ெகா��தா�. அைத# ைகயி� எ��-#ெகா(� இராம�வாமி 9த,யாாிட
 
ெச�ேற�. 
 
அவாிட
 ��தக�ைத# கா./னேபா- அவ� அைட�த ஆன�த
 இPவளெவ�; 
ெசா�, 9/யா-. “ெபாிய காாிய�ைத ேம2ெகா(� நிைறேவ2றி வி.Q�க�. இனி, 
சில�பதிகார
 9த,யவ2ைற7
 இ�ப/ேய அ*சி.�� R��தி ெச ய ேவ(�
” 
எ�; ெசா�னா�. 
 
“எ�லா
 ெச யலா
, எ�லாவ2றி20
 பண
 ேவ(/யி+#கிறேத, அத20 நா� 
எ5ேக ேபாேவ�! ேந2; நா� வி�வநாத சா�திாிகளிட
 9�%; Bபா  கட� 
வா5கி* சி�தாமணி� பிரதிகைள அ*�#>ட�தி,+�- எ��-* ெச�ல 
ேவ(/யி+�த-” எ�; 9த� நா� நிக)*சிகைள விாிவாக* ெசா�ேன�. 
 
9த,யா� மிக=
 வ+�தி, “ைகெயா�பமி.ட கனவா�களிட
 ெகா�#க ேவ(/ய 
பண�ைத# ேக.டா� ெகா��பா�க�. அைத வா5கி# கடJ#0 ஈ�ெச - 
விடலாேம” எ�றா�. 
 
“நா� இ�றிரேவ �ற�ப.� நாைள�பக,� 0
பேகாண
 காேலஜு #0� ேபாக 
ேவ(/யவனாக இ+#கிேற�. இ�த அவசர�தி� நா� யாாிட
 ேபா � பண
 
ேக.ப-?” எ�ேற�. 
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“அ�ப/யானா� ம2ற ந(ப�களிட
 நா� ேக.� வா5கி* சா�திாியாாிட
 
ெகா��- வி�கிேற�. அர5கநாத 9த,யாைர மா�திர
 நீ5கேள ேபா � 
பா+5க�, அவ� ெகா�#க ேவ(/ய பண�ைத� த+வா�” எ�றா�. 
 
‘அவ� இ�த� ��தக�ைத# க(டா� மிக=
 ச�ேதாஷமைடவா�; நி*சயமாக� தா
 
வா#களி�த�ப/ உதவி ெச வா�’ எ�ற எ(ண�ேதா� அர5கநாத 9த,யா� 
N.ைட அைட�ேத�. அவ� த
9ைடய அைறயி� இ+�தா�. அ�ேபா- பி2பக� 
நா�0 மணியி+#0
. எ� வரைவ அறி�த 9த,யா�, “நா� இ�ேபா- 
பாீ.ைச#0ாிய ேவைலயி� இ+#கிேற�, அவகாச
 சிறி-
 இ�ைல. பா�#க 
9/யாதத20 வ+�-கிேற�. நாைள# காைலயி� வ�தா� பா��-� ேபாகலா
” 
எ�; ெசா�,யJ�பினா�. மி#க ஆவேலா� ெச�ற நா� எதி�பாராத வ+�த�ைத 
அைட�ேத�. ‘அதி+Hட9
 -ரதி+Hட9
 மனித�கI#0* ேச��ேத வ+கி�றன, 
எ�ெற(ணி இராம�வாமி 9த,யாாிட
 விஷய�ைத� ெதாிவி�-வி.� அ�றிரேவ 
0
பேகாண�-#0� �ற�ப.ேட�. 
 
இ�த அைல*ச,னா� அ�; 9Lவ-
 நா� ஆகார
 ெச - ெகா�ளவி�ைல. 
ஆனாC
 எ� ைகயி� இ+�த ைப(டான சி�தாமணி� பிரதிைய� �ர./� �ர./� 
பா��- ஆன�தமைட�- ெகா(/+�ேத�. ெரயி�ேவ �ேடஷனி� 
V.எ�.எ
.ப�ளி#>ட�-� தமி)� ப(/தராகிய �.மா.Gநிவாஸாசாாியெர�பவ� 
எ�ைன* ச�தி�-* சி�தாமணி நிைறேவறிய- ப2றி� பாரா./னா�. “இ�த� 
ேதச�தி� க
ெபனியா+ைடய பிரதிநிதியாக இ+�த கிைளP -ைர த
9ைடய 
எதிாிகைள அட#கி ெவ�; பல பிரேதச5கைள# க
ெபனியா+#0 உாியைமயா#கி 
மீ.�
 த
 நா� ெச�C
ேபா- க
ெபனி உ�திேயாக�த� யாவ+
 அளவ2ற 
மகி)*சிேயா� அவைர வழியJ�பினா�களா
. உ5கைள# காW
ேபா- என#0 
அவ+ைடய ஞாபக
 வ+கிற-” எ�; ெசா�,� த
 உவைகைய� �ல�ப��தினா�. 
 
அர5கநாத 9த,யா+#0 எLதிய பாட�க� 
 
ம;நா. காைலயி� 0
பேகாண
 வ�- இற5கிேன�. எ�Jைடய 
அ�ப�கெள�லா
 சி�தாமணி R��தியான ச�ேதாஷ�ைத விசாாி�தா�க�. அ��த 
நா� என#0 அர5கநாத 9த,யா� ஞாபக
 வ�த-. ‘ம;நா� ந
ைம வர* 
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ெசா�னாேர? அவைர� பாராம� வ�- வி.ேடாேம; எ�ன நிைன�பாேரா?’ எ�; 
நிைன�- விஷய�ைத விள#கி அவ+#0 ஒ+ க/த
 எLத�ெதாட5கிேன�: க/த
 
பாட�களாகேவ அைம�த-. 
 
1,  “0ல�தினா2 �லவ� ெம*�
 0ண�தினா2 பல% லா7
  
     �ல�தினா2 றிைசய ள#0
 �கழினா2 �ைரயி� வா ைம  
     வல�தினா ல��ேதா�� தா50
 வ�ைமயா� வ�ைம மி#க  
     நல�தினா2 றிகழ ர5க நாதமா 9கிX ேதா�க.” 
(�ல
 - அறி=. �ைர - 02ற
, தா50
 - ஆதாி#0
, நல
 - 0ண
.) 
 
2. “தி+�த0மா 9னிவன+� ெத�ளியசி� தாமணிைய� 
                   தி+வி லாேத� 

வ+�தமிக வா �த*சி2 பதி�பி�- 9/�தெப+ 
                   மகி)ைவ ேயா-
 

க+�-ைடேய னாகிய�த %ைல75ைக# ெகா�நி�ைன# 
                  காண வ�-
 

ெப+�தவபா# கியெம�ைன� த��தைமயா� நிைன#காண� 
                  ெப2றி ேலனா�.” 
(தி+�த0மா 9னிவ� - தி+�த#க ேதவ� தி+விலாேத� - ெபா+ளி�லாத 
வறியவனாகிய யா�.) 
 
3. “ஆயிJநி� அ��ைடைம ெய�னள= மகலாெத� 
                    றக�தி2 ெகா(ேட 

தாயிJம� பைம�தில0 மிராமசா மி#0ாிசி� 
                   த�பா2 பி�ன� 

ேமயினனி� பா�விள
ப ெவ(ணியெவலா மவ�பா� 
                  விள
பி வ�ேத� 

நீயிாி+ N�கIேமா� மன9ைட� ெர�பதைன 
                  நிைன�ேத ம�ேனா.”  
(ேமயின� - ெச�ேற�.) 
 
4. “இ- ெபாLதி ெலன#கி�றி யைமயாத தி�னெதன 
                    இய�பா ேலா��த 
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ம-விர=� ெதாட��ய�- வ�ளேல ெவளி�பைடயா 
                      வழ5க ெவ�ெனY 

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

க-ெமனேவ மகி)=மிக நின-தி+ 9கமா2ற
 
                    காண* ெச ேய.” 
(ெதாைட - மாைல தி+9க மா2ற
 - வா * ெசா�, க/த வா#கிய
 க-ெமன - 
விைரவி�) 
 
க/த
 எLதி இர(� நாI#0� பி� நா� எதி�பா��தப/ேய அர5கநாத 9த,யா� 
என#0 ஒ+ க/த
 எLதினா�. அதி� ஏL பாட�கI
 ஒ+ 0றி��
 ஐ
ப- 
Bபா #0 ஓ� உ(/யC
 இ+�தன. 0றி�பி� ேசல
 இராம�வாமி 9த,யாாிட
 
ஐ
ப- Bபா  ெகா��- வி.டதாக=
 எLதியி+�தா�. அவ� பாட�களி� 
உ(ைமய�� த-
பிய-. 
 

“அ�ெறைன# காண நய�தைன ையய 
                  அமயெமாP வாைமயா லைமவா * 

         ெச�றைன நி�ைன# க(/லா# 0ைறய 
        ெத�னேத சி2றறி =ைடேய� 

         ஒ�றல பலவா
 பிைழெசய� த0ேம 
        உ�தம 0ணெமா+5 0ைடயா  

         க�றிைன# காரா# களி7ற# கா#0
 
        கனிெவா� கமி�தனி� கடேன.” 
(நய�தைன - வி+
பிைன. அமய
 - சமய
 காரா – கா� கால�தி20ாிய ப�; 
ஒ+வைக� ப�, கமி�த� - ெபா;�த�) 
 
எ�J
 ெச 7ளா� எ�ைன� பா�#க 9/யாம2 ேபான- ப2றிய வ+�த�ைத� 
ெதாிவி�தி+�தா�. 
 

“ம+�தனசீ வகசி�தா மணி#0ைரைய மா(�லவ� 
வி+�ெதன#ெகா� வைகயளி�தா  ேவறிய
ப� ேவ(�
 
ெப+�திமிர
 ேபா#0வி�தா  ேபரறிவி னாதவைன� [ேதா 
ெபா+�தீர
 ெப2றைனேய ��தக9
 ெப2ேறேன.” 
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[ம+�- - அமி�த
. திமிர
 - இ+�, அறியாைம, ஆதவைன� ெபா+
 - [ாியைன 
ஒ#0
. ��தக
 க/த
 எL-ைகயி� ெபறாவி/J
 -ணி= ப2றி� 
ெப2ேறென�; எLதினா�.] 
 
அ�த# க/த5 க(� எ� உ�ள
 உவைகயா� ெபா5கிய-. உடேன எ� 
ந�றியறிைவ� ெதாிவி�- எ.�� பாட�க� அைம�த விைட# க/த�ைத 
எLதியJ�பிேன�. 9த,யா� தா
 எLதிய பாட�க� ெபா+ளி�லா� 
பாட�கெள�; த
 க/த�தி� 0றி�தி+�தா�. அத20 விைடயாக, ‘த5க� 
பாடேலா� பண
 வ�தைமயா� அைவேய ெபா+ளைம�த பாட�க�; 
எ�Jைடயனேவ ெபா+ளிலா� பாட�க� எ�J
 க+�தைமய, 
 

“ெபா+ளிலா� பா.ெட�; �க�றைனநீ நவி�ற�ைவ 
                    ெபாழி7
 பாைவ�  

ெபா+ளிலா� பாட�கெள� பாட�ெபா+ Iளபாட� 
                   �க)நி� பாட� 

ெபா+Iடேன விரவியYச� வழிவ�த ெசயெலா�ேற 
                   ெபா+�- சா�றா
 

ெபா+ளிலா ெவைன7ெமா+ ெபா+ளா#ெகா� நய�0ண� 
                  �க)#ேகா மாேன” 
[ெபா+� - ந�ல க+�-, பண
. அYச� - தபா�. சா�; - சா.சி] எ�J
 பாடைல 
எLதிேன�. 
------- 
இவ2ைற நா� ெவளியி.��ள ந�Cைர# ேகாைவ 9த2பாக�தி� விாிவாக 
எLதி7�ள அர5கநாத 9த,யா� சாி�திர�தி2 காணலா
. 
------- 
ஒ+ வார�-#ெக�லா
 ெச�ைனயி,+�- ைப(ட� %; பிரதிக� வைரயி� 
ைப(� ெச - ஒ+ ெப./யி� அJ�பியி+�தா�. அைத� பிாி�-� ��தக5கைள 
எ��-# ேகால
 ேபா.ட ஒ+ பலைகயி� ேம� ைவ�- மாைல சா�தி# க2Rர 
நீராYசன
 ெச - மYச� நீ� �2றி எ� தாயா� எ� ைகயி� எ��- அளி�- 
ஆசீ�வாத
 ெச தா�. எ� த�ைதயா� க( 0ளிர# க(� மகி)�தா�.  
 
அ�; மைழ ந�றாக� ெப த-. ஆயிJ
, 0
பேகாண�தி2 ைகெயா�ப
 
ெச தவ�கI#0� ��தக5கைள# ெகா�#க ேவ(�ெம�; ஒ+ வ(/யி� சில 
பிரதிகைள ஏ2றி# ெகா(� 9த,� சா- ேசைஷயாிட
 ெச�; ெகா��ேத�. அவ� 
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வா5கி# ெகா(� ஆசீ�வாத
 ெச தா�. பிற0 ம2ற அ�ப�கைள ஒPெவா+வராக# 
க(� ��தக�ைத ெகா��- வி.�� ப�னிர(� மணி#0 N� வ�- ேச��ேத�. 
 
இராம,5க ேதசிக� வர= 
 
அ�; மாைல ஆ; மணி#0 இராம,5க ேதசிக� எ�பவ� வ�தா�. அவ� எ�னிட
 
ப/�-# ெகா(/+�தவ�; ெகாL
பிC
 யா)�பாண�திC
 ைசவ� பிரச5க5க� 
ெச - ெபா+ளீ./# ெகா(� வ�தா�. அ5கி+�- ெகாண��த சில ெபா+�கைள 
என#0 அளி�தேதா� க+5கா,யா2 ெச த யாைனெயா�ைற7
 வழ5கினா�. 
அவ� ெகா��த ம2ற� ெபா+�கைள விட அ�த யாைனயினிட�- அதிக வி+�ப
 
என#0 உ(டாயி2;. எ�ைன உடனி+�- பா-கா#0
 யாைன9க# கட=ேள 
அ�த அைடயாள�தி� வ�ததாக நா� எ(ணி# ெகா(ேட�. 
 
அவ� தம- பிரயாண�ைத� ப2றி7
 இல5ைகயிC�ள கனவா�கைள� ப2றி7
 
ெசா�,, “G ெபா. 0மார�வாமி 9த,யா� தம#0* சி�தாமணி� பிரதிக� 15 
அJ�பினா� வி2;� பண
 அJ��வதாக* ெசா�னா�. அவ� ெபாிய ெச�வ�; 
தமிழ�பி2 சிற�தவ�” எ�றா�. நா� அPவாேற 0மாரசாமி 9த,யா+#0� 
பிரதிகைள அJ�பி# க/த9
 எLதிேன�. 
 
��பிரமணிய ேதசிக� மகி)*சி 
 
ம; நா� சில பிரதிகைள எ��-# ெகா(� தி+வாவ�-ைற ெச�; ��பிரமணிய 
ேதசிகாிட
 ேச��பி�ேத�. அவ� ��தக5கைள மி#க வி+�ப�ேதா� ெப2; 
9க��� ப#க�ைத7
, 9க=ைரைய7
, %லாசிாிய� வரலா; 9த,யவ2ைற7
, 
%ைல7
, உைரைய7
 பா��- மகி)�தா�. 
 
அ�ேபா- அP\ாிC�ளவ�களாகிய ெபா�ேனா-வா�, மகா,5க
 பி�ைள 
எ�J
 இ+வ� வ�- ேதசிகைர வண5கின�. அPவி+வ+
 யா)�பாண
 ெச�; 
G ஆ;9க நாவல� ம+கராகிய ெபா�ைனயா பி�ைளயிட
 சில நா.க� இ+�- 
க
பராமாயண
 9த,யவ2ைற� பாட5 ேக.� வி.� வ�தவ�க�. அவ�கைள� 
பா��-� ேதசிக�, “ெபா�ைனயா பி�ைள சி�தாமணி பதி�பி�பதாக 
எLதியி+�தாேர; எ�த அளவி� இ+#கிற-? 92;� ெப2றதா?” எ�; ேக.டா�. 
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“அ�த பிர�தாவேம அ5கி�ைல. இர0வ
ச
 மா�திர
 அவரா� அ*சிட�ப.� 
9/�த-. ச�நிதான�தினிட
 ஒ+ பிரதிைய7
 இவ�களிட
 ஒ+ பிரதிைய7
 ஒ+ 
க/த�ைத7
 ேச��பி#0
ப/ ெகா��தி+#கிறா�” எ�; ெசா�, வி.� 
இர0வ
ச�ைத7
 க/த�ைத7
 எ�னிட
 ெகா��தா�க�. அ#க/த�தி� 
ெபா�ைனயா பி�ைள, சி�தாமணிைய� பா��பதி� மி#க ஆவCைடயவராக 
இ+�பதாக=
 ஒ+ பிரதி அJ�ப ேவ(�ெம�;
 ெதாிவி�தி+�தா�. 
 
நா� ேதசிகேரா� ேபசியி+�- விைட ெப2;# 0
பேகாண
 வ�- ெபா�ைனயா 
பி�ைள#0* சி�தாமணி� பிரதி ஒ�;
 ஒ+ க/த9
 அJ�பிேன�. அ#க/த�தி�, 
“பா2கட,� ஆழ
 ம�தர மைல#0� ெதாி7ேம ய�றி ேவ; எ�த மைல#0
 
ெதாியா-. அ- ேபால* சீவகசி�தாமணியி� ஆழ
 உ5கI#0�தா� ெதாி7
. 
ஏேதா ஒ+வா; நா� பதி�பி�தி+#கிேற�. தா5க� அ5கீகாி�-# ெகா�ள 
ேவ(�
” எ�; எLதிேன�. 
 
பிற0 ெவளி]ாிC�ள ைகெயா�ப#கார�கI#0� பிரதிகைள அJ�பி# க/த5கI
 
எLதிேன�. பல� எ�ைன� பாரா./ விைட எLதின�. பல� பாட�க� அJ�பின�. 
பல� தா
 அளி�பதாக* ெசா�ன பண�ைத அJ�பின�. தYசா\�, தி+*சிரா�ப�ளி 
எ�J
 இர(� ஊ�கI#0
 நாேன ேநாி� ெச�; ைகெயா�பமி.ட 
அ�ப�கI#0� ��தக
 ெகா�#க எ(ணிேன�. 
 
Gநிவாச பி�ைள பாரா.� 
 
9த,� தYசா\+#0� ேபா  அ50�ள எ� அ�ப+
 வ#கீCமாகிய Gநிவாச 
பி�ைளைய7
, க�யாண ��தர ஐய� 9த,யவ�கைள7
 க(� பிரதிகைள* 
ேச��பி�ேத�. Gநிவாஸ பி�ைள சி�தாமணிைய� பா��தா�. அதி� 
ந*சினா�#கினிய� வரலா2றி� எ.�# ெதாைக, ப�-� பா.�, பதிென(கீ)# 
கண#0 எ�J
 <�; ெதா0திகளி� அட5கிய %�க� இ�னைவெய�; 
�ல�ப��-
 பாட�கைள� பா��- அவ� பிரமி�-வி.டா�. “ெபாிய 
வி�-வா�கெள�லா
 ப/�த %�கI#0 ேம2ப.டனவாக வ�லேவா 
இ+#கி�றன இைவ? தமிெழ�ப- கைர காணாத அ9த ச9�திரேமா!” எ�; 
ஆன�த
 அ�தத %� 
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தா5காம� -�ளினா�. “உ5க� பா#கியேம பா#கிய
!” எ�; பாரா./னா�. “நா� 
ெச./யாைர� ேபா � பா�#க� ேபாகிேற�” எ�ேற�. Gநிவாச பி�ைள, 
தியாகராச ெச./யாாிட
 பாட
 ேக.டவ�; ெத வ
 ேபால அவைர மதி�பவ�. 
ஆத,� உடேன, “அவசிய
 ெச ய ேவ(�
; இத� அ+ைமைய7
, உ5க� 
அ+ைமைய7
 அவேர பாரா.டேவ(�
” எ�; ெசா�, விைட ெகா��தா�. நா� 
தி+*சிரா�ப�ளிைய ேநா#கி� �ற�ப.ேட�. 
------------- 
 

அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
----    102102102102    
அ!�த "#அ!�த "#அ!�த "#அ!�த "#    

 
சி�தாமணிைய நா� அ*சி.� வ�த கால�தி� Gர5க
 ைஹ�>C#0 ஒ+ ந�ல 
தமி)� ப(/தைர அJ�ப ேவ(�ெம�; அ�த� ப�ளி#>ட�- அதிகாாிக� 
என#0� ெதாிவி�தா�க�. எ�னிட
 பாட
 ேக.டவ+
 சில கால
 
தி+வாவ�-ைறயி� இ+�தவ+மான சித
பர
 9. சாமிநாைதயெர�பவைர 
அJ�பிேன�.  
 
ம. N. ராமாJஜாசாாியா� [%]  
 
அவ� அPேவைலைய ஒ��#ெகா(� அ�த� ப�ளி#>ட ச
ப�தமான 
அதிகாாிகI#0
 மாணா#க�கI#0
 தி+�தி7(டா0
ப/ நட�- வ�தா�. அவ� 
சி�தாமணி� பதி��#0* சிலாிட
 ைகெயா�ப
 வா5கி� த�தா�. ெகௗரவமாக 
எ�லாேரா�
 பழகிவ�த அவ� சில அெசௗகாிய5களா� ேவைலைய வி.� வி.� 
ஒ+வ+#0
 ெதாியாம� ேவ; ஊ+#0� ேபா  வி.டா�. அ�ெபாL- அ�த 
ேவைல#0 ேவ; ஒ+வைர நியமி�த� அவசியமாக இ+�த-. அ�த� 
ப�ளி#>ட�ைத* சா��த ஒ+வ� எ�னிட
 வ�- ேவெறா+ த#க ப(/தைர 
அJ�ப ேவ(�ெம�; ெசா�னா�. தி+மா:� அ. கி+Hைணயைர 
அPேவைலயி� நியமி#க* ெச யலாெம�; எ(ணிேன�. ஆனா� அவ� அ�ேபா- 
சி�தாமணி� பதி��#0 உதவியாக* ெச�ைனயி� இ+�- வ�தைமயா� சில கால
 
ேவ; ஒ+வைர� பா��-வர* ெச யலாெம�; நி*சயி�ேத�.  
 
அ#கால�தி� தி+வாவ�-ைறயி� ப/�-# ெகா(/+�த ம. N. 
ராமாJஜாசாாியைர# க(�, கி+Hைணய� ெச�ைனயி,+�- தி+
பி வ�- 
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Gர5க
 ேவைலைய ஒ��# ெகா�ள* சில மாத காலமாவ- ஆ0ெம�;
, 
அ-வைரயி� அPேவைலைய� பா��-வர ேவ(�ெம�;
 >றிேன�. அவ� 
அPவாேற ெச வதாக உட
ப.� ேவைலைய� பா��- வ�தா�. சி�தாமணி 
R��தியான=ட� கி+Hைணய� Gர5க�-#0� ேபா  ராமாJஜாசாாியாிடமி+�- 
அPேவைலைய ஏ2;# ெகா(டா�. நா� தியாகராச ெச./யாைர� பா�#க* ெச�ற 
கால�தி� கி+Hைணய� Gர5க�தி� ேவைல பா��- வ�தா�. 
--------------- 
[%] மகா பாரத� தமி) ெமாழிெபய��ைப ெவளியி.டவ+
 0
பேகாண
 காேலஜி� 
தமி)� ப(/தராயி+�தவ+மான காலY ெச�ற மகா மேகாபா�தியாய ம. N. 
ராமாJஜாசாாியா� இவேர.  
 
தியாகராச ெச./யார- ஆன�த
 
 
தYசா\ாி,+�- �ற�ப.ட நா� தி+*சிரா�ப�ளி ெச�;, இர= இர(� மணி#0 
உைற]ைர அைட�-, ெச./யாாி+�த N.�#0� ேபா # கதைவ� த./ேன�. எ� 
0ரைல# ேக.ட=ட� ெச./யா� ேவகமாக வ�- கதைவ� திற�-, “உ�ைனேய 
நிைன�-� ப��தி+#கிேற�” எ�; ெசா�, எ�ைன# க./# ெகா(டா�. 
வழ#கமாக ‘நீ5க’ ெள�; அைழ�- வ�த அவ�, அ�ேபா- ‘உ�ைன’ எ�; 
ெசா�ன-
, அPவள= ேவகமாக வ�- க./# ெகா(ட-
 அவ+ைடய அ�� 
கைர கட�- ெபா5கியத20 அைடயாள5களாக இ+�தன. ச
பிரதாய
, மாியாைத, 
ெகௗரவ
 எ�லா
 அ��
 அ��
 ச�தி#0மிட�தி� மைற�- வி�கி�றன. 
 
“சாய5கால
 தி+வாவ�-ைற வி�-வா� [*]ஆ;9க*சாமி7
 கி+Hண ஐய+
 
வ�தா�க�. சி�தாமணி� ��தக�ைத# கா./னா�க�. க( ெதாியாைமயா� ைகயி� 
எ��-� பா��ேத�. கனமாக இ+�த-. பிாி�- 9த,,+�- ப/#க* ெசா�,# 
ேக.ேட�. 
-------- 
[*] இவ� தி+வாைன#கா மட�தி� இ+�தா�. பிற0 0�ற#0/ ஆதீன� தைலவராக 
இ+�- விள5கினா�. 
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“எ�ன ேவைல ெச தி+#கிறீ�க�! 9க=ைர 9த,யைவ மிக அழகாக 
அைம�தி+#கி�றன. நா� 9�� நாமகளில
பக�ேதா� ேபாரா/னவனாதலா� 
��தக�தி� அ+ைம என#0 ந�றாக� ெதாி7
. இPவள= ச#தி உ5கI#0 
எ5கி+�- வ�தெத�; ஆ*சாிய� ப.�# ெகா(ேட இ+#கிேற�. ஐயா அவ�க� 
இ+�தா� எPவள= ச�ேதாஷ மைடவா�க� ெதாி7மா? அவ�கI#0
  
உ5கைள� ேபாஷி�த தி+வாவ�-ைற மட�தா+#0
, உ5கI#0 ேவைல 
ெச வி�த என#0
, உ5கI#0
 ெபாிய கீ��திைய* ச
பாதி�- ைவ�- 
வி.Q�க�.” 
 
இPவா; ெச./யா� பாரா./# ெகா(ேட ேபானா�. அ�த இர= 9Lவ-
 
ஆன�தமாக� ேபசி# ெகா(/+�ேதா
. காைலயி� தி+*சிரா�ப�ளியிC
 அைத* 
சா��த இட5களிC
 ைகெயா�பமி.ட கனவா�களிட
 ெச�; சி�தாமணி� 
பிரதிகைள* ேச��பி�- வரலாெம�; �ற�ப.ேட�. ெச./யா� எ�ைன� த��-, 
“நா� த#கவ�கைள அJ�பி, உாியவ�களிட
 ேச��பி�- விட* ெசா�Cகிேற�. 
எ�Jட� இ+�- ேபசி# ெகா(/+#க ேவ(�
” எ�; ெசா�,* சிலைர 
அைழ�- அவ�க� <லமாக� பிரதிகைள உாியவ�களிட
 ேச��பி#க* ெச தா�. 
 
நா� அவ+ட� இ+�- ேநர
 ேபாவேத ெதாியாம� ேபசி# ெகா(ேட யி+�ேத�. 
சி�தாமணியிC�ள �ைவ மி#க சில ப0திகைள� ப/�-# கா./ேன�. சில 
இட5களி� அவ� மன 9+கி# க(ணீ� வி��தா�. சில ெசா2களி� உ+வ�ைத# 
க(�பி/#க நா� அைட�த கHட�ைத7
, பல காலமாக* ச�ேதகமாக வி+�த சில 
விஷய5க� ெதளிவாகிய ெச திைய7
 எ��-* ெசா�ேன�. ேக.�# ேக.� 
வி
மிதமைட�தா�. 
 
ஒ+ தவ; 
 
இ�ப/# ேக.� வ�த அவ�, கைடசியி� ஒ+ விஷய�ைத* ெசா�னா�. “இதி� பல 
ேப+ைடய உதவிகைள� ப2றி எLதியி+#கிறீ்�கேள. எ�த இட�திலாவ- எ� ெபய� 
வ�தி+#0ெம�; எதி� பா��ேத�. நீ5க� எLதவி�ைல. இ�த விஷய�தி� 
உ5களிட�தி� சிறி- வ+�த�தா�” எ�; ெசா�னா�. த
 க+�ைத மைற#காம� 
ெவளி�பைடயாக* ெசா�C
 இய��ைடயர�லவா அவ�? அ�த வ+�த�தா� 
அவ+#0 எ�னிடமி+�த அ�ேபா, சீவகசி�தாமணி� பதி�பிC�ள மதி�ேபா 
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0ைறயவி�ைல. அ- ேவ; விஷய
, ஒ+ விஷய�தி� 0ைறபா� க(டா� அ- 
ப2றி எ�லா விஷய5கைள7
 0ைறபா�களாகேவ கா(ப-
, ஒ�றி2 சிற��# 
க(டா� ம2றவ2றிC�ள 0ைறகைள# காணாம2 ேபாவ-
 அவ�பா� இ�ைல. 
0ண9
 02ற9
 தனி� தனியாக அவ� க(கI#0�ப�
. அவ2ைற 
ெவளி�பைடயாகேவ எ��-* ெசா�, வி�வா�. 
 
அவ� ெபயைர எLதாைம#0 ஒ+ சிறிய காரண
 உ(�. ஆனா� அ- ப2றி 
எLதாம� வி.ட- பிைழதாென�பைத எ� மன
 அ�ேபா- உண��- வ+�திய-. 
“நா� ெச த- தவ; தா�” எ�; ஒ��# ெகா(ேட�. 
 
க
ப� த
 N./� நிக)�த விேசஷ�தி20 வ�த சைடய�ப வ�ளைல, 
இடமி�லாைமயா� எ5ேக ஒ+ <ைலயி� அமர* ெச தாரா
. இைத# க(ட ஓ� 
அ�ப�, “எ�ன! இவ�கைள இ�த இட�தி� இ+#க* ெச தீ�கேள?” எ�; க
பைர# 
ேக.டாரா
. உடேன அ��லவ� ெப+மா�, “இவ�கைள ைவ#0மிட�தி� 
ைவ�ேப�” எ�; ெசா�,� தா
 பா/ய இராமாயண�தி� ப�- இட�தி� 
அPவ�ளைல� பாரா./ அவ� �கைழ ைவ�தாரா
. இ�த# கைத அ�ேபா- என#0 
ஞாபக
 வ�த-. ‘தவறியத20� த#க ஈ� ெச - விட ேவ(�
’ எ�; ச5க2ப
 
ெச - ெகா(ேட�. அ�த* ச5க2ப�ைத நா� பி2கால�தி� <�; வைகயி� 
நிைறேவ2றிேன�. ஐ50; %2;�பதி�ைப* ெச./யா+#0 உாிைமயா#கிேன�. 
“0
பேகாண
 காேலஜி� பி. ஏ. வ0�பி� தமிெழ��-# ெகா(� ப/#0
 ஒ+ 
ைசவ மாணவJ#0 வ+ஷ�ேதா;
 ெச./யா� ெபயரா� நா2ப�ெத.� Bபா  
Nத
 பல வ+ஷ5களாக# ெகா��- வ+கிேற�. ெச�ைன#0 வ�தபிற0 
எ�ேபா-
 அவ� ஞாபக
 என#கி+�பத2காக எ� N./20, “தியாக ராஜ 
விலாஸ
” எ�ற ெபயைர ைவ�ேத�. இPவள=
 அவ� உயிேரா/+�த கால�தி� 
ெச 7
 பா#கிய
 என#0 இ�ைல. எ�Jைடய நிைலயான -ரதி+Hட5களி� 
இ�த# 0ைற7
 ஒ�; எ�; இ�;
 க+தி வ+�-கிேற�. 
 
ெச./யாாிட
 ேபசி# ெகா(/+�- வி.� அ�; இரேவ �ற�ப.�# 0
பேகாண
 
வ�- ேச��ேத�. ேசல
 இராம�வாமி 9த,யா� ெச�ைனயிC�ள 
ைகெயா�ப#கார�களிடமி+�- பண
 ெதா0�-� தி+வ�,#ேகணி வி�வநாத 
சா�திாியாாிட
 நா� வா5கியி+�த கடைன� தீ��- வி.டா�. அவ+#0� பண
 
ெகா��- வி.ட விஷய�ைத 9த,யா� என#0 எLதியேபா- எ� தைலயி2 
�ம�தி+�த ெப+
 பார
 நீ5கிய- ேபா�ற ஆ;தைல அைட�ேத�. 
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சி�னசாமி பி�ைளயி� பாட� 
 
சி�தாமணி� பிரதிகைள� ெப2ற அ�ப�க� அைத� பாரா./ என#0# க/த
 
எLதினா�க�. கிறி�/ய� காேல` தமி)�ப(/த� சி�னசாமிபி�ைள பி�வ+
 
ெச 7ைள 1887-
 � நவ
ப� மீ 17-
ேததி எLதியJ�பினா�: 
 

''பனிமதி* ச/ல� திைறகழ� மறவா� 
                    பா�ைமேயா  பா+ளா ேர�-
 

நனிெப+
 �லவ� 0லமணி சாமி 
                    நாதேவ� தாெலைன� ெபா+ளா� 

தனி7ள5 ெகா�ெதா� கா�பிய ந�:� 
                   த�தக� தியமி- ேநா#ெக� 

றினிதளி� தைளநி2 கிய2;மா ;ளேதா 
                    எ(ணிெல� வ�தன ம�லா�.” 
 
இ�த� பாட,� ‘ெதா�கா�பிய
 ந�:� த�- அக�திய
 இ- ேநா#ெக�றினி 
தளி�தைன’ எ�பத20, “பைழய கா�பியமாகிய ந�ல %ைல� த�- அவசிய
 இைத� 
பா� எ�; ெகா��தா ” எ�ப- ெபா+�. இ�ப0தியி� ெதா�கா�பிய
, ந�:�, 
அக�திய
 எ�J
 <�; இல#கண%2 ெபய�க� ெதானி#0
ப/ பா/யி+�ப- 
ஒ+ நய
. நா� ெச 7ைள� பா��- மகி)�- உடேன ேவெறா+ ெச 7ளா� 
விைடயளி�ேத�. 
 

“வ��ள பிரதி 7தவி நீ �ாி�-
 
மா;ள ேதாெவ�ற ெத�ேன” 

 
எ�ப- அத� இ;தி அ/: 9L*ெச 7� இ�ேபா- ஞாபக மி�ைல. 
 
0மாரசாமி 9த,யா� க/த
 
 
ராம,5க ேதசிக� ெசா�னப/ நா� அJ�பிய சி�தாமணி� பிரதிகைள� ெப2ற 
ெபா. 0மாரசாமி 9த,யா� 21-12-1887 ஆ
 ேததி பிரதிகளி� கிரய�ைத7
 ஒ+ 
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க/த�ைத7
 அJ�பினா�. ‘த5க� கீ��திகைள# 0றி�- Gம� ராம,5க 
ேதசிகரவ�க� இ5ேக பல9ைற எ�ேனா� கல�- ேபசியெபாL- மகி)*சி7
, 
அ�ப/�ப.ட வி�வ சிேராமணிக� இ5ேக இ+�தா� கல�- 
ச
பாஷி�-#ெகா�ளலா
; அPவா; கிைட#க� ெபறவி�ைலேய எ�பதனா� 
-#க9மைட�ேத�. தா5க� எ�ேபாி� ைவ�த அ�பினாலJ�பிய சீவக 
சி�தாமணி� ��தக�-#காக� -தி >;கி�ேற�. ேம2ப/ ��தக�ைத� 
பா��தவளவி� எ� மன�தி� எL�த மகி)*சி இPவளெவ�; ெசா�ல� த#கத�;. 
இ�ப/� ப.ட அாிய %,ன- அ+ைம அறிய� த#கவ�#0, ஏ.�� 
பிரதிகளி,+�தைமயா�, அறித2காிதாயி+�த 0ைறைய நீ#கிய பேராபகார 
சி�ைத#காக=
 9ய2சி#காக=
 நாெம�லா
 மிக# கடைம R(/+#கி�ேறா
. 
இ�J
 இ�ப/�ப.ட அாிய ெபாிய %�கைள� தி+�தி அ*சி.� 
ெவளி�ப��திவர# கட=� -ைண ெச வாராக.,,,,,’எ�; அவ� அ#க/த�தி� 
எLதியி+�தா�. 
 
வைளயாபதி 
 
இPவா; பல அ�ப�க� எLத எLத� ப(ைட� தமி) %�கைள� பதி�பி#0
 
9ய2சிைய ேமC
 ெச - வரேவ(�ெம�ற எ(ண
 வ,7ற� ெதாட5கிய-. 
சீவகசி�தாமணிேயா� ேச��- ஐ
ெப+5 கா�பிய5கெள�; வழ50பைவ 
சில�பதிகார
, மணிேமகைல, வைளயாபதி, 0(டலேகசி எ�பன. இவ2;� 
சில�பதிகார
, மணிேமகைல எ�J
 இர(� %�களி� ஏ.�� பிரதிக� 
எ�னிட
 இ+�தன. வைளயாபதி, 0(டலேகசி எ�J
 இர(�
 
கிைட#கவி�ைல. பி�ைளயவ�க� இ+�த கால�தி� தி+வாவ�-ைற மட�-� 
��தகசாைலயி� வைளயாபதி ஏ.�*�வ/ைய நா� பா��தி+#கிேற�. அ�த# 
கால�தி� அ�தைகய பைழய %�களி� என#0� ப2; உ(டாகவி�ைல. அதனா� 
அ�%ைல எ��-� ப/#கேவா, பாட
 ேக.கேவா ச�த��ப
 ேநரவி�ைல. பைழய 
%�கைள ஆராய ேவ(�ெம�ற மனநிைல எ�பா� உ(டான பிற0 ேத/� 
பா��தேபா- அ�த* �வ/ மட�-� ��தகசாைலயி� கிைட#கவி�ைல. தமி)நா� 
9Lவ-
 ேத/7
 ெப2றிேல�. எPவளேவா %�க� அழி�ெதாழி�- 
ேபாயினெவ�; ெதாி�- அவ2றி2காக வ+�தமைடவ- எ� இய��. ‘க(ணினா� 
பா��த �வ/ ைக#ெக.டாம2 ேபாயி2ேற!’ எ�ற -யரேம மிக அதிகமாக வ+�திய-. 
“க(ணிலா� ெப2றிழ�தாெனன=ழ�தா� க�� -யர
” எ�; க
ப� 0றி#0
 
-யர�-#0�தா� அதைன ஒ�பிட ேவ(�
. 
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‘எைத� பதி�பி�ப-?’ 
 
சீவகசி�தாமணிேயா� ேச��- எ(ண� ெப;
 %�களி� ஒ�றின- ஆரா *சிைய 
அ��த ேவைலயாக ேம2ெகா�ளலாெம�; எ(ணிேன�. உைர7�ள %லாக 
இ+�தா� ஆரா7
 சிரம
 சிறி- 0ைற7ெம�ற நிைனவினா� அ/யா�#0 
ந�லா+ைரேயா��ள சில�பதிகார�ைத ெவளியிடலாெம�ற க+�- உ(டாயி2;. 
 
அ�த* சமய�தி� சி. ைவ. தாேமாதர
 பி�ைள, ெபா. 0மாரசாமி 9த,யா� 9த,ய 
கனவா�க� சில�பதிகார�ை◌ைத� பதி�பி#க ேவ(�ெம�; அ/#க/ 
எLதினா�க�. அதனா� சில�பதிகார�ைதேய பதி�பி#கலாெம�; எ(ணி நா� 
சிலாிட
 ெசா�,#ெகா(/+�ேத�. அ�ேபா- ைஜன ந(ப�களி2 சில� எ�ைன 
அWகி, “பல காலமாக அ*ேசறாம� இ+�த சீவகசி�தாமணிைய அ*சி.� எ5கI#0 
உபகார
 ெச தீ�க�. இ�ப/ேய [ளாமணிைய7
 பதி�பி�-� த�தா� 
எ5களாலான உபகார
 ெச கிேறா
” எ�றா�க�. ச�திரநாத ெச./யா�, 
“சீவகசி�தாமணி விஷய�தி� நீ5க� அ+
பா� ப.Q�க�. ைஜன 
ச
பிரதாய5கைள� ெதாி�- ெகா(/+#கிறீ�க�, ஆைகயா� [ளாமணிைய� 
பதி�பி�ப- மிக=
 �லபமான காாிய
” எ�றா�. அவ�க� ெசா�வ- என#0 
நியாயமகேவ ேதா2றிய-. [ளாமணிைய� ப/�-� பா��த நா�, அ-=
 
சி�தாமணிைய� ேபாலேவ சிற���ள காவியெம�; உண��தி+�ேத�. ஆகேவ 
[ளாமணியிேல சிறி- க+�ைத* ெசC�தலாேன�. 0றி��#கைள7
 எLதி 
ைவ�-# ெகா(ேட�. இ�த நிைலயி� தாேமாதர
பி�ைள [ளாமணிைய� 
பதி�பி�பதாக� ெதாி�த-. அதனா� [ளாமணிைய அ*சி�
 9ய2சிைய 
நி;�தி#ெகா(ேட�. சில�பதிகார� ப0திக� எ� மன�-#0� தி+�தி அளி#0
 
9ைறயி� அ*சமய
 இராைமயாC
, சில ப0திகI#0 உைர கிைட#காைமயாC
 
பி�J
 பல பிரதிகைள� ேத/� ெதா0�ேத ஆராய ேவ(�ெம�ற நிைனவினாC
 
அ�த %2பதி�ைப உடேன ேம2ெகா�வைத7
 வி��ேத�. 
 
ப�-�பா.� 
 
சீவகசி�தாமணி 92;�ெப2ற சமய�தி� தமி)�தாயி� க.டைளைய� ேபால, எ� 
ைகயி� ப�-� பா.�� பிரதி கிைட�த- நிைன=#0 வ�த-. ச5க %லாகிய 
அதைனேய அ*சிட ேவ(�ெம�; 9/= ெச -ெகா(ேட�. எ�Jைடய 
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0�
ப�தா� வழிப�
 0லெத வமாகிய தி+ேவரக�ெப+மாைன� தியான
 ெச - 
ெகா(� தனியாக இ+�த தி+9+கா2;� பைடைய எ��-� ப/#க� 
ெதாட5கிேன�.  
------------------ 
 

அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
----    103103103103    
$%பிரமணிய ேதசிக� விேயாக
$%பிரமணிய ேதசிக� விேயாக
$%பிரமணிய ேதசிக� விேயாக
$%பிரமணிய ேதசிக� விேயாக
    

 
ப�-�பா.ைட ெவளியிடலாெம�; 9/= ெச த ேபா- எ� ைகயி� அ�%,� 
ஏ.�� பிரதிக� இர(ேட இ+�தன. அவ2;� ஒ�; அR��தியான-. ேவb�# 
0மாரசாமி ஐய� ெகா��த பிரதி R��தியாக இ+�தாC
 வL#க� மி0தியாக# 
காண�ப.டன. ந*சினா�கினிய� உைர7
, சி;சி; ப0திகளாக அைம�-�ள 
<ல9
 பிற=
 ஒ�றாக* ேச��- கல�தி+�தன. அவ� ெச 7
 அ�வய�தினா� 
பா./� உ+வ
 இ�ன- தாென�; நி*சயி�ப- கHடமாக இ+�த-. பி�J
 சில 
பிரதிக� கிைட�தா� ஒ�பி.�� பா�#கலாெம�; எ(ணிேன�. 
 
ெச�ைன� பிரயாண
 
 
அ*சமய�தி� தியாகராச ெச./யா� தா
 இய2றிய ம+�- ெவ(பா மாைல, 
தி+*சி2ற
பல ெவ(பா அ�தாதி, தி+ெவா2றி]�பாதி தி+வாB�பாதி அ�தாதி 
எ�J
 <�; பிரப�த5கைள அJ�பி அ*சிட ேவ(�ெம�; எLதியி+�தா�. G 
��பிரமணிய ேதசிக+#0 அ�ேபா- க(ணி� ேநா  அதிகாி�- மி#க -�ப
 
உ(டா#கிய-. ெச�ைனயி,+�- ‘பிரா#ம�’ எ�ற ஆ5கில# க( ைவ�திய� 
வ�- க(ைண� பாிேசாதி�தா�. ேதசிக+ைடய ேதக�தி� வ�ைம 0ைற�- 
வி.டெத�; அவ� ெசா�,யேதா�, ஆதீன ச
ப�தமாக ஏேதJ
 ஏ2பா� 
ெச வதாயி� 9�னா/ேய ெச - வி�வ- நலெம�;
 ெபாிய கா;பா; 
த
பிரானிட
 தனி�-# >றினா�. சி�ன� ப.ட�தி� ெபா+.�* 
ெச�ைனயி,+�- வ�- ப/�-# ெகா(/+�த அ+ணாசல� த
பிராென�பவைர 
யாவ+
 ப.ட�-#0./ெய�; வழ5கி வ�தன�. அவ+#0 உடேன சி�ன� ப.ட
 
க./ விடலாெம�ெற(ணி* ��பிரமணிய ேதசிக� ந�ல நா� பா��-� 
ப�திாிைக7
 எLத* ெச தா�. ெச�ைன#0* ெச�; அ�ப�திாிைகைய அ*சி.� 
வர ேவ(� ெம�; என#0# க.டைளயி.டா�. அ�ேபா- கிறி�-ம� 
வி�9ைறயாக இ+�தைமயா� அ5ஙனேம ெச வதாக ஒ��# ெகா(ேட�. 
தியாகராச ெச./யா+ைடய பிரப�த5கைள அ*சி�வத20
 ப�-�பா.ைட 
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அ*சி�
 9ய2சி#0
 ெச�ைன� பிரயாண
 அJ>லமாக இ+#0ெம�; 
நிைன�ேத�. 
 
ந�ல ேவைள பா��- எ�ைன� தி+வாவ�-ைறயி,+�- ேதசிக� அJ�பினா�. 
என#0 மா�திர
 ஏேதா உ�I#0�ேள ஒ+ பய5கரமான 0றி��� ேதா2றிய-. 
அவ+ைடய பலஹீன�ைத# க(� வ+�திேன�. ஒ+ 9ைற விைட 
ெப2;#ெகா(� ேபானவ� ம;ப/7
 வ�- அவைர� பா��-வி.�* ெச�ேற�. 
 
இராசேகாபாலாசாாிய� ெச த உதவி 
 
ெச�ைனயி� இராம�வாமி 9த,யா� ப5களாவி� த5கி� தியாகராச 
ெச./யா+ைடய பிரப�த5கைள7
 தி+வாவ�-ைற* சி�ன� ப.ட� 
ப�திாிைகைய7
 அ*�#0# ெகா��ேத�. 
 
ப�-� பா.�# ைகெயL�-� பிரதிகைள# ைகயிேல ெகா(� ேபாயி+�ேத�. 
<ல
 தனிேயயி�லாத அ�த� பிரதிைய எ� ந(ப� ேதரL�c� 
இராசேகாபாலாசாாியாிட
 கா./, “பிரதியி� தனிேய <ல
 இ�ைல, உைர7ட� 
சி; சி; ப0திக� மா�திர
 உ�ளன. அ�த� ப0திகI
 அ�வய�தா� 9�பி� 
மாறி இ+#கி�றன” எ�; >றிேன�. அவ�, “அ�த* சி; ப0திகளான 
<ல5கைளெய�லா
 தனிேய எLதி ைவ�-#ெகா(டா� பிற0 ெபா+ைள# 
ெகா(�
 ேவ; ஆதார5கைள# ெகா(�
 ஒL50 ப��தி# ெகா�ளலாேம” 
எ�றா�. அவ+#0* ச.ெட�; ேதா2றிய அ�த ேயாசைன அ-கா;
 என#0� 
ேதா2றவி�ைல. 9�ைல� பா.ைட அவ� ைகயிேல ெகா��ேத�. அவ� சில 
ப0திகைள எLதி# கா./னா�. அPவாேற ெச வதாக* ெசா�, அவ+#0 எ� 
ந�றியறிைவ� ெதாிவி�-# ெகா(ேட�. பி2கால�தி� எPவளேவா சிரமமான 
ஏ.�� பிரதிகேளா� ேபாரா./# கHட�ப.� ந�ல அJபவ
 அைட�தாC
 அ* 
சமய
 அவ� ெதாிவி�த- என#0� பரம உபகாரமாக இ+�த-. 
 
ேசல
 இராம�வாமி 9த,யாேரா� ெபாL- ேபா#0வ- என#0 இ�பமாக 
இ+�த-. R(/ அர5கநாத 9த,யாைர7
 க(� ப�-�பா.ைட ஆராய� 
ெதாட5கியி+#கிேறென�; ெதாிவி�ேத�. அவ� ேக.� மகி)�தா�. 
 
சி�ன� ப.ட� ப�திாிைக அ*சி.டான=ட� தபா,� தி+வாவ�-ைற#0 அJ�பி 
வி.ேட�. தியாகராச ெச./யா+ைடய பிரப�த5க� அ*சி.� நிைறேவ;
 
நிைலயி� இ+�தன. 
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-#க* ெச தி 
 
ஒ+ நா� காைலயி� எ.� மணி#0 இராம�வாமி 9த,யா� ப5களாவி� இ+�- 
ேபசி#ெகா(/+�ேத�. அ�ேபா- என#0 ஒ+ க/த
 வ�த-. பா��ேத�; 
க(களி� நீ� வழிய அ�ப/ேய �த
பி�- உ.கா��- வி.ேட�. தி+வாவ�-ைற 
ராயச
 ெபா�Jசாமி ெச./யா�, “இ�; (7-1-1888) மாைல நா�0 மணி#0 மகா 
ஸ�நிதான
 பாிRரணமாயி2;. 0றி�பி./+�தவ�கI#ேக சி�ன� ப.ட
 இ�; 
ப�னிர(� மணி#0 ஆகிவி.ட-” எ�; அதி� எLதியி+�தா�. 
 
எ� உ�ள�-� ெப+� -#க
 09றி# ெகா�தளி�-# ெகா(/+�த-. இ�த 
உலக�தி� பி�ைளயவ�கI#0� பி�� ப2;#ேகாடாக யா� உ�ளா�கெள�; 
ஏ5கியி+�த என#0 ந�ல ெகா�ெகா
பாக உதவி# க2பக
 ேபா� 
ேவ(�வனெவ�லா
 வழ5கி ஆதாி�த ெப+வ�ளைல இ;தி# கால�தி� 
உடனி+�- பா�#க 9/யாம� ஊ)விைன த��-வி.டேத எ�ற ஏ#க
 தைல# 
ெகா(ட-. உடேன ஒ+ கா�ைட எ��- அ�றிரேவ �ற�ப.� வ+வதாக 
எLதிேன�. கீேழ “இரவல+
 ந�லற9
 யாJமினி ெய�பட நீ�-”* ெச�றாேய 
எ�ற க
ப ராமாயண (ஆர(ய கா(ட
, சடா7 கா(படல
, 21) அ/ைய எLதி� 
தி+வாவ�-ைற#0 அJ�பிேன�. 
 
அ�ேபா- இ�த உலக�ைதேய நா� மற�ேத�. அ�த நிமிஷ�திேலேய 
தி+வாவ�-ைற#0� ேபாக ேவ(�ெம�ற ேவக
 உ(டாயி2;. 
 
இராம�வாமி 9த,யா� இ�த* ெச திைய அறி�- மி#க வ+�தமைட�தா�. என#0 
ஆ;த� >றினா�. ேதசிக+ைடய உய��த 0ண5கைள எ��-* ெசா�னா�. 
என#ேகா -#க
 ெபா5கிய-. அவாிட
 விைட ெப2;# ெகா(� �ற�பட 
ேவ(/ய ஏ2பா�கைள* ெச யலாேன�. 
 
இர5க2 பாட�க� 
 
நி�ற இட�திேல நி�ேற�; ஒ�;
 ஓடவி�ைல; ��தக�ைத� ெதா�வத20# ைக 
எழவி�ைல. எ�Jைடய உட
பிேல இர�த ஓ.டேம நி�; வி.ட- ேபா�ற 
உண�*சி உ(டாயி2;. எ�Jைடய ஒPெவா+ 9ய2சிைய7
 பாரா./, என#0 
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வ�த ெப+ைமைய# காW
ேபா- தா  0ழ�ைதயி� �கைழ# ேக.� மகி)வ- 
ேபால மகி)�- எ�ைன� பா-கா�த அ�த மேகாபகாாிைய7
 அவ� என#0* ெச த 
ஒPெவா+ ந�ைமைய7
 நிைன�- நிைன�- உ+கிேன�. எ� -#க�ைத ஆ2றி# 
ெகா�ள வழியி�ைல. சில ெச 7.க� இய2ற எ(ணிேன�. எ� உ�ள�-யரேம 
ெச 7ளாக வ�த-. அவ� தி+=+வ�ைத இனி� பா�#க இயலாெத�ற நிைன= 
வரேவ நா� மன�தி2 பதி�- ைவ�தி+�த அP=+வ
 எதி� நி�ற-. 
 

“க+ைணெயJ5 கட�ெப+0 மைடயாய நின-விழி#  
         கைட7Y சீத� 
த+ணமதி யைனய9க ம(டல9� ெதளிய9த 

             தாைர ேபால  
வ+மினிய ெமாழிவா#0
 வ+ேவா�#0 வைரயா- 

                   வழ50 ைக7
 
தி+வ+.�� பிரமணிய 0+மணிேய கா(பெத�; 

                  சிறிேய� ம�ேனா.” 
[வைரயா--கண#கி�றி.] 
 
நா� ெச�ைன#0� �ற�ப�
 ேபா- “ந�ல ேவைனயி� �ற� படேவ(�
” எ�; 
அவ� ெசா�,யJ�பிய- ஞாபக�தி20 வ�த-. ந�ல ேவைளயி2 
�ற�ப.டதாக�தா� 9�� எ(ணிேன�. ஆனா� அ�த* சமய�திேலா அ�த 
ேவைள மிக� ெபா�லாத ேவைளெய�; எ(W
ப/ ஆகிவி.ட-. 
 

“ந�ேவைள தனி2ெச�ைன நக�#ேகக� �ற�பெடன 
                   நவி�ேற ெய�ைன 

ஒ�ேவைள தனி�வி��தா  அPேவைள நிைன�பிாிய 
                   உஞ2;
 தீய  

அ�ேவைள ெய�பதைன அறியா- பிாி�- -ய  
                  ரைட�ேத ன�ேதா 

வி�ேவைள ெவ�றெப+ விறCைட*�� பிரமணிய  
                 விமல வா)ேவ.” 
[உஞ2;
-ெச 7
. ேவைள ெவ�ற ெப+விற�-ம�மதைன�-றெவாL#க�தா� 
ெவ�ற Nர
.] 
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இPவா; ேவ; சில வி+�த5கைள� பா/ேன�; சில ெவ( பா#கைள7
 சில 
க(ணிகைள7
 இய2றிேன�. அவ2;� இர(� க(ணிக� வ+மா;:- 
 

“ெத வ� தமிழி� ெசLY�ைவைய� பாரா.�
 
ைசவ# ெகாL�தி� சைபகா(ப ெத�நாேளா?” 
“இ�றிர�பா� வ�தா ாிலெர� றிய
�0ண# 
0�றி�ெமாழி ேக.�வைக >+நா� எ�நாேளா?” 

 
அ�த� பாட�கைள ைவ�-#ெகா(� தனிைமயிேல வ+�திேன�. எ� 
-ரதி+Hட�ைத நிைன�- ெநா�- ெகா(ேட�. அ�; இரேவ �ற�ப.� 
உட�வ�த சில+ட� ேநேர தி+வாவ�-ைறைய அைட�ேத�. 
 
அ5ேக நா� வி+
பிய ெபா+ைள# காண 9/7மா? ேதசிக� நி20
 இட
, 
இ+#0மிட
, பாட
 ெசா�C
 இட
 9த,ய இட5கைளெய�லா
 ேபா � 
பா��ேத�. அ5ேக அவ+ைடய உ+வ
 இ+�பதாக� பிரைம ெகா(ேட�. 
காணாம� மய5கிேன�. 
 
�திய தைலவ� 
 
�திய தைலவ� G அ
பலவாண ேதசிக� எ�J
 தி+நாம�ேதா� பதிேனழா
 
ப.ட�- ஆதீன� தைலவராக விள5கினா�. அவ� எ�பா� அ�ேபா� ேபசி ஆ;த� 
>றினா�. எ�Jைடய -யர
 ஆ2;வி�பா� 9ய2சி#0 அ�பாலதாக இ+�த-. 
தி+வாவ�-ைறயி� எ�லா
 இ+�தன. ஒ+ தைலவ� ேபானா�; ஆனா� ேவெறா+ 
தைலவ� வ�-வி.டா�. சமாதியைட�த தைலவ+#0# 0+ Rைஜ7
 �திய 
தைலவ+#0* சிற��
 நைடெப2றன. அ�ேபா- அ�த ஊ� தி+விழா# ேகால�திேல 
இ+�த-. 
 
ஆனாC
 ��பிரமணிய ேதசிக+ைடய 0ண5களிேல ஈ�ப.டவ�க� உ�ள�தி� 
-#க�தா� நிர
பியி+�த-. அவ�க� ச
பிரதாய�தி2காக உட
ைப* 
�ம�-ெகா(� அ50
 இ50
 ேபா  வ�- ெகா(/+�தன�. 
 
0+ Rைஜ 
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9ைற�ப/ ��பிரமணிய ேதசிக+ைடய சமாதி#0 ஒPெவா+ நாI
 Rைஜ 
நைடெப2ற-. இ;தி நாள�; விேசஷமான Rைஜ நிக)�த-. அத� ெபா+.�� பல 
ஊ�களி,+�- மட�ைத* ேச��த அ/யா�க� வ�தி+�தன�. தி+ெந�ேவ,� 
ப#க�தி,+�- %2;#கண#கான பிர�#கI
 வி�-வா�கI
 வ�தா�க�. 
அவ�கேளா� ச
பாஷி�-# ெகா(/+�ேத�. 
 
தி+ெந�ேவ,யி� தி+வாவ�-ைற மட�-* சிHய�க� பல� உ(�. அவ�கI� 
மிக9#கியமானவராகிய அ
பலவாண கவிராயெர�பவர- பர
பைரயி2 
பிற�தவ�களாகிய கவிராச ெந�ைலய�ப� பி�ைள, கவிராச ஈ�வர <��தியா 
பி�ைள எ�; இர(� கனவா�க� உ(�. இைளயவராகிய கவிராச ஈ�வர 
<��தியா பி�ைளெய�பவ� அ�ேபா- 0+ Rைஜ#0 வ�தி+�தா�. சி�தாமணி� 
பதி��#0 உதவியாக அவ� N.� ஏ.�� பிரதி என#0# கிைட�த-. ப�-� பா.� 
பிரதி7
 கிைட#கலாெம�ற ேநா#க�தா�, அவாிட
 ேபசி# ெகா(/+�தேபா-, 
“சி�தாமணி� பதி��#0� த5க� பிரதி உபேயாகமாக இ+�த-. இ�ேபா- ப�-� 
பா.ைட� பதி�பி#க உ�ேதசி�தி+#கிேற�. ஸ�நிதான
 இ+�தா� எPவளேவா 
அJ>லமாக இ+#0
. -ரதி+Hடவச�தா� அவ�கைள இழ�- வி.ேடா
. 
உ5கைள� ேபா�ற அ�ப�க� ஆதர= என#0 அதிகமாக ேவ(�
. பைழய தமி) 
%லாரா *சி மிக=
 சிரம�ைத� த+கிற-. ப�-� பா.� ஏ.�� ��தக5க� 
இ�J
 சில கிைட�தா� நலமாக இ+#0
. தி+ெந�ேவ,#0 வ�- த5க� N.� 
ஏ�கைள� பா�#க எ(ணி யி+#கிேற�. அத20 அJமதி அளி�பேதா� த5கைள* 
ேச��த ம2ற வி�-வா�க� N./C�ள ஏ�கைள7
 பா��பத20 உதவி ெச ய 
ேவ(�
” எ�; ேக.�# ெகா(ேட�. எ�த* சமய�தி� வ�தாC
 உதவி �ாிவதாக 
அவ� வா#களி�தா�. 
 
ஒ+ க(டன
 
 
0+ Rைஜயி� இ;தி நா� இர= மட�தி� ஒ+ சைப >/ய-. �திய தைலவராகிய 
அ
பலவாண ேதசிகர- 9�னிைலயி� பல� ��பிரமணிய ேதசிக� 
பாிRரணமானத20 இர5கி7
, �திய தைலவைர வா)�தி7
 தா
 இய2றிய 
ெச 7.கைள* ெசா�,� ெபா+� >றினா�க�. நா� அ�ேபா- அ5ேக இ�ைல. 
 
ஆதீன�- அ/யாராகிய பழனி# 0மார� த
பிராென�பவ� தா
 இய2றிய இர5க2 
பா#கைள வாசி�- வ�தா�. அவ2;� ஒ+ பா./� ப0தியாகிய, “0+மணி 
��பிரமணிய 0லமணியா வ�-ைற�பா2 ெகாழி�-# ெகா(ட ஒ+ மணி 
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சி�தாமணிைய 7த=மணி” எ�பத20� ெபா+� ெசா�C
 ேபா-, “சி�தாமணிைய 
உத=மணி” எ�ற ப0தி#0, ‘இ�த மட�தி� தமி)# க�வி க2; இ�ேபா- 
0
பேகாண
 காேலஜி,+#0
 சாமிநாைதய� சீவகசி�தாமணிைய� பதி�பி�பத20 
ஊ#கமளி�-� பிரதி 9த,யன ெகா��த மகாஸ�நிதான�தி� அ+Y ெசயைல 
நிைன�-
 ெசா�ேன�’ எ�; ஒ+ காரண
 >றினாரா
. அ�ேபா- அ�த# 
>.ட�தி,+�த ஒ+வ�, “ைசவ மடமாகிய இ�த இட�தி� ைஜன %C#0* சிற��� 
த+வ- நியாயம�;. சாமிநாைதய� இ�தமட�தி20 ேவ(/யவராக இ+�-
 
உமாபதி சிவாசாாியா� ‘ெபா ேய க./ நட�திய சி�தாமணி’ எ�; ெசா�,யி+#0
 
ைஜன %ைல அ*சி.ட- தவ;. அைத நா
 க(/�பேதா� அ�த %� பரவாம� 
இ+#0
ப/ ெச ய ேவ(�
” எ�றாரா
. அவ� அயbாி,+�- வ�- மட�தி2 
சில கால
 த5கியி+�தவ�. என#0
 பழ#கமானவேர. 
 
அைத# ேக.ட த
பிரா�கI
 பிற+
 தி�#கி.டன�. அவ� பா� அவ�கI#0# 
ேகாப9
 உ(டாயி2;. அவைர உடேன எதி��-� த#க நியாய5க� >றி அட#கி 
வி.டா�க�. எ� ந(பராகிய �,#0./ இராம,5க� த
பிரா� அவ�மீ- சில 
வைச கவிகைள� பா/� ப�ளி#>ட� பி�ைளகI#0* ெசா�,# ெகா��- அவ� 
காதி2 ப�
ப/ ெசா�,# கா.ட* ெச தா�. 
 
இ�த* ெச திகைள# ேக.� நா� வ+�தமைட�ேத�. எ� அ�ப�க�, “cஷைண 
ெச வேத த
 ெதாழிலாக# ெகா(ட ெபாறாைம#கார�க� சில� உலகி� 
இ+#கிறா�க�. அவ�கI#0 ஏேதJ
 ஒ+ சி; காரண
 கிைட�தாC
 ேபா-
; 
அைத� ப2;#ேகாடாக ைவ�-# ெகா(� கிள
பிவி�கிறா�க�. இத2ெக�லா
 
வ+�தி� பயனி�ைல. உ5க� உ(ைம மதி�ைப7
 உைழ�ைப7
 
ெதாி�-ெகா(டவ�க� அவ�க� ெசயைல� ெபா+.ப��தேவ மா.டா�க�” எ�; 
>றினா�க�. 
 
0+ Rைஜ நிைறேவறிய-. ெவளி]ாி,+�- வ�தவ�க� த5க� த5க� ஊ+#0* 
ெச�றன�. G ��பிரமணிய ேதசிக+ைடய அ��* ெசய�கைள நிைன�- நிைன�- 
ெபாL- ேபா#0
 அளேவா� நா� ப�-� பா.� ஆரா *சிைய ேம2ெகா(ேட�. 
-------------- 
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அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
----104104104104    
தி&ெந#ேவ'% பிரயாண
தி&ெந#ேவ'% பிரயாண
தி&ெந#ேவ'% பிரயாண
தி&ெந#ேவ'% பிரயாண
    

 
1888-ஆ
 வ+ஷ ஆர
ப�திேல ��பிரமணிய ேதசிகைர இழ�த வ+�த
 
ஆ;வத20� ம2ெறா+ ெபாிய நHட
 ேந��த-. என- ந�ைமைய# க+திய 
மேகாபகாாிகI� ��பிரமணிய ேதசிக+#0 அ��த ப/யாக* ெசா�ல# >/ய G 
தியாகராச ெச./யா� சிவபதமைட�தா�. 
 
தியாகராச ெச./யா� பிாி= 
 
ெச./யாாிடமி+�- என#0 அ/#க/ க/த
 வ+
. அவ� க( பா�ைவ 0ைற�த- 
9த� ேவ; யாேரJ
 அவ+#காக எL-வா�. அ# க/த5களி,+�- 
ெச./யா+ைடய ேதக
 மிக=
 ெம,�- வி.டெத�; ெதாிய வ�த-. ஆனா� 
அPவள= விைரவி� அவ� வா)நா� 9/=ெப;ெம�; நா� எ(ணவி�ைல. 
 
1888-ஆ
 வ+ஷ
 ஜனவாி மாத
 ப�ெதா�பதா
 ேததி ெச./யா� சிவெப+மா� 
தி+வ/ நீழைல அைட�தாெர�ற ெச தி ம;நாேள என#0# கிைட�த-. அவைர� 
ேபா � பாராம2 ேபாேனாேம ெய�ற வ+�த
 எ� மன�தி� உ(டாயி2;. ப�-� 
பா.� ஆரா *சியி� ஆர
ப
 இPவா; இ+�ததி� எ� மன
 சிறி- 0ழ�ப92ற-. 
அத20 ஏ2றப/ இ+�த- அத� ஏ.�* �வ/யி� நிைல7
. 
 
ெச./யார- பிாி= வ+�தேவ சில ெச 7.க� எLதிேன�. 
அவ2;�, 
 

“ம/ெய�;� தவி�தியறி விைனவள�#0
 %�க�மிக  
                     மகி)�ேத ெம�ல� 

ப/ெய�;Y �ைவெயாLக� பாெட�; ெமன#க�பி2 
                     பக�ேவா� யாேர 

மி/ெய�; ெமைனயகல* ெச7�தியாக ராசெனJ
 
                    ேம�ைமேயாேன 

-/ெயா�; ெமா+கர�தா ன/ெய�; மறவாத 
                     c ைம ேயாேன” 
எ�ப- ஒ�;. 
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ெச./யாாிட
 ப/�தவ�கI
 அவ+ைடய ெப+ைமைய உண��தவ�கI
 மிக 
வ+�தினா�க�. பல� என#0# க/த
 எLதி� த5க� -யர�ைத� ெதாிவி�தன�. 
ெச./யா+ைடய மாணா#க+
 ேகாய
��c�# காேல` தமி)� ப(/த+மான 
சபாபதி பி�ைள எ�பவ� பல பாட�க� பா/னா�. அவ2;�, 
 

“ெபா யைடயாத சிராமைல� தியாக �ரவல�சீ� 
ெம யைட நாவல� 9��வி நா./ வி+
ெபமைர�  
ைபயைட கா#0ட� ைத*சாமி நாைதய� ப#க,ேல 
ைகயைட யா#கி யக�றா னி-ந�ல காாியேம.” 

[எமைர - எ
மவ�கைள. ைபயைடகா - ப�ைமைய�ெப2ற ேசாைல. ைகயைட - 
அைட#கல
.] 
எ�ற பா./� அவ� எ�ைன7
 0றி�பி�தி+#கிறா�. 
 
��பிரமணிய ேதசிக�, தியாகராச ெச./யா� எ�J
 இ+வ� பிாி=
 எ�ைன 
வ+�தினாC
 ப�-� பா.� ஆரா *சிைய நி;�தேவ இ�ைல. அ�த� -#க�ைத 
ஆரா *சியினா� மற#க எ(ணிேன�. இ�J
 ஏ.�� பிரதிக� இ+�தா� ந�ல 
பாட
 கிைட#0ெம�ற எ(ண
 உ(டா0
. அ*சமய5களி� ��பிரமணிய ேதசிக� 
இ+�தா� தி+ெந�ேவ,� ப#க�தி,+�- பல ஏ.�* �வ/கைள வ+வி�-# 
ெகா��பாெர�ற நிைன=
 >டேவ வ+
. ந�ல ப0திகைள# காW
 ேபாெத�லா
 
தியாகராச ெச./யா� ேக.டா� அளவி�லாத மகி)*சி ெகா�வாேர எ�ற ஞாபக
 
உ(டா0
. 
 
�ற�பா� 
 
ப�-� பா./� விஷய
 ெதாியாம� ெபா+� ெதாியாம� 9/= ெதாியாம� மய5கிய 
ேபாெத�லா
 இ�த ேவைலைய நி;�தி விடலாெம�ற ச,��� ேதா2;
. ஆனா� 
அ��த கணேம ஓ� அ+ைமயான விஷய
 �திதாக# க(ணி2 ப�
ேபா-, 
அ�தைகய விஷய5க� சிலவாக இ+�தாC
 அவ2றி2காக வா)நா� 9Lவ-
 
உைழ#கலாேம எ�ற எ(ண
 உ(டா0
. 
 
இ�த நிைலயி� தி+�தமி�லாதன=
 <லமி�லாதன=மாகிய பிரதிகைள 
ைவ�-#ெகா(� கHட�ப�வைதவிட இ�J
 சில ந�ல பிரதிகைள� ேத/� 
ெதா0�- ஆராயலாெம�ற க+�தினா� அPவ+ஷ
 ேம மாத
 தி+ெந�ேவ,ைய 
ேநா#கி� �ற�பட எ(ணிேன� 
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தி+வாவ�-ைற ஆதீன� தைலவராகிய அ
பலவாண ேதசிகாிட
 ெசா�, விைட 
ெப2ேற�. அவ� எ�னிட
 மி#க அ�� பாரா./ உடேன தி+ெந�ேவ,யி� 
தி+வாவ�-ைற மட�ைத* சா��ததாக உ�ள ஈசான மட�தி,+�த G சாமிநாத� 
த
பிராJ#0, நா� வ�தா� ேவ(/யவ2ைற# கவனி�- உத=
ப/ உ�தர= 
அJ�பினா�. எ� வரைவ# 0றி�-# கவிராஜ ஈ�வர <��தி� பி�ைள#0 9�� 
ேநாி2 ெசா�,யப/ நா� க/த
 எLதிேன�. 
 
ஒ+ ந�ல நாளி2 �ற�ப.�� தி+ெந�ேவ,#0* ெச�; ஈசான மட�தி� ஜாைக 
ைவ�-# ெகா(ேட�. அ5கி+�த த
பிரா� என#0 ேவ(/யவ2ைற# கவனி�-# 
ெகா(டா�. பிற0 கவிராஜ ஈ�வர <��தி� பி�ைளயிட
 ேபாேன�. அவ+
 அவ� 
தைமயனா+
 எ� வரைவ எதி�பா��தி+�தன�. அவ�கேளா� சில ேநர
 ேபசி# 
ெகா(/+�ேத�. ேவ; சில கனவா�கI
 அ�ெபாL- உடனி+�தா�க�. 
தி+வாவ�-ைற மட�ைத� ப2றி7
 ��பிரமணிய ேதசிக+ைடய 0ண5கைள� 
ப2றி7
 பி�ைளயவ�க� �லைமைய� ப2றி7
 தமி) %�கைள� ப2றி7
 எ5க� 
ச
பாஷைண நட�த-. 
 
தமி)# ேகாயி� 
 
அ�த இர(� சேகாதர�கI
 ந�ல ெச�வவா�க�. அவ�க� ெச�வ�ைத அவ�க� 
0ண
 அழ0ப��திய-. <�தவராகிய கவிராஜ ெந�ைலய�ப பி�ைளயி� N� 
ெத20� �-� ெத+வி� உ�ள-. அPN./� 9��ற�-
 பி��ற�-
 வா #கா� 
உ(�. எ�ேபா-
 ஜல
 ஓ/#ெகா(ேடயி+#0
. N.�#0� பி��ற�தி� ெபாிய 
ேதா.ட9
 அதி� ஒ+ ெசௗக(/7
 இ+�தன. அவ� ெகாைட7
 ெச�வா#0
 
உைடயவ�. எ�ேபா-
 அவைர� பா�#க� பல பிர�#கI
 வி�-வா�கI
 
வ+வா�க�, சிவப#தி7
 தமிழறி=
 ஒ+5ேக ெபா+�தி விள5கிய அ#0�
ப�தி� 
தி+மக� விலாச
 ந�றாக� ெபா+�தியி+�த-. 
 
ெந�ைலய�ப� பி�ைளயவ�க� த
 N./� Rைஜ மட�ைத மிக� ெபாியதாக# க./ 
ைவ�தி+�தா�. ஒ+ வி�வ வி+d�ைத வள��- அைத� தின�ேதா;
 Rஜி�- 
வ�தா�. 
 
ம; நா. காைலயி� அPவி+ சேகாதர�க� N./C
 உ�ள �வ/கைள� பா�#க� 
ெதாட5கிேன�. ேமைல Nதியி� உ�ள கவிராஜ ஈ�வர <��தி� பி�ைள N./� 
��தக அைற இ+�த-. அ-தா� அவ�க� பர
பைர N�. ��தக அைறைய� திற�- 
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கா./னா�க�. பா��த=ட� எ� உட
� சி,��த-. ‘தமி)* ச5க�தி� 9�� 
இ�ப/�தா� �வ/கைள ைவ�தி+�தா�கேளா?’ எ�; வி
மித மைட�ேத�. ஏ.�* 
�வ/கைள அ�#க�#காக=
 ஒL5காக=
 ைவ�தி+�தா�க�. �வ/கைள# க./ 
ைவ�தி+�த 9ைறேய தி+�தமாக இ+�த-. �Lதி இ�ைல; R*சி இ�ைல; ஏ�க� 
ஒ�ேறாெடா�; கல#கவி�ைல. தமி)� ெத வ�தி� ேகாயிெல�; ெசா�C
ப/ 
இ+�த- அPவிட
. 
 
அ5ேக இ+�த ஏ�கைள* ேசாதி�-� பா��ேத�. பல வைகயான %�க� இ+�தன. 
அ*சி.ட ��தக5களி� ஏ.�� பிரதிக� பல இ+�தன. எ�லாவ2ைற7
 உடேன 
பா��-விட ேவ(�ெம�ற ஆைச 9த,� எL�த-. 
 
என- ஏ#க
 
 
ப�-� பா.�� பிரதிக� உ�ளனவா எ�; 9த,� கவனி#க லாேன�. ஒ+ �வ/ 
கிைட�த-. ெபா+நரா2;� பைட 9த� நா�0 பா.�#கேள உ�ள- அ-. அதிC
 
<ல
 தனிேய காண�படவி�ைல. ‘இPவள= சிற���ள இட�திேல>ட� ப�-� 
பா.�# கிைட#கவி�ைலேய! ேவ; எ5ேக கிைட#க� ேபாகிற-!’ எ�ற கவைல 
எ�ைன� ப2றி#ெகா(ட-. 
 
“எ�ன ேயாசைன ெச கிறீ�க�?” எ�; ெந�ைலய�ப# கவிராஜ� ேக.டா�. 
 
“ஒ�;
 இ�ைல. ச5க� �லவ+ைடய N.ைட�ேபால விள50
 இPவிட�தி� 
தமி)* ெச�வ
 9Lவ-
 கிைட#0ெம�; 9த,� எ(ணிேன�. நா� எைத� 
ேத/ வ�ேதேனா அ- 92;
 கிைட#கவி�ைலேய! தமிLலக�தி� இ�த� 
தமிழாலய�ைத# கா./C
 சிற�த இட
 எ5ேக இ+#க� ேபாகிற-! இ5ேக 
அக�படாத- ேவ; எ5ேக அக�ப�
! ச5க�-* சா�ேறா�க� இய2றிய 
%�கைள� தமிLலக
 இ�ப/ ஆதரவி�றி� ேபா#கி வி.டேத!” எ�; 
வ+�த�ேதா� >றிேன�. 
 
“இ�த N� ஒ�;தா� இ�ப/ இ+#கிறெத�; நீ5க� நிைன#க ேவ(டா
. இ5ேக 
இ�J
 சில N�களி� பல வைகயான ஏ.�* �வ/க� இ+#கி�றன. அ5ேக7
 
பா�#கலா
. 
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G ைவ0(ட
 9த,ய ஊ�களி� பல கவிராய�க� N�க� உ(�. 
ஆயிர#கண#கான ஏ�கைள அPN�களி2 காணலா
. ஆைகயா� தா5க� சிறி-
 
அைதாிய
 அைடயேவ(டா
” எ�; கவிராஜ� ெசா�னா�. அ�த இட�தி2 
ேகாவி� ெகா(/+�த தமி)� ெத வேம என#0 அபய5 ெகா��பதாக எ(ணி� 
பி�J
 �வ/கைள ஆராயலாேன�. 
 
ெகா50ேவ� மா#கைத 
 
அ�ேபா-, ‘ெகா50ேவ� மா#கைத’ எ�ற ேம2 சீ.ைட7ைடய ஒ+ பழY �வ/ைய# 
க(ேட�. அ�%� இ�னெத�; அ�ேபா- என#0� ெதாியா-. ஆனாC
 அ�த� 
ெபயைர இல#கண# ெகா�- உைரயினா� நா� அறி�தி+�ேத�. 
அ�%லாசிாியராகிய G சாமிநாத ேதசிக�, சில� ந�ல %�கைள� ப/யாம� 
Nணாக� ெபாL- ேபா#0வாெர�; >;
 ஓாிட�தி�, தி+ைவ# ேகாைவ#05 
>.�க; மாணி#க வாசக� அறிவா2 சிவேன எ�ப- தி(ண
. அ�றி7
, அழகிய 
தி+*சி2ற
பல 9ைடயா� அவ� வா#கி20 அல�- இர�- அ+ைம� தி+#ைகயா� 
எLதினா�. அ�ெப+ைமைய ேநா#கா- சி�தாமணி சில�பதிகார
, மணிேமகைல, 
ச5க� பா.�, ெகா50ேவ� மா#கைத 9த,யவ2ேறா� ேச��- 
அ*ெச 7.கேளா� ஒ�றா#0வ�;,,,,, ப�-� பா.�, எ.�� ெதாைக, பதிென� 
கீ)#கண#0, இராம� கைத, நள� கைத, அாி*ச�திர� கைத 9த,ய 
இல#கிய5கைள7
 ஒ+ ெபா+ளாக எ(ணிவாணா� Nணா� கழி�ப�’ எ�; 
எLதியி+#கிறா�. ைசவராகிய அவ� ெவ;�- ஒ-#0
 %�கI� ஒ�; 
ெகா50ேவ� மா#கைதெய�ப- அ�ேபா- ஞாபக�-#0 வ�த-. ‘ெகா50ேவ� 
எ�பவ+ைடய கைதயாக இ+#கலா
’ எ�ெற(ணி அ*�வ/ைய எ��- 
ைவ�-#ெகா(ேட�. எ.�� ெதாைகயி� க,7
 பாிபாடC
 நீ5கலான ம2ற ஆ; 
%�க� மா�திர
 உ�ள பிரதி ஒ�; அ50 இ+�த-. அைத7
 ேவ; சில 
%�கைள7
 கவி ராஜ+ைடய அJமதி ெப2; எ��- ைவ�-# ெகா(ேட�. 
இர(� நா.க� அPN./� உ�ள ஏ.�� பிரதிகைள� பா��பதி� ெச�றன. பிற0 
ஒ+ நா.காைலயி� அவ�க� எ�ைன7
 உடனைழ�-# ெகா(� த5க� 
உறவின�க� N�களிC
 ந(ப�க� N�களிC
 உ�ள ஏ.�* �வ/கைள� 
பா�#கலாெம�; �ற�ப.டா�க�. 
 



30 

 

9த,� அவ�க� ப�-=
 மகா வி�-வாJமாகிய சா,வாQ�வர ஓ-வா� 
N./20* ெச�; பா��ேதா
. அ�பா� ேவ; சில இட5கI#0
 ெச�; 
பா��ேதா
. அPவிட5களி� பல 
 
�வ/கI
 அ*சி.ட %�கI
 இ+�தனேவய�றி* ச5க* ெச 7ளாக ஒ�;
 
கிைட#கவி�ைல. 
 
தகe� யா�திைர 
 
பிற0 ெத20� �-� ெத+வி� இ+�த கி+Hண வா�தியாெர�பவ� N./20�, 
ேபாேனா
. அ5ேக ெதா�கா�பிய உைர* �வ/ ஒ�றி�, “நா50ேனாியி,+#0
 
ஒ+வ+#0 எ�னிடமி+�த தகe� யா�திைர� பிரதி ஒ�ைற# ெகா��-வி.� 
இ�பிரதிைய இரவலாக வா5கி# ெகா(ேட�” எ�; எLதியி+�த-. யாாிடமி+�- 
வா5கிய- எ�; 0றி�பிடவி�ைல. ெதா�கா�பிய உைரயி� தகe� யா�திைர எ�ற 
ெபய� வ+கி�ற-. ஆதலா� அ- பைழய %ெல�; உண��தி+�ேத�. அ- 
நா50ேனாியிேல உ�ளெத�ற ெச திைய# க(ட-
 அதைன எ�ப/யாவ- க(� 
பி/#கலாெம�; எ(ணி, “நா50ேனாியி� கவிராய�க� N�க� இ+#கி�றனவா?” 
எ�; உடனி+�த அ�ப�கைள# ேக.ேட�. 
 
“இ+#கி�றன. ைவHணவ�கேள அதிகமாைகயா� ைவHணவ %�க� கிைட#0
” 
எ�; அவ�க� ெசா�னா�க�. “இ�த� பிரதியி� தகe� யா�திைர* �வ/ைய 
அP\ாிC�ள ஒ+வாிட
 ெகா��தி+�பதாக எLதியி+#கிற-. அ5ேக ெச�; 
ேத/� பா��தா� கிைட#0ேமா?” எ�; வினவிேன�. 
 
“கிைட#கலா
. ஆனா� நி*சயமாக* ெசா�ல 9/யா-. இ�த மாதிாியான 
��தக5கைள இ�ேபா- யா� ப/#கிறா�க�? நீ5க� ேத�
 ப�-� பா.ேட 
9Lவ-
 கிைட#கவி�ைலேய. இ- ேபால அ�த %C
 கிைட#காம� ேபானாC
 
ேபாகலா
. இ�த� ெதா�கா�பிய� பிரதி இ5ேக இ+�ப-ேபால இத20� 
பாிவ��தைனயாக அJ�பிய தகe� யா�திைர அ5ேக இ+#க=
 நியாய
 உ(�.” 
 
“கிைட�தா� ந�ல-” எ�ேற� நா�. ஆனா� பி2கால�தி� நா50ேனாியி� நா�0 
9ைற ஏ� ேத/யேபா- தகe� யா�திைர கிைட#கேவயி�ைல. பைழய %�க� பல 
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இ�த உலக�ைத வி.� யா�திைர ெச - வி.டைத�ேபால அ�த அ+ைமயான 
%C
 ேபா வி.டெத�;தா� நிைன#கிேற�. 
----------- 
 

அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
----105105105105    
ப�(% பா)*� ந#ல பிரதிக�ப�(% பா)*� ந#ல பிரதிக�ப�(% பா)*� ந#ல பிரதிக�ப�(% பா)*� ந#ல பிரதிக�    

 
ேவ; N�க� 
 
பல N�களி� ேத/7
 வ�த காாிய
 ைக>டாம2ேபாகேவ நா� உ�ள
 தள��-, 
“இ�J
 ேதட#>/ய இட
 இ+#கிறதா?” எ�; கவிராச ெந�ைலய�ப� 
பி�ைளைய# ேக.ேட�. 
 
“உ5கI#0 ேவ(/ய �வ/ கிைட#கவி�ைலெய�ற 0ைறைய� ேபா#க G 
ெந�ைலய�பேர அ+� �ாிய ேவ(�
. ஒ�;
 ேதா2றவி�ைல. இ�J
 ஒ+ N� 
இ+#கிற-. அ5ேக கிைட#கா வி.டா� பிற0 இ�த ஊாி� ேவ; எ50
 
இ�ைலெய�ேற நி*சய
 ெச - விடலா
.” 
 
தி+�பா2கடனாத� கவிராய� 
 
“அ- யா� N�?” எ�; ஆவேலா� ேக.ேட�. “எ5க� 9�ேனாராகிய 
அ
பலவாண கவிராய+ைடய மாணா#க�கI. சிற�தவராக� தி+�பா2கடனாத� 
கவிராயெர�; ஒ+வ� இ5ேக வ(ணா� ேப.ைடயி� இ+�தா�. அவ� மகா 
வி�-வா�. அவ� N./� பல ஏ.�* �வ/க� உ(�. ேபா � பா�#கலா
. 
இ�ேபா- அவ+ைடய ேபர� அேத ெபயேரா� இ+#கிறா�” எ�றா�. 
 
“இ�ேபாேத �ற�படலாேம” எ�; நா� -ாித� ப��திேன�.  
 
“வா+5க�, ேபாகலா
” எ�; ெசா�, அPN.ைட ேநா#கி எ�ைன அைழ�-* 
ெச�றா�. நா5க� ேபா * ேச��த=ட� அPN./,+�த தி+�பா2கடனாத� 
கவிராய� மிக=
 பிாியமாக வரேவ2றா�. அவ� சிற�த 0ணசா,யாக� ேதா2றினா�. 
கவிராஜ ெந�ைலய�ப பி�ைள 9த,� அவைர மிக=
 பாரா./ வி.� எ�ைன 
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அறி9க�ப��தி, ப�-� பா.� 9த,ய ச5க %�கைள� ேத/� பா�#0
 ெபா+.� 
நா� வ�தி+�பைத� ெதாிவி�தா�. உடேன அவ�,”அ�ப/யா, 9�னேம ெதாியாம2 
ேபாயி2ேற. ேந2;�தா� இPவிட
 ஸ� ஜ.` கனகசைப 9த,யாரவ�க� த
 
ந(ப� ஒ+வ+#காக எ.�� ெதாைக, ப�-� பா.�, பதிென( கீ)# கண#0 
இ
<�ைற7
 வா5கி யJ�பினா�. இைவ மிக=
 தி+�தமான பிரதிக�. இவ�க� 
9�னேம வ�தி+�தா� ெகா��தி+�ேப�” எ�; ெசா�னா�. சில தின5கI#0 
9�� வராம2 ேபாேனாேம எ�ற வ+�த
 அ�ேபா- என#0 உ(டாயி2;. 
ஆனாC
 இ�த <�;9�ள N./� ேவ; ந�ல %�கI
 இ+#கலாெம�; 
எ(ணி அ�த N./C�ள ம2ற ஏ�கைள� பா�#கலாமாெவ�; ேக.ேட�. 
அ�ேபா- இர= 8-மணியானைமயா� ம; நா. காைலயி� வ�- பா�#கலாெம�; 
தி+�பா2கடனாத� கவிராய� ெசா�னா�. அ�ப/ேய ம;நா� ெந�ைலய�ப# 
கவிராய+
 நாJ
 அ5ேக ேபாேனா
. தி+ெந�ேவ, ஹி�- காேலஜி� அ�ேபா- 
தமிழாசிாியராக இ+�த அன�த கி+Hண கவிராயெர�பவ+
 எ5கIட� வ�தா�. 
த
 N./C�ள ��தக5கைளெய�லா
 நா5க� பா�#0
ப/ தி+�பா2கடனாத� 
கவிராய� எ��- ைவ�தா�. ஏற#0ைறய 500 �வ/க� இ+#கலா
. 9#கா� வாசி 
ஏ�க� அவ+ைடய பா.டனா� எLதியைவ. அவ2ைற நா5க� <வ+
 ப0�-# 
ெகா(� தனி�தனிேய பா�#க ஆர
பி�ேதா
 ெபாிய �வ/ ெயா�ைற அன�த 
கி+Hண கவிராய� எ��-� பா��தா�. நா� ஒ�ைற எ��ேத�. 
 
அ�த* �வ/யி� தைல�� எ�னெவ�; அன�த கி+Hண கவிராயைர நா� 
ேக.டேபா- அவ�, ‘தி+9+கா2;�பைட’ எ�றா�. என#0* சிறி- 
ஆ;தC(டாயி2;. ம;ப/ சில ஏ�கைள� த�ளி� பா��-, ‘ெபா+நரா2;�பைட’ 
எ�; ெசா�னா�. இ-ேவ ப�-� பா.டாக இ+#கலாெம�; பரேம�வரJைடய 
க+ைணைய நிைன�- நிைன�- உ+கிேன� எ� க(W#0 ஒ�;
 
ெதாியவி�ைல. கவிராயைரேய அ�த ஏ.ைட ஒPெவா�றாக� பா�#க* ெசா�ேன�. 
ப�-� பா.� 9Lவ-
 ஒ�ற�பி� ஒ�றாக உைர7ட� வாிைசயாக இ+�த-. 
மிக=
 பழைமயான ஏ�. என#ேக அளவ2ற மகி)*சி7
 பிரைம7
 உ(டாயின. 
�வ/யி� இ;தியி�, “G ைவ0(ட�தி,+#0
 கவிராயாிட�ேத ெதா�கா�பிய 
ஏ.ைட# ெகா��-# ெகா�ல மா(�,,,,, வா5கி வ�ேத�” எ�; எLதியி+�த-. 
கண#0� பா��ததி� அ- 150 வ+ஷ5கI#0 92ப.டெத�;
 ஏ� எLதிய கால
 
அத20
 200 வ+ஷ5கI#0 9�� இ+#கலாெம�;
 ேதா�றின. அ�பா� 
நிதானி�-# ெகா(� ம2ற ஏ�கைள� பா��ததி� சி�தாமணி7
, 
ெகா50ேவ(மா# கைத7
, சில பிரப�த5கI
 இ+�தன. ெகா50ேவ(மா#கைத 
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9�ேன >றிய பிரதிைய� பா��- எLதிய-. அதி� 9தCமி�ைல; இ;தி7மி�ைல. 
[அ�ெபய+
 வ+ஷ9
 ஞாபகமி�ைல.] 
 
அ�ேபா- 12 மணியாயி2;. ெசா�த#காராிடமி+�- அ�த� பிரதிகைள ெய�லா
 
மி#க ந�றியறி=ட� ெப2;#ெகா(� ஜாைக#0 வ�- ேச��ேத�. ப�-� பா.� 
9Lவ-9�ள பிரதி கிைட�ததி� எ� மன
 மி#க இ�பமைட�த-. 
 
இராம� கைத 9த,யன 
 
தி+�பா2கடனாத� கவிராய� N.� ஏ.�� பிரதியிC
 ப�-� பா./� <ல
 
தனிேய இ�லாத- க(�, தி+ெந�ேவ,யி� இ�J
 பா�#கேவ(/ய இட5க� 
இ+�தா� பா�#கலாெம�; எ� ந(ப�களிட
 ெசா�ேன�. பைழய கால�தி� 
ெபாிய உ�திேயாக�தி,+�த ச
பிரதி தி+�பா2கடனாத பி�ைள ெய�பவ� N./� 
பல ஏ�க� உ�ளனெவ�; அவ�க� ெசா�ல அ5ேக ேபா � பா��ேத�. 
அைவெய�லா
 பி2கால�- %�களாகேவ இ+�தன. �லவ�க� பழ5 கால�-� 
தமி)* ெச�வ�ைத ந�றாக� பா-கா�- வ�தா�க�. பிர�#க� தா5க� ப/�- 
இ��;வத20 ஏ2ற %�கைள மா�திர
 ேசமி�- ைவ�-# ெகா(டா�க� ேபாC
. 
அ5ேக க(ட ��தக5களி� க
ப ராமாயண�தி� தைல�பி� இராம� கைத 
ெய�;
 அாி* ச�திர �ராண�தி� தைல�பி� அாி*ச�திர� கைத ெய�;
, 
ைநடத�தி� ேம� நள� கைத ெய�;
 எLதியி+�தன. இ�ப/ேய ேவ; 
%2ெபய�களிC
 இ+#க#க(ேட�. அ�ேபா- இல#கண#ெகா�- ஆசிாிய� 
சாமிநாத ேதசிக� இராம� கைத, அாி*ச�திர� கைத, நள� கைத ெய�; 
%2ெபய�கைள# 0றி�பி�த� எ� ஞாபக�-#0 வரேவ, ெத�பா(/ நா./� 
அPவா; வழ50
 வழ#க
 இ+�தெத�பைத அறி�-ெகா(ேட�. 
 
மயிேல;
 ெப+மா� பி�ைள 
 
அ�ேதசிக� மிக* சிற�பி�-� பாரா./யி+#0
 அவ� ஆசிாியராகிய மயிேல;
 
ெப+மா� பி�ைள ெய�J
 வி�-வாJைடய ஞாபக
 அ�ேபா- எL�த-. 
-றவியாகிய சாமிநாத ேதசிகேர, 
 

“தி+ெந�ேவ, ெயJYசிவ �ர�தி� தா(டவ 
<��தி த�தெச� தமி)#கட�, வா)மயி 
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ேல;
 ெப+மா� மகிபதி” 
 
எ�; �க)கிறா�. அ�த வி�-வா� க�லாட�-#0 உைர எLதியவ�. ச5க 
%�கI
 ந*சினா�#கினிய� உைர 9த,யன=
 தமி)நா./� வழ5காத கால�தி� 
க�லாட9
 மயிேல;
 ெப+மா� பி�ைள உைர7
 மிக=
 மதி��� ெப2றி+�தன. 
அ� 
 
ப�-� பா./� ந�ல பிரதிக� 
 
�லவ� ெப+மா� தி+ெந�ேவ,யி� வசி�தவராதலா�, அவ� N./� ஏ�க� 
இ+�தா� கவனி#க ேவ(�ெம�; என#0 ஆைச உ(டாயி2;. 
 
“மயிேல;
 ெப+மா� பி�ைளயி� ச�ததியா� யாேரJ
 இ5ேக 
இ+#கிறா�கேளா?” எ�; ெந�ைலய�ப# கவிராயைர# ேக.ேட�. “அவ� 
பர
பைரயி� மயிேல;
 ெப+மா� பி�ைளெய�ேற ஒ+வ� இ+#கிறா� அவ� 
ெபாிய ெலௗகிக�. தமி) ச
ப�தமான 9ய2சியி� அவ� ஈ�படவி�ைல. ஆனாC
 
உ5கI#0# கா.�கிேற�” எ�; >றி, உடேன அவ+#0* ெசா�,யJ�பினா�. 
 
அவ� வ�தா�. ெந�ைலய�ப# கவிராய� அவ+#0 எ�ைன� பழ#க
 ெச வி�த- 
“இவ�க� ஏ� பா�#க வ�தி+#கிறா�க�. நீ5க� ெபாிய வி�-வா�க� 
பர
பைரயானைமயா� உ5க� N./C
 பா�#க வி+
�கிறா�க�” எ�றா�. அவ� 
“நா� ெபாிய வி�-வா� பர
பைரைய* ேச��தவ� எ�பைத ஒ��# 
ெகா�Iகிேற�. எ� தக�பனா� வைரயி� அ�த� ப/�� இ+�- வ�த-. என#0 
இல#கண இல#கிய� பயி2சிைய அவ� ெச வி#காைமயா� இ5கிXH ப/�ேத�. 
இ�ேபா- நா� ந�ல வ#கீ� 0மா�தாவாக இ+#கிேற�. ச.ட�தி� பழ#க
 
உ(�. எ� N./� ச.ட ��தக5க� நிைறய இ+#கி�றன. பைழய ஏ�க� எ5க� 
N./� இட�ைத அைட�-# ெகா(� இ+�பேத� எ�ெற(ணி# 
ேக.டவ�கI#ெக�லா
 ெகா��- வி.ேட�. இ�ேபா- ஒ�;>ட இ�ைல. இேதா 
ைகயி,+#கிற க.� ந
ப�# க.�” எ�; ெசா�னா�. “அ�ப/* ெசா�ல 
ேவ(டா
; ஒ�; இர(டாவ- இ+#கலா
. ேத/� பா+5க�” எ�; நா� 
ெசா�ேன�. “நா� தா� N.ைட* ��தமாக ைவ�தி+#கிேறேன. என#0� 
ெதாியாம� எ5ேக ஒளி�- ெகா(/+#0
, எ5க� N./20 வர ேவ(டாெம�; 
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ெசா�லவி�ைல. வா+5க�; இ+5க�. தா
Rல
 த+கிேற�. ஆனா� ஏ� எ�ற 
ேப*� மா�திர
 எ�#காதீ�க�. எ�னிட
 இ+�தா� அ�லவா உ5கI#0# 
ெகா��ேப�” எ�; ெசா�, வி.டா�. நா� ம;ப/7
 ஏேதா ெசா�ல 
வாெய��தேபா-, “என#0 ேவைலயி+#கிற-; விைட ெகா�5க�, ேபா  
வ+கிேற�” எ�; ெசா�,* ெச�; வி.டா�. 
 
“க�லாட�-#0 உைர எLதிய மயிேல;
 ெப+மா� பி�ைள எ5ேக? அவ� 
பர
பைரயினராகிய இ�த மயிேல;
 ெப+மா� எ5ேக? இ�த வ
ச
 இ�ப/யா 
ஆகேவ(�
!” எ�; நா� வ+�திேன�. 
 
ெந�ைலய�ப# கவிராய� உதவி 
 
பி� இர(� நா.க� தி+ெந�ேவ,யி� இ+�- சில N�கைள� பா��- வி.� 
ெந�ைலய�ப# கவிராய� அவ� த
பி 9த,யவ�களிட
 விைட ெப2;# 
0
பேகாண�-#0� �ற�ப.ேட�. அ�ேபா- என#0� பல வைகயி� உதவி ெச த 
ெந�ைலய�ப# கவிராய+ைடய அ�� எ� உ�ள�தி� நிர
பியி+�த-. அவ+#0 
நா� எ�ன ைக
மா; ெச ேவ�! �ற�ப�ைகயி�, 
 

“ச5க� தமிைழ� தள�வி�றி யா�ெபறேவ 
அ5க5 0ட�வ� தளி�தி.ேடா�-ெபா50�க) 
இ�ேபா� மீசன/ ெய(Wெந�ைல ய�பைன�ேபா� 
அ�ேபா �தவி ெச வா ரா�” 

எ�ற ெவ(பாைவ அவாிட
 ெசா�ேன�. 
 
மீ.�
 அதி+�தி 
 
0
பேகாண
 வ�த பி� எ� பிரயாண விவர�ைத அ
பலவாண ேதசிக+#0� 
ெதாிவி�ேத�. பிற0 வ(ணா� ேப.ைட� பிரதிேயா� ேவ; பிரதிகைள7
 
ைவ�-#ெகா(� ஆராய� ெதாட5கிேன�. அ�பிரதியிC
 உைரயி� சில ப0திக� 
0ைற�தி+�தன. தி+ெந�ேவ,#0� ேபாயி+�தேபா-, ஆ)வா� தி+நகாியி� பல 
வி�-வா�க� N�க� உ(ெட�; ெசா�னா�கேள. அ5ேக ேபா � 
பா�#கலாெம�ற சபல
 அ�ேபா- உ(டாயி2;. ஆவணியவி.ட�ைத* சா��- சில 
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நா.க� காேலஜி� வி�9ைற இ+�த-. அ*சமய
 ேபாகலாெம�; நி*சயி�- எ� 
வரைவ அ�த� பிரேதச�தி,+�த சில ந(ப�கI#0
, ஜவ�தி�ர�தி� 
தி+வாவ�-ைற மட
 ெபாிய கா;பாறாக இ+�த ப�னி+ைக� த
பிராJ#0
, 
அ�த� ப#க�தி� ப�ளி#>ட இ��ெப#டராக இ+�த சிவராம ஐய+#0
 
க/த5க� எLதிேன�. 
 
கனகசைப 9த,யா� 
 
தி+ெந�ேவ,யி� அ#கால�தி� ச� ஜ.ஜாக இ+�த கனகசைப 9த,யாெர�பவ� 
நா� சீவகசி�தாமணிைய ெவளி�ப��திய கால�தி� என#0� பழ#கமானா�; 
உதவி7
 ெச தா�; அ�ேபா- தYசா\ாி� இ+�தா�. ந�ல 0ண9
 தமிழி� அ��
 
உைடயவ�. 
 
அவ� தி+ெந�ேவ,#0* ெச�ற பிற0 என#0, “நா� இP\+#0 வ�தி+#கிேற�. 
இ�த� ப#க5களி� தமி) வி�-வா�க� இட5க� பல இ+#கி�றன. அ5ேக ஏ.�* 
�வ/க� கிைட#0
. உ5க� ஆரா *சி#0 அைவ ேவ(�மானா� எ�னாலான 
உபகார
 ெச ேவ�” எ�; எLதியேதா� அ5கி+�- வ�த கனவானிட9
 
ெசா�,யJ�பினா�. நா� 9த,� தி+ெந�ேவ,#0* ெச�றேபா- அவ� 
ெவளி]+#0� ேபாயி+�த ைமயா� அவைர� பா�#கவி�ைல. ஆதலா� 
இர(டா9ைற �ற�பட எ(ணிய ேபா- எ� வரைவ� ப2றி அவ+#0
 ஒ+ க/த
 
எLதிேன�. 
 
எ� க/த5கைள� ெப2ற ந(ப�க� யாவ+
 மகி)*சிேயா� விைட எLதின�. 
கனகசைப 9த,யா� மா�திர
 எLதவி�ைல. அவ� ெவளி]+#0� 
ேபாயி+�பாெர�;
 ேபா � பா��-# ெகா�ளலாெம�;
 எ(ணிேன�. 
 
ஆவணியவி.ட வி�9ைற ெதாட5கிய=ட� 0
பேகாண�தி,+�- �ற�ப.� 
ம;நா. காைலயி� தி+ெந�ேவ, ேபா * ேச��ேத�. 9த,� கனகசைப 
9த,யாைர� பா��ேத�. ஆனா� நா� எதி�பா��தப/ இராம� அவ�, “நா� 
ேவெறா+வ+#0 ஏ� ேத/# ெகா�#0
 விஷய�தி� சகாய
 ெச வதாக* ெசா�, 
வி.ேட�. அதனா� த5கI#0 இPவிஷய�தி� இ�ேபா- ஒ�;
 ெச ய 
9/யவி�ைலேய ெய�; வ+�தமைடகிேற�” எ�; ெசா�,வி.டா�. 
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ஆ)வா� தி+நகாி 
 
அ�பா� ைகலாச�ர�தி� வ#கீலாக இ+�த எ� ந(ப� Gமா� ஏ. கி+Hணசாமி 
ஐயரவ�கைள� பா��- நா� வ�த காாிய�ைத� ெதாிவி�ேத�. அவ�, “நீ5க� 
ஒ�;
 கவைல�பட ேவ(டா
” எ�; அபயமளி�தா�. பிற0 G ைவ0(ட
 
வ#கீ� ஈ. ��ைபயா 9த,யாரவ�கI#0 ஒ+ க/த
 ெகா��தா�. அைத 
வா5கி#ெகா(� G ைவ0(ட
 ெச�ேற�. 9த,யாரவ�க� மி#க அ��ட� 
ஆ)வா� தி+நகாி#0 அைழ�-* ெச�றா�க�. ேபா0
ேபா- ெவ�fாி� சில 
கவிராய�க� N�களி� உ�ள ஏ�கைள� பா��ேத�. ப�-�பா.� 
அக�படவி�ைல. ஆ)வா� தி+நகாியி� எ� ந(ப�கைள7
 பா��ேத�. அவ�க� 
யாவ+
 9ய�; கவிராய�க� N�களிC�ள ஏ�கைளெய�லா
 நா� 
பா�#0
ப/யான நிைலயி� ெச வி�தி+�தா�க�. 9த,� லdூமண கவிராய� 
எ�பவ� N./20� ேபாேன�. அவ� சிற�த வி�-வானாகிய தீராதவிைன தீ��த 
தி+ேமனி கவிராயெர�பவ+ைடய பர
பைரயின�. அவ� N./� ஆயிர#கண#கான 
�வ/க� இ+�தன. <�; நா.க� இ+�- ேத/7
 நா� ேத/வ�த ப�-�பா.� 
ம.�
 கிைட#கவி�ைல. பிற0 பல கவிராய�க� N�களி� ேத/ேன�. ஒ+ 
N./C
 அ- கிைட#கவி�ைல. அதனா� எ� மன
 மி#க ேசா�ைவயைட�த-. 
அ�ேபா- ல.�மண கவிராய� எ� நிைலைமைய# க(�, “ஒ+ விஷய
 
மற�-வி.ேட�. இ5ேக எ� மாமனா� இ+#கிறா�. எ� ேவைல#கார� எ� 
N./,+�த சில �வ/கைள அவாிட
 ெகா��-வி.டா�. அவாிட
 நீ5க� ேத�
 
��தக
 இ+#கிறதா? எ�; பா�#கலா
” எ�றா�. எ5ஙனமாவ- 9ய�; 
கிைட#0
ப/ெச ய ேவ(�ெம�; அவைர# ேக.�# ெகா(ேட�. அ*சமய
 
ஒ+நா� இர= ஆலய�தி� விேசஷமாதலா� நா� இ+�த Nதிவழிேய ெப+மாI
 
சடேகாபா)வா+
 எL�த+ளினா�க�. அ�ேபா- ந
மா)வா� தி+#ேகால�ைத� 
தாிசி�- நா� வ�த காாிய�ைத நிைறேவ2;வி#க ேவ(�ெம�; மிக=
 
பிரா��தி�-# ெகா(ேட�. பிற0 எ� ந(ப�கIட� நா� ஆகார
 
ெச -ெகா(ட N.�� தி(ைணயி� உ.கா��ேத�. நிலா ஒளி ந�றாக Nசிய-. 
அ�ேபா- லdூமண கவிராய� மிக=
 ேவகமாக நா5க� இ+�த இட
 வ�-, 
“இ�த� ��தக�ைத� பா+5க�. இ�த ஒ�; தா� எ� மாமனாாிட
 உ�ள-. 
பா��-வி.�� தி+�பியJ�பிவி�வதாக வா5கி வ�தி+#கிேற�” எ�; ஒ+ 
�வ/ைய எ�னிட
 ெகா��தா�. என#கி+�த ஆவ,னாC
 ேவக�தினாC
 நிலா 
ெவளி*ச�திேலேய அைத� பிாி�-� பா��த�. ச.ெட�; ”9�ைல� பா.�” எ�ற 
ெபய� எ� க(ணி2 ப.ட-. அ�ேபா- என#0 உ(டான ச�ேதாஷ�தி20 
எ�ைலயி�ைல. மிக விைரவாக 9த,,+�- தி+�பி� தி+�பி� பா��ேத�. 
தி+9+கா2;�பைட 9த� ஏL பா.�#க� வாிைசயாக இ+�தன. ஆ)வாைர� 
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பிரா��தி�த- N(ேபாகவி�ைலெய�; ப#க�தி,+�தவ�களிட
 ெசா�ேன�. 
அ�றிர= 9Lவ-
 ச�ேதாஷ�தா� c#க
 வரவி�ைல. ம;நா� அ�த ஏ.�� 
பிரதிைய7
, ஐ50;:;, பதி2;�ப�-, �ற�ெபா+� ெவ(பாமாைல இவ2றி� 
பிரதிகைள7
 லdு மண கவிராயாிட
 வா5கி# ெகா(� ந(ப�களிட
 
விைடெப2;� தி+ெந�ேவ, வ�- அ5ேக பா�#க ேவ(/யவ�கைள� 
பா��-வி.�# 0
பேகாண
 வ�- ேச��ேத�. 
---------- 
இ�த 9ைற ஏ�ேத�
 விஷய�தி� என#0 ஏ2ப.ட -�ப5கைள7
 கவைலைய7
 
‘நிலவி� மல��த 9�ைல’ எ�ற தைல��ட� கைலமக� ப�திாிைகயி� விாிவாக 
எLதியி+#கிேற�. நா� ெவளியி./+#0
 ந�Cைர# ேகாைவ இர(டா
 
பாக�திC
 பதி�பி�தி+#கிேற�. அ�த விவர5கைள விாிவYசி இ5ேக �+#கமாக 
எLதி7�ேள�. 
-------- 
 

அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
----106106106106    
ந#ல ச+ன
ந#ல ச+ன
ந#ல ச+ன
ந#ல ச+ன
    

 
ெவ�f�# கவிராய� N� 
 
ஆ)வா� தி+நகாி� பிரயாண�தி� ெவ�fெர�J
 ஊாி� �க)ெப2ற கவிராய� 
Nெடா�றி� ஏ� ேத/யேபா- ஒ+ க
பராமாயண� பிரதியி� ‘இராமாவதார
’ எ�ற 
ெபய� எLத� ெப2றி+�தைத# க(ேட�. 
 

“நைடயி னி�;ய� நாயக� ேறா2ற�தி� 
இைடநி க)�த இராமாவ தார� ேப�� 
ெதாைடநி ர
பிய ேதாம; மா#கைத” 

 
எ�J
 க
ப ராமாயண* ெச 7ளி� அ�%2 ெபய� இராமாவதாரெம�ேற 
>ற�ப.��ள-. ஆத,� அத� இய�பான ெபய� இராமாவதாரெம�பதாக 
இ+#கலாெம�; ேதா2றிய-. பி2கால�தி2 �ற�திர.� எ�J
 %ைல 
ஆரா �தேபா- அதி� க
பராமாயண* ெச 7.களி�கீ) இராமாவதாரெம�ற 
ெபயேர எLத� ெப2றி+�தைல# க(ட பிற0 அ�த# க+�- உ;தியாயி2;. 
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தி+*சி2ற
பல# ேகாைவயாாி� உைரயாசிாிய� இ�னாெர�; அ#கால�தி� 
ெதாியவி�ைல. ந*சினா�#கினிய+ைரெய�ேற பல� அதைன# க+தி வ�தன�. 
நாJ
 அ�ப/ேய எ(ணிேன�. சீவக சி�தாமணியி� 9த2 பதி�பி� 
ந*சினா�#கினிய� வரலா; எLதிய ேபா- அவ� உைர இய2றிய %�களி� 
தி+#ேகாைவயாைர7
 ேச��தி+�ேத�. ெவ�f�# கவிராய� N./2 க(ட 
அ�%2 �வ/ ஒ�றி�ேம�, அP=ைர ேபராசிாிய+ைடயெத�ற 0றி�� இ+�த-. 
ந*சினா�#கினிய� ேகாைவயா+#0 உைர எLதினாெர�ற க+�ைத உடேன மா2றி# 
ெகா(ேட�. பிரேயாக விேவக உைரயினாC
 இ#க+�- வ,72ற-. நா� 
ெச�றி+�த கால�தி� அPN.�� தைலவராகிய கவிராய� 
ேநா வா �ப./+�தைமயா� நா� ஒ+ ��தக9
 எ��-#ெகா�ளாம� 
0
பேகாண
 வ�- ேச��ேத�. 
 
கிைட�த பிரதிகைளெய�லா
 ைவ�-#ெகா(� ப�-� பா.ைட ஆராய� 
ெதாட5கிேன�. சிலவ2றி� ப�-� பா.�#கI
 இ�ைல. சிலவ2றி� 
இைடயிைடேய சில ப0திக� இ�ைல. சிலவ2றி� பிைழக� ம,�தி+�தன. 
ஒ�றிேலJ
 தனிேய <ல
 இ�ைல. தி+�தமான பிரதி எ5ேக கிைட#0ெம�ற 
கவைலயி� <)கியி+�ேத�. 
 
Nரபா(/ய# கவிராய� பிரதி 
 
எ�ெபாL-
ேபா� ஒ+ 9ைற தி+வாவ�-ைற#0* ெச�றி+�த ேபா- ஆதீன� 
தைலவராகிய அ
பலவாண ேதசிகாிட
 ப�-� பா.�#காக நா� ெச த 
யா�திைரகைள� ப2றி விாிவாக* ெசா�,வி.�, “இPவள= சிரம�ப.�
 92;
 
உ�ள தி+�தமான பிரதி கிைட#கவி�ைல. ஆதீன�ைத* சா��த இட5களி� 
எ5ேகJ
 கிைட�தா� வா5கி அJ��
ப/ காாிய�த�கI#0 ஸ�நிதான
 
உ�தரவி.டா� அJ>லமாக இ+#0
” எ�; ெதாிவி�-# ெகா(ேட�. 
எ�Jைடய மன ந,ைவ# க(ட ேதசிக�, “சிறி-
 கவைல�பட ேவ(டா
. 
ஆதீன�ைத* சா��த இட5க� பல இ+#கி�றன. எ�ேலா+#0
 எLத* ெசா�, 
எ�ப/யாவ- ப�-� பா.�� பிரதிைய வ+வி�-# ெகா�� ேபா
” எ�; ைதாிய
 
>றினா�, 
 
“கிைட�தா� ந�ல-” எ�; ெசா�, விைடெப2;* ெச�ேற�. 
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இர(� வார5கI#0� பி� தி+வாவ�-ைறயி,+�- என#0 ஒ+ க/த
 வ�த-. 
“ெத�னா.�# காாிய�த�கI#ெக�லா
 ஸ�நிதான�தி� எLதியி+#கிற-. 
அJ>லமான ெச தி கிைட#0
; கவைல�படேவ(டா
” எ�; மட�- ராயஸ
 
ெபா�Jசாமி ெச./யா� அதி� எLதியி+�தா�. அ��த வாரேம நா� 
எ�னவாயி2ெற�; விசாாி�பத2காக� தி+வாவ�-ைற ெச�ேற�. மட�தி20� 
�0�- ஒ�#க�தி� வாயி,� கா� ைவ#0
ேபாேத ஆதீன� தைலவ� எ� காதி� 
ப�
ப/, “ெபா�Jசாமி ெச./யா�! ப�-� பா.ைட# ெகா(�வ�- 
ஐயரவ�களிட
 ெகா�
” எ�; உ�தரவி.டா�. அ�த வா��ைதக� எ� காதி� 
விL�த ேபா- எ� உட
ெப�லா
 மயி�# >*ெசறி�த-. மி#க ேவகமாக ஆதீன� 
தைலவைர அWகி உ.கா��ேத�. உடேன ெபா�Jசாமி ெச./யா� ஏ.�* 
�வ/ைய# ெகாண��- எ� ைகயி� ெகா��தா�. பிாி�-� பா��ேத�. ப�-� 
பா.�#கI
 இ+�தன. <ல9
 உைர7
 கல�ததாகேவ இ+�த- அ�பிரதி. ப�-� 
பா.� 9Lவ-
 இ+�தைமயா� என#0 அளவ2ற ச�ேதாஷ
 உ(டாயி2;. 
ஒPெவா+ ப0தியாக� பா��- வ�ேத�. ஒPெவா+ பா.டாக� தி+��ைகயி� எ� 
உ�ள
 0cக,�த-. அதி�, c�-#0/# கா��ெவ� காேலஜி� தமி)� 
ப(/தராக இ+�த 0மாரசாமி� பி�ைளயா�, Nரபா(/ய கவிராய� பிரதிைய� 
பா��- எLத�ப.டெத�; எLதியி+�த-. 
 
“இ�த� பிரதி எ5கி+�- கிைட�த-?” எ�ற விய�ேபா� ஆதீன� தைலவைர 
வினவிேன�. 
 
“தி+*ெச�c� மட�தி� Nரபா0 பி�ைளெய�பவ� காாிய�தராக இ+#கிறா�; ந�ல 
திறைம7�ளவ�. அவ� வா5கி அJ�பினா�” எ�; அவ� ெசா�னா�. அ�த� 
பிரதிைய� ெப2;#ெகா(� 0
பேகாண
 வ�- எ� ைக� பிரதிேயா� ஒ�பி.�� 
பா��ேத�. பல பிைழக� தி+�தின. <லமி�ைலேய எ�ற 0ைற ஒ+பா� 
இ+�பிJ
 ப�-� பா.�#கI9�ள தி+�தமான பிரதி கிைட�தேத ேபா-ெம�ற 
தி+�திேயா� ேம2ெகா(� பதி��#0� பிரதிைய* சி�த
 ெச யலாேன�. 
 
0றிYசியி� 0ைற 
 
இைடயி� ேவெறா+ தைட ேந��த-. 0றிYசி� பா./� ஒாிட�தி� ஒ+ ப0தி 
வி.�� ேபாயி+�த-. எ�லா� பிரதிகளிC
 அேத 0ைற காண�ப.ட-. எPவள= 
அ/க� அ5ேக இ+#க ேவ(�ெம�பைத நி*சய
 ெச - ெகா�ள 9/யவி�ைல 
ெபா+ளி� ெதாட�*சிைய� பா�#ைகயி� சி;ப0தியாக இ+#கலாெம�ேற 
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ேதா2றிய- பல மல�களி� ெபய�க� வாிைசயாக* ெசா�ல� ெப;
 இட
 இ-. 
9�J
 பி�J
 மல�கIைடய ெபய�க� வ+கி�றன. இைடயி� சில மல�களி� 
ெபய�க� அைம�த ப0திேய காண�படவி�ைல. Nரபா(/ய# கவிராய� ஏ� 
கிைட�ததனா� உ(டான மகி)*சி இ�த# 0ைறயா� ஓரள= 0ைற�த-. 
 
ெதாட5கிய- 9த� இைடYச�கைளேய அJபவி�-� -ய+2றதனா� நா� ஓ �- 
ஒ�;
 ேதா�றாம� இ+�ேத�. அ�ேபா- ைசவ ஆதீன5களி� 
தி+வாவ�-ைறைய� ேபா�ற பழைம7
 ெப+ைம7
 உைடய த+ம�ர ஆதீன�தி� 
ஞாபக
 வ�த-. அ-கா;
 த+ம�ர மட�திC�ள ஏ�கைள� ேத/� பா�#0
 
ச�த��ப
 என#0 ேநரவி�ைல. அ�ேபா- இர(� இட5கI#0
 இைடேய இ+�த 
சிறி- மன�தாப�தா� தி+வாவ�-ைற மட�தி� சா��ைடய நா� த+ம�ர 
மட�தி20* ெச�வைத* சில� தவறாக நிைன�த� >�ெம�; 9த,� 
எ(ணிேன�. 
 
பல வி�-வா�க� இ+�- விள5கிய த+ம�ர ஆதீன�- ஏ�கைள ஆரா �தா� 
ப�-� பா.�� பிரதி கிைட#கலாெம�ற ஆைச என#0� ேதா2றிய-. தமிழாரா *சி 
விஷய�தி� இ�த* ச
பிராதய5கைளெய�லா
 பா��-# ெகா(/+�தா� எ��த 
காாிய
 நிைறேவறாம2 ேபா0ெம�ற க+�தா�, தி+வாவ�-ைற#0* ெச�; 
ஆதீன� தைலவாிட
 த+ம�ர மட�தி20� ேபா  ஏ� ேதடேவ(�ெம�ற எ� 
வி+�ப�ைத ெவளியி.ேட�. அ
பலவாண ேதசிக� அ�ப/ேய ெச யலாெம�; 
அJமதி அளி�தேதா� வ(/ைய7
, உட� ெச�C
ப/ ெபா�Jசாமி 
ெச./யாைர7
 அJ�பினா�. 
 
0ைற நிர
பிய- 
 
அதி+Hட
 எ� ப5கி� இ+�த-. நா� த+ம�ர மடாலய�தி20* ெச�; ஆதீன� 
தைலவராக இ+�த G மாணி#கவாசகேதசிகைர# க(� அவ� அJமதி ெப2; 
அ5கி+�த ஏ�கைள� ேத/ேன�. நா� ேத/ய ெபா+� கிைட�த-. அ5ேக 
மிக�பைழயதாகிய ப�-�பா./� ஒ2ைற ஏ�க� சில அக�ப.டன. அவ2றா� 
0றிYசி� பா./2 0ைறயாக இ+�த ப0தி R��தியாயி2;. நா�0 மல�களி� 
ெபய�க� வி�ப.�� ேபாயினெவ�; ெதாியவ�த-. 0ைற நிர
ப� ெப2ற 
ச�ேதாஷ�ேதா� எ� ந�றியறிைவ� ெதாிவி�- அPேவ�கைள� ெப2;# 
0
பேகாண
 வ�- ேச��ேத�. த+ம�ர�தி� பல %�கைள# க(ேட�. 
ஒ.ட#>.ட� இய2றிய த#கயாக�பரணி <ல9
 உைர7
 உ�ள பிரதி ஒ�; 
இ+�த-. அ�ேபா- அதி� எ� கவன
 ெச�லாைமயா� அதைன எ��-# 
ெகா�ளவி�ைல. 
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ப�-�பா.� <ல
 இ�லாத 0ைற மா�திர
 நிர
பாமேல இ+�த-. ெச�ைனயி� 
உ�ள அரசா5க�-# ைகெயL�-� ��தகசாைலயி� ஒ+ ப�-� பா.�� பிரதி 
இ+�த- அதைன� பிரதி ப(ண* ெச - வ+வி�ேத�. அதி� இர(� 
பா.�#களி� 
 
கைலமகளி� ெவளிவ�த ‘உதி��த மல�க�’ எ�ற க.�ைரயி� இPவரலா2றி� 
விாிைவ# காணலா
. (ந�Cைர# ேகாைவ-IV) <ல
 இ+�தன. ‘இனிேம� ப�-� 
பா.�� பிரதிக� ேவ(�ெம�; கவைல�ப�வதி� பிரேயாசனமி�ைல’ எ�ற 
தீ�மான�ேதா� அ�%ைல அ*�#0* சி�த
 ெச ய� ெதாட5கிேன�. 
 
தி+மா:�# கி+Hைணய� உடனி+�- மி#க உதவி �ாி�தா� எ�னிட
 பாட5 
ேக.�# ெகா(/+�த G ெசா#க,5க� த
பிராJ
, G ம.N. 
இராமJஜாசாாிய+
 ேவ; சில அ�ப�கI
 ப�-� பா.� ஆரா *சியி� 
உடனி+�- ஒ�� ேநா#0த� 9த,ய பல வைக உதவிகைள* ெச - வ�தா�க�. 
 
ம2ெறா+ பதி�� 
 
நா� தி+ெந�ேவ,� ப#க�தி� ஏ� ேத/யேபா- அ5க5ேக ெச�; �வ/க� 
பா��த ெச திகைள* �ேதசமி�திர� ப�திாிைக வாயிலாக அறிவி�- வ�ேத�. 
ெச�ைன# க�வி இலாகா� தைலவ� காாியாலய�தி� ேவைல பா��- வ�தவ+
 
தமிழறிஞ+மான தி த. கனக��தர
 பி�ைள எ�பவ� அவ2ைற# க(W2; 18-9-88 
ஆ
 ேததியி� என#0 ஒ+ க/த
 எLதினா�. அதி�, “......... யா� சில காலமாக� 
ப�-� பா.�� பிரதி ேத/ இய�ற வைர7
 பிைழதி+�தி எLதி#ெகா(� 
வ+கிேற�. எ.�� ெதாைக h
ேபா,யேர அ*சிட ேவ(�
. எ
மா,ய�ற ப�-� 
ப.ைடயாத� யாம*சி�ேவா
” எ�; எLதினா�. அ- க(ட=ட�. நா� 
பா�-�பா.ைட அ*சிட ஏ2பா� ெச தி+�பைத� ெதாிவி�- ஒ+ க/த
 
எLதிேன�. அத20 ம;ெமாழியாக அவாிடமி+�- 30-9-88ஆ
 ேததி வ�த 
க/த�தி�, “தா5க� ைகயி.ட ேவைலயிேலேய யாJ
 ைகயி./+#க ேவ(�மா 
ெவ�; விசனமைடகிேற�. இ-கா;
 தா5க� சில�பதிகார
 அ*சி�வதாக# 
ேக�வி72ேற�. யா� ப�-� பா.ைட ய*சி.டா� மா; ெகா(ேடென�; 
ெகா�ள2க. யாJம*சி.ேட 9/�ேப�!” எ�; எLதியி+�தா�. 
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“நீ5க� உ5க� 9ைறயிேல அ*சி�5க�. நா� எ� 9ைறயி� அ*சி�கிேற�. 
இ+வ� ��தக5கைள7
 வா5கி� ப/#க� தமி)நா./� இட
 உ(�” எ�; 
அவ+#0 எLதி வி.�� ப�-�பா.� ஆரா *சியி� 9ைன�- நி�ேற�. 
 
பா2காவ/ 
 
ஒ+ 9ைற ந�றாக 92;
 பா��-வி.� அ*�#0# ெகா�#க ேவ(/ய பிரதிைய� 
பா��- ஒL50 ப��தலாேன�. தி+மா:�# கி+Hைணய� உடனி+�- எLதி 
வ�தா�. ம2ற� பா.�#கைள 9த,� 9/�- வி.�# கைடசியி� தி+9+கா2;� 
பைடைய� பா��- வ�ேத�. <ல�ைத7
 உைரைய7
 பிாி�- எ�ப/ எLத 
ேவ(�ேமா அ�ப/ எLத* ெச ேத�. ஒ+ நா� காைலயி� ஒ�ப- மணி#0� 
தி+9+கா2;�பைட R��தியாயி2;. ஒ+ விதமான தி+�தி என#0 உ(டாயி2;. 
அ�ேபா- Nதியி� நாக�ர ச�த
 ேக.ட-. கவனி�ேதா
. ��பிரமணிய ப#தராகிய 
நா7� ஒ+வ� காவிாியி� �நான
 ெச - விRதிைய உட
ெப�லா
 Rசி� 
பா2காவ/ ஒ�ைற எ��-# ெகா(� வ�தா�. உட
ெப�லா
 அல0ட� 9+க� 
-தியான சில பாட�கைள* ெசா�,# ெகா(�
 ஆ/யப/ேய வ�தா�. 
நாக�ர#கார� அவ+ைடய பா.�#0
 ஆ.ட�தி20
 ஏ2ப வாசி�- வ�தா�. 
 
தி+9+கா2;�பைட எLதி 9/வத20
 அ�த 9+கன/யா� கால/ எ��- 
வாயி,� வ�- நி�றத20
 சாியாக இ+�த-. பலவைக� தைடகளா� �(ப.ட 
என#0 அ#கா.சி மி#க ஆ;தலளி�த-. “தி+9+கா2;� பைடைய 9/�ேதா
. 
ஆ(டவ� தி+வ+� இ�த ேவைலைய 92;வி#0ெம�பத20
 அைடயாளமாக 
இ#கா.சிைய# கா(கிேறா
” எ�; நா� உ�Iண�*சி ெபா5கிவர# 
கி+Hைணயைர� பா��-* ெசா�ேன�. 
 
“ந�ல ச0ன�தா�” எ�; அவ+
 ஆேமாதி�தா�. 
--------------  
 

அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
----    107107107107    
க�டன% -ய#க�டன% -ய#க�டன% -ய#க�டன% -ய#    

 
சீவகசி�தாமணி� ��தக
 தமி) நா.டா+ைடய அ��#0 உாியதாயி2; அதி,+�- 
பல விஷய5கைள� ெதாி�- ெகா(ட அறிஞ�க� எ�ைன� பாரா./யேதா� 
ப�-� பா.�� பதி�ைப7
 விைரவி� நிைறேவ2ற ேவ(�ெம�; 
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ெதாிவி�தா�க�. சீவகசி�தாமணியி� 9க=ைரயிC
 %,� அ/#0றி��#களிC
 
�றநா:; 9த,ய பல பைழய %2 ெபய�கைள# க(டவ�க� அவ2ைறெய�லா
 
ஒ�ற�பி� ஒ�றாக� பதி�பி#க ேவ(�ெம�; என#0 ஊ#கமளி�- வ�தா�க�. 
 
சில� விஷம* ெசய� 
 
இ�ப/ அபிமானிகIைடய ஆதர= எ50
 வள��- வ�த ேபா-ஒ+ பா� சில 
ெபாறாைம#கார�களி� விஷம* ெசய�கI
 
 
தைலc#க� ெதாட5கின. பிறைர# க(/�பதிேல இ�ப5காW
 சில� சீவக 
சி�தாமணி� பதி�ைப�ப2றி� பல வைகயான க(டன5கைள# >றி7
 எLதி7
 
அ*சி.�
 ெவளி�ப��தலாயின�. அவ� >றிய பிைழகளி� உ(ைமயி� 
பிைழகளாக# க+த�ப�வன=
 சில உ(�. ஆனாC
 அவ�கIைடய ேநா#க
 
பிைழ தி+�தேவ(�ெம�பத�;; எ�ப/யாவ- க(டன
 ெச - எ� மதி�ைப# 
0ைற#க ேவ(�ெம�பேத, க(டன�தி� 9ைற7
 நைட7
 அவ�கIைடய 
உ�ள# ெகாதி�ைப# கா./னேவய�றி� தமிழ�ைப ெவளி�ப��தவி�ைல. 
இ�தைகய >.ட�தா� உலக�தி� எ�த# கால�திC
 உ(�. 
 
பிைழ7
 தி+�த9
 
 
சி�தாமணிைய ெவளியி.ட கால�தி� தமி)நா./� அ�தைகய %2பயி2சி எPவள= 
ம5கியி+�தெத�பைத� தமிLல0 ந�0 அறி7
. அ�ேபா- மிக=
 சிரம�ப.�* 
ெச த ஒ+ காாிய�தி� பிைழக� இ+�ப- இய�ேப. %2பதி�� விஷய�தி� வரவர� 
பாட5க� தி+�-வ-
, உ(ைம� ெபா+� ெதளிவாவ-
, �திய �திய ெச திக� 
�ல�ப�வ-
 �தியனவ�ல. எ��த எ��பிேல 92ற� தி+�திய பதி�ைப 
ெவளியி�வெத�ப- இயலாத காாிய
. எ� 9த2 பதி��#களி� அைம�தி+�த பல 
பிைழகைள� பி2கால�தி� நாேன தி+�தி� பதி�பி�தி+#கிேற�. �திய �திய 
ஆரா *சி ெச 7
ேபா- கிைட#0
 அறிவா� பல காலமாக� தி+�தாத ெச திக� 
தி+�திய-9(�. 
 
“அறிேதா றறியாைம க(ட2றா�” 
 
எ�; தி+வ�Iவ� >றிய- ெபா யா0மா? 
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சி�தாமணி� பதி�பி� எ� அறியாைமயா� சில பிைழக� அைம�த-(�. 
தி+�த#கேதவ� ம-ைர#0* ெச�; ச5கவி�-வா�கைள# க(டனெர�; 9த2 
பதி�பி� எLதியி+#கிேற�. இ- தவெற�; பிற0 ெதாிய வ�த-. ைஜன 
ச5க�ைத* சா��தவ�கைள அவ� க(டாெர�ற உ(ைமைய� பி2கால 
ஆரா *சியா� அறி�- ெகா(ேட�. இ�ப/ேய %2ெபய�க�, �லவ� ெபய�க� 
9த,ய பலவ2றி� பிைழயான உ+வ5கைள* சி�தாமணி 9த2 பதி�பி2 காணலா
. 
அவ2ைற நாளைடவி� தி+�தி# ெகா(ேட�. இ�; இ+#0
 ஒ+ பாட
 நாைள# 
கிைட#0
 �திய பாட�தா� பிைழயாக ேந�வ-
 உ(�. மனித� சி2றறிவா� 
ஆரா �- அைம#0
 ஒ�ைற எ�ப/ 9/�த 9/ெப�; ெகா�ள 9/7
? 
 
இதைன யாவ+
 உண�வ�. ஆனா� ெபாறாைமயா� c(ட� ெப2றவ�கI#0 
இ�தைகய விஷய5கெள�லா
 �ல�ப�வதி�ைல. 0
பேகாண�தி� ப�ளி#>ட� 
தமிழாசிாியராக இ+�த <வ� சி�தாமணி# க(டன�தி� ஊ#க5 ெகா(டன�. 
அவ�க� எ�னா2 சில உபகார5கைள� ெப2றவ�கேள. ைஜன %ைல நா� 
அ*சி.ட- பிைழெய�;
, ைசவ மடாதிபதி சகாய
 ெச த- தவெற�;
, 
சி�தாமணியி� பிைழக� ம,�-�ளன ெவ�;
, அதிC�ள பிைழக� கட� 
மண,J
 வி(மீனிJ
 பல எ�;
 க(/�-� -(�� பிர�ர5கைள 
ெவளியி.டன�. 9த,� அயலா� ெபயரா� ெவளியி.டன�: அ�பா� த5க� 
ெபயராேலேய ெவளியி.டன�. 0
பேகாண�தி�, Nதிேதா;
 இ�த� 
பிர�ர5கைள� பர�பின�. தி+*சிரா�ப�ளி, தYசா\�, ம-ைர, தி+ெந�ேவ,, 
ேகாய
��c�, மா]ர
, தி+�பாதிாி� �,]�, ெச�ைன 9த,ய இட5கI#0
 
அJ�பி அ5க5ேக பர=
ப/ ெச தன�. ெச�ைனயி� யா� யா� என#0 உபகார
 
ெச தா�கேளா அவ�கI#ெக�லா
 க.�# க.டாக# க(டன� பிர�ர5கைள 
அJ�பின�. R(/ அர5கநாத 9த,யா�, ேசல
 இராம�வாமி 9த,யா�, 
ஆ�.வி.Gநிவாச ஐய� 9த,யவ�க� அவ2ைற# க(� என#0* ெச தி 
ெதாிவி�தன�. 
 
இ�த# க(டன அைலகI#கிைடேய நா� ப�-�பா.� ஆரா *சிைய நட�தி 
வ�ேத�. 0ட�ைத மி�திரென�J
 ஒ+ ப�திாிைக 0
பேகாண�தி� சில நா� 
நட�- வ�த-. அதி� ஒ+ சமய
 எ�ைன� �க)�-
 அ��த இதழி� இக)�-
 
க.�ைரக� வ+
. எ� அ�ப�க� இ�தைகய க(டன5கைள# க(� எ�பா2 
சிறி-
 அவமதி�� அைட�ததாக� ெதாியவி�ைல. க(டன
 ெச தவ�கI#0 
யாைரேயJ
 க(/�பேத ெந�5கால� பழ#கெம�பைத7
, க(டன�தி� 
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வழ5கிய பாைஷயி� ேபா#ைக7
 அறி�தவ�கI#0 அ#க(டன�தி� உ(ைம 
இ+�தாC
 மதி�பளி#க மன
 வரா-. 
 
9+கைன� பிரா��தி�த� 
 
ஒ+ நா� ப�-� பா.ைட ஆரா �- ெகா(/+�ேத�. எ�ேனா� தி+மா:�# 
கி+Hைணய+
, 0டவாயி� ச(9க
 பி�ைளெய�பவ+
, ேவ; சில 
மாணா#க�கI
 இ+�தன�. க(டன# >.ட�தா+ைடய ெசய�கைள� ப2றிய 
ேப*� வ�த-. %ைல ஆரா வதி� உ(டா0
 சிரம�தா� அைல= ெப2ற எ� 
உ�ள�-#0 இ#க(டன# >.ட�தா+ைடய ெசய� அதிக வ+�த�ைத 
உ(டா#கி2;. ‘இ#க(டன�-#0 விைட>ற ஆர
பி�தா� எ� ஆரா *சி ேவைல 
நி�; வி�ேம. நியாயமான க(டன�தி20� பதி� ெசா�லலா
. அநியாயமான 
ெபாறாைம# >2;#0� பாிகார
 ஏ-?’ எ�; எ(ணிேன�. எ� மன
 9+க# 
கட=ைள நிைன�- உ+கிய-. உடேன அP=�ள உண�*சி சில ெச 7.களாக 
ெவளிவ�த-. அவ2றி2 சில வ+மா;: 
 

அகேம ெயா+ெசா� அைறவ� னிகாி� . 
மகேம +வைள� த+�வ�ளல+� . 
0கேன 9+கா 0மரா தி+ேவ. 
ரகேவ லவெவ� றைழநீ தினேம. 

(அகேம - மனேம.) 
 

மல�ெகா( �ைனேய வழிப. /�ேவ� 
அல�ெகா( �விள5 கைலவா விக�[) 
கல�க( டறியா# கவிேன ரகெவ2 . 
பல�க( /கL
 ப/ைவ� தெதேன. 

(அல�-மல�. கல� - கீ) ம#க�. கவி� ஏரக எ� பல� க(� இகL
ப/ ைவ�த- 
எேன - அழகிய �வாமி மைலைய 7ைடயா ! அ/ேயைன� பல� க(� இகL
ப/ 
ைவ�த- ஏ�?)  
 

தைததீY �ைவந2 றமி)பா /7ள
  
பைதயா -ைற7
 ப/ைவ� த+�வா   
உைதயா திபேன ெராளியா யளியா   
சிைதயா -ைற7� தி+ேவ ரகேன.  
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(தைத-ெசறி�த, உைதயாதிப�-[ாிய�, அளி-அ+�.) 
 
நா� எLதிய சமாதான
 
 
நா� விைடெயா�;
 ெவளியிடாம� இ+�த- க(� க(டன#கார�கI#0� 
பி�J
 அதிக# ேகாபேம உ(டாயி2;. “சீவகசி�தாமணி� பிரகடன வL� 
பிரகரண
” எ�; ஒ+ பிர�ர
 ெவளி வ�த-. பிைழய�லாதனவ2ைற7
 பிைழயாக 
அதி� ெசா�,யி+�தன�. அவ2றி20* சமாதான
 ெசா�ல�தா� ேவ(�ெம�ற 
க+�- என#0 உ(டாயி2;. ஒ+ நா� இரவி� நாலா
 ஜாம�தி� எL�- 
சமாதான
 எLதி#ெகா(/+�ேத�. மன
 மிக வ+�திய-. அ�ேபா- க
பள�தா� 
ஒ+வ� Nதியி� “ஐயா, உ5கI#0 ேdம
 உ(டா0
; கவைல�பட ேவ(டா
” 
எ�; த� வழ#க�ப/ேய ெசா�, வி.�� ேபானா�. அவ� வழ#கமாக* 
ெசா�னாC
 என#0 அ- விேசஷமாக�ேதா2றிய-. ஒ+வா; சமாதான�ைத எLதி 
9/�ேத�. வி/�த-. 
 
காைல# கட�கைள 9/�த பிற0 நா� எLதிய சமாதான� ப�திாிைகைய எ��-# 
ெகா(�, சா- ேசைஷயாிட
 ெச�ேற�. க(டன�-#0 நா� எLதிய 
சமாதான�ைத ேவெறா+வ� ப/�-� பா��தா�தா� அத� ெபா+�த
 
ெதாி7ெம�ற எ(ண�தாC
, எ�பா� ேபர��ைடய அவ� ஏேதJ
 ேயாசைன 
>ற# >�ெம�ற க+�தாCேம அவாிட
 ேபாேன�. 
 
சா- ேசைஷய� உபேதச
 
 
நா� எLதி# ெகா(� ெச�ற க/த5கைள அவ� ைகயி2 ெகா��-, 
“சி�தாமணிைய� ப2றிய க(டன5க� எ50
 உலாவி வ+வ- உ5கI#0� 
ெதாி7ேம. cஷைணகI#0* சமாதான
 ெசா�Cவ- சா�தியம�;. பிைழெய�; 
ெசா�ல�ப.டவ2றி20 என#0� ெதாி�த அளவி� சமாதான
 எLதியி+#கிேற�. 
பா�ைவயிட ேவ(�
” எ�ேற�. அவ� வா5கி� பா��தா�. அவ� எ�ன ெசா�ல� 
ேபாகிறாேரா ெவ�; நா� ஆவேலா� எதி�பா��- நி�ேற�. 
 
அவ� உடேன அைத அ�ப/ேய கிழி�-� ப#க�தி,+�த 0�ைப# >ைடயி� 
ேபா.டா�. என#0 ஒ�;
 ேதா�றவி�ைல. கல#க92ேற�. அவ� எ�ைன� 
பா��- மிக=
 நயமான 0ர,� ெசா�ல� ெதாட5கினா�: “நா� கிழி�- 
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வி.டைத�ப2றி வ+�த�படேவ(டா
. நீ5க� சமாதான
 எL-வெத�ற 
ேவைலையேய ைவ�-# ெகா�ள#>டா-. சில� உ5கைள� cஷி�-# ெகா(� 
தி+வ-
 க(டன5க� ெவளி�ப��தியி+�ப-
 எ5கI#0� ெதாி�தனேவ. 
அ�ப/* ெச கிறவ�க� இ�னாெர�பைத நா� ந�றாக அறிேவ�. அவ�க� 
ெசயலா� எ�ைன� ேபா�றவ�கI#ேகா மாணா#க�கI#ேகா ம2ற 
அ�ப�கI#ேகா உ5களிட
 மன ேவ;பா� ஏ2ப./+#கிறதா? இ
மியள=>ட 
இ�ைல எ�ப- நி*சய
. அ�ப/ இ+#க, இ�த விஷய5கைள� ப2றி* சி�தி�- 
நீ5க� கவைல�ப�வ- அனாவசிய
. இத20 நீ5க� பதி� எLதினா� 
உ5கIைடய எதிாியி� ேப� பிரகாச�ப�
. உ5க� பதிC#0 ம;�� அவ�க� 
எL-வா�க�; நீ5க� ம;��#0 ம;�� எLத ேந+
. இ�ப/ேய உ5க� 
காலெம�லா
 Nணாகி வி�
. ந�ல காாிய�-#0 நா:; வி#கின5க� வ+வ- 
உலக வழ#க
. சீைமயிC
 இ�ப/ேய N( காாிய5க� நைடெப;வ-(�. 
அவ2ைற� த#கவரக� மதி�பதி�ைல. உ5க� அைமதியான ேநர�ைத இ�த# 
காாிய�திேல ேபா#கேவ(டா
. இ
மாதிாி யாேரJ
 cஷி�தா� 
பதிெலL-கிறதி�ைல ெய�; வா#0;தி அளி75க�” எ�; >றினா�. 
-- 
9த,� க(டன�-#0* சமாதான
 எLதாம� இ+�த நா� மி#க ேயாசைன 
ெச ேத அதைன எLதிேன�. தீ�மான�ேதா� ெச த ஒ+ காாிய
 Nணாவெத�றா� 
சிறி- மன� தள�*சி ஏ2ப�வ- இய��தாேன? ‘சிறி-
 ேயாசியாம� கிழி�- 
வி.டாேர’ எ�; எ(ணிேன�. 
 
“எ�ைன ேயாசி#கிறீ�க�? நீ5க� இ�J
 பல ந�ல காாிய5கைள* ெச ய 
ேவ(�
. அத20 இPவிஷய5கெள�லா
 தைடகளாக இ+#0
. இ#க(டன
 
இ�ைற#0 நி20
; நாைள#0� ேபா வி�
. உ5கைள எதி��பவ�க� மன
 தி+�தி 
உ5க�பா� அ�� RW
 கால9
 வ+
. அவ�க� த5க� ெசயைல நிைன�- 
தாேம வ+�தினாC
 வ+�-வ�; ஆதலா� இ�த# க(டன� ேபாாி� நீ5க� இற5க 
ேவ(டா
. நீ5க� உ5க� தமி)� ெதா(ைட* ெச - ெகா(ேட யி+5க�. 
ெத வ
 உ5கைள� பா-கா#0
” எ�; அவ� மீ.�
 வ2�;�தி* ெசா�னா�. 
 
இ�த வா��ைதக� என#0 ஆ;தைல அளி�தன. “நா� இனி� cஷைணகைள# 
கவனி�ப-
 இ�ைல. அவ2றி20* சமாதான
 எLத� �0வ-
 இ�ைல” எ�ற 
உ;தி ெமாழிைய அ�; அவாிட
 ெசா�ேன�. இ�ெபாL- கட�த கால�ைத7
 
நிக)கால�ைத7
 பா�#0
ேபா- அ�த� ேபரறிஞ+ைடய மணிெமாழிக� எPவள= 
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சிற��ைடயனெவ�; உண�கிேற�. தமி)�தாயி� தி+வ/� ெதா(/� நா� 
ெச 7
 பிைழகைள நாளைடவி� தி+�தி# ெகா�ளலா
. அ�த� ெதா(ைட 
மதியாம� சி2றறிவிேனனாகிய எ�ைன மா�திர
 இல#கா#கி எ 7
 
வைசய
�கைள நா� எ�;
 ெபா+.ப��தேவயி�ைல. ெத�றC
 ச�தன9
 
பிற�த இட�திேல வள��த தமி) ெம�ைம7
 இனிைம7
 உைடய-. அ�த* 
ெச�தமி)� ெத வ� தி+�பணிேய வா)#ைக ேநா#கமாக உைடய எ�பா� 
உலகிய,� வ�- ேமா-
 ெவPவிய அைலகெள�லா
 அ�ெத வ�தி� 
ெம�ல+ளா� சிறிதள=
 -�ப�ைத உ(டா#0வதி�ைல. “அவ�க� இ�த வைச 
ெமாழிகைள ெவளியி.�� தி+�தியைடகிறா�க�. அவ�க� தி+�தியைடவ- க(� 
நா9
 ச�ேதாஷி�ேபாேம” எ�; அைமதிெப;
 இய�ைப நா� ப2றி# 
ெகா(/+#கிேற�. அ�த இய�� ந�ைமேயா, தீைமேயா அறிேய�; அதனா�, எ� 
உ�ள
 தள�*சி ெபறாம� ேமC
 ேமC
 ெதா(� �ாி7
 ஊ#க�ைத� ெப2; 
நி2கிற-. இ- ைகக(ட பய�. இத20 <ல காரண
 சா- ேசைஷயெர�பைத 
எ�;
 மறேவ�. 
 
சில� க/த5க� 
 
ஒ+ வைகயாக# க(டன� �ய,னி�;
 ஒ-5கி# ெகா(ேட�. ப�-�பா./� 
மன
 தீவிரமாக* ெச�லலாயி2;. ஆனாC
 அ5க5ேக இ+�த ந(ப�க� 
க(டன#கார�கIைடய இய�ைப# க(/�- என#0# க/த
 எLதின�. சில� 
தா5க� அவ2ைற# க(/�-� ப�திாிைகயி� எL-வதாக� ெதாிவி�தன�. Rைவ 
க,யாண��தர 9த,யா� 9த,யவ�க� இPவா; என#0 எLதின�. நா� 
“க(டன5கI#0* சமாதான
 எLத ேவ(டா
” எ�; ெதாிவி�ேத�. 
 
ெச�ைனயி,+�த தி.த.கனக��தர
 பி�ைளயிடமி+�- 12-11-1888ஆ
 ேததி 
ய�; ஒ+ க/த
 வ�த-. ப�-�பா.� விஷய�தி� அவ+#0
 என#0
 
ேபா./யி+�-
 அவ� எLதிய க/த�தி2 க(ட விஷய5க� என#0 ஆ;தைல7
 
விய�ைப7
 அளி�தன. 
 
“. . . . .சீவகசி�தாமணி� பிரகடன வL�பிரகரண
 எ�Jெமா+ -(�� ��தக95 
ைக#ெக./ய-. அைத வாசி�த ேபாேத எLதிேயா+ைடய க+�- ந�0 
�ல�ப.டதாயிJ
, அவ� >2றிJY சிறி-(ைமயி+#கலாெம�ற ஐய�பா.ேடா� 
எ�Jைடய சி�தாமணி எL�-� பிரதிைய எ��- ஒPெவா�றா � பா��ேத�. 
பா��தேபா- அ
ம! ஒ�;
 அவ� >றியப/யி�றி� த5க� பாட
 ேபா�ேற 
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யி+#க# க(ேட�. அ- நா� ெச த, பாவ�தா�ேபாC
. . . அவ� 9ைறைமேயா� 
>டாைமயாC
, மன� �L#க�ேதா� ெதழி�-ைர#கி�றைமயாJ
 
அறி=ைடயாைர� தம#0� �ற
பா#கி# ெகா(டன ெர�பேத எ�Jைடய -ணி�. . 
. “ எ�ப- அ#க/த�தி� ஒ+ ப0தி. 
 
அவ�க� அைனவ+
 ேச��- ெச த க(டன�தா� விைள�த மனவ+�த
 இ�த ஒ+ 
க/த�தாேல நீ5கி வி.டெத�ேற ெசா�லலா
. 
 
�ய� ேவ; தி#கி� தி+
பிய- 
 
க(டன#கார�க� எ� ெமௗன�ைத# க(� ச,�-� ேபாயின�. எ�Jட� இ+�- 
உதவி ெச - வ�த 0டவாயி� ச(9க
பி�ைள நா� எPவள= ெசா�,7
 
ேகளாம� க(டன# >.ட�தாைர# க(/#க� �0�தா�. அவ� பாைஷ#0 இவ� 
பாைஷ தாழவி�ைல. க(டன
 பல பல -ைறயிேல ெச�ற-. ஒ+வ+#ெகா+வ� 
அவரவ� பதி�பி�த பாட ��தக�திC
 உைரயிC
 உ�ளவ2ைற� ப2றிய 
க(டன�திேல �0�தன�. வசனெமLதின�; வைச பர�பின�; ெச 7ளாக=
 இ�த* 
ச(ைட பாிணமி�த-. ேந+#0 ேநேர ெசா�ல=
 நாW
 வா��ைதக� அ*சி� 
ெச 7ளி� வ�- �0�தன. கைடசியி� மிYசிய- ஒ�;
 இ�ைல. 
 
இ�த* ச(ைடயி� ஈ�பட� ெதாட5கிய- 9த�, எ�பா� வ+வைத 
நி;�தி#ெகா�I
ப/ ச(9க
பி�ைளயிட
 ெசா�, வி.ேட�. 
------------ 
 

அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
----    108108108108    
ப�(% பா)!% பதி%-ப�(% பா)!% பதி%-ப�(% பா)!% பதி%-ப�(% பா)!% பதி%-    

 
ப�-�பா.ைட� பதி�பி#0
 விஷய�தி� ெபா+� 9.��பா� ேந��தா� எ�ன 
ெச வெத�ற ேயாசைன என#0 உ(டாயி2;. சி�தாமணி#0* ெச த- ேபாலேவ 
இத20
 அ�ப�களிட
 ைகெயா�ப
 வா5கலாெம�; எ(ணி ஒ+ ப�திாிைக 
அ*சி.�� பல+#0 அJ�பிேன�. 
 
ைகெயா�ப
 வா5கிய- 
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ம-ைரயி� ெட�/ கெல#டராக இ+�த ம.தி�ைல நாயக
 பி�ைள, ஸா- 
ேசைஷய�, ேசாழ� மாளிைக ர�தின
பி�ைள, ஆ�.வி.Gநிவாைசய�, தYசா\� 
வ#கீ� கீ.சி.Gநிவாச பி�ைள 9த,ய அ�ப�க� ெபா+Iதவி ெச தன�. சி;வய� 
ஜமீ�தாராக இ+�த G 9�-ராம,5க�ேதவ� எ�ைன 9�� அறியாதவராக 
இ+�-
 த#க ெபா+Iதவி ெச வதாக# க/த
 எLதின�. இ+%; Bபா  வைரயி� 
ேச��த-, அ�ேபா- 0
பேகாண�தி� இ+�த ஒ+ கனவா�, “காேல` ப(/த� 
சாமிநாைதய� ப�-�பா.ைட அ*சி�வதாக* ெசா�,# ைகெயா�ப
 வா5கி# 
ெகா(/+#கிறா�. இ- பண
 ச
பாதி#0
 வழிெய�; ேதா2;கிற-” எ�; 
ெசா�னதாக எ� காதி� விL�த-. அ-9த� ைகெயா�ப
 வா50வைத நி;�தி# 
ெகா(ேட�. 
 
 
ப�-�பா.�� பிரதி ஏேதJ
 இ+#கிறதா எ�; ெபா�ளா*சி வி�-வா� 
சிவ�பி�ைள எ�பவ+#0 எLதியி+�ேத�. அவ� த
மிடமி+�த பிரதி ஒ�ைற 
அJ�பினா�. ஒ+ வைகயாக ஆரா *சிைய 9/�-# ெகா(� தி+மா:�# 
கி+Hைணய+ட� ெச�ைன#0� �ற�பட* சி�தமாேன�. 
 
ஆ;9க� த
பிரா� 
 
1888 ஆ
 வ+ஷ
 /ச
ப� மாத
 11-ஆ
 ேததி ந�ல நாளாக இ+�த-. அ�; 
காைலயி� 0�ற#0/யிC�ள தி+வ(ணாமைல ஆதீனமட�-# கா;பாறாகிய 
தா(டவராய� த
பிராJ
 அPவாதீன வி�-வானாகிய தி�ைலநாத பி�ைள7
 
எ�னிட
 வ�- ேபசி# ெகா(/+�தன�. “த5கIைடய சகபா/யாகிய 
தி+வாவ�-ைற ஆதீன வி�-வா� ஆ;9க� த
பிரானவ�கைள எ5க� 
ஆதீன�-#0* சி�ன� ப.டமாக அபிேஷக
 ெச ய உ�ேதசி�- அJமதி 
ேக.பத2காக� தி+வாவ�-ைற#0� ேபாயி+�ேதா
. ஸ�நிதான
 ஒ��# 
ெகா(ட-. த5களிட�திC
 இ�த* ச�ேதாஷ�ைத� ெதாிவி�-� ேபாக வ�ேதா
” 
எ�றா�க�. “என#0 அளவ2ற ச�ேதாஷ
. ப/�தவ�கைள ஆதீன� தைலவ�களாக 
நியமி�ப- ந�ல காாிய
. ஆ;9க� த
பிரா� ந�றாக� ப/�தவேர. நா� இ�; 
ப�-� பா.ைட அ*சி�வத2காக* ெச�ைன#0� �ற�பட� ேபாகிேற�. இ�; 
இ�த ந�ல ெச திைய# ேக.ட- என#0 ஊ#க�ைத உ(டா#0கிற-. உ5க� 
9ய2சி7
 எ� 9ய2சி7
 அJ>லமாக நிைறேவ;ெம�; ேதா2;கிற-” எ�; 
ெசா�, அவ�கI#0 விைட ெகா��தJ�பிேன�. 
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அ
பலவாண ேதசிக� ெச த உதவி 
 
பிற0 எ� த�ைதயாாிட9
 பிறாிட9
 விைட ெப2;# ெகா(� 
தி+வாவ�-ைறைய அைட�ேத�. அ5ேக ஆதீன� தைலவராகிய அ
பலவாண 
ேதசிக� எ� 9ய2சிைய அறி�- மகி)*சிேயா� என#0 உ�ஸாக9(டா#0
 
வா��ைதகைள* ெசா�, அ;ப- Bபா  பண9
 வழ5கி* ெச�ைன#0 
அJ�பினா�. 
 
ம;நா� நாJ
 கி+Hைணய+
 ெச�ைனைய அைட�- ேசல
 இராம�வாமி 
9த,யா� ப5களாவி� த5கிேனா
. அவ� அ�ேபா- அலகபா�-#0� 
ேபாயி+�தா�. ெகா(� ெச�ற சாமா�கைளெய�லா
 அவ� ப5களாவி� ைவ�- 
வி.� எ� ந(ப�கைள� பா�#க* ெச�ேற�. ேதரL�c� 
இராஜேகாபாலாசாாியைர� பா��- நா� வ�த விஷய�ைத* ெசா�, 
அ*�#>டெமா�ைற� தி.ட
 ெச ய ேவ(�ெம�; ெதாிவி�ேத�. அவ� 
சி�தாமணிைய அ*சி.ட திராவிட ர�நாகர அ*�#>ட�திேலேய ெகா��- 
விடலாெம�; ெசா�லேவ அ5ேகேய பதி�பி#க ஏ2பா� ெச ேத�. 
 
அ*�#>ட� தைலவ� ைகெயL�-� பிரதிைய� பா��-வி.�, “சி�தாமணிைய விட 
இதி� ேவைல அதிக
 இ+#கிற-. இத20 அதிக# >, ெகா�#க ேவ(�
” எ�; 
ேக.டா�. பழகின இடெம�ற எ(ண�தா� அ�ப/ேய ெச வதாக ஒ��# 
ெகா(ேட�. 
 
வி�தி 
 
இராம�வாமி 9த,யா� ப5களாவி� ஜாைக7
 �ரைச�பா#க�தி� ஒ+ வி�தியி� 
உண=
 ைவ�-# ெகா(� அவதான
 பா�ைபய� Nதியி,+�த அ*�#>ட�தி� 
அ*� ேவைலைய# கவனி�- வ�ேத�. இ- சிரமமாக இ+�தைமயா� நா� உண= 
ெகா�I
 வி�தியிேலேய ஓ� அைறயி� த5கி இர= ேநர5களி� �B� 9த,யன 
பா��- வ�ேத�. அ�த அைறைய வாடைக#0 ைவ�-#ெகா(� ப/�- 
வ�தவராகிய கதிராம5கல
 ��பிரமணிய ஐயெர�J
 மாணா#கேர இPவா; 
ெச யலாெம�; ெசா�, என#காக ஏ2பா� ெச தா�. 
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ப�-�பா.� <ல� பிரதிையேய பாராத நா� ெச�ைனயி� பி�J
 எ5ேகJ
 
வி�-வா�க� N�களி� ஏ�க� கிைட#0ேமா எ�; விசாாி�-# ெகா(/+�ேத�. 
அ�ேபா- என#0 ஒ+ ெபாிய வி�-வாJைடய ஞாபக
 வ�த-. 
 
அ(ணாசாமி உபா�தியாய� N� 
 
பல வ+ஷ5கI#0 9� மயிலா�Rாி� தி+வ
பல�தி�ன 9த
பி�ைளெய�ற ஒ+ 
ெபாிய வி�-வா� இ+�தா�. அவ� தி+ெந�ேவ, அ
பலவாண கவிராய+ைடய 
மாணா#க�; பைழய தமி) %�களி� ேத��த அறிவின�; பி�ைளயவ�க� இளைம# 
கால�தி� ெச�ைன#0* ெச�றி+�தேபா- அ�த வி�-வானிட
 சில %�கைள� 
பாட5 ேக.டா�. தி+வ
பல�தி�ன9த
 பி�ைளயிட
 ஏ.�* �வ/க� 
இ+�தனெவ�; எ� ஆசிாிய� ெசா�,யி+#கிறா�. 
 
இ�த* ெச திக� எ� நிைன=#0 வ�த=டேன, ‘மயிலா�Rாி� அவ� வசி�த N� 
எ5ேக இ+#கிற-? அவ+ைடய ச�ததியா� யா� இ+#கிறா�க�?’ எ�; விசாாி#க� 
ெதாட5கிேன�. அவ� எ5கி+�தாெர�; ெசா�வா� ஒ+வ+
 இ�ைல. 
அ#கால�தி� மயிலா�RாிC�ள தி+வ(ணாமைல மட�தி� சரவண* சாமியா� 
எ�ற ஒ+ -றவி இ+�தா�. யா)�பாண�தாராகிய அவைர G ஆ;9க நாலவ�, 
‘சபா�பிரச5க சி5கமாகிய சரவண* சாமியா�’ எ�; பாரா./யி+#கிறா�. அவ� 
தமி) வி�-வா�; ைவ�திய�தி� இைணய2ற திறைம7ைடயவ�. பிராய�தி� 
9தி��தவராகிய அவைர# ேக.டா� ஏேதJ
 விவர
 ெதாிய# >�ெம�; சில� 
>றேவ தி+வ(ணாமைல மட�-#0* ெச�; அ�ெபாியாைர� பா��ேத�. நா� 
பா��த கால�தி� அவ+#0 எLப- பிராய
 இ+#0
, ஆனாC
 க.�� தளராத 
உட
�
 எ��பான பா�ைவ7
 உைடயவராக இ+�தா�. அவ+ட� சில மாணா#க� 
இ+�- பணிவிைட ெச - வ�தன�. சி�த ைவ�தியராகிய அவ� த
ைம� ேத/ 
வ�தவ�கI#0 ம+�- ெகா��- ேநா கைள நீ#கி வ�தா�. 
 
நா� அவாிட
 தி+வ
பல�தி�ன9த
 பி�ைளைய� ப2றி விசாாி�ேத�. ந�ல 
ேவைளயாக அ�த வி�-வாைன� தம#0� ெதாி7ெம�;
, அவ+#0� பி�ைளக� 
இ�ைலெய�;
, அவ+ைடய ஏ.�� பிரதிகெள�லா
 ம�ைதெவளியிC�ள 
அ(ணாசாமி உபா�தியாய� N./� ஒ+கா� கிைட#கலாெம�;
 அ�த� ெபாியா� 
>றினா�. ம�ைதெவளி ெச�; அ(ணாசாமி உபா�தியா� N.ைட� ேத/# க(� 
பி/�ேத�. அ(ணாசாமி உபா�தியாய� காலமாகிவி.டைமயா� அவ� 
மா�பி�ைளையேய நா� பா�#க 9/�த-. அவ+ைடய சமய
 அறி�- த#க 
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மனித�கIட� ேபா # ேக.டெபாL- த
 N./,+�த �வ/கைளெய�லா
 
எ��-� ேபா.டா�. அவ2றி� அR��தியாக இ+�த ப�-�பா.� உைர� பிரதி 
கிைட�த-. தி+9+கா2;�பைட உைர� பிரதி ஒ�;
 இ+�த-. அவ2ைற7
 
ேவ; சில சி; %�கைள7
 எ��-# ெகா(ேட�. பதிென( கீ)#கண#0 
9Lவ-
 உ�ள சிதிலமான பிரதி ஒ�; கிைட�த- அதி�தா� ைக�நிைல எ�ற 
%� இ+�த-. 
 
பிற0 தபா� இலாகா ஸூபாி(ெட(டாக இ+�த வி. கனகசைப� பி�ைள-
யிடமி+�- ப�-�பா.� உைர� பிரதிெயா�; கிைட�த-. இவ2ைறெய�லா
 
உபேயாக�ப��தி# ெகா(ேட�. 
 
பதி�� ஆர
ப
 
 
ப�-� பா.� அ*சிட ஆர
பி�ேத�. மிக விைரவாக ேவைல நைடெப2; வ�த-. 
தி+மா:�# கி+Hைணய� இைட விடாம� உடனி+�- உதவி �ாி�தா�. ஓ �த 
ேநர5களி� எ�லா
 ேதரL�c� இராஜேகாபாலாசாாிய+
 வ�- -ைண ெச வா�. 
 
R(/ அர5கநாத 9த,யா� ச�லாப
 
 
R(/ அர5கநாத 9த,யாாிட
 அ/#க/ ெச�; ேபசி� பழகிேன�. இ�த 9ைற 
அவர- பழ#க
 பி�J
 அதிகமாயி2;. அவாிட
 ேபானா� தமி)� பா.�* 
ெசா�Cவ-
 தமி)� �லவ�கைள� ப2றி� ேப�வ-மாகேவ ெபாL- ேபா0
. 
ேநர
 ேபாவ- ெதாியாம� உணைவ7
 மற�- ேபசி#ெகா(/+�ேபா
. 
 
அ#கால�தி� 9த,யா� ‘க*சி# கல
பக
’ எ�ற ஒ+ பிரப�த�ைத இய2றி# 
ெகா(/+�தா�. ஆத,� கல
பக5களி� இல#கண�ைத� ப2றி நா5க� 
அதிகமாக� ேப�ேவா
. நா� பி�ைளயவ�க� இய2றிய கல
பக5களி,+�-
 
அவாிட
 பாட
 ேக.ட கல
பக5களி,+�-
 பல ெச 7.கைள* ெசா�ேவ�. 
பா./� இ�ன- சாரமான பாகெம�; விைரவி� அறி�- ச�ேதாஷி#0
 ச#தி 
அர5கநாத 9த,யாாிட
 மிக அதிகமாக இ+�த-. அவ� ஏகச�த# கிராகி. அவ� 
பாட�கைள 9க மல�*சிேயா� ேக.ப-
, ேக.0
ேபா- த
 மன
 9Lவைத7
 
அ�த� பாட2 ெபா+ளிேல ெசC�-வ-
, அ5க5ேக நய
 காW
ேபா- 
மகி)வ-
. அ�த மகி)*சிைய ெவளி�பைடயாக� �ல�ப��-வ-
 அவேரா� 
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பழ0
 ேநர�ைத இ�பமயமா#கின. “உ5கைள� ேபா�றவ�க� இ�த ஊாி� 
இ+�தா� ந�றாக� ெபாL- ேபா0
” எ�; அவ� அ/#க/ ெசா�வா�. 
 
காேல` வி�9ைற 92;
 9/�தைமயா� ஜனவாி மாத
 0
பேகாண
 �ற�பட 
ேவ(/யவனாக இ+�ேத�. ஆகேவ அ*�#>ட�தி� ேவைல தைட�படாம� 
நைடெப;
ப/ ஏ2பா� ெச - தி+மா:�# கி+Hைணயைர* ெச�ைனயிேலேய 
ைவ�- வி.� நா� 0
பேகாண
 வ�- ேச��ேத�. இர(� <�; நா� வி�9ைற 
கிைட�தாC
 ெச�ைன#0� ேபா � த5கி� ப�-� பா.�� பதி�ைப# கவனி�- 
வி.� வ+ேவ�. அ#கால�தி� �ரைச�பா#க
 அHடாவதான
 சபாபதி 
9த,யா+
, பிற0 ெதாL\� ேவலா7த 9த,யா+
 காலமாயினைம ெதாி�- மிக 
வ+�திேன�. 
 
ெச�ைன உ�திேயாக�ைத ம;�த- 
 
R(/ அர5கநாத 9த,யா� அ/#க/ என#0#க/த
 எLதலாயின�. வசனமாக=
 
ெச 7ளாக=
 க/த5க� வ�- ெச�றன. ஒ+ சமய
 அவ� என#0, “தா5க� 
ெச�ைனயிC�ள பிரVெட�V காேலஜு #0 வ�தா� உ5க� பதி�� ேவைலக� 
ந�றாக நைடெப;
. ந�ல ெசௗகாிய5கI
 கிைட#0
. என#0
 தி+�தியாக 
இ+#0
. உ5க� ச
மத�ைத� ெதாிவி�தா� அத20 ேவ(/ய 9ய2சிக� 
ெச ேவ�” எ�; எLதியி+�தா�. 9த,யா+#0* ெச�ைனயி,+�த ெச�வா#ைக 
நா� ந�றாக அறி�தவ�. அவ� மன
 ைவ�தா� மிக எளிதி� எ�ைன� 
பிரVெட�V காேலஜு #0 மா2;
ப/ ெச - வி�வா�. என#0
 ெச�ைன#0* 
ெச�வதி� வி+�ப
 இ+�- வ�த-. நா� ேம2 ெகா(/+#0
 தமி) 
%2பதி��#0* ெச�ைன வாச
 எPவளேவா உதவியாக இ+#0
. 
0
பேகாண�தி� இ+�தப/ேய ெச�ைனயி� பதி�ைப விைரவி� நட�த 
9/யவி�ைல. ஆத,�, “இைறவ� தி+வ+� அர5கநாத 9த,யா� <ல
 
c(�கிற-” எ�;தா� 9த,� எ(ணிேன�. தி+வாவ�-ைற� பழ#க
 வி.�� 
ேபா0ேம எ�ற நிைன= வ�- அ�த எ(ண�ைத மா2றிய-. ��பிரமணிய ேதசிக� 
எ�ைன# 0
பேகாண�-#0 அJ�பியேபா-, “இ�ப/ேய ப.டண�-#0
 ேபா  
மகா,5ைகய�, விசாக� ெப+மாைளய� ஆகியவ�க� இ+�த இட�திC
 இ+�- 
விள5கேவ(�
” எ�; அ�ேபா� வா)�திய- எ� உ�ள�தில அ�ேபா- 
ேதா2றிய-. ‘ெபாியா� அ�ேபா� >றிய- ப,#கலா
. அ- ப,#0
 கால9
 
இ-வாக இ+#கலா
’ எ�; நிைன�ேத�. அர5கநாத 9த,யா� எLதிய க/த�ைத 
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எ� த�ைதயா+#0� ப/�-# கா./ேன�. அவ�, “ந�ல-தா�. ஆனா� இ5ேக 
கிைட#0
 காேவாி �நான
 அ5ேக ஏ-? நா� ெரயி� வ(/யி� ஏ;வ- 
இ�ைலேய. வி+�தா�பிய கால�தி� காேவாி தீர�ைத வி.�� ேபாக மன
 இட
 
ெகா�#கவி�ைலேய!” எ�; ெசா�னா�. அ�த வா��ைதக� பல விதமாக� 
ேதா2றிய எ� ேயாசைனகைள மா2றின. நா� ஒ+ 9/=#0 வ�ேத�. “எ� 
த�ைதயார- 9-ைம� பிராய�ைத# க+தி இ5ேக இ+#க ேவ(/ய- அவசியமாக 
இ+#கிற-” எ�; 9த,யா+#0 எLதி வி.ேட�. இ- 1889 ஆ
 வ+ஷ
 மா�*� 
மாத ஆர
ப�தி� நிக)�த-. 
 
ஏ�ர� மாத வி�9ைறயி� நா� ெச�ைன ெச�றேபா- எ� த�ைதயா� க+�ைத 
9த,யா+#0 விள#கமாக* ெசா�ேன�. அவ� ஒ��# ெகா(டா�. அ�த 9ைற 
அர5கநாத 9த,யா� தா
 இய2றிய க*சி#கல
பக* ெச 7.கைள என#0# 
கா./னா�. நா� பா��- என#0� ேதா2றிய அபி�பிராய5கைள ெசா�ேன�. 
அவ� மி#க தி+�திேயா� ஏ2;#ெகா(டா�. ஒ+ நா� தி+வன�த�ர
 காேல` 
�ெராபஸ� ��தர
 பி�ைளைய* ச�தி�-� ேபசிேன�. அவ� தா
 இய2றிய 
மேனா�மணீயெம�J
 நாடக�தி2 பல ப0திகைள# கா�ெமாபா,ட� கிள�பி� 
அர5கநாத 9த,யாாிட9
 எ�னிட9
 ப/�-# கா./னா�. 
 
பதி�� நிைறேவறிய- 
 
ப�-� பா./� ெப+ைமைய உண��த இராஜேகாபாலாசாாியா� அதிC�ள அ+
 
பத5கைள7
, அ+� ெதாட�கைள7
 ெதா0�- அகராதியாக ெவளியிடலாெம�; 
ெசா�, அகராதி ெச ய# க+வியாக=�ள ெப./ ஒ�ைற# ெகாண��- அகராதி 
ெச 7
 9ைறைய# கா./னா�. மிக=
 �லபமாக அகராதி 9/�தைத� பா��- 
அ�த� ெப./ைய�ேபால இர(� ெச - ைவ�-#ெகா(ேட�. அ- 9த� 
அகராதி ெச வெத�ப- சிறி-
 சிரமமி�லாத காாியமாகி வி.ட-. 
 
இைறவ� தி+வ+ளா� 1889-ஆ
 வ+ஷ
 ஜூ� மாத�தி� ப�-� பா.� அ*சி.� 
நிைறேவறிய-. ஆேற மாத�தி� அ�த %� R��தியான- ப2றி என#0 உ(டான 
தி+�தி#0 அளவி�ைல. 
---------- 
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அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
----109109109109    
சில%பதிகார ஆரா/ சிசில%பதிகார ஆரா/ சிசில%பதிகார ஆரா/ சிசில%பதிகார ஆரா/ சி    

 
ப�-� பா./� பதி�பி� ஆர
ப�தி� 9க=ைர7
 அ�பா� %,� <ல9
 
ந*சினா�#கினிய+ைர7
 உைர*சிற��� பாயிர9
 அ+
பத விள#க
 அ+�ெதாட� 
விள#க
 பிைழ தி+�த
 எ�பன=
 இ+�தன. 
 
ப�-� பா.� 9க=ைர 
 
9க=ைரயி� ப�-� பா./� ெபா-* சிற�ைப7
, ஒPெவா+ பா./� 
வரலா2ைற7
, ஏ�ேத/ய விவர�ைத7
, உதவி ெச ேதா� ெபய�கைள7
 
எLதிேன�. அ��தப/யாக* சில�பதிகார
 ெவளியிட எ(ணியைத, “இ#கால�ேத 
மிக அ+கி வழ50கிற பைழய %� ஒPெவா�ைற7
 ஆரா �- ெவளியிட மி#க 
வி+�ப9ைடயேனJ
 சீவகசி�தாமணி அ*சி.�நிைறேவறிய கால9த� ெகாL
� 
நகர�-� பிர� சிகாமணி7
, ெச�தமி)� பாஷாபிமானி7மாகிய ம-¥ -¥-G ெபா. 
0மார�வாமி 9த,யாரவ�க�, ஐ�- கா�பிய5கI� இர(டாவதாகிய 
சில�பதிகார�ைத அ/யா�#0 ந�லா+ைர7ட� பதி�பி�-� பிரகடன
 ெச ய 
ேவ(�ெம�;
. அ�த* ெசலைவ� தா
 ெகா��பதாக=
 அ/#க/ அ�ேபா� 
எLதியJ��தலா�, 9�தி அ�%ைல அP=ைர7ட� பதி�பி#க 
நி*சயி�தி+#கிேற�’ எ�; �ல�ப��திேன�. 
 
சி�தாமணி, ப�-�பா.� எ�J
 %�களி� உைரயினா� ந*சினா�#கினியர- 
பர�த %2 பயி2சி என#0� ெதாிய வ�த-. அவ+ைடய உைர இ�லாவி/� பல 
அாிய ெச திக� �ல�பட வழிேய இ�ைல. க,�ெதாைக உைர7
, ெதா�கா�பிய 
உைரகI
 அP=ைரயாசிாியாி� ெப+ைமைய� பி�J
 ந�றாக விள#கின. 
 
%,�ெப+ைமைய யாவ+
 உண+
ப/ ெச 7
 உபகாாிக� உைரயாசிாிய�க�. 
ந*சினா�#கினிய� உைரயினா� அவ+#0� பைழய %லாசிாிய�களிட�-
 
%�களிட�-
 உ�ள ேபர��
 பி2கால�தா� ெச 7
 மா2ற5களி� உ�ள 
ெவ;��
 ெதாிய வ�தன. தமி) வள��த மேகாபகாாிகளி� அவ� ஒ+வெர�பேத 
எ� க+�-. ப�-�பா.�� பதி�பி� அவ� வரலா2ைற� தனிேய எLதவி�ைல. 
ஆயிJ
 அவ� மீ- ஒ+ -தி கவி பா/ 9க=ைரயி� ஈ2றி� அை�ேத�. அ- 
வ+மா;:- 
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“எவனால வாயினிைட ய9தவா �ைடயெனன 

        இய
ப� ெப2ேறா� 
எவ�ப(ைட� பJவ�பல விறவா- நிலவ=ைர 

             எLதி ��ேதா� 
எவ�பரம =பகாாிெயவன*சி னா�#கினிய� 

                எJ
ேப ராள� 
அவ�பாத வி+ேபா- ெம�ேபா- மல�கெவன  

                       தக�- ம�ேனா” 
 
ஒ+வா; இைறவ� தி+வ+ளா� நிைறேவறிய ப�-� பா.ேடா தமி) 
நா./ன+ைடய பாரா.ைட� ெப2ற-. பல அாிய சாி�திர* ெச திகI
 
ப(ைட#கால� தமி) ம#களி� நாகாிக நிைல7
 அதனா� ெதாிய வ�தன. “ப�-� 
பா./ைன# ெகா(� பலவைக ஆரா *சிகைள* ெச யலா
” எ�; அறிஞ�க� 
ெகா(டா/ன�. 
 
சி; %�க� 
 
அ�%� அ*சாகி வ�தேபா- G க*சிய�ப 9னிவ� இய2றிய ஆன�த +�திேரச� 
வ(� வி� c- எ�J
 பிரப�த�தி� <ல�ைத7
, மா]ர
 ராைமயா� இய2றிய 
மயிைல ய�தாதி எ�பத� <ல�ைத7
 பதி�பி�- ெவளியி.ேட�. 
 
ப�-�பா.ைட� ெப2ற அ�ப�க� மி#க மகி)*சிைய அைட�- பாரா.�# 
க/த5க� எLதி என#0 ஊ#க�ைத அளி�தன�. அ- 9த� சில�பதிகார 
ஆரா *சியி� 9L# கவன�ைத7
 ெசC�தி வ�ேத�. 
 
க*சி# கல
பக அர5ேக2ற
 
 
அ�ேபா- R(/ அர5கநாத 9த,யா� தா
இய2றிய க*சி# கல
பக�ைத அ*சி.� 
9/�-* சில ப(/த�கைள# ெகா(� ெச�ைன� ெதா(ைட ம(டல
 -Iவ 
ேவளாள� கலாசாைலயி� அர5ேக2ற* ெச தன�. நாJ
 வ�- சில பாட�கைள 
அர5ேக2ற ேவ(� ெம�; அவ� என#0 எLதியைமயா� 1889 ஆ
 வ+ஷ
 
அ#ேடாப� மாத
 ஒ+ 9ைற7
, நவ
ப� மாத
 ஒ+ 9ைற7
 ெச�ைன ெச�; சில 
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நா� த5கி அ#கல
பக�தி� சில ெச 7.கைள அர5ேக2றி வ�ேத�. அ�த 
அர5ேக2ற
 நைட ெப2ற கால�தி� அைத# ேக.க %2;# கண#கான ஜன5க� 
>/ன�. நா� ப/�தி+�த பிரப�த5கI
 ேவ; %�கI
 அ�ேபா- மிக=
 
பய�ப.டன. அர5கநாத 9த,யா+ைடய பழ#க
 பி�J
 வ�ைமயைட�தேதா� 
தமிழபிமானிக� பல+ைடய பழ#க
 �திதாக ஏ2ப.ட-. அர5கநாத 9த,யா+ைடய 
ெச�வா#0
 அர5ேக2ற� பிரச5க9
 ேச��- என#0� பல வைக ந�ைமகைள 
உ(டா#கின. 
 
ப�-� பா.�� பதி��#0* ெச�ைனயி,+�- உதவி ெச - வ�த கி+Hைணய� 
அ�பதி�� 9/�த=ட� ேவb+#0* ெச�; சிலகால
 இ+�தா�. பிற0 சி;வய� 
ெச�; அPவிட�- ஜமீ�தாராகிய G 9�-ராம,5க� ேதவ+ைடய ஆதரவி� 
அவ+#0 ந�ல தமி) %�கைள� ப/�-# கா./# ெகா(� அர(மைன 
வி�-வானாக இ+�- வ�தா�. அ5ேக இ+�தேபா-
 என#காக� �றநா:; 
9த,ய %�கைள� பிரதி ெச - அJ�பினா�. 
 
த(டபாணி வி+�த
 9த,யன 
 
ெகாL
�� -ைறயி,+�த அ�பராகிய தி. 0மாரசாமி ெச./யாெர�பவ� அ/#க/ 
என#0� த
 அ�� �ல�பட# க/த
 எLதி வ�தா�. விநாயக �ராண�ைத அ*சிட 
ேவ(�ெம�; பல 9ைற எLதினா�. தி+வாவ�-ைற G அ
பலவாண ேதசிக+
 
அதைன அ*சிட ேவ(�ெம�; எ�னிட
 அ/#க/ ெசா�ன-(�. அ�%ைல* 
சில 9ைற ஆரா �ேத� பதி�பி#கலாெம�; எ(ணி7
 அதைன நிைறேவ2;
 
பா#கிய
 என#0# கிைட#கவி�ைல. 
 
ெகாL
�� -ைறைய* சா��த இல�ைத நகெர�Jமிட�தி� ஓராலய
 நி;வி அத� 
க( த(டபாணிைய� பிரதிHைட ெச - உ�ஸவ வி#கிரக
 9த,யவ2ைற7
 
0மாரசாமி ெச./யா� அைம�தா�. அPவி+ <��திகளி� விஷயமாக* சில 
ெச 7.கைள இய2றி�தர ேவ(�ெம�; வி+
பி என#0 எLதினா�. அவ� 
வி+�ப�ப/ேய த(டபாணி விஷயமாக� ப�- வி+�த5கI
 உ�ஸவ 
<��தியாகிய G 9�-#0மார� விஷயமாக ஓ� ஊசC
 எ*சாி#ைக7
 ஐ�- 
கீ��தன5கI
 இய2றிேன�. 
 

“ேசதி� பாிய தவெவாL#க* ெச�வ
 வா �த 0;9னி#0*  
                     ெசPேவ தமிழி னில#கண�ைத* ெச�பி ய+ளி ெயா�பி�லா  

ஆதி* ச5க� திைடேமய வதனா ெல
மா� றமி)�பரம  
                   ஆசா ென�ப தறி�தைட�ேத னக2றா தளி�த னி�கடேன  
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சாதி� ைப
ெபா2 ற+வாதி தைழ�ப ெவா+மா� ெப+9தைல� ேதா  
                      த/�ேத யாி9� ேனா�-யர� தண�ப வாிமா 9க2ெறாைல�  

தாதி2 ெபா,RY ேசாைலகIY சலச மல�நீ� வாவிகI�  
                     தைழ#0
 வளமா ாில�ைதநக�� த(டபாணி� ெப+மாேன”  
 
எ�ற ெச 7ளா� தமி) நிைன= எ� உ�ள�தி� மீc��- நி�றைம ெவளி�ப.ட-. 
 
கீ��தன5கைள இய2;வத20* ச5கீத� ேபா#0 ந�றாக� ெதாிய ேவ(�ெம�; 
ேகாபால கி+Hண பாரதியா+
 ைவைய இராமசாமி ஐய+
 ெசா�ல# 
ேக./+#கிேற�. ப�லவி#0
 அhப�லவி#0
 உ�ள இைய�, சரண5களி� 
ெபா+I
 ப�லவியி� ெபா+I
 ெதாட��- நி2ற�, சரண5களி� 9�#0 அைமய 
ேவ(/ய 9ைற 9த,ய ெச திகைள அவ�க� <லமாக=
 அJபவ�தினாC
 
அறி�தி+�த என#0 அJபவ�தினாC
 அறி�தி+�த என#0 அவ2ைற அைம�-# 
கீ��தன5க� இய2;
 ச�த��ப
 அ�ேபா- வா �த-. �+./, சகானா, 
ெசY�+./, -ஜாவ�தி எ�J
 ராக5களி� கீ��தன5கைள இய2றிேன�. 
 
-ஜாவ�தியி� அைம�த கீ��தன�தி� ஒ+ ப0தி வ+மா;:- 
 
ப�லவி 
 

உைனமற வாத ஒ+வர
அ/ேயJ# 
0வ�த+� �ாி�தி� வாேய 

 
அhப�லவி 
 

நைனமல�� ெபாழி2ெச�தி� நகாி ெலL�த+ளி 
ந
� ம/யவ�# கி�ப ம+��ாி 
நாத பர�க ேபாத வJதின
 (உைன) 

 
சரண
 
 

உல=
 ப�மயிC 9ன- தி+=+=
 
                   ஒழிவி�றி நிைன�பெத� நாேளா--�ப
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பல=
 �ாி7ைம�- �லJ#0 யா�ெறா(� 
                    ப(ணி* ெசCம/ைம யாேளா-வள
 

0ல=
 பர5கிாி� ேதேன-�ர 
                     0ல5கைள# கா�த+� ேவாேன-எ50
 

நில=
 பர
ெபா+� நீெய� றறி�தெதா(ட� 
                     நிைற�த பழனியி� உைற�த 0+பர 
                    நீப மணி�த�ர தாப �ரவர (உைன) 
 
கீ��தன5கைள எ�லா
 எ� தக�பனாாிட
 ப/�-# கா./ அவ+ைடய 
அ5கீகார�ைத� ெப2ேற�. 0மாரசாமி ெச./யா�, ெச 7.கைள7
, 
கீ��தன5கைள7
 ெப2; மி#க ஆன�தமைட�தா�. பிற0 அைவ 1891-ஆ
 
வ+ஷ�தி� 0
பேகாண�திேலேய எ�னா� அ*சிட�ப.டன. 
 
மதி��ைரக� 
 
ப�-�பா.ைட�ெப2ற பாைல#கா.� 9னிVப� ேச�ம� ராPபகc� பா. ஐ. 
சி�னசாமி பி�ைள அ� %ைல�ப2றி மிக விாிவாக, ‘ஹி�டாாி#�’ எ�J
 
�ைனெபயேரா� ெச�ைன ‘ஹி�-’ ப�திாிைகயி� ஒ+ மதி��ைர எLதினா�. அ- 
13-3-1890 � ெவளி வ�த-. தி+வன�த�ர
 �ெராபஸ� பி. ��தர
 பி�ைள 
ெச�ைன# கிறி�/� காேல` ப�திாிைகயி� ஒ+ மதி��ைர எLதினா�. இவ2றா� 
தமிழ�ப�கI#0� ப�-� பா./னிட
 மதி�� உ(டாயி2;. பல� ேமC
ேமC
 
அ�தைகய ப(ைட� தமி) %�கைள ெவளியிட ேவ(�ெம�; வ2�;�தி 
எLதலாயின�. அ�ப�கIைடய பாரா./னா� உ(டான ச�ேதாஷ�தி� 
சில�பதிகார ஆரா *சிைய� ெதாட5கியைமயா� மன
 மிக ேவகமாக* ெச�ற-. 
ஆனா� ஏ.��பிரதிக� அP\#க�-#0 அJ>லமாக இ�ைல 9த� 9தலாக 
என#0* ேசல
 இராம�வாமி 9த,யா� சில�பதிகார
 <ல9
 உைர7மட5கிய 
க/த� பிரதி ஒ�; ெகா��தா�. அத� பி�� பி�ைளயவ�கIைடய <ல� பிரதி 
ஒ�;
 உைர� பிரதி ஒ�;
 கிைட�தன. தியாகராச ெச./யா� ைவ�தி+�த பிரதி 
ஒ�; எ�னிட
 இ+�த-. இவ2ேறா� ேவ; சில பிரதிகI
 ைவ�தி+�ேத�. 
இPவள= இ+�-
 எ� ஆரா *சி தைட�ப�வத20� பல காரண5க� இ+�தன. 
 
சில�பதிகார உைரக� 
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கிைட�த ஏ�க� அPவளைவ7
 ேசாதி�-� பா��ேத�. அ/யா�#0 ந�லா� உைர 
ஒ+ ெபாிய ச9�திரமாக இ+�த-. இய,ைச நாடக
 எ�J
 9�தமிழிC9�ள பல 
%�கைள7
 மணியில#கண
, ேயாக
 9த,ய கைல %�கைள7
 அவ� 
அ5க5ேக ேம2ேகா� கா.�கிறா�. ந*சினா�#கினியாிட
 காண�படாத ஒ+ ந�ல 
0ண�ைத அ/யா�#0 ந�லாாிட
 க(ேட�. ேம2ேகா� கா.�
 %,� 
ெபயைர7
, சில இட5களி� அைத� ப2றிய வரலா2ைற7
 அவ� எ��-* 
ெசா�Cகிறா�. சீவகசி�தாமணி உைரயிC
 ப�-� பா.� உைரயிC
 ‘எ�றா� 
பிற+
’ எ� பைத# க(� அ�த� பிற� யாெர�; ேத/� ேத/ ஆரா �- 
கிைட�தவ2ைற� ெதாி�- ெகா�வத2காக நா� ப.ட சிரம
 இPவளெவ�; 
ெசா�ல 9/யா-. அ�த*சிரம�ைத அ/யா�#0 ந�லா� ைவ#கவி�ைல. இ�த� 
ெபாிய உபகார�தி� அ+ைமைய ஆரா *சி ெச ேவா� ந�0 அறிவ�. 
 
சில�பதிகார�தி� 9�ப- காைதக� உ�ளன. அவ2;� ஏழாவதாகிய கான� 
வாி#0
, இ+பதாவ- பிாிவாகிய வழ#0ைர காைத 9த,ய பதிெனா�;#0
 
அ/யா�#0 ந�லா� உைர கிைட#க வி�ைல. சில�பதிகார
 9Lவத20
 
அ+
பத=ைர ஒ�; உ(�. அத� பிரதி ஒ�ைற எ� ந(ப� ேதரL�c� 
ச#கரவ��தி ராஜேகாபாலாசாாிய� ெகா��தா�. அ- மிக=
 பL-ப./+�த-. 
அ/யா�#0 ந�லா+ைர#0 அ- 92ப.ட ெத�; என#0* சில 0றி��#களா� 
ெதாிய வ�த-. ஆனாC
 எ�பா,+�த அ�பிரதிைய# ெகா(� %2ெபா+ைள� 
ெதாி�- ெகா�வ- மிக=
 அாிய ெசயலாக இ+�த-. அ/யா�#0 ந�லா� உைரயி� 
சில இட5க� ந�0 விள50வத20 அ+
பத=ைர# 0றி��#க� ந�0 உதவின. 
 
உைரயி2 0ைற 
 
அ/யா�#0 ந�லா� த
உைரயி� ஓாிட�தி�, ‘கான� வாியி� விாிய# >;வ
’ 
எ�;
, கான� வாியி� பி� ஓாிட�தி� ‘9�ன� ஆணி ெய�பதJ. >றினா
’ 
எ�;
 எLதியி+#கிறா�. இவ2ைற� பா��த ேபா- அவ� கான�வாி#0 உைர 
எLதியி+#கிறாெர�ப- நி*சயமாயி2;. ேவறிட5களி� அழ2ப�காைத# க(ேண 
விாி�-# >;-
, ‘க.�ைர காைத7� விாிய# >;வா
’ எ�;
 எLதியி+�தலா� 
பி�J�ள காைதகI#0
 உைர எLதியி+#க# >�ெம�; ேதா2றிய-. ஆகேவ 
மீ(�
 தமி)* �வ/க� ேத�
 யா�திைரைய ேம2ெகா(� சில�பதிகார� 
பிரதிகைள# க(� பி/#க ேவ(�ெம�; நி*சய
 ெச - ெகா(ேட�. 
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உைரயிC�ள 0ைற ஒ+ பா� இ+�ப, அத� க( வ+
 இைச நாடக� ப0திக� 
இ#கால�தி� வழ5காதனவாக இ+�தன. அவ2ைற* ெச�பY ெச வத20 ெந�5 
கால
 ஆ0ெம�றYசிேன�. ‘எைத� ெதா.டாC
 சிரம�தி� ேம2 சிரமமாக 
இ+#கிறேத’ எ�ற எ(ண
 உ(டாயி2;. 
 
அ�ப�கI#0 எLதிய க/த5க� 
 
அ- கா;
 ேதடாத இட5கI#0� ேபா � பா�#கலாெம�ற நிைன= உ(டாகேவ, 
“ேசல�ைத* சா��த இட5களி� தமி)* �வ/க� கிைட#கலா
. சில�பதிகார�தி� 
பி2ப0தி#0 உைர கிைட#க வி�ைல. தYைச வாண� ேகாைவ#0 உைரஎLதிய 
ெசா#க�ப நாவல� 9த,ய �லவ�க� ேசல�தி� இ+�ததாக# ேக�வி. அவ�க� 
பர
பைரயின� இ+�தா� ெதாிவி#க ேவ(� கிேற�. அ5ேக ேத/� பா��தா� 
எைவேயJ
 கிைட#கலா
. த5க� உதவி ேவ(�
” எ�; ேசல
 இராம �வாமி 
9த,யா+#0 எLதிேன�. 
 
0�ற#0/ மட�தி� 9#கியமான காாிய�தராக இ+�த அ�பா� பி�ைள 
எ�பவ+#0* சிவக5ைகைய* சா��த இட5களி� தமி) ஏ.�* �வ/க� கிைட#க# 
>�ெம�;
, இ+#0
 இட
 ெதாி�தா� நா� வ�- பா��ேபென�;
 
எLதிேன�. 
 
அ#கால�தி� ெபா. 0மாரசாமி 9த,யா� த
9ைடய 0மாரைர� ப/�பி#0
 
ெபா+.� ல(டJ#0* ெச�றி+�தா�. அ5கி+�- அவ� என#0# க/த
 
எLதினா�. அ5ேக சில கால
 இ+�- பிரா��, ெஜ�மனி 9த,ய ேதச5கைள� 
பா��-# ெகா(ட வர உ�ேதசி�தி+�பதாக=
 அ5ேக பல சிற�த ��தக சாைலக� 
உ(ெட�;
 இ�தியாவி,+�த ெச�ற பல ஏ.�* �வ/க� 
அவ2றிC�ளனெவ�; ெதாிவதாக=
 அவ� அதி� ெதாிவி�தா� நா� உடேன 
சில�பதிகார
 இ+#கிறதா எ�; ஆராயேவ(� ெம�; பதி� எLதிேன�. 
 
ேசல
 இராம�வாமி 9த,யாாிடமி+�- அJ>லமானவிைட வ�த-. ஒ+ 
0றி�பி.ட கால�தி� சில�பதிகார %� ச
ப�தமான யா�திைரைய� ெதாட5கி* 
ேசல�-#0� �ற�ப.ேட�. 
--------------  
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அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
----110110110110    
பயன0ற பிரயாண
பயன0ற பிரயாண
பயன0ற பிரயாண
பயன0ற பிரயாண
    

 
ேசல�-#0� �ற�ப.�* ெச�Cைகயி� தி+*சிரா� ப�ளியி� இற5கி அ5ேக சில 
இட5களி� ஏ� ேதடலாேன�. தி+. ப.டாபிராம பி�ைளயி� உதவியா� 
சிலவி�-வா�கIைடய N�கI#0* ெச�; பா��ேத�. எ�. பி. ஜி . காேலஜி� 
தமி)� ப(/தராக இ+�த அ(ணாசாமிபி�ைள எ�பவாிட�தி� �ற�திர.�
 Nர 
ேசாழிய உைர� பிரதி7
 இ+�தன. Nர ேசாழிய* �வ/யி� அ*�� ��தக�தி� 
இ�லாத சில ப0திக� காண� ப.டன. 
 
�ற�திர.� 
 
9த,� ஏ� ேத�ைகயி� அ*சி.ட ��தக5களி� ஏ�களாக இ+�தா� அவ2ைற 
அதிகமாக# கவனி�பதி�ைல. நாளைடவி� ெச - வ�த ஆரா *சியா� அ*சி.ட 
��தக5களிC�ள பிைழகைள� தி+�தி# ெகா�வத20
, ந�ல பாட5கைள� 
ெதாி�- ெகா�Iவத20
 ஏ.�� பிரதிக� மி#க உதவியாக இ+�பைத 
உண��ேத�. ஆத,� அ- 9த� அ*சி.டவ2றி� ஏ.�� பிரதிக� கிைட#0ேம� 
அவ2ைற7
 ெபா�ேனேபால� ேபா2றி ஆரா *சி ெச 7
 வழ#க�ைத 
ேம2ெகா(ேட�. அ(ணாசாமி பி�ைளயிடமி+�- அ�ேபா- �ற�திர.ைட 
மா�திர
 ெப2;# ெகா(ேட�. 
 
வரகேனாி 
 
அ�பா� தி+*சிரா�ப�ளிைய* சா��த வரகேனாியி� பி�ைள யவ�கIைடய 
மாணா#கராகிய சவாி9�தாபி�ைள ெய�J
 கனவான- N.�#0� ேபாேன�. 
கிறி�தவராக இ+�தாC
 அவ� பல ைசவ� பிரப�த5கைள7
 �ராண5கைள7
 
சா�திர5கைள7
 பி�ைளயவ�க� இய2றிய %�கைள7
 ேசகாி�- 
ைவ�தி+�தா�. அவ2றி� என#0 ேவ(/ய சிலவ2ைற� ெப2;# ெகா(ேட�. 
ேநஷன� ைஹ�>,� தமி)� ப(/தராக இ+�த ஆ;9க நயினாெர�பவாிட
 
சில ஏ�க� இ+�தன. அவ2ைற� பா��ேத�. பதிென( கீ)#கண#0 %�களி2 
சிலவ2ைற# க(ேட�. இ�J
 சில இட5கைள7
 பா��ேத�. ஓாிட�திC
 
சில�பதிகார� பிரதி கிைட#கேவ இ�ைல. திாிசிர�ர�-#க+ேக7�ள ஒ+ 
ேப.ைடயி� இ+�த வி�-வா� ��பிரமணிய ஐயாிடமி+�த சில அ+ைமயான 
பிரப�த5க� 9த,யைவ கிைட�தன. 
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தி+*சிரா�ப�ளியி,+�- 0ழி�தைல ெச�; அத� அ+கிC�ள ஊ�களி� 
ஏ�கைள� ேத/ேன�. என#0 உதவியாக ஒ�;
 கிைட#கவி�ைல. அ�ப/ேய 
ேசல�ைத அைட�ேத�.  
 
ேசல
 
 
ேசல
 இராம�வாமி 9த,யா+ைடய உதவியா� எ� 9ய2சி எளிதி� 
நிைறேவ;ெம�; மகி)�ேத�. ெசா#க�ப நாவல+ைடய பர
பைரயின� யா� 
இ+#கிறா�கெள�; விசாாி�தேபா- சபாபதி 9த,யாெர�; ஒ+வ� இ+�த- 
ெதாி�த-. அவ� N� ேத/* ெச�ேற�. நா� எதி�பா��தப/ேய அ5ேக பல பைழய 
ஏ.�� பிரதிக� இ+�தன. மி#க ேவக�ேதா� அவ2ைற� �ர./� �ர./� 
பா��ேத�. ெப+
பாலான ஏ.�* �வ/க� பL- ப.�
, 0ைற�-
, ஒ/�-
, 
இைடயிைடேய 9றி�-
, மிக=
 சிதில92;
 காண�ப.டன. அவ2றி� என#0 
ேவ(/யதாக ஒ�;
 கிைட#கவி�ைல. க
ப ராமாயண
 ஏL கா(ட9
 தனி� 
தனிேய உ�ள ஏL பிரதிக� கிைட�தன. ேசல�ைத* சா��த [ரம5கல�தி� 
ஆ;9க
 பி�ைள எ�ற சி�த ைவ�திய� ஒ+வ� இ+�தா�. அவ� N./� 
கண#கி�லாத ஏ.�* �வ/க� உ�ளன எ�; ேக�வி72; அ5ேக ேபா � 
பா��ேத�. ஆ;9க
 பி�ைள �;�;�பாக இ+�தா�. 9க�தி� ந�ல ெதளி= 
இ+�த-. “உ5க� பிராய
 எ�ன?” எ�; நா� ேக.ேட�. 97 எ�றா�. நா� 
ஆ*சாிய�தி� <)கிேன�. அதிகமாக� ேபானா� அ;ப- பிராய
 
இ+#கலாெம�;தா� மதி�பி�
ப/ இ+�த- அவ� ேதா2ற
, “இவ� ம2றவ� 
உட
ைப மா�திர
 பா-கா�பவர�ல�; த
 உட
ைப7
 பா-கா�-# ெகா�பவ�” 
எ�; எ(ணி# ெகா(ேட�. 
 
அக�திய� %� 
 
அவ� த
 N./� தனிேய ஓ� அைறயி� ஏ.�* �வ/கைள ஒL5காக அ�#கி 
ைவ�தி+�தா�. உ�ேள �0�த ேபா- ஐ�%;#0# 0ைறயாத ஏ�க� 
இ+#கலாெம�; ெதாி�த-. “இவ2றி� பைழய �வ/க� எ�ன எ�ன 
இ+#கி�றன?” எ�; ேக.ேட�. 
 
“எ�லா
 பைழய �வ/கேள; அக�திய� இய2றிய %�க� 9த2 ெகா(� எ�லா
 
இ+#கி�றன” எ�றா�. 
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அக�தியெர�ற=ட� அவ� இய2றிய அக�தியெம�ற ெபாிய இல#கண %�தா� 
ஞாபக
 வ�த-. “எ5ேக, அ�த* �வ/ைய எ�5க�” எ�; ெசா�, உ.கா��ேத�. 
அவ� ஏேதா ஒ�ைற எ��-# ெகா��-, “எ5க� 0�
ப
 பர
பைரயாக இ�த* 
�வ/கைள# கா�பா2றி வ+கிற-. மிக=
 அ+ைமயான �வ/க� இைவ. இ5ேக 
உ�ளவ2ைற ேவறிட5களி2 பா��ப- அாி-” எ�றா�. 
 
நா� ஏ.ைட� பிாி�-� பா��ேத�. எL�-#க� மிக=
 விள#கமாக இ+�தன. 
ஏ./� தைல�பி� ‘அக�திய� Rரண
’ எ�ப- ேபா�ற ஏேதா ஒ+ ெபய� இ+�த-. 
உ�ேள �ர./ேன�. அ- ைவ�திய %லாக இ+�த-. அக�திக� இய2றியனவாக 
வழ50
 பல %�க� அ5ேக இ+�தன எ�லா
 ைவ�திய %�கேள. சில 
�வ/கைள� பா��-* ச,�ேத�. 
 
“இல#கண இல#கிய ஏ� ஒ�;
 இ�ைலயா?” எ�; ஆ;9க
 பி�ைளைய# 
ேக.ேட�. 
 
அவ� இ�ைலெய�; ெசா�, வி.டா�. நா� ேபசாம� வ�த வழிேய தி+
பிேன�. 
 
பாக2ப./ 
 
பிற0 பாக2ப./ எ�J
 ஊ+#0� ேபா  அP\� மி.டாதாராகிய Gநிவாஸ 
நாயகெர�பவ+ைடய ��தகசாைலைய� பா��ேத�. அவ� தமிழ�� மி#கவ�. க
ப 
ராமாயண�தி� ப2;ைடயவ�. அவ�பா� %2ைற
ப- வ+ஷ5கI#0 9� 
எLத�ப.டனவான க
ப ராமாயண� பிரதிக� ப�- இ+�தன. ேபா0
 
இட5களிெல�லா
 எ5ெக5ேக ஏ.�* �வ/க� உ�ளனெவ�பைத விசாாி�-# 
ெகா(ேட இ+�ேத�. 
 
சி2ப* ெச�வ
 
 
தாரம5கலெம�J
 ஊாி� உ�ள ஆலய�தி� மிக=
 சிற�த சி2ப5க� 
உ�ளனெவ�;
, அ50�ள ஆதி ைசவ�க� N�களி� பழY �வ/க� 
இ+#0ெம�;
 ேக�வி72; அ5ேக ேபாேன�. 9த,� ஆதி ைசவ�கைள அWகி 
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அவ�களிட9�ள ஏ�கைள# கவனி�ேத�. ெப+
பாC
 ஆகம5கI
 
ப�ததிகIமாகேவ இ+�தன. 
 
ஆலய�தி20* ெச�ேற�. நா� க(ட சி2ப# கா.சிைய எLதி� ெதாிவி�பெத�ப- 
இயலாத காாிய
. ஒPெவா+ cணிC
 மிக� ெபாிய சி2ப உ+வ5கைள# க(ேட�. 
ஒ�ைற� பா��- அJபவி#க ஒ+ நா� ேவ(�
. இராம� வா,ைய எ 7
 
ேகால�ைத விள#0
 சி2ப
 ஒ�; உ(�. இராம� உ+வ�தி� அ+கி2 ெச�; 
பா��தா� வா,யி� உ+வ
 ெதாிகிற-. வா,யி� உ+வ�-#க+கி,+�- 
பா��தா� இராமபிரா� உ+வ
 ெதாியவி�ைல. இராம� மைற�தி+�- வா,ைய 
எ தாெர�ற வரலா2ைற* சி2பி எPவள= ந�றாக அைம�-# 
கா./7�ளாென�ெற(ணி விய�ேத�. அ�த ஆலய�-# ெகதிாி� ேவ; ஒ+ 
சிவாலய
 உ(�. அதJ�ேள பல லd
 ெபா+. ெசல= ெச தாC
 
அைம�பத2காிய சி2ப உ+#க� பல இ+�தன. எ�லா
 சிறிய அளவி� சி2பியி� 
வி�தக�ைத� திறைன ந�றாக விள#0
 அ2�த வ/வ5களாக உ�ளன. அ�த# 
ேகாவிC#0 <5கி2 பிளா*சினா� ெச ய�ப.ட ஒ+ கதைவ அைம�தி+�தா�க�. 
உ�ேள கைலயழ0 ெபாழி7
 சி2ப உ+வ# களYசிய
 ந
 9�ேனா�களி� உய��த 
கைல� திறைம#0 அைடயாளமாக நிலவிய-; �ற�திேலா ந
 கால�தினர- 
அச.ைட#0
 வ;ைம#0
 அைடயாளமாக அவலdணமான <5கி2 பிளா*�# 
கத= நி�ற-. “இத20�ேள எ�ன இ+#க� ேபாகிற-?” எ�ற நிைனைவ அ�த# 
கத= உ(டா#0
. ஆனாC
 உ(ைம ேத�பவ�க� அத� விகார Bப�ை◌ைத� 
ெபா+.ப��தாம� உ�ேள ெச�றா� அ+
ெபற2 சி2ப விலாஸ�ைத# க(� 
மகிழலா
. <5கி2 பிளா*�# கதைவ� திற�தேபா- எ� ைகைய அ- 0�திய-; 
உ�ேள ேபா � பா��- வி.� வ�தேபா- அ- க(ைண7
 க+�ைத7
 0�திய-. 
இ�த நா./� நிைல#0 நா� இர5கி வ+�திேன�. 
 
அ*சி;ேகாயிC#க+ேக வ.டமான 0ளெமா�ைற# க(ேட�. அ50
 பல சி2ப 
ேவைலக� எ� க(W#0 வி+�தாயின. எ�Jட� வ�த ஒ+வ�, “இேதா ஒ+ 
ேவ/#ைக கா.�கிேற�, பா+5க�” எ�றா�. நா� கவனி�ேத�. ஒ+ க�ைல 
எ��- அ#0ள�தி� ேநேர ஓ5கி அ/�தா�. அ�த க� உடேன எதி�� ப#க�தில/�- 
அ5கி+�- மீ.�
 எதி��த/�- இ�ப/ேய <�; ப#க5களிC
 ப�- ேபால/�- 
மீ.�
 பைழய இட� -#ேக தி+
பி வ�த-. “இைவ யா+ைடய தி+�பணி?” எ�; 
ேக.ேட�. “பைழய கால�தி� அரசா5க அதிகாாியாக இ+�த க./ய�ப 
9த,யா+ைடய தி+�பணி” எ�; அவ� >றினா�. 
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தாரம5கல
 ெச�றதி� சில�பதிகார
 கிைட#காவி.டாC
 சி2ப* ெச�வ�ைத# 
க(� களி�த தி+�தி உ(டாயி2;. அ5கி+�- ேவ; சில ஊ�கI#0* ெச�; 
ேத/7
 சில�பதிகார
 கிைட#கவி�ைல. சில Nர ைசவ�க� N./� ெப�கி 
பாதிாியா� ெதா0�த ச-ரகராதி எ�ற %� ஏ./� எLத�ெப2ற ப0திகைள# 
க(ேட�. ‘வ(/ ஓாிட�திேல; ஓட
 வ(/யிேல’ எ�; ஒ+ பழெமாழி 
ெசா�Cவா�க�. ஏ.�*�வ/யிC�ள பைழய %�கைள அ*சி�வைத# க(டவ� 
நா�. அ*சி,+�த ச-ரகராதிைய ஏ./� எLதி ைவ�தி+�பைத அ�; க(� நா� 
தமி) மக#ளிட�தி� பைழய வழ#க
 எPவள= ஊறி7�ள ெத�பைத உண��ேத�. 
 
காிவல
 வ�த ந�b� 
 
இ�த� பிரயாண�தி� ஒ�;
 அக�படாம2 ேபாகேவ 0
பேகாண
 வ�- 
ேச��ேத�. எ�ப/யாவ- ந�ல சில�பதிகார� பிரதிக� கிைட�தாெலாழிய என#0� 
c#கேம வராெத�; ேதா�றிய-. மீ(�
 பா(/ நா.�#0� ேபா * 
�வ/கைள� ேதட ேவ(�ெம�; 9/= ெச ேத�. காேல` ேவைலேயா� 
ஏ�ேத�
 ேவைலைய7
 ைவ�-#ெகா�வ- சிரமமாக இ+�த-. தி+ெந�ேவ,� 
ப#க
 ேபானா� சில நா.க� அவகாச�ேதா� ேதட ேவ(�
. காேல` ேவைல 
அத20 இட5 ெகாடாைமயா� ஒPேவாாிடமாக� ேதடலாெம�ெற(ணி ஒ+ 9ைற 
காிவல
 வ�த ந�b+#0� �ற�ப.�* ெச�ேற�. ��பிரமணிய ேதசிக� இ+�த 
கால�தி� அP\+#0 9�� ஒ+ 9ைற ேபாயி+�ேத�. வர0ண பா(/ய+ைடய 
ஏ.�* �வ/கெள�லா
 ஆலய�தி� ைவ�தி+�பதாக# ேக�வி72ேற�. அ�த 
நிைனவினா�தா� அ�தல�தி20 இர(டா9ைற ேபாகலாேன�. 
 
ேநேர ேகாயிைல அைட�- பா�வ(ண நாத� ச�நிதி#0* ெச�ேற�. வர0ண 
பா(/ய� மிக எளிய நைடயி� மன�ைத உ+#0
 வ(ண
 பா/ய பாட�க� 
தமிழ�ப�கI#0 அ�ெப+மான- நிைனைவ உ(டா#0
. ச�நிதியி� நி�;, 
 

“9�ைன� பிற�பி� தவ�பயேனா 9L- மறியா <டனிவ� 
எ�ன# க+�தி� இர5கிேயா யாேதா அறிேய� இர= பக� 
க�ன2 பாகி2 ேகா2ேறனி2 கனியி2 கனி�த கவிபாட 
அ�ன� பழன வய2க+ைவ ஆ(டா ென�ைன ஆ(ட-ேவ” 

 
எ�ற பாடைல* ெசா�,, “உ�Jைடய தி+வ+ைள� -ைணெயன ந
பி� தமி)� 
ெதா(ைட ேம2ெகா(/+#கிேற�. சில�பதிகார� பிரதி கிைட#0
ப/ ெச ய 
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ேவ(�
” எ�; பிரா��தி�-# ெகா(ேட�. பிற0 �வ/க� எ5ேக உ�ளன 
ெவ�; விசாாி#கலாேன�. ேதவ�தான�தி� த�மக��தாைவ� ேத/* ெச�றேபா- 
அவைர* ேச��த ஒ+வைர# க(ேட�. வர-5கராம பா(/ய+#0 வ+ஷ�ேதா;
 
ஆலய* ெசலவி� சிரா�த
 நட�- வ+வதாக# ேக�வி72றி+�ேத�. அ- நட�- 
வ+கிறதா எ�; ேக.ேட�. 
 
நட�- வ+வதாக அவ� ெசா�னா�. 
 
நா�:- வர0ண பா(/ய� ைவ�தி+�த ஏ.�* �வ/கெள�லா
 ஆலய�திேல 
இ+#கி�றனவாேம? 
 
அவ�: அெத�லா
 என#0� ெதாியா-. எ�னேவா ைவ#ேகா2>ள
 மாதிாி 
கண#0* �+ைணேயா� எPவளேவா பைழய ஏ�க� இ+�தன. 
 
நா�: அ�ப/யா! அைவ எ5ேக இ+#கி�றன? தைய ெச - அ�த இட�தி20 
அைழ�-� ேபாN�களா? 
 
அவ�: அத20� அவசர�ப�கிறீ�கேள? வர0ணபா(/ய� இற�த பிற0 அவ� 
ெசா�ெத�லா
 ேகாயிைல* ேச��-வி.டதா
. அவ� ைவ�தி+�த ஏ.�* 
�வ/கெள�லா
 அ�ேபா- தா� ேகாவிC#0 வ�தனவா
. 
 
நா�: அ- ெதாி7
. இ�ேபா- அைவ எ5ேக இ+#கி�றன? 
 
அவ�: 0�ைப >ளமாக# கிட�த �வ/கைள நா� பா��தி+#கிேற�. எ�த# 
கால�-# கண#0* �+ைணகேளா! 
 
நா�: ேவேற ஏ�க� இ�ைலயா? 
 
அவ�: எ�லா
 கல�-தா� கிட�தன. 
 
என#0 அவ� தாமத�ப��-வதனா2 ேகாப
 வ�த-. 
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நா�: வா+5க� ேபாகலா
. 
 
அவ�: ஏ� >�பி�கிறீ�க�? அ�த# >ள5கைளெய�லா
 எ�ன ெச வெத�; 
ேயாசி�தா�க�. ஆகம சா�திர�தி� ெசா�,யி+#கிறப/ ெச -வி.டா�க�. 
 
என#0 ஒ�;
 �ாியவி�ைல. “எ�ன ெச - வி.டா�க�?” எ�; பத2ற�-ட� 
ேக.ேட�. 
 
“பைழய ஏ�கைள# க(ட க(ட இட5களிேல ேபாட# >டாதா
. அவ2ைற 
ெந யி� ேதா �- ேஹாம
 ெச -விட ேவ(�மா
; இ5ேக அ�ப/�தா� 
ெச தா�க�.” 
 
“ஹா!” எ�; எ�ைன7
 மற�-வி.ேட�. 
 
“0ழி ெவ./ அ#கினி வள��- ெந யி� ேதா �- அ�த� பைழய �வ/க� 
அPவளைவ7
 ஆ0தி ெச - வி.டா�க�” எ�; அவ� வ+ணி�தா�. இ�ப/ 
எ5காவ- ஆகம
 ெசா�Cமா? ‘அ�ப/* ெசா�,யி+�தா� அ�த 
ஆகம�ைதய�லவா 9த,� ஆ0தி ெச ய ேவ(�
!’ எ�; ேகாப
 ேகாபமாக 
வ�த-. பழ5கால�தி2 பைழய �வ/க� சிதிலமான நிைலயி� இ+�தா2 �திய பிரதி 
ப(ணி#ெகா(� பழ
 பிரதிகைள ஆ0தி ெச வ- வழ#க
. �-�பிரதி 
இ+�த,னா� பழ
 பிரதி ேபாவதி� நHட
 ஒ�;
 இரா-. பி2கால�- 
ேமதாவிக� பிரதி ெச வைத மற�-வி.�* �வ/கைள� தீ#0 இைரயா#0
 பாதக* 
ெசயைல* ெச தா�க�. எ�ன ேபைதைம! இ�தைகய எ(ண�தா� எPவள= 
அ+ைமயான �வ/க� இ�த உலகி,+�- மைற�தன! 
 
வர0ண பா(/ய� ஏ�க� அ#கினி பகவாJ#0 உணவாயி2ெற�ற ெச திைய# 
ேக.ட- 9த� எ� உ�ள�தி� அைமதி இ�லாம� ேபாயி2;. ‘இனி இ�த நா./20 
வி/= உ(டா!’ எ�ெற�லா
 மன
 ெநா�ேத�. நா� இர(� நா.க� த5கி� 
பா�#கலா ெம�ற வி+�ப�ேதா� வ�ேத�. என#0* சிரம
 ெகா�#காத நிைலயி� 
அவ�க� ெச - வி.டா�க�. ம;ப/7
 ஆலய�-� ெச�ேற�. “இ�த அ#கிரம
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இனியாகிC
 நடவாதப/ தி+=�ள
 இர5க ேவ(�
” எ�; இைறவனிட
 
9ைறயி.ேட�. 
 

“சி�தைன 7ன#0� த�ேத� தி+வ+ெளன#0� த�தா  
வ�தைன 7ன#0� த�ேத� மலர/ ெயன#0� த�தா  
ைப�-ண +ன#0� த�ேத� பரகதி என#0� த�தா  
க�தைன� பய�தநாதா க+ைவயி� வாL�ேதேவ” 

 
எ�; -தி�- வி.� ெவ;5ைகேயா� 0
பேகாண
 வ�- ேச��ேத�. 
 
இ�த இர(� பிரயாண5கI
 பயன2ற பிரயாணமாக 9/�தன. ‘இைறவ� 
தி+வ+� எ�; சில�பதிகார�தி� ந�ல பிரதிைய நம#0# கிைட#க* ெச 7ேமா’ 
என எ(ணியப/ேய ஆரா *சிைய நட�தி வ�ேத�. 
----------------  
 

அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
----111111111111    
பல ஊ�% பிரயாண3க�பல ஊ�% பிரயாண3க�பல ஊ�% பிரயாண3க�பல ஊ�% பிரயாண3க�    

 
1890-ஆ
 வ+ஷ
 ேகாைட வி�9ைறயி� சில�பதிகார� பிரதிகைள� 
ேத�வத2காக� ெத�பா(/ நா.ைட ேநா#கி� �ற�ப.ேட�. அ5க5ேக உ�ள 
கிைள மட5களி� அதிகாாிகI#0 எ� வரைவ� ெதாிவி�- ேவ(/ய உதவி 
�ாி7
ப/ தி+வாவ�-ைற அ
பலவாண ேதசிக� உ�தர= அJ�பினா�. 
 
தி+ெந�ேவ, 
 
9த,� தி+ெந�ேவ,ைய அைட�- அ5ேக 9�� பாராத இட5களி� ஏ.�* 
�வ/கைள�ேதட எ(ணியேபா- கவிராஜ ஈ�வர <��தி� பி�ைள மி#க உதவியாக 
இ+�தா�. 9�திய தடைவ ேத/ய இட5களிேலேய மீ(�
 ேதடலாேன�. ப�-� 
பா.ைட� ேத�
ேபா- அ�த %,� மா�திர
 கவன
 இ+�த-. இ�ேபா- 
சில�பதிகார�தி� ேம2 க+�-* ெச�ற-. சா,வாQ�வர ஓ-வா� N./� 
சில�பதிகார <ல� பிரதி ஒ�;
 <ல9
 உைர7
 உ�ள பிரதி ஒ�;
 கிைட�தன. 
அ�த உைர� பிரதியி� உைர 0ைறயாகேவ இ+�த-. அ�பா� தி+�பா2கடனாத� 
கவிராய� N.�#0
 பிற0 பாைளய5ேகா.ைடயி� சில இட5கI#0
 ேபா � 
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பா��ேத�. சில�பதிகார
 கிைட#கவி�ைல. Gைவ0(ட
 9த,ய இட5கI#0* 
ெச�ல எ(ணிேன�. ெப+50ளெம�J
 ஊாி� ெச5ேகா� மட
 எ�ற 
ஆதீனெமா�; இ+#கிறெத�;
 அத� தைலவ� தமி)� பயி2சி7�ளவெர�;
 
ெதாி�த-. அ5ேக ேபா � பா�#க=
 க+திேன�. எ� க+�ைத யறி�த எ� 
ந(பராகிய வ#கீ� ஏ. கி+Hணசாமி ஐய� அ�த மடாதிபதி#0 ஒ+ க/த
 எLதி# 
ெகா��தா�. 
 
Gைவ0(ட
 
 
9த,� Gைவ0(ட�தி� ஒ+ கவிராய� N.�#0* ெச�ேற�. அ5ேக எ(ப- 
பிராய9�ள ைவ0�தநாத� கவிராயெர�பவ� உ.கா��தி+�தா�. அவாிட
 
ேபசி#ெகா(/+�த ேபா- பல பைழய தமி)� பாட�கைள* ெசா�னா�. பிற0 நா� 
ஏ� ேதட வ�தி+�பைத அவாிட
 ெசா�, அவ� N./� உ�ள ஏ�கைள� பா�#க 
ேவ(�ெம�; ேக.�# ெகா(ேட�. அ�த 9தியவ� சிாி�தப/ேய, “இ�த# 
கால�தி� ஏ.�* �வ/கைள� ேத�பவ�கI
 இ+#கிறா�களா? இ5கிXH ப/�� 
வ�த பிற0 தமிைழ யா� கவனி#கிறா�க�? தமி) ஏ�கைள யா� பா-கா#கிறா�க�? 
எ�லா
 அ*�� ��தக5களாக வ�- வி.டனேவ” எ�றா�. 
 
“அ*�� ��தக5க� எ�ப/ வ�தன? ஏ.�* �வ/கைள உ5கைள� ேபா�றவ�க� 
பா-கா�- ைவ�தி+�தைமயா� அவ2ைற� பா��- அ*சி�கிறா�க�. உ5க� 
N./C�ள ஏ�கைள� பா�#0
ப/ அJமதி ெச யேவ(�
” எ�; ேக.ேட�. 
 
“எ�னிட
 பைழய ஏ.�* �வ/க� பல இ+�தன. எ� பி�ைளக� இ5கிXH 
ப/�- உ�திேயாக�-#0� ேபா  வி.டா�க�. இனிேம� இ�த ஏ�கைள யா� 
கா�பா2ற� ேபாகிறா�கெள�ற எ(ண�தா� யா� யா� எ- எைத# ேக.டா�கேளா 
அவ�கI#ெக�லா
 ெகா��- வி.ேட�.”  
 
“நா
 அ�ெபாLேத வராம2 ேபாேனாேம” எ�; இர5கிேன�. கிழவ� தா
 
ப/�பத2காக ைவ�தி+�த சில ஏ.� �வ/கைள எ��-# கா./னா�. என#0 
ேவ(/ய- ஒ�;
 கிைட#கவி�ைல.  
 
ெப+50ள
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அவாிட
 விைட ெப2;#ெகா(� ெப+50ள�ைத அைட�- அ50�ள ெச5ேகா� 
மட�-#0� ேபா  மடாதிபதிைய# க(ேட�. நா� ேபானெபாL- அவ� Nைண 
வாசி�-# ெகா(/+�தா�. மி#க அ�ேபா� ேபசி எ�ைன உபசாி�தா�. “த5கI#0 
யமக�திாி�களி� ந�ல ேத�*சி7(� எ�; ேக./+#கிேறா
. சிலவ2ைற* ெசா�ல 
ேவ(�
” எ�றா�. எ�லாவைர7
 வச�ப��-
 கைலயாகிய ச5கீத�திேல இ�ப
 
காW
 அவ� மிக=
 சிரம�ப.�� ெபா+� ெதாித20ாிய யமக�திாி�களிC
 
இ�ப5 காW
 இய�பினராக இ+�தைம என#0 ஆ*சாிய�ைத விைளவி�த-. 
அவ� வி+
பிய ெபா+� எ�னிட
 நிர
ப இ+�த-. G மீனா.சி��தர
 
பி�ைளயவ�க� இய2றிய திாி�யமக அ�தாதிகளி,+�- பல பாட�கைள* 
ெசா�ேன�. 3 எL�- 9த� 13 எL�-#க� வைரயி� யமகமாக அைம�த 
ெச 7.கைள7
 அவ2றி� ெபா+ைள7
 ெசா�ேன�. ேக.�# ேக.� அவ� 
மகி)*சி அைட�தா�. நா� வ�த காாிய�ைத அறி�- த
மிட9�ள 
ஏ�கெள�லாவ2ைற7
 நா� பா�#0
ப/ ெச தா�. பல பிரப�த5கI
 
�ராண5கI
 அ*சி.ட %�கI
 இ+�தன. 0;�ெதாைக <ல
 ஒ+ பிரதி 
இ+�த-. 
 
அ�; 9Lவ-
 அ5ேக த5கி அவ+ட� ச�லாப
 ெச - ெகா(/+�ேத�. 
அP\ாிC�ள ஆலய�தி20 எ�ைன அைழ�-* ெச�; அத� சிற�ைப அவ� 
எ��-ைர�தா�. அ5ேக உ#கிரபா(/ய� அரசா.சி ெச தாெர�;
, அவரா2 
Rசி#க� ெப2றைமயி� அP\�* சிவெப+மாJ#0 உ#கிரவLதீ�வர� எ�J
 
தி+நாம
 வழ50கிறெத�;
 அறி�ேத�. அ�த� பா(/ய� 9�னிைலயி� 
ந#கீரனா� 9த,ய ச5க� �லவ�க� >/ய இட�தி� தி+#0ற� அர5ேக2ற
 
நைடெப2றெத�;
 அ5ஙன
 நட�த இட
 அ-ேவெய�;
 >றி, அத20 
அைடயாளமாக* சிவாலய�தி� 49 �லவ�களி� வ/வ9
 உ#கிர பா(/ய� 
வ/வ9
 அைம�-�ள இட�ைத அவ� கா./னா�. ‘இ5ேக அவ�க� 
இ+�தா�கேளா இ�ைலேயா, தமி)� �லவ�கைள� ெத வ�ேதா� ஒ�றாக 
ைவ�-� ேபா2;
 வழ#க
 இ�த நா./� இ+�பைத நா
 பாரா.டேவ(�ம’ 
எ�; நா� 
எ(ணிேன�. 
 
ஆ;9க ம5கல
 
 
ெப+50ள�-#0# கிழ#ேக7�ள ஆ;9க ம5கலவாசி7
 c�-#0/ கா��ெவ� 
காேலஜி� தமி)� ப(/த+மான 0மாரசாமி பி�ைளெய�பவ� ைவ�தி+�த 
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சி�தாமணி, ப�-� பா.� எ�J
 இர(� %�களி� ஏ.�* �வ/க� என#0 
9�� கிைட�தன. அைவ தி+�தமான பிரதிகளாக இ+�தன. அவ� N.�#0* 
ெச�; ேத/னா� ேவ; %�க� கிைட#கலாெம�ற நிைனவினா� 
ெப+50ள�தி,+�- ஆ;9க ம5கல
 ெச�ேற�. 0மாரசாமி பி�ைளயி� 
ம+கராகிய ��தர<��தி�பி�ைள எ�பவ� அ5ேக இ+�தா�. அவ� த
 N./C�ள 
�வ/கைளெய�லா
 கா./னா�. பல பைழய ஏ�க� இ+�தன. அகநா:;, 
�றநா:2றி� 0ைற�பிரதி ஒ�;, சில�பதிகார உைர, தமி) நாவல� சாி�திர
 
எ�பைவ என#0# கிைட�தன. 
 
��தர<��தி� பி�ைள அP\� அ#கிரகார�தி� ஒ+ N./� எ� ஆகார�-#0 
ஏ2பா� ெச தா�. அ5ேக அ�; பக2ேபாசன
 ெச - ெகா(ேட�. என#0 அ�த 
N.�#கார� ெபாிய வி+�- நட�தினாெர�;தா� ெசா�ல ேவ(�
. அ�த 
வி+�-ணைவ உ(டேபா- அP\� ச
ப�தமான வரலா; ஒ�; என- நிைன=#0 
வ�த-. 
 
ஆ(டா� கவிராயெர�ற பிராமண வி�-வா� ஒ+வ� ஆ;9க ம5கல�-#0 
வ�தா�. ஆ;9க ம5கல
 ெபாிய ஊ�. ஆயிர�ெத.�� பிராமண� N�க� 9�� 
அ5ேக உ(ெட�;
, அவ+� விநாயக� ஒ+வெர�;
 ெசா�வா�க�. அ50�ள 
விநாயக+#0 ஆயிர�ெத( விநாயக ெர�ப- தி+நாம
. 
 
அPவள= ெபாிய ஊாி� ஆ(டா� கவிராய+#0 எ�ன காரண�தாேலா பசி#0 
உண= கிைட#கவி�ைல. அவ� வைச பா�வதி� வ�லவ�. பி2கால�-# 
காளேமகெம�; சில� அவைர* ெசா�வ-(�. பசி மி0தியா� அவ� 
வ+�தியேபா- ேகாப�தா�, “ஆ;9கம5கல�-#0 யா� ேபானாC
, ேசா; 
ெகா(� ேபா5க�, ெசா�ேன�, ெசா�ேன�” எ�; ெசா�,* சில வைச 
கவிகI
 பா/னாரா
. 
 
இ�த வரலா2;#0
 என#0# கிைட�த வி+�-#0
 ேந�மாறாக இ+�த-. 
“ஆ(டா� கவிராய� இ�த ஊைர� ப2றி இழிவாக* ெசா�,யி+#கிறா�. ஆனா� 
எ50
 சா�பிடாத �திய �திய உண=க� என#0 இ5ேக கிைட#கி�றனேவ!” எ�; 
உட� உ(ட ஒ+வாிட
 நா� ெசா�ேன�. 
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“ஆ
, அ�த இழிைவ� ேபா#0வத2காகேவ யா� வ�தாC
 இP\ரா� விேசஷமான 
வி+�- ெச வி�- அJ��வ- வழ#க
” எ�; அவ� விைட பக��தா�. 
 
ெவ�ள�தி� வி.ட தமி) 
 
ஆ;9க ம5கல�தி,+�- தி+*ெச�c� ெச�; ெச�திலா(டவைன� தாிசி�- 
ஆ)வா� தி+நகாி#0� ேபா * சில இட5களி� ஏ� ேத/வி.� மீ.�
 
தி+ெந�ேவ,#0 வ�ேத�. ெத20� �-�ெத+வி,+�த வ#கீ� ��ைபயா பி�ைள 
ெய�பவாிட
 சில ஏ�கI(ெட�; ேக�வி72; அ5ேக ெச�ேற�. அPN./20 
G ��பிரமணிய ேதசிக+ைடய சேகாதர+
 எ� ந(ப+மாகிய தி+>ட ராச�ப# 
கவிராய� வ�தி+�தா�. ��ைபயா பி�ைள#0 அவ� உறவின�. நா� வ�த 
காாிய�ைத* ெசா�னேபா- கவிராய+
 ��ைபயா பி�ைளயிட
 எ� க+�ைத 
எ��-* ெசா�னா�. 
 
“எ5க� N./� ஊ�#கா.� வா�தியா� ��தக5க� வ(/# 
கண#காக இ+�தன. எ�லா
 பL-ப.� ஒ/�- உபேயாகமி�லாம2 ேபா வி.டன. 
இட�ைத அைட�-# ெகா(� யா+#0
 பிரேயாசனமி�லாம� இ+�த அவ2ைற 
எ�ன ெச வெத�; ேயாசி�ேத�. அவ2றி� எ�ன இ+#கிறெத�; பா��பத2ேகா 
என#0� திறைம இ�ைல. அழகான அ*�� ��தக5க� வ�-வி.ட இ�த# கால�தி� 
இ�த# 0�ைபைய* �ம�- ெகா(/+�பதி� எ�ன பயென�; எ(ணிேன�. 
ஆ2றிேல ேபா.�விடலாெம�;
, ஆ/� பதிென./� �வ/கைள� ேத�ேபால# 
க./வி�வ- ச
பிரதாயெம�;
 சில 9திய ெப(க� ெசா�னா�க�. நா� 
அ�ப/ேய எ�லா ஏ�கைள7
 ஓ� ஆ/மாத
 பதிென.டா�ேததி வா #கா,� 
வி.� வி.ேட�” எ�றா�. அவ� அைத* ெசா�C
ேபா- சிறி-
 
வ+�த92றவராக# காண�படவி�ைல. என#0�தா� மன
 ம;கிய-. காிவல
 
வ�த ந�bாி� ஏ�கைள� தீ#0 இைரயா#கிய ெச திைய# ேக.டேபா- எ� 
உ�ள
 எ�ப/யி+�தேதா அ�ப/ேய இ50
 இ+�த-. தமிழி� ெப+ைமைய* 
ெசா�,ய ெபாிேயா� சில� அ- ெந+�பிேல எாியாம� நி�றெத�;
, நீாிேல 
ஆழாம� மித�தெத�;
 பாரா./யி+#கிறா�க�. அேத தமி) இ�; ெந+�பி� 
எாி�-
, நீாி� மைற�-
 �ற#கணி#க�ப�வைத அவ�க� பாராமேல ேபா  
வி.டா�க�. பா��- இர50வத20 நா
 இ+#கிேறா
. 
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“உ5க� N.� ஏ�கெள�லா
 ெவ�ள�திேல ேபா  வி.டனெவ�; 
ெசா�Cகிறீ�கேள. இ�ப/* ெச வ- நியாயமா?” எ�; வ+�த� ெதானி#0
 
0ர,� ேக.ேட�.  
 
அ�ேபா- திாி>ட ராச�ப# கவிராய�, “நா� வ�தி+�த சமய�தி� கைடசி� 
தடைவயாக ஏ.�* �வ/கைள வா #கா,� ேபா.�# ெகா(/+�தா�க�. நா� 
அைத� பா��ேத�. கைடசியி� மிYசியி+�த சில ஏ�கைள# ெகா(� ேபான ஒ+ 
ைபய� க�ன�தி� ஓ5கி ஓ� அைற அைற�- அ�த# க.ைட� பி�5கி உ�ேள 
iேராவி� ேம� ைவ�தி+#கிேற�. அைத எ��- வா+5க�” எ�; N.�#காரைர 
ேநா#கி* ெசா�னா�. 
 
அ�த# க.ைட# ெகாண��- எ� 9� ேபா.டா�க�. என#0 9�ேப எ, அ�த* 
�வ/ைய ஆரா *சி ெச தி+�தைமயா� பல ஏ�க� -(� -(�களாக# கிட�தன. 
அைவ தி+�Rவண நாத+லா 9த,ய சில பிரப�த5களி� ப0திகளாக இ+�தன. 
சில�பதிகார� -W#0கI
 கிைட�தன. அவ2ைற� ெபா;#கி எ��- 
ைவ�-#ெகா(ேட�. எL�-#க� ெதளிவாக=
 பிைழயி�றி7
 இ+�தன. 
அவ2ைற# காண# காண அக�படாம2 ேபான ஏ�களி� சிற�ைப நா� உண��- 
உண��- உ�ளழி�ேத�. 
 
‘சிற�பதிகார
’ 
 
தி+ெந�ேவ,யி,+�- திாி>ட ராச�ப# கவிராயைர7
 அைழ�-#ெகா(� 
அ
பா ச9�திர
 ெச�ேற�. இைடேய ஓ� ஊாி� ஓ� அபிஷி#த� (ைசவ�களி� 0+) 
N.�#0� ேபாேனா
. எ5கைள ெந��cர�தி� க(ட-
 அP N.�#காரராகிய 
அபிஷி#த� உ�ேள எL�- ெச�றா�. அவ+#0 எLப- பிராய
 இ+#0
, 
அவ+ைடய 0மார� ஒ+வ� எ5கைள வரேவ2றா�. பிற0 உ�ேள ெச�; ஒ+ 
பலைக எ��- வ�- தி(ைணயி� ேபா.டா�. ம2ெறா+ பலைகைய* 
�வேராரமாக* சா��தினா�. அPவா; ஆசன
 அைம�த=ட� உ�ளி+�- 
ெபாியவ� வ�தா�. காதி� ஆ; க./ ��தர ேவட9
, தைலயி� +�திரா.ச 
மாைல7
, கL�தி� +�திரா.ச க(/7
 அணி�- ெகா(� அவ� வ�- 
பலைகயி� ேமலம��-, “வா+5க�” எ�; எ5கைள வரேவ2றா�. அ�த 
அல5காரமி�லாம� சாதாரண மனிதராக ம2றவ� க(களி� பட#>டா- எ�ப- 
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அவ� எ(ண
 ேபாC
! அவ� எ�Jட� வ�த திாி>ட ராச�ப# கவிராய+#0� 
பழ#கமானவ�; அவ+ைடய உதவிைய� ெப;பவ�. 
 
நா5க� தி(ைணயி� அம��ேதா
, “எ5ேக வ�தீ�க�? அ/#க/ உ5கைள� 
ேபா�ற கனவா�க� இ5ேக விஜய
 ெச கிறா�க�. நா� அPவள= மாியாைத#0 
ஏ2றவன�ல. எ�ன விேசஷ
?” எ�றா�.  
 
“உ5களிட
 ஏ.�* �வ/க� இ+�பதாக# ேக�வி72ேற�. அவ2ைற� 
பா�#கலாெம�; வ�ேத�” எ�ேற�. 
 
“அ�ப/யா? உ5கI#0 எ�ன ேவ(�
?” எ�; ேக.டா�. 
 
நா�, “சில�பதிகார
 ேவ(�
” எ�ேற�. 
 
“சிற�பதிகாரமா? இ+#0
” எ�; அL�த�தி+�தமாக* ெசா�னா�. 
 
“சிற�பதிகார ம�ல; சில�பதிகார
” எ�; நா� இைட மறி�-* 
ெசா�ேன�. 
 
“சிற�பதிகார ெம�;தா� ெசா�ல ேவ(�
; நீ5க� சி; பி�ைள; உ5கI#0� 
ெதாியா-” எ�; >றியேபா- கவிராய�, “அ- கிட#க.�
. ��தக�ைத# கா.ட* 
ெசா�ல ேவ(�
” எ�றா�. 
 
“அPவள= �லபமாக# கா.ட 9/7மா? இ�ேபாெத�லா
 அவ2ைற� 
ெதாடலாேமா? ஸர�வதி Rைஜயி�தா� அ�*சைன ப(ணி� Rைஜ ெச - எ�#க 
ேவ(�
” எ�றா�. 
 
அவ� ேப*சி,+�- அவாிட
 ப(ட
 ஒ�;
 இராெத�ேற என#0� ேதா�றிய-. 
ஆனாC
 கவிராய� விடவி�ைல. அ�த� ெபாியவ+#0 உதவி ெச பவராைகயா�, 
அவ�0மாரைன அைழ�- உ�ேள ெச�;, “அ�த� ��தக�ைத# கா.�” எ�; 
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அதிகார ேதாரைணயி� >றினா�. அவ� எ��-# கா./னா�. ப�-� பதிைன�- 
�வ/க� இ+�தன; அைவ ஆகம ஏ�கI
 அ�திம# கிாிையைய� ப2றிய 
�வ/கIமாக இ+�தன. நா5க� ேபசாம� விைட ெப2;# ெகா(ேடா
.  
 
நா50ேனாி 
 
அ�ப/ேய நா50ேனாி ேபா  அ50�ள வானமாமைல மட�தி� ஏ� ேத/ேன�. 
அ5ேக எ�லா
 ஸ
�கி+த* �வ/களாக இ+�தன. ஒேர ஒ+ தமி)* �வ/ மா�திர
 
இ+�த-; அ-=
 ைநடத
. தகe� யா�திைர� பிரதி கிைட#0ேமா எ�ற க+�தா� 
பல N�களி� ேத/ேன�. கிைட#கவி�ைல. கண#0� தாத� எ�ற ஒ+வ� 
N.�#0� ேபா � பா��ேத�. ஏ.�* �வ/களி� கயி;கைளெய�லா
 உ+வி 
எ��-# ெகா(� ஒ+ கயி2றி� பல �வ/கைள# க./யி+�தா�க�. �வ/கைள# 
கா./C
 கயி;தா� அவ�கI#0� ெபாிதாக� ப.ட- கண#0* �+ைணகI
 
க
பராமாயண ஏ�கI
 கல�தி+�தன. அவ2றி� எ� க(ணி2ப.ட க
ப 
ராமாயண ஒ2ைற ஏ�கைள மா�திர
 ெப2;# ெகா(ேட�.  
 
கள#கா� 
 
நா50ேனாியி,+�- கள#கா.ைட அைட�ேத�. அ5ேக இர(� ைசவ மட5க� 
உ(�. அவ2;� ெத20 மட�தி20� ேபா � பா��ேத�. அத� தைலவராகிய 
சாமிநாத ேதசிகெர�பவ� க�வியிC
 0ண�திC
 சிற�தவராக இ+�தா�. நா� 
வ�த காாிய�ைத� ெதாி�- ெகா(ட அவ� உடேன தா
 �வ/க� ைவ�தி+�த மர� 
ப�தாய�தி� ஏணி ைவ�- ஏறி அ5கி+�த �வ/கைளெய�லா
 எ��-� ேபா.டா�. 
இர(� நா.க� இ+�- எ�லாவ2ைற7
 பா��ேத�. பல பிரப�த5கI
, 
�ராண5கI
, ஸ
�கி+த ��தக5கI
 இ+�தன. சிலவ2றி20� ெபய� 
இ�லாம� இ+�த-. நா� ெபய� எLதி ைவ�ேத�. 
 
ப�-� பா.� <ல
 9Lவ-
 அட5கிய பைழய பிரதி அ5ேக கிைட�த-. ஆன�த 
ெவ�ள�தி� <)கிேன�. “இத2காக நா� எPவள= அைல�தி+#கிேற�! 9�ேப 
கிைட�தி+�தா� எPவள= அJ>லமாக இ+�தி+#0
! இர(டாவ- பதி��#0 
இைத உபேயாகி�-# ெகா�ேவ�” எ�; >றி அைத� ெப2;# ெகா(ேட�. 
 
அைத� ெப2ற ச�ேதாஷ�தா� <�றாவ- நாI
 அ5ேக இ+�ேத�. அ�; அ5ேக 
உ�ள ஆலய�-#0* ெச�; ச�தியவாகீச ெர�J
 தி+நாம�ைத7ைடய 
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<��திைய� தாிசி�ேத�. மகா ம(டப�தி� 21 கதி�க� உ�ள c(க� இ+�தன. 
அ�த 21 கதி�கைள7
 ஒ+வ� த./னா�. <�; �தாயியிC
 உ�ள 21 �வர5க� 
9ைறேய உ(டாவைத# ேக.� விய�ேத�. ‘க�ைல ெம� கனியா#0
 வி*ைச’ 
எ�; மாணி#கவாசக� பா/யி+#கிறா�. அ5ேக க�ைல ெம�னர
பா#0
 வி*ைச� 
திற�ைத# க(� மி#க உவைக ெகா(ேட�. Nரமா��தா(ட பா(/யெர�பவ� 
தி+�பணி ெச த ஆலய
 அ- எ�; ெசா�னா�க�. 
 
பிற0, கிைட�த �வ/கைள எ��-# ெகா(� தி+ெந�ேவ, வழியாக# 
0
பேகாண
 வ�- ேச��ேத�. 
--------- 
 

அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
----112112112112    
தமி�� ேகாயி#தமி�� ேகாயி#தமி�� ேகாயி#தமி�� ேகாயி#    

 
0
பேகாண�தி20 வ�த=ட� என#0# கிைட�த சில�பதிகார� 
பிரதிகைளெய�லா
 ைவ�-# ெகா(� ஆரா �ேத�. அத� <ல
, அ/யா�#0 
ந�லா� உைர, அ+
பத=ைர எ�J
 <�ைற7
 தனி�தனிேய ஊ�றி� ப/�- 
ஒL50 ப��தலாேன�. அ�த <�றிJ� அ+
பத=ைர மிக=
 சிைத�த 
உ+வ�தி� இ+�தைமயா� அதைன உ+வா#கி� ப/�ப ெத�ப- சா�தியமாக 
இ�ைல. அ/யா�#0 ந�லா� அP=ைரைய* சில இட5களி� எ��-# 
கா.�வதனா� அதி� மதி�� உ(டாயி2ேறய�றி என#0# கிைட�த பிரதியினா� 
உ(டாகவி�ைல. ஆயிJ
 ெபா;ைமேயா� கவனி�த ெபாL- சில சில 
இட5களி� அ/யா�#0 ந�லா+ைரயி2 காண�படாத சில அாிய விஷய5க� 
இ+�தன. அவ2ைற# க(ட பிற0 அ+
பத=ைரைய� பி�J
 ஊ�றி� ப/#க� 
ெதாட5கிேன�. 
 
இைச நாடக* ெச திக� 
 
சில�பதிகார�தி� இைச நாடக ச
ப�தமான பல ெச திக� வ+கி�றன. அவ2ைற 
ஒL50 ப��த 9யC
ேபா- அ/யா�#0 ந�லா� ேம2ேகாளாக# கா.�
 
ெச 7.கI
 [�திர5கI
 மி#க விய�ைப உ(டா#கின. ச*ச�ட ெவ(பா, தாள 
ச9�திர
, ��தாந�த� பிரசாத
 எ�J
 %�க� என#0# கிைட�தன. அவ2ைற7
 
ஆரா �ேத�. மகா ைவ�திய நாைதயைர7
 அவ� தைமயனாராகிய ைவைய 



80 

 

இராம�வாமி ஐயைர7
 ச�தி�த கால5களி� சில�பதிகார�திC
 ேமேல ெசா�ன 
<�; %�களிC
 வ+
 ச5கீத விஷய5கைள அவ�களிட
 ெசா�,# கா.�ேவ�. 
அவ�களா� சில ஐய5க� நீ5கின. “தமிழி� இPவள= ச5கீத சா�திர5க� 
உ�ளனவா!” எ�; அவ�க� வி
மிதமைட�தா�க�. 0
பேகாண�தி� பரத 
நா./ய# கைல� பயி2சிைய7ைடய நேடச தீdிதெர�; ஒ+வ� இ+�தா�. 
அபிநய
, ைக வைகக� 9த,யவ2ைற� ப2றிய ெச திக� சிலவ2ைற அவாிட
 
ேக.�� ெதாி�- ெகா(ேட�. அP\ாிேலேய பரத சா�திர�தி2 கைரக(டவராக 
இ+�த ராய� ஒ+வாிடமி+�- பல ெச திகைள அறி�ேத�. சில ந.�வ�கைள 
அWகி அவ�க� 9கமாக� பல விஷய5கைள உண��ேத�. அவ�க� விஷய5கைள 
எ��-* ெசா�C
 ேபா-, “இ�த# கைலகைள7
 இவ2றி� இல#கண�ைத� 
�ல�ப��-
 %�கைள7
 தமி) நா./ன� ேபா2றி� பா-காவாம2 ேபானா�கேள!” 
எ�; இர50ேவ�. நா� இPவள= 9ய�;
 சில�பதிகார உைரயி� வ+
 
ெச திக� ஓரள= விள5கினேவ ய�றி 92;
 ெதளிவாக விள5கவி�ைல. ேயாக 
ச
ப�தமான விஷய5க� 9த,யவ2ைற# 0
பேகாண
 தாசி�தாராக இ+�த 
ஐயாசாமி சா�திாிகெள�பவாிட
 ேக.�� ெதாி�- ெகா(ேட�.  
 
�ெராபஸ� ஜூ,ய� வி�ேஸா� 
 
சில�பதிகார ஆரா *சி நட#ைகயி� 1891-ஆ
 வ+ஷ
 ஏ�ர� மாத
 பாாிV,+�- 
என#0 ஒ+ க/த
 வ�த-. நா� பதி�பி�த சீவகசி�தாமணிைய# க(� அந� 
நகர�தி� தமிழாசிாியராக இ+�த ஜூ,ய� வி�ேஸா� எ�J
 பிரY� அறிஞேர 
அதைன எLதியி+�தா�. சி�தாமணி� பதி�ைப# க(� அவ� மிக=
 
இ��2றதாக=
, சில�பதிகார
 9த,ய ம2ற நா�0 கா�பிய5கைள7
 நா� 
பதி�பி#க ேவ(�ெம�;
 அவ� ெதாிவி�தா�. அ�த# க/த�தி,+�- அவ+ைடய 
தமிழ��
 வண#க9
 �ல�ப.டன. ‘எ
9ைடய ��றமிைழ உ
9ைடய 
தையயினாேலேய வாசி�-#ெகா(டா� ஒ+ காகித
 எம#0 ம;ப/ யJ�பினா� 
மிக=
 ச�ேதாடமா யி+�ேபா
. �வாமி7ைடய கி+ைபெய�லா9
 வ+கெவ�; 
உ5க� Colleague and servant ஆயி+#கிேறா
’ எ�; அ#க/த�ைத 9/�தி+�தா�. 
அவ� கட� கட�த நா./� இ+�தாC
 ‘உண�*சிதா� ந.பா5கிழைம த+
’ 
எ�றப/ எ5க� உண�*சியினா� நா5க� அ�ப�களாேனா
. பாாி� நகர�தி� 
உ�ள ��தகசாைலயி� சில�பதிகார� பிரதி கிைட#0ேமா எ�; அவ+#0# க/த
 
எLதிேன�. உடேன அவ� விைட எLதினா�. 1891-ஆ
 வ+ஷ
 ேம மாத
 7-ஆ
 
ேததி அவ� எLதிய அ#க/த�தி�, ‘Bibliothique Nationale’ எ�கிற ெபாிய 
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��தகசாைலயி,+#கி�ற ஓராயிர
 தமி)# ைகெயL�-� ��தக5கெளம#0 
ந�றா � ெதாி7
. அைவகளி� List or Catalogue ப(ணிேனாமானா� அவ2;� 
சில�பதிகார
 இ�ைல. பைழய ��தக5கேளாெவ�றா� அ�த* சாைலயிேல 
மணிேமகைல ஒ+ ைகெயL�-� பிரதி உ(�, ஆனா� நா
 ேபான மாச
 எLதிய 
காகித�தி2 ெசா�னப/ அ�த� பிரதியி� ப2பல கவி7
 வா��ைத7
 எLதாம� 
வி./+#கி�ற-. அ�த� பிரதியிC
 <லமா�திர9ைரயி�றி வ+கிற-. அ- ஓைல� 
பிரதி யா0
. நா
 அைத# க�தாசியி ெலLதிேனா
, ந5க.சி; ��தக சாைலயிேல 
ைவ#க ஆதலா� நீரைத� பா�#க ேவ(�ேம� அ�த# க�தாசி� பிரதி 
அJ��ேவா
. நீரைத# க(�மி�லாத கவிகI
 வா��ைதகI
 ேபா.�� 
தி+�பியJ�பலா
” எ�; எLதினா�. 
 
தமி) நா./� த5க� பர
பைர* ெச�வமாக# க+த20ாிய ஏ�கைள நீ+#0
 
ெந+��#0
 இைரயா#கி வி.டவ�கைள� பா��- வ+�திய என#0� ப�லாயிர 
ைம�கI#க�பா� ஓாிட�தி� தமிழ�ைனயி� ஆபரண5க� மிக=
 சிர�ைதேயா� 
பா-கா#க� ெப;
 ெச தி ேமC
 ேமC
 விய�ைப உ(டா#கி வ�த-. ஆயிர
 
தமி)*�வ/க� பாாி� நகர�-� ��தகசாைலயி� உ�ளனெவ�பைத# க(�, 
‘இ5ேக உ�ளவ�க� எ�லா* �வ/கைள7
 ேபா#கி வி.டாC
 அ�த ஆயிர
 
�வ/கேளJ
 பா-கா�பி� இ+#0
’ எ�; எ(ணிேன�. மணிேமகைலைய7
 
நா� இைட யிைடேய ஆரா �- வ�ேதனாதலா� அத� பிரதி பாாிV,+�பதறி�- 
அ�ந(ப+#0* சில ப0திகைள� பிரதி ெச - அJ��
ப/ எLதிேன�. அவ� 
அPவாேற அJ�பினா�. அ- மி#க பிைழ7ைடயதாக இ+�தைமயா� ேம2ெகா(� 
அவ+#0* சிரம
 ெகாடாம� நி;�தி# ெகா(ேட�. 
 
தி+�ெப+�-ைற 
 
1891-ஆ
 வ+ஷ
 ேம மாத
 எ� 0மார� சிரYசீவி க,யாண ��தர�-#0 
உபநயன
 நைடெப2ற-. அேத கால�தி� தி+� ெப+�-ைறயி� மடபதியாக இ+�த 
க(ண�ப� த
பிராJைடய 9ய2சியா� அPவாலய 0
பாபிேஷக
 மிக=
 
சிற�பாக நைடெப2ற-. தி+வாவ�-ைற ஆதீன�தைலவ� அத2காக என#0 
அைழ�� அJ�பி7
 உபநயன ஏ2பா�கைள# கவனி#க ேவ(/யி+�தைமயா� 
அ�ேபா- அ5ேக ேபாக 9/யவி�ைல. ஆயிJ
 உபநயன
 நிைறேவறிய பிற0 
தி+�ெப+�-ைற ெச�; தாிசன
 ெச ேத�. அ5ேக7�ள ஆலய�ைத* சா��த 
��தகசாைலயி� சில ஏ.�*�வ/க� இ+�தன. அவ2ைற� பா��தேபா- என#0 
ேவ(/ய- ஒ�;
 கிைட#கவி�ைல. 
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0�ற#0/ 
 
தி+�ெப+�-ைறயி,+�- 0�ற#0/ ெச�; ஆதீன க��தைர7
 அ5ேக சி�ன� 
ப.ட�தி� இ+�த எ� ந(ப� ஆ;9க ேதசிகைர7
 க(� ேபசிேன�. மட�தி� 
தைலைம# 0மா�தாவாக இ+�த அ�பா�பி�ைளைய# க(�, தமி) ஏ.�* 
�வ/க� இ+#0மிட�ைத� ெதாிவி#க ேவ(�ெம�; 9�� எLதியி+�தைத 
ஞாபக�ப��திேன�. அவ� “இ+5க�” எ�; ெசா�, உ�ேள ெச�; ஒ+ 
�வ/ைய# ெகாண��- ெகா��தா�. அைத� பிாி�-� பா��ேத�. சில�பதிகார 
<ல9
 மணிேமகைல <ல9
 அதி� இ+�தன. சில�பதிகார�ைத� �ர./� 
பா��ேத�. <ல
 92;
 இ+�த-. பிரதி மிக=
 தி+�தமாக# காண�ப.ட-. 
 
“இ�த* �வ/ எ5ேக கிைட�த-?” எ�; ேக.ேட�. 
 
“இ5ேக அ+கி� 9தைல�ப./ எ�ற ஊாி� ஒ+ கவிராய� N� இ+#கிற-. அ5ேக 
%2;# கண#கான ஏ�க� உ�ளன. அ5கி+�- எ��- வ�ேத�” எ�றா� அவ�. 
 
“9தைல�ப./யா? விசி�திரமான ெபயராக இ+#கிறேத!” எ�; நா� ேக.டேபா- 
அவ�, “இ�ேபா- 9தைல�ப./ எ�; வழ50கிறா�க�; மிதிைல�ப./ எ�ற 
ெபய�தா� அ�ப/� ேப*� வழ#கி� மாறிவி.ட-” எ�றா�. 
 
என#0 உடேன அ�த ஊ+#0� ேபா � பா�#க ேவ(�ெம�ற ேவக
 
உ(டாயி2;. 
 
“இ5கி+�- அP\� எPவள= cர�தி� இ+#கிற-?” எ�; ேக.ேட�. 
 
அவ� எ� 0றி�ைப அறி�- ெகா(�, “அ+கி�தா� இ+#கிற-. ேபாகலா
” 
எ�றா�. 
 
மிதிைல�ப./ 
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அ�; பி2பகேல ஆதீனக��த� உ�தர= ெப2; அ�பா� பி�ைள7ட� 
மிதிைல�ப./ ெச�; அ�த# கவிராய� N.ைட அைட�ேத�. அ�ேபா- அ5ேக 
இ+�த கவிராயாி� ெபய� அழகிய சி2ற
பல# கவிராய� எ�ப-. அவைர# க(� 
ேபசி# ெகா(/+�ேத�. அவ� N./C�ள ஏ.�* �வ/கைள� பா��ேத�. அவ� 
N� தமி) மக� ஆலயமாக� ேதா2றிய-. அவ� த
9ைடய 9�ேனா�க� 
ெப+ைமைய எ��-ைர�தேதா� அவ�க� இய2றிய பாட�க� பலவ2ைற7
 
ெசா�,# கா./னா�. 
 
அவ�கIைடய 9�ேனா�க� 9�� ேசல�ைத* சா��த ஓBாி� வா)�தி+�தா�க�. 
அ#கால�தி� அவ�க� தாரம5கல
 ேகாயி,� தி+�பணி ெச த க./ய�ப 
9த,யா+ைடய ஆதரவி� இ+�தா�க�. அ�த# கவிராய�க� பர
பைரயி� அழகிய 
சி2ற
பல# கவிராயெர�பவ+#0 மிதிைல�ப./ைய ெவ5கள�ப நாய#கெர�ற 
ஜமீ�தா� ெகா��தா�. அ- 9த� அP\ாி� அழகிய சி2ற
பல# கவிராய� வா)�- 
வரலாயின�. 
 
இராமநாத�ர
 ேச-பதிகளிடமி+�-
, ம+5கா�ாி ஜமீ�தா�களிடமி+�-
 
சிவக5ைக ஜமீ�தா�களிடமி+�-
, �-#ேகா.ைட அரச�களிடமி+�-
 
அ�பர
பைரயின� பல பல பாி�கைள� ெப2றா�க�. 
 
“எ5க� 9�ேனா�க� யாைன�பாிசி� ெப2றா�க�. இேதா பா+5க�; இ-தா� 
யாைனக.�
 க�. அவ�கI#0* சிவிைகயி2 ெச�C
 ெகௗரவ
 இ+�த-. 
இ�ேபா- அ�த* சிவிைக அ�த� பழ5கால�ைத ஞாபக�ப��தி# ெகா(� இேதா 
இ+#கிற- பா+5க�” எ�; கவிராய� அPவிர(ைட7
 எ5கI#0* 
�./#கா./னா�.  
 
“எ5க� ெபாியவ�க� எPவளேவா பிரப�த5க� இய2றியி+#கிறா�க�. எPவளேவா 
மானிய5கைள� ெப2றா�க�. அவ�க� ஈ./ய ெச�வ�ைத இ�ேபா- நா5க� 
அJபவி#கிேறா
. ஆனா� அவ�கைள� ேபா�ற தமிழறிேவா வா#ேகா என#0 
இ�ைல. இ5ேக ேமைல N./� 0மாரசாமி# கவிராய� எ�ற எ� தாயாதி ஒ+வ� 
இ+#கிறா�. அவ� நா�றாக� ப/�தவ�” எ�; ெசா�னா�. அவ� அ�ப/ 
அட#கமாக* ெசா�,# ெகா(டாC
 அவ+#0� தமிழ�� இ+�த-; பர
பைர 
வி�ைதயாதலா� ெச 7� இய2;
 பழ#க9
 சிறி- உ(�. இ�த# 0�
ப�ைத* 
சா��த சில 9தியவ�கI#0 அ�த� பழ#க
 ந�றாக இ+�த-. 
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அவ� N./,+�த �வ/கெள�லா
 மிக=
 தி+�தமாக இ+�தன. ஓ� ஏ./�ேம� 
�றநா:; உைர, சில�பதிகார உைர எ�ற 0றி�� இ+�த-. 0+டJ#0# க( 
கிைட�த- ேபால என#0 அளவ2ற ஆன�த
 உ(டாயி2; பிாி�-� பா��ேத� 
�றநா:; ம.��தா� இ+�த-; சில�பதிகார உைர இ�ைல. ேவ; �வ/கேளா� 
கல�- இ+#0ேமா எ�; ேத/�ேத/� பா��ேத�. கிைட#கேவ இ�ைல. 
‘எ�Jைடய -ரதி+Hட
’ எ�ெற(ணி மன
 ைந�ேத�. 
 
‘தி+விைளயாட2 பயகர மாைல’ எ�ற ஒ+ பிரப�த
 உைரேயா� கிைட�த-. 
‘தி+விைளயாட2 பய5கரமாைல’ எ�ற ெபயேரா� ஒ+ சிறிய %� மிக�பிைழயாக 
அ*சி,+�பைத நா� ப/�தி+#கிேற�. அத20� பய5கரமாைல எ�; ஏ� ெபய� 
வ�தெத�ப- விள5காமேல இ+�த-. மிதிைல�ப./யி� கிைட�த பிரதியி2 
பயகரமாைல எ�ற ெபய� இ+�த- க(� உ(ைம விள5கிய-. பய�ைத நீ#0
 
மாைல எ�J
 ெபா+ைள� த+
 பயஹரமாைல, பய5கர மாைலயாகி அ*ேசறியைத 
நிைன�- சிாி�ேத�. அ�%ைல இய2றியவ� Nரப�திர# க
பெர�ற �லவெர�; 
அ�பிரதியா� ெதாிய வ�த-. என#0 அ�த N.ைட வி.� வர மனமி�ைல அழகிய 
சி2ற
பல# கவிராயைர, “இ�J
 இ�த� ப#க5களி� ஏ.�* �வ/க� கிைட#0
 
இட
 இ+�தா� ெசா�லேவ(�
” எ�ேற�, அவ�, “இ5ேக அ+கி� ெசP\ாி� 
உறவின� இ+#கி�றன�. எ5க� பர
பைரயி,+�- ஒ+ கிைள அ5ேக 
ேபாயி+#கி�ற-. அ50
 இவ2ைற� ேபா�ற ஏ�கைள# காணலா
. ம2ெறா+ 
கிைள காைர*[ரா�ப./யி� இ+#கிற-. இ�ேபா- க�5ேகாைடயாக இ+�பதா� 
அ5ேக உ5களா� ேபாவ- சிரம
” எ�றா�. �ைதய� இ+#0மிட�ைத ஒ+வ� 
என#0* ெசா�,யி+�தா� அPவள= ச�ேதாஷ
 உ(டாகியிரா-; அPவள= 
மகி)*சியி� <)கிேன�. 
 
கவிராயாிட
 �றநா:2ைற7
 பயகர மாைலைய7
 <வ+லாைவ7
 ேவ; சில 
%�கைள7
 ெப2;#ெகா(� ெசP\+#0� ேபாேன�. அ5ேக ெச�; 
த5கியவ�களி� 9�ேனா� சி2ற
பல# கவிராய� எ�பவ�. ேச-பதியி� மீ- 
தளசி5கமாைல எ�J
 பிரப�த
 ெச தவ� அவ�. அவ� N./C
 பல �வ/க� 
இ+�தன. ஆனா� சில�பதிகார� பிரதிைய# காணவி�ைல. ஏேதா ஒ+ �வ/யி� 
<�; ச5க5கைள7
 ப2றிய வரலா2ைற� ெதாிவி#0
 ஒ+ ெபாிய அகவ� 
இ+�த-. அதைன� பா��-� பிரதி ெச - ெகா(ேட�. இ�த� பிரயாண�தி� 
அ�பா� பி�ைளயி� ச�லாப�ைத மி0தியாக� ெப2ேற�. அவ� சிேலைடயாக� 
ேப�வ- மிக அ+ைமயாக=
 அழகாக=
 இ+#0
. அதனா� ெபாL- ேபானேத 
ெதாியவி�ைல. 
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ம+தபா(/ய� �க) 
 
ெசP\ாி,+�- 0�ற#0/#0 வ�- ஆதீன க��தாிட
 மிதிைல�ப./யி� 
சிற�ைப� ப2றி� ெதாிவி�ேத�. அ�ப/ேய சி;வய� ெச�; அPவிட�- 
ஜமீ�தாராகிய 9�-ராம,5க� ேதவைர� பா�#க எ(ணி� �ற�ப.ேட�. 
வரேவ(�ெம�; பல 9ைற அவ� ெதாிவி�த-(�, அவ� ச5கீத�திC
, 
தமிழிC
 வடெமாழியிC
 விேசஷமான அபிமான9ைடயவ�. ெதC5கி� ந�ல 
பழ#க9�ளவ�. இராம,5க
பி�ைள எ�ற தமி) வி�-வாJ
 தி+#ேகாH/]� 
சாமிநாத சா�திாிக� எ�ற ஸ
�கி+த ப(/த+
 அவ+ைடய ஆ�தான 
வி�-வா�களாக இ+�தன�.  
 
எ�Jைடய வரவினா� மி#க மகி)*சி ெகா(� ஜமீ�தா� பலவா; உபசாி�தன�. 
0�ற# 0/ைய*சா��த இட5களிெல�லா
 ஜன5க� ம+தபா(/யைர� ப2றிய 
வரலா;கைள7
 ெகாைடைய7
 பாரா./7
 அவைர�ப2றிய தனி�பாட�கைள* 
ெசா�,7
 இ��2றன�. 
 
சி;வய� ஜமீ�தா+
 பல வரலா;கைள* ெசா�னா�. “நா� வசி�-வ+
 இ�த 
மாளிைக ம+தபா(/ய� இ+�த அர(மைனயா0
. அதனா� இP\+#0 
அர(மைன* சி;வயெல�J
 ெபய� உ(டாயி2;. சிவக5ைக ஸம�தான�-� 
தைலவ�கI� அவைர� ேபால� �க) ெப2றவ� சிலேர. த
9ைடய Nர�தா� 
ஸம�தான� தைலைமைய அவ� ெப2றா�. அவ� மி#க ெத வ ப#திைய உைடயவ�. 
பல �தல5களி� அவ� தி+�பணி ெச தி+#கிறா�. 9#கியமாக# 0�ற#0/யி� 
சில ம(டப5கைள# க./யி+#கிறா�. அவரா� ெச�ப
 ெச ய�ப.ட தி+#0ள
 
ம+தா�ாி எ�ற ெபயேரா� இ�ேபா-
 விள50கிற-. அவ+ைடய ஆ�தான�தி� 
இ+ப�ெதா+ தமி) வி�-வா�க� இ+�தா�க�. அவைர� பாரா./ அவ�க� பா/ய 
ெச 7.க� பல உ(�.” ஜமீ�தா� ம+த பா(/ய+ைடய க�வியிC
 
ெகாைடயிC
 Nர�திC
 ஈ�ப.டவராத,� மணி#கண#காக அவ� �கைழ 
இPவா; ெசா�,# ெகா(/+�தா�. நா� சில�பதிகார
 பதி�பி#க 
எ(ணியி+�ப- ெதாி�-, த
மாலான ெபா+Iதவி ெச வதாக* ெசா�னேதா� 
எ�னா� அJ�ப� ெப2றவ+
 த
 ஆ�தான வி�-வாJமாகிய தி+மா:�# 
கி+Hைணயைர எ�த* சமய�தி� ேவ(�மானC
 வ+வி�- உபேயாகி�-# 
ெகா�ளலாெம�;
 ெசா�னா�.  
 



86 

 

நா� அவாிட
 விைட ெப2;#ெகா(� மிதிைல�ப./, ெசP\ெர�J
 
இர(/ட5களிC
 கிைட�த �வ/கேளா� 0
பேகாண
 வ�- ேச��ேத�. 
 
மிதிைல�ப./� பிரதிைய ைவ�-#ெகா(� பா��ததி� சில�பதிகார
 பல 
இட5களி� தி+�தமைட�த-. பல இட5களி� பாட�கI#0� தைல��க� 
இ+�தன. அ�த� பிரதிைய ஆராய ஆராய மிதிைல�ப./யி� சிற�� ேமC
 ேமC
 
�ல�ப.ட-. மணிேமகைலைய7
 இைடயிைடேய ஆரா �தைமயா� அதிC
 பல 
தி+�த5க� கிைட#0ெம�; ெதாி�த-. அைத� பிற0 பா��-# ெகா�ளலாெம�; 
சில�பதிகார�ைத* ெச�பY ெச ய� ெதாட5கிேன�. மிதிைல�ப./� பிரயாண
 
ேந��திராவி.டா�, கல5கியி+�த எ� மன�தி� அைமதி ேத�றியிரா-. அ�த 
நிைனவினாேலதா� மிதிைல�ப./ைய� ப2றி� பி2கால�தி�, “தமி) நா./� 
எPவளேவா �(ணிய �தல5க� இ+#கி�றன. சிவ �தல5கI
 விHW 
�தல5கI
 ��பிரமணிய �தல5கI
 பல உ�ளன. அவ2ைற� ேபால� தமி)� 
ெத வ
 ேகாயி� ெகா(��ள �தல5கI� ஒ�றாகேவ மிதிைல�ப./ைய நா� 
க+தியி+#கிேற�” எ�; எLதிேன�.  
------------  
 

அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
----    113113113113    
ஹி&தயாலய ம&த%ப� ேதவ�ஹி&தயாலய ம&த%ப� ேதவ�ஹி&தயாலய ம&த%ப� ேதவ�ஹி&தயாலய ம&த%ப� ேதவ�    

 
ேவ; N� 
 
எ� பிரயாண5கI
 ஆரா *சி7
 விாிய விாிய எ� தமி)# 0�
ப9
 தமி)%2 
ெச�வ9
 அதிகமாயின. அவ2ைற� பா-கா�பத20� ேபாதிய வசதி 
அவசியமாயி2;. நா� இ+�த N./�, ேமC
 ேமC
 நா� ெகாண��- ேச�#0
 
ஏ.�* �வ/கைள ைவ�பத20
, அ�ப�கIட� இ+�- ஆரா *சி ெச வத20
 
இட
 ேபாதவி�ைல. ஆதலா� 1891-ஆ
 வ+ஷ
 ஜு � மாத
 9த� 9�பி+�த 
ப#த�ாி அ#கிரகார�திேலேய வடவ(ைட# ேகா/யிC�ள ஒ+ ெம�ைத N.ைட 
மாத
 B.6 வாடைக#0� ேபசி அதிேல இ+�- வரலாேன�. 
 
�திய N.�#0 வ�த=ட� ந�ல �வ/கைள ேமC
 ேத/� ெதா0#கலாெம�;
 
பல மாணா#க�கI#0� பாட
 ெசா�லலாெம�;
 பலைர ைவ�-# ெகா(� 
தமிழாரா *சி ெச யலாெம�;
 எ� ேயாசைன விாி�த-. 
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எ� 0மாரJ#0 உபநயன
 நைடெப2றேபா- பல கனவா�க� பலவைகயான 
உதவிக� ெச தன�. அவ�கI� ஊ2;மைல ஜமீ�தாராகிய ஹி+தயாலய 
ம+த�ப� ேதவ+
 ஒ+வ�. அவ ைர� பா��-� ேபசி� பழகேவ(�ெம�ற வி+�ப
 
என#0 ெந�நாளாக இ+�த-. தி+ெந�ேவ,� ப#க5களி� பிரயாண
 ெச த 
ேபாெத�லா
 அ�ப/ேய ஊ2;மைல ேபா � பா�#க எ(ணியி+�-
 
9/யவி�ைல. ஊ2;மைல#0� ேபாவைதேய 9#கிய ேநா#கமாக ைவ�-# 
ெகா(� �ற�ப.டாெலாழிய அ�த# க+�- நிைறேவறாெத�; ேதா�றி2;. 
ஆதலா� மிதிைல�ப./யி,+�- வ�த சில நா.கI#0� பிற0 ஊ2;மைலைய 
ேநா#கி� �ற�ப.ேட�. 
------------ 
‘நா� க(ட-
 ேக.ட-
’ எ�J
 ��தக�திC�ள ‘பர
பைர# 0ண
’ எ�J
 8-
வ- க.�ைரைய� பா�#க. 
---------- 
வி#கிரமசி5க�ர
 
 
அ*சமய
 நா� ஏ� ேதடாத இட5கI#0
 ெச�; பா��- வரலாெம�; 
எ(ணிேய �ற�ப.ேட�. ஆைகயா� ேநேர வி#கிரமசி5க�ர
 ெச�ேற�. சிவஞான 
ேபாத�தி20� திராவிட மகாபாHய
 இய2றிய தி+வாவ�-ைற G சிவஞான 
9னிவ� உதி�த அP\ாி� அவ� பிற�த N� இ+#கிற-. அ5ேக என#0 
உபேயாக�ப�
 %�க� எைவேயJ
 கிைட#கலாெம�; நிைன�ேத�. ேபா � 
பா��தேபா- ஒ�;
 கிைட#கவி�ைல. 
 
அPN./� ஒ+வைர* ச�தி�ேத�. அவ� அP\�� ப�ளி# >ட�- உபா�தியாய�. 
அவைர எ�த ஊெர�; விசாாி�தேபா-, “கைடயந�b�” எ�; ெசா�னா�. 
 
“அ�ப/யா? ச�ேதாஷ
. உ5க� N./ேல பைழய தமி) ஏ.�* �வ/க� உ(டா?” 
எ�; ேக.ேட�. 
 
N( அபவாத
 
 
“மி0தியாக இ+�தன. எ�லாவ2ைற7
 ஒ+வ� ெகா(� ேபா  வி.டா�” எ�; 
அவ� ெசா�னா�. 
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“யா� அவ�?” எ�; மி#க ஆவேலா� ேக.ேட�. 
 
“0
பேகாண
 சாமிநாைதய� ெகா(� ேபா  வி.டா�” எ�றா� அவ�. என#0 வ�த 
சிாி�ைப அட#கி# ெகா(ேட�. 
 
“அவ� எ�ன �வ/கைள# ெகா(� ேபானா�?” 
 
“எPவளேவா �வ/க� இ+�தன. எ�லாவ2ைற7
 அவ� ெகா(� ேபா  வி.டா�.”  
 
அவ+#0 எ�ைன இ�னாெர�; ெதாியா-. அ5ேக எ�Jடனி+�த அ�ப�க� 
ஒ�;
 விள5காம� விழி�தா�க�. இ�த அபவாத
 இ�J
 எPவள= cர
 
விாிவைட7
 எ�பைத� ெதாி�- ெகா�Iவத2காகேவ நா� ேமC
 ேமC
 பல 
ேக�விகைள# ேக.ேட�. அவ� த
 N./� பல அ+ைமயான ஏ�க� 
இ+�தனெவ�;
 அவ2ைற நா� ெகா(� ேபா வி.டதாக=
 உ;தியாக* 
ெசா�னா�. எ�னா� சிாி�ைப அட#க 9/யவி�ைல. ம2ற அ�ப�கI#0 விஷய
 
விள5க ேவ(�ெம�ெற(ணி* ெசா�ல� ெதாட5கிேன�. 
 
‘இவ� எ�ைன� ெதாி�- ெகா�ளாம� Nணான அபவாத
 �ம�-கிறா�. நா� 
கைடயந�b+#0� ேபான-(�. இவ� N./� ஏ� ேத/ய-
 உ(�. ஆனா� 
இவ� ெசா�Cவ-ேபால அ5ேக கண#கி�லாத ஏ.�* �வ/கைள நா� 
காணவி�ைல. அP\+#0� ேபான=ட� இவ� N� ஒ+ வி�-வா� Nெட�; 
ெதாி�- ேபா  விசாாி�ேத�. N./� இ+�தவ�, ‘ஏ�கெள�லா
 ம*சி� 
இ+#கி�றன’ எ�றா�. ேமேல ஏறி� பா��ேத�. இர(� <�; ெப./க� 
இ+�தன. பல காலமாக# கவனி#க�படாம� இ+�தைவெய�; அவ2ைற� 
பா��த=டேன ெதாி�த-. ஒ+ ெப./ைய� திற�- ைக ைவ�ேத�. எ,� �L#ைக 
மயமாக இ+�த-. எ, தமி) %ைல உ(� ஜீரணி�த- ேபாக, வி.� ைவ�த 
-(�கேள அ��L#ைகேயா� இ+�தன. அ�த� ெப./களிC�ள சிைத�த 
�வ/கைள7
 -(�கைள7
 எ��-� த./# ெகா./� பா��தேபா- 
அR��தியான சி�தாமணி ஏ� மா�திர
 கிைட�த-. அைத எ��-# ெகா(ேட�. 
அ�த� ெப./#0� இ+�த ேவ; பதா��த5கைள ைவ�-# ெகா(� நா� எ�ன 
ெச ய� ேபாகிேற�. உ(ைம இ-தா�!” 
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இPவா; ெசா�, வி.�, “நீ5க� அ�ேபா- அ5ேக இ+�தீ�களா?” எ�; அ�த 
உபா�தியாயைர# ேக.ேட�. ேசா��த 9க�ேதா� அவ�, “நா� ெதாியாம� ெசா�, 
வி.ேட�. நா� அ�ெபாL- அ5ேக இ�ைல. வி�9ைற#0 ஊ� ேபாயி+�தேபா- 
எ� N./� இ+�தவ�க� அ�ப/* ெசா�னா�க�” எ�றா�. 
 
“ந�ல ேவைள. இ�த அபவாத�ைத எ�னிட
 ெசா�னதா� உ(ைம எ�ேலா+#0
 
விள5கிய-. ேவ; யாாிடமாவ- ெசா�,யி+�தா� நீ5க� ெசா�Cவைத 
உ(ைமயாகேவ எ(ணியி+�பா�க�. நா� பிைழ�ேத�” எ�ேற�. 
 
பிற0 வி#கிரமசி5க�ர�தி,+�- ஒ+ வ(/ ைவ�-# ெகா(� ஊ2;மைல#0� 
ேபாேன�. 
 
ேதா2ற
 
 
வ(/ ஊ2;மைலைய அWகியேபா- எதிேர சாைலயி� ஒ+ சி; பைட வ�த-. 
அைத# க(ட=ட� எ�Jட� வ�த ஒ+வ�, “அேதா, ஜமீ�தா� வ+கிறா�” எ�றா�. 
நா� உடேன வ(/ைய நி;�த* ெச - கீழிற5கிேன�. 
 
நா� இற5கிய=ட�, “மிக=
 ச�ேதாஷ
. த5கைள வரேவ2க�தா� இ�த வழியாக 
வ+கிேற�” எ�; ஒ+ க
iரமான ெதானி ேக.ட-. நிமி��- பா��ேத� ேவ.ைட# 
ேகால�தி� ஒ+ Nர� நி�றா� �2றிC
 பா��ேத�. அவைர* [)�- 
ஆ7தபாணிகளாகி� பல மறவ�க� மி#க வண#க�ேதா� நி�றா�க�. பல நா க� 
உட� வ�தன. ‘ந
ைம வரேவ2கவா இ�த ேவ.ைட# ேகால�ேதா� வ�தி+#கிறா�. 
இவ� பழ5கால�- Nரைர� ேபாலவ�லேவா இ+#கிறா�?” எ�; எ(ணிேன�. 
எ� க(க� அவ+ைடய ேதா2ற�தி� ஈ�ப.� அ/ 9த� 9/ வைரயி� ேநா#கின. 
அவ+#0 அ�ேபா- பிராய
 ஐ
ப-#0 ேம� இ+#0
. 
 
“அPவிட�தி� சிரம
 ைவ�-# ெகா�வாேன�? நா� அர(மைனயிேல வ�- 
க(/+�ேபேன” எ�; ��னைக7ட� ெசா�ேன�. 
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“நீ5க� வ+வதாக எLதிய- 9த� ஒPெவா+ நாI
 எதி� பா��-# ெகா(ேட 
இ+#கிேற� ேநேர அர(மைன#0* ெச�C5க�. சிறி- cர
 ேபா  வ�- 
வி�கிேற�” எ�; ெசா�, அவ� �ற�ப.டா�. 
 
நா� அர(மைனைய அைட�ேத�. என#0 மிக=
 வசதி7�ள ஜாைக ஹஜார 
வாச,� ெம�ைதயி� அைம�தி+�தா�க�. ேபான=ட� �நான�தி20 ேவ(/ய 
ஏ2பா�க� ெச ய� ெப2றன. பிற0 சி2;(/கIட� காபி7
 கிைட�த-. 
எ�லாவ2ைற7
 9/�-#ெகா(� எ.� மணி#0 ஆ�தான�-#0� ேபாேன�. 
அ5கி+�த ஜமீ�தா� எ�ைன# க(ட=ட� எL�-, “இ+#க ேவ(�
” எ�; 
உபசாி�தா�. அPவிட�தி� நா�0 �லவ�க� உட� இ+�தன�. 9�-Nர� �லவ�, 
அ(ணாமைல� �லவெர�; இ+வ� ெபய�க� மா�திர
 ஞாபக
 இ+#கி�றன. 
நா� அம��ேத�. 
 
தமி)� பயி2சி 
 
ஜமீ�தா� அ�த நா�0 �லவ�கIட� தி+வாைன#கா� �ராண
 ப/�-# 
ெகா(/+�தா�. என#0 அவ� சில சமய5களி� சில தமி)* ெச 7.கI#0� 
ெபா+� ெதாிவி#0
ப/ க/த5க� எLதிய-(�. அ�த* ெச 7.க� 
க/னமானைவயாக=
 பாட
 ேக.டவ�கI#க�லாம� ஏைனேயா+#0 எளிதி� 
விள5காதனவாக=
 இ+#0
 “ஒ+ ஜமீ�தா� இ�ப/# க/னமான ெச 7.கைள� 
ேத��ெத��-* ச�ேதக
 ேக.கிறாேர. ம2ற* ெச 7.கெள�லா
 விள5கி 
வி.டனவா? அவ2ைற� ப/#கிறாரா?” எ�; சி�தைன ெச ேவ�. ேநாிேல 
ஜமீ�தா� �லவ�கேளா� இ+�- தமி) %�கைள� ப/�- இ��;வைத# 
க(டேபா- அவ+ைடய தமி)� பயி2சியி� அளைவ ஊகி�-# ெகா(ேட�.  
ஒ+ �லவ� ஒ+ பாடைல� ப/�தா�. உடேன ம+த�ப� ேதவ�, “உ�தரவாக ேவW
” 
எ�; எ�ைன ேநா#கி# >றினா�. நா� �த
பி�-வி.ேட�. அவ+ைடய 
ேப*சிேல காண�ப.ட விநய�தா� அத20# காரண
. 
 

“எ�லா�#0
 ந�றா
 பணித� அவ+�I
 
ெச�வ�#ேக ெச�வ� தைக�-” 

 
எ�; தி+வ�Iவ� ெசா�,யி+#கிறா�. அத20 இல#கியமாக இ+�தா� ஜமீ�தா� 
நா� எ�ன ஆசாாியனா? வயசி� 9தி��தவனா? ‘உ�தரவாகேவW
’ எ�; 
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ெசா�ன வா��ைதயிேல அவ+ைடய ெப+�த�ைம7
, தமிழிC�ள கைர கட�த 
அ��
 ெதானி�தன ‘பழ5கால�தி� Nர9
 ெகாைட7
 க�வி79ைடயவராக 
இ+�த சி2றரச�க� இ�ப/�தா� இ+�தி+�பா�கேளா!’ எ�; நா� நிைன�- 
உ�ள�-� அவைர� பாரா./ேன�. அ�த� பா.�#0� ெபா+� ெசா�ல� 
ெதாட5கிேன�. அ�தைகய ரVக�கI
 இட9
 கால9
 கிைட#0
ேபா- என#0 
உ(டா0
 உ�ஸாக�-#0 அள= ஏ-? க+�-, பத� ெபா+�, விேசஷ உைர 
எ�லா
 ெசா�, எL�- 9த,ய ஐ�- இல#கண* ெச திகைள7
 அைம�-* 
ெசா�ேன�. எL-சி�திர
 ேபா,+�- ஜமீ�தா� ேக.டா�. ேமேல இர(� 
பாட�க� நட�தன. மணி ப�- அ/�த-. ��தக�ைத# கீேழ ைவ�-வி.� ஜமீ�தா� 
எL�தா�. “இ-வைரயிC
 அJபவி#காத ேபரான�த�ைத இ�; அJபவி�ேத�. 
ேநரமாயி2; ேபா � ேபாஜன
 ெச - ெகா�ள ேவ(�
” எ�; உபசாி�தா�. 
 
ம�தியா�ன
 என#0# கிைட�த வி+�த9த�ைத தமி) நிைனேவா� உ(� 
மகி)�ேத�. நா� க(ட கா.சிகெள�லா
 க(W#0 வி+�தாக இ+�தன. அ5ேக 
பழகிய மனித�கI
, ேவைல பா�#0
 உ�திேயாக�த�கI
 மிக=
 தி+�தமாக 
இ+�தா�க�. மணி# கண#0� பிசகாம� ஒPெவா+ காாிய9
 நட�- வ�த-. 
ஹஜார வாச,� கால�ைத� ெதாி�- ெகா�வத20 மண2 க/கார
 
ைவ�தி+�தா�க�. இட5கெள�லா
 தி+�தமாக=
 ��தமாக=
 இ+�தன. 
உ�திேயாக�த�களி2 ெப+
பாேலா� தமிைழ ந�றாக� ப/�தவ�க�. 
 
கால� ேபா#0 
 
ஹி+தயாலய ம+த�ப� ேதவ+ைடய கால� ேபா#ைக உண��- நா� 
விய�பைட�ேத�. வி/ய2காைல நா�0 மணி#ேக அவ� எL�- வி�வா�. காைல# 
கட�கைள 9/�-#ெகா(� பா� சா�பி.� வி.� 6 மணி#0� �ற�ேத 
உலா=வத20� பாிவார5கIட� �ற�ப�வா�. யாைன#>ட
, 0திைர�ப�தி, 
காைளக� க.�மிட
 எ�லாவ2ைற7
 பா�ைவயி.�# ெகா(ேட ெச�வா�. 
ஊைர* �2றி7�ள சாைலகளி� ஒPெவா+ சாைல வழியாக* ெச�; உலாவி 
வ+வா�. அ�த* சாைலகெள�லா
 அவராேலேய அைம#க�ப.டைவ; இ+�ற9
 
மர5கைள� பயிரா#கி* சாைலகைள ஒ+5காக ைவ�தி+�தா�. ேதா.ட5க� ந�ல 
9ைறயி� வள�#க�ெப2; வ�தன. உலாவிவி.� வ�- எ.� மணி 9த� ப�-மணி 
வைரயி� தமி)� �லவ�கIட� இ+�- தமி) %�கைள� ப/�பா�. �திய 
%�கைள� ப/�பேதா� பைழய %�கைள7
 ப�9ைற ப/�- இ��;வா�. 
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அவ+ட� இ+�த வி�-வா�க� ந�ல வி�-வ� பர
பைரயின�; சில 
பிரப�த5கைள இய2றியி+#கிறா�க�; பல வ+ஷ காலமாக அவ+ைடய ஆ�தான 
வி�-வா�களாகேவ இ+�தா�க�. ப�- மணி#0ேம� க*ேசாி# க.�#0* ெச�; 
ஸம�தான ச
ப�தமான ேவைலகைள# கவனி�பா�. பிற0 �நான
, ஆகார
 
9த,யவ2ைற 9/�-# ெகா(� மீ.�
 பி2பக� இர(� மணி#0� தமி) %� 
ப/#க உ.கா+வா�. நா�0 மணி வைரயி� ப/�-வி.� ஆ; மணி வைரயி� 
ஸம�தான ச
ப�தமான ேவைலகைள� பா�ைவயி�வா�. ஆ; மணி#0ேம� 
த
ைம� பா�#க வ�தவ�கI#0� ேப./ அளி�பா�. த
 0/கIைடய 0ைறகைள 
விசாாி�பா�. அவ�க� அவ2ைற ஓைலயி� எLதிய நீ.�வா�க�. 
அவ2ைறெய�லா
 பிற0 பா��- ம;நா� த
 க+�ைத* ெசா�Cவா�. 
ேவ2jாி,+�- வ�தவ�கI#0* சிறி-
 0ைறவி�றி உபசார
 நைடெப;
.  
 
ஆலய
 
 
மாைலயி� ஆலய�-#0* ெச�வா�. அ5ேக நவநீத கி+Hண�வாமியி� ஆலய
 
இ+#கிற-. ஹி+தயாலய ம+த�ப� ேதவ+ைடய ஆ.சியி� நி�திய ைநமி�திக5க� 
மிக* சிற�பாக நைடெப2றன. ஜமீ�தா+#0 நவநீத கி+Hணேர 0லெத வ
. 
ஆலய
 சிறிதாக இ+�தாC
 ெபாிய ேகாயி�கI#0 நைடெப;வன ேபா�ற 
சிற��#கைள அ5ேக பா�#கலா
. பல வ�#கா�ன5கI
, லா�, ல.�, ஜிேலபி, 
ேத50ழ� 9த,ய பdியவைககI
 க(ணபிராJ#0 நிேவதன
 ெச ய�ப�
. 
எ�லா
 ��-+#0 ெந யா2 ெச வா�க�. ஒ+ லா� உாி�த ேத5காயள= இ+#0
. 
ேத50ழ� ெபாிய ச�த#க� அள= இ+#0
. அ�த� பிரசாத5கைள ெவளி]ாி,+�- 
வ�த வி+�தின�கI#0 எ��தJ�ப* ெச வ- ஜமீ�தா� வழ#க
. 
 
மாைலயி� ம+த�ப� ேதவ� �வாமி தாிசன
 ெச வா� அ5ேக ந�ல பா.�#கைள* 
சில ச5கீத வி�-வா�க� பா/#ெகா(ேட இ+�பா�க�. 
 
இPவள= ஒL5காக=
 திறைமயாக=
 அவ� நட�தி வ�த ஆ.சிைய 
ேவறிட5களி� நா� பா��ததி�ைல. சிறிய ஜமீனாக இ+�தாC
 அவ� அத20� த
 
ஆ.சி 9ைறயா� ெப+ைமைய உ(டா#கினா�. அவ� ஒ+ ெபாிய ேதச�தி� 
அதிபதியாக இ+�தா� எPவளேவா ந�ல காாிய5கைள* ெச தி+�பாெர�; நா� 
எ(ணி� பா��ேப�.  
 
உபசார
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மாைல நாC மணி#0 ஜமீ�தாைர# க(ேட�. தமி)%,�ப�ைத இ+வ+
 
hக��ேதா
. பைழய %�கைள� ப2றி7
 பி2கால�- %�கைள� ப2றி7
 நா� 
ஊ#க�ேதா� ேபசிேன�. ஜமீ�தா+ைடய >ாிய தமிழறிைவ உண��- மகி)�ேத�. 
அவ� யாைர� ப2றி7
 02ற
 >;வேத இ�ைல. ஜமீ�தா+ைடய மாமாவாகிய 
ெபாியசாமி� ேதவெர�பவ+ைடய தமி)*�வ/க� அர(மைனயி� இ+�தன 
அவ2ைற� பா��ேத�. என#0� பய�ப�வதாக ஒ�;
 இ�ைல. சி�திரா நதி 
�நான9
, இனிய வி+�-ண=
, அ�பி� ஊறி ெவளிவ+
 ஜமீ�தா� ேப*�
, 
தமிழி�ப9
 ேச��- அ5ேக த5கியி+�த சிலநா� வா)#ைகைய� ெத வேலாக 
வாச
 ேபாலா#கிவி.டன. நா� ராேஜாபசார�ைத� ெப2; இ��2ேற�; 
ராேஜாபசாரெம�ற- உபசாரவா��ைதய�;; உ(ைமயிேலேய அ- 
ராேஜாபசார�தா�. நா� அரசன�லென�ற ஒ�;தா� 0ைற. 
 
பிாியா விைட 
 
எ� வா)நா� 9Lவ-
 அ5ேக இ+�தாC
 என#0* ச,�� வரா-; ஜமீ�தா+
 
உபசாி�பதி� 0ைற= ெச யமா.டா�. அ- சா�தியமா? நா� உ�திேயாக
 
பா��பேதா� தமி)* �வ/#காக ஊெர�லா
 அைலய ேவ(/ய ெசா�த 
உ�திேயாக
 ேவ; உ�ளேத. ஒ+ நா�, பிாிய ேவ(�ேம எ�ற வ+�த�ைத மிக=
 
கHட�ப.� அட#கி# ெகா(� ஜமீ�தாாிட
 ப�-� பாட�க� >றி விைட 
ேக.ேட�. 
 
“. . . . . .ஒ+வYசி# கா(ட�, ேதட�, தாரள= �ய Nர ேகரளR பால விைட த+வா  
ம�ேனா” எ�ப- ம.�
 இ�ேபா- ஞாபக�தி� இ+#கிற-. அவ� பி�J
 சிலநா� 
இ+�- ேபாக ேவ(�ெம�; ெசா�னா�. நான வ2�;�தேவ ேவ; வழியி�றி 
விைட அளி�தா�. ஒ+ சா�ைவ7
 சில உய��த வ�திர5கI
 வழி*ெசல=#0� 
பண9
 வழ5கினா�. 
 
ஒ+ நா� மாைலயி� விைட ெப2;# ெகா(ேட�. அ�ேபா- அவ�, “இ5கி+�- 
வ(/ைய7
 சைமய2காரைன7
 தி.ட
 ெச - பா�திர5கI
, சாமா�கI
 
அJ��கிேற�. நீ5க� எ5ெக5ேக ேபாக ேவ(�ேமா அPவிட5I#ெக�லா
 
ெச�லலா
” எ�றா�. “நா� ேபாகிற இட5களிெல�லா
 சைமய2காரைன ைவ�-# 
ெகா(� வி+�- சா�பி�வ- 9/யாத காாிய
. அத2ேக2ற வசதி இரா-. பல 
இட5களி� கிைட�தைத# கிைட�த ேநர�தி� உ(� வி.� ஏ� ேத�ேவ�. ப./னி 
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கிட#க ேந��தாC
 ேந+
. என#ேக இ�ப/ இ+#0
ேபா- வ(/ மா�, 
வ(/யா�, சைமய2கார� இPவள= பாிவார5கைள7
 ைவ�-#ெகா(டா� எ� 
காாிய
 நிைறேவறா-, தி+#02றலா
 வைரயி� ெச�ல வ(/ அJ�ப ஏ2பா� 
ெச தா2 ேபா-
” எ�; ேக.�# ெகா(ேட�. அ�ப/ேய ஏ2பா� ெச தா�. 
ம;நா� வி/ய2காைலயி� �ற�படேவ(�
. 
 
விைட ெப2ற பிற0 ஜாைக#0* ெச�ேற�. அ�றிர= ப�- மணி#0 வழ#க
ேபா� 
என#0 ஒ+வ� ந�றாக# கா *சிய பா� ெகாண��- த�தா�. ேத�பா0
, 
050ம�R=
 ேச��-# 0ழ
� ேபால# கா *சிய அைத� ப+0
ேபா-, “இPவள= 
உபசார�ைத நா
 எ5ேக அைடய� ேபாகிேறா
! இPவள= அ��ைடயவ�கைள 
எ�ப/� பிாிவ-!” எ�ற நிைன= எழேவ எ� க(களி,+�- பல பலெவ�; 
நீ��-ளிக� உதி��தன.  
 
-------- 
Nர ேகரள
 �cெர�ப- ஜமீ�தா� இ+�த ஊாி� ெபய�. 
------- 
 
ம;நா� வி/ய2காைலயி� எL�ேத�. வ(/ சி�தமாக இ+�த-. ம;ப/7
 
ஒ+9ைற ஜமீ�தாைர� பா�#க ேவ(�ெம�; ேதா2றிய-, ேபா � பா��ேத�. 
எ�ைன# க(ட=ட� அவ� தி�#கி.�, “எ�ன விேசஷ
? வ(/ வரவி�ைலயா?” 
எ�றா�.  
 
“எ�லா
 வ�- வி.டன. ச9க�ைத� பிாிவத20 எ� மன
 இட5ெகா�#கவி�ைல. 
தமி)� ெதா(� 9�ேன இL#கிற-. ரா�திாி நா� பா� அ+�தியேபா- ச9க�தி� 
அ�ைப நிைன�- மன5கசி�ேத�. ம;ப/7
 பா��- வி.�� ேபாக 
ேவ(�ெம�ற ஆைசயா� வ�ேத�. விைடெப2;# ெகா�Iகிேற�” எ�; 
ெசா�, நி�ேற�. 
 
“நம#0
 வ+�தமாகேவ இ+#கிற-. எ�த* சமய�தி� ஓ = ேந+ேமா 
அ�ேபாெத�லா
 வ�- இ5ேக த5கி எ5கI#0� தமிழ9ைத ஊ.டலா
” எ�; 
அவ� அ�� கனிய* ெசா�னா�. 
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விைட ெப2;� பிாி�ேத�. அ�; அவைர# க(ட-தா�; பிற0 அவைர# 
காண9/யாம� விதி ெச - வி.ட-. 
 
எ� உ�ள�ைத ஹி+தயாலய ம+த�ப� ேதவாிட
 ைவ�- வி.�� 
தி+#02றால�ைத அைட�ேத�. 
---------------- 
 

அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
----    114114114114    
சில%பதிகார% பதி%-சில%பதிகார% பதி%-சில%பதிகார% பதி%-சில%பதிகார% பதி%-    

 
தி+#02றால�தி20� ேபான ேபா- ேமலகர�தி,+�- திாி>டராச�ப# கவிராய� 
அ5ேக வ�தி+�தா�. அவைர# க(ட=ட� அ�த� ப#க5களி� உ�ள பல 
ஊ�கI#0* ெச�; ஏ� ேதடலாெம�ற ஊ#க
 ஏ2ப.ட-. “நா� ஊ2;மைல 
ேபா  வ�ேத�. 0
பேகாண
 ேபான=ட� சில�பதிகார�ைத அ*சிட ஆர
பி#க 
ேவ(�
. அத20 9� �வ/க� கிைட#க# >/ய இட5கI#0 உ5க� 
-ைணைய# ெகா(� ெச�; பா��- வர எ(Wகிேற�” எ�ேற�. 
 
அவ�, “அ�ப/ேய ெச யலா
” எ�றா�. 
 
பிரப�த* �வ/க� 
 
அவ+ட� ெசா#க
ப./ 9த,ய பல ஊ�கI#0� ேபாேன�. அ5க5ேக பல 
வி�-வா�க� N�கைள� பா��ேத�. வி�-வா�க� பல� வ;ைமயா� 
வ+�-வைத# க(� மிக வ+�திேன�. பைழய கால�தி� இ+�த ஜமீ�தா�க� 
நி;விய த�ம�தாபன5கைள� பா��ேத�. ஸ
�தானாதிபதிகைள� ப2றி7
 
வி�-வா�கைள� ப2றி7
 பழ5கைதகைள* ெசா�Cேவா� அ5க5ேக இ+�தன�. 
ெசா#க
ப./ ஜமீனி� ம�திாியாக இ+�த ெபா�ன
பல
பி�ைள எ�பவ+ைடய 
திறைமைய விள#0
 பல வரலா;கைள# ேக.டறி�ேத�. 
 
அ�பா� வா�ேதவந�b�, �ளிய50/ 9த,ய ஊ�கI#0� ேபா � பைழய 
%�க� உ�ளனவா எ�; ேத/ேன�. �ளிய50/யி� �லவ� >.ட
 அதிகமாக 
இ+�த-. அ�த ஊாி� பழ
 ெபய� Rழிய�0/ எ�; ெசா�னா�க�. நா� 
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அ��லவ�கேளா� ேபசிேன�. பல பைழய பாட�கைள* ெசா�னா�க�. 
த5களிட9�ள ஏ.�* �வ/கைள# கா./னா�க�. ப�I, 0றவYசி, 0Iவ 
நாடக
, காத�, 9ைள�பா.�, விைத�பா.�, தி+9க விலாச
 9த,ய 
பிரப�தவைககேள இ+�தன. அவ2றி� அ�ேபா- எ� ��தி ெச�லவி�ைல. ஆ)�த 
தமி)� பயி2சி7
 சிற�த கவி�-வ9
 ம5கியி+�த கால�தி� ஜமீ�தா�க� 
மன�-#0 உவ�� உ(டா#கேவ(/ இ�தைகய பிரப�த5கைள� �லவ�க� 
இய2றி� பாி� ெப2றா�க�. கா�பி யகதி7
 பைழய %� மர�
 �லவ�க� 
ஆரா *சி#0 உ.படவி�ைல. ெசா�ல�#0கI
, சி+5கார9ேம அ�த� 
பிரப�த5களி� மீc��- நி�றன. 
 
ெத�காசி நிக)*சி 
 
பிற0 ெத�காசி#0 வ�ேத� ைநடத
 9த,யவ2ைற இய2றிய 
அதிNரராமபா(/ய+ைடய ஆசிாிய� வா)�- வ�த மடெமா�; அ5ேக உ(�. 
அPவிட�தி2 ேபா � பா��ேத�. என#0 ேவ(/ய- ஒ�;
 கிைட#கவி�ைல. 
ஒ+ N./� ��ைபயா பி�ைள எ�ற கனவா� ஒ+வைர* ச�தி�ேத�. அவ� தம#0* 
சில பழ
 பாட�க� பாட 9(ெட�; ெசா�,, 
 

“உ�ளா� ெகா�ேலா ேதாழி சி�ெளன� 
ப+�-N)� ெத��த ைப�தைல யரவ
 
காத; கவண ேத #0
 
தீ-; க�ளிய5 கா/ற� ேதாேர” 

 
எ�J
 ெச 7ைள* ெசா�னா�. நைடயி,+�- அ- ச5க* ெச 7ளாக 
இ+#0ெம�; ேதா�றிய-. 
 
“இவ2ைற எ5கி+�- ெதாி�- ெகா(Q�க�?” 
 
“எ�னிட
 உ�ள ஏ.�* �வ/யி� இ�தைகய பல பாட�க� இ+�தன.” 
 
“அ�ப/யா! அ�த* �வ/கைள நா� பா�#கலாமா?” 
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“எ� N� எ� �வாதீன�தி� இ�ைல. எ�னிட
 இ+�த �வ/க� எ� ெசா�ேதா� 
பிற� ைகயி2 ேபா  வி.டன.” 
 
நா� ஒ�ைற ஆவேலா� எதி�பா�#0
ேபா- அ- நிைற ேவறாம� ஏமா2ற�ைத 
அைடத� என#0 வழ#கமாகி வி.ட-. ��ைபயா பி�ைள ெசா�ன பாட�கI
 
அவ� 9த,2 >றிய ெச திகI
, “இ-கா;
 பாராத ஒ+ %ைல இ�; பா�#க� 
ேபாகிேறா
” எ�ற ஆவைல உ(டா#கின. அவ� கட� ெதா�ைல யா� 
எ�லாவ2ைற7
 இழ�- வி.�� தைலமைறவாக இ+�தா ெர�பைத� பிற0 
அறி�- மிக=
 வ+�திேன�. அவ� த
 ெசா�ைத இழ�தாெர�பத2காக நா� 
வ+�தாம�, தமி)* ெச�வ
 அவ� ைகைய வி.�� ேபாயி2ேற எ�பத2காக 
வ+�திேன�. 
 
“அ�ப/யானா� உ5களிட
 இ�ேபா- ஒ+ �வ/7
 இ�ைலயா? எ�; ெம,�த 
0ரேலா� ேக.ேட�. 
 
“சில ஒ2ைற ஏ�கI
 இர(ெடா+ ��தக9
 உ�ளன” எ�றா�. 
 
அவ2ைற# கா.�
ப/ ேக.டேபா- அவ�, “ஒ+ N./� ம*சி� ைவ�தி+#கிேற�. 
பக� ேநர�தி� வ�- எ��-# ெகா�#க 9/யா-; ரா�திாி எ��- வ+கிேற�” 
எ�; >றினா�.  
 
அ�; இர= அ�த ஒ2ைற ஏ�க� அவாிடமி+�- கிைட�தன. அவ2றி� ஆ; 
ெச 7.க� இ+�தன. 
 
சி2ற.டக
 எ�ற பைழய %ைல* ேச��தனவாக இ+#0 ெம�; க+திேன�. 
இ�றள=
 அ�%� கிைட#கவி�ைல. 
 
ஒ2ைற ஏ�கைள� ெப2றாC
 ஒ+ ெப+%ைலேய ெப2ற- ேபா�ற மகி)*சிைய 
நா� அைட�- ��ைபயா பி�ைளைய� பாரா./ விைடெப2;# ெகா(ேட�. 
ெத�காசியி,+�- ேவ; சில ஊ�கI#0� ேபா � பா��-
 சில�பதிகார� 
பதி��#0� பய�ப�
 �வ/க� கிைட#கவி�ைல. ஆதலா� திாி>டராச�ப# 
கவிராயாிட
 விைடெப2;# 0
பேகாண
 வ�- ேச��ேத�.  
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அ/யா�#0 ந�லா+ைரயிC�ள 0ைறைய� ேபா#கி# ெகா�Iவத20 நா� 
அைல�த அைல*சC
 ப.ட சிரம9
 ெகாYசம�ல, ஐ
ப- ஊ�கI#0 ேம� 
பிரயாண
 ெச ேத�. எதி�பா��த பய� கிைட#கவி�ைல. இனிேம� பிரயாண�ைத 
நி;�தி# ெகா(� சில�பதிகார�ைத அ*சிட20ாிய 9ய2சிகைள* ெச ய 
ேவ(�ெம�; 9/= ெச ேத�. உடேன சி;வய� ஜமீ�தா+#ெகLதி� 
தி+மா:�# கி+Hைணயைர# 0
பேகாண�தி20 வ+வி�ேத�. அவைர7
 ேவ; 
அ�ப�கைள7
 ைவ�-#ெகா(� 9/�த- 9/�தலாக� பதி��#0 ேவ(/ய 
அ5க5கைள* ெச�பY ெச யலாேன�. 
 
அ*�� பிரதிக� 
 
சில�பதிகார�தி� �கா�# கா(ட�தி� <ல�ைத மா�திர
 பிரVெட�V காேலஜி� 
தமி)� ப(/தராக இ+�த Gநிவாச ராகவாசாாியெர�பவ� 9�� 
பதி�பி�தி+�தா�. ‘ேசரமா� ெப+மாணயனா� இய2றிய சில�பதிகார
’ எ�; அவ� 
பதி�பி�தா�. 1880-ஆ
 வ+ஷ�தி� ேசாடசாவதான
 ��பராய ெச./யா� 
அ#கா(ட�தி� <ல�ைத அ/யா�#0 ந�லா� உைரேயா� அ*சி.டா�. இர(� 
பதி��#கI
, அ#கால�தி� சில�பதிகார
 பாடமாக வ�தைமயா� ெவளியானைவ. 
அவ2றி2 பல வைகயான பிைழக� இ+�தன. ெச./யா�, க/ன 
நைடயா7�ளனவ2ைற எளிய நைடகளாக* ெச -
, ேவ(/ய இட5களி� 
விாி�-Y �+#கி7
, கான�வாி#0 உைரயி�ைமயா� உைரெயLதி7
, 
அர5ேக2; காைத7� வர
பி�றி� பர�த இைச நாடக இல#கண5க� பல 
விட5களிC
 வ+தலா� ஆ5கா50ணர இ50* �+#கி7
, அ#சி.டதாக 
9க=ைரயி� ெதாிவி�தி+#கிறா�. அதனா� அ/யா�#0 ந�லா+ைர 9L-
 
அ�ப/ேய அ�பதி�பி� அைம� தி+#கவி�ைல ெய�ப- ெதாியவ+
. அவ� 
ம-ைர# கா(ட� ைத7
 அ*சிட 9ய�;
 அ- நிைறேவறவி�ைல. 
 
ஏ.�� பிரதிக� 
 
இ�த இர(� அ*�� பிரதிகளா� என#0 ஒ+ ந�ைம7
 உ(டாகவி�ைல. நா� 
ேத/� ெதா0�தவ2றி� உைர� பிரதிக� பதினா�0
 <ல� பிரதிக� எ.�
 
இ+�தன. அவ2ைற ந�0 பாிேசாதி�-� தீ�மானமான பாட�ைத# ைக�பிரதியி� 
அைம�-# ெகா(ேட�. பிற0 %C#0 அ5கமான ப0திகைள� ெதா0#க� 
ெதாட5கிேன�. தமி) %2பதி�பி� நாளாக ஆக உ(டான ஆரா *சி� பழ#க9
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ப(ைட� தமி) %லறி=
 �திய �திய 9ைறகைள� ேதா2;வி�தன. சி�தாமணி� 
பதி�ைப# கா./C
 ப�-� பா./2 சில �திய ப0திகைள* ேச��ேத�. அைத# 
கா./C
 சில�பதிகார�தி� இ�J
 சில ப0திகைள ஆரா *சி ெச பவ�கI#0 
உதவியாக* ேச�#க ேவ(�ெம�; ேதா2றிய-. அவ2றி20ாிய விஷய5க� 
சில�பதிகார <ல�திC
 உைரயிC
 பல இ+�தன. அ/யா�#0 ந�லா� 
உைரயினா� ெதாியவ+
 %�கைள� ப2றிய 0றி��#கைள அவசிய
 எLத 
ேவ(�ெம�ற ஆைச என#0 மி0தியாக எL�த-. %லாC
 உைரயாC
 
அறிய�ப�
 அரச� 9த,ேயா� ெபய�கைள வைக� ப��தி அகராதி வாிைசயி� 
அைம#க ேவ(�ெம�ப- ம2ெறா+ வி+�ப
. இ�ப/ எ�Jைடய ஆரா *சி வைக 
விாி�- ெகா(ேட ெச�ற-. தனி�தனிேய விஷய5கைள� பிாி�- வைக� ப��தி 
ஒPெவா+ தைல�பி.�� ெதா0�- அகராதி வாிைசயாக எLத* ெச ேத�. 
எ�Jட� இ+�- உைழ�த மாணா#க�கI
 அ�ப�கI
 இ�த ேவைலயி� 
-ைணயாக இ+�தா�க�. கா5ேகய
 ேஜ. வி. ��பிரமணிய ஐய� எ�ற மாணா#க� 
மி0தியான உதவிைய* ெச தா�. 
 
பதி��#0ாிய ஆரா *சி 
 
அ+
பத5கைளெய�லா
 ெதா0�- அகராதியாக எLதி# ெகா(ேட�. அாிய 
விஷய5கைளெய�லா
 ஒ�றா#கி விஷய [சிைக எ�ற தைல�பி.�� தனிேய ஓ� 
அகராதி சி�த
ெச ேத�. இ�ப/ேய %லாC
 உைரயாC� ெதாி�த அரச�க�, 
நா�க�, ஊ�க�, மைலக�, ஆ;க�, ெபா ைகக�, ெத வ5க�, �லவ�க� 
ெபய�கI#0� தனி�தனிேய அகராதி7
 அ/யா�#0 ந�லா+ ைரயி2 க(ட 
%�கI#0 அகராதி7
, ெதாைகயகராதி7
, விள5கா ேம2ேகாளகராதி7
, 
அபிதான விள#க9
 எLதி 9/�ேத�. 
 
சில�பதிகார# கைத* �+#க9
, இள5ேகாவ/க� வரலா;
, அ/யா�#0 ந�லா� 
வரலா;
, ேம2ேகா� %�கைள� ப2றிய 0றி��#கI
 எLத� ெப2றன. 
 
எ�லாவ2ைற7
 ஒL50ப��தி# ெகா(� 9க=ைரைய எLத� ெதாட5கிேன�. 
9�தின %2பதி��#களி� %� அ*சா0
 கால�தி� 9க=ைரைய எLதிேன�. 
இத20 9த,ேல எLதி வி.டா� பிற0 ேவ(/யவ2ைற* ேச��-# ெகா�ளலா 
ெம�ெற(ணிேன�.  
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ஏ.�* �வ/களி� நிைலைய� �ல�ப��த ேவ(�ெம�ப- எ� வி+�ப
. ஆகேவ 
9க=ைரயி�, “ேம2>றிய பைழய பிரதிக� பல, இனி வL�பட ேவ(�ெம�பத20 
இடமி�லாம2 பிைழ ெபாதி�-, அேநக வ+ட5களாக� த
ைம� ப/�ேபா+
, ப/� 
பி�ேபா+
 இ�ைல எ�பைத7
, %�கைள� ெபய��ெதLதி� ெதா0�- 
ைவ�தைலேய விரதமாக# ெகா(ட சில �(ணியசா, களாேலேய தா
 உ+# 
ெகா(/+�தைல7
 ந�0 �ல�ப��தின. ஒ�ேறாெடா�ெறாPவா- பிற)�- 
0ைற=2;� பL-ப.�� ெபா+.ெடாட�பி�றி# கிட�த இ�பிரதிகைள� 
பாிேசாதி�த -�ப�ைத உ�I5கா� உ�ள 9+0
” எ�; எLதிேன�.  
 
இPவா; சில�பதிகார�ைத அ*சி�வத20 ஏ2ற நிைலயி� அைம�- நிைறேவ;
 
த+ண�தி� ெகாL
� ெபா. 0மார�வாமி 9த,யா+#0 அ*ெச திைய� 
ெதாிவி�ேத�. சில�பதிகார� பதி��* ெசலைவ அவ� ஏ2;# ெகா�வதாக 9�ன� 
எLதியி+�தேதா� அ/#க/ அ�%ைல�ப2றி விசாாி�- வ�தன�. அவ� தா
 B. 300 
அJ��வதாக� ெதாிவி�தா�. சில�பதிகார� பதி�ைப நிைறேவ2;வத20 
அ�ெதாைக ேபாதா வி.டாC
 ஏ2;#ெகா(ேட�. 
 
பதி�� ஆர
ப
 
 
1891-
 � ஜூ� மீ ேகாைட வி�9ைறயி� ெச�ைன#0* ெச�; 
சில�பதிகார�ைத� பதி�பி#க� ெதாட5கிேன�. திராவிட ர�நாகர அ*�#>ட�தா� 
ேக.ட அ*�#>, அதிகமாக� ேதா�றியைமயா� ெவ�ைளய நாடா� ஜூபி, 
அ*�# >ட�தி� அ*சிட ஏ2பா� ெச ேத�. R�தம�, ைஹேரா/� உ�ள 
அ*�#>ட� தைலவராகிய தவசி 9�-நாடா� ப5களாவி� 9த,� த5கிேன�. 
பிற0 திவா� ராைமய5கா� ேதா.ட�தி� ஜாைக ைவ�-#ெகா(ேட�. 
ராைமய5கா� மா�பி�ைள7
 எ� மாணா#க+மாகிய வ#கீ� ேக. 
ராஜேகாபாலாசாாியெர�பவ� என#0 இட
 ெகா��- ேவ(/ய 
ெசௗகாிய5கைள7
 ெச வி�தா�. தி+மா:�# கி+Hைணய� உடனி+�- 
ேவைலகைள# கவனி�- வ�தா�. 
 
சில�பதிகார�தி� அ+
பத=ைர மிக=
 சிைத�தி+�தைம யா� அதைன� 
பதி�பி#கலாமா ேவ(டாமா எ�; ேயாசி�-# ெகா(/+�ேத�. ‘சில�பதிகார
 
நிைறேவற.�
; பிற0 பா��-# ெகா�ளலா
’ எ�; ஒ+ 9/= ெச யாம� 
நி;�திேன�. 
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ெச�ைனயி� த5கிய அ#கால�தி� அ�நகர�திC�ள பல வி�-வா�க� N.�#0* 
ெச�; ஏ.�*�வ/கைள� ேத/ேன�. சரவண� ெப+மாைளய+ைடய ெகா� 
ேபரராகிய 0+சாமி ஐயெர�பவ� N./� சில�பதிகார அ+
பத உைரயி� ப�- 
ஒ2ைறேய�க� கிைட�தன. அவ2ைற� ெப2; எ�னிட9�ள ஏ.ேடா� ஒ�பி.�� 
பா��-� தி+�த5கைள* ெச - ெகா(ேட�. ம2ற� ப0திக� எ5ேக 
ேபாயினெவ�; 0+சாமி ஐயைர# ேக.டேபா- அைவ ேபானவிட
 தம#0� 
ெதாியவி�ைல எ�; ெசா�, வி.டா�. 
 
இ+ வி+�- 
 
சில�பதிகார� பதி�� ேவகமாகேவ நைடெப2; வ�த-. அ*�#>ட�-#0
 
சா�பா.� வி�தி#0
 இைடேய இர(� ைம� cர
 இ+#0
, காைலயி� 10 
மணி#0 ஆகார
 ெச - வி.�* ெச�றா� இர= வ�- தா� உண= ெகா�ேவ�. 
ஒ+நா� இர= 8 மணி#0 உண= ெகா�I
 வி�தியி� வ�- சா�பி�
 ேபா- 
ஆகார
 ந�றாயிராைமயா� த�மாறிேன�. நா2ற9�ள ெந 7
 உ��#கார
 
இ�லாத 0ழ
�
 ேவகாத அ�ன9
 0டைல# 0ம./# ெகா(� வ�தன. 
அ�ேபா- அPவி�தி#0 வட#ேக7�ள ஹhமா� ேகாயி,� இராம� ச�நிதியி� சில� 
திPய� பிரப�த ேஸைவ ெச - ெகா(/+�தன�. அ- காதி� விL�த-. உ2;# 
கவனி#ைகயி� ெப+மா� தி+ெமாழிெய�; ெதாி�த-. உடேன எL�- ைக 
கLவி#ெகா(� அ5ேக ெச�ேற�. 
 
அ�; �ன�வ� நd�திர
. G ைவHணவ� ெபாியா� பல� 0லேசகர� ெப+மா� 
வா#கி,+�- தசரத� �ல
பெல�J
 ப0தியிC�ள பா�ர5கைள நி;�தி* 
ெசா�,# ெகா(/+�தன�. சில� என#0� பழ#கமானவ�க�. நா� ேபான=ட� 
என#0 இட
 ெகா��-� பி�J
 ெம�ல* ெசா�லலாயின�. அ�த� பா�ர5 கைள# 
கா- 0ளிர# ேக.ேட�; பசிைய மற�ேத�. உட,ைள��# >ட�தீ��த- ேபால� 
ேதா2றிய-. இ�த* ெசவி வி+�ேதா� நி2கவி�ைல. அத� பிற0, நிேவதனமான 
சி�திரா�ன5கI
 கிைட�தன. இர.ைட வி+�- ெப2; மகி)�ேத�.  
 
வி�9ைற நா.க� தீ��- வி.டைமயா� பதி�� ேவைலைய� தி+மா:�# 
கி+Hைணயைர# கவனி�-# ெகா�I
ப/7
 �Bைப என#0 அJ��
ப/7
 
ஏ2பா� ெச -வி.�# 0
பேகாண�தி20 வ�ேத�. 
---- 
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அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
----115115115115    
சில%பதிகார ெவளி5!சில%பதிகார ெவளி5!சில%பதிகார ெவளி5!சில%பதிகார ெவளி5!    

 
0
பேகாண�தி20 வ�- வழ#க
 ேபால# காேல` ேவைலேயா� சில�பதிகார� 
பதி�� ேவைலைய7
 கவனி�- வ�ேத�. அ�%2பதி�� விஷய�தி� காகித விைல, 
அ*�#>, 9த,யவ2றி20� ேபா-மான ெபா+� எ� ைகயி� இ�ைல. 
��தக�-#0 ேவ(/ய விஷய5கைள விள#கமாக அைம#0
 9ய2சியி� மா�திர
 
எ� திறைம வள��தேத ய�றி, பிர�ர
 ெச வத20ாிய ெபா+� வசதிைய 
அைம�-#ெகா�I
 விஷய�தி� எ� க+�- அதிகமாக* ெச�லவி�ைல. 
சில�பதிகார�தி� ஏL காைதக� அ*சி.� நிைறேவறியி+�தன; ேமேல 23 காைதக� 
நிைறேவற ேவ(/யி+�தன. 
 
ெபா+Iதவி ெச த அ�ப�க� 
 
என- நிைலைய� தமி) அபிமானிகI#0
 ந(ப�கI#0
 கனவா�கI#0
 
ெதாிவி�ேத�. தி+வாவ�-ைற, 0�ற#0/, தி+�பன�தாெள�J
 மட5களிC�ள 
தைலவ�கI
, ெகாL
� ெபா. 0மாரசாமி 9த,யாரவ�கI
, 0
பேகாண
 சா- 
ேசைஷயரவ�கI
 ேவ; பல கனவா�கI
 த#க சமய�தி� ெபா+Iதவி 
�ாி�தன�. அதனா� ேமேல பதி�ைப நட�தி* ெச�வத20ாிய ைதாிய
 என#0 
உ(டாயி2;. 
 
இராம�வாமி 9த,யா� பிாி= 
 
சில�பதிகார� பதி�� ேவகமாகேவ நைடெப2; வ�த-. விைரவி� அதைன 9/�- 
வி.� அ�பா� ேவ; %�கைள அ*சிட� ெதாட5கேவ(�ெம�; எ(ணிேன�. 
இைடயிைடேய �றநா:;, பதி2;�ப�-, மணிேமகைல 9த,ய பைழய %�களி� 
ஆரா *சி7
 நைடெப2; வ�த-. அ#கால�தி� எ� அாிய ந(ப+
 
ேப+பகாாி7மாகிய ேசல
 இராம�வாமி 9த,யாைர இழ#0
 -��பா#கிய
 
இ�தமி) நா./20 ேந��த-. 1892-ஆ
 வ+ஷ
 மா�*� மீ இர(டா
 ேததி அவ� 
உலக வா)ைவ நீ�தா�. அ�த� -#க* ெச திைய# ேக.� நா� -/-/�-� 
ேபாேன�. அவ+ைடய பழ#க
 என#0 ஏ2ப.டைத7
 அதனா� பழ�தமி) 
%லாரா *சியிேல நா� �0
ப/ ேந��தைத7
 எ(ணி� பா��ேத�. அவ+ைடய 
c(�த� இராவி.டா� சி�தாமணிைய நா� அ*சி�வ- எ5ேக? ச5க %�களி� 
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ெப+ைமைய உண��- இ��2; ெவளி�ப��-
 9ய2சி#0
 என#0
 எ�ன 
ச
ப�த
? -#க உண�*சிேயா� சில பாட�கைள எLதிேன�. அவ2;. சில 
வ+மா;:- 
 

“எ��ைடயா ர��ைடய இராமசா மி#0ாிசி� 
உ��ைடயா� நய�0ண
 ஒPெவா�ைற 7�னி7�னி 
அ��ைடயா� ப�ேலா+
 ஆ2;
வழி காணாரா � 
-��ைடயா ராகிமனY ேசா��திடெவ5 கக�றைனேய!” 

[எ��ைட-எ�னிட�தி�] 
 

“இ�ேறJ
 பாCெமJ
 இ�ெசாCைட யா ைவர# 
0�ேறJ
 ஒPவா# 0ணJைடயா  02ற�-� 
ஒ�ேறJ
 உைனயWக ஒ(ணாேதா சா��தி+�பி� 
எ�ேறJ
 நி2பிாித� எ
ைம வ+�தி�ேமா!” 

[இ� ேதJ
, நி2பிாித� - உ�ைன�பிாித�.] 
 

“ஊ�#0ைழ�பா� ேபானாென� ;ைலவா+
 ேபானானி� 
பா�#0ைழ�பா ென�; பைத�பா+� தமிெழJ9� 
நீ�#0ைழ�பா ென�;+கி நி2பா+ மா #கல5க 
ஆ�#0ைழ�பா� ெச�றா  அளி7ைடய அ(ணேல!” 

[உைலவா� - வ+�-வா�. தமிெழJ
 9�நீ� - தமிெழ�J
 கட�. அளி - அ��.] 
 
சில�பதிகார
, மணிேமகைல எ�J
 இர(ைட7
 ��தக வ/வ�தி2 பா�#க 
ேவ(�ெம�; 9த,யா� எPவளேவா ஆவேலா/+�தா�. அவ� இ+�த கால�தி� 
அPவிர(ைட7
 நிைறேவ2;
 ேப; என#0 இ�லாம2 ேபாயி2;. 
 
இைடயி� ஓ = கிைட�த கால�தி� ெச�ைன#0* ெச�; வ+ேவ�. 1892-
 
வ+ஷ
 ேகாைட வி�9ைறயி� அ5ேக ேபாயி+�தேபா-, தி+மா:�# 
கி+Hைணய� ஊ+#0* ெச�ல ேவ(/யி+�தைமயா� அவ+#0 விைட 
ெகா��தJ�பி வி.ேட�. தி+வL�c� ச#கரவ��தி ராஜேகாபாலாசாாிய+
 
தி�ைலவிட5க� ெவ(பா��, ேவCசாமி� பி�ைள7
, மி�ல� காேலஜி,+�த 
��பராயC நாய� எ�பவ+
 த5களாலான உதவிகைள* ெச தா�க�. �;�;��
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>�ைமயான அறி=
 உ�ள ைவ. 9. சடேகாப ராமாJஜாசாாிய� ெப+
பாC
 
எ�Jட� இ+�- ஒ�பி.�� பா��த� 9த,ய உதவிகைளெய�லா
 ெச - 
வ�தா�. 
 
சில�பதிகார
 <ல9
 உைர7
 92;�ெப;
 நிைலயி� இ+�தன. ந(ப�க� பல� 
அ+
பத=ைரைய7
 பதி�பி�- ெவளியிட ேவ(�ெம�; வ2�;�தினைமயா� 
அதைன* ெச�பY ெச - சில�பதிகார�தி� பி� அ*சி�
ப/ ெகா��- வி.ேட�. 
அ+
பத=ைரயி� 9க=ைர 
 
சில�பதிகார�தி20ாிய 9க=ைரைய 9த,� எLதி வி.ேட�. அதி� 
அ+
பத=ைரைய� ப2றி அதிகமாக எLதாம� ஓாிட�தி� அ/# 0றி�பி�, 
இPவ+
பத=ைர, தனிேய அ*சி.� இ���தக�தினி;தியி2 ேச�#க�ப./+#கிற-’ 
எ�; மா�திர
 எLதிேன�. 
 
அ+
பத=ைர 9Lவ-
 அ*சான பிற0 அைத� ப2றி� ெதாிவி#க 
ேவ(/யவ2ைற� தனிேய எLத ேவ(�ெம�; ேதா2றிய-. அைத எLதி வி.டா� 
சில�பதிகார� ��தக
 நிைறேவறிவி�
. 
 
இ�த நிைலயி�, அ*�#>ட�தி20# ெகா�#க ேவ(/ய பண
 எ� ைகயி� 
இ�லாைமயா�, தி+வ�,#ேகணியி,+�த நா�.ட� -ைர 0மா�தாவாகிய 
வி�வநாத சா�திாியாாிட
 ேபா  ேவ(/ய ெதாைகைய� ெப2;# ெகா(ேட�.  
 
அ�; ெவ�ளி#கிழைம, சனி#கிழைம சில�பதிகார ேவைலைய� R��தி ெச - ஒ+ 
��தக�ைத� ைப(� ெச வி�-# க(ணா� பா��-வி.�# 0
பேகாண
 ெச�ல 
ேவ(�ெம�ற வி+�ப
 பலமாக இ+�த-. ெவ�ளி#கிழைம மாைல வி�வநாத 
சா�திாியாைர அWகியேபா- அவ� அ�றிர= த
 N./ேலேய உண= ெகா�ள* 
ெச தா�. இரவி� அ5ேக த5கிேன�. 
 
அ+
பத=ைர#0 9க=ைர எLத எ(ணி# காகித9
 ேபனா=
 சா�திாியாாிட
 
வா5கி#ெகா(� எLத உ.கா��ேத�. என#கி+�த ேசா�வினாC
 பசிேயா� 
ஆகார
 ெச தைமயாC
 உடேன c#க
 வ�- வி.ட-. ஒ�;
 ெச ய இயலாம� 
ப��-# ெகா(ேட�. ப��-# ெகா�I
 ேபா-, ‘இ�ெபாL-
 9க=ைர 
எLதவி�ைலேய! நாைள எ.� மணி#0 அ*�# >ட�தி2 ெகா��தா� தாேன 
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நாைள#ேக ��தக�ைத 9/�-# க(ணா2 பா�#கலா
?’ எ�ற கவைல மா�திர
 
இ+�த-. 
 
‘வி/ய2 காைலயி� எL�- எLதிவிட ேவ(�
’ எ�ற தீ�மான�ேதா� ஒ+ 
ெமL0வ��தி7
 ெந+��� ெப./7
 வா5கி ைவ�-# ெகா(ேட�. 
 
ந�றாக� c5கிேன�. இரவி� இைடேய விழி�� ஏ2ப.ட-. R��தியாகாத 
சில�பதிகார� ��தக
 எ� அக# க(9� நி�ற-. எL�- விள#ேக2றி� 
பா�#ைகயி� இர(� மணிதா� ஆகியி+�த-. அைர� c#க�தி� எL�தைமயா� 
மீ.�
 ப��-# ெகா�ள ேவ(�ெம�ற உண�*சிேய ேமேலா5கி நி�ற-.  
 
‘ப��-# ெகா(டா� நா�0 மணி#0 எL�தி+#க 9/7மா? அய�*சியா� 
ெந�ேநர
 c5கி வி.டா� காாிய
 அைர0ைறயாக நி�; வி�ேம!’ எ�; 
பலவிதமான சி�தைனக� எL�தனேவ ெயாழிய எLத ேவ(�ெம�ற ேவக
 
உ(டாகவி�ைல. உலகெம�லா
 0ற.ைட வி.�� c50
 அ*சமய�தி� ஓ �- 
ேபான நிைலயி� என#0 ஊ#க
 ஏ2ப�வத20 அJ>லமான ெபா+� யா-
 
இ�ைல. 
 
க(க� �ழ�றன. ெகா.டாவி வி.ேட�; அ(ணா�த ேபா- எதிேர �வாி� இ+�த 
ஒ+ பட
 எ� க(ணி2 ப.ட-. இ�னா+ைடய படெம�; ெதாி�- ெகா�ள 
9/யவி�ைல. பட�திC�ளவ� மி## �;�;��
 9ய2சி7
 உைடயவெர�ப- 
ேதா2ற�தி,+�ேத ெதாி�த-. அ�ேதா2ற
 எ� உ�ள�-�ேள ஊ#க�ைத 
எL�பிய-. ‘இவ� யாேரா ெதாியவி�ைல; எ�ன -/யா  இ+#கிறா�! நா
 
ேசா�விேல <)கியி+#கிேறாேம!’ எ�; எ(ணிேனேனா இ�ைலேயா, உடேன 
ேபனாைவ எ��ேத�; எLத� ெதாட5கி வி.ேட�. 
 
அ+
பத=ைரைய� ப2றி எ� ஞாபக�-#0 வ�தவ2ைற ைவ�-#ெகா(� 
�+#கமாக ஒ+ 9க=ைர எLதி 9/�ேத�. அ�ப/ எLதியைத மீ.�
 ப/�-* 
ெச�பY ெச - ெகா(ேட�. பிற0 என#0� c#க
 வர நியாய
 ஏ-? > காைலயி� 
வி�வநாத சா�திாியாாிட
 அ�த� பட
 யா+ைடயெத�; விசாாி�ேத�. 
அவ+ைடய தைலவராகிய நா�.ட� -ைரயினெத�; ெதாி�- ெகா(ேட�. 
அ�பட�ைத# க(� என#0 உ(டான ஊ#க�ைத7
 அதனா� விைள�த 
ந�ைமைய7
 அவாிட
 ெசா�ேன�. 
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சனி#கிழைமய�; சில�பதிகார�தி� எYசியி+�த ப0தி கெள�லா
 அ*சாயின. 
ஞாயிற�; இர= ைப(� ப(ணின பிரதி ஒ�ைற எ��-#ெகா(� 
0
பேகாண�-#0� �ற�ப.�* ெச�ேற�. 
 
சில�பதிகார� ��தக5க� ைப(டாகி* ெச�ைனயி,+�- வ�த=ட� அJ�ப 
ேவ(/யவ�கI#ெக�லா
 அJ�பிேன�. அதைன# க(ட அ�ப�க� மிக=
 
பாரா./# க/த
 எLதி னா�க� இராமநாத�ர
 ராஜா 9. பா�கர 
ேச-பதியவ�கI#0
 பிரதிக� அJ�பிேன�. அவ� ��தக
 கிைட�த விவர�ைத� 
ெதாிவி�தேதா� த#க ச�த��ப ெமா�றி� எ�ைன இராமநாத�ர�-#0 அைழ#க 
ேந+ெம�;
, அ�ேபா- தவறாம� வர ேவ(�ெம�;
 எLதினா�.  
சாி�திர* ெச திக� 
 
சீவகசி�தாமணி7
 ப�-� பா.�
 தமி) நா./� உலாவ� ெதாட5கிய பிற0 
பழ�தமி) %�களி� ெப+ைமைய உண��- இ��;
 வழ#க
 தமிழ�களிைடேய 
உ(டாயி2;. அவ2றி� பி�� சில�பதிகார
 ெவளிவரேவ, ப(ைட� தமி) 
நா./� இய��
, தமிழி� இ+�த கைல� பர�பி� சிற��
 யாவ�#0
 
�ல�படலாயின. ‘க(டறியாதன க(ேடா
’ எ�; �லவ�கI
 
ஆரா *சியாள�கI
 உவைக# கட,� <)கின�.  
 
சில�பதிகார
 மிக அாிய சாி�திர* ெச திகைள உைடய-. தமி) நா.� அரசனாகிய 
ெச50.�வ� வட நா� ெச�; வடேவ�த�கைள ெவ�; க(ணகியி� 
ப/ம*சிைல ெகாண��த ெச தி மி#க வி
மித�ைத உ(டா#கிய-. அ�றி7
, ச5க 
கால�ைத நி�ணயி�பத20* சில�பதிகார
 மிக=
 9#கியமான ஆதாரமாக 
இ+#கிற-. தமி) நா.�* சாி�திர ஆரா *சியி� வ�ல பல+ைடய கவன�ைத 
அ�%� கவ��த-. 
 
அ/யா�#0 ந�லா� உைரயினா� அறி�த ேவ; %�க� தமிழ�ப�கIைடய 
அறி=#0 வி+�தாயின. இதைன எதி�பா��ேத அவ+ைரயி2 க(ட %�கைள� 
ப2றிய 0றி��#கைள� தனிேய ெதா0�- ெவளியி./+�ேத�. 
 
ெப+5கைத 
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அP=ைரயினா� நா� அறி�த பல ெச திகI� 9#கியமான- ெப+5கைத எ�J
 
%,� சிற�பா0
. நா� ேத/� ெதா0�த %�கI� ‘ெகா50ேவ� மா#கைத’ 
எ�ப- ஒ�;. அ- யாேரா ெகா50ேவ� எ�ற ஒ+வைர� ப2றிய கைதயாக 
இ+#கலா ெம�;தா� எ(ணியி+�ேத�. 9�J
 பி�J
 இ�லாத அ�த 
%2�வ/ எ� ெப./யி� c5கி# ெகா(/+�த-. 
 
அ/யா�#0 ந�லா+ைரைய ஆரா *சி ெச தேபா- ஓாிட�தி�, “>�தியாி+#ைக7Y 
�2றிய தாக#, கா�பிய வாசைன கல�தைவ ெசா�,” எ�ற அ/கைள அவ� எ��-# 
கா./ யி+�பைத# க(ேட�; இைட*ச5க கால�- %�கைள ஆரா �- ெச த 
உதயண� கைதயி� அPவ/க� உ�ளன ெவ�; அவ� அறிவி�தி+�தா�. 
 
ஒ+ நா� எ�னிடமி+�த ெகா50ேவ� மா#கைதெய�J
 �வ/ைய� �ர./ய 
ேபா- அ�த இர(� அ/கைள அதி2 க(ேட� ஊ�றி# கவனி�ேத�. 9�J
 
பி�J
 பா��ேத�. உதயணென�ற ெபய� பலவிட5களி� வ�த- ெகா50ேவ� 
மா#கைதேய உதயண� கைதெய�; ெதாிய வ�த-. பி�J
 அ/யா�#0 
ந�லா+ைரயினா� அத20� ெப+5கைத, கைதெய�ற ெபய�கI
 உ(ெட�பைத 
உண��ேத�. அ-கா;
 அ�%ைல# கவனியாதி+�த நா� அதைன ஆவேலா� 
ப/�-� பா�#க ஆர
பி�ேத�. 
 
நா� எLதிய %20றி��#களி� எ�னிட9�ள �வ/களி ,+�- ெதாி�த 
ெச திகைளெய�லா
 �ல�ப��திேன�. உதயண� கைதைய�ப2றி எL-ைகயி�, 
“இ�ெபாL- கிைட�த ைகெயL�-� பிரதியி� 9தC
 கைட7
 பL-ப.�� ேபா  
வி.டைமயா� 9தலாவ- உYைச# கா(ட�தி� 32 சி2;;��#க� 
காண�படவி�ைல; ஐ�தாவ- நரவாண கா(டதி� ேமC�ள கா(ட5க� இைவ 
ெய�ப-
, அவ2றி� சி2;;��#க� இ�தைன ெய�ப-
 ெதாியவி�ைல. 
இPவ/யா�#0 ந�லா+ைர� பாிேசாதைனயாேலேய இ�%� இ#கால�- 
ெவளி�ப.டெத�; ெசா�லலா
” எ�; 0றி�ேத�. அ�%2 பிரதி எ�னிட�தி� 
இ+�பைத இதனா� ஒ+வா; 0றி�பாக ெவளி� ப��த ேவ(�ெம�ப-
 எ� 
ேநா#க
. 
 
பிற %�க� 
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இ�ப/ேய 9�ெதா�ளாயிர�ைத� ப2றிய 0றி�பி�, “9�ெதா�ளாயிர” ெம�J
 
%� இ�ெபாL- கிைட#கவி�ைல; ஆயிJ
, ‘வாாிய ெப(ைண’ எ�J
 
இPெவ(பா, தா� எ��-# கா.�
 ெச 7.களி� தைல�பி� அPவ�%2 
ெபயைர எLதி விள#0
 ‘�ற�தி.�’ எ�J
 ��தக�திெலLத� ப./+�தலா�, 
9�ெதா�ளாயிர�தி C�ளெத�றறிய� ப.ட-” எ�; �ற�திர.ைட� ப2றிய 
ெச திைய எLதிேன�. 
 
இPவாேற அகநா:;, 0;�ெதாைக, பதி2;�ப�-, பாிபாட�, �றநா:;, 
மணிேமகைல எ�J
 பைழய %�கைள� ப2றிய 0றி��#கைள விாிவாக 
எLதிேன�. தி+#ேகாைவயா+ைர ேபராசிாிய� இய2றியெத�பைத ஒ+ 0றி�பி2 
பி�வ+மா; ெவளி�ப��திேன�. “அP=ைரயாசிாிய� ந*சினா�#கினியெர�ப- 
பல+ைடய ெகா�ைக; யா� எ(ணியி+�த-
 அ-ேவ. ஆயிJ
 தமி)� பிரேயாக 
விேவக %லாசிாியராகிய ��பிரமணிய ப(/த� தாமிய2றிய அ�பிரேயாக விேவக 
%Cைரயி� இ�%C#0 உைர ெச ேதா� ேபராசிாியெர�; பலவிட�-
 
�ல�ப��தினைமயாJ
, ெத�னா./� ஆ)வா� தி+நகாி 9த,யவ2றி,+�த 
பர
பைர� தமி) வி�-வா�க� N�களி� இ+#0
 ஏ.�� பிரதிகளி� 
தி+*சி2ற
பல# ேகாைவயா+ைர எ�;�ளைவகI. பலவ2றி� தைல�பிC
 
ேபராசிாிய+ைரெய�ேற எLத�ப./+�தலாJ
, உ�றி� பா��தவிட�-* சிறி-
 
அைவக� ேவ;பா/�றி அ*சிட�ப.ட உைரயாகேவ இ+�தலாJ
 
இ�%Cைரயாசிாிய� ந*சினா�#கினியெர�; ஒ+ தைலயாக* ெசா�ல# 
>டவி�ைல.” 
 
நா� எLதிய இ�தைகய 0றி��#க� தமிழ�ப�கIைடய ஆவைல அதிகமா#கின. 
9க=ைரயி� இ;தியி�, “இ*சில�பதி கார�ைத� ேபாலேவ நா� பதி�பி#க 
வி+
பிய %� ஒPெவா� ைற7
 க+திய வ(ண
 நிைறேவ2;த2 ெபா+.�
, 
பிரதி7தவி ெபா+Iதவி 9த,யன �ாி�ேதா� ெப+ வா)வைட7
 ெபா+.�
 
தி+வ+� �ர#0
ப/ எ�லா
 வ�ல 9L9த2 கட=ளாகிய இைறவJைடய 
தி+வ/� தாமைர#கைள� பிரா��தி#கி�ேற�” எ�; எLதியி+�ேத�. 
இைவெய�லா
 ேச��- தமி) நா./� ஒ+ கிள�*சிைய உ(டா#கின. அ5க5ேக 
உ�ளவ�க� >/ எ�ைன வா)�தி ேமC
 %�கைள� பதி�பி�- ெவளியிட 
ேவ(�ெம�; அறிவி�தன�. எ�Jைடய அ�ப�க� தனி�தனிேய க/த
 எLதி, 
இ�ன இ�ன %ைல� ெதாட5க ேவ(�ெம�; வ2�;�தின�. 
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சில�பதிகார
 நிைறேவறிய=ட�, இPவா; ேவ; அணிகல� கைள7
 -ல#கி� 
தமி) மகI#0 அணியேவ(�ெம�ற அ��# க.டைள தமி) நா.டாாிடமி+�- 
என#0# கிைட�தைமயி�, மீ(�
 எ�த %ைல� ெதாட5கலாெம�ற எ(ண�தி� 
நா� ஆ)�ேத�. 
------ 
 

அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
----116116116116    
க
ப� ெச/தி6
 ேஸ(பதி ஸ
மான8
க
ப� ெச/தி6
 ேஸ(பதி ஸ
மான8
க
ப� ெச/தி6
 ேஸ(பதி ஸ
மான8
க
ப� ெச/தி6
 ேஸ(பதி ஸ
மான8
    

    
பல வ+ஷ5கI#0 9� ஒ+ நா� தி+வாவ�-ைற மட�தி� ஆதீன� 
தைலவ�கேளா� ேபசி#ெகா(/+#ைகயி� ேதரL�cாி ,+�- G ைவHணவ� 
ஒ+வ� வ�தா�. அP\ாி� விேசஷ5கைள� ப2றி நா� அவாிட
 விசாாி#கலாேன�. 
அவ� <லமாக# க
ப� பிற�த ஊ� அ�ேதரL�cேர எ�; ெதாிய வ�த-. 
 
அL�c� மட
 
 
தி+வL�cெர�பேத அத� இய2ெபய�. அத20� தி+ஞான ச
ப�த� தி+வா  
மல��த+ளிய ேதவார� பதிக
 ஒ�;(�. அதி� அL�ைத எ�; அத� ெபய� 
ெசா�ல� ெப2;�ள-. தி+வாவ�-ைற#0 வ�த G ைவHணவ� அP\�* 
சிவாலய�தி� எL�த+ளி7�ள �வாமியி� தி+நாம
 ேவத�ாீசெர�; ெசா�னா�. 
“சிவாலய�தி� தனிேய மகா மேட�வர� எ�ற <��தி இ+#கிறா�. தீ��த�தி� 
அதிHடான ெத வெம�; ெபாியவ�க� ெசா�வா�க�” எ�;
 அவ� >றினா� 
அ�ேபா-, 
 

“அL�ைத மாமைறேயா� 
வழிபா�ெச  மாமட ம�னிைனேய” 

 
எ�ற ேதவார� ப0தி எ� நிைன=#0 வ�த-. தி+ஞான ச
ப�தரா2 பாட� ெப2ற 
<��தி அ�த மகாமேட�வரராக� தா� இ+#க ேவ(�ெம�; ேதா2றிய-. 
‘மாமைறேயா� வழிபா� ெச ’ எ�பதனா� அ5ேக 92கால�தி� ேவதேகாஷ
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நிர
பியி+�தெத�;
, ேவத�ாி எ�ற ெபய� அP\+#0 அைம�த- 
ெபா+�தெம�;
 க+திேன�. 
 
க
ப� பிற�த ஊ� ேதவார
 ெப2ற �தலமாக இ+�ததி� காரணமி�லாத தி+�தி 
ஒ�; என#0 ஏ2ப.ட-. க
ப� கால�தி� பழமைற7
 க�னி� தமிL
 அP\ாி� 
சிற�- விள5கி யி+#கலா
.  
க
ப� பிற�த ஊ� 
 
க
பைர� ப2றிய ெச திக� பல தமி)நா./� வழ5கி வ+கி�றன. அவைர� ப2றிய 
தனி�பாட�கI
 பல உ(�. 
 
அHடாவதான
 Nராசாமி ெச./யா� தா
 இய2றிய விேநாதரஸ மYசாியி� தனி� 
பாட�கைள7
 க�ண பர
பைர* ெச திகைள7
 பிைண�-� ப/�பத20 
இனிைமயாக இ+#0
ப/ க
ப� வரலா2ைற எLதி வி.டா�. ஆனா� சாி�திர 
உ(ைம எPவள= எ�ப- ேவ; விஷய
.  
 
க
பராமாயண* சிற��� பாயிர5களி,+�-
 தனி� பாட� களி,+�-
, ‘க
ப� 
தி+வL�cாி2 பிற�த உவ*ச�, அவைர� ேபா2றி� பா-கா�தவ� சைடய�ப 
வ�ளெல�ற ேவளாள�, அPவ�ள� ெவ(ெண  ந�bெர�J
 ஊாின�’ எ�பன 
ேபா�ற ெச திக� ெதாிய வ�தன. மா]ர�-# க+கி� தி+வL�cெர�ற 
ெபய+ைடய ஊ� ஒ�; இ+#கிற- அ- சிற�த விHW �தல
. க
ப� அ5ேக 
பிற�தி+�பாெர�ற ச�ேதக
 சில+#0 எL�த-. ஆனா� அP\ாி� இய�பான 
ெபய� தி+ இ�தf�. 
 
உவ*செர�பா� ேகாயி2 Rைச �ாி7
 வ0�பின�; ஒ*ச ெர�;
 ெசா�வ-(�. 
மிதிைல� ப./யி� என#0# கிைட�த தி+விைளயாட2 பயகர மாைலயி� அ�%,� 
ஆசிாிய� Nரப�திர# க
பெர�; இ+�த-. அதி,+�- க
பெர�ப- 0/ப2றிய 
ெபயெர�;
 க
ப+ைடய இய2 ெபய� மைற�- விடேவ, அவ� 0/� ெபயேர 
நிைல�தெத�;
 ேதா2றிய-. பழ5கால�தி� க
ப�ைத ைவ�-� Rசி�த 
காரண�தா� அவ�கI#0# க
ப ெர�ற 0/� ெபய� வ�ததி+#கலா
. 
 
கதி� ேவ  ம5கல
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தYசா\ாி� பிரபல வ#கீலாக இ+�தவ+
 எ�னிட
 ேபர�� R(டவ+மான ேக. 
க�யாண ��தைரய� த
9ைடய ஊராகிய கதிராம5கல�தி� ஒ+ �- N� க./ 
1892-ஆ
 வ+ஷ
 ஜூ� மாத
 கி+க� பிரேவச
 ெச தா�. அவசிய
 அ�த 
விேசஷ�தி20 வரேவ(�ெம�; அவ� என#0 எLதினா�. அ�த அைழ��# க/த
 
கிைட�த=ட�, அP\+#க+கி� உ�ள க
ப� பிற�த\ைர7
 பா��- வி.� வர 
ேவ(�ெம�ற ஆவைல7
 உட� ெகா(� ெச�ேற�. 
 
0�தால
 ெரயி�ேவ �ேடஷனி� இற5கி வட#ேக சில ைம� cர
 ெச�றா� 
கதிராம5கல�ைத அைடயலா
. நா� ஏறிய ெரயி� வ(/யி� கதிராம5கல 
வாசியான ேகாபால கி+Hண ேஜா�யெர�பவைர# க(ேட�. அவ� 
க
பைர�ப2றிய சில விஷய5க� ெசா�னா�. 
 
“க
ப� பிற�த- ேதரL�c�தா�. அத20 வட#ேக ெவ(ெண  ந�b� இ+#கிற-. 
சைடய�ப வ�ள� இ+�த ஊ� அ- எ5க� ஊராகிய கதிராம5கல9
 க
ப� சாி�திர 
ச
ப�த 9ைடயேத” எ�றா� அவ�. 
 
“எ�ப/?” எ�; ஆவேலா� ேக.ேட�. 
 
“கதி� ேவ  ம5கலெம�ப- அ�த ஊ+#0 9த,� ஏ2ப.ட ெபய�. அ-ேவ மாறி# 
கதிராம5கலெம�; ஆயி2;.” 
 
“கதி� ேவ  ம5கல ெம�ற ெபய� வர# காரண
 எ�ன?” 
 
“க
ப� ஒ+ தாசியிட
 அ�� ைவ�-� பழகி வ�தா�. அவ� அ�த ஊாி� இ+�தா�. 
ஒ+நா� த�Jைடய N.�# >ைரைய ேவய ைவ#ேகா� இ�ைலெய�; அவ� 
க
பாிட
 ெதாிவி�தா�. அவ� சைடய�ப வ�ள,ட
 இைத� ெதாிவி#கேவ, 
அPவ�ள� ெந2கதி�கைளேய அ;�- அவ2றா� ேவய* ெசா�னாரா
. 
அதனா�தா� கதி� ேவ  ம5கலெம�ற ெபய� அ�த ஊ+#0 உ(டாயி2;.” 
 
இ�த# கைத அ�ேபா- என#0� �திதாக இ+�த-. க
ப+#0� தாசிகளி� ெதாட�� 
உ(ெட�ற வரலா2ைற ம.�
 ேக./+�ேத�. இ�த வரலா; சைடய�ப 
வ�ள,� ெப+�த�ைமைய விள#0வதாக இ+�த-. ‘நா
 கதிரம5கல
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ேபாவத20� பிரேயாசன
 ஆர
ப�திேலேய கிைட�- வி.ட-’ எ�; மகி)�- அ�த 
ேஜா�யைர� பாரா./ேன�. 
 
கதிராம5கல�-#0� ேபா  இ�த# கைதைய� பல� வாயிலாக# ேக.� உ;தி 
ெச - ெகா(ேட�. கி+க� பிரேவச மான பிற0 ேதரL�c+#0� ேபாேன�. 
அ5ேக க
ப� ேம� எ�ற ஓாிட�ைத# கா./னா�க�. க
ப� N� அ
ேம./� 
இ+�தெத�; ெசா�னா�க�. அP\�� ெப+மா� ேகாயி,� க
ப�, அவ� மைனவி 
இவ�கIைடய பி
ப5கைள7
 க(ேட�. ேவத�ாீச� ஆலய�-#0� ேபா  
மகாமேட�வர� ச�நிதிைய7
 பா��ேத�. 
 
ப#க�தி� ேd�திரபால�ர
 எ�ற ஊ� இ+#கிற-. ேd�திர பாலெர�ப- 
வயிரவர- தி+நாம
. க
ப� 9த� 9தலாக� பா/ய,  
 

“வா �த வயிர�ர மாகாளி ய
ேமேக�” 
 
எ�ற பா./� வ+
 வயிரவ�ர
 அ�த ஊராக�தா� இ+#க ேவ(�
. அவ� 
0றி�பி�த காளி ேகாயி� இ�J
 இ+#கிற-. அைத அ5காளிய
ம� 
ேகாயிெல�; வழ50கிறா�க�. 
 
ெவ(ெண  ந�b� 
 
அ�பா� ெவ(ெண  ந�b+#0� ேபாேன�. அைத* சைடய�ப பி�ைள 
கிராமெம�;
 வழ50வா�க�; அ;ப- ேவ, 7�ள-. அ5ேக ஒ+ 0ள
 உ(� 
அத� கைரயி� விHWவி� வி#கிரக
 இ+�த-. 
 

“ேமா.ெட+ைம வாவி�க 9.�வரா� க�ெற�; 
N.டள=
 பா� ெசாாி7
 ெவ(ெணேய” 

 
எ�ற பா./� >ற� ெப;
 வாவி அ-தாென�; சில� >றின�. 
 
கதிராம5கல�திC�ள சிவாலய�தி20� ேபாேன�. அ5ேக உ�ள ஒ+ விநாயகைர� 
தாிசி#ைகயி� iட�தி� ஏேதா எLதி யி+�பைத# க(� கவனி�ேத�. “ெவ(ெண  
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ந�b�� பி�ைளயா�” எ�; ெபாறி#க�ப./+�த-. மா]ர�தி,+�- தYைச#0* 
ெச�C
 சாைலயி� அPவி#கிரக
 இ+�தெத�;
 பா-கா�பி� ெபா+.� 
அதைன# ெகாண��- ஆலய�தி� ைவ� தா�கெள�;
 ேக�வி72ேற�. 
 
எ�லாவ2ைற7
 க(�
 ேக.�
 இ��2;# க
பர- நிைனவிேல ஊறியவனா # 
0
பேகாண�-#0 வ�- ேச��ேத�. க
ப ராமாயண�ைத� ப/�-� ப/�- 
இ��2ற என#0# க
ப� வரலா2ைற� ப2றிய �திய ெச திக� கிைட�ததி� 
அளவ2ற மகி)*சி ஏ2ப.ட-. 
 
என#0# கிைட�த ஏ.�* �வ/களி� காணியாள� அகவ� எ�ப- ஒ�;. அதனா� 
ேசாழ நா.� ேவளாள�கIைடய ேகா�திர5க� 64 எ�ப- ெதாிய வ�த-. அவ2;� 
சைடய�ப நயினா� ேகா�திர ெம�ப- ஒ�;. ேசாழ நா.� ேவளாள�கI#0 
நயினாெர�ற ப.ட
 உ(�. சைடய�ப வ�ளல- பர
பைர யினர- 
ேகா�திரெம�ேற அைத# க+-கிேற�. 
 
க
பைர� ப2றி7
 அவ� ஊைர� ப2றி7
 ேவறிட5கைள� ப2றி7
 நா� ெதாி�- 
ெகா(ட இ*ெச திகைள� தி+வாவ� -ைற ஆதீன க��தராகிய G அ
பலவாண 
ேதசிக+#0* ெசா�ேன�. அ+5கைல விேநாதராகிய அவ� ேக.� மி#க 
ச�ேதாஷ�ைத அைட�தா�. 
 
பி2கால�தி� எ� ��தக� பதி��#0 உதவியாக இ+�த பி�ன�c� அ. 
நாராயணசாமி ஐய� க
ப� ச
ப�தமான இPவிஷய5கைள எ�னிட
 ெதாி�- 
ெகா(� இவ2ைற7
 ேவ; சில விஷய5கைள7
 ேச��-� தா
 பதி�பி�த தமி)� 
பாட ��தக உைரயி� ெவளியி./+#கிறா�. 
 
நவரா�திாி விழா 
 
அPவ+ஷ
 நவரா�திாி விழா=#0 வரேவ(�ெம�; இராமநாத�ர
 
G பா�கர ேஸ-பதியிடமி+�- என#0 அைழ��# க/த
 வ�த-. நா� காேலஜி� 
ப�- நா.க� ரஜா ெப2;# ெகா(� �ற�ப.� ம-ைரயி� இற5கி மா.� 
வ(/யி� இராமநாத�ர
 ெச�ேற�. வழியி� பல வ(/க� தா5க 9/யாத 
ப(ட5கைள ஏ2றி#ெகா(� ெச�றன. பார மி0தியா� பல அ*� 9றி�தன. 
எ�லா
 இராமநாத�ர�ைத ேநா#கி* ெச�வைத அறி�- நவரா�திாி விழாவி� 
சிற�ைப ஒ+வா; ஊகி�-# ெகா(ேட�. 
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இ�தமி) நா./,+�-
 ேவ; நா�களி,+�-
 %2;# கண#கான வி�-வா�க� 
வ�தி+�தா�க�. தமி)நா.�# கனவா�களி� ஒ+வ� பா#கியி�ைலெய�; தா� 
ெசா�ல ேவ(�
. ஊ� தா5காத >.ட
 >/யி+�த-. ப(ட5களி� 
விைலெய�லா
 ப� மட50 ஏறி வி.ட-. 
 
ேச-பதி ம�ன�களி� 0ல ெத வமாகிய ராஜ ராேஜ�வாி அ
பிைக#0 1008 ச5க
 
ைவ�- அபிேஷக
 நைடெப2ற-. Rைஜ 9த,யன மிக விாிவாக நிக)�தன. ேமள# 
க*ேசாி, ச5கீத வினிைகக� 9த,யவ2றி20# கண#ேகயி�ைல. ஸ
�கி+த 
வி�வா�களி� சைப7
 தமி)� ப(/த�களி� சைப7
 நட�தன. 
 
மகா ைவ�தியநாைதய� அ�ேபா- ேதக அெசௗ#கிய� ேதா/+�தைமயா� 
வரவி�ைல; அவ� தைமயனா� மா�திர
 வ�தி+�தா�. இர.ைடயைர�ேபால 
அPவி+வ�கைள7
 ஒ+50 பா��ேத பழகிய என#0 இராம�வாமி ஐயைர� தனிேய 
பா��த ேபா- உயிாி�லா உட
ைப� பா��ப-ேபால இ+�த- “த5க� சேகாதர� 
வரவி�ைலேய; ேதக அெசௗ#கிய
 க�ைமயாக இ+#கிறேதா?” எ�; ேக.ேட�. 
 
“ஆ
; பிரணதா��தி ஹர� தி+வ+� எ�ன ெச கிறேதா! நா� >ட வ+வதாக 
இ�ைல. ைவ�தி தா� ‘ேபா வி.� வா’ எ�றா�. பல காலமாக� பழகிய இட
; 
அதனா� வ�ேத�” எ�றா�.  
 
என#0� தனிேய ஜாைக தி.ட
 ெச தி+�தா�க�. பல வி�-வா�கைள ஒ+5ேக 
ச�தி#0
 ச�த��ப
 அ�த மாதிாி ஏ2ப�வ- மிக=
 அாி-. சில�பதிகார
 9/= 
ெப2ற ச�ேதாஷ�ைத வி�-வா�கI
 அ�ப�கI
 எ�னிட
 ெதாிவி�-� 
பாரா./னா�க�. “நீ5க� ெகா��தி+#கிற %� வாிைசைய� பா��தா� மைல�பாக 
இ+#கிறேத! அ��தப/ எ�ன ஆர
பி#க� ேபாகிறீ�க�?” எ�; ேக.டா�க�. 
 
“மணிேமகைல இ+#கிற-; �றநா:; இ+#கிற-; பதி2;� ப�-, ஐ50%;, 
அகநா:;, ந2றிைண-இைவகெள�லா
 இ+#கி�றன. ஒPெவா�றாக ெவளியிட 
ேவ(�
” எ�; ெசா�ேன�. இ�னைத� ெதாட50வெத�ற நி*சய
 அ�ெபாL- 
என#0 ஏ2படவி�ைல.  
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சி; வய� ஜமீ�தாராகிய 9�- ராம,5க� ேதவ+டJ
, பாலவந�த
 ஜமீ�தா+
 
ெபா�Jசாமி� ேதவ+ைடய 0மார+மாகிய பா(/�-ைர� ேதவ+டJ
 ெந+5கி� 
பழகி* ச�லாப
 ெச 7
 ச�த��ப
 என#0 அ�ேபா- கிைட�த-. 9�- 
ராம,5க�ேதவ� பா�கர ேச-பதி#0� பா.டனா� 9ைறயின�. ேமேல நா� 
ெவளியி�
 %�கI#0� ெபா+Iதவி ெச வதாக அவ� வா#களி�தா�. 
 
அ5ேக இ+�த ப�- நா.கI
 ெபாL- ேபானேத ெதாியவி�ைல. 
ேச-பதியிJைடய உபசார9
 சா-ாிய வசன5கI
 ெகாைட� ெப+ைம7
 என#0 
விய�ைப உ(டா#கின. அ�த விழா=#0 இர(� லd Bபா கI#0 ேம� 
ெசலவாயி2ெற�; ெதாி�த-.  
 
வி�-வா�க� ேச-பதிைய� பல ப/யாக வா)�தி� பாட�கைள# >றின�. நாJ
 
சில ெச 7.கைள* ெசா�ேன�. 
 

“வி(ணி2 சிற�தி� பா2கர� ேபா� வி+
�மி�த 
ம(ணி2 சிற�-ய� பா2கர Rபதி வாழியேவ” 

[பா2கர� - பா�கர� ([ாிய�), பா� ேபா�ற கிரண�ைத 7ைடய ச�திர�] 
 
எ�ற இர(ட/கேள இ�ேபா- நிைன=#0 வ+கி�றன. 
 
ச
மான
 
 
நா� ேச-பதி ேவ�தாிட
 விைடெப2;# ெகா(ட ேபா- அவ� என#0 இர(� 
உய��த சாதரா#கைள� ேபா��தி, 
 
“தYசா\� ஜி�லாவி20 வ+ேவ�. அ�ேபா- அவகாசமாக உ5கேளா� ேபசி 
உ5க� தமி)� பணி#0 ேவ(/ய உதவிைய* ெச ேவ�” எ�; ெசா�னா�. 
�ற�ப�
ேபா- தானாதிகாாி எ� வழி* ெசல=#0
 ப/* ெசல=#0மாக Bபா %; 
அளி�தா�. நா� 0
பேகாண
 வ�- எ� தா  த�ைதய+#0
 அ�ப�கI#0
 
சாதரா#கைள# கா(பி�ேத�. யாவ+
 மகி)�தன�. தி+வாவ�-ைற#0� ேபா  
அ
பலவாண ேதசிகாிட
 கா./ய ேபா-, “மிக=
 உய��த ச
மான
; த5க� 
த0திைய அறி�- ெச த சிற�� இ-” எ�; பாரா./னா�. 
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“இ�த ஆதீன ச
ப�த
 இ�லாவி.டா� என#0 எ�ன மதி�� இ+#க� ேபாகிற-?” 
எ�; ெசா�, வி.�, “இைவ இர(�
 எ�ன விைலெப;
?” எ�; ேக.ேட�. 
 
“9�%; Bபா #0 ேம� இ+#0
” எ�றா� அ
பலவாண ேதசிக�. 
 
“இ�த� -�ப.டாவினா� என#0 எ�ன பிரேயாசன
? இவ2ைற இ5ேகேய 
ெகா��- விடலாெம�; நிைன#கிேற�.” 
 
“எ�ன, அ�ப/* ெசா�Cகிறீ�க�! ஒ+ ெபாிய சம� தான�தி� ெப2ற மாியாைத; 
ப�திரமாக நீ5கேள பா-கா�- ைவ�-#ெகா�I5க�.” 
 
“சில�பதிகார
 அ*சி.டதனா� ஏ2ப.ட சிரம
 இ+#கிற-. அைத� தீ�#க 
வழியி�ைல. இ�த இர(ைட7
 ைவ�-#ெகா(� எ�ன ெச ய� ேபாகிேற�? 
தமி)�தாயி� தி+�பணியினா� வ�த ெகௗவர
 இைவ. ஆைகயா� இவ2ைற 
மீ.�
 அத2ேக உபேயாக� ப��-வ-தா� நியாய
” எ�ேற�. 
 
அ
பலவாண ேதசிக+#0, நா� அவ2ைற# ெகா��- வி�வதி� மனமிராவி.டாC
 
எ� 0றி�ைப அறி�- மட�திேலேய அவ2ைற எ��-# ெகா(� அவ2றி� 
விைலயாக B. 300 என#0 அளி#க* ெச தா�. நா� அ�ெதாைகைய� ெப2;* 
சில�பதிகார� பதி�பினா� அ�ேபா- இ+�த கட� ெதா�ைலயினி�;
 
நீ5கிேன�.  
 
கட� தீ��த ச�ேதாஷ�தி� தமி) %2பதி�ைப� ப2றி ேயாசி#கலாேன�. பல 
%�க� எ� ைகயி� இ+�தாC
 மணிேமகைலைய7
 �றநா:2ைற7
 அதிகமாக 
ஆரா �- வ�ேத�. அPவிர(/J�I
 �றநா:2றி� பாதி#0 ேம� பைழய 
உைர இ+�த-. மணிேமகைல#0 உைரயி�ைல. அ�றி7
 அ- ெபௗ�த சமய 
ச
ப�த9�ள-. அ*சமய %2 க+�-#கைள தா� 92;
 உண��-ெகா�ள 
9/யவி�ைல. அ�த நிைலயி� �றநா:2ைறேய 9த,� அ*சிடலாெம�ற 
9/=#0 வ�ேத�. 
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இைடயி�, தி+�ெப+�-ைற# க.டைள விசாரைண G ��பிரமணிய� த
பிரா�, 
பி�ைளயவ�க� இய2றிய அ�த �தல �ராண�ைத ெவளியிடேவ(�ெம�; 
வி+
பினைமயா� 1892-ஆ
 வ+ஷ இ;தியி� அதைன ெவளியி.ேட�. 0றி��ைர 
9த,யவ2ைற எLதேவ(�ெம�; வி+�ப
 இ+�-
, விைரவி� ெவளி�ப��த 
ேவ(�ெம�; த
பிரா� வ2�;�தியைமயா� <ல�ைத மா�திர
 ெவளியி.ேட�.  
ேமேல �றநா:2ைற ஆ)�- ஆராய� ெதாட5கிேன�. 
----------  
 

அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
----117117117117    
-றநா90: ஆரா/ சி-றநா90: ஆரா/ சி-றநா90: ஆரா/ சி-றநா90: ஆரா/ சி    

 
�றநா:2ைற அ*சி�வதாக நி*சய
 ெச த=டேன, பதி�� 9ைறைய� ப2றி 
ேயாசி#கலாேன�. வர வர� �திய -ைறகளிC
 �திய 9ைறகளிC
 விஷய5கைள* 
ேச��- %�கைள� பதி�பி#க ேவ(�ெம�ற வி+�ப
 என#கி+�த-. ஆ5கில
 
ெதாியாத என#0 அ�பாைஷயிC�ள சிற�த பதி��#கைள� பா��- மகிழேவா. 
அவ2ைற� ேபால* ெச - பா�#கேவா ச#தியி�ைல. ச5க%ைல� ப/#கேவா, 
ப/�தபி� ஆரா *சி ெச யேவா, அத� பி� பதி�பி#கேவா இைறவ� 
தி+வ+�தா� -ைணயாக இ+�த- 9� பழ#க
 அவ2றி� இ�லாத நா� எ�த 
எ�த வித�தி� ஆரா �தா� அழகாக இ+#0ெம�; ேதா2;ேமா அPவPவித�தி� 
9ய�; வரலாேன�. 
 
�திய 9ைற 
 
0
பேகாண
 காேலஜி� சாி�திர ஆசிாியராக இ+�த ேக. ஆ�. -ைரசாமி 
ஐயெர�பவ� த
 ைகயி� ெபாிய இ5கிXH ��தக ெமா�ைற ஒ+ நா� 
ைவ�தி+�தா�. 
 
“எ�ன ��தக
?” எ�; ேக.ேட�. 
 
“ைபபி�” எ�றா�. 
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“ைபபி� சிறியதாக அ�லவா இ+#0
? இ- மிக� ெபாியதாக இ+#கிறேத!” 
எ�ேற�. 
 
“இ- ைபபிளி� ஒ+ விேசஷ� பதி��. ைபபிளிC�ள விஷய5கைள� ெதா0�- 
வைக�ப��தி ஒேர மாதிாியான ெசா�C
 க+�-
 உ�ள ப0திகைள அ5க5ேக 
கா./� பதி�பி�தி+#கிறா�க�. ஒPெவா+ ப#க�திC
 ந�விேல தனிேய இ�த 
ஒ��ைம� ப0தி இ+#கிற-. இைத, ‘க�கா�ட��’ (Concordance) எ�; 
இ5கிXஷி� ெசா�வா�க�” எ�; ெசா�, அைத� பிாி�-#கா./னா�. 
 
அ�த ஒ��ைம� ப0திகளி� பலவைக எ(க� காண�ப.டன. அ���தக�தி� 
அைத� ெதா0�தவ� பட9
 அவ+#0 உதவியாக இ+�தவ� பட9
 இ+�தன. 
 
“இ�த ஒ��ைம� ப0தியா� எ�ன பிரேயாசன
?” எ�; ேக.ேட�. 
 
“ைபபிளி� ஒேர ெச தி பல இட5களி� வ+கிற-. ஒேர விதமான ெசா2ெறாட�கI
 
வ+கி�றன. அவ2ைற� ெதா0�- ைவ�- ஆரா �தைமயா� சில விஷய5களி� 
உ(ைமயான ெபா+I
 சில ெசா2களி� தி+�தமான உ+வ9
 �ல�ப.டன வா
. 
ைபபிளி� ஏறியி+�த பிைழயான பாட5க� இ�த* ேசாதைனயினா� 
தி+�தமைட�தனவா
” எ�; அவ� என#0 விள#கினா�. 
 
அ�ேபா- என#0� �றநா:2; ஆரா *சியி� �- 9ைற ஒ�; ேதா2றிய-. 
�றநா:2றிC�ள விஷய5கைள7
 ெசா2கைள7
 9த,ேல அகராதியாக* 
ெச -ெகா(� ஆரா *சி ெச தா� உ(ைம7+வ�ைத# க(� பி/�ப- �லபமாக 
இ+#0ெம�; அறி�ேத�. அ5ஙனேம ெச - ைவ�-# ெகா(ேட�. 
 
ஆரா *சி#0ாிய க+விக� 
 
ஒ+ %ைல� தி+�தமாக� பதி�பி#க ேவ(�ெம�றா� பல வைகயான க+விகைள 
9த,� அைம�-# ெகா�ளேவ(�
. ஏ.�* �வ/க� கிைட�ப- ம.�
 
ேபாதா-. ஏ./� இ+�ப- அPவள=
 தி+�தமாக இரா-. பல காலமாக� 
பிைழயாகேவ வழ5கி வ�த பாட5கைள அவ2றி2 பா�#கலா
; அவ2;� இ-தா� 
��த பாட
 எ�; ெதாி�- ெகா�வத20� ப�
 சிரம�தா� மிக=
 அதிக
. %,� 
உ�ள க+�-#கI#0
 ெசா2கI#0
 அகராதி எLதி ைவ�-#ெகா�வ- ம.�
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ேபாதா-. �றநா:2றி� பல �லவ�க� பா/யி+#கிறா�க�. அ��லவ�கIைடய 
பாட�க� ேவ; %�களிC
 இ+#கி�றன. அ�த� பாட�கைள� பா��தா� 
அ��லவ� வா#கி� ேபா#ைக7
, அவ+#0 வி+�பமான க+�-#கைள7
, 
நைடைய7
 உண��- ெகா�ளலா
. அ�த ஆரா *சியி,+�- சில தி+�த5க� 
கிைட#0
 ஆகேவ ச5க� �லவ�க� ெபய�கைள வாிைசயாக எLதி#ெகா(� 
அவ�க� இய2றிய பாட�க� எ�த எ�த %�களிC�ளனெவ�; ெதாி�- 
ெதா0�-� ப/�ேத�. 
 
ச5க கால�- %�களி� வழ5கிய மரைப அறிவத20 அைவ அைன�ைத7ேம 
ஆராயேவ(�
. ச5க %�களPவள=
 ேச��- ஓ� உட
� ேபா�றைவ. 
அP=ட
� 9Lவ-
 ஒ+ வைகயான நா/ ஓ�
, ஆைகயா� அவ2ைற 92ற� 
பயி�றா�தா� அ�த மர� ெதளிவாக விள50
. இைத உ�ேதசி�- எ�னிட9�ள 
எ�லா* ச5க %�கI#0
 அகராதி எLதி ைவ�-#ெகா(ேட�. 
 
�றநா:2ைற ஆரா *சி ெச வத20* ச5க%� 9Lவைத7
 ஆரா *சி ெச வ- 
அவசியமாயி2;. இதனா� என#0� ப� மட50 இ�ப
 உ(டானாC
 சிரம9
 
ப�மட5காயி2;. பலேப+ைடய உதவிைய நாடேவ(/ய- இ�றியைமயாததாக 
இ+�த-.  
 
உதவி �ாி�ேதா� 
 
எ�Jட� இ+�- தி+மா:� அ. கி+Hைணய+
. ம. N. இராமாJஜாசாாிய+
 
இ�த விாி�த ஆரா *சியி� உதவி ெச - வ�தா�க�. அ#கால�தி� எ�னிட
 தமி) 
%�கைள� பாட5ேக.� வ�த G ெசா#க,5க� த
பிராJ
 இP வாரா *சியி� 
-ைண ெச தா�. ஏ
ப� ெபா�Jசாமி பி�ைள எ�பவ+
 காேல` மாணா#க�க� 
சில+
 த5க� த5களா� இய�ற உபகார5கைள* ெச - வ�தா�க�. 
-------- 
பி2கால�தி� (1919-1930) தி+�பன�தா. காசி மட�தி� தைலைம வகி�- 
விள5கினா�. 
---------- 
ேம2ேகா� விள#க
 
 
�றநா:2;* ெச 7.கைள7
 ெச 7. ப0திகைள7
 இல#கண இல#கிய 
உைரயாசிாிய�க� ேம2ேகா� கா./யி+#கிறா�க�. அ�த� ப0திகைள7
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ேம2ேகா� கா.டேவ(/ய காரண�ைத7
 ஆரா �தா� பாட
 தி+�-வேதா� 
பா./� க+�-
 விள50
. பிரேயாக5கைள� ெதா0�பத20 எ�லா 
உைரகைள7
 92;
 ப/�-� �றநா%2;� ப0தி வ+கி�றதா எ�; 
பா�#கேவ(�
. அ*சி.ட ��தக5களி� பிரேயாக விள#க
 ெப+
பாC
 
இ+�பதி�ைல. ஏ.�* �வ/களிேலா ேம2ேகா. ெச 7ைள# க(� பி/�பேத 
கHட
. %�கைள� பாட5 ேக.பவ�க� த
 ஆசிாிய� >;
 விஷய5கைள 
அ5க5ேக �வ/களி� இர(� வாிகI#கிைடேய எLதி ைவ�ப-(�. ஏ�களி� 
உ�ளவ2ைற உ�ளவாேற பிரதி ெச - அத20ாிய ஊதிய
 ெப2; ஜீவன
 
ெச பவ�க� அ�த# 0றி��#கைள7
 பைழய <ல�ேதா�
 உைரேயா�
 ேச��- 
எLதி வி�வா�க�. ஆரா *சி ெச 7
ேபா- அவ2ைற� தனிேய பிாி�தறிவ- சில 
சமய5களி� மிக=
 ச5கடமாக இ+#0
. 
 
உைரகைள� ப/�- வ+
ேபா- அ5க5ேக வ+
 ேம2 ேகா�களி� என#0� 
ெதாி�தவ2றி20 ஆகர
 அ5க5ேக 0றி�- ைவ�ப- என- வழ#க
. அ*சிட�ப.ட 
ெதா�கா�பிய உைர களிC
, தி+#0ற� உைரயிC
, ேவ; உைரகளிC
, க(ட 
ேம2ேகா�க� பலவ2றி� இட5கைள எ� ைக���தக5களி� 0றி�-# 
ெகா(/+#கிேற�. அ�த 9ய2சியி� அ�த� பதி��#களிC�ள பிைழயான 
பாட5க� என#0� �ல�ப.டன. எ� பதி��#களி� அவ2றி� தி+�திய வ/வ�ைத 
ம.�
 அைம�பைதய�றி, “இ- பிைழ” எ�; �./# கா.�
 வழ#க�ைத நா� 
ெகா�ளவி�ைல. 
 
இ�ப/ ேம2ேகாளாரா *சிேல ெச�ற கால
 மிக அதிக
. பிரேயாக5கைள� 
ெதா0�- வைக�ப��-வதிேல உ(டான சிரம
 எPவளேவா மி0தியாக 
இ+�தாC
 ஒ+ 9ைற ப.ட கHட
 பல %2பதி��#0 உபேயாகமாக இ+�த-. 
அ#கால�தி� நா� ெச - ைவ�-#ெகா(ட பலவைக அகாராதிகேள இ�;
 
என#0 <ல நிதியாக உத=கி�றன. அவ2ைற# காW
ேபா- ‘எPவள= கால
, 
எPவள= அ�ப�கIைடய உைழ�� இவ2றி� ெச�றி+#கி�றன?’ எ�; எ(ணி 
விய��;ேவ�. அவ2றி� அ+ைம ெப+ைமைய அ*சி.ட ��தக5கைள� 
ப/�பவ�க� சிறி-
 அறியா�. மிக உய��த அல5காரமான மாளிைகைய# க(� 
அத� அழகி� ஈ�ப�பவ�க� அ
மாளிைக எ�த அ�திவார�தி� ேம� 
எL�ப�ப.டெத�பைத# கவனி�பதி�ைல. மிக=
 ஜா#கிரைதயாக� ேபா.ட அ�த 
அ�திவார
 Rமி#0� மைற�- கிட#கி�ற-. 
 
ெதா�கா�பிய� ெபா+ளதிகார உைரயி� பல இட5களி� �றநா:2;* ெச 7.க� 
ேம2ேகாளாக வ�-�ளன. எ� ைகயி,+�த �ற�திர./� பல ெச 7.க� 
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இ+�தன. இவ2ைற# ெகா(� எ�னிடமி+�த �றநா:2;� பிரதிகளி� 
கிைட#காத பல 0ைறயான ப0திகைள நிர�பி# ெகா(ேட�. 
 
�றநா:; 400 ெச 7.களட5கிய-. நா� ெச த ேசாதைனயி� 9/வி� 267, 268-
ஆ
 பாட�க� எ50
 கிைட#க வி�ைல பல பாட�கI#0 9த� இ�ைல; 
பலவ2றி20 இ;தி� ப0தி இ�ைல; பலவ2றி� இைடயிைடேய சில ப0திக� 
காண� படவி�ைல.  
 
உைர 
 
எ�னிட9�ள �றநா:2;� பிரதிகளி� சிலவ2றி� பைழய உைர ஒ�; இ+�த-. 
அP=ைரயாசிாிய� இ�னாெர�; �ல�பட வி�ைல. அP=ைர7
 9த� 260 
பாட�கI#ேக இ+�தன. 242-ஆ
 பாடC#0 ேம� உ�ள உைரேயா 
இைடயிைடேய சிைத�- மாறியி+#கிற-. அP=ைரயாசிாிய� பத� ெபா+ைள 
இனி- விள#கி உாிய இட5களி� ெசா2கைள 9/�-# கா./ இல#கண# 
0றி�ைப7
 திைண -ைறகைள7
 ஆ5கா50�ள பழெமாழிகைள7
 அணிைய7
 
ெசா�நய
 ெபா+� நய5கைள7
 �ல�ப��-கிறா�. இைடயிைடேய சில 
வா#கிய5க� அPவிட� தி20� ெபா+�தமி�லாதனவாக� ேதா2றின. அவ� சில 
இட5களி� சில விஷய5கைள ம;�தி+#கிறா�. அதனா� �றநா:2;#0� பைழய 
உைர ஒ�; இ+�தி+#கலாெம�ற எ(ண
 உ(டாகிற-. 
 
திைண7
 -ைற7
 
 
ஒPெவா+ பா./� 9/விC
 திைண7
 -ைற7
, பா/ேனா� ெபய+
, பாட� 
ப.ேடா� ெபய+
 உ�ளன. ந*சினா�#கினிய� ெதா�கா�பிய உைரயி� ஓாிட�தி�, 
“த�த
 �- %� வழிகளா� �றநா:2;#0� -ைற >றினாேரJ
 அக�திய9
 
ெதா�கா�பிய9ேம ெதாைககI#0 %லாக,� அவ� [�திர� ெபா+ளாக� -ைற 
>றேவ(� ெம�றறிக” எ�; எLதியி+# கிறா�. அவ� க+�- அPவா; 
இ+�தாC
 பிரதிகளி� உ�ள திைண -ைறகைளேய ெகா�Iத� ெந�5காலமாக 
வ�த வழ#கமாகி வி.ட-. அைவ ெப+
பாC
 ப�னி+ படலெம�ற பைழய 
�ற�ெபா+� இல#கண�தி� ப/ அைம�தி+�த� >�ெம�; ேதா2றிய-. 
அ�பைழய %� அக�படவி�ைல. ஆனாC
 அத� வழி %லாகிய �ற�ெபா+� 
ெவ(பா மாைல <ல9
 உைர79�ள ஏ.�* �வ/ அ�ேபா- எ�னிடமி+�த-. 
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அதைன ஆரா �- திைண -ைறகளி� இல#கண5கI#0. 
ெப+
பாலானவ2ைற� ெதாி�- ெகா(ேட�. ஆயிJ
 சில -ைறகI#0 விள#க
 
அ� %,னாC
 ெதாி�- ெகா�ள இயலவி�ைல. 
 
சாி�திர* ெச திக� 
 
பா/ேனா� பாட�ப.ேடா� ெபயைர# 0றி�பி�
 வா#கிய5 களி� சாி�திர* 
ெச திக� இ+�தன. ச5க கால�-* சாி�திர ஆரா *சி#0 அைவ மிக=
 
பய�ப�வன. அPவி+வ+ைடய ெபய�களிC
 பலவைகயான பாட ேபத5க� 
இ+�தன. அவ2ைற� தனிேய ெதா0�- ைவ�-# ெகா(� பிற %�களி� 
அ�ெபய�க� வ�-�ள இட5கைள ஆராயலாேன�. இ�த* சாி�திர ஆரா *சி 
ெபாிய ச9�திரமாக இ+�த-. ச9�திர�தி2காவ- ஒ+ ப#க
 கைர7(�; இத20 
எ�த� ப#க�திC
 கைரேய இ�ைல. 
 
சாி�திர ஆரா *சியி� வ�லவ�கைள# ெகா(� அPவிஷய5 கைள� ெதாி�- 
ெகா�ளலாெம�ெற(ணி இராசா5க�-* சிலாசாசன� பாிேசாதகராக இ+�த 
ராPபகc� வி. ெவ5ைக ய+#0* சில அரச� ெபய�க�, சில ஊ��ெபய�க� 
9த,யவ2ைற எLதி அைவ ச
ப�தமாக� ெதாி�த ெச திகைள� ெதாிவி#0
ப/ 
ேவ(/ேன�. அதியமா�, காிகா�வளவ� 9த,யவ�கைள� ப2றி7
 ெவ(ணி, 
மிழைல 9த,ய ஊ�கைள� ப2றி7
 அவ� சில 0றி��#கைள எLதியJ�பினா�. 
 
தபா� இலாகாவி� ஸூபாி(ெட(ெட(டாக இ+�த G வி. கனகசைப� பி�ைள 
எ�பவ� தமி) %�களிC
 தமி) நா.�* சாி�திர�திC
 ஈ�ப.டவ�. தமிழ� 
சாி�திர
 எLத ேவ(�ெம�ற க+�ேதா� அவ� ஆரா �- பல ெச திகைள� 
ெதா0�- வ�தா�. அ�த 9ய2சியி� விைளவாக� பிற0 அவ� ஆ5கில�தி� “1800 
வ+ஷ5கI#0 9�திய தமிழ�” எ�ற அாிய ��தக�ைத எLதி ெவளியி.டா�. 
 
அவ� என#0 ந(ப�. த
மிட9�ள சில ஏ.�� பிரதிகைள உதவியி+#கிறா�. 
எ�Jைடய தமி)%2 பதி�ைப� ப2றி அ/#க/ விசாாி�- ஊ#க<.�பவ�களி� 
அவ+
 ஒ+வ�. 
 
‘-Yசிய’ எ�J
 ெசா� 
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அவ+#0
 சில விஷய5கைள விள#க ேவ(�ெம�; எLதிேன�. 9#கியமாக� 
�றநா:2றிC�ள அரச� ெபய�களி� வ+
 ‘-Yசிய’ எ�J
 வழ#0#0� ெபா+� 
ேக.ேட�. காாியா2;� -Yசிய ெந�5கி�ளி, ேசரமா� ேகா.ட
பல�-� -Yசிய 
மா#ேகாைத, ேசாழ� 0ரா�ப�ளி� -Yசிய ெப+�தி+ மாவளவ� எனவ+
 
ெபய�களி� -Yசிய எ�பத20 இற�த ெவ�; ெபா+� ெகா�ளலாெம�; 
ேதா2றினாC
, ‘ஓ� அரசைன* சிற�பி�-� பா�
 பாடC#0# கீேழ அவ� இற�த 
ெச திைய# 0றி�பா�களா?’ எ�ற ச�ேதக
 எL�த-. ஓ� உதாரண
 கா.�கிேற�. 
 
�றநா:2றி� 34-ஆ
 பா.�, கி�ளி வளவென�ற ேசாழ அரசைன ஆல�c� 
கிழாெர�ற �லவ� பா/ய-. அதி� அவ�, 
 
“ெகா(ட� மாமைழ ெபாழி�த 
h(பஃ ;ளியிJ
 வாழிய பலேவ” 
 
எ�; வா)�-கிறா�. பா./� இ;தியி� ‘ேசாழ� 0ள92ற�-� -Yசிய 
கி�ளிவளவைன ஆல�c� கிழா� பா/ய-’ எ�ற 0றி�� உ�ள-. பா.� அரசைன 
வா)�-கிற-; 0றி�பிேலா அவ� -Yசிய ெச தி விேசஷணமாக அைம�தி+#கிற-. 
பி2கால�தி� ெச 7.கைள� ெதா0�தவ�க� எLதிய 0றி��#க� அைவ. 
அரச�கைள இ�ன இட�-� -Yசினாெர�; 0றி�த� ஒ+ ச
பிர தாய
. அதைன 
அ#கால�தி� அறி�- ெகா�ளாம� இ+�த என#0, ‘-Yசிய’ எ�பத20 ‘இற�த’ 
எ�ற ெபா+� ெகா�Iவ- உசிதமாக�படவி�ைல. இ�தவிஷய�ைத கனகசைப� 
பி�ைள ெதாிவி�தா�. 
 
-Yசியெவ�பத20 இற�தெவ�ேற ெபா+� ெகா�ள ேவ(�ெம�; அவ� 
எLதினா�. அத20 ஆதாரமாக* சில�பதிகார
, ேதவார
 எ�பவ2ைற எ��-# 
கா./னா�. ‘இ�ப/ேய அரச�க� இற�த கால�ைத அவ�க� ெபய�#0 
விேசடணமா#கி# >;த�, ேகாழி# ேகா.� ஸா<திாி அரசாி� பர
பைர வழ#க
; 
தி+வன�த�ர�தரசாி� வழ#க9
 இ-ேவ’ எ�; பிறவிட5களிC�ள 
வழ#க�ைத7
 ெதாிவி�தா�. இ;தியி�, ‘இ�த அ+ைமயான �றநா:; 
ெவளிவ�தா� தமி) நா.டா� பல ஆ*சாியமான ெச திகைள உண��- 
ெகா�வா�க� 
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தமி) நா.�* சாி�திர ஆரா *சிைய� பல� ேம2ெகா�வா�க�. விைரவி� பதி�பி�- 
நிைறேவ2ற ேவ(�
’ எ�;
 எLதினா�. 
 
இ�ப/� பல பல 9ைறயிேல ேசகாி�த பலவைக# 0றி��#கைள ைவ�-# ெகா(� 
ஆரா �- �றநா:2ைற ஒ+வைகயாக* ெச�ப
 ெச - அ*�#0# 
ெகா��பத2காக* ெச�ைன#0� �ற�ப.�* ெச�ேற�.  
----------- 
 

அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
----118118118118    
;�: (�க  ெச/திக�;�: (�க  ெச/திக�;�: (�க  ெச/திக�;�: (�க  ெச/திக�    

 
�றநா:; 1893-ஆ
 வ+ஷ
 ஜனவாி மாத
 ெவ நா. ஜூபி, அ*�#>ட�தி� 
அ*சாக� ெதாட5கிய-. வழ#க
ேபா� நா� ராைமய5கா� ேதா.ட�தி� த5கி அ*� 
ேவைலைய# கவனி�- வ�ேத�. இ�பதி��#0� தி+மா:�# கி+Hைணயர- 
சகாய�ைத� ெபற 9/யாம2 ேபாயி2;. ைவ. 9 சடேகாப ராமாJஜாசாாிய� 
எ�Jடனி+�- மி#க உதவி ெச - வ�தா�. பதி�பி#0
 விஷய�தி� அவ+#0* 
சிற�த திறைம இ+�த-. அவ� ஒ+வேர இர(� <�; ேப� ெச ய# >/ய 
ேவைலகைள* ெச தா�. ஆைகயா� பதி�� விைரவாகேவ நைட ெப2; வ�த-. 
 
சதாசிவ பி�ைள பிரதி 
 
ெச�ைனயி� ஆ;9க நாவல+ைடய அ*�#>ட�ைத# கவனி�- வ�த சதாசிவ 
பி�ைளயிட
 ஒ+நா� ேபாயி+�ேத�. அவ� த
மிட
 �றநா:2;� பிரதிெய�; 
இ+�பதாக* ெசா�,� பிற0 ஒ+ ந(ப� <ல
 என#0 அJ�பினா�. அதி� <ல
 
மா�திர
 இ+�த-; %� 9Lவ-
 இ�ைல. 267-ஆ
 ெச 7� 9த� 369-ஆ
 
ெச 7� வைரயிC
 இ+�தன. ஒ+ ெச 7� கிைட�தாC
 ேபா2றி� பா-கா#0
 
என#0 அ�த� பிரதி பல வைகயி� உபேயாகமாக இ+�த-. 
 
அ�த 9ைற �றநா:2றி� 18 பார5க� நிைறேவறின. காேல` திற#0
 கால
 
சமீபி�தைமயா� ேமேல �Bைப# 0
பேகாண�-#0 அJ��
ப/ ஏ2பா� ெச - 
வி.� நா� �ற�ப.� வி.ேட�. ேசல�- வழியாக* சில ஊ�கைள� பா��-# 
ெகா(� ெச�ேற�. �றநா:2றிேல ெசா�ல�ப.ட ஊ�களி2 சிலவ2ைற# க(� 
அவ2றி� வரலா2ைற விசாாி#க ேவ(�ெம�ப- எ� வி+�ப
. க+\+#0� 
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ேபாயி+�தேபா- அ50�ள வ#கீ�களி2 சில�, “எ5க� க.சி#கார�களி2 சிலேப� 
வ�ள ெல�J
 ப.ட� ெபய+ைடயவ�களாக இ+#கிறா�க�” எ�ற ெச திைய� 
ெதாிவி�தா�க�. ப�-� பா./C
 �றநா:2றிC
 கைடெயL வ�ள�களி� 
ெபய�கI
 வரலா;கI
 ெசா�ல� ெப2;�ளன; ஒ+ கா� அவ�க� 
பர
பைரயினராக இ+#க# >�ெம�; எ(ணிேன�. 
 
ெவ. ப. ��பிரமணிய 9த,யா�. 
 
0
பேகாண�தி20 வ�- �றநா:2; அகராதிைய 9/�ேத�. அ#கால�தி� 
Gமா� ராPசாகி� ெவ.ப.��பிரமணிய 9த,யா� அ�ப#க�தி� மி+க ைவ�திய 
ஸூபாி(ெட(ெட(டாக இ+�தா�. அவ+ைடய பழ#க
 என#0 உ(டாயி2;. 
அவ+ைடய தமிழ��
 க
பராமாயண�ப2;
 எ5கIைடய ந.ைப வ�ைம ெபற* 
ெச தன 0
பேகாண�-#0 அ+கி� அவ� 9கா
 ேபா�
 ெபாLெத�லா
 
அவைர# க(� ேபசி* ச�லாப
 ெச - வ+ேவ�. தா
 இய2;
 ெச 7.கைள 
என#0* ெசா�,# கா./ வ+வா�. ஆ5கில
 ப/�-� த#க உ�திேயாக�தி,+#0
 
ஒ+வ+#0� தமிழி� அPவள= ஆ)�த அ�� இ+�தைம 9த,� என#0 விய�ைப 
உ(டா#கிய-. 
 
காேலஜி� எ� கடைமைய ஒL5காக# கவனி�- வ�ேத�. ேகாபாலரா=#0� பிற0 
பிாி�Vபாலாக வ�தவ�கெள�லா
 அவைர� ேபாலேவ எ�பா� அ�� கா./ 
வ�தா�க�. சி�தாமணி பதி�பி#0
 கால�தி� பிாி�Vபாலாக இ+�த பி�ெட�ெப# 
-ைர என#0 அதிக ஊ#க�ைத உ(டா#கினா�. ேக
பிாி.` ச�வ கலாசாைல 
9த,ய இட5கI#0 அ�%ைல அJ�பி அவ�கைள என#0 ந�றியறிேவா� க/த
 
எL-
ப/ அவ� ெச தா�. 
 
ந�ேவனி2 கன= 
 
�றநா:2;� பதி�� நட�- வ�த கால�தி� காேலஜி� பிாி�Vபாலாக இ+�தவ� 
ேஜ.ெஹ*. �ேடா� எ�பவ�, அவ� கால�தி� காேலஜி� பலவிதமான விேசஷ5க� 
நைடெப;
. ஒ+ 9ைற காேல` மாணா#க�கைள# ெகா(� ேஷ#�பிய� 
நாடகமாகிய ‘ந�ேவனி2 கன=’ (Midsummer Night’s Dream) எ�பைத� தமிழி� 
ந/�-# கா.ட ஏ2பா� ெச தா�. அ�நாடக�ைத# காேல` ஆசிாியராகிய 
நாராயண�வாமி ஐயெர�பவ� தமிழி� ெமாழி ெபய��தா�. அவ� வி+�ப�ப/ 
அதைன 92;
 பா��-� தி+�த
 ெச - ெகா��தேதா� இைடயிைடேய சில 
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பாட�கைள7
 இய2றி* ேச��ேத�. அ�நாடக
 மிக=
 சிற�பாக நைடெப2ற-. 
அ�த ெமாழி ெபய��ைப� பாிேசாதி�த கால�தி� ‘ஆ5கில�தி� ேஷ#�பிய� 
எLதிய நாடக5கைள ஆ5கில� ெதாி�த ஒ+வ� -ைணைய# ெகா(� தமிழி� 
ெமாழி ெபய��- ெவளியிடலா
. காளிதாஸ மகா கவியி� நாடக5கைள� தமிழி� 
வசனமாக=
 ெச 7ளாக=
 எLதி ெவளியிடலா
’ எ�ற �திய க+�- என#0 
ஏ2ப.ட-. மட�தி� ப/�-# ெகா(/+�த கால�தி� சா0�தல* �ேலாக5களி2 
சிலவ2ைற ெமாழி ெபய��த-(�. ‘பழ5 கால�-� தமி) %�கைள மா� கLவி 
ெவளியி�
 ெதா(/� அ�லவா ஈ�ப./+#கிேறா
?’ எ�ற எ(ண�தா� 
அ�-ைறயிேல ெச�ற உ�ள�ைத மீ.�# ெகா(ேட�. காேல` ஆசிாிய�க� பல�. 
“நீ5க� �திதாக வசன %�க� எL-5க�. பாடமாக ைவ#0
ப/ ெச யலா
. 
அதனா� உ5கI#0 ந�ல ெபா+� வ+வா7(டா0
” எ�; அPவ�ேபா- 
ெசா�வா�க� சில சமய5களி� ெபா+� 9.��பா./னா� அவ�க� ெசா�C
 
ேயாசைன� ப/ேய ெச யலாெம�ற சபல
 ேதா2றினாC
 பழ�தமி) 
%லாரா *சியிேல ஒ�றி� ேபான எ� உ�ள�தி� அ�த* சி; வி+�ப5கெள�லா
 
நிைல ெகா�ளவி�ைல. 
 
காேவாியா*சி#0 உபகார
 
 
அ#கால�தி� G மீனா.சி��தர
 பி�ைளயவ�கIைடய மைனவியாராகிய காேவாி 
யா*சி மா]ர�தி� இ+�- வ�தா�. அவைர# கவனி�-� ேபாஷி�பவ� ஒ+வ+
 
இ�ைல. அவ� அ/#க/ தம#0� ெபா+� ேவ(�ெம�; க/த
 எL-வா�. நா� 
அPவ�ேபா- ெபா+Iதவி ெச - வ+ேவ�. பழ�தமி) %2பதி�பிேல ஈ�ப.ட 
அ#கால5களி� இைடயிைடேய பி�ைளயவ�கIைடய நிைன= 
உ(டா0வத20ாிய ச�த��ப5க� பல காேவாி யா*சியி� க/த5கI
 
அ�நிைன=#0 9#கிய காரணமாக இ+�தன. 
 
தி+��க)� பதி�� 
 
தி+�த+�R(/யி� அ�ேபா- ஜி�லா 9�lபாக இ+�தவ� வட#0�ப.� த. 
��பிரமணிய பி�ைளெய�பவ�. அவ� 9+க# கட=ளிட�தி� அளவ2ற 
ப#தி7ைடயவ�. அ#கால�தி� அ+ணகிாிநாத� இய2றிய தி+��க) அ5க5ேக 
வழ5கி வ�த-.  
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தி+��க)* �வ/கைள* சில� ைவ�தி+�தன�. அ+ணகிாி நாத+ைடய வா#கிேல 
ஈ�ப.ட ��பிரமணிய பி�ைள தி+��க)� பாட�கைள� திர./ 
ெவளியிடேவ(�ெம�; தீவிரமாக 9ய2சி ெச ய� ெதாட5கினா�. தா
 
உ�திேயாக
 பா��- வ�த இட5களிC
 அவ2ைற* சா��த இட5களிC
 
விசாாி�- விசாாி�-� தி+��க)� பாட�கைள* ேசகாி�தா�. ஏ�கைள� 
ெதா0�தா�. பா�பவ�களிடமி+�- ேக.� எLதி# ெகா(டா�. என#0# கிைட�த 
சில �வ/கைள அவாிட
 ெகா��ேத�. அவ� மிக=
 சிர�ைத7ட� ெதா0�- 
வ�ைதைத அறி�- அவ�பா� என#0� ப2;த� உ(டாயி2;. அவ� அ/#க/ 
க/த
 எL-வா�. தி+��கைழ� பதி�பி#க� ெதாட5கிய பி�� �Bைப என#0 
அJ�பி வ�தா�. நா� பா��-� தி+�தி அJ��ேவ�. �றநா:; பதி�பி�- வ�த 
கால�தி� இ�த� தி+��க)# ைக5காிய
 என#0 9+க�பிரா� தியான�தா� 
உ(டா0
 பயைன7
 ெநYச� தி(ைமைய7
 கிைட#க* ெச த-. 
 
மகாைவ�தியநாைதய� நிாியாண
 
 
1893-ஆ
 வ+ஷ�தி� <�; -#க நிக)*சிக� ேந��தன. ந�தன வ+ஷ
 ைத மாத
 
16-ஆ
 ேததி (27-1-1893) மகா ைவ�தியநாைதய� ச5கீத உலக�திேல த
 
�கLட
ைப நிைல நி;�தி� Rத=ட
ைப நீ�தா�. அ�த* ெச திைய அறி�தேபா- 
எ� த�ைதயா+
 தி+வாவ�-ைற ஆதீன� தைலவ+
 நாJ
 பிற+
 அைட�த 
வ+�த�-#0 9/வி�ைல. ‘இனி அ�த மாதிாி ச5கீத�ைத ேவ; எ5ேக ேக.க� 
ேபாகிேறா
’ எ�ற ேப*��தா� எ�ேலாாிட9
 எL�த-. சிவப#தி7
 பாஷா 
பயி2சி7
 ஒL#க9
 ச5கீத� திறைம7
 ஒ+5ேக ெபா+�தி விள5கிய அவைர� 
ேபா�ற ஒ+வ� இ�நா./2 பிற�ப- அாி-.  
 
த�ைதயா� இழ�த- 
 
அPவ+ஷ
 ெச�ட
ப� மாத�தி� எ� த�ைதயா+#0
 தாயா+#0
 ேதக 
அெசௗ#கிய
 உ(டாயி2;. இ+வ+#0
 ேநா  க�ைமயாகேவ இ+�த-. 
இ+வ+ைடய நிைல7
 ந
பி#ைக த+வதாக இ�ைல. எ� தாயா�, த�ைதயா+#0 
9� காலமா  விடலாெம�; ேதா2றிய-. ஆனா� விதி ேவ; விதமாக இ+�த-. 
அ#ேடாப� மாத
 7-
 ேததி டா#ட� வழ#க
 ேபா� வ�- இ+வைர7
 பா��தா�. 
“த�ைதயா� நிைல அபாயகரமாக இ+#கிற-; அவைர ேம� ெம�ைதயி,+�- கீேழ 
ெகா(� ேபாவ- ந�ல-” எ�; டா#ட� ெசா�லேவ அ�ப/ேய 
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ெச ேதா
. அ�ெபாL- அவ+#0 ந�ல ஞாபக
 இ+�த-. பYசா.சர ம�திர�தி� 
தியான �ேலாக�ைத7
 G மீனா.சி ��தேரச� தியான �ேலாக�ைத7
 அவ� 
ெசா�,# ெகா(ேட இ+�தா�. நா� அ+கி,+�- கவனி�- வ�ேத�. நிைன= 
மற#0
 த;வாயி� எ�ைன அவ� அைழ�- ெம�ல, “சிவப#தி ப(ணி# 
ெகா(/+” எ�; ெசா�னா�. அத� பிற0 எ� த�ைதயா+ைடய வா��ைதைய# 
ேக.0
 பா#கிய
 என#0 இ�லாம2 ேபாயி2;. அவ� >றிய அ�த உபேதச�ைத 
நா� மற#கவி�ைல; எ�னா� இய�றவைரயி� கைட�பி/�- வ+கிேற�. 
சிவெப+மாJைடய ப#த� >.ட�தி� ேச+வத20 என#0* சிறி-
 த0தியி�ைல. 
எ� த�ைதயா� உ;தியான சிவ ப#தி7ைடயவ�. சிவப#தி ப(Wவைதேய த
 
வா)#ைகயாக அவ� ெச - ெகா(டா�. அவாிட
 ெப2ற பர
பைர* ெச�வ
 
அ�த* சிவ ப#தி. ஆதலா� எ�ைன அறியாமேல அதி� ஒ+ ப50 என#0 
அைம�தி+�த-. ஆனாC
 நாென5ேக! எ� த�ைதயாெர5ேக! 
 
அவ� எ5கைள வி.�� பிாி�தா�. அவ+ைடய மரண காலநிைலைய எ� தாயா� 
அறி�- ெகா�ளவி�ைல; ேநா வா � ப.� மய#க நிைலயி,+�தா�. த�ைதயா� 
காலமான -#க* ெச தி காதி2ப.ட=டேன அ�த மய#க
 இ+�த இட
 ெதாியாம� 
அக�ற-. உடேன எL�- உ.கா��- �ல
ப� ெதாட5கி வி.டா�. நாJ
 
அ-கா;
 அைடயாத வ+�த�ைத அைட�ேத�; அLேத�; அர2றிேன�. எ� 
ந(ப�க� ஆ;த� >றின�; க/த5க� எLதின�. பல� த5க� வ+�த�ைத* சரம 
கவிகளா� ெதாிவி�தன�. 
 
எ� த�ைதயா� இய��கைள எ(ணி எ(ணி ைந�- சில பாட�கைள நா� 
இய2றிேன�. அவைர நிைன#0
ேபாெத�லா
 9த,� அவர- சிவ ப#தி7
 சிவ 
Rைஜ7ேம 9� வ�- நி�றன. அவர- ச5கீத� திறைம7
 ெதாட��- ஞாபக�-#0 
வ�த-. நா� 9�J#0 வரேவ(�ெம�பதி� அவ+#0 இ+�த கவைலைய7
, 
எ� க�வியி� ெபா+.� ஊ� ஊராக� திாி�- அ5க5ேக த5கி� த5கி எ� தமி)# 
க�வி அபிவி+�தியா0
ப/ ெச த ெப+9ய2சிகைள7
 எ(ணி எ(ணி 
உ+கிேன�. இ�த எ(ண5களி2 சில அ�த இர5க2 பாட�களிேல அைம�தன. 
அ*ெச 7.களி2 சில வ+மா;: 
 

“ெம யார நீறணி�- விழிமணிமா ,ைகR(� 
ைகயார மலேர�தி# கசி�-+கி� தின�ேதா;
 
ைமயா+
 மணிமிட2; மாேதைவ அ+*சி#0
 
ஐயாெவ� ைனயாெவ� ைனயாெவ5 கக�றைனேய!” 
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[நீ; - விRதி. விழிமணிமா,ைக - +�திரா.ச மாைல. ைமயா+
 மணிமிட; - நீல 
நிற
 ெபா+�திய மணி ேபா�ற தி+#கL�-] 
 

“ப2றெல5ேக ெச�தமிைழ� ப2றி#க2 ேறா�பல�பா� 
-2றெல5ேக மீனா.சி ��தரந� லாாிய�பா� 
க2றெல5ேக க2;# கவைலெயாாீஇ ய�நிைலேய 
நி2றெல5ேக இ�;வைர நீய+�ெச  யாவி/ேன!”  

[-2ற� - க�விைய hக�த�. ஒாீஇ - நீ5கி] 
 

“அ�தா நின-பிாி வ�ல2 கடலL�தி� 
பி�தா#கி ெய�ைன� ெபாி-
 வ+�-;மா�  
எ�தானY ெச�றா  இ-ேவாநி� த(ணளிேய 
ச�தான இ�ப9; ச5கீத சாகரேம!” 

[அ�ல2கட� - -#க சாகர
. தான
 - இட
. ச�தான - நிைலயான] 
 

“அ�ேபா� சிவRைச யா2; மிட�ெதா�நீ 
இ�ேபா� பா/ இ+#0மிட 9�தமிேய� 
-�ேபா�
 ப/வா��ைத ெசா�Cமிட� தாJம�ேதா 
எ�ேபா� 9�I+க எ�ைன வ+�-;மா�.” 

[ஆ2;
 - ெச 7
. -�� ஓ�
ப/] 
 
எ� த�ைதயா+#0ாிய ஈம# கிாிையகைளெய�லா
 ெச - 9/�ேத�. அ-கா;
 
எ� தைலயிேலறாம,+�த 0�
ப* �ைமைய நா� ஏ2;# ெகா�ள ேவ(/ய 
அவசிய
 ேந��த-. த�ைதயா� காலமானதா� உ(டான -#க9
, �திய ெபா;��
 
எ�Jைடய தமி)� பணி#0* சிறிதள= தள�*சிைய# ெகா��ேத�. 
 
அர5கநாத 9த,யா� பிாி= 
 
த�ைதயா� காலமான ெச தி ெதாி�- வ+�த
 ெதாிவி�த அ�ப�க� பல�. R(/ 
அர5கநாத 9த,யா� அவ�கI� ஒ+வ�. இர(� மாத5கI#0� பி� அ�த 
உபகாாியி� மரண�ைத# 0றி�ேத வ+�-
 -��பா#கிய9
 என#0 உ(டாயி2;. 
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10-12-1893 இ� அவ� காலமானா�. அ* ெச தி ேக.�� தமி) நா./C�ளா� 
தி�#கி.டன�. தமி)� �லவ�க� மன5 கல5கின�. பல வைகயான �தாபன5களி� 
அவ� தைலைம வகி�- ஊழிய
 �ாி�- வ�தா�. அவ+ைடய ஆதரவிேல பல ந�ல 
9ய2சிக� ஓ5கி வ�தன. அவ2ேறா� ெதாட��ைடய யாவ+
 இ/ விL�த- 
ேபால* ெசயல2;� ேபாயின�. ஆ5கில�தி� மிக=
 சிற�த �லைம வா �- 
தமிழிC
 �லைம வா �தவ�கைள அ#கால�தி� பா��ப- அ+ைம. அவ� 
மரண�ைத# 0றி�-# 0றி�- தி. த. கனக ��தர
 பி�ைள என#0 அJ�பிய ஒ+ 
க/த�தி� ‘இனி இ5கிXH ப/�தவ�களி� தமிழறியவ�லா� இ�ைல எ�ப-ேவ 
ேபா-
’ எ�; எLதியி+#கிறா�. 
 
அர5கநாத 9த,யா� என#0* ெச த உதவிக� பல. பண�தினா� ம.�
 ஒ+வ� 
சிற�பைடய மா.டா�. த#க மனித�கIைடய பழ#க
 பல ெப+5 காாிய5கைள* 
சாதி�-# ெகா�ள அJ>லமாக இ+#0
. பண�தா� 9/யாத காாிய�ைத இ�த� 
பழ#க�தா� நிைறேவ2றி# ெகா�ளலா
. அர5கநாத 9த,யா+ைடய ந.பினா� 
இ�த� பல
 என#0 ஏ2ப.ட-. அவ+ைடய பழ#க
 என#0 இ+�ததனா� நா� 
பல+ைடய மதி��#0� பா�திரனாேன�. அவ� என#0� பழ#க
 ப(ணி ைவ�த 
கனவா�களா� நா� பல ந�ைமகைள அைட�தி+#கிேற�. 
 
அர5கநாத 9த,யா� மரணமைட�தேபா- நா� இர5க2 பா.� ஒ�;
 உடேன 
எLதவி�ைல. “நா� ெச 7
 பாட�கைள# ேக.�* ச�ேதாஷி#க அவ� 
இ+#கிறாரா?” எ�; நிைன�-* �
மா இ+�- வி.ேட�. அ�ப�க� சில� 
வ2�;�தேவ சில ெச 7.கைள எLதிேன�. அவ2;� பி�வ+வன=
 ேச��தைவ. 
 

“ெபா�ைன� ெபறலா
 �க)ெபறலா
 Rவலய
 
த�ைன� ெபறலா� தக9ய�றா� யாைவ7ேம 
பி�ைன� ெபறலா
 பிறழா மனவ,ேச� 
உ�ைன� ெப;மா;
 உ(ேடா உைரயாேய.” 

[Rவலய
 - R ம(டல
. பி�ைன - பிற0] 
 

“பனியா� சிலெசா2 பக��ேத 7ள50ைழ�ேபா  
கனியா� இனிைம கல�ேத �ைவக� பல  
நனியா� தமிழி� நய�ெதாிய வ�லா�தா
 
இனியா +ைன�ேபா ,னியா� இனியாேர”  
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[பனி - 0ளி�*சி] 
 

“தர5க ேவைல யைனய தாய சைபயி ைட�� 0�-நி� 
;ர5க ல�த வா5கி ேலய ெரா+ெமாழி� பிரச5கம5 
கர5கநாத வ�ள� ேபால வவர வ�வி ய�-த
 
சிர5க ர�- ள#0 மா;ெச�ப வ�ல� யாவேர.” 

[தர5கேவைல - அைலகைள7ைடய கட�. உர
 - அறி=. -ள#0மா; - 
அைச#0
ப/] 
 
எ� த�ைதயாைர இழ�த -#க9
, 0�
ப� ெபா;�ைப வகி#க ேவ(�ேம எ�ற 
கவைல7
, அர5கநாத 9த,யா� காலமான வ+�த9
 ேச��- எ� மன=;திைய# 
0ைல�தன. அதனா� ேதக
 பலஹீன�ப.ட-. பி�த �ர
 எ�ைன� ப2றி# 
ெகா(ட-. சில வார5க� அ�த ேநாயினா� -��2;� த#க ம+�-கைள 
உ.ெகா(� ஒ+வா; ெசௗ#கியமைட�ேத�.  
-------  
 

அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
----119119119119    
-றநா90:% பதி%--றநா90:% பதி%--றநா90:% பதி%--றநா90:% பதி%-    

 
1894-ஆ
 வ+ஷ
 ெச�ட
ப� மாத
 �றநா:; பதி�பி�- நிைறேவறிய-. நா� 
பதி�பி�த எ.�� ெதாைக %�கI� இ-ேவ 9தலாவ-. ஆதலா� 9க=ைரயி� 
எ.�� ெதாைககைள7
 ப2றிய வரலா2ைற எLதிேன�. அக
, �ற
 எ�J
 
இ+வைக� ெபா+ளி� இய�ைப7
 விள#கிேன�. 
 
9க=ைர 
 
�றநா:2றா� ெதாிய வ�த பலவைக* ெச திகைள7
 ெதா0�- ஓ� அகவலாக 
அைம�ேத�. உைரைய� ப2றிய ெச திகைள7
 �+#கமாக� ெதாிவி�- வி.� 
என#0# கிைட�த ஏ.�* �வ/களி� நிைலைய யாவ+
 உண+
 ெபா+.�� பி� 
வ+மா; �ல�ப��திேன�: 
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“உைர யி�லாத <ல5க� எL�-Y ெசா�C
 மி0�-
 0ைற�-
 பிற)�-
 
திாி�-
 பலவா; ேவ;ப./+�தத�றி, இவ2;�, சில பாட�களி� பி� திைண 
எLத�படாமC
 சிலவ2றி� பி� -ைற எLத�படாமC
 சிலவ2றி� பி� இர(� 
ெமLத�படாமC
 சிலவ2றி� பி� பா/ேனா� ெபய� சிைத�-
 சிலவ2றி� பி� 
இ+வ� ெபய+ேம சிைத�-
 சில பாட�க� இர(/ட� ெதLத�ப.� 
இர(ெட(கைள ேய2;
 ேவ; ேவறிட�தி� இ+�த20ாிய இர(� பாட�க� 
ஒ+5ெகLத�ப.� ஓெர(ைண ேய2;
 சில 9த2பாக5 0ைற�-
 சில 
இைட�பாக5 0ைற�-
 சில கைட�பாக5 0ைற�-
 சில 92;மி�றி7
 ஒ+ 
பாட,� அ/கI� ஒ�;
 பல=
 ேவ; பாட�களி� அ/கேளா� கல�-
 
ஓர/ேய ஒ+ பா.�. சிலவிட�- வர� ெப2;
 ெபா+ள(ைம காணாத வ(ண
 
இ�J
 பலவைக�பட மாறி7
 ைகெயL�-� பிரதிக� இ+�தன. இவ2ைற� 
பாிேசாதி�- வ+ைகயி�, இ�%,,+�- ேவ; %�களிJைடய பைழய 
உைரகளி� இைடயிைடேய உைரயாசிாிய�களா� R��தியாக=
 சிறி- சிறிதாக=
 
எ��-# கா.ட�ப. /+�த உதாரண5க�, சி2சில பாட�களிC�ள வL#கைள 
நீ#கி* ெசPைவ ெச - ெகா(� ெபா+I(ைம காWத20
, சி2சில பாட�களி2 
0ைற�த பாக5கைள நிர�பி# ெகா�வத20
 பிற)�- கிட#0
 சில பாட�கைள 
ஒL50ப��தி வைரயைற ெச - ெகா�Iத20
 ெப+�-ைணயாக இ+�தன.” 
 
�றநா:2றிC�ள ெச திகைள# ெகா(� தமி) நா.�* சாி�திர�ைத அறி�- 
ெகா�ளலாெம�பைத7
, பல வைக ஆரா *சிகI#0 அைவ 
உபகாரமா0ெம�பைத7
 உண��த ேபா-, அ�-ைறயி� �0�- ஆராயலாெம�; 
ெதாட5கிேன�. எ.�� ெதாைக %�கI� பதி�பி#க� ெபறாத %�கI
 பிற 
பைழய %�கI
 எ�பா� இ+�தன. அவ2ைற ஒPெவா�றாக ெவளியி�
 
பணிைய ேம2ெகா(ட நா� இைடேய ேவ; -ைற7. �0வத20 இயலவி�ைல. 
‘ஆதார %�கைள ஒ+ வைகயாக ெவளி�ப��தி வி.டா� ஆரா *சியாள� அவ2ைற 
ஆரா �- சாி�திர5கைள7
 பிற 0றி��#கைள7
 ெவளியிடலா
’ 
எ�ெற(ணிேன�. இ# க+�ைத 9க=ைரயி�, “இ� தமி) நா./� பைழய 
சாி�திர5கைள� ெதாி�- ெகா�Iத,C
 ெதாிவி�த,Cேம ெப+
பாC
 
கால5கழி�- உைழ�- வ+
 உபகாாிகளாகிய விேவகிக�, இ� %ைல ந�0 
ஆரா *சி ெச வா�களாயி� இதனா� பல� வரலா;க� 9த,யன ெதாி�- 
ெகா�Iத� >�
” எ�; 0றி�பி�ேத�. 
 
அ5க5க� 



133 

 

 
அPவைக ஆரா *சிகைள* ெச பவ�கI#0# க+விகளாக உத=ெம�ற 
ஞாபக�தா� �றநா:2றி2 க(ட நா�க�, >2ற5க�, ஊ�க�, மைலக�, ஆ;க� 
எ�பவ2றி� ெபய�கைள அகராதி வாிைசயி� ெதா0�- அைம�ேத�. பா/ேனா� 
பாட�ப.ேடா� வரலா;கைள* �+#கமாக� ெதாிவி�- அவ� ெபய�களி2 
காண�ப�
 ேபத5கைள7
 தனிேய பதி�பி�ேத�. விஷய [சிைக, -ைற விள#க
, 
-ைற# 0றி��, அ+
பத அகராதி, பிரேயாக விள#க
 எ�பவ2ைற� பதி��#0 
அ5கமாக* ேச��ேத�. அ+
பத அகராதியி� பத9
 அத� ெபா+I
, பிரேயாக9
 
அைம�ேத�. வி. ெவ5ைகயரவ�கI
, வி. கனக சைப�பி�ைள அவ�கI
 எLதி 
அJ�பிய 0றி��#கைள� ��தக�தி� இ;தியி� இைண�ேத�. 
 
��தக
 9/�- பா�#0
ெபாL-, ‘நானா இPவள=
 ெச ேத�!’ எ�; என#ேக 
பிரமி�பாக இ+�த-. இைறவ� தி+வ+ைள வL�திேன�. ��தக�தி� அைம�ைப� 
பா��- ந(ப�கெள�லா
 பாரா./ எLதின�. ேசல
 இராம�வாமி 9த,யா+
, 
R(/ அர5கநாத 9த,யா+
 பா��- இ��;வத2கி�ைலேய எ�ற வ+�த
 
மா�திர
 என#0 ஏ2ப.ட-.  
 
ந(ப� c(�த� 
 
��தக
 ெவளி வ�த பி�ன� என#0� பல �திய ந(ப�க� பழ#கமாயின�. பல� 
இ�ன இ�ன %ைல� பதி�பி�- ெவளியிட ேவ(�ெம�; அ��ட� 
c(டலாயின�. தி. த. கனக��தர
 பி�ைள மணிேமகைலைய7
, உதயண� 
கைதைய7
 பதி�பி#க ேவ(�ெம�; எLதினா�. ெபா. 0மார�வாமி 9த,யா� 
பதி2;�ப�ைத7
 அகநா:2ைற7
 ெவளியிட ேவ(�ெம�;
 த#க 
ெபா+Iதவி ெச வதாக=
 ெதாிவி�தா�. 
 
நா� இ�%�கைள7
 ேவ; சில %�கைள7
 ஆரா �- ெகா(�தா� வ�ேத�. 
ஒ+ %ைல�பா��- வ+ைகயி� ச,�� ஏ2ப.டா� ேவ; ஒ�ைற� பா��ேப�. 
ஒ�ற20# 0றி�� எL-
ேபா- தள�*சி உ(டானா� ம2ெறா�ைற� ப/�- 
இ��;ேவ�. இ�ப/ மாறி மாறி %�கைள� பா��- வ�தைமயா� பல %�க� எ� 
ஆரா *சியி� இ+�- வ�தன. 
 
ெசா�த N� 
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�றநா:; நிைறேவறிய=ட� ேம2ெகா(� ஆரா *சி ேவைலைய நட�தி 
வ+வத20� பி�J
 வசதியான N� இ+�தா� அJ>லமாக இ+#0ெம�; 
நிைன�ேத�. எ� த�ைதயா� ஏேதJ
 ஒ+ N� ெசா�த�தி� வா5க ேவ(�ெம�; 
9ய2சி ெச தா�. அவ� கால�தி� அ- ைக>டவி�ைல. ேபாதிய ெபா+ளி�ைமதா� 
காரண
. இடவசதி அவசிய
 ேவ(/யி+�தைமயி� இனிேம� தாமத
 
ெச ய#>டாெத�ெற(ணி# ைகயி,+�த ெதாைகேயா� ஒ+ ப0தி கடனாக� 
ெப2; B. 3000 #0 ஸஹாஜி நாயக� ெத+வி� ஒ+ N� வா5கிேன�. அ�த N.ைட 
என#0 வி2றவ� சாமிநாைதயெர�பவ�. அவாிட
 அைத வா5கியேபா- “இ�த N� 
உ5களிட
 இ+�தாC
 எ�னிட
 இ+�தாC
 ஒ�;தா�. இர(� ேப+
 ஒ�ேற 
ய�லவா?” எ�ேற�.  
 
அ�த N� <�; க.�
 மா/7
 உ�ள-. எ5க� 0�
ப�தி20 மிக=
 வசதியாக 
அைம�தி+�த-. காேவாி# கைரயி� காேலஜு #0 எதிேர இ+�தைமயா� காேலஜி� 
9த� மணி அ/�த பிற0 >ட� �ற�ப.�� ேபா * ேச+
ப/ இ+�த-. ந�ல 
நாளி� ெசா�த N./2 0/ �0�- தமிழாரா *சிைய நட�தி வ�ேத�. 
 
பா(/�-ைர� ேதவ� 
 
�றநா:2ைற� ெப2;# க/தெமLதியவ�கI� பாலவ ந�த
 ஜமீ�தாராகிய 
பா(/�-ைர� ேதவ+
 ஒ+வ�. அதி� அவ�, “த5களா� ேலாேகாபகாரமா  அாிய 
%�க� அ*சி�வதாக எ��-# ெகா�ள�ப.ட ந�9ய2சி#0 எ�னா� இய�ற 
உதவிைய* ெச ய எ�ெபாL-
 ஆவC2றி+�பவனாத,� அத20ாிய ந2சமய
 
அறிவி#க# ேக.�# ெகா�I
 த5க� பா(/�-ைர” (14-11-1894) எ�; 
0றி�பி�தி+�தா�. இ#க/த
 வ�த சில வார5கI#0� பிற0 அவ� 
தி+வாவ�-ைறயாதீன க��தைர� தாிசி#0
 ெபா+.�� தி+விைடம+c+#0 
வ�தா�. ஆதீன க��தராகிய அ
பலவாண ேதசிக� அவ� வரைவ என#0� ெதாிவி�- 
எ�ைன7
 வ+
ப/யாக எLதினா�. அPவாேற ெச�; பா(/� -ைரைய* 
ச�தி�-� ேபசி#ெகா(/+�ேத�. அவ� �றநா:2;� பதி�ைப� பாரா./ வி.� 
“இனிேம� எ�த %ைல அ*சிட� ேபாகிறீ�க�!” எ�; ேக.டா�. 
 
“பல %�க� இ+#கி�றன, மணிேமகைலைய அ*சிடலாெம�; நிைன�ேத�. 
ஆனா� இ�J
 அதிC�ள சில விஷய5க� ெதளி=படவி�ைல. �ற�திர.ெட�ற 
ெதாைக %� ஒ�; இ+#கிற-. அதி� இ�ேபா- வழ#கி� இ�லாத பல %2 
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ெச 7.க� உ�ளன. �றநா:2ைற� பதி�பி�தேபா- �ற� -ைறகளி� 
இல#கண5கைள� ெதளிவாக� ெதாி�- ெகா�ள எ(ணிேன�. அ�%,2க(ட 
-ைறகI#0 விள#க
 ேத�ைகயி� �ற�ெபா+� ெவ(பாமாைல மிக=
 
உபேயாகமாயி2;. அதைன ந�0 ஆரா �ேத�. அத20# பைழய உைரெயா�; 
எ�பா� இ+#கிற-. <ல
 மா�திர
 சரவண� ெப+மாைளயரா� 9�� 
ெவளியிட�ப./+#கிற-. இ�ேபா- உைர7ட� ெவளியிடலாெம�; 
எ(Wகிேற�” எ�ேற� நா�.  
ெச 7. க/த
 
 
அவ� இராமநாத�ர
 ெச�ற=ட� என#0 ஒ+ ெச 7. க/த9
 ஐ�%; Bபா #0 
ஓ� உ(/யC
 17-12-1894 அ�; என#0 அJ�பினா�. அ#க/த�தி2 சில 
ப0திக� வ+மா;. 
 
(க, ெவ(பா) 
 
1. “தி5க� �ைர7� தி+வதன* ெச�விெயா+ 

ப5கினம� ெப
மா� பதமலேர - -5க 
 
2. 9/#கணியா� தா5கி 9-பரைவ ேவ,� 

ப/#கணியா ெய�;
 பல%� - வ/#0
 
 
3. உள�தா�# ெகா+நிதியா ேயா50�க) ேமய 

வள�தா Cய�0ட�ைத ம�னி� - -ள#காிய 
 
4. ேநமிநா த�ம+கி ேநயமைனயா ேளா�வா) 

சாமிநா ைதய த0ந(ப - மா9கைவ 
 
5. ம�னியபா(/�-ைரப� வ�தனYெச  தி�ெறL-
 

ந�னி+ப மீதா
.............. 
 
6. காமாாி த�தவிள5 காதலேன ரா �தமிழி� 

மாமாாி ெப -லைக வா)வி�ேபா  - ..............  
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7. பய�சிறிய ேதJ
 பைனயளவா# ெகா�வ� 

நய�ெறாிேவா ெர�ற=(ைம நா/ - 9ய�றி-ேபா 
 
8. ைத�%; Bபா வJ�பினனஃ ேத2ற+�வா  

ெம �% ;ாீஇெயாL0
 வி�தகா - ைம�%றி 
 
9. ஆமாைல யி2�ைவ7( டா#0
 �ற�ெபா+�ெவ( 

பாமாைல ய*சி2 பதி=ெச7
 - மா9ய2சி 
 
10. ஊறிக�- 92ற C;வி�பா ேனா50கவா� 

ஆ;க�த ெச�னிய+�.” 
 
1. ெச�வி - உதாேதவியா�, ெப
மா� - சிவெப+மா�.  
2. 9-பரைவ ேவ,�ப/#0 - பைழய கடலாகிய எ�ைலைய7ைடய Rமி#0. 
வ/#0
 - இய2;
.  
4. ேநமிநாத� ம+கி - தி+மாC#0 ம+மகளாகி# கைலமக�. ேநய மைனயா� - 
அவJ#0 அ���ள மைனயாளாகிய தி+மக�. 9கைவ -இராமநாத�ர
.  
6. காமாாி - சிவெப+மா�.  
7. காதல� - 9+க#ட=�.  
8. ெம �%;உாீஇ - ெம யி� தி+நீ2ைற� Rசி.  ைம %றி - 02ற�ைத நீ#கி. 
9-ஆ
 ஆைலயி� �ைவ உ(டா#0
 - ஆகி�ற க+
ைப�ேபால* �ைவைய 
உ(டா#0
.  
10. ஊ; இக)�- - இைட]; நீ5கி. ஆ; உக�த ெச�னி - க5காதரன- அ+� 
ஒ50க. 
 
பா(/�-ைர� ேதவ� இ5ஙன
 ெச த உதவிைய நா� பாரா./ எLதியேதா�, 
அ
பலவாண ேதசிகாிட9
 ெதாிவி�ேத�. அவ� உடேன 9�%; Bபா  
வழ5கினா�. இPவி+வ+
 உதவிய ெபா+ைள# ெகா(� N.�#காக நா� 
வா5கின கடைன அைட�- வி.ேட�. 
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�ற�ெபா+� ெவ(பாமாைல 
 
பா(/�-ைர� ேதவ� க/த
 �ற�ெபா+� ெவ(பா மாைல� பதி�ைப� ெதாட5க� 
c(�ேகாலாக உதவிய-. அ�த %ைல அ��தப/ பதி�பி#க எ��- ைவ�-# 
ெகா(ேட�. 
 
�ற�ெபா+� ெவ(பாமாைல எ�ப- �ற�ெபா+ளி� இல#கண�ைத# >;
 
[�திர5கைள7
 அPவில#கண�-#0 இல#கியமாகிய ெவ(பா#கைள7
 
ெகா(ட-. ெவ(பாமாைல எ�;
 அத20 ஒ+ ெபய� உ(�. ேசர0ல�தி2 பிற�த 
ஐயனாாிதனா� எ�பவ� அ�%,� ஆசிாிய�. எ�னிடமி+�த உைரயி� ஆசிாிய� 
இ�னாெர�; அ#கால�தி� என#0� ெதாியவி�ைல. பிற0, இராமநாத�ர
 
மகாவி�-வா� G ரா. இராகைவய5கா�, ம-ைர� தமி)* ச5க�தி,+�த ஒ+ 
�வ/யி2 க(ட 0றி�பினா� அP=ைரயாசிாிய� மாகற� சா9(/ 
ேதவநாயகெர�; �ல�ப�வதாக� ெதாிவி�தா�, 
 
இள
Rரண
 
 
�ற�ெபா+� ெவ(பா மாைல* �வ/க� சில எ�பா� இ+�தன. பி�J
 
கிைட#0ேமா ெவ�; ேதடலாேன�. தி. த. கனக��தர
 பி�ைள எ�னிட
 ஒ+ 
பைழய ஏ.�* �வ/ைய# ெகா��-, “இ�த* �வ/ இ�னெத�;விள5கவி�ைல; 
�ற�ெபா+� ப2றிய ெவ(பாைவ இைடயிேல க(ேட�; பா+5க�” எ�; 
ெசா�னா�. நா� அைத எ��- வ�- பா�# ைகயி� ஏ�க� வாிைசயாக இராம� 
நிைலமாறி# ேகா#க� ப./+�தன. மிக=
 சிரம�ப.� ஒL50ப��தி� பிரதி 
ெச வி�ேத�. அ�பா� அைத� ப/�-� பா�#ைகயி� ெதா�கா�பிய� 
ெபா+ளதிகார�தி� உைரெய�; ெதாி�த-. �ற�திைணயி� உைரயி� 
�ற�ெபா+� ெவ(பாமாைல* ெச 7.க� பல உதாரணமாக# கா.ட� 
ெப2றி+�தன. பதி�பி#க� ப./+�த ெபா+ளதிகார உைரைய ைவ�- ஒ�� 
ேநா#கியேபா- அP=ைர ேவறாக# காண�ப.ட-. ‘ஏேதா ேவ; பைழய உைரயாக 
இ+#க ேவ(�
’ எ�; ேதா2றியேத தவிர இ�னா+ைடய ெத�ப- 
விள5கவி�ைல. ம2;
 ஒ+9ைற ப/�-� பா��ேத�. 
 
�ற�ெபா+� ச
ப�தமாக உ�ள எ�லா %�கைள7
 ப/�- ஆராய� ெதாட5கி 
இல#கண விள#க�ைத� ப/�ேத�. அதி� மாைலநிைல எ�J
 -ைறைய� ப2றி* 
ெசா�Cைகயி� உைரயி�, உைரயாசிாிய� இ�னவா; எLதினாெர�ற 0றி�� 
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இ+�த-. அ#0றி�பி,+�- எ�னிடமி+�த ெதா�கா�பிய உைர, 
உைரயாசிாியெர�; வழ50
 இள
Rரண+ைடயெத�; ெதாிய வ�த-. அ�ேபா- 
நா� மி#க ஆன�த�ைத அைட�ேத�. �ற�ெபா+ளில#கண ஆரா *சியி� நா� 
எதி�பாராம2 ெப2ற ெபாிய லாப
 இ-. மீ(�
 அP=ைரைய ந�0 ஆரா �- 
அதி� வ+
 ேம2ேகா�கைள# கவனி�- இ�ன %ெல�; 0றி�- வ�ேத�. 
 
�ற�ெபா+� ெவ(பா மாைல� பதி��#0 ேவ(/ய அ5க5கைள* சி�த
 
ெச -ெகா(� ெச�ைன#0* ெச�; அதைன அ*�#0# ெகா��ேத�. 
---------- 
 

அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
----120120120120    
மணிேமமணிேமமணிேமமணிேமகைல ஆரா/ சிகைல ஆரா/ சிகைல ஆரா/ சிகைல ஆரா/ சி    

 
தி+வாவ�-ைற யாதீன க��தராகிய அ
பலவாண ேதசிக� தமி)� பயி2சி மி0தியாக 
உைடயவ�. ஸ
�கி+த�தி� அ��
 ச5கீத� பழ#க9
 அவ�பா� இ+�தன. 
க�,ைட#0றி*சி வி�-வா� 9�- சா�திாிகளிட
 அவ� தனிேய ஸ
�கி+த
 
பயி�றா�. வி�-வா�கI#0* ச
மான
 ெச வதி� அவைர� ேபாஜென�;
 
க�ணென�;
 பாரா.�வா�க�.  
 
தி+வாவ�-ைற� ��தகசாைல 
 
ஆதீன�தி� சா�பி� ஒ+ ந�ல ��தகசாைலைய அைம#க ேவ(�ெம�ற வி+�ப
 
அவ+#0 உ(டாயி2;. அ5ேக இய�பாகேவ ஒ+ ��தகசாைல இ+�தாC
 
அைத� பி�J
 விாி=ப��தி, தமி), ஸ
�கி+த
, ஆ5கில
 எ�J
 பாைஷகளி� 
உ�ள பலவைகயான அ*�� ��தக5கைள வா5கி ைவ#க ேவ(� ெம�; 
எ(ணினா�. ��தகசாைல#0ாிய இடமாக ஒ+ ெபாிய க./ட�ைத# க.�வி�தா�. 
இ�ேபா- ஸர�வதி மஹா� எ�; வழ50வ- அ-ேவ. ��தக சாைல#0 
ேவ(/ய ��தக5கைள வா50வத2காக� ேதசிக� எ�ைன* சில 
காாிய�த�கIட� ெச�ைன#0 அJ�பினா�. 
 
ம2ெறா+ ேவைலைய7
 எ�பா� அவ� ஒ�பி�தா�. இராமநாத�ர
 ராஜா பா�கர 
ேச-பதி சில 9ைற தி+வாவ�-ைற#0 வ+வதாக இ+�த- எ�ப/ேயா நி�; 
வி.ட-. 
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அவைர ஒ+ 9ைறேயJ
 மட�-#0 அைழ�- வரேவ(�ெம�ற ஆவ� 
மட�ை◌ைத* சா��தவ�கI#0 இ+�த-. நா� ��தக5க� வா50
 ெபா+.�* 
ெச�ைன#0* ெச�ல எ(ணிய கால�தி� ேஸ-பதி ெச�ைனயி,+�தா�. “இ�த* 
சமய�தி� அவ�கைள# க(� எ�ப/யாவ- இ5ேக வ+
ப/ ேக.�#ெகா�ள 
ேவ(�
. இ�த� ெபா;�� உ5கைள* சா��த-” எ�; அ
பலவாண ேதசிக� 
எ�னிட
 ெசா�னா�. 
 
நா� ெச�ைன#0 வ�- 9த2காாியமாக� பா�கர ேச-பதி ம�னைர� பா��ேத�. 
தமி) நய�ேத+
 அவ� மிக=
 பிாியமாக� ேபசி#ெகா(/+�தா�. நா� வ�த 
காாிய�ைத� ெதாிவி#கேவ அவ� ஒ��#ெகா(டா�. உடேன அ�த* 
ச�ேதாஷ*ெச திைய அ
பலவாண ேதசிக+#0# க/தவாயிலாக� ெதாிவி�ேத�. 
பிற0 ��தக சாைல#0 5000 Bபா  மதி���ள ��தக5க� வா5க�ப.டன. பல 
பாைஷகளி+C9�ள ��தக5கைள வா5கிேனா
. ைவ. 9. 
சடேகாபராமாJஜாசாாிய� ��தக
 வா50
 விஷய�தி� உடனி+�- உதவி 
ெச தா�. ��தக5கைளெய�லா
 ெரயி�ேவ >.� <ல
 தி+வாவ�-ைற#0 
அJ�ப* ெச ேத�. 
 
மணி ஐய� தாிசன
 
 
அ�ேபா- மணி ஐய� ைஹேகா�.� ஜ.ஜாக நியமன
 ெப2றி+�தா�. நா� 
ெச�ைன#0 வ+
ேபாெத�லா
 அவைர# க(� ஊ#கமைட�- வ+வ- வழ#க
: 
அ�த 9ைற ச�ேதாஷ
 விசாாி#க* ெச�ேற�. “�றநா:; மிக=
 
ந�றாயி+#கிற-. இ�ேபா- எ�ன நட#கிற-?” எ�; எ�ைன# க(ட=ட� அவ� 
ேக.டா�. �றநா:2;� பிரதிைய அவ� ெப2; என#0� பண9
 9�� 
அJ�பியி+�தா�. 
 
“ஜ.` உ�திேயாக
 ஆகியி+#கிற ச�ேதாஷ சமாசார
 ேக�வி72ேற�. 
ஜன5கIைடய அதி+Hட�தா� இ-. இத209� த5கேளா� பழகினமாதிாி 
இனிேம� பழ0வத20 மன
 அY�கிற-” எ�ேற�. 
 
“எ�ன அ�ப/* ெசா�Cகிறீ�க�? என#0 இ�ேபா- ெகா
� 9ைள�-வி.டதா 
எ�ன? நீ5க� எ�ேபா-
 ேபா� வரலா
; ேபசலா
; சா�பிடலா
; எ�னா� 
ஆகேவ(/ய காாிய5கைள மன
 வி.�* ெசா�லலா
” எ�; அவ� ெசா�ன 
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ேபா- பேராபகார�ைதேய த
 வா)#ைகயி� ேநா#கமாக# க+தியி+#0
 அவ� 
இய�� எ�;
 மாறாெத�ப- அ�த� ெதானியிேலேய ெவளி�ப.ட-.  
 
அவாிட
 விைடெப2; ேவ; ந(ப�கைள� பா��-� ேபசியி+�-வி.�� 
தி+வாவ�-ைற வ�- ேச��ேத�. பா�கர ேச-பதி 1895-ஆ
 வ+ஷ
 ஜனவாி 
மாத
 31-ஆ
 ேததி அ5ேக வ+வதாக* ெசா�,யி+�தா�. அ*சமய
 
தி+வாவ�-ைறயி� 9#கியமான 0+Rைஜ நட#0
 ச�த��பமாக இ+�த-. அத20 
9�ேப ��தக சாைலைய� திற�-விட நி*சயி�- நா� பா��த ேபா- ஜனவாி 30-
ஆ
 ேததி ந�ல நாளாக இ+�த-. ��தக சாைல#0 எ�ன ெபய� ைவ#கலாெம�; 
அ
பலவாண ேதசிக� ேக.டா�. வி�தியா நிதி எ�ற ெபய� ைவ#கலாெம�; 
ெசா�ேன�. ஜனவாி மாத
 30-ஆ
 ேததிய�; வி�தியா நிதி திற#க� ெப2ற-. 
0
பேகாண
, மா]ர
 9த,ய பல இட5களி,+�- பல கனவா�கI
 
வி�-வா�கI
 வ�தி+�தா�க�. 
 
அ��தநா� பா�கர ேச-பதி மட�தி20 வ�தா�. உபசார5க� எ(ணி� பா�#க=
 
9/யாத சிற��ட� இ+�தன. பா�கர விலாஸ
 எ�ற ெபய+ட� மிக�ெபாிய 
கீ2;#ெகா.டைக ஒ�; ேபாட�ப.ட-. கீ2;# ெகா.டைகயாயிJ
 ெபாிய 
மாளிைகைய� ேபா�ற அல5கார5க� அதி� அைம#க�ெப2றன. நா� உடனி+�- 
ேச-பதிேயா�
 ஆதீன� தைலவேரா�
 ச
பாஷி�- மகி)*சி72ேற�. 
ேச-பதியவ�க� விைடெப2;� �ற�ப.டா�. 
 
மணிேமகைல ஆரா *சி ஆர
ப
 
 
ெச�ைனயி� அ*சாகி#ெகா(/+�த �ற�ெபா+� ெவ(பாமாைல 92;
 
பதி�பி�- நிைறேவறிய-. அ�த %2 பதி�பி� என#0 அதிகமான சிரம
 ஒ�;
 
ஏ2படவி�ைல. ஆனா� நா� அ�ேபா- ஆரா *சி ெச - வ�த மணிேமகைலதா� 
பலவைகயான சி#க�கைள உ(டா#கிய-. 9த,� அ�%� இ�ன சமய�ைத* 
சா��தெத�பேத என#0� ெதாியவி�ைல. 0
பேகாண
 காேலஜி� ஆசிாியராக 
இ+�த மf� ர5காசாாியேர அ- ெபௗ�த சமய�ைத* சா��த ெத�பைத என#0� 
ெதாிவி�தா�. x அ-கா;
 இ�னெத�; ெதாியாம�, அ�ல2 ப.�# 
ெகா(/+�த என#0, அ-9த� ேவ;வைகயான அ*ச
 உ(டாயி2;. ‘நா
 
ைசவமட�தி2 பயி�றைமயா� ைசவசமய %�கைள# க20
 ச�த��ப
 கிைட�த-. 
அ5ேக வ+
 ைவHணவ வி�-வா�களி� பழ#க�தா� ைவHணவ மத�ைத� 
ப2றி7
 அறி�- ெகா�ள 9/�த-. சி�தாமணிைய� பதி�பி#க 9ய�ற கால�தி� 
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ைஜன மத�ைத� ப2றிய ெச திக� ெதாியாம� உழ�ேறா
. ந�ல ேவைளயாக 
ைஜன ந(ப�க� கிைட�தா�க�. �திதாக அ* சமய�ைத�ப2றிய ெச திகைள 
அறி�ேதா
. இ�ேபா- ��த சமய %ைலய�லவா எ��-#ெகா(ேடா
! இ-=
 
நம#0� ெதாியாக மதமாயி2ேற. ைஜன சமய�ைத� ப2றி� ெதாி�- ெகா�ள ைஜன 
ந(ப�க� இ+�தா�க�. ��தமதேம இ�தியாவி� இ�ைலேய. ெபௗ�த�கைள நா
 
எ5ேக ேத� ேவா
! ெபௗ�த மத�ைத� ப2றி நா
 எ�ப/ அறி�- ெகா�ேவா
?’ 
எ�; எ� சி�தைன �ழ�ற-. 
 
அ�ேபா- ர5காசாாிய� அபயமளி�தா�. “நீ5க� பய�பட ேவ(டா
; ெபௗ�த மத 
ச
ப�தமான ��தக5க� %2;# கண#காக இ5கிXஷி� இ+#கி�றன. 
ெவ�ைள#கார�க� ஆரா �- எLதியி+#கிறா�க�. நா� பலவ2ைற� 
ப/�தி+#கிேற�. பாராதவ2ைற நா� ப/�-� பா��- உ5கI#0* 
ெசா�Cகிேற�” எ�றா�. 
 
நா� அவைர மணிேமகைல ஆரா *சி#0� ெப+�-ைணயாக� ப2றி#ெகா(ேட�. 
 
ெபௗ�த மத ஆரா *சி 
 
அ- 9த� ெபௗ�த மத ஆரா *சியிேல �0�ேத�. தமி) %�களி� எ5ெக5ேக 
ெபௗ�த மத விஷய5க� வ+கி�றனெவ�; ேத/� ெதா0#கலாேன�. நீலேகசியி� 
உைரயி� ெபௗ�த மத க(டன
 வ+மிட5களி� ��தைர� ப2றிய வரலா;கI
 
ெபௗ�த சமய# ெகா�ைககI
 காண�ப.டன. ��த மி�திர� எ�ற தமி)� �லவ� 
இய2றிய Nரேசாழியெம�J
 இல#கண %,� உைரயி� ��த ேதவைன� ப2றிய 
பல ெச 7.க� உதாரணமாக வ�-�ளன. அவ2ைற7
 தனிேய எ��- எLதி� 
ப/#கலாேன�. சிவஞான சி�தியா� பரப#க
, ஞான� பிரகாச� உைரயி� ெபௗ�த 
மத க(டன9�ள இட�தி2 பல ெபௗ�த சமய# க+�-#க� வ+கி�றன. 
அவ2ைற7
 கவனி�- ைவ�-# ெகா(ேட�. இவ2ைறய�றி� தமிழிேலா 
ஸ
�கி+த�திேலா ெபௗ�த மத%� ஒ�;
 என#0# கிைட#கவி�ைல. 
பாளிபாைஷயிேல தா� ெப+
பா�ைமயான ெபௗ�த மத %�க� உ�ளன ெவ�; 
ர5காசாாிய� ெதாிவி�தா�. 
--------- 
x இத� விாிைவ நிைன=மYசாியிC�ள ‘மணிேமகைல7
 9
மணி7
’ எ�ற 
க.�ைரயி2 காணலா
. 
---------- 
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ஆ5கில�தி� மானிய� வி�,ய
�, மா#� 9�ல�, ஓ�ட�ப�#, ைர� ேடவி� 
9த,ேயா� எLதிய ��தக5கைள ர5காசாாிய� ப/�-# கா./னா�. 
 
சில ��தக5கைள விைல#0 வ+வி�-# ெகா��ேத�. ��த பகவான- சாி�திர�ைத 
ேக.க# ேக.க அவ+ைடய இய��களி� எ� உ�ள
 �ைத�- நி�ற-. 
 
அ��த��- மணிேமகைலைய7
 ப/�- வ�ேத�. �ல�படாம� மய#க�ைத 
உ(டா#கிய பல விஷய5க� சிறி- சிறிதாக� ெதளியலாயின. இனிய எளிய 
வா��ைதகளி� ெபௗ�த சமய# க+�-#க� அதி2 காண�ப.டன. அவ2ைற� ப/�- 
நா� இ��2ேற�. ர5காசாாிய� ேக.�# ேக.�� Rாி�-� ேபாவா�. “ஆ! ஆ! எ�ன 
அழகாயி+#கிற-! ெமாழிெபய��� வா��ைதக� எPவள= ெபா+�தமாக 
அைம�தி+#கி�றன!” எ�; ெசா�,* ெசா�,� பாரா.�வா� ��தைர� �கL
 
இட5கைள� பல 9ைற ப/�-# கா.ட*ெசா�, மகி)*சி யைடவா�. “நா� 
இ5கிXஷி� எPவளேவா வாசி�தி+#கிேற�; ஆனா� இPவள= இனிைமயான 
ப0திகைள எ50
 க(டதி�ைல” எ�; ெசா�Cவா�. 
 
இனிய ப0திக� 
 
ெபௗ�த சமய�தின� >;
 நா�0 ச�திய5களாகிய -#க
, -#ேகா2ப�தி, -#க 
நிவாரண
, -#க நிவாரண மா�#க
 எ�J
 நா�ைக7
, 
 

“பிற�ேதா +;வ- ெப+கிய -�ப
; 
பிறவா +;வ- ெப+
ேப ாி�ப
; 
ப2றி� வ+வ- 9�ன-; பி�ன 
த2ேறா +;வ தறிக” 

 
எ�; மணிேமகைல �+#கமாக# >;கிற-. ��த பிராைன� �கL
 ப0திக� பல. 
தயா<ல த�ம�ைத# கைட�பி/�- வா)�த அவ� திற�ைத ந�0 ெவளி�ப��-
 
அ/கைள நா� ப/#0
ேபாெத�லா
 எ� உட� சி,�#0
. 
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‘தன#ெகன வாழா� பிற�#0ாியாள�, மாரைன ெவ�C
 Nர�, தீெநறி# க�
பைக 
க/�ேதா�, பிற�#கற 9யC
 ெபாிேயா�, -ற#க
 ேவ(டா� ெதா�ேலா�’ 
எ�பன 9த,ய ெதாட�களா� பாரா./ இ+#கிறா� மணிேமகைல ஆசிாிய�. 
 
இைடயிைடேய பிற தமி) %�களி2 க(ட தமி)�பாட�கைள* ச�த��ப
 
வ�தேபா- நா� எ��-* ெசா�Cேவ�. ��த� பிரா� நி�வாண மைட�த கால�தி� 
அவ� அ+கி� இ+�ேதா� �ல
�வதாக# ெகா�Iத20ாிய ெச 7� ஒ�; 
Nரேசாழிய உைரயி� ேம2ேகாளாக# கா.ட� ெப2றி+�த-; 
 

“ம+ள;�த ெப+
ேபாதி மாதவைர# க(/லமா� 
                    எ�ெச  ேக
யா
 

அ+ளி+�த தி+ ெமாழியா லறவழ#க5 ேக./லமா� 
                  எ�ெச  ேக
யா
 

ெபா+ளறி7 ம+�தவ�-� �ரவலைர# க(/லமா� 
                  எ�ெச  ேக
யா
” 
 
எ�J
 அ* ெச 7ைள வாசி�தேபா- ப/#க 9/யாம� நா�தLதL�த-. 
ர5காசாாிய+
 அதி� நிர
பி7�ள ேசாகரஸ�தி� த
ைம மற�- உ+கினா�. 
 
இPவா; ��த சாி�திர�திேல ஈ�ப.� உ+கி7
 ெபௗ�த மத த�-வ5கைள அறி�- 
மகி)�-
 ெப2ற உண�*சியிேல மணிேமகைல ஆரா *சி நட�த-. 
 
ஸும5கள� ெச த உதவி 
 
மணிேமகைல இல5ைக#0* ெச�றதாக அ#கா�பிய
 ெதாிவி#கிற-. 
இல5ைகயிேல உ�ள சில இட5களி� ெபய�க� அதி� வ+கி�றன. 
ெகாL
�வி,+�த ெபா. 0மாரசாமி 9த,யா+#0 அPவிட5கைள� ப2றி 
விசாாி�-� ெதாிவி#க ேவ(�ெம�; எLதியேதா� ெபௗ�த மத விஷய5கைள 
அறிவத20� -ைண ெச வா� யாேரJ
 இ+�பி� ெதாிவி#0
ப/7
 ேக.�# 
ெகா(ேட�. அ5ேக வி�ேயாதய கலாசாைலயி� பிாி�Vபாலாக இ+�தவ+
 
ெபௗ�த மத ஆசிாிய+மாகிய ஸும5களெர�J
 ெபௗ�த� ெபாியாெரா+வ� 
உ�ளாெர�; 9த,யா� ெதாிவி�தா�. ெபௗ�த மத %�கைள� ப2றி7
, அ*சமய# 
ெகா�ைககைள� ப2றி7
 பல ெச திகைள அ�ெபாியாைர# ேக.� எLத* ெச - 
என#0 அJ�பினா�. 
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“இல5கா தீவ�-* சமெனாளி ெய�J
 சில
�.” 
 
எ�பதி� வ+
 சமெனாளி ெய�ப- சம�த ெம�;
 ஆட
�i# எ�;
 
வழ5க�ப�ெம�ப- அவரா� ெதாி�த-. ��த ேதவ+ைடய பாத� ப/ைமக� அ50 
உ�ளன எ�பைத7
 அறி�ேத�. 
 
உ�ள5 கவ��த ப0திக� ர5காசாாியேரா� இ+�- மணிேமகைலைய� ப/�- 
இ��;வைத ய�றி நாJ
 தனிேய ப/�-� ப/�- ஈ�படலாயிேன�. இ�த 
உட
ைப, 
 

“விைனயி� வ�த- விைன#0விைள வாய- 
�ைனவன நீ5கி2 �லா��ற� தி�வ- 
<��விளி =ைடய- தீ�பிணி யி+#ைக 
ப2றி� ப2றிட5 02ற# ெகா�கல
 
�2றட5 கரவி2 ெச2ற* ேச#ைக 
அவல# கவைல ைகயா றL5க�  
தவலா =�ள� த�பா Cைடய- ம#க� யா#ைக” 

 
எ�; இழி�-# >றிய ப0தியி2 க+�c�றிேன�. அ�ன தான�ைத* சிற�பி#0
, 
 

“ம(/ணி ஞால�- வா)ேவா�# ெக�லா
 
உ(/ ெகா��ேதா +யி�ெகா�� ேதாேர” 

 
எ�ற அ/க� எ� உ�ள�ைத# கவ��தன. தான த+ம
 இ�லாைமப2றி* 
�வ�#க�ைத ஆ��திரென�பவ� இழிவாக# >;கிறா�: 
 

“அறYெச  மா#க� �ற5கா� ேதா
�ந� 
ந2றவY ெச ேவா� ப2றற 9ய�ேவா� 
யாவ+ மி�லா� ேதவ�ந� னா.�#  
கிைறவ னாகிய ெவா+ெப+ ேவ�ேத” 
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எ�; இ�திரைன ேநா#கி அவ� ெசா�C
 வா��ைதகளி� அைம�த 
ெபா+ளாழ�ைத நிைன�- நிைன�- மகி)�ேத�. 
 
ர5காசாாிய� ஒ�றைர வ+ஷ கால
 0
பேகாண�தி� இ+�தா�. நா� தவறாம� 
அவாிட
 ெச�; அவ� ெசா�C
 ெபௗ�த மத# க+�-#கைள# 0றி�-# ெகா(� 
வ�ேத�. அத� பிற0 அவைர* ெச�ைன#0 மா2றி வி.டா�க�. அவ� 
ெச�ைன#0� �ற�ப�
 ெபாL-, “இ�த� ��தக�ைத நீ5க� விைரவி� பதி�பி�- 
ெவளியி�5க�; இ- மாணி#க�ைத� ேபால அ+ைமயான-” எ�றா�. 
 
“தா5க� ெச�ைன#0� ேபாவதனா� மணிேமகைலயி� ச
ப�த
 உ5கைள 
விடா-. அ5ேக7
 வ�- த5கI#0* சிரம
 ெகா��பைத நா� விட� 
ேபாவதி�ைல” எ�ேற� நா�. 
 
“அ�ப/யானா� நா� மிக=
 பா#கிய
 ெச தவேன” எ�; அவ� த
 
ச�ேதாஷ�ைத� ெதாிவி�-# ெகா(டா�. அவ� உ�ள�தி� மணிேமகைலயி2 க(ட 
அாிய வரலா;கI
 இனிய ப0திகI
 0/ ெகா(டன. 
----------  
 

அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
----121121121121    
மணிேமகைல% பதி%- ஆர
ப
மணிேமகைல% பதி%- ஆர
ப
மணிேமகைல% பதி%- ஆர
ப
மணிேமகைல% பதி%- ஆர
ப
    

 
ேம� நா./� என#0 ந(பரானவ�களி� ெரவெர(. ஜி. ]. ேபா� ஒ+வ�. அவ� 
பல கால
 தமி) நா./� இ+�தவ�. தமிழி� சி;வ�கI#0� பய�ப�
 வ(ண
 
சி2றில#கண
 ஒ�; எLதியி+#கிறா�. ‘ேபா�ைபய� இல#கண
’ எ�ற ெபயேரா� 
தமி) நா./� அ- வழ5கிய-. தி+வாசக�ைத7
 நால/யாைர7
 ஆ5கில�தி� 
ெமாழி ெபய��- அவ� ெவளியி./+#கிறா�. ஆ#�ேபா�� ]னிவ�V/யி� தமி)� 
ேபராசிாியராக அவ� இ+�- வ�தா�. 
 
ஒ+ சமய
 R(/ அர5கநாத 9த,யாாிட
 ேபசி# ெகா(/+�தேபா- 
ேபா�பிJைடய பிர�தாவ
 வ�த-. அ�ேபா- 9த,யா�, “அவ� பதி�பி�த 
நால/யா� மிக=
 ந�றாக இ+#கிற-. மிக=
 உைழ�-� பல 0றி��#கைள 
எLதியி+#கிறா�. த5க� சீவகசி�தாமணி� பதி�ைப� ப2றி7
 அதி� பாரா./ 
எLதியி+#கிறா�” எ�; ெசா�,� த
மிடமி+�த பிரதிைய# ெகா��தா�. 



146 

 

 
ேபா� -ைரயி� ந.� 
 
பிற0 �றநா:; ெவளியானபி� அதி� ஒ+ பிரதி அவ+#0 அJ�பிேன�. 
அர5கநாத 9த,யா� இ�லாத கால
 அ-. சில மாத5க� வைரயி� ேபா�பிடமி+�த 
க/த
 வரவி�ைல. ��தக
 அவாிட
 ேபா * ேச��தேதா, இ�ைலேயா எ�ற 
ச�ேதக�ேதா� நா� இ+�ேத�. ேம மாத
 அவாிடமி+�- என#0 ஒ+ க/த
 
கிைட�த-. ஆ5கில�தி� எLத�ப.ட- அ-. ‘இ�திய� இ��//].’ 26-4-1895 
 
“, , , , ,த5க� �றநா:2ைற� ப2றி நா� 9�ேப எLதியி+#க ேவ(�
. தா5க� 
சிற�பாக� பதி�பி�த சீவக சி�தாமணி� ��தக
 எ�னிட
 இ+#கிற-. அைத 
அ/#க/ உபேயாகி�ப-(�. எ� நால/யா�� பதி�பி� 9க=ைர 41-ஆ
 ப#க�தி� 
அைத� ப2றி# 0றி�தி+#கிேற�. தா5க� இ�J
 ஏேதJ
 
பதி�பி�தி+#கிறீ�களா? த5க� பதி�� %�கைள� ப2றி ராய� ஏஷியா/# 
ெஸாைஸ/#0 ஒ+ க.�ைர எLதியJ�ப உ�ேதசி�தி+#கிேற�. �றநா:2ைற 
இ�J
 ெதளி= ப��த 9/யாதா? என#0� தமி) ெதாி7ெம�; நா� எ(ணி# 
ெகா(/+�தாC
 என#0 அதி� பல ப0திக� விள5கவி�ைல. ஆதலா� இ�J
 
ெதளி=
 �லப9மான நைடயி� உைர ேவ(�
. ப(/தர�லாத எ�ேபா,யாிட
 
க+ைண ெகா�I5க�. 
 
“சி�தாமணி ெப+
பாC
 �லபமாகேவ இ+#கிற-. அ+ைம7
 ெப+ைம79�ள 
தமிழி� ெபா+.�� ெதா�கா�பிய�தி20 ஆரா *சி� திறனைம�த பதி�� ஒ�; 
ேவ(�
,.,,,,,�ராண# கைதகைள வில#கிவி.� 9*ச5க வரலா2ைற� த#க 
ஆதார5கைள# ெகா(� எLத ேவ(�
,,,,�றநா:2ைற எPவா; ப/�-� பய� 
ப��தலாெம�பைதேயJ
 ெதாிவி75க�.” 
 
அவ� 9த� 9ைறயாக எLதிய இ# க/த�தா�, அவ+#கி+�த தமிழ�ைப ஒ+வா; 
அள�தறிய 9/�த-. தமி) %�கைள ந�ல 9ைறயி� ந�ல உ+வ�தி� பதி�பி#க 
ேவ(�ெம�ற க+�-ைடய என#0 அவ� எLதியனெவ�லா
 மிக=
 
ெபா+�தமாக� ேதா2றின. 
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அ��தப/ �ற�ெபா+� ெவ(பாமாைல� பிரதி ஒ�ைற அவ+#0 அJ�பிேன�. 
அைத� ெப2ற=டேன பி� வ+
 க/த�ைத எLதியJ�பினா�. 
 
“ேப,ய� காேல`” ஆ#�ேபா��. 21-10-1895 
 
“, , , , தா5களJ�பிய �ற�ெபா+� ெவ(பா மாைல#காக ந�றி பாரா.�கிேற�. 
அத� பிரதி ஒ�; எ5க� தமி)� ��தகசாைலயி� இ+#கிற-. அைத� ப/�- 
9/#க 9ய�ேற�. 
 
நாJ
 எPவளேவா தி.ட
 ேபா�கிேற�; ஆனா� நீ5க� இைளஞ�, நா� கிழவ�- 
 
‘ஒ+ெபாL-
 வா)வ தறியா� க+-ப 
ேகா/7 ம�ல பல.’ 
 
நா� மிக=
 அெசௗ#கியமாக இ+�ேத�; ஆயிJ
 இ�J
 ஏேதJ
 
ெச யலாெம�; ந
பியி+#கிேற�..,,,,,உ5க� பதி�� தி+�தமாக=
 R�ணமாக=
 
இ+#கிற-. பழ�தமி) %�கெள�லா
 �-� தமிழ�கI#0 விள50
ப/ ெச ய 
ேவ(�
. அத20 வழி ெச 75க�,,,,,,” 
 
இ# க/த�தி� தி+#0ற. ெச 7ைள� தமிழிேல எLதியி+�தா�. அவ� 
எL�-#களிேல ந�#க9
 வா��ைதகளிேல ேதக அெசௗ#கிய�ைத# கா.�
 
0றி��
 இ+�தன. ‘ஒ+ ெபாL-
 வா)வ தறியா�’ எ�ற அ+ைம� தி+#0றைள 
அவ� எL-ைகயி� அவர- மனநிைல எ�ப/ இ+�தி+#0ெம�; ேயாசி�-� 
பா��ேத�. எPவளேவா காாிய5கைள* ெச யேவ(�ெம�ற ஆைசேயா� 
உைழ�- வ+
ேபா- இைடயிேல வா)#ைக 9/�- வி.டா� எ� ெச வெத�ற 
பய
 அவ� ெநYசி� இ+�பைத அ#0ற� ெவளி�ப��திய-. அவ� இ�J
 பல 
வ+ஷ5க� வாழ ேவ(�ெம�; வா)�திேன�. 
 
ந�ல ேவைளயாக அவர- ேதக அெசௗ#கிய
 மாறிய-. 9-ைம� 
தள�*சியி+�தாC
 தமிழாைச அவ� உட
பி� ஒ+ �திய 9;#ைக ஏ2றியி+#க 
ேவ(�
. 1896-ஆ
 வ+ஷ ஆர
ப�தி� அவ� மீ.�
 என#0# க/த
 எLதினா�. 
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மணிேமகைல� பதி�� ஆர
ப
 3-1-1896. 
 
“, , , , ,நா� ெந�5கால
 க/த
 எLதாம� தாமத
 ெச - வி.ேட�. ம�னி#க 
ேவ(�
. த5க� அ2�தமான பதி��#களாகிய �றநா:;, �ற�ெபா+� ெவ(பா 
மாைல எ�J
 இர(ைட7
 எளிதி2 ப/�- இ��2; வ+கிேற�. அPவிர(�
 
ஒ�ைறெயா�; அழகாக விள#0கி�றன. 
 
பாாி, அவ� மகளி2, கபில�, ேகா�ெபBY ேசாழ�, பிசிரா�ைதயா�. ெபா�தியா� 
9த,யவ�கைள�ப2றி ஒ+ க.�ைர எLதி#ெகா(/+#கிேற�. இ�J
 
க�ணபர
பைர* ெச திக� ேவ(�
; 115 9த� 120 வைரயிC�ள பாட�க� 
உ�ள5 கவ�வன, , , , த5கI#0 நால/யாாி� பிரதி ஒ�; அJ�ப* ெசா�ேன�. 
ஆ#�ேபா�/,+�- கிைட�ததா?,,,,,�- வ+ஷ வா)�-# >;கிேற�.” 
 
அவ� அJ�ப* ெச த நால/யா� என#0# கிைட�த-. அவ� எPவள= 
ஊ#க�ேதா�
 ஆவேலா�
 தமி) %�கைள ஆ)�- ப/�பவெர�பைத 
இ#க/த�தி,+�- உண��- ெகா(ேட�. எ�த விஷய�ைத7
 ெதளிவாக� 
ெதாி�-ெகா�ள ேவ(�
, ெதாி�தைத� பிற+#0 விள50
ப/ ெவளியிட 
ேவ(�ெம�ற அவ� ெகா�ைக என#0 மிக=
 உவ�பாக இ+�த-. 
 
பாாி� நகர�தி� இ+�த ஜூ,ய� வி�ேஸான- தமிழ�ைப7
 
ஆ#�ேபா�/,+�த ேபா�பிJைடய தமிழ�ைப7
 ஒ�பி.�� பா��ேப�. 
ஒPெவா�;
 ஒPெவா+ 9ைறயி� சிற��ைடயதாக இ+�த-. இ+வாிட�-
 விடா 
9ய2சி7
 ேம2ெகா(ட காாிய�தி� ஆ)�த அ��
 இ+�தன. ந
 
நா./னாிட�தி� இ#0ண5க� இ�லாைமயா� ேசா
பC#காளாகி வா)நாைள 
Nேண கழி#கி�றனெர�ெற(ணி வ+�திேன�. 
 
ேபா� -ைர ேமC
 பல க/த5க� எLதினா�. �றநா:2றி,+�-
 �ற�ெபா+� 
ெவ(பா மாைலயி,+�-
 பல அாிய ெச 7.கைள� ெதாி�ெத��- ஆ5கில�தி� 
ெமாழிெபய��- ெவளியி.டா�. ஒPெவா+ வ+ஷ ஆர
ப�திC
 அ�தைகய ெமாழி 
ெபய��ெபா�ைற வா)�-ட� என#0 அJ�பி வ�தா�. 
 
இ�தைகய உ(ைம உைழ�பாளிகIைடய ந.பினா� தமி)� பணியி� எ� மன
 
ஊ2றமைடயலாயி2;. மணிேமகைல ஆரா *சி நைடெப2; வ�த-. 
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��தர
 பி�ைள க/த5க� 
 
1896-ஆ
 வ+ஷ ஆர
ப�தி� தி+வன�த�ர�தி� இ+�த �ெராபஸ� பி. ��தர
 
பி�ைள, தா9�ள காேலஜி� தமிழாசிாிய� ேவைல#0� த#க ஒ+வைர� ேத/# 
ெகா(/+#கிறா�கெள�; ெதாிவி�தா�. அ�றி7
, நா� அPேவைலைய 
ஏ2;#ெகா(டா� ஆர
ப�தி� Bபா  அ;ப�ைத�- கிைட#0ெம�;
, 
ப/�ப/யாக உய+ெம�;
 எLதினா�. என#0 அ- ச
மதமாக இ�ைல. பிற0 
ஆ5கில
 ெதாி�த ஒ+வைர அ�த �தான�தி� நியமி�- வி.டா�க�. 
 
அ#கால�தி� ��தர
 பி�ைள இய2றிய மேனா�மணீய நாடக�தி� சில ப0திக� 
காேல` வ0��கI#0� பாடமாக இ+�தன. அவ2ைற நா� பாட
 ெசா�, 
வ+
ேபா- பாரா.ட ேவ(/ய இட�தி2 பாரா./ வி.�� பிைழயாக� ேதா2றிய 
சிலவ2ைற� பி�ைளகI#0 எ��-* ெசா�ேன�. இPவிஷய�ைத யா� 
<லமாகேவா அறி�த ��தர
 பி�ைள அ#02ற5க� இ�னைவெய�; 
ெதாிவி#0
ப/ என#0# க/த
 எLதினா�. நா� அ5க5ேக க(டவ2ைற� 
ெதா0�- எLதியJ�பேவ அவ� உசிதமான தி+�த5கைள ஏ2;# ெகா(� த
 
ந�றியறிைவ� ெதாிவி�தா�. அ- 9த� அ/#க/ அவ� அ�ேபா� என#0# 
க/த5க� எLதி வ�தா�. 
 
காைத7
 பா.�
 
 
மணிேமகைலைய விைரவி� அ*�#0# ெகா�#0
 ெபா+.� உாிய ஏ2பா�கைள* 
ெச - வ�ேத�. மிதிைல� ப./யி� கிைட�த பிரதி தா� என#0� 
ெப+�-ைணயாக இ+�த-. ம2ற� பிரதிகளி� ஒPெவா+ ப0தி7
 காைதெய�ற 
ெபய+ைடயதாக இ+�த-. மிதிைல� ப./� பிரதியி� பா.� எ�; இ+�த-. 
9த,� பதிகெம�ப- கைத ெபாதி பா.� எ�;
, விழாவைற காைத ெய�ப- 
விழா வைற�த பா.� எ�;
, இPவாேற ம2றவ2றி� ெபய�கI
 மாறி# 
காண�ப.டன. அ�த� தைல��#களி,+�- காைத ெய�பத20� பா.ெட�J
 
ெபா+� ெகா�ளலாெம�; ெதாிய வ�த-. ம2ற ஆதார5கைள# ெகா(�
 
அ�ெபா+ேள உ;தியாயி2;. 
 
மணிேமகைல <ல
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மணிேமகைலயி� <ல
 மா�திர
 1891-ஆ
 வ+ஷ
 தி+மயிைல வி�-வா� 
ச(9க
 பி�ைளயா� அ*சிட�ெப2ற-. ெபா+� வைரயைற ெச - ெகா�ளாமேல 
பல விட5களி� ஏ./C�ள பாட5கைள அவ� அைம�தி+�தா�. அ�த� பிரதிைய# 
ெகா(� %2 ெபா+ைள ந�0 அறித� சிரமமாகேவ இ+#0
. அ- 
பதி�பி#க�ெப2; வ�த கால�திேலேய அைத�ப2றி, தி. த. கனக ��தர
 பி�ைள 
என#0 எLதியி+�தா�; “மணிேமகைலயி� <�; <�; பார
 என#0# 
கா./னா�க�. அவ�க� ேபா�வ- நா� 9� எ(ணியி+�ததிC
 ேகடாகேவ 
இ+#கி�ற-. ஏ.�� பிரதியி� இ+#கி�றப/ேய இ+#கி�ற-. ஏ.�� 
பிரதியி,+�ப- இதிC
 நலெம�; ெசா�லலா
. ஏ./� ெசா#க,5க 
ெம�றி+�பைத ஒ+வ� 9Lவ-5 க,5கெம�; ெபா+� ப(ணி 
வாசி�தேபாதிC
 ம2ெறா+வராவ- ச�த��ப
 ேநா#கி* ெசா#க,5க ெம�; 
வாசி�பா�. இவ�க� அதைன* ேசர# க,5கெம�; அ*சி,.டத� பி� ஏ.ைட# 
காணாதவ�கெள�லா
 ேசர#க,5கெம�; தாேன ப/#கேவ(�
? ‘எ./ 
0மரனி+�ேதா�ற�ைன’ எ�ப- ‘எ./+மானி+�ேதா�’ எ�;
, ‘ஆறறி ய�தண�’ 
எ�ப- ‘ஆ2றி ய�தண�’ எ�;
 அ*சிட�ப�மாயி� அதனா� விைள7
 பய� 
யாெத�பைத� தா5கேள யறி�- ெகா�ள=
” (29-3-1891) எ�; 0றி�தி+�தா�. 
பி�னா� ��தக
 ெவளி வ�த கால�தி� அைத� பா��தேபா-, பி�J
 
ஆரா *சி#0 இட9(ெட�ேற ெதாி�த-. 
 
0றி��ைர 
 
அ�பதி�� ெவளிவ�- ஏL வ+ஷ5களாயினைமயி� நா� ெச த ஆரா *சியி� 
பயனாக� பலவைக# 0றி��#கIட� மணிேமகைலைய ெவளியி�வதி� 
பிைழெயா�;மி�ைல எ�; க+திேன�. அ�ப�க� பல� மணிேமகைல 
9Lவத20
 உைர எLதி ெவளி�ப��த ேவ(�ெம�; >றின�. பழ� தமி) 
%�கைள� ெதளி=ப��த ேவ(�ெம�; ேபா� -ைர எLதிய க/த5கI
 
என#0� c(�ேகாலாயின. பத=ைரயி�ேறJ
 0றி� �ைரயாக எLதி 
9/#கலாெம�; ெதாட5கி� ெப+
பாC
 எLதி நிைறேவ2றிேன�. சமய# 
கண#க� த�திற
 ேக.ட காைதெய�J
 ப0தியி� பிற சமய இல#கண5க� 
வ+கி�றன. தவ�திற
 R(� த+ம5 ேக.ட காைத எ�J
 ப0தியி� ெபௗ�த 
மத�தின� >;
 அளைவயில#கண
 9த,யன உ�ளன. இPவிர(ட20
 
0றி��ைர எL-வ- எளிெத�; ேதா2றவி�ைல. வடெமாழி� த�#க சா�திர5களி2 
பார5கதராக விள5கிய 0றி*சி மகாமேகாபா�தியாய ர5காசாாியாிட
 ேபா # 
ேக.ேட�. 9�னதிC�ள விஷய5கைள அவ� விள#கினா�. 
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ஆனா� பி�னதிC�ள விஷய5கைள அவரா� விள#க இயலவி�ைல; “இ�த 
9ைற7�ள பைழய %�க� இ#கால�- வழ5கவி�ைல. இ- பிராசீன த�#க
” 
எ�; ெசா�,வி.டா�. 
 
0
பேகாண
 காேலஜி� ஸ
�கி+த ப(/தராக இ+�த ெப+கவா)�தா� மகா 
மேகாபா�தியாய ர5காசாாியாிட9
, தி+மைல ஈ*ச
பா/ சதாவதான
 
Gநிவாஸாசாாியாிட9
 சில வட ெமாழி� பிரேயாக5களி� உ(டான ஐய5கைள# 
ேக.�� ெதாி�- ெகா(ேட�. 
 
ம2றவ2றி2ெக�லா
 ஒ+ வைகயாக# 0றி��ைர எLதி வி.� அளைவயில#கண
 
வ+
 ப0திைய� பல9ைற வி�-வா�கIைடய 9�னிைலயி� பாிேசாதி�- 
இய�ற வைரயி� ��த பாட5கெள�; ேதா2றியவ2ைற� ெதாி�- எLதி# 
ெகா(ேட�. பாடேபத5கைள அ5க5ேக அ/#0றி�பி� அைம�ேத�. 
 
எ� உவைக 
 
எ�லா
 சி�தமான=ட� மணிேமகைலைய எ��-#ெகா(� ெச�ைன ெச�; ெவ. 
நா. ஜூபி, அ*�#>ட�தி� 5-6-1896 அ�; அ*�#0# ெகா��ேத�. 
 
அ/#0றி�பி� நா� எLதிய 0றி��ைரேயா�, ��தக
 அ*சாக� ெதாட5கிய-. 
9த� பார�ைத� பா��- உ�தர= ெகா��த ேபா- எ� உ�ள�தி� இ+�த 
உவைக� ெப+#ைக இைறவேன உண�வா�! ‘இ�த %ைல7
 நா
 
பதி�பி�ேபாமா!’ எ�; அல�தி+�தவனாத,� அத20 ஓ� உ+=
 ஏ2ப.டைத� 
பா��- எ� உ�ள9
 உடC
 Rாி�தன. 
----------  
 

அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
----122122122122    
நா� ெப0ற ப)ட
நா� ெப0ற ப)ட
நா� ெப0ற ப)ட
நா� ெப0ற ப)ட
    

 
மணிேமகைலயி� பதி�� நட#ைகயி� அ�%C#0 அ5கமாக மணிேமகைலயி� 
வரலா2ைற* ேச�#க எ(ணி அPவாேற கைத* �+#க�ைத எLதி 9/�ேத�. 
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ெபௗ�த சமய ச
ப�தமான ெச திக� இ�நா./� வழ5காைமயா� 
அவ2ைறமணிேமகைலயி� 0றி��ைரயி� அ5க5ேக விள#கி7�ேள�. ஆனாC
 
ெதாட�*சியாக அ�த மத# ெகா�ைககைள� தனிேய எLதி %C#0 அ5கமாக* 
ேச��தா� ப/�பவ�கI#0 மிக=
 உபேயாகமாக இ+#0 ெம�ப- எ� க+�-. 
மf� ர5காசாாியேரா� மணிேமகைலைய� ப2றி� ேபசி விஷய5கைள� ெதாி�- 
ெகா(ட கால5களிெல�லா
 அவ� >;வனவ2ைற� தனிேய 0றி�- ைவ�-# 
ெகா(ேட�. ெபௗ�த மத ச
ப�தமான ஆ5கில�திC�ள %2 ப0திக� சிலவ2ைற* 
சில அ�ப�கைள# ெகா(� தமிழி� ெமாழிெபய��-
 ைவ�-# ெகா(ேட�. 
 
9
மணிக� 
 
��த�, ெபௗ�த த+ம
, ெபௗ�த ச5க
 எ�J
 <�ைற7
 ெபௗ�த�க� 
9
மணிக� எ�; வழ50த� மர�. எ�னிடமி+�த 0றி��#களி� உதவியா� அ
 
9
மணிகைள� ப2றிய வரலா;கைள எLத� ெதாட5கிேன�. ர5காசாாிய� 
0
பேகாண�தி� இ+�த கால�தி� நா� எLதியவ2ைற அPவ�ேபா- அவாிட
 
ப/�-# கா./* ெச�ப
 ெச - ெகா(ேட�. மா2றலாகி அவ� ெச�ைன#0* 
ெச�ற பிற0 நா� ெச�ைன#0 வ+
 ேபாெத�லா
 அ-கா;
 எLதியவ2ைற� 
ப/�-#கா.�ேவ�. இைடயிைடேய தமி)* ெச 7.கைள நா� அைம�தி+�தைல# 
க(� அவ� மி#க மகி)*சியைட�- பாரா.�வா�. 
 
பா(/� -ைர� ேதவ� வ+ைக 
 
1896-ஆ
 வ+ஷ
 நவ
ப� மாத
 பாலவந�த
 ஜமீ�தாராகிய ெபா. பா(/�-ைர� 
ேதவ� 0
பேகாண�தி,+�த ெமௗன �வாமிகைள� தாிசி�த20 வ�தா�. 
அ#கால�தி� அவைர� த#கப/ வரேவ2; உபசாி�-� பல கனவா�க� >/ய மகா 
சைபயி� அவைர� ேபச* ெச ேத�. இர(� <�; நா.க� அவ� 
0
பேகாண�தி� த5கியி+�தா�; எ� N.�#0 ஒ+ 9ைற வ�தா�. அ�ேபா- பல 
அ�ப�கைள7
 அைழ�- உபசாி�- அவ+ட� வ�தி+�த ச5கீத வி�-வா� 
சீJைவய5கா�, தி+#ேகா/கா கி+Hைணய� 9த,யவ�கைள# ெகா(� எ� 
N./� ஒ+ ச5கீத விநிைக நைட ெபற* ெச ேத�. எ�னிடமி+�த ஏ.�* 
�வ/கைளெய�லா
 பா(/�-ைர� ேதவ� பா��-� ெப+விய��2றா�. 
மணிேமகைல அ�ேபா- அ*சாகி வ+வ- ெதாி�- அத20� ெபா+Iதவி ெச வதாக 
வா#களி�தா�. 
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எ�னிட
 இ+�த �ற�திர.ைட அ*சமய
 அவாிட
 கா./ அ- பல பைழய 
%�களி,+�- திர./ய பல ெச 7.கைள# ெகா(டெத�பைத� ெதாிவி�ேத�. 
“நா� பல %�களி,+�- நீதிகைள# >;
 ெச 7.கைள� திர./ வ0�- ஒ+ %� 
ெவளியிடலாெம�; எ(ணியி+#கிேற�. இைத ஒ+ 9ைற பா��தா� என#0 
உபேயாகமாக இ+#0
” எ�றா�. அ�த* �வ/ைய* சில மாத5கI#0� பிற0 அவ� 
0
பேகாண�-#0 மகாமக�-#காக வ�த சமய
 ெப2;# ெகா(டா�. 
 
உ�தம ச
பாவைன 
 
1897-ஆ
 வ+ஷ
 பி�ரவாி மாத
 மகாமக
 நட�த-. அ�ேபா- 0
பேகாண�தி2 
>/ய >.ட
 கண#கி� அட5கா-. தி+வாவ�-ைற ஆதீனக��தராக விள5கிய 
அ
பலவாண ேதசிக� த
9ைடய பாிவார5கIட� 0
பேகாண
 ேப.ைட� 
ெத+விC�ள மட�தி� விஜய
 ெச தி+�தா�. பல ேதச5களி,+�-
 பிர�#கI
 
வி�-வா�கI
 வ�- >/ன�. 
 
அ�ேபா- தின�ேதா;
 அ
பலவாண ேதசிக+ைடய 9�னிைலயி� 
வி�-வா�கIைடய உப�நியாச5கI
 ச�லாப5கI
 நைடெப2றன. ஒ+ நா� 
மிக*சிற�த வி�-வா�கைள� Rசி�- உ�தம ச
பாவைன ெச வதாக 
ஏ2பாடாகியி+�த-. அ
பலவாண ேதசிக� ஆ; ஆசன5கைள� ேபாட* ெசா�,� 
பிரசி�தமான ஸ
�கி+த வி�-வா�க� ஐவைர ஐ�- ஆசன5 களி� அமர* 
ெச தா�. அவ�க� அம��த பிற0 எ�ைன ேநா#கி “அ�த ஆசன�தி� இ+#க 
ேவ(�
” எ�; ஆறாவ- ஆசன�ைத# கா./னா�. என#0� -W#ெக�ற-. 
வா)நா� 9Lவ-
 சா�திர� பயி2சியிேல ஈ�ப.� எL�ெத(ணி� ப/�-� தா
 
க2ற வி�ைத#ேக ஒளிைய உ(டா#கிய அ�த� ெபாியவ�க� எ5ேக! நா� எ5ேக? 
நா� ேயாசைனெச - நி2பைத அறி�த ேதசிக�, “எ�ன ேயாசி#கிறீ�க�? அ�ப/ேய 
இ+#க ேவ(�
” எ�றா�. “இவ�கI#0* சமானமாக இ+#க என#0� த0தி 
இ�ைலேய” எ�ேற�. ேதசிக�, “த0தி உ(ெட�பைத இ�த உலக
 அறி7
. 
இவ�கைள� ேபா�ற மகா வி�-வா�க� இ�த நா./� ேத/�பா��தா� 
ஒ+ேவைள கிைட�தாC
 கிைட�பா�க�. த5கைள� ேபால ஒ+வ� அக�ப�வ- 
அாி-” எ�; அ�ெபாLக# >றி வ2�;�தேவ அ�த மகா ேமதாவிகIைடய 
வாிைசயிேல பணிேவா� அம��ேத�. இர.ைட* சா�ைவ7
 ச
மான9
 
ெப2ேற�. மணிேமகைலயி� ேம2ெகா(ட உைழ�ேப அ�த� ெப+ைம#0# 
காரணெம�; நா� எ(ணி இைறவ� தி+வ+ைள வா)�திேன�. 
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ப�:2 றிர.� 
 
மகா மக�-#0� பா(/�-ைர� ேதவ+
 அவ+ைடய ந(ப+
 சிற�த தமி) 
வி�-வாJமாகிய Nர. ெல. சி�நய ெச./யா+
 வ�தி+�தன�. 
அPவி+வ�கIைடய ச�லாப�தாC
 நா� இ��2ேற�. அ�ேபா-தா� 
�ற�திர.�� பிரதிைய� பா(/�-ைர� ேதவாிட
 ேச��பி�ேத�. பலநீதி* 
ெச 7.கைள அவ� திர./� ப�:2றிர.� எ�ற ��தக�ைத ெவளியி.டா�. 
அத20� �ற�திர.� மிக=
 உதவியாயி+�தெத�; ெதாிய வ�த-. 
 
0மாரJ#0 விவாக
 
 
1897-ஆ
 வ+ஷ
 ஜு � மாத
 எ� 0மார� சிரYசீவி க,யாண ��தர�-#0
 
நாகப./ன�தி� இ+�த G ச#கரபாணி ஐயெர�பவ+ைடய 0மாாி 
கமலா
பாI#0
 விவாக
 நட�த-. அைத� ெதாட��- 0
பேகாண�தி� 
வcகி+க� பிரேவச
 நட�த-. அ�ேபா- அ
பலவாண ேதசிக� 9த,யவ�க� 
என#0� பல வைகயி� உதவி �ாி�தா�க�. எ� 0மாரJைடய விவாக தின
 
வி#ேடாாியா மகாராணியா+ைடய ைவர ஜூபி,# ெகா(டா.ட நா�. பல 
இட5களிC
 அ#ெகா(டா.ட
 நட�த-. கBாி� ஜி�லா 9�lபாக இ+�த G 
ஏ. சா
ப<��தி சா�திாிக� அP\ாி� நட�த ைவபவ�-#0 மகாராணியா� 
விஷயமாக* சில பாட�க� எLதி அJ�ப ேவ(�ெம�; வி+
பியப/ 
எLதியJ�பிேன�. 
 
மணிேமகைல� பதி�� 
 
மணிேமகைல <ல9
 அ+
பத=ைர 9த,யன=
 1898-ஆ
 வ+ஷ
 ஜு ைல 
மாத�தி� அ*சிட� ெப2; நிைறேவறின. 9க=ைர7
, ��த சாி�திர
, ெபௗ�த 
த+ம
, ெபௗ�த ச5க
, மணிேமகைல# கைத* �+#க
 எ�பைவ7
 9த,� 
ேச�#க� ெப2றன. 
 
��தக
 ெவளி வ�- உலாவியேபா- என#0# கிைட�த பாரா.�#க� பல. 59 தமி) 
%�களி,+�-
 29 வடெமாழி %�களி,+�-
 ேம2ேகா�கைள எ� 
0றி��ைரயி2 கா./யி+�ேத�. இவ2ைறய�றி, தமி) வடெமாழி %�களி� 
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உைரயாசிாிய�க� வா#கி,+�- பல ெச திகைள அ5க5ேக ெகா��ேத�. அ�த 
%�கைள� ப2றி7
 உைரயாசிாிய�கைள� ப2றி7
 நா� அறி�-ெகா(ட 
ெச திக� யா=
 ‘அ+
பத=ைரயிலட5கியைவ’ எ�J
 ப0தியி� உ�ளன. 
�ற�திர./னா� ெதாி�த 0(டலேகசி* ெச 7.க� சிலவ2ைற அ�%ைல� ப2றி* 
ெசா�Cமிட�தி� ேச��தி+�ேத�. அ� ப0திைய# க(ட அ�ப�க�, “இ5கிXஷி� 
‘எ�ைஸ#ேளா i/யா’ எ�; ஒ+ வைக அகராதி உ�ள-. அைத� ேபால இ+#கிற- 
இ-. இ�த மாதிாி நீ5க� ஒPெவா+ %C#0
 எLதினா� கைடசியி� 
எ�லாவ2ைற7
 ேச��- ஒ+ ��தகமாக� ேபா.� விடலா
” எ�றா�க�. 
அ�தைகய ெபா+� விள#க அகராதி தமிழி� ேவ(�ெம�ற ஆவ� இய�பாகேவ 
என#0 உ(�. அPவ�ப�க� >றிய பிற0 அ�த ஆவ� அதிகாி�த-. 
 
9த� 9தலாக நா� உைரெயLதிய %� மணிேமகைல. என- உைர எளிய நைடயி� 
அைம�தைம ப2றி� பல� பாரா./ன�. பல விஷய5கைள விள#0கி�றெத�; பல� 
�க)�தன�. கிறி�/ய� காேலஜி� தமிழாசிாியராக இ+�த வி. ேகா. [ாிய நாராயண 
சா�திாியா�, “யா� இ
 மணிேமகைல� பதி�ைப�ப2றி 9கமனா ெவா�;
 
எL-கி�றிேல�. மிக=
 அ2�தமாயி+# கி�ற-. யா� வி+
பியா5ேக 
0றி��ைர7
 பிறரா� இ- ேவ(�
 இ- ேவ(டாெவ�; ெசா�ல�படாதவா; 
ெசPவேன ெபாறி�தி+#0
 ெப2றிைமைய 7�J� ேதா; ெம�J�ள5 
கழிேப+வைக R#கி�ற-. இ�ேபா)த�ேற ெய�தY சாமிநாத வ�ளைல#0றி�-# 
0ைட7
 -/7
 யா9
 எ
மேனா+
 ஆ/ய �0�தா
. இ�J
 எ
 <ாினரா  
நி�; நிலவிய ந*சினா�#கினிய ந2றமி)�ெப+�தைக ேபா�; ப�:2 
ெபா+ைள7
 பகலவ� மான�பக+மா; ைப� தமிழமி)த
 பாிவினி2ப+கிய 
ப(ணவ� ெப+மா� எ�த
 மீனா.சி��தர விமல� h�தம#0 வாணா� 
நீ./#0மா; அ+��ாிவானாக’ எ�; எLதினா�. 
 
என#0# கிைட�த ப.ட
 
 
இ�ப/ நா�ேதா;
 மணிேமகைல �0வி�த மகி)*சிைய� ெதாிவி#0
 க/த5கI
 
வா��ைதகI
 எ� பா� வ�- ெகா(ேடயி+�தன. 1899-ஆ
 வ+ஷ
 மா�*� 
மாத
 7-
 ேததி ெவளிவ�த ‘விேவக திவாகர�’ எ�J
 ஒ+ ப�திாிைகயி� 
‘ஆன�த�’ எ�ற �ைன ெபயேரா� ஓர�ப� ‘ெபௗ�த சமய� பிரப�த 
பிரவ��தனாசாாிய�’ எ�ற தைல�பி.� ஒ+ க.�ைர எLதினா�. தைல�ைப� 
பா��த=ட� ெபௗ�த சமய ஆசிாிய� ஒ+வைர� ப2றிய- ேபாC
 எ�ற ஆவேலா� 
ப/#க� ெதாட5கிேன�. ஆனா� விஷய
 எ�ைன� ப2றியதாக இ+�த-. 
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“0
பேகாண
 காேலஜி� தமி)� ப(/தரான உ�தமதான�ர
 சாமிநாைதயரவ�க� 
தன- கால 9Lவ-
 ச5க�- %�களி� ஆரா *சியிைனேய ெச - அதி �ராதன 
அாிய ெபௗ�த சமய பிரபல கிர�த5களான சி�தாமணி, சில�பதிகார
, 
மணிேமகைலயாதி ய*சி.�� தமி) நா� 9Lவ-
 பரவ* ெச - அவ� பைட�த 
கீ��தி எ�தைகயராC
 ெகா(டாட� த#கேதயா
. ஐயரவ�க� காலெம�லா
 
ெபௗ�த சமய %� களி� ைகெயL�-� பிரதிகைள� ேதச ேதசமா , நா� நாடா , 
ஊBரா , கிராம5 கிராமமா , Nதி Nதியா , N� Nடா * ெச�; ச
பாதி�பதிC
, 
அக�ப.ட %�கைள� பாிேசாதி�பதிC
 அவ2றி20 அ+
பத=ைர எL-வதிC
, 
அவ2றிC�ள ெபௗ�த சமய ஆசாாிய�களி� சாி�திர5கைள� ெதாி�- 
ெகா�வதிC
 அவ�க� மரபறிவதிC
 அவெர��-# ெகா(ட 9ய2சி7
, கழி�த 
கால9
, அைட�த வ+�த9
 அள= ப�வனவ�ல. ெபௗ�த சமய ஆரா *சியிேலேய 
எ�நாI
 அவ� மன
 நா/# ெகா(/+#0
. அவ� இ+#0
 ேபா-
 நட#0
 
ேபா-
 ச�தியாவ�தன
 �ாி7
 ேபா-
 சிவ Rைஜ ெச 7
 ேபா-
 c50
 
ேபா-
 ெபௗ�த சமய சி�தைனேய ய�றி ேவ; கிைடயா-. இ5ஙன மிைலேய� 
இ�தைகய அாிய கிர�த5கைள ெவளி�ப��த� 9/யா-. இP=(ைம அவர*சி.ட 
%�களி� 9க=ைரகளி2 காணலா
. ��த� பிராமண� ெகா�ைக#0 விேராதY 
ெச தாாி�ைல ெயன�பல ஐேரா�பிய�களி� அபி�பிராய5கைள எ�� 
ெதLதியி+#கிறா�. ��த� ஈச� உ(ெட�றாவ- ஆ�மா#க� உ(ெட�றாவ- 
விள5க# >றாைமயினாேலேய தி+ஞானச
ப�த<��தி �வாமிக� 9த,ேயா� 
ம;�-ைர� தாேரய�றி ேவ; காரணமி�ைலெய�; கா./யி+#கி�றா�.  
 
ெபௗ�த %,� கைட� ப#க�திேல சில ேதவார5கைள7
 அ*சி.டன�. ஜ�மா�தர 
�(ய�தினாேலேய இPவாரா *சி ஐயரவ�க.0* சி�தி�தி+#0
 ேபாC
. 
எ�ைன! உயி� உட
பினீ505 கால�- அதனா� யாெதா�; பாவி#க�ப.ட- 
அஃ- அ-வா � ேதா�;ெம�ப- எ�%�கI#0
 ஒ�த -ணிபாக,�, 
இP=(ைம, ‘ம�Jயி� தா505 க+�ெதா� ஆவயி2;தி�தன�’ எ�; >றிய 
மணிேமகைல பா�திர மர� >றிய காைதயிJ
 358-ஆ
 தி+#0றI#0� 
பாிேமலழக� எLதிய விேசட =ைரயாJ
 காணலா
. ெபௗ�த சமய %�க� 
ஆரா *சி ெச பவ� இவைர# கா./C
 ேவ; இ#கால�தி� அக�ப�வ- அ+ைம. 
ஆத,� பல ேதய5களிC9�ள ெபௗ�த சமய�க� இவ�பா� ந�றி பாரா./� 
த5க� சமய�-#ேக2ற ஒ+ ெப+
 ப.ட� ெபய� இவ+#0* [./ அ�� 
பாரா.�வா�கெளன ந
�கி�றன
. அ5ஙன
 ெச யாேர� அவ�க� ெச �ந�றி 
ெகா�றவேர யாவ�. ஐயரவ�களி� 9ய2சியி� பலனாக அ��த ஜ�ம�தி� ஐய� 
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��த 0+வாக விள5கிJ
 விள50வ�. அ5ஙனேம ெபௗ�த சமய ேபாதிநாத� 
ஐயரவ� க.0 அ+� �ாிவாெர�ப- நி*சய
.” 
 
எ�பா� இPவள= மதி��ைடய அPவ�ப+ைடய க.�ைரைய# க(� நா� 
நைக�ேத�. அவ+ைடய �-தி நி�ைத என#0 வ+�த�ைத உ(டா#கவி�ைல. 
சி�தாமணி 9த,யவ2ைற7
 ெபௗ�த %�களி� வாிைசயிேல ேச�#0
 இ�த 
ஆன�த+#0� தமி) %�களி� எPவள= அ�� உ(ெட�பைத நானா 
ெசா�லேவ(�
? 
 
எ�Jைடய அ�ப�க� இைத# க(� சிாி�தா�க�. ‘ெபௗ�த சமய� பிரப�த� 
பிரவ��தனாசாாிய�’ எ�; எதி�பாராம� என#0# கிைட�த அ�ப.ட�ைத நா� 
ெப./யி� ைவ�-� ேபா2றி வ�ேத�. ெவளியி�
 ச�த��ப
 இ�ேபா-தா� 
வா �த-. 9�ேன சி�தாமணி பதி�பி�த கால�தி� ஒ+ ைஜன� ெப(மணி 
எ�ைன ‘பPய ஜீவ�’ எ�; அ�ேபா� அைழ�ததனா� நா� ைஜனனாகவி�ைல. 
இ�ேபா- இவ� 0றி�பாக� ��த சமய 0+ெவ�றதா� நா� ெபௗ�தனாகவி�ைல. 
 
ேமேல ஐ50;%;, பதி2;�ப�-, அகநா:;, ெப+5கைத எ�பவ2றி� எ� 
க+�ைத* ெசC�தலாேன�. 

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


